
ଓଡଶିା ବଧିାନସଭା
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭା
ଚତୁଥ� ଅ�େବଶନ

, ଅେକ�ାବର ୪ , ୨୦୨୦
ଲି�ତ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ

�ଶ� ସଂଖ�ା - ୧୩୩
( 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,ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ )

Science ପାକ� �ତ�ିା
୫୦୧ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କଟକ
ସହରକୁ ଲାଗି�ବା େଚୗ�ାର ନୂଆପାଟଣା ନାକଚୁଣିପାଟେର ସାଇନ� ପାକ� ଓ
ପ�ାେନେଟାରୟି� �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ ଅଛ ିକ ି; ଉ�ର ହଁ େହେଲ େସ ଦଗିେର କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଅ�ନୱାଡ ିେକ�ର ନଜି� ଗୃହ ନମି�ାଣ
୫୦୨ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - େଚୗ�ାର କଟକ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର କଟକ ସହର, େଚୗ�ାର େପୗରପାଳକିା ଓ
ଟା�ୀ-େଚୗ�ାର ବ�କେର େମାଟ େକେତାଟ ି ଅ�ନୱାଡ ି େକ� �ବା େବେଳ ତନ��ରୁ
େକେତାଟରି ନଜି� ଗହୃ ନାହ� ତାହାର ନଜି� ଗହୃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ?ି

Textile ମି� �ାନେର Textile Park ନମି�ାଣ
୫୦୩ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- େଚୗ�ାର�ତି ଓଡଶିା େଟକସଟାଇ� ମିଲ �ାନେର Textiles Park �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର
କ ି��ିୟା ଆର� କର ିପ� �ଦାନର ତଥ� ସହ ଏହ ି�କ� କାଯ�� �ରାନି�ତ ପାଇଁ କ ି�ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି

ଇ�ିନୟିରିଂ �ଲୁକୁ ଯା�ୀକ ମହାବଦି�ାଳୟେର ପରିଣତ
୫୦୪ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ



କ ି - କଟକ�ତି ଭୁବନାନ� �ଲୁ ଅଫ ଇ�ିନୟିରଂିକୁ ଉ�ୀତ କର ିଯା�ୀକ ମହାବଦି�ାଳୟେର
ପରଣିତ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ?ି

ଭି��ମମାନ�ୁ ଏକକ ପରିଚୟ ପ� �ଦାନ
୫୦୫ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ଭି��ମମାନ�ୁ ଏକକ ପରଚିୟ ପ� �ଦାନ ସହ ଏହ ିକାଡ� �ଦଶ�ନ
ମା�ମେର ତା�ର େରସନ କାଡ� ସହ ଅନ� ଆନୁସ�ୀକ ସବୁଧିା �ଦାନ ପାଇଁ ସରକାର�
��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ବ�ିାନ କାରୀଗରିକୁ େଲାକ�ିୟ କରିବା
୫୦୬ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବ�ିାନ ଓ
କାରଗିରୀ ବଦି�ାକୁ ଅ�କ େଲାକ �ିୟ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ରାଜ�େର କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରଅିଛ� ି ; ରାଜନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ବ�ି �ସ�ି ଭିତରକନକିା ଅଭୟାରଣ�
ନକିଟବ��ୀ ଅ�ଳେର ସରକାର ଏକ (Science Park) ବ�ିାନ େକ� ନମି�ାଣ କର ିେକ�ାପଡା
ଜ�ିାର ଛା�ଛା�ୀମାନ�ୁ ବ�ିାନ �ତ ିଅ�କ ଆକଷ�ତ କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ?ି

ନୂତନ ଭ�ା �ଦାନ
୫୦୭ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- େକ�ାପଡା ଜ�ିାର ସମ� ବ�କ ଓ ମନୁସିପିାଲଟୱିାରୀ େକେତ େଲାକ�ୁ ସରକାର
େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାେର ବା��କ� ଭ�ା, ବଧିବା ଭ�ା, ଭି��ମ ଭ�ା �ଦାନ କରୁଅଛ� ି ;
ଚଳତି ବଷ� ଆଉ େକେତ େଲାକ�ୁ ନୂତନ ଭ�ା �ଦାନ କରାଯିବାର େଯାଜନା ରହଛି ିଜଣାଇେବ
କ?ି

ନୂତନ Textile ଶ�ି �ତ�ିା
୫୦୮ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ସ�ତ ିକେରାନା ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ ହଜାର ହଜାର �ବାସୀ �ମିକ ସରୁତ ସତୂାକଳ, େକରଳ
Textile Mill ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଆଦ ି ରାଜ�ରୁ ଓଡଶିାକୁ େଫରଛି� ି ; େସମାନ� ଦ�ତାକୁ
ବନିେିଯାଗ କର ିରାଜ�େର Textile ଶ�ି �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ ସରକାର�ର େକୗଣସ ିେଯାଜନା
ଅଛ ିକ ି; ଅନ� ରାଜ�ର Textile Mill ମାନ�ରୁ େଫର�ିବା �ମିକମାନ� ନଯୁି�ି ଓ ଜୀବକିା



ଉପାଜ�ନ ନମିି� େକ�ାପଡା ଜ�ିାେର ଏକ Textile Park ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର କଣ କଣ
ପଦେ�ପ େନଉଛ� ିଜଣାଇେବ କ?ି

ନୂତନ ଅ�ନୱାଡ ିଓ ମିନ ିଅ�ନୱାଡ ିେକ� �ାପନ
୫୦୯ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ନୂତନ ଅ�ନୱାଡ ିଓ ମିନ ିଅ�ନୱାଡ ିେକ� େଖାଲିବାର େଯାଜନା ଅଛି
କ ି; ରାଜନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ନେର େକେତ ଅ�ନୱାଡ/ିମିନ ିଅ�ନୱାଡ ିେକ� ଅଛ ି;
େସ� ମ�ରୁ େକେତ ଅ�ନୱାଡ ିେକ�ଗୁଡକିର ନଜି� ପ�ା ଗହୃ ଅଛ ି ; ଅବଶ�ି ଅ�ନୱାଡି
େକ� ଗୁଡକିର ପ�ା ଗହୃ ନମି�ାଣ େକେବ ସ�ୁା ସରକାର କରେିବ ଜଣାଇେବ କ?ି

ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗର ପନୁଃରୁ�ାର
୫୧୦ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର
ବ� େହାଇ�ବା ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗର େକାଠାବାଡ,ି ଯ�ପାତରି ସରୁ�ା ସହତି ଏହାକୁ ପନୁଃ
କାଯ���ମ କରବିାକୁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି

ଦ�ତା ବକିାଶ ଯୁବକ ଯୁବତୀ� ଦ�ତା ମାପିବା
୫୧୧ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ରାଜ�େର ଶ�ିିତ ଯୁବକଯୁବତୀମାନ�ର ଦ�ତା ମାପିବା ପାଇଁ କଣ ବ�ବ�ା ରହଛି ି; ଏହି
କାଯ���ମ ଜରଆିେର େକ�ାପଡା 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 ଅଣକୁଶଳୀ) ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଅଛ� ିତାହାର
ଏକ ତଥ� େଦେବ କ ି ; େସମାନ� ଦ�ତା ମତୁାବକ େସମାନ�ୁ ନଯୁି�ି କମି�ା ଆ� ନଯୁି�ି
େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�?ି

ଖାଲି�ବା ଜମିେର କୁଟୀର ଶ�ି �ତ�ିା
୫୧୨ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଝାରସଗୁୁଡାର ସରବାହାଲ ଠାେର �ବା କା�ଲାଲ ଶମ�ା ରେି�େକ�ାର ି �କ� ସ�ୂ�� �ଂସ
�ୁପେର ପରଣିତ େହାଇଯାଇ�ବା େବେଳ ଉ� ଜମିେର କୁଟୀର ଶ�ି, �ୁ� ଶ�ି କମି�ା ବଜ��ବ�ୁ
(ଆସପ�) େପାଖରୀ କରବିା ପାଇଁ ଲ�� ର�ଛ� ିକ ି; େକେବ ସ�ୁା କାଯ��କାରୀ େହବ?

ମହାଲ�ୀ େଟ�ଟାଇଲର ପନୁଃରୁ�ାର
୫୧୩ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ



କ ି - ସ�ୁରଗଡ ବ.ିନ.ିମ.ର ଅ�ଗ�ତ କୁ�େକଲାେର �ବା ମହାଲ�ୀ େଟ�ଟାଇଲ ମିଲ ଦୀଘ�
ଦନିରୁ ଜରାଜୀ�� ଅବ�ାେର ପଡରିହଛି ି ; ଏହାର ପନୁଃରୁ�ାର ପାଇଁ ସରକାର� ଲ�� ଅଛ ିକି
ଜଣାଇେବ କ?ି

ଦ�ତା ବକିାଶ ପାଇଁ ତାଲିମ
୫୧୪ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ସ�ୁରଗଡ ବ.ିନ.ିମ.ରେର େକେତଜଣ ମି�ୀ, ରାଜମି�ୀ, ବେଢଇ, େୱଲଡର,
େପ�ର, ଫିଟର�ୁ ଦ�ତା ବକିାଶ ପାଇଁ ତାଲିମ �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଓ େସମାନ�ୁ େକଉଁ େକଉଁ
ଆନୁସ�ିକ ସବୁଧିା �ଦାନ କରାଯାଇଛ?ି

ଦ�ତାର ବକିାଶ ପାଇଁ େନଇ�ବା ପଦେ�ପ
୫୧୫ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ସ�ୁରଗଡ ବ.ିନ.ିମ.ର ଶ�ିିତ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନ� ଦ�ତାର ବକିାଶ ପାଇଁ
2019-20 ଓ 2020-21 ଆଥ�କ ବଷ�େର କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିଓ େକେତଜଣ
େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ାେର ତାଲିମ �ଦାନ କରାଯାଇଛ?ି

ମୃତୁ�ବରଣ କରି�ବା ଶଶିୁ� ସଂଖ�ା
୫୧୬ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ସ�ୁରଗଡ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର 2015ରୁ ଅଦ�ାବ� େକେତଜଣ ଶଶିୁ ମତୁୃ�ବରଣ
କରଛି�,ି ଗଭ�ବତୀ ମହଳିା, କେିଶାରୀ ବାଳକିା ଓ ଶଶିୁମାନ� ପ�ିୁହୀନତା ଓ ଅପପ�ିୃର
ନରିାକରଣ ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ଶୁ�ଲା ଖାଦ� ବ�ନ କରାଯାଉଛ ି ଓ ତାର ମାନ େକଉଁ
ପରୀ�ାଗାରେର ଯା� କରାଯାଉଛ?ି

ଛତୁଆ େଯାଗାଣେର ବ�ାପକ ଦୁନ�ୀତି
୫୧୭ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ରାଜ�େର ଅ�ନୱାଡ ିେକ� ମା�ମେର ଛତୁଆ େଯାଗାଣ ଏକ �ହସନ
କ ି; ତାହା ଅତ�� ନମି�ମାନର କ ି; ବହୁ �ାନେର େସହ ିଅଖାଦ� ଛତୁଆକୁ େଗାରୁଗାଈ ଓ େଛଳି
େମ�ା�ୁ ଦଆିଯାଉଛ ିକ ିଏ ଖବର ସରକାର� ପାଖେର ଅଛ ିକ ି; (ଖ) ଛତୁଆ ପରବିେ�� ବକି�
ଖାଦ�ର ବ�ବ�ା ସରକାର କରେିବ କ ି ; ଛତୁଆ େଯାଗାଣେର ବ�ାପକ େହରେଫର ଓ ଦୁନ�ୀତି
ଅଭିେଯାଗ ଅଛ ିକ ିଏବଂ ଏହା ଉପେର ତଦ� ନେହବାର କାରଣ କଣ ?

ବୁଣାକାର� ପାଇଁ �ତ� ପ�ାେକ� େଘାଷଣା



୫୧୮ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ସା�ତକି କେରାନା ମହାମାରୀ �ତିେିର େକେତ ବୁଣାକାର ପରବିାର
େସମାନ�ର େରାଜଗାର ହରାଇଛ� ି ; ଅନ�ମାନ� ଭଳ ିସରକାର େସମାନ� ପାଇଁ �ତ�
ପ�ାେକଜ େଘାଷଣା ନକରବିାର କାରଣ କଣ ; (ଖ) େସମାନ�ୁ ରହିାତ ି ଭି�େିର କ�ାମାଲ
େଯାଗାଇ ଦଆିଯିବ କ ି?

ଇଂଜନିୟିରିଂ କେଲଜକୁ ଆଥ�କ ସହାୟତା
୫୧୯ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ଚଳତି ଶ�ିା ବଷ�େର ରାଜ�େର ଘେରାଇ ଉଦ�ମେର �ାପିତ ଇଂଜନିୟିରଂି କେଲଜ
ମ�ରୁ େକେତ କେଲଜ ଛା� ଶୂନ� େହାଇଛ� ି; େକେତ ବ� େହାଇଗଲାଣି ; ଆଗାମୀ ଦନିେର
େକେତ ବ� େହବ ; ଆଥ�କ ଦୂରାବ�ା େଦଇ ଗତ ି କରୁ�ବା ଇଂଜନିୟିରଂି କେଲଜ ଗୁଡକୁି
ସରକାର ଆଥ�କ ସହାୟତା େଦେବ କ ିଏବଂ �ତ� ପ�ାେକଜ େଘାଷଣା କରେିବ କ?ି

ଅଚଳ ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗକୁ ସ�ମ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
୫୨୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ରାଜ�େର େକେତ ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗେର ତାଲା ପଡଛି ି ; ସା�ତକି କେରାନା ମହାମାରୀ
ପରେି��ୀେର ବହୁ �ବାସୀ �ମିକ ଓଡଶିା େଫର ିଆସ�ିବା ଦୃ�ିରୁ େସହ ିଅଚଳ ସରକାରୀ
ଉେଦ�ାଗଗୁଡକୁି ସ�ମ କରାଯିବ କ ି ; େସ�ପାଇଁ ସେଭ� େହଲାଣି କ;ି (ଖ) େକଉଁ େକଉଁ
ଉେଦ�ାଗକୁ ପନୁବ�ାର ସଚଳ କରାଯାଇପାରବି ଓ େସ�ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ଆବଶ�କ ପଡବି
ତାହା ଦଶ�ାଇେବ କ?ି

ଚାକରିୀ �ାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୫୨୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�େର େକେତ ପଦବୀେର Contractual ଭି�େିର ଅ�ନୱାଡି
Supervisor ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ି ; Contractual ଭି�େିର ନଯୁି�ି ମହଳିାମାନ�ୁ େସହ ି ଗୁରୁ
ଦାୟି� ଦଆିଯିବାର କାରଣ କଣ ; ତୁର� େସମାନ�ୁ �ାୟୀ କରାଯିବ କ ି ; (ଖ) ଏହାଛଡା
େସମାନ�ର କ��ବ� ପରାୟଣତାର ନୟିମିତ ତନ� େହବ କ?ି

�ମିକ�ୁ େରାଜଗାର �ଦାନ
୫୨୨ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�େର ଅନ� ରାଜ�ରୁ େଫର�ିବା �ବାସ ି�ମିକମାନ�ୁ ସରକାର କ ିକି



Skill Development ତାଲିମ େଦଇଛ� ିଏବଂ ତାଲିମ େଦଲା ପେର େମାଟ େକେତ �ବାସି
�ମିକକୁ କାଯ�� େଯାଗାଇଛ� ି; ଏହାର �ତ ିଜ�ିାୱାରୀ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି;
(ଖ) ବେିଶଷ କର ି ଗଂଜାମ ଜ�ିା ଏବଂ ଗଂଜାମ ଜ�ିା ପାଇଁ କନା(କ�ଥ) ଏବଂ ବଲା�ୀର
ଜ�ିାେର ଇଟା ତଆିର ିଭି�କି କଳକାରଖାନା ବସାଇ ସରକାର ତାକୁ େରାଜଗାର େଦବା ପାଇଁ କି
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�?ି

କମ�ଚାରୀ ପଦବୀ ପରୂଣ
୫୨୩ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
(କ) ରାଜ� ସରକାର� େମାଟ େକେତେଗାଟ ିସରକାରୀ ନଗିମ ଅଛ ିଓ େମାଟ େକେତ ଜଣ
କମ�ଚାରୀ କାଯ�� କରୁଛ� ିଓ ଏହ ିନଗିମ ମାନ� ମ�େର େକଉଁ େକଉଁ ନଗିମ େକେତ ଲାଭ ବା
�ତେିର ଅଛ ିଏବଂ େମାଟ େକେତେଗାଟ ି sanction ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି ; ଏହାର �ତ ିନଗିମ
ଅନୁଯାଇ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି ; (ଖ) ଏହ ିନଗିମମାନ� ମ�େର ବହୁଗୁଡଏି ନଗିମ
�ତେିର ଚାଲୁ�େଲ ମ� ବାହାର େଲାକ�ୁ େଚୟାରେମନ ଭାବେର ନଯୁି�ି େଦବାର କାରଣ କଣ
ଏବଂ ମେନାନତି ସମ� େଚୟାରେମନ ମାନ�ର ନାମ ଠକିଣା ସହ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ
କରେିବ କ ିଏବଂ ସରକାର େକଉଁ ସମୟ ସୀମା ଭିତେର ଖାଲି ପଡ�ିବା କମ�ଚାରୀ ପଦବୀ
ପରୂଣ କରେିବ ?

ଭ�ା ବୃ� ିପାଇଁ ପଦେ�ପ
୫୨୪ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�େର େକବେିକ ଜ�ିା ମାନ�େର େମାଟ େକେତ
ହତିା�କାରୀ ବଭିି� �କାର ଭ�ା (େପନସ�) ଯଥା ମଧୁବାବୁ, ଇ�ରିା ଗା�ୀ, ବଧିବା ଏବଂ
ଦବିାଂଗ� ଏବଂ ଅନ�ାନ� ଭ�ା ପାଉଛ� ିଏହାର �ତ ିଜ�ିାର ବ�କ ସହ �ାମ ପ�ାୟତୱାରୀ
ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ;ି (ଖ) ରାଜ�େର ଅନ� ଜ�ିା ତୁଳନାେର େବଶ ି ଅ�କ ଗରବି,
ଏସ.ସ,ି ଏସ.ଟ,ି ପଛୁଆ ଏବଂ କମେଜାର ବଗ�ର େଲାକ ରହ�ିବାରୁ ଏହ ି ସମ� ବ�କେର
ଟ.5000 େଲଖାଏଁ ନୁଆ େପନସ� ମ�ରୁ କରେିବ କ,ି ଏବଂ ଏହ ିେକବେିକ ଜ�ିା ମାନ�େର
ଖାଲି ପଡ�ିବା �ାନେର ଶୀ� ନୁଆ ହତିା�କାରୀ ଚୟନ କର ିପରୂଣ କରେିବ କ ି?

ଛତୁଆ ଏେଜ� ନଯୁି�ିର ନୀତ ିନୟିମ
୫୨୫ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�ର ବଭିି� ବ�� ଏବଂ ଏନ ଏ ସ,ି ମ�ୁନସିପିାଲିଟ ିମାନ� ଛତୁଆ ପାଇଁ



େମାଟ େକେତ SHG ମାନ�ୁ ଦାୟି� ଦଆିଯାଇଛ,ି ଏହାର ବ�� ମ�ୁନସିପିାଲଟୱିାରୀ SHG
ମାନ� ନାମ ଠକିଣା ସହ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ;ି (ଖ) କ�ାବାଂଜ ିନବି�ାଚନ
ମ�ଳ ିଅ�ଗ�ତ ବେ�ାମ�ୁା ବ��, ମରୁବିାହାଲ ବ�� ତୁେରଇେକଲା ବ��, ନମି�ମାନେର ଛତୁଆ
େଦଉ�ବା ବାରମ�ାର ଅଭିେଯାଗ େହଉ�େଲ ମ� କାଯ��ାନୁ�ାନ ନ କରବିାର କାରଣ କଣ,
ଏବଂ ରାଜ� ସରକାର� SHG ମାନ�ୁ ଛତୁଆ ଏେଜ� ନଯୁି�ି କରବିା ଗାଇଡଲାଇନ ଏବଂ
ନୀତ ିନୟିମ କଣ ?

ଅ�ନୱାଡ ିେକ�େର ଅତ�ାବଶ�କ ସବୁଧିା �ଦାନ
୫୨୬ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�େର ବଭିି� ଜ�ିାେର େମାଟ େକେତ େଗାଟ ିଅ�ନବାଡ ିେସ�ର ଅଛି
ଏବଂ େସହ ି େକଉଁ େକଉଁ ଅ�ନବାଡ ି େସ�ରେର ଟୟେଲ�, ଟୁୟୁେବଲ, ବାଉନ� ି ଏବଂ
ଅ�ନବାଡ ିକମ� ନାହା�,ି ଏହାର ଜ�ିା ବ�� ଠକିଣା ସହ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ;ି
(ଖ) େକଉଁ ସମୟ ସୀମା ଭିତେର ଏହ ି ସବୁ ଅ�ନବାଡ ି େସ�ର ଟୟେଲଟ, ଟୁୟୁେବଲ,
ବାଉନ� ିଏବଂ ଅ�ନବାଡ ିକମ�ର ବ�ବ�ା ସରକାର କରେିବ ?

କାରୀଗର ମାନ�ୁ େଦଇ�ବା ଆଥ�କ ସହାୟତା
୫୨୭ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- COVID-19 କଟକଣା ସମୟେର କାରୀଗର ମାନ�ୁ ସରକାର େକୗଣସ ିଆଥ�କ
ସହେଯାଗ କରଛି� ିକ,ି ଉ�ର ଯଦ ିହଁ ହୁଏ, ଜଣକୁ େକେତ ଅଥ� େଦଇଛ� ିଏବଂ ସମଦୁାୟ
େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଛ,ି ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଉ� କଟକଣା ସମୟ
ମ�େର େସମାେନ ତଆିର ିକର�ିବା ଜନିଷିକୁ ମାେକ�ଟ�୍ି କରବିା ପାଇଁ େକୗଣସ ି�ତ� ବ�ବ�ା
କରୁଛ� ିକ.ି ଉ�ର ଯଦ ିହଁ ହୁଏ, କଣ କଣ ବ�ବ�ା କରୁଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?

ଶଶିୁ ମାନ� ବକିାଶ ପାଇଁ େନଇ�ବା ପଦେ�ପ
୫୨୮ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି- COVID-19 କଟକଣା ସମୟେର ଶଶିୁ ମାନ� ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର କଣ
କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଶଶିୁ COVID ଆ�ା� େହାଇଛ� ିକ,ି
ଉ�ର ଯଦ ି ‘ହଁ’ ହୁଏ ସରକାର େସ��ତ ି କଣ କଣ �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି
କଟକଣା ସମୟେର �ବାସୀ �ମିକ ମାନ� ସହତି େକଉଁ ଜ�ିାକୁ େକେତ ଶଶିୁ ଆସ�ିେଲ ତାର
ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ ସହତି େସମାନ� ପାଇଁ କ ି�ତ� ବ�ବ�ା କରାଯାଇ�ଲା କ ି?



ମିଶନ ଶ�ି ମା�ମେର େହାଇ�ବା ଖ��ର ତାଲିକା
୫୨୯ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି - ମିଶନ ଶ�ି ମା�ମେର ସରକାର COVID-19 ସମୟେର େକଉଁ ଜ�ିାେର
େକଉଁ କାଯ�� ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ଖ�� କରଛି� ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି
COVID କଟକଣା ସମୟେର ମିଶନ ଶ�ି ମା�ମେର ସରକାର କଣ କଣ ସହେଯାଗ ପାଇଛ�ି
?

ଭି��ମ ମାନ� ପାଇଁ �ତ� ବ�ବ�ା
୫୩୦ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- COVID-19 କଟକଣା ସମୟେର ଭି��ମ ମାନ� ପାଇଁ ସରକାର
କଛି ି�ତ� ବ�ବ�ା କର�ିେଲ କ,ି ଉ�ର ଯଦ ିହଁ ହୁଏ କଣ କଣ ବ�ବ�ା କର�ିେଲ, ରାଜ�େର
େକେତ ଜଣ ଭି��ମ କେରାନା ଆ�ା� େହାଇଛ�,ି େସ�ମ�ରୁ େକେତ ଜଣ ମତୁୃ�ବରଣ
କରଛି� ିକ,ି େସମାନ� ପରବିାର�ୁ ସରକାର କଣ �ତ� ସହେଯାଗ କରଛି� ିକ,ି ଉ� ସବୁର
ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଦ�ତା ବକିାଶ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୫୩୧ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି - COVID-19 କଟକଣା ସମୟେର ଦ�ତା ବକିାଶ କାଯ���ମ କଛି ିେହାଇ
ପାରଲିା ନାହ�, ବ��ମାନ ସରକାର ଦ�ତା ବକିାଶ ପାଇଁ େକୗଣସ ି�ତ� ପଦେ�ପ େନଉଛ�ି
କ,ି ଉ�ର ଯଦ ିହଁ ହୁଏ, କଣ କଣ ପଦେ�ପ େନଉଛ� ିଜଣାଇେବ କ?ି

ରାଜ� ଅ�ନୱାଡ ିକମ�ଚାରୀ ସଂଘର ଦାବୀ
୫୩୨ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) େଷାଢଶ ବଧିାନସଭାର ତୃତୀୟ ଅ�େବଶନର ତା.15.2.2020 ର
ଅଣତାରକା ଚ�ିତି �ଶ� ସଂଖ�ା 116 ର ଉ�ର ଅନୁଯାୟୀ େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀର
ନଜି� ଗହୃ ନ�ବା 153 ଟ ିଅ�ନୱାଡୀ େକ� ଗହୃ ନମି�ାଣର ଅ�ଗତ ିସମ��ୀୟ ସବେିଶଷ
ତଥ� ସହ ଗହୃ ନମି�ାଣେର ସମସ�ା ସ�ିୃ େହାଇ ନମି�ାଣ କାଯ��େର ବଳି�ିତ େହଉ�ବା
��ିୟାର ସମାଧାନ ନମିେ� ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ିତାର ସବ�ୃିତ ବବିରଣୀ ଗହୃେର
ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ରାଜ� ଅ�ନୱାଡୀ କମ�ଚାରୀ ସଂଘର ଦାବୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ
କ,ି ଏହ ିଦାବୀ ମାନ� ମ�ରୁ ସରକାର�ର ବଚିାର ଧାରାେର େକଉଁ ଦାବୀ ଯୁ�ି ସ�ତ ଓ େକଉଁ



ଦାବୀ ଯୁ�ି ସ�ତ ନୁେହଁ ତାର କାରଣ ସହ ଯୁ�ି ସ�ତ ଦାବୀକୁ େକେବ ସ�ୁା ସରକାର ପରୂଣ
କରେିବ ଜଣାଇେବ କ ି?

Textile Park �ତ�ିା
୫୩୩ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- (କ) ଓଡ଼ଶିାର େକେତ ଜଣ କାରଗିର ବୁଣାକାର ବୃ� ିଆପେଣଇଛ�,ି ରାଜ�େର ବୁଣାକାର
ମାନ�ର ଚାହଦିା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ଶିାେର େକେତ ପରମିାଣର ସତୂା ଓ ଅନ�ାନ� ଆନୁସା�ିକ
ସାମ�ୀ ଦରକାର ଓ ସରକାର ବୁଣାକାର ମାନ�ର ଏହ ିଆବଶ�କତାକୁ େକମିତ ିପରୂଣ କରୁଛ�ି
ତାର ଏକ ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ,ି ବୟନ ଶ�ି ଓ ବୁଣାକାର ମାନ�ର ଉ�ତ ିପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା
ସରକାର ବଭିି� ସମୟେର େଘାଷଣା କର�ିବା ଓଡ଼ଶିା ବୟନ ଶ�ି ନୀତ ିସହ େଘାଷତି ବୟନ
ଶ�ି ନୀତେିର େଯାଗାଇେଦଇ�ବା େ�ା�ାହନର Impact Assessment ର ସବେିଶଷ
ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି ଓଡ଼ଶିାେର କପା ଚାଷ େହଉ�ବାରୁ ରାଜ�ର ବୁଣାକାର
ମାନ�ର ସତୂାର ଆବଶ�କତା ପରୂଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ କମି�ା େବସରକାରୀ �ରେର ଏକ
ସତୂାକଳ �ତ�ିା କରବିାକୁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ,ି (ଖ) ପ�ିମ ଓଡ଼ଶିାର ବୟନ ଶ�ି ଓ
ହ�ଶ�ିର ବ�ିୟର �ଚାର �ସାର ନମିେ� ପ�ିମ ଓଡ଼ଶିା ଠାେର ପଯ��ଟନ ଶ�ି �ଳୀେର
Textile Park �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ସବ�ନମି� େପନସ� �ଦାନ
୫୩୪ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ସାମାଜକି ସରୁ�ା େଯାଜନାେର େପନସ� ପାଇଁ ଦରଖା� �ହଣ କଲା
ପେର ଦରଖା�କାରୀ�ୁ େଯାଗ� କମି�ା ଅେଯାଗ� େଘାଷଣା କରବିା ପାଇଁ Authorised
ଅ�କାରୀ� ତାଲିକା ଓ େକଉଁ ଆଧାରେର Priority List ତଆିର ି େହାଇ ଉପ-ଜ�ିାପାଳ�
ନକିଟକୁ ମ�ରୁୀପାଇଁ େ�ରଣ କରାଯାଉଛ ିତାର ସରକାରୀ ନେି��ଶାବଳୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ
କ ି, ରାଜ�ର େକଉଁ ଦରଖା�କାରୀ15.09.2020 ସ�ୁା ଅେଯାଗ� େହାଇଛ� ିତାର କାରଣ ସହ
େଯାଗ� ହତିା�କାରୀ�ର Priority List ରାଜ� Web Portal େର େକେବ ସ�ୁା �ାନତି
କରେିବ ଓ େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଅେଯାଗ� ହତିା�କାରୀ ତାଲିକା ଉପ�ାପନ
କରେିବ କ,ି (ଖ) 2007 ମସହିାରୁ 2020 ମସହିା ପଯ��� �ାହକ ମଲୂ� ସଚୂକା� (CPI) ର
ବାଷ�କ ହାରାହାର ି�ାସକୁ ହସିାବକୁ େନଇ ଓ ବ��ମାନର ବଜାର ଦରକୁ ବୃ�କୁି େନଇ ସାମାଜକି



ସରୁ�ା େଯାଜନାେର ସବ�ନମି� େପନସ� କୁ ମାସକି ଟ.1500 ହାରେର େଦବାପାଇଁ ସରକାର
ବଚିାର କରେିବ କ ି?

Science Park ଓ Planetorium �କ�ର ଅ�ଗତି
୫୩୫ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
େଷାଡଶ ବଧିାନ ସଭାର ତୃତୀୟ ଅ�େବଶନର ତା.15.02.2020 ର ଅଣ ତାରକା ଚ�ିତି �ଶ�
ସଂଖ�ା 115 ର ଉ�ର ଅନୁଯାୟୀ ବ�ିାନକୁ େଲାକ�ିୟ କରବିା ଉେ�ଶ�େର ବଲା�ିର ଜ�ିାେର
��ାବତି Science Park ଓ Planetarium �କ� ନମି�ାଣେର ବଳି�ିତ େହଉ�ବାରୁ ତାର
ଅ�ଗତ ିଓ ସମସ�ା ସମ��େର ଜ�ିାପାଳ ଏବଂ ସରକାର� ମତାମତ ସହ େକେବ ସ�ୁା କାଯ��
ଆର� େହବ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

ହ� ଶ�ି ଉ�ତ ିପାଇଁ େଯାଜନା
୫୩୬ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - (କ) ଓଡ଼ଶିାେର ହ�ଶ�ିର ବକିାଶ ନମିେ� େକଉଁ ତାରଖିଠାରୁ ହ�ଶ�ି ନେି��ଶାଳୟ,
ବୟନଶ�ି ବଭିାଗେର ସ�ି�ଣ େହାଇଅଛ,ି ବୟନଶ�ି ବଭାଗେର ବଲିୟ େହବା ଦନିଠାରୁ ଏବଂ
ତା ପବୂ� ସମୟର ହ�ଶ�ିର ବକିାଶର ଏକ ତୁଳନା�କ ଚ�ି �ଦାନ କରେିବ କ,ି ହ�ଶ�ିର
ବକିାଶ ନମିେ� ଉ��ି �ବା ହ�ଶ�ି ନେି��ଶାଳୟକୁ ବୟନଶ�ି ବଭିାଗ ଏ ପଯ��� �ୟଂ
ନଭି�ରଶୀଳ କର ିନପାର ିଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ବଭିାଗର ଜ�ିା�ରୀୟ ଓ ବ�କ�ରୀୟ ଅ�କାରୀ�
ସହାୟତାେର ପବୂ�ପର ି ହ�ଶ�ିର ବକିାଶ କରୁ�ବାରୁ ଏହ ି ସଂ�ାକୁ ବୟନଶ�ି ବଭିାଗର
ସ�ି�ଣ କରବିାର ଯଥାଥ�ତା ଜଣାଇେବ କ,ି (ଖ) ଓଡ଼ଶିା ସରକାର� ବୟନଶ�ି ବଭିାଗ �ାରା
ହ�ଶ�ି କାରଗିର ମାନ�ର ଉ�ତ ିପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ବଭିି� ସୟମେର େଘାଷଣା କର�ିବା
ଓଡଶିା ହ�ଶ�ି ନୀତ ି ସହ େଘାଷତି ହ�ଶ�ି ନୀତେିର େଯାଗାଇେଦଉ�ବା େ�ା�ାହନର
Impact Assessment ର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

ଅ�ନୱାଡ ିକମ��ୁ ସହାୟତା
୫୩୭ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ େକେତାଟ ିଅ�ନୱାଡ ି େକ� ଅଛ,ି ତନ��ରୁ େକେତାଟ ିଅ�ନୱାଡି
େକ�କୁ ISO ମାନ�ତା ମିଳଛି,ି Covid-19 ସମୟେର ଅ�ନୱାଡ ିକମ�ଚାରୀମାନ�ୁ (କମ�ୀ,
ସହାୟକ) ଦଆିଯାଉ�ବା ସମ� ସବୁଧିା ସ�କ�େର ସଚୂନା େଦେବ କ ି?

ରାଜ�େର େମାବାଇଲ େସବା ସ�କ�େର



୫୩୮ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର
େମାବାଇ� େସବାର ମଳୂଦୂଆ, େକେବ ପଡ�ିଲା, ଜାତୀୟ Telecom ନୀତ ିେକେବ �ଣୟନ
କରାଯାଇ�ଲା, େମାବାଇଲ େସବା ଆର�ର କ� ପିଛା େକେତ ଅଥ� �ାହକ�ୁ ପଇଠ କରବିାକୁ
ପଡୁ�ଲା ଓ ବ��ମାନ େକେତ ପଡୁଛ,ି ଏେତ କମ ପଡବିାର କାରଣ କଣ, ରାଜ�େର ବ��ମାନ
ସ�ୁା େକେତ ଜଣ ବ��ି େମାବାଇଲ ବ�ବହାର କରୁଛ�?ି

ନୀଳାଚଳ ଉ�ାତ କାରଖାନାର ପନୁଃରୁ�ାର
୫୩୯ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ନୀଳାଚଳ ଉ�ାତ କାରଖାନାର ପ�ିୁ �ତ�ାହାର ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁ �ବାରୁ କାରଖାନା
ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁମତ ିନେଦବାର କାରଣ କଣ, ନୀଳାଚଳ ଉ�ାତ କାରଖାନାକୁ ଉ�ାର ଓ ଋଣ
ପରେିଶାଧ ପାଇଁ ଅଥ� େଯାଗାଇ େଦବାପାଇଁ ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାର ସ�ତ �କାଶ କରଛି�ି
କ,ି OMC ମ� ସହେଯାଗର ହାତ ବଢାଇ�ବା ସତ� କ,ି ବଷ�କୁ 10 ଲ� ଟ� ଇ�ାତ
ଉ�ାଦନ ଲ�� ର��ବା ନୀଳାଚଳ ଇ�ାତ କାରଖାନା ଯଦ ିବ� ହୁଏ ତାହା େଦଶର ଅଥ�ନୀତି
ପାଇଁ �ତ ି ନୁେହଁ କ,ି (ଖ) ଏହ ିଶ�ି ସଂ�ା ଉପେର ନଭି�ର କର�ିବା �ମିକ ଓ କମ�ଚାରୀ�
ଭବଷି�ତ କଣ େହବ ?

ନଯୁି�ି �ଦାନ ନମିେ� ପଦେ�ପ
୫୪୦ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଦ�ତା ବକିାଶ କାଯ���ମକୁ ଅ�କ �ୀୟାଶୀଳ କରବିା ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର ଗୁରୁ�
େଦଇଛ�,ି ଏ�ପାଇଁ �ତ� ଭାେବ ଦ�ତା ବକିାଶ ମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛ,ି ଯୁବକ
ଯୁବତୀମାନ�ୁ ନଯୁି�ି ଓ ଆ� ନଯୁି�ି େଦବାକୁ ଲ�� ରଖାଯାଇଛ,ି 2016-17 ରୁ ଅଦ�ାବ�
�ାୟ 6.5 ଲ� ଛା� ଛା�ୀ�ୁ ତାଲିମ ଦଆିଯାଇଛ,ି େସମାନ� ମ�ରୁ 52 ଟ ିସଂ�ା ଜରୀଆେର
ମା� 6340 ଜଣ�ୁ ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇ�ବା ସତ� କ,ି ଉପଯୁ� ତାଲିମ ଅଛ ିକଭିଳ ିଅ�କ ନଯୁି�ି
ମିଳବି େସ��ତ ିସରକାର ଦୃ�ି େଦେବ କ ି?

Unesco Kalinga Prize ପାଇି�ବା ବ��ି� ସ�କ�େର
୫୪୧ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - �ବାଦ
ପରୁଷ ବଜୁି ପ�ନାୟକ� �ାରା �ତ�ିତି କଳ�ି ଫାଉେ�ସ� �� �ାରା ଦଆିଯାଉ�ବା
Unesco Kalinga Prize ଚଳତି ବଷ� େକଉଁ େବ�ୖାନକି ପାଇଛ�,ି େସ େକଉଁ େଦଶର ଓ



ତା�ର େବ�ୖାନକି ଗେବଷଣା ବ�ିାନକୁ ସାବ�ଜନୀନ କରବିା ପାଇଁ େକେତଦୂର ସାହାଯ� କରଛି,ି
େସ ସ�କ�େର ଏକ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନା କରେିବ କ ି?

ଚାଉଳ େଯାଗାଣ
୫୪୨ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ �ା� ଅନାଥା�ମ, କନ�ା�ମ, ବାଳା�ମ ଗୁଡକିର
ଅେ�ବାସୀ ମାନ� ପାଇଁ ରହିାତ ି ମଲୂ�େର ଚାଉଳ େଯାଗାଇ େଦବାପାଇଁ ଚଳତି ବଷ�
ବେଜଟେର ବ�ବ�ା �ଲା େବେଳ ଏପଯ��� େକଉଁ ଅନୁ�ାନକୁ କ ି �କାର ଅନୁଦାନ ଏ
ବାବଦେର େଯାଗାଇ ଦଆିଗଲାଣି ଏହାର ସବେିଶଷ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

ୱାକ�ର ଓ େହଲପର ନଯୁି�ି
୫୪୩ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଜେଳ�ର/ ବ�ା ବ�କେର ବ��ମାନ ସ�ୁା େକଉଁ ଅ�ନୱାଡ ି େକ�େର ୱାକ�ର,
େହଲପ� କମି�ା ଦୁଇଟ ିପଦବୀେର କାହାକୁ ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇନାହ�, ଏ�ପାଇଁ ଦରଖା� ଆହ�ାନ
େକଉଁ ତାରଖିେର କରାଯାଇ�ଲା, ନଯୁି�ି େଦବା ସକାେଶ ବଳିମ�ର କାରଣ କଣ, ନଯୁି�ି ��ୀୟା
ପନୁବ�ାର ଚାଲୁ କରବିା ନମିେ� ଜ�ିା କ��ୃ ପ� ଓ CDPO �ୁ ସରକାର କଣ ନେି��ଶ େଦେବ ?

ମହାକାଶ ଗେବଷଣା ପାଇଁ େ�ା�ାହନ
୫୪୪ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ମହାକାଶ ଗେବଷଣା ଓ ଏ ସଂ�ା�େର ଅ�କ ଶ�ିା �ା� ନମିେ� 'ଇେ�ା' ସହତି ରାଜ�େର
େକଉଁ ବ�ି ବଦି�ାଳୟର ସହବ�ତି େହାଇଛ ି ଏହାର ଲ�� ଓ ଆଭିମଖୁ� ହାସଲ ସକାେଶ
ସରକାର କ ି�କାର ସ��ୃ େହାଇଛ� ିଏବଂ କ ି�କାର େ�ା�ାହନ େଦେବ ଏହାର ସବେିଶଷ
ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

ବୁଣାକାର କାରିଗର� ପାଇଁ େ�ା�ାହନ
୫୪୫ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - କେରାନା କରାଳ କାୟାେର ରାଜ�େର ଓ ରାଜ� ବାହାେର ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ତଥା
ହ�ଶ�ିର ଚାହଦିା କମିଯାଇ�ବା ଶ�ିୀ, କାରଗିରମାେନ ଉ�ାଦନ �ମ େହାଇ ପାରୁନ�ବା
େବେଳ ଏମାନ� େପଟ ପାଟଣା ପାଇଁ �ତ� େ�ା�ାହନ କଣ, ମାକଡିଆି ବୁଣାକାର ଟସର
ସମବାୟ ସମିତରି ଏ ପର�ିତିେିର ଆଥ�କ ପର�ିତି ିକଣ, ଏହାର ଗତ ମା�� ମାସରୁ ଏପଯ���
�େତ�କ ମାସେର ଉ�ାଦନ େକେତ, ବ�ିି େକେତ ଏବଂ ଉ�ାଦତି କପଡା ବ�ିି ନମିେ�



ସରକାରର ବ�ବ�ା କଣ ରହବି, ଏହ ିWCS ବ�ତୀତ େସଠାକାର ଅନ� ସମିତ ିଗୁଡକିର �ତିି
କଣ ?

BPUT ଶ�ିା ନୀତେିର ପରିବ��ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୫୪୬ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - BPUT ର ଶାଖା ଶ�ିାନୁ�ାନ ରାଜ�େର ବଭିି� �ାନେର େଖାଲାଯିବା ନମିେ�
ସରକାର�ର ନୀତଗିତ ବ�ବ�ା କଣ, BPUTର ଶ�ିା ପରସିର ପରବି��ତ କରବିା, ଏ�େର
ବ�ି, େଦଶ ଶ�ିା ପ�ତକୁି ଦୃ�ିେର ର� ନୂଆ �ାନ, େକୗଶଳେର ଛା�ଛା�ୀ�ୁ ଅନୁ�ାଣିତ
କରବିାକୁ ସରକାର�ର ଭବଷି�ତ େଯାଜନା କଣ?

କପା ଉ�ାଦନ
୫୪୭ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- (କ) ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ପରମିାଣର କପା ଉ�ାଦନ େହଉଅଛ,ି
ଉ�ାଦତି କପାକୁ ଆକଳନ କର ି ସତୂାକଳ ସହତି େଟ�ଟାଇଲ ପାକ�, କଟନ ପାକ� ଓ କପା
ଗେବଷଣା େକ� �ତ�ିା ନମିେ� ସରକାର େକେବଠାରୁ କ ିକ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�ି
ଓ କଣ କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ିତାହା �କାଶ କରେିବକ,ି (ଖ) ରାଜ�େର ବ� �ବା େକଉଁ େକଉଁ
ସତୂାକଳକୁ ପନୁଃଉ�ାର କରବିା ପାଇଁ ସରକାର କ ି କ ି ବେିଶଷ ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି
ସଂ�ତ ିରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁଠାେର େକେତ ତାକୁଡ ିବଶି�ି ସତୂାକଳ ପାଇଁ କ ିକ ିଭି�ଭୂିମି ଓ
କ�ାମାଲ ରହଛି ି ? ଏବଂ ସଂପ�ୃ ଭି�ଭୂିମିକୁ େନଇ େକେତ �ମତା ବଶି�ି ସତୂାକଳ �ତ�ିା
େହାଇପାରବି ତାହା �କାଶ କରେିବକ?ି

କପା ଓ ଟସର ଉ�ାଦନ
୫୪୮ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- (କ) ରାଜ�େର କପଡା ଉ�ାଦନ ନମିେ� ବ�ବହୃତ କପା ଓ ଟସର ଭଳ ିଅନ�ାନ�
କ ି କ ି କ�ାମାଲ ରାଜ�େର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ପରମିାଣର ଉ�ାଦନ େହଉଛ,ି ବଭିାଗ
ତରଫରୁ େସ ସଂପକ�େର ଆକଳନ କରାଯାଇଛକି,ି ଯଦ ିକରାଯାଇଛ ିେକେବ କାହା�ାରା େକଉଁ
ପ�ତେିର କରାଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବକ,ି (ଖ) ରାଜ�େର ଉ�ାଦତି କପା, ଟସର ମ�ରୁ
ବଗିତ 10 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ବଷ� େକେତ ପରମିାଣର ଓ ସମଦୁାୟ ଉ�ାଦତିରୁ େକେତ
�ତଶିତ ଟସର ଓ କପାକୁ ରାଜ� ମ�େର ବନିେିଯାଗ କରାଯାଇ େକେତ କପଡା ଉ�ାଦନ



କରାଯାଉଛ,ି େକେତ ପରମିାଣର ଓ ମଲୂ�ର କପାଓ ଟସର ରାଜ� ବାହାରକୁ ର�ାନୀ
କରାଯାଇଛ ିତାର ବଷ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି

ଅ�ନୱାଡ ିେକ� େଖାଲିବାର ନତିୀ ନୟିମ
୫୪୯ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- (କ) େକଉଁ େକଉଁ ମାପଦ�କୁ ଆଧାର କର ିଅ�ନୱାଡ ିେକ� େଖାଲିବା ପାଇଁ କି
କ ିନତିୀ ନୟିମ ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ,ି ସଂପ�ୃ ମାପଦ� ଆଧାରେର ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ
ଜ�ିାେର େକେତେଗାଟ ି ନୂତନ ଅ�ନୱାଡ ି େକ� େଖାଲାଯିବାର ଆବଶ�କ ରହଛି ି ଓ
େକେବସ�ୁା ନୂତନ ଅ�ନୱାଡ ିେକ� େଖାଲାଯିବ ସଂ�ତ ିକାଯ���ମ �ବା ଅ�ନୱାଡ ିେକ�
ମ�ରୁ େକେତ େକ�ର ନଜି� ଗହୃ ରହଛି ି ଓ େକେତ େକ� ଭଡା ଗହୃେର ଚାଲିଛ ି ତାର
ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ,ି ଅ�ନୱାଡ ିେକ� େଖାଲିବା ନମିେ� କ ିକ ିମାପଦ�
ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ,ି ସଂପ�ୃ ମାପଦ� ପରୁଣ କରୁନ�ବା ଭଡା ଗହୃେର ଚାଲୁ�ବା େକ�
ସଂଖ�ା େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ, (ଖ) େକେବସ�ୁା େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ ନଜି�
ଅ�ନୱାଡ ିେକ� ନମି�ାଣ କରାଯିବ େସ�ପାଇଁ କ ିକ ି��ୁତ ିେକଉଁ ପଯ��ାୟେର ରହଛି,ି ଭଡା
ଘେର ଚାଲୁ�ବା େକ�ର ଘରଭଡା ନୟିମିତ �ଦାନ କରାନଯିବାର କାରଣ କଣ ଚଳତି ମାସ
ସ�ୁା େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଘର ଭଡା ବେକୟା ରହଛି ି?

ଏସ.ଏଚ.ଜ.ିମାନ� ଆଥ�କ କାଯ��କଳାପ ଯା� କରିବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
୫୫୦ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ସରକାର� ମିଶନ ଶ�ି ମା�ମେର ଗତ 10 ବଷ� ମ�େର ରାଜ�ର େକେତ ମହଳିା
�ୟଂ ସହାୟିକା େଗା�ୀ ( ଏସ.ଏଚ.ଜ.ିମାନ�ୁ) େକେତ ଋଣ ସହାୟତା ବ�ା� ଓ ଅନ�ାନ�
ସଂ�ା ଜରଆିେର ଦଆିଯାଇଛ,ି େସ�ମ�ରୁ େକେତ ଅଥ� ଆଦାୟ ଓ ଅନାଦାୟ ରହଛି ି େସହି
ଅଥ�େର େକେତ ଏସ.ଏଚ.ଜ.ିେକେତ ମଲୂ�ର �ାୟୀ ସଂପ� ି ସ�ିୃ କରଛି�,ି େକେତଜଣ�ୁ
ଆ�ନଯୁି�ି େଦଇଛ�,ି େକେତ ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ େହାଇଛ�,ି େକେତ ଏସ.ଏଚ.ଜ.ି େକବଳ ଋଣ
କାରବାର କରଛି�,ି େକେତ ବ� େହାଇଯାଇଛ,ି େସ ସଂପକ�େର ବଷ�ୱାରୀ, ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ�
�ଦାନ କରେିବକ,ି ଏସ.ଏଚ.ଜ.ିମାନ� କାଯ��କଳାପ ଅନୁ�ାନ, ଆଥ�କ ଓ ସାମାଜକି ଅଡ�ି ଓ
ଯା� କରବିା ନମିେ� ସରକାର େକଉଁ ସଂ�ା ମା�ମେର େକଉଁ ବ�ବ�ା ଅବଲମ�ନ କରୁଛ�ି
ଏବଂ ଯା�ର ଫଳାଫଳ କଣ େସ େନଇ ସଚୂନା େଦେବକ?ି

�ଶ�ିଣ ନମିେ� େହାଇ�ବା ଖ��



୫୫୧ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ� ସରକାର ଦ�ତା ବକିାଶ ନମିେ� 2012 ମସହିାରୁ ଅଦ�ାବ� େକଉଁ େକଉଁ
େ��େର େକେତଜଣ�ୁ ତାଲିମ ବା �ଶ�ିଣ େଦଇଛ�,ି େସ ବାବଦେର େ��ୱାରୀ େକେତ
ଖ�� େହାଇଛ,ି ତାଲିମ�ା� େକେତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସଧିାସଳଖ ରାଜ� ଭିତେର ଓ ରାଜ�
ବାହାେର ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ ପାଇଛ�,ି େକେତ ଆ�ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ ପାଇଛ�,ି େସମାନ� ମ�ରୁ
ଦାଦନ �ବଣ ଜ�ିାମାନ�ରୁ େକେତ ଦାଦନ �ମିକମାେନ ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ିେସସବୁ ସଂ�ା�େର
ଜ�ିା ଓ ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� େଦେବକ,ି ଅନ� ପ�େର ଦ�ତା ବକିାଶ େ��େର ଓଡଶିାର ମାନବ
ସମ�ଳକୁ �ା�ିଂ କରାଯିବା ବାବଦେର ଅଦ�ାବ� େକେତ େକଉଁ ବାବଦେର ଖ�� େହାଇଛ,ି
ତାହାର କ ିଫଳାଫଳ ମିଳଛି ିଦ�ତା ବକିାଶ ଅ��� ନମିେ� େକେତ ଖ�� େହାଇଛ ିତାହାର
ବବିରଣୀ େଦେବକ?ି

�ତ ିଜ�ିା ସଦର ମହକୁମାେର ଅଭିେଯାଗ ଶୁଣାଣି ବ�ବ�ା
୫୫୨ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ� ମହଳିା ଆେୟାଗେର େକଉଁ ଜ�ିାରୁ େକେତାଟ ିଅଭିେଯାଗ ବଚିାରାଧୀନ
�ବାେବେଳ ବଗିତ ତନି ିବଷ�େର େକେତାଟ ିମାମଲା ଫଇସଲା େହାଇଛ ିମହଳିାମାନ� ସବୁଧିା
ପାଇଁ �େତ�କ ଜ�ିା ସଦର ମହକୁମାେର ଅଭିେଯାଗ ଶୁଣାଣି କର ିଅଭିେଯାଗ ସମାଧାନ ପାଇଁ
ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି

େଗାବର ଗ�ାସ ପ�ା� େଯାଗାଣ
୫୫୩ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ସାେଲପରୁ ଓ ଟା�ୀ େଚୗ�ାର ବ�କେର େକେତ ପରବିାରକୁ େଗାବର ଗ�ାସ ପ�ା�ର ସବୁଧିା
�ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଅ�କ ପରବିାରକୁ େଗାବର ଗ�ାସ ପ�ା� େଯାଗାଇ େଦବାକୁ କ ି �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି

ବ� ବ�ିୟ ବ�ବ�ା
୫୫୪ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ବୁଣାକାର �ବାେବେଳ ତନ��ରୁ େକେତଜଣ େକେତାଟି
�ାଥମିକ ତ�ୁବାୟ ସହେଯାଗ ସମିତ,ି �ାଥମିକ ଟସର େକ�ୀୟ ସହେଯାଗ ସମିତ ିସଭ�ଭୁ�
େହାଇ ବ� ଚୟନେର ନେିୟାଜତି ଅଛ�,ି େକେତାଟ ିସମିତ ିବ� େହାଇଛ ିସମିତ ି�ାରା ଉ�ାଦତି



େହାଇ�ବା ବ�ରୁ େକେତ ବ�ିୟ ନେହାଇ ପଡରିହଛି ିଏହାର ବ�ିୟ ବ�ବ�ା ପାଇଁ ସରକାର କି
�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି

ଆ�ନଯୁି�ି ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୫୫୫ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ରାଜ�ର ବଭିି� େବଷୖୟିକ ଶ�ିାନୁ�ାନରୁ ବାଷ�କ ଯଥା�େମ େକେତ �ାତେକା�ର, �ାତକ,
ଡେିପ�ାମା ଯା�ୀକ, ITI, MBA, MCA, BBA, BCA ଓ ଅନ� େବଷୖୟିକ ଶ�ିାଧାରୀ
ଉ��ୀ�� େହଉଛ� ିେସମାନ� ନଯୁି�ି ଓ ଆ�ନଯୁି�ି ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଭି��ମ� ନଯୁି�ି
୫୫୬ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଭି��ମ ପଂଜକୃିତ େହାଇଛ� ିେସମାନ�ୁ
ନଯୁି�ି ଓ ଆ�ନଯୁି�ିର ସେୁଯାଗ େଦବାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

େରାଜଗାର େଯାଗାଇ େଦବାକୁ ପଦେ�ପ
୫୫୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ଆଠମ�ିକ ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର ମହଳିାମାନ�ୁ �ାବଲମ�ନଶୀଳ କରବିାକୁ ଉପଲ�
ଶାଳପ�, ଶଆିଳୀପ�ରୁ ଖଲି ତଆିର ିସହ ଅନ� ଆନୁସ�ୀକ ବ�ବ�ା ମା�ମେର �େରାଜଗାର
େଯାଗାଇ େଦବାକୁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଅ�ୟ ଶ�ି ବକିାଶ
୫୫୮ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର େସୗରଶ�ି ଓ ଅନ� ଅଣପାର�ରକି ଉ�ରୁ ଶ�ି ସଂ�ହ ପାଇଁ ଓଡଶିା ଅ�ୟ ଶ�ି
ବକିାଶ ସଂ�ା ତରଫରୁ େକୗଣସ ି େଯାଜନା ଅଛକି,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଏହାର କାଯ��କାରୀତା
ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ହ�ତ� ବ� ପରିଧାନ
୫୫୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ଓଡଶିାର ପାର�ରକି ବା�କଳା, ସମ�ଲପରୁୀ ହ�ତ�କୁ େ�ା�ାହତି କରବିାକୁ ସରକାରୀ
କମ�ଚାରୀ, ଶ�ିକ, ଅ�ାପକ, ସରକାରୀ ସଂ�ା ଅ�କାରୀ� ସ�ାହେର େଗାଟଏି ଦନି ଅନୁ�ନ
ହ�ତ� ବ� ପରଧିାନ ସହ ବ�ିବଦି�ାଳୟ, ମହାବଦି�ାଳୟ, ଉ�ତର ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟ,



ଘେରାଇ ପବି�କ �ଲୁ ବଦି�ାଥ�ୀ, ଶ�ିୟ�ୀ, ଅ�ନୱାଡ ିକମ�ୀ, ସହାୟିକା, ଆଶାକମ�ୀ� ପାଇଁ
ପରଧିାନ ସଂହତିାେର ହ�ତ� ବ� ଓ ଶାଢୀକୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର
କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଶ�ି ତାଲିମ �ତ�ିାନ �ତ�ିା
୫୬୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଆଠମ�ିକ ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର ସରକାରୀ ଯା�ୀକ ବଦି�ାଳୟ, ଶ�ି ତାଲିମ
�ତ�ିାନ �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ସଂର�ଣ ବ�ବ�ା କାଯ��କାରୀ
୫୬୧ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି - ସରକାରୀ ସଂ�ା ସହ ଘେରାଇ ଉେଦ�ାଗମାନ�େର ଭି��ମ� ନମିେ�
ଚାକରିୀେର େକେତ ଶତାଂଶ ସଂର�ଣ ବ�ବ�ା ଲାଗୁ େହାଇଛ ି ଓ ଏହାକୁ କଡାକଡଭିାେବ
ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି

ଛା�ବାସ ପ�ିକରଣ
୫୬୨ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜ�େର ପରଚିାଳତି େହଉ�ବା ସମ� ଛା�ବାସ ଓ ଶଶିୁଗହୃକୁ J.J.( C&PC) Act,
2015 ଅନୁଯାୟୀ ପ�ିକୃତ ି କରବିାକୁ ମାନ�ବର ଉ� ନ�ାୟାଳୟେର ଋଜୁ େହାଇ�ବା
େମାକ�ମା W.P.(C) PIL NO -18477 of 2019 କୁ ବଚିାରକୁ େନଇ ମାନ�ବର ଉ�
ନ�ାୟାଳୟ େଦଇ�ବା ଆେଦଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ�ର ପରଚିାଳତି େହଉ�ବା ସମ�
ଛା�ବାସଗୁଡକୁି ପ�ିକରଣ କରାଯିବାକୁ କ ି�କାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିଓ େକେତକ
ପିତା ମାତା ନଜିର ଶଶିୁ�ୁ ନଜି ପାଖେର ର� ପଢାଇବାକୁ ଅସମଥ� େହାଇ�ବାରୁ Dav
Public School, Sai International School ଭଳ ିେଯଉଁସବୁ ବଦି�ାଳୟ ଛା�ାବାସେର
ଶଶିୁମାନ�ୁ ର� ପଢାଉଛ� ି ଉ� ଆଇନର ଧାରା 2(14(v) ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ି ସବୁ
ବଦି�ାଳୟଗୁଡକୁି ପଂଜକୃିତ କରାଯିବ ନାହ� କାହ�କ ିଏବଂ ଏହସିବୁ ବଦି�ାଳୟର ଛା�ାବାସ ମହଳିା
ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ବଭିାଗର ଅ�ଗ�ତ େହାଇନ �ବାରୁ ଏହସିବୁ ଛା�ାବାସ ଉ�
ଆଇନର ପରସିରଭୁ� େହବକ ିନାହ� ଜଣାଇେବକ?ି

ଅେଯାଗ� ଓ ଅସମଥ�ର ସଂ�ା



୫୬୩ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- େଯଉଁ ଶଶିୁର ଉଭୟ ପିତାମାତା ବ��ିେବ କ�ୁି ଉଭୟ ପିତା ମାତା ଶଶିୁକୁ ପାଠ ପଢାଇବା
ପାଇଁ ଅସମଥ� ଓ ଅେଯାଗ� େବାଲି ଶଶିୁ କଲ�ାଣ କମିଟ ିଅଥବା ଜୁେଭନାଇଲ ଜ�ିସ େବାଡ��
�ମାଣ ପ�କୁ ଭି�କିର ିସଂପ�ୃ ଶଶିୁ�ୁ ଶଶିୁ ଯ�କାରୀ ଅନୁ�ାନେର ରଖାଯାଇପାରବି େବାଲି
ବ�ବ�ା �ବାରୁ ତଦନୁଯାୟୀ େକଉଁ ଶଶିୁ ଯ�କାରୀ ଅନୁ�ାନେର ଅେଯାଗ� ଓ ଅସମଥ� ପିତା
ମାତା�ର େକେତଜଣ େଲଖାଏଁ ଶଶିୁ ରହୁଛ� ି ଓ େସହ ି ଶଶିୁ�ର ପିତାମାତା େକଉଁ �କାର
ଅେଯାଗ� ଓ ଅସମଥ� େବାଲି େଘାଷଣା କରାଯାଇଛ ିବା �ମାଣପ� ଦଆିଯାଇଛ,ି ଦଆିଯାଇ�ବା
�ମାଣପ�ର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ ଅନୁ�ାନୱାରୀ �ଦାନ କରବିା ସହ ଅେଯାଗ� ଓ ଅସମଥ� ସଂ�ା
କଣ ଓ ଏହା େକଉଁ ନୟିମର େକଉଁ ଧାରାେର ଅେଯାଗ� ଓ ଅସମଥ� ସଂ�ା ନରୂିପଣ କରାଯାଇଛି
ଜଣାଇେବକ?ି

ପ�ାଳାପଗୁଡକିର ବବିରଣୀ
୫୬୪ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ଗତ ତା. 25.6.2018 ରଖିେର ମାନ�ବର ମ�ୀ, ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ, ଓଡଶିା�
ଅ��ତାେର ମଧୁରମୟୀ ଆଦଶ� ଶ�ିା ନେିକତନ ନାମେର କଏଦୀମାନ� ଶଶିୁ� ପାଇଁ
ପରଚିାଳତି ଛା�ାବାସ ସଂପକ�େର େହାଇ�ବା େବଠୖକର ନ�ି� ିଅନୁଯାୟୀ କ ି�କାର ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଇଛ ିଓ ବଭିି� ଜ�ିାରୁ ଆସ ିରହୁ�ବା ଶଶିୁମାନ� ସଂପକ�େର ସଂପ�ୃ ଜ�ିାର
କ��ୃ ପ��ୁ ଉ� େବଠୖକ ପରଠାରୁ ଏଯାବ� େଖା��ା ଜ�ିା ଶଶିୁ ମ�ଳ କମିଟ ିଓ େଖା��ା ଜ�ିା
ଶଶିୁ ସରୁ�ା ୟୁନଟି� ପ�ରୁ େକଉଁ ସଂ�ା�େର େକେବ େକେବ ପ�ାଳାପ େହାଇଛ ି ଓ
େହାଇ�ବା ପ�ାଳାପଗୁଡକିର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି

ମାଗ� ଦଶ�ୀର ଉଲଘଂନ
୫୬୫ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- Guideline for Establishment, Recognition and Grant-in-Aid to
Institution imparting Education to children with disabilities 2013 para-
10(A(i) ଅନୁଯାୟୀ ଉ� ମାଗ� ଦଶ�ୀ ଜାରୀ େହବା ପବୂ�ରୁ େଯଉଁସବୁ ଅନୁ�ାନ ବଦି�ାଳୟ
ପରଚିାଳତି େହଉଛ ି ଓ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ କର�ିବା ଆେବଦନ ବଚିାରା�ନ ଅଛ,ି େସହସିବୁ
ଅନୁ�ାନ ବଦି�ାଳୟଗୁଡକି ପାଇଁ ଉ� ମାଗ�ଦଶ�ୀେର �ବା ବ�ବ�ା ଛାଡ କରାଯିବ େବାଲି ଉ�
ମାଗ� ଦଶ�ୀେର ଉେ�ଖ କରାଯାଉ�ବା ବଷିୟ ସତ� ଅେଟକ,ି ଯଦ ିସତ� ଅେଟ େତେବ ଉ�



ମାଗ� ଦଶ�ୀ ଜାରୀ େହବା ପବୂ�ରୁ ରାଜ�େର େଯଉଁ ଅନୁ�ାନ �ତ� ବଦି�ାଳୟ ମହାବଦି�ାଳୟ
ପରଚିାଳତି େହାଇ ଆସ�ୁଲା ଓ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ କର�ିବା ଆେବଦନ ବଚିାରା�ନ �ଲା ଏବଂ
େସ ସବୁକୁ ଉ� ମାଗ� ଦଶ�ୀର �ବା ଉ� ବ�ବ�ା ଅନୁଯାୟୀ ଉ� ମାଗ�ଦଶ�ୀ ବ�ବ�ାଗୁଡକୁି ଛାଡ
କରାନଯିବାର କାରଣ କଣ ଓ ଏହା�ାରା ଉ� ମାଗ� ଦଶ�ୀର ଉଲଘଂନ େହାଇନାହ� କପିରି
ଜଣାଇେବକ?ି

ବାଳକିା ସମୃ� ିେଯାଜନା
୫୬୬ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- (କ) ବାଳକିା ସମ�ୃ ିେଯାଜନା �ଚଳନ ବଷ�ରୁ ଏଯାବ� ବୀରମି�ପରୁ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର
ଦାର�ି� ସୀମାେରଖା ତେଳ �ବା େକେତ ସଂଖ�ାର ପରବିାର େକେତଜଣ କନ�ା ସ�ାନମାନ�
ମାତା ଏବଂ ଶଶିୁ ବକିାଶ �କ� ଅ�କାରୀ� ନାମେର ଯୁଗ� ଖାତା େଖାଲାଯାଇ�ଲା ଓ
େକେତଜଣ କନ�ା ସ�ାନକୁ ବାଷ�କ େକେତ ଟ�ା ଶ�ିା ବୃ� ିସହାୟତା �ଦାନ କରାଯାଇଛି
ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ େପୗରା�ଳ, ବ�କ ଓ ବଷ�ୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଉ�
ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ଜାତୀୟ ପରବିାର ଉପକାର େଯାଜନା(NFBS) େର େକେତ ସଂଖ�ାେର
ପରବିାର େକଉଁ �କାର ଉପକୃତ େହାଇଛ� ିଓଏବାବଦେର ବଗିତ ତେିନାଟ ିଆଥ�କ ବଷ�େର
େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ବ�ୟ େହାଇଛ ି ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ �ାମ ପଂଚାୟତ, ବ�କ ଓ
େପୗରା�ଳୱାରୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି

ଅ�ନୱାଡ ିେକ�ର ନଜି� ଗୃହ
୫୬୭ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର �ବା େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗରସଂ�ାର େମାଟ ଅ�ନୱାଡ ିେକ�
ମ�ରୁ େକେତାଟରି ନଜି� ଗହୃ ନାହ� �କାଶ କର ି ତାହାର ନଜି� ଗହୃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଆବଜ�ନାରୁ ଶ�ି ସଂ�ହ
୫୬୮ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
େଢ଼�ାନାଳ ସହ ରାଜ�ର ସମ� ସହରରୁ ନଗି�ତ ଆବଜ�ନାରୁ ଶ�ି ସଂ�ହ ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା
ଅ�ୟଶ�ି ବକିାଶ ସଂ�ା ତରଫରୁ େକୗଣସ ି�ତ� �କ� ��ାବ ଅଛ ିକ;ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ
ଏହାର କାଯ�଼�କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ହ�ତ� ବ�ର ର�ାନୀ



୫୬୯ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ବଗିତ ତନିବିଷ�େର ରାଜ�ରୁ େକେତ ପରମିାଣର ହ�ତ� ବ� ବେିଦଶକୁ ର�ାନୀ
େହାଇ େକେତ େବୈଦଶକି ମ�ୁା�ା� େହାଇଛ ି ତାହାର ବଷ�ୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ରାଜ�ରୁ
ହ�ତ� ବ�ର ର�ାନୀ ବୃ�ପିାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ବୟନକିା ବ� ବ�ିି ବୃ�ି
୫୭୦ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - କେରାନା �ତିେିର ରାଜ�େର �ବା ବୟନକିା, ଅମ�ାନ, ସମ�ଲପରୁୀ ବ�ାଳୟ ଓ
ଉ�ଳକିାର େକଉଁ କାଉଣ�ରେର 2020 ମା��, ଅେ�ଲ, େମ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗ� ଓ
େସେପ�ମ�ର ମାସରୁ ଅଦ�ାବ� େକେତ ବ�ିୟ େହାଇଛ ି ଓ ଏହ ି ବ�ିୀ ବୃ�ପିାଇଁ କ ି �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ବ�େହାଇ�ବା ଶ�ିାନୁ�ାନର ତାଲିକା
୫୭୧ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ବଗିତ ତନିବିଷ�େର ରାଜ�ର େକଉଁ ଯା�ୀକ ମହାବଦି�ାଳୟ ଓ ବଦି�ାଳୟ
େବଷୖୟିକ ଶ�ିାନୁ�ାନ, ଶ�ିତାଲିମ �ତ�ିାନେର ମ�ରୁ�ା� ଆସନ ତୁଳନାେର ବଦି�ାଥ��
ନାମେଲଖା େକେତ ପରମିାଣେର �ାସ ପାଇଛ,ି େକେତାଟ ିଶ�ିାନୁ�ାନ ବ� େହାଇଛ ିତାହାର
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ହ�ଗତ େହାଇ�ବା ଦରଖା�
୫୭୨ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) କଳାହା�ି ଜ�ିାେର େକେତ Disabled (ଭି��ମ) େଲାକ�ର ଦରଖା�
ହ�ଗତ େହାଇଅଛ ିଏବଂ େସଭିତରୁ େକେତଜଣ ଭି��ମ ବଭିି� �କାରର Aid ପାଇଛ�ି
ଭି��ମମାନ� ପାଇଁ େପନସନର େକେତଜଣ ଦରଖା�କାରୀ� ପାଇଁ Target ଅଛ ିନା େଯଉଁ
ମାନ�ର 40 % ରୁ ଅ�କ �ବା ହତିା�କାରୀମାନ�ୁ ଦଆିଯିବ ; (ଖ) ଭି��ମ
ଛା�ଛା�ୀମାନ� ପାଇଁ Higher Education ବା Technical Education େର ପଢ଼ବିାପାଇଁ
କ ିବ�ବ�ା ରହଛି ିଏଭଳ ିେକେତଜଣ ଏ ସବୁଧିା ପାଇବାପାଇଁ ଅଛ� ିଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ
କ ି?

ଏେଜନସରି ନାମ ତାଲିକା �ଦାନ
୫୭୩ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)



OREDA, ORWS&S ଓ P.R. Department ମା�ମେର େକେତାଟ ି Solar Pump
ପିଇବାପାଣି ପାଇଁ ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ରହଛି,ି ତାର ଏକ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ଗଁା ଏବଂ
ପ�ାୟତ ସହତି େଦେବ କ ି; ଏ ଭିତରୁ େକେତାଟ ିDefuncted େହାଇ�ବା Project େକେତ,
ତାର ଏକ ତାଲିକା େଦେବ କ;ି ଏବଂ ଏହାସହତି େକଉଁ Project ମାନ କାଯ�଼��ମ କରାଯାଇଛ,ି
ତାର ଏକ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ;ି (ଖ) 2019 - 20 ଆଥ�କ ବଷ�ର ନଲ�ା ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀେର େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଅଛ ି Project wise detail ଏବଂ େକଉଁ Agency
ଜରଆିେର କରାଯାଇଛ ିAgency ର ନାମସହିତି ତାଲିକା େଦେବ କ;ି ଏବଂ 2020 -21 ଆଥ�କ
ବଷ� ପାଇଁ କ ିବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?

େପନସନ �ଦାନ
୫୭୪ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) 2020 - 21 େର ମଧୁବାବୁ Pension ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାପାଇଁ
େକେତ ସଂଖ�ାେର ଦଆିଯିବାପାଇଁ ଭି��ମ େପନସନ ଓ ଇ�ରିାଗା�ୀ େପନସନରୁ େକେତ
ଅ�କ ରାଜ�କୁ IGNDP େପନସନ 2020 - 21 େର ମିଳଛି ି ଓ ଏହା ଜ�ିାୱାରୀ େକଉଁ
ଭି�େିର ଦଆିଯିବା ପାଇଁ �ରି େହାଇଛ;ି (ଖ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ପ�ାୟତୱାରୀ
ଉପେରା� େପନସନ ପାଇଁ େକେତ ଦରଖା� ବ�କେର ଓ େକେତ ଦରଖା� ପ�ାୟତେର ଓ
େକେତ ଦରଖା� Sub- Collector� ଅଫିସେର ଦଆିଯାଇଛ ି ଜଣାଇେବ କ;ି ଏସବୁ
ଦରଖା�କାରୀ�ୁ େକେବସ�ୁା େପନସନ ମିଳବି ଜଣାଇେବ କ ି?

ଅ�ନୱାଡ଼ ିଗୃହନମିେ� ବ�ୟବରାଦ
୫୭୫ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - (କ) 2063 ଅ�ନୱାଡ଼ ିଗହୃର ଭ� ଅବ�ା ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ବରାଦ କରାଯାଇ�ଲା,
2019- 20 ଆଥ�କ ବଷ�େର ଏହା ଭିତରୁ 806 Dilapidate Building ପାଇଁ େକେତ ଅଥ�
ବରାଦ େହାଇ�ଲା, ବାକ ି1257 Building ପାଇଁ 20-21 େର େକେତ ଅଥ� ବରାଦ େହାଇଛ,ି
ପନୁଃଉ�ର ପାଇଁ ତାର ଏକ ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ;ି (ଖ) କଳାହା�ି ଜ�ିାେର 2258
ଅ�ନୱାଡ଼ ି େକ�ଭିତରୁ 1674 ନଜି� ଗହୃେର ଚାଲୁ�ବା ଓ 366 ଭଡ଼ା ଗହୃେର
ଚାଲୁ�ବାେବେଳ ବାକ ି 218 ଅ�ନୱାଡ଼ ି େକଉଁଠାେର ଚାଲୁଅଛ,ି ଜଣାଇେବ କ;ି ଏବଂ ନୂତନ
ଭାବେର େକେତାଟ ି Sub- Center ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ 2018 -19 , 2019-20 େର
େଖାଲାଯାଇଅଛ ି2020 - 21 େର େକେତାଟ ିେଖାଲିବା ପାଇଁ ��ାବ ରହଅିଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?



ମିଶନ ଶ�ି ଗୃହନମି�ାଣ
୫୭୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - (କ) ରାଜ�ର �େତ�କ �ାମ ପ�ାୟତେର Mission Shakti ଗହୃ କରବିା ନମିେ�
2019-20 ଆଥ�କ ବଷ�େର 130 େକାଟ ିଅଥ� ବରାଦ େହାଇ�ବା େବେଳ, ଏ�ରୁ ସବ�େମାଟ
େକେତାଟ ି ପ�ାୟତେର ଗହୃ ନମି�ାଣ କାଯ�଼� ଆର� ଓ େକେତାଟ ି େଶଷ େହାଇଅଛ,ି
ପ�ାୟତୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ ି ; (ଖ) 2020 -21 ଆଥ�କ ବଷ�େର ଏ�ପାଇଁ େକେତ ଅଥ�
ରଖାଯାଇଅଛ,ି ରାଜ�ର କଲାହା�ି ଜ�ିାେର ସବୁଠାରୁ କମ 15.02.2020 ପଯ��� ମା� 17
େଗାଟ ିଗହୃ ଦଆିଯାଇ�ବା ନୂଆପଡ଼ାେର 16 ଟ,ି େବୗ� େର 21ଟ,ି ଗଜପତ ି େର 28 ଟ,ି
କ�ମାଳେର 31 ଟ ି�ବା ଦୃ�ିରୁ ଜ�ିା ମାନ�ର ଅ�କ ଅଥ� େଦବାପାଇଁ ବ�ବ�ା କରାଯାଇଅଛି
କ;ି ଏବଂ ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତ ଅଥ� ଦଆିଯାଇଛ ିପ�ାୟତୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କି
?

ମକୁବ�ର ଓ ଭି��ମ� ଶ�ିାର ବକିାଶ
୫୭୭ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଅ�ମକୂ, ବ�ର ଭି��ମ� ଶ�ିାର ସବୁଧିା ପାଇଁ ସରକାର କି
ବ�ବ�ା କରଛି� ିବା କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ିଓ ଅବଗତ କରେିବ କ;ି େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ଅନୁ�ାନ
ଅଛ,ି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?

େବଷୖୟିକ ଶ�ିାର ସେୁଯାଗ �ଦାନ
୫୭୮ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର େକଉଁଠାେର ସରକାରୀ ଯା�ୀକ ମହାବଦି�ାଳୟ, ବଦି�ାଳୟ ଓ ସରକାରୀ
ଶ�ି ତାଲିମ �ତ�ିାନ �ତ�ିା େହାଇ େକେତ ବଦି�ାଥ��ୁ େବଷୖୟିକ ଶ�ିାର ସେୁଯାଗ �ଦାନ
କରାଯାଉଛ ି �କାଶ କର ି ଜ�ିାେର ଅ�କ ସରକାରୀ େବଷୖୟିକ ଶ�ିାନୁ�ାନ �ତ�ିା ପାଇଁ
ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ବୁଣାକାର�ୁ ସହାୟତା �ଦାନ
୫୭୯ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
କଳାହା�ି ଜ�ିାେର େମାଟ ବୁଣାକାରମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ େକେତେଗାଟ ି �ାଥମିକ
ତ�ୁବାୟ ସହେଯାଗ ସମିତ ିମା�ମେର ବ�ବୟନେର ନେିୟାଜତି ଅଛ�,ି ଏହ ିସମିତମିାନ�ୁ



ବଗିତ ତନିବିଷ�େର େକେତ ସରକାରୀ ସହାୟତା େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି�କାଶକର ିକଳାହା�ି
ବୟନଶ�ି ଭି�ଭୂିମି ଉ�ୟନ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛି

�ତ� ବଦି�ାଳୟ �ତ�ିା
୫୮୦ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଅ�, ମକୁ, ବ�ର, ମାନସକି ଭି��ମ� ଶ�ିା ନମିେ�
େକଉଁଠାେର କାହା ଉଦ�ମେର �ତ� ବଦି�ାଳୟ �ତ�ିା କରାଯାଇ େକେତ ବଦି�ାଥ�ୀ�ୁ ଶ�ିାର
ସେୁଯାଗ �ଦାନ କରାଯାଉଛ ି�କାଶ କର ିକଳାହା�ି ଜ�ିାେର ସରକାରୀ ଉଦ�ମେର �ତ�
ଶ�ିାନୁ�ାନ �ତ�ିାପାଇଁ ସରକାର �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

ଦବି�ା��ୁ ଆ�ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ
୫୮୧ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଦବି�ା� ଚ�ିଟ େହାଇ�ବାେବେଳ ତ��ରୁ
େକେତଜଣ�ୁ ଭ�ା �ଦାନ ସହ େକେତ ଜଣ� ନଯୁି�ି ଓ ଆ�ନଯୁି�ିର ସେୁଯାଗ �ଦାନ
କରାଯାଇଛ ିଓ ରାଜ�େର ଦବି�ା�ମାନ�ୁ �େରାଜଗାର େଯାଗାଇେଦବାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?

ସହାୟତା �ଦାନ
୫୮୨ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ବଗିତ 2019 ଫନୀ ଓ 2020 ବନ�ାେର ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତେଗାଟି
�ାଥମିକ ତ�ବାୟ ସହେଯାଗ ସମିତ ିଓ ଟସର ତ�ୁବାୟ ସହେଯାଗ ସମିତ ି�ତ�ି� େହାଇଛ�ି
େସମାନ�ୁ ସହାୟତା �ଦାନ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ପବନଚାଳତି ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ�ାଦନ �କ�
୫୮୩ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଭ�କ ଜ�ିାର ସମ�ୁ ଉପକୂଳେର ପବନଚାଳତି ବଦୁି�ତଶ�ି ଉ�ାଦନ �କ� ନମିେ�
ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ�଼�କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ମହଳିାମାନ�ୁ େରାଜଗାର େଯାଗାଇେଦବାକୁ ପଦେ�ପ
୫୮୪ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଭ�କ ଜ�ିାେର େକଉଁ େପୗରସଂ�ା ଓ ବ�କେର େକେତେଗାଟ ି ମହଳିା
�ୟଂସହାୟକେଗା�ୀ ମା�ମେର େକେତ ମହଳିା ସଂଗଠତି େହାଇଛ�,ି ଏହ ି େଗା�ୀଗୁଡ଼କୁି



ବଗିତ ତନିବିଷ�େର େକେତ ଅନୁଦାନ ଓ ��ସଧୁେର ଋଣେଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି , ମିଶନଶ�ି
ମା�ମେର ଭ�କ ଜ�ିାେର ମହଳିାମାନ�ୁ �େରାଜଗାର େଯାଗାଇେଦବାକୁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ବୁଣାକାରମାନ� ପାଇଁ �ତ� ବ�ବ�ା
୫୮୫ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - କେରାନା ସଂ�ମଣଜନତି ଲକଡ଼ାଉନ େଯାଗଁୁ ହ�ତ� ଓ ବୟନଶ�ି େ��େର
ଉ�ାଦନ ଓ ବ�ବସାୟ �ାୟତଃ ବ� ରହ�ିବାରୁ ବୁଣାକାର ପରବିାର� ଜୀବକିା ବପି�
େହାଇଛ,ି ସରକାର େସମାନ� ପାଇଁ େକୗଣସ ି�ତ� ସହାୟତା ବ�ବ�ା କରଛି� ିକ;ି ଯଦ ିହଁ,
େତେବ େକେତ ବୁଣାକାର ପରବିାର ସହାୟତା ପାଇେବ ?

ଲଘଉୁେଦ�ାଗ �ାପନ
୫୮୬ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି - ତୃଣମଳୂ �ରେର ଲଘ ୁଉେଦ�ାଗ �ାପନ ଓ ଆ�ନଯୁି�ି ଲ��େର ରାଜ�
ସରକାର� Nano- Unicorn Entrepreneurship Programme େର େକେତ
ଆଇଟଆିଇ ପାସ �ାଥ�ୀ ପ�ୀକୃତ େହବାସହ େକେତଜଣ ଋଣ ସହାୟତା ପାଇଛ� ି;େସମାନ�
ମ�ରୁ େକେତଜଣ ନଜି� ଉେଦ�ାଗ �ାପନ କରଛି� ିଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି?

�ତ�ି� ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗର ପନୁଃରୁ�ାର
୫୮୭ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ରାଜ�ର ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ମ�େର େକଉଁ ସଂ�ାଗୁଡ଼କି ଲାଭେର ଓ େକଉଁଗୁଡ଼କି �ତେିର
ଚାଲିଛ ିଏବଂ �ତ�ି� ସଂ�ାଗୁଡ଼କିର େମାଟ ଆଥ�କ େବାଝ େକେତ; �ତ�ି� ସଂ�ାଗୁଡ଼କିର
ଭବଷି�ତ ସ�କ�େର ସରକାର କାଯ��ପ�ା ନ�ି�ାରଣ କରଛି� ିକ ି ; ଯଦ ିହଁ, େତେବ ସବେିଶଷ
ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?

ନଯୁି�ି ପାଇ�ବା ହତିା�କାରୀ� ତାଲିକା
୫୮୮ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି - େବଷୖୟିକ ଶ�ିାେର ଡ଼�ିୀ ଓ ଡ଼େିପ�ାମାଧାରୀ� ନଯୁି�ି ଓ ସେୁଯାଗକୁ
େ�ା�ାହନ େଦବା ନମିେ� ରାଜ� ସରକାର� Central Placement Cell େର ଏ ପଯ���
େକେତ �ାଥ�ୀ ପ�ୀକୃତ େହାଇଛ� ି ଓ େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ ଶ�ିସଂ�ାେର ନଯୁି�ି
ପାଇଛ� ିଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?



କାଇଁଚ ଶ�ିର ବକିାଶ
୫୮୯ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - େକ�ାପଡ଼ା ଜ�ିାେର କାଇଁଚ ଶ�ି କଳା( Golden Grass ) ର ଚାହଦିା
ସାରାେଦଶେର ଏହାର �ତ�ତା ଏବଂ �ସ�ି ିରହଛି ିକ�ୁି ଏହ ିହ�ଶ�ିର ବକିାଶ ଏବଂ �ଶ�ିଣ
ପାଇଁ ଉ�ତମାନର �ଶ�ିଣ େକ� ଆବଶ�କତାକୁ ବଭିାଗୀୟ କ��ୃ ପ� ଗୁରୁ� େଦେବ କ;ି ଏବଂ
ଏହାର ଆ�ଜ�ାତୀୟ ବଜାର ସ�ିୃକରବିାର େଚ�ା କରେିବ କ?ି

ଗେବଷଣା େକ� �ାପନ
୫୯୦ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - େକ�ାପଡ଼ା ଜ�ିାର (Plumbers) ପାଇପ ମି�ୀମାନ�ର ସାରା ବ�ିେର ସନୁାମ
�ଲାେବେଳ, େକ�ାପଡ଼ାଠାେର ଆ�ଳକି ଯୁବକ ମାନ� ପାଇଁ ଏକ ଉ�ତମାନର �ଶ�ିଣ
େକ� ସହତି ଅ�କ ଉ�ତମାନର େବଷୖୟିକ �ାନ �ା�ି ପାଇଁ ଅ��ଜାତୀୟ ମାନର ଗେବଷଣା
େକ� �ାପନ କରବିାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ବପିଣନ େକ� �ାପନ
୫୯୧ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - େକ�ାପଡ଼ା ଜ�ିାର �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ (S.H.G.) ମହଳିା ମାନ�ୁ ଆଥ�କ
ନରିାପ�ା େଦବାେର େସମାନ� �ାରା ଆବଶ�କତା ଭି�କି ଉ�ାଦନ ସାମ�ୀର ବ�ିିବଟା ପାଇଁ
େକ�ାପଡ଼ା ସହରଠାେର ମିଶନ ଶ�ି �ାରା ପରଚିାଳତି ଏକ ବପିଣନ େକ� �ାପନ କରବିାର
ନ�ି� ିେନେବ କ ି; ହଁ େହାଇ�ଲା ଭଳ ିନ�ି�କୁି କାଯ��କାରୀ କରବିାର ସମୟ ଭି�କି ପଦେ�ପ
େନେବ କ ି?

Science Park �ତ�ିା
୫୯୨ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
େକ�ାପଡ଼ା ଜ�ିା ସଦର ମହକୁମାଠାେର ଜ�ିାର ନବଶ�ିାଥ�ୀ ଏବଂ ଯୁବେଗା�ୀ�ୁ ବ�ିାନ �ତି
ଆକୃ� କରାଇବା ଏବଂ େ�ା�ାହନ ପାଇଁ ଏକ Science Park �ତ�ିା କରବିାର ନ�ି�ି
େନେବ କ;ି ଯଦ ିବଚିାର ଆ�ସିଚୂକ େତେବ �ଶାସନ ସହତି େଯାଗାେଯାଗ କର ିସମୟ ଭି�କି
କାଯ��ାର� କରେିବ କ ି?

�ୟଂ ସହାୟକ େଗା�କୁି ସହାୟତା
୫୯୩ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି



କହେିବ କ ି- ରାୟଗଡ଼ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ କାଶୀପରୁ ବ�କେର ଶଶିୁ ଖାଦ� ଛତୁଆ preparation
ପାଇଁ ସରକାର ୬ଟ ି �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀକୁ ନଯୁି�ି େଦଇ�ଲା, େସ�ରୁ ତାପେର ୩ଟି
େଗା�ୀ�ୁ ଏବଂ ବ��ମାନ ସରକାର େସ�ରୁ ୨ଟ ି�ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ�ୁ ଶଶିୁଖାଦ� ଛତୁଆ
preparation ପାଇଁ ଅନୁମତ ି େଦଇଛ�,ି ଆଉ େଯଉଁ ୪ଟ ି େଗା�ୀ େବକାର େହାଇ ବସି
ରହେିଲ େସମାନ�ୁ ସାହାଯ� କରବିା ପାଇଁ ସରକାର କ ିବକି� ବ�ବ�ା କରୁଛ� ିକହେିବ କ ି?

କ�ାନୀ କାଯ���ମ େହବା ସ�କ�େର
୫୯୪ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାୟଗଡ଼ା ଜ�ିାର କଂସାରୀଗୁଡ଼ା ଠାେର Adity Billa ସରକାର Companyର ଶୁଭ େଦେଲ,
ଶୁଭ େଦବାର ୧ ବଷ� ପରୁଯିାଇ�େଲ ମ� ଏ ପଯ��� ଉ� company କାଯ���ମ ନେହବାର
କାରଣ କଣ ଏବଂ ଏହା େକେବ ସ�ୁା କାଯ���ମ େହବ ସରକାର କହେିବ କ ି?

ଭ�ାବୃ� ିନମିେ� ପଦେ�ପ
୫୯୫ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଅନ� ରାଜ�ମାନ�େର ବୃ�, ବୃ�ା, ବଧିବା ଏବଂ ଭି��ମ ମାନ� ପାଇଁ େସ
ରାଜ�ର ସରକାର ମାେନ ମାସକି ଭ�ା ବୃ� ିକର�ିବା େବେଳ ଆମ ରାଜ�େର ସରକାର ଉ�
ଭ�ା ଏପଯ��� ବୃ� ିନ କରବିାର କାରଣ କଣ; ଉ� ଭ�ା ଆମ ରାଜ�େର େକେବ ସ�ୁା ବୃ�ି
କରାଯିବ ସରକାର କହେିବ କ ି?

Planetarium କାଯ�� ସ�� କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
୫୯୬ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାୟଗଡ଼ା
��ାବତି Planetarium ଅ�ଗତ ିେକେତ େହାଇଛ ିଏବଂ ଏହାର କାମ େକେବ ସ�ୁା େଶଷ
େହାଇ ଏହା କାଯ���ମ େହବ ସରକାର କ ି?

Skill Development Centre େଖାଲିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୫୯୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ� ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା �ଦାନ ନମିେ�
ସରକାର େକେତ େଗାଟ ିଶ�ିା ଅନୁ�ାନ �ତ�ିା କରଛି�;ି ବ��ମାନ ଉ� ଅନୁ�ାନ ଗୁଡ଼କିେର
େକେତଜଣ �ଶ�ିଣ େଦବାର ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ ି ; ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ସମ� ୩
େଗାଟ ିMADA ବ�କ େହାଇ�ବାରୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନ� ଦ�ତା ବକିାଶ ପାଇଁ ଏକ Skill
Development Centre େଖାଲିବା ପାଇଁ �ତ� ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?



P.I.A. ମା�ମେର ତାଲିମ �ଦାନ
୫୯୮ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ� ଦ�ତା ବୃ� ିପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ବଭିାଗ �ାରା
SD, PLET ଏବଂ PRT େଦବାର ବ�ବ�ା ଅଛ;ି ଉ� ସମ� ବଭିାଗ ଗୁଡ଼କି ପାଇଁ �ଶ�ିଣ
େଦବାର ନୟିମ, ମଲୂ� ଏବଂ ସମୟସମିା ଏକ ନ�ି�� �ଶ�ିଣ ପାଇଁ ସମାନ ଥାଏ ନା ଭି� ଭି�
ଅେଟ; ବ��ମାନ ବଭିି� ବଭିାଗେର େକେତେଗାଟ ି PIA ମା�ମେର େକଉଁ େକଉଁ �ଶ�ିଣ
�ଦାନ ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ;ି ଉ� PIA ମା�ମେର ତାଲିମ େଦବାର ନୟିମ କଣ ?

ମହଳିା ସହାୟକ େଗା�ୀକୁ ଋଣ �ଦାନ
୫୯୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ବଗିତ ଦୁଇ ବଷ� ମ�େର େକେତେଗାଟ ିମହଳିା �ଂୟ ସହାୟକ େଗା�କୁି
େକଉଁ େକଉଁ ବ�ା� ଜରଆିେର େକେତ ପରମିାଣର ଋଣ ବାବଦେର ଅଥ� �ଦାନ କରାଯାଇଛି
ଏବଂ େକେତ ପରମିାଣର ଅଥ� ପରେିସାଧ େହାଇଅଛ ିତ� ସମ�ୀୟ ସବେିଶଷ ତଥ� ବ�ା�
ଏବଂ ଜ�ିାୱାର ି�ଦାନ କରେିବ କ ି?

ମହଳିା ମାନ�ୁ ସବୁଧିା ସେୁଯାଗ �ଦାନ
୬୦୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ମହଳିା ମାନ� ଅଥ�େନତୖକି ବକିାଶକୁ �ରାନି�ତ କର ି େସମାନ�ୁ
�ାବଲମ�ୀ କରବିା ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ �ତ� ପଦେ�ପ ମାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ;ି ଅଦ�ାବ�
େକେତେଗାଟ ିWSHGs�ୁ ବଭିି� େଯାଜନାେର ଯଥା- ଧାନ�ୟ ଛା�ଛା�ୀମାନ�ୁ େପାଷାକ;
MDM ଛତୁଆ ଇତ�ାଦରି ପରଚିାଳନା ଓ ବତିରଣ ଦାୟୀ� ଦଆିଯାଇ େକେତଟ�ାର
ବ�ବସାୟ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ିତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ;ି ସ�ତି
COVID-19 ପର�ିତିେିର WSHGs ମାନ�ୁ େକଉଁ େକଉଁ ଦାୟୀ� �ଦାନ କରାଯାଇ କ ିକି
ସବୁଧିା ସେୁଯାଗମାନ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି?

େବଠୖକ ଗୃହ ନମି�ାଣ
୬୦୧ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର �ଂୟ ସହାୟକ େଗା�ୀ� ସଂଖ�ା େକେତ ଓ �ତି
�ଂୟସହାୟକ େଗା�ୀକୁ ସରକାର େକଉଁ �କାର ସହାୟତା େଯାଗାଇ େଦଇଛ� ିଓ ଏହା�ାରା
େକେତ ସଂଖ�ାର ମହଳିା ମାନ�ର ଆଥ�କ ଅଭିବୃ�େିର ଉ�ତ ିେହାଇଛ ିଏବଂ �ଂୟସହାୟକ



େଗା�ୀର ମହଳିା ମାନ�ର େବଠୖକ ପାଇଁ �ତ ି�ାମ ପ�ାୟତେର େବଠୖକ ଗହୃର ବ�ବ�ା
କରାଯାଇଛ ି କ ି ; ଯଦ ି କରାଯାଇ ନାହ�, େତେବ �ତ ି �ାମ ପ�ାୟତେର �ଂୟ ସହାୟକ
େଗା�ୀର ମହଳିାମାନ�ର େବଠୖକ ନମିେ� େବଠୖକ ଗହୃ ନମି�ାଣ କରବିାକୁ ସରକାର ବଚିାର
କରେିବ କ ି?

ଯୁବକ ଯୁବତୀ�ୁ ନଯୁି�ି
୬୦୨ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତଜଣ ଶ�ିିତ ଯୁବକ/ଯୁବତୀ କମ� ନଯୁି�ି
ଅେପ�ାେର ଅଛ� ିଏବଂ ୨୦୧୨-୧୩ ବଷ�ରୁ ଏଯାବ� େକଉଁ େକଉଁ ବଷ� େକେତ ସଂଖ�ାର
ଯୁବକ/ଯୁବତୀ ମାନ� ମ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�ାର ଯୁବକ/ଯୁବତୀ�ୁ େକଉଁ �କାର େବଷୖୟିକ ଶ�ିା
ଓ ଦ�ତା ବକିାଶ ତାଲିମ �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଓ ତାଲିମ �ା� ଯୁବକ/ଯୁବତୀମାନ� ମ�ରୁ
େକେତ ସଂଖ�ାର ଯୁବକ/ଯୁବତୀ େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା/କାଯ��ାଳୟେର ନଯୁି�ି ପାଇ ମାସକି
େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଉପାଜ�ନ କରୁଛ� ି ; ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ ବ�କ ଓ େପୗରା�ଳୱାରୀ
�ଦାନ କରେିବ କ ି?

ବଧିବା ଓ ଭି��ମ ଭ�ା �ଦାନ
୬୦୩ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତ ସଂଖ�ାର ବଧିବା ଓ େକଉଁ
ବଗ�ର ଭି��ମ ମାନ�ୁ ଚ�ିଟ କରାଯାଇଛ,ି େସ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�ାର ବଧିବା ଓ ଭି��ମ ଭ�ା
ପାଉଛ� ିଏବଂ େକେତ ସଂଖ�ାର ବଧିବା ଓ ଭି��ମ ଭ�ା ପାଇବାକୁ ଆେବଦନ କରଛି� ିଓ
ସ��ୃ ଆେବଦନକାରୀ�ୁ େକେବସ�ୁା ଭ�ା �ଦାନ କରାଯିବ ଓ ଏ� ସହତି ବଧିବା ମହଳିା ଓ
ଭି��ମ ମାନ�ୁ ଅନ� େକଉଁ ସବୁ େଯାଜନାରୁ େକଉଁ �କାର ସହାୟତା ଦଆିଯାଇ ଆସଅୁଛ,ି
ଏହ ିସବୁର ଏକ ବବିରଣୀ ବ�କ ଓ େପୗରା�ଳ ୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ମହଳିା ସଶ�ି କରଣ
୬୦୪ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- (କ) ରାଜ�େର ମହଳିା ମାନ�ର ସଶ�ିକରଣ ଓ ବକିାଶ ନମିେ� କ ିକ ିକାଯ���ମ
କରାଯାଉଅଛ,ି େସ�ରୁ ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁସବୁ କାଯ���ମ କରଯାଇ ମହଳିା
ମାନ�ର େକଉଁ �କାର ବକିାଶ କରାଯାଇଛ ି ଓ ଏହ ି ସବୁ କାୟ���ମ ପାଇଁ ୨୦୧୭-୧୮,
୨୦୧୮-୧୯ ଓ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ�କ ବଷ�େର େକଉଁ େଯାଜନାେର େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ



ବ�ୟ େହାଇଛ,ି ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ ବ�କ ଓ େପୗରା�ଳୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି (ଖ)
ରାଜ�େର ପ�ିୃହୀନତାର ଶକିାର େହାଇ�ବା େକେତ ସଂଖ�ାର ଶଶିୁ�ୁ ଚ�ିଟ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ
େସ�ରୁ ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଶଶିୁ� ସଂଖ�ା େକେତ ଓ ଏହ ି କେରାନା ସମୟେର
ପ�ିୃହୀନତା ଦୂର ପାଇଁ େକଉଁ ସବୁ ପଦେ�ପମାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି ଓ ଏହା �ାରା ଉ�
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତ ସଂଖ�ାର ଶଶିୁ�ର ପ�ିୃହୀନତା ଦୂର େହାଇ ପାରଛି,ି ଜଣାଇେବ କି
?

Steps taken to Educate Students of AWCs
605 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for Women &
Child Development and Mission Shakti be pleased to state that - Due to
the present COVID-19 pandemic situation what steps have been taken
by the department to educate the students of the AWCs and to engage
them with activities at home ?

Steps taken to promote new and Renewable Energy
606 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for Science and
Technology be pleased to state that - What steps have been taken by the
state, to promote the use of new and renewable energy sources in the
State; what are the steps taken by the department for generating
awareness among the general public for using alternative sources of
energy; if yes, details may be given; has the department find out the
possibility of wind Energy generation in our State and what is the
outcome ?

Aids to Disabilities
607 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for Social Security
& Empowerment of Persons with Disabilities be pleased to state that -
What are the sections of the society, who needs social security and
Empowerment as per the analysis of the department, details may be
given; will the department make provisions for providing aids and
appliances to each and every person with disabilities; how many have
been given and how many are left ?

Support to S.H.G. producer Group
608 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for Textiles,
Handlooms & Handicrafts be pleased to state that - Do the department
of Hand loom, Textiles & Handicrafts support the S.H.G. Producers
group, who are engaged in manufacturing of local hand loom, textile &
handicrafts in any manner; if yes, how ?

ନେିୟାଜତି କମ�ଚାରୀ� ବବିରଣୀ



୬୦୯ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ େକେତାଟ ି ଲାଭ�ଦ ଅଛ;ି େକେତ କମ�ଚାରୀ ସରକାରୀ
ଉେଦ�ାଗ ନଗିମ ମାନ�େର ନେିୟାଜତି ଅଛ� ି ; ତାର ବବିରଣୀ େଦେବ କ;ି Performing
କମି�ା ଉ�ତରି ଆଭିମଖୁ� ର��ବା ଉେଦ�ାଗ ଓ ନଗିମ ଗୁଡ଼କୁି ଲାଭଦାୟକ କରବିା ପାଇଁ
ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ େନଉଛ� ି?

ଜୀବକିା ନବି�ାହ ମିଶନ ଜରିଆେର େରାଜଗାର ଅଭିବୃ�ି
୬୧୦ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ଜୀବକିା ନବି�ାହ ମିଶନ ଜରଆିେର ନଆିଯାଉ�ବା କାଯ���ମେର େକେତ
େକେତ ମହଳିା�ର େରାଜଗାରେର ଅଭିବୃ� ି େହାଇଛ;ି ମିଶନଶ�ି ଓ OLM ଜରଆିେର
େକେତାଟ ିWSHG ସବୁଧିା ପାଇଛ� ି ; ତାର ବ�କୱାରୀ ତଥ� ଓ intervention outcome
ଜେଣଇେବ କ?ି

କୁଶଳତା ଅଭିବୃ� ିପାଇଁ ସଫଳତା
୬୧୧ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର Skill Development Authority େହଲାପେର କୁଶଳତାର
ଅଭିବୃ� ି ପାଇଁ ବଭିି� intervention ପେର କଣ ସଫଳତା �ା� େହାଇଛ;ି େକେତ ଆମ
ରାଜ�ର ଯୁବକଯୁବତୀ େକଉଁ େକଉଁ େ��େର ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ି?

Science Park ଓ Planetarium ନମି�ାଣ
୬୧୨ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର େକେତାଟ ି Science Park ଓ Planetarium କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ନ�ି�ି
େନଇଛ�,ି ଏ�ପାଇଁ େକେତାଟ ି�ାନେର ଜମି ଉପଲ� େବାଲି ଜ�ିାପାଳମାନ�ଠାରୁ ରେିପାଟ�
�ା� େହାଇଛ ିଏବଂ େକେବ ଏହାକୁ କାଯ��କାରୀ କରାଯିବ ?

ମହଳିା �ୟଂ ସହତିା େଗା�ୀ�ାରା ଛତୁଆ େଯାଗାଣ
୬୧୩ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ବରମ�ୁାଠାରୁ ବାଲିପାଟଣାର 8ଟ ି�ାମ ପ�ାୟତେର ମହଳିା �ୟଂ ସହତିା େଗା�ୀ େଯଉଁ
ଛତୁଆ େଦଉଛ� ିମହଳିାମାନ� ପ�ାେକଟେର 300 �ାମ କ� ଓ ଶଶିୁମାନ� ପ�ାକଂିେର 200
�ାମ କ� ବଷିୟ C.D.P.O. ବାଲିପାଟଣା ଜାଣିଛ� ିକ,ି ଯଦ ିନ ଜାଣିଛ� ିତୁର� ଇନକୁୟାରୀ
କର ିକାଯ��ାନୁ�ାନ କରେିବ କ ି?



ଅ�ନୱାଡ ିେକ�ର ନଜି� ଗୃହ
୬୧୪ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- (କ) ବାଲିପାଟଣା ଓ ବାଲିଅ�ାେର େକେତ ଅ�ନୱାଡ ିେକ� ନଜି� ଗହୃ ଅଛ ିଓ େକେତ
ଭଡାେର ଚାଲିଛ ିତାହାର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ େଦେବ କ,ି (ଖ) େକେତ ଅ�ନୱାଡ ିକମ�ୀ ଅଛ�ି
ତାହା େକଉଁ େକଉଁ େସ�ରେର େକେତ ତାହା କହେିବ କ ି?

ମିଶନ ଶ�ି �ାରା ବଭିି� େଯାଜନା
୬୧୫ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ମିଶନ ଶ�ି ମା�ମେର କ ିକ ି�କାର େଯାଜନା ଚାଲିଛ ିତାହାର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ
େଦେବ କ,ି ଏ�େର େକେତ ମହଳିା େକଉଁ େକଉଁ ପ�ାୟତେର ସରକାରୀ ସାହାଯ� ପାଇଛ�ି
ତାହାର ଏକ ପ�ାୟତୱାରୀ ଓ ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?

କମ�ଜୀବୀ ମହଳିା� ରହବିା ପାଇଁ Hostel ବ�ବ�ା
୬୧୬ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ବଭିି� ଜ�ିାେର େକେତ କମ�ଜୀବୀ ମହଳିା ଅଛ�,ି େସମାନ�ର
ରହଣୀ ପାଇଁ େକେତାଟ ିସରକାରୀ ମହଳିା ହେ�ଲେର େକେତ ଅେ�ବାସୀ� ରହଣୀର ବ�ବ�ା
ରହଛି,ି ଘେରାଇ ବ��ି ବେିଶଷ� �ାରା ପରଚିାଳତି ହେ�ଲେର ଅେ�ବାସୀ� ନରିାପ�ା ପାଇଁ
ସରକାରୀ �ରେର କ ି�କାର ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ,ି ଆଗାମୀ ଦନିେର ବଭିି� ଜ�ିାେର ଅ�କ
ସରକାରୀ କମ�ଜୀବୀ ମହଳିା ହେ�ଲର ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର ବହିତି ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ମହଳିା େଗା�ୀମାନ�ର ସାମାଜକି ବକିାଶ
୬୧୭ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର େକାଭିଡ-19 ମକୁାବଲିା କାଳେର ମହଳିା େଗା�ୀମାନ�ର
ଅଥ�େନତୖକି ଓ ସାମାଜକି ବକିାଶ ପାଇଁ ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାର କ ି�କାର େ�ା�ାହନ ରାଶି
େଯାଗାଇ େଦଉଛ�,ି େସମାନ�ର କ ି�କାର ଉ�ତ ିଘଟଛି ି?

ଭି��ମମାନ�ୁ ଆଥ�କ ସହାୟତା
୬୧୮ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- େଖା��ା ଜ�ିାର ବଭିି� ବ�କ ଓ େପୗରା�ଳେର େକେତଜଣ ଭି��ମ
ବ��ି ଅଛ�,ି େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ ସରକାର� ସାମାଜକି ସରୁ�ା େଯାଜନାେର



ସାମିଲ େହାଇ କ ି �କାର ଆଥ�କ ସହାୟତା ପାଉଛ�,ି ବ��ମାନ େକାଭି�-19 କାଳେର
େସମାନ� ପାଇଁ କ ି�କାର �ତେିଷଧକ ବ�ବ�ା ଓ ଖାଦ� ସରୁ�ା େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି?

ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ ସୃ�ି
୬୧୯ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ରାଜ�େର େକଉଁ ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗଗୁଡକି ଅଧୀନେର �ବା ଶ�ିଗୁଡକି ଲାଭ/�ତେିର
ଚାଲୁଅଛ,ି (ଖ) େଚୗ�ାର�ତି ଓ.ଟ.ିଏ�., ଧାନମ�ଳ�ତି େଝାଟକଳ େକାଣାକ� ରୁଗଣ
ଉେଦ�ାଗର ପନୁଃରୁ�ାର କର ିନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ ସ�ିୃ କାଯ���ମ କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ
କ ି?

ମିଶନଶ�ି ଗୃହ ନମି�ାଣ
୬୨୦ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�େର �ତ ି ବ�କ ମଖୁ�ାଳୟେର ମିଶନଶ�ି ଗହୃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ
ସରକାର ଆଥ�କ ସହାୟତା �ଦାନ ପାଇଁ ��ାବ ରହଅିଛ ିକ,ି (ଖ) ଉ�ର ହଁ, େହେଲ େକଉଁ
ଆଥ�କ ବଷ�େର ଏହ ିଅଥ� ରାଶ ି�ଦାନ କରାଯିବ ?

ଶଶିୁ ଯ� େକ� �ାପନ
୬୨୧ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ରାଜ�େର େକେତେଗାଟ ିଶଶିୁ ଯ� େକ� େକଉଁ �ାନମାନ�େର କାଯ��
କରୁଅଛ ିଓ େକ� ସରକାର ଏହାପାଇଁ ବାଷ�କ େକେତ ଆଥ�କ ସହାୟତା �ଦାନ କରୁଅଛ�,ି
(ଖ) ଯାଜପରୁ ଜ�ିାର ବଡଚଣା ବ�କ ସମିଆ ପ�ୟତେର �ବା 'େନସ�' ଶଶିୁ ଯ� େକ� ପାଇଁ
ଆବଶ�କୀୟ ଆଥ�କ ସହାୟତା �ଦାନ କରେିବ କ ି?

କାଯ��ରତ ସପୁରଭାଇଜର Post
୬୨୨ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ଗ�ାମ ଜ�ିାର Sorada Block/Belluguntha Block େର େକେତ ସପୁରଭାଇଜର
Post ଅଛ ିତାଲିକା ସହ ନାମ ଜଣାଇେବ କ ି?

ଅ�ନୱାଡ ିେକ�ର ନଜି� ଗୃହ
୬୨୩ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ଗ�ାମ ଜ�ିାର Sorada A/c �ବା Sorada Block/Belluguntha Block େର
େକେତକ ଅ�ନୱାଡ ିଗହୃ ନାହ� ତାର ତାଲିକା ଜଣାଇେବ କ ି?



ବୟନ ଶ�ିର ପନୁଃରୁ�ାର
୬୨୪ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ େକେତାଟ ିCotton (ସତୁା) ବା ବୟନଶ�ି ବ� େହାଇ େକଉଁ
େକଉଁ ଜାଗାେର ପଡ ିରହଛି,ି ଏସବୁର ପନୁଃରୁ�ାର ପାଇଁ ସରକାର ମନବଳାଉ ନାହଁା� ିତାର
କାରଣ କଣ କହେିବ କ,ି ଓଡଶିାର ଦ� ଶ�ିୀମାେନ ସରୁଟେର ଯାଇ ବଭିି� Spinning Mill
େର କାମ କର ିସନୁାମ ଅଜ�ନ ସହ ଭଲ େରାଜଗାର କରପିାରୁ�ବାେବେଳ େକଉଁ କାରଣ ପାଇଁ
ଓଡଶିା ସରକାର ରାଜ�େର ଖତ ଖାଉ�ବା ଅଚଳ େହାଇ�ବା Spinning Mill ଗୁଡକୁି ଚାଲୁ
କରବିା ପାଇଁ ଓ ନଜି ରାଜ�ର େଲାକ�ୁ ଦାଦନ �ମିକରୁ ର�ା କରବିା ପାଇଁ ଓ କେରାନା
ମହାମାରୀ ସମୟେର ଆମ ରାଜ�ର �ମିକମାେନ େଯଭଳ ିବାହାର ରାଜ�େର କଲବଲ େହେବ
େସଭଳ ି�ତିରୁି ସରୁ�ା େଦବା ପାଇଁ ଇ�ା �କାଶ ନକରବିାର କାରଣ କଣ ?

ମହଳିାମାନ� ଥଇଥାନ
୬୨୫ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି - ଗତ 6 ମାସ େହବ ଲ� ଡାଉ� େଯାଗଁୁ ରାଜ�େର ସମ� �ଲୁ ବ�
�ବାେବେଳ େକେତ ଛା�ଛା�ୀ�ୁ ମ�ା� େଭାଜନ ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ ିବା େସ ବାବଦ ଅଥ�
ଦଆିଯାଇଛ,ି ତାର ହସିାବ େଦବା ସହ ମିଶନ ଶ�ି �ାରା େକେତ ମହଳିାମାନ��ାରା େକେତ
ମା� ତଆିର ିେକେତ ଟ�ାେର ଖ�� କର ିକରାଯାଇଛ ିତାର ହସିାବ େଦେବ କ,ି ଲ� ଡାଉ�
ସମୟେର ସବୁ �କାର େରାଜଗାର ବ� େହାଇଯାଇ�ବାେବେଳ ଅଣସଂଗଠତି କାମ କରି
େରାଜଗାର କରୁ�ବା ମହଳିାମାେନ ମ� େରାଜଗାର ହରାଇ�ବାେବେଳ ରାଜ� ସରକାର
େସମାନ� ପାଇଁ କଣ ସବୁଧିା କର�ିେଲ ?

ହ�ଶ�ିର ବଜାରିକରଣ
୬୨୬ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ରାଜ�େର ବୁଣାକାର ଓ ହ�ଶ�ି କାରଗିର� ପାଇଁ ବ�ବସାୟୀକ ତଥା ବାଣିଜ�ିକ ସବୁଧିାର
ପରବୃି� ିେକେତ ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ହାରେର େହବ ଏ�ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର ଓ ଫି�� କାଟ�
ଗ�� ସହ କ ିକ ିସ�� ଆଧାରେର େକେବ ବୁଝାମଣା ପ� �ା�ର କରଛି� ି ତାର ସବେିଶଷ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ବଭିାଗ ତରଫରୁ ବଗିତ ବଷ�ମାନ�େର ରାଜ�ର ବୁଣାକାର
ହ�ଶ�ିୀ, କାରଗିର� ପାଇଁ ଜାତୀୟ ତଥା ଆ�ଜ�ାତୀୟ ବଜାରେର େସମାନ� ଉ�ାଦର ବ�ିି
ତଥା ବଜାରୀକରଣ ନମିେ� େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା ସହ କ ିକ ିସ�� ଆଧାରେର େକେବ ବୁଝାମଣା



ପ� �ା�ର କରାଯାଇ�ଲା େସ�ରୁ େକଉଁ ମେତ େକେତ ସଫଳତା ମିଳଛି ି ତାହା �କାଶ
କରେିବ କ ି?

ନମି�ମାନର ଖାଦ� େଯାଗାଣକାରୀ ସଂ�ା ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ
୬୨୭ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଅ�ନୱାଡ ିେକ� ଜରଆିେର ଖାଦ� ସାମ�ୀ
ବ�ନ କରାଯାଇଛ,ି ସ��ୃ ଖାଦ� ସାମ�ୀର ଗୁଣବତା ତଥା ନ�ି�ାରତି ମାନ ସ�କ�େର କଭିଳ ିଓ
େକଉଁ ପ�ତେିର କାହା�ାରା ଯା�/ପରୀ�ା କରାଯାଇଥାଏ, 2014-15 ରୁ ଅଦ�ାବ� େକଉଁ
ବଷ� େକଉଁ ଜ�ିାରୁ େକେତେଗାଟ ି ଖାଦ� ନମନୁା ଯା�/ପରୀ�ା କରାଯାଇ�ଲା ଓ େସ�ରୁ
େକେତେଗାଟ ିନମନୁା ନମି�ମାନର କମି�ା ନ�ି�ାରତି ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ନ �ଲା, ନମି�ମାନର ଖାଦ�
ସାମ�ୀ େଯାଗାଣକାରୀ� ମ�ରୁ େକଉଁମାନ� ବରୁି�େର େକେବ କ ି କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଇଛ ିଏବଂ େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତ ସଂଖ�କ �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ� �ାରା ନମି�ମାନର
େଯାଗା ଯାଉ�ବା ଖାଦ� ସାମ�ୀର ପରମିାଣ ଓ ମଲୂ� େକେତ, ତାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?

କେରାନା �ତ�ି�� ପାଇଁ ସହାୟତା
୬୨୮ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ମଦୁୁଲୀ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - କେରାନାେର ଆ�ା� େଯାଗଁୁ ରାଜ�େର ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ିେର
େକେତଜଣ କାରୀଗର �ତ�� ଭାବେର �ତ�ି� େହାଇଛ�,ି େସମାନ� ପରବିାର ଓ ସାମାଜକି
ସରୁ�ା ପାଇଁ କଣ ସବୁ େଯାଜନା ଓ େ�ା�ାହନ ରାଶ ି ବ�ବ�ା ସରକାର କରଛି�,ି
ଜଗତସଂିହପରୁର ବଡବାଗ ତ�ୁବାୟ ସହେଯାଗ ସମିତ ିଅଧୀନେର େକେତଜଣ ବୟନ ଶ�ି
କାରଗିର କେରାନା �ତ�ି� ଓ େସମାନ� ପାଇଁ କଣ ସରକାରୀ ସାହାଯ�, ସହେଯାଗ
ସରକାର� ଚ�ିାେର ଅଛ ି?

ଭି��ମ ଭ�ା �ଦାନ
୬୨୯ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ମଦୁୁଲୀ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ଜ�ିାୱାରୀ େକେତଜଣ ଭି��ମ ଅଛ� ିଓ େସମାନ�
ମ�ରୁ େକେତଜଣ ମାସକି ଭି��ମ ଭ�ା ପାଉଛ�,ି େକେତଜଣ ବ��ମାନସ�ୁା ପାଇବା ପାଇଁ
ଅେପ�ାରତ ଅଛ�,ି େକେତଜଣ�ୁ ଅନ�ାନ� ସବୁଧିା ସେୁଯାଗ କଣ ବ�ବ�ା ଅଛ ିଓ େକେତଜଣ
ପାଉଛ� ି?



�ମିକ� ସାମାଜକି ସରୁ�ା
୬୩୦ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - େଗାପାଳପରୁ ଟାଟା କ�ାନୀର �ମିକ� ସାମାଜକି ସରୁ�ା ପାଇଁ କଣ ବ�ବ�ା
େହାଇଛ,ି ଏହା େକେବଠାରୁ ଆର� େହାଇଛ ି?

ଛତୁଆ, ଅ�ା ଓ ଅନ�ାନ� ସାମ�ୀ ପାଇଁ ବ�ୟ ଅଥ�ର ପରିମାଣ
୬୩୧ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଅ�ନୱାଡ ି େଯାଜନାେର ପ�ୀକୃତ ଶଶିୁମାନ�ୁ ସରକାର ଛତୁଆ, ଅ�ା ଓ
ଅନ�ାନ� ଖାଦ� ସାମ�ୀ େଯାଗାଇ େଦଉଛ�,ି ବ�କୱାରୀ ଏହସିବୁ ଖାଦ� ସାମ�ୀ
େଯାଗାଉ�ବା ସଂ�ାମାନ�ର ନାମ, ଠକିଣା ଓ ବଗିତ 5 ବଷ�େର ତା�ୁ ଦଆିଯାଇ�ବା ଅଥ�ର
ପରମିାଣ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?

SIDR କ�ା�ସେର ତାଲିମ ନମିି� େହଉ�ବା ଖ��
୬୩୨ . �ୀ ଅନ� ନାରାୟଣ େଜନା : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ଭୁବେନ�ର SIDR କ�ା�ସେର ଚାଲୁ�ବା ଦୃ�ିହୀନ ଏବଂ
ଭି��ମମାନ�ୁ ଶ�ିା ଦାନ କାଯ��େର ନେିୟାଜତି ତାଲିମ �ଦାନକାରୀ ଶ�ିକ ଏବଂ
ସହାୟକମାନ�ର େବତନ ତଥା ତାଲିମ େକ� ପରଚିାଳନା ଜନତି ଆବଶ�କୀୟ ସମ� ଅଥ�
2019-20 ମସହିା ପାଇଁ �ଦାନ କରାଯାଇଅଛ ି କ,ି େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦକୁ େକେତ ଟ�ା
େଲଖାଏଁ �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି?

ସା�ାଳୀ ଭାଷା �ଚଳନ
୬୩୩ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଓଡଶିାର ଅ�ନୱାଡ ି େକ�େର ସମି�ଧାନ �ୀକୃତ ସା�ାଳୀ ଭାଷା �ଚଳନ ନ
େହାଇଛ ିକ,ି ଯଦ ିହଁ, ଏ�ପାଇଁ କଣ କଣ ପ�ୁକ ସା�ାଳୀ ଭାଷାେର ��ୁତ େହାଇଛ,ି ଯଦ ିହଁ
ଓଡଶିାର େକଉଁ େକଉଁ ଅ�ନୱାଡ ିେକ�େର ସା�ାଳୀ ଭାଷାେର ଶ�ିାଦାନ ଦଆିଯାଉଛ,ି ତାହାର
ଏକ ତାଲିକା ଅ�ନୱାଡ ିେକ�, ଜ�ିା ଓ ବ�କୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
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