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ଓଡଶିା ବଧିାନସଭା
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭା
ପ�ଦଶ ଅ�େବଶନ

ରବବିାର , ନେଭମ�ର ୨୨ , ୨୦୨୦
ଲି�ତ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ

�ଶ� ସଂଖ�ା - ୮୪
( ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା,ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘୁ

ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ,ପଯ��ଟନ,ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି,ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି�
ଓ ସଂ�ତୃ ି)

ବଦି�ାଥ�ୀ�ୁ ବୀମାଭୁ�
୧୬୧ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�ର �ାଥମିକ, ଉ� �ାଥମିକ, ଉ� ବଦି�ାଳୟ ଓ ମା�ମିକ �ଶ�ିଣ ବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର
(ସରକାରୀ, ଅନୁଦାନ�ା� ଘେରାଇ) େକେତ ବଦି�ାଥ�ୀ ଅ�ୟନ କରୁ�ବା େବେଳ ତନ��ରୁ
େକେତଜଣ�ୁ ବୀମାଭୁ� କରାଯାଇଛ ି ଓ ସମ� ବଦି�ାଥ�ୀ�ୁ ବୀମାଭୁ� କରବିାକୁ ସରକାର�
��ାବ �େଲ ତାହା େକେବ ସ�ୁା କାଯ��କାରୀ କରାଯିବ?

ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଜାତମିାନ�ର ଆଥ�କ ବକିାଶ
୧୬୨ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - େଢ�ାନାଳ
ଜ�ିାେର େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗରସଂ�ାେର େକେତ ସଂଖ�କ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ,ି ଅନୁସଚୂତି ଜାତ,ି
ପଛୁଆ ବଗ� ଜନସାଧାରଣ� ସଂଖ�ା 2011 ଜନଗଣନାେର ଜଣାପଡଛି ିଓ େସହମିାନ� ସାମାଜକି,
ଆଥ�ୀକ, ଶ�ିାଗତ ଓ ବୃ�ଗିତ ବକିାଶ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ବ� େହାଇ�ବା ପା�ନବିାସର ପନୁରୁ�ାର
୧୬୩ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େଢ�ାନାଳ
ଜ�ିାସହ ରାଜ�ର େକଉଁ �ାନେର �ବା େକଉଁ ପା�ନବିାସ, ପା�କିା େକେବଠାରୁ ବ� ଅଛ ି ;
ତନ��ରୁ େକଉଁଗୁଡକିର ଆସବାବ ପ�, ଝରକା, କବାଟ ତାଡ ିଅସାମାଜକି ତ� େନଇଯାଇଛ�ି
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�କାଶ କର ିଏହ ିପା�ନବିାସ ଓ ପା�କିାର ପନୁରୁ�ାର ସହ ଏହାକୁ କାଯ���ମ କରବିାକୁ ସରକାର
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି

ବୁଣାକାର� ଜୀବନ ଜୀବକିାର ସରୁ�ା
୧୬୪ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - େଢ�ାନାଳ ସହକାରୀ ବୟନଶ�ି ନେି��ଶକ କାଯ��ାଳୟ ଅଧୀନେର େକେତାଟ ି �ାଥମିକ
ତ�ୁବାୟ ସହେଯାଗ ସମିତ ିପ�ିକୃତ େହାଇ�ବା େବେଳ େକଉଁଗୁଡକି ବ� ଅଛ,ି େକଉଁ ସମିତି
େକେତଜଣ ବୁଣାକାର�ୁ େନଇ କାଯ���ମ ଅଛ ି; ଅଚଳ ସମିତକୁି କାଯ���ମ ସହ ସମ� ସମିତକୁି
ସହେଯାଗ କର ି ବୁଣାକାର� ଜୀବନ ଜୀବକିାର ସରୁ�ା ପାଇଁ ସରକାର କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରୁଛ� ି?

ସାର�ଧର ଦାସ�ର �ତମି�ୂ�ୀ �ତ�ିା
୧୬୫ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - େଢ�ାନାଳର ବରପ�ୁ ବଶି�ି କୃଷ ି େବ�ୖାନକି, ପବୂ�ତନ ବଧିାୟକ, ସାଂସଦ
େଢ�ାନାଳ ସହ ରାଜ�ର �ଜାମ�ଳ ଆେ�ାଳନ େନତା ଗଡଜାତ ଗା�ୀ ସାର�ଧର ଦାସ�
�ୃତରି�ା ସହ ତା�ର ପ�ୂ�ାବାୟବ �ତମି�ୂ�ୀ ରାଜଧାନୀ ଭୁବେନ�ରେର �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର�
��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

Development of Temples
166 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the Minister for Tourism be
pleased to state that - Whether any correspondence has been made with the
Collector, Nayagarh for submission of detailed proposal for declaring Baba
Gatikesh Shiva Temple, Malishai, Nuagaon Block and Baba Bholeswar
Shiva Temple, Routpada, Gania Block as tourist places basing on the reply
to UDAQ No.-2300 Dt.28.12.2019, 1855 Dt.12.03.2020 & 246
Dt.01.10.2020; If so, will the Government take early necessary steps in the
matter for development of said temples?

ପ�ପୁା�ବ ପୀଠର ଉ�ତି
୧୬୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଦଶପ�ା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ �ସ�ି ଐତହିାସକି ପ�ପୁା�ବ ପୀଠ, ନୂଆଗଁାଠାେର ବଭିାଗ�ାରା
ମ�ରୁୀ�ା� େଗା�େିକ�ର େଟ�ର ��ିୟା ଆଜକୁ �ାୟ ଦୁଇ ବଷ�ଠାରୁ ସମାପନ େହାଇ
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କାଯ��ାେଦଶ ଦଆିଯାଇ�େଲ ମ� ଆବଶ�କୀୟ ଅଥ� ଅଦ�ାବ� release ନେହବା େହତୁ ଉ�
�କ�ର କାଯ�� ଆର� େହାଇନ�ବା କଥା ଅବଗତ ଅଛ� ି କ ି ; ଆବଶ�କୀୟ ପା�କୁି ସ��ୃ
ବଭିାଗକୁ �ଦାନ ପବୂ�କ �କ� କାଯ�� ଯଥାଶୀ� ଆର� କରବିା ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଇଅଛ ିଜଣାଇେବ କ?ି

କାଯ���ମ େହାଇ�ବା OAV
୧୬୮ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର ଚଳତି ବଷ� େକେତେଗାଟ ି OAVକୁ କାଯ���ମ କରବିା ପାଇଁ ଛା�ଛା�ୀମାନ�
ନାମେଲଖା ��ିୟା େଶଷ କରାଯାଇଅଛ ିଏବଂ େସ�େର େକେତଜଣ ଶ�ିକ ଓ କମ�ଚାରୀ ନଯୁି�ି
କରାଯାଇଅଛ ି ତାହାର ବଦି�ାଳୟ ଓ ବ�କୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଦଶପ�ା ବ�କେର �ବା OAV େର ଛା�ଛା�ୀମାନ� ଷ� େ�ଣୀେର ନାମେଲଖା
��ିୟା ଚଳତି ବଷ� ସମା� େହାଇ�ବା କଥା ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ ି ; ଯଦ ିଉ�ର ହଁ ହୁଏ
େତେବ ଅଦ�ାବ� ବଦି�ାଳୟେର ଶ�ିାଲାଭ ସମ��ୀୟ ନେି��ଶନାମା ଜାର ିନକରବିାର କାରଣ କଣ
ଏବଂ ଉ� OAV ବଦି�ାଳୟକୁ ଚଳତି ଶ�ିାବଷ�ଠାରୁ କାଯ��କାରୀ କରବିା ପାଇଁ ବହିତି ପଦେ�ପ
େନେବ କ?ି

ବ� େହାଇ�ବା ବଦି�ାଳୟର ପନୁଃ �ଚଳନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୧୬୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର ଚଳତି ବଷ� େକେତେଗାଟ ି େକଉଁ �କାରର ବଦି�ାଳୟକୁ େକଉଁ ମାନଦ� ଆଧାରେର
ଅନ� ବଦି�ାଳୟ ସହତି ମି�ଣ କରାଯାଇଅଛ ିତାହାର ବ�କ ଏବଂ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ
କ ି; ନ�ି�ାରତି ଛା�ଛା�ୀ� ସଂଖ�ାଠାରୁ କ� ସଂଖ�କ ଛା�ଛା�ୀ�ବା କମି�ା ନ�ି�ାରତି ଦୂରତା ଠାରୁ
କ� ଦୂରତାେର �ବା ବଦି�ାଳୟଗୁଡକୁି େକଉଁ ମାନଦ� ଆଧାରେର ମି�ଣ ବା ବ� କରାଯାଇ
ପାରବିନାହ� ଜଣାଇେବ କ ି ; ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଦଶପ�ା ବ�କର ଚ�ଧରପରୁ,
େନଫାର,ି କଳାକଆିର,ି ବଣି, ଖଳଘିାଟ ଇଦ�ାଦ ି�ାନେର �ବା �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ, ନୂଆଗଁା ବ�କର
କ� ଖାଲମଡା ବଦି�ାଳୟ ଏବଂ ଗଣିଆ ବ�କର କୁତୁର ି ଓ ଦାମଘାଟଠିାେର �ବା �ାଥମିକ
ବଦି�ାଳୟଗୁଡକୁି ବ� ନକରବିା ପାଇଁ ଉ��ି ମାନଦ� ଅନୁଯାୟୀ ପନୁଃ ବଚିାର କର ିବ� ନକରବିା
ପାଇଁ ନ�ି� ିେନେବ କ?ି

Up-gradation of Badasilonga Ashram School
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170 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the Minister for ST & SC
Development, Minorities & Backward Classes Welfare be pleased to state
that - Whether the Government have received any feasibility report from
the District Administration, Nayagarh on up-gradation of Badasilonga
Ashram School (SSD) to High School under Gania Block of Daspalla
Assembly Constituency in response to the Department Letter
No.5680/SSD Dt.13,.03.2020; If so, what steps have been taken for up-
gradation of said Ashram School to the High School for greater interest of
the SC/ST students of Gania Block?

ବଦି�ାଳୟେର ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୭୧ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- କଳାହା�ି
ଜ�ିାର ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ�ା� ଉ� ବଦି�ାଳୟ, ମା�ମିକ �ଶ�ିଣ ବଦି�ାଳୟ, ଉ�
�ାଥମିକ ଓ �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର �ଧାନଶ�ିକ, େକଉଁ ବଗ�ର ଶ�ିକ ଓ କମ�ଚାରୀ
ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ପଛୁଆବଗ� ମାନ�ୁ ଆବାସକି ଶ�ିା �ଦାନ
୧୭୨ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘୁ
ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ପଛୁଆବଗ�
ମାନ�ୁ ଆବାସକି ଶ�ିା �ଦାନ ପାଇଁ �ତ� ପଛୁଆବଗ� ଆବାସକି ଶ�ିାନୁ�ାନ �ତ�ିା ପାଇଁ
ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଦଶ�ନୀୟ �ାନକୁ ପଯ��ଟନ�ଳୀ ମାନ�ତା
୧୭୩ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କଳାହା�଼ି ଜ�ିାେର
େକଉଁ ଦଶ�ନୀୟ �ାନକୁ ପଯ��ଟନ�ଳୀ େଘାଷଣା କରାଯାଇଛ,ି େକଉଁ ଗୁଡକୁି ଚ�ିଟ ଓ ସେବ��ଣ
କରାଯାଇଛ ିଏହ ିପଯ��ଟନ �ଳୀ ଗୁଡକିର ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?

ଟସର ଚାଷର ବକିାଶ
୧୭୪ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଟସର ଚାଷର ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
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େରେ�ା ମାଝୀ� �ତମି�ୂ� �ାପନ
୧୭୫ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
କଳାହା�଼ିର �ାଧୀନତା ସଂ�ାମୀ ଓ ଶହୀଦ େରେ�ା ମାଝୀ� ପ�ୂ�ାବୟବ �ତମି�ୂ� ରାଜଧାନୀ
ଭୁବେନ�ରେର �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?

ଦ� ନାଚ ସରୁ�ା
୧୭୬ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାର �ସ�ି ଦ�ନୃତ�ର ସରୁ�ା ବକିାଶ ଓ ଗେବଷଣା ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୭୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର �ବା ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ �ା� ଉ� ବଦି�ାଳୟ ଓ ମା�ମିକ
�ଶ�ିଣ ବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର ମ�ରୁୀ�ା� �ଧାନ ଶ�ିକ , ଶ�ିକ ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ େକଉଁ
ବଗ�େର େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଆବାସକି ବଦି�ାଳୟେର ଖାଲି ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୭୮ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାର
େକଉଁ କଲ�ାଣ ବଦି�ାଳୟ ଓ ଆବାସକି ବଦି�ାଳୟେର େମାଟ େକେତ ଛା� ଛା�ୀ ଅ�ୟନ
କରୁ�ବାେବେଳ ଏଠାେର �ବା �ଧାନ ଶ�ିକ, ବଭିି� ବଗ�ର ଶ�ିକ ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ
େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂମୀର ବକିାଶ
୧୭୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିା
ଆଠମ�ିକ ଉପଖ� ସହ ଅନୁେଗାଳ ବ�କର େକଉଁ ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ ପାଇଁ ବଧିାୟକ�
��ାବ ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ିଓ ଏ ସଂ�ା�େର ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�ି
?

ତ�ୁବାୟ ସହେଯାଗ ସମିତକୁି ସହାୟତା
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୧୮୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କେର େକେତ ବୁଣାକାର �ବାେବେଳ ତନ��ରୁ େକେତ ଜଣ େକଉଁ
�ାଥମିକ ତ�ୁବାୟ ସହେଯାଗ ସମିତରି ସଭ�ଭୁ� େହାଇ ବ� ବୟନେର ନେିୟାଜତି ଅଛ� ିଓ ଏହି
ସହେଯାଗ ସମିତକୁି ବଗିତ 3 ବଷ�େର େକେତ ସହାୟତା େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି?

�ାଇେମରୀ �ଲୁ େଖାଲିବାର ନତିୀ ନୟିମ
୧୮୧ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
(କ) ରାଜ�େର େମାଟ େକେତ େଗାଟ ି�ାଇେମରୀ �ଲୁ ଅଛ ିଓ ଏହ ି�ାଇେମରୀ �ଲୁ ମାନ�େର
ରାଜ� ସରକାର େକେତେଗାଟ ି�ାଇେମରୀ �ଲୁକୁ ବ� କରବିାର ନ�ି� ିେନଉଛ� ିଏହାର ଜ�ିା
ସହ ବ�କୱାରୀ �ଲୁର ନଁାଗଁା ଠକିଣା େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ସଡୁିଲ ଜ�ିା ଏବଂ
େକବେିକ ଜ�ିା ମାନ� ପାଇଁ ସରକାର ଏହ ି ନୟିମକୁ େକାହଳ କରେିବ କ,ି ଏବଂ ସରକାର�
�ାଇେମରୀ �ଲୁ େଖାଲିବାର ନତି ିନୟିମ କଣ ?

ଟଚି�ି, ନ� ଟଚି�ି ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୮୨ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
(କ) ରାଜ�େର େମାଟ େକେତେଗାଟ ି ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟ ଅଛ ି ଏବଂ ଏହ ି ବଦି�ାଳୟ
ମାନ�େର େମାଟ େକେତଜଣ ଟଚି�ି ଆଉ ନ� ଟଚି�ି ସ�ା� ଅଛ� ିଏବଂ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି
ଅଛ ିଏହାର ବଦି�ାଳୟର ନଁା ସହ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) େକଉଁ ସମୟସୀମା
ଭିତେର ଏହ ିସମ� ଟଚି�୍ି, ନ� ଟଚି�ି ପଦବୀକୁ ସରକାର ପରୂଣ କରେିବ ?

ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟେର ଆଦାୟ େହଉ�ବା ବଭିି� ଫି�
୧୮୩ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
(କ) ରାଜ� ସରକାର� ଅ�ନେର �ବା ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟକୁ ସରକାର େମାଟ େକେତ ଟ�ା
ଟଉିସ� ଫି�, ଏକଜାମିେନସନ ଫିସ, େ�ାଟ ଫି� ଏବଂ ଅନ�ାନ� ଫିସର ବାଷ�କ େକେତ ର�ଛ�ି
ତାହାର େଗାଟଏି ତାଲକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଅ�କାଂଶ ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟମାେନ
5000 ରୁ 10000 ଟ�ା ଫି� ଆକାରେର ବା ବଦି�ାଳୟ େଡଭଲେବ�� ନାମେର ଜବରଦ�
େନଉ�ବା ସରକାର ଯାଣୁଛ� ି କ ି , ଏବଂ ସରକାର ଏହ ି ସମ� କେଲଜ� କତୃପ�ମାନ�
ବରୁି�େର ତଦ� କର ିପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
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ନକଲି ST & SC ଚ�ିଟ
୧୮୪ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ବଲା�ିର ଜ�ିା
ଅ�ଗ�ତ ଖପରାେଖାଇ ବ�କ ତୁେରଇେକଲା ବ�କ , ବେ�ାମ�ୁା ବ�� ଏବଂ କ�ାବାଂ�ି ଏନ.ଏ.ସ.ି
େର େକେତ ଜଣ େଲାକମାନ� ନଁାେର ନକଲି ST & SC Certificate (ଜାତୀୟ �ମାଣ ପ�)
େଦଇ ପାଠ ପଢବିା, ଚାକରିୀ କରବିା ଅଭିେଯାଗ େହାଇଛ ିଏବଂ ସରକାର େକେତ ଜଣ�ୁ ଚ�ିଟ
କରଛି� ିଏବଂ ତା� ବରୁି�େର କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିତା�ର ନାମ, ଠକିଣା ସହ
େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଏବଂ େକଉଁ ସ଼ମୟସୀମା ଭିତେର ବାକ ିରହ�ିବା ନକଲି ST
& SC ମାନ� ବରୁି�େର ଚ�ିଟ କର ିସରକାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ ?

Tourism ର ବକିାଶ ପାଇଁ �ାନ ଚ�ିଟ
୧୮୫ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�
ସରକାର Tourism ର ବକିାଶ ପାଇଁ େକେତେଗାଟ ି�ାନକୁ ଚ�ିଟ କରଛି�ଏିହ ିଚ�ିଟ େହାଇ�ବା
�ାନର େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବକ,ି ଏବଂ ବଲା�ିର ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ହରଶି�ର,
ରାନପିରୁଝରଆିଲ(ଚଉଶଠେିଯାଗିନ ି ପୀଠ) ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର କ ି କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରଛି�,ି ଏବଂ ରାଜ� ସରକାର� Tourism policy କଣ ?

େସବା�ମକୁ ଆ�ମେର ଉ�ତି
୧୮୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘୁ
ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ରାଜ�େର ଏ ବଷ� ବଭିାଗ
େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ନୂତନ େସବା�ମକୁ ଆ�ମେର ଉ�ତ ିକରବିା ପାଇଁ �ରି କରଛି� ିତାର
ବ�କୱାରୀ �ାନର ନାମ ସହତି ଜଣାଇେବକ,ି (ଖ) କଳାହା�ି ଜ�ିାର ସବ�ପରୁାତନ ମଦନପରୁ ଓ
ପା�କୁିଡ ି ଆ�ମ �ଲୁକୁ +2 (Higher Secondary) �ଲୁ ଏ ବଷ� କରେିବକ,ି ଯଦ ି ହଁ
େକେବସ�ୁା, ଯଦ ିନଁା ତାର କାରଣ କଣ?

ନୂତନ T&RW �ଲୁ େଖାଲିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୧୮୭ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘୁ
ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ମ: ରାମପରୁ ବ�କର
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ମାଣିେକରା, ବାରବ�ା, ଡୁଡୁକାର�ା, ଗୁଛାେଡେ�ନ, ମଡୁ�ି,ଡମ�କଳ�ା, ଖ�ୁା �ାମ ପଂଚାୟତେର
90% ଆଦବିାସୀ େଲାକ ରହ�,ି ଏ ସମ� �ାନେର ନୂତନ T&RW �ଲୁ 2020-2021 ଆଥ�କ
ବଷ�େର େଖାଲିେବ କ,ି ଯଦ ିନା କାରଣ କଣ, ନଲ�ା ବ�କର ଗାେଡବ�, ଭଲିକୁପା, ଟକଲ�ା, କୁେମଲ
ଓ ବଡଧାରପରୁେର ମ� T&RW �ଲୁ େଖାଲିବାର ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି

+2 2nd year େର online ମା�ମେର ପାଠ ପଢା
୧୮୮ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) +2
ପାଠ��ମେର ସଲିାବସେର CBSC ପ�ତେିର ବା ICSC ପ�ତେିର ପାଠ��ମ ଦଆିଯାଉଅଛି
ଜଣାଇେବକ,ି (ଖ) ସଲିାବସକୁ କଛି ି ନୂତନ ବଷିୟ େଖାଲିବା ପାଇଁ କଛି ି��ାବ ଆସଅିଛକି,ି +2
2nd year ର ପାଠ��ମ େକେତ percentage course ଏବଷ� onlineେର ପଢାଯାଇଛ ିତାହାକୁ
ନଜରେର ର� ପରୀ�ା କରେିବକ?ି

Secondary School େର +2 Admission ପାଇଁ ଅନୁମତି
୧୮୯ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - 2015,
2016 େର +2େର ସରକାର 15% percentage ରୁ 20% ସ�ି +2 Secondary School େର
ପଅୁ ଝଅିମାନ�ୁ Admission େଦବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ି େଦଇ�େଲ, ଏ ବଷ� ଋଷଡିା +2
Secondary School ଏବଂ େମାହନଗିର ି +2 Secondary Schoolେର ମ� ପିଲାମାନ�ୁ
Admission େଦବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିମାଗି�ବାରୁ ସରକାର ଏ ବଷିୟେର ବଚିାର କରେିବକ?ି

ପଯ��ଟନ�ଳୀର ଉ�ତ ିପାଇଁ ଅଥ� ବ�ୟ
୧୯୦ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) କଳାହା�ି ଜ�ିାର
ମ: ରାମପରୁ ବ�କର ମ�ୁପଟୁ water fall, େମାହନଗିର ିଶବି ମ�ରିକୁ ପଯ��ଟନ�ଳୀ େଘାଷଣା
କରବିାକୁ ବ�ବ�ା କରେିବକ,ି (ଖ) ଅସରୁଗଡ, େବଲଖ�ି, ଅମଠଗଡ ଓ କୁସଲୁ�ା ପାଇଁ ଆଉ ବଳିମ�
ନକର ିଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର ପଯ��ଟନ�ଳୀର ଉ�ତ ିକରବିା ପାଇଁ ଅଥ� ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି

Closed the Primary/Upper Primary Schools in Bolangir district
191 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for School and Mass
Education be pleased to state that - Is it a fact that large numbers of
Primary/Upper Primary Schools have been closed in the district of
Bolangir district on the ground that sufficient numbers of students had not
taken admission, this will lead to drop out a large of poor students, in view
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of this fact students and became of backwardness of area will the
Government reconsider and open the schools?

Established +2 college at Ramchandrapur of Bolangir districts
192 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for ST & SC
Development, Minorities & Backward Classes Welfare be pleased to state
that - Though S.T. and S.C. Development department has established +2
college at Ramchandrapur, Deogoan block in the district of Bolangir, why
no teacher has been appointed since two years, will the government
appoint teachers immediately, admit students and run the college this year,
if not, why and when the college will allow students to take admission?

Lying vacant of Primary and Upper Primary teacher
193 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for School and Mass
Education be pleased to state that - How many posts of teachers are lying
vacant in Primary, Upper Primary and Secondary schools within the
Bolangir Municipal area, Bolangir block and Deogaon block, by what time
the vacanies are going to the filled up?

Funds for development of Bhimpahad
194 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Tourism be pleased
to state that - Will the Govt. provide funds for development of Bhimpahad
tourism centre, the original estimate for its development was Rs. 7.00
Crores besides more than Rs. 3 crore for development of the road
connecting Bhimpahad, when the balance amount of Rs 5.00 Crores and
odd will be provided to complete the project and for major repair of the
road, if not, what is the reason?

Construction of High School
195 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for School and Mass
Education be pleased to state that - Will the provide financial assistance to
develop century old P.R. High School and the stadium under construction
of that High School, if the answer is no, what is the reason?

ନୂତନ ପଯ��ଟନ�ଳୀ ମାନ�ତା
୧୯୬ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ମୟୁରଭଂଜ ଜ�ିାେର
ଶମିିଳପିାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ�ାନ ନାମେର ପରଚିତି, ପଯ��ଟକମାନ�ର ରହଣୀ ଓ ଯ଼ାତାୟତର ଉ�ତି
ଓ ସବୁଧିା େଯାଗାଇବାେର ସରକାର କଣ କଣ ବ�ବ�ା କରଛି�,ି ରାଇର�ପରୁ ବ�କର ବଡେମୗଜା
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ପ�ାୟତେର �ବା ଅସରୁଘାଟ ଜଳ �ପାତ, �ଚଂି ଓ ସେୁଲଇ ପାଟ ଡ�ାମକୁ ପଯ��ଟନ�ଳୀ
େଘାଷଣା କରବିା େଯାଜନା ଅଛକି,ି ଯଦ ିହଁ େକେବସ�ୁା େଘାଷଣା େହବ କହେିବକ?ି

ରାଇର�ପରୁ ITDA କୁ ମିଳ�ିବା ଅଥ�
୧୯୭ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘୁ
ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) Mission Suvidra
Scheme େର ରାଇର�ପରୁ I.T.DA କୁ େକେତଟ�ା ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ େକେତଖ� �ଲୁ ଏବଂ
Hostel କୁ ନଆିଯାଇଛ ିଏବଂ Mission Survidra Estimate େକେତ େଲଖାଏଁ ରଖାଯାଇଛି
େକଉଁ େକଉଁ �ଲୁହେ�ଲକୁ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିତାହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ;ି (ଖ)
DMFT େର ରାଇର�ପରୁ ITDA. କୁ େକେତ ଟ�ା ଆସ�ିଲା ଏେବ େକେତ ଟ�ାର UC
ଦଆିଯାଇଛ ି ବାକ�ିବା project ସରବିା ପାଇଁ େକେବସ�ୁା Target ଦଆିଯାଇଛ ି ଏବଂ
OMBADC େର େକେତଟ�ା ରାଇର�ପରୁ I.T.D.A. କୁ ଦଆିଯ଼ାଇଛ ିଏବଂ େକେତ ଟ�ାର
UC ଦଆିଯ଼ାଇଛ ିବାକ ିସବୁ େକେବସ�ୁା Target ଦଆିଯାଇଛ ିଏହାର ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ େଦେବ କି
?

ମା�ାସା �ଲୁେର �ବା Teacher � ସଂଖ�ା
୧୯୮ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ରାଇର�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର 4 େଗାଟ ିବ�� ଯ଼ଥା - ରାଇର�ପରୁ, ଜାମଦା, ବହଳଦା, ତରିଂି ଓ
ରାଇର�ପରୁ Municipality େଗାଟଏି ଅଛ,ି ଏ�େର ମା�ାସା �ଲୁ େକେତ େଗାଟ ିଅଛ,ି ଏବଂ
େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ଅଛ ିଏବଂ େସ�େର ସରକାରୀଭାେବ ନଯି଼ୁ� େକେତ ଜଣ Teacher ଅଛ�,ି
ଉ� ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଆହୁର ି�ଲୁ ବଢବିାର େଯ଼ାଜନା ଅଛ ିକ ି?

ଶ�ିାନୀତ ିଅନୁଯ଼ାୟୀ ପଦ�ତ ିେଦବା
୧୯୯ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- 2019
ଶ�ିାନୀତ ି ଅନୁଯ଼ାଇ �େତ�କ ଜାନୁଆରୀ ମାସେର ପଦ�ତ ି େଦବାର କଥା, କ�ୁି ବଡିମ�ନାର
ବଷିୟ, ମଯୁରଭ� ଜ�ିାେର 2019 ଶ�ିା ନୀତ ିଅନୁଯ଼ାଇ ପଦ�ତ ିଦଆିଗଲା ନାହ�, ଏହାର କାରଣ
କହେିବ କ,ି ଶ�ିକମାନ�ର ପଦ�ତ ିେକେବ ସ�ୁା େହବ ତାହାର ସବେିଶଷ ତଥ� ଜଣାଇେବ କ ି?

ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ବଭିାଗେର ରାଜ� �ରୀୟ Competition
୨୦୦ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
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ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ବଭିାଗର ରାଜ� �ରୀୟ Competition Programme େଯପର ିସରୁଭି,
ବ�ିାନ େମଳା, Red Cross ଇତ�ାଦ ିଅନୁ�ତି େହଉଛ,ି େଯଉଁ ଜ�ିାେର ଅ� �ଲୁ ତଥା 1,500 ରୁ
2,500 ମ�େର Teacher ଅଛ� ିେସମାନ�ୁ େଯତକି ିEvents ର ସେୁଯାଗ ଦଆିଯାଉଛ,ି ଅଥଚ
େଯଉଂ ଜ�ିାେର 13, 000 ଶ�ିକ ତଥା ଗୁଡାଏ �ଲୁ�ବା ଜ�ିାମାନ�ୁ ମ� ଅନୁରୂପ Events ର
ସେୁଯାଗ ଦଆିଯାଉଛ ି ଯାହା ଆକାଶ, ପାତାଳର �େଭଦ େହଉଛ।ି ଏହାକୁ Ratio ହସିାବେର
ସେୁଯାଗ େଦବାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ଘେରାଇ ସଂ�ା�ାରା ପରିଚାଳତି ବଦି�ାଳୟ
୨୦୧ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�ର
େକେତ ସଂଖ�ାର ବଦି�ାଳୟ, ଉ� ବଦି�ାଳୟ ଘେରାଇ ସଂ�ା �ାରା ପରଚିାଳତି େହଉଛ ିେସ�ରୁ
ଘେରାଇ ସଂ�ା �ାରା ପରଚିାଳତି େହଉ�ବା େକଉଁ ବଦି�ାଳୟ ଓ ଉ� ବଦି�ାଳୟର ଛା�ାବାସର
ବ�ବ�ା ରହଛି ି ଓ �େତ�କ ଛା�ାବାସେର େକେତ ଜଣ ଛା�/ ଛା�ୀ ରହୁଛ� ି ଓ ଏହ ି ସବୁ
ଛା�ାବାସଗୁଡକୁି ପ�ିକୃତ କରବିା ପାଇଁ ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ବଭିାଗ ଚଠି ିସଂଖ�ା-1817 ର
ତା.28.8.2019 ରଖିେର ପ�ିକୃତ କରବିାକୁ ସମ� ଜ�ିା ଶ�ିା�କାରୀ�ୁ ନେି��ଶ ଦଆିଯାଇ�ଲା
ତଦନୁଯାୟୀ େକଉଁ ଜ�ିା ଶ�ିା�କାରୀ େକଉଁସବୁ ବଦି�ାଳୟର ଛା�ାବାସକୁ ପ�ିକୃତ କରଛି� ିଓ
େକଉଁ କାରଣରୁ ଏଯାବ� ପ�ିକୃତ କରାଯାଇନାହ�, ଜଣାଇେବ କ ି?

B.Ed ଓ M.Ed ମହାବଦି�ାଳୟେର ଅନୟିମିତତା
୨୦୨ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର
ପରଚିାଳତି େହଉ�ବା େକଉଁ B.Ed ଓ M.Ed ମହାବଦି�ାଳୟର େଯଉଁସବୁ କମ�ଚାରୀମାନ�
ନାମେର ଆଥ�କ ଅନୟିମିତତା ସ�କ�େର Audit Report େର ଅଭିେଯାଗ େହାଇ�ଲା, େସହି
ଅଭିେଯାଗ ଗୁଡକି ବ� େହାଇଯାଇ�ଲାେବେଳ ବା ତୁଟାଇ ଦଆିଯାଇ�େଲ ମ� ଏଯାବ� ସ��ୃ
କମ�ଚାରୀ�ୁ େକଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପ�ମ େବତନ କମିଶନ ହାରେର ଦରମା ଦଆିଯାଇଛ ିଓ ଅନ�
କମ�ଚାରୀ� ଭଳ ିସ�ୂ�� ଦରମା େକେବ ସ�ୁା ଦଆିଯିବ, ଜଣାଇେବ କ ି?

ସତ�ଭାମାେଦବୀ ମକୂ, ବ�ର �ଲୁେର �ାନ ସଂଖ�ା ବୃ�ି
୨୦୩ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଭୁବେନ�ର
ସତ�ଭାମାେଦବୀ ମକୂ ବ�ର ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟ ମ�ରୁ�ା� �ାନ ସଂଖ�ା ମା� 96 େର
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ସମିିତ �ବାରୁ ଓ ଉ� ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟ ମାଗଣାେର ପଢ଼ବିା , ରହବିା, ଖାଇବା ଓ ଅନ�ାନ�
ସମ�ସବୁଧିା େଯାଗାଇ େଦଇ�ବାରୁ ଦାର�ି� ସୀମାେରଖା ତେଳ�ବା ଅେନକ ମକୂବ�ର
ଛ�ଛା�ୀ ଏ�ପାଇଁ ଉ� ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟେର ପଢ଼ବିାକୁ ଆ�ହ �କାଶ କର ିହାରାହାରି
130 ଜଣ ଏହ ିବଗ�ର ଛା� ଛା�ୀ ନାମ େଲଖାଇବାକୁ ଆେବଦନ କର�ିବାେବେଳ ଏହ ିଗରବି ମକୂ
ବ�ର ଛା�/ ଛା�ୀମାେନ େଯପର ିଶ�ିାରୁ ବ�ତି ନ ହୁଅ� ିଓ ଆଇନ ଓ ଶ�ିା ଅ�କାର ଆଇନକୁ
ସ�ାନ ଜଣାଇ ଏହ ି 130 ଜଣ ଗରବି ଛା�ା/ଛା�ୀମାେନ େଯପର ି ଉ� ଉ� ମା�ମିକ
ବଦି�ାଳୟେର ପଢ଼େିବ, େସ�ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରବିାକୁ ବଚିାର କରେିବ କ ି?

ଧ�ାମଳୂକ ଶ�ିାନୁ�ାନେର ଛା�ଛା�ୀ� ନାମ େଲଖାଇବା
୨୦୪ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର
�ବା କ�ୁରବା ବାଲିକା ବଦି�ାଳୟରୁ ପରୁୁଷ ଶ�ିକମାନ�ୁ ବାହାର କର ିେଦଇ�ବା ବଷିୟ ସତ�
ଅେଟ କ ି, ଯଦ ିସତ� ଅେଟ େତେବ ବାହାର କରଦିଆିଯାଇ�ବା ଶ�ିକମାନ�ୁ େକଉଁଠାେର ନଯୁି�ି
ଦଆିଯାଇଛ,ିଜଣାଇେବ କ;ି ଏବଂ ରାଜ�େର ଧ�ାମଳୂକ ଶ�ିାପାଇଁ ଛା� ଛା�ୀ ଆ�ହ �କାଶ
କରୁନ�ବା କଥା ସତ� ଅେଟ କ ି ; ଯଦ ିସତ� ଅେଟ ତାହାର କାରଣ କଣ ଓ ରାଜ�ର େକଉଁ
ଧ�ାମଳୂକ ଶ�ିାନୁ�ାନେର େକେତାଟ ିେଲଖାଏଁ ମ�ରୁୀ�ା� ଶ�ିାନୁ�ାନ ରହଛି,ି େସ�ରୁ ଚଳତି
ଶ�ିାବଷ�େର େକେତ ସଂଖ�ାର ଛା�ଛା�ୀ ନାମ େଲଖାଉଛ� ିଓ େକେତାଟ ିେଲଖାଏଁ �ାନ ଖାଲି
ପଡ଼ଛି ି, ଜଣାଇେବ କ ି?

ଓଡ଼ଶିା େପାଷାକ ନୀତ ି2016 �ଣୟନ
୨୦୫ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ� ସରକାର� �ାରା ଓଡ଼ଶିା େପାଷାକ ନୀତ,ି 2016 �ଣୟନ େହବା ଦନିଠାରୁ ତାହା ଏଯାବତ
କପିରଭିାେବ କାଯ��କାରୀ େହାଇଛ ି ଓ ଏହା�ାରା େକେତଜଣ କୁଶଳୀ ଓ ଅଣକୁଶଳୀ �ମିକ
ନେିୟାଜତି େହାଇଛ� ିଏବଂ ଏ�ପାଇଁ େକଉଁ ଉେଦ�ାଗପତମିାେନ େକେବ େକେବ େକଉଁ�କାର
��ାବମାନ େଦଇଛ� ି ଏବଂ ଏହ ି ନୀତ ି ଅନୁଯାୟୀ େପାଷାକଶ�ି ଓ Apparel Park �ତ�ିା
କରବିାପାଇଁ େକଉଁମାନ�ୁ େକେତଟ�ା େଲଖାଏଁ ଆଥ�କ େ�ା�ାହନ ଦଆିଯ଼ାଇଛ ି ଓ କେରାନା
ସମୟେର ଅନ� ରାଜ�ରୁ େଫର�ିବା �ମିକମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ ଏହ ି ନୀତ ି ଫଳେର
ନେିୟାଜତି େହାଇଛ�,ି ଜଣାଇେବ କ ି?
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ଶ�ିାନୁ�ାନକୁ ଅନୁଦାନ �ଦାନ
୨୦୬ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କଟକ
ଜ�ିାର େକଉଁ ଉ�ବଦି�ାଳୟ ଓ ବାଳକିା ଉ� ବଦି�ାଳୟ ଆେବଦନ କର ିଅନୁଦାନ �ତୀ�ାେର
ଅଛ� ି�କାଶକର ିେସହ ିଶ�ିାନୁ�ାନକୁ ଅନୁଦାନ �ଦାନ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ପଛୁଆବଗ� ଅଥ� ସମବାୟ �ାରା ଆ�ନଯୁି�ି
୨୦୭ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘୁ
ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବଗିତ 3 ବଷ�େର ଓଡ଼ଶିା ରାଜ�
ପଛୁଆବଗ� ଅଥ� ସମବାୟ ନଗିମ ତରଫରୁ େକେତଜଣ�ୁ ଆ�ନଯୁି�ି ନମିେ� େକେତଋଣ �ଦାନ
କରାଯାଇଛ ି ତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ଅ�କ ହତିା�କାରୀ�ୁ ଏ�େର ସାମିଲପାଇଁ
ସରକାର �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

େନୗ ପଯ��ଟନର ଭି�ିଭୂମୀର ଉ�ୟନ
୨୦୮ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର େନୗ
ପଯ��ଟନର ଭି�ଭୂିମୀର ଉ�ୟନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ�େଲ େସ ଦଗିେର କ ି�ତ�ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

େଟ�ଟାଇ� ପାକ� �ତ�ିା
୨୦୯ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଓଟଏି� �ାନେର େଟ�ଟାଇଲର ପାକ� �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର
କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ନୂତନ ପାଠାଗାର �ତ�ିା
୨୧୦ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�ର �େତ�କ ଜ�ିାେର ଏକ ଉ�ତ ମାନର ଗେବଷଣା�କ ଜ�ିା ସଂ�ତୃ ିପାଠାଗାର �ତ�ିା
ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ସଂଖ�ାଲଘମୁାନ� କଲ�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୧୧ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�ର
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ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟର ଜ�ିାୱାରୀ ଜନସଂଖ�ା େକେତ, କାହାକୁ ଆଧାର କର ିଓ େକଉଁ ସଂ�ା�ାରା
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟର ନାଗରକିକୁ ଚ�ିଟ କରାଯାଉଛ ିଓ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟର କଲ�ାଣ ନମିେ�
ବଗିତ ପା� ବଷ�େର େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନା ପାଇଁ େକେତ ପା� ି ରାଜ� ବେଜ� ଓ ରାଜ�
ରାଜେକାଷରୁ ଖ�� କରାଯାଇଛ,ି ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ,ି (ଖ) ରାଜ�େର ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଓ
ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିସହ OBC/SEBC ବଗ�ର ନାଗରକିମାନ�ୁ ଚ�ିଟ କରବିା ପାଇଁ ଆଇନେର
certificate େଦବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା �ବାେବେଳ ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟ�ୁ ଚ�ିଟ କରବିା ପାଇଁ
ଆଇନେର certificate େଦବାର ବ�ବ�ା ଅଛ ି କ,ି ଯଦ ି ନାହ� େତେବ ସରକାର ଆଇନେର
ବ�ବ�ା କର ିସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟର ନାଗରକି� କଲ�ାଣ ପାଇଁ ସସୁଂଗଠତି ଭାବେର େଯାଜନା
କରେିବ କ ି?

ପ�ିମ ଓଡଶିାଠାେର Textile Park �ତ�ିା
୨୧୨ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ଓଡଶିା (େପାଷାକ ନୀତ)ି 2016 �ଚଳତି େହବାଦନିଠାରୁ ରାଜ�େର େକେତେଗାଟ ିେପାଷାକ
ଶ�ି �ତ�ିା େହାଇପାରଛି,ି ଏହ ିେପାଷାକ ଶ�ିେର େକେତ ଟ�ାର ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗ େହାଇ ରାଜ�ର
େକେତଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନଯୁି�ି ପାଇଛ�,ି ଏହ ିେପାଷାକ ଶ�ିମାନ�ରୁ ରାଜ� ସରକାର େକେତ
ପରମିାଣର େକଉଁ �କାର ରାଜ� ଆଦାୟ କରୁଛ� ିଓ ରାଜ� ରାଜେକାଷରୁ େକେତ ପରମିାଣ ପା�ି
େପାଷାକ ଶ�ିକୁ େ�ା�ାହନ ଦଆିଯାଇଛ,ି ଶ�ିୱାରୀ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ,ି (ଖ) େଷାଡଶ
ବଧିାନସଭାର ଚତୁଥ� ଅ�େବଶନର ଅଣତାରକା �ଶ� 533 ତା.04.10.2020 ରଖିକୁ ଏକ ��ାବ
ଭାବେର �ହଣ କର ିପ�ିମ ଓଡଶିାର ବୟନ ଶ�ି ଓ ହ�ଶ�ିର ବ�ିୟର �ଚାର �ସାର ନମିେ�
ପ�ିମ ଓଡଶିାଠାେର ପଯ��ଟନ ଶ�ି�ଳୀେର େକ� ସରକାର� ଢା�ାେର Textile Park �ତ�ିା
ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

େସବା�ମେର +2 ଓ +3 େଖାଲିବାକୁ ଅନୁମତି
୨୧୩ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) 2014-15
ମସହିାରୁ ଆଜପିଯ��� ସରକାର ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ େସବା�ମ �ଲୁକୁ +2 ଓ +3 େଖାଲିବା
ପାଇଁ ଅନୁମତ ି େଦଇଛ�,ି ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ,ି (ଖ) େଷାଡଶ ବଧିାନସଭାର ଚତୁଥ�
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ଅ�େବଶନର ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 434 ର ଉ�ରେର େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର
ଆଗଲପରୁ ବ�କର ରାମପରୁଠାେର ଅବ�ତି ପରୁାତନ େସବା�ମକୁ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିତଥା ପଛୁଆ ବଗ�ର ଗରବି ଛା�ଛା�ୀ� ପାଇଁ +2 େଖାଲିବା ନମିେ� ଜ�ିାପାଳ
ବଲା�ିର�ର Recommendation �େମ ଓ ଜନସାଧାରଣ� ଦାବୀ ସେ� ସରକାର ତଦ� ନ
କର ି+2 େଖାଲିବା ପାଇଁ ବଚିାର କେଲନାହ� ତାର କାରଣ କଣ ଜନସାଧାରଣ� ଅବଗତ ିନମିେ�
ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

ଅବସର�ା� �ଧାନଶ�ିକ�ୁ ବେକୟା ପାଉଣା �ଦାନ
୨୧୪ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭାର ଚତୁଥ� ଅ�େବସନର ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 206, ତା.30.09.2020
ରଖି ମାନ�ବର ମ�ୀ େଦଇ�ବା �ତଶି�ତ ିଅନୁଯାୟୀ ଆଜପିଯ��� ବଲା�ିର ଜ�ିାର ଅବସର�ା�
ପାଉଣା ଓ Final Pension ପାଇ ନ �ବା ଶ�ିକ ଓ ଶ�ିୟ�ୀ� ତାଲିକା ଗହୃେର �କାଶ
କରାଯାଇପାରଲିାନାହ� ଓ ସରକାର� ପାଖେର ତଥ� ନ �ବାରୁ ଉପେରା� ତଥ� େଯାଗାଇବା
ପାଇଁ ସରକାର ଗହୃକୁ ନଭି�ର �ତଶି�ତ ି େଦଇପାରୁନାହଁା�,ି େତଣୁ 'େମା ସରକାର' �ର 5T ର
ବରୁି�ାଚରଣ କରୁନାହ�କ,ି େକେବସ�ୁା ତଥ� େଦଇ ଶ�ିକ/ଶ�ିୟ�ୀ� େପନସନର ବ��ମାନ
Status Report ଗହୃେର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଉପର ବ��ତ ଅଣତାରକା �ଶ�ର ଉ�ର
ଅନୁଯାୟୀ ଆଜ ି ତାରଖିସ�ୁା ବଲା�ିର ସରକାରୀ ବାଳକିା ବଦି�ାଳୟର ଚଉଦ ବଷ� ପେୂବ�
ତା.31.10.2006 େର ଅବସର�ା� �ଧାନଶ�ିକ� Service Regularisation ଓ ବେକୟା
ପାଉଣା ସହ Final Pension କୁ December 2020 ସ�ୁା େଦବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୧୫ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
ରାଜ�େର େକେତେଗାଟ ିଶ�ିକ ଶ�ିା �ତ�ିାନ େକଉଁ େକଉଁଠାେର େକେବ �ତ�ିା କରାଯାଇ�ଲା,
େକଉଁ େକଉଁ ଉ�ତର ଶ�ିା �ତ�ିାନ ବଇିଡ ି କେଲଜ, ଜ�ିା ଶ�ିା ଓ �ଶ�ିଣ �ତ�ିାନ ଓ
ମା�ମିକ �ଶ�ିଣ ଅନୁ�ାନମାନ�େର େକେତ ସଂଖ�କ ଛା�ଛା�ୀ�ୁ �ଶ�ିଣ ଦଆିଯାଉଛ,ି
ସ��ୃ ଶ�ିକ ଶ�ିା �ତ�ିାମାନ�େର ମ�ରୁୀ�ା� ପଦବୀ ସଂଖ�ା, ଅ�ାୟୀ ପଦବୀ ସଂଖ�ା ଓ
େକେବଠାରୁ ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ସଂଖ�ାର ଏକ ବବିଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଖାଲି�ବା ପଦବୀ
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ମ�ରୁ େକେବସ�ୁା େକେତ ପଦବୀ ପରୂଣ କରାଯିବ େସ�ପାଇଁ କ ିକ ିନ�ି�� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ତାହା େକଉଁ ପଯ��ାୟେର ରହଛି ି�କାଶ କରେିବ କ ି?

ସରକାରୀ ବଦି�ାଳୟେର ଛା�ଛା�ୀ� �ାସ
୨୧୬ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର ସରକାରୀ ବଦି�ାଳୟେର ଅ�ୟନ କରୁ�ବା ଛା�ଛା�ୀ� ସଂଖ�ା �ାସ ପାଉ�ବା େବେଳ
ବଭିି� �କାରର ଘେରାଇ, ଇଂରାଜୀ ମା�ମ ବଦି�ାଳୟେର ପିଲା� ସଂଖ�ା ବୃ� ିପାଉଛ ିକ,ି ଏ
େନଇ 2014-15 ଶ�ିା ବଷ�ରୁ 2019-20 ଶ�ିା ବଷ� ପଯ��� ଉଭୟ ସରକାରୀ ବଦି�ାଳୟ ଓ
ଘେରାଇ ବଦି�ାଳୟେର ନାମ େଲଖାଉ�ବା ପିଲା� ସଂଖ�ା େକେତ ତାର ବଷ�ୱାରୀ ଜ�ିାୱାରୀ
ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ,ି ବେିଶଷ କର ିଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ,ି ଅନୁସଚୂତି ଜାତରି ପିଲା� ସଂଖ�ା
�ାସ ପାଉ�ବା ସତ� କ,ି ଏହାର କାରଣ କଣ ଉେ�ଖ କରେିବ କ,ି େସହପିର ି ସରକାରୀ
ବଦି�ାଳୟେର ��-ଆଉ� ପିଲା� ସଂଖ�ା ବୃ� ିପାଉଛ ିକ,ି ଏ େନଇ 2014-15 ଶ�ିା ବଷ�ରୁ
2019-20 ଶ�ିା ବଷ� ପଯ��� ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଓଡଆି ଭାଷାେର ତୃଟ ିଶୂନ� େଲଖା ପାଇଁ ସଫ�େୱୟାର କରିବା
୨୧୭ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - (କ) ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର କ��ଟରେର ଟାଇ� କଲାେବେଳ ଭୁ� ବନାନ େଲ�େଦେଲ
େଯପର ି ଉ� ଶ� ତେଳ ନାଲିଗାରଟଏି ଆସବିା ସହତି ଉ� ଶ�ର ସଠ�ି ବନାନଟଏି େଲ�
େହାଇଯାଏ, ଓଡଆି ଭାଷାେର େସପର ିବ�ବ�ା ଅଛ ିକ,ି ଯଦନିାହ� େତେବ ଅେନକ େଲଖାେର
ତ�ଟପି�ୂ� ବନାନ େଦ�ବାକୁ ମିଳୁ�ବା ପରେି��ୀେର ଏହ ି ତ�ଟ ି ସଧୁାର ଆଣିବା ନମିେ� ଏକ
ସଫ�େୱୟାରଟଏି ନମି�ତ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର େକେବଠାରୁ କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି
ଏବଂ (ଖ) ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଶୁ� ବାକ� େଲ�ବା େ��େର �ାମାର ସେଫ�େୱୟାର ରହ�ିବା
େବେଳ ଓଡଆି ଭାଷାେର ତୃଟଶିୂନ� େଲଖା େଲ�ବା ପାଇଁ େକେବସ�ୁା ବ�ାକରଣର େସପରି
ସଫ�େୱୟାରଟଏି କରେିବ, ଏ�ନମିେ� କ ିକ ିପଦେ�ପ େକଉଁ ପଯ��ାୟେର ରହଛି ିତାହା �କାଶ
କରେିବ କ ି?

ରାଜ�ାସାଦକୁ ବୁଟକି େହରିେଟ� େହାେଟ� ଭାେବ ବକିଶତି
୨୧୮ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର
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େକେତେଗାଟ ିେହରେିଟ� �ପଟ� ତଥା ରାଜ�ସାଦ େକଉଁ େକଉଁଠାେର ରହଛି,ି େସ�ମ�ରୁ େକଉଁ
େକଉଁ ରାଜ�ସାଦକୁ ବୁଟ�ି େହରେିଟ� େହାେଟ� ଏବଂ େହରେିଟ� େହା� େ� ଭାେବ ବକିଶତି
କରବିାକୁ େକେବ ପରକି�ନା କରାଯାଇ�ଲା, 'େହରେିଟ� ପ�ାେଲ� ଟୁରଜି�ି' େଯାଜନାେର
ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ �ାସାଦକୁ େହରେିଟ� େହାେଟ� ଏବଂ େହା� େ� େର ପରଣିତ କରବିାକୁ କି
କ ି ସ�� ଆଧାରେର େକେବସ�ୁା େକେତ ବ�ୟ କରବିା ପାଇଁ େଯାଜନା ରହଛି ି ତାହା �କାଶ
କରେିବ କ ି?

ଜଗେମାହନ ଲାଲା� �ତମି�ୂ� �ତ�ିାନ
୨୧୯ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଆଦ ିନାଟ�କାର ଜଗେମାହନ ଲାଲା� ପ�ୂ�ାବୟବ �ତମି�ୂ�ୀ ରାଜଧାନୀ ଭୁବେନ�ରେର �ତ�ିା
ସହ ଉ�ଳ ସ�ୀତ ମହାବଦି�ାଳୟ ପରସିରେର ଗଣକବ ିେବ�ୖବ ପାଣି� �ୁ� ମ�ୂ�ୀ �ଳେର ଏକ
ପ�ୂ�ାବୟବ �ତମି�ୂ�ୀ �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?

ବୟନକିାର �ୟ ବ�ିୟ ବୃ� ିପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୨୦ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
2020 ମା��ରୁ ଲକ ଡାଉନପରଠାରୁ ବୟନକିାର େକଉଁ ବ�ିୟ େକ�େର େକଉଁ ମାସେର େକେତ
ମଲୂ�ର ବ� ବ�ିୟ େହାଇଛ ି ଓ ବୟନକିାର ବ� ବ�ିୟ ବୃ� ି ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?

ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ପରୂଣ
୨୨୧ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର �ବା େକଉଁ ମା�ମିକ �ଶ�ିଣ ବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର େକଉଁ ବଷ�ରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି
ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ପଯ��ଟନ �ଳୀର ବକିାଶ
୨୨୨ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ମହାନଦୀ, ଓ ତାହାର
ଶାଖା ଓ ଉପନଦୀ ପା�� ଅ�ଳେର ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ
ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
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ଜନଯାତ ିମାନ�ର ଆ� ନଯୁି�ି
୨୨୩ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘୁ
ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଭ�କ ଜ�ିାର ବଭିି� �ାମେର
�ୟୀ ଭାବେର ଅେନକ ସଂଖ�ାେର ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିବାସ କରୁ�ବାରୁ େସମାନ�ର ଆ�ନଯୁି�ି
ନମିେ� ଓଡଶିା ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଜାତ ି ସରକାରୀ ନଗିମରୁ ଆ� ନଯୁି�ି ପାଇଁ ରୁଣ
�ଦାନପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

କ� ଛା� ଛା�ୀ �ବା Primary ବଦି�ାଳୟ ବ�
୨୨୪ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�ର
େମାଟ େକେତାଟ ିProject Primary School �ୁ ଆବଶ�କୀୟ ଛା�ଛା�ୀ ଉପ�ାନ କମ �ବାରୁ
ବ� କର ିଦଆିଗଲା ଓ ଏହା ଫଳେର େକେତ ଛା� ଛା�ୀ ଓ ଶ�ିକ ଶ�ିୟ�ୀ effected େହାଇଛ�ି
ବ� େହାଇ ଯାଇ�ବା ବଦି�ାଳୟେର ଅ�ୟନ କରୁ�ବା ଛା� ଛା�ୀମାେନ ନକିଟ� ବଦି�ାଳୟେର
ନାମ ସମେ� େଲଖାଇେଲ କ ିନାହ� ତାହା ସମୀ�ା େହାଇଛ ିକ ିବ� େହାଇ ଯାଇ�ବା ବଦି�ାଳୟ
ଗହୃକୁ େଯପର ିଅପବ�ବହାର ନହୁଏ େସ��ତ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି?

ଓଡଆି ଭାଷା ଆଇନ ଉପେର ସେଚତନତା
୨୨୫ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଓଡଆି ଭାଷା ଆଇନ ସ�କ�େର ଅେନକ େଲାକ ଅବଗତ ନ�ବା ସରକାର ହୃଦୟ�ମ କରୁଛ� ିକି
ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଆଇନ ସ�କ�େର ସେଚତନ କରାଇବାପାଇଁ ସରକାର�ର ପଦେ�ପ ସ�କ�େର
ସଚୂନା େଦେବ କ ିଓଡଆି ଭାଷା େଯପର ିଅବେହଳତି ନହୁଏ େସ�ପାଇଁ ସରକାର�ର କାଯ���ମ
କଣ ?

ବା�କଳାକୁ ବ�ି�ରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୨୬ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଓଡଶିାର ବା�କଳାକୁ ବ�ି�ରୀୟ କରବିାପାଇଁ ନଆି ଯାଇ�ବା ପଦେ�ପ ସ�କ�େର ସଚୂନା
େଦେବ କ ି ବରଗଡ ଜ�ିା ବାଲିଜୁର ି ହାଟକୁ େଦଶର ବୃହ�ମ େପାଷାକ ବଜାର କରବିାପାଇଁ
ସରକାର�ର ��ାବ ଅଛ ିକ,ି ବୟନ ଓ ହ�ତ�େର ଘେରାଇ ପ�ିୁ େନେବଶ ପାଇଁ ସରକାର
ନ�ି� ିେନଇଛ� ିକ ିଓଡଶିା ଡଜିାଇନ �ଚାରପାଇଁ ଆ�ଜ�ାତୀକ ଡଜିାଇନର�ୁ ଆମ�ଣ କରେିବ କି
?
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ହାଇ�ଲୁେର େହଡମା�ର ନଯୁି�ି
୨୨୭ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ରାଜ�େର ଏେବ େକେତ ହାଇ�ଲୁ (ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ) େର େହଡ ମା�ର
ନାହା� ି �ମାଗତ ଭାେବ ଏପର ି ସମସ�ା ଲାଗି ରହବିାର କାରଣ କଣ ଏହା�ାରା ହାଇ�ଲୁ
ମାନ�େର ପାଠପଢା ମନମ�ୁ ଚାଲୁ �ବାର ଅଭିେଯାଗ ସତ� କ,ି (ଖ) େକେବ ସବୁ ହାଇ�ଲୁେର
େହଡମା�ର ନଯୁି�ି ପାଇେବ ତାହା ନ�ି��ଭାେବ କହେିବ କ ି?

�ଲୁକୁ ବ� କରିବାର ��ାବ ସ�କ�େର
୨୨୮ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ବ��ମାନ ସ�ୁା ଛା� ଅଭାବ ଦଶ�ାଇ େକେତ �ାଥମିକ, ମା�ମିକ ଏବଂ ହାଇ�ଲୁକୁ ବ�
କରଦିଆିଗଲାଣି ଆଉ େକେତ �ଲୁକୁ ବ� କରବିାର ��ାବ ଅଛ ିତାହାର ବଷିଦ ବବିରଣୀ େଦେବ
କ,ି (ଖ) ବ� କରବିା ପରବିେ�� େସହ ି�ଲୁ ଗୁଡକୁି କପିର ିସ�ିୟ କରାଯାଇ ପରବି ତାହାର ତଜ�ମା
କରାଯିବ କ ି?

ଅଥ� ନଗିମର ରୁଣ ସହାୟତା
୨୨୯ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତି
ଏବଂ ଜାତରି ଯୁବକ ଯୁବତୀ�ୁ �ାବଲମ�ୀ କରବିାପାଇଁ ଏକ ଅଥ� ନଗିମ ଗଠନ କରାଯାଇ�ଲାକି
ତାହା ମତୃ ବ� ପଡରିହବିାରକାରଣ କଣ ୨୦୧୫ ପରଠାରୁ ଅଦ�ାବ� ଏହା େକେବ ରୁଣ
ସହାୟତା େକେତ ଜଣ�ୁ େଦଇଛ େସମାନ� ମ�େର େକାରାପଟୁର ଯୁବକ ଯୁବତୀ� ସଂଖ�ା
େକେତ ?

+2 କେଲଜେର �ାନ ସଂର�ଣ
୨୩୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ରାଜ�ର �ମଖୁ ଶ�ିାନୁ�ାନ ଗୁଡକିେର ଇଂ�ାଜୀମା�ମ �ଲୁ ଗୁଡକିରୁ ଇ�ୀ�� ଛା�
ଛା�ୀମାେନ ଅ�ା�କାର ପାଇ�ବାେବେଳ ରାଜ� ମା�ମିକ େବାଡ� (BSE) �ାରା ପରଚିାଳତି
ପରୀ�ାେର ଉ�ୀ�� ଛା� ଛା�ୀମାେନ ନରିାଶ େହଉଛ� ିକ ିଏହ ିକାରଣରୁ BSE �ାରା ନୟି�ୀତ
ହାଇ�ଲୁେର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଆ�ହ କମଛୁ ି କ,ି (ଖ) ଏହାକୁ ଦୃ�ିେର ର� BSE �ାରା
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ପରଚିାଳତି ପରୀ�ାେର ଉ�ୀ�� ଛା� ଛା�ୀ� ପାଇଁ ସବୁ +2 କେଲଜେର ଅେ��କ �ାନ ସଂର�ଣ
କରାଯିବ କ ି?

Vacancy of Teachers
231 . Shri Pradip Kumar Amat : Will the Minister for ST & SC
Development, Minorities & Backward Classes Welfare be pleased to state
that - How many ST/SC School are functioning in Baudh district what is
the sanctioned teachers strength in each schools and what is the present
strength place a detail report school wise , If there is any vacancy of
teachers, than what step the Department is taking to fill up the vacant post
?

ଜ�ଲ ଜମି େରକଡ� କରିବାପାଇଁ ଦରଖା�
୨୩୨ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଅମାତ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ବଉଦ ଜ�ିାେର
େକଉଁ େକଉଁ R.I. Circle େର େକେତ ସଂଖ�କ S.T. ସଂ�ଦାୟର ବ��ି ଜ�ଲଜମି ନଜିନାମେର
େରକଡ� କରାଇବା ପାଇଁ ଦରଖା� କରଛି� ିେକେତଜଣ S.T. େଲାକ� ନାମେର ବ��ମାନ ସ�ୁା
କେତ ପରମିାଣର ଜମି ପ�ା କରାଯାଇଅଛ ିଏବଂ ଆଉ େକେତ ଜଣ S.T େଲାକ� ଦରଖା�
ବଚିାର�ନ ଅଛ ିବଚିାର�ନ େକସ ଗୁଡକି େକେତ ସମୟ ମ�େର ଫଏସଲା କରାଯିବ ?

Closer of Primary Schools
233 . Shri Pradip Kumar Amat : Will the Minister for School and Mass
Education be pleased to state that - How many Primary, Upper Primary
School have been proposed to be closed the different districts of the State.
Place the name of the Schools, district-wise. What are the criteria for
closer of these Schools. Whether the department have received many
objections from public who have complied to defeat such criteria and are
eligible for continuance of the Schools. In such case, what step the
department will take to address those objection ?

Low Cost Hostelର �ଚ଼ଳନ
୨୩୪ . �ୀ କେିଶାର ଚ� ନାୟକ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର
ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଛା�ଛା�ୀ� ଆବାସକି ପାଠପଢା ପାଇଁ ଜ�ିାୱାରୀ
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େକେତାଟ ିLow Cost Hostel ତଥା ଅନ�ାନ� Hostel ଅଛ ି ? େଯଉଁ Low Cost Hostel
ଗୁଡକିେର ଚଳତି ବଷ� mission କରାଯାଇନାହ� ତାହାକୁ ସରକାର ପନୁଃଚାଲୁ କରବିା ପାଇଁ
ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ITDA ତରଫରୁ ସହାୟତା
୨୩୫ . �ୀ କେିଶାର ଚ� ନାୟକ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କୁଚ�ିା ITDA
ତରଫରୁ ଅଦ�ାବ� େକେତ ଜଣ ଆଦବିାସୀ ଛା�ୀ�ୁ ANM ଓ GNM ପାଠ ପଢବିା ପାଇଁ
ସହାୟତା �ଦାନ କରାଯାଇ�ଲା ତନ��ରୁ େକେତ ଜଣ�ୁ ସରକାରୀ ବା େବସରକାରୀ ନଯୁି�ି
ମିଳ�ିବା େବେଳ େକେତ ଜଣ�ୁ ପାସ କର�ିେଲ ମ� ତା�ର ସାଟଫିିେକ� �ଦାନ କରାଯାଉନାହ�
ଏବଂ େକେବ ସ�ୁା ସଂପ�ୃ ଅନୁ�ାନ ଠାରୁ ସାଟ�ଫିେକ� ଆଣାଯାଇ ଛା�ୀ�ୁ �ଦାନ କରାଯିବ
ତାହାର ସଂପ�ୂ� ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ବ� �ଲୁକୁ ପନୁଃ େଖାଲିବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
୨୩୬ . �ୀ କେିଶାର ଚ� ନାୟକ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
େଯଉଁ ବଦି�ାଳୟେର ୨୧ ଛା�ଛା�ୀ �େଲ ମ� ବ� କରାଯାଇଛ ି େସହ ି ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକୁି
ସରକାର ପନୁଃ େଖାଲିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି ? ଚଳତି ଶ�ିା ବଷ�ର ଅଗ� ମାସେର
େକେତ �ଲୁେର ୨୧ରୁ ଉ�� ଛା�ଛା�ୀ�େଲ େସ�ମ�ରୁ କୁଚ�ିା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତଟି
�ଲୁ ଅଛ ିଓ ଉ� �ଲୁଗୁଡକି ବ� େହାଇ�େଲ ପନୁଃ େଖାଲିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ ନଆିଯିବ କ ି?

ଜ�ଲ ଜମି ପ�ା ବ�ନ
୨୩୭ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ
େକେତ ଆଦବିାସୀ େଲାକ�ୁ ଜ�ଲ ଜମି ପ�ା ଦଆିଯାଇଛ ିଜ�ିାୱାରୀ ଜଣାଇେବ କ ି? ସ�ୁରଗଡ
ଜ�ିା ତଲସରା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ପ�ାୟତୱାରୀ େକେତ ଆଦବିାସୀେଲାକ�ୁ ପ�ା ଦଆିଯାଇଅଛି
ଏବଂ ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତ ଆେବଦନକାରୀ�ୁ ଦଆିଯାଇ ନାହ� ତାହା ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ େଦେବ କି
?

ଆବାସକି ବଦି�ାଳୟ କାଯ���ମ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୩୮ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
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ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର
ସମଦୁାୟ େକେତାଟ ି ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଛା�ଛା�ୀ� ପାଇଁ ଆବାସକି
ବଦି�ାଳୟ ଅଛ ିତା'ର ପ�ୂ�ା� �ମତା େକେତ ତା' ମ�ରୁ େକେତ କାଯ���ମ ଅଛ ିଏବଂ େକେତ
ଅ�ମ ଅଛ ିତା'ର ସଂପ�ୂ� ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?

ପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ ନଯୁି�ି ବ�ବ�ା
୨୩୯ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ରାଜ�େର �ାଥମିକ ଓ ଉ� ବଦି�ାଳୟର ସଂଖ�ା େକେତ, େକେତେଗାଟ ିମ�ରୁ�ିା� ଶ�ିକ
ପଦବୀ ଅଛ ି ? (ଖ) ଏଭଳ ି �ଧାନଶ�ିକ� ସେମତ େକେତେଗାଟ ି ଶ�ିକ ପଦବୀେର ଶ�ିକ
କାଯ��ରତ ନାହଁା� ିଓ ପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ ଆବଶ�କୀୟ ନୂତନ ନଯୁି�ି ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ଖାଲି�ବା ୪ଥ� େ�ଣୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ନଯୁି�ି �ଦାନ
୨୪୦ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ରାଜ�େର �ବା ବଦି�ାଳୟେର େକେତ ସଂଖ�କ ୪ଥ� େ�ଣୀ କମ�ଚାରୀ ନାହଁା� ି ଓ
ବଦି�ାଳୟେର ଶ�ୃଳତି ଶ�ିା �ଦାନ ବ�ବ�ା ଓ ସ�ୁ ପରେିବଶ ପାଇଁ ଖାଲି�ବା ଚ଼ତୁଥ� େ�ଣୀ
ପଦବୀର ନୂତନ ନଯୁି�ି �ଦନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ଖାଲି�ବା ଶ�ିକ ପଦବ ିପରୂଣ
୨୪୧ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ସ�ୁରଗଡ ବଧିାନସଭା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତ ଜଣ ଶ�ିକ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ିଓ େକେବ
ସ�ୁା ତାହା ପରୂଣ କରାଯିବ । ସ�ୁରଗଡ ବଧିାନସଭା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ପଛୁଆ ବଗ�ର ବକିାଶ
ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ପଦେ�ପ �ହଣ କାରଯାଇଛ ି ଓ େକେତ ଜଣ ଉପକୃତ େହାଇଛ� ି ଏବଂ
ସ�ୁରଗଡ ବଧିାନସଭା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ପଯ��ଟନ ବଭିାଗ ପ�ରୁ େକଉଁ ସବୁ ପଯ��ଟନ
�ଳୀର ବକିାଶ ପାଇଁ େକେତ ଟ�ା ଅନୁେମାଦନ କରାଯାଇଛ ି।

�ତ� େରାେଷଇ ଘର ନମି�ାଣ
୨୪୨ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରଣପରୁ ଓ ଓଡଗଁା ବ�କେର େକେତ ସଂଖ�କ
�ଲୁେର Mid Day Meal ପାଇଁ �ତ� େରାେଷଇ ଘର ନାହ� ଏବଂ sanitation ପାଇଁ
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Overhead Tank ସହତି ପିଇବା ପାଣିର ସବୁଧିା �ବା ଏବଂ Toilet ନାହ� ଜଣାଇେବ କ ି? େସହି
ସବୁ �ଲୁମାନ�େର େରାେଷଇ ଘର, Toilet ଏବଂ Overhead Tank ସହତି ପାଣିର ବ�ବ�ା
କରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ପଯ��ଟନ ବୃ� ିପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୪୩ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର
ପଯ��ଟକ ବୃ� ିପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ିଏବଂ ଉ� କାଯ�� ପାଇଁ
େକେତ ଅଥ� ବନିେିଯାଗର ଲ�� ର�ଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?

ଅ� ଲାଇ� ଶ�ିାଦାନେର ଉପକୃତ ଛା�ଛା�ୀ
୨୪୪ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
େକାଭି�-୧୯ ଲ� ଡାଉ� େଯାଗଁୁ ଅ� ଲାଇ� ଶ�ିାଦାନେର ରାଜ�ର େକେତ �ତଶିତ ଛା�ଛା�ୀ
ଉପକୃତ େହାଇଛ� ି ? େମାବାଇ� େଫା� ଓ େନଟୱକ� ସମସ�ା େଯାଗଁୁ ଉପା� ଅ�ଳର ବହୁ
ଛା�ଛା�ୀ ଶ�ିାଦାନରୁ ବ�ତି େହଉ�ବାରୁ େସମାନ� ପାଇଁ ବକି� ବ�ବ�ା କ'ଣ ଜଣାଇେବ କ ି?

 
( Computerised By N.I.C  Odisha State Unit and Compiled at O.L.A Computer Center.)


