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ପାଠାଗାରମାନ�ୁ ପ�ୁକ େଯାଗାଣ
U.D ୬୭୧ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଓେପସା (OPESA) ଓ ପବୂ�ର ଓେପପା (OPEPA) ପ�ରୁ ରାଜ�ର ସମ�
�ାଥମିକ/ଉ� �ାଥମିକ ଓ ଉ� ବଦି�ାଳୟ ମାନ�ର ପାଠାଗାରମାନ�ୁ ପ�ୁକ
େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ 2014-15 ଠାରୁ 2020-21 ଆଥ�କ ବଷ�େର Project Approval
Board େର େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଅଥ�େର ପ�ୁକ �ୟ ପାଇଁ ��ାବ ଉପ�ାପନ
କରାଯାଇ�ଲା, ରାଜ�ର 30 ଜ�ିାକୁ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ କରାଯାଇ େକେତ ପ�ୁକ ବଦି�ାଳୟ
ପାଠାଗାରମାନ�ୁ ବ�ନ କରାଯାଇଛ ି; (ଖ) 2014-15 ଆଥ�କ ବଷ�ରୁ 2020-21 ପଯ���
�ତ ିଆଥ�କ ବଷ�େର ପ�ୁକ �ୟ ପାଇଁ େକେବ ସମ�ାଦ ପ�େର ବ�ିାପନ ଦଆିଯାଇ�ଲା,
ପ�ୁକ ମେନାନୟନ କମିଟେିର େକଉଁ ବଷ� େକଉଁମାେନ ସଦସ� �େଲ ; ପ�ୁକ �ୟ େବେଳ
େକେତକ ପ�ୁକ ବେି�ତା/�କାଶନ ସଂ�ା ପ�ୁକ ଚୟନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କର�ିବା ପ�ୁକ ଠାରୁ
ନମି�ମାନର କାଗଜେର ଛପା ଯାଇ�ବା ପ�ୁକ ବ�ିୟ କର ିଧରାପଡ�ିବା ସତ� କ ି ; ଉ�ର
ହଁ େହେଲ ସ��ୃ ପ�ୁକ �କାଶନ ସଂ�ା ବେିରାଧେର ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ�?ି
 

ଭାଗଚାଷୀ ମାନ� େରାଜଗାର ବୃ� ିପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୬୭୨ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ରାଜ�େର �ବା ଭୂମୀହୀନ ଭାଗଚାଷୀମାନ�ୁ ସରୁ�ା େଦବା ଏବଂ େରାଜଗାର ବୃ�ି



ସକାେଶ ସରକାର� ପାଖେର �ବା ଅବ�ବହୃତ ଚାଷ ଉପେଯାଗୀ ଜମିକୁ କଛି ିବଷ� ପାଇଁ
ଠକିାେର େଦବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରବିା ସହ ଉ�ତ ମାନର ବହିନ ଓ େଜବୖକି ସାର ��
ମଲୂ�େର େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି ; େସହଭିଳ ି�ୁ� ନାମମା� ଭୂମିହୀନ
ଭାଗଚାଷୀମାନ�ୁ ଅତ�ାଧୁନକି କୃଷ ିଯ�ପାତ ି�� ମଲୂ�େର େଯାଗାଇବା ସହ କୃଷକମାନ�
�ାରା ଉ�ାଦତି �ବ� ବଜାର ସବୁଧିା ବ�ବ�ା କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ?ି
 

ME Schoolକୁ ଅନୁଦାନ େଦବା
U.D ୬୭୩ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ସବୁ ଘେରାଇ ହାଇ�ଲୁ ଓ ME School ଗୁଡକୁି
ସରକାର ହାତକୁ େନଇ ଅନୁଦାନ େଦେବ କ ି ; େଯଉଁ େଯଉଁ �ଲୁେର ପିଲା ଅଭାବ ପାଇଁ
କାଯ�� କରାଯାଉଛ ିେସସବୁ �ଲୁ ଗୁଡକି ମିଶାଇ �ାମ ପାଖାପା� ଅ�ଳେର ଏକ ବଡ �ଲୁ
କର ିଶ�ିକ ମାନ�ୁ େସଠାେର ପାଠ ପଢାଇବା ଦାୟି� େଦେବ କ ି; ଦୂରଦୁରା�ରୁ ଆସ�ୁବା
ପିଲାମାନ� ପାଇଁ �ଲୁ ବସର ବ�ବ�ା କରବିା ସେ� ସେ� ସମ� �ଲୁ ଗହୃଗୁଡକିର
ର�ଣାେବ�ଣ, ମରାମତ ିଓ ସଂ�ସାରଣ କାଯ�� ହାତକୁ େନେବ କ?ି
 

ହତିା�କାରୀ�ୁ ରାସନ କାଡ� େଯାଗାଣ
U.D ୬୭୪ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ସମଦୁାୟ େକେତ ହତିା�କାରୀ ରାସନ କାଡ�
ପାଇଛ� ିଓ ଆଉ େକେତ ହତିା�କାରୀ ରାସନ କାଡ� ପାଇଁ ଆେବଦନ କର ିଅେପ�ାେର
ଅଛ� ିକହେିବ କ ି ; ଅେପ�ା କର�ିବା ହତିା�କାରୀ�ୁ ଶୀ� ରାସନ ସାମ�ୀ େଦବା ପାଇଁ
ବ�ବ�ା କରବିା ସେ� ସେ� େଯଉଁଠ ିଅସହାୟ ପରବିାର ଅଛ� ିେସ ପରବିାରକୁ ଅ�କ
ଚାଉଳ େଦବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରବିା ସହ ସବୁ ବ�କ ଅଫିସ ପାଖେର ଗରୀବ, ଅସହାୟ, ବୃ�
ବୃ�ାମାନ�ୁ ଖାଦ� େଯାଗାଇବା ଲ��େର େଗାଟାଏ େଲଖାଏଁ ଆହାର େକ� େଖାଲି ଖାଦ�
େଦେବ କ?ି
 

ଶ�ିାନୁ�ାନର ସଂଖ�ା
U.D ୬୭୫ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ବ��ମାନ ସରକାରୀ, େବସରକାରୀ +2 Higher Secondary,



ଶ�ିାନୁ�ାନ େକେତାଟ ି; ସରକାର� ନୀତ ିନ�ି�ାରଣ ଅନୁସାେର P.G. Teacher େକେତ ଓ
େକଉଁ ଆଧାରେର ନଯୁି�ି ଦଆିଯିବ ଓ ଏ�େର ସରକାର�ର ��ୁତ ିକଣ?
 

େଟାକନକୁ revalid କରିବା ସ�କ�େର
U.D ୬୭୬ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ି କଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଚାଷୀମାେନ ଠ�ି ସମୟେର େସବା ସମବାୟ
ସମିତେିର ଧାନ ବ�ିି କରପିାରନି�ବା େହତୁ େଟାକନର ଏକ ମାସ ଅବ� ପରୁଣ
େହାଇଯାଇ�ବା ଓ ବ�ବ�ା ମତୁାବକ ଜ�ିାମାନ�େର େଟାକନକୁ revalid କରବିା ସରକାର
ବଚିାର କରେିବ କ ି ; େଟାକନ ମିଳବିା ଅନୁସାେର ଧାଯ�� ତାରଖିେର ଚାଷୀ ଧାନ ବ�ିୟ
କରବିାର ବ�ବ�ା ଆହୁର ିସରଳକିରଣ କରବିାକୁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ େନେବ?
 

ବ�ବହାର େହଉ�ବା ସାରର ପରିମାଣ
U.D ୬୭୭ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େଗାଟଏି ବଷ�େର ଚାଷୀମାେନ ଚାଷ କାଯ��େର େକେତ ସାର
ବ�ବହାର କରଥିା� ି ; େସ�ରୁ ରାସାୟନକି ସାର ପରମିାଣ େକେତ ଓ େଜବୖକି ସାର
ପରମିାଣ େକେତ ଏହାର ସଠ�ି ତଥ� ସରକାର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି; ରାସାୟନକି ସାର
ପରବିେ�� େଜବୖକି ସାର େ�ତେର �େୟାଗ ପାଇଁ ସରକାର ଚାଷୀମାନ�ୁ କପିର ିେ�ା�ାହନ
େଦଉଛ� ିଓ ସେଚତନତା ସ�ିୃ କରୁଛ� ିଏ�େର ତାଲିମ ବ�ବ�ା ଅଛ ିକ?ି
 

ମ�ିର ଅସବୁଧିା ଦୂର କରିବାକୁ ବ�ବ�ା
U.D ୬୭୮ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ଆସ�ା ରବ ିଠାରୁ ଏ ବଷ� ଖରଫିେର ମ�ିେର େହାଇ�ବା ଅସବୁଧିାକୁ
ଦୂର କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ଏପର ିଅସବୁଧିା ନଘଟବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି ; (ଖ)
Miller ର ଗାଡକୁି ଅେପ�ା ନକର ିଚାଷୀର ଧାନ ମ�ିେର ପହ�ବିା ମାେ� ଧାନକୁ ଓଜନ
କର ିଚାଷୀକୁ ମ�ିରୁ Free କରେିବ କ ିଏପର ିଅସବୁଧିା େକଉଁଠ ିରହୁଛ ିଜଣାଇେବ କ?ି
 

କୃଷ ିବ�ିବଦି�ାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ�କ େହଉ�ବା ଭି�ିଭୂମି
U.D ୬୭୯ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- (କ) କୃଷ ିବ�ିବଦି�ାଳୟ କରବିା ପାଇଁ କ ିକ ିଭି�ଭୂିମି ଆବଶ�କ ଜଣାଇେବ କ ି; (ଖ)



Agriculture College, କୃଷ ି ବ�ିାନ େକ� Regional Research and
Technology Transfer Station (RRTTS) ଏ ସମ� �ବା �ାନେର କୃଷ ି ବ�ି
ବଦି�ାଳୟ କରବିାେର କ ି �ତବି�କ ରହଛି ି ଜଣାଇେବ କ ି ଏବଂ କଳାହା�ି ଜ�ିାେର
ଉପେରା� ଏ ସମ� ସବୁଧିା ସହତି 50% ରୁ ଅ�କ ଜଳେସଚତି ଜମି�ବା ଦୃ�ିରୁ କୃଷି
ବ�ିବଦି�ାଳୟ େକେବ କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ?ି
 

େଢ�ାନାଳେର ଧାନ�ୟର ପରିମାଣ
U.D ୬୮୦ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଚଳତି ବଷ� ଧାଯ�� ଲ�� ତୁଳନାେର େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର
ଚାଷୀମାନ� ଠାରୁ େକେତ ଧାନ �ୟ କରାଯାଇଛ ିଜ�ିାେର ଅଭାବୀ ଧାନ ବ�ିୀ େରାକବିାକୁ
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ପ�ୂ�ା� େପନସ� ପାଇନ�ବା ସ�କ�େର
U.D ୬୮୧ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- 2020,2019,2018 ଓ ତା ପବୂ�ରୁ ଅବସର େନଇ�ବା େକେତ ଜଣ ଶ�ିକ ଓ
କମ�ଚାରୀ ପ�ୂ�ା� େପନସ� ପାଇପାରନିାହଁା� ିତାହାର କାରଣ କଣ �କାଶ କର ିେସମାନ�ୁ
ପ�ୂ�ା� େପନସ� �ଦାନ ସହ ଅବସର �ହଣଦନି ଶ�ିକ ଓ କମ�ଚାରୀ�ୁ ପ�ୂ�ା� େପନସ�
ଓ ଅନ� ଅବସରକାଳୀନ �ାପ� ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ବାଷ�କ ହରଡ, ମଗୁ, ବରିିର ଆବଶ�କତାର ପରିମାଣ
U.D ୬୮୨ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ବାଷ�କ େକେତ ପରମିାଣର ହରଡ, ମଗୁ, ବରି,ି େକାଳଥ, ମସରୁ,
ବୁଟ, ମଟର ଡାଲିର ଆବଶ�କତା �ବାେବେଳ ରାଜ�ରୁ େକେତ ଉପେରା� ଡାଲି ଜାତୀୟ
ଶସ� ଉ�ାଦନ େହଉଛ ିଓ େକେତ ଡାଲି ଆମଦାନୀ େହଉଛ ି�କାଶ କର ିଡାଲି ଉ�ାଦନେର
ରାଜ�କୁ ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଅ�ାପକ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୬୮୩ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-



ରାଜ�େର ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ �ା� କେଲଜମାନ�େର େକଉଁ ବଭିାଗେର
ମ�ରୁୀ�ା� େକେତ ଅ�ାପକ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିଓ 2020 େଶଷ ସ�ୁା େକେତ ଅ�ାପକ
ପଦବୀ ଖାଲି େହବ, ଖାଲି�ବା ଓ ଖାଲିେହବାକୁ �ବା ପଦବୀକୁ ଆକଳନ କର ିଅ�ାପକ
ପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ସଂର�ଣ �ବା ପାର�ରିକ ଧାନ ବହିନର ସଂଖ�ା
U.D ୬୮୪ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ବ��ମାନ ସ�ୁା େକଉଁ େକଉଁ ନାମେର େକେତେଗାଟ ିପାର�ରକି
ଧାନ ବହିନକୁ ସଂର�ଣ କରାଯାଇଛ ିଓ େକେତ େଗାଟ ିଧାନ ବହିନ ବଲୁି� େହାଇଛ ି�କାଶ
କର ିପାର�ରକି ଧାନ ବହିନକୁ ସଂର�ଣ ଓ �ାମାଣିତ କର ିତାହାକୁ ପି� ବହିନ ଭାେବ
ବ�ବହାର ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୬୮୫ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- ବ��ମାନ ସ�ୁା ରାଜ�େର େକଉଁ ବଗ�େର େକେତ ଶ�ିକ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିଓ ଅବସର
କାରଣରୁ 2020 େଶଷ ସ�ୁା େକେତ ଶ�ିକ ପଦବୀ ଖାଲି େହବ �କାଶ କର ିଖାଲି�ବା ଓ
ଖାଲି େହବାକୁ �ବା ଶ�ିକ ପଦବୀକୁ ଆକଳନ କର ିଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ ସରକାର କି
�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ଅନୁକୂଳ ଧାନ ଚାଷ ନମିେ� ପଦେ�ପ
U.D ୬୮୬ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଭ�କ ଜ�ିାର ସମ�ୁ ଉପକୂଳ ଅ�ଳେର େଭୗେଗାଳକି �ତି ିଓ ଲବଣା� ଜଳ
ଅ�ଳେର ପରେିବଶ ଅନୁକୂଳ ଧାନ ଚାଷ ନମିେ� ଚାଷୀ�ୁ ବହିନ ଓ େବଷୖୟିକ ପରାମଶ�
େଯାଗାଇ େଦବାକୁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଶ�ିା ଭି�ିଭୂମି ଉ�ତକିରଣ
U.D ୬୮୭ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ବାେଲ�ର ଫକୀରେମାହନ ବ�ି ବଦି�ାଳୟର �ାତେକା�ର ଓ ଗେବଷଣା ଶ�ିା ଭି�ଭୂିମୀ
ଉ�ତକିରଣ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 



କଳାହା�ିେର ପନପିରିବା ଚାଷକୁ େ�ା�ାହନ
U.D ୬୮୮ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ପନପିରବିା ଚାଷକୁ େ�ା�ାହତି କର ିତାହା ମା�ମେର ଚାଷୀ�
ଆଥ�ୀକ �ଗତ ିପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

କଳାହା�ିେର ଧାନ �ୟର ପରିମାଣ
U.D ୬୮୯ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଚଳତି ବଷ� େକଉଁ ବ�କେର ଚାଷୀମାନ�ଠାରୁ େକେତ
ପରମିାଣ ଧାନ �ୟ େହାଇଛ ିଓ ଏହ ି��ିୟା େକେବ ସ�ୁା ପ�ୂ�ା� େହବ ?
 

ଖାଉଟ ିଅଦାଲତକୁ ସ�ିୟ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୬୯୦ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ଖାଉଟ ିଅଦାଲତ ଗୁଡକି ସ�ିୟ କରବିାକୁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ବଦି�ାଥ�ୀ�ୁ ବୀମାଭୁ�
U.D ୬୯୧ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର ସମ� ବଦି�ାଥ�ୀ�ୁ ବୀମାଭୁ� ଓ �ା��ବୀମାଭୁ� କରବିାକୁ ସରକାର� ��ାବ
�େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଫଳ ଓ ପନପିରିବା ଚାଷୀ�ୁ ଆକୃ�
U.D ୬୯୨ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଚାଷୀର ଆୟ ବୃ� ିପାଇଁ ରାଜ�େର ଫଳ ଓ ପନପିରବିା ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀ�ୁ ଆକୃ�
କରବିାକୁ ସରକାର�ର ବେିଶଷ ପଦେ�ପ/ େ�ା�ାହନ ସ�କ�େର ସଚୂନା େଦେବ କ ି?
 

ଅନୁଦାନ�ା� ଓ ଅଣଅନୁଦାନ�ା� ମହାବଦି�ାଳୟେର ଖାଲି ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୬୯୩ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର
ସମଦୁାୟ େକେତାଟ ିଅନୁଦାନ�ା� ଓ ଅଣଅନୁଦାନ�ା� +3 କେଲଜମାନ ଅଛ ି ଓ ତାହା
େକେବଠାରୁ �ତ�ିା େହାଇଛ ିଅନୁେମାଦନ�ା� େହାଇଛ� ିେସ ସମ� ମହାବଦି�ାଳୟେର
ଆବଶ�କୀୟ ନଜି� ଜମି ଅଛ ି କ,ି ଉ� ଅନୁଦାନ�ା� ଓ ଅଣଅନୁଦାନ�ା�



ମହାବଦି�ାଳୟମାନ�େର ଅ�ାପକ sanctioned ପଦବୀ େକେତ ଓ େକେତ ପଦବୀ ପରୂଣ
େହାଇଛ ିଏବଂ ଖାଲି ପଡ�ିବା ପଦବୀ େକେବସ�ୁା ଓ େକଉଁ ପ�ତେିର ପରୁଣ କରାଯିବ?
 

20 ବଷ�ରୁ ଉ�� କାଯ��ରତ ଅ�ାପକମାନ�ୁ ନୟିମିତ କରିବା
U.D ୬୯୪ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଓଡଶିାର ଅନୁଦାନ�ା� ମହାବଦି�ାଳୟଗୁଡକିେର ମଂଜୁରୀ�ା� ପଦବୀଗୁଡକି, ଅବସର,
ମତୁୃ� ଓ ଇ�ଫା େଯାଗଁୁ େହାଇ�ବା ପଦବୀଗୁଡକିେର �ବା ଅଣଶ�ିକ କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ
ନୟିମିତ କରାଯାଉନାହ� ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ଫଳେର େସହ ିଅନୁ�ାନଗୁଡକିେର ଦଘି� 20
ବଷ�ରୁ ଉ�� ସମୟ ଧର ି �ବା କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ ଭବଷି�ତ ଅ�କାର ମ�କୁ େଠଲି
େହାଇଯାଇଛ ିଏବଂ ମହାବଦି�ାଳୟଗୁଡକି ଆଥ�କ େବାଝ ଉଠାଇବା ସହତି ପରଚିାଳନାେର
�ତବି�କ ସ�ିୃ େହଉଛକି,ି ଉ� ସବୁ ବଷିୟେର ବବୃିତ ିର�େବକ?ି
 

ଅ�ାୟୀ ଶ�ିକ�ୁ �ାୟୀ ନଯୁି�ି
U.D ୬୯୫ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଶ�ିକ ଶ�ିୟ�ୀମାନ�ର ଜ�ିା ବଦଳ ି ନେହବା �ାରା
ପାରବିାରକି ଜୀବନେର ବହୁତ �ଭାବ ପଡବିା ସତ�କ,ି ସମ� ଅ�ାୟୀ ଶ�ିକ ଓ ଅଣ
ଶ�ିକମାନ�ୁ �ାୟୀ ନଯୁି�ି �ଦାନ କର ି ଏବଂ �ଲୁ ମି�ଣ �ାରା ବଳକା ନଅି�ଆି
କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ ନଯୁି�ି �ଦାନ କର ି ଉ�ତମ ମାନର ଶ�ିା �ଦାନ କେଲ ରାଜ�େର
ଶ�ିାଦାନ ବୃ� ିଉପେର ମ�ବ� ର�େବକ?ି
 

େରମଣୁାଠାେର ଶୀତଳ ଭ�ାର �ାପନ
U.D ୬୯୬ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େଶଖର ପରିଡା : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ମୀନ, ଧାନ ଓ ପାନର ଜ�ିା ବାେଲ�ରେର ଧାନ ଚାଷ ସହତି ବଭିି�
ପନପିରବିା ଓ ଫଳ ଚାଷକୁ ଚାଷୀମାେନ ଗୁରୁ� �ଦାନ କରୁ�ବାେବେଳ ଜ�ିାେର ବେିଶଷତଃ
େରମଣୁା ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର ଶୀତଳ ଭ�ାର �ାପନର ଆବଶ�କତା ସଂପକ�େର ରାଜ�
ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ,ି ସରକାରୀ�ରେର େରମଣୁାେର ଶୀତଳ ଭ�ାର �ାପନ ପାଇଁ
ରାଜ� ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି ବାେଲ�ର ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କେର
େକେତେଗାଟ ି କୃଷ ିଅ�କାରୀ ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀ ଶୂନ� ପଡଛି,ିଏହସିବୁ ପଦବୀ ପରୂଣ
ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ�?ି



 

ମାଛଧରା େଜଟ ିମରାମତି
U.D ୬୯୭ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େଶଖର ପରିଡା : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- େରମଣୁା ନବି�ାଚନମ�ଳୀର କଷାଫଳ ସମ�ୁ ମହୁାଣଠାେର ସାମ�ିୁକ
ମ��ବଭିାଗ ପ�ରୁ ନମି�ତ ମାଛଧରା େଜଟ ି ଓ ବରଫକଳ ସଂପ�ୁ� ନ� େହାଇଯାଇ�ବା
ସଂପକ�େର ରାଜ� ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ�କି,ି ସଦର, େରମଣୁା, ବ�ା ଅଂଚଳର ହଜାର
ହଜାର ମ��ଜୀବ ି ପରବିାର ନଭି�ରଶୀଳ �ବା ଏହ ି େଜଟ ି ଓ ବରଫକଳର ମରାମତ,ି
ପନୁଃନମି�ାଣ ଏବଂ ଆଧୁନକିୀକରଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବକ?ି
 

କାଳଆି େଯାଜନାର ଆଥ�କ ସହାୟତା
U.D ୬୯୮ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର େଯାଜନା କାଯ��କାରୀ େହବା ଦନିଠାରୁ ଆଜ ିପଯ���
କାଳଆି େଯାଜନା େର େକେତ କୃଷକ ଓ କୃଷ ି ସଂପକ� ପରବିାରକୁ ଆଥ�କ ସହାୟତା
କରାଯାଇଛ ିତାହାର ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବକ?ି
 

�ଲୁ ବ� େହବା ସଂପକ�େର
U.D ୬୯୯ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଲାଂଜଗିଡ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ଅେନକ �ଲୁକୁ ସରକାର ବ� କରବିା ପାଇଁ
େନାଟସି ମା�ମେର େଘାଷଣା କରଛି�,ି େସହ ି�ଲୁଗୁଡକିର ଛା�ଛା�ୀ ସଂଖ�ା �ାୟ 21 ରୁ
ଅ�କ ସଂଖ�କ ଏବଂ ଏକ କ.ିମି.ରୁ ଅ�କ ଦୂରତା �ବା �ଲୁ ଅଛ,ି ଗତ ବଧିାନସଭାେର
ସରକାର scheduled area ଏବଂ KBK ଅଂଚଳ ପାଇଁ 15ଜଣ ଛା�ଛା�ୀ �େଲ �ଲୁ
ରହବି େବାଲି ବଭିାଗୀୟ ମ�ୀ ନେିଜ ମତବ�� କର�ିେଲ, େକଉଁ କାରଣରୁ ଏବଂ େକଉଁ ଦଗି
�ତ ିବଚିାର କର ିଉ� �ଲୁଗୁଡକି ବ� କରବିା ପାଇଁ ନ�ି� ିେନଇଛ� ିଜଣାଇେବକ?ି
 

ଖାଦ� ସରୁ�ା ଆଇନ େଯାଜନାେର ଚାଉଳ େଯାଗାଣ
U.D ୭୦୦ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ଖାଦ� ସରୁ�ା ଆଇନ େଯାଜନାେର ରାଜ�େର ଟ�ିକଆି ଚାଉଳ
େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ ି େସହ ି ଗୁଣମାନର ଚାଉଳ େଖାଲା ବଜାରେର େକେତ ଟ�ାେର
ଉପଲ�, ଏବଂ ଟ�ିକଆି ଚାଉଳର �କୃତ ମଲୂ� େକେତ, ଏହ ିଚାଉଳ କେିଲା ପିଛା େକ� ଓ



ରାଜ� ସରକାର େକେତ ରହିାତ ି �ଦାନ କରୁଛ� ି ଓ ସରକାର େକେତ ମଲୂ�େର ଖରଦି
କରୁଛ� ି ତାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଏକ ଟ�ାେର ହତିା�କାରୀ�ୁ ବ�ିି
କରୁ�ବା ଚାଉଳେର ସରକାର େଖାଲାବଜାର ଦର ତୁଳନାେର କେିଲା�ତ ିହାରାହାର ି9 ଟ�ା
ଅ�କ ଦରେର �ୟ କରୁ�ବାର କାରଣ କଣ ତାହା �� କରବିା ସହ ଖାଉଟ�ୁି ରହିାତି
ଦରେର ଚାଉଳ େଦବା ପରବିେ�� ରହିାତ ି ବାବଦ ଅଥ� ଖାଉଟ�ୁି �ଦାନ କରବିା ପାଇଁ
ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି
 

�ଧାନମ�ୀ କଷିାନ ସ�ାନ ନ�ି େଯାଜନାେର କୃଷକ ଅ�ଭ�ୁ �
U.D ୭୦୧ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- �ଧାନମ�ୀ କଷିାନ ସ�ାନ ନ�ି(ପିଏମ କଶିାନ) େଯାଜନାେର ରାଜ�ର
କୃଷକମାନ�ୁ ଅ�ଭ�ୁ � କରବିା ନମିେ� ରାଜ� ସରକାର� ଭୂମିକା ସଂପକ�େର ଉେ�ଖ କରି
େକ� ସରକାର ରାଜ� ସରକାର�ୁ କ ି କ ି ନେି��ଶନାମା ବ�ି�ି ସଂପକ�େର େକେବ
ଜଣାଇ�େଲ, ରାଜ�େର େକେତ ସଂଖ�କ ଚାଷୀ�ୁ େଯାଜନାେର ଅ�ଭ�ୁ � କର ି ଆଥ�କ
ସାହାଯ� �ଦାନ ନମିେ� ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାର� ସହ େକଉଁ େକଉଁ ତାରଖିେର କ ିକି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇ�ଲା, ରାଜ�େର �ଧାନମ�ୀ କଷିାନ ସ�ାନ ନ�ି େଯାଜନାେର
େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ େଯାଗ� ହତିା�କାରୀ�ୁ େକେବ ଚ�ିଟ କରାଯାଇ �ଥମରୁ
7ମ କ�ିି ଅଥ� �ଦାନ ନମିେ� ରାଜ� ସରକାର ନ�ି��ଭାେବ କ ି କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କର�ିେଲ, େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର ସମଦୁାୟ େକେତ ସଂଖ�କେଯାଗ� ହତିା�କାରୀ� ମ�ରୁ
େକଉଁ େକଉଁ କ�ିିେର େକେତ ସଂଖ�କ ଅଥ� ପାଇବାରୁ ବଂଚତି େହାଇଛ�,ି ଏ�ପାଇଁ
େକଉଁମାେନ ଉ�ରଦାୟୀ ତାହା �କାଶ କରେିବକ?ି
 

ଚାଷୀ� ସଂଖ�ା କମିବା
U.D ୭୦୨ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- ରାଜ�େର ସବ�େମାଟ େକେତ ଚାଷୀ ଅଛ�,ି ଏମାନ� ମ�ରୁ େକେତ ବୃହତ, ମ�ମ ,
�ୁ�, ନାମମା� ଚାଷୀ ଅଛ� ି ଏବଂ କୃଷ ି �ମିକ� ସଂଖ�ା େକେତ ଏହା କଣ ସତ� କି
ଚାଷୀ� ସଂଖ�ା କମଛୁ ି କୃଷ ି େ��େର ଉ�ତ ିକର ିଚାଷୀ� ଆଥ�କ ମାନଦ� ବଢ଼ାଇବା
ସରକାର େକଉଁ ସବୁେଯାଜନା କରଛି�,ି ତାର 10 ବଷ�ର ବଷ�ୱାରୀ େଯାଜନା ଓ ବ�ୟ
ବରାଦର ତଥ� ଜଣାଇେବ କ ି?
 



Running of Private English Medium School
U.D 703 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for School
and Mass Education be pleased to state that :- (a) Howmany Private
English Medium School are running in State, and what is the student
intake capacity and teacher ratio. Will the Govt furnish details of
Schools district along with student capacity and no. of student of free
education ; and (b) is it a fact that 25 % poor student not having free
education as guaranteed under RTE Act in the aforesaid School, if
yes, what action is being taken by State Govt to ensure the free
education in Private English Medium School ?
 

ଖାଲି�ବା ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୭୦୪ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- େମା �ଲୁ କାଯ���ମେର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ ବଦି�ାଳୟକୁ �ତଃ
�ବୃତ ଭାବେର ଆେଗଇ ଆସ ିେପାଷ� ବଦି�ାଳୟ ଭାେବ �ହଣ କରବିାପାଇଁ େଦଇ�ବା
��ାବ ମ�ରୁ େକେତ େକେତ ସଂଖ�କ ସରକାରୀ ଅ�କାରୀ, ବଧିାୟକ, ମ�ୀ ଓ ପବୂ�ତନ
ମ�ୀ ଏବଂ ବଧିାୟକ ପବୂ�ତନ �ଶାସନକି ଅ�କାରୀ ଓ ଅନ�ାନ� ବଗ�ର ସମାଜେସବୀ ତଥା
ବଦାନ� ବ��ି ଅଛ�,ି ତାହ �କାଶ କରେିବ କ ି ; ��ାବତି େପାଷ� ବଦି�ାଳୟେର ସଂ�ତି
େକେତ ଶ�ିକ ପଦବୀ ରହଛି ି େସ�ମ�ରୁ େକେତ ବଦି�ାଳୟେର �ଧାନଶ�ିକ ନାହା�;ି
େକେତ ଶ�ିକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହଛି ି େକେତ ପଦବୀେର ନୟିମିତ ଓ େକେତ ପଦବୀେର
ଅ�ାୟୀ ତଥା ଠକିାଭି�େିର ନେିଯାଜତି େହାଇ�ବା ଶ�ିକ� ସଂଖ�ା େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ
ରହଛି ି ; ଖାଲି�ବା ଶ�ିକ ପଦବୀ ମ�ରୁ ଚଳତି ଶ�ିାବଷ�େର େକେତ ପଦବୀ ଓ ଆଗାମୀ
େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ିା ବଷ�େର େକେତ ପଦବୀ ପରୂଣ କରାଯିବ; 2021 - 22 ବେଜଟେର େମା
�ଲୁ କାଯ���ମେର େକେତ ଅଥ� ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି?
 

ଚାଷୀମାନ� �ତଭିରଣା ପାଇଁ େ�ା�ାହନ
U.D ୭୦୫ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ� �ୁ� ନାମମା� ଓ ଅନ�ାନ� େକଉଁ ବଗ�ର େକେତ ସଂଖ�କ
ଚାଷୀ�ୁ କାହା�ାରା େକଉଁ ପ�ତେିର େକେବ ଚ�ିଟ କରାଯାଇଛ ିେସମାନ� ମ�ରୁ େକଉଁ
ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ ଚାଷୀ� �ାରା 2014 -15 ରୁ 2020 - 21 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ
ବଷ� େକେତ ପରମିାଣର ଧାନ ଉ�ାଦତି େହାଇ�ଲା ; ( ଖ ) ସ��ୃ େକଉଁ ବଷ�ମାନ�େର



ଧାନ କୁଇ�ାଲ ପିଛା େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର ଉ�ାଦନ ଖ�� ସମଦୁାୟ େକେତ ଆକଳନ
କରାଯାଇ�ଲା ଏବଂ ଚାଷୀ େକେତ ମଲୂ�େର ଧାନ ବ�ିି କର�ିେଲ, ସବ�ନମି� ଧାଯ�� ମଲୂ�
ଆଧାରେର ଚାଷୀ�ଠାରୁ ସରକାର ଉ�ାଦତି ଖ��ଠାରୁ କମ ମଲୂ�େର ଧାନ �ୟ
କରବିାେଯାଗଁୁ ଚାଷୀ� କୁଇ�ାଲ ପିଛା େକେତ �ତ ି େହାଇ�ଲା; �ତ�ି� ଚାଷୀ� �ତି
ଭରଣା ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ବଷ�େର ରାଜ� ସରକାର କ ିକ ି�ତ� ପଦେ�ପ ଓ େ�ା�ାହନ
ବ�ବ�ା କର ିେକେତ �ତ ିଭରଣା କର�ିେଲ ?
 

High Schoolକୁ upgrade କରି +2 େଖାଲିବା
U.D ୭୦୬ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ନବର�ପରୁ ଜ�ିାର ଉପା� ଅ�ଳ , ଛତଶିଗଡ଼ ସୀମା� ଅ�ଳେର +2 Class ପଢ଼ବିା
ପାଇଁ ସରକାର� େକୗଣସ ିବ�ବ�ା ନ�ବା କାରଣରୁ ଓ ଅ�ଳର ଗରୀବ ଆଦବିାସୀ ଛା�
ଛା�ୀମାେନ +2 Class ପଢ଼ବିା ପାଇଁ ସେୁଯାଗ ନ ପାଇବା ଉ�ଶ�ିାରୁ ବ�ତିେହବା
ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ି କ ି ; ଯଦ ି ଅବଗତ ଅଛ� ି େତେବ ହାଟଭର�ି ହାଇ�ଲୁକୁ
upgrade କର ି+2 Science & Commerce କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

�ାମ ପ�ାୟତେର ହାଇ�ଲୁ େଖାଲିବା
U.D ୭୦୭ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�ର େକେତେଗାଟ ି�ାମ ପ�ାୟତେର ହାଇ�ଲୁ �ତ�ିା କରାଯାଇନାହ�; ନବର�ପରୁ
ଜ�ିାର ଉମରେକାଟ ବ�କ ଓ ରାଇଘର ବ�କର େକଉଁ େକଉଁ �ାମ ପ�ାୟତେର ହାଇ�ରୁ
�ତ�ିା କରାଯାଇନାହ� ; ଉ� ପ�ାୟତ ଗୁଡ଼କିେର ହାଇ�ଲୁ େଖାଲିବାପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଇଅଛ ି?
 

କମ�ବା ଛା�ସଂଖ�ା ବଦି�ାଳୟର �ତିି
U.D ୭୦୮ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ରାଜ�େର ଅନୁସଚୂତି ( Schedule) ଅ�ଳେର 15 ଜଣ ଛା� ସଂଖ�ାଠାରୁ ଅ�କ ଓ
40 ଛା�ସଂଖ�ା ଠାରୁ କମ ଏବଂ ଅଣ ଅନୁସଚୂତି ( Non Scheduled) ଅ�ଳେର 20 ଜଣ
ଛା� ସଂଖ�ାଠାରୁ ଅ�କ ଓ 40 ଛା� ସଂଖ�ାଠାରୁ କମ �ବା �ାଥମିକ �ଲୁ ଗୁଡ଼କିର �ତିି
କଣ େସଗୁଡ଼କି ବ� କମି�ା Merger େହବ ନା କଯ���ମ ରହ ିଶ�ିାଦାନ ଅବ�ାହତ ରହବି ଏ
ଦଗିେର ସରକାର� ନୀତ ି�� କରେିବ କ ି?



 

ସମବାୟ ସମିତରି Cadre Secretary ନଯୁି�ି
U.D ୭୦୯ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର
ଅ�କାଂଶ �ାଥମିକ କୃଷସିମବାୟ ସମିତେିର Cadre Secretary ନ�ବାରୁ ପରଚିାଳନା
ସମିତ ି�ାରା ନଯୁି�ି Asst Secretary ବା I/c Secretary ମାେନ କାଯ�� ନବି�ାହ କରୁଛ�ି
ଫଳେର ସମବାୟ ସମିତ ିଗୁଡ଼କିେର ଦୁନ�ୀତ ିଚରମ ସୀମାେର ପହ�ଛି ିଏହାକୁ ଦୃ�ିେର ର�
PACS ଗୁଡ଼କିେର Direct Recruitment ଜରଆିେର Secretary ନଯୁି�ି ପାଇଁ ରାଜ�
ସରକାର ତୁର� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ;ି ଏହା େକେବ ସଧୁା କାଯ��କାରୀ କରେିବ
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଋଣ ଆଦାୟ ଓ ଋଣ �ଦାନେର ବଶୃି�ଳା
U.D ୭୧୦ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
୨୦୨୦ ଖରଫି ବଷ�େର େକ�ୁଝର ଜ�ିାର ସାହାରପଡ଼ା ବ�କେର ଧାନକଣିାେର େହାଇ�ବା
ଅନୟିମିତତା ଏବଂ ତ� ଜନୀତ ଋଣ ଆଦାୟ ତଥା ନୂତନ ଋଣ �ଦାନ େନଇ େହାଇ�ବା
ବଶି�ୃଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ Central Co-operative Bankର କ��ୃ ପ�� ଦାୟି�ହୀନତା
ବାବଦେର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ି କ;ି �ତ�ି� ଚାଷୀମାନ�ର �ତଭିରଣା ପାଇଁ
ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ି?
 

ଉଦ�ାନ କୃଷ ିେଯାଜନାେର ଅଥ� ବ�ୟ
U.D ୭୧୧ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଉଦ�ାନ କୃଷ ିମିଶନ େଯାଜନାେର ୨୦୧୮-୧୯ ଆଥ�କ ବଷ�େର
େକେତ ବ�ୟ ବରାଦ �ଲା ଓ େସ� ମ�ରୁ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ େହାଇଛ ି ; େକଉଁଝର
ଜ�ିାେର ଆଦବିାସୀ ମାନ� ପାଇଁ ପନପିରବିା ଚାଷ କମ�ନଯୁି�ି ଓ ଆୟ ଦୃ�ିରୁ ଏକ ଅତ��
ଫଳ�ଦ େଯାଜନା େହାଇ�ବା େହତୁ ଏହାକୁ ବ�ାପକ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ବା�ନ�ି େଦବ ବଦି�ାପୀଠକୁ Block Grant େଦବା
U.D ୭୧୨ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ନୟାଗଡ଼ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ରଣପରୁ ବ�� ଅ�ଗ�ତ ଜ�ିଆ



�ାମ ପ�ାୟତର ଏକମା� �ଲୁ ବା�ନ�ି େଦବ ବଦି�ାପୀଠ, ଜ�ିଆ ୨୦୦୪ ମସହିାେର
�ାପିତ , ଏହା ନଜି� ଜାଗା (Land) ଅଛ ି , ଏଠାେର ଶତ �ତଶିତ result େହଉ�ବାରୁ
D.E.O., Nayagarh ଉ� �ଲୁକୁ ୧.୦୦ ଲ� ଟ�ା ପରୂ�ତୃ କରଛି� ି; ଏଠାେର ୮ମ,
୯ମ ଏବଂ ୧୦ମ େ�ଣୀେର ୧୫୦ରୁ ଉ�� ଛା�ଛା�ୀ ଅ�ୟନ କର�,ି ମା� �ଲୁଟ ିଏ
ପଯ��� ବ�କ�ା� ପାଇ ପାର ିନାହ�, ଏଣୁ ତୁର� ଉ� �ଲୁକୁ Block Grant େଦବା ପାଇଁ
ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି
 

�େତ�କ ପ�ାୟତେର Village Agriculture Worker ନଯୁି�ି
U.D ୭୧୩ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ମାନ�ର ଉ�ତ ିପାଇଁ କୃଷ ିସ�କ�ତ �େତ�କ ସରକାରୀ
କାଯ���ମକୁ ଓଡ଼ଶିାର େକାଣ ଅନୁେକାଣେର �ବା ସମ� କୃଷକ ମାନ� ନକିଟେର
ପହ�ାଇବା ପାଇଁ �େତ�କ ପ�ାୟତେର Village Agriculture Worker ନଯୁି�ି କରବିା
ପାଇଁ ସରକାରୀ �ରେର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଖାଲି�ବା ଅ�ାପକ ନଯୁି�ି
U.D ୭୧୪ . �ୀ ଲାଲିେଟ�ୁ ବଦି�ାଧର ମହାପା� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ରାଜ�ସରକାର ନାରୀ ସଶ� କରୁଛ� ିଓ ମହଳିା ଅ�କାରର କଥା କହୁ�ବା େବେଲ
��ପରୁ ବ�ିବଦି�ାଳୟେର Women Studies ନାମେର ଏକ ବଭିାଗ ରହ�ିବା ସରକାର
ଜାଣ� ିକ;ି ଯଦ ିହଁ ଏହ ିବଭିାଗେର ଅ�ାପକ ମାନ�ୁ ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଉନାହ�; ଓ ନାମେଲଖା
ବ� େହାଇଛ ିତା'ର କାରଣ କ'ଣ ; େକେବ ନାମେଲଖା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିମିଳବି ଓ ଅ�ାପକ
ନଯୁି�ି ପାଇେବ ?
 

େକାପେରଟଭି େସାସାଇଟ ିସଂଖ�ା
U.D ୭୧୫ . �ୀ ଲାଲିେଟ�ୁ ବଦି�ାଧର ମହାପା� : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ରାଜ�େର େକେତାଟ ି େକାଅପେରଟଭି େସାସାଇଟ ି ଅଛ;ି େସହ ି ସମବାୟ
ସମିତଗୁିଡ଼କିେର ପ�ିକୃତ ସଦସ�� ସଂଖ�ା େକେତ; ଅେନକ ପ�ିକୃତ ସଦସ� ଜାଲ ଓ
ରାଜ�ବାହାେର ଅଛ� ିବା ଚାଷବାସର ଆେଦୗ ସ��ୃ ନ�ବା ଅଭିେଯାଗ େହାଇ ଆସଛୁ;ି
ସରକାର ଏ ବଷିୟେର ତଦ�କର ି ଏଭଳ ି େଫ� ଚାଷୀ ସଦସ� ମାନ� ବରୁି�େର
କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରେିବ କ ି?



 

Non-Irrigated ଓ Irrigated landେର େହଉ�ବା ଧାନଚାଷ
U.D ୭୧୬ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ୨୦୨୦-୨୧ ମସହିା ଖରଫି ଋତୁେର ରାଜ�େର େକେତଜଣ ଚାଷୀ
େକେତ ପରମିାଣ Non-Irrigated Land ଏବଂ େକେତ ପରମିାଣ Irrigated Landେର
ଧାନ ଚାଷ କର�ିେଲ; ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ;ି ଜ�ିାୱାରୀ Crop Cutting Report
ଅନୁଯାୟୀ Irrigated Landେର ଏକର �ତ ିେକେତ ଧାନ ଓ Non-Irrigated Landେର
ଏକର �ତ ି େକେତ ଧାନ ଅମଳ େହାଇ ଓଡ଼ଶିାର ସବ�େମାଟ େକେତ ପରମିାଣର ଧାନ
ଅମଳ େହାଇଛ ି ଜ�ିାୱାରୀ ସବେିଶଷ ତଥ� ସହ ସବ�େମାଟ ଅମଳ େହାଇ�ବା ଧାନର
ଜ�ିାୱାରୀ ବ�ିୟ େଯାଗ� ବଳକା ଧାନର ପରମିାଣ େକେତ; ଏବଂ (ଖ) ବଲା�ିର ଜ�ିାେର
େକେତ ଜଣ େଲଖାଏଁ ବଭିି� ବଗ�ର ଚାଷୀ େକେତ ପରମିାଣର Non-Irrigated Land ଓ
Irrigated Landେର ଚାଷ କରଛି� ିଓ େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ ଧାନ ବ�ିୟ କରବିା
ପାଇଁ େରଜେି�ସନ କରଛି� ିଓ େକେତ ଜଣ ଧାନ ବ�ିୟ କରବିା ପାଇଁ ଅନ�ୁିକ ବ�କୱାରୀ
ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?
 

ଧାନ ଅମଳର ପରିମାଣ
U.D ୭୧୭ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର ୨୦୨୦-୨୧ ମସହିାର ଖରଫି ଋତୁେର ରାଜ�ର
Paddy Procurement Target ଓ ବ�ିୟ େଯାଗ� ବଳକା ଧାନ ନ�ି�ାରଣ କରବିାର
ଆଧାର େକଉଁ ସରକାର� ଦାୟି� ଅେଟ; ୨୦୨୦-୨୧ର ଖରଫି ଋତୁେର ରାଜ�େର
େକେତ ପରମିାଣର ସବ�େମାଟ ଧାନ ଅମଳ େହାଇଛ ିଓ ବ�ିୟ େଯାଗ� ବଳକା ପରମିାଣ
ଧାନର ପରମିାଣ େକେତ �ରି କରାଯାଇଛ ିଜ�ିାୱାରୀ ତାର ତଥ� ସହ �େତ�କ ଜ�ିାର
Paddy Procurement Target େକେତ ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ;ି (ଖ) ୨୦୨୦-୨୧
ମସହିାର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତଜଣ େକଉଁ ବଗ�ର ଚାଷୀ େକେତ ଏକର ଧାନ ଚାଷ
କର�ିବା ଦଶ�ାଇ େକେତ ପରମିାଣର ଧାନ ବ�ିୟ କରବିା ପାଇଁ ପାଇ�ବା େଟାକନ ମ�ରୁ
େକଉଁ େକଉଁ ଚାଷୀ�ର େଟାକନ Lapse େହବା ଫଳେର େକେତ ପରମିାଣର ଧାନ ବ�ିୀ
କର ିନ ପାର ିବ�ତି େହାଇଛ� ିତାର କାରଣ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦଇ େକେବ ସ�ୁା ଏହି
ସମ� େଟାକନର ଧାନ ଉଠାଯିବ ?
 



ଖାଦ� ସରୁ�ା େଯାଜନାର ହତିା�କାରୀ�ୁ ସହାୟତା
U.D ୭୧୮ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ୨୦୧୯-୨୦େର ରାଜ� ସରକାର ନଜି� ଖାଦ� ସରୁ�ା େଯାଜନାେର
େକେତ ହତିା�କାରୀ�ୁ ସହାୟତା କରଛି�;ି ଏ ବାବଦେର ୨୦୧୯-୨୦େର ଡ଼େିସମ�ର ୩୧
ତାରଖି ପଯ��� େକେତ ହତିା�କାରୀ ଉପକୃତ େହଉଛ� ି?
 

କେରାନା େଯାଗଁୁ ଶ�ିାେ�� ବାଧା�ା�
U.D ୭୧୯ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର କେରାନା ସମୟେର ପାଠପଢାେର �ତ ି େହାଇଛ,ି ପିଲାମାନ�ୁ ବଭିି�
�ତେିଯାଗୀତା ପରୀ�ାେର ଚାକରିୀ ପାଇଁ ଅଂଶ �ହଣ କରବିା କ� େହବ, ଏହାକୁ ଆ�
ଆଗେର ର� ରାଜ� ସରକାର ଓ.ଡ.ିଏ�.ସ.ି, ୟୁ.ପି.ଏ�.ସ.ି, ଏ�.ଏ�.ବ.ି �ଭୁତ ିପରୀ�ା
ପାଇଁ �ତ� େକାଚଂି େଦବା େଯାଜନା କରଛି� ିକ ି?
 

ଶ�ିା ଅ�କାର ଆଇନର �ଲାପ
U.D ୭୨୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- (କ) କ� ପିଲା �ବା ଦଶ�ାଇ ରାଜ� ସରକାର ବହୁତ �ଲୁକୁ ବ� କରବିା ପାଇଁ
ନ�ି� ି େନଇଛ� ିକ,ି ଏହା ଶ�ିା ଅ�କାର ଆଇନର �ଲାପ କରୁଛ ିକ,ି େକେତ �ଲୁକୁ
ସରକାର ବ� ବା �ାନା�ର ପାଇଁ �ରି କରଛି�,ି ତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ,ି
(ଖ) ଏହା�ାରା �ାଥମିକ ଶ�ିା ବାଧା �ା� େହବ କ,ି ବେିଶଷ କର ିେକାରାପଟୁ ଜ�ିା ପରି
ପାହାଡ ପବ�ତ ଅ�ଳେର ଆଉ ପିଲା ପାଠ ଛାଡ ିେଦବାର ସ�ାବନା ଅଛ ିକ,ି ଏହାକୁ ଦୃ�ିେର
ର� ସରକାର େକୗଣସ ି �ଲୁକୁ ବ� କରବିା ପରବିେ�� ଛା�ଛା�ୀ ବୃ� ି ପାଇଁ ଉଦ�ମ
କରେିବ କ ି?
 

କ� ଛା�/ଛା�ୀ �ବା ନକିଟ ବଦି�ାଳୟେର ମି�ଣ
U.D ୭୨୧ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ� ସରକାର� ନ�ି� ି ଅନୁଯାୟୀ ଛା�ଛା�ୀ� କ� ସଂଖ�କ
ଉପ�ାନ କ� �ବା େକେତ ସଂଖ�କ ବଦି�ାଳୟଗୁଡକିର ନକିଟ� ବଦି�ାଳୟର ମି�ଣ େହବ
ଏହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଏହ ି ��ିୟାେର େକେତ ସଂଖ�କ
େମାକ�ମା ରୁଜୁ େହାଇଅଛ ିଏହାର �ତି ିକଣ ?



 

ସବ�ନମି� ସହାୟକ ମଲୂ�େର ଧାନ ସଂ�ହ
U.D ୭୨୨ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) କୃଷକମାନ�ଠାରୁ ସବ�ନମି� ସହାୟକ ମଲୂ�େର ଧାନ
ସଂ�ହ ��ିୟାକୁ �� ଓ ବ�ବ�ତି କରବିା ପାଇଁ ସରକାର କ ି କ ି ବେିଶଷ ପଦେ�ପ
େନଇଅଛ�,ି (ଖ) ରାଜ�େର ଧାନ ସଂ�ହ କାଯ���ମେର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ
ସଂଖ�କ ମହଳିା �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଅଛ ିଏହାର ତଥ� ଉପ�ାପନ
କରେିବ କ ି?
 

ଧାନ େନବା ପାଇଁ Certificate �ଦାନ
U.D ୭୨୩ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ� ସରକାର ଚାଷମିାନ� ନଜି� ଜମିର ଧାନ ବକିବିା
ପାଇଁ ତା� ନଜି� େକଉଁ େକଉଁ ଜମିେର ଯଥା ଆ�, ବାହାଲି, େବଲନା, ମାଲ, ବାହାଲ
(ବଲି) �ତ ି ଏକର େକେତ କୁଇ�ା� ଧାନ ପାଇଁ ସାଟ�ଫିେକଟ େଦଇଛ� ି ଏହାର
ତହସଲିୱାରୀ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଏହ ିଚାଷମିାନ� ଭିତେର ଭାଗ
ଚାଷ ି ଏବଂ ଇଜମାଲି ସ��ମିାନ�ୁ େକେତ ଜମିର ଧାନ ବକିବିା ପାଇଁ ସାଟ�ଫିେକ�
ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ ଏହ ିସାଟ�ଫିେକ� େଦବା ପାଇଁ ସଲିି�ର ସୀମା େକେତ ଏକର ପଯ���
�ଲା ?
 

�ଧାନମ�ୀ ବୀମା େଯାଜନାେର ଇନସେୁରନ� �ିମିୟ� େପଠୖ
U.D ୭୨୪ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
(କ) ରାଜ�େର େମାଟ େକେତ ଚାଷ ିବଭିି� ଇନସେୁରନ� କ�ାନୀମାନ�ୁ 2020 �ଧାନମ�ୀ
ବୀମା େଯାଜନାେର ଇନସେୁରନ� �ିମିୟ� ପଇଠ କର�ିେଲ ଏବଂ େସମାନ� ଭିତେର େକଉଁ
େକଉଁ ଚାଷ ି�ଧାନମ�ୀ ବୀମା େଯାଜନାର ଇନସେୁରନ� େକ�ମ ପାଇଛ� ିଏହାର ଜ�ିାର ନଁା
ସହ ଜ�ିା, ବ�କ, ପ�ାୟତୱାରୀ େଗାଚଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ରାଜ�ର ସମ�
ଜ�ିାେର ବହୁ ପ�ୟାତର ଚାଷମିାେନ ଠ�ି ସମୟେର ଇନସେୁରନ� ପଇଠ କର�ିେଲ ମ�
ଇନସେୁରନ� େକ�� ପାଇନ�ବାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ତୁେରଇେକଲା ବ�କ, ବେ�ାମ�ୁା ବ�କ,
ମରୁବିାହାଲ ବ�କ ବୀମା ପାଇଁ େଯାଗ� ବେିବଚତି େହାଇ�ବା ସମ� ପ�ାୟତକୁ େକଉଁ
ସମୟ ସୀମା ଭିତେର ଇନସେୁରନ� �ଦାନ କରେିବ ?



 
Merger or closure of schools

U.D 725 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister for
School and Mass Education be pleased to state that :- there are many
remote MADA and cluster areas having 50% or more concentration
of tribal population in the State, will the Govt. consider for relaxation
of norms in those areas and follow the norms as applicable to Tribal
Sub-plan (TSP) blocks while deciding merger or closure of Schools
for the greater interest of the SC/ST students of remote tribal areas ?
 

Present Status of Manger & Closure of School
U.D 726 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister for
School and Mass Education be pleased to state that :- What is the
present status of closure and merger of schools in the state, will the
govt. provide a list of Schools proposal for merger and closure by the
district level Committee in respect of different Blocks of Nayagarh
District ?
 

ଧାନ ସଂ�ହ େବେଳ ବଭିି� ସମସ�ା
U.D ୭୨୭ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ବଗିତ ବଷ�ମାନ�େର ମ�ି ଗୁଡକିରୁ ଚାଷୀମାନ� ଠାରୁ ଧାନ
ସଂ�ହ କାଯ���ମେର ବଭିି� ସମସ�ା ଉପଜୁୁ�ବା ସ�କ�େର (ବଭିି� ଗଣମା�ମେର
�କାଶତି ସମ�ାଦ) ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ,ି ଯଦ ିଅବଗତ ଅଛ� ିେତେବ େସହ ିସମସ�ା
ଗୁଡକି କଣ ଏବଂ ତାର �ତକିାର ପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି ବେିଶଷ
କର ି�ାଥମିକ କୃଷ ିସମବାୟ େକ� (ପ�ାକସ) ଓ ବଭିାଗୀୟ କମ�ଚାରୀମାେନ ମିଲମାଲିକ�
ସହତି ମିଶ ିବଭିି� �କାର ଦୁନ�ୀତପି�ୂ� କାରବାରେର ଜଡତି ରହୁ�ବା େଯାଗୁ ଧାନ ବ�ିି
କରବିାେର ମା�ା�କ ବଳିମ� େହବା ସହତି ��ିାଲ ଧାନରୁ ଅତ ିକମେର 5 ରୁ 6 େକଜ ିଧାନ
କଟନୀ ଛଟନୀ ବାବଦେର ଚାଷୀ� ଧାନରୁ କାଟାଯାଉ�ବା ବାରମ�ାର ଅଭିେଯାଗ େହଉ�ବା
ପରେି��ୀେର ଚାଷୀମାନ�ୁ ଦୁନ�ୀତ ି କବଳରୁ ସରୁ�ିତ ର�ବା ପାଇଁ ମ�ି ଓ ଏହାର
ଆଖପାଖେର ମିଲ ମାଲିକ କମି�ା ଦଲାଲମାେନ େଯପର ି ପଶନିପାରବି େସ�ପାଇଁ କି
ଆଇନଗତ ବ�ବ�ା ରହଛି ିତାର ଉପେଯାଗ କପିର ିେହାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 

େଗାଟଏି କସିମ ଧାନ ବାରମ�ାର ଚାଷ େହବା
U.D ୭୨୮ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି



କହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ��� ଓ ଅନ�ାନ� େକଉଁ କସିମର ଧାନ ଲଗାତାର ଭାେବ 10 ବଷ�,
20 ବଷ� ଓ 30 ବଷ� ଧର ିବାରମ�ାର ଚାଷ କରାଯାଉଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ,ି ���ଧାନ
ବାରମ�ାର ଚାଷ କରାଯାଉ�ବାରୁ କମି�ା େଗାଟଏି କସିମର ଧାନ ବାରମ�ାର ଚାଷ
କରାଯାଉ�ବାରୁ ଚକଡା େପାକ ଭଳ ିସମସ�ା େଦଖାଯାଉ�ବା ସ�କ�ତ ଅ�ଳ ଭାରତୀୟ
କଷିାନ ମଜଦୁର ସଭା ପ�ରୁ �କାଶତି ସେଭ� ରେିପାଟ�ର ସତ�ତା ସ�କ�େର ଅନୁସ�ାନ
କରାଯାଇଛ ି କ,ି ଯଦ ି କରାଯାଇଛ,ି େତେବ ସ��ୃ ରେିପାଟ�ଭିତେିର ସରକାର କ ି କି
ପଦେ�ପ େକେବ �ହଣ କରଛି�,ି କଣ କରବିାକୁ ଯାଉଛ�,ି େରାଗେପାକ ସମସ�ା େଯାଗଁୁ
ବଗିତ 5 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ବଷ� େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତ ସଂଖ�କ ଚାଷୀ �ତ�ି� େହାଇଛ�ି
େକେତ ଜମିେର ଫସଲ ନ� େହାଇଛ ିତାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଖାଉଟ ିମାନ�ୁ ଚାଉଳ େଯାଗାଣ
U.D ୭୨୯ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଓଡଶିା ସରକାର ପାଇନ�ବା ଗରବି ଖାଉଟ ିମାନ�ୁ ଚାଉଳ େଯାଗାଇବା ପାଇଁ
ନ�ିତ ି କର ି ଚଠି ି ନମ�ର 2189, ତାରଖି 18.09.2020 େର ବାେଲ�ର ଜ�ିାର 11 ଟି
Block କୁ ଆବଶ�କ ସଂଖ�କ େରସନ କାଡ� େଦଇ�ବା େବେଳ େଭାଗରାଇ କୁ
ଦଆିନଯିବାର କାରଣ କଣ ଏହ ିବଷିୟେର ବାରମ�ାର ଜ�ିା �ଶାସନ ଓ ସରକାର� ଦୃ�ି
ଆକଷ�ଣ କରାଯାଇ�େଲ ମ� ଚାଉଳ େଯାଗାଇ ଦଆି ନଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ଏହ ିଚାଉଳ
େକଉଁ ତାରଖି ସଧୁା େଯାଗାଇେବ ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

େବସରକାରୀ ଶ�ିାନୁ�ାନ େଖାଲିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୭୩୦ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- Covid-19
ମହାମାରୀ �େକାପ �େମ �େମ କମ�ୁବା େବେଳ ଏବଂ େସ�ପାଇଁ ଟକିା �ଦାନ କାଯ��
େହଉ�ବାରୁ ବଭିି� School ଓ College ପାଠପଢା ଓ ପରୀ�ା ପାଇଁ େଖାଲା ଯାଇଅଛ,ି
େବସରକାରୀ ଭାବେର ପରଚିାଳନା କରାଯାଉ�ବା ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଓ େବଶୖଇକ ଶ�ିାନୁ�ାନ
େକେବ ଠାରୁ ପାଠପଢା ଓ ପରୀ�ା ପାଇଁ େଖାଲାଯିବ ତାହା ପାଇଁ ସରକାର େକୗଣସି
ନେି��ଶ େଦଇଛ� ିକ,ି ଯଦ ିନଁା ତାେହେଲ ସରକାରୀ ଅନୁ�ାନ େଖାଲାଯାଉ�ବା େବେଳ
େବସରକାରୀ ଅନୁ�ାନ େଖାଲା ନଯିବାର କାରଣ କଣ ?
 

ଧାନ �ୟ ପାଇଁ େରଜେି�ସନ



U.D ୭୩୧ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର ଖରଫି ଧାନ �ୟ ପାଇଁ କୃଷକ ମାେନ
େରଜେି�ସନ କର�ିବା ସଂଖ�ା େକେତ, ବ��ମାନ େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତ ଚାଷୀ�ଠାରୁ
ଧାନ �ୟ କରାଯାଇଛ ିଆଉ େକେତ ଧାନ ବଭିି� �ାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତ ିR.M.C. ଧାନ
ମ�ିେର ପଡରିହଛି ିସରକାର େକେବ ସ�ୁା �ୟ କରେିବ , (ଖ) ରାଜ�େର େକେତ ଶତାଂଶ
ଚାଷୀ ଧାନ ବ�ିୟ େବେଳ M.S.P. ର ସବୁଧିା ହାସଲ କରୁଛ� ିଏହା ପ�ାବ, ହରୟିାନା
ତୁଳନାେର କମ କ,ି ଏ�ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଉଛ� ି?
 

କାଯ���ମ �ବା ଶତିଳ ଭ�ାର
U.D ୭୩୨ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େମାଟ େକେତାଟ ିଶୀତଳ ଭ�ାର ଅଛ ି େସ�ରୁ ବ��ମାନ େକଉଁ
େକଉଁ ଠାେର େକେତାଟ ିକାଯ���ମ ଅଛ ି େକେତାଟ ିଶୀତଳ ଭ�ାର େକଉଁ େକଉଁ ଠାେର
କାମନକର ିଅକାମୀ େହାଇ ପଡଛି ିେସ�ମ�ରୁ ରାୟଗଡା ଜ�ିାେର େକେତାଟ ିଶୀତଳଭ�ାର
ଅଛ ି େସ�ରୁ ବ��ମାନ େକେତାଟ ି କାଯ�� କରୁଛ ି େକେତାଟ ି ଅକାମୀ େହାଇ ପଡରିହଛିି
ଅକାମୀ �ବା ଶୀତଳ ଭ�ାର େକେବ କାଯ���ମ େହବ ଏବଂ ରାୟଗଡା ଜ�ିାେର ନୂତନ
ଶୀତଳଭ�ାର ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର�ର ଚଳତି ବଷ� େଯାଜନା ଅଛ ିକ ି?
 

କଟନ,ି ଛଟନି କରି ଧାନ େନବା
U.D ୭୩୩ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ଧାନ କଣିା ବକିାେର ମ�ି ଗୁଡକିେର ଓ ବଭିି� େସବା
ସମବାୟ ସମିତ ି ଗୁଡକିେର ବ�ାପକ େକେଳ�ାରୀ େଖାଲାେମଲାେର ଚାଲିଛ ି େବାଲି
ସରକାର� ନଜରକୁ ଆସଛି ିକ ିନାହ�, ଧାନକଣିା କାଗଜପ�େର ମ�ି ଜରଆିେର େହାଇଛି
େବାଲି ଦଶ�ାଯାଇ�ବା େବେଳ �କୃତ ପେ� ଆ�, ଛତଶିଗଡ, ଓ ପ�ିମବ� ଦଲାଲ ମାନ�
�ାରା 600 ଟ�ା କମେର ଚାଷୀ ଧାନ ବ�ିି କରୁ�ବାର ମ�ି ମାନ�େର େହଉ�ବା
କାଯ��କଳାପ ଉପେର ସରକାର ସତକ� ଦୃ�ି େଦେବ କ,ି କଟନ ିଛଟନ ିନଁାେର ଧାନ କାଟବିା,
ମାନ ଠକି ନାହ� େବାଲି କମ ଓଜନ କମ ଦରେର ଦଲାଲମାନ� ହାତେର କୁହାଇବା, ଟାେଗ��
ପରୁଣ େହଲା େବାଲି ଡେରଇବା, ଅଣଚାଷୀମାନ�ୁ େଟାକନ େଦବା , ପ�ିକୃତ ସମୟେର



ଦଆିଯାଇ�ବା ତାରଖିେର ଧାନ ନ କଣିିବା ମିଲର ଦଲାଲ ଓ େଯାଗାଣ ଅ�କାରୀ ଦୁନ�ତେିର
ବୁଡରିହବିା େଯାଗଁୁ ଚାଷୀ�ୁ ନ�ାୟ େଦେବ କ ି?
 

କୃଷ ିଓ କୃଷକ� ଉ�ତ ିକରଣ
U.D ୭୩୪ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ� ସରକାର ରାଜ�େର କୃଷ ିଓ କୃଷକର ଉ�ତ ିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ
କରଛି� ିତାର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ େଦବା ସେ� ସେ� ଚାଷୀ ଆ�ହତ�ା େରାକବିା, ଚାଷୀର
ଆୟ 2 ଗୁଣା ବୃ� ିକରବିା , ଚାଷୀ�ୁ ଅତ ିସହଜେର କୃଷ ିଋଣ େଯାଗାଇବା, ଅଣଚାଷୀ�ୁ
କୃଷ ିଋଣ ନେଦବା, ସାରର ଅଭାବ ିପରୁଣ କରବିା, ଉ�ତ ମାନର କୀଟନାସକ, ବହିନ, ସାର
ଠକି ସମୟେର ପଯ��ା� ପରମିାଣର େଯାଗାଇବା, ଚାଷୀ ଓ ଖାଉଟମିାନ� ମ�େର �ବା
ଦଲାଲ ମାନ�ୁ ତଡବିା, ବହନ ନଗିମେର େହଉ�ବା େହରେଫର, ଯା� କରବିାର ଠକାମି
ମେନାବୃ�େିର ଲଗାମ େଦବା, ଚାଷୀ ମାନ�ୁ ଉପଯୁ� େ�ନଂି େଦବା, ଭାଗଚାଷୀ, �ୁ�
ନାମମା� ଚାଷୀ ମାନ�ୁ ଋଣ େଯାଗାଇବା ସହ �କୃତ ିବପିଯ��ୟ େଯଗଁୁ ଭାଗଚାଷୀ �ୁ�
ନାମମା� ଚାଷୀ �ତ ି ସହେିଲ ଆ�ା�କାର ଭି�େିର ଋଣ ଛାଡ କରବିା ପିଏମ କଶିାନ
େଯାଜନାେର ନାମ ଅ�ଭ�ୁ � କରବିା ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ି?
 

କୃଷ ିବଲି �ାରା ଲାଭ/�ତି
U.D ୭୩୫ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) େକ� ସରକାର� ନୂତନ କୃଷ ିବ�ି 2020 �ାରା ରାଜ�ର କ'ଣ କ'ଣ
ବକିାଶ ବା �ତ ିଘଟବି, (ଖ) େକ� ସରକାର� କୃଷ ିବ�ି �ତ ିରାଜ� ସରକାର� ଆଭି
ମଖୁ� କଣ ଏବଂ 2019 ଓ 2020 େର ରାଜ�େର ଉ�ାଦତି େମାଟ ଧାନ ଓ ଗହମର
ପରମିାଣ େକେତ 2020 ବଷ� ଲ�� ଧାଯ�� େକେତ �ଲା, ଲ� ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ ଉ�ାଦନ
ଉଣା ନା ଅ�କ େହାଇ�ଲା େମାଟ ଉ�ାଦତି ଧାନ ମ�ରୁ ସରକାର ମ�ି�ାରା େକେତ
2020 ବଷ� �ୟ କରାଯାଇଛ ି?
 

ରାଜ�େର �ବା +2 Residential College
U.D ୭୩୬ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ବ��ମାନ ରାଜ�େର +2 Residential College େକେତାଟ ି ସରକାରୀ
ଅନୁେମାଦନେର େଖାଲା ଯାଇଛ ି ତନ��ରୁ ଉ� College ଗୁଡକିେର permission



ମତୂାବକ ପିଲାମାନ�ୁ Seat ଅନୁଯାୟୀ Admission କରା ଯାଇଛ ିକ ିଉ�ର ହଁ େହେଲ ଏ
ସମ� ଅନୁଧାନ କରବିା ସହ ପିଲାମାନ�ୁ େଯପର ି ଉ�ମାନର ଖାଦ�ପଦାଥ� େଯାଗାଇ
ବାସହ ପର�ିାର ପର�ିନତା ବ�ବ�ାକୁ �ାଧାନ�େଦବା ସହ ଅଭିଭାବକ ମାନ�ଠାରୁ
ପିଲାମାନ� ପାଇଁ ମନଇ�ା ଲ�ା�କ ଟ�ା �ହଣ କର�ିବା କ�ୃପ�� ବେିରାଧ େର ଦୃଢ
କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରବିା ସହ ସରକାର�ର ବ��ମାନ �ଚଳତି 5 ଟ ିେଯାଜନା ସଚବି �
�ାରା ଉପେରା� କେଲଜ ଗୁଡକୁି ତ� ତ� କର ିଅନୁ�ାନ ନମିେ� ବ�ବ�ା �ହଣ କରେିବ
କ ି?
 

�ୁ�, ନାମମା� ଚାଷୀ�ୁ ମାଗଣାେର ସାର ବହିନ େଯାଗାଣ
U.D ୭୩୭ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ� ସରକାର ଚାଷୀ, �ୁ�, ନାମମା� ଚାଷୀ ଓ ଭାଗଚାଷୀ� ସରୁ�ା,
େରାଜଗାର ବୃ� ିତଥା ବଜାର ବ�ବ�ା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦୃଢ ପଦେ�ପ େନଇଛ� ିଓ େସହି
ପଦେ�ପ େଯାଗଁୁ ଉପେରା� ଚାଷୀମାନ� ମ�ରୁ େକଉଁ ବଗ�ର ଚାଷୀ କଭିଳ ି ଭାେବ
ଉପକୃତ େହାଇଛ� ିକହବିା ସେ� ସେ� �ୁ�, ନାମମା� ଓ ଭାଗ ଚାଷୀ�ୁ ମାଗଣାେର
ବହିନ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଓ ଶ�ାେର ମାେନ ଅତ ି�� ମଲୂ�େର ଆଧୁନକି କୃଷ ିଯ�ପାତି
େଯାଗାଣ େସମାନ�ର ଚାଷର ସରୁ�ା ପରବିାର ସରୁ�ା ପାଇଁ ଉଚ�ି �ାନ େଦେବ କ ି?
 

Appoint of MLAs as President of the College
U.D 738 . Shri K. Narayana Rao : Will the minister for School and
Mass Education be pleased to state that :- It is very much ashamed
that Government has no faith on the MLAs of the Odisha even
through those who are in support of Government; Generally from the
inception the Government used to appoint MLAs as Presidents of the
Colleges within their jurisdiction; But now the District Officials like
Collector & Sub-Collector have been appointed as the President of
Governing Body of the Colleges; it seems most of the MLAs have
done corruption during their tenure as President of Governing Body
of respective Colleges; so, can the Government enquire into such
corrupted MLAs and action may be initiated on them ?
 

��ୁ ଫି ଛାଡ କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୭୩୯ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି: ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି



:- ବ�ି ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ BPL େ�ଣୀର େଲାକମାେନ େସମାନ�ର ଜୀବନ ଜୀବକିା
ହରାଇ ଗରବି ଛା�ଛା�ୀମାେନ ବଷ� ଆର�ରୁ ��ୁ କମି�ା କେଲଜ ଯାଇନାହା�;ି େତଣୁ
ସରକାର ସମ� BPL େ�ଣୀର ଛା� ଏବଂ ଛା�ୀ ମାନ�ର ଯଥା ସରକାରୀ ଏବଂ
େବସରକାରୀ ଅନୁ�ାନେର ସଂପ�ୃ� Admission Fee ମ� ଛାଡ କରବିା ସେ� ସେ�
ପରୀ�ା Fee ମ� ଛାଡ କରବିା ଉଚ�ି ନୁେହଁ କ ିଏବଂ ଶ�ିା ସମ��ୀୟ ସମ� ଜନିଷି ଯଥା-
ବହ,ି ଖାତା ଏବଂ ଅନ�ାନ� ଜନିଷି ମାଗଣାେର େଯାଗାଇ େଦେବ କ ି?
 

ଧାନର ଅଭାବ ିବ�ିି
U.D ୭୪୦ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ବଡସାହ ିନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ନେର �ବା ସମ� ଧାନମ�ିେର ଧାନର
ଅଭାବ ିବ�ିି, ୧୦ ରୁ ୧୨ କେିଲା କଟଣିଛଟଣି, ଚାଷୀମାେନ େଟାକ� ନପାଇ ଧାନ ବ�ିି
କର ି ନପାରବିା, ମିଲରମାନ�ର ମନମଖୁୀ କାଯ�� ଏବଂ େଯଉଁ ମାନ�ର ୧୦ ଏକରରୁ
ଅ�କ ଜମି ତଦ� ନାମେର ମାସ ମାସ ଚାଷୀ�ୁ ହଇରାଣ େହଉ�ବାର ଖବର ସରକାର�ର
ପାଖେର ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିଅଛ ିେକେବ ସ�ୁା ଏହାର ସମାଧାନ କର ିଚାଷୀ�ର ସମ� ଧାନ
କଣିିବାର ବ�ବ�ା କରେିବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

କାଳଆି ହତିା�କାରୀ ଚୟନେର ତୃଟି
U.D ୭୪୧ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- କୃଷକ� ଜୀବକିା ଓ ଆୟ ବୃ� ିନମିେ� ସହାୟତା େଯାଜନା (KALIA)
ର ହତିା�କାରୀ ଚୟନେର ଗୁରୁତର ତୃଟ ି େଯାଗଁୁ ୨ଲ� ୯୧ହଜାର ୮୮୦ ପରବିାରର
୯ଲ�ରୁ ଅ�କ ସଦସ� ଆଥ�କ ସହାୟତା ପାଇବା ଏବଂ ସଂପ�ୃ ଗହୃ ତାଲିକା (AHL) ଓ
ଅ�ାୟୀ ପରଚିୟ ନମ�ର (TIN) ପାଇଁ ସାମାଜକି-ଆଥ�କ ଜାତଭିି�କି ଜନଗଣନା (SECC)
ରୁ ବାଦ ପଡ�ିବା ୧ଲ�ରୁ ଅ�କ ଅେଯାଗ� ହତିା�କାରୀ�ୁ ସହାୟତା ମିଳ�ିବାରୁ
ରାଜେକାଷରୁ େକେତ ଟ�ା ଅଯଥା ବରବାଦ େହାଇଛ;ି ଏ�ସହ ବ�ା� ଆକାଉ� ନମ�ର
ଭୁ� େଯାଗଁୁ େକେତ ହତିା�କାରୀ DBT ଜରଆିେର ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବ�ତି େହାଇଛ�;ି
ଏସବୁ ଅନୟିମିତତା ପାଇଁ େକଉଁ ଅଫିସର�ୁ ଉ�ରଦାୟୀ କରାଯାଇଛ ି ସବେିଶଷ ତଥ�
େଦେବ କ ି?
 

ଋଣ ଜାଲିଆତି



U.D ୭୪୨ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଓଡଶିା ରାଜ� ସମବାୟ ବ�ା� ଓ ଏହା ଅଧୀନ� ଜ�ିା େକ�ୀୟ ସମବାୟ ବ�ା� ଗୁଡକି
ମ�ରୁ େକଉଁ ବ�ା� ଗୁଡକିେର ଋଣ ଜାଲିଆତ ି ସେମତ େମାଟ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ
ଆଥ�କ ଅନୟିମିତତା େହାଇଛ ି ଏବଂ ତଦ� ଫଳାଫଳ ଓ କାଯ��ାନୁ�ାନ କ'ଣ ସବେିଶଷ
ବବିରଣୀ େଦେବ କ;ି ଏସବୁ ବ�ା� ଗୁଡକିର ଲାଭ ଓ �ତ ିସ�କ�େର ଗତ ୫ବଷ�ର ତଥ�
େଦେବ କ ି?
 

ଅଥ� ଆ�ସାତ� ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ
U.D ୭୪୩ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ମୟୂରଭ� ଜ�ିା ଉଦଳା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ "େମଘାସନ ମହାବଦି�ାଳୟ"ର
ଭାର�ା� ଅ��� ସହତି ଅନ� ୨ଜଣ ଅ�ାପକ� ଅଥ� ଆ�ସା� ବାବଦେର ଓଡଶିା
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭାର ୫ମ ଅ�େବସନ ସମୟେର େଦଇ�ବା ଅଣତାରକା �ଶ� ନଂ-୬୩୩
ଏବଂ ୧୫୦୪ ର ଉ�ରେର େସମାନ� ବେିରାଧେର କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛି
େବାଲି ତା.୨୫.୧୧.୨୦୨୦େର ଅବଗତ କରାଗଲା ଏହାର ୨୫ ଦନି ପେର ଉ�ଶ�ିା
ବଭିାଗ ସଚବି�ୁ ତା.୨୧.୧୨.୨୦୨୦େର ମ� ସମ� �ମାଣ ସହତି ଏ ସଂପକ�େର
ଅବଗତ କରାଯାଇ�ଲା କ;ି ଉଦେବଗର ବଷିୟ ବ��ମାନ ସ�ୁା ୨ମାସରୁ ଅ�କ ସମୟ
ଅତ�ିା� କର�ିେଲ ମ� େସମାନ� ବେିରାଧେର େକୗଣସ ିଶ�ୃଳାଗତ କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ
କରାଯାଇନାହ� ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ?
 

ହଳଦୀର ସବୁଧିା ବ�ିୟ
U.D ୭୪୪ . �ୀ ସାଲୁଗା �ଧାନ : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କ�ମାଳ ଜ�ିାର ବନିା ସାରେର ଚାଷ େହଉ�ବା ହଳଦୀ ଚାଷୀ ହଳଦୀ
ବ�ିୟକର ିପାରନିାହା� ିକମି�ା ଉଚତି ମଲୂ� ମ� ପାଇପାରୁ ନାହା� ିଯାହାର ିଫଳେର ଚାଷ
ମ� ଅେନକ ଚାଷୀ ଛାଡ ିସାରେିଲଣି ଏହ ିକଥା ସରକାର�ର ନଜରକୁ ଆସଛି ିକ;ି ଉଚ�ି
ମଲୂ� େଦବାକୁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

Completed of Borewells under BGREI Scheme
U.D 745 . Shri Sukanta Kumar Nayak : Will the minister for
Agriculture And Farmers' Empowerment be pleased to state that :- A
good nos. of Borewells have been taken-up under BGREI Scheme for



enhancing irrigation potential in Nilgiri A/C area which are yet to be
Completed/Commissioned; will Government take steps for its
completion on priority ?
 

M. L. E (EV) Teacher ମାନ�ୁ �ାୟୀ ନଯୁି�ି
U.D ୭୪୬ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ୨୦୦୭ ମସହିାରୁ ୨୦୧୨ ମସହିା ମ�େର ନଯୁି�ି ପାଇ�ବା ଆଦବିାସୀ େଦନୖକି
ଟ୧୦୬�ା M. L. E (EV) Teacher ମାନ�ୁ ଚାକରିୀେର �ାୟୀ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର
ପଦେ�ପ େନଉଛ� ିକ;ି ଯଦ ିହଁ ଉ� M. L. E (EV) Teacher ମାନ�ୁ େକେବ ସ�ୁା
ଚାକରିେିର permanent କରାଯିବ ଜଣାେବ କ ି?
 

ବ�ିବଦି�ାଳୟେର ଅ�ୟନ କରୁ�ବା ଛା�ଛା�ୀ� ସଂଖ�ା
U.D ୭୪୭ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର �ବା ସରକାରୀ ଓ ଘେରାଇ ବ�ିବଦି�ାଳୟମାନ�େର ଅନ� ରାଜ� ଓ ବେିଦଶରୁ
େକେତ ସଂଖ�କ ଛା�ଛା�ୀ ଅ�ୟନ କରଥିା� ି ; େସହ ି ତୁଳନାେର ରାଜ�ର େକେତ
ଛା�ଛା�ୀ ଅନ� ରାଜ� ତଥା ବେିଦଶେର ଉ�ଶ�ିା କରୁଛ�,ି ଓଡଶିାର ସରକାରୀ ଓ
ଘେରାଇ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର ଅନ� ରାଜ� ତଥା ବେିଦଶରୁ ଆସ�ୁବା ଛା�ଛା�ୀ�
ନମିେ� ଉ��ି େକେତ ସ�ି �ତବିଷ� ଖାଲି ପଡୁଛ ି ବା େସହ ି ସଟିମାନ�େର ରାଜ�ର
ଛା�ଛା�ୀମାେନ ନାମ େଲଖାଉଛ� ି େସ ସ�କ�ୀତ ଗତ 5 ବଷ�ର ବଷ�ୱାରୀ ଓ
ବ�ିବଦି�ାଳୟୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି; େଦଶେର ଓଡଶିାକୁ ଉ� ଶ�ିାର ହ� ଭାେବ ପରଣିତ
କରବିାକୁ କଛି ି େଯାଜନା ��ୁତ କରାଯାଇଛ ିକ ିଏବଂ େସ େନଇ ସରକାରୀ ଓ ଘେରାଇ
ବ�ିବଦି�ାଳୟମାନ�େର କ ିକ ିଭି�ଭୂିମି ବକିାଶ କରବିାର ଆବଶ�କତା ରହଛି ିକହେିବ କ?ି
 

କେଲଜ ମାନ�େର �ବା ଛା� ଛା�ୀ� ସଂଖ�ା
U.D ୭୪୮ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
2014 ରୁ ଅଦ�ାବ� ରାଜ�ର ସରକାରୀ, ଘେରାଇ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଓ କେଲଜମାନ�େର
େକେତ ଛା�ଛା�ୀ ଅଛ�,ି େସମାନ� ପାଇଁ େକେତ ଶ�ିକ, କମ�ଚାରୀ ଆବଶ�କ େବାଲି
ଆକଳନ କରାଯାଇଛ,ି ବା�ବ େ��େର େକେତ �ାୟୀ ଓ େକେତ ଠକିା/ ଆଡାହ� ଅଛ�,ି
େସହପିର ି ଭି�ଭୂିମି ଯଥା : ଆବଶ�କ େ�ଣୀଗହୃ, କ�ୁ�ଟରକୃତ �ାଟ�କ�ା� ଓ ଡଜିଟିାଲ
ପାଠାଗାର, ବ�ିାନଗାର ଇତ�ାଦ ି େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର ବଗିତ ବଷ�ମାନ�େର େକେତ



ଅଥ� ବନିେିଯାଗ େହାଇଛ,ି େସ େନଇ ଜ�ିାୱାରୀ ଓ ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି ; େକେବ
ସ�ୁା ଭି�ଭୂିମିର ବକିାଶ ସହତି ସମ� ଖାଲି ପଦବୀେର �ାୟୀ ନଯୁି�ି େହବ େବାଲି ଆକଳନ
କରାଯାଇଛ ି ; ଜାତୀୟ ହାର ବେିଶଷ କର ିପେଡାଶୀ ରାଜ� ଆ� �େଦଶ, ପ�ିମବ�,
ଛତଶିଗଡ ତୁଳନାେର ଓଡଶିାେର ରାଜ�େର ଶ�ିକ-ଛା� ଅନୁପାତ େକେତ କହେିବ କ?ି
 

ବଭିି� �ରେର �ବା ବଦି�ାଳୟର ସଂଖ�ା
U.D ୭୪୯ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର �ାଥମିକ ଠାରୁ ଆଦଶ� ବଦି�ାଳୟ ପଯ��� େକଉଁ �ରେର େକେତ
ସଂଖ�କ ବଦି�ାଳୟ ରହଛି ି ; େକଉଁ �ରର ବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର କ ିକ ି�କାର ଓ ବଗ�ର
େକେତ ସଂଖ�କ ଶ�ିକ ନେିୟାଜତି େହାଇଛ� ିଏବଂ େସମାନ� ମ�େର ନୟିମିତ (�ାୟୀ)
ଓ ଠକିାଭି�େିର (ଅ�ାୟୀ) ଶ�ିକ� ଦରମା ବାବଦେର 2019-20 ଓ 2020-21 ବଷ�େର
େକେତ ଅଥ� ବେଜଟେର ବରାଦ େହାଇ�ଲା ଓ େକେତ ବ�ୟ େହାଇଛ ି; (ଖ) େକଉଁ �ରର
ବଦି�ାଳୟେର ଖାଲି�ବା ଶ�ିକ ପଦବୀ ସଂଖ�ା ସ�ତ ିେକେତ ରହଛି ି ; ଖାଲି�ବା ଶ�ିକ
ପଦବୀ ପରୂଣ କରାଗେଲ େକେତ ଅଥ� ଆବଶ�କ େହବ ଏ�ପାଇଁ 2021-22 ବେଜଟେର
େକଉଁ �ରେର ବଦି�ାଳୟ ନମିେ� େକେତ ସଂଖ�କ ଶ�ିକ�ୁ ଦରମା �ଦାନ ବାବଦେର
େକେତ ଅଥ� ବରାଦ େହାଇଛ ିତାହା ଜଣାଇେବ କ?ି
 

େମଧା ଛା�ଛା�ୀ�ୁ ଲାପଟ� ବ�ନ
U.D ୭୫୦ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
2014-15 ରୁ 2020-21 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ େମଧା
ଛା�ଛା�ୀ�ୁ ଲାପଟ� ବ�ନ କରାଯାଇଛ ି ଓ େସ�ମ�ରୁ ଘେରାଇ ଆବାସକି
ମହାବଦି�ାଳୟ ଓ ସରକାରୀ ମହାବଦି�ାଳୟରୁ ଉ�ୀ��� ସଂଖ�ା େକେତ ତାର ବଷ�ୱାରୀ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି ; (ଖ) ବଭିାଗ ତରଫରୁ େକଉଁ େମକ ଓ ମେଡଲ ଲାପଟ�
େକେତ ମଲୂ�ର �ୟ କରାଯାଇ�ଲା ; ସ��ୃ ଲାପଟ� ମ�ରୁ େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଲାପଟ�
େକଉଁ କାରଣରୁ ବ�ନ କରାଯାଇପାରନି�ଲା ଓ େସ�ପାଇଁ କାହାକୁ ଉ�ରଦାୟୀ
କରାଯାଇଛ ି ; ଆବ�ତି େହାଇନ�ବା ଲାପଟପକୁ �ୟ ମଲୂ� ଠାରୁ େକେତ କମେର ବ�ିି
କରାଯାଇ�ଲା ଓ ସ��ୃ ଲାପଟ� �ୟ ମଲୂ� ଠାରୁ କମ ଦରେର ବ�ିି େଯାଗଁୁ େକେତ �ତି
େହାଇଛ?ି
 



ବଭିି� େ�ଣୀଭୁ� ଶ�ିକ� ସଂଖ�ା
U.D ୭୫୧ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ େକେତ ଓ େକଉଁ େ�ଣୀଭୁ� ଶ�ିକ ଅଛ�,ି ଏମାନ�
ମ�ରୁ େକେତଜଣ�ର ସବ�ନମି� ଶ�ିାଗତ େଯାଗ�ତା ମା�କି ବା ତ�ୃଲ� ବା ତାଠାରୁ କ�,
େକେତଜଣ ପିଏଚଡ ି କରଛି�,ି ଅଣ ବଇିଡ ି ଶ�ିକ, ଶ�ିୟ�ୀ�ର ସଂଖ�ା େକେତ,
େସମାନ�ର ସବ�ନମି� ଓ ସବ�ା�କ େବତନ ହାର େକେତ, େବତନ ବାବଦେର �ତ ିମାସେର
େକେତ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ କରାଯାଉଛ ିଏ ସ�କ�ତ ଗତ 5 ବଷ�ର ବଷ�ୱାରୀ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ
ତଥ� େଦେବ କ ି ; ଜାତୀୟ ହାର ଓ ପେଡାଶୀ ଆ� �େଦଶ, ପ�ିମବ�, ଛତଶିଗଡ
ରାଜ�ମାନ� ତୁଳନାେର ରାଜ�େର ଶ�ିକ-ଛା� ଅନୁପାତ େକେତ ଏବଂ ଛା�ଛା�ୀ�
ଆବଶ�କତା ତୁଳନାେର ଆଉ େକେତ ଶ�ିକ�ର ଆବଶ�କତା ରହଛି,ି େକେବ ସ�ୁା େସହି
ଆବଶ�କତା ପରୂଣ କରବିାକୁ ସରକାର ଲ�� ର�ଛ� ିକହେିବ କ?ି
 

ଭ�କେର ଧାନ �ୟ ��ିୟା
U.D ୭୫୨ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଚଳତି ବଷ� ଭ�କ ଜ�ିାେର େକଉଁ ବ�କେର ଚାଷୀ� ଠାରୁ ଧାନ
�ୟେର େକେତ ସଫଳତା ହାସଲ େହାଇଛ ି ଓ ଧାନ �ୟ ��ିୟା େକେବ ସ�ୁା ପ�ୂ�ା�
େହବ?
 

ସମବାୟ ସଂ�ାକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ
U.D ୭୫୩ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଭ�କ ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ �ାଥମିକ େସବା ସମବାୟ ସମିତ ିଓ ସମବାୟ ସଂ�ା ଅଚଳ
ଅବ�ାେର ଅଛ ିତାହାକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ମ�� ଶୀତଳଭ�ାର �ତ�ିା
U.D ୭୫୪ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଭ�କ ଜ�ିାରୁ ଉ�ାଦତି ମ�� ସ�ଦର ସଂର�ଣ ପାଇଁ ଏକ ଉ�ତମାନର
ମ�� ଶୀତଳଭ�ାର �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ�
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 



ପି� ବହିନ ଓ ଉ�ତ ଧରଣର ଚାରା ଉ�ାଦନ
U.D ୭୫୫ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଭ�କ ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁଠାେର କୃଷ ିଓ ଉଦ�ାନ କୃଷ ିଫାମ� �ବା େବେଳ
ତାହାର ଉ�ତକିରଣ ସହ ପି� ବହିନ ଓ ଉ�ତ ଧରଣର ଚାରା ଉ�ାଦନ ପାଇଁ କ ି�ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

େ�ଣୀ ଗୃହ ପନୁଃନମି�ାଣ
U.D ୭୫୬ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଭ�କ ଜ�ିାର େକଉଁ �ାଥମିକ, ଉ� �ାଥମିକ ଓ ଉ� ବଦି�ାଳୟର େ�ଣୀ
ଗହୃ ଜରାଜୀ�� ଅବ�ାେର ଅଛ ିଏହାର ପନୁଃନମି�ାଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛି
?
 

କଳାହା�ି କେଲଜେର ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୭୫୭ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- କଳାହା�ି
ଜ�ିାର େକଉଁ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ�ା� କେଲଜେର ମ�ରୁ�ା� ଅ��, ବଭିି�
ବଭିାଗେର ବଭିି� ବଗ�ର ଅ�ାପକ, ବଭିି� ବଗ�ର କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ
ଖାଲିଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

କଳାହା�ିେର ଧାନ �ୟ
U.D ୭୫୮ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- କଳାହା�ି
ଜ�ିାର େକଉଁ ସମବାୟ ସଂ�ା ତରଫରୁ ଚଳତି ବଷ� େକେତ ପରମିାଣର ଧାନ�ୟ କରାଯାଇ
େକେତ ଲାଭ ବା �ତ ିେହାଇଛ ିଅବଗତ କରେିବ କ?ି
 

କଳାହା�ିେର ମ�� ସ�ଦର ଚାହଦିା
U.D ୭୫୯ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ବାଷ�କ େକେତ ମ�� ସ�ଦର ଚାହଦିା �ବାେବେଳ ଜ�ିାରୁ େକେତ
ମାଛ ଉ�ାଦନ େହଉଛ,ି ଜ�ିାକୁ ମାଛ ଉ�ାଦନେର ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ କରବିାକୁ କ ି �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

Final Pension ମ�ରୁ



U.D ୭୬୦ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- କଳାହା�ି ଜ�ିାରୁ 2020,2019,2018,2017 ଓ ତା ପବୂ�ରୁ ଅବସର େନଇ�ବା ଶ�ିକ
ଓ କମ�ଚାରୀ� ମ�ରୁ େକେତ ଜଣ�ର Final Pension ଓ ଅନ� ଅବସରକାଳୀନ େଦୟ
ମ�ରୁ େହାଇପାରନିାହ� �କାଶ କର ି ଏହାକୁ ତୁର� ମ�ରୁ ପାଇଁ ସରକାର କ ି �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି
 

ଅ�ାପକ� ଅବସରକାଳୀନ �ାପ� ମ�ରୁ
U.D ୭୬୧ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- କଳାହା�ି
ଜ�ିାରୁ 2015,2016,2017,2018,2019 ଓ 2020 ମସହିାେର ଅବସର େନଇ�ବା
ଅ�ାପକ ଓ କମ�ଚାରୀ� ମ�ରୁ େକେତ ଜଣ�ର ପ�ୂ�ା� େପନସ� ଓ ଅନ�
ଅବସରକାଳୀନ �ାପ� ମ�ରୁ େହାଇପାରନିାହ� �କାଶ କର ିଏହାକୁ ତୁର� ମ�ରୁ ପାଇଁ
ସରକାର �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ?ି
 

ବୀମାଭୁ� ମ��ଜୀବ�ି ସଂଖ�ା
U.D ୭୬୨ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କଟକ ଜ�ିାେର େକେତେଗାଟ ି �ାଥମିକ ମ��ଜୀବ ି ସମବାୟ ସମିତି
ମା�ମେର େକେତଜଣ ମ��ଜୀବ ିବୀମାଭୁ� େହାଇଛ� ି ; େସହ ିସମିତ ିଗୁଡକୁି ବଗିତ ତନିି
ବଷ�େର େକେତ ଋଣ, ସହାୟତା ଓ NCDC ଋଣ ମ�ରୁ େହାଇଛ ିଅବଗତ କରେିବ କ?ି
 

ମହଳିାମାନ�ୁ ଅ�କ ସଂଖ�ାେର ସମବାୟ ପରିସରଭୁ�
U.D ୭୬୩ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର
େକେତଜଣ ମହଳିା ସମବାୟ ସଭ�ଭୁ� େହାଇଛ� ିତନ��ରୁ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ,ି ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ,ି ପଛୁଆବଗ� ସଂଖ�ାଲଘ�ୁ ତାଲିକା ଜ�ିାୱାରୀ ଦଶ�ାଇ ମହଳିାମାନ�ୁ ଅ�କ
ସଂଖ�ାେର ସମବାୟ ପରସିରଭୁ� କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

କେଲଜ ପାଠାଗାର ଭି�ିଭୂମି ପାଇଁ ଅନୁଦାନ
U.D ୭୬୪ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ବଗିତ
ତନି ି ବଷ�େର କଟକ ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ କେଲଜର ପାଠାଗାର ଭି�ଭୂିମି ପାଇଁ େକେତ
ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ �ଦାନ କରାଯାଇଛ?ି
 



ହ�ି ିଓ ସଂ�ତୃ ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୭୬୫ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର ମ�ରୁୀ �ା� ହ�ି ି ଓ ସଂ�ତୃ ଶ�ିକ ସହ େତଲୁଗୁ, ବ�ଳା, ଉ��ୁ ଶ�ିକ
ପଦବୀରୁ େକେତ ଶ�ିକ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି ଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

କନକିା ପାଠାଗାରର ସ�ସାରଣ
U.D ୭୬୬ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
େରେଭନସା ବ�ି ବଦି�ାଳୟର କନକିା ପାଠାଗାରର ସ�ସାରଣ , ଆଧୁନକିୀକରଣ ସହ
ଏହାକୁ ଇ. ପାଠାଗାରେର ପରଣିତ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ ଅଛ ିକ,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ
ଏହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଆଇନ ବ�ି ବଦି�ାଳୟ �ତ�ା
U.D ୭୬୭ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡ଼ଶିାେର
ଆଇନ ବ�ି ବଦି�ାଳୟ �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ବଚିାର କରୁଛ� ିକ,ି ଯଦ ିଉ�ର ହଁ
ହୁଏ େତେବ ଏହ ିବ�ି ବଦି�ାଳୟକୁ ବାେଲ�ର ଠାେର �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ ନ�ି� ିକରେିବ
କ ି?
 

ଉେଦ�ା�ା�ୁ ଋଣ �ଦାନ
U.D ୭୬୮ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଓଡ଼ଶିାେର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତାଟ ିକୁକୁଡା ଓ ବତକ ଫାମ� େକେତ ଜଣ ଯୁବକ ବା
ଯୁବତ ିପରଚିାଳନା କରୁଛ� ିତାହାର ଏକ ଜ�ିାୱାରୀ ସଂଖ�ା �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଏ�େର
ଆଥ�କ ଦୃ�ିରୁ ଉେଦ�ା�ା ମାନ�ୁ କଣ କଣ ସାହାଯ� ବା ଋଣ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ ିତାହା
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଧାନ କଣିାର �ସ�
U.D ୭୬୯ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଚଳତି ବଷ�
େକଉଁ ଜ�ିାକୁ ଧାନ ସଂ�ହ ପାଇଁ େକେତ Target ଦଆିଯାଇଅଛ ିତାହା ଜଣାଇବା ସହତି
31.01.2021 ପଯ��� ବାେଲ�ର ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କେର େକେତ ଧାନ ସଂ�ହ



କରାଯାଇଅଛ ିତାହା ଉେ�ଖ କରେିବ କ,ି ଏହା ସତ କ,ି ଚାଷୀମାେନ ଟୁକ� ପାଇ�େଲ ମ�
ନ�ି�ାରତି ତାରଖିେର ତା�ର ଧାନ କଣିା ଯାଇପାର ିନାହ�, ଯଦ ିହଁ େତେବ ଏପର ିେହବାର
କାରଣ କଣ ?
 

�େଫସର ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୭୭୦ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡ଼ଶିାେର
େକେତାଟ ିସରକାରୀ ବ�ି ବଦି�ାଳୟ ରହଛି ିଏବଂ େକଉଁ ବ�ି ବଦି�ାଳୟେର େକଉଁ େକଉଁ
ବଷିୟ ପାଇଁ ସରକାର ମ�ରୁ େଦଇଛ� ିତାହାର ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ କରବିା ସହତି ଏହି
ସବୁ ବଷିୟ ପାଇଁ େକେତଜଣ Professor, Associate Professor ଏବଂ Assistant
Professor କାଯ��ରତ ଅଛ� ିଏବଂ େକେତାଟ ିପଦବୀ ଖାଲି ରହଛି ିତାହା ଜଣାଇେବ କ,ି
ଖାଲି�ବା ପଦବୀଗୁଡକୁି େକେତ ଦନି ମ�େର ପରୂଣ କରେିବ ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ମ��ଜବିୀ�ୁ ସରୁ�ା �ଦାନ
U.D ୭୭୧ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଓଡ଼ଶିା ଉପକୂଳେର ହାରାହାର ିମାସକୁ େକେତ ସମ�ୁ ମାଛ ଧରାଯାଉ ଅଛ ିତନ��ରୁ
ଓଡ଼ଶିା େଲାକମାନ�ର ଚାହଦିା େମ�ାଇବା ପାଇଁ େକେତ ଆବଶ�କ ଜଣାଇବା ସହତି
ଆବଶ�କତା ଠାରୁ ଅଭାବ �େଲ ତାହା ପରୂଣ କରବିା ପାଇଁ କ ି �କାର ବ�ବ�ା
କରାଯାଉଅଛ,ି 2019 ଏବଂ 2020 ଓଡ଼ଶିା ସମ�ୁ ଉପକୂଳ ବ��ୀ ଅ�ଳେର ଓଡ଼ଆି ମ��
ଜବିୀ ମାନ�ର ବାହାର ରାଜ� ଓ େଦଶର େଲାକମାେନ କ ି�କାର �ତ ିକରଛି� ି ତାହା
ଉେ�ଖ କରେିବ କ,ି ଏ�ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ଏମାନ�ୁ ସରୁ�ା େଦବାପାଇଁ କଣ
କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରଛି� ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଅ�� ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୭୭୨ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ �ା� ମହାବଦି�ାଳୟେର ମ�ରୁୀପା� ଅ��,
େକଉଁ ବଭିାଗ ଓ ବଗ�େର �ବା ଅ�ାପକ ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି
ତାହାର କେଲଜୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ଏହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

�ାଥମିକ େସବା ସମବାୟ ସମିତ ିଗଠନ



U.D ୭୭୩ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କର େକଉଁ �ାମ ପ�ାୟତେର �ାଥମିକ େସବା ସମବାୟ ସମିତି
ଗଠନ େହାଇ ନାହ� �କାଶ କର ି�େତ�କ �ାମ ପ�ାୟତେର �ାଥମିକ େସବା ସମବାୟ
ସମିତ ିଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

�ାଣୀଧନ ଚକି�ିା େକ� �ତ�ିା
U.D ୭୭୪ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ମ�� ଓ ପଶ ୁସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କର େକଉଁ �ାମ ପ�ାୟତେର �ାଣୀଧନ
ଚକି�ିା େକ� େଖାଳାଯାଇନାହ� �କାଶ କର ି ଏହା େଖାଲିବାକୁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

ପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୭୭୫ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର ମ�ରୁୀ�ା� �ାଣୀ ଚକି�ିକ, ସହକାରୀ �ାଣୀ ଚକି�ିକ,
�ାଣୀଧନ ନରିୀ�କ, �ାଣୀଧନ ସହାୟକ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି ଓ ତାହା
ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୭୭୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର ମ�ରୁୀ�ା� କୃଷ,ି ଉଦ�ାନ, ମ�ୃକିା ସଂର�ଣ ଅ�କାରୀ
ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ େକଉଁ ବଗ�େର େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ମାଛ ଚାହଦିା ପରିମାଣ
U.D ୭୭୭ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ମାଛ ଚାହଦିା ପରମିାଣ େକେତ, ଚାହଦିା ମତୁାବକ େକେତ ମଧୁର
ଜଳ ମାଛ ଓ ଲୁଣି ମାଛ େଦନୖକି ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛ ିସେ� ସେ� େକଉଁଠାରୁ େକେତ
ବାହାର ରାଜ�କୁ ର�ାନୀ େହଉଛ ି , ଏହାର ସଠକି ତଥ� ସରକାର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି
ଏ�େର �ାବଲମ�ୀ େହବାପାଇଁ େଯାଜନା କଣ ?
 



େକଡର ଭି�ିେର ନଯୁି�ି ପାଇ�ବା �ଧାନ ଶ�ିକ� ସଂଖ�ା
U.D ୭୭୮ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଚଳତି ବଷ� ରାଜ�େର େକଡର ଭି�େିର (Senior SES) �ଧାନ ଶ�ିକ
ଭାବେର େକେତ ଜଣ ଏପଯ��� ନଯୁି�ି ପାଇେଲ ଏହାର ସଂଖ�ା େକେତ, ଏେବ େକେତ
ଜଣ ନଯୁି�ି ପାଇବାକୁ waiting list େର ଅଛ�,ି େସମାନ�ୁ େକେବ ସ�ୁା ନଯୁି�ି ଦଆିଯିବ
ସରକାର ଏହାର ସଠକି ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ବଦି�ାଳୟ ବ� େହବା ସ�କ�େର
U.D ୭୭୯ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର Non-schedule ବ�କ ମାନ�େର �ାଥମିକ, ଉ� �ାଥମିକ
ବଦି�ାଳୟେର େକେତ ବାଳକ-ବାଳକିା �େଲ ବଦି�ାଳୟ ବ� େହବ ନାହ� ଓ େକଉଁ �କାର
�ତବି�କ �େଲ କ� ପିଲା�େଲବ ି ବଦି�ାଳୟ ବ� ନେହାଇ ରହବି ଏବଂ ଜ�ଲ
ଇଲାକାେର ହାତୀ, ବାଘ, ଭାଲୁ ବଚିରଣ କରୁ କରୁ ସମୟ ସମୟେର ଜନବସତ ିଆଡକୁ
ଚାଲିଆସ�ୁବା ଓ ଏପର ି ବନ��ାଣୀ ବଚିରଣ କରୁ�ବାେବେଳ ବଦି�ାଳୟେର କ�
ପିଲା�େଲ ବ ିବଦି�ାଳୟ ରଖାଯିବ, େସ�େନଇ ସରକାର�ର ନେି��ଶ ନାମା କଣ ?
 

ଭି�ିଭୂମି ସଦୃୁଢ ନମିେ� ରୁସାରୁ ମିଳ�ିବା ଅଥ�ର ପରିମାଣ
U.D ୭୮୦ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଜାମଶୁଳ ି ବ�ା ବ�କ ଅ�ଗ�ତ ଲ�ୀ ନାରାୟଣ ମହା ବଦି�ାଳୟ (L. N. College) ଓ
ଜେଳ�ର ବ�କ ଅ�ଗ�ତ ଦୀନକୃ� ମହାବଦି�ାଳୟ (D.K. College) େକଉଁ ବଷ�େର
ଭି�ଭୂିମି ସଦୃୁଢ ନମିେ� େକେତ ଅଥ� ରୁସାରୁ ମିଳ�ିଲା, ଅଦ�ାବ� େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ
ଖ�� େହାଇସାରଲିାଣି, ଏହାର ସବେିଶଷ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି ଏ�ଲାଗି
ସରକାର�ୁ େକେତ ଟ�ାର UC ମିଳସିାରଛି,ି େକେବ ସ�ୁା ସମଦୁାୟ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ
େହବ, ସରକାର ଅ��ମାନ�ୁ କଣ ନେି��ଶ େଦେବ ?
 

�େତ�କ �ାମ ପ�ାୟତେର େସବା ସମବାୟ ସମିତି
U.D ୭୮୧ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର �େତ�କ �ାମ ପ�ାୟତେର େସବା ସମବାୟ ସମିତ ିେଖାଲାଯିବା ପାଇଁ ସରକାର
ନୀତଗିତ ନ�ି� ି େନଉଛ� ିକ,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଏ�ଲାଗି guideline/circular କ'ଣ



ଏହାର ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି ଏକା�କ �ାମ ପ�ାୟତ ପାଇଁ େଗାଟଏି କମି�ା
େଗାଟଏି �ାମ ପ�ାୟତେର ଏକା�କ େସବା ସମିତ ି�େଲ େସ�େର ସରକାର�ର ନେି��ଶ
ନାମ କଣ ରହବି ?
 

ଆଦଶ� ବଦି�ାଳୟେର ଖାଲି�ବା Post
U.D ୭୮୨ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶ� ବଦି�ାଳୟେର (OAV) ସବ�େମାଟ େକେତ Post ଖାଲିଅଛ,ି KBK
ଅ�ଳକୁ ଅ�ା�କାର ଭି�େିର Post ଗୁଡକି Fill up କରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

40 େହକ�ରରୁ ଅ�କ ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ
U.D ୭୮୩ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- (କ) ମ. ରାମପରୁେର 152, ନଲ�ାେର 126, େକସ�ିାେର 49, Soil
Conservation Project, Water shed ଜରଆିେର 2009 ରୁ 2019 ଜୁନ ମାସ ପଯ���
�ଲା, ବ��ମାନ ଆଉ େକେତ Project ବୃ� ି େହାଇଅଛ ିଉପେରା� ବ�କ ମାନ�େର ଏ
ଭିତରୁ 40 େହକ�ରରୁ ଅ�କ ଜମିକୁ ଜଳେସଚତି େହାଇ�ବା Project ର ନାମ ସହତି
ଜଣାଇେବକ,ି (ଖ) ଉପେରା� Project ମାନ�ରୁ େକେତାଟ ି କାଯ���ମ ଅଛ ି ଏବଂ
େକେତାଟ ି କାଯ���ମ ନାହ� ଜଣାଇେବକ ି ଏବଂ 2019-20, 2020-21 ଆଥ�କ ବଷ�େର
େକଉଁ େକଉଁ Project ର ଉ�ତକିରଣ ପାଇଁ Project wise େକେତ ଅଥ� ଦଆିଯାଇଅଛି
ଏବଂ MGNREGA େର େକେତାଟ ିକାଯ�� ନଆିଯାଇଛ ିଜଣାଇେବକ?ି
 

ପଶୁ ସଂପଦର ଖାଦ� ବାବଦ ଅଥ�ର ପରିମାଣ
U.D ୭୮୪ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାକୁ େକେତ ଅଥ� ପଶୁ ସଂପଦର ଖାଦ�,େମଡସିନି ବାବଦେର
େକେତ ଅଥ� 2019 2020, 2020 2021େର ଖ�� େହାଇଛ,ି ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବକ,ି
େସହପିର ିକଳାହା�ି ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ L.I. Centre(Livestock Inspector) କୁ
ଏହ ି ବାବଦେର େକେତ ଅଥ� ଦଆିଯାଇଛ ି ଓ େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଛ ି centrewise
ଜଣାଇେବକ?ି
 

ମ�� ଚାଷ ପାଇଁ Impute Assistance



U.D ୭୮୫ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- (କ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନମ�ଳୀର େକେତାଟ ି women SHG Group କୁ ମ�� ଚାଷ
କରାଯିବା ପାଇଁ Impute Assistance ସହତି େକେତାଟ ିG.P. tank ମ�� ଚାଷ ପାଇଁ
ଦଆିଯାଇଛ ି ତାର �ାନର ନାମ ସହତି ତାଲିକା େଦେବକ,ି (ଖ) େସହପିର ି ନଲ�ା
ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର ଅେନକ ଜଳେସଚନ ବଭିାଗର Soil Conservation ର Reservoir
M.I. Reservoir ଏବଂ ସମ� Irrigation project ଭିତରୁ େକଉଁ େକଉଁ ଜଳେସଚନ
ବଭିାଗ ସହତି agreement କରଛି� ିଜଣାଇେବକ?ି
 

ପାଠ��ମ ପଢାଯିବା ସଂପକ�େର
U.D ୭୮୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- CBSE, ICSC, Secondary Board +2 Council ଏ ସମ��ୁ େନଇ ଚଳତି
ବଷ�ର syllabus ଅନୁଯାୟୀ େଯଉଁ ପଯ��� ପାଠ��ମ ପଢାଯାଇଛ ିେସହ ିଅନୁସାେର ନା
ସଂପ�ୁ� syllabus ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ��ମ େହବ ଏହାକୁ ନଜରେର ର� ବଭିାଗ
ଛା�ଛା�ୀମାନ� ପାଇଁ କ ିବଚିାର କରଛି� ିଜଣାଇେବକ?ି
 

ଅନୁେଗାଳ ସରକାରୀ �ୟଂ ଶାସତି ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ଏକକ ବ�ିବଦି�ାଳୟର ମାନ�ତା
U.D ୭୮୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଅନୁେଗାଳ ସରକାରୀ �ୟଂ ଶାସତି ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ଏକକ ବ�ିବଦି�ାଳୟର ମାନ�ତା
େଦବାକୁ ସରକାର� ��ାବ େକେତ ଦୂର ଅ�ଗତ ି େହାଇଛ ି ଓ ଏହା େକେବସ�ୁା
କାଯ��କାରୀ େହବ?
 

େଜବୖକି ସାର �ତ ିଆକୃ� ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୭୮୮ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ରାସାୟନକି ସାର ବଦଳେର େଜବୖକି ସାର �ତ ିଚାଷୀ�ୁ ଆକୃ�
କରବିାକୁ �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ହ�ି ିଶ�ିାର �ସାର ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୭୮୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ରାଜ�ର ହ�ି ିଶ�ିାର �ସାର �ଚାର ପାଇଁ ସରକାର କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ



କରୁଛ�?ି
 

ଅନ� ବଦି�ାଳୟେର ଶ�ିକ� ନେିୟାଜନ
U.D ୭୯୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- 2024 ମସହିାରୁ ପିଲା ସଂଖ�ା �ାସ େହତୁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କ �ା�
ଉ�ବଦି�ାଳୟ ଓ ବାଳକିା ଉ� ବଦି�ାଳୟକୁ ବ� କର ି ଦଆିଯାଇଛ ି େସହ ି ବଦି�ାଳୟେର
କାଯ��ରତ େକଉଁ �ଧାନଶ�ିକ, ଶ�ିକ, ଶ�ିୟ�ୀ ଓ ଅନ� କମ�ଚାରୀ�ୁ େକଉଁ
ବଦି�ାଳୟେର ନେିୟାଜତି କରାଯାଇଛ ି େକଉଁମାନ�ୁ େକଉଁ କାରଣରୁ ନେିୟାଜତି
କରାଯାଇନାହ� �କାଶ କର ିନେିୟାଜତି େହାଇନ�ବା ଶ�ିକ କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ ଅନ� ବ�କ
�ା� ବଦି�ାଳୟେର ନେିୟାଜନ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି
 

ସମ�ଲପରୁ ବ�ିବଦି�ାଳୟେର ଅ�ାପକ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୭୯୧ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ସମ�ଲପରୁ ବ�ିବଦି�ାଳୟେର େକଉଁ ବଭିାଗେର େକଉଁ ବଗ�ର େକେତ ଅ�ାପକ ଓ କମ�ଚାରୀ
ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି�କାଶ କର ିତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

�ାୟୀ ଅ�� ନଯୁି�ି
U.D ୭୯୨ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର
�ବା ସମ� Autonomous college େର �ାୟୀ ଅ�� ନ�ବା ସତ�କ,ି ଉ�ର ହଁ
େହେଲ ଏହା େକେବସ�ୁା ପରୁଣ କରାଯିବ, ତତସହତି Autonomous college
ମାନ�େର ବ�ିବଦି�ାଳୟ ପର ି P.G. courses ପଢାଯାଉ�ବାରୁ ବଭିି� ବଭିାଗେର
Professor, Reader ପଦବୀ ପରୁଣ କରାଯାଇ Quality Education ସହତି
Research Programme ଶ�ିାଦାନ କରାଯାଉଛକି,ି ଶ�ିା ଦାନେର ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଓ
Autonomous college ମ�େର ପାଥ�କ� କଣ, ରାଜ�େର �ବା �ୟଂଶାସତି
ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ଏକକ ବ�ିବଦି�ାଳୟେର ପରଣିତ କରବିାକୁ ନ�ି� ିେନେବକ?ି
 

ଲାଭେର ଚାଲୁ�ବା ସମବାୟ ସମିତି
U.D ୭୯୩ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଭ�କ
ଜ�ିାେର େକେତାଟ ି କୃଷ ି େସବା ସମବାୟ ସମିତ ି ଲାଭେର ଚାଲୁଛ,ି େଯଉଁ େକେତାଟି



ସମବାୟ ସମିତ ି�ତେିର ଚାଲିଛ ିତାର କାରଣ ଅନୁସଂଦାନ ସହତି ତାର �ତକିାର ବ�ବ�ା
େହାଇଛକି,ି େକେତକ େସବା ସମବାୟ ସମିତେିର �ାୟୀ Secretary, Asst. Secretary
ପଦବୀ ଖାଲିପଡ�ିବା ସତ�କ,ି କୃଷ ି େସବା ସମବାୟ ସମିତରି ଚାଷୀମାନ� �ତି
କାଯ��ାବଳୀ ସଂପକ�େର ସଚୂନା େଦେବକ?ି
 

ମ�� ଚାଷର ଉ�ତି
U.D ୭୯୪ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ଚାଷେର ଓଡଶିା ରାଜ� ପଛୁଆ ଏହା େକେତ ଦୂର ସତ�,
ମ�� ଚାଷର ଉ�ତ,ି ସଂ�ସାରଣ ସହ ମ��ଜୀବମିାନ�ର ଜୀବକିା ଓ ସାମାଜକି ନରିାପ�ା
ଏବଂ ନୂତନ ନଯୁି�ି େ��େର ଓଡଶିାର ମ��ନୀତ ି2015 େକେତ ଦୂର ସହାୟକ େହାଇଛ,ି
ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ େକେତ େହକ�ର ପରମିିତ ମଧୁର ଜଳ ଉ� ଅଛ ିଓ ରାଜ�େର େକେତ
େମ�କି ଟନ ମାଛ ଉ�ାଦନ େହଉଛ ିଏବଂ ରାଜ� େଲାକ� ଚାହଦିାକୁ େମ�ାଇ ପାରୁଛ ିକ ିନା
ଏହା ଉପେର ଏକ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନା କରେିବକ?ି
 

ବଦି�ାଳୟଗୁଡକୁି merge କରିବାର ନୟିମ
U.D ୭୯୫ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଆବଶ�କୀୟ ଛା�ଛା�ୀ ସଂଖ�ା ଅଭାବରୁ ରାଜ�େର େକେତାଟ ି elementary ଓ
secondary school �ୁ ଚଳତି ଶ�ିା ବଷ�ଠାରୁ ବ� କରେିଦବା ପାଇଁ ନ�ି� ିେନଇଛ�ି
ତାର ଏକ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନା କରେିବକ,ି ସରକାର େକଉଁ ନୟିମ ଆଧାରେର
ବଦି�ାଳୟଗୁଡକୁି merge କରୁଛ� ିଅଥବା ବ� କରୁଛ� ିଓ ଏହ ିବଦି�ାଳୟମାନ�େର �ବା
ଭି�ଭୂିମିର ଭବଷି�ତ କଣ?
 

କାଳଆି ଏବଂ ବଳଆି େଯାଜନାର ବବିରଣୀ
U.D ୭୯୬ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ରାଜ�େର କାଳଆି େଯାଜନା ଓ ବଳଆି େଯାଜନାର ଲ�� ଓ ଉେ�ଶ� େକେତ ଦୂର
ସା�ତ େହାଇଛ ିତାର ଏକ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନା କରେିବକ,ି ଉଭୟ େଯାଜନାେର େକେତ
ଚାଷୀ ଉପକୃତ େହାଇଛ�,ି entitled ଚାଷୀ ଏହ ିେଯାଜନାେର ପରସିରଭୁ� େହାଇନ�େଲ
ତାକୁ କପିର ିପରସିରଭୁ� କରାଯିବ କହେିବକ?ି
 



�ାଥମିକ ଶ�ିାେର �ପ ଆଉଟ
U.D ୭୯୭ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- କେରାନା ପେର �ାଥମିକ ଶ�ିାେର �ପ ଆଉଟ ବଢବିାର ଭୟ ଶ�ିାବତିମାେନ �କାଶ
କର�ିବାେବେଳ ରାଜ� ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଉଛ�?ି
 

ଶ�ିାର ମାନ�ାସ ଭରଣା ପାଇଁ େଯାଜନା
U.D ୭୯୮ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଖରାଛୁଟେିର ସରକାର �ତ� ପାଠପଢା କାଯ���ମ କର ିଦଶମ େ�ଣୀ�ୁ ଉ�ୀ��
ଛା�ଛା�ୀମାନ� ଶ�ିାର ଗୁଣା�କ�ର ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏ ବଷ� େଯାଜନା କରୁଛ� ିକ,ି ଯଦି
ନଁା େତେବ କେରାନା େଯାଗଁୁ ଶ�ିାର ମାନ�ାସ ଭରଣା ପାଇଁ ସରକାର 2021-2022 ଶ�ିା
ବଷ� ପାଇଁ କଣ େଯାଜନା କରୁଛ�?ି
 

ଖାଲି େପା�ର ସଂଖ�ା
U.D ୭୯୯ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ କେଲଜେର େକେତ େପା� ଖାଲିପଡଛି,ି େମାଟ ଖାଲି ପଡ�ିବା
େପା� ମ�ରୁ େକଉଁ ବଭିାଗେର େକେତ େପା� ଅଛ?ି
 

�ତ�ି� କୁକୁଡା ଚାଷ
U.D ୮୦୦ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- କେରାନା େଯାଗଁୁ େକେତ କୁକୁଡା ଚାଷୀ ରାଜ�େର �ତ�ି� େହାଇଛ�,ି �ତରି
ପରମିାଣ େକେତ, ଏଦଗିେର ସରକାର କ ିକ ିସହାୟତା �ଦାନ କରଛି�?ି
 

େପାଖରୀେର ମାଛଚାଷ ପାଇଁ ଇନପଟୁ ସହାୟତା �ଦାନ
U.D ୮୦୧ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- 20 - 21 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ମହଳିା �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ�
େପାଖରୀେର ମାଛଚାଷ ପାଇଁ ଇନପଟୁ ସହାୟତା �ଦାନ କରାଯାଇଛ;ି େକେତମହଳିା
ଉପକୃତ େହାଇଛ� ିଓ େକେତ ଟ�ା ଏ ବାବଦେର ଖ�� େହାଇଛ ି?
 

ନୂତନ କୃଷ ିଆଇନର �ଭାବ
U.D ୮୦୨ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ



କର ିକହେିବ କ ି :- େକ�ସରକାର ଆଣି�ବା ନୂତନ କୃଷଆିଇନ�ାରା ରାଜ�ର ଚାଷୀମାେନ
କ ି�କାର �ଭାବତି େହେବ ଅଥ�ାତ ଲାଭବାନ ଓ �ତ�ି� େହେବ ; ରାଜ�ସରକାର କି
�କାରର ଦୃ�ିେର ଏହ ିଆଇନକୁ େଦଖଛୁ� ିଏବଂ େକ� ସରକାର� ଏପର ିପଦେ�ପକୁ
ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ବରୁି�ାଚରଣ କରୁଛ� ିକ ି ; ତାହାର ଭି� ିକଣ; ଏହାକୁ �ତ�ାହାର ପାଇଁ
େକ�ଉପେର ରାଜ�ସରକାର ଚାପ ପକାଇେବ କ ି?
 

ଜୟପରୁଠାେର େସୖନକି �ଲୁ �ାପନ
U.D ୮୦୩ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େକ� ସରକାର ଇତମି�େର ଆଉ ନୂତନ 100 ଟ ି େସୖନକି �ଲୁ �ାପନ
କରବିାପାଇଁ ନ�ି� ିେନଇଛ�;ି ଏହ ିନୂତନ 100 ଟ ିେସୖନକି �ଲୁ ମ�ରୁ ଓଡ଼ଶିାକୁ େକେତାଟି
�ଲୁ ମିଳବି ଏବଂ ଓଡ଼ଶିାକୁ ମିଳବିାକୁ �ବା େସୖନକି�ଲୁ ମ�ରୁ େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର
ଜୟପରୁଠାେର ଏକ �ଲୁ �ାପନ ନମିେ� ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ହାଇ�ଲୁେର େହଡ଼ମା�ର ନଯୁି�ି
U.D ୮୦୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଚଳତି 2021 ବଷ�ର ମା�କି ପରୀ�ାର ��ୁତ ିଆର� େହାଇଯାଇ�ବାେବେଳ
େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର େକେତ ହାଇ�ଲୁେର େହଡ଼ମା�ର ନାହା� ି ; ତାହା�ାରା
ପରୀ�ାଥ�ୀମାେନ �ଭାବତି େହେବ କ ିବାରମ�ାର �ତଶିତୃ ିେଦଇ ସରକାର ଏହ ିଜ�ିାେର
ହାଇ�ଲୁ େହଡ଼ମା�ର ନଯୁି�ି େଦଉନ�ବାର କାରଣ କଣ ?
 

ପଣପଣା େସବା ସମବାୟ ସମିତେିର ଦୁନ�ୀତି
U.D ୮୦୫ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ବାେଲ�ର ଜ�ିା ବାହାନଗା ବ�କର ପଣପଣାଠାେର ଚାଲୁ�ବା ପଣପଣା େସବା ସମବାୟ
ସମିତ ି (Service Co-operative Society) େର ବ�ାପକ ଦୁନ�ୀତ ି େଦଖା େଦଇ�ବା
କଥା ସରକାର ଜାଣ� ିକ,ି ଏହ ିସମବାୟ ସମିତେିର ଜମା ର��ବା ଶହ ଶହ ଜମାକାରୀ�
ଅଥ� ହରଲୁିଟ େହାଇଯାଇଛ ି କ ି ; ଏହାର ନରୂିପଣ ପାଇଁ �ତ� Audit କରାଯିବ କ;ି
ଜମାକାରୀମାନ�ୁ େସମାନ�ର ଅଥ� େଫରବିା ପାଇଁ ତୁର� ବ�ବ�ା େହବ କ ି?
 

ଖରିଫ ଧାନ କଣିିବା ସ�କ�େର



U.D ୮୦୬ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�ର ଧାନଚାଷୀ�ଠାରୁ ଖରଫି ଧାନ କଣିିବା ପାଇଁ ସରକାର
�ତଶିତୃବି� େହାଇ�ବା େବେଳ ବହୁଚାଷୀ�ୁ ଚ�ା�କର ି ବାଦ ଦଆିଯାଇଛ ି କ ି ;େକବଳ
େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀବାଦ ପଡ଼ଛି� ିକ ିଏବଂ ମ�ି ବ�ବ�ା ଓ େଟାେକନ
�ଦାନ ବ�ବ�ାକୁ େକାହଳ କର ିସବୁ ଚାଷୀ�ୁ ନ�ାୟ ଦଆିଯିବ କ ି?
 

ମାମଲାୱାରୀ Status Report
U.D ୮୦୭ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଅ�ାପକ ପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ ଶ�ିାଗତ େଯାଗ�ତା Master Degree ସହ 2nd Class
Bachelor Degree କୁ ବା�ତା କର ିଓଡ଼ଶିା ଶ�ିା େସବା ଆଇନର ବରୁି�ାଚରଣ କରବିା
ଫଳେର େକଉଁ େକଉଁ �ାଥ�ୀ ଅସେ�ାଷ �କାଶ କର ି ମାନ�ବର େକାଟ�� �ାର�
େହାଇଅଛ� ିମାମଲାୱାରୀ Status Report ସହ ସରକାର�ର ମତାମତ େଦେବ କ ି ;
େଯେହତୁ ଏହ ି ନୟିମ ବହ�ଭୁତ େଯାଗ�ତାକୁ ସରକାର ମାନ ି େନଇ Withdraw
କରସିାରେିଲଣି େତଣୁ ମାନ�ବର େକାଟ��ଠାେର Pending �ବା ଏହ ି �ସ�ର ସମ�
ମାମଲାର ତୁର� ସମାଧାନ କର ିେଯାଗ� �ାଥ�ୀମାନ�ୁ େକେବ ସ�ୁା ନଯୁି�ି େଦଇ ନ�ାୟ
�ଦାନ କରବିାକୁ ପଦେ�ପ େନେବ ?
 

Incentives �ଦାନ
U.D ୮୦୮ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- (କ) ରାଜ�େର �ବା Govt. School / Govt. New School/ Govt.
Upgraded School ମାନ�ୁ ବାଷ�କ Rs. 50,000 ଓ Rs. 25.000 incentives େଦବା
ସହ ଛା� ଛା�ୀମାନ�ୁ ସାଇେକଲ, େଯାତା ଓ େପାଷାକ ଦଆିଯାଉ�ବା େବେଳ Aided
School Block Grant School ର ଛା� ଛା�ୀମାନ�ୁ େକବଳ ସାଇେକଲ େଦଇ
େଯାତା ଓ େପାଷାକରୁ ବ�ତି କରବିାସହ ସ��ୃ �ଲୁକୁ ବାଷ�କ Rs. 50.000 ଓ Rs.
25.000 ଟ�ାର incentives ଦଆିଯାଉ ନ�ବା ଅଭିେଯାଗ ସତ� କ;ି ଯଦ ିଉ�ର ହଁ ହୁଏ
େତେବ ରାଜ�ର ସମ� ନାଗରକି�ୁ ସରକାର ସମାନ ଦୃ�ିେର ନ େଦ�ବା ଏକ ସାଂଘାତକି
ଅଭିେଯାଗ ନୁେହଁ କ;ି (ଖ) ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ, େଯାତା ଓ େପାଷାକରୁ ବ�ତି �ବା Aided



School ଓ Block Grant School େସମାନ�ର ଛା� ଛା�ୀ�ୁ ତୁର� ସବୁଧିା
େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ଧାନକଣିାେର ��ତା ର�ା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୮୦୯ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର 2020 - 21 ମସହିାର ଖରଫି ଋତୁେର �ରିୀକୃତ
ଧାଯ��ଲ� ଅନୁଯାୟୀ େକେତ Quintal FAQ ମାନର ଓ େକେତ Quintal Non- FAQ
ମାନର ଧାନଆଜ ିପଯ��� ସଂ�ହ କରଛି� ିେଟାକନୱାରୀ, ମ�ିୱାରୀ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ଚାଷୀ�
ତାଲିକା େଦେବ କ;ି (ଖ) Non FAQ ମାନର ଧାନ କହ ିଚାଷୀ�ଠାରୁ Quintal �ତ ି 5
k.g ରୁ . 10 kg. ଧାନ କଟନକିର ିଓ ବନିା Stock Entry େର ଚାଷୀକୁ ଏହ ିଧାନର ମଲୂ�
ଦଆିଯାଉନ�ବା �ସ�େର ସରକାର େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁ ମ�ିରୁ ଚାଷୀ ତଥା ବଭିି� ବ��ି,
ଅନୁ�ାନ, ରାଜେନତୖକି ଦଳରୁ େକେତାଟ ିଅଭିେଯାଗ ପାଇଛ� ିଏହ ିଅଭିେଯାଗର ତଥ�ସହ
ଅନୁସ�ାନ ରେିପାଟ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ;ି ବଧିାନସଭାର ଗହୃକମିଟ ିଗଠନ କର ିଏହି
ସମ� ଅଭିେଯାଗ ସହ େଟାକନ �ାରା ଧାନବ�ିୀରୁ ବ�ତି ବାଷୀ�ର ଅଭିେଯାଗର
ସତ�ାସତ� ଅନୁସ�ାନ କର ିଧାନ କଣିାର ��ତା ର�ା କରେିବ କ ି?
 

ଧାନ Storage କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୮୧୦ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ)
ରାଜ�େର 2020- 21 ମସହିାର ଖରଫି ଋତୁେର ଧାନ ସଂ�ହ କର ିStorage କରବିା ପାଇଁ
State Warehouse ର Storage Capacity ଓ ରାଜ�େର �ବା PACS ମାନ�ର
Godown ର Capacity ତଥା Rice Mill ମାନ�ର Godown Capacity ର
ଜ�ିାୱାରୀ ଓ ଅନୁ�ାନୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ;ି (ଖ) ରାଜ�େର �ବା Godown/ Storage
Capacity ରାଜ� �ାରା ନ�ି�ାରତି Paddy Procurement ର Target ପରମିାଣର ଧାନ
ସାଇତ ିର�ବା ପାଇଁ ପଯ��ା� କ;ି ଯଦ ି ନୁେହଁ େତେବ ସରକାର ସମ� ଧାନ Storage
କରବିାପାଇଁ କ ି�କାର ପଦେ�ପ େନଇଛ� ିତା'ର ତଥ� ର�େବ କ ି?
 

ଅ�ାପକ ନଯୁି�ିେର ଅନୟିମିତତା
U.D ୮୧୧ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ)
ଅ�ାପକ ବନିା ଗୁଣା�କ ଶ�ିା �ଦାନ କରବିା ନୀତକୁି ମଳୂମ� କର�ିବା ସରକାର ତା 17



.07 . 2019 ର ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 948 େର ଖାଲି�ବା ଅ�ାପକ ପଦବୀେର
ସରକାର ଯେଥ� ସଂଖ�ାେର ଅ�ାୟୀ ଓ ଅତ�ି ଅ�ାପକ ( UGC Norm ପରୂଣ
କରୁନ�େଲ ମ�) � ସାହାଯ଼�େର, ଅଥ� ବଭିାଗର ସହମତ ି କମି�ା ବନିା ସହମତେିର
ଶ�ିାଦାନ କାଯ�� ସଚୂାରୁ ରୂେପ ପରଚିାଳନା କରୁ�ବାର ଆ� ସେ�ାଷ କରୁ�ବାରୁ ରାଜ�ର
ଉ�ଶ�ିା ବ�ବ�ାର ଗୁଣା�କମାନ ଉପେର �ଭାବ ପକାଇ ନାହ� କ ି ; (ଖ) 123 ଜଣ
ଅ�ାୟୀ ଅ�ାପକ�ୁ ଅଥ� ବଭିାଗର ବନିା ସହମତେିର , ଉ�ଶ�ିା ବଭିାଗ େକଉଁ କେଲଜେର
ନଯୁି�ି େଦଇଛ� ି�ାଥ�ୀ ତାଲିକା ଗହୃେର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି ; ରାଜ�େର ଖାଲି�ବା
�ାୟୀ ଅ�ାପକ ପଦବୀ ପରୂଣ ନ କର ି123 ଜଣ �ାଥ�ୀ� ପାଇଁ େକଉଁ ଆଧାରେର ଅ�ାୟୀ
ନଯୁି�ି େଦଇ ସରକାର ଆ�ରକିତା େଦଖାଇଛ� ିତାର କାରଣ ସହ ଏହ ିଅନୟିମିତତା ପାଇଁ
ଦାୟୀ ବ��ିମାନ�ୁ ବରୁି�େର କାଯ�଼�ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯିବ କ ି?
 

�ାଣୀଧନର �ତକିାର
U.D ୮୧୨ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ବଗିତ ଦୁଇ ବଷ�େର ନୟାଗଡ଼ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଫାଟୁଆ
ଓ ଅନ�ାନ� େରାଗେର େକେତ ଗାଇ େଗାରୁ େଛଳ ିେମ�ା ମତୁୃ�ବରଣ କରଛି� ିରାଜ�େର
ପଶୁ ସ�ଦର ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର କଣ ବ�ବ�ା କରଛି�;ି ରଣପରୁ ଓ ଓଡ଼ଗଁା ବ�କେର
ଫାଟୁଆ ଓ ଅନ�ାନ� େରାଗେର େକେତ �ାଣୀଧନ ନ� େହାଇଛ ିଏବଂ ଏହାର �ତକିାର
ପାଇଁ ସରକାର କଣ ବ�ବ�ା କରଛି� ିବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

କୃଷ ିଯ�ପାତରି ବ�ବହାର ବଷିୟେର ତାଲିମ
U.D ୮୧୩ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ଼ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ରଣପରୁ ଓ ଓଡ଼ଗଁା ବ�କେର
କୃଷ ି �ଦଶ�ନୀମାନ ଆେୟାଜନ କର ି �ଦଶ�ନୀ ମା�ମେର କୃଷକମାନ�ୁ ଉ�ତ �ାନ
େକୗଶଳ ଏବଂ ଆଧୁନାକ କୃଷ ି ଯ�ପାତରି ବ�ବହାର ବଷିୟେର ତାଲିମ େଦଇ ଚାଷି
ମାନ�ର ସବ�ା�ୀନ ଉ�ତ ିନମିେ� ସରକାରୀ�ରେର ବହିତି ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ?ି
 

Biofloc �ଣାଳୀେର ମାଛ ଚାଷ
U.D ୮୧୪ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଓଡ଼ଶିାେର େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ�ୁ େରାଜଗାର�ମ କରବିା ପାଇଁ ଏବଂ



ମ�� ଉ�ାଦନ ବୃ� ିନମିେ� େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନ�ୁ ଉପଯୁ� ତାଲିମ �ଦାନ କରି
ରହିାତ ି�ଦାନ ପବୁ�କ Biofloc �ଣାଳୀେର ମାଛ ଚାଷ କରବିାପାଇଁ ସରକାରୀ �ରେର
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ପବୂ�ତନ ICT �ଲୁ ସଂେଯାଜକମାନ�ୁ ପନୁଃ ନଯୁି�ି
U.D ୮୧୫ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- �ଶ� ନଂ 898 ତା 17 .07. 2019 ର ଉ�ର ପରେି��ୀେର �ଲୁ ମାନ�େର
Subject Teacher ମାନ� Computer �ାନ ବୃ� ିକରାଯାଇଛ ିଓ Subject Teacher
ମାେନ ଛା� ଛା�ୀମାନ�ୁ Computer ଶ�ିାେଦଉଛ� ି ମା� ବା�ବେର�ଲୁ ମାନ�େର
Computer ଶ�ିା ବ� େହାଇ ଯାଇ�ବା ସହତି Computer ଗୁଡ଼କି ଅବ�ବହୃତ
େହାଇପଡ଼ ିରହ�ିବା ଖବର ସରକାର� ପାଖେର ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିଅଛ ିେତେବ ପବୁ�ତନ ICT
�ଲୁ ସଂେଯାଜକ ମାନ�ୁ ପନୁଃ ନଯୁି�ି େଦଇ ଥଇଥାନ କରବିାସହତି �ଲୁ ମାନ�େର
Computer ଶ�ିା ଜାରୀ ର�ବାପାଇଁ ସରକାରୀ�ରେର ତୁର� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ
କ ି?
 

ରଣପରୁେର ସମ��ଲୁର �ାଚୀର ନମି�ାଣ
U.D ୮୧୬ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ନୟାଗଡ଼ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରଣପରୁ ବ�କ ଓ ଓଡ଼ଗଁା
ବ�କେର �ବା �ାଥମିକ ଓ ଉ� �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର Boundary Wall ନ
�ବାରୁ େଛାଟ େଛାଟ ପିଲାମାେନ �ଲୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସ ିଦୁଘ�ଟଣାର ଶକିାର େହଉ�ଲା
େବେଳ �ଲୁ ହତା ବୁଲାଗାଇେଗାରୁ� ଚରାଭୁଇଁ ଓ ଅସାମାଜକି ଦୁବ�ୁ��� ଅଡ଼ �ା�ଳୀ ପାଲଟି
ଯାଇଛ ି ଏଣୁ ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର �ବା ସମ� �ଲୁର �ାଚୀର( Boundary
Wall ) ନମି�ାଣ କରବିାପାଇଁ ନେି��ଶ େଦେବ କ ି?
 

ଧାନକଣିା ଲ� ଧାଯ��
U.D ୮୧୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ଼ ଜ�ିାଅ�ଗ�ତ ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଚଳତି
ବଷ� ଦଆିଯାଇ�ବା ଧାନ କଣିା ଲ�� ଧାଯ�� ବଗିତ ଦୁଇ ବଷ� ମ�େର �ବା ଲ�� ଧାଯ��
ଠାରୁ େକେତ ପରମିାଣେର କମ କମି�ା େବଶୀ ଅଛ ିଜଣାଇେବ କ;ି ଅଦ�ାବ� େକେତଜଣ



ଭାଗଚାଷୀ�ୁ ଚ�ିଟ କରାଯାଇ େକେତଜଣ� ଠାରୁ େକେତ ପରମିାଣର ଧାନ କଣିାଯାଇଛ ିଓ
ଅବଶ�ି ହତିା�କାରୀ�ଠାରୁ ଧାନ �ୟକରବିା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପମାନ �ହଣ କରାଯାଇଛି
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ମାଛ ର�ାନୀ
U.D ୮୧୮ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ମ�� ଉ�ାଦନେର ସମ� େଦଶେର ରାଜ�ର �ତି ିକଣ ବଗିତ ଦୁଇବଷ�
ମ�େର ରାଜ� େକେତ ପରମିାଣର ମ�� ବେିଦଶକୁ ର�ାନୀ କରଛି� ି ଓ ଏ ବାବଦେର
ରାଜ� େକେତ ଟ�ାର ବ�ବସାୟ କରବିାେର ସ�ମ େହାଇପାରଛି ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

PDS Unit ଗୁଡ଼କୁି WSHG ମାନ� �ାରା ପରିଚାଳନା
U.D ୮୧୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର PDS Unit ଗୁଡ଼କୁି WSHG ମା�ମେର
ପରଚିାଳନା କରବିା ପାଇଁ ସରକାର�ର ବ�ବ�ା ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିଉ�ର 'ହଁ' ହୁଏେତେବ ଉ�
unit ଗୁଡ଼କୁି WSHG ମାନ� �ାରା ପରଚିାଳନା କରବିା ପାଇଁ ଯଥାଶ�ି ପଦେ�ପ େନେବ
କ ି?
 

�ାୟୀ ମ�ରୁୀ �ଦାନ
U.D ୮୨୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଗଣିଆଁ ବ�କର ମହାଲ�ୀ ମହଳିା
ମହାବଦି�ାଳୟକୁ �ାୟୀ ମ�ରୁୀ �ଦାନ ନମିେ� ବଭିି� ସ��ାବଳୀର ଅନୂପାଳନ ପବୂ�କ
ଆବଶ�କୟି ଅଥ�ରାଶ ିଜମା କରବିା ପାଇଁ ବଭିାଗ ତରଫରୁ ସ��ୃ ମହାବଦି�ାଳକୁ େ�ରଣ
କରାଯାଇ�ବା ଚଠି ିଓ େସହ ିପରେି��ିେର ନଆିଯାଇ�ବା ପଦେ�ପ ସମ��େର ସବେିଶଷ
ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଉ� ମହାବଦି�ାଳୟକୁ �ାୟୀ ମ�ରୁୀ �ଦାନ ନମିେ� �ତ�
ଭାେବ ବଚିାର କରେିବ କ ି?
 

ଭି�ିଭୂମିର ବକିାଶ
U.D ୮୨୧ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର �ବା ବଭିି� ସମବାୟ ସମିତରି ଭି�ଭୂିମିର ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର� କ ିବ�ବ�ା



ଅଛ;ି ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତେଗାଟ ିସମବାୟ ସମିତେିର ନୂତନ ଭି�ଭୂିମିର
ଜରୁରୀ ଆବଶ�କ ଓ େକେତେଗାଟ ି ସମବାୟ ସମିତରି ଭି�ଭୂିମିର ମରାମତ ି କାଯ��
ଆବଶ�କ ଅଛ ିଜଣାଇେବ କ;ି ଉ� କାଯ�� ଗୁଡ଼କୁି �ରାନି�ତ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ବହିତି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

Merge େହାଇ�ବା ବଦି�ାଳୟର ତାଲିକା �ଦାନ
U.D ୮୨୨ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- �ାଥମିକ �ଲୁ ପନୁଗ�ଠନ ନ�ି� ିଅନୁଯାୟୀ େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର ସବ�େମାଟ
େକେତ ସଂଖ�କ ଓ େକଉଁ େକଉଁ �ଲୁ �ଭାବତି େହେବ; ଏ ସଂ�ା�େର ସରକାର�
ନ�ି�ରି ଆଧାର କଣ; ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ଅନୁ�ାନେର େକଉଁ େକଉଁ �ଲୁର merger
ନ�ି� ିେହାଇଛ ିତାର ଏକ ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

M.L.E. Teacher ନଯୁି�ି
U.D ୮୨୩ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େକଉଁଝର ଜ�ିାେର େକଉଁ ବଗ�ର ଆଦବିାସୀ େଲାକ� ସଂଖ�ା େକେତ ଏବଂ
ଆଦବିାସୀ ମାନ�ୁ ଭାଷା ଭି�କି ଶ�ିାଦାନ ନମିେ� େକଉଁ ଭାଷାେର େକେତ MLE
Teacher ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ିଏବଂ ସାରା ରାଜ�େର ଏମାନ� ସଂଖ�ା େକେତ ତାର ଏକ
ଜ�ିାୱାରୀ ଓ ଭାଷାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଏହ ିMLE Teacher ମାନ� ଦାବି
େନଇ ସରକାର କଛି ିନୂଆ ନ�ି� ିେନଉଅଛ� ିକ ି?
 

ମ�ରୁୀ �ା� ଅ�ାପକ/କମ�ଚାରୀ ନଯୁି�ି
U.D ୮୨୪ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େକ�ୁଝର ଜ�ିାର େକଉଁ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ�ା� ମହାବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର
ବଭିି� ବଷିୟେର ମ�ରୁୀ �ା� ଅ�ାପକ ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି
�କାଶ କରବିା ସେ� ସେ� ଏହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ି କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛି
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

DMF ଅଥ�ର ବନିେିଯାଗ
U.D ୮୨୫ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି



କହେିବ କ ି :- େସୗର ଜଳନ�ି େଯାଜନାେର ଅଦ�ାବ� ରାଜ�ର େକେତ କୃଷକ ଉପକୃତ
େହାଇଛ� ି ; େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର ଏମାନ� ସଂଖ�ା େକେତ ତାର ଏକ ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା
�ଦାନ କରେିବ କ ିଏବଂ ଏ େଯାଜନାେର େକେତ ଜଳେସଚନ ସ�ବ େହାଇପାରଛି;ି ଏହା
ଅତ�� �ହଣୀୟ େଯାଜନା େହାଇ�ବାରୁ ଏହାକୁ ବ�ାପକ କରବିାକୁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ
େନଇଛ� ି ; େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର DMF ଅଥ�ର ବନିେିଯାଗେର ଗରୀବ ତଥା ଆଦବିାସୀ
ବଗ�ର ଚାଷୀ� ଉପକାର ଲ��େର େଗା�ିଭି�କି ବୃହ� �କ� ଏ େଯାଜନାେର କରାଯିବାକୁ
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

L.I. ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୮୨୬ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େକ�ୁଝର ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ସବ�େମାଟ େକେତେଗାଟ ି LI
Centre ଅଛ;ି ସବୁ Centre ଗୁଡ଼କିର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ େକେତଜଣ Livestock
Inspector କାଯ��ରତ ଅଛ�;ି ଏବଂ େକେତ ସଂଖ�କ Livestock Inspector ପଦବୀ
ଖାଲିଅଛ ିଓ ଏହ ିପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ଶ�ିକ ନଯୁି�ି ଏବଂ େ�ଣୀ ଗୃହ ମରାମତ ିପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୮୨୭ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େଶଖର ପରିଡା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ସମ� ରାଜ�େର େକେତେଗାଟ ି ପ�ୂ� ଅନୁଦାନ �ା� ଓ ବ�କ�ା� ଉ�
�ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ ଅଛ,ି ଜ�ିା ଓ ବ�କୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ,ି େସହ ିବଦି�ାଳୟ ଗୁଡ଼କି
ମ�ରୁ େକେତେଗାଟ ିବଦି�ାଳୟେର �ାୟୀ ଶ�ିକ ନାହା�;ି ଶୂନ� ପଡ଼�ିବା ଶ�ିକ ସଂଖ�ା
େକେତ; େସହ ି ବଦି�ାଳୟର ଛା�ଛା�ୀ ମାନ�ୁ ସରକାରୀ �ାଥମିକ, ଉ�ା ବଦି�ାଳୟ
ତୁଳନାେର େକଉଁ ସବୁଧିା ସେୁଯାଗରୁ ବ�ତି କରାଯାଉଛ;ି ବଦି�ାଳୟର ଗହୃ ମରାମତ,ି ନୂତନ
େ�ଣୀ ଗହୃ ନମି�ାଣ, ର�ଣାେବ�ଣ, ନୂତନ ଶ�ିକ ନଯୁି�ି ପାଇଁ ସରକାର�ର େକୗଣସି
େଯାଜନା ଅଛ ିକ ି?
 

ଫିସରି କେଲଜ �ାପନ
U.D ୮୨୮ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େଶଖର ପରିଡା : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ବାେଲ�ର ଜ�ିାେର ଏକ ଫିସରଜି କେଲଜ �ାପନ ପାଇଁ ରାଜ�
ସରକାର�ର େଘାଷଣା େକେବ କାଯ��କାରୀ େହବ; ଜ�ିାର େରମଣୁାଠାେର ଏକ ହାଇଜନିକି



ଫିସ ମାେକ�ଟ �ାପନ, ବେ�ାପସାଗର ତଟବ��ୀ ନଦୀ ମହୁାଣମାନ�େର ନୂତନ ମାଛଧରା
ବ�ର ନମି�ାଣ ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର� ନକିଟେର େକୗଣସ ିେଯାଜନା ଅଛ ିକ;ି ଉ�ର ଯଦି
'ହଁ' େତେବ ଏହା େକେବ କାଯ��କାରୀ େହବ ?
 

PACs ଗୁଡ଼କିର ପନୁଗ�ଠନ
U.D ୮୨୯ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େଶଖର ପରିଡା : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ବାେଲ�ର ଜ�ିାର PACS ଗୁଡ଼କିର ପନୁଗ�ଠନ ପାଇଁ ରାଜ� ସରାକର�ର େକୗଣସି
େଯାଜନା ଅଛ ିକ;ି �ତ ିପ�ାୟତେର େଗାଟଏି େଲଖାଏଁ PACS େଖାଲାଯିବା ପାଇଁ ରାଜ�
ସରକାର�ର ପବୂ� େଘାଷଣା ଏେବ ବଳବ�ର ଅଛ ି ନା ରାଜ� ସରକାର ଏ�ରୁ ଓହରି
ଯାଇଛ�;ି ବାେଲ�ର ଜ�ିାର େକଉଁ PACS ଅ�ନେର େକଉଁ ପ�ାୟତ ସ�ୂ�� ବା ଆଂଶକି
ରହଛି ିତାର ଏକ ପ�ୂ�ା� ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଏ�.ଏ.ସେିର କମ�ଚାରୀ ନଯୁି�ି
U.D ୮୩୦ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େଶଖର ପରିଡା : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ବାେଲ�ର ଜ�ିାର େକେତେଗାଟ ିଏଲ.ଏ.ସ.ିେର ଆବଶ�କ ସଂଖ�କ
କମ�ଚାରୀ ନ�ବାରୁ ବ� େହାଇ ରହଛି;ି ଏହ ି ଏଲଏସ ି ଗୁଡ଼କୁି କାଯ���ମ କରବିା ପାଇଁ
ବଭିାଗୀୟ କ��ୃ ପ� କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�;ି େରମଣୁା ନବି�ାଚନ ମ�ଲୀର ମଖୁରୁା,
ଆମ�ଡ଼ହିା ଏଲଏସ ି ଗୁଡ଼କି �ାପନ ଦନିଠାରୁ ତାଲାବ� େହାଇ ରହବିା ଏବଂ ଚାଷୀମାେନ
ଗହୃପାଳତି ପଶୁ ପ�ୀ�ର ଚକି�ିା ପାଇଁ ଅସବୁଧିାର ସ�ଖୁୀନ େହଉ�ବା ସ�କ�େର ରାଜ�
ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ?ି
 

ଜଳ ବଭିାଜକିା �କ�
U.D ୮୩୧ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େଶଖର ପରିଡା : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ବାେଲ�ର ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କେର �ଧାନମ�ୀ କୃଷ ି ସ�ିାଇ
(PMKSY) ମା�ମେର େକେତ େଗାଟ ିଜଳ ବଭିାଜକିା ପ�ିୁେର ଜଳ ବଭିାଜକିା ଉ�ୟ�
�କ� ସହତି (PMKSY) ଅନ�ାନ� କାଯ���ମ ମା�ମେର େକେତ େଗାଟ ି ଜଳ ଅମଳ
�କ� କାଯ�� େକଉଁଠାେର ପରଚିାଳତି କରାଯାଉଛ ି ଓ �େତ�କ �କ� ବାବଦକୁ େକେତ
ଟ�ା ହସିାବେର େମାଟ େକେତ ଟ�ା ବ�ୟ େହାଇଛ ିଓ ଉ� ଜ�ିାର ଅନ� େକଉଁ େକଉଁ
ଠାେର ଏହ ିସବୁ �କ� କାଯ��କାରୀ କରବିାକୁ ଲ�� ରଖାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ?ି



 
Instruction issued to private English medium public school

U.D 832 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for School
and Mass Education be pleased to state that :- What instructions have
been issued by the State Govt. to Private English Medium Public
Schools in the state for waiving of school fees due to COVID-19
epidemic as per the direction/Judgement of Odisha High Court; Will
the Govt provide detail information in this regard?
 

Cost of Production of Paddy per Quintal
U.D 833 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Food
Supplies & Consumer Welfare be pleased to state that :- What is the
cost of production of Paddy per Quintal as per the Government
Calculation and Minimum Support Price (MSP) for sale as fixed by
the State Govt; is there any loss to farmers, if so, what steps are being
taken by state Govt. to compensate the loss of farmers?
 

Number of teaching posts in B.P. College
U.D 834 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Higher
Education be pleased to state that :- (a) How many teaching posts in
+2 and +3 B.P. College Jayadev Vihar, Bhubaneswar including
regular posts of Principal are laying vacant fill date and (b) By what
time the regular post of Principal instead of in-charge is to be filled up
including teaching posts ?
 

Student strength of School
U.D 835 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for School
and Mass Education be pleased to state that :- What is the student
strength in DAV Public School, Mothers Public School and Sai
International School in Bhubaneswar as per available information by
the State Govt; Are these school strictly following the RTE Act; if
yes, how many poor students are provided with free education facility
and will the govt. furnish the details there of school wise including
name of students of last 2 years ?
 

କ�ୁ�ଟର ଶ�ିକମାନ�ୁ ନଯୁି�ି
U.D ୮୩୬ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ� ସରକାର ସମ� ବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର ପିଲାମାନ�ୁ କ�ୁ�ଟର ଶ�ିା



େଦବା ପାଇଁ ର��ବ କ�ୁ�ଟର ଶ�ିକମାନ�ୁ ଛେଟଇ କରବିାର କାରଣ କଣ; ସମ�
ସରକାରୀ ବଦି�ାଳୟ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡ଼କିେର ଅଧୁନା େକେତାଟି
କ�ୁ�ଟର ସଚଳ ଓ େକେତାଟ ିଅଚଳ ଅବ�ାେର ଅଛ ିକହେିବ କ;ି ତ� ସେ� ସେ� ଆଜରି
ଦନିେର ସମ� କାମ ଅନଲାଇନେର େହଉ�ବା େବେଳ ଡ଼ଜିଟିାଲ େମାଡେର କାମ କରବିା
ପାଇଁ �ତ ିବଦି�ାଳୟ ଓ ମହାବଦି�ାଳୟ କ�ୁ�ଟର ଶ�ିାକୁ ବା�ତା ମଳୂକ କରବିା ସେ�
ସବୁଠ ିକ�ୁ�ଟର ଶ�ିକ ମାନ�ୁ ନଯୁି�ି େଦବା ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଯଶୀପରୁେର ବାଳକିା ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ହାତକୁ େନବା ସ�କ�େର
U.D ୮୩୭ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଯଶୀପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ସମ� 4ଟ ିଯାକ ବ�କେର ସରକାର େଗାଟାଏ େଲଖାଏଁ
ବାଳକିା ମହାବଦି�ାଳୟ ହାତକୁ େନବା ସେ� ସେ� ସବୁ ମହାବଦି�ାଳୟେର ବ�ିାନ ଓ
ବାଣିଜ� ପାଠ��ମ ଶ�ିା େଦବାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ,ି େସହଭିଳ ି ସବୁ ସରକାରୀ
ମହାବଦି�ାଳୟ ଓ େବସରକାରୀ ମହାବଦି�ାଳୟ ଓ ଅନୁଦାନ �ା� ମହାବଦି�ାଳୟଗୁଡକିେର
ସବୁ ବଷିୟେର ଆବଶ�କ ପରମିାଣର ଶ�ିକ ନଯୁି�ିର ବ�ବ�ା କରେିବ କ,ି ବ��ମାନ
େକେତ ଶ�ିକ ପଦ େକଉଁ େକଉଁ ବଷିୟେର ଖାଲି ପଡଛି ିେକଉଁ କେଲଜେର ତାର ବ�ୃିତ
ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?
 

କୁକୁଡା ଚାଷ ପାଇଁ େ�ା�ାହନ
U.D ୮୩୮ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର କୁକୁଡା ଚାଷୀମାନ�ୁ ସରକାର ଆବଶ�କ େ�ା�ାହନ େଦବା
ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ,ି ବାଡ� ଫ� � ସମୟେର କୁକୁଡା ଚାଷୀମାେନ ବାରମ�ାର �ତି
ସହୁ�ବାରୁ �ତ ିପରୁଣ ବାବଦକୁ ସରକାର କଛି ିବକି� ବ�ବ�ା କରବିା ସହ ଅ�କରୁ ଅ�କ
ଶ�ିିତ େବକାର ଯୁବକ େଯପର ି କୁକୁଡା ଫାମ� କର ି କୁକୁଡା ଚାଷ କର ିଆ�ନଭି�ରଶୀଳ
େହେବ ଓ ଓଡଶିାକୁ ଆଉ ଅ�ା ଅନ� ରାଜ�ରୁ ଆମଦାନୀ କରବିାକୁ ପଡବିନାହ� େସ�ପାଇଁ
ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ,ି େସହଭିଳ ିେଛଳ,ି ଘଷୁୁର ିକଇଁଛମାନ�ର ଲାଳନ ପାଳନ
କର ିଆ� ନଭି�ରଶୀଳ େହବା ପାଇଁ ସରକାର େବକାର ଶ�ିିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ� ପାଇଁ
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

�ଲୁମାନ�ୁ Grant-in-Aid େଦବା ବ�ବ�ା



U.D ୮୩୯ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର �ବା େକେତାଟ ିହାଇ�ଲୁ ଓ େକେତାଟ ି ME School ଜମାରୁ
ଆଜପିଯ��� େକୗଣସ ିସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପାଇନାହଁା� ିଓ େସସବୁ �ଲୁ କାମ କରୁ�ବା 30
ବଷ� ଧର ିକାମେର �ବା ଶ�ିକମାନ� ଭବଷି�ତ ଅ�ାରେର �ବାରୁ େସସବୁ �ଲୁମାନ�ୁ
ସରକାର ତୁର� Garnt-in-Aid େଦବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ,ି ତତସହତି ରାଜ�େର
ଅନୁଦାନ�ା� �ଲୁ, ମା�ାସାର ସଂଖ�ା େକେତ, ଏହସିବୁ �ଲୁ ଓ 662 କେଲଜର
ଶ�ିକମାନ� ଚାକରିୀ ସ��ାବଳୀ କଣ କଣ ଅଛ ି ଓ େସମାେନ ଅସବରପେର
ଅବସରକାଳୀନ େବନଫିି� େକେତ କଣ କପିର ିପାଇେବ ?
 

ଚାଷୀମାନ� ତାଲିକା
U.D ୮୪୦ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଗ�ାମ
ଜ�ିାର Sorada Block/Bellaguntha Block େର �ବା ସମବାୟ େସବା ସମିତି
ଜରଆିେର େକଉଁ େକଉଁ ସମବାୟ ସମିତ ିଧାନ �ୟ କରଛି� ିତାର ଚାଷମିାନ�ର ତାଲିକା
େଦେବ କ ି?
 

�ାୟି ଅ�� ନଯୁି�ି
U.D ୮୪୧ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ� ସରକାର�ର ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ବଭିାଗ ତରଫରୁ େସାରଡା ପେର +2
R.K.H. School ର �ାୟୀ ଅ�� ନଯୁି�ି କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ଶୀ� ପଦେ�ପ େନେବ
କ ି?
 

କେଲଜର ତାଲିକା �ଦାନ
U.D ୮୪୨ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�
ସରକାର +3 �ା�କ ମହା ବଦି�ାଳୟ ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ ଫ� େସାରଡା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ
େକଉଁ େକଉଁ College କୁ େନଇଛ� ିତାର ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

ମ�ିେର ଧାନ ବ�ିୟ କରୁ�ବା ଚାଷୀ� ତାଲିକା
U.D ୮୪୩ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଗ�ାମ ଜ�ିାର େସାରଡା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତଜଣ ଚାଷ ିମ�ି



ମା�ମେର ଧାନ ବ�ିୟ କରଛି� ିତାର ପ�ୟାତୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

ଉ�ାଦତି ଧାନର ପରିମାଣ
U.D ୮୪୪ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ)
2020-21 ବଷ�େର ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ପରମିାଣର ଧାନ ଉ�ାଦତି
େହାଇଅଛ,ି ଉ�ାଦତି ଧାନ ମ�ରୁ େକେତ �ତଶିତ ଏବଂ େକେତ ପରମିାଣର ଧାନ େକଉଁ
େକଉଁ ମାସେର ସରକାରୀ ବ�ବ�ା ମ�େର େକେତ ସଂଖ�କ ଚାଷୀ�ଠାରୁ �ୟ କରବିା
ପାଇଁ ନୀତ ି ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇ�ଲା, େକଉଁ େକଉଁ ମାସେର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ
ସଂଖ�କ ଚାଷୀ�ଠାରୁ େକେତ ପରମିାଣର ଧାନ �ୟ କରାଯାଇଛ ିତାର ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ,ି (ଖ) ଚାଷୀ�ର ଉ�ାଦତି ଧାନ ମ�ରୁ ସରକାରୀ ବ�ବ�ା ମ�େର ବ�ିି
େହାଇପାରନି�ବା ଧାନକୁ ଚାଷୀ ଦଲାଲମାନ� ଜରଆିେର କ� ଦରେର ବ�ିି କର ିବ�ାପକ
�ତ ିତଥା ଅଭାବୀ ବ�ିିର ସ�ଖୁୀନ େହାଇ�ବା ପରେି��ୀେର ଏହାର �ତକିାର ନମିେ�
ସରକାର କ ି କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି ବ��ମାନସ�ୁା େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ
ପରମିାଣର ଧାନ ବ�ିି ଅେପ�ାେର ରହଛି ିତାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ସରକାରୀ ବଦି�ାଳୟର ସଂଖ�ା
U.D ୮୪୫ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) ରାଜ�େର କ ିକ ି�କାର ଓ ବଗ�ର େକେତ ସଂଖ�କ ସରକାରୀ ବଦି�ାଳୟ େକଉଁ
ଜ�ିାେର ରହଛି,ି ସ��ୃ ବଦି�ାଳୟ �ତ�ିା ନମିେ� କ ି କ ି ନୀତ ି ନୟିମ, ଭି�ଭୂିମି ଓ
ଆନୁସ�ିକ ବ�ବ�ା ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ,ି ନ�ି�ାରତି ବ�ବ�ା ପରୂଣ କରୁନ�ବା େକଉଁ
�ରର ବଦି�ାଳୟ ସଂଖ�ା େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ରହଛି,ି (ଖ) ନ�ି�ାରତି ବ�ବ�ା ପରୂଣ
କରନି�ବା ବଦି�ାଳୟଗୁଡକିର ଆବଶ�କୀୟ ଭି�ଭୂିମୀ �ତ�ିା ନମିେ� େକେତ ଅଥ�
ଆବଶ�କ େହବ େସ ସ�କ�େର ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ିକ,ି ଯଦ ିଆକଳନ େହାଇଛ ିତାର
ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ େଦେବ କ,ି ଯଦ ିଆକଳନ େହାଇନାହ� େତେବ େକେବସ�ୁା ଆକଳନ
କର ିଆବଶ�କୀୟ ଭି�ଭୂିମି ଓ ଆନୁସ�ିକ ବ�ବ�ା ପରୂଣ କରେିବ କ ି?
 

ପ�ିକୃତ କୃଷକମାନ� ସଂଖ�ା
U.D ୮୪୬ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ପ�ିକୃତ କୃଷକମାନ� ସଂଖ�ା େକେତ ଓ େକେତଜଣ�ୁ ଧାନ



ବକିବିା ପାଇଁ ଚଳତି ଖର�ି ଋତୁେର େଟାକନ ଦଆିଯାଇଛ,ି େକେତଜଣ େଟାକନ ପାଇ
େକେତ ପରମିାଣର ଧାନ ବକିଛି� ିଓ 2021 ଜାନୁଆରୀ େଶଷ ସ�ୁା େକେତ ଚାଷୀ ଧାନ ବ�ିି
କରପିାରନିାହଁା�,ି ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ିଏବଂ ରାଜ�େର 2 େହକ�ରରୁ ଅ�କ ଜମି�ବା
ଚାଷୀମାନ� ସଂଖ�ା େକେତ, 2 େହକ�ର ବା ତା ଠାରୁ କ� ଜମି�ବା ଚାଷୀ� ସଂଖ�ା
େକେତ, ନାମମା� ଚାଷୀ� ସଂଖ�ା େକେତ ଓ ଭାଗଚାଷୀ� ସଂଖ�ା େକେତ, େସସବୁର
ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

କାଯ��ରତ �ାଣୀମି�� ସଂଖ�ା
U.D ୮୪୭ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର 314 ବ�କେର େକେତଜଣ �ାଣୀ ମି� କାଯ��ରତ ଅଛ�,ି ବ�କୱାରୀ
େସମାନ�ର ନାମ ଓ ଠକିଣା �ଦାନ କରେିବ କ,ି େଦଶୀ ଗାଇ ପାଳନ ପାଇଁ ଦୁ�
ଚାଷୀମାନ�ୁ େ�ା�ାହତି କରବିା ପାଇଁ ସରକାର�ର କଛି ିନଜି� େଯାଜନା ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିହଁ
େତେବ ରାଜ�େର ଏହ ିେଯାଜନାେର େକେତ ହତିା�କାରୀ ଅଛ� ି?
 

କାଳଆି େଯାଜନାେର ଉପକୃତ େହାଇ�ବା ଚାଷୀ
U.D ୮୪୮ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କାଳଆି େଯାଜନାେର ଉପକୃତ େହାଇ�ବା ଚାଷ�ି ସଂଖ�ା 2018 ଓ 2019
େର େକେତ, େକେତ ଜଣ ଅେଯାଗ� ବ��ି ଏ�େର ସାମିଲ େହାଇ�େଲ, େସମାନ�
ଉପେର କଣ କାଯ��ାନୁ�ାନ େହାଇଛ,ି ବଳଆି େଯାଜନା�ାରା ଉପକୃତ େହାଇ�ବା ଚାଷ�ି
ସଂଖ�ା େକେତ, ଉ� ଦୁଇଟ ିେଯାଜନାର ଲ� କଣ ଏବଂ ଦୁଇେଗାଟ ିେଯାଜନା ପାଇଁ େକେତ
ଟ�ା 2019 େର ମ�ରୁୀ ପାଇ�ଲା, ସମ� ଅଥ� ଖ�� େହଲା ନା ବଳକା ଅଛ ି?
 

ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଡାଲି ଆମଦାନରି ପରିମାଣ
U.D ୮୪୯ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) 2019 ବଷ� ରାଜ�ର େମାଟ ଧାନ ଉ�ାଦନରୁ େକେତ ଧାନ ମ�ି
�ାରା ସଂଗହୃୀତ େହାଇ�ଲା, ଧାନ ମ�ି େକଉଁ ତାରଖି (ମାସ) ସ�ୁା େଖାଲିବା କଥା- ଏହାର
େଡର ି େହବା କାରଣ କଣ, େକେତଜଣ ମିଲର େବଆଇନ କାମେର ଲି� �େଲ
େକେତଜଣ�ୁ 2020 ସାଲେର ଦ�ିତ କରାଯାଇଛ,ି (ଖ) ରାଜ�କୁ ଆବଶ�କ େହଉ�ବା



ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଡାଲିର ପରମିାଣ େକେତ, େକେତ ସଂଖ�ାେର ଏହା ବାହାର ରାଜ�ରୁ
ଆମଦାନୀ େହଉଛ ି?
 

ଆଡମିଶନ େପଠୖ କମାଇବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୮୫୦ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ରାଜ�େର COVID-19 କାୟା ବ�ିାର କରବିା ଫଳେର େଲାକମାନ�ର େଦନୖକି
ଜୀବନ ଓ ଜୀବକିା ନବି�ାହେର ବ�ାଘାତ ଘଟ�ିବା �େଳ ଓ ପିଲାମାନ�ର ପାଠପଢାେର ବହୁ
ଅସବୁଧିା ସ�ଖୁୀନ େହଉ�ବା�େଳ English Medium School ମାନ�େର
Development Fees, Admission Fees ଓ Monthly Fees ଗୁଡକୁି ମନଇ�ା
ନଆିଯାଉ�ବାରୁ ଓଡଶିା ଭଳ ିଗରୀବ ରାଜ�େର parents ମାେନ ସବ��ା� େହଉଛ� ିଏବଂ
Bank ମା�ମେର Defaulter parents � ଠାରୁ ମନ�ିା fine ଆଧାୟ େବାଝ ଉପେର
ନଳତିା ବଡିା ଲଦା ସଦୃଶ� ମେନ ହୁଏ, ଏଣୁ ବ��ମାନ ସମୟେର lockdown period ତକ
ସମ� ପିଲା�ୁ ଦରମା ଛାଡ କରବିା ସହ admission fees ଓ development Fees କୁ
minimise କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

Residential College େଖାଲିବା ପାଇଁ ନୟିମ
U.D ୮୫୧ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ରାଜ�େର English Medium School ମାନ�େର ମନଇ�ା fee ଆଦାୟ
କରୁ�ବାରୁ parents ମାେନ ଏହାର ଶୀକାର େହବାର ଖବର ସରକାର� ନଜରକୁ ଆସବିା
ଫଳେର ସରକାର େସମାନ�ର Fee structure କୁ regulate କରବିା ପାଇଁ fee
regulation committee ଗଠନ କରାଇ�ବା ସତ� ଅେଟ କ,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଉ�
committee ର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରବିା ସହ Govt. order No.6923/SME,
dtd.29.03.2018 ର ଏକ ବବିରଣୀ ସହ Advertisement No.-30720-VII-SME-
M-1796-SME, dtd.23.09.1996 ଓ +2 ପିଲା� ପାଇଁ Residential College
େଖାଲିବା ପାଇଁ ଆବଶ�କୀୟ NOC/Permission ପାଇଁ �ବା Norms ର ଏକ ବ�ୃିତ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୮୫୨ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି



କହେିବ କ ି :- େକାଭି� କଟକଣା େଯାଗଁୁ ବ� ରହ�ିବା �ଲୁ ସମହୂ ଦୀଘ� 10 ମାସ ପେର
େଖାଲି�ବାରୁ ଶ�ିାଦାନ ଚାପ ଅ�କ ରହବିା �ଭାବକି, ଏପର�ିେଳ ସରକାରୀ ଓ
ଅନୁଦାନ�ା� �ଲୁଗୁଡକିେର େମାଟ େକେତ ଶ�ିକ ପଦ ଖାଲି ପଡଛି ିଓ େସ�ରୁ େକେତ
ପଦ ପରୂଣ କରବିାକୁ ସରକାର ଚ�ିା କରୁଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ହତିା�କାରୀ� ଆଧାର ନମ�ର ଯା�
U.D ୮୫୩ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- କାଳଆି େଯାଜନାେର ଆଥ�କ ସହାୟତା ପାଇ�ବା େମାଟ ହତିା�କାରୀ�
ମ�ରୁ େକେତଜଣ� ଆଧାର ନମ�ର େକଉଁ କାରଣରୁ ସଂଯୁ� େହାଇପାରନିାହ� ଓ େକେତ
ହତିା�କାରୀ� ସହାୟତା �ା�ି �ୀକାର ରେିପାଟ� ବ�ା�ଗୁଡକିରୁ ହ�ଗତ େହାଇନାହ�,
ଆଧାର ନମ�ର ସଂଯୁ� ବନିା �କୃତ ହତିା�କାରୀ�ୁ ଯା� କରବିାେର ଅସବୁଧିା େହବ େବାଲି
ମହାେଲଖାଗାର ଆପ� ିଉଠାଇଛ� ିକ ି?
 

ବ�ି ବଦି�ାଳୟେର ଇ-ଅଫି�
U.D ୮୫୪ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�ର ସରକାରୀ ବ�ି ବଦି�ାଳୟଗୁଡକିେର େକେବସ�ୁା ଇ-ଅଫି� ସ�ୂ�� କାଯ���ମ
େହବା ଲ�� ଧାଯ�� କରାଯାଇଛ,ି ଏହାପବୂ�ରୁ ସଚବିାଳୟରୁ ଆର� କର ିମଖୁ� ଦ�ର ଯାଏ
ଏବଂ ଓଡଶିା କୃଷ ିଓ େବଷୖୟିକ ବ�ି ବଦି�ାଳୟ (OUAT) , ଓଡଶିା େଲାକ େସବା ଆେୟାଗ
(OPSC) ଏବଂ ପଲିୁ� କମିଶେନରଟେର ଇ-ଅଫି� ଆର� େହବା ଦନିରୁ ଏପଯ���
କାଗଜ, ଫମ�, େରଜ�ିର କଣିା ଖ�� େକେତ କମିଛ ିଦୁଇ ବଷ�ର ତଥ� େଦେବ କ?ି
 

କାଳଆି େଯାଜନାେର ହତିା�କାରୀ ଚୟନ
U.D ୮୫୫ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- କାଳଆି େଯାଜନାର ହୀତା�କାରୀ ଚୟନ ସରକାର ସାମାଜକି ଆଥ�କ
ଜାତଭିି�କି ଜନଗଣନା (SECC), ରା�ୀୟ ଜନସଂଖ�ା େରଜ�ିର (NPR), ଜାତୀୟ ଖାଦ�
ନରିାପ�ା ଆଇନ (NFSA), ରାଜ� ଖାଦ� ସରୁ�ା େଯାଜନା (SFSS), �ଧାନମ�ୀ
ଫସଲ ବୀମା େଯାଜନା, ମାନବ ସମ�ଳ ପରଚିାଳନା ପ�ତ ି(HRMS) କମି�ା ଶ�ିକ� �ାରା
�ଦ� ସଚୂନା ଆଦ ି ଗୁଡକି ମ�ରୁ େକଉଁଟକୁି ଆଧାର କର�ିେଲ କାଳଆି େଯାଜନାେର
ଚୂଡା� 51 ଲ� 5,260 ଜଣ ହତିା�କାରୀ� ମ�ରୁ 30 ଲ� 14 ହଜାର 486 ଜଣ



SECC ତଥ� ଆଧାରତି େହାଇ�ବା େବେଳ େସ�ରୁ 2 ଲ� 24 ହଜାର 220 � ନାମ
େମଳ ନଖାଇବା ସେ�ହ ଜନକ ନୁେହଁ କ ି?
 

Upgrade େହାଇ�ବା School
U.D ୮୫୬ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର େକେତ School େର 10 ମରୁ +2 କୁ Upgrade କରାଯାଇଛ ି େକେତ
School କୁ Upgrade କରବିା ପାଇଁ ସରକାର�ର ��ାବ ଅଛ ିତାର District Wise
ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

ପ�ିକୃତ ଖାଉଟ�ି ସଂଖ�ା
U.D ୮୫୭ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତ ଖାଉଟ ି ପ�ିକରଣ େହାଇଛ� ି େକ�ର ଖାଦ�
ନରିାପ�ା ଏବଂ ରାଜ�ରୁ ଖାଦ� ନରିାପ�ା ଆଇନେର େକେତ ଖାଉଟକୁି ଅ�ଭ�ୁ �
କରାଯାଇଛ ିେତେବ ଖାଉଟ ିଉ� ଆଇନେର ଅ�ଭ�ୁ � ନେହାଇ ରହଯିାଇଛ� ିଉ� ଖାଉଟକୁି
ଅ�ଭ�ୁ � କରବିା ପାଇଁ ନୂତନ ଭାେବ ପ�ିକରଣ କରେିବ କ ି?
 

କୃଷକମାନ� ପାଇଁ େଯାଜନା
U.D ୮୫୮ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- କୃଷ ିଓ କୃଷକ ମାନ�ର ସଶ�ିକରଣେର ପାଇଁ କୃଷକମାନ� ପାଇଁ ସରକାର
କ ିକ ିେଯାଜନା ମାନ କରଛି� ିନୂତନ ଭାବେର େବ�ୖାନକି �ାନ େକୗଶଳ ପ�ତେିର କୃଷକ
ମାନ�ର ଲାଭକୁ �ଗୁିଣିତ କରବିାପାଇଁ ସରକାର ସବୁ କଣ କଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ�ି
କହେିବ କ ି?
 

B.E.O ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୮୫୯ . �ୀ ସୟୂ�ମଣି େବଦୖ� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଖଲିେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଖ�ିେକାଟ ବ�କ େର B.E.O ପଦବୀ ଟି
ଖାଲିପଡଛି ିେକେବ ସ�ୁା B.E.O Posting କରାଯିବ ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

େରସନକାଡ� େଦବାପାଇଁ ଚ�ିଟ
U.D ୮୬୦ . �ୀ ସୟୂ�ମଣି େବଦୖ� : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ



କର ି କହେିବ କ ି :- ଖ�ିେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତ ଜଣ�ୁ େରସନ କାଡ�
େଦବାପାଇଁ ଚ�ିଟ କରାଯାଉଅଛ ିତାହାର ତାଲିକା ବ�କୱାରୀ େଦବା ସହ ଖ�ିେକାଟ ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀକୁ ଅ�କ ସଂଖ�କ େରସନ କାଡ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଖଲିେକାଟେର କାଳଆି େଯାଜନା
U.D ୮୬୧ . �ୀ ସୟୂ�ମଣି େବଦୖ� : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଖ�ିେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତ ଜଣ ଚାଷୀ କାଳଆି େଯାଜନାେର
ଅ�ଭ�ୁ � େହାଇଛ� ି ଆଉ େକେତ ଚାଷୀ ବାଦ ପଡଛି� ି ଅେନକ ଚାଷୀ ବ��ମାନ ସ�ୁା
କାଳଆି ଟ�ାରୁ ବ�ତି େହାଇଛ� ିେସମାନ�ୁ େକେବ ସ�ୁା ଟ�ା �ଦାନ କରାଯିବ କହେିବ
କ ି?
 

M.S.P. ଦରେର ମକା କଣିିବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୮୬୨ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ମକା ଚାଷେର ନବର�ପରୁ ଜ�ିା ଏସଆି ମହାେଦଶେର �ଥମ �ାନ
ଅ�କାର କରଛି ିଏବଂ େଦଶେର ସନୁାମ ଅଜ�ନ କରଛି ିକ�ୁି ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ଚାଷୀ�ଠାରୁ
ସରକାରୀ ଦର ବା M.S.P. ଦରେର ମକା କଣିିବା ପାଇଁ େକୗଣସ ିବ�ବ�ା ନ �ବା କାରଣରୁ
ଏଠାକାର ଅସାଧୁ ବ�ବସାୟୀମାେନ ଶ�ା ଦରେର ମକା କଣୁିଛ� ିଚାଷୀ ବା� େହାଇ �ତି
ସହ ି ମକା ବକୁିଛ� ି ଚାଷୀ� େମରୁଦ� ଭ�ାଯାଇଛ ି େତଣୁ ସରକାର ଏ ଅ�ଳର ମଖୁ�
ଅଥ�କାରୀ ଫସଲକୁ ସରକାରୀ M.S.P. ଦରେର ମ�ିେର କଣିିବା ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଖାଲି�ବା ଶ�ିକ ପଦବୀ ସଂଖ�ା
U.D ୮୬୩ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�ର େମାଟ େକେତ ଶ�ିକ ପଦବୀ ମ�ରୁ େକେତ ଶ�ିକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହଛିି
ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ିେସହପିର ିରାଜ�େର େକେତ C.T., B.E.D େବକାର
ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରହଛି�,ି େସମାନ�ୁ ଆଗାମୀ ଦନିେର ନଯୁି�ି େଦଇ ଖାଲି�ବା ପଦବୀକୁ
ପରୂଣ କରବିାପାଇଁ େଯାଜନା କରଛି� ିକ ି?
 

College ମାନ�େର Admission Fees ଧାଯ��
U.D ୮୬୪ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- Govt.



Aided, Non Aided ଓ Private College ମାନ�େର ସରକାର Admission Fees
ଧାଯ�� କରଛି� ିକ,ି ଯଦ ିଧାଯ�� କରଛି� ିେତେବ େକଉଁ College େର େକଉଁ �ଣୀ ପାଇଁ
େକେତ ଟ�ା ଧାଯ�� େହାଇଛ,ି ସରକାର� Admission Fees ଧାଯ��ଠାରୁ ଅ�କ Fees
େନଉ�ବା College ମାନ� ପାଇଁ ସରକାର କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରେିବ କ,ି େସହପିରି
ନବର�ପରୁ ଜ�ିାର େକଉଁ College େର େକେତ Admission Fees Collection
କରଛି�,ି College Wise ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଖାଲି�ବା �େଫସର ପଦବୀ
U.D ୮୬୫ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର
�ବା ସମ� ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକିେର େକେତାଟ ି େକଉଁ େକଉଁ ବଷିୟେର �େଫସର,
ଆେସାସଏି� �େଫସର, ପଦବୀ ଖାଲିପଡଛି ିେସସବୁ ପଦଗୁଡକିର ପରୁଣ କର ିଉପଯୁ�
ଶ�ିକ ବାତାବରଣ ସହ ଗୁଣା�କ ଶ�ିା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି େସହଭିଳି
ଆସ�ିା� େ�େଫସର ପଦ େକେତ ଖାଲି ଅଛ ିେକଉଁ େକଉଁ ବଭିାଗେର ଓ ପରୁଣ କରବିା
ପାଇଁ ପଦେ�ପ କଣ ?
 

�ତେିର ଚାଲୁ�ବା ସମବାୟ ବ�ା�
U.D ୮୬୬ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର
େକଉଁ େକଉଁ ସମବାୟ ବ�ା� ଗୁଡକି �ତେିର ଚାଲୁଛ ିଓ େସମାେନ େଦଇ�ବା ରୁଣ ଗୁଡକି
ଆଦାୟ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର କଛି ିବ�ବ�ା କରେିବ କ ିେସହଭିଳ ିେକଉଁ େକଉଁ ସମବାୟ
ବ�ା� ଗୁଡକି ଦୁନ�ତେିର ବୁଡରିହଛି ିସରକାର� ପାଖେର କଛି ିତଥ� ଅଛ ିକ ିଯଦ ିହଁ େତେବ
ବବିରଣୀ �କାଶ କରେିବ କ ି?
 

ମ�� ଚାଷ ନମିେ� େ�ା�ାହନ
U.D ୮୬୭ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େଗାପାଳନ, ମ��ଚାଷ କରବିା ନମିେ� ଶ�ିିତ
େବକାର ଯୁବକମାନ�ୁ ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ େହବା ପାଇଁ ଓ ରାଜଗାର କରବିା ପାଇଁ ଆବଶ�କ
େ�ା�ାହାନ େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି ଅ�କ ସଂଖ�ାେର େପାଖରୀ
େଖାଲାଯାଇ େସ�େର ମାଛ ଯଁାଳ, ଚ�ୁିଡ ିଯଁାଳ ଇତ�ାଦ ିଚାଷ କରବିା ପାଇଁ ବ�ା� ରୁଣ
େଯାଗାଇେଦେବ କ ି େସହଭିଳ ି େଗାପାଳନ, େଛଳ ିଚାଷ େମ�ା ପାଳବିା ପାଇଁ ଆବଶ�କ



ବ�ା� ରୁଣ ସବୁ ସରକାରୀ ଜମି େଯାଗାଇେଦବା େବକାର ଯୁବକମାେନ ହାତକୁ କାମ
ପାଇବା ସେ� ସେ� ଅନ� ଅ�ଳ �ତ ି ଏକ େହାଇପାର�ା େସ�ପାଇଁ ସରକାର ଦୃ�ି
େଦେବ କ ି?
 

ମକା ମ�ି କଣିିବା ପାଇଁ ମ�ିର ବ�ବ�ା
U.D ୮୬୮ . �ୀ ସାଲୁଗା �ଧାନ : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ମକା ମ�ି କଣିିବା ପାଇଁ ମ�ିର ବ�ବ�ା ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିଅଛ ିମ�ିର ବ�ବ�ା
େହଉନ ିତା'ର କାରଣ କ'ଣ ?
 

ଚାଷୀର ମାନ�ତା �ଦାନ
U.D ୮୬୯ . �ୀ ସାଲୁଗା �ଧାନ : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କ�ମାଳ ଜ�ିାେର ବନିା ସାରେର କ�ମାଳ ଜ�ିାର ହଳଦୀ ଚାଷ କରୁ�ବା
ଚାଷୀମାନ�ୁ ଚାଷୀର ମାନ�ତା ଦଆିଯାଉ ନାହ� ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ଯାହାଫଳେର ଚାଷୀ
ତାର ହଳଦୀର ଉପଯୁ� ମଲୂ� ପାଇପାରୁନାହଁା� ି ସରକାର ହଳଦୀ ଚାଷ କରୁ�ବା
ଚାଷୀମାନ� ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ି?
 

କୃଷକ ସାଥୀ� ସଂଖ�ା
U.D ୮୭୦ . �ୀ ଜୟ� କୁମାର ଷଡ଼�ୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର 314 ବ�କେର େକେତଜଣ କୃଷକ ସାଥୀ କାଯ��କରୁଛ� ିେସମାନ�
ନାମ ତାଲିକା ବ�କୱାରୀ ସରକାର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି େକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ
ସମୟେର ରାଜ�କୁ େଫରଆିସ�ିବା �ବାସୀ �ମିକମାନ� ଭିତରୁ େକେତ �ମିକ କୃଷି
େ��େର ନେିୟାଜତି େହାଇ�େଲ ଏବଂ େସମାେନ କୃଷ ି କମ�େର ନେିୟାଜତି ଅଛ� ି ନା
ଓଡଶିା ବାହାରକୁ େଫର ିଯାଉଛ� ିତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ରାସନ କାଡ� ବ�ନ
U.D ୮୭୧ . �ୀ ଜୟ� କୁମାର ଷଡ଼�ୀ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତଟ ିପରବିାରକୁ ରାସନ କାଡ� ଦଆିଯାଇଛ ିଓ
େମାଟ େକେତ ହତିା�କାରୀ ଏ�ରୁ ଫାଇଦା ପାଉଛ� ି ଜ�ିାୱାରୀ ପରବିାର ସଂଖ�ା ଓ
ହତିା�କାରୀ େଲାକ� ସଂଖ�ା େଦେବ କ,ି �ାମା�ଳେର ବହୁେଲାକ ରାସନକାଡ� ପାଇଁ



ଆେବଦନ କର�ିେଲ ମ� ତା�ୁ ରାସନ କାଡ� ଦଆିଯାଉ ନାହ� ତାର କାରଣ କଣ 2021
ଜାନୁଆରୀ େଶଷ ସ�ୁା ଏଭଳ ିଆେବଦନ ପ� ସରକାର� ବଚିାରଧୀନ ଅଛ ିଓ ସରକାର
େକେବ େସସବୁ ରାସନକାଡ� େଲାକ�ୁ େଦେବ ଜ�ିାୱାରୀ ତାର ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କି
?
 

ଶ�ିା ଅ�କାରୀ� ନଜି� କାଯ��ାଳୟ
U.D ୮୭୨ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର ବଭିି� ବ�କେର େକେତ ସଂଖ�କ ଶ�ିା ଅ�କାରୀ� ନଜି�
�ାୟୀ କାଯ��ାଳୟ ଓ ବସଗହୃ ଅଛ,ି (ଖ) ଯାଜପରୁ ଜ�ିା ବଡଚଣା ବ�କର ଶ�ିା ଅ�କାରୀ�
କାଯ��ାଳୟ ଅ�ାୟୀ ଭାେବ ଏକ ବଦି�ାଳୟ ପରସିର ମ�େର କରୁ�ବାରୁ ଏହାର �ାୟୀ ଗହୃ
ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଅ�କାରୀମାେନ ବାସଗହୃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଆଥ�କ ବଷ�େର
ଆବଶ�କତାର ଅଥ� �ାଦନର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଚାରା ଉ�ାଦନ ବୃ� ିପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୮୭୩ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ଯାଜପରୁ ଜ�ିା ବଡଚଣା ବ�କେର �ବା ମହାବନିାୟକ ଫଳ
ଉଦ�ାନର ଭି�ଭୂିମି ବକିାଶ ଓ ଜଳେସଚନ େଯାଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ,ି
(ଖ) ଏହ ିଫଳ ଉଦ�ାନକୁ ଅ�କ କାଯ���ମ କର ିଚାରା ଉ�ାଦନ ବୃ� ିପାଇଁ ପଦେ�ପ
େନେବ କ ି?
 

Audit Report �ଦାନ
U.D ୮୭୪ . �ୀ ରାେଜ� େଢାଲକଆି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- Joint Secy. School & Mass Education letter No. 22966
dt.29.10.19 ଅନୁଯାୟୀ ପ�ାୟତ ୱାରୀ େସେକ�ାର ି��ୁ ଲାେଠାର ଜ:ି ବଲା�ିର ର
Special Audit କରାଯାଇ�ଲା; କ�ୁି ୬ମାସ ପବୂ�ରୁ Audit ସରଯିାଇ�େଲ ମ� ଆଜି
ପଯ��� Audit report, Director�ୁ �ଦାନ କରାଯାଇ ନାହ�; େକେବ ସ�ୁା Audit
report Director� ପାଖେର ପହ� ିତାହା କାଯ��କାରୀ କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

କେଲଜେର ସ�ି କମାଇବା ସ�କ�େର



U.D ୮୭୫ . �ୀ ରାେଜ� େଢାଲକଆି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଗତ ୨୦.୦୮.୨୦ରଖିେର H.P.C �ାରା ପ�ାୟତ ଉ� ମା�ମିକ
ବଦି�ାଳୟ, ଲାେଠାର, ଜ:ିବଲା�ିର ର ସ�ି ସଂଖ�ା (ଛା�ଛା�ୀ) ୧୯୬ ରୁ କମାଇ ୯୬
ର�ବାର ��ାବ �ହଣ କରାଯାଇ�ଲା; ଗତ ୦୫.୧୧.୨୦ରୁ ଚଠି ିଆଜ ିପଯ��� ସଂପ�ୃ
ବଦି�ାଳୟେର ପହ�ନିାହ� ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ଜଣାଇେବ କ,ି �ତିୀୟତଃ ଚଠି ି ନ�ବାରୁ
Principal ୯୬ ଯାଗାେର ୧୭୭ ସ�ି ପରୂଣ କରସିାରଛି�;ି ଶ�ିକ ଅଭାବ ଏବଂ କ�ା�
ରୁ� ନ�ବାରୁ ସ�ି କମାଇବା ନମିେ� ଅନୁେରାଧ କରାଯାଇ�ଲା; େକେବ ସ�ୁା ଉ� କାଯ��
କରାଯିବ ?
 

ମାଛର ଆବଶ�କତା
U.D ୮୭୬ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର େଲାକ ସଂଖ�ା ଅନୁଯାୟୀ େଦନୖକି େକେତ ଟ� ମାଛର
ଆବଶ�କତା ରହଛି;ି ରାଜ�େର େକେତ ଉ�ାଦନ େହଉଛ ିଓ ରାଜ� ବାହାରର େକଉଁ େକଉଁ
ରାଜ�ରୁ େକେତ ଆମଦାନୀ େହଉଛ;ି ରାଜ�େର ମାଛ ଚାହଦିା ପରୂଣ ନମିେ� ତଥା ମାଛ
ଉ�ାଦନେର ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ େହବା ପାଇଁ ଆଉ େକେତ ବଷ� ଲାଗିବ ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି;
(ଖ) ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜଳସଂପଦ ବଭିାଗର େକଉଁ େକଉଁ ଡ�ାମେର ମାଛ ଚାଷ େହଉଛି
ଓ େକଉଁ ଡ�ାମେର ମାଛ ଚାଷ େହବାର େଯାଜନା ରହଛି ିତାହା �କାଶ କରବିା ସହ ମାଛ
ଉ�ାଦନ ବୃ� ିଓ ଚାଷୀ�ୁ େ�ା�ାହନ ନମିେ� ଚଳତି ବଷ� େକଉଁ େକଉଁ େକ� ଓ ରାଜ�
େଯାଜନାେର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ କରାଯିବାର �ରି କରାଯାଇଛ ିତାହା ଜଣାଇେବ କ?ି
 

େଜବୖକି କୃଷରି �ସାର
U.D ୮୭୭ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର େଜବୖକି କୃଷରି �ସାର ଓ ସବୁଜ ସାରର ବ�ବହାର ନମିେ� େକେବ
ଠାରୁ କ ିକ ିେ�ା�ାହନ କାଯ���ମ �ହଣ କରାଯାଇଛ;ି ରାଜ�େର େକେତ ସଂଖ�କ ଚାଷୀ
ଏହ ିପ�ତ ିଓ ସାର ବ�ବହାର କରୁ�େବ ଓ ବ�ବହାର ନମିେ� କ'ଣ ଦ�ତା ଦଆିଯାଇଛ;ି
ମୟୂରଭ� ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କେର େକଉଁ ଚାଷୀ ଏହ ିପ�ତକୁି ଆଦେରଇଛ� ିଓ େସମାେନ
ଦ�ତା ବୃ� ିକାଯ���ମେର ସାମିଲ େହାଇ�େଲ ନା ନାହ� ?
 

ଚାଷୀମାନ� ଠାରୁ ଧାନ �ୟେର ସଫଳତା



U.D ୮୭୮ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- କଟକ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କେର ଅଦ�ାବ� ଚାଷୀମାନ� ଠାରୁ ଧାନ�ୟେର
େକେତ ଶତାଂଶ ସଫଳତା ହାସଲ େହାଇଛ ିଓ ଧାନ�ୟ ��ିୟା ପ�ୂ�ା� ପାଇଁ କ ି�ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି?
 

ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୮୭୯ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ସମବାୟ ବଭିାଗ ଅଧୀନେର େକଉଁ ବଗ�ର େକେତ ଅ�କାରୀ ଓ କମ�ଚାରୀ
ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି ଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଇଛ ି?
 

ସବସଡିେିର େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇ�ବା ସାର
U.D ୮୮୦ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ୨୦୧୯-୨୦ ଓ ୨୦୨୦-୨୧ ବଷ�େର େକେତ
ଚାଷୀ�ୁ େକେତ ପରମିାଣ Pesticide, େକେତ ସବସଡିେିର ଡଲିରମାେନ ଚାଷୀ�ୁ ବ�ିି
କରଛି�;ି ତାହାର ଏକ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

େରଶନ କାଡ�ର ସବେିଶଷ ତଥ�
U.D ୮୮୧ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର େକେତ ପରବିାରକୁ NFSA ଓ SFSA
ମା�ମେର Ration Card େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ିଓ ଏ�ପାଇଁ ମାସକି େକେତ ପରମିାଣ
ଚାଉଳ ବ�କମାନ�ୁ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ;ି ତାହାର ଏକ ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କି
?
 

Avail of Subsidy through Online
U.D 882 . Shri K. Narayana Rao : Will the minister for Agriculture
And Farmers' Empowerment be pleased to state that :- The
Government has sanction subsidy on pesticides to the farmers those
who are buying from Government shops; But it is regretted to say the
farmers of Odisha are not getting subsidy through the shopkeepers
and also not by the Government through Online payment; Can the



Government take the steps to avail the Government subsidy through
Online directly from Government to farmers ?
 

Appointment of Teacher
U.D 883 . Shri K. Narayana Rao : Will the minister for School and
Mass Education be pleased to state that :- There were no
appointments in School & Mass Education Department since long;
Most of the Schools of the State are running without sufficient
teachers and so many posts of the teachers are vacant in different
subject; Can the Government take steps to appoint teachers to fill up
the existing vacancy ?
 

ଚାଷୀ�ୁ ମାଗଣାେର ସାର ଓ ବହିନ େଯାଗାଣ
U.D ୮୮୪ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େଦବଗଡ ଜ�ିାର ଅେନକ ଚାଷୀ�ୁ ରବ ିଋତୁେର ମାଗଣାେର ସାର, ବହିନ
ସରକାର େଯାଗାଇ େଦବା କଥା ସତ� ଅେଟ କ;ି ଯଦ ି ଏହା ସତ� ଅେଟ େକଉଁ େକଉଁ
ପ�ାୟତେର େକେତ ଏକର ଜମିେର େକଉଁ େକଉଁ ଚାଷୀ�ୁ କ'ଣ କ'ଣ ବହିନ ଦଆିଯାଇଛି
ଏହାର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ ପ�ାୟତୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଧାନକଳ ଲି�
U.D ୮୮୫ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଆ�ଳକି ବାଣିଜ� ସମବାୟ ସମିତ ିଜ.ିେଦବଗଡର ନଜି� ଏକ ଧାନକଳ ଲି� ସ�ୁେର େଦବା
ସହତି ଲ�� ଲ�� ଟ�ା ବେକୟା ପଡ�ିବା କଥା ସତ� ଅେଟ କ;ି ଯଦ ିଏହା ସତ� ଅେଟ
େକଉଁ ସଂ�ାକୁ େକେତ ମସହିାରୁ େକେତ ମସହିା ପଯ��� ଲି� ଦଆିଯିବା ସହ ୨୦୨୦
ମସହିା ପଯ��� �ତବିଷ� େକେତ ଟ�ା ମିଲର ପଇଠ କରଛି ିଓ RCMS Ltd. ଏହ ିଟ�ା
େକଉଁ େକଉଁ ଦଗିେର ଖ�� କରଛି ିଏବଂ ବ��ମାନ େକେତ ଲାଭେର ସଂ�ା ଚାଲିଛ ିଏହାର
ଏକ ବବିରଣୀ ସହତି ମିଲର କର�ିବା Agreementର ସବେିଶଷ ତଥ� ଉପ�ାପନ
କରେିବ କ?ି
 

ଅସାଧୁ କମ�ଚାରୀମାନ� ବରୁି�େର କାଯ��ନୁ�ାନ
U.D ୮୮୬ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତ ହତିା�କାରୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ� ସରୁ�ା େଯାଜନାେର



ଏବଂ େକେତ ହତିା�କାରୀ ରାଜ� ଖାଦ� ସରୁ�ା େଯାଜନାେର ଖାଉଟ ିକାଡ� ପାଇଛ�;ି ଆଉ
େକେତ େଯାଗ�ହୀତା�କାରୀ ଏହ ିଖାଉଟକିାଡ� ପାଇବାରୁ ବ�ତି ଅଛ�;ି େଯଉଁ ଅେଯାଗ�
ହତିା�କାରୀ ଏହ ି କାଡ� ହାେତଇ େନଇଛ� ି େସମାନ� ବରୁି�େର ଏବଂ େଯଉଁ ଅସାଧୁ
କମ�ଚାରୀ� ସହେଯାଗେର େସମାେନ ଏହ ିକାଡ� େନଇଛ� ିେସମାନ� ବରୁି�େର ସରକାର
କ'ଣ କାଯ��ନୁ�ାନ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

GIA ଆେଦଶ
U.D ୮୮୭ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଓଡଶିା ସରକାର� ୨୦୧୪ �ା�-ଇ�-ଏ� (GIA) ଆଡ�ର ଅନୁଯାୟୀ ଶ�ିା େ��େର
ଆଗୁଆ ଜ�ିା ପାଇଁ େଯଉଁ କେଲଜମାନ ୨୦୦୮ ମସହିାେର �ତ�ିା େହାଇ�ବ ଓ ଶ�ିା
େ��େର ପଛୁଆ ଜ�ିା ପାଇଁ ୨୦୧୦ ମସହିାେର �ତ�ିା େହାଇ�େବ େସହ ି କେଲଜ
ଜମ�ଚାରୀ ମାନ�ୁ ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ �ା�-ଇ�-ଏ� େର ଅ�ଭ�ୁ �
କରାଯାଇଛ;ି କ�ୁି ତା ଆଗରୁ ୨୦୦୮ GIA ଅଡ�ର ଅନୁଯାୟୀ ୧୯୯୮ ଓ ୨୦୦୦
ମସହିାେର �ତ�ିା େହାଇ�ବା େସହ ିକେଲଜ ଓ କମ�ଚାରୀ ମାନ�ୁ ୧୯୯୧ ଜନଗଣନା
GIA ଦଆିଯାଇଛ;ି ତାେହେଲ ୨୦୧୪ GIA ଅଡ�ରେର ୨୦୦୧ ବଦଳେର ୨୦୧୧
କାହ�କ ିକରାଗଲା; ଏହା ନ�ାୟ ସ�ତ କ;ି ଯଦ ି ନୁେହଁ ତାହାେହେଲ ଏହା�ାରା ଓଡଶିାର
େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତ କେଲଜ କମ�ଚାରୀ ବା� ପଡଛି� ି ତା'ର ସଂପ�ୂ� ବବିରଣୀ
େଯାଗାଇେବ କ ି?
 

ଚାଷୀ�ୁ ଉଚ�ି �ାପ� �ଦାନ
U.D ୮୮୮ . �ୀ ଭାଗିରଥୀ େସଠୀ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- େକ�ୁଝର ଜ�ିା ଆନ�ପରୁ ସବଡଭିିଜନର ହାଟଡହିୀ ବ�� େର �ଧାନତଃ
ଧାନଚାଷୀ �ବାରୁ େସଠାେର ସରକାର� ଧାନ�ୟ େକାଟା ବୃ� ିପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ;ି
ଚାଷୀମାେନ େଯଉଁ ଧାନ ମିଲେର ଧାନ ପରୁାଇ େଦଉଛ�,ି ମିଲର ତାହାର ଉଚ�ି �ାପ�
େଦଉ ନାହ�ି;ି ସରକାର ଏ ଦଗିେର ଦୃ�ି େଦେବ କ ି?
 

ଋଣ ଛାଡ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୮୮୯ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ବ�ି ମହାମାରୀ କେରାନା ଏବଂ ବନ�ାେର ଚାଷୀମାେନ ସବ�ହରା େହାଇଯିବାର



ଖବର ସରକାର� ପାଖେର ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିହଁ ତାହାେଲ ଗରବି ଚାଷୀମାନ�ର ଉ�ତ ିପାଇଁ
ସରକାର କ ିବ�ବ�ା କରଛି�;ି ଚଷୀମାନ�ର ଚାଷ ଋଣ ଛାଡ କରବିା ଉଚ�ି ନୁେହଁ କ ିଏବଂ
ରବ ି ଓ ଖରଫି ଫସଲ ପାଇଁ ଉ�ତ ବହିନ, ସାର ଏବଂ କଟିନାସକ ଔଷଧ ଅ�କ
ସବସଡିେିର େଯାଗାଇ େଦେବ କ ିଏବଂ ବନିା ସଧୁେର ନୂତନ ଚାଷ ଋଣ େଦବାର େଯାଜନା
କରେିବ କ ି?
 

Details of Scheme
U.D 890 . Shri Shankar Oram : Will the minister for Co-Operation
be pleased to state that :- How many Housing and Plotted
Development Schemes (HIG, MIG AND LIG) in different categories
have been executed by the Odisha State Housing Corporation in
Bhubaneswar as well as in the District of Khurda, Puri and Cuttack
under Co-operation Deptt., Govt. of Odisha; the detail list of the
above information in all such Schemes along with the name of the
Schemes with detail sketch maps in the said matter may be furnished
?
 

ରାଜ�େର �ବା କ�ୁରବା ଗା� ିବଦି�ାଳୟ
U.D ୮୯୧ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର େମାଟ େକେତ କ�ୁରବା ଗା� ିବାଳକିା ବଦି�ାଳୟ ଅଛ ିଏବଂ
େକେତ ପରୁୁଷ କମ�ଚାରୀ ବଭିି� ପଦ ପଦବୀେର କାଯ�� କରୁଛ� ିରାଜ� ସରକାର ଏମାନ�ୁ
ଥଇଥାନ ନକର ିଛେଟଇ କ�ିବା କଥା ସତ� କ ି? (ଖ) ଏହ ିପରୁୁଷ ମାନ�ୁ ଥଇଥାନ କରବିା
ପାଇଁ ମାନ�ବର ଉ� ନ�ାୟାଳୟ ଓଡଶିା WPC-22495/2019 ଅନୁଶାେର ଆଜ ିପଯ���
ପନୁଃଥଇଥାନ ନକରବିାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ େକଉଁ ସମୟ ସୀମା ଭିତେର ସରକାର ଏହି
ଛେଟଇ କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ ଥଇଥାନ କରେିବ ?
 

ଓଡଶିା କୃଷଶି�ି ନଗିମ �ାରା ଉପକୃତ ଚାଷୀ� ସଂଖ�ା
U.D ୮୯୨ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- "ଓଡଶିା କୃଷ ି ଶ�ି ନଗିମ" �ାରା ବାରପିଦା ଉପଖ� ଅ�ଗ�ତ େକେତ
ହତିା�କାରୀ ସବସଡି ିବହିନ, ଚାଷ ଉପକରଣ ପାଇଛ� ିଗତ ଦୁଇ ବଷ� ମ�େର; େକେତ
ଚାଷୀ ଉପକୃତ େହାଇଛ� ିତା'ର ଏକ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

[Question Nos. 671 to 746 were originally starred ]
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