
ଓଡଶିା ବଧିାନସଭା
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭା
ଚତୁଥ� ଅ�େବଶନ

ବୁଧବାର , ଅେକ�ାବର ୭ , ୨୦୨୦
ଲି�ତ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ

�ଶ� ସଂଖ�ା - ୧୬୨
( କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ,ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ,ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା,ଉ�

ଶ�ିା,ସମବାୟ,ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ )
+2 �ରେର ଧ�ାମଳୂକ ଶ�ିାଦାନ

୯୫୭ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
+2 ମହାବଦି�ାଳୟ �ରେର ଧ�ାମଳୂକ ଶ�ିାର �ସାର କର ିଛା�ଛା�ୀମାନ�ର ନଯୁି�ି ସ�ିୃ
ଲ�େର ବଲା�ିର ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ମହାବଦି�ାଳୟେର େକଉଁ େକଉଁ ବଷିୟେର େକେତ ଜଣ
ଛା�ଛା�ୀ� ପାଇଁ ଧ�ାମଳୂକ ଶ�ିାର ସରକାର ବ�ବ�ା କରଛି� ି; ଏହ ିଧ�ାମଳୂକ ଶ�ିାପାଇଁ
ବଲା�ିର ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ମହାବଦି�ାଳୟେର େକେତାଟ ିମ�ରୁୀ�ା� ଅ�ାପକ ପଦବୀ
ଅଛ ି ଓ ତନ��ରୁ େକେତ ସଂଖ�କ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି ; ଏହ ିଖାଲି ପଦେର େକେତ ସଂଖ�କ
ଚୁ�ିଭି�କି ଶ�ିକ ନଯୁି� େହାଇଛ� ି ; (ଖ) ବଲା�ିର ଜ�ିାର +2 ମହାବଦି�ାଳୟ �ରେର
ଧ�ାମଳୂକ ଶ�ିାର ବକିାଶ ନମିେ� ଦରକାର େହଉ�ବା Subject wise ଭି�ଭୂିମି ସମ��ୀୟ
ତଥ�ର ବ��ମାନର Status ଓ ତାର ଅଭାବ ସମ��ୀୟ ଏକ ତଥ� ସହ ବଗିତ ପା� ବଷ�େର
ମହାବଦି�ାଳୟୱାରୀ ଓ subjectୱାରୀ ଛା�ଛା�ୀ� ପାସ ଫଳାଫଳ ସମ��େର ଅବଗତ
କରେିବ କ?ି

�ଧାନମ�ୀ ଫସଲ ବୀମା �ଦାନ ସ�କ�େର
୯୫୮ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) େଲାଇସଂିହା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଚାଷୀମାେନ 2019-20 ମସହିାେର �ଧାନମ�ୀ ଫସଲ ବୀମାର ବୀମାରାଶି
ଏ ପଯ��� ପାଇ ନ�ବା ଅଭିେଯାଗ ସତ� କ ି ; ଯଦ ିଉ�ର ନା ହୁଏ େତେବ ପ�ାୟତୱାରୀ
ବୀମା ରାଶ ିପାଇ�ବା ଚାଷୀ� ଏକ ତାଲିକା େଦେବ କ ି; ଯଦ ିଉ�ର କଛି ିେକେତକାଂଶେର ହଁ
ହୁଏ େତେବ ବୀମା ରାଶ ିପାଇ ନ�ବା ଚାଷୀ� ପ�ାୟତୱାରୀ ତାଲିକା େଦଇ େସମାେନ େକେବ
ସ�ୁା ବୀମା ରାଶ ିପାଇେବ ଗହୃେର ତଥ� ର�େବ କ;ି (ଖ) େଷାଡଶ ବଧିାନସଭାର �ତିୀୟ



ଅ�େବଶନର ତା.20.11.2019 ଦନି ମାନ�ବର ମ�ୀ େଦଇ�ବା �ଶ� ସଂଖ�ା UDAQ
No.959ର ଉ�ର ଅନୁଯାୟୀ ଓଡଶିା ସରକାର ତୃଟ ି�ୀକାର କରବିା ସେ� ଆଗାଲପରୁ ବ�କର
ନଅଗଁା (କ) �ାମପ�ାୟତର ଗ�ପାଲି ଓ ହଳଦପିଦରର ଚାଷୀମାନ� ନ�ାଯ�� ଦାବୀ ଏ
ପଯ��� ପରୂଣ େହାଇନ�ବା ତଥ� ଉପେର ସରକାର� ମତାମତ ସହ ଏହ ି ଚାଷୀମାେନ
େକେବ ସ�ୁା ବୀମା ଜନତି �ତ ିପରୂଣ ରାଶ ିପାଇେବ ତାର ��ୀକରଣ େଦେବ କ?ି

ହାଇ�ଲୁକୁ ଅନୁଦାନ �ଦାନ
୯୫୯ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
େଷାଡଶ ବଧିାନ ସଭାର ତୃତୀୟ ଅ�େବଶନର ତା.11.03.2020 ର ଅଣତାରକା ଚ�ିତି �ଶ�
ସଂଖ�ା 1744 ଓ �ଶ� ସଂଖ�ା 1623ର ଉ�ର ଅନୁଯାୟୀ Odisha Education
(Amendment) Act 2015 ର ବ�ବ�ା ଅନୁଯାୟୀ 31.03.2008 ପବୂ�ରୁ ତା.01.06.2007
ମସହିାେର Director Secondary Education, Odisha � �ୀକୃତ ି �ା� ବଲା�ିର
ଜ�ିାର ପଇୁ�ଲା ବ�କ ଅ�ଗ�ତ ଖଲିଆପାଲି �ାମପ�ାୟତର େଯାଗ� ବେିବଚତି ପ�ାୟତ
ହାଇ�ଲୁ ଫଟକରା (ବ)ି କୁ େକେବ ସ�ୁା ସରକାର ଅନୁଦାନ �ଦାନ କରେିବ ; (ଖ)
ତା.11.03.2020 େର ମାନ�ବର ମ�� ଉ�ର ଅନୁଯାୟୀ �ାମପ�ାୟତ କମି�ା
ମ�ୁନସିପିାଲଟରି �ଥମ �ୀକୃତ ି�ା� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟ ତା.31.03.2011 ମ�େର �ୀକୃତି
ପାଇ�େଲ ଏହା ରାଜ� ସରକାର� ଠାରୁ ଅନୁଦାନ ପାଇବାର େଯାଗ� ବେିବଚତି େହଉ�ବାରୁ
ବଲା�ିର ଜ�ିା େଲାଇସଂିହା ବ�କର ବୁଢୀପଦର ପ�ାୟତ ହାଇ�ଲୁ, ବୁଢୀପଦର
�ାମପ�ାୟତର �ଥମ ହାଇ�ଲୁ ଭାବେର 2009 ମସହିାେର ସରକାର� �ୀକୃତ ି �ା�
େହାଇ�ବାରୁ ଏହ ିହାଇ�ଲୁକୁ େକେବ ସ�ୁା ଅନୁଦାନ େଯାଗ� ହାଇ�ଲୁ ହସିାବେର ଅନୁଦାନ
�ଦାନ କରେିବ?
Non-Government Aided & Un-Aided +2 ଓ +3 ମହାବଦି�ାଳୟକୁ Grant-in-

Aid େଦବା
୯୬୦ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଉ� ଶ�ିା
ବଭିାଗର ତା.26.11.2013 େର ଅନୁ�ତି ଉ��ରୀୟ େବଠୖକର ଅନୁେମାଦନ �େମ
ତା.30.11.2013 ପେର େଖାଲାଯାଇ�ବା Non-Government Aided & Un-Aided
(+2 ଓ +3) ମହାବଦି�ାଳୟକୁ (GIA) Grant-in-Aid ମିଳବି ନାହ� ଅଥ�ା�
ତା.30.11.2013 ପବୂ�ରୁ େଖାଲାଯାଇ�ବା Non-Government Aided & Un-Aided



(+2 ଓ +3) ମହାବଦି�ାଳୟ Grant-in-Aid ପାଇବାକୁ େଯାଗ� େହାଇ ହକଦାର େହାଇ�ବା
େବେଳ ଉ� ଶ�ିା ନେି��ଶକ, ଓଡଶିା ଉ� ଶ�ିା ବଭିାଗକୁ ପ� ସଂଖ�ା 8763 / 07.03.2019
ଅନୁଯାୟୀ Grant-in-Aid ପାଇଁ େଦଇ�ବା ��ାବ ଏ ପଯ��� ଉ� ଶ�ିା ବଭିାଗେର ମ�ରୁ
ନେହାଇ ପଡରିହଛି ିତାର କାରଣ ସହ ସରକାର� ନେି��ଶର ଅନୁପାଳନେର ଅ�ରାୟ ସ�ିୃ
କରୁ�ବା େଦାଷୀ ଅ�କାରୀ� ବରୁି�େର 5T ଆଧାରେର କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କର ିନ�ି��
େକେତ ତାରଖି ସ�ୁା ଉ� ଶ�ିା ବଭିାଗର Notification େହାଇ Non-Government
Aided & Un-Aided (+2 ଓ +3) ମହାବଦି�ାଳୟକୁ Grant-in-Aid ଦଆିଯିବ ଏକ
��ୀକରଣ େଦେବ କ?ି

େପନସନର�ର ବେକୟା ପାଉଣା �ଦାନ
୯୬୧ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ଓଡଶିା
ସରକାର� �ାରା ଉ�ଳ ବ�ି ବଦି�ାଳୟର ଶ�ିକ କମ�ଚାରୀ (ଅ�ାପକ)/ େସବାନବୃି� ଶ�ିକ
କମ�ଚାରୀ ଓ ପରବିାର େପନସ� ପାଉ�ବା ଶ�ିକ କମ�ଚାରୀ� ପରବିାର ପାଇଁ 7ମ େବତନ
କମିଶନ ଲାଗୁ େହାଇଛ ିନା େହାଇନାହ� ; ଯଦ ି 7ମ େବତନ କମିଶନ ଲାଗୁ େହାଇଛ ିେତେବ
ଓଡଶିା ସରକାର� ନେି��ଶାବଳ ିଅନୁଯାୟୀ ଉ�ଳ ବ�ି ବଦି�ାଳୟେର ତା.01.01.2016 ପବୂ�ରୁ
ଓ ପେର େସବା ନବୃି� ଶ�ିକ କମ�ଚାରୀ ଓ ପରବିାର େପନସ� ପାଉ�ବା େପନସନର� ଏକ
ତାଲିକା େଦଇ େସମାେନ ଏ ପଯ��� ତା.01.01.2016 ଠାରୁ ତା�ର ଶତ �ତଶିତ ବେକୟା
ପାଉଣା ପାଇନ�ବା ସତ� କ;ି ଓଡଶିା ସରକାର�ର �� ନେି��ଶ ସେ� ଯଦ ିଉ�ର ହଁ ହୁଏ
େତେବ ଉ�ଳ ବ�ି ବଦି�ାଳୟର ଉପେରା� େପନସନର�ର ବେକୟା ପାଉଣା ନ େଦବା
କାରଣ ସହ ସରକାର� ନେି��ଶ ପାଳନେର ଅ�ରାୟ ସ�ିୃ କରୁ�ବା େଦାଷୀ ଅ�କାରୀ�
ବରୁି�େର 5T ଆଧାରେର କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କର ିନ�ି�� େକେତ ତାରଖି ସ�ୁା େସବା ନବୃି�
ଶ�ିକ କମ�ଚାରୀ ଓ ପରବିାର େପନସ� ପାଉ�ବା ଶ�ିକ କମ�ଚାରୀ�ର ପରବିାର 7ମ େବତନ
କମିଶନର ବେକୟା ପାଉଣା ପାଇ ପାରେିବ ତାର ଏକ ��ୀକରଣ େଦେବ କ?ି

Junior College ର ପରିଚାଳନା କମିଟ ିଗଠନ ପାଇଁ ନୀତ ିନୟିମ
୯୬୨ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର Junior College ଗୁଡକିର ସଭାପତ ି ତଥା ପରଚିାଳନା କମିଟ ି ଗଠନ ପାଇଁ
ବ��ମାନ �ଚଳତି ନୀତ ି ନୟିମ କଣ ଅଛ ି ଜଣାଇେବ କ ି ; ଅଦ�ାବ� େକେତେଗାଟି
ମହାବଦି�ାଳୟେର (Jr.College) ପରଚିାଳନା କମିଟରି ଅବ� ସମା� େହଲାପେର ବ ିନୂତନ



ପରଚିାଳନା କମିଟ ି ଗଠନ େହାଇପାରନିାହ� ; ତ� ସମ��ୀୟ ସବେିଶଷ ତଥ� ବ�କ ଏବଂ
ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ନୂତନ ପରଚିାଳନା କମିଟ ି ଗଠନ ପାଇଁ କ ି କ ି �ରତି
ପଦେ�ପମାନ �ହଣ କରାଯାଉଛ ିଜଣାଇେବ କ?ି

ବଦି�ାଳୟକୁ ଅନ� ବଦି�ାଳୟ ସହ ମି�ଣ
୯୬୩ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର ଚଳତି ବଷ� େକେତେଗାଟ ିେକଉଁ �କାର ବଦି�ାଳୟକୁ େକଉଁ ମାନଦ� ଆଧାରେର
ନକିଟବ�� ଅନ� ବଦି�ାଳୟ ସହତି ମି�ଣ କରାଯାଇଅଛ ିତାହା ବ�କ ଏବଂ ଜ�ିୱାରୀ ସବେିଶଷ
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 ପାରବିନାହଁ ଜଣାଇେବ କ ି ; ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ
ଦଶପ�ା ବ�କର ଚ�ଧରପରୁ, େନଫାର,ି କଳାକଆିର,ି ବଣି, ଖଳଘିାଟ ିଇତ�ାଦ ି�ାନେର �ବା
�ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ, ନୂଆଗଁା ବ�କର କ�ଖାଲମଡା ବଦି�ାଳୟ ଏବଂ ଗଣିଆଁ ବ�କର କୁଡୁର ିଓ
ଦାମଘାଟ ି ଠାେର �ବା �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକୁି ବ� ନକରବିା ପାଇଁ ଉ��ି ମାନଦ�
ଅନୁଯାୟୀ ପନୁଃବଚିାର କର ିବ� ନକରବିା ପାଇଁ ନ�ି� ିେନେବ କ?ି

ମ�� ଓ ପଶୁପାଳନ ନମିେ� ସାହାଯ��
୯୬୪ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜ�େର ଚଳତି ବଷ� େକେତଜଣ ହତିା�କାରୀ�ୁ ମ�� ଓ ପଶୁପାଳନ ନମିେ� େକଉଁ
େକଉଁ ସାହାଯ�� ସହେଯାଗ �ଦାନ କରାଯାଇଅଛ ିତାହାର ସବେିଶଷ ତଥ� ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି ; ଉ� କାଯ���ମ ପାଇଁ େକଉଁ ମାନଦ� ଆଧାରେର ବଭିି� ବ�କ ଏବଂ ଜ�ିାର
ହତିା�କାରୀ� ସଂଖ�ା ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଏ ; ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ବଭିାଗ �ାରା
ମ��, ପଶୁପାଳନ ଓ ଅନ� େକଉଁ େଯାଜନାେର େକେତଜଣ ହତିା�କାରୀ�ୁ କ ିକ ି�କାରର
ସବୁଧିା େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ ଅଦ�ାବ� େକେତଜଣ
ହତିା�କାରୀ�ୁ ସ��ୃ େଯାଜନାେର ସାମିଲ କରାଯାଇଅଛ ିତାହାର େଯାଜନା ଏବଂ ବ�କୱାରୀ
ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ଅ�କ ସଂଖ�କ ହତିା�କାରୀ�ୁ ଉ� େଯାଜନାେର ସାମିଲ କରବିା
ପାଇଁ ନ�ି� ିେନେବ କ?ି

ଭାଗ ଚାଷୀ� ଆୟ ବୃ�ି
୯୬୫ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ



କ ି- ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତଜଣ ଜମିହୀନ, �ୁ� ଏବଂ ଭାଗଚାଷୀ ଅଛ� ି; େସମାନ�ୁ
କୃଷ ିକାଯ�� �ତ ିଆକୃ� କରବିା ସେ� ସେ� େସମାନ�ର ଆୟବୃ� ିପାଇଁ ସରକାର େନଉ�ବା
କାଯ���ମ ସମ��େର ସଚୂନା େଦେବ କ ି ; ଉ� କାଯ���ମ �ାରା ଚଳତି ବଷ� େକଉଁ �କାରର
େକେତ ସଂଖ�କ ଚାଷୀ ଉପକୃତ େହବାପାଇଁ ଲ� ଧାଯ�� କରାଯାଇଛ ିଓ ଅଦ�ାବ� େକେତଜଣ
ଚାଷ ିଉପକୃତ େହାଇସାରେିଲଣି ତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ?ି

O.A.V େର ପାଠ ପଢବିା ପାଇଁ ନାମେଲଖା
୯୬୬ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର ଚଳତି ବଷ� େକେତେଗାଟ ି O.A.Vକୁ କାଯ���ମ କରବିା ପାଇଁ ଛା�ଛା�ୀମାନ�
ନାମ େଲଖା ��ି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 O.A.V େର ଛା�ଛା�ୀମାନ� ଷ�
େ�ଣୀେର ନାମେଲଖା ��ିୟା ସମା� େହାଇ�ବା କଥା ଅବଗତ ଅଛ� ିକ ି ; ଯଦ ିଉ�ର ହଁ
ହୁଏ େତେବ ଅଦ�ାବ� ବଦି�ାଳୟେର ଶ�ିାଲାଭ ସମ��ୀୟ ନେି��ଶନାମା ଜାର ିନକରବିା କାରଣ
କଣ ଏବଂ ଉ� ବଦି�ାଳୟକୁ ଚଳତି ବଷ� ଆର� କରବିା ପାଇଁ ତୁର� ପଦେ�ପ େନେବ କ?ି

ଶ�ିାନୁ�ାନର ପନୁଃ ନମି�ାଣ
୯୬୭ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଭ�କ ଜ�ିାେର ଚଳତି ବନ�ାେର େକେତ ଶ�ିାନୁ�ାନ �ତ�ି� େହାଇଛ ିତାହାର ପନୁଃନମି�ାଣ
ପାଇଁ େକେତ ଅଥ�ର ଆବଶ�କତା �ବାେବେଳ ତାହାକୁ ପନୁଃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ?ି

ମ�� ଉ�ାଦନେର �ାସ
୯୬୮ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ଭ�କ ଜ�ିାେର କେରାନା �ତିେିର ମାଛ ଉ�ାଦନ େକେତ �ାସ ପାଇଛ ି�କାଶ କରି
ଜ�ିାେର ଉ�ାଦତି ମାଛକୁ ବନିେିଯାଗ କର ିମ��ଜାତ ଖାଦ� ��ିୟାକରଣ ଶ�ି �ତ�ିା ପାଇଁ
ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି

ସମବାୟ ଋଣ ଲଗାଣ ଓ ଆଦାୟ
୯୬୯ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ବଗିତ ଦୁଇ
ବଷ�େର ଭ�କ ଜ�ିାେର େକେତ ସମବାୟ ଋଣ ଲଗାଣ ଓ ଆଦାୟ େହାଇଛ ି �କାଶ କରି



ଜ�ିାେର ଋଣ ଲଗାଣ ବୃ� ିପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
ଛା�/ଛା�ୀ ନବିାସ ନମି�ାଣ

୯୭୦ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଭ�କ
ସରକାରୀ �ୟଂଶାସତି ମହାବଦି�ାଳୟେର େକେତ ଛା� ଓ ଛା�ୀ ଅ�ୟନ କରୁ�ବା େବେଳ
େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତ ଛା� ଓ ଛା�ୀ� ପାଇଁ ଛା�ାବାସ ଓ ଛା�ୀନବିାସ ସବୁଧିା େଯାଗାଇ
ଦଆିଯାଇଛ ି; ଅ�କ ଛା�ାବାସ ଓ ଛା�ୀନବିାସ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି

ବଦି�ାଳୟ େ�ଣୀଗୃହ ଓ �ାଚୀର ନମି�ାଣ
୯୭୧ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଭ�କ ଜ�ିାେର �ବା ଉ� ବଦି�ାଳୟ, ଉ� �ାଥମିକ ଓ �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟେର େକେତେଗାଟି
େ�ଣୀଗହୃ ଜରାଜୀ�� ଅବ�ାେର ଅଛ,ି େକେତାଟ ିବଦି�ାଲୟର ଚତଃପା�� �ାଚୀର ଓ ଫାଟକ
ନାହ� �କାଶ କର ିଏହା ସବୁ�ବ�ତି ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

କେରାନା ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ ଅନଲାଇନ ଶ�ିାଦାନ
୯୭୨ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
କେରାନା ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ �ଲୁ, କେଲଜ ବ� ରହବିା ଫଳେର ଚଳତି ଶ�ିାବଷ�ର ପାଠ��ମ
ମ�ରୁ େକେତ �ତଶିତ ଛା�ଛା�ୀ�ର େକେତ �ତଶିତ ପାଠ ମାଡଖାଇଛ ି ; ଏ� ମ�ରୁ
େକେତ �ତଶିତ ଇ�ରେନ� ଓ େମାବାଇ� େସବା ଅଭାବରୁ େସହ ି ପାଠ ଭରଣା ପାଇଁ
ଆଗାମୀ ଦନିେର ସରକାର କ ି କ ି ବ�ବ�ା �ହଣ କରଛି� ି ; ସ�ୂ�� ରୂେପ ଅନଲାଇନ
ଶ�ିାଦାନରୁ ବ�ତି ପିଲା� ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ି େସ େନଇ ଯଦ ି ସରକାର�
ନକିଟେର ତଥ� ଉପଲ� େତେବ �ଦାନ କରେିବ କ ି; କେରାନା ମହାମାରୀ ଭଳ ିଭବଷି�ତେର
ବପିଯ��ୟର ମକୁାବଲିା ନମିେ� ସରକାର କ ିକ ିକାଯ���ମ ହାତକୁ େନଇଛ� ି ; େକେତ ଗରବି
ପିଲା� ପାଇଁ �ାଟ�େଫା� ଓ ଲାପଟା� ଏବଂ େକେତ ବଦି�ାଳୟ ନମିେ� ଅନଲାଇ� ଶ�ିାଦାନ
ବ�ବ�ା କରଛି� ିକହେିବ କ?ି

ଉ�ର ବ�ିବଦି�ାଳୟ �ତିୀୟ କ�ା�ସେର ଶ�ିାଦାନ ବ�ବ�ା
୯୭୩ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଉ�ର
ବ�ିବଦି�ାଳୟ �ତିୀୟ େକ�ୁଝର କ�ା�ସର ଆବଶ�କତା ଅନୁସାେର ସରକାର 2019
ଜାନୁୟାରୀ ମାସରୁ ଉପକୂଳ ସଚବି ଓ ଉପ ପରୀ�ା ନୟି�କ ପଦବୀ ସ�ିୃ କର�ିେଲ େହଁ େସହି
ଦୁଇଜଣ ପଦା�କାରୀ କାହା ନେି��ଶେର ବ��ମାନ ସ�ୁା ବାରପିଦାେର ଅବ�ାପିତ େହାଇଛ� ି;



େସ େନଇ ସରକାର କ��ୃ ପ�� ବେିରାଧେର କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ି; େକେବ ସ�ୁା େକ�ୁଝର
କ�ା�ସେର େସମାନ�ୁ ଅବ�ାପିତ କରାଯିବ େସସବୁ ତଥ� େଦେବ କ ି ; ଉ�ର
ବ�ିବଦି�ାଳୟର ବାରପିଦା ଓ େକ�ୁଝର କ�ା�ସେର େକଉଁ େକଉଁ ବଷିୟେର ଶ�ିାଦାନର
ବ�ବ�ା ଅଛ ି େସହ ି ବଷିୟେର େକେତ ଶ�ିକ�ୁ ନଯୁି�ି ମିଳଛି ି ; େକ�ୁଝର କ�ା�ସେର
ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଆେୟାଗ �ାରା ନ�ି�ାରତି ପଦବୀଠାରୁ ନୟିମିତ ବଷିୟେର େକେତ କ� ତାର
କାରଣ କଣ ଏବଂ ଏହା ଫଳେର ଶ�ିାଦାନ ଓ ଗେବଷଣା ବାଧା�ା� େହବ ନାହ� କ?ି

େକ�ୀୟ କୃଷ ିବ�ି ଅନୁସାେର ରାଜ� ଚାଷୀ� ଆୟ ବୃ�ି
୯୭୪ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - େକ�ୀୟ କୃଷ ିଉ�ାଦନ େବପାର ଓ ବାଣିଜ� (େ�ା�ାହନ ଓ ସରଳୀକରଣ) ବେିଧୟକ,
2000 ଓ କୃଷକ(ସଶ�ୀକରଣ ଓ ସରୁ�ା) ରାଜନିାମା ଓ କୃଷେିସବା ବେିଧୟକ, 2000କୁ ରାଜ�
ସରକାର ବେିରାଧ ତଥା ସେିଲକ� କମିଟକୁି ପଠାଇବା ଦାବ ିପଛେର କ ିକ ିକାରଣ ରହଛି ି; ଏହା
�ାରା ଓଡଶିାର େକେତ ଓ େକଉଁ େ�ଣୀର ଚାଷୀ େକଉଁଭଳ ି �ଭାବତି େହେବ ; ଏହି
ପରେି��ୀେର ରାଜ�େର େଶଷ ଚାଷୀ ଗଣନା ବା ସେବ��ଣ ଅନୁସାେର େକେତ େ�ଣୀର
େକେତ ଚାଷୀ ଅଛ� ି ; େସମାନ�ର ମ�ୁପିଛା ବାଷ�କ ଆୟ ଓ ବ�ୟ େକେତ େସସବୁ ତଥ�
ଯଦ ିସରକାର� ନକିଟେର ଉପଲ� େତେବ �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାେର
ରାଜ�ର ଚାଷୀ� ଆୟ େକେତ ଓ 2022 ସ�ୁା ଏହା େକେତକୁ ବୃ� ିପାଇବ?

ରାଜ�େର �ବା ଘେରାଇ ଇଂରାଜୀ �ଲୁ
୯୭୫ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ ଛା�ଛା�ୀ ଅ�ୟନ କରୁ�ବା େକେତେଗାଟି
ଇଂରାଜୀ ଘେରାଇ �ଲୁ ରହଛି ି ; େସ�ମ�ରୁ େକେତ େଗାଟ ି �ଲୁ ସ.ିବ.ିଏ�.ଇ ଠାରୁ
ଅନୁେମାଦନ �ା� ଅଟ� ି ; େକଉଁମାେନ ବନିା ଅନୁେମାଦନେର େକେବଠାରୁ ଶ�ିା �ଦାନ
କରୁଛ� ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ;ି (ଖ) େକୗଣସ ିବଦି�ାଳୟକୁ ସବିଏି�ଇ ଅନୁେମାଦନ ନମିେ�
କ ିକ ି ଭି�ଭୂିମି ଓ ଆନୁସ�ୀକ ସବୁଧିା ଆବଶ�କ େହାଇଥାଏ ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ ସ��ାବଳୀ
ପରୂଣ କରୁ�େଲ �ୀକୃତ/ିଅନୁେମାଦନ ମିଳଥିାଏ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ?ି

ରାଜ�େର ଚାଷ େହଉ�ବା େଜବୖକି ଚାଷ
୯୭୬ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜ�େର େକେବଠାରୁ େଜବୖକି ଚାଷ ଆର� େହାଇଛ ି ; ବ��ମାନ ସ�ୁା େକଉଁ େକଉଁ



ଜ�ିାର େକେତ ଜମିେର ଏହ ିଚାଷ େହଉଛ ି ; େକେତ ସଂଖ�କ ଚାଷୀ ଏହ ିଚାଷେର ଜଡତି
ଅଛ� ି ; ଏ�ପାଇଁ ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାର କ ିକ ିସବୁଧିା େଯାଗାଇ େଦଉଛ� ି ; ଏହ ିଚାଷକୁ
େ�ା�ାହନ େଦବା ସକାେଶ କ ିେଯାଜନା କରାଯାଇଛ ି; ଏହ ିଚାଷର ଅଭିବୃ� ିହାର େକେତ େସ
ସଂ�ା�େର ଗତ 5 ବଷ�ର ବଷ�ୱାରୀ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି ; ନୂଆ ଓଡଶିା କୃଷି
ନୀତ ି 2020େର ସରକାର େଜବୖକି ଚାଷକୁ େ�ା�ାହନ ସହତି ଉ�ାଦନ ବୃ� ିନମିେ� ନ�ି��
ଭାେବ କ ିକ ିରହିାତ ିବ�ବ�ା ବଜାର ସ�ିୃ ନମିେ� ସହାୟତା �ଦାନ ବ�ବ�ା େହାଇଛ ିତାର
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି

Lecture appointed in Government Women's College, Bolangir
977 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for School and Mass
Education be pleased to state that - Ever since Science faculty i.e. +2
Science was established at Government Women's College, Bolangir, no
lecturers have been appointed in any of subject i.e. Physics, Chemistry,
Mathematics, Botany, Zoology, English and Odia (MIL), when the
Government going to appoint lecturers in the said college?

Up-grade the High School at Arjunpur
978 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for School and Mass
Education be pleased to state that - In view of backwardness of the area,
will the Government favourably consider to up-grade the High School at
Arjunpur in Deogaon Block to Higher Secondary School?

Student and Teacher Ratio
979 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for School and Mass
Education be pleased to state that - Will the Government state in details
of student and teachers ratio of Schools established in Deogaon &
Bolangir Blocks and Bolangir Municipal area; When the vacancies will
be filled up?

Closed of Schools in Bolangir District
980 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for School and Mass
Education be pleased to state that - Has the Government closed a
numbers of schools in the district of Bolangir, which is not only back
ward but also earned population of one of most backward district in the
country and migration prone. As one of the main reason of numbers of
students going down as parent are opting for english medium school,
will the Government consider to reopen the schools closed in Bolangir
Town, Deogaon Blocks, Bolangir Blocks and other blocks in Bolangir



District to ensure free education to poor & down trodden & also provide
a list block wise?

Identified the land for Rajendra University Campus
981 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Higher Education
be pleased to state that - (a) How much land have been identified and
taken possession for establishment of Rajendra University Campus; Will
the Government attach all encroachment and take physical possession of
land identified by Revenue Department; (b) When the academic Council
of the aforesaid University will be constituted and by what time
permanent registrar and finance officer will be appointed?

ଛା�/ଛା�ୀ� ଆବଶ�କତା ତୁଳନାେର େ�ଣୀ ଗୃହ
୯୮୨ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ରାଜ�େର ପରଚିାଳତି େହଉ�ବା �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟରୁ ଉ� ବଦି�ାଳୟ ପଯ��� େକେତ
ସଂଖ�ାର ବଦି�ାଳୟେର ପ�ା ଛାତଘର ନାହ� ଓ େକେତ ସଂଖ�ାର ବଦି�ାଳୟେର ଛା�/ଛା�ୀ�
ତୁଳନାେର ଆବଶ�କ ଅନୁଯାୟୀ େ�ଣୀ ଗହୃ ନାହ�, ପାେଚରୀ ନାହ� ଓ ନଳକୂପ ନାହ� ଏବଂ (ଖ)
ରାଜ�େର ପରଚିାଳତି େହଉ�ବା ଏହସିବୁ ବଦି�ାଳୟଗୁଡକିେର େଯଉଁସବୁ ଶ�ିକ ପଦବୀ
ଖାଲିପଡଛି ିେସହ ିସବୁ ଶ�ିକ ପଦବୀ େକେବ ସ�ୁା ପରୂଣ କରବିାକୁ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ିଓ
ବ��ମାନ େକେତ ସଂଖ�ାର ଶ�ିକ ପଦବୀ ଖାଲିପଡଛି ିଓ ଚଳତି ବଷ� େଶଷ ସ�ୁା େକେତ ଜଣ
ଶ�ିକ/ଶ�ିୟ�ୀ ଚାକରିୀରୁ ଅବସର େନେବ ଏସବୁର ଏକ ବବିରଣୀ ବ�କ, େପୗରା�ଳ ଓ
ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି

ଧାନ ବ�ିି ପାଇଁ ପ�ିକରଣ
୯୮୩ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- (କ) ଗତ ଖର�ି ଋତୁେର େକେତ ସଂଖ�ାର ଚାଷୀ େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାର ଚାଷୀ ଧାନ ବ�ିି
ପାଇଁ ପ�ିକରଣ କର�ିେଲ ଓ ଟେକା� ନଆସବିା କାରଣରୁ େକେତଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବ�ିୀ କରି
ପାରନିାହା� ିଓ ବ�ିୀ କରବିାେର ଅସବୁଧିାର ସ�ଖୁୀନ େହାଇଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି; (ଖ) ଜାତୀୟ
ଖାଦ� ସରୁ�ା ଆଇ�, 2013 ଅ�ନେର ଓ ରାଜ� ଖାଦ� ସରୁ�ା େଯାଜନାେର ବ��ମାନ
େକେତ ସଂଖ�ାର ପରବିାରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛ ିଓ ଉ� ଆଇନ ଅ�ନେର ଓ େଯାଜନାେର
ସାମିଲ େହବାକୁ େକେତ ସଂଖ�ାର ପରବିାର ଆେବଦନ କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ?ି

ଆମଦାନୀ େହଉ�ବା ଆଳୁ, ପିଆଜ ଓ ଅଦା, ରସଣୁ
୯୮୪ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ



କ ି - (କ) ରାଜ�େର େକେତ ପରମିାଣର ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଅଦା ଓ ରସଣୁ ଆବଶ�କତା ଅଛ,ି
ତଦନୁଯାୟୀ େକେତ ପରମିାଣର ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଅଦା ଓ ରସଣୁ ଉ�ାଦନ େହଉଛ ିଏବଂ 2018-
19 ଓ 2019-2020 ବଷ�େର ମହାରା�, ଛତଶିଗଡ, ଉ�ର �େଦଶ, ପ�ିମ ବ�, ଆ�
�େଦଶ ଓ ଅନ� େକଉଁ ରାଜ�ରୁ େକେତ ପରମିାଣର ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଅଦା ଓ ରସଣୁ ଆମଦାନୀ
କରାଯାଇଛ,ି ଏବଂ (ଖ) ଓଡଶିା ରାଜ� ଏହ ିସବୁ ଖାଉଟ ିସାମ�ୀ ପାଇଁ େକେତ ସ�ୁା ନଭି�ରଶୀଳ
େହାଇ ପାରବି ଓ ଅନ� ରାଜ� ଉପେର ନଭି�ର କରବି ନାହ�, ଏ�ପାଇଁ ସରକାର କ ି�କାର
ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି ଜଣାଇେବ କ ି?

ମକୁ, ବ�ର ଛା�/ଛା�ୀମାେନ ଉ� ବଦି�ାଳୟେର ପଢବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୯୮୫ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ଭୁବେନ�ର� ସତ�ଭାମା େଦବୀ ମକୂ, ବ�ର ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟ ମ�ରୁୀ �ା� �ାନ
ସଂଖ�ା 96 େର ସମିିତ �ବାରୁ ଓ ଉ� ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟ ମାଗଣାେର ପଢବିା, ରହବିା,
ଖାଇବା ଓ ଅନ� ସମ� ସବୁଧିା େଯାଗାଇ େଦଇ�ବାରୁ ଦାର�ି� ସୀମାେରଖା ତେଳ �ବା
ଅେନକ ମକୂ ବ�ର ଛା�/ଛା�ୀ ଏ�ପାଇଁ ଉ� ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟେର ପଢବିାକୁ ଆ�ହ
�କାଶ କର ି ହାରାହାର ି 130 ଜଣ ଏହ ିବଗ�ର ଛା� /ଛା�ୀ ନାମ େଲଖାଇବାକୁ ଆେବଦନ
କର�ିବାରୁ ଏହ ିଗରବି ମକୂ ବ�ର ଛା�/ ଛା�ୀମାେନ େଯପର ିଶ�ିାରୁ ବ�ତି ନ ହୁଅ� ିଓ
Right to person with disability ଆଇନ ଓ ଶ�ିା ଅ�କାର ଆଇନକୁ ସ�ାନ ଜଣାଇ
ଏହ ି 130 ଜଣ ଗରବି ଛା�/ ଛା�ୀମାେନ େଯପର ି ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟେର ପଢେିବ,
େସ�ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରବିାକୁ ବଚିାର କରେିବ କ ି?

ସ�ମ େବତନ କମିଶନ ହାରେର ଦରମା �ଦାନ
୯୮୬ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ରାଜ�େର ପରଚିାଳତି େହଉ�ବା େକଉଁ B.Ed ଓ M.Ed ମହାବଦି�ାଳୟର େଯଉଁସବୁ
କମ�ଚାରୀ� ନାମେର ଆଥ�କ ଅନୟିମିତତା ସ�କ�େର Audit Report େର ଅଭିେଯାଗ
େହାଇ�ଲା, େସହ ିଅଭିେଯାଗ ଗୁଡକି ବ� େହାଇଯାଇ�ଲା େବେଳ ବା ତୁଟାଇ ଦଆିଯାଇ�େଲ
ମ� ଏଯାବ� ସ��ୃ କମ�ଚାରୀ�ୁ ସ�ମ େବତନନ କମିଶନ ହାରେର ଦରମା ଦଆିଯାଉ ନାହ�
ତାର କାରଣ କଣ ଓ େକେବ ସ�ୁା ଦଆିଯିବ, ଜଣାଇେବ କ,ି (ଖ) ରାଜ�େର �ବା କ�ୁରବା
ବାଳକିା ବଦି�ାଳୟରୁ ପରୁୁଷ ଶ�ିକ ମାନ�ୁ ବାହାର କରେିଦଇ�ବା ବଷିୟ ସତ� ଅେଟ କ,ି ଯଦି



ସତ� ଅେଟ େତେବ ବାହାର କରଦିଆିଯାଇ�ବା ଶ�ିକମାନ�ୁ େକଉଁଠାେର ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇଛ,ି
ଜଣାଇେବ କ ି?

କ� ସଂଖ�କ ଛା� /ଛା�ୀ �ବା �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ ବ�
୯୮୭ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ବଭିାଗ ପ� ସଂ-12171 ତା.23.06.2016 ରଖି ଅନୁଯାୟୀ 10 କମି�ା
10 ଜଣରୁ କ� ସଂଖ�କ ଛା�/ ଛା�ୀ�ବା ସରକାର �ାଥମିକ ଓ ଉ� �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ
ଗୁଡକୁି ବ� କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇ�ଲା େବେଳ ଓଡଗଁା ବ�କର କଜେଳଇ ପ�ୀ
ପ�ାୟତର କୁ�ପ�ି ଗଁାର �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟେର 25 ରୁ ଉ�� ସଂଖ�କ ଛା�/ ଛା�ୀ
ପଢୁ�ଲାେବେଳ ଉ� ବଦି�ାଳୟକୁ ବ� କରଦିଆିଯିବାର କାରଣ କଣ ଓ ଜ�ଲ ପାର ିେହାଇ
ଏହ ି ପିଲାମାେନ ଗଁା ଠାରୁ ଦୂରେର�ବା ବଦି�ାଳୟେର ପଢବିାପାଇଁ ଆ�ହ �କାଶ କରୁ
ନ�ବାରୁ ଉ� �ାମେର �ବା ବଦି�ାଳୟ ପନୁଃ ପରଚିାଳନା କରବିାକୁ ସରକାର ନେି��ଶ େଦେବ
କ ି?

ଖାଲି�ବା ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ
୯୮୮ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ପରଚିାଳତି େହଉ�ବା �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟରୁ ଉ�
ବଦି�ାଳୟ ପଯ��� େକେତ ସଂଖ�ାର ବଦି�ାଳୟେର ପ�ା ଛାତ ଘର ନାହ� ଓ େକେତ ସଂଖ�ାର
ବଦି�ାଳୟେର ଛା�/ ଛା�ୀ� ତୁଳନାେର ଆବଶ�କ ଅନୁଯାୟୀ େ�ଣୀ ଗହୃ ନାହ�, ପାେଚରୀ
ନାହ� ଓ ନଳକୂପ ନାହ�, ଏବଂ (ଖ) ଉ� ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ପରଚିାଳତି େହଉ�ବା ଏହ ିସବୁ
ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକିେର େଯଉଁସବୁ ଶ�ିକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡଛି,ି େସହ ିସବୁ ଶ�ିକ ପଦବୀ େକେବ
ସ�ୁା ପରୂଣ କରବିାକୁ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ିଓ ବ��ମାନ େକେତ ସଂଖ�ାର ଶ�ିକ ପଦବୀ
ଖାଲି ପଡଛି ିଓ ଚଳତି ବଷ� େଶଷ ସ�ୁା େକେତ ଜଣ ଶ�ିକ/ ଶ�ିୟ�ୀ ଚାକରିୀରୁ ଅବସର
େନେବ, ଏ ସବୁର ଏକ ବବିରଣୀ ବ��, େପୗରା�ଳ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

+3 ମହାବଦି�ାଳୟ ନାମେର ଜମି େରକଡ କରିବା
୯୮୯ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�ର
େକଉଁ ସବୁ +3 ମହାବଦି�ାଳୟ ପରଚିାଳତି େହଉଛ,ି େସ�ରୁ ସ��ୃ +3 ମହାବଦି�ାଳୟ
ନାମେର ଜମି ନ�େଲ ମ� ସରକାରୀ ଜାଗାେର ପରଚିାଳତି େହଉ�ବା େକଉଁ +3
ମହାବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକୁି ସରକାର ଅନୁଦାନ େଦଇଛ� ି ଓ +3 ମହାବଦି�ାଳୟର ନଜି ନାମେର



ଜାଗା ନଥାଇ ସରକାରୀ ଜାଗାେର ପରଚିାଳତି େହଉ�ବାରୁ ନଜିର ଜାଗା ନ�ବା ଦଶ�ାଇ େକଉଁ
+3 ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ ଦଆିଯାଉନାହ�, ଜଣାଇେବ କ ି?

+3 ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ �ଦାନ
୯୯୦ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - 2002
ମସହିାରୁ 2012 ମସହିା ମ�େର ରାଜ�ର େକେତାଟ ି +3 ମହାବଦି�ାଳୟ �ତ�ିା େହାଇଛ ିଓ
େସ�ରୁ େକେତାଟ ି ମହାବଦି�ାଳୟ ବ� େହାଇଯାଇଛ ି ଏବଂ ଏହ ି ସମୟ ମ�େର �ତ�ିା
େହାଇ�ବା ମହାବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକି ମ�ରୁ େକେତାଟ ି +3 ମହାବଦି�ାଳୟ ଅନୁଦାନ ପାଇଛ ିଓ
େକେତାଟ ି+3 ମହାବଦି�ାଳୟ େକଉଁ କାରଣରୁ ଅନୁଦାନ ପାଉନାହା� ିଓ େକେବସ�ୁା ଅନୁଦାନ
ଦଆିଯିବ ଏବଂ ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଗଡବାଣିକଲି +3 ମହାବଦି�ାଳୟ ଦୀଘ� ବଷ� ଧରି
ପରଚିାଳତି େହାଇ ଆସ�ୁେଲ ମ� ଉ� ମହାବଦି�ାଳୟକୁ େକଉଁ କାରଣରୁ ଏଯାବ� ଅନୁଦାନ
ଦଆିଯାଇନାହ� ଓ େକେବ ସ�ୁା ଦଆିଯିବ, ଜଣାଇେବ କ ି?

ଛା�ାବାସ ଗୁଡକି ପ�ିକରଣ
୯୯୧ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶ�ି ବଭିାଗ ନେି��ଶ ସଂ-7419 ତା.29.06.2020 ରଖି
ଅନୁଯାୟୀ NCPCR ମାଗ�ଦଶ�ୀ ଆଧାରେର ମାଗ�ଦଶ�ୀ ��ୁତ କରବିା ପାଇଁ ବଦି�ାଳୟ ଓ
ଗଣଶ�ିା ବଭିାଗକୁ େଯଉଁ ଦାୟି� ଦଆିଯାଇଛ,ି ତଦନୁଯାୟୀ ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ବଭିାଗ
ତରଫରୁ ମାଗ�ଦଶ�ୀ େକେବ ��ୁତ କରାଯାଇଛ ିଓ ସମ� ଛା�ାବାସ ଗୁଡକୁି J.J. ( C & PC)
Act, 2015 ଅନୁଯାୟୀ ପ�ୀକରଣ କରବିାକୁ ଉ� ମାଗ� ଦଶ�ୀେର ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ ିକ,ି
ଯଦ ି କରାଯାଇଛ,ି େତେବ ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ବଭିାଗ ଅ�ନ� ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତି
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଅ�ନ� ଛା�ାବାସ ଗୁଡକି ଉ� ଆଇନର େକଉଁ ଧାରା ଓ େକଉଁ ଉପଧାରାର
େକଉଁ ଉପଖ� ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ିଛା�ାବାସ ଗୁଡକି ପ�ୀକରଣ େହବ, ଜଣାଇେବ କ ି?

ସା�ାଳୀ ଶ�ିକ ମାନ�ୁ ଅନ�� ବଦଳ ନକରିବା
୯୯୨ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଓଡ଼ଶିାର େକଉଁ େକଉଁ ବଦି�ାଳୟେର େକେବ ଠାରୁ ସା�ାଳୀ ଭାଷାେର ପାଠ ପଢାଯାଉଛ,ି
ଏ�ପାଇଁ େକେତ ଜଣ ସା�ାଳୀ ଶ�ିକ, Language Instructor, MLE Santali S.S.
ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇଛ,ି ଏହାର ଏକ ସବେିଶଷ ତଥ� ବଦି�ାଳୟ , ସା�ାଳୀ ଶ�ିକ� ନାମ ବ�� ଓ



ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି ସା�ାଳୀ ଭାଷା ଶ�ିକ ରୂେପ ନଯୁି�ି ପାଇ�ବା ଶ�ିକ ମାନ�ୁ
ଅନ�� ବଦଳ ନକରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

ବଦି�ାଳୟେର ସା�ାଳୀ ଭାଷା �ଚଳନ
୯୯୩ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ସ�ିଧାନ �ୀକୃତ ିସା�ାଳୀ ଭାଷା �ଚଳନ େହାଇ �ବା ବଦି�ାଳୟେର ଆବଶ�କୀୟ MLE,
Santali S.S. ଏବଂ Language Instructor ନଯୁି�ି ପାଇ�ବା େବେଳ େକେତକ
ବଦି�ାଳୟର �ଧାନ ଶ�ିକ / ସହକାରୀ ଶ�ିକମାେନ ସା�ାଳୀ ଭାଷାେର ପାଠ ପଢବିା ପାଇଁ
ବାରଣ ଏବଂ ସା�ାଳୀ ଭାଷାେର ପାଠ ପଢବିା ପାଇଁ େକୗଣସ ି ପିରୟି� �ରି େହାଇ ନ�ବା
ଖବର ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ିକ,ି ଯଦ ିହଁ ସ��ୃ �ଧାନ ଶ�ିକ� ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ
�ହଣ କରବିା ସେ� ସେ� ସା�ାଳୀ ଭାଷାେର ପଢବିା ପାଇଁ ଆବଶ�କ ପିରୟି� �ରି କରବିା
ପାଇଁ �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

ସା�ାଳୀ ଭାଷାକୁ �ଥମ ଭାଷା ରୂେପ �ଚଳନ
୯୯୪ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ସ�ିଧାନ �ୀକୃତ ିସା�ାଳୀ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ଶିାର ମା�ମିକ �ରେର �ଥମ ଭାଷା ରୂେପ �ଚଳନ
କରବିା ପାଇଁ 2007 ମସହିାେର ଓଡ଼ଶିା ମା�ମିକ ଶ�ିା ପରଷିଦ ରାଜ� ସରକାର�ୁ ଏକ ��ାବ
େ�ରଣ କର�ିେଲ ଏହା ଉପେର ରାଜ� ସରକାର ଅଦ�ାବ� କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି
ମା�ମକ �ରେର ସା�ାଳୀ ଭାଷାକୁ �ଥମ ଭାଷା ରୂେପ �ଚଳନ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର
ଆବଶ�କ ପଦ�େପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

ସା�ାଳୀ ଅ�ାପକ ନଯୁି�ି
୯୯୫ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ଓଡ଼ଶିାର
େକେତାଟ ିମହା ବଦି�ାଳୟ ଏବଂ ବ�ି ବଦି�ାଳୟେର ସା�ାଳୀ ଭାଷା �ଚଳନ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ
େକେତ ଜଣ ସା�ାଳୀ ଅ�ାପକ ନୟୁି�ି ପାଇଛ�,ି ଏହାର ଏକ ତାଲିକା ମହାବଦି�ାଳୟ ଏବଂ
ବ�ି ବଦି�ାଳୟୱାରୀ �ଦାନ କରେିବକ,ି ଉପେରା� ମହାବଦି�ାଳୟ ଏବଂ ବ�ି ବଦି�ାଳୟେର
ସରକାର� �ାରା ସା�ାଳୀ ଅ�ାପକ ନଯୁି�ି କରବିା ପାଇ ଁତୁର� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କି
?

ସା�ାଳୀ ଭାଷାକୁ ସଂଖ�ାଲଘ ୁମାନ�ତା
୯୯୬ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -



ଓଡଶିାେର ଅଦ�ାବ� େକେତାଟ ିଭାଷାକୁ ସଂଖ�ା ଲଘ ୁଭାଷାର ମାନ�ତା �ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି
ସ�ିଧାନ �ୀକୃତ ିସା�ାଳୀ ଭାଷାକୁ ଓଡଶିାେର ସଂଖ�ାଲଘ ୁଭାଷା ମାନ�ତା �ଦାନ କରବିା ପାଇଁ
ବାରମ�ାର ଦାବ ି ଏବଂ ଆେ�ାଳନ କରାଯାଉ�େଲ ମ� ରାଜ� ସରକାର ଏଦଗିେର କଣ
ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି ସା�ାଳୀ ଭାଷାକୁ େକେବ ସ�ୁା ସଂଖ�ାଲଘ ୁଭାଷା ମାନ�ତା �ଦାନ
କରାଯିବ ?

ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ପାଇଁ େଯାଜନା
୯୯୭ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି: ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦର ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର�ର କଣ କଣ େଯାଜନା ଅଛ,ି ବଗିତ 2019-20
ଓ 2020-21 ଆଥ�କ ବଷ�େର ଧାମନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତ ଜଣ ଚାଷ ିଉପକୃତ
େହାଇଛ�,ି ଆଗାମୀ ଦନିେର େବେରାଜଗାରୀ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ କଣ କଣ ବ�ବ�ା ଅଛ ି?

େପାଖରୀର ଉ�ତକିରଣ
୯୯୮ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି: ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
କେରାନା ମହାମାରୀ ସମୟେର େବେରାଜଗାରୀ ସମସ�ାକୁ ଦୂର କରବିା ପାଇଁ ଐତହିାସକି ଡଗିି
େପାଖରୀର ଉ�ତକିରଣ ଓ କମ� ନଯୁି�ି ପାଇଁ ସରକାର େଯାଜନା କରେିବ କ ି?

ଚାଷୀ�ୁ ଋଣ �ଦାନ
୯୯୯ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଧାମନଗର
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ସମଦୁାୟ େକେତ ଜଣ ଚାଷୀ�ୁ ଋଣ �ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି ଉପକୃତ
େହାଇ�ବା ଚାଷୀମାନ� ସଂଖ�ା ଏବଂ ସମଦୁାୟ େକେତ ଟ�ାର ଆଥ�ୀକ ସହାୟତା ପାଇଛ� ି?

10 ମ େ�ଣୀ ପରୀ�ା ଅନୁ�ତି େହବା ସ�କ�େର
୧୦୦୦ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଚଳତି ବଷ� ଦଶମ େ�ଣୀ ପରୀ�ା େଦବା ପାଇଁ ଅେପ�ୀତ ପର�ିାଥ�ୀ ମାନ�ର ଶ�ିାଦାନ
ପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ େନଇଛ�,ି 10 ମ େ�ଣୀ ପରୀ�ା େକେବ ସ�ୁା େହବାର
ସ�ାବନା ଅଛ ି?

ପାଟ� ଟାଇ� ଶ�ିକମାନ�ୁ ନୟିମିତ କରିବା
୧୦୦୧ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�ର ଉ� �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟମାନ�େର ଶ�ିାଦାନ କରୁ�ବା ପାଟ� ଟାଇ� ବା ସାମୟିକ
କଳା ଓ �ୀଡା �ଶ�ିକମାନ�ୁ ନୟିମିତ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର େଯାଜନା କରେିବ କ ି?



ଶ�ିା ହାର ବୃ� ିପାଇଁ ପଦେ�ପ
୧୦୦୨ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ନବର�ପରୁ ଜ�ିା
ଏକ ଆଦବିାସୀ ଅଧୁ�ଷତି ଜ�ିା େହାଇ�ବା କାରଣରୁ ଉ�ଶ�ିାର ହାର ଅନ�ାନ� ଜ�ିା
ତୁଲନାେର କମ ରହଛି ିକ,ି ଯଦ ିନବର�ପରୁ ଜ�ିାର ଉ�ଶ�ିାର ହାର କମ ରହଛି,ି େତେବ
ଉ�ଶ�ିାର ହାର ବୃ� ିକରବିା ପାଇଁ ନବର�ପରୁ ଜ�ିାର େକେତାଟ ିଡ�ିୀ କେଲଜ େକଉଁ େକଉଁ
�ାନେର ରହଛି,ି ଯଦ ି ଏହା ଯେଥ� ନୁେହଁ, େତେବ ଛତଶିଗଡ ସୀମା�େର �ବା ରାଇଘର
ବ�କେର ଡ�ିୀ କେଲଜ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର େଯାଜନା କରଛି� ିକ,ି ଯଦ ିକରନିାହଁା� ିେତେବ
ଏହାର କାରଣ କଣ ?

ଖାଦ� ସରୁ�ା େଯ଼ାଜନା �ାରା ଗହମ ଓ ଚାଉଳ େଯାଗାଣ
୧୦୦୩ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ବ��ମାନସ�ୁା ନବର�ପରୁ ଜ�ିାର େକେତ ପରବିାରକୁ NFS ଓ SFS
େଯାଜନାେର ଅ�ଭ�ୁ � କର ି ରାସନ କାଡ� ମା�ମେର ଚାଉଳ, ଗହମ , କେିରାସନି ି ଆଦି
େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ,ି ଜ�ିାର ଆଉ େକେତ ଗରବି ପରବିାର ଏ�ରୁ ବ�ତି େହାଇଛ� ିକ,ି ଯଦି
ବ�ତି େହାଇଛ�,ି େତେବ େସମାନ�ୁ େକେବସଧୁା ରାସନ କାଡ� େଯାଗାଇେଦବାର ବ�ବ�ା
କରେିବ, ଏହାର ବ�କୱାରୀ ଓ ସହରା�ଳୱାରୀ ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଆବଶ�କତା ତୁଳନାେର ରାସାୟନକି ସାର େଯାଗାଣ
୧୦୦୪ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ନବର�ପରୁ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କେର କ ି କ ି ଚାଷ େକେତ ପରମିାଣେର କରାଯାଏ, େସହି
ଅନୁସାେର ନବର�ପରୁ ଜ�ିାେର େକଉଁ ରାସାୟନକି ସାର େକେତ ପରମିାଣର ଆବଶ�କ
ପଡଥିାଏ, ଆବଶ�କତା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳତି ବଷ� େକଉଁ ରାସାୟନକି ସାର େକେତ ପରମିାଣେର
ଆମ ଜ�ିାକୁ ଆସଛି ିଏବଂ େକଉଁ ସରକାରୀ ସଂ�ା ବା ଲାଇେସନ� �ା� ଡଲିରମାନ�ୁ େକେତ
ପରମିାଣର ସାର ଚାଷୀ�ୁ ବ�ିୀ ପାଇଁ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ,ି ବ�କୱାରୀ ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ
କରେିବ କ ି?

ଉ�ତମାନର କୀଟନାଶକ େଯାଗାଣ
୧୦୦୫ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଗତ ପା� ବଷ�ଠାରୁ ଆଜପିଯ��� ଓଡଶିାର ଚାଷୀମାନ�ୁ ଉ�ତମାନର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ
pesticide େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ େକେତ ସବସଡି ିେଦଇଛ�,ି େସହପିର ିନବର�ପରୁ ଜ�ିାର



େକଉଁ ଚାଷୀ�ୁ େକେତ pesticide େପାକମରା ଔଷଧ ଚାଷୀ�ୁ ସବସଡି ିଦରେର ବ�ିୀ କରଛିି
କ�ୁି େସମାେନ ତା�ର ସମ� ସବସଡି ିଟ�ା ପାଇଛ� ିକ,ି ଯଦ ିପାଇନାହଁା�,ି େତେବ େସ
ଡଲିରମାେନ ଚଳତି ବଷ� ଚାଷୀ�ୁ ସବସଡି ିଦରେର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବା pesticide ବ�ିୀ
କରଛି� ିକ,ି ଯଦ ିବ�ିୀ କରଛି� ିେତେବ କଏି େକେତ ବ�ିୀ କରଛି� ିସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ସହ
ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଖାଲି�ବା ଶ�ିକ ପଦବୀ
୧୦୦୬ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�ର େମାଟ େକେତ ଶ�ିକ ପଦବୀ ମ�ରୁ େକେତ ଶ�ିକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହଛି,ି ଜ�ିାୱାରୀ
ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ,ି େସହପିର ିରାଜ�େର େକେତ CT ଓ B.Ed େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ
ରହଛି�,ି େସମାନ�ୁ ଆଗାମୀ ଦନିେର ନଯୁି�ି େଦଇ ଖାଲି�ବା ପଦବୀକୁ ପରୂଣ କରବିା ପାଇଁ
େଯାଜନା କରଛି� ିକ ି?

ଗାଇ, େଛଳୀ, େମ�ା ଓ କୁକୁଡା Covid-19 େର ସଂ�ମିତ
୧୦୦୭ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- (କ) ରାଜ�ର 30 ଟ ିଜ�ିାେର େମାଟ େକେତ ଗାଇ, େଛଳ,ି େମ�ା, କୁକୁଡା ଏବଂ
ଅନ�ାନ� ପଶୁ ସ�ଦ କେରାନା (COVID-19) େର ସଂ�ମିତ େହଇ�େଲ ଓ େମାଟ େକେତ
ମରଛି�,ି ଏହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ,ି (ଖ) ରାଜ� ସରକାର COVID-19 େର ପଶୁ
ସ�ଦକୁ ବ�ାଇବା ପାଇଁ କ ିକ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ି?

ରାଜ�େର େହଉ�ବା ଧାନ ଚାଷ
୧୦୦୮ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�େର େମାଟ େକେତ hector ଜମି ଧାନ ଚାଷ େଯାଗ� ଯଥା ବାହାଳ
(ବଲି) ବାହାଳୀ ଅଛ,ି ଏହାର ଜ�ିା wise ତାଲିକା େଦେବ କ,ି (ଖ) Agriculture ବଭିାଗ
େମାଟ େକେତ ଜମିେର 2020 ଖରଫିେର ଧାନ ଚାଷ େହଉ�ବା ଓ ରବେିର େକେତ ଜଶ�ାଇଛ�ି
ଏହାର ଜ�ିା wise ତାଲିକା େଦେବ କ ି?

ଧାନ ବକିବିା ପାଇଁ ନାମ ପ�ିକରଣ
୧୦୦୯ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ� ସରକାର� 2020 ଖରଫି ଚାଷ ଧାନ ବକିବିା ପାଇଁ େମାଟ
େକେତ ଚାଷୀ Registration କରଛି� ିଏହାର ଜ�ିା ସହ block ୱାରୀ ନାମ ଠକିଣା, ଜମି



କସିମ ସହ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଏହ ି registration ଚାଷୀମାନ�
ଭିତେର େମାଟ େକେତ ଜମି ବାହାଳ (ବଲି) ବାହାଲି ଅଛ ିଓ େକେତ ଆଁଟ (High land) ଅଛି
ଏହାର ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ିଏବଂ ଆଁଟ (High land) ଚାଷୀ େଯାଗଁୁ ଧାନର ଅଭାବି
ବ�ିୀ େହଉ�ବା କଥା ସତ� କ ି?

�ଧାନମ�ୀ ଫସଲ ବୀମା େଯାଜନାେର premium େଦବା
୧୦୧୦ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
Kantabanjhi ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ Tureikela block ର 19 GP, Bangumunda
block ର 26 GP ଏବଂ Muribahal block ର 22 GP ମାନ�େର 2019-20 େର େମାଟ
େକେତ ଚାଷୀ �ଧାନମ�ୀ ଫସଲ ବୀମାେର Insurance Premium େଦଇ�େଲ ଓ ଏହି
ସମ� 67% GP େର େକେତ ଶତକଡା େକେତ ଭାଗ Insurance claim ପାଇଁଛ�,ି (ଖ)
ଏହାର ଠକିଣା ସହ GP wise ତାଲିକା େଦେବ କ ିଏହ ି67 GP େର େକଉଁ େକଉଁ GP ବୀମା
ଭୁ� େହଲାନାହ� ତାର କାରଣ ଜଣାଇେବକ ି?

ବଦି�ାଳୟେର କାଯ��ରତ Male Teacher
୧୦୧୧ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- (କ) ରାଜ�େର କ�ୁରବା ବଦି�ାଳୟେର େମାଟ େକେତ ପରୁୁଷ (male) staff କାମ କରୁ�େଲ
ଓ େସମାନ� ଭିତେର ସରକାର େମାଟ େକେତ staff (Teaching and Non-teaching)
staff କୁ ସରକାର ଛେଟଇ କରଛି� ି ଏହାର ଜ�ିା ସହ school wise େଗାଟଏି ତାଲିକା
େଦେବକ,ି (ଖ) ଏହ ିପରୁୁଷ staff କୁ ସରକାର ଅନ� �ଲୁେର adjust କରେିବକ?ି

ଖାଲି�ବା +2 College �ିନସପାଲ ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୦୧୨ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଓଡଶିାେର ଅନୁଦାନ�ା� ଖାଲି�ବା +2 College ଗୁଡକିର category - I and category -
II ର gradation list ତଆିର ି କର ି ଖାଲି�ବା Non-Govt. Aided College େର
�ିନସପାଲ େପା�ିଂ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର� ପାଖେର ��ାବ ଅଛକି,ି ଯଦ ି ହଁ ଖାଲି�ବା
�ିନସପାଲ ପଦବୀ େକେବସ�ୁା ପରୂଣ େହବା ପାଇଁ େଯାଜନା ଅଛ?ି

ତୃଣଭୂମି ବକିାଶ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୧୦୧୩ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ତୃଣଭୂମି ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିଓ ଦୁ� ଚାଷୀ



ତୃଣଭୂମିର ବକିାଶ ପାଇଁ କ ି ସହାୟତ �ଦାନ କରଛି� ି ତାର ଦୁଇ ବଷ�ର ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବକ?ି

କଳାହା�ି ଜ�ିାେର �ବା Rice Mill
୧୦୧୪ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - କଳାହା�ି ଜ�ିାେର େକେତାଟ ିRice Mill େକଉଁଠାେର ଅଛ ିେସଠାେର େକେତ
ଚାଉଳ ବାଷ�କ ଉ�ାଦନ �ମତା �ବାେବେଳ ଗତ 2 ବଷ�େର େକେତ ଚାଉଳ େ�ାେସସ�ି
େହାଇଛ ିଓ େକେତ ଚାଉଳ ଏଠାେର ସଂ�ହ କରଛି�?ି

େଗାପାଳନ ଚାଷୀ�ୁ ସବୁଧିା ସେୁଯାଗ
୧୦୧୫ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ରାଜ�ର େଗାପାଳନ କରୁ�ବା ଚାଷୀମାନ� ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁଧିା ସେୁଯାଗ ଦଆିଯିବା
ସହ େସମାନ� ଅଥ�େନତୖକି ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର� ପ�ରୁ କଣ ବ�ବ�ା �ହଣ କରାଯାଇଛ,ି
(ଖ) େକାଭିଡ period େର �ୀର ବ�ିୀ ବଟାେର ମା�ାବ�ା େଯାଗଁୁ �ତ�ି� ଚାଷ�ି ଉ�ତି
ତଥା ଏହପିର ିଆପଦ ସମୟେର ଆଥ�କ ସହାୟତା େଦବା ପାଇଁ ସରକାର� ପାଖେର େଯାଜନା
ଅଛକି,ି ଯଦ ିନଁା ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବକ?ି

କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଖାଲି�ବା BEO ଓ ABEO
୧୦୧୬ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ବଭିି� ବ�କମାନ�େର େମାଟ େକେତଜଣ BEO ଓ ABEO, BRSC
ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି ଏହାର ବ�କୱାରୀ ନାମ ସହ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବକ,ି (ଖ)
ରାଜ�ର ଘେରାଇ ପରଚିାଳତି ଉ� ଇଂରାଜୀ ଓ ମ� ଇଂରାଜୀ ବଦି�ାଳୟଗୁଡକୁି ସରକାରୀ
ଅନୁଦାନ େଦବାର ବ�ବ�ା ଅଛକି,ି ଯଦ ିଅଛ ିତାହାର ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବକ?ି

ଅନ� ବଦି�ାଳୟେର ସାମିଲ େହବାକୁ �ବା ବଦି�ାଳୟର ତାଲିକା
୧୦୧୭ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
ଜୟେଦବ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର େକେତାଟ ି �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ ଅନ� �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟେର
ସାମିଲ େହେବ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା େଦେବକ,ି (ଖ) ଫନେିର େକେତାଟ ି�ଲୁ ଭା�ି ଯାଇ�ଲା
ତାହାର ମରାମତ ିକାଯ�� େକେତ ଦୂର ଯାଇଛ ିତାହା କହେିବକ?ି

ଦଆିଯାଉ�ବା ଖାଦ� ସାମ�ୀର ବବିରଣୀ
୧୦୧୮ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି



କହେିବ କ ି - (କ) ଜୟେଦବ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ବାଲିଅ�ା ଓ ବାଲିପାଟଣାେର େକେତ ଖାଦ�
େକେତ ଡଲିରମାନ� ଜରଆିେର ଦଆିଯାଏ ଓ େକେତ ଖାଦ� ସାମ�ୀ ପଂଚାୟତ ଜରଆିେର
ଦଆିଯାଏ ତାହାର ଏକ ବଷିଦ ବବିରଣୀ େଦେବକ,ି (ଖ) େକେତ େରସନ କାଡ� ଧାରୀ ପାଇବା
ପାଇଁ ଆେବଦନ କରଛି� ିତାହା େକେବସ�ୁା ଦଆିଯିବ କହେିବକ?ି

କୃଷକମାନ�ୁ ସହେଯାଗ
୧୦୧୯ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) କୃଷକମାନ�ୁ ସରକାର କ ି କ ି �କାର ସହେଯାଗ େଯାଗାଇ େଦଇଛ,ି ବାଲିଅ�ା ଓ
ବାଲିପାଟଣା ବ�କେର ତାହାର ଏକ ପ�ୂ�ା� ତାଲିକା େଦେବକ,ି (ଖ) କୃଷକମାନ�ୁ କ ିକ ି�କାର
ସବସ�ି ଦଆିଯାଏ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା େଦେବକ?ି

�ଲୁ ଘର ମରାମତି
୧୦୨୦ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
ଗତ ଫନେିର େକେତାଟ ି�ଲୁ ଭା�ିଯାଇ�ଲା େସ�ମ�ରୁ ହାଇ�ଲୁ, ଅପର �ାଇେମରୀ ଓ
�ାଇେମରୀର େକେତ ଘର ଭା�ିଯାଇ�ଲା େସ�ମ�ରୁ େକେତ ମରାମତ ିଓ େକେତ ମରାମତି
ନେହାଇପଡରିହଛି ିତାହାର ସଂପ�ୁ� ବବିରଣୀ େଦେବକ,ି (ଖ) ଉମାେଦଇ ��ପରୁ ପଂଚାୟତର
ଦସଆୁପରୁ�ାମ �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟର ପାେଚରୀ ସଂପ�ୁ� ନେହବାର କାରଣ କଣ,
େକେବସ�ୁାସରବି ତାହା ଜଣାଇେବକ?ି

ମ�� ଚାଷୀ�ୁ ସହାୟତା
୧୦୨୧ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଜୟେଦବ ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର ବାଲିଅ�ା ଓ ବାଲିପାଟଣା େକେତ ମ�� ଚାଷୀ�ୁ ସରକାରୀ
ସହାୟତା ଦଆିଯାଇଛ ିହତିା�କାରୀ ନାମ ଓ ଠକିଣା ପଂଚାୟତୱାରୀ ଓ ବ�କୱାରୀ େଦେବକ?ି

କମ�ଚାରୀ� ବୟସସୀମା ବଢାଇବାର ��ାବ
୧୦୨୨ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ବଭିି�
କେଲଜ�ରେର ଅେନକ େପା� ଆବଶ�କତା �ବାରୁ କମ�ଚାରୀମାନ�ର ବୟସସୀମା
ବଢାଇବାର ��ାବ ଅଛକି,ି (ଖ) େକଉଁ େକଉଁ ରାଜ�େର ଶ�ିକ, ଅ�ାପକମାନ� Retired
ସୀମା 62 ବଷ� କରାଯାଇଛ ିତାର ଏକ ତାଲିକା େଦେବକ?ି

ପରିବାର ପାଇଁ subsidy ଚାଉଳ
୧୦୨୩ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ି କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି



କହେିବ କ ି - (କ) ଗତ ମା�� ମାସ ପଯ��� ରାଜ�େର େକେତ ପରବିାର�ୁ ଚାଉଳ Food
Security ଅ�ଗ�ତ ଦଆିଯାଇ�ଲା ଏହା ଭିତରୁ େକ� େକେତ ଲ�� ପରବିାର ପାଇଁ subsidy
ଚାଉଳ େଯାଗାଇ�େଲ, (ଖ) ଗତ ଏ�ିଲ ମାସ ଠାରୁ ଏ ବଷ� େକ� େକେତ ଅ�କା ପରବିାର
ପାଇଁ ରାଜ� ତରଫରୁ େକେତ ପରବିାର ଅ�କକୁ ଦଆିଯାଇଅଛ ିଏବଂ ନଲ�ା ନବି�ାଚନମ�ଳୀର
ପଂଚାୟତୱାରୀ େକେତ ପରବିାର ଏ ସବୁଧିା ପାଉଛ� ିଓ େକେତ ଦରଖା�କାରୀ�ର ଦରଖା�
pending ଅଛ ିପଂଚାୟତୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବକ?ି

ଜାତୀୟ Pension Scheme େର କମ�ଚାରୀମାନ� ବ�ବ�ା
୧୦୨୪ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
Service condition େର OAV ର Higher Secondary School ମାନ�େର ଜାତୀୟ
Pension Scheme େର କମ�ଚାରୀମାନ�ର ବ�ବ�ା କରବିା ବଚିାରା�ନ ରହଛିକି,ି ଯଦ ିହଁ
େତେବ େକେବସ�ୁା କାଯ��କାରୀ େହବ, (ଖ) KBK + (କ�ମାଳଓ ଗଜପତ)ି ପାଇଁ OAV
େର ବଏଜ ହେ�ଲର ବ�ବ�ା ସହତି Science equipment େଯଉଁ ଯାଗାେର science
େଖାଲାଯାଇଛ ି ତାର ବ�ବ�ା କରବିା ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ି ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ
�ାନେର OAV hostel କାମ େଶଷ େହାଇଛ ିଏବଂ େକେତ vacant post ରହଛି ିେସ ଦଗିେର
କଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ିଜଣାଇେବକ?ି

ସମ� କମ�ଚାରୀ�ୁ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁ� କରିବା ସଂପକ�େର
୧୦୨୫ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ମାନ�ବର
ଅଥ�ମ�ୀ�ର ସଭାପତ�ିେର 26.1.2013 ରଖିେର େବଠୖକେର ରାଜ�ର 2008 ରୁ 2013
ମ�େର �ତ�ିତି େହାଇ�ବା +2 ଓ +3 କେଲଜ କାଯ��ରତ ସମ� କମ�ଚାରୀ�ୁ ଅନୁଦାନ
ପରସିରଭୁ� କରବିା ନମିେ� ନ�ିିତ କରାଯାଇ ଅଛକି,ି ଏହ ିନ�ି�କୁି କାଯ��କାରୀ କରାନଯିବା
କାରଣ କଣ, େକେବସ�ୁା ଏହା କାଯ��କାରୀ କରାଯିବ, (ଖ) େଯଉ ଁ ଆଦବିାସୀ ଅଧୁ�ଷତି
ବ�କେର 3 ବା 4ଟ ି +2 Secondary school ଓ 2 ଟ ିବା 3ଟ ି +3 college େହାଇଛ ିତା
ପାଇଁଅନୁଦାନର ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି

ଆବଶ�କ�େଳ Seat ବଢାଇବା ପାଇଁ ସବୁଧିା
୧୦୨୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
+2 Higher Secondary School େର ଆବଶ�କ�େଳ ବଗିତ ବଷ�ମାନ�େର 15% ରୁ
20% ପଯ��� seat ପିଲା�ୁ +2 ପାଠ ପଢବିାରୁ ବ�ତି ନ େହବା ପାଇଁ େଯାଗାଇ େଦଉ�ବା



ସବୁଧିା ଏବଷ� ମ� ଆବଶ�କ�େଳ seat ବଢାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ସବୁଧିା େଦେବ କ,ି (ଖ)
ବେିଶଷ ଭାବେର େଯଉଁ ଅ�ଳେର +2 Higher Secondary School କମ େସହ ିପଛୁଆ,
ଆଦବିାସୀ ବହୁଳ ଅ�ଳ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ�କତା ଅ�କ �ବା ବଗିତ ଦନିେର ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ି,
ଏହାର ଗୁରୁ� ଅନୁଭବ କର ିଏହା ଉପେର ଶୀ� ନ�ି� ିେନେବ କ ି?

ନୂତନ ପରିଚାଳନା କମିଟ ିଗଠନ
୧୦୨୭ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- େକ�ାପଡା
�ୟଂଶାସତି ମହାବଦି�ାଳୟ ପରଚିାଳନା କମିଟରି କାଯ��କାଳ େଶଷ େହବା ପେର ନୂତନ
ପରଚିାଳନା କମିଟ ିଗଠନ କରାଯାଇ ତାହା କ��ୃ ପ�� �ୀକୃତ ିଅେପ�ାେର �ବାେବେଳ ଏହି
ମ�ବ��ୀ ସମୟେର ମହାବଦି�ାଳୟ ଅ�� ଏହ ିଦାୟୀ� ନବି�ାହ କରବିାେର େକୗଣସ ିଅସ�ତି
ଅଛ ି କ,ି ଏ ସଂ�ା�େର ସଠ�ି ��ୀକରଣ କ��ୃ ପ� େଦେବ କ,ି ପରଚିାଳନା କମିଟରି
ବ��ମାନର �ତି ିଓ ପନୁଗ�ଠନ ସ�କ�େର ସଚୂନା ର�େବ କ ି?

ଛା� ନାମ େଲଖା ବୃ�ି
୧୦୨୮ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
�ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ�ରେର ସବ�ନମି� �ରିକୃିତ ସଂଖ�ାଠାରୁ କମ ଛା�ଛା�ୀ �େଲ ଉ�
ବଦି�ାଳୟକୁ ନକିଟ� ବଦି�ାଳୟ ସହତି ମିଶାଇ େଦବା ବ�ବ�ାେର ଅେନକ �ତ��ତି ିସମସ�ା
ସ�ିୃ େହଉ�ବା ସରକାର� ନକିଟେର ଖବର ଅଛ ିକ,ି ନଦୀ ନାଳ �ବା �ତକୂିଳ େଭୗଗଳକି �ତିି
ଛା�ଛା�ୀ� ପାଠପଢାେର େଡାରୀ ବା�ୁଛ,ି େକେତକ �ାନେର 2ଟ ି ବଦି�ାଳୟର ମି�ଣ
େଗାଟଏି ବ�କରୁ ଅନ� ବ�କକୁ େହଉଛ,ି ଏହସିବୁ ବଦି�ାଳୟଗୁଡକିେର ଛା� ନାମ େଲଖା ବୃ�ି
ଘଟାଇ ଏହାକୁ ପନୁଃ ସେୁଯାଗ େଦେବ କ ି?

ଆନୁସ�ିକ କୃଷରି ବକିାଶ
୧୦୨୯ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ବ�ି ମହାମାରୀ କେରାନା �ଭାବେର ଆମ ରାଜ�ର କୃଷ ିଅଥ�ନୀତ ିବପିଯ��ୟ �ତିେିର
ପହ�ଛି,ି ଏହାର ସଠକି ମଲୂ�ାୟନ କରାଯାଇ ଆନୁସ�ିକ କୃଷ ି (Allied Agr.) ର ବକିାଶ
କରବିା ପାଇଁ ସରକାର� କଣ ବେିଶଷ େଯାଜନା କରଛି� ିଏବଂ ବେିଶଷ ଭାେବ େକ�ାପଡା
ଜ�ିା ଭଳ ି ଚରି ବନ�ା ବାତ�ା �ପଡତି ଅ�ଳେର କୃଷ ି ଅଥ�ନୀତକୁି ସପିୁରାଶ ପାଇଁ �ତ�
ପ�ାେକ� ସରକାର େଘାଷଣା କରେିବ କ ି?

�ତ�ି� ମ�� ଚାଷୀ�ୁ େ�ା�ାହନ



୧୦୩୦ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜ�େର କେରାନା ମହାମାରୀର �ଭାବେର ମ�� ଚାଷ, େଗାପାଳନ ଏବଂ କୁକୁଡା
ଚାଷେର ବ�ାପକ �ତ ି ଘଟାଇ�ଲାେବେଳ ସ�ତ ି ଅଗ� େସେପ�ମ�ରେର େଦଖାେଦଇ�ବା
ବନ�ା �ତକୁି ବହୁଗୁଣିତ କର�ିବା ତଥ� ସରକାର� ପାଖେର ଅଛକି,ି ଯଦଥିାଏ ଏହା ଭରଣା
କରବିା ସହତି �ତ�ି� ଚାଷୀ� ପାଇଁ କଣ ବେିଶଷ େ�ା�ାହନ ତଥା େଯାଜନାର ବ�ବ�ା
କରୁଛ� ିତାହାର ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?

ସଭାପତ�ୁି ଦାୟି�
୧୦୩୧ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- େକ�ାପଡା
ଅବ�ାନ େକା-ପରଟି�ି ବ�ା�େର ସଭାପତ�ି ମତୁୃ�ପେର ଅଚଳାବ�ା ସ�କ�େର ବଭିାଗୀୟ
କ��ୃ ପ� ଅବଗତ ଅଛ� ି କ,ି ଯଦଥିା� ି େତେବ ଜ�ିାର ଲାଭ େଦଖାଉ�ବା ଏହ ି ସଂ�ାର
ସପୁରଚିାଳନା ପାଇଁ ଜେଣ େଯାଗ� ବ��ି ଯାହା�ର ବ�ା�୍ ପରଚିାଳନାେର ଯେଥ� ଅଭି�ତା
�ବ ତା�ୁ ଦାୟୀ� େଦଇ ବ�ା�ର ଭବଷି�ତକୁ ସରୁ�ା େଦେବ କ ି?

େଝାଟ ଚାଷ ପାଇଁ େ�ା�ାହନ
୧୦୩୨ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ବଗିତ 3 ବଷ�େର ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ପରମିାଣ ଜମିେର େଝାଟ ଚାଷ େହାଇଛି
ତାହାର ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ରାଜ�େର ବ�ାପକ େଝାଟ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀ�ୁ େ�ା�ାହତି କରବିାକୁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ପେଦା�ତ ିସଂ�ା�ୟି ��ାବ ସମାଧାନ
୧୦୩୩ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିା ଶ�ିା ଅ�କାରୀ, ବ�କ ଶ�ିା ଅ�କାରୀ� କାଯ��ାଳୟ ଅଧୀନ� ଶ�ିକ
କମ�ଚାରୀ� RACP, ବାଷ�କ େବତନ ବୃ� ିଓ ଅନ� ଆନୁସ�ିକ ନ�ାେୟାଚତି �ାପ� 2016,
2017, 2018, 2019 ରୁ ବେକୟା ଅଛକି,ି ନେି��ଶାଳୟ ଓ ବଭିାଗେର 6 ମାସକୁ ଉ�� ସମୟ
ଧର ି େକେତଜଣ� େବତନ ପେଦା�ତ ିସଂ�ା�ୀୟ ��ାବ ବେକୟା ଅଛ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?

ବଚିାରାଧୀନ ��ାବର ସମାଧାନ
୧୦୩୪ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଉ�ଶ�ିା
ନେି��ଶାଳୟ ଓ ଉ�ଶ�ିା ବଭିାଗେର 6 ମାସରୁ ଉ�� ସମୟ ଧର ିେକେତ ଜଣ ଅ�ାପକ� Pay



Fixation, RACP ଓ ଅନ� ସମସ�ା ��ାବ ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ିତାହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଅନୁକ�ାମଳୂକ ନଯୁି�ି
୧୦୩୫ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ବଭିାଗ ଅଧୀନେର ଅନୁକ�ାମଳୂକ ନଯୁି�ି ପାଇଁ ଆେବଦନ କରି
େକେତଜଣ �ତୀ�ାେର ଅଛ� ିତା�ର ତାଲିକା �ଦାନ ସହ େସମାନ� ନଯୁି�ି ��ିୟା ପ�ୂ�ା�
ପାଇଁ ସରକାର କ ି��ତ ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

ଉ�ଶ�ିା ବଭିାଗେର ଅନୁକ�ାମଳୂକ ନଯୁି�ି
୧୦୩୬ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଉ�ଶ�ିା
ବଭିାଗ ଅଧୀନେର ଅନୁକ�ାମଳୂକ ନଯୁି�ି ପାଇଁ ଆେବଦନ କର ି େକେତଜଣ �ତୀ�ାେର
ଅଛ�,ି େସମାନ� ନଯି�ି ��ିୟା ପ�ୂ�ା� ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଅମଫ� ବାତ�ାେର �ତ�ି� ଫସଲ
୧୦୩୭ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ଗତ େମ ମାସେର ଅମଫ� ବାତ�ାେର ଓ �ମାଗତ ବଷ�ା, ବନ�ାେର େକେତ ଧାନ ଫସଲ,
ରବ ିଫସଲ ଜେଳ�ର/ବ�ା ବ�କେର �ତ�ି� େହାଇଛ,ି �ତରି ଆକଳନ ଅନୁସାେର ଚାଷୀ�ୁ
�ତ ିପରୂଣ େଦବା ସକାେଶ ସରକାର�ର ପଦେ�ପ କଣ ?

େରସନ େନଉନ�ବା ବ��ି� ସଂଖ�ା
୧୦୩୮ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଜେଳ�ର ବ�ା ବ�କେର NFSA, SPSA େରସନକାଡ଼�ଧାରୀ� ମ�ରୁ 2019-
20 ଓ ଚଳତି ବଷ� �େତ�କ ରେିଟଲର େକ�େର ମତୁୃ�ବରଣ କର�ିବା, ଝଅି ବବିାହ େହାଇ
ଅନ�� ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯାଇ�ବା କମି�ା ଅନ� କାରଣରୁ େରସନ େନଇନ�ବା ବ��ି�
ସଂଖ�ାେକେତ , ତାର ହସିାବ ରଖାଯାଇ ନୂତନ ବ��ି�ୁ େରସନ େଯାଗାଇେଦବା ବ�ବ�ା
େହାଇଛ ି କ;ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ �େତ�କ ରେିଟଲ େକ�େର ଏପର ି ସଂଖ�ା େକେତ ଏବଂ
ବ��ମାନ ସ�ୁା େକଉଁ େକ�େର େକେତଜଣ�ୁ ନୂଆକର ିେରସନ ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ େକେବଠାରୁ
ଦଆିଯାଉଛ ିସରକାର ଏହାର ସବେିଶଷ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

Senior SES େକଡ଼ରଭୁ� �ଧାନଶ�ିକ ନଯୁି�ି
୧୦୩୯ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-



ଜେଳ�ର/ ବ�ା ବ�କେର �ଥମ ରୁ ଦଶମ େ�ଣୀ ସରକାରୀ େନାଡାଲ ଉ�ବଦି�ାଳୟେର
Senior SES େକଡ଼ରଭୁ� �ଧାନଶ�ିକ ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇନ�ବା ସଂଖ�ା େକେତ ଏବଂ େକଉଁ
ବଦି�ାଳୟ ଏ�ରୁ ବାଦ ପଡ଼ଛି ିସରକାର ତାର ସଠକି ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ;ି ଅବଳିେମ�
ଏହ ିବଦି�ାଳୟ ଗୁଡ଼କିେର ନଯୁି�ି ସକାେଶ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ ?

ନୂତନ ��ିୟାେର ପରିଚାଳନା କମିଟ ିଗଠନ
୧୦୪୦ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର
ଅନୁଦାନ�ା� ଡ଼�ିୀ ମହାବଦି�ାଳୟ ଗୁଡ଼କିେର ବ��ମାନ ନୂତନ ��ିୟାେର ପରଚିାଳନା କମିଟ ି(
Governing Body ) ଗଠନେର ଅ�ଗତ ିେକେତ ; ଜ�ିାପାଳମାନ� ସପୁାରଶି ପାଇବାପେର
େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତଜଣ�ୁ ସଭାପତ ିଭାବେର ମେନାନୟନ କରାଯାଇଛ ି?

ଛା�ାବାସ ଗୁଡ଼କିର ପନୁବ�ାର ନମି�ାଣ
୧୦୪୧ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଜେଳ�ର ବ�କେର 140 ବଷ�ର ଏବଂ ଜ�ିାର �ତିୀୟ ପରୁାତନ ଲ�ଣନାଥ ସରକାରୀ
ଉ�ବଦି�ାଳୟ ପ�ା ଛା�ାବାସ ତଥା ରାଇବଣିଆ ଥାନାର ପରୁାତନ ଉ�ବଦି�ାଳୟ ଦୀନକୃ�
ସରକାରୀ ଉ� ବଦି�ାଳୟର ମାଟଘିର ଛା�ାବାସ ଅମଫନ ଏବଂ �ମାଗତ ବଷ�ା, ବନ�ାେର
ବହୁପରମିାଣେର �ତ ିଘଟ�ିବା େବେଳ ଏହା ପନୁବ�ାର ନମି�ାଣ ନମିେ� ସରକାର କଣ �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ ?

କାଳଆି େଯାଜନାେର �ଦାନ କରାଯାଇ�ବା ଅଥ�
୧୦୪୨ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
କାଳଆି େଯାଜନାେର େକେତ ଚାଷୀ ଉପକୃତ େହାଇଛ� ିଓ େସମାନ�ର ସଂଖ�ା େକେତ ଏ
ବାବଦେର େକେତ ଅଥ� �ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି େଯଉଁ ଚାଷୀମାେନ ଏହ ି େଯାଜନାେର ସବୁଧିା
େନବାପାଇଁ ଅେଯାଗ� ତାର େକୗଣସ ିଗଣନା କରାଯାଇଛ ିକ ି?

େଯାଗାଯାଉ�ବା ଋଣ, ସାର ବହିନର ପରିମାଣ
୧୦୪୩ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର ଚାଷୀମାନ�ୁ ଠକିଣା ସମୟେର େକେତ ପରମିାଣର ଋଣ, ସାର, ବହିନ, କୀଟନାଶକ
ଔଷଧ େଯାଗାଯାଇଛ ିଓ ଏ�ସହତି Joint Liability Group ର ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଅ�ଭ�ୁ � କି
ନୁେହଁ; ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ ସବୁ େ�ଣୀର ଚାଷୀ ସଂଖ�ା େକେତ ?

ଭ�କ �ୟଂଶାସତି ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ଏକକ ବ�ିବଦି�ାଲୟେର ପରିଣତେର ବଳିମ�



୧୦୪୪ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଭ�କ �ୟଂଶାସତି
ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ଏକକ ବ�ିବଦି�ାଲୟେର ପରଣିତ କରବିାପାଇଁ ସରକାର ନ�ି� ିେନଇ�େଲ
ମ� ତାହା ଏ ପଯ��� କାଯ�଼�କାରୀ ନ େହବାର କାରଣ କଣ; ଏବଂ ଫକୀରେମାହନ ବ�ି
ବଦି�ାଳୟ ଓ ଉ�ର ଓଡ଼ଶିା ବ�ି ବଦି�ାଳୟେର 2020 -2021 ଶ�ିାବଷ� ପାଇଁ LL.M
Course େର ନାମ େଲଖାଇବା ପାଇଁ ବ�ି�ିଜାରୀ େହାଇଛ ିକ ିଓ ଏ�ପାଇଁ Guide Line କଣ
�ରି େହାଇଛ ିକହେିବ କ ି?

ଆବଶ�କ �ବା ମାଛର ପରିମାଣ
୧୦୪୫ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର େଲାକସଂଖ�ା ଅନୁୟାୟୀ େଦନୖକି େକେତ ଟନ ମାଛର ଆବଶ�କତା ଅଛ ି; ରାଜ�େର
େକେତ ଉ�ାଦନ େହଉଛ ିଓ ବାହାର େକଉଁ େକଉଁ ରାଜ�େର େକେତ ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ, ମାଛ
ଉ�ାଦନେର ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ େହବପାଇଁ ଆମକୁ େକେତବଷ� ଲାଗିବ ; ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଡ଼�ାମର
ମ�ରୁୀେର ମାଛଚାଷ େହବାପାଇଁ ସରକାର�ର ��ାବ ଅଛ ିକ;ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଏହାର ଏକ
ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

ଚାଷୀ�ୁ ସହାୟତା
୧୦୪୬ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଗତ 2 ବଷ� ମ�େର ସାମ�ିୁକ ବାତ�ା ହୁଡ଼ହୁଡ଼,ତତିଲିି, ଫନୀ, ଅ�ାନ ଆଦ ି େଯାଗଁୁ ଭ�କ,
ଯାଜପରୁ ତଥା ଉପକୂଳବ��ୀ ଜ�ିାର ଚାଷମିାେନ ବପିଳୁ �ତ ିସହଛି� ିେସମାନ�ର ବଷ�ବଷ�ର
ସ�ତି ସମ�ଳ, ଫସଲ, ବୃ�ସ�ଦ ନ� େହାଇଛ ିଏେବ ମହାମାରୀ କେରାନାଜନୀତ ଅଚଳାବ�ା
େଯାଗଁୁ େସମାନ�ର ଆଥ�ୀକ ଅବ�ା େଦାହଲି ଯାଇଛ ିଉ� ଚାଷୀମାନ�ୁ ସହାୟତାପାଇଁ ରାଜ�
ସରକାର ଉଦ�ାନକୃଷ ି ମ�ାଳୟ ତରଫରୁ ରା�ୀୟ କୃଷ ି ବକିାଶ େଯାଜନାେର ଚାଷୀ�ୁ
ପନପିରବିା,ମିନକିଟି, ଫୁଲଚାଷ, ଛତୁଚାଷ ହାଇ�ଡ଼ି ଚାଷପାଇଁ ସହାୟତାର ବ�ବ�ା କରେିବ କି
?

କଫିଚାଷ ସ�କ�େର
୧୦୪୭ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର େକେତ ଏକର ଜମିେର ଏେବ କଫିଚାଷ କରାଯାଉଛ;ି ତାହାର
ବ�ିୟପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରଛି� ି ;ଏହ ିଚାଷପାଇଁ ସବସଡ଼ି ିବ�ବ�ା ଅଛ ିକ ି ;ଏକେର



ଦୁଇଏକର ପର ିେଛାଟ େଛାଟ ଜମିିେର କଫିଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର େ�ା�ାହନ େଦେବ କ ି; ଏବଂ
େକାରପଟୁ ଉ�ାଦତି େକେତ କଫି ବେିଦଶକୁ ର�ାନୀ େହଉଛ ି?

କୃଷ ିବ�ିବଦି�ାଳୟ ପାଇଁ ଖାଲି ପଡ଼�ିବା କୃଷଫିାମ� ଜମି
୧୦୪୮ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ସରକାର� ପ�ରୁ େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର ଏକ କୃଷ ିବ�ିବଦି�ାଳୟ େଖାଲାଯିବାକୁ
େଘାଷଣା କରାଯାଇ�ଲା କ;ି ତାହା େକାରାପଟୁବାସୀ� �ତ ିଆଉ ଏକ �ତାରଣା ଅେଟ କ ି ;
କୃଷ ିଫାମ�ନାମେର ଏହ ିଜ�ିାର ସମିିଳଗୁିଡ଼ା ଏବଂ େବାରଗୁି�ାଠାେର ଶହ ଶହ ଏକର ବଶି�ି
କୃଷ ିଫାମ� ଜମି େବକାର ପଡ଼ଛି ିକ ି?

ଧାନବ�ିୀ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପ�ିକରଣ
୧୦୪୯ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଧାନ
ବ�ିୀପାଇଁ ଚାଷୀ ପ�ୀକରଣର େକେତ�ଲା ଓ ପେର ତାହା େକେତ ତାରଖି ପଯ��� ସ�ସାରତି
େହାଇ�ଲା ;ଏହ ିନ�ି�ାରତି ତାରଖି ମ�େର େକାରାପଟୁ ଜ�ିା ଜୟପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ବହୁ
ଚାଷୀ ବ�ିବ� ଆେବଦନ କର�ିେଲ ବ ି େସମାନ�ର ପ�ିକରଣ ନ େହବାର କାରଣ କଣ
;ଏହା�ାରା �େତ�କ ପ�ାୟତେର ଶେହରୁ େଦଢ଼ଶହ ଚାଷୀବାଦ ପଡ଼ଛି� ିକ ିଏହ ି�ସ�େର
େଦାଷୀ ସରକାରୀ ଅଫିସର� ବରୁି�େର କାଯ�଼�ାନୁ�ାନ େହବ କ ି?

ଆଇନ ମହାବଦି�ାଳୟେର �ତ� ଅଡ଼ଟି ବ�ବ�ା
୧୦୫୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ଜୟପରୁ�ତି ଆଇନ ମହାବଦି�ାଳୟର �ତି ିଅତ�� େଶାଚନୀୟ କ ି ;ଏହା ମହାବଦି�ାଳୟେର
ପରଚିାଳନା କମିଟ ି ଅଧାପ�ରଆି େହାଇ�ବା େବେଳ ସାଧାରଣ ପରଷିଦ େବଠୖକ
ଡ଼କାନଯିବାର କାରଣ କଣ ;ଏହାଛଡ଼ା ବ�ାପକ େହରେଫର ଓ ଜାଲିଆତ ି ବଭିି� କାଯ��େର
ଚାଲି�ବା ଅଭିେଯାଗ ସତ� କ ି ; ଏହାକୁ ଦୃ�ିେର ର� ତୁର� �ତ� ଅଡ଼ଟି ବ�ବ�ା ପାଇଁ
ନେି��ଶ େଦେବ କ ି?

େତଲୁଗୁ ଓ ଉ��ୁ ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୦୫୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ଓଡ଼ଶିାେର ବସବାସ କରୁ�ବା େତଲୁଗୁ ଏବଂ ଉ��ୁ ଭାଷାଭାଷୀ� ପିଲାମାନ� ପାଠପଢ଼ା
ପାଇଁ େତଲୁଗୁ ଓ ଉ��ୁଶ�ିକ େଯାଗାଇେଦବାକୁ ସରକାର �ତଶିତୃ ିେଦଇ�େଲ କ ି; ତାହାପରୂଣ



ନ େହବାର କାରଣ କଣ ; େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର ଏପର ିେକେତ ଶ�ିକ� ଆବଶ�କତା ଅଛ ି ;
େକେତ ଖାଲିପଡ଼ଛି ି; େକେବସ�ୁା େସହ ିପଦବୀ ପରୂଣ େହବ, ତାହା �� କରେିବ କ ି?

ଚାଷୀ� ପରିବାରକୁ ବୀମାଭୁ�ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୧୦୫୨ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାସହ େକଉଁଜ�ିାେର େକେତ ଚାଷୀ, ମ�ବ�ି , ନମି�
ମ�ବ�ି ନାମକୁ ମା� ଚାଷୀ, ଭାଗଚାଷୀ, କୃଷ�ିମିକ ପ�ୀକୃତ େହାଇଛ� ିେସହ ିଚାଷୀମାନ�
ପରବିାରକୁ ବୀମାଭୁ� �ା��ବୀମାଭୁ� କରବିାକୁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

ଅବସରକାଳୀନ �ାପ� �ଦାନ
୧୦୫୩ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- 2015 ରୁ ଅଦ�ାବ� ଅବସରେନଇ�ବା ଓ ଚାକରିୀେର ଥାଇ ମତୁୃ�ବରଣ କର�ିବା
େକେତଜଣ ଶ�ିକ ଓ କମ�ଚାରୀ� ପ�ୂ�ା� ଅବସରକାଳୀନ େପନସନ �ାପ� ଓ
ଉ�ରାଧାକାରୀ� ମତୁୃ�କାଳୀନ ପ�ୂ�ା� େପନସନ ଓ ଅନ� ଅବସରକାଳୀନ �ାପ� �ଦାନ
କରାଯାଇନାହ� �କାଶ କର ିତାହା ତୁର� ମ�ରୁ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
େଢ଼�ାନାଳ ସରକାରୀ �ୟଂଶାସତି ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ଏକକ ବ�ିବଦି�ାଳୟେର ପରିଣତ

୧୦୫୪ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
େଢ଼�ାନାଳ ସରକାରୀ �ୟଂଶାସତି ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ଏକକ ବ�ିବଦି�ାଳୟେର ପରଣିତପାଇଁ
ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ�଼�କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ବ��ବା ଚନିକିଳଗୁଡ଼କୁି ପନୁଃ କାଯ���ମ
୧୦୫୫ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର
�ବା େମାଟ ଚନିକିଳ ମ�ରୁ େକେତାଟ ି ଓ େକଉଁଗୁଡ଼କି ବ� ଅଛ ି ଏହାକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ
କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଦୁ�ଚାଷୀମାନ�ୁ ସହାୟତା
୧୦୫୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - କେରାନା �ତିେିର ରାଜ�ର ଦୁ�ଚାଷୀମାେନ �ତ�ି� େହାଇ�ବା ପରେି��ୀେର
େସମାନ�ୁ କ ିକ ିସହାୟତା େଯାଗାଇଦଆିଯାଇଛ ିଓ ଚାଷୀମାେନ ଉ�ାଦନ କରୁ�ବା ଦୁଗଧର
ଅଭାବୀ ବ�ିୀ େରାକବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ମାଗ�ଦଶ�କା ସ�କ�େର ବବିରଣୀ



୧୦୫୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ସରକାରୀ ଓ
ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ�ା� ମହାବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର Laboratory Assistant,
Demonstrator Librarian, Asst. Librarian, Clerk .PTI ନେିୟାଜନ ନମିେ�
ସରକାର ନଯୁି�ି ଚୟନ ନୟିମ �ଣୟନ କରଛି� ିକ;ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଏହାର ମାଗ�ଦଶ�ନ
ସ�କ�େର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

�କ� କାଯ��କାରୀ ପାଇଁ େହାଇ�ବା ଖ��ର ବବିରଣୀ
୧୦୫୮ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଆଠମ�ିକ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ମ�ୃକିା ସଂର�ଣ ବଭିାଗ ତରଫରୁ ବଗିତ 3 ବଷ�େର େକଉଁ
େକଉଁ �କ� କାଯ�଼�କାରୀ େହାଇ ଏ ବାବଦେର େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଛ ିତାହାର ବବିରଣୀ
ଅବଗତ କରେିବ କ ି?

ଡ଼କ�େରଟ ଡ଼�ିୀ �ଦାନେର ��ତା ଅବଲମ�ନ
୧୦୫୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବଗିତ 2013
ମସହିରୁ ଅଦ�ାବ� ରାଜ�ର େକଉଁ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ତରଫରୁ େକଉଁ େକଉଁ େ��େର ସ�ୁତ�ିତି
ବ��ି�ୁ ସ�ାନଜନକ ଡ଼କ�େରଟ ସ�ାନେର ସ�ାନୀତ କରାଯାଇଛ,ି ଏ� ବ��ି�କୁ ଡ଼�େରଟ
�ଦାନ ପାଇଁ େକଉଁ ଅନୁଦାନ ଓ ବମିାକୁ ବ��ି� ସପୁାରଶି କରଛି� ିତାହାର ବବିରଣୀ �ଦାନ
ସହ ଡ଼କ�େରଟ ଡ଼�ୀ �ଦାନେର ��ତା ଅବଲମ�ନ ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କି
?

ମାମଲା �ାସପାଇଁ ବ�ବ�ା
୧୦୬୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ବଭିାଗ ବରୁି�େର ଭାରତର ସେବ�ା� ନ�ାୟାଳୟ ଓଡ଼ଶିା
ଉ�ନ�ାୟାଳୟ, ଓଡ଼ଶିା ଶ�ିା �ାଧୀକରଣେର େକେତାଟ ିମାମଲା ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ,ି ସମ�
ମାମଲା ଗୁଡ଼କୁି ଏକ େସଲ ମା�ମେର ସମୀ�ା କର ି େଲାକଅଦାଲତ ମା�ମେର ଆେପାଷ
ଆେଲାଚନା ମା�ମେର ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

େଗା ବୀମାଭୁ� କରିବାକୁ ବ�ବ�ା
୧୦୬୧ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗରସଂ�ାେର େକେତ ଗହୃପାଳତି ପଶୁ�ବା ସେବ��ଣ



କରାଯାଇ�ବା େବେଳ େକେତ େଗା ସ�ଦକୁ �ାଣୀବମିାଭୁ� କରାଯାଇଛ ି ଓ ସମ� େଗା
ସ�ଦକୁ େଗା ବୀମାଭୁ� କରବିାକୁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

କଟକ ଜ�ିାେର ପନପିରିବା ଚାଷନମିେ� େ�ା�ାହନ
୧୦୬୨ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର ଚଳତି ବନ�ାେର କଟକ ଜ�ିାେର �ତ�ି� େହାଇ�ବା ଚାଷୀ�ୁ ଡ଼ାଲି, େତଳୖବୀଜ ଓ
ପନପିରବିା ଚାଷ ନମିେ� େ�ା�ାହତି କରବିାକୁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର
କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଅ�ା ଅମଳେର �ାବଲମ�ନଶୀଳ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
୧୦୬୩ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର ବାଷ�କ େକେତ ଅ�ାର ଆବଶ�କତା �ବାେବେଳ ରାଜ�ରୁ େକେତ ଅ�ା ଉ�ାଦତି
େହଉଛ ିଓ େକେତ ଅ�ା ଆମଦାନୀ େହଉଛ ିରାଜ�କୁ ଅ�ା ଅମଳେର �ାବଲମ�ନଶୀଳ କରବିାକୁ
କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ବଦି�ାଥ�ୀ�ୁ ଛା�ବୀମାଭୁ� କରିବାକୁ ��ାବ
୧୦୬୪ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ରାଜ�ର
ମହାବଦି�ାଳୟେର ଅ�ୟନରତ ସମ� ବଦି�ାଥ�ୀ�ୁ ଛା�ବୀମାଭୁ� କରବିାକୁ ସରକାର�
��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଶ�ିକ ଓ କମ�ଚାରୀ ନେିୟାଜନ ନମିେ� ଗାଇଡ଼ ଲାଇ�
୧୦୬୫ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�ର ସରାକରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ�ା� ଉ�ତର ମା�ମିକ ବଦି�ାଲୟ ମାନ�େର ଶ�ିକ
ଓ କମ�ଚାରୀ ନେିୟାଜନ ନମିେ� ସରକାର େକୗଣସ ିଗାଇଡ଼ ଲାଇ� ଆଧାରତି ନୟିମ �ଣୟନ
କରଛି� ିକ;ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଏହା େକେବଠାରୁ �ବ��ନ କରାଯିବ; ଯଦ ିଉ�ର ନା ହୁଏ
େତେବ ଏହାକୁ �ବ��ନ ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ନୂତନ ପରିବାର�ୁ ଖାଉଟ ିକାଡ଼� ବ�ନ
୧୦୬୬ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - କେରାନା ସଂ�ମଣ �ତିେିର କଟକ ଜ�ିାେର ମାନଦ� େକାହଳ କର ି େକଉଁ
େପୗରସଂ�ା ଓ ବ�କେର େକେତ ନୂତନ ହତିା�କାରୀ�ୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ� ନରିାପ�ା େଯାଜନାେର



ଖାଉଟୀ କାଡ଼� �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ ବହୁ ପରବିାର ଜୀବକିା ହରାଇ�ବାରୁ େସମାନ�ୁ
ଖାଉଟୀକାଡ଼� େଯାଗାଇ େଦବାକୁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ପ�ିକୃତ େହାଇ�ବା ସମବାୟ ସଂ�ା
୧୦୬୭ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ସ�ୁରଗଡ଼
ଜ�ିାେର େକେତେଗାଟ ିସମବାୟ ସଂ�ା ପ�ିକୃତ େହାଇଛ ିଓ େକେତେଗାଟ ିକାଯ���ମ ଅଛ,ି
ଉ� ସମବାୟ ସଂ�ା ଗୁଡ଼କି ମା�ମେର ଜନସାଧାରଣ�ୁ େକଉଁ �କାର ସବୁଧା ମିଳପିାରୁଛ ିତାର
ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

ଖାଲି�ବା ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୦୬୮ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ସ�ୁରଗଡ଼ ବଧିାନସଭା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ସମ� ବଦି�ାଳୟର ଉ�ତକିରଣ ପାଇଁ
OMBADC ଓ DMF ପ�ରୁ କଣ କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ,ି େକେତେଗାଟି
ବଦି�ାଳୟେର ଖାଲି ପଡ଼�ିବା ଶ�ିକ, ଶ�ିୟି�ୀ ପଦବୀ େକେବ ସ�ୁା ପରୂଣ କରାଯିବ ?

Corona ସମୟେର ଗହମ ଓ ଚାଉଳ େଯାଗାଣ
୧୦୬୯ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର େମାଟ େକେତଜଣ ହତିା�କାରୀ ଖାଦ� ସରୁ�ା େଯାଜନାେର ଅ�ଭ�ୁ �
ଅଛ� ିଓ ସ�ୁରଗଡ଼ ଜ�ିାେର େସମାନ�ର ସଂଖ�ା େକେତ; େକାେରାନା (corona) ମହାମାରି
ସମୟେର ସ�ୁରଗଡ଼ ଜ�ିାେର େକେତ ହତିା�କାରୀ�ୁ େକେତ ପରମିାଣର ଗହମ ଓ ଚାଉଳ
�ଦାନ କରାଯାଇଛ ି?

ଡ଼ାଏରି ଫାମ�ର ପନୁଃରୁ�ାର
୧୦୭୦ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ସ�ୁରଗଡ଼ ବଧିାନସଭା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଶ�ରାଠାେର ଡ଼ାଏରୀ ଫାମ� ପନୁଃରୁ�ାର ସହ
ଉ�ତ ମାନର ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ସରକାର ଲ�� ଧାଯ�� କରଛି� ିକ ିଯଦ ିକରଛି� ିେକେବସ�ୁା
କାଯ��କାରୀ େହବ ?

+3 ମହାବଦି�ାଳୟ 2nd post କୁ େରଗୁଲାର କରିବା
୧୦୭୧ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�ର ଉ�ଶ�ିା
ବଭିାଗର +3 collage ଗୁଡ଼କିର 2nd post classେର େଯଉଁମାେନ ଅଛ�,ି େସମାନ�ୁ
ସରକାର େରଗୁଲାର କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ;ି ସ�ୂ�� ତଥ� ଦଶ�ାଇେବ କ ି?



ସମବାୟ ସମିତକୁି ସାର େଯାଗାଣ
୧୦୭୨ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଗ�ାମଜ�ିାର
Sorada A/c �ବା ସମ� େସବା ସମବାୟ ସମିତକୁି େକେତ ପରମିାଣର "ସାର" ଆସଅିଛି
ତାର ତାଲିକା େଦବା ସହ ସମବାୟ େସବା ସମିତକୁି ଅ�କ ସାର େଦବା ପାଇଁ ସରକାର ଶୀ�
ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

େସାରଡ଼ାଠାେର cold store ନମି�ାଣ
୧୦୭୩ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଗ�ାମ ଜ�ିାର Sorada A/cେର ଏକ cold େ�ାର କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ଶୀ� ପଦେ�ପ
େନେବ କ ିସ�ୂ�� ତଥ� ଦଶ�ାଇେବ କ ି?

ଖାଲି�ବା BEO ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୦୭୪ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଗ�ାମ ଜ�ିାର Bellgunta Blockେର BEO Post େକେବଠାରୁ ଖାଲିଅଛ ିତାର ତାଲିକା
େଦବା ସହ BEO ନଯୁି�ି େକେବ ସ�ୂ�� େହବ ଜଣାଇେବ କ ି?

କମ�ଚାରୀ� ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ
୧୦୭୫ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଓଡ଼ଶିା ସମବାୟ
ସମିତ ି ନୟିମ ୧୯୬୫ର ଧାରା ୫୮-ଏ ଅନୁସାେର ଅଡ଼�ି ରେିପାଟ� ନ�ି�� ସମୟ ସୀମା
ମ�େର ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନ�ବାରୁ ସ��ୃ କମ�ଚାରୀମାନ� ବରୁି�େର ବଭିାଗୀୟ
କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିକ;ି ଯଦ ିକରାଯାଇଛ ିେକେତଜଣ� ବରୁି�େର କରାଯାଇଛ;ି
େଯଉଁମାନ� ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇ ନାହ�, ତାର କାରଣ କଣ ?

ସମୀ�ା ସଂ�ା� ତଥ� ଦାଖଲ ସ�କ�େର
୧୦୭୬ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ସମବାୟ ବଭିାଗର
ସମୀ�ା ନେି��ଶାଳୟର ନେି��ଶେର ରାଜ�େର ସମ� ସମବାୟ ସ�ା ଏବଂ ସମବାୟ ବ�ା�ର
ନୟିମିତ ମାସକି/ବାଷ�କ ସମୀ�ା ସଂ�ା� ତଥ� (ଅଡ�ି ରେିପାଟ�/େ�ଷାଲ ଅଡ଼�ି ରେିପାଟ�/
େ�ସାଲ ରେିପାଟ�/କନକେରଂଟ ରେିପାଟ�) ନ�ି�� ସମୟ ସୀମା ମ�େର ସମୀ�କ/ଉପ-
ସହକାରୀ ମହାସମୀ�କ/ସହକାରୀ ମହାସମୀ�କମାେନ ଦାଖଲ କରୁଛ� ିକ;ି ଯଦ ିକରୁନାହଁା�ି
େତେବ ଦାଖଲ େହାଇନ�ବା ସମ� �କାର ଅଡ�ି ରେିପାଟ� ଗୁଡ଼କିର ୩ ମାସରୁ ଉ�� ୬ ବଷ�
ମ�େର ସଂଖ�ା େକେତ ଏବଂ ଏ�ପାଇଁ େକେତ କାଯ��ଦବିସ (ମ�ା� େଡଜ) ବନିେିଯାଗ



କରାଯାଇଅଛ ି; କାଯ��ଦବିସ (ମ�ା� େଡଜ) ଅନୁସାେର କମ�ଚାରୀ� (ସମୀ�କ, ଉପସହକାରୀ
ମହାସମୀ�କ, ସହକାରୀ ମହାସମୀ�କ, ଯୁଗ� ମହାସମୀ�କ, ମହାସମୀ�କ) ଦରମା
ବାବଦେର ସରକାର େକେତ ଖ�� କରଛି� ି?

ଯୁଗ� ମହା ସମୀ�କ� ବଦଳି
୧୦୭୭ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ସମବାୟ ସମିତି
ସମୀ�ା ନେି��ଶାଳୟ ଭୁବେନ�ରେର ବ��ମାନ କାଯ��ରତ ଯୁଗ�ମହାସମୀ�କ (Joint
AGCS)� ବଦଳ ିସମବାୟ ବଭିାଗର ଅନ�ାନ� ନେି��ଶାଳୟକୁ େହବାର ନୟିମ �େଲ ମ�
ବଦଳ ିନ େହବାର କାରଣ କଣ ଏବଂ େକେବ ସ�ୁା ବଦଳ ିକରାଯିବ ?

ସହକାରୀ ମହାସମୀ�କ ସମବାୟ ସମିତ ିଗୁଡ଼କିେର ବଦଳି
୧୦୭୮ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ� ସମବାୟ
ବଭିାଗ ଅଧୀନେର ସମ� ଜ�ିା �ରେର କାଯ�� କରୁ�ବା ସହକାରୀ ନବି�କ ସମବାୟ ସମିତି
ସମହୂ (ଏ.ଆର.ସ.ିଏ�.) ଓ ଉପନବି�କ ସମବାୟ ସମିତ ିସମହୂ (ଡ଼.ିଆର.ସ.ିଏ�.) ମାନ�ର
ନୟିମିତ ଭାେବ ନ�ି�ାରତି ସମୟ (୩ ବଷ�ରୁ ଉ��) ଅବ� ମ�େର େଗାଟଏି �ାନରୁ ଅନ��
ବଦଳ ି କରାଯାଉ�ବା େବେଳ ସହକାରୀ ମହାସମୀ�କ ସମବାୟ ସମିତ ି ସମହୂ (ଆସ�ିା�
ଏ.ଜ.ିସ.ିଏସ) ମାନ�ର ଦୀଘ�ଦନି େହବ ଜ�ିା�ରେର େଗାଟଏି �ାନେର ରହ�ିେଲ ମ� ବୁ�
ସାରକୁଲାର ନଂ୪୨(୧) (୩) ଅନୁସାେର ବଦଳ ିକରାଯାଉନାହ� ତାର କାରଣ କଣ ଏବଂ ବଦଳି
େକେବ କରାଯିବ ?

�ାମା�ଳ ଛା�ଛା�ୀ� ସମସ�ା ସମାଧାନ
୧୦୭୯ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - NSO ସେବ� ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ�ର �ାମା�ଳେର ସବ�ା�କ ୧୦% ଓ ୨୫%
ପରବିାରେର ଯଥା�େମ ଇ�ରେନ� ଓ �ାଟ� େଫା� ସବୁଧିା �ବା େବେଲ ସା�ତକି କେରାନା
ସଂ�ମଣ ପାଇଁ ଛା�ଛା�ୀ�ୁ ଅନଲାଇନେର ଶ�ିାଦାନ କରାଯାଉଛ,ି ପଣିୁ ମା� ୩୦% ଶ�ିକ
ଏ�ପାଇଁ ତାଲିମ�ା� େହାଇ�ବା େବେଳ ମା� ୩୧% ଛା�ଛା�ୀ�ୁ ପାଠ� ପ�ୁକ
େଯାଗାଯାଇଛ;ି ଏଭଳ ିପର�ିେିର �ାମା�ଳ ଛା�ଛା�ୀ� ସମସ� ସମାଧାନ ନମିେ� ବ�ବ�ା
କଣ ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?

ଧାନ ବ�ିି କରି ଟ�ା ପାଇନ�ବା ସ�କ�େର
୧୦୮୦ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -



େକ�ୁଝର ଜ�ିାର ସାହାରପଡ଼ା ବ�କେର ଚାଷୀମାେନ ସମବାୟ ସଂ�ା ଜରଆିେର ଧାନ ବ�ିିକରି
ଏପଯ��� ୭୧ ଲ� ଟ�ା ପାଇନ�ବାରୁ ଆେ�ାଳନ ଜାର ି ର�ଛ�;ି ରାଜ�ର ଅନ�ାନ�
ଅ�ଲର ସରକାର ଅନୁରୂପ ଅଭିେଯାଗ ପାଇଛ� ି କ;ି ଏସବୁ ଚାଷୀମାେନ ଧାନବ�ିି ଅଥ�
େକେବସ�ୁା ପାଇେବ ଜଣାଇେବ କ ି?

ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ଉ�ାଦନେର ଆ� ନଭି�ରଶୀଳ
୧୦୮୧ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ଆଳୁମିଶନ ବଫିଳ େହବାର କୁ�ଭାବ ଏେବ ଖାଉଟୀମାେନ େଭାଗୁଛ�,ି
ଏହାକୁ ଦୃ�ିେର ର� ସରକାର ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ଉ�ାଦନେର ରାଜ�କୁ ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ
କରାଇବା ଲାଗି େକୗଣସ ି ନୂଆ େଯାଜନା ଚ�ିା କରଛି� ି କ;ି ଯଦ ି ହଁ େତେବ ��ାବତି
େଯାଜନାର ରୂପେରଖ କଣ ଜଣାଇେବ କ ି?

ଆଳୁ ଓ ପିଆଜର ଦର ନୟି�ଣ
୧୦୮୨ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ଦର ହୁ-ହୁ େହାଇ ବଢୁ�ବାରୁ ଖାଉଟୀମାେନ
�ାହ�ିାହ ି ଡ଼ାକେିଲଣି, ପଣିୁ ପ�ିମବ�ରୁ ଆଳୁ ଆମଦାନୀେର ଏକ �କାର ସ�ଟ ସ�ିୃ
େହଲାଣି, ଏହ ି ଦୁଇଟ ି ଅତ�ାବଶ�କ ସାମ�ୀର ଦର ନୟି�ଣ ଲାଗି ସରକାର� ବକି�
ପଦେ�ପ କଣ ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?

RRCେର �ମିକ ନଯୁି�ି
୧୦୮୩ . �ୀ କେିଶାର ଚ� ନାୟକ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - କୁଚ�ିାେର ଅବ�ତି RRCେର କାଯ��ରତ �ମିକମାନ�ୁ େକଉଁଭଳ ି ନଯୁି�ି
ଦଆିଯାଇଛ ି ଓ ତା�ର େଦନୖକି ବା ମାସକି ମଜୁରୀ େକେତ; ତା�ୁ EPF ତଥା ଅନ�ାନ�
ସରକାରୀ େଯାଜନାେର ସାମିଲ କରାଯାଇଛ ି କ;ି RRC େର ଅବ�ାପିତ PURCHASE
INSPECTOR ମିଲରୁ ଚାଉଳ ଆସେିଲ େକଉଁ Specification ଆଧାରେର ଓ େକଉଁ
ପ�ତେିର ଚାଉଳର ଗୁଣବ�ା ପର�ିା କର ିତାହାକୁ �ହଣ କର� ିଓ ସରକାର� ନୟିମ କଣ
ଅଛ;ି ମିଲର RRCେର ଚାଉଳ େଦେଲ ଏ�ପାଇଁ କୁ��ାଲ �ତ ିେକେତ ଟ�ା େଦବାର ନୟିମ
ଅଛ ିତାହାର ସ�ୂ�� ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଶ�ିକମାନ�ୁ ACP ଓ RACP �ଦାନ
୧୦୮୪ . �ୀ କେିଶାର ଚ� ନାୟକ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-



୧୯୯୭ ମସହିାେର ସମୟେର ନଯୁି�ି ପାଇ�ବା ଶ�ିକମାନ�ୁ ACP RACP ଏପଯ���
ମିଳନିାହ�, ତାର କାରଣ କଣ, େକେବ ସ�ୁା ଏହା ମିଳବି ତାହାର ସ�ୂ�� ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କି
?

ଫସଲବୀମା ପାଇବା ପାଇଁ େଯାଗ� ବେିବଚତି �ାମ ପ�ାୟତ
୧୦୮୫ . �ୀ କେିଶାର ଚ� ନାୟକ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ୨୦୧୮ ଓ
୨୦୧୯ ଖରଫିେର ଧାନଚାଷ �ତ ିବାବଦକୁ କୁଚ�ିା ଉପଖ�ର ୯ଟ ି LAMPCS ଅ�ଗ�ତ
େକଉଁ େକଉଁ �ାମ ପ�ାୟତ ଗୁଡ଼କି PMFBYେର �ତପିରୂଣ ପାଇଁ ଫସଲ ବୀମା ଟ�ା
ପାଇବା ପାଇଁ େଯାଗ� ବେିବଚତି େହାଇ�େଲ; �ା.ପ.ୱାରୀ େକେତଜଣ LAMPCSର ଋଣ
େନଇ�େଲ ଓ େକେତ ଜଣ�ୁ କୃଷ ିବୀମା ଟ�ା ମିଳ�ିଲା; ବାକ ିେକେତ ଋଣୀ ଚାଷୀ�ୁ ବୀମା
ଟ�ା ମିଳନିାହ� ଓ େକେବସ�ୁା ମିଳବି; ଏ� ସହ ସ�ୂ�� ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଚାଷୀ�ୁ ସାର େଯାଗାଣ
୧୦୮୬ . �ୀ କେିଶାର ଚ� ନାୟକ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ୨୦୧୫ରୁ ୨୦୨୦ ଖରଫି ଓ ରବଚିାଷ ନମିେ� ପଥୃକ ପଥୃକ ଭାବେର କୁଚ�ିା କୃଷି
ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ଲ�ା�� ଓ େବସରକାରୀ ଲାଇେସନ� �ା� ବେି�ତାକୁ େକେତ ପରମିାଣର
େକଉଁ େକଉଁ ସାର ଚାଷ�ି ପାଇଁ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇ�ଲା; ଏ�ସହ ତାହାର ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ
�ଦାନ କରେିବ କ ି?

େଖା��ା ଜ�ିାେର ମା�କି ପରୀ�ା ସ�କ�େର
୧୦୮୭ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - େଖା��ା ଜ�ିାେର େକଉଁ ହାଇ�ଲୁେର େକେତ ପିଲା ମା�କି ପରୀ�ା େଦଇ�େଲ
ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ ଡ଼ଭିିଜନେର େକେତ ପିଲା ପାସ କରଛି� ି ଏବଂ େକେତପିଲା େଫଲ
େହାଇଛ� ିତାର ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଉ� ଜ�ିାେର େକଉଁ �ଲୁ ଗୁଡ଼କିେର
େକଉଁ େକଉଁ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ଛି ିତାର ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ ସହତି ଉ� ପଦବୀ େକେବସ�ୁା ପରୂଣ
େହବ ଜଣାଇେବ କ ି?

Govt. Upgraded ଉ� ବଦି�ାଳୟର ସଂଖ�ା
୧୦୮୮ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ସରକାରୀ ଉ� ବଦି�ାଳୟ ସଂଖ�ା େକେତ ଓ Govt. Upgraded ଉ�
ବଦି�ାଳୟ ସଂଖ�ା େକେତ; Upgraded High School ମାନ�େର Head Master Post



Creation େହାଇଛ ିକ;ି ଉ�ର ଯଦ ିହଁ ତାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଯଦ ିନଁା
ଏହା ଉପେର କଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?

େରସନ କାଡ଼�ଧାରୀ�ୁ େଯାଗାଯାଇ�ବା ଖାଦ� ସାମ�ୀ
୧୦୮୯ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ି କଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ମା��-୨୦୨୦ଠାରୁ େସେପ�ମ�ର ୧୫/୨୦୨୦ ମ�େର େଖା��ା
ଜ�ିାେର େକଉଁ ପ�ାୟତ, ମନୁସିପାଲଟେିର େରସନ କାଡ଼�ଧାରୀ�ୁ କଣ କଣ େକଉଁ ମାସେର
େକେତ ପରମିାଣର ଖାଦ� ସାମ�ୀ େଯାଗାଯାଇଛ ି ଏବଂ ବନିା େରସନ କାଡ଼�ଧାରୀ ଗରବି
ମାନ�ୁ େକେତ କଣ େଯାଗାଯାଇଛ ିତାର ବଶିଦ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

କୃଷଜିାତ �ବ�ର ମଲୂ� ନ�ି�ାରଣ
୧୦୯୦ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ� ସରକାର େକଉଁ କୃଷଜିାତ �ବ�ର କଣ ମଲୂ� ନ�ି�ାରଣ କରଛି� ିଏବଂ ଏହା
କୃଷକ� ପାଇଁ ଠ�ି ମଲୂ� କ;ି ଉ�ର ଯଦ ିନଁା ହୁଏ କୃଷକମାେନ ଉଚତି ମଲୂ� ପାଇବା ପାଇଁ
ସରକାର କଣ କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?

େଦବଗଡ଼ ମହାବଦି�ାଳୟ ପାଇଁ ସାମ�ୀ କଣିା
୧୦୯୧ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- େଦବଗଡ଼
ମହାବଦି�ାଳୟ ପାଇଁ World Bank, Rusa funds �ାରା college ର ସାମ�ୀ କଣିା େହବା
କଥା ସତ� ଅେଟ କ,ି ଯଦ ିଏହା ସତ� ଅେଟ େକଉଁ େକଉଁ ସାମ�ୀ କଣିାଯାଇଛ ିଓ େସଗୁଡ଼କି
େକେତ ସଚଳ ଅଛ ିଏବଂ ଏହା Tender ��ିୟାେର କଣିା ଯାଇଛ ିକ ିନାହ� ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?

Input Subsidy ପାଇନ�ବା ଚାଷୀ
୧୦୯୨ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- େଦବଗଡ
ଜ�ିାର କଂସର, େଢାଲପଡା, େକେ�ଇକୁରୀ, ପାଳକୁଦର, ଦୁ�ଆନାଳୀ, ତାଳକୁେ�ଇ,
ଲଇମରୁା, ଗରନମ, ଡମିିରକୁିଦା, ଝରାେଗାଗୁା, ପାରେପାଷ,ି ଝାରମ�ୁା ଆଦ ି�ାମ ପ�ାୟତର
184 ଜଣ ଚାଷୀ 2016-17, 2018-19 ମସହିାର input ସବସଡି,ି ବୀମାରାଶ ିସହତି ଅଣ
ଋଣୀ ଚାଷୀ ଫସଲ ବୀମା ଅଥ� ପାଇନ�ବା କଥା ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ,ି ଯଦ ିଅବଗତ
ଅଛ� ିଆଜପିଯ��� ପାଇନାହ�� ିତାର କାରଣ କଣ ଓ େକେବସଧୁା ପାଇେବ ?

ବାଲିଚର ଓ ଫସଲ �ତି



୧୦୯୩ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଚଳତି ବଷ� �ବଳ ବଷ�ା େଯାଗଁୁ େଦବଗଡ ଜ�ିାର ଚାଷୀମାନ�ର ଫସଲ ନ�
େହବା ସହତି ଚାଷ ଜମି ବାଲିଚର େହବା କଥା ସରକାର� ଦୃ�ିେଗାଚର େହାଇଛ ିକ,ି ଯଦି
ଦୃ�ିେଗାଚର େହାଇଥାଏ େକଉଁ ବ�କର େକେତ ପରମିାଣ ଜମିେର ବାଲିଚର ଓ ଫସଲ �ୟ�ତି
େହାଇଛ ି ଓ େସଗୁଡକିର �ୟ�ତ ିଆକଳନ େକେତ େହାଇଛ ି ଏବଂ େକେବସଧୁା େସମାେନ
�ୟ�ତ ିପାଇେବ ବ�କୱାରୀ ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଅ�ାପକମାନ� ଚାକରିୀ ସ��ାବଳୀ
୧୦୯୪ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - 1993
ମସହିାରୁ ଏପଯ��� ଚାକରିୀ କରୁ�ବା 2018 GIA ଅ�ାପକ/ଅ�ାପିକାମାନ�ର ଚାକରିୀ
ସ��ାବଳୀ, G.P.F., େପନସ�, ପେଦା�ତ,ି ସ�ମ େବତନ ଲାଗୁ ଉପେର କଣ ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଇଛ ି?

Present Literacy Rate
1095 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for School and
Mass Education be pleased to state that - What is the present literacy
rate of our State and what is the ration of literacy in rural & urban areas,
male and female literacy, what is the average growth rate of literacy per
year to our State and our Country as a whole, what steps have been
taken by the Government to provide literacy among the left-out illiterate
adults in our Society, a detailed report may be given ?

Renovation and Restroation of Kasia Jetty of Basudevpur Block
1096 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for Fisheries &
Animal Resources Development be pleased to state that - Kasia Jetty of
Basudevpur Block of Bhadrak district, which acts as the backbone for
thousands of Fishermen and is one of the most important fishing hub of
Bhadrak District, is in a very bad shape and needs urgent renovation and
restoration, has the department even done any enquiry into it recently,
will the Government take urgent steps for the development of the jetty in
order to support the livelihood of thousands of fishermen who depend
solely on this jetty ?

Increase the productivity of Farmers
1097 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for Fisheries &
Animal Resources Development be pleased to state that - Basudevpur
block of Bhadrak district has thousands of Fish ponds and shrimp ponds,
do the department levy/charge, any sort of tax/cess/duty from the pond



owners; are there any regulations of the department on these ponds;
what steps have been taken by the department to increase the
productivity and profitability of these farmers ; are there any
Government assistance/support for proper marketing of their produce ?

Shut down/merger of Schools
1098 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for School and
Mass Education be pleased to state that - With the present decision of
the Government to shutdown/merger of Schools in the State; What
exactly has the Government evaluated for the benefits of this action for
the general public in terms of quality of education, School infrastructure,
Teacher-student ratio, academic environment, Co-curricular facilities
and others , a detailed report may be given ?

�ାଥମିକ କୃଷ ିେସବା ସମିତେିର ନବି�ାଚନ
୧୦୯୯ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ରାଜ�େର �ବା �ାଥମିକ କୃଷ ି େସବା ସମିତ ି ସେମତ େକ�ୀୟ ସମବାୟ ସମିତ ି ଗୁଡକିର
ନବି�ାଚତି େବାଡ� ଗୁଡକିର ଅବ� ସମା� େହାଇ�ବାରୁ ଏହାର ନବି�ାଚନ େକେବ କରାଯିବ, (ଖ)
ଯାଜପରୁ ଜ�ିାର ବଡଚଣା ବ�କେର �ବା େକେତକ ସମବାୟ ସମିତରି �ାୟୀ ପ�ା ଗହୃ
ନ�ବାରୁ ଏହାର ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଆଥ�କ ସହାୟତା �ଦାନ କରେିବ କ ି?

�ାୟୀ ପରିଚାଳନା କମିଟ ିଗଠନ
୧୧୦୦ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
(କ)ରାଜ�େର �ବା େକେତକ ମହାବଦି�ାଳୟେର �ାୟୀ ପରଚିାଳନା କମିଟ ିଗଠତି ନ େହାଇ
�ଶାସନକି ଅ�କାରୀ ସଭାପତ ି ଭାବେର ଦାୟି� ନବି�ାହ କରୁଛ�,ି (ଖ) ଯାଜପରୁ ଜ�ିାର
ଚ�ିେଖାଲଠାେର �ବା ବାବା େଭୖରବାନ� �ୟଂଶାସତି ମହାବଦି�ାଳୟ ପରଚିାଳନା କମିଟି
ଅଦ�ାବ� ଗଠତି େହାଇନ�ବା ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ ିଓ ମହାବଦି�ାଳୟର ପରଚିାଳନା
ଆବଶ�କତା ଦୃ�ିରୁ �ାୟୀ କମିଟ ିେକେବ ଗଠନ କରାଯିବ ?

�ତ�ି� ଚାଷୀ�ୁ ସହାୟତା
୧୧୦୧ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ବଗିତ ବନ�ାେର ରାଜ�େର େକେତ ପରବିାରର ଚାଷ ଜମିେର �ୟ�ତି
େହାଇଅଛ ିଓ �ତ�ି� ଚାଷୀମାନ�ୁ କ ିକ ିସହାୟତା େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଅଛ,ି (ଖ) ଚକବ�ି
ଅଥବା ବେ�ାବ� କାଯ�� ଅସମା� ଅ�ଳେର ଚାଷମିାେନ ଏଭଲି ସହାୟତା ପାଇବା ବ�ତି



େହଉ�ବା ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଅିଛ ି କ ି ଓ ଏହ ି ଅ�ଳର ଚାଷୀମାନ� ପାଇଁ �ଚଳତି
ବ�ବ�ାର ସଂେଶାଧନ କର ିସହାୟତା େଯାଗାଇ େଦେବ କ ି?

ମି�ଣ ବଦି�ାଳୟର ତାଲିକା
୧୧୦୨ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - (କ) ବଦି�ାଳୟଗୁଡକିେର ଛା�ଛା�ୀ� ଉପ�ାନ ଦୃ�ିେର ର� ରାଜ�େର େକେତକ
ସଂଖ�କ ବଦି�ାଳୟଗୁଡକି ଅନ� ବଦି�ାଳୟମାନ� ସହ ମି�ଣ େହବ ଓ ତଫସଲିଭୁ� ଜାତ ିଓ
ଜନଜାତମିାନ� େ��େର ଏହ ି ମି�ଣ ଆଧାରେର କ�ୁି ବ�ତ�ିମ ଅଛ ି କ;ି (ଖ) ଯାଜପରୁ
ଜ�ିାର ବଡଚଣା ବ�କମାନ�େର ଏଭଲି ମି�ଣ ବଦି�ାଳୟଗୁଡକି ଏକକତିା ତାଲିକା �ଦାନ
କରେିବ କ ି?

େକ�ୀୟ ସମବାୟ ବ�ା� �ତ�ିା
୧୧୦୩ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ରାଜ�ର 13ଟ ି ଜ�ିାେର େକ�ୀୟ ସମବାୟ ବ�ା�୍ କାଯ�� କରୁ�ବା େବେଳ ଅନ� 17ଟି
ଜ�ିାେର େକ�ୀୟ ସମବାୟ ବ�ା� �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର ରଜିଭ� ବ�ା�କୁ ��ାବ େଦଇଛ�ି
କ ି ବ��ମାନ ତାର �ତି ି କଣ, (ଖ) େକ�ୀୟ ସମବାୟ ବ�ା� ଅ�ନେର କାଯ�� କରୁ�ବା
�ାଥମିକ େସବା ସମବାୟ ସମିତେିର ସ�ାଦକ ନଯୁି�ି ପାଇଁ ସରକାର�ର କ ି ନୀତ ି ନୟିମ
ରହଛି ି?

ପ�ୁକ େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ବ�ୟ ଅଥ�ର ପରିମାଣ
୧୧୦୪ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ଗତ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ଓ 2020-21 େର 'ଓେପସା' ପ�ରୁ ରାଜ�ର
ସମ� ବଦି�ାଳୟ ପାଠାଗାରମାନ�ୁ ପ�ୁକ େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଂ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ
କରାଯାଇଛ ିେକଉଁ େକଉଁ ପ�ୁକ, େକଉଁ େକଉଁ �କାଶକ� ଠାରୁ �ୟ କରାଯାଇଛ,ି �ତ ିବଷ�
ପ�ୁକ ଦାଖଲ ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ସମ�ାଦପ�େର େକେବ ବ�ିାପନ �କାଶ ପାଇଛ,ି ପ�ୁକ
ମେନାନୟନ ପାଇଁ ଗଠତି କମିଟେିର େକଉଁମାେନ ସଦସ� �େଲ ?

ମ�� ଉ�ାଦନ େ��େର ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ
୧୧୦୫ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- (କ) ରାଜ�େର ନାଗରକିମାନ�ର େଦନୖ�ନି ଖାଦ� ପାଇଁ େକେତ ମାଛ ଆବଶ�କ,
ବ��ମାନ ରାଜ�େର େକେତ ମାଛ ଉ�ାଦନ େହଉଛ,ି ପେଡାଶୀ ରାଜ�ମାନ�ରୁ େକେତ ମାଛ



ଆମଦାନୀ େହଉଛ,ି (ଖ) ରାଜ�େର ମ�� ଉ�ାଦନ େ��େର ଆ� ନଭି�ରଶୀଳ େହବା ପାଇଁ
େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ�ୁ ମଧୁର ଜଳେର ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ବ�ା�ରୁ ଋଣ �ଦାନ ସବସଡିି
ତୁର� େଦବା, ଚାଷୀମାନ�ୁ �ଶ�ିଣ େଦବା ପାଇଁ ସରକାର କ ି�କାର ସହାୟତା େଦଉଛ� ି?

PACS ଗୁଡକିେର କ�ାଡର େସେ�େଟରୀ ନଯୁି�ି
୧୧୦୬ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର େକେତ
PACS (�ାଥମିକ କୃଷ ିସମବାୟ ସମିତ)ି େର କ�ାଡର ସ�ାଦକ ଅଛ� ିଓ େକେତ PACS େର
ଏହ ି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡଛି ି େଯଉଁ�େର ପରଚିାଳନା କମିଟ�ିାରା ନଯୁି� ଆସ�ିା�
େସେ�ଟାରୀମାେନ ଦାୟି�େର ଅଛ�;ି PACS ଗୁଡକୁି ଦୁନ�ତୀ ମ�ୁ କରବିା ପାଇଁ ଖାଲି
ପଡ�ିବା PACS ଗୁଡକିେର କ�ାଡର େସେ�ଟାରୀ ନଯୁି�ି ��ିୟା େକେବ ଆର� େହବ ଓ
େସ�ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ ି?

ହାଇ�ଲୁଗୁଡକିେର ଶ�ିକ ନଯୁି�ି
୧୧୦୭ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ନେର େକେତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ�ା� ଓ ବ�କ�ା� ହାଇ�ଲୁ
ଅଛ,ି େସ ସବୁଗୁଡକିେର �ଲୁୱାରୀ ଶ�ିକ ସଂଖ�ା େକଉଁ ବଭିାଗେର େକେତ ଅଛ� ିଓ େକେତ
ଖାଲି ପଡଛି,ି େସ ସବୁ �ାନେର ଶ�ିକ ନଯୁି�ି ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଉଛ� ି?

ନୟିମିତ ଅ�� ନଯୁି�ି
୧୧୦୮ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- େକ�ାପଡା ଜ�ିା
ପ�ାମ�ୁାଇ ମହଳିା ମହାବଦି�ାଳୟେର ଦୀଘ� ଦନି ଲାଗି ରହ�ିବା ଅଚଳା ଅବ�ା ସ�କ�େର
ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ି କ,ି ଯଦ ି ହଁ, େତେବ ଏହ ି ମହାବଦି�ାଳୟର ସପୁରଚିାଳନା ପାଇଁ
ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି ତୁର� ଏଠାେର ଏକ ନୟିମିତ ଅ�� ନଯୁି�ି େଦଇ ଏହି
ମହାବଦି�ାଳୟର ଅଚଳାବ�ା ଦୂର କରବିା ସହ େଶୖ�କ ବାତାବରଣ େଫରାଇ ଆଣିବାକୁ
ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ମ�� େଗାପାଳନ ନମିେ� ଜାଗା ବ�ବ�ା
୧୧୦୯ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ� ସରକାର� ତରଫରୁ ଗରବି ଏବଂ ଶ�ିିତ େବକାର ଯବକ ଯୁବତୀ� କମ� ନଯୁି�ି ନମିି�
ମ��, େଗାପାଳନ, କୁକୁଡା ପାଳନ ନମିି� ଜାଗା େଯାଗାଇେଦବାର ବ�ବ�ା ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିଅଛି
େକଉଁ �କାର େସମାେନ େସ ସବୁଧିା ପାଇେବ ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?



େଯାଗାଯାଇ�ବା ସାର ଏବଂ କେ�ା�ର ପରିମାଣ
୧୧୧୦ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଉଦଳା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଉଦଳା, କ�ିପଦା, ଦ.ିକ.ି ନଗର ମ�େର �ବା କୃଷି
ବଦି�ାଳୟ ଏବଂ ଉଦ�ାନ କୃଷ ିକାଯ��ାଳୟକୁ ଗତ 2019-20ଏବଂ 2020-21 ଆଥ�କ ବଷ�େର
େକେତ ସାର ଏବଂ କେ�ା� ଚାଷମିାନ�ୁ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଅଛ ିଏଂବ େକଉଁ େକଉଁ �ାମର
େକଉଁ ଚାଷୀ�ୁ �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି ତାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଉଦଳା ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀର ଉଦଳା, ଦ.ିକ.ି ନଗର ଏବଂ କ�ିପଦା କୃଷ ି କାଯ��ାଳୟ ଏବଂ ଉଦ�ାନ କୃଷି
କାଯ��ାଳୟେର ସାର ଏବଂ କେ�ା� େଯାଗାଇେଦବା ନମିେ� ତାହାକୁ ଦାୟି� ଦଆିଯାଇଅଛି
ଏବଂ ସାର, କେ�ା� େଯାଗାଇ େଦବାର criteria କଣ ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?

ରାୟଗଡାେର େଯାଗାଣ ଅ�କାରୀ ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୧୧୧ . �ୀ ରଘନୁାଥ ଗମା� : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାୟଗଡା ଜ�ିାେର େଯାଗାଣ ଅ�କାରୀ ପଦ ଖାଲି ପଡଛି,ି ତାହା େକେବସ�ୁା
ପରୂଣ କରେିବ କହେିବ କ ି?

ଖାଲି�ବା H.M. ପଦବୀ
୧୧୧୨ . �ୀ ରଘନୁାଥ ଗମା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାୟଗଡା ଜ�ିାେର Govt. High School ମାନ�େର େକେତେଗାଟ ିH.M. ପଦ ଖାଲିଅଛି
କହେିବ କ,ି େଯଉଁସବୁ School େର H.M. ପଦ ଖାଲିଅଛ,ି ତାହା ଏହ ିଶ�ିା ବଷ�େର ପରୂଣ
େହବାର େଯାଜନା ଅଛ ିକ,ି ଗୁଡାରୀ ବ�କ ଭଳ ିଉପା� ଅ�ଳେର H.M. ପଦ 3 ବଷ� ଧରି
ଖାଲିଅଛ,ି ତାହା େକେବସ�ୁା ପରୂଣ କରେିବ କହେିବ କ ି?

Lock down ସମୟେର ration କାଡ� ଆେବଦନ
୧୧୧୩ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଇର�ପରୁ Muncipality ମ�େର େକେତଜଣକୁ ବ��ମାନସ�ୁା ration କାଡ�
ଦଆିଯାଇଛ,ି Lock down ସମୟେର େକେତଜଣ ration କାଡ� ପାଇଁ ଆେବଦନ କର�ିେଲ ,
େସ�ମ�ରୁ େକେତଜଣ�ୁ ration card ଦଆିଯାଇଛ,ି ଅନ�ମାନ�ୁ େକେତ ତାରଖିସ�ୁା କାଡ�
ଦଆିଯିବ ୱାଡ� ଅନୁସାେର ତଥ� େଦେବ କ ି?

ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ
୧୧୧୪ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି



- େମାରଡା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତ େହକ�ର ଚାଷ ଜମି ଅଛ,ି େସ�ମ�ରୁ େକେତ ଜମି
ଜଳେସଚତି ବ�କ ଅନୁସାେର ଜଳେସଚତି ଜମି େକଉଁ ମା�ମେର ଅଥ�ା� (Major Irrigation,
Minor Irrigation, Lift irrigation, Mayurbhanj Irrigation) ଅଲଗା ଅଲଗା
ଭାେବ େହଉ�ବା ଜଳେସଚନର ସବୁଧିାର ତଥ� େଦେବ କ ି?

ରାମସା ଜରିଆେର ପାଠ� ପ�ୁକ �ୟ
୧୧୧୫ . �ୀ କେିଶାର କୁମାର ମହା� ି: ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଝାରସଗୁୁଡା ଜ�ିାେର ସରକାର� ତରଫରୁ ରା�ୀୟ ମା�ମିକ ଶ�ିା ମିଶନ (ରାମସା)
ଜରଆିେର ଛା�ଛା�ୀ� େବୗ�କି �ାନ ବକିଶତି କରବିା ସକାେଶ ��ାଗାରେର ପ�ୁକ �ୟ
କରବିା ପାଇଁ ଉ� ବଦି�ାଳୟକୁ 20 ହଜାର ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଅଥ� ଅନୁଦାନ େଯାଗାଇେଦବା କଥା
ସତ� କ,ି ଏହ ିଟ�ା ସରକାର� ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ େଚ� (Cheque) ଆକାରେର ଉ� ପ�ୁକର
�ାପ� �ଦାନ କରବିାର ବ�ବ�ା ରହଛି ି କ�ୁି େଯଉଁ ଦୁନ�ତୀ�� ଶ�ିକମାନ�ୁ କଛିି
ପାରେିତାଷକି ବଦଳେର ଏହ ିଅଥ� ଦଆିଯାଉଛ ିକ,ି ଏ�େର େକଉଁ ଅଫିସରମାେନ ସାମିଲ ଅଛ�ି
ଏବଂ ସରକାର� ଅଥ�କୁ େଯଉଁମାେନ ଅପବ�ବହାର କରୁଛ� ିତା� ବେିରାଧେର ପଦେ�ପ
େନେବ କ ି?

ରାଜଗା�ପରୁେର Ration Card ବ�ନ
୧୧୧୬ . ଡା. ସ ିଏ� ରାେଜ଼� ଏ�ା : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି - ବ��ମାନସଧୁା ରାଜଗା�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତଜଣ େଯାଗ�
ବ��ି�ର Ration Card େହାଇନାହ� ଏବଂ ଏହା େକେବସଧୁା ସ�ୂ�� େହବ ତାହାର ଏକ
ବବିରଣୀ େଦେବ କ,ି online େର େକେବଠାରୁ ଏହା ପଣିୁ ଆେବଦନ କରେିହବ ?

କୃଷ ିଫସଲ ବୀମାର ପିରମାଣ
୧୧୧୭ . �ୀମତୀ ମ�ଳୁା �ାଇଁ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ଆସକିା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ କୃଷ ିଫସଲ ବୀମା ରାଶ ିବାବଦେର େକଉଁ େକଉଁ �ାଥମିକ କୃଷ ିସମବାୟ
ସମିତକୁି େକେତ ଅଥ� �ଦାନ କରାଯାଇଅଛ,ି ତାର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ପାଠ�ସଚୂୀକୁ ସ�ୁଳନ
୧୧୧୮ . �ୀମତୀ ଲତକିା �ଧାନ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ମହାମାରୀ ସମୟେର �ଲୁ ଓ କେଲଜ ବ� ରହବିା େଯାଗଁୁ ଛା�ଛା�ୀମାନ�ର ପାଠ��ମେର
େଯଉଁସବୁ ବ�ାଘାତ ଘଟଛି,ି ତାହାକୁ ଭରଣ କରବିା ଏବଂ େସମାନ� ପାଠ�ସଚୂୀକୁ କଭିଳି



ଭାେବ ସ�ୁଳନ କରେିବ େସ ଦଗିେର କ ିକ ିବ�ବ�ା ବଭିାଗ ତରଫରୁ ନ�ି�ାରଣ କରଛି� ିବା
କରାଯାଉଛ,ି େସ େନଇ ଅବଗତ କରାଇେବ କ ି?
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