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କୃଷ ିସାମ�ୀଗୁଡକିର ମଲୂ� ଆକଳନ
*୧୨୧ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର ଧାନ ସେମତ ଉ�ାଦତି େହଉ�ବା କୃଷ ିସାମ�ୀଗୁଡକିର
ମଲୂ�ର ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛ ିକ ି , (ଖ) ଏହାର ସବେିଶଷ ତଥ� କୁଇ�ାଲ ପିଛା େକେତ
େହବ ?
 

ଧାନ ସଂ�ହ କରିବା ପାଇଁ ଲ�� ଧାଯ��
*୧୨୨ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ� ସରକାର ଚଳତି ବଷ� ଖରଫି ଋତୁେର େମାଟ େକେତ
କୁଇ�ା� ଧାନ ସଂ�ହ କରବିାର ଲ�� ର�ଛ� ିଏବଂ େମାଟ େକେତ ଚାଷ ିଧାନ ବକିବିା
ପାଇଁ ତା�ର ନଁା େରଜେି�ସ� ଏବଂ ଆଜ ିପଯ��� େମାଟ େକେତ ଧାନ ସଂ�ହ କରାଯାଇଛି
ଏହ ିସମ� ଧାନର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ;ି (ଖ) ମି� ମାଲିକମାେନ ମ�ି,
େପ�, ଆ�,ଏ�.ସ.ି େର ଯାଇ ସଧିା ସଲଖ 8-10 େକ.ଜ.ି ଧାନ କଟନ ି ଛଟନ ି କରି
କଣିି�ବା ସରକାର ଜାଣ� ିକ ିଏବଂ ମ�ି, େପ�, ଆ�.ଏ�.ସ.ି ରୁ ଚାଷରି ଧାନ କଣିି ଧାନକୁ
ମି� ପଯ��� ପରବିହନ କରବିା ପାଇଁ େଟ�ର େହାଇ�େଲ ମ� େଟ�ର L1 କୁ ନ େଦଇ
ମି� ମାଲିକମାନ�ୁ Transportation ପାଇଁ େଦବାର କାରଣ କଣ ?
 



ବ� �ବା ଶ�ିାନୁ�ାନ ପନୁଃ �ାପନ
*୧୨୩ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଓଡଶିା ସହତି ପଡଶୀ ରାଜ� ମାନ� ସୀମା ବବିାଦ ଆେଲାଚନା େବେଳ ମାନ�ବର
ବାଚ�ତ�ି ଅ��ତା େର ଗଠତି House Committee ନ�ିତ ିକର�ିଲା େଯ ଉଭୟ ରାଜ�
ସୀମା ଠାରୁ 5 k.m ମ�େର େକୗଣସ ିଓଡଆି ବଦି�ାଳୟ ବା େକୗଣସ ିସରକାରୀ ଅନୁ�ାନ
ଓଡଶିାର �ାଥ� ଦୃ�ି ରୁ ଭଡାପାଇ ପାରବି ନାହ� ଏହା ସେ� ଉ� ବଭିାଗ �ାରା େକେତ
ଓଡଆି ଶ�ିାନୁ�ାନ ପିଲା ଅଭାବ େଯାଗଁୁ ବ� କରାଯାଇଅଛ ିତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା
�ଦାନ କରେିବ କ ି5 K.M ମ�େର ଉଠଯିାଇ�ବା ଶ�ିାନୁ�ାନ ର ପନୁଃ �ାପନ କରେିବ କି
?
 

ଭ�ର ଓଡ଼ଶିା ବ�ିବଦି�ାଳୟେର ଶ�ିାଦାନ େହଉ�ବା ପାଠ��ମ
*୧୨୪ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଉ�ର
ଓଡ଼ଶିା ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଅ�ନେର େକ�ୁଝରଗଡ଼ଠାେର �ତ�ିତି University Second
Campus େର େକଉଁ େକଉଁ ବଷିୟେର କ ିକ ିପାଠ��ମ ଶ�ିାଦନର ବ�ବ�ା ଅଛ ିଏବଂ େସ
ସବୁ ବଷିୟେର ବ��ମାନ Faculty Position କଣ; �େତ�କ ବଷିୟେର ଶ�ିାଲାଭ
କରୁ�ବା ଛା�ଛା�ୀମାନ� ସଂଖ�ା େକେତ; University ତରଫରୁ ଏଠାେର େକୗଣସି
ଅ�କାରୀ �ଶାସନକି ଅ�କାରୀ ନ�ବା ସରକାର ଜାଣ� ିକ;ି ଏଠାେର Post Graduate
Tribal Study ଅ�ୟନ ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରବିାସହତି ଏହାକୁ ଏକ ପ�ୂ�ା� ବ�ିବଦି�ାଳୟର
ମାନ�ତା �ଦାନକର ିଜ�ିାବାସୀ� ବହୁଦନିର ଦାବ ିପରୂଣ କରେିବ କ ି?
 

ଅ�କ ମହଳିା ଶାଖା ବ�ା� େଖାଲିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
*୧୨୫ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େଖା��ା େକ� ସମବାୟ ବ�ା� ଅ�ନେର େକେତାଟ ିମହଳିା ଶାଖା ବ�ା� କାଯ�� କରୁଛ ି ;
େସ�େର େକେତ ମହଳିା େକଉଁ େକଉଁ ପଦବୀେର ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ି; ରାଜ�େର ତଥା େଖା��ା
ଜ�ିାେର ମହଳିା �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀର ସଂଖ�ା ବୃ� ିେହଉ�ବାରୁ ମହଳିା ମାନ�ୁ େଖା��ା
ବ�ା� େସବା େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ େକ� ସମବାୟ ବ�ା� ଅ�କ ମହଳିା ଶାଖା େଖାଲିବା
ପାଇଁ ଦୃ�ି େଦେବ କ?ି
 

VAS, AVAS ପଦବୀର sanction Post ର ସଂଖ�ା



*୧୨୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) ରାଜ�େର VAS, AVAS ପଦବୀ sanction Post େକେତ, ତନ��ରୁ ଜ�ିାୱାରୀ
େକେତ ଜଣ ନଜି ନଜି �ାନେର ଅଛ� ି ; Vacant Post େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ଅଛ ିତାର
ଏକ ତାଲିକା େଦେବ କ ିଓ ଏହ ିPost ଗୁଡକି େକେବ ସ�ୁା ପରୂଣ େହବ ଜଣାଇେବ କ ି ;
(ଖ) େସହପିର ିL.I. (Livestock Inspector) ସବ�େମାଟ sanction post େକେତ ଓ
vacant �ବା post େକେତ ତାର detail ତାଲିକା େଦେବ କ?ି
 

ଧାନ, ଗହମ ଫଳପରିବା ଓ ମକା ଆଦରି ଉ�ାଦନ ଓ ଉ�ାଦକିତା ହାର
*୧୨୭ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- 2014 ରୁ ଅଦ�ାବ� ରାଜ�େର ଧାନ, ଗହମ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ�, ଉଦ�ାନ
କୃଷଜିାତ ବଭିି� ଫଳପରବିା , କପା , ମକା ଆଦରି ଏକର ପିଛା ଉ�ାଦନ ଓ ଉ�ାଦକିତା
ହାର େକେତ ରହଛି,ି ଏ ବାବଦେର ଏକର ପିଛା ବଭିି� �କାରର ବନିେିଯାଗ ଜନତି ଖ��
ହାର େକେତ, ଏହ ିହାର ଜାତୀୟ ହାର ତଥା ପେଡ଼ାଶୀ ରାଜ� ଆ� �େଦଶ, ପ�ିମବ�,
ଛତଶିଗଡ଼, ତୁଳନାେର େକେତ ଏ େନଇ ରାଜ�ର ବଷ� ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ତୁଳନା�କ ବବିରଣୀ
େଦେବ କ;ି ଅନ� ରାଜ�ମାନ� ତୁଳନାେର ଏକର ପିଛା ଉ�ାଦନ ଓ ଉ�ାଦକିତା ହାର
ଓଡ଼ଶିାେର କମ ଏବଂ ବନିେିଯାଗ ହାର ଅ�କ ରହବିାର କାରଣ କଣ; ଏହାର ବେି�ଷଣା�କ
ରେିପାଟ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ;ି େକେବ ସ�ୁା ଏହ ି େବଷୖମ� ଦୂରୀଭୂତ େହବ େବାଲି
ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ି?
 

SSG ଜରୀଆେର ଧାନ ସଂ�ହ
*୧୨୮ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଭ�କ ଜ�ିାେର ଚଳତି ଖରଫି ଋତୁେର କୃଷ ିେସବା ସମବାୟ ସମିତ ିଓ SSG
ଜରୀଆେର େକେତ ଧାନ ସଂ�ହ ପାଇଁ ଲ�� ଧାଯ�� କରାଯାଇ�ଲା, ତନ��ରୁ େକେତ ଧାନ
�ୟ କରାଯାଇସାରଛି,ି ଜ�ିାେର ସମଦୁାୟ େକେତ ଚାଷୀ ପ�ିକୃତ େହାଇଛ�,ି ଏହା କଣ
ସତ� କଛି ିଚାଷୀ େଟାକନ ପାଇ�େଲ ମ� ଧାନ ବ�ିୟ କରପିାରୁ ନାହା�,ି , ମିଲରମାନ�
�କ ନଆସବିା ଫଳେର ଧାନ ପଡ ିରହୁଛ,ି େକେତକ ମିଲର ଗନ ିବ�ାଗ େଦଉ ନାହା�,ି
ଯାହା ଫଳେର ଚାଷୀ �ତେିର ପଡୁଛ,ି RMC, FAQ ମାନ ଠ�ି ଭାବେର ଚ�ିଟ କର ିପାରୁ
ନ�ବାରୁ ଚାଷୀ �ତ ିସହୁଛ,ି ଏ��ତ ି�ାନ େଦେବ କ ି?
 



ବଦି�ାଳୟେର ବଶିୁ� ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
*୧୨୯ . �ୀ ଲାଲିେଟ�ୁ ବଦି�ାଧର ମହାପା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଓଡ଼ଶିାେର ଜ�ିାୱାରୀ େକେତାଟ ି �ାଥମିକ �ଲୁ ଅଛ;ି େକେତାଟି
ବଦି�ାଳୟେର ବଶିୁ� ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ିତାର ସଂଖ�ା ଓ ଉ� ଯଥା-ଟ�ାପ
ୱାଟର, ନଳକୂପ, କୂପ ବା ପ�ୁରଣିୀରୁ; େକେତାଟ ିବଦି�ାଳୟେର ପଅୁଝଅି� ପାଇଁ ଅଲଗା
ଅଲଗା େଶୗଚାଳୟ ଅଛ;ି ତାର ଜ�ିାୱାରୀ ସଂଖ�ା ; େକେତାଟ ି �ଲୁେର ପାଇପ �ାରା
େଶୗଚାଳୟକୁ ପାଣି େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ,ି ଜ�ିାୱାରୀ ତାର ସଂଖ�ା ?
 

କେରାନା େଯାଗଁୁ ଶ�ିା ଖସଡା ପରିବ��ନ
*୧୩୦ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କେରାନା ସଂ�ମଣଜନତି କଟକଣା େଯାଗଁୁ ଦୀଘ� 10 ମାସ ଧର ି �ତ�� ଶ�ିାଦାନ,
ଗେବଷଣା ଓ ପରୀ�ା କାଯ���ମ ବ�କୁ ଦୃ�ିେର ର� ସରକାର ଶ�ିା ବଷ� ଖସଡା
(Academic Calender) ପରବି��ନ କରଛି� ିକ,ି ଯଦ ିହଁ, େତେବ ଚଳତି ଓ ଆଗାମୀ
ଶ�ିା ବଷ� ପାଇଁ ବକି� ଖସଡା କଣ ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

କପାର ଅଭାବୀ ବ�ିୀ
*୧୩୧ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�ର େକଉଁ
େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କେର କପା ଚାଷ କରାଯାଉଛ ିଏବଂ ଏହ ିଚାଷେର େକେତ
ସଂଖ�କ ଚାଷୀ ନେିୟାଜତି ଅଛ� ିବଗିତ 5 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାରୁ େକଉଁ ବଷ�
େକେତ କପା ଉ�ାଦତି େହାଇ ରାଜ� ମ�େର ମଲୂ�ଯୁ� ଉ�ାଦନେର ବନିେିଯାଗ େହାଇଛି
ଓ େକେତ ପରମିାଣର କପା େକଉଁ ରାଜ�ର �ିନଂି ମିଲକୁ ବ�ିି କରାଯାଇଛ,ି ଏ�ରୁ େକଉଁ
େକଉଁ ଆରଏମସକୁି େକେତ ଅଥ� ମିଳଛି ିତା'ର ଏକ ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କି
କପା ଉ�ାଦତି େହାଇ�ବା ଜ�ିାେର େବକାର ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ମାନ� କମ�ସଂ�ାନ
େଯାଗାଇବା େ��େର ଓ କପାର ଅଭାବୀ ବ�ିୀ ଦୂର କରବିା ନମିେ� ସତୂାକଳ, କପଡା
ତଆିର ିକଳ �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ େ�ା�ାହନ
*୧୩୨ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଓଡ଼ଶିାେର େବକାରୀ ସମସ�ା ଦୂର କରବିା ଉେ�ଶ�େର �େତ�କ



ପ�ାୟତେର େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନ�ୁ �ାବଲମ�ୀ କରବିା ପାଇଁ ୧୫୦ ସଂଖ�କ
କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରବିା ପାଇଁ ଦଆିଯାଉଛ ି , ଏହ ି େଯାଜନାେର ଅ�କ ସଂଖ�କ େବକାର
ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନ�ୁ ସାମିଲ କରବିା ପାଇଁ ନେି��ଶେଦଇ େବକାରୀ ସମସ�ା ଦୂରୀକରଣ
ପାଇଁ ସରକାରୀ �ରେର ବ�ବ�ା କରେିବ କ;ି ନୟାଗଡ଼ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର
ରଣପରୁ ଓ ଓଡ଼ଗଁା ବ�କେର ଏହ ିେଯାଜନାେର ଅ�କ ସଂଖ�କ େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ�ୁ
ସାମିଲ କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ଚାଷ େ�� ପରିମାଣ ବୃ�ି
*୧୩୩ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ୨୦୧୨-୧୩େର �ଥମ �ତ� କୃଷ ି ବେଜ� ରାଜ�େର �ଣୟନ ପରଠାରୁ,
୨୦୧୯-୨୦ ମ�େର ଚାଷ େ�� ପରମିାଣ େକେତ ବଢ଼ଛି;ି କୃଷରି ରାଜ� ଜଡ଼ିପିିକୁ
୨୦୧୯-୨୦େର ଅବଦାନ େକେତ; ୨୦୧୨-୧୩ ତୁଳନାେର ଏହା େକେତ ବଢ଼ଛି;ି
େକେତ ଚାଷୀ ଗରବିୀ ସୀମା େରଖା ଉପରକୁ ଏହ ିକୃଷ ିବେଜଟ େଯାଗଁୁ, ୨୦୧୨- ୧୩ ଓ
୨୦୧୯-୨୦ ମ�େର ଉଠପିାରଛି� ି?
 

ଚାଷୀମାନ� ଠାରୁ ଧାନ �ୟ
*୧୩୪ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର େକେତ ଚାଷୀ େକେତ ଜମିେର ଧାନଚାଷ କର ିବଷ�କୁ େକେତ ଧାନ
ଉ�ାଦନ କରୁଛ�,ି ଏବଂ ଉ�ାଦତି ଧାନରୁ ରାଜ� ସରକାର, େକ� ସରକାର ଯ଼ଥା�େମ
େକେତ ଧାନ କଣୁିଛ� ି ; ରାଜ� ସରକାର ଜଳେସଚତି ଜମି ଓ ଅଣ ଜଳେସଚତି ଜମିରୁ
େହକ�ର ପିଛା େକେତ ଧାନ କଣୁିଛ� ି ଏବଂ ଚାଷୀମାେନ ଧାନ ବ�ିି ��ିୟାେର ବ�ାପକ
ଅସବୁଧିା ସ�ଖୁୀନ େହଉ�ବା ସରକାର ଜାଣ� ିକ;ି ଯଦ ିଜାଣ�,ିତା େହେଲ କଣ ପଦେ�ପ
ନଆିଯାଉଛ ି?
 

ବ� େହାଇ�ବା ବଦି�ାଳୟର ଜାଗା ସବୁନିେିଯାଗ
*୧୩୫ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ରାଜ�େର ବ� େହାଇ�ବା ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକିର େକାଠାବାଡ ି ଓ ଜାଗାର ଅନ��
ବନିେିଯାଗ ନେହବାରୁ ଏହା ଜବରଦଖଲ େହବା ସହ ଅସାମାଜକି� ଆଡା�ଳୀ େହଉ�ବା



ଅଭିେଯାଗ ପରେି��ୀେର ଏହ ି ବ� େହାଇ�ବା ବଦି�ାଳୟର ଜାଗା ଓ େକାଠାବାଡରି
ସବୁନିେିଯାଗ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ବ�ିମ �ଂୟ ଶାସତି ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ବ�ି ବଦି�ାଳୟ ମାନ�ତା
*୧୩୬ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଜୟପରୁ�ତି ବ�ିମ େଦବ �ଂୟ ଶାସତି ମହା ବଦି�ାଳୟଟ ିରାଜ�ର ଅନ�ତମ ପରୁାତନ
ଉ�ଶ�ିା ଅନୁ�ାନ େହାଇ�ବା ସେ� ତାହା ସରକାର� ଅବେହଳାର ଶକିାର େହବା କାରଣ
କ'ଣ, ଏହାର ସମ ସାମୟିକ ତଥା ପେର �ତ�ିତି ମହାବଦି�ାଳୟଗୁଡକୁି ସରକାର ବ�ି
ବଦି�ାଳୟର ମାନ�ତା େଦଇଛ� ିକ,ି ବଳିମ�େର େହେଲ ବ ିଆଦବିାସୀ ଅ�ଳେର �ତ�ିତି
ଏହ ିମହାବଦି�ାଳୟକୁ ବ�ି ବଦି�ାଳୟ ଭାେବ ଉ�ତକିରଣ କରାଯିବ କ ି?
 

ଡମଣା ହାଟର ଉ�ତି
*୧୩୭ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଜଟଣୀ R.M.C. ଅ�ନେର �ବା ଡମଣା ହାଟକୁ ଆସ�ିବା ଅନୁଦାନ ଅଥ� କଣ ପାଇଁ ଖ��
ନେହାଇ ପଡଛି,ି କୃଷକମାନ� ପାଇଁ R.M.C. �ବା ସମୟେର ସରକାର କୃଷମିାରଣ
ନୀତକୁି ଆପେଣଇ BMC କୁ ଡମଣା ହାଟ େଦବା ପାଇଁ େଯାଜନା କରବିାର କାରଣ କଣ,
ଡମଣା ହାଟର ଉ�ତ ି ପାଇଁ ସରକାର କଣ େଯାଜନା କରଛି� ି ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ
ର�େବକ?ି
 

ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ େ�ା�ାହନ
*୧୩୮ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଥୁଆମଳୂରାମପରୁ ବ�କ ଏକ ଆଦବିାସୀ ବହୁଳ ଏବଂ ଦୁଗ�ମ ଅଂଚଳ ଅେଟ,
ବହୁମଖୁୀ ଇ�ାବଦୀ �କ� �ାରା େସଠାେର ଏକ ବଶିାଳ ଜଳଭ�ାର ରହଛି,ି �ାନୀୟ
େଲାକ�ୁ େରାଜଗାର େଦବା ନମିେ� ଉ� ଜଳଭ�ାରେର ପିଂଜରା ଭିତେର ମାଛ ଚାଷ
କରବିା ପାଇଁ ସରକାର� କଣସବୁ େ�ା�ାହନର ବ�ବ�ା ଅଛ ିତାହା ଜଣାଇେବକ?ି
 

ଖରିଫ ଋତୁେର ଧାନ ଚାଷ
*୧୩୯ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- (କ) ୨୦୨୦-୨୧ ମସହିା ଖରଫି ଋତୁେର ରାଜ�େର େକେତ ଜଣ 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 ; (ଖ) ବଲା�ିର ଜ�ିାେର
େକେତଜଣ େ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?ି
 

େଦବଗଡ ଜ�ିାେର େରଜେି�ସନ େହାଇ�ବା ଧାନ
*୧୪୦ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- େଦବଗଡ ଜ�ିାେର ସବ�େମାଟ େକେତ କୁଇ�ା� ଧାନ େରଜେି�ସ�
େହାଇଛ,ି େସ�ରୁ େକେତ କୁଇ�ା� ଧାନ େକଉଁ େକଉଁ େସବା ସମବାୟ ମା�ମେର
କଣିାଯାଇଛ ିଓ ଆଉ େକେତ ଧାନ ବାକ ିଅଛ ିଏବଂ େକେବସଧୁା େଦବଗଡ ଜ�ିାର ସମ�
ଚାଷୀ� ଧାନ ବ�ିି େହାଇପାରବି ଏହାର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଖାଲି�ବା �ଧାନ ଶ�ିକ ପଦବୀର ସଂଖ�ା
*୧୪୧ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ମ�ରୁୀ�ା� OES I , OES II ଓ SR SES �ଧାନ ଶ�ିକ ପଦବୀରୁ ବ��ମାନ
େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି ଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରୁଛ� ି?
 

ଫକୀରେମାହନ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଅ�ନେର �ବା ମହାବଦି�ାଳୟେର ପି.ଜ.ି େଖାଲିବା
*୧୪୨ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େଶଖର ପରିଡା : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ବାେଲ�ର ଜ�ିାେର ଫକୀରେମାହନ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଅ�ନେର �ବା +3
ମହାବଦି�ାଳୟଗୁଡକିେର ଉପାଧୁ�ତର େ�ଣୀ ( ପି.ଜ.ି କ�ାସ) େଖାଲିବା ପାଇଁ
ରାଜ�ସରକାର� ଠାେର େକୗଣସ ି��ାବ ଅଛକି,ି +3 ଉ�ୀ�� େହଉ�ବା ହଜାର ହଜାର



ଛା�ଛା�ୀମାେନ ପି.ଜ.ି ପଢବିା ପାଇଁ ଆ�ହୀ �ବାେବେଳ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଓ ଫକୀରେମାହନ
�ୟଂଶାସତି ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ଛାଡ ି େଦେଲ ଅନ� େକଉଁଠ ି ପଢବିାର ସେୁଯାଗ ନାହ�,
େସଠାେର ମ� ବ�ିାନ, କଳା ଓ ବାଣିଜ� ବଭିାଗେର �ବା ସ�ି ସଂଖ�ା ଆବଶ�କତା
ତୁଳନାେର ଏକ ଦଶମାଂଶରୁ କମ ଅେଟ, ଫଳେର ଛା�ଛା�ୀମାେନ ବା� େହାଇ ଅଧାରୁ
ପାଠ ପଢା ଛାଡୁଛ�,ି ପି.ଜ.ି େ�ଣୀେର ସ�ି ସଂଖ�ା ବୃ� ି ଓ ଅନୁଦାନ�ା�
ମହାବଦି�ାଳୟଗୁଡକୁି ପି.ଜ.ି େ�ଣୀ େଖାଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ି େଦବା ନମିେ� ପଦେ�ପ
େନେବକ?ି
 

ବନିା ସଧୁେର ଋଣ �ଦାନ
*୧୪୩ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର
2019 2020 ଓ 2020 2021 ବଷ� ମ�ରୁ େକଉଁ ବଷ� େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ
ସଂଖ�କ କୃଷକ�ୁ ବନିା ସଧୁେର 1 ଲ� ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଋଣ �ଦାନ ନମିେ� ଲ�� ଧାଯ��
କରାଯାଇଛ ି ଏ�ପାଇଁ ବ�ା� ମାନ�ୁ ସଧୁ ବାବଦକୁ େକେତ ଅଥ� �ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି
ସଂପ�ୃ ଅଥ� ବ�ା�କୁ �ଦାନ ନମିେ� ରାଜ� ବେଜଟେର େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଅଥ� ବରାଦ
କରାଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବକ?ି
 

ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ସବସଡ଼ି ି�ଦାନ
*୧୪୪ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) 2016 ଠାରୁ 2020 ଆଥ�କ ବଷ� ମ�େର େକେତଜଣ, େକେତ ଋଣ େକଉଁ େକଉଁ
ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ େନଇଛ� ି ଜ�ିାୱାରୀ ଜଣାଇେବକ;ି ସରକାର ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ
ହତିା�କାରୀ�ୁ େକେତ ସବସଡ଼ି ି େଦଉଛ� ି ଓ ସରକାର� କଣ ନୂତନ େଯାଜନା ରହଛିି
କହେିବ କ;ି (ଖ) େସହପିର ି ଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତଜଣ ସରକାର�
ଏହସିବୁ େଯାଜନାେର ଅ�ଭ�ୁ � େହାଇଛ� ି, ତାର ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

Present Status of Balaram Scheme
*145 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister for
Agriculture And Farmers' Empowerment be pleased to state that :-
What is the present status of implementation of "Balaram" scheme in
the State, give a detailed report on number of beneficiaries identified
and number of beneficiaries covered so far under this scheme in
respect of Daspalla Assembly constituency ?



 

ରାଜ�ର K.oilର େକାଟା
*୧୪୬ . �ୀ �ତାପ େକଶରୀ େଦବ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡଶିା ରାଜ�େର ବ��ମାନ K.oilର େକାଟା େକେତ; ବଗିତ ଦନିଠୁ
ବ��ମାନ ପଯ��� ଏହାର ଚାହଦିା ବଢୁଛ ିନା କମଛୁ,ି ଏହାର ଏକ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ
କ ି?
 

େପାଷ� �ଲୁ ଭାେବ ବେିବଚତି
*୧୪୭ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େପାଷ� ��ୁ ଭାେବ େକଉଁ ��ୁ େଯାଗ� ବେିବଚତି ସରକାର� ଦୃ�ିେର;
ମଖୁ�ମ�ୀ େପାଷ� ��ୁ କଥା େଘାଷଣା କଲାପେର େକେତାଟ ି��ୁ େପାଷ� ��ୁ ଭାେବ
ଏପଯ��� େକଉଁ େକଉଁ ମାେନ �ହଣ କରଛି�;ି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ �ା� ଓ େବସରକାରୀ
��ୁ ଗୁଡକି େପାଷ� ��ୁ ଭାେବ �ହଣ େଯାଗ� କ ିନୁେହଁ; ଆଦବିାସୀ ��ୁ, ବାଳକିା �ଲୁକୁ
େପାଷ� ��ୁ criteria ଭିତେର ଅଛ ିକ;ି େସବା�ମ, ମିଶନ ��ୁ ଗୁଡକୁି �ହଣ େଯାଗ� କି
ନୁେହଁ; �ଲୁର ଅବ�ା କପିର ି�େଲ େପାଷ� ��ୁ ଭାେବ �ହଣ କରେିହବ; େପାଷ� ��ୁ
ଭାେବ �ହଣ କଲାପେର ଜେଣ େସ ��ୁ ପାଇଁ କ ି କ ି କାମ କରପିାରବି; ସରକାରୀ
ବାବୁମାେନ େଯଉଁ ସବୁ �ଲୁକୁ େପାଷ� ଭାେବ �ହଣ କରଛି� ି େସମାେନ ନଜି ବଭିାଗରୁ
ଅଥ� ବ�ବ�ା ଓ ବଧିାୟକ, ସଂସଦ, ମ�ୀମାେନ େସମାନ� LADରୁ ଅଥ� ବ�ବ�ା କରେିବ
ନା ନଜି ଝାଳବୁହା ଧନରୁ କାଢେିବ କହେିବ କ ି?
 

ଅନୁଦାନ�ା� କେଲଜ ଗୁଡ଼କିେର ଅ�ାପକ ନଯୁି�ି
*୧୪୮ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର
ଅନୁଦାନ�ା� କେଲଜ ଗୁଡ଼କିେର ଅ�ାପକ ଅଭାବ �ବାେବେଳ େସଗୁଡ଼କିେର College
Management େକୗଣସ ି ଠକିା ଅ�ାପକ ନଯୁି�ି କରପିାରେିବ ନାହ� େବାଲି ଏକ
ନେ��ଶନାମା ସରକାର ଜାର ି କରଛି� ି ଏଭଳ�ିେଳ ସରକାର ଖାଲି�ବା ପଦବୀେର
େକେବସଧୁା ନୟିମିତ ଅ�ାପକ ନଯି�ି କରେିବ; ଛା�ଛା�ୀ� ଭବଷି�ତକୁ ଦୃ�ିେର ର�
େସମାନ� ପାଠପଢ଼ା ବ�ାହତ ନେହବା ପାଇଁ ସରକାର ଶୀ� େକୗଣସ ିସଠକି ପଦେ�ପ
େନେବ କ ି?
 



�ୀ ପ�ତେିର ଧାନ ଚାଷ
*୧୪୯ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର ବଗିତ ତନି ିବଷ�େର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ େହକ�ର ଜମିେର �ୀ ପ�ତେିର
ଧାନ ଚାଷ େହାଇଛ ି �କାଶ କର ି �ୀ ପ�ତେିର ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀ�ୁ େ�ା�ାହତି
କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

Cards issue in NAFSA and SAFSA Scheme
*150 . Shri K. Narayana Rao : Will the minister for Food Supplies
& Consumer Welfare be pleased to state that :- How many cards were
issued in NAFSA and SAFSA Scheme in the State of Odisha may be
given a detailed report District-wise for reference; How many
applications were in pending District-wise with the Government and
by what time those applicants will get their ration cards may also be
submitted; it is regretted to say that some poor family members are
depriving to get the ration cards from the Department ?
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