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----

অসংগিঠত  িমেকর সংখ া

*11 অিসত িম  (আমতা, হাওড়া):

 ম :-

(ক) ৩১ শ িডেস র, ২০১৮ সােপে  রােজ  অসংগিঠত  িমেকর সংখ া কত; এবং

(খ) উ  সময় সােপে  অসংগিঠত  িমকেদর জন  সামািজক সুর ায় সরকার কী কী ব ব া  হণ
কেরেছ?

----

ঘাটাল মা ার   ােনর অ গিত

*12 সমীর কুমার জানা (পাথর িতমা, দি ণ ২৪ পরগণা):

 সচ ও জলপথ :-

(ক) পি ম  মিদনীপুর  জলায় বন ায়  িত   মানুেষর দুগ িত িবেমাচেন ব িদেনর  তীি ত ঘাটাল
মা ার   ােনর অ গিত কী প; এবং

(খ) উ  মা ার   ানিটেক কায করী করেত  ক ীয় সরকােরর আিথ ক সহায়তার পিরমাণ কত?

----

দােমাদর নদ ও মুে  রী নদীর মুেখ “জলাধার” িনম াণ

*13 সমর হাজরা (জামালপুর (এস িস), বধ মান):
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 সচ ও জলপথ :-

(ক) পূব  বধ মান  জলার জামালপুর  েক দােমাদর নদ ও মুে  রী নদীর মুেখ “জলাধার” িনম াণ করার

 কান পিরক না সরকােরর আেছ িক না; এবং

(খ) থাকেল, তা কেব নাগাদ    হেব বেল আশা করা যায়?

----

রােজ  দমকল  কে র সংখ া

*14 নািগ স  বগম ( মমাির, বধ মান):

অি িনব াপণ ও জ রী পিরেষবা :-

(ক) রােজ   মাট দমকল  কে র সংখ া কত;

(খ) বত মান আিথ ক বছের আর  কান দমকল  ক  চালু করার   াব িবেবচনাধীন আেছ িক না;

(গ) থাকেল, তার সংখ া কত; এবং

(ঘ) পূব  বধ মান  জলার  মমারীেত ঐ প  ক  চালু করার পিরক না সরকােরর আেছ িক না?

----

নিথভু   বকােরর সংখ া

*15  সখ. আমজাদ  হােসন (পা ুয়া,  গলী):

 ম :-

(ক) ৩১ শ  ম, ২০১৯ সােপে  রােজ  এম য়েম  এ েচ  ও এম য়েম  ব া -এ  মাট নিথভু 
 বকােরর সংখ া কত; এবং

(খ) ত েধ ,  মাট কতজন  বকারভাতা পায়?

----

অি -কাে র ঘটনার সংখ া

*16 বি ম চ  হাজরা (সাগর, দি ণ ২৪ পরগণা):

অি িনব াপণ ও জ রী পিরেষবা :-

(ক) গত ২০১৮-১৯ অথ বেষ   মাট কত িল অি -কাে র ঘটনা ঘেটেছ; এবং

(খ) ঐ প ঘটনায়  য় িতর পিরমাণ কত?

----

শালী নদীর ক ােনল সং াের অথ  বরা 
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*17 সুিজত চ বত ী (বরেজাড়া, বঁাকুড়া):

 সচ ও জলপথ :-

(ক) বত মান অথ বেষ  বড়েজাড়া িবধানসভা এলাকার শালী নদীর ক ােনল িল সং ােরর জন  কত অথ 

বরা  হেয়েছ;

(খ) উ  সং ার কােজর জন  এলাকার জনগণেক িনেয়  কান কিমিট গঠন করা যায় িকনা; এবং

(গ) উ  খােলর পােড় কাটামািট জমা কের রাখার কারণ কী?

----

 দওয়ানী আদালেত িবচারেকর সংখ া

*18 জয়  ন র ( গাসাবা (এস িস), দি ণ ২৪ পরগণা):

িবচার :-

(ক) ৩১ শ মাচ , ২০১৯ সােপে  রােজ   দওয়ানী আদালেত অনুেমািদত িবচারেকর সংখ া কত

( জলাওয়াির িহসাবসহ);

(খ) উ  সমেয়র িহেসেব  মাট কত সংখ ক িবচারেকর শূন পদ সৃি  হেয়েছ; এবং

(গ) কেব নাগাদ উ  শূন পদ িল পূরণ করা হেব বেল আশা করা যায়?

----

‘ইমামী’ কারখানার  ানা র

*19 মানস মুখাজ ী (কামারহািট, উ র ২৪ পরগণা):

 ম :-

(ক) এটা িক সিত   য, িব. িট.  রাড  বলঘিরয়ােত অবি ত ‘ইমামী’ কারখানািটর সম   ায়ী  িমকেক

‘িভ.আর.এস.’ িদেয় কারখানািট  ানা িরত করেত চাইেছ; এবং

(খ) সিত  হেল –

       (১) ‘িভ.আর.এস.’  ঠকােত সরকার কী পদে প  হণ কেরেছ; ও

       (২) িঠকা  িমকরা যােত কম হীন না হেয় পেড়ন  সই ব াপাের সরকার কী পদে প  হণ কেরেছ/
করেছ?

----

 িনভ র  গা ীর সংখ া

*20 আ ুল খােলক  মা া ( মিটয়াবু জ, দি ণ ২৪ পরগণা):

 িনভ র  গা ী ও  িনযুি 
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 িনযুি   কে র আওতায় বত মােন রােজ   মাট কত সংখ ক  িনভ র  গা ী রেয়েছ ( জলাওয়াির

িহেসবসহ)?

----

 তাষ া ও কালজানী নদীেত নদী-বঁাধ িনম াণ

*21 নেগ  নাথ রায় ( কাচিবহার উ র (এস িস),  কাচিবহার):

 সচ ও জলপথ :-

(ক) কুচিবহার  জলার  তাষ া ও কালজানী নদীেত নদী-বঁাধ িনম ােণর  কান পিরক না সরকােরর আেছ

িকনা; এবং

(খ) থাকেল, কেব নাগাদ তা কায করী হেব বেল আশা করা যায়?

----

হঁাসন িবধানসভা এলাকায় দমকল  ক   াপন

*22 িমলটন রিশদ (হঁাসন, বীরভূম):

অি িনব াপণ ও জ রী পিরেষবা

হঁাসান িবধানসভা  কে র  লাহাপুর এলাকায় দমকল  ক  গেড়  তালার  কান পিরক না সরকােরর

আেছ িকনা?

----

Kolkata:. A. SOM,

The 25th June, 2019. Secretary, West Bengal Legislative Assembly
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