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 বআইনী জলাভূিম ভরাট

*23 অিসত িম  (আমতা, হাওড়া):

নগেরা য়ন ও  পৗর িবষয়ক :-

(ক) এটা িক সিত   য, কলকাতা পুরিনগেমর িনয় ণাধীন এবং ব ি গত িনয় ণাধীন  বশ িকছু

জলাভূিম  বআইনীভােব ভরাট করা হেয়েছ; এবং

(খ) সিত  হেল, এর  িতেরােধ কলকাতা পুরিনগম কী কী ব ব া  হণ কেরেছ/করেব?

----

এম.িজ.এন.আর.ই.িজ.এ.  কে  রােজ র সাফল 

*24 গীতা রানী ভূঞ া (সবং, পি ম  মিদনীপুর):

প ােয়ত ও  ােমা য়ন :-

(ক) এটা িক সিত   য, এম.িজ.এন.র.ই.িজ.এ.  কে  পি মব  ভারতবেষ র মেধ  সবচাইেত  বিশ
অথ  খরচ কেরেছ ও সবচাইেত  বিশ  মিদবস  তির কেরেছ; এবং

(খ) সিত  হেল,

       (১) ভারতবেষ র অন ান  রােজ র তুলনায় পি মবে র  ান অথ  খরেচর িনিরেখ কত এবং উ 
অেথ র পিরমাণ কত; ও

       (২)  মিদবস  তিরর িনিরেখ পি মবে র  ান কত ও  মিদবস সৃি র সংখ া কত?
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----

রােজ  িবদু ৎ মাসুল

*25 সুজন চ বত ী (যাদবপুর, দি ণ ২৪ পরগণা):

িবদু ৎ ও অিচরাচিরত শি  উ স :-

(ক) ৩১ শ  ম, ২০১৯ সােপে  রােজ  ইউিনট  িত িবদু ৎ-এর মূল  কত;

(খ) রােজ  িবদু ৎ-এর িডি িবউশন লস কত শতাংশ; এবং

(গ) িবদু ৎ উৎপাদন-এর জন  ব বহায   কত িল  কাল  ক রােজ র হােত আেছ?

----

তারেক র ও দি েণ র মি র সংল  এলাকায় উ য়ন

*26  জ ািতম য় কর (পটাশপুর, পূব   মিদনীপুর):

নগেরা য়ন ও  পৗর িবষয়ক :-

(ক) এটা িক সিত   য, সরকার তারেক র ও দি েণ েরর মি র সংল  এলাকায় উ য়েনর উেদ াগ
িনেয়েছ; এবং

(খ) সিত  হেল, তারেক র এবং দি েণ ের কত টাকা ব েয় কী কী কাজ হেয়েছ?

----

বধ মান  জলায় কৃিষ িবকােশ গৃহীত ব ব া

*27  নু  দ  (রািনগ , বধ মান):

কৃিষ

বধ মান  জলার পি মা েল ভূ- কৃিত অনুসাের কৃিষে ে র িবকােশ সরকার কতৃ ক গৃহীত ব ব া িল
কী প?

----

িডম ও মাংস উৎপাদেনর ঘটিত পূরেণ উেদ াগ

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

 াণী স দ িবকাশ :-

(ক) এটা িক সিত   য, রাজ  সরকার িডম ও মাংস উৎপাদেনর ঘটিত পূরেণ িবেশষ উেদ াগ িনেয়েছ;
এবং

(খ) সিত  হেল,  ামা েল  পাি  ফািম ং বৃি েত কী কী ব ব া  হণ করা হেয়েছ?

----
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দি েণ ের রানী রাসমিণর মূিত   াপন

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

নগেরা য়ন ও  পৗর িবষয়ক :-

(ক) এটা িক সিত   য, দি েণ র ভবতািরণী মি েরর  েবশপেথ  পৗরসভার উদ ােন রানী রাসমিণর
মূিত   ািপত হেয়েছ;

(খ) সিত  হেল, একাজ িক  পৗরসভার মাধ েম হেয়েছ; এবং

(গ) এই উদ ান স েক  আরও  কােনা পিরক না আেছ িক?

----

রােজ র ধােনর উৎপাদন ও চািহদা

*30 নািগ স  বগম ( মমাির, বধ মান):

কৃিষ :-

(ক) রােজ  বত মােন ধােনর চািহদা কত; এবং

(খ) ২০১১-১২ ও ২০১৮-১৯ আিথ ক বেষ   মাট ধান উৎপাদেনর পিরমাণ কত?

----

এস.এস. ক. ও এম.এস. ক. িবদ ালয় িলেক িশ াদ েরর অ ভু ি করণ

*31 রিফকুল ইসলাম (হিররামপুর, দি ণ িদনাজপুর):

প ােয়ত ও  ােমা য়ন :-

(ক) রােজ র এস.এস. ক. িবদ ালয় িলেক  াথিমক িশ া পষ দ-এর এবং এম.এস. ক.
িবদ ালয় িলেক মাধ িমক িশ া পষ দ-এর আওতাভু  করার  কােনা উেদ াগ সরকার  হণ কেরেছ িক;

(খ) হেল, রােজ র কত িল এম.এস. ক. আেছ এবং ওই িলেত ছা -ছা ী ও িশ ক-িশি কার

সংখ া কত; এবং

(গ) রােজ  এস.এস. ক-এর সংখ া এবং ওই িলেত কতজন ছা /ছা ী ও িশ ক/িশি কা আেছন?

----

কলকাতা  পৗরিনগম এলাকায় িবপ নক বািড়

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

নগেরা য়ন ও  পৗর িবষয়ক :-

(ক) ৩১ শ মাচ , ২০১৯ সােপে  কলকাতা  পৗরিনগম এলাকায়  মাট কত িল বািড় িবপ নক অব ায়

রেয়েছ; এবং
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(খ) উ  সং া এ ব াপাের কী কী পদে প িনেয়েছ?

----

রােজ  প  িচিকৎসেকর সংখ া

*33  দীপ কুমার সাহা (পূব  লী উ র, বধ মান):

 াণী স দ িবকাশ :-

(ক) ৩১ শ  ম, ২০১৯ সােপে  রােজ  সরকাির প  িসিকৎসেকর সংখ া কত ও ২০১০-১১ সােল তার
সংখ া কত িছল;

(খ)

       (১)  শষ কত সােল প  িচিকৎসক িনেয়াগ করা হেয়িছল ও

       (২) বত মােন শূন পেদর সংখ া কত; এবং

(গ) হিরণঘাটা দু  উৎপাদন  কে  বত মােন কী পিরমাণ দুধ উৎপাদন হে  ও িবিভ  জােতর কত িল

গ  আেছ?

----

চালু  িব িবদ ালেয়র সংখ া

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

উ  িশ া :-

(ক) ৩১ শ মাচ , ২০১৯ সােপে  রােজ   মাট কত িল িব িবদ ালেয় পঠন-পাঠন চালু রেয়েছ; এবং

(খ) ত েধ , সরকাির ও  বসরকাির িব িবদ ালেয়র সংখ া কত?

----

মাড় াম ও তারাপীঠেক  পৗরসভা করার পিরক না

*35 িমলটন রিশদ (হঁাসন, বীরভূম):

নগেরা য়ন ও  পৗর িবষয়ক :-

(ক) হঁাসন িবধানসভা  কে র মাড় াম ও তারাপীঠেক  পৗরসভা করার  কােনা পিরক না সরকােরর

আেছ িক; এবং

(খ) থাকেল, কেব নাগাদ তা বা বািয়ত হেব?

----

ম ােলিরয়া ও  ড ু   িতেরােধ কলকাতা  পৗরসভার ব য়-বরা 

*36 আ ুল খােলক  মা া ( মিটয়াবু জ, দি ণ ২৪ পরগণা):
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নগেরা য়ন ও  পৗর িবষয়ক

৩০ শ এি ল, ২০১৯ সােপে  কলকাতা  পৗরসভা এলাকায় ম ােলিরয়া ও  ড ু  রাগ  িতেরােধ  মাট
কত টাকা বরা  করা হেয়েছ?

----

এস.এস. ক.-এর সহায়ক-সহািয়কা ও এম.এস. ক.-এর স সারক-স সািরকােদর নূ নতম  বতন

*37 নম দা চ  রয় (কুশমি  (এস িস), দি ণ িদনাজপুর):

প ােয়ত ও  ােমা য়ন

রােজ র এস.এস. ক.-এর সহায়ক-সহািয়কা এবং এম.এস. ক-এর স সারক-স সািরকােদর

নূ নতম ১৮ হাজার টাকা  বতন  দওয়ার িবষেয় সরকার কী পদে প  হণ কেরেছ/করেছ?

----
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