
ତା.24-2-2021 
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ 

ତାରକା ଚହି୍ନତି ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା-122 
ଶ୍ରୀ ସନ୍ତାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା, ବଧିାୟକ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 
 ଖ୍ାଦ୍ୟ ନ୍ର୍ଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହନି୍ବ କ:ି- (କ) ରାଜୟ ସରକାର ଚଳତି ବଷ୍ 
ଖ୍ରଫି ଋତୁନ୍ର ନ୍ମାଟ ନ୍କନ୍ତ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛତ ିଏବଂ ନ୍ମାଟ ନ୍କନ୍ତ ଚାଷୀ ଧାନ 
ବକିବିା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନଁା ନ୍ରଜନି୍େସନ ଏବଂ ଆଜ ିପର୍ଯ୍ୟତ ନ୍ମାଟ ନ୍କନ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାର୍ଯାଇଛ ିଏହ ିସମସ୍ତ 
ଧାନର ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିନ୍ବ କି, ଏବଂ (ଖ୍) ମିଲ ମାଲିକମାନ୍ନ ମଣି୍ଡ, ନ୍ପକ୍ସ, ଆର୍.ଏମ.ସ.ିନ୍ର 
ର୍ଯାଇ ସଧିା ସଳଖ୍ 8-10 ନ୍କ.ଜ.ି ଧାନ କଟନ ିଛଟନ ିକର ିକଣିିଥିବା ସରକାର ଜାଣତ ିକ ିଏବଂ ମଣି୍ଡ, ନ୍ପକ୍ସ, 

ଆର.ଏମ.ସ.ିରୁ ଚାଷୀର ଧାନ କଣିି ଧାନକୁ ମିଲ ପର୍୍ଯୟତ ପରବିହନ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ଟଣ୍ଡଡ ର ନ୍ହାଇଥିନ୍ଲ ମଧ୍ୟ 
ନ୍ଟଣ୍ଡର L1କୁ ନନ୍ଦ୍ଇ ମିଲ ମାଲିକମାନଙୁ୍କ Transportation ପାଇଁ ନ୍ଦ୍ବାର କାରଣ କଣ? 
 

ଶ୍ରୀ ରନ୍ଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖ୍ାଦ୍ୟ ନ୍ର୍ଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 
 (କ) ରାଜୟ ସରକାର ଚଳତି ବଷ୍ ଖ୍ରଫି ଋତୁନ୍ର ଆପାତତଃ 54 ଲକ୍ଷ୍ ନ୍ମଟ୍ରକି୍ ଟନର ଧାନ ସଂଗ୍ରହର 
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛତ ିl ପଞି୍ଜକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଠାରୁ ଅଧିକ ପରମିାଣର ଧାନ ଆସନି୍ଲ ମଧ୍ୟ ତାହା କ୍ରୟ 
କରାରି୍ଯବ l ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଭିାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷ୍ମତାପନ୍ନ ଅଟତ ି l 14.72 ଲକ୍ଷ୍ ପଞି୍ଜକୃତ ଚାଷୀ ଚଳତି 
ବଷ୍ ସରକାରଙୁ୍କ ଖ୍ରଫି ଧାନ ବକି୍ରୟ ପାଇଁ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ବନି୍ବଚତି ନ୍ହାଇଛତ ିl ତା.23.2.2021ରଖି୍ ସୁଦ୍ଧା 56.67 
ଲକ୍ଷ୍ ନ୍ମଟ୍ରକି୍ ଟନର ଧାନ କ୍ରୟ କରାର୍ଯାଇଛ ିl ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ଧାନର କ୍ରୟ ଏଥି ସହ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା l 

(ଖ୍) ଚାଷୀମାନ୍ନ ମଣି୍ଡକୁ ଆଣୁଥିବା ଧାନନ୍ର କଟନ ିଛଟନ ିନ୍ହଉଥିବା ବାବଦ୍ନ୍ର ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ତଥ୍ୟ ବଭିାଗର 
ହସ୍ତଗତ ନ୍ହାଇନାହିଁ l  

ମଣି୍ଡରୁ ମିଲ ପର୍୍ଯୟତ ଧାନ ପରବିହନ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ଟଣ୍ଡର ସମ୍ପକତି ବଷିୟ ଓଡଶି୍ା ନ୍ର୍ଯାଗାଣ ନଗିମନ୍ର 
ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ିl ଏ ସମ୍ପକ୍ନ୍ର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଖ୍ାଦ୍ୟ ବଭିାଗଙ୍କ ସଷଷି୍ଟକରଣ ନ୍ଲାଡା ର୍ଯାଇଛ ିl 

 

 



ଅଧିକ ମହଳିା ଶ୍ାଖାବ୍ୟାଙ୍କ ଖଖାଲିବ୍ା ପାଇଁ ପଦଖେପ 

SAQNo.125      Date: 24.02.2021 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଖଦବ୍: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହନି୍ବ କ ିନ୍ଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ନ୍କନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ 
ବୟାଙ୍କ ଅଧୀନନ୍ର ନ୍କନ୍ତାଟ ିମହଳିା ଶ୍ାଖ୍ା ବୟାଙ୍କ କାର୍୍ଯୟ କରୁଛ;ି ନ୍ସଥିନ୍ର ନ୍କନ୍ତ ମହଳିା ନ୍କଉ ଁ
ନ୍କଉଁ ପଦ୍ବୀନ୍ର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇଛତ;ିରାଜୟନ୍ର ତଥ୍ା ନ୍ଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ଜଲି୍ଲାନ୍ର ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ନ୍ଗାଷ୍ଠୀର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧ ିନ୍ହଉଥିବାରୁ ମହଳିା ମାନଙୁ୍କ ନ୍ଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ବୟାଙ୍କ ନ୍ସବା ନ୍ର୍ଯାଗାଇ ନ୍ଦ୍ବା ପାଇଁ 
ନ୍କନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଅଧିକ ମହଳିା ଶ୍ାଖ୍ା ନ୍ଖ୍ାଲିବା ପାଇଁ ଦୃ୍ଷ୍ଟି ନ୍ଦ୍ନ୍ବ କ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଖେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ 
ମାନ୍ୟବ୍ର ସମବ୍ାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 

 ନ୍ଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ନ୍କନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଅଧୀନନ୍ର ଭୁବନ୍ନଶ୍ଵର ଓ ନ୍ଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ସଦ୍ର ମହକୁମା ଠାନ୍ର 
ଦୁ୍ଇ ନ୍ଗାଟ ିମହଳିା ଶ୍ାଖ୍ା କାର୍୍ଯୟ କରୁଅଛ ି। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନ୍ନଶ୍ଵର ମହଳିା ଶ୍ାଖ୍ାନ୍ର ନ୍ମାଟ ୪ 
ଜଣ କମଚ୍ାରୀ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧ ଜଣ ମହଳିା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ାଖ୍ା ପରଚିାଳକିା ଓ ୧ ଜଣ ମହଳିା 
କୟାସୟିର ଭାନ୍ବ କାର୍୍ଯୟ କରୁଅଛତ।ି ନ୍ସହପିର ିନ୍ଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ସଦ୍ର ମହକୁମା ମହଳିା ଶ୍ାଖ୍ାନ୍ର ନ୍ମାଟ 
୪ ଜଣ କମ୍ଚାରୀ କାର୍୍ଯୟ କରୁଥିବାନ୍ବନ୍ଳ ନ୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧ ଜଣ ମହଳିା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ାଖ୍ା 
ପରଚିାଳକିା ଭାନ୍ବ କାର୍୍ଯୟ କରୁଅଛତ।ି ନ୍ଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ମହଳିା ଶ୍ାଖ୍ାନ୍ର ଓ ଭୁବନ୍ନଶ୍ଵର ମହଳିା ଶ୍ାଖ୍ାନ୍ର 
ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ନ୍ଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତନି୍ର ଋଣ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଉଛ।ି ନ୍ଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା 
ନ୍କନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଏହାର ଶ୍ାଖ୍ା ତଥ୍ା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାଥ୍ମିକ ସମବାୟ 
ସମିତ ି ମାଧ୍ୟମନ୍ର ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ନ୍ଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକୁି ବଭିିନ୍ନ ବୟବସାୟ ଭିତ୍ତକି ଋଣ ପ୍ରଦ୍ାନ 
କର ି ଆସୁଅଛ।ି ଏହକି୍ରନ୍ମ ଆଥ୍କି ବଷ୍ନ୍ର ନ୍ଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ନ୍କନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଏହାର ଶ୍ାଖ୍ା 
ମାଧ୍ୟମନ୍ର ୫୦୫ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ନ୍ଗାଷ୍ଠୀକୁ ୪୩୨.୮୭ ଲକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦ୍ାନ 
କରୁଥିବାନ୍ବନ୍ଳ ପ୍ରାଥ୍ମକି କୃଷ ି ସମବାୟ ସମତି ି ଜରଆିନ୍ର ୬୯୦ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ନ୍ଗାଷ୍ଠୀକୁ ୬୫୨.୯୭ ଲକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦ୍ାନ କରଅିଛ।ି ଏହପିର ିଭାନ୍ବ ନ୍ଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ନ୍କନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ 
ବୟାଙ୍କ ନ୍ମାଟ ୧୧୯୫ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ନ୍ଗାଷ୍ଠୀକୁ ୧୦୮୫.୮୪ ଲକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦ୍ାନ 
କରଅିଛ।ି ଉପନ୍ରାକ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟରୁ ନ୍ଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ନ୍କନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବୟାଙ୍କର ଭୁବନ୍ନଶ୍ଵର ମହଳିା ଶ୍ାଖ୍ା 



ମାଧ୍ୟମନ୍ର ୪୮ ନ୍ଗାଟ ି ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ନ୍ଗାଷ୍ଠୀକୁ ୭୧.୩୫ ଲକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଏବଂ 
ନ୍ଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ସଦ୍ର ମହକୁମା ମହଳିା ଶ୍ାଖ୍ା ମାଧ୍ୟମନ୍ର ୧୦ ନ୍ଗାଟ ିମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ନ୍ଗାଷ୍ଠୀକୁ 
୪.୬୦ ଲକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି ନ୍ଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ନ୍କନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଏହାର ପ୍ରତଷି୍ଠତି 
ମହଳିା ଶ୍ାଖ୍ା ସହତି ଅନୟାନୟ ଶ୍ାଖ୍ା ଏବଂ ପ୍ରାଥ୍ମିକ ନ୍ସବା ସମବାୟ ସମତି ିଜରିଆନ୍ର ମହଳିା 
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ନ୍ଗାଷ୍ଠୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମତୁାବକ ନ୍ସବା ନ୍ର୍ଯାଗାଇ ନ୍ଦ୍ଇ ଅଛତ ି । 

ନ୍କନ୍ଦ୍ରସମବାୟ ବୟାଙ୍କର ଶ୍ାଖ୍ା ନ୍ଖ୍ାଲିବା ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ସତ୍୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସମ୍ଭାବୟତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ି
ଅନୁମତ ି ଦ୍ଆି ର୍ଯାଇ ଥ୍ାଏ। ବତ୍ତ୍ମାନନ୍ଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ନ୍କନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଅଧୀନନ୍ର ଅଧିକ ନୂତନ 
ମହଳିା ବୟାଙ୍କ ଶ୍ାଖ୍ା ନ୍ଖ୍ାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସ ିନାହିଁ । 

 
ତା.24-2-2021 

SSG ଜରଆିନ୍ର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ 
ତାରକା ଚହି୍ନତି ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା-128 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ ସାମଲ, ବଧିାୟକ 
 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

 ଖ୍ାଦ୍ୟ ନ୍ର୍ଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହନି୍ବ କ:ି- ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାନ୍ର ଚଳତି ଖ୍ରଫି 
ଋତୁନ୍ର କୃଷି ନ୍ସବା ସମବାୟ ସମିତ ି ଓ SSG ଜରୀଆନ୍ର ନ୍କନ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ 
କରାର୍ଯାଇଥିଲା, ତନମଧ୍ୟରୁ ନ୍କନ୍ତ ଧାନ କ୍ରୟ କରାର୍ଯାଇସରଛି,ି ଜଲି୍ଲାନ୍ର ସମଦୁ୍ାୟ ନ୍କନ୍ତ ଚାଷୀ ପଞି୍ଜକୃତ 
ନ୍ହାଇଛତ,ି ଏହା କଣ ସତୟ କଛି ିଚାଷୀ ନ୍ଟାକନ ପାଇଥିନ୍ଲ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବକି୍ରୟ କରିପାରୁ ନାହାତ,ି ମିଲରମାନଙ୍କ 
ଟ୍ରକ ନଆସବିା ଫଳନ୍ର ଧାନ ପଡ ିରହୁଛ,ି ନ୍କନ୍ତକ ମିଲର ଗନ ିବୟାଗ ନ୍ଦ୍ଉ ନାହାତି, ର୍ଯାହା ଫଳନ୍ର ଚାଷୀ 
କ୍ଷ୍ତନି୍ର ପଡୁଛ,ି RMC, FAQ ମାନ ଠକି ଭାବନ୍ର ଚହି୍ନଟ କର ିପାରୁ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ କ୍ଷ୍ତ ିସହୁଛ,ି ଏଥି ପ୍ରତ ି
ଧ୍ୟାନ ନ୍ଦ୍ନ୍ବ କ?ି 

ଶ୍ରୀ ରନ୍ଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖ୍ାଦ୍ୟ ନ୍ର୍ଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 

ଉତ୍ତର 
 ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାନ୍ର ଚଳତି ଖ୍ରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହନ୍ର 98 ନ୍ଗାଟ ିପ୍ରାଥ୍ମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତ ି ଓ 54 
ନ୍ଗାଟ ି WSHGଙୁ୍କ ସାମିଲ କରାର୍ଯାଇଛ ି l ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାକୁ ନରିତର ଭାବନ୍ର ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି l ଜଲି୍ଲାନ୍ର ଖ୍ରଫି ଧାନ ବକି୍ରି କରିବା ପାଇଁ 67,368 ଜଣ ପଞି୍ଜକୃତ ଚାଷୀ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ 
ବନି୍ବଚତି ନ୍ହାଇଛତ ି l ବଗିତ ବଷ୍ ତୁଳନାନ୍ର ଚଳତି ବଷ୍ ଏହ ି ଜଲି୍ଲାନ୍ର ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ହାର 25 ପ୍ରତଶି୍ତ 
ଅଧିକ ରହଛି ିl 



କପାର ଅଭାବ୍ୀ ବ୍କି୍ରୀ 
 

SAQ No.131                                              Date: 24.02.2021  
 
ଶ୍ରୀ ନ୍ାଉରୀ ନ୍ାୟକ : ସମବ୍ାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ୍ଗ୍ରହ କରି କହଖିବ୍ କ ି :- ରାଜୟର ଖକଉଁ ଖକଉଁ 
ଜଲି୍ଲାର ଖକଉଁ ଖକଉଁ ବ୍ଲକଖର କପା ଚାଷ କରାଯାଉଛ ିଏବ୍ଂ ଏହ ିଚାଷଖର ଖକଖତ ସଂଖୟକ 
ଚାଷୀ ନ୍ଖିୟାଜତି ଅଛନ୍ତ ି । ବ୍ଗିତ ପାଞ୍ଚ ବ୍ଷଷ ମଧ୍ୟଖର ଖକଉଁ ଖକଉଁ ଜଲି୍ଲାରୁ ଖକଉଁ ବ୍ଷଷ 
ଖକଖତ କପା ଉତ୍ପାଦତି ଖହାଇ ରାଜୟ ମଧ୍ୟଖର ମୂଲୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ୍ଖର ବ୍ନି୍ଖିଯାଗ ଖହାଇଛ ି
ଓ ଖକଖତ ପରିମାେର କପା ଖକଉଁ ରାଜୟର ସ୍ପିନ୍ଙି୍ଗ ମିଲକୁ ବ୍କି୍ରୀ କରାଯାଇଛ,ି ଏଥିରୁ ଖକଉଁ 
ଖକଉଁ RMC କୁ ଖକଖତ ଅର୍ଷ ମିଳଛି ିତା’ର ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ବ୍ବି୍ରେୀ ଉପସ୍ଥାପନ୍ କରିଖବ୍ କ ି; 
କପା ଉତ୍ପାଦତି ଖହାଇଥିବ୍ା ଜଲି୍ଲାଖର ଖବ୍କାର ଯୁବ୍କ, ଯୁବ୍ତୀ ମାନ୍ଙ୍କ କମଷସଂସ୍ଥାନ୍ 
ଖଯାଗାଇବ୍ା ଖେତ୍ରଖର ଓ କପାର ଅଭାବ୍ୀ ବ୍କି୍ରୀ ଦୂର କରିବ୍ା ନ୍ମିଖନ୍ତ ସୂତାକଳ, କପଡା 
ତଆିରି କଳ ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦଖେପ ଗ୍ରହେ କରିଛନ୍ତ ିତାହା ଜୋଇଖବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଖେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ  

                                                                     ମାନ୍ୟବ୍ର ସମବ୍ାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  
 

 ରାଜୟଖର ଖମାଟ ୧୧ ଟ ି ଜଲି୍ଲାଖର କପାଚାଷ ଖହଉଅଛ ି । ବ୍ୟବ୍ହୃତ ଖହଉଥିବ୍ା 
ଜମିର ପରିମାେ (ବ୍ଲକୱାରୀ ଓ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ) ପରିଶ୍ଷି୍ଟ “କ” ଖର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । ବ୍ଗିତ 
ପାଞ୍ଚବ୍ଷଷ ମଧ୍ୟଖର ଓଡଶି୍ାଖର ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ଉତ୍ପାଦନ୍ ଖହଉଥିବ୍ା କପାର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ 
“ଖ” ଖର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।  

 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କପାର ନ୍ରି୍ଦ୍ଷାରିତ ନୁ୍ୟନ୍ତମ ସହାୟକ ମୂଲୟଖର 
CottonCorporationofIndia (CCI) କପାଚାଷୀ ମାନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ କପା କ୍ରୟ 
କରିର୍ାନ୍ତ ିଓ ଏଥିଖର ସମୃ୍ପକ୍ତ ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରତି ବ୍ଜାର କମିଟ ିଏହ ିକେିାବ୍କିାକୁ ସୁଚାରୁରୂଖପ ସମ୍ପାଦନ୍ 
କରିବ୍ା ନ୍ମିଖନ୍ତ ଆବ୍ଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ଜାର ଭିତି୍ତଭୂମି ତର୍ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଜାମାମ ଖଯାଗାଇର୍ାନ୍ତ ି



ଏବ୍ଂ ଏହା ପ୍ରତବି୍ଦଳଖର କପା ମୂଲୟର ଏକ ପ୍ରତଶି୍ତ ହସିାବ୍ଖର ମାଖକଷଟ ଫି ଖକ୍ରତାଙ୍କ 
ଠାରୁ ଗ୍ରହେ କରିର୍ାନ୍ତ ି। ବ୍ଗିତ ପାଞ୍ଚବ୍ଷଷର ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରତି ବ୍ଜାର କମିଟ ିପାଇଥିବ୍ା ମାଖକଷଟ ଫି 
ସମବନ୍ଧୀୟ ତର୍ୟ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ “ଗ” ଖର ପ୍ରଦାନ୍ କରାଗଲା ।  

 କପା ଉତ୍ପାଦତି ଖହଉଥିବ୍ା ଜଲି୍ଲାଖର ହସ୍ତତନ୍ତ, ବ୍ୟନ୍ ଓ ହସ୍ତଶ୍ଳି୍ପ ବ୍ଭିାଗ ଅଧୀନ୍ଖର 
ସୂତାକଳ ଓ କପଡା ତଆିରି କଳ ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ତ୍ତଷମାନ୍ ଖକୌେସ ିପ୍ରସ୍ତାବ୍ ନ୍ାହିଁ ।  

  

ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ 
ତାରକା ଚହି୍ନତି ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା-134 

ଶ୍ରୀ ନରସଂିହ ମିଶ୍ର, ବଧିାୟକ 
 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

 ଖ୍ାଦ୍ୟ ନ୍ର୍ଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହନି୍ବ କ:ି- ରାଜୟର ନ୍କନ୍ତ ଚାଷୀ 
ନ୍କନ୍ତ ଜମିନ୍ର ଧାନ ଚାଷ କର ିବଷକୁ୍ ନ୍କନ୍ତ ଧାନ ଉତ୍ପାଦ୍ନ କରୁଛତ,ି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ୍ତି ଧାନରୁ ରାଜୟ 
ସରକାର, ନ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାର ର୍ଯଥ୍ାକ୍ରନ୍ମ ନ୍କନ୍ତ ଧାନ କଣୁିଛତ;ି ରାଜୟ ସରକାର ଜଳନ୍ସଚତି ଜମି ଓ ଅଣ 
ଜଳନ୍ସଚତି ଜମିରୁ ନ୍ହକଟର ପିଛା ନ୍କନ୍ତ ଧାନ କଣୁିଛତ ି ଏବଂ ଚାଷୀମାନ୍ନ ଧାନ ବକିି୍ର ପ୍ରକି୍ରୟାନ୍ର 
ବୟାପକ ଅସୁବଧିା ସମ୍ମଖୁିନ ନ୍ହଉଥିବା ସରକାର ଜାଣତ ିକ;ି ର୍ଯଦ୍ ିଜାଣତ,ି ତା ନ୍ହନ୍ଲ କଣ ପଦ୍ନ୍କ୍ଷ୍ପ 
ନଆିର୍ଯାଉଛ?ି 
 

ଶ୍ରୀ ରନ୍ଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖ୍ାଦ୍ୟ ନ୍ର୍ଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 

ଉତ୍ତର 
 ଧାନ ଉତ୍ପାଦ୍ନର ଆକଳନ କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ବଭିାଗର କାର୍୍ଯୟ ପରସିରଭୁକ୍ତ ଅନ୍ଟ l 
 ଉତ୍ପାଦ୍ତି ଧାନକୁ ରାଜୟ ସରକାର କ୍ରୟ କରୁଛତ ିl ଜଳ ନ୍ସଚତି ଜମିରୁ ଏକର ପ୍ରତ ି19 କି୍ୱଣ୍ଟାଲ 
(ଅଥ୍୍ାତ ନ୍ହକଟର ପ୍ରତ ି46.95 କି୍ୱଣ୍ଟାଲ) ଓ ଅଣ ଜଳନ୍ସଚତି ଜମିରୁ ଏକର ପ୍ରତ ି13 କି୍ୱଣ୍ଟାଲ (ଅଥ୍୍ାତ 
ନ୍ହକଟର ପ୍ରତ ି32.12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ) ହାରନ୍ର ଖ୍ରଫି ଧାନ କ୍ରୟ କରାର୍ଯାଉଛ ିl 
 ନ୍ର୍ଯଉ ଁନ୍କ୍ଷ୍ତ୍ରନ୍ର ଚାଷୀମାନ୍ନ ଧାନ ବକି୍ରୟନ୍ର ନ୍କୌଣସ ିଅସୁବଧିାର ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ ନ୍ହଉଛତ ିତାହା 
ତୁରତ ସମାଧାନ କରାର୍ଯାଉଛ ିl 



ଡମେ। ହାଟର ଉନ୍ନତ ି 
 

SAQ No.137                                                Date: 24.02.2021  
 
ଶ୍ରୀ ସୁଖରଶ୍ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ସମବ୍ାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ୍ଗ୍ରହ କରି କହଖିବ୍ କ ି :- ଜଟେୀ 
R.M.C. ଅଧୀନ୍ଖର ଥିବ୍ା ଡମୋହାଟକୁ ଆସଥିିବ୍ା ଅନୁ୍ଦାନ୍ ଅର୍ଷ କେ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଷ ନ୍ଖହାଇ 
ପଡଛି,ି କୃଷକମାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ R.M.C. ଥିବ୍ା ସମୟଖର ସରକାର କୃଷିମାରେ ନ୍ୀତକୁି 
ଆପଖେଇ BMC କୁ ଡମୋହାଟ ଖଦବ୍ା ପାଇଁ  ଖଯାଜନ୍ା କରିବ୍ାର କାରେ କେ, 
ଡମୋହାଟର ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ସରକାର କେ ଖଯାଜନ୍ା କରିଛନ୍ତ ିସବ୍ଖିଶ୍ଷ ବ୍ବି୍ରେୀ ରଖିଖବ୍ 
କ ି? 

 
ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଖେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ  
                                                                     ମାନ୍ୟବ୍ର ସମବ୍ାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 
 ୨୦୧୦-୧୧ ମସହିାଖର, ଜଟେୀ ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରତି ବ୍ଜାର କମିଟ ି ଅଧୀନ୍ଖର ଥିବ୍ା ଡମୋ ହାଟର 

ଉନ୍ନତକିରେ ନ୍ମିଖନ୍ତ ଖମାଟ ୯୧.00 ଲେ ଟଙ୍କାରାଜୟ ଖଯାଜନ୍ାଖର ମଜାମରୁ କରାଯାଇଥିଲା।  କନୁି୍ତ 

ଆବ୍ଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବ୍ା ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ଜମି ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରତି ବ୍ଜାର କମିଟ,ି ଜଟେୀକୁ ଉପଲବ୍ଧ ଖହାଇନ୍ଥିବ୍ା କାରେରୁ 

ପ୍ରାପ୍ତ ଖହାଇଥିବ୍ା ଅନୁ୍ଦାନ୍ ରାଶ୍ ିଖର୍ଚ୍ଷ ନ୍ଖହାଇ ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରତି ବ୍ଜାର କମିଟ,ି ଜଟେୀ ତହବ୍ଲିଖର ରଖାଯାଇଛ ି

।  

 ମାନ୍ୟବ୍ର ହାଇଖକାଟଷ, ଓଡଶି୍ାଙ୍କ  ମକଦ୍ଦମା ସଂଖୟା WP (C)No. 26869/2017 

ଆଖଦଶ୍ ଅନୁ୍ସାଖର ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ାସନ୍ ସଚବି୍,ସାଧାରେ ପ୍ରଶ୍ାସନ୍ ବ୍ଭିାଗ ପେଙୁ୍କ ଶ୍େୁାେୀ ଏବ୍ଂ ଆଖବ୍ଦନ୍କୁ 

ବ୍ଚିାର କରି ତା. 29.11.2018 ରିଖଖର ଡମେ।  ହାଟକୁ ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରତି ବ୍ଜାର କମିଟ,ି ଜଟେୀର ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରେ 



(ଅଧୀନ୍) ରୁ ମୁକ୍ତ କର ି  ଭୁବ୍ଖନ୍ଶ୍ଵର ମହାନ୍ଗର ନ୍ଗିମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ୍ା ନ୍ମିଖନ୍ତ ସମବ୍ାୟ 

ବ୍ଭିାଗକୁ ଆଇନ୍ ଅନୁ୍ସାଖର ଆବ୍ଶ୍ୟକ ପଦଖେପ ଖନ୍ବ୍ା ପାଇ ଁଅନୁ୍ଖରାଧ କରିଥିଖଲ ।  

 ଏଥି ପୂବ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟବ୍ର ଉର୍ଚ୍ତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଅଦାଲତଖରWP(C)No.10284/2016 

ଖଗାପୀନ୍ାର୍ଜୀଉ ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରତି ବ୍ଜାର କମିଟ ିଡମେ।ହାଟ ବ୍ୟବ୍ସାୟୀ ସଙ୍ଘ ଏବ୍ଂ ଅନ୍ୟ ୭ ଜେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏକ 

ମାମଲା ରୁଜୁ କରଯାଇଥିଲା । ଆଖବ୍ଦନ୍କୁ ଶ୍ୁୋେି କରି ମାନ୍ୟବ୍ର ଅଦାଲତ ତା.୦୭.୦୮.୨୦୧୯ 

ରିଖଖର, ସମବ୍ାୟ ବ୍ଭିାଗର କମିଶ୍ନ୍ାର –ତର୍ା – ଶ୍ାସନ୍ ସଚବି୍ଙୁ୍କ ଏହ ି ମକଦ୍ଦମାର ବ୍ଚିାରକର ି

ଆଖବ୍ଦନ୍କାରୀଙ୍କ ଆଖବ୍ଦନ୍କୁ ଶ୍ୁୋେି କରବି୍ା ପାଇଁ ନ୍ଖିଦ୍ଦଷଶ୍ ଖଦଇଥିଖଲ ।  

 ପୁନ୍ଶ୍ଚ, ଏହ ି ସଙ୍କର ାନ୍ତୀୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ମାନ୍ୟବ୍ର ଉର୍ଚ୍ତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଖର WP 

(C)No.4696/2021 ଏବ୍ଂ IANo. 2238/2021,ଖଗାପୀନ୍ାର୍ଜୀଉ ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରତି ବ୍ଜାର କମିଟ ି

ଡମେ।ହାଟ ବ୍ୟବ୍ସାୟୀ ସଙ୍ଘଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହ ି ମାମଲାର ଶ୍ୁୋେି କରି ତା. 

11.02.2021 ରିଖଖର ମାନ୍ୟବ୍ର ଅଦାଲତ ସ୍ଥିତାବ୍ସ୍ଥା ବ୍ଜାୟ ରଖିବ୍ାକୁ ନ୍ଖିଦ୍ଦଷଶ୍ ଖଦଇଛନ୍ତ ି।  

 ଡମୋ ହାଟର ଉନ୍ନତକିରେ ପାଇଁ ଖଦାକାନ୍ଗୃହ ନ୍ମିଷାେ, ପକ୍କାରାସ୍ତା, ପାନ୍ୀୟଜଳ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା, 

ବ୍ଦୁିୟତକିରେ ସହତି ପରମିଳ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଆଦ ିକରାଯିବ୍ା ପାଇ ଁଖଯାଜନ୍ା କରାଯାଇଅଛ ି।  

ତା.24-2-2021 
ନ୍ଦ୍ବଗଡ ଜଲି୍ଲାନ୍ର ନ୍ରଜନି୍େସନ ନ୍ହାଇଥିବା ଧାନ 

ତାରକା ଚହି୍ନତି ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା-140 
ଶ୍ରୀ ସୁବାଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବଧିାୟକ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 
 ଖ୍ାଦ୍ୟ ନ୍ର୍ଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହନି୍ବ କ:ି- ନ୍ଦ୍ବଗଡ ଜଲି୍ଲାନ୍ର ସବ୍ନ୍ମାଟ 
ନ୍କନ୍ତ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ନ୍ରଜନି୍େସନ ନ୍ହାଇଛ,ି ନ୍ସଥିରୁ ନ୍କନ୍ତ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ନ୍କଉଁ ନ୍କଉଁ ନ୍ସବା ସମବାୟ 



ମାଧ୍ୟମନ୍ର କଣିାର୍ଯାଇଛ ିଓ ଆଉ ନ୍କନ୍ତ ଧାନ ବାକ ିଅଛ ିଏବଂ ନ୍କନ୍ବ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ଦ୍ବଗଡ ଜଲି୍ଲାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ 
ଧାନ ବକି୍ରି ନ୍ହାଇପାରିବ ଏହାର ଏକ ବସୃି୍ତତ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିନ୍ବ କ?ି 
 

ଶ୍ରୀ ରନ୍ଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖ୍ାଦ୍ୟ ନ୍ର୍ଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 
 ସରକାରଙୁ୍କ ଚଳତି ଖ୍ରଫିନ୍ର ଧାନ ବକି୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ଦ୍ବଗଡ ଜଲି୍ଲାନ୍ର 17698 ପଞି୍ଜକୃତ ଚାଷୀ 
ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ବନି୍ବଚତି ନ୍ହାଇଛତ ି l ନ୍କଉଁ ସମବାୟ ସମିତ ି ନ୍କନ୍ତ ଧାନ କ୍ରୟ କରଛିତ ି ତାର ତାଲିକା ଏଥି ସହ 
ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା l 
 ଧାନ କ୍ରୟ ଚାଲୁ ରହଛି ିl  

ବନିା ସଧୁରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ 

SAQ No. 143 
ଶ୍ରୀ ନବ ଚେଣ ମାଝ ି: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହନି୍ବ କ ି:- ରାଜୟନ୍ର 2019- 
2020 ଓ2020-2021 ବଷ୍ ମଧ୍ୟରୁ ନ୍କଉଁ ବଷ୍ ନ୍କଉଁ ନ୍କଉଁ ଜଲି୍ଲାନ୍ର ନ୍କନ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ 
କୃଷକଙୁ୍କ ବନିା ସୁଧନ୍ର ୧ ଲକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କା ନ୍ଲଖ୍ାଏଁ ଋଣ ପ୍ରଦ୍ାନ ନମିନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ 
କରାର୍ଯାଇଛ ି ଏଥିପାଇଁ ବୟାଙ୍କ ମାନଙୁ୍କ ସୁଧ ବାବଦ୍କୁ ନ୍କନ୍ତ ଅଥ୍୍ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଇଛ,ି 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଥ୍୍ ବୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଦ୍ାନ ନମିନ୍ତ ରାଜୟ ବନ୍ଜଟନ୍ର ନ୍କଉଁ ବଷ୍ ନ୍କନ୍ତ ଅଥ୍୍ ବରାଦ୍ 
କରାର୍ଯାଇଛ ିତାହା ପ୍ରକାଶ୍ କରନି୍ବକ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଖେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, 

ମାନ୍ୟବ୍ର ସମବ୍ାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 ରାଜୟନ୍ର ଥିବା ୩୦ ନ୍ଗାଟ ିଜଲି୍ଲାନ୍ର ୨୦୧୯-୨୦ ଓ ୨୦୨୦-୨୧ ବଷ୍ ମଧ୍ୟନ୍ର 
କୃଷକ ମାନଙୁ୍କ ବନିା ସୁଧନ୍ର ୧ ଲକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କା ନ୍ଲଖ୍ାଏଁ ଋଣ ପ୍ରଦ୍ାନ ପାଇଁ ନ୍କୌଣସ ିବୟବସ୍ଥା 
କରାର୍ଯାଇନାହିଁ । ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବୟାଙ୍କ ମାନଙୁ୍କ ସୁଧ ପ୍ରଦ୍ାନ ବାବଦ୍ନ୍ର ରାଜୟ ବନ୍ଜଟନ୍ର 
ନ୍କୌଣସ ିଅଥ୍୍ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇନାହିଁ ।   



ରାଜୟର K.Oilର ଖକାଟା 
ତାରକା* ବ୍ଧିାନ୍ ସଭା ପ୍ରଶ୍ନ-୧୪୬ 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଖକଶ୍ରୀ ଖଦବ୍, ମାନ୍ୟବ୍ର ବ୍ଧିାୟକ 
ପ୍ରଶ୍ନ 

ଖାଦୟ ଖଯାଗାେ ଓ ଖାଉଟ ିକଲୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ୍ଗ୍ରହ କରି କହଖିବ୍ କ:ି-ଓଡଶି୍ା ରାଜୟନ୍ର ବତ୍ତ୍ମାନ 
K.Oilର ନ୍କାଟା ନ୍କନ୍ତ; ବଗିତ ଦ୍ନିଠୁ ବତ୍ତ୍ମାନ ପର୍୍ଯୟତ ଏହାର ଚାହଦି୍ା ବଢୁଛ ିନା କମୁଛ,ି ଏହାର ଏକ 
ସବନି୍ଶ୍ଷ ବବିରଣୀ ନ୍ଦ୍ନ୍ବ କ?ି 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ରଖେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ମାନ୍ୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, 

ଖାଦୟ ଖଯାଗାେ ଓ ଖାଉଟ ିକଲୟାେ 
ନ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜୁଲାଇ-ନ୍ସନ୍ପଟମବର,୨୦୨୦ ନ୍ତ୍ରୈମାସକି ଠାରୁ ରାଜୟକୁ ୪୮,୩୮୪ 

କନି୍ଲା ଲିଟର କନି୍ରାସନି ି ଆବଣ୍ଟନ କରଆିସୁଛତ ି । ମାସକି ପ୍ରନ୍ତୟକ ଜାତୀୟ ଖ୍ାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷ୍ା ଆଇନ, 
୨୦୧୩ ଓ ରାଜୟ ଖ୍ାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷ୍ା ନ୍ର୍ଯାଜନା କାଡ୍/ପରବିାର ପିଛା ୨ ଲିଟର କନି୍ରାସନି ି ବଣ୍ଟନ 
କରାର୍ଯାଉଅଛ ି l ରାଜୟର ନ୍କୌଣସ ି ଜଲି୍ଲାରୁ ଚାହଦି୍ା ବାବଦ୍ ତଥ୍ୟ ଏର୍ଯାବତ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ 
ନ୍ହାଇନାହିଁ ।  

 
Cards Issue in NAFSA and SAFSA Scheme 

 
SAQ No. 150 : Shri K. Narayana Rao : Will the Minister for Food 
Supplies and 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 their Ration Cards from the Department ? 
 

 

 



Answer 

Shri Ranendra Pratap Swain, Minister, Food Supplies and Consumer 
Welfare  

 Under the ‘National Food Security Act, 2013’ (NFSA) and ‘State 
Food Security Scheme’ (SFSS), 96,37,849 number of Ration Cards 
consisting of 3,35,14,645 eligible beneficiaries have been issued in the 
State. A district-wise detailed report in the matter has been provided 
herewith as ‘Annexure-A’. 

 Provision of Ration Card to eligible beneficiaries of the State is a 
continuous process. Those who are not provided with Ration Card under 
the schemes mentioned above may apply for the same in the nearby 
Ration Card Management System (RCMS) Centres of the concerned 
Block or ULB or online in this Department website www.foododisha.in or 
http://food.odisha.gov.in. After due inquiry conducted by the concerned 
field officials, if the applicant found eligible as per the eligibility criteria so 
determined for the purpose, shall be provided with Ration Card without 
any delay. 

 

  

http://www.foododisha.in/
http://food.odisha.gov.in/


Annexure-A 

NFSA ଓ SFSS ଅନୁ୍ସାଖର ଉପକୃତ ହତିାଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଚିାରାଧୀନ୍ ଦରଖାସ୍ତର ଜଲି୍ଲା-ୱାରୀ ବ୍ବି୍ରେୀ 

  ଜାତୀୟ ଖାଦଯ ସୁରୋ ଖଯାଜନ୍ା (NFSA) ରାଜୟ ଖାଦଯ ସୁରୋ ଖଯାଜନ୍ା  NFSA+SFSS 

କ୍ର.ସ. ଜଲି୍ଲାର ନ୍ାମ 
ପରିବ୍ାର ସଂଖୟା ହତିାଧିକାରୀ ସଂଖୟା 

ଖମାଟ୍ ପରିବ୍ାର ଖମାଟ୍ ହତିାଧିକାରୀ 
ଖମାଟ୍ 

ପରିବ୍ାର 

ଖମାଟ୍ 
ହତିାଧିକାରୀ 

ଖମାଟ୍ ପରିବ୍ାର ଖମାଟ୍ ହତିାଧିକାରୀ 
PHH AAY PHH AAY 

୧. ଅନୁଗୁଳ ୨,୪୨,୨୮୦ ୨୯,୫୮୮ ୮,୫୮,୯୩୯ ୧,୦୧,୮୨୦ ୨,୭୧,୮୬୮ ୯,୬୦,୭୫୯ ୬,୨୩୩ ୧୮,୮୮୬ ୨,୭୮,୧୦୧ ୯,୭୯,୬୪୫ 

୨. ବାନ୍ଲଶ୍ଵର ୪,୦୮,୬୨୯ ୮୩,୧୦୪ ୧୫,୫୬,୩୩୦ ୨,୮୭,୯୫୧ ୪,୯୧,୭୩୩ ୧୮,୪୪,୨୮୧ ୨୮,୨୦୪ ୭୭,୦୨୩ ୫,୧୯,୯୩୭ ୧୯,୨୧,୩୦୪ 

୩. ବରଗଡ ୩,୦୫,୨୩୧ ୫୦,୩୬୦ ୧୦,୩୩,୪୭୫ ୧,୪୨,୦୪୦ ୩,୫୫,୫୯୧ ୧୧,୭୫,୫୧୫ ୮,୬୬୫ ୨୬,୦୬୦ ୩,୬୪,୨୫୬ ୧୨,୦୧,୫୭୫ 

୪. ଭଦ୍ରକ ୨,୬୯,୭୦୨ ୪୫,୮୭୦ ୯,୯୩,୦୮୭ ୧,୪୧,୪୧୨ ୩,୧୫,୫୭୨ ୧୧,୩୪,୪୯୯ ୧୦,୯୮୨ ୨୭,୮୫୭ ୩,୨୬,୫୫୪ ୧୧,୬୨,୩୫୬ 

୫. ବଲାଙ୍ଗୀର ୩,୬୯,୦୩୬ ୫୨,୭୫୮ ୧୨,୨୬,୯୦୫ ୧,୪୧,୬୭୭ ୪,୨୧,୭୯୪ ୧୩,୬୮,୫୮୨ ୩୧,୨୦୮ ୯୪,୦୭୩ ୪,୫୩,୦୦୨ ୧୪,୬୨,୬୫୫ 

୬. ନ୍ବୌଦ୍ଧ ୯୦,୭୮୨ ୧୬,୮୬୧ ୩,୦୮,୩୧୩ ୫୨,୨୯୪ ୧,୦୭,୬୪୩ ୩,୬୦,୬୦୭ ୪,୭୪୫ ୧୫,୫୨୨ ୧,୧୨,୩୮୮ ୩,୭୬,୧୨୯ 

୭. କଟକ ୪,୪୮,୮୫୨ ୪୮,୫୮୩ ୧୬,୦୯,୧୫୩ ୧,୫୫,୪୬୫ ୪,୯୭,୪୩୫ ୧୭,୬୪,୬୧୮ ୮,୩୧୪ ୨୩,୬୨୩ ୫,୦୫,୭୪୯ ୧୭,୮୮,୨୪୧ 

୮. ନ୍ଦ୍ଓଗଡ ୬୩,୦୯୪ ୧୨,୮୭୮ ୨,୨୧,୩୩୮ ୪୧,୫୯୮ ୭୫,୯୭୨ ୨,୬୨,୯୩୬ ୩,୧୬୭ ୭,୯୮୨ ୭୯,୧୩୯ ୨,୭୦,୯୧୮ 

୯. ନ୍ଢଙ୍କାନାଳ ୨,୪୦,୯୦୬ ୩୫,୮୯୫ ୮,୩୧,୦୧୨ ୧,୦୮,୭୫୮ ୨,୭୬,୮୦୧ ୯,୩୯,୭୭୦ ୧୪,୩୦୬ ୪୪,୦୪୧ ୨,୯୧,୧୦୭ ୯,୮୩,୮୧୧ 

୧୦. ଗଜପତ ି ୧,୧୬,୭୨୬ ୨୦,୮୪୨ ୪,୨୭,୭୭୫ ୫୫,୫୬୧ ୧,୩୭,୫୬୮ ୪,୮୩,୩୩୬ ୬,୮୧୧ ୧୮,୯୪୦ ୧,୪୪,୩୭୯ ୫,୦୨,୨୭୬ 

୧୧. ଗଞ୍ଜାମ ୬,୫୧,୧୯୮ ୭୯,୦୪୭ ୨୩,୪୨,୦୧୪ ୨,୨୪,୩୫୯ ୭,୩୦,୨୪୫ ୨୫,୬୬,୩୭୩ ୪୨,୮୯୬ ୧,୨୭,୨୧୨ ୭,୭୩,୧୪୧ ୨୬,୯୩,୫୮୫ 

୧୨. ଜଗତସିଂହପରୁ ୨,୦୫,୫୫୮ ୨୪,୯୩୫ ୭,୬୭,୩୪୦ ୮୮,୫୨୭ ୨,୩୦,୪୯୩ ୮,୫୫,୮୬୭ ୭,୫୬୦ ୨୧,୩୮୯ ୨,୩୮,୦୫୩ ୮,୭୭,୨୫୬ 

୧୩. ର୍ଯାଜପରୁ ୩,୪୫,୬୧୩ ୪୫,୪୦୬ ୧୨,୯୭,୭୨୮ ୧,୫୧,୬୨୨ ୩,୯୧,୦୧୯ ୧୪,୪୯,୩୫୦ ୨୧,୭୭୦ ୬୩,୫୧୬ ୪,୧୨,୭୮୯ ୧୫,୧୨,୮୬୬ 

୧୪. ଝାରସୁଗୁଡା ୧,୦୩,୮୮୩ ୮,୪୫୧ ୩,୬୪,୨୫୭ ୨୩,୩୫୧ ୧,୧୨,୩୩୪ ୩,୮୭,୬୦୮ ୩,୭୬୩ ୧୧,୮୫୫ ୧,୧୬,୦୯୭ ୩,୯୯,୪୬୩ 

୧୫. କଳାହାଣି୍ଡ ୩,୩୬,୦୩୪ ୫୫,୨୦୧ ୧୧,୬୩,୦୪୧ ୧,୭୨,୭୦୦ ୩,୯୧,୨୩୫ ୧୩,୩୫,୭୪୧ ୧୪,୧୭୦ ୪୬,୪୨୬ ୪,୦୫,୪୦୫ ୧୩,୮୨,୧୬୭ 

୧୬. କନ୍ଧମାଳ ୧,୪୫,୭୯୯ ୨୯,୫୮୦ ୫,୫୦,୦୧୦ ୮୩,୫୩୬ ୧,୭୫,୩୭୯ ୬,୩୩,୫୪୬ ୫,୫୮୩ ୧୮,୦୭୫ ୧,୮୦,୯୬୨ ୬,୫୧,୬୨୧ 

୧୭. ନ୍କନ୍ଦ୍ରାପଡା ୨,୬୨,୨୮୫ ୩୫,୩୨୫ ୯,୯୮,୧୪୮ ୧,୨୧,୫୩୨ ୨,୯୭,୬୧୦ ୧୧,୧୯,୬୮୦ ୨୧,୫୭୪ ୭୧,୯୮୧ ୩,୧୯,୧୮୪ ୧୧,୯୧,୬୬୧ 

୧୮. ନ୍କଉଁଝର ୩,୩୩,୭୧୩ ୬୦,୫୨୬ ୧୨,୦୯,୬୨୬ ୧,୮୧,୩୭୩ ୩,୯୪,୨୩୯ ୧୩,୯୦,୯୯୯ ୨୫,୨୦୮ ୯୧,୩୭୪ ୪,୧୯,୪୪୭ ୧୪,୮୨,୩୭୩ 

୧୯. ନ୍ଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ୩,୫୦,୮୬୧ ୩୯,୦୬୪ ୧୨,୪୫,୨୭୧ ୧,୨୭,୫୧୭ ୩,୮୯,୯୨-୫ ୧୩,୭୨,୭୮୮ ୯,୨୧୨ ୨୮,୫୭୯ ୩,୯୯,୧୩୭ ୧୪,୦୧,୩୬୭ 

୨୦. ନ୍କାରାପଟୁ ୨,୯୨,୫୨୬ ୬୪,୪୦୦ ୯,୯୫,୩୧୪ ୧,୭୫,୨୫୧ ୩,୫୬,୯୨୬ ୧୧,୭୦,୫୬୫ ୧୩,୯୪୮ ୩୭,୪୧୭ ୩,୭୦,୮୭୪ ୧୨,୦୭,୯୮୨ 

୨୧. ମାଲକାନଗିରି ୧,୨୪,୧୩୨ ୨୫,୦୮୫ ୪,୪୬,୪୭୧ ୬୬,୬୬୮ ୧,୪୯,୨୧୭ ୫,୧୩,୧୩୯ ୭,୭୪୯ ୨୬,୪୯୩ ୧,୫୬,୯୬୬ ୫,୩୯,୬୩୨ 

୨୨. ମୟୂରଭଞ୍ଜ ୪,୯୯,୨୪୫ ୯୯,୮୪୯ ୧୮,୦୭,୨୨୨ ୨,୯୪,୧୮୮ ୫,୯୯,୦୯୪ ୨୧,୦୧,୪୧୦ ୧୨,୭୯୧ ୩୪,୩୩୭ ୬,୧୧,୮୮୫ ୨୧,୩୫,୭୪୭ 

୨୩. ନବରଙ୍ଗପରୁ ୨,୬୨,୦୫୪ ୫୧,୪୪୪ ୯,୪୩,୪୬୫ ୧,୫୬,୫୪୧ ୩,୧୩,୪୯୮ ୧୧,୦୦,୦୦୬ ୫,୩୧୨ ୧୪,୪୭୦ ୩,୧୮,୮୧୦ ୧୧,୧୪,୪୭୬ 

୨୪. ନୟାଗଡ ୧,୮୫,୩୭୯ ୨୯,୫୪୦ ୬,୩୭,୪୦୫ ୯୩,୦୧୩ ୨,୧୪,୯୧୯ ୭,୩୦,୪୧୮ ୮,୯୬୦ ୨୭,୨୪୯ ୨,୨୩,୮୭୯ ୭,୫୭,୬୬୭ 

୨୫. ନୂଆପଡା ୧,୩୭,୬୮୦ ୨୬,୨୬୬ ୪,୭୪,୭୬୦ ୭୪,୯୨୩ ୧,୬୩,୯୪୬ ୫,୪୯,୬୮୩ ୮,୧୪୮ ୨୬,୮୨୨ ୧,୭୨,୦୯୪ ୫,୭୬,୫୦୫ 

୨୬. ପରୁୀ ୩,୦୪,୫୩୧ ୪୦,୯୭୫ ୧୦,୯୯,୦୯୪ ୧,୩୬,୪୦୫ ୩,୪୫,୫୦୬ ୧୨,୩୫,୪୯୯ ୨୧,୦୩୩ ୬୬,୧୪୬ ୩,୬୬,୫୩୯ ୧୩,୦୧,୬୪୫ 

୨୭. ରାୟଗଡା ୨,୦୧,୬୫୬ ୪୫,୨୨୦ ୬,୮୩,୭୫୦ ୧,୨୯,୮୪୪ ୨,୪୬,୮୭୬ ୮,୧୩,୫୯୪ ୮,୦୧୧ ୨୩,୩୮୫ ୨,୫୪,୮୮୭ ୮,୩୬,୯୭୯ 

୨୮. ସମବଲପରୁ ୧,୯୬,୧୫୮ ୨୮,୬୧୦ ୬,୭୭,୭୪୦ ୮୧,୧୬୬ ୨,୨୪,୭୬୮ ୭,୫୮,୯୦୬ ୬,୧୩୩ ୧୭,୪୮୧ ୨,୩୦,୯୦୧ ୭,୭୬,୩୮୭ 

୨୯. ନ୍ସାନପରୁ ୧,୨୧,୮୭୭ ୨୫,୬୧୫ ୪,୧୩,୧୯୫ ୮୧,୯୧୮ ୧,୪୭,୪୯୨ ୪,୯୫,୧୧୩ ୬,୭୭୪ ୨୧,୧୭୮ ୧,୫୪,୨୬୬ ୫,୧୬,୨୯୧ 

୩୦. ସୁନ୍ଦରଗଡ ୩,୭୭,୯୪୦ ୪୭,୧୫୦ ୧୩,୪୧,୪୫୦ ୧,୩୧,୭୭୨ ୪,୨୫,୦୯୦ ୧୪,୭୩,୨୨୨ ୧୨,୮୩୧ ୩୬,୮୪୩ ୪,୩୭,୯୨୧ ୧୫,୧୦,୦୬୫ 

ଖମାଟ୍ ୭୯,୯୩,୩୬୦ ୧୨,୫୮,୪୨୮ ୨,୮୫,୨୩,୬୨୮ ୩୮,୨୪,୭୮୨ ୯୨,୫୧,୭୮୮ ୩,୨୩,୪୮,୪୧୦ ୩,୮୬,୦୬୧ ୧୧,୬୬,୨୩୫ ୯୬,୩୭,୮୪୯ ୩,୩୫,୧୪,୬୪୫ 

 

 


