
ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଲିଜ ଦେବା 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୧୨୫ - ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି

ପ୍ରଶ୍ନ 

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 

ରାଜୟଦର ଦକଦତ ସଂଖ୍ୟକ ନେୀ ବନ୍ଧ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହଛି ି ଦସଥିମଧ୍ୟରୁ 
ଦକଉଁ ଜଲି୍ଲାଦର ଦକଉଁ ଦକଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରଦର ମାଛଚାଷ କରାଯିବା ନମିଦେ ଲିଜ 
େଆିଯାଇଛ;ି ମାଛ ଉତ୍ପାେନ/ଚାଷନମିଦେ ଲିଜ ପ୍ରୋନ ନମିଦେ କ ି କ ି ନୀତ ି
ନରି୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛ ିତାହା ପ୍ରକାଶ୍ କରିଦବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

ଜଳ ସମ୍ପଦ ବକିାଶ ବଭିାଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ଶିାରର ୮ ରଗାଟ ି ବୃହତ୍, 
୪୪ ରଗାଟ ି ମଧ୍ୟମ ଓ ୨୭୩୬ ରଗାଟ ି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହଛି ି । ରସଥି ମଧ୍ୟରୁ ବଭିିନ୍ନ 
ଜଲି୍ଲାରର ଥିବା ୧୩୭ ରଗାଟ ି ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବକିାଶ ବଭିାଗ ଦ୍ୱାରା 
ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରାଥ୍ମିକ ମତ୍ସ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତ ି ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ ମାଛ ଚାଷ 

କରାଯିବା ପାଇଁ ଲିଜ ସୁତ୍ରରର ଦଆିଯାଇଛ ି। ଏହାର ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-‘କ’ 

ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।  

ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ/ ମାଛ ଚାଷ ନମିରେ ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ‘ରାଜୟ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର  

ମତ୍ସ୍ୟନୀତ’ି (State Reservoir Fishery Policy) ପ୍ରଣୟନ କରଛିେ ି । ରାଜୟ 
ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ମତ୍ସ୍ୟନୀତ ିଅନୁଯାୟୀ ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହକଟର ପ୍ରତ ି୨୦ ଟଙ୍କା, ମଧ୍ୟମ 
ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ରହକଟର ପ୍ରତ ି ୪୦ ଟଙ୍କା ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହକଟର ପ୍ରତ ି ୧୦୦ ଟଙ୍କା 



ବାଷିକ ଧାଯ୍ୟ ମୂଲୟରର ଲିଜ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଆଦାୟ ରହଉଥିବା ଲିଜ୍ ଓ ରୟାଲଟ ି

ଅଥ୍୍ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜରକାଷରର ଜମା କରାଯାଏ । ଜଳଭଣ୍ଡାରରର ଶୀଘ୍ର ମାଛ 
ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ିନମିରେ ଜାତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ବକିାଶ ସଂସ୍ଥା (NFDB)ଙ୍କ ଅନୁରମାଦନ କ୍ରରମ 
୪ଟ ିବୃହତ ଓ ୪ଟ ିମଧ୍ୟମ ଜଳଭଣ୍ଡାରରର ୧% ଆୟତନରର  ଉରଦୟାଗୀ, ପ୍ରାଥ୍ମିକ 
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତ ି ଓ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରର ପଞ୍ଜରୁୀରର ମାଛ 

ଚାଷ କରବିା ନମିରେ ରାଜୟ ସରକାର ନୟିମାବଳୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛିେ ି । ବର୍ତ୍୍ମାନ 
ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରର ପଞ୍ଜରୁୀ ମଧ୍ୟରର ମାଛଚାଷ ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯାଉଛ ି।  

  



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ 

List of reservoirs leased by Fisheries and ARD Department 

Sl. District 
Name of Reservoir/          

M.I.P. 
Name of PFCS/ Pvt. 

Entrepreneur 
M.W.S.A              
(in ha.) 

1 2 3 4 5 

1 Cuttack 1.Jamuna bandha Ma Basanti  53 

    2. Kusunpur FISHCOPFED 52 

    Total    105 

2 Jajpur 1. Kalakala FISHCOPFED 260 

    Total   260 

3 Mayurbhanj 1. Kukudajori Kukudajori 40 

    2. Badjore Badjore 80 

    3. Pauncia Pauncia 60 

    4. Madhavinala Akhay Ku Sahoo 40 

    5. Jambhira Md. Saifudin Dulvi 1000 

    6. Haldia Haldia PFCS 100 

    7. Kalo Kalo 369 

    8. Sunei Sunei 675 

    9. Arikula Arikula 40 

    10.Bankabal Bankabal 460 

    11.Nesa Nesa 109 

    12. Kharkhei Durgamadhab Dogra 581 

    Total   4407 

4 Nayagarh 1. Kuanria Jay Durga 200 

    2. Sunamuhin Ma Mangala 52 

    3. Modanala Modanala 74 

    4. Kosaka Ma Kalapata 120 

    5. Randa   82 

    6. Vettabara Vettabar 60 

    7. Kainfulia Kainfulla 60 

    8. Budhabudhiani Budhabudhiani 300 

    9. Baghua Bramhani devi 122 

    10. Dholapathar Bramhani devi 42 

    11. Haghuri Jankalyana 65 

    12. Mahisanala Maa Mangala 45 

    13. Mohantypali Binapani 41 

    14. Panaskhal Panakhala 42 

    15. Panipoili Ma Bramhani devi 42 

    16. Ghagara Ma Bankamunda devi 52 

    17. Banigochha Bada Jageswari 42 

    Total   1441 

5 Gajapati 1. Ramsagar Parakhemundia 69 

    2. Sitasagar Makhanpalli 70 

    3. Krishnasagar Krishnasagar 66 

    4. Harbhangi Harbhangi 463 

    Total   668 

6 Ganjam 1. Dhanei Ma Ratnei 100 

    2. Salia Diankoli 180 

    3. Jharanai Chandaneswar 42 

    4. Marood Jagat Adivasi Harijana 70 

    5. Badahaja Bindhyabasini 72 

    6. Damiamaru ghai Jangya Narayan 42 



Sl. District 
Name of Reservoir/          

M.I.P. 
Name of PFCS/ Pvt. 

Entrepreneur 
M.W.S.A              
(in ha.) 

1 2 3 4 5 

    7. Devijhara Chandaneswar 50 

    8. Humari tampara Humari 275 

    9.Raghunath sagar Ratnei 60 

    10.Gopalganda Manikeswari 50 

    11.Bhalughai Balakumari 42 

    12.Ghodahad Ma Bankeswari 150 

    13.Kanheinala Ma Thakurani 60 

    14.Ganianala Ma Baghadevi 50 

    15.Kanyanala Ma Bankeswari 50 

    16.Baghalati MaKureisuni 140 

    17.Bhanjanagar Bhanjanagar 250 

    18.Daha Daha 275 

    19.Chhamundaghai Maa Bhuiani 50 

    20.Baghua Ma Baghradevi 350 

    21.Sorada Soroda Taluka 400 

    22.Lankagarh Dakhineswari 41 

    23.Khairabanka Ma kali 42 

    24.Alikuan Indira 42 

    Total   2883 

7 Kalahandi 1. Jamunasagar Ma Manikeswari PFCS 50 

    2. Asuragarh Asuragarh PFCS 51 

    3. Chahaka Budharaja SHG 68 

    4. Kerkata Maa Nilakanteswari PFCS 50 

    5. Behera Ma Patrani PFCS 55 

    6. Bhatrajore Bhatrajore PFCS 102 

    7. Chhuriagarh Chhuriagarh PFCS 65 

    8. Karanjakote Karanjakote PFCS 42 

    9.Turla Adyaskati SHG 90 

    10. Kanteisir Kesinga PFCS 60 

    11. Bhaludar Dharanidhar SHG 48 

    12. Binayakpur Ma Mali Devi SHG 45 

    13. Indravati Khambeswari PFCS 6957 

    Total    7683 

8 Kandhamal 1. Pilasalaki Ma Baraladevi 120 

    Total   120 

9 Koraput 1.Upper Kollab Minakshi 3500 

    2. Muran Muran 600 

    3. Jaganath sagar Jaganath Sagar 72 

    4. Kodigaon Sri Ganesh 72 

    Total   4301 

          

10 Malkangiri 1. Satiguda Satiguda 710 

    2. Balimela Raghuupati 16908 

    3. Sibasagar Sibasagar 40 

    Total   17678 

11 Nawarangpur 1. Bhaskel Bhaskel 670 

    2. Kapoor Kapoor 300 

    3. Podagarh Podagarh 600 

    4. Kusumijhar Kusumijhar 72 

    5. Kanhei munda Budharaja PFCS 52 

    6. Inravati Indravati 300 

    Total    1994 



Sl. District 
Name of Reservoir/          

M.I.P. 
Name of PFCS/ Pvt. 

Entrepreneur 
M.W.S.A              
(in ha.) 

1 2 3 4 5 

12 Nuapada 1. Sundar Sundar 502 

    2. Saipala Saipala 468 

    3. Patora Ma chandi 502 

    4. Dumarbahal Dumarbahal 440 

    5. Pendrawan Pendrawan 52 

    Total   1965 

13 Rayagada 1. Badanala Badanala 930 

    Total   930 

14 Angul 1. Derjang Brajabandhu Sahu 530 

    
 2.Rengali 

Rameswar, Bijaylaxmi & 
Sri Jaganath 

14933 

    Total   15463 

15 Bargarh 1. Kumbha Kumbha 67 

    2. Kuliarijora Ma chandi 70 

    3. Padmapur nala Rajbora sambar 60 

    4. Victoriasagar Jay durga 47 

    5. Jharbandha Chakdhra 250 

    6.Hirakud - VI Tamdei 5255 

    7. Tandol MIP Samaleswari 106 

    Total   5855 

16 Bolangir 1. Ostali Ma Bastharani 72 

    2. Dunguripalli Ma Gramabati 66 

    3. Ganjadhar FISHCOPFED 80 

    4. Uppersuktel Upper Suktel 60 

    5. Krupasagar Ma Gramabati 50 

    6. Gandhrel Bandhaguda 60 

    7. Jogisagar  Jogibandha 40 

    8. Gaikhai Ma Manikeswari 50 

    9.Narayan sagar Luisingha 54 

    10. Bagjharan Jai mahadev 40 

    11. Mathenpalla FISHCOPFED 80 

    12. Gadiajore FISHCOPFED 50 

    Total   702 

17 Deogarh 1. Gohira Binapani 686 

    2. Rengali(i) Gohira 8125 

        Rengali(ii) Ramadevi 1625 

        Rengali(iii) Sri jaganath 6500 

    Total   16936 

18 Dhenkanal 1. Panaspala Sabuja 52 

    2. Sarpa Ma Tarini 53 

    3. Dadarghati Mahapat 480 

    4. Sapua Jatiababa 80 

    5. Dhanianali Mahalaxmi 40 

    6. Gunduriposhi Bajirout PFCS 52 

    Total   757 

19 Kendujhar 1. Salandi  Hadagarh 1947 

    2. Kanjhari Nehru 360 

    3. Remal Rangapat 153 

    4. Ramial Manikeswar Charchika 783 

    
5.Sanamachha -
kandana 

Machakandana 44 

    6. Ardei Gupteswar 60 



Sl. District 
Name of Reservoir/          

M.I.P. 
Name of PFCS/ Pvt. 

Entrepreneur 
M.W.S.A              
(in ha.) 

1 2 3 4 5 

    7. Sindhei Sindhei 42 

    8. Jagadala Jagatswer 110 

    9. Hanumantia Mahadei 41 

    Total   3540 

20 Sambalpur 1. Bankasal Bankasal 135 

    2. Hirakud - I Ibb 3032 

    3.Hirakud - II Mohamadpur 3080 

    5.Hirakud-III Maa Mahanadi 4053 

    5.Hariharjor-I Hariharjore 600 

    Total   10900 

21 Jharsuguda 1. Hatianala  Hatianala 80 

    2. Jambunala Jambunala 45 

    3. Hirakud-I(B) Banrepat 3074 

    4.Hirakud-II(B) Chourasi 4720 

    5.Hirakud-III(A) Sri Mahadev 6098 

    6. Hirakud-IV Thebra 5213 

    7.Hirakud-V(A) Lachhipali 1628 

    8.Hirakud-V(B) Maa Samaleswari 1628 

    Total   22486 

22 Sonepur 1.Hariharjore-II   400 

    Total   400 

23 Sundargarh 1. Talsara Talsara 191 

    2. Sarafgarh Sarafgarh 140 

    3. Pitamahal Pitamahal 225 

    4. Kansabahal Kansabahal 381 

    5.Badgamal Badgamal 43 

    Total   979 

    Grand Total 122451 

 

 
 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ମାଦ୍ରାସା ପ୍ରତ ିଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରୋନ 

ପ୍ରଶ୍ନ  
UD- ୩୬୦ – ଶ୍ରୀ ଶ୍ଶ୍ଭୂିଷଣ ଦବଦହରା: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ିକହରିବ କ:ି- ରାଜୟର ଏକମାତ୍ର ବାଳକିା ଉର୍ଦ୍୍ୁ ମାଦ୍ରାସା ରକନ୍ଦ୍ରାପଡା ସଦ23ର 
ବଲକ ଗାଙ୍ଗପଡା ପଞ୍ଚାୟତଠାରର ରବସରକାରୀ ଉଦୟମରର ଚାଲୁଥିବା ସରକାର ଜାଣେ ି
କ,ି ଏହ ି ମାଦ୍ରାସା ରାଜୟର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 
ଝଅିମାରନ ଆବାସକି ଶକି୍ଷା ନବୀସ ଭାରବ ଅତ ି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତରିର ରହୁଛେ ି ଏହ ି



ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତ ିସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କର ିଆଧୁନକି ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ସହ ଏହାର 
ସାମଗି୍ରକ ବକିାଶ ପାଇ ଁପଦରକ୍ଷପ ରନରବ କ ି? 

 
ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 ରକନ୍ଦ୍ରାପଡା ସଦର ବଲକ ଗାଙ୍ଗପଡା ପଞ୍ଚାୟତରର ରବସରକାରୀ ଉଦୟମରର 
ରକୌଣସ ି ବାଳକିା ଉର୍ଦ୍୍ୁ ମଦ୍ରାସା ଚାଲିବା ସରକାରଙ୍କର ନଜର କୁ ଆସନିାହିଁ। 
ରକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜଲି୍ଲାରର ଏକମାତ୍ର ରବସରକାରୀ ବାଳକିା ଉର୍ଦ୍୍ୁ ମଦ୍ରାସା ତୁଲ ବନାତ 
+ରାବୟିା ବସରଆି ପାଳସଂିହା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରର ୨୦୧୬ ମସହିାଠାରୁ ଚାଲୁଅଛ।ି  

ତାରିଖ-୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରର ଚାଷୀଙୁ୍କ ସାହାୟତା 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା॰ ୬୭୧: ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମଦୁୁଲି :- କୃଷି ଓ କୃଷକ 

ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କ:ି- ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବର ବକବେ ଚାଷୀଙୁ୍କ 

ସରକାରଙ୍କ େରଫରୁ ସହାୟୋ ଏେଂ ସଶକି୍ତ କରଣ ପାଇ ଁଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ୋର 

ବ୍ଲକୱାରୀ ୋଲିକା ବେୋ ସହିେ ବସମାଙ୍କ ସଶକି୍ତ କରଣ ପାଇ ଁରାଜୟ ସରକାର କି କି 

ପେବେପ ଏେଂ କି ସହାୟୋ ବେଇଛନି୍ତ ଜଣାଇବେ କି ? 

                                                 ଉତ୍ତର  
ଡଃ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବର 

କୃଷି େିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥକି େଷଷବର ୨୩୬୯୧ ଜଣ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ 

ସଶକି୍ତକରଣ  ନିମବନ୍ତ େିଭିନ୍ନ ବଯାଜନାବର ବେୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ବକୌଶଳ ପଦ୍ଧେିବର ୋଲିମ 

ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଅଛି ଏେଂ ୩୫୦୩୦ ଜଣ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସଶକି୍ତକରଣ 

ନିମବନ୍ତ େିଭିନ୍ନ ବଯାଜନାବର ସହାୟୋ ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଅଛି ।    
 

କ୍ରମିକ  

ସଂଖୟା 

ବ୍ଲକର ନାମ  ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥବିା 

ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖୟା  

ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥବିା 

ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖୟା  

୧ ରାୟଗଡ଼ ୨୯୫୫ ୩୮୩୦ 

2 ବକାଳନରା ୨୧୬୧ ୩୧୫୫ 

୩ ବକ॰ ସିଙ୍ଗପରୁ ୨୧୧୧ ୪୧୦୪ 



୪ କାଶୀପରୁ ୧୭୧୩ ୨୮୦୨ 

୫ ଗଣୁପୁରୁ ୨୬୬୮ ୪୧୨୦ 

 

ପ॰ପ॰ୃଦ୍ର 

 

 

 

୬ ଗଡୁାରି ୧୬୦୪ ୩୩୯୨ 

୭ ପଦ୍ମପରୁ ୧୯୮୩ ୨୯୨୮ 

୮ ରମାନାଗଡୁା ୨୩୭୬ ୨୯୭୪ 

୯ େିଷମ କଟକ ୨୮୩୮ ୩୪୩୬ 

୧୦ ମନୁିଗଡୁା ୧୯୫୬ ୩୨୪୫ 

୧୧ ଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ୧୩୨୬ ୧୦୪୪ 

 ରମାଟ ୨୩୬୯୧ ୩୫୦୩୦ 

 

Bio Floc ମାଧ୍ୟମଦର ମାଛଚାଷ 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୯୧୧ - ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ 

ପ୍ରଶ୍ନ 

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 

ନୟାଗଡ ଜଲି୍ଲାର ରଣପୁର ନବିଧାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅେଗଧତ ରଣପୁର ଓ ଓଡଗଁା 
ବଲକର ଦକଦତଜଣ ଦବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙୁ୍କ ଦରାଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ Bio 
Floc ପ୍ରଣାଳୀଦର ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇ ଁ ତାଲିମ େଆିଯାଇଛ ି ଏବଂ ଦସଥି 



ମଧ୍ୟରୁ ଦକଦତଜଣ ଏହ ିପ୍ରଣାଳୀଦର ଦକଦତ ରିହାତ ିପାଇ ଦକଦତାଟ ିBio Floc 
ପଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛେ ିବଲକୱାରୀ ବବିରଣୀ ପ୍ରୋନ କରିଦବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

ନୟାଗଡ ଜଲି୍ଲାର ରଣପୁର ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅେଗ୍ତ ରଣପୁର ଓ ଓଡଗଁା 
ବଲକର ୯ ଜଣ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙୁ୍କ ରରାଜଗାରକ୍ଷମ କରବିା ପାଇଁ Bio Floc 
ପ୍ରଣାଳୀରର ମାଛଚାଷ କରବିା ପାଇ ଁତାଲିମ ଦଆିଯାଇଛ ି । ରସଥି ମଧ୍ୟରୁ ୫  ଜଣ 
ଏହ ି ପ୍ରଣାଳୀରର ଟ. ୩.୩୦ ଲକ୍ଷ  ରହିାତ ି ପାଇ ୨୨ ରଗାଟ ି  Bio Floc  
Tank ସ୍ଥାପନ କରଛିେ ି । ଏହାର ବଲକୱାରୀ ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ିଷ୍ଟ-କ ରର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା  
 
ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ 

 
କ୍ରମକି 
ସଂଖ୍ୟା  

ବଲକ ର 
ନାମ  

ତାଲିମ ପାଇଥିବା 
ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  

ସ୍ଥାପନ କରଥିିବା Bio 
Floc କୁଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା  

ପାଇଥିବା ରିହାତରି 
ପରିମାଣ (ଲକ୍ଷ ଦର) 

୧ ରଣପୁର ୪ ୧୦ ୨.୪୦ 

୨ ଓଡଗଁା ୫ ୧୨ ୦.୯ 

ଦମାଟ ୯ ୨୨ ୩.୩୦ 

  

ତା.୦8.୦୯.୨୦୨1 
ଦପଲ ସ୍କଲୁଦର ନାମଦଲଖ୍ା ପାଇଁ ବୟସର ମାପ 

ପ୍ରଶ୍ନ 



UD-୯୧୨-ମହମ୍ମେ ଦମାକମି୍: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ 
କ:ି -ନାମରଲଖ୍ା ୬-୧୪ ବଷ୍ ଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ି ି ପଏଣ୍ଟ୍ ନାମରର ରପଲରୁ ନାମ 
ରଲରଖ୍ଇବାରୁ ଗରବି ରେଣୀ ପିଲାମାରନ ନାମ ରଲଖ୍ାରୁ ବଞ୍ଚତି ରହାଇଛେ,ି 
ରସଥିପାଇଁ ଓଡଶିା ସରକାର ଛତଶିଗଡ ରାଜୟ ପର ିଉଭୟ ପ୍ରଥ୍ମ ରେଣୀ ଓ ରପଲ 
ରେଣୀକୁ ଏଣ୍ଟ୍ି ିପଏଣ୍ଟ୍ କରବିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିନାହିଁ ତାରହରଲ ଏହା କରଲ 
3000 ଉଦ୍ଧ୍ବ ପିଲା ଉପକୃତ ରହରବ? 

 ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ- 
ଶକି୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ରବସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟ ଗୁଡ଼କିରର 

ରକବଳ ପ୍ରଥ୍ମ ରେଣୀ/ପ୍ରାକ୍ ବଦିୟାଳୟ (Pre-primary)ରେଣୀରରରସହ ି ରେଣୀର 
୨୫% ସ୍ଥାନଆଖ୍ପାଖ୍ରର ଥିବା ଦୂବ୍ଳ ରେଣୀର ଶଶୁି ଓ ସୁବଧିାରୁ ବଞ୍ଚତି ରଗାଷି୍ଠର 
ଶଶୁିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକି୍ଷତ ରଖ୍ାଯାଇ ଉକ୍ତ ବଗ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ରଲଖ୍ା 
ଯାଇଥ୍ାଏ। 
 

ତା.୦8.୦୯.୨୦୨1 
ଶ୍କି୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ େବାରା Private ସ୍କଲୁଦର ନାମ ଦଲଖ୍ା 

ପ୍ରଶ୍ନ 
UD-୯୧୩-ମହମ୍ମେ ଦମାକମି୍: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ 
କ:ି - ଶକି୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରର 25% ଆଥ୍କି ଅନଗ୍ରସର, ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି 
ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୟାନୟ ବଗ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳରର ଥିବା 
ଡ.ିଏ. ଭି ସ୍କଲୁ ସଡିଏି, କନରଭଣ୍ଟ୍ ସ୍କଲୁ, ରକମି୍ବ୍ଜି ସ୍କଲୁ, ଜାଭିୟର ସ୍କଲୁରର Class-
1 ରୁ Class-10 ଏବଂ +2 ରର ରକରତ ପିଲାଙୁ୍କ admission କରାଯାଇଛ ି
ତାହାର ଏକ ନାମୱାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରରିବ କ ି? 



ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ –ଶ୍କି୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 
ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଦବସରକାରୀ ବେିୟାଳୟ ଗୁଡ଼କିଦର ଦକବଳ ପ୍ରଥମ ଦଶ୍ରଣୀ/ପ୍ରାକ୍ 
ବେିୟାଳୟ (Pre-primary) ଦଶ୍ରଣୀଦର ଦସହ ିଦଶ୍ରଣୀର ୨୫% ଆଖ୍ପାଖ୍ଦର ଥିବା 
େୂବଧଳ ଶ୍ରଣୀର ଶ୍ଶୁି୍ ଓ ସୁବଧିାରୁ ବଞ୍ଚତି ଦଗାଷ୍ଠିର ଶ୍ିଶୁ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକି୍ଷତ 
ରହଥିାଏ।ଚଳତି ବଷ୍ ଉକ୍ତ ନାମରଲଖ୍ା ପ୍ରକ୍ରିୟା PARADARHSI PORTAL 
ମାଧ୍ୟମରର ଅନଲାଇନରର କରାଯାଉଛ,ି ଏହ ି କ୍ରମରର ପ୍ରଥ୍ମ ପଯ୍ୟାୟରର କଟକ 
ସହରାଞ୍ଚଳରର ଥିବା ଡ.ିଏ.ଭି. ସ୍କଲୁ,ଜାଭିୟର ସ୍କଲୁରର LKG ଓ Class-I ରର 
ରଯଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ରଲଖ୍ାଯାଇଅଛ ିତାହାର ଏକ ନାମୱାରୀ ତାଲିକା ପରଶିିଷ୍ଟ 
‘କ’ରରପ୍ରଦାନକରାଗଲା। 

(Annexures are available on the Library Table) 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ଖରିଫ ଋତୁରର ସାର ର ାଗାଣ 

ଅଣ େରକ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୯୧୫. ଶ୍ରୀ ନିତୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ: କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- 

ଚଳିେ ଖ୍ରିଫ ଋେୁବର ରାଜୟର େିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବକଉ ଁ ବକଉ ଁସାର ବକବେ ପରିମାଣବର ବଯାଗାଣ ବହାଇଛି; ଗେ 

ଖ୍ରିଫ ଋେୁବର ସାର ବଯାଗାଣ ପରିମାଣ ବକବେ ର୍ଥଲିା; ନେରଙ୍ଗପରୁ ଜିଲ୍ଲାବର ସାରର ଆେଶୟକୋ ବକବେ 

ରହିଛି; ଚଳିେ ଋେୁବର ଜିଲ୍ଲାବର ୟୁରିଆ ସାର ଅଭାେର କାରଣ କଣ; ନେରଙ୍ଗପରୁ ଜିଲ୍ଲାବର ୟୁରିଆ ସାରର 

ସରକାରୀ  େର ଓ ବେସରକାରୀ େର ମଧ୍ୟବର ଅବନକ ପାର୍ଥଷୟକ  ରହିୋର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି? 

ଉତ୍ତର 

ଡା. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ , କଷିୃ ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ: –   

ଚଳିେ ଖ୍ରିଫ ଋେୁବର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବଶଷ ସଦୁ୍ଧା ରାଜୟର େିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୨,୨୫,୩୦୦ ବମଟ୍ରିକ ଟନ 

ୟୁରିଆ, ୧,୪୧,୫୭୫ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଡି.ଏ.ପି., ୫୩,୨୮୬ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଏମ.ଓ.ପି ଓ ୧,୫୧,୨୦୦ ବମଟ୍ରିକ ଟନ 

ଏନ.ପି.ବକ. ସାର ବଯାଗାଣ ବହାଇଛି I  ଏହାର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ େିସୃ୍ତେ େିେରଣୀ ସାରଣୀ-୧ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା I 

ବସହିପରି ଗେ ଖ୍ରିଫ ଋେୁବର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବଶଷ ସଦୁ୍ଧା ୨,୭୭,୫୨୨  ବମଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ, ୧,୫୯,୯୩୮ 

ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଡି.ଏ.ପି., ୯୦,୫୭୫ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଏମ.ଓ.ପି ଓ ୧,୩୮,୫୩୬ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଏନ.ପି.ବକ. ସାର 



ବଯାଗାଣ ବହାଇର୍ଥଲିା I ଗେ ଖ୍ରିଫ ଋେୁବର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବଶଷ ସଦୁ୍ଧା ଏେଂ ଖ୍ରିଫ ଋେୁ ବଶଷ ସଦୁ୍ଧା ବଯାଗାଣ 

ବହାଇର୍ଥେିା ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ େିଭିନ୍ନ ସାରର ପରିମାଣ ସାରଣୀ-୨ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା I  

ଚଳିେ ଖ୍ରିଫ ଋେୁବର ନେରଙ୍ଗପରୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇ ଁ୪୫,୦୦୦  ବମଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ, ୧୫,୦୦୦  ବମଟ୍ରିକ 

ଟନ ଡି.ଏ.ପି., ୮,୦୦୦ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଏମ.ଓ.ପି ଓ ୬,୯୦୦  ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଏନ.ପି.ବକ. ସରର ଆେଶୟକୋ ରହିଛି 

I ଚଳିେ ଋେୁବର ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜୟକୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବଶଷ ସଦୁ୍ଧା,  ଅନୁବମାେିେ ପରିମାଣ ଠାରୁ ୮୫,୦୦୦ 

ବମଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ସାର କମ ବଯାଗାଇଛନି୍ତ I ବେଣ ୁ େିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାବର ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାେ ପରିଲିେିେ 

ବହଉଛି I ନେରଙ୍ଗପରୁ ଜିଲ୍ଲାବର ୟୁରିଆ ସାରର ସରକାରୀ େର ଓ ବେସରକାରୀ େର ମଧ୍ୟବର ପାର୍ଥଷକୟ ନାହି ଁ I 

 

ତା.୦8.୦୯.୨୦୨1 
ଉମରଦକାଟ ଠାଦର ଥିବା B.I.E.T 

ପ୍ରଶ୍ନ 
UD-୯୧୬-ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ:ି -ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବଧିା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପରୁ 
ଜଲି୍ଲାର ଉମରରକାଟ ଠାରର B.I.E.T ସ୍ଥାପିତ ରହାଇଛ;ି ୨୦୧୫ ଠାରୁ ବର୍ତ୍୍ମାନ 
ସୁଦ୍ଧା ରକରତ ଜଣ ରସଠାରୁ ଶକି୍ଷକ ତାଲିମ ପାଇଁ ଉର୍ତ୍ୀଣ ୍ ରହାଇଛେ;ି ରସଥିରୁ 
ରକରତ ଜଣ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଯିୁକି୍ତ ପାଇଛେ;ି ଯଦ ିପାଇ ନାହାେ ିକାରଣ 
କଣ; ଜଲି୍ଲା ଭିର୍ତ୍କି ନଯିୁକି୍ତ ଉପରର ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ଅଛ?ି 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ– ନବରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲାର 
ଉମରରକାଟ ଠାରର B.I.E.T ସ୍ଥାପିତ ରହାଇଛ;ି ୨୦୧୫ ଠାରୁ ବର୍ତ୍୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା 
ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତ ି ଓ ଜନଜାତଛିାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବଷ୍ ୱାରୀ ସଂଖ୍ୟା ନମିନରର ପ୍ରଦର୍ତ୍ 
କରାଗଲା। 
 

ବଷଧ ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ ି ସାଧାରଣ / ସମୁୋୟ 



ପଛୁଆବଗଧ 
୨୦୧୫ ୧୩ ୨୩ ୩୬ 
୨୦୧୬ ୪୭ ୦୦ ୦୦ 
୨୦୧୭ ୭୭ ୦୦ ୦୦ 
୨୦୧୮ ୯୦ ୦୦ ୦୦ 
୨୦୧୯ ୯୩ ୦୦ ୦୦ 
୨୦୨୦ ୯୨ ୦୦ ୦୦ 
ସମୁୋୟ ୪୧୨ ୨୩ ୪୩୫ 

 

ରାଜୟ ସରକାର OSEPA ଦ୍ୱାରା2011-12 ମସହିାରର ଶକି୍ଷା ସହାୟକ 
ନଯିୁକି୍ତ କର ିଅଛେ।ି ବର୍ତ୍୍ମାନ ରାଜୟଭିର୍ତ୍କି ନଯିୁକି୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହଛି ିଏବଂ ଏହ ି
ବଷ୍ କନଷି୍ଠ ଶକି୍ଷକ ନଯିୁକି୍ତ ନମିରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାର ିରହଛି।ି 

08.09.2021 

Requirement of different Kinds of Fertilizers 

Un- Starred Assembly Q. No.917 :  Shri Ramesh Chandra Behera: 

Will the minister for Agriculture And Farmer’s Empowerment be pleased 

to state that: - What was the actual requirement of different kinds of 

fertilizers in the Nayagarh District and how much quantity of fertilizers 

has already been distributed and when the remaining quantity will be 

supplied, provide a detail information on each block of the District?   

Answer 

Dr. Arun Kumar Sahoo, Minister of Agriculture & Farmers’ Empowerment:- 

During the Kharif-2021 requirement of different kind of fertilizers for 

Nayagarh District is 7,000 MT of Urea, 3,000 MT of DAP, 1,500 MT of 

MOP & 2,300 MT of NPK and as on 31ST August 2021, 3,146 MT of 

Urea, 900 MT of DAP, 274 MT of MOP & 480 MT of NPK fertilizers has 

already been distributed through different dealer points (including 

PACS). During this Kharif season the supply of Different fertilizers to the 



State by Dept. of Fertilizers, Govt. of India is very less as compared to 

the Govt. of India approved requirement. Therefore, the State Govt. is 

trying its level best to receive the required quantity of fertilizers. Soon 

after receipt all the Blocks of Nayagarh District will be supplied with the 

remaining quantity of fertilizers. The block wise detail information on 

requirement and supply of different kinds of fertilizers is annexed at 

Annexure-I.   

Dated 8-9-2021 
Lifting of paddy by Pani Panchayat 

Un-starred Assembly Question Number-918 

Sri Ramesh Chandra Behera, M.L.A. 
 

Question 
 Will the minister for Food Supplies & Consumer Welfare be 

pleased to state that:- Is there any provision for lifting of paddy by 

Pani Panchayats in the State; If yes, please provide in list of 

engaged in each District during last two years; Will the Govt. 

consider to engage "Pani Panchayats" for paddy procurement under 

Daspalla Assembly Constituency form the coming seasons? 
 

Sri Ranendra Pratap Swain, Minister 

Food Supplies and Consumer Welfare 

 
Answer 

  

Food and Procurement Policy of the State Government provides 

for participation of PACS/ LAMPCS/ WSHGs & Pani Panchayats in 

paddy procurement operations in the State. Extract of Para 7.4 of 

the Food and Procurement Policy for KMS 2020-21 is enclosed to 

illustrate the provision. 

During last two years, the district wise participation of Pani 

Panchayats are given below. The district administration has been 

empowered to consider engagement of Pani Panchayats in the 

district. 

 

KMS wise Pani Panchayat Participation List in Paddy Procurement 



Sl 

No 

District Pani Panchayat Name Code Participat

ion in 

KMS 

2019-20 

Participat

ion in 

KMS 

2020-21 

1 Ganjam SRI GOPALESWAR PANI 

PANCHAYATA 

S3111102 Yes Yes 

2 Koraput WUA RATALI IV LI POINT 

PANI PANCHAYAT 

S3200309 No Yes 

3 Koraput LINGARAJ PANI 

PANCHAYAT 

S3200706 No Yes 

4 Nawarangpur WATER USERS 

ASSOCIATION IV 

S3230501 Yes Yes 

  
 

ତା.୦8.୦୯.୨୦୨1 
ଶ୍କି୍ଷକମାନଙ୍କ ପେବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପେଦକ୍ଷପ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
UD-୯୨୦-ଶ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାେ ଶ୍ତପଥୀ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ି କହରିବ କ:ି-(କ) ରାଜୟରର ପ୍ରାଥ୍ମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟମାନଙ୍କରର 
ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ପଦବୀ ରକରତ ଓ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ରକରତ ସଂଖ୍ୟକ ଶକି୍ଷକ ପଦବୀ 
ଖ୍ାଲି ଅଛ;ି (ଖ୍) ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବଭିିନ୍ନ ରେଣୀର ଶକି୍ଷକ ପଦବୀରର ନଯିୁକି୍ତ ପାଇ ଁ
ଅରପକ୍ଷା କର ି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରର ଆରଦାଳନ କରୁଥିବା ଶକି୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପଦବୀ 
ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦରକ୍ଷପ ରନରବ କ ି? 

     ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ –ରାଜୟରର ପ୍ରାଥ୍ମିକଓ ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରାଥ୍ମିକ ବଦିୟାଳୟ ମାନଙ୍କରର ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ପରଶିଷି୍ଟ ‘କ’ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା। 
 ରସହପିର ି ରାଜୟରର ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟ ମାନଙ୍କରର ୩୮୯୨୬ 
ରଗାଟ ି ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ପଦବୀ ରହଅିଛ।ି ତନମଧ୍ୟରୁ 14125 ରଗାଟ ି ଶିକ୍ଷକ 
ପଦବୀ ଖ୍ାଲି ଅଛ।ି 



 ଖ୍) ପ୍ରାଥ୍ମିକ ବଦିୟାଳୟରର Level-V(A) Cadre ରର ରଯାଗୟ କନଷି୍ଠ 
ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛ ି ଏବଂ ଅନୟ ସମସ୍ତ ପଦବୀ ଗୁଡ଼କୁି 
ପରଦାନ୍ନତ ିମାଧ୍ୟମରର ପୂରଣ କରାଯାଉଅଛ।ି 
 ରସହପିର ି ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରର Online ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରର ରଯାଗୟ ପ୍ରାଥ୍୍ୀ 
ମାନଙୁ୍କ ଚୟନ କରାଯାଇ ଖ୍ାଲିଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼କିରର ଚୁକି୍ତଭିର୍ତ୍କି ଶକି୍ଷକ ମାନଙୁ୍କ 
ନଯିୁକି୍ତ ଦଆିଯାଉଅଛ।ି 
 

(Annexures are available on the Library Table) 

 

ତା.୦8.୦୯.୨୦୨1 
ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମଦର ଶ୍କି୍ଷାୋନ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
UD-୯୨୧-ଶ୍ରୀ ରଦମଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ:ି -କରରାନା ସ୍ଥିତରିର ୨୦୨୦-୨୧ ବଷ୍ରର ପିଲା ମାନଙ୍କର ବଦିୟାଳୟ 
ଆଗମନ ଉପରର ଅଙୁ୍କଶ ଥିବା ରବରଳ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରର ପିଲା ମାରନ 
ରମାବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରର ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ,ି ମାତ୍ର ଗରବି ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କର ରମାବାଇଲ 
ନଥିବାରୁ ରସମାରନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚତି ରହଉଛେ ିଏହ ିସମସୟାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ
ସରକାର କ ିବକିଳ୍ପ ବୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରଛିେ?ି 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
ରାଜୟରର Covidମହାମାରୀ ସମୟରର ପିଲା ମାରନ Onlineପାଠ ପଢ଼ବିା 

ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛ।ିମାତ୍ର 
ଗରବି ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କର ରମାବାଇଲ ନଥିବାରୁ ରସବାରନ ରଯପର ି ପାଠ ପଢ଼ାରୁ 



ବଞ୍ଚତି ନହୁଅେ ି ରସଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନମିନ ଲିଖିତ ବୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଇଛ।ି 
➢ “Radio” ପାଠଶାଳା କାଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା Radioମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଥ୍ମରୁ ଅଷ୍ଟମ 

ରେଣୀ ପଯ୍ୟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷାଦାନ। 
➢  “ଶକି୍ଷାଦପ୍ଣ” କାଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା Television (DDOdia) ଚୟାରନଲ 

ମାଧ୍ୟମରର ଶକି୍ଷାଦାନ। 
➢ ଜଲି୍ଲାର DIETଓ BIETର ଛାତ୍ର-ଶକି୍ଷକ (pupil-teacher) ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 

ରଗାଷ୍ଠୀ ଶକି୍ଷାଦାନ କାଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହଛି।ି 
➢ ରଯଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନରମାବାଇଲ ନଥିବାରୁOnline ଶକି୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚତି 

ରହଉଛେ,ି ରସମାନଙୁ୍କ Alternative Internship Programmeଦବାରା 
ଶକି୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଅଛ ି। ଶକି୍ଷକ/ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀମାରନ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ 
ଯାଇ ରସମାନଙୁ୍କ ଶକ୍ଷାଦାନ କରୁଛେ।ି 

➢ ୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 
➢ ଜାତୀୟ Horticulture Mission ଦଯାଜନାଦର ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ଅନୁୋନ 
➢ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ୯୨୫ :- ଶ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ସଂିହ : କୃଷି ଓ କୃଷକ 

ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବକ ି :  ଜାତୀୟ 
Horticulture Mission ମାଧ୍ୟମରର ରାଜୟର ୩୦ଟ ି  ଜଲି୍ଲାରର 
କାଯ୍ୟରତ ଥିଲାରବରଳ ବର୍ତ୍୍ମାନ ଏହା ରକରତ ଜଲି୍ଲାକୁ ଖ୍ସଛି ି , ଉକ୍ତ 
ରଯାଜନାରର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ୨୦୦୫-୦୬ରର ଶତପ୍ରତଶିତ ଥିବା 
ସତୟ କ ି ; ପରବର୍ତ୍୍ୀ ସମୟରର ଏହା ୬୦,୪୦ କୁ ଖ୍ସଥିିବା କାରଣ 
କଣ ଜଣାଇରବ କ ି?  

➢ ଉତ୍ତର 

➢ ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  



➢  ଜାତୀୟ ଉଦୟାନକୃଷ ି ମିଶନ ରଯାଜନା ରାଜୟରର ୨୦୦୫-୦୬ 
ମସହିାରର କାଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା I ୨୦୦୫-୦୬ ମସହିାରର ଏହ ିରଯାଜନା 
୧୬ ରଗାଟ ିଜଲି୍ଲାରର କାଯ୍ୟକାରୀ ରହାଇଥିବାସ୍ଥରଳ ୨୦୦୬-୦୭ ମସହିାରର 
୩ରଗାଟ ି ଜଲି୍ଲା ଏଥିରର ଅେଭୁ୍କ୍ତ ରହଲା I ରସହପିର ି ୨୦୦୭-୦୮ 
ମସହିାରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆହୁର ି ୫ରଗାଟ ି ଜଲି୍ଲାକୁ ଅେଭୁ୍କ୍ତ କରରିଲ I 
ବର୍ତ୍୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହ ିରଯାଜନା ରାଜୟରର ୨୪ ରଗାଟ ିଜଲି୍ଲାରର କାଯୟ୍କାରୀ 
ରହଉଅଛ ି I  ପଯ୍ୟାୟକ୍ରରମ ଅେଭୁ୍କ୍ତ ରହାଇଥିବା ଜଲି୍ଲା ଗୁଡକିର ନାମ 
ନମିନରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା I  

ବଷଧ  ଜଲି୍ଲାର ନାମ  
୨୦୦୫-୦୬ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବାରଲଶ୍ୱର, କଟକ, ଗଜପତ,ି ରକଦୁଝର, ରଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା, 

ରକାରାପୁଟ, କଳାହାଣି୍ଡ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିର,ି ନବରଙ୍ଗପୁର, 
ନୂଆପଡା, ନୟାଗଡ, ପୁରୀ, ରାୟଗଡା ଏବଂ ରସାନପୁର I 

୨୦୦୬-୦୭ ରେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ I 
୨୦୦୭-୦୮ ବରଗଡ, ରଦଓଗଡ, ସମବଲପୁର, ସୁଦରଗଡ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ I 

➢  

➢  ୨୦୧୨-୧୩ ମସହିାରର ମାନୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରରଚଷ୍ଟା ଫଳରର 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଳକା ୬ରଗାଟ ି ଜ ଲି୍ଲାରର ଏହ ି ରଯାଜନାର ରକ୍ଷତ୍ର 
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାଯ୍ୟକ୍ରମ ବୟତୀତ ଅନୟାନୟ କାଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼କି କାଯ୍ୟକାରୀ 
କରବିା ପାଇଁ ଅନୁରମାଦନ ପ୍ରଦାନ କରଥିିରଲ I  ଉକ୍ତ ରଯାଜନାରର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ଅନୁଦାନ ୨୦୦୫-୦୬ ରର ଶତପ୍ରତଶିତ ଥିବା ସତୟ ଅରଟ ଓ ପରବର୍ତ୍୍ୀ 
ସମୟରର ପଯ୍ୟାୟ କ୍ରରମ ଖ୍ସ ି ଏହା ୬୦:୪୦ରର ବର୍ତ୍୍ମାନ କାଯ୍ୟକାରୀ 
କରାଯାଉଛ ିI  
୨୦୦୫-୦୬ ରୁ ୨୦୦୬-୦୭   ୧୦୦ % 
୨୦୦୭-୦୮ ରୁ ୨୦୧୪-୧୫   ୮୫:୧୫ % 
୨୦୧୫-୧୬ ରୁ ଅଦୟାବଧି    ୬୦:୪୦% 

➢  

                          ତାରିଖ ୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

                           ବ ାଟ ଚାଷ ପାଇ ଁବପ୍ରାତ୍ସାହନ 
 



  ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ୯୨୩: ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେବହରା :-କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତୀକରଣ  ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କରି କହିବେକି :   ରାଜୟର ବକଉ ଁ ଜିଲ୍ଲାବର େିଗେ େିନ ିେଷଷବର ବକବେ  ବ ାଟ ଚାଷ ବହାଇଛି 

ପ୍ରକାଶ  କରି  ରାଜୟବର  ବ ାଟ ଚାଷପ୍ରେି ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ବପ୍ରାତ୍ସାହିେ  କରିୋପାଇ ଁସରକାର କି 

ପେବେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନି୍ତ ?  

                             ଉତ୍ତର 

 

     ଡ଼ଃ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ , କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ  ମନ୍ତ୍ରୀ:- 
 

• ଆମ ରାଜୟବର େିଗେ ୩ େଷଷବର ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କବର ବ ାଟ ଚାଷ କରାଯାଇର୍ଥେିା ଜମିର 

ପରିମାଣର ୋଲିକା ସାରଣୀ ‘କ’ ବରପ୍ରୋନ କରାଗଲା । 
 

• ଏେଂ ରାଜୟବର  ବ ାଟ ଚାଷ ପ୍ରେ ି ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ବପ୍ରାତ୍ସାହିେ କରିୋପାଇ ଁସରକାର 

ବନଉର୍ଥେିା ପେବେପ   ସାରଣୀ  ‘ଖ’ ବର ପ୍ରୋନ କରାଗଲା।  

• ତା.08.09.2021 
• ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 924 
• ସୁନା ଓଜନଦର ତୁଟ ିବଚୁିୟତ 

• ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ାେ ଦବଦହରା: ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି  କହରିବ କ:ି- 

ରାଜୟରର ସୁନା ଗହଣା ରଦାକାନରର ମାନକ ଓ ମାପକରର ତୁଟ ିବଚୁିୟତ ିରହଉଥିବା ପ୍ରତ ିସରକାର 
ଅବଗତ ଅଛେ ିକ ି; ଉର୍ତ୍ର ହଁ ରହରଲ ଏହାର ନରିାକରଣ ପାଇଁ କ ିପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯାଉଅଛ?ି 

• ଉତ୍ତର 
• ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇ,ଁ ମନ୍ତ୍ରୀ                                                                              

• ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 
•  

•  ରାଜୟରର ସୁନା ଗହଣା ରଦାକାନରର ମାନକ ଓ ମାପକରର ତୁଟ ି ବଚୁିୟତ ି ରହଉଥିବା 
ବାବଦରର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛେ ି I ଏହାର ନରିାକରଣ ପାଇଁ ନମିନଲିଖିତ ପଦରକ୍ଷପମାନ 
ନଆିଯାଉଅଛ ିI  

• ୧- ରାଜୟରର ଥିବା ଗହଣା ରଦାକାନ ମାନଙ୍କରର ଗହଣାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ପରୀକ୍ଷା BIS 
Act, 2016 ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥ୍ାଏ I  

• ୨- ଓଡଶିା ରବୈଧ ମାପ ବଜି୍ଞାନ ନରିର୍୍ଦ୍ଶାଳୟ ତରଫରୁ ଗହଣା ରଦାକାନରର ବୟବହୃତ ରହଉଥିବା 
ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତବିଷ୍ ସତୟାପନ କରାଯାଇ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦଆିଯାଏ  ଓ ଏହାକୁ ରଦାକାନର 
ପ୍ରମୁଖ୍ ସ୍ଥାନରର ଟାଙି୍ଗବାର ବଧିିବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥ୍ାଏ I 



• ୩- ଗହଣା ରଦାକାନରର ବୟବହୃତ ଇରଲରକଟରାନକି ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ରର ସଠକିତା ନରୂିପଣ ପାଇଁ 
ପ୍ରରତୟକ ଯନ୍ତ୍ର ପାଖ୍ରର ନରିର୍ଦ୍୍ଶାଳୟ  ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ରହାଇଥିବା ବଟକରା ରଖ୍ାଯାଇଅଛ ିଯଦ୍ୱାରା 
ଗ୍ରାହକମାରନ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ରର ସଠକିତା ଯାଞ୍ଚ କରପିାରରିବ I 

• ୪-  ନରିର୍ଦ୍୍ଶାଳୟର  Enforcement Squad ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ ି ଜଲି୍ଲାରର ଥିବା ଗହଣା 
ରଦାକାନ ଉପରର ନୟିମିତ ଓ ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନୟିମ ଉଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରର 
ରକଶ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ରସ ବାବଦକୁ ରଜାରମିାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛ ି I  ଉରଲ୍ଲଖ୍ 
କରାଯାଇପାରର କ ି ବଗିତ ତନିବିଷର୍ର ୧୦୬୪ ରଗାଟ ି ରମାକର୍ଦ୍ମା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ରସ 
ବାବଦକୁ ଟ.୨୯,୩୫,୬୦୦ (ଅଣତରିଶି ଲକ୍ଷ ପଇଁତରିଶି ିହଜାର ଛଅଶହ ଟଙ୍କା)  ରଜାରମିାନା 
ଆଦାୟ କରାଯାଇଛ ିI 

 

ତା.୦8.୦୯.୨୦୨1 
ସମସ୍ତ ସ୍କଲୁକୁ Smart Schoolଦର ପରିଣତ  

ପ୍ରଶ୍ନ 
UD-୯୨୬-ଶ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ସଂିହ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ 
କ:ି -ରାଜୟରର ସବ୍ରମାଟ ରକରତ ସ୍କଲୁରର Smart 
Schoolକାଯ୍ୟକ୍ରମନଆିଯାଇଅଛ ିବର୍ତ୍୍ମାନ ସୁଦ୍ଧାରକରତ School ରର କାଯ୍ୟ ସମୂ୍ପଣ୍ 
ରହାଇଅଛ,ି ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ରଦରବ କ;ି ଉକ୍ତ ରଯାଜନାରର ରାଜୟର ସମସ୍ତ ସ୍କଲୁକୁ 
ରକରବ ସୁଦ୍ଧା ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ କରାଯିବ? 

    ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ –ରାଜୟରର ୪୬୧୩ଟ ିଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରାଥ୍ମିକ ଓ ୧୨୯୫ଟ ି ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟରର Smart School କାଯ୍ୟକ୍ରମ 
ନଆିଯାଇଥିବାର ଏକ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପରିଶ୍ଷି୍ଟ ‘କ’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା। ଉକ୍ତ 
ରଯାଜନାକୁ ୨୦୨୧-୨୨ ଶକି୍ଷାବଷ୍ରର ବଦିୟାଳୟରର କାଯ୍ୟକାରୀ କରବିା ପାଇଁ ଲକ୍ଷୟ 
ରଖ୍ା ଯାଇଛ।ି ଏଥିସହତି ୧୦୭୨ ଟ ିଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟକୁ 5T- High School 
Transformation Programme ମାଧ୍ୟମରର ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି ଏହାର 



ଏକ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପରିଶ୍ଷି୍ଟ ‘ଖ୍’ ରର ସଂଲଗ୍ନ। ଉକ୍ତ ରଯାଜନାରର ରାଜୟର 
ସମସ୍ତ ସ୍କଲୁକୁ ପଯ୍ୟାୟକ୍ରରମ ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ କରାଯିବ। 
 

(Annexures are available on the Library Table) 

ୋ. ୦୮.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ୍ 

କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲା ବର କୃଷି ମହାେିେୟାଳୟ ପ୍ରେିଷ୍ ଠା 

*** 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା : ୯୨୮ / ଶ୍ରୀ ରମୌଷଧ ିବାଗ: କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାବର ଏକ କୃଷି େିଶ୍ୱେିେୟାଳୟ ପ୍ରେିଷ୍ ଠା 

ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାେ ଅଛି କି; ଉତ୍ତର ‘ହ ଁ’ ବହବଲ ଏ େିଗବର କି ପେବେପ ଗ୍ରହଣ 

କରାଯାଉଅଛି ? 

ଉତ୍ତର 

ଡଃ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମାନୟବର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ – 

  କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାବର ଏକ କୃଷି େିଶ୍ୱେିେୟାଳୟ ପ୍ରେିଷ୍ ଠା ପାଇ ଁ ରାଜୟ 

ସରକାରଙ୍କ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାେ ନାହି ଁ। ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବେୈଷୟିକ େିଶ୍ୱେିେୟାଳୟ ଅଧୀନବର 

କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାବର ଭୋନିପାଟଣାଠାବର ବଗାଟିଏ କୃଷି ମହାେିେୟାଳୟ, ବଗାଟିଏ 

ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ଜ୍ଞାନ ବକୌଶଳ ପ୍ରସାରଣ ବକନ୍ଦ୍ର, ବଗାଟିଏ କୃଷି େିଜ୍ଞାନ ବକନ୍ଦ୍ର, 

ସେଷଭାରେୀୟ ସବଜାଜିେ କପା ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏେଂ ସେଷଭାରେୀୟ ସବଜାଜିେ ଜଡା 

ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯଷୟ କରୁଅଛି । ଏର୍ଥ ିସହିେ ସେଷଭାରେୀୟ ସବଜାଜିେ ବସାୟାେିନ 

ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ (ବେଚ୍ଛାକୃେ ବକନ୍ଦ୍ର) ମଧ୍ୟ କାଯଷୟ କରୁଅଛି । 

 

ତା.୦8.୦୯.୨୦୨1 
ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍କି୍ଷାର ଭିତି୍ତଭୁମି ଉନ୍ନୟନ  



ପ୍ରଶ୍ନ 
UD-୯୨୯-ଶ୍ରୀ ଦମୌଷଧି ବାଗ୍: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ 
କ:ି-କଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରରପ୍ରାଥ୍ମିକ ଶକି୍ଷା ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ପାଇ ଁସରକାର କ ିପଦରକ୍ଷପ 
ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ?ି 

     ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ –ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, 
ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍ିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ - କଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର ପ୍ରାଥ୍ମିକ ଶକି୍ଷା ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ 
ପାଇଁ ସରକାର ନମିନଲିଖିତ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ।ି 
➢ ବଦିୟାଳୟରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନୟିମିତ ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧ ିନମିିର୍ତ୍ ଉପସ୍ଥାନ ଦବିସ ଓ 

ପ୍ରରବଶ ଉତ୍ସ୍ବର ପାଳନ କରାଯାଇଛ।ି 
➢ ବଦିୟାଳୟ ବାହାରର ଥିବା ଓ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡଥିିବା ପିଲାମାନଙୁ୍କ ବୟସ 

ଅନୁଯାୟୀ ରେଣୀ ଭିର୍ତ୍କି ସବତନ୍ତ୍ର ତାଲିମର ବୟବସ୍ଥା ସହତି ମୁଖ୍ୟ ରରାତରର 
ମିଶାଯିବାର ବୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ।ି 

➢ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ residential hostel ର ବୟବସ୍ଥା 
କରାଯାଇଛ।ି 

➢ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବଦିୟାଳୟରର ୧ମ ରୁ ୮ମ ରେଣୀ 
ପଯ୍ୟେ ପେୁଥିବା ପିଲାମାନଙୁ୍କ ମାଗଣା ପାଠୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସରକାରୀ 
ବଦିୟାଳୟରର ପେୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ମାଗଣା ବଦିୟାଳୟ ରପାଷାକର 
ବୟବସ୍ଥା। 

➢ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପାତ ଅନୁଯାୟୀ ଅତରିକି୍ତ ରେଣୀଗୃହ / ଶକି୍ଷକର ବୟବସ୍ଥା 
କରାଯାଉଛ।ି 

➢ ବଦିୟାଳୟରର ବାଳକିା ଏବଂ ବାଳକ ରଶୌଚାଳୟ ଓ ପିଇବା ପାଣିର ବୟବସ୍ଥା 
କରାଯାଇଛ।ି 

➢ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କଲୁରର ରାମ୍ପର ବୟବସ୍ଥା। 
➢ ସଜୃନାତ୍ମକ କାଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରର ବଦିୟାଳୟ ଓ ରଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରର ସମ୍ପକ୍ ସ୍ଥାପନ 

ଓ ଶକି୍ଷାଥ୍୍ୀମାନଙୁ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ଶକି୍ଷା ପ୍ରତ ିରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ। 



➢ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ସହାୟ ଉପକରଣ (Aids & Appliances) ଏବଂ 
Special Teacher ମାଧ୍ୟମରର ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ। 

➢ Dropout ଏବଂ Adolescentଝଅିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୮୨ଟ ିକସୁ୍ତରବା ଗାନ୍ଧ ି
ବଳକିା ବଦିୟାଳୟର ପ୍ରତଷି୍ଠା। 

➢ ବହୁଭାଷୀ ଶକି୍ଷା ମାଧ୍ୟମରର ସମନବୟତା ସଷୃ୍ଟି କରାଯାଇଛ।ି 
➢ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନଭି୍ରଶୀଳ କରବି ପାଇଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ରକୌଶଳ ପ୍ରଦାନ 

କରାଯାଇଛ।ି 
➢ ବଦିୟାଳୟମାନଙ୍କରର Corporal Punishment  ନରିରାଧ କରାଯାଇଛ ିଓ 

ବଦିୟାଳୟକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରବ ରଘାଷଣା କରାଯାଇଛ।ି 
➢ ଶକି୍ଷକ/ଶକି୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ଶଶୁି ସୁରକ୍ଷା ସଂକ୍ରାେୀୟ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି 
➢ ବଦିୟାଳୟ ସମ୍ପକତି – ଅଭିରଯାଗ ଗୁଡକିର ପଞି୍ଜକରଣ School Student 

Help lineମାଧ୍ୟମରର କରାଯିବା ସହ ତାହାର ସମାଧାନ ନମିରେ ଆବଶୟକ 
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ।ି 

➢ ବଦିୟାଳୟରର ପିଲାମାନଙ୍କର ନୟିମିତ ଉପସ୍ଥାନକୁ ନଶିି୍ଚତ କରାଯିବା ପାଇ,ଁ 
ଆବଶୟକ ସ୍ଥରଳ ରସମାନଙୁ୍କ ଯାତାୟତ (transport/escort) ସହାୟତା, 
ଋତୁକାଳୀନ ଆବାସକି ରକନ୍ଦ୍ରର ସୁବଧିା ସୁନଶିି୍ଚତ କରାଯାଇଛ।ି 

➢ ବଦିୟାଳୟ ପରଚିାଳନା କମିଟ ି ସଦସୟ ମାନଙୁ୍କ ବଦିୟାଳୟ ପରଚିାଳନା 
ସଂକ୍ରାେୀୟ ତାଲିମ ଦଆିଯାଇଛ।ି 

➢ ସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟମାନଙୁ୍କ Composite School Grant ର ବୟବସ୍ଥା। 
➢ ଶକି୍ଷକ ଶକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିନମିରେ ତାଲିମର ବୟବସ୍ଥା। 
➢ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶକି୍ଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧ ି ନମିରେ Ujjwal, Uthan, Utkarsha 

ଆଦ ି ପ୍ରତକିାରକ ଶକି୍ଷଣ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରଥ୍ମରୁ ଅଷ୍ଟମ ରେଣୀ ନମିରେ 
କାଯ୍ୟପୁସି୍ତକା ବତିରଣ ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ।ି 

➢ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର, ସହରଶୈକି୍ଷକ (Co-curricular) କୁଶଳତା ବୃଦ୍ଧ ି ତଥ୍ା 
ରସମାନଙ୍କର ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ ି ରୁଚ ି ବୋଯିବା ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତରରର 
ପ୍ରତରିଯାଗିତା ମାନ ଅନୁଷି୍ଠତ ରହାଇଛ।ି ତତ୍ ସହତି ଶଶୁି ଦବିସ ଅବସରରର ୩ 



ଦନିଆି ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ କମ୍ଶାଳା ଅନୁଷି୍ଠତ କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପୁରସ୍କତୃ 
କରାଯାଇଛ।ି 

➢ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟମାନଙୁ୍କ  Sports grant ମାଧ୍ୟମରର ରଖ୍ଳ 
ସରଞ୍ଜାମ ରଯାଗାଇ ଦଆିଯିବାରର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ।ି 

➢ ବଦିୟାଳୟ ମାନଙ୍କରର Computer Aided Learning ଶକି୍ଷାର ବୟବସ୍ଥା 
କରାଯାଇଛ।ି 

➢ ବଦିୟାଳୟ ମାନଙୁ୍କ ଅତରିକି୍ତ ରେଣୀ ଗୃହ, ବଦିୟାଳୟ ଗୃହ, ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ ତଥ୍ା 
ମରାମତ ିଆବଶୟକ ସ୍ଥରଳ ରଯାଗାଇ ରଦବାର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି।ି 

➢ ବଦିୟାଳୟରର ପରରିବଶ ସୁରକ୍ଷା, ବଦିୟାଳୟକୁ ସବୁଜ ସୁଦର କରବିା, ବଭିିନ୍ନ 
ଦବିସରର ତାତ୍ପଯ୍ୟ ବୁଝ ିପାଳନ କରବିା ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଲାଷ୍ଟିକର ବୟବହାର 
ଇତୟାଦକୁି ନ କରବିା ଏଥି ପାଇଁ ଆବର୍ଜ୍୍ନାର ସୁପରଚିାଳନା କରବିା ପାଇ ଁ
ପ୍ରରତୟକ ବଦିୟାଳୟରର ୟୁଥ୍ ଏବଂ ଇରକା କଲବ କରାଯାଇଛ।ି 

➢ ୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 
➢ ଫଳ ଓ ପନପିରିବା ଚାଷ ପାଇ ଁଦପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ 

➢ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ୯୩୦ :- ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ : କୃଷି ଓ କୃଷକ 
ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବକ ି:  ରେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାରର ପାହାଡଆି 
ଅଞ୍ଚଳରର ଫଳ ଓ ପନପିରବିା ଚାଷ ପାଇ ଁ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ କରବିା 
ପାଇଁ କ ିପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି?  

➢ ଉତ୍ତର 

➢ ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

➢ ରେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାରର ଉଦୟାନଭିର୍ତ୍କି ବଭିିନ୍ନ କାଯ୍ୟକ୍ରମ ସହତି ଜାତୀୟ ଉଦୟାନକୃଷ ି
ମିଶନ କାଯ୍ୟକାରୀ ରହଉଅଛ ିI ଏହ ିକାଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରଆିରର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳଚାଷ 
ସହତି ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ପରବିା ଚାଷ ନମିରେ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଉଛ ି I ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳଚାଷ ଯଥ୍ା ଆମବ, କଦଳୀ, ସପୁର,ି ଅମତୃଭଣ୍ଡା, 
ରବଲ, ଜାମରୁକାଳ ିଇତୟାଦ ିନମିରେ ଶତକଡା ୪୦ - ୫୦% ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଉଛ ି I ରେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାରର ୨୦୨୦-୨୧ ବଷ୍ରର ୮୩.୫୧ରହକଟର 
ଜମିରର ଆମବ, କଦଳୀ ଓ ସପୁର ିଲଗାଯାଇ ୯୭ ଜଣ ଚାଷୀଙୁ୍କ ୮ ଲକ୍ଷ ୩୪ 
ହଜାର ୧୨୯ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି I ଚଳତି ବଷ ୍ଏହ ିରଯାଜନା 



ଅଧୀନରର ରେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲା ନମିରେ ୭୬ ରହକଟର ପରମିିତ ଜମିରର ଏହସିବୁ 
ଫଳଚାଷ ଲଗାଯିବାର କାଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୯.୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୟୟ ବରାଦ କରାଯିବା 
ସ୍ଥରଳ, ରସଥିରୁ ୫୯.୨୧ ରହକଟର ଜମରିର ଲଗାଯାଇଛ ି ଓ ୮୨ ହତିାଧିକାରୀ 
ଉପକୃତ ରହାଇଛେ ି I ରସହପିର ିଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ପରବିା ଚାଷ ନମିରେ ଜାତୀୟ 
ଉଦୟାନକୃଷି ମିଶନ ଜରଆିରର ଶତକଡା ୪୦% ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ ି I 
୨୦୨୦-୨୧ ବଷ୍ରର ରେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାରର ୧୦୬.୪୦ ରହକଟର ଜମରିର ବଭିିନ୍ନ 
ପ୍ରକାର ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ପରବିା ଚାଷ କର ି୧୭୫ଜଣ ଚାଷୀ ୨୧.୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ସହାୟତା ପାଇଛେ ି I ରସହପିର ି ଚଳତି ବଷ ୍ ନମିରେ ୨୫୦ ରହକଟର ଜମିରର 
ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ପରବିା ଚାଷ କରବିା ପାଇଁ ୫୦.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯିବାର ରଯାଜନା କରାଯାଇଛ ି I ରେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାରର ଜାତୀୟ ଉଦୟାନକୃଷ ି
ମିଶନ ରଯାଜନାରର ବଷ୍ୱIରୀ ଲଗାଯାଇଥିବା ଫଳ ଗଛ ଓ ପନପିରବିା ଚାଷର 
ବବିରଣୀ ଓ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା “ସାରଣୀ –କ” ଓ “ସାରଣୀ –ଖ୍” ରର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା I 

➢   

➢  “ସାରଣୀ –କ” 

ବଷଧ କାଯଧୟକ୍ରମ ଏରିଆ 
(ଦହକଟରଦର) 

ସହାୟତାରାଶ୍ ି
(ଟଙ୍କାଦର) 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ସଂଖ୍ୟା 

2018-19 
ଆମବ 51.10 3,90,915.00 49 
କଦଳୀ 2.45 75,309.00 3 
ଅମତୃଭଣ୍ଡା 1.46 32,850.00 3 

2019-20 
ଆମବ 77.80 5,95,170.00 75 
କଦଳୀ 1.25 38,447.00 6 
ଅମତୃଭଣ୍ଡା 1.76 3,96,000.00 2 

2020-21 
ଆମବ 74.20 5,67,630.00 72 
କଦଳୀ 6.903 2,12,184.00 15 
ଅମତୃଭଣ୍ଡା 2.414 54,315.00 10 

 ଦମାଟ 219.337 23,62,820.00 235 
➢  

➢ “ସାରଣୀ –ଖ୍” 



ବଷଧ କାଯଧୟକ୍ରମ ଏରିଆ 
(ଦହକଟରଦର) 

ସହାୟତାରାଶ୍ ି
(ଟଙ୍କାଦର) 

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ସଂଖ୍ୟା 

ମେବୟ 

2021-22 

ଆମବ 50 3,83,000.00 54 ନୂତନ ବଗିଚା 
ପ୍ରତଷି୍ଠାର 
କାଯ୍ୟକ୍ରମ 

ସଂପୂର୍୍ଣ୍ ପରର 
ସହାୟତା ରାଶ ି
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ 

କଦଳୀ 3.21 99,000.00 8 
ଅମତୃଭଣ୍ଡା 2 45,000.00 4 
ରବଲ 4 36,000.00 16 

 ଦମାଟ 59.21 5,63,000.00 82  
➢  

➢  

➢  

 

ତା.୦8.୦୯.୨୦୨1 
ବେିୟାଥଧୀଙୁ୍କଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପେଦକ୍ଷପ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
UD-୯୩୧-ଶ୍ରୀ ସୁଧିର କୁମାର ସାମଲ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ:ି-ରାଜୟର ସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଦିୟାଥ୍୍ୀଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କରବିା 
ପାଇଁ ସରକାର କ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ଦ୍ରହଣ କରେି ି? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ –ରାଜୟରସରକାରୀ 
ବଦିୟାଳୟ ପ୍ରତ ି ବଦିୟାଥ୍୍ୀଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ନମିନ ଲିଖିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ପଦରକ୍ଷପ ଗୁଡ଼କି ଗ୍ରହଣ କରଛିେ।ି 
➢ ବଦିୟାଳୟରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନୟିମିତ ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧ ିନମିିର୍ତ୍ ଉପସ୍ଥାନ ଦବିସ ଓ 

ପ୍ରରବଶ ଉତ୍ସ୍ବର ପାଳନ କରାଯାଇଛ।ି 
➢ ବଦିୟାଳୟ ବାହାରର ଥିବା ଓ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡଥିିବା ପିଲାମାନଙୁ୍କ ବୟସ 

ଅନୁଯାୟୀ ରେଣୀ ଭିର୍ତ୍କି ସବତନ୍ତ୍ର ତାଲିମର ବୟବସ୍ଥା ସହତି ମୁଖ୍ୟ ରରାତରର 
ମିଶାଯିବାର ବୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ।ି 



➢ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ residential hostel ର ବୟବସ୍ଥା 
କରାଯାଇଛ।ି 

➢ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବଦିୟାଳୟରର ୧ମ ରୁ ୮ମ ରେଣୀ 
ପଯ୍ୟେ ପେୁଥିବା ପିଲାମାନଙୁ୍କ ମାଗଣା ପାଠୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସରକାରୀ 
ବଦିୟାଳୟରର ପେୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ମାଗଣା ବଦିୟାଳୟ ରପାଷାକର 
ବୟବସ୍ଥା। 

➢ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପାତ ଅନୁଯାୟୀ ଅତରିକି୍ତ ରେଣୀଗୃହ / ଶକି୍ଷକର ବୟବସ୍ଥା 
କରାଯାଉଛ।ି 

➢ ବଦିୟାଳୟରର ବାଳକିା ଏବଂ ବାଳକ ରଶୌଚାଳୟ ଓ ପିଇବା ପାଣିର ବୟବସ୍ଥା 
କରାଯାଇଛ।ି 

➢ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କଲୁରରରାମ୍ପ ବୟବସ୍ଥା। 
➢ ସଜୃନାତ୍ମକ କାଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରର ବଦିୟାଳୟ ଓ ରଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରର ସମ୍ପକ୍ ସ୍ଥାପନ 

ଓ ଶକି୍ଷାଥ୍୍ୀମାନଙୁ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ଶକି୍ଷା ପ୍ରତ ିରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ। 
➢ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ସହାୟ ଉପକରଣ (Aids & Appliances) ଏବଂ 

Special Teacher ମାଧ୍ୟମରର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। 
➢ Dropout ଏବଂ Adolescent ଝଅିମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ୧୮୨ଟ ିକସୁ୍ତରବା ଗାନ୍ଧ ି

ବଳକିା ବଦିୟାଳୟର ପ୍ରତଷି୍ଠା। 
➢ ବହୁଭାଷୀ ଶକି୍ଷା ମାଧ୍ୟମରର ସମନବୟତା ସଷୃ୍ଟି କରାଯାଇଛ।ି 
➢ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନଭି୍ରଶୀଳ କରବିା ପାଇଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ରକୌଶଳ ପ୍ରଦାନ 

କରାଯାଇଛ।ି 
➢ ବଦିୟାଳୟମାନଙ୍କରର Corporal Punishment  ନରିରାଧ କରାଯାଇଛ ିଓ 

ବଦିୟାଳୟକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରବ ରଘାଷଣା କରାଯାଇଛ।ି 
➢ ବଦିୟାଳୟରର ପିଲାମାନଙ୍କର ନୟିମିତ ଉପସ୍ଥାନକୁ ନଶିି୍ଚତ କରାଯିବା ପାଇ,ଁ 

ଆବଶୟକ ସ୍ଥରଳ ରସମାନଙୁ୍କ ଯାତାୟତ (transport/escort) ସହାୟତା, 
ଋତୁକାଳୀନ ଆବାସକି ରକନ୍ଦ୍ରର ସୁବଧିା ସୁନଶିି୍ଚତ କରାଯାଇଛ।ି 

➢ ସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟମାନଙୁ୍କ Composite School Grant ର ବୟବସ୍ଥା। 



➢ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶକି୍ଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧ ିନମିରେ Ujjwal, Uthan,  Utkarsha 
ଆଦ ି ପ୍ରତକିାରକ ଶକି୍ଷଣ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରଥ୍ମରୁ ଅଷ୍ଟମ ରେଣୀ ନମିରେ 
କାଯ୍ୟପୁସି୍ତକା ବତିରଣ ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ।ି 

➢ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର, ସହରଶୈକି୍ଷକ (Co-curricular) କୁଶଳତା ବୃଦ୍ଧ ି ତଥ୍ା 
ରସମାନଙ୍କର ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ ି ରୁଚ ି ବୋଯିବା ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତରରର 
ପ୍ରତରିଯାଗିତା ମାନ ଅନୁଷି୍ଠତ ରହାଇଛ।ି ତତ୍ ସହତି ଶଶୁି ଦବିସ ଅବସରରର ୩ 
ଦନିଆି ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ କମ୍ଶାଳା ଅନୁଷି୍ଠତ କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପୁରସ୍କତୃ 
କରାଯାଇଛ।ି 

➢ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟମାନଙୁ୍କ  Sports grant ମାଧ୍ୟମରର ରଖ୍ଳ 
ସରଞ୍ଜାମ ରଯାଗାଇ ଦଆିଯିବାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ।ି 

➢ ବଦିୟାଳୟ ମାନଙ୍କରର Computer Aided Learning ଶକି୍ଷାର ବୟବସ୍ଥା 
କରାଯାଇଛ।ି 

➢  ବଦିୟାଳୟରର ପରରିବଶ ସୁରକ୍ଷା, ବଦିୟାଳୟକୁ ସବୁଜ ସୁଦର କରବିା, ବଭିିନ୍ନ 
ଦବିସରର ତାତ୍ପଯ୍ୟ ବୁଝ ିପାଳନ କରବିା ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଲାଷ୍ଟିକର ବୟବହାର 
ଇତୟାଦକୁି ନ କରବିା ଏଥି ପାଇଁ ଆବର୍ଜ୍୍ନାର ସୁପରଚିାଳନା କରବିା ପାଇ ଁ
ପ୍ରରତୟକ ବଦିୟାଳୟରର ୟୁଥ୍ ଏବଂ ଇରକା କଲବ କରାଯାଇଛ।ି 
 

ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇ ଁ କୃଷି ଋଣ  

UDAQ No. 932       Date : 08.09.2021 

ଶ୍ରୀ ରସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି  କହିବେ କି - ଏ 

େଷଷ ଖ୍ରିଫ  ଚାଷ ପାଇ ଁ କୃଷି ଋଣ  ଲେୟ ବକବେ  ର୍ଥଲିା  ଓ  ବସର୍ଥରୁି ଏ ପଯଷୟନ୍ତ  

ବମାଟ ବକବେ ଟଙ୍କା ଲଗାଣ ବହଲାଣ ି; ସମୋୟ େୟାଙ୍କ ଗଡୁିକବର ଅନାୋୟ  କୃଷି 

ଋଣ  ପରିମାଣ ବକବେ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ େର୍ଥୟ  ବେବେ କି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ ଁ 

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

  



  ଚଳିେ େଷଷ ଖ୍ରିଫ-୨୦୨୧ ଋେୁବର ସମୋୟ େୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 

୯୦୦୦ ବକାଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ ଲେୟ ଧାଯଷୟ ବହାଇର୍ଥେିା ସ୍ଥବଳ ଗେ ୋ. 

୩୧.୦୮.୨୦୨୧ ରିଖ୍ ସଦୁ୍ଧା ୧୭୩୫୨୨୬ ଜଣ ଚାଷୀ ସଭୟ/ସଭୟ।ଙୁ୍କ ୭୯୭୪ବକାଟି 

୪ ଲେ ୪୭ ହଜାର ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ ବଯାଗାଇ େିଆଯାଇଅଛି ଯାହାର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ 

ସେିବଶଷ େର୍ଥୟ ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା। ସମୋୟ େୟାଙ୍କ ଗଡୁିକବର 

ୋ ୩୧.୦୮.୨୦୨୧ ରିଖ୍ ସଦୁ୍ଧା ଅନାବେୟ କୃଷି ଋଣ ପରିମାଣର ଜିଲ୍ଲା ୱାରୀ େର୍ଥୟ 

ପରିଶଷି୍ଟ‘ଖ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା। 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

 

One Nation One Ration ର ାଜନା ଲାଗ ୁ
 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୯୩୪ : ଶ୍ରୀ ଆଦିତୟ ମାଢୀ : ଖାଦୟ ର ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିରବକି :-  ରାଜୟବର One Nation One Ration ବଯାଜନାକୁ ଲାଗ ୁକରିୋ ପାଇ ଁ

ସରକାର କଣ ପେବେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ ; ଏହାକୁ ରାଜୟବର ବକବେ ସଦୁ୍ଧା ଲାଗ ୁକରାଯିେ ? 

 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

‘ବଗାଟିଏ ବେଶ ବଗାଟିଏ ବରସନ କାଡଷ’ (One Nation One Ration Card) 

େୟେସ୍ଥାକୁ ରାଜୟର ୧୦ ହଜାର ୫ ଶହ ୭୮ ବଗାଟି ସଲୁଭ ମଲୂୟ ବୋକାନବର ଚଳିେ େଷଷ ଜୁଲାଇ ମାସ 

29 ୋରିଖ୍ ଠାରୁ କାଯଷୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ ବାରା, ଜାେୀୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ଆଇନ ଓ ରାଜୟ 

ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ବଯାଜନାବର ଅନ୍ତଷଭୁକ୍ତ ପଜୀକୃେ ହିୋଧକିାରୀମାବନ ଏହି େୟେସ୍ଥାବର ଅନ୍ତଷଭୁକ୍ତ ସଲୁଭ 

ମଲୂୟ ବୋକାନ ମଧ୍ୟରୁ ବଯବକୌଣସି ବୋକାନରୁ ୋଙ୍କର ମାସିକ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବନଇ ପାରିବେ।  

ଏହି େୟେସ୍ଥା ଲାଗ ୁବହୋ ଦ୍ଵାରା ଜାେୀୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ଆଇନ ଅନୁସାବର ୋଲିକାଭୁକ୍ତ 

ଜବଣ ହିୋଧକିାରୀ ବେଶର ବଯବକୌଣସି ରାଜୟବର ଏହି ସେୁିଧା ଦ୍ଵାରା ଉପକୃେ ବହାଇପାରିବେ ଓ 

ରାଜୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ବଯାଜନାବର ଅନ୍ତଷଭୁକ୍ତ ଜବଣ ହିୋଧକିାରୀ ରାଜୟର ବଯବକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାବର ଏହି 

ସେୁିଧା ପାଇପାରିବେ।  

 

ଦଗାଶ୍ାଳା ନମିଧାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ 



ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୯୩୫ - ଶ୍ରୀ ଆେତିୟ ମାଢୀ 

ପ୍ରଶ୍ନ 

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 

ମାଲକାନଗିରି ଜଲି୍ଲାଦର ଦକଦତାଟ ିଦଗାଶ୍ାଳା ନମିଧାଣ ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ 

ଅଛ ି ଓ ଏହାର କାଯଧୟକାରୀତା ପାଇ ଁ କଣ ପେଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛ;ି 
ଏହାର ବତ୍ତଧମାନ ସ୍ଥିତ ିକଣ ? 

➢ ଉତ୍ତର 
➢ ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ    

 ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
➢ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 
➢ ରାଜୟରର ରବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରଗାଶାଳା ଗଠନ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବିା ପାଇଁ ଚଳତି 

ବଷ୍ରର ନୂତନ ରଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ ି। ଏହ ିରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ଅତକିମରର 

୫୦ ରଗାଟ ି ବୁଲା ଓ ଅସହାୟ ଗାଈରଗାରୁଙୁ୍କ ଆେୟ ରଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଷି୍ଠା 
କରାଯାଉଥିବା ରଗାଶାଳା ନମିରେ ବନିରିଯାଗ କରାଯାଉଥିବା ଅଥ୍୍ର ୯୦ ଶତକଡା 
(ସବ୍ାଧିକ  ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯ୍ୟେ) ଆଥ୍କି ସହାୟତା ରଯାଗାଇରଦବାର ବୟବସ୍ଥା 
ରହଛି ି । ରକୌଣସ ି ରବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସବ୍ାଧିକ ୧୫୦ ରଗାଟ ି ଅସହାୟ 

ଗାଈରଗାରୁଙ୍କ ପାଇଁ ରଗାଶାଳା ନମି୍ାଣ କରପିାରବି ଓ ଆଥ୍କି ସହାୟତା ପାଇପାରରିବ। 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ଚାହିଦା ତୁଳନାରର ସାର ର ାଗାଣ 

ଅଣ େରକ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୯୩୩: ଶ୍ରୀ ରସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କରି କହିବେ କି:- ଖ୍ରିଫ ଋେୁବର ରାଜୟବର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ରାସାୟନିକ ସାରର ହାରାହାରି ଚାହିୋ ବକବେ ଓ ବସହ ି

େୁଳନାବର ଚଳିେ ଖ୍ରିଫବର ଏ ପଯଷୟନ୍ତ ବକବେ ସାର ବଯାଗାଯାଇଛି ; ସାର ସଙ୍କଟ େୂର ନିମବନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ 

ପେବେପ କଣ? 

ଉତ୍ତର 



ଡା. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ , କଷିୃ ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ: –   

ଚଳିେ ଖ୍ରିଫବର ଆମ ରାଜୟବର େିଭିନଷ ରାସାୟନିକ ସାର ଯର୍ଥା  ୪,୦୦,୦୦୦ ବମଟ୍ରକି ଟନ ୟୁରିଆ, 

୨,୦୦,୦୦୦ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଡି.ଏ.ପି., ୧,୦୦,୦୦୦ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଏମ.ଓ.ପି ଓ ୨,୦୦,୦୦୦ ବମଟ୍ରିକ ଟନ 

ଏନ.ପି.ବକ. ସାରର ହାରାହାରି ଚାହିୋ ରହିଛି I ଏହାର ଜଲି୍ଲାୱାରୀ େର୍ଥୟ ସାରଣୀ-୧ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା I 

ବସହି େୁଳନାବର ଚଳିେ ଖ୍ରିଫବର ଏ ପଯଷୟନ୍ତ ଅର୍ଥଷାେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବଶଷ ସଦୁ୍ଧା ୨,୨୫,୩୦୦ ବମଟ୍ରିକ ଟନ 

ୟୁରିଆ, ୧,୪୧,୫୭୫ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଡି.ଏ.ପି., ୫୩,୨୮୬ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଏମ.ଓ.ପି ଓ ୧,୫୧,୨୦୦ ବମଟ୍ରିକ ଟନ 

ଏନ.ପି.ବକ. ସାର ବଯାଗାଯାଇଛି I  ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବଶଷ ସଦୁ୍ଧା ଆେଶୟକ ସାରର ପରିମାଣ ଓ ବଯାଗାଣ 

ପରିମାଣ ସାରଣୀ- ୨ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା I 

ରାଜୟବର ରାସାୟନିକ ସାର ସଙ୍କଟ େୂର ନିମବନ୍ତ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିମ୍ ନଲିଖ୍େି ପେବେପ ମାନ 

ନିଆଯାଇଅଛି  ବଯପରିକି; 

➢ ରାଜୟବର ସମସ୍ତ ଅଂଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙୁ୍କ ସଠିକ ସମୟବର ଓ ସଠିକ ମଲୂୟବର ଚାହିୋ ମେୁାେକ 

େିଭିନଷ ରାସାୟନିକ ସାର ଓଡଶିା ରାଜୟ ସମୋୟ େିପଣନ ମହାସଂଘ ଲିିଃ (OSCMFL) ଓ ଓଡିଶା ରାଜୟ 

କୃଷି ଶଳି୍ପ ନିଗମ ଲିିଃ (OAICL) ମାଧ୍ୟମବର ବଯାଗାଇ ବେୋପାଇ ଁଯର୍ଥାକ୍ରବମ ୯୦ ବକାଟି ଓ ୧୦ ବକାଟ ି

ଟଙ୍କାର ଆେତ୍ତଷନ ପାଣ୍ଠ ି (Corpus fund) ର େୟେସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି I ଏହା େୟେୀେ ଚଳିେ ଖ୍ରିଫ 

ଋେୁବର ୟୁରିଆ ସାର େୟେହାରର େିବରାଟ ସମୟବର (Peak consumption period) ଅଭାେ 

େୂରୀକରଣ ପାଇ ଁଏହି େୁଇ ରାଜୟ ସାର ସଂଗ୍ରହ ସଂସ୍ଥା (OSCMFL & OAICL) ମାଧ୍ୟମବର ଜାନୁଆରୀ 

ମାସ ରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟବର ୨ ଲେ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ସାର ଆଗଆୁ ମହଜୁେ  ରଖ୍େିା ପାଇ ଁ

(Prepositioning) ଅେିରିକ୍ତ ପରିେହନ ଓ ଭଣ୍ଡାରଣ ଖ୍ଚଷ ୋେେକୁ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ପିଛା ୨୫୦ ଟଙ୍କା 

ହିସାେବର ବମାଟ ୬ ବକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାେଧାନ ରହିଛି I ଏହି ଖ୍ଚଷ ସୀମାକୁ ଟନ ପ୍ରେି ୨୫୦ ଟଙ୍କା ରୁ ୩୭୫ 

ଟଙ୍କା କୁ େୃଦି୍ଧ କରିୋର ପ୍ରସ୍ତାେ ସରକାରଙ୍କର େିଚାରାଧୀନ ରହିଅଛି I ଏହି ବଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର  ଚଳିେ 

େଷଷ ଜାନୁଆରୀ ରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟବର ୨,୦୦,୦୦୦ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ସାର ଆଗଆୁ ମହଜେୁ 

କରିୋର ଲେ ଧାଯଷୟ କରାଯାଇର୍ଥବିଲ ମଧ୍ୟ ରାଜୟକୁ ୟୁରିଆ ସାରର ନିଅଣ୍ଟ ବଯାଗାଣ ବହେୁ େିଭିନଷ 

ଜିଲ୍ଲାବର ବକେଳ ୯୫,୮୩୨ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ସାର ପେୂଷ ମହଜୁେ କରାଯାଇପାରିଛି ଏେଂ ଏହାର 

ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ େର୍ଥୟ ସାରଣୀ-୩ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା I 

➢ ରାଜୟର ଅେଶୟକୋ ଅନୁଯାଇ ସାର ବଯାଗାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ିେି କରିୋ ପାଇ ଁରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ପେରୁ 

େିଭାଗୀୟ ସଚେି ଓ କୃଷି ଉତ୍ପାେନ କମିସନର ଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ସାର େିଭାଗ କୁ ୋରମ୍ବାର ଅନୁବରାଧ 

କରିଛନି୍ତ I ଏହା େୟେୀେ ରାଜୟର ମାନୟେର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଓଡ଼ଶିାର ମାନୟେର 

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ମାନୟେର ସାର ଓ ରସାୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଏହି ୋେେବର େୟକି୍ତଗେ 

ହସ୍ତବେପ କରି ରାଜୟକୁ ପେୂଷ ମାସ ଗଡିୁକର ନିଅଣି୍ଟଆ ପରିମାଣ ସହିେ ଆେଶୟକ ମେୁାେକ ସାର 

ବଯାଗାଇ ବେୋ ପାଇ ଁଅନୁବରାଧ କରିଛନି୍ତ I  

କ୍ରମଶଃ... ପଷୃ୍ଠା/୨ 

-୨- 



➢ ରାଜୟବର ସାର ଚାହିୋ ଓ ବଯାଗାଣ ବର ଅନ୍ତର (Demand & Supply gap) ର ସବୁଯାଗ ବନଇ 

ବଯପରି ବକୌଣସି େୟକି୍ତ କଲାେଜାରୀ ଓ ବେଆଇନି ମହଜଦିୁ୍ଦକରଣ (Black marketing & Hoarding) 

କରିପାରିବେ ନାହି ଁ ବସର୍ଥ ିପାଇ ଁଆେଶୟକୀୟ କାଯଷୟାନୁଷ୍ ଠାନ ପାଇ ଁପ୍ରେି ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥର ବର ଏେଂ 

ରାଜୟ ସ୍ଥରବର (୦୬ ଟି) ମଧ୍ୟ Enforcement squad ଗଠନ କରାଯାଇଛି I ଅେୟାେଧ ିଏହ ି squad 

୬,୧୩୬ ଟି Dealer points ପରିେଶଷନ କରିୋ ସଂବଗ ୨,୧୫୪ ଟି କାରଣ େଶଷାଅ ବନାଟିସ ଏେଂ ୧୫ ଟ ି

େିକ୍ରୟ େନ୍ଦ ବନାଟିସ ଜାରି କରିଛନି୍ତ I ଏେେେୟେୀେ ୪୧ ଟ ିLicense suspend କରାଯାଇଛି ଏେଂ ୦୯ 

ଟି License ରଦ୍ଧ କରାଯାଇଅଛି I 

 

ଷ୍ଟାଫ ଅଭାବରୁ ଦଲାକମାଦନ ଦସବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି 
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୯୩୬ - ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ କହରଁ 
ପ୍ରଶ୍ନ 

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 

କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ଲାଦର ବଭିିନ୍ନ ବଲକଦର ଦଭଦଟନାରୀ ଷ୍ଟାଫ ନାହାେ,ି ଷ୍ଟାଫ ଅଭାବ 

ଏପରିକ ିଦଲାକମାନଙ୍କର ଦସବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି ଦହଉଥିବା ଦବଦଳ ଅନୟ 

ପଦଟ ବୟାଙ୍କମାଦନ ଗାଇଦଛଳ ି ପ୍ରଭୁତ ି ଚାଷ କରିବା ପାଇ ଁ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଋଣ 

ଦେଉନଥିବାରୁ ସରକାର ଏହା ଉପଦର ବଚିାର କର ିପେଦକ୍ଷପ ଦନଦବ କ ି? 
ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ    

 ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 
କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ଲାରର ୨୦ ଟ ିପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସ୍ାଳୟ ଓ ୮୧ ଟ ିପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟକ ରକନ୍ଦ୍ର 

କାଯ୍ୟ କରୁଅଛ ି । ୪୯ ଟ ିମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସ୍କ ଓ ୧୦୪ ଟ ିମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ 

ପ୍ରାଣୀଧନ ନରିୀକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୩୯ ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସ୍କ ଓ ୭୫ ଜଣ ପ୍ରାଣୀଧନ 

ନରିୀକ୍ଷକ କାଯ୍ୟରତ ଅଛେ।ି ଏହାର ଏକ ତାଲିକା ପରିଶ୍ିଷ୍ଟ-କ ରର ପ୍ରଦାନ 

କରାଗଲା।  



 ଖ୍ାଲିଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସ୍ାଳୟ ଓ ପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟକ ରକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକିର କାଯ୍ୟ ନକିଟସ୍ଥ 

ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସ୍କ ଓ ପ୍ରାଣୀଧନ ନରିୀକ୍ଷକ ତୁଲାଉଛେ।ି ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ୧୨ ରଗାଟ ି

ଭ୍ରମୟମାଣ ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସ୍ା ରକନ୍ଦ୍ର (MVU) ମାଧ୍ୟମରର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ଜରୁରୀକାଳୀନ 

ଚକିତି୍ସ୍ା ରସବା ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଅଛ ି।  
ବୟାଙ୍କରୁ ସୁବଧିାରର ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବଲକ ସ୍ତରରର BLBC, ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରରର DLCC 
ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରରର SLBC ଦ୍ୱାରା ନୟିମିତ ବୟବଧାନରର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛ ି। ଏହ ି
ସମୀକ୍ଷା ରବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରର ବୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼କି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରର ଋଣ ରଦବା ପାଇଁ 
ନରିର୍ଦ୍୍ଶ ଦଆିଯାଉଅଛ ି।   



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ 
Block wise position of different posts in Kandhamal District  

Sl 

No. 

Name of the 

Block 

Name of the 

Institution 

Name of the 

Post 

Sanction 

Strength 

Men In 

Position VACANCY 

1 Phulbani SDVO, Office  SDVO 1 1 0 

2 Phulbani SDVO, Office  Sectio Officer 1 0 1 

3 Phulbani SDVO, Office  Junior Asst. 1 1 0 

4 Phulbani SDVO, Office  ASO 1 1 0 

5 Phulbani SDVO, Office  Currior 1 0 1 

6 Phulbani AIPDC, Phulbani L.I. 1 1 0 

7 Phulbani DVH, Phulbani AVAS 1 0 1 

8 Phulbani DVH, Phulbani AVAS MVU 1 1 0 

9 Phulbani DVH, Phulbani VT 1 0 1 

10 Phulbani DVH, Phulbani L.I. 1 0 1 

11 Phulbani DVH, Phulbani Peon 1 1 0 

12 Phulbani DVH, Phulbani Cowkidar 1 1 0 

13 Phulbani LAC, Tudipaju L.I. 1 1 0 

14 Phulbani LAC, Tudipaju Attendant 1 1 0 

15 Phulbani LAC, Gumagarh L.I. 1 1 0 

16 Phulbani LAC, Gumagarh Attendant 1 0 1 

17 Phulbani LAC, Bisipada L.I. 1 1 0 

18 Phulbani LAC, Katringia L.I. 1 1 0 

19 Phulbani LAC, Keredi L.I. 1 0 1 

20 Phulbani LAC, Minia L.I. 1 1 0 

21 Phulbani LAC, Talapada L.I. 1 1 0 

22 Phulbani LAC, Talapada Attendant 1 1 0 

23 Phulbani LAC, Dadki L.I. 1 1 0 

24 Khajuripada VD, Khajuripada BVO 1 1 0 

25 Khajuripada VD, Khajuripada AVAS 1 0 1 

26 Khajuripada VD, Khajuripada AVAS, MVU 1 1 0 

27 Khajuripada VD, Khajuripada VT 1 1 0 

28 Khajuripada VD, Khajuripada L.I. 1 0 1 

29 Khajuripada VD, Khajuripada Cowkidar 1 1 0 

30 Khajuripada VD, Khajuripada Peon 1 1 0 

31 Khajuripada LAC, Dalapada L.I. 1 1 0 

32 Khajuripada LAC, Adasipada L.I. 1 1 0 

33 Khajuripada LAC, Adasipada Attendant 1 0 1 

34 Khajuripada LAC, Arapaju L.I. 1 1 0 

35 Khajuripada LAC, Arapaju Attendant 1 1 0 

36 Khajuripada LAC, Gudari L.I. 1 1 0 

37 Khajuripada LAC, Gudari Attendant 1 0 1 

38 Khajuripada LAC, Dutipada L.I. 1 1 0 

39 Khajuripada LAC, Dutipada Attendant 1 0 1 

40 Khajuripada LAC, Barikumpa L.I. 1 0 1 

41 Khajuripada LAC, Barikumpa Attendant 1 0 1 

42 Khajuripada LAC, Sudrukumpa L.I. 1 1 0 

43 Khajuripada LAC, Sudrukumpa Attendant 1 0 1 

44 Khajuripada LAC, Bilabadi L.I. 1 1 0 



45 Khajuripada LAC, Bilabadi Attendant 1 0 1 

46 Phiringia VD, Phiringia BVO 1 1 0 

47 Phiringia VD, Phiringia AVAS 1 1 0 

48 Phiringia VD, Phiringia AVAS, MVU 1 1 0 

49 Phiringia VD, Phiringia L.I. 1 0 1 

50 Phiringia VD, Phiringia Chowkidar 1 1 0 

51 Phiringia VD, Phiringia Peon 1 0 1 

52 Phiringia LAC, Pobingia L.I. 1 1 0 

53 Phiringia LAC, Nuapadar L.I. 1 1 0 

54 Phiringia LAC, Kasinipadar L.I. 1 1 0 

55 Phiringia LAC, Bandhagarh L.I. 1 1 0 

56 Phiringia LAC, Bandhagarh Attendant 1 1 0 

57 Phiringia LAC, Sadingia L.I. 1 1 0 

58 Phiringia LAC, Kelapada L.I. 1 0 1 

59 Phiringia LAC, Kelapada Attendant 1 0 1 

60 Phiringia VD, Gochhapada VAS 1 1 0 

61 Phiringia VD, Gochhapada L.I. 1 0 1 

62 Phiringia VD, Gochhapada Peon 1 1 0 

63 Phiringia VD, Gochhapda Chowkidar 1 0 1 

64 Phiringia LAC, Balandapada L.I. 1 1 0 

65 Phiringia LAC, Balandapada Attendant 1 0 1 

66 Phiringia LAC, Kerandibali L.I. 1 1 0 

67 Phiringia LAC, Salaguda L.I. 1 1 0 

68 Phiringia LAC, Polabrudi L.I. 1 0 1 

69 Phiringia LAC, Pairaju L.I. 1 0 1 

70 Baliguda SDVO office S.D.V.O. 1 1 0 

71 Baliguda SDVO office Section Officer 1 1 0 

72 Baliguda SDVO office Senior Assistant 1 1 0 

73 Baliguda SDVO office Junior Assistant 1 0 1 

74 Baliguda SDVO office Junior Assistant 1 0 1 

75 Baliguda SDVO office A.S.O. 1 0 1 

76 Baliguda SDVO office Driver 1 0 1 

77 Baliguda SDVO office L.I. 1 0 1 

78 Baliguda SDVO office L.I. 1 0 1 

79 Baliguda SDVO office L.I. 1 0 1 

80 Baliguda SDVO office L.I. 1 0 1 

81 Baliguda SDVO office Peon 1 0 1 

82 Baliguda SDVO office Choukidar 1 0 1 

83 Baliguda V.H.,Baliguda B.V.O. 1 1 0 

84 Baliguda V.H.,Baliguda A.V.A.S. 1 1 0 

85 Baliguda V.H.,Baliguda A.V.A.S.,M.V.U 1 1 0 

86 Baliguda V.H.,Baliguda V.S.A.S. 1 1 0 

87 Baliguda V.H.,Baliguda V.T. 1 0 1 

88 Baliguda V.H.,Baliguda Peon 1 0 1 

89 Baliguda V.H.,Baliguda Choukidar 1 0 1 

90 Baliguda V.H,Balliguda M.V.U.Attendant 1 1 0 

91 Baliguda V.D.,Barakhama V.A.S. 1 1 0 

92 Baliguda V.D.,Barakhama L.I. 1 0 1 

93 Baliguda V.D.,Barakhama Attendant 1 1 0 

94 Baliguda L.A.C.,Bataguda C.L.I. 1 1 0 

95 Baliguda L.A.C.,Bataguda Cont. Attendant 1 1 0 



96 Baliguda L.A.C.,Rutungia C.L.I. 1 1 0 

97 Baliguda L.A.C.,Rutungia Cont. Attendant 1 0 1 

98 Baliguda L.A.C.,Khamankhol C.L.I. 1 1 0 

99 Baliguda L.A.C.,Sudra L.I. 1 1 0 

100 Baliguda L.A.C.,Kutikia C.L.I. 1 1 0 

101 Baliguda L.A.C.,Sindrigaon L.I. 1 1 0 

102 Kotagada V.D.,Kotagarh B.V.O. 1 0 1 

103 Kotagada V.D.,Kotagarh A.V.A.S. 1 0 1 

104 Kotagada V.D.,Kotagarh A.V.A.S.,M.V.U 1 1 0 

105 Kotagada V.D.,Kotagarh V.T. 1 0 1 

106 Kotagada V.D.,Kotagarh Peon 1 1 0 

107 Kotagada L.A.C., Durgapanga L.I. 1 1 0 

108 Kotagada L.A.C., Durgapanga Attendant 1 0 1 

109 Kotagada L.A.C., Srirampur L.I. 1 1 0 

110 Kotagada L.A.C., Subarnagiri L.I. 1 1 0 

111 Kotagada L.A.C., Ora C.L.I. 1 1 0 

112 Tumudibandha V.D.Tumudibandha B.V.O. 1 1 0 

113 Tumudibandha V.D.Tumudibandha A.V.A.S. 1 0 1 

114 Tumudibandha V.D.Tumudibandha A.V.A.S.,M.V.U 1 1 0 

115 Tumudibandha V.D.Tumudibandha V.T. 1 0 1 

116 Tumudibandha V.D.Tumudibandha Peon 1 0 1 

117 Tumudibandha V.D Tumudibandha M.V.U.Attendant 1 1 0 

118 Tumudibandha V.D.,Belghar V.A.S. 1 0 1 

119 Tumudibandha V.D.,Belghar VT 1 1 0 

120 Tumudibandha V.D.,Belghar Peon 1 1 0 

121 Tumudibandha L.A.C.,Mundigarh L.I. 1 1 0 

122 Tumudibandha L.A.C.,Mundigarh Attendant 1 0 1 

123 Tumudibandha L.A.C.,Kurtamgarh L.I. 1 1 0 

124 Tumudibandha L.A.C.,Kurtamgarh Cont. Attendant 1 0 1 

125 Tumudibandha L.A.C.,Bhandarangi C.L.I. 1 1 0 

126 Tumudibandha L.A.C.,Bhandarangi Attendant 1 0 1 

127 Tumudibandha L.A.C.,Jhiripani C.L.I. 1 1 0 

128 Tumudibandha L.A.C,Guma L.I. 1 1 0 

129 K.NUAGAON V.D.,K.Nuagaon B.V.O. 1 1 0 

130 K.NUAGAON V.D.,K.Nuagaon A.V.A.S. 1 0 1 

131 K.NUAGAON V.D.,K.Nuagaon A.V.A.S.,M.V.U 1 1 0 

132 K.NUAGAON V.D.,K.Nuagaon L.I. 1 1 0 

133 K.NUAGAON V.D.,K.Nuagaon M.V.U.Attendant 1 1 0 

134 K.NUAGAON V.D.,K.Nuagaon Choukidar 1 0 1 

135 K.NUAGAON L.A.C.,Mahasingi L.I. 1 1 0 

136 K.NUAGAON L.A.C.,Mahasingi Cont. Attendant 1   1 

137 K.NUAGAON L.A.C.,Kudutuli C.L.I. 1 1 0 

138 K.NUAGAON L.A.C.,Kudutuli Attendant 1   1 

139 K.NUAGAON L.A.C.Gunjibadi L.I. 1 1 0 

140 K.NUAGAON L.A.C.,Chanchedi C.L.I. 1 1 0 

141 K.NUAGAON L.A.C.,Sirtiguda C.L.I. 1 1 0 

142 K.NUAGAON V.D.,Sarangada V.A.S. 1 1 0 

143 K.NUAGAON V.D.,Sarangada L.I. 1 0 1 

144 K.NUAGAON V.D.,Sarangada Choukidar 1 0 1 

145 K.NUAGAON L.A.C.,Bandaguda L.I. 1 0 1 

146 DARINGIBADI V.D.,Daringbadi B.V.O. 1 0 1 



147 DARINGIBADI V.D.,Daringbadi A.V.A.S. 1 1 0 

148 DARINGIBADI V.D.,Daringbadi A.V.A.S.,M.V.U 1 1 0 

149 DARINGIBADI V.D.,Daringbadi V.T. 1 0 1 

150 DARINGIBADI V.D.,Daringbadi Peon 1 1 0 

151 DARINGIBADI V.D.,Daringbadi Choukidar 1 0 1 

152 DARINGIBADI L.A.C.,Dasingbadi L.I. 1 1 0 

153 DARINGIBADI L.A.C.,Bhramarbadi C.L.I. 1 1 0 

154 DARINGIBADI L.A.C.,Simonbadi C.L.I. 1 1 0 

155 DARINGIBADI L.A.C.,Simonbadi Attendant 1 0 1 

156 DARINGIBADI L.A.C.,Budaguda L.I. 1 1 0 

157 DARINGIBADI L.A.C.,Budaguda Attendant 1 0 1 

158 DARINGIBADI L.A.C.,Badabanga C.L.I. 1 1 0 

159 DARINGIBADI L.A.C.,Tillory L.I. 1 1 0 

160 DARINGIBADI L.A.C.,Sonepur C.L.I. 1 0 1 

161 DARINGIBADI V.D.,Brahmanigaon V.A.S. 1 1 0 

162 DARINGIBADI V.D.,Brahmanigaon L.I. 1 0 1 

163 DARINGIBADI V.D.,Brahmanigaon Peon 1 0 1 

164 DARINGIBADI L.A.C.,Katingia L.I. 1 1 0 

165 DARINGIBADI L.A.C.,Gadapur L.I. 1 1 0 

166 DARINGIBADI L.A.C.,Hatimunda C.L.I. 1 1 0 

167 RAIKIA V.D.Raikia B.V.O. 1 1 0 

168 RAIKIA V.D.,Raikia A.V.A.S. 1 0 1 

169 RAIKIA V.D.,Raikia A.V.A.S.,M.V.U 1 1 0 

170 RAIKIA V.D.,Raikia Choukidar 1 1 0 

171 RAIKIA V.D.,Raikia L.I. 1 1 0 

172 RAIKIA L.A.C.,Sugudabadi L.I. 1 1 0 

173 RAIKIA L.A.C.,Sugudabadi Attendant 1 0 1 

174 RAIKIA L.A.C.,Petapanga L.I. 1 0 1 

175 RAIKIA L.A.C.,Petapanga Attendant 1 0 1 

176 RAIKIA L.A.C.,Gumamaha L.I. 1 1 0 

177 RAIKIA L.A.C.,Manikeswar C.L.I. 1 1 0 

178 RAIKIA V.D.,Indragada V.A.S. 1 1 0 

179 RAIKIA V.D.,Indragada L.I. 1 0 1 

180 RAIKIA V.D.,Indragada Choukidar 1 1 0 

181 RAIKIA L.A.C.,Ranaba C.L.I. 1 1 0 

182 RAIKIA L.A.C.,Ranaba Attendant 1 0 1 

183 RAIKIA L.A.C.Korada L.I. 1 1 0 

184 G.UDAYAGIRI V.H.,G.Udayagiri B.V.O. 1 0 1 

185 G.UDAYAGIRI V.H.,G.Udayagiri A.V.A.S. 1 1 0 

186 G.UDAYAGIRI V.H.,G.Udayagiri A.V.A.S.,M.V.U 1 1 0 

187 G.UDAYAGIRI V.H.,G.Udayagiri C.L.I. 1 1 0 

188 G.UDAYAGIRI V.H.,G.Udayagiri Peon 1 1 0 

189 G.UDAYAGIRI V.H.,G.Udayagiri Choukidar 1 0 1 

190 G.UDAYAGIRI L.A.C.,Talarimaha L.I. 1 1 0 

191 G.UDAYAGIRI L.A.C.,Lingagada L.I. 1 1 0 

192 G.UDAYAGIRI L.A.C.,Lingagada Attendant 1 0 1 

193 G.UDAYAGIRI L.A.C.,Kalinga L.I. 1 1 0 

194 G.UDAYAGIRI L.A.C.,Sudhipada L.I. 1 1 0 

195 G.UDAYAGIRI L.A.C.,Rattingia L.I. 1 0 1 

196 TIKABALI V.D.,Tikabali B.V.O. 1 0 1 

197 TIKABALI V.D.,Tikabali A.V.A.S. 1 0 1 



198 TIKABALI V.D., Tikabali A.V.A.S.,M.V.U 1 1 0 

199 TIKABALI V.D., Tikabali V.T. 1 0 1 

200 TIKABALI V.D.,Tikabali Choukidar 1 1 0 

201 TIKABALI L.A.C.,Koinhar L.I. 1 1 0 

202 TIKABALI L.A.C.,Pikaradi L.I. 1 1 0 

203 TIKABALI L.A.C.,Pikaradi Attendant 1 0 1 

204 TIKABALI V.D.,Paburia V.A.S. 1 0 1 

205 TIKABALI V.D.,Paburia L.I. 1 0 1 

206 TIKABALI V.D.,Paburia Attendant 1 1 0 

207 TIKABALI L.A.C.,Gutingia L.I. 1 1 0 

208 TIKABALI L.A.C.,Gardingia V.T. 1 1 0 

209 TIKABALI L.A.C.,Gadaguda L.I. 1 1 0 

210 CHAKAPAD V.D.,Possara B.V.O. 1 1 0 

211 CHAKAPAD V.D.,Possara A.V.A.S. 1 1 0 

212 CHAKAPAD V.D.,Possara A.V.A.S.,M.V.U 1 0 1 

213 CHAKAPAD V.D.,Possara V.T. 1 0 1 

214 CHAKAPAD V.D.,Possara Peon 1 0 1 

215 CHAKAPAD L.A.C.,Chakapad V.T. 1 1 0 

216 CHAKAPAD L.A.C.,Brahmanpad V.T. 1 1 0 

217 CHAKAPAD L.A.C.,Brahmanpad Attendant 1 0 1 

218 CHAKAPAD L.A.C.,Chahali C.L.I. 1 0 1 

219 CHAKAPAD L.A.C.,Kakharujhola C.L.I. 1 1 0 

220 CHAKAPAD V.D.,Sankarakhol V.A.S. 1 1 0 

221 CHAKAPAD V.D.,Sankarakhol L.I. 1 0 1 

222 CHAKAPAD V.D.,Sankarakhol Choukidar 1 0 1 

223 CHAKAPAD L.A.C.,Beheragaon V.T. 1 1 0 

224 CHAKAPAD L.A.C.,Bapalmendi L.I. 1 1 0 

225 CHAKAPAD L.A.C.,Linepada L.I. 1 1 0 

      TOTAL 225 136 89 

 ତାରିଖ-୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ଉନ୍ନତ ମାନର  ବହିନ ଓ ସାର ର ାଗାଣ  

ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା॰ ୯୩୭: ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କହରଁ:- କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାବର ଚାଷୀଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ 

ଉଚିେ ସମୟବର ଆେଶୟକ ପରିମାଣବର ୟୁରିଆ ସାର, ବଜୈେିକ ସାର, 

ଉନ୍ନେମାନର େିହନ, କୀଟନାଶକ ଇେୟାେି ସଲୁଭ ମଲୂୟବର ବଯାଗାଇୋ ପାଇ ଁ

ସରକାର ପେବେପ ବନୋ ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ବଯପରି େୃଦି୍ଧ ପାଇେ 

ବସର୍ଥପିାଇ ଁଅର୍ଥଷକାରୀ ଫସଲ ଚାଷୀ କରିୋ ପାଇ ଁବଟ୍ରନିଂ ଓ ସବଚେନୋ କାଯଷୟ ପ୍ରେି 

ପଞ୍ଚାୟେବର କରିୋ ପାଇ ଁପେବେପ ବନବେ କ;ି ଗରୀେ ଭୂମିହିନ ଭାଗଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 

ସେସିଡ଼ିବର ଏେଂ ଋଣଆକାରବର ଆଧନୁିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାେି ବଯାଗାଇୋ ପାଇ ଁ

ପେବେପ ବନବେ କି ?  

                                                 ଉତ୍ତର  



ଡଃ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାବର 

ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ ଉଚିେ ସମୟବର ଆେଶୟକ ପରିମାଣବର ୟୁରିଆ ସାର, 

ବଜୈେିକ ସାର, ଉନ୍ନେମାନର େିହନ େର୍ଥା କୀଟନାଶକ ସଲୁଭ ମଲୂୟବର ସରକାରୀ 

େୀକୃେୀ ପ୍ରାପ୍ତ େିବକ୍ରୋଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର ବଯାଗାଇ େିଆଯାଉଅଛି । ଏେେ େୟେୀେ େିଭିନ୍ନ 

ବଯାଜନା ଅନ୍ତଗଷେ ପ୍ରେଶଷନ ବେତ୍ର ମାଧ୍ୟମବର ଆେଶୟକୀୟ େିହନ, ବଜୈେିକ ସାର, 

କୀଟନାଶକ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାେ ିଶେକଡା ୫୦% ରିହାେିବର (ସିଧାସଳଖ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ଖ୍ାୋକୁ 

ରିହାେି ହସ୍ତାନ୍ତର) ବଯାଗାଇ େିଆଯାଉଛି । ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ େୃଦି୍ଧ ଓ ଅର୍ଥଷକାରୀ ଫସଲ ଚାଷ 

କରିୋ ପାଇ ଁେିଭିନ୍ନ ବଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର ( ATMA, NFSM, STATE PLAN, OMM, 

PKVY ) ପ୍ରଶେିଣ ଓ ସବଚେନୋ କାଯଷୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର 

ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ରିହାେିବର ଏେଂ ଋଣଆକାରବର ଆଧନୁିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାେି Submission 

in Agricultural Mechanisation ଓ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉବେୟାଗ ବଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର 

ବଯାଗାଇ େିଆଯାଇଛି ।   
୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

 

ସଠିକ ରୂରପ ର ାଗୟ ଓ ଅର ାଗୟ ହିତାଧକିାରୀ ଚୟନ  
 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୯୩୮ : ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କହରଁ : ଖାଦୟ ର ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିରବକି :-  କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାବର ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ ବକବେ ଜଣ ହିୋଧକିାରୀ ରାସନ କାଡଷ 

ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ବଯାଜନାବର ପାଇଛନି୍ତ ଓ ଆଉ ବକବେ ପାଇୋ ପାଇ ଁ ଆବେେନ କରି େହୁେ େିନ 

ବହଲା ଅବପୋବର ଅଛନି୍ତ କହିବେ କି ; ଅବପୋ କରିର୍ଥେିା ପରିୋରକୁ ବକବେ ସଦୁ୍ଧା ରାସନ କାଡଷ 
ମିଳିେ କହିବେ କି ; ରାସନ କାଡଷ ପାଇର୍ଥେିା ହିୋଧକିାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକବେ ଜଣ ବଯାଗୟ 
ହିୋଧକିାରୀ ଓ ଆଉ ବକବେଜଣ ଅବଯାଗୟ ହିୋଧକିାରୀ ଅଛନି୍ତ ସରକାର ଜାଣେିା ପାଇ ଁ ପେବେପ 

ବନଇ ପ୍ରକୃେ ଗରିେ ବଯାଗୟ ହିୋଧକିାରୀ ଜବଣ ବହବଲେି ବଯପରି ୋେ ନପଡନ୍ତି ବସର୍ଥପିାଇ ଁ

ସରକାର େୃଷି୍ଟ ବେବେ କି ? 
 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାବର ୋ ୩୧.୦୮.୨୦୨୧ ରିଖ୍ ସଦୁ୍ଧା ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ବଯାଜନାବର ୧,୮୧,୮୪୮ 

ପରିୋରର ୬,୫୮,୬୮୧ ଜଣ ହିୋଧକିାରୀ ବଯାଜନାଭୁକ୍ତ ବହାଇଛନି୍ତ। ୨୦୨୧ ମସିହା ଜୁନ ମାସ ୩୦ 

ୋରିଖ୍ ସଦୁ୍ଧା ଏହି ଜିଲ୍ଲାବର ୩୮୧ ବଗାଟି ଆବେେନ ହସ୍ତଗେ ବହାଇର୍ଥେିା ବେବଳ ୨୬୪ ବଗାଟି 

ଆବେେନ ବଯାଗୟ େିବେଚିେ ବହୋ ପବର ନୂେନ କାଡଷ ପାଇଛନି୍ତ। 

 ପେୂଷରୁ ପ୍ରୋନ କରାଯାଇର୍ଥେିା ରାସନ କାଡଷବର ଆଉ ୨,୪୦୮ ଜଣ ନୂେନ ହିୋଧକିାରୀଙୁ୍କ 

ବଯାଗ କରିୋ ନିମବନ୍ତ ଆେଶୟକୀୟ େର୍ଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଓ ବସମାନଙୁ୍କ ସାମିଲ କରିୋ ପାଇ ଁ

ପେବେପ ନିଆଯାଉଅଛି।  



ଖ୍ାଦଯ ସୁରକ୍ଷା ରଯାଜନାରର ରକ୍ଷତ୍ର ଅଧିକାରୀ ମାରନ ନଦି୍ଧ୍ାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦେ 

କର ିରଯାଗୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଆରବଦନକାରୀଙୁ୍କ ସାମିଲ କରଥି୍ାେ।ି ଏହ ିରଯାଜନାରୁ ବଞ୍ଚତି ରକୌଣସି ରଯାଗୟ ବୟକି୍ତ ଅଥ୍ବା 

ପରବିାର କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ଲାର ବଲକ ଓ ରପୌରାଞ୍ଚଳରର ରଖ୍ାଲାଯାଇଥିବା ରରସନ କାଡ ୍ପରିଚାଳନା (RCMS) ରକନ୍ଦ୍ର 

ଅଥ୍ବା ଏହ ିବଭିାଗ ରୱବସାଇଟ www.foododisha.in କମିବା http://food.odisha.gov.in ରର 

ଅନଲାଇନ ଆରବଦନ କରଲ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦି୍ଧ୍ାରତି ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦେ କରାଯାଇ ରଯାଗୟ 

ବରିବଚତି ଆରବଦନକାରୀଙୁ୍କ ଅେଭୁ୍କ୍ତ କରାଯିବା ନମିରେ ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ିଓ ଏହା ଏକ ନରିେର ପ୍ରକ୍ରିୟା।  

ତା.8-9-2021 
ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇ ଁପଦରକ୍ଷପ 
ଅଣତାରକା ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା-939 

େୀ ଅଶ୍ୱନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ବଧିାୟକ 
 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

 ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ:ି- ସରକାରଙ୍କ ବୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରର 

ଧାନ ବକି୍ରୟ କରିବା ପାଇ ଁପଞି୍ଜକରଣ କରଥିିବା ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ରପ୍ରରତି ରଟାକନରର ଉରଲ୍ଲଖ୍ ଥିବା ବକି୍ରୟ ରଯାଗୟ 
ବଳକା ଧାନ ପରମିାଣ ଅନୁସାରର ସମପରମିାଣର ଧାନ କ୍ରୟ ଲକ୍ଷୟ (Target) ଯାଉ ନଥିବାରୁ ରସବା ସମବାୟ 

ସମିତମିାରନ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କ୍ରୟ କରୁନଥିବା ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସଛି ିକ;ି ଏ ସମସୟାର ସମାଧାନ 

ପାଇ ଁ21-22 ଖ୍ରଫି ବଷ୍ରର ରଟାକନ ବର୍ଣ୍ିତ ବଳକା ଧାନ ପରମିାଣ ସହ ସମପରମିାଣର Target ପ୍ରଦାନ କର ି

ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଦରକ୍ଷପ ରନରବ କି? 
 

େୀ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 
 ପଞି୍ଜକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙୁ୍କ ଧାନ ବକି୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବୟବସି୍ଥତ କରବିା ପାଇ ଁରାଜୟ ସରକାର ନକିଟ 

ଅତୀତରର ଅରନକ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରଛିେ ି l ରସଥି ମଧ୍ୟରୁ ଅନଲାଇନ ରଟାକନ ବୟବସ୍ଥା ଅନୟତମ l ଏହ ି

ବୟବସ୍ଥାରର ପଞି୍ଜକୃତ ରଯାଗୟ ଚାଷୀମାରନ ଧାନ କ୍ରୟ ରକନ୍ଦ୍ରରର ରକଉଁ ଦନି, ରକଉଁ ସମୟରର ଓ ରକରତ ପରମିାଣର 

ଧାନ ସହ ରକଉଁ କ୍ରୟ ରକନ୍ଦ୍ରରର ଉପସି୍ଥତ ରହରିବ ତାହା ରସମାନଙ୍କର ରମାବାଇଲ ରଫାନକୁ SMS ବାର୍ତ୍୍ା 
ଆକାରରର ଆଗୁଆ ଜଣାଇ ଦଆିଯାଇଥ୍ାଏ l 
 ଚାଷୀମାରନ ରଯପର ିରଟାକନ ବର୍ଣ୍ିତ ପରମିାଣ ଧାନ କ୍ରୟକାରୀ ରସାସାଇଟ ି (PACS/ LAMPCS/ 
WSHGs/ Pani Panchayats) ମାନଙୁ୍କ ନବିଘି୍ନରର ବକି୍ରୟ କରପିାରିରବ ରସଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ 

ରସାସାଇଟମିାନଙୁ୍କ ଜଲି୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଧାଯ୍ୟ ଲକ୍ଷୟ (Target) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ୍ାଏ l 

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


 ରଯଉଁ କ୍ରୟକାରୀ ରସାସାଇଟରିର ଧାଯ୍ୟ ଲକ୍ଷୟର ଅଭାବ ପରଲିକି୍ଷତ ହୁଏ, ତାହା ଅନଲାଇନ ବୟବସ୍ଥାରର 

“ରଚତାବନୀ” (Alert) ବାର୍ତ୍୍ା CSOଙ୍କ ନକିଟକୁ ରପ୍ରରଣ କରାଯାଇଥ୍ାଏ l ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ ରବୈଷୟିକ Team ମଧ୍ୟ 

ଏହା ନରିେର ନରିୀକ୍ଷଣ କରେ ିl 
 ଧାଯ୍ୟ ଲକ୍ଷୟ ଅଭାବରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ରଟାକନ ବର୍ଣ୍ିତ ଧାନ କଣିାଯାଇନଥିବା ରକଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ହସ୍ତଗତ 

ରହାଇନାହିଁ l 
 

ତା.୦8.୦୯.୨୦୨1 
5Tର Transformation of School ଦଯାଜନାଦର ସାମିଲ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
UD-୯୪୦-ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ:ି -5Tର Transformation of School ରଯାଜନା କାଯ୍ୟକାରୀ 
କରବିାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୀଘ ୍ ମିଆଦୀ ରଯାଜନା କଣ; ବର୍ତ୍୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁପ୍ରକାର 
ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ସୁଦୃଢ଼ କରବିାକୁ ରକରତାଟ ିହାଇସ୍କଲୁ ରାଜୟରର ଏହ ି ରଯାଜନା ପରସିରକୁ 
ନଆିଯାଇଛ ିଓ ଚଳତି ବଷ୍ ଆଉ ରକରତାଟ ିହାଇସ୍କଲୁକୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ କରାଯିବ ସରକାର 
ଏହାର ସବରିଶଷ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରରିବ କ?ି 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ –5Tର 
Transformation of School ରଯାଜନାରର ବର୍ତ୍୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁପ୍ରକାର 
ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ସୁଦୃଢ଼ କରବିାକୁ ୧୦୭୨ଟ ି ହାଇସ୍କଲୁ ରାଜୟରର ରଯାଜନା ପରସିରକୁ 
ନଆିଯାଇଛ।ିଚଳତି ଶିକ୍ଷା ବଷ୍ରର ୨ୟ ପଯ୍ାୟTransformation of School 
ରଯାଜନାରର ଅଧିକ ହାଇସ୍କଲୁକୁ ରଯାଜନା ପରସିରରର ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ କରବିା ପାଇ ଁଜଲି୍ଲା 
ସ୍ତରରର ଆରଲାଚନା ଜାର ିରହଛି।ି 

ତାରିଖ : ୮.୯.୨୦୨୧ 

ବହିନ ର ାଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ବହିନ ର ାଗାଣ  

ଅଣତାରକା ଚହି୍ନିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୯୪୧॰ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ମାନୟବର 

ବଧିାୟକ: କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ରାଜୟବର 



Male, Female(ମାଇ, ଅଣି୍ଡରା) ଧାନ ଚାଷ ବକଉ ଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କବର ଚାଷୀମାବନ 

କରୁଛନି୍ତ, େିହନ ବଯାଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାବନ ଧାନ େିହନ ବେଇ ବସମାବନ ଚାଷୀଙ୍କ 

ଠାରୁ ସମେୁାୟ ଧାନ କିଣ ି ବନଉର୍ଥେିା କାରଣରୁ ସରକାର ଏହ ି ଚାଷ ନିମବନ୍ତ 

ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ବଯାଗାଇ ବେବେ କି   ? 

ଉତ୍ତର 

 ଶଙ୍କର ଜାେୀୟ ଧାନ େିହନ ଉତ୍ପାେନ ନିମବନ୍ତ Male, Female(ମାଇ, 

ଅଣି୍ଡରା) ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇର୍ଥାଏ । Male, Female(ମାଇ, ଅଣି୍ଡରା) ଧାନ ଚାଷ 

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବକୌଣସି ବଯାଜନାବର ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ କରାଯାଇନାହି ଁ । ରାଜୟବର 

ସାଧାରଣେିଃ ବେସରକାରୀ େିହନ ବଯାଗାଣ ସଂସ୍ଥାମାବନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିବର 

Male, Female(ମାଇ, ଅଣି୍ଡରା) ଧାନ ଚାଷ କରି ଶଙ୍କର ଜାେୀୟ େିହନ ଉତ୍ପାେନ 

କରୁଛନି୍ତ  ।    

 

ତା.୦8.୦୯.୨୦୨1 

OTET ପରିକ୍ଷାଦର କୃତକାଯଧୟ ଦହାଇ ନଥିବା ଶ୍କି୍ଷକ 

ପ୍ରଶ୍ନ 

UD-୯୪୩-ଶ୍ରୀ ଧୁବ ଚରଣ ସାହୁ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ:ି -ରାଜୟରର ୨୦୧୨ ମସହିାରର ଶକି୍ଷା ସହାୟକ ଭାରବ ନଯିୁକି୍ତ ପାଇଥିବା 
elementary school ଶକି୍ଷକମାରନ ଆଜ ି ପଯ୍ୟେ ନୟିମିତ ଶକି୍ଷକ ନରହବାର 
କାରଣ କଣ; ରଯଉଁ ଶକି୍ଷା ସହାୟକ ମାରନ OTET ପରକି୍ଷାରର କୃତକାଯ୍ୟ ରହାଇ 
ପାରନିାହାେ ି ରସମାନଙୁ୍କ ନୟିମିତ ଶକି୍ଷକ ଭାବରର ନଯିୁକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରବିା ପାଇ ଁ
ସରକାରଙ୍କର କଣ ରଯାଜନା ଅଛ ିଜଣାଇରବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 



ରାଜୟରର ୨୦୧୨ ମସହିାରର ନରିୟାଜତି ରହାଇଥିବା ରଯାଗୟ କନଷି୍ଠ 
ଶକି୍ଷକ ମାନଙୁ୍କନୟିମତି ଶକି୍ଷକ ଭାବରର ନଯିୁକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛ।ି 

ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଶକି୍ଷକ ନଯିୁକି୍ତ ପାଇ ଁ OTET  
ପରୀକ୍ଷାରର କୃତକାଯୟ୍ ରହବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଥିବାରୁ, ରଯଉ ଁ କନଷି୍ଠ ଶକି୍ଷକ 
ମାରନOTET  ପରୀକ୍ଷାରର କୃତକାଯ୍ୟ ରହାଇନାହାଁେ ି ରସମାନଙୁ୍କ ନୟିମତି 
ଶକି୍ଷକ ରୂରପ ନଯିୁକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହ ଁ। 

Dhauli Heightsଆବାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ସି୍ଥତି 
 

UDAQ No. 944                                      Date: 08.09.2021 

 
ଶ୍ରୀ ସରତାଷ ସିଂହ ସାଲୁଜା:ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- (କ) ଓଡିଶା ସମୋୟ ଗହୃ ନିମଷାଣ 

ନିଗମ ଲିିଃ (OCHC Ltd.) ଦ୍ଵାରା ପରିକଳ୍ପିେ ବହାଇର୍ଥେିା Dhauli Heights ନାମକ ଏକ ଆୋସିକ ପ୍ରକଳ୍ପଟିର 

(ବମୌଜା-େଡରଘନୁାର୍ଥପରୁ, େମାବଣ୍ଡା, ଭୁେବନଶ୍ବର ଠାବର) େତ୍ତଷମାନ ସି୍ଥେି କଣ; (ଖ୍) OCHC Ltd. ର ଏହି 

ଆୋସିକ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଚୁକି୍ତ ମେୁାେକ ଠିକ ରୂବପ ସମ୍ପରୁ୍ଣ୍ଷ ବହାଇ, ଏହାର ବଯାଗୟ ହିୋଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ବକବେ 

ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିୋ ସହିେ ମାନୟେର RERA Authority ବେଇର୍ଥେିା ଆବେଶ ଅନୁସାବର, ବସମାନଙୁ୍କ 

interest/Compensation ପ୍ରୋନର ସମୟସୀମା େିଷୟବର ନିଦି୍ଧଷ୍ଟଭାବେ ଜଣାଇବେ କି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ,ଁ 

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

(କ) ଓଡିଶା ସମୋୟ ଗହୃ ନିମଷାଣ ନିଗମ ଲିିଃ, ଭୁେବନଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସଚୂନା ମେୁାେକ ଓଡିଶା ସମୋୟ 

ଗହୃ ନିମଷାଣ ନିଗମ ଲିିଃ (OCHC Ltd.) କତ୍ତଷୁ ପେ ଏହାର ସଭୟମାନଙୁ୍କ ସଲୁଭ ମଲୂୟବର ଗହୃ ବଯାଗାଣ 

ଉବଦ୍ଦଶୟବର ବମୌଜା-େଡରଘନୁାର୍ଥପରୁ, େମାବଣ୍ଡା, ଭୁେବନଶ୍ୱରଠାବର ନିଜେ ଜମିବର ଏକ େହୁେଳ ଆୋସିକ 

ପ୍ରକଳ୍ପ Dhauli Heightsର େବକୟା ନିମଷାଣ କାଯଷୟ ସମ୍ପରୁ୍ଣ୍ଷ କରିୋ ନିମିତ୍ତ ବହାଇର୍ଥେିା W.P.(C) 

No.25191/2017 ମକଦ୍ଦମାବର ଓଡିଶା ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟଙ୍କ ଆବେଶ ମେୁାେକ ବଡଭଲପରର ଆବେେନକୁ 

େିଚାର କରାଯାଇ ଅସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ କାଯଷୟକୁ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଷ କରିୋପାଇ ଁ ବଡଭଲପରଙୁ୍କ ପନୁିଃ ସବୁଯାଗ େିଆଯାଇର୍ଥଲିା। 

ଏର୍ଥପିାଇ ଁ ଏକ ଅେିରିକ୍ତ ଚୁକି୍ତ କରାଯାଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯଷୟକୁ ୮ ମାସ ମଧ୍ୟବର ସଂପରୂ୍ଣ୍ଷ କରିୋପାଇ ଁଅେଧ ି

ଧାଯଷୟ କରାଯାଇର୍ଥଲିା। ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ଅେଧ ି ମଧ୍ୟବର ବଡଭଲପର ଉକ୍ତ ଆୋସିକ ପ୍ରକଳ୍ପର େବକୟା କାଯଷୟ 

ଆରମ୍ଭ କରିନର୍ଥେିା ବହେୁ ନିଗମ ବଡଭଲପରର ସହିେ ବହାଇର୍ଥେିା ଚୁକି୍ତନାମାକୁ ଗେ ୋ. 

୩୦.୧୨.୨୦୨୦ରିଖ୍ବର ରଦ୍ଦ କରିଅଛନି୍ତ ଏେଂ େଳକା ଅସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ କାଯଷୟକୁ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଷ କରିୋପାଇ ଁOdisha State 

Police Housing and WelfareCorporation ସହିେ ୋ. ୧୦.୦୫.୨୦୨୧ରିଖ୍ବର େୁ ାମଣା ପତ୍ର ୋେର 

କରିଅଛନି୍ତ। େେନୁସାବର Odisha State Police Housing and Welfare Corporation ଉକ୍ତ କାଯଷୟ 

ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ତ। ନିଗମ,Arbitration & Conciliation Act, 1996 ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ 



ଆରେିବଟ୍ରସନ ବକସ ନଂ. ୫/୨୦୨୧ ବଡଭଲପର େିରୁଦ୍ଧବର ରୁଜୁ କରିଅଛନି୍ତ। େତ୍ତଷମାନ ଏହି ଆରେିବଟ୍ରସନ 

ବକସ ଶଣୁାଣୀ ସ୍ତରବର ଅଛି। 

 

(ଖ୍) ଉକ୍ତ ଆୋସିକ ପ୍ରକଳ୍ପ “Dhauli Heights” କୁ ଏକ େଷଷ ମଧ୍ୟବର ସଂପରୂ୍ଣ୍ଷ କରିୋ ପାଇ ଁOdisha State 

Police Housing and Welfare Corporation ସହେି ଚୁକି୍ତ ମେୁାେକ ଲେୟ ରଖ୍ାଯାଇଅଛି। 

  RERA Authority ବେଇର୍ଥେିା ଆବେଶ ଅନୁସାବର Interest/Compensation ପ୍ରୋନ ଉପବର 

ନିଗମ କତ୍ତଷୁ ପେ ଆେଶୟକୀୟ ଆଇନଗେ ପ୍ରକି୍ରୟା ସମାପନ ପେୂଷକ େିହିେ ପେବେପ ବନଉଛନି୍ତ। 

 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

 

ଗରିବ ରଲାକଙୁ୍କ NFSA/SFSA ର ାଜନାରର ଅତର୍ଭୁ କ୍ତ 
 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୯୪୫ : ଶ୍ରୀ ସରତାଷ ସିଂହ ସାଲୁଜା : ଖାଦୟ ର ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି 

କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିରବକି :-  (କ) NFSA ଏେଂ SFSA ବର KBK ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କବର 

େହୁ ଗରିେ ହିୋଧକିାରୀ ରାସନ କାଡଷ (card) ପାଇୋରୁ େଞ୍ଚିେ ବହାଇର୍ଥେିା ସରକାର ଜାଣନ୍ତି କି , (ଖ) 

KBK ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କବର ଆଉ ର୍ଥବର serve କରାଇ େଞ୍ଚିେ ଗରିେ ବଲାକଙୁ୍କ ସାମିଲ କରିବେ କି ଏେଂ 

ବକଉ ଁସମୟସୀମାବର ସରକାର ସମସ୍ତ ଗରିେ ବଲାକଙୁ୍କ NFSA କିମ୍ବା SFSA ବର ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ କରିବେ ? 

 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

(କ) ଜାେୀୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ଆଇନ, ୨୦୧୩ (NFSA) ଏେଂ ରାଜୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ 

ବଯାଜନା (SFSS) ଅନୁସାବର KBK ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କବର ୨୨,୮୫,୯୨୮ ପରିୋରର ୭୬,୫୧,୫୪୩ ଜଣ 

ବଯାଗୟ ହିୋଧକିାରୀଙୁ୍କ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଏକ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ େିେରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର 

ପ୍ରୋନ କରାଗଲା।  

(ଖ୍)  ଏହ ି ରଯାଜନାରୁ ବଞ୍ଚତି ରକୌଣସ ି ରଯାଗୟ ବୟକି୍ତ ଅଥ୍ବା ପରିବାର ଜଲି୍ଲାର ବଲକ ଓ 

ରପୌରାଞ୍ଚଳରର ରଖ୍ାଲାଯାଇଥିବା ରରସନ କାଡ ୍ପରଚିାଳନା (RCMS) ରକନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍ବା ଏହ ିବଭିାଗ ରୱବସାଇଟ 

www.foododisha.in କମିବା http://food.odisha.gov.in ରର ଅନଲାଇନ ଆରବଦନ କରଲ 

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦି୍ଧ୍ାରତି ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦେ କରାଯାଇ ରଯାଗୟ ବରିବଚତି ଆରବଦନକାରୀଙୁ୍କ 

ଅେଭୁ୍କ୍ତ କରାଯିବା ନମିରେ ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ିଓ ଏହା ଏକ ନରିେର ପ୍ରକ୍ରିୟା।  
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କଦରାନା ଦଯାଗଁୁ ସ୍କଲୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚତି  
ପ୍ରଶ୍ନ 

UD-୯୪୬-ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ 
କ:ି-କରରାନା ରଯାଗଁୁ ରାଜୟରର ରକରତ ପିଲାସ୍କଲୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚତିରହାଇଛେ,ି ବଷ୍ସାରା 
ବଦିୟାଳୟ ବଦ ରହଥିିବାରୁ ରସମାନଙୁ୍କ ରକଉଁ ଉପାୟରର ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ିଓ 
କଭିଳ ିଭାବରର ପରକି୍ଷା କରାଯାଇ ରସମାନଙୁ୍କ ଉପର ରେଣୀକୁ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍୍ କରାଯାଇଛ ି
? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ- 

କରରାନା ରଯାଗଁୁ ରାଜୟରର ପ୍ରଥ୍ମରୁ ଅଷ୍ଟମ ରେଣୀର ପିଲାମାରନ ସ୍କଲୁ ଯିବାରୁ 
ବଞ୍ଚତି ରହାଇଛେ।ି ବଷ୍ସାରା ବଦିୟାଳୟ ବଦ ଥିବାରୁ ରସମାନଙୁ୍କ ନମିନ ଲିଖିତ 
ଉପାୟରର ଶକି୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛ।ି 
➢ “Radio” ପାଠଶାଳା କାଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା Radioମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଥ୍ମରୁ ଅଷ୍ଟମ 

ରେଣୀ ପଯ୍ୟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷାଦାନ। 
➢  “ଶକି୍ଷାଦପ୍ଣ” କାଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା Television (DDOdia) ଚୟାରନଲ 

ମାଧ୍ୟମରର ଶକି୍ଷାଦାନ। 
➢ ଜଲି୍ଲାର DIETଓ BIETର ଛାତ୍ର-ଶକି୍ଷକ (pupil-teacher) ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 

ରଗାଷ୍ଠୀ ଶକି୍ଷାଦାନ କାଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହଛି।ି 
➢ ମଧୁଆପ୍ ଓ ଦକି୍ଷା ଆପ୍ ରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ ଶକି୍ଷାଲାଭ କରୁଛେ ି। ରଯଉଁ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ Internet ସବୁଧିା ନଥିବ ବା Smart Phone ନଥିବାରୁ 
Online ଶକି୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚତି ରହଉଛେ,ି ରସମାନଙୁ୍କ Alternative 
Internship Programme ଦବାରା ଶକି୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଅଛ ି । 
ଶକି୍ଷକ/ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀମାରନ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ରସମାନଙୁ୍କ 
ଶକି୍ଷାଦାନ କରୁଛେ।ି 



 
କରରାନା ରଯାଗଁ ୁ ଗତ ଶକି୍ଷାବଷ୍ ୨୦୨୦-୨୧ ରର ଅଧ୍ୟୟନରତ 

ପ୍ରଥ୍ମରୁ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ବନିା ପରୀକ୍ଷାରର 
ପରବର୍ତ୍୍ୀ ରେଣୀ ଗୁଡ଼କୁି ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍୍ କରାଯାଇଛ।ି ଏବଂ ଦଶମ ରେଣୀ ପାଇ ଁ
ମାଧ୍ୟମିକ ରବାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବକିଳ୍ପ ମୂଲୟାୟନ ପଦ୍ଧତରିର ପିଲାଙୁ୍କ ପାସ୍ 
କରାଯାଇଛ।ି ରସହପିର ିଦ୍ୱାଦଶ ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ମାଟ୍ରକି ପରୀକ୍ଷା 
ଆଧାରରର ପାସ୍ କରାଯାଇଛ।ି 

ତ। ୮.୯.୨୦୨୧ 

ଦକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାଦର ଦହଉଥିବା କଫି ଚାଷ 

 ଅଣତ।ରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା ୯୪୭ /େୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ : କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ:ି- ବରିଦଶରର ମହକବି ରକାରାପୁଟ କଫି, ଏଥିପାଇଁ ଟାଟା ସହ ଏକ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରତି  
ରହାଇଛ ିକ ି , ରକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାର ରକଉଁ ରକଉଁ ଅଞ୍ଚଳରର କଫି ଚାଷ କରାଯାଏ ଓ ରକରତ ରମଟ୍ରକି ଟନ 
କଫି ଫଳ ଉତ୍ପାଦତି ରହଉଛ ିଓ ରକରତ ଅଥ୍ ୍ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ ି , (ଖ୍) ରକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାର 
ରକଉ ଁରକଉଁ ବଲକ ରୁ ରକରତ ଅଦା ବହିନ ରକଉଁ ରକଉ ଁରାଜୟ କୁ ରକଉ ଁଜଲି୍ଲାରର ରପ୍ତାନ ିରହବ ଓ ଚାଷୀ 
ତାର ସରପାଟ୍ ପ୍ରାଇସ କପିର ିପାଇବ କହରିବ କ ି? 

ଉର୍ତ୍ର 

ଡଃ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ , କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 

(କ) ବରିଦଶ ରର ମହକବି ରକାରାପୁଟ କଫି, ଏଥିପାଇଁ ଟାଟା ସହ ରକୌଣସ ିବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରତି  ରହାଇ 
ନ।ହିଁ।  
ରକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାର ରକାରାପୁଟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ଦଶମେପୁର, ନଦପୁର, ଲମତ।ପୁଟ, ରସରମଲିଗୁଡା, 
ରବାଇପାରଗୁିଡା ବଲକ ରର କଫି ଚାଷ କର।ଯାଇ ଅଛ ି। ଏହ ିବଲକ ଗୁଡକିରୁ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ୍କି ବଷ୍ରର 
୧୧୦୦ ରମଟ୍ରକି ଟନ କଫି ଫଳ ଉତ୍ପାଦତି ରହାଇଛ ି। ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ସାରଣୀ – “କ” ରର ସଂଲଗ୍ନ 
କରାଗଲା । କଫି ଫଳ ପାଇଁ TDCCOL ମାଧ୍ୟମରର ୩୫ ଟଙ୍କା କରିଲା ପ୍ରତ ିଦର ରର କଣିା ଯାଇଛ ି
ଏବଂ ସଫା ମଞି୍ଜ ( dry parchment ) KAAPKO ମାଧ୍ୟମରର ୨୦୦ ଟଙ୍କା କରିଲା ପ୍ରତ ିଚାଷୀ ଙ୍କ 
ଠାରୁ କଣି। ଯାଇଛ ି।   
 



ଖ୍) ରକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗୀ, ରସରମଲିଗୁଡା, ନଦପୁର ଓ ଲମତ।ପୁଟ ବଲକ ରୁ ସମୁଦାୟ ୧୫୦୦ 
ରମଟ୍ରକି ଟନ ଅଦାବହିନ ପଶି୍ଚମବଙ୍ଗ, ଛତଶିଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶ, କଣ୍ାଟକ ଆଦ ିରାଜୟକୁ ରପ୍ତାନ ିରହବ । 
ତାହାର ବବିରଣୀ ସାରଣୀ-“ଖ୍” ରର  ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  
ଏହ ିଅଦା ବହିନ ରମଟ୍ରକି ଟନ ପିଛା ୩୦୦୦୦ ରୁ ୩୭୦୦୦ ଟଙ୍କା ପଯ୍ୟେ ଦର ରର ରପ୍ତାନ ିରହବ ।   
ଅଦା ର ଏ ପଯ୍ୟେ ରକୌଣସ ିସରପାଟ୍ ପ୍ରାଇସ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ନ।ହିଁ  ।  
 

ତା.୦8.୦୯.୨୦୨1 
 ପ୍ରତ ିଦଶ୍ରଣୀ ଗୃହ ପାଇଁ ଗୃହ ନମିଧାଣ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
UD-୯୪୮-ଶ୍ରୀ ଦମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ:ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ:ି-(କ) ରାଜୟରର ସମୁଦାୟ ରକରତ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍କଲୁ ରହଛି ି ରସଥି ମଧ୍ୟରୁ 
ରକଉଁ ସ୍ତର/ବଗ୍ର ରକରତ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍କଲୁରର ପ୍ରତ ିରେଣୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଣୀ ଗୃହ 
ନଥିବା ରକରତ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍କଲୁରର ରଗାଟଏି ରେଣୀ ଗୃହରର ଏକାଧିକ ରେଣୀର 
ଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛ,ି ରକରତ ସ୍କଲୁ, ରସୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ରଯାଗାଣ 
ବୟବସ୍ଥା, ବଦୁିୟତ ଶକି୍ତ ଓ ବଦିୟାଳୟ ଚାର ିପରଟ ନଜିସ୍ୱ ପାରଚରୀ, ରଖ୍ଳପଡ଼ଆି ଓ 
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇଁ ରରାଷଇଘର ନଥିବା ସ୍କଲୁର ପଥୃ୍କ ଭାରବ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ 
ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ କ,ି (ଖ୍) ଉପରରାକ୍ତ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ତଥ୍ା ବୟବସ୍ଥା ନଥିବା 
ବଦିୟାଳୟରର ଆବଶୟକ ବରି୍ତ୍ଭୂିମି ପୂରଣ କରବିା ପାଇ ଁସରକାର ନରି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପଦରକ୍ଷପ 
କଣ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରରିବ କ,ି ଆବଶୟକୀୟ ରକଉଁରକଉଁଭିର୍ତ୍ଭୂିମିରକରବସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ 
ନମିରେ ଲକ୍ଷ ଧାଯ୍ୟ କରାଯାଇଛ;ି ଏଥିପାଇଁ ରକରତ ଅଥ୍୍ ଆବଶୟକ ରହବ ତାହା 
ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ିକ ି? 

  ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 

(କ) UDISE ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରର ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ଅଧୀନରର 
ରାଜୟରର  ଥିବା ସମୁଦାୟ ୨୮୨୬୭ ରଗାଟ ି ପ୍ରାଥ୍ମିକ, ୧୪୭୬୯ ଟ ି ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରାଥ୍ମିକ ଓ ୪୮୬୧ ରଗାଟ ିଉଚ୍ଚ  ବଦିୟାଳୟ ଅଛ ିଏଠାରର ସୂଚନାରଯାଗୟ ରଯ 
ରାଜୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟରର ପାନୀୟ ଜଳର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛ।ି 



ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ପାଇଁ ୪୩,୮୧୬ ରଗାଟ ି ରରାରଷଇ ଘର ଥିବା ସ୍ଥରଳ 
ନୂତନ9୦90 ରଗାଟ ିରରାରଷଇଘର ନମି୍ାଣାଧିନ ଅଛ।ି 

 (ଖ୍) ଉପରରାକ୍ତ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ତଥ୍ା ବୟବସ୍ଥା ଯଥ୍ା ରଶୌଚାଳୟ, ବଦୁିୟତ ଶକି୍ତ, 
ପାରଚରୀନଥିବା ବଦିୟାଳୟରର ଉକ୍ତ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମିଗୁଡକି ପୂରଣ କରବିା ନମିରେ ଆଗାମୀ  
PABରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁରମାଦତି ରହବାପରର ତଦନୁଯାୟୀ ବହିତି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯିବ। ଏଠାରର ଉରଲ୍ଲଖ୍ରଯାଗୟ ରଯ ବଦିୟାଳୟର ବଭିିନ୍ନ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ଯଥ୍ା 
ରଶୌଚାଳୟ, ବଦୁିୟତ ଶକି୍ତ, ପାରଚରୀ ଇତୟାଦରି ନମି୍ାଣ, ମରାମତ ିଓ ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ 
ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବଭିାଗ ଦବାରା କରାଯିବାପାଇଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଆିଯାଇଅଛ।ି 
ରସହପିର ିଜଲି୍ଲାସ୍ତରରର ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହତି ରଯାଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ 
କର ିବଦିୟାଳୟରର ରଖ୍ଳପଡଆି ସୁବଧିା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ନମିରେ ଜଲି୍ଲାମାନଙୁ୍କ 
ନରିର୍ଦ୍୍ଶ ଦଆିଯାଇଅଛ।ି 

ତା ୦୮. ୦୯.୨୦୨୧ 
ଚାଷୀଙୁ୍କ ଉତ୍ପାେତି ଶ୍ସୟର ସହାୟକ ମୂଲୟ ମିଳବିା  

 
 ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୯୪୯: ଶ୍ରୀ ଦମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ:-  କୃଷି ଓ କୃଷକ 

ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ ି :- ରାଜୟରର ଚାଷୀମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦତି ଫସଲ 

ମଧ୍ୟରୁ ରକଉଁ ଫସଲର ସରକାରୀ ନଦି୍ଧ୍ାରତି ସବ୍ନମିନ ସହାୟକ ମୂଲୟ ଚାଷୀଙୁ୍କ ମିଳୁନାହିଁ ରସ 

ସମ୍ପକ୍ରର ତଜ୍ମା କରବିା ନମିରେ କ ିକ ିବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବଗିତ 10 

ବଷ୍ ମଧ୍ୟରର ଚାଷୀ ରକଉଁ ରକଉଁ ଉତ୍ପାଦତି ଫସଲକୁ ଉତ୍ପାଦତି ଖ୍ଚ୍୍ଚଠାରୁ ରକରତ କମ  ମୂଲୟରର  

ବକି୍ରି କରୁଛ ି  ତାର ବଷ୍ୱାରୀ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ କ,ି ଚାଷୀଙ୍କଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦତି ଫସଲର 

ସହାୟକ ମୂଲୟ ମିଳବିା ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାର ରକଉଁ ବଷ୍ରୁ ନରି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଭାରବ କ ିକ ିପଦରକ୍ଷପ 

ଗ୍ରହଣ କରଛିେ ି , ଚାଷୀଙୁ୍କ ସବ୍ନମିନ ସହାୟକ ମୂଲୟ ପ୍ରଦାନରର ରାଜୟ ସରକାର ରକଉଁ ରକଉଁ 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ରକରତଦୂର ସହାୟକ ରହାଇଛେ ିତାହା ପ୍ରକାଶ କରରିବ କ?ି 



ଉତ୍ତର 
ଡକଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 
   

 ରକୌଣସ ିଫସଲର ସରକାରୀ ନଦି୍ଧ୍ାରତି ସବ୍ନମିନ ସହାୟକ ମୂଲୟ ଚାଷୀଙୁ୍କ ମିଳୁନଥିବା 
ବା ଚାଷୀମାରନ ରକୌଣସ ିଫସଲକୁ ଉତ୍ପାଦତି ଖ୍ଚ୍୍ଚଠାରୁ କମ ଦରରର ବକି୍ରି କରବିା ବାବଦ ତଥ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ ପାଖ୍ରର ନାହିଁ ।  
 ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ବଭିାଗ ସବ୍ନମିନ ସହାୟକ ମୂଲୟ ପ୍ରଦାନ କର ି

ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରୁଛେ ି। ଧାନ କ୍ରୟକୁ ସହଜ, ସରଳ ଓ ସୁବୟବସି୍ଥତ 

କରବିା ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାର ନକିଟ ଅତୀତରର ଅରନକ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 

କରଛିେ ି । ରକଉଁ ଦନି, ରକଉଁ ସମୟରର ଚାଷୀମାରନ ରକଉଁ କ୍ରୟ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଧାନ ଆଣିରବ, 
ତାହାର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ରମାବାଇଲ ରଫାନକୁ SMS ବାର୍ତ୍୍ା ମାଧ୍ୟମରର ରସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ 

ଦଆିଯାଇଛ ି। ଧାନ ବାବଦ ପ୍ରାପୟ ଚାଷୀଙ୍କର ବୟାଙ୍କ ଖ୍ାତାକୁ କ୍ରୟର 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟ୍ା ମଧ୍ୟରର 

ଅନଲାଇନରର ରପ୍ରରଣ କରାଯାଉଛ ି । କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙୁ୍କ ପ୍ରଥ୍ରମ ଧାନ ବକି୍ରୟ 

କରବିା ପାଇଁ ସୁରଯାଗ ଦଆିଯାଇଛ ି। ଚଳିତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷ୍ 2020-21 ରାଜୟ ସରକାର 

ରମାଟ 77.33 ଲକ୍ଷ ରମଟ୍ରକି ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରଥିିବା ସ୍ଥରଳ ପୂବ୍ ବଷ୍ 70.56 ଲକ୍ଷ 

ରମଟ୍ରକି ସଂଗ୍ରହ କରଥିିରଲ । 
 
 MARKFED ତରଫରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବୟ ମୂଲୟ ସହାୟକ 

ରଯାଜନା (PSS) ଦ୍ୱାରା NAFED ସହାୟତାରର ନଦି୍ଧ୍ାରତି ସମବାୟ ସମିତ ିମାଧ୍ୟମରର 

2013-14 ମସହିାଠାରୁ ଆଜପିଯ୍ୟେ ରତୈଳବୀଜ ତଥ୍ା ଚନିାବାଦାମ,ସୂଯ୍ୟମୁଖ୍ୀ ଏବଂ 
ଡାଲିଜାତୀୟ ତଥ୍ା ମୁଗ, ବରି ିଓ ହରଡ ସଧିାସଳଖ୍ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ନଦି୍ଧ୍ାରତି ସବ୍ନମିନ ସହାୟକ 

ମୂଲୟରର କ୍ରୟ କରାଯାଉଅଛ ି। 

 

ତା.8-9-2021 
ଧାନ ବକି୍ରି ପାଇଁ ପଞି୍ଜକୃତ 

ଅଣତାରକା ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା-950 

େୀ ନବ ଚରଣ ମାଝୀ, ବଧିାୟକ 
 

ପ୍ରଶ୍ନ 



 
 ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ:ି- ଖ୍ରଫି ଋତୁରର ରାଇରଙ୍ଗପୁର 

ନବ୍ିାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ରକରତ ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବକି୍ରି କରବିାକୁ ପଞି୍ଜକୃତ କରଥିିରଲ, ପଞି୍ଜକୃତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ରକରତ 

ପରମିାଣର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନମିରେ ଲକ୍ଷୟ ରଖ୍ାଯାଇଥିଲା, ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ରକରତ ପରମିାଣର ଧାନ ଅଦୟାବଧି ସଂଗ୍ରହ 

ରହାଇଛ,ି ଏହା ଧାଯ୍ୟ ଲକ୍ଷୟର ଶତ ପ୍ରତଶିତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ରହାଇଛ ିକି, ଯଦ ିହଁ ରତରବ ଶତ ପ୍ରତଶିତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ 

ରକଉଁ କାରଣରୁ ରହାଇନାହିଁ; ମଣି୍ଡରର ପଡ ିରହଥିିବା ବଳକା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନମିରେ ସରକାର କ ିପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 

କରଛିେ?ି 
 

େୀ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 
 ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନବ୍ିାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିନରର 6 ରଗାଟ ିLAMPCS କାଯ୍ୟ କରୁଅଛ ି l 
ଏହ ିLAMPCSରର ଗତ ଖ୍ରଫି ଋତୁ 2020-21ରର ରମାଟ 7255 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବକି୍ରି ପାଇ ଁନାମ ପଞି୍ଜକୃତ 

କରଥିିରଲ l ପଞି୍ଜକୃତ ରହାଇଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରଯାଗୟ ବରିବଚତି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 201300 କ୍ୱିଣ୍ଟ୍ାଲ ଧାନ 

ସଂଗ୍ରହ ନମିରେ ଲକ୍ଷୟ ଧାଯ୍ୟ ରଖ୍ାଯାଇଥିଲା, ରସଥିମଧ୍ୟରୁ 198635.99 କ୍ୱିଣ୍ଟ୍ାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ରହାଇଛ ି l ଏହା 
ଧାଯ୍ୟ ଲକ୍ଷୟର 98.67 ପ୍ରତଶିତ ଅରଟ l ରକୌଣସ ିମଣି୍ଡରର ବଳକା ଧାନ ପଡ ିରହଥିିବାର ଖ୍ବର ଜଲି୍ଲା ପ୍ରଶାସନର 

ହସ୍ତଗତ ରହାଇନାହିଁ l 

ଧାନ ବକି୍ର ିକରବିାରର ମାତ୍ରାଧିକ ବଳିମବ 

UDAQ NO.951          DATE: 08.09.2021 

େୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ସମବାୟମନ୍ତ୍ରୀଅନୁଗ୍ରହକରକିହରିବକ ି :- ରାଜୟରର ବଗିତ ବଷ୍ମାନଙ୍କରର 
ମଣି୍ଡଗୁଡ଼କିରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କାଯ୍ୟକ୍ରମରର ବଭିିନ୍ନ ସମସୟା ଉପୁଜୁଥିବା ସମ୍ପକର୍ର  
(ବଭିିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରକାଶତି ସମବାଦ) ଗୁଡ଼କି କଣ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତକିାର ପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ି
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରଛିେ,ି ବରିଶଷ କର ିପ୍ରାଥ୍ମକି କୃଷ ିସମବାୟ ରକନ୍ଦ୍ର (ପାକସ୍) ଓ ବଭିାଗୀୟ 
କମଚ୍ାରୀମାରନ ମିଲ ମାଲିକଙ୍କ ସହତି ମିଶ ି ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁନ୍ୀତପୂିର୍୍ଣ୍ କାରବାରରର ଜଡ଼ତି 
ରହୁଥିବା ରଯାଗୁ ଧାନ ବକି୍ରି କରବିାରର ମାତ୍ରାଧିକ ବଳିମବ ରହବା ସହତି କ୍ୱଣି୍ଟ୍ାଲ ଧାନରୁ ଅତକିମରର 
10 ରୁ 12 ରକଜ ିଧାନ କଟନୀ ଛଟନୀ ବାବଦରର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନରୁ କଟାଯାଉଥିବା ବାରମବାର 
ଅଭିରଯାଗ ରହଉଥିବା ପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଦୁନ୍ୀତ ିକବଳରୁ ସୁରକି୍ଷତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଣି୍ଡ ଓ 
ଏହାର ଆଖ୍ପାଖ୍ରର ମଲି ମାଲିକ କମିବା ଦଲାଲମାରନ ରଯପର ିପଶ ିନ ପାରରିବ ରସଥିପାଇଁ କ ି
କ ିଆଇନଗତ ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି ଓ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବୟବସ୍ଥାକୁ କପିର ି ଉପରଯାଗ ରହଉଛ ି ତାହା ପ୍ରକାଶ 
କରରିବ କ ି? 

 



ଉର୍ତ୍ର 
 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ  
ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 

ବଗିତ ବଷଧମାନଙ୍କଦର ମଣି୍ଡ ଗୁଡ଼କିରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କାଯଧୟକ୍ରମଦର ବଭିିନ୍ନ 

ଗଣମାଧ୍ୟମଦର ପ୍ରକାଶ୍ତି ସମସୟା ଗୁଡ଼କି ଯଥା :- ସମିତ ି ଚାଷୀ ଧାନ କଣିୁ ନାହିଁ / Target ନାହିଁ 

/ଦଟାକନ Lapse କରଗିଲା / ଧାନର କଟନ ି ଛଟନ ି ଇତୟାେ ି ନଜରକୁ ଆସଅିଛ ି । ଧାନ ସଂଗ୍ରହ 

କାଯଧୟକ୍ରମକୁ ସୁପରଚିାଳନା ପାଇ ଁବଭିିନ୍ନ ସମୟଦର ନମିନମଦତ ପେଦକ୍ଷପ ମାନ ନଆିଯାଇଅଛ ି। 

1. ଧାନ ବକି୍ରି କରିବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ ଚାଷୀମାନଙ୍କର Online ପଞି୍ଜକରଣ :- ଏହ ିବୟବସ୍ଥାଦର 

ଚାଷୀ ମାନଙୁ୍କ  ସମିତ ିସ୍ତରଦର ଆବଶ୍ୟକ ଜମିଜମାତଥୟ, ବୟାଙ୍କତଥୟ, ଆଧାର ନମବର, ଦମାବାଇଲ ନମବର 

ଇତୟାେ ି ସହ େରଖ୍ାସ୍ତ କରଥିାେ ି । ସମିତ ିଦ୍ୱାରା ସମୃ୍ପକ୍ତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ତଥୟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଖ୍ାେୟ 

ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ି କଲୟାଣ ବଭିାଗ ଦ୍ୱାରା ପରଚିାଳତି ଦଓବବସାଇଟ foododisha.in ଦର 

digitization କରାଯାଇ ସମୃ୍ପକ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ େରଖ୍ାସ୍ତକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କଦଲକଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠତି ଯାଞ୍ଚ 

କମିଟକୁି ପଠାଯାଉଅଛ ି । ଯାଞ୍ଚ କମିଟ ିଦର ସମବାୟ ବଭିାଗର ଦକ୍ଷତ୍ର କମଧଚାରୀଙ୍କ ସହତି କୃଷି, ରାଜସ୍ୱ ଓ 

ଜଳଦସଚନ ବଭିାଗର କମଧଚାରୀମାଦନ ରହଥିାେ ି । ଏହ ି ତଥୟକୁ ଭିତି୍ତକର ି ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ି

କଲୟାଣ ବଭିାଗ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବଳକା ଧାନ ନରୂିପଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ Paddy 
Procurement Automation System (P-PAS) କୁ ଦପ୍ରରଣ କରାଯାଇଥାଏ ।  

2. ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବୟବସ୍ଥାର କମୁ୍ପୟଟରିକରଣ :- ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବୟବସ୍ଥାଦର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା 
ପାଇଁ ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ି କଲୟାଣ ବଭିାଗ ଦ୍ୱାରାPaddy Procurement 
Automation System (P-PAS) ର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଅଛ ି । ଏହ ି ବୟବସ୍ଥାଦର ଚାଷୀଙ୍କ 

ଦମାବାଇଲ ନମବରଦର Token ପ୍ରୋନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ବୟାଙ୍କ ଖ୍ାତାଦର ଧାନର ସବଧନମିନ 
ସହାୟକ ମୂଲୟ ପ୍ରୋନ ପଯଧୟେ, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କମୁ୍ପୟଟରକିରଣ କରାଯାଇଅଛ ି। 

ଚାଷୀଙ୍କର ପରଚିୟକୁ ନଶିି୍ଚତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୟଦର Aadhaar Linked 
Eye Scanning କରାଯାଉଅଛ ି।  

3. ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବୟବସ୍ଥାର ତୋରଖ୍ :- ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବୟବସ୍ଥାର ତୋରଖ୍ ପାଇଁ ସମିତ ି

ସ୍ତରଦର Society Level Procurement Committee (SoLPC) ଗଠନ ବୟବସ୍ଥା 
କରାଯାଇଅଛ ି । ସମିତ ି ସ୍ତରଦର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବୟବସ୍ଥାର ସୁପରଚିାଳନା ପାଇଁ Society Level 
Procurement Committee (SoLPC) ଉପଦର ୋୟୀତ୍ୱ ନୟସ୍ତ କରାଯାଉଅଛ ି । ଏତଦ୍ 



ବୟତୀତ ସବଡଭିିଜନ ସ୍ତରଦର ଓ ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରଦର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବୟବସ୍ଥାର ତୋରଖ୍ କରିବା ପାଇ ଁ

ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା Task ଦଫାସଧ ଗଠନ କରାଯିବାର ବୟବସ୍ଥା ରହଅିଛ ି । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାର ି

କରାଯାଇଥିବା Procurement guideline ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦହଦଲ ସମୃ୍ପକ୍ତ କମଧଚାରୀ ମାନଙ୍କ 

ବରୁିର୍ଦ୍ଦର ଶୃ୍ଙ୍ଖଳାଗତ କାଯଧୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛ ି। 
ଏହପିରି ଭାବଦର, ଚାଷୀର ଜମଜିମା ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥୟର ଯାଞ୍ଚ, ସମିତ ି ସ୍ତରଦର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ 

ବୟବସ୍ଥାର ତୋରଖ୍ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଦନଇ Society Level Procurement 
Committee (SoLPC) ଗଠନ କରାଯାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥଧ ସୁରକି୍ଷତ ରଖିବା ପାଇ ଁ ବୟବସ୍ଥା 

କରାଯାଇଅଛ ି । ସମିତ ି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଧାନକୁ ରାଜୟ ଦଯାଗାଣ ନଗିମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା Authorized 
Miller Agent ଙୁ୍କ ମିଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରୋନ କରିବା ନମିଦେ ବୟବସ୍ଥା ରହଅିଛ ି।  

 

 

ତା ୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ଚନି ିରକାଟା ବୃଦ୍ଧ ି
ଅଣତାରକା ବଧିାନ ସଭା ପ୍ରଶନ – ୯୫୪ 

େୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତ,ି ମାନୟବର ବଧିାୟକ 

ପ୍ରଶ୍ନ 

ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ ି:- ( କ ) ରାଜୟରର ସାଧାରଣ 

ବଣ୍ଟ୍ନ ବୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରର ରକରତ ଚନି ିଆବଣ୍ଟ୍ନ କରାଯାଉଛ ି2000 ମସହିାରର ତାହା ରକରତ ଥିଲା ଏରବ 

ରକରତ ଅଛ,ି ଜନସଂଖ୍ୟା  ବୃଦ୍ଧ ିସରେ ଏହ ିଚନି ିରକାଟା ବୃଦ୍ଧ ିନ ରହବାର କାରଣ କଣ , ଏଥିପାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର 

ସରକାରଙ୍କ ସହତି କ ି କ ି ରଯାଗାରଯାଗ କରାଯାଇଛ,ି (ଖ୍) ରସହପିର ି ଭାରବ 2000 ମସହିା ରବଳକୁ  

ରକରତ କରିରାସନିୀ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରଦଉଥିରଲ ଏରବ ରକରତ ରଦଉଛେ ି? 

େୀ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ, 
ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 

ଉତ୍ତର 

  (କ) ରାଜୟରର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟ୍ନ ବୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରର 2000 ମସହିାରର  ରାଜୟ ସରକାର 

ହାରା ହାର ି୧୫୧୭୯୪.୬୦୨  ରମଟ୍ରକି ଟନ ଚନି ିଆବଣ୍ଟ୍ନ କରଥିିରଲ । ବର୍ତ୍ମ୍ାନ ରାଜୟରର ସାଧାରଣ 



ବଣ୍ଟ୍ନ ବୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରର ଚନି ିଆବଣ୍ଟ୍ନ କରାଯାଉନାହିଁ । ଜୁନ, ୨୦୧୩ ଠାରୁ ରାଜୟରର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟ୍ନ 

ବୟବସ୍ଥାରର ଚନି ିଆବଣ୍ଟ୍ନ ରହଉନଥିବାରୁ ଚନି ିରକାଟା ବୃଦ୍ଧ ି ରହବାର  ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା ନାହିଁ । 

  (ଖ୍) 2000 ମସହିାରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜୟକୁ ବାଷିକ ୪, ୮୫,୦୪୯ କରିଲାଲିଟର 

କରିରାସନିୀ ରଦଉଥିବାରବରଳ 2020-21 ଆଥ୍କି ବଷର୍ର ୧,୯୨,୩୦୪ କରିଲାଲିଟର ରଦଇଛେ ି।  

        ତା. 08.09.2021 
   ଖ୍ାଇବା ଦତଲ ଓ ଡାଲିର ମଲୂୟ ବୃର୍ଦ୍ ି

   ଅଣତାରକା ବଧିାନ ସଭା ପ୍ରଶ୍ନ  955 
    ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାେ ବାହନିୀପତ ି , ବଧିାୟକ   

  

      ପ୍ରଶ୍ନ 
ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କି :-  ରକରବ ଖ୍ାଇବାରତଲ ଓ ବଭିିନ୍ନ କଶିମର 

ଡାଲିର ମୂଲୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ  ରହାଇଛକି ିଏହ ି ଦୁଇ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲୟ 2014 ମସହିାରର ରକରତ ଥିଲା ଏରବ ରକରତରର 
ପହଞ୍ଚଛି ିଦରବୃଦ୍ଧ ିରଯାଗୁ ବହୁ ପରବିାର ଡାଲି ଖ୍ାଇବା ଛାଡ ିରଦରଲଣି କ ିଏହା ଆଉ ଏକ ବପିଦକୁ ଡାକ ିଆଣିବ କ,ି ଏହାକୁ 
ଦୃଷ୍ଟିରର ରଖି ସରକାର ଖ୍ାଇବା ରତଲ ଲିଟର ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡାଲି ରକଜ ି  ପିଛା 50 ଟଙ୍କାର ସବସଡି ିରଘାଷଣା  
କରରିବ କ ି ?  

       େୀ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ , ମନ୍ତ୍ରୀ 
      ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 

        ଉତ୍ତର 

  ଖ୍ାଇବା ରତଲ ଯଥ୍ା ରସାରଷି ରତଲ, ପାରମାଲିନରତଲ, ସୂଯ୍ୟମୂଖ୍ୀ ରତଲ ଓ ବଭିିନ୍ନ କସିମର ଡାଲି ଯଥ୍ା ହରଡ, 
ମସୁର, ବରି,ି ମୁଗ, ବୁଟ ଆଦରିର ଓଡଶିା ଏକ ଖ୍ାଉଟ ି ରାଜୟ ଅରଟ ଓ ଏହ ି ସବୁ ଅତୟାବଶୟକ ଦ୍ରବୟ ଆମ ରାଜୟର 
ବୟବସାୟୀମାରନ ପରଡାଶୀ ରାଜୟମାନଙ୍କରୁ ଆମଦାନୀ କର ିରାଜୟର ଖ୍ାଉଟମିାନଙ୍କର ଚାହଦିା ରମଣ୍ଟ୍ାଇଥ୍ାଆେ ି l ଚଳତି 
ବଷ୍ ମୂଲୟ ପରସିଂଖ୍ୟାନରୁ ଲକ୍ଷୟ କରାଯାଇଅଛ ି  ରଯ ଚଳତି ବଷ୍ ଖ୍ାଇବା ରତଲ ଓ ଡାଲିରର ମୂଲୟ ବୃଦ୍ଧ ି ଘଟଅିଛ ି l 

ସାଧାରଣତଃ ରଯାଗାଣ ରପଣ୍ଠଗୁଡକିର ମୂଲୟ ବୃଦ୍ଧ/ି ହ୍ରIସ ର ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଉପରର ପଡ ିଏହାର ମୂଲୟ ବୃଦ୍ଧ/ି ହ୍ରIସ 
ଘଟଥି୍ାଏ l ଚଳତି ବଷ ୍ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଟକିସ ତଥ୍ା ଆମଦାନୀ ଓ ରତ୍ପାନୀ ନୀତ ିଏବଂ ବଭିିନ୍ନ ଡାଲିଜାତୀୟ ଶସୟ ଓ 
ରତୈଳବୀଜର ସହାୟକ ମୂଲୟ ବୃଦ୍ଧ ି ରଯାଗଁୁ ଏହସିବୁ ଦ୍ରବୟର ମୂଲୟରର ବୃଦ୍ଧ ି ପରଲିକି୍ଷତ ରହାଇଥିଲା l ଏତଦବୟତୀତ 
ରପରଟ୍ରାଲିୟମ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲୟ ବୃଦ୍ଧ ି ରଯାଗୁ ବାହାର ରାଜୟରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ଡାଲି ଓ ଖ୍ାଇବା ରତଲର 
ପରବିହନ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ରର ବୃଦ୍ଧ ିଘଟ ିଏହା ପରରାକ୍ଷରର ଖ୍ାଇବା ରତଲ ଓ ଡାଲିର ମୂଲୟ ବୃଦ୍ଧରିର ସହାୟକ ରହାଇଥିଲା l 
 2014 ଏବଂ ବଳତି ବଷ୍ର ଡାଲି ଓ ଖ୍ାଇବା ରତଲ ମୂଲୟର ତୃଳନାତ୍ମାକ ଚତି୍ର ନମିନ ସାରଣୀରର ପ୍ରଦଶତି 
କରାଯାଇଅଛ ିl 

କ୍ର. ନଂ ସାମଗ୍ରୀ 
2014(01.09.2014) 
ପ୍ରଚଳତି ମୂଲୟ (କ,ିଗ୍ରା ପ୍ରତ)ି 

2021(01.09.2021) 
ପ୍ରଚଳତି ମୂଲୟ (କ,ିଗ୍ରା ପ୍ରତ)ି 

1. ହରଡ ଡାଲି (ଦ୍ୱତିୀୟ କସିମ) 74.00 100.00 
2. ମୁଗ ଡାଲି (ଦ୍ୱତିୀୟ କସିମ) 85.00 96.00 
3. ବୁଟ ଡାଲି (ଦ୍ୱତିୀୟ କସିମ) 44.00 71.00 



4. ରସାରଷି ରତଲ 89.00 191.00 
5. ପାରମାଲିନରତଲ 67.00 150.00 
6. ସୂଯ୍ୟମୂଖ୍ୀ ରତଲ 86.00 170.00 

    

ଖ୍ାଇବା ରତଲ ଓ ଡାଲିରର ଲିଟର / କ.ିଗ୍ରା ପ୍ରତ ି50 ଟଙ୍କା ସବସଡି ିରଘାଷଣା କରବିା ଏହ ିବଭିାଗର ପରସିଭୁକ୍ତ ନୁରହଁ l
  
 

 

 
୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

Online ପାଠ ପଢାଦର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ 
ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-956- ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମୁେୁଲି: ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହଦିବ କ ି :- ରାୟଗଡା ଜଲି୍ଲାଦର Covidମହାମାରୀ ସମୟଦର ଶ୍କି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା 
ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଧ ଭୁଷୁଡ ିପଡଥିିବା କଥା ଏବଂ ପିଲାମାଦନ Onlineପାଠ ପଢବିା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀ 
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍କି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବା କଥା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଜଲି୍ଲାର 
ଅଧିକାଂଶ୍ ଅଞ୍ଚଳଦର Net Workକାମ କରୁନଥିବାରୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାଦନ 
Onlineପାଠ ପଢାରୁ ବଞ୍ଚତି ଦହାଇଥିବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସଛି ିକ;ି ଯେ ି
ହ ଁଦସଥିପାଇଁ ଦକଦବ କ ିକ ିପେଦକ୍ଷପ ଦନଇଛେ ିଜଣାଇଦବ କ?ି 
 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ- 
ରାଜୟଦର Covidମହାମାରୀ ସମୟଦର ପିଲା ମାଦନ Onlineପାଠ ପଢ଼ବିା 

ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍କି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛ ିଏବଂ 
ରାୟଗଡ଼ା ଜଲି୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ୍ ଅଞ୍ଚଳଦର Net Workକାମ କରୁନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 



ମାଦନ କପିରି ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚତି ନହୁଅେ ି ଦସଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନମିନ 
ଲିଖିତ ବୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ।ି 
➢ “Radio” ପାଠଶ୍ାଳା କାଯଧୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା Radioମାଧ୍ୟମଦର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ 

ଦଶ୍ରଣୀ ପଯଧୟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ଶ୍କି୍ଷାୋନ। 
➢  “ଶ୍କି୍ଷାେପଧଣ” କାଯଧୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା Television (DDOdia) ଚୟାଦନଲ 

ମାଧ୍ୟମଦର ଶ୍କି୍ଷାୋନ। 
➢ ଜଲି୍ଲାର DIETଓ BIETର ଛାତ୍ର-ଶ୍କି୍ଷକ (pupil-teacher) ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 

ଦଗାଷ୍ଠୀ ଶ୍କି୍ଷାୋନ କାଯଧୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହଛି।ି 
➢ ମଧୁଆପ୍ ଓ େକି୍ଷା ଆପ୍ ରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଦନ ଶ୍କି୍ଷାଲାଭ କରୁଛେ ି। ଦଯଉଁ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଦନ Internet ସୁବଧିା ନଥିବା ବା Smart Phone ନଥିବାରୁ 
Online ଶ୍କି୍ଷାୋନରୁ ବଞ୍ଚତି ଦହଉଛେ ି । ଦସମାନଙୁ୍କ Alternative 
Internship Programme େବାରା ଶ୍କି୍ଷାୋନ କରାଯାଉଅଛ ି । 
ଶ୍କି୍ଷକ/ଶ୍କି୍ଷୟତ୍ରୀମାଦନ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଦସମାନଙୁ୍କ 
ଶ୍କ୍ଷାୋନ କରୁଛେ।ି 
 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ଜାତୀୟ ଖାଦୟ ସରୁକ୍ଷା ର ାଜନାରର ଖାଦୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବା 
 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୯୫୮ : ଶ୍ରୀ ମରୁକଶ ମହାଲିଙ୍ଗ : ଖାଦୟ ର ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲୟାଣ 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିରବକି :-  (କ) ଜାେୀୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ବଯାଜନାବର ରାଜୟବର ବକବେ 

ହିୋଧକିାରୀ ଅଛନି୍ତ, ଏହି ହିୋଧକିାରୀ ମାନଙୁ୍କ େିଆଯାଉର୍ଥେିା ଚାଉଳ ଓ ଅନୟାନୟ ଖ୍ାେୟ ସାମଗ୍ରୀର 

କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରେି େର ମଧ୍ୟରୁ ହିୋଧକିାରୀଙ୍କ contribution/ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ contribution ଓ ବକନ୍ଦ୍ର 

ସରକାରଙ୍କ contribution ବକବେ, ୨୦୧୫-୧୬ ମସିହାରୁ ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ NFSA ବଯାଜନାବର ଖ୍ାେୟ 

ସାମଗ୍ରୀ ୋେେବର କିଏ ବକବେ ଟଙ୍କା ଖ୍ଚ୍ଚଷ କରିଛନି୍ତ େଷଷୱାରୀ େର୍ଥୟ ବେବେ କି ; (ଖ୍) ରାଜୟ ଖ୍ାେୟ 

ସରୁୋ ବଯାଜନାବର ରାଜୟବର ବକବେ ହିୋଧକିାରୀ ଅଛନି୍ତ, ଏହି ହିୋଧକିାରୀ ମାନଙୁ୍କ େିଆଯାଉର୍ଥେିା 

ଚାଉଳ ଓ ଅନୟାନୟ ଖ୍ାେୟ ସାମଗ୍ରୀର କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରେି େର ମଧ୍ୟରୁ ହିୋଧକିାରୀଙ୍କ contribution/ରାଜୟ 

ସରକାରଙ୍କ contribution ଓ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ contribution ବକବେ, ୨୦୧୫-୧୬ ମସିହାରୁ ଆଜି 

ପଯଷୟନ୍ତ ରାଜୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ବଯାଜନାବର ଖ୍ାେୟ ସାମଗ୍ରୀ ୋେେବର କିଏ ବକବେ ଟଙ୍କା ଖ୍ଚ୍ଚଷ କରିଛନି୍ତ 

େଷଷୱାରୀ େର୍ଥୟ ବେବେ କି ? 
 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ,ଁ ଖାଦୟ ର ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

(କ) ଜାେୀୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ଆଇନ, ୨୦୧୩ ଅନୁସାବର ରାଜୟବର ୯୨,୭୪,୭୬୫ ବଗାଟି 

ପରିୋରର ୩,୨୪,୨୫,୩୫୬ ଜଣ ବଯାଗୟ ହିୋଧକିାରୀ ଉପକୃେ ବହଉଛନି୍ତ। େନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ରାଧକିାର 

ପରିୋର (PHH) େଗଷବର ୮୦,୧୭,୦୬୮ ପରିୋରର ୨,୮୬,୧୩,୩୭୪ ସେସୟ ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ ବହାଇର୍ଥେିା 

ବେବଳ ଅବନ୍ତୟାେୟ ଅନ୍ନ ବଯାଜନା (AAY) େଗଷବର ୧୨,୫୭,୬୯୭ ପରିୋରର ୩୮,୧୧,୯୮୨ ଜଣ 

ବଯାଗୟ ହିୋଧକିାରୀ ସାମିଲ ବହାଇଛନି୍ତ। ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥକି େଷଷବର ଚାଉଳର ଅନୁବମାେିେ ମଲୂୟ 

୩୨.୯୧ ଟଙ୍କା ରହିର୍ଥଲିା ଓ େନ୍ ମଧ୍ୟରୁ, ହିୋଧକିାରୀ ୧ ଟଙ୍କା, ରାଜୟ ସରକାର ୨ ଟଙ୍କା ଓ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 

୨୯.୯୧ ଟଙ୍କା େହନ କରିର୍ଥବିଲ। ବସହିପରି, ହିୋଧକିାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରୋନ କରାଯାଉର୍ଥେିା ଗହମ ନିମବନ୍ତ 

ହିୋଧକିାରୀ ୧ ଟଙ୍କା, ରାଜୟ ସରକାର ୧ ଟଙ୍କା ଓ ଅେଶଷି୍ଟ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର େହନ କରିର୍ଥାନି୍ତ। ୨୦୧୫-

୧୬ ମସିହାରୁ ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ ଜାେୀୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ଆଇନ, ୨୦୧୩ ଅନୁସାବର ଖ୍ାେୟ ସାମଗ୍ରୀ 

ୋେେବର ବକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସରକାର ପ୍ରୋନ କରିର୍ଥେିା ଅନୁୋନ ପରିମାଣ ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ପ୍ରୋନ 

କରାଗଲା। 

(ଖ୍) ‘ରାଜୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ବଯାଜନା’ ରାଜୟବର ୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥକି େଷଷରୁ ଲାଗ ୁ

କରାଯାଇଛି। େତ୍ତଷମାନ, ଏହି ବଯାଜନାବର ରାଜୟବର ୩,୬୯,୨୨୮ ବଗାଟି ପରିୋରର ୧୧,୩୬,୬୨୨ 

ଜଣ ବଯାଗୟ ହିୋଧକିାରୀ ଉପକୃେ ବହଉଛନି୍ତ। ଚାଉଳର ଅନୁବମାେିେ ମଲୂୟରୁ ହିୋଧକିାରୀ ୧ ଟଙ୍କା ଓ 

ଅେଶଷି୍ଟ ରାଜୟ ସରକାର େହନ କରିର୍ଥାନି୍ତ। ୨୦୧୮-୧୯ ମସିହାରୁ ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ ରାଜୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ 

ବଯାଜନାବର ବହାଇର୍ଥେିା ସମସ୍ତ ଖ୍ଚ୍ଚଷ ରାଜୟ ସରକାର ନିଜେ ପାଣ୍ଠରୁି େହନ କରନି୍ତ ଓ ଏହାର େିେରଣୀ 

ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ପ୍ରୋନ କରାଗଲା।  

***  

 

 

 

 

ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ 

 

ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥବିା ଅନୁଦାନ (ରକାଟି ଟଙ୍କାରର) 

ଆଥକି ବଷଭ 
ଜାତୀୟ ଖାଦୟ ସରୁକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ ରାଜୟ ଖାଦୟ ସରୁକ୍ଷା ର ାଜନା 

ରକନ୍ଦ୍ର ରାଜୟ ରକନ୍ଦ୍ର ରାଜୟ 

୨୦୧୫-୧୬ ୩୯୫୧.୮୯ ୩୬୯.୨୬ ୦ ୦ 

୨୦୧୬-୧୭ ୪୩୨୮.୧୦ ୩୬୨.୪୦ ୦ ୦ 

୨୦୧୭-୧୮ ୫୦୦୨.୭୬ ୪୧୪.୦୦ ୦ ୦ 

୨୦୧୮-୧୯ ୫୧୨୮.୪୯ ୪୨୦.୯୪ ୦ ୧୯୬.୩୦ 

୨୦୧୯-୨୦ ୪୩୪୬.୫୪ ୪୨୨.୨୧ ୦ ୩୫୮.୬୩ 

୨୦୨୦-୨୧ ୮୦୫୬.୯୯ ୬୩୫.୮୬ ୦ ୧୦୭.୫୩ 

୨୦୨୧-୨୨ ୨୦୪୬.୨୪ ୧୫୬.୮୨ 
୦ 

 
୯୬.୨୮  



(ପ୍ରର୍ଥମ ବତ୍ରୈମାସିକ) (ଅଗଷ୍ଟ,୨୧ ପଯଷୟନ୍ତ) 

 

08.09.2021 

 

Ration Card Holder under SFSS/NFSA 

 

Un-starred Assembly Question No.959 : Shri Sukanta Kumar Nayak : 

Will the Minister for Food Supplies and Consumer Welfare be pleased 

to state that :- The name of Ration Card Holders under SFSS/NFSA who 

have been issued cards during 2019-20 and 2020-21 and 2021-22 in respect 

of different villages under Nilgiri A/C and the balance target to be met during 

2021-22 ?  

 

 

Answer 

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

The name of the beneficiaries in different villages of Nilgiri Assembly 

Constituency who are provided with Ration Cards under the National Food 

Security Act, 2013 and the State Food Security Scheme during the years 2019-

20 and 2020-21 are enclosed in CD for reference.  

The eligible beneficiaries, deprived of to get Ration cards under the 

National Food Security Act, 2013 and the State Food Security Scheme may 

apply in 377 nos. of Ration Card Management System (RCMS)  Centres, 

opened in 314 nos. Of Blocks and 63 nos. Of Municipalities or through the 

website of Food Supplies and Consumer Welfare Department i.e.,  

www.foododisha.in or http://food.odisha.gov.in. Providing Ration Cards to 

eligible beneficiaries, after due verification based on standard criteria of 

Government, is a continuous process.  

 

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


CDVO ଙ୍କ Training Programme ଦ୍ୱାରା ଅଥଧ 
ବୟୟ 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୯୬୦ - ଶ୍ରୀ ସୁକାେ କୁମାର ନାୟକ 

➢ ପ୍ରଶ୍ନ 
➢ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 
➢ ବାଦଲଶ୍ୱର CDVO ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ 5 ବଷଧଦର Training 
Programme ବାବେଦର  ଦକଦତ ଟଙ୍କା ଖ୍ର୍ଚ୍ଧ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ 
ଏଥିଦର ଲାଭାନିବତ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ୍ କରିଦବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ    

 ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

୨୦୧୬-୧୭ ମସହିା ଠାରୁ ୨୦୨୦-୨୧ ମସହିା ପଯ୍ୟେ ବଗିତ ୫ ବଷ୍ରର 

ଜଲି୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସ୍ା ଅଧିକାରୀ, ବାରଲଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କାଯ୍ୟକ୍ରମ 

ବାବଦରର ସମୁଦାୟ ୩୮,୪୯,୫୦୦ ଟଙ୍କା  ଖ୍ଚ୍ଚ ୍ ରହାଇଛ।ି ଏହ ି  କାଯ୍ୟକ୍ରମ 

ଦ୍ୱାରା ୪,୫୧୬ ଜଣ ହତିାଧିକାରୀ ଲାଭାନିବତ ରହାଇଛେ ି । ଏହାର ଏକ ତାଲିକା 

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।



➢ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ 
Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

1 
2020-

21 

Oupad

a 

Skill 

Upgrdation  

on Dairy 

Farm 

Iswarpur 20.1.21 20 
Kamalakanta 

Panda 
Andara 

2       Rajanikanta 

Behera 
Iswarpur 

3       Shyamsundar 

Mohapatra 
Iswarpur 

4       Rabinarayan 

Lenka 
Andara 

5       Sangram Ku 

Mukhi 
Iswarpur 

6       Debendra Biswal Kandagaradi 

7       Sridhar Nayak Kandagaradi 

8       Dayanidhi Giri Iswarpur 

9       Parsuram Biswal Bankipoda 

10       Sidheswar Biswal Iswarpur 

11       Amarendra Barik Patrapada 

12       Saroj Ku Saw Bahabalpur 

13       Chandra Ku Nayak Mukundapur 

14       Achutananda Rout Iswarpur 

15       Lambodar Jena Iswarpur 

16       Digambar Jena Iswarpur 

17       Bidyadhar Das Iswarpur 

18       Ranjan Ku Rout Kandagaradi 

19       Narendra Nayak Iswarpur 

20       Maheswar Barik Sikidia 

21 
2020-

21 

Oupad

a 

Skill 

Upgrdatio

n  on 

Sheep & 

Goat 

Oupada 
15.01.2

1 
20 Gayadhar Das Dadhibamanpur 

22       Gadadhar Rana Pandua 

23       Sankarsan Sahu Pandua 

24       Laxmidhar Behera Majhisahi 

25       Dhannjaya Panda Sarisapal 

26       Naran Senapati Janakipal 

27       Bhaskar Kuanar Janakipal 

28       Pabitra Biswal Astapatana 

29       Krushna CH Sethi Bharatghati 

30       Judhistir Palai Raghunath 

31       Chandramani 
Kuanr 

Raghunath 

32       Sukanta Mallick Janakipal 

33       Sridhar Senapati Mansadala 

34       Ganapati Behera Dimirichua 

35       Kandari Behera Janakipal 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

36       Ghanashyam Poi Janakipal 

37       Jaladhar Panda Haripur 

38       Anirudha Parida Aghirpada 

39       Laxmidhar 
Mohanty 

Chhachina 

40       Lamxikanta Jena Janakipal 

41 
2021-

21 
Remun

a 

Skill 

Upgrdation  

on Dairy 

Farm 

RTC 
Remuna 

12.01.2
1 

20 Debasmita Panda Remuna 

42       Bishnumohan 
Moharana 

Naraharipur 

43       Umakanta Pothal Kuligaon 

44       Mayadhar Rout Srikrushnapur 

45       Surabhi Giri Remuna 

46       Madhumita Panda Srikrushnapur 

47       Chakradhara 
Pradhan 

Tamachhada 

48       Madhusudhan 
Rout 

Kuligaon 

49       Rabindra Mohalik Remuna 

50       Rajiba Jena Naraharipur 

51       Harekrushna Das Kuligaon 

52       Premalata Rout Srikrushnapur 

53       Prathiba Rani Das Remuna 

54       Rupak Mohapatra Srikrushnapur 

55       Pruthib Ch Sahu Tamachhada 

56       Ashutosh Sahu Kuligaon 

57       Manas KU 
Mohapatra 

Srikrushnapur 

58       Laxman Ojha Tamachhada 

59       Laxman Sahu Kuligaon 

60       Prabhakar Das Kuligaon 

61 
2020-

21 
Remun

a 

Skill 

Upgrdation  

on Poultry 

Farming 

RTC 
Remuna 

18.01.2
1 

20 Tulashi Pattanayak Remuna 

62       Namita Das Naraharipur 

63       Arati Mohanty Kuligaon 

64       Braja Kumar 
Mohanty 

Srikrushnapur 

65       Sabitri Pradhan Remuna 

66       Chandramohan 
Mohanty 

Srikrushnapur 

67       Harihar Das Tamachhada 

68       Sumati Nayak Kuligaon 

69       Amit KU Behera Remuna 

70       Gitanjali Dwibedi Naraharipur 

71       Subhalaxmi 
Khanda 

Kuligaon 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

72       Bijay Ku Das Srikrushnapur 

73       Basanti Bindhani Remuna 

74       Sukanti Sahu Srikrushnapur 

75       Chirasmita Rath Tamachhada 

76       Chanda Das Kuligaon 

77       Ganeswar Jena Srikrushnapur 

78       Suchitra Samanta Tamachhada 

79       Mans Ratha Kuligaon 

80       Ananta Gaon Kuligaon 

81 
2020-

21 
Bhogra

i 

Skill 

Upgrdation  

on 

Backyard 

Poultry 

Rearing 

VD 
Bhograi 

11.1.21 20 Pradeep Giri Dehurda 

82       Rajesh Kumar 
Ghadai 

Chakasanajalesw
arpur 

83       Santosh Ku Jena Iswarpur 

84       Nalini Kumar 
Mandal 

Palasia 

85       Sanjib Ku Chand Malaruan 

86       Harish CH Laya Padampur 

87       Rabindra Samal B Padampur 

88       Ganesh Jena Pasarbindha 

89       Rabindra Jena Jayrampur 

90       Sudhanshu Sekhar 
Jena 

Analia 

91       Rabindra Adhik Nasarabad 

92       Karrtik Ch Pradhan Sarbani 

93       Manoj Ku Majhi Badapahi 

94       Sanjit Senapati Praharajpur 

95       Bhupati Mohanty Ranasinghapur 

96       Pradeep Das Basulipat 

97       Harihara Jena Agarda 

98       Sudhir Giri Agarda 

99       Chitanya Hansda Kharidpipal 

10

0 
      Sapan Majhi Kharidpipal 

10

1 

2020-
21 

Bhogra
i 

Skill 

Upgrdation  

on Dairy 

Farm 

VD 
Bhograi 

19.1.20
21 

20 Anjali Jena Sribatsapur 

10

2 
      Raghunath Das Jaleswarpur 

10

3 
      Rasmirekha Das K Kamarda 

10

4 
      Dhanurdhana 

Panda 
Agarda 

10

5 
      Saroj Ku Das Khaidpipal 

10       Sanjib Bag Kharida 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

6 

10

7 
      Bijay KU Das Mohagab 

10

8 
      Susil KU Das Karanjasole 

10

9 
      Deepak Ku Sethi Analia 

11

0 
      Amar Das Kalahi 

11

1 
      Laxmikanta Kar Chakapalasia 

11

2 
      Nabin Ku Mandal Palasia 

11

3 
      Harapriya Behera Alarbasan 

11

4 
      Anita Jena Bandhamundi 

11

5 
      Deepak Ku Biswal Bartana 

11

6 
      Krushna Behera Badatarai 

11

7 
      Gourisankar Biswal Jayrampur 

11

8 
      Shayamsudnar Das Praharajpur 

11

9 
      Dillip Ku Jena Badatarai 

12

0 
      Priya Ku Pal NM Padia 

12

1 

2020-
21 

Simulia 

Skill 

Upgrdation  

on Poultry 

Farming 

VD 
Simulia 

11.02.2
1 

20 Pradeep Panda Abjana 

12

2 
      Narendra Bala Abjana 

12

3 
      Ramkanta Shial Ramakrushnapur 

12

4 
      Ramkanata Panda Abjana 

12

5 
      Umaknata Panda Bangalpur 

12

6 
      Ganesh Ku Behera B. Kadigadia 

12

7 
      Kamalakanata Das Sahupada 

12

8 
      Gouri Mohanty Ojipur 

12

9 
      Ramamani 

Mohanty 
Ojipur 

13

0 
      ranjita Das B. Kadigadia 

13

1 
      Tulasi Das K Bindha 

13

2 
      Golak Palai Sahajapada 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

13

3 
      Sabita Bala 

Mohapatra 
Bana 

13

4 
      Saraswati Mallick Markona 

13

5 
      Ranjulata mallick Markona 

13

6 
      Taruni Sen Bauripada 

13

7 
      Sumanta Mallick Goudapada 

13

8 
      Guruba Sing Markona 

13

9 
      Maheswar Sahu Ria 

14

0 
      Kesab Ch Lenka Bana 

14

1 

2020-
21 

Simulia 

Skill 

Upgrdation  

on Dairy 

Farm 

VD 
Simulia 

19.02.2
1 

20 Santosh Nayak Chakradharpur 

14

2 
      Umakanta Panda Bangalpur 

14

3 
      Jharana Mohanty Kurunia 

14

4 
      Nirupama 

Mohanty 
Bhogia 

14

5 
      Bharat Upadhhaya Maminabad 

14

6 
      Suresh Ku Sahu Sunguda 

14

7 
      Sasmita Behera Biraha 

14

8 
      Banshidahr Bhanja Bauripada 

14

9 
      Paramananda Kabi Markona 

15

0 
      Kamalakanta Das Shaupada 

15

1 
      Bidyutprabha Sahu Sunguda 

15

2 
      Kausalya Mohanty Sunguda 

15

3 
      Pradeep Panda Abjana 

15

4 
      Subhasmita Nayak Iswarpur 

15

5 
      Sulekha Nayak Iswarpur 

15

6 
      Kamalakanta 

Behera 
Bari 

15

7 
      Madhusudan 

Nayak 
Bari 

15

8 
      Jayanta Ku Shial Maitapur 

15       Ramkanata Das Ramabindha 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

9 

16

0 
      Arati Behera Bari 

16

1 

2020-
21 

Balasor
e 

Skill 

Upgrdation  

on Dairy 

Farm 

VH 
Balasore 

05.02.2
1 

20 
Sandhyarani 

Acharaya 
Basantapur 

16

2 
      Paramananda 

Pradhan 
Bahabalpur 

16

3 
      Deepak Ku Panda Saraswatipur 

16

4 
      Ranjita Panda Sarawatipur 

16

5 
      Bijaylaxmi Baral Sarawatipur 

16

6 
      Himanshu Jena Arada 

16

7 
      Dillip Mohanty Arada 

16

8 
      Manas Ranjan 

Mantri 
Gudua 

16

9 
      Hrudananda 

Parida 
Khasagadia 

17

0 
      Asutosh Nayak Arada 

17

1 
      Debabrata Sahani BP Arada 

17

2 
      Asutosh Jena BP Arada 

17

3 
      Lalit Mohan Das Basantapur 

17

4 
      Sunil Ku Majhi Bahabalpur 

17

5 
      Pares Palai Saraswatipur 

17

6 
      Arup Ku Das Sarawatipur 

17

7 
      Sagar Behera Sarawatipur 

17

8 
      Kumar Jaydeb Arada 

17

9 
      Pradep Ku Patra Arada 

18

0 
      Rinarani Parida Gudua 

18

1 

2020-
21 

Balasor
e 

Skill 

Upgrdation  

on Sheep 

& Goat 

VH 
Balasore 

07.02.2
1 

20 
Nagendra 
Moharana 

Purunabalasore 

18

2 
      Manoranjan Sahu Khannagar 

18

3 
      Tapan Patra Khannagar 

18

4 
      Shyamsundar 

Majhi 
Bangara 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

18

5 
      Abhijit Kamila Bangara 

18

6 
      Sibaprasad Patra Hasanpur 

18

7 
      Sujana Rout Palapur 

18

8 
      Kamalochan Giri Talabania 

18

9 
      Narendra 

Moharana 
Purunabalasore 

19

0 
      Amit Das Purunabalasore 

19

1 
      Santosh Das Khannagar 

19

2 
      Kausalya Mallick Khannagar 

19

3 
      Gitanjali Mallick Bangara 

19

4 
      Sasmita Mallick Bangara 

19

5 
      Gitarani Jena Hasanpur 

19

6 
      Laxmi Sing Palapur 

19

7 
      Gita Sing Talabania 

19

8 
      Raghunath Sing Purunabalasore 

19

9 
      Pankaj Pradhan Talabania 

20

0 
      Subhrashu Rout Purunabalasore 

20

1 

2020-
21 

Balasor
e Dist. 

Skil Up-
gradation 

training on 
Medum 

level 
Broiler 
farming 

RTC, 
Remuna 

25.03.2
1 to 

27.03.2
1 

20 Biswmbar Tripathi Nuapadhi 

20

2 
      Jorirmayee Jena Goudadanda 

20

3 
      Hari Mahalik Purusttampur 

20

4 
      Laxmidhara Patra Remu 

20

5 
      Kartik Maharana Mendhara 

20

6 
      Mamatarani 

Maharani 
Mendhara 

20

7 
      Srikanta Samal Dolagahira 

20

8 
      Baban Ku. 

Tofansingh 
Mansingbazar 

20

9 
      Bishnupada 

Mandal 
Chhanpatpur 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

21

0 
      Jiten Ku. Dutta Mansingbazar 

21

1 
      Ashok Ku. Lenka Biseikhunta 

21

2 
      Biswajit Bar Kashida 

21

3 
      Gourisankar Sour Kamarda 

21

4 
      Sanjib Nayak Odasagada 

21

5 
      Pravata Ku. Panda Patraipur 

21

6 
      Ghanshyam 

Mohanty 
Barchikhunta 

21

7 
      Rasmiranjan Rout Chhanpur 

21

8 
      Suchitra Santara Badpal 

21

9 
      Subhrajit 

Mohapatra 
Parikhi 

22

0 
      Sujata Pani Barchikhunta 

22

1 

2020-
21 

Balasor
e Dist. 

Skil Up-
gradation 

training on 
Medum 

level 
Broiler 
farming 

RTC, 
Remuna 

25.03.2
1 to 

27.03.2
1 

20 Rasmita Rout Hatasahi 

22

2 
      Prabhata Senapati Vatapur 

22

3 
      Radhanath Das Mahagab 

22

4 
      Bijayalaxmi 

Mohanty 
Hatsarisa 

22

5 
      Piabas Das Basulipal 

22

6 
      Narayan Ch. Barik Gunasartha 

22

7 
      Sunirmal Gandhi Bhandaripal 

22

8 
      Niyati Das Medinpur 

22

9 
      Laxmidhara Dalai Chada 

23

0 
      Hemanta Ku. 

Behera 
Hatiagand 

23

1 
      Saroj Ku. Jena Chamaigoan 

23

2 
      Susanta Ku. Roul laxman Nath 

23

3 
      Jagadish Barik Tundura 

23

4 
      Mohan Lal Sikdar Sereipur 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

23

5 
      Harischandra Rout Sanpatpur 

23

6 
      Manoj Ku. Jena Sanpatpur 

23

7 
      Amulya Ku. Kamila Basudevpur 

23

8 
      Gobinda Ghadei Badasimulia 

23

9 
      Snigdha Acharya Chanapur 

24

0 
      Prabhat Giri Nikhira 

24

1 

2020-
21 

Balasor
e Dist. 

Skil Up-
gradation 

training on 
Medum 

level 
Gotery 
farming 

RTC, 
Remuna 

28.03.2
1 to 

30.03.2
1 

20 Rita Sahu Sankhudi 

24

2 
      Kamal Lochan Giri Parikhi 

24

3 
      Dayanidhi Padhi Baliapal 

24

4 
      Nibaran Jena Baliapal 

24

5 
      Subasis Mohapatra Kandukhunta 

24

6 
      Bikram Das Athantar 

24

7 
      Kartik Das Tina 

24

8 
      Ajaya Ku. Pal Silasuan 

24

9 
      Rupak Diwedi Hatiagand 

25

0 
      Bhagirathi Sahu Hatiagand 

25

1 
      Gouttam Pradhan Srikrushnapur 

25

2 
      Jayanta Roul Chandipur 

25

3 
      Sambhua Singh Chaturikhunta 

25

4 
      Rabindra Jena Kathasangada 

25

5 
      Gopinath Behera Silasuan 

25

6 
      Manash Ranjan 

Panda 
Ambulkuda 

25

7 
      Sasikanta Jena Ambulkuda 

25

8 
      Balaram Khatua Kathasangada 

25

9 
      Sambhunath Sahu Sankhudi 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

26

0 
      Rajesh Panigrahi Sankhudi 

26

1 

2020-
21 

Balasor
e Dist. 

Skil Up-
gradation 

training on 
Medum 

level Layer 
farming 

RTC, 
Remuna 

22.03.2
1 to 

24.03.2
1 

20 Akash Bhuyan Badamahisali 

26

2 
      Akhya Samantara Rasalpur 

26

3 
      Ganesh Yadba Surjapur 

26

4 
      Chandan Nayak Kanyanagari 

26

5 
      Uttam Mangal Kanyanagari 

26

6 
      Bikash Jena Haldipada 

26

7 
      Jitendra Ku. Panda Saipur 

26

8 
      Sahadev Mohanty Palaspur 

26

9 
      Purnima Mallick Belda 

27

0 
      Manash Ranjan 

Panda 
Ambulkuda 

27

1 
      Jayanta Panda Ambulkuda 

27

2 
      Jitenra Sethi Mahespur 

27

3 
      Ashes Ku. Parida Naranpur 

27

4 
      Sidheswar Singh Baghasahi 

27

5 
      Prasanta Senapati Baghasahi 

27

6 
      Munachand Singh Baradiha 

27

7 
      Amarendra Singh Salabani 

27

8 
      Sumanta Mohanty Barchikhunta 

27

9 
      Samiran Das Shyamnagar 

28

0 
      Satyaranjan Das Shyamnagar 

28

1 

2020-
21 

Balasor
e Dist. 

Skil Up-
gradation 

training on 
Medum 

level 
Broiler  
farming 

RTC, 
Remuna 

02.12.2
0 to 

04.12.2
0 

20 Gitanjali Das Ransahi 

28

2 
      Minakhi Behera Mirigimundi 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

28

3 
      Manjusmita 

Behera 
Mirigimundi 

28

4 
      Tapan Ku. Mohalik Fulwarkasaba 

28

5 
      Amrit Ranjan 

Mohanty 
Fulwarkasaba 

28

6 
      Satyaranjan Sethi Ramnagar 

28

7 
      Minati Patra Rasalpur 

28

8 
      Harihara Das Khan Nagar 

28

9 
      Satyajit Dey Naraharipur 

29

0 
      Manash Panda Ansulapada 

29

1 
      Basana Barik Padhiraipur 

29

2 
      Saurav Nandan Pal Nabda 

29

3 
      Amit Sanapati Pachhudia 

29

4 
      Gopal Ch. Singh Nuapadhi 

29

5 
      Sambit Ku. 

Bindhani 
Dharaganj 

29

6 
      Kartik Ch. Khilar Bahanaga 

29

7 
      Durgamadhab Dey Rajuapada 

29

8 
      Ramachandra 

Panda 
Basta 

29

9 
      Soraj Ku. Jena Basta 

30

0 
      Jayanta Jena Basta 

30

1 

2020-
21 

Balasor
e Dist. 

Skil Up-
gradation 

training on 
Medum 

level 
Broiler  
farming 

RTC, 
Remuna 

14.12.2
0 to 

16.12.2
0 

20 Tusar Kanta Padhi Gududa 

30

2 
      Saroj Ku. Jena Gududa 

30

3 
      Niranjan Barik Bardhanapur 

30

4 
      Debendra Nath 

Mohanta 
Parikhi 

30

5 
      Ramamani Rout Saragaon 

30

6 
      Madhumita Sethi Chhanpur 

30

7 
      Puspalata Barik Saragaon 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

30

8 
      Ranjit Panda Samonathpur 

30

9 
      Sumarani Behera Chhanpur 

31

0 
      laxmidhar Biswal Medinpur 

31

1 
      Debi Jena Rasalpur 

31

2 
      Rabinarayan 

Mallick 
Kharida 

31

3 
      Abhijit Nayak Fatepur 

31

4 
      Kalapana Panda Gilida 

31

5 
      Khulanasundari 

Barik 
Fatepur 

31

6 
      Biswaranjan Saw Manakahani 

31

7 
      Pradeep Ku. Rout Begunia 

31

8 
      Tarun Ranjan 

Mandal 
Ujuda 

31

9 
      Mantu Ku. Kalandi Badakhudi 

32

0 
      Sanjaya Sahu Sanakhudi 

32

1 

2020-
21 

Balasor
e Dist. 

Skil Up-
gradation 

training on 
Medum 

level 
Broiler  
farming 

RTC, 
Remuna 

07.12.2
0 to 

09.12.2
0 

20 Syamsundar Panda Sarastia 

32

2 
      Subasini Das Fuladi 

32

3 
      Dillip Ku. Rout Talapadhi 

32

4 
      Sunita parida Naraharipur 

32

5 
      Jamuna Mohalik Fulwarkasaba 

32

6 
      Manasi Jena kalipur 

32

7 
      Ranagalata Parida Fulwarkasaba 

32

8 
      Sansdhyarani 

Mahalik 
Gourapur 

32

9 
      Karunakar Rout Gadabhang 

33

0 
      Anil Ku. Das Gadabhang 

33

1 
      Sukanti Sahu Sahajpatana 

33

2 
      Manisha Nath Bhimpura 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

33

3 
      Suchitra Santara Kakabarehi 

33

4 
      Barendra parida Nabda 

33

5 
      Barun Ku. Parida Khantapada 

33

6 
      Manaranjan Giri Nabara 

33

7 
      Himanshu Sahu Daneipur 

33

8 
      Rudranarayan 

Mohanta 
Khantapada 

33

9 
      Sadananda Dutta Basta 

34

0 
      Mukesh Nayak Basta 

34

1 

2020-
21 

Balasor
e Dist. 

Skil Up-
gradation 

training on 
Medum 

level 
Broiler  
farming 

RTC, 
Remuna 

21.12.2
0 to 

23.12.2
0 

20 Sanjib Lochan Rout Khan Nagar 

34

2 
      Aparna Pradhan Begunia 

34

3 
      Bansidhara Sutar Khurlabadi 

34

4 
      Sukanti Barik Bitusahi 

34

5 
      Mamita Jena Balia 

34

6 
      Sanjaya Ku. Biswal Kantabania 

34

7 
      Ashok Ku. Lenka Mallickaspur 

34

8 
      Mili Pradhan Budhusahi 

34

9 
      Sulachana Dehuri Budhusahi 

35

0 
      Pritiprabhash 

Mohanty 
Dahigadia 

35

1 
      Mini Singh Kudimpal 

35

2 
      Katimani singh Kudimpal 

35

3 
      Pankajini Mallik Budhusahi 

35

4 
      Rajib Lochan 

Khatua 
Dalagahira 

35

5 
      Prakash Ch. 

Mallick 
Jayadevkasaba 

35

6 
      Sudhakar Rout Kantabania 

35

7 
      Rahul Ku. Pradhan Begunia 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

35

8 
      Ajay Singh Kudimpal 

35

9 
      Sanatan Singh Kudimpal 

36

0 
      Kumuda Singh Kudimpal 

36

1 

2020-
21 

Balasor
e Dist. 

Skil Up-
gradation 

training on 
Dairy 

farming 

RTC, 
Remuna 

01.02.2
1 to 

03.02.2
1 

20 Rahul Ganjei Haripur 

36

2 
      Kapilendra Barik Haripur 

36

3 
      Suranjan Rout Genguti 

36

4 
      Surya Ku. Jena Tentula 

36

5 
      Narahari Tripathi Talakurunia 

36

6 
      Laxmimani Tunga Mangalpur 

36

7 
      Kanhu Ch. 

Brahmachari 
Nabara 

36

8 
      Harischandra 

Nandi 
Nabara 

36

9 
      Parsuram Ghadei Sarswatipur 

37

0 
      Amit Ku. Behera Dekhanda 

37

1 
      Ayan Patra Kuruda 

37

2 
      Sujit Sahu Kuruda 

37

3 
      Gangadhar Behera Rahaniaganj 

37

4 
      Laxman Parida N.P.Magura 

37

5 
      Santosh Ku. Panda Gopalpur 

37

6 
      Rita Sahu Mathani 

37

7 
      Sambhunath Sahu Mathani 

37

8 
      Dillip Ku. 

Panigarahi 
Talakurunia 

37

9 
      Sasmita Barik Sahadebkhunta 

38

0 
      Judhistra Das Mathani 

38

1 

2020-
21 

Balasor
e Dist. 

Skil Up-
gradation 

training on 
Dairy 

farming 

RTC, 
Remuna 

08.02.2
0 to 

10.02.2
0 

20 
Chandan Ku. 

Kamila 
Dhabachakarai 

38       Manaranjan Gadabhanga 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

2 Mahanna 

38

3 
      Saraswati Kamila Dhabachakarai 

38

4 
      Kartik Ch. Bar Gudikhal 

38

5 
      Subrat Singh Paunsukoli 

38

6 
      Sujit Sahu Kuruda 

38

7 
      Tapan Patra Kuruda 

38

8 
      Abhijit Kamalia Kuruda 

38

9 
      Kalpana Behera Pandasuni 

39

0 
      Lambadhara 

Mohapatra 
Alasuan 

39

1 
      manaranjan Sahu Bahanaga 

39

2 
      Chittaranjan Das Sutei 

39

3 
      Gouttam Ku. 

Satapathi 
Jugalsasan 

39

4 
      Ramesh Ch. Barik Ganeswrapur 

39

5 
      Shyamsundar 

Majhi 
Bahanaga 

39

6 
      Niranjan Panda Pandasuni 

39

7 
      Mili Das Remuna 

39

8 
      Rita Behera Remuna 

39

9 
      Manarajan Parida Remuna 

40

0 
      Namita Patra Ganjia 

40

1 

2020-
21 

Balasor
e Dist. 

Skil Up-
gradation 

training on 
Gotery 
farming 

RTC, 
Remuna 

11.02.2
1 to 

13.02.2
1 

20 Ratnakar Nayak Kahalia 

40

2 
      jiban Ku. Mallick Sasanga 

40

3 
      Indramani Das Salada 

40

4 
      Ramakanta Pati Paikasda 

40

5 
      Sasmita Mallick Sasanga 

40

6 
      Bidyapati Bar Tentulia 

40

7 
      Ritanjali Behera Tentulia 

40       Ritanjali Behera Tentulia 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

8 

40

9 
      kamal Lochan 

Behera 
Mulida 

41

0 
      Sabita Behera Bidyadharapur 

41

1 
      Dayanidhi Behera Tentulia 

41

2 
      Rupak Ku. Diwedi Hatiagand 

41

3 
      Gadadhara Behera Tentulia 

41

4 
      Puja Pradhan Aktiapur 

41

5 
      Sasmita Behera Bidyadharapur 

41

6 
      Annapurna Das Aktiapur 

41

7 
      Anurag Patra Kuruda 

41

8 
      Shyamsundar 

Majhi 
Kuruda 

41

9 
      Ashok Roul Mitrapur 

42

0 
      Sibaprasad Patra Harsapura 

42

1 

2020-
21 

Khaira 
& 

Oupad
a 

Skil Up-
gradation 

training on 
Broiler 
farming 

RTC, 
Remuna 

18.02.2
1 to 

20.02.2
1 

20 Utsab Pr. Singh Haripur 

42

2 
      Manmohan Barik Nuagaonbada 

42

3 
      Manash Ranjan 

Dutta 
Paramanandapu

r 
42

4 
      Bhagaban Senapati Talukurua 

42

5 
      Dillip Ku. Nayak Sananda 

42

6 
      Ratnakar Nayak Sananda 

42

7 
      Barendra Swain Bageipur 

42

8 
      Rajesh Ku. Sahu Jadagadia 

42

9 
      Jyatsna Rani 

Behera 
Kalamchua 

43

0 
      Annapuran 

Mahanty 
Kalamchua 

43

1 
      Bishnuprasad 

Nayak 
Talakurua 

43

2 
      Balaram Sethi Makhanpur 

43

3 
      Alekh Ch. Rout Badapokhari 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

43

4 
      laxmikanta Jena Ambagadia 

43

5 
      Basudev Biswal Nuagaon 

43

6 
      Ramesh Ch. Bal Badapokhari 

43

7 
      Umakanta Mallick Ambagadia 

43

8 
      Barendra Mallick Badhi 

43

9 
      Sadananda Nayak Ambagadia 

44

0 
      Malati Kesi Tisalpur 

44

1 

2020-
21 

Soro & 
Simulia 

Skil Up-
gradation 

training on 
Broiler 
farming 

RTC, 
Remuna 

25.02.2
1 to 

27.02.2
1 

20 
Jyatsana Rani 

Behera 
Sabira 

44

2 
      Jyatirani Sial Sabira 

44

3 
      Nityananda 

Manadal 
Sunguda 

44

4 
      Prabhkar Sahu Kedarpur 

44

5 
      Madanmohan 

Mahakud 
Sahajpada 

44

6 
      Sitaram Mahakud Sahajpada 

44

7 
      Tapas Ku. Nayak Nuagaon 

44

8 
      Gopinath Sahu Madhusudanpur 

44

9 
      Mahendra 

Bhujabal 
Chhabatia 

45

0 
      Rabindra Ku. Das Kirpur 

45

1 
      Alok Ku. Pattnaik Markona 

45

2 
      Santosh Ku. Sahu Rangapali 

45

3 
      Narendra Bal Abjana 

45

4 
      Pradeep  Panda Abjana 

45

5 
      Harekrushna Nath Biranchipur 

45

6 
      Bhimsen Nayak Paitorana 

45

7 
      Umakanta Behera Abjana 

45

8 
      Bholanath Rana Abjana 

45

9 
      Ramakanta Shil Ramakrushnapur 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

46

0 
      Sudam Dhinda Madhusudanpur 

46

1 

2020-
21 

Balasor
e Dist. 

Skil Up-
gradation 

training on 
Gotery 
farming 

RTC, 
Remuna 

01.03.2
1 to 

03.03.2
1 

20 Sanjita Patra Dumeipur 

46

2 
      Chandra Sekhar 

Das 
Sohoria 

46

3 
      Santipada Jena Palasia 

46

4 
      Budhiram Sethi Sabang 

46

5 
      Manaranjan Nayak 

Ramachandrapu
r 

46

6 
      Chandra Sekhar 

Das 
Sabanga 

46

7 
      Digambar Das Simulia 

46

8 
      Udaya Lenka Tapura 

46

9 
      Deepal Ku. Giri kahalia 

47

0 
      Gobinda Ch. Barik Kainshi 

47

1 
      Sabita Bala 

Mohapatara 
Bar 

47

2 
      Santilata Sahu Tentulia 

47

3 
      Santosh Bhol Jairampur 

47

4 
      Debikumar 

Deuhuri 
Deula 

47

5 
      Jaiprakash Patra Palasia 

47

6 
      Sumati Pattayat Langaleswar 

47

7 
      Nagendra 

Maharana 
Purunabelera 

47

8 
      Suranjan Rout Palaspur 

47

9 
      Narendra 

Maharana 
Purunabalasore 

48

0 
      Jogendra Mukhi Balarampur 

48

1 
2020 Khaira 

Training 
on NADCP 
& FMD & 
Brucellosi

s 

VD 
Khaira 

24.01.1
9 

32 Subhasis Sahoo DNPur 

48

2 
do      Sambhunath Sethi Durgura 

48

3 
do      Jhunulata Parida Durgura 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

48

4 
do      Naresh Behera Mahatipur 

48

5 
do      Hemanta Ku. 

Khatua 
Garsang 

48

6 
do      Subhas Ch. Behera Patharajpur 

48

7 
do      Karunakar dalei Patharajpur 

48

8 
do      Bhagirathi Samal Mahatipur 

48

9 
do      Iswar Ch. Behera Garsang 

49

0 
do      Bimala Mallik Patharajpur 

49

1 
do      Pravat Ku. Behera Antara 

49

2 
do      Sasmita Mohanty Antara 

49

3 
do      Dinesh Kandi Bartana 

49

4 
do      Ramesh Roul Gandibed 

49

5 
do      Soubhagya Hati Antara 

49

6 
do      Umakanta Bahali Makhanpur 

49

7 
do      Madanmohan 

Satpathy 
Gandibed 

49

8 
do      Nalinikanta Nayak Antara 

49

9 
do      Karunakar Mallik Makhanpur 

50

0 
do      Deepak Ku. Jena Dagarpada 

50

1 
do      Satyananda Rout Dagarpada 

50

2 
do      Anubhab Mallik Gagandhuli 

50

3 
do      Sukanti Sahoo Gagandhuli 

50

4 
do      Rajeeb Ku. Shial Kurunta 

50

5 
2020      Sudhakar Nayak Kurunta 

50

6 
do      Arjun Ch. Jena Haripur 

50

7 
do      Ajay Ku. Pati Kurunta 

50

8 
do      Narahari Nayak Nayakhadi 

50

9 
do      Labanya 

Mohapatra 
Kurunta 

51

0 
do      Kamalakanta 

Mallik 
Haripur 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

51

1 
do      Subhankar Behera Khaira 

51

2 
      Raghunath Giri Khaira 

51

3 
      Radhakruhsna Giri Golhia 

51

4 
      Ramakanta Panda Antara 

51

5 
2020 Khaira 

Skill Up-
Gradation 
Tranining  

Dairy 
Farming 

VD 
Khaira 

3.02.21 20 Gouranga pradhan Khaira 

51

6 
do      Jason Sahoo hatisahi 

51

7 
do      Banditalata barik gagandhuli 

51

8 
do      jhunulata parida khandapada 

51

9 
do      soubhagya hati trisalpur 

52

0 
do      pravat ku behera trisalpur 

52

1 
do      biswajit mohanty khandapada 

52

2 
do      Bhaskar mahakud trisalpur 

52

3 
do      sidheswar 

mohapatra 
trisalpur 

52

4 
do      jayshri parida ramakrushnapur 

52

5 
do      Krishna Rani 

parida 
ramakrushnapur 

52

6 
do      suraj Kumar parida Ramakrishna pur 

52

7 
do      jagabandhu kesi trisalpur 

52

8 
do      Narahari nayak muktabegunia 

52

9 
do      Sanatan rout hagura 

53

0 
do      Durga prasad 

Mohanty 
Muktabegunia 

53

1 
do      Gourahari sethi Sanjon 

53

2 
do      Sanjeev Samal Sanjon 

53

3 
do      Laxmana Barik kuchekoili 

53

4 
do      Badudev 

Mohapatra 
Risalpur 

53

5 
do  

Skill Up-
Gradation 
Tranining  

VD 
Khaira 

30.01.2
1 

20 Parvati sendha Gada 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

Poultry 
Farming 

53

6 
do      Jayanti Nayak kadamia 

53

7 
do      Gayatri Nayak kadamia 

53

8 
do      Urvasi pradhan ambagadia 

53

9 
do      Hemalata Behera Maliha 

54

0 
do      Sabitri Mohanty Maliha 

54

1 
do      Pradeep Muduli Balabhadrapur 

54

2 
do      Minati Nayak Achyutpur 

54

3 
do      Suvasini Gahana Saragan 

54

4 
do      Santilata Gahan Saragan 

54

5 
do      Bhanumati Behera Maliha 

54

6 
do      Biplaba ku Nayak Baunsagadia 

54

7 
do      Nihar ranjan 

bhuyan 
Nuaganbada 

54

8 
do      Padmavati Nayak Talapurunia 

54

9 
do      Prakash ch swain Badanuagan 

55

0 
do      padmini behera maliha 

55

1 
do      kesav ch samal pokhraj pur 

55

2 
do      sabita das gada 

55

3 
do      Goutam pradhan pathrajpur 

55

4 
do      keshav Samal pathirajpur 

55

5 
do  

Skill Up-
Gradation 
Tranining  

Dairy 
Farming 

VD 
Khaira 

06.02.2
021 

20 gouranga pradhan bishnupur 

55

6 
do      jasoda sahu purustom pur 

55

7 
do      banditlata barik purushottam pur 

55

8 
do      jhul Ramakrishna pur 

55

9 
do      goutam pradhan pathirajpur 

56

0 
do      keshab pradhan pathirajpur 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

56

1 
do      krishna pradhan pathirajpur 

56

2 
do      Ramakanta 

pradhan 
pathirajpur 

56

3 
do      pravat behera pathirajpur 

56

4 
do      gouranga pradhan pathirajpur 

56

5 
do      Pravat behera Gagandhuli 

56

6 
do      Gouranga Pradhan Bishnupur 

56

7 
do      manmohan swain haripur 

56

8 
do      purna ch nayak haripur 

56

9 
do      uday barik nuagan bad 

57

0 
do      parsuram ghadei dalanga 

57

1 
do      bimbadhara rout natapada 

57

2 
do      subas behera nuasahi 

57

3 
do      urvasi pradhan ambagadia 

57

4 
2020      damburu sethi muktabegunia 

57

5 
do  Theleria 

Training 
VD 

Khaira 
18.11.2

019 
10 sukanti das kenduvadali 

57

6 
do      madhusudan 

pradhan 
pathirajpur 

57

7 
do      srudharapradhan pathitajpur 

57

8 
do      kamalakanta 

pradhan 
pathirajpur 

57

9 
do      ranjan das badanuagan 

58

0 
do      pravat das badanuagan 

58

1 
do      prakash swain kalyani 

58

2 
do      sebati das kalyani 

58

3 
do      nirupama das kalyani 

58

4 
do      ramakanta panda kalyani 

58

5 
do      Anirudha Kuanr Nuaganbad 

58

6 

2020-

21 

Balaso

re 

District 

Trainning 

on Dairy 

Farming 

for 

Medium 

RTC, 

Remuna, 

Balasore 

Hall-1 

18.03.2

1 to 

20.03.2

021 

20 
Padmabati 

Panigrahi 
Talkurunia 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

level 

entreprene

urs at 

RTC 

Remuna 

58

7 
      Amita Panigrahi Talkurunia 

58

8 
      Ranjeeta Behera BarunaGadia 

58

9 
      Umesh Ch. Behera BarunaGadia 

59

0 
      Rajesh Ku. Dalai Kansa 

59

1 
      Jagyanseni dalai Sarpanjh 

59

2 
      Srimanta Mahakud Manakahant 

59

3 
      Diptiranjan Show Suthanga 

59

4 
      Subash Ch. Singh Chandanpur 

59

5 
      Rabindra Saw Khantapada 

59

6 
      Paresh Raj Badapokhari 

59

7 
      Rahul Ku. Das Sankhudi 

59

8 
      Biswajeet Sahu Salboni 

59

9 
      Amulya Ch. Das Kusuda 

60

0 
      Lingaraj Mohal Dunda 

60

1 
      Ajit Ku. Sethi Kansa 

60

2 
      Dillip Mohapatra Kansa 

60

3 
      Sasmita Behera Khantapada 

60

4 
      Gadadhar Raj Khantapada 

60

5 
      Manmohan Raj Khantapada 

60

6 

2020-

21 

Balaso

re 

District 

Trainning 

on Dairy 

Farming 

for 

Medium 

level 

entreprene

urs at 

RTC 

Remuna 

RTC, 

Remuna, 

Balasore 

Hall-2 

18.03.2

1 to 

20.03.2

021 

20 Sabitri Majhi Kundanpur 

60

7 
      Parshuram Biswal Bankipada 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

60

8 
      Atanu Bihari 

Biswal 
Iswarpur 

60

9 
      Rajesh Ranjan 

Rout 
Tudigadia 

61

0 
      Satyaban 

Mattagaja 
Iswarpur 

61

1 
      Sambhunath 

Behera 
Ganja 

61

2 
      Debiprasad Das Tudigadia 

61

3 
      Kamalakanta Jena Tudigadia 

61

4 
      Gouttam sahu Tudigadia 

61

5 
      Saraj Ku. Saw Bahabalpur 

61

6 
      Suresh Mallik 

Radhagobindapu

r 

61

7 
      Narendra Shial Tudigadia 

61

8 
      Kamalakanta 

Behera 
Bariha 

61

9 
      Kalandi Khuntia Khandasahi 

62

0 
      Suresh Kumar 

Sahu 
Sunguda 

62

1 
      Sasmita Behera Bariha 

62

2 
      Jitendra Mallick Bankipada 

62

3 
      Nirakar Bej Tudigadia 

62

4 
      Tapan Nayak Sarsankh 

62

5 
      Sanjay Sethi Nuagaon 

62

6 

2020-

21 

Balaso

re 

District 

Trainning 

on Broiler 

Farming 

for 

Medium 

level 

entreprene

urs at 

RTC 

Remuna 

RTC, 

Remuna, 

Balasore 

Hall-1 

08.03.2

1 to 

10.03.2

021 

20 Sandhyarani Jena Jathia 

62

7 
      Sumitra Biswal Dagara 

62

8 
      Nagendra Bhuyan Gagua 

62

9 
      Gitanjali Jena Khalpakh 

63

0 
      August Jena Patrapur 

63       Harekrushna Bhikagadia 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

1 Nayak 

63

2 
      Prasanta Parida Manikasahi 

63

3 
      Satya Jit Day Naraharipur 

63

4 
      Krushna Ch. Roul Nampo 

63

5 
      Maheswar Sur Khalina 

63

6 
      Laxman Marandi Gokundi 

63

7 
      Ajay Ghosh Malipal 

63

8 
      Munna Chand 

Singh 
Salabani 

63

9 
      SankarSingh Garadiha 

64

0 
      Uday Singh Garadiha 

64

1 
      Sudhir Ku. Giri Mahispur 

64

2 
      Digambar Sahu Mahispur 

64

3 
      Arun Ku. Das 

Mohapatra 
Praharajpur 

64

4 
      Ranbindra Nath 

Senapati 
Badapahi 

64

5 
      Hare Krushna Jena Analia 

64

6 

2020-

21 

Balaso

re 

District 

Trainning 

on Broiler 

Farming 

for 

Medium 

level 

entreprene

urs at 

RTC 

Remuna 

RTC, 

Remuna, 

Balasore 

Hall-2 

08.03.2

1 to 

10.03.2

021 

20 Ramesh Majhi Gobagoan 

64

7 
      Upendra Pradhan Kusudhia 

64

8 
      Kartika Puttahl Khantapada 

64

9 
      Anil Ku. Das Gadabhaga-2 

65

0 
      Prahallad Pradhan Khantapada 

65

1 
      Ajaj Ku. Barik Managuda 

65

2 
      Subhum Bhoi Ichhapur 

65

3 
      Harish Ch. Das Sapanikhunta 

65

4 
      Bikash Jena Gobinda 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

65

5 
      Suchitra Santra Kasindapur 

65

6 
      Amit Ku. Behera Daikhanda 

65

7 
      Jay Prakash Hota Patrapada 

65

8 
      Prakash Tarai Dahapada 

65

9 
      Deepak Tarai Dahapada 

66

0 
      Jaykrushna Kunar Jayrampur 

66

1 
      Manoj Ku. Majhi Gudpahi 

66

2 
      Mamata Jena Ambliguda 

66

3 
      Mayadhar Jena Ambliguda 

66

4 
      Biswaranjan Saw Mankahani 

66

5 
      Sanatan saw Mankahani 

66

6 

2020-

21 

Balaso

re 

District 

Trainning 

on Layer 

Farming 

for 

Medium 

level 

entreprene

urs at 

RTC 

Remuna 

RTC, 

Remuna, 

Balasore 

22.03.2

1 to 

24.03.2

021 

20 
Kamalakanta 

Pradhan 
Talpada 

66

7 
      Rohit Ch. Pradhan Palirajpur 

66

8 
      Ranjan Kumar Das Badnuagaon 

66

9 
      Madhusudan 

Pradhan 
Talapada 

67

0 
      Gouttam Pradhan Palirajpur 

67

1 
      Narayan Lenka Sarugaon 

67

2 
      Dushmaya Behera Markona 

67

3 
      Biswaranjan 

Behera 
Gobindapur 

67

4 
      Ashalata Nayak Rampo 

67

5 
      Sabitri Nayak Rampo 

67

6 
      Mamata Patra Sarangapur 

67

7 
      Subhashre 

Mohanty 
Kedarpur 

67       Sukanti Rout Iswarpur 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

8 

67

9 
      Bijay Ku. Rout Iswarpur 

68

0 
      Namita Das 

Mohapatra 
Soro 

68

1 
      Parsuram Kuanar Bagudi 

68

2 
      Sanatan Nayak Sarsankh 

68

3 
      Sashikanta Behera Dahisada 

68

4 
      Monamohan 

Swain 
Ghaira 

68

5 
      Manoj Mohapatra Gadpokhari 

68

6 

2020-

21 

Balaso

re 

District 

Trainning 

on 

Goatery 

Farming 

for 

Medium 

level 

entreprene

urs at 

RTC 

Remuna 

RTC, 

Remuna, 

Balasore 

04.03.2

1 to 

06.03.2

021 

20 Dhananjay Pandit Asti 

68

7 
      Binod Nayak Dharampur 

68

8 
      Jitendra Patra Gunapur 

68

9 
      Rajashree Sahu Jamasuli 

69

0 
      Debasish Dutta Basantapur 

69

1 
      Binapani Jena Upper Tapanda 

69

2 
      Sandhya Rani Rout Routpada 

69

3 
      Chabirani Barik Sahad Nagar 

69

4 
      Amita Das Madhusudan pur 

69

5 
      Arati Sethi Badadiha 

69

6 
      Rita Das Panchupada 

69

7 
      Bikram Das Athanpur 

69

8 
      Rupak Dwibedi Hatiagand 

69

9 
      Kartik Ch. Das Tina 

70

0 
      Ajay Pal Silasuan 

70       Rabindra Jena Remuna 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

1 

70

2 
      Sashikanta Jena Ambulakhunta 

70

3 
      Manas Ranjan 

Panda 
Ambulakhunta 

70

4 
      Gopinath Behera Ambulakhunta 

70

5 
      Gouttam Pradhan Ambulakhunta 

70

6 

2020-

21 
soro 

skill 

upgradatio

n 

  20 sanjukta biswal anantapur 

70

7 
      manjulata majhi sunri 

70

8 
      bharati pradhan gopinathpur 

70

9 
      kousalya behera gopinathpur 

71

0 
      chhabilata mahalik ekasia 

71

1 
      fakir barik mulisingh 

71

2 
      manoranjan behera bartana 

71

3 
      parsuram giri mukteswarpur 

71

4 
      rabindra kumar 

behera 
kurunia 

71

5 
      basudev behera goplpur 

71

6 
      karunakara sahu sabira 

71

7 
      urmila biswal anantapur 

71

8 
      nabakisor raut rusa 

71

9 
      janaki panda khirkoni 

72

0 
      narendra kumar 

nayak 
kesaripur 

72

1 
      janakrusna behera kedarpur 

72

2 
      dillip kumar 

behera 
mangalpur 

72

3 
      anita sethi singakhunta 

72

4 
      puspalata shial natapada 

72

5 
      biswanath nayak sarasankha 

72

6 

2020-

21 
soro 

skill 

upgradatio

n 

  20 rames ch. Misra nuapur 

72

7 
      Bharati behera khirkoni 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

72

8 
      pravakara sahu palapur 

72

9 
      bisnu mahakud Mulisingh 

73

0 
      krunac. Panigrahi palapur 

73

1 
      kanakalata jena mulisingh 

73

2 
      kamalakanta shial natapada 

73

3 
      kousalya nayak sarasankha 

73

4 
      sridhar sethi singakhunta 

73

5 
      kamalakanta 

mahalik 
meghambadamb

a 

73

6 
      sukanti mahalik 

meghambadamb

a 

73

7 
      shantilata mahalik 

meghambadamb

a 

73

8 
      rini mahalik 

meghambadamb

a 

73

9 
      janaki panda khirkoni 

74

0 
      sanjulata 

mohapatra 
sajanpur 

74

1 
      baikunthanath 

majhi 
sunari 

74

2 
      sitaram pradhan dahisada 

74

3 
      ganes ch. Behera gopalpur 

74

4 
      pitambara 

pradhan 
dahipur 

74

5 
      basudev mahala sultanpur 

74

6 

2020-
21 

jalesw
ar 

skill 
upgradati

on 

  20 suren singh salabani 

74

7 
      budhiram singh salabani 

74

8 
      basanta behera kaliko 

74

9 
      mamata bela kaliko 

75

0 
      subhadra batra sikharpur 

75

1 
      prabhat kumar 

jena 
sukhadia 

75

2 
      manchand singh baludiha 

75

3 
      uday singh baludiha 

75       dipak kumar jena adhua 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

4 

75

5 
      arun kumar jena adhua 

75

6 
      umakanta singh km sahi 

75

7 
      pratap ch. Saml km sahi 

75

8 
      shyamapada das asimbagh 

75

9 
      pravakara sahu olmpara 

76

0 
      gitanjali behera salabani 

76

1 
      gobindaprasad 

barik 
malipal 

76

2 
      muktikanta behera khuad 

76

3 
      ranjan kumar 

nayak 
kalina 

76

4 
      ranma ch. Lenka chamargaon 

76

5 
      sridhar nayak kothasahi 

76

6 

2020-
21 

bahana
ga 

skill 
upgradati

on 

  20 
mamata 

mahapatra 
sankhua 

76

7 
      kunjalata sankhua talakatua 

76

8 
      basudev mohanty baripada 

76

9 
      annapurna 

mohanty 
baripada 

77

0 
      sukanti jena sathi 

77

1 
      subhadra jena sathi 

77

2 
      mamata jena nuapur 

77

3 
      nirupama raut nuapur 

77

4 
      pratap ch, agassti debendrapur 

77

5 
      subas padhi debendrapur 

77

6 
      surendra sahu jhudata 

77

7 
      rajendra khillar panpana 

77

8 
      manas ranjan 

mahana 
gandasthpur 

77

9 
      sudhansu nayak gandasthpur 

78

0 
      khulana sundari 

barik 
fatepur 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

78

1 
      ranjita barik fatepur 

78

2 
      mamata patra sarangapur 

78

3 
      banamali das panadaharipur 

78

4 
      basanti kara pandasuni 

78

5 
      prafulla kara uttarkona 

78

6 

2020-
21 

bahana
ga 

skill 
upgradati

on 

  20 
bhagyabati 
panigrahi 

jhadata 

78

7 
      sumati prusty jhadata 

78

8 
      shantilata barik aruabad 

78

9 
      subharani behera rose 

79

0 
      satyabhama 

behera 
rahaniaganj 

79

1 
      saraswati behera rahaniaganj 

79

2 
      sunita mahakud haripur 

79

3 
      sujata barik amaripur 

79

4 
      rasmita das kalyani 

79

5 
      manisha das sarasatia 

79

6 
      kalpana panda gilda 

79

7 
      nihar bala dutta kalyani 

79

8 
      rebati ghadei dolapur 

79

9 
      basanti sahu dolapur 

80

0 
      sabita jena haripur 

80

1 
      prabhati shial gopalpur 

80

2 
      sasmita panda gopalpur 

80

3 
      sasmita panigrahi talakurunia 

80

4 
      sumitra das gopalpur 

80

5 
      sukanti panda pandasuni 

80

6 

2020-

21 

Nilagir

i 

Skill 

upgradatio

n Dairy 

under IEC 

Nilagiri 
03.03.2

021 
20 Tanmay Das Podasul 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

2020-21 

80

7 
      Kartikeswar 

Behera 
Podasul 

80

8 
      Bhabesh Ku. 

Sadual 
Dhubsila 

80

9 
      Radhamohan 

Biswal 
Podasul 

81

0 
      Santosh Ku. 

Parmanik 
Siadimal 

81

1 
      Pradipta Kishore 

Yadab 
Maliani 

81

2 
      Mrutyunjay 

Khillar 
Maliani 

81

3 
      Santosh ku. Nayak Rajendrapur 

81

4 
      Rajat Ku. Jena Dhubsila 

81

5 
      Braja Mohan Pati Kansa 

81

6 
      Ashok Ku. Patra R.B. Pur 

81

7 
      Rasmita Singh R.B. Pur 

81

8 
      Sabitri Lenka Podasul 

81

9 
      Niranjan Jena R.K. Pur 

82

0 
      Bhagaban Das Kansa 

82

1 
      Purusottam 

Khamari 
Kansa 

82

2 
      Ranjita Mohanty Garadihi 

82

3 
      Pravati Behera Jagannathapur 

82

4 
      Rasmirekha 

Behera 
Jagannathapur 

82

5 
      Ranjan Ku. Behera Jagannathapur 

82

6 

2020-

21 

Nilagir

i 

Skill 

upgradatio

n Goatery 

under IEC 

2020-21 

Nilagiri 
05.03.2

021 
20 Ashok Mohapatra Chhatrapur 

82

7 
      Dubai Saren Chhatrapur 

82

8 
      Muneswar Biswal Kudimpal 

82

9 
      Rasmita Behera Chhata 

83

0 
      Ramakrushna 

Biswal 
Damkholi 

83

1 
      Subhasish 

Mohpatra 
Kandukhunta 

83       Rabindra Sethi Darkholi 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

2 

83

3 
      Sabita Behera Siadimal 

83

4 
      Hrushikesh Biswal Sajanagarh 

83

5 
      Ratan Ku. Nayak Kholia 

83

6 
      Bolu Singh B.Bad 

83

7 
      Jayanta Roul Chandipur 

83

8 
      Pradipta Kishore 

Yadab 
Jamudiha 

83

9 
      Kunimani Ojha Jamudiha 

84

0 
      Manaj Pothal Ajodhoya 

84

1 
      Kamalakanta 

Biswal 
Asanbani 

84

2 
      Srikrushna Singh Asanbani 

84

3 
      Ramesh Ch. Singh Asanbani 

84

4 
      Sadananda Singh Asanbani 

84

5 
      Chandra Ku. 

Biswal 
Sathila Balbalia 

84

6 
2021 Sadar 

Dairy 

Farming 

for 

Medium 

level 

Entrepren

eurs from 

15.03.202

1 to 

17.03.202

1 

  20 Srikanta Praharaj Haldipada 

84

7 
do do do    Drapati Sahu Haldipada 

84

8 
do do do    Prativa Rani Das Bhimpura 

84

9 
do do do    Suravi Giri Bhimpura 

85

0 
do do do    Namita Das Bhimpura 

85

1 
do do do    Arati Mohanty Bhimpura 

85

2 
do do do    Prasanta Gangei Haripur 

85

3 
do do do    Harihar Sahu Haldipada 

85

4 
do do do    Santosh Ku. Barik Nicoda/Balasore 

85 do do do    Modan Mohan Nicoda/Balasore 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

5 Barik 

85

6 
do do do    Abhay Ku. Panda Machhua 

85

7 
do do do    Sashikanta Barik Nicoda/Balasore 

85

8 
do do do    Krushna Ch. 

Behera 
Machhua 

85

9 
do do do    Tusharkanta Padhi 

Gududa/saragao

n 

86

0 
do do do    Krushna Pr. Padhi 

Gududa/saragao

n 

86

1 
do do do    Madhulita Panda Bhimpura 

86

2 
do do do    Manas Ku. Nanda Haldipada 

86

3 
do do do    Kishore Barik Mitrapur/ Nilgiri 

86

4 
do do do    Laxmiprya Nayak Baincha/Nilgiri 

86

5 
do do do    Namita Patra Mitrapur/ Nilgiri 

86

6 
 Khaira 

Broiler 

Farming 

for 

Medium 

level 

Entrepren

eurs from 

15.03.202

1 to 

17.03.202

1 

  20 
Debiprasanna 

Dash 
Machhada 

86

7 
do Soro do    Kamalakanta 

Mallick 
Nalapada 

86

8 
do Soro do    Urmila Das Bartana 

86

9 
do Khaira do    Nirakara Bej Machhada 

87

0 
do Soro do    Karunakar Ghadei Kesharipur 

87

1 
do Soro     Pradip Ku. Jena Praharajpur 

87

2 
do Soro do    Bulu Rout Kesharipur 

87

3 
2021 Khaira do    Rajesh Ranjan 

Rout 
Tudigadia 

87

4 
do Soro do    Ramakanta 

Mohanty 
Bartana 

87

5 
do Khaira do    Kamalakanta Jena Tudigadia 

87

6 
do Soro do    Sarat Ku. Mandal Singakhuma 

87

7 
do Khaira do    Kalinga Mishra Makhanpur 

87 do Bahana do    Mohendra Barik Barajadeuli 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

8 ga 

87

9 
do 

Bahana

ga 
do    Haramani Barik Barajadeuli 

88

0 
do 

Bahana

ga 
do    Shibasankar Jena Ramtali 

88

1 
do 

Bahana

ga 
do    Mamata Jena Ramtali 

88

2 
do 

Bahana

ga 
do    Amita Panigrahi Gopalpur 

88

3 
do 

Bahana

ga 
do    Muktikanta Sahu Talakurunia 

88

4 
do Soro do    Kausalya Nayak Sarasankha 

88

5 
do Basta do    Rajani Sethi Nuagaon 

88

6 
do 

Bahana

ga 

Broiler 

Farming 

for 

Medium 

level 

Entrepren

eurs from 

07.12.202

0 to 

09.12.202

0 

  20 
Shyamsundar 

Panda 
Sarasalia 

88

7 
do 

Balaso

re 
do    Subhasini Das Fuladi 

88

8 
do 

Bahana

ga 
do    Dilip Ku. Rout Talapadhi 

88

9 
do 

Remun

a 
do    Simita Parida Naraharipur 

89

0 
do Sadar do    Jamuna Mohalik Fulwarkasba 

89

1 
do Sadar do    Manasi Jena Kalipur 

89

2 
do Sadar do    Rangalata Parida Fulwarkasba 

89

3 
do 

Remun

a 
do    Sandhya Rani 

Mohalik 
Gourpur 

89

4 
do 

Bahana

ga 
do    Karunakar Rout Gadabhanga 

89

5 
do 

Bahana

ga 
do    Anil Ku. Das Gadabhanga 

89

6 
do 

Remun

a 
do    Sukanti Sahu Sahajpatna 

89

7 
do 

Remun

a 
do    Manasi Nath Bhimpura 

89

8 
do 

Remun

a 
do    Suchitra Santra Kakaboara 

89

9 
do Basta do    Barendra Parida Nabda 

90

0 
2021 

Bahana

ga 
do    Barun Ku. Parida Khamapada 

90 do Basta do    Manoranjan Giri Nabda 



Sl. 

N

o 

Year 

Name 

of 

Block 

Name of 

Training 
Place 

Duratio

n 

No of 

Particip

ant 

Name of 

Participant 
Address 

1 

90

2 
do Basta do    Himanshu Sahu Daneipur 

90

3 
do 

Bahana

ga 
do    Rudra Narayan 

Mohanta 
Khamapada 

90

4 
do Basta do    Sadananda Dutta Basta 

90

5 
do Basta do    Mukes Nayak Basta 

     Total 902   

➢  
➢  
 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 
Sr. SES କୁ ପଦୋନ୍ନତଦିର ORV Act. ଲାଗୁ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
UD-962. ଶ୍ରୀ ସୁଦରଶ୍ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ 
କ ି:- (କ) ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍କି୍ଷା ନଦିଦଧଶ୍କଙ୍କର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା-19999 Dt.03.08.2021 ଦର 1097 
ଜଣକୁ Jr. SES ରୁ Sr. SES କୁ ପଦୋନ୍ନତ ିଦେଇଛେ,ି ଏଥିଦର ORV Act ଲାଗ ୁଦହାଇଛ ି
କ ିନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଦକଦତଜଣ ସାଧାରଣ ବଗଧ, ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ ିବଗଧର, ଦକଦତଜଣ 
ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ ିବଗଧର ପ୍ରାଥଧୀମାଦନ Carder Rule ଅନୁଯାୟୀ DPC ପୂବଧରୁ ଯଥା 
30.07.21 ସୁର୍ଦ୍ା Jr. SES ଦର 7 ବଷଧ regular service ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଧ କରିଥିଦଲ ମଧ୍ୟ 
ଦସମାନଙୁ୍କ ପଦୋନ୍ନତରୁି ବଞ୍ଚତି କରାଯାଇଛ ିତାହାର ସବଦିଶ୍ଷ ତଥୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦବ କ;ି (ଖ୍) 
DPCର ଦକଦତେନି ପବୂଧରୁ Gradation List ପ୍ରକାଶ୍ ପାଇବା କଥା ଓ ଏହା ଦକଉ ଁନୟିମ 
ଆଧାରଦର ପ୍ରକାଶ୍ କରାଯାଇଅଛ ିତାହାର ସବଦିଶ୍ଷ ବବିରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ-(କ) ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍କି୍ଷା ନଦିଦଧଶ୍କଙ୍କ ଆଦେଶ୍ 
ସଂଖ୍ୟା ୧୯୯୯୯ ତା. ୦୩.୦୮.୨୧ ରିଖ୍ଦର ୧୦୯୭ ଜଣ ଜୁନୟିର ଏସ.ଇ.ଏସ (Jr. SES) 
ଶ୍କି୍ଷକଙୁ୍କ Sr. SES Headmasterପେବୀକୁ ବଦୋନ୍ନତୀ େଆିଯାଇଛ ି ଓ ଏଥିଦର ORV 
Actଲାଗ ୁଦହାଇଛ।ି 



 ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୭୧ ଜଣ ସାଧାରଣ ବଗଧ ଓ ୨୬ ଜଣ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିବଗଧର ଶ୍କି୍ଷକ 
ଅଛେ।ି ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିବଗଧର ଦକୌଣସ ିଶ୍କି୍ଷକ ପଦୋନ୍ନତ ିନମିିତ୍ତ ସତ୍ତଧ ପୂରଣ କରୁ ନଥିବାରୁ 
ଏହ ିବଗଧର ଦକୌଣସJିr. SES ଶ୍କି୍ଷକ ପଦୋନ୍ନତୀ ପାଇନାହଁାେ।ିCadre Ruleଅନୁଯାୟୀ ଡ.ିପି. 
ସ ିପୂବଧରୁ ଯଥା ତା. ୩୦.୦୭.୨୧ ରିଖ୍ ସୁର୍ଦ୍ା ୦୭ ବଷଧregular serviceସଂପରୂ୍ଣ୍ଧ କରିଥିବା 
ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୧ ଓ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତରି ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୯ ଅଦଟ, 
ମାତ୍ର ଦସମାନଙୁ୍କ ଉକ୍ତ ପଦୋନ୍ନତୀ ପ୍ରୋନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ନମିନଦର ପ୍ରୋନ 
କରାଗଲା। 
 ତା. ୧୧.୦୯.୨୦୨୦ ରିଖ୍ଦର ପ୍ରକାଶ୍ ପାଇଥିବା Jr. SESଶ୍କି୍ଷକମାନଙ୍କର 
ପୂର୍ଣ୍ଧାଙ୍ଗGradation listକୁ ଆଧାର କରି ତା. ୧୧.୦୯.୨୦୨୦ ରଖି୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦହାଇଥିବା 
ପ୍ରଥମ ଡ.ିପି.ସ.ି ଦବୈଠକସୁର୍ଦ୍ା (7years)ସାତ ବଷଧ regular serviceସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଧ କରିଥିବା Jr. 
SESଶ୍କି୍ଷକ ମାନଙୁ୍କଦନଇ ପ୍ରଦତୟକ ବଗଧର zone of considerationପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ବଗଧର zone of considerationଦରଦବୈଧତାସମୟମଧ୍ୟଦର ପରବତ୍ତଧୀ ଡ.ିପି.ସ.ି ଦବୈଠକ 
ଗୁଡ଼କି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦହାଇଅଛ ିଓ ଦସହ ିବଗଧର zone of considerationକୁଶ୍କି୍ଷକ ମାନଙୁ୍କ Sr. 
SESପେବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତ ିେଆିଯାଇଅଛ।ି 

ଉପଦରାକ୍ତ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିବଗଧର ୨୧ ଜଣ ଶ୍କି୍ଷକ ଓ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିବଗଧର ୧୯ 
ଜଣ ଶ୍କି୍ଷକ ଦସହzିone of considerationଦର ନଥିବାରୁ ଦସମାନଙୁ୍କ ତା. ୩୦.୦୭.୨୦୨୧ 
ରିଖ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଡ.ିପି.ସ.ି ଦବୈଠକଦର ପଦୋନ୍ନତ ି ଦେବାକୁ ବଚିାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ଓ ଦସମାଦନ 
ପଦୋନ୍ନତ ିପାଇନାହଁାେ।ି  

ଉକ୍ତ ବଗଧର ଶ୍କି୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତପିାଇଁ ନୟିମ ମୁତାବକ ପେବୀ ଖ୍ାଲି ରଖ୍ାଯାଇ ଅଛ।ି 
(ଖ୍) D.P.C.ଦବୈଠକର ଦକଦତେନି ପୂବଧରୁ Gradation listପ୍ରକାଶ୍ ପାଇଥିବା କଥା ତାହା “The 
Orissa Sub-ordinate Education(Method of Recruitment and Conditions 
of Service) Rules, 1993ଦର ସ୍ଥାନତି ଦହାଇନାହିଁ/ନରି୍ଦ୍ଧାରିତ ଦହାଇନାହିଁ। 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

Horticulture ବଭିାଗ ଦ୍ୱାରା ଚାରା ବଣ୍ଟନ 



ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ୯୬୩:- ଶ୍ରୀ ମହଧିର ରଣା : କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବକ ି :  Horticulture-Agriculture ବଭିାଗରୁ ରକରତାଟ ି ବଦ 
ଉଦୟାନ ରକରତ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଚାରା ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ିତାର ତାଲିକା ଏବଂ ରକରତ 
ଟଙ୍କା ପାଇଛେ ି ତାର ବବିରଣୀ ରଦରବ କ,ି Horticulture ବଭିାଗରୁ Community 
Tank କାହାକୁ ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ ରକରତ ଖ୍ଚ୍ଚ ୍ରହାଇଅଛ ିତାର ବବିରଣୀ ରଦରବ କ ି ?  

ଉତ୍ତର 

ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

 ବନ୍ଧ ଉଦୟାନରର ଚାରା ରଯାଗାଣ ବୟବସ୍ଥା ଜାତୀୟ ଉଦୟାନକୃଷି ମିଶନ ରଯାଜନା ଅଧୀନ 

ପରସିରଭୁକ୍ତ ନୁରହଁ I ଉଦୟାନ ବଭିାଗ ମାଧ୍ୟମରର Community Tank ନମିରେ ଜାତୀୟ ଉଦୟାନକୃଷ ି

ମିଶନ ତରଫରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛ ି I ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳଚାଷ ଓ ପରବିାଚାଷ ନମିରେ ଜଳ 

ସଂରକ୍ଷଣ କର ି ତାର ସଦୁପରଯାଗ କରବିା ନମିରେ ରଯାଜନାଟ ି ଉର୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଅରଟ I ଏଥିନମିରେ ସବ୍ାଧିକ 

୨୦.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (୧୦୦ମି x ୧୦୦ମି x ୩ମି) ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନମିରେ ବୟବସ୍ଥା ଥିବାସ୍ଥରଳ 

ଆନୁପାତକି ହସିାବରର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ ି I ଅଦୟାବଧି ରାଜୟରର ଉଦୟାନକୃଷି ମଶିନ 

ରଯାଜନାରର ୧୮ ରଗାଟ ିCommunity Tank ଖ୍ନନ କରାଯାଇ ରମାଟ ୫୭.୮୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୟୟ 

କରାଯାଇଛ ି I ଏହାର ବଷ୍ୱIର ିବବିରଣୀ                   “ସାରଣୀ - କ" ରର ପ୍ରଦାନ 

କରାଗଲା I 
ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ଉଦୟାନକୃଷି ନମିରେ ଜଳସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରଖ୍ତରପାଖ୍ରୀର                      

(୨୦ମି x ୨୦ମି x ୩ମି)ର ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ିI ବଗିତ ୫ ବଷ୍ରର ରାଜୟରର ଉଦୟାନକୃଷି ମିଶନ ରଯାଜନାରର 

୨୬୨ ରଗାଟ ି ରଖ୍ତ ରପାଖ୍ରୀ ଖ୍ନନ କରାଯାଇ ରମାଟ ୧୪୦.୩୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୟୟ କରାଯାଇଛ ି I 

ଚଳତି ବଷ୍ ରଖ୍ତରପାଖ୍ରୀ ଖ୍ନନ ନମିରେ ୫୦ରଗାଟ ିଧାଯ୍ୟ ଲକ୍ଷୟ ଥିବାସ୍ଥରଳ ଏଥି ନମିରେ ୩୭.୫୦ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି I ଏହାର ବଷ୍ୱIରୀ ବବିରଣୀ     “ସାରଣୀ -କ" ରର ପ୍ରଦାନ 

କରାଗଲା I 
 
 
 

 

ସାରଣୀ "କ" 



ବଷଧ Community Tank ଦଖ୍ତଦପାଖ୍ରୀ 
ଜଲି୍ଲା ସଂଖ୍ୟାଦର ବୟୟବରାେ ଜଲି୍ଲା ସଂଖ୍ୟାଦର ବୟୟବରାେ 

2016-17       
   ନୟାଗଡ 3 2.01 
   ଯାଜପୁର 2 1.50 

2017-18 କନ୍ଧମାଳ 2 10.00    
ସୁଦରଗଡ 6 28.85    
   ସୁଦରଗଡ 1 0.7399 
   ବଲାଙ୍ଗୀର 9 4.725 
   ରବୌଦ୍ଧ 22 11.55 
   ଗଜପତ ି 4 3.00 
   କଳାହାଣି୍ଡ 25 13.125 
   ରକାରାପୁଟ 5 3.655 
   ନୂଆପଡା 29 15.225 

2018-19 ରକାରାପୁଟ 1 5.00    
ରବୌଦ୍ଧ 4 10.50    
   ନୂଆପଡା 34 16.577 
   ରକାରାପୁଟ 2 1.46 
   କଳାହାଣି୍ଡ 11 5.405 
   ଗଂଜାମ 6 4.50 
   ଗଜପତ ି 5 3.75 
   ରବୌଦ୍ଧ 25 12.745 

2019-20    ଅନୁଗୁଳ 1 0.75 
   ରବୌଦ୍ଧ 11 5.75 
   ରଦଓଗଡ 5 3.00 
   କଳାହାଣି୍ଡ 12 6.30 
   ନୟାଗଡ 2 1.50 
   ନୂଆପଡା 31 13.523 

  



 

 

 

ବଷଧ Community Tank ଦଖ୍ତଦପାଖ୍ରୀ 
 ଜଲି୍ଲା ସଂଖ୍ୟାଦର ବୟୟବରାେ ଜଲି୍ଲା ସଂଖ୍ୟାଦର ବୟୟବରାେ 
2020-21       

   ରବୌଦ୍ଧ 6 3.15 
   ଗଜପତ ି 3 0.225 
   ନୟାଗଡ 1 0.75 
   ନୂଆପଡା 7 3.44 
      

2021-22 ରାୟଗଡା 1     
   ବଲାଙ୍ଗୀର 5  
   ରଦଓଗଡ 10  
   ଗଜପତ ି 7  
   ରକାରାପୁଟ 2  
   କଳାହାଣି୍ଡ 5  
   ନୂଆପଡା 8  
   ନୟାଗଡ 2  
   ରାୟଗଡା 5  
   ରବୌଦ୍ଧ 6  

 

ଦଗାହତୟା ନଦିରାଧ ଆଇନ ଲାଗୁ 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୯୬୪ - ଶ୍ରୀ ବଷୁି୍ଣ ଚରଣ ଦସଠ ି

ପ୍ରଶ୍ନ 

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 



1960 ମସହିାଦର ଓଡ଼ଶି୍ା ବଧିାନସଭା ପାରିତ ଦହାଇଥିବା ଦଗାହତୟା ନଦିରାଧ 

ଆଇନ ଅେୟାବଧି କାଯଧୟକାରୀ ଦହାଇନାହିଁ ତାର କାରଣ କଣ ଦଖ୍ାେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 

ନବିାସ ସ୍ଥଳଠାରୁ ଦଗାରୁ ଟ୍ରକ ଦବଆଇନ ଚାଲାଣ ଦହଉଥିବା ଧରା ପଡଛି ି ସରକାର ଏ 

ଆଇନକୁ କଡାକଡ ିଭାଦବ ଲାଗୁ କରିଦବ କ ି? 
ଉତ୍ତର 

ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

ଓଡ଼ଶିା ରଗାବଦ୍ଧ ନରିାକରଣ ଅଧିନୟିମ, ୧୯୬୦ (The Orissa Prevention of 
Cow Slaughter Act, 1960) ଓଡ଼ଶିାରର କାଯ୍ୟକାରୀ ରହଉଅଛ ି । ଏହ ି ଅଧିନୟିମ 

ଅନୁଯାୟୀ ରାଜୟରର ରଗାବଦ୍ଧ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ । ଆଇନ ଉଲଂଘନକାରୀଙୁ୍କ ରଜାରମିାନା ବା 
କାରାବାସ କମିବା ଉଭୟରର ଦଣି୍ଡତ କରାଯିବାର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି। 
 ରଗାଚାଲାଣକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରର ରପାଲିସ ତରଫରୁ ଆଇନଗତ କାଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ 

କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ବଗିତ ୫ ବଷ୍ରର ୨୪୬ ରଗାଟ ିCase Book କରାଯାଇଛ ି। ଏହାର ବଶିଦ 

ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 
  



 

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ 

ବଷଧ  Nos. of cases 
୨୦୧୬-୧୭ ୧୦ 
୨୦୧୭-୧୮ ୧୬ 
୨୦୧୮-୧୯ ୧୪ 
୨୦୧୯-୨୦ ୪୦ 
୨୦୨୦-୨୧ ୯୫ 
୨୦୨୧-୨୨ (Upto August-2021) ୭୧ 
ଦମାଟ ୨୪୬ 

 

 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 
ସ୍କଲୁ ଗୁଡକିର ଭିତି୍ତଭୂମି ସଜାଡବିା 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-965- ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରମଣି କହଁର: ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି :- 
ବାଲିଗୁଡା ନବିଧାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଦର ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍କଲୁ ଗୁଡକିର ଭିତି୍ତଭୂମି ସଜାଡବିା ପାଇଁ ସରକାର 
ପେଦକ୍ଷପ ଦନବା ସଦଙ୍ଗ ସଦଙ୍ଗ ସ୍କଲୁ ପଡଆି ଗୁଡକୁି ସଫା କରିବା, ସ୍କଲୁ ଗୁଡକିଦର ଥିବା Toilet, 
Bathroom ସଫା କରିବା, ପାନୀୟ ଜଣ, ପାଦଚରୀ ବୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପେଦକ୍ଷପ 
ଦନଦବ କ,ି ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ କଦରାନା ପ୍ରଭାବଦର ସ୍କଲୁ ଗୁଡକି ପ୍ରାୟ 18 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି 
ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପରିଦବଶ୍ ପୁନବଧାର ଶ୍କି୍ଷା ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ପେଦକ୍ଷପ ଦନଦବ କ ି? 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ-ବାଲିଗୁଡା  ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ଥିବା 
ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିରର ଆବଶୟକ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମିର ଉନ୍ନତ ି ନମିରେ ପ୍ରରତୟକ ବଷ୍ PAB  ରର 
ପ୍ରସ୍ତାବ  ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁରମାଦତି ରହବାପରର ତଦନନୁଯାୟୀ  



ବହିତି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ବଦିୟାଳୟଗୁଡକୁି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା 
Composite grant କୁ ଉପରଯାଗ କର ି ସଂମ୍ପକୃ୍ତ ବଦିୟାଳୟର ପଡଆି, ରଶୌଚାଳୟ, 
ଇତୟାଦ ିସଫା କରବିା ନମିରେ ନରିର୍ଦ୍୍ଶ ଦଆିଯାଇଅଛ।ି ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିରର ପାନୀୟ ଜଳ, 
ପାରଚରୀ ତଥ୍ା ବଦିୟାଳୟର ମରାମତ,ି ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣା ଓ ପୁନଃନମ୍ିାଣ ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ଓ 
ପାନୀୟଜଳ ବଭିାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାପାଇ ଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ପତ୍ରର ଏକ  
ନକଲ ପରଶିଷି୍ଟ –‘କ’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । 

 ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିରର ପାନୀୟ ଜଳ, ପାରଚରୀ ତଥ୍ା ବଦିୟାଳୟର ମରାମତ,ି 
ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣା ଓପୁନଃନମ୍ିାଣ ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବଭିାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାପାଇ ଁ
ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଲକଡାଉନ  ସଟଡାଉନ   ପାଇ ଁକରରାନା ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ ୧୮ 
ମାସରୁ  ଉର୍୍ଦ୍ଧ୍ ସମୟ ଧର ିବଦ ଥିବା ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିର ପରସିର ସଫା କରବିା ସହତି 
sanitize  କର ି ଏଗୁଡକିର ପରରିବଶକୁ ପୁନବ୍ାର ଶକି୍ଷା ଅନୁକୂଳ କରବିା ନମିରେ 
ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବଭିାଗ ସହତି ସମନବୟ ରଖି ଆବଶୟକ ପଦରକ୍ଷପ 
ନଆିଯାଇଅଛ।ି 

(Annexures are available on the Library Table) 

ତା.8-9-2021 
ଧାନ ସଂଗ୍ରହରୁ ନଲିମି୍ବ୍ତ 

ଅଣତାରକା ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା-966 

େୀମତୀ ଲତକିା ପ୍ରଧାନ, ବଧିାୟୀକା 
 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

 ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ି କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ:ି- କବସିୂଯ୍ୟନଗର ନବ୍ିାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 

ରକରତାଟ ିସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଚଳତି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କାଯ୍ୟରୁ ନଲିମି୍ବ୍ତ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ନଲିମି୍ବ୍ତ କରିବା ପୂବ୍ରୁ 

ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରଛିେ ିକ,ି ସମ୍ପକୃ୍ତ ମିଲ ମାଲିକଙ୍କ ଅସହରଯାଗ ରଯାଗୁ ସମବଳ ରହବା ପାଇ ଁରଚଷ୍ଠାରତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 

ରଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ବଳ ିପକାଯାଇଥିବା ରନଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସହ ତଜ୍ମା କରାଯାଇ ଏଭଳ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଆିଯାଇଛ ିକ?ି 
 

େୀ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 

 



ଉତ୍ତର 
 
 କବସିୂଯ୍ୟନଗର ନବ୍ିାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 2 ରଗାଟ ିସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ରଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଚଳତି ଖ୍ରଫି ଋତୁରର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ 

କାଯ୍ୟରୁ ନଲିମି୍ବ୍ତ କରାଯାଇଛ ିl ଧାନ ସଂଗ୍ରହରର ନୟିମ ବରୁିଦ୍ଧ କାଯ୍ୟକଳାପ ରହତୁ ଏହ ିରଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ ବାରଣ କରାଯାଇଛ ି

l  
 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 
ଖ୍ାଲିଥିବା ଶ୍କି୍ଷକ ପେବୀ ପୂରଣ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-967- ଶ୍ରୀ ପ୍ରେୀପ କୁମାର େଶି୍ାରୀ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି

କହରିବ କ:ି- ଲାଞି୍ଜଗଡ ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅେଗ୍ତ ୟୁ.ଜ.ି ହାଇସ୍କଲୁ, ହୀରାପୁର, ରଗାପବନୁ୍ଧ 

ସରକାରୀ ହାଇସ୍କଲୁ ବଶି୍ୱନାଥ୍ପୁର ଓ ୟୁ.ଜ ିହାଇସ୍କଲୁ, ଲାଞି୍ଜଗଡ ରରାଡରର ଅରନକ ଶକି୍ଷକ 

ପଦବୀ ଖ୍ାଲି ପଡଥିିବାରୁ ଶକି୍ଷାଦାନରର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରହଉଛ,ି ରତଣୁ ଶୀଘ୍ର ଉକ୍ତ ସ୍କଲୁ 

ମାନଙ୍କରର ଶକି୍ଷକ ନଯିୁକି୍ତ ରଦବାର ବୟବସ୍ଥା କରରିବ କ ି? 

 
ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ- 

 ଲାଞି୍ଜଗଡ଼ ନବି୍ାଚନ ଅେଗ୍ତ ୟୁ.ଜ.ି ହାଇସ୍କଲୁ, ହରିପୁର, ରଗାପବନୁ୍ଧ ସରକାରୀ 

ହାଇସ୍କଲୁ, ବଶି୍ୱନାଥ୍ପୁର ଓ ୟୁ.ଜ.ି ହାଇସ୍କଲୁ, ଲାଞି୍ଜଗଡ଼ ରରାଡ଼ରର ଖ୍ାଲି ପଡ଼ଥିିବା ଶିକ୍ଷକ 

ପଦବୀର ବବିରଣୀ ଏଥି ସହତି ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା। ଉକ୍ତ ୩ ରଗାଟ ିବଦିୟାଳୟ ସରମତ 

ରାଜୟର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟରର ଶକି୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରବିା ନମିିର୍ତ୍ ନଯିୁକି୍ତ ନମିରେ 

ପ୍ରାଥ୍୍ୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଆହବାନ କର ିବଜି୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶତି ରହାଇସାରଛି ି ଓ ନୟୁିକି୍ତ 



ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖ୍ବୁ  ଶୀଘ୍ର ରଶଷକର ି ପଦବୀ ଗୁଡ଼କି ପୂରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ 

ନଆିଯାଉଛ।ି 

ତା. ୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 
ବଷଧା ଅଭାବରୁ ମରୁଡ ିପରିସ୍ଥିତ ି

 
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୯୬୮:  େୀ ବଷୁି୍ଣ ଚରଣ ରସଠି : କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ ି :- ସମଗ୍ର ରାଜୟରର ବଷ୍ା ଅଭାବରୁ ସଷୃ୍ଟ ି ରହାଇଥିବା 
ସମ୍ଭାବୟ ମରୁଡ ିପରିସ୍ଥିତରି ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଛେ ିକ,ି ଏହ ିପରସିି୍ଥତକୁି 

ମୁକାବଲିା କରବିା ପାଇଁ କ ିକ ିପଦରକ୍ଷପ ସରକାର ରନଇଛେ?ି 
ଉତ୍ତର  

ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ : - 
 

 ରାଜୟର ରକରତକ ଅଞ୍ଚଳରର ସ୍ୱାଭାବକି ଠାରୁ କମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ରହବାଫଳରର ରଯଉଁ 

ପରସି୍ଥିତ ିସଷୃ୍ଟି ରହାଇଅଛ,ି ତାହାର ମୁକାବଲିା ପାଇ ଁସରକାର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଛେ ିଏବଂ 
ଏହ ି ପରସିି୍ଥତକୁି ମୁକାବଲିା କରବିା ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନଆିଯାଇଥିବା ବଭିିନ୍ନ 

ପଦରକ୍ଷପ ଗୁଡକି ସାରଣୀ ‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 
 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 
DAV ସ୍କଲୁଦର କାଯଧୟରତ ଶ୍କି୍ଷକ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-969- ଶ୍ରୀ ୋସରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ: ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ 

କ ି :- OdishaAdarshaVidyalayaSangathanଆଜକୁି ୫ ବଷ୍ ରହବ ଆମ୍ଭ 



ରାଜୟରର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ସ୍ଥରଳ କାଯ୍ୟରତ ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର Service 

Condition & Cadre Rule ସମବନ୍ଧରର ତଥ୍ା ରସମାନଙୁ୍କ G.I.S. ରର ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ 

କରାଇବାରର ଏଯାବତ କ ି କ ି ପଦରକ୍ଷପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ି ରସ ସମ୍ପକ୍ୀତ ବସୃି୍ତତ 

ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରରିବ କ ି? 

 
ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ-  

 OdishaAdarshaVidyalayaSangathanଅଧିନରର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା 

କାଯ୍ୟରତ ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର Service Condition & Cadre Rule 

ତଥ୍ା G.I.S ସମବନ୍ଧରର ସଂଗଠନର Executive Committee ଏବଂ General 

Body ରର ତଜ୍ମା କରାଯାଇସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଧିିବଦ୍ଧନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 
 

୦8.୦୯.୨୦୨୧ 
୨୦ ଜଣରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିବା ସ୍କଲୁ ବନ୍ଦ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-970-ଶ୍ରୀ କଦିଶ୍ାର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ : ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି:- 
ଆେବିାସୀ ଅଧୁୟଷିତ ଅଞ୍ଚଳ (ITDA)ଦର ଦକଉ ଁଆଥକି ବଷଧର ଦକଦତ ତାରିଖ୍ ସୁର୍ଦ୍ା ୧୫ରୁ କମ୍ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଦଲ ସରକାର ସମୃ୍ପକ୍ତ ସ୍କଲୁ ଗୁଡକୁି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନଦିଦଧଶ୍ ଦେଇଥିଦଲ, ବନ୍ଦ କରିବା 
ସମୟଦର Natural Barrierକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା କ,ି ଦଯଉ ଁସ୍କଲୁଦର ୨୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀରୁ 
କମ୍ େଶ୍ଧାଇ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ପରବତି୍ତ ସମୟଦର ତାହାକୁ ପୁନଃ ଦଖ୍ାଲାଯାଇ ସମୃ୍ପକ୍ତ ସ୍କଲୁର 
ଶ୍କି୍ଷକ  ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଦସହ ି ସ୍କଲୁକୁ ଦଫରାଇଅଣାଗଲା କ,ି କୁଚଣି୍ଡା ITDAସବଡଭିିଜନ୍ ଦର 



ବଲକୱାରୀ ଦକଦତାଟ ି ସ୍କଲୁ ବନ୍ଦ ଦହାଇଛ ି ଓ ବନ୍ଦ ଦହାଇଥିବା ଦକଉଁ ଦକଉ ଁ ସ୍କଲୁକୁ ପୁନଃ 
ଦଖ୍ାଲାଯାଇଛ ିତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଧ ତଥୟ ପ୍ରୋନ କରିଦବ କ ି? 
 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ- 

 ବେିୟାଳୟ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ବଭିାଗ ବଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖ୍ୟା ୫୪୬୫ ତା.୧୧.୦୩.୨୦୨୦ ଏବଂ ସଂଦଶ୍ାଧନ 
ସଂଖ୍ୟା ୧୮୯୦୫ ତା.୧୪.୧୨.୨୦୨୦ ରିଖ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁସୂଚତି ଅଞ୍ଚଳ (Schedule) ଏବଂ 
KBK  ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଦଯଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ବେିୟାଳୟଦର ୧୫ କମିବା ୧୫ ରୁ କମ 
ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଦବ ଉକ୍ତ ବେିୟାଳୟଗୁଡକୁି ନକିଟସ୍ଥ ବେିୟାଳୟ ସହ ଏକତ୍ରକିରଣ ପାଇଁ ନଦିଦଧଶ୍ 
େଆିଯାଇଥଲା। ଉକ୍ତ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ Natural Barrier କୁ େୃଷ୍ଟଦିର ରଖି ବେିୟାଳୟ 
ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରିରହଥିିଲା। ଅନୁସୂଚତି ଅଞ୍ଚଳ (Scheduled area) ଏବଂ 
KBKଅଞ୍ଚଳଦର ଦଯଉ ଁ ସ୍କଲୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୫ କମିବା ୧୫ ରୁ କମ ରହଛି ି ଦସହ ି
ବେିୟାଳୟଗୁଡକୁି ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୟ ବେିୟାଳୟ ସହ ଏକତ୍ରକିରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୁଚଣି୍ଡା 
ITDA ସବଡଭିିଜନର ଆେବିାସୀ ଅଧୁୟଷିତ ଅଞ୍ଚଳଦର  (Scheduled area) ୧୫ କମିବା ୧୫ 
ରୁ କମ  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବେିୟାଳୟକୁ Natural Barrier କୁ ବଚିାର କରି ଏକତ୍ରକିରଣ 
କରାଯାଇଅଛ.ି ଏହାର ତାଲିକା ନମିନଦର ପ୍ରୋନ କରାଗଲା। ବେିୟାଳୟ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରୟିା  
ବତ୍ତଧମାନ ମାନୟବର ଉର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟଦର ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ।ି 
 
 
 

 

 

 

 

 

ପ୍ରାଣୀ କଲୟାଣ ଦବାଡଧ ଗଠନ 

Year Name of the 
Block 

No. of 
Schools 
closed 
having less 
than 15 
enrolment 

No. of Schools 
consolidated 
having less 
than 15 
enrolment 

2020 Kuchinda 26 07 

2020 Jamankira 14 12 

2020 Bamra 09 Nil 



ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୯୭୧ - ଶ୍ରୀ ରାଜକଦିଶ୍ାର ୋସ 

ପ୍ରଶ୍ନ 

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 

(କ) ରାଜୟଦର ଜୀବ ନଷୁି୍ଠରତା ନରିାକରଣ ପାଇ ଁଦକଦତଜଣ କମଧଚାରୀ ଅଛେ ିଓ 

କମଧଚାରୀମାଦନ ଦକଦତମାସ ଦହଲା େରମା ଇତୟାେ ି ପାଇନାହାେ;ି (ଖ୍) ପ୍ରାଣୀ 
ମଙ୍ଗଳକୁ କ୍ରୀୟାଶ୍ୀଳ କରିବା ପାଇ ଁରାଜୟ ପ୍ରାଣୀ କଲୟାଣ ଦବାଡଧ ଗଠନ ଦହାଇଥିଦଲ ମଧ୍ୟ 

ଦକଦବ କାଯଧୟକ୍ଷମ ଦହବ ଓ ରାଜୟ SPCA କୁ ଦବାଡଧଦର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇ କାଯଧୟ 

କରୁଥିବା କମଧଚାରୀଙୁ୍କ ଦବାଡଧର ନୟିମିତ କମଧଚାରୀ ଭାଦବ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ 
ସରକାର ଚେିା କରୁଛେ ିକ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

(କ) ବର୍ତ୍୍ମାନ ରାଜୟ ଜୀରବ ନଷୁି୍ଠରତା ନରିରାଧ ସମିତ ି(Society for Prevention 
of Cruelty to Animals) ଅଧିନରର ୩ ଜଣ SPCA Inspector ଏବଂ ଜରଣ Driver 
କାଯ୍ୟରତ ଅଛେ ି।  

 କମ୍ଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଦରମା ଆଥ୍କି ଅନୁଦାନ (Grant-in-Aid) ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦାନ 

କରାଯାଇଥ୍ାଏ । ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ୍କି ବଷ୍ରର SPCA କମ୍ଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ନମିରେ 
ଆଥ୍କି ଅନୁଦାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଞ୍ଜରୁ କରାଯାଇଅଛ ି। 

 (ଖ୍) ରାଜୟ ପ୍ରାଣୀ କଲୟାଣ ରବାଡ୍ (State Animal Welfare Board) 2002 
ମସହିାରୁ କାଯ୍ୟ କରୁଅଛ ି । ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାଯ୍ୟ କରବିା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 

ଚଳତି ବଷ୍ ରାଜୟ Budget ରର Rs.1.00 Crore ବୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଅଛ ି। 



 ତା. ୦୧.୦୬.୨୦୨୧ ରଖି୍ ଦନି ଅନୁଷି୍ଠତ ରହାଇଥିବା ରାଜୟ ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ରବାଡ୍ର ପ୍ରଥ୍ମ 

ଅଧିରବଶନର ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜୟ SPCA ର କମ୍ଚାରୀମାରନ ରସମାନଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ 

ଆନୁଷଙି୍ଗକ ଭର୍ତ୍ା ପୂବ୍ ଭଳ ିରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଥ୍କି ଅନୁଦାନରୁ (Grant-in-Aid) ପାଇରବ ।  

ତାରିଖ-୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରର ଧାନ ଚାଷ 

ଅଣ ତାରକl ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା-୯୭୨: ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ: କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ନୟାଗଡ  ଜିଲ୍ଲାବର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀବର ବକବେ ବହକ୍ଟର ଜମିବର 

ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ; ବସର୍ଥମିଧ୍ୟରୁ ରଣପରୁ ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରଣପରୁ ବ୍ଲକ ଓ ଓଡଗ ଁା 

ବ୍ଲକବର ବକବେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀବର ଧାନ ଚାଷ କରୁର୍ଥେିା ଚାଷିମାନଙୁ୍କ 

ବପ୍ରାତ୍ସାହିେ କରିୋ ପାଇ ଁ କି କି ପେବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବ୍ଲକୱାରୀ େିେରଣୀ ପ୍ରୋନ କରିବେ 

କି ? 

ଉତ୍ତର 

  ଡଃ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ: କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ : 

 ରାଜୟବର “ଶ୍ରୀ” ପ୍ରଣାଳୀବର ଧାନଚାଷ ରାଷ୍ଟରୀୟ ଖ୍ାେୟ ନିରାପତ୍ତା ମିଶନ (NFSM) 

ବଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର ୨୦୦୭-୦୮ ମସିହା ଠାରୁ ୨୦୧୮-୧୯ ମସିହା ପଯଷୟନ୍ତ ପ୍ରେଶଷନ ବେତ୍ର 

ମାଧ୍ୟମବର  ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇର୍ଥଲିା I ବସହପିରି, ରାଜୟ ବଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର  ୨୦୦୯-୧୦ ଠାରୁ 

୨୦୧୬-୧୭ ମସିହା ପଯଷୟନ୍ତ ଏେଂ ପେୂଷ ଭାରେବର ସେୁଜ େିପ୍ଳେ (BGREI) ବଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର 

୨୦୧୫-୧୬ ଠାରୁ ୨୦୧୬-୧୭ ମସିହା ପଯଷୟନ୍ତ “ଶ୍ରୀ” ପ୍ରଣାଳୀବର ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରଚଳନ 

କରାଯାଇର୍ଥଲିା I  

  ନୟାଗଡ  ଜିଲ୍ଲାବର ୨୦୧୨-୧୩ ମସିହାରୁ ୨୦୧୭-୧୮ ପଯଷୟନ୍ତ ଉଭୟ ରାଜୟ ଓ ବକନ୍ଦ୍ର 

ସରକାରଙ୍କ ବଯାଜନାବର “ଶ୍ରୀ” ପ୍ରଣାଳୀବର ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉର୍ଥଲିା । ରାଜୟ ବଯାଜନାବର 

ସମେୁାୟ ୨୫୧୬.୫ ବହକ୍ଟର ଜମିବର ବେତ୍ର ପ୍ରେଶଷନ କରାଯାଇର୍ଥେିାବେବଳ ଜାେୀୟ ଖ୍ାେୟ 

ନିରାପୋ ମିସନ (ଧାନ) ବଯାଜନାବର ୭୦୦ ବହକ୍ଟର ଏେଂ ପେୂଷାଞ୍ଚଳ ରାଜୟ ମାନଙ୍କବର ସେୁଜ 

େିପ୍ ଲେ (BGREI) ମାଧ୍ୟମବର ୨୦୦ ବହକ୍ଟର ଜମିବର “ଶ୍ରୀ” ପ୍ରଣାଳୀ କରାଯାଇର୍ଥଲିା । ରାଜୟ 

ବଯାଜନାବର ବହକ୍ଟର ପିଛା ଟ. ୪୭୦୦.୦୦ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ େିଆଯାଉର୍ଥେିାବେବଳ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ବଯାଜନାବର ମାଗଣା େହିନ, ବଜୈେିକ ଖ୍େ ଏେଂ ଟ. ୧୨୫୦.୦୦ର ବପ୍ରାତ୍ସାହନ େିଆଯାଇର୍ଥଲିା ।  



 ରଣପରୁ ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଷେ ରଣପରୁ ବ୍ଲକବର ଏହି େଷଷ ମାନଙ୍କବର ୫୧୩.୫ 

ବହକ୍ଟର ଜମିବର ଏେଂ ଓଡଗ ଁା ବ୍ଲକବର ୧୦୦ ବହକ୍ଟର ଜମିବର “ଶ୍ରୀ” ପ୍ରଣାଳୀବର  ଧାନଚାଷ 

କରାଯାଇର୍ଥଲିା । ଚଳିେେଷଷ “ଶ୍ରୀ” ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇ ଁଜିଲ୍ଲାବର ବକୌଣସି ବଯାଜନା ନାହି ଁ ।  

 
ତା. ୦୮.  ୦୯. ୨୦୨୧ 

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲାକୁ ମରୁଡଗି୍ରସ୍ତ ଜଲି୍ଲା ଭାଦବ ଦଘାଷଣା  
 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୯୭୩ : େୀ ନତିୟାନଦ ଗଣ୍ଡ : କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ ି :- ଚଳତି ବଷ୍ ରାଜୟରର କମ ବଷ୍ା ରଯାଗଁ ୁସାମ୍ଭାବୟ 
ମରୁଡ ିପରସିି୍ଥତକୁି ରନଇ ସରକାର ଚେିତି କ ି ; ଯଦ ିହଁ ରତରବ ଏଥିପାଇଁ କଣ ରଯାଜନା 
କରାଯାଇଛ ି ; ନବରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲାର ସାମ୍ଭାବୟ ମରୁଡ ିସ୍ଥିତ ିବଷିୟରର ତଥ୍ୟ ରଦରବ କ ି ; 
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲାକୁ ମରୁଡଗି୍ରସ୍ତ ଜଲି୍ଲା ଭାରବ ରଘାଷଣା କରରିବ କ ି? 
 

 ଉତ୍ତର 
ଡକଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  
 
 ସାମ୍ଭାବୟ ମରୁଡ ିପରିସ୍ଥିତରି ସଠିକ ମୁକାବଲିା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସକ୍ଷମ ଅଛେ ି

। ବର୍ତ୍୍ମାନ ପରସିି୍ଥତକୁି  ଲକ୍ଷୟ ରଖି କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ବଭିାଗ ଦ୍ୱାରା 

ନଆିଯାଇଥିବା  ବଭିିନ୍ନ ପଦରକ୍ଷପ ଗୁଡକି ସାରଣୀ ‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 

 ଚଳତି ଖ୍ରଫି ଋତୁରର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ରଯାଗଁୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲାର ଚଦାହାଣି୍ଡ 

ବଲକରର 180 ରହକଟର ଧାନ ଜମିରର ଏପଯ୍ୟେ ତଳ ିରୁଆଯାଇ ପାରନିାହିଁ  ଓ ୨୩୮୮ 

ରହକଟର ଧାନ ଜମିରର ରବଉଷଣ କାଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଅଛ ି। ରକୌଣସ ିଜଲି୍ଲାକୁ ମରୁଡ ି

ରଘାଷଣା କରିବା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ବଭିାଗର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁରହଁ 

 



Borewell ମାଧ୍ୟମଦର ଜଳଦସଚନ ସୁବଧିା ପ୍ରୋନ 
 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା-974. ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ: କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତ କରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ ି:- ନବରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂିଚାର ରଯାଜନା ଓ ବଜୁି କୃଷକ ବକିାଶ ରଯାଜନାରର 
Deep Borewell ସ୍ଥାପନ ନମିରେ ରକରତ ରକରତ ହତିାଧିକାରୀ ଚୟନ ରହାଇଛେ;ି ରସଥିମଧ୍ୟରୁ 
ରକରତାଟ ି Borewell କାଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇ ରକରତ ରହକଟର ଜମକୁି ଜଳରସଚନର ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ;ି ଉମରରକାଟ ଓ ରାଇଘର ବଲକରର ଅରନକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ ରହଥିିବା ରଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛ ି ; 
ଏହାର କାରଣ କଣ ଏବଂ ରକରବ ସୁଦ୍ଧା ଏଗୁଡକି କାଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହବ ?  
                                               

                                                   ଉତ୍ତର  

ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ , କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ  :- 

         ନବରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲାରର ବଜୁି କୃଷକ ବକିାଶ ରଯାଜନାରର Deep Bore Well ସ୍ଥାପନ 
ନମିରେ ଆଥ୍କି ବଷ ୍ 2010-11 ଠାରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରର ପ୍ରାୟ 9662 ଜଣ ହତିାଧିକାରୀ ଚୟନ 
ରହାଇଛେ ି। ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ତା: 31.08.2021 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 4379 ରଗାଟ ିBore Well କାଯ୍ୟକ୍ଷମ 
କରାଯାଇ ଖ୍ରଫି ଋତୁରର ଆପାତତଃ 25,250 ରହକଟର ଓ ରବ ିଋତୁରର ଆପାତତଃ 8758 ରହକଟର 
ଜମକୁି ଜଳରସଚନର ସୁବଧିା କରାଯାଇଛ ି।  
 ଉମରରକାଟ ବଲକରର ପ୍ରାୟ 842 ରଗାଟ ି Deep Bore Well ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛ ି । 
ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 782 ରଗାଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ବଦୁିୟତକରଣ କର ିସଂପୂର୍୍ଣ୍ କାଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ହସ୍ତାେର କରାଯାଇଅଛ,ିଅବଶଷି୍ଟ ଅସଂପୂର୍୍ଣ୍ ଥିବା ପ୍ରାୟ 60 ରଗାଟ ିପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗାମୀ December 
2021 ସୁଦ୍ଧା  ବଦୁିୟତକରଣ କରାଯାଇ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ହସ୍ତାେର କରାଯିବା ପାଇ ଁଲକ୍ଷୟ ରଖ୍ାଯାଇଛ ି ।  
 ରସହପିର ି ରାଇଘର ବଲକରର ପ୍ରାୟ 2286 ରଗାଟ ି Deep Bore Well ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ 
କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ 1612 ରଗାଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ୟ ସଂପୂର୍୍ଣ୍ କର ି ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ହସ୍ତାେର କରାଯାଇଅଛ,ି 
ଅବଶଷି୍ଟ ଅସଂପୂର୍୍ଣ୍ ଥିବା ପ୍ରାୟ 674 ରଗାଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପ କୁ ଆସୋ March 2022 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍୍ଣ୍ 
କରାଯାଇ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ହସ୍ତାେର କରାଯିବା ପାଇ ଁଲକ୍ଷୟ ରଖ୍ାଯାଇଛ ି ।  
 ପ୍ରକଳ୍ପର କାଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ରବରଳ Covid-19 ର ପ୍ରଭାବ, shut down ଓ lock down 
ରଯାଗୁଁ  ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ୟ ସଂପୂର୍୍ଣ୍ ରହବାରର ବଳିମବ ଘଟଛି ି।   
   

 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 



ଧାନବସ୍ତା ଦଫରସ୍ତ ପାଇଁ ପେଦକ୍ଷପ 

ଅଣତାରକା ଚହି୍ନତି ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୯୭୮  

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ବଧିାୟକ 

ପ୍ରଶ୍ନ 

ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ି କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହରିବ କ ି :- ଗତ ୧୦ ବଷ୍ରର ଧାନବସ୍ତା କ୍ରୟ 
ବାବଦରର ରାଜୟ ସରକାର ରକରତ ଅଥ୍୍ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ କରଛିେ ି; ଚାଷୀ ଧାନ ବସ୍ତା ପାଉନଥିବା ଅଭିରଯାଗ 
ରହଉଥିଲା ରବରଳ ରତରବ ଧାନ ବସ୍ତା ଯାଉଛ ି କୁଆରଡ ; ଏପର ିମଧ୍ୟ ଅଭିରଯାଗ ରହଉଛ ିଚାଷୀ 
ନଜି ବସ୍ତାରର ମଣି୍ଡରର ଧାନ ବକି୍ରୟ କରଥିିରଲ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବସ୍ତା ରଫର ିପାଇନାହାେ ି; ଏହାର ତଦେ 
କରରିବ କ ି? 

 

ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 

 

ଉତ୍ତର 

 

ଗତ ୧୦ ବଷ୍ରର ମିଲରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରବିା ନମିରେ  ରାଜୟ 
ରଯାଗାଣ ନଗିମ ଦ୍ୱାରା, Jute Commissioner of Indiaଙ୍କ ଠାରୁ ୨୨୦୬.୯୨ ରକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ମୂଲୟର ଅଖ୍ା ବସ୍ତା କ୍ରୟ କରାଯାଇଅଛ ି  l ମଣି୍ଡରର  ଧାନ ବକି୍ରୟ କରୁଥିବା  ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ 
ମିଲରମାରନ ନଜିସ୍ୱ ବସ୍ତା ରର ଧାନ ଉଠାଇଥ୍ାେ ି l ଧାନ ବକି୍ରି ପରର ଚାଷୀ ନଜି ଖ୍ାଲି ଧାନ ବସ୍ତା 
ରଫରସ୍ତ ପାଇଥ୍ାେ ିl  

 

ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପେ ଦଖ୍ାଜା ମଶ୍ନ ଗଠନ 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୯୭୯ - ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ 

ପ୍ରଶ୍ନ 



ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 
ରାଜୟଦର ଦେଶ୍ୀ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପେ ଦଖ୍ାଜା ମିଶ୍ନ ଗଠନ ଦହାଇଛ ି କ ି ; ପ୍ରଦତୟକ 

ପ୍ରଜାତରି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପେ ଚହି୍ନଟ କାଯଧୟ ସହତି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗଦବଷଣା କାଯଧୟର ଅଗ୍ରଗତ ି
ସମ୍ପକଧଦର ସୂଚନା ଦେଦବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

ଆମ ରାଜୟରର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରଗାକୁଳ ମିଶନ ଜରଆିରର ରଦଶୀ ପ୍ରଜାତ ି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର 

ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗରବଷଣା ୨୦୧୪ ମସହିାରୁ ଆରମ୍ଭ ରହାଇ ବର୍୍ତ୍ମାନ ଚାଲୁଅଛ ି।  
 NBAGR (National Bureau of Animal Genetic Resources) ଦ୍ୱାରା 

ଆମ ରାଜୟର ୧୧ ଟ ିରଦଶୀ ପ୍ରଜାତ ିପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚହି୍ନଟ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛ।ି ଏହାର ଏକ 
ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।  
 ରାଜୟରର ଚହି୍ନଟ ରହାଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଜାତ ିମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗରବଷଣା ସମବନ୍ଧୀୟ  

ତଥ୍ୟ ପରିଶ୍ିଷ୍ଟ-ଖ୍ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ 
Breeds of Odisha registered with NBAGR (National Bureau of 
Animal Genetic Resources) 
Sl. No. Name of the Species Name of the Breed 
1 Cattle Binjharpuri 
2 Cattle Ghumusari 
3 Cattle Motu 
4 Cattle Khariar 
5 Buffalo Chilka 
6 Buffalo Kalahandi 
7 Sheep Bolangir 
8 Sheep Ganjam 



9 Sheep Kendrapara 
10 Goat Ganjam 
11 Poultry Hansli 
 
 



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଖ୍ 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଗାକୁଳ ମିଶ୍ନ ଜରିଆଦର ଆମ ରାଜୟଦର:  
୧.  ଚାର ିରଗାଟ ିରଦଶୀ ପ୍ରଜାତରି ଗାଈ ଯଥ୍ା ବଞି୍ଝାରପୁରୀ , ଖ୍ରଆିର, ଘମୁସୁର,ି  ରମାଟୁ ଓ 

୨ ରଗାଟ ି ମଇଁଷି (ଚଲିିକା, କଳାହାଣି୍ଡ) ପାଇଁ ରଗାପାଳନ ରଗାଷ୍ଠୀ (Breeders’ 
Society ) ଗଠନ  କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ଏଥିରର ରକବଳ ରଗା ଚାଷୀମାରନ ସଦସୟ  ଭାରବ 

ଅଛେ ି।  
୨.  ଏହ ି Breeders’ Society ରାଜୟର ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବକିାଶ ବଭିାଗ ଓ ଜଲି୍ଲା ମୁଖ୍ୟ 

 ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସ୍ା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତୋବଧାନରର କାଯ୍ୟ କରୁଅଛ ି।  
୩. ରଦଶୀ ରଗା-ପ୍ରଜାତଙି୍କ ନଜି ଅଞ୍ଚଳରର ୫ ଟ ି cluster ଗଠନ କରାଯାଇଅଛ।ି ପ୍ରତ ି

 cluster ରର ସମସ୍ତ ରଗା-ଚାଷୀ ଙୁ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ରଦବା ସହତି cluster ପିଛା ୧୦୦ ଟ ି

ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ରଦଉଥିବା ଗାଈ ଓ ରସମାନଙ୍କ ବାଛୁରୀଙୁ୍କ FPRS (Field 
Performance  Recording System) ମାଧ୍ୟମରର ଚହି୍ନଟ କରାଯାଉଛ ି।  

୪.  ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହ ି ଚହି୍ନଟ ରହାଇଥିବା ଗାଈ, ମଇଁଷିଙ୍କର ଚକିତି୍ସ୍ା ଓ ଟକିାକରଣ 

 ମାଗଣାରର  କରାଯାଉଛ ି।  
୫.  ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଖ୍ରୁ ୧୦ ଟ ିଉନ୍ନତ ମାନର ଅଣି୍ଡରା  ବାଛୁରୀ କଣିାଯାଇ ରସମାନଙୁ୍କ FSB 

 (Frozen Semen Bank) ରର  ପ୍ରଜନନ ନମିରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛ ି।  
୬.  ବଞି୍ଜାରପୁରୀ ଜାତୀୟ ଷଣ୍ଢ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପୂବ୍ ନଦି୍ଧ୍ାରତି ଅଞ୍ଚଳରର 

କୃତ୍ରମି ପ୍ରଜନନ କରାଯାଉଛ।ି  

 

 

ତା.୦8. ୦୯.୨୦୨1 
ସଟି  ବୃର୍ଦ୍ ିପାଇଁ  ପେଦକ୍ଷପ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 



 UD- 981-ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ 
କ:ି - +2 ରର ନାମ ରଲଖ୍ାଇବା ପାଇଁ ରାଜୟରର ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ 
ଜୁନୟିର କରଲଜ (ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟ) ରର ବଜି୍ଞାନ, କଳା, ବାଣିଜୟ ବଭିାଗ 
(stream) ରର ରକରତ ସଟି  ବୃଦ୍ଧ ିକରାଯାଇଛ ିଓ ତନମଧ୍ୟରୁ ରକରତ ସଟି  ପୁରଣ ରହଲାଣି? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ - ରାଜୟରର ଥିବା ସମସ୍ତ 
ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟ ଗୁଡକିରର ନାମରଲଖ୍ା ପାଇଁ ବଜି୍ଞାନ, 
କଳା ଓ ବାଣିଜୟ ବଭିାଗରର ସବ୍ରମାଟ ୩୮,୭୨୫ ସଟି ୨୦୨୧-୨୨ ଶକି୍ଷାବଷ୍ରର ବୃଦ୍ଧ ି
କରାଯାଇ ଅଛ। ଏହାର ସବରିଶଷ ତଥ୍ୟ Stream Wise ନମିନରର ପଦ୍ାନ କରାଗଲା। 
 
କୟାଦଟଦଗାରୀ  ଆଟଧସ   ସାଇନସ          କମସଧ         
ଦମାଟ 
   ୪୮୮-        ୧୬୭୪୮   ୪୯୪୫         
୨୮୪୪               ୨୪୫୩୭ 
   ୬୬୨-        ୧୨୩୪୮                 ୧୫୨୦          
୩୨୦                ୧୪୧୮୮ 
 
ସବଧଦମାଟ:-        ୨୯୦୯୬   ୬୪୬୫   ୩୧୬୪
        ୩୮୭୨୫ 
 
ରଯରହତୁ ଆଡମିସନ ରପ୍ରାରସସ ଚାଲୁ ରହଛି,ି ତନମଧ୍ୟରୁ ରକରତ ସଟି ଅଦୟାବଧି ପରୂଣ 
ରହବ ଏରବ ଏହା ଆକଳନ କରବିା ସମ୍ଭବପର ନୁରହଁ। କେୁି ତା ୦୪.୦୯.୨୦୨୧ ରଖି୍ 
ପୂବ୍ାହ୍ନ ୧୧.୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୪,୫୮,୩୬୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନରର ରରଜରିଷ୍ଟ୍ରସନ 



କରସିାରଛିେ ି ଏବଂ ତନମଧ୍ୟରୁ ୪,୨୦, ୯୪୬ ଜଣ ଅନଲାଇନରର ଆଡମିସନ ପାଇ ଁ
ଆରବଦନ କର ିସାରଛିେ।ି 
 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ୍ କରିବାକୁ ପେଦକ୍ଷପ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-982- ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ : ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ ି :- ୨୦୧୯ ରର B.Ed.  ରର ନାମ ରଲଖ୍ାଇବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର 
ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ରକରବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ; ପରୀକ୍ଷା  ଫଳ ପ୍ରକାଶ  ପାଇ ନ ଥିରଲ  
ମଧ୍ୟ ସରକାର ରସରପଟମବର  ମାସରୁ OSTET  ପରୀକ୍ଷା କରବିା ପାଇଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
ରନଇଛେ ି କ;ି ଯଦ ି ହ ଁ ହୁଏ  ରତରବ ୨୦୧୯  ଶକି୍ଷାବଷ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉକ୍ତ 
ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚତି ରହରବ ନାହିଁ କ ି; ରତଣୁ ରସମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ତବରୀତ ପ୍ରକାଶ 
କରରିବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 B.Ed. ପାଠୟକ୍ରମରର ନାମ ରଲଖ୍ାଇଥିବା ଶକି୍ଷାଥ୍୍ୀମାରନ ରାଜୟର ବଭିିନ୍ନ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ମହାବଦିୟାଳୟ ଓ ୦୫ ରଗାଟ ିDIET (ପୁରୀ, ଜଗତସିଁହପୁର, ଯାଜପୁର, 
ରେଙ୍କାନାଳ ଓ ଭଦ୍ରକ) ଠାରର ଶକି୍ଷା ଲାଭ କରେ।ି B.Ed. ରର ନାମ ରଲଖ୍ାଇଥିବା 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସଂପକୃ୍ତ ବଶିବବଦିୟାଳୟ ଦବାରା କରାଯାଇଥ୍ାଏ। ପରୀକ୍ଷା ରକରବ 
ରହବ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ରକରବ ପ୍ରକାଶତି ରହବ ତାହା ବଶିବବଦିୟାଳୟ କର୍ତ୍୍ୃ ପକ୍ଷ ସି୍ଥର 
କରଥି୍ାେ ି। 



 ୨୦୧୯ ମସହିା ର B.Ed. ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ  ପରୀକ୍ଷା  ସରନିଥିରଲ ମଧ୍ୟ 
ରସମାରନ  ରସରପଟମବର ମାସରର OSSTET ପରୀକ୍ଷା ରଦଇପାରରିବ। କାରଣ 
OSSTET ପରୀକ୍ଷା ନୟିମ ଅନୁସାରର  B.Ed. final year ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ 
ମଧ୍ୟ OSSTET ପରୀକ୍ଷା ରଦବା ପାଇଁ ରଯାଗୟ ଅଟେ।ି 

ୋ.୦୮.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ୍ 

ଖାଲିଥବିା ପଦବୀର ସଂଖୟା 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା : ୯୮୩ / ଶ୍ରୀ ରସୌରି୍କ ବଶି୍ଵାଳ : କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହିବେ କି:- ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବେୈଷୟିକ େିଶ୍ ବେିେୟାଳୟ ବର ବକଉ ଁେିଭାଗବର ମଜରୁୀ ପ୍ରାପ୍ତ ବକଉ ଁେଗଷ ର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ 

କମଷଚାରୀ ପେେୀ ରୁ ବକବେ ପେେୀ ଖ୍ାଲି ଅଛି ଓ ୋହା ପରୂଣ ପାଇ ଁକି ପେବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛି ? 

ଉତ୍ତର 

ଡଃ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମାନୟବର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 

 ଓଡିଶା କୃଷି ବେୈଷୟିକ େିଶ୍ୱେିେୟାଳୟ ଅଧୀନବର ଖ୍ାଲି ର୍ଥେିା ଅଧ୍ୟାପକ ପେେୀର େିେରଣୀ ନିମ୍ ନବର ପ୍ରେତ୍ତ କରାଗଲା।  

 

କ୍ରମିକ 

ନମ୍ବର 

 

ଅନୁଷ୍ଟାନ ଗଡୁକିର ନାମ 

ଖ୍ାଲିର୍ଥେିା ପେେୀର ସଂଖ୍ୟା 

ପ୍ରବଫସର ସହବଯାଗୀ 

ପ୍ରବଫସର 

ସହକାରୀ 

ପ୍ରବଫସର 

ମଜରୁୀ ଖ୍ାଲି ମଜରୁୀ ଖ୍ାଲି ମଜରୁୀ ଖ୍ାଲି 

୧ କୃଷି ମହାେିେୟାଳୟ ୧୯ ୦୬ ୨୬ ୦୪ ୫୩ ୦୫ 

୨ େନ ମହାେିେୟାଳୟ ୦୫ ୦୩ ୦୫ ୦୪ ୧୦ - 

୩ ପଶଚିୁକିତ୍ସା ଓ ପଶପୁାଳନ ମହାେିେୟାଳୟ ୧୯ ୦୫ ୨୭ ୧୦ ୫୮ ୦୬ 

୪ କୃଷି ଯାନି୍ତ୍ରକ ଓ ବେୈଷୟିକ ମହାେିେୟାଳୟ ୦୩ ୦୧ ୦୬ - ୧୨ ୦୧ 

୫ ବଗାଷ୍ଠୀ େିଜ୍ଞାନ ମହାେିେୟାଳୟ - - ୦୨ ୦୧ ୦୮ - 

୬ ବମୌଳିକ େିଜ୍ଞାନ ମହାେିେୟାଳୟ ୦୧ ୦୧ ୦୬ ୦୪ ୪୩ ୧୪ 

୭ କୃଷି ମହାେିେୟାଳୟ, ଚିପଲିମା ୦୧ ୦୧ - - ୧୪ - 

୮ କୃଷି ମହାେିେୟାଳୟ, ଭୋନପିାଟଣା ୦୧ - ୦୬ - ୧୬ - 

୯ ଉେୟାନ କଷିୃ ମହାେିେୟାଳୟ, ଚିପଲିମା ୦୧ - ୦୪ ୦୧ ୧୨ ୦୨ 

୧୦ ମତ୍ସୟ େିଜ୍ଞାନ ମହାେିେୟାଳୟ, ରବଙ୍ଗଇଲୁଣ୍ଡା ୦୨ ୦୨ ୦୮ ୦୨ ୦୯ ୦୧ 

୧୧ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ବକନ୍ଦ୍ର   ୦୮ ୦୫ ୫୭ ୩୦ ୫୬ ୩୫ 

୧୨ ଅଲ ଇଣି୍ଡଆ ବକାଅଡବିନସନ ବପ୍ରାବଜକ୍ଟ  ୦୬ - ୩୮ ୦୯ ୭୪ ୧୨ 

 ରମାଟ: ୬୬ ୨୪ ୧୮୫ ୬୫ ୩୬୫ ୭୬ 

 ସବଭ ରମାଟ: - -           ୧୬୫ 
 

ଅଣଶକି୍ଷକ କମଭଚାରୀ ପଦବୀ: 

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା େଗଷ ମଜରୁୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଣଶେିକ ପେେୀ ଖ୍ାଲିର୍ଥେିା ପେେୀ 

୧ Group-B ୧୫୭ ୧୦୧ 

୨ Group-C ୩୨୩ ୨୧୪ 

୩ Group -D ୪୧୪ ୩୪୨ 

 ରମାଟ ସଂଖୟା ୮୯୪ ୬୫୭ 



 ଅର୍ଥଷ େିଭାଗର ଅନୁବମାେନ ନିଆଯାଇ ଖ୍ାଲି ପଡିର୍ଥେିା ପେେୀ ଗଡିୁକ ପରୂଣ ନିମବନ୍ତ େିହିେ କାଯଷୟାନୁଷ୍ ଠାନ 

ନିଆଯାଉଅଛି। 
ମତ୍ସ୍ୟସମ୍ପେ ରପ୍ତାନୀରୁ ଆୟ 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୯୮୬ - ଶ୍ରୀ ଦସୌଭିକ୍ ବଶି୍ୱାଳ 

ପ୍ରଶ୍ନ 

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 
ବଗିତ ତନି ି ବଷଧଦର ରାଜୟରୁ ବଦିେଶ୍କୁ ଦକଦତ ପରିମାଣର ଦକଉଁ କସିମର 

ମତ୍ସ୍ୟସମ୍ପେ ରପ୍ତାନୀ ଦହାଇ ଏ ବାବେଦର ଦକଦତ ଦବୈଦେଶ୍କି ମୁଦ୍ରା ଆୟ ଦହାଇଛ,ି 
ତାହାର ବବିରଣୀ ପ୍ରୋନ କରିଦବ କ ି ? 

ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ‘ସାମୁଦି୍ରକ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନୀ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍୍ୃ ପକ୍ଷ (MPEDA)’ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା  
ପ୍ରଦର୍ତ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବଗିତ ତନି ି ବଷ୍ରର ସମୁଦାୟ ପ୍ରାୟ ୧,୮୯,୮୮୫ ରମଟ୍ରକି ଟନ 
ପରମିାଣର ମାଛ, ଚଙୁି୍ଗଡ,ି ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବୟ ବରିଦଶକୁ ରପ୍ତାନ ିକରାଯାଇ ରସ ବାବଦରର ପ୍ରାୟ 
୯୩୨୦.୩୮ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ମୂଲୟର ରବୈରଦଶକି ମୁଦ୍ରା ଅଜ୍ନ ରହାଇଅଛ ି।  ଏହାର ଏକ ବଷ୍ ୱାରୀ 
ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

  



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ 
 

ITEM-WISE FISH EXPORT FROM ODISHA TO FOREIGN COUNTRIES DURING LAST 
THREE YEARS (MPEDA DATA) 

(Qty. in MT, Value in Rs. Crores) 
  2018-19 2019-20 2020-21 (P) Grand Total 

Sl Item Name Qty. in 
MT 

Value 
in Rs. 

Cr. 

Qty. in 
MT 

Value in 
Rs. Cr. 

Qty. in 
MT 

Value 
in Rs. 

Cr. 

Qty. in 
MT 

Value in 
Rs. Cr. 

1 Frozen 
Shrimp 

60615 2939.5 65072 3222.11 60235 3100.40 185921 9262.01 

2 Frozen Fish 1158 15.95 1252 15.51 267 3.85 2676 35.31 
3 FR Cuttle Fish 719 12.81 252 4.42 196 3.09 1166 20.32 
4 FR Squid 5 0.07 26 0.40 21 0.34 52 0.81 
5 Dried Item 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 Live Items 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Chilled Items 16 1.09 53 0.84 0 0.00 69 1.93 
8 Others 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  Total 62513 2969.42 66654 3243.29 60718 3107.68 189885 9320.38 

 ଡକ୍ଟର ର ାରଗଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ସ୍ମ୍ରତ ିସମବାୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ 

UDAQ No. 987       Date : 08.09.2021 

ଶ୍ରୀ ବସୌଭିକ େିଶ୍ୱାଳ:  ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି  କହିବେ କି : ଓଡିଶାର ସମୋୟ 

ଆବନ୍ଦାଳନର ଭୀଷ୍ମ ପିୋମହ ଡକ୍ଟର ବଯାବଗଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉେରାୟଙ୍କ ନାମବର ପ୍ରେିେଷଷ 

ସମୋୟ ବେତ୍ରବର ସମପିେ େୟକି୍ତଙୁ୍କ ଡକ୍ଟର ବଯାବଗଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉେ ସ୍ମ୍ରେି ସମୋୟ 

ସମ୍ମାନ ପ୍ରୋନ ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାେ ର୍ଥବିଲ ୋହା ବକବେଠାରୁ କାଯଷୟକାରୀ କରାଯିେ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ ଁ 

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

  

 ଓଡିଶାର ସମୋୟ ଆବନ୍ଦାଳନର କର୍ଣ୍ଷଧାର ଡକ୍ଟର ବଯାବଗଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉେରାୟଙ୍କ 

ନାମବର ପ୍ରେିେଷଷ ସମୋୟ ବେତ୍ରବର ସମପିେ େୟକି୍ତଙୁ୍କ ଡକ୍ଟର ବଯାବଗଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉେ 



ସ୍ମ୍ରେି ସମୋୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରୋନ ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟବର ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାେ ହସ୍ତଗେ 

ବହାଇନାହି ଁ। 

 

ତାରିଖ: ୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ରଜୈବକି କୃଷି ପ୍ରତ ିଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ ପାଇ ଁ ପଦରକ୍ଷପ 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା: ୯୮୮/ ଶ୍ରୀ ରମୌଷଧ ିବାଗ, ମାନୟବର ବଧିାୟକ:–କୃଷି ଓ 

କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାବର ବଜୈେିକ କୃଷି ପ୍ରେ ି

ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କରିୋ ପାଇ ଁକି ପେବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି ? 

ଉତ୍ତର 

ଡା: ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ,ମାନୟବର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

ବଜୈେିକ କୃଷି ପ୍ରେି କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କରିୋ ପାଇ ଁ୨୦୧୭-୧୮ 

ମସିହା ରୁ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରେତି୍ତେ ବଯାଜନା “ପରମ୍ପରାଗେ କୃଷି େିକାଶ ବଯାଜନା-

(PKVY)”କାଯଷୟକାରୀ ବହଉଅଛି। ଏେେ¸େୟେିେ  ୨୦୨୧-୨୨ ମସିହାରୁ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବର 

“ଭାରେୀୟ ପ୍ରାକୃେିକ  କୃଷି ପଦ୍ଧେ-ି(BPKP)” ବୟାଜନା  ମଧ୍ୟ କାଯଷୟକାରୀ ବହଉଅଛି। 

 ଉକ୍ତ ବଯାଜନ। ମାଧ୍ୟମବର ଚାଷୀ ମାନଙୁ୍କ ବକୌଶଳ େିକାଶ ୋଲିମ, ସବଚେନୋ 

କାଯଷୟକ୍ରମ, ବଜୈେିକବେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ କାଯଷୟକ୍ରମ, ଫସଲ ପ୍ରାମାଣକିରଣ, ଅଣବଜୈେିକ-

ବେେ  ରୁ ବଜୈେିକ-ବେେ କୁ ପରିେତ୍ତଷନ ଓ ଚାଷଜମିବର ଜିଆଖ୍େ ପ୍ରସୁ୍ତେି ପାଇ ଁବପ୍ରାତ୍ସାହନ 

ଓ ବପ୍ରରଣା ନିମବନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜୟ େର୍ଥା ଜାେୀୟ ସ୍ତରବର େିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଜୈେିକବମଳ। 

ଆବୟାଜନ କରାଯାଉଅଛି।ଏହାୋେ ବଜୈେିକ ଖ୍େ, ବଜୈେିସାର ଓ ଧଣଚିା ଆେ ିୋେେକ ୁ

ଚାଷୀମାନଙ୍କ େୟାଙ୍କ ଖ୍ାୋକୁ ସିଧାସଳଖ୍ DBT ମାଧ୍ୟମବର ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶ ି ପ୍ରୋନ 

କରାଯାଉଅଛି। 

ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଅମଳ ସାମଗ୍ରୀ ର େିକ୍ର ିନିମବନ୍ତ ପରିେହନ ଖ୍ଚ୍ଚଷ, ବଗାୋମ େୟେସ୍ଥା, 

ବଜୈେିକ-ଦ୍ରେୟ  ପରିଚୟ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏେଂ ମଲୂୟବଯାଗ କରିୋ ପାଇ ଁ େେନ୍ତ୍ର 

ବପ୍ରାତ୍ସାହନର େୟେସ୍ଥା ଅଛି ।  

 
 



ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ବେିୟାଥଧୀମାନଙୁ୍କ ବୀମାଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-989- ଶ୍ରୀ ଦମୌଷଧି ବାଗ୍  : ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ ି :- ରାଜୟର ସରକାରୀ ଓ ଘରରାଇ  ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରର ପ୍ରାଥ୍ମିକ ଠାରୁ 
ସ୍ନାତରକାତର ପଯ୍ୟେ ଅଧ୍ୟୟନ   କରୁଥିବା ବଦିୟାଥ୍୍ୀମାନଙୁ୍କ ବୀମାଭୁକ୍ତ  କରବିା ପାଇ ଁ
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛ ିକ ି ; ଉର୍ତ୍ର ହଁ ରହରଲ ଅଦୟାବଧି ରକଉଁ ଜଲି୍ଲାର ରକରତ 
ବଦିୟାଥ୍୍ୀଙୁ୍କ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛ ିଓ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ରକରବ ସୁଦ୍ଧା ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 ସରକାରୀ ଓ ଘରରାଇ ଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରର ଅଧ୍ୟୟନରତ ପ୍ରଥ୍ମରୁ ଦଶମ ରେଣୀ 
ମଧ୍ୟରର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ରାଜୟସରକାର ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ତରଫରୁ 
Notice No. 6224 date 25.03.15 ମାଧ୍ୟମରର “Payment of Grant” 
scheme ଜରଆିରର ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯ୍ୟେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ରାଶ ିପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁବୟବସ୍ଥା 
ରହଛି।ି ଏହାର ଏକକତିା ନକଲ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ- ‘କ’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା।  

ରସହପିର ି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟ ଗୁଡ଼କିରର ବଦିୟାଥ୍୍ୀ ମାନଙୁ୍କ ନାମରଲଖ୍ା 
ସମୟରର ବୀମାଭୁକ୍ତ କରବିା ସହ ପ୍ରରତୟକ ଶକି୍ଷା ବଷ୍ରର ରସମାନଙ୍କ ବୀମା ନବୀକରଣ 
କରବିା ସରକାରଙ୍କ ଆରଦଶନାମା ୫୬୯୫, ତା. ୨୬.୦୨.୧୯୯୩ ରଖି୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରର କରାଯାଇଥ୍ାଏ। ପ୍ରରତୟକ ପିଲାଠାରୁ ୨ ଟଙ୍କା ରଲଖ୍ାଏଁ ଆଦାୟକର ି
ପ୍ରରତୟକ ଶକି୍ଷାବଷ୍ରର ରସରପଟମବର ୧୫ ତାରଖି୍ ପୂବ୍ରୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବୀମା କମ୍ପାନୀ (NEW 
INDIA ASSURANCE COMPANY, LTD) ଙ୍କ ପାଖ୍ରର ଡରିପାଜଟି 
କରାଯାଏ। ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ନରିର୍ଦ୍୍ଶକଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୩୨୩୧୧, ତା. ୦୧.୦୭.୯୫ ରଖି୍ରର 
ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ମହାବଦିୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନଙୁ୍କ ନରିର୍ଦ୍୍ଶନାମା ଜାରୀ ରହାଇଅଛ।ି 
ରସମାରନ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ACCOUNT BURSAR ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହ ିକାଯ୍ୟ କରରିବ। 



ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରମାଦତି Guideline ଅନୁଯାୟୀ ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା 
ଅଧିନରର ଥିବା ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ (ETEI), ଜଲି୍ଲା ଶକି୍ଷା ଓ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ  
ପ୍ରତଷି୍ଠାନ(DIET), ବଲକ ଶକି୍ଷା ଓ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ  ପ୍ରତଷି୍ଠାନ(BIET) ରର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା 
ସମସ୍ତ ବଦିୟାଥ୍୍ୀମାନଙୁ୍କ ବୀମାଭୂକ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି ତାହାର ଏକକତିା ନକଲ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ “ଖ୍” ରର 
ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା। 

(Annexures are available on the Library Table) 

ଖରିଫରର ଋଣ ପାଇଥବିା ଚାଷୀ    

U.D.A.Q No. 993      Date : 08.09.2021 

ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ  :  ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି  କହିବେ କି :  ଗେ େଷଷ େୁଳନାବର ଏ 

େଷଷ ଖ୍ରିଫବର ବକବେ ଚାଷୀ ସମୋୟ Bank ଜରିଆବର ଋଣ ପାଇଛନି୍ତ ଜିଲ୍ଲାୱ।ରୀ 

ୋଲିକା ବେବେ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ ଁ 

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

  

 ଗେ ଖ୍ରିଫ ୨୦୨୦  ଋେୁବର ବମାଟ ୧୮୭୩୯୦୫ ଜଣ ଚାଷୀଙୁ୍କ ୮୩୨୦.୧୩ 

ବକାଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ ସମୋୟ େୟାଙ୍କ ଜରିଆବର ଲଗାଣ କରାଯାଇର୍ଥେିା ବେବଳ 

ଚଳିେ ଖ୍ରିଫ ୨୦୨୧ ଋେୁବର ୋ ୩୧.୦୮.୨୦୨୧ ରିଖ୍ ସଦୁ୍ଧା ୧୭୩୫୨୨୬ ଜଣ ଚାଷୀଙୁ୍କ 

ସମୋୟ େୟାଙ୍କ ଜରିଆବର ୭୯୭୪.୦୪ ବକାଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଅଛି 

। ଏହାର ଜିଲ୍ଲା ୱ।ରୀ ୋଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ଓ ‘ଖ୍’ ବର ପ୍ରୋନ କରାଗଲା ।  

 

ବଭିାଗର ବକିାଶ୍ 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୯୯୫ - ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସଂିହ 



ପ୍ରଶ୍ନ 

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 
ବଗିତ ବଷଧ ଅଦପକ୍ଷା SHGକୁ ସାମିଲ କଲାପଦର ଏ ବଭିାଗର ବକିାଶ୍ ଦକଦତ 

ପରିମାଣଦର ବୃର୍ଦ୍ ିପାଇଛ ିଜଣାଇଦବ କ ି? 
ଉତ୍ତର 

ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

 ରାଜୟରର ଥିବା ଗ୍ରାମ ପାଞ୍ଚାୟତ ରପାଖ୍ରୀଗୁଡ଼କୁି ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ 
ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ  ମାନଙୁ୍କ ଦୀଘ ୍ମିଆଦ ିସୂତ୍ରରର (୩-୫ ବଷ୍) ଲିଜ ଦଆିଯାଇ ମାଛ ଚାଷ 
ନମିରେ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ ଦଆିଯାଉଅଛ ି। ଏହ ିକାଯ୍ୟକ୍ରମରର ରହକଟର ପ୍ରତ ିପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟ ୧.୫୦ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖ୍ାଯାଇଛ ିଓ ଶତକଡା ୬୦ ଭାଗ ବା ସବା୍ଧିକ ୯୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସବସଡି ି
ପ୍ରଦାନର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି।  
 ବଗିତ ତନିଟି ିଆଥ୍କି ବଷ୍ରର ୬୨୨୯ ରଗାଟ ିମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ 
ରମାଟ ପ୍ରାୟ ୫୧୭୫ ରହକଟର ଜଳାୟତନର ୬୩୪୦ ରଗାଟ ିଗ୍ରାମ ପାଞ୍ଚାୟତ ରପାଖ୍ରୀରର 
ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି । ଏତଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ପାଞ୍ଚାୟତ ରପାଖ୍ରୀରୁ 
ପ୍ରାୟ ୭୩୫୩ ରମଟ୍ରକି ଟନ ମାଛ ଉତ୍ପାଦତି ରହାଇଥିବା ରବରଳ ପ୍ରାୟ ୬୨୩୦୦ ଜଣ 
ମହଳିା ଉପକୃତ ରହାଇଛେ ି।  

 ଚଳତି ବଷ୍ (୨୦୨୧-୨୦୨୨) ୨୩୦୦ ରହକଟର ଗ୍ରାମ ପାଞ୍ଚାୟତ ରପାଖ୍ରୀରର 
ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ  ୧୮ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
ପାଇଁ ଲକ୍ଷୟ ଧାଯ୍ୟ  କରାଯାଇଛ।ି  

 
 ଗତ ଦୁଇ ବଷ୍ ମଧ୍ୟରର Deep litter ପଦ୍ଧତରିର ଅଣ୍ଡାଦଆି କୁକୁଡା ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 
୧୦୧୦ ରଗାଟ ିମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି। ରସହପିର ିବାଡ଼ ି

ଅଗଣାରର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ଗତ ଦୁଇ ବଷ୍ରର ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦୦  ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 



ରଗାଷ୍ଠୀର ସଦସୟା ମାନଙୁ୍କ ବାଡ଼ ି ଅଗଣାରର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନମିରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 

କରାଯାଇଅଛ।ି ଫଳସ୍ୱରୁପ ରାଜୟରର ବାଷିକ ପ୍ରାୟ 113 million ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 904 

Metric Ton ଅଧିକ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ରହଉଛ।ି ଏହାର ବଷ୍ୱାରୀ ତାଲିକା ପରିଶ୍ିଷ୍ଟ-କ ରର 

ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 

 



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ 
Year 2019-20 
Sl. 

No. 

Scheme Unit 

Cost in 

rupees 

Type of 

beneficiary 

No. of Units Total 

Increase in 

Meat/Egg 

Production 

1 Livelihood support to farmers 

through backyard poultry 

rearing 

3750 individual 

members of 

WSHG 

10,500 0.90 lakh 

eggs/day & 

472.5 MT 

meat/year 

2 Layer farming (200 bird 

capacity) in deep litter system 

200000 WSHG 11 0.015 lakh 

eggs/day 

 
Year 2020-21 
Sl. 

No. 

Scheme Unit 

Cost in 

rupees 

Type of 

beneficiary 

No. of Units Total 

Increase in 

Meat/Egg 

Production 

1 Livelihood support to farmers 

through backyard poultry 

rearing 

3750 individual 

members of 

WSHG 

9,600 0.82 lakh 

eggs/day & 

432 MT 

meat/year 

2 Layer farming (200 bird 

capacity) in deep litter system 

200000 WSHG 1002 1.37 lakh 

eggs/day 

 

 
 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
Private English Medium School ର ସଂଖ୍ୟା 

ପ୍ରଶ୍ନ 
UD-996-ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସଂିହ : ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ ି
:- (କ)  ରାଜୟରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଜଲି୍ଲାର ରକରତ Private English Medium 
School  ରଖ୍ାଲାଯାଇଅଛ ିତାର ସଂଖ୍ୟା ରକରତ ଓ ତା ଭିତରୁ ରକରତ ସବୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ତାର 
ଏକ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା  ରଦରବ କ ି ; (ଖ୍) ରାଜୟରର ସବ୍ରମାଟ ରକରତ Upper 
Primary School  ରହଅିଛ ି ଓ ଏ ଭିତରୁ ରକରତ School ରର ବଜୁିଳ ିବୟବସ୍ଥା 



ରହଛି,ି ଓ ଭଲ Building ସଂଖ୍ୟା ରକରତ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ରଦରବ କ ି ; ଅରନବଷା 
ରଯାଜନାରର ରକରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଆଥ୍କି ସାହାଯୟ ସବକୃତୀ ପ୍ରାପ୍ତ ନଥିବା (COR) ନ 
ରଦବାର ନଜରକୁ ଆସିଛ ିକ ି? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
(କ) ରାଜୟରର ୩୦ ରଗାଟ ି ଜଲି୍ଲାରର ସମୁଦାୟ 1970 ଟ ି Private  English  
Medium School ଅଛ।ି ରସଥି ମଧ୍ୟରୁ  1417 ଟ ିବଦିୟାଳୟ ସବୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ। ଏହାର 
ଏକ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟ  Annexure -‘A’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। 
 (ଖ୍) ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛ।ି 
 ST & SC Development, Minorities & Backward Classes  
Welfare Department ଅଧିନରର ପରଚିାଳତି ଅରନବଷା ରଯାଜନା ସଂପକ୍ରର ତଥ୍ୟ 
ଏଯାବତ୍  ହସ୍ତଗତ ରହାଇପାରନିାହିଁ । 

(Annexures are available on the Library Table) 

ତା.08.09.2021 
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 997 

Consumer Forum ରର କରାଯାଇଥିବା Case ର ତାଲିକା 

ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସଂିହ:- ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି  କହରିବ କ:ି- ରାଜୟରର ରକରତ 
ପରମିାଣରର Case Consumer Forum ରର କରାଯାଇଅଛ,ି ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ରଦରବ କ,ି ଏ 
ଭିତରର State Forum ରର ରକରତ ରକସ ଓ ଜାତୀୟ Forum ରର ରକରତ Case Pending ଅଛ ି
ଜଣାଇରବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇ,ଁ ମନ୍ତ୍ରୀ                                                                              

ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 
 



 ୨୦୨୧ ମସହିା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୩୧ ତାରଖି୍ ସୁଦ୍ଧା ରାଜୟରର ରମାଟ ୧୧୧୪୨୬ ରଗାଟ ିCase ଜଲି୍ଲା 
Consumer Forum(District Commission) ମାନଙ୍କରର ଦାୟର କରାଯାଇଅଛ ି I ଏହାର 
ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପରଶିଷି୍ଟ "କ" ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା I  
 ଏ ଭିତରର State Forum  (State Commission) ରର ୨ ରଗାଟ ିଓ ଜାତୀୟ Forum 
(National Commission) ରର ୨ ରଗାଟ ିCase Pending ଅଛ ିI 

 

ସାମୁଦି୍ରକ ମାଛର ଚାହେିା 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୯୯୮ - ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାେ ବାହନିୀପତ ି

ପ୍ରଶ୍ନ 

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 
ରାଜୟଦର ସାମୁଦି୍ରକ ମାଛର ଚାହେିା ଦକଦତ, ତାହାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଅନୟ 

ରାଜୟରୁ ଦକଦତ ସାମୁଦି୍ରକ ମାଛ ଅଣାଯାଉଛ,ି ଦକଦତକ ରାଜୟଦର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟଦର 
ଦବୈଜ୍ଞାନକି ପର୍ଦ୍ତଦିର ଇଲିଶ୍,ି ଖ୍ଇଙ୍ଗା, ଚଙୁି୍ଗଡ ି ଓ ଦଭକତ ି ପ୍ରଭୃତ ି ମାଛ ଚାଷ 
କରାଯାଉଥିବା ଦବଦଳ ଓଡଶି୍ାଦର ତାହା କରାଯିବ କି ? 

ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

 ରାଜୟରର ୨୦୨୦-୨୧ ବଷ୍ରର ପ୍ରାୟ ୧,୭୨,୪୬୯ ରମଟ୍ରକିଟନ ପରମିାଣର ସାମୁଦି୍ରକ 

ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ରହାଇଥିଲା । ରାଜୟରର ଆବଶୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ସାମୁଦି୍ରକ ମାଛ ଉତ୍ପାଦତି 
ରହଉଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ବଷ୍ରର ଓଡ଼ଶିାରୁ ପ୍ରାୟ ୮୯,୦୦୦ ରମଟ୍ରକି୍  ଟନ ସାମୁଦି୍ରକ ମାଛ ବାହାର ରାଜୟ 

ଓ ବରିଦଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଛ ି।   

 ଓଡ଼ଶିାର ବାରଲଶ୍ୱର  ଜଲି୍ଲା ଅେଗ୍ତ ବାହାବଳପୁରଠାରର ରବୈଜ୍ଞାନକି ପଦ୍ଧତରିର ରକାଚ ିସ୍ଥିତ 
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାମୁଦି୍ରକ ମତ୍ସ୍ୟ ଗରବଷଣା ପ୍ରତଷି୍ଠାନ (CMFRI-Kochi) ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରରର ପଞ୍ଜରୁ ି



ଭିତରର ‘ଇଣି୍ଡଆନ ପାମ୍ପାରନା’ ମାଛର ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବରର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ ି। ଉକ୍ତ 
ଗରବଷଣା ଲବ ଧ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରର ଅନୟ ପ୍ରଜାତରି ସାମୁଦି୍ରକ ମାଛ ଚାଷ ଚାଷି ଓ 

ଉରଦୟାଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ପାଇଁ ବଚିାର କରାଯାଇପାରର ।  
 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ଘଦରାଇ ସ୍କଲୁ ସମ୍ପକଧଦର 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-1000-ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାେ ବାହନିୀପତ:ି ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ ି:- ରାଜୟରର ସ୍ଥାପିତ ଘରରାଇ ସ୍କଲୁଗୁଡକି ସରକାରୀ ନୀତନିୟିମ ମାନବିା ପାଇ ଁ
ବାଧ୍ୟ କ;ି  ବରିଶଷକର ିରଗାଟଏି ସ୍କଲରୁ ଅନୟ ସ୍କଲୁକୁ ଯିବାପାଇଁ ଟ୍ରାନସଫର ସାଟଫିିରକଟ 
ଜରୁରୀ କ;ି କେୁି ଘରରାଇ ସ୍କଲୁ ଗୁଡକି ତାହାକୁ ଏଡାଇ ରଦଇ ନାମ ରଲଖ୍ାଇ ଚାଲିଛେ ିକ;ି 
ଏହା ଉପରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ କାଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରହବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – ରାଜୟରର ସ୍ଥାପିତ ଘରରାଇ 
ସ୍କଲୁଗୁଡକି ସରକାରୀ ନୀତନିୟିମ ମାନବିା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ।ି ରଗାଟଏି ସ୍କଲୁରୁ ଅନୟ 
ସ୍କଲୁକୁ ଯିବା ପାଇ ଁ Transfer Certificate ଜରୁରୀ ଅରଟ। କେୁି Rule -5 (3) 
RTE Act,2009  ଓ ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ଅଧିସୂଚନା  No-629 
Dtd.08.01.2021 ଅନୁସାରର  ଅଷ୍ଟମ  ରେଣୀ ପଯ୍ୟେ ଯଦ ିtransfer certificate 
ପାଇବାରର ବଳିମବ ହୁଏ, ରତରବ ବନିା transfer certificate ରର ଆଡମିଶନ କରିବା 
ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା ଅଛ।ି ପିଲାଟକୁି ରକୌଣସ ି ପରସି୍ଥିରର  ପାଠପୋରୁ ବଞ୍ଚତି  କରାଯାଇ 
ପାରବିନାହିଁ । ଯଦ ି ରକୌଣସ ି ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ବା ଦାୟିତବରର ଥିବା ଶକି୍ଷକ transfer 



certificate ରଦବାରର ବଳିମବ କରେ,ି ରତରବ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରର ସରକାରୀ ନୟିମ 
ଅନୁସାରର ଶଙୃ୍ଖଳାମୂଳକ ଦୃେ କାଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଆିଯିବାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛ।ି  
  ରକୌଣସ ି ଘରରାଇ ସ୍କଲୁ ଉକ୍ତ ନୟିମକୁ ଉଲଙ୍ଘନ କର ି ନାମ ରଲଖ୍ାଇବା କଥ୍ା 
ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସନିାହଁ। ଯଦ ି  ନଜରକୁ ଆରସ ବହିତି କାଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯିବ। 

ତାରିଖ – ୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
 

କୃଷି ଫାମଭର ଆଧନିୁକି କରଣ  

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୧୦୦୧- ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତ ି:- କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେକି:- ଜୟପରୁ  ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଷେ କୃଷି ଫାମଷ ଏକ ପରିେୟକ୍ତ ଫାମଷ ଅବଟ କି; 

ଏର୍ଥବିର କି  କି କାଯଷୟ ଚାଲିଛି ; ବକବେଜଣ ଅଫିସର ଓ କମଷଚାରୀ ଅଛନି୍ତ ; ଏହାର ଆଧନୁିକିକରଣ 

କରାଯାଇ ଏକ ଧାନ ଗବେଷଣା ବକନ୍ଦ୍ର କରାଯିେ କି ; ଏଠାବର ପ୍ରାମାଣକି ଧାନ େିହନ ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାଯିେ 

ବୋଲି  ସରକାର ପ୍ରେିଶରୁ୍େି ବନଇର୍ଥବିଲ କି  ?  
 

      ଉତ୍ତର  
ଡଃ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ , ମାନୟବର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ;- ଜୟପରୁ  ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 

ଅନ୍ତଗଷେ ବୋରିଗମୁ୍ମା ଫାମଷ ଏକମାତ୍ର କୃଷି ଫାମଷ   ଅବଟ । ବୋରିଗମୁ୍ମା ଫାମଷବର ପ୍ରାମାଣକି ଓ ପିଣ୍ଡଧାନ 

େିହନ ଉତ୍ପାେନ କାଯଷୟ ଚାଲୁଅଛି । ଉକ୍ତ ଫାମଷବର ଏକମାତ୍ର କୃଷିଅଧେିଷଷକ ଅଛନି୍ତ ଓ ଅନୟ ବକୌଣସି 

କମଷଚାରୀ ନାହାନି୍ତ । ଜଯପରୁ ଠାବର ଏକ ଧାନ ଗବେଷଣା ବକନ୍ଦ୍ର ର୍ଥେିାରୁ ବୋରିଗମୁ୍ମା ଫାମଷକୁ ଏକ ଧାନ 

ଗବେଷଣା ବକନ୍ଦ୍ର କରାଯିୋର ବକୌଣସି ସମ୍ଭାେନା ନାହି ଁ ।  
 

ଦକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାଦର ଓମଦଫଡ଼କୁ େୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ୋୟିତ୍ୱ 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୧୦୦୨ - ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାେ ବାହନିୀପତ ି

ପ୍ରଶ୍ନ 

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 
ରାଜୟଦର ଓମଦଫଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଦକଦତ େୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛ ି ; ଦସଗୁଡ଼କି ପାଇଁ 

ଦକଦତ ସଂଖ୍ୟକ ଚଲିିଂ ପଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛ ି ; ଦକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାଦର ବହୁ େୁଗ୍ଧ 
ଚାଷୀଥିବାରୁ ଓମଦଫଡ଼କୁ ସଂଗ୍ରହ ୋୟିତ୍ୱ େଆିଯିବା ସହତି ଚଲିିଂ ପଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ 
କ ି? 



ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

ରାଜୟରର ଓମରଫଡ଼ ଦ୍ୱାରା ରଦୈନକି ହାରାହାର ିବର୍ତ୍୍ମାନ ୪.୫୪ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗୃହୀତ 

ରହଉଅଛ ି। ରସଥିପାଇଁ ୪୦୨ ରଗାଟ ିଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ୩ ରଗାଟ ିଚଲିି° ପ୍ଳାଣ୍ଟ୍  ସ୍ଥାପନ 
କରାଯାଇଛ ି।  

ରକାରାପୁଟ  ଜଲି୍ଲାରର ସ୍ଥାପିତ ୮ଟ ି ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ ରକନ୍ଦ୍ର (Bulk Milk Cooler-
BMC) ମଧ୍ୟରୁ କାଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ୬ଟ ିଶୀତଳୀକରଣ ରକନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରର ୪୭ଟ ିଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତ ି

ଦ୍ୱାରା ରଦୈନକି ହାରାହାର ିବର୍ତ୍୍ମାନ ୧୨୮୫ ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗୃହୀତ ରହଉଛ ି । ଜଲି୍ଲାର ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀ 
ମାନଙୁ୍କ  ଦୁଗ୍ଧ ସମିତ ିଜରଆିରର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦି୍ଧ୍ାରତି ଓ ଓମରଫଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ତ୍ ମୂଲୟ ସୂଚୀ 
(Price Chart) ଅନୁସାରର ଦୁଗ୍ଧର ମାନ  ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବୟାଙ୍କ 

ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ରର ପଇଠ କରାଯାଉଛ ି। 

ରକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାରର  କାଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା  ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ ରକନ୍ଦ୍ର (Bulk Milk Cooler) 
ସମବନ୍ଧରର ସବରିଶଷ ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା  

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ 

କ୍ର.ନଂ ଜଲି୍ଲା ବଲକ ବ.ିଏମ.ସ.ି 
(BMC)  

କ୍ଷମତା  
(ଲିଟର( 

ଦେୈନକି ହାରାହାରୀ 
େୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ପରିମାଣ    

(ଲିଟର( 
୧ ଦକାରାପୁଟ ଜୟପୁର ଜଯପୁର ୨୦୦୦ ୩୭୫ 
୨ ଦକାରାପୁଟ  ଫାମୁ୍ପଣୀ ୨୦୦୦ ୧୫୦ 
୩ ଦକାରାପୁଟ  ଦକାଟପାଡ ଦକାଟପାଡ ୧୦୦୦ ୧୩୦ 
୪ ଦକାରାପୁଟ  ଦବାରୀଗୁମ୍ମା  ବି .ସଙି୍ଗପୁର  ୧୦୦୦           ୧୨୦ 
୫ ଦକାରାପୁଟ  କୁନୁ୍ଦରା କୁନୁ୍ଦରା ୧୦୦୦ ୪୪୦ 



୬ ଦକାରାପୁଟ  ଦସମିଳଗିୁଡା ସୁନାଦବଡା ୧୦୦୦    ୭୦ 
      ଦମାଟ   ୧୨୮୫ 

ଦସବା ସମବାୟ ସମିତରି ନଜିସ୍ୱ ଗୃହର ଅବସ୍ଥା  

UDAQNo. 1004             Date: 08.09.2021 

ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ ି :- ବାରଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ଲାର ପ୍ରରତୟକ ବଲକରର 
ରକରତାଟ ିରସବା ସମବାୟ ସମିତ ି, ପ୍ରରତୟକଟରି ନଜିସ୍ୱ ଗୃହ ରକଉ ଁଅବସ୍ଥାରର ଅଛ ିତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ ରହାଇଛ ିକ ି
; ନଜିସ୍ୱ ଗୃହ ନମିା୍ଣ ସହତି ରଗାଦାମ ଗୃହ ନମିା୍ଣ ନମିରେ ସରକାର ପାଣ୍ଠ ି ରଯାଗାଇବାକୁ କଣ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 
କରରିବ ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ 

           ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

  ବାରଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ଲାର 12 ରଗାଟ ିବଲକରର 141 ରଗାଟ ିରସବା ସମବାୟ ସମିତ ି (PACS) ଓ 2 

ରଗାଟ ିLAMPCS କାଯୟ୍ କରୁଅଛ ି । ରସଥି ମଧ୍ୟରୁ 132 ରଗାଟ ିPACS/ LAMPCS ର ନଜିସ୍ୱ ଅଫିସ 

ଗୃହ ଅଛ ି। ରସଥି ମଧ୍ୟରୁ 44 ରଗାଟ ିଅଫିସ ଗୃହ ଆଂଶକି କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରର ରହଅିଛ ି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 11 ରଗାଟ ି

ରସବା ସମବାୟ ସମିତ ି ଭଡା ସୂତ୍ରରର ଅଫିସ କାଯ୍ୟ କରୁଅଛେ ି । ରସବା ସମବାୟ ସମିତ ି (PACS) ଓ  

LAMPCS ଗୁଡକିରର ରଗାଦାମ ଓ ଅଫିସ ଗୃହ ନମିା୍ଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ସମବାୟ ବଭିାଗ ଏକ guideline 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ିଅଛେ ି । ଏହାର ଏକ ନକଲ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ ‘କ’ରର ସଂଲଗ୍ନ କର।ଗଲା। ଭଡା ସୂତ୍ରରର ଚାଲୁଥିବା ରସବା 
ସମବାୟ ସମିତରିର ନଜିସ୍ୱ ଜମରିର ଅଫିସ  ଗୃହ ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାର ଆଥ୍କି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରଥି୍ାେ ି

। 5 ରଗାଟPିACS/ LAMPCS କୁ 3 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଏବଂ 6 ରଗାଟ ିPACS/ LAMPCS କୁ 5 ଲକ୍ଷ 

ଟଙ୍କା ନଜିସ୍ୱ ଜମରିର ଅଫିସ ଗୃହ ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାର ଆଥ୍କି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛ ି। ନାବାଡ୍ର 

RIDF ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ବାରଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ଲାର 15 ରଗାଟ ିବଲକରର ବଭିିନ୍ନ କ୍ଷମତା ବଶିଷି୍ଟ 33 ରଗାଟ ିଓ RKVY 

ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର 300 MT କ୍ଷମତା ବଶିଷି୍ଟ 20 ରଗାଟ ିନୂତନ ରଗାଦାମ ଗୃହ ନମି୍ାଣ କର।ଯାଇଅଛ ି। 

 
ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 

Sr. SES ପ୍ରଧାନ ଶ୍କି୍ଷକ ନଯିୁକି୍ତ 



ପ୍ରଶ୍ନ 
UD-1005-ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ:ି - ରାଜୟରର ସବୁସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟରର Sr. SES ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ 
ନଯିୁକି୍ତ ରଦବାସକାରଶ ସରକାର ନୀତଗିତ ବୟବସ୍ଥା କରଥିିବାରବରଳ ବର୍ତ୍୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା 
ବଦିୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରର ରକରତ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ନଯିକିୁ୍ତ ଦଆିଗଲା ଓ ଆଉ 
ରକରତଜଣଙୁ୍କ ନଯିୁକି୍ତ ଦଆିଯିବ ତଥ୍ା ରକରବସୁଦ୍ଧା ନଯିୁକି୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍୍ଣ୍ାଙ୍ଗ ରହବ 
ସରକାରଙ୍କର ଏଥିଲାଗି ରଯାଜନା କଣ? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 ରାଜୟରର ଥିବା ୪୪୪୧ ଟ ିସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟରର Sr. SES 
Headmaster ପଦବୀ ରହଛି।ି ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍୍ମାନ  ସୁଦ୍ଧା  3391 Sr. 
SES  ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ପଦବୀରର ନଯିୁକି୍ତ ଦଆିଯାଇଅଛ।ି ପରଦାନ୍ନତୀ ମାଧ୍ୟମରର Sr. 
SES ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ନଯିୁକ୍ତ ରହବା ପାଇଁ  ଆବଶୟକ ସର୍ତ୍ା୍ବଳୀ ପୂରଣ କରୁଥିବା 
ରକୌଣସ ିଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିବଗ୍ର Jr. SES ଶକି୍ଷକ ନଥିବାରୁ 
ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଷି୍ଟ Sr. SES  ପଦବୀ ଗୁଡକି ପୂରଣ କରାଯାଇ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ 
ନଯିୁକି୍ତ ରହାଇପାରନିାହିଁ। 
  ଅବଶଷି୍ଟ ଖ୍ାଲିଥିବା ପଦବୀଗୁଡକିରର Sr. SES Headmaster ନଯିକିୁ୍ତ 
ରଦବାପାଇଁ ବଚିାର କରାଯାଉଅଛ ି ଓ ତତ୍ ସମ୍ପକତି ନୟିମ ପାଳନ ପୂବ୍କ ରସହସିବୁ 
Sr. SES Headmaster ପଦବୀ ପରୂଣ ନମିରେ ପୁନଃ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ 
ପରଦାନ୍ନତୀ ନମିରେ ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛ।ି 
 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ନଯିୁକି୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ଥିତ ି



ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-1007- ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ ି :- ରାଜୟରର ସରକାରୀ ଓ ସମୂ୍ପଣ୍  ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟ  
ଗୁଡକିରର କ୍ରୀଡାଶକି୍ଷକ, ସଂସ୍କତୃ ଶକି୍ଷକ, ହଦିୀ ଶକି୍ଷକ ନଯିୁକି୍ତ ସକାରଶ ସରକାରଙ୍କ ର ରାଜୟ 
ରଘାଷଣା ଅନୁଯାୟୀ  ବର୍ତ୍୍ମାନ ନଯିୁକି୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରକଉଁ ସ୍ତରରର ରମାଟ ରକରତଜଣଙୁ୍କ  
ନଯିୁକି୍ତ ଦଆିଯିବ ଏଥିସହତି ଖ୍ାଲିଥିବା PGT ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ +2 Higher Secondary 
ସ୍କଲୁରର ନଯିୁକି୍ତ ପ୍ରକ୍ରୀୟା ରକଉଁ ସ୍ତରରର, ରକରବସୁଦ୍ଧା ନଯିୁକି୍ତ ପାଇରବ ? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
   ରାଜୟରର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିରର  କ୍ରୀଡାଶକି୍ଷକ, ସଂସ୍କତୃ ଶକି୍ଷକ ଓ 
ହଦିୀ ଶକି୍ଷକ ନଯିୁକି୍ତ ନମିରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ନରିର୍ଦ୍୍ଶାଳୟଙ୍କ ଦବାରା ବଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖ୍ୟା 
୨୧୨୧୨ ତା. ୧୩.୦୮.୨୧ ରଖି୍ରର ବଜି୍ଞପି୍ତ  ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ବଜି୍ଞପି୍ତ ଅନୁଯାୟୀ 
ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟ ଗୁଡକିରର  ୧୨୬୦ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୀଡାଶିକ୍ଷକ, ୧୩୦୪ ସଂଖ୍ୟକ 
ସଂସ୍କତୃ ଶକି୍ଷକ ଏବଂ ୨୦୫୫ ସଂଖ୍ୟକ ହଦିୀ  ଶକି୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ 
ବୟବସ୍ଥା ରହଅିଛ।ି ସରକାରଙ୍କ ଦବାରା ନୂତନ ନୀତ ିପ୍ରଣୟନ କରାଗରଲ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ଅନୁଦାନ 
ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚବଦିୟାଳୟ ଗୁଡକିରର କ୍ରୀଡାଶକି୍ଷକ, ସଂସ୍କତୃ ଶକି୍ଷକ ଓ ହଦିୀ ଶକି୍ଷକ ନଯିୁକି୍ତ ନମିରେ 
ପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯିବ। 
 ଓଡଶିାରର ଥିବା ୧୭ ରଗାଟ ି  ସରକାରୀ ଓ ୪୮୮ ବଗ୍ର ପୂର୍ଣ୍୍ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ  
ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟମାନଙ୍କରର PGT   ଶକି୍ଷକ ନଯିୁକି୍ତ ପ୍ରକ୍ରୀୟା ଜାର ି ରହଅିଛ।ି 
ସରକାରଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା -୧୩୩୦୮ / SME  Dtd.୨୪.୦୭.୨୦୨୧  ରର 17 
ରଗାଟ ିସରକାରୀ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟରର ୩୩୫ ଜଣ କନଷି୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ/ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ଆଥ୍କି 
ବଷ୍ ୨୦୨୧-୨୨ ରର ନଯିୁକି୍ତ ରଦବା ନମିରେ ଅଥ୍୍ ବଭିାଗର ମଞ୍ଜରୁୀ ମିଳଛି।ି ଏସମସ୍ତ 
ପ୍ରକ୍ରୀୟା ଖ୍ବୁ  ଶଘି୍ର ସମାପ୍ତ ରହବ। 
 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 



B.E.O, ABEO  ପ୍ରଧାନଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
ପ୍ରଶ୍ନ 

UD-1008-ଶ୍ରୀ ଆେତିୟ ମାଢୀ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ 
କ ି:- ମାଲକାନଗିର ିଜଲି୍ଲାରର ରମାଟ  B.E.O, ABEO  ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  
ରକରତ ;  ତନମଧ୍ୟରୁ ରକରତ ପଦବୀ ଖ୍ାଲିପଡଛି ିଓ ଖ୍ାଲିଥିବା ପଦବୀ ରକରବସୁଦ୍ଧା 
ପୂରଣ କରାଯିବ ? 
 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ –ମାଲକାନଗିର ି ଜଲି୍ଲାରର 
BEO, ABEO ଓ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ପଦବୀ ତାଲିକା ଓ ତନମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ାଲି ପଡଥିିବା 
ପଦବୀ ଗୁଡକିର ସବରିଶଷ ବବିରଣୀ ନମିନମରତ ପ୍ରଦାନ କାରଗଲା। 
Sl. 
No 

Name of the 
Post 

Sanctioned 
Post 

Men in 
Position 

Vacancy 

1 BEO 7 2 5 
2 ABEO 21 3 18 
3 OES-II HM 1 0 1 
4 Sr. SES HM 65 14 51 
  
 ଉକ୍ତ ଖ୍ାଲି ପଡଥିିବା ପଦବୀ ଗୁଡକିର ପୂରଣ ନମିରେ ସରକାର ବହିତି 
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛେ।ି 

ତାରିଖ୍ - ୦୮ .୦୯ .୨୦୨୧ 
ମାଲକାନଗିରି ଜଲି୍ଲାଦର “ବଳରାମ” ଦଯାଜନା 



ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା -   ୧୦୦୯ / ଶ୍ରୀ ଆେତିୟ ମାଢ଼ୀ: କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି

କହରିବ କ:ି- “ବଳରାମ” ରଯାଜନା ଦ୍ୱାରା ମାଲକାନଗିର ିଜଲି୍ଲାର ରକରତ ସଂଖ୍ୟକ ହତିାଧିକାରୀ ରକଉଁ ପ୍ରକାରର 

ସହାୟତା ପାଇଛେ ିତାହାର ପଞ୍ଚାୟତୱାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରରିବ କ ି?  

ଉତ୍ତର 
ଡଃ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

“ବଳରାମ” ରଯାଜନା ଦ୍ୱାରା ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିର ି ଜଲି୍ଲାର ୨୧୨ ଜଣ 
ହତିାଧିକାରୀ କୃଷ ିପାଇ ଁଟ.୨୪,୪୧,୦୦୦ /- ଋଣ ସହାୟତା ପାଇଛେ ି । ତାହାର ପଞ୍ଚାୟତୱାରୀ ତଥ୍ୟ ନମିନ 
ସାରଣୀରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 
କ୍ର. ନଂ. ବଲକର ନାମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାମ ହତିାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା  ଋଣ ପରିମାଣ(ଟଙ୍କାଦର) 

1 ଚତି୍ରରକାଣ୍ଡା ବଡ଼ପଦର     5 50,000 

  ପଣସପୁଟ    5 50,000 

  ଦମାଟ     10 1,00,000 

2 ରକାରୁରକାଣ୍ଡା ରକାରୁରକାଣ୍ଡା     15 1,50,000 

3 ପଡଆି   ବ।ପନପାଲ୍ଲୀ        5 50,000 

  କାଲଦ।ପାଲ୍ଲୀ       5 1,00,000 

  ପଡଆି     10 2,00,000 

  ଊଂଡୁରକାଣ୍ଡା 10 1,00,000 

  ଦମାଟ      30 4,50,000 

4 କାଲିରମଳା      ଚେିଲୱାଡ଼।       10 2,00,000 

  ରଗାମ୍ଫାରକାଣ୍ଡା     10 1,00,000 

  ତାଣ୍ଡବାଇ 
10 2,00,000 

  କାଲିରମଳା  23 2,00,000 

  ଦମାଟ  53 7,00,000 

5 ମାଥିଲି     ରଚରଡ଼ଙ୍ଗା   10 50,000 

  ଦଳପଟଗୁିଡା   15 1,65,000 

  ମାଥିଲି 
20 2,00,000 

  ରମାଟ  45 4,15,000 

6 ଖ୍ଇରପୁଟ      ମ।ଡ଼କ।ପଦର   10 1,00,000 

7 ମାଲକାନଗିର ି ଚାଲାଣଗୁଡା  9 90,000 



  ପଦମଗିର ି 5 40,000 

  ଉଡ଼ୁପ।   5 40,000 

  ଶଖି୍ପାଲ୍ଲୀ  5 25,000 

  ରଗାର।ଖ୍ଣୁ୍ଟ୍ା 5 25,000 

  ତଣ୍ଡାପାଲ୍ଲୀ  10 1,00,000 

  ସନି୍ଧ୍ରମିାଲ  10 2,06,000 

  ଦମାଟ  49 5,26,000 

ସବଧଦମାଟ 
212 24,41,000 

 

ତ। ୮.୯.୨୦୨୧ 

Soil Conservation Department ଦ୍ୱାରା ଦହାଇଥିବା କାଯଧୟ  

ଅଣତ।ରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା 1010 / େୀ ଆଦତିୟ ମାଢ଼ୀ : କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତ କରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହରିବ କ:ି ମାଲକାନଗିର ି ଜଲି୍ଲାରର ଚଳତି ବଷ୍ Soil Conservation 

Department  ଦ୍ୱାରା ରକଉଁ ସବୁ କାଯ୍ୟ ଓ ରଯାଜନା ହାତକୁ ନଆିଯାଇଅଛ ି? 

ଉର୍ତ୍ର 

ଡଃ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ , କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
1. କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ବଭିାଗ ଅଧୀନରର ଥିବା ମରୃ୍ତ୍କିା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳବଭିାଜକିା 
ନରିର୍ଦ୍୍ଶାଳୟ ମାଧ୍ୟମରର  ମାଲକାନଗିର ିଜଲି୍ଲାରର ଚଳତି ବଷ୍ MGNREGS ମାଧ୍ୟମରର 

7 ଟ ି ବଲକରର  167ଟ ି project ନଆିଯାଇ  1670  ରହକଟର କାଜୁ ବୃକ୍ଷ ରରାପଣ 

କରାଯାଇଛ।ି  
2. ଚଳତି ବଷ୍ MGNREGS ମାଧ୍ୟମରର 2237 ଟ ି ରକ୍ଷତ୍ରରପାଖ୍ରୀ କାମ ଅନୁରମାଦନ 

ରହାଇଛ ି।  
3. RAD scheme ରର ଚତି୍ରରକାଣ୍ଡା ବଲକରର 6 ରଗାଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛ।ି  

 

ପ୍ରାଥମିକ ମତ୍ସ୍ୟଜବିୀ ସମବାୟ ସମିତରି ସଂଖ୍ୟା 



ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୧୦୧୧ - ଶ୍ରୀ ଆେତିୟ ମାଢୀ 

ପ୍ରଶ୍ନ 

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 
ମାଲକାନଗିରି ଜଲି୍ଲାଦର ଦକଦତାଟ ିପ୍ରାଥମିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବ ିସମବାୟ ସମିତ ିଅଛ ିଓ 

ଏହ ିସମିତକୁି ବଗିତ ତନିବିଷଧଦର ଦକଉଁ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଅଛ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

ମାଲକାନଗିର ିଜଲି୍ଲାରର ୧୨ ରଗାଟ ିପ୍ରାଥ୍ମିକ  ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତ ିଅଛ ି। 
ଏହ ିସମିତ ିମାନଙୁ୍କ ବଗିତ ତନି ିବଷ୍ରର ମାଛ ଧରବିା ନମିରେ ୧୦୬ ରଗାଟ ିମାଛ ଧରା 
ରଦଶୀ ଡଙ୍ଗା, ୧୫୧ ରଗାଟ ିଜାଲ ଏବଂ ୨୦୦  ରଗାଟ ିଲାଇଫ ଜାରକଟ ପାଇଁ ସହାୟତା 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି । ଏହା ବୟତୀତ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ି ନମିରେ ବାଲିରମଳା 
ଜଳଭଣ୍ଡାରରର ପ୍ରାୟ ୩୩୭ ଲକ୍ଷ ଅଙୁ୍ଗଳକିା ଯଁାଆଳ ଗଚ୍ଛତି କରାଯାଇଛ ି।   

ତା-୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 
 

ବଜି ୁକୃଷକ କଲୟାଣ ର ାଜନାରର ଚାଷୀଙୁ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ବୀମାରୁ୍କ୍ତ 
 

ଅଣତାରକା  ପ୍ରଶ୍ନ  ସଂଖୟା ୧୦୧୨      : ଶ୍ରୀ ଆଦିତୟ ମାଢୀ  :-  କୃଷି  ଓ  କୃଷକ  ସଶକି୍ତକରଣ  ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୁଗ୍ରହ  

କରି  କହିବେ  କି  :-  େିଜୁ କୃଷକ କଲୟାଣ ବଯାଜନାବର େିଗେ େିନି େଷଷବର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର  ବମାଟ 

ବକବେ ଚାଷୀଙୁ୍କ ୋସ୍ଥୟ େୀମାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ଓ ବକବେ ଚାଷୀ ଏର୍ଥରୁି ଲାଭାନ୍ନିେ ବହାଇଛନି୍ତ ? 

 

ଉତ୍ତର 

ଡଃ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ   –  



 େିଜୁ କୃଷକ କଲୟାଣ ବଯାଜନାବର େିଗେ େିନି େଷଷବର  )ପଯଷୟନ୍ତ ୨୦-୨୦୧୯ ଠାରୁ ୧୮-୨୦୧୭  (

ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବର ବମାଟ ୧,୨୨,୯୮୫ ହିୋଧକିାରୀ ପରିୋରଙୁ୍କ ୋସ୍ଥୟ େୀମାଭୁକ୍ତ କରଯାଇଅଛି ଓ 

ଏର୍ଥ ିମଧ୍ୟରୁ  ୨୬୧୭ ଜଣ ହିୋଧକିାରୀ ଲାଭାନ୍ନିେ ବହାଇଛନି୍ତ।  

 ୨୦୨୦-୦୧-୦୧-ୋ ବଯାଜନା କଲୟାଣ କୃଷକ େିଜୁ ରିଖ୍ ଠାରୁ ୋସ୍ଥୟ ଓ ପରିୋର କଲୟାଣ େିଭାଗ 

ଅନ୍ତଗଷେ େିଜୁ ୋସ୍ଥୟ କଲୟାଣ ବଯାଜନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। 

 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 

Senior Teacher Educator  ମାନଙ୍କର Gradation List 
ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-1014- ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ୍ ଦଶ୍ଖ୍ର ପରିଡା: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ ି :- ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ପତ୍ର ନଂ – ୨୭୬୨୨ 
ତା.୨୭.୧୨.୨୦୧୯ରଖି୍ ଓ ପତ୍ର ସଂ-୫୯୫୭  ତା.୧୩.୦୩.୨୦୨୧ରଖି୍ରର  Senior 
Teacher Educator  ମାନଙ୍କର ଏକକୃିତ Gradation List ପ୍ରସୁ୍ତତ  କରବି ପାଇ ଁ 
OPSC  ରଯଉଁ ଅନୁରରାଧ କରାଯାଇଥିଲା, ତଦନୁଯାୟୀ OPSC ପକ୍ଷରୁ  Gradation 
List  ପଠାଯାଇଛ ି କ ି; ଯଦ ପଠାଯାଇନାହିଁ, ରତରବ  ଏଥିପାଇଁ କ ିପ୍ରକାର ପଦରକ୍ଷପ 
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ିଓ କଏି ବରଷି୍ଠ ଏବଂ କଏ କନଷି୍ଠ ତାର ତାଲିକା ରକରବସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ 
ପାଇବ, ଜଣଣାଇରବ କ ି ? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ପତ୍ର ନଂ – ୨୭୬୨୨ ତା.୨୭.୧୨.୨୦୧୯ରଖି୍ ଓ 
ପତ୍ର ସଂ-୫୯୫୭ ତା.୧୩.୦୩.୨୦୨୧ରଖି୍ରର Senior Teacher Educator 
ମାନଙ୍କର ଏକକୃିତ Gradation List ପ୍ରସୁ୍ତତ  କରବି ପାଇଁ  OPSC କୁ  ଅନୁରରାଧ 



କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନୁଯାୟୀ ଏକକୃିତ Gradation List OPSC ତରଫରୁ ଏହ ି
ବଭିାଗକୁ ହସ୍ତଗତ ରହାଇନାହିଁ। ଏକକୃିତ Gradation List ହସ୍ତଗତ ରହରଲ ରକଉଁମାରନ 
ବରଷି୍ଠ  ଏବଂ କନଷି୍ଠ ତାର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏ ବାବଦରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରୀ ରହଛି।ି 
 ଏହ ି ବଭିାଗ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୪୭୩୩ ତାରଖି୍ 09.08.୨୦୨1 ରର ପୁନ୍ବାର 
OPSC ଙୁ୍କ ଅନୁରରାଧ କରାଯାଇଅଛ ି ଓ ତାହାର ଉର୍ତ୍ର ଏହ ି ବଭିାଗର ହସ୍ତଗତ 
ରହାଇନାହିଁ। 

ତାରିଖ-୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ରରମଣୁାରର କୃଷକମାନଙୁ୍କ ତାଲିମ 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା॰ ୧୦୧୫ : ଶ୍ରୀ ସଧୁାଂଶ ୁରଶଖର ପରିଡା :- କୃଷି ଓ କୃଷକ 

ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- ୨୦୧୭-୧୮ ଆର୍ଥକି େଷଷରୁ ଏଯାେେ 

ବଯଉସଁେୁ ବଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର ବରମଣୁା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳରୁ କୃଷକମାନଙୁ୍କ ୋଲିମ 

େିଆଯାଇଛି, ୋହାଦ୍ଵାରା କୃଷକ ମାବନ ବକଉ ଁପ୍ରକାର ସଫଳୋ ହାସଲ କରିଛନି୍ତ ଓ କୃଷକ 

ମାନଙ୍କର ୋଲିମ ୋେେକୁ ବକବେ ବକବେ ବକଉ ଁୋେେବର ବକବେ ଟଙ୍କା ବଲଖ୍ାଏ ଁେୟୟ 

ବହାଇଛି, ଏହାର ଏକ େିେରଣୀ ବ୍ଲକ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେୱାରୀ ପ୍ରୋନ କରିବେ କି ?  
 

                                                 ଉତ୍ତର  
ଡଃ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ୨୦୧୭-୧୮ ଆର୍ଥକି େଷଷରୁ 

ଏଯାେେ୍ ରାଷ୍ଟରୀୟ କୃଷି େିକାଶ ବଯାଜନା, ରାଷ୍ଟରୀୟ ଖ୍ାେୟ ନିରାପତ୍ତା ବଯାଜନା, ଲେୟ ଭିତି୍ତକ 

ଧାନ ପରେତ୍ତଷୀ ପଡିଆ ଜମିବର (ଡାଲି ଜାେୀୟ ଫସଲ, ବେୈଳେୀଜ ଜାେୀୟ ଫସଲ ),ରାଜୟ 

ବଯାଜନା ଆତ୍ମା ଇେୟାେି ବଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର ବରମଣୁା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 

ୋଲିମ େିଆଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ଵାରା ଚାଷୀମାବନ େିଭିନ୍ନ ଆଧନୁିକ ଜ୍ଞାନବକୌଶଳ େର୍ଥା କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ 

ସମ୍ବନ୍ଧବର ପ୍ରଶେିିେ ବହାଇ ଏେଂ ବସହ ି ଉନ୍ନେି ବକୌଶଳର ଉପବଯାଗ କରି ଚାଷ େର୍ଥା 

ଆନୁସଙି୍ଗକ ବେତ୍ରବର ଲାଭୋନ ବହଉଛନି୍ତ । କୃଷକ ମାନଙ୍କର ୋଲିମ ୋେେବର େିସ୍ୁ େ 

େର୍ଥୟ ସାରଣୀ-‘କ’ ଓ ‘ଖ’ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।      

 
ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 

ବେିୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା  
ପ୍ରଶ୍ନ 



UD-1016- ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ୍ ଦଶ୍ଖ୍ର ପରିଡା: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ ି :- ରାଜୟରର ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ଅଧିନରର ରକରତାଟ ିପ୍ରାଥ୍ମିକ 
ବଦିୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥ୍ମିକ ବଦିୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟ ପରଚିାଳତି ରହଉଅଛ ି ଓ 
ରବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଦବାରା ରକରତାଟ ିପରଚିାଳତି ରହଉଅଛ ିଓ ଉକ୍ତ  ବଭିାଗଦବାରା ପରଚିାଳତି 
ରହଉଥିବା ଏହସିବୁ ବଦିୟାଳୟ ଗୁଡକିରର  ରକରତ  ସଂଖ୍ୟାର ଶକି୍ଷକ/ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ 
ଆବଶୟକତା ଅଛ ିଓ ରକରତ ସଂଖ୍ୟାର ଶକି୍ଷକ/ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ କାଯ୍ୟରତ ଅଛେ,ି ଏହାର ଏକ 
ବବିରଣୀ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – ରାଜୟରର ବଦିୟାଳୟ ଓ 

ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ଅଧୀନରର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥ୍ମିକ ବଦିୟାଳୟ ୨୮୭୧୭ଟ,ି ସରକାରୀ 
ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥ୍ମିକ ବଦିୟାଳୟ ୨୯୫ଟ,ି ରବସରକାରୀ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରର 
୨୪୮୦ଟ ି ପ୍ରାଥ୍ମିକ ବଦିୟାଳୟ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥ୍ମିକ ବଦିୟାଳୟ ୧୫୫୩୬ଟ,ି 
ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥ୍ମିକ ବଦିୟାଳୟ 1583ଟ,ି ରବସରକାରୀ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରର 3605ଟ ିଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥ୍ମିକ ବଦିୟାଳୟ ଅଛ।ି 

ଏହ ି ବଦିୟାଳୟ ଗୁଡ଼କିରର କାଯ୍ୟରତ ଥିବା ଶକି୍ଷକ/ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା 
ସଲଗ୍ନକ ‘କ’ ଦର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। 

ରସହପିର ି ରାଜୟରର ୪୮୪୯ଟ ି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟ, ୩୨୫୦ଟ ି ସରକାରୀ 
ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟ ରହଅିଛ।ି ଉକ୍ତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟ ଗୁଡ଼କିରର 
ଆବଶୟକ ଥିବା ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୧୨୫ ଅରଟ ଓ ୨୪୮୦୧ ଜଣ 
ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ କାଯ୍ୟରତ ଅଛେ ି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟ 
ଗୁଡ଼କିରର ଆବଶୟକ ଥିବା ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୫୩୪ ଅରଟ ଏବଂ ୨୨୪୬୬ 
ଜଣ ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ କାଯ୍ୟରତ ଅଛେ।ି 

ଏହାର ଏକ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ ‘ଖ୍’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। 
 (Annexures are available on the Library Table) 



ବାଦଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ଲାଦର ଥିବା LAMPCSର ସଂଖ୍ୟା 
UDAQ No. 1017     Date: 08.09.2021 
ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ୍ ଦଶ୍ଖ୍ର ପରିଡା : ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ ି –(କ) ବାରଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ଲାର 

ରକରତ ରଗାଟ ି LAMPCS ଅଛ,ି ରସଥି ମଧ୍ୟରୁ ରରମୁଣା ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳରିର ରକରତ ରଗାଟ ି

କାଯ୍ୟ କରୁଅଛ;ି ଉକ୍ତ ଜଲି୍ଲାରର LAMPCS ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ରକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିଅଛ ି

ରତରବ ରକରବ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାଯିବ ; (ଖ୍) ଉକ୍ତ ଜଲି୍ଲାର ରକଉଁ LAMPCSକୁ ରକଉଁ ବାବଦକୁ 

୨୦୧୮-୧୯, ୨୦୧୯-୨୦, ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ୍କି ବଷ୍ରର ରକରତ ଟଙ୍କା ରଲଖ୍ାଏଁ ଦଆିଯାଇଛ ି

ଓ ବର୍ତ୍୍ମାନ ରକଉଁ LAMPCSରର ରକରତ ଟଙ୍କା ରଲଖ୍ାଏଁ ଗଚ୍ଛତି ଅଛ ିଜଣାଇରବ କ ି? 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ 

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

)କ(ବାରଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ଲାରର ୨ ରଗାଟ ିLAMPCS ଯଥ୍ା ନଳିଗିର ିLAMPCS ଏବଂ ମାଟଆିଳ ି

LAMPCS କାଯ୍ୟ କରୁଅଛ ି । ରସଥି ମଧ୍ୟରୁ ରରମୁଣା ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ରକୌଣସଟି ି

LAMPCS କାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ । ଉକ୍ତ ଜଲି୍ଲାରର ରକୌଣସ ି ନୂତନ LAMPCS ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ 
ରକୌଣସ ିପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ । 

(ଖ୍) ଜଲି୍ଲାରର ଥିବା ୨ ରଗାଟ ିLAMPCS ମଧ୍ୟରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଥ୍କି ବଷ୍ ୨୦୧୮-

୧୯ ରର ନଳିଗିର ି LAMPCS ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଫିସ ଗୃହ ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ରଯାଗାଇ 

ଦଆିଯାଇଅଛ ି। ରସହପିର ିମାଟଆିଳ ିLAMPCS ର ଅଫିସ ଗୃହ ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ମିଳଥିିବା ୫ ଲକ୍ଷ 

ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ ୨୦୧୭-୧୮ ଆଥ୍କି ବଷ୍ରର କାଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ୨୦୧୮-୧୯ 

ବଷ୍ରର ଅଫିସ ଗୃହ ନମି୍ାଣ କାଯ୍ୟ ରଶଷ ରହାଇଅଛ ି। 

 
ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 

ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରଥିିବା ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ ବଷଧୱାରୀ ତଥୟ 
ପ୍ରଶ୍ନ 



 
UD-1018-ଶ୍ରୀ ଦମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ ି :- (କ)୨୦୦୯-୧୦ ରୁ ୨୦୨୦-୨୧  ବଷ ୍ମଧ୍ୟରର  ରାଜୟରର ରକଉ ଁ
ରକଉଁ  ବଗ୍ର ରକରତ ସଂଖ୍ୟକଙୁ୍କ ନଯୁିକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ିଓ ସମ୍ପକୃ୍ତ  ବଷ୍ମାନଙ୍କରର 
ରକରତ ସଂଖ୍ୟକ ରକଉ ଁରକଉଁ ବଗର୍ ରକରତ ସଂଖ୍ୟକ  ଶକି୍ଷକ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରଛିେ ି
ତାର ବଷ୍ୱାରୀ  ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରରିବ କ ି ; (ଖ୍) ସମ୍ପକୃ୍ତ ବଷମ୍ାନଙ୍କରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 
ସଂଖ୍ୟା  ଓ ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରାପ୍ତ  ଶକି୍ଷକ ଓ ଅଣଶକି୍ଷକ  ପଦବୀ  ଓ ଖ୍ାଲିଥିବା ପଦବୀ 
ସଂଖ୍ୟା ରକଉ ଁବଷ ୍ରକରତ ଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରରିବ କ ି; ଖ୍ାଲିଥିବା  ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ  
୨୦୨୧-୨୨ ଶକି୍ଷା ବଷ୍ରର ରକରତ ପଦବୀ ପରୂଣ କରାଯିବ ;  ରସଥିପାଇଁ କ ିକ ି
ପ୍ରସୁ୍ତତ ିରକଉଁ ପଯ୍ୟାୟରର ରହଛି ି? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 ଏ ସମବନ୍ଧରର ବଭିିନ୍ନ ନରିର୍ଦ୍୍ଶାଳୟକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ରୁ ୨୦୨୦-୨୧ ବଷ ୍ମଧ୍ୟରର 

ଥିବା ବଭିିନ୍ନ ବଗର୍ ବଷ୍ୱାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରବିା ପାଇ ଁ ବଭିାଗୀୟ Memo 
No.16676 Dtd.01.09.2021 ରର ମଗାଯାଇଅଛ ି । ସମ୍ପକୃ୍ତ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ 
ରହବାପରର ଉର୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 
 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ସ୍ୱୀକୃତ ିଓ ଅଣ ଅନୁୋନ ପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କଲୁ ସଂଖ୍ୟା 

ପ୍ରଶ୍ନ 
UD-1019-ଶ୍ରୀ ଦମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ 
କ ି :- (କ) ରାଜୟରର ୨୦୧୧ ମସହିା ଦଶମ ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ରଦଇ ସବୀକୃତୀ ଓ ଅଣ 
ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କଲୁ ସଂଖ୍ୟା ରକଉ ଁ ଜଲି୍ଲାରର ରକରତ ରହଛି ି ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ 



କରରିବ କ;ି  ଉକ୍ତ ହାଇସ୍କଲୁ ଗୁଡକି ସରକାରଙ୍କ GO No-1024 Legis Dt.03.10.2015 
/L  ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଦାନ ରଦବା ପାଇଁ ସରକାର କ ି କ ି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରଛିେ ି ; (ଖ୍) 
୨୦୧୩  ପଯ୍ୟେ ଅନୁଦାନ ରଦବା ପାଇଁ ସରକାର ବଚିାର କରୁଥିବା ପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ୨୦୧୪-
୧୫ ଭଳ ିସ୍କଲୁକୁ ଅନୁଦାନ ରଦବା ପାଇଁ କ ିକ ିପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ିତାହା ପ୍ରକାଶ କରବିା 
ସହ ରକରବ ସୁଦ୍ଧା ରକଦୁଝର ଜଲି୍ଲା କବତି୍ର  ବଳରଦବଜୀଉ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟକୁ ପରସିରଭୁକ୍ତ 
କରାଯିବ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରରିବ କ ି ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 (କ) ରାଜୟରର ୨୦୧୧ ମସହିା ଦଶମ ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ରଦଇ ସବୀକୃତୀ ଓ ଅଣ 
ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କଲୁ ସଂପକ୍ୀୟ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ରହରଲ ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। 
ସରକାରଙ୍କ Notification No.10204 –Legis -10/2015/L dated 
03.10.2015 ଅନୁଯାୟୀ ତା.31.03.2008 ପରର ସ୍ୱୀକୃତ ି  ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥ୍ମିକ 
ବଦିୟାଳୟ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଦାନ  ପାଇବାକୁ ରଯାଗୟ 
ବରିବଚତି ରହରବ  ନାହିଁ। ରସହପିର ିଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କମିବା ମୁୟନସିିପାଲିଟରି ପ୍ରଥ୍ମ ସବୀକୃତୀ 
ପ୍ରାପ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟ ତା.୩୧.୦୩.୨୦୧୧  ପରର ସ୍ୱୀକୃତ ିପାଇଥିରଲ ଏହା ରାଜୟ 
ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଦାନ ପାଇବାକୁ ରଯାଗୟ ବରିବଚତି ରହରବ ନାହିଁ। 
 (ଖ୍) ଏହ ିପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ୨୦୧୪  ମସହିା ତଥ୍ା ତତ୍ ପରବର୍ତ୍୍ୀ ସମୟରର ରଯାଗୟତା 
ହାସଲ କରଥିିବା ବଦିୟାଳୟ ଗୁଡକୁି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ନମିରେ ରକୌଣସ ି ବୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। 
ରକଦୁଝର ଜଲି୍ଲାର ବଳରଦବଜୀଉ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟ, କବତି୍ର ପ୍ରଚଳତି ବୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାଇ 
ଅନୁଦାନ ପାଇବାକୁ ରଯାଗୟ ବରିବଚତି ନୁରହଁ।  

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠୟକ୍ରମ ସାମିଲ ଦହାଇଥିବା +୨ କଦଲଜ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 



UD-1021- ଶ୍ରୀ ଦମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ ି:- ରାଜୟରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଜଲି୍ଲାରର ରକଉଁ ରକଉଁ +2 କରଲଜରର ଧଦାମୂଳକ 
ପଠୟକ୍ରମକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛ ି ; ସମ୍ପକୃ୍ତ କରଲଜ ଗୁଡକିରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଧଦାମୂଳକ 
ଶକି୍ଷାର ରକରତ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ  ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛ ି ; ରକଉଁ ରକଉଁ କରଲଜରର 
ଅଭୟାସ (ପ୍ରାକିଟକାଲ) କରବିା ନମିରେ ଆବଶୟକୀୟ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ନାହିଁ ; ଆବଶୟକୀୟ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି 
ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁକଣ ବକିଳ୍ପ ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛ ି; ଧଦାମୂଳକ  ଶକି୍ଷାରର 
ଆତ୍ମନଯିୁକି୍ତର ସୁରଯାଗ ଥିବାରୁ ସରକାର ଏହାକୁ ରଲାକାଭୀମୁଖ୍ୀ କରବିାକୁ କଣ ରଯାଜନା 
କରୁଛେ ି? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – ରାଜୟରର ୩୦ ରଗାଟ ି
ଜଲି୍ଲାରର ରଯଉଁ +୨ କରଲଜରର ଧଦାମୂଳକ ପାଠୟକ୍ରମକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛ,ି ସମ୍ପକୃ୍ତ 
କରଲଜ ଗୁଡ଼କିରର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ରଯଉଁ ଧଦାମୂଳକ ବଷିୟରର 
ଶକି୍ଷାଦାନ କରୁଛେ,ି ତାହାର ଏକ ବବିରଣୀ ପରଶିଷି୍ଟ ‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ସବୁ ବଦିୟାଳୟ ଗୁଡ଼କିରର ଅଭୟାସ (Practical) କରବିା ନମିରେ ଆବଶୟକୀୟ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି 
ଅଛ।ି ଅଧିକେୁ Practical ଜ୍ଞାନର ଆହରଣ ନମିରେ ଶକି୍ଷକ ମାରନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ 
ବଦିୟାଳୟରର ନକିଟରର ଥିବା Firm, Industry ରର ସ୍କଲୁ Industry Linkage 
ମାଧ୍ୟମରର Practical Class କରେ।ି ଧଦାମୂଳକ  ଶକି୍ଷାରର ଆତ୍ମନଯିୁକି୍ତର ସୁରଯାଗ 
ଥିବାରୁ ସରକାର ଏହାକୁ ରଲାକାଭୀମୁଖ୍ୀ କରବିାକୁ Apprenticeship Training ର 
ବୟବସ୍ଥା କରଛିେ।ି 

ରପ୍ତାନୀ ଦହଉଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁସମ୍ପେର ପରିମାଣ 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୧୦୨୨ - ଶ୍ରୀ ଦମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ 

ପ୍ରଶ୍ନ 



ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 
ଆମୋନୀ ତୁଳନାଦର ରପ୍ତାନୀଦର ଅଭିବୃର୍ଦ୍ ି ଫଳଦର ଅଥଧନୀତ ି ସମୃର୍ଦ୍ ଦହବା 

ପରିଦପ୍ରକି୍ଷଦର ୨୦୧୪ରୁ ଅେୟାବଧି ରାଜୟରୁ ଦକଉଁ ଦକଉଁ ରାଜୟ ଓ ଦେଶ୍ମାନଙୁ୍କ 
ଦକଉଁ ପ୍ରକାରର ଦକଦତ ପରିମାଣ ଓ ମୂଲୟର ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ରପ୍ତାନୀ ଦହଉଛ,ି ଦସ 
ତୁଳନାଦର ଦକଉଁ ରାଜୟ ଓ ଦେଶ୍ମାନଙ୍କଠାରୁ ଦକଦତ ପରିମାଣ ଓ ଦକଦତ ମୂଲୟର 
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ଆମୋନୀ ଦହଉଛ,ି ଫଳଦର ରାଜୟର ଦକଦତ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ 
ଚାଷୀ କପିରି ଉପକୃତ ଦହାଇଛେ ିଦସ ସମ୍ପକତି ବଷଧ ଓ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତଥୟ ଦେଦବ କ ି ; 
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜୟ ଓ ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହ ିବଷଧମାନଙ୍କଦର 
ଦକଦତ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଦକଦତ ଆଥକି ଓ ଅନୟାନୟ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଦେଇଛେ ି
କହଦିବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

 ୨୦୧୪ ମସହିାରୁ ଆଦୟାବଧି ରାଜୟରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦଶ, ପଶି୍ଚମବଙ୍ଗ  ଓ  ଛତଶିଗଡ ରାଜୟକୁ 
ବାଷିକ ହାରାହାର ିପ୍ରାୟ ୧,୧୨,୬୦୩ ରମଟ୍ରକି  ଟନ ମାଛ  ରପ୍ତାନ ିକରାଯାଇଛ;ି  ଯାହାର ମୂଲୟ 
ପ୍ରାୟ ୧୫୪୩ ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ଅରଟ । ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ୍କି ବଷ୍ରର ବରିଦଶକୁ ଯଥ୍ା ଜାପାନ, 
ଆରମରକିା, ୟୂରରାପିଆନ ସଂଘ, ଚୀନ, ଦକି୍ଷଣ-ପୂବ୍ ଏସଆି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚୟ ଓ ଅନୟାନୟ ରଦଶକୁ 
୬୦,୭୧୮ ରମଟ୍ରକି ଟନ ମାଛ, ଚଙୁି୍ଗଡ ିଓ ମତ୍ସ୍ୟ ଜାତ ଦ୍ରବୟ ରପ୍ତାନ ିକରାଯାଇଛ;ି ଯାହାର ମୂଲୟ 
ପ୍ରାୟ ୩୧୦୭.୬୮ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ଅରଟ । ଏହାର ବଷ୍ୱାରୀ ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ ରର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା।  

ରସହପିର ି୨୦୧୪ ମସହିାରୁ ଆଦୟାବଧି ବାଷିକ ହାରାହାର ି  ପ୍ରାୟ ୪୨,୭୪୦ ରମଟ୍ରକି 
ଟନ ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ପରଡାଶୀ ରାଜୟ ଯଥ୍ା – ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦଶ, ପଶି୍ଚମବଙ୍ଗ ଓ ଛତଶିଗଡରୁ 
ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଛ;ି ଯାହାର ମୂଲୟ ପ୍ରାୟ ୪୭୯.୮୪ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ଅରଟ ।  ଏହାର ବଷ୍ୱାରୀ 
ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଖ୍ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  



 ରାଜୟରର ମାଛ ଓ ଚଙୁି୍ଗଡ ି ଚାଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ରଯାଗଁୁ ପ୍ରାୟ ୯୫,୬୨୩ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ 
ଉପକୃତ ରହାଇଛେ ି । ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ବକିାଶ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହ ିବଷ ୍
ମାନଙ୍କରର ୩୦୯.୪୫ ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ଆଥ୍କି ସହାୟତା ରଯାଗାଇରଦଇଛେ ି । ଏହାର ବଷ୍ୱାରୀ 
ତଥ୍ୟ ପରିଶ୍ିଷ୍ଟ-ଗ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।   

୨୦୧୯-୨୦ ମସହିାରର ଆମ ରାଜୟରୁ ଓମାନ ରଦଶକୁ ୭.୫ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ରପ୍ତାନ ିରହାଇଅଛ।ି 

 ଆମ ରାଜୟରର ଉତ୍ପାଦତି ରହଉଥିବା ମାଂସ, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଅଣ୍ଡା ରାଜୟ ମଧ୍ୟରର ସଂପୂର୍ଣ୍୍ 
ବନିରିଯାଗ ରହଉଅଛ ି।  

ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ବକିାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଥିବା ବଭିିନ୍ନ 

ରଯାଜନାର ସଂକି୍ଷପ୍ତ ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଘ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

  ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ରକ୍ଷତ୍ରରର ବଭିିନ୍ନ ରଯାଜନାରର ଉପକୃତ ରହାଇଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ 

ପାଇଥିବା ଆଥ୍କି ସହାୟତା ରାଶରି ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

 

 

 

 

 

 

 

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ 

EXPORT OF FISH TO NEIGHBOURING STATES AND  FOREIGN COUNTRIES  

YEAR 

Export to neighbouring states 
(Estimated) 

Export to Foreign countries 
(MPEDA Data) 

QUANTITY 
 (IN MT) 

VALUE 
 (Rs. Crore) 

QUANTITY 
(IN MT) 

VALUE 
(Rs. Crore) 

2014-15 86137 996 32468 1963.85 



2015-16 93014 1124 35612 1791.81 

2016-17  98638 1096 41828 2204.78 

2017-18 129506 1702 53344 2871.61 

2018-19 121607 1613 62513 2969.42 

2019-20 126547 2002 66654 3243.29 

2020-21 (P) 132769 2265 60718 3107.68 

Yearly average 112603 1543 50448 2593.21 

 

 

 

 

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଖ୍ 

Import of fish from neighbouring States 
Year Quantity (in MT) Value (Rs. in lakhs) 

2014-15 38118 33419 

2015-16) 46275 52222 

2016-17 35156 36145 

2017-18 40742 42862 

2018-19 49607 59823 

2019-20 46273 56182 

2020-21(P) 43009 55232 

Yearly 
average 

42740 47984 

 

  



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଗ 
 

FISH FARMERS BENEFITED / AMOUNT OF FINANCIAL ASSITANCE EXTENDED 
SI No. Year Total No. of  Beneficiaries Total Govt. Assistance  

(subsidy) Rs. In lakhs 
1 2014-15 4270 2809.748 
2 2015-16 8729 3523.11 
3 2016-17 4030 3527.835 
4 2017-18 3327 3282.89 
5 2018-19 23391 6789.077 
6 2019-20 28161 5626.727 
7 2020-21 23715 5385.757 
  Total 95623 30945.144 

 

 

 
 
 
 

  



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଘ 

ପ୍ରାଣୀସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ଦକ୍ଷତ୍ରର ବଭିିନ୍ନ କାଯଧୟକ୍ରମ  
ଦଗାପାଳନ: 
କୃତ୍ରମି ପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରର ଉନ୍ନତ ଓ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବୟବହାର କରାଯାଇ ରଗାବଂଶର 

ଉତ୍ପାଦକିା ଶକି୍ତ ବୃଦ୍ଧ ିକରାଯାଉଅଛ ି। ନୟିମିତ ବନ୍ଧୟା ନରିାକରଣ ଶବିରି ଆରୟାଜନ କରାଯାଉଛ ିଓ 

ଘାସ ଚାଷ ପାଇଁ ସୁବଧିା ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ।ି ଗୃହପାଳତି ପଶୁମାନଙୁ୍କ ସଂକ୍ରାମକ ରରାଗରୁ ରକ୍ଷା 
କରବିା ପାଇଁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଅଛ।ି  
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦେୟାଗ ଦଯାଜନା (MKUY): 
ଏହ ିରଯାଜନାରର ଜରଣ ଚାଷୀ ସବ୍ନମିନ ୧୦,୦୦୦ ଟ ିଅଣ୍ଡାଦଆି କୁକୁଡା/୪,୦୦୦ ଟ ିବ୍ରଏଲର 

କୁକୁଡା/୧୦୦ ଟ ି ରଛଳ/ି୨୦ ଟ ିଗାଈ ପାଳନ କରପିାରରିବ। ଉକ୍ତ ରଯାଜନାରର ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ 

ଇଉନଟି ଖ୍ଚ୍ଚ ୍ (capital expenditure) ଉପରର ସାଧାରଣ ବଗ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶତକଡା 
୪୦ ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ  ମହଳିା, ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶତକଡା ୫୦ ପ୍ରତଶିତ 

ରହିାତରି ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ ି।  
କୁକ୍କଟୁ ପାଳନ :  

କୃଷକ ମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଡପି ଲିଟର ପର୍ଦ୍ତଦିର ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡା ପାଳନ:  
ଏହ ିରଯାଜନାରର ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ  ୫୦୦ ରଗାଟ ିଦନିକିଆି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡା ଚଆିଁ  ପାଳନ କରିବା 
ପାଇଁ ସହାୟତା ରଯାଗାଇରଦବାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ।ି କୁକୁଡା ଘର, କୁକୁଡା ଚଆିଁ ଏବଂ 
ଆନୁଷଙି୍ଗକ ଖ୍ଚ୍୍ଚକୁ ମିଶାଇ ଏହ ି ରଯାଜନାରର ପ୍ରରତୟକ ୟୁନଟି ପିଛା ୧.୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୟୟ 

ଅଟକଳ କରାଯାଇଛ।ି ରାଜୟ ସରକାର ପ୍ରରତୟକ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ୦.୭୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଖ୍ଚ୍୍ଚ ଅଟକଳର 

୪୦ ପ୍ରତଶିତ) ରହିାତ ିଆକାରରର ପ୍ରଦାନ କରରିବ।  
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଦଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଡପି ଲିଟର ପର୍ଦ୍ତଦିର ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡା ପାଳନ:  
ଏହ ି ରଯାଜନାରର ସମୁଦାୟ ୧୦୦୦ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ରଗାଷ୍ଠୀ ପ୍ରରତୟକ ୧୦୦୦ ଟ ି

ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡା ଚଆି ଁ  ପାଳନ କରବିା ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଇରବ। କୁକୁଡା ଘର, କୁକୁଡା ଚଆି ଁଏବଂ 
ଆନୁଷଙି୍ଗକ ଖ୍ଚ୍୍ଚକୁ ମିଶାଇ ଏହ ି ରଯାଜନାରର ପ୍ରରତୟକ ୟୁନଟି ପିଛା ୩.୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୟୟ 

ଅଟକଳ କରାଯାଇଛ।ି ରାଜୟ ସରକାର ପ୍ରରତୟକ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ୧.୪୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଖ୍ଚ୍ଚ ୍ଅଟକଳର 

୪୦ ପ୍ରତଶିତ) ରହିାତ ିଆକାରରର ପ୍ରଦାନ କରରିବ।  
  



କୃଷକ ମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ପିଞ୍ଜରା ମାଧ୍ୟମଦର ଅଣ୍ଡାେଆି କୁକୁଡା ପାଳନ:  
ଏହ ି ରଯାଜନାରର ପ୍ରରତୟକ ହତିାଧିକାରୀ ୧୪ ସପ୍ତାହ ବୟସର କଳଙି୍ଗ ବ୍ରାଉନ କମିବା ରରାଡ 

ଆଇଲାଣ୍ଡ ରରଡ ପ୍ରଜାତରି ୧୦୦୦ ରଗାଟ ିମାଈ କୁକୁଡା ପାଳନ କରବିା ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଇରବ। 
କୁକୁଡା ଘର, ପିଞ୍ଜରା, କୁକୁଡା ଚଆିଁ ଏବଂ ଆନୁଷଙି୍ଗକ ଖ୍ଚ୍୍ଚକୁ ମିଶାଇ ଏହ ିରଯାଜନାରର ପ୍ରରତୟକ 

ୟୁନଟି ପିଛା ୭.୫୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛ।ି ରାଜୟ ସରକାର ପ୍ରରତୟକ 

ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ୩.୦୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଖ୍ଚ୍ଚ ୍ ଅଟକଳର ୪୦ ପ୍ରତଶିତ) ରିହାତ ିଆକାରରର ପ୍ରଦାନ 

କରରିବ।  
ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଦଗାଷ୍ଠୀ ସେସୟାମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଡପି ଲିଟର ପର୍ଦ୍ତଦିର ଅଣ୍ଡାେଆି 

କୁକୁଡା ପାଳନ:  
ଏହ ି ରଯାଜନାରର ପ୍ରରତୟକ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ରଗାଷ୍ଠୀ ୪ ସପ୍ତାହ ବୟସର ୨୦୦ ରଗାଟ ି

ଅଣ୍ଡାଦଆି କୁକୁଡା ପାଳନ କରବିା ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଉଛେ।ି ଏହ ିରଯାଜନାରର ପ୍ରରତୟକ ୟୁନଟି ପିଛା 
୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛ।ି ରାଜୟ ସରକାର ପ୍ରରତୟକ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା 
ରଗାଷ୍ଠୀକୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ଅଟକଳର ୫୦ ପ୍ରତଶିତ) ରହିାତ ିଆକାରରର ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ।ି  
ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଦଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଘର ଅଗଣାଦର କୁକୁଡା ଚାଷ: 
ଏହ ି ରଯାଜନାରର ପ୍ରରତୟକ ହତିାଧିକାରୀ ୪ ସପ୍ତାହ ବୟସର ୫୦ ରଗାଟ ି କୁକୁଡା ଚଆିଁ ପାଳନ 

କରବିା ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଇରବ। ଏହ ିରଯାଜନାରର ପ୍ରରତୟକ ୟୁନଟି ପିଛା ୩୭୫୦ ଟଙ୍କାର ବୟୟ 

ଅଟକଳ କରାଯାଇଛ।ି କୁକୁଡା ଚଆି ଁ ପିଛା ୬୫ ଟଙ୍କା ଓ ରାତ୍ର ଆେୟସ୍ଥଳ ି ପାଇଁ ୫୦୦ ଟଙ୍କାର 

ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ।ି ୟୁନଟିର ସମସ୍ତ ଖ୍ଚ୍ଚ ୍(୩୭୫୦ ଟଙ୍କା) ରାଜୟ ସରକାର ହତିାଧିକାରୀ ମାନଙୁ୍କ 

ପ୍ରଦାନ କରରିବ।  
କୃଷକ ମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ବତକ ଚାଷ: 
ପ୍ରରତୟକ ହତିାଧିକାରୀ ୨ ସପ୍ତାହ ବୟସର ୫୦ ଟ ିବତକ ଚଆିଁ ପାଳନ କରବିା ପାଇଁ ସହାୟତା 
ପାଇରବ। ଏହ ିରଯାଜନାରର ପ୍ରରତୟକ ୟୁନଟି ପିଛା ୪୦୦୦ ଟଙ୍କାର ବୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛ।ି 
ବତକ ଚଆି ଁ ପିଛା ୬୦ ଟଙ୍କା ଓ ରାତ୍ର ଆେୟସ୍ଥଳ ିପାଇଁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ।ି 
ୟୁନଟିର ସମସ୍ତ ଖ୍ଚ୍ଚ ୍(୪୦୦୦ ଟଙ୍କା) ରାଜୟ ସରକାର ହତିାଧିକାରୀ ମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରରିବ।  
 
 
 
 
ଅଭିନବ କୁକ୍କଟୁ ଉତ୍ପାେକତା ପ୍ରକଳ୍ପ (ବ୍ରଏଲର): 



ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀଧନ ମିଶନ ଅନୁକୂଲୟରର ଚାଲିଥିବା ଏହ ି ରଯାଜନାରର ପ୍ରରତୟକ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ 

ଥ୍ରକୁ ୧୫୦ ରଗାଟ ିହସିାବରର ଚାରରାଟ ିପ୍ରଯ୍ୟାୟରର ରମାଟ ୬୦୦ ରଗାଟ ିବ୍ରଏଲର କୁକୁଡା ଚଆିଁ 
ପ୍ରଦାନ କରବିାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ ି । ଏହ ି ରଯାଜନାରର ଇଉନଟି ପିଛା ଖ୍ଚ୍ଚ ୍ ଅଟକଳ 

୧,୧୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଯାହା ଶତ ପ୍ରତଶିତ ରହିାତ ିଆକାରରର ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ମିଳବି।   
କୃଷକ ମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଓଡ଼ଶି୍ା ଖ୍ଣିଜ ଅଞ୍ଚଳ ବକିାଶ୍ ପରିଷେ ମାଧ୍ୟମଦର ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡା 
ପାଳନ:  
ଖ୍ଣି ଖ୍ନନରର ପ୍ରଭାବତି ଚାଷୀ ମାନଙୁ୍କ ହତିାଧିକାରୀ ରୂରପ ଚୟନ କରାଯାଇ ପ୍ରରତୟକଙୁ୍କ ୨୦୦ 

ରଗାଟ ିବ୍ରଏଲର କୁକୁଡା ଚଆିଁ ପ୍ରଦାନ କରବିାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ିରଯାଜନାରର ଇଉନଟି 

ପିଛା ଖ୍ଚ୍ଚ ୍ଅଟକଳ ୭୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯାହା ଶତ ପ୍ରତଶିତ ରହିାତ ିଆକାରରର ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ମିଳବି। 
ଓଡ଼ଶି୍ା ଖ୍ଣିଜ ଅଞ୍ଚଳ ବକିାଶ୍ ପରିଷେ ମାଧ୍ୟମଦର ଦଛଳ ିପାଳନ:  
ଏହ ିରଯାଜନାରର ୧୦+୧ ରଛଳ ି ୟୁନଟି ପାଇଁ ସହାୟତା ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ।ି ଏହାର  ୟୁନଟି 

ପିଛା ଖ୍ଚ୍ଚ ୍୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା  ଓ ଏହା ଶତ ପ୍ରତଶିତ ରହିାତ ିଆକାରରର ମିଳବି।  
ଦଛଳ ିପାଳନ:  
ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀଧନ ମିଶନ ଅନୁକୂଲୟରର ଚାଲିଥିବା ଏହ ିରଯାଜନାରର ୧୦+୧ ରଛଳ ି ୟୁନଟି ପାଇଁ 
ସହାୟତା ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ।ି ଏହାର  ୟୁନଟି ପିଛା ଖ୍ଚ୍ଚ ୍୬୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା  ଓ ୫୯,୪୦୦ ଟଙ୍କା 
(୯୦ ପ୍ରତଶିତ)ରହିାତ ିଆକାରରର ମିଳବି।  
ଦମଣ୍ଢା ପାଳନ:  
ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀଧନ ମିଶନ ଅନୁକୂଲୟରର ଚାଲିଥିବା ଏହ ିରଯାଜନାରର ୧୦+୧ ରମଣ୍ଢା ୟୁନଟି ପାଇ ଁ

ସହାୟତା ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ।ି ଏହାର  ୟୁନଟି ପିଛା ଖ୍ଚ୍ଚ ୍୬୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା  ଓ ୫୯,୪୦୦ ଟଙ୍କା 
(୯୦ ପ୍ରତଶିତ)ରହିାତ ିଆକାରରର ମିଳବି।  
 
 
 



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୧ 
Promotion of Dairy Entrepreneurship (PDE( 

 

Sl. 

No. 
District Name 

2014-15 2015-16 2016-17 

Application 

Disbursed  
Application Disbursed  

Application 

Disbursed  

No. 

Amount 

(in 

lakh)   

No. 
Amount (in 

lakh)   
No. 

Amount 

(in lakh)   

1 Angul 49 39.94 55 51.55 69 62.15 

2 Balasore 126 62.41 111 83.39 69 63.38 

3 Bargarh 62 9.9 335 357 41 55 

4 Bhadrak 186 77.27 131 69.22 53 41.9 

5 Bolangir 83 34.36 56 54.64 1 0.3 

6 Boudh 11 10.72 39 24 3 5 

7 Cuttack 439 304.42 708 708 353 475.98 

8 Deogarh 25 31.2 28 52 5 6 

9 Dhenkanal 110 82.22 32 26.1 31 33 

10 Gajapati 28 10.39 35 28.13 3 2.52 

11 Ganjam 145 105.61 157 198.95 54 74.66 

12 Jagatsinghpur 289 225.93 284 328 171 234 

13 Jajpur 135 154.8 116 147 51 62 

14 Jharsuguda 41 67.51 62 124 94 159 

15 Kalahandi 38 39 50 57 3 3 

16 Kandhamal 36 10.27 18 19 14 16 

17 Kendrapara 209 202.81 170 127.16 134 134 

18 Keonjhar 99 83.99 216 224 148 157 

19 Khurda 573 450.23 411 217.57 57 57.38 

20 Koraput 153 154 21 22 33 33.5 

21 Malkangiri 14 14 1 1 0 0 

22 Mayurbhanj 96 111.37 58 47.42 10 6.67 

23 Nawarangpur 54 54 141 171 63 79 

24 Nayagarh 72 86 172 199 49 53 

25 Nuapara 30 37 11 26 15 21 

26 Puri 317 390.5 659 695.11 20 38 

27 Rayagada 33 20.66 30 54 24 0 

28 Sambalpur 51 17.79 23 25.1 67 118.17 

29 Sonepur 58 23.59 73 17.91 16 17.63 

30 Sundargarh 8 8 123 133 6 5.5 

  Total  3570 2919.89 4326 4288.25 1657 2014.74 

 

  



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୧ 
 

Dairy Entrepreneurship Development Scheme(DEDS) 

DATABASE OF DEDS 2018-19  
DATABASE SUMMARY OF 

DEDS 2017-18 

DATABASE SUMMARY OF DEDS 

2019-20 

SL

. 
N

o. 

Name of 

the 

District 

Unit 

Disbur

sed  

Subsi

dy 

utilis

ed 

SL

. 

N

o. 

  

Name of 

the 

District 

  

No. of 

Unit 

disbur

sed  

  

Subsi

dy 

utilis

ed 

  

SL.

No. 

Name of 

the 

District 

Unit 

Disbur

sed  

Subsi

dy 

utilis

ed 

1 Angul 28 

5
,3

4
,4

6
,3

0
0

 

1 Angul 19 

3
,9

2
,3

5
,2

4
0

 

1 Angul 27 

5
,4

5
,9

6
,7

0
1

 

2 Balasore 60 2 Bolangir 214 2 Balasore 23 

3 Bargarh 70 3 Balasore 33 3 Bargarh 159 

4 Bhadrak 45 4 Bargarh 61 4 Bhadrak 23 

5 Bolangir 118 5 Bhadrak  12 5 Bolangir 81 

6 Boudh 34 6 Boudh 0 6 Boudh 33 

7 Cuttack 39 7 Cuttack 23 7 Cuttack 71 

8 Deogarh 90 8 Deogarh 15 8 Deogarh 52 

9 
Dhenkan

al 
15 9 

Dhenkana

l 
6 9 

Dhenkan

al 
25 

10 Gajapati 16 10 Gajapati 33 10 Gajapati 38 

11 Ganjam 57 11 Ganjam 57 11 Ganjam 58 

12 
Jagatsing

hpur 
173 12 

Jagatsing

pur 
12 12 

Jagatsing

hpur 
79 

13 Jajpur 25 13 Jajpur 62 13 Jajpur 20 

14 
Jharsugu

da 
11 14 

Jharsugud

a 
3 14 

Jharsugu

da 
23 

15 
Kalahand

i 
6 15 Kalahandi 54 15 

Kalahand

i 
11 

16 
Kandham

al 
4 16 

Kendrapa

da 
19 16 

Kandham

al 
 

17 
Kendrap

ara 
24 17 Keonjhar 10 17 

Kendrap

ara 
33 

18 Keonjhar 26 18 
Kandham

al 
1 18 Keonjhar 72 

19 Khordha 115 19 Khordha 9 19 Khordha 127 

20 Koraput 3 20 Koraput 14 20 Koraput 39 

21 
Malkana

giri 
0 21 

Malkangir

i 
0 21 

Malkana

giri 
3 

22 
Mayurbh

anj 
20 22 

Mayurbha

nj 
93 22 

Mayurbh

anj 
74 

23 
Nawaran

gpur 
22 23 

Nawarang

apur 
3 23 

Nawaran

gpur 
3 

24 
Nayagar

h 
55 24 Nayagarh 11 24 

Nayagar

h 
44 

25 Nuapada 2 25 Nuapada 3 25 Nuapada 9 

26 Puri 95 26 Puri 42 26 Puri 84 

27 
Rayagad

a 
9 27 Rayagada 4 27 

Rayagad

a 
 

28 
Sambalp

ur 
22 28 

Sambalpu

r 
120 28 

Sambalp

ur 
41 

29 Sonepur 50 29 
Subarnpu

r 
47 29 Sonepur 13 

30 
Sundarga

rh 
5 30 

Sundarga

rh 
1 30 

Sundarga

rh 
5 

  Total 1239   Total 981     Total 1270 
 



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୧ 
District wise MKUY Dairy(2015-16 to 2020-21) 

         

Dist 

2015-16 2016-17 

No. of 

Application 

Disbursed 

Capacity 
Project 

Cost 

 Subsidy 

Disbursement 

Amount  

No. of 

Application 

Disbursed 

Capacity 
Project 

Cost 

 Subsidy 

Disbursement 

Amount  

Bargarh     1 60 3,564,000 1,503,125 

Bolangir 1 20 1,837,061 424,664 4 95 6576706 1,696,559 

Cuttack 4 90 4,843,088 1,545,926 2 40 2559680 943,101 

Gajapati 1 20 2,388,357 329,423     

Jajpur 1 20 1,487,450 550,000     

Kalahandi 2 40 2370609 767,507     

Kendrapara 1 40 3,057,253 1,137,367     

Khurda 1 20 937,153 374,699 1 20 1,598,075 434,467 

Koraput 19 518 42695740 14,354,123 1 40 4,352,400 582,475 

Mayurbhanj         

Nabarangapur         

Nayagarh     1 30 2,994,450 1,376,032 

Sambalpur 1 30 1,920,512 413,229     

Sonepur 1 20 588,600 225,173     

Sundargarh     2 290 39,838,951 5,519,000 

Total 32 818 62125823 20,122,111 12 575 61484262 12,054,759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୧ 
District wise MKUY Dairy(2015-16 to 2020-21) 

Dist 

2017-18 2018-19 

No. of 

Application 

Disbursed 

Capacity 
Project 

Cost 

 Subsidy 

Disbursement 

Amount  

No. of 

Application 

Disbursed 

Capacity 
Project 

Cost 

 Subsidy 

Disbursement 

Amount  

Bargarh         

Bolangir     1 20 1,112,219 515,290 

Cuttack 7 200 12516504 4,585,858 3 90 5585461 2,792,731 

Gajapati     1 30 741,640 185,410 

Jajpur         

Kalahandi         

Kendrapara         

Khurda         

Koraput 21 572 65780310 18,426,655 3 80 4602449 2,145,294 

Mayurbhanj 1 30 1,696,600 559,878 1 30 1,557,910 514,110 

Nabarangapur 1 70 2,517,552 1,258,775     

Nayagarh     1 20 1,065,727 529,504 

Sambalpur 1 20 1,104,202 441,681     

Sonepur         

Sundargarh         

Total 31 892 83615168 25,272,847 10 270 14665406 6,682,339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୧ 
 

District wise MKUY Dairy (2015-16 to 2020-21) 

         

Dist 

2019-20 2020-21 

No. of 

Application 

Disbursed 

Capacity 
Project 

Cost 

 Subsidy 

Disbursement 

Amount  

No. of 

Application 

Disbursed 

Capacity 
Project 

Cost 

 Subsidy 

Disbursement 

Amount  

Bargarh                 

Bolangir                 

Cuttack                 

Gajapati                 

Jajpur                 

Kalahandi                 

Kendrapara                 

Khurda                 

Koraput 1 26 2,297,170 918,868 1 20 1,708,879 699,126 

Mayurbhanj         

Nabarangapur         

Nayagarh 1 20 886,509 344,000     

Sambalpur         

Sonepur         

Sundargarh 1 20 2,000,000 463,784     

Total 3 66 5183679 1,726,652 1 20 1708879 699,126 

 



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୨ 
  

Rural Back Yard Poultry Development( NLM) 

 2015-16 2016-17 

  Name of the 

District 

Physical 

Target 

Amount of 

funds released 

(in Rs.) 

Physical 

Target 

Amount of 

funds 

released (in 

Rs.) 

1 Angul 64 240000 192 720000 

2 Balasore 96 360000 288 1080000 

3 Bargarh 96 360000 288 1080000 

4 Bhadrak 56 210000 168 630000 

5 Bolangir 111 416250 333 1248750 

6 Boudh 24 90000 72 270000 

7 Cuttack 111 416250 333 1248750 

8 Deogarh 24 90000 72 270000 

9 Dhenkanal 64 240000 192 720000 

10 Gajapati 56 210000 168 630000 

11 Ganjam 175 656250 525 1968750 

12 Jagatsinghpur 64 240000 192 720000 

13 Jajpur 80 300000 240 900000 

14 Jharsuguda 40 150000 120 450000 

15 Kalahandi 103 386250 309 1158750 

16 Kandhamal 96 360000 288 1080000 

17 Keonjhar 103 386250 309 1158750 

18 Kendrapara 72 270000 216 810000 

19 Khurda 80 300000 240 900000 

20 Koraput 111 416250 333 1248750 

21 Malkangiri 56 210000 168 630000 

22 Mayurbhanj 173 648750 519 1946250 

23 Nawarangpur 80 300000 240 900000 

24 Nayagarh 64 240000 192 720000 

25 Nuapada 40 150000 120 450000 

26 Puri 88 330000 264 990000 

27 Rayagada 88 330000 264 990000 

28 Sambalpur 72 270000 216 810000 

29 Subarnapur 48 180000 144 540000 

30 Sundargarh 165 618750 495 1856250 

Total 2500 9375000 7500 28125000 

 
 
 
 



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୨ 
 

 

Innovative Poultry Productivity Project (Broiler) 2017-18 

Sl no 
Name of the 

District 
Phy. 

(Units) 

Financial 

(In Rs.) 

1 GANJAM 137 15412500 

2 NAYAGARH 137 15412500 

  Total 274 30825000 

Innovative Poultry Productivity Project (LIT birds) 2017-18 

Sl no 
Name of the 

District 
Phy. 

(Units) 

Financial 

(In Rs.) 

1 BALASORE 200 5000000 

2 MAYURBHANJ 200 5000000 

  Total 400 10000000 

Support to Farmers for Rural back yard Poultry Production in Drought & Pest affected 
area 

Physical and Financial target  for "Drought & Pest" affected ares for the 

year 2017-18 

SI. 

No. 
Name of the 

District 
Units  

Financial 

(In Rs.) 

1 Angul 1384 3114000 

2 Bargarh 5553 12494250 

3 Bhadrak 360 810000 

4 Bolangir 7322 16474500 

5 Boudh 931 2094750 

6 Deogarh 350 787500 

7 Dhenkanal 2869 6455250 

8 Gajapati 916 2061000 

9  Ganjam 7539 16962750 

10 Jajpur 32 72000 

11 Jharsuguda 2022 4549500 

12 Kalahandi 5344 12024000 

13 Kandhamal 176 396000 

14 Keonjhar 238 535500 

15 Khurda 285 641250 

16 Koraput 1581 3557250 

17 Mayurbhanj 250 562500 

18  Nawarangpur 525 1181250 

19 Nayagarh 1072 2412000 

20 Nuapada 2575 5793750 

21 Puri 16 36000 

22 Rayagada 1348 3033000 

23 Sambalpur 5016 11286000 

24 Subarnapur 2259 5082750 

25 Sundargarh 37 83250 

 Total  50000 112500000 

  



Innovative Poultry Productivity Project (Broiler) 2018-19 

Sl no 
Name of the 

District 

Phy. 

(Units) 

Financial 

(In Rs.) 

1 Sundargarh 10 1125000 

2 Bolangir 50 5625000 

3 Bhadrak 50 5625000 

4 Jajpur 50 5625000 

5 Sambalpur 10 1125000 

6  Ganjam 30 3375000 

  Total 200 22500000 

Financial achievement on supply of 04 weeks old LIT birds to farmers on "TITILI" affected 

Districts 

SL No. 

Name of the 

districts 

Phy. 

(Units) 

Financial 

(In Rs.) 

1 Gajapati 19,000 57000000 

2 Ganjam 681 2043000 

3 Rayagada 240 720000 

4 Kandhamal 77 231000 

5 Puri 1 3000 

6 Cuttack 1 3000 

  Total 20,000 60000000 

Rural Back Yard Poultry Production' during 2018-19 under State Plan 

Sl No 
Name of the 

District 

Farmers to be selected under 

BYP (SP) 2018-19 (Except  Blocks 

under OMBADC )    

Financial 

(In Rs.) 

1 Angul 208 629817 

2 Bargarh 1224 3706230 

3 Bhadrak 714 2161967 

4 Balasore 1224 3706230 

5 Bolangir 1428 4323935 

6 Boudh 310 938669 

7 Cuttack 1428 4323935 

8 Deogarh 310 938670 

9 Dhenkanal 714 2161967 

10 Gajapati 714 2161967 

11 Ganjam 2242 6788699 

12 Jagatsinghpur 816 2470820 

13 Jajpur 918 2779672 

14 Jharsuguda 310 938669 

15 Kalahandi 1326 4015082 

16 Kandhamal 1224 3706230 

17 Keonjhar 816 2470820 

18 Kendrapada 918 2779672 

  Khordha   1683949 

19 Khordha 1020 1404575 

20 Koraput 1122 3397377 

21  Malkangiri 718 2174079 

22 Mayurbhanj 2344 7097552 

  Nowaranagpur   854417 

23 Nowaranagpur 1020 2234108 

24 Nayagarh 820 2482932 

25 Nuapada 514 1556375 

26 Puri 1122 3397377 

27 Rayagada 1020 3088525 

28 Sambalpur 918 2779672 

29 Subarnapur 616 1865227 

30 Sundergarh 922 2791784 

  Total 29000 87811000 



Innovative Poultry Productivity Project (Broiler) 2019-20 

Sl no 
Name of the 

District 

Phy. 

(Units) 

Financial 

(In Rs.) 

1 Sundargarh 10 1125000 

2 Bolangir 50 5625000 

3 Bhadrak 50 5625000 

4 Jajpur 50 5625000 

5 Sambalpur 10 1125000 

6  Ganjam 30 3375000 

  Total 200 22500000 

    

Assistance for establishment for Broiler Farm in FANI affected District 

Sl No. District No. of Units to be Assisted Total Amount (Rs. in lakh) 

1 Puri 1036 1036. 00      

2 Cuttack 215 215. 00 

3 Khordha 237 237. 00 

4 Nayagarh 9 9. 00 

5 Bhadrak 2 2. 00 

6 Ganjam 8 8. 00 

7 Balasore 1 1. 00 

8 Jagatsinghpur 105 105. 00 

9 Jajpur 18 18. 00 

10 Kendrapada 16 16. 00 

  Total 1647 1647 .00 

Physical and Financial target  for 'Rural Backyard Poultry Production 2019-20' 

Sl No Name of the 

District 

Farmers to be selected under 

BYP (SP) 2019-20  

Financial 

(In Rs.) 

1 Angul 270 1028571 

2 Bargarh 400 1523810 

3 Bhadrak 230 876190 

4 Balasore 400 1523810 

5 Bolangir 470 1790476 

6 Boudh 100 380952 

7 Cuttack 470 1790476 

8 Deogarh 100 380952 

9 Dhenkanal 270 1028571 

10 Gajapati 230 876190 

11 Ganjam 740 2819048 

12 Jagatsinghpur 270 1028571 

13 Jajpur 330 1257143 

14 Jharsuguda 170 647619 

15 Kalahandi 440 1676190 

16 Kandhamal 400 1523810 

17 Keonjhar 440 1676190 

18 Kendrapada 300 1142857 

19 Khordha 330 1257143 

20 Koraput 470 1790476 

21  Malkangiri 230 876190 

22 Mayurbhanj 860 3276190 

23 Nowaranagpur 330 1257143 

24 Nayagarh 270 1028571 

25 Nuapada 170 647619 

26 Puri 370 1409524 

27 Rayagada 370 1409524 

28 Sambalpur 300 1142857 

29 Subarnapur 200 761905 

30 Sundergarh 570 2171429 

  Total 10500 40000000 
 



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୨ 
 

Support to farmers for Broiler farming (500 bird capacity) in Deep 

litter System’ in individual mode 

Sl.No. 

Name of the 

District 

No. of Blocks 

per District 

Farmers to be 

selected  

district wise 

Financial 

assistant @ 40% 

i.s Rs 0.71 lakh 

1 Angul 8 50 35.5 

2 Bargarh 12 65 46.15 

3 Bhadrak 7 70 49.7 

4 Balasore 12 100 71 

5 Bolangir 14 30 21.3 

6 Boudh 3 20 14.2 

7 Cuttack 14 50 35.5 

8 Deogarh 3 20 14.2 

9 Dhenkanal 8 40 28.4 

10 Gajapati 7 30 21.3 

11 Ganjam 22 50 35.5 

12 Jagatsinghpur 8 90 63.9 

13 Jajpur 10 150 106.5 

14 Jharsuguda 5 30 21.3 

15 Kalahandi 13 65 46.15 

16 Kandhamal 12 30 21.3 

17 Keonjhar 13 30 21.3 

18 Kendrapada 9 50 35.5 

19 Khordha 10 50 35.5 

20 Koraput 14 20 14.2 

21 Malkangiri 7 30 21.3 

22 Mayurbhanj 26 110 78.1 

23 Nowaranagpur 10 50 35.5 

24 Nayagarh 8 60 42.6 

25 Nuapada 5 40 28.4 

26 Puri 11 40 28.4 

27 Rayagada 11 35 24.85 

28 Sambalpur 9 70 49.7 

29 Subarnapur 6 30 21.3 

30 Sundergarh 17 30 21.3 

  Total 314 1535 1089.85 

  

 

 

 



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୨ 
  

Support to farmers for Layer farming  (1000 bird capacity) in Cage System’ in individual 

mode 

Sl 

No 

Name of the 

District 

No. of Blocks 

per District 

Farmers to be selected  

district wise 

Financial assistant @ 

40% i.s Rs 3.0368 lakh 

1 Angul 8 15 4555200 

2 Bargarh 12 30 9110400 

3 Bhadrak 7 15 4555200 

4 Balasore 12 23 6984640 

5 Bolangir 14 10 3036800 

6 Boudh 3 5 1518400 

7 Cuttack 14 37 11236160 

8 Deogarh 3 5 1518400 

9 Dhenkanal 8 15 4555200 

10 Gajapati 7 10 3036800 

11 Ganjam 22 40 12147200 

12 Jagatsinghpur 8 35 10628800 

13 Jajpur 10 68 20650240 

14 Jharsuguda 5 10 3036800 

15 Kalahandi 13 23 6984640 

16 Kandhamal 12 25 7592000 

17 Keonjhar 13 15 4555200 

18 Kendrapada 9 25 7592000 

19 Khordha 10 25 7592000 

20 Koraput 14 10 3036800 

21 Malkangiri 7 15 4555200 

22 Mayurbhanj 26 35 10628800 

23 Nowaranagpur 10 15 4555200 

24 Nayagarh 8 30 9110400 

25 Nuapada 5 30 9110400 

26 Puri 11 30 9110400 

27 Rayagada 11 15 4555200 

28 Sambalpur 9 15 4555200 

29 Subarnapur 6 15 4555200 

30 Sundergarh 17 15 4555200 

31 Administrative cost    85920 

  Total 314 656 199300000 

  

 

 

 



 

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୨ 
  

Livelihood support to farmers through Backyard Poultry to individual 

members of WSHG 

Sl 

No 
Name of the District 

No. of 

Blocks 

District  

Farmers to be 

selected under 

BYP (SP) 2020-21 

Financial 

assistant @ Rs 

3750.00/unit 

1 Angul 8 332 1245000 

2 Bargarh 12 373 1398750 

3 Bhadrak 7 320 1200000 

4 Balasore 12 529 1983750 

5 Bolangir 14 234 877500 

6 Boudh 3 104 390000 

7 Cuttack 14 548 2055000 

8 Deogarh 3 106 397500 

9 Dhenkanal 8 269 1008750 

10 Gajapati 7 219 821250 

11 Ganjam 22 739 2771250 

12 Jagatsinghpur 8 278 1042500 

13 Jajpur 10 457 1713750 

14 Jharsuguda 5 115 431250 

15 Kalahandi 13 456 1710000 

16 Kandhamal 12 251 941250 

17 Keonjhar 13 366 1372500 

18 Kendrapada 9 410 1537500 

19 Khordha 10 254 952500 

20 Koraput 14 353 1323750 

21  Malkangiri 7 137 513750 

22 Mayurbhanj 26 594 2227500 

23 Nawaranagpur 10 278 1042500 

24 Nayagarh 8 290 1087500 

25 Nuapada 5 193 723750 

26 Puri 11 354 1327500 

27 Rayagada 11 268 1005000 

28 Sambalpur 9 203 761250 

29 Subarnapur 6 160 600000 

30 Sundergarh 17 410 1537500 

31 Administrative cost      347500 

  Total 314 9600 36347500 

 

 



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୨ 
  

Support to farmers for Layer farming (200 bird capacity) in Deep litter 

System’ in WSHG mode 

Sl 

No 

Name of the 

District No. of Blocks 

per District 

WSHG to be 

selected  

district wise 

Financial assistant @ 

50% i.e. Rs 1.00 lakh 

1 Angul 8 35 3500000 

2 Bargarh 12 39 3900000 

3 Bhadrak 7 33 3300000 

4 Balasore 12 48 4800000 

5 Bolangir 14 24 2400000 

6 Boudh 3 11 1100000 

7 Cuttack 14 57 5700000 

8 Deogarh 3 11 1100000 

9 Dhenkanal 8 28 2800000 

10 Gajapati 7 23 2300000 

11 Ganjam 22 77 7700000 

12 Jagatsinghpur 8 29 2900000 

13 Jajpur 10 48 4800000 

14 Jharsuguda 5 12 1200000 

15 Kalahandi 13 48 4800000 

16 Kandhamal 12 26 2600000 

17 Keonjhar 13 38 3800000 

18 Kendrapada 9 43 4300000 

19 Khordha 10 27 2700000 

20 Koraput 14 37 3700000 

21 Malkangiri 7 14 1400000 

22 Mayurbhanj 26 62 6200000 

23 Nowaranagpur 10 29 2900000 

24 Nayagarh 8 30 3000000 

25 Nuapada 5 20 2000000 

26 Puri 11 37 3700000 

27 Rayagada 11 35 3500000 

28 Sambalpur 9 21 2100000 

29 Subarnapur 6 17 1700000 

30 Sundergarh 17 43 4300000 

  Total 314 1002 100200000 

 

  



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୨ 
District wise MKUY Poultry-2015-16 to 2020-21 

2015-16 
 Broiler Layer Total 

District Phy  Fin  Phy  Fin  Phy  Fin  

Angul 2 719702     2 719702 

Balasore 3 1406585     3 1406585 

Bargarh 4 3706313     4 3706313 

Bolangir 1 183844     1 183844 

Cuttack 33 16103809     33 16103809 

Dhenkanal 37 19292689     37 19292689 

Gajapati 1 352227     1 352227 

Ganjam 2 757410     2 757410 

Jagatsinghpur 4 1129496     4 1129496 

Jajpur 1 757592     1 757592 

Jharsuguda 1 446119     1 446119 

Kalahandi 1 2500000     1 2500000 

Kendrapara 1 249928     1 249928 

Keonjhar 1 88950     1 88950 

Khurda 27 13507074 1 2000000 28 15507074 

Koraput 1 345280     1 345280 

Mayurbhanj 1 2481926     1 2481926 

Nayagarh 7 3391197     7 3391197 

Puri 40 19663514     40 19663514 

Sambalpur 1 878125     1 878125 

Sonepur 3 904187     3 904187 

Sundargarh 1 251460     1 251460 

Grand Total 173 89117427     174 91117427 

2016-17 

Dist 
Broiler Layer Total 

Phy  Fin  Phy  Fin  Phy  Fin  

Angul 1 479,325  1 2,500,000  2 2,979,325  

Bhadrak 1 475,600      1 475,600  

Bolangir 2 2,681,432  2 13,368,364  4 16,049,796  

Boudh 1 104,750      1 104,750  

Cuttack 26 10,754,461      26 10,754,461  

Dhenkanal 4 1,413,553      4 1,413,553  

Ganjam     2 5,000,000  2 5,000,000  

Jajpur 2 960,973      2 960,973  

Jharsuguda 1 386,611      1 386,611  

Kalahandi 1 87,450      1 87,450  

Keonjhar     1 2,500,000  1 2,500,000  

Khurda 25 14,580,595  2 10,000,000  27 24,580,595  

Mayurbhanj 1 759,716      1 759,716  

Nayagarh 10 8,158,634  1 5,000,000  11 13,158,634  

Puri 18 9,332,837      18 9,332,837  



Sonepur 1 1,044,760  2 11,407,996  3 12,452,756  

Total 94 51,220,697  11 49,776,360  105 100,997,057  

2017-18 

Dist 
Broiler Layer Total 

Phy  Fin  Phy  Fin  Phy  Fin  

Angul 9 5,183,828      9 5,183,828  

Balasore 2 585,054      2 585,054  

Bolangir 1 417,969  5 20,875,068  6 21,293,037  

Cuttack 16 9,088,882      16 9,088,882  

Dhenkanal 25 21,624,529      25 21,624,529  

Jagatsinghpur 1 631,656      1 631,656  

Jajpur 4 1,796,460      4 1,796,460  

Kalahandi     1 7,500,000  1 7,500,000  

Kendrapara 3 1,530,637      3 1,530,637  

Keonjhar 2 755,796      2 755,796  

Khurda 13 6,879,577  2 15,000,000  15 21,879,577  

Koraput     1 6,429,369  1 6,429,369  

Nayagarh 5 5,401,192      5 5,401,192  

Puri 19 9,309,689  1 4,500,000  20 13,809,689  

Rayagada     1 5,867,748  1 5,867,748  

Sambalpur     1 5,895,700  1 5,895,700  

Sonepur     1 5,926,735  1 5,926,735  

Total 100 63,205,269  13 71,994,620  113 135,199,889  

2018-19 

Dist 
Broiler Layer Total 

Phy  Fin  Phy  Fin  Phy  Fin  

Balasore 1 507,715      1 507,715  

Bhadrak     1 6,784,558  1 6,784,558  

Cuttack 20 12,222,302      20 12,222,302  

Dhenkanal 4 2,184,991      4 2,184,991  

Ganjam     15 93,891,670  15 93,891,670  

Jajpur 3 1,327,284      3 1,327,284  

Kendrapara 1 340,000      1 340,000  

Keonjhar     1 7,500,000  1 7,500,000  

Khurda 4 3,581,604      4 3,581,604  

Mayurbhanj 1 278,900  1 5,000,000  2 5,278,900  

Nabarangapur     1 1,842,036  1 1,842,036  

Nayagarh 1 452,520      1 452,520  

Puri 8 5,444,649      8 5,444,649  

Sonepur     1 7,500,000  1 7,500,000  

Sundargarh 1 523,088      1 523,088  

Total 44 26,863,052  20 122,518,264  64 149,381,316  

2019-20 

Dist 
Broiler Layer Total 

Phy  Fin  Phy  Fin  Phy  Fin  

BHADRAK 1 494,735      1 494,735  



Cuttack 7 4,793,056      7 4,793,056  

Dhenkanal 13 8,646,443  2 
       

9,930,044  
15 18,576,487  

Ganjam     4 17,500,000  4 17,500,000  

Jajpur 1 515,000  1 
       

5,000,000  
2 5,515,000  

Jharsuguda 1 1,260,978      1 1,260,978  

Khurda 3 5,489,035      3 5,489,035  

Koraput 1 618,065      1 618,065  

Nayagarh     1 5,000,000  1 5,000,000  

Puri 2 1,281,932      2 1,281,932  

Raygada     1 5,000,000  1 5,000,000  

Sonepur     2 10,000,000  2 10,000,000  

Total 29 23,099,244  11 52,430,044  40 75,529,288  

              

2020-21     

DISTRICT 
Broiler Layer Total 

Phy  Fin  Phy  Fin  Phy  Fin  

Balasore 4 2,372,617      4 2,372,617  

Bargarh     1 5,000,000  1 5,000,000  

Cuttack 17 12,020,281      17 12,020,281  

Deogarh 1 524,000      1 524,000  

Dhenkanal 16 12,491,858  1 5,000,000  17 17,491,858  

Ganjam     1 5,000,000  1 5,000,000  

Jagatsinghpur 2 1,080,000      2 1,080,000  

Jajpur 6 3,679,626      6 3,679,626  

Kalahandi     2 10,000,000  2 10,000,000  

Kendrapara 1 478,261      1 478,261  

Keonjhar 3 4,964,225      3 4,964,225  

Khurda 9 10,904,886  1 5,000,000  10 15,904,886  

Puri 28 18,760,324      28 18,760,324  

Raygada     1 5,000,000  1 5,000,000  

Sonepur 1 565,346      1 565,346  

Grand Total 88 67,841,424  7 35,000,000  95 102,841,424  

 

 

 

  



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୩ 
 

NMPS Goatery under RKVY for the year 2014-15 (Implemented in 2015-16 & 2016-17) 

Sl. 

No. 
District 

Target             

(Unit 

size 

50+3) 

Achieve

ment 

Subsidy 

released to 

beneficiaries 

@ 53000 per 

unit (Rs. in 

Lakh) 

Target      

(Unit 

size 

95+5) 

Achieve

ment 

Subsidy 

released 

to 

benefici

aries @ 

115000 

per unit 

(Rs. in 

Lakh) 

1 Angul 20 20 10.6 2 2 2.3 

2 Balasore 9 9 4.77 0 0 0 

3 Bargarh 9 9 4.77 0 0 0 

4 Balangir 30 30 15.9 0 0 0 

5 Bhadrak 9 9 4.77 0 0 0 

6 Boudh 15 15 7.95 1 1 1.15 

7 Cuttack 20 20 10.6 1 1 1.15 

8 Deogarh 9 9 4.77 0 0 0 

9 Dhenkanal 9 9 4.77 0 0 0 

10 Gajapati 10 10 5.3 1 1 1.15 

11 Ganjam 25 25 13.25 1 1 1.15 

12 
Jagatsinghp

ur 
9 9 4.77 0 0 0 

13 Jajpur 9 9 4.77 0 0 0 

14 Jharsuguda 10 10 5.3 1 1 1.15 

15 Kalahandi 20 20 10.6 1 1 1.15 

16 Kandhamal 30 30 15.9 0 0 0 

17 Kendrapara 10 10 5.3 0 0 0 

18 Keonjhar 40 40 21.2 2 2 2.3 

19 Khurda 20 20 10.6 1 1 1.15 

20 Koraput 25 25 13.25 1 1 1.15 

21 Malkangiri 10 10 5.3 0 0 0 

22 Mayurbhanj 35 35 18.55 2 2 2.3 

23 Nabrangpur 14 14 7.42 1 1 1.15 

24 Nayagarh 15 15 7.95 0 0 0 

25 Nuapada 13 13 6.89 0 0 0 

26 Puri 14 14 7.42 1 1 1.15 

27 Raygada 20 20 10.6 0 0 0 

28 Sambalpur 25 25 13.25 2 2 2.3 

29 Subarnapur 8 8 4.24 0 0 0 

30 Sundergarh 30 30 15.9 2 2 2.3 



  Total 522 522 276.66 20 20 23 

 
ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୩ 

 
Support to farmers 50+2 Goat / Sheep unit under State Plan Scheme “Genetic Up-

Gradation of Small Animals” for the year 2016-17 

Sl. 

No. 

District    

Target 

Unit 

Cost         

( in Rs.) 

Beneficiary 

Selected 

Achievement Subsidy 

released to 

beneficiaries 

@ 50000 per 

unit (Rs. in 

Lakh) 

1 Angul 4 100000 4 4 2 

2 Balasore 4 100000 4 4 2 

3 Bhadrak 4 100000 4 4 2 

4 Bolangir 4 100000 4 4 2 

5 Boudh 4 100000 4 4 2 

6 Cuttack 4 100000 4 4 2 

7 Deogarh 4 100000 4 4 2 

8 Dhenkanal 4 100000 4 4 2 

9 Ganjam 4 100000 4 4 2 

10 Kalahandi 4 100000 4 4 2 

11 Kandhamal 12 100000 12 12 6 

12 Keonjhar 4 100000 4 4 2 

13 Khurda 4 100000 4 4 2 

14 Koraput 4 100000 4 4 2 

15 Malkangiri 4 100000 4 4 2 

16 Mayurbhanj 12 100000 12 12 6 

17 Nabrangpur 4 100000 4 4 2 

18 Nayagarh 8 100000 8 8 4 

19 Nuapada 4 100000 4 4 2 

20 Raygada 4 100000 4 4 2 

21 Sambalpur 4 100000 4 4 2 

22 Subarnapur 8 100000 8 8 4 

23 Sundergarh 8 100000 8 8 4 

  Total 120   120 120 60 

 
 
 



 
 
 
 

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୩ 
 

Support to farmers 50+2 Goat / Sheep unit under State Plan Scheme “Genetic Up-

Gradation of Small Animals” for the year  2017-18 

Sl. 

No. 

District    

Target 

Unit 

Cost         

( in Rs.) 

Beneficiary 

Selected 

Achievement Subsidy 

released to 

beneficiaries 

@ 50000 per 

unit (Rs. in 

Lakh) 

1 Angul 5 100000 5 5 2.5 

2 Balasore 5 100000 5 5 2.5 

3 Bargarh 4 100000 4 4 2 

4 Bhadrak 5 100000 5 5 2.5 

5 Bolangir 4 100000 4 4 2 

6 Boudh 4 100000 4 4 2 

7 Cuttack 4 100000 4 4 2 

8 Deogarh 4 100000 4 4 2 

9 Dhenkanal 5 100000 5 5 2.5 

10 Gajapati 5 100000 5 5 2 

11 Ganjam 4 100000 4 4 2.5 

12 Jagatsinghpur 5 100000 5 5 2.5 

13 Jajpur 5 100000 5 5 2.5 

14 Jharsuguda 4 100000 4 4 2 

15 Kalahandi 4 100000 4 4 2 

16 Kandhamal 8 100000 8 8 4 

17 Kendrapara 5 100000 5 5 2.5 

18 Keonjhar 10 100000 10 10 5 

19 Khurda 4 100000 4 4 2 

20 Koraput 4 100000 4 4 2 

21 Malkangiri 4 100000 4 4 2 

22 Mayurbhanj 12 100000 12 12 6 

23 Nabrangpur 4 100000 4 4 2 

24 Nayagarh 8 100000 8 8 4 

25 Nuapada 6 100000 6 6 3 

26 Puri 4 100000 4 4 2 



27 Raygada 4 100000 4 4 2 

28 Sambalpur 4 100000 4 4 2 

29 Subarnapur 8 100000 8 8 4 

30 Sundergarh 8 100000 8 8 4 

  Total 160   160 160 80 

 
 
 

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୩ 
 

Support to farmers 50+2 Goat / Sheep unit under State Plan Scheme “Genetic Up-

Gradation of Small Animals” for the year  2017-18 

Sl. 

No. 

District    

Target 

Unit 

Cost         

( in Rs.) 

Beneficiary 

Selected 

Achievement Subsidy 

released to 

beneficiaries 

@ 50000 per 

unit (Rs. in 

Lakh) 

1 Angul 5 100000 5 5 2.5 

2 Balasore 5 100000 5 5 2.5 

3 Bargarh 4 100000 4 4 2 

4 Bhadrak 5 100000 5 5 2.5 

5 Bolangir 4 100000 4 4 2 

6 Boudh 4 100000 4 4 2 

7 Cuttack 4 100000 4 4 2 

8 Deogarh 4 100000 4 4 2 

9 Dhenkanal 5 100000 5 5 2.5 

10 Gajapati 5 100000 5 5 2 

11 Ganjam 4 100000 4 4 2.5 

12 Jagatsinghpur 5 100000 5 5 2.5 

13 Jajpur 5 100000 5 5 2.5 

14 Jharsuguda 4 100000 4 4 2 

15 Kalahandi 4 100000 4 4 2 

16 Kandhamal 8 100000 8 8 4 

17 Kendrapara 5 100000 5 5 2.5 

18 Keonjhar 10 100000 10 10 5 

19 Khurda 4 100000 4 4 2 

20 Koraput 4 100000 4 4 2 

21 Malkangiri 4 100000 4 4 2 

22 Mayurbhanj 12 100000 12 12 6 



23 Nabrangpur 4 100000 4 4 2 

24 Nayagarh 8 100000 8 8 4 

25 Nuapada 6 100000 6 6 3 

26 Puri 4 100000 4 4 2 

27 Raygada 4 100000 4 4 2 

28 Sambalpur 4 100000 4 4 2 

29 Subarnapur 8 100000 8 8 4 

30 Sundergarh 8 100000 8 8 4 

  Total 160   160 160 80 

 

 

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୩ 
 

(10+1) Rural Backyard Goatery under NLM for the year 2018-19 

Sl. 

No. 

District    Target Unit 

Cost         

( in 

Rs.) 

Beneficiary 

Selected 

Achievement Subsidy 

released to 

beneficiaries 

@ 59400 per 

unit (Rs. in 

Lakh) 

1 Balasore 50 66000 50 50 29.7 

2 Kalahandi 50 66000 50 50 29.7 

3 Kandhamal 50 66000 50 50 29.7 

4 Nayagarh 50 66000 50 50 29.7 

  Total 200   200 200 118.8 
       

(10+1) Rural Backyard Sheepery under NLM for the year 2018-19 

Sl. 

No. 

District    Target Unit 

Cost         

( in 

Rs.) 

Beneficiary 

Selected 

Achievement Subsidy 

released to 

beneficiaries 

@ 59400 per 

unit (Rs. in 

Lakh) 

1 Bolangir 50 66000 50 50 29.7 

2 Kendrapada 50 66000 50 50 29.7 

3 Koraput 50 66000 50 50 29.7 

  Total 150   150 150 89.1 

       
(10+1) Rural Backyard Pigery under NLM for the year 2018-19 



Sl. 

No. 

District    Target Unit 

Cost         

( in 

Rs.) 

Beneficiary 

Selected 

Achievement Subsidy 

released to 

beneficiaries 

@ 18900 per 

unit (Rs. in 

Lakh) 

1 Mayurbhanj 44 21000 44 44 8.316 

2 Sundargarh 44 21000 44 44 8.316 

  Total 88   88 88 16.632 

 

 

 

 

 

 

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୩ 
 

(10+1) Rural Backyard Goatery under NLM for the year 2020-21 

Sl. 

No. 

District  

Target 

Unit 

Cost         

( in 

Rs.) 

Beneficiary 

Selected 

Achievement Subsidy released 

to beneficiaries 

@ 59400 per unit 

(Rs. in Lakh) 

1 Angul 35 66000 35 35 23.1 

2 Balasore 45 66000 45 45 29.7 

3 Bargarh 43 66000 43 43 28.38 

4 Bhadrak 35 66000 35 35 23.1 

5 Bolangir 35 66000 35 35 23.1 

6 Boudh 20 66000 20 20 13.2 

7 Cuttack 40 66000 40 40 26.4 

8 Deogarh 30 66000 30 30 19.8 

9 Dhenkanal 42 66000 42 42 27.72 

10 Gajapati 35 66000 35 35 23.1 

11 Ganjam 50 66000 50 50 33 

12 Jagatsinghpur 35 66000 35 35 23.1 

13 Jajpur 35 66000 35 35 23.1 

14 Jharsuguda 35 66000 35 35 23.1 

15 Kalahandi 40 66000 40 40 26.4 

16 Kandhamal 45 66000 45 45 29.7 

17 Kendrapara 30 66000 30 30 19.8 



18 Keonjhar 40 66000 40 40 26.4 

19 Khurda 30 66000 30 30 19.8 

20 Koraput 35 66000 35 35 23.1 

21 Malkangiri 30 66000 30 30 19.8 

22 Mayurbhanj 50 66000 50 50 33 

23 Nabrangpur 35 66000 35 35 23.1 

24 Nayagarh 35 66000 35 35 23.1 

25 Nuapada 35 66000 35 35 23.1 

26 Puri 15 66000 15 15 9.9 

27 Raygada 35 66000 35 35 23.1 

28 Sambalpur 30 66000 30 30 19.8 

29 Subarnapur 30 66000 30 30 19.8 

30 Sundergarh 50 66000 50 50 33 

  Total 1080   1080 1080 712.8 

 

 

 

 

 

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୩ 
 

(10+1) Rural Backyard Sheepery under NLM for the year 2020-21 

Sl. 

No. 

District    

Target 

Unit 

Cost         

( in 

Rs.) 

Beneficiary 

Selected 

Achievement Subsidy released 

to beneficiaries 

@ 59400 per unit 

(Rs. in Lakh) 

1 Boudh 12 66000 12 12 7.92 

2 Gajapati 10 66000 10 10 6.6 

3 Ganjam 30 66000 30 30 19.8 

4 Kandhamal 10 66000 10 10 6.6 

5 Kendrapara 88 66000 88 88 58.08 

  Total 150   150 150 99 

 

 

 

 



10+1 Goat/ Sheep unit under State Plan Scheme of  “Genetic Up-Gradation of Small 

Animals” for the year 2017-18 

Sl. 

No. 

District    Target Unit Cost 

(in Rs.) 

Beneficiary 

Selected 

Achievement Subsidy 

released to 

beneficiaries 

@ 17500 per 

unit (Rs. in 

Lakh) 

1 Baragarh 300 35000 57 57 9.975 

2 Ganjam 300 35000 300 300 52.5 

3 Kalahandi 400 35000 396 396 69.3 

4 Kandhmal 1090 35000 1090 1090 190.75 

5 Koraput 700 35000 700 700 122.5 

  Total 2790   2543 2543 445.025 

 

 

 

 

 

 

 

  



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୩ 
 

10+1 Goat/ Sheep unit under State Plan Scheme of  “Genetic Up-Gradation of Small 

Animals” for the year 2018-19 

Sl. 

No. 

District Target Unit 

Cost (in 

Rs.) 

Beneficiary 

Selected 

Achievement Subsidy 

released to 

beneficiaries 

@ 17500 per 

unit          (Rs. 

In Lakh) 

1 Baragarh 50 35000 50 50 8.75 

2 Bolangir 800 35000 800 800 140 

3 Ganjam 50 35000 50 50+20 8.75+3.5 

4 Kalahandi 50 35000 50 50 8.75 

5 Kandhmal 151 35000 151 151 26.425 

6 Koraput 50 35000 50 50 8.75 

7 Malkangiri 20 35000 20 0 0 

8 Mayurbhanj 950 35000 950 950 166.25 

9 Nabarangpur 600 35000 600 600 105 

10 Nuapada 400 35000 400 400 70 

11 Sundergarh 1040 35000 1040 1040 182 

  Total 4161   4161 4161 728.175 

* The target of 20 Units for Malkangiri district has been diverted to CDVO Ganjam for 

"Comprehensive Project Proposal for Livelihood Support through Animal husbandry 

based Activities in Hinjilicut & Sheragada Blocks of Ganjam District" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ-୩ 
 

“Small Scale Goat Farming (10+1) capacity” in individual mode under OMBADC  for the 

year 2020-21 

Sl. 

No. 

District    Target Unit Cost         

( in Rs.) 

Beneficiary 

Selected 

Achievement Subsidy 

released to 

beneficiaries 

@ 80000 per 

unit (Rs. in 

Lakh) 

1 Debagarh 27 80000 27 27 21.6 

2 Dhenkanal 8 80000 8 8 6.4 

3 Jajapur 18 80000 18 18 14.4 

4 Jharsuguda 29 80000 29 29 23.2 

5 Kendujhar 93 80000 93 93 74.4 

6 Mayurbhanj 150 80000 150 150 120 

7 Sundargarh 104 80000 104 104 83.2 

  Total 429   429 429 343.2 

Number of Housing and Plotted Development Schemes 

UDAQ No. 1023  Date: 08.09.2021 

Shri MakarandaMuduli:Will the minister for Cooperation be pleased to state that:- How many 

Housing and plotted Development schemes (HIG, MIG and LIG) in different categories have been 

executed by the Odisha state Housing Corporation in Bhubaneswar as well as in the districts of 

Khurda, Puri and Cuttack under Cooperation Deptt., Govt. of Odisha; The detail list of the above 

information in all such schemes along with detail sketch maps in the said matter may be furnished? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ,ଁ 

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 Three numbers of plotted Development Scheme namely (1) Indira Gandhi Co-

Housing Project at Mouza-Lingipur, Bhubaneswar with allotment of 596 plots, (2) 

Dhaulinagar Plotted scheme at Badraghunathpur in the district of Khordha with allotment of 

399 plots & (3) KalingaVihar Plotted at Puri with allotment of 1248 plots have been executed 

by the Odisha Cooperative Housing Corporation Ltd. Further one Multistoried Housing 



Project namely “Dhauli Heights” with 56 flats at Badaraghunathpurmouza in the district of 

Khordha has been taken up by the Corporation. The project wise details is given below. 

Plotted Development Scheme 

Sl 

No. 

Name of the Project Name of the Place of 

the Project 

Category Nos. 

1 Indira Gandhi Co-

housing Project 

Mouza-Lingipur, 

Tahasil-Bhubaneswar, 

Dist-Khordha 

HIG 100 

MIG 122 

LIG 193 

EWS 181 

TOTAL 596 

2 Dhauli Nagar Plotted 

Scheme 

Mouza- 

Badaraghunathpur, 

Tahasil-Jatani, Dist-

Khordha 

Executive 47 

Delux 54 

Classic 154 

Regular 129 

SCR 15 

TOTAL 399 

3 KalingaVihar Plotted 

Scheme 

Mouza- Sipasarubali, 

Tahasil-Brahmagiri, 

Dist-Puri 

VIP 180 

HIG 210 

MIG 489 

LIG 193 

EWS 150 

SCR 26 

TOTAL 1248 

Housing Scheme 

1 Dhauli Heights 

Multistoried Housing 

Project 

Mouza- Badaraghunathpur, 

Tahasil-jatani, Dist-Khordha 

Flats 56 

 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

 

ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରର ଥବିା ହିତାଧକିାରୀଙ୍କ ସଂଖୟା  
 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୧୦୨୪ : ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମଦୁୁଲି : ଖାଦୟ ର ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲୟାଣ 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିରବକି :-  Covid ମହାମାରୀ ସମୟବର ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାବର ବକବେ 

ହିୋଧକିାରୀ ମାନଙୁ୍କ ସରକାର କଣ କଣ ସରକାରୀ ସହାୟୋ ବଯାଗାଇ ବେଇଛନି୍ତ; େତ୍ତଷମାନ 

ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାବର ବକବେ ହିୋଧକିାରୀ ଅଛନି୍ତ; ୋର ସମସ୍ତ ବ୍ ଲକୱାରୀ େର୍ଥୟ ବେୋ ସହିେ ବ୍ ଲକ ଏେଂ  

Municipality ଅଧୀନବର State Food Security ଏେଂ Central Food Securityରୁ ୋେ 

ପଡିର୍ଥେିା ହିୋଧକିାରୀ ମାନଙୁ୍କ ସରକାର ବକବେ ସଦୁ୍ଧା ସାମିଲ କରିବେ ଜଣାଇବେ କି ? 
 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାବର ବକାଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟବର ଜାେୀୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ଆଇନ, 

୨୦୧୩ ଓ ରାଜୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ବଯାଜନା ବର ସାମିଲ ବହାଇର୍ଥେିା ୨,୫୪,୦୮୯ ପରିୋରର 



୮,୩୮,୨୧୮ ହିୋଧକିାରୀଙୁ୍କ ସଲୁଭ ମଲୂୟବର ଖ୍ାେୟଶସୟ ବଯାଗାଇ େିଆଯାଇଛି। ଏହାଛଡା କାଡଷ 

ପିଛା ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଲଖ୍ାଏ ଁଏକକାଳୀନ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ବଯାଗାଇ େିଆଯାଇଛି।  

ଏହି ଜିଲ୍ଲାବର ଜାେୀୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ଆଇନ ଅନୁସାବର ପଜୀକୃେ ହିୋଧକିାରୀଙୁ୍କ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିେ କଲୟାଣ ଅନ୍ନ ବଯାଜନା (PMGKAY) ମାଧ୍ୟମବର ୨୦୨୦ ମସିହା ଅବପ୍ରଲ ମାସ 

ଠାରୁ ନବଭମ୍ବର ମାସ ପଯଷୟନ୍ତ ଓ ୨୦୨୧ ମସିହା ଅବପ୍ରଲ ମାସ ଠାରୁ ଅେୟାେଧ ି ହିୋଧକିାରୀ ପିଛା 

ମାସିକ ୫ କିବଲାଗ୍ରାମ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ େିନାମଲୂୟବର ବଯାଗାଇ େିଆଯାଇଛି। ରାଜୟ ଖ୍ାେୟ 

ସରୁୋ ବଯାଜନାବର ପଜୀକୃେ ହିୋଧକିାରୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମେୁଲବର ରାଜୟ ସରକାର ନିଜେ ପାଣ୍ଠରୁି 

ସହାୟୋ ପ୍ରୋନ କରିଛନି୍ତ।   

ବର୍ତ୍୍ମାନ ରାୟଗଡା ଜଲି୍ଲାରର ଜାତୀୟ ଖ୍ାଦୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ ଅନୁସାରର ୨,୪୭,୫୬୯ 

ପରବିାରର ୮,୧୮,୮୦୮ ଜଣ ରଯାଗୟ ହତିାଧିକାରୀ ସାମିଲ ଥିବା ରବରଳ ରାଜୟ ଖ୍ାଦଯ ସୁରକ୍ଷା ରଯାଜନାରର 

୬,୫୨୦ ପରିବାରର ୧୯,୪୧୦ ହତିାଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛେ।ି ଏହାର ଏକ ବଲକ ଓ ରପୌରାଞ୍ଚଳ ୱାରୀ ତଥ୍ୟ 
ପରିଶ୍ଷି୍ଟ ‘କ’ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।  

ଖ୍ାଦଯ ସୁରକ୍ଷା ରଯାଜନାରର ରକ୍ଷତ୍ର ଅଧିକାରୀ ମାରନ ନଦି୍ଧ୍ାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦେ 

କର ିରଯାଗୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଆରବଦନକାରୀଙୁ୍କ ସାମିଲ କରଥି୍ାେ।ି ଏହ ିରଯାଜନାରୁ ବଞ୍ଚତି ରକୌଣସି ରଯାଗୟ ବୟକି୍ତ ଅଥ୍ବା 
ପରବିାର ଜଲି୍ଲାର ବଲକ ଓ ରପୌରାଞ୍ଚଳରର ରଖ୍ାଲାଯାଇଥିବା ରରସନ କାଡ ୍ପରଚିାଳନା (RCMS) ରକନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍ବା 
ଏହ ି ବଭିାଗ ରୱବସାଇଟ www.foododisha.in କମିବା http://food.odisha.gov.in ରର 

ଅନଲାଇନ ଆରବଦନ କରଲ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦି୍ଧ୍ାରତି ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦେ କରାଯାଇ ରଯାଗୟ 
ବରିବଚତି ଆରବଦନକାରୀଙୁ୍କ ଅେଭୁ୍କ୍ତ କରାଯିବା ନମିରେ ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ିଓ ଏହା ଏକ ନରିେର ପ୍ରକ୍ରିୟା।  

 

ତାରିଖ-୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ରାୟଗଡ଼ାରର  ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ Loan 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା॰ ୧୦୨୫ : ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମଦୁୁଲି, ବଧିାୟକ :- କୃଷି ଓ 

କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- ରାୟଗଡ଼ା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର 

ବକବେ ଜଣ କପା, ମାଣି୍ଡଆ, କେଳୀ ଏେଂ ଅନୟାନୟ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ବକବେ ଏେଂ 

ବକବେ Loan ବଯାଗାଇ େିଆଯାଇଛି; ଏମାନଙୁ୍କ ଉନ୍ନେ କିସମର େିହନ ୋଲିମ 

ବେୋ ସହିେ ଏମାନଙ୍କର marketing ପାଇ ଁବକଉ ଁବକଉ ଁଠାବର କଣ କଣ େୟେସ୍ଥା 

କରାଯାଇଛି; COVID ମହାମାରୀ ସମୟବର ସରକାର ଉକ୍ତ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ କଣ କଣ 

ସହାୟୋ ବେଇଛନି୍ତ ୋର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକୱାରୀ େର୍ଥୟ ବେବେ କ ି? 

                                                 ଉତ୍ତର  

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


ଡଃ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ରାୟଗଡ଼ ନିେଷାଚନ 

ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଷେ ରାୟଗଡ଼ ଓ କାଶୀପରୁ ବ୍ଲକବର ଆମ୍ଭ ବକାରାପଟୁ ବକନ୍ଦ୍ର ସମୋୟ 

େୟାଙ୍କ ଅଧୀନବର ର୍ଥେିା           ୩ ବଗାଟି LAMPS ଓ ୧ ବଗାଟି MPCS ମାଧ୍ୟମବର 

ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ କୃଷିଋଣ ବଯାଗାଇ େିଆଯାଉଅଛି । ରାୟଗଡ଼ ଓ  କାଶୀପରୁ ବ୍ଲକବର 

ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆେଶୟକୋ ଏେଂ ଆବେେନ ଅନୁଯାଇ ଧାନ ଓ ପନିପରିୋ ଚାଷ ପାଇ ଁ

କୃଷି ଋଣ ବଯାଗାଇ େିଆଯାଉର୍ଥେିା ସ୍ଥବଳ କପା, ମାଣି୍ଡଆ ଓ କେଳୀ ଚାଷ ପାଇ ଁକୃଷି 

ଋଣର ଆବେେନ ଆସନୁର୍ଥେିା କାରଣରୁ ଏହି ସେୁ ଚାଷ ପାଇ ଁ କୃଷି ଋଣ ବଯାଗାଇ 

େିଆଯାଉନାହି ଁ । ୨୦୨୦-୨୧ ଓ ୨୦୨୧-୨୨ େଷଷବର ଏହ ି ୨ ବ୍ଲକବର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 

ବଯାଗାଇ ର୍ଥେିା କୃଷି ଋଣର ବ୍ଲକୱାରୀ େିେରଣୀ ସାରଣୀ- ‘କ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।  

          ଏହ ିନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଓଡିଶା ରାଜୟ େିହନ ନିଗମ ଦ୍ଵାରା ଅଧକିୃେ 

େିବକ୍ରୋ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର ୧୦ କି୍ଵଣ୍ଟାଲ ଉନ୍ନେ କିସମର ମାଣି୍ଡଆ େିହନ ବଯାଗାଣ 

କରାଯାଇଅଛି ଏେଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାେିେ ଫସଲ Marketing ପାଇ ଁ RMC ଦ୍ଵାରା 

ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ରାୟଗଡ଼, ପିପଲଗଡୁା, ଜିମିଡିବପଟା ଏେଂ କାଶୀପରୁ ବ୍ଲକର କାଶୀପରୁ 

ଓ ଟିକିରି ଠାବର ମଣି୍ଡର େୟେସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।   

ତା-୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ନିମରତ  ଚାଷୀ ଚହି୍ନଟ  

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୧୦୨୬- ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମଦୁୁଲି, ମାନୟବର ବଧିାୟକ :- କୃଷି ଓ କୃଷକ 

ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେକି: – ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାବର କୃଷକ ମାନଙ୍କ  ପାଇ ଁକୃଷକ 

ସଶକି୍ତକରଣ  ନିମବନ୍ତ  ବକବେ ଜଣ  ଚାଷୀଙୁ୍କ  ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ  ସଶକ୍ତୀ କରଣ ପାଇ ଁଚିହ୍ନଟ  

କରାଯାଇଛି ୋର ବ୍ଲକ ୱ।ରୀ  ୋଲିକା ବେୋ ସହିେ ବସମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକବେ ଜଣ ଚାଷୀଙୁ୍କ  

ବେୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ବକୌଶଳ ପଦ୍ଧେିବର ୋଲିମ ଏେଂ  ସହାୟୋ  େିଆଯାଇଛି  ୋର ସମସ୍ତ େର୍ଥୟ 

ବେବେ କି ? 

     ଉତ୍ତର  
ଡଃ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ , ମାନୟବର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  
 

 ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାବର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ େିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ୨୦୨୦-୨୧  ଆର୍ଥକି  

େଷଷବର  ୨୩୬୯୧ ଜଣ  ଚାଷୀଙୁ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସଶକି୍ତକରଣ  ନମିବନ୍ତ   େିଭିନ୍ନ  ବଯାଜନାବର 

ବେୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ବକୌଶଳ ପଦ୍ଧେିବର ୋଲିମ ପ୍ରୋନ  କରାଯାଇଅଛି ଏେଂ ୩୫୦୩୦ ଜଣ 

ଚାଷୀଙୁ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସଶକି୍ତକରଣ  ନମିବନ୍ତ   େିଭିନ୍ନ  ବଯାଜନାବର ସହାୟୋ ପ୍ରୋନ  

କରାଯାଇଅଛି । ଏହାର ଏକ  ବ୍ଲକ ୱ।ରୀ  ୋଲିକା ନିମ୍ନବର ପ୍ରୋନ କରାଗଲା।  
 
  

କ୍ରମିକ  ସଂଖୟା ବ୍ଲକର ନାମ ତାଲିକା ଗ୍ରହଣ  କରିଥବିା  ଚାଷୀଙ୍କ 

ସଂଖୟା 

ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥବିା 

ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖୟା 

୧ ରାୟଗଡା ୨୯୫୫ ୩୮୩୦ 



୨ ବକାଳନରା ୨୧୬୧ ୩୧୫୫ 

୩ ବକ॰ ସିଙ୍ଗାପରୁ ୨୧୧୧ ୪୧୦୪ 

୪ କାଶୀପରୁ ୧୭୧୩ ୨୮୦୨ 

୫ ଗଣୁପୁରୁ ୨୬୬୮ ୪୧୨୦ 

୬ ଗଡୁାରି ୧୬୦୪ ୩୩୯୨ 

୭ ପଦ୍ମପରୁ ୧୯୮୩ ୨୯୨୮ 

୮ ର।ମନାଗଡୁା ୨୩୬୭ ୨୯୭୪ 

୯ େିଷମକଟକ ୨୮୩୮ ୩୪୩୬ 

୧୦ ମନୁିଗଡୁା ୧୯୫୬ ୩୨୪୫ 

୧୧ ଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ୧୩୨୬ ୧୦୪୪ 

ରମାଟ ୨୩୬୯୧ ୩୫୦୩୦ 
 

ତା. ୦୮.୦୯. ୨୦୨୧ 

କୃଷି ଫାମଧଦର ନଆିଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଯଧୟକ୍ରମ 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୧୦୨୭ :/ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ   - କୃଷି ଓ କୃଷକ 
ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ ି:- ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର ଥିବା କୃଷ ିବଜି୍ଞାନ 
ରକନ୍ଦ୍ର, କୃଷି ଫାମ୍ ଓ ଉଦୟାନ କୃଷି ଫାମର୍ର ବଗିତ ତନି ିବଷ୍ରର କ ିକ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
କାଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନଆିଯାଇ କ ିକ ିସଫଳତା ହାସଲ ରହାଇଛ ିଅବଗତ କରରିବ କ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଡଃ.  ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ : ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ :- 

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର ଥିବା କୃଷି ବଜି୍ଞାନ ରକନ୍ଦ୍ର, କୃଷି ଫାମ ୍ ଓ ଉଦୟାନ କୃଷ ି
ଫାମ୍ରର ବଗିତ ତନି ିବଷ୍ରର ନଆିଯାଇଥିବା କାଯ୍ୟକ୍ରମର ବବିରଣୀ ଯଥ୍ାକ୍ରରମ ସାରଣୀ 
‘କ’, ‘ଖ୍’ ଓ ‘ଗ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।     

*** 

  



ସାରଣୀ – ‘କ’ 

କୃଷ ିବଜି୍ଞାନ ଦକନ୍ଦ୍ର, ଭଦ୍ରକ ଦ୍ୱାରା ନଆିଯାଇଥିବା କାଯଧୟକ୍ରମ : 

• ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର ଥିବା କୃଷି ବଜି୍ଞାନ ରକନ୍ଦ୍ରରର ବଗିତ ତନି ିବଷ୍ରର କୃଷକ ଓ କୃଷିଜବିୀ ମହଳିାଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ୯୯ଟ,ି ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ୨୨ଟ ି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ଟ ି ତାଲିମ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି | ୧୬ ରଗାଟ ିଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିତାଲିମ କାଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ଆିମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏବଂ 
କୃଷି ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ପରଷିଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରୟାଜତି ୨ରଗାଟ ି୨୫ଦନିଆି ତାଲିମ କାଯ୍ୟକ୍ରମରର ୫୦ଜଣ 
ଯୁବ ଚାଷୀଙୁ୍କ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ  
କରାଯାଇଛ ି | ଉପରରାକ୍ତ ସମସ୍ତ ତାଲିମ କାଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଜଲି୍ଲାର ରମାଟ ୪୭୪୮ଜଣ ଉପକୃତ 
ରହାଇଛେ ି| 
• ଏହ ି ବଷ୍ମାନଙ୍କରର ୨୨୦ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରର ୨୫ଟ ି ନୂତନ ଜ୍ଞାନରକୌଶଳ ଉପରର ସଫଳ 
ରକ୍ଷତ୍ର ପରିକ୍ଷଣ କରାଯାଇଅଛ ି| ତନମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ୍ ନୂତନ ଜ୍ଞାନରକୌଶଳ ଗୁଡକି ରହଲା, ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ 
ମାଟଆିଗୁଣି୍ଡରପାକ ସହଣୀ ଶକି୍ତ ଥିବା ଧାନ କସିମ 'ହସେ', ମାଛର ଉକୁଣିଆ ରରାଗ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତ,ି 
ସଅଳ ବେୁଥିବା ତଳସ୍ତରର ମାଛ ଏମୁରକାପ୍, ସୂଯ୍ୟମୁଖ୍ୀ ଫସଲର ସାର ପରମିାଣ ନଦି୍ଧ୍ାରଣ ଇତୟାଦ ି| 
• ବଭିିନ୍ନ ଜ୍ଞାନରକୌଶଳ ଉପରର ଆଧାରତି ୪୪ଟ ି ରକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଦଶ୍ନୀ ୫୭୮ଜଣ ଚାଷୀଙୁ୍କ ରନଇ 
କରାଯାଇଅଛ ି | ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ୍ ଜ୍ଞାନରକୌଶଳ ଗୁଡକି ରହଲା - ଧାନ ଫସଲରର ସମନିବତ ରପାକ 
ପରଚିାଳନା, ବୁଣାଧାନର ସମନିବତ ଫସଲ ପରଚିାଳନା, ରଛାଟ ଗାଡ଼ଆି ରପାଖ୍ରୀରର ମାଛ ଯାଆଁଳ 
ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ, ନୂତନ ପ୍ରଜାତରି କୁକୁଡ଼ା ଯଥ୍ା କଡକନାଥ୍ ଓ ରରନର ା ରୁଷ୍ଟର, ରମସିନ କଟା 
ପାଳକୁଟାରର ଛତୁ ଚାଷ ପଦ୍ଧତ,ି ବାଡ଼ ି ଅଗଣାରର ମିଳୁଥିବା ଆବଜ୍ନାକୁ ବୟବହାର କର ି ଜଆିଖ୍ତ 
ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ, ରଜୈବପୁଞ୍ଜ ପଦ୍ଧତରିର ସଘନ ମାଛଚାଷ (ବାରୟାଫଲକ) ଇତୟାଦ ି|  
• ରଗାଷ୍ଠୀ ଭିର୍ତ୍କି ରକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଦଶ୍ନୀ ବଭିିନ୍ନ ଫସଲରର ଯଥ୍ା ମୁଗ, ରସାରଷି, ସୂଯ୍ୟମୁଖ୍ୀ ଓ ରାଶ ି
ଫସଲରର ଯଥ୍ାକ୍ରରମ ୩୦ରହକଟର, ୧୬ରହକଟର, ୨୦ରହକଟର ଓ ୩୦ରହକଟର ଜମିରର ସଫଳତାର ସହ 
କରାଯାଇ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଏହ ି ଫସଲମାନଙ୍କର ରବୈଜ୍ଞାନକି ପଦ୍ଧତରିର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଅଛ ି| 
• ଭଦ୍ରକ କୃଷିବଜି୍ଞାନ ରକନ୍ଦ୍ରର ନଜି ଫାମ୍ରର ଉନ୍ନତମାନର ବହିନ, ପନପିରବିା ଓ ଫଳଚାରା, ମାଛ 
ଯାଆଁଳ, ଛତୁ ମଞି୍ଜ, ଜଆିଖ୍ତ, ଆରଜାଲା, ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଇତୟାଦ ି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ଜଲି୍ଲାର 



ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ସରକାରୀ ଧାଯ୍ୟ ମୂଲୟରର ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି | ବଗିତ ୩ବଷ୍ରର ନମିନରର 
ପ୍ରଦର୍ତ୍କରାଯାଇଥିବା ବହିନ ଓ ଅନୟାନୟ ପଦାଥ୍୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା | 

i. ଧାନର ପିଣ୍ଡ ବହିନ - ୬୯୫ କ୍ୱିଣ୍ଟ୍ାଲ  

ii. ପନପିରିବା ଓ ଫଳଚାରା - ୪୦,୦୦୦ (ସଂଖ୍ୟାରର) 
iii. ମୁଗ ଓ ବରିରି ପିଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରାମାଣିକ ବହିନ - ୨୪ କ୍ୱିଣ୍ଟ୍ାଲ 

iv. ମାଛ ଯାଆଁଳ - ୧୩,୭୪,୦୫୦ (ସଂଖ୍ୟାରର) 
v. ଜଆିଖ୍ତ - ୧୦୦ କ୍ୱିଣ୍ଟ୍ାଲ  

 

ସାରଣୀ – ‘ଖ୍’ 

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର କୃଷ ିଫାମଧଦର ନଆିଯାଇଥିବା କାଯଧୟକ୍ରମ : 

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ବଭିାଗ ଅଧିନରର ତନିରିଗାଟ ିକୃଷି ଫାମ ୍ଅଛ ି| ଏହ ି
ଫାମମ୍ାନଙ୍କରର ଧାନଫସଲର ପ୍ରରଯାଜକ ବହିନରୁ ପିଣ୍ଡ ବହିନ, ପିଣ୍ଡ ବହିନରୁ ପ୍ରାମାଣିକ ବହିନ ଉତ୍ପାଦନ 
କରାଯାଏ | ଏହ ିବହିନକୁ ଓଡଶିା ବହିନ ନଗିମ ମାଧ୍ୟମରର କୃଷକମାନଙୁ୍କ ରଯାଗାଇଦଆିଯାଏ | ଏହାର 
ତନି ିବଷ୍ର ବବିରଣୀ ନମିନରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା  | 

କ୍ରମକି ସଂଖ୍ୟା ବଷଧ/ମସହିା ଧାନଫସଲ ବହିନର 
ପ୍ରକାର 

ଉପ୍ତାେତି ପରିମାଣ 
(କିବଣ୍ଟାଲଦର) 

୧ ୨୦୧୮-୧୯ ପିଣ୍ଡ ବହିନ ୯୫୩.୪୦ 
୨ ୨୦୧୯-୨୦ ପିଣ୍ଡ ବହିନ ୩୧୨.୦୦  
୩ ୨୦୧୯-୨୦ ପ୍ରାମାଣିକ ବହିନ ୬୩୧.୮୦   
୪ ୨୦୨୦-୨୧ ପିଣ୍ଡ ବହିନ ୨୫୬.୦୦  
୫ ୨୦୨୦-୨୧ ପ୍ରାମାଣିକ ବହିନ ୭୩୩.୪୦  

 

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର ଥିବା କୃଷଫିାମ୍ଗୁଡକିରର ଅରନକ ବକିାଶମୂଳକ ରଯାଜନା ହାତକୁ ନଆିଯାଇଅଛ,ି 
ଯଥ୍ା :- 

i. ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖ୍ନନ ଓ ଜଳରସଚନ ବୟବସ୍ଥା  
ii. ରସଚକୂପ  ଓ ଫାମ ୍ରପାଖ୍ରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର  
iii. ଫାମ୍ ପାରଚର ିନମି୍ାଣ  



iv. ଜଳରସଚନ ରକନାଲ ନମିା୍ଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର  
v. ଫାମ୍ ବଦୁିୟତକିରଣ  ଓ ଜମରି ଉନ୍ନତକିରଣ  
vi. ବହିନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରକିକିରଣ 

 
 

  



ସାରଣୀ – ‘ଗ’ 

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ଉେୟାନକୃଷି ଫାମଧଦର ନଆିଯାଇଥିବା କାଯଧୟକ୍ରମ : 

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ରାଣୀତାଲ ଠାବର ଏକ ଉେୟାନକୃଷି ଫାମଷ (ନାରିଦକଳ ଚାରା ଉତ୍ପାେନ ଦକନ୍ଦ୍ର, 

ରାଣୀତାଲ) ଅେସି୍ଥେ  | ଏଠାବର ୧୭୫ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି | ଏହି ଫାମଷବର େିବଶଷେିଃ 

ନଡ଼ିଆଚାରା ଉତ୍ପାେନ ବହାଇର୍ଥାଏ | େିଗେ ୩ େଷଷବର ଏହ ିଫାମଷରୁ ଉତ୍ପାେିେ ନଡିଆଚାରାର 

େିେରଣୀ ନିମ୍ନବର ପ୍ରୋନ କରାଗଲା | 

ଆଥକି ବଷଭ ଉତ୍ପାଦିତ ନଡ଼ଆିଚାରା 

ସଂଖୟା 

ସଫଳତା 

୨୦୧୮-୧୯ ୯,୦୦୦ େେନ୍ତ୍ର ଫସଲ ନିଦି୍ଦଷ୍ଟ 

ବଯାଜନା - ନଡ଼ିଆ, ମହାତ୍ମା 

ଗାନ୍ଧୀ ଜାେୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶି୍ଚେ 

କମଷ ନିଯକିୁ୍ତ ବଯାଜନାବର 

େିଭିନ୍ନ ଚାଷୀଙ୍କ ୋଡ଼ିେଗିଚା 

ଏେଂ ଚାଷଜମିର ବେତ୍ର 

ସଂପ୍ରସାରଣ ଇେୟାେିବର 

େୟେହାର ବହାଇଅଛି | 

୨୦୧୯-୨୦ ୧୦,୦୦୦ 

୨୦୨୦-୨୧ -- -- 

 

 

 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

 

ର୍ଦ୍ରକରର ଖାଉଟି କାଡଭ ବଣ୍ଟନ  
 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୧୦୨୮ : ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲ୍ଲକି : ଖାଦୟ ର ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି 

କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିରବକି :-  ଭଦ୍ରକ ସହର ଓ ଭଦ୍ରକ ବ୍ ଲକବର ବକବେ ପରିୋର ଖ୍ାେୟ 

ନିରାପତ୍ତା ବଯାଜନାବର ଖ୍ାଉଟି କାଡଷ ପାଇ ଁଆବେେନ କରି ପ୍ରେୀୋବର ଅଛନି୍ତ, ବସମାନଙୁ୍କ ଖ୍ାଉଟି 

କାଡଷ ବଯାଗାଇ ବେୋକୁ ସରକାର େେନ୍ତ୍ର ପେବେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ? 

 

 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଦ୍ରକ ସହରବର ୧,୪୨୯ ଟି ପରିୋର ରାସନ କାଡଷ ପାଇୋ ପାଇ ଁ

ଆବେେନ କରିର୍ଥେିା ବେବଳ ଭଦ୍ରକ ବ୍ ଲକବର ୨୧୨ ଟି ପରିୋର ରାସନ କାଡଷ ପାଇୋ ନିମବନ୍ତ 

ଆବେେନ କରି ପ୍ରେୀୋବର ଅଛନି୍ତ। ନିଦ୍ଧଷାରିେ ମାନେଣ୍ଡ ଆଧାରବର ବେତ୍ର ଅଧକିାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 

ଉପଯକୁ୍ତ େେନ୍ତବର ବଯାଗୟ େିବେଚିେ ବହବଲ ବସମାନଙୁ୍କ ରାସନ କାଡଷ ବଯାଗାଇ େିଆଯିେ।   

ଏହ ି ରଯାଜନାରୁ ବଞ୍ଚତି ରକୌଣସ ି ରଯାଗୟ ବୟକି୍ତ ଅଥ୍ବା ପରବିାର ବଲକ ଓ ରପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରର 

ରଖ୍ାଲାଯାଇଥିବା ରରସନ କାଡ ୍ ପରଚିାଳନା (RCMS) ରକନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍ବା ଏହ ି ବଭିାଗ ରୱବସାଇଟ 

www.foododisha.in କମିବା http://food.odisha.gov.in ରର ଅନଲାଇନ ଆରବଦନ କରଲ 

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦି୍ଧ୍ାରତି ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦେ କରାଯାଇ ରଯାଗୟ ବରିବଚତି ଆରବଦନକାରୀଙୁ୍କ 

ଅେଭୁ୍କ୍ତ କରାଯିବା ନମିରେ ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ିଓ ଏହା ଏକ ନରିେର ପ୍ରକ୍ରିୟା।  

 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ବେିୟାଳୟର କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-1029- ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ : ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ିକହରିବ କ ି :- ବଗିତ ଫନୀ ଓ ଅନୟ ପ୍ରାକୃତକି ବପିଯ୍ୟୟରର ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର 
ରକଉଁ ବଦିୟାଳୟର ରକରତ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ରହାଇଛ,ି ତାହାର  ପୁନଃ ନମି୍ାଣ ପାଇଁ 
ସରକାର କ ିପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ି? 

ଉତ୍ତର 

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


 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 
 ବଗିତ ୨୦୧୯  ମସହିା “ଫନ”ି , 2020 ମସହିା ବନୟା, ୨୦୨୧ 
ମସହିାର “ୟସ”  ଓ ପ୍ରବଳ ବଷା୍ ଇତୟାଦ ିପ୍ରାକୃତକି ବପିଯୟ୍ୟ ରର ଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ଲାରର କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ରହାଇଥିବା ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିର ଏକ ତାଲିକା ଯଥ୍ାକ୍ରରମ 
ପରିଶ୍ଷି୍ଟ -  “କ”,  “ଖ୍” ଓ “ଗ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ରହାଇଥିବା 
ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିର ପନୁଃ ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଶକି୍ଷା ରଯାଜନାରର ଅଧ୍ୟାବଧି 
ରକୌଣସ ିଅଥ୍୍ ଅନୁରମାଦତି ରହାଇନାହିଁ। 

 ଏଠାରର ସୂଚନାରଯାଗୟ ରଯ ବଦିୟାଳୟଗଡୁକିର ମରାମତ,ି ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ 
ଓ  ପୁନଃନମି୍ାଣ କାଯ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବଭିାଗ ଦବାରା 
କରାଯିବାପାଇଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ।ି 

(Annexures are available on the Library Table) 

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାଦର ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାେନ ବୃର୍ଦ୍ ି

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୧୦୩୧ - ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ପ୍ରଶ୍ନ 

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 
ବଗିତ ତନି ିବଷଧଦର ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରୁ ଦକଦତ ମଧୁର ମାଛ, ସାମୁଦି୍ରକ ମାଛ, 

କଙ୍କଡା ଓ ଚଙୁି୍ଗଡ ିଉତ୍ପାେତି ଦହାଇଛ,ି ପ୍ରକାଶ୍ କରି ଜଲି୍ଲାଦର ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାେନ ବୃର୍ଦ୍ି 
ପାଇଁ ସରକାର କ ିପେଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ?ି 



ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର ବଗିତ ତନି ିବଷ୍ରର ବଭିିନ୍ନ  ଉତ୍ସ୍ରୁ ପ୍ରାୟ ୧,୦୫,୪୭୮ ରମଟ୍ରକି 
ଟନ ମାଛ, ପ୍ରାୟ ୭୯,୫୪୯  ରମଟ୍ରକି ଟନ ଚଙୁି୍ଗଡ ି ଓ ପ୍ରାୟ ୯୩ ରମଟ୍ରକି ଟନ କଙ୍କଡା  
ଉତ୍ପାଦତି ରହାଇଛ ି।  ଏହାର ବଷ୍ୱାରୀ ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

ରାଜୟରର ମଧୁର ମାଛ, ସାମୁଦି୍ରକ ମାଛ, କଙ୍କଡା ଓ ଚଙୁି୍ଗଡ ିଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ରକ୍ଷତ୍ରରର 
ସରକାର ରନଉଥିବା ପଦରକ୍ଷପର ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଖ୍ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 

  



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ 

FISH PRODUCTION IN BHADRAK DISTRICT DURING LAST THREE YEARS (QTY. 
IN MT) 

Freshwater 2018-19 2019-20 2020-21 Total 
Fish 17609 21539 23826 62974 
Prawn 726 726 38 1490 
Crab 0 0 0 0 
Total 18335 22265 23864 64464 

    0 
Brackishwater    0 
Fish 720 1450 941 3111 
Prawn 19032 26936 29615 75583 
Crab 3 3 7 13 
Total 19755 28389 30562 78706 

    0 
Marine    0 
Fish 12160 12508 14726 39394 
Prawn 821 825 831 2476 
Crab 29 25 26 80 
Total 13010 13358 15583 41951 
Grand Total     
Fish 30489 35497 39492 105478 
Prawn 20579 28487 30483 79549 
Crab 32 28 33 93 
Total 51100 64013 70008 185120 

  

  



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଖ୍ 

ମତ୍ସ୍ୟ ବଭିାଗ ଦ୍ୱାରା କାଯଧୟକାରୀ ଦହଉଥିବା ବଭିିନ୍ନ ଦଯାଜନା 
ରାଜୟ ଦଯାଜନା 

କ) ଅେଦଦଧଶ୍ୀୟ ଦକ୍ଷତ୍ର (Inland Sector) 
୧.  ମତ୍ସ୍ୟ ଦପାଖ୍ରୀ ଦଯାଜନା (MPY) 

ଏହ ିରଯାଜନାରର ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ୍କି ବଷ୍ରର ୧୬୫୦ ରହକଟର ପରମିିତ ନୂତନ ମତ୍ସ୍ୟ ରପାଖ୍ରୀ ସଷୃ୍ଟ ି
କରବିାର ଲକ୍ଷୟ ରଖ୍ାଯାଇଛ ି । ଏହ ି ରଯାଜନାରର ରହକଟର ପ୍ରତ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟ ୮.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ଉପରର ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତ,ି ଜନଜାତଙି୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟର ୫୦% ସବ ସଡି ି ଓ ସାଧାରଣ ବଗ୍ର 
ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦% ସବ ସଡି ି ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି । ରାଜୟରର ୩୦ଟ ି ଜଲି୍ଲାର ୩୩୦୦ ଜଣ 
ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହ ି ରଯାଜନାରର ୨୦୨୧-୨୨ ବଷ୍ ପାଇଁ ୭୦.୦୦ ରକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  
୨. ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦପାଖ୍ରୀଦର ମାଛଚାଷ ପାଇ ଁମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଗାଷ୍ଠୀ ମାନଙୁ୍କ ଇନ୍ ପୁଟ 

ସହାୟତା 
ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରପାଖ୍ରୀ ଦୀଘମ୍ିଆଦୀ ସୂତ୍ରରର (୩-୫ ବଷ୍) 

ଲିଜ୍ ଦଆିଯାଇ ମାଛଚାଷ ନମିରେ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ ଦଆିଯାଉଛ ି । ରାଜୟ ରଯାଜନା ଅେଗ୍ତ ଏହ ି
କାଯ୍ୟକ୍ରମରର ଏକ ରହକଟର ପରମିିତ ରପାଖ୍ରୀରର ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟ ୧.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା  

ଉପରର ଶତକଡ଼ା ୬୦ ଭାଗ ବା ସବ୍ାଧିକ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି । 
୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ୍କି ବଷର୍ର ୨୦୦୦ ରହକଟର ପରମିିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରପାଖ୍ରୀରର ମାଛ ଚାଷ ପାଇ ଁ
୩୦୦୦ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ୧୮.୫୦ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅଟକଳ 
କରାଯାଇଛ ି।  

୩.  ଦଜୈବ ପୁଞ୍ଜ (BIOFLOC) ପର୍ଦ୍ତଦିର ସଘନ ମାଛଚାଷ 

ରଜୈବପୁଞ୍ଜ ପଦ୍ଧତରିର କୁଣ୍ଡରର ମାଛ ଚାଷ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ ରକୌଶଳଯୁକ୍ତ ସଘନ ମାଛଚାଷ ଅରଟ । ଏହ ି
ପଦ୍ଧତରିର ବୟବହୃତ କୁଣ୍ଡର ଆକାର ୪ ମିଟର ବୟାସ ଓ ୧.୩ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସଂପନ୍ନ ରହାଇଥ୍ାଏ; ଯାହାର  
ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ୧୨୫୦୦ ଲିଟର ଅରଟ । ଏହପିର ି ଦୁଇଟ ି କୁଣ୍ଡକୁ ରଗାଟଏି ୟୁନଟି ଭାରବ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଏ । ଏହ ି ରଯାଜନାରର ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି ଓ ମହଳିା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟର 



ଶତକଡ଼ା ୬୦ ଭାଗ ରହିାତ ି ବୟବସ୍ଥା ରହଥିିବା ରବରଳ ସାଧାରଣ ବଗଙ୍୍କ ପାଇ ଁ ଶତକଡ଼ା ୪୦ ଭାଗ 
ରହିାତ ିରହଛି ି।  
 
 
୪.  ମାଛ ଚାଷଦର ବୟବହୃତ ସରଞ୍ଜାମ / ଉପକରଣ ଜନାେୃତକିରଣ 
ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ଏରରଟର, ଏୟାର ରବଲାୟର, ଏୟାର ଟୁୟବ ସ, ରଜୈବସୁରକ୍ଷା ଜାଲ, ମାଛଧରା 
ଜାଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଣ୍ ଭୂମକିା ରହଛି ି । ଏହସିବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଓ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼କୁି ଶତକଡ଼ା ୪୦ ଭାଗ 
ରହିାତରିର ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ମାନଙୁ୍କ ରଯାଗାଇ ରଦବାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛ ି।  

୫. ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉନ୍ନୟନ ଦଯାଜନା 

ଏହ ି ରଯାଜନାରର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ରମଧାବୀ ଛାତ୍ର / ଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ରମଧାବୃର୍ତ୍ ି ପ୍ରଦାନ ଓ 

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଆଥ୍କି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ମାଟ୍ରକି୍ ପରୀକ୍ଷାରର 
ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭାଗରୁ ଉର୍୍ଦ୍ଧ୍ ନମବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଏକକାଳନି ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଶତକଡ଼ା ୬୦ 
ଭାଗରୁ ଉର୍୍ଦ୍ଧ୍ ନମବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ର / ଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଓ ଶତକଡ଼ା ୭୦ ଭାଗରୁ ଉର୍୍ଦ୍ଧ୍ ନମବର 
ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ୭୫୦୦ ଟଙ୍କା ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ୍ାଏ । ରସହପିର ି
ମାଛ ଚାଷରର ସଂପକୃ୍ତଥିବା ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ମାନଙୁ୍କ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆବର୍ତ୍୍ନ ପାଣ୍ଠ ି
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ୍ାଏ ।  

୬. ପ୍ରାଥମକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତକୁି ସହାୟତା 

ପ୍ରାଥ୍ମକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତ ିଗୁଡ଼କୁି ପୁନଃକ୍ଷମ ତଥ୍ା ଏହାର ସଭୟା-ସଭୟ ମାନଙ୍କ ଆଥ୍କି ସ୍ଥିତକୁି 
ସୁଧାରବିା ଲକ୍ଷୟରର ୨.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବର୍ତ୍୍ନ ପାଣ୍ଠ ି ପ୍ରରତୟକ ସମବାୟ ସମିତକୁି ରଯାଗାଇ 
ଦଆିଯାଉଛ ି। ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ୍କି ବଷର୍ର ୨୧୦ ଟ ିପ୍ରାଥ୍ମକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତକୁି ୨ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କା ରଲଖ୍ାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି । ଏହ ି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଭୟା-ସଭୟ 
ମାନଙୁ୍କ ଆେରଣି (Internal) ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଓ ଅବଶଷି୍ଟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିପାଇ ଁ
ବନିରିଯାଗ କରାଯାଏ । ସମବାୟ ସମିତରି ସଭୟ-ସଭୟା ମାରନ ବାଷକି ଶତକଡ଼ା ୪ ହାର ସୁଧରର 

ସବ୍ାଧିକ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ମାଛଚାଷ, ମାଛବୟବସାୟ ନମିରେ ଋଣ ରନଇଥ୍ାଆେ ି। ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ୍କି 
ବଷ୍ରର ୧୪ ରଗାଟ ି ପ୍ରାଥ୍ମିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତକୁି ଏହ ି ଆବର୍ତ୍୍ନ ପାଣ୍ଠ ି ରଦବାପାଇ ଁ ସ୍ଥିର 

କରାଯାଇଛ ି।  



ଖ୍) ଖ୍ାରଜିଳ ଦକ୍ଷତ୍ର (Brackish water Sector) 

୭.  ପଲିଥିନ ଆସ୍ତରଣଯୁକ୍ତ ପର୍ଦ୍ତଦିର ଚଙୁି୍ଗଡ଼ଚିାଷ ପାଇଁ ଦପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ 

ପଲିଥିନ ଆସ୍ତରଣଯୁକ୍ତ ରପାଖ୍ରୀରର ଚଙୁି୍ଗଡ଼ଚିାଷ ଏକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନରକୌଶଳଯୁକ୍ତ ଚାଷ ପଦ୍ଧତ ି ଅରଟ । 
୦.୧୦ ରହକଟର ପରମିିତ ରପାଖ୍ରୀରର ପଲିଥିନ ଆସ୍ତରଣ ନମିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟ ୨.୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା 
ରବରଳ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି ଓ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ୬୦% ରହିାତ ି ଓ ସାଧାରଣ ବଗ ୍
ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦% ରହିାତ ି ବୟବସ୍ଥା ରଖ୍ାଯାଇଛ ି । ଏହ ି ରଯାଜନାରର ଜରଣ ହତିାଧିକାରୀ 
ସବ୍ନମିନ ୦.୧ ରହକଟର (୧୦୦୦ ବଗମ୍ିଟର) ଓ ସବ୍ାଧିକ ୦.୪ ରହକଟର (୪୦୦୦ ବଗ ୍ ମିଟର) 
ରପାଖ୍ରୀରର ଚଙୁି୍ଗଡ଼ ିଚାଷ ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଇଥ୍ାଆେ ି।  

୮.  ଚଙୁି୍ଗଡ଼ ିଚାଷ ପାଇଁ ନୂତନ ଦପାଖ୍ରୀ ଖ୍ନନ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ାରପିାଣି ମାଛ ଚାଷର ବକିାଶ୍ 

ଏହ ିରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ଖ୍ାରପିାଣରିର ଚଙୁି୍ଗଡ଼ଚିାଷ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙୁ୍କ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ ି
। ଏକ ରହକଟର ପରମିିତ ରପାଖ୍ରୀରର ଚଙୁି୍ଗଡ଼ ିଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖ୍ାଯାଇଛ ି । 
ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି ଓ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟର ୬୦% ସବ ସଡି ିପ୍ରଦାନର ବୟବସ୍ଥା 
ଥିବାରବରଳ ସାଧାରଣ ବଗର୍ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦% ସବ ସଡି ିପ୍ରଦାନର ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି ି।  

ଗ) ସାମଦିୁ୍ରକ ଦକ୍ଷତ୍ର (Marine Sector) 
୯.  ମାଛଧରା ନଦିଷଧ ସମୟଦର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙୁ୍କ ଜୀବକିା ସହାୟତା 
ଅଲିଭ୍ ରଡି ରଲ କଇଛଁଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ଲକ୍ଷୟରର ପ୍ରତ ିବଷ ୍
ନରଭମବର ମାସରୁ ରମ ମାସ ପଯ୍ୟେ ଓଡ଼ଶିାର ସାମୁଦି୍ରକ ଉପକୂଳରର ମାଛଧରା କଟକଣା ଲାଗୁ 
କରାଯାଇଥ୍ାଏ । ଏହ ିକଟକଣା ସମୟରର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାବତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରବିାରକୁ ୭,୫୦୦ 
ଟଙ୍କା ରଲଖ୍ାଏଁ ଜୀବକିା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ୍ାଏ ।  

ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଯାଜନା (ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପେ ଦଯାଜନା) 
କ) ଅେଦଦଧଶ୍ୀୟ ଦକ୍ଷତ୍ର (Inland Sector) 

୧୦.  ନୂତନ ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ଯାଆଁଳ ଉତ୍ପାେନ ଦକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା 

ରାଜୟରର ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ଅଧିକ ମାଛ ଯାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଅପରହିାଯ୍ୟ । 
ରାଜୟରର ମାଛ ଜାଆଁଳ ହୟାରଚରୀ ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟ ୨୫.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖ୍ାଯାଇଛ ି । 



ଏଥିରର ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି ଓ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟର ୬୦% ସବ ସଡି ିପ୍ରଦାନର 
ବୟବସ୍ଥା ଥିବାରବରଳ ସାଧାରଣ ବଗ୍ର ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦% ସବ ସଡି ିପ୍ରଦାନର ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି।ି  

୧୧.  ନୂତନ ଯାଆଁଳ ଅଭିପାଳନ ଦପାଖ୍ରୀ (New Rearing Pond) 
ରାଜୟରର ଅଙୁ୍ଗଳକିା ଯାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ରହକଟର ପ୍ରତ ିପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟ ୭.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରର 
ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି ଓ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟର ୬୦% ଓ ସାଧାରଣ ବଗ୍ର 
ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦% ସବ ସଡି ିପ୍ରଦାନର ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି ି।  

 

 

୧୨. ନୂତନ ମାଛ ଚାଷ ଦପାଖ୍ରୀ ପ୍ରତଷି୍ଠା 

ଏହ ିକାଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷୟ ରହଉଛ ିନୂତନ ମାଛ ଚାଷ ରପାଖ୍ରୀ ଖ୍ନନ ମାଧ୍ୟମରର ସଘନ ମାଛ ଚାଷ ଓ 
ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ି । ଏହ ି ରଯାଜନାରର ରହକଟର ପ୍ରତ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟ ୮.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରର 
ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତ,ି ଜନଜାତଙି୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟର ୬୦% ସବ ସଡି ିଓ ସାଧାରଣ ବଗ୍ର ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ପାଇଁ ୪୦% ସବ ସଡି ିବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି।   

୧୩.  ଜଳଭଣ୍ଡାରଦର ପଞ୍ଜରୁୀ ଭିତଦର ମାଛ ଚାଷ 

ପଞ୍ଜରୁୀ ଭିତରର ମାଛ ଚାଷ ଏକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନରକୌଶଳଯୁକ୍ତ ମାଛ ଚାଷ ଅରଟ । ଏହ ି ପଦ୍ଧତରିର ମାଛ 
ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ିନମିରେ ରାଜୟରର ପଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରଯାଗ ରହଛି ି। ପ୍ରାଥ୍ମକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତ ିଏବଂ 
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହାୟତାରର ଘରରାଇ ଉରଦୟାଗ ଗୁଡ଼କି ରାଜୟର ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼କିରର 
ପଞ୍ଜରୁୀରର ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ବକିାଶ ବଭିାଗ ଦ୍ୱାରା ନୟିମାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ିରଯାଜନାରର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟ ପଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରତ ି୩.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା ରବରଳ ଅନୁସୂଚତି 
ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି ଓ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟର ୬୦% ସବ ସଡି ି ତଥ୍ା ସାଧାରଣ ବଗ୍ର 
ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦% ସବ ସଡି ିପ୍ରଦାନର ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି ି।  

୧୪. ବୃହତ୍ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଜଳକୃଷି ପର୍ଦ୍ତ ି (Re-Circulatory Aquaculture 
System):- 

ଏହ ିରଯାଜନାରର ୫୦ଟ ିକୁଣ୍ଡ ବଶିଷି୍ଟ  ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟ ୫୦.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରର ଅନୁସୂଚତି 
ଜାତ,ି ଜନଜାତ,ି ମହଳିାଙ୍କ ପାଇ ଁପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟର ୬୦% ତଥ୍ା ସାଧାରଣ ବଗ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ୪୦% 
ସବସଡ଼ି ିପ୍ରଦାନର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି।  



୧୫. ମଧ୍ୟମ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଜଳକୃଷ ିପର୍ଦ୍ତ ି(RAS):- 

୨୫ ରଗାଟ ିକୁଣ୍ଡ ବଶିଷି୍ଟ ଏହାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟ ୨୫.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅରଟ । ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପରର ଅନୁସୂଚତି 
ଜାତ,ି ଜନଜାତ,ି ମହଳିାଙ୍କ ପାଇଁ ୬୦% ସବସଡି ି ପ୍ରଦାନର ପ୍ରାବଧାନ ଥିବାରବରଳ ସାଧାରଣ ବଗ୍ର 
ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦% ସବସଡ଼ିରି ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି।  

୧୬. କୁ୍ଷଦ୍ର, ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଜଳକୃଷ ିପର୍ଦ୍ତ ି(RAS):- 

୭ ରଗାଟ ିକୁଣ୍ଡ ବଶିଷି୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟ ୭.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅରଟ । ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପରର ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି
ତଥ୍ା ମହଳିାଙ୍କ ପାଇଁ ୬୦% ସବସଡ଼ି ି ପ୍ରଦାନର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି । ସାଧାରଣ ବଗ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହ ି
ରଯାଜନାରର ୪୦% ସବସଡ଼ି ିପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।  

 

 

୧୭.  ମାଛଖ୍ାେୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିକାରଖ୍ାନା (ମଧ୍ୟମ) 

ରାଜୟରର ମାଛଖ୍ାଦୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କାରଖ୍ାନା ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ ି। ଏହାର ପ୍ରକଳ୍ପ 
ମୂଲୟ ୧.୦୦ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ଅରଟ । ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପରର ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ିଓ ମହଳିାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ମୂଲୟର ୬୦% ଓ ସାଧାରଣ ବଗ୍ର ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦% ସବସଡ଼ି ିପ୍ରଦାନର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି।  

୧୮. ଅତୟାଧୁନକି ମାଛ ଖ୍ାେୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିକାରଖ୍ାନା 

ମାଛ ରପାଖ୍ରୀରର ଉନ୍ନତ ଭାଷମାନ ଓ ବୁଡ଼ଯିାଉଥିବା ମାଛ ଖ୍ାଦୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଅତୟାଧୁନକି ମାଛ ଖ୍ାଦୟ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କାରଖ୍ାନା ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିରେ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ ି। ଏହାର ୟୁନଟି ମୂଲୟ ୬୫୦ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କା ଅରଟ । ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପରର ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ିଓ ମହଳିାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟର ୬୦% ଓ 
ସାଧାରଣ ବଗ୍ର ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ୪୦% ସବସଡ଼ି ିପ୍ରଦାନର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି। 

୧୯. ଖ୍ଚୁୁରା ମାଛ ବଜାର ନମିଧାଣ 

ସହରାଞ୍ଚଳରର ସ୍ୱାସ୍ଥୟକର ପରରିବଶ ଯୁକ୍ତ ମାଛ ବକି୍ରୟ ରକନ୍ଦ୍ର ସହ ଆକ୍ୱାରୟିମ / ଆକ୍ୱାରୟିମ ମାଛର 
ବଜାର ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ଉରଦୟାଗୀମାନଙୁ୍କ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ ି । ଏଥିପାଇଁ ୟୁନଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 



ମୂଲୟ ୧୦୦.୦୦ ଲକ୍ଷ ରଖ୍ାଯାଇଥିବା ରବରଳ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ିଓ ମହଳିାଙ୍କ ପାଇ ଁ୬୦% ଓ 
ସାଧାରଣ ବଗଙ୍୍କ ପାଇଁ ୪୦% ସବସଡ଼ି ିପ୍ରଦାନର ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି ି।  

୨୦. ଦରାଗ ନରୁିପଣ ଓ ଉର୍ଚ୍ମାନର ପରୀକ୍ଷାଗାର ସ୍ଥାପନ 

ମାଛ ଓ ଚଙୁି୍ଗଡ଼ରି ରରାଗ ନରୁିପଣ ତଥ୍ା ମାଟ ିଓ ପାଣ ିପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ପରୀକ୍ଷାଗାର ସ୍ଥାପନ 
ନମିିର୍ତ୍ ଆଥ୍କି ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି। ଏହାର ୟୁନଟି ମଲୂୟ ୨୫.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖ୍ାଯାଇଥିଲା 
ରବରଳ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି ଓ ମହଳିାଙ୍କ ପାଇଁ ୬୦% ତଥ୍ା ସାଧାରଣ ବଗ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦% 
ସବସଡ଼ି ିପ୍ରଦାନର ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି ି।  

୨୧. ମାଛ ବକି୍ରୟ ଦକନ୍ଦ୍ର ନମିଧାଣ (Fish Kiosk):- 

ଖ୍ାଉଟୀମାନଙୁ୍କ ସରତଜ, ତଟକା ମାଛ ଓ ମାଛ ଜାତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକର ପରରିବଶରର ରଯାଗାଇ 
ରଦବାପାଇଁ ମାଛ ବକି୍ରୟ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିରେ ୟୁନଟି ମଲୂୟ ୧୦.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାଯ୍ୟ କରାଯାଇଛ ି। 
ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ,ି ମହଳିା ହତିାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ୟୁନଟି ମଲୂୟର ୬୦% ଓ 
ସାଧାରଣ ବଗ୍ର ହତିାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ୪୦% ସବସଡ଼ି ିପ୍ରଦାନର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି।  

 

୨୨. ଦରାଗ ନରୁିପଣ ପାଇଁ ଉର୍ଚ୍ମାନର ଦମାବାଇଲ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସ୍ଥାପନ :- 

ମାଛ ଓ ଚଙୁି୍ଗଡ଼ ି ଚାଷରର ରରାଗ ନରୁିପଣ ତଥ୍ା ମାଟ ି ଓ ପାଣି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ଭ୍ରାମୟମାଣ 
ପରୀକ୍ଷାଗାର ସ୍ଥାପନ ନମିରି୍ତ୍ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ ି। ଏହାର ୟୁନଟି ମଲୂୟ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ରଖ୍ାଯାଇଥିବା ରବରଳ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ିଓ ମହଳିାଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନଟି ମୂଲୟର ୬୦% ଓ ସାଧାରଣ 
ବଗ୍ର ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ୪୦% ସବସଡ଼ି ିପ୍ରଦାନର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି।  

ଖ୍) ଖ୍ାରୀପାଣ ିଦକ୍ଷତ୍ର (Brackish water Sector) 

୨୩. ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଖ୍ାରିପାଣି ହୟାଦଚରୀ ପ୍ରତଷି୍ଠା 

ଏହ ି ରଯାଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଖ୍ାରପିାଣ ି ଉରଦୟାଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଙୁି୍ଗଡ଼/ିମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ନମିରେ 
ଉର୍ଦ୍ଷି୍ଟ। ଏଥିରର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟ ଟ.୫୦.୦୦ଲକ୍ଷ ରଖ୍ାଯାଇଥିବା ରବରଳ ସାଧାରଣବଗ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦% 
ଏବଂ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି ଏବଂ ମହଳିା ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ନମିରେ ୬୦% ରହିାତ ି ବୟବସ୍ଥା 
ରଖ୍ାଯାଇଛ ି। ଏହ ିରଯାଜନାରର ରମାଟ ୨ରଗାଟ ିନୂତନ ହୟାରଚରୀ ପ୍ରତଷି୍ଠା ବୟବସ୍ଥା ରଖ୍ାଯାଇଛ ି।   



୨୪.  ନୂତନ ଖ୍ାରୀପାଣି ଦପାଖ୍ରୀ ଖ୍ନନ 

ଏହ ି ରଯାଜନାରର ନୂତନ ରପାଖ୍ରୀ ଖ୍ନନ କରାଯାଇ ଖ୍ାରପିାଣ ି ଚଙୁି୍ଗଡ଼ ି ଚାଷ କରାଯାଏ । ଏଥିରର 
ରହକଟର ପ୍ରତ ିପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟ ୧୦.୦୦ ଲକ୍ଷ ରଖ୍ାଯାଇଥିବା ରବରଳ ସାଧାରଣ ବଗ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦ ପ୍ରତଶିତ 
ଏବଂ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ ିତଥ୍ା ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୬୦ ପ୍ରତଶିତ ରହିାତରି ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି ି।  

୨୫. ଶ୍ୀତଳ ଭଣ୍ଡାର / ବରଫକଳ ପ୍ରତଷି୍ଠା 

ଏହ ି ରଯାଜନାରର ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର / ବରଫକଳ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାଯାଇ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ପାଦତି ମାଛ/ଚଙୁି୍ଗଡ଼ ି
ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସହାୟତା କରାଯାଇଥ୍ାଏ । ଏଥିନମିରେ ୟୁନଟି ମୂଲୟ ୪୦.୦୦ ଲକ୍ଷ (୧୦ ଟନ କ୍ଷମତା 
ବଶିଷି୍ଟ), ୮୦.୦୦ ଲକ୍ଷ (୨୦ ଟନ କ୍ଷମତା ବଶିଷି୍ଟ), ୧୨୦.୦୦ ଲକ୍ଷ (୩୦ ଟନ କ୍ଷମତା ବଶିଷି୍ଟ) ଏବଂ 
୧୫୦ ଲକ୍ଷ (୫୦ ଟନ କ୍ଷମତା ବଶିଷି୍ଟ) ରଖ୍ାଯାଇଛ ି । ଏଥିରର ସାଧାରଣ ବଗ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ୪୦ ପ୍ରତଶିତ 
ଏବଂ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ ିତଥ୍ା ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୬୦ ପ୍ରତଶିତ ରହିାତରି ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି ି।  

୨୬. ଶ୍ୀତଳ ଭଣ୍ଡାର/ବରଫକଳର ଆଧୁନକିୀକରଣ 

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ/ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ବୟବସାୟୀଙୁ୍କ ଉନ୍ନତମାନର ବରଫ ରଯାଗାଇବା ପାଇ ଁ ଶୀତଳ 
ଭଣ୍ଡାର/ବରଫ କଳର ଆଧୁନକିୀକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି । ଏଥିରର ୟୁନଟି ପ୍ରତ ି ୫୦.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ପ୍ରାବଧାନ ରଖ୍ାଯାଇ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ିଓ ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟର ୬୦% ଓ  ସାଧାରଣ 
ବଗ୍ର ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ୪୦% ସବ ସଡି ିପ୍ରଦାନର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛ ି।  

 

ଗ) ସାମଦିୁ୍ରକ ମତ୍ସ୍ୟ ଦକ୍ଷତ୍ର (Marine Sector) 

୨୭.  ସଞ୍ଚୟ ଓ ସହାୟତା 

ମାଛ ଧରା ନରିଷଧ ସମୟରର ସାମୁଦି୍ରକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବକିାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ତଥ୍ା 
ରସମାନଙ୍କ ଠାରର ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରବଣତା ସଷୃ୍ଟିକରବିା ଲକ୍ଷୟରର ସଞ୍ଚୟ ଓ ସହାୟତା ରଯାଜନା 
କାଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛ ି । ଏଥିରର ଜରଣ ସାମୁଦି୍ରକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ୯ ମାସରର ସଭୟ ଅଂଶଧନ 
ବାବଦରର ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା (୮ ମାସ ୧୭୦ଟଙ୍କା ରଲଖ୍ାଏ ଁ ଓ ରଗାଟଏି ମାସ ୧୪୦ ଟଙ୍କା) 
ବୟାଙ୍କରର ଜମା ରଖିଥ୍ାଆେ ି । ପ୍ରତ ିବଦଳରର ରସ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶଧନ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ଓ ରାଜୟ 
ଅଂଶଧନ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା, ଏହପିର ି ରମାଟ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଅଂଶଧନ ପାଇବା ସହ ନଜି 
ଅଂଶଧନ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ରଫର ିପାଇଥ୍ାେ ି।  



୨୮.  ମତ୍ସ୍ୟ ପରିବହନ ଭିତି୍ତଭୂମ ିପାଇ ଁସହାୟତା 

ପରବିହନ ସମୟରର ମାଛକୁ ନଷ୍ଟ ଓ ପଚ ି ଯିବାରୁ ରକ୍ଷା କରବିା ପାଇଁ ଅରଟା ରକି୍ସା ସହ ବରଫ ବାକ୍ସ, 
ମଟର ସାଇରକଲ୍ ସହ ବରଫ ବାକ୍ସ, ରରଫି୍ରଜରିରରଟଡ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଇନ ସୁରଲରଟଡ ଟ୍ରକ୍  
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ/ବୟବସାୟୀମାନଙୁ୍କ ରଯାଗାଇ ରଦବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛ ି। ଏହ ିରଯାଜନାରର ଅନୁସୂଚତି 
ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି ଓ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟର ୬୦% ସବ ସଡି ି ଓ  ସାଧାରଣ ବଗ୍ର 
ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦% ସବ ସଡି ିପ୍ରଦାନର ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି ି।  

୨୯. ପାରମ୍ପରକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଗଭୀର ସମଦୁ୍ରରୁ ମାଛଧରା ପାଇ ଁସହାୟତା 

ସାମୁଦି୍ରକ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରବିା ଲକ୍ଷୟରର ପାରମ୍ପରକି 
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙୁ୍କ ରଭରସଲ୍ ରଯାଗାଇ ରଦବାକୁ ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି । ଏଥିରର ୟୁନଟି ମଲୂୟ ୧୨୦.୦୦ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହଥିିବା ରବରଳ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ିଓ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂୟର ୬୦% 
ସବ ସଡି ିଓ ସାଧାରଣ ବଗ୍ର ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ୪୦% ସବ ସଡି ିପ୍ରଦାନର ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି ି।  

୩୦. ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରତଦିଯାଗୀ ଦହବା ପାଇଁ ବୟବହୃତ ଦଭଦସଲ ର ଆଧୁନକିୀକରଣ 

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାରନ ବୟବହାର କରୁଥିବା ପୁରୁଣା ରଭରସଲ୍ ର ଆଧୁନକିୀକରଣ ନମିରେ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନର 
ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି । ଏହାଦ୍ୱାରା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଆୟବୃଦ୍ଧ ିସହ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ିଘଟବି । ଏଥିପାଇ ଁ
ୟୁନଟି  ମୂଲୟ ୧୫.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରର ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ିଓ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୬୦% 
ସବ ସଡି ିଓ ସାଧାରଣ ବଗ୍ର ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ୪୦% ସବ ସଡି ିପ୍ରଦାନର ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି ି।  

 

 

 

୩୧. ଯନ୍ତ୍ରଚାଳତି ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାଦର ବାଦୟା ଟଏଦଲଟ ସ୍ଥାପନ 

ସ୍ୱଚ୍ଛସାଗର କାଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉତ୍ସ୍ାହତି କରବିା ତଥ୍ା ମାଛ ଧରୁଥିବା ସମୁଦ୍ରର ପରରିବଶକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକର ରଖିବା 
ପାଇ ଁ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳତି ଡଙ୍ଗାରର ବାରୟା ଟଏରଲଟ ସ୍ଥାପନ ନମିରେ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ ି । 
ଏହାର ୟୁନଟି ମୂଲୟ ୦.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରର ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି ଓ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
୬୦% ଓ  ସାଧାରଣ ବଗର୍ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦% ସବ ସଡି ିପ୍ରଦାନର ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି ି।  

୩୨. ପାରମ୍ପରକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଓ ଜାଲ ପ୍ରୋନ 



ଆୟ ବୃଦ୍ଧ ିସହ ସମୁଦ୍ରରର ନରିାପଦରର ମାଛ ଧରବିା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙୁ୍କ ଡଙ୍ଗା, ଜାଲ ଓ ଇଞି୍ଜନ 
ରଯାଗାଇ ରଦବାକୁ ପ୍ରାବଧାନ ରଖ୍ାଯାଇଛ ି। ଏଥିରର ୟୁନଟି ମଲୂୟ ୫.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରର ଅନୁସୂଚତି 
ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି ଓ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୬୦% ଓ  ସାଧାରଣ ବଗ୍ର ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ୪୦% 
ସବ ସଡି ିପ୍ରଦାନର ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି ି।  

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

କଟକ ଜଲି୍ଲାଦର ପନପିରିବା ଚାଷ 
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ୧୦୩୨ :- ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ାେ ଦବଦହରା : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଦିବକ ି:  କଟକ ଜଲି୍ଲାରର ବାଷିକ ରକରତ ପନପିରବିା ଉତ୍ପାଦତି ରହଉଛ,ି 
ଏହାର ବଜାର ବୟବସ୍ଥା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ି
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

 ରାଜୟ ଉଦୟାନକୃଷି ନରିର୍ଦ୍୍ଶାଳୟର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ କଟକ ଜଲି୍ଲାରର ବାଷକି ୩.୫୫ 
ଲକ୍ଷ ରମଟ୍ରକି ଟନ ପନପିରବିା ଉତ୍ପାଦତି ରହଉଅଛ ି I ଉତ୍ପାଦତି ପନପିରବିାର ବକି୍ରିବଟା ପାଇଁ 
ଉଦୟାନକୃଷି ନରିର୍ଦ୍୍ଶାଳୟ ତରଫରୁ odihortmarketing.nic.in portal ସଷୃ୍ଟି କରାଯାଇ 

ଏଥିରର ବଳକା ପନପିରବିା ଦଶ୍ାଯାଇ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଉଚତି ମୂଲୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବୟବସ୍ଥା 
କରାଯାଇଛ ିI ଅମଳ ରହଉଥିବା ଫଳ, ପନପିରବିା ଓ ଅନୟ କୃଷିଭିର୍ତ୍କି  ଫସଲର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ 
ମୁଖ୍ୟତଃ ରବସରକାରୀ ସ୍ତରରର ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିରେ ଉରଦୟାଗୀମାନଙୁ୍କ ରପ୍ରାତ୍ସ୍Iହନ 
ଦଆିଯାଉଅଛ ି l ଏହ ି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ରାଜୟର ସାଧାରଣ ଅଂଚଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
୫୫%  ବା ସବ୍ାଧିକ ୨୨୦.୦୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନୁସୂଚତି ଅଂଚଳ ପାଇଁ ୭୦ %  ବା 
ସବ୍ାଧିକ୨୮୦.୦୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିାତ ିପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛ ିl 
 ଏତଦବୟତୀତ ଉରଦୟାଗୀମାନଙୁ୍କ କାଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ  ୩ ବଷ୍ ଯଥ୍ା 
୨୦୨୧-୨୨, ୨୦୨୨-୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୩-୨୪ ପଯ୍ୟେ ୫୦ % ହାରରର ବଦୁିୟତ ଶୁଳ୍କ 
ଉପରର ରହିାତ ିପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛ ି।  
 ବର୍ତ୍୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା କଟକ ଜଲି୍ଲାରର ୫ ରଗାଟ ିଶୀତଳଭଣ୍ଡାର କାଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛ,ି ଯାହାର ରମାଟ 

ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ୨୬,୭୮୦ ରମଟ୍ରକି ଟନ ଅରଟ । ପୁନଶ୍ଚ କଟକ  ଜଲି୍ଲାର ବଲକ ସ୍ତରରର, ପଞ୍ଚାୟତ 
ସ୍ତରରର ଶୀତଳୀକରଣ ଗୃହ (Cold  Room) ନମି୍ାଣ ପାଇଁ କୃଷି ଉରଦୟାଗୀମାନଙୁ୍କ ଶତକଡା 



୫୫ ଭାଗ ରହିାତ ି ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶକି୍ତ ସମ୍ପର୍୍ଣ୍  ଶୀତଳୀକରଣ ଗୃହ                        
(Evaporative Low Energy Cool Chamber) ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ଶତକଡା ୫୦ ଭାଗ 
ରହିାତ ିପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛ ିl  

ରସହପିର ି କଟକ  ଜଲି୍ଲାର ରକୌଣସ ିଆଗ୍ରହୀ ଉରଦୟାଗୀଙ୍କଠାରୁ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତଷି୍ଠା 
କରବିା ପାଇଁ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସରିଲ ସଂଭା ୟତା  (Feasibility)  ଏବଂ ସାଧନରଯାଗୟତା 
(viability) କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ିଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିର୍ତ୍ରିର ପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯିବ  l 

ତା.08.09.2021 
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 1033 

ଆୋୟ ଦଜାରିମାନା ପରିମାଣ 
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ାେ ଦବଦହରା:- ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି  କହରିବ କ:ି- ବଗିତ 
ତନିବିଷ୍ରର ରକଉଁ ଜଲି୍ଲାରର ରକରତରଗାଟ ିମାପ ଓ ଓଜନ ଠରକଇ ମାମଲା ଦୃଷ୍ଟକୁି ଆସଥିିଲା ରବରଳ ଏ 
ବାବଦରର ରକରତ ରଜାରମିାନା ଆଦାୟ ରହାଇଛ ିତାହାର ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରରିବ କ?ି 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇ,ଁ ମନ୍ତ୍ରୀ                                                                              

ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 
 

 ବଗିତ ତନି ିବଷ୍ରର ରାଜୟରର ମାପ ଓ ଓଜନରର ଠରକଇ ମାମଲାରର ୧୫,୩୯୧ ରଗାଟ ିରକଶ 
ରୁଜୁ କରାଯାଇ ରଜାରମିାନା ବାବଦକୁ ଟ. ୩,୫୦,୫୫,୮୧୫ (ତନି ି ରକାଟ ି ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ପଂଚାବନ 
ହଜାର ଆଠ ଶହ ପଦର ଟଙ୍କା) ଆଦାୟ କରାଯାଇଅଛ ିI 

 ଏହାର ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପରଶିଷି୍ଟ "କ" ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା I 

 
ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନଯିୁକି୍ତ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 



UD-1034-ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ାେ ଦବଦହରା: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ:ି- ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ଅଧିନରର ରକରତଜଣ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ 
ନଯିୁକି୍ତ ପାଇଁ ଆରବଦନ କର ିରକଉଁ ରକଉଁ ମସହିାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରର ଅଛେ,ି ରସମାନଙ୍କ 
ନଯିୁକି୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ଣ୍୍ାଙ୍ଗ ପଇ ଁସରକାର କ ିପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ?ି 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ଅଧିନରର ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥ୍ମିକ ବଦିୟାଳୟ 
ରର କାଯ୍ୟରତ ଶକି୍ଷକ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ମତୁୃୟ ପରର ୩୦୯୮ ଜଣ ଆରବଦନକାରୀ 
ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନଯିୁକି୍ତ ପାଇଁ ଆରବଦନ କରଛିେ।ି ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ିଷ୍ଟ 
‘କ’ ଦର ପ୍ରୋନ କରାଗଲା । 
 ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟ ଓ ରବସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟରର କାଯ୍ୟରତ ଶକି୍ଷକ ଓ 
କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ମତୁୃୟ ପରର ୩୦୧୬ ଜଣ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନଯିୁକି୍ତ ନମିିର୍ତ୍ ଆରବଦନ 
କରଛିେ। ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ ‘ଖ୍’ ଦର ପ୍ରୋନ କରାଗଲା । 
 ରସହପିର ିରାଜୟ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ନରିର୍ଦ୍୍ଶାଳୟ ଓ ଗରବଷଣା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପରଷିଦ, 
ଓଡଶିା, ଭୁବରନଶବର ଅଧିନରର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନଯିୁକି୍ତ ପାଇଁ ୧୪ ଜଣ ଆରବଦନ 
କରଛିେ।ି ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ ‘ଗ’ ଦର ପ୍ରୋନ କରାଗଲା । 
 ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବଭିାଗଙ୍କ Notification No-5651/GEN 
Dtd.17.02.2020 ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନୟିମ ଅନୁସାରର ଖ୍ାଲିପଡଥିିବା Group-D  
ପଦବୀରର ନଯିୁକି୍ତ ରନବାପାଇଁ ସରକାର ବହିତି ପଦରକ୍ଷପ ରନଉଛେ।ି 

 

(Annexures are available on the Library Table) 

 



ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ପରିସରରର ପ୍ରତମିତିୂ୍ତ ପ୍ରତଷି୍ଠା 

UDAQ No. 1036       Date : 08.09.2021 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେବହରା: ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି  କହିବେ କି : ଓଡିଶାବର 

ସମୋୟ ଆବନ୍ଦାଳନର ଭୀଷ୍ମ ପିୋମହ ପେୂଷେନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ।. ବଯାବଗଶ ଚନ୍ଦ୍ର 

ରାଉେଙ୍କ ପରୂ୍ଣ୍ଷାେୟେ ପ୍ରେିମତିୂ୍ତ ରାଜଧାନୀ ଭୁେବନଶ୍ବରର ରାଜୟ ସମୋୟ େୟାଙ୍କ 

ପରିସରବର ପ୍ରେିଷ୍ଠା ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାେ ର୍ଥବିଲ ୋହାର କାଯଷୟକାରିୋ ପାଇ ଁ

କି ପେବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ ଁ 

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

  

 ଭୁେବନଶ୍ବରର ସି୍ଥେ ଓଡିଶା ରାଜୟ ସମୋୟ େୟାଙ୍କ ପରିସରବର ଓଡିଶାର 

ସମୋୟ ଆବନ୍ଦାଳନର କର୍ଣ୍ଷଧାର ପେୂଷେନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ବଯାବଗଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉେଙ୍କ 

ପରୂ୍ଣ୍ଷାେୟେ ପ୍ରେିମତିୂ୍ତ ପ୍ରେିଷ୍ ଠା ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟବର ଅେୟାେଧ ି ବକୌଣସି 

ପ୍ରସ୍ତାେ ହସ୍ତଗେ ବହାଇନାହି ଁ। 

 

ଲିଚୁ ଚାଷ ପ୍ରତ ିଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଦପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ   

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ୧୦୩୭ :- ଶ୍ରୀ ରଦମଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବକ ି:  ଆଠମଲ୍ଲିକ ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ଲିଚୁ ଚାଷ ପ୍ରତ ି
ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହତି କରବିା ପାଇ ଁସରକାର କ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରଛିେ ି
?  

ଉତ୍ତର 

ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  



 ଆଠମଲ୍ଲିକ ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ଲିଚୁ ଚାଷ ପ୍ରତ ି ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହତି 
କରବିା ପାଇଁ ଉଦୟାନକୃଷି ନରିର୍ଦ୍୍ଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଉଦୟାନ କୃଷି ମିଶନ 
ରଯାଜନାରର ୧ମ ବଷ୍ ୧୦,୬୦୫ଟଙ୍କା, ୨ୟ ବଷ୍ ୩,୫୩୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୩ୟ 
ବଷ୍ ୩,୫୩୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ                   ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ 
ଗ୍ରାମୀଣ ନଶିି୍ଚତ କମ୍ ନଯିୁକି୍ତ ରଯାଜନାରର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ବ.ିପି.ଏଲ. 
ଚାଷୀ, ଆଦବିାସୀ ଓ ହରଜିନ ଚାଷୀଙୁ୍କ ୧ମ ବଷ୍ ୧,୯୦,୫୦୦ଟଙ୍କା,                   
୨ୟ ବଷ୍ ୭୮,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୩ୟ ବଷ୍ ୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା 
ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଅଛ ିI 
 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ଅନୁଦଗାଳ ଜଲି୍ଲାଦର ଶ୍ିକ୍ଷକ ପେବୀ ପୂରଣ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-1038- ଶ୍ରୀ ରଦମଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କ ି :- ଅନୁରଗାଳ ଜଲି୍ଲାର ରକଉଁ ମାଧ୍ୟମିକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ବଦିୟାଳୟରର 
ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କମ୍ଚାରୀ ପଦବୀରୁ ରକରତ ପଦବୀ ଖ୍ାଲି ଅଛ,ି ତାହା 
ପୂରଣ ପାଇଁ କ ିପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛ ି? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 ଅନୁରଗାଳ ଜଲି୍ଲାର କରିଶାର ନଗର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥ୍ମିକ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ 
ରହଅିଛ ି। ଏହ ିଅନୁଷ୍ଠାନରର ନମିନଲିଖିତ ପଦବୀ ଗୁଡକି ଖ୍ାଲି ଅଛ।ି 



1 Principal = 01 
2 Teacher 

Educator 
= 10 

3 PEI = 01 
4 AI = 01 
5 Librarian = 01 
6 Store 

Keeper 
= 01 

7 Class-IV = 04 
 
 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପରଦାନ୍ନତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା  ଆରମ୍ଭ ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରକି ଚୟନ ନମିରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଶଷ ରହାଇଅଛ।ି 

ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ସମବାୟ ଋଣ      

U.D.A.Q No. 1040      Date : 08.09.2021 

ଶ୍ରୀ ରବମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ :  ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି  କହିବେ କି :  େିଗେ େୁଇ 

େଷଷବର ଅନୁବଗ।ଳ ଜିଲ୍ଲାର ବକଉ ଁ  ବ୍ ଲକର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ  ବକବେ ସମୋୟ ଋଣ 

ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛି, ୋହାର େିେରଣୀ ପ୍ରୋନ କରିବେ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ ଁ 

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

  

 ଅନୁବଗ।ଳ ଜିଲ୍ଲାବର ର୍ଥେିା 8 ବଗାଟି ବ୍ ଲକବର  ଅନୁବଗ।ଳ  ସଂଯକୁ୍ତ ବକନ୍ଦ୍ର 

ସମୋୟ େୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା େିଗେ େୁଇ େଷଷବର େିଆଯାଇର୍ଥେିା ବ୍ ଲକୱ।ରୀ କୃଷି ଋଣର 

େିେରଣୀ  ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ  କରାଗଲା ।  

 

ଉତ୍ପାେତି େୁଗ୍ଧର ପରିମାଣ 



ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୧୦୪୧ - ଶ୍ରୀ ରଦମଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ 

ପ୍ରଶ୍ନ 

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 
ଅନୁଦଗାଳ ଜଲି୍ଲାଦର ବଗିତ ତନି ିବଷଧଦର ଦକଦତ େୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାେତି ଦହଉଛ,ି 

ତାହାର ବଲକୱାରୀ େଶ୍ଧାଇ  ଜଲି୍ଲାଦର େୁଗ୍ଧ ବନୟା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କ ି
ପେଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

 ଅନୁରଗାଳ ଜଲି୍ଲାର ୮ ରଗାଟ ିବଲକରୁ ବଗିତ ତନି ିବଷ୍ରର ଯଥ୍ା ୨୦୧୮-୧୯, 

୨୦୧୯-୨୦ ଓ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ୍କି ବଷ୍ରର ଯଥ୍ାକ୍ରରମ ପ୍ରାୟ ୪୦.୬୩, ୬୧.୩୭ ଓ 

୬୫.୨୬ ହଜାର ରମଟ୍ରକି୍  ଟନ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦତି ରହାଇଅଛ।ି ଯାହାର ବଷ୍ୱାରୀ ଓ ବଲକୱାରୀ 
ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।  

 ଏହ ି ଜଲି୍ଲାରର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧ ି କରବିା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 
ନଆିଯାଉଥିବା ବଭିିନ୍ନ ପଦରକ୍ଷପର ବବିରଣୀ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଖ୍ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।  

 

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-କ 

କ୍ର.ସଂ ବଲକ େୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାେନ (TMT) ଦର 
୨୦୧୮-୧୯ ୨୦୧୯-୨୦ ୨୦୨୦-୨୧ 

୧ ଅନୁଗୁଳ ୪.୯୯ ୮.୮୬ ୯.୨୬ 
୨ ବନରପାଳ ୫.୦୨ ୭.୬୭ ୯.୧୨ 
୩ ରଛଣି୍ଡପଦା ୧୨ ୧୫ ୧୪.୯୮ 



୪ ତାଳରଚର ୩.୦୪ ୭.୪୩ ୮.୦୨ 
୫ କଣିହଁା ୨.୪୩ ୪.୫୦ ୫.୦୨ 
୬ ଆଠମଲ୍ଲିକ ୫.୯୮ ୭.୦୨ ୬.୬୨ 
୭ ରାଜକରିଶାର ନଗର ୨.୩୨ ୪.୮୬ ୫.୧୨ 
୮ ପାଲଲହଡା ୪.୮୫ ୬.୦୨ ୭.୧୨ 
 ଦମାଟ ୪୦.୬୩ ୬୧.୩୬ ୬୫.୨୬ 

 



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଖ୍  

୧ :  କୃତ୍ରମି ପ୍ରଜନନ – ଅନୁଗୁଳ ଜଲି୍ଲାରର ରଗା ସମ୍ପଦ ବକିାଶ ସହତି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି 
ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ୯୪ ରଗାଟ ି କୃତ୍ରମି ପ୍ରଜନନ ରକନ୍ଦ୍ର  କାଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହଉଅଛ ି
।୨୦୧୭-୧୮, ୨୦୧୮-୧୯ ଓ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ୍କି ବଷ୍ରର ଯଥ୍ାକ୍ରରମ 
୪୮,୨୬୭, ୪୮,୦୫୦ ଓ ୪୦,୮୫୬ ସଂଖ୍ୟକ କୃତ୍ରମି ପ୍ରଜନନ କରାଯାଇଛ।ି  

୨ :  ସବୁଜ ଘାସ ଚାଷ – ଅନୁଗୁଳ ଜଲି୍ଲାରର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନମିରେ ରଗାପାଳକ 
ମାନଙୁ୍କ ସବୁଜ ଘାସ ଚାଷ ନମିରେ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଅଛ ି । 
୨୦୧୯-୨୦ ଓ ୨୦୨୦-୨୧ ବଷ୍ରର ଯଥ୍ାକ୍ରରମ ୭୮୫ ଓ ୧୩୫୫ 
ରଗାପାଳକଙୁ୍କ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି  

୩:  ପ୍ରାଣୀ ବୀମା ଦଯାଜନା : ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀଧନ ମିଶନ ଅଧୀନରର ଜଲି୍ଲାରର ୨୦୧୬-
୧୭ ଓ ୨୦୧୭-୧୮ ଆଥ୍କି ବଷ୍ରର ଯଥ୍ାକ୍ରରମ ୬୬୬୪ ଓ ୩୯୦୬ 
ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ବୀମାକରଣ କରାଯାଇଅଛ ି।  

୪:  ଭ୍ରାମୟମାଣ ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସ୍ା ଦସବା : ଅନୁଗୁଳ ଜଲି୍ଲାର ୮ ରଗାଟ ି ବଲକରର 
ଭ୍ରାମୟମାଣ ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସ୍ା ୟୁନଟି କାଯ୍ୟ କରୁଛ।ି ଏହା ମାଧ୍ୟମରର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର 
ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସ୍ା ରସବା, ଟକିାକରଣ, ସରଚତନତା କାଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦ ିକରାଯାଉଛ।ି   

୫:  ଦରାଗ ନରିାକରଣ : ଜଲି୍ଲାରର ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ବଭିିନ୍ନ ସଂକ୍ରାମକ ରରାଗରୁ ରକ୍ଷା 
କରବିା ପାଇଁ ୨୦୧୮-୧୯, ୨୦୧୯-୨୦  ଓ ୨୦୨୦-୨୧  ବଷ୍ରର 
ଯଥ୍ାକ୍ରରମ ୧୨,୩୬,୬୧୭, ୧୨,୮୬,୧୮୦ ଓ ୧୨,୮୬,୭୦୦ ମାତ୍ରାର 
ପ୍ରତରିଷଧକ ଟକିା ପ୍ରାଣୀ ମ।ନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛ।ି  

୬ :  ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସ୍ା ଦସବା : ଜଲି୍ଲାରର ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ଚକିତି୍ସ୍ା ରସବା ରଯାଗାଇରଦବା 
ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ୨ ରଗାଟ ିପ୍ରାଣୀ ହାସପାତାଳ, ୧୪ ରଗାଟ ିପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସ୍ାଳୟ 
ଓ ୭୮ ରଗାଟ ିପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟକ ରକନ୍ଦ୍ର କାଯ୍ୟ କରୁଅଛ ି।  

୭:  ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଉର୍ତ୍ମ ରଗାପାଳନ ନମିରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିତାଲିମ ଦଆିଯାଉଅଛ ି। 



୮: ନୟିମିତ ବୟବଧାନରର ରଗା-ବନ୍ଧୟା ନରିାକରଣ ଚକିତି୍ସ୍ା ଶବିରି ମାଧ୍ୟମରର 

ଗାଈମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛ ି। 

ତା.08.09.2021 
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 1043 

ଦଜାରିମାନା କରାଯାଇଥିବା ଧମଧକଣ୍ଟାର ସଂଖ୍ୟା 
ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ: ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ି କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି 
କହରିବ କ-ି ରାଜୟରର ବଗିତ ତନି ି ବଷ୍ରର ରକରତାଟ ି ଧମ୍କଣ୍ଟ୍ାକୁ ମାପ ଓ ଓଜନରର 
ଠରକଇ ପାଇଁ ରକରତ ରଜାରମିାନା କରାଯାଇଛ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ                                                                             

ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 
 

 ବଗିତ ତନି ି ବଷ୍ରର ରାଜୟରର ୫୦୩ ରଗାଟ ି ଧମ୍କଣ୍ଟ୍ାରର ମାପ ଓ ଓଜନରର 
ଠରକଇ ପାଇଁ ରକଶ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଟ.୫୨,୭୯,୦୦୦ (ବାବନ ଲକ୍ଷ ଅଣାଅଶୀ ହଜାର 
ଟଙ୍କା) ରଜାରମିାନା ବାବଦକୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଅଛ ିI  

 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ସ୍ମାଟଧ  କ୍ଳାସରୁମ  ଓ ଇ-ଲାଇଦବ୍ରରୀ ସୁବଧିା ଥିବା ବେିୟାଳୟ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-1044- ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ି କହରିବ କ ି :-  ରେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାରର ରକଉଁ ରକଉଁ  ବଦିୟାଳୟକୁ ସ୍ମାଟ୍ 



କ୍ଳାସରୁମ ଓ ଇ-ଲାଇରବ୍ରରୀ ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛ,ି ତାହାର ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ 
କରରିବ କ ି ? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 ରେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାରର 182 ଟ ି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥ୍ମିକ  ଓ ୨୨ ରଗାଟ ି ମାଧ୍ୟମିକ 
ବଦିୟାଳୟକୁ  ସ୍ମାଟ ୍କ୍ଳାସରୁମ ଓ ୦୧ଟ ିଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟ (ରେଙ୍କାନାଳ ଉଚ୍ଚ 
ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟ, ରେଙ୍କାନାଳ) କୁ  ଇ-ଲାଇରବ୍ରରୀ ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ  କରବିାକୁ 
ଲକ୍ଷୟ ରଖ୍ାଯାଇଅଛ।ି ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ ପରଶିଷି୍ଟ ‘କ’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛ।ି 

(Annexures are available on the Library Table) 

ପ୍ରାଥମିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତକୁି ଋଣ ଓ ସହାୟତା 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୧୦୪୬ - ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ 

ପ୍ରଶ୍ନ 

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 
ଦଢଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାଦର  ଦକଦତଦଗାଟ ି   ପ୍ରାଥମିକ  ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ 

ସମବାୟ ସମିତ ିମାଧ୍ୟମଦର ଦକଦତ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଭୟଭୁକ୍ତ  ଦହାଇଛେ ି
,ଏହ ି  ସମିତମିାନଙୁ୍କ ବଗିତ ତନି ି ବଷଧଦର  ଦକଦତ ଋଣ ଓ ସହାୟତା 
ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଅଛ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 



 ରେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାରର ୩୪ ରଗାଟ ିପ୍ରାଥ୍ମିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତରିର 
୨୬୯୫ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଭୟଭୁକ୍ତ ରହାଇଛେ।ି ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୬ ରଗାଟ ି ପ୍ରାଥ୍ମିକ 
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତକୁି ଟ.୨.୦୦ ଲକ୍ଷ ହାରରର ଟ.୩୨.୦୦ ଲକ୍ଷ ଓ ୩ 
ରଗାଟକୁି ଟ.୧.୦୦ ଲକ୍ଷ ହାରରର ଟ.୩.୦୦ ଲକ୍ଷ ବଗିତ ତନି ିବଷ୍ରର ଆବର୍୍ତ୍ନ 
ପାଣ୍ଠ ିବାବଦକୁ  ସହାୟତା  ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛ ି। 
 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ABB ନଯିୁକି୍ତ ପାଇଁ ପେଦକ୍ଷପ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-1047- ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଧ ଚଦ୍ର ସବାଇଁ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ ି :-  ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର Belluguntha Block ରର  (ABBO) 
ABEO posting କରବିା ପାଇଁ  ସରକାରଙୁ୍କ ବଧିାୟକ ଅନୁରରାଧ ଜଣାଇଥିରଲ 
ମଧ୍ୟ ସରକାର posting କରନିାହଁାେ,ି ତୁରେ ABEO posting କରବିାକୁ 
ପଦରକ୍ଷପ ରନରବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର ରବଲଗୁଣ୍ଠା ବଲକରର ୩ଟ ିABEO Sanctioned Post 
ଅଛ।ି ତନମଧ୍ୟରୁ ଜରଣ ରରଗୁଲାର ABEO  ପଦବୀରର ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିବା ରବରଳ, 
େୀମତୀ ସୁଷମା ମଲ୍ଲିକଙୁ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ପ୍ରସାଦ ବଲକରୁ Deployment  ରର 
ରବଲଗୁଣ୍ଠା ବଲକରର କାଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରାଥ୍ମିକ ଶକି୍ଷା ନରିର୍ଦ୍୍ଶକଙ୍କ 



ଆରଦଶ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୨୪୮ ତା.୦୮.୦୭.୨୦୨୧ ରଖି୍ ଦବାରା ନରିୟାଜତି 
କରାଯାଇଅଛ।ି 

 ଖ୍ାଲିଥିବା ୨ଟ ିABEO  ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରବିା ନମିରେ ସରକାର ବହିତି 
କାଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛେ।ି 

ତା ୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 
ଚାଉଳ ବଣ୍ଟ୍ନରର ଅବୟବସ୍ଥା 

ଅଣତାରକା ବଧିାନ ସଭା ପ୍ରଶନ – ୧୦୪୮ 
େୀ ପୂର୍୍ଣ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇ ଁ, ମାନୟବର ବଧିାୟକ 

ପ୍ରଶ୍ନ 

ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ ି:- ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର 
Sorada Block ରର ଖ୍ାଦୟ ବଣ୍ଟ୍ନ ପାଇଁ  ପ୍ରତ ିପଞ୍ଚାୟତ L2 ରକାଟାରର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟ୍ନ 
ଠକି ଭାବରର କରାଯାଇନାହିଁ ଏହା CSO ତଦେ କର ିଜଣାଇରବ କ?ି 

େୀ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ, 
ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 

ଉତ୍ତର 
   ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର ରସାରଡା ବଲକରର L-2 ପରବିହନ ଠକିାଦାର ମାଧ୍ୟମରର 
ଖ୍ାଦୟ ଶସୟ ସରକାରୀ ସୁଲଭ ମଲୂୟ ରଦାକାନ (FPS) ଗୁଡକୁି ରଯାଗାଣ କରାଯାଏ  । ଏହ ି
ବଣ୍ଟ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରର ରକୌଣସ ି ଅନୟିମିତତା ଘଟଥିିବା ଅଭିରଯାଗ ଅଦୟାବଧି ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତଗତ 
ରହାଇ ନାହିଁ  । ଏ ସମ୍ପକ୍ରର ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଭାବରର  ରକୌଣସ ିଅଭିରଯାଗ ହସ୍ତଗତ ରହରଲ CSO 
ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦେ କରାଯିବ । 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 
 

ନୂତନ ରାସନ କାଡଭ ପ୍ରଦାନ  



 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୧୦୪୯ : ଶ୍ରୀ ପରୂ୍ଣ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵାଇ ଁ  : ଖାଦୟ ର ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲୟାଣ 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିରବକି :-  ଗଜାମ ଜିଲ୍ଲାର Sorada Block ବର ନୂେନ ରାସନ କାଡଷ କରିୋ 

ପାଇ ଁସରକାର ପେବେପ ବନବେ କି ଏେଂ ସରକାର ରାସନ କାଡଷ ନୂେନ ପାଇ ଁବକଉ ଁେିଜ୍ଞପି୍ତ ଜାରି 

କରିଛନି୍ତ, ୋର ଏକ େିେରଣୀ ବେବେ କି ? 

 
 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

ଗଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବସାବରାଡା ବ୍ ଲକବର ଜାେୀୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ଆଇନ ଅନୁସାବର 

୧,୧୬,୨୭୦ ଜଣ ବଯାଗୟ ହିୋଧକିାରୀଙୁ୍କ ସାମିଲ କରାଯାଇର୍ଥେିା ବେବଳ ରାଜୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ 

ବଯାଜନାବର ୧୦,୧୦୬ ଜଣ ବଯାଗୟ ହିୋଧକିାରୀ ଉପକୃେ ବହଉଛନି୍ତ।  

ଖ୍ାଦଯ ସୁରକ୍ଷା ରଯାଜନାରର ରକ୍ଷତ୍ର ଅଧିକାରୀ ମାରନ ନଦି୍ଧ୍ାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦେ 

କର ିରଯାଗୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଆରବଦନକାରୀଙୁ୍କ ସାମିଲ କରଥି୍ାେ।ି ଏହ ିରଯାଜନାରୁ ବଞ୍ଚତି ରକୌଣସି ରଯାଗୟ ବୟକି୍ତ ଅଥ୍ବା 

ପରବିାର କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ଲାର ବଲକ ଓ ରପୌରାଞ୍ଚଳରର ରଖ୍ାଲାଯାଇଥିବା ରରସନ କାଡ ୍ପରିଚାଳନା (RCMS) ରକନ୍ଦ୍ର 

ଅଥ୍ବା ଏହ ିବଭିାଗ ରୱବସାଇଟ www.foododisha.in କମିବା http://food.odisha.gov.in ରର 

ଅନଲାଇନ ଆରବଦନ କରଲ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦି୍ଧ୍ାରତି ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦେ କରାଯାଇ ରଯାଗୟ 

ବରିବଚତି ଆରବଦନକାରୀଙୁ୍କ ଅେଭୁ୍କ୍ତ କରାଯିବା ନମିରେ ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ିଓ ଏହା ଏକ ନରିେର ପ୍ରକ୍ରିୟା।  

ସମବାୟ ସମିତକୁି ସାର ଦଯାଗାଣ 
 

UDAQ No.1050                                               
Date: 08.09. 2021 
 
ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇ ଁ: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି:  –  ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର Sorada 
A/C ଥିବା ସମସ୍ତ ସମବାୟ ସମିତକୁି ରାଜୟ ସରକାର ଦକଦତ ସାର ଦେଇଛେ ି ତାର ଏକ 
ତାଲିକା ଦେଦବ କ ି?     
 

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


       ଉତ୍ତର 
                                                                              
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ  
                                                                                     

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 

 ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର ଦସାରଡା ନବିଧାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅେଗଧତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମକି କୃଷ ି ଦସବା 

ସମବାୟ ସମିତ ି ଗୁଡକୁି ମାକଧଦଫଡ ଓଡଶି୍ା ଦ୍ୱାରା ଚଳତି ଖ୍ରିଫ କୃଷି ଋତୁଦର ତା 

୩୧.୦୮.୨୦୨୧ ରିଖ୍ ସୁର୍ଦ୍ା ୬୯୮. ୪୯୦ ଦମଟ୍ରକି ଟନ ୟୁରିଆ ସାର , ୨୦ ଦମଟ୍ରକି ଟନ 

ପଟାସ ସାର , ୧୬୦ ଦମଟ୍ରକି ଟନ ଡ.ିଏ.ପି ସାର ଏବଂ ୧୦୦.୫୦୦ ଦମଟ୍ରକି ଟନ ଅନୟାନୟ 

କଦମ୍ପଲକ୍ସ ଓ ଦଜୈବକି ସାର ଦମାଟ ୯୭୮.୯୯୦ ଦମଟ୍ରକି ଟନ ସାର ଦଯାଗାଇ େଆିଯାଇଅଛ ି। 

ଏହାର ବଶି୍େ ବବିରଣୀ ‘ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ କ ‘ ଦର  ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । 
୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ନୟାଗଡ ଜଲି୍ଲାଦର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ପନପିରିବା ଚାଷ ପାଇ ଁଦପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ   
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ୧୦୫୧ :- ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବକ ି:  ନୟାଗଡ ଜଲି୍ଲାରର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ପନପିରବିା ଚାଷ ପାଇଁ 
ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହତି କରବିାକୁ ସରକାର କ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରଛିେ ି ଏବଂ ଜଲି୍ଲାରର 
ଉଦୟାନ କୃଷରି ବକିାଶ ପାଇଁ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହତି କରବିାକୁ ବଗିତ ତନି ି
ବଷ୍ରର କ ିକ ିପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ିପ୍ରକାଶ କରରିବ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  



  ନୟାଗଡ ଜଲି୍ଲାରର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ପନପିରବିା ଚାଷ ପାଇଁ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହତି କରବିାକୁ 
ଉଦୟାନକୃଷି ନରିର୍ଦ୍୍ଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନଆିଯାଉଥିବା ବଭିିନ୍ନ ରଯାଜନା ଗୁଡକିର ବବିରଣୀ ନମିନରର 
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା I  
 

• ଶଙ୍କର କସିମ ପନପିରବିା ଚାଷ କରବିା ପାଇଁ ରହକଟର ପ୍ରତ ି ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର  
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛ ିI 

• ପନପିରବିା ଚାଷରର ଜଳର ସୁପରଚିାଳନା ପାଇଁ ଅଣୁ ଜଳରସଚନ ବୟବସ୍ଥାରର ୪୫-
୫୫ ପ୍ରତଶିତ  ରହିାତ ିପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ ିI 

• ରସହପିର ି ପନପିରବିାର ଉତ୍ପାଦକିତା ବୃଦ୍ଧ ି ତଥ୍ା ପ୍ରତକୂିଳ ପରରିବଶରର ପନପିରବିା 
ଉତ୍ପାଦନ  କରବିା ପାଇଁ ସବୁଜ ଗୃହ ଓ ଛାୟା ଗୃହ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଓ ଚାଷ ପାଇଁ 
ଶତକଡା ୫୦ ଭାଗ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ ିI 

• ପନପିରବିାର ରରାଗରପାକ ତଥ୍ା ଖ୍ାଦୟ ସାରର ସମନ୍ନତି ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ରହକଟର 
ପ୍ରତ ି୧୨୦୦ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ିI  

 

 

 ରସହପିର ି ନୟାଗଡ ଜଲି୍ଲାରର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ବଗିତ ୩ ବଷ୍ରର ଫଳ ଚାଷ ନମିରେ 
ଉଦୟାନକୃଷି ନରିର୍ଦ୍୍ଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଉଦୟାନ କୃଷି ମିଶନ ରଯାଜନା ଓ ରାଜୟ ରଯାଜନାରର 
ଫସଲ ଭିର୍ତ୍ରିର ରହକଟର  ପ୍ରତ ିସହାୟତାର ବବିରଣୀ ନମିନରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା I 

 ଆମବ ଚାଷ   : ୧୨,୭୫୦ ଟଙ୍କା  
 ଅମତୃଭଣ୍ଡା ଚାଷ  : ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା  
 କଦଳୀ ଚାଷ   : ୪୦, ୯୮୫ ଟଙ୍କା  
 ପିଜୁଳ ିଚାଷ   : ୧୯,୧୭୦ ଟଙ୍କା  
 ଡାଳମିବ ଚାଷ  : ୨୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା  
 ରଲମବୁ ଚାଷ   : ୨୦,୦୦୪ ଟଙ୍କା  
 କାଜୁ ଚାଷ   : ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା   

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ନୟାଗଡଦର ଥିବା ଶ୍ୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସଂଖ୍ୟା    

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ୧୦୫୨ :- ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ : କୃଷି ଓ କୃଷକ 
ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବକ ି :  ନୟାଗଡ ଜଲି୍ଲାରର ରକରତାଟ ି



ସରକାରୀ ଏବଂ ରବସରକାରୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛ,ି ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ରଣପୁର ନବି୍ାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀରର ରକରତାଟ ିଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛ,ି ରାଜୟରର ନୂତନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନ 
ପାଇଁ ସରକାର କ ି କ ି ପଦରକ୍ଷପମାନ ଗ୍ରହଣ କରଛିେ ି ଓ ରଣପୁର ନବି୍ାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀରର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରଯାଜନା କଣ କହରିବ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

 ନୟାଗଡ ଜଲି୍ଲାରର ବର୍ତ୍୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା ରକୌଣସି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ । ରାଜୟ 
ଉଦୟାନକୃଷି ନରିର୍ଦ୍୍ଶାଳୟ ତରଫରୁ ଫଳ, ପନପିରବିା ଓ ଅନୟ କୃଷିଭିର୍ତ୍କି ଫସଲର 
ଉତ୍ପାଦତି ଦ୍ରବୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ରବସରକାରୀ ସ୍ତରରର ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତଷି୍ଠା 

ନମିରେ ଉରଦୟାଗୀମାନଙୁ୍କ ରପ୍ରାତ୍ସ୍।ହନ ଦଆିଯାଉଅଛ ି l ଏହ ିଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ 
ରାଜୟର ସାଧାରଣ ଅଂଚଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୫୫%  ବା ସବ୍ାଧିକ ୨୨୦.୦୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 
ଅନୁସୂଚତି ଅଂଚଳ ପାଇଁ ୭୦ %  ବା ସବ୍ାଧିକ୨୮୦.୦୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିାତ ି ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଉଅଛ ିl 
 ଏତଦବୟତୀତ ଉରଦୟାଗୀମାନଙୁ୍କ କାଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ  ୩ ବଷ୍ ଯଥ୍ା 
୨୦୨୧-୨୨, ୨୦୨୨-୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୩-୨୪ ପଯ୍ୟେ ୫୦ % ହାରରର ବଦୁିୟତ ଶୁଳ୍କ 
ଉପରର ରହିାତ ିପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛ ି।  

ରସହପିର ି ରଣପୁର ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରକୌଣସ ି ଆଗ୍ରହୀ ଉରଦୟାଗୀଙ୍କଠାରୁ 
ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବିା ପାଇଁ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିରଲ ସଂଭା ୟତା  (Feasibility)  
ଏବଂ ସାଧନରଯାଗୟତା (viability) କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ିଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିର୍ତ୍ରିର ପଦରକ୍ଷପ 
ନଆିଯିବ l 

ପଟଆିଦର ଏକ ମଣି୍ଡ ସବ୍ ଦସଣ୍ଟର ଦଖ୍ାଲିବା ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତାବ 

UDAQ NO.1053             DATE: 
08.09.2021 



ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ :- ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଦିବ କ ି :- ନୟାଗଡ଼ ଜଲି୍ଲାର ରଣପୁର 

ନବିଧାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରଣପୁର ବଲକ୍ ଅେଗଧତ ପଟଆି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ କେମଦଝାଲା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 3000 ଧାନ 

ଚାଷୀ ଦସମାନଙ୍କ ଧାନକୁ ବକି୍ରି କରିବା ପାଇ ଁ 5 କ.ିମ.ି େୂର ଦକଦରଣ୍ଡାଟାଙ୍ଗୀ ମଣି୍ଡ ପଯଧୟେ ଦନଇଥାେ ି

ଯାହାକ ି ଦସମାନଙ୍କ ପଦକ୍ଷ କଷ୍ଟକର ଓ ଅସୁବଧିାଜନକ, ଏଣୁ ପଟଆିଠାଦର ଏକ ମଣି୍ଡ ସବ୍ ଦସଣ୍ଟର 

ଦଖ୍ାଲିବା ପାଇଁ ନଦିଦଧଶ୍ ଦେଦବ କ ି? 

ଉର୍ତ୍ର 
 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ  
ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଖ୍ାେୟ ଓ ସଂଗ୍ରହଣ ନୀତ ି ଅନୁଯାୟୀ  ନୂତନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଦକନ୍ଦ୍ର 

ଦଖ୍ାଲାଯିବା ସମବନ୍ଧୀୟ ନଷି୍ପତି୍ତ ଦନବା ସମୃ୍ପକ୍ତ ଜଲି୍ଲାର 
DistrictLevelProcurementCommittee ର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଦଟ । ଏଣୁ 

ରଣପୁର ବଲକ୍ ଅେଗଧତ ପଟଆିଠାଦର ଏକ ମଣି୍ଡ ସବ୍ ଦସଣ୍ଟର ଦଖ୍ାଲିବା ସମବନ୍ଧଦର 

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନଷି୍ପତି୍ତ ନୟାଗଡ଼ ଜଲି୍ଲାର 
DistrictLevelProcurementCommitteeଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦହବା ପଦର ପରବତ୍ତଧୀ 
ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଯଧୟାନୁଷ୍ଠାନ  ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । 
 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ଶ୍କି୍ଷକ ନଯୁିକି୍ତ ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 



UD- 1054- ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ ି:- ନୟାଗଡ ଜଲି୍ଲାରର ରକରତାଟ ିବଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ୍ ସ୍କଲୁ 
ଅଛ,ି ରସଥିରୁ Teacher Retired ରହବା ପରର ରକରତାଟ ିବଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ୍ 
ସ୍କଲୁରର ଶକି୍ଷକ ପଦବୀ ଖ୍ାଲି ପଡଛି ି ତାହାର ବଲକୱାରୀ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ 
କରରିବ କ,ିଖ୍ାଲି ପଡଥିିବା ବଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ୍ ସ୍କଲୁମାନଙ୍କରର ଶକି୍ଷକ ନଯୁିକି୍ତ କରବିା 
ପାଇ ଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରର ତୁରେ ବୟବସ୍ଥା କରରିବ କ,ିଦୀଘ୍ ବଷ ୍ ଧର ି
ରଗାଟଏି ସ୍କଲୁରର ଶକି୍ଷକତା କରଥିିବା ବଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ୍ ସ୍କଲୁର ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି
ବଦଳ ିନୟିମ ଲାଗ ୁକରବିାକୁ ସରକାର ନରିର୍ଦ୍୍ଶ ରଦରବ କ ି ? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 ନୟାଗଡ  ଜଲି୍ଲାରର ୧୬ ରଗାଟ ି ବଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ 
ବଦିୟାଳୟ ଅଛ।ି ତନମଧ୍ୟରୁ ୪ ରଗାଟ ି  ବଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ  ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ 
ବଦିୟାଳୟ ରର ଶକି୍ଷକ ପଦବୀ ଖ୍ାଲିଅଛ।ି ଏହାର ଏକ ବଲକୱାରୀ ବବିରଣୀ 
ପରିଶ୍ଷି୍ଟ ‘କ’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଅଛ।ି ଖ୍ାଲି ପଦବୀ  ପୂରଣ ନମିରେ 
ନୟିମାନୁଯାଇ ଆବଶୟକୀୟ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ୍  ପ୍ରାପ୍ତ 
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟର ଶକି୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି ବଦଳ ି ନୟିମ ଲାଗ ୁ
କରାଯାଇ ନାହିଁ।  

(Annexures are available on the Library Table) 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 



Fee ଆୋୟ ସମ୍ପକଧଦର 
ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-1056- ଶ୍ରୀ ୋସରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ ି :- U.D.  ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା 1569 Dtd.26.02.2020 U.D. ପ୍ରଶନ 
ସଂଖ୍ୟା  736 dtd. 24.02.2021 ରଖି୍ ଉର୍ତ୍ର ପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର Sai Sruti 
Residential College & Droupadi Residential College ଆଦ ି
ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କଠାରୁ ରସମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ (+2) ପୋ ପାଇ ଁ ବଷ୍କୁ 
ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରନବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରର Fee ବାବଦକୁ ହଜାର 700 ଟଙ୍କା 
Covid-19 ସମୟରର ଆଦାୟ କରଥିିବା ସମବନ୍ଧରର Department ତରଫରୁ 
inquiry କରାଇବା ପାଇଁ ମାନୟବର ସରକାରଙ୍କଠାରର committee ମାଧ୍ୟମରର 
ତୁରେ କରାଇରବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
  Sai Sruti Residential College & Droupadi 
Residential College ଆଦ ିଅଭିଭାବକମାନଙ୍କଠାରୁ ରସମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ 
ପାଠ (+2) ପୋ ପାଇଁ ବଷ୍କୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରନବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରର 
Fee ବାବଦକୁ ହଜାର 700 ଟଙ୍କା Covid-19 ସମୟରର ଆଦାୟ କରୁଥିବା 
ରକୌଣସ ିଅଭିରଯାଗ ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗରର ହସ୍ତଗତ ରହାଇନାହିଁ। କେୁି 
ମାନୟବର ବଧିାୟକ େୀ ଦାସରଥ୍ୀ ଗମାଙ୍ଗ ଙ୍କ ଏହ ିବଧିାନ ସଭା ପ୍ରଶନ ଓ ହସ୍ତଗତ 
ରହଲାପରର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ନରିର୍ଦ୍ଶ୍ାଳୟ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୯୬୨୫ ତା. 
୦୧.୦୯.୨୦୨୧ ଦବାରା DEO, Rayagada ଙୁ୍କ Sai Sruti Residential 
College ଏବଂ Droupadi Residential College  ମାନଙ୍କର fee 



collection ଉପରର  enquiry କରବିା ପାଇଁ ନରିର୍ଦ୍୍ଶ ଦଆିଯାଇଅଛ।ି ଏହ ି
enquiry report ହସ୍ତଗତ ରହଲାପରର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 

ଦେୈବ େୁବପିାକଦର ମୃତୁୟବରଣ କରିଥିବା ଚାଷୀଙୁ୍କ ସହାୟତା 

UDAQ No.   1057                                                                                       Date: 08.09.2021 

ଶ୍ରୀ ୋସରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହରିବ କ ି :-(କ)ବଭିିନ୍ନ ରଦୈବ 
ଦୁବପିାକରର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରଯଉଁ କ୍ଷତ ି ରହଉଛ ି ରସଥିପାଇଁ ରକଉଁ ଆଧାରରର 
ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଶସୟ ବୀମା ରକରତ ଟଙ୍କା ରଲଖ୍ାଏଁ ରଦବାକୁ ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ିଏବଂ 2018-
19, 2019-20 ଓ 2020-21 ବଷ୍ରର ରକଉଁ ରକଉଁ ପ୍ରକାର ରଦୈବ ଦୁବପିାକରର 
ରମାହନା ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ଚାଷୀମାରନ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ରହାଇଛେ ିଏବଂ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଶସୟ 
ବୀମା ବାବଦକୁ ରକରତ ଟଙ୍କା ରଲଖ୍ାଏଁ ପାଇଛେ ିଓ ପାଇବାକୁ ଅଛ ି , ତାହାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ ୍
ବବିରଣୀ ଗ୍ରାମୟ ଓ ବଲକୱାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିରବ କ ି, (ଖ୍) ଉତ୍ପାଦତି ଫଳ, ଫୁଲରୁ ଜାମ, ରଜଲି 
, ଜୁସ, ରତୈଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ିଆଥ୍କି ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ କ ିକ ିସୁବଧିା ସୁରଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରାଯାଇଛ,ି 
ଯଦ ି ସୁବଧିା ସୁରଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରାଯାଇଥ୍ାଏ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସଂଘ ଓ ରବକାର 
ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ସାମିଲ କରାଯିବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ 

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଋତୁ ରଶଷରର ଶସୟକାଟ ଭିର୍ତ୍କି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତପିୂରଣ ବୟତୀତ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ରଯାଜନାରର ବଭିିନ୍ନ ରଦୈବ ଦୁବପିାକରର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରଯଉଁ 
କ୍ଷତ ିରହଉଛ ିରସଥିପାଇଁ ନମିନଲିଖିତ ପରସିି୍ଥତରିର ବୀମା କ୍ଷତପିୂରଣ ରଦବାର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି

୧) ବୁଣା ବା ରୁଆ ରହାଇ ନ ପାରବିା କ୍ଷତ ି– 

ବୀମିତ ରାଶରି ୨୫% କ୍ଷତପିୂରଣ ମିଳଥି୍ାଏ ଏବଂ ବୀମା ପଲିସ ିସମାପ୍ତ ରହାଇଯାଇଥ୍ାଏ ।  

୨) ମଧ୍ୟବର୍ତ୍୍ୀ କାଳୀନ ଫସଲ କ୍ଷତ ି– 



କ୍ଷତ ିରାଶରି ୨୫% ତୁରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ୍ାଏ ଏବଂ ବାକ ିରାଶ ିଶସୟ କାଟ ପରୀକ୍ଷଣ 

ପରର ମିଳଥି୍ାଏ । 

୩) କ୍ଷତି ଫସଲ କାଳୀନ ଆପଦ ସ୍ଥାନୀୟ  

ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଚାଷୀ କମିବା ନଦି୍ଧିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରର ପ୍ରାକୃତକି ଦୁବପିାକ ରଯାଗଁୁ ଫସଲ କ୍ଷତ ି ରହାଇଥିରଲ 

୭୨ ଘଣ୍ଟ୍ା ମଧ୍ୟରର ଚାଷିମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଥ୍ମିକ କ୍ଷତ ି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ପଡଥି୍ାଏ । 

ଏହାପରର  କ୍ଷୟକ୍ଷତରି ଆକଳନ କରାଯାଇ କ୍ଷତପିୂରଣ ମିଳଥି୍ାଏ ।   

୪) କ୍ଷତି ପରବର୍ତ୍୍ୀ ଅମଳ  

ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଚାଷୀ କମିବା ନଦି୍ଧିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରର ପ୍ରାକୃତକି ଦୁବପିାକ ରଯାଗଁୁ ଜମିରର ଫସଲ କାଟ ରହାଇ 

ରଛାଟ ରଛାଟ ବଡିା ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରର ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଥିବା ରବରଳ  ଫସଲ କ୍ଷତ ିରହାଇଥିରଲ 

୭୨ ଘଣ୍ଟ୍ା ମଧ୍ୟରର ଚାଷିମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଥ୍ମିକ କ୍ଷତ ି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ପଡଥି୍ାଏ । 
ଏହାପରର  କ୍ଷୟକ୍ଷତରି ଆକଳନ କରାଯାଇ କ୍ଷତପିୂରଣ ମିଳଥି୍ାଏ ।  

ଶସୟକାଟ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଧାରରର ଫସଲ କ୍ଷତ ିପୂରଣ – 

ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରର ନମୂନା ରକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କରର ଶସୟକାଟ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଧାରରର  କ୍ଷତରି 

ପରମିାଣ ପ୍ରତ ି ବଜି୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥ୍ାଏ। ଏକ ବୀମା ଏକକର 

ଶସୟକାଟ ପରୀକ୍ଷଣ ଭିର୍ତ୍କି ପ୍ରକୃତ ଅମଳ (AY) ଉକ୍ତ ବୀମା ଏକକକର ଧାଯ୍ୟ ଅମଳ 

(TY) ଠାରୁ କମ ରହାଇଥିରଲ ରସ ବୀମା ଏକକର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ କ୍ଷତପିୂରଣ ପାଇଥ୍ାେ ି।  

ରମାହନା ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ୨୦୧୮-୧୯ ମସହିାରର ଶସୟ କାଟ ପରୀକ୍ଷଣ ଭିର୍ତ୍କି 

କ୍ଷତପିୂରଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍୍ୀ କାଳୀନ ଫସଲ କ୍ଷତଜିନତି କ୍ଷତପିୂରଣ ବାବଦରର ୨୩୧.୫୮  

ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମାରାଶି ପ୍ରଦାନ କରଯାଇଥିଲା। ରସହପିର ି୨୦୧୯-୨୦ ବଷ୍ରର ୦.୬୮ 

ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମାରାଶ ିଶସୟ କାଟ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଧାରରର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି।  

2018-19, 2019-20 ଓ 2020-21 ବଷ୍ରର ରମାହନା ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର 
ଫସଲ ବୀମା ବାବଦକୁ ରକରତ ଟଙ୍କା ରଲଖ୍ାଏଁ ପାଇଛେ ିତାହାର ଏକ ବଲକୱାରୀ ବବିରଣୀ 
ପରଶିଷି୍ଟ ‘କ’ ରର ଓ ଖ୍ରଫି 2018 ରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍୍ୀ କାଳୀନ ଆପଦଜନତି କ୍ଷତ ିବାବଦରର 



ରକରତ ଟଙ୍କା ପାଇଛେ ି ତାହାର ପଞ୍ଚାୟତ ୱାରୀ ବବିରଣୀ ପରଶିଷି୍ଟ “ଖ୍ ”   ରର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା ।  

 

ଖ୍) ଫଳ,ଫୁଲରୁ ଜାମ, ରଜଲି , ଜୁସ, ରତୈଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରି ଆଥ୍କି ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ ଜାତୀୟ 

ଉଦୟାନକୃଷି ମିଶନ ରଯାଜନାରର ସହାୟତାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ି। ଏଥିପାଇଁ ଇଚୁ୍ଛକ ବୟକି୍ତବରିଶଷ  

ନକିଟସ୍ଥ ଉଦୟାନ ଅଧିକାରୀ ବା ଅଫିସରର ରଯାଗାରଯାଗ କର ିଆରବଦନ କରପିାରରିବ । 

ନୂତନ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ନମିରେ ସବ୍ାଧିକ ୧,00,000 ଟଙ୍କା ପଯ୍ୟେ ସହାୟତା ରାଶ ି

ଥିବାରବରଳ ପୁରାତନ ଉପକରଣର  ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନମିରେ ସବ୍ାଧିକ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର 

ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ି। ଉତ୍ପାଦତି ଫଳ,ଫୁଲରୁ ଜାମ, ରଜଲି , ଜୁସ, ରତୈଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ିଆଥ୍କି ଉନ୍ନତ ି

ପାଇଁ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସଂଘ ଓ ରବକାର ଯୁବକ ମାନଙୁ୍କ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରବି । 
ତା.8-9-2021 

ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପକ୍ରର 
ଅଣତାରକା ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା-1058 

େୀ ଦାସରଥି ଗମାଙ୍ଗ, ବଧିାୟକ 
 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

 ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ:ି- ରମାହନା ନବ୍ିାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସରମତ 

ରାଜୟର ରକଉଁ ରକଉଁ ଜଲି୍ଲାର Minimum average Yield Hector ପିଛା ରକରତ ସରକାର ଧାଯ୍ୟ 
କରଛିେ,ି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ରଗାଟଏି hectorରର ଅଧିକ ପରମିାଣର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ରହଉଥିବାରୁ ରସହ ିଅଧିକ 

ପରମିାଣର ଧାନ ଚାଷୀ କପିର ିବକିବି ରସ ସମ୍ପକ୍ରର କ ିପ୍ରକାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ ିଓ ଗଜପତ ିଜଲି୍ଲା ଅଧିନସ୍ତ 

ରମାହନା ନବ୍ିାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ରାଜୟର ରକଉଁ ରକଉଁ ଜଲି୍ଲାରର ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ରଗାଟଏି hector ପ୍ରତ ିରକରତ 

ରକରତ ପରମିାଣର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିରହାଇଚ ିରସ ସମ୍ପକତି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରରିବ କ?ି 
 

େୀ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 



 ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷ୍ 2020-21ର ଖ୍ରଫି ଋତୁ ପାଇଁ ପଞି୍ଜକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ ଉରର୍ଦ୍ଶୟରର 

ଧାନର ଅମଳ ହାର ଜଳ ରସଚତି ଜମି ପାଇ ଁଏକର ପ୍ରତ ି19 କି୍ୱଣ୍ଟ୍ାଲ ଓ ଅଣ ଜଳ ରସଚତି ଜମି ପାଇ ଁଏକର ପ୍ରତ ି

13 କ୍ୱିଣ୍ଟ୍ାଲ ହାରରର ନଦି୍ଧ୍ାରଣ କରାଯାଇଥିଲା l ଏହ ିଅମଳ ହାର ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲା ପାଇ ଁପ୍ରଯୁଜୟ ଥିଲା l 
 ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷ୍ 2021-22ରର ଖ୍ରଫି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧାନର ଅମଳ ହାର କୃଷି ବଭିାଗରୁ ଆଗୁଆ 

ଆକଳନ ବାବଦ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇ ନଦି୍ଧ୍ାରଣ କରାଯିବ l ଏହା ଚଳତି ଅରକଟାବର ରଶଷ ସପ୍ତାହରର 

କରାଯିବାର ରଯାଜନା ରହଛି ିl ଆଗାମୀ ଖ୍ରଫି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନରଭମବର ମାସରର ଆରମ୍ଭ ରହବ l 
ବରଗଡ ଚନିକିଳକୁ ପୁନଃ କାଯଧୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପେଦକ୍ଷପ  

 
UDAQ No.1059                                          
Date: 08.09. 2021 
 
ଶ୍ରୀ ଦେଦବଶ୍ ଆଚାଯଧୟ : ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଦିବ କ ି :- ବନ୍ଦ ପଡଥିିବା 
ବରଗଡ ସମବାୟ ଚନିକିଳକୁ ପୁନଃ କାଯଧୟକ୍ଷମ କରିବା ସକାଦଶ୍ ଏକ ଉର୍ଚ୍ସ୍ତରୀୟ 
ମିଟଙି୍ଗଦର ଆଦଲାଚନା ଏହାର ଏକ ଟମି ଉକ୍ତ ମିଲ ପରିେଶ୍ଧନ କରବିା ସକାଦଶ୍ ରାଜୟ 
ସରକାର ନଷି୍ପତି୍ତ ଦନଇଥିଦଲ ସୁର୍ଦ୍ା ଦକଉ ଁ କାରଣ ପାଇ ଁ ରାଜୟ ସରକାର ଏହ ି ମିଲର 
ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର ପାଇ ଁପେଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାେ ି?  
 
     ଉତ୍ତର 
                                                                              
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ  
                                                                                      

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 
ଉତ୍ତର:- ମାନୟବର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଦର ଗତ ୨୯ .୦୧.୨୦୨୦ ଦର 
ଦହାଇଥିବା ଉର୍ଚ୍ସ୍ତରୀୟ ମିଟଙି୍ଗଦର ନଆିଯାଇଥିବା ନଷି୍ପତି୍ତ ଅନୁଯାୟୀ National Sugar 
Institute , Kanpur କୁ ବରଗଡ ସମବାୟ ଚନିକିଳ ପରିେଶ୍ଧନ କରି ଏହାର 



feasibility ଏବଂ economic viability ସମବନ୍ଧୀୟ ଏକ ରଦିପାଟଧ ପ୍ରୋନ କରିବାକୁ 
ଅନୁଦରାଧ କରାଯାଇଥିଲା । 
  ଚଳତି କଦରାନା ମହାମାରୀ ସମ୍ପକତି କଟକଣା ଦଯାଗୁଁ ସମୃ୍ପକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାମୟିକ 
ଭାଦବ ଦକ୍ଷତ୍ର ପରିେଶ୍ଧନ କରିବାର ଦଯାଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଦଲ । ବତ୍ତଧମାନ କଟକଣା 
ଦକାହଳ ଦହାଇଥିବାରୁ ତେନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ଚନି ିଗଦବଷଣା ସଂସ୍ଥା (NSI) କାନପୁରର 
ଗଦବଷକମାଦନ ୧୬.୦୮.୨୦୨୧ ଓ ୧୭.୦୮.୨୦୨୧ ଦର କାରଖ୍ାନା ପରିେଶ୍ଧନ 
କରିଛେ ି । ଏହାର ସବଦିଶ୍ଷ Project Report ହସ୍ତଗତ ଦହଲାପଦର ଆବଶ୍ୟକ 
କାଯଧୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 

Cold Storage ନମିଧାଣ 

 

UDAQ No.1060                                             
Date: 08.09. 2021 
 
ଶ୍ରୀ ଦେଦବଶ୍ ଆଚାଯଧୟ : ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଦିବ କ ି :  –  ବରଗଡ R.M.C 
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବତି Cold Storage ନମିଧାଣ ସକାଦଶ୍ ସରକାରଙ୍କ ଦଯାଜନା ରହଅିଛ ିକ ିଏହା 
ଦକଦବସୁର୍ଦ୍ା ନମିଧାଣ ଦହବ ଦକଦତ M.T କ୍ଷମତା ବଶି୍ଷି୍ଟ ଦହବ ଏବଂ ଦକଦତ ଅଥଧ ବୟୟ 
କରାଯିବ ?     
 
          ଉତ୍ତର 
                                                                              
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ  
                                                                                      

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 



 ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ବଭିାଗ ଦ୍ୱାରା ଆଥକି ରିହାତ ି
ସହାୟତାଦର ୫୦୦୦ ଦମଟ୍ରକି ଟନ କ୍ଷମତା ବଶି୍ଷି୍ଟ ଶ୍ୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବରଗଡ ନୟିନ୍ତ୍ରତି 
ବଜାର କମିଟ ିର ନୟିନ୍ତ୍ରଣାଧିନ କୃଷକ ବଜାର ପରିସର ମଧ୍ୟଦର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତାବ 
ଥିଲା । ପରବତ୍ତଧୀ ସମୟଦର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ବଭିାଗ ନଦିର୍ଦ୍ଧଶ୍କ୍ରଦମ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ରିହାତ ିରାଶ୍ ିଉକ୍ତ ବଭିାଗକୁ ଦଫରସ୍ତ କରାଯାଇଅଛ ି।  

 
ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 

ସରକାରୀ ଜମି ପାଇଁ ଥିବା ସ୍କଲୁମାନଙ୍କ ତାଲିକା 
ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-1061- ମହମ୍ମେ ଦମାକମି୍  : ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହରିବ କ ି :- ସରକାରୀ ଜମି ଦଆିଯାଥିବା ସ୍କଲୁମାନଙ୍କ ତାଲିକା ସହ ରକରତ ଜମି 
ଦଆିଯାଇଛ ି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରରିବ କ,ି ସରକାରୀ  ଜମି ରନଇ ମଧ୍ୟ ୨୫%  ଫି୍ର 
ପରେଇବାକୁ ରାଜ ିନଥିବା ସ୍କଲୁମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରରିବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 ରାଜୟରର ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ରବସରକାରୀ ସ୍କଲୁ ମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ଦଆିଯାଇଥିବା 
ସରକାରୀ  ଜମିର ବବିରଣୀ  ଏଥିରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଅଛ ି। 

 RTE Act,2009  ଅନୁସାରର  ୨୫% ପିଲାଙୁ୍କ free education  
ରଦବା ପାଇଁ  ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବଭିାଗଙ୍କ  ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା -୯୩୧୭  
ତା.୧୯.୦୯.୨୦୧୬ ରର ନରିର୍ଦ୍୍ଶ ଦଆିଯାଇଅଛ।ି 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 



 

PDS ହିତାଧକିାରୀଙ୍କ ତାଲିକା 
 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୧୦୬୨ : ମହମ୍ମଦ ରମାକିମ ୍: ଖାଦୟ ର ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିରବକି :-  କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତଷଗେ ବକବେ PDS ହିୋଧକିାରୀ ଅଛନି୍ତ 

ଏହାର ଏକ ୱାଡଷୱାରୀ େର୍ଥୟ ବେବେ କ,ି ୨୦୧୯ ଫନି ଓ ବକାଭିଡ଼ ବର ବକବେ ହିୋଧକିାରୀଙୁ୍କ ବକବେ 

ଆର୍ଥକି ରାଶ ିସହାୟୋ େିଆଯାଇଛି ? 

 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳବର ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ବଯାଜନା ଗଡୁିକବର ୭୫,୦୩୬ 

ବଗାଟି ପରିୋର ସାମିଲ ଅଛନି୍ତ। ଏହାର ଏକ ୱାଡଷ-ୱାରୀ େର୍ଥୟ ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ପ୍ରୋନ କରାଗଲା।  

୨୦୨୦ ମସିହାବର ବକାଭିଡ୍ ସହାୟୋ ୋେେକୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ୭୦,୯୪୯ 

ବରସନ କାଡଷଧାରୀ ପରିୋରଙୁ୍କ ୭,୦୯,୪୯,୦୦୦/- ଟଙ୍କା ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛି।  

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

 

ମତୃ ରାସନ କାଡଭଧାରୀଙ୍କ ତାଲିକା  
 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୧୦୬୩ : ମହମ୍ମଦ ରମାକିମ ୍ : ଖାଦୟ ର ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲୟାଣ 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିରବକି :-  କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତଷଗେ ୨୦୧୯ ରୁ ଆଜି ସଦୁ୍ଧା ବକବେ 

ରାସନ କାଡଷ ହିୋଧକିାରୀ ମେୁୃୟ େରଣ କରିଛନି୍ତ, ଏହି ହିୋଧକିାରୀଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କଣ ବହାଇଛି 

ୋହାର ୱାଡଷୱାରୀ େର୍ଥୟ ପ୍ରୋନ କରିବେ କି ? 

 

 
ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  
 



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳବର ୨୦୧୯ ରୁ ଅେୟାେଧ ି୬,୩୬୦ ଜଣ ହିୋଧକିାରୀଙ୍କ 

ମେୁୃୟ ବହାଇଛି ଓ ବସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନବର ଏହି ବଯାଜନା ଗଡୁିକବର ସାମିଲ ବହୋ ନିମବନ୍ତ ଆବେେନ 

କରି ଉପଯକୁ୍ତ େେନ୍ତବର ବଯାଗୟ େିବେଚିେ ବହାଇର୍ଥେିା ନୂେନ ହିୋଧକିାରୀଙୁ୍କ ସାମିଲ କରାଯାଇ 

ସଲୁଭ ମଲୂୟବର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଯାଗାଇ େିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଏକ ୱାଡଷ-ୱାରୀ େର୍ଥୟ ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ 

ବର ପ୍ରୋନ କରାଗଲା।  

 
08.09.2021 

Delay in Constitution of Governing  Body in +2 Cllege 
Question 

 
UD-1065-  Shri Parsuram Dhada : Will the minister for 
School and Mass Education be pleased to State that :- 
What is the reason of delay for Constitution of Governing 
Body in  +2 Colleges in the State of specially Saraswata 
+2 College, Anantapur, Belabhumi +2 Colleges, Abhana, 
Srinivas +2 College, Mangalapur, U.N. +2  College, Soro 
and Women’s +2 College, Soro in Soro Constituency , 
when the Governing  Body of the College will be 
Constituted ? 

Answer 
 

Sri Sameer Ranjan Dash, School and Mass Education 
Minister – 



 Appropriate steps are being taken up for constitution 
of governing body of Srinivas Higher Secondary School , 
Mangalpur and Women’s Higher Secondary School, Soro. 

 Saraswat +2 College, Anantapur, Belabhumi +2 
College, Abhana and Udaynath (UN) Higher Secondary 
School, Soro are functioning under the administrative 
control of Higher Education Deptt. Hence, constitution of 
Governing Body of the above colleges is not under the 
purview of S&ME Deptt. 

08.09.2021 
Fill up Vacancy Lecturer Post 

Question 
 

UD-1066-  Shri Parsuram Dhada : Will the minister for 
School and Mass Education be pleased to State that :- 
(a) How many posts of Lecturers lying vacant since long 
in +2 Colleges in Balasore District  &  specially 
Saraswata +2 College, Anantapur, Belabhumi +2 
Colleges, Abhana, Srinivas +2 College, Mangalapur, U.N. 
+2  College, Soro and Women’s +2 College, Soro in 
Soro Constituency; (b) When these posts will be filled up 
? 



Answer 
 

Sri Sameer Ranjan Dash, School and Mass Education 
Minister – 
a. Forty four no. of posts of lecturers are lying vacant in 

Balasore District, Srinibas Higher Secondary School, 
Mangalpur has one vacancy and Soro Women’s 
Higher Secondary School, Soro has one vacancy. 

b. Steeps are being taken to fill up the 13 vacancies of 
Fakir Mohan Higher Secondary School, Balasore 
through Odisha Public Service Commission. 
It is under the active consideration of Government to 

fill up the vacancies of Aided Higher Secondary Schools 
under S & ME Department like Srinibas Higher 
Secondary School, Managlapur and Soro Women’s Higher 
Secondary School, SoroWomen’s Higher Secondary 
School, Soro. 

Other Higher Secondary Schools are under the 
administrative control of Higher Education Department. 

ପଶ୍ୁ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା ପ୍ରତଷି୍ଠା  

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୧୦୬୭ - ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ କହଁର 



ପ୍ରଶ୍ନ 

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 
କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ଲାଦର ପ୍ରତ ି ପଞ୍ଚାୟତଦର ପ୍ରାଣୀଧନ ଚକିତି୍ସ୍ା ଦକନ୍ଦ୍ର ଦଖ୍ାଲିବା 

ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାଦର ପଶ୍ୁ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା 
କରିଦବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

ସମ୍ପ୍ରତ ି କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ଲାର ୧୭୧ ଟ ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରର ୨୦ ଟ ି ପ୍ରାଣୀ 
ଚକିତି୍ସ୍ାଳୟ, ୮୧ ଟ ି ପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟକ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ୧୨ ଟ ି ଭ୍ରାମୟମାଣ ପ୍ରାଣୀ 
ଚକିତି୍ସ୍ା ରକନ୍ଦ୍ର କାଯ୍ୟ କରୁଅଛ ି । ନୂତନ ଭାବରର ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସ୍ାଳୟ ଓ ପ୍ରାଣୀଧନ 
ସହାୟକ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବିାର ରଯାଜନା ବର୍ତ୍୍ମାନ ସରକାରଙ୍କ ବଚିାରାଧିନ ନାହିଁ । 
 

ରି୍ତି୍ତରୂ୍ମି ସଦୃୁଢ କରିବାକୁ ପଦରକ୍ଷପ 

 

UDAQ No.1068 Date: 08.09.2021 

ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କହରଁ:  ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାବର ର୍ଥେିା ସମସ୍ତ 

LAMPCS,PACS ଗଡିୁକର ଭିତି୍ତଭୂମି ସେୃୁଢ ସହ ବଲାକାଭିମଖୁ୍ ିଓ ଅଧକି କି୍ରୟାଶୀଳ କରିୋ ପାଇ ଁସରକାର କି 

ପେବେପ ବନଇଛନି୍ତ ଉତ୍ତର ବେବେ କି, ବସହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାବର ସମୋୟ ଆବନ୍ଦାଳନ ଗଢି ବୋଳିୋକୁ ଓ ଜନ 

ସାଧାରଣଙୁ୍କ ସମୋୟ ସହିେ ଜଡିେ କରିୋକୁ ସରକାରୀ ପେବେପ କଣ କହିବେ କି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ,ଁ 

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 



 କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାବର ସେଷବମାଟ ୨୪ ବଗାଟି LAMPCS କାଯଷୟ କରୁଅଛି। ଉକ୍ତ ୨୪ ବଗାଟି LAMPCS 

ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ବଗାଟି LAMPCSବର ରାଷ୍ଟରୀୟ କୃଷି େିକାଶ ବଯାଜନା (RKVY)ବର ୩୦୦ ବମଟ୍ରିକ ଟନ େିଶଷି୍ଟ 

ବଗାୋମ ଗହୃମାନ ନିମଷାଣ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାର େିେରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ-‘କ’ ବର ପ୍ରୋନ କରାଗଲା। ବସହିପରି 

ବଗାଛାପଡା LAMPCS, ଫୁଲୋଣୀ LAMPCS ଓ ଲିଙ୍ଗାଗଡ LAMPCS ଅଫିସ ଗହୃ ନିମଷାଣ ପାଇ ଁ ରାଜୟ 

ସରକାରଙ୍କର େରଫରୁ ଯର୍ଥାକ୍ରବମ ୩.୫୦ ଲେ, ୫.୦୦ ଲେ ଓ ୫.୦୦ ଲେ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରୋନ 

କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥମିକ କୃଷି ସମୋୟ ସମିେି ଗଡିୁକର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏଗଡ଼ିୁକର ଭିତି୍ତଭୂମି ପ୍ରେିଷ୍ ଠା 

ପାଇ ଁସମୋୟ େିଭାଗ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୫୫୩, ୋ: ୨୨.୦୧.୨୦୨୧ ଓ ନିେନ୍ଧକ, ସମୋୟ ସମିେି ସମହୂ, ଓଡିଶା 

ୋଙ୍କ ପରିପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୪୬୪, ୋ:୨୮.୦୧.୨୦୨୧ ଉପଯକୁ୍ତ କାଯଷୟାନୁଷ୍ ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିୋ ନିମବନ୍ତ ସମସ୍ତ 

ବେତ୍ରାଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ ବେଇଅଛନି୍ତ। ଏହାର ଏକକିୋ ନକଲ ପରିଶଷି୍ଟ-‘ଖ୍’ ବର ପ୍ରୋନ କରାଗଲା।   

 ବସହିଭଳି ସମୋୟ ଆବନ୍ଦାଳନ ଗଢି ବୋଳିୋକୁ ଓ ଜନ ସାଧାରଣଙୁ୍କ ସମୋୟ ସହିେ ଜଡିେ କରିୋକୁ 

ନିମ୍ ନଲିଖ୍େି ପେବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛି:-  

୧. େିଗେ େଷଷ ମାନଙ୍କବର ସମୋୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରବର ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମବର ଅଧକି େୟକି୍ତଙୁ୍କ ସମୋୟ 

ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିୋ ପାଇ ଁପେବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। 

୨.  ସମୋୟ ଆବନ୍ଦାଳନ ଗଢି ବୋଳିୋ ସହିେ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସମୋୟ ସହିେ ଜଡିେ କରିୋକୁ ଜିଲ୍ଲା 

ସମୋୟ ସଂଘ େରଫରୁ େିଭିନ୍ନ ସମୟବର ସବଚେନୋ କାଯଷୟକ୍ରମ ମାନ ହାେକୁ ନିଆଯାଉଅଛି।  

୩. ସମୋୟ ସଂସ୍ଥାବର ଭାଗୀୋରିୋ େୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁ ପ୍ରବେୟକ ବ୍ ଲକ ମାନଙ୍କବର କୃଷକ ସବଚେନୋ ଶେିିର 

ଆବୟାଜନ କରାଯାଉଅଛି। 

୪. ଭୂମିହୀନ ଓ େଳ୍ପଜମି ର୍ଥେିା ଭାଗଚାଷୀ ମାନଙୁ୍କ ମିଳିେ ବେୟ ବଗାଷ୍ଠୀ (JLG) ମାଧ୍ୟମବର ସଭୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ 

କୃଷିଋଣ ପ୍ରୋନ କରାଯାଉଅଛି। 

୫. େୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ (SHG) ଗଠନ କରାଯାଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସମୋୟ ବେତ୍ରବର ଭାଗୀୋରୀୋ େୃଦି୍ଧ 

ପାଇ ଁପେବେପ ନିଆଯାଉଅଛି। 

୬. ପ୍ରେିେଷଷ ଅଧକିରୁ ଅଧକି ଚାଷୀଙୁ୍କ ସମୋୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ େଳ୍ପ ସଧୁହାରବର ଫସଲଋଣ ପ୍ରୋନ 

କରାଯାଉଅଛି। 

 

 

 
ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ସମ୍ପକଧଦର 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 

UD-1069 – ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ କହଁର : ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ି କହରିବ କ ି :- କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ଲାରର ବରିଶଷ କର ି କରରାନା ମହାମାରୀ 



ରଯାଗଁ ୁ   ପ୍ରାୟ  ରଦେବଷ ୍  ଧର ି ସମସ୍ତ ସ୍କଲୁ ଗୁଡକୁି ସରକାର ବଦ 
କରଥିିବାରୁ ରସହସିବୁ ରସକୁଲ ମାନଙ୍କରର ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ 
ପାଠପୋ ସହ ରଯାଗାରଯାଗ ବଛିନି୍ନ ରହାଇଥିବା କଥ୍ା ସରକାର  ଜଣେ ିକ,ି 
ସ୍କଲୁ ବଦ ରଯାଗଁୁ ବହୁ ପିଲା ପାଠ ଠାଡ ିସାରଥିିବାରୁ ରସମାନଙୁ୍କ   ପୁନବ୍ାର  
ସ୍କଲୁକୁ  ଆଣି  ପାଠ ପୋଇବା ପାଇଁ ସରକାର କ ି ପ୍ରକାର ଭିର୍ତ୍ଭୂିମ ି 
ସଜାଡୁଛେ ିଉର୍ତ୍ର ରଦରବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ଲାରର ବରିଶଷ କର ିକରରାନା ମହାମାରୀ ରଯାଗଁୁ   ପ୍ରାୟ  
ରଦେବଷ ୍ ଧର ିବଦିୟାଳୟ ଗୁଡକୁି ସରକାର ବଦ କରଥିିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର 
ପାଠପୋକୁ ଦୃଷ୍ଟିରର ରଖି ବଭିିନ୍ନ Online ପ୍ରକ୍ରିୟାରର ପିଲାଙ୍କ ପାଖ୍କୁ 
ପାଠପୋ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହତି ରଶୈକି୍ଷକ ବାତାବରଣ ସଷୃ୍ଟ ି କରାଯାଇଛ ି । 
YouTube ମାଧ୍ୟମରର ଶକି୍ଷାଦାନ, ଶକି୍ଷା ଦପ୍ଣ (ଦୂରଦଶ୍ନ) ରର ଶକି୍ଷାଦାନ, 
ରରଡଓି ପାଠଶାଳା, ଶକି୍ଷା ସଂରଯାଗ ମାଧ୍ୟମରର Online Class ଚାଲୁଅଛ ି। 
ବଭିାଗୀୟ ନରିର୍ଦ୍ଶ୍କ୍ରରମ ଗତ ୨୬ ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଦଶମ ରେଣୀ ଓ ଗତ ୧୬ 
ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ ନବମ ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବଦିୟାଳୟରର ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଉଅଛ ି । ସମସ୍ତ ପିଲାଙୁ୍କ ଏହ ିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରର ସଂଶିଲଷ୍ଟ କରବିା ପାଇ ଁ
BEO, ABEO, CRCC ଏବଂ Teachers ମାନଙୁ୍କ ନରିର୍ଦ୍୍ଶ ଦଆିଯାଇଛ ି
ଏବଂ ଏହାର regular monitoring ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଅଛ ି। 
 ପାଠ ଛାଡଥିିବା ବା ବଦିୟାଳୟ ବାହାରର ଥିବା ପିଲାମାନଙୁ୍କ ବଦିୟାଳୟକୁ 
ପୁନଶ୍ଚ ଆଣିବା ପାଇ ଁ ରାଜୟରର House Hold Survey ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ଚାଲୁରହଛି ିରଯଉଁଥିରର SMC members, CRCCs ଏବଂ Teachers 
ନରିୟାଜତି ଅଛେ।ି ପାଠ ଛାଡଥିିବା ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରାଯିବା ପରର ନକିଟସ୍ଥ 



ବଦିୟାଳୟରର ନାମ ରଲଖ୍ାଯାଉଅଛ ି ଏବଂ ବଦିୟାଳୟ ରଖ୍ାଲିଲା ପରର 
ପିଲାମାନଙୁ୍କ ସବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ରଦବାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । 

୦୮ .୦୯ .୨୦୨୧ 

ଚାଷୀ ଚହି୍ନଟ 

 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା : ୧୦୭୦/ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରମଣି କହରଁ  : କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- କାଳିଆ ବଯାଜନାବର ଓ PM  Kishan ବଯାଜନାବର ୋଲିଗଡୁା ନିେଷାଚନ 

ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଉଅଧକି କୃଷକମାନଙୁ୍କ ସାମିଲ କରିୋ ପାଇ ଁପେବେପ ବନବେ କି, ଭାଗଚାଷୀ ଭୂମିହୀନ 

ଚାଷୀ ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙୁ୍କ ଏହି ବଯାଜନାବର ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ କରିୋ ପାଇ ଁଏମାନଙୁ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରିୋ ପାଇ ଁ

ସରକାର ପେବେପ ବନବେ କି ? 

 

ଉତ୍ତର 

ଡ଼. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ   –  

 

 ୋଲିଗଡୁା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ବଯଉ ଁ େଦୁ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏେଂ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ 

ପରିୋର ମାବନ କାଳିଆ ବଯାଜନାବର ସାମିଲ ବହାଇପାରିନାହାନି୍ତ ବସମାବନ କାଳିଆ ବୱେବପାଟଷାଲ 

(kalia.odisha.gov.in)ବର ଉପଲବ୍ଧ ର୍ଥେିା ଅନଲାଇନ ପ୍ରେିକାର େୟେସ୍ଥା (Online Grievance 

Application Form) ମାଧ୍ୟମବର ସମସ୍ତ େସ୍ତାେିଜ ସହ ଆବେେନ କରି କାଳିଆ ବଯାଜନାବର ସାମିଲ 

ବହାଇପାରିବେ। କାଳିଆ ବଯାଜନାବର ନୂେନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ବହଉର୍ଥେିା େଦୁ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙୁ୍କ 

ପରେତ୍ତଷୀ ସମୟବର ପିଏମ କିସାନ ବଯାଜନାବର ସାମିଲ କରାଯିେ। 

ଶ୍ୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତଷି୍ଠା      

U.D.A.Q No. 1072         Date : 
08.09.2021 



ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରମଣି କହଁର  :  ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି  କହଦିବ କ ି : ବାଲିଗୁଡା ନବିଧାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀଦର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାେତି ଫସଲ ସୁରକି୍ଷତ ପାଇଁ ଶ୍ୀତଳ ଭଣ୍ଡ।ର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବା ପାଇ ଁ
ଲାମ୍ପସ ମଣି୍ଡ ଗୁଡକିର ଭିତି୍ତଭୂମି ସଜାଡବିା ପାଇ ଁସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପେଦକ୍ଷପ ଦନଦବ କ ି ?  

ଉତ୍ତର 

      ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ 
ସ୍ୱାଇଁ  

                                                                           
ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

  

 ରାଜୟ ଉେୟାନକୃଷ ି ନଦିର୍ଦ୍ଧଶ୍ାଳୟ ତରଫରୁ ଫଳ, ପନପିରବିା ଓ ଅନୟ କୃଷିଭିତି୍ତକ 
ଫସଲର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ଦବସରକାରୀ ସ୍ତରଦର ଶ୍ୀତଳ ଭଣ୍ଡ।ର ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିଦେ ଉଦେୟାଗୀ 
ମାନଙୁ୍କ  ଦପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ େଆିଯାଉଅଛ ି । ଏହ ିଶ୍ୀତଳ ଭଣ୍ଡ।ର ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇ ଁକନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ଲା ପାଇ ଁ
୭୦ % ବା ସବଧାଧିକ ୨୮୦ .୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିହାତ ିପ୍ରୋନ କରାଯାଉଅଛ ି । ଏହାବୟତୀତ 
ଉଦେୟାଗୀ ମାନଙୁ୍କ କାଯଧୟକ୍ଷମ ଶ୍ୀତଳ ଭଣ୍ଡ।ର ପାଇଁ ୩ ବଷଧ ଯଥା ୨୦୨୧-୨୨ ,୨୦୨୨-
୨୩,୨୦୨୩-୨୪ ପଯଧୟେ ୫୦% ହାରଦର ବେୁିୟତ ଶ୍ୁକ୍ଳ ଉପଦର ରିହାତ ିପ୍ରୋନ କରାଯାଉଅଛ ି
। ଦସହପିର ିବାଲିଗୁଡା ନବିଧାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦକୌଣସ ିଆଗ୍ରହୀ ଉଦେୟାଗୀ ଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ୀତଳ ଭଣ୍ଡ।ର 
ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇ ଁ ନରି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସଦିଲ ଏହାର ସଂଭାବୟତା (Feasibility ) ଏବଂ 
ସାଧନଦଯାଗୟତା (Viability) କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ିଆବଶ୍ୟକୀୟ ପେଦକ୍ଷପ ନଆିଯିବ । 

CROP INSURANCE ପାଇଁ ସଦଭଧ କାଯଧୟ 

UDAQ No.   1074                                                                                             Date: 08.09.2021 

 

1074. େୀ ରଦବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରପିାଠୀ : ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ ି:- ପ୍ରାକୃତକି 
ବପିଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ ଫସଲ ହାନୀ ଘଟରିଲ Crop Insurance ମାଧ୍ୟମରର ଚାଷୀଙୁ୍କ 
କ୍ଷତପିୂରଣ ରଦବାର ବୟବସ୍ଥା ଥିରଲରହଁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଏହ ି ସୁବଧିାରୁ ବଞ୍ଚତି 



ରହଉଥିବା ବଷିୟରର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛେ ିକ ି , Crop Insurance ପାଇଁ ରଯଉଁ 
ସଂସ୍ଥାକୁ ସରଭ୍ କରବିା ଦାୟିତ୍ୱ ଦଆିଯାଇଛ ିରସହ ିସଂସ୍ଥା ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଗ୍ରାମରର ସରଭ୍ ନ 
କର ିଅନୟ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରର ରଯଉଁ ଠାରର ଭଲ ଫସଲ ରହାଇଛ ି , ରସହ ିସବୁ ଗ୍ରାମ ସରଭ୍ 
କରବିା ଫଳରର କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ତାର ନୟାଯ୍ୟ ପ୍ରାପୟରୁ ବଞ୍ଚତି ରହଉଛେ,ି ଏଣୁ ସରଭ୍ 
କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସରଭ୍ କରବିା ପାଇଁ କରୃ୍୍ତ୍ପକ୍ଷ ନରିର୍ଦ୍୍ଶ ରଦରବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ 

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଫସଲବୀମା ରଯାଜନାରର କ୍ଷତପିୂରଣ ରାଶ ିଶସୟକାଟ ପରୀକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରର ଧାଯ୍ୟ 
କରାଯାଇଥ୍ାଏ। ଏକ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ବୀମା ଏକକର ଶସୟକାଟ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ମିଳଥିିବା ପ୍ରକୃତ ଅମଳ 

(AY) ରସହ ିବୀମା ଏକକର ଧାଯ୍ୟ ଅମଳ (TY) ଠାରୁ କମ ରହରଲ ଉକ୍ତ ବୀମା ଏକକର 

ସମସ୍ତ ବୀମାଭୁକ୍ତ ଚାଷୀ ଫସଲବୀମା ପାଇଥ୍ାେ ି। ଶସୟକାଟ ପାଇଁ ନମୁନା ରକ୍ଷତ୍ର ଚହି୍ନଟ ଦୂର  

ସଂରବଦୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉପଗ୍ରହ ଚତି୍ର ଏବଂ ଅତୟାଧୁନକି ଜ୍ଞାନରକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା  କରାଯାଇଥ୍ାଏ। 

ଏଥିରର ଏକ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ବୀମା ଏକକର ସରବ୍ାର୍ତ୍ମ ଠାରୁ ସବ୍ନମିନ ଫସଲ ରହାଇଥିବା ସମସ୍ତ 

ଜମିକୁ ଧ୍ୟାନରର ରଖ୍ାଯାଇଥ୍ାଏ। ଶସୟକାଟ ଓ ବଭିିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତରିର ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତରି 

ଆକଳନ କୃଷି ବଭିାଗ, ପରସିଂଖ୍ୟାନ ବଭିାଗ , ରାଜସ୍ୱ ବଭିାଗର କମ୍ଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ସମ୍ପାଦତି ରହାଇଥ୍ାଏ । ରକୌଣସ ି ସଂସ୍ଥାକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ଆକଳନ କରବିାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ 

କରାଯାଇ ନାହିଁ ।    

 

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଦର ମାଛ ଚାଷ ନମିଦେ ଦଯାଜନା 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୧୦୭୫ - ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରପିାଠୀ 

ପ୍ରଶ୍ନ 



ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଦିବ କ ି- 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଦର ମାଛଚାଷ କରିବା ନମିଦେ ସରକାର ଦଯାଜନା କରିଥିବା ଏକ 

ସ୍ୱାଗତଦଯାଗୟ ପେଦକ୍ଷପ। ଏହ ିଦଯାଜନା ସମବର୍ଦ୍ଦର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର 
ଦହଉ ନଥିବା କାରଣରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଦଲାକମାଦନ ଏହ ିଦଯାଜନାର ସୁଫଳ ପାଇ 
ପାରୁନାହାେ।ି ଏଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ବଭିାଗ ବଭିିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତଦର ଭ୍ରାମୟମାଣ  କୟାମ୍ପ କରି 
ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଏହ ି ଦଯାଜନାର ସୁଫଳ ସମ୍ପକଧଦର ଜଣାଇ ପାରିଦଲ ଚାଷୀ 
ମାଦନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାଦର ମାଛ ଚାଷ କରିବା ନମିଦେ ଆକୃଷ୍ଟ 
ଦହାଇପାରଦେ। ଏଥିପାଇଁ ବଭିାଗୀୟ କତୃପକ୍ଷଙୁ୍କ ନଦିେଧଶ୍ ଦେଦବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ     ତା.୦୮.୦୯.୨୦୨୧  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପେ ବକିାଶ୍, ଓଡ଼ଶି୍ା 

ଓଡ଼ଶିାରର ମତ୍ସ୍ୟସମ୍ପଦର ବକିାଶ; ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ;ି ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ,  ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ 

ମତ୍ସ୍ୟ ବୟବସାୟୀଙ୍କ ଆଥ୍କି ବକିାଶ ନମିରେ ଅରନକ ରଯାଜନା କାଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛ ି। 
ଏହ ିସବୁ ରଯାଜନା ସମ୍ପକ୍ରର ବୟାପକ ଜନ ସରଚତନତା ସଷୃ୍ଟି କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ 

ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି।  

ବଭିିନ୍ନ ରଯାଜନାର ନୟିମାବଳୀ ତଥ୍ା ଏଥିରର ଥିବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ସମବରନ୍ଧ 

ତଥ୍ୟ ବଭିିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛ ି। ସବ୍ସାଧାରଣଙ୍କ ବୟାପକ ଅବଗତ ିନମିରେ 

‘ସୂଚନା, ଶକି୍ଷା ଓ ରଯାଗାରଯାଗ’ (IEC) ରଯାଜନାର ବୟୟ ଅଟକଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛ ି । 

ରାଜୟ, ଜଲି୍ଲା ଓ ବଲକ ସ୍ତରରର ଆରୟାଜତି ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରଦଶ୍ନୀ, ତାଲିମ, କାଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥ୍ା 
ଆରଲାଚନାଚକ୍ରରର ରଯାଜନା ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ସବ୍ସାଧାରଣଙ୍କ ରଗାଚରାରଥ୍୍ 

ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛ।ି ରଯାଜନା ସମ୍ପକ୍ୀୟ ଭିଡଓି ଓ ଡକୁରମଣ୍ଟ୍ାରୀ ଭିଡଓି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇ 



ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରଦଶ୍ନୀ, ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛ।ି କୃଷି ଓ 
ଆନୁଷଙି୍ଗକ କୃଷି ରକ୍ଷତ୍ରରର ପ୍ରାୟ ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍୍ଦ୍ଧ୍ ଚାଷୀ ହବାଟସଆପ ରସାସଆିଲ ମିଡ଼ଆିରର 
ସଂଯୁକ୍ତ ରହାଇଛେ ିଯାହାକ ିବର୍୍ତ୍ମାନ ସମୟରର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର 

ଭୂମିକା ନବି୍ାହ କରୁଛ।ି ଏହ ି ମାଧ୍ୟମରର ମଧ୍ୟ ବଭିିନ୍ନ କାଯ୍ୟକ୍ରମ, ରଯାଜନା, ସଫଳତାର 
କାହାଣୀ  ଓ ଅନୟାନୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛ ି। ପ୍ରରତୟକ ବଲକରର ନଯିୁକ୍ତ ଥିବା ସହକାରୀ 
ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ (AFO), ବରିଷ୍ଠ ମତ୍ସ୍ୟ ରବୈଷୟିକ ସହାୟକ (SFTA) ଓ କନଷି୍ଠ ମତ୍ସ୍ୟ 
ରବୈଷୟିକ ସହାୟକ (JFTA) ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ମତ୍ସ୍ୟଚାଷର ବଭିିନ୍ନ ରଯାଜନା 
ସମବନ୍ଧରର ରଲାକମାନଙୁ୍କ ସଜାଗ କରାଯାଉଛ।ି  

ତାରିଖ-୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ବକିଳ୍ପ ଚାଷ ପଦ୍ଧତ ିସମ୍ପକଭରର  

ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା॰ ୧୦୭୩: ଶ୍ରୀ ରଦବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରପିାଠୀ :- କୃଷି ଓ କୃଷକ 

ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ୋଙ୍କୀ ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର େିଭିନ୍ନ 

ଅଞ୍ଚଳବର ର୍ଥେିା ଚାଷ ଜମି ଗଡୁିକର ମତିୃ୍ତକା ପରୀୋ କରି ପାରମ୍ପରିକ ଫସଲ ଚାଷ 

େୟେୀେ ଅନୟ ବକଉ ଁଫସଲ ଚାଷ କବଲ କୃଷକ ଅଧକି ଲାଭୋନ ବହାଇପାରିେ, ଏ 

େିଗବର ପେବେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି, େିକଳ୍ପ ଚାଷ ପଦ୍ଧେି ପାଇ ଁକଣ କଣ ଆେଶୟକ, 

ଏ ୋେେବର କୃଷକ ମାନଙୁ୍କ ସବଚେନ କରିୋ ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ଉପଯକୁ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବକୌଶଳ 

ସମ୍ପକଷବର କୃଷି ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର ସାଧାରଣ କୃଷକଙୁ୍କ ଅେଗେ 

କରାଇୋ େିଗବର ପେବେପ ବନବେ କି ? 

                                                 ଉତ୍ତର  
ଡଃ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ୋଙ୍କୀ ନିେଷାଚନ 

ମଣ୍ଡଳୀର େିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବର ମତିୃ୍ତକା ପରୀୋ କରାଯାଇ କୃଷକମାନଙୁ୍କ ମତିୃ୍ତକା ୋସ୍ଥୟକାଡଷ 

େଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ।  ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ େୟେୀେ ଅନୟାନୟ ଫସଲ ଚାଷ କରି ମଧ୍ୟ 

କୃଷକମାବନ ଲାଭୋନ ବହାଇପାରିବେ ଯର୍ଥା ୋସ୍ନା ଧାନ ଚାଷ, ବେେିକର୍ଣ୍ଷ ଚାଷ (ମକା 

ଜାେୀୟ), ଫୁଲ ଚାଷ (ରଜନିଗନ୍ଧା, ଗ୍ଲାଡ୍ଡୀୟଳି ବଗାଲାପ ଇେୟାେି ), ପନି ପରିୋ 

(ବରାବକାଲି, ରଙ୍ଗୀନ େନ୍ଧା ବକାେି, ସିମଳା ଲଙ୍କା ଇେୟାେି), ଫଳ ଚାଷ (କେଳୀ, ସପରୁୀ 

ଇେୟାେି), ଔଷଧୀୟ ଗଳୁ୍ମ       (ଷି୍ଟଭିଆ, ଆବଲାବଭରା, ସବଫେ ମବୁସାଲି ଇେୟାେି)। 

ପ୍ରାକୃେିକ େୁେିପାକରୁ ଫସଲ କୁ ରୋ କରିୋ ପାଇ ଁ ସରୁେିେ ଉେୟାନ କୃଷି (ପଲି 



ହାଉସ, ବସଡ଼ ବନଟ ଇେୟାେି) କୁ େୟୋହାର କରିୋକୁ ପଡିେ । ଏ େିଗବର େିଭିନ୍ନ 

ବଯାଜନା ସହିେ ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମବର କୃଷକ ୋଲିମ ଶେିିର େର୍ଥା ବେତ୍ର ପ୍ରେଶଷନୀ 

ମାଧ୍ୟମବର କୃଷକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶେିଣ େିଆଯାଉଛି । କୃଷକମାନଙୁ୍କ ୋହାର ଜିଲ୍ଲା େର୍ଥା 

ୋହାର ରାଜୟକୁ ପଠାଯାଇ ନୂେନ ଜ୍ଞାନ ବକୌଶଳ ଆହରଣ ପାଇ ଁସେୁିଧା କରାଯାଉଛି । 
 

 

 ତା. ୦୮।  ୦୯।୨୦୨୧ 
ଜଳଦସଚତି ଜମିର ପରିମାଣ 

 

 ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା- ୧୦୭୮ : ଶ୍ରୀ ଦସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ:-  କୃଷି ଓ 

କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ ି :- ରାଜୟର ରମାଟ ଚାଷଜମି 

ମଧ୍ୟରୁ ରକରତ ଜଳରସଚତି ଓ ରକରତ ଜମ ିବଷ୍ା ଜଳ ଉପରର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ ନଭି୍ରଶୀଳ, 
ଏ ବଷ ୍ନଅିଣ୍ଟ୍ଆି  ବଷ୍ା ରଯାଗଁ ୁରକଉଁ ଜଲି୍ଲାରର ରକରତ ଜମିରର ଖ୍ରଫି ଧାନ ଚାଷ 

ଅଗଷ୍ଟ ରଶଷ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ରହାଇପାରନିାହିଁ ?                                                       

ଉତ୍ତର 
ଡକଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ୍କି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-   
 

 ରାଜୟର ରମାଟ ୬୧.୮୦ ଲକ୍ଷ ରହକଟର  ଚାଷଜମି ରହଛି।ି ୨୦୧୯-୨୦ 

ବଷ ୍ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜୟରର ୪୪.୩୮ ଲକ୍ଷ ରହକଟର ଜମିକୁ ଜଳରସଚନ ସୁବଧିା 
ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ରବରଳ ୧୭.୪୧ ଲକ୍ଷ ରହକଟର ଅଣ-ଜଳରସଚତି ଜମ ି

ରହଛି ିଯାହାକ ିବଷ୍ାଜଳ ଉପରର ସଂପୂଣ୍ ନଭି୍ରଶୀଳ । 
 
 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୨୮ ତାରଖି୍ ସୁଦ୍ଧା ବଭିିନ୍ନ ଜଲି୍ଲାରର ରହାଇଥିବା ଖ୍ରଫି ଧାନ 

ଚାଷ ସମବନ୍ଧୀୟ ବବିରଣୀ ସାରଣୀ-୧ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।   



୦୮ .୦୯ .୨୦୨୧ 

ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ 

 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା: ୧୦୭୯/ଶ୍ରୀ ମରୁକଶ ମହାଲିଙ୍ଗ : କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କ ି :- ରାଜୟବର ଆଜି ସଦୁ୍ଧା କାଳିଆ ବଯାଜନାବର ଉପକୃେ ବହଉର୍ଥେିା Small & 

Marginal Farmer  ସଂଖ୍ୟା ଏେଂ Landless  Farmer ହିୋଧକିାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବକବେ ଓ PM  କିଷାନ 

ବଯାଜନାର ହିୋଧକିାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବକବେ ବ୍ଲକୱାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ େର୍ଥୟ ବେବେ କ,ି PM  କିଷାନ 

ବଯାଜନାବର ଉପକୃେ ବହାଇର୍ଥେିା ବକଉ ଁଚାଷୀ କାଳିଆ ବଯାଜନା ପାଇ ଁଅନୁପଯକୁ୍ତ  ୋର କାରଣ ସହ 

ବ୍ଲକୱାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଚାଷୀ ୋଲିକା ବେବେ କି ? 

 

ଉତ୍ତର 

ଡ଼. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ   –  

କାଳିଆ ବଯାଜନାବର ବଯାଗୟ େିବେଚିେ ବହାଇ ଉପକୃେ ବହାଇର୍ଥେିା ସମସ୍ତ ହିୋଧକିାରୀ 

(େଦୁ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏେଂ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ପରିୋର) ଙ୍କ ବ୍ ଲକୱାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ୋଲିକା କାଳିଆ 

ବୱେବପାଟଷାଲ (kalia.odisha.gov.in) ବର ଉପଲବ୍ଧ ଅବଟ। ବସହିପରି ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 

ଚିହ୍ନଟ ବହାଇର୍ଥେିା ବଯାଗୟ େଦୁ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙୁ୍କ ପିଏମ କିଶାନ ବଯାଜନାବର ସାମିଲ କରାଯାଇଛି 

ଏେଂ ଏହି ବଯାଜନାବର ଉପକୃେ ବହାଇର୍ଥେିା ମଧ୍ୟମ/େଡଚାଷୀ ମାବନ କାଳିଆ ବଯାଜନା ପାଇ ଁ

ଅନୁପଯକୁ୍ତ ଅଟନି୍ତ। ବସହି ସମସ୍ତ ହିୋଧକିାରୀଙ୍କ ବ୍ ଲକୱାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ୋଲିକା ପି.ଏମ କିଶାନ 

ବପାଟଷାଲ (pmkisan.gov.in) ବର ଉପଲବ୍ଧ ଅବଟ।  

୦୮.୦୯.୨୦୨୧  

ଧାନବସ୍ତା ଓ ସୁତୁଲିର ବାବେ ଅଥଧ  

ଅଣତାରକା ଚହି୍ନତି ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା - ୧୦୮୧ 



ଶ୍ରୀ ବଷୁି୍ଣ ଚରଣ ଦସଠ,ି ବଧିାୟକ 

ପ୍ରଶ୍ନ 

ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହରିବକ ି:-  ଗତ ଖ୍ରଫି ଋତୁରର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 
ରସମାନଙ୍କର ଧାନ ବକି୍ରୟ ପାଇଁ ରକରତ ଟଙ୍କାର ଧାନବସ୍ତା ଓ ସୁତୁଲି ରଯାଗାଇ 
ଦଆିଯାଇଥିଲା, ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ଭଦ୍ରକ ଜ ଲି୍ଲାର ରକରତଜଣ ଚାଷୀଙୁ୍କ ବସ୍ତା  ଓ ସୁତୁଲି ବାବଦରର 
ରକରତ ଟଙ୍କା ଦଆିଯାଇଛ?ି   

 

ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 

 

ଉତ୍ତର 

ମଣି୍ଡକୁ ଚାଷୀମାରନ ନଜି ବସ୍ତା ରର ଧାନ ବକି୍ରି ପାଇଁ ଆଣିଥ୍ାେ ିଏବଂ ଧାନ ବକି୍ରି ପରର 
ନଜି ଖ୍ାଲି ଧାନ ବସ୍ତା ରଫରାଇ ରନଇଥ୍ାେ ି l ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଧାନ ବସ୍ତା ଓ ସୁତୁଲି 
ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଏ ନାହିଁ  l ରସହ ିଅନୁସାରର ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ରକୌଣସି ଚାଷୀଙୁ୍କ 
ବସ୍ତା ଏବଂ ସୁତୁଲି ପାଇଁ ରକୌଣସ ିଟଙ୍କା ଦଆିଯାଇନାହିଁ I  

 

୦୮ .୦୯ .୨୦୨୧ 

କୃଷି ଓ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତ ିପାଇ ଁ ଥବିା ବୟବସ୍ଥା 

 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା: ୧୦୮୨/ଶ୍ରୀ ବଷୁି୍ଣ ଚରଣ ରସଠ ି : କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କ ି :- କୃଷି ଓ ଚାଷୀର ଉନ୍ନେ ିପାଇ ଁରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଜେ କ ିକ ି େୟେସ୍ଥା 

ଅଛି , ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଆୟକୁ େୃଦି୍ଧ କରିୋ ପାଇ ଁଧାନର ସହାୟକ ମଲୂୟ ଉପବର ବୋନସ ବେୋ 



ପାଇ ଁରାଜୟ ସରକାର ପେୂଷରୁ ବଘାଷଣା କରିର୍ଥବିଲ, ଗେ ଆର୍ଥକି େଷଷବର ବକବେଜଣ ଚାଷୀଙୁ୍କ ବକବେ 

ଟଙ୍କାର ବୋନସ େିଆଯାଇଛି ? 

 

ଉତ୍ତର 

ଡ଼. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ   –  

କୃଷି ଓ ଚାଷୀବର ଉନ୍ନେି ପାଇ ଁ ରାଜୟ ସରକାର େିଭିନ୍ନ ବଯାଜନାମାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନି୍ତ I  

ଏହାର ଏକ େିେରଣୀ ସାରଣୀ ୧ ଓ ୨ ବର ପ୍ରୋନ କରାଗଲା I  

ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟକୁ େୃଦି୍ଧ କରିୋ ପାଇ ଁ େିଧାନ ସଭାବର ଗହୃୀେ ସେଷେଳୀୟ ପ୍ରସ୍ତାେ 

ଅନୁଯାୟୀ ଧାନର ସେଷନିମ୍ ନ ସହାୟକ ମଲୂୟ କି୍ଵଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେି ଟ. ୨୯୩୦ /-  ଧାଯଷୟ  କରିୋ ନିମବନ୍ତ ବକନ୍ଦ୍ର 

ସରକାରଙ୍କ ନିକଟବର  ପ୍ରସ୍ତାେ ରଖ୍ାଯାଇଛି ଓ ୋେି ଉପସ୍ଥାପନା  କରିଯାଇଛି I ଧାନର ସହାୟକ 

ମଲୂୟ ଉପବର ବୋନସ ବେୋ ପାଇ ଁରାଜୟ ସରକାର ବଘାଷଣା କରିନାହାନି୍ତ I 

                              ଡାକ ବଙ୍ଗଳାର ପୁନଃରୁର୍ଦ୍ାର 

 
UDAQ No.1083                                          
Date: 08.09. 2021 
 
ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜଳୁା ସ୍ୱାଇ ଁ : ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଦିବ କ ି :- ଆସକିାଦର ଥିବା ଚନି ି
କାରଖ୍ାନାର ଏକ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ରହଛି ିଏହା ବହୁତ ଋଗଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତ ିକରୁଅଛ ି, ଏଣ ୁ
ଏହାର ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର କର ିକାଯଧୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପେଦକ୍ଷପ ଦନଦବ କ ି?   
   
 
          ଉତ୍ତର 
 
                                                                              
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ  



                                                                                       

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 

ଉତ୍ତର:- ଆସକିା  ସମବାୟ  ଚନିଶି୍ଳି୍ପ ଲିଃ ଦର  ଥିବା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାର ଆଂଶ୍କି  ମରାମତ ି 
କରାଯାଇ ଅତଥିି  ଏବଂ ଚନିଶି୍ଳି୍ପ  ସକାଦଶ୍ ବଭିିନ୍ନ  ସଂସ୍ଥାରୁ  ଆସୁଥିବା  ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ 
ବୟବହାର  କରାଯାଉଅଛ ି।  

ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ପନୁଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇ ଁପଦରକ୍ଷପ 

 

UDAQ No.1084Date: 08.09.2021 

 

ଶ୍ରୀମତ ିମଞ୍ଜଳୁା ସ୍ଵାଇ ଁ:ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ଆସିକାବର ର୍ଥେିା େହୁେ  

ସମୋୟ ସଂସ୍ଥା ଋଗଣ ଅେସ୍ଥା ବେଇ ଗେି କରୁଅଛି, ବସଗଡୁିକର ପନୁରୁଦ୍ଧାର କରିୋ ସହିେ 

କାଯଷୟେମ କରିୋ ପାଇ ଁପେବେପ ବନବେ କି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ,ଁ 

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 
 

 ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳ (ଆସିକା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ) ଅନ୍ତଗଷେ ୩୯ ବଗାଟି େିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୋୟ 

ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଅଛି। େନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩୫ ବଗାଟି ସମୋୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାଯଷୟେମ ର୍ଥଲିାବେବଳ ୪ ବଗାଟି 

ଋଗଣ ଅେସ୍ଥାବର ଅଛି। ଋଗଣ ଓ କାଯଷୟେମ ସମୋୟ ସମିେି ଗଡୁିକର ୋଲିକା  ପରିଶଷି୍ଟ-‘କ’ 

ବର ପ୍ରୋନ କରାଗଲା। ଏହି ଋଗଣ ସମୋୟ ସମିେ ି ଗଡୁିକ ୁ କାଯଷୟେମ କରାଯିୋ ନିମବନ୍ତ 

େତ୍ତଷମାନ କଛିି ପ୍ରସ୍ତାେ ନାହି।ଁ 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

 



ରାସନ କାଡଭ ର ାଗାଇବା ପାଇ ଁପଦରକ୍ଷପ  
 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୧୦୮୫ : ଶ୍ରୀ ଗରଣଶ ରାମ ୍ସିଂ ଖଣିୁ୍ଟଆ : ଖାଦୟ ର ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି 

କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିରବକି :- ଯଶପିରୁ ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ପ୍ରବେୟକ ଗରିେ ପରିୋର 

କୁ ସରକାର ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ବଯାଜନାବର ସାମିଲ କରି ରାସନ କାଡଷ ବେୋ ପାଇ ଁ େୁରନ୍ତ େୟେସ୍ଥା 

କରିବେ କି, କବରାନା ମହାମାରୀ ଲକଡାଉନ୍ ଓ ସଟଡାଉନ୍ ବଯାଗ ଁ ୁ େହୁ ପରିୋର ବରାଜଗାର 

ହରାଇର୍ଥେିା ବେବଳ େହୁ ପରିୋର ଅନୟ ରାଜୟକୁ ଯାଇ କାମଧନ୍ଦା କରୁର୍ଥେିାରୁ ବସମାବନ ରାସନ କାଡଷ 

ନିଦ୍ଧଷାରିେ ସମୟବର କରିପାରି ନର୍ଥବିଲ, ବଯଉମଁାବନ ରାସନ କାଡଷ ପାଇ ଁଆବେେନ କରି ପାଇ  ନାହାନି୍ତ 

ଓ ବଯଉମଁାବନ ଲକଡାଉନ୍ ବଯାଗ ଁ ୁେେିଗ୍ରସ୍ତ ବହାଇଛନି୍ତ ବସମାନଙୁ୍କ ରାସନ କାଡଷ ଶୀଘ୍ର ବେବେ କି ? 
 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

ମୟୂରଭଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯଶପିରୁ ନିେଷାଚନମଣ୍ଡଳୀବର େତ୍ତଷମାନ ସଦୁ୍ଧା ୮୦,୯୯୦ ପରିୋରଙୁ୍କ 

ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ବଯାଜନାବର ସାମିଲ କରାଯାଇ ସଲୁଭ ମଲୂୟବର ଖ୍ାେୟଶସୟ ବଯାଗାଇ େିଆଯାଉଛି।   

ଏହ ି ରଯାଜନାରୁ ବଞ୍ଚତି ରକୌଣସ ି ରଯାଗୟ ବୟକି୍ତ ଅଥ୍ବା ପରବିାର ଜଲି୍ଲାର ବଲକ ଓ ରପୌରାଞ୍ଚଳରର 

ରଖ୍ାଲାଯାଇଥିବା ରରସନ କାଡ ୍ ପରଚିାଳନା (RCMS) ରକନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍ବା ଏହ ି ବଭିାଗ ରୱବସାଇଟ 

www.foododisha.in କମିବା http://food.odisha.gov.in ରର ଅନଲାଇନ ଆରବଦନ କରଲ 

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦି୍ଧ୍ାରତି ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରର ରକ୍ଷତ୍ର ସ୍ତରୀୟ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦେ କରାଯାଇ ରଯାଗୟ ବରିବଚତି 

ଆରବଦନକାରୀଙୁ୍କ ଅେଭୁ୍କ୍ତ କରାଯିବା ନମିରେ ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ିଓ ଏହା ଏକ ନରିେର ପ୍ରକ୍ରିୟା।  

ରୂ୍ମିହୀନ ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙୁ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ 

UDAQ No. 1086      Date : 08.09.2021 

ଶ୍ରୀ ଗବଣଶ ରାମ ସିଂ ଖ୍ଣିୁ୍ଟଆ: ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି  କହିବେ କି -ରାଜୟ ସରକାର 

ଭୂମିହୀନ, ନାମକମୁାତ୍ର ଭାଗ ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟ କରି ବସମାନଙୁ୍କ େିନା ସଧୁବର 5 ଲେ ଟଙ୍କା ପଯଷୟନ୍ତ 

ଋଣ ବେୋସହ ପେୂଷରୁ ର୍ଥେିା ସମସ୍ତ ବଲାନକ ୁଛାଡ କରିୋ ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ବସମାନଙ୍କ ଉପାଜିେ 

ସମସ୍ତ ଫସଲକୁ ସରକାର ସିଧା MSP ବରଟ ବେଇ କିଣେିାକୁ ନିବଦ୍ଦଷଶ ବେବେ କି ? 

ଉତ୍ତର 

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


ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ ଁ 

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

  

 ରାଜୟବର ଭୂମିହୀନ, ଭାଗ ଚାଷୀ ଓ େଦୁ୍ର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଋଣ ସହାୟୋ 

ବଯାଗାଇ ବେୋ ପାଇ ଁ ସମୋୟ େୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ଜରିଆବର ଯଗୁ୍ ମବେୟ ବଗାଷ୍ଠୀ 

(JointLiabilityGroup) ଗଠନ କରି କଷିୃ ଋଣ ପ୍ରୋନ କରାଯାଉଅଛି। 

 ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଘାଷିେ ସେଷନିମ୍ ନ ସହାୟକ ମଲୂୟ (MSP) ବରନିଜର େଳକା ଧାନ 

େିକିୋକୁ ଇଛୁକ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇ ଁସରକାର ସମସ୍ତ େୟେସ୍ଥା କରିଅଛନି୍ତ । 

ଏେେେୟେୀେ ସରକାର TDCC ମାଧ୍ୟମବର ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଣି୍ଡଆ ସଂଗ୍ରହ ଏେଂ 

PriceSupportScheme (P.S.S.) ଅନୁଯାୟୀ MARKFED ଦ୍ଵାରା େଳକା ଡାଲିଜାେୀୟ ଓ 

ବେୈଳଜାେୀୟ ଶସୟର ସେଷନିମ୍ ନ ସହାୟକ ମଲୂୟ (MSP) ବର କ୍ରୟ କରୁଅଛନି୍ତ । 

 

ଦଆି ାଇଥବିା କୃଷି ଋଣର ପରିମାଣ 

UDAQ No. 1087       Date : 08.09.2021 

ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ:ି ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି  କହିବେ କି -(କ) 2017-18,2018-19, 

2019-20 ଓ 2020-21 େଷଷବର ବକଉ ଁଜିଲ୍ଲାବର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ବକବେ ସଧୁ ହାରବର ବକବେ 

ପରିମାଣର କୃଷି ଋଣ ପ୍ରାର୍ଥମିକ ସମୋୟ ସମିେି, ସମୋୟ େୟାଙ୍କ େରଫରୁ ପ୍ରୋନ 

କରାଯାଇଛି ଓ ନୂେନ ଭାବେ ପ୍ରେତି୍ତେକାଳିଆ ବଯାଜନାବର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କସମୋୟଋଣ 

ଆେଶୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବଯାଗାଇବେୋକୁ ପେବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି କି; (ଖ୍) କିସି୍ତ ୋରିଖ୍ 

ମଧ୍ୟବର ଋଣ ପରିବଶାଧ କରିର୍ଥେିା ବକବେଜଣ ନାମମାତ୍ର େଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଚାଷୀଙୁ୍କ 1 

ପ୍ରେିଶେ ସଧୁ ହାରବର ଫସଲ ଋଣ ବଯାଗାଇ େିଆଯାଇଛି ଏେଂ ବସମାବନ ବକବେ ପରିମାଣ 

ଜମିବର କି କି ଚାଷ କରିଛନି୍ତ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ ଁ 

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 



2017-18 ଓ 2018-19େଷଷବର ସମୋୟ େୟାଙ୍କ େରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥମିକ ସମୋୟ ସମିେ ି

ମାଧ୍ୟମବର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 50,000/- ଟଙ୍କା ପଯଷୟନ୍ତ ଋଣ ଉପବର 4% ଓ 50,001/- ଟଙ୍କାରୁ 3 

ଲେ ଟଙ୍କା ଋଣ ପଯଷୟନ୍ତ 5% ସଧୁ ହାରବର ଚାଷ କରିୋ ନିମବନ୍ତ ଋଣ େିଆଯାଇଅଛି 

।ନଦି୍ଧଷାରିେ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟବର ଋଣ ପରିବଶାଧ କରିର୍ଥେିା ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 3% ସଧୁ ରିହାେି 

ମିଳିର୍ଥାଏ ।ଯାହା ଦ୍ଵାରା ନିଦ୍ଧଷାରିେ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟବରଋଣ ପରିବଶାଧ କରିର୍ଥେିାଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 

50,000/- ଟଙ୍କା ପଯଷୟନ୍ତ ଋଣ ଉପବର 1% ଓ 50,001/- ଟଙ୍କାରୁ 3 ଲେ ଟଙ୍କା ଋଣ ପଯଷୟନ୍ତ 

2% ସଧୁ ଲାଗ ୁକରାଯାଇର୍ଥଲିା। 

 2019-20 େଷଷଠାରୁ ନୂେନ ଭାବେ ପ୍ରେତି୍ତେବହାଇର୍ଥେିା “କାଳିଆ” ବଯାଜନାବର 

ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ବସମାନଙ୍କର ଆେଶୟକୋ ଅନୁଯାୟୀ 50,000/- ଟଙ୍କା ପଯଷୟନ୍ତ କୃଷି ଋଣ େିନା 

ସଧୁବର ବଯାଗାଇ େିଆଯାଉଅଛି ।ନିଦ୍ଧଷାରିେ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟବର ଋଣ ପରିବଶାଧ କବଲ 

ଚାଷୀଙୁ୍କ 3% ସଧୁ ରିହାେି ସହିେ କାଳିଆ ବଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର ଅେିରିକ୍ତ 1% ସଧୁ ରିହାେି 

େୟେସ୍ଥା ରହିଛି ।ଏହା ଦ୍ଵାରା ଚାଷୀମାବନ 50000/- ଟଙ୍କା ପଯଷୟନ୍ତ ଋଣ ବନଇ ଧାଯଷୟ ସମୟ 

ସୀମା ମଧ୍ୟବର ଋଣ ପରିବବଶାଧ କବଲ ବକୈାଣସି ସଧୁ (0%) ବେୋକୁ ପଡ଼ି ନ ର୍ଥାଏ । 

2017-18 େଷଷଠାରୁ2020-21େଷଷ ମାନଙ୍କବର େଆିଯାଇର୍ଥେିା ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ କୃଷି ଋଣର 

ସେିବଶଷ େିେରଣୀ ଏର୍ଥ ିସହ ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା। 

 (ଖ୍)2017-18 ଓ 2018-19 େଷଷବର କିସି୍ତ ୋରିଖ୍ ମଧ୍ୟବର ଋଣ ପରିବଶାଧ କରିର୍ଥେିା 

2030044 ଜଣ ଓ 2131997 ଜଣ ନାମମାତ୍ର, େଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଚାଷୀଙୁ୍କ 1% ସଧୁ 

ହାରବର ଫସଲ ଋଣ ବଯାଗାଇ େିଆଯାଇଅଛି ।ଉକ୍ତ େଷଷବର ଚାଷ କରିର୍ଥେିା ଫସଲର 

ୋଲିକା, ଜମିର ପରିମାଣ ଓ ଋଣର ପରିମାଣ ଏର୍ଥ ି ସହିେ ପରିଶଷି୍ଟ ‘ଖ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ 

କରାଗଲା। 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ହିତାଧକିାରୀଙୁ୍କ ପଷିୁ୍ଟକର ତଥା ରକରଲାରୀ କୁ୍ତ ଖାଦୟ ଶସୟ ର ାଗାଣ 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୧୦୮୮ : ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝି : ଖାଦୟ ର ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲୟାଣ 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ଜାେୀୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ଆଇନ 2013 ର ହିୋଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ 

ପଷିୁ୍ଟକର େର୍ଥା ବକବଲାରୀଯକୁ୍ତ ଖ୍ାେୟଶସୟ ବଯାଗାଣବର ଅେବହଳା ପ୍ରେଶଷନ ପରିବପ୍ରେୀବର େିଶ୍ୱ େଧୁା 

ସଚୂୀ (ଜିଏଚ୍ଆଇ) 2018 ବର 119 ବେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଭାରେ 103 ସ୍ଥାନବର ରହିର୍ଥେିା 

ବକବେେୂର ସେୟ, ଅର୍ଥଷାେ୍ ଏହି େୃଷି୍ଟବକାଣରୁ 5 େଷଷ େୟସରୁ କମ ୍ େୟସର 38 ପ୍ରେିଶେ ପିଲାଙ୍କ 

ପ୍ରାକୃେିକ ୋସ୍ଥୟ ଅଭିେୃଦି୍ଧ ୋଧାପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇର୍ଥେିା ବେବଳ ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 36 ପ୍ରେିଶେଙ୍କ ଓଜନ 

ୋଭାେିକ ମାତ୍ରାଠାରୁ କମ,୍ ବସହିପରି ରକ୍ତହୀନୋ ମଧ୍ୟ ଗରୁୁେର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ଏହି କ୍ରମବର 

ସମଗ୍ର ବେଶବର ଓଡିଶାର ସ୍ଥାନ ବକଉଠଁି ୋହା କହିବେ କି, ଏହି ଉେବେଗଜନକ ସମସୟାକୁ ଗମ୍ଭୀରୋ 

ସହକାବର ବନଇ ରାଜୟ ସରକାର ହିୋଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ପଷିୁ୍ଟକର େର୍ଥା ବକବଲାରୀଯକୁ୍ତ ଖ୍ାେୟଶସୟ 



ବଯାଗାଣ ନିମବନ୍ତ ନିଦି୍ଦଷ୍ଟ ଭାବେ କି କି ପେବେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ ଓ କଣ କରିୋକୁ ଯାଉଛନି୍ତ ୋହା 

ଜଣାଇବେ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରରଣନ୍ଦ୍ର  ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ ଁ,ଖାଦୟ ର ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

ରାଜୟବର ଅଙ୍ଗନୋଡି ବକନ୍ଦ୍ରବର ପରିପରୂକ ପଷିୁ୍ଟ ବଯାଜନା (Supplementary 

Nutritional Programme) ବର ଶଶି ୁମାନଙୁ୍କ ପ୍ରେି ମାସବର ୨୫ େିନ ହିସାେବର େଷଷକୁ ୩୦୦ େିନ 

ପାଇ ଁପରିପରୂକ ପଷିୁ୍ଟକର ଖ୍ାେୟ ବଯାଗାଇ େିଆଯାଉଅଛି ଓ ଅଙ୍ଗନୋଡି ବକନ୍ଦ୍ର ଗଡୁିକବର ୬ ମାସରୁ 

୬ େଷଷ େୟସର ଶଶି ୁମାନଙୁ୍କ THR (Take Home Ration) ଛେୁଆ, ଅଣ୍ଡା, ଲଡୁ, ଶଖୁ୍ଲିା ରାସନ 

ଇେୟାେି ପଷିୁ୍ଟକର ଆହାର ପ୍ରୋନ କରାଯାଉଛି।  

ଏହାଛଡା, ଜନ୍ ମରୁ ୫ େଷଷ େୟସର ଅେିଶୟ ପଷିୁ୍ଟହୀନ ଶଶିମୁାନଙୁ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିୋ ପାଇ ଁ

ରାଜୟବର ର୍ଥେିା ବଗାଷ୍ ଠୀ ସ୍ ବାସ୍ଥୟବକନ୍ଦ୍ର, ଉପଖ୍ଣ୍ଡ ସ୍ ବାସ୍ଥୟବକନ୍ଦ୍ର ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ ବାସ୍ଥୟବକନ୍ଦ୍ର ଗଡୁିକବର ୬୬ ବଗାଟି 

‘ପଷିୁ୍ଟ ପନୁିଃୋସ ବକନ୍ଦ୍ର’ (Nutritional Rehabilitation Center) ପ୍ରେିଷ୍ ଠା କରାଯାଇଛି ଏେଂ 

Intesified National Iron Plus Initiative Prograame (I-NIPI) ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି 

ବକନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କବର ଶଶିଙୁୁ୍କ ପଷିୁ୍ଟକର ଖ୍ାେୟ ଓ େେନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ପଷିୁ୍ଟହୀନୋ ନିରାକରଣ 

କରାଯାଉଛି ଓ ଶଶିମୁାନଙ୍କର ଅେିକମବର ୧୫ ପ୍ରେିଶେ ଓଜନ େୃଦି୍ଧ ବହୋ ପବର ବସମାନଙୁ୍କ ଘରକୁ 

ପଠାଇ େିଆଯାଏ ଓ ଏହାପବର ନିୟମିେ ୋସ୍ଥୟ ପରୀୋ କରାଯିୋ ସହ ପ୍ରେିକାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ୫ 

େଷଷରୁ କମ ଶଶିମୁାନଙ୍କ ପଷିୁ୍ଟହୀନୋ ଓ ରକ୍ତହୀନୋ ପରିବପ୍ରେୀବର ଜାେୀୟ ହାର େୁଳନାବର ଓଡିଶା 

ଉନ୍ନେ ସି୍ଥେିବର ରହିଛି।  

ରାଜୟ ସରକାର ସାଧାରଣ େଣ୍ଟନ େୟେସ୍ଥାବର ସାମିଲ ବହାଇର୍ଥେିା ହିୋଧକିାରୀ ମାନଙୁ୍କ 

ପଷିୁ୍ଟକର ଓ କାବଲାରୀଯକୁ୍ତ ଚାଉଳ ଏକ Pilot Project ଜରିଆବର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବର ପ୍ରୋନ 

କରୁଛନି୍ତ।   

 

 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ପିଲାମାନଙୁ୍କ   କ୍ଳାସ କରିବା ଓ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚତି 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 



UD- 1089- ଶ୍ରୀ ସୁଦରଶ୍ କୁମାର ରାଉତରାୟ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ ି :- ବହୁତ ଗରବି ପିଲା ରବସରକାରୀ ସ୍କଲୁରର ଅଧ୍ୟୟନ 
କରୁଥିବା  ସ୍ଥରଳ ରକାଭିଡ ମହାମାରରିର ପରବିାର ରରାଜଗାର ହରାଇବା ଦବାରା ସ୍କଲୁ 
ପ୍ରାପୟ ରଦଇପାରୁନଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଅନଲାଇନ କଲାସ କରବିା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା 
ରଦବାରୁ ବଞ୍ଚତି କରାଯିବା ସତୟ କ,ି ଉର୍ତ୍ର ଯଦ ି ‘ହ’ଁ  ହୁଏ ଉକ୍ତ ଗରବି ପିଲାଙ୍କ 
ଭବଷିୟତ କଣ ଜଣାଇରବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
  

ରକାଭିଡ ମହାମାର ି ରର ରରାଜଗାର ହରାଇବା ଦବାରା ସ୍କଲୁ ପ୍ରାପୟ 
ରଦଇନପାରବିାରୁ ରବସରକାରୀ ସ୍କଲୁରର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଅନଲାଇନ 
କଲାସ କରବିା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ରଦବାରୁ ବଞ୍ଚତି ନ କରବିା ପାଇ ଁ ସରକାର ବଜି୍ଞପି୍ତ 
ସଂଖ୍ୟା – ୧୦୨୧୫ /SME ତା. ୦୩.୦୬.୨୦୨୧ ରର ନରିର୍ଦ୍୍ଶନାମା ଜାରି 
କରଛିେ ି।   

ସ୍କଲୁ ପ୍ରାପୟ ରଦଇନଥିବାରୁ ରକରତକ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବଦିୟାଳୟ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଅନଲାଇନ କଲାସ ରୁ ବଞ୍ଚତି କରଥିିବାର ଅଭିରଯାଗ ହସ୍ତଗତ 
ରହାଇଅଛ।ି ସଂମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲାଶକି୍ଷାଧିକାରୀଙୁ୍କ  ଉକ୍ତ ଅଭିରଯାଗର ତଦେ କର ିରରିପାଟ୍ 
ପ୍ରଦାନ କରବିା ପାଇ ଁ ନରିର୍ଦ୍୍ଶ ଦଆିଯାଇଅଛ।ି ଜଲି୍ଲାଶକି୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ତଦେ ରରିପାଟ ୍
ଆଧାରରର ଆବଶୟକ କାଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଆିଯିବ। 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ହାଇସ୍କଲୁକୁ ଅନୁୋନ ପରିସରଭୁକ୍ତ 



ପ୍ରଶ୍ନ 
 

UD-1090- ଶ୍ରୀ ସୁଦରଶ୍ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହରିବ କ ି :- 31.03.2013 ମସହିା ପୂବ୍ରୁ ରଯାଗୟ ବରିବଚତି 
ରହାଇ 2015  ମସହିା ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚତି     177 ଟ ି  ହାଇସ୍କଲୁ 
27.01.2018 ରୁ D.S.E.O ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 3404 ରର ପନୁଃ ରଭରଫିିରକସନ 
ରହାଇ ଅନୁଦାନ ପାଇ ଁଅରପକ୍ଷା କରଥିିରଲ ମଧ୍ୟ ଆଜ ିପଯ୍ୟେ ରସମାନଙୁ୍କ ଅନୁଦାନ 
ପରସିରଭୁକ୍ତ କରାନଯିବାର କାରଣ କ’ଣ ? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 
 ଓଡ଼ଶିା ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ନରିର୍ଦ୍୍ଶାଳୟ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା-୩୪୦୩ 
ତା୨୭.୦୧.୨୦୧୮ରଖି୍ରର ପ୍ରଦର୍ତ୍ ୧୭୭ ରଗାଟ ିଅଣଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କଲୁ 
ଓଡ଼ଶିା ଶକି୍ଷା ଅନୁଦାନ ଆରଦଶ, ୨୦୧୩ ରର ଥିବା ବୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତା 
୩୧.୦୩.୨୦୧୩ ରଖି୍ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ରଯାଗୟତା ହାସଲ କର ି ନଥିବାରୁ 
ଅନୁଦାନ ପରସିରଭୁକ୍ତ ରହାଇନାହାଁେ।ି 
 

08.09.2021 

Proposal of Govt. to re-engage School Co-ordinators 
Question 

 



UD-1091- Shri Ramesh Chandra Behera : Will the 
minister for School and Mass Education be pleased to 
State that :- Is there any proposal of Govt. to re-engage 
school co-ordinators in High Schools under ICT e-
Bidyalaya Project for impacting computer  education at 
the High School level and to monitor e-smart classes  ? 

 

Answer 
 

Sri Sameer Ranjan Dash, School and Mass Education 
Minister – 
 

 There  is no such proposal to re-engage School Co-
ordinators in High Schools under ICT e-Vidyalaya Project 
for imparting computer education at the High School level 
and to  monitor e-smart classes. 

Dt.08.09.2021 

Number of Vacant Post of AHO, HO 

UDAQ No.1092/  Shri Ramesh Chandra Behera : Will the 

minister for Agriculture And Farmers’ Empowerment be 

pleased to state that :- How many post of AHO, HO have been 

lying vacant in the State, provide a detail list of sanctioned 



strength, men in position and vacancies of each district, will 

the Govt. take steps for filling of those vacancies for 

upscaling horticultural activities in the State ? 

Answer 

Dr. Arun Kumar Sahoo, Minister, Agriculture and Farmers’ 

Empowerment: 

 61 Nos. of posts of AHO (as on 31.08.2021)and 50 Nos. 

of posts of H.O (as on 31.07.2021) are lying vacant in the 

State. The detail list of sanctioned strength, men in position 

and vacancies of AHO & HO in each district is indicated at 

Annexure-I and Annexure-II respectively.  

Steps are being taken by the Government to fill up those 

vacancies for upscaling horticultural activities in the State.  

 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ପ ଭୟାପ୍ତ ପରିମାଣର  ସାର ର ାଗାଣ 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୧୦୯୩. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦିଶାରୀ :କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କରି କହିବେ କି:-ରାଜୟବର ଚଳିେ େଷଷ ଚାଷ କାଯଷୟ ଆରମ୍ଭରୁ ୟୁରିଆ ସାର (Nitrogen Fertilizer) ଓ ପଟାସ 

ସାରର ଅଭାେ ବେଖ୍ାବେଲାଣ,ି ଫଳବର ଚାଷୀମାବନ େହୁ ହଇରାଣ ହରକେ ବହଉଛନି୍ତ, ଏର୍ଥପି୍ରେି ସରକାର 

ଧ୍ୟାନ ବେଇ ପଯଷୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ବଯାଗାଇବେୋର େୟେସ୍ଥା କରିବେ କି ? 

ଉତ୍ତର 



ଡା. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ , କଷିୃ ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ: –   

               ରାଜୟବର ଚାଷ କାଯଷୟ ସଚୁାର ରୂବପ ଚାଲିୋ ପାଇ ଁବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୩,୧୦,୦୦୦ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ 

ସାର ଓ ୮୫,୦୦୦ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ପଟାସ ସାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବଶଷ ସଦୁ୍ଧା ବଯାଗାଇ ବେୋ ପାଇ ଁଅନୁବମାେନ 

କରିର୍ଥବିଲ I କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବଶଷ ସଦୁ୍ଧା ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବକେଳ ୨,୨୫,୩୦୦ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ସାର ଓ 

୫୩,୨୮୬ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଏମ.ଓ.ପି (ପଟାସ) ସାର ବଯାଗାଇ ବେଇଛନି୍ତ I ରାଜୟ ସରକାର ବସହି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀ 

ମାନଙୁ୍କ ସାର ବଯାଗାଣ େୟେସ୍ଥା ଅେୟାହେ ରଖ୍ଛିନି୍ତ I ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନୁବମାେିେ ପରିମାଣର ସମସ୍ତ 

ସାର ବଯାଗାଇ ବେୋ ପାଇ ଁୋରମ୍ବାର ଅନୁବରାଧ କରାଯାଉଅଛି I 

ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଅଥଧ ପ୍ରୋନ 

UDAQ No. 1094      Date 2021.09.08  

ଶ୍ରୀ ପ୍ରେୀପ କୁମାର େଶି୍ାରୀ: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ ି- ଲାଞି୍ଜଗଡ ରସବା ସମବାୟ 

ସମିତ ି (LAMPS) ଦ୍ୱାରା 2015-16 ଆଥ୍କି ବଷର୍ର କୃଷ ିଋଣ ଉପରର ରହାଇଥିବା ଦୁନ୍ୀତ ିଓ 

ଆଥ୍କି ଅନୟିମିତତା ରଯାଗୁଁ ହତିାଧିକାରୀମାରନ ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିରଲ ଏବଂ ତଦେ ମଧ୍ୟ 

କରାଯାଇ ସମ୍ପକୃ୍ତ କମ୍ଚାରୀଙୁ୍କ ନୀଳମବନ କରାଯାଇଛ ିକେୁି ହତିାଧିକାରୀ ମାରନ ତାଙ୍କର ରଯଉଁ ଅଥ୍ ୍

ପାଇବା କଥ୍ା ପାଇ ପାରନିାହାେ,ି ଏହାର ବହିତି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରରିବ କ ି? 
ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ 
ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ଲାଞି୍ଜଗଡ ରସବା ସମବାୟ ସମିତ ି(LAMPCS) ଦ୍ୱାରା 2015-16 ଆଥ୍କି ବଷ୍ରର କୃଷ ି

ଋଣ ଉପରର ଭବାନୀପାଟଣା ରକନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବୟାଙ୍କର ଲାଞି୍ଜଗଡ ଶାଖ୍ାରୁ ଋଣ ଉଠାଣ ରବରଳ 3 

ଜଣ ଚାଷୀ ଅଭିରଯାଗ କରଥିିରଲ ରଯ ରସମାରନ ପ୍ରକୃତ ଋଣ ରାଶରୁି କମ ଟଙ୍କା ପାଇଛେ,ି ମାତ୍ର 

ରସମାନଙ୍କ ଉପରର ସଂପୂର୍୍ଣ୍ ଋଣ ବରକୟା ଦଶ୍ାଯାଇଅଛ ି । ଏହ ି ଅଭିରଯାଗ ଉପରର ବୟାଙ୍କ 

ତରଫରୁ ତଥ୍ା ସହକାରୀ ନବିନ୍ଧକ ସମବାୟ ସମତି ି ସମୂହ, ଭବାନୀପାଟଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦେ 

କରଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ ରରିପାଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଞି୍ଜଗଡ ଶାଖ୍ା ବୟାଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ 

ହସିାବରକ୍ଷକ ଓ ରକାଷଧକ୍ଷଙୁ୍କ ଚାଷୀମାରନ ପାଇନଥିବା ଅବଶଷି୍ଟ ଋଣ ରାଶ ି ପାଇଁ ଦାୟୀ 



କରାଯାଇଅଛ ି । ଏହ ି ତଦେ ରରିପାଟ୍ କୁ ଭିର୍ତ୍କିର ି ଲାଞି୍ଜଗଡ ଶାଖ୍ା   ବୟାଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ 

ହସିାବରକ୍ଷକ ଓ ରକାଷଧକ୍ଷଙ୍କ ଉପରର ଶଙୃ୍ଖଳାଗତ କାଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଲିମବନ 

କରଯାଇ ଥିଲା । ଇତ ିମଧ୍ୟରର ସମ୍ପକୃ୍ତ କମଚ୍ାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜରଣ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବରକୟା ମୂଳ ରାଶ ି

ଓ ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥରଳ ରସମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନୟ ହତିାଧିକାରୀମାରନ ପାଇନଥିବା 
ଅବଶଷି୍ଟ ଋଣ ରାଶ ିଆଦାୟ ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଉଅଛ ି। 

 

୦୮ .୦୯ .୨୦୨୧ 

କାଳିଆ ର ାଜନାରର ଉପକୃତ ରହାଇଥବିା ଚାଷୀଙ୍କ ତଥୟ 

 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା  : ୧୦୯୫/ଶ୍ରୀ କିରଶାର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ : କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କ ି :- କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର େିବନାଟି ବ୍ଲକବର କାଳିଆ ବଯାଜନାବର 

ବକବେଜଣ ନାମ ପଜିକରଣ ପାଇ ଁଆବେେନ କରିର୍ଥବିଲ େନ୍ ମଧ୍ୟରୁ  ବକବେଜଣ କାଳିଆ ବଯାଜନାରୁ 

ବକଉ ଁବକଉ ଁେଷଷ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପାଇଛନି୍ତ ଓ ବକବେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ  କାଳିଆ େୃତି୍ତ ପାଇ ଁଆବେେନ 

କରିଛନି୍ତ େନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବକବେଜଣ ବଯାଗୟ େିବେଚିେ ବହାଇଛନି୍ତ ୋହାର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ େର୍ଥୟ ପ୍ରୋନ କରିବେ କ ି

? 

 

ଉତ୍ତର 

ଡ଼. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ   –  

 

 ୋଲିଗଡୁା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ବଯଉ ଁ େଦୁ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏେଂ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ 

ପରିୋର ମାବନ କାଳିଆ ବଯାଜନାବର ସାମିଲ ବହାଇପାରିନାହାନି୍ତ ବସମାବନ କାଳିଆ ବୱେବପାଟଷାଲ 

(kalia.odisha.gov.in)ବର ଉପଲବ୍ଧ ର୍ଥେିା ଅନଲାଇନ ପ୍ରେିକାର େୟେସ୍ଥା (Online Grievance 

Application Form) ମାଧ୍ୟମବର ସମସ୍ତ େସ୍ତାେିଜ ସହ ଆବେେନ କରି କାଳିଆ ବଯାଜନାର ସାମିଲ 



ବହାଇପାରିବେ। କାଳିଆ ବଯାଜନାବର ନୂେନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ବହଉର୍ଥେିା େଦୁ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙୁ୍କ 

ପରେତ୍ତଷୀ ସମୟବର ପିଏମ କିଶାନ ବଯାଜନାବର ସାମିଲ କରାଯିେ। 

ତା.8-9-2021 
ଧାନ ବକି୍ରୀ ସମ୍ପକ୍ରର 

ଅଣତାରକା ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା-1096 

େୀ କରିଶାର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବଧିାୟକ 
 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 

 ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ି କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହରିବ କ:ି- ସମବଲପୁର ଜଲି୍ଲା କୁଚଣି୍ଡା 
ଉପଖ୍ଣ୍ଡରର ଗତ ଖ୍ରଫି 2020-21ରର ରକରତ ଜଣ ଚାଷୀ ଲୟାମ୍ପୱାରୀ (LAMP) ଧାନ ବକି୍ରୀ ପାଇ ଁନାମ 

ପଞି୍ଜକରଣ କରଥିିରଲ ଓ ତନମଧ୍ୟରୁ ରକରତ ଚାଷୀ LAMPSୱାରୀ ଧାନ ବକି୍ରି କରଥିିରଲ ଓ SHG ଗୁପ ମାଧ୍ୟମରର 

ରକରତ ଚାଷୀ ପଞି୍ଜକରଣ କରି ରକରତ ଜଣ ବକି୍ରୀ କରଥିିରଲ ତାହାର ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ ବବିରଣୀ ଓ ତଥ୍ୟ LAMPSୱାରୀ/ 

SHGୱାରୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ କ?ି 
 

େୀ ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖ୍ାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 
ସମବଲପୁର ଜଲି୍ଲା କୁଚଣି୍ଡା ଉପଖ୍ଣ୍ଡରର ଗତ ଖ୍ରଫି 2020-21ରର ଲୟାମ୍ପୱାରୀ (LAMPCS wise) 

ଧାନ ବକି୍ରୀ ପାଇ ଁପଞି୍ଜକୃତ ରହାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ତନମଧ୍ୟରୁ ଧାନ ବକି୍ରି କରଥିିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, SHG 

ଗୁପ ମାଧ୍ୟମରର ଧାନ ବକି୍ରି କରଥିିବା ପଞି୍ଜକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର LAMPCSୱାରୀ/ SHGୱାରୀ ବବିରଣୀ ଏଥି 

ସହ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା l 
 

 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
B.Ed. Qualification ଦକାହଳ କରିବା ପାଇ ଁବୟବସ୍ଥା 

ପ୍ରଶ୍ନ 
 



UD-1097- ଶ୍ରୀ ଦକ ନାରାୟଣ ରାଓ: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି :-  ରାଜୟ ସରକାର ବାଣିଜୟ ସ୍ନାତକ ତଥ୍ା 
ସ୍ନାତରକାର୍ତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ B.Ed. Course   କରବିା ପାଇଁ ସୁରଯାଗ 
ରଦଉନଥିବା ଜଣାଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିସରକାରଙ୍କ ରଗାଚରରର ଏହା ଅଛ,ି ରତରବ   
OES-II (School Branch) ନଯୁିକି୍ତ ପାଇଁ ବାଣିଜୟର ସ୍ନାତରକାର୍ତ୍ର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁB.Ed.   କପିର ିବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଅଛ,ି ଆସୋ 
ନଯୁିକି୍ତରର  ରସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁB.Ed. qualification ରକାହଳ ପାଇ ଁ
ବୟବସ୍ଥା କରରିବ କ ି ? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ବଭିାଗର ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୧-
୨୦୨୨ ଶକି୍ଷା ବଷଠ୍ାରୁ ରଯ ରକୌଣସ ିବଷିୟରର ସ୍ନାତକ ତଥ୍ା ସ୍ନାତରକାର୍ତ୍ର 
ରଯାଗୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥ୍୍ୀ B.Ed. ପାଠୟକ୍ରମରର ନାମ ରଲଖ୍ାଇପାରରିବ। ଏଥି 
ନମିରେ ବଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆରବଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା  ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହାଇସାରଛି।ି 
ଏହ ିପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ବାଣିଜୟ ସ୍ନାତକ ପ୍ରାଥ୍ୀ୍ ମାରନ ମଧ୍ୟ B.Ed. ପାଠୟକ୍ରମରର 
ନାମ ରଲଖ୍ାଇପାରରିବ। ଏଥି  ନମିରେ  Information Brochure ଉଚ୍ଚ 
ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ର website ରର  ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଅଛ।ି 



 OES cadre Rule ଅନୁଯାୟୀ OES-II (School Branch)  
ନଯିୁକି୍ତ ନମିରେ ବାଣିଜୟର ସ୍ନାତରକାର୍ତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ   B.Ed. 
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଅଛ।ି 

08.09.2021 
Formation of Service Condition for OAVS 

Question 
 

UD-1098- Shri K. Narayan Rao : Will the minister for 
School and Mass Education be pleased to State that :- 
The OAVS  Schools were started in the State since last 
five years, but till today the Govt. have not fixed either 
any service conditions or Cadre rules, the State Project 
Director communicated two statements , from the 1st  
statement it is  shown that the OAVS is purely  Govt. 
institution and as per  the 2nd statement the OAVS is not 
purely Govt. institution it means  the both  statements 
are contradict each other , let us  know whether the 
OAVS are Govt. or  Semi Govt. or  Private Institutions ; 
Whether the Govt. frame any service conditions for them 
or not ? 
 

 



Answer 
 

Sri Sameer Ranjan Dash, School and Mass Education 
Minister – Odisha Adarsh Vidyalaya Sangathan is an 
autonomous organization constituted and registered under 
Societies Registration Act, 1860 under School and Mass 
Education Department, Govt. of Odisha. The Service 
conditions & cadre rules for the employees shall be put 
up in the Executive Committee and General Body of the 
Sangathan and after getting approval, the same shall be 
submitted to Govt. for obtaining concurrence. 
                                Date – 08.09.2021 

                           Regarding “BGREI” Scheme 

Unstarred Question No. 1100  / Shri Sukanta Kumar Nayak : Will the minister 

for Agriculture And Farmer’s Empowerment be pleased to state that :- A good 

no  of Bore wells under BGREI Scheme have been installed in different parts of 

Nilgiri A/C area over the years which needs to be commissioned for utilisation 

by farmers in a cluster basis, will Govt. be pleased to state in details of such 

bore wells and reasons for not being made functional may be stated and if 

there is shortage of funds be pleased to sort it out ? 

     Answer 

Dr. Arun Kumar Sahoo, Minister of Agriculture & Farmers’ Empowerment:- 

    The detail year wise and village wise list of Community Cluster Bore wells 

projects taken up under BGREI under Nilgiri Assembly Constituency is attached 

at “Annexure-A”. Out of 30 nos. of approved projects, 29 Nos of cluster Bore 

wells have been taken up for execution out of which 11 nos. of projects have 



been completed in all respect. An amount of Rs. 4,93,28,500/- was placed for 

completion of 30 Nos. of Cluster Bore wells during 2016-17 & 17-18.  

 

ୋରିଖ୍ :  ୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ୟୁରିଆ ସାର ବଣ୍ଟନ 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୧୧୦୧. ଶ୍ରୀ ସନାତନ ବଜିଳୁି :- କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- କବରାନା  ମହାମାରୀ ବଯାଗ ଁ ୁଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥକି ଅେସ୍ଥା ଭାଙି୍ଗ 

ପଡିର୍ଥେିାର ଖ୍େର ସରକାରଙ୍କ ପାଖ୍ବର ଅଛି କି, ସରକାର କୃଷକ ମାନଙ୍କର କୃଷି ଋଣ  ଛାଡ଼ 

କରିବେ କି, ଏେଂ େତ୍ତଷମାନ ୟୁରିଆ ସାରର ବଘାର ଅଭାେ ର୍ଥେିା ଏେଂ କଳାେଜାରୀ ବହଉର୍ଥେିାର 

ଖ୍େର ସରକାରଙ୍କ ପାଖ୍ବର ଅଛି କି, ଏେଂ େଡ଼ସାହି ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ବକବେସଦୁ୍ଧା ୟୁରିଆ 

ସାର LAMP  ବର ମିଳିେ ଜଣାଇବେ କି? 

ଉତ୍ତର 

ଡା. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ , କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ: –   

          କୃଷି କାଯଷୟ ପାଇ ଁଆେଶୟକ ବହଉର୍ଥେିା ଫସଲ ଋଣ ବଯାଗାଇ ବେୋ ନିମବନ୍ତ ସରକାର 

େୟାପକ ବଯାଜନା କରିଛନି୍ତ ଏେଂ ଚଳିେ ଖ୍ରିଫ ଋେୁବର ପ୍ରାୟ ୧୭,୫୦୦ ବକାଟି ଟଙ୍କାର ଫସଲ 

ଋଣ ବଯାଗାଇ ବେୋ ନିମବନ୍ତ ଲେ ଧାଯଷୟ କରାଯାଇଛି I ଟ.୫୦, ୦୦୦/- ପଯଷୟନ୍ତ ଫସଲ ଋଣ 

େିନା ସଧୁବର ବଯାଗାଇ େିଆଯାଉର୍ଥେିା ବେବଳ ଟ. ୫୦,୦୦୦/- ରୁ ଟ. ୩,୦୦,୦୦୦ /- ପଯଷୟନ୍ତ 

ଫସଲ ଋଣ ୨% ସଧୁବର ପ୍ରୋନ କରାଯାଉଛିI 

        ରାଜୟକୁ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁବମାେିେ ପରିମାଣ ଠାରୁ କମ ପରିମାଣର ୟୁରିଆ ସାର 

ବଯାଗାଣ କରୁର୍ଥେିାରୁ ରାଜୟବର ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାେ ରହିଛି I ରାଜୟର ବକବେକ ସ୍ଥାନବର 

ଚାହିୋ ଓ ବଯାଗାଣ ଅନ୍ତର (Demand & Supply gap) ର ସବୁଯାଗ  ବନଇ ବକବେକ ଅସାଧ ୁ

େୟେସାୟୀ ସେଷାଧକି ଖ୍ଚୁୁରା ମଲୂୟ (MRP) ଠାରୁ ଅଧକି ୋମବର ୟୁରିଆ ସାର େିକି୍ର କରୁର୍ଥେିାର 

ଅଭିବଯାଗ େିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ କୃଷି ଓଡିଶା ବପାଟଷାଲ ଜରିଆବର ଉପଲବ୍ଧ ବହାଇଅଛି ଏେଂ 

ରାଜୟ ସରକାର ଏହା ଉପବର ତ୍ୱରିେ ପେବେପ ବନଇଛନି୍ତ I େଡ଼ସାହ ିନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର େିନ ି

ବଗାଟି LAMPCS ଯର୍ଥା େଡ଼ସାହି LAMPCS , ଏମ.ଜି. ପରୁ LAMPCS ଓ ସଂବକବକଷା LAMPCS  

କୁ େେଷମାନ ସଦୁ୍ଧା ବମାଟ ୩୧.୫ ବମଟି୍ରକ ଟନ ୟୁରିଆ ସାର ଓଡଶିା ରାଜୟ ସମୋୟ େିପଣନ 

ମହାସଂଘ ଲିିଃ (OSCMFL) ଜରିଆବର ବଯାଗାଇ େିଆଯାଇଅଛି I ଆେଶୟକ ବହଉର୍ଥେିା ଅଧକି 

ୟୁରିଆ ସାରକୁ ନିକଟ ଭେିଷୟେବର ବଯାଗାଇ ବେୋର େୟେସ୍ଥା କରାଯାଉଅଛି I 

 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 



 

ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରର ରାସନ କାଡଭ ର ାଗାଇ ରଦବା ପାଇ ଁପଦରକ୍ଷପ 
 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୧୧୦୨ : ଡା. ସି.ଏସ.ରାରଜନ୍ ଏକ୍କା : ଖାଦୟ ର ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି 

କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିରବକି :- େତ୍ତଷମାନ ସଦୁ୍ଧା ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାବର ବକବେ ଜଣ ବଯାଗୟ 

େୟକି୍ତଙ୍କର Ration Card ବହାଇନାହି ଁଏେଂ ଏହା ବକବେ ସଦୁ୍ଧା ସଂପରୂ୍ଣ୍ଷ ବହେ ଏହାର ଏକ େିେରଣୀ 

Block-wise ବେବେ କି ? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଦଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଖ୍ାେୟ ଦଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବର େତ୍ତଷମାନ ସଦୁ୍ଧା ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ବଯାଜନାବର ୪,୩୬,୯୮୯ ବଗାଟି 

ପରିୋରର ୧୫,୧୦,୦୮୬ ଜଣ ହିୋଧକିାରୀ ସାମିଲ ଅଛନି୍ତ। େନ୍ ମଧ୍ୟରୁ, ଜାେୀୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ଆଇନ 

ଅନୁସାବର ୪,୨୫,୯୨୧ ବଗାଟି ପରିୋରର ୧୪,୭୭,୪୧୯ ଓ ରାଜୟ ଖ୍ାେୟ ସରୁୋ ବଯାଜନାବର 

୧୧,୦୬୮ ପରିୋରର ୩୨,୬୬୭ ଜଣ ହିୋଧକିାରୀଙୁ୍କ ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ କରାଯାଇଛି।  

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ ଲକବର ଆବେେନକାରୀଙୁ୍କ ବରସନ କାଡଷ ବଯାଗାଇ 

େିଆଯାଇର୍ଥେିା ବେବଳ ବକେଳ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର କୁତ୍ରା ବ୍ ଲକବର ୨୬ ଜଣ ଆବେେନକାରୀ ବରସନ କାଡଷ 

ପାଇୋ ନିମବନ୍ତ ଅବପୋବର ଅଛନି୍ତ ଓ ବସମାନଙୁ୍କ ବରସନ କାଡଷ ବଯାଗାଇ ବେୋପାଇ ଁ ପେବେପ 

ନିଆଯାଉଛି।  

ଏହ ି ରଯାଜନାରୁ ବଞ୍ଚତି ରକୌଣସ ି ରଯାଗୟ ବୟକି୍ତ ଅଥ୍ବା ପରବିାର ସୁଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଲାର ବଲକ ଓ 

ରପୌରାଞ୍ଚଳରର ରଖ୍ାଲାଯାଇଥିବା ରରସନ କାଡ ୍ପରିଚାଳନା (RCMS) ରକନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍ବା ଏହ ିବଭିାଗ ରୱବସାଇଟ 

www.foododisha.in କମିବା http://food.odisha.gov.in ରର ଅନଲାଇନ ଆରବଦନ କରଲ 

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦି୍ଧ୍ାରତି ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦେ କରାଯାଇ ରଯାଗୟ ବରିବଚତି ଆରବଦନକାରୀଙୁ୍କ 

ଅେଭୁ୍କ୍ତ କରାଯିବା ନମିରେ ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ିଓ ଏହା ଏକ ନରିେର ପ୍ରକ୍ରିୟା।  

 
ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 

ଯୁକ୍ତ େୁଇ ପାଠୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ସମ୍ପକଧଦର 
ପ୍ରଶ୍ନ 

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


 
UD-1103- ଶ୍ରୀ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦବଦହରା: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହରିବ କ ି :- ଛତ୍ରପୁର ବଲକ ଅେଗ୍ତ ଚମାଖ୍ଣି୍ଡ ଓଡଶିା ଆଦଶ ୍
ବଦିୟାଳୟ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ବଲକ ଅେଗ୍ତ ଶତୁରଶାଲ ଓଡଶିା ଆଦଶ୍ ବଦିୟାଳୟ 
ରର ରକଉ ଁଶକି୍ଷା ବଷ୍ଠାରୁ ଯୁକ୍ତ  ଦୁଇ ପାଠୟକ୍ରମରର ଶକି୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ରହବ 
? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 ଛତ୍ରପୁର ବଲକ ଅେଗ୍ତ ଚମାଖ୍ଣି୍ଡ ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶ୍ ବଦିୟାଳୟ ଏବଂ 
ଗଞ୍ଜାମ ବଲକ ଅେଗ୍ତ ଶତୁରଶାଳ ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶ୍ ବଦିୟାଳୟ ସଂଗଠନର 
୩ୟ ପଯ୍ୟାୟ ବଦିୟାଳୟ ଅେଭ୍ୂ କ୍ତ । ପଯ୍ୟାୟକ୍ରରମ ଏହ ି ବଦିୟାଳୟ 
ମାନଙ୍କରର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠୟକ୍ରମରର ଶକି୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ 
ପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯିବ । 
 

ତା.୦୮. ୦୯.୨୦୨1 
ଦହରଦଫର  ଦହାଇଥିବା ଅଥଧକୁ ବେିୟାଳୟ ଫଣ୍ଡକୁ ଦଫରସ୍ତ 

ପ୍ରଶ୍ନ 
UD-1104 – ଶ୍ରୀ ରାଦଜନ୍ଦ୍ର ଦଢାଲକଆି: ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ିକହରିବ କ ି :- ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟ ଲାରଠାର ଜ.ି ବଲାଙି୍ଗରର 
Special Audit 2014-15  ରୁ ୨୦୧୮-୧୯ ପଯ୍ୟେ ଶକି୍ଷା ନରିର୍ଦ୍୍ଶାଳୟ ପତ୍ର 
ସଂଖ୍ୟା 1600 Dt. 05.02.20 ଅନୁଯାୟୀ  କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର Audit 



Report, ଜୁନ 2021 ମସହିାରର ପ୍ରକାଶତି ରହାଇଛ ିଉକ୍ତ  Audit  ପଞ୍ଚାୟତ 
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟର ଟ.୫,୬୦,୮୦୨ (ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଷାଠଏି ହାଜର ଆଠଶତ 
ଦୁଇ ଟଙ୍କା) ଅନନିୟିମିତତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦବାରା ରହାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳଛି ିଜଣାଇରବ 
କ,ି ଉକ୍ତ ଅନୟିନତିତା କାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର କ ି ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଛେ ି ଏବଂ 
ରକରବସୁଦ୍ଧା ଉକ୍ତ ଟ.୫,୬୦,୮୦୨ଙ୍କା ବଦିୟାଳୟ ଫଣ୍ଡକୁ ରଫରସ୍ତ ଆସବି ଉର୍ତ୍ର 
ରଦରବ କ ି? 

 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ୍, ବେିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍କି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନରିର୍ଦ୍୍ଶାଳୟ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୬୦୦ dtd. 

05.02.2020  ଦବାରା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟ ଲାରଠାର ଜ.ି 

ବଲାଙି୍ଗରର ଅଡଟି  ନମିରେ ଆବଶୟକୀୟ ତଥ୍ୟ Joint Director, Local 

Fund Audit ଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିଲା । କେୁି ଏହ ିପତ୍ର  ଅନୁଯାୟୀ Local Fund 

Auditor ଙ୍କ audit report ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗରର ହସ୍ତଗତ 

ରହାଇନାହିଁ। ଏହ ିaudit report ହସ୍ତଗତ ରହଲାପରର ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ବହିତି 

ପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯିବ। 

୦୮.୦୯.୨୦୨୧ 

ନବରଙ୍ଗପରୁକୁ ର ାଗାଇ ଦିଆ ାଇଥବିା ସାରର ପରିମାଣ 



ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୧୧୦୫. ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ : କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହିବେ କି:-ଚଳିେ େଷଷ ରାଜୟବର ବକଉ ଁ ବକଉ ଁ ସାର ବକବେ ମିଳଛିି, ନେରଙ୍ଗପରୁ ଜଲି୍ଲାକୁ ଚଳିେ େଷଷ ବକବେ 

ପରିମାଣର ବକଉ ଁ ବକଉ ଁ ସାର ବଯାଗାଇ େିଆଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାବର ଗେ କିଛି େଷଷବର ସାରର େହୁେ ଅଭାେ 

ବେଖ୍ାଯିୋର କାରଣ କଣ କହିବେ କି? 

ଉତ୍ତର 

ଡା. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ , କଷିୃ ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ: –   

               ଚଳେି େଷଷ ଖ୍ରିଫ ଋେୁବର ରାଜୟକୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବଶଷ ସଦୁ୍ଧା ୨,୨୫,୩୦୦ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ, 

୧,୪୧,୫୭୫ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଡି.ଏ.ପି., ୫୩,୨୮୬ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଏମ.ଓ.ପି ଓ ୧,୫୧,୨୦୦ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଏନ.ପି.ବକ. 

ସାର ମିଳିଛି I ନେରଙ୍ଗପରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚଳିେ େଷଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବଶଷ ସଦୁ୍ଧା ୨୪,୦୫୧ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ, 

୬,୭୭୩  ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଡି.ଏ.ପି., ୩,୯୪୯  ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଏମ.ଓ.ପି ଓ ୪,୦୨୫ ବମଟ୍ରିକ ଟନ ଏନ.ପି.ବକ. ସାର 

ବଯାଗାଇ େିଆଯାଇଅଛି I ଗେ କିଛି େଷଷ ଧରି ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜୟକୁ େିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ସାର ଅନୁବମାେିେ 

ପରିମାଣବର ବଯାଗାଣ କରୁନର୍ଥେିାରୁ ରାଜୟବର ସାରର େହୁେ ଅଭାେ ବେଖ୍ାଯାଉଅଛି I 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


