
୨୪.୦୨.୨୦୨୧ 
ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଯ ାଗାଣ  

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୬୭୪ : ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କହଁର : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହଯିେକ ି:- ଫୁଲବାଣୀ ନବିବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମଦୁାୟ ରେରେ ହେିାଧିୋେୀ ୋସନ ୋର୍ବ ପାଇଛନ୍ତ ି
ଓ ଆଉ ରେରେ ହେିାଧିୋେୀ ୋସନ ୋର୍ବ ପାଇ ଁ ଆରବଦନ େେ ି ଅରପକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତ ି େହରିବ େ ି ; 
ଅରପକ୍ଷା େେଥିିବା ହେିାଧିୋେୀଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ୋସନ ସାମଗ୍ରୀ ରଦବା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା େେବିା ସରେ ସରେ 
ରେଉଁଠ ିଅସହାୟ ପେବିାେ ଅଛନ୍ତ ିରସ ପେବିାେେୁ ଅଧିେ ଚାଉଳ ରଦବା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା େେବିା ସହ ସବୁ 
ବଲେ ଅଫିସ ପାଖରେ ଗେବି, ଅସହାୟ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙୁ୍କ ଖାଦୟ ରୋଗାଇବା ଲକ୍ଷୟରେ ରଗାାା  
ରଲଖା ଁ ଆହାେ ରେନ୍ଦ୍ର ରଖାଲି ଖାଦୟ ରଦରବ େ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ,ଁ ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

େନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ଲାେ ଫୁଲବାଣୀ ବଧିାନସଭା ନବିବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗବେ ଚୋପର୍ା, ଫୁଲବାଣୀ, 
ଫୁଲବାଣୀ ରପୌେପାଳେିା, ଖଜୁେୀପର୍ା ଓ ଫିେେିିଆ ବଲେେ ରମା୍ ୬୧ ହଜାେ ୨ ଶହ ୫୪ ରଗାା ି
ପେବିାେେ ୨ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାେ ୨ ଶହ ୧୨ ଜଣ ରୋଗୟ ହେିାଧିୋେୀଙୁ୍କ ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା 
ଆଇନ, ୨୦୧୩ ଓ ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନାରେ ୋଲିୋଭୁକ୍ତ େୋୋଇ େହିାେ ି ଦେରେ 
ଖାଦୟଶସୟ ପ୍ରଦାନ େୋୋଉଛ ି । ବର୍ତ୍ବମାନ ସୁଦ୍ଧା  ହ ିରୋଜନା ଗୁର୍େିରେ ସାମଲି ରହବା ନମିରନ୍ତ ୨ 
ଶହ ୬୨ ରଗାା ି ପେବିାେେ ୧ ହଜାେ ୬୨ ଜଣ ଆରବଦନୋେୀଙ୍କ ଦେଖାସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଅଛ ି ଓ 
ବଚିାୋଧୀନ େହଛି।ି ଉପେୁକ୍ତ େଦନ୍ତ େୋୋଇ ରୋଗୟ ବରିବଚେି ରହରଲ ଆରବଦନୋେୀଙୁ୍କ େଥାଶୀଘ୍ର 
ରେସନ ୋର୍ବ ରୋଗାଇ ଦଆିେିବା ସହେି ସୁଲଭ ମୂଲୟରେ ଖାଦୟଶସୟ ପ୍ରଦାନ େୋେିବ।  

‘ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩’ େମିବା ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’ ରେ 
ୋଲିୋଭୁକ୍ତ ହେିାଧିୋେୀଙୁ୍କ ଉକ୍ତ ରୋଜନା ଗୁର୍େି ନମିରନ୍ତ ନଦି୍ଧବାେେି ପେମିାଣେ ଖାଦୟଶସୟ ରୋଗାଇ 
ଦଆିୋଉଛ।ି ନଦି୍ଧବାେେି ପେମିାଣ ଠାେୁ ଅଧିେ ଖାଦୟଶସୟ ରୋଗାଇବା ପ୍ରସେ ବର୍ତ୍ବମାନ ସେୋେଙ୍କ 
ବଚିାୋଧୀନ ନାହିଁ।  

ଆହାେ ରେନ୍ଦ୍ର ଗୁର୍େି ମୁଖୟେଃ ସହେେ ଜନଗହଳ ି ସ୍ଥାନ, ଚେିତି୍ସାଳୟ ନେିାରେ ସ୍ଥାପନ 
େୋୋ ।  ଣୁ, ସମସ୍ତ ବଲେ ଅଫିସ ପାଖରେ ଗେବି, ଅସହାୟ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନଙୁ୍କ ଖାଦୟ ରୋଗାଇବା 
ଲକ୍ଷୟରେ ଆହାେ ରେନ୍ଦ୍ର ରଖାଲିବାେ ରେୌଣସ ିରୋଜନା ସେୋେଙ୍କେ ବଚିାୋଧୀନ ନାହିଁ ।  

*** 



ୋ.24-2-2021 
ରାାେନେୁ revalid େେବିା ସମ୍ପେବରେ 
ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-676 

ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱନିୀ େୁମାେ ପାତ୍ର, ବଧିାୟେ 
 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 
 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ:ି- ୋଜୟରେ ଚାଷୀମାରନ 
ଠେି ସମୟରେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେରିେ ଧାନ ବକିି୍ର େେପିାେନିଥିବା ରହେୁ ରାାେନେ  େ ମାସ 
ଅବଧି ପୂେଣ ରହାଇୋଇଥିବା ଓ ବୟବସ୍ଥା ମୁୋବେ ଜଲି୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରାାେନେୁ revalid େେବିା 
ସେୋେ ବଚିାେ େେରିବ େ;ି ରାାେନ ମିଳବିା ଅନୁସାରେ ଧାେବୟ ୋେଖିରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବକି୍ରୟ 
େେବିାେ ବୟବସ୍ଥା ଆହୁେ ିସେଳେିେଣ େେବିାେୁ ସେୋେ େଣ ପଦରକ୍ଷପ ରନରବ? 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

  
 ପ୍ରାଥମେି େୃଷ ି ସମବାୟ ସମିେରିେ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଧାନ ବକିି୍ର େେବିା ପାଇଁ ରସମାନଙ୍କ ରମାବଇଲ 
ମାଧ୍ୟମରେ SMS ବର୍ତ୍ବା ରପ୍ରେଣ େୋୋଉଛ ି l SMSରେ କ୍ରୟ ୋେଖି  ବଂ ପେମିାଣ ଉରଲ୍ଲଖ 
େୋୋଇଛ ିl ଚାଷୀ େଦ ିଉଲି୍ଲଖିେ ୋେଖିରେ ସମିେେୁି ୋଙ୍କ ଧାନ ବକିି୍ର େେପିାେୁନାହାନ୍ତ ିୋରହରଲ କ୍ରୟ 
ୋେଖିେ 30 ଦନି ମଧ୍ୟରେ ମଣି୍ଡେୁ ଧାନ ଆଣି ବକି୍ରୟ େେବିାେ ସୁବଧିା ଉପଲବ୍ଧ େୋୋଇଛ ିl ମଣି୍ଡରେ 
ଶଙୃ୍ଖଳେି ୋେବାେେୁ ଦୃଷି୍ଟରେ େଖି  ହ ିବୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ େୋୋଇଛ ିl  

 
 
 
 
 
 
 
 



ୋ.24-2-2021 
ମଣି୍ଡେ ଅସୁବଧିା ଦୂେ େେବିାେୁ ବୟବସ୍ଥା 

ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-678 
ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦେ ସଂିହ, ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ:ି- (େ) ଆସନ୍ତା େବ ିଠାେୁ   
ବଷବ ଖେଫିରେ ମଣି୍ଡରେ ରହାଇଥିବା ଅସୁବଧିାେୁ ଦୂେ େେବିା ପାଇଁ ସେୋେ  ପେ ିଅସୁବଧିା ନଘାବିା 
ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା େେରିବ େ;ି (ଖ) Millerେ ଗାର୍େୁି ଅରପକ୍ଷା ନେେ ିଚାଷୀେ ଧାନ ମଣି୍ଡରେ ପହଞ୍ଛବିା 
ମାରତ୍ର ଧାନେୁ ଓଜନ େେ ି ଚାଷୀେୁ ମଣି୍ଡେୁ Free େେରିବ େ ି  ପେ ି ଅସୁବଧିା ରେଉଁଠ ି େହୁଛ ି
ଜଣାଇରବ େ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 ଆମ ୋଜୟରେ େବ ି ଋେୁରେ ଧାନ ୋ.01.5.2021େଖିେୁ 30.6.2021 ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୟ 
େୋେିବ l କ୍ରୟ ବକି୍ରୟ ୋେବୟ ରେପେ ିସୁବଧିାରେ ରହାଇପାେବି ରସଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମଣି୍ଡଗୁର୍େୁି ଉପେୁକ୍ତ 
ଭାବରେ ପ୍ରସୁ୍ତେ େଖାେିବ l 
 କ୍ରୟୋେୀ ରସାସାଇା ି ମଲିେଙୁ୍କ ଅରପକ୍ଷା ନେେ ି ଧାନ କ୍ରୟ େେବିା ଆବଶୟେ l  ହ ି
ନରିଦବଶନାମାେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନେ ନଦିଷି୍ଟ ଅଭିରୋଗ ହସ୍ତଗେ ରହରଲ ବଭିାଗ ଆବଶୟେୀୟ ୋେବୟାନୁଷ୍ଠାନ 
ଗ୍ରହଣ େେବି l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ୋ.24-2-2021 
ରେଙ୍କାନାଳରେ ଧାନ କ୍ରୟେ ପେମିାଣ 

ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-680 
ଶ୍ରୀ ସୁଧୀେ େୁମାେ ସାମଲ, ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେି େହରିବ େ:ି- ଚଳେି ବଷବ ଧାେବୟ ଲକ୍ଷୟ 
େୁଳନାରେ ରେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାେୁ ରେରେ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଇଛ ିଜଲି୍ଲାରେ ଅଭାବୀ ଧାନ ବକି୍ରୀ 
ରୋେବିାେୁ େ ିପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େୋୋଉଛ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21ରେ ରେଙ୍କାନାଳ ଜଲିାରେ ଖେଫି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆବଶୟେ ମରେ 
ଧାେବୟ ଲକ୍ଷୟ ପ୍ରଦାନ େୋୋଉଅଛ ି l  ହା  େ ନେିନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା l ୋ.18.2.2021େଖି ସୁଦ୍ଧା 1,19,556 
ରମଟ୍ରେି ାନ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଇଅଛ ି l ଜଲି୍ଲାରେ ଧାନେ ଅଭାବୀ ବକି୍ରୀ ରୋେବିା ପାଇଁ ବଭିାଗ େେଫେୁ 
ନମିନଲିଖିେ ପଦରକ୍ଷପମାନ ନଆିୋଇଛ:ି- 

 ଅନୁରମାଦେି ପ୍ରାଥମିେ େୃଷି ସମବାୟ ସମିେ ି(ପୟାକ୍ସ/ ଲୟାମ୍ପସ) ପଞି୍ଜେୃେ ଚାଷୀଙ୍କଠାେୁ ସଧିା ସଳଖ ଧାନ 
କ୍ରୟ େେୁଛନ୍ତ ିl 

 ଧାନ ବାବଦ ପ୍ରାପୟ ଚାଷୀଙ୍କେ ପଞି୍ଜେୃେ ବୟାଙ୍କ ଖାୋେୁ 24 େୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନରେ 
ରପ୍ରେଣ େୋୋଉଛ ିl 

 ଧାନ ବକି୍ରି େେିବା ପାଇଁ “ଆଧାେ” ମାଧ୍ୟମରେ ପେଚିୟ ଚହି୍ନାେିେଣ େୋୋଉଛ ିl 
 ରେଉଁ କ୍ରୟୋେୀ ସମବାୟ ସମିେରିେ ନଭିବେଶୀଳ େଥା ସି୍ଥେ ଇଣ୍ଟେରନା ସୁବଧିା ଉପଲବ୍ଧ, ରସଠାରେ 

ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପି-ପାସ ମାଧ୍ୟମରେ େଅିଲ ାାଇମ (real time) ଭିର୍ତ୍ରିେ ଅନଲାଇନରେ ସମ୍ପାଦେି 
େୋୋଉଛ ିl 

 ଧାନ ବକି୍ରୟ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କେ ବକି୍ରିରୋଗୟ ଧାନ ସହ ନଦି୍ଧବାେେି ୋେିଖରେ ମଣି୍ଡରେ 
ଉପସି୍ଥେ ରହବା ପାଇଁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗୁଆ ରାାରେନ ରପ୍ରେଣ େୋୋଉଛ ି l  ହ ି ରାାରେନ 
ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କେ ପଞି୍ଜେୃେ ରମାବାଇଲ ନମବେେୁ ରପ୍ରେଣ େୋୋଉଛ ିl 

 କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀେୁ ପ୍ରଥରମ ଧାନ ବକି୍ରି େେିବା ପାଇଁ ସୁରୋଗ ଦଆିୋଉଛ।ି 
 ରୋଭିର୍ ପେିସି୍ଥେ ି ରୋଗୁଁ ମଣି୍ଡ ପେସିେରେ ମାସ୍କ ବୟବହାେେୁ ବାଧ୍ୟୋମଳୂେ େୋୋଇଛ ି l 

ସାନାିାଇଜେେ ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ େୋୋଇଛ ିl 
*** 



ୋ.24-2-2021 
େଳାହାଣି୍ଡରେ ଧାନ କ୍ରୟେ ପେମିାଣ 

ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-689 
ଶ୍ରୀ ରମୌଷଧି ବାଗ୍, ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ:ି- େଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରେ ଚଳେି 
ବଷବ ରେଉ ଁବଲେରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାେୁ ରେରେ ପେମିାଣ ଧାନ କ୍ରୟ ରହାଇଛ ିଓ  ହ ିପ୍ରକି୍ରୟା ରେରବ ସୁଦ୍ଧା 
ପୂର୍ଣ୍ବାଙ୍କ ରହବ? 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 
 ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21ରେ େଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରେ ବଲେୱାେୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାେୁ ସଂଗହୃେି 
ରହାଇଥିବା ଖେଫି ଧାନେ େଥୟ  ଥି ସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା l ରବୈଧ ରାାେନଧାେୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାେୁ 
ମଣି୍ଡେୁ ଧାେବୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଧାନେ କ୍ରୟ ୋେବୟ ସମ୍ପାଦନ ପେବୟନ୍ତ ମଣି୍ଡ ୋେବାେ ଜାେୀ 
େହବି l ଖେଫି ଧାନ କ୍ରୟେ ସବବରଶଷ ୋେଖି ରହଉଛ ି31.3.2021 l 
  



ତା 24.02.2021 
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 690 

ଖ୍ାଉଟ ିଅଦାଲ୍ତକୁ ସକି୍ରୟ କରିୋକୁ ପଦଯେପ 
690. ଶ୍ରୀ ଯସୌଭିକ େଶି୍ୱାଳ: ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ି
େହରିବ େି :-  ୋଜୟରେ ଖାଉା ି ଅଦାଲେ ଗୁର୍େୁି ସକି୍ରୟ େେବିାେୁ େ ି ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ 
ଗ୍ରହଣ େୋୋଉଛ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ                                                                             

ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 ୋଜୟରେ ଥିବା ଖାଉା ି ବବିାଦ ପ୍ରେେିାେ ଆରୟାଗଗୁର୍େୁି ସକି୍ରୟ େେବିାେୁ ରେନ୍ଦ୍ର 
ସେୋେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଣୀେ ନୂେନ ଖାଉା ି ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, 2019 େ ଧାୋ 101 ଦ୍ୱାୋ 
ପ୍ରସୁ୍ତେ ନେୁିକି୍ତ ସର୍ତ୍ବାବଳୀ ନୟିମ, 2020 ଅନୁୋୟୀ, ୋଜୟ ସେୋେ ଖାଲିଥିବା ସଭାପେ ିଓ 
ସଭୟ/ ସଭୟା ଙ୍କ ଚୟନ ଓ ନେୁିକି୍ତ ନମିରନ୍ତ ଆବଶୟେ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େେୁଅଛନ୍ତ ିI  

 ବର୍ତ୍ବମାନ ୋେବୟେେ ସଭାପେ ିଓ ସଭୟ/ ସଭୟା ମାନଙୁ୍କ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ଗୁର୍େିରେ 
ଅେେିକି୍ତ ଦାୟୀତ୍ୱ ଦଆିୋଇ ଜଲି୍ଲା ଖାଉା ି ବବିାଦ ପ୍ରେେିାେ ଆରୟାଗଗୁର୍େୁି ୋେବୟକ୍ଷମ 
େୋୋଇଅଛ ିI 

 

  



ୋ ୨୪.୦୨.୨୦୨୧ 

ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ ରୋଜନାରେ ଚାଉଳ ରୋଗାଣ 
ଅଣୋେୋ ବଧିାନ ସଭା ପ୍ରଶନ –୭୦୦ 

ଶ୍ରୀ.ନବ ଚେଣ ମାଝ ି, ମାନୟବେ ବଧିାୟେ 

ପ୍ରଶ୍ନ 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ ି :-  (େ) ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା 
ଆଇନ ରୋଜନାରେ ୋଜୟରେ ାଙି୍କେଆି ଚାଉଳ ରୋଗାଇ ଦଆିୋଉଛ ି ରସହ ି ଗୁଣମାନେ ଚାଉଳ 
ରଖାଲା ବଜାେରେ ରେରେ ାଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧହ ,  ବଂ ାଙି୍କେଆି ଚାଉଳେ ପ୍ରେୃେ ମୂଲୟ ରେରେ ,  ହ ି
ଚାଉଳ େରିଲା ପିଛା ରେନ୍ଦ୍ର ଓ ୋଜୟ ସେୋେ ରେରେ େହିାେ ି ପ୍ରଦାନ େେୁଛନ୍ତ ି ଓ ସେୋେ ରେରେ 
ମୂଲୟରେ ଖେଦି େେୁଛନ୍ତ ିୋେ ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ େେରିବ େ ି,  ବଂ (ଖ)  େ ାଙ୍କାରେ ହେିାଧିୋେୀଙୁ୍କ 
ବକିି୍ର େେୁଥିବା ଚାଉଳରେ ସେୋେ ରଖାଲାବଜାେ ଦେ େୁଳନାରେ େରିଲାପ୍ରେ ିହାୋହାେ ି9 ାଙ୍କା  ଅଧିେ 
ଦେରେ କ୍ରୟ େେୁଥିବାେ ୋେଣ େଣ ୋହା ସ୍ପଷ୍ଟ େେବିା ସହ ଖାଉାଙୁି୍କ େହିାେ ିଦେରେ ଚାଉଳ ରଦବା 
ପେବିରର୍ତ୍ବ େହିାେ ିବାବଦ ଅଥବ ଖାଉାଙୁି୍କ ପ୍ରଦାନ େେବିା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା େେରିବେ ି? 

 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇ,ଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

ଉତ୍ତର 

(େ) ରେନ୍ଦ୍ର ସେୋେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ୨୦୧୯-୨୦ ଖେଫି ବଷବ ପାଇଁ ଅେୁଆ ଚାଉଳ େୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେ ି  ା 
୩୨୫୮.୧୫   ବଂ ଉସୁନା ଚାଉଳ େୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେ ି ା  ୩୧୯୯.୮୬ ମଲୂୟ ଧାେବୟ େୋୋଇଅଛ ି ।  
 ଥିରେ ଉଭୟ ରେନ୍ଦ୍ର ଓ ୋଜୟ ସେୋେ ଅେୁଆ ଚାଉଳ େୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେ ି ା ୩୧୫୮.୧୫  ବଂ ଉସୁନା 
ଚାଉଳ େୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେ ି ା ୩୦୯୯.୮୬ େହିାେ ିପ୍ରଦାନ େେୁଛନ୍ତ ି। 

(ଖ) ସେୋେ ନୁୟମନେମ ସହାୟୋ ମୂଲୟରେ (Minimum Support Price) ଚାଷୀଙ୍କ ଠାେୁ ଧାନ 
କ୍ରୟେେ ି ଚାଉଳେ ମଲୂୟ ନଧିବାେଣ େେୁଥିବା ରୋଗୁଁ ରଖାଲା ବଜାେ ଦେ ସହେି  ହାେ ରେୌଣସ ି
ପ୍ରାସେିେୋ ନାହିଁ  । େହିାେ ିଦେରେ ଚାଉଳ ରଦବା ପେବିରର୍ତ୍ବ େହିାେ ିବାବଦ ଅଥବ ଖାଉାଙୁି୍କ ପ୍ରଦାନ 
େେବିାେ ରୋଜନା ବର୍ତ୍ବମାନ ସେୋେଙ୍କେ ନାହିଁ । 



 
ସମୋୟ ସମିତରି Cadre Secretary ନ ୁିକି୍ତ 

UDAQ No.709                                                 Date: 24.02.2021 
ଶ୍ରୀ ଧୁ୍ରେ ଚରଣ ସାହୁ :ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ ି:- ୋଜୟରେ ଅଧିୋଂଶ ପ୍ରାଥମିେ 
େୃଷି ସମବାୟ ସମିେରିେ Cadre Secretaryନ ଥିବାେୁ ପେଚିାଳନା ସମିେ ି ଦ୍ୱାୋ ନେୁିକି୍ତ 
AsstSecretary ବା I/cSecretary ମାରନ ୋେବୟ ନବିବାହ େେୁଛନ୍ତ ିଫଳରେ  ସମବାୟ 
ସମିେ ି ଗୁର୍େିରେ ଦୁନବୀେ ି ଚେମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚଛି ି  ହାେୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ େଖି PACS ଗୁର୍େିରେ 
Direct Recruitment ଜେଆିରେ Secretary ନେୁିକି୍ତ ପାଇଁ ୋଜୟ ସେୋେ େୁେନ୍ତ 
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େେରିବ େ;ି  ହା ରେରବ ସୁଦ୍ଧା ୋେବୟୋେୀ େେରିବ ଜଣାଇରବ େ ି? 
      ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ  
                                                                     ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ସମଗ୍ର ୋଜୟରେ ବର୍ତ୍ବମାନ 2710 ରଗାା ି ପ୍ରାଥମିେ େୃଷି ସମବାୟ ସମିେPିACS 
/LAMPCS/FSCS ୋେବୟ େେୁଅଛନ୍ତ ି। ଉପରୋକ୍ତ ସମବାୟ ସମିେ ିଗୁର୍େି େୃଷି ଓ େୃଷେେ  
ଉନ୍ନେ ିପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ୋେବୟ େଥା େୃଷି ଋଣ ବେିେଣ, ସେୋେୀ ଦେରେ ସାେ ବହିନ ବକି୍ରୟ େଥା 
େୃଷି ଉତ୍ପାଦନେ ବକି୍ରୟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ େେଥିାନ୍ତ ି ।  ହ ି ସମିେେି ମଖୁୟ େମବଚାେୀ ଭାରବ 
PACS  ଗୁର୍େିରେ ସମ୍ପାଦେ  ବଂ LAMPCS ଗୁର୍େିରେ ପେଚିାଳନା ନରିଦବଶେ ୋେବୟ 
େେଥିାନ୍ତ ି । ସମିେରିେନୟିମିେ ସମ୍ପାଦେ ବା ପେିଚାଳନା ନରିଦବଶେ ନ ଥିବା ପ୍ରାଥମିେ ରସବା 
ସମବାୟ ସମିେ ି (PACS) ରେ ସହ ସମ୍ପାଦେ େମିବା ନେିାସ୍ଥ ସମବାୟ ସମିେେି ସମ୍ପାଦେ 
ଅେେିକି୍ତ ୋେବୟଭାେ ରନଇ ସମ୍ପାଦେ ୋେବୟ ସମ୍ପାଦନ େେୁଛନ୍ତ ି ।  ପ୍ରାଥମିେ ରସବା ସମବାୟ 
ସମିେ ି ବା PACS,LAMPCS&FSCSସମ୍ପାଦେ ବା ପେଚିାଳନା ନରିଦବଶେ ପଦବୀ ପୂେଣ 
ୋ 07.02.2011 େଖିରେ ନବିନ୍ଧେ ସମବାୟ ସମିେ ି ସମହୂ, ଓର୍ଶିାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ରପ୍ରେେି 
ଉପରଦଶାବଳୀ (guideline)  ବଂ ପେବର୍ତ୍ବୀ ସମୟରେ 2014 ମସହିାରେ ରପ୍ରେେି ସେବୁଲାେ 
ସର୍ତ୍ବାବଳୀ ଅନୁୋୟୀ ପୂେଣ େେବିାେ ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ି ।ସମିେ ି ଗୁର୍େିରେ ସମ୍ପାଦେ ପଦବୀ ପୂେଣ 
ନମିରନ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ ନଆିୋଉଅଛ ି। 

 
*** 

 



ଋଣ ଆଦାୟ ଓ ଋଣ ପ୍ରଦାନଯର େଶୃି୍ଙ୍ଖଳା 
UDAQNo.710      Date: 24.02.2021 

 
ଶ୍ରୀ େଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ:ି- ୨୦୨୦ ଖେଫି ବଷବରେ 
ରେନୁ୍ଦଝେ ଜଲି୍ଲାେ ସାହାେପର୍ା ବଲେରେ ଧାନେଣିାରେ ରହାଇଥିବା ଅନୟିମିେୋ  ବଂ େେ ଜନୀେ 
ଋଣ ଆଦାୟ େଥା ନୂେନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ରନଇ ରହାଇଥିବା ବଶିଙୃ୍ଖଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ CentralCo-
operativeBank େର୍ତ୍ବୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନୋ ବାବଦରେ ସେୋେ ଅବଗେ ଅଛନ୍ତେିି; 
କ୍ଷେଗି୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କେ କ୍ଷେଭିେଣା ପାଇଁ ସେୋେ େ ିପଦରକ୍ଷପ ରନଇଛନ୍ତ?ି 
 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ 
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ଗେ ଖେଫି ବପିଣନ ବଷବ 2019-20 ରେ  ଖେଫି ଧାନ କ୍ରୟ ସମୟରେ ରେନୁ୍ଦଝେ 
ଜଲି୍ଲାେ ସାହାୋପର୍ା LAMPCS ରେ ଧାନେଣିାରେ ରହାଇଥିବା ଅନୟିମିେୋ ବାବଦରେ 
ସେୋେ ଅବଗେ ଅଛନ୍ତ ି ।   ସମବନ୍ଧରେ Additional 
DistrictMagistrate,Keonjhar ବଂ  Sub-Collector,Keonjharଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ  େ 
େଦନ୍ତ େୋୋଇଅଛ ି।  ହ ିସମିେେି ଧାନେଣିା େଦାେଖ ୋେବୟରେ ଅବରହଳା ପାଇଁ େତ୍କାଳୀନ 
DRCSKeonjhar,ARCSKeonjharଓ SARCS 
େଥାAdministrator,SaharapadaLAMPCSଙୁ୍କ ନଲିମି୍ବେ େୋୋଇଅଛ ି ।  ଥି 
ପୂବବେୁ ସମିେରିେ ଧାନେଣିାରେ ଅନୟିମିେୋ ପାଇଁ େତ୍କାଳୀନ ପେଚିାଳନା ନରିଦବଶେ ଶ୍ରୀ 
ଖରଗଶ୍ୱେ ମହାନ୍ତଙୁ୍କ ARCS,Keonjharଙ୍କ ଦ୍ୱାୋନଲିମି୍ବେ େୋୋଇଅଛ।ି ସମିେରିେ ଧାନ 
ବକି୍ରିେେ,ି ାଙ୍କା ପାଇନଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜରନୈେ ଚାଷୀ ଶ୍ରୀ ଦବିାେେ ମହାନ୍ତ ମାନୟବେ 
ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟ,ଓର୍ଶିା, ୋେଙ୍କ ନେିାରେ ଧାନେ ସହାୟେ ମଲୂୟ ପାଇବା ପାଇଁ େଥା 
ଧାନେଣିାରେ ରହାଇଥିବା ଅନୟିମିେୋ ବାବଦରେ  େ ଉଚ୍ଚସ୍ତେୀୟ େଦନ୍ତ ପାଇଁ 
WritPetition No.18970/ 2020 ଦାଖଲ େେଅିଛନ୍ତ ି । ମାନୟବେ ଉଚ୍ଚ 



ନୟାୟାଳୟ,ଓର୍ଶିା, ୋେ ୋଙ୍କ ଆରଦଶ ସଂଖୟା 02 ୋ.28.08.2020 ରେ Opposite 
Party No.4 େଥା Collector,Keonjharଙୁ୍କ ଆରବଦନୋେୀଙ୍କ ଦେଖାସ୍ତ ଉପରେ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
ରନବା ସହେି ନୟିମ ଅନୁୋଇ ଆବଶୟେୀୟ ନରିଦବଶ ରଦବାପାଇଁ 3 ମାସେ ସମୟ ପ୍ରଦାନ 
େେଅିଛନ୍ତ ି। ଇେ ିମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଅନୟିମିେୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଖରଗଶ୍ୱେ ମହାନ୍ତ, ଭ।େପ୍ରାପ୍ତ ପେଚିାଳନା 
ନରିଦବଶେ SaharapadaLAMPCS ଓ ଶ୍ରୀ ଚରି୍ତ୍େଞ୍ଜନ ନାୟେ BranchIn-
charge,TavasauraBranchଙ୍କ ବେୁିଦ୍ଧରେ  
Administrator,SaharapadaLAMPCSଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପାାଣା ଥାନାରେ FIR 
No.0107 ୋ. 23.7.2020 େଖିରେ ଦାଖଲ େୋୋଇଅଛ ି । ବର୍ତ୍ବମାନ ୋହା 
SDJM,Keonjharଙ୍କ Courtରେ  G.R. 971 / 2020 ରେ ବଚିାେଧିନ ଅଛ ି । 

ରଦାଷୀେମବଚାେୀମାନଙ୍କ ବେୁିଦ୍ଧରେ ARCS,Keonjharଙ୍କ ନେିାରେ  େ Dispute 
Case No.01/2020-21 ଦାଖଲ େୋୋଇଅଛ ି।  

  ହ ିଲୟାମ୍ପସ ରେ ଗେ ଖେଫି-2019 ରେ 3381 ଜଣ ଚାଷୀ ସଭୟଙୁ୍କ 975.01 ଲକ୍ଷ 
ାଙ୍କା, େବ ି2019-20 ଋେୁରେ 2700 ଜଣ ଚାଷୀ ସଭୟଙୁ୍କ 783.70 ଲକ୍ଷ ାଙ୍କା  ବଂ ଖେଫି 
2020ଋେୁରେ2598 ଜଣ ଚାଷୀଙୁ୍କ 773.50 ଲକ୍ଷ ାଙ୍କାେ େୃଷି ଋଣ ପ୍ରଦାନ େୋୋଇଥିବା 
ସ୍ଥରଳ ଚଳେି େବରିେ 18.02.2021 ସୁଦ୍ଧା 11 ଜଣ ଚାଷୀଙୁ୍କ 5.07 ଲକ୍ଷ ାଙ୍କାେ େୃଷି ଋଣ 
ପ୍ରଦାନ େୋୋଇଅଛ ି। ରସହପିେ ିଗେ 2019-20 ଆଥେି ବଷବରେ 495.43 ଲକ୍ଷ ାଙ୍କାେ େୃଷ ି
ଋଣ ଆଦାୟ ରହାଇଥିବା ସ୍ଥରଳ ଚଳେି 2020-21 ବଷବେ ଗେ ୋ.31.01.2021 େଖି ସୁଦ୍ଧା 
757.62 ଲକ୍ଷ ାଙ୍କାେ େୃଷି ଋଣ ଆଦାୟ ରହାଇପାେଛି।ି 

*** 
  



 

ଯକାପଯରଟଭି ଯସାସାଇଟ ିସଂଖ୍ୟା 
UDAQNo. 715Date: 24.02.2021 

 

ଶ୍ରୀ ଲ୍ଳଯିତନୁ୍ଦ େଦିୟାଧ୍ରର ମହାପାତ୍ର: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ି େହରିବ େ ି :- ୋଜୟରେ 
ରେରୋା ି ରୋଅପରୋଭି ରସାସାଇା ି ଅଛ;ି ରସହ ି ସମବାୟ ସମିେଗୁିର୍େିରେ ପଞି୍ଜେୃେ 
ସଦସୟଙ୍କ ସଂଖୟା ରେରେ ; ଅରନେ  ପଞି୍ଜେୃେ ସଦସୟ ଜାଲ ଓ ୋଜୟବାହାରେ ଅଛନ୍ତ ି  ବା 
ଚାଷବାସେ ଆରଦୌ ସମ୍ପକୃ୍ତ ନଥିବା ଅଭିରୋଗ ରହାଇ ଆସୁଛ ି ; ସେୋେ   ବଷିୟରେ   େଦନ୍ତ 
େେ ି ଭଳ ିରଫେ ଚାଷୀ ସଦସୟ ମାନଙ୍କ ବେୁିଦ୍ଧରେ  ୋେବୟ।ନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େେରିବ େ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ 
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 
 ଉପଲବ୍ଧ େଥୟ ଅନୁସାରେ ନବିନ୍ଧେ, ସମବାୟ ସମିେ ି ସମହୂ, ଓର୍ଶିାଙ୍କ  ଅଧୀନରେ 
ଅଦୟାବଧି ୪୫୩୬ ରଗାା ି ସମବାୟ ସମିେ ି ୋେବୟେେୁଅଛ ି ।  ରସହ ି ସବୁ ସମବାୟ ସମେି ି
ଗୁର୍େିରେ  ରମାା ୭୧୩୮୪୪୮ ଜଣ ପଞି୍ଜେୃେ ସଦସୟ ଅଛନ୍ତ ି। 

 ପଞି୍ଜେୃେ ସଦସୟ ଜାଲ ରବାଲି ଦୃଷ୍ଟିରଗାଚେ ରହରଲ, ଉକ୍ତ ଘାଣାେ ବଧିିବଦ୍ଧ େଦନ୍ତ 
େୋୋଇ ରସମାନଙ୍କ ବେୁିଦ୍ଧରେ  ଆବଶୟେ ୋେବୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େୋେିବ। 

                                                            ****                             

 

  



ୋ.24-2-2021 
ଧାନ ଅମଳେ ପେମିାଣ 

ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-717 
ଶ୍ରୀ ମରୁେଶ ମହାଲିେ, ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେି େହରିବ େ:ି- (େ) ୋଜୟରେ 2020-21 
ମସହିାେ ଖେଫି ଋେୁରେ ୋଜୟେ Paddy Procurement Target ଓ ବକି୍ରୟ ରୋଗୟ ବଳୋ ଧାନ 
ନଦି୍ଧବାେଣ େେିବାେ ଆଧାେ ରେଉଁ ସେୋେଙ୍କ ଦାୟୀତ୍ୱ ଅରା; 2020-21େ ଖେଫି ଋେୁରେ ୋଜୟରେ ରେରେ 
ପେମିାଣେ ସବବରମାା ଧାନ ଅମଳ ରହାଇଛ ିଓ ବକି୍ରୟ ରୋଗୟ ବଳୋ ପେମିାଣ ଧାନେ ପେମିାଣ ରେରେ ସି୍ଥେ 
େୋୋଇଛ ିଜଲି୍ଲାୱାେୀ ୋେ େଥୟ ସହ ପ୍ରରେୟେ ଜଲି୍ଲାେ Paddy Procurement Target ରେରେ 
ନଦି୍ଧବାେଣ େୋୋଇଛ;ି  ବଂ (ଖ) 2020-21 ମସହିାେ ରେଉଁ ଜଲି୍ଲାରେ ରେରେ ଜଣ ରେଉଁ ବଗବେ ଚାଷୀ 
ରେରେ  େେ ଧାନ ଚାଷ େେଥିିବା ଦଶବାଇ ରେରେ ପେମିାଣେ ଧାନ ବକି୍ରୟ େେିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବା ରାାେନ 
ମଧ୍ୟେୁ ରେଉଁ ରେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କେ ରାାେନ Lapse ରହବା ଫଳରେ ରେରେ ପେମିାଣେ ଧାନ ବକି୍ରୀ େେି ନ ପାେି 
ବଞ୍ଚେି ରହାଇଛନ୍ତ ି ୋେ ୋେଣ ଓ ଜଲି୍ଲାୱାେୀ ୋଲିୋ ରଦଇ ରେରବ ସୁଦ୍ଧା  ହ ି ସମସ୍ତ ରାାେନେ ଧାନ 
ଉଠାେିବ? 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 ୋଜୟରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନେ ଆେଳନ େୃଷି ଓ େୃଷେ ସଶକି୍ତେେଣ ବଭିାଗେ ୋେବୟ ପେସିେ ଭୁକ୍ତ l ଧାନ 
କ୍ରୟ ୋେବୟ ସମ୍ପାଦନ ନମିରନ୍ତ ଆବଶୟେୋ ଅନୁସାରେ ଜଲି୍ଲାମାନଙୁ୍କ ଧାେବୟ ଲକ୍ଷୟ ନେିନ୍ତେ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ 
େୋୋଉଛ ି l ୋ.19.2.2021 ସୁଦ୍ଧା 55 ଲକ୍ଷ ରମଟ୍ରକି୍ ାନେୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଧାନ ସାୋ ୋଜୟେୁ କ୍ରୟ େୋୋଇଛ ି l 
ଚାଷୀଙ୍କେ ପଞି୍ଜେୃେ ଜଳରସଚେି ଜମି ଓ ଅଣ ଜଳରସଚେି ଜମିେୁ ହସିାବେୁ ରନଇ ଅନୁରମାଦେି ଅମଳ ହାେରେ 
ବଳୋ ପେମିାଣ ସି୍ଥେ େୋୋ  l ଚଳେି ଖେଫିରେ ଜଳରସଚେି ଜମିେୁ ଅମଳ ହାେ  େେ ପ୍ରେ ି19 କି୍ୱଣ୍ଟାଲ 
 ବଂ ଅଣ ଜଳରସଚେି ଜମିେୁ  େେ ପ୍ରେ ି13 କି୍ୱଣ୍ଟାଲ ହାେରେ ନଦି୍ଧବାେଣ େୋୋଇଛ ିl 
 କ୍ରୟୋେୀ ସମିେରିେ ଧାନ ବକି୍ରୟ ୋେଖି ଓ ପେମିାଣ ଚାଷୀଙ୍କ ରମାବାଇଲେୁ ଆଗୁଆ SMS ବାର୍ତ୍ବା 
ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦଆିୋଇଛ ି l ରେଉଁ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଚାଷୀ ଉଲ୍ଲଖିେ ୋେଖିରେ ମଣି୍ଡେୁ ରେୌଣସ ିୋେଣ ବଶେଃ 
ଧାନ ବକି୍ରୟ େେିବାେୁ ଆସ ି ପାେୁନାହାନ୍ତ ି ଆଗାମୀ 30 ଦନି ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ବକି୍ରି େେିବାେ ସୁବଧିା ଉପଲବ୍ଧ 
େୋୋଇଛ ିl ରେଉଁ ମାରନ ଧାନ ବକି୍ରୟ ପାଇଁ  ହ ିସୁବଧିା ଉପରୋଗ େେନିାହାନ୍ତ ିରସମାରନ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ 
େେନିାହାନ୍ତ ିରବାଲି ବରିବଚନା େୋୋଇଛ ିl 

 



୨୪.୦୨.୨୦୨୧ 
 

ଖ୍ାଦୟ ସୁରୋ ଯ ାଜନାର ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ସହାୟତା  
 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୭୧୮ : ମହମ୍ମଦ ଯମାକମି୍ : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କରି କହଯିେକ ି :- ୨୦୧୯-୨୦ ରେ ୋଜୟ ସେୋେ ନଜିସ୍ୱ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନାରେ ରେରେ 

ହେିାଧିୋେୀଙୁ୍କ ସହାୟୋ େେଛିନ୍ତ ି ;   ବାବଦରେ ୨୦୧୯-୨୦ ରେ ର୍ରିସମବେ ୩୧ ୋେଖି ପେବୟନ୍ତ 

ରେରେ ହେିାଧିୋେୀ ଉପେୃେ ରହଉଛନ୍ତ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ,ଁ ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

 ୨୦୨୦ ମସହିା ର୍ରିସମବେ ମାସରେ ୋଜୟେ ୪ ଲକ୍ଷ ୯ ହଜାେ ୬ ଶହ ୮୫ ରଗାା ିପେବିାେ 

େ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାେ ୬ ଶହ ୩୯ ଜଣ ରୋଗୟ ହେିାଧିୋେୀ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା 

(SFSS)’ ରେ ଉପେୃେ ରହାଇଛନ୍ତ ି।   

  



ୋ.24-2-2021 
ସବବନମିନ ସହାୟେ ମଲୂୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ 
ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-722 
ଶ୍ରୀ ଅମେ ପ୍ରସାଦ ଶେପଥୀ, ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ:ି- (େ) େୃଷେମାନଙ୍କଠାେୁ 
ସବବନମିନ ସହାୟେ ମୂଲୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକି୍ରୟାେୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ବୟବସ୍ଥିେ େେବିା ପାଇଁ ସେୋେ େ ି େ ି
ବରିଶଷ ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଅଛନ୍ତ,ି  ବଂ (ଖ) ୋଜୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ୋେବୟକ୍ରମରେ ରେଉଁ ରେଉଁ 
ଜଲି୍ଲାରେ ରେରେ ସଂଖୟେ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟେ ରଗାଷ୍ଠୀେୁ ସାମଲି େୋୋଇଅଛ ି  ହାେ େଥୟ 
ଉପସ୍ଥାପନ େେରିବ େ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 (େ) େୃଷେମାନଙ୍କଠାେୁ ସବବନମିନ ସହାୟେ ମଲୂୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକି୍ରୟାେୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ବୟବସ୍ଥିେ 
େେବିା ପାଇଁ ସେୋେ ବଭିିନ୍ନ ବୟବସ୍ଥାମାନ ଗ୍ରହଣ େେଛିନ୍ତ ିl 

 ସେୋେଙୁ୍କ ଧାନ ବକିି୍ର େେବିାେୁ ଚାହୁଁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ଆଗୁଆ ପଞି୍ଜେେଣ 
େୋୋଉଛ ିl 

 ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କ ରମାବାଇଲେୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କ୍ରୟେ ୋେଖି ଓ 
ପେମିାଣ ସମ୍ପେବରେ ଆଗୁଆ ବାର୍ତ୍ବା ପ୍ରଦାନ େୋୋଉଛ ିl 

 ଧାନ ବକି୍ରୟେ ମଲୂୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବୟାଙ୍କ ଖାୋେୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଧିାସଳଖ 
ରପ୍ରେଣ େୋୋଉଛ ିl 

 “ଆଧାେ” ପେବୟରବଶେି Biometric authentication ପଦ୍ଧର୍ତ୍ରିେ ଚାଷୀଙ୍କେ 
ପେଚିୟ ପ୍ରମାଣିେ ରହଲାପରେ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଉଛ ିl 

 ୋଜୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ୋେବୟକ୍ରମରେ ଚଳେି ଖେଫିରେ 11 ରଗାା ି ଜଲି୍ଲାରେ 
ସବବରମାା 320ା ି ମହଳିା ସ୍ୱୟଂସହାୟେ ରଗାଷି୍ଠଙୁ୍କ ସାମିଲ େୋୋଇଛ ି l  ହାେ 
ଜଲି୍ଲାୱାେୀ େଥୟ  ଥି ସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା l 

  



ୋ.24-2-2021 
ଧାନ ରନବା ପାଇ ଁCertificate ପ୍ରଦାନ 
ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-723 
ଶ୍ରୀ ସରନ୍ତାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା, ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 
 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ:ି- (େ) ୋଜୟ ସେୋେ 
ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନଜିସ୍ୱ ଜମିେ ଧାନ ବେିବିା ପାଇଁ ୋଙ୍କ ନଜିସ୍ୱ ରେଉ ଁରେଉ ଁଜମିରେ େଥା ଆଣ୍ଟ, ବାହାଲି, 

ରବଲନା, ମାଲ, ବାହାଲ (ବଲି) ପ୍ରେ ି  େେ ରେରେ େୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପାଇଁ ସାାଫିିରୋ ରଦଇଛନ୍ତ ି
 ହାେ େହସଲିୱାେୀ ରଗାା ି ୋଲିୋ ପ୍ରଦାନ େେରିବ େ,ି  ବଂ (ଖ)  ହ ିଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିେରେ ଭାଗ 
ଚାଷୀ  ବଂ ଇଜମାଲି ସମ୍ପର୍ତ୍ମିାନଙୁ୍କ ରେରେ ଜମିେ ଧାନ ବେିବିା ପାଇଁ ସାାଫିିରୋ ଦଆିୋଇଛ ି ବଂ 
 ହ ିସାାଫିିରୋ ରଦବ ପାଇଁ ସଲିିେେ ସୀମା ରେରେ  େେ ପେବୟନ୍ତ ଥିଲା? 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 
 ୋଜୟ ସେୋେଙୁ୍କ ଖେଫି ଧାନ ବକିି୍ର େେବିାପାଇଁ ଚାଷୀମାରନ ପଞି୍ଜେୃେ େୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 
ପ୍ରୋେ ଅଣଜଳରସଚେି ଜମିେୁ  େେ ପ୍ରେ ି 13 କି୍ୱଣ୍ଟାଲ  ବଂ ଜଳରସଚେି ଜମେୁି  େେ ପ୍ରେ ି 19 
କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହାେରେ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଉଛ ି l ମୂଳ ଜମ ିମାଲିେଙ୍କ ସହମେ ିପତ୍ର ଥିରଲ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 
ପଞି୍ଜେେଣ େୋୋଉଛ ି l 10  େେେୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜମ ିପେମିାଣେୁ ଚାଷ େେଥିିବା ଦାବୀଗୁର୍େୁି ରକ୍ଷତ୍ର େଦନ୍ତ 
େୋୋଇ ସଠେିୋ ନେୁିପଣ ପରେ ରସମାନଙୁ୍କ ଧାନ ବକିି୍ର େେବିା ପାଇଁ ଅନୁମେ ିପ୍ରଦାନ େୋୋଉଛ ିl 
  



ପ୍ରଧ୍ରାନମନ୍ତ୍ରୀ େୀମା ଯ ାଜନାଯର ଇନସୁଯରନସ ପି୍ରମିୟମ ଯପୈଠ 
UDAQNo. 724Date: 24.02.2021 

ଶ୍ରୀ ସରନ୍ତାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ ି:- (େ) ୋଜୟରେ ରମାା ରେରେ 
ଚାଷୀ ବଭିିନ୍ନ ଇନସୁରେନସ େମ୍ପାନୀମାନଙୁ୍କ 2020ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀମା ରୋଜନାରେ ଇନସୁରେନସ ପି୍ରମିୟମ 
ପଇଠ େେଥିିରଲ   ବଂ ରସମାନଙ୍କ ଭିେରେ ରେଉ ଁ ରେଉଁ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀମା ରୋଜନାରେ 
ଇନସୁରେନସ ରେଲମ ପାଇଛନ୍ତ ି ହାେ ଜଲି୍ଲାେ ନଁା ସହ ଜଲି୍ଲା, ବଲେ, ପଞ୍ଚାୟେୱାେୀ ରଗାା ି ୋଲିୋ ପ୍ରଦାନ 
େେରିବ େ,ି  ବଂ (ଖ) ୋଜୟେ ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲାରେ ବହୁ ପଞ୍ଚାୟେେ ଚାଷୀ ମାରନ ଠେି ସମୟରେ 
ଇନସୁରେନସ ପଇଠ େେଥିିରଲ ମଧ୍ୟ ଇନସୁରେନସ ରେଲମ  ପାଇନଥିବାେ ୋେଣ େ’ଣ  ବଂ େୁରେଇରେଲା 
ବଲେ, ବରୋମୁଣ୍ଡା ବଲେ, ମେୁବିାହାଲ ବଲେ ବୀମା ପାଇଁ ରୋଗୟ ବରିବଚେି ରହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟେେୁ  
ରେଉ ଁସମୟ ସୀମା ଭିେରେ ଇନସୁରେନସ ପ୍ରଦାନ େେରିବ ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ 
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 
 (େ) ୋଜୟରେ ଖେଫି  2020 ଋେୁରେ ରମାା 15,81,161 ଜଣ ଚାଷୀ ଓ େବ ି2020-21 
ଋେୁରେ ରମାା 44,992 ଜଣ ଚାଷୀ ବଭିିନ୍ନ ଇନସୁରେନସ େମ୍ପାନୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା 
ରୋଜନାରେ ଇନସୁରେନସ ପି୍ରମିୟମ ପଇଠ େେଥିିରଲ । ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଖେଫି 2020 ଋେୁରେ 
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ବୀୋଳୀନ ଆପଦ (Mid-season adversity) ରୋଗୁଁ କ୍ଷେଗି୍ରସ୍ତ ରହାଇ କ୍ଷେ ି ପୂେଣ 
ପାଇବା ପାଇଁ ରୋଗୟ ବରିବଚେି  ରହାଇଥିବା 20,346 ଜଣ ଚାଷୀଙୁ୍କ 7,79,37,018 ାଙ୍କାେ ବୀମା 
କ୍ଷେ ି ପୂେଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ରୋଜନାରେ ପ୍ରଦାନ େୋୋଇଅଛ ି ।   ହାେ  େ ୋଲିୋ 
ପେଶିଷି୍ଟ  ‘େ’ ରେ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା । 
 (ଖ) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ରୋଜନା ମାଗବଦଶେିା ଅନୁସାରେ ଋେୁ ରଶଷେ ଫସଲ ଅମଳ 
େଥୟ ଆଧାେରେ ବୀମା କ୍ଷେ ି ପୂେଣ ଆେଳନ େୋୋଇଥା  । ଖେଫି 2020 ବଷବେ କ୍ଷେ ି ପୂେଣ 
ଆେଳନ ବର୍ତ୍ବମାନ େୋୋଉଅଛ ି ।କ୍ଷେ ି ପୂେଣ ଆେଳନ ପରେ େଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷେପୂିେଣ ପ୍ରଦାନ ନମିରନ୍ତ 
ସମସ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ ନଆିୋଉଅଛ ି ।ଫସଲ ବୀମା ରୋଜନା ଅନୁୋୟୀ େଦ ି େୁରେଇରେଲା ବଲେ, 
ବରୋମୁଣ୍ଡା ବଲେ ଓ ମୁେବିାହାଲ ବଲେେ ବୀମାଭୁକ୍ତ ଚାଷୀ କ୍ଷେ ିପୂେଣ ପାଇବା ପାଇଁ ରୋଗୟ ବରିବଚେି 
ହୁଅନ୍ତ ି, କ୍ଷେ ିପୂେଣ େୁେନ୍ତ ପ୍ରଦାନ େୋେିବ । 

*** 



ୋ.24-2-2021 
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ରବରଳ ବଭିିନ୍ନ ସମସୟା 

ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-727 
ଶ୍ରୀ ନାଉେୀ ନାୟେ, ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେି େହରିବ େ:ି- ୋଜୟରେ ବଗିେ ବଷବମାନଙ୍କରେ 
ମଣି୍ଡ ଗୁର୍େିେୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାେୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ୋେବୟକ୍ରମରେ ବଭିିନ୍ନ ସମସୟା ଉପୁଜୁଥିବା ସମ୍ପେବରେ (ବଭିିନ୍ନ 
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଶେି ସମବାଦ) ସେୋେ ଅବଗେ ଅଛନ୍ତ ି େି, େଦ ି ଅବଗେ ଅଛନ୍ତ ି ରେରବ ସହ ି ସମସୟା 
ଗୁର୍େି େଣ  ବଂ ୋେ ପ୍ରେେିାେ ପାଇଁ ସେୋେ େ ିେ ିପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େେଛିନ୍ତ,ି ବରିଶଷ େେ ିପ୍ରାଥମିେ େୃଷି 
ସମବାୟ ରେନ୍ଦ୍ର (ପୟାେସ) ଓ ବଭିାଗୀୟ େମବଚାେୀମାରନ ମିଲ ମାଲିେଙ୍କ ସହେି ମିଶ ିବଭିିନ୍ନ ପ୍ରୋେ ଦୁନବୀେପୂିର୍ଣ୍ବ 
ୋେବାେରେ ଜର୍େି େହୁଥିବା ରୋଗୁ ଧାନ ବକି୍ରି େେିବାରେ ମାତ୍ରାଧିେ ବଳିମବ ରହବା ସହେି କି୍ୱଣ୍ଟାଲ ଧାନେୁ ଅେ ି
େମରେ 5 େୁ 6 ରେଜ ିଧାନ ୋନୀ ଛାନୀ ବାବଦରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନେୁ ୋାୋଉଥିବା ବାେମବାେ ଅଭିରୋଗ 
ରହଉଥିବା ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଦୁନବୀେ ିେବଳେୁ ସୁେକି୍ଷେ େଖିବା ପାଇଁ ମଣି୍ଡ ଓ  ହାେ ଆଖପାଖରେ 
ମିଲ ମାଲିେ େମିବା ଦଲାଲମାରନ ରେପେି ପଶନିପାେିରବ ରସଥିପାଇଁ େ ି ଆଇନଗେ ବୟବସ୍ଥା େହଛି ି ୋେ 
ଉପରୋଗ େପିେ ିରହାଇଛ ିୋହା ପ୍ରୋଶ େେିରବ େ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 ୋଜୟ ସେୋେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବୟବସ୍ଥାେୁ ଦଲାଲ ଓ ଭୂେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାେୁ ଦୂରେଇ େଖିବା ପାଇଁ 
ଅରନେ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େେଛିନ୍ତ ି l Biometric ଚହି୍ନାେିେଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଞି୍ଜେୃେ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଚହି୍ନା 
େେସିାେଲିା ପରେ ୋଙ୍କଠାେୁ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଉଛ ି l ପ୍ରାଥମିେ େୃଷି ସମବାୟ ସମିେେି ସମ୍ପାଦେ  ବଂ ଅନୟ 
ଅଧିୋେୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅରନେ ୋେବୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େୋୋଇଛ ି l ରେଉଁ େଷ୍ଟମ ମିଲେମାରନ ଅରନୈେେି 
ୋେବୟେଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତ ିରସମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜଲି୍ଲାପାଳମାରନ ଉପେୁକ୍ତ ୋେବୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େେୁଛନ୍ତ ିl 
 ମଣି୍ଡରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବଭିିନ୍ନ ସମସୟାଗୁର୍େିେ ଆବଶୟେୋ ଅନୁସାରେ ସମାଧାନ େୋୋଉଛ ିl 
  



୨୪.୦୨.୨୦୨୧ 

ଖ୍ାଉଟ ିମାନଙୁ୍କ ଚାଉଳ ଯ ାଗାଣ   

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୭୨୯ : ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହଯିେ କ ି:- ଓର୍ଶିା ସେୋେ ପାଇନଥିବା ଗେବି ଖାଉା ିମାନଙୁ୍କ ଚାଉଳ ରୋଗାଇବା ପାଇଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ି େେ ିଚଠି ି

ନମବେ 2189, ୋେଖି 18.09.2020 ରେ ବାରଲଶ୍ୱେ ଜଲି୍ଲାେ 11 ା ିBlock େୁ ଆବଶୟେ ସଂଖୟେ 

ରେସନ ୋର୍ବ ରଦଇଥିବା ରବରଳ ରଭାଗୋଇ େୁ ଦଆିନେିବାେ ୋେଣ େଣ  ହ ିବଷିୟରେ ବାେମବାେ ଜଲି୍ଲା 

ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେୋେଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟ ଆେଷବଣ େୋୋଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ରୋଗାଇ ଦଆି ନେିବାେ ୋେଣ େଣ 

 ହ ିଚାଉଳ ରେଉଁ ୋେଖି ସୁଧା ରୋଗାଇରବ ୋହା ଜଣାଇରବ େ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ି େଲୟାଣ ବଭିାଗ ପତ୍ର ସଂଖୟା ୩୨୨୯, ୋ ୧୮.୦୨.୨୦୨୧ 

େଖିରେ ବାରଲଶ୍ୱେ ଜଲି୍ଲାେ ରଭାଗୋଇ ବଲେେ  େ ହଜାେ ବଞ୍ଚେି ରୋଗୟ ହେିାଧିୋେୀଙୁ୍କ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା 

ରୋଜନା’ (SFSS) ରେ ସାମିଲ େେବିା ନମିରନ୍ତ ଜଲି୍ଲାପାଳ, ବାରଲଶ୍ୱେଙୁ୍କ ନରିଦବଶ ଦଆିୋଇଛ।ି  ହାେ  େ 

ନେଲ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ ‘କ’ ରେ ପ୍ରଦାନ େୋଗଲା ।  

*** 

 

  



ୋ.24-2-2021 
ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ରେଜରିେସନ 

ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-731 
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ େୁମାେ ଜଗରଦବ, ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ:ି- (େ) ୋଜୟରେ ଖେଫି 
ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇ ଁ େୃଷେ ମାରନ ରେଜରିେସନ େେଥିିବା ସଂଖୟା ରେରେ, ବର୍ତ୍ବମାନ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ 
ରେରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାେୁ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଇଛ ି ଆଉ ରେରେ ଧାନ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରାଥମେି ସମବାୟ ସମିେ ି
RMC ଧାନ ମଣି୍ଡରେ ପର୍େିହଛି ିସେୋେ ରେରବ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରୟ େେରିବ, (ଖ) ୋଜୟରେ ରେରେ ଶୋଂଶ 
ଚାଷୀ ଧାନ ବକି୍ରୟ ରବରଳ MSPେ ସୁବଧିା ହାସଲ େେୁଛନ୍ତ ି ହା ପଞ୍ଜାବ, ହେୟିାନା େୁଳନାରେ େମ 
େ,ି  ଥି ପାଇଁ ୋଜୟ ସେୋେ େ ିପଦରକ୍ଷପ ରନଉଛନ୍ତ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 
 (େ) ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21େ ଖେଫି ଋେୁେ ଧାନ ସେୋେଙୁ୍କ ବକିି୍ର େେବିା ପାଇଁ 
ଉପେୁକ୍ତ ବରିବଚେି ପଞି୍ଜେୃେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ୋ.18.2.2021େଖି ସୁଦ୍ଧା 9.85 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନ ବକିି୍ର 
େେସିାେଛିନ୍ତ ିl ଖେଫି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ୋେବୟକ୍ରମ ଚାଲୁ େହଛି ିl 

(ଖ) ସେୋେଙୁ୍କ ଧାନ ବକିି୍ର େେୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉପେୁକ୍ତ ବରିବଚେି ପଞି୍ଜେୃେ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ MSP 

ପ୍ରଦାନ େୋୋଉଛ ିl  
  



ୋ.24-2-2021 
ୋନ,ି ଛାନ ିେେ ିଧାନ ରନବା 

ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-733 
ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କେ ରଭାଇ, ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶନ 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ:ି- ୋଜୟରେ ଧାନ େଣିା 
ବେିାରେ ମଣି୍ଡ ଗୁର୍େିରେ ଓ ବଭିିନ୍ନ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ଗୁର୍େିରେ ବୟାପେ ରେରଳଙ୍କାେୀ 
ରଖାଲାରମଲାରେ ଚାଲିଛ ିରବାଲି ସେୋେଙ୍କ ନଜେେୁ ଆସଛି ିେ ିନାହିଁ, ଧାନ େଣିା ୋଗଜପତ୍ରରେ ମଣି୍ଡ 
ଜେଆିରେ ରହାଇଛ ି ରବାଲି ଦଶବାୋଇଥିବା ରବରଳ ପ୍ରେୃେ ପରକ୍ଷ ଆନ୍ଧ୍ର, ଛେଶିଗର୍ ଓ ପଶି୍ଚମବେ 
ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ 600 ାଙ୍କା େମରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବକିି୍ର େେୁଥିବାେ ମଣି୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ରହଉଥିବା 
ୋେବୟେଳାପ ଉପରେ ସେୋେ ସେବେ ଦୃଷି୍ଟ ରଦରବେ,ି ୋନ ିଛାନ ିନାଁରେ ଧାନ ୋାବିା, ମାନ ଠେି 
ନାହିଁ  ରବାଲି େମ ଓଜନ େମ ଦେରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ହାେରେ େୁହାଇବା, ାାରଗବ୍ ପୂେଣ ରହଲା ରବାଲି 
ର୍ରେଇବା, ଅଣଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ରାାେନ ରଦବ, ପଞି୍ଜେୃେ ସମୟରେ ଦଆିୋଇଥିବା ୋେଖିରେ ଧାନ ନ 
େଣିିବା ମିଲେ ଦଲାଲ ଓ ରୋଗାଣ ଅଧିୋେୀ ଦୁନବୀେରିେ ବୁର୍ ିେହବିା ରୋଗୁଁ ଚାଷୀଙୁ୍କ ନୟାୟ ରଦରବ 
େ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

  
 ୋଜୟରେ ଧାନ େଣିାବେିାେୁ ସହଜ ସେଳ େେବିା ପାଇଁ ଗେ ନେିା ଅେୀେରେ ସେୋେ 
ଅରନେ ପଦରକ୍ଷପ ମାନ ଗ୍ରହଣ େେଛିନ୍ତ ିl ଭୂେ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବୟବସ୍ଥାେୁ ଦୂରେଇ େଖିବା ପାଇଁ 
ଆଧାେ – ପେବୟରବସେି ବାରୟାରମଟ୍ରକି୍ ଚହି୍ନାୀେେଣ ପଦ୍ଧର୍ତ୍ରିେ ଚାଷୀଙ୍କ ପେଚିୟ ଅନୁପ୍ରମାଣନ 
େୋୋଉଛ ିl ମଣି୍ଡରେ ଧାନ ବକିି୍ର େେବିା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଧାନ ବକି୍ରୟେ ୋେଖି ଓ ପେମିାଣ ଆଗୁଆ 
SMS ବାର୍ତ୍ବା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦଆିୋଉଛ ିl ରସାସାଇା ିସ୍ତେରେ ଧାନ କ୍ରୟ ୋେବୟରେ ଅନୟିମିେୋ 
ପ୍ରଦଶବନ ପାଇ ଁ83 ଜଣ ରସାସାଇା ିେମବଚାେୀମାନଙୁ୍କ ନଲିମବନ େୋୋଇଛ ି ବଂ 5 ଜଣ େମବଚାେୀଙୁ୍କ 
ବହଷି୍କାେ େୋୋଇଛ ି l 27 ଜଣ Data Entry Operator (DEO)ଙୁ୍କ ୋେବୟେୁ ଅନ୍ତେ 
େୋୋଇଛ ିଓ 2 ଜଣଙୁ୍କ ନଲିମବନ େୋୋଇଛ ିl ମଣି୍ଡରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସୟାଗୁର୍େି ନୟିମିେ ସମାଧାନ 
େୋୋଉଛ ିl 



କୃଷି ବଲି ଦ୍ଵାରା ଲାଭ /କ୍ଷତ ି

 

UDAQNo.735       Date:24.02.2021 

ଶ୍ରୀ ଦାସରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ–ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି :-(କ) ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 

ନୂତନ କୃଷି ବିଲ୍2020 ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟର କ’ଣ କ’ଣ ବିକାଶ ବା କ୍ଷତି ଘଟିବ, (ଖ) ବକନ୍ଦ୍ର 

ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଲ୍ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭି ମଖୁୟ କଣ ଏବଂ 2019 ଓ 2020 ବର 

ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ବମାଟ ଧାନ ଓ ଗହମର ପରିମାଣ ବକବତ 2020ବଷଷ ଲକ୍ଷୟ ଧାର୍ଯଷୟ ବକବତ 

ଥଲିା, ଲକ୍ଷ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଉଣା ନା ଅଧକି ବହାଇଥଲିା ବମାଟ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ ମଧ୍ୟରୁ 

ସରକାର ମଣି୍ଡଦ୍ଵାର ବକବତ 2020 ବଷଷ କ୍ରୟ କରାର୍ଯାଇଛି ? 

ଉତ୍ତର  

       ଶ୍ରୀଯକୁ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ ଁ 

       ମାନ୍ୟବର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 

ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର  ଆଣଥିବିା ନୂତନ କୃଷି ବିଲ୍2020 ଉପବର ପରୀକ୍ଷଣ ଜ୍ାରିରହଛିି।  

  

●●● 

 

  



ୋ.24-2-2021 
ଧାନେ ଅଭାବୀ ବକି୍ରୀ 

ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-740 
ଶ୍ରୀ ସନାେନ ବଜୁିଳ,ି ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ:ି- ବର୍ସାହ ିନବିବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 
ଅଧିନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧାନ ମଣି୍ଡରେ ଧାନେ ଅଭାବୀ ବକି୍ରୀ, 10 େୁ 12 େରିଲା ୋଣି ଛାଣ,ି 

ଚାଷୀମାରନ ରାାେନ ନପାଇ ଧାନ ବକିି୍ର େେ ିନପାେବିା, ମିଲେମାନଙ୍କେ ମନମୁଖୀ ୋେବୟ  ବଂ ରେଉ ଁ
ମାନଙ୍କେ 10  େେେୁ ଅଧିେ ଜମି େଦନ୍ତ ନାମରେ ମାସ ମାସ ଚାଷୀଙୁ୍କ ହଇୋଣ ରହଉଥିବାେ ଖବେ 
ସେୋେଙ୍କେ ପାଖରେ ଅଛ ିେ;ି େଦ ିଅଛ ିରେରବ ସୁଦ୍ଧା  ହାେ ସମାଦାନ େେ ିଚାଷୀଙ୍କେ ସମସ୍ତ ଧାନ 
େଣିିବାେ ବୟବସ୍ଥା େେରିବ ଜଣାଇରବ େ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

  
 ଧାନ ମଣି୍ଡରେ ପଞି୍ଜେୃେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଧାନ ବକି୍ରୟେୁ ସହଜ ଓ ସେଳ େେବିାପାଇଁ ସେୋେ 
ଅରନେ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େେଛିନ୍ତ ିl ପଞି୍ଜେୃେ ଚାଷୀମାରନ ସେୋେଙୁ୍କ ଧାନ ବକି୍ରୟ େେୁଛନ୍ତ ି ବଂ 24 
େୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ବକି୍ରୟ ବାବଦ ସବବନମିନ ସହାୟେ ମଲୂୟ ହାସଲ େେୁଛନ୍ତ ିl 
 ରେରେେ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଚାଷୀମାରନ ଚାଷ ବାବଦ ଜମ ି ପେମିାଣେ ଅେେିଞି୍ଜେ େଥୟ ପ୍ରଦାନ 
େେୁଥିବାେୁ ୋହାେ ସଠେିୋ ରକ୍ଷତ୍ର େଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ନଦି୍ଧବାେଣ େୋୋଉଛ ିl  
 ୋନ ି ଛାନ ି  ବଂ ଚାଷୀ ରାାେନ ନପାଇବା ସଙ୍କର ାନ୍ତରେ େଥୟ ଭିର୍ତ୍େି ଅଭିରୋଗ ହସ୍ତଗେ 
ରହରଲ ବଭିାଗ ଆବଶୟେୀୟ ୋେବୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େେରିବ l 

  



ଋଣ ଜାଲି୍ଆତ ି
 
ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା: 742                                     Date 24.02.2021 
 
ଶ୍ରୀ ଯସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ି େହରିବ େ ି : - ଓର୍ଶିା ୋଜୟ     
ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଓ  ହା ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଲି୍ଲା ରେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼େି ମଧ୍ୟେୁ ରେଉଁ ବୟାଙ୍କ 
ଗୁର୍େିରେ ଋଣ ଜାଲିଆେ ିସରମେ ରମାା ରେରେ ାଙ୍କା ରଲଖା ଁ ଆଥେି ଅନୟିମିେୋ ରହାଇଛ ି
 ବଂ େଦନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଓ ୋେବୟ।ନୁଷ୍ଠାନ େ’ଣ ସବରିଶଷ ବବିେଣୀ ରଦରବ େ ି ; ସବୁ ବୟାଙ୍କ 
ଗୁର୍େିେ ଲାଭ ଓ କ୍ଷେ ିସମ୍ପେବରେ ଗେ ୫ବଷବେ େଥୟ ରଦରବ େ ି? 
 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ  
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 
 
 ଓର୍ଶିା ୋଜୟ  ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଓ  ହାେ ୧୪ ରଗାା ିଶାଖାରେ ଆଥେି ଅନୟିମିେୋ େ 
ବବିେଣୀ ସଂଲଗ୍ନେ‘କ’ ବଂ 17 ରଗାା ିଜଲି୍ଲା ରେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଗୁର୍େିରେ 2014-15 
ମସହିା ଠାେୁ 2019-20 ମସହିା ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ଜାଲିଆେ ିସରମେ ଅନୟାନୟ ଆଥେି ଅନୟିମିେୋ 
େଥା   େଦ ଜନେି ୋେବୟ।ନୁଷ୍ଠାନେ ବୟାଙ୍କୱାେୀ  ବଂ ବଷବୱାେୀ ବବିେଣୀ ସଂଲଗ୍ନେ‘ଖ୍’ ରେ  
ପ୍ରଦାନ େୋଗଲା।  ରସହପିେ ିୋଜୟ ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଓ  ହା ଅଧୀନସ୍ଥ 17 ରଗାା ି ରେନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ସମବାୟ ବୟାଙ୍କେ ବଗିେ 5 ବଷବେ ଲାଭ ଓ କ୍ଷେେି  ସ୍ଥେି ିସଂଲଗ୍ନେ-‘ଗ’ ରେ ପ୍ରଦାନ େୋଗଲା। 

 

*** 
 

 

  



ୋ.24-2-2021 
ଭଦ୍ରେରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକି୍ରୟା 

ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-752 
ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ େୁମାେ ମଲି୍ଲେ, ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ି େହରିବ େ:ି- ଚଳେି ବଷବ ଭଦ୍ରେ 
ଜଲି୍ଲାରେ ରେଉଁ ବଲେରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାେୁ ଧାନ କ୍ରୟରେ ରେରେ ସଫଳୋ ହାସଲ ରହାଇଛ ିଓ ଧାନ କ୍ରୟ 
ପ୍ରକି୍ରୟା ରେରବ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ବାେ ରହବ? 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

  
 ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21ରେ ଭଦ୍ରେ ଜଲି୍ଲାରେ ବଲେୱାେୀ ସଂଗହୃେି ରହାଇଥିବା ଖେଫି 
ଧାନେ ପେମିାଣ  ଥିସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା l ଖେଫି ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକି୍ରୟା 31 ମାଚ୍ଚବରେ ରଶଷ ରହବ l 

  



ସମୋୟ ସଂସ୍ଥାକୁ  ପୁନଃ କା ଡୟେମ 
UDAQNo. 753                                                   Date: 24.02.2021 
 

ଶ୍ରୀ ସଂଜୀେ କୁମାର ମଲି୍ଲକ: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ ି :- ଭଦ୍ରେ ଜଲି୍ଲାେ ରେଉ ଁ
ରେଉଁ  ପ୍ରାଥମିେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ଓ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ି ୋହାେୁ 
ପୁନଃୋେବୟକ୍ଷମ େେବିାେୁ େ ିପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େୋୋଉଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ 
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 
 ଭଦ୍ରେ ଜଲି୍ଲାରେ ସହୋେୀ ନବିନ୍ଧେ, ସମବାୟ ସମେି ିସମହୂ, ଭଦ୍ରେ ଅଧୀନରେ  ୧୦୮ 
ରଗାା ି ପ୍ରାଥମିେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ିଓ ୨୦ ରଗାା ିସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛ ି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିେ 
ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ିୋେବୟକ୍ଷମ ଥିବାରବରଳ ୨୦ ରଗାା ିସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟେୁ ୮ ରଗାା ି
ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ି ।  ହ ି ୮ ରଗାା ି ଅଚଳ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁର୍େିେ 
ପୁନଃୋେବୟକ୍ଷମ ପାଇଁ େଜବମା ପରେ ଆବଶୟେ  ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େୋେିବ । 

*** 

 

 

 

 

 
 

  



କଳାହାଣି୍ଡଯର ଧ୍ରାନ କ୍ରୟ 

UDAQ No.758       Date: 24.02.2021 

ଶ୍ରୀ ଯମୌଷଧି ୋଗ : ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଯିେ କ ି:କଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲା ର ଯକଉ ଁସମୋୟ ସଂସ୍ଥା 
ତରଫରୁ ଚଳତି େଷଡ ଯକଯତ ପରମିାଣର ଧ୍ରାନ କ୍ରୟ କରା ାଇ ଯକଯତଲ୍ାଭ ୋ େତ ିଯହାଇଛ ିଅେଗତ 
କରିଯେ କ?ି 

      ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ  
                                                                     ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 

ଚଳତି ଖ୍ରିଫେପିଣନେଷଡ 2020-21 ଯର କଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାର ଯମାଟ 74 ଯଗାଟ ିସମୋୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା 
175 ଯଗାଟ ି ଧ୍ରାନ ସଂଗ୍ରହ ଯକନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମଯର ତା.17.02.2021 ରିଖ୍ ସୁଦ୍ଧା60,885 
ଜଣଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ41,01,933.24 କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ଧ୍ରାନସଂଗ୍ରହ କରା ାଇଅଛ।ି ସଂଗ୍ରହ  ଯହାଇଥିୋ ଧ୍ରାନ 
ନମିଯନ୍ତ  କମିଶ୍ନ ୋେଦକୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରତ3ି1.25 ଟଙ୍କା ହସିାେଯର 12,81,85,379 ଟଙ୍କା ପ୍ରାପୟ 
ଆକଳନ କରା ାଇଛ ି।ଏହାର ସମିତୱିାରୀ ତଥ୍ୟ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ “କ”ଏଥି ସହତି ସଂଲ୍ଗ୍ନ କରା ାଇଅଛ।ି 

 

 

 

  



ମହଳିାମାନ୍ଙୁ୍କ ଅଧକି ସଂଖ୍ୟାଣର ସମବାୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ 

 

UDAQ No. 763Date :24.02.2021 

 

ଶ୍ରୀ ଣସୌଭିକ୍ ବଶି୍ଵାଳ: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି :- ରାଜ୍ୟବର 

ବକବତଜ୍ଣ ମହିଳା ସମବାୟ ସଭୟଭୁକ୍ତ ବହାଇଛନି୍ତ ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁସଚୂିତ ଜ୍ନଜ୍ାତି, 

ଅନୁସଚୂିତ ଜ୍ାତି, ପଛୁଆବଗଷ ସଂଖୟାଲଘଙୁ୍କ ତାଲିକା ଜ୍ିଲ୍ଲାୱାରୀ ଦଶଷାଇ 

ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଅଧକି ସଂଖୟାବର ସମବାୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କି ପଦବକ୍ଷପ 

ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀଯକୁ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ,ଁ 

ମାନ୍ୟବର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ନିବନ୍ଧକ ସମବାୟ ସମିତି ସମହୂଙ୍କ ଅଧନିସ୍ଥ ରାଜ୍ୟବର ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାବର 

ବମାଟ ୮,୯୭,୭୫୩ ଜ୍ଣ ମହଳିା ସମବାୟ ସଭୟଭୁକ୍ତ ବହାଇଛନି୍ତ । ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 

ଅନୁସଚୂିତ ଜ୍ନଜ୍ାତି, ଅନୁସଚୂିତ ଜ୍ାତି, ପଛୁଆବଗଷ, ସଂଖୟାଲଘଙୁ୍କ ତାଲିକା 

ଜ୍ିଲ୍ଲାୱାରୀ ଏଥ ିସହତି ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।  

 ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାବର ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଅଧକି ସଂଖୟାବର ସମବାୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ 

କରିବାକୁ ନିମ୍ ନଲିଖତି ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛି । 

 ପ୍ରତି ଜ୍ିଲ୍ଲାର ପ୍ରବତୟକ ବ୍ ଲକବର କୃଷକ ସବଚତନତା ଶବିିରର ଆବୟାଜ୍ନ 

କରାର୍ଯାଉଅଛି । ଏତଦବୟତୀତ ମହଳିା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ ଠୀମାନ ଗଠନ 

କରାର୍ଯାଇ ମହଳିାମାନଙ୍କର ସମବାୟ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଭାଗୀଦାରିତା ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁ

ପଦବକ୍ଷପ ନିଆର୍ଯାଉଅଛି ।  

 ଓଡିଶା ସମବାୟ ସମିତି ଅଧନିିୟମ, ୧୯୬୨ ର ଧାରା ୨୮(୨) (c) (d) ଓ (e) 

ଅନୁର୍ଯାୟୀ ସମିତିର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦବର ବିଭିନ୍ନ ବଗଷର ମହଳିା ମାବନ 

ବସମାନଙ୍କ ସଂଖୟା ଅନୁପାତବର ପ୍ରତିନିଧତି୍ଵ କରିବାର ବୟବସ୍ଥା 



କରାର୍ଯାଇଅଛି ଏବଂ ଓଡିଶା ସମବାୟ ସମିତି ଅଧନିିୟମ, ୧୯୬୨ ର ଧାରା 

୨୮(୨) (b)ଅନୁର୍ଯାୟୀ LAMPCS ଗଡିୁକବର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦବର 

ଆଦିବାସୀ ମହଳିାମାନଙ୍କ ସଂଖୟା ଆଦିବାସୀ ସଦସୟମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସଂରକି୍ଷତ 

ସଂଖୟାର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶରୁ କମ ବହବ ନାହି ଁବବାଲି ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଅଛି 

।  

 ଓଡିଶା ସମବାୟ ସମିତି ଅଧନିିୟମ, ୧୯୬୨ ର ଧାରା ୨୮-A(୧) (iii) 

ଅନୁର୍ଯାୟୀ ସମିତିର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ସଭାପତି ମହଳିା ବହାଇନଥବିଲ 

ଉପସଭାପତି ପଦବୀକୁ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସଂରକି୍ଷତ ରଖାରି୍ଯବାର ବୟବସ୍ଥା 

ଅଛି ।  

 

***** 
 

  



ୋ.24-2-2021 
ଧାନ େଣିାେ ପ୍ରସେ 

ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-769 
ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ:ି- ଚଳେି ବଷବ ରେଉଁ ଜଲି୍ଲାେୁ 
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରେରେ Target ଦଆିୋଇଛ ି ୋହା ଜଣାଇବା ସହେି 31.01.2021 ପେବୟନ୍ତ 
ବାରଲଶ୍ୱେ ଜଲି୍ଲାେ ରେଉଁ ବଲେରେ ରେରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ େୋୋଇଅଛ ିୋହା ଉରଲ୍ଲଖ େେରିବ େ,ି  ହା 
ସେୟ େ,ି ଚାଷୀମାରନ ାୁେନ ପାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ନଦି୍ଧବାେେି ୋେଖିରେ ୋଙ୍କେ ଧାନ େଣିା ୋଇପାେ ିନାହିଁ, 
େଦ ିହଁ ରେରବ  ପେ ିରହବାେ ୋେଣ େଣ? 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 
 ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21େ ଖେଫି ଋେୁରେ ଧାନ କ୍ରୟ ୋେବୟେ ସୁପେଚିାଳନା ପାଇଁ 
ଜଲି୍ଲାମାନଙୁ୍କ ପେବୟାୟକ୍ରରମ ଧାେବୟ ଲକ୍ଷୟ ପ୍ରଦାନ େୋୋଉଛ ି  l ୋ.18.2.2021ସୁଦ୍ଧା ବାରଲଶ୍ୱେ 
ଜଲି୍ଲାରେ ସଂଗହୃେି ଧାନେ ବଲେୱାେୀ େଥୟ  ଥିସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା l 

ରେଉଁ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଚାଷୀ ରାାେନରେ ଉଲ୍ଲଖିେ ୋେଖିରେ ମଣି୍ଡେୁ ରେୌଣସ ିୋେଣ ବଶେଃ ଧାନ 
ବକି୍ରୟ େେବିାେୁ ଆସ ିପାେୁନାହାନ୍ତ ିଆଗାମୀ 30 ଦନି ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ବକିି୍ର େେବିାେ ସୁବଧିା ଉପଲବ୍ଧ  
େୋୋଇଛ ିl    
  



ପ୍ରାଥ୍ମିକ ଯସୋ ସମୋୟ ସମିତ ିଗଠନ 
UDAQNo. 773Date: 24.02.2021 

 

ଶ୍ରୀ ସୁଧୀେ େୁମାେ ସାମଲ: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ ି :- ରେଙ୍କାନାଳ  ଜଲି୍ଲାେ ରେଉ ଁ
ବଲେେ ରେଉ ଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେରେ ପ୍ରାଥମିେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ଗଠନ ରହାଇ ନାହିଁ ପ୍ରୋଶ େେ ି
ପ୍ରରେୟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେରେ ପ୍ରାଥମେି ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ିଗଠନ ପାଇଁ ସେୋେ ବୟବସ୍ଥା  େେରିବ 
େ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ 
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 
 ରେଙ୍କାନାଳ  ଜଲି୍ଲାରେ ରମାା ୮୦ ରଗାା ିପ୍ରାଥମେି ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ିୋେବୟେେୁଅଛନ୍ତ ି।  
ରେଙ୍କାନାଳ  ଜଲି୍ଲାରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେ ଗୁର୍େି  ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେେି ପେସିେ 
ଭୁକ୍ତ ଅାନ୍ତ ି। ପ୍ରେ ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେରେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ିଗଠନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ବମାନ ରେୌଣସ ିପ୍ରସ୍ତାବ 
ନାହିଁ । 

                                                            ****                             

 

  



ପ୍ରଯତୟକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଯର ଯସୋ ସମୋୟ ସମିତ ି
UDAQ No.781                                                 Date: 24.02.2021 
ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର :ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ ି:- ୋଜୟରେ ପ୍ରରେୟେ ଗ୍ରାମ 
ପଞ୍ଚାୟେରେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ିରଖାଲାେିବା ପାଇଁ ସେୋେ ନୀେଗିେ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିରନଉଛନ୍ତ ିେ ି; 
ଉର୍ତ୍େ ହଁ ରହରଲ guideline/circular େ’ଣ  ହାେ ବବିେଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ େେରିବ େ ି , 
 ୋଧିେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେ ପାଇଁ ରଗାା ି େମିବା ରଗାା ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେରେ  ୋଧିେ ରସବା 
ସମବାୟ ସମିେ ିଥିରଲ ରସଥିରେ ସେୋେଙ୍କେ ନରିଦବଶ ନାମ େଣ େହବି ? 
      ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ  
                                                                     ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 
 ୋଜୟରେ ପ୍ରରେୟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେରେରସବା ସମବାୟ ସମିେରିଖାଲାେିବା 
ପାଇଁସେୋେଙ୍କେ ରେୌଣସ ି guideline/circularନାହିଁ ।  ୋଧିେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେ ପାଇଁ 
ରଗାା ି େମିବା   ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେରେ  ୋଧିେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ିଥିରଲ ସମବାୟ ବଭିାଗ 
ପତ୍ର ସଂଖୟା 5350 ୋ 22.08.2019 ଅନୁୋୟୀ ପଞ୍ଚାୟେେିାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁର୍େି ସହେି 
Coterminous ନ ଥିବା ପ୍ରାଥମିେ େୃଷି ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ଗୁର୍େିେ ପୁନଗବଠନ ପାଇଁ 
ରୋଜନା େହଅିଛ ି।  ହ ିପତ୍ରେ  େ ନେଲ  ଥିସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା। 

*** 

 

 

  



ଲ୍ାଭଯର ଚାଲୁ୍ଥିୋ ସମୋୟ ସମିତ ି

UDAQNo.793      Date: 24.02.2021 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ୍:ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ:ି-ଭଦ୍ରେ ଜଲି୍ଲାରେ ରେରୋା ି େୃଷ ି
ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ିଲାଭରେ ଚାଲୁଛ,ି ରେଉଁ ରେରୋା ିସମବାୟ ସମିେ ିକ୍ଷେରିେ ଚାଲିଛ ିୋେ 
ୋେଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହେି ୋେ ପ୍ରେେିାେ ବୟବସ୍ଥା ରହାଇଛ ି େ,ି ରେରେେ ରସବା ସମବାୟ 
ସମିେରିେ ସ୍ଥାୟୀ Secretary,Asst. Secretary ପଦବୀ ଖାଲିପର୍ଥିିବା ସେୟେ,ି େୃଷ ି
ସମବାୟ ସମିେେି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେ ିୋେବୟ।ବଳୀ ସମ୍ପେବରେ ସୂଚନା ରଦରବେ?ି 

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ 
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 

 ଭଦ୍ରେ ଜଲି୍ଲାରେ ୧୦୮ ରଗାା ି େୃଷି ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ିୋେବୟ େେୁଅଛନ୍ତ ିେନମଧ୍ୟେୁ 
୨୧ ରଗାା ି େୃଷି ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ଲାଭରେ ଚାଲୁଥିବାରବରଳ ୮୭ ରଗାା ି େୃଷି ରସବା 
ସମବାୟ ସମିେ ିକ୍ଷେରିେ ଚାଲୁଛ।ି କ୍ଷେରିେ ଚାଲୁଥିବା େୃଷି ରସବା ସମବାୟ ସମିେେୁି ଲାଭ ଜନେ 
ସ୍ଥେିେୁି ଆଣିବାପାଇଁ ସମିେସି୍ତେରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, େୃଷିଋଣ, ଅଣ େୃଷିଋଣ, ସାେ ଓ ବହିନ ବକି୍ରୟ 
ସହେି ସମିେେି ଅଂଶଧନ ବୃଦ୍ଧ ି ଇେୟାଦ ି ୋେବୟକ୍ରମ ଅଗ୍ରାଧିୋେ ଭିର୍ତ୍ରିେ େୋେିବା ପାଇଁ 
ପଦରକ୍ଷପ ନଆିୋଉଅଛ।ି ରସବା ସମବାୟ ସମିେମିାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାୟୀ Secretary,Asst-
Secretary ପଦବୀ ପୂେଣ େେବିା ନମିରନ୍ତ ନବିନ୍ଧେ ସମବାୟ ସମିେ ି ସମହୂ, ଓର୍ଶିା 
Circular/Guideline ପ୍ରସୁ୍ତେ େେଛିନ୍ତ।ି 

*** 
 



 

ନୂ୍ତନ୍ କୃଷି ଆଇନ୍ର ପ୍ରଭାବ  

 

UDAQNo.802      Date:24.02.2021 

ଶ୍ରୀ ତାର ପ୍ରସାଦ ବାହନି୍ୀପତ–ିସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି :-ବକନ୍ଦ୍ରସରକାର 

ଆଣଥିବିା ନୂତନ କଷିୃ ଆଇନଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାବନ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ବହବବ ଅଥଷାତ 

ଲାଭବାନ ଓକ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବହବବ; ରାଜ୍ୟସରକାର କି ପ୍ରକାରର ଦୃଷି୍ଟବର ଏହ ିଆଇନ କ ୁବଦଖଛୁନି୍ତ 

ଏବଂ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ପଦବକ୍ଷପକ ୁ ଓଡିଶା ସରକାର ବରୁିଦ୍ଧ।ଚରଣ କରୁଛନି୍ତ କି; 

ତାହାର ଭିତି୍ତ କଣ ; ଏହାକୁ ପ୍ରତୟାହାର ପାଇ ଁବକନ୍ଦ୍ରଉପବର ରାଜ୍ୟସରକାର ଚାପ  ପକାଇବବ 

କି ? 

ଉତ୍ତର  

       ଶ୍ରୀଯକୁ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ ଁ 

       ମାନ୍ୟବର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 

 ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣଥିବିା ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ ଉପବର ପରୀକ୍ଷଣ ଜ୍ାରିରହଛିି 

। ହତିାଧକିାରୀ ମାନଙ୍କ ସହତି ଆବଲାଚନା ପବର ଚୁଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରାରି୍ଯବ।  

●●● 

 

 

  



ପଣପଣା ଯସୋ ସମୋୟସମିତଯିର ଦୁନଡୀତ ି
UDAQ No.805                                                 Date: 24.02.2021 
ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ୋହନିୀପତ ି :ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ି େହରିବ େ ି :- ବାରଲଶ୍ୱେ ଜଲି୍ଲା 
ବାହାନଗା ବଲେେ ପଣପଣାଠାରେ ଚାଲୁଥିବା ପଣପଣା ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି (Service 
Cooperative Society) ରେ ବୟାପେ ଦୁନବୀେ ିରଦଖାରଦଇଥିବା େଥା ସେୋେ ଜାଣନ୍ତ ିେ,ି 
 ହ ିସମବାୟ ସମିେରିେ ଜମା େଖିଥିବା ଶହ ଶହ ଜମାୋେୀଙ୍କ ଅଥବ ହେଲୁିା ରହାଇ ୋଇଛ ିେ ି; 
 ହାେ ନେୂିପଣ ପାଇଁ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର Audit େୋେିବ େ;ି ଜମାୋେୀମାନଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କେ ଅଥବ ରଫେବିା 
ପାଇଁ େୁେନ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ରହବ େ ି? 
      ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ  
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 
ବାରଲଶ୍ୱେ ଜଲି୍ଲାରେ ଥିବା ପଣପଣା ରସବା ସମବାୟ ସମିେରିେ ଦୁନବୀେରିହାଇ ଥିବାେ ଅଭିରୋଗ 
ଆସବିା ପରେ ସମ୍ପାଦେ ବାରଲଶ୍ୱେ ଭଦ୍ରେ ରେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ, ବାରଲଶ୍ୱେ ଶାଖା 
ପେଚିାଳେପଣପଣା ରସବା ସମବାୟ ସମିେେୁି ପେଦିଶବନରେ ୋଇଥିରଲ  ବଂ ସମିେେି ସଭାପେ ି
ଓ ସହୋେୀ ନବିନ୍ଧେ ସମବାୟ ସମିେ ିସମହୂ, ବାରଲଶ୍ୱେଙୁ୍କ ବହିେି ୋେବୟାନୁଷ୍ଠାନ ରନବା ନମିରନ୍ତ 
ଜଣାଇଥିରଲ । ହସିମିେେି Administrator,Khandapada Police Station ଙ୍କ 
ନେିାରେ ସମିେେି Ex-I/C Secretary, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ େୁମାେ ଦାଶଙ୍କ ବେୁିଦ୍ଧରେ F.I.R. 
ଦାୟେ େେଥିିରଲ ।Assistant Auditor Generalof Cooperative 
Societies,ବାରଲଶ୍ୱେ, 2018-19 ବଷବେ ସମିେେି ସମୀକ୍ଷା େରିପାାବ ୋ 17.02.2021 
େଖିରେସହୋେୀ ନବିନ୍ଧେ ସମବାୟ ସମିେ ିସମହୂ, ବାରଲଶ୍ୱେଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତେ େେଥିିରଲ । ସମୀକ୍ଷା 
େରିପାାବ  ବଂ େଦନ୍ତ େରିପାାବେୁ େଜବମା େୋୋଇ ବହିେି ୋେବୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଆିେିବ। 

 
*** 

 

  



ୋ.24-2-2021 
ଖେଫି ଧାନ େଣିିବା ସମ୍ପେବରେ 

ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-806 
ଶ୍ରୀ ୋୋ ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପେ,ି ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 
 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ି େହରିବ େ:ି- ୋଜୟେ ଧାନ 
ଚାଷୀଙ୍କଠାେୁ ଖେଫି ଧାନ େଣିିବା ପାଇଁ ସେୋେ ପ୍ରେଶିେୃ ି ବଦ୍ଧ ରହାଇଥିବା ରବରଳ ବହୁ ଚାଷୀଙୁ୍କ 
ଚକ୍ରାନ୍ତେେ ିବାଦ ଦଆିୋଇଛ ିେ;ି ରେବଳ ରୋୋପୁା ଜଲି୍ଲାେ ହଜାେ ହଜାେ ଚାଷୀ ବାଦ ପର୍ଛିନ୍ତ ିେ ି
 ବଂ ମଣି୍ଡ ବୟବସ୍ଥା ଓ ରାାେନ ପ୍ରଦାନ ବୟବସ୍ଥାେୁ ରୋହଳ େେ ିସବୁ ଚାଷୀଙୁ୍କ ନୟାୟ ଦଆିେିବ େ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 
 ରୋୋପୁା ଜଲି୍ଲାରେ ଉପେୁକ୍ତ ବରିବଚେି ସମସ୍ତ ପଞି୍ଜେୃେ 33806 ଚାଷୀଙୁ୍କ SMS ବାର୍ତ୍ବା 
ରପ୍ରେଣ େୋୋଇ ଧାନ ବକି୍ରୟ େେବିା ପାଇଁ ସୁରୋଗ ପ୍ରଦାନ େୋୋଇଛ ିl  
  



ୋ.24-2-2021 
ଧାନ େଣିାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛୋ େକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ 
ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-809 

ଶ୍ରୀ ମରୁେଶ ମହାଲିେ, ବଧିାୟେ 
 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେି େହରିବ େ:ି- (େ) ୋଜୟରେ 2020-21 
ମସହିାେ ଖେଫି ଋେୁରେ ସି୍ଥେୀେୃେ ଧାେବୟଲକ୍ଷ ଅନୁୋୟୀ ରେରେ Quintal FAQ ମାନେ ଓ ରେରେ 
Quintal FAQ ମାନେ Quintal Non-FAQ ମାନେ ଧାନ ଆଜ ି ପେବୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ େେିଛନ୍ତ ି
ରାାେନୱାେୀ, ମଣି୍ଡୱାେୀ ଓ ଜଲି୍ଲାୱାେୀ ଚାଷୀଙ୍କ ୋଲିୋ ରଦରବ େି;  ବଂ (ଖ) Non FAQ ମାନେ ଧାନ 
େହ ିଚାଷୀଙ୍କଠାେୁ Quintal ପ୍ରେ ି5 KG େୁ 10 KG ଧାନ ୋନ ିେେ ି ଓ ବନିା Stock Entryରେ 
ଚାଷୀେୁ  ହ ିଧାନେ ମଲୂୟ ଦଆିୋଉନଥିବା ପ୍ରସେରେ ସେୋେ ରେଉଁ ଜଲି୍ଲାେ ରେଉଁ ମଣି୍ଡେୁ ଚାଷୀ େଥା ବଭିିନ୍ନ 
ବୟକି୍ତ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ୋଜରନୈେେି ଦଳେୁ ରେରୋା ିଅଭିରୋଗ ପାଇଛନ୍ତ ି ହ ିଅଭିରୋଗେ େଥୟ ସହ ଅନୁସନ୍ଧାନ 
େରିପାାବ ଉପସ୍ଥାପନ େେରିବ େ;ି ବଧିାନସଭାେ ଗହୃ େମିା ିଗଠନ େେ ି ହ ିସମସ୍ତ ଅଭିରୋଗ ସହ ରାାେନ 
ଦ୍ୱାୋ ଧାନ ବକି୍ରୀେୁ ବଞ୍ଚେି ଚାଷୀଙ୍କେ ଅଭିରୋଗେ ସେୟାସେୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ େେ ି ଧାନ େଣିାେ ସ୍ୱଚ୍ଛୋ େକ୍ଷା 
େେରିବ େ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 (େ) ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21େ ଖେଫି ଋେୁ ପାଇଁ ୋ.18.2.2021 ସୁଦ୍ଧା 54.68 ଲକ୍ଷ 
ରମଟ୍ରକି୍ ାନ FAQ ମାନେ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଇଅଛ ି l  ହାେ ଜଲି୍ଲାୱାେୀ, ମଣି୍ଡୱାେୀ ଓ ଚାଷୀୱାେୀ ୋଲିୋ 
 ଥି ସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା l 

(ଖ) Non FAQ ମାନେ ଧାନ େହ ି ଚାଷୀଙ୍କଠାେୁ Quintal ପ୍ରେ ି 5 KG େୁ 10 KG ଧାନ 
ୋନ ିେେି ଓ ବନିା Stock Entryରେ ଚାଷୀେୁ  ହ ିଧାନେ ମଲୂୟ ଦଆିୋଉନଥିବାେ େଥୟ ଭିର୍ତ୍େି ନଦି୍ଧଷି୍ଟ 
ଅଭିରୋଗ ବଭିାଗେ ହସ୍ତଗେ ରହାଇନାହିଁ l   
  



ୋ.24-2-2021 
ଧାନ Storage େେବିା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ 
ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-810 

ଶ୍ରୀ ମୁରେଶ ମହାଲିେ, ବଧିାୟେ 
 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 
 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ:ି- (େ) ୋଜୟରେ 2020-
21 ମସହିାେ ଖେଫି ଋେୁରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ େେ ିStorage େେବିା ପାଇଁ State Warehouse 

େ Storage Capacity ଓ ୋଜୟରେ ଥିବା PACS ମାନଙ୍କେ Godown େ Capacity  
େଥା Rice Mill ମାନଙ୍କେ Godown Capacityେ ଜଲି୍ଲାୱାେୀ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନୱାେୀ େଥୟ ରଦରବ 
େ,ି  ବଂ (ଖ) ୋଜୟରେ ଥିବା Godown/ Storage Capacity ୋଜୟ ଦ୍ୱାୋ ନଦି୍ଧବାେେି 
Paddy Procurement େ Target ପେମିାଣେ ଧାନ ସାଇେ ିେଖିବା ପାଇଁ ପେବୟାପ୍ତ େ;ି େଦ ି
ନୁରହଁ ରେରବ ସେୋେ ସମସ୍ତ ଧାନ Storage େେବିା ପାଇଁ େ ିପ୍ରୋେ ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଛନ୍ତ ିୋ’େ 
େଥୟ େଖିରବ େ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 
 ୋଜୟ ସେୋେଙ୍କ ନେିାରେ ବର୍ତ୍ବମାନ 7.50 ଲକ୍ଷ ରମଟ୍ରକି୍ ାନ କ୍ଷମୋେ ରଗାଦାମ ଉପଲବ୍ଧ 
େହଅିଛ ି l ରଗାଦାମ ଗୁର୍େି ମୁଖୟେଃ OSWC, CWC, FCI  ବଂ PEG ରଗାଦାମ 
ମାଲିେମାନଙ୍କଠାେୁ ଭର୍ା ସୂତ୍ରରେ ବୟବହାେ ବୟବହାେ େୋୋଉଅଛ ିl  ହ ିରଗାଦାମ ଗୁର୍େିରେ ୋଇସ 
ମିଲେମାନଙ୍କଠାେୁ ହସ୍ତଗେ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ େୋୋଉଅଛ ିl 
 ମିଲେମାନଙୁ୍କ ମଲିିଂ ନମିରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ େୋୋଉଥିବା ଧାନ ରସମାରନ ମିଲ ପେସିେ ମଧ୍ୟରେ 
ସଂେକ୍ଷଣ େେୁଅଛନ୍ତ ିl   
  



ୋ.24-2-2021 
ଧାନ େଣିା ଲକ୍ଷ ଧାେବୟ 

ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-817 
ଶ୍ରୀ େରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରବରହୋ, ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ:ି- ନୟାଗର୍ ଜଲି୍ଲା ଅନ୍ତଗବେ 
ଦଶପଲ୍ଲା ନବିବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚଳେି ବଷବ ଦଆିୋଇଥିବା ଧାନ େଣିା ଲକ୍ଷୟ ଧାେବୟ ବଗିେ ଦୁଇ ବଷବ 
ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲକ୍ଷୟ ଧାେବୟ ଠାେୁ ରେରେ ପେମିାଣରେ େମ େମିବା ରବଶୀ ଅଛ ିଜଣାଇରବ େ;ି ଅଦୟାବଧି 
ରେରେ ଜଣ ଭାଗଚାଷୀଙୁ୍କ ଚହି୍ନା େୋୋଇ ରେରେଜଣଙ୍କ ଠାେୁ ରେରେ ପେମିାଣେ ଧାନ େଣିାୋଇଛ ିଓ 
ଅବଶଷି୍ଟ ହେିାଧିୋେୀଙ୍କଠାେୁ ଧାନ କ୍ରୟ େେବିା ପାଇଁ େ ିପଦରକ୍ଷପ ମାନ ଗ୍ରହଣ େୋୋଇଛ ିଜଣାଇରବ 
େ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

  
 ଦଶପଲ୍ଲା ନବିବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ େରିନାା ିବଲେେୁ ରନଇ ଗଠେି ରସଗୁର୍େି ରହଲା ଦଶପଲ୍ଲା, ଗଣିଆ ଓ 
ନୁଆଗଁା ବଲେ l ଚଳେି ବଷବ ୋ. 18.2.2021 େଖି ସୁଦ୍ଧା ଉକ୍ତ ନବିବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ୍ରୟ େୋୋଇଥିବା 
ଖେଫି ଧାନେ ପେମିାଣ ରହଉଛ ି2,63,493 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ l 
  ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲୁ େହଛି ିl 
  



୨୪.୦୨.୨୦୨୧ 

PDS Unit ଗୁର୍କୁି WSHG ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳନା 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୮୧୯ : ଶ୍ରୀ ରଯମଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଯହରା : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଯିେକ ି :- ୋଜୟରେ PDS Unit ଗୁର୍େୁି WSHG ମାଧ୍ୟମରେ ପେଚିାଳନା େେବିା ପାଇଁ 

ସେୋେଙ୍କ ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ି େି; େଦ ି ଉର୍ତ୍େ ‘ହଁ’ ହୁ  ରେରବ ଉକ୍ତ Unit ଗୁର୍େୁି WSHG ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ 

ପେଚିାଳନା େେବିା ପାଇଁ େଥାଶୀଘ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ରନରବ େ ି? 

 
ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

  ୋଜୟରେ ସାଧାେଣ ବଣ୍ଟନ ବୟବସ୍ଥାରେ ଖାଦୟଶସୟ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ‘ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ 

ସହାୟୋ ରଗାଷ୍ଠୀ’ (WSHG) ଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପେଚିାଳନା େେିବା ନମିିର୍ତ୍ ବୟବସ୍ଥା େହଛି ିଓ ବର୍ତ୍ବମାନ ସୁଦ୍ଧା ୋଜୟରେ 

୧ ହଜାେ ୮ ଶହ ୮୬ ରଗାା ି‘ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟୋ ରଗାଷ୍ଠୀ’ (WSHG)  ହ ିୋେବୟ ପେଚିାଳନା େେୁଛନ୍ତ।ି   

*** 

 

 

  



ଭିତି୍ତଭୂମିର େକିାଶ୍ 

UDAQNo.821      Date: 24.02.2021 

ଶ୍ରୀ ରଯମଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଯହରା: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ:ି- ୋଜୟରେ ଥିବା ବଭିିନ୍ନ 
ସମବାୟ ସମିେେି ଭିର୍ତ୍ଭୂିମିେ ବେିାଶ ପାଇଁ ସେୋେଙ୍କ େ ି ବୟବସ୍ଥା ଅଛ;ି ଦଶପଲ୍ଲା ନବିବାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀରେ ରେରେରଗାା ି ସମବାୟ ସମିେରିେ ନୂେନ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମିେ ଜେୁେୀ ଆବଶୟେ ଓ 
ରେରେରଗାା ିସମବାୟ ସମିେେି ଭିର୍ତ୍ଭୂିମିେ ମୋମେ ିୋେବୟ ଆବଶୟେ ଅଛ ିଜଣାଇରବ େ;ି ଉକ୍ତ 
ୋେବୟ ଗୁର୍େୁି ତ୍ୱୋନିବେ େେବିା ପାଇଁ ସେୋେ ବହିେି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େେରିବ େ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ 
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 

 ୋଜୟରେ ଥିବା ବଭିିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିେେି ଭିର୍ତ୍ଭୂିମିେ ବେିାଶ ପାଇଁ ସେୋେ ବଭିିନ୍ନ 
ରୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମିେ ି ଗୁର୍େିରେ ନୂେନ ଅଫିସ ଗହୃ ଓ ରଗାଦାମ ଗହୃ ନମିବାଣ 
େୋୋଇଅଛ।ି 

 ଦଶପଲ୍ଲା ନବିବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ୋେବୟ େେୁଥିବା 40 ରଗାା ିରସବା ସମବାୟ ସମିେ ିମଧ୍ୟେୁ 
12 ରଗାା ିରସବାସମବାୟ ସମିେରିେ ସେୋେୀ ଅନୁଦାନ ଓ ନଜିସ୍ୱ ପାଣ୍ଠରିେ ମୋମେ ି/ ନମିବାଣ 
ୋେବୟ େୋୋଇଅଛ।ି  େଦ ବୟେୀେ ଚରର୍ୟାପଲ୍ଲୀ ସମିେେୁି ନଜିସ୍ୱ ପାଣ୍ଠବିନିରିୋଗ େେ ିଗହୃ 
ନମିବାଣ ନମିରନ୍ତ ନରିଦବଶ ଦଆିୋଇଅଛ।ି 

*** 
 

 
  



PACSଗୁର୍କିର ପୁନଗଡଠନ 
UDAQ No.829      Date: 24.02.2021 
ଶ୍ରୀ ସୁଧ୍ରାଂଶ୍ୁ ଯଶ୍ଖ୍ର ପରିର୍ା:ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ି େହରିବ େ:ି-ବାରଲଶ୍ୱେ ଜଲି୍ଲାରେ 
PACSଗୁର୍େିେପୁନଗବଠନ ପାଇଁ ୋଜୟ ସେୋେଙ୍କେ ରେୌଣସ ି ରୋଜନା ଅଛ ି େ;ି ପ୍ରେ ି
ପଞ୍ଚାୟେରେ ରଗାା ି ରଲଖା ଁ PACS ରଖାଲାେିବା ପାଇଁ ୋଜୟ ସେୋେଙ୍କ େ ପୂବବ ରଘାଷଣା 
 ରବ ବଳବର୍ତ୍େ ଅଛ ି ନା ୋଜୟ ସେୋେ  ଥିେୁ ଓହେ ି ୋଇଛନ୍ତ;ି ବାରଲଶ୍ୱେ ଜଲି୍ଲାେ ରେଉ ଁ
PACS ଅଧୀନରେ ରେଉଁ ପଞ୍ଚାୟେ ସମୂ୍ପଣବ ବା ଆଂଶେି େହଛି ି ୋେ  େ ପୂଣବାେ ବବିେଣୀ 
ପ୍ରଦାନ େେରିବ େ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ 
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ବାରଲଶ୍ୱେ ଜଲି୍ଲାରେରମାା ୧୪୧ ରଗାା ି ରସବା ସମବାୟ ସମିେଓି ୨ରଗାା ି ଲୟାମ୍ପସ ୋେବୟ 
େେୁଅଛନ୍ତ।ିବାରଲଶ୍ୱେ ଜଲି୍ଲାରେPACSଗୁର୍େିେପୁନଗବଠନ ପାଇଁ ସମବାୟ ବଭିାଗ ପତ୍ର ସଂଖୟା – 
୫୩୫୦ ୋ ୨୨.୦୮.୨୦୧୯ େଖି ଅନୁୋୟୀ ୋଜୟ ସେୋେଙ୍କେ 5T ରୋଜନା ଅନୁସାରେ 
ପଞ୍ଚାୟେୋଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁର୍େି ସହେି Coterminous ନଥିବାପ୍ରାଥମିେ େୃଷି ସମବାୟ 
ସମିେଗୁିର୍େିେ ପୁନଗବଠନ ପାଇଁ ରୋଜନା େହଅିଛ।ି ପ୍ରେ ି ପଞ୍ଚାୟେରେ ରଗାା ି ରଲଖା ଁ 
PACS ରଖାଲାେିବା ପାଇଁ ୋଜୟ ସେୋେଙ୍କେ ରେୌଣସ ିପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ବାରଲଶ୍ୱେ ଜଲି୍ଲାେରେଉଁ 
PACS ଅଧୀନରେ ରେଉଁ ପଞ୍ଚାୟେ ସମୂ୍ପଣବ ବା ଆଂଶେି େହଛି ି ୋେ  େ ପୂଣବାେ ବବିେଣୀ 
 ଥିସହେି ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା। 

*** 
 

  



ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତାଲି୍କା 

UDAQ No.840       Date: 24.02.2021 

ଶ୍ରୀ ପୂଣଡ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵାଇଁ: ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହଯିେ କ:ି- ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର 
SorodaBlock/BellugunthaBlock ଯର ଥିୋ ସମୋୟ ଯସୋ ସମିତ ିଜରିଆଯର ଯକଉ ଁ
ଯକଉ ଁସମୋୟ ସମିତ ିଧ୍ରାନ କ୍ରୟ କରଛିନ୍ତ ିତାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାଲି୍କା ଯଦଯେ କ?ି 

     ଉତ୍ତର 

        ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ  
                                                                     ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 

ଚଳତି ଖ୍ରିଫ େପିଣନ େଷଡ 2020-21 ଯର ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର BellagunthaBlock ଯର ଥିୋ 
14 ଯଗାଟ ିସମୋୟ ସମତି ି ଓ SorodaBlock ଯର ଥିୋ 17 ଯଗାଟ ିସମୋୟ ସମିତ ିଏହପିର ି
ଯମାଟ31 ଯଗାଟ ିସମୋୟ ସମିତ ିଚାଷୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଧ୍ରାନ କ୍ରୟ କରଛିନ୍ତ।ି ଯସହ ି31 ଯଗାଟ ିସମୋୟ 
ସମିତ ି ଗୁର୍କି ଦ୍ଵାରା ଯମାଟ 5135 ଯଗାଟ ି ଚାଷୀଙ୍କ  ଠାରୁ  ତ। 17.02.2021 ରିଖ୍ ସୁଦ୍ଧା 
28,735.187 ଯମଟ୍ରକି ଟନ ଧ୍ରାନ କ୍ରୟ କରା ାଇଅଛ।ିଏହାରଏକ ସମିତୱିାରୀ ତାଲି୍କା  ପରଶି୍ଷି୍ଟ 
“କ”ଏଥି ସହତି ସଂଲ୍ଗ୍ନ କରା ାଇଛ।ି 

 

 

  



ୋ.24-2-2021 
ମଣି୍ଡରେ ଧାନ ବକି୍ରୟ େେୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ୋଲିୋ 
ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-843 

ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ବ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ବଧିାୟେ 
 

ପ୍ରଶନ 
 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ:ି- ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାେ ରସାେର୍ା 
ନବିବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରେରେଜଣ ଚାଷୀ ମଣି୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ବକି୍ରୟ େେଛିନ୍ତ ି ୋେ ପଞ୍ଚାୟେୱାେୀ 
ୋଲିୋ ରଦରବ େ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

  
 ଚଳେି ବଷବ ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାରେ ୋ.18.2.2021 େଖି ସୁଦ୍ଧା ରସାେର୍ା ନବିବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀେୁ 5987  
ଜଣ ଚାଷୀ ସେୋେଙୁ୍କ ଖେଫି ଧାନ ବକି୍ରୟ େେଅିଛନ୍ତ ି l ୋହାେ ସମିେୱିାେୀ େଥୟ  ଥିସହ ସଂଲଗ୍ନ 
େୋଗଲା l 
  



ୋ.24-2-2021 
ଉତ୍ପାଦେି ଧାନେ ପେମିାଣ 

ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-844 
ଶ୍ରୀ ନାଉେୀ ନାୟେ, ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶନ 

 
 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେି େହରିବ େ:ି- (େ) 2020-21 ବଷବରେ 
ୋଜୟେ ରେଉଁ ରେଉଁ ଜଲି୍ଲାରେ ରେରେ ପେମିାଣେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦେି ରହାଇଅଛ,ି ଉତ୍ପାଦେି ଧାନ ମଧ୍ୟେୁ ରେରେ 
ପ୍ରେଶିେ  ବଂ ରେରେ ପେମିାଣେ ଧାନ ରେଉଁ ରେଉଁ ମାସରେ ସେୋେୀ ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରେରେ ସଂଖୟେ 
ଚାଷୀଙ୍କଠାେୁ କ୍ରୟ େେିବା ପାଇଁ ନୀେ ିନଦି୍ଧବାେଣ େୋୋଇଥିଲା, ରେଉଁ ରେଉଁ ମାସରେ ରେଉଁ ଜଲି୍ଲାରେ ରେରେ 
ସଂଖୟେ ଚାଷୀଙ୍କଠାେୁ ରେରେ ପେମିାଣେ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଇଅଛ ିୋେ ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ େେରିବ େ,ି  ବଂ 
(ଖ) ଚାଷୀଙ୍କେ ଉତ୍ପାଦେି ଧାନ ମଧ୍ୟେୁ ସେୋେୀ ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବକି୍ରି ରହାଇପାେନିଥିବା ଧାନେୁ ଚାଷୀ 
ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଜେଆିରେ େମ୍ ଦେରେ ବକି୍ରି େେି ବୟାପେ କ୍ଷେ ି େଥା ଅଭାବୀ ବକି୍ରିେ ସମ୍ମଖୁୀନ ରହାଇଥିବା 
ପେରିପ୍ରକ୍ଷୀରେ  ହାେ ପ୍ରେେିାେ ନମିରନ୍ତ ସେୋେ େି େ ି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େେଛିନ୍ତ,ି ବର୍ତ୍ବମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଉଁ 
ଜଲି୍ଲାରେ ରେରେ ପେମିାଣେ ଧାନ ବକି୍ରି ଅରପକ୍ଷାରେ େହଛି ିୋେ  େ ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ େେରିବ େି? 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 
 ଧାନ ଉତ୍ପାଦନେ ଆେଳନ େୃଷି ବଭିାଗେ ୋେବୟ ପେସିେଭୁକ୍ତ l ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21 
ଖେଫିରେ ଜଲି୍ଲାୱାେୀ କ୍ରୟ େୋୋଇଥିବା ଧାନେ ପେମିାଣ ସମ୍ପେେି  େ ୋଲିୋ  ଥି ସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା l 
 ମଣି୍ଡରେ ଧାନ କ୍ରୟ େେବିା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କ ରମାବାଇଲେୁ SMS ବାର୍ତ୍ବା ମାଧ୍ୟମରେ େଥୟ 
ପ୍ରଦାନ େୋୋଉଛ ି l ରେଉଁ ୋେଖିରେ ରେରେ ଧାନ ଆଣିରବ ୋହା ଉରଲ୍ଲଖ େୋୋଉଛ ି l ବର୍ତ୍ବମାନ ସୁଦ୍ଧା 
ସମଗ୍ର ୋଜୟରେ 9.85 ଲକ୍ଷେୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚାଷୀ ସେୋେଙୁ୍କ ଧାନ ବକି୍ରୟ େେିଛନ୍ତ ିl ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲାରେ ଧାନ କ୍ରୟେ ହାେ 
ଗେ ବଷବ ଠାେୁ ଅଧିେ େହଛି ିl ପୂବବ ବଷବ ଅରପକ୍ଷା ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଚାଷୀ ରୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହଜନେ େହଛି ିl 
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ପଞି୍ଜେୃେ େୃଷେମାନଙ୍କ ସଂଖୟା 

ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-846 
ଶ୍ରୀ ନାଉେୀ ନାୟେ, ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶନ 

 
 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ି େହରିବ େ:ି- ୋଜୟରେ ପଞି୍ଜେୃେ 
େୃଷେମାନଙ୍କ ସଂଖୟା ରେରେ ଓ ରେରେଜଣଙୁ୍କ ଧାନ ବେିବିା ପାଇଁ ଚଳେି ଖେଫି ଋେୁରେ ରାାେନ 
ଦଆିୋଇଛ,ି ରେରେଜଣ ରାାେନ ପାଇ ଁରେରେ ପେମିାଣେ ଧାନ ବେିଛିନ୍ତ ିଓ 2021 ଜାନୁଆେୀ ରଶଷ 
ସୁଦ୍ଧା ରେରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବକିି୍ର େେପିାେନିାହାନ୍ତ,ି ଜଲି୍ଲାୱାେୀ େଥୟ ରଦରବ େ ି  ବଂ ୋଜୟରେ 2 
ରହେଟେେୁ ଅଧିେ ଜମିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସଂଖୟା ରେରେ, 2 ରହେଟେ ବା ୋ ଠାେୁ େମ ଜମିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ 
ସଂଖୟା ରେରେ, ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖୟା ରେରେ ଓ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖୟା ରେରେ, ରସସବୁେ 
ଜଲି୍ଲାୱାେୀ ୋଲିୋ ରଦରବ େ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉର୍ତ୍େ 

  
 ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21ରେ ସେୋେଙୁ୍କ ଖେଫି ଧାନ ବକିି୍ର େେବିା ପାଇଁ ଉପେୁକ୍ତ 
ବରିବଚେି ପଞି୍ଜେୃେ ଚାଷୀଙ୍କ  ମଧ୍ୟେୁ ୋ.18.2.2021େଖି ସୁଦ୍ଧା 9.85 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ 54.68 ଲକ୍ଷ 
ରମଟ୍ରକି୍ ାନ ଧାନ ସେୋେଙୁ୍କ ବକିି୍ର େେଛିନ୍ତ ିl  ହାେ ଜଲି୍ଲାୱାେୀ ୋଲିୋ  ଥି ସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା l 
ୋଜୟରେ ବଭିିନ୍ନ ବଗବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପେସିଂଖୟାନ ବାବଦ େଥୟ େୃଷି ଓ େୃଷେ ସଶକ୍ତୀେେଣ ବଭିାଗ 
ୋେବୟ ପେସିେଭୁକ୍ତ l 
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ଆଳୁ, ପିଆଜ, ର୍ାଲି ଆମଦାନେି ପେମିାଣ 
ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-849 

ଶ୍ରୀ ଦାସେଥୀ ଗମାେ, ବଧିାୟେ 
 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 
 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେି େହରିବ େ:ି- (େ) 2019 ବଷବ ୋଜୟରେ 
ରମାା ଧାନ ଉତ୍ପାଦନେୁ ରେରେ ଧାନ ମଣି୍ଡ ଦ୍ୱାୋ ସଂଗୃହେି ରହାଇଥିଲା, ଧାନ ମଣି୍ଡ ରେଉଁ ୋେଖି (ମାସ) ସୁଦ୍ଧା 
ରଖାଲିବା େଥା-  ହାେ ରର୍େ ି ରହବା ୋେଣ େଣ, ରେରେଜଣ ମିଲେ ରବଆଇନ ୋମରେ ଲିପ୍ତ ଥିରଲ 
ରେରେଜଣଙୁ୍କ 2020 ସାଲରେ ଦଣି୍ଡେ େୋୋଇଛ,ି  ବଂ (ଖ) ୋଜୟେୁ ଆବଶୟେ ରହଉଥିବା ଆଳୁ, ପିଆଜ, 

ର୍ାଲିେ ପେମିାଣ ରେରେ, ରେରେ ସଂଖୟାରେ  ହା ବାହାେ ୋଜୟେୁ ଆମଦାନୀ ରହଉଛ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

 
 (େ) ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2019-20ରେ ଖେଫି ଓ େବ ିମିଶ ିରମାା 70.56 ଲକ୍ଷ ରମଟ୍ରକି୍ ାନ ଧାନ 
ସଂଗହୃେି ରହାଇଥିଲା l ଧାନେ ଅମଳ ସମୟେୁ ଦୃଷି୍ଟରେ େଖି ଜଲି୍ଲାସ୍ତେରେ ଧାନ କ୍ରୟ ରେନ୍ଦ୍ର ରଖାଲିବାେ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
ନଆିୋଇଥା  l ଜଲି୍ଲା ସ୍ତେୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ େମିାେି ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ଅନୁସାରେ ସଂପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲାରେ ମଣି୍ଡ ରଖାଲିବା ୋେଖି 
ଧାେବୟ େୋେ ାଇଥା  l 2020-21 ବଷବ 5 ୋଇସ ମିଲେଙ୍କ ବରିୋଧରେ ନୟିମ ଉଲ୍ଲଘନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ 
ୋେବୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େୋୋଇଥିଲା l 

(ଖ) ୋଜୟେୁ ବାଷିେ ଆବଶୟେ ରହଉଥିବା ଆଳୁ, ପିଆଜ, ର୍ାଲିେ ପେମିାଣ ନମିନରେ ପ୍ରଦାନ  
େୋଗଲା l 

Sl. 
No. 

Commodity Annual 
Requirement  

(in lakh MT) 

1 Pulses 2.94 

2 Potato 12.95 

3 Onion 3.50 

 

 
  



୨୪.୦୨.୨୦୨୧ 

ପଞ୍ଜୀକୃତ ଖ୍ାଉଟଙି୍କ ସଂଖ୍ୟା  

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୮୫୭ : ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମଦୁୁଲି୍ : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହଯିେକ ି:- ୋଜୟରେ ରେରେ ଖାଉା ିପଞ୍ଜୀେେଣ ରହାଇଛନ୍ତ ିରେନ୍ଦ୍ରେ ଖାଦୟ ନେିାପର୍ତ୍ା  ବଂ ୋଜୟେୁ ଖାଦୟ 

ନେିାପର୍ତ୍ା ଆଇନରେ ରେରେ ଖାଉାେୁି ଅନ୍ତବଭୁକ୍ତ େୋୋଇଛ ିରେରବ ଖାଉା ିଉକ୍ତ ଆଇନରେ ଅନ୍ତବଭୁକ୍ତ ନରହାଇ 

େହେିାଇଛନ୍ତ ିଉକ୍ତ ଖାଉାେୁି ଅନ୍ତବଭୁକ୍ତ େେିବା ପାଇଁ ନୂେନ ଭାରବ ପଞ୍ଜୀେେଣ େେିରବ େ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

 ୋଜୟରେ ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ (NFSA)  ବଂ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’ 

(SFSS) ରେ ରମା୍ ୯୬ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାେ ୮ ଶହ ୪୯ ରଗାା ିପେିବାେେ ୩ ରୋା ି୩୫ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାେ 

୬ ଶହ ୪୫ ଜଣ ରୋଗୟ ହେିାଧିୋେୀଙୁ୍କ ସାମିଲ େୋୋଇ େହିାେ ିଦେରେ ଖାଦୟଶସୟ ରୋଗାଇ ଦଆିୋଉଛ ି। 

 ଥି ମଧ୍ୟେୁ ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ (NFSA) ରେ ୯୨ ଲକ୍ଷ ୫୧ ହଜାେ ୭ ଶହ ୮୮ 

ରଗାା ି ପେବିାେେ ୩ ରୋା ି୨୩ ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାେ ୪ ଶହ ୧୦ ଜଣ ଓ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’ 

(SFSS) ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୮୬ ହଜାେ ୬୧ ରଗାା ିପେବିାେେ ୧୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାେ ୨ ଶହ ୩୫ ଜଣ ରୋଗୟ 

ହେିାଧିୋେୀ ସାମିଲ ରହାଇ େିହାେ ିଦେରେ ଖାଦୟଶସୟ ପାଉଛନ୍ତ।ି  

  ହ ି ରୋଜନା ଗୁର୍େିେୁ ବଞ୍ଚେି ରେୌଣସି ବୟକି୍ତ/ପେବିାେ  ହ ି ରୋଜନା ଗୁର୍େିରେ ସାମିଲ ରହବା 

ନମିରନ୍ତ ନେିାସ୍ଥ ବଲେ/ରପୌୋଞ୍ଚଳ ରେ ରଖାଲାୋଇଥିବା ରେସନ ୋର୍ବ ପେିଚାଳନା ରେନ୍ଦ୍ର (RCMS) 

ମାନଙ୍କରେ େମିବା ଅନଲାଇନରେ www.foododisha.in େମିବା http://food.odisha.gov.in ରେ 

ଆରବଦନ େରଲ, ନଦି୍ଧବାେେି ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାେରେ ଉପେୁକ୍ତ େଦନ୍ତ େୋେିବ।  ହ ି େଦନ୍ତରେ େଦ ି

ଆରବଦନୋେୀ ରୋଗୟ ବରିବଚେି ହୁଅନ୍ତ,ି ରେରବ ସାମାନଙୁ୍କ େଥାଶୀଘ୍ର ରେସନ ୋର୍ବ ରୋଗାଇ ଦଆିେିବାେ 

ବୟବସ୍ଥା େହଛି ିଓ  ହା  େ ନେିନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା।  

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


୨୪. ୦୨ .୨୦୨୧ 
 

ଯରସନକାର୍ଡ ଯଦୋପାଇଁ ଚହି୍ନଟ 
 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୮୬୦ : ଶ୍ରୀମତୀ ସୂ ଡୟମଣି ଯେୈଦୟ: ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହଯିେ କ ି :-  ଖଲି୍ଲରୋା ନବିବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରେରେ ଜଣଙୁ୍କ  ରେସନ ୋର୍ବ ରଦବାପାଇଁ ଚହି୍ନା 
େୋୋଉଅଛ ିୋହାେ ୋଲିୋ ବଲେୱାେୀ ରଦବା ସହ ଖଲି୍ଲରୋା ନବିବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିେ ସଂଖୟେ  ରେସନ 
ୋର୍ବ ପ୍ରଦାନ େେିରବ େ ି? 

 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ , ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  
 ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ନେିାପର୍ତ୍ା ଆଇନ, ୨୦୧୩ (NFSA) ଓ ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା (SFSS) 
ରେ ଖଲି୍ଲରୋା ନବିବାଚନମଣ୍ଡଳୀେ ଖଲି୍ଲରୋା ବଲେ, ଖଲି୍ଲରୋା ବଜି୍ଞାପିେ ଅଞ୍ଚଳ ପେଷିଦ, ପୁେୁରଷାର୍ତ୍ମପୁେ ବଲେ 
ଓ ପୁେୁରଷାର୍ତ୍ମପୁେ ବଜି୍ଞାପିେ ଅଞ୍ଚଳ ପେଷିଦରେ ରମା୍ ୨ ହଜାେ ୪ ଶହ ୩୮ ଜଣଙୁ୍କ ରେସନ ୋର୍ବ ରୋଗାଇ 
ରଦବା ନମିରନ୍ତ ଚହି୍ନା େୋୋଇଅଛ ି।  
 

କ୍ର. ସଂ. େଲକ/ଯପୌର ପରିଷଦ ର ନାମ ଚହି୍ନଟ ଯହାଇଥିୋ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

୧ ଖଲି୍ଲରୋା ବଲେ ୧୦୯୬ 

୨ ଖଲି୍ଲରୋା ବଜି୍ଞାପିେ ଅଞ୍ଚଳ ପେଷିଦ  ୨୬୯ 

୩ ପୁେୁରଷାର୍ତ୍ମପୁେ ବଲେ  ୭୫୮ 

୪ ପୁେୁରଷାର୍ତ୍ମପୁେ ବଜି୍ଞାପିେ ଅଞ୍ଚଳ ପେଷିଦ ୩୧୫ 
ଯମାଟ୍ ୨୪୩୮ 

 

    ହ ି ରୋଜନାେୁ ବାଦ ପର୍ଥିିବା ସମସ୍ତ ରୋଗୟ ହେିାଧିୋେୀମାନଙ୍କ ନମିରନ୍ତ ବଲେ ଓ ରପୌୋଞ୍ଚଳ 
ସ୍ତେରେ ରେସନ ୋର୍ବ ପେଚିାଳନା ରେନ୍ଦ୍ର (RCMS Centre) ମାନ ରଖାଲାୋଇଛ।ି  ହ ିରୋଜନା ଗୁର୍େିେୁ 
ବଞ୍ଚେି ରୋଗୟ ପେିବାେ େଥା ହେିାଧିୋେୀମାରନ  ହ ି ରେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ େମିବା ଅନଲାଇନରେ 
www.foododisha.in ଅଥବା http://food.odisha.gov.in ରେ ଆରବଦନ େରଲ, ନଦି୍ଧବାେେି 
ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାେରେ ଉପେୁକ୍ତ େଦନ୍ତ େୋେିବ।  ହ ିେଦନ୍ତରେ େଦ ିଆରବଦନୋେୀ ରୋଗୟ ବରିବଚେି ହୁଅନ୍ତ,ି 
ରେରବ ସାମାନଙୁ୍କ େଥାଶୀଘ୍ର ରେସନ ୋର୍ବ ରୋଗାଇ ଦଆିେିବାେ ବୟବସ୍ଥା େହଛି ିଓ  ହା  େ ନେିନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା।  
  

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


*** 

େତଯିର ଚାଲୁ୍ଥିୋ ସମୋୟ େୟାଙ୍କ 
 
ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 866  Date 24.02.2021 
 
ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କହଁର: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ିେହରିବ େ ି:- ୋଜୟରେ ରେଉଁ ରେଉଁ ସମବାୟ  
ବୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼େି କ୍ଷେରିେ ଚାଲୁଛ ି ଓ ରସମାରନ ରଦଇଥିବା େୁଣ ଗୁଡ଼େି ଆଦାୟ େେବିା ପାଇଁ 
ସେୋେ େଛି ି ବୟବସ୍ଥା େେରିବ େ ିରସହଭିଳ ିରେଉଁ ରେଉଁ ସମବାୟ  ବୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼େି ଦୁନବୀେରିେ 
ବୁର୍େିହଛି ି  ସେୋେଙ୍କ ପାଖରେ େଛି ିେଥୟ  ଅଛ ିେ ିେଦ ିହଁ ରେରବ ବବିେଣୀ ପ୍ରୋଶ େେରିବ 
େ?ି 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ  
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 
 ସମଗ୍ର  ୋଜୟେ ୋେବୟେେ ସମବାୟ  ବୟାଙ୍କ େଥା:-  ଓର୍ଶିା ୋଜୟ ସମବାୟ  ବୟାଙ୍କ, 
17 ରଗାା ିରେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ, 9 ରଗାା ିଅବବାନ ରୋଅପରୋଭି ବୟାଙ୍କ ଗୁର୍େିେ ଲାଭ ଓ 
କ୍ଷେେି  ସ୍ଥେି ି ପେଶିଷି୍ଟ ‘େ‘(DCCBs & OSCB) ଓ  ‘ଖ’(Urban Cooperative 
Banks)ରେ ପ୍ରଦାନ େୋଗଲା। ଉପରୋକ୍ତ ସମବାୟବୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ 24ରଗାା ି  ବୟାଙ୍କ 
ଲାଭରେ ଚାଲୁଥିବାରବରଳ 3ଟ ି ବୟାଙ୍କ କ୍ଷେରିେ ଚାଲୁଅଛ।ି ବୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ 
େେୋଇଥିବା ଖିଲାପି ଋଣ ଆଦାୟ େେବିା ପାଇଁ ସମବାୟ ଆଇନେ ଧାୋ 68 ଅନୁୋଇ 
ମାମଲା ଦାୟେ େେବିାେ ବୟବସ୍ଥା ଅଛ।ି   େଦ ବୟେୀେ ସମୟ ସମୟରେ  ଋଣ ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ତ୍ୱୋନିବେ େେ ି ବୟାଙ୍କ େମବଚାେୀମାରନ  ଋଣ ଖିଲାପିଙ୍କ ଗହୃେୁ ଗସ୍ତ େେ ି ଋଣଆଦାୟ ପାଇଁ  
ପ୍ରୟାସ େେଥିାନ୍ତ।ି   ରସହପିେ ି ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଗୁର୍େିରେ  2014-15 ଠାେୁ 2019-20 
ମଧ୍ୟରେ ଘାେି ଆଥେି ଅନୟିମିେୋେ ପେମିାଣ  ବଂ େେଜନେି ୋେବୟ।ନୁଷ୍ଠାନେ ବୟାଙ୍କୱାେୀ 
ସ୍ଥେି ିପେଶିଷି୍ଟ -ଗ,ଘ ଓ ଙରେ ପ୍ରଦାନ  େୋଗଲା। 

*** 



 

୨୪.୦୨.୨୦୨୧ 

ରାସନ କାର୍ଡ େଣ୍ଟନ  

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୮୭୧ : ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷର୍ଙ୍ଗୀ : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହଯିେକ ି :- ୋଜୟରେ ରେରୋ ିପେିବାେେୁ ୋସନ ୋର୍ବ ଦଆିୋଇଛ ିଓ ରମାା ରେରେ ହେିାଧିୋେୀ  ଥିେୁ ଫାଇଦା 

ପାଉଛନ୍ତ ିଜଲି୍ଲାୱାେୀ ପେିବାେ ସଂଖୟା ଓ ହେିାଧିୋେୀ ରଲାେଙ୍କ ସଂଖୟା ରଦରବ େି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁରଲାେ ୋସନୋର୍ବ 

ପାଇଁ ଆରବଦନ େେିଥିରଲ ମଧ୍ୟ ୋଙୁ୍କ ୋସନ ୋର୍ବ ଦଆିୋଉ ନାହିଁ ୋେ ୋେଣ େଣ 2021 ଜାନୁୟାେୀ ରଶଷ ସୁଦ୍ଧା 

 ଭଳ ିଆରବଦନ ପତ୍ର ସେୋେଙ୍କ ବଚିାେଧିନ ଅଛ ିଓ ସେୋେ ରେରବ ରସସବୁ ୋସନୋର୍ବ ରଲାେଙୁ୍କ ରଦରବ ଜଲି୍ଲାୱାେୀ 

ୋେ ୋଲିୋ ପ୍ରଦାନ େେିରବ େ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

 ୋଜୟରେ ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ (NFSA)  ବଂ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’ 

(SFSS) ରେ ରମା୍ ୯୬ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାେ ୮ ଶହ ୪୯ ରଗାା ିପେିବାେେ ୩ ରୋା ି୩୫ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାେ ୬ ଶହ 

୪୫ ଜଣ ରୋଗୟ ହେିାଧିୋେୀଙୁ୍କ ସାମିଲ େୋୋଇ େିହାେ ିଦେରେ ଖାଦୟଶସୟ ରୋଗାଇ ଦଆିୋଉଛ ି ।  ଥି ମଧ୍ୟେୁ 

ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ (NFSA) ରେ ୯୨ ଲକ୍ଷ ୫୧ ହଜାେ ୭ ଶହ ୮୮ ରଗାା ିପେିବାେେ ୩ 

ରୋା ି୨୩ ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାେ ୪ ଶହ ୧୦ ଜଣ ଓ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’ (SFSS) ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୮୬ ହଜାେ 

୬୧ ରଗାା ିପେିବାେେ ୧୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାେ ୨ ଶହ ୩୫ ଜଣ ରୋଗୟ ହେିାଧିୋେୀ ସାମିଲ େୋୋଇ େିହାେ ିଦେରେ 

ଖାଦୟଶସୟ ରୋଗାଇ ଦଆିୋଉଛ।ି  ହାେ  େ ଜଲି୍ଲା-ୱାେୀ ୋଲିୋ ‘ପରିଶ୍ଷି୍ଟ ‘କ’ ରେ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା ।   

  ହ ି ରୋଜନା ଗୁର୍େିେୁ ବଞ୍ଚେି ରେୌଣସି ବୟକି୍ତ/ପେିବାେ  ହ ି ରୋଜନା ଗୁର୍େିରେ ସାମିଲ ରହବା ନମିରନ୍ତ 

ନେିାସ୍ଥ ବଲେ/ରପୌୋଞ୍ଚଳ ରେ ରଖାଲାୋଇଥିବା ରେସନ ୋର୍ବ ପେିଚାଳନା ରେନ୍ଦ୍ର (RCMS) ମାନଙ୍କରେ େମିବା 

ଅନଲାଇନରେ www.foododisha.in ଅଥବା http://food.odisha.gov.in ରେ ଆରବଦନ େରଲ, 

ନଦି୍ଧବାେିେ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାେରେ ଉପେୁକ୍ତ େଦନ୍ତ େୋେିବ।  ହ ିେଦନ୍ତରେ େଦ ିଆରବଦନୋେୀ ରୋଗୟ ବରିବଚେି ହୁଅନ୍ତ,ି 

ରେରବ ସାମାନଙୁ୍କ େଥାଶୀଘ୍ର ରେସନ ୋର୍ବ ରୋଗାଇ ଦଆିେିବାେ ବୟବସ୍ଥା େହଛି ିଓ  ହା  େ ନେିନ୍ତେ ପ୍ରକି୍ରୟା।  

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


ପରଶିଷିଟ୍ ‘କ’ 

NFSA ଓ SFSS ଅନସୁାରେ ଉପକତୃ ହତିାଧକିାରୀ ଓ ବଚିାରାଧୀନ ଦରଖାସତ୍ର ଜଲିଲ୍ା-ୱାରୀ ବବିରୀୀ 

  ଜାତୀୟ ଖାଦଯ୍ ସୁରକଷ୍ା ଯୋଜନା (NFSA) ରାଜୟ୍ ଖାଦଯ୍ ସରୁକଷ୍ା ଯୋଜନା  NFSA+SFSS 

କ୍ର.ସ. ଜିଲଲ୍ାର ନାମ 
ପରବିାର ସଂଖୟ୍ା ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖୟ୍ା ମୋଟ ୍

ପରବିାର 

ମୋଟ ୍

ହିତାଧିକାରୀ 

ମୋଟ ୍

ପରବିାର 

ମୋଟ ୍

ହିତାଧିକାରୀ 
ମୋଟ ୍ପରବିାର ମୋଟ ୍ହିତାଧକିାରୀ 

PHH AAY PHH AAY 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  



ୋ.24-2-2021 
ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାେୁ ଧାନ କ୍ରୟରେ ସଫଳୋ 
ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-878 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରବରହୋ, ବଧିାୟେ 
 

ପ୍ରଶନ 
 

 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ି େହରିବ େ:ି- ୋେ ଜଲି୍ଲାେ ରେଉଁ 
ବଲେରେ ଅଦୟାବଧି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାେୁ ଧାନ କ୍ରୟରେ ରେରେ ଶୋଂଶ ସଫଳୋ ହାସଲ ରହାଇଛ ିଓ ଧାନ 
କ୍ରୟ ପ୍ରକି୍ରୟା ପୂର୍ଣ୍ବାେ ପାଇଁ େ ିସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େୋୋଇଛ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉର୍ତ୍େ 

 
 ୋେ ଜଲି୍ଲାରେ ୋ.19.2.2021 େଖି ସୁଦ୍ଧା 35266 ଜଣ ଚାଷୀ ସେୋେଙୁ୍କ ଖେଫି ଧାନ ବକିି୍ର 
େେଅିଛନ୍ତ ିl ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲୁ େହଛି ିl 
  



ପଦବୀପରୂେ 

UDAQ No.879                                                             Date:24.02.2021 

 

     ଶ୍ରୀପ୍ରଶାନ୍ତବବବହରା : ସମବାୟମନ୍ତ୍ରୀଅନୁଗ୍ରହକରିକହବିବକି:- 

ରାଜ୍ୟବରସମବାୟବିଭାଗଅଧୀନବରବକଉବଁଗଷରବକବତଅଧକିାରୀଓକମଷଚାରୀପଦବୀରୁବକବତପଦବୀ

ଖାଲିଅଛିଓତାହାପରୂଣପାଇକଁିସ୍ଵତନ୍ତ୍ରପଦବକ୍ଷପଗ୍ରହଣକରାର୍ଯାଇଛି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀଯକୁ୍ତରଣେନ୍ଦ୍ରପ୍ରତାପସ୍ଵାଇ ଁ

ମାନ୍ୟବରସମବାୟମନ୍ତ୍ରୀ 

      

ରାଜ୍ୟବରସମବାୟବିଭାଗଅଧୀନବରବକଉବଁଗଷରବକବତଅଧକିାରୀଓକମଷଚାରୀପଦବୀରୁବକବତପଦବୀ

ଖାଲିଅଛିତାହାରଏକକିତାବିବରଣୀପାରିଶଷି୍ଟ “କ” ବରପ୍ରଦାନକରାଗଲା। 

ଉକ୍ତପଦବୀପରୂଣପାଇନିଁୟମାନୁର୍ଯାୟୀଆବଶୟକପଦବକ୍ଷପଗ୍ରହଣକରାର୍ଯାଉଅଛି। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ପରିଶଷି୍ଟ “କ” 

Sl No Gr-A Gr-B Gr-C Gr-D Total  

Total Sanctioned 
strength 

61 2082 514 714 3371 

Men in Position 49 819 262 337 1467 

Vacancy 12 1263 252 377 
 

1904 

 

ଯରଶ୍ନ କାର୍ଡର ସେଯିଶ୍ଷ ତଥ୍ୟ  

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୮୮୧: ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦଶି୍ାରୀ : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଯିେକ ି :- େଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରେ ରେରେ ପେିବାେେୁ NFSA ଓ SFSA ମାଧ୍ୟମରେ Ration 

Card ରୋଗାଇ ଦଆିୋଇଛ ିଓ  ଥିପାଇଁ ମାସେି ରେରେ ପେମିାଣ ଚାଉଳ ବଲେମାନଙୁ୍କ ରୋଗାଇ ଦଆିୋଉଛ;ି 

ୋହାେ  େ ସବରିଶଷ େଥୟ ପ୍ରଦାନ େେିରବ େ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

େଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରେ ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ (NFSA) ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାେ 

୨ ଶହ ୩୫ ରଗାା ିପେିବାେେ ୧୩ ଲକ୍ଷ ୩୫ ହଜାେ ୭ ଶହ ୪୧ ଜଣ ରୋଗୟ ହେିାଧିୋେୀଙୁ୍କ ରେସନ ୋର୍ବ 

ରୋଗାଇ ଦଆିୋଇଥିବା ରବରଳ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’ (SFSS) ରେ ୧୪ ହଜାେ ୧ ଶହ ୭୦ 

ରଗାା ିପେବିାେେ ୪୬ ହଜାେ ୪ ଶହ ୨୬ ଜଣ ରୋଗୟ ହେିାଧିୋେୀଙୁ୍କ ରେସନ ୋର୍ବ ପ୍ରଦାନ େୋୋଇଛ ି।  

ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ େ ବହିେି ବୟବସ୍ଥା ଅନୁୋୟୀ  ହ ି ଜଲି୍ଲାରେ ବଣ୍ଟନ 

ନମିରନ୍ତ ୭୪ ହଜାେ ୨ ଶହ ୮୪ ଦଶମିେ ୫୮ (୭୪,୨୮୪.୫୮) କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଓ ୩ ହଜାେ ୧ ଶହ ୮୭ 



ଦଶମିେ ୮୨ (୩,୧୮୭.୮୨) କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗହମ ରୋଗାଇ ଦଆିୋଉଥିବା ରବରଳ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’ 

ରେ ୨ ହଜାେ ୩ ଶହ ୨୧ ଦଶମିେ ୩୦ (୨,୩୨୧.୩୦) କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ରୋଗାଇ ଦଆିୋଉଛ।ି    

ଧ୍ରାନ କଳ ଲି୍ଜ 
 
UDAQ No.885                                             Date: 24.02.2021 
 
ଶ୍ରୀ ସୁୋଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ : ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଯିେ କ ି:- ଆଞ୍ଚଳକି ୋଣିଜୟ 
ସମୋୟ ସମିତ ି ଜ.ିଯଦେଗର୍ର ନଜିସ୍ଵ ଏକ ଧ୍ରାନକଳ ଳଜି ସୂତ୍ରଯର ଯଦୋ ସହତି ଲ୍େୟ 
ଲ୍େୟ ଟଙ୍କା େଯକୟା ପର୍ଥିିୋ କଥ୍ା ସତୟ ଅଯଟ କ ି;  ଦ ିଏହା ସତୟ ଅଯଟ ଯକଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ 
ଯକଯତ ମସହିାରୁ ଯକଯତ ମସହିା ପ ଡୟନ୍ତ ଲି୍ଜ ଦଆି ିୋ ସହ ୨୦୨୦ ମସହିା ପ ଡୟନ୍ତ 
ପ୍ରତେିଷଡ ଯକଯତ ଟଙ୍କା ମିଲ୍ର ପଇଠ କରିଛ ିଓ RCMS Ltd. ଏହ ିଟଙ୍କା ଯକଉଁ ଯକଉଁ 
ଦଗିଯର ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ କରିଛ ିଏେଂ େତ୍ତଡମାନ ଯକଯତ ଲ୍ାଭଯର ସଂସ୍ଥା ଚାଲି୍ଛ ିଏହାର ଏକ େେିରଣୀ 
ସହତି ମିଲ୍ର କରିଥିୋ Agreementର ସେଯିଶ୍ଷ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଯେ କି? 
     ଉତ୍ତର 
                                                               ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ  
                                                                ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  
 

ଉତ୍ତର:- ଯଦେଗର୍ ଆଞ୍ଚଳକି ୋଣିଜୟ ସମୋୟ ସମିତ ିଲି୍ଃ ,ଯଦେଗର୍ଯର ନଜିସ୍ଵ ଏକ ଧ୍ରାନ 
କଳ ଅଛ।ି ଏହାକୁ ଶ୍କି୍ତ ନଗର , େରଗର୍ର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳତି 
Hitech Fund Industries କୁ ଗତ ତା.୦୧.୦୯.୨୦୦୯ ରୁ ତା. 
୩୧.୦୮.୨୦୨୧ ପ ଡୟନ୍ତ (୧୨ େଷଡ) ପାଇଁ ଲି୍ଜ ସୂତ୍ରଯର ଦଆି ାଇଅଛ ି । ୨୦୨୦ 
ର୍ଯିସମବର ପ ଡୟନ୍ତ ପଇଠ କରିଥିୋ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଟ.୨୧,୭୫,୭୮୦/- ଥିୋଯେଯଳ 
ଯମାଟ େଯକୟା ପରିମାଣ ଟ.୨୮,୩୭,୮୫୬/- ଅଛ ି। ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପଇଠ କରା ାଇଥିୋ 
ଟ.୨୧,୭୫,୭୮୦/- କମଡଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଦରମା , ଗ୍ରାଚୁଟ ିଓ ରେଣା ଯେେଣ ପାଇଁ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ 



କରା ାଇଅଛ ି । ୨୦୧୨-୧୩ ଅର୍ଟି ରିଯପାଟଡ ଅନୁ ାୟୀ RCMS 
ଟ.୧୫,୯୫,୦୫୯.୪୬ ଙ୍କା ଲ୍ାଭ କରିଅଛ।ି ଲି୍ଜ ଧ୍ରାରୀଠାରୁ େଯକୟା ଅଥ୍ଡ ଆଦାୟ ପାଇ ଁ
ସମିତ ି ପଦଯେପ ଯନଉଅଛ ି । ଉକ୍ତ ଧ୍ରାନ କଳ ପାଇଁ ସମିତ ି ସହତି ମିଲ୍ର କରିଥିୋ 
Agreement ର ଏକ ନକଲ୍ ପରିଶ୍ଷି୍ଟ ‘କ’ ଯର ସଂଲ୍ଗ୍ନ କରାଗଲ୍ା । 

 

୨୪.୦୨.୨୦୨୧ 

ଅସାଧ୍ରୁ କମଡଚାରୀମାନଙ୍କ େରୁିଦ୍ଧଯର କା ଡୟାନୁଷ୍ଠାନ  

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୮୮୬  : ଶ୍ରୀ ଧୃ୍ରେ ଚରଣ ସାହୁ : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହଯିେକ ି :- ୋଜୟରେ ରେରେ ହେିାଧିୋେୀ ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନାରେ  ବଂ ରେରେ 
ହେିାଧିୋେୀ ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନାରେ ଖାଉା ିୋର୍ବ ପାଇଛନ୍ତ;ି ଆଉ ରେରେ ରୋଗୟ ହେିାଧିୋେୀ  ହ ି
ଖାଉା ିୋର୍ବ ପାଇବାେୁ ବଞ୍ଚେି ଅଛନ୍ତ;ି ରେଉଁ ଅରୋଗୟ ହେିାଧିୋେୀ  ହ ିୋର୍ବ ହାରେଇ ରନଇଛନ୍ତ ିରସମାନଙ୍କ 
ବେୁିଦ୍ଧରେ  ବଂ ରେଉଁ ଅସାଧୁ େମବଚାେୀଙ୍କ ସହରୋଗରେ ରସମାରନ  ହ ିୋର୍ବ ରନଇଛନ୍ତ ିରସମାନଙ୍କ ବେୁିଦ୍ଧରେ 
ସେୋେ େଣ ୋେବୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େେୁଛନ୍ତ ି?   

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

 ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ ଅନୁସାରେ ୋଜୟରେ ବର୍ତ୍ବମାନ ସୁଦ୍ଧା ୯୨ ଲକ୍ଷ ୫୧ ହଜାେ 

୭ ଶହ ୮୮ ରଗାା ିପେିବାେେ ୩ ରୋା ି୨୩ ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାେ ୪ ଶହ ୧୦ ଜଣ ରୋଗୟ ହେିାଧିୋେୀଙୁ୍କ 

ରେସନ ୋର୍ବ ପ୍ରଦାନ େୋୋଇଥିବା ରବରଳ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’ ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୮୬ ହଜାେ ୬୧ 

ରଗାା ି ପେବିାେେ ୧୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାେ ୨ ଶହ ୩୫ ରୋଗୟ ହେିାଧିୋେୀଙୁ୍କ ରେସନ ୋର୍ବ ପ୍ରଦାନ 

େୋୋଇଛ ି।  

  ହ ିରୋଜନାେୁ ବାଦ୍ ପର୍ଥିିବା ରୋଗୟ ହେିାଧିୋେୀମାରନ ବଲେ, ରପୌେପାଳେିା ଓ ମହାନଗେ ନଗିମ 

ସ୍ତେରେ ରଖାଲାୋଇଥିବା ରେସନ ୋର୍ବ ପେଚିାଳନା ରେନ୍ଦ୍ର (RCMS Centre) ମାନଙ୍କରେ ଆରବଦନ 



େରଲ, ଉପେୁକ୍ତ େଦନ୍ତ ଆଧାେରେ ରୋଗୟ ବରିବଚେି ଆରବଦନୋେୀଙୁ୍କ ରେସନ ୋର୍ବ ପ୍ରଦାନ େୋେିବାେ 

ବୟବସ୍ଥା େୋୋଇଅଛ ିଓ  ହା  େ ନେିନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା । 

 ରେୌଣସ ି ଅରୋଗୟ ହେିାଧିୋେୀ େଦ ି ୋସନ ୋର୍ବ ହାରେଇ ରନଇ ୋସନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତ ି ଓ 

 ଥିରେ ରେୌଣସି ଅସାଧୁ େମବଚାେୀଙ୍କ ସମ୍ପକିୃ୍ତ େହଛି,ି  ହ ିପ୍ରସେ ସେୋେଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେୁ ଆସବିା ମାରତ୍ର ଆଇନ 

ଅନୁସାରେ େୁେନ୍ତ ୋେବୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େୋୋଉଛ।ି  

ୋ.24-2-2021 
ଚାଷୀଙୁ୍କ ଉଚତି୍ ପ୍ରାପୟ ପ୍ରଦାନ 

ଅଣୋେୋ ବଧିାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-888 
ଶ୍ରୀ ଭାଗିେଥି ରସଠୀ, ବଧିାୟେ 

 
ପ୍ରଶ୍ନ 

 
 ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େେ ି େହରିବ େ:ି- ରେନୁ୍ଦଝେ ଜଲି୍ଲା 
ଆନନ୍ଦପୁେ ସବର୍ଭିିଜନେ ହାାର୍ହିୀ ବଲେରେ ପ୍ରଧାନେଃ ଧାନ ଚାଷୀ ଥିବାେୁ ରସଠାରେ ସେୋେଙ୍କ ଧାନ 
କ୍ରୟ ରୋାା ବୃଦ୍ଧ ିପାଇ ଁବୟବସ୍ଥା େେରିବ େ;ି ଚାଷୀମାରନ ରେଉଁ ଧାନ ମଲିରେ ଧାନ ପୁୋଇ ରଦଉଛନ୍ତ,ି 

ମିଲେ ୋହାେ ଉଚତି୍ ପ୍ରାପୟ ରଦଉ ନାହାନ୍ତ ି; ସେୋେ   ଦଗିରେ ଦୃଷି୍ଟ ରଦରବ େ?ି 
 

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉା ିେଲୟାଣ 

 
ଉତ୍ତର 

  
 ଚଳେି ବଷବ ରେନୁ୍ଦଝେ ଜଲି୍ଲା ହାାର୍ହିୀ ବଲେରେ 5684 ଜଣ ଚାଷୀ 2,97,484 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ 
ୋ. 18.2.2021 େଖି ସୁଦ୍ଧା ସେୋେଙୁ୍କ ବକି୍ରୟ େେଅିଛନ୍ତ ିl ଧାନ ବକି୍ରୟ ବାବଦ ମୂଲୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବୟାଙ୍କ 
ଖାୋେୁ ସଧିାସଳଖ ଅନଲାଇନରେ ରପ୍ରେଣ େୋୋଉଛ ି l ଜଲି୍ଲା ସ୍ତେେୁ ରସାସାଇା ିମାନଙୁ୍କ ଧାନ କ୍ରୟ 
ପାଇଁ ଧାେବୟ ଲକ୍ଷୟ ପ୍ରଦାନ େୋୋଇଥା  l 
  



Details of Scheme 

 

UDAQ No. 890Date :24.02.2021 

 

Shri Shankar Oram : Will the Minister for Co-Operation be pleased 

to state that :- How many Housing and Plotted Development Schemes 

(HIG, MIG and LIG) in different categories shave been executed by 

the Odisha State Housing Corporation in Bhubaneswar as well as in 

the District of Khurda, Puri and Cuttack under Co-operation Deptt., 

Govt. of Odisha; the detail list of the above information in all such 

Schemes along with name of the Schemes with detail sketch maps in 

the said matter may be furnished ? 

Answer 

 

Shri Ranendra Pratap Swain, 

Hon’ble Minister, Cooperation 

 

 
Basing on the information received from Deputy Manager, 

Odisha Cooperative Housing Corporation Ltd., the Corporation is 

undertaking three numbers of Plotted Development Schemes namely 

(1) Indira Gandhi Co-Housing Project at Mouza - Lingipur, 

Bhubaneswar with allotment of 596 plots, (2) Dhauli Nagar Plotted 

Scheme Project at Badaraghunathpur in the District of Khordha with 

allotment of 399 plots& (3) KalingaVihar Plotted Scheme at Puri with 

allotment of 1248 plots have been executed by Odisha Cooperative 

Housing Corporation  Ltd. Further, one Multistoried Housing Project 

namely “DhauliHeights”with 56 flats at BadaraghunathpurMouza in 

the District of Khurda has been taken up by the Corporation. The 

sketch map of the project as undertaken is enclosed herewith. The 

details scheme wise list is given below. 

 



- 2 - 

 

Plotted Development Scheme 
 

 

Sl. 

No. 
Name of the  Project 

Name of the place of  

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–Jatni, 

Dist-Khordha 

Executive 47 

Deluxe 54 

Classic 154 

Regular 129 

SCR 15 

Total : 399 

3 
KalingaVihar Plotted 

Scheme 

Mouza-  Sipasarubali, 

Tahasil–Bramhagiri, 

Dist-Puri 

VIP 180 

HIG 210 

MIG 489 

LIG 193 

EWS 150 

SCR 26 

Total: 1248 

 

 

Housing Scheme 
 

 

1 

Dhauli Heights Multi 

Storied Housing 

Project 

Mouza-                        

BadaRaghunathpur 

Tahasil-Jatni 

Dist-Khordha 

Flats 56 

 

 

***** 


