୨୪.୦୨.୨୦୨୧
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯ ାଗାଣ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୬୭୪ : ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କହଁର : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ
କରି କହିଯେକି :- ଫୁ ଲବାଣୀ ନିବବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମୁଦାୟ ରେରେ ହିୋଧିୋେୀ ୋସନ ୋର୍ବ ପାଇଛନ୍ତି
ଓ ଆଉ ରେରେ ହିୋଧିୋେୀ ୋସନ ୋର୍ବ ପାଇଁ ଆରବଦନ େେି ଅରପକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି େହିରବ େି ;
ଅରପକ୍ଷା େେିଥିବା ହିୋଧିୋେୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ୋସନ ସାମଗ୍ରୀ ରଦବା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା େେିବା ସରେ ସରେ
ରେଉଁଠି ଅସହାୟ ପେିବାେ ଅଛନ୍ତି ରସ ପେିବାେେୁ ଅଧିେ ଚାଉଳ ରଦବା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା େେିବା ସହ ସବୁ
ବଲେ ଅଫି ସ ପାଖରେ ଗେିବ, ଅସହାୟ, ବୃ ଦ୍ଧ ବୃ ଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଖାଦୟ ରୋଗାଇବା ଲକ୍ଷୟରେ ରଗାାା
ରଲଖା ଁ ଆହାେ ରେନ୍ଦ୍ର ରଖାଲି ଖାଦୟ ରଦରବ େି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:େନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାେ ଫୁ ଲବାଣୀ ବିଧାନସଭା ନିବବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗବେ ଚୋପର୍ା, ଫୁ ଲବାଣୀ,
ଫୁ ଲବାଣୀ ରପୌେପାଳିୋ, ଖଜୁ େୀପର୍ା ଓ ଫି େେ
ି ି ଆ ବଲେେ ରମା୍ ୬୧ ହଜାେ ୨ ଶହ ୫୪ ରଗାାି
ପେିବାେେ ୨ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାେ ୨ ଶହ ୧୨ ଜଣ ରୋଗୟ ହିୋଧିୋେୀଙ୍କୁ ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା
ଆଇନ, ୨୦୧୩ ଓ ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନାରେ ୋଲିୋଭୁକ୍ତ େୋୋଇ େିହାେି ଦେରେ
ଖାଦୟଶସୟ ପ୍ରଦାନ େୋୋଉଛି । ବର୍ତ୍ବମାନ ସୁଦ୍ଧା

ହି ରୋଜନା ଗୁର୍େ
ି ରେ ସାମିଲ ରହବା ନିମରନ୍ତ ୨

ଶହ ୬୨ ରଗାାି ପେିବାେେ ୧ ହଜାେ ୬୨ ଜଣ ଆରବଦନୋେୀଙ୍କ ଦେଖାସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଅଛି ଓ
ବିଚାୋଧୀନ େହିଛ।ି ଉପେୁକ୍ତ େଦନ୍ତ େୋୋଇ ରୋଗୟ ବିରବଚିେ ରହରଲ ଆରବଦନୋେୀଙ୍କୁ େଥାଶୀଘ୍ର
ରେସନ ୋର୍ବ ରୋଗାଇ ଦିଆେିବା ସହିେ ସୁଲଭ ମୂଲୟରେ ଖାଦୟଶସୟ ପ୍ରଦାନ େୋେିବ।
‘ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩’ େିମବା ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’ ରେ
ୋଲିୋଭୁକ୍ତ ହିୋଧିୋେୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ରୋଜନା ଗୁର୍େ
ି ନିମରନ୍ତ ନିଦ୍ଧାବ େିେ ପେିମାଣେ ଖାଦୟଶସୟ ରୋଗାଇ
ଦିଆୋଉଛି। ନିଦ୍ଧବାେିେ ପେିମାଣ ଠାେୁ ଅଧିେ ଖାଦୟଶସୟ ରୋଗାଇବା ପ୍ରସେ ବର୍ତ୍ବମାନ ସେୋେଙ୍କ
ବିଚାୋଧୀନ ନାହିଁ।
ଆହାେ ରେନ୍ଦ୍ର ଗୁର୍େ
ି ମୁଖୟେଃ ସହେେ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ, ଚିେତ୍ସ
ି ାଳୟ ନିୋରେ ସ୍ଥାପନ
େୋୋ । ଣୁ, ସମସ୍ତ ବଲେ ଅଫି ସ ପାଖରେ ଗେିବ, ଅସହାୟ, ବୃ ଦ୍ଧ ଓ ବୃ ଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଖାଦୟ ରୋଗାଇବା
ଲକ୍ଷୟରେ ଆହାେ ରେନ୍ଦ୍ର ରଖାଲିବାେ ରେୌଣସି ରୋଜନା ସେୋେଙ୍କେ ବିଚାୋଧୀନ ନାହିଁ ।
***

ୋ.24-2-2021
ରାାେନେୁ revalid େେିବା ସମ୍ପେବରେ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-676
ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ େୁ ମାେ ପାତ୍ର, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- ୋଜୟରେ ଚାଷୀମାରନ
ଠିେ ସମୟରେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେରି େ ଧାନ ବିକ୍ରି େେିପାେିନଥିବା ରହେୁ ରାାେନେ

େ ମାସ

ଅବଧି ପୂେଣ ରହାଇୋଇଥିବା ଓ ବୟବସ୍ଥା ମୁୋବେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରାାେନେୁ revalid େେିବା
ସେୋେ ବିଚାେ େେିରବ େି; ରାାେନ ମିଳବ
ି ା ଅନୁ ସାରେ ଧାେବୟ ୋେିଖରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରୟ
େେିବାେ ବୟବସ୍ଥା ଆହୁ େି ସେଳିେେଣ େେିବାେୁ ସେୋେ େଣ ପଦରକ୍ଷପ ରନରବ?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ପ୍ରାଥମିେ େୃ ଷି ସମବାୟ ସମିେରି େ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି େେିବା ପାଇଁ ରସମାନଙ୍କ ରମାବଇଲ
ମାଧ୍ୟମରେ SMS ବର୍ତ୍ବା ରପ୍ରେଣ େୋୋଉଛି l SMSରେ କ୍ରୟ ୋେିଖ

ବଂ ପେିମାଣ ଉରଲ୍ଲଖ

େୋୋଇଛି l ଚାଷୀ େଦି ଉଲ୍ଲିଖିେ ୋେିଖରେ ସମିେେ
ି ୁ ୋଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି େେିପାେୁନାହାନ୍ତି ୋରହରଲ କ୍ରୟ
ୋେିଖେ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିେୁ ଧାନ ଆଣି ବିକ୍ରୟ େେିବାେ ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ େୋୋଇଛି l ମଣ୍ଡିରେ
ଶୃଙ୍ଖଳିେ ୋେବାେେୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ େଖି ହି ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ େୋୋଇଛି l

ୋ.24-2-2021
ମଣ୍ଡିେ ଅସୁବଧ
ି ା ଦୂ େ େେିବାେୁ ବୟବସ୍ଥା
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-678
ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦେ ସିଂହ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- (େ) ଆସନ୍ତା େବି ଠାେୁ
ବଷବ ଖେିଫରେ ମଣ୍ଡିରେ ରହାଇଥିବା ଅସୁବଧ
ି ାେୁ ଦୂ େ େେିବା ପାଇଁ ସେୋେ ପେି ଅସୁବଧ
ି ା ନଘାିବା
ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା େେିରବ େି; (ଖ) Millerେ ଗାର୍ିେୁ ଅରପକ୍ଷା ନେେି ଚାଷୀେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଛିବା
ମାରତ୍ର ଧାନେୁ ଓଜନ େେି ଚାଷୀେୁ ମଣ୍ଡିେୁ Free େେିରବ େି

ପେି ଅସୁବଧ
ି ା ରେଉଁଠି େହୁ ଛ ି

ଜଣାଇରବ େି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ଆମ ୋଜୟରେ େବି ଋେୁ ରେ ଧାନ ୋ.01.5.2021େିଖେୁ 30.6.2021 ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୟ
େୋେିବ l କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ୋେବୟ ରେପେି ସୁବଧ
ି ାରେ ରହାଇପାେିବ ରସଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିଗୁର୍େ
ି ୁ ଉପେୁକ୍ତ
ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁ େ େଖାେିବ l
କ୍ରୟୋେୀ ରସାସାଇାି ମିଲେଙ୍କୁ ଅରପକ୍ଷା ନେେି ଧାନ କ୍ରୟ େେିବା ଆବଶୟେ l

ହି

ନିରଦବଶନାମାେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନେ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଅଭିରୋଗ ହସ୍ତଗେ ରହରଲ ବିଭାଗ ଆବଶୟେୀୟ ୋେବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ
ଗ୍ରହଣ େେିବ l

ୋ.24-2-2021
ରେଙ୍କାନାଳରେ ଧାନ କ୍ରୟେ ପେିମାଣ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-680
ଶ୍ରୀ ସୁଧୀେ େୁ ମାେ ସାମଲ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- ଚଳିେ ବଷବ ଧାେବୟ ଲକ୍ଷୟ
େୁ ଳନାରେ ରେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାେୁ ରେରେ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରୀ
ରୋେିବାେୁ େି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େୋୋଉଛି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21ରେ ରେଙ୍କାନାଳ ଜିଲାରେ ଖେିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆବଶୟେ ମରେ
ଧାେବୟ ଲକ୍ଷୟ ପ୍ରଦାନ େୋୋଉଅଛି l

ହା

େ ନିେନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା l ୋ.18.2.2021େିଖ ସୁଦ୍ଧା 1,19,556

ରମଟ୍ରିେ ାନ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଇଅଛି l ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରୀ ରୋେିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ େେଫେୁ
ନିମନଲିଖିେ ପଦରକ୍ଷପମାନ ନିଆୋଇଛି: ଅନୁ ରମାଦିେ ପ୍ରାଥମିେ େୃ ଷି ସମବାୟ ସମିେ ି (ପୟାକ୍ସ/ ଲୟାମ୍ପସ) ପଞ୍ଜି େୃ େ ଚାଷୀଙ୍କଠାେୁ ସିଧା ସଳଖ ଧାନ
କ୍ରୟ େେୁଛନ୍ତି l
 ଧାନ ବାବଦ ପ୍ରାପୟ ଚାଷୀଙ୍କେ ପଞ୍ଜି େୃ େ ବୟାଙ୍କ ଖାୋେୁ 24 େୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନରେ
ରପ୍ରେଣ େୋୋଉଛି l
 ଧାନ ବିକ୍ରି େେିବା ପାଇଁ “ଆଧାେ” ମାଧ୍ୟମରେ ପେିଚୟ ଚିହ୍ନାିେେଣ େୋୋଉଛି l
 ରେଉଁ କ୍ରୟୋେୀ ସମବାୟ ସମିେରି େ ନିଭବେଶୀଳ େଥା ସ୍ଥିେ ଇଣ୍ଟେରନା ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ, ରସଠାରେ
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପି-ପାସ ମାଧ୍ୟମରେ େିଅଲ ାାଇମ (real time) ଭିର୍ତ୍ରି େ ଅନଲାଇନରେ ସମ୍ପାଦିେ
େୋୋଉଛି l
 ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରସମାନଙ୍କେ ବିକ୍ରିରୋଗୟ ଧାନ ସହ ନିଦ୍ଧବାେିେ ୋେିଖରେ ମଣ୍ଡିରେ
ଉପସ୍ଥିେ ରହବା ପାଇଁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗୁଆ ରାାରେନ ରପ୍ରେଣ େୋୋଉଛି l

ହି ରାାରେନ

ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କେ ପଞ୍ଜି େୃ େ ରମାବାଇଲ ନମବେେୁ ରପ୍ରେଣ େୋୋଉଛି l
 କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀେୁ ପ୍ରଥରମ ଧାନ ବିକ୍ରି େେିବା ପାଇଁ ସୁରୋଗ ଦିଆୋଉଛି।
 ରୋଭିର୍ ପେିସ୍ଥିେ ି ରୋଗଁୁ ମଣ୍ଡି ପେିସେରେ ମାସ୍କ ବୟବହାେେୁ ବାଧ୍ୟୋମୂଳେ େୋୋଇଛି l
ସାନିାାଇଜେେ ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ େୋୋଇଛି l

***

ୋ.24-2-2021
େଳାହାଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟେ ପେିମାଣ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-689
ଶ୍ରୀ ରମୌଷଧି ବାଗ୍, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- େଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିେ
ବଷବ ରେଉଁ ବଲେରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାେୁ ରେରେ ପେିମାଣ ଧାନ କ୍ରୟ ରହାଇଛି ଓ ହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେରବ ସୁଦ୍ଧା
ପୂର୍ଣ୍ବାଙ୍କ ରହବ?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21ରେ େଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଲେୱାେୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାେୁ ସଂଗୃହେ
ି
ରହାଇଥିବା ଖେିଫ ଧାନେ େଥୟ

ଥି ସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା l ରବୈଧ ରାାେନଧାେୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାେୁ

ମଣ୍ଡିେୁ ଧାେବୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଧାନେ କ୍ରୟ ୋେବୟ ସମ୍ପାଦନ ପେବୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ୋେବାେ ଜାେୀ
େହିବ l ଖେିଫ ଧାନ କ୍ରୟେ ସବବରଶଷ ୋେିଖ ରହଉଛି 31.3.2021 l

ତା 24.02.2021
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 690
ଖ୍ାଉଟି ଅଦାଲ୍ତକୁ ସକ୍ରିୟ କରିୋକୁ ପଦଯେପ
690. ଶ୍ରୀ ଯସୌଭିକ େିଶ୍ୱାଳ: ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି
େହିରବ େି-: ୋଜୟରେ ଖାଉାି ଅଦାଲେ ଗୁର୍େ
ି ୁ ସକ୍ରିୟ େେିବାେୁ େି ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ
ଗ୍ରହଣ େୋୋଉଛି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ୋଜୟରେ ଥିବା ଖାଉାି ବିବାଦ ପ୍ରେିୋେ ଆରୟାଗଗୁର୍େ
ି ୁ ସକ୍ରିୟ େେିବାେୁ ରେନ୍ଦ୍ର
ସେୋେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଣୀେ ନୂ େନ ଖାଉାି ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, 2019 େ ଧାୋ 101 ଦ୍ୱାୋ
ପ୍ରସ୍ତୁ େ ନିେୁକ୍ତି ସର୍ତ୍ବାବଳୀ ନିୟମ, 2020 ଅନୁ ୋୟୀ, ୋଜୟ ସେୋେ ଖାଲିଥିବା ସଭାପେି ଓ
ସଭୟ/ ସଭୟା ଙ୍କ ଚୟନ ଓ ନିେୁକ୍ତି ନିମରନ୍ତ ଆବଶୟେ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େେୁଅଛନ୍ତି I
ବର୍ତ୍ବମାନ ୋେବୟେେ ସଭାପେି ଓ ସଭୟ/ ସଭୟା ମାନଙ୍କୁ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ଗୁର୍େ
ି ରେ
ଅେିେକ୍ତ
ି ଦାୟୀତ୍ୱ ଦିଆୋଇ ଜିଲ୍ଲା ଖାଉାି ବିବାଦ ପ୍ରେିୋେ ଆରୟାଗଗୁର୍େ
ି ୁ ୋେବୟକ୍ଷମ
େୋୋଇଅଛି I

ୋ ୨୪.୦୨.୨୦୨୧
ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ ରୋଜନାରେ ଚାଉଳ ରୋଗାଣ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନ ସଭା ପ୍ରଶନ –୭୦୦
ଶ୍ରୀ.ନବ ଚେଣ ମାଝି , ମାନୟବେ ବିଧାୟେ

ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି :- (େ) ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା
ଆଇନ ରୋଜନାରେ ୋଜୟରେ ାଙ୍କି େଆ
ି ଚାଉଳ ରୋଗାଇ ଦିଆୋଉଛି ରସହି ଗୁଣମାନେ ଚାଉଳ
ରଖାଲା ବଜାେରେ ରେରେ ାଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧହ ,

ବଂ ାଙ୍କି େଆ
ି ଚାଉଳେ ପ୍ରେୃ େ ମୂଲୟ ରେରେ ,

ହି

ଚାଉଳ େିରଲା ପିଛା ରେନ୍ଦ୍ର ଓ ୋଜୟ ସେୋେ ରେରେ େିହାେି ପ୍ରଦାନ େେୁଛନ୍ତି ଓ ସେୋେ ରେରେ
ମୂଲୟରେ ଖେିଦ େେୁଛନ୍ତି ୋେ ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ େେିରବ େି , ବଂ (ଖ) େ ାଙ୍କାରେ ହିୋଧିୋେୀଙ୍କୁ
ବିକ୍ରି େେୁଥିବା ଚାଉଳରେ ସେୋେ ରଖାଲାବଜାେ ଦେ େୁ ଳନାରେ େିରଲାପ୍ରେି ହାୋହାେି 9 ାଙ୍କା ଅଧିେ
ଦେରେ କ୍ରୟ େେୁଥିବାେ ୋେଣ େଣ ୋହା ସ୍ପଷ୍ଟ େେିବା ସହ ଖାଉାିଙ୍କୁ େିହାେି ଦେରେ ଚାଉଳ ରଦବା
ପେିବରର୍ତ୍ବ େିହାେି ବାବଦ ଅଥବ ଖାଉାିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ େେିବା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା େେିରବେି ?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ,
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ

ଉତ୍ତର
(େ) ରେନ୍ଦ୍ର ସେୋେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ୨୦୧୯-୨୦ ଖେିଫ ବଷବ ପାଇଁ ଅେୁଆ ଚାଉଳ େୁ ଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେି ା
୩୨୫୮.୧୫

ବଂ ଉସୁନା ଚାଉଳ େୁ ଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେି ା ୩୧୯୯.୮୬ ମୂଲୟ ଧାେବୟ େୋୋଇଅଛି ।

ଥିରେ ଉଭୟ ରେନ୍ଦ୍ର ଓ ୋଜୟ ସେୋେ ଅେୁଆ ଚାଉଳ େୁ ଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେି ା ୩୧୫୮.୧୫ ବଂ ଉସୁନା
ଚାଉଳ େୁ ଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେି ା ୩୦୯୯.୮୬ େିହାେି ପ୍ରଦାନ େେୁଛନ୍ତି ।
(ଖ) ସେୋେ ନୁ ୟମନେମ ସହାୟୋ ମୂଲୟରେ (Minimum Support Price) ଚାଷୀଙ୍କ ଠାେୁ ଧାନ
କ୍ରୟେେି ଚାଉଳେ ମୂଲୟ ନିଧବାେଣ େେୁଥିବା ରୋଗଁୁ ରଖାଲା ବଜାେ ଦେ ସହିେ

ହାେ ରେୌଣସି

ପ୍ରାସେି େୋ ନାହିଁ । େିହାେି ଦେରେ ଚାଉଳ ରଦବା ପେିବରର୍ତ୍ବ େିହାେି ବାବଦ ଅଥବ ଖାଉାିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ
େେିବାେ ରୋଜନା ବର୍ତ୍ବମାନ ସେୋେଙ୍କେ ନାହିଁ ।

ସମୋୟ ସମିତର
ି Cadre Secretary ନି ୁକ୍ତି
UDAQ No.709

Date: 24.02.2021

ଶ୍ରୀ ଧ୍ରୁେ ଚରଣ ସାହୁ :ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି :- ୋଜୟରେ ଅଧିୋଂଶ ପ୍ରାଥମିେ
େୃ ଷି ସମବାୟ ସମିେରି େ Cadre Secretaryନ ଥିବାେୁ ପେିଚାଳନା ସମିେ ି ଦ୍ୱାୋ ନିେୁକ୍ତି
AsstSecretary ବା I/cSecretary ମାରନ ୋେବୟ ନିବବାହ େେୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ସମବାୟ
ସମିେ ି ଗୁର୍େ
ି ରେ ଦୁ ନବୀେି ଚେମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛ ି

ହାେୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ େଖି PACS ଗୁର୍େ
ି ରେ

Direct Recruitment ଜେିଆରେ Secretary ନିେୁକ୍ତି ପାଇଁ ୋଜୟ ସେୋେ େୁ େନ୍ତ
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େେିରବ େି; ହା ରେରବ ସୁଦ୍ଧା ୋେବୟୋେୀ େେିରବ ଜଣାଇରବ େି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସମଗ୍ର ୋଜୟରେ ବର୍ତ୍ବମାନ 2710 ରଗାାି ପ୍ରାଥମିେ େୃ ଷି ସମବାୟ ସମିେP
ି ACS
/LAMPCS/FSCS ୋେବୟ େେୁଅଛନ୍ତି । ଉପରୋକ୍ତ ସମବାୟ ସମିେ ି ଗୁର୍େ
ି େୃ ଷି ଓ େୃ ଷେେ
ଉନ୍ନେି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ୋେବୟ େଥା େୃ ଷି ଋଣ ବିେେଣ, ସେୋେୀ ଦେରେ ସାେ ବିହନ ବିକ୍ରୟ େଥା
େୃ ଷି ଉତ୍ପାଦନେ ବିକ୍ରୟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ େେିଥାନ୍ତି ।
PACS

ଗୁର୍େ
ି ରେ ସମ୍ପାଦେ

ହି ସମିେେ
ି ମୁଖୟ େମବଚାେୀ ଭାରବ

ବଂ LAMPCS ଗୁର୍େ
ି ରେ ପେିଚାଳନା ନିରଦବଶେ ୋେବୟ

େେିଥାନ୍ତି । ସମିେରି େନିୟମିେ ସମ୍ପାଦେ ବା ପେିଚାଳନା ନିରଦବଶେ ନ ଥିବା ପ୍ରାଥମିେ ରସବା
ସମବାୟ ସମିେ ି (PACS) ରେ ସହ ସମ୍ପାଦେ େିମବା ନିୋସ୍ଥ ସମବାୟ ସମିେେ
ି ସମ୍ପାଦେ
ଅେିେକ୍ତ
ି ୋେବୟଭାେ ରନଇ ସମ୍ପାଦେ ୋେବୟ ସମ୍ପାଦନ େେୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିେ ରସବା ସମବାୟ
ସମିେ ି ବା PACS,LAMPCS&FSCSସମ୍ପାଦେ ବା ପେିଚାଳନା ନିରଦବଶେ ପଦବୀ ପୂେଣ
ୋ 07.02.2011 େିଖରେ ନିବନ୍ଧେ ସମବାୟ ସମିେ ି ସମୂହ, ଓର୍ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ରପ୍ରେିେ
ଉପରଦଶାବଳୀ (guideline) ବଂ ପେବର୍ତ୍ବୀ ସମୟରେ 2014 ମସିହାରେ ରପ୍ରେିେ ସେବୁଲାେ
ସର୍ତ୍ବାବଳୀ ଅନୁ ୋୟୀ ପୂେଣ େେିବାେ ବୟବସ୍ଥା ଅଛି ।ସମିେ ି ଗୁର୍େ
ି ରେ ସମ୍ପାଦେ ପଦବୀ ପୂେଣ
ନିମରନ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ ନିଆୋଉଅଛି ।
***

ଋଣ ଆଦାୟ ଓ ଋଣ ପ୍ରଦାନଯର େିଶ୍ୃଙ୍ଖଳା
UDAQNo.710

Date: 24.02.2021

ଶ୍ରୀ େଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- ୨୦୨୦ ଖେିଫ ବଷବରେ
ରେନ୍ଦୁ ଝେ ଜିଲ୍ଲାେ ସାହାେପର୍ା ବଲେରେ ଧାନେିଣାରେ ରହାଇଥିବା ଅନିୟମିେୋ ବଂ େେ ଜନୀେ
ଋଣ ଆଦାୟ େଥା ନୂ େନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ରନଇ ରହାଇଥିବା ବିଶଙ୍ଖ
ୃ ଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ CentralCooperativeBank େର୍ତ୍ବୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନୋ ବାବଦରେ ସେୋେ ଅବଗେ ଅଛନ୍ତିେି;
କ୍ଷେିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କେ କ୍ଷେିଭେଣା ପାଇଁ ସେୋେ େି ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଛନ୍ତି?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଗେ ଖେିଫ ବିପଣନ ବଷବ 2019-20 ରେ ଖେିଫ ଧାନ କ୍ରୟ ସମୟରେ ରେନ୍ଦୁ ଝେ
ଜିଲ୍ଲାେ ସାହାୋପର୍ା LAMPCS ରେ ଧାନେିଣାରେ ରହାଇଥିବା ଅନିୟମିେୋ ବାବଦରେ
ସେୋେ

ଅବଗେ

।

ଅଛନ୍ତି

ସମବନ୍ଧରେ

Additional

DistrictMagistrate,Keonjhar ବଂ Sub-Collector,Keonjharଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ େ
େଦନ୍ତ େୋୋଇଅଛି ।

ହି ସମିେେ
ି ଧାନେିଣା େଦାେଖ ୋେବୟରେ ଅବରହଳା ପାଇଁ େତ୍କାଳୀନ

DRCSKeonjhar,ARCSKeonjharଓ

SARCS

େଥାAdministrator,SaharapadaLAMPCSଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିେ େୋୋଇଅଛି ।

ଥି

ପୂବବେୁ ସମିେରି େ ଧାନେିଣାରେ ଅନିୟମିେୋ ପାଇଁ େତ୍କାଳୀନ ପେିଚାଳନା ନିରଦବଶେ ଶ୍ରୀ
ଖରଗଶ୍ୱେ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ARCS,Keonjharଙ୍କ ଦ୍ୱାୋନିଲମ୍ବିେ େୋୋଇଅଛି। ସମିେରି େ ଧାନ
ବିକ୍ରିେେି, ାଙ୍କା ପାଇନଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜରନୈେ ଚାଷୀ ଶ୍ରୀ ଦିବାେେ ମହାନ୍ତ ମାନୟବେ
ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟ,ଓର୍ିଶା, ୋେଙ୍କ ନିୋରେ ଧାନେ ସହାୟେ ମୂଲୟ ପାଇବା ପାଇଁ େଥା
ଧାନେିଣାରେ

ରହାଇଥିବା

WritPetition

ଅନିୟମିେୋ

No.18970/

ବାବଦରେ

2020

ଦାଖଲ

େ

ଉଚ୍ଚସ୍ତେୀୟ

େେିଅଛନ୍ତି

।

େଦନ୍ତ

ପାଇଁ

ମାନୟବେ

ଉଚ୍ଚ

ନୟାୟାଳୟ,ଓର୍ିଶା, ୋେ ୋଙ୍କ ଆରଦଶ ସଂଖୟା 02 ୋ.28.08.2020 ରେ Opposite
Party No.4 େଥା Collector,Keonjharଙ୍କୁ ଆରବଦନୋେୀଙ୍କ ଦେଖାସ୍ତ ଉପରେ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି
ରନବା ସହିେ ନିୟମ ଅନୁ ୋଇ ଆବଶୟେୀୟ ନିରଦବଶ ରଦବାପାଇଁ 3 ମାସେ ସମୟ ପ୍ରଦାନ
େେିଅଛନ୍ତି । ଇେି ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଅନିୟମିେୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଖରଗଶ୍ୱେ ମହାନ୍ତ, ଭ।େପ୍ରାପ୍ତ ପେିଚାଳନା
ନିରଦବଶେ SaharapadaLAMPCS ଓ ଶ୍ରୀ ଚିର୍ତ୍େଞ୍ଜନ ନାୟେ BranchIncharge,TavasauraBranchଙ୍କ

ବିେୁଦ୍ଧରେ

Administrator,SaharapadaLAMPCSଙ୍କ

ଦ୍ୱାୋ

ପାାଣା

ଥାନାରେ

FIR

No.0107 ୋ. 23.7.2020 େିଖରେ ଦାଖଲ େୋୋଇଅଛି । ବର୍ତ୍ବମାନ ୋହା
SDJM,Keonjharଙ୍କ Courtରେ

G.R. 971 / 2020 ରେ ବିଚାେଧିନ ଅଛି ।

ରଦାଷୀେମବଚାେୀମାନଙ୍କ ବିେୁଦ୍ଧରେ ARCS,Keonjharଙ୍କ ନିୋରେ

େ Dispute

Case No.01/2020-21 ଦାଖଲ େୋୋଇଅଛି ।
ହି ଲୟାମ୍ପସ ରେ ଗେ ଖେିଫ-2019 ରେ 3381 ଜଣ ଚାଷୀ ସଭୟଙ୍କୁ 975.01 ଲକ୍ଷ
ାଙ୍କା, େବି 2019-20 ଋେୁ ରେ 2700 ଜଣ ଚାଷୀ ସଭୟଙ୍କୁ 783.70 ଲକ୍ଷ ାଙ୍କା ବଂ ଖେିଫ
2020ଋେୁ ରେ2598 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ 773.50 ଲକ୍ଷ ାଙ୍କାେ େୃ ଷି ଋଣ ପ୍ରଦାନ େୋୋଇଥିବା
ସ୍ଥରଳ ଚଳିେ େବିରେ 18.02.2021 ସୁଦ୍ଧା 11 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ 5.07 ଲକ୍ଷ ାଙ୍କାେ େୃ ଷି ଋଣ
ପ୍ରଦାନ େୋୋଇଅଛି । ରସହିପେି ଗେ 2019-20 ଆଥିେ ବଷବରେ 495.43 ଲକ୍ଷ ାଙ୍କାେ େୃ ଷି
ଋଣ ଆଦାୟ ରହାଇଥିବା ସ୍ଥରଳ ଚଳିେ 2020-21 ବଷବେ ଗେ ୋ.31.01.2021 େିଖ ସୁଦ୍ଧା
757.62 ଲକ୍ଷ ାଙ୍କାେ େୃ ଷି ଋଣ ଆଦାୟ ରହାଇପାେିଛ।ି

***

ଯକାପଯରଟିଭ ଯସାସାଇଟି ସଂଖ୍ୟା
UDAQNo. 715Date: 24.02.2021
ଶ୍ରୀ ଲ୍ଳିଯତନ୍ଦୁ େିଦୟାଧ୍ରର ମହାପାତ୍ର: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି :- ୋଜୟରେ
ରେରୋାି ରୋଅପରୋିଭ ରସାସାଇାି ଅଛି; ରସହି ସମବାୟ ସମିେଗ
ି ୁର୍େ
ି ରେ ପଞ୍ଜି େୃେ
ସଦସୟଙ୍କ ସଂଖୟା ରେରେ ; ଅରନେ ପଞ୍ଜି େୃେ ସଦସୟ ଜାଲ ଓ ୋଜୟବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବା
ଚାଷବାସେ ଆରଦୌ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବା ଅଭିରୋଗ ରହାଇ ଆସୁଛ ି ; ସେୋେ

ବିଷୟରେ

େଦନ୍ତ

େେି ଭଳି ରଫେ ଚାଷୀ ସଦସୟ ମାନଙ୍କ ବିେୁଦ୍ଧରେ ୋେବୟ।ନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େେିରବ େି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଉପଲବ୍ଧ େଥୟ ଅନୁ ସାରେ ନିବନ୍ଧେ, ସମବାୟ ସମିେ ି ସମୂହ, ଓର୍ିଶାଙ୍କ

ଅଧୀନରେ

ଅଦୟାବଧି ୪୫୩୬ ରଗାାି ସମବାୟ ସମିେ ି ୋେବୟେେୁଅଛି । ରସହି ସବୁ ସମବାୟ ସମିେ ି
ଗୁର୍େ
ି ରେ ରମାା ୭୧୩୮୪୪୮ ଜଣ ପଞ୍ଜି େୃେ ସଦସୟ ଅଛନ୍ତି ।
ପଞ୍ଜି େୃେ ସଦସୟ ଜାଲ ରବାଲି ଦୃ ଷ୍ଟିରଗାଚେ ରହରଲ, ଉକ୍ତ ଘାଣାେ ବିଧିବଦ୍ଧ େଦନ୍ତ
େୋୋଇ ରସମାନଙ୍କ ବିେୁଦ୍ଧରେ ଆବଶୟେ ୋେବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େୋେିବ।
****

ୋ.24-2-2021
ଧାନ ଅମଳେ ପେିମାଣ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-717
ଶ୍ରୀ ମୁରେଶ ମହାଲିେ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- (େ) ୋଜୟରେ 2020-21
ମସିହାେ ଖେିଫ ଋେୁ ରେ ୋଜୟେ Paddy Procurement Target ଓ ବିକ୍ରୟ ରୋଗୟ ବଳୋ ଧାନ
ନିଦ୍ଧବାେଣ େେିବାେ ଆଧାେ ରେଉଁ ସେୋେଙ୍କ ଦାୟୀତ୍ୱ ଅରା; 2020-21େ ଖେିଫ ଋେୁ ରେ ୋଜୟରେ ରେରେ
ପେିମାଣେ ସବବରମାା ଧାନ ଅମଳ ରହାଇଛି ଓ ବିକ୍ରୟ ରୋଗୟ ବଳୋ ପେିମାଣ ଧାନେ ପେିମାଣ ରେରେ ସ୍ଥିେ
େୋୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାୱାେୀ ୋେ େଥୟ ସହ ପ୍ରରେୟେ ଜିଲ୍ଲାେ Paddy Procurement Target ରେରେ
ନିଦ୍ଧବାେଣ େୋୋଇଛି;
ରେରେ

ବଂ (ଖ) 2020-21 ମସିହାେ ରେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେରେ ଜଣ ରେଉଁ ବଗବେ ଚାଷୀ

େେ ଧାନ ଚାଷ େେିଥିବା ଦଶବାଇ ରେରେ ପେିମାଣେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ େେିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବା ରାାେନ

ମଧ୍ୟେୁ ରେଉଁ ରେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କେ ରାାେନ Lapse ରହବା ଫଳରେ ରେରେ ପେିମାଣେ ଧାନ ବିକ୍ରୀ େେି ନ ପାେି
ବଞ୍ଚିେ ରହାଇଛନ୍ତି ୋେ ୋେଣ ଓ ଜିଲ୍ଲାୱାେୀ ୋଲିୋ ରଦଇ ରେରବ ସୁଦ୍ଧା

ହି ସମସ୍ତ ରାାେନେ ଧାନ

ଉଠାେିବ?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ୋଜୟରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନେ ଆେଳନ େୃ ଷି ଓ େୃ ଷେ ସଶକ୍ତିେେଣ ବିଭାଗେ ୋେବୟ ପେିସେ ଭୁକ୍ତ l ଧାନ
କ୍ରୟ ୋେବୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମରନ୍ତ ଆବଶୟେୋ ଅନୁ ସାରେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଧାେବୟ ଲକ୍ଷୟ ନିେନ୍ତେ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ
େୋୋଉଛି l ୋ.19.2.2021 ସୁଦ୍ଧା 55 ଲକ୍ଷ ରମଟ୍ରିକ୍ ାନେୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଧାନ ସାୋ ୋଜୟେୁ କ୍ରୟ େୋୋଇଛି l
ଚାଷୀଙ୍କେ ପଞ୍ଜି େୃ େ ଜଳରସଚିେ ଜମି ଓ ଅଣ ଜଳରସଚିେ ଜମିେୁ ହିସାବେୁ ରନଇ ଅନୁ ରମାଦିେ ଅମଳ ହାେରେ
ବଳୋ ପେିମାଣ ସ୍ଥିେ େୋୋ

l ଚଳିେ ଖେିଫରେ ଜଳରସଚିେ ଜମିେୁ ଅମଳ ହାେ

େେ ପ୍ରେି 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ

ବଂ ଅଣ ଜଳରସଚିେ ଜମିେୁ େେ ପ୍ରେି 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହାେରେ ନିଦ୍ଧବାେଣ େୋୋଇଛି l
କ୍ରୟୋେୀ ସମିେରି େ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ୋେିଖ ଓ ପେିମାଣ ଚାଷୀଙ୍କ ରମାବାଇଲେୁ ଆଗୁଆ SMS ବାର୍ତ୍ବା
ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆୋଇଛି l ରେଉଁ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଚାଷୀ ଉଲ୍ଲଖିେ ୋେିଖରେ ମଣ୍ଡିେୁ ରେୌଣସି ୋେଣ ବଶେଃ
ଧାନ ବିକ୍ରୟ େେିବାେୁ ଆସି ପାେୁନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି େେିବାେ ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ
େୋୋଇଛି l ରେଉଁ ମାରନ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ହି ସୁବଧ
ି ା ଉପରୋଗ େେିନାହାନ୍ତି ରସମାରନ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ
େେିନାହାନ୍ତି ରବାଲି ବିରବଚନା େୋୋଇଛି l

୨୪.୦୨.୨୦୨୧
ଖ୍ାଦୟ ସୁରୋ ଯ ାଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୭୧୮ : ମହମ୍ମଦ ଯମାକିମ୍ : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ
କରି କହିଯେକି :- ୨୦୧୯-୨୦ ରେ ୋଜୟ ସେୋେ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନାରେ ରେରେ
ହିୋଧିୋେୀଙ୍କୁ ସହାୟୋ େେିଛନ୍ତି ;

ବାବଦରେ ୨୦୧୯-୨୦ ରେ ର୍ିରସମବେ ୩୧ ୋେିଖ ପେବୟନ୍ତ

ରେରେ ହିୋଧିୋେୀ ଉପେୃ େ ରହଉଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:୨୦୨୦ ମସିହା ର୍ିରସମବେ ମାସରେ ୋଜୟେ ୪ ଲକ୍ଷ ୯ ହଜାେ ୬ ଶହ ୮୫ ରଗାାି ପେିବାେ
େ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାେ ୬ ଶହ ୩୯ ଜଣ ରୋଗୟ ହିୋଧିୋେୀ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା
(SFSS)’ ରେ ଉପେୃ େ ରହାଇଛନ୍ତି ।

ୋ.24-2-2021
ସବବନମ
ି ନ ସହାୟେ ମୂଲୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-722
ଶ୍ରୀ ଅମେ ପ୍ରସାଦ ଶେପଥୀ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- (େ) େୃ ଷେମାନଙ୍କଠାେୁ
ସବବନମ
ି ନ ସହାୟେ ମୂଲୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାେୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ବୟବସ୍ଥିେ େେିବା ପାଇଁ ସେୋେ େି େି
ବିରଶଷ ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଅଛନ୍ତି,

ବଂ (ଖ) ୋଜୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ୋେବୟକ୍ରମରେ ରେଉଁ ରେଉଁ

ଜିଲ୍ଲାରେ ରେରେ ସଂଖୟେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟେ ରଗାଷ୍ଠୀେୁ ସାମିଲ େୋୋଇଅଛି

ହାେ େଥୟ

ଉପସ୍ଥାପନ େେିରବ େି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
(େ) େୃ ଷେମାନଙ୍କଠାେୁ ସବବନମ
ି ନ ସହାୟେ ମୂଲୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାେୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ବୟବସ୍ଥିେ
େେିବା ପାଇଁ ସେୋେ ବିଭିନ୍ନ ବୟବସ୍ଥାମାନ ଗ୍ରହଣ େେିଛନ୍ତି l
 ସେୋେଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି େେିବାେୁ ଚାହଁୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ଆଗୁଆ ପଞ୍ଜି େେଣ
େୋୋଉଛି l
 ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରସମାନଙ୍କ ରମାବାଇଲେୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କ୍ରୟେ ୋେିଖ ଓ
ପେିମାଣ ସମ୍ପେବରେ ଆଗୁଆ ବାର୍ତ୍ବା ପ୍ରଦାନ େୋୋଉଛି l
 ଧାନ ବିକ୍ରୟେ ମୂଲୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବୟାଙ୍କ ଖାୋେୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ
ରପ୍ରେଣ େୋୋଉଛି l
 “ଆଧାେ” ପେବୟରବଶିେ Biometric authentication ପଦ୍ଧର୍ତ୍ିରେ ଚାଷୀଙ୍କେ
ପେିଚୟ ପ୍ରମାଣିେ ରହଲାପରେ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଉଛି l
 ୋଜୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ୋେବୟକ୍ରମରେ ଚଳିେ ଖେିଫରେ 11 ରଗାାି ଜିଲ୍ଲାରେ
ସବବରମାା 320ାି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟେ ରଗାଷ୍ଠିଙ୍କୁ ସାମିଲ େୋୋଇଛି l
ଜିଲ୍ଲାୱାେୀ େଥୟ ଥି ସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା l

ହାେ

ୋ.24-2-2021
ଧାନ ରନବା ପାଇଁ Certificate ପ୍ରଦାନ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-723
ଶ୍ରୀ ସରନ୍ତାଷ ସିଂହ ସାଲୁ ଜା, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- (େ) ୋଜୟ ସେୋେ
ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜମିେ ଧାନ ବିେବ
ି ା ପାଇଁ ୋଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ରେଉଁ ରେଉଁ ଜମିରେ େଥା ଆଣ୍ଟ, ବାହାଲି,
ରବଲନା, ମାଲ, ବାହାଲ (ବିଲ) ପ୍ରେି

େେ ରେରେ େୁ ଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପାଇଁ ସାାିଫିରୋ ରଦଇଛନ୍ତି

ହାେ େହସିଲୱାେୀ ରଗାାି ୋଲିୋ ପ୍ରଦାନ େେିରବ େି,

ବଂ (ଖ) ହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିେରେ ଭାଗ

ଚାଷୀ ବଂ ଇଜମାଲି ସମ୍ପର୍ତ୍ିମାନଙ୍କୁ ରେରେ ଜମିେ ଧାନ ବିେବ
ି ା ପାଇଁ ସାାିଫିରୋ ଦିଆୋଇଛି ବଂ
ହି ସାାିଫିରୋ ରଦବ ପାଇଁ ସିଲିେେ ସୀମା ରେରେ େେ ପେବୟନ୍ତ ଥିଲା?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ୋଜୟ ସେୋେଙ୍କୁ ଖେିଫ ଧାନ ବିକ୍ରି େେିବାପାଇଁ ଚାଷୀମାରନ ପଞ୍ଜି େୃେ େୋଇଥିବା ସମସ୍ତ
ପ୍ରୋେ ଅଣଜଳରସଚିେ ଜମିେୁ

େେ ପ୍ରେି 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ

ବଂ ଜଳରସଚିେ ଜମିେୁ

େେ ପ୍ରେି 19

କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହାେରେ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଉଛି l ମୂଳ ଜମି ମାଲିେଙ୍କ ସହମେି ପତ୍ର ଥିରଲ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ
ପଞ୍ଜି େେଣ େୋୋଉଛି l 10 େେେୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜମି ପେିମାଣେୁ ଚାଷ େେିଥିବା ଦାବୀଗୁର୍େ
ି ୁ ରକ୍ଷତ୍ର େଦନ୍ତ
େୋୋଇ ସଠିେୋ ନିେୁପଣ ପରେ ରସମାନଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି େେିବା ପାଇଁ ଅନୁ ମେି ପ୍ରଦାନ େୋୋଉଛି l

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

ଶ୍ରୀ ସରନ୍ତାଷ ସିଂହ ସାଲୁ ଜା : ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି :- (େ) ୋଜୟରେ ରମାା ରେରେ
ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଇନସୁରେନସ େମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ 2020ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀମା ରୋଜନାରେ ଇନସୁରେନସ ପ୍ରି ମିୟମ
ପଇଠ େେିଥିରଲ

ବଂ ରସମାନଙ୍କ ଭିେରେ ରେଉଁ ରେଉଁ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀମା ରୋଜନାରେ

ଇନସୁରେନସ ରେଲମ ପାଇଛନ୍ତି ହାେ ଜିଲ୍ଲାେ ନଁା ସହ ଜିଲ୍ଲା, ବଲେ, ପଞ୍ଚାୟେୱାେୀ ରଗାାି ୋଲିୋ ପ୍ରଦାନ
େେିରବ େି,

ବଂ (ଖ) ୋଜୟେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ପଞ୍ଚାୟେେ ଚାଷୀ ମାରନ ଠିେ ସମୟରେ

ଇନସୁରେନସ ପଇଠ େେିଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଇନସୁରେନସ ରେଲମ ପାଇନଥିବାେ ୋେଣ େ’ଣ ବଂ େୁ ରେଇରେଲା
ବଲେ, ବରୋମୁଣ୍ଡା ବଲେ, ମୁେବ
ି ାହାଲ ବଲେ ବୀମା ପାଇଁ ରୋଗୟ ବିରବଚିେ ରହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟେେୁ
ରେଉଁ ସମୟ ସୀମା ଭିେରେ ଇନସୁରେନସ ପ୍ରଦାନ େେିରବ ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
(େ) ୋଜୟରେ ଖେିଫ 2020 ଋେୁ ରେ ରମାା 15,81,161 ଜଣ ଚାଷୀ ଓ େବି 2020-21
ଋେୁ ରେ ରମାା 44,992 ଜଣ ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଇନସୁରେନସ େମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା
ରୋଜନାରେ ଇନସୁରେନସ ପ୍ରି ମିୟମ ପଇଠ େେିଥିରଲ । ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଖେିଫ 2020 ଋେୁ ରେ
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ବୀୋଳୀନ ଆପଦ (Mid-season adversity) ରୋଗଁୁ କ୍ଷେିଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇ କ୍ଷେି ପୂେଣ
ପାଇବା ପାଇଁ ରୋଗୟ ବିରବଚିେ ରହାଇଥିବା 20,346 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ 7,79,37,018 ାଙ୍କାେ ବୀମା
କ୍ଷେି ପୂେଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ରୋଜନାରେ ପ୍ରଦାନ େୋୋଇଅଛି ।

ହାେ

େ ୋଲିୋ

ପେିଶଷ୍ଟ
ି ‘େ’ ରେ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା ।
(ଖ) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ରୋଜନା ମାଗବଦଶିୋ ଅନୁ ସାରେ ଋେୁ ରଶଷେ ଫସଲ ଅମଳ
େଥୟ ଆଧାେରେ ବୀମା କ୍ଷେି ପୂେଣ ଆେଳନ େୋୋଇଥା

। ଖେିଫ 2020 ବଷବେ କ୍ଷେି ପୂେଣ

ଆେଳନ ବର୍ତ୍ବମାନ େୋୋଉଅଛି ।କ୍ଷେି ପୂେଣ ଆେଳନ ପରେ େଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷେିପେ
ୂ ଣ ପ୍ରଦାନ ନିମରନ୍ତ
ସମସ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ ନିଆୋଉଅଛି ।ଫସଲ ବୀମା ରୋଜନା ଅନୁ ୋୟୀ େଦି େୁ ରେଇରେଲା ବଲେ,
ବରୋମୁଣ୍ଡା ବଲେ ଓ ମୁେବ
ି ାହାଲ ବଲେେ ବୀମାଭୁକ୍ତ ଚାଷୀ କ୍ଷେି ପୂେଣ ପାଇବା ପାଇଁ ରୋଗୟ ବିରବଚିେ
ହୁ ଅନ୍ତି , କ୍ଷେି ପୂେଣ େୁ େନ୍ତ ପ୍ରଦାନ େୋେିବ ।

***

ୋ.24-2-2021
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ରବରଳ ବିଭିନ୍ନ ସମସୟା
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-727
ଶ୍ରୀ ନାଉେୀ ନାୟେ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- ୋଜୟରେ ବିଗେ ବଷବମାନଙ୍କରେ
ମଣ୍ଡି ଗୁର୍େ
ି େୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାେୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ୋେବୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସୟା ଉପୁଜୁଥିବା ସମ୍ପେବରେ (ବିଭିନ୍ନ
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଶିେ ସମବାଦ) ସେୋେ ଅବଗେ ଅଛନ୍ତି େି, େଦି ଅବଗେ ଅଛନ୍ତି ରେରବ ସହି ସମସୟା
ଗୁର୍େ
ି େଣ ବଂ ୋେ ପ୍ରେିୋେ ପାଇଁ ସେୋେ େି େି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େେିଛନ୍ତି, ବିରଶଷ େେି ପ୍ରାଥମିେ େୃ ଷି
ସମବାୟ ରେନ୍ଦ୍ର (ପୟାେସ) ଓ ବିଭାଗୀୟ େମବଚାେୀମାରନ ମିଲ ମାଲିେଙ୍କ ସହିେ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋେ ଦୁ ନବୀେିପୂର୍ଣ୍ବ
ୋେବାେରେ ଜର୍ିେ େହୁ ଥିବା ରୋଗୁ ଧାନ ବିକ୍ରି େେିବାରେ ମାତ୍ରାଧିେ ବିଳମବ ରହବା ସହିେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନେୁ ଅେି
େମରେ 5 େୁ 6 ରେଜି ଧାନ ୋନୀ ଛାନୀ ବାବଦରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନେୁ ୋାୋଉଥିବା ବାେମବାେ ଅଭିରୋଗ
ରହଉଥିବା ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୁ ନବୀେି େବଳେୁ ସୁେକ୍ଷିେ େଖିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଓ

ହାେ ଆଖପାଖରେ

ମିଲ ମାଲିେ େିମବା ଦଲାଲମାରନ ରେପେି ପଶିନପାେିରବ ରସଥିପାଇଁ େି ଆଇନଗେ ବୟବସ୍ଥା େହିଛ ି ୋେ
ଉପରୋଗ େିପେି ରହାଇଛି ୋହା ପ୍ରୋଶ େେିରବ େି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ୋଜୟ ସେୋେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବୟବସ୍ଥାେୁ ଦଲାଲ ଓ ଭୂେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାେୁ ଦୂ ରେଇ େଖିବା ପାଇଁ
ଅରନେ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େେିଛନ୍ତି l Biometric ଚିହ୍ନାିେେଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଞ୍ଜି େୃ େ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା
େେିସାେିଲା ପରେ ୋଙ୍କଠାେୁ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଉଛି l ପ୍ରାଥମିେ େୃ ଷି ସମବାୟ ସମିେେ
ି ସମ୍ପାଦେ

ବଂ ଅନୟ

ଅଧିୋେୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅରନେ ୋେବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େୋୋଇଛି l ରେଉଁ େଷ୍ଟମ ମିଲେମାରନ ଅରନୈେେ
ି
ୋେବୟେଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରସମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାରନ ଉପେୁକ୍ତ ୋେବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େେୁଛନ୍ତି l
ମଣ୍ଡିରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସୟାଗୁର୍େ
ି େ ଆବଶୟେୋ ଅନୁ ସାରେ ସମାଧାନ େୋୋଉଛି l

୨୪.୦୨.୨୦୨୧
ଖ୍ାଉଟି ମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଯ ାଗାଣ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୭୨୯ : ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି
କହିଯେ କି :- ଓର୍ିଶା ସେୋେ ପାଇନଥିବା ଗେିବ ଖାଉାି ମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ରୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି େେି ଚିଠି
ନମବେ 2189, ୋେିଖ 18.09.2020 ରେ ବାରଲଶ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାେ 11 ାି Block େୁ ଆବଶୟେ ସଂଖୟେ
ରେସନ ୋର୍ବ ରଦଇଥିବା ରବରଳ ରଭାଗୋଇ େୁ ଦିଆନେିବାେ ୋେଣ େଣ ହି ବିଷୟରେ ବାେମବାେ ଜିଲ୍ଲା
ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେୋେଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆେଷବଣ େୋୋଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ରୋଗାଇ ଦିଆ ନେିବାେ ୋେଣ େଣ
ହି ଚାଉଳ ରେଉଁ ୋେିଖ ସୁଧା ରୋଗାଇରବ ୋହା ଜଣାଇରବ େି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ବିଭାଗ ପତ୍ର ସଂଖୟା ୩୨୨୯, ୋ ୧୮.୦୨.୨୦୨୧
େିଖରେ ବାରଲଶ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାେ ରଭାଗୋଇ ବଲେେ େ ହଜାେ ବଞ୍ଚିେ ରୋଗୟ ହିୋଧିୋେୀଙ୍କୁ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା
ରୋଜନା’ (SFSS) ରେ ସାମିଲ େେିବା ନିମରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବାରଲଶ୍ୱେଙ୍କୁ ନିରଦବଶ ଦିଆୋଇଛି।
ନେଲ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ରେ ପ୍ରଦାନ େୋଗଲା ।

***

ହାେ

େ
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ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ରେଜିରେସନ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-731
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ େୁ ମାେ ଜଗରଦବ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- (େ) ୋଜୟରେ ଖେିଫ
ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ େୃ ଷେ ମାରନ ରେଜିରେସନ େେିଥିବା ସଂଖୟା ରେରେ, ବର୍ତ୍ବମାନ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ
ରେରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାେୁ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଇଛି ଆଉ ରେରେ ଧାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିେ ସମବାୟ ସମିେ ି
RMC ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପର୍ିେହିଛ ି ସେୋେ ରେରବ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରୟ େେିରବ, (ଖ) ୋଜୟରେ ରେରେ ଶୋଂଶ
ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ରବରଳ MSPେ ସୁବଧ
ି ା ହାସଲ େେୁଛନ୍ତି ହା ପଞ୍ଜାବ, ହେିୟାନା େୁ ଳନାରେ େମ
େି, ଥି ପାଇଁ ୋଜୟ ସେୋେ େି ପଦରକ୍ଷପ ରନଉଛନ୍ତି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
(େ) ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21େ ଖେିଫ ଋେୁ େ ଧାନ ସେୋେଙ୍କୁ ବିକ୍ରି େେିବା ପାଇଁ
ଉପେୁକ୍ତ ବିରବଚିେ ପଞ୍ଜି େୃେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ୋ.18.2.2021େିଖ ସୁଦ୍ଧା 9.85 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି
େେିସାେିଛନ୍ତି l ଖେିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ୋେବୟକ୍ରମ ଚାଲୁ େହିଛ ି l
(ଖ) ସେୋେଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି େେୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉପେୁକ୍ତ ବିରବଚିେ ପଞ୍ଜି େୃେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ MSP
ପ୍ରଦାନ େୋୋଉଛି l
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ୋନି, ଛାନି େେି ଧାନ ରନବା
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-733
ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କେ ରଭାଇ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- ୋଜୟରେ ଧାନ େିଣା
ବିୋରେ ମଣ୍ଡି ଗୁର୍େ
ି ରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ଗୁର୍େ
ି ରେ ବୟାପେ ରେରଳଙ୍କାେୀ
ରଖାଲାରମଲାରେ ଚାଲିଛ ି ରବାଲି ସେୋେଙ୍କ ନଜେେୁ ଆସିଛ ି େି ନାହିଁ, ଧାନ େିଣା ୋଗଜପତ୍ରରେ ମଣ୍ଡି
ଜେିଆରେ ରହାଇଛି ରବାଲି ଦଶବାୋଇଥିବା ରବରଳ ପ୍ରେୃ େ ପରକ୍ଷ ଆନ୍ଧ୍ର, ଛେିଶଗର୍ ଓ ପଶ୍ଚି ମବେ
ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ 600 ାଙ୍କା େମରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି େେୁଥିବାେ ମଣ୍ଡି ମାନଙ୍କରେ ରହଉଥିବା
ୋେବୟେଳାପ ଉପରେ ସେୋେ ସେବେ ଦୃ ଷ୍ଟି ରଦରବେି, ୋନି ଛାନି ନଁାରେ ଧାନ ୋାିବା, ମାନ ଠିେ
ନାହିଁ ରବାଲି େମ ଓଜନ େମ ଦେରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ହାେରେ େୁ ହାଇବା, ାାରଗବ୍ ପୂେଣ ରହଲା ରବାଲି
ର୍ରେଇବା, ଅଣଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରାାେନ ରଦବ, ପଞ୍ଜି େୃ େ ସମୟରେ ଦିଆୋଇଥିବା ୋେିଖରେ ଧାନ ନ
େିଣିବା ମିଲେ ଦଲାଲ ଓ ରୋଗାଣ ଅଧିୋେୀ ଦୁ ନବୀେିରେ ବୁ ର୍ି େହିବା ରୋଗଁୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୟାୟ ରଦରବ
େି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ୋଜୟରେ ଧାନ େିଣାବିୋେୁ ସହଜ ସେଳ େେିବା ପାଇଁ ଗେ ନିୋ ଅେୀେରେ ସେୋେ
ଅରନେ ପଦରକ୍ଷପ ମାନ ଗ୍ରହଣ େେିଛନ୍ତି l ଭୂେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବୟବସ୍ଥାେୁ ଦୂ ରେଇ େଖିବା ପାଇଁ
ଆଧାେ – ପେବୟରବସିେ ବାରୟାରମଟ୍ରିକ୍ ଚିହ୍ନାୀେେଣ ପଦ୍ଧର୍ତ୍ିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପେିଚୟ ଅନୁ ପ୍ରମାଣନ
େୋୋଉଛି l ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି େେିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରୟେ ୋେିଖ ଓ ପେିମାଣ ଆଗୁଆ
SMS ବାର୍ତ୍ବା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆୋଉଛି l ରସାସାଇାି ସ୍ତେରେ ଧାନ କ୍ରୟ ୋେବୟରେ ଅନିୟମିେୋ
ପ୍ରଦଶବନ ପାଇଁ 83 ଜଣ ରସାସାଇାି େମବଚାେୀମାନଙ୍କୁ ନିଲମବନ େୋୋଇଛି ବଂ 5 ଜଣ େମବଚାେୀଙ୍କୁ
ବହିଷ୍କାେ େୋୋଇଛି l 27 ଜଣ Data Entry Operator (DEO)ଙ୍କୁ ୋେବୟେୁ ଅନ୍ତେ
େୋୋଇଛି ଓ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମବନ େୋୋଇଛି l ମଣ୍ଡିରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସୟାଗୁର୍େ
ି ନିୟମିେ ସମାଧାନ
େୋୋଉଛି l

କୃଷି ବିଲ ଦ୍ଵାରା ଲାଭ /କ୍ଷତି

UDAQNo.735

Date:24.02.2021

ଶ୍ରୀ ଦାସରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ–ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବବ କି :-(କ) ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ନୂ ତନ କୃଷି ବିଲ୍2020 ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟର କ’ଣ କ’ଣ ବିକାଶ ବା କ୍ଷତି ଘଟିବ, (ଖ) ବକନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଲ୍ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭି ମୁଖୟ କଣ ଏବଂ 2019 ଓ 2020 ବର
ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ବମାଟ ଧାନ ଓ ଗହମର ପରି ମାଣ ବକବତ 2020ବଷଷ ଲକ୍ଷୟ ଧାର୍ଯଷୟ ବକବତ
ଥ ିଲା, ଲକ୍ଷ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଉଣା ନା ଅଧ ିକ ବହାଇଥ ିଲା ବମାଟ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ ମଧ୍ୟରୁ
ସରକାର ମଣ୍ଡିଦ୍ଵାର ବକବତ 2020 ବଷଷ କ୍ରୟ କରାର୍ଯାଇଛି ?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ ଁ
ମାନ୍ୟବର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଥ ିବା ନୂ ତନ କୃଷି ବିଲ୍2020 ଉପବର ପରୀକ୍ଷଣ ଜ୍ାରି ରହିଛି।

●●●
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ଧାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରୀ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-740
ଶ୍ରୀ ସନାେନ ବିଜୁଳ,ି ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- ବର୍ସାହି ନିବାବ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
ଅଧିନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରୀ, 10 େୁ 12 େିରଲା ୋଣି ଛାଣି,
ଚାଷୀମାରନ ରାାେନ ନପାଇ ଧାନ ବିକ୍ରି େେି ନପାେିବା, ମିଲେମାନଙ୍କେ ମନମୁଖୀ ୋେବୟ ବଂ ରେଉଁ
ମାନଙ୍କେ 10 େେେୁ ଅଧିେ ଜମି େଦନ୍ତ ନାମରେ ମାସ ମାସ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇୋଣ ରହଉଥିବାେ ଖବେ
ସେୋେଙ୍କେ ପାଖରେ ଅଛି େି; େଦି ଅଛି ରେରବ ସୁଦ୍ଧା ହାେ ସମାଦାନ େେି ଚାଷୀଙ୍କେ ସମସ୍ତ ଧାନ
େିଣିବାେ ବୟବସ୍ଥା େେିରବ ଜଣାଇରବ େି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଞ୍ଜି େୃ େ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଧାନ ବିକ୍ରୟେୁ ସହଜ ଓ ସେଳ େେିବାପାଇଁ ସେୋେ
ଅରନେ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େେିଛନ୍ତି l ପଞ୍ଜି େୃ େ ଚାଷୀମାରନ ସେୋେଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରୟ େେୁଛନ୍ତି ବଂ 24
େୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ବାବଦ ସବବନମ
ି ନ ସହାୟେ ମୂଲୟ ହାସଲ େେୁଛନ୍ତି l
ରେରେେ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଚାଷୀମାରନ ଚାଷ ବାବଦ ଜମି ପେିମାଣେ ଅେିେଞ୍ଜି େ େଥୟ ପ୍ରଦାନ
େେୁଥିବାେୁ ୋହାେ ସଠିେୋ ରକ୍ଷତ୍ର େଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଦ୍ଧବାେଣ େୋୋଉଛି l
ୋନି ଛାନି

ବଂ ଚାଷୀ ରାାେନ ନପାଇବା ସଙ୍କର ାନ୍ତରେ େଥୟ ଭିର୍ତ୍େ
ି ଅଭିରୋଗ ହସ୍ତଗେ

ରହରଲ ବିଭାଗ ଆବଶୟେୀୟ ୋେବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େେିରବ l

ଋଣ ଜାଲ୍ି ଆତି
ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା: 742

Date 24.02.2021

ଶ୍ରୀ ଯସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି : - ଓର୍ିଶା ୋଜୟ
ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଓ

ହା ଅଧୀନସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ରେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼େ
ି ମଧ୍ୟେୁ ରେଉଁ ବୟାଙ୍କ

ଗୁର୍େ
ି ରେ ଋଣ ଜାଲିଆେି ସରମେ ରମାା ରେରେ ାଙ୍କା ରଲଖା ଁ ଆଥିେ ଅନିୟମିେୋ ରହାଇଛି
ବଂ େଦନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଓ ୋେବୟ।ନୁ ଷ୍ଠାନ େ’ଣ ସବିରଶଷ ବିବେଣୀ ରଦରବ େି ; ସବୁ ବୟାଙ୍କ
ଗୁର୍େ
ି େ ଲାଭ ଓ କ୍ଷେି ସମ୍ପେବରେ ଗେ ୫ବଷବେ େଥୟ ରଦରବ େି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଓର୍ିଶା ୋଜୟ ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଓ ହାେ ୧୪ ରଗାାି ଶାଖାରେ ଆଥିେ ଅନିୟମିେୋ େ
ବିବେଣୀ ସଂଲଗ୍ନେ‘କ’ ବଂ 17 ରଗାାି ଜିଲ୍ଲା ରେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଗୁର୍େ
ି ରେ 2014-15
ମସିହା ଠାେୁ 2019-20 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ଜାଲିଆେି ସରମେ ଅନୟାନୟ ଆଥିେ ଅନିୟମିେୋ
େଥା

େଦ ଜନିେ ୋେବୟ।ନୁ ଷ୍ଠାନେ ବୟାଙ୍କୱାେୀ

ବଂ ବଷବୱାେୀ ବିବେଣୀ ସଂଲଗ୍ନେ‘ଖ୍’ ରେ

ପ୍ରଦାନ େୋଗଲା। ରସହିପେି ୋଜୟ ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଓ

ହା ଅଧୀନସ୍ଥ 17 ରଗାାି ରେନ୍ଦ୍ରୀୟ

ସମବାୟ ବୟାଙ୍କେ ବିଗେ 5 ବଷବେ ଲାଭ ଓ କ୍ଷେିେ ସ୍ଥିେ ି ସଂଲଗ୍ନେ-‘ଗ’ ରେ ପ୍ରଦାନ େୋଗଲା।

***

ୋ.24-2-2021
ଭଦ୍ରେରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-752
ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜି ବ େୁ ମାେ ମଲ୍ଲିେ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- ଚଳିେ ବଷବ ଭଦ୍ରେ
ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଉଁ ବଲେରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାେୁ ଧାନ କ୍ରୟରେ ରେରେ ସଫଳୋ ହାସଲ ରହାଇଛି ଓ ଧାନ କ୍ରୟ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେରବ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ାବ େ ରହବ?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21ରେ ଭଦ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଲେୱାେୀ ସଂଗୃହେ
ି ରହାଇଥିବା ଖେିଫ
ଧାନେ ପେିମାଣ ଥିସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା l ଖେିଫ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା 31 ମାଚ୍ଚବରେ ରଶଷ ରହବ l

ସମୋୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ପୁନଃ କା ଡୟେମ
UDAQNo. 753

Date: 24.02.2021

ଶ୍ରୀ ସଂଜୀେ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି :- ଭଦ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାେ ରେଉଁ
ରେଉଁ ପ୍ରାଥମିେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ଓ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ୋହାେୁ
ପୁନଃୋେବୟକ୍ଷମ େେିବାେୁ େି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େୋୋଉଛି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଭଦ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସହୋେୀ ନିବନ୍ଧେ, ସମବାୟ ସମିେ ି ସମୂହ, ଭଦ୍ରେ ଅଧୀନରେ ୧୦୮
ରଗାାି ପ୍ରାଥମିେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ଓ ୨୦ ରଗାାି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିେ
ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ୋେବୟକ୍ଷମ ଥିବାରବରଳ ୨୦ ରଗାାି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟେୁ ୮ ରଗାାି
ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ।

ହି ୮ ରଗାାି ଅଚଳ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁର୍େ
ି େ

ପୁନଃୋେବୟକ୍ଷମ ପାଇଁ େଜବମା ପରେ ଆବଶୟେ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େୋେିବ ।

***

କଳାହାଣ୍ଡିଯର ଧ୍ରାନ କ୍ରୟ
UDAQ No.758

Date: 24.02.2021

ଶ୍ରୀ ଯମୌଷଧି ୋଗ : ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି :କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ର ଯକଉଁ ସମୋୟ ସଂସ୍ଥା
ତରଫରୁ ଚଳିତ େଷଡ ଯକଯତ ପରିମାଣର ଧ୍ରାନ କ୍ରୟ କରା ାଇ ଯକଯତଲ୍ାଭ ୋ େତି ଯହାଇଛି ଅେଗତ
କରିଯେ କି?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଚଳିତ ଖ୍ରିଫେିପଣନେଷଡ 2020-21 ଯର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଯମାଟ 74 ଯଗାଟି ସମୋୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା
175 ଯଗାଟି ଧ୍ରାନ ସଂଗ୍ରହ ଯକନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମଯର ତା.17.02.2021 ରିଖ୍ ସୁଦ୍ଧା60,885
ଜଣଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ41,01,933.24 କୁ ଇଣ୍ଟାଲ୍ ଧ୍ରାନସଂଗ୍ରହ କରା ାଇଅଛି। ସଂଗ୍ରହ ଯହାଇଥିୋ ଧ୍ରାନ
ନିମଯନ୍ତ କମିଶ୍ନ ୋେଦକୁ କୁ ଇଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରତି31.25 ଟଙ୍କା ହିସାେଯର 12,81,85,379 ଟଙ୍କା ପ୍ରାପୟ
ଆକଳନ କରା ାଇଛି ।ଏହାର ସମିତୱି ାରୀ ତଥ୍ୟ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି “କ”ଏଥି ସହିତ ସଂଲ୍ଗ୍ନ କରା ାଇଅଛି।

ମହିଳାମାନ୍ଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାଣର ସମବାୟ ପରି ସରଭୁକ୍ତ
UDAQ No. 763Date :24.02.2021
ଶ୍ରୀ ଣସୌଭି କ୍ ବିଶ୍ଵାଳ: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବବ କି :- ରାଜ୍ୟବର
ବକବତଜ୍ଣ ମହିଳା ସମବାୟ ସଭୟଭୁକ୍ତ ବହାଇଛନ୍ତି ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ ଜ୍ନଜ୍ାତି ,
ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ

ଜ୍ାତି,

ପଛୁଆବଗଷ ସଂଖୟାଲଘୁଙ୍କ

ତାଲି କା

ଜ୍ିଲ୍ଲାୱାରୀ

ଦଶଷାଇ

ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧ ିକ ସଂଖୟାବର ସମବାୟ ପରି ସରଭୁକ୍ତ କରି ବାକୁ କି ପଦବକ୍ଷପ
ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ,ଁ
ମାନ୍ୟବର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ନିବନ୍ଧକ ସମବାୟ ସମି ତି ସମୂହଙ୍କ ଅଧ ିନସ୍ଥ ରାଜ୍ୟବର ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାବର
ବମାଟ ୮,୯୭,୭୫୩ ଜ୍ଣ ମହିଳା ସମବାୟ ସଭୟଭୁକ୍ତ ବହାଇଛନ୍ତି । ତନ୍ଧ୍ୟ
ମ ରୁ
ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ ଜ୍ନଜ୍ାତି, ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ ଜ୍ାତି, ପଛୁଆବଗଷ, ସଂଖୟାଲଘୁଙ୍କ ତାଲି କା
ଜ୍ିଲ୍ଲାୱାରୀ ଏଥ ି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାବର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧ ିକ ସଂଖୟାବର ସମବାୟ ପରି ସରଭୁକ୍ତ
କରି ବାକୁ ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ ିତ ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛି ।
 ପ୍ରତି ଜ୍ିଲ୍ଲାର ପ୍ରବତୟକ ବ୍ ଲକବର କୃଷକ ସବଚତନତା ଶିବିରର ଆବୟାଜ୍ନ
କରାର୍ଯାଉଅଛି । ଏତଦବୟତୀତ ମହିଳା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାନ ଗଠନ
କରାର୍ଯାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମବାୟ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଭାଗୀଦାରି ତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ
ପଦବକ୍ଷପ ନିଆର୍ଯାଉଅଛି ।
 ଓଡିଶା ସମବାୟ ସମି ତି ଅଧ ିନିୟମ, ୧୯୬୨ ର ଧାରା ୨୮(୨) (c) (d) ଓ (e)
ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ସମି ତିର ପରି ଚାଳନା ପରି ଷଦବର ବିଭିନ୍ନ ବଗଷର ମହିଳା ମାବନ
ବସମାନଙ୍କ

ସଂଖୟା

ଅନୁ ପାତବର

ପ୍ରତିନିଧ ିତ୍ଵ

କରି ବାର

ବୟବସ୍ଥା

କରାର୍ଯାଇଅଛି ଏବଂ ଓଡିଶା ସମବାୟ ସମି ତି ଅଧ ିନିୟମ, ୧୯୬୨ ର ଧାରା
୨୮(୨) (b)ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ LAMPCS ଗୁଡିକବର ପରି ଚାଳନା ପରି ଷଦବର
ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖୟା ଆଦିବାସୀ ସଦସୟମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସଂରକ୍ଷିତ
ସଂଖୟାର ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶରୁ କମ ବହବ ନାହି ଁ ବବାଲି ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଅଛି
।
 ଓଡିଶା ସମବାୟ ସମି ତି ଅଧ ିନିୟମ, ୧୯୬୨ ର ଧାରା ୨୮-A(୧) (iii)
ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ସମି ତିର ପରି ଚାଳନା ପରି ଷଦର ସଭାପତି ମହିଳା ବହାଇନଥ ିବଲ
ଉପସଭାପତି ପଦବୀକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାର୍ଯି ବାର ବୟବସ୍ଥା
ଅଛି ।

*****

ୋ.24-2-2021
ଧାନ େିଣାେ ପ୍ରସେ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-769
ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- ଚଳିେ ବଷବ ରେଉଁ ଜିଲ୍ଲାେୁ
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରେରେ Target ଦିଆୋଇଛି ୋହା ଜଣାଇବା ସହିେ 31.01.2021 ପେବୟନ୍ତ
ବାରଲଶ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାେ ରେଉଁ ବଲେରେ ରେରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ େୋୋଇଅଛି ୋହା ଉରଲ୍ଲଖ େେିରବ େି, ହା
ସେୟ େି, ଚାଷୀମାରନ ାୁେନ ପାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ଧାବ େିେ ୋେିଖରେ ୋଙ୍କେ ଧାନ େିଣା ୋଇପାେି ନାହିଁ,
େଦି ହଁ ରେରବ ପେି ରହବାେ ୋେଣ େଣ?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21େ ଖେିଫ ଋେୁ ରେ ଧାନ କ୍ରୟ ୋେବୟେ ସୁପେିଚାଳନା ପାଇଁ
ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ପେବୟାୟକ୍ରରମ ଧାେବୟ ଲକ୍ଷୟ ପ୍ରଦାନ େୋୋଉଛି l ୋ.18.2.2021ସୁଦ୍ଧା ବାରଲଶ୍ୱେ
ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗୃହେ
ି ଧାନେ ବଲେୱାେୀ େଥୟ ଥିସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା l
ରେଉଁ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଚାଷୀ ରାାେନରେ ଉଲ୍ଲଖିେ ୋେିଖରେ ମଣ୍ଡିେୁ ରେୌଣସି ୋେଣ ବଶେଃ ଧାନ
ବିକ୍ରୟ େେିବାେୁ ଆସି ପାେୁନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି େେିବାେ ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ
େୋୋଇଛି l

ପ୍ରାଥ୍ମିକ ଯସୋ ସମୋୟ ସମିତ ି ଗଠନ
UDAQNo. 773Date: 24.02.2021

ଶ୍ରୀ ସୁଧୀେ େୁ ମାେ ସାମଲ: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି :- ରେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାେ ରେଉଁ
ବଲେେ ରେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେରେ ପ୍ରାଥମିେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ଗଠନ ରହାଇ ନାହିଁ ପ୍ରୋଶ େେି
ପ୍ରରେୟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେରେ ପ୍ରାଥମିେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ଗଠନ ପାଇଁ ସେୋେ ବୟବସ୍ଥା େେିରବ
େି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ରେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରମାା ୮୦ ରଗାାି ପ୍ରାଥମିେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ୋେବୟେେୁଅଛନ୍ତି ।
ରେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେ ଗୁର୍େ
ି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେେ
ି ପେିସେ
ଭୁକ୍ତ ଅାନ୍ତି । ପ୍ରେି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେରେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ଗଠନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ବମାନ ରେୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ
ନାହିଁ ।
****

ପ୍ରଯତୟକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଯର ଯସୋ ସମୋୟ ସମିତ ି
UDAQ No.781

Date: 24.02.2021

ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁ ମାର ପାତ୍ର :ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି :- ୋଜୟରେ ପ୍ରରେୟେ ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟେରେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ରଖାଲାେିବା ପାଇଁ ସେୋେ ନୀେିଗେ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ରନଉଛନ୍ତି େି ;
ଉର୍ତ୍େ ହଁ ରହରଲ guideline/circular େ’ଣ
ୋଧିେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେ ପାଇଁ ରଗାାି

ହାେ ବିବେଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ େେିରବ େି ,

େିମବା ରଗାାି

ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେରେ

ୋଧିେ ରସବା

ସମବାୟ ସମିେ ି ଥିରଲ ରସଥିରେ ସେୋେଙ୍କେ ନିରଦବଶ ନାମ େଣ େହିବ ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ୋଜୟରେ

ପ୍ରରେୟେ

ଗ୍ରାମ

ପଞ୍ଚାୟେରେରସବା

ପାଇଁସେୋେଙ୍କେ ରେୌଣସି guideline/circularନାହିଁ ।
ରଗାାି େିମବା

ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେରେ

ସମବାୟ

ସମିେରି ଖାଲାେିବା

ୋଧିେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେ ପାଇଁ

ୋଧିେ ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ଥିରଲ ସମବାୟ ବିଭାଗ

ପତ୍ର ସଂଖୟା 5350 ୋ 22.08.2019 ଅନୁ ୋୟୀ ପଞ୍ଚାୟେିୋଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଗୁର୍େ
ି ସହିେ
Coterminous ନ ଥିବା ପ୍ରାଥମିେ େୃ ଷି ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ଗୁର୍େ
ି େ ପୁନଗବଠନ ପାଇଁ
ରୋଜନା େହିଅଛି । ହି ପତ୍ରେ େ ନେଲ ଥିସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା।

***

ଲ୍ାଭଯର ଚାଲ୍ୁ ଥିୋ ସମୋୟ ସମିତ ି
UDAQNo.793

Date: 24.02.2021

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ ସାମଲ୍:ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:-ଭଦ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେରୋାି େୃ ଷି
ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ଲାଭରେ ଚାଲୁ ଛି, ରେଉଁ ରେରୋାି ସମବାୟ ସମିେ ି କ୍ଷେିରେ ଚାଲିଛ ି ୋେ
ୋେଣ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ସହିେ ୋେ ପ୍ରେିୋେ ବୟବସ୍ଥା ରହାଇଛି େି, ରେରେେ ରସବା ସମବାୟ
ସମିେରି େ ସ୍ଥାୟୀ Secretary,Asst. Secretary ପଦବୀ ଖାଲିପର୍ିଥିବା ସେୟେି, େୃ ଷି
ସମବାୟ ସମିେେ
ି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେି ୋେବୟ।ବଳୀ ସମ୍ପେବରେ ସୂଚନା ରଦରବେି?

ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଭଦ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦୮ ରଗାାି େୃ ଷି ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ୋେବୟ େେୁଅଛନ୍ତି େନମଧ୍ୟେୁ
୨୧ ରଗାାି େୃ ଷି ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ଲାଭରେ ଚାଲୁ ଥିବାରବରଳ ୮୭ ରଗାାି େୃ ଷି ରସବା
ସମବାୟ ସମିେ ି କ୍ଷେିରେ ଚାଲୁ ଛି। କ୍ଷେିରେ ଚାଲୁ ଥିବା େୃ ଷି ରସବା ସମବାୟ ସମିେେ
ି ୁ ଲାଭ ଜନେ
ସ୍ଥିେେ
ି ୁ ଆଣିବାପାଇଁ ସମିେସ୍ତ
ି େରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, େୃ ଷିଋଣ, ଅଣ େୃ ଷିଋଣ, ସାେ ଓ ବିହନ ବିକ୍ରୟ
ସହିେ ସମିେେ
ି ଅଂଶଧନ ବୃ ଦ୍ଧି ଇେୟାଦି ୋେବୟକ୍ରମ ଅଗ୍ରାଧିୋେ ଭିର୍ତ୍ରି େ େୋେିବା ପାଇଁ
ପଦରକ୍ଷପ ନିଆୋଉଅଛି। ରସବା ସମବାୟ ସମିେମ
ି ାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାୟୀ Secretary,AsstSecretary ପଦବୀ ପୂେଣ େେିବା ନିମରନ୍ତ ନିବନ୍ଧେ ସମବାୟ ସମିେ ି ସମୂହ, ଓର୍ିଶା
Circular/Guideline ପ୍ରସ୍ତୁ େ େେିଛନ୍ତି।

***

ନ୍ୂ ତନ୍ କୃଷି ଆଇନ୍ର ପ୍ରଭାବ

UDAQNo.802

Date:24.02.2021

ଶ୍ରୀ ତାର ପ୍ରସାଦ ବାହିନ୍ୀପତି–ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବବ କି :-ବକନ୍ଦ୍ରସରକାର
ଆଣିଥ ିବା ନୂ ତନ କୃଷି ଆଇନଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାବନ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ବହବବ ଅଥଷାତ
ଲାଭବାନ ଓକ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବହବବ; ରାଜ୍ୟସରକାର କି ପ୍ରକାରର ଦୃ ଷ୍ଟିବର ଏହି ଆଇନ କୁ ବଦଖୁଛନ୍ତି
ଏବଂ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ପଦବକ୍ଷପକୁ ଓଡିଶା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧ।ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କି;
ତାହାର ଭି ତ୍ତି କଣ ; ଏହାକୁ ପ୍ରତୟାହାର ପାଇ ଁ ବକନ୍ଦ୍ରଉପବର ରାଜ୍ୟସରକାର ଚାପ ପକାଇବବ
କି ?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇ ଁ
ମାନ୍ୟବର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଥ ିବା ନୂ ତନ କୃଷି ଆଇନ ଉପବର ପରୀକ୍ଷଣ ଜ୍ାରି ରହିଛି
। ହିତାଧ ିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆବଲାଚନା ପବର ଚୁ ଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯି ବ।
●●●

ପଣପଣା ଯସୋ ସମୋୟସମିତଯି ର ଦୁ ନଡୀତି
UDAQ No.805

Date: 24.02.2021

ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ୋହିନୀପତି :ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି :- ବାରଲଶ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲା
ବାହାନଗା ବଲେେ ପଣପଣାଠାରେ ଚାଲୁ ଥିବା ପଣପଣା ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି (Service
Cooperative Society) ରେ ବୟାପେ ଦୁ ନବୀେି ରଦଖାରଦଇଥିବା େଥା ସେୋେ ଜାଣନ୍ତି େି,
ହି ସମବାୟ ସମିେରି େ ଜମା େଖିଥିବା ଶହ ଶହ ଜମାୋେୀଙ୍କ ଅଥବ ହେିଲୁା ରହାଇ ୋଇଛି େି ;
ହାେ ନିେୂପଣ ପାଇଁ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର Audit େୋେିବ େି; ଜମାୋେୀମାନଙ୍କୁ ରସମାନଙ୍କେ ଅଥବ ରଫେିବା
ପାଇଁ େୁ େନ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ରହବ େି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବାରଲଶ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପଣପଣା ରସବା ସମବାୟ ସମିେରି େ ଦୁ ନବୀେିରହାଇ ଥିବାେ ଅଭିରୋଗ
ଆସିବା ପରେ ସମ୍ପାଦେ ବାରଲଶ୍ୱେ ଭଦ୍ରେ ରେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ, ବାରଲଶ୍ୱେ ଶାଖା
ପେିଚାଳେପଣପଣା ରସବା ସମବାୟ ସମିେେ
ି ୁ ପେିଦଶବନରେ ୋଇଥିରଲ ବଂ ସମିେେ
ି ସଭାପେି
ଓ ସହୋେୀ ନିବନ୍ଧେ ସମବାୟ ସମିେ ି ସମୂହ, ବାରଲଶ୍ୱେଙ୍କୁ ବିହେ
ି ୋେବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ରନବା ନିମରନ୍ତ
ଜଣାଇଥିରଲ । ହିସମିେେ
ି Administrator,Khandapada Police Station ଙ୍କ
ନିୋରେ ସମିେେ
ି Ex-I/C Secretary, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ େୁ ମାେ ଦାଶଙ୍କ ବିେୁଦ୍ଧରେ F.I.R.
ଦାୟେ

େେିଥିରଲ

।Assistant

Auditor

Generalof

Cooperative

Societies,ବାରଲଶ୍ୱେ, 2018-19 ବଷବେ ସମିେେ
ି ସମୀକ୍ଷା େିରପାାବ ୋ 17.02.2021
େିଖରେସହୋେୀ ନିବନ୍ଧେ ସମବାୟ ସମିେ ି ସମୂହ, ବାରଲଶ୍ୱେଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତେ େେିଥିରଲ । ସମୀକ୍ଷା
େିରପାାବ ବଂ େଦନ୍ତ େିରପାାବେୁ େଜବମା େୋୋଇ ବିହେ
ି ୋେବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ନିଆେିବ।
***

ୋ.24-2-2021
ଖେିଫ ଧାନ େିଣିବା ସମ୍ପେବରେ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-806
ଶ୍ରୀ ୋୋ ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପେି, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- ୋଜୟେ ଧାନ
ଚାଷୀଙ୍କଠାେୁ ଖେିଫ ଧାନ େିଣିବା ପାଇଁ ସେୋେ ପ୍ରେିଶେ
ୃ ି ବଦ୍ଧ ରହାଇଥିବା ରବରଳ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ
ଚକ୍ରାନ୍ତେେି ବାଦ ଦିଆୋଇଛି େି; ରେବଳ ରୋୋପୁା ଜିଲ୍ଲାେ ହଜାେ ହଜାେ ଚାଷୀ ବାଦ ପର୍ିଛନ୍ତି େି
ବଂ ମଣ୍ଡି ବୟବସ୍ଥା ଓ ରାାେନ ପ୍ରଦାନ ବୟବସ୍ଥାେୁ ରୋହଳ େେି ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୟାୟ ଦିଆେିବ େି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ରୋୋପୁା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପେୁକ୍ତ ବିରବଚିେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜି େୃ େ 33806 ଚାଷୀଙ୍କୁ SMS ବାର୍ତ୍ବା
ରପ୍ରେଣ େୋୋଇ ଧାନ ବିକ୍ରୟ େେିବା ପାଇଁ ସୁରୋଗ ପ୍ରଦାନ େୋୋଇଛି l

ୋ.24-2-2021
ଧାନ େିଣାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛୋ େକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-809
ଶ୍ରୀ ମୁରେଶ ମହାଲିେ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- (େ) ୋଜୟରେ 2020-21
ମସିହାେ ଖେିଫ ଋେୁ ରେ ସ୍ଥିେୀେୃ େ ଧାେବୟଲକ୍ଷ ଅନୁ ୋୟୀ ରେରେ Quintal FAQ ମାନେ ଓ ରେରେ
Quintal FAQ ମାନେ Quintal Non-FAQ ମାନେ ଧାନ ଆଜି ପେବୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ େେିଛନ୍ତି
ରାାେନୱାେୀ, ମଣ୍ଡିୱାେୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାୱାେୀ ଚାଷୀଙ୍କ ୋଲିୋ ରଦରବ େି;

ବଂ (ଖ) Non FAQ ମାନେ ଧାନ

େହି ଚାଷୀଙ୍କଠାେୁ Quintal ପ୍ରେି 5 KG େୁ 10 KG ଧାନ ୋନି େେି ଓ ବିନା Stock Entryରେ
ଚାଷୀେୁ

ହି ଧାନେ ମୂଲୟ ଦିଆୋଉନଥିବା ପ୍ରସେରେ ସେୋେ ରେଉଁ ଜିଲ୍ଲାେ ରେଉଁ ମଣ୍ଡିେୁ ଚାଷୀ େଥା ବିଭିନ୍ନ

ବୟକ୍ତି, ଅନୁ ଷ୍ଠାନ, ୋଜରନୈେେ
ି ଦଳେୁ ରେରୋାି ଅଭିରୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ହି ଅଭିରୋଗେ େଥୟ ସହ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ
େିରପାାବ ଉପସ୍ଥାପନ େେିରବ େି; ବିଧାନସଭାେ ଗୃହ େମିା ି ଗଠନ େେି ହି ସମସ୍ତ ଅଭିରୋଗ ସହ ରାାେନ
ଦ୍ୱାୋ ଧାନ ବିକ୍ରୀେୁ ବଞ୍ଚିେ ଚାଷୀଙ୍କେ ଅଭିରୋଗେ ସେୟାସେୟ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ େେି ଧାନ େିଣାେ ସ୍ୱଚ୍ଛୋ େକ୍ଷା
େେିରବ େି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
(େ) ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21େ ଖେିଫ ଋେୁ ପାଇଁ ୋ.18.2.2021 ସୁଦ୍ଧା 54.68 ଲକ୍ଷ

ରମଟ୍ରିକ୍ ାନ FAQ ମାନେ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଇଅଛି l ହାେ ଜିଲ୍ଲାୱାେୀ, ମଣ୍ଡିୱାେୀ ଓ ଚାଷୀୱାେୀ ୋଲିୋ
ଥି ସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା l
(ଖ) Non FAQ ମାନେ ଧାନ େହି ଚାଷୀଙ୍କଠାେୁ Quintal ପ୍ରେି 5 KG େୁ 10 KG ଧାନ
ୋନି େେି ଓ ବିନା Stock Entryରେ ଚାଷୀେୁ
ଅଭିରୋଗ ବିଭାଗେ ହସ୍ତଗେ ରହାଇନାହିଁ l

ହି ଧାନେ ମୂଲୟ ଦିଆୋଉନଥିବାେ େଥୟ ଭିର୍ତ୍େ
ି ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି

ୋ.24-2-2021
ଧାନ Storage େେିବା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-810
ଶ୍ରୀ ମୁରେଶ ମହାଲିେ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- (େ) ୋଜୟରେ 202021 ମସିହାେ ଖେିଫ ଋେୁ ରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ େେି Storage େେିବା ପାଇଁ State Warehouse
େ Storage Capacity ଓ ୋଜୟରେ ଥିବା PACS ମାନଙ୍କେ Godown େ Capacity
େଥା Rice Mill ମାନଙ୍କେ Godown Capacityେ ଜିଲ୍ଲାୱାେୀ ଓ ଅନୁ ଷ୍ଠାନୱାେୀ େଥୟ ରଦରବ
େି,

ବଂ (ଖ) ୋଜୟରେ ଥିବା Godown/ Storage Capacity ୋଜୟ ଦ୍ୱାୋ ନିଦ୍ଧାବ େିେ

Paddy Procurement େ Target ପେିମାଣେ ଧାନ ସାଇେି େଖିବା ପାଇଁ ପେବୟାପ୍ତ େି; େଦି
ନୁ ରହଁ ରେରବ ସେୋେ ସମସ୍ତ ଧାନ Storage େେିବା ପାଇଁ େି ପ୍ରୋେ ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଛନ୍ତି ୋ’େ
େଥୟ େଖିରବ େି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ୋଜୟ ସେୋେଙ୍କ ନିୋରେ ବର୍ତ୍ବମାନ 7.50 ଲକ୍ଷ ରମଟ୍ରିକ୍ ାନ କ୍ଷମୋେ ରଗାଦାମ ଉପଲବ୍ଧ
େହିଅଛି l ରଗାଦାମ ଗୁର୍େ
ି ମୁଖୟେଃ OSWC, CWC, FCI

ବଂ PEG ରଗାଦାମ

ମାଲିେମାନଙ୍କଠାେୁ ଭର୍ା ସୂତ୍ରରେ ବୟବହାେ ବୟବହାେ େୋୋଉଅଛି l ହି ରଗାଦାମ ଗୁର୍େ
ି ରେ ୋଇସ
ମିଲେମାନଙ୍କଠାେୁ ହସ୍ତଗେ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ େୋୋଉଅଛି l
ମିଲେମାନଙ୍କୁ ମିଲିଂ ନିମରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ େୋୋଉଥିବା ଧାନ ରସମାରନ ମିଲ ପେିସେ ମଧ୍ୟରେ
ସଂେକ୍ଷଣ େେୁଅଛନ୍ତି l

ୋ.24-2-2021
ଧାନ େିଣା ଲକ୍ଷ ଧାେବୟ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-817
ଶ୍ରୀ େରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରବରହୋ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- ନୟାଗର୍ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତଗବେ
ଦଶପଲ୍ଲା ନିବାବ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚଳିେ ବଷବ ଦିଆୋଇଥିବା ଧାନ େିଣା ଲକ୍ଷୟ ଧାେବୟ ବିଗେ ଦୁ ଇ ବଷବ
ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲକ୍ଷୟ ଧାେବୟ ଠାେୁ ରେରେ ପେିମାଣରେ େମ େିମାବ ରବଶୀ ଅଛି ଜଣାଇରବ େି; ଅଦୟାବଧି
ରେରେ ଜଣ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା େୋୋଇ ରେରେଜଣଙ୍କ ଠାେୁ ରେରେ ପେିମାଣେ ଧାନ େିଣାୋଇଛି ଓ
ଅବଶିଷ୍ଟ ହିୋଧିୋେୀଙ୍କଠାେୁ ଧାନ କ୍ରୟ େେିବା ପାଇଁ େି ପଦରକ୍ଷପ ମାନ ଗ୍ରହଣ େୋୋଇଛି ଜଣାଇରବ
େି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ଦଶପଲ୍ଲା ନିବାବ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀ େିରନାାି ବଲେେୁ ରନଇ ଗଠିେ ରସଗୁର୍େ
ି ରହଲା ଦଶପଲ୍ଲା, ଗଣିଆ ଓ
ନୁ ଆଗଁା ବଲେ l ଚଳିେ ବଷବ ୋ. 18.2.2021 େିଖ ସୁଦ୍ଧା ଉକ୍ତ ନିବାବ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ୍ରୟ େୋୋଇଥିବା
ଖେିଫ ଧାନେ ପେିମାଣ ରହଉଛି 2,63,493 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ l
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲୁ େହିଛ ି l

୨୪.୦୨.୨୦୨୧
PDS Unit ଗୁର୍କ
ି ୁ WSHG ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳନା
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୮୧୯ : ଶ୍ରୀ ରଯମଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଯହରା : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେକି :- ୋଜୟରେ PDS Unit ଗୁର୍େ
ି ୁ WSHG ମାଧ୍ୟମରେ ପେିଚାଳନା େେିବା ପାଇଁ
ସେୋେଙ୍କ ବୟବସ୍ଥା ଅଛି େି; େଦି ଉର୍ତ୍େ ‘ହଁ’ ହୁ

ରେରବ ଉକ୍ତ Unit ଗୁର୍େ
ି ୁ WSHG ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ

ପେିଚାଳନା େେିବା ପାଇଁ େଥାଶୀଘ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ରନରବ େି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:ୋଜୟରେ ସାଧାେଣ ବଣ୍ଟନ ବୟବସ୍ଥାରେ ଖାଦୟଶସୟ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ‘ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ
ସହାୟୋ ରଗାଷ୍ଠୀ’ (WSHG) ଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପେିଚାଳନା େେିବା ନିମିର୍ତ୍ ବୟବସ୍ଥା େହିଛ ି ଓ ବର୍ତ୍ବମାନ ସୁଦ୍ଧା ୋଜୟରେ
୧ ହଜାେ ୮ ଶହ ୮୬ ରଗାାି ‘ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟୋ ରଗାଷ୍ଠୀ’ (WSHG) ହି ୋେବୟ ପେିଚାଳନା େେୁଛନ୍ତି।

***

ଭିତ୍ତିଭୂମିର େିକାଶ୍
UDAQNo.821

Date: 24.02.2021

ଶ୍ରୀ ରଯମଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଯହରା: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- ୋଜୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ
ସମବାୟ ସମିେେ
ି ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମିେ ବିୋଶ ପାଇଁ ସେୋେଙ୍କ େି ବୟବସ୍ଥା ଅଛି; ଦଶପଲ୍ଲା ନିବବାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀରେ ରେରେରଗାାି ସମବାୟ ସମିେରି େ ନୂ େନ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମିେ ଜେୁେୀ ଆବଶୟେ ଓ
ରେରେରଗାାି ସମବାୟ ସମିେେ
ି ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମିେ ମୋମେି ୋେବୟ ଆବଶୟେ ଅଛି ଜଣାଇରବ େି; ଉକ୍ତ
ୋେବୟ ଗୁର୍େ
ି ୁ ତ୍ୱୋନିବେ େେିବା ପାଇଁ ସେୋେ ବିହେ
ି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େେିରବ େି?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

ୋଜୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିେେ
ି ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମିେ ବିୋଶ ପାଇଁ ସେୋେ ବିଭିନ୍ନ
ରୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମିେ ି ଗୁର୍େ
ି ରେ ନୂ େନ ଅଫି ସ ଗୃହ ଓ ରଗାଦାମ ଗୃହ ନିମବାଣ
େୋୋଇଅଛି।
ଦଶପଲ୍ଲା ନିବବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ୋେବୟ େେୁଥିବା 40 ରଗାାି ରସବା ସମବାୟ ସମିେ ି ମଧ୍ୟେୁ
12 ରଗାାି ରସବାସମବାୟ ସମିେରି େ ସେୋେୀ ଅନୁ ଦାନ ଓ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରେ ମୋମେି / ନିମବାଣ
ୋେବୟ େୋୋଇଅଛି।

େଦ ବୟେୀେ ଚରର୍ୟାପଲ୍ଲୀ ସମିେେ
ି ୁ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିବନ
ି ରି ୋଗ େେି ଗୃହ

ନିମବାଣ ନିମରନ୍ତ ନିରଦବଶ ଦିଆୋଇଅଛି।

***

PACSଗୁର୍କ
ି ର ପୁନଗଡଠନ
UDAQ No.829

Date: 24.02.2021

ଶ୍ରୀ ସୁଧ୍ରାଂଶ୍ୁ ଯଶ୍ଖ୍ର ପରିର୍ା:ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:-ବାରଲଶ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାରେ
PACSଗୁର୍େ
ି େପୁନଗବଠନ ପାଇଁ ୋଜୟ ସେୋେଙ୍କେ ରେୌଣସି ରୋଜନା ଅଛି େି; ପ୍ରେି
ପଞ୍ଚାୟେରେ ରଗାାି ରଲଖା ଁ PACS ରଖାଲାେିବା ପାଇଁ ୋଜୟ ସେୋେଙ୍କ େ ପୂବବ ରଘାଷଣା
ରବ ବଳବର୍ତ୍େ ଅଛି ନା ୋଜୟ ସେୋେ

ଥିେୁ ଓହେି ୋଇଛନ୍ତି; ବାରଲଶ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାେ ରେଉଁ

PACS ଅଧୀନରେ ରେଉଁ ପଞ୍ଚାୟେ ସମ୍ପୂଣବ ବା ଆଂଶିେ େହିଛ ି ୋେ

େ ପୂଣବାେ ବିବେଣୀ

ପ୍ରଦାନ େେିରବ େି?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ କ୍ତ
ୁ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

ବାରଲଶ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାରେରମାା ୧୪୧ ରଗାାି ରସବା ସମବାୟ ସମିେଓ
ି ୨ରଗାାି ଲୟାମ୍ପସ ୋେବୟ
େେୁଅଛନ୍ତି।ବାରଲଶ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାରେPACSଗୁର୍େ
ି େପୁନଗବଠନ ପାଇଁ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପତ୍ର ସଂଖୟା –
୫୩୫୦ ୋ ୨୨.୦୮.୨୦୧୯ େିଖ ଅନୁ ୋୟୀ ୋଜୟ ସେୋେଙ୍କେ 5T ରୋଜନା ଅନୁ ସାରେ
ପଞ୍ଚାୟେୋଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଗୁର୍େ
ି ସହିେ Coterminous ନଥିବାପ୍ରାଥମିେ େୃ ଷି ସମବାୟ
ସମିେଗ
ି ୁର୍େ
ି େ ପୁନଗବଠନ ପାଇଁ ରୋଜନା େହିଅଛି। ପ୍ରେି ପଞ୍ଚାୟେରେ ରଗାାି

ରଲଖା ଁ

PACS ରଖାଲାେିବା ପାଇଁ ୋଜୟ ସେୋେଙ୍କେ ରେୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ବାରଲଶ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାେରେଉଁ
PACS ଅଧୀନରେ ରେଉଁ ପଞ୍ଚାୟେ ସମ୍ପୂଣବ ବା ଆଂଶିେ େହିଛ ି ୋେ
ଥିସହିେ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା।

***

େ ପୂଣବାେ ବିବେଣୀ

ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତାଲ୍ି କା
UDAQ No.840
ଶ୍ରୀ

ପୂଣଡ

ଚନ୍ଦ୍ର

ସ୍ଵାଇଁ:

Date: 24.02.2021
ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ

କରି

କହିଯେ

କି:-

ଗଞ୍ଜାମ

ଜିଲ୍ଲାର

SorodaBlock/BellugunthaBlock ଯର ଥିୋ ସମୋୟ ଯସୋ ସମିତ ି ଜରିଆଯର ଯକଉଁ
ଯକଉଁ ସମୋୟ ସମିତ ି ଧ୍ରାନ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ତାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାଲ୍ି କା ଯଦଯେ କି?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଚଳିତ ଖ୍ରିଫ େିପଣନ େଷଡ 2020-21 ଯର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର BellagunthaBlock ଯର ଥିୋ
14 ଯଗାଟି ସମୋୟ ସମିତ ି ଓ SorodaBlock ଯର ଥିୋ 17 ଯଗାଟି ସମୋୟ ସମିତ ି ଏହିପରି
ଯମାଟ31 ଯଗାଟି ସମୋୟ ସମିତ ି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଧ୍ରାନ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ଯସହି 31 ଯଗାଟି ସମୋୟ
ସମିତ ି ଗୁର୍କ
ି ଦ୍ଵାରା ଯମାଟ 5135 ଯଗାଟି ଚାଷୀଙ୍କ

ଠାରୁ

ତ। 17.02.2021 ରିଖ୍ ସୁଦ୍ଧା

28,735.187 ଯମଟ୍ରିକ ଟନ ଧ୍ରାନ କ୍ରୟ କରା ାଇଅଛି।ଏହାରଏକ ସମିତୱି ାରୀ ତାଲ୍ି କା ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି
“କ”ଏଥି ସହିତ ସଂଲ୍ଗ୍ନ କରା ାଇଛି।
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ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ େେୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ୋଲିୋ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-843
ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ବ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାେ ରସାେର୍ା
ନିବବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରେରେଜଣ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ େେିଛନ୍ତି ୋେ ପଞ୍ଚାୟେୱାେୀ
ୋଲିୋ ରଦରବ େି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ଚଳିେ ବଷବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୋ.18.2.2021 େିଖ ସୁଦ୍ଧା ରସାେର୍ା ନିବବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀେୁ 5987
ଜଣ ଚାଷୀ ସେୋେଙ୍କୁ ଖେିଫ ଧାନ ବିକ୍ରୟ େେିଅଛନ୍ତି l ୋହାେ ସମିେୱି ାେୀ େଥୟ
େୋଗଲା l

ଥିସହ ସଂଲଗ୍ନ

ୋ.24-2-2021
ଉତ୍ପାଦିେ ଧାନେ ପେିମାଣ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-844
ଶ୍ରୀ ନାଉେୀ ନାୟେ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- (େ) 2020-21 ବଷବରେ
ୋଜୟେ ରେଉଁ ରେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେରେ ପେିମାଣେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦିେ ରହାଇଅଛି, ଉତ୍ପାଦିେ ଧାନ ମଧ୍ୟେୁ ରେରେ
ପ୍ରେିଶେ

ବଂ ରେରେ ପେିମାଣେ ଧାନ ରେଉଁ ରେଉଁ ମାସରେ ସେୋେୀ ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରେରେ ସଂଖୟେ

ଚାଷୀଙ୍କଠାେୁ କ୍ରୟ େେିବା ପାଇଁ ନୀେି ନିଦ୍ଧବାେଣ େୋୋଇଥିଲା, ରେଉଁ ରେଉଁ ମାସରେ ରେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେରେ
ସଂଖୟେ ଚାଷୀଙ୍କଠାେୁ ରେରେ ପେିମାଣେ ଧାନ କ୍ରୟ େୋୋଇଅଛି ୋେ ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ େେିରବ େି,

ବଂ

(ଖ) ଚାଷୀଙ୍କେ ଉତ୍ପାଦିେ ଧାନ ମଧ୍ୟେୁ ସେୋେୀ ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ରହାଇପାେିନଥିବା ଧାନେୁ ଚାଷୀ
ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଜେିଆରେ େମ୍ ଦେରେ ବିକ୍ରି େେି ବୟାପେ କ୍ଷେି େଥା ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିେ ସମ୍ମୁଖୀନ ରହାଇଥିବା
ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ

ହାେ ପ୍ରେିୋେ ନିମରନ୍ତ ସେୋେ େି େି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େେିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ବମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଉଁ

ଜିଲ୍ଲାରେ ରେରେ ପେିମାଣେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଅରପକ୍ଷାରେ େହିଛ ି ୋେ େ ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ େେିରବ େି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ଧାନ ଉତ୍ପାଦନେ ଆେଳନ େୃ ଷି ବିଭାଗେ ୋେବୟ ପେିସେଭୁକ୍ତ l ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21
ଖେିଫରେ ଜିଲ୍ଲାୱାେୀ କ୍ରୟ େୋୋଇଥିବା ଧାନେ ପେିମାଣ ସମ୍ପେିେ େ ୋଲିୋ ଥି ସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା l
ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ େେିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରସମାନଙ୍କ ରମାବାଇଲେୁ SMS ବାର୍ତ୍ବା ମାଧ୍ୟମରେ େଥୟ
ପ୍ରଦାନ େୋୋଉଛି l ରେଉଁ ୋେିଖରେ ରେରେ ଧାନ ଆଣିରବ ୋହା ଉରଲ୍ଲଖ େୋୋଉଛି l ବର୍ତ୍ବମାନ ସୁଦ୍ଧା
ସମଗ୍ର ୋଜୟରେ 9.85 ଲକ୍ଷେୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚାଷୀ ସେୋେଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରୟ େେିଛନ୍ତି l ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କ୍ରୟେ ହାେ
ଗେ ବଷବ ଠାେୁ ଅଧିେ େହିଛ ି l ପୂବବ ବଷବ ଅରପକ୍ଷା ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଚାଷୀ ରୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହଜନେ େହିଛ ି l

ୋ.24-2-2021
ପଞ୍ଜି େୃ େ େୃ ଷେମାନଙ୍କ ସଂଖୟା
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-846
ଶ୍ରୀ ନାଉେୀ ନାୟେ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- ୋଜୟରେ ପଞ୍ଜି େୃ େ
େୃ ଷେମାନଙ୍କ ସଂଖୟା ରେରେ ଓ ରେରେଜଣଙ୍କୁ ଧାନ ବିେବ
ି ା ପାଇଁ ଚଳିେ ଖେିଫ ଋେୁ ରେ ରାାେନ
ଦିଆୋଇଛି, ରେରେଜଣ ରାାେନ ପାଇଁ ରେରେ ପେିମାଣେ ଧାନ ବିେଛ
ି ନ୍ତି ଓ 2021 ଜାନୁ ଆେୀ ରଶଷ
ସୁଦ୍ଧା ରେରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି େେିପାେିନାହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାୱାେୀ େ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, ରସସବୁ େ
ଜିଲ୍ଲାୱାେୀ ୋଲିୋ ରଦରବ େି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉର୍ତ୍େ
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2020-21ରେ ସେୋେଙ୍କୁ ଖେିଫ ଧାନ ବିକ୍ରି େେିବା ପାଇଁ ଉପେୁକ୍ତ
ବିରବଚିେ ପଞ୍ଜି େୃେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ୋ.18.2.2021େିଖ ସୁଦ୍ଧା 9.85 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ 54.68 ଲକ୍ଷ
ରମଟ୍ରିକ୍ ାନ ଧାନ ସେୋେଙ୍କୁ ବିକ୍ରି େେିଛନ୍ତି l ହାେ ଜିଲ୍ଲାୱାେୀ ୋଲିୋ ଥି ସହ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା l
ୋଜୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବଗବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପେିସଂଖୟାନ ବାବଦ େଥୟ େୃ ଷି ଓ େୃ ଷେ ସଶକ୍ତୀେେଣ ବିଭାଗ
ୋେବୟ ପେିସେଭୁକ୍ତ l

ୋ.24-2-2021
ଆଳୁ , ପିଆଜ, ର୍ାଲି ଆମଦାନିେ ପେିମାଣ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-849
ଶ୍ରୀ ଦାସେଥୀ ଗମାେ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- (େ) 2019 ବଷବ ୋଜୟରେ
ରମାା ଧାନ ଉତ୍ପାଦନେୁ ରେରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଦ୍ୱାୋ ସଂଗୃହେ
ି ରହାଇଥିଲା, ଧାନ ମଣ୍ଡି ରେଉଁ ୋେିଖ (ମାସ) ସୁଦ୍ଧା
ରଖାଲିବା େଥା-

ହାେ ରର୍େି ରହବା ୋେଣ େଣ, ରେରେଜଣ ମିଲେ ରବଆଇନ ୋମରେ ଲିପ୍ତ ଥିରଲ

ରେରେଜଣଙ୍କୁ 2020 ସାଲରେ ଦଣ୍ଡିେ େୋୋଇଛି,

ବଂ (ଖ) ୋଜୟେୁ ଆବଶୟେ ରହଉଥିବା ଆଳୁ , ପିଆଜ,

ର୍ାଲିେ ପେିମାଣ ରେରେ, ରେରେ ସଂଖୟାରେ ହା ବାହାେ ୋଜୟେୁ ଆମଦାନୀ ରହଉଛି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
(େ) ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷବ 2019-20ରେ ଖେିଫ ଓ େବି ମିଶି ରମାା 70.56 ଲକ୍ଷ ରମଟ୍ରିକ୍ ାନ ଧାନ
ସଂଗୃହେ
ି ରହାଇଥିଲା l ଧାନେ ଅମଳ ସମୟେୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ େଖି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତେରେ ଧାନ କ୍ରୟ ରେନ୍ଦ୍ର ରଖାଲିବାେ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି
ନିଆୋଇଥା l ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତେୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ େମିାେ
ି ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଅନୁ ସାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ରଖାଲିବା ୋେିଖ
ଧାେବୟ େୋୋଇଥା

l 2020-21 ବଷବ 5 ୋଇସ ମିଲେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଘନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ

ୋେବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େୋୋଇଥିଲା l
(ଖ) ୋଜୟେୁ ବାଷିେ ଆବଶୟେ ରହଉଥିବା ଆଳୁ , ପିଆଜ, ର୍ାଲିେ ପେିମାଣ ନିମନରେ ପ୍ରଦାନ
େୋଗଲା l
Sl.
No.

1
2
3

Commodity

Pulses
Potato
Onion

Annual
Requirement
(in lakh MT)

2.94
12.95
3.50

୨୪.୦୨.୨୦୨୧
ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଖ୍ାଉଟିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୮୫୭ : ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲ୍ି : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି
କହିଯେକି :- ୋଜୟରେ ରେରେ ଖାଉାି ପଞ୍ଜୀେେଣ ରହାଇଛନ୍ତି ରେନ୍ଦ୍ରେ ଖାଦୟ ନିୋପର୍ତ୍ା

ବଂ ୋଜୟେୁ ଖାଦୟ

ନିୋପର୍ତ୍ା ଆଇନରେ ରେରେ ଖାଉାିେୁ ଅନ୍ତବଭୁକ୍ତ େୋୋଇଛି ରେରବ ଖାଉାି ଉକ୍ତ ଆଇନରେ ଅନ୍ତବଭୁକ୍ତ ନରହାଇ
େହିୋଇଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଖାଉାିେୁ ଅନ୍ତବଭୁକ୍ତ େେିବା ପାଇଁ ନୂ େନ ଭାରବ ପଞ୍ଜୀେେଣ େେିରବ େି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:ୋଜୟରେ ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ (NFSA) ବଂ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’
(SFSS) ରେ ରମା୍ ୯୬ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାେ ୮ ଶହ ୪୯ ରଗାାି ପେିବାେେ ୩ ରୋାି ୩୫ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାେ
୬ ଶହ ୪୫ ଜଣ ରୋଗୟ ହିୋଧିୋେୀଙ୍କୁ ସାମିଲ େୋୋଇ େିହାେି ଦେରେ ଖାଦୟଶସୟ ରୋଗାଇ ଦିଆୋଉଛି ।
ଥି ମଧ୍ୟେୁ ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ (NFSA) ରେ ୯୨ ଲକ୍ଷ ୫୧ ହଜାେ ୭ ଶହ ୮୮
ରଗାାି ପେିବାେେ ୩ ରୋାି ୨୩ ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାେ ୪ ଶହ ୧୦ ଜଣ ଓ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’
(SFSS) ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୮୬ ହଜାେ ୬୧ ରଗାାି ପେିବାେେ ୧୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାେ ୨ ଶହ ୩୫ ଜଣ ରୋଗୟ
ହିୋଧିୋେୀ ସାମିଲ ରହାଇ େିହାେି ଦେରେ ଖାଦୟଶସୟ ପାଉଛନ୍ତି।
ହି ରୋଜନା ଗୁର୍େ
ି େୁ ବଞ୍ଚିେ ରେୌଣସି ବୟକ୍ତି/ପେିବାେ

ହି ରୋଜନା ଗୁର୍େ
ି ରେ ସାମିଲ ରହବା

ନିମରନ୍ତ ନିୋସ୍ଥ ବଲେ/ରପୌୋଞ୍ଚଳ ରେ ରଖାଲାୋଇଥିବା ରେସନ ୋର୍ବ ପେିଚାଳନା ରେନ୍ଦ୍ର (RCMS)
ମାନଙ୍କରେ େିମବା ଅନଲାଇନରେ www.foododisha.in େିମବା http://food.odisha.gov.in ରେ
ଆରବଦନ େରଲ, ନିଦ୍ଧବାେିେ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାେରେ ଉପେୁକ୍ତ େଦନ୍ତ େୋେିବ।

ହି େଦନ୍ତରେ େଦି

ଆରବଦନୋେୀ ରୋଗୟ ବିରବଚିେ ହୁ ଅନ୍ତି, ରେରବ ସାମାନଙ୍କୁ େଥାଶୀଘ୍ର ରେସନ ୋର୍ବ ରୋଗାଇ ଦିଆେିବାେ
ବୟବସ୍ଥା େହିଛ ି ଓ ହା େ ନିେନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା।

୨୪. ୦୨ .୨୦୨୧
ଯରସନକାର୍ଡ ଯଦୋପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୮୬୦ : ଶ୍ରୀମତୀ ସୂ ଡୟମଣି ଯେୈଦୟ: ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ
କରି କହିଯେ କି :-

ଖଲ୍ଲିରୋା ନିବବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରେରେ ଜଣଙ୍କୁ

ରେସନ ୋର୍ବ ରଦବାପାଇଁ ଚିହ୍ନା

େୋୋଉଅଛି ୋହାେ ୋଲିୋ ବଲେୱାେୀ ରଦବା ସହ ଖଲ୍ଲିରୋା ନିବବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିେ ସଂଖୟେ ରେସନ
ୋର୍ବ ପ୍ରଦାନ େେିରବ େି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ , ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ନିୋପର୍ତ୍ା ଆଇନ, ୨୦୧୩ (NFSA) ଓ ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା (SFSS)
ରେ ଖଲ୍ଲିରୋା ନିବବାଚନମଣ୍ଡଳୀେ ଖଲ୍ଲିରୋା ବଲେ, ଖଲ୍ଲିରୋା ବିଜ୍ଞାପିେ ଅଞ୍ଚଳ ପେିଷଦ, ପୁେୁରଷାର୍ତ୍ମପୁେ ବଲେ
ଓ ପୁେୁରଷାର୍ତ୍ମପୁେ ବିଜ୍ଞାପିେ ଅଞ୍ଚଳ ପେିଷଦରେ ରମା୍ ୨ ହଜାେ ୪ ଶହ ୩୮ ଜଣଙ୍କୁ ରେସନ ୋର୍ବ ରୋଗାଇ
ରଦବା ନିମରନ୍ତ ଚିହ୍ନା େୋୋଇଅଛି ।
କ୍ର. ସଂ.

େଲକ/ଯପୌର ପରିଷଦ ର ନାମ

ଚିହ୍ନଟ ଯହାଇଥିୋ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

୧

ଖଲ୍ଲିରୋା ବଲେ

୨

ଖଲ୍ଲିରୋା ବିଜ୍ଞାପିେ ଅଞ୍ଚଳ ପେିଷଦ

୨୬୯

୩

ପୁେୁରଷାର୍ତ୍ମପୁେ ବଲେ

୭୫୮

୪

ପୁେୁରଷାର୍ତ୍ମପୁେ ବିଜ୍ଞାପିେ ଅଞ୍ଚଳ ପେିଷଦ

୩୧୫

ଯମାଟ୍

୧୦୯୬

୨୪୩୮

ହି ରୋଜନାେୁ ବାଦ ପର୍ିଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗୟ ହିୋଧିୋେୀମାନଙ୍କ ନିମରନ୍ତ ବଲେ ଓ ରପୌୋଞ୍ଚଳ
ସ୍ତେରେ ରେସନ ୋର୍ବ ପେିଚାଳନା ରେନ୍ଦ୍ର (RCMS Centre) ମାନ ରଖାଲାୋଇଛି। ହି ରୋଜନା ଗୁର୍େ
ି େୁ
ବଞ୍ଚିେ ରୋଗୟ ପେିବାେ େଥା ହିୋଧିୋେୀମାରନ

ହି ରେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ େିମବା ଅନଲାଇନରେ

www.foododisha.in ଅଥବା http://food.odisha.gov.in ରେ ଆରବଦନ େରଲ, ନିଦ୍ଧବାେିେ
ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାେରେ ଉପେୁକ୍ତ େଦନ୍ତ େୋେିବ। ହି େଦନ୍ତରେ େଦି ଆରବଦନୋେୀ ରୋଗୟ ବିରବଚିେ ହୁ ଅନ୍ତି,
ରେରବ ସାମାନଙ୍କୁ େଥାଶୀଘ୍ର ରେସନ ୋର୍ବ ରୋଗାଇ ଦିଆେିବାେ ବୟବସ୍ଥା େହିଛ ି ଓ ହା େ ନିେନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା।

***

େତିଯର ଚାଲ୍ୁ ଥିୋ ସମୋୟ େୟାଙ୍କ
ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 866

Date 24.02.2021

ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କହଁର: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି :- ୋଜୟରେ ରେଉଁ ରେଉଁ ସମବାୟ
ବୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼େ
ି କ୍ଷେିରେ ଚାଲୁ ଛି ଓ ରସମାରନ ରଦଇଥିବା େୁଣ ଗୁଡ଼େ
ି ଆଦାୟ େେିବା ପାଇଁ
ସେୋେ େିଛ ି ବୟବସ୍ଥା େେିରବ େି ରସହିଭଳି ରେଉଁ ରେଉଁ ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼େ
ି ଦୁ ନବୀେିରେ
ବୁ ର୍େ
ି ହିଛ ି ସେୋେଙ୍କ ପାଖରେ େିଛ ି େଥୟ ଅଛି େି େଦି ହଁ ରେରବ ବିବେଣୀ ପ୍ରୋଶ େେିରବ
େି?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସମଗ୍ର ୋଜୟେ ୋେବୟେେ ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ େଥା:- ଓର୍ିଶା ୋଜୟ ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ,
17 ରଗାାି ରେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ, 9 ରଗାାି ଅବବାନ ରୋଅପରୋିଭ ବୟାଙ୍କ ଗୁର୍େ
ି େ ଲାଭ ଓ
କ୍ଷେିେ

ସ୍ଥିେ ି ପେିଶଷ୍ଟ
ି ‘େ‘(DCCBs & OSCB) ଓ

‘ଖ’(Urban Cooperative

Banks)ରେ ପ୍ରଦାନ େୋଗଲା। ଉପରୋକ୍ତ ସମବାୟବୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ 24ରଗାାି ବୟାଙ୍କ

ଲାଭରେ ଚାଲୁ ଥିବାରବରଳ 3ଟି ବୟାଙ୍କ କ୍ଷେିରେ ଚାଲୁ ଅଛି। ବୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ
େେୋଇଥିବା ଖିଲାପି ଋଣ ଆଦାୟ େେିବା ପାଇଁ ସମବାୟ ଆଇନେ ଧାୋ 68 ଅନୁ ୋଇ
ମାମଲା ଦାୟେ େେିବାେ ବୟବସ୍ଥା ଅଛି।

େଦ ବୟେୀେ ସମୟ ସମୟରେ ଋଣ ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ତ୍ୱୋନିବେ େେି ବୟାଙ୍କ େମବଚାେୀମାରନ ଋଣ ଖିଲାପିଙ୍କ ଗୃହେୁ ଗସ୍ତ େେି ଋଣଆଦାୟ ପାଇଁ
ପ୍ରୟାସ େେିଥାନ୍ତି।

ରସହିପେି ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ ଗୁର୍େ
ି ରେ 2014-15 ଠାେୁ 2019-20

ମଧ୍ୟରେ ଘାିେ ଆଥିେ ଅନିୟମିେୋେ ପେିମାଣ
ସ୍ଥିେ ି ପେିଶଷ୍ଟ
ି -ଗ,ଘ ଓ ଙରେ ପ୍ରଦାନ େୋଗଲା।

***

ବଂ େେଜନିେ ୋେବୟ।ନୁ ଷ୍ଠାନେ ବୟାଙ୍କୱାେୀ

୨୪.୦୨.୨୦୨୧
ରାସନ କାର୍ଡ େଣ୍ଟନ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୮୭୧ : ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ କୁ ମାର ଷର୍ଙ୍ଗୀ : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି
କହିଯେକି :- ୋଜୟରେ ରେରୋି ପେିବାେେୁ ୋସନ ୋର୍ବ ଦିଆୋଇଛି ଓ ରମାା ରେରେ ହିୋଧିୋେୀ

ଥିେୁ ଫାଇଦା

ପାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାୱାେୀ ପେିବାେ ସଂଖୟା ଓ ହିୋଧିୋେୀ ରଲାେଙ୍କ ସଂଖୟା ରଦରବ େି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ରଲାେ ୋସନୋର୍ବ
ପାଇଁ ଆରବଦନ େେିଥିରଲ ମଧ୍ୟ ୋଙ୍କୁ ୋସନ ୋର୍ବ ଦିଆୋଉ ନାହିଁ ୋେ ୋେଣ େଣ 2021 ଜାନୁ ୟାେୀ ରଶଷ ସୁଦ୍ଧା
ଭଳି ଆରବଦନ ପତ୍ର ସେୋେଙ୍କ ବିଚାେଧିନ ଅଛି ଓ ସେୋେ ରେରବ ରସସବୁ ୋସନୋର୍ବ ରଲାେଙ୍କୁ ରଦରବ ଜିଲ୍ଲାୱାେୀ
ୋେ ୋଲିୋ ପ୍ରଦାନ େେିରବ େି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:ୋଜୟରେ ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ (NFSA)

ବଂ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’

(SFSS) ରେ ରମା୍ ୯୬ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାେ ୮ ଶହ ୪୯ ରଗାାି ପେିବାେେ ୩ ରୋାି ୩୫ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାେ ୬ ଶହ
୪୫ ଜଣ ରୋଗୟ ହିୋଧିୋେୀଙ୍କୁ ସାମିଲ େୋୋଇ େିହାେି ଦେରେ ଖାଦୟଶସୟ ରୋଗାଇ ଦିଆୋଉଛି ।

ଥି ମଧ୍ୟେୁ

ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ (NFSA) ରେ ୯୨ ଲକ୍ଷ ୫୧ ହଜାେ ୭ ଶହ ୮୮ ରଗାାି ପେିବାେେ ୩
ରୋାି ୨୩ ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାେ ୪ ଶହ ୧୦ ଜଣ ଓ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’ (SFSS) ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୮୬ ହଜାେ
୬୧ ରଗାାି ପେିବାେେ ୧୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାେ ୨ ଶହ ୩୫ ଜଣ ରୋଗୟ ହିୋଧିୋେୀ ସାମିଲ େୋୋଇ େିହାେି ଦେରେ
ଖାଦୟଶସୟ ରୋଗାଇ ଦିଆୋଉଛି। ହାେ େ ଜିଲ୍ଲା-ୱାେୀ ୋଲିୋ ‘ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ରେ ସଂଲଗ୍ନ େୋଗଲା ।
ହି ରୋଜନା ଗୁର୍େ
ି େୁ ବଞ୍ଚିେ ରେୌଣସି ବୟକ୍ତି/ପେିବାେ

ହି ରୋଜନା ଗୁର୍େ
ି ରେ ସାମିଲ ରହବା ନିମରନ୍ତ

ନିୋସ୍ଥ ବଲେ/ରପୌୋଞ୍ଚଳ ରେ ରଖାଲାୋଇଥିବା ରେସନ ୋର୍ବ ପେିଚାଳନା ରେନ୍ଦ୍ର (RCMS) ମାନଙ୍କରେ େିମବା
ଅନଲାଇନରେ www.foododisha.in ଅଥବା http://food.odisha.gov.in ରେ ଆରବଦନ େରଲ,
ନିଦ୍ଧବାେିେ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାେରେ ଉପେୁକ୍ତ େଦନ୍ତ େୋେିବ। ହି େଦନ୍ତରେ େଦି ଆରବଦନୋେୀ ରୋଗୟ ବିରବଚିେ ହୁ ଅନ୍ତି,
ରେରବ ସାମାନଙ୍କୁ େଥାଶୀଘ୍ର ରେସନ ୋର୍ବ ରୋଗାଇ ଦିଆେି ବାେ ବୟବସ୍ଥା େହିଛ ି ଓ ହା େ ନିେନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା।

ଲ୍ଲାର ନାମ
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କାନଗିରି
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ପରିଶଷ
ି ଟ
୍ ‘କ’
NFSA ଓ SFSS ଅନୁସାରେ ଉପକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଓ ବିଚାରାଧୀନ ଦରଖାସ୍ତର ଜିଲଲ
୍ ା-ୱାରୀ ବିବରୀୀ
ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା
PHH
AAY
୨,୪୨,୨୮୦
୨୯,୫୮୮
୪,୦୮,୬୨୯
୮୩,୧୦୪
୩,୦୫,୨୩୧
୫୦,୩୬୦
୨,୬୯,୭୦୨
୪୫,୮୭୦
୩,୬୯,୦୩୬
୫୨,୭୫୮
୯୦,୭୮୨
୧୬,୮୬୧
୪,୪୮,୮୫୨
୪୮,୫୮୩
୬୩,୦୯୪
୧୨,୮୭୮
୨,୪୦,୯୦୬
୩୫,୮୯୫
୧,୧୬,୭୨୬
୨୦,୮୪୨
୬,୫୧,୧୯୮
୭୯,୦୪୭
୨,୦୫,୫୫୮
୨୪,୯୩୫
୩,୪୫,୬୧୩
୪୫,୪୦୬
୧,୦୩,୮୮୩
୮,୪୫୧
୩,୩୬,୦୩୪
୫୫,୨୦୧
୧,୪୫,୭୯୯
୨୯,୫୮୦
୨,୬୨,୨୮୫
୩୫,୩୨୫
୩,୩୩,୭୧୩
୬୦,୫୨୬
୩,୫୦,୮୬୧
୩୯,୦୬୪
୨,୯୨,୫୨୬
୬୪,୪୦୦
୧,୨୪,୧୩୨
୨୫,୦୮୫
୪,୯୯,୨୪୫
୯୯,୮୪୯
୨,୬୨,୦୫୪
୫୧,୪୪୪
୧,୮୫,୩୭୯
୨୯,୫୪୦
୧,୩୭,୬୮୦
୨୬,୨୬୬
୩,୦୪,୫୩୧
୪୦,୯୭୫
୨,୦୧,୬୫୬
୪୫,୨୨୦
୧,୯୬,୧୫୮
୨୮,୬୧୦
୧,୨୧,୮୭୭
୨୫,୬୧୫
୩,୭୭,୯୪୦
୪୭,୧୫୦
୭୯,୯୩,୩୬୦
୧୨,୫୮,୪୨୮

ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ଯ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା (NFSA)
ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା
ମୋଟ୍
ପରିବାର
PHH
AAY
୮,୫୮,୯୩୯
୧,୦୧,୮୨୦
୨,୭୧,୮୬୮
୧୫,୫୬,୩୩୦
୨,୮୭,୯୫୧
୪,୯୧,୭୩୩
୧୦,୩୩,୪୭୫
୧,୪୨,୦୪୦
୩,୫୫,୫୯୧
୯,୯୩,୦୮୭
୧,୪୧,୪୧୨
୩,୧୫,୫୭୨
୧୨,୨୬,୯୦୫
୧,୪୧,୬୭୭
୪,୨୧,୭୯୪
୩,୦୮,୩୧୩
୫୨,୨୯୪
୧,୦୭,୬୪୩
୧୬,୦୯,୧୫୩
୧,୫୫,୪୬୫
୪,୯୭,୪୩୫
୨,୨୧,୩୩୮
୪୧,୫୯୮
୭୫,୯୭୨
୮,୩୧,୦୧୨
୧,୦୮,୭୫୮
୨,୭୬,୮୦୧
୪,୨୭,୭୭୫
୫୫,୫୬୧
୧,୩୭,୫୬୮
୨୩,୪୨,୦୧୪
୨,୨୪,୩୫୯
୭,୩୦,୨୪୫
୭,୬୭,୩୪୦
୮୮,୫୨୭
୨,୩୦,୪୯୩
୧୨,୯୭,୭୨୮
୧,୫୧,୬୨୨
୩,୯୧,୦୧୯
୩,୬୪,୨୫୭
୨୩,୩୫୧
୧,୧୨,୩୩୪
୧୧,୬୩,୦୪୧
୧,୭୨,୭୦୦
୩,୯୧,୨୩୫
୫,୫୦,୦୧୦
୮୩,୫୩୬
୧,୭୫,୩୭୯
୯,୯୮,୧୪୮
୧,୨୧,୫୩୨
୨,୯୭,୬୧୦
୧୨,୦୯,୬୨୬
୧,୮୧,୩୭୩
୩,୯୪,୨୩୯
୧୨,୪୫,୨୭୧
୧,୨୭,୫୧୭
୩,୮୯,୯୨-୫
୯,୯୫,୩୧୪
୧,୭୫,୨୫୧
୩,୫୬,୯୨୬
୪,୪୬,୪୭୧
୬୬,୬୬୮
୧,୪୯,୨୧୭
୧୮,୦୭,୨୨୨
୨,୯୪,୧୮୮
୫,୯୯,୦୯୪
୯,୪୩,୪୬୫
୧,୫୬,୫୪୧
୩,୧୩,୪୯୮
୬,୩୭,୪୦୫
୯୩,୦୧୩
୨,୧୪,୯୧୯
୪,୭୪,୭୬୦
୭୪,୯୨୩
୧,୬୩,୯୪୬
୧୦,୯୯,୦୯୪
୧,୩୬,୪୦୫
୩,୪୫,୫୦୬
୬,୮୩,୭୫୦
୧,୨୯,୮୪୪
୨,୪୬,୮୭୬
୬,୭୭,୭୪୦
୮୧,୧୬୬
୨,୨୪,୭୬୮
୪,୧୩,୧୯୫
୮୧,୯୧୮
୧,୪୭,୪୯୨
୧୩,୪୧,୪୫୦
୧,୩୧,୭୭୨
୪,୨୫,୦୯୦
୨,୮୫,୨୩,୬୨୮
୩୮,୨୪,୭୮୨
୯୨,୫୧,୭୮୮

ମୋଟ୍
ହିତାଧିକାରୀ
୯,୬୦,୭୫୯
୧୮,୪୪,୨୮୧
୧୧,୭୫,୫୧୫
୧୧,୩୪,୪୯୯
୧୩,୬୮,୫୮୨
୩,୬୦,୬୦୭
୧୭,୬୪,୬୧୮
୨,୬୨,୯୩୬
୯,୩୯,୭୭୦
୪,୮୩,୩୩୬
୨୫,୬୬,୩୭୩
୮,୫୫,୮୬୭
୧୪,୪୯,୩୫୦
୩,୮୭,୬୦୮
୧୩,୩୫,୭୪୧
୬,୩୩,୫୪୬
୧୧,୧୯,୬୮୦
୧୩,୯୦,୯୯୯
୧୩,୭୨,୭୮୮
୧୧,୭୦,୫୬୫
୫,୧୩,୧୩୯
୨୧,୦୧,୪୧୦
୧୧,୦୦,୦୦୬
୭,୩୦,୪୧୮
୫,୪୯,୬୮୩
୧୨,୩୫,୪୯୯
୮,୧୩,୫୯୪
୭,୫୮,୯୦୬
୪,୯୫,୧୧୩
୧୪,୭୩,୨୨୨
୩,୨୩,୪୮,୪୧୦

ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ଯ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା
ମୋଟ୍
ମୋଟ୍
ପରିବାର
ହିତାଧିକାରୀ
୬,୨୩୩
୧୮,୮୮୬
୨୮,୨୦୪
୭୭,୦୨୩
୮,୬୬୫
୨୬,୦୬୦
୧୦,୯୮୨
୨୭,୮୫୭
୩୧,୨୦୮
୯୪,୦୭୩
୪,୭୪୫
୧୫,୫୨୨
୮,୩୧୪
୨୩,୬୨୩
୩,୧୬୭
୭,୯୮୨
୧୪,୩୦୬
୪୪,୦୪୧
୬,୮୧୧
୧୮,୯୪୦
୪୨,୮୯୬
୧,୨୭,୨୧୨
୭,୫୬୦
୨୧,୩୮୯
୨୧,୭୭୦
୬୩,୫୧୬
୩,୭୬୩
୧୧,୮୫୫
୧୪,୧୭୦
୪୬,୪୨୬
୫,୫୮୩
୧୮,୦୭୫
୨୧,୫୭୪
୭୧,୯୮୧
୨୫,୨୦୮
୯୧,୩୭୪
୯,୨୧୨
୨୮,୫୭୯
୧୩,୯୪୮
୩୭,୪୧୭
୭,୭୪୯
୨୬,୪୯୩
୧୨,୭୯୧
୩୪,୩୩୭
୫,୩୧୨
୧୪,୪୭୦
୮,୯୬୦
୨୭,୨୪୯
୮,୧୪୮
୨୬,୮୨୨
୨୧,୦୩୩
୬୬,୧୪୬
୮,୦୧୧
୨୩,୩୮୫
୬,୧୩୩
୧୭,୪୮୧
୬,୭୭୪
୨୧,୧୭୮
୧୨,୮୩୧
୩୬,୮୪୩
୩,୮୬,୦୬୧
୧୧,୬୬,୨୩୫

NFSA+SFS
ମୋଟ୍ ପରିବାର
୨,୭୮,୧୦୧
୫,୧୯,୯୩୭
୩,୬୪,୨୫୬
୩,୨୬,୫୫୪
୪,୫୩,୦୦୨
୧,୧୨,୩୮୮
୫,୦୫,୭୪୯
୭୯,୧୩୯
୨,୯୧,୧୦୭
୧,୪୪,୩୭୯
୭,୭୩,୧୪୧
୨,୩୮,୦୫୩
୪,୧୨,୭୮୯
୧,୧୬,୦୯୭
୪,୦୫,୪୦୫
୧,୮୦,୯୬୨
୩,୧୯,୧୮୪
୪,୧୯,୪୪୭
୩,୯୯,୧୩୭
୩,୭୦,୮୭୪
୧,୫୬,୯୬୬
୬,୧୧,୮୮୫
୩,୧୮,୮୧୦
୨,୨୩,୮୭୯
୧,୭୨,୦୯୪
୩,୬୬,୫୩୯
୨,୫୪,୮୮୭
୨,୩୦,୯୦୧
୧,୫୪,୨୬୬
୪,୩୭,୯୨୧
୯୬,୩୭,୮୪୯

ମୋ

୩

ୋ.24-2-2021
ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାେୁ ଧାନ କ୍ରୟରେ ସଫଳୋ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-878
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରବରହୋ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- ୋେ ଜିଲ୍ଲାେ ରେଉଁ
ବଲେରେ ଅଦୟାବଧି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାେୁ ଧାନ କ୍ରୟରେ ରେରେ ଶୋଂଶ ସଫଳୋ ହାସଲ ରହାଇଛି ଓ ଧାନ
କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ଣ୍ବାେ ପାଇଁ େି ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େୋୋଇଛି?
ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉର୍ତ୍େ
ୋେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୋ.19.2.2021 େିଖ ସୁଦ୍ଧା 35266 ଜଣ ଚାଷୀ ସେୋେଙ୍କୁ ଖେିଫ ଧାନ ବିକ୍ରି
େେିଅଛନ୍ତି l ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲୁ େହିଛ ି l

ପଦବୀପୂରେ
UDAQ No.879

Date:24.02.2021

ଶ୍ରୀପ୍ରଶାନ୍ତବବବହରା : ସମବାୟମନ୍ତ୍ରୀଅନୁ ଗ୍ରହକରି କହିବବକି:ରାଜ୍ୟବରସମବାୟବିଭାଗଅଧୀନବରବକଉବଗଷ
ଁ ରବକବତଅଧ ିକାରୀଓକମଷଚାରୀପଦବୀରୁବକବତପଦବୀ
ଖାଲି ଅଛିଓତାହାପୂରଣପାଇକିଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରପଦବକ୍ଷପଗ୍ରହଣକରାର୍ଯାଇଛି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତରଣେନ୍ଦ୍ରପ୍ରତାପସ୍ଵାଇ ଁ
ମାନ୍ୟବରସମବାୟମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟବରସମବାୟବିଭାଗଅଧୀନବରବକଉବଗଷ
ଁ ରବକବତଅଧ ିକାରୀଓକମଷଚାରୀପଦବୀରୁବକବତପଦବୀ
ଖାଲି ଅଛିତାହାରଏକକିତାବିବରଣୀପାରି ଶଷ୍ଟ
ି “କ” ବରପ୍ରଦାନକରାଗଲା।
ଉକ୍ତପଦବୀପୂରଣପାଇନିଁ ୟମାନୁ ର୍ଯାୟୀଆବଶୟକପଦବକ୍ଷପଗ୍ରହଣକରାର୍ଯାଉଅଛି।

ପରି ଶଷ୍ଟ
ି “କ”
Sl No

Gr-A

Gr-B

Gr-C

Gr-D

Total

Total Sanctioned
strength
Men in Position

61

2082

514

714

3371

49

819

262

337

1467

Vacancy

12

1263

252

377

1904

ଯରଶ୍ନ କାର୍ଡର ସେିଯଶ୍ଷ ତଥ୍ୟ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୮୮୧: ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁ ମାର ଦିଶ୍ାରୀ : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେକି :- େଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ରେରେ ପେିବାେେୁ NFSA ଓ SFSA ମାଧ୍ୟମରେ Ration
Card ରୋଗାଇ ଦିଆୋଇଛି ଓ ଥିପାଇଁ ମାସିେ ରେରେ ପେିମାଣ ଚାଉଳ ବଲେମାନଙ୍କୁ ରୋଗାଇ ଦିଆୋଉଛି;
ୋହାେ େ ସବିରଶଷ େଥୟ ପ୍ରଦାନ େେିରବ େି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:େଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ (NFSA) ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାେ
୨ ଶହ ୩୫ ରଗାାି ପେିବାେେ ୧୩ ଲକ୍ଷ ୩୫ ହଜାେ ୭ ଶହ ୪୧ ଜଣ ରୋଗୟ ହିୋଧିୋେୀଙ୍କୁ ରେସନ ୋର୍ବ
ରୋଗାଇ ଦିଆୋଇଥିବା ରବରଳ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’ (SFSS) ରେ ୧୪ ହଜାେ ୧ ଶହ ୭୦
ରଗାାି ପେିବାେେ ୪୬ ହଜାେ ୪ ଶହ ୨୬ ଜଣ ରୋଗୟ ହିୋଧିୋେୀଙ୍କୁ ରେସନ ୋର୍ବ ପ୍ରଦାନ େୋୋଇଛି ।
ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ େ ବିହେ
ି ବୟବସ୍ଥା ଅନୁ ୋୟୀ

ହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଣ୍ଟନ

ନିମରନ୍ତ 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 ଦିଆୋଉଥିବା ରବରଳ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’
ରେ ୨ ହଜାେ ୩ ଶହ ୨୧ ଦଶମିେ ୩୦ (୨,୩୨୧.୩୦) କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ରୋଗାଇ ଦିଆୋଉଛି।

ଧ୍ରାନ କଳ ଲ୍ି ଜ
UDAQ No.885

Date: 24.02.2021

ଶ୍ରୀ ସୁୋଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ : ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି :- ଆଞ୍ଚଳିକ ୋଣିଜୟ
ସମୋୟ ସମିତ ି ଜି.ଯଦେଗର୍ର ନିଜସ୍ଵ ଏକ ଧ୍ରାନକଳ ଳିଜ ସୂତ୍ରଯର ଯଦୋ ସହିତ ଲ୍େୟ
ଲ୍େୟ ଟଙ୍କା େଯକୟା ପର୍ିଥିୋ କଥ୍ା ସତୟ ଅଯଟ କି ; ଦି ଏହା ସତୟ ଅଯଟ ଯକଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ
ଯକଯତ ମସିହାରୁ ଯକଯତ ମସିହା ପ ଡୟନ୍ତ ଲ୍ି ଜ ଦିଆ ିୋ ସହ ୨୦୨୦ ମସିହା ପ ଡୟନ୍ତ
ପ୍ରତିେଷଡ ଯକଯତ ଟଙ୍କା ମିଲ୍ର ପଇଠ କରିଛ ି ଓ RCMS Ltd. ଏହି ଟଙ୍କା ଯକଉଁ ଯକଉଁ
ଦିଗଯର ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ କରିଛ ି ଏେଂ େତ୍ତଡମାନ ଯକଯତ ଲ୍ାଭଯର ସଂସ୍ଥା ଚାଲ୍ି ଛ ି ଏହାର ଏକ େିେରଣୀ
ସହିତ ମିଲ୍ର କରିଥିୋ Agreementର ସେିଯଶ୍ଷ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଯେ କି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନୟେର ସମୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଉତ୍ତର:- ଯଦେଗର୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ୋଣିଜୟ ସମୋୟ ସମିତ ି ଲ୍ି ଃ ,ଯଦେଗର୍ଯର ନିଜସ୍ଵ ଏକ ଧ୍ରାନ
କଳ ଅଛି। ଏହାକୁ ଶ୍କ୍ତି ନଗର , େରଗର୍ର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁ ମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ
Hitech

Fund

Industries

କୁ

ଗତ ତା.୦୧.୦୯.୨୦୦୯

ରୁ ତା.

୩୧.୦୮.୨୦୨୧ ପ ଡୟନ୍ତ (୧୨ େଷଡ) ପାଇଁ ଲ୍ି ଜ ସୂତ୍ରଯର ଦିଆ ାଇଅଛି । ୨୦୨୦
ର୍ିଯସମବର ପ ଡୟନ୍ତ ପଇଠ କରିଥିୋ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଟ.୨୧,୭୫,୭୮୦/- ଥିୋଯେଯଳ
ଯମାଟ େଯକୟା ପରିମାଣ ଟ.୨୮,୩୭,୮୫୬/- ଅଛି । ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପଇଠ କରା ାଇଥିୋ
ଟ.୨୧,୭୫,୭୮୦/- କମଡଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଦରମା , ଗ୍ରାଚୁଟି ଓ ରେଣା ଯେେଣ ପାଇଁ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ

କରା ାଇଅଛି

।

୨୦୧୨-୧୩

ଅର୍ିଟ

ରିଯପାଟଡ

ଅନୁ ାୟୀ

RCMS

ଟ.୧୫,୯୫,୦୫୯.୪୬ ଙ୍କା ଲ୍ାଭ କରିଅଛି। ଲ୍ି ଜ ଧ୍ରାରୀଠାରୁ େଯକୟା ଅଥ୍ଡ ଆଦାୟ ପାଇଁ
ସମିତ ି ପଦଯେପ ଯନଉଅଛି । ଉକ୍ତ ଧ୍ରାନ କଳ ପାଇଁ ସମିତ ି ସହିତ ମିଲ୍ର କରିଥିୋ
Agreement ର ଏକ ନକଲ୍ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ଯର ସଂଲ୍ଗ୍ନ କରାଗଲ୍ା ।

୨୪.୦୨.୨୦୨୧
ଅସାଧ୍ରୁ କମଡଚାରୀମାନଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧଯର କା ଡୟାନୁ ଷ୍ଠାନ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ୮୮୬ : ଶ୍ରୀ ଧ୍ରୃ େ ଚରଣ ସାହୁ : ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ
କରି କହିଯେକି :- ୋଜୟରେ ରେରେ ହିୋଧିୋେୀ ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନାରେ

ବଂ ରେରେ

ହିୋଧିୋେୀ ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନାରେ ଖାଉାି ୋର୍ବ ପାଇଛନ୍ତି; ଆଉ ରେରେ ରୋଗୟ ହିୋଧିୋେୀ ହି
ଖାଉାି ୋର୍ବ ପାଇବାେୁ ବଞ୍ଚିେ ଅଛନ୍ତି; ରେଉଁ ଅରୋଗୟ ହିୋଧିୋେୀ ହି ୋର୍ବ ହାରେଇ ରନଇଛନ୍ତି ରସମାନଙ୍କ
ବିେୁଦ୍ଧରେ ବଂ ରେଉଁ ଅସାଧୁ େମବଚାେୀଙ୍କ ସହରୋଗରେ ରସମାରନ ହି ୋର୍ବ ରନଇଛନ୍ତି ରସମାନଙ୍କ ବିେୁଦ୍ଧରେ
ସେୋେ େଣ ୋେବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େେୁଛନ୍ତି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ରଯଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ଖ୍ାଦୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:ଜାେୀୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ ଅନୁ ସାରେ ୋଜୟରେ ବର୍ତ୍ବମାନ ସୁଦ୍ଧା ୯୨ ଲକ୍ଷ ୫୧ ହଜାେ
୭ ଶହ ୮୮ ରଗାାି ପେିବାେେ ୩ ରୋାି ୨୩ ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାେ ୪ ଶହ ୧୦ ଜଣ ରୋଗୟ ହିୋଧିୋେୀଙ୍କୁ
ରେସନ ୋର୍ବ ପ୍ରଦାନ େୋୋଇଥିବା ରବରଳ ‘ୋଜୟ ଖାଦୟ ସୁେକ୍ଷା ରୋଜନା’ ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୮୬ ହଜାେ ୬୧
ରଗାାି ପେିବାେେ ୧୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାେ ୨ ଶହ ୩୫ ରୋଗୟ ହିୋଧିୋେୀଙ୍କୁ ରେସନ ୋର୍ବ ପ୍ରଦାନ
େୋୋଇଛି ।
ହି ରୋଜନାେୁ ବାଦ୍ ପର୍ିଥିବା ରୋଗୟ ହିୋଧିୋେୀମାରନ ବଲେ, ରପୌେପାଳିୋ ଓ ମହାନଗେ ନିଗମ
ସ୍ତେରେ ରଖାଲାୋଇଥିବା ରେସନ ୋର୍ବ ପେିଚାଳନା ରେନ୍ଦ୍ର (RCMS Centre) ମାନଙ୍କରେ ଆରବଦନ

େରଲ, ଉପେୁକ୍ତ େଦନ୍ତ ଆଧାେରେ ରୋଗୟ ବିରବଚିେ ଆରବଦନୋେୀଙ୍କୁ ରେସନ ୋର୍ବ ପ୍ରଦାନ େୋେିବାେ
ବୟବସ୍ଥା େୋୋଇଅଛି ଓ ହା େ ନିେନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
ରେୌଣସି ଅରୋଗୟ ହିୋଧିୋେୀ େଦି ୋସନ ୋର୍ବ ହାରେଇ ରନଇ ୋସନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଓ
ଥିରେ ରେୌଣସି ଅସାଧୁ େମବଚାେୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି େହିଛ,ି

ହି ପ୍ରସେ ସେୋେଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିେୁ ଆସିବା ମାରତ୍ର ଆଇନ

ଅନୁ ସାରେ େୁ େନ୍ତ ୋେବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ େୋୋଉଛି।

ୋ.24-2-2021
ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ପ୍ରାପୟ ପ୍ରଦାନ
ଅଣୋେୋ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-888
ଶ୍ରୀ ଭାଗିେଥି ରସଠୀ, ବିଧାୟେ
ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େେି େହିରବ େି:- ରେନ୍ଦୁ ଝେ ଜିଲ୍ଲା
ଆନନ୍ଦପୁେ ସବର୍ିଭିଜନେ ହାାର୍ିହୀ ବଲେରେ ପ୍ରଧାନେଃ ଧାନ ଚାଷୀ ଥିବାେୁ ରସଠାରେ ସେୋେଙ୍କ ଧାନ
କ୍ରୟ ରୋାା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା େେିରବ େି; ଚାଷୀମାରନ ରେଉଁ ଧାନ ମିଲରେ ଧାନ ପୁୋଇ ରଦଉଛନ୍ତି,
ମିଲେ ୋହାେ ଉଚିତ୍ ପ୍ରାପୟ ରଦଉ ନାହାନ୍ତି ; ସେୋେ

ଦିଗରେ ଦୃ ଷ୍ଟି ରଦରବ େି?

ଶ୍ରୀ େରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋପ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଦୟ ରୋଗାଣ ଓ ଖାଉାି େଲୟାଣ
ଉତ୍ତର
ଚଳିେ ବଷବ ରେନ୍ଦୁ ଝେ ଜିଲ୍ଲା ହାାର୍ିହୀ ବଲେରେ 5684 ଜଣ ଚାଷୀ 2,97,484 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ
ୋ. 18.2.2021 େିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେୋେଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ େେିଅଛନ୍ତି l ଧାନ ବିକ୍ରୟ ବାବଦ ମୂଲୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବୟାଙ୍କ
ଖାୋେୁ ସିଧାସଳଖ ଅନଲାଇନରେ ରପ୍ରେଣ େୋୋଉଛି l ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତେେୁ ରସାସାଇାି ମାନଙ୍କୁ 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.
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Plotted Development Scheme
Sl.
No.

1

Name of the Project

Indira Gandhi CoHousing Project

Name of the place of
Project
Mouza- Lingipur,
Tahasil–Bhubaneswar,
Dist-Khordha

2

Dhauli Nagar Plotted
Scheme

MouzaBadaRaghunathpur,
Tahasil–Jatni,
Dist-Khordha

3

KalingaVihar Plotted
Scheme

Mouza- Sipasarubali,
Tahasil–Bramhagiri,
Dist-Puri

Category

Nos.

HIG
100
MIG
122
LIG
193
EWS
181
Total :
596
Executive 47
Deluxe
54
Classic
154
Regular
129
SCR
15
Total :
399
VIP
180
HIG
210
MIG
489
LIG
193
EWS
150
SCR
26
Total:
1248

Housing Scheme

1

Dhauli Heights Multi
Storied Housing
Project

MouzaBadaRaghunathpur
Tahasil-Jatni
Dist-Khordha

*****

Flats

56

