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ଗୁରୁବାର, ଜୁ ଲାଇ ୧୧, ୨୦୧୯

ଗଁା ବିବାଦ ଗଁାରେ ସମାଧାନ ହେଉ : ସବୁ ାରାଓ

ପୁରୀ,୧୦ା୭(ଆ.ପ୍ର): ଗଁା ବିବାଦ କ�ୋର୍ଟ କଚେରିକୁ
ନିଅ ନାହିଁ। ଗଁା ଭିତରେ ଆପ�ୋସ ସମାଧାନ କର।
ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଁାରେ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ବୁ ଝାମଣାକୁ
ଅତୁ ଟ ରଖିବ। ବୁ ଧବାର ବ୍ରହ୍ମଗିର ି ବ୍ଲକର ବ୍ରାହ୍ମଣ ିଆରେ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ବ�ୋଧନ ଦେଇ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ
ଦେଇଛନ୍ ତି ଜାତୀୟ ଯୁବ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା
ଲ�ୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରଷ୍ ଟି ଡଃ ଏସ.ଏନ ସୁବାରାଓ।
ସାମୁଦ୍ ରିକ ବାତ୍ୟା ‘ଫଣ ି’ରେ ସବୁ ଜିମା ନଷ୍ଟ
ହ�ୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଗ�ୋଟିଏ ଲେଖାଏ
ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍।ତି

n ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଗ�ୋଟିଏ

ଲେଖାଏ ଁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ

n ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ

ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛ ି

ସେ କହ ିଲେ ଗଁାରେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବ
ବଜାୟ ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଗ�ୋଟିଏ ଦିନ ମହ ିଳା ଓ
ପୁରୁଷ ଗଁାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତୁ। ଚାରାର�ୋପଣକୁ
ସଂକଳ୍ପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ଦୂ ର
ହ�ୋଇପାରିବ। ଗଁା ବିବାଦ ଗଁାରେ ସମାଧାନ କରି
ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ
ସମାଜସେବୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହ ିଛି। ଗଁାର ବିକାଶ
ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ। ପ୍ରାକୃ ତ ିକ ପରିବେଶର
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ‘ଫଣ ି’ ଏକ ଆହ୍ବାନ ବ�ୋଲି ଶ୍ରୀ ସୁବାରାଓ
ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜସେବୀ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଲତା ଜେନା

ବ୍ରାହ୍ମଣ ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ସଭାରେ ସୁବାରାଓ ଉଦ୍ବ�ୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି
ସ୍ବାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଯୁବ ପ୍ରକଳ୍ପ
ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ ସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା
କରିଥିଲେ। ଆଇନଜୀବୀ ଦିଗମ୍ବର ବେହେରା,
ସମାଜସେବୀ ପବିତ୍ର ମ�ୋହନ ଦଳାଇ, ପବିତ୍ର ମ�ୋହନ
ମହାରଣା, ନବକିଶ�ୋର ଜେନା, ସମୀର ପଟ୍ଟନାୟକ
ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁ ମାର ପ୍ରଧାନ
ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ତ
ଥି ଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ବବିତା ସ୍ବାଇଁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଡଃ ସୁବାରାଓଙ୍କୁ
ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଛ�ୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଏହ ି ଅବସରରେ
‘ଫଣ ି’ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମଶାରି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ିଆ ମହ ିଳା ମଞ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ
ସାଧାରଣସଭା ଅନୁ ଷ୍ତଠି ହ�ୋଇଥିଲା। ବିଶ ିଷ୍ଟ ସମାଜେ
ସବୀ ଡ.ସୁବାରାଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରି
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ

ୁ ଗ୍ରାମରେ
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାସବିଦ୍ୟାଧରପୁର ପକ୍ଷୀମଣ୍ଡା
ଡ. ସୁବାରାଓ ପହଞ୍ଚି ବାତ୍ୟା ପୀଡତ଼ି ଙ୍କୁ ସ�ୋଲାର ବତି
ସମେତ ପରିମଳ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସେଡ୍
ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ହ�ୋଇଥିଲା। ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ
ମହ ିଳାଙ୍କ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଡ. ସୁବାରାଓ
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କହ ିଥିଲେ। ପୁରୀ ହରିହର ବିହାରସ୍ତ
ଥି
ପ୍ରିମ ିୟର ଇନ୍ଷ୍ ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଯାଇ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେ ଆଲ�ୋଚନା କରିଥିଲେ।
କାଦୁ ଆ ଗ�ୋପବନ୍ଧୁ ସେବାଶ୍ରମରେ ଜାତିରପ ିତା
ମହାତ୍ମାଗାନ୍ ଧି ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣ ି ପଣ୍ଡିତ ଗ�ୋପବନ୍ଧୁ
ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତରେ
୍ତି
ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ସତ୍ୟବାଦୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସମବେତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ
ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସମୟାନୁ ବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଭଲ ମଣ ିଷ ହେବାକୁ
ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

କାଳଆି ଯ�ୋଜନାରେ ସବୁ
ଯ�ୋଗ୍ୟ କୃଷକ ପାଇବେ
ସହାୟତା :କୃଷମି ନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁ ବନେଶ୍ୱର, ୧ ୦ ା୭(ସ.ପ୍ର):
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯ�ୋଗ୍ୟ କୃ ଷକ
କାଳିଆ ଯ�ୋଜନାରେ ସହାୟତା
ପାଇବେ। ଏ ହା କହ ିଛନ୍ତି
କୃ ଷମ
ି ନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁ ଣକୁ ମାର ସାହୁ ।
ସେ କହ ିଛନ୍ତି, ମୁଖ ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିବା
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି ମୁତ ାବକ କାଳିଆ
ଯ�ୋଜନାରେ ଯ�ୋଗ୍ୟ କୃ ଷକଙ୍କୁ
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୧ଲକ୍ଷ କୃ ଷ କ
ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଲେଣ ି।
ଆଉ ୨୪ ଲକ୍ଷ କୃ ଷ କଙ୍କୁ
ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହ ି ଯ�ୋଜନାରେ
ସାମିଲ କରାଯବି ।
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ
ସୂଚ ନା ଦେଇ ସେ କହ ଛ
ି ନ୍ତି
ଚଳିତ ଧାନସଂଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ୧୦ଲକ୍ଷ
ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ
କରାଯାଇଛ ।ି
୫୫ଲକ୍ଷ
ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ
ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଧ ାର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇଥିବା
ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୫ ଲକ୍ଷ
ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ
କରାଯାଇଛି।

ସିଫାରେ ଜାତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଦିବସ ପାଳିତ

ନୀଳବିପ୍ଳବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ

ପ ିପ ିଲି,୧୦ା୭(ନି.ପ୍ର): ଭାରତୀୟ କୃ ଷ ି ଗବେଷଣା
ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ�ୌଶଲ୍ୟାଗଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ମଧୁରଜଳ ଜୀବ ପାଳନ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା(ସିଫା)
ରେ ୧୯ତମ ଜାତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଦିବସ ବୁ ଧବାର
ପାଳିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ମତ୍ସ୍ୟ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ଡ.
କେ.ଏଚ୍. ଆଲିକୁନ ି ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ହୀରାଲାଲ
ଚ�ୌଧୁରୀଙ୍କ ୧୯୫୭ର ଆବିଷ୍କାର ‘ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ
ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଣାଳୀ’କୁ ମନେ ପକାଇବା ଓ
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ
ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହ ି ଦିବସ
ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ଆୟ�ୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର
ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ, ପଶୁ ଓ ଦୁ ଗ୍ଧ ପାଳନ
ବିଭାଗ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯ�ୋଗଦେଇ
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଜଳରାଶିରେ
କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି
ଆଣ ିବା ପାଇଁ ବ�ୈଜ୍ଞାନକି ଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବର୍ଦତ
୍ଧି
ଦେଶରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦାନ ହାର ବୃ ଦ୍ ଧି ଓ
ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସିଫାର ଗବେଷଣା ଓ
ପ୍ରୟାସକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଘ�ୋଷିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯ�ୋଜନାର

ଫାଇଦା ଚାଷୀମାନେ ନେବା
ସହ ନୀଳ ବିପ୍ଳବକୁ ଅଧିକ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ
ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର ବ�ୋଲି
ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ସିଫାର ନିର୍ଦେଶକି ା ଡ.ବିନ୍ଦୁ
ଆର୍ ପ ିଲାଇ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ
ଦେଇ ବିଗତ ତିନ ି ଦଶନ୍ ଧି ଧରି
ସିଫା’ର ସଫଳତମ ଗବେଷଣା
ଉପରେ
ଆଲ�ୋକପାତ
କରିଥିଲେ। ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର
ଜୟନ୍ତୀର�ୋହୀ, ଭାକୁ ର ଓ
କରୁ ଛନ୍ତି
ଗ�ୋଲ୍ଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼,ି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ
ପ୍ଲାଷ୍କ୍
ଟି  ହାଚେରୀ, ମତ୍ସ୍ୟ ଜୀବନଚକ୍ରର
ବିଭନ୍ନି ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃ ତ ପ�ୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ, ର�ୋଗ
ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଔଷଧ ଓ ପ�ୋଖତାମାଛ ପ୍ରଜନନ
ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃ ତ ଖାଦ୍ୟ ‘ସିଫା ବ୍ରୁ ଡ୍’ ଏବଂ ଆନ୍ୟାନ୍ୟ

ଉନ୍ନତ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ
ଆଲ�ୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ
ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁ ଳପତି ପ୍ରଫେସର
ହରିବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଓ ଫାଲ୍କନ୍ଏକ୍ସପ�ୋର୍ଟ ଲିଃ ସଂସ୍ଥାର
ନିର୍ଦେଶକି ା ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାନ୍ତି ଯ�ୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ
ରଖିଥିଲେ। ଏହ ି ଅବସରରେ ‘ସ ିଫା’ ପକ୍ଷରୁ
ପ୍ରକାଶ ିତ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ ଧିତ ପୁସ୍ତକକୁ
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହ ଦେଶର
୧୩ଜଣ ସଫଳ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ।
ସିଫାର ପ୍ରଧାନ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ଡ. ଜି.ଏସ୍ ସାହା
ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହ ି ଅବସରରେ
ସେଠାରେ ଆୟ�ୋଜିତ କୃ ଷ ି ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ
ବ�ୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲ�ୋଚନାଚକ୍ର
ଅନୁ ଷ୍ତଠି ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ୀଶା
ସମେତ ଦେଶର ବିଭନ୍ନ
ି ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁ ଅଗ୍ରଣୀ
ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ରାଜ୍ୟର ୧୦ କୃ ଷ ିପାଣ ିପାଗ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ�ୋଇଛିଆପଦକାଳୀନ ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରାକୃତକି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷାକରା ଯାଇପାରବି ଫସଲ : ମନ୍ତ୍ରୀ

ବ�ୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁ ଣ କୁ ମାର ସାହୁ ଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀବୃ ନ୍ଦ
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୦ା୭(ସ.ପ୍ର): କୃ ଷ ି ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃ ତକି
ବିପର୍ଯ୍ୟୟଜନିତ ପରିସ୍ତ
ଥି ରି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହ ିଛି।
ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁ ଡ଼,ି ବିଳମ୍ବିତ ମ�ୌସୁମ ି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ
ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାରୁ ଫସଲ ରକ୍ଷା ନେଇ ବିଭାଗ ଆପଦକାଳୀନ
ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ।ି କୃ ଷ ି ନିର୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା କୃ ଷ ି ଓ
ବ�ୈଷୟ ିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ହାଇଦରାବାଦସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ଶୁଷ୍କାଞ୍ଚଳ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସହଯ�ୋଗରେ ରାଜ୍ୟର
୧୦ଟି କୃ ଷ ି ପାଣ ିପାଗ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହ ି ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାକୃ ତକି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦାଉରୁ
ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ବ�ୋଲି କୃ ଷ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର
ଅରୁ ଣ କୁ ମାର ସାହୁ କହ ିଛନ୍ତି।

ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ର�ୋଗପ�ୋକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ
ଇ-ପେଷ୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହ ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଫସଲ ବୀମା ଯ�ୋଜନାରେ ଧାନ, ହରଡ଼, ମକା,
ଚିନାବାଦାମ, କପା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଅଦା ଓ ହଳଦୀକୁ ବୀମାଭୁ କ୍ତ
କରାଯାଇଛି।
ସଂପ୍ରତି ଫଣ ିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ୧୪ଟି ଜିଲାରେ କୃ ଷ ି
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ
ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୩,୫୦୦ଟଙ୍କା ଓ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି
ପାଇଁ ୬,୮୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
୨୦ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବିଜଆ
ି ରଇଆଇ କ୍ଷେତ୍ର
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ୫ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆଖୁ କ୍ଷେତ୍ର

ପାଣ ିପାଗକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛିବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି
ବୁ ଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶୁଷ୍କାଞ୍ଚଳ ଗବେଷଣା
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ କୃ ଷ ି ବିଭାଗର ମିଳତ
ି ଆନୁ କୂ ଲ୍ୟରେ
ଆୟ�ୋଜିତ କୃ ଷ ି ଆପଦକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ�ୈଠକ ‘ଖରିଫ୨୦୧୯’ରେ ଯ�ୋଗଦେଇ ସେ କହ ିଛନ୍,ତି ଗତବର୍ଷ
ରାଜ୍ୟରେ ମରୁ ଡ଼ି, ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ତିତଲ
ି ,ି ଅସମୟରେ
ବର୍ଷା ଏବଂ ର�ୋଗପ�ୋକ ଯ�ୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷ ୩୯
ହଜାର ହେକ୍ଟର ଫସଲହାନି ହ�ୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଦୁ ଇ
ତୃ ତୀୟାଂଶ ଜମି ବୃ ଷ୍ପଟି ାତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ଥିବାରୁ କୃ ଷ ି
ଅଭିବୃଦ୍ ଧିରେ ପାଣ ିପାଗର ଭୂ ମିକା ଗୁରୁତ୍ବପର୍
ୂ ଣ୍ଣ। ପାଣ ିପାଗକୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି କୃ ଷ ି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ କୃ ଷ ି ସାମଗ୍ରୀ
ମହଜୁ ଦ ରଖାଯାଉଛିା ରାଜ୍ୟରେ ‘ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି’
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମରେ ୨୦ ହଜାର
କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଛ�ୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ କିସମର ଧାନ ବିହନ ସହ ିତ
ଆବଶ୍ୟକ ଅଣଧାନ ବିହନର ୫ ଭାଗ ଯଥା ମୁଗ, ବିର,ି
ସ�ୋରିଷ ଓ ରାଶି ବିହନ ଆଦି ମହଜୁ ଦ ରଖିବା ନେଇ

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୁ ଣ୍ଡିରୁ ଆୟ
୧୦ା୦୭ା୨୦୧୯

୧,୦୦,୫୨୫ ଟଙ୍କା

ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯ ିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ଅଞ୍ଚଳରେ ୫ ହଜାର ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଓ ୧୦ ହଜାର ସ୍ପ୍ରେୟର
୫୦ ଭାଗ ରିଆତିରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯ ିବ। ଉଦ୍ୟାନ
କୃ ଷରେ
ି ନଡ଼ିଆ, ପାନ, ଫଳ ଓ ଛତୁ ଚାଷର ପୁନରୁ ଦ୍ଧାର
ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁ
କହ ିଛନ୍।ତି
ବ�ୈଠକରେ କୃ ଷ ି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡ.
ସ�ୌରଭ ଗର୍ଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶୁଷ୍କାଞ୍ଚଳ ଗବେଷଣା
ଅନୁ ଷ୍ଠାନ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିର୍ଦେଶକ ଡ. ଜି. ରବୀନ୍ଦ୍ରଚାରୀ
ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ମ�ୌସୁମ ି ବର୍ଷା, ବିଭନ୍ନି କୃ ଷ ି ସାମଗ୍ରୀର
ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆପଦକାଳୀନ ଯ�ୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିଭନ୍ନି
ବ�ୈଷୟକି ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋଚନା କରିଥିେ
ୁ ୁ ମାର
ଲ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୃ ଷ ି ନିର୍ଦେଶକ ଡ. ଏମ୍. ମୁଥକ
ୁ ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ�ୈଠକର ଆଭିମଖ
କରିଥିେଲ।

