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ଓଡ଼ଶିାର ଆଦବିାସୀ ଅ�ଳେର ପ�ିଶସ� କ ଜମି ଏବଂ ଖାଦ� ୁ ୁ

ଉଭୟ େର ପନଃ�ଚଳନ କରିବା ନମିେ� ଏକ �ତ� କାଯ���ମ, ୁ

େହଉଛ ିଓଡ଼ଶିା ମିେଲଟ� ମିଶନ ।  ଏହା େହଉଛ ିକୃଷ ିବଭିାଗ, ଓଡ଼ଶିା 

ସରକାର�ର ଏକ ନଆିରା କାଯ��ମ ଯାହା ପ�ିଶସ�ର ବହଳ ୁ ୁ

ଉ�ାଦନ, �ାନୀୟ ବ�ବହାର, ସବ�ନମି� ସହାୟକ ମଲ�େର ୂ

ପ�ିଶସ� �ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ�ନ ବ�ବ�ା ମା�ମେର ବ�ନ ୁ

ତଥା ରାଜ� େପାଷଣ କାଯ��ମ େର ଅ�ଭ�� କରାଇବା ଆଦ ିଲ� ୁ

େନଇ ୨୦୧୭-୧୮ ଆଥକ�  ବଷ� ଠାର କାଯ��ରତ ।ୁ

ପ�ିଶସ�ର ଘେରାଇ ଉପେଯାଗକ େବ� ଲାଇ� ଠାର ୨୫ �ତଶିତ ବୃ� ିକରିବା ।ୁ ୁ ୁ

ସହରା�ଳ ଏବଂ �ାମା�ଳେର ପ�ଶିସ� ଖାଦ�ର ଅଭ�ାସ େର ସଂ�ାର ତଥା ପରିବ��ନ ଆଣିବା ।ୁ

େଦଶୀ ବହିନକ ସଂର�ଣ ଏବଂ ପନଃ �ଚଳନ େର ଆଣିବା ପାଇଁ  େଗା�ୀ ଭି�ିକ ବହିନ ବ�ବ�ା ର ୁ ୁ

�ଚାଳନ ।

ପ�ିଶସ�ର ଅମଳ ପରବ��ୀ ଏବଂ �ାଥମିକ �କୟିାକରଣ ଉେଦ�ାଗଗଡ଼କି େ�ା�ାହତି କରିବା ।ୁ ୁ ୁ

ପ�ିଶସ�ର ଫସଲ �ଣାଳୀକ ଉ�ତ କରିବା ସହ ଉ�ାଦନ ବୃ� ିକରିବା ।ୁ ୁ

ଓଡ଼ଶିାର ସହରା�ଳ ଓ �ାମା�ଳ େର ପ�ଶିସ� ମଲ�ବ�ତ�  କର�ବା ଉେଦ�ାଗ ଗଡ଼କି େ�ା�ାହତି ୁ ୁ ୁ ୁୂ

କରିବା ।

ସାଧାରଣ ବ�ନ ବ�ବ�ା, ସମନ�ତି ଶଶି ବକିାଶ େଯାଜନା, ମ�ା� େଭାଜନ ଏବଂ ଜନ କଲ�ାଣ ୁ

ଛା�ାବାସ ତଥା ଅନ�ନ� ପରିପରକ ପ� ିସାଧନ କାଯ��ମ ଗଡକିେର  ପ�ଶିସ� କ ଅ�ଭ�� କରିବା ।ୁ ୁ ୁ ୁ ୁୂ

ପ�ିଶସ� ବଜାର ସୃ�ି କରିବା ସହ ପ�ଶିସ� ଆଧାରିତ ଉ�ାଦ ଗଡକିର ର�ାନ ିକ େ�ା�ାହନ କରିବା ।ୁ ୁ ୁ ୁ୮
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Ÿ KMS 2019 େର ଓଡ଼ଶିା ସରକାର, ୧୪ ଟ ିଜ�ିାର ୨୧୦୦୦ ଚାଷୀ� ଠାର ଆଦବିାସୀ ଉ�ୟନ ୁ

ସହାୟକ ନଗିମ (TDCCOL) ସହାୟତାେର ୯୪୭୪୫ କଇ�ାଲ ମା�ିଆ କଇ�ାଲ �ତ ି ଟ ୁ ୁ

୩୧୫୦�ା େର �ୟ କରଛି�ି

Ÿ ରାଜ� ପ�ିକର କାଯ���ମ ଅଧୀନେର ୭ଟ ିଜ�ିାର ୧୬୦୧୨୦୬ େରସନ କାଡ� ହତିା�କାରୀ� ଏକ ୁ ୁ

ମାସ ପାଇଁ ୧ କେିଲା�ାମ ମା�ିଆ KMS ୨୦୧୮-୧୯ େର �ୟ େହାଇ�ବା ମା�ିଆର ବ�ନ ୁ

କରାଯାଇ�ଲା । ଚଳତି ବଷ� ରାସନ କାଡ�େର ୨ କେିଲା�ାମ ମା�ିଆ ନେଭମ�ର ମାସେର ୧୪ଟ ି

ଜ�ିାେର ବ�ନ କରାଯିବ ।

Ÿ ପ�ିଶସ� ��ିୟାକରଣ ଯ� SHG/ CBO/ FPO କ େଯାଗାଇ ଦଆିଯିବ । ଏ� ନମିେ� ମିଶନ ୁ ୁ

ଶ�ି ବଭିାଗ ର ସମଥ�ନ ସହତି ଚୟନ ��ିୟା ଆର� େହାଇଛ ି। 

Ÿ େଦଶୀ ମା�ିଆ କସିମର ସହଭାଗିତା ମଳକ କସିମ ଚୟନ (PVT) କାଯ���ମର ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ୂ

ପେର ୪ଟ ିେଦଶୀ ମା�ିଆ ଯଥା ବାଟ ିମା�ିଆ, କାଳଆି ମା�ିଆ, ଭାରତୀ ମା�ିଆ ଏବଂ ମାମି ମା�ିଆ 

କସିମକ ବେିଶାଧନ କର ିଜାତୀୟ �ାରେର କସିମ ଉେନ�ାଚନ କରବିା ଉେ�ଶ�େର କାଯ�� ଚାଲିଛ ି ।ୁ

Ÿ ୭୩ ଟ ି କ�ମ ହାୟର�ି େସ�ର (ଭଡା ସ�େର ମିଳ�ବା କୃଷ ିଯ�ପାତ ିେକ�) �ତ�ିା କରାଯାଇଛ ି।ୂ ୁ

Ÿ ୭୫ ଟ ିେଗା�ୀ ପରଚିାଳତି  ବହିନ େକ� �ତ�ିତି େହାଇଛ ି।

Ÿ ବ�ବସାୟ ଧାରାେର ପ�ିଶସ�ର ବହଳ �ସାର ପାଇଁ ୬୩ ଟ ିକୃଷକ ଉ�ାଦକ ସଂଗଠନ (FPO)ର ୁ ୁ

କ�ାନୀ ପ�ୀକରଣ ଅ�ନୟିମ ଅନଯାୟୀ ପ�ୀକୃତ େହାଇଛ ି।ୁ

Ÿ ମିଶନ ଶ�ି, OPELIP, OLM, DMF ସହବ�ନେର ଆଗାମୀ �େଯାଜତି କାଯ��ମର ସଫଳ 

ରପାୟନ ନମିି� ବଝାବଣା ଚ�ି ପ� (MoU) �ା�ରତି େହାଇଛ ି।ୂ ୁ ୁ

Ÿ ପ�ିଶସ� ଗଡକିର ��ିୟାକରଣ ଏବଂ ମଲ� ବୃ� ିଉପେର େବଷୖୟିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ICAR- IIMR, ୁ ୁ ୂ

ହାଇ�ାବାଦ ସହତି ଏକ ରାଜନିାମା ଚ�ିପ� (MoA) �ା�ରତି େହାଇଛ ି। ୁ

Ÿ ପ�ିକର ଦଗି ଉପେର ଆଧାର କର ିବଭିି� ପ�ିଶସ�ର ବ��ନ ବକିାଶ ପାଇଁ CSIR-CFTRI, ୁ ୁ

Maysore ସହତି େବଷୖୟିକ ସହେଯାଗ ଉେ�ଶ�େର ଏକ ବଝାବଣା ଚ�ିପ� (MoU) �ା�ରତି ୁ ୁ

େହାଇଛ ି।

Ÿ ତଥ� ��ତା ଫଳକ (ଡ�ାସେବାଡ�) ସହତି ବକିସତି େୱବସାଇ� େହଉଛ-ି   
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କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ବଭିାଗ, ଓଡ଼ଶିା
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ଜ�ିାର ସଂଖ�ା 

ବ�କର ସଂଖ�ା 

ଉ�ତ ଚାଷ �ଣାଳୀ ଅନସାେର ୁ

ଚାଷ ଜମି (େହକ�ର)

ଉ�ତ ଚାଷ �ଣାଳୀ 

ଆପାଣାଇ�ବା ଚାଷୀ ସଂଖ�ା 

ମା�ିଆ �ୟ (କଇ�ାଲ)ୁ

ସହଭାଗିତା ମଳକ ମା�ିଆ ୂ

କସିମ ଚୟନ (PVT) ସଂଖ�ା 
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ଅ�କ ବବିରଣୀ ପାଇଁ �ାନୀୟ କୃଷ ିଅ�କାରୀ� ସହ େଯାଗାେଯାଗ କର�ୁ । 
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Ÿ ସଂ�ତ ିଓଡଶିାର ୧୯ ଟ ିଜ�ିାର ୧୪୩ ଟ ିବ�କେର ଓଡଶିା ମିେଲଟ� ମିଶନ କାଯ��କାରୀ େହଉଛ ି। 

Ÿ ୨୦୨୧-୨୨ ଖରିଫ ପଯ��� ୧୫ ଟ ିଜ�ିାର ୮୪ ଟ ିବ�କ େର ୧୧୫୮୮୭ ଚାଷୀ ୫୪୫୦୫ େହକ�ର ପରିମିତ 

ଜମିେର ଉ�ତ ଚାଷ �ଣାଳୀ ଅବଲମ�ନ କରି ସରକାରୀ େ�ା�ାହନ ପାଇଛ� ି। 

Ÿ ବଗିତ ଖରିଫ ବଜାର ଋତେର ୩,୨୩,୦୧୯ କଇ�ାଲ ଉ� ମାନର ମା�ିଆ ଚାଷୀ ମାନ� ଠାର ସବ�ନମି� ସହାୟକ ୁ ୁ ୁ

ମଲ� ୩,୩୭୭ ଟ�ା କଇ�ାଲ ପିଛା ଦରେର �ୟ କରାଯାଇଛ ି।ୁୂ

Ÿ ସାଧାରଣ ବ�ନ ବ�ବ�ା ଅଧୀନେର ୧୪ ଟ ିଜ�ିା େର ୫୦୬୦୪୬୦ େରସନ କାଡ� ହତିା�କାରୀ� ୯୨୨୧୯ ୁ

କଇ�ା� ମା�ିଆ ବ�ନ କରାଯାଇଛ ି।ୁ

Ÿ ଓଡ଼ଶିା ସରକାର କଇ�ାଲ �ତ ି୩୫୭୮ ଟ�ା ଦରେର ଚଳତି ଖରିଫ ବଜାର ବଷ� ୨୦୨୨-୨୩ େର  ଚାଷୀ� ୁ

ଠାର ୬ ଲ� ��ିାଲ ମା�ିଆ �ୟ କରିବା ନମିେ� ଲ�� ଧାଯ�� କରିଛ� ି।ୁ

Ÿ ଏହ ିେଯାଜନାେର ଉ�ତ ଚାଷ �ଣାଳୀ ଅବଲମ�ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ମାନ� ୩ ବଷ� ପଯ��� ଆଥକ�  େ�ା�ାହନ ୁ

ର ବ�ବ�ା କରାଯାଇ ଅଛ ି।

Ÿ ଚାଷୀ ମାନ�ର ଦ�ତା ବୃ� ିନମିେ� ବ�ାପକ ତାଲି� କାଯ���ମ �ହଣ କରାଯାଉଅଛ ି।

Ÿ ଚାଷୀ ମାନ� ଗଣା�କ ବହିନ େଯାଗାଇବା ପାଇଁ  େଗା�ୀ ପରିଚାଳତି ବହିନ େକ� �ତ�ିା କରାଯାଉଅଛ ି।ୁ ୁ

Ÿ କୃଷକମାନ� କ� ଖ��େର ଚାଷ-ଉପକରଣ େଯାଗାଇବା ପାଇଁ, କୃଷକ ଯ�ପାତ ି ସହାୟତା େକ� �ତ�ିା ୁ

କରାଯାଉଅଛ ି।

Ÿ ମା�ିଆ ଅମଳ ପରବ��ୀ ��ିୟାକ ସରଳୀକରଣ କରିବା ନମିେ� ବଭିି� କୃଷ ିଯ�ପାତ ିତଥା: ମା�ିଆ ଅମଳ ଯ�, ୁ

ମା�ିଆ ସଫା- େଗାଡ ିବଛା-ପୃଥକକିରଣ େ�ଡ� ଏବଂ ମା�ିଆ ଚନା କରିବା ଯ� ମ� �ାପନ କରାଯାଉଛ ି।ୂ

Ÿ ପ�ିଶସ�ର ଘେରାଇ ଉପେଯାଗକ ବୃ� ିକରିବା ପାଇଁ ଏହ ିପ�ିଶସ� ଆଧାରିତ ଟଫିି� େସ�ର, କଇ� ସଭ�� ୁ ୁ ୁ ୁ

େର�ରା�, ବ�ିୟ େକ� ଏବଂ ମିେଲ� ଅନ ହଇ� �କ� ଆଦ ି�ତ�ିା କରାଯାଉଅଛ ି।ୁୁ

Ÿ ଚାଷୀ� ସବ�ନମି� ସହାୟକ ମଲ� �ଦାନ କରି େସମାନ�ର ଉ�ାଦତି ଶସ�କ �ୟ କରାଯାଉଅଛ ି।ୁ ୁୂ

Ÿ ସାଧାରଣ ବ�ନ ବ�ବ�ାେର ରାସନ କାଡ� ହତିା�କାରୀ�  ପ�ିଶସ� େଯାଗାଣ କରିବାର ବ�ବ�ା କରାଯାଉଅଛ ି।ୁ ୁ
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