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କୃଷ ିଏବଂ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ବଭିାଗ, ଓଡଶିା ସରକାର�ର ଏକ ଅଭିନବ �ୟାସ

କାଯ���ମର ପରିବ�ା�ି

୧୨୧୫
ମହଳିା �ୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ବଭିି� ମିେଲଟ 
ଆଧାରିତ ବ�ବସାୟେର ଅ�ଭ�� ୁ

୪୧୨ େଗାଟ ିମହଳିା �ୟଂ ସହାୟକ ଦଳ, ମିେଲଟ ଯୁ� ଖାଦ� ��ୁତ

 ଓ ପରଚିାଳନା କରବିାେର �ଶ�ିିତ 

ସମନ�ତି ଶଶିୁବକିାଶ େଯାଜନାେର ସ�ୁ ରଗଡ ଓ େକ�ୁଝର 

ଜ�ିାର ୫୮ ମା�ିଆ ମଲୂ�ବୃ� ିେକ� �ାପିତ

୩ େଗାଟ ି�ୟଂ ସହାୟକ ଦଳ/ମହାସଂଘ ବ�କବପିଣନ ସଂ�ା 

ରୂେପ ଖରଫି ବଜାର ବଷ� – ୨୦୨୧-୨୨ େର ଅ�ଭୁ�� 

ଏହ ିମିଶନ ବ��ମାନ ଓଡଶିାର  ଟ ିଜ�ିାର ୧୯
 େଗାଟ ିବ�କେର କାଯ�� କରୁଛ ି୧୪୨

ବଜାରୀକରଣ

�ତ ିଚାଷୀ ପିଛା ପ�ୁ ିଶସ� ବ�ିି କରବିାର ପରମିାଣେର ୩.୫ କୁଇ�ାଲ ରୁ ୪.୭ କୁଇ�ାଲକୁ ବୃ� ି

ମ�ିେର ଚାଷୀ ପିଛା ମିେଲଟ ବ�ିି ପରମିାଣ  ୦ ରୁ ୮୧% ବୃ� ି

ପ�ିୁଶସ� ଉ�ାଦନେର ଚାଷୀ ସଂଖ�ା – ୮୧.୫% ରୁ ୯୬.୯% କୁ ବୃ�ି

େହକ�ର ପିଛା ଅମଳ କୁଇ�ାଲେର – ୬.୪ କୁଇ�ାଲ ରୁ ୧୪.୯ କୁଇ�ାଲକୁ ବୃ� ି 

ଉ�ାଦନ

ପ�ିୁଶସ� ��ିୟାକରଣ ପାଇଁ ଯ� ବ�ବହାର କରୁ�ବା ପରବିାର ୭୧.୧%  

��ିୟାକରଣ

ଖାଦ�ରୁେପ ବ�ବହାର

ପ�ିୁଶସ�କୁ ପରବିାରେର ଖାଦ� ରୂେପ ବ�ବହାର କରବିାେର ୬୪.୩% ରୁ ୯୮.୫%କୁ ବୃ�ି

୮୨ପ�ୀକୃତ କୃଷକ ଉ�ାଦକ 
ସଂଗଠନ ସହ 
୩୦ ହଜାରରୁ ଅ�କ ସଭ� ଜଡତି 

(ଏହ ିମଲୂ�ା�ନ ୭ଟ ିଜ�ିା ଏବଂ ୨୯ଟ ିବ�କେର ୨୦୧୯-୨୦ ବଷ�େର କରଯାଇ�ଲା )

ମିଡଟମ� ଇଭାଲଏସନର ସାରାଂଶୁ

ଉ�ତ �ଣାଳୀେର ପ�ିଶସ� ଚାଷ ୁ

�ଦଶ�ନର ବାଷକ�  ବବିରଣୀ  

ମାନ�ତା ଏବଂ �ଭାବ

• ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ନୀତ ିଆେୟାଗ ଓଡଶିା ମିେଲଟ ମିଶନକୁ ସେବ�ା�ମ ମେଡଲ ଭାବେର �ୀକୃତ ି �ଦାନ କରିଛ� ିଏବଂ ଏହ ିମେଡଲକୁ 

ଅ�ୟନ କରିବା ଏବଂ େଦଶର ମିେଲଟ ଉପେର ପରିବ��ତ କାଯ��ପ�ା ��ୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟା�େଫାସ� ଗଠନ କରିଛ�।ି

• ଏହ ିମେଡଲ �ାରା ଅନୁ�ାଣିତ େହାଇ ଛତଶିଗଡର ରାଜ� େଯାଜନା ଆେୟାଗ ଏବଂ ମହାରା�ର ମାନ�ବର ରାଜ�ପାଳ ପ�ୁ ିଶସ� ଉପେର 

କାଯ���ମ ଆର� କରିବା ପାଇଁ ଆ�ହ ିଅଛ� ି।

• ICAR – IIMR ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର� �ାରା ଓଡଶିା ମିେଲଟ ମିଶନ ଦୁଇ ଥର “େପାଷକ ଅନାଜ ପରୁ �ାର” େର ପରୁ �ତୃ । 

• େକ�ି� ବ�ିବଦି�ାଳୟ OMMକୁ ସବୁଜ ବ�ିବ ଢା�ାର ବକି� ଭାବେର ମାନ�ତା େଦବା ଉେ�ଶ�େର ଏବଂ ଏହାର ସ�ାବନାକୁ ଅନୁସ�ାନ �

କରିବା ପାଇଁ େଯାଜନା ସହ େଯାଡ ିେହାଇଛ� ି।

• UN-IFAD ଏବଂ UN-FAO ଓଡଶିା ମିେଲଟ� ମିଶନର ପରିେବଶ ଉପେଯାଗି କୃଷ�ିଣାଳୀର ଢା�ାକୁ ସମଥ�ନ କରିଛ� ି|

ଉେ�ଶ�

୫୬ଟ ିସଂଗଠନ ମା�ିଆ �ୟ ପାଇଁ ବ�କ ବ�ବସାୟୀ ସଂ�ା ରୂେପ କାଯ��ରତ

୪୮ େଗାଟ ିସଂଗଠନ ପ�ୁ ିଶସ� ବହିନ ଉ�ାଦକ ରୂେପ କାଯ��ରତ 

୨୧ େଗାଟ ିସଂଗଠନ �ୁ� ଅଣମା�ିଆ ପ�ୁ ିଶସ� ବ�ବସାୟ କରୁଛ�ି

୧୦ େଗାଟ ିସଂଗଠନ APEDA ସହତି ପ�ୀକୃତ 

୨୩ େଗାଟ ିସଂଗଠନ NeML ସହତି ପ�ୀକୃତ 

୨୫୦ େଗାଟ ିକୃଷ ିଯ�ପାତ ିସହାୟକ 

େକ� �ତ�ିତି 

୨୩୦ େଗାଟ ିେଗା�ୀ ପରଚିାଳତି ବହିନ 

େକ� �ତ�ିତି ଏବଂ ପରଚିାଳତି

୫୭୯ ପ�ିୁଶସ� ଅମଳ ଯ�

୪୩୧ ପ�ିୁଶସ� ଚୂନାକାଳ, 

୩୮ େଗାଟ ିପ�ିୁଶସ� ପର�ିାର ସହ େ�ଡଂି 

ଓ େଗାଡ ିବଛା ଯ�

୧ ଟ ି�ୁ� ପ�ୁ ିଶସ� ��ିୟାକରଣ ଯ�

୭୧ ଟ ିେଜବୖଖତ ��ୁତ ିଏବଂ ବ�ିୟ େକ� 

୧୨୭ ଟ ି�ାମୀଣ ପ�ୁ ିଶସ� 

ଜଳ�ଆ େକ�

୨ ଟ ିମିେଲଟ ଶ�ି େଭାଜନାଳୟ(ସହରା�ଳ) 

୨ ଟ ିବ�ିୟ େକ�(ସହରା�ଳ)

୪ ଟ ିମିେଲଟ ଶ�ି �ାମ�ମାଣ ବ�ିୟ େକ�

ମା�ିଆର ମଲୂ�ବୃ� ିଏବଂ ��ିୟାକରଣ �ାରା ମା�ିଆ ଲଡୁ ��ୁତ କର ି

େକ�ୁଝର ଏବଂ ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାର ୬୦ େଗାଟ ି �ୟଂ ସହାୟକ ଦଳ 

ଉପକୃତ େହବା ସହ ସ�ନ�ତି ଶଶିୁ ବକିାଶ େଯାଜନା ଅଧୀନେର �ବା 

୧୪୮୬୬୮ �ା� ବଦି�ାଳୟର ଶଶିୁ ଓ ୭୦୬୬ ଅ�ନୱାଡ ିେକ�େର 

ଶଶିୁମାେନ ସକାଳ ଜଳ�ଆ ମା�ମେର ଉପକୃତ େହଉଛ�ି ଏହା ,  

୨୦୨୦ ବଷ� ଠାରୁ ଚାଲୁ ରହଛି ି।

�ା� ବଦି�ାଳୟର ଶଶିୁ

ଅ�ନୱାଡ ିେକ�
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www.milletsodisha.com

ପ�ିୁଶସ� ଏବଂ �ୀଡା: ହକ ିବ�ିକ� ଏବଂ ରାଜ� ତଥା ଜ�ିା �ରୀୟ କାଯ���ମ ଗୁଡକିେର 

ମିେଲଟର �ଚାର ଓ �ସାର

ପ�ିୁଶସ� ଏବଂ ଜନଜାତ:ି ଆହାର ସଂ�ତୃ ିବଷିୟେର ତଥ� ସଂ�ହ , ଆଦବିାସୀ ସଂ�ହାଳୟ 

ଗୁଡକିେର ସଂର�ଣ, ସେବ�ା�ମ େରାେଷୟା� ମା�ମେର �ାହକ ସେଚତନତା

ପ�ିୁଶସ� ଏବଂ ଚରି�ାୟୀ ବକିାଶ ଲ��(SDG): ପ�ୁ ିଶସ�ର ପନୁରୁ�ାର ପାଇଁ ଚରି�ାୟୀ 

ଆଥକ�  ବନିେିଯାଗ ସ�ିୃ କରାଯିବ  SDG ରୁପେରଖେର

ମିେଲଟ� ଏବଂ ସାମାଜକି ସମାନତା: ଓଡଶିା ମିେଲଟ� ମିଶନର କାଯ��େଶୖଳୀ ସାମାଜକି 

ସମାନତା ଏବଂ ପରୁ ୁ ଷ-�ୀ େଭଦଭାବ ଶୂନ� ଆଭିମଖୁ� େନଇ କାଯ��ରତ

ବ�ାପାର ସହ ବ�ାପାର ଏବଂ ବ�ାପାର ସହ �ାହକ ସଂେଯାଗ ସ�ୂ  ସ�ିୃ କରବିା: �ାଟ� ଅପ ସହ 

ସହକାଯ��ତା/ସହେଯାଗ ମା�ମେର

India

• ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ନୀତ ିଆେୟାଗ, ଓଡଶିା ମିେଲଟ � ମିଶନକୁ ସେବ�ା�ମ ମେଡଲ ଭାବେର �ୀକୃତ ି �ଦାନ କରିଛ� ି। ଏହ ିମେଡଲକୁ ଅ�ୟନ 

କରି େଦଶର ପ�ୁ ିଶସ�ର ପରିବ��ତ କାଯ��ପ�ା ��ୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟା�େଫାସ� ଗଠନ କରିଛ�।ି

• ଏହ ିମେଡଲ �ାରା ଅନୁ�ାଣିତ େହାଇ ଛତଶିଗଡର ରାଜ� େଯାଜନା ଆେୟାଗ ଏବଂ ମହାରା�ର ମାନ�ବର ରାଜ�ପାଳ ପ�ୁ ିଶସ� ଉପେର 

କାଯ���ମ ଆର� କରିବା ପାଇଁ ଆ�ହ ିଅଛ� ି।

• ICAR – IIMR ଓ ଭାରତ ସରକାର; ଓଡଶିା ସରକାର� ସେବ�ା�� ପ�ୁ ିଶସ� ପ�ୁରୁ�ାର କାଯ���ମ “ଓଡଶିା ମିେଲଟ � ମିଶନ” ପାଇଁ ଦୁଇ ଥର ୁ �

“େପାଷକ ଅନାଜ ପରୁ �ାର” େର ପରୁ �ତୃ କରିଛ� ି। 

• େକ�ି� ବ�ିବଦି�ାଳୟ “ଓଡଶିା ମିେଲଟ � ମିଶନ” କୁ ସବୁଜ ବ�ିବ ଢା�ାର ବକି� ଭାବେର ମାନ�ତା େଦବା ଉେ�ଶ�େର ଏହାର ଭବଷି�ତ ର �

ସ�ାବନାକୁ ଅନୁସ�ାନ କରିବା ପାଇଁ େଯାଜନା ସହ େଯାଡ ିେହାଇଛ� ି।

• UN-IFAD ଏବଂ UN-FAO ସଂଘ ସମହ “ଓଡଶିା ମିେଲଟ � ମିଶନ” ର ପରିେବଶ ଉପେଯାଗି କୃଷ�ିଣାଳୀର ଢା�ାକୁ ସମଥ�ନ କରୁଛ� ି। ୂ Gender	Equity,	Climate	Resilience,	Nutrition	Security

କୃଷ ିଏବଂ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ବଭିାଗ, ଓଡଶିା ସରକାର�ର ଏକ ଅଭିନବ �ୟାସ

ଉେ�ଶ�

ମାନ�ତା ଏବଂ �ଭାବ

www.milletsodisha.com

ପ�ିୁଶସ� ଏବଂ �ୀଡା: �ୀଡା ଏବଂ ଯୁବ େସବା ବଭିାଗ ସହତି ଓଡଶିା ମିେଲଟ� 

ମିସନର ସହବ�ନେର କାଯ��ରତ

ପ�ିୁଶସ� ଏବଂ ଜନଜାତ:ି ଆଦବିାସୀ ଆହାର ସଂ�ତୃେିର ପ�ୁ ିଶସ�ର ବ�ବହାର 

େଶୖଳୀର �ଚାର ଏବଂ �ସାର 

ପ�ିୁଶସ� ଏବଂ ଚରି�ାୟୀ ବକିାଶ ଲ��(SDG): ପ�ିୁଶସ�ର ପନୁରୁ�ାର ପାଇଁ 

ଚରି�ାୟୀ ଆଥକ�  ବନିେିଯାଗର ବ�ବ�ା ସ�ିୃ କରବିାର ରୁପେରଖ

ମିେଲଟ� ଏବଂ ସାମାଜକି ସମାନତା: ଓଡଶିା ମିେଲଟ� ମିଶନର କାଯ��େଶୖଳୀ ସାମାଜକି 

ସମାନତା ଏବଂ ପରୁ ୁ ଷ-�ୀ େଭଦଭାବ ଶୂନ� ଆଭିମଖୁ� େନଇ କାଯ��ରତ

India

ଦୃ�ିେକାଣ : ବୃ�ପ� ଅ�ଳେର କୃଷକମାନ� ଜୀବକିାେର ଉ�ତିୁ

ପ�ିୁଶସ�କୁ ମଖୁ�େ�ାତକୁ ଆଣିବା : �ାମୀଣ ଏବଂ ସହରା�ଳେର ଖାଦ� େମଳା, ପଥ�ା� 

ନାଟକ ଓ �ଚାର ଅଭିଯାନ 

ଆ�ଜ�ାତୀୟ ମିେଳ� ବଷ�ର ରପେରଖୂ

ଘେରାଇ �ରେର ପ�ିଶସ�ର ଖାଦ�ରେପ ବ�ବହାରକ େ�ା�ାହନ ୁ ୁ ୁ

େଦଶୀ କସିମର ବହିନ ସଂର�ଣ ଏବଂ େ�ା�ାହନ 

ବେିକ�ୀତ ��ିୟାକରଣ େକ� �ାପନ 

ପ�ିଶସ� ଫସଲର ଉ�ାଦକତା ବୃ�ିୁ

ମିେଲଟ ମଲ�ବୃ� ିଉେଦ�ାଗ ଗଡକିର ବକିାଶୁୂ

ସାଧାରଣ ବ�ନ ବ�ବ�ା ଓ ପରିପରକ େପାଷଣ ୂ

କାଯ���ମେର ପ�ିଶସ�ର ଅ�ଭ��ିକରଣୁ ୂ

କୃଷକ ଉ�ାଦକ ସଂଘ ଗଠନ ଓ ବକିାଶ ଏବଂ ବଜାର ସବଧିାୁ

ପ�ିଶସ�କ ବ�ି ଦରବାରେର ପହ�ାଇବ ଓଡଶିାୁ ୁ



କାଯ���ମର ପରିବ�ା�ି

୧୨୧୫
ମହଳିା �ୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ବଭିି� ମିେଲଟ 
ଆଧାରିତ ବ�ବସାୟେର ଅ�ଭ�� ୁ

୪୧୨ େଗାଟ ିମହଳିା �ୟଂ ସହାୟକ ଦଳ, ମିେଲଟ ଯୁ� ଖାଦ� ��ୁତ

 ଓ ପରିଚାଳନା କରିବାେର �ଶ�ିିତ 

ସମନ�ତି ଶଶିୁବକିାଶ େଯାଜନାେର ସ�ୁ ରଗଡ ଓ େକ�ୁଝର 

ଜ�ିାର ୬୦ଟ ିମା�ିଆ ମଲ�ବୃ� ିେକ� ପରିଚାଳତିୂ

୩ େଗାଟ ି�ୟଂ ସହାୟକ ଦଳ/ମହାସଂଘ ବ�କବପିଣନ ସଂ�ା 

ରେପ ଖରିଫ ବଜାର ବଷ� ୨୦୨୧-୨୨ େର ଅ�ଭୁ�� ୂ

ଏହ ିମିଶନ ବ��ମାନ ଓଡଶିାର  ଟ ିଜ�ିାର ୧୯
୩ େଗାଟ ିବ�କେର କାଯ�� କରଛ ିୁ୧୪

ବଜାରୀକରଣ

�ତ ିଚାଷୀ ପିଛା ପ�ୁ ିଶସ� ବ�ିିେଯାଗ� ମା�ିଆର ପରିମାଣ: ୩.୫ କୁଇ�ାଲ ରୁ 

୪.୭ କୁଇ�ାଲକୁ ବୃ� ି

ପ�ିୁଶସ� ଉ�ାଦନେର ଅ�ଭୁ�� ଚାଷୀ – ୮୧.୫% ରୁ ୯୬.୯% କୁ ବୃ�ି

େହକ�ର ପିଛା ଅମଳ କୁଇ�ାଲେର – ୬.୪ କୁଇ�ାଲ ରୁ ୧୪.୯ କୁଇ�ାଲକୁ ବୃ� ି 

ଉ�ାଦନ

ପ�ିୁଶସ� ��ିୟାକରଣ ପାଇଁ ଯ� ବ�ବହାର କରୁ�ବା ପରିବାର ୭୧.୧%  

��ିୟାକରଣ

ଖାଦ�ରୁେପ ବ�ବହାର

ପ�ିୁଶସ�କୁ ପରିବାରେର ଖାଦ� ରେପ ବ�ବହାର କରିବାେର ୬୪.୩% ରୁ ୯୮.୫%କୁ ବୃ�ିୂ

୮୨ପ�ୀକୃତ କୃଷକ ଉ�ାଦକ 
ସଂଗଠନ ସହ ୩୦ ହଜାରରୁ 
ଅ�କ କୃଷକ ସ�ିଳତି 

(େବସ ଲାଇନ ବଷ�-୨୦୧୬-୧୭ ଏବଂ ମିଡ-ଟମ� ଇଭାଲୁଏସନ ବଷ�-୨୦୧୯-୨୦)

ମିଡ-ଟମ� ଇଭାଲଏସନର ସାରାଂଶୁ

ଉ�ତ �ଣାଳୀେର ପ�ିଶସ� ଚାଷ ୁ

�ଦଶ�ନର ବାଷକ�  ବବିରଣୀ  

୫୬ଟ ିସଂଗଠନ ମା�ିଆ �ୟ ପାଇଁ ବ�କ ବପିଣନ ସଂ�ା ରେପ କାଯ��ରତୂ

୪୮ େଗାଟ ିସଂଗଠନ ପ�ୁ ିଶସ� ବହିନ ଉ�ାଦକ ରେପ କାଯ��ରତ ୂ

୨୧ େଗାଟ ିସଂଗଠନ �ୁ� ଅଣମା�ିଆ ପ�ୁ ିଶସ� ବ�ବସାୟ କରୁଛ�ି

୧୦ େଗାଟ ିସଂଗଠନ APEDA ସହତି ପ�ୀକୃତ 

୨୩ େଗାଟ ିସଂଗଠନ NCDEX ଇ-ମାେକ�ଟ(NeML) ସହତି ପ�ୀକୃତ 

େକ�ୁଝର ଏବଂ ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର  ସ�ନ�ତି ଶଶିୁ ୨୦୨୦ ବଷ� ଠାରୁ

ବକିାଶ େଯାଜନା ଅଧୀନେର ୭୦୬୬ ଅ�ନୱାଡ ିେକ�େର ୧୪୮୬୬୮ 

�ା� ବଦି�ାଳୟ ଶଶିୁମାେନ ସକାଳ ଜଳ�ଆ େର ମା�ିଆ ଲଡୁ ଖାଉଛ� ି।

�ା� ବଦି�ାଳୟର ଶଶିୁ

ଅ�ନୱାଡ ିେକ�

୧୪୮୬୬୮

୭୦୬୬

୩୩୩୩.୫
୧୨୭୫୮.୧୭

୨୧୫୫୨.୬

୪୭୩୩୯.୧୪
୫୪୪୯୫.୮୩

୮୦୩୦

୨୯୦୫୬
୫୧୦୪୫

୧୦୮୭୩୧
୧୧୮୫୬୧

୦

୨୦୦୦୦

୪୦୦୦୦

୬୦୦୦୦

୮୦୦୦୦

୧୦୦୦୦୦

୧୨୦୦୦୦

୧୪୦୦୦୦

୧୬୦୦୦୦

୧୮୦୦୦୦

୨୦୧୭-୧୮ ୨୦୧୮-୧୯ ୨୦୧୯-୨୦ ୨୦୨୦-୨୧ ୨୦୨୧-୨୨

୭୪୮୨୦.୯୪

୧୫୮୧୭୫

୨୦୨୨-୨୩

େ�� (େହକ�ରେର) କୃଷକ� ସଂଖ�ା

ଅନୁଗୁଳ

େବୗ�

ଭ�କ

ବଲା�ୀର

ବରଗଡ

ବାେଲ�ର

କଟକ

େଦବଗଡ

େଢ�ାନାଳ

ଗ�ାମ

ଗଜପତି

ଝାରସଗୁୁଡା

ଯାଜପରୁ

ଜଗତସଂିହପରୁ
େଖା��ା

େକ�ୁଝର

କଳାହା�ି

କ�ମାଳ

େକାରାପଟୁ

େକ�ାପଡା

ମାଲକାନଗିରି

ମୟରଭ�ୂ

ନବର�ପରୁ

ନଆପଡାୂ
ନୟାଗଡ

ପରୁୀ

ରାୟଗଡା

ସମ�ଲପରୁ

ସବୁ��ପରୁ

ସ�ୁରଗଡ

୧୧

୭

୭
୫

୮

୯

୧୨

୫

9

୬

୭

୧୧

୧୧

୫ ୫

୪

3

୫
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୫୭୯ ପ�ିୁଶସ� ଅମଳ ଯ�

୧୨୭ ଟ ି�ାମୀଣ ପ�ୁ ିଶସ� 

ଜଳ�ଆ େକ�

୭୧ ଟ ିେଜବୖଖତ ��ୁତ ିଏବଂ ବ�ିୟ େକ� 

୨ ଟ ିମିେଲଟ ଶ�ି େଭାଜନାଳୟ(ସହରା�ଳ) 

୨ ଟ ିବ�ିୟ େକ�(ସହରା�ଳ)

୪ ଟ ିମିେଲଟ ଶ�ି �ାମ�ମାଣ ବ�ିୟ େକ�

୪୩୧ ପ�ିୁଶସ� ଚନାକାଳ, ୂ

୩୮ େଗାଟ ିପ�ିୁଶସ� ପରି�ାର, 

େ�ଡଂି ଓ େଗାଡ ିବଛା ଯ�

୧ ଟ ି�ୁ� ପ�ୁ ିଶସ� ��ିୟାକରଣ ଯ�

୨୫୦ େଗାଟ ିକୃଷ ିଯ�ପାତ ିସହାୟକ 

େକ� �ତ�ିତି 

୨୩୦ େଗାଟ ିେଗା�ୀ ପରିଚାଳତି ବହିନ 

େକ� �ତ�ିତି ଏବଂ ପରିଚାଳତି

ଆଗାମୀ ୨୦୨୩-୨୪ ବଷ�େର ଏହ ିମିଶନ ସମ� ୩୦ଟ ି
ଜ�ିାର ୧୭୭ଟ ିବ�କେର କାଯ��କାରୀ େହବ


