
 

୧/୩ 
 

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଆଲେଖ 
 

ଓଡ଼ିଶାର ଆଦ଼ିବାସୀ ଅଂଚଳରର ପୁଷ୍ଟ଼ିଶସୟକୁ ରରାତ୍ସାହ଼ିତ କର଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର (ଓଡ଼ିଶା ପୁଷ୍ଟ଼ିଶସୟ ମ଼ିଶନ୍.ର) 
ଜମ଼ିର ପର଼ିମାଣ, ଅମଳ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ଼ିତ ଶସୟର ମୁଲ୍ୟ, ୨୦୧୭-୧୮, ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୧ 

 (ମୁଳ ଲେଖା ଇଂରାଜୀଲର) 
 

ଶ୍ରୀଜତି୍ ମିଶ୍ର 
 

ନବକୃଷ୍ନ ଲ ୌଧୁରୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଲବଷ୍ଣା ଲକନ୍ଦ୍ର, ଭୁବଲନଶ୍ୱର  
(ଓଡଶିା ସରକାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାମାଜକି ବଜି୍ଞାନ ଅନୁସଂଧାନ ପରିଷ୍ଦର ସହଭାଗିତାଲର ଗଠତି) 

 
ଲେବୁୟାରୀ ୨୦୨୦ 

 
 

ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଉପସ୍ଥାପନ 
୧.  ଏହ ିଲେଖାଲର ଓଡଶିା ପୁଷି୍ଟଶସୟ ମିଶନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ବଷ୍୍ଲର (୨୦୧୭−୧୮) ଜମିର ପରିମାଣ, ଅମଳ, 

ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦତି ଶସୟର ମୁେୟ ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭ (୨୦୧୬−୧୭) ଥିବା ସି୍ଥତ ିସହ 
ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ  ତି୍ର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ।ି 

୨.  ଓଡଶିା ପୁଷି୍ଟଶସୟ ମିଶନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ବଷ୍୍ଲର ୮,୫୯୬ ସଂଖୟକ କୃଷ୍କ ପରିବାର ୫,୧୮୨ ଲହକଟର 
ଜମିଲର ପୁଷି୍ଟଶସୟ  ାଷ୍କରି ୬୫,୯୨୯ କ୍ୱିଣ୍ଟାେ ଅମଳ କରିପାରିଛନ୍ତ ି ର୍ଯାହାର ମୁେୟ (୨୦୧୬−୧୭ ଦର 
ଅନୁର୍ଯାୟୀ) ₹୧୦.୭୩ ଲକାଟ।ି ପ୍ରାରମ୍ଭ ଥିବା ସି୍ଥତରି ସଲବ୍କ୍ଷଣଲର ୭,୦୪୧ ସଂଖୟକ କୃଷ୍କ ପରିବାର ୨,୯୪୯ 
ଲହକଟର ଜମିଲର ପୁଷି୍ଟଶସୟ  ାଷ୍କରି ୧୭,୦୬୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାେ ଅମଳ କରିଥିଲେ ର୍ଯାହାର ମୁେୟ ₹୨.୭୯ ଲକାଟ।ି 

େଳାେଳ  
୩.  ପ୍ରତ ିକୃଷ୍କ ପରିବାର ପିଛା ପୁଷି୍ଟଶସୟ  ାଷ୍ଜମିର ହାରାହାରି ପରିମାଣ ୪୩.୯% ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଛ।ି 

ଏହା ୨୦୧୬−୧୭ଲର ୦.୪୨ ଲହକଟର ଥିୋଲବଲଳ ୨୦୧୭−୧୮ଲର ୦.୬୦ ଲହକଟର ଲହଇଛ।ି 
୪.  ପୁଷି୍ଟଶସୟର ଲହକଟର ପିଛା ଅମଳ ୧୧୯.୮% ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି ଏହା ୨୦୧୬−୧୭ଲର ୫.୭୯ କ୍ୱିଣ୍ଟାେ ଥିୋଲବଲଳ  

୨୦୧୭−୧୮ଲର ୧୨.୭୨ କ୍ୱିଣ୍ଟାେ ଲହଇଛ।ି 
୫.  ମିଶନ୍.ଲର ପୁଷି୍ଟଶସୟର ଲହକଟର ପିଛା  ଉତ୍ପାଦନର ମୁେୟ  (୨୦୧୬−୧୭ର ଦର ଅନୁର୍ଯାୟୀ) ୧୧୯.୨% ଵୃଦ୍ଧ ି

ପାଇଛ।ି ଏହା ୨୦୧୬−୧୭ଲର ₹୯,୪୪୭ ଥିୋଲବଲଳ ୨୦୧୭−୧୮ଲର ₹୨୦,୭୧୦ ଲହଇଛ।ି  
୬.  ପ୍ରତ ି କୃଷ୍କ ପରିବାର ପିଛା ଉତ୍ପାଦତି ପୁଷି୍ଟଶସୟର ମୁେୟ  (୨୦୧୬−୧୭ର ଦର ଅନୁର୍ଯାୟୀ) ୨୧୫.୫% ଵୃଦ୍ଧି 

ପାଇଛ।ି ଏହା ୨୦୧୬−୧୭ଲର ₹୩,୯୫୭ ଥିୋଲବଲଳ ୨୦୧୭−୧୮ଲର ₹୧୨,୪୮୬ ଲହଇଛ।ି  
୭.  ପରିସଂଖୟାନ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଅନୟ ଦୁଇଟ ି ବକିଳ୍ପ ଆକଳନ ସହତି ତୁଳନାଲର ଆଲମ ବୟବହାର କରିଥିବା ଆକଳନର 

ର୍ଯଥାଥ୍ତା ବଢାଇଛ।ି ଏହ ି ଦୁଇଟ ି ବକିଳ୍ପ ଆକଳନ ଦ୍ୱାରା ଲହକଟର ପିଛା ଅମଳ ବୃଦ୍ଧରି ସୀମା 
୯୬.୨%−୧୮୩.୩%, ପୁଷି୍ଟଶସୟର ଲହକଟର ପିଛା ଉତ୍ପାଦନର ମୁେୟ ଵୃଦ୍ଧରି ସୀମା ୯୫.୯%−୧୮୪.୦% 
ଏବଂ ପ୍ରତ ିକୃଷ୍କ ପରିବାର ପିଛା ଉତ୍ପାଦତି ପୁଷି୍ଟଶସୟର ମୁେୟ ଵୃଦ୍ଧରି ସୀମା ୧୮୧.୯%−୩୦୮.୭%। 



 

୨/୩ 
 

୮.  ମାଣି୍ଡଆ (ର୍ଯାହା ଓଡଶିା ପୁଷି୍ଟଶସୟ ମିଶନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ବଷ୍୍ଲର ୯୫.୭% ଜମିଲର  ାଷ୍ କରାର୍ଯାଇଥିୋ, 
୯୭.୮% ପୁଷି୍ଟଶସୟର ଉତ୍ପାଦନ ଥିୋ ଏବଂ ୯୭.୫% ଉତ୍ପାଦତି ପୁଷି୍ଟଶସୟର ମୁେୟ ଥିୋ) ର ତୁଳନାତ୍ମକ 
ଆକଳନ ଦଶ୍ାଇଥାଏ ଲର୍ଯ ପ୍ରତ ିକୃଷ୍କ ପରବିାର ପିଛା ମାଣି୍ଡଆ  ାଷ୍ଜମିର ହାରାହାରି ପରିମାଣ ୫୩.୬% ବୃଦ୍ଧ ି
ପାଇଛ,ି ମାଣି୍ଡଆର ଲହକଟର ପିଛା ଅମଳ ୧୨୨.୯% ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଛ,ି ମାଣି୍ଡଆର ଲହକଟର ପିଛା ଉତ୍ପାଦନର 
ମୁେୟ ୧୨୩.୪% ଵୃଦ୍ଧ ି ପାଇଛ ି ଏବଂ ପ୍ରତ ି କୃଷ୍କ ପରିବାର ପିଛା ଉତ୍ପାଦତି ମାଣି୍ଡଆର ମୁେୟ ୨୪୩.୩% ଵୃଦ୍ଧି 
ପାଇଛ।ି 

୯.  ଓଡଶିା ପୁଷି୍ଟଶସୟ ମିଶନ୍.ର ପ୍ରଥମ ବଷ୍ର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଲର ମାଣି୍ଡଆ  ାଷ୍ର ଋତୁ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ସାରାଂଶ: ୪,୯୬୧ 
ଲହକଟର ଜମିରୁ ୯୪.୧% ଖରିଫ୍ ଋତୁଲର ଓ ୫.୯% ରବ ିଋତୁଲର, ଏହ ିଜମିରୁ ମାଣି୍ଡଆ ଉତ୍ପାଦନ ଲହାଇଥିବା 
୬୪,୪୯୫ କି୍ୱଣ୍ଟାେରୁ ୯୫.୬% ଖରିଫ୍ ଋତୁଲର ଓ ୪.୪% ରବ ିଋତୁଲର ଏବଂ ଲହକଟର ପିଛା ଅମଳ ଲହଉଛ ି
୧୩.୨୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାେ ଖରିଫ୍ ଋତୁଲର ଓ ୯.୫୬ କ୍ୱିଣ୍ଟାେ ରବ ିଋତୁଲର। 

୧୦.  ଓଡଶିା ପୁଷି୍ଟଶସୟ ମିଶନ୍.ର ପ୍ରଥମ ବଷ୍୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଲର ମାଣି୍ଡଆ  ାଷ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ସାରାଂଶ:  ାଷ୍ ଜମିର 
ଭାଗଲର ୩୫.୬% ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତ,ି ୬୩.୧% ଧାଡ ିରୁଆ ଓ ୧.୩% ଧାଡ ିବୁଣା; ଉତ୍ପାଦନର ଭାଗଲର ୪୧.୪% ଶ୍ରୀ 
ପଦ୍ଧତ,ି ୫୬.୫% ଧାଡ ିରୁଆ ଓ ୨.୧% ଧାଡ ିବୁଣା; ଏବଂ ଲହକଟର ପିଛା ଅମଳ ଲହଉଛ ି୧୫.୧୩ କ୍ୱିଣ୍ଟାେ ଶ୍ରୀ 
ପଦ୍ଧତଲିର, ୧୧.୬୨ କି୍ୱଣ୍ଟାେ ଧାଡ ିରୁଆଲର ଓ ୨୧.୨୦ କି୍ୱଣ୍ଟାେ ଧାଡ ିବୁଣାଲର। 

୧୧.  ଓଡଶିା ପୁଷି୍ଟଶସୟ ମିଶନ୍.ର ପ୍ରଥମ ବଷ୍୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଲର ସୁଆଁ ଓ ଲକାଲଦା ଲକବଳ ଖରିଫ୍ ଋତୁଲର ଓ ଲକବଳ 
କଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାଲର  ାଷ୍ ଲହାଇଥିୋ। ଜଲଣ  ାଷ୍ୀ ପରିବାର ଦ୍ୱରା ସୁଆଁ  ାଷ୍ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତଲିର ଏବଂ ବାକ ିସମସ୍ତ 
ସୁଆଁ ଓ ଲକାଲଦା  ାଷ୍ ଧାଡ ିବୁଣା ପ୍ରଣାଳୀଲର  ାଷ୍ ଲହାଇଥିୋ। ମିଶନ୍ ଅଧିନଲର ପୁଷି୍ଟଶସୟ  ାଷ୍ ଲହାଇଥିବା 
ଜମିର ଭାଗଲର ୪.୧% ସୁଆଁ ଓ ୦.୨% ଲକାଲଦା ଲହାଇଥିୋ। ମିଶନ୍ ଅଧିନଲର ପୁଷି୍ଟଶସୟ ଉତ୍ପାଦନର ଭାଗଲର 
୨.୪% ସୁଆଁ ଓ ୦.୧% ଲକାଲଦା ଲହାଇଥିୋ। ଲହକଟର ପିଛା ଅମଳ ସୁଆଁଲର ୬.୫୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାେ ଓ ଲକାଲଦାଲର 
୮.୮୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାେ ଲହାଇଥିୋ।  

ପାଠୟ ପଦ୍ଧତ ି
୧୨.  ଅନୁଧ୍ୟାନଲର ପ୍ରଥଲମ ବଷ୍୍ର (୨୦୧୭−୧୮ର) େସେ କଟା ପରୀକ୍ଷଣ ଦସ୍ତାବଜି ଗୁଡକୁି ତଲିନାଟ ିମାପଦଣ୍ଡଲର 

ତଜ୍ମା କରାର୍ଯାଇଥିୋ ର୍ଯଥା − ସ୍ପଷ୍ଟରୁଲପ ପଢଲିହଉଥିବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣ୍ ତଥୟ (ଋତୁ, େସେ,  ାଷ୍ପ୍ରଣାଳୀ, ଓ ଜମିର 
ପରିମାଣ) ରହଥିିବା, ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତ ିପ୍ରାପ୍ତ ଲହାଇଥିବା। 

୧୩.  ସମୁଦାୟ ୩୫୪ଟ ିେସେ କଟା ପରୀକ୍ଷଣକୁ (୩୪୭ ଖରିଫ୍ ଋତୁଲର ଏବଂ ୭ଟ ିରବ ିଋତୁଲର) ନଆିର୍ଯାଇଥିୋ। 
େସେ ଭିତ୍ତଲିର ୩୩୮ଟ ିମାଣି୍ଡଆର, ୧୫ଟ ିସୁଆଁର ଏବଂ ଲଗାଟଏି ଲକାଲଦାର।  ାଷ୍ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତ୍ତଲିର ୨୩୯ଟ ିଶ୍ରୀ 
ପଦ୍ଧତରି, ୯୮ଟ ିଧାଡ ିରୁଆର ଏବଂ ୧୭ଟ ିଧାଡ ିବୁଣାର। 

୧୪.  େସେ କଟା ପରୀକ୍ଷଣର ଜମି  ହି୍ନଟ ପ୍ରକି୍ରୟାଲର ଭେ ଅମଳ ଥିବା ଜମିର  ୟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବଲକ-
ଋତୁ-େସେ- ାଷ୍ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତ୍ତଲିର େସେ କଟା ପରୀକ୍ଷଣରୁ ସବନ୍ମିନ ଅମଳ ଆଧାରଲର ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇଛ।ି 

୧୫.  ପ୍ରଥମ ବଷ୍ର୍ (୨୦୧୭−୧୮ର) ଉତ୍ପାଦତି ପୁଷି୍ଟଶସୟର ମୁେୟର ଆକଳନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ବଷ୍ର୍ (୨୦୧୬−୧୭ର) 
ସଲବ୍କ୍ଷଣଲର ବଲକସ୍ତରର େସେ ବକିାର ଦର ଅନୁର୍ଯାୟୀ କରାର୍ଯାଇଛ।ି 

୧୬.  ଆଲମ ବୟବହାର କରିଥିବା ଆକେନର ର୍ଯଥାଥ୍ତା ପାଇଁ ଅନୟ ଦୁଇଟ ିବକିଳ୍ପ ସହତି ତୁଳନା କରାର୍ଯାଇଛ।ି ପ୍ରଥମ 
ବକିଳ୍ପ: ର୍ଯଦ ିବଲକ ସ୍ତରଲର ଋତୁ-େସେ- ାଷ୍ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତ୍ତଲିର ତଲିନାଟ ିେସେ କଟାର ପରୀକ୍ଷଣ ଥିଲେ ତାହାଲେ 
ସବ୍ନମିନ ଅମଳ ଆଧାରଲର ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇଥିୋ (ବଲକ ସ୍ତରଲର ନଥିଲେ ଜଲି୍ଲା, ରାଜୟ, େସେ ବା  ାଷ୍ପ୍ରଣାଳୀ 
ଭିତ୍ତଲିର ତଲିନାଟ ିେସେ କଟାର ପରୀକ୍ଷଣ ଥିଲେ ତାହାର ସବ୍ନମିନ ଅମଳ ଆଧାରଲର ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇଥିୋ)। 
ଦ୍ୱତିୀୟ ବକିଳ୍ପ: ବଲକ-ଋତୁ-େସେ- ାଷ୍ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତ୍ତଲିର େସେ କଟା ପରୀକ୍ଷଣର ହାରାହାରି ଅମଳ। 



 

୩/୩ 
 

ଅନୟାନୟ େଳାେଳ 
୧୭.  ଲର୍ଯଉଁ ୨୭ଟ ିବଲକଲର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଥିବା ସି୍ଥତରି ସଲବ୍କ୍ଷଣ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ଲସଥି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବଷ୍୍ଲର ମିଶନ୍ ଅନ୍ତଗ୍ତ 

ମାଣି୍ଡଆ  ାଷ୍ କରୁଥିବା କୃଷ୍କ ପିଛା  ାଷ୍ଜମିର ହାରାହାରି ପରିମାଣ ୭ଟ ିବଲକଲର (ର୍ଯଥା ଗଜପତ ିଜଲି୍ଲାର ଗୁମ୍ମା ଓ 
ରାୟଗଡା, କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ ି ଓ େିରିଙି୍ଗଆ, ଏବଂ ଲକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାର ଲବାରିଗୁମ୍ମା, େମତାପୁଟ ଓ 
ନନ୍ଦପୁର) କମିଛ ି ଏବଂ ସବୁ ପୁଷି୍ଟଶସୟ ମିସାଇଲେ  ାଷ୍ କରୁଥିବା କୃଷ୍କ ପରିବାର ପିଛା  ାଷ୍ଜମିର ହାରାହାରି 
ପରିମାଣ ୮ଟ ିବଲକଲର (ମାଣି୍ଡଆ ସହତି ଜଡତି ସାତଟ ିବଲକ ଓ ଲକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାର ଦାସମନ୍ତପୁର ବଲକ) କମିଛ।ି 
ଓଡଶିା ପୁଷି୍ଟଶସୟ ମିଶନ୍.ଲର ଛଟା ବୁଣା  ାଷ୍ ଅନ୍ତଭ୍ୁ କ୍ତ କରାର୍ଯାଇ ନଥିବାରୁ ଏପରି ଲହାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାର୍ଯାଏ। 

୧୮.  ପ୍ରାରମ୍ଭ ଥିବା ସି୍ଥତରି ସଲବ୍କ୍ଷଣ କରାର୍ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ୨୭ଟ ି ବଲକଲର ମିଶନ୍.ର ପ୍ରଥମ ବଷ୍୍ଲର ଲହକଟର ପିଛା 
ଅମଳଲର ଓ ଉତ୍ପାଦତି ପୁଷି୍ଟଶସୟର ଲହକଟର ପିଛା ମୁେୟଲର ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି 

୧୯.  ପ୍ରାରମ୍ଭ ଥିବା ସି୍ଥତରି ସଲବକ୍୍ଷଣ କରାର୍ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ୨୭ଟ ି ବଲକରୁ ୨୫ଟ ି ବଲକଲର ମିଶନ୍.ର ପ୍ରଥମ 
ବଷ୍୍ଲର ଉତ୍ପାଦତି ପୁଷି୍ଟଶସୟର କୃଷ୍କ ପରିବାର ପିଛା ମୁେୟ ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଛ।ି ଏହା ଦାସମନ୍ତପୁରଲର ପୁଷି୍ଟଶସୟକୁ 
ମିଳତି ଆକାରଲର ଲନଲେ ଏବଂ େମତାପୁଟଲର ପୁଷି୍ଟଶସୟକୁ ମିଳତି ଆକାରଲର ଲନଲେ ଓ ମାଣି୍ଡଆ ପାଇଁ ପ୍ରରୁ୍ଯଜୟ 
ନୁଲହଁ। ଏହ ିଦୁଇଟ ିବଲକଲର ଏହା  କୃଷ୍କ ପରିବାର ପିଛା ହାରାହାରି  ାଷ୍ ଜମି କମିବାରୁ ଘଟଛି।ି ର୍ଯଦ ିଲହକଟର ପିଛା 
ଅମଳ ଦ୍ୱତିୀୟ ବକିଳ୍ପରୁ ନଆିର୍ଯାଏ ତାହାଲେ ଏହ ି ଦୁଇଟ ି ବଲକଲର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦତି ପୁଷି୍ଟଶସୟର କୃଷ୍କ ପରବିାର 
ପିଛା ମୁେୟ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି  

ଉପସଂହାର 
୨୦.  ଓଡଶିା ପୁଷି୍ଟଶସୟ ମିଶନ୍.ର ପ୍ରଥମ ବଷ୍୍କୁ (୨୦୧୭−୧୮କୁ) ପ୍ରାରମ୍ଭ ସି୍ଥତରି (୨୦୧୬−୧୭ର) ସଲବ୍କ୍ଷଣ ସହତି 

ତୁଳନାଲର କୃଷ୍କ ପରିବାର ପିଛା ପୁଷି୍ଟଶସୟ  ାଷ୍ଜମିର ହାରାହାରି ପରିମାଣ ଦୁଇ−ପଞ୍ଚମାଂଶରୁ ଅଧିକ  ବୃଦ୍ଧ ି
ପାଇଛ,ି ପୁଷି୍ଟଶସୟର ଲହକଟର ପିଛା ଅମଳ ଓ ପୁଷି୍ଟଶସୟର ଲହକଟର ପିଛା ଉତ୍ପାଦନର ମୁେୟ ଦୁଇଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ଵୃଦ୍ଧି 
ପାଇଛ,ି ଏବଂ ପ୍ରତ ିକୃଷ୍କ ପରିବାର ପିଛା ଉତ୍ପାଦତି ପୁଷି୍ଟଶସୟର ମୁେୟ ତନିଗୁିଣାରୁ ଅଧିକ ଵୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି  

୨୧.  ଓଡଶିା ପୁଷି୍ଟଶସୟ ମିଶନ୍ ର୍ଯଥାଥ୍ଲର ପ୍ରଶଂସାର ଲର୍ଯାଗୟ। ପ୍ରଥମ ବଷ୍୍ର ଆକଳନରୁ ମିଶନ୍.ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ 
ନବାକୁ ଦୁଇଟ ିଦଗି ପ୍ରତ ିଗୁରୁତ୍ୱ ଲଦବାକୁ ଲହବ। ପ୍ରଥମଲର, ମାଣି୍ଡଆ ସହତି ଅନୟ ପୁଷି୍ଟଶସୟ ଉପଲର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ 
ଲଦବାକୁ ଲହବ। ଦ୍ୱତିୀୟଲର, ରବ ିୠତୁଲର କପିରି ଅଧିକ ଜମିଲର ପୁଷି୍ଟଶସୟ  ାଷ୍ କରାର୍ଯାଇପାରବି ଲସଥିପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ 
ଲଦବାର ଆବଶୟକତା ରହଛି।ି 

-x-x-x- 


