
ମତ୍ସମୟକର ଅଧସକା ସୁାକକ ପକଇଁ ଆନ୍ୟକ୍ଜସ ସଂସକ (ଆଇ. ସଜ. ଏସ. ଏଫ. ) ଟ୍

ଏସ. ଏସ. ଏଫ. ମକରୟଗଦରସକ ଉପରା ୍କଲଜମଗକ୍କମକନର ାକଷକଟ ୍କଲଜମ (ଟଜ. ଓ. ଟଜ. ) ସମୟଦକାକ

(ଭୂଖଣସ ୍ାଭକରରା ମତ୍ସକାଧ)

ସମୟଦକାକା ପସର

ସକନ: ରସବକ ରସନ, ସଲଜସ୍କ

୍କାଜଖ: ୨୨-୨୪, ଡଜରସମ୍ା, ୨୦୨୨

୧. ଉପକମ

ଖାଦ୍ ସୁରକା ଓ ଦାରଦି୍ ଦୂରୀକରଣ ପରପି୍କୀପର କୁଦ ମତ୍ ଉପଦ୍ାଗର ଦୀର୍ଘା୍ୀ ସୁରକା ନମିପ୍ ପ୍ଵାମୂଛକ ଏସ ଏସ ଏଫ

ମିଛତି ଜାତସିଂରର ଖାଦ୍ ଓ କୃଷି ସଂଘାନ ଦାରା ଗଠତି ଫିସରି କମିଟ(ିପକାଫି) ଜୁନ ୨୦୧୪ପର ତାର ୩୧ ତମ ଅଧପବେନପର

ଅନୁପମାଦନ କରଛିି । ଖାଦ୍ ସୁରକା ଓ ପପାଷଣକୁ କୁଦ ମତ୍ ଉପଦ୍ାଗର ଅବଦାନକୁ ବୃଦି କରବିା ଦଗିପର ଏସ. ଏସ. ଏଫ. ମାଗ୍ଦେରକା

କାର୍୍କାରୀ କରବିା ଏକ ଗୁରୁତପୂପ୍ ପଦପକପ । ଏହି ୍୍ି୍ାପର ଏକ ଅଂେ ୍ରୂପ ଆଇ. ସ.ି ଏସ. ଏଫ. ଟ ର୍ କଲିକତାପର ଡପିସମ୍ର

୨୨ ତାରଖିରୁ ୨୪ ତାରଖି ପର୍୍୍ ଏକ କମ୍ୋଛା ଆପ୍ାଜନ କରୁଛି । ଆସାମ, ବହିାର, ଜାମୁ କାେ୍ୀର, ପକରଛ, ମହାରାଷ, ମଣିପୁର,

ଓଡେିା, ରାଜଘାନ ଓ ପଶିମ ବଙରୁ ମତ୍ଜୀବୀମାନମର ମୁଖ୍ ୍ତନିଧିମାପନ କମ୍ୋଛାପର ପରାଗ ପଦବା ଆୋ କରାରାଏ ।

୨. ପାଜରପକକ

୍ା୍ ୨୦୦୦ ମସହିା ରାଏଁ ସାମୁଦିକ ମତ୍ ଉତାଦନ ଭାରତର ସମଦୁା୍ ମତ୍ ଉତାଦନର ଏକ ମୁଖ୍ ଭାଗ ଥଲା । ଭାରତପର ୨୦୨୧-

୨୨ ବଷ୍ପର ଭୂଖଣଘତି ଜଛଭାଗରୁ ମତ୍ ଉତାଦନ ସମଦୁା୍ ମତ୍ ଉତାଦନ ୧୪.୭୩ ନି୍ ୁତ ପମଟକି ଟନ ର ତନିି ଚତୁର୍ାଂେରୁ ଊର୍ପର

। ୧.୨୪ ନି୍ ୁତ ମତ୍ଜୀବୀ ଜୀବକିାପାଇଁ ଭୂଖଣଘତି ଜଛଭାଗ ଉପପର ନଭି୍ର କର୍ି । ଭୂଖଣଘତି ଜଛଭାଗରୁ ମତ୍ସାରଣ ପକଷପର

ଅଭିବୃଦି ରଟଥିବା ସପ୍ ଭାରତର ଭୂଖଣଘତି ବ୍ାପକ ଜଛ ସମ୍ଛର ସପବ୍ାତମ ବନିପିରାଗ ଏପର୍୍୍ ପହାଇନାହଁ ।

ଭୂଖଣଘତି ଜଛଭାଗ ଓ ପସଥରୁ ମତ୍ସାରଣ ଭାରତୀ୍ ସମି୍ସାନର ଦିବତୀ୍ ସୂଚୀ (ରାଜ୍ ସୂଚୀ, ୍ବି୍ ି ୨୧)ର ଅ୍ଗ୍ତ ଏବଂ ଏ

ସମ୍ଵୀ୍ ନି୍ ମ ୍ଣ୍ନ ରାଜ୍ ସରକାରମ ପରସିରବଦ । ନମ୍ଦା, କାପବରୀ, କୃଷା ଓ ବ୍ପୁଷ ପରି ଏକାଧକ ରାଜ୍ପର ୍ବାହତି

ପହଉଥବା ନଦୀମାନମ ଜଛ ସମ୍ଛ ସମ୍ଵୀ୍ ବବିାଦ ୍ସଙପର ନପି୍୍ ପକନ ସୂଚୀର ଅ୍ଗ୍ତ ।



ଭୂଖଣଘ ଜଛଭାଗରୁ ମତ୍ସାରଣ ଉପଦ୍ାଗର ବହୁବସି ସମସ୍ା ରହଛି ି ରରା ଅତ୍ଧକ ମତ୍ସାରଣ, ୍ଦୂଷଣ, ପାରପିବେକି ଅବକ୍,

ଜଛଭାଗକୁ ୍ପବେ କରବିାପର ଅସୁବସିା, ଜଛବା୍ୁ ପରବିତ୍ନ, ୍ାକୃତକି ଓ ମନୁଷ୍କୃତ ବପିର୍୍୍ ଇତ୍ାଦି । ଉପପଭା୍ା ମାନମୁ ମତ୍

ଉପଲବତାପର ବଷିମତା, ସମ୍ଛ ପରଚିାଛନାପର ବବିସିତା, ଦୁବ୍ଛ ୍ୋସନ ମଧ ବାସା ସୃ୍ ି କରୁଛି ।

୩. ପୃଷଭୂମଜ

ଏସ. ଏସ. ଏଫ. ମାଗ୍ଦେରକାର ଉପ୍େ୍ ପହଲା ପରପରି କୁଦ ମତ୍ଜୀବୀମାପନ ମନମୁଖୀ ଭାବପର ଉପଵଦ ନ ହୁଅ୍ୁ ଓ ନଜିର

ନ୍ା୍ସଙତ ମତସାରଣ ଅଧକାରରୁ ବଞତି ନ ହୁଅ୍ୁ । କୁଦ ମତ୍ ଉପଦ୍ାଗୀମାନମ ସମସ୍ା ସମାସାନ ଦଗିପର ରାଜ୍ ସରକାର

ପସମାପନ କପିରି ନରିପପକ, ଉପରୁ୍ ନ୍ା୍ିକ ଓ ୍ୋସନକି ପଦତି ଜରଆିପର ନ୍ା୍ ପାଇପବ ତାର ବ୍ବଘା କର୍ୁ । ବଡ ବକିାେମୂଛକ

ପରାଜନାପର ପସମାପନ ବବିାଦ ସମାସାନ ପାଇଁ ପକଉଁ ନ୍ା୍ିକ ଓ ୍ୋସନକି ୍୍ି୍ାର ଆଶ୍ ପନଇପାରପିବ, ତାହା ମାଗ୍ଦେରକାପର

ସୁନଶିିତ କରାରାଇଛି । ୍କରପର ୍ଭାବତି ମତ୍ଜୀବୀ ଓ ମତ୍କମ୍ୀ କପିରି ରରାର୍ କତପିୂରଣ ପାଇପବ (ପାରା ୫.୧୧) ତାହା ମଧ

ଦେ୍ାରାଇଛି ।

ସୁରକିତ ଅଞଛ ଓ ବକିର ଜୀବକିା ସନଭ୍ପର ଏସ. ଏସ. ଏଫ. ମାଗ୍ଦେରକା ପରାଜନା ୍୍ୁତି ଓ ତାକୁ କାର୍୍କାରୀ କରବିାପର ମତ୍ଜୀବୀ

ସମଦା୍ର ଅଂେ ଗହଣ ସୁନଶିିତ କରବିା ଦୃ୍ି ଆକଷ୍ଣ କରବି (ପାରା ୫.୧୫)। ମତ୍ ପକନର ଋତୁକାଛୀନ ବନ ସମ୍ପର

ମତ୍ଜୀବୀମାନମ କଭିଛି କତି ପୂରଣ ଦଆିରିବ, ପସମାନମୁ ସାମାଜକି ସୁରକା ୍ଦାନ କରାରିବ, ତାହା ମାଗ୍ଦେରକାପର ସୂଚୀତ (ପାରା

୬.୩)।

ଏସ. ଏସ. ଏଫ. ମାଗ୍ଦେରକାପର କୁଦ ମତ୍ଜବିୀମାନମ ମତ୍ସାରଣ ଅଧକାର, ସମଦୁରୁ ମତ୍ସାରଣର ପାରମରକି ଅଧକାର ଆଇନ

ଜରଆିପର କପିରି ସୁରକିତ କରାରିବ ଏହା ଉଲିଲତ । ଏଥପର ମହଛିାମାନମ ୍ତି ୍ତଵ ଦୃ୍ି ଦଆିରାଇଛି । ଏଭଛି ଉପା୍ ଚହିଟ

କରାରିବ, ଲିପିବଦ କରାରିବ ଓ ପାଛନ କରାରିବ । ରାଜ୍ ସରକାର ସାମୁହକି ଭାବପର ପରଚିାଛତି ଓ ବ୍ବହୃତ ଜଛ ସମ୍ଛକୁ ୍ୀକୃତି

ପଦପବ ଓ ସବ୍ସାସାରଣମ ଅଧକାରକୁ ମାନ୍ତା ପଦପବ (ପାରା ୫.୬)। ପୁନଶ ରାଜ୍ ସରକାର ଜାତୀ୍ ପରସିରବଦ ଜଛଭାଗପର

୍ପବେ ପାଇଁ କୁଦ ମତ୍ ଉପଦ୍ାଗୁଡକୁି ଅଗାଧକାର ଭିତପିର ଅନୁମତି ପଦପବ ଓ ପସମାନମ ପାଇଁ ପାଇଁ ୍ତଵ ପଜାନ ସୃ୍ ି କରପିବ ।

୪. ସମୟଦକାକା ଉର୍ଦ୍

ଏହି କମ୍ୋଛା ମତ୍କମ୍ୀ ସଂଘା, ସ.ି ଏସ. ଓ. ଏବଂ ସମଦା୍ଭିତକି ସଂଘା ସୁଦୃଢ କରବି ପରପରକିି ପସମାପନ ଏସ. ଏସ. ଏଫ.

ମାଗ୍ଦେରକା ଅବଲମ୍ନପର ପସମାପନ ନଜିର ଜୀବନ, ଜୀବକିା ତତ ସମ୍ଵୀ୍ ନୀତ,ି ଆଇନ ସହ ଜଡତି ସମସ୍ାର ସମାସାନ ସମ୍ଛ

ପରଚିାଛନା ଓ ସାମାଜକି ବକିାେର ଢାଞା ଭିତପର କରି ପାରପିବ ।

୫. ସମୟଦକାକା ଲକ୍

(କ) ଏସ. ଏସ. ଏଫ. ମାଗ୍ଦେରକା ଅନୁରା୍ୀ ମହଛିାମାନମ ସପମତ କୁଦ ମତ୍ଜବିୀ, ମତ୍କମ୍ୀ ଓ ମତ୍ଜବିୀ ସମଦା୍ର ରାଜ୍ ଓ

ଘାନୀ୍ ୍ରପର ଦା୍ିତବପୂପ୍ ୍ୋସନ ଜରଆିପର ଭୂଖଣଘ ଜଛଭାଗ ଓ ନକିଟଘ(ସଂଲଗ) ଅଞଛପର ୍ପବେ ସମ୍ଵୀ୍ ସମସ୍ାର

ଅବଗତି



(ଖ) ବତ୍ମାନ ୍ଚଛତି ପରାଜନା ଓ କୁଦ ମତ୍ ଉଦ୍ାଗୀମାନମ ଜୀବକିା ସୁରକା ପାଇଁ କି ୍ାବସାନ ରହଛି,ି ତାହା ହୃଦପବାସ କରବିା ।

(ଗ) କୁଦ ମତ୍ଜବିୀ ଓ ମତ୍କମ୍ୀମାନମ ସହ ସଂପୃ୍ ନୀତରି ୍ଭାବ ( ଉଦାହରଣ ୍ରୂପ ଜାତୀ୍ ମତ୍ ନୀତ,ି ୨୦୨୦, ଭୂଖଣଘ

ଜଛଭାଗପର ମତ୍ ସାରଣ ଉପପର ରାଜ୍ ୍ରୀ୍ ଆଇନ ) ବଷି୍ପର ଆପଲାଚନା

୬. ପଦ୍ଜ

ମତ୍କମ୍ୀ ସଂଘାମାନମର ଆବେ୍କତା ଅନୁଧାନ ପପର ଟଓିଟି କମ୍ୋଛାର ରୂପପରଖ ୍୍ୁତ କରାରାଇଛି ।ପଗା୍ୀଗତ କାମ ମର ଟଓିଟି

କମ୍ୋଛାପର ନମିତି ସମ୍ଛ ରୂପପରଖ ୍୍ୁତ କରାରାଇଛି । ତାଲିମଦାତାମାପନ ବା୍ବ ସମସ୍ାସବୁ ଚର୍ାପର ରଲପବ ଓ

ଅଂେଗହଣକାରୀମାନମ ଗ୍ର ଗଠନ କରି ତାର ସମାସାନର ପନା ନପି୍୍ କରବିାକୁ ଦା୍ିତବ ନ୍୍ କରପିବ । ୍ତି ବଷି୍ ବୁଝବିା ପାଇଁ

ଅପନକ ୍ାସଙିକ ଦ୍ାପବବ ଓ ପାୱାର-ପଏଣର ପ୍ପଜପଣସନ ପରାଗାଇଦଆିରିବ । ଏହି ଟ.ିଓ.ଟ.ି କମ୍ୋଛାର (ଭୂଖଣଘ ଜଛଭାଗପର

ମତ୍ ସାରଣ ) ପପର ପପର ଭାରତର ଅପନକ ରାଜ୍ପର ଏକ ଦନିକିଆି ତାଲିମ କମ୍ୋଛା ଅନୁ୍ିତ ପହବ ଓ ବତ୍ମାନର କମ୍ୋଛାପର

ତାଲିମ୍ାର ୍ତନିଧି ମାପନ ପସଥପର ତାଲିମ ୍ଦାନର ପନତୃତ ଗହଣ କରପିବ ।

୭. ଅରପକଜ୍ ପାଜଧକମ

ଭୂଖଣଘ ଜଛଭାଗ ଉପପର ନଭି୍ରେୀଛ କୁଦ ମତ୍ଜବିୀମୁ େ୍ିୋଛୀ କରି ଏସ. ଏସ. ଏଫ. ମାଗ୍ଦେରକା ଲାଗୁ କରବିା ପାଇଁ ସ୍ି୍

ଭାପବ କାମ କରବିା ଓ ଦୀର୍କାଛୀନ ଭିତପିର ମତ୍ସାରଣର ବ୍ବଘା ସୁନଶିିତ କରବିା ।

ଅଧକ ସୂଚନା ପାଇଁ ନମି୍ ଠକିଣାପର ପରାଗାପରାଗ କର୍ୁ ।
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