
 

ପ୍ରେସ ଫିଜ୍ଞପି୍ତ  

MPEDA ଯ କାଦୁଅପ୍ରଯ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜି  

20 ଫଷଷ ାଇ ଁପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟ ାଇଛି 

● ଫିବିନ୍ନ େକାଯଯ ଜୀୟ କୃଷି ଏଫଂ ସାଭଦିୁ୍ରକ ଖାଦୟଦାଥଷ ଯପ୍ତାନି ଫୃଦି୍ଧ ାଇ ଁପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜି: MPEDA ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 

 

କ ୋଚ,ି ମଈ 17: ବାଯତଯ ଜୀୟ କଷିୃପ୍ରକ୍ଷତ୍ରପ୍ରଯ ଏକ େବାଫଶାୀ ଭାଇରଖଣୁ୍ଟ ଯୂପ୍ରଯ MPEDA-RGCA ଯ କାଦୁଅପ୍ରଯ 

କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ କଯିଫା ପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜି ପ୍ରଦଶଯ ଏକଭାତ୍ର ଏହ ିେକାଯଯ ପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜି ଅପ୍ରେ, ମାହାକୁ 2011 ଯୁ ପ୍ରନଇ 2030 

ମଷୟନ୍ତ 20 ଫଷଷ ାଇ ଁପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟଯ ଭହାନୟିନ୍ତ୍ରକ, ପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟ, ଡିଜାଇନ ଏଫଂ ପ୍ରେଡ୍ ଭାକଷ, ବାଯତ ସଯକାଯଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟ 

େଦାନ କଯାମାଇଛି। 

କାଦୁଅପ୍ରଯ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜି (ପ୍ରଫୈଜ୍ଞାନକି ନାଭ - ସ୍କାଇରା ପ୍ରସଯାୋ), ଦକି୍ଷଣ ଫୂଷ ଏସିଆଯ ପ୍ରଦଶ ଗଡ଼ୁିକପ୍ରଯ ଅଧକି 

ଚାହଦିା ଥଫିା େଜାତି ଅପ୍ରେ, ପ୍ରମଉଠଁାପ୍ରଯ ଜୀଫନ୍ତ କଙ୍କଡ଼ାଗଡୁିକ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସାଭଦିୁ୍ରକ ପ୍ରବାଜନ ବାଫପ୍ରଯ ଅଧକି ସନ୍ଦ 

କଯାମାଏ, ତାହା ଯାଜୀଫ ଗାନ୍ଧୀ ଜୀୟ କଷିୃପ୍ରକନ୍ଦ୍ର (RGCA), ସାଭଦିୁ୍ରକ ଦ୍ରଫୟ ଯପ୍ତାନି ଫିକାଶ ୋଧକିଯଣ (MPEDA) ଯ 

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଫଂ ଫିକାଶ ଶାଖା ଦ୍ଵାଯା ଫିକଶତି ପ୍ରହାଇଛି। 

MPEDA ଯ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକ ଏସ ୍ଶ୍ରୀନିଫାସ କହଛିନି୍ତ ପ୍ରମ ବାଯତୀୟ ଜୀୟ କଷିୃଯ ଇତିହାସପ୍ରଯ ଏହା ଏକ ଉପ୍ରେଖନୀୟ 

ସପତା ଅପ୍ରେ, କାଯଣ େଥଭ ଥଯ ାଇ ଁପ୍ରକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ ପ୍ରଦଶପ୍ରଯ ଏହ ିପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜି ାଇ ଁପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟ େଦାନ କଯିଛନି୍ତ। 

“ପ୍ରକଫ ଚିଙୁ୍ଗଡ଼ି ଚାଷ ଉପ୍ରଯ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦଫା ଯିଫପ୍ରତଷ ଏହା ପ୍ରସହ ିକୃଷକ ଭାନଙୁ୍କ ଫିହନଯ ଆଫଶୟକତାକୁ ଯୂଣ କଯିଫାପ୍ରଯ 

ଏକ ଦୀଘଷ ଭାଗଷ ସି୍ଥଯ କଯିଫାପ୍ରଯ ସାହାମୟ କଯିଫ, ପ୍ରମଉଭଁାପ୍ରନ ଜୀୟ କଷିୃ ାଇ ଁଫିବିନ୍ନ େକାଯଯ େଜାତିକୁ ଆଣାଇଫାକୁ 

ଇଚ୍ଛା କଯନି୍ତ। MPEDA ଏହ ିସପତାକୁ ପ୍ରଦଶଯ ଜୀୟ କୃଷିଯ କୃଷକଭାନଙୁ୍କ ତଥା RGCA ଯ ମଫୁ ପ୍ରଫୈଜ୍ଞାନିକଭାନଙୁ୍କ 

ସଭିତ କଯୁଛି, ପ୍ରମଉଭଁାପ୍ରନ ଏହ ିଭପ୍ରନାଫ ଫଢାଉଥଫିା ସପତାକୁ ହାସର କଯିଫା ାଇ ଁଅ୍ଲାନ୍ତ ଯିଶ୍ରଭ କଯିଛନି୍ତ", ପ୍ରଫାରି 

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିଫାସ କହଛିନି୍ତ, ମିଏ RGCA ଯ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଧ୍ୟ ଅେନି୍ତ। 

ବାଯତପ୍ରଯ କାଦୁଅ କଙ୍କଡ଼ା ାଇ ଁଅନୟ ପ୍ରକୌଣସି ଚାଷ କଯିଫା ସ୍ଥାନ ନାହି ଁପ୍ରଫାରି ଏହ ିକଥାକୁ ଧ୍ୟାନପ୍ରଯ ଯଖ ିRGCA 2011 ପ୍ରଯ 

କାଦୁଅ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜି ାଇ ଁପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟ, ଡିଜାଇନ ଏଫଂ ପ୍ରେଡ୍ ଭାକଷଯ ଭହାନୟିନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ାଖପ୍ରଯ ପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟ 

ଅଧକିାଯ ାଇ ଁଆପ୍ରଫଦନ କଯିଥରିା। 

ଅଫଶୟ, ଦୀଘଷ କଠନି େକ୍ରିୟା ଅନୁସଯଣ କଯିଫା ପ୍ରଯ ପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟକୁ ଭଞ୍ଜଯୁ ଦିଆମାଇଥରିା। ଦୁନିଆଯ ଫିବିନ୍ନ ଗପ୍ରଫଷଣା ସଂସ୍ଥା 

ଏହ ିଫିଷୟପ୍ରଯ େସିଦ୍ଧ ଫିପ୍ରଶଷଜ୍ଞ ଭାନଙ୍କ ସହତି ଆପ୍ରରାଚନା କଯିଥପି୍ରର, ପ୍ରମଉଭଁାପ୍ରନ ଫିବିନ୍ନ ଗପ୍ରଫଷଣା ସନ୍ଦବଷକୁ ଉପ୍ରେଖ 

କଯିଥପି୍ରର, ତଥୟ ଏଫଂ ଆକନ ସହତି RGCA ଯ ପ୍ରଫୈଜ୍ଞାନିକଭାନଙ୍କ ସହତି ଅପ୍ରନକ ପ୍ରଫୈଠକ କଯିଥପି୍ରର। ଫିବିନ୍ନ େସଙ୍ଗ 

ଜାଣଫିା ପ୍ରଯ ପ୍ରଶଷପ୍ରଯ MPEDA–RGCA ଯ କଙ୍କଡା ଚାଷ କଯିଫା ପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜିକୁ 20 ଫଷଷ ାଇ ଁପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟ ଅଧକିାଯ 

ପ୍ରଦଫାକୁ ନିଷ୍ପତି ନଆିମାଇଥରିା, ମାହାକି ବାଯତପ୍ରଯ ଅଦି୍ଵତୀୟ ଅପ୍ରେ। 

ଫିପ୍ରଶଷକଯି ଦକି୍ଷଣ ଫୂଷ ଏସିଆଯ ପ୍ରଦଶଭାନଙ୍କପ୍ରଯ କାଦୁଅ କଙ୍କଡ଼ାଯ ଅତୟଧକି ଭାତ୍ରାପ୍ରଯ ଚାହଦିାକୁ ଦୃଷି୍ଟପ୍ରଯ ଯଖ ିMPEDA 

2004 ଭସିହାପ୍ରଯ କାଦୁଅ କଙ୍କଡ଼ାଯ ଫିହନ (ମାହାକି କଙ୍କଡ଼ା-ଜାଆଁ ବାଫପ୍ରଯ ଜଣାଶଣୁା) ଯ ଉତ୍ପାଦନ ାଇ ଁଏକ ାଇରେ୍ 

ଯିପ୍ରମାଜନା ଆଯମ୍ଭ କଯିଥପି୍ରର ଏଫଂ ଯଫତଷୀ ସଭୟପ୍ରଯ ବାଯତପ୍ରଯ 2013 ପ୍ରଯ େଥଭ ଥଯ ାଇ ଁଫାଷିକ ଏକ ଭିରିଅନ୍ 

କ୍ଷଭତା ସହତି ଫାଣଜିିୟକ ଜାଆଁ କାମଷୟ କଯାମାଇଥରିା। ଏହାଯ ଫଢୁଥଫିା ଆଫଶୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନପ୍ରଯ ଯଖ,ି RGCA ଯ କାଦୁଅ 

କଙ୍କଡ଼ାଯ ଫିହନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷଭତାକୁ ଫଢାଇ ଫାଷିକ 1.4 ଭିରିଅନ୍ କଯିଦିଆମାଇଛି। 

ଦକି୍ଷଣ ଫୂଷ ଏସିଆଯ ଭତ୍ସ୍ୟ ଫିକାଶ ପ୍ରକନ୍ଦ୍ର (SEAFDEC) ପିରିାଇନ୍ ସ,ଯ ଜଣାଶଣୁା ଅନ୍ତଯାଷ୍ଟରୀୟ ସଂସ୍ଥାଯ ଜୀୟ କଷିୃ ଫିବାଗଯ 

ଫିଶଷି୍ଟ ପ୍ରଫୈଜ୍ଞାନିକ ଡ୍ଟଯ ଏଭିରିଆ େି କି୍ୱନିେିଓ 2013 ମଷୟନ୍ତ RGCAଯ ଯାଭଶଷ ପ୍ରସଫାକୁ ଫିସ୍ତାଯ କଯିଥପି୍ରର। ପ୍ରସହ ି

ଦିନଠାଯୁ, ଏହ ିପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜିକୁ RGCA ଯ ପ୍ରଫୈଜ୍ଞାନିକଭାନଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଭୟ ଭଧ୍ୟପ୍ରଯ ଭାନକୀକୃତ କଯାମାଇଥରିା।  



 

MPEDA ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହଛିନି୍ତ ପ୍ରମ, େଭଖୁ ସପତା ପ୍ରହଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ଜାଆଁଯ ଜୀଫିତ ଯହଫିାଯ ହାଯକୁ ତିନି େତିଶତଯ ଫିଶ୍ୱ 

ପ୍ରଯକଡଷପ୍ରଯ ସାତ େତିଶତକୁ ଫଢାଇପ୍ରଦଇଛି। ଆହୁଯି ଭଧ୍ୟ କଙ୍କଡା ଚାଷ କଯିଫା ୟୁନେ୍ି ଏଯି ବାଫପ୍ରଯ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରହାଇଛି ପ୍ରମ 

ସଭସ୍ତ ଫିବାଗଗଡୁିକ ପ୍ରଗାେିଏ ଛାତ ତପ୍ର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ ପ୍ରଜୈଫ-ସଯୁକ୍ଷା ସହତି କଯାମାଇଛି। ଫତଷଭାନ ମଷୟନ୍ତ ସାଯା ପ୍ରଦଶପ୍ରଯ 659 

କୃଷକଙୁ୍କ 7.28 ଭିରିଅନ୍ ଫିହନ ଉତ୍ପାଦନ କଯାମାଇ ପ୍ରମାଗାଇ ଦିଆମାଇଛି। 

RGCA ଯ ସ୍ଥାନା      , କାଦୁଅ କଙ୍କଡ଼ା, ଆନୁଫଂଶକି ଯୂପ୍ରଯ ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପ୍ରହାଇଥଫିା         (GIFT), ପ୍ରକାଫିୟା, 

ପ୍ରାମ୍ପାପ୍ରନା ଏଫଂ ଆେିଭିଆ ବ ିଫିବିନ୍ନ େକାଯଯ ଜୀୟ କୃଷିଯ େଜାତିଗଡ଼ୁିକଯ ଫୟଫସାୟୀକଯଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସ୍ାହତି କଯିଫା ାଇ ଁ

କଯାମାଇଛି। ଏହା ଉତଭ ଗଣୁଫତା ଥଫିା ଫିହନ ଉତ୍ପାଦନ ଏଫଂ ପ୍ରମାଗାଣ କଯି ବାଯତଯ ସାଭଦିୁ୍ରକ ଉତ୍ପାଦଯ ଯପ୍ତାନୀକୁ 

ଫଢାଇଫା ଉପ୍ରଯ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦଇଥାଏ, ମାହାକି ଜୀୟ କୃଷି ାଇ ଁଏକ େଭଖୁ ନପି୍ରଫଶ ଅପ୍ରେ। 

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିଫାସ କହଛିନି୍ତ ପ୍ରମ, "ଆପ୍ରଭ ବାଯତପ୍ରଯ ଜୀୟ କଷିୃକୁ ପ୍ରୋତ୍ସ୍ାହନ କଯିଫା ାଇ ଁଯିପ୍ରମାଜନାଯ କାମଷୟଅଭ ାଇ ଁ

MPEDA-RGCA କୁ ନିଯନ୍ତଯ ସଭଥଷନ କଯିଥଫିାଯୁ ବାଯତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯିଷଦ (ICAR) ସହତି ପ୍ରକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯଙ୍କଯ 

ଫାଣଜିୟ ଏଫଂ ଭତ୍ସ୍ୟ ଫିବାଗକୁ ଧନୟଫାଦ ଜଣାଇଫାକୁ ଚାହ ଁୁଛୁ।" 

 

ସଭାପ୍ତ 


