ପ୍ରେସ ଫିଜ୍ଞପ୍ତି

MPEDA ଯ କାଦୁ ଅପ୍ରଯ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜି
20 ଫଷଷ ାଇ ଁ ପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟ ାଇଛି
●

ଫିବିନ୍ନ େକାଯଯ ଜୀୟ କୃଷି ଏଫଂ ସାଭୁଦ୍ରିକ ଖାଦୟଦାଥଷ ଯପ୍ତାନି ଫୃ ଦ୍ଧି ାଇ ଁ ପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜି: MPEDA ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

କ ୋଚି, ମଈ 17: ବାଯତଯ ଜୀୟ କୃଷିପ୍ରକ୍ଷତ୍ରପ୍ରଯ ଏକ େବାଫଶାୀ ଭାଇରଖୁଣ୍ଟ ଯୂପ୍ରଯ MPEDA-RGCA ଯ କାଦୁ ଅପ୍ରଯ
କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ କଯି ଫା ପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜି ପ୍ରଦଶଯ ଏକଭାତ୍ର ଏହି େକାଯଯ ପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜି ଅପ୍ରେ, ମାହାକୁ 2011 ଯୁ ପ୍ରନଇ 2030
ମଷୟନ୍ତ 20 ଫଷଷ ାଇ ଁ ପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟଯ ଭହାନିୟନ୍ତ୍ରକ, ପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟ, ଡିଜାଇନ ଏଫଂ ପ୍ରେଡ୍ ଭାକଷ, ବାଯତ ସଯକାଯଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟ
େଦାନ କଯାମାଇଛି।
କାଦୁ ଅପ୍ରଯ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜି (ପ୍ରଫୈଜ୍ଞାନିକ ନାଭ - ସ୍କାଇରା ପ୍ରସଯାୋ), ଦକ୍ଷି ଣ ୂଫ ଷ ଏସିଆଯ ପ୍ରଦଶ ଗୁଡ଼ିକପ୍ରଯ ଅଧ ିକ
ଚାହିଦା ଥ ିଫା େଜାତି ଅପ୍ରେ, ପ୍ରମଉଠାପ୍ରଯ
ଁ
ଜୀଫନ୍ତ କଙ୍କଡ଼ାଗୁଡିକ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସାଭୁଦ୍ରିକ ପ୍ରବାଜନ ବାଫପ୍ରଯ ଅଧ ିକ ସନ୍ଦ
କଯାମାଏ, ତାହା ଯାଜୀଫ ଗାନ୍ଧୀ ଜୀୟ କୃଷିପ୍ରକନ୍ଦ୍ର (RGCA), ସାଭୁଦ୍ରିକ ଦ୍ରଫୟ ଯପ୍ତାନି ଫିକାଶ ୋଧ ିକଯଣ (MPEDA) ଯ
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଏଫଂ ଫିକାଶ ଶାଖା ଦ୍ଵାଯା ଫିକଶିତ ପ୍ରହାଇଛି।
MPEDA ଯ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକ ଏସ୍ ଶ୍ରୀନିଫାସ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମ ବାଯତୀୟ ଜୀୟ କୃଷିଯ ଇତିହାସପ୍ରଯ ଏହା ଏକ ଉପ୍ରେଖନୀୟ
ସପତା ଅପ୍ରେ, କାଯଣ େଥଭ ଥଯ ାଇ ଁ ପ୍ରକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ ପ୍ରଦଶପ୍ରଯ ଏହି ପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜି ାଇ ଁ ପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟ େଦାନ କଯି ଛନ୍ତି।
“ପ୍ରକଫ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଉପ୍ରଯ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦଫା ଯି ଫପ୍ରତଷ ଏହା ପ୍ରସହି କୃଷକ ଭାନଙ୍କୁ ଫିହନଯ ଆଫଶୟକତାକୁ ୂଯଣ କଯି ଫାପ୍ରଯ
ଏକ ଦୀଘଷ ଭାଗଷ ସ୍ଥି ଯ କଯି ଫାପ୍ରଯ ସାହାମୟ କଯି ଫ, ପ୍ରମଉଭାପ୍ରନ
ଁ
ଜୀୟ କୃଷି ାଇ ଁ ଫିବିନ୍ନ େକାଯଯ େଜାତିକୁ ଆଣାଇଫାକୁ
ଇଚ୍ଛା କଯନ୍ତି। MPEDA ଏହି ସପତାକୁ ପ୍ରଦଶଯ ଜୀୟ କୃଷିଯ କୃଷକଭାନଙ୍କୁ ତଥା RGCA ଯ ମୁଫ ପ୍ରଫୈଜ୍ଞାନିକଭାନଙ୍କୁ
ସଭି ତ କଯୁଛି, ପ୍ରମଉଭାପ୍ରନ
ଁ
ଏହି ଭପ୍ରନାଫ ଫଢାଉଥ ିଫା ସପତାକୁ ହାସର କଯି ଫା ାଇ ଁ ଅ୍ଲାନ୍ତ ଯି ଶ୍ରଭ କଯି ଛନ୍ତି", ପ୍ରଫାରି
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିଫାସ କହିଛନ୍ତି, ମି ଏ RGCA ଯ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଧ୍ୟ ଅେନ୍ତି।
ବାଯତପ୍ରଯ କାଦୁ ଅ କଙ୍କଡ଼ା ାଇ ଁ ଅନୟ ପ୍ରକୌଣସି ଚାଷ କଯି ଫା ସ୍ଥାନ ନାହି ଁପ୍ରଫାରି ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନପ୍ରଯ ଯଖ ି RGCA 2011 ପ୍ରଯ
କାଦୁ ଅ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜି ାଇ ଁ ପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟ, ଡିଜାଇନ ଏଫଂ ପ୍ରେଡ୍ ଭାକଷଯ ଭହାନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ାଖପ୍ରଯ ପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟ
ଅଧ ିକାଯ ାଇ ଁ ଆପ୍ରଫଦନ କଯି ଥ ିରା।
ଅଫଶୟ, ଦୀଘଷ କଠିନ େକ୍ରିୟା ଅନୁ ସଯଣ କଯି ଫା ପ୍ରଯ ପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟକୁ ଭଞ୍ଜୁଯ ଦିଆମାଇଥ ିରା। ଦୁ ନିଆଯ ଫିବିନ୍ନ ଗପ୍ରଫଷଣା ସଂସ୍ଥା
ଏହି ଫିଷୟପ୍ରଯ େସିଦ୍ଧ ଫିପ୍ରଶଷଜ୍ଞ ଭାନଙ୍କ ସହିତ ଆପ୍ରରାଚନା କଯି ଥ ିପ୍ରର, ପ୍ରମଉଭାପ୍ରନ
ଁ
ଫିବିନ୍ନ ଗପ୍ରଫଷଣା ସନ୍ଦବଷକୁ ଉପ୍ରେଖ
କଯି ଥ ିପ୍ରର, ତଥୟ ଏଫଂ ଆକନ ସହିତ RGCA ଯ ପ୍ରଫୈଜ୍ଞାନିକଭାନଙ୍କ ସହିତ ଅପ୍ରନକ ପ୍ରଫୈଠକ କଯି ଥ ିପ୍ରର। ଫିବିନ୍ନ େସଙ୍ଗ
ଜାଣିଫା ପ୍ରଯ ପ୍ରଶଷପ୍ରଯ MPEDA–RGCA ଯ କଙ୍କଡା ଚାଷ କଯି ଫା ପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜିକୁ 20 ଫଷଷ ାଇ ଁ ପ୍ରପ୍ରେଣ୍ଟ ଅଧ ିକାଯ
ପ୍ରଦଫାକୁ ନିଷ୍ପତି ନିଆମାଇଥ ିରା, ମାହାକି ବାଯତପ୍ରଯ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ଅପ୍ରେ।
ଫିପ୍ରଶଷକଯି ଦକ୍ଷି ଣ ୂଫ ଷ ଏସି ଆଯ ପ୍ରଦଶଭାନଙ୍କପ୍ରଯ କାଦୁ ଅ କଙ୍କଡ଼ାଯ ଅତୟଧ ିକ ଭାତ୍ରାପ୍ରଯ ଚାହିଦାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିପ୍ରଯ ଯଖ ି MPEDA
2004 ଭସି ହାପ୍ରଯ କାଦୁ ଅ କଙ୍କଡ଼ାଯ ଫିହନ (ମାହାକି କଙ୍କଡ଼ା-ଜାଆଁ ବାଫପ୍ରଯ ଜଣାଶୁଣା) ଯ ଉତ୍ପାଦନ ାଇ ଁ ଏକ ାଇରେ୍
ଯି ପ୍ରମାଜନା ଆଯମ୍ଭ କଯି ଥ ିପ୍ରର ଏଫଂ ଯଫତଷୀ ସଭୟପ୍ରଯ ବାଯତପ୍ରଯ 2013 ପ୍ରଯ େଥଭ ଥଯ ାଇ ଁ ଫାଷି କ ଏକ ଭି ରିଅନ୍
କ୍ଷଭତା ସହିତ ଫାଣିଜିୟକ ଜାଆଁ କାମଷୟ କଯାମାଇଥ ିରା। ଏହାଯ ଫଢୁ ଥ ିଫା ଆଫଶୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନପ୍ରଯ ଯଖ ି, RGCA ଯ କାଦୁ ଅ
କଙ୍କଡ଼ାଯ ଫିହନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷଭତାକୁ ଫଢାଇ ଫାଷି କ 1.4 ଭି ରିଅନ୍ କଯି ଦିଆମାଇଛି।
ଦକ୍ଷି ଣ ୂଫ ଷ ଏସିଆଯ ଭତ୍ସ୍ୟ ଫିକାଶ ପ୍ରକନ୍ଦ୍ର (SEAFDEC) ପିରି ାଇନ୍ସ,ଯ ଜଣାଶୁଣା ଅନ୍ତଯାଷ୍ଟରୀୟ ସଂସ୍ଥାଯ ଜୀୟ କୃଷି ଫିବାଗଯ
ଫିଶଷ୍ଟ
ି ପ୍ରଫୈଜ୍ଞାନିକ ଡ୍ଟଯ ଏଭି ରିଆ େି କ୍ୱିନିେିଓ 2013 ମଷୟନ୍ତ RGCAଯ ଯାଭଶଷ ପ୍ରସଫାକୁ ଫିସ୍ତାଯ କଯି ଥ ିପ୍ରର। ପ୍ରସହି
ଦିନଠାଯୁ, ଏହି ପ୍ରେପ୍ର୍ନାପ୍ରରାଜିକୁ RGCA ଯ ପ୍ରଫୈଜ୍ଞାନିକଭାନଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଭୟ ଭଧ୍ୟପ୍ରଯ ଭାନକୀକୃତ କଯାମାଇଥ ିରା।

MPEDA ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମ, େଭୁଖ ସପତା ପ୍ରହଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ଜାଆଯ
ଁ ଜୀଫିତ ଯହିଫାଯ ହାଯକୁ ତିନି େତିଶତଯ ଫିଶ୍ୱ
ପ୍ରଯକଡଷପ୍ରଯ ସାତ େତିଶତକୁ ଫଢାଇପ୍ରଦଇଛି। ଆହୁ ଯି ଭଧ୍ୟ କଙ୍କଡା ଚାଷ କଯି ଫା ୟୁନିେ୍ ଏଯି ବାଫପ୍ରଯ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରହାଇଛି ପ୍ରମ
ସଭସ୍ତ ଫିବାଗଗୁଡିକ ପ୍ରଗାେିଏ ଛାତ ତପ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ପ୍ରଜୈଫ-ସୁଯକ୍ଷା ସହିତ କଯାମାଇଛି। ଫତଷଭାନ ମଷୟନ୍ତ ସାଯା ପ୍ରଦଶପ୍ରଯ 659
କୃଷକଙ୍କୁ 7.28 ଭି ରିଅନ୍ ଫିହନ ଉତ୍ପାଦନ କଯାମାଇ ପ୍ରମାଗାଇ ଦିଆମାଇଛି।
RGCA ଯ ସ୍ଥାନା
, କାଦୁ ଅ କଙ୍କଡ଼ା, ଆନୁ ଫଂଶିକ ଯୂପ୍ରଯ ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପ୍ରହାଇଥ ିଫା
(GIFT), ପ୍ରକାଫିୟା,
ପ୍ରାମ୍ପାପ୍ରନା ଏଫଂ ଆେିଭିଆ ବି ଫିବିନ୍ନ େକାଯଯ ଜୀୟ କୃଷିଯ େଜାତିଗଡ଼
ୁ ିକଯ ଫୟଫସାୟୀକଯଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସ୍ାହିତ କଯି ଫା ାଇ ଁ
କଯାମାଇଛି। ଏହା ଉତଭ ଗୁଣଫତା ଥ ିଫା ଫିହନ ଉତ୍ପାଦନ ଏଫଂ ପ୍ରମାଗାଣ କଯି ବାଯତଯ ସାଭୁଦ୍ରକ
ି ଉତ୍ପାଦଯ ଯପ୍ତାନୀକୁ
ଫଢାଇଫା ଉପ୍ରଯ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦଇଥାଏ, ମାହାକି ଜୀୟ କୃଷି ାଇ ଁ ଏକ େଭୁଖ ନିପ୍ରଫଶ ଅପ୍ରେ।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିଫାସ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମ, "ଆପ୍ରଭ ବାଯତପ୍ରଯ ଜୀୟ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସ୍ାହନ କଯି ଫା ାଇ ଁ ଯି ପ୍ରମାଜନାଯ କାମଷୟଅଭ ାଇ ଁ
MPEDA-RGCA କୁ ନିଯନ୍ତଯ ସଭଥଷନ କଯି ଥ ିଫାଯୁ ବାଯତୀୟ କୃଷି ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଯି ଷଦ (ICAR) ସହିତ ପ୍ରକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯଙ୍କଯ
ଫାଣିଜୟ ଏଫଂ ଭତ୍ସ୍ୟ ଫିବାଗକୁ ଧନୟଫାଦ ଜଣାଇଫାକୁ ଚାହୁ ଛଁ ୁ।"

ସଭାପ୍ତ

