জনসংয োগ, শ োণিতপুৰ

শেছ বোততো নং ০১১/২০২০
শ োণিতপুৰত খোণৰফ ধোন ক্ৰয়ৰ েণক্ৰয়ো আৰম্ভ

শতজপুৰ, ১৮ জোনুৱোৰী: শ োণিতপুৰ ণিলোত ২০১৯-২০২০ খোণৰফ বিোৰ কৰি বৰ্ষৰ (KMS) বোবব ধোন
ক্ৰয়ৰ প্ৰণক্ৰয়ো ইণতমবধে আৰম্ভ হৈবে ৷ শ োণিতপুৰ ণিলোৰ কৃ ৰ্কসকবল শতওঁবলোকৰ দ্বোৰো উৎপোণিত ধোনৰ
সঠিক মূলে লোভ কৰোৰ শেত্ৰত যোবত শকোবনো ধৰিৰ অসুণবধোৰ সন্মুখীন নৈয় তোৰ বোবব শ োণিতপুৰ ণিলোৰ
উপোয়ুক্ত মোনববন্দ্ৰ প্ৰতোপ ণসঙৰ সভোপণতত্বত শ োণিতপুৰ ণিলো ধোন ক্ৰয় কৰি সণমণতৰ এখন সভো অলপবত
উপোয়ুক্ত কোযষেোলয়ৰ সভোকেত অনুণিত ৈয় ।
সভোত শ োণিতপুৰ ণিলো পণৰৰ্িৰ মুখে কোযষেবোৈী ণবৰ্য়ো, ণিগন্ত হব ে, শ োণিতপুৰ ণিলোৰ অণতণৰক্ত উপোয়ুক্ত
পৰোগ কুমোৰ কোকণত, শ োণিতপুৰ ণিলো পণৰৰ্িৰ সভোবনত্ৰী, ণিলো কৃ ণৰ্ ণবৰ্য়ো, ভোৰতীয় খোিে ণনগমৰ এবলকো
প্ৰৱন্ধক, ণিলো পণৰবৈন ণবৰ্য়ো, ণিলো সমবোয় সণমণত সমূৈৰ উপ-পঞ্জীয়ক, শ োণিতপুৰ ণিলো ক্ৰয়-ণবক্ৰয়
সমবোয় সণমণতৰ ণবৰ্য়ো সকলৰ লগবত অনেোনে সিসে আৰু ণবণভন্ন ধোন ণমলৰ গৰোকী সকল উপণিত
থোবক।
সভোত ২০১৯-২০২০ চনৰ খোণৰফ বিোৰ কৰি বৰ্ষৰ (KMS) বোবব চৰকোৰৰ ণনম্নতম সমথষন মূলেত কৃ ৰ্কৰ
পৰো ধোন ক্ৰয় কৰো সম্পকষ ত ণবতংভোবব আবলোচনো কৰো ৈয়। আবলোচনোমবমষ ইংৰোিী ১৭-০১-২০২০
তোণৰখৰ পৰো ণিলো খনৰ ইণতমবধে শ োৰ্িো কৰো অনুসণৰ শেণকয়োিুণল, বৰেলো আৰু িোমুগুৰীণিত ণতণনখন
ধোন ক্ৰয় শকন্দ্ৰৰ িণৰয়বত ণিলো খনৰ কৃ ৰ্কসকলৰ পৰো ণনম্নতম সমথষন মূলেত ক্ৰয় কৰোৰ লেে ণনধষোৰি
কৰো হৈবে। উবেখবযোগে শয, খোণৰফ বিোৰ কৰি বৰ্ষৰ বোবব ভোৰতীয় খোিে ণনগবম ২০,০০০ শমণিক টন
আৰু অসম ৰোণিেক কৃ ণৰ্ ণবপিন পণৰৰ্বি ১২০০ শমণিক টন ধোন ক্ৰয় কৰোৰ লেে ণনধষোৰি কণৰবে ৷
শ োযিো কৰো মবত সোধোৰি শমোটো ধোন প্ৰণত কুইন্টল ১৮১৫.০০ টকো আৰু ণমণৈ ধোন (বেড-এ) প্ৰণত
কুইন্টল ১৮৩৫.০০ টকো ণনম্নতম সমথষন মূলে ণৈচোবপ ণনধষোৰি কৰো হৈবে ।
সভোত েৈি কৰো ণসদ্ধোন্তমবমষ ইচ্ছুক কৃ ৰ্কসকবল শতওঁবলোকৰ দ্বোৰো উৎপোণিত ধোন ধোন ক্ৰয় শকন্দ্ৰত ণবক্ৰীৰ
বোবব কৃ ণৰ্ উন্নয়ন ণবৰ্য়োৰ দ্বোৰো প্ৰণতস্বোেণৰত প্ৰমোিপত্ৰ আৰু শবংক একোউণ্টৰ সণবব ৰ্ িোণখল কণৰব
লোণগব। সভোত ধোনত থোণকব লগীয়ো আৰ্দ্ষতোৰ পণৰমোি ১৭

তোং

ণনধষোৰি কণৰ ধোন ক্ৰয়ৰ পূববষ

কৃ ৰ্কসকলৰ দ্বোৰো উৎপোণিত ধোনৰ গুিগত মোন ণনিষয়ৰ বোবব এক পৰীেো কৰো ৈ'ব বুণলও ণসদ্ধোন্ত েৈি
কৰো ৈয়।
চৰকোৰৰ নীণত ণনধষোৰি মবত ক্ৰয় প্ৰণক্ৰয়োত সংণিষ্ট সকবলো পেবক কৃ ৰ্কৰ স্বোথষত সকবলো প্ৰকোৰৰ সৈোয়
সৈবয়োগ আগবঢ়োবলল উপোয়ুক্তই আহ্বোন িনোয় । উপোয়ুক্তগৰোকীবয় ণবভোগীয় ণবৰ্য়ববীয়োসকলক শকোবনো
মধেবভোগীবয় যোবত ধোন ক্ৰয়ৰ প্ৰণক্ৰয়োবটোত শসোমোই কৃ ৰ্কক শতওঁবলোকৰ প্ৰোপেৰ পৰো বণিত কণৰব শনোৱোবৰ,
তোৰ ওপৰত নিৰ ৰোণখবলল ণনবিষ

ণিবয়। শতবন ধৰিৰ শকোবনো

টনো সং টিত ৈ'শল কৃ ৰ্ক ৰোইবি

অণতণৰক্ত উপোয়ুক্ত পৰোগ কোকণত (৯৪৩৫১-৮০৫৫৭) নোইবো খোিে, অসোমণৰক শযোগোনৰ উপ-সিোলক
ভৰত চন্দ্ৰ বৰিলল ক(৯৪৩৫০-০২২৩৭) নম্বৰত শযোগোবযোগ কণৰ ণনি অণভবযোগ িোণখল কণৰব পোণৰব
বুণলও উবেখ কবৰ ।

