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ଖାଦ୍ୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ 

 
 
 

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2013ର PDS ହତିାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ 
କରଛିନ୍ତ ି l ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ନଷି୍ପତ୍ତ ିକ୍ରମେ, ହତିାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେିନଲିଖିତ 8ଟ ିବାଦ୍ ମଦ୍ବା ୋନଦ୍ଣ୍ଡ (exclusion criteria)  ଓ 5ଟ ି
ମ ାଗ ମଦ୍ବା ୋନଦ୍ଣ୍ଡ (auto inclusion criteria)  ଉପମର ପ ୍ୟମବସତି ମହବ l 

ମ  ମକୌଣସ ି  ମଗାଟଏି  Exclusion criteria  ପୂରଣ କରୁଥିବା ପରବିାରକୁ  PDS  ହତିାଧିକାରୀ ଭାମବ ଗ୍ରହଣ କରା ିବ ନାହିଁ l  
ଅପରପକ୍ଷମର ମ  ମକୌଣସ ି ମଗାଟଏି  Auto inclusion criteria  ଅନ୍ତଗ୍ତ ପରବିାରକୁ  ଅଗ୍ରାଧିକାର ପରବିାର ଭାମବ ନୂଆ ମରସନ କାର୍୍  
େିଳବି l ଏହା ଛର୍ା ସେସ୍ତ ପରବିାର ମ ଉଁୋମନ ଏହ ି8ଟ ିବାଦ୍ମଦ୍ବା ୋନଦ୍ଣ୍ଡମର ଅନ୍ତଭ୍ୁ କ୍ତ ନଥିମବ, ତାଙ୍କ ନୂଆ ମରସନ କାର୍୍ େିଳବି l 
A. ବାଦ୍ ଯଦ୍ବା ମାନଦ୍ଣ୍ଡ (Exclusion criteria) 

1. ପରବିାରମର ମ  ମକୌଣସ ିସଦ୍ସୟ ମରମଜଷି୍ଟ୍ରଭୁକ୍ତ  ାନର ୋଲିକ ମହାଇଥିମବ l  ାନ େଧ୍ୟମର ତନି ିଚକଆି (ଦୁ୍ଇ କେିୱା ତମତାଽଧିକ)/ 
ଚାର ିଚକଆି/ ଭାରୀ  ାନ/  ନ୍ତ୍ରଚାଳତି ୋଛ ଧରା ର୍ଙ୍ଗା ଅନ୍୍ତଭୁକ୍ତ ଅମଟ l 

2. ପରବିାରର ସଦ୍ସୟଙ୍କ ନାେମର  ନ୍ତ୍ରକୃତ (Mechanised) କୃଷି  ନ୍ତ୍ରପାତ ି ( ଥା ଟ୍ରାକଟର ଓ ହାରମଭଷ୍ଟର) ମରମଜଷି୍ଟ୍ରଭୁକ୍ତ  
ମହାଇଥିବ l 

3. ପରବିାରର ମ  ମକୌଣସ ିସଦ୍ସୟ ମକନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜୟ ସରକାର, ସରକାରୀ ନଗିେ, ସରକାରୀ ଅନୁଦ୍ାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଵୟଂଚାଳତି ସଂସ୍ଥା 
କେିୱା ମପୌରପାଳକିା ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ୁିକ୍ତ ନୟିେିତ ସରକାରୀ କେ୍ଚାରୀ ମହଇଥିମବ l ଏହା ମପ୍ରାତ୍ସାହନ (Incentive) ଏବଂ ୋନ 
ମଦ୍ୟ   (Honorarium) ପାଉଥିବା କେ୍ଚାରୀ ୋନଙ୍କ ମକ୍ଷତ୍ରରୁ ବାଦ୍ ଦ୍ଆି ିବ l ସହରାଞ୍ଚଳମର ମବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ୋନଙ୍କମର 
କା ୍ୟରତ କେ୍ଚାରୀ ମ ଉଁ ୋମନ ୋସକି ଟ.15,000/- ରୁ ଅଧିକ ମବତନ ପାଉଥିମବ l ଗ୍ରାୋଞ୍ଚଳମର ମବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା 
ୋନଙ୍କମର କା ୍ୟରତ କେ୍ଚାରୀ ମ ଉଁୋମନ ୋସକି ଟ.10,000/- ରୁ ଅଧିକ ମବତନ ପାଉଥିମବ l 

4. ମ ଉଁ ପରବିାରର ମ  ମକୌଣସ ିସଦ୍ସୟଙ୍କ ଉମଦ୍ୟାଗ (Enterprises) ଗୁଡକି ସାେଗ୍ରୀ ନେି୍ାଣ ତଥା ମସବା ପ୍ରଦ୍ାନ ନେିମନ୍ତ ଉଦ୍ଷି୍ଟ 
ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନକିଟମର ମରଜଷିି୍ଟ୍ର ଭୁକ୍ତ ମହାଇଥିବ l 

5. ସହରାଞ୍ଚଳମର ଥିବା ପରବିାରର ମକୌଣସ ିସଦ୍ସୟଙ୍କ ୋସକି ଆୟ ଟ.15,000/- ରୁ  ଅଧିକ ଏବଂ ଗ୍ରାୋଞ୍ଚଳମର ଥିବା ପରବିାରର 
ମକୌଣସ ିସଦ୍ସୟଙ୍କ ୋସକି ଆୟ ଟ.10,000/- ରୁ ଅଧିକ ମହାଇଥିବ l 

6. ପରବିାରର ମକୌଣସ ିସଦ୍ସୟ ଆୟକର କେିୱା ବୃତ୍ତକିର ମଦ୍ଉଥିମବ l  
7. ପରବିାରମର ଦୁ୍ଇ (2) କମିଲାଓୱାଟ କେିୱା ତତୁର୍୍ଦ୍ଧ୍ ବଦୁି୍ୟତ୍ ସଂମ ାଗ ମଲାର୍ ଥିବ ଏବଂ / କେିୱା ମ ଉଁ ପରବିାର ୋସକି 300 ୟୁନଟି୍ ରୁ 

ଅଧିକ ବଦୁି୍ୟତ୍ ଶକି୍ତ ବୟବହାର କରୁଥିମବ (ବଗିତ ଏକ ବଷ୍ର ହାରାହାରି)l 
8. ସହରାଞ୍ଚଳମର ବାସ କରୁଥିବା ପରବିାରର ମକୌଣସ ିସଦ୍ସୟ ୋସକି ଟ.15,000/- ରୁ ଉର୍ଦ୍୍ ମପନସନ୍ ପାଉଥିମବ କେିୱା ଗ୍ରାୋଞ୍ଚଳମର 

ବାସ କରୁଥିବା ପରବିାରର ମକୌଣସ ିସଦ୍ସୟ ୋସକି ଟ.10,000/- ରୁ ଉର୍୍ଦ୍ଧ୍ ମପନସନ୍  ପାଉଥିମବ l 
B. ଯ ାଗଯେବା ମାନଦ୍ଣ୍ଡ (Auto inclusion criteria)   

ମ ଉଁ ପରବିାର ନମିେନାକ୍ତ ମ  ମକୌଣସ ି ମଗାଟଏି ୋନଦ୍ଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବ, ମସହ ି ପରବିାରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପରବିାର (Priority 
Household)  ଭାମବ ବମିବଚନା କରା ିବ l 

1. ବାସ ହୀନ ପରବିାର  
2. ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତ ିକର ିଜୀବନ ନବ୍ିାହ କରୁଥିବା ପରବିାର l 
3. ସେସ୍ତ ଆଦ୍େି ଅଧିବାସୀ (Primitive Tribal Groups) ପରବିାର ସେୂହ l 
4. ମ ଉଁ ପରବିାରମର ମକୌଣସ ି ସଦ୍ସୟ ରାଜୟ ବା ମକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଧିବା ଭତ୍ତା ପାଉଥିମବ l 
5. ମ ଉଁ ପରବିାରମର ମକୌଣସ ିସଦ୍ସୟ ଶତକର୍ା 40 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଶାରରିୀକ ବକିଳାଙ୍ଗ ମହଇଥିମବ l    
ଉପମରାକ୍ତ ବାଦ୍ ମଦ୍ବା ୋନଦ୍ଣ୍ଡ (Exclusion Criteria)   ଅନ୍ତଭ୍ୁ କ୍ତ ମହଉନଥିବା ପରବିାର ନୂଆ ମରସନ କାର୍ ୍ ପାଇଁ ନରି୍ଦ୍୍ାରତି 

ଫେ୍ମର ଆମବଦ୍ନ କର ିପାରମିବ l  ଓର୍ଶିାର ବଭିିନ୍ନ ବଲକ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ପ ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମବଦ୍ନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରା ିବ l  ଏହ ିପ୍ରକ୍ରିୟାର ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ 
ତାରଖି ଓ ସ୍ଥାନ ପରବତ୍୍ତୀ ସେୟମର ଗଣୋଧ୍ୟେ ଜରଆିମର ସବ୍ ସାଧାରଣଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଦ୍ଆି ିବ l 

ପ୍ରମତୟକ ବଲକ / ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନରି୍ଦ୍୍ାରତି ସେୟ ସୀୋ େଧ୍ୟମର ମରସନ କାର୍୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମ ାଗୟ ପରବିାରର ମ  ମକୌଣସ ିସଦ୍ସୟ 
ତାଙ୍କର ମଭାଟର ଫମଟା ପରଚିୟ ପତ୍ର ଓ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରୋଣ ପତ୍ର ସହ Digitisation ମକନ୍ଦ୍ରମର ଉପସ୍ଥିତ ରହ ିଆମବଦ୍ନ ପତ୍ର ଦ୍ାଖଲ କରପିାରମିବ l 

 
ଉପ ଶାସନ ସଚବି 

 

ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁ ାୟୀ େତିାଧିକାରୀ ଚୟନ ଓ ନୂଆ ଯରସନ କାଡଡ ପ୍ରଦ୍ାନ 
 


