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ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 

 ମଁ ୁ ଆଗାମୀ ଆଥକ ବଷର୍ 2019-20 ପାiଁ ବେଜଟ୍ ଆଗତ 
କରବିାକୁ ଯାuaଛ ି।  
 

2. oଡ଼ଶିାର ଜନ ସାଧାରଣ ପୁନବର୍ାର ବହୁ ମତଦାନସହ ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ସmn  
ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀଯୁk ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ େନତୃt uପେର 
kମାଗତ ଭାେବ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାiଁ ଆsା pକଟ କରଛିn ି । e ପାiଁ 
oଡଶିାର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ଆେମ aେଶଷ ଧନ୍ୟବାଦ jାପନ କରୁଛୁ । 
ରାଜ୍ୟକୁ eକ ନମିର୍ଳ, sc o ସkିୟ ସରକାର pଦାନ ପୂବର୍କ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶା o ବଶି୍ଵାସକୁ ପୂଣର୍ କରବିା ପାiଁ ଆେମ ଦୃଢ 
pତଶି୍ରୁତବିd ।  
3. aତ ି ଭୟଙ୍କର ସାମdିୁକ ଘଣୂ୍ଣବାତ୍ୟା “ଫନ”ି oଡ଼ଶିାର a କାଂଶ 
uପକୂଳବtର୍ୀ ଜlିାମାନଙ୍କେର ବ୍ୟାପକ kୟkତ ି ଘଟାiଛ ି । ଆେମ 
ସଫଳତାର ସହ eହ ି ବପିଯର୍୍ୟୟର ମକୁାବଲିା କରଛୁି eବଂ ଜୀବନହାନକୁି 
ବହୁମାtାେର କମାiପାରଛୁି । କnୁି, eହ ିଘଣୂ୍ଣବାତ୍ୟା dାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ସmt,ି ସରକାରୀ ଭିtଭୂିମି o ପରେିବଶ ବପିୁଳ ମାtାେର kତgିs 
େହାiaଛ ି। oଡଶିାର uପକୂଳବtର୍ୀ ଜlିାର gାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ସହରାଞ୍ଚଳେର 
ବସବାସ କରୁ ବା ଲkା କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ o ଜୀବକିା uପେର 
eହା pଭାବ ପକାiଛ ି। ଆଗାମୀ ଦନିେର ବପିଯର୍୍ୟୟଜନତି kୟkତକୁି hାସ 
କରବିା ପାiଁ ଆେମ unତ jାନେକୗଶଳ aବଲମ୍ଵନ କରବୁି । ଜୀବକିା 
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ନବିର୍ାହ ପାiଁ ପୁନଃ ସୁେଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରବିା ଲାଗି eହ ିବେଜଟ୍େର sତnt ଦୃଷି୍ଟ 
ଦଆିଯାiaଛ ି। 
4. କୃଷି o କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ, ଦାରdି୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ଖାଦ୍ୟ ନରିାପtା, 
ସବର୍ାଙ୍ଗୀନ ବକିାଶ, ସୁଦkେସବା pଦାନ eବଂ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, aନୁସୂଚତି 
ଜାତ ି o ଜନଜାତ,ି ମହଳିା, ଶଶିୁ, ଯୁବ o ବରଷି୍ଠ ନାଗରକିବଗର୍ଙ୍କ 
ସଶkିକରଣ ଆମର pମଖୁ pାଥମିକତା । ଆମ pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୁpଶାସନ ମnt 5Ts (Teamwork, 

Transparency, Technology and Time leading to 

Transformation) ସହ  pଭାବଶାଳୀ ବtିୀୟ ପରଚିାଳନା o ସଠକି 
ବକିାଶ େକୗଶଳ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବର୍ାଙ୍ଗୀନ unତରି ମଳୁମnt । ଆେମ ପୁନଃ 
pତବିdତା ସହ 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ eକ ବକିାଶମଖୁୀ  o 
ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ବେଜଟ୍ uପsାପନ କରୁଛୁ । 
5. eକ ସହଭାଗିତା pkିୟା sରୂପ ଆେମ, ସମାଜର ବଭିିn ବଗର୍ର 
pତନିି  ତଥା ବେିଶଷjମାନଙ୍କ ସହତି pାକ୍-ବେଜଟ୍ ପରାମଶର୍ କରଛୁି । 
ବଭିିn pସଙ୍ଗ uପେର ଆେମ eହ ିବଷର୍ 4 ହଜାର ରୁ udର୍  ମତାମତ ବଭିିn 
ମା ମ ଜରଆିେର ପାiଛୁ । ବେଜଟ୍ psୁତ ିେବେଳ eହସିବୁ ମତାମତକୁ 
ବଚିାରକୁ ନଆିଯାiଛ ି।  
6. ପରେିବଶ ସୁରkା ଦଗିେର ଚଳତି ବଷର୍ ଆେମ ବେଜଟ ପୁsିକାର 
ମdୁଣ 5 ଶହ େସଟ୍ ରୁ 2 ଶହ େସଟ୍ କୁ hାସ କରଛୁି । aଂଶୀଦାର ମାନଙୁ୍କ 
ବେଜଟ ପୁsିକା iେଲକ୍ େଟ୍ରାନକି ମା ମେର େଯାଗାi ଦଆିଯିବ ।   
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eହାdାରା  ଆେମ 57 ଲk ପଷୃ୍ଠାର ମdୁଣ କମାi ପାରଛୁି eବଂ pାୟ 7 
ଶହ ବୃk ରkା କରପିାରଛୁି ।  ଆଗାମୀ ବଷର୍ ମାନଙ୍କେର ସଂପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର 
ବନିା କାଗଜେର iେଲକ୍ େଟ୍ରାନକି ବେଜଟ୍ psୁତ କରବିା ପାiଁ ଆେମ 
ଆଶା ରଖିଛୁ । 
7. ଆେମ ମହଳିା ସଶkିକରଣ ସହତି ଶଶିୁମାନଙ୍କର unତ ିo a କାର 
ପାiଁ pତଶିତୃବିd । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଗିତ 7 ବଷର୍ ଧର ି  ମହଳିା ବେଜଟ୍ 
psୁତ କର ିଆସୁଛn ି। ଚଳତି ବଷର୍ ଆେମ UNICEF ସହାୟତାେର ଶଶିୁ 
ବେଜଟ୍ (Child Budget) psୁତ କରଛୁି । ବsୃିତ ଆେଲାଚନା ସହ 
ପଥୃକ ଭାେବ “ମହଳିା o ଶଶି ୁବେଜଟ୍” psୁତ କରାଯାi ବେଜଟ୍ ଦsାବଜି୍ 
ସହତି  uପsାପନ କରାଯାiaଛ ି। 
 

8. ବଗିତ ବଷର୍ମାନଙ୍କ ଭଳ ି 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ପାiଁ uପsାପିତ 
େହାi ବା ବେଜଟ୍ ଦୁiଭାଗେର ବଭିk । pଥମଭାଗ େହuଛ ି କୃଷି 
ବେଜଟ୍; ଯାହା କୃଷି o ଆନୁଷଙି୍ଗକ କାଯର୍୍ୟkମ o ତତ୍ ସମ୍ଵnୀୟ ବ୍ୟୟ 
aଟକଳ uପେର ପଯର୍୍ୟେବସତି େହବା ସହତି ସମg ବେଜଟ psୁତରି 
ପଷୃ୍ଠଭୂମି ତଥା ରାଜ୍ୟର sୁଳ aଥର୍େନତୖକି ଚtି eବଂ aଥର୍େନତୖକି ଆଭିମଖୁ୍ୟ 
uପେର ଆେଲାକପାତ କରୁଛ ି। dତିୀୟ ଭାଗ େହuଛ ିସାଧାରଣ ବେଜଟ୍ ।  
 

sୁଳ – aଥର୍େନତୖକି ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ (Macro Economic Outlook) 
9. 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର ରାଜ୍ୟ aଥର୍ନୀତରି aଭିବୃd ିହାର sରି 
ମଲୂ୍ୟ aନୁଯାୟୀ 8.35 pତଶିତ େହବେବାଲି ଆକଳନ କରାଯାiଛ ି। eହା 
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ଜାତୀୟ sରର aଭିବୃdହିାର 7.2 pତଶିତଠାରୁ ଯେଥଷ୍ଟ a କ । ବଗିତ 6 
ବଷର୍ ମ େର ଜାତୀୟ sରର ହାରାହାର ି aଭିବୃd ି 7.1 pତଶିତ 
ରହି ବାେବେଳ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ନୀତରି ହାରାହାର ି aଭିବୃd ି 8 pତଶିତଠାରୁ 
a କ aେଟ ।  ବଶି୍ଵ o ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ aଥର୍େନତୖକି ପରେିବଶ ପରେିpkୀେର 
ରାଜ୍ୟ aଥର୍ନୀତରି aଭିବୃdହିାର 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର 8 pତଶିତ ରୁ 
8.5 pତଶିତ ମ େର ରହବିେବାଲି ଆଶା କରାଯାuଛ ି । eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, 
2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ର aଥର୍େନତୖକି ସେବର୍kଣ ରେିପାଟର୍େର ରାଜ୍ୟର 
aଥର୍େନତୖକି ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ eହ ିପବtି ଗହୃେର uପsାପନ କରାଯାiଛ ି। 
 eହ ିପରେିpkୀେର ମଁ ୁବtର୍ମାନ କୃଷି ବେଜଟ୍ uପsାପନ କରୁଛ ି।  
କୃଷି ବେଜଟ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି 
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
10. oଡଶିା ମଖୁ୍ୟତଃ ନଯୁିkି eବଂ ଜୀବକିା uପାଜର୍ନ ପାiଁ କୃଷି uପେର 
ନଭିର୍ରଶୀଳ କାରଣ eହା pତ୍ୟk eବଂ ପେରାk ଭାେବ ଆମ ରାଜ୍ୟ  
ଜନସଂଖ୍ୟାର pାୟ 60 pତଶିତରୁ a କ େଲାକଙୁ୍କ କମର୍ନଯୁିkି  
େଯାଗାiଥାe । କnୁି କୃଷି, ପଶୁଧନ o ମt୍ୟସmଦର ମିଳତି େଯାଗଦାନ 
ରାଜ୍ୟର ସାମgୀକ ଘେରାi utାଦର pାୟ 18 pତଶିତ । ସୁତରାଂ କୃଷି 
େktେର a କ aଭିବୃd ିସବର୍ଦା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ମଖୁ୍ୟ ଲk୍ୟେହାi 
ରହଆିସଛି ି । ଆମର ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
aଭିନବ ପରାମଶର୍kେମ 2013-14 ଆଥକ ବଷର୍ଠାରୁ କୃଷିର ଦ୍ରୁତ 
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unତପିାiଁ sତntଭାେବ କୃଷି ବେଜଟ୍ psୁତ େହuଛ ି ।  କୃଷି utାଦନ 
ବୃdପିାiଁ ଜାତୀୟ sରେର ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ sୀକୃତ ିମିଳଛି ି। ବଗିତ ସାତ ବଷର୍ 
ମ େର ପଞ୍ଚମ ଥରପାiଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ “କୃଷି କମର୍ଣ ପୁରsାର” ପାiଛ ି।   
11. ଆମ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଭାରତ ବଷର୍େର eକମାt ରାଜ୍ୟଭାେବ କୃଷକ 
ମାନଙ୍କର ଆୟ 2003 ରୁ 2013 ମ େର dଗୁିଣିତ କରବିାେର ସଫଳ 
େହାiaଛ ି । ରାଜ୍ୟେର କୃଷିର ବକିାଶକୁ ଆହୁର ି tରାନି୍ଵତ କରବିା ସହ 
ଦାରdି୍ୟ hାସ ତଥା ବଭିିn ଜନହତିକାରୀ ପଦେkପ ଜରଆିେର କୃଷକର 
ସବର୍ାଙ୍ଗୀନ unତ ି ପାiଁ 2018-19 େର ରାଜ୍ୟ ସରକାର “କାଳଆି” 
(Krushak Assistance for Livelihood and Income 

Augmentation) େଯାଜନା pଣୟନ କରଛିn ି। 
12. ରାଜ୍ୟ ସରକାର eହ ି େଯାଜନାେର 75 ଲk କୃଷକ ପରବିାରକୁ 
ଆଥକ ସହାୟତା େଯାଗାi େଦବାକୁ pତଶିତୃବିd । kୁd o ନାମମାt 
ଚାଷୀ ସେମତ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକ eବଂ ଭାଗଚାଷୀ eହ ିେଯାଜନାେର 
anଭର୍ୁ k । କାଳଆି େଯାଜନା anଭର୍ୁ k ସମs ହତିା କାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଜମା ଖାତାକୁ DBT ଜରଆିେର ସଧିା ସଳଖ aଥର୍ ହsାnର କରାଯାuଛ ି। 
ପୁନଶ୍ଚ “କାଳଆି” େଯାଜନା ପରସିରଭୁk ହତିା କାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙୁ୍କ 
ସରକାରୀ ମହାବଦି୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କିେର ବୃtଗିତ ଶkିା ଯଥା ଡାkରୀ, 
iଞି୍ଜନୟିରଙ୍ି୍ଗ, କୃଷି ବjିାନ, ନସଂ o aନ୍ୟାନ୍ୟ େବଷୖୟିକ ଶkିା ନମିେn 
ସହାୟତା pଦାନ ପାiଁ କାଳଆି େମଧାବୃt ିେଘାଷଣା କରାଯାiଛ ି । eହ ି
େଯାଜନା ସଧିାସଳଖ ଭାେବ କୃଷି aଥର୍ନୀତେିର a କ aଥର୍ େଯାଗାiେଦବା 
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ସହ gାମାଞ୍ଚଳର ସମdୃେିର eକ ପଥ pଦଶର୍କ େହାiପାରବି । eହ ି
େଯାଜନା ନମିିt 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର 5 ହଜାର 6 ଶହ 11 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
13. ମଁ ୁ ବtର୍ମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପରଶି୍ରମୀ କୃଷକ ବnୁମାନଙୁ୍କ ବଭିିn 
କାଯର୍୍ୟkମ eବଂ େଯାଜନା dାରା ସଂପୂଣ୍ଣର୍ କୃଷିଚk aନୁଯାୟୀ େଯାଗାi 
ଦଆି ଯାu ବା େସବାଗୁଡକି ବଷିୟେର uପsାପନା କରୁaଛ।ି 
ମୃtିକା sାs୍ୟ eବଂ ସଂରkଣ 
14. ମtୃକିା ଆମ େଜବୖ ପରେିବଶର eକ ଗୁରୁtପୂଣର୍ uପାଦାନ । eକ 
ନdିଷ୍ଟ ଫସଲ ପାiଁ ମtୃକିାର utାଦକିତା ନରୂିପଣ, ମtୃକିା ପରଚିାଳନାର 
pମଖୁ େସାପାନ । ମtୃକିା ସଂରkଣର ଦk ପରଚିାଳନାପାiଁ ଆମ 
ସରକାର 30ଟ ି sାୟୀ o 17ଟ ିଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମtୃକିା ପରୀkାଗାର sାପନ 
କରଛିn ି। eହ ିପରୀkାଗାର ଗୁଡକିdାରା pତବିଷର୍ 15 ଲk ମtୃକିା ନମନୁା 
ସଂଗହୃୀତେହବ o ପରୀkା କରାଯିବ eବଂ ସnୁଳତି ସାର ବ୍ୟବହାର ପାiଁ 
ମtୃକିା sାs୍ୟପt (Soil Health Card) pଦାନ କରଯିବ । pାୟ 1 
ଲk 12 ହଜାର େହକ୍ଟର ଜମିର uପଚାର eବଂ pାୟ 6 ହଜାର 7 ଶହ  
େହକ୍ଟର ପରମିାଣ ଜମିେର ଜଳେସଚନ ସୁେଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରବିା ନମିିt 
pଧାନ ମntୀ କୃଷି ସଞି୍ଚାଈ େଯାଜନା (PMKSY)େର 2019-20 ଆଥକ 
ବଷର୍ ପାiଁ 2 ଶହ 18 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiaଛ ି । 
“ପରmରାଗତ କୃଷି ବକିାଶ େଯାଜନା” ମା ମେର 10 ହଜାର େହକ୍ଟର 
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ଜମିେର େଜବୖକି କୃଷିକୁ େpାtାହତି କରବିାପାiଁ 2019-20 ଆଥକ 
ବଷର୍େର 31 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
ନେିବଶ (Input), େkତ ଯାntକିୀକରଣ o ସଂpସାରଣ 
15.  utମମାନର ଫସଲ aମଳ ପାiଁ ବହିନ eକ ମଖୁ୍ୟ uପାଦାନ । 
“ବହିନ pତsିାପନ ହାର” (Seed Replacement Ratio) eବଂ 
େବଷୖୟିକ ସହାୟତା a କ କୃଷି utାଦନ eବଂ utାଦକତା ବୃdପିାiଁ 
pମଖୁ ଭୂମିକା gହଣ କରଥିାe । ଧାନ ଚାଷ େktେର eହା ବୃd ିପାi 35 
pତଶିତର ଆଦଶର୍ sରେର ପହଞ୍ଚପିାରଛି ି। oଡଶିା ବହିନ ନଗିମ o oଡଶିା 
କୃଷି ଶlିl ନଗିମକୁ ବହିନ ସଂgହ ନମିିt ବନିା ସୁଧେର ଋଣ pଦାନ  
ନମିେn eକ କପର୍ସ ପାଣ୍ଠ ିସଷିୃ୍ଟ କରାଯାiଛ ି। 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର 
e ବାବଦେର 60 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି । ଚାଷ 
ସମୟେର ଚାଷୀଙୁ୍କ ସାର େଯାଗାiେଦବା uେdଶ୍ୟେର 1 ଶହ େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର eକ ଆବtର୍ନ ପାଣ୍ଠ ି(Revolving Fund) ସଷିୃ୍ଟ କରାଯାiଛ ି। 
eହ ିପାଣ୍ଠ ିରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବପିଣନ ମହାସଂଘ eବଂ oଡ଼ଶିା କୃଷିଶlିl ନଗିମ 
ପାଖେର ରହବି ।  
16. ଆଧୁନକି ଯntପାତରି pେୟାଗ ଯଥା Precision Seeder, 
ଧାଡରୁିଆ ପdତ ିପାiଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର, ଛଣରୁ ସଧିାସଳଖ ଧାନ ଆମଦାନୀ, ବନିା 
ଲଙ୍ଗଳେର ଭୂମି କଷର୍ଣ iତ୍ୟାଦ ି କୃଷି ପdତ ି dାରା uଭୟ utାଦକତା 
ବୃdସିହ ଚାଷର ମାନ unତ େହବ । ଫଳpଦ େkt ଯାntକିୀକରଣ କୃଷିକୁ 
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ସୁଗମ eବଂ ଲାଭଜନକ କରାiପାରବି ଯାହାdାରା କୃଷିକାଯର୍୍ୟ pତ ି
ଯୁବକମାେନ ଆକୃଷ୍ଟ େହେବ । କୃଷି ଯntପାତରି େଲାକpିୟତା ବଢାiବା 
ସହ କୃଷକମାନଙୁ୍କ ସମୟାନୁଯାୟୀ କୃଷି କାଯର୍୍ୟ ସmାଦନେର ସହାୟତା 
ନମିିt ଚଳତି ଆଥକ ବଷର୍େର 1 ଶହ 82 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ।ି 
17. eକ ଦୃଢ କୃଷି ସଂpସାରଣ ବ୍ୟବsା, େପୗଷି୍ଟକ ଶସ୍ୟ utାଦନ 
ଭିtକି  ଚାଷ ନମିେn  କୃଷକମାନଙୁ୍କ େବଷୖୟିକ jାନଯୁk କୃଷି ସମ୍ଵnତି 
େକୗଶଳ pଦାନ କରଥିାe । oଡଶିା କୃଷି o େବଷୖୟିକ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ 
େଦଶର eକ agଣୀ କୃଷି ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ aେଟ । eହା e ପଯର୍୍ୟn  1 ଶହ 
52 ଟ ିa କ aମଳkମ ଶସ୍ୟର କସିମ udାବନ କରବିାସହ aେନକ କୃଷି 
ସମ୍ଵnୀୟ jାନେକୗଶଳ ବକିାଶ କରଛି ି। eହା କୃଷି ବjିାନ େକnd (KVK) 
ମା ମେର କୃଷି ସmpସାରଣ o pଦଶର୍ନ େktେର pମଖୁ ଭୂମିକା ନବିର୍ାହ 
କରୁଛ ି। eହ ିବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟର ସଶkିକରଣ ପାiଁ କୃଷି ଗେବଷଣା, ଶkିା o 
ଭିtଭୂିମି ବକିାଶ ନମିିt 30 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ।ି  “କୃଷି 
ସmpସାରଣ uପେର ସବ୍-ମିଶନ” (Sub-Mission on Agriculture 

Extension)େର 1 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। କୃଷି 
ସmpସାରଣ ପରଚିାଳନା pତଷି୍ଠାନ (IMAGE) eବଂ କୃଷି େବଷୖୟିକ 
ପରଚିାଳନା ସଂsା (ATMA) ମା ମେର କୃଷି ସmpସାରଣକୁ େpାtାହତି 
କରାଯିବ । uଦ୍ୟାନ କୃଷି, ଫୁଲ ଚାଷ eବଂ ମସଲା ଚାଷର unତ ିନମିେn 
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ଜାତୀୟ uଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନ ପାiଁ 1 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି।  
18. Farmer Producer Organisations (FPOs) ପାiଁ eକ 
aନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସଷିୃ୍ଟ ନମିେn Odisha Farmer Producer 

Organisations  Policy, 2018 pଣୟନ କରାଯାiaଛ ି । କୃଷି o 
ଆନୁଷଙି୍ଗକ େktେର ବଭିିn କାଯର୍୍ୟkମ  ତଥା ଖାଦ୍ୟ pkିୟାକରଣ, 
କୃଷିଜନତି ବ୍ୟବସାୟ, ପଣ୍ୟାଗାର o aନ୍ୟାନ୍ୟ ପରଚିାଳନା ଆଦରି 
eକtକିରଣ eବଂ େpାtାହନ dାରା eହା ସmବ  େହାiପାରବି । FPO 
ଗୁଡ଼କୁି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନମିିt ଗ୍ୟାେରଣ୍ଟ ିpଦାନ uେdଶ୍ୟେର NABARDର 
eକ ସହାୟକ ସଂsା NABKISAN Finance Limited ସହ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର eକ ବୁଝାମଣା ପt sାkର କରଛିn ି । ଚଳତି ଆଥକ ବଷର୍େର 
FPO ଗୁଡ଼କୁି ସହାୟତା ନମିେn 5 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiaଛ ି। 
ଜଳେସଚନ o ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଦkତା  
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ!  
19.  କୃଷି utାଦନ o utାଦକତା ବୃd ିବ୍ୟାପକ ଭାବେର ଜଳ uପଲb ି
uପେର ନଭିର୍ର କେର ।  ରାଜ୍ୟେର  sll, aନଶିି୍ଚତ o aନୟିମିତ ବଷର୍ା କୃଷି 
uପେର ବହୁଳ pଭାବ ପକାiଥାe । ଆମର pିୟ ମୁଖ୍ୟମntୀ 
ଜଳେସଚନକୁ ସବର୍ା କ ଗୁରୁt େଦi ଆସଛିn ି। ବଗିତ 5 ବଷର୍େର 9 ଲk 
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େହକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ସୁବଧିା େଯାଗାi ଦଆିଯାiଛ ି । 2019-20 
ଆଥକ ବଷର୍େର aତରିkି 2 ଲk 65 ହଜାର େହକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ 
ସୁବଧିା େଯାଗାi େଦବା ପାiଁ ଲk୍ୟ ରଖିଛୁ ।  
20. ଆମ ସରକାର ସମs ନମିର୍ାଣା ନ ବୃହତ, ମ ମ o kୁd 
ଜଳେସଚନ pକllଗୁଡକୁି ସmୂଣ୍ଣର୍ କରବିା ନମିେn ଲk୍ୟ ରଖିଛn ି  o all 
ସମୟ ମ େର ସmୂଣ୍ଣର୍ େହାiପାରୁ ବା ଜଳେସଚନ pକllଗୁଡ଼କୁି 
agା କାର େଦuଛn ି । PMKSY ମା ମେର aସmୁଣ୍ଣର୍ ବା tରିତ 
ଜଳେସଚନ ସୁବଧିା େଯାଜନା (Accelerated Irrigation Benefit 

Programme) anଗର୍ତ ଜଳେସଚନ pକllଗୁଡ଼କୁି ସmୁଣ୍ଣର୍ କରବିା 
ନମିେn 1 ହଜାର 8 ଶହ 61 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ିeବଂ 
ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠରୁି pଚଳତି ଜଳେkt ଭିtିଭୂମି unୟନ କାଯର୍୍ୟkମ 
(WSIDP) aଧୀନେର aନ୍ୟାନ୍ୟ ନମିର୍ାଣା ନ o ନୂତନ pକll ଗୁଡକି ପାiଁ 
1 ହଜାର 5 ଶହ 65 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ   କରାଯାiଛ ି।   
21. ଆମ ସରକାର ଜଳେସଚନ unୟନ pkିୟାକୁ tରାନି୍ଵତ କରବିା 
ନମିେn aଙ୍ଗୀକାରବd । e ପାiଁ 1 ହଜାର 2 ଶହ 47 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ଆକଳନ କରାଯାi ଗଙ୍ଗାଧର େମେହର େକନାଲ uଠା ଜଳେସଚନ 
େଯାଜନା ହାତକୁ ନଆିଯାiଛ ି । ଚଳତି ଆଥକ ବଷର୍େର e ପାiଁ 1 ଶହ 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା psାବ ରଖାଯାiଛ ି ।  ପୁରାତନ େସଚ pକll ଗୁଡ଼କିର 
ଆଧୁନକିୀକରଣ ନମିେn ନବକୃଷ୍ଣ େଚୗଧୁରୀ େସଚ unୟନ େଯାଜନାେର 



11 | ପଷୃ୍ଠା 
 

େମାଟ୍ 6 ଶହ 35 େକାଟ ିଟଙ୍କା ନେିବଶ କରାଯିବ ।  2019-20 ବଷର୍େର 
eହ ିେଯାଜନା ପାiଁ 1 ଶହ 46 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।   
22. ପାବର୍ତୀଗିରି ବୃହତ uଠା ଜଳ େସଚନ pକll ପାiଁ 2019-20 
ଆଥକ ବଷର୍େର 1 ହଜାର 7 ଶହ 77 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି । eହ ି େଯାଜନା a ନେର  208 େଗାଟ ି ବୃହତ uଠା 
ଜଳେସଚନ pକllକୁ anଭର୍ୁ k କରାଯାi aତରିkି 2 ଲk 65 ହଜାର 
େହକ୍ଟର ଜମି ପାiଁ  ଜଳେସଚନ uପଲb କରବିା ନମିେn ଲk୍ୟ 
ରଖାଯାiଛ ି। aଦ୍ୟାବ   ତନ୍ମ ରୁ 80 େଗାଟ ିpକll ସmୂଣ୍ଣର୍   େହାiଛ ି। 
2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର eହ ିେଯାଜନା aଧୀନେର ଆu 83 େଗାଟ ି
pକll ସmୂଣ୍ଣର୍ କରାଯାi pାୟ 1 ଲk େହକ୍ଟର ଜମି ପାiଁ ଜଳେସଚନ 
ସୁବଧିା uପଲb କରବିା ନମିେn ଲk୍ୟ ରଖାଯାiଛ ି ।   
23. ଘେରାi ଆବଶ୍ୟକତା o ଆନୁଷଙି୍ଗକ ଜଳେସଚନ ନମିେn ଭୂତଳ 
ଜଳsରକୁ ବୃd ିକରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । e ପାiଁ  ଆମ ସରକାର ଆଡ଼ବିn 
େଯାଜନାକୁ pାଧାନ୍ୟ େଦi ଆସଛିn ି। aଦ୍ୟାବ  14 ହଜାର 5 ଶହ 88 
ଟ ିଆଡ଼ବିn ନମିର୍ାଣ କରାଯାiଛ ି। ମଖୁ୍ୟମntୀ ଆଡ଼ବିn ତଆିରି େଯାଜନା – 
MATY a ନେର  2019-20 ବଷର୍େର 3 ଶହ 34  େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
କରାଯାi 2 ହଜାର ଆଡ଼ବିn ନମିର୍ାଣ ନମିେn psାବ ରଖାଯାiଛ ି।  
24. 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର ଚାଲୁ ରହି ବା ଜଳନି  େଯାଜନା 
aଧୀନେର RIDF ସହାୟତାେର 1 ଶହ 80 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
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କରାଯାiଛ ି। କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଦାବକୁି ଦୃଷି୍ଟେର ରଖି ଚଳତି ଆଥକ ବଷର୍େର 
20 ହଜାର ଗଭୀର ନଳକୂପ ସmୁଣ୍ଣର୍ ନମିେn Deep Bore Well 
Scheme aଧୀନେର 5 ଶହ 40 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ  
କରାଯାiଛ ି । ବଜୁି କୃଷକ ବକିାଶ େଯାଜନା anଗର୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ uଠା 
ଜଳେସଚନ pକll ମା ମେର 4 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର 1 ହଜାର 
େଗାଷ୍ଠୀ uଠା ଜଳେସଚନ ପeଣ୍ଟ sାପନ ପାiଁ ଲk୍ୟ ଧାଯର୍୍ୟ କରାଯାiଛ ି ।  
25. ଜଳ ବ୍ୟବହାରର ସୁବନିେିଯାଗେର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାiଁ eବଂ କୃଷି 
େktର େଶଷ ଭାଗ ପଯର୍୍ୟn ଜଳେସଚନ ନମିେn ନାଳୀ (Field 

Channel) o ପାiପ୍ ମା ମେର ଜଳ ବନିେିଯାଗର uେdଶ୍ୟ ରଖି 
େସଚାଞ୍ଚଳ unୟନ େଯାଜନା (Command Area Development 

Programme) ନମିେn 3 ଶହ 14 େକାଟ ିଟଙ୍କା େଯାଗାi େଦବାର 
psାବ ରଖାଯାiଛ ି । ଜଳ ସଞ୍ଚାଳନ kତକୁି କମାiବା ତଥା ଜଳେସଚନ 
ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିାପାiଁ Canal Lining System Rehabilitation 

Programme (CLSRP) pଚଳନ କରାଯାiଛ ି  o ଚଳତି ବଷର୍ 
e ପାiଁ 2 ଶହ 10 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
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କୃଷିେkt ଋଣ 
26. କୃଷିେktେର utାଦନ ବୃd ିନମିେn  ଋଣ eକ ମଖୁ୍ୟ uପାଦାନ 
aେଟ । ଆମର pତଶି୍ରୁତ ିମତୁାବକ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟn 
ଋଣ ଶତକଡ଼ା 1 pତଶିତ ରହିାତ ିସୁଧେର o 50 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ udର୍ 
ରାଶରି ଋଣ ଶତକଡ଼ା 2 pତଶିତ ରହିାତ ିସୁଧେର େଯାଗାi େଦiaଛୁ। 

ବtର୍ମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠକି୍ ସମୟେର ଋଣ ପରେିଶାଧ କରୁ ବା 
ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାiଁ 1 ଲk ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟn ଋଣ uପେର ସୁଧ ହାର 1 
pତଶିତରୁ hାସ କର ିଶୂନ୍ୟ pତଶିତ କରଛିn ି । eହ ି େଯାଜନାେର ଠକି୍ 
ସମୟେର ଋଣ ପରେିଶାଧ କରୁ ବା  କୃଷକମାନଙୁ୍କ 1 ଲk ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟn 
ଋଣ ପାiଁ େକୗଣସ ିସୁଧ େଦବାକୁ ପଡବି ନାହ । eହ ିସୁଧ ରହିାତ ିନମିେn 
2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର 8 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ  
କରାଯାiଛ ି। 
ବପିtି pଶମନ o କୃଷି ବୀମା 
27. ଆମ ରାଜ୍ୟର କୃଷି utାଦନ aନୟିମିତ o sll େମୗସୁମୀ pବାହ, 
ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, aଦନିଆି ବଷର୍ା o କୁଆପଥର ବୃଷି୍ଟ iତ୍ୟାଦ ିେଦବୖୀ ଦୁବପାକ 
dାରା pଭାବତି । uk ସମସ୍ୟା େହତୁ ଜୀବକିା o େରାଜଗାର ଜନତି kତରୁି 
କୃଷକମାନଙୁ୍କ ରkା କରବିା ନତି୍ୟାn ଆବଶ୍ୟକ । ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଫସଲ ହାନ ି
ଜନତି kତରୁି ରkା କରବିା ପାiଁ କୃଷି ବୀମା eକ ମା ମ aେଟ । 
“pଧାନମntୀ ଫସଲ ବୀମା େଯାଜନା” aଧୀନେର କୃଷକ ମାନଙୁ୍କ tରତି୍ 
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ସହାୟତା o ପଯର୍୍ୟାp kତ ି ପୂରଣ ନମିେn 4 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର eହ ିବୀମା େଯାଜନାେର 
27 ଲk ଚାଷୀଙୁ୍କ  ବୀମାଭୁk କରାଯିବାର ଲk୍ୟ ରଖାଯାiଛ।ି e  
ମ େର ବନିା ଋଣେର କୃଷି କାଯର୍୍ୟ କରୁ ବା 5 ଲk ଚାଷୀ anଭର୍ୁ k । 
aମଳ o ପରବtର୍ୀ ପରିଚାଳନା 
28. ଧାନ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସଂgହ dାରା କୃଷକମାନଙୁ୍କ ସବର୍ନମି୍ନ 
ସହାୟକ ମଲୂ୍ୟ uପଲb କରବିା ସହତି ପଛୁଆ ବଗର୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ନକିଟେର ସୁଲଭ ମଲୂ୍ୟେର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର uପଲb ିସୁନଶିି୍ଚତ କରାଯାuଛ ି। 
2009-10 ଠାରୁ pାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତଗୁିଡ଼କି oଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ 
େଯାଗାଣ ନଗିମର eେଜଣ୍ଟ ଭାବେର P-PAS ମା ମେର ଧାନ ସଂgହ 
କରୁଛn ି। eହା eକ aନ୍ ଲାiନ୍ sc ସଂgହ pଣାଳୀ aେଟ । 2017-18 
ଖରଫି୍ ବପିଣନ ଋତୁେର 2 ହଜାର 4 ଶହ 87 pାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ 
ସମିତ ି7 ଲk 98 ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 49 ଲk 9 ହଜାର େମଟ୍ରକି ଟନ୍ 
ଧାନ ସଂgହ କରଛିn ି। 2018-19 ଖରଫି୍ ବପିଣନ ଋତୁେର 8 ଲk 63 
ହଜାର  କୃଷକଙ୍କଠାରୁ 51 ଲk 47 ହଜାର େମଟ୍ରକି ଟନ୍ ଧାନ ସଂgହ 
କରାଯାiଛ ିeବଂ ରବ ିବପିଣନ ଋତୁର ଧାନ ସଂgହ କରାଯାuଛ ି। ସମs 
ଧାନ ସଂgହର ମଲୂ୍ୟ 3 ଦନି ମ େର P-PAS େପାଟର୍ାଲ ମା ମେର 
oଡଶିା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର େକାର୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ ମା ମେର କୃଷକ 



15 | ପଷୃ୍ଠା 
 

ମାନଙ୍କର ଖାତାେର ଜମା କରାଯାuଛ ି। eହା ସମg େଦଶେର eକ aନନ୍ୟ 
uଦାହରଣ । 
29. ରାଜ୍ୟର ଆଦବିାସୀ aଧୁ୍ୟଷିତ aଞ୍ଚଳେର ମଖୁ୍ୟତଃ utାଦତି 
େହu ବା ମାଣି୍ଡଆ sାs୍ୟ ପାiଁ ହତିକର o aତ୍ୟn ପୁଷି୍ଟକର ।  େପାଷଣୀୟ 
ନରିାପtା eବଂ ମାଣି୍ଡଆ iତ୍ୟାଦ ି ଚାଷ କରୁ ବା କୃଷକମାନଙୁ୍କ ସୁଲଭ 
ମଲୂ୍ୟ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିାପାiଁ ସଂpତ ି 14ଟ ିଜlିାର 72ଟ ିବ୍ଲକ୍କୁ “ରାଜ୍ୟ 
ମିେଲଟ୍ ମିଶନ” a ନେର anଭର୍ୁ k କରାଯାiaଛ ି। e ପାiଁ ବେଜଟେର 
50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
ଆନୁଷଙି୍ଗକ କାଯର୍୍ୟkମ 
 ମt୍ୟ ଚାଷ, େଗା-ପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ o ପଶୁପାଳନ a କ ଲାଭ 
pଦାନ କରଥିାe eବଂ  କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ dଗୁିଣିତ କରବିାେର eହା 
pମଖୁ ଭୂମିକା ବହନ କରଥିାe ।  
ମt୍ୟ ଚାଷ 
30. ସୁଦୀଘର୍ ସମdୁ uପକୂଳ, ବୃହତ୍ ନଦୀ aବବାହକିା eବଂ pଚୁର 
ଆଭ୍ୟnରୀଣ ଜଳାଶୟ େହତୁ ମt୍ୟଚାଷ dାରା ଆମ ରାଜ୍ୟେର ଆୟ, 
ନଯୁିkି o େପାଷଣୀୟ ନରିାପtା ସଷିୃ୍ଟ କରବିା ପାiଁ ବପିୁଳ ସmାବନା   
ରହଛି ି। eହାକୁ ଦୃଷି୍ଟେର ରଖି ଆଭ୍ୟnରୀଣ, ଖାର ଜଳ o ସାମdିୁକ utରୁ 
ମt୍ୟ utାଦନକୁ ପାଞ୍ଚ ବଷର୍େର dଗୁିଣିତ କରବିାକୁ eବଂ ଚାହଦିା o 
େଯାଗାଣ ଭିତେର ଦୂରt hାସ କରବିାକୁ oଡଶିା ମt୍ୟନୀତ,ି 2015 
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pଣୟନ କରାଯାiଛ ି। ମt୍ୟ utାଦନ o utାଦକତା ବୃd ିକରବିାକୁ ଖାର 
ଜଳ ମାଛଚାଷ, ସାମdିୁକ ସଘନ ମାଛ ଚାଷ eବଂ ଆଭ୍ୟnରୀଣ ମାଛ 
ଚାଷର unୟନ ନମିେn 54 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ।ି 
31.  ମଧୁରଜଳେର ମt୍ୟ utାଦନ dଗୁିଣିତ କରବିାକୁ ଜଳାଶୟ ସଷିୃ୍ଟ 
କରବିା ନମିେn େହକ୍ଟର ପିଛା 8 ଲk 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର ନମିତ 
ଜଳାଶୟ ନମିେn 50 pତଶିତ େpାtାହନ eବଂ ଜଁାଆଳ utାଦନ ବୃd ି
ପାiଁ େହକ୍ଟର ପିଛା 2 ଲk 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର ନମିତ ଜଳାଶୟ 
ନମିେn 50 pତଶିତ େpାtାହନ େଦବାକୁ 2017-18େର eକ 
ରାଜ୍ୟsରୀୟ “ମt୍ୟ େପାଖରୀ େଯାଜନା” pଚଳନ କରାଯାiଛ ି । ବୃହତ 
ଜଳ ଭଣ୍ଡାରେର ମt୍ୟ ଚାଷ unୟନ ପାiଁ 1 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି । ମt୍ୟ ସମବାୟ େକnd, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମାଛ ବkିି (Fish-On-

Wheel) eବଂ ଶୁଖଆୁ ବଜାରର unତ ି ପାiଁ କାଯର୍୍ୟkମ gହଣ   
କରାଯିବ । oଡଶିାରୁ ସାମdିୁକ ମt୍ୟ  ରpାନୀ ବୃd ିନମିେn ORSAC କୁ 
GIS ପଯର୍୍ୟେବସତି uପକୂଳବtର୍ୀ aଞ୍ଚଳର ନkା psୁତ କରବିାକୁ ନେିdର୍ଶ 
ଦଆିଯାiଛ ି । eହାଫଳେର Coastal Aquaculture Authority Act 
aନୁଯାୟୀ ଖାର ଜଳ aଞ୍ଚଳର ସmpସାରଣ ପାiଁ ପଦେkପ  
ନଆିଯାiପାରବି ।  
32. ନୀଳ ବpିବ (Blue Revolution) େଯାଜନା aଧୀନେର ବଭିିn 
କାଯର୍୍ୟkମ ଯଥା ମt୍ୟ ବହିନ utାଦନ େକnd, ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼କିର ସମନି୍ଵତ 
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unୟନ, ଜଳାଶୟ ନବୀକରଣ eବଂ ମt୍ୟଜବିୀଙ୍କ ଦkତା ବକିାଶ ନମିେn 
83 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
ପଶୁପାଳନ o େଗାପାଳନ   
33. ପଶ ୁ o େଗାପାଳନ ମା ମେର gାମାଞ୍ଚଳେର ଆtନଯୁିkି o ନାରୀ 
ସଶkିକରଣ ପାiଁ ପଯର୍୍ୟାp ସmାବନା aଛ ି । eହ ି ଦୁi େkt ଲkା କ 
gାମୀଣ ପରବିାର ପାiଁ ମଖୁ୍ୟ େରାଜଗାର ପnା ଯାହା ଫସଲ ହାନ ି
ସମୟେର ସୁରkା pଦାନ କରଥିାe । 
34. େଗାପାଳନ o ପଶୁଧନ unତ ି ପାiଁ େଶ୍ଵତ ବpିବ (White 

Revolution) େଯାଜନା a ନେର 65 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରବିାକୁ 
ଆେମ psାବ ରଖିଛୁ । unତ ମାନର ଦୁg pkିୟାକରଣ ନମିିt 5 ଲk 
LPD ବଶିଷି୍ଟ ଡାiରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ pତଷି୍ଠା ପାiଁ RIDF ସହାୟତାେର 6 େକାଟ ି
30 ଲk ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  aଗଣାେର କୁକୁଡା ପାଳନକୁ 
େpାtାହନ ଦଆିଯିବା ସହ ଭୂମିହୀନ, ନାମମାt eବଂ kୁd ଚାଷୀଙୁ୍କ େଛଳ ି
o େମଣ୍ଢା ପାଳନ ୟୁନଟି୍ pତଷି୍ଠା ପାiଁ ସହାୟତା pଦାନ କରାଯାuaଛ ି। 
35. ପଶ ୁଚକିtିା େକnd ମା ମେର ପଶୁ ଚକିtିା େସବା pଦାନ କରବିା 
ସହତି eହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରବିା ନମିେn ରାଜ୍ୟର ସମs ବ୍ଲକେର ମାସକୁ 20 
ଦନି ପାiଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପଶୁ ଚକିtିା କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯାuଛ ି । e ପାiଁ 
12 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ  କରାଯାiଛ ି । ପାଦ o ମଖୁ େରାଗ ପାiଁ 
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ସମs ଗାଈ o ବଳଦଙୁ୍କ 100 pତଶିତ ଟୀକାଦାନ ପାiଁ 18 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ  କରାଯାiଛ ି।  
ମାନନୀୟ ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
36. 2013-14 ଆଥକ ବଷର୍େର pଥମଥର ନମିେn 7 ହଜାର 1 ଶହ 
62 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ aଟକଳ ସହତି ଆେମ eକ sତnt କୃଷି ବେଜଟ 
psୁତ କରି ଲୁ । ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ ଦk େନତୃtେର 2019-20 
ଆଥକ ବଷର୍େର 20 ହଜାର 7 ଶହ 14 େକାଟ ିଟଙ୍କାକୁ ବୃdପିାiଛ,ି ଯାହାକ ି
2013-14 ଆଥକ ବଷର୍ ବ୍ୟୟବରାଦର pାୟ 3 ଗୁଣ aେଟ । ପୁନଶ୍ଚ, 
କୃଷକମାନଙୁ୍କ ଧାନସଂgହ ବାବଦକୁ ସଠକି୍ ସମୟେର େଦୟ pଦାନ 
ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିାପାiଁ ବେଜଟ୍ ବହଭିର୍ୁ ତ ସମ୍ଵଳରୁ pତବିଷର୍ pାୟ 8 ହଜାର 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ନେିବଶ କରାଯାuଛ ି। 

37. MGNREGA eକ ବ୍ୟାପକ ନଯୁିkି ସଷିୃ୍ଟକାରୀ େଯାଜନା ଯାହା 
ମା ମେର ବହୁବଧି କୃଷି o ଆନୁଷଙି୍ଗକ କାଯର୍୍ୟkମ ଯଥା- ଜଳ ସଂରkଣ o 
ଜଳ aମଳ, uଦ୍ୟାନ କୃଷି o ବୃk େରାପଣ, ପଶୁସmଦ, କୁକୁଡା o େଛଳ ି
ପାଳନ ଗହୃ, ମାଛ ଚାଷ, ଜଳେସଚନ, ପାରmରକି ଜଳ utର ନବୀକରଣ, 
gାମ୍ୟ-ସଂେଯାଗୀକରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ, ପରମିଳ, aଙ୍ଗନବାଡ ିେକnd ଗହୃର 
ନମିର୍ାଣ iତ୍ୟାଦ ି କାଯର୍୍ୟ ହାତକୁ ନଆିଯାiପାରବି । eହ ି ପରେିpkୀେର 
MGNREGA ପାଣ୍ଠକୁି ସଦୁପେଯାଗକର,ି କୃଷି o aଣକୃଷି େktେର 
ନଆିଯାu ବା କାଯର୍୍ୟkମ ଯଥା - କୃଷି, uଦ୍ୟାନ କୃଷି, ମt୍ୟ ଚାଷ o 
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ପଶୁପାଳନ ସମ୍ଵnୀୟ କାଯର୍୍ୟkମଗୁଡ଼କୁି ବ୍ୟାପକ କରବିାର ସେୁଯାଗ ରହଛି ି। 
e ନମିେn, କୃଷି େktେର ଆନୁଷଙି୍ଗକ କାଯର୍୍ୟkମଗୁଡକୁି ବ୍ୟାପକ କରବିା 
ପାiଁ MGNREGA ପାଣ୍ଠକୁି ସଂେଯାଜନା ମା ମେର uପେଯାଗ କରବିା 
ପାiଁ ଗୁରୁt ଦଆିଯିବ । 

38. କୃଷି ଜୀବକିା ନବିର୍ାହର eକ ସେବର୍ାtମ ପnା aେଟ, କାରଣ eହା 
ବାsବ ସmଦ, utମ େନତୖକିତା o ଆନn pଦାନ କରଥିାe । କୃଷି ଆମ 
aଥର୍ନୀତରି ଜୀବନେରଖା । eହା ସଂଖ୍ୟା କ େଲାକଙୁ୍କ ଜୀବକିା o ଖାଦ୍ୟ 
ନରିାପtା pଦାନ କରଥିାe ।  ଆମର ଖ୍ୟାତାନାମା sଭାବ କବ ି – 
ଗଙ୍ଗାଧର େମେହର କୃଷିର ମହମିା ବଣର୍ନାକର ିକହଛିn ି-   
               “ କୃଷି େତାର େବଦେର କୃଷି େତା’ ପୁରାଣ 

କୃଷି ବନିା ରହ ିନପାରi ପରାଣ 
କୃଷି େଘନ ିନୃପତ ିକୃଷି େଘନ ିସଭ୍ୟ 
କୃଷି ବେଳ ଆୟୁ ଶ୍ରୀ ସmଦ ସକଳ 
                             ହୁe ଲଭ୍ୟ େହ ” 
 

 ମଁ ୁ e ସହତି କୃଷି ବେଜଟକୁ କୃଷିର unତ,ି କୃଷକ ସମାଜର 
କଲ୍ୟାଣ o ସଶkିକରଣ ନମିେn utଗର୍ କରୁଛ ି।  

      // ବେn utଳ ଜନନୀ //  
          ଜୟହn୍ି 
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