ମାନ୍ୟବର ବାଚsତି ମେହାଦୟ !
ମଁୁ ଆଗାମୀ ଆଥକ ବଷର୍ 2018-19 ପାiଁ ବେଜଟ୍ ଆଗତ
କରିବାକୁ ଯାuaଛି ।
2.

oଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଚାରି ବଷର୍ ପୂେବର୍ kମାଗତ ଭାବେର

ଚତୁ ଥର୍ଥର ପାiଁ ଆମର pି ୟ ମୁଖ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦk
େନତୃ t uପେର ଆsା pକଟ କରି େଲ । ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ eକ sc o
pଗତିଶୀଳ ସରକାର େଦବା ତଥା ଦାରିd୍ୟ ଦୂ ରୀକରଣ, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପtା,
ସବର୍ାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ, ସୁଦkେସବା pଦାନ eବଂ କୃ ଷକ, ଶ୍ରମିକ, aନୁ ସୂଚତ
ି
ଜାତି o ଜନଜାତି, ମହିଳା, ଶିଶ,ୁ ଯୁବ o ବୟs ନାଗରିକବଗର୍ଙ୍କ
ସଶkିକରଣ ପାiଁ ଆେମ pତିଶ୍ରୁତବ
ି d । ଆମର କାଯର୍୍ୟପdତି o akାn
ପରିଶ୍ରମ ଫଳେର ଆେମ e ଦିଗେର uେlଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ
କରିପାରିଛୁ । oଡିଶା ଜଳେସଚନ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ utାଦନ o utାଦକତା,
ଖାଦ୍ୟ ନିରାପtା, ସମsଙ୍କ ପାiଁ ପkା ଘର, ସୁରkିତ ପାନୀୟ
ଜଳେଯାଗାଣ, ପରିମଳ, ବିଦୁ୍ୟତ, ରାsା ସଂେଯାଗୀକରଣ, ଶିkା, ଦkତା
ବିକାଶ, sାs୍ୟ େସବା, ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁେଯାଗ, ସାମାଜିକ ସୁରkା o
ନଗର unୟନ େktେର ଦ୍ରୁ ତ pଗତି ହାସଲ କରିaଛି । ବtର୍ମାନ ଆମ
ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ଵ ମାନଚିtେର ପଯର୍୍ୟଟନ, ଶିll, ସୂଚନା pଯୁkି, େସବା uେଦ୍ୟାଗ
o ସ୍ଟାଟର୍ aପ୍ ଆଦି େktେର eକ sତnt ଆକଷର୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛ ି ।
eଠାେର uେlଖ୍ୟେଯାଗ୍ୟ େଯ, ଆମ ରାଜ୍ୟର kୀଡା ଭିtଭ
ି ୂ ମି eେବ ବିଶ୍ଵ
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sରୀୟ େହାiପାରିଛ ି eବଂ ଆେମ ବିଭିn ucମାନର ଆnଜର୍ାତୀୟ kୀଡା
pତିେଯାଗିତା ସଫଳତାର ସହିତ ଆେୟାଜନ କରିବାକୁ ସkମ । ଆମ
ରାଜ୍ୟର kୀଡାବିତ୍ ମାେନ ଜାତୀୟ o ଆnଜର୍ାତୀୟ sରର ବିଭିn
ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ pତିେଯାଗିତାେର ବହୁ ତ ଭଲ pଦଶର୍ନ କରୁଛnି । ଆମ ରାଜ୍ୟର
ରାଜଧାନୀ ଭୁବେନଶ୍ଵର ବିଶ୍ଵ sାଟର୍ ସିଟ ି ତାଲିକାେର eକମାt ଭାରତୀୟ
ସହର ହିସାବେର pଥମ େକାଡିeଟି ସହର ମ େର sାନ ପାiପାରିଛ ି ।
pାକୃ ତକ
ି ବିପଯର୍୍ୟୟ pବଣ େହାi ବା ସେt ଆମ ରାଜ୍ୟ eହି ସବୁ
uେlଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାiଁ ସkମ

େହାiପାରିଛ ି ।

oଡିଶା, pାକୃ ତକ
ି ବିପଯର୍୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାiଁ ଦkତା aେନକ ଗୁଣେର ବୃ dି
କରିପାରିଛ ି o “ଫାiଲି ନ୍” ର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ପାiଁ ବିଶ୍ଵ sରେର ମିଳତ
ି
ଜାତିସଙ୍ଘ dାରା uc pଶଂସିତ େହାiaଛି ।
3.

oଡିଶାର ସବର୍ାଙ୍ଗୀନ unତି ପାiଁ ଫଳpଦ ବିtୀୟ ପରିଚାଳନା, sଷ୍ଟ

ବିକାଶ ଖସଡା eବଂ ଆମର pି ୟ ମୁଖ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର
ସୁଶାସନ

ମnt

3T

(Team

Work,

Transparency,

Technology); ସଙ୍ଘବd କାଯର୍୍ୟ, scତା eବଂ େବୖଷୟି କ jାନ

େକୗଶଳର pେୟାଗ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା gହଣ କରିଛ ି । ଆେମ େସହି pତିବdତା
ସହିତ agସର େହuଛୁ eବଂ େସ ପାiଁ 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର eକ
ଜନହିତକାରୀ eବଂ ବିକାଶେନ୍ମାଖୀ ବେଜଟ୍ uପsାପନ କରୁଛୁ । eକ
ସହଭାଗିତା pkିୟା sରୂପ ଆେମ, ବିେଶଷjଗଣ eବଂ ସମାଜର ବିଭିn
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ବଗର୍ର pତିନ ି ମାନଙ୍କ ସହିତ pାକ୍-ବେଜଟ୍ ପରାମଶର୍ କରିଛୁ । ବିଭିn
pସଙ୍ଗ uପେର ଆେମ eହି ବଷର୍ 1930ଟି ମତାମତ ବିଭିn ମା ମ
ଜରିଆେର ପାiଛୁ । ବେଜଟ୍ psୁ ତ ି େବେଳ eହିସବୁ ମତାମତକୁ ବିଚାରକୁ
ନିଆଯାiଛି ।
4.

ବିଗତ ବଷର୍ମାନଙ୍କ ଭଳି 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ପାiଁ uପsାପିତ

େହାi ବା ବେଜଟ୍ ଦୁ iଭାଗେର ବିଭk । pଥମଭାଗ େହuଛି କୃ ଷି
ବେଜଟ୍; ଯାହା କୃ ଷି o ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ କାଯର୍୍ୟkମ o ତତ୍ସମ୍ଵnୀୟ ବ୍ୟୟ
ି
aଟକଳ uପେର ପଯର୍୍ୟେବସିତ େହବା ସହିତ eହା ସମg ବେଜଟ psୁ ତର
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯଥା ରାଜ୍ୟର sୁ ଳ aଥର୍େନୖତକ
ି ଚିt eବଂ aଥର୍େନୖତକ
ି ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟ
uପେର ଆେଲାକପାତ କରୁଛି । dିତୀୟ ଭାଗ େହuଛି ସାଧାରଣ ବେଜଟ୍ ।
sୁ ଳ – aଥର୍େନୖତକ
ି ଦୃ ଶ୍ୟପଟ୍ଟ (Macro-Economic Outlook)
5.

2018 େର ବିଶ୍ଵ aଥର୍େନୖତକ
ି sିତେି ର unତି ଆସିବାର ଆଶା

କରାଯାe eବଂ eହା ସାମgୀକଭାେବ unତିପଥେର ଗତିକରୁଛି । ଯଦିo
ବିଶ୍ଵ aଥର୍େନୖତକ
ି େktେର ଯେଥଷ୍ଟ aନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛ,ି ଆnଜର୍ାତିକ
ମୁdାପାଣ୍ଠି (IMF) eବଂ ବିଶ୍ଵବ୍ୟାଙ୍କ (World Bank) ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ utାଦ
ବୃ dହ
ି ାରେର unତି ଆସିବେବାଲି ଆକଳନ କରିଛnି । ଚଳିତ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
aଥର୍ନୀତିର aଭିବୃdି ହାର sିର ମୂଲ୍ୟ aନୁ ଯାୟୀ 7.14 pତିଶତ
େହବେବାଲି ଆକଳନ କରାଯାiଛି । eହା ଜାତୀୟ sରେର aଭିବୃdହ
ି ାର
6.5 pତିଶତଠାରୁ ଯେଥଷ୍ଟ a କ । 2016-17 ଆଥକ ବଷର୍େର ରାଜ୍ୟ
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aଥର୍ନୀତିର aଭିବୃdହ
ି ାର 10.4 pତିଶତ

ଲା । ରାଜ୍ୟ aଥର୍ନୀତିେର

uctର aଭିବୃd,ି ନିମର୍ାଣ, ଶkି eବଂ େସବାେkt େର unତ pଦଶର୍ନ
େଯାଗଁୁ ସmବ େହାiଛି । ବିଶ୍ଵ o ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ aଥର୍େନୖତକ
ି ପରିେବଶ
ି ାର 2018-19 ଆଥକ
ପରିେpkୀେର ରାଜ୍ୟ aଥର୍ନୀତିର aଭିବୃdହ
ବଷର୍େର 8 pତିଶତରୁ 8.5 pତିଶତ ମ େର ରହିବେବାଲି ଆଶା
କରାଯାuଛି ।
eହି ପରିେpkୀେର ମଁୁ ବtର୍ମାନ କୃ ଷି ବେଜଟ୍ uପsାପନ
କରୁaଛି ।
କୃ ଷି ବେଜଟ୍ ପୃ ଷ୍ଠଭୂମି
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତି ମେହାଦୟ !
6.

ଯଦିo କୃ ଷ,ି ପଶୁଧନ o ମt୍ୟସmଦ ମିଳତ
ି ଭାେବ ସାମgୀକ

ଘେରାi utାଦର 20 pତିଶତରୁ କମ୍, eହା ଜନସଂଖ୍ୟାର pାୟ 50
pତିଶତ େଲାକଙ୍କୁ ନିଯୁkି eବଂ ଜୀବିକା େଯାଗାiଥାe । କୃ ଷି େktେର
a କ aଭିବୃdି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲk୍ୟେହାi ରହିଆସିଛ ି । ଆମର
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ aଭିନବ ପରାମଶର୍kେମ
2013-14 ଆଥକ ବଷର୍ଠାରୁ କୃ ଷିର ଦ୍ରୁ ତ unତିପାiଁ sତntଭାେବ କୃ ଷି
ି ି । କୃ ଷି
ବେଜଟ୍ psୁ ତ େହuଛି । eହି uଦ୍ୟମର ସକରାtକ ଫଳ ମିଳଛ
utାଦନ ବୃ dପ
ି ାiଁ ଜାତୀୟ sରେର ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ sୀକୃ ତ ି ମିଳଛ
ି ି । ବିଗତ
ଛa ବଷର୍ ମ େର ଚତୁ ଥର୍ ଥରପାiଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ କୃ ଷିକମର୍ଣ ପୁରsାର
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ପାiଛି । ଆଥକ ବଷର୍ 2016-17 େର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ utାଦନ 117 ଲk
େମଟ୍ରିକ୍ ଟନେର ପହଁଞ୍ଚଛ
ି ି।
7.

2017-18 ଆଥକ ବଷର୍େର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନ ି େଗାଟି pତିକୂଳ

pାକୃ ତକ
ି ବିପtି ରାଜ୍ୟର ବହୁ ତ ଗୁଡe
ି aଞ୍ଚଳେର କୃ ଷି େkt uପେର
pଭାବ ପକାi ଲା । aନାବୃ ଷ୍ଟି, କୀଟ ଆkମଣ ତଥା aସାମୟିକ ବୃ ଷ୍ଟିପାତ
ଶସ୍ୟ ହାନି

ଘଟାi ଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର kତିgs

ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ “ରାଜ୍ୟ ବିପଯର୍୍ୟୟ pଶମନ ପାଣ୍ଠି” ରୁ ସହାୟତା pଦାନ
କରି େଲ । e

ସହ “pଧାନ ମntୀ ଫସଲ ବୀମା େଯାଜନା” େର

କୃ ଷକମାନଙ୍କ pାପ୍ୟ ବୀମା ରାଶି ମ
ସୂଚାi େଦବାକୁ ଚାେହଁ େଯ

pଦାନ କରାଯିବ । ମଁୁ eଠାେର

“pଧାନ ମntୀ ଫସଲ ବୀମା େଯାଜନା”

pି ମିୟମେର ସରକାରଙ୍କ aଂଶର ଶତକଡା 50 ଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ବହନ କରିଥାnି ।
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତି ମେହାଦୟ !
8.

ଜଳବାୟୁ ପରିବtର୍ନ ପରିେpkିେର କୃ ଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃ dି କରିବା

ପାiଁ, aନିଶ୍ଚିତତା ଦୂ ର କରିବା, କୃ ଷି utାଦନ o utାଦକତା ବୃ dି କରିବା,
ସବର୍ନମ
ି ୍ନ

ସହାୟକ

ମୂଲ୍ୟ

(MSP)େର

ଶସ୍ୟ

ସଂgହ

କରିବା

(Procurement) ଆମ ପାiଁ ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ pସଙ୍ଗ ।
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9.

କୃ ଷି utାଦର ସବର୍ନମ
ି ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ବୃ dି ନିମିt eହି

ପବିt ଗୃହେର ବିsୃତଭାବେର ବିଚାରବିମଶର୍ କରାଯାiaଛି eବଂ ମାନ୍ୟବର
pଧାନମntୀଙ୍କ ସହ uk pସଙ୍ଗେର ଗୃହ କମିଟର
ି ଆେଲାଚନା ପାiଁ ସମୟ
ଧାଯର୍୍ୟ ନିମେn aନୁ େରାଧ

କରାଯାiଛି । ଆମ ସରକାର ବାରମ୍ଵାର କୃ ଷି

utାଦର eମ୍eସ୍ପି (MSP) ବୃ dି କରିବାପାiଁ େକnd ସରକାରଙ୍କ
ନିକଟେର ଦାବୀ କରିଆସୁଛnି । ଆେmମାେନ ଖୁସି େଯ, ଭାରତ ସରକାର
େକnd ବେଜଟ୍ 2018-19 େର କୃ ଷି utାଦର eମ୍eସ୍ପି କୃ ଷି utାଦନ
ଖcର୍ର େଦଢଗୁଣାକୁ ବୃ dି କରିବାକୁ େଘାଷଣା କରିଛnି । ଆେମ େକnd
ସରକାରଙ୍କର eହି ପଦେkପକୁ sାଗତ ଜଣାuଛୁ । କିnୁ eମ୍eସ୍ପି
ଧାଯର୍୍ୟପାiଁ utାଦନ ଖcର୍ର ବାsବିକ ନିdର୍ାରଣ pkିୟା ଆମର ଦାବୀ ।
ପୁନଶ୍ଚ, ବିଭିn ଫସଲର eମ୍eସ୍ପି ନିdର୍ାରଣ ନିମିt eକ ବିଶ୍ଵାସନୀୟ
pkିୟା aବଲମ୍ଵନ କରିବାପାiଁ ଆେମ େକnd ସରକାରଙ୍କ ନିକଟେର
aନୁ େରାଧ କରୁଛୁ ।
10. ମଁୁ ବtର୍ମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପରିଶ୍ରମୀ କୃ ଷକ ବnୁ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିn
କାଯର୍୍ୟkମ eବଂ େଯାଜନା dାରା ସଂପୂଣ୍ଣର୍ କୃ ଷିଚk aନୁ ଯାୟୀ େଯାଗାi
ଦିଆ ଯାu ବା େସବାଗୁଡକ
ି ବିଷୟେର uପsାପନା କରୁaଛି ।
ମୃ tିକା ସଂରkଣ
11. ମୃtକ
ି ା ସଂରkଣ ସଂଗଠନ dାରା ମୃtକ
ି ା ସଂରkଣ କାଯର୍୍ୟkମର
ସଫଳ ରୂପାୟନପାiଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ 602 େକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ dି
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କରାଯାiaଛି । ମୃtକ
ି ା ସଂରkଣର ଦk ପରିଚାଳନାପାiଁ ଆମ ସରକାର
30ଟି sାୟୀ o 17 ଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମୃtକ
ି ା ପରୀkାଗାର sାପନ କରିଛnି ।
eହି ପରୀkାଗାର ଗୁଡକ
ି dାରା pତିବଷର୍ 23 ଲk ମୃtକ
ି ା ନମୁନା
ସଂଗୃହୀତେହବ o ପରୀkା କରାଯିବ eବଂ ସnୁ ଳିତ ସାର ବ୍ୟବହାର ପାiଁ
ମୃ tିକା sାs୍ୟପt (Soil Health Card) pଦାନ କରାଯିବ ।
aବkୟpାତ pାକୃ ତକ
ି o ଗcିତ ସମ୍ଵଳର ପୁନଃରୁdାର ନିମେn udିଷ୍ଟ
PMKSY - ଜଳଛାୟା unୟନ pକllପାiଁ 155 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiaଛି । “ପରmରାଗତ କୃ ଷି ବିକାଶ େଯାଜନା”
ି କୃ ଷିକୁ
ମା ମେର 10 ହଜାର େହକ୍ଟର ପରିମାଣ ଜମିେର େଜୖବକ
େpାtାହିତ କରିବାପାiଁ 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର 30 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
ନିେବଶ (Input), େkତ ଯାntୀକରଣ o ସଂpସାରଣ
12. unତମାନର ବିହନ େଯାଗାଣପାiଁ ଗଠିତ େହାi ବା ପାଣ୍ଠିକୁ ଚାଲୁ
ରଖିବାପାiଁ 100 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି । eହାdାରା
oଡିଶା ବିହନ ନିଗମ, oଡିଶା କୃ ଷି ଶିll ନିଗମ eବଂ oଡିଶା କାଜୁ unୟନ
ନିଗମ ପାଖେର unତମାନର ବିହନ ମହଜୁ ଦ ରଖି ସଠିକ୍ ସମୟେର
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ େଯାଗାi ଦିଆଯାiପାରିବ । “ବିହନ pତିsାପନ ହାର”
(Seed Replacement Rate) eବଂ େବୖଷୟିକ ସହାୟତା a କ
କୃ ଷି utାଦନ eବଂ utାଦକତା ବୃ dପ
ି ାiଁ pମୁଖ ଭୂମିକା gହଣ
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କରିଥାe । ଧାନ ପାiଁ eହା ବୃ dି ପାi 35 pତିଶତର ଆଦଶର୍ sରେର
ପହଞ୍ଚିପାରିଛ ି । ଚାଷ ସମୟେର ଚାଷୀଙ୍କୁ

ସାର େଯାଗାiେଦବା

uେdଶ୍ୟେର 100 େକାଟି ଟଙ୍କାର eକ ଆବtର୍ନ ପାଣ୍ଠି (Revolving
Fund) ସୃଷ୍ଟି କରାଯାiaଛି eବଂ ଚଳିତ ବଷର୍ ମ

eହାକୁ ଚାଲୁ

ରଖାଯିବ । eହି ପାଣ୍ଠି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିପଣନ ମହାସଂଘ eବଂ oଡ଼ିଶା
କୃ ଷିଶll
ି ନିଗମ ପାଖେର ରହିବ । ସାରର ବ୍ୟବହାର ଯାହାକି 2016-17
ମସିହାେର େହକ୍ଟର ପିଛା 57 େକଜି

ି ାi 2017-18
ଲା ତାହା ବୃ dପ

ବଷର୍େର େହକ୍ଟର ପିଛା 67 େକଜିେର ପହଞ୍ଚିବ େବାଲି ଆକଳନ
କରାଯାiଛି । ରାଜ୍ୟେର ବା 2708 ଟି pାଥମିକ କୃ ଷି ସମବାୟ ସମିତ ି
(PACS) ମ ରୁ a କାଂଶ ସମିତ ି ସାର o pମାଣିକୃତ ବିହନକୁ pାକ୍ଗcିତକରି କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରୁଛnି ।
13. ଆଧୁନକ
ି ଯntପାତିର pେୟାଗ ଯଥା Precision Seeder,
ଧାଡିରୁଆ ପdତି ପାiଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର, ଛଣରୁ ସିଧାସଳଖ ଧାନ ଆମଦାନୀ, ବିନା
ଲଙ୍ଗଳେର ଭୂମି କଷର୍ଣ iତ୍ୟାଦି କୃ ଷି ପdତି dାରା uଭୟ utାଦକତା
ବୃ dସ
ି ହ ଚାଷର ମାନ unତ େହବ । eହାdାରା କୃ ଷିକାଯର୍୍ୟpତି
ଯୁବକମାେନ ଆକୃ ଷ୍ଟ େହେବ । କୃ ଷିର ଆଧୁନୀକରଣ ପାiଁ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କର “େkତ ଯାntୀକରଣ େଯାଜନା”(Farm Mechanisation)
pମୁଖ ଭୂମିକା gହଣ କରିଛ ି । eହି େଯାଜନା ପାiଁ ବେଜଟେର 450
େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି । eକ ଦୃ ଢ କୃ ଷି ସଂpସାରଣ
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ବ୍ୟବsା dାରା େପୗଷ୍ଟିକ ଶସ୍ୟ utାଦନ ଭିtକ
ି

ଚାଷ ନିମେn

କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ େବୖଷୟିକ jାନଯୁk କୃ ଷି ସମ୍ଵnତ
ି େକୗଶଳ pଦାନ
କରାଯାiପାରିବ । oଡିଶା କୃ ଷି o େବୖଷୟିକ ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟ େଦଶର eକ
agଣୀ କୃ ଷି ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟ aେଟ । eହା e ପଯର୍୍ୟn 152 ଟି a କ
aମଳkମ ଶସ୍ୟର କିସମ udାବନ କରିବାସହ aେନକ କୃ ଷି ସମ୍ଵnୀୟ
jାନେକୗଶଳ ବିକାଶ କରିଛ ି । eହା କୃ ଷି ବିjାନ େକnd (KVKS)
ମା ମେର କୃ ଷି ସmpସାରଣ o pଦଶର୍ନ େktେର pମୁଖ ଭୂମିକା ନିବର୍ାହ
କରୁଛି । eହି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିtଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ eବଂ ମାନବ ସମ୍ଵଳ
kମତାକୁ ସଶk

କରାଯିବ । “ଜାତୀୟ କୃ ଷି ସmpସାରଣ o େବୖଷୟିକ

ମିଶନ” (National Mission on Agriculture Extension &
Technology)େର 350 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।

କୃ ଷି ସmpସାରଣ ପରିଚାଳନା pତିଷ୍ଠାନ (IMAGE) eବଂ କୃ ଷି େବୖଷୟିକ
ପରିଚାଳନା ସଂsା (ATMA) ମା ମେର କୃ ଷି ସmpସାରଣକୁ େpାtାହିତ
କରାଯିବ । uଦ୍ୟାନ କୃ ଷି, ଫୁ ଲ ଚାଷ eବଂ ମସଲା ଚାଷର unତି ନିମେn
ଜାତାୟ uଦ୍ୟାନ କୃ ଷି ମିଶନ ପାiଁ 104 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ
କରାଯାiଛି ।
14. କୃ ଷକ ମାନଙ୍କୁ େଯାଗାi ଦିଆଯାu ବା Input Subsidy ର
ବାଟମାରଣାକୁ େରାକିବା ପାiଁ ସିଧାସଳଖ aଥର୍ ହsାnର (DBT
Scheme) ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛି । eହା ବିହନ kୟ, େkତ ଯାntୀକରଣ,
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ଜଳ ନି

େଯାଜନା eବଂ aନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ Input Subsidy ପାiଁ

କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହuଛି eବଂ e ପାiଁ pାୟ 18 ଲk କୃ ଷକ ପଞ୍ଜି କୃ ତ
େହାiଛnି । କୃ ଷକମାନଙ୍କ ପାiଁ eହି କାଯର୍୍ୟkମ pଣୟନ କରିବାେର
ସମg େଦଶେର oଡିଶା pଥମ ରାଜ୍ୟ aେଟ । କୃ ଷିଭିtକ
ି େଯାଜନା ପାiଁ
ସିଧାସଳଖ aଥର୍ ହsାnର ପରିସରକୁ a କ ବ୍ୟାପକ କରାଯାuଛି ।
ଜଳେସଚନ
ମାନନୀୟ ବାଚsତି ମେହାଦୟ!
15. ଆମର pି ୟ ମୁଖ୍ୟମntୀ ଜଳେସଚନକୁ ସବର୍ା କ ଗୁରୁt େଦi
ଆସିଛnି । ବିଗତ 4 ବଷର୍ ମ େର pାୟ 6 ଲk 50 ହଜାର େହକ୍ଟର ଜମି
ନିମେn ଜଳେସଚନ ସୁବଧ
ି ା େଯାଗାi ଦିଆଯାiଛି । ଆହୁ ରି 4 ଲk
େହକ୍ଟରରୁ a କ ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ସୁବଧ
ି ା େଯାଗାi େଦବା ପାiଁ ବିଭିn
pକll ନିମର୍ାଣଧୀନ aଛି ।
16. ଆମ ସରକାର ସମs ନିମର୍ାଣଧୀନ ବୃ ହତ, ମ ମ o kୁd
ଜଳେସଚନ pକll ଗୁଡକ
ି ୁ ସmୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ନିମେn ଲk୍ୟ ରଖିଛnି o all
ସମୟ ମ େର ସmୂଣ୍ଣର୍ େହାiପାରୁ ବା ଜଳେସଚନ pକll ଗୁଡ଼କ
ି ୁ
agା କାର େଦuଛnି ।

2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର 8 େଗାଟି tରିତ

ଜଳେସଚନ ସୁବଧ
ି ା େଯାଜନା (Accelerated Irrigation Benefit
Programme) anଗର୍ତ 8 େଗାଟି ଜଳେସଚନ pକll ନିମେn
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2629 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି । eହା NABARD
aଧୀନେର ଦୀଘର୍ ମିଆଦୀ ଜଳେସଚନ ପାଣ୍ଠି (Long Term Irrigation
Fund) ସହ aନୁ ବnିତ ।

17. ଆମ ସରକାର ଜଳେସଚନ unୟନକୁ tରାନିତ କରିବା ନିମେn
aଙ୍ଗୀକାରବd । ଗଙ୍ଗାଧର େମେହର େକନାଲ uଠା ଜଳେସଚନ େଯାଜନା
ନିମେn 1247 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି o ଚାଲୁ ରହି ବା
େସଚ pକll ଗୁଡ଼କ
ି ର ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ ନିମେn ନବକୃ ଷ୍ଣ େଚୗଧୁରୀ େସଚ
unୟନ େଯାଜନା ମା ମେର 635 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାiଛି ।
18. ପାବର୍ତୀଗିରି ବୃ ହତ uଠା ଜଳ େସଚନ pକll ପାiଁ 2018-19
ଆଥକ ବଷର୍େର 1802 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି । eହି
େଯାଜନା a ନେର

170 େଗାଟି ବୃ ହତ uଠା ଜଳେସଚନ pକllକୁ

anଭର୍ୁk କରାଯାi aତିରk
ି 2 ଲk 33 ହଜାର େହକ୍ଟର ଜମି ପାiଁ
ଜଳେସଚନ uପଲb କରିବା ନିମେn ଲk୍ୟ ରଖାଯାiଛି। aଦ୍ୟାବ
ତନ୍ମ ରୁ 26 େଗାଟି pକll ସmୂଣ୍ଣର୍

େହାiଛି । ଚଳିତ ବଷର୍ eହି େଯାଜନା

a ନେର ଆu 80 େଗାଟି pକll ସmୂଣ୍ଣର୍ କରାଯାi aତିରk
ି 1 ଲk
େହକ୍ଟର ଜମି ପାiଁ ଜଳେସଚନ ସୁବଧ
ି ା uପଲb କରିବା ନିମେn ଲk୍ୟ
ରଖାଯାiଛି ।
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19. ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଘେରାi pେୟାଜନ o ଆନୁ ଷଙ୍ଗି କ ଜଳେସଚନ
ନିମେn ଆମ ସରକାର ଆଡ଼ିବn େଯାଜନାକୁ pାଧାନ୍ୟ େଦi ଆସିଛnି ।
aଦ୍ୟାବ

12375 ଆଡ଼ିବn ନିମର୍ାଣ କରାଯାiଛି । ମୁଖ୍ୟମntୀ ଆଡ଼ିବn

ତିଆରି େଯାଜନା – MATY a ନେର 2018-19 ବଷର୍େର 344
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାi 2 ହଜାର ଆଡ଼ିବn ନିମର୍ାଣ ନିମେn psାବ
ରଖାଯାiଛି ।
20. ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ମାେନ aଚଳ uଠା ଜଳେସଚନ pକll ଗୁଡ଼କ
ି ର
ପୁନଃରୁdାର ନିମେn ଗୃହେର ବିଭିn ସମୟେର uଦ୍େବଗ pକାଶ
କରିଛnି । ମଁୁ e ଗୃହକୁ ଜଣାi େଦବାକୁ ଚାେହଁ େଯ aଦ୍ୟାବ

4046

aଚଳ ଜଳେସଚନ pକllକୁ ପୁନଃରୁdାର କରାଯାi ସାରିଛ ି । ଚଳିତ ବଷର୍
120 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାi ଆu 690 େଗାଟି aଚଳ uଠା
ଜଳେସଚନ pକllକୁ ପୁନରୁdାର କରିବା ନିମେn ଲk୍ୟ ରଖାଯାiଛି ।
21. 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର ଜଳନି

େଯାଜନା ନିମେn RIDF

ସହାୟତାେର 178 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି । ଗଭୀର
ନଳକୂପ ଖନନ ନିମେn କୃ ଷକ ମାନଙ୍କର aତ୍ୟ କ ଦାବୀକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିେର ରଖି
ଚଳିତ ଆଥକ ବଷର୍େର e

ନିମେn 540 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ

କରାଯାiଛି । ବିଜୁ କୃ ଷକ ବିକାଶ anଗର୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ uଠା ଜଳେସଚନ
pକll ନିମର୍ାଣ ନିମେn 290 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
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pଧାନମntୀ କୃ ଷି ଜଳ ସିଚାi େଯାଜନା aଧୀନେର

କୃ ଷି ବିଭାଗ

ମା ମେର aଣୁ ଜଳେସଚନ ନିମେn 250 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାiଛି । e େର ରାଜ୍ୟ aଂଶ 40 pତିଶତ aେଟ ।
22. ଜଳ ବ୍ୟବହାରର ସୁବନ
ି େି ଯାଗେର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାiଁ eବଂ କୃ ଷି
େktର େଶଷ ଭାଗ ପଯର୍୍ୟn ଜଳେସଚନ ନିମେn ନାଳୀ (Field
Channel) o ପାiପ୍ ମା ମେର ଜଳ ବିନେ
ି ଯାଗର uେdଶ୍ୟ ରଖି

େସଚାଞ୍ଚଳ unୟନ େଯାଜନା (Command Area Development
Programme) ନିମେn 200 େକାଟି ଟଙ୍କା େଯାଗାi େଦବାର psାବ

ରଖାଯାiଛି । େସଚାଞ୍ଚଳ unୟନ କାଯର୍୍ୟkମ (CADA) anଗର୍ତ eହି
େଯାଜନା ମା ମେର ନାଳୀ (Field Channel) o Field Drains
କାଯର୍୍ୟ ସmn କରାଯାi ପାରିବ । ଜଳ ସଞ୍ଚାଳନ kତିକୁ କମାiବା ପାiଁ
Canal Lining System Rehabilitation Programme
(CLSRP) pଚଳନ କରାଯାiଛି

o eହି ବଷର୍ 150 କି.ମି. େକନାଲ

ଆsରଣ କାଯର୍୍ୟ ସmୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ନିମେn 130 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାiଛି ।
23. ବନ୍ୟା ନିୟntଣ o ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାiଁ 1 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି । ବିଶ୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାେର Dam
Rehabilitation

and

Improvement

Programme
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(DRIP) କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହuaଛି । ସୁରkା ବୃ dି ନିମେn ହୀରାକୁ ଦ ଡ୍ୟାମ୍

ର aତିରk
ି Spillway ନିମର୍ାଣ କରିବାର psାବ ରହିଛ ି ।
24. oଡ଼ିଶା େଦଶର pଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାେବ “Green Climate Fund
(GCF)”

anଗର୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ

େପାଖରି ମା ମେର ଭୂତଳ ଜଳ

ପୁନଃସଂରkଣ ନାମେର eକ ପରିେଯାଜନା ହାତକୁ େନiଛnି । ଆସnା 5
ବଷର୍ ମ େର eହି ବାବଦକୁ oଡ଼ିଶା 35 Million US Dollar aନୁ ଦାନ
ଭାେବ pାp କରିବ । ଜଳବାୟୁ ପରିବtର୍ନ ସmକତ ଆହ୍ଵାନର ସmୁଖିନ
େହବା ପାiଁ
Irrigation

ବିଶ୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାେର “Odisha Integrated
Project

for

Climate

Resilient

Agriculture” ନାମକ େଯାଜନା କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିବା ପାiଁ psାବ

ରଖାଯାiଛି । eହି େଯାଜନା anଗର୍ତ 8 େଗାଟି ମ ମ ଜଳେସଚନ pକll
eବଂ 638 େଗାଟି kୁd ଜଳେସଚନ pକllର ନବୀକରଣ o ପୁନରୁdାର
କରାଯିବ ।
ଋଣ
ମାନନୀୟ ବାଚsତି ମେହାଦୟ!
25. ସମୟାନୁ ବt o ସହଜଲb ଋଣ ଆଧୁନକ
ି କୃ ଷିର eକ aତ୍ୟାବଶ୍ୟକ
୍ରୁ ି ମୁତାବକ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ 50 ହଜାର
uପାଦାନ aେଟ । ଆମର pତିଶତ
ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟn ଋଣ ଶତକଡ଼ା 1 pତିଶତ ରିହାତି ସୁଧେର o 50 ହଜାର
ଟଙ୍କାରୁ udର୍ ରାଶିର ଋଣ ଶତକଡ଼ା 2 pତିଶତର ରିହାତି ସୁଧେର ମଞ୍ଜୁର
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କରାଯିବା ନିମେn ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛି । eହି ଋଣ ବାଣିଜ୍ୟି କ o ସମବାୟ
ବ୍ୟାଙ୍କ ମା ମେର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଳପ
ି ାରିବ । eହି ସୁଧ ରିହାତି ନିମେn
470 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
26. ସମବାୟ ସଂsା ଗୁଡ଼କ
ି ସମg େଦଶେର କୃ ଷି ଋଣର ମାt ଶତକଡ଼ା
17 ଭାଗର ବ୍ୟୟ ବହନ କରୁ ବା େବେଳ ଆମ ରାଜ୍ୟେର ଶତକଡ଼ା 65
ଭାଗ କୃ ଷି ଋଣ ସମବାୟ ସଂsା ଗୁଡ଼କ
ି ମା ମେର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ uପଲb
େହାiଥାe । ରିଜଭର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମାବଳୀ aନୁ ଯାୟୀ oଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ
ବ୍ୟାଙ୍କ o 17ଟି େକndୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼କ
ି େସମାନଙ୍କର Capital
to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)

ଶତକଡ଼ା ନa

pତିଶତ ମ େର ସୀମିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । eହି ନିୟମର aନୁ ପାଳନ
ନିମେn ମଁୁ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ o େକnd ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିମେn 35
େକାଟି ଟଙ୍କା o aତିରk
ି 7 େକାଟି ଟଙ୍କା ଦୁ ବର୍ଳ pାଥମିକ କୃ ଷି ସମବାୟ
ସମିତ ି ନିମେn ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ ରଖୁaଛି ।
27. 2017 ମସିହା ଡ଼ିେସମ୍ଵର େଶଷ ସୁdା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼କ
ି
pାଥମିକ କୃ ଷି ସମବାୟ ସମିତ ି (PACS) ଗୁଡ଼କ
ି ମା ମେର pାୟ 46
ଲk କିଷାନ େkଡ଼ିଟ କାଡର୍ pଦାନ କରିaଛnି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମs
କିଷାନ େkଡ଼ିଟ କାଡର୍ କୁ Ru-Pay କିଷାନ କାଡର୍େର ପରିବtର୍ନ କରିବା
ନିମେn ପଦେkପ େନiଛnି । eହାdାରା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର ଋଣ
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ନିମେn pାଥମିକ କୃ ଷି ସମବାୟ ସମିତେି ର uପଲb ATM o PoS
Network ମା ମେର uପଲb

େହାiପାରିବ । ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ

o pାଥମିକ କୃ ଷି ସମବାୟ ସମିତ ି ମା ମେର ବିନା ଜମାନତେର
(without collateral security) o ସୁବଧ
ି ାେର ଋଣ pାpି ନିମେn
NABARD ର ସହବnିତାେର 50 ହଜାର Joint Liability
Groups ମା ମେର ରାଜ୍ୟର ଭୂମିହୀନ/ନାମମାt ଚାଷୀ/ଭାଗ ଚାଷୀ/

ଲିଜ୍ o ଭଡା ସୂtେର ଜମି େନi ବା ଚାଷୀ o gାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କର
ସଶkିକରଣ ନିମେn psାବ ରଖାଯାiଛି ।
28. ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସବର୍ବଧ
ି ଆବଶ୍ୟକତା, scତା eବଂ ଦkତା ବୃ dି
ପାiଁ pାଥମିକ କୃ ଷି ସମବାୟ ସମିତ ି ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ONE STOP SHOP
େର ପରିବtର୍ନ କରିବା ପାiଁ ପଦେkପ ନିଆଯାiଛି । e ପାiଁ 2708
େଗାଟି pାଥମିକ କୃ ଷି ସମବାୟ ସମିତ ି ଗୁଡ଼କ
ି ର କmୁ୍ୟଟରୀକରଣ
କରାଯାuaଛି ।
ବିପtି pଶମନ
29. ବିଭିn pାକୃ ତକ
ି ବିପଯର୍୍ୟୟ େଯାଗଁୁ କୃ ଷକମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟହାନି
େହuଛି । ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ହାନି ଜନିତ kତିରୁ ରkା କରିବାପାiଁ
ଶସ୍ୟବୀମା eକ ମା ମ aେଟ । 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର ରାଜ୍ୟର 25
ଲk ଚାଷୀ ଫସଲ ବୀମାଭୁk େହେବ । eହି ବୀମା pି ମିୟମ ର ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ aଂଶ ବାବଦେର 400 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ
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କରାଯାiଛି, ଯାହା ଗତ ବଷର୍ ତୁ ଳନାେର ଶତକଡ଼ା 50 pତିଶତ ବୃ dି
ପାiଛି । eହି ବୀମା େଯାଜନାକୁ ବିନା ଋଣେର କୃ ଷି କାଯର୍୍ୟ କରୁ ବା କୃ ଷକ
ମାନଙ୍କ ମ େର େଲାକpି ୟ o ସେଚତନ କରାiବା ନିମେn ବ୍ୟବsା
କରାଯାuaଛି ।
aମଳ o ପରବtର୍ୀ ପରିଚାଳନା
30. 2009-10 ମସିହା ଖରିଫ୍ ଠାରୁ pାଥମିକ କୃ ଷି ସମବାୟ ସମିତ ି
ଗୁଡ଼କ
ି oଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ େଯାଗାଣ ନିଗମର eେଜଣ୍ଟ ଭାବେର P-PAS
ମା ମେର ଧାନ ସଂgହ କରୁଛnି । eହା eକ aନ୍ଲାiନ୍ sc, tରିତ୍, ବହୁ
pଶଂସିତ ଧାନ ସଂgହ pଣାଳୀ aେଟ । 2016-17 ଖରିଫ୍ ବିପଣନ
ଋତୁ େର 2522 pାଥମିକ କୃ ଷି ସମବାୟ ସମିତ ି 8 ଲk 48 ହଜାର
ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 54 ଲk 27 ହଜାର େମଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂgହ କରିଛnି ।
eହା ରାଜ୍ୟର ସାମgି କ ଧାନ ସଂgହ ଲk୍ୟର ଶତକଡ଼ା 99 ଭାଗ aେଟ ।
ବtର୍ମାନ ସୁdା ସମବାୟ ବିଭାଗ a ନେର 13 ଲk 80 ହଜାର େମଟ୍ରିକ
ଟନ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗcିତ ରଖିବା ନିମେn ଶସ୍ୟାଗାର uପଲb aଛି ।
ତନ୍ମ ରୁ 3 ଲk 56 ହଜାର େମଟ୍ରିକ ଟନର ଶସ୍ୟାଗାର pାଥମିକ କୃ ଷି
ସମବାୟ ସମିତ ି ଗୁଡ଼କ
ି ନିକଟେର uପଲb । eହି ଶସ୍ୟାଗାର ଗୁଡ଼କ
ି ଶସ୍ୟ
ସଂgହ ବ୍ୟତିତ ଚାଷ ନିମେn ନିତାn ଆବଶ୍ୟକ ସାର, କୀଟନାଷକ o
ବିହନକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂବର୍ରୁ ମହଜୁ ଦ ରଖିବାେର ସମଥର୍ ।
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31. େପାଷଣୀୟ ନିରାପtା eବଂ ମାଣ୍ଡିଆ iତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରୁ ବା
କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବାପାiଁ 11ଟି ଜିlାର 55 ଟି ବ୍ଲକ୍
କୁ “ରାଜ୍ୟ ମିେଲଟ୍ ମିଶନ” aଧୀନେର anଭର୍ୁk କରାଯିବ । ମାନ୍ୟବର
ମୁଖ୍ୟମntୀଙ୍କ ନିେdର୍ଶ kେମ ସରକାର ଆଗାମୀ ବଷର୍ 100 େକାଟି ଟଙ୍କା
ମୂଲ୍ୟେର ମାଣ୍ଡିଆ iତ୍ୟାଦି ସଂgହ କରିେବ ଯାହା ସରକାରୀ େଯାଜନାେର
ବ୍ୟବହୃ ତ େହବ । eହା ମୁଖ୍ୟତ sll ବୃ ଷ୍ଟିପାତ eବଂ ଆଦିବାସୀ ବହୁ ଳ
aଞ୍ଚଳେର pାୟ 5 ଲk କୃ ଷକଙ୍କୁ ସୁବଧ
ି ା େଯାଗାiବ ।
32. ଶସ୍ୟ ସବୁ କୁ aମଳ ତଥା ଶୁଖାiବା ନିମେn କଂkିଟ୍ ପ୍ଲାଟଫମର୍
ବtର୍ମାନ େବଶ୍ େଲାକpି ୟ େହାiଛି । େକ.ବି.େକ. aଞ୍ଚଳେର aଣଧାନ
ଶସ୍ୟ ସଂରkଣ ପାiଁ େଗାଦାମ ଘର ନିମର୍ାଣ ନିମେn ଘେରାi
uେଦ୍ୟାଗପତିଙ୍କୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କରିବା uେdଶ୍ୟେର ଶସ୍ୟ ପରୀkା o ବଗର୍ୀକରଣ
କାଯର୍୍ୟkମକୁ େpାtାହିତ କରାଯାuଛି । i-ପ୍ଲାଟ୍ଫମର୍ ଜରିଆେର 10 ଟି
ଚିhତ
ି ନିୟntିତ ବଜାର କମଟି, ଜାତୀୟ କୃ ଷି ବିପଣନ (National
Agriculture Market) ସହ ସଂେଯାଗ କରାଯାiଛି । ଜାତୀୟ କୃ ଷି

ବିପଣନ ବ୍ୟବsା ମା ମେର eହିଭଳି a କ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମେn
ପଦେkପ ନିଆଯାuଛି । େକାରାପୁଟ, ବାରିପଦା o ବାଙ୍କୀଠାେର 3 େଗାଟି
େହାଲ୍େସଲ୍ (Wholesale) ବଜାର, ନିୟntିତ ବଜାର କମିଟ ି ଜରିଆେର
aତିଶୀଘ୍ର କାଯର୍୍ୟkମ କରାଯିବ । େସହିଭଳି 2 େଗାଟି ଆଧୁନକ
ି େହାଲ୍
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େସଲ୍ ବଜାର ଭୁବେନଶ୍ଵର o ରାuରେକଲା ଠାେର pତିଷ୍ଠା କରାଯିବା
ନିମେn ପଦେkପ ନିଆଯାuଛି ।
ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ କାଯର୍୍ୟkମ
ମt୍ୟ
33. ମt୍ୟଚାଷ dାରା ଆମ ରାଜ୍ୟେର ଆୟ, ନିଯୁkି o େପାଷଣୀୟ
ନିରାପtା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବିପୁଳ ସmାବନା ରହିଛ ି । eହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିେର ରଖି
ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ ଭିତେର ଆଭ୍ୟnରୀଣ, ଖାର ଜଳ o ସାମୁdିକ utରୁ ମt୍ୟ
utାଦନକୁ dିଗୁଣିତ କରିବାକୁ eବଂ ଚାହିଦା o େଯାଗାଣ ଭିତେର ଦୂ ରt
hାସ କରିବାକୁ oଡିଶା ମt୍ୟନୀତି 2015 pଣୟନ କରାଯାiଛି । ରାଜ୍ୟର
ସବୁ ଜିlାେର ମt୍ୟ utାଦନ ବୃ dି ନିମେn ଜିlାୱାରୀ କାଯର୍୍ୟkମ ଆରm
କରାଯାiଛି । ଖାର ଜଳେର ଚିଙ୍ଗୁଡି utାଦନ ବୃ dି ନିମେn 32ଟି କ୍ଲଷ୍ଟର
(Cluster) ଚିhଟ କରାଯାiଛି ।
34.

ମt୍ୟ utାଦନ o utାଦକତା ବୃ dି କରିବାକୁ ଖାର ଜଳ ମାଛଚାଷ,

ସାମୁdିକ ସଘନ ମାଛ ଚାଷ eବଂ ଆଭ୍ୟnରୀଣ ମାଛ ଚାଷର unୟନ
ନିମେn 73 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି । ମଧୁରଜଳେର
ମt୍ୟ utାଦନ dିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଜଳାଶୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମେn େହକ୍ଟର
ପିଛା 8 ଲk 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର ନିମତ ଜଳାଶୟ ନିମେn 50
pତିଶତ େpାtାହନ eବଂ ଜଁାଆଳ utାଦନ ବୃ dି ପାiଁ େହକ୍ଟର ପିଛା
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2 ଲk 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର ନିମତ ଜଳାଶୟ ନିମେn 50 pତିଶତ
େpାtାହନ େଦବାକୁ 2017-18େର eକ ରାଜ୍ୟ sରୀୟ “ମt୍ୟ େପାଖରୀ
େଯାଜନା” pବtର୍ନ କରାଯାiଛି । ବୃ ହତ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରେର ମt୍ୟ ଚାଷ
unୟନ ପାiଁ 2 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି । “ମt୍ୟ
ଚାଷୀଙ୍କର pଶିkଣ, ଦkତା ବୃ dି o kମତା ବୃ dି” ନିମେn 70 ଲk ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି । ମାଛ ସମବାୟ େକnd ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମାଛ ବିkି
(Fish-On-Wheel) eବଂ ଶୁଖଆ
ୁ ବଜାରର unୟନ ପାiଁ କାଯର୍୍ୟkମ
gହଣ କରାଯିବ । oଡିଶାରୁ ସାମୁdିକ ମt୍ୟ

ରpାନୀ ବୃ dି ନିମେn

ORSAC କୁ GIS ପଯର୍୍ୟେବସିତ uପକୂ ଳବtର୍ୀ aଞ୍ଚଳର ନkା psୁ ତ

କରିବାକୁ

ନିେଦର୍ଶ

ଦିଆଯାiଛି

।

eହାଫଳେର

Coastal

Aquaculture Authority Act aନୁ ଯାୟୀ ଖାର ଜଳ aଞ୍ଚଳର

ସmpସାରଣ ପାiଁ ପଦେkପ ନିଆଯାiପାରିବ । .
35. ସାମୁdିକ ମt୍ୟଜିବୀଙ୍କ ପାiଁ ଡଙ୍ଗା o ଜାଲ ନିମେn 25 pତିଶତ
େpାtାହନର ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛି । NABARDର gାମ୍ୟ unୟନ
ଭିtଭ
ି ୂ ମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ଆଣି eବଂ ଆମ ନିଜs ସମ୍ଵଳରୁ
ଜଳାଶୟ, ମାଛଧରା ବnର, ମାଛଧରା େକnd, ଚିଙ୍ଗୁଡି କ୍ଲସ୍ଟର ସବୁ କୁ କଂkିଟ
ରାsା ସେମତ ମt୍ୟ େktର ଭିtଭ
ି ୂ ମି unୟନ ପାiଁ 20 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି । eହା ବ୍ୟତୀତ ନଦୀ ମୁହାଣ ଖନନ, ମt୍ୟ
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ବnରେର ବିଶ୍ରାମ sାନ, ମାଛ ଧରା େକnd eବଂ ରାଜ୍ୟେର େଜଟି ନିମର୍ାଣ
ପାiଁ 3 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରିବାକୁ psାବ ରହିଛ ି ।
36. “World Fish” ସଂsାର ସହେଯାଗେର Carp-Mola Poly
Culture eବଂ GIFT Tilapia pଦଶର୍ନ ଭଳି ବିଭିn କାଯର୍୍ୟkମ ପାiଁ

େବୖଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ ନିମେn ପଦେkପ ନିଆଯାiaଛି । ଗୁଣାtକ
ମt୍ୟ utାଦନ ତଥା ବିପଣନ େktେର ଘେରାi ପୁଞ୍ଜି ନିେବଶକୁ utାହିତ
କରିବା ନିମେn Make in Odisha ସମାେବଶେର 1 ହଜାର 940
େକାଟି ଟଙ୍କାର ନିେବଶ ପାiଁ 14 େଗାଟି କmାନୀ ସହିତ ବୁ ଝାମଣା ପt
sାkରିତ େହାiଛି । ମt୍ୟ ଚାଷୀ o ମt୍ୟ a କାରୀଙ୍କର jାନବୃ dି eବଂ
pଯୁkି ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ ନିମେn 5 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ
କରାଯାiଛି ।
37. ନୀଳ ବିpବ (Blue Revolution) େଯାଜନା aଧୀନେର ବିଭିn
କାଯର୍୍ୟkମ ଯଥା ମt୍ୟ ବିହନ utାଦନ େକnd, ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼କ
ି ର
ସମନି୍ଵତ unୟନ, ଜଳାଶୟ ନବୀକରଣ eବଂ ମt୍ୟଜୀବିଙ୍କ ଦkତା ବିକାଶ
ନିମେn 51 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛି । e େର
ବଳରାମଗଡିଠାେର ମt୍ୟ ବnରର unୟନ ନିମେn 20 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟବsା anଭର୍ୁk ।
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ପଶୁପାଳନ o େଗାପାଳନ
38. ଲkା କ gାମୀଣ ପରିବାର ପାiଁ ପଶୁ o େଗାପାଳନ ମୁଖ୍ୟ
େରାଜଗାର ପnା eବଂ eହା ଫସଲହାନୀ ସମୟେର େସମାନଙ୍କୁ ସୁରkା
େଦiଥାe । gାମୀଣ ନିଯୁkି pଦାନ eବଂ ନାରୀ ସଶkିକରଣ ପାiଁ eହି
ଦୁ iଟି େktର pଚୁର ସmାବନା ରହିଛ ି ।
39. ପଶୁ ଚିକt
ି ା େକnd ମା ମେର ପଶୁ ଚିକt
ି ା େସବା pଦାନ କରିବା
ସହିତ eହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ନିମେn ରାଜ୍ୟର ସମs ବ୍ଲକେର ମାସକୁ 20
ଦିନ ପାiଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପଶୁ ଚିକt
ି ାକୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯାuଛି । e ପାiଁ
14 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି । ପାଦ o ମୁଖ େରାଗ ପାiଁ
ସମs ଗାଈ o ବଳଦଙ୍କୁ 100 pତିଶତ ଟୀକାଦାନର ବ୍ୟବsା
କରାଯାiaଛି । eକ ଲk ପଶୁସmଦ ଚାଷୀଙ୍କୁ େମାବାiଲ୍ େଫାନ୍
ମା ମେର ପରାମଶର୍ େଦବାକୁ 4 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାiଛି ।
40. 2017-18 ଆଥକ ବଷର୍େର ଦୁ ଆଳୀ ଗାଈମାନଙ୍କର a କ ଦୁ g
utାଦନ ପାiଁ unତ ମାନର େଗାଖାଦ୍ୟ େଯାଗାi େଦବାକୁ ବିଭିn କୃ ଷି
ଜଳବାୟୁ aଞ୍ଚଳେର େଗାଖାଦ୍ୟ utାଦନ େଯାଜନା ଆରm କରାଯାiଛି ।
2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ e ନିମେn ନa େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
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41. େଗାପାଳନ o ପଶୁଧନ ପରିଚାଳନା ପାiଁ uଦିଷ୍ଟ େଶ୍ଵତ ବିpବ
(White Revolution) େଯାଜନା ପାiଁ 88 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା
କରିବାକୁ ଆେମ psାବ ରଖିଛୁ । ଭୁବେନଶ୍ଵର ନିକଟେର unତ ମାନର
ଦୁ g pkିୟାକରଣ ନିମିt 5 ଲk LPD ବିଶଷ୍ଟ
ି ଡାiରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ pତିଷ୍ଠା ପାiଁ
53 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।

aଗଣାେର କୁ କୁଡା

ପାଳନକୁ େpାtାହନ ଦିଆଯିବ । eହାଛଡ଼ା ଭୂମିହୀନ, ନାମମାt eବଂ kୁd
ଚାଷୀଙ୍କୁ େଛଳି o େମଣ୍ଢା ପାଳନ ୟୁ ନଟ୍
ି pତିଷ୍ଠା ପାiଁ ସହାୟତା pଦାନ
କରାଯିବ ।
42. NABARD ସହାୟତାେର 7 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର ରାଜ୍ୟsରୀୟ
େରାଗ ନିୟntଣ େରଫରାଲ ପରୀkାଗାରର ଭିtଭ
ି ୂ ମି ବିକାଶ କରାଯିବ ।
କୃ ଷକ o ମt୍ୟଜୀବି କଲ୍ୟାଣ
43. ଆମର ସmାନୀୟ ମୁଖ୍ୟମntଙ୍କ େନତୃ tେର ଆମ ସରକାର କୃ ଷକ
ମାନଙ୍କର unତି ପାiଁ aଙ୍ଗୀକାରବd । 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର କୃ ଷକ
ମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମେn 250 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ
ରହିଛ ି । କୃ ଷି eବଂ କୃ ଷକ ସଶkିକରଣ ବିଭାଗ ଯଥା ସମୟେର eହାର
ସବିsୃତ କାଯର୍୍ୟାବଳୀ ନିଣ୍ଣର୍ୟ କରିେବ ।
44. କୃ ଷକ

eବଂ

େସମାନଙ୍କ

ପରିବାରକୁ

sାs୍ୟ

ନିରାପtା

େଯାଗାiେଦବାକୁ “ବିଜୁ କୃ ଷକ କଲ୍ୟାଣ େଯାଜନା” ରୂପାୟନ କରାଯାiଛି ।
eହାର uେdଶ୍ୟ 100ଟି ହାସପାତାଳେର କ୍ୟାସ୍େଲସ୍ ଚିକt
ି ା pଦାନ କରି
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କୃ ଷକ ମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ sାs୍ୟ ନିରାପtା େଯାଗାiେଦବା । pାୟ 57
ଲk କୃ ଷକ ପରିବାରଙ୍କ sାs୍ୟ ବୀମା କରିବା ଲk୍ୟ ରଖି e ନିମେn 90
େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
45. କiଁଛ ସଂରkଣ ସମୟେର ମାଛଧରା ନିଷିd କରାଯାe o
େସ ପାiଁ ସାମୁdିକ ମt୍ୟଜୀବିଙ୍କର ଜୀବିକା ନିବର୍ାହ ନିମେn 4 େକାଟି
ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାiଁ ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରହିଛ ି । ମt୍ୟଜୀବି ପରିବାରର
େମଧାବୀ ଛାtଙ୍କୁ ବୃ tି େଦବାକୁ eବଂ “ମt୍ୟଜୀବି unୟନ େଯାଜନା”
a ନେର ମହିଳା sୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀର ସହାୟତା ପାiଁ 7 େକାଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛି । ମt୍ୟଜୀବିଙ୍କୁ େମାବାiଲ୍ େଫାନ୍ ମା ମେର
ପରାମଶର୍ େଦବାର ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃ ଷି ବିକାଶ େଯାଜନା
46. ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃ ଷି ବିକାଶ େଯାଜନା (RKVY) eକ ମହtପୂଣ୍ଣର୍
େଯାଜନା, ଯାହା କୃ ଷି o ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ unତି ପାiଁ udିଷ୍ଟ । eହି େଯାଜନା
ପାiଁ 750 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି । eହି େଯାଜନା
aଧୀନେର କୃ ଷି, ପଶୁପାଳନ, ମt୍ୟଚାଷ, ସମବାୟ eବଂ ଜଳେସଚନ ଆଦି
େktେର aେନକଗୁଡe
ି pକll କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
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ମାନ୍ୟବର ବାଚsତି ମେହାଦୟ !
47. 2013-14 ଆଥକ ବଷର୍େର pଥମଥର ନିମେn 7 ହଜାର 162
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ aଟକଳ ସହିତ ଆେମ eକ sତnt କୃ ଷି ବେଜଟ୍
uପsାପନ କରି ଲୁ । ମଁୁ ଆନnର ସହ ଜଣାiବାକୁ ଚାହଁୁଛ ି େଯ, ମାନ୍ୟବର
ମୁଖ୍ୟମntୀଙ୍କ େନତୃ tେର eହି aଟକଳ 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର 16
ହଜାର 765 େକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ dି ପାiଛି । eହା 2013-14 ଆଥକ ବଷର୍
ତୁ ଳନାେର 130 pତିଶତ ବୃ dି aେଟ । ପୁନଶ୍ଚ, କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ଧାନ ସଂgହ
ବାବଦକୁ ସଠିକ ସମୟେର େଦୟ pଦାନ କରିବା ପାiଁ pତିବଷର୍ ବେଜଟ
ବହିଭୁ ତ
ର୍ ସମ୍ଵଳରୁ pାୟ 8 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବsା କରାଯାuଛି ।
48. କୃ ଷି ଆମ aଥର୍ନୀତିର ଜୀବନେରଖା । eହା ସଂଖ୍ୟା କ େଲାକଙ୍କୁ
ଜୀବିକା o ଖାଦ୍ୟ ନିରାପtା pଦାନ କରିଥାe । ଆମର pଖ୍ୟାତ କବି
ଗଙ୍ଗାଧର େମହର କୃ ଷି o କୃ ଷକର ଜୟଗାନ ନିମ୍ନମେତ କରିଛnି “ବାରମାସ େkେତ େମା ଲାଗିଥାe କାମ,
ମାେସ, ପେk େକେବ େହଁ ନଥାe ବିଶ୍ରାମ,
େkତ େମାର ଲkୀର ବିପୁଳ ଭଣ୍ଡାର,
େଦuaଛି aଶନ ବସନ iତ୍ୟାଦି
ବାରମ୍ଵାର େହ ।”

e

ସହିତ ମଁୁ କୃ ଷି ବେଜଟକୁ କୃ ଷିର unତି o କୃ ଷକ ସମାଜର

କଲ୍ୟାଣ o ସଶkିକରଣ ନିମେn utଗର୍ କରୁଛି ।
// ବେn utଳ ଜନନୀ //
ଜୟହିn୍
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