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ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
 ମଁ ୁ2020-21 ଆଥକ ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ ଆଗତ କରବିାକୁ ଯାuଛ ି।  
 

2. େଦଶ ମହାtାଗାnୀଙ୍କର 1 ଶହ 50 ତମ ଜନ୍ମ ବାଷକୀ ପାଳନ  
କରୁଛ ି । ମଁ ୁ eହ ିପରେିpkୀେର େସହ ିମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପରଶମଣି ଆପଣ 
ମାନଙୁ୍କ sରଣ କରାiେଦuଛ ି। 
 “… େଯେତେବେଳ ତୁେମ ସଂଶୟେର ବ ବା ନଜି ଚnିାେର ଘାର ି
େହu ବ, େସେତେବେଳ eହ ି ପରାମଶର୍ଟକୁି pେୟାଗ କର । ତୁେମ 
େଦଖି ବା ସବୁଠାରୁ ଗରବି eବଂ aସହାୟ େଲାକ କଥା ମେନ ପକାa eବଂ 
ନଜିକୁ ନେିଜ ପଚାର େଯ ତୁେମ ଯାହା କରବିାକୁ ଯାuଛ, ତାହା େସହ ି
େଲାକଟରି େକୗଣସ ିuପକାରେର ଲାଗିବ କ ି? e ରୁ େସ କଛି ିଲାଭ ପାiବ 
କ ି ? eହା ତାକୁ ତା’ ନଜି ଜୀବନ o ଭାଗ୍ୟେର ପରବିtର୍ନ ଆଣିବାେର 
ସହାୟକ େହବ କ ି ? aନ୍ୟ କଥାେର, eହା କ’ଣ  k ୁଧା eବଂ ଆ ାtକି 
aଭାବେବାଧ ଦୂର କର ି ତା’ ପାiଁ sରାଜ ଆଣି େଦବାେର ସହାୟକ      
େହବ କ ି? … ” 
 eହ ି ପରଶମଣିକୁ ପାେଥୟ କର ି ଆେମ aବଶି୍ରାn ଭାେବ 
oଡ଼ଶିାବାସୀଙ୍କ ସଶkିକରଣ ପାiଁ pୟାସ ଜାର ିରଖିଛୁ।  
 pବାଦ ପରୁୁଷ ବଜୁି ବାବୁ ଯଥାଥର୍େର କହି େଲ “ଆେମ ମାେନ 
େକବଳ େଲାକଙ୍କ େସବକ eବଂ oଡଶିାର ଜନସାଧାରଣ ଆମର କtର୍ା । 

ଗଣତାntକି ବ୍ୟବsାେର େସମାେନ ସେବର୍ାc”। 
 eହା ଆମ ଶାସନର ମଳୂ ମnt । 
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3. oଡଶିାର 4 େକାଟ ି 50 ଲk ଜନସାଧାରଣ ଆମର ମାନ୍ୟବର 
ମଖୁ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କର ି େସମାନଙ୍କର େସବା 
କରବିା ପାiଁ ସୁେଯାଗ pଦାନ କରଛିn ି eବଂ ବଗିତ 20 ବଷର୍ oଡଶିା 
iତହିାସେର aେନକ ପରବିtର୍ନ େନiଆସଛି ି।   
 “oଡଶିା ଖାଦ୍ୟ ନaିଣ୍ଟରୁ ଖାଦ୍ୟବଳକା ରାଜ୍ୟେର ପରଣିତ େହାi 
ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନରିାପtା ହାସଲେର ସହାୟକ େହାiଛ ି । oଡଶିା େହuଛ ି
େସହ ି ରାଜ୍ୟ, ଯିe କ ି େଦଶେର ସବର୍ା କ େଲାକଙୁ୍କ ଦାରdି୍ୟରୁ ମkୁ     
କରଛି,ି ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରଚିାଳନାେର ବଶି୍ଵsରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସଷିୃ୍ଟ କରଛି,ି 
େଦଶେର ସବର୍ା କ ନେିବଶ ଆକଷର୍ଣର େକnd ପାଲଟଛି ି । 5 ଥର ‘କୃଷି 
କମର୍ଣ ପୁରsାର’ ଲାଭ କର ି କୃଷି utାଦକିତାେର ଜାତୀୟsରେର ନଜିର 
sିତ ିଜାହରି କରଛି ି । ଜଙ୍ଗଲ a ବାସୀଙୁ୍କ ଭୂ-a କାର େଦବାେର େଦଶର 
agଣୀ ରାଜ୍ୟ େହାiପାରଛି ି। oଡଶିା େହuଛ ିେସହ ିରାଜ୍ୟ, ଯିe କ ିବଶି୍ଵକୁ 
JAGA ମିଶନ ମା ମେର ବsି ବାସnିାଙୁ୍କ ସଶk କରପିାରବିାର େକୗଶଳ  
ଶଖିାi World Habitat Award ସହ ଖ୍ୟାତ ି ଆଣିପାରଛି ି । 
େଯେତେବେଳ ସବୁଆେଡ ଜଙ୍ଗଲ hାସ ପାiବାେର ଲାଗିଛ,ି ଆେମ eହାର 
ବୃd ିଘଟାi ଜାତୀୟ sରେର ପରଚିୟ ସଷିୃ୍ଟ କରପିାରଛୁି” । 
 

4. eହ ିସମୟେର ରାଜ୍ୟର ବେଜଟ ଆକାର 11 ହଜାର 8 ଶହ େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ରୁ 1 ଲk 50 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ  ପୁଞି୍ଜ aଟକଳ 7 ଶହ 99 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ରୁ 26 ହଜାର 5 ଶହ 13 େକାଟ ିଟଙ୍କାେର ପହଞ୍ଚପିାରଛି ି । 
ଆହୁର ିମ  ରାଜ୍ୟ eକ ରାଜs ନaିଣ୍ଟଆି ରୁ ରାଜs ବଳକା ବେଜଟ sିତ ି
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ହାସଲ କରଛି ି । ରାଜ୍ୟ ଆଥକ ପରଚିାଳନା o ବtିୀୟ ବjିତା େktେର 
ଜାତୀୟ sରେର ନଜିର ପରଚିୟ ସଷିୃ୍ଟ କରପିାରଛି ି । ଆମ ରାଜ୍ୟ Smart 
Cities eବଂ kୀଡା ପାiଁ ବଶି୍ଵsରୀୟ ଲk୍ୟsଳ ସଷିୃ୍ଟ କରବିାେର ନୂତନ 
ମାନଦଣ୍ଡ pତଷି୍ଠା କରଛି;ି- oଡଶିା pଗତ ି ପଥେର ବହୁ ଆଗକୁ agସର 
େହାiଛ ି । scତାପୂବର୍କ ସମାଜର ସବୁ ବଗର୍ର େଲାକଙୁ୍କ ସଶk କର ି
ବାsବକି ଜନେକnୖdକି ଶାସନ pଦାନ ଆମର ବେିଶଷt । 
 ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ ଭାଷାେର “ଯଦ ିତୁେମ ତୁମ େଲାକଙୁ୍କ ଭଲ 
ପାa େତେବ ତୁେମ ନବିର୍ାଚନ ପାi ଁ pତdିnତିା କର ନାହ......  ତୁେମ 
ପରିବtର୍ନ eବଂ ରୂପାnରୀକରଣ ପାi ଁ pତdିnତିା କର । ଯଦ ି ତୁେମ 
େଲାକଙୁ୍କ ଭଲ ପାu ବ- େତେବ pତଟି ିiଛାେର, pତ ିପଦେkପେର, pତ ି
କମର୍େର, pତ ିଚhିେର eବଂ pତ ିନଃିଶ୍ଵାସେର, ତୁେମ େସମାନଙ୍କ ପାi ଁ କାମ 
କର” । 
5. ଆମ pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 5Ts 
(Teamwork, Transparency, Technology and 
Time leading to Transformation) ମnt o “େମା 
ସରକାର”  aଭିଯାନ ଆମ ନାଗରକିଙୁ୍କ ସଶk o ଶାସନ pkିୟାେର pକୃତ 
ଭାଗିଦାର କରବିାପାi ଁ ଆମର ନରିnର pତବିdତାକୁ pତଫିଳତି କରୁଛ;ି 
ଯାହା “eକ ନୂତନ oଡଶିା-ସଶk oଡଶିା”ର ପରକିllନା ।  
6. ମଁ ୁ e ମାଟରି pଖ୍ୟାତ କବୟtୀ କୁnଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର eହ ି
utାହଜନକ ପଂkିକୁ udାର କରୁଛ ି– 
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                         “ନବ ଆେଲାେକ, ନବ ପଲୁେକ 
            ନଖିିଳ aବନୀ ହସବି 
         ଫୁଟବି pସନୂ ବେନ uପବେନ 
          ନବଗାେନ ପିକ ରସବି ।” 
 
7. ଆେମ ସମାଜର ବଭିିn ବଗର୍ର pତନିି  ତଥା ବେିଶଷjମାନଙ୍କ ସହତି 
pାକ୍-ବେଜଟ୍ ପରାମଶର୍ କରଛୁି । ବଭିିn pସଙ୍ଗ uପେର ଆେମ eହ ିବଷର୍ 
ବଭିିn ମା ମରୁ 15 ଶହରୁ udର୍ ମତାମତ ପାiଛୁ । ବେଜଟ୍ psୁତ ିେବେଳ 
eହସିବୁ ମତାମତକୁ ଯtର ସହ ବଚିାରକୁ ନଆିଯାiଛ ି।  

ପରେିବଶ aନୁକୂଳ ପଦେkପ sରୂପ “i-ବେଜଟ୍” pଚଳନ କର ି
ଆେମ pାୟତଃ ବେଜଟ୍ ପୁsିକାର ମdୁଣ ବn କରପିାରଛୁି । eହ ି
ପଦେkପେର ସହେଯାଗ କରି ବାରୁ ମଁ ୁ ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ,ି ମାନ୍ୟବର 
ବେିରାଧୀ ଦଳ େନତା eବଂ ବଧିାନସଭାର aନ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାେର 
କୃତjତା jାପନ କରୁଛ ି। eହାdାରା 75 ଲk ପୃଷ୍ଠା କାଗଜ ଛପା େହବନାହ; 
ଯdାରା pାୟ 1 ହଜାର ବଡ ବୃkକୁ ସୁରkା pଦାନ  କରାଯାiପାରିବ । 
 

8. ବtର୍ମାନ ବେଜଟ ଦsାବଜି୍, iେଲେକ୍ଟ ାନକି ମା ମେର ଆମ 
ପାଖେର uପଲb eବଂ େମାର eହ ି aଭିଭାଷଣ ପେର eହା ମ  ଜନ 
ସାଧାରଣଙୁ୍କ େସହପିର ି iେଲେକ୍ଟ ାନକି ମା ମେର uପଲb େହବ । i-
ବେଜଟ୍ pଚଳନ କରିବାେର oଡଶିା ସମg େଦଶେର dତିୀୟ ରାଜ୍ୟ aେଟ ।  
9. ବେଜଟ୍ ଦsାବଜି eବଂ ବେଜଟ୍ ସmକର୍ୀୟ aନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ସମs 
aଂଶୀଦାରମାନଙୁ୍କ uପଲb କରାiବା ପାiଁ ଆେମ oଡ଼ଶିା ବେଜଟ୍ ପାiଁ 
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eକ Mobile App ଆରm କରଛୁି । App storeରୁ େମାବାiଲ ଆପ 
ଡାuନେଲାଡ କର ି େହବ । aଥବା Budget Pen drive ସଂଲg 
କାଡର୍େର o “People’s Budget” ପଛପଷୃ୍ଠାେର ବା QR Code 
କୁ sାନ୍ କରବିା dାରା eହା ଆେପ ଆେପ uପଲb େହବ ।  
10. ବେଜଟ୍ ବଶି୍ଵସନୀୟତା, utରଦାୟୀ eବଂ scତା ଆମ ଆଥକ 
ପରଚିାଳନାର ମଖୁ୍ୟ ସଂsାରାଭିମଖୂୀ କାଯର୍୍ୟସୂଚୀ । “ବେଜଟ୍ psୁତ ି
pkିୟାେର scତା” ସମ୍ଵnେର ନକିଟେର Transparency 
International dାରା pକାଶତି dତିୀୟ ରେିପାଟର୍ aନୁସାେର oଡଶିା ସବୁ 
ରାଜ୍ୟ ମ େର ତୃତୀୟ sାନ a କାର କରିଛ ି । ବେଜଟ ବଶି୍ଵସନୀୟତାେର 
unତ ି ଆଣିବା ପାiଁ ଆେମ  “Strategic Budget Making 
Process” pଚଳନ କରଛୁି, ବେଜଟ psୁତ ି pkିୟାେର “Medium 
Term Fiscal Framework (MTFF)” psୁତ କରଛୁି eବଂ 
pାରmରୁ ବେଜଟ୍ ସଲିିଂ ବଷିୟେର ସୂଚନା େଦiଛୁ । oଡଶିା ଆnଜର୍ାତକି 
ମdୁାପାଣ୍ଠ ି ସହାୟତାେର eପରି ସଂsାର ମଳୂକ ପଦେkପ େନବାେର 
ଭାରତେର pଥମ ରାଜ୍ୟ । 
11.  “Climate Budget” ନାମେର eକ ଦsାବଜି psୁତ କରବିାର 
psାବ aଛ,ି ଯାହା ଜଳବାୟୁ ସମ୍ଵnୀୟ ସରକାରୀ ଖcର୍ର ତଥ୍ୟ ହାସଲ 
କରବିାେର ସହାୟକ େହବ । eପରି ଦsାବଜି psୁତ କରିବାେର oଡଶିା 
େଦଶେର pଥମ ରାଜ୍ୟ େହବ । 
12. ମହଳିା ସଶkିକରଣ eବଂ ଶଶି ୁ ମାନଙ୍କର a କାର o ସାମgିକ 
ବକିାଶ ଆମ ସରକାରଙ୍କର pମଖୁ unୟନମଳୂକ କାଯର୍୍ୟkମ aେଟ । 
2020-21 ଠାରୁ ଆେମ 2ଟ ି sତnt ଦsାବଜି ଯଥା “Gender 
Budget” eବଂ “Child Budget” pକାଶ କରୁଛୁ ।  
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13. ସମg ବଶି୍ଵେର ଶଶି ୁମାନଙ୍କ ପାi ଁପୁଷି୍ଟକର ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାi େଦବା 
eକ ଆହ୍ଵାନ । ଆେମ UNICEF ସହାୟତାେର aଲଗାଭାେବ 
“Nutrition Budget Statement” ଆଗତ କରବିାକୁ ଯାuଛୁ । 
eହା ବଭିାଗମାନଙ୍କ ମ େର ପୁଷି୍ଟକର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ଵnୀୟ ସମs 
ସେମ୍ଵଦନଶୀଳ େଯାଜନା o ବେିଶ୍ଳଷଣାtକ ତଥ୍ୟ pଦାନେର ସହାୟକ  
େହବ । ପନୁଶ୍ଚ, oଡଶିା ସମg େଦଶେର e pକାର ଦsାବଜି ଆଗତ 
କରିବାେର pଥମ ରାଜ୍ୟ । 
14. ବଗିତ ବଷର୍ମାନଙ୍କ ପର ିeହ ିବେଜଟ୍ ଦୁi ଭାଗେର ବଭିk । pଥମ 
ଭାଗ େହuଛ ି କୃଷି ବେଜଟ୍; ଯାହା କୃଷି o ଆନୁଷଙି୍ଗକ କାଯର୍୍ୟkମ o ତତ୍
ସମ୍ଵnୀୟ ବ୍ୟୟ aଟକଳ uପେର ପଯର୍୍ୟେବସତି େହବା ସହତି ସମg ବେଜଟ୍ 
psୁତରି ପଷୃ୍ଠଭୂମି ତଥା ରାଜ୍ୟର sୂଳ aଥର୍େନତୖକି ଚtି eବଂ aଥର୍େନତୖକି 
ଆଭିମଖୁ୍ୟ uପେର ଆେଲାକପାତ କରୁଛ ି। dତିୀୟ ଭାଗ େହuଛ ିସାଧାରଣ 
ବେଜଟ୍ । 
sୁଳ – aଥର୍େନତୖକି ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ (Macro-Economic Outlook) 

15. oଡଶିା aଥର୍ନୀତରି aଭିବୃd ିହାର ଜାତୀୟ aଥର୍ନୀତରି aଭିବୃd ିହାର 
ତୁଳନାେର ନରିବଛnି ଭାେବ a କ aଛ ି। ବଗିତ 7 ବଷର୍ ମ େର oଡଶିାର 
ହାରାହାର ିaଭିବୃd ିହାର 8 pତଶିତ ବାେବେଳ ଜାତୀୟ aଭିବୃd ିହାର 6 
ଦଶମିକ 9 pତଶିତ aେଟ । ବଶି୍ଵ eବଂ ଜାତୀୟ aଥର୍ନୀତରି ମାnାବsା 
ସେtt, 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର ସବର୍ଭାରତୀୟ aଭିବୃd ି ହାର 5 
pତଶିତ େହବ େବାଲି ଆଶା କରାଯାu ବା େବେଳ oଡଶିାେର eହ ିହାର 
6.16 pତଶିତ େହବ । oଡଶିା ସରକାରଙ୍କର ଶlିl େpାtାହନ eବଂ 
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ଭିtଭୂିମି ବକିାଶ ପାiଁ a କ ନେିବଶ ତଥା ସାମାଜକି େkt uପେର ଗୁରୁt 
ପରେିpkୀେର ରାଜ୍ୟ aଥନୀତରି aଭିବୃd ିହାର 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର 
7 pତଶିତରୁ 7 ଦଶମିକ 5 pତଶିତ ମ େର ରହବି େବାଲି ଆଶା 
କରାଯାuଛ ି।  

eହ ିପରେିpkୀେର ମଁ ୁବtର୍ମାନ କୃଷି ବେଜଟ୍ uପsାପନ କରୁଛ ି।   

କୃଷି ବେଜଟ୍ - ପୃଷ୍ଠଭୂମି 
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
16. oଡଶିାର aଥର୍ନୀତ ି ମଖୁ୍ୟତଃ gାମ୍ୟଭିtକି o କୃଷିଭିtକି aେଟ । 
ଚଳତି ଶତାdୀର pାରmରୁ 16 ବଷର୍ aଥର୍ାତ୍ 2000-2001 ରୁ 2016-17 
ଆଥକ ବଷର୍ ମ େର oଡଶିାର କୃଷିଭିtକି ଘେରାi utାଦ pାୟ dଗୁିଣିତ 
େହାiଛ ି । eହ ିବାଷକ ହାରାହାର ିaଭିବୃd ିହାର oଡଶିାେର 4 ଦଶମିକ 5 
pତଶିତ ବାେବେଳ ସମg ଭାରତ ବଷର୍େର eହ ିaଭିବୃd ିହାର 3 ଦଶମିକ 
1 pତଶିତ aେଟ ।  
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
17. ଆମ ରାଜ୍ୟ 2002-03 ରୁ 2012-13 ଆଥକ ବଷର୍ ମ େର 
କୃଷକଙ୍କର ଆୟ dଗୁିଣିତ କରବିାେର ସkମ େହାi ବା େଦଶର all କଛି ି
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମ େର aନ୍ୟତମ । କୃଷକଙ୍କ ଆୟକୁ ଆହୁର ିବୃd ିକରବିା ପାiଁ 
ଆମ ରାଜ୍ୟ ସkିୟ pୟାସ ଜାର ିରଖିଛ ି। ଆେମ “ସମୃd ିକୃଷିନୀତ ି2020” 
େଘାଷଣା କରୁଛୁ, ଯାହା କୃଷକଙ୍କର ନରିବଛnି eବଂ anଭର୍ୁ kିକରଣ  aଭିବୃd ି
uପେର ପଯର୍୍ୟେବସତି । eହାdାରା ଆଗାମୀ 5 ବଷର୍ ମ େର େସମାନଙ୍କ 
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ଆୟ sିର, େପାଷଣୀୟ eବଂ aଭିବୃd ି ଭିtକି େହାiପାରବି । କୃଷି  o 
ଆନୁଷଙି୍ଗକ େktେର transformative change ପାi ଁ ଆେମ 
ଗେବଷଣା, unୟନ eବଂ ସmpସାରଣ କାଯର୍୍ୟkମ uପେର ାନ େଦuଛୁ । 
18. ଆେମ 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ରୁ “Krushak Assistance 
for Livelihood and Income Augmentation” – 
KALIA େଯାଜନା pଣୟନ କରିଛୁ । eହ ି େଯାଜନା କୃଷକ ସଶkିକରଣ 
ପାiଁ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କର pତବିdତା pତପିାଦତି କରୁଛ ି । 
oଡଶିା iତହିାସେର eହା ସବର୍ ବୃହତ ବ୍ୟkିେକnୖdକି ହତିା କାରୀ      
େଯାଜନା ।  
19. ବtର୍ମାନ ସୁdା eହ ି େଯାଜନାେର 43 ଲk କୃଷକଙୁ୍କ ସହାୟତା 
େଯାଗାi ଦଆିଯାiଛ ିeବଂ  5 ହଜାର 1 ଶହ 15 େକାଟ ିଟଙ୍କା େସମାନଙ୍କ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାେର ସଧିା ସଳଖ ଜମା କରାଯାiଛ ି। 
20. eହ ି aଭିନବ େଯାଜନା aେନକ ରାଜ୍ୟ o େକnd ସରକାରଙ୍କ ପାi ଁ
ମାଗର୍ଦଶର୍ନ କରଛି ି । ଆମ ରାଜ୍ୟେର ଖାଦ୍ୟ utାଦନ ବହୁଗୁଣିତ େହାi 
େପାଷଣୀୟ sରେର ପହଞ୍ଚ ିପାରଛି ି।  ଆମ କୃଷକମାନଙ୍କର କଠନି ପରଶି୍ରମ 
େଯାଗୁଁ ରାଜ୍ୟ 2013-14 ବଷର୍ ଠାରୁ 5 ଥର ସmାନେଯାଗ୍ୟ  “କୃଷି କମର୍ଣ 
ପୁରsାର” ପାiଛ ି।  
21. ଆମ ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀ କହଛିn ି“ଜେଣ େହେଲବ ିେକହ ିେଯାଗ୍ୟ 
ହତିା କାରୀ KALIA େଯାଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼େିବ ନାହ ”। eହ ିେଯାଜନାେର 
3 ହଜାର 1 ଶହ 95 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
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22.  ପୁନଶ୍ଚ, “ପରmରାଗତ କୃଷି ବକିାଶ େଯାଜନା” ମା ମେର 20 
ହଜାର 8 ଶହ େହକ୍ଟର ଜମିେର େଜବୖକି କୃଷିକୁ େpାtାହତି କରବିାପାiଁ 40 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
23. େସହପିର,ି ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଆଗୁଆ ବହିନ େଯାଗାiେଦବା ପାiଁ  1 
ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ସାର େଯାଗାiେଦବା ପାiଁ ଆu 1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ର ଆବtର୍ନ ପାଣ୍ଠ ି(Revolving Fund)ର ବ୍ୟବsା    କରାଯାiଛ ି।  
24.  ବ୍ୟବସାୟିକ କୃଷି uେଦ୍ୟାଗ pତଷି୍ଠାନେର ପୁଞି୍ଜ ବନିେିଯାଗ ପାiଁ 1 
ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା subsidyର psାବ aଛ ି eବଂ କୃଷି ଯntପାତ ି o 
Diesel pump set ର େଲାକpିୟତା ବଢାiବା ପାiଁ ଆu 2 ଶହ 24 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ।ି 
25. oଡଶିା କୃଷି o େବଷୖୟିକ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟକୁ eକ utଷର୍ େକnd 
(Centre of Excellence)େର ପରଣିତ କରବିା ସହ କୃଷି ଗେବଷଣା 
o  ସmpସାରଣ େktେର ବଶି୍ଵsରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସଷିୃ୍ଟ କରବିା ଆମ ମାନ୍ୟବର 
ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ sପ୍ନ ।  
26. କୃଷି ଗେବଷଣା, ଶkିା o ଭିtିଭୂମି ବକିାଶ ପାiଁ 1 ଶହ 50 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର େରକଡର୍ ପରମିାଣର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ;ି ଯାହା 2019-20 
ବଷର୍ ବ୍ୟୟବରାଦର 5 ଗୁଣ a କ aେଟ। 
27. ଆହୁର ିଜlିାsରେର କୃଷି େବଷୖୟିକ ପରଚିାଳନା ସଂsା (ATMAs) 
ମା ମେର କୃଷି ସmpସାରଣକୁ େpାtାହତି କରବିା ପାiଁ  1 ଶହ 50 େକାଟ ି
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ଟଙ୍କା eବଂ ଜାତୀୟ uଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନେର 1 ଶହ 23 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
28. କୃଷି o ଆନୁଷଙି୍ଗକ କାଯର୍୍ୟkମ, ଖାଦ୍ୟ pkିୟାକରଣ, ପଣ୍ୟାଗାର o 
aନ୍ୟାନ୍ୟ ପରଚିାଳନା େktେର Farmer Producer Organisations 

(FPOs)କୁ  ସହାୟତା pଦାନ ନମିେn 60 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiaଛ ି। 
ଜଳେସଚନ o ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଦkତା  
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ!  
29.  ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ ଜଳେସଚନକୁ ସବର୍ା କ ଗୁରୁt େଦi 
ଆସଛିn ି । ରାଜ୍ୟେର  sll, aନଶିି୍ଚତ o aନୟିମିତ ବଷର୍ା, କୃଷି utାଦନକୁ 
aନଶିି୍ଚତ କରଥିାe ।  2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର aତରିkି 1 ଲk 84 
ହଜାର େହକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ସୁବଧିା େଯାଗାi େଦବା ପାiଁ ଆେମ 
ଲk୍ୟ ରଖିଛୁ ।  
30. େଦଶର ଶତକଡା 11 ଭାଗ ଜଳ ସmଦ oଡଶିାେର uପଲb । ଜଳ 
ସଂରkଣ, ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଦkତା, ଜଳେସଚନ, ନଳdାରା ପାନୀୟ 
ଜଳେଯାଗାଣ, ଶlିlେktେର ଜଳର ବ୍ୟବହାରକୁ ସାମgିକ ଭାେବ ଦୃଷି୍ଟେର 
ରଖି ସମs ମଖୁ୍ୟ ନଦୀମାନଙ୍କେର 5 ବଷର୍ ମ େର େମାଟ 12 ହଜାର େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ନେିବଶ କର ି “In-stream  Storage Structures 
(ISS)” ନମିର୍ାଣ କରାଯିବାର psାବ ରହଛି ି । eହା ଜଳ ସଂରkଣ o 
ବ୍ୟବହାର େktେର eକ Transformative initiative । ଆେମ 
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2020-21 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ e ବାବଦେର  1 ହଜାର 92 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ  psାବ ରଖିଛୁ । 
31. ଆମ ସରକାର ସମs ନମିର୍ାଣା ନ ବୃହତ, ମ ମ o k ୁd ଜଳେସଚନ 
pକllଗୁଡକୁି ସmୂଣ୍ଣର୍ କରବିା ନମିେn ଲk୍ୟ ରଖିଛn ି  eବଂ  all ସମୟ 
ମ େର ସmୂଣ୍ଣର୍ େହାiପାରୁ ବା ଜଳେସଚନ pକllଗୁଡ଼କୁି agା କାର 
େଦuଛn ି । ଭୂମି a gହଣ, ବାସଚୁ୍ୟତଙ୍କ ଥiଥାନ o ପୁନବର୍ସତ ି ଆଦ ି
pତବିnକ ସେt, ବଗିତ 5 ବଷର୍େର 6 େଗାଟ ିବୃହତ o  ମ ମ ଜଳେସଚନ 
pକll ଯଥା uପର indାବତୀ େକନାଲ ସଂpସାରଣ , ଟଟିଲିାଗଡ, େରତ, 
ରୁକୁରା, ବାଘଲଟ ି o େତେଲଙି୍ଗର ିଜଳଭଣ୍ଡାର eବଂ 73 େଗାଟ ିMIPs ର 
କାଯର୍୍ୟ ସmୂଣର୍ କରାଯାiଛ ି । PMKSY ମା ମେର aସmୂଣ୍ଣର୍ ବା 
pକllଗୁଡ଼କୁି tରିତ ଜଳେସଚନ ସୁବଧିା େଯାଜନା (Accelerated 

Irrigation Benefit Programme)େର ସmୂଣ୍ଣର୍ କରବିା ନମିେn 1 
ହଜାର 8 ଶହ 11 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି eବଂ ରାଜ୍ୟ 
ପାଣ୍ଠରୁି pଚଳତି ଜଳେkt ଭିtିଭୂମି unୟନ କାଯର୍୍ୟkମ (WSIDP) 
aଧୀନେର ନମିର୍ାଣା ନ o ନୂତନ pକll ଗୁଡକି ପାiଁ 9 ଶହ 10 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ  କରାଯାiଛ ି।  eହାବ୍ୟତୀତ ବନ୍ୟା ନୟିntଣ eବଂ ଜଳ 
ନଷି୍କାସନ କାଯର୍୍ୟ ନମିେn 1 ହଜାର 60 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiଛ।ି 
32. 2013-14 ବଷର୍ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଢପି ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ 
େଯାଗାiେଦବା ପାi ଁ ପାବର୍ତୀ ଗିରି ବୃହତ uଠା ଜଳେସଚନ pକll 
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କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହiଆସୁaଛ ି । eହ ି େଯାଜନା aଧୀନେର 33 େଗାଟ ି
ଚାଲୁରହି ବା pକllଗୁଡକୁି ସmୂଣ୍ଣର୍ କରବିା ପାiଁ 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର 
5 ଶହ 40 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
33. ଆେମ 2 େଗାଟ ିଜଳ ସଂରkଣ େଯାଜନା ଯଥା Rooftop rain 
water harvesting eବଂ Ground water recharge କୁ 
eକt ମିଶାi “Rooftop rain water harvesting & 
Ground water recharge” ନାମେର  eକ ନୂତନ େଯାଜନା 
ହାତକୁ େନiଛୁ। eହ ିେଯାଜନାେର ଆଗାମୀ 5 ବଷର୍ ମ େର 2 ଶହ 46 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ aଟକଳେର 27ଟ ିସହରାଞ୍ଚଳ sାନୀୟ ନକିାୟ o 49ଟ ି
ଜଳକି୍ଲଷ୍ଟ ବ୍ଲକେର Rooftop rain water harvesting & 
Ground water recharge କାଯର୍୍ୟkମ ଚାଲୁ ରଖାଯିବ। 2020-
21 ଆଥକ ବଷର୍େର eହ ି େଯାଜନାେର 35 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି। 
34. 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର aତରିkି ଜଳେସଚନ kମତା ସଷିୃ୍ଟ 
ନମିେn ଜଳନି  େଯାଜନା ପାiଁ  RIDF ସହାୟତାେର 1 ଶହ 80 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି । କୃଷକମାନଙ୍କର aବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷି୍ଟେର 
ରଖି 15 ହଜାର ଗଭୀର ନଳକୂପ ସmୁଣ୍ଣର୍ ନମିେn Deep Bore Well 
Scheme aଧୀନେର 4 ଶହ 59 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ 1 ହଜାର 2 ଶହ 50 
ଟ ି େଗାଷ୍ଠୀ uଠା ଜଳେସଚନ ପeଣ୍ଟ sାପନ ପାiଁ ବଜୁି କୃଷକ ବକିାଶ 
େଯାଜନା େର 3 ଶହ 60 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ।ି 
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35. ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଦkତାେର ସୁଧାର ଆଣିବା eବଂ େସଚାଞ୍ଚଳର େଶଷ 
ଭାଗ ପଯର୍୍ୟn ଜଳେସଚନ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ନମିେn େସଚାଞ୍ଚଳ unୟନ 
େଯାଜନା (Command Area Development Programme) େର 
3 ଶହ  େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି । ପୁନଶ୍ଚ, ଜଳ ସଞ୍ଚାଳନ 
kତକୁି କମାiବା ପାi ଁ Canal Lining System Rehabilitation 

Programme (CLSRP) pଚଳନ କରାଯାiଛ ି o e ପାiଁ 1 ଶହ 90 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି । ଆେମ ପୁରାତନ େସଚ 
pକllଗୁଡ଼କିର ଆଧୁନକିୀକରଣ ନମିେn ନବକୃଷ୍ଣ େଚୗଧୁରୀ େସଚ unୟନ 
େଯାଜନାେର େମାଟ 6 ଶହ 35 େକାଟ ିଟଙ୍କା ନେିବଶ କରବୁି । ବଷର୍ 2020-
21 ପାiଁ eହ ିେଯାଜନାେର 90 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
36. ବଶି୍ଵବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାେର “Odisha Integrated 
Irrigation Project for Climate Resilient 
Agriculture (OIIPCRA)” େଯାଜନା ହାତକୁ ନଆିଯାiଛ।ି 

e ନମିେn 5 ଶହ 38 େଗାଟ ିk ୁd ଜଳେସଚନ pକllର  ନବୀକରଣ o 
ପୁନରୁdାର ପାiଁ 1 ଶହ 50 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ େହାiଛ ି । 

“Green Climate Fund (GCF)”, MGNREGA eବଂ ରାଜ୍ୟର 
ନଜିs ପାଣ୍ଠକୁି ସଂେଯାଜନା କର ି  1 ହଜାର 98 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
aଟକଳେର Ground Water Recharge through 
Community Ponds େଯାଜନା କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବ । eହ ି



14 | ପଷୃ୍ଠା 
 

େଯାଜନାେର 15 େଗାଟ ିଜlିାେର pାୟ 10 ହଜାର େପାଖରୀ ନବୀକରଣ 
କରାଯିବାର psାବ ରହଛି।ି 
37. ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାେନ aଚଳ uଠା ଜଳେସଚନ pକll ଗୁଡ଼କିର 
ପୁନରୁdାର ନମିେn ଗହୃେର ବଭିିn ସମୟେର uଦ୍ େବଗ pକାଶ କରଛିn ି।   
2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର 1 ଶହ 93 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାi 1 
ହଜାର 2 ଶହ aଚଳ uଠା ଜଳେସଚନ pକllର ପୁନରୁdାର କରବିା ଲk୍ୟ 
ରଖାଯାiଛ।ି 
କୃଷିେkt ଋଣ 
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ!  
38. ସଠକି ସମୟେର ସହଜଲb ଋଣ, ଆଧୁନକି କୃଷି ପାiଁ   
aତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର NABARD ସହ ପରାମଶର୍ କର ି 2020-
21 ବଷର୍ ପାi ଁ District wise Potential Linked Credit 
Plans(PLPs) psୁତ କରଛିn ି । eହାdାରା କୃଷି o ଆନୁଷଙି୍ଗକ 
କାଯର୍୍ୟkମେର 43 ହଜାର 2 ଶହ 82 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ଋଣ kମତା 
(credit potential) ସଷିୃ୍ଟ କରାଯାi ସମବାୟ ସଂsା o aନୁସୂଚତି 
ବାଣିଜ୍ିୟକ ବ୍ୟାଙ୍କ (Scheduled Commercial Bank) ମା ମେର 
ଋଣ pଦାନ କରାଯିବ । କାଳଆି େଯାଜନା a ନେର କୃଷକମାନଙୁ୍କ ଶୂନ 
pତଶିତ କୃଷି ଋଣ uପଲb କରାiବା ଆମ ମାନ୍ୟବର  ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ 
pତବିdତା eବଂ e ପାiଁ ମଁ ୁInterest Subsidy/Subvention 
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େଯାଜନାେର କୃଷକମାନଙୁ୍କ  ସୁଧ ରହିାତ ିpଦାନ ନମିେn 7 ଶହ 5 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ  psାବ ରଖଛୁ।ି 
39. ସମବାୟ ସଂsାଗୁଡ଼କି ସମg େଦଶେର pଦାନ କରାଯାu ବା କୃଷି 
ଋଣର ମାt ଶତକଡ଼ା 17 ଭାଗ ବ୍ୟୟ ବହନ କରୁ ବାେବେଳ, ଆମ 
ରାଜ୍ୟେର ଶତକଡ଼ା 65 ଭାଗ କୃଷି ଋଣ ସମବାୟ ସଂsାଗୁଡ଼କି ମା ମେର 
ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ uପଲb େହାiଥାe । ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାେନ 2020-21 େର 
15 ହଜାର େକାଟଟିଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ pଦାନ କରେିବ। ମଁ ୁ ସମବାୟ 
ସଂsାମାନଙୁ୍କ ଆଥକ ସହାୟତା ନମିେn  24 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, ସମବାୟ 
ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙୁ୍କ ସାଧାରଣ aଂଶ ସହାୟତା (equity support) ପାiଁ 40 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ pାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତ ି (PACs) ମାନଙୁ୍କ 
ପୁଞି୍ଜaଂଶ ନେିବଶ (share capital investment) ବାବଦକୁ 78 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ ରଖaୁଛ ି। ଆମର ସମs pୟାସ ସେtt 
ବ୍ୟବସାୟିକ ତଥା ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ dାରା କୃଷି o agା କାର ଭିtକି 
ଋଣ pଦାନେର unତ ିଆସପିାର ିନାହ । ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡକୁି a କ କୃଷକାଭିମଖୁୀ 
କରାi agା କାର ଭିtକି ଋଣ େଯାଗାiେଦବା ପାiଁ େpାtାହନ ନମିେn 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାiଁ ନେିମ୍ନାk ପୁରsାର pଦାନର  psାବ 
ରଖିଛn ି। 
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40. କୃଷକଙ୍କ  unତ ିସାଧନ େktେର େଶ୍ରଷ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାi ଁ “ମଖୁ୍ୟମntୀ 
ପୁରsାର”। 
  k ୁd uେଦ୍ୟାଗୀଙ୍କ  unତ ି ସାଧନ େktେର େଶ୍ରଷ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାi ଁ 
“ମଖୁ୍ୟମntୀ ପୁରsାର”।  

ମହଳିା sୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ unତ ି ସାଧନ େktେର େଶ୍ରଷ୍ଠ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ପାi ଁ“ମଖୁ୍ୟମntୀ ପୁରsାର”। 
eହ ିପୁରsାରମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ dାରା pତ ିବଷର୍ pଦାନ କରାଯିବ ।  
ଗରବି, କୃଷକ eବଂ ମହଳିାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନମିେn େଯାଗଦାନ କରି ବା 
ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙୁ୍କ ସରକାର ସମs େktେର ସହେଯାଗ pଦାନ କରେିବ। 
ବପିtି pଶମନ o କୃଷି ବୀମା 
41.  “pଧାନମntୀ ଫସଲ ବୀମା େଯାଜନା” aଧୀନେର କୃଷକମାନଙୁ୍କ 
tରତି ସହାୟତା o ପଯର୍୍ୟାp kତ ିପୂରଣ ନମିେn 7 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 2020-21 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 ପରବtର୍ୀ ପରିଚାଳନା 
42. ଧାନ ତଥା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂgହ dାରା କୃଷକମାନଙୁ୍କ ସବର୍ନମି୍ନ ସହାୟକ 
ମଲୂ୍ୟ uପଲb କରବିା ସହତି ପଛୁଆ ବଗର୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନକିଟେର 
ସୁଲଭ ମଲୂ୍ୟେର PDS ମା ମେର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର uପଲb ି ସୁନଶିି୍ଚତ 
କରାଯାuଛ ି। ଧାନ ସଂgହର ମଲୂ୍ୟ P-PAS େପାଟର୍ାଲ ମା ମେର oଡଶିା 
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ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର େକାର୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ ଜରିଆେର କୃଷକମାନଙ୍କର 
ଖାତାେର ସଧିା ସଳଖ ଜମା କରାଯାuଛ,ି ଯାହାକ ିସମg େଦଶେର aନନ୍ୟ 
aେଟ । 
43. “oଡଶିା ମିେଲଟ୍ ମିଶନ” େଯାଜନା ମଖୁ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟର ଆଦବିାସୀ 
aଧୁ୍ୟଷିତ aଞ୍ଚଳେର ମାଣି୍ଡଆ iତ୍ୟାଦ ିଚାଷ କରୁ ବା କୃଷକମାନଙୁ୍କ ସୁଲଭ 
ମଲୂ୍ୟ େଯାଗାiେଦବା େktେର eକ aଭିନବ ପଦେkପ । ନୀତ ିଆେୟାଗ 
dାରା pଶଂସତି eହ ି ପଦେkପ େଦଶର aନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାiଁ eକ 
uଦାହରଣର େକndବnୁି ପାଲଟଛି ି। eହ ିମିଶନ ପାiଁ 1 ଶହ 6 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
ଆନୁଷଙି୍ଗକ କାଯର୍୍ୟkମ 
44. aଣକୃଷି କାଯର୍୍ୟkମ କୃଷକମାନଙ୍କର ପଯର୍୍ୟାp ଆୟ ବୃdେିର 
ଗୁରୁttପୂଣର୍ ଭୂମିକା gହଣ କରଥିାe eବଂ e େktେର  ଆମ ସରକାର 
pମଖୁ ାନ େଦiଆସୁଛn ି । େତଣୁ ମt୍ୟଚାଷ o ପଶୁପାଳନ େktେର 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଯେଥଷ୍ଟ ବୃd ିକର ି1 ହଜାର 2 ଶହ 11 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ 
ରଖିଛୁ; ଯାହା ଗତ ବଷର୍ ତୁଳନାେର 35 pତଶିତ a କ aେଟ । 
ମt୍ୟଚାଷ 
45.  ମt୍ୟ utାଦନ o utାଦକତା ବୃd ିଲk୍ୟେର  ଖାରଜଳ ମାଛଚାଷ, 
ସାମdିୁକ ମାଛଚାଷ, ସଘନ o ଆଭ୍ୟnରୀଣ ମାଛଚାଷର unୟନ ନମିେn 
16 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ।ି 
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46.  ମାଛଚାଷ ପାi ଁ ନୂଆ େପାଖରୀ େଖାଳା େଯାଜନାେର ମଧୁରଜଳେର 
ମt୍ୟ utାଦନ ପାiଁ 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର aଲଗା ଭାେବ  68 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି । eତଦବ୍ୟତୀତ, ମt୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର 
ଦkତା ବକିାଶ, pଶkିଣ o ସେଚତନତା କାଯର୍୍ୟkମ ପାiଁ 6 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
47. ଆେମ ମt୍ୟଚାଷର ସମନି୍ଵତ unୟନ o ପରଚିାଳନା ପାiଁ ନୀଳ 
ବpିବ (Blue Revolution) େଯାଜନା aଧୀନେର 1 ଶହ 16 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରଛୁି ।  
ପଶୁପାଳନ o େଗାପାଳନ   
48. ଲkା କ gାମୀଣ ପରବିାରଙ୍କ ପାi ଁ ପଶୁ o େଗାପାଳନ ମଖୁ୍ୟ 
େରାଜଗାର ପnା eବଂ eହା ଫସଲହାନୀ ସମୟେର େସମାନଙୁ୍କ ସୁରkା 
େଦiଥାe । eହ ି େktେର ଗେବଷଣା o ବକିାଶକୁ tରାନି୍ଵତ କରବିା 
ଲk୍ୟେର ଆେମ 10 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦେର Centre of 
Excellence for Veterinary  Sciences pତଷି୍ଠାର psାବ 
ରଖିଛୁ ।  
49. େଶ୍ଵତ ବpିବ (White Revolution) େଯାଜନାେର  
େଗାପାଳନ unୟନ  o ପଶଧୁନ ପରଚିାଳନା ପାiଁ 1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । unତ ମାନର ଦୁg pkିୟାକରଣ ନମିିt 
OMFED dାରା 5 ଲk LPD ବଶିଷି୍ଟ ଡାiରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ pତଷି୍ଠା ପାi ଁRIDF 

ସହାୟତାେର 59 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।   
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50. ପଶ ୁଚକିtିା େକnd ମା ମେର ରାଜ୍ୟର ସମs ବ୍ଲକେର ମାସକୁ 20 
ଦନି ପଶୁ ଚକିtିା େସବା pଦାନ ନମିେn ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପଶୁ ଚକିtିା ୟୁନଟି 
ପାiଁ 18 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ  କରାଯାiଛ ି । eହାବ୍ୟତୀତ ପଶୁଧନ 
sାs୍ୟେସବା unୟନ ପାiଁ ଆେମ 60 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ    
କରଛୁି । 
ସଂେଯାଜନା ଜରିଆେର କୃଷି o ଆନୁଷଙି୍ଗକ େkt 
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ! 
51. ଆେମ 2013-14 ଆଥକ ବଷର୍େର pଥମ ଥର ପାiଁ  7 ହଜାର 1 
ଶହ 62 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ aଟକଳର  sତnt କୃଷି ବେଜଟ୍ ଆଗତ  
କରି ଲୁ । ଆମ ମାନ୍ୟବର  ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କର ବଳଷି୍ଠ େନତୃtେର ମଁ ୁ2020-
21 ଆଥକ ବଷର୍ ପାi ଁକୃଷି ବେଜଟ୍ ନମିେn 19 ହଜାର 4 ଶହ 8 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ psାବ ଆଗତ କରୁଛ ି। ପୁନଶ୍ଚ, ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଠକି୍ 
ସମୟେର ଧାନ ସଂgହ ପାi ଁବେଜଟ୍ ବହଃଭୂତ ସମ୍ଵଳରୁ pାୟ 12 ହଜାର 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। 
52. MGNREGA ପାଣ୍ଠରୁି aଥର୍ ବନିେିଯାଗ କର ି କୃଷି o aଣକୃଷି 
େktେର ବଭିିn କାଯର୍୍ୟkମ ନମିେn ବହୁଳ ସୁେଯାଗ ରହଛି ି । ସୁତରାଂ 
MGNREGA ପାଣ୍ଠରି ସଂେଯାଜନା ମା ମେର eହ ି େktେର a କ 
କାଯର୍୍ୟkମ ହାତକୁ େନବା ପାiଁ ଗୁରୁt ଦଆିଯିବ । 
53. ପୁନଶ୍ଚ, 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର ସୁnରଗଡ, ମଯୁରଭଞ୍ଜ o 
େକାରାପୁଟ  ଜlିାେର OMBADC ପାଣ୍ଠ ି aଧୀନେର pାୟ 1 ଶହ 40 
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େକାଟ ିଟଙ୍କା aଟକଳେର 4 ଟ ିWatershed Cluster o 1ହଜାର 2 
ଶହ 2 େଗାଟ ି Water Harvesting Structure ନମିର୍ାଣ 
କାଯର୍୍ୟkମ ହାତକୁ ନଆିଯିବ । 
54. େସହପିର ି ଜlିା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠ ି (District Mineral Fund) 
ସଂେଯାଜନାେର 2 ଶହ 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ aଟକଳେର  ବୃହତ୍ uଠା 
ଜଳେସଚନ pକll, େଗାଷ୍ଠୀ uଠା ଜଳେସଚନ pକll, k ୁd ଜଳେସଚନ 
pକll eବଂ ଆଡବିn ନମିର୍ାଣ ପାiଁ psାବ ରହଛି ି। 
55. କୃଷି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜୀବନେରଖା । eହା େହuଛ ିଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା 
ବଶି୍ଵ pଗତରି ରଥ । ସୁତରାଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ମହତ୍ ବୃtକୁି ସହେଯାଗ  eବଂ 
େସମାନଙୁ୍କ ସଶk କରବିା ଆମ ପାiଁ ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ । ଆମର pଖ୍ୟାତ କବ ି
ଗଙ୍ଗାଧର େମେହର ନେିମ୍ନାk ଶbେର କୃଷିର ଜୟଗାନ କରଛିn ି:  
 
             “ଛାଡେିଦେଲ କୃଷିକ ିସବୁ େହବ ନାଶ 

ନ ମିଳବି gାସ େଯ ନ ମିଳବି ବାସ 
କୃଷି େତାର େବଦ େର କୃଷି େତା ପରୁାଣ 

କୃଷି ବନିା ନରହ ିପାରi ପରାଣ ।” 
 

 e  ସହତି ମଁ ୁକୃଷି ବେଜଟ୍କୁ କୃଷି o ଆନୁଷଙି୍ଗକ େktର ବକିାଶ o 
କୃଷକମାନଙ୍କର ସଶkିକରଣ ପାi ଁutଗର୍ କରୁଛ ି। 


