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ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
  

ମଁ ୁ ଆଗାମୀ ଆଥକ ବଷର୍ 2018-19 ପାiଁ ବେଜଟ୍ ଆଗତ 
କରବିାକୁ ଯାuaଛ ି।  
 

2. oଡଶିାର ଜନସାଧାରଣ ଚାର ି ବଷର୍ ପୂେବର୍ kମାଗତ ଭାବେର 
ଚତୁଥର୍ଥର ପାiଁ ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦk 
େନତୃt uପେର ଆsା pକଟ କରି େଲ । ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ eକ sc o 
pଗତଶିୀଳ ସରକାର େଦବା ତଥା ଦାରdି୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ଖାଦ୍ୟ ନରିାପtା, 
ସବର୍ାଙ୍ଗୀନ ବକିାଶ, ସୁଦkେସବା pଦାନ eବଂ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, aନୁସୂଚତି 
ଜାତ ି o ଜନଜାତ,ି ମହଳିା, ଶଶିୁ, ଯୁବ o ବୟs ନାଗରକିବଗର୍ଙ୍କ 
ସଶkିକରଣ ପାiଁ ଆେମ   pତଶି୍ରୁତବିd । ଆମର କାଯର୍୍ୟପdତ ିo akାn 
ପରଶି୍ରମ ଫଳେର ଆେମ e ଦଗିେର uେlଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ 
କରପିାରଛୁି । oଡଶିା ଜଳେସଚନ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ utାଦନ o utାଦକତା, 
ଖାଦ୍ୟ ନରିାପtା, ସମsଙ୍କ ପାiଁ ପkା ଘର, ସୁରkିତ ପାନୀୟ 
ଜଳେଯାଗାଣ, ପରମିଳ, ବଦୁି୍ୟତ, ରାsା ସଂେଯାଗୀକରଣ, ଶkିା, ଦkତା 
ବକିାଶ, sାs୍ୟ େସବା, ଜୀବନ ଜୀବକିା ସୁେଯାଗ, ସାମାଜକି ସୁରkା o 
ନଗର unୟନ େktେର ଦ୍ରୁତ pଗତ ିହାସଲ କରaିଛ ି । ବtର୍ମାନ ଆମ 
ରାଜ୍ୟ ବଶି୍ଵ ମାନଚtିେର ପଯର୍୍ୟଟନ, ଶlିl, ସୂଚନା pଯୁkି, େସବା uେଦ୍ୟାଗ 
o ସ୍ଟାଟର୍ aପ୍ ଆଦ ି େktେର eକ sତnt ଆକଷର୍ଣ ସଷିୃ୍ଟ କରପିାରଛି ି । 
eଠାେର uେlଖ୍ୟେଯାଗ୍ୟ େଯ, ଆମ ରାଜ୍ୟର kୀଡା ଭିtଭୂିମି eେବ ବଶି୍ଵ 



 

2 | ପଷୃ୍ଠା 
 

sରୀୟ େହାiପାରଛି ିeବଂ ଆେମ ବଭିିn ucମାନର ଆnଜର୍ାତୀୟ kୀଡା 
pତେିଯାଗିତା ସଫଳତାର ସହତି ଆେୟାଜନ କରବିାକୁ ସkମ । ଆମ 
ରାଜ୍ୟର kୀଡାବତି୍ ମାେନ ଜାତୀୟ o ଆnଜର୍ାତୀୟ sରର ବଭିିn 
ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ pତେିଯାଗିତାେର ବହୁତ ଭଲ pଦଶର୍ନ କରୁଛn ି। ଆମ ରାଜ୍ୟର 
ରାଜଧାନୀ ଭୁବେନଶ୍ଵର ବଶି୍ଵ sାଟର୍ ସଟି ି ତାଲିକାେର eକମାt ଭାରତୀୟ 
ସହର ହସିାବେର pଥମ େକାଡeିଟ ିସହର ମ େର sାନ ପାiପାରଛି ି । 
pାକୃତକି ବପିଯର୍୍ୟୟ pବଣ େହାi ବା ସେt ଆମ ରାଜ୍ୟ eହ ି ସବୁ 
uେlଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରବିା ପାiଁ ସkମ  େହାiପାରଛି ି । 
oଡଶିା, pାକୃତକି ବପିଯର୍୍ୟୟ ମକୁାବଲିା ପାiଁ ଦkତା aେନକ ଗୁଣେର ବୃd ି
କରପିାରଛି ିo “ଫାiଲିନ୍” ର ସଫଳ ମକୁାବଲିା ପାiଁ ବଶି୍ଵ sରେର ମିଳତି 
ଜାତସିଙ୍ଘ dାରା uc pଶଂସତି େହାiaଛ ି।  
 

3. oଡଶିାର ସବର୍ାଙ୍ଗୀନ unତ ିପାiଁ ଫଳpଦ ବtିୀୟ ପରଚିାଳନା, sଷ୍ଟ 
ବକିାଶ ଖସଡା eବଂ ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 
ସୁଶାସନ ମnt 3T (Team Work, Transparency, 

Technology); ସଙ୍ଘବd କାଯର୍୍ୟ, scତା eବଂ େବଷୖୟିକ jାନ 
େକୗଶଳର pେୟାଗ ମଖୁ୍ୟ ଭୂମିକା gହଣ କରଛି ି। ଆେମ େସହ ିpତବିdତା 
ସହତି agସର େହuଛୁ eବଂ େସ ପାiଁ 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର eକ 
ଜନହତିକାରୀ eବଂ ବକିାଶେନ୍ମାଖୀ ବେଜଟ୍ uପsାପନ କରୁଛୁ । eକ 
ସହଭାଗିତା pkିୟା sରୂପ ଆେମ, ବେିଶଷjଗଣ eବଂ ସମାଜର ବଭିିn 
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ବଗର୍ର pତନିି ମାନଙ୍କ ସହତି pାକ୍-ବେଜଟ୍ ପରାମଶର୍ କରଛୁି । ବଭିିn 
pସଙ୍ଗ uପେର ଆେମ eହ ି ବଷର୍ 1930ଟ ି ମତାମତ ବଭିିn ମା ମ 
ଜରଆିେର ପାiଛୁ । ବେଜଟ୍ psୁତ ିେବେଳ eହସିବୁ ମତାମତକୁ ବଚିାରକୁ 
ନଆିଯାiଛ ି।  
 

4. ବଗିତ ବଷର୍ମାନଙ୍କ ଭଳ ି 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ପାiଁ uପsାପିତ 
େହାi ବା ବେଜଟ୍ ଦୁiଭାଗେର ବଭିk । pଥମଭାଗ େହuଛ ି କୃଷି 
ବେଜଟ୍; ଯାହା କୃଷି o ଆନୁସଙି୍ଗକ କାଯର୍୍ୟkମ o ତତ୍ ସମ୍ଵnୀୟ ବ୍ୟୟ 
aଟକଳ uପେର ପଯର୍୍ୟେବସତି େହବା ସହତି eହା ସମg ବେଜଟ psୁତରି 
ପଷୃ୍ଠଭୂମି ଯଥା ରାଜ୍ୟର sୁଳ aଥର୍େନତୖକି ଚtି eବଂ aଥର୍େନତୖକି ଆଭିମଖୁ୍ୟ 
uପେର ଆେଲାକପାତ କରୁଛ ି। dତିୀୟ ଭାଗ େହuଛ ିସାଧାରଣ ବେଜଟ୍ ।  
 

sୁଳ – aଥର୍େନତୖକି ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ (Macro-Economic Outlook) 
 

5. 2018 େର ବଶି୍ଵ aଥର୍େନତୖକି s ିତେିର unତ ି ଆସବିାର ଆଶା 
କରାଯାe eବଂ eହା ସାମgୀକଭାେବ unତପିଥେର ଗତକିରୁଛ ି । ଯଦoି 
ବଶି୍ଵ aଥର୍େନତୖକି େktେର ଯେଥଷ୍ଟ aନଶିି୍ଚତତା ରହଛି,ି ଆnଜର୍ାତକି 
ମdୁାପାଣ୍ଠ ି(IMF) eବଂ ବଶି୍ଵବ୍ୟାଙ୍କ (World Bank) ବଶି୍ଵବ୍ୟାପୀ utାଦ 
ବୃdହିାରେର unତ ିଆସବିେବାଲି ଆକଳନ କରଛିn ି । ଚଳତି ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ 
aଥର୍ନୀତରି aଭିବୃd ି ହାର sରି ମଲୂ୍ୟ aନୁଯାୟୀ 7.14 pତଶିତ 
େହବେବାଲି ଆକଳନ କରାଯାiଛ ି । eହା ଜାତୀୟ sରେର aଭିବୃdହିାର 
6.5 pତଶିତଠାରୁ ଯେଥଷ୍ଟ a କ । 2016-17 ଆଥକ ବଷର୍େର ରାଜ୍ୟ 
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aଥର୍ନୀତରି aଭିବୃdହିାର 10.4 pତଶିତ  ଲା । ରାଜ୍ୟ aଥର୍ନୀତେିର 
uctର aଭିବୃd,ି ନମିର୍ାଣ, ଶkି eବଂ େସବାେkt େର unତ pଦଶର୍ନ 
େଯାଗୁଁ ସmବ େହାiଛ ି । ବଶି୍ଵ o ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ aଥର୍େନତୖକି ପରେିବଶ 
ପରେିpkୀେର ରାଜ୍ୟ aଥର୍ନୀତରି aଭିବୃdହିାର 2018-19 ଆଥକ 
ବଷର୍େର 8 pତଶିତରୁ 8.5 pତଶିତ ମ େର ରହବିେବାଲି ଆଶା 
କରାଯାuଛ ି।  
 

 eହ ି ପରେିpkୀେର ମଁ ୁ ବtର୍ମାନ କୃଷି ବେଜଟ୍ uପsାପନ    
କରୁaଛ ି।  
 

କୃଷି ବେଜଟ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି 
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
6. ଯଦoି କୃଷି, ପଶୁଧନ o ମt୍ୟସmଦ ମିଳତିଭାେବ ସାମgୀକ 
ଘେରାi utାଦର 20 pତଶିତରୁ କମ୍, eହା ଜନସଂଖ୍ୟାର pାୟ 50 
pତଶିତ େଲାକଙୁ୍କ ନଯୁିkି eବଂ ଜୀବକିା େଯାଗାiଥାe । କୃଷି େktେର 
a କ aଭିବୃd ିଆମ ସରକାରଙ୍କର ମଖୁ୍ୟ ଲk୍ୟେହାi ରହଆିସଛି ି। ଆମର 
ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ aଭିନବ ପରାମଶର୍kେମ 
2013-14 ଆଥକ ବଷର୍ଠାରୁ କୃଷିର ଦ୍ରୁତ unତପିାiଁ sତntଭାେବ କୃଷି 
ବେଜଟ୍ psୁତ େହuଛ ି । eହ ି uଦ୍ୟମର ସକରାtକ ଫଳ ମିଳଛି ି । କୃଷି 
utାଦନ ବୃdପିାiଁ ଜାତୀୟ sରେର ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ sୀକୃତ ିମିଳଛି ି। ବଗିତ 
ଛa ବଷର୍ ମ େର ଚତୁଥର୍ ଥରପାiଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ କୃଷିକମର୍ଣ ପୁରsାର 



 

5 | ପଷୃ୍ଠା 
 

ପାiଛ ି।  ଆଥକ ବଷର୍ 2016-17 େର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ utାଦନ 117 ଲk 
େମଟ୍ରକି୍ ଟନେର ପହଁଞ୍ଚଛି ି।  
 

7. 2017-18 ଆଥକ ବଷର୍େର ମଖୁ୍ୟତଃ ତନି ି େଗାଟ ି pତକୂିଳ 
pାକୃତକି ବପିt ି ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ଗୁଡeି aଞ୍ଚଳେର କୃଷି େkt uପେର 
pଭାବ ପକାi ଲା । aନାବୃଷି୍ଟ, କୀଟ ଆkମଣ ତଥା aସାମୟିକ ବୃଷି୍ଟପାତ 
ଶସ୍ୟ ହାନ ି  ଘଟାi ଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର kତgିs 
ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ “ରାଜ୍ୟ ବପିଯର୍୍ୟୟ pଶମନ ପାଣ୍ଠ”ି ରୁ ସହାୟତା pଦାନ 
କରି େଲ । e  ସହ “pଧାନ ମntୀ ଫସଲ ବୀମା େଯାଜନା” େର 
କୃଷକମାନଙ୍କ pାପ୍ୟ ବୀମା ରାଶ ି ମ  pଦାନ କରାଯିବ । ମଁ ୁ eଠାେର 
ସୂଚାi େଦବାକୁ ଚାେହଁ େଯ  “pଧାନ ମntୀ ଫସଲ ବୀମା େଯାଜନା” 
pିମିୟମେର ସରକାରଙ୍କ aଂଶର ଶତକଡା 50 ଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ବହନ   କରଥିାn ି। 
 

ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
8. ଜଳବାୟୁ ପରବିtର୍ନ ପରେିpkିେର କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃd ି କରବିା 
ପାiଁ, aନଶିି୍ଚତତା ଦୂର କରବିା, କୃଷି utାଦନ o utାଦକତା ବୃd ିକରବିା, 
ସବର୍ନମି୍ନ ସହାୟକ ମଲୂ୍ୟ (MSP)େର ଶସ୍ୟ ସଂgହ କରବିା 
(Procurement) ଆମ ପାiଁ ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ pସଙ୍ଗ ।  
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9. କୃଷି utାଦର ସବର୍ନମି୍ନ ସହାୟକ ମଲୂ୍ୟ (MSP) ବୃd ିନମିିt eହ ି
ପବtି ଗହୃେର ବsୃିତଭାବେର ବଚିାରବମିଶର୍ କରାଯାiaଛ ିeବଂ ମାନ୍ୟବର 
pଧାନମntୀଙ୍କ ସହ uk pସଙ୍ଗେର ଗହୃ କମିଟରି ଆେଲାଚନା ପାiଁ ସମୟ 
ଧାଯର୍୍ୟ ନମିେn aନୁେରାଧ   କରାଯାiଛ ି । ଆମ ସରକାର ବାରମ୍ଵାର କୃଷି 
utାଦର eମ୍ eସ୍ ପି (MSP) ବୃd ି କରବିାପାiଁ େକnd ସରକାରଙ୍କ 
ନକିଟେର ଦାବୀ  କରଆିସୁଛn ି। ଆେmମାେନ ଖସୁ ିେଯ, ଭାରତ ସରକାର 
େକnd ବେଜଟ୍ 2018-19 େର କୃଷି utାଦର eମ୍ eସ୍ ପି କୃଷି utାଦନ 
ଖcର୍ର େଦଢଗୁଣାକୁ ବୃd ି କରବିାକୁ େଘାଷଣା କରଛିn ି । ଆେମ େକnd 
ସରକାରଙ୍କର eହ ି ପଦେkପକୁ sାଗତ ଜଣାuଛୁ । କnୁି eମ୍ eସ୍ ପି 
ଧାଯର୍୍ୟପାiଁ utାଦନ ଖcର୍ର ବାsବକି ନdି ର୍ାରଣ pkିୟା ଆମର ଦାବୀ । 
ପୁନଶ୍ଚ, ବଭିିn ଫସଲର eମ୍ eସ୍ ପି ନdି ର୍ାରଣ ନମିିt eକ ବଶି୍ଵାସନୀୟ 
pkିୟା aବଲମ୍ଵନ କରବିାପାiଁ ଆେମ େକnd ସରକାରଙ୍କ ନକିଟେର 
aନୁେରାଧ କରୁଛୁ ।  
 

10. ମଁ ୁ ବtର୍ମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପରଶି୍ରମୀ କୃଷକ ବnୁମାନଙୁ୍କ ବଭିିn 
କାଯର୍୍ୟkମ eବଂ େଯାଜନା dାରା ସଂପୂଣ୍ଣର୍ କୃଷିଚk aନୁଯାୟୀ େଯାଗାi 
ଦଆି ଯାu ବା େସବାଗୁଡକି ବଷିୟେର uପsାପନା କରୁaଛ ି।  
 

ମୃtିକା ସଂରkଣ 
11. ମtୃକିା ସଂରkଣ ସଂଗଠନ dାରା ମtୃକିା ସଂରkଣ କାଯର୍୍ୟkମର 
ସଫଳ ରୂପାୟନପାiଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ 602 େକାଟ ି ଟଙ୍କାକୁ ବୃd ି
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କରାଯାiaଛ ି। ମtୃକିା ସଂରkଣର ଦk ପରଚିାଳନାପାiଁ ଆମ ସରକାର 
30ଟ ିsାୟୀ o 17 ଟ ିଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମtୃକିା ପରୀkାଗାର sାପନ କରଛିn ି। 

eହ ି ପରୀkାଗାର ଗୁଡକିdାରା pତବିଷର୍ 23 ଲk ମtୃକିା ନମନୁା 
ସଂଗହୃୀତେହବ o ପରୀkା କରାଯିବ eବଂ ସnୁଳତି ସାର ବ୍ୟବହାର ପାiଁ 
ମୃtିକା sାs୍ୟପt (Soil Health Card) pଦାନ କରାଯିବ ।   
aବkୟpାତ pାକୃତକି o ଗcତି ସମ୍ଵଳର ପୁନଃରୁdାର ନମିେn udଷି୍ଟ 
PMKSY - ଜଳଛାୟା unୟନ pକllପାiଁ 155 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiaଛ ି । “ପରmରାଗତ କୃଷି ବକିାଶ େଯାଜନା” 
ମା ମେର 10 ହଜାର େହକ୍ଟର ପରମିାଣ ଜମିେର େଜବୖକି କୃଷିକୁ 
େpାtାହତି କରବିାପାiଁ 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର 30 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 
 

ନେିବଶ (Input), େkତ ଯାntୀକରଣ o ସଂpସାରଣ 
 

12. unତମାନର ବହିନ େଯାଗାଣପାiଁ ଗଠତି େହାi ବା ପାଣ୍ଠକୁି ଚାଲୁ 
ରଖିବାପାiଁ 100 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । eହାdାରା 
oଡଶିା ବହିନ ନଗିମ, oଡଶିା କୃଷି ଶlିl ନଗିମ eବଂ oଡଶିା କାଜୁ unୟନ 
ନଗିମ ପାଖେର unତମାନର ବହିନ ମହଜୁଦ ରଖି ସଠକି୍ ସମୟେର 
ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ େଯାଗାi ଦଆିଯାiପାରବି । “ବହିନ pତsିାପନ ହାର” 
(Seed Replacement Rate) eବଂ େବଷୖୟିକ ସହାୟତା a କ 
କୃଷି utାଦନ eବଂ utାଦକତା ବୃdପିାiଁ pମଖୁ ଭୂମିକା gହଣ   
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କରଥିାe । ଧାନ ପାiଁ eହା ବୃd ିପାi 35 pତଶିତର ଆଦଶର୍ sରେର     
ପହଞ୍ଚପିାରଛି ି । ଚାଷ ସମୟେର ଚାଷୀଙୁ୍କ ସାର େଯାଗାiେଦବା 
uେdଶ୍ୟେର 100 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର eକ ଆବtର୍ନ ପାଣ୍ଠ ି (Revolving 

Fund) ସଷିୃ୍ଟ କରାଯାiaଛ ି eବଂ ଚଳତି ବଷର୍ ମ  eହାକୁ ଚାଲୁ   
ରଖାଯିବ । eହ ିପାଣ୍ଠ ିରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବପିଣନ ମହାସଂଘ eବଂ oଡ଼ଶିା 
କୃଷିଶlିl ନଗିମ ପାଖେର   ରହବି । ସାରର ବ୍ୟବହାର ଯାହାକ ି2016-17 
ମସହିାେର େହକ୍ଟର ପିଛା 57 େକଜ ି ଲା ତାହା ବୃdପିାi 2017-18 
ବଷର୍େର େହକ୍ଟର ପିଛା 67 େକଜେିର ପହଞ୍ଚବି େବାଲି ଆକଳନ   
କରାଯାiଛ ି । ରାଜ୍ୟେର ବା 2708 ଟ ିpାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତ ି
(PACS) ମ ରୁ a କାଂଶ ସମିତ ି ସାର o pମାଣିକୃତ ବହିନକୁ pାକ୍-
ଗcତିକର ିକୃଷକମାନଙୁ୍କ ବତିରଣ କରୁଛn ି।  
 

13. 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 । eହାdାରା କୃଷିକାଯର୍୍ୟpତ ି
ଯୁବକମାେନ ଆକୃଷ୍ଟ େହେବ । କୃଷିର ଆଧୁନୀକରଣ ପାiଁ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କର “େkତ ଯାntୀକରଣ େଯାଜନା”(Farm Mechanisation) 
pମଖୁ ଭୂମିକା gହଣ କରଛି ି । eହ ି େଯାଜନା ପାiଁ ବେଜଟେର 450 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି । eକ ଦୃଢ କୃଷି ସଂpସାରଣ 
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ବ୍ୟବsା dାରା େପୗଷି୍ଟକ ଶସ୍ୟ utାଦନ ଭିtକି  ଚାଷ ନମିେn  
କୃଷକମାନଙୁ୍କ େବଷୖୟିକ jାନଯୁk କୃଷି ସମ୍ଵnତି େକୗଶଳ pଦାନ 
କରାଯାiପାରବି । oଡଶିା କୃଷି o େବଷୖୟିକ ବଶି୍ଵ ବଦି୍ୟାଳୟ େଦଶର eକ 
agଣୀ କୃଷି ବଶି୍ଵ ବଦି୍ୟାଳୟ aେଟ । eହା e ପଯର୍୍ୟn 152 ଟ ି a କ 
aମଳkମ ଶସ୍ୟର କସିମ udାବନ କରବିାସହ aେନକ କୃଷି ସମ୍ଵnୀୟ 
jାନେକୗଶଳ ବକିାଶ କରଛି ି । eହା କୃଷି ବjିାନ େକnd (KVKS) 
ମା ମେର କୃଷି ସmpସାରଣ o pଦଶର୍ନ େktେର pମଖୁ ଭୂମିକା ନବିର୍ାହ 
କରୁଛ ି । eହ ି ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟର ଭିtଭୂିମିର ବକିାଶ eବଂ ମାନବ ସମ୍ଵଳ 
kମତାକୁ ସଶk  କରାଯିବ । “ଜାତୀୟ କୃଷି ସmpସାରଣ o େବଷୖୟିକ 
ମିଶନ” (National Mission on Agriculture Extension & 

Technology)େର 350 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । 

କୃଷି ସmpସାରଣ ପରିଚାଳନା pତଷି୍ଠାନ (IMAGE) eବଂ କୃଷି େବଷୖୟିକ 
ପରିଚାଳନା ସଂsା (ATMA) ମା ମେର କୃଷି ସmpସାରଣକୁ େpାtାହତି 
କରାଯିବ । uଦ୍ୟାନ କୃଷି, ଫୁଲ ଚାଷ eବଂ ମସଲା ଚାଷର unତ ିନମିେn 
ଜାତାୟ uଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନ ପାiଁ 104 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି।  
 

14.  କୃଷକ ମାନଙୁ୍କ େଯାଗାi ଦଆିଯାu ବା Input Subsidy ର 
ବାଟମାରଣାକୁ େରାକବିା ପାiଁ ସଧିାସଳଖ aଥର୍ ହsାnର (DBT 

Scheme) ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛ ି। eହା ବହିନ kୟ, େkତ ଯାntୀକରଣ, 
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ଜଳ ନି  େଯାଜନା eବଂ aନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ Input Subsidy ପାiଁ 
କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହuଛ ି eବଂ e ପାiଁ pାୟ 18 ଲk କୃଷକ ପଞି୍ଜକୃତ 
େହାiଛn ି । କୃଷକମାନଙ୍କ ପାiଁ eହ ି କାଯର୍୍ୟkମ pଣୟନ କରବିାେର 
ସମg େଦଶେର oଡଶିା pଥମ ରାଜ୍ୟ aେଟ । କୃଷିଭିtକି େଯାଜନା ପାiଁ 
ସଧିାସଳଖ aଥର୍ ହsାnର ପରସିରକୁ a କ ବ୍ୟାପକ କରାଯାuଛ ି।  
 

ଜଳେସଚନ  
ମାନନୀୟ ବାଚsତ ିମେହାଦୟ!  
 

15.  ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ ଜଳେସଚନକୁ ସବର୍ା କ ଗୁରୁt େଦi 
ଆସଛିn ି। ବଗିତ 4 ବଷର୍ ମ େର pାୟ 6 ଲk 50 ହଜାର େହକ୍ଟର ଜମି 
ନମିେn ଜଳେସଚନ ସୁବଧିା େଯାଗାi ଦଆିଯାiଛ ି । ଆହୁର ି 4 ଲk 
େହକ୍ଟରରୁ a କ ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ସୁବଧିା େଯାଗାi େଦବା ପାiଁ ବଭିିn 
pକll ନମିର୍ାଣଧୀନ aଛ ି। 
 

16. ଆମ ସରକାର ସମs ନମିର୍ାଣଧୀନ ବୃହତ, ମ ମ o k ୁd 
ଜଳେସଚନ pକll ଗୁଡକୁି ସmୂଣ୍ଣର୍ କରବିା ନମିେn ଲk୍ୟ ରଖିଛn ି o all 
ସମୟ ମ େର ସmୂଣ୍ଣର୍ େହାiପାରୁ ବା ଜଳେସଚନ pକll ଗୁଡ଼କୁି 
agା କାର େଦuଛn ି ।   2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର 8 େଗାଟ ିtରିତ 
ଜଳେସଚନ ସୁବଧିା େଯାଜନା (Accelerated Irrigation Benefit 

Programme) anଗର୍ତ 8 େଗାଟ ି ଜଳେସଚନ pକll ନମିେn     
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2629 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି ।  eହା NABARD 
aଧୀନେର ଦୀଘର୍ ମିଆଦୀ ଜଳେସଚନ ପାଣ୍ଠ ି(Long Term Irrigation 

Fund) ସହ aନୁବnତି ।  
 

17. ଆମ ସରକାର ଜଳେସଚନ unୟନକୁ tରାନତି କରବିା ନମିେn 
aଙ୍ଗୀକାରବd । ଗଙ୍ଗାଧର େମେହର େକନାଲ uଠା ଜଳେସଚନ େଯାଜନା 
ନମିେn 1247 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି o ଚାଲୁରହି ବା 
େସଚ pକll ଗୁଡ଼କିର ଆଧୁନକିୀକରଣ ନମିେn ନବକୃଷ୍ଣ େଚୗଧୁରୀ େସଚ 
unୟନ େଯାଜନା ମା ମେର 635 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି।   
 

18.  ପାବର୍ତୀଗିରି ବୃହତ uଠା ଜଳ େସଚନ pକll ପାiଁ 2018-19 
ଆଥକ ବଷର୍େର 1802 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । eହ ି
େଯାଜନା a ନେର  170 େଗାଟ ି ବୃହତ uଠା ଜଳେସଚନ pକllକୁ 
anଭର୍ୁ k କରାଯାi aତରିkି 2 ଲk 33 ହଜାର େହକ୍ଟର ଜମି ପାiଁ  
ଜଳେସଚନ uପଲb କରବିା ନମିେn ଲk୍ୟ ରଖାଯାiଛ।ି aଦ୍ୟାବ   
ତନ୍ମ ରୁ 26 େଗାଟ ିpକll ସmୂଣ୍ଣର୍   େହାiଛ ି। ଚଳତି ବଷର୍ eହ ିେଯାଜନା 
a ନେର ଆu 80 େଗାଟ ି pକll ସmୂଣ୍ଣର୍ କରାଯାi aତରିkି 1 ଲk 
େହକ୍ଟର ଜମି ପାiଁ ଜଳେସଚନ ସୁବଧିା uପଲb କରବିା ନମିେn ଲk୍ୟ 
ରଖାଯାiଛ ି ।   
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19.  ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଘେରାi pେୟାଜନ o ଆନୁଷଙି୍ଗକ ଜଳେସଚନ 
ନମିେn ଆମ ସରକାର ଆଡ଼ବିn େଯାଜନାକୁ pାଧାନ୍ୟ େଦi ଆସଛିn ି । 
aଦ୍ୟାବ  12375 ଆଡ଼ବିn ନମିର୍ାଣ କରାଯାiଛ ି । ମଖୁ୍ୟମntୀ ଆଡ଼ବିn 
ତଆିରି େଯାଜନା – MATY a ନେର 2018-19 ବଷର୍େର 344  
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାi 2 ହଜାର ଆଡ଼ବିn ନମିର୍ାଣ ନମିେn psାବ 
ରଖାଯାiଛ ି।  
 

20.  ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ମାେନ aଚଳ uଠା ଜଳେସଚନ pକll ଗୁଡ଼କିର 
ପୁନଃରୁdାର ନମିେn ଗହୃେର ବଭିିn ସମୟେର uଦ୍ େବଗ pକାଶ   
କରଛିn ି । ମଁ ୁ e ଗହୃକୁ ଜଣାi େଦବାକୁ ଚାେହଁ େଯ aଦ୍ୟାବ  4046 
aଚଳ ଜଳେସଚନ pକllକୁ ପୁନଃରୁdାର କରାଯାi ସାରଛି ି।  ଚଳତି ବଷର୍ 
120 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାi ଆu 690 େଗାଟ ି aଚଳ uଠା 
ଜଳେସଚନ  pକllକୁ ପୁନରୁdାର କରବିା ନମିେn ଲk୍ୟ ରଖାଯାiଛ ି।  
 

21.  2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର ଜଳନି  େଯାଜନା ନମିେn RIDF 
ସହାୟତାେର 178 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି । ଗଭୀର 
ନଳକୂପ ଖନନ ନମିେn  କୃଷକ ମାନଙ୍କର aତ୍ୟ କ ଦାବୀକୁ ଦୃଷି୍ଟେର ରଖି 
ଚଳତି ଆଥକ ବଷର୍େର e  ନମିେn 540 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି ।  ବଜୁି କୃଷକ ବକିାଶ anଗର୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ uଠା ଜଳେସଚନ 
pକll ନମିର୍ାଣ ନମିେn 290 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି । 
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pଧାନମntୀ କୃଷି ଜଳ ସଚିାi େଯାଜନା aଧୀନେର  କୃଷି ବଭିାଗ 
ମା ମେର aଣୁ ଜଳେସଚନ ନମିେn 250 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି। e େର  ରାଜ୍ୟ aଂଶ 40 pତଶିତ aେଟ ।  
 

22.  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 200 େକାଟ ିଟଙ୍କା େଯାଗାi େଦବାର psାବ 
ରଖାଯାiଛ ି । େସଚାଞ୍ଚଳ unୟନ କାଯର୍୍ୟkମ (CADA) anଗର୍ତ eହ ି
େଯାଜନା ମା ମେର ନାଳୀ (Field Channel) o Field Drains 
କାଯର୍୍ୟ ସmn କରାଯାi ପାରବି । ଜଳ ସଞ୍ଚାଳନ kତକୁି କମାiବା ପାiଁ 
Canal Lining System Rehabilitation Programme 
(CLSRP) pଚଳନ କରାଯାiଛ ି  o eହ ି ବଷର୍ 150 କ.ିମି. େକନାଲ 
ଆsରଣ କାଯର୍୍ୟ ସmୂଣ୍ଣର୍ କରବିା ନମିେn 130 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି।  
 

23. ବନ୍ୟା ନୟିntଣ o ଜଳ ନଷି୍କାସନ ପାiଁ  1 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି । ବଶି୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାେର Dam 

Rehabilitation and Improvement Programme 
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(DRIP) କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହuaଛ ି । ସୁରkା ବୃd ିନମିେn ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ 
ର aତରିkି  Spillway ନମିର୍ାଣ କରବିାର psାବ ରହଛି ି।   
 

24.  oଡ଼ଶିା େଦଶର pଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାେବ “Green Climate Fund 

(GCF)” anଗର୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ  େପାଖର ି ମା ମେର ଭୂତଳ ଜଳ 
ପୁନଃସଂରkଣ ନାମେର eକ ପରେିଯାଜନା ହାତକୁ େନiଛn ି। ଆସnା 5 
ବଷର୍ ମ େର eହ ିବାବଦକୁ oଡ଼ଶିା 35 Million US Dollar aନୁଦାନ  
ଭାେବ pାp କରବି ।  ଜଳବାୟୁ ପରବିtର୍ନ ସmକତ ଆହ୍ଵାନର ସmଖୁିନ 
େହବା ପାiଁ  ବଶି୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାେର “Odisha Integrated 

Irrigation Project for Climate Resilient 

Agriculture” ନାମକ େଯାଜନା କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରବିା ପାiଁ psାବ 
ରଖାଯାiଛ ି। eହ ିେଯାଜନା anଗର୍ତ 8 େଗାଟ ିମ ମ ଜଳେସଚନ pକll 
eବଂ 638 େଗାଟ ିkdୁ ଜଳେସଚନ pକllର  ନବୀକରଣ o ପନୁରୁdାର 
କରାଯିବ ।   
 

ଋଣ 
ମାନନୀୟ ବାଚsତ ିମେହାଦୟ!  
25.  ସମୟାନୁବt o ସହଜଲb ଋଣ ଆଧୁନକି କୃଷିର eକ aତ୍ୟାବଶ୍ୟକ 
uପାଦାନ aେଟ । ଆମର pତଶି୍ରୁତ ିମତୁାବକ ଚାଷୀ ମାନଙୁ୍କ 50 ହଜାର 
ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟn ଋଣ ଶତକଡ଼ା 1 pତଶିତ ରହିାତ ିସୁଧେର o 50 ହଜାର 
ଟଙ୍କାରୁ ud ର୍ ରାଶରି ଋଣ ଶତକଡ଼ା 2 pତଶିତର ରହିାତ ିସୁଧେର ମଞ୍ଜରୁ 
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କରାଯିବା ନମିେn ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛ ି। eହ ିଋଣ ବାଣିଜ୍ିୟକ o ସମବାୟ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ମା ମେର ଚାଷୀ ମାନଙୁ୍କ ମିଳପିାରବି । eହ ିସୁଧ ରହିାତ ିନମିେn 
470 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

26.  ସମବାୟ ସଂsା ଗୁଡ଼କି ସମg େଦଶେର କୃଷି ଋଣର ମାt ଶତକଡ଼ା 
17 ଭାଗର ବ୍ୟୟ ବହନ କରୁ ବା େବେଳ ଆମ ରାଜ୍ୟେର ଶତକଡ଼ା 65 
ଭାଗ କୃଷି ଋଣ ସମବାୟ ସଂsା ଗୁଡ଼କି ମା ମେର ଚାଷୀ ମାନଙୁ୍କ uପଲb 
େହାiଥାe । ରଜିଭର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୟିମାବଳୀ aନୁଯାୟୀ oଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ  ସମବାୟ 
ବ୍ୟାଙ୍କ o 17ଟ ିେକndୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼କି େସମାନଙ୍କର Capital 

to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)  ଶତକଡ଼ା ନa 
pତଶିତ ମ େର ସୀମିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । eହ ିନୟିମର aନୁପାଳନ 
ନମିେn  ମଁ ୁରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ o େକnd ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନମିେn 35 
େକାଟ ିଟଙ୍କା o aତରିkି 7 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଦୁବର୍ଳ pାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ 
ସମିତ ିନମିେn ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ ରଖaୁଛ ି।  
 

27.  2017 ମସହିା ଡ଼େିସମ୍ଵର େଶଷ ସୁdା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼କି 
pାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତ ି (PACS) ଗୁଡ଼କି ମା ମେର pାୟ 46 
ଲk କଷିାନ େkଡ଼ଟି କାଡର୍  pଦାନ କରaିଛn ି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମs 
କଷିାନ େkଡ଼ଟି କାଡର୍ କୁ Ru-Pay କଷିାନ କାଡର୍େର ପରବିtର୍ନ କରବିା 
ନମିେn ପଦେkପ େନiଛn ି । eହାdାରା ଚାଷୀ ମାନଙୁ୍କ ମଞ୍ଜରୁ ଋଣ 
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ନମିେn pାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତେିର uପଲb ATM o PoS 

Network ମା ମେର uପଲb   େହାiପାରବି । ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ 
o pାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତ ି ମା ମେର ବନିା ଜମାନତେର 
(without collateral security) o ସୁବଧିାେର ଋଣ pାpି ନମିେn 
NABARD ର ସହବnତିାେର 50 ହଜାର Joint Liability 

Groups ମା ମେର ରାଜ୍ୟର ଭୂମିହୀନ/ନାମମାt ଚାଷୀ/ଭାଗ ଚାଷୀ/ 
ଲିଜ୍ o ଭଡା ସୂtେର ଜମି େନi ବା ଚାଷୀ  o gାମୀଣ ମହଳିାଙ୍କର 
ସଶkିକରଣ ନମିେn psାବ ରଖାଯାiଛ ି। 
 

28. ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସବର୍ବଧି ଆବଶ୍ୟକତା, scତା eବଂ ଦkତା ବୃd ି
ପାiଁ  pାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତ ି ଗୁଡ଼କୁି  ONE STOP SHOP 
େର ପରବିtର୍ନ କରବିା ପାiଁ ପଦେkପ ନଆିଯାiଛ ି । e ପାiଁ 2708 
େଗାଟ ି pାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତ ି ଗୁଡ଼କିର କmୁ୍ୟଟରୀକରଣ 
କରାଯାuaଛ ି।  
 

ବପିtି pଶମନ 
29.  ବଭିିn pାକୃତକି ବପିଯର୍୍ୟୟ େଯାଗୁଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟହାନ ି
େହuଛ ି । ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଫସଲ ହାନ ି ଜନତି kତରୁି ରkା କରବିାପାiଁ 
ଶସ୍ୟବୀମା eକ ମା ମ aେଟ । 2018-19  ଆଥକ ବଷର୍େର ରାଜ୍ୟର 25 
ଲk ଚାଷୀ ଫସଲ ବୀମାଭୁk େହେବ । eହ ି ବୀମା pିମିୟମ ର ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ aଂଶ ବାବଦେର 400 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
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କରାଯାiଛ,ି ଯାହା ଗତ ବଷର୍ ତୁଳନାେର ଶତକଡ଼ା 50 pତଶିତ ବୃd ି
ପାiଛ ି। eହ ିବୀମା େଯାଜନାକୁ ବନିା ଋଣେର କୃଷି କାଯର୍୍ୟ କରୁ ବା କୃଷକ 
ମାନଙ୍କ ମ େର େଲାକpିୟ o ସେଚତନ କରାiବା ନମିେn ବ୍ୟବsା 
କରାଯାuaଛ ି।  
 

aମଳ o ପରବtର୍ୀ ପରିଚାଳନା 
30.  2009-10 ମସହିା ଖରଫି୍ ଠାରୁ pାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତ ି
ଗୁଡ଼କି oଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ େଯାଗାଣ ନଗିମର eେଜଣ୍ଟ ଭାବେର P-PAS 
ମା ମେର ଧାନ ସଂgହ କରୁଛn ି। eହା eକ aନ୍ ଲାiନ୍ sc, tରତି୍, ବହୁ 
pଶଂସତି ଧାନ ସଂgହ pଣାଳୀ aେଟ । 2016-17 ଖରଫି୍ ବପିଣନ 
ଋତୁେର 2522 pାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତ ି 8 ଲk 48 ହଜାର 
ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 54 ଲk 27 ହଜାର େମଟ୍ରକି ଟନ ଧାନ ସଂgହ କରଛିn ି। 
eହା ରାଜ୍ୟର ସାମgିକ ଧାନ ସଂgହ ଲk୍ୟର ଶତକଡ଼ା 99 ଭାଗ aେଟ । 

ବtର୍ମାନ ସdୁା ସମବାୟ  ବଭିାଗ a ନେର 13 ଲk 80 ହଜାର େମଟ୍ରକି 
ଟନ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗcତି ରଖିବା ନମିେn ଶସ୍ୟାଗାର uପଲb aଛ ି । 
ତନ୍ମ ରୁ 3 ଲk 56 ହଜାର େମଟ୍ରକି ଟନର ଶସ୍ୟାଗାର pାଥମିକ କୃଷି 
ସମବାୟ ସମିତ ିଗୁଡ଼କି ନକିଟେର uପଲb । eହ ିଶସ୍ୟାଗାର ଗୁଡ଼କି ଶସ୍ୟ 
ସଂgହ ବ୍ୟତତି ଚାଷ ନମିେn ନତିାn ଆବଶ୍ୟକ ସାର, କୀଟନାଷକ o 
ବହିନକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂବର୍ରୁ ମହଜୁଦ ରଖିବାେର ସମଥର୍ ।  
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31.  େପାଷଣୀୟ ନରିାପtା eବଂ ମାଣି୍ଡଆ iତ୍ୟାଦ ି ଚାଷ କରୁ ବା 
କୃଷକମାନଙୁ୍କ ସୁଲଭ ମଲୂ୍ୟ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିାପାiଁ 11ଟ ିଜlିାର 55 ଟ ିବ୍ଲକ୍ 
କୁ “ରାଜ୍ୟ ମିେଲଟ୍ ମିଶନ” aଧୀନେର anଭର୍ୁ k କରାଯିବ । ମାନ୍ୟବର 
ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ ନେିdର୍ଶ kେମ ସରକାର ଆଗାମୀ ବଷର୍ 100 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ମଲୂ୍ୟେର ମାଣି୍ଡଆ iତ୍ୟାଦ ିସଂgହ କରେିବ ଯାହା ସରକାରୀ େଯାଜନାେର 
ବ୍ୟବହୃତ େହବ । eହା ମଖୁ୍ୟତ sll ବୃଷି୍ଟପାତ eବଂ ଆଦବିାସୀ ବହୁଳ 
aଞ୍ଚଳେର pାୟ 5 ଲk କୃଷକଙୁ୍କ ସୁବଧିା େଯାଗାiବ । 
 

32.  ଶସ୍ୟ ସବୁକୁ aମଳ ତଥା ଶୁଖାiବା ନମିେn କଂkିଟ୍ ପ୍ଲାଟଫମର୍ 
ବtର୍ମାନ େବଶ୍ େଲାକpିୟ େହାiଛ ି । େକ.ବ.ିେକ. aଞ୍ଚଳେର aଣଧାନ 
ଶସ୍ୟ ସଂରkଣ ପାiଁ େଗାଦାମ ଘର ନମିର୍ାଣ ନମିେn ଘେରାi 
uେଦ୍ୟାଗପତଙୁି୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କରବିା uେdଶ୍ୟେର ଶସ୍ୟ ପରୀkା o ବଗର୍ୀକରଣ 
କାଯର୍୍ୟkମକୁ େpାtାହତି କରାଯାuଛ ି । i-ପ୍ଲାଟ୍ ଫମର୍ ଜରଆିେର 10 ଟ ି
ଚhିତି ନୟିntତି ବଜାର କମଟ,ି ଜାତୀୟ କୃଷି ବପିଣନ (National 

Agriculture Market) ସହ ସଂେଯାଗ କରାଯାiଛ ି । ଜାତୀୟ କୃଷି 
ବପିଣନ ବ୍ୟବsା ମା ମେର eହଭିଳ ିa କ ବଜାର ସଷିୃ୍ଟ କରବିା ନମିେn  
ପଦେkପ ନଆିଯାuଛ ି।  େକାରାପୁଟ, ବାରପିଦା o ବାଙ୍କୀଠାେର 3 େଗାଟ ି
େହାଲ୍େସଲ୍  (Wholesale) ବଜାର, ନୟିntତି ବଜାର କମିଟ ିଜରଆିେର 
aତଶିୀଘ୍ର କାଯର୍୍ୟkମ କରାଯିବ ।  େସହଭିଳ ି 2 େଗାଟ ି  ଆଧୁନକି େହାଲ୍ 
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େସଲ୍ ବଜାର ଭୁବେନଶ୍ଵର o ରାuରେକଲା ଠାେର pତଷି୍ଠା କରାଯିବା 
ନମିେn ପଦେkପ ନଆିଯାuଛ ି।  
 

ଆନୁସଙି୍ଗକ କାଯର୍୍ୟkମ  
ମt୍ୟ 
33.  ମt୍ୟଚାଷ dାରା ଆମ ରାଜ୍ୟେର ଆୟ, ନଯୁିkି o େପାଷଣୀୟ 
ନରିାପtା ସଷିୃ୍ଟ କରବିାର ବପିୁଳ ସmାବନା ରହଛି ି । eହାକୁ ଦୃଷି୍ଟେର ରଖି 
ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ ଭିତେର ଆଭ୍ୟnରୀଣ, ଖାର ଜଳ o ସାମdିୁକ utରୁ ମt୍ୟ 
utାଦନକୁ dଗୁିଣିତ କରବିାକୁ eବଂ ଚାହଦିା o େଯାଗାଣ ଭିତେର ଦୂରt 
hାସ କରବିାକୁ oଡଶିା ମt୍ୟନୀତ ି2015 pଣୟନ କରାଯାiଛ ି। ରାଜ୍ୟର 
ସବୁ ଜlିାେର ମt୍ୟ utାଦନ ବୃd ିନମିେn ଜlିାୱାରୀ କାଯର୍୍ୟkମ ଆରm 
କରାଯାiଛ ି । ଖାର ଜଳେର ଚଙୁି୍ଗଡ ି utାଦନ ବୃd ିନମିେn 32ଟ ିକ୍ଲଷ୍ଟର 
(Cluster) ଚhିଟ କରାଯାiଛ ି।  
 

34.  ମt୍ୟ utାଦନ o utାଦକତା ବୃd ିକରବିାକୁ ଖାର ଜଳ ମାଛଚାଷ, 
ସାମdିୁକ ସଘନ ମାଛ ଚାଷ eବଂ ଆଭ୍ୟnରୀଣ ମାଛ ଚାଷର unୟନ 
ନମିେn 73 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । 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       
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2 ଲk 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର ନମିତ ଜଳାଶୟ ନମିେn 50 pତଶିତ 
େpାtାହନ େଦବାକୁ 2017-18େର eକ ରାଜ୍ୟ sରୀୟ “ମt୍ୟ େପାଖରୀ 
େଯାଜନା” pବtର୍ନ କରାଯାiଛ ି । ବୃହତ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରେର ମt୍ୟ ଚାଷ 
unୟନ ପାiଁ 2 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି । “ମt୍ୟ 
ଚାଷୀଙ୍କର pଶkିଣ, ଦkତା ବୃd ିo kମତା ବୃd”ି ନମିେn 70 ଲk ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । ମାଛ ସମବାୟ େକnd ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମାଛ ବkିି 
(Fish-On-Wheel) eବଂ ଶୁଖଆୁ ବଜାରର unୟନ ପାiଁ କାଯର୍୍ୟkମ 
gହଣ କରାଯିବ । oଡଶିାରୁ ସାମdିୁକ ମt୍ୟ  ରpାନୀ ବୃd ି ନମିେn 
ORSAC କୁ GIS ପଯର୍୍ୟେବସତି uପକୂଳବtର୍ୀ aଞ୍ଚଳର ନkା psୁତ 
କରବିାକୁ ନେିଦର୍ଶ ଦଆିଯାiଛ ି । eହାଫଳେର Coastal 

Aquaculture Authority Act aନୁଯାୟୀ ଖାର ଜଳ aଞ୍ଚଳର 
ସmpସାରଣ ପାiଁ ପଦେkପ ନଆିଯାiପାରବି । . 
 

35. ସାମdିୁକ ମt୍ୟଜବିୀଙ୍କ ପାiଁ ଡଙ୍ଗା o ଜାଲ ନମିେn 25 pତଶିତ 
େpାtାହନର ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛ ି । NABARDର gାମ୍ୟ unୟନ 
ଭିtଭୂିମି ବକିାଶ ପାଣ୍ଠରୁି ସହାୟତା ଆଣି eବଂ ଆମ ନଜିs ସମ୍ଵଳରୁ 
ଜଳାଶୟ, ମାଛଧରା ବnର, ମାଛଧରା େକnd, ଚଙୁି୍ଗଡ ିକ୍ଲସ୍ଟର ସବୁକୁ କଂkିଟ 
ରାsା ସେମତ ମt୍ୟ େktର ଭିtଭୂିମି unୟନ ପାiଁ 20 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । eହା ବ୍ୟତୀତ ନଦୀ ମହୁାଣ ଖନନ, ମt୍ୟ 
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ବnରେର ବଶି୍ରାମ sାନ, ମାଛ ଧରା େକnd eବଂ ରାଜ୍ୟେର େଜଟ ିନମିର୍ାଣ 
ପାiଁ 3 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରବିାକୁ psାବ ରହଛି ି।  
 

36. “World Fish” ସଂsାର ସହେଯାଗେର Carp-Mola Poly 

Culture eବଂ GIFT Tilapia pଦଶର୍ନ ଭଳ ିବଭିିn କାଯର୍୍ୟkମ ପାiଁ 
େବଷୖୟିକ ବଦି୍ୟା ହାସଲ ନମିେn ପଦେkପ ନଆିଯାiaଛ ି । ଗୁଣାtକ 
ମt୍ୟ utାଦନ ତଥା ବପିଣନ େktେର ଘେରାi ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶକୁ utାହତି 
କରବିା ନମିେn Make in Odisha ସମାେବଶେର 1 ହଜାର 940 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ନେିବଶ ପାiଁ 14 େଗାଟ ିକmାନୀ ସହତି ବୁଝାମଣା ପt 
sାkରତି େହାiଛ ି । ମt୍ୟ ଚାଷୀ o ମt୍ୟ a କାରୀଙ୍କର jାନବୃd ି eବଂ 
pଯୁkି ବଦି୍ୟା ଆହରଣ ନମିେn 5 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ   
କରାଯାiଛ ି।  
 

37. ନୀଳ ବpିବ (Blue Revolution) େଯାଜନା aଧୀନେର ବଭିିn 
କାଯର୍୍ୟkମ ଯଥା ମt୍ୟ ବହିନ utାଦନ େକnd, ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼କିର 
ସମନି୍ଵତ unୟନ, ଜଳାଶୟ ନବୀକରଣ eବଂ ମt୍ୟଜୀବଙି୍କ ଦkତା ବକିାଶ 
ନମିେn 51 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛ ି । e େର 
ବଳରାମଗଡଠିାେର ମt୍ୟ ବnରର unୟନ ନମିେn 20 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟବsା anଭର୍ୁ k ।  
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ପଶୁପାଳନ o େଗାପାଳନ  
 

38. ଲkା କ gାମୀଣ ପରବିାର ପାiଁ ପଶ ୁ o େଗାପାଳନ ମଖୁ୍ୟ 
େରାଜଗାର ପnା eବଂ eହା ଫସଲହାନୀ ସମୟେର େସମାନଙୁ୍କ ସୁରkା 
େଦiଥାe । gାମୀଣ ନଯୁିkି pଦାନ eବଂ ନାରୀ ସଶkିକରଣ ପାiଁ eହ ି
ଦୁiଟ ିେktର pଚୁର ସmାବନା ରହଛି ି।  
 

39. ପଶ ୁଚକିtିା େକnd ମା ମେର ପଶୁ ଚକିtିା େସବା pଦାନ କରବିା 
ସହତି eହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରବିା ନମିେn ରାଜ୍ୟର ସମs ବ୍ଲକେର ମାସକୁ 20 
ଦନି ପାiଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପଶୁ ଚକିtିାକୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯାuଛ ି। e ପାiଁ 
14 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। ପାଦ o ମଖୁ େରାଗ ପାiଁ 
ସମs ଗାଈ o ବଳଦଙୁ୍କ 100 pତଶିତ ଟୀକାଦାନର ବ୍ୟବsା 
କରାଯାiaଛ ି । eକ ଲk ପଶୁସmଦ ଚାଷୀଙୁ୍କ େମାବାiଲ୍ େଫାନ୍ 
ମା ମେର ପରାମଶର୍ େଦବାକୁ 4 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ    
କରାଯାiଛ ି।  
 

40. 2017-18 ଆଥକ ବଷର୍େର ଦୁ ଆଳୀ ଗାଈମାନଙ୍କର a କ ଦୁg 
utାଦନ ପାiଁ unତ ମାନର େଗାଖାଦ୍ୟ େଯାଗାi େଦବାକୁ ବଭିିn କୃଷି 
ଜଳବାୟୁ aଞ୍ଚଳେର େଗାଖାଦ୍ୟ utାଦନ େଯାଜନା ଆରm କରାଯାiଛ ି । 
2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ e ନମିେn ନa େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
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41. େଗାପାଳନ o ପଶୁଧନ ପରଚିାଳନା ପାiଁ uଦଷି୍ଟ େଶ୍ଵତ ବpିବ 
(White Revolution) େଯାଜନା ପାiଁ 88 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା 
କରବିାକୁ ଆେମ psାବ ରଖିଛୁ । ଭୁବେନଶ୍ଵର ନକିଟେର unତ ମାନର 
ଦୁg pkିୟାକରଣ ନମିିt 5 ଲk LPD ବଶିଷି୍ଟ ଡାiରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ pତଷି୍ଠା ପାiଁ 
53 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି ।  aଗଣାେର କୁକୁଡା 
ପାଳନକୁ େpାtାହନ ଦଆିଯିବ । eହାଛଡ଼ା  ଭୂମିହୀନ, ନାମମାt eବଂ k ୁd 
ଚାଷୀଙୁ୍କ େଛଳ ି o େମଣ୍ଢା ପାଳନ ୟୁନଟି୍ pତଷି୍ଠା ପାiଁ ସହାୟତା pଦାନ 
କରାଯିବ ।  
 

42. NABARD ସହାୟତାେର 7 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର ରାଜ୍ୟsରୀୟ 
େରାଗ ନୟିntଣ େରଫରାଲ ପରୀkାଗାରର ଭିtଭୂିମି ବକିାଶ କରାଯିବ ।  
 

କୃଷକ o ମt୍ୟଜୀବ ିକଲ୍ୟାଣ 
43.  ଆମର ସmାନୀୟ ମଖୁ୍ୟମntଙ୍କ େନତୃtେର ଆମ ସରକାର କୃଷକ 
ମାନଙ୍କର unତ ିପାiଁ aଙ୍ଗୀକାରବd । 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର କୃଷକ 
ମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନମିେn 250 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ   
ରହଛି ି ।  କୃଷି eବଂ କୃଷକ ସଶkିକରଣ ବଭିାଗ ଯଥା ସମୟେର eହାର 
ସବsୃିତ  କାଯର୍୍ୟାବଳୀ ନଣି୍ଣର୍ୟ କରେିବ ।  
 

44. କୃଷକ eବଂ େସମାନଙ୍କ ପରବିାରକୁ sାs୍ୟ ନରିାପtା 
େଯାଗାiେଦବାକୁ “ବଜୁି କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ େଯାଜନା” ରୂପାୟନ କରାଯାiଛ ି। 
eହାର uେdଶ୍ୟ 100ଟ ିହାସପାତାଳେର କ୍ୟାସ୍ େଲସ୍ ଚକିtିା pଦାନ କର ି
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କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପରବିାରକୁ  sାs୍ୟ ନରିାପtା େଯାଗାiେଦବା । pାୟ 57 
ଲk କୃଷକ ପରବିାରଙ୍କ sାs୍ୟ ବୀମା କରବିା ଲk୍ୟ ରଖି e  ନମିେn 90 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

45. କiଁଛ ସଂରkଣ ସମୟେର ମାଛଧରା ନଷିିd କରାଯାe o 
େସ ପାiଁ ସାମdିୁକ ମt୍ୟଜୀବଙି୍କର ଜୀବକିା ନବିର୍ାହ ନମିେn 4 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାiଁ ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରହଛି ି। ମt୍ୟଜୀବ ିପରବିାରର 
େମଧାବୀ ଛାtଙୁ୍କ ବୃt ି େଦବାକୁ eବଂ “ମt୍ୟଜୀବ ି unୟନ େଯାଜନା” 
a ନେର ମହଳିା sୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀର ସହାୟତା ପାiଁ 7 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛ ି। ମt୍ୟଜୀବଙୁି୍କ େମାବାiଲ୍ େଫାନ୍ ମା ମେର 
ପରାମଶର୍ େଦବାର ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛ ି। 
 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବକିାଶ େଯାଜନା 
46. ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବକିାଶ େଯାଜନା (RKVY) eକ ମହtପଣୂ୍ଣର୍ 
େଯାଜନା, ଯାହା କୃଷି o ଆନୁସଙି୍ଗକ unତ ିପାiଁ udଷି୍ଟ । eହ ିେଯାଜନା 
ପାiଁ 750 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । eହ ି େଯାଜନା 
aଧୀନେର କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ମt୍ୟଚାଷ, ସମବାୟ eବଂ ଜଳେସଚନ ଆଦ ି
େktେର aେନକଗୁଡeି pକll କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।  
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ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
 

47. 2013-14 ଆଥକ ବଷର୍େର pଥମଥର ନମିେn 7 ହଜାର 162 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ aଟକଳ ସହତି ଆେମ eକ sତnt କୃଷି ବେଜଟ୍ 
uପsାପନ କରି ଲୁ । ମଁ ୁଆନnର ସହ ଜଣାiବାକୁ ଚାହଁୁଛ ିେଯ, ମାନ୍ୟବର  
ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ େନତୃtେର  eହ ିaଟକଳ  2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର 16 
ହଜାର 765 େକାଟ ିଟଙ୍କାକୁ ବୃd ିପାiଛ ି। eହା 2013-14 ଆଥକ ବଷର୍ 
ତୁଳନାେର 130 pତଶିତ ବୃd ିaେଟ । ପୁନଶ୍ଚ, କୃଷକମାନଙୁ୍କ ଧାନ ସଂgହ 
ବାବଦକୁ ସଠକି ସମୟେର େଦୟ pଦାନ କରବିା ପାiଁ pତବିଷର୍ ବେଜଟ 
ବହଭିର୍ୁ ତ ସମ୍ଵଳରୁ pାୟ 8 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟବsା କରାଯାuଛ ି।  
 

 

48.  କୃଷି ଆମ aଥର୍ନୀତରି ଜୀବନେରଖା । eହା ସଂଖ୍ୟା କ େଲାକଙୁ୍କ 
ଜୀବକିା o ଖାଦ୍ୟ ନରିାପtା pଦାନ କରଥିାe । ଆମର pଖ୍ୟାତ କବ ି
ଗଙ୍ଗାଧର େମହର କୃଷି o କୃଷକର ଜୟଗାନ ନମି୍ନମେତ କରଛିn ି-  

“ବାରମାସ େkେତ େମା ଲାଗିଥାe କାମ, 
ମାେସ, ପେk େକେବ େହଁ ନଥାe ବଶି୍ରାମ, 
େkତ େମାର ଲkୀର ବପିୁଳ ଭଣ୍ଡାର, 
େଦuaଛ ିaଶନ ବସନ iତ୍ୟାଦ ି

ବାରମ୍ଵାର େହ ।” 
e  ସହତି ମଁ ୁ କୃଷି ବେଜଟକୁ କୃଷିର unତ ି o କୃଷକ ସମାଜର 

କଲ୍ୟାଣ o ସଶkିକରଣ ନମିେn utଗର୍ କରୁଛ ି। 
         // ବେn utଳ ଜନନୀ // 

ଜୟହn୍ି 


