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ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ ! 
 ମଁ ୁଆଗାମୀ 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ ପାଇଁ ବେଜଟ୍ ଆଗତ କରବିାକୁ 
ଯାଉଛ ି।  
 

2. ଆମ ପି୍ରୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ଵପ୍ନକୁ ସାକାର 
କରବିା ଲକ୍ଷ୍ୟ େନଇ ଆେମ 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ ଆଗତ 
କରି ଲୁ । “ଏକ ନୂତନ ଓଡଶିା-ସଶକ୍ତ ଓଡଶିା”ର ପରକିଳ୍ପନା ସହ ଏହ ି
ବେଜଟ୍େର ସମାଜର ଅେପକ୍ଷାକୃତ ଦୁବର୍ଳ େଶ୍ରଣୀର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ 
ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନମିିତ୍ତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଶକି୍ଷା, ଜୀବକିା, ଭିତ୍ତଭୂିମି ତଥା 
ଶଳି୍ପେକ୍ଷତ୍ରେର ବକିାଶର ଧାରାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପରବତ୍ତର୍ୀ ପଯର୍୍ୟାୟକୁ 
ଉପନୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହି ଲା ।   
3. କନୁି୍ତ ଉକ୍ତ ବେଜଟ୍ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବା ପବୂର୍ରୁ ଏକ ଅଭୂତପୂବର୍ ସଙ୍କଟ,  
େକାଭିଡ-19 ଆବଭିର୍ାବ େହଲା । ଏହ ିମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵେର ମଣିଷ 
ଜୀବନର ପ୍ରେତ୍ୟକଟ ି େକ୍ଷତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବତି କରି ଲା । ଏହା ଦ୍ଵାରା 
ସରକାରଙ୍କର ଅଗ୍ରା କାରେର ପରବିତ୍ତର୍ନ େହବା ସହ ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକତାର 
ଆବଶ୍ୟକତା ସଷୃ୍ଟ ିେହଲା । ମହାମାରୀର ସଫଳ ମକୁାବଲିା ଦଗିେର ଓଡଶିା 
ସରକାରଙ୍କ ପଦେକ୍ଷପ ତତ୍ପର ଏବଂ ନଣି୍ଣର୍ାୟକ ଲା । ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା “ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍” ଆମ ସରକାରଙ୍କ 
ସକରାତ୍ମକ ଚନି୍ତାଧାରା ଓ ଆଭିମଖୁ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଲା । ରାଜ୍ୟେର 
ମହାମାରୀ ଜନତି ମତୁୃ୍ୟ ହାରକୁ ସବର୍ନମି୍ନ ସ୍ତରେର ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ 
ସମସ୍ତ ଶାସନକଳ ବେିଶଷକର ିଆଶାକମର୍ୀ ଏବଂ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକମର୍ୀ, ପଲିୁସ ବାହନିୀ 
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ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଗ ଧାଡରି େକାଭିଡ େଯାଦ୍ଧା ଦନି ରାତ ି ଉଦ୍ୟମ ଜାର ି
ରଖି େଲ । କଡା େକାଭିଡ ନୟିମାବଳୀ ସେତ୍ଵ, ସରକାରୀ େସବା ନରିନ୍ତର 
ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଅେନକ ଗୁଡଏି ସଂସ୍କାର ମଳୂକ 
ପଦେକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରବିା ସହ ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବଦି୍ୟା (IT enabled 
services) ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଉପେର ଗୁରୁତ୍ଵ   େଦଇ େଲ । 
 

4. ଦଳମତ ନବିେଶଷେର େକାଭିଡ ପରଚିାଳନେର ସରକାରଙୁ୍କ ସମଥର୍ନ 
ପ୍ରଦାନ କରି ବାରୁ ଆେମ ଏହ ି ପବତି୍ର ଗହୃର ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ 
ମାନଙ୍କ ନକିଟେର କୃତଜ୍ଞ । ଆମ ପି୍ରୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ େନତୃତ୍ଵେର ଏହ ିଘଡସିନ୍ଧ ିମହୂୁତ୍ତର୍େର ଓଡଶିାର 4 େକାଟ ି 50 
ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣ େଯଉଁ ଅନନ୍ୟ େଧୖଯର୍୍ୟ, ସାହସ, ସଂଯମତା ଏବଂ ବଶି୍ଵାସ 
ପ୍ରକଟ କରଛିନ୍ତ,ି େସ ପାଇଁ ଆେମ କୃତଜ୍ଞ ।  
 

5. େକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ବଶି୍ଵବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବକିା ତଥା ସମଗ୍ର 
ବଶି୍ଵର ଅଥର୍ନୀତକୁି ବହୁ ମାତ୍ରାେର ପ୍ରଭାବତି କରଛି ି। ଆମର ପି୍ରୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍ରୀଯକୁ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ସମ୍ପନ୍ନ େନତୃତ୍ଵେର ଆେମ ଉତ୍ତମ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି ଅ କ ସତକର୍ତା ଏବଂ େକାଭିଡ ପରଚିାଳନା େଯାଜନାକୁ ନଭିର୍ୁ ଲ 
ଭାବେର ସମ୍ପାଦନ କର ିମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତହିତ କରବିାେର ବଶି୍ଵର 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଦଶ ତୁଳନାେର ଅ କ ସଫଳ େହାଇଅଛୁ । ବଶି୍ଵ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ 
ତାଙ୍କର ଏକ ଆେଲଖ୍ୟ “From Governance to 
Community resilience: Odisha’s response to 
Covid-19” େର ଓଡ଼ଶିାର େକାଭିଡ଼ ପରଚିାଳନା ମେଡ଼ଲ୍କୁ ଭୂୟସୀ 
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ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍ତ ି । ବତ୍ତର୍ମାନ ଓଡ଼ଶିାେର େକାଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
ଅେନକ ମାତ୍ରାେର କମିଯାଇଛ ିଏବଂ ଜନଜୀବନ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ 
େଫରଆିସଛି ି। ଏହାସେତ୍ଵ ଭୂତାଣୁ ବପିକ୍ଷେର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସଂପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ସମାପ୍ତ 
େହାଇନ ବାରୁ ଆଉ କଛି ି ଦନି ଆମକୁ ସତକର୍ ଏବଂ ସାବଧାନ ରହବିାକୁ 
ପଡବି । 
 

6. ବତ୍ତର୍ମାନ ଆମ ନକିଟେର ଆଉ ଥେର ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛଡିା େହବାର 
ସମୟ ଉପନୀତ । େକାଭିଡ଼ େଯାଗୁ ହରାଇ ବା ପଷୃ୍ଠଭୂମିର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର 
ତଥା ବକିାଶର ଧାରାକୁ ଆେଗଇ େନବା ପାଇଁ  ଆମ ପ୍ରୟାସକୁ ଦ୍ଵଗିୁଣିତ 
କରବିାକୁ ପଡବି ।  ମଁ ୁ ଏ ମାଟରି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାରୀ କବ ି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ 
ସାବତଙ୍କର ଏହ ିଉତ୍ସାହଜନକ ପଂକି୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ ି– 

“େହଲାଣି େହଲାଣି ନବ ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ, 
ଆଉ କ ିଲଜ୍ଜା, ଆଉ କ ିଭୟ! 

ନବ ଯଉବେନ ଶରିୀ ସଂପେଦ ହସଇ ପ୍ରକୃତରିାଣୀ, 
  ନ କହ ନ କହ ଆଉ କଣ୍ଣର୍ ମେୂଳ 

ନରିାଶା ଭୀଷଣ ବାଣୀ!” 

7. ଆେମ ସମାଜର ବଭିିନ୍ନ ବଗର୍ର ପ୍ରତନିି , ଜନସାଧାରଣ ତଥା 
ବେିଶଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରାକ୍-ବେଜଟ୍ ପରାମଶର୍ କରଛୁି ଏବଂ ଏହ ିବଷର୍ 18 
ଶହରୁ ଉଦ୍ଧ୍ଵର୍ ମତାମତ ପାଇଛୁ । ବେଜଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିେବେଳ ଏହସିବୁ ମତାମତକୁ 
ଯତ୍ନର ସହ ବଚିାରକୁ ନଆିଯାଇଛ ି। 
8. 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ ଆଗତ ସମୟେର “ଇ-ବେଜଟ୍” 
ପ୍ରଚଳନ କର ିଆେମ ପ୍ରାୟତଃ ବେଜଟ୍ ପସିୁ୍ତକାର ମଦୁ୍ରଣ ବନ୍ଦ କରପିାରି ଲୁ । 
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ଉକ୍ତ ପରେିବଶ ଅନୁକୂଳ ପଦେକ୍ଷପକୁ ପରବତ୍ତର୍ୀ ସ୍ତରକୁ େନଇ ଏହ ିପବତି୍ର 
ଗହୃେର ଆେମ 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ର ବେଜଟ୍କୁ National e-
Vidhan Application (NeVA) ଜରଆିେର ସଂପଣୂ୍ଣର୍ 
ଇେଲେଟ୍ରାନକି ମା ମେର ଆଗତ କରୁଛୁ । ଏହ ିବଷର୍ରୁ ବେଜଟ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତୟି 
ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାଗଜବହିୀନ େହବ । NeVA  ପ୍ଲାଟଫମର୍ ବ୍ୟବହାର କର ି
“ଇ-ବେଜଟ୍” ଉପସ୍ଥାପନେର ଓଡଶିା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବଷର୍େର ସମ୍ଭବତଃ 
ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ । ଏହ ିପଦେକ୍ଷପ ଦ୍ଵାରା 1 େକାଟ ି50 ଲକ୍ଷ ପଷୃ୍ଠା କାଗଜ ଛପା 
େହବନାହ; ଯଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟ 2 ହଜାର ବୃହତ ବୃକ୍ଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇପାରବି । 
 

9. ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରମାନଙୁ୍କ ବେଜଟ୍ ଦସ୍ତାବଜି ଏବଂ ବେଜଟ୍ ସମ୍ପକର୍ୀତ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଚୂନା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଆେମ ଏକ Mobile ଅନୁକୂଳ 
Progressive web application ଆରମ୍ଭ କରଛୁି । ଏହା 
ବ୍ୟତତୀ ଓଡଶିା ବେଜଟ୍ ପାଇଁ ଏକ Mobile App ଉଭୟ Android 
ଏବଂ IOS ସଂସ୍କରଣେର ଉପଲବ୍ଧ । 
 

10. ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦକ୍ଷ େନତୃତ୍ଵେର 
ଆମ ସରକାର ବତି୍ତୀୟ ପରଚିାଳନାେର ସଂସ୍କାରାଭିମଖୂୀ କାଯର୍୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଵରୂପ 
ବେଜଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତେିର ବଶି୍ଵସନୀୟତା, ଦାୟିତ୍ଵାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ଵଚ୍ଛତା  ବୃଦ୍ଧ ିନମିିତ୍ତ 
ଦୃଢ ପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ଧ । ବେଜଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ପ୍ରକ୍ରିୟାେର ଆେମ Medium 
Term Fiscal Framework (MTFF) ପ୍ରଚଳନ ମା ମେର ଏକ 
ବହୁ ବଷୟ (Multi Year) ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛୁି । 
   



5 | ପଷୃ୍ଠା 
 

11. ବେଜଟ୍ disclosure ର ମାନ ଆହୁର ି ବୃଦ୍ଧ ିକରବିା ପାଇଁ ଆେମ 
ବହୁ ବଷୟ (Multi Year) ବତି୍ତୀୟ ଦୃଷି୍ଟେକାଣ ସୂଚାଉ ବା ଏକ 
“Fiscal Strategy Report” ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛୁି । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 
କରାଯାଉ ବା ଋଣ, ଏହାର ବନିେିଯାଗ ଏବଂ ନକିଟ ଭବଷି୍ୟତେର ଋଣ 
ଆହରଣ ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ  ସବେିଶଷ ତଥ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତ ି ନମିେନ୍ତ 
ଆେମ ଏକ “Status Paper on Public Debt ” ପ୍ରସୁ୍ତତ   
କରଛୁି ।  
 

12. ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ ମଦୁ୍ରା ପାଣ୍ଠ ି (IMF)ର େବଷୖୟିକ 
ସହାୟତାେର ଏକ Comprehensive Fiscal Risk 
Management ପଦ୍ଧତ ିପ୍ରଚଳନ କରଛିନ୍ତ ି। ଭାରତୀୟ ରିଜଭର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଏହାର ପ୍ରକାଶନ “State Finances: A Study of Budgets, 
2020-21” େର ଓଡଶିାର ବତି୍ତୀୟ ବପିତ୍ତ ିପରଚିାଳନାକୁ ସେବର୍ାତ୍ତମ େବାଲି 
ଉେଲ୍ଲଖ କରଛିନ୍ତ ି। 
 

13. ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତ ି ନମିେନ୍ତ 
ଚଳତି ବଷର୍ ଆେମ ଏକ “Fiscal Risk Statement” ପ୍ରକାଶ  
କରୁଛୁ । ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ ମଦୁ୍ରା ପାଣ୍ଠ ି(IMF)ର ସକ୍ରୟି ଭାଗୀଦାରେିର ଏହପିର ି
ଏକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାେର ଓଡଶିା ସମଗ୍ର େଦଶେର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ 
େହାଇପାରିଛ ି। 
 

14. 17 େଗାଟ ିପରସ୍ପର ନଭିର୍ରଶୀଳ ବଶି୍ଵବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସମାହାରେର 
ଗଠତି “ନରିନ୍ତର ବକିାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ” (Sustainable Development 
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Goals-SDGs) ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏକ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ନରିନ୍ତର ଭବଷି୍ୟତ 
ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନକସା ପ୍ରସୁ୍ତତ େହାଇଛ ି । କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହଉ ବା େଯାଜନା 
ଗୁଡକୁି ତତ୍ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ SDGs ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ସଂେଯାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛ ି । 
ଏହ ିପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ପରବତ୍ତର୍ୀ ସ୍ତରକୁ େନଇ ଆେମ “SDG Budget” ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରୁଛୁ ।   
  

15. ଗତ ବଷର୍ ପର ିଆେମ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ସରକାରୀ ଖଚ୍ଚର୍ର ତଥ୍ୟ 
ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ “Climate Budget” ନାମକ disclosure ଦସ୍ତାବଜି 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଜାର ି ରଖିଛୁ । ଏହାଛଡା ଆେମ UNICEF ସହଭାଗିତାେର 
ପଥୃକଭାେବ “Gender Budget”, “Child Budget” ଏବଂ 
“Nutrition Budget Statement” ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଜାର ିରଖିଛୁ ।  
 

16. ଓଡଶିା ଅଥର୍ନୀତରି ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିହାର ଜାତୀୟ ଅଥର୍ନୀତରି ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିହାର 
ତୁଳନାେର ନରିବଛନି୍ନ ଭାେବ ଅ କ ଅଛ ି । େକାଭିଡ-19 ର ପ୍ରଭାବ 
ଫଳେର 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର ବଶି୍ଵ, ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ନୀତ ି
ସଙୁ୍କଚତି େହବ । IMF ର ବଶି୍ଵ ଅଥର୍େନତୖକି ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ-2020 ଅନୁଯାୟୀ 
ଚଳତି ଆଥକ ବଷର୍େର ବଶି୍ଵ ସ୍ତରେର େମାଟ ଘେରାଇ ଉତ୍ପାଦ 4 ଦଶମିକ 9 
ପ୍ରତଶିତ ହ୍ରାସ େହବ େବାଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛ ି । ଆଥକ କାରବାର 
ସ୍ଵଭାବକି ଢଙ୍ଗକୁ େଫରୁ ବାରୁ 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିହାର 
ମନ୍ଥର ଗତେିର ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ େହବ େବାଲି IMF ତରଫରୁ ଆଶା ପ୍ରକଟ   
କରାଯାଇଛ ି । ପ୍ରଥମ ଆଗୁଆ ଆକଳନ (First Advance 
Estimate) ଅନୁସାେର 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର ଭାରତର ଅଥର୍ନୀତ ି
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7 ଦଶମିକ 7 ପ୍ରତଶିତ ସଙୁ୍କଚତି େହାଇପାେର, ଅନ୍ୟପକ୍ଷେର ଚଳତି ବଷର୍ 
ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ନୀତ ିଜାତୀୟ ସ୍ତର ତୁଳନାେର କମ ପ୍ରଭାବତି େହାଇ 4 ଦଶମିକ 
9 ପ୍ରତଶିତ ସଙୁ୍କଚତି େହବ େବାଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ି। ଶଳି୍ପ ତଥା ଅଣୁ, 
କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ମ ମ ଉେଦ୍ୟାଗ େକ୍ଷତ୍ର, ସାମାଜକି େକ୍ଷତ୍ର, ନଯୁିକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ଏବଂ 
ଭିତ୍ତଭୂିମି ନେିବଶ େକ୍ଷତ୍ରେର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅ କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ େଦଉ ବାରୁ 
ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ନୀତ ି ଚଳତି ବଷର୍ର ନମି୍ନ ହାର ତୁଳନାେର ଆଗାମୀ ଆଥକ 
ବଷର୍େର 10 ପ୍ରତଶିତ ରୁ 11 ପ୍ରତଶିତ ମ େର ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବ େବାଲି ଆେମ 
ଆକଳନ କରଛୁି । 
ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ! 
 

17. ଅ କ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିହାସଲ କରବିାେର  ପଞିୁ୍ଜନେିବଶ ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିା 
ଗ୍ରହଣ କରଥିାଏ । ଆମ ସରକାର ଅେନକ ଗୁଡଏି େକ୍ଷତ୍ରେର ବେଜଟ୍ ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ ଜରଆିେର ସରକାରୀ ପଞିୁ୍ଜନେିବଶ ବୃଦ୍ଧ ିକରୁଛନ୍ତ ି । ଅଥର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 
ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି କରାଇବା ନମିେନ୍ତ ସରକାର ମ  ଘେରାଇ ପଞିୁ୍ଜ ସଷିୃ୍ଟ ଉପେର 
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ େଦଉଛନ୍ତ ି । େସହପିର ି ଅଥର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ନମିିତ୍ତ  
କୃଷକ, ଅଣୁ କୁ୍ଷଦ୍ର ମ ମ ଉେଦ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ମହଳିା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ 
ମାନଙୁ୍କ ଅ କ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରେଚଷ୍ଟା 
କରୁଛନ୍ତ ି। 
 

18. ପ୍ରାଥମିକ େକ୍ଷତ୍ର (Priority Sector) ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବାଷକ ଋଣ 
େଯାଜନା (Annual Credit Plan) 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର 1 
ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରାଯାଇଛ ିଯାହା 2020-21 ଆଥକ 
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ବଷର୍ର  ଧାଯର୍୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ 22 ଦଶମିକ 5 ପ୍ରତଶିତ ଅ କ ଅେଟ । 
ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଲି୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅ କାରୀ 
ମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରାଥମକି େକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକିେର ସମେୟାଚତି ଏବଂ ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ ଋଣ 
ସୁନଶିି୍ଚତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସମୀକ୍ଷା େବଠୖକ କରଛିନ୍ତ ି। ସରକାର 
ମ  ବଭିିନ୍ନ େକ୍ଷତ୍ରେର ଋଣକୁ ସହଜ ଭାବେର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ 
Interest Subvention/Subsidy େଯାଗାଉଛନ୍ତ ି । ଜଲି୍ଲା 
ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅ କାରୀଙ୍କର ମିଳତି ପ୍ରେଚଷ୍ଟାେର େଯପର ିଧାଯର୍୍ୟ 
ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରେିହବ ତାହା ଆେମ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବୁି । 
 

ଏହ ିପରେିପ୍ରକ୍ଷୀେର ମଁ ୁବତ୍ତର୍ମାନ କୃଷି ବେଜଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛ ି। 
 

 ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ! 
 

19. ଓଡଶିାର ଅଥର୍ନୀତ ିବେିଶଷତଃ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ କୃଷିଭିତ୍ତକି ଅେଟ । କୃଷି ଓ 
ଆନୁଷଙି୍ଗକ େକ୍ଷତ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ ନଯୁିକି୍ତ େକ୍ଷତ୍ର ଭାେବ ରାଜ୍ୟର େମାଟ 
ଶ୍ରମବଳର ପ୍ରାୟତଃ 50 ପ୍ରତଶିତ େଲାକଙୁ୍କ ଜୀବକିା େଯାଗାଇଥାଏ । 
2020-21ର ଆଗୁଆ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ି େକ୍ଷତ୍ରର େଯାଗଦାନ 
ରାଜ୍ୟର Gross State Value Added (GSVA)ର ପ୍ରାୟ 21 
ପ୍ରତଶିତ ଅେଟ ।  
 

20. ଆମ ପି୍ରୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୃଷି େକ୍ଷତ୍ରର 
ସାମଗି୍ରକ, ଏକାଗ୍ରଚତି୍ତ ଓ ତ୍ଵରତି ବକିାଶ ମା ମେର କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ 
ପାଇଁ ପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧ ।  
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21. ଅତୀତେର କୃଷକ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାର ବଭିିନ୍ନ 
କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି େଲ । ଏହ ି ପଦେକ୍ଷପ କୃଷକମାନଙ୍କର 
େରାଜଗାରକୁ ତ୍ଵରାନି୍ଵତ କରବିା ସହ ରାଜ୍ୟେର କୃଷିର ବକିାଶ େକ୍ଷତ୍ରେର 
ଗୁରୁତ୍ଵପଣୂ୍ଣର୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରଛି ି । ରାଜ୍ୟର େକାଣ ଅନୁେକାଣେର ବାସ 
କରୁ ବା ପ୍ରେତ୍ୟକଟ ିକୃଷକ ନକିଟେର କାଯର୍୍ୟକ୍ରମମାନଙ୍କେର ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ କୃଷି 
ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ େସବା  ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗୁଡ଼କୁି 
Umbrella of 5T ଏବଂ େମା ସରକାର  ଅ ନକୁ ଅଣାଯାଇଛ ି।  
 

ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ! 
   

22. କୃଷିନୀତ,ି 2020 ଆଗାମୀ ବଷର୍ ମାନଙ୍କେର କୃଷି େକ୍ଷତ୍ରେର 
ଅଭିବୃଦ୍ଧକୁି େପାଷଣୀୟ ଏବଂ ସୁଦୃଢ କରାଇବା ଉପେର ପଯର୍୍ୟେବସତି । 
ଏହା ଦ୍ଵାରା କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ନରିନ୍ତର ବୃଦ୍ଧ ି େହବା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ 
େସମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀକ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିଓ କଲ୍ୟାଣ େହବ । କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙି୍ଗକ 
େକ୍ଷତ୍ରେର transformative change ପାଇଁ ଏହ ି ବେଜଟ୍ େର 
ଗେବଷଣା, ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଉପେର ାନ  
ଦଆିଯାଇଛ ି। 
 

23. ରାଜ୍ୟର କୃଷି ବକିାଶକୁ ଆହୁର ିତ୍ଵରାନି୍ଵତ କରବିା ସହ ଦାରଦି୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ େନଇ ଆେମ 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ରୁ “Krushak 
Assistance for Livelihood and Income 
Augmentation” – KALIA େଯାଜନା ପ୍ରଣୟନ କରଛୁି । େଦଶର 
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚେର ଏହ ି ସାବର୍ଜନୀନ େମୗଳକି ଆୟ େଯାଜନା 
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(Universal Basic Income scheme) କୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ ି। କାଳଆି େଯାଜନା ପରସିର ଭୁକ୍ତ ହତିା କାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ 
ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷା ନମିେନ୍ତ କାଳଆି େମଧାବୃତ୍ତ ିପ୍ରଦାନ  କରାଯିବ । 2021-22 
ଆଥକ ବଷର୍େର ଉକ୍ତ ସହାୟତାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ନମିେନ୍ତ କାଳଆି 
େଯାଜନାେର 1 ହଜାର 8 ଶହ  େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହଛି ି। 
 

24. 20 ହଜାର 8 ଶହ େହକ୍ଟର ରୁ ଅ କ ଜମିେର େଜବୖକି କୃଷିକୁ 
େପ୍ରାତ୍ସାହତି କରାଯାଇଛ ି । ପୁନଶ୍ଚ, େଜବୖକି କୃଷିକୁ ଆହୁର ି ତ୍ଵରାନି୍ଵତ 
କରବିାପାଇଁ “ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବକିାଶ େଯାଜନା” େର 35 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 
 

25. ଉତ୍ତମ ମାନର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବହିନ ଏବଂ ସାର ଗୁରୁତ୍ଵପଣୂ୍ଣର୍ 
ଉପାଦାନ େହାଇ ବାରୁ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଆଗୁଆ ବହିନ େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ 
1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ସାର େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ଆଉ 1 ଶହ େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ର ଆବତ୍ତର୍ନ ପାଣ୍ଠ ି(Revolving Fund)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ ି।  
 

26. ଓଡଶିା କୃଷି ଓ େବଷୖୟିକ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଉତ୍କଷର୍ େକନ୍ଦ୍ର 
(Centre of Excellence)େର ପରଣିତ କରବିା ସହ କୃଷି 
ଗେବଷଣା ଓ  ସମ୍ପ୍ରସାରଣ େକ୍ଷତ୍ରେର ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସଷିୃ୍ଟ କରବିା 
ଆମ ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଵପ୍ନ । କୃଷି ଗେବଷଣା, ଶକି୍ଷା ଓ ଭିତି୍ତଭୂମି 
ବକିାଶ ପାଇଁ 1 ଶହ 48 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ;ି ଯାହା 
2019-20 ବଷର୍ ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣ ଅେଟ । 
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27. ବଭିିନ୍ନ କାଯର୍୍ୟକଳାପକୁ  ତ୍ଵରାନି୍ଵତ କର ିଉଦ୍ୟାନ କୃଷିକୁ  େପ୍ରାତ୍ସାହତି 
କରବିା ନମିିତ୍ତ “ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବକିାଶ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ” ଅଧୀନେର 1 ଶହ 32 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି । ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟେର 
ଉପଲବ୍ଧ ସବର୍ା କ କ୍ଷମତାର ଉପେଯାଗ କର ି ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲ 
ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ି ନମିେନ୍ତ “ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନ”େର 1 ଶହ 20 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 
 

28. କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙି୍ଗକ େକ୍ଷତ୍ରେର ସମି୍ମଳତି ଏବଂ ସମନି୍ଵତ ବକିାଶ 
ଜରଆିେର କୃଷିକୁ ଆଥକ କାରବାରର ଏକ ମଖୁ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭାେବ ବକିଶତି 
କରବିା ପାଇଁ “ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବକିାଶ େଯାଜନା”େର 4 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। ବ୍ୟବସାୟିକ କୃଷି ଉେଦ୍ୟାଗ ପ୍ରତଷି୍ଠାନେର ପୁଞି୍ଜ 
ବନିେିଯାଗ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତ ି ଓ diesel pump set ର 
େଲାକପି୍ରୟତା ବଢାଇବା ପାଇଁ 4 ଶହ 54 େକାଟ ି ଟଙ୍କା subsidyର 
ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି।ି  
 

29. ନରିନ୍ତର ବକିାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ େନଇ  କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙି୍ଗକ େକ୍ଷତ୍ର ସହ ଜଡତି 
ସମ୍ଵଳର ଉତ୍ପାଦନ, ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଭଣ୍ଡାରଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ବତିରଣ ଏବଂ 
ବପିଣନ ନମିେନ୍ତ Farmer Producer Organisations 
(FPOs)କୁ   60 େକାଟ ିଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି। 
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ଜଳେସଚନ ଓ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତା  
 

ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ!  
 

30.  ଚାଷୀଙ୍କର ଆଥକ ପ୍ରଗତ ିସୁନଶିି୍ଚତ କରବିାେର ଜଳେସଚନ ପ୍ରମଖୁ 
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରଥିାଏ । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଅତରିକି୍ତ 2 ଲକ୍ଷ 
74 ହଜାର େହକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ସବୁଧିା େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ 
ଆେମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । 
31. େଦଶର ଶତକଡା 11 ଭାଗ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଓଡଶିାେର ଉପଲବ୍ଧ । 
ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍ତର୍ନ ଦ୍ଵାରା ବଦ୍ଧତ ପ୍ରତକୂିଳ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ, ଭୂପଷୃ୍ଠ ଜଳର 
ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧ ିଉପେର ସରକାର ଅଗ୍ରା କାର 
େଦଇଆସଛିନ୍ତ ି । ଆେମ 8 େଗାଟ ି “In-stream Storage 
Structures (ISS)” ନମିର୍ାଣ ହାତକୁ େନଇଛୁ । 7 ଶହ 95 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳେର ଆେମ ଆହୁର ିନୂତନ 23 େଗାଟ ି“In-stream  
Storage Structures (ISS)” ନମିର୍ାଣ କରବିା ପାଇଁ େଯାଜନା 
ରଖିଛୁ । ଏହା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟବହାର େକ୍ଷତ୍ରେର ଏକ 
transformative initiative । 
 

32. ଆେମ ସମସ୍ତ ନମିର୍ାଣା ନ ବୃହତ, ମ ମ ଓ କୁ୍ଷଦ୍ର ଜଳେସଚନ 
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକୁି ଆଗାମୀ 2 ରୁ 3 ବଷର୍ ମ େର ସମୂ୍ପଣ୍ଣର୍ କରବିା ନମିେନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ଧାଯର୍୍ୟ କରଛୁି । ନମିର୍ାଣା ନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକିର କାଯର୍୍ୟ ସମାପି୍ତ ସହତି, 2021-
22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଆେମ କଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାର ସାନୁ୍ଦଲ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର 
ଜଲି୍ଲାର ତୁରୀ-ଗୁଣ୍ଟାତ େର 2 େଗାଟ ିନୂତନ ମ ମ ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯର୍୍ୟ 
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ଆରମ୍ଭ କରବିାକୁ େଯାଜନା ରଖିଛୁ । PMKSY ମା ମେର ଅସମୂ୍ପଣ୍ଣର୍ ବା 
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କୁି ତ୍ଵରିତ ଜଳେସଚନ ସୁବଧିା େଯାଜନା (Accelerated 
Irrigation Benefit Programme)େର ସମୂ୍ପଣ୍ଣର୍ କରବିା ନମିେନ୍ତ 
2 ହଜାର 2 ଶହ 58 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ରାଜ୍ୟ 
ପାଣ୍ଠରୁି ପ୍ରଚଳତି ଜଳେକ୍ଷତ୍ର ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ (WSIDP) ପାଇଁ 
4 ଶହ 54 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  ଏହାବ୍ୟତୀତ ବନ୍ୟା 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଜଳ ନଷି୍କାସନ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ 7 ଶହ 10 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 
 

33. ଆମ ସରକାର 2013-14 ବଷର୍ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଢପି ଜମିକୁ 
ଜଳେସଚନ େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ପାବର୍ତୀ ଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳେସଚନ 
ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରଛିନ୍ତ ି । ଏହ ି େଯାଜନା ଅଧୀନେର 60 େଗାଟ ି
ଚାଲୁରହି ବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକୁି ସମୂ୍ପଣ୍ଣର୍ କରବିା ପାଇଁ 2021-22 ଆଥକ 
ବଷର୍େର 8 ଶହ 60 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 
 

34. 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଅତରିକି୍ତ ଜଳେସଚନ କ୍ଷମତା ସଷିୃ୍ଟ 
ନମିେନ୍ତ ଜଳନି  େଯାଜନା ପାଇଁ RIDF ସହାୟତାେର 1 ଶହ 80 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। ଗଭୀର ନଳକୂପ ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 
କୃଷକମାେନ ଦାବ ିଉପସ୍ଥାପନ କରଆିସୁଛନ୍ତ ି । ଏହାକୁ ଦୃଷି୍ଟେର ରଖି 21 
ହଜାର ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ ସମୁ୍ପଣ୍ଣର୍ ନମିେନ୍ତ Deep Bore Well 
Secha କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନେର 3 ଶହ 89 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ 1 ହଜାର 
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5 ଶହ େଗାଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳେସଚନ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବଜୁି କୃଷକ ବକିାଶ 
େଯାଜନାେର 4 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 
 

35. ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତାେର ସୁଧାର ଆଣିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ମଖୁ୍ୟ 
ପ୍ରାଥମିକତା । ଜଳର ସମବତିରଣ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ନମିେନ୍ତ େସଚାଞ୍ଚଳ 
ଉନ୍ନୟନ ଓ ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ େଯାଜନା (Command Area 
Development Programme and Water 
Management activities) େର 81 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାଇଛ ି। ପୁନଶ୍ଚ, େକନାଲେର ଜଳ ସଞ୍ଚାଳନ କ୍ଷତକୁି କମାଇବା ପାଇଁ 
Canal Lining System Rehabilitation 
Programme (CLSRP) େର 1 ଶହ 1 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାଇଛ ି । ଏହାଛଡା ପରୁାତନ େସଚ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କିର ଆଧୁନକିୀକରଣ 
ନମିେନ୍ତ ନବକୃଷ୍ଣ େଚୗଧୁରୀ େସଚ ଉନ୍ନୟନ େଯାଜନାେର 77 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ  କରାଯାଇଛ ି। 
 

36. ବଶି୍ଵବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାେର ରାଜ୍ୟର 15 େଗାଟ ିଜଲି୍ଲାେର ବା  5 ଶହ 
38 େଗାଟ ି କୁ୍ଷଦ୍ର ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର  ନବୀକରଣ ଓ ପନୁଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 
“Odisha Integrated Irrigation Project for 
Climate Resilient Agriculture (OIIPCRA)” େଯାଜନା 
ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛ।ି ଏ ନମିେନ୍ତ 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର 2 ଶହ 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ େହାଇଛ ି। 
 

37. ଏହ ିପବତି୍ର ଗହୃର ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ େବଗକୁ ଦୃଷି୍ଟେର 
ରଖି ଆମ ସରକାର “ଅଚଳ ଉଠା ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର” 
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େଯାଜନା ଆଣିଛନ୍ତ ି। ଏଯାବତ ଆେମ 6 ହଜାର 3 ଶହ 46 େଗାଟ ିଅଚଳ 
ଉଠା ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରସିାରଛୁି । 2021-22 ଆଥକ 
ବଷର୍େର 1 ଶହ 60 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର 1 ହଜାର ଅଚଳ ଉଠା 
ଜଳେସଚନ ପଏଣ୍୍ଟ ର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରବିା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛ ି। 
 

କୃଷିେକ୍ଷତ୍ର ଋଣ 
 

ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ! 
  

38. କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ି ନମିେନ୍ତ କୃଷିଋଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ ଉପାଦାନ 
ଅେଟ । କାଳଆି େଯାଜନା ଅ ନେର ଚାଷୀ ମାନଙୁ୍କ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା 
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୂନ ପ୍ରତଶିତ ସୁଧ ହାରେର କୃଷି ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ 
ଆମ ସରକାର ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିବଦ୍ଧ । ଆମ ସଂକଳ୍ପ ମତୁାବକ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 50 
ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଋଣ ରାଶ ି ଶତକଡା 2 ପ୍ରତଶିତ 
ରହିାତ ି ସୁଧେର େଯାଗାଇ େଦଇଅଛୁ । ଏ ପାଇଁ ମଁ ୁ Interest 
Subsidy/Subvention େଯାଜନାେର ଚାଷୀ ମାନଙୁ୍କ ସୁଧ ରହିାତ ି
ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ 8 ଶହ 19 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 
 
 

39. ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼କି ସମଗ୍ର େଦଶେର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବା କୃଷି 
ଋଣର ମାତ୍ର ଶତକଡ଼ା 17 ଭାଗ ବ୍ୟୟ ବହନ କରୁ ବାେବେଳ, ଆମ 
ରାଜ୍ୟେର ଶତକଡ଼ା 65 ଭାଗ କୃଷି ଋଣ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼କି ମା ମେର 
ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଉପଲବ୍ଧ େହାଇଥାଏ । ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାେନ 2021-22 
େର 16 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କାର କୃଷ ିଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେିବ । ମଁ ୁସମବାୟ 
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ସଂସ୍ଥାମାନଙୁ୍କ ଆଥକ ସହାୟତା ନମିେନ୍ତ  24 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, ସମବାୟ 
ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙୁ୍କ ସାଧାରଣ ଅଂଶ ସହାୟତା (equity support) ପାଇଁ 50 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମତି ି (PACs) ମାନଙୁ୍କ 
ପୁଞି୍ଜଅଂଶ ନେିବଶ (share capital investment) ବାବଦକୁ 50 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଅୁଛ ି। 
  

ବପିତି୍ତ ପ୍ରଶମନ ଓ କୃଷି ବୀମା 
 

40. ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତକି ବପିଯର୍ୟ େଯାଗଁୁ ଜୀବକିା ଓ େରାଜଗାର ଜନତି 
କ୍ଷତରୁି ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନମିିତ୍ତ “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା 
େଯାଜନା” କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହଉଛ ି। 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 
ତ୍ଵରତି ସହାୟତା ଓ ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତ ିପୂରଣ ନମିେନ୍ତ 5 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 
ଅମଳ ପରବତ୍ତର୍ୀ ପରିଚାଳନା 
 

41. ଧାନ ତଥା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା କୃଷକମାନଙୁ୍କ ସବର୍ନମି୍ନ 
ସହାୟକ ମଲୂ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରବିା ସହତି ଆଥକ ଦୃଷ୍ଟରୁି ଅନଗ୍ରସର 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନକିଟେର ସୁଲଭ ମଲୂ୍ୟେର PDS ମା ମେର ଖାଦ୍ୟ 
ଶସ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧ ିସୁନଶିି୍ଚତ କରାଯାଉଛ ି । ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ମଲୂ୍ୟ P-PAS 
େପାଟର୍ାଲ ମା ମେର ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର େକାର୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରଆିେର କୃଷକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାେର ସଧିା ସଳଖ ଜମା 
କରାଯାଉଛ ିଯାହାକ ିସମଗ୍ର େଦଶେର ଅନନ୍ୟ ଅେଟ । 
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42. ଅଣଧାନ ଶସ୍ୟ ଯଥା ମଗୁ, ବରି,ି ହରଡ, ଚନିାବାଦାମ ଏବଂ 
ସୂଯର୍୍ୟମଖୁୀ ଇତ୍ୟାଦ ିଫସଲର ଉଚ଼ତି ମଲୂ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙୁ୍କ େଯାଗାଇବା ପାଇଁ 
ରାଜ୍ୟେର NAFEDର ସହଭାଗିତାେର “ମଲୂ୍ୟ ସମଥର୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ (Price 
Support System)” ଆରମ୍ଭ େହାଇଅଛ ି । M-Pass ମା ମେର 
ମାଣି୍ଡଆ ଜାତୀୟ ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ ି। ଡାଲି ଓ େତଳୖ 
ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ  ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମିେନ୍ତ e-
Samridhi େପାଟର୍ାଲ ଆରମ୍ଭ େହାଇଛ ି। 
 

43. ଆଦବିାସୀ ଅଧୁ୍ୟଷିତ ଅଞ୍ଚଳେର ମାଣି୍ଡଆ ଇତ୍ୟାଦ ି ଚାଷ କରୁ ବା 
କୃଷକମାନଙ୍କର େପାଷଣୀୟ ନରିାପତ୍ତା ତଥା େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ଼ତି ମଲୂ୍ୟ 
ସୁନଶିି୍ଚତ କରାଇବା ପାଇଁ “ଓଡଶିା ମିେଲଟ୍ ମିଶନ” େଯାଜନା କାଯର୍୍ୟକାରୀ 
କରାଯାଉଛ ି । ଏହ ି ମିଶନ ପାଇଁ 1 ଶହ 6 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାଇଛ ି। 
 

ଆନୁଷଙି୍ଗକ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ 
 

44. ଅଣକୃଷି କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧେିର ଗୁରୁତ୍ତ୍ଵପଣୂର୍ 
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରଅିଛ ି । ଆମ ସରକାର ଆନୁଷଙି୍ଗକ େକ୍ଷତ୍ରକୁ କୃଷକ, 
ମହଳିା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ ଏବଂ କୃଷି ଉେଦ୍ୟାଗୀ ମାନଙ୍କର ବକିାଶ 
ଦଗିେର ମଖୁ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳକ ଭାେବ ଚହି୍ନଟ କରଛିନ୍ତ ି ।  େତଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଓ 
ପଶୁପାଳନ େକ୍ଷତ୍ରେର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଯେଥଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧ ିକର ି 1 ହଜାର 4 ଶହ 
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15 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ; ଯାହା ଗତ ବଷର୍ ତୁଳନାେର 17 ପ୍ରତଶିତ 
ଅ କ ଅେଟ ।  
 

ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ 
 

45.  ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧ ିଲକ୍ଷ୍ୟେର  ଖାରଜଳ ମାଛଚାଷ, 
ସାମଦିୁ୍ରକ ମାଛଚାଷ, ସଘନ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାଛଚାଷର ଉନ୍ନୟନ ନମିେନ୍ତ 
1 ଶହ 37 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ  କରାଯାଇଛ ି। 
 

46. “ମାଛଚାଷ ପାଇଁ ନୂଆ େପାଖରୀ େଖାଳା େଯାଜନା” େର 4 ହଜାର 
ରୁ ଅ କ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙୁ୍କ ନୂତନ ମାଛ ଟାଙି୍କ ନମିର୍ାଣ କର ି ମଧୁର 
ଜଳେର ସଘନ ମାଛ ଚାଷ ନମିିତ୍ତ 70 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାଇଛ ି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ, ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଓ 
ସେଚତନତା କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 5 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 
  

47. ଆଗୁଆ ଜାଆଁଳ ପ୍ରଜନନ ଓ ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଫାମର୍ର 
ବକିାଶ, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ େକନ୍ଦ୍ରର ଆଧୁନକିୀକରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର 
ସହରାଞ୍ଚଳେର ଆଧୁନକି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ମତ୍ସ୍ୟ ବଜାର ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ ବେଜଟ୍ େର 
1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି । 2 ହଜାର େହକ୍ଟର ଗ୍ରାମ 
ପଞ୍ଚାୟତ େପାଖରୀେର ମହଳିା ସ୍ଵୟଂସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମାଛ 
ଚାଷ କରବିା ପାଇଁ ଇନପଟୁ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 19 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ 
ରହଛି ି । ସାମଦିୁ୍ରକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙୁ୍କ ମାଛଧରା ନଷିିଦ୍ଧ ବା ସମୟେର 
ବକିଳ୍ପ ଜୀବକିା ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ 9 େକାଟ ିଟଙ୍କାର  ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହଛି ି। 
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48. ଆେମ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷର ସମନି୍ଵତ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ନୀଳ 
ବପି୍ଳବ (Blue Revolution) େଯାଜନା ଅଧୀନେର 1 ଶହ 61 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରଛୁି ।  
 

ପଶୁପାଳନ ଓ େଗାପାଳନ 
   

49. ପଶ ୁଓ େଗାପାଳନ ମା ମେର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେର ଆତ୍ମନଯୁିକି୍ତ ଓ ନାରୀ 
ସଶକି୍ତକରଣ ପାଇଁ ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ରହଛି ି। ଏହ ିଦୁଇ େକ୍ଷତ୍ର, ଲକ୍ଷା କ 
ଗ୍ରାମୀଣ ପରବିାର ର ମଖୁ୍ୟ େରାଜଗାର ପନ୍ଥା; ଯାହା ଫସଲ ହାନ ିସମୟେର 
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରଥିାଏ । 
50. Rastriya Pashudhana Vikash େଯାଜନାେର 
େଗାପାଳନ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଶୁଧନ ପରଚିାଳନା ପାଇଁ 1 ଶହ 2 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି । ଉନ୍ନତ ମାନର ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନମିିତ୍ତ 
OMFED ମା ମେର 5 ଲକ୍ଷ LPD ବଶିଷି୍ଟ ଡାଇରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ 
RIDF ସହାୟତାେର 34 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  
  

51. ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକେର ପଶୁ ଚକିତି୍ସା େକନ୍ଦ୍ର ମା ମେର  ପଶୁ ମାନଙୁ୍କ 
େସମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳେିର େସବା ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ୟୁନଟି ପାଇଁ 
21 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି ।  ପଶୁଧନ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା 
ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆେମ 100 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରଛୁି । 
ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ବ୍ରୟଲର ଫାମର୍,  ବତକ ଫାମର୍ ଏବଂ ଅଗଣାେର କୁକୁଡ଼ା 



20 | ପଷୃ୍ଠା 
 

ପାଳନ ୟୁନଟି୍  ଇତ୍ୟାଦ ିନମିର୍ାଣ ପାଇଁ 51 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାଇଛ ି।  
 

52. ସହରାଞ୍ଚଳେର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟ ତ ପଶୁ ମାନଙୁ୍କ 
ଜରୁରୀକାଳନି  ଚକିତି୍ସା ପ୍ରଦାନ ନମିିତ୍ତ ପଶ ୁ helpline େସବା ଆରମ୍ଭ 
କରାଯିବ। େସହପିର ିସହରର ପ୍ରମଖୁ େକନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କେର ପଶୁ ଜନ୍ମ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
କାଯର୍୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଦୃଢ ଓ ପ୍ରସାର କରାଯିବ । ଏ  ନମିେନ୍ତ ବେଜଟ୍ େର 15 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର  ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହଛି ି। 
 

53. ପଶଧୁନ ବକିାଶ ପାଇଁ, ପଶ ୁଚକିତି୍ସା ବଜି୍ଞାନ େକ୍ଷତ୍ରେର ଶକି୍ଷା ଏବଂ 
ଗେବଷଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପଣୂ୍ଣର୍ । ଏହ ି ଲକ୍ଷ୍ୟ େନଇ ଆେମ 2021-22 
ଆଥକ ବଷର୍େର 30 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳେର ରାଜ୍ୟେର ଏକ ପଶୁ 
ଚକିତି୍ସା ବଜି୍ଞାନ ବଶି୍ଵବଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପଶ ୁ ଚକିତି୍ସା ବଜି୍ଞାନ େକ୍ଷତ୍ରେର ଏକ 
ଉତ୍କଷର୍ େକନ୍ଦ୍ର (Centre of Excellence) ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ । 
 

ସଂେଯାଜନ ଜରିଆେର କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙି୍ଗକ େକ୍ଷତ୍ର 
 

ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ! 
 

54. ଆେମ 2013-14 ଆଥକ ବଷର୍େର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ  7 ହଜାର 1 
ଶହ 62 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବେଜଟ୍ ଆଗତ   
କରି ଲୁ । ଆମ ମାନ୍ୟବର  ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଳଷି୍ଠ େନତୃତ୍ଵେର ମଁ ୁ   
2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ ପାଇଁ କୃଷି ବେଜଟ୍ ନମିେନ୍ତ 17 ହଜାର 4 ଶହ 
68 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରୁଛ ି।  
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55. MGNREGA ପାଣ୍ଠରୁି ଅଥର୍ ବନିେିଯାଗ କର ି କୃଷି ଓ ଅଣକୃଷି 
େକ୍ଷତ୍ର ଯଥା- କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଓ ପଶ ୁ ପାଳନ ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ 
କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡକୁି ବ୍ୟାପକ କରବିାର ବହୁଳ ସୁେଯାଗ ରହଛି ି । ସୁତରାଂ 
MGNREGA ପାଣ୍ଠ ି ରୁ ସଂେଯାଜନ ମା ମେର ପ୍ରାୟ 1 ହଜାର 9 ଶହ 
66 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଅଟକଳେର ଏହ ି େକ୍ଷତ୍ରେର କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼କୁି ବ୍ୟାପକ 
କରାଯିବ । 
 

56. ପନୁଶ୍ଚ, 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଜଳେସଚନ କ୍ଷମତା ସଷିୃ୍ଟ ଏବଂ 
ଜୀବକିା ବକିାଶ ନମିେନ୍ତ “ଓଡଶିା ଖଣିଜ ପଦାଥର୍ ଧାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ 
ନଗିମ” (OMBADC) ଏବଂ ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠ ି (DMF) ରୁ 
ସଂେଯାଜନ ମା ମେର 4 ଶହ 47 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଅଟକଳେର ଅେନକ 
ଗୁଡଏି କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ଜଳ ବଭିାଜକିା ବକିାଶ (Watershed 
Development), ଜଳ ସଞ୍ଚୟନ ସରଞ୍ଚନା (Water 
Harvesting Structure), ବୃହତ୍ ଉଠା ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, 
େଗାଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, କୁ୍ଷଦ୍ର ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆଡବିନ୍ଧ 
ନମିର୍ାଣ ଆଦ ି ହାତକୁ ନଆିଯିବ । ଏହପିରଭିାବେର, 2021-22 ଆଥକ 
ବଷର୍େର ଉଭୟ ବେଜଟ୍ ଏବଂ ବେଜଟ୍ ବହଃିଭର୍ୁ ତ ସମ୍ଵଳରୁ କୃଷି ଓ 
ଆନୁଷଙି୍ଗକ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ େମାଟ ନେିବଶ ପ୍ରାୟ 20 ହଜାର େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
େହବ େବାଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ି। 
57. କୃଷି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ, ସାଥର୍କ ଏବଂ ମହତ କାମ । କୃଷି 
ଆମ ଅଥର୍ନୀତରି ଜୀବନ େରଖା । ଏହା ସଂଖ୍ୟା କ େଲାକଙୁ୍କ ଜୀବକିା ଓ 
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ଖାଦ୍ୟ ନରିାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରଥିାଏ । ବାସ୍ତବେର, ଆମ ଚାଷି ଭାଇର କଠନି 
ଓ ନଷି୍ଠାପର ଝାଳବୁହା ପରଶି୍ରମ ଏ ଧରତି୍ରୀର ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷକ ।  

ଆମର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବ ିଗଙ୍ଗାଧର େମେହର ନେିମ୍ନାକ୍ତ ଶବ୍ଦେର କୃଷିର 
ଜୟଗାନ କରଛିନ୍ତ ି। 
    “କୃଷି କଲା ନରକୁ ଦବି୍ୟ ଅନ୍ନ ଦାନ 

                          ଶୀତ ରକ୍ଷା ନମିେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ 
    କୃଷି ସନିା ସଂସାେର ସଭ୍ୟତାର ମଳୂ 

                          କୃଷି ଏକା ସକଳ ଜୀବକିାର ଚୂଳ ”। 
  

ଏ  ସହତି ମଁ ୁକୃଷି ବେଜଟ୍କୁ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙି୍ଗକ େକ୍ଷତ୍ରର ବକିାଶ ଓ 
କୃଷକମାନଙ୍କର ସଶକି୍ତକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଛ ି। 

  
      // ବେନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ //  

          ଜୟହନ୍ି୍ଦ 
 
 


