ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମେହାଦୟ !
ମଁୁ ଆଗାମୀ 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ ପାଇଁ ବେଜଟ୍ ଆଗତ କରିବାକୁ
ଯାଉଛି ।
2.

ଆମ ପ୍ରି ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ଵପ୍ନକୁ ସାକାର

କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ େନଇ ଆେମ 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ ଆଗତ
କରି ଲୁ । “ଏକ ନୂତନ ଓଡିଶା-ସଶକ୍ତ ଓଡିଶା”ର ପରିକଳ୍ପନା ସହ ଏହି
ବେଜଟ୍େର ସମାଜର ଅେପକ୍ଷାକୃ ତ ଦୁ ବର୍ଳ େଶ୍ରଣୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ
ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ, କୃ ଷି, ଶିକ୍ଷା, ଜୀବିକା, ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ତଥା
ଶିଳ୍ପେକ୍ଷତ୍ରେର ବିକାଶର ଧାରାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପରବତ୍ତର୍ୀ ପଯର୍୍ୟାୟକୁ
ଉପନୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହି ଲା ।
3.

କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ବେଜଟ୍ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବା ପୂବର୍ରୁ ଏକ ଅଭୂତପୂବର୍ ସଙ୍କଟ,

େକାଭିଡ-19 ଆବିଭର୍ାବ େହଲା । ଏହି ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵେର ମଣିଷ
ଜୀବନର ପ୍ରେତ୍ୟକଟି େକ୍ଷତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଲା । ଏହା ଦ୍ଵାରା
ସରକାରଙ୍କର ଅଗ୍ରା କାରେର ପରିବତ୍ତର୍ନ େହବା ସହ ନୂ ତନ ପ୍ରାଥମିକତାର
ଆବଶ୍ୟକତା ସୃଷ୍ଟି େହଲା । ମହାମାରୀର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ଦିଗେର ଓଡିଶା
ସରକାରଙ୍କ ପଦେକ୍ଷପ ତତ୍ପର ଏବଂ ନିଣ୍ଣର୍ାୟକ ଲା । ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା “ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ଵପଣ୍ଣ
ୂ ର୍” ଆମ ସରକାରଙ୍କ
ସକରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଲା । ରାଜ୍ୟେର
ି ୍ନ ସ୍ତରେର ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ
ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତୁ୍ୟ ହାରକୁ ସବର୍ନମ
ସମସ୍ତ ଶାସନକଳ ବିେଶଷକରି ଆଶାକମର୍ୀ ଏବଂ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକମର୍ୀ, ପୁଲିସ ବାହିନୀ

1 | ପୃଷ୍ଠା

ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଗ ଧାଡିର େକାଭିଡ େଯାଦ୍ଧା ଦିନ ରାତି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି
ରଖି େଲ । କଡା େକାଭିଡ ନିୟମାବଳୀ ସେତ୍ଵ, ସରକାରୀ େସବା ନିରନ୍ତର
ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଅେନକ ଗୁଡଏ
ି ସଂସ୍କାର ମୂଳକ
ପଦେକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା (IT enabled
services) ର ବହୁ ଳ ବ୍ୟବହାର ଉପେର ଗୁରୁତ୍ଵ େଦଇ େଲ ।
4.

ଦଳମତ ନିବେଶଷେର େକାଭିଡ ପରିଚାଳନେର ସରକାରଙ୍କୁ ସମଥର୍ନ

ପ୍ରଦାନ କରି ବାରୁ ଆେମ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହର ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ
ମାନଙ୍କ ନିକଟେର କୃ ତଜ୍ଞ । ଆମ ପ୍ରି ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ େନତୃ ତ୍ଵେର ଏହି ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂତ୍ତର୍େର ଓଡିଶାର 4 େକାଟି 50
ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣ େଯଉଁ ଅନନ୍ୟ େଧୖଯର୍୍ୟ, ସାହସ, ସଂଯମତା ଏବଂ ବିଶ୍ଵାସ
ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, େସ ପାଇଁ ଆେମ କୃ ତଜ୍ଞ ।
5.

େକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ବିଶ୍ଵବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ତଥା ସମଗ୍ର

ବିଶ୍ଵର ଅଥର୍ନୀତିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାେର ପ୍ରଭାବିତ କରିଛ ି । ଆମର ପ୍ରି ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ େନତୃ ତ୍ଵେର ଆେମ ଉତ୍ତମ
ର୍
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ,ି ଅ କ ସତକର୍ତା ଏବଂ େକାଭିଡ ପରିଚାଳନା େଯାଜନାକୁ ନିଭୁ ଲ
ଭାବେର ସମ୍ପାଦନ କରି ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାେର ବିଶ୍ଵର
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଦଶ ତୁ ଳନାେର ଅ କ ସଫଳ େହାଇଅଛୁ । ବିଶ୍ଵ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ
ତାଙ୍କର

ଏକ

ଆେଲଖ୍ୟ

“From

Governance

to

Community resilience: Odisha’s response to
Covid-19” େର ଓଡ଼ିଶାର େକାଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ମେଡ଼ଲ୍କୁ ଭୂୟସୀ
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ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବତ୍ତର୍ମାନ ଓଡ଼ିଶାେର େକାଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ଅେନକ ମାତ୍ରାେର କମିଯାଇଛି ଏବଂ ଜନଜୀବନ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ
େଫରିଆସିଛ ି । ଏହାସେତ୍ଵ ଭୂତାଣୁ ବିପକ୍ଷେର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସଂପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ସମାପ୍ତ
େହାଇନ ବାରୁ ଆଉ କିଛ ି ଦିନ ଆମକୁ ସତକର୍ ଏବଂ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ
ପଡିବ ।
6.

ବତ୍ତର୍ମାନ ଆମ ନିକଟେର ଆଉ ଥେର ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡା େହବାର

ସମୟ ଉପନୀତ । େକାଭିଡ଼ େଯାଗୁ ହରାଇ ବା ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର
ତଥା ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆେଗଇ େନବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରୟାସକୁ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ
କରିବାକୁ ପଡିବ । ମଁୁ ଏ ମାଟିର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାରୀ କବି କୁ ନ୍ତଳା କୁ ମାରୀ
ସାବତଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସାହଜନକ ପଂକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି –
“େହଲାଣି େହଲାଣି ନବ ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ,
ଆଉ କି ଲଜ୍ଜା, ଆଉ କି ଭୟ!
ନବ ଯଉବେନ ଶିରୀ ସଂପେଦ ହସଇ ପ୍ରକୃ ତର
ି ାଣୀ,
ନ କହ ନ କହ ଆଉ କଣ୍ଣର୍ ମେୂ ଳ
ନିରାଶା ଭୀଷଣ ବାଣୀ!”

7.

ଆେମ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବଗର୍ର ପ୍ରତିନ ି , ଜନସାଧାରଣ ତଥା

ବିେଶଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାକ୍-ବେଜଟ୍ ପରାମଶର୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହି ବଷର୍ 18
ଶହରୁ ଉଦ୍ଧ୍ଵର୍ ମତାମତ ପାଇଛୁ । ବେଜଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି େବେଳ ଏହିସବୁ ମତାମତକୁ
ଯତ୍ନର ସହ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି ।
8.

2020-21 ଆଥକ ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ ଆଗତ ସମୟେର “ଇ-ବେଜଟ୍”

ପ୍ରଚଳନ କରି ଆେମ ପ୍ରାୟତଃ ବେଜଟ୍ ପୁସ୍ତିକାର ମୁଦ୍ରଣ ବନ୍ଦ କରିପାରି ଲୁ ।
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ଉକ୍ତ ପରିେବଶ ଅନୁ କୂଳ ପଦେକ୍ଷପକୁ ପରବତ୍ତର୍ୀ ସ୍ତରକୁ େନଇ ଏହି ପବିତ୍ର
ଗୃହେର ଆେମ 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ର ବେଜଟ୍କୁ National eVidhan

Application

(NeVA)

ଜରିଆେର

ସଂପୂଣ୍ଣର୍

ଇେଲେଟ୍ରାନିକ ମା ମେର ଆଗତ କରୁଛୁ । ଏହି ବଷର୍ରୁ ବେଜଟ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତିୟ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାଗଜବିହୀନ େହବ । NeVA ପ୍ଲାଟଫମର୍ ବ୍ୟବହାର କରି
“ଇ-ବେଜଟ୍” ଉପସ୍ଥାପନେର ଓଡିଶା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବଷର୍େର ସମ୍ଭବତଃ
ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ । ଏହି ପଦେକ୍ଷପ ଦ୍ଵାରା 1 େକାଟି 50 ଲକ୍ଷ ପୃଷ୍ଠା କାଗଜ ଛପା
େହବନାହ; ଯଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟ 2 ହଜାର ବୃ ହତ ବୃ କ୍ଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇପାରିବ ।
9.

ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ବେଜଟ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ବେଜଟ୍ ସମ୍ପକର୍ୀତ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଆେମ ଏକ Mobile ଅନୁ କୂଳ
Progressive web application ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏହା
ବ୍ୟତତୀ ଓଡିଶା ବେଜଟ୍ ପାଇଁ ଏକ Mobile App ଉଭୟ Android
ଏବଂ IOS ସଂସ୍କରଣେର ଉପଲବ୍ଧ ।
10. ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦକ୍ଷ େନତୃ ତ୍ଵେର
ଆମ ସରକାର ବିତ୍ତୀୟ ପରିଚାଳନାେର ସଂସ୍କାରାଭିମଖ
ୂ ୀ କାଯର୍୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଵରୂପ
ବେଜଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତେି ର ବିଶ୍ଵସନୀୟତା, ଦାୟିତ୍ଵାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ବୃ ଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ
ଦୃ ଢ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ବ
ି ଦ୍ଧ । ବେଜଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ପ୍ରକ୍ରିୟାେର ଆେମ Medium
Term Fiscal Framework (MTFF) ପ୍ରଚଳନ ମା ମେର ଏକ
ବହୁ ବଷୟ (Multi Year) ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଛୁ ।
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11. ବେଜଟ୍ disclosure ର ମାନ ଆହୁ ରି ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆେମ
ବହୁ ବଷୟ (Multi Year) ବିତ୍ତୀୟ ଦୃ ଷ୍ଟେି କାଣ ସୂଚାଉ ବା ଏକ
“Fiscal Strategy Report” ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଛୁ । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
କରାଯାଉ ବା ଋଣ, ଏହାର ବିନେି ଯାଗ ଏବଂ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତେର ଋଣ
ଆହରଣ ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ସବିେଶଷ ତଥ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମେନ୍ତ
ଆେମ ଏକ “Status Paper on Public Debt ” ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରିଛୁ ।
12. ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF)ର େବୖଷୟି କ
ସହାୟତାେର

ଏକ

Comprehensive

Fiscal

Risk

Management ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ରିଜଭର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଏହାର ପ୍ରକାଶନ “State Finances: A Study of Budgets,
2020-21” େର ଓଡିଶାର ବିତ୍ତୀୟ ବିପତ୍ତି ପରିଚାଳନାକୁ ସେବର୍ାତ୍ତମ େବାଲି
ଉେଲ୍ଲଖ କରିଛନ୍ତି ।
13. ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମେନ୍ତ
ଚଳିତ ବଷର୍ ଆେମ ଏକ “Fiscal Risk Statement” ପ୍ରକାଶ
କରୁଛୁ । ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF)ର ସକ୍ରିୟ ଭାଗୀଦାରିେର ଏହିପରି
ଏକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାେର ଓଡିଶା ସମଗ୍ର େଦଶେର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ
େହାଇପାରିଛ ି ।
14. 17 େଗାଟି ପରସ୍ପର ନିଭର୍ରଶୀଳ ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସମାହାରେର
ଗଠିତ “ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ” (Sustainable Development
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Goals-SDGs) ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭବିଷ୍ୟତ
ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନକସା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ େହାଇଛି । କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହଉ ବା େଯାଜନା
ଗୁଡକ
ି ୁ ତତ୍ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ SDGs ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ସଂେଯାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରବତ୍ତର୍ୀ ସ୍ତରକୁ େନଇ ଆେମ “SDG Budget” ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରୁଛୁ ।
15. ଗତ ବଷର୍ ପରି ଆେମ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ସରକାରୀ ଖଚ୍ଚର୍ର ତଥ୍ୟ
ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ “Climate Budget” ନାମକ disclosure ଦସ୍ତାବିଜ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଜାରି ରଖିଛୁ । ଏହାଛଡା ଆେମ UNICEF ସହଭାଗିତାେର
ପୃଥକଭାେବ “Gender Budget”, “Child Budget” ଏବଂ
“Nutrition Budget Statement” ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଜାରି ରଖିଛୁ ।
16. ଓଡିଶା ଅଥର୍ନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଜାତୀୟ ଅଥର୍ନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର
ତୁ ଳନାେର ନିରବଛିନ୍ନ ଭାେବ ଅ କ ଅଛି । େକାଭିଡ-19 ର ପ୍ରଭାବ
ଫଳେର 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର ବିଶ୍ଵ, ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ନୀତି
ି ଦୃ ଶ୍ୟପଟ୍ଟ-2020 ଅନୁ ଯାୟୀ
ସଙ୍କୁ ଚତ
ି େହବ । IMF ର ବିଶ୍ଵ ଅଥର୍େନୖତକ
ଚଳିତ ଆଥକ ବଷର୍େର ବିଶ୍ଵ ସ୍ତରେର େମାଟ ଘେରାଇ ଉତ୍ପାଦ 4 ଦଶମିକ 9
ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ େହବ େବାଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଆଥକ କାରବାର
ସ୍ଵଭାବିକ ଢଙ୍ଗକୁ େଫରୁ ବାରୁ 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର
ମନ୍ଥର ଗତିେର ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ େହବ େବାଲି IMF ତରଫରୁ ଆଶା ପ୍ରକଟ
କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଥମ

ଆଗୁଆ

ଆକଳନ

(First

Advance

Estimate) ଅନୁ ସାେର 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର ଭାରତର ଅଥର୍ନୀତି
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7 ଦଶମିକ 7 ପ୍ରତିଶତ ସଙ୍କୁଚତ
ି େହାଇପାେର, ଅନ୍ୟପକ୍ଷେର ଚଳିତ ବଷର୍
ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ନୀତି ଜାତୀୟ ସ୍ତର ତୁ ଳନାେର କମ ପ୍ରଭାବିତ େହାଇ 4 ଦଶମିକ
9 ପ୍ରତିଶତ ସଙ୍କୁଚତ
ି େହବ େବାଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଶିଳ୍ପ ତଥା ଅଣୁ,
କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମ ମ ଉେଦ୍ୟାଗ େକ୍ଷତ୍ର, ସାମାଜିକ େକ୍ଷତ୍ର, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ
ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ନିେବଶ େକ୍ଷତ୍ରେର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅ କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ େଦଉ ବାରୁ
ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ନୀତି ଚଳିତ ବଷର୍ର ନିମ୍ନ ହାର ତୁ ଳନାେର ଆଗାମୀ ଆଥକ
ବଷର୍େର 10 ପ୍ରତିଶତ ରୁ 11 ପ୍ରତିଶତ ମ େର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ େବାଲି ଆେମ
ଆକଳନ କରିଛୁ ।
ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମେହାଦୟ!
17. ଅ କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାେର ପୁଞ୍ଜିନିେବଶ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା
ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଆମ ସରକାର ଅେନକ ଗୁଡଏ
ି େକ୍ଷତ୍ରେର ବେଜଟ୍ ବ୍ୟୟ
ବରାଦ ଜରିଆେର ସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜିନିେବଶ ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି । ଅଥର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ନିମେନ୍ତ ସରକାର ମ

ଘେରାଇ ପୁଞ୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ଉପେର

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ େଦଉଛନ୍ତି । େସହିପରି ଅଥର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ
କୃ ଷକ, ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମ ମ ଉେଦ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ମହିଳା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ
ମାନଙ୍କୁ ଅ କ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରେଚଷ୍ଟା
କରୁଛନ୍ତି ।
18. ପ୍ରାଥମିକ େକ୍ଷତ୍ର (Priority Sector) ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବାଷକ ଋଣ
େଯାଜନା (Annual Credit Plan) 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର 1
ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଯାହା 2020-21 ଆଥକ
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ବଷର୍ର

ଧାଯର୍୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ 22 ଦଶମିକ 5 ପ୍ରତିଶତ ଅ କ ଅେଟ ।

ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅ କାରୀ
ମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରାଥମିକ େକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକ
ି େର ସମେୟାଚିତ ଏବଂ ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ ଋଣ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସମୀକ୍ଷା େବୖଠକ କରିଛନ୍ତି । ସରକାର
ମ

ବିଭିନ୍ନ େକ୍ଷତ୍ରେର ଋଣକୁ ସହଜ ଭାବେର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ

Interest Subvention/Subsidy େଯାଗାଉଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା
ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅ କାରୀଙ୍କର ମିଳତ
ି ପ୍ରେଚଷ୍ଟାେର େଯପରି ଧାଯର୍୍ୟ
ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିେହବ ତାହା ଆେମ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବୁ ।
ଏହି ପରିେପ୍ରକ୍ଷୀେର ମଁୁ ବତ୍ତର୍ମାନ କୃ ଷି ବେଜଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ।
ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମେହାଦୟ!
19. ଓଡିଶାର ଅଥର୍ନୀତି ବିେଶଷତଃ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ କୃ ଷିଭିତ୍ତକ
ି ଅେଟ । କୃ ଷି ଓ
ଆନୁ ଷଙ୍ଗି କ େକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ଠୁ ବଡ ନିଯୁକ୍ତି େକ୍ଷତ୍ର ଭାେବ ରାଜ୍ୟର େମାଟ
ଶ୍ରମବଳର ପ୍ରାୟତଃ 50 ପ୍ରତିଶତ େଲାକଙ୍କୁ ଜୀବିକା େଯାଗାଇଥାଏ ।
2020-21ର ଆଗୁଆ ଆକଳନ ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହି େକ୍ଷତ୍ରର େଯାଗଦାନ
ରାଜ୍ୟର Gross State Value Added (GSVA)ର ପ୍ରାୟ 21
ପ୍ରତିଶତ ଅେଟ ।
20. ଆମ ପ୍ରି ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୃ ଷି େକ୍ଷତ୍ରର
ସାମଗ୍ରିକ, ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ଓ ତ୍ଵରିତ ବିକାଶ ମା ମେର କୃ ଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ
ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତବ
ି ଦ୍ଧ ।
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21. ଅତୀତେର କୃ ଷକ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ
କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି େଲ । ଏହି ପଦେକ୍ଷପ କୃ ଷକମାନଙ୍କର
େରାଜଗାରକୁ ତ୍ଵରାନି୍ଵତ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟେର କୃ ଷିର ବିକାଶ େକ୍ଷତ୍ରେର
ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛ ି । ରାଜ୍ୟର େକାଣ ଅନୁ େକାଣେର ବାସ
କରୁ ବା ପ୍ରେତ୍ୟକଟି କୃ ଷକ ନିକଟେର କାଯର୍୍ୟକ୍ରମମାନଙ୍କେର ଅନ୍ତଭର୍ୁକ୍ତ କୃ ଷି
ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ େସବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ
Umbrella of 5T ଏବଂ େମା ସରକାର ଅ ନକୁ ଅଣାଯାଇଛି ।
ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମେହାଦୟ!
22. କୃ ଷିନୀତି, 2020 ଆଗାମୀ ବଷର୍ ମାନଙ୍କେର କୃ ଷି େକ୍ଷତ୍ରେର
ଅଭିବୃଦ୍ଧକ
ି ୁ େପାଷଣୀୟ ଏବଂ ସୁଦୃଢ କରାଇବା ଉପେର ପଯର୍୍ୟେବସିତ ।
ଏହା ଦ୍ଵାରା କୃ ଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ନିରନ୍ତର ବୃ ଦ୍ଧି େହବା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ
େସମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ କଲ୍ୟାଣ େହବ । କୃ ଷି ଓ ଆନୁ ଷଙ୍ଗି କ
େକ୍ଷତ୍ରେର transformative change ପାଇଁ ଏହି ବେଜଟ୍େର
ଗେବଷଣା, ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଉପେର

ାନ

ଦିଆଯାଇଛି ।
23. ରାଜ୍ୟର କୃ ଷି ବିକାଶକୁ ଆହୁ ରି ତ୍ଵରାନି୍ଵତ କରିବା ସହ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ
ଲକ୍ଷ୍ୟ େନଇ ଆେମ 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ରୁ “Krushak
Assistance

for

Livelihood

and

Income

Augmentation” – KALIA େଯାଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛୁ । େଦଶର
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚେର ଏହି ସାବର୍ଜନୀନ େମୗଳିକ ଆୟ େଯାଜନା
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(Universal Basic Income scheme) କୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି । କାଳିଆ େଯାଜନା ପରିସର ଭୁକ୍ତ ହିତା କାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମେନ୍ତ କାଳିଆ େମଧାବୃ ତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । 2021-22
ଆଥକ ବଷର୍େର ଉକ୍ତ ସହାୟତାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ନିମେନ୍ତ କାଳିଆ
େଯାଜନାେର 1 ହଜାର 8 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହିଛ ି ।
24. 20 ହଜାର 8 ଶହ େହକ୍ଟର ରୁ ଅ କ ଜମିେର େଜୖବକ
ି କୃ ଷିକୁ
େପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି । ପୁନଶ୍ଚ, େଜୖବକ
ି କୃ ଷିକୁ ଆହୁ ରି ତ୍ଵରାନି୍ଵତ
କରିବାପାଇଁ “ପରମ୍ପରାଗତ କୃ ଷି ବିକାଶ େଯାଜନା” େର 35 େକାଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
25. ଉତ୍ତମ ମାନର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିହନ ଏବଂ ସାର ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍
ଉପାଦାନ େହାଇ ବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ବିହନ େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ
1 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାର େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ଆଉ 1 ଶହ େକାଟି
ଟଙ୍କା ର ଆବତ୍ତର୍ନ ପାଣ୍ଠି (Revolving Fund)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
26. ଓଡିଶା କୃ ଷି ଓ େବୖଷୟିକ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଉତ୍କଷର୍ େକନ୍ଦ୍ର
(Centre of Excellence)େର ପରିଣତ କରିବା ସହ କୃ ଷି
ଗେବଷଣା ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ େକ୍ଷତ୍ରେର ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା
ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଵପ୍ନ । କୃ ଷି ଗେବଷଣା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି
ବିକାଶ ପାଇଁ 1 ଶହ 48 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି; ଯାହା
2019-20 ବଷର୍ ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣ ଅେଟ ।

10 | ପୃଷ୍ଠା

27. ବିଭିନ୍ନ କାଯର୍୍ୟକଳାପକୁ ତ୍ଵରାନି୍ଵତ କରି ଉଦ୍ୟାନ କୃ ଷିକୁ େପ୍ରାତ୍ସାହିତ
କରିବା ନିମିତ୍ତ “ଉଦ୍ୟାନ କୃ ଷି ବିକାଶ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ” ଅଧୀନେର 1 ଶହ 32
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ୟାନ କୃ ଷି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟେର
ଉପଲବ୍ଧ ସବର୍ା କ କ୍ଷମତାର ଉପେଯାଗ କରି ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲ
ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି ନିମେନ୍ତ “ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃ ଷି ମିଶନ”େର 1 ଶହ 20
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
28. କୃ ଷି ଏବଂ ଆନୁ ଷଙ୍ଗି କ େକ୍ଷତ୍ରେର ସମ୍ମିଳତ
ି ଏବଂ ସମନି୍ଵତ ବିକାଶ
ଜରିଆେର କୃ ଷିକୁ ଆଥକ କାରବାରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭାେବ ବିକଶିତ
କରିବା ପାଇଁ “ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃ ଷି ବିକାଶ େଯାଜନା”େର 4 ଶହ 50 େକାଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟବସାୟିକ କୃ ଷି ଉେଦ୍ୟାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ପୁଞ୍ଜି
ବିନେି ଯାଗ ଏବଂ କୃ ଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ diesel pump set ର
େଲାକପ୍ରି ୟତା ବଢାଇବା ପାଇଁ 4 ଶହ 54 େକାଟି ଟଙ୍କା subsidyର
ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ।ି
29. ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ େନଇ କୃ ଷି ଓ ଆନୁ ଷଙ୍ଗି କ େକ୍ଷତ୍ର ସହ ଜଡିତ
ସମ୍ଵଳର ଉତ୍ପାଦନ, ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଭଣ୍ଡାରଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ବିତରଣ ଏବଂ
ବିପଣନ

ନିମେନ୍ତ

Farmer

Producer

Organisations

(FPOs)କୁ 60 େକାଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି ।
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ଜଳେସଚନ ଓ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତା
ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମେହାଦୟ!
30. ଚାଷୀଙ୍କର ଆଥକ ପ୍ରଗତି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବାେର ଜଳେସଚନ ପ୍ରମୁଖ
ି 2 ଲକ୍ଷ
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଅତିରକ୍ତ
74 ହଜାର େହକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ସୁବଧ
ି ା େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ
ଆେମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।
31. େଦଶର ଶତକଡା 11 ଭାଗ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଓଡିଶାେର ଉପଲବ୍ଧ ।
ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ ଦ୍ଵାରା ବଦ୍ଧତ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳର
ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି ଉପେର ସରକାର ଅଗ୍ରା କାର
େଦଇଆସିଛନ୍ତି । ଆେମ 8 େଗାଟି “In-stream Storage
Structures (ISS)” ନିମର୍ାଣ ହାତକୁ େନଇଛୁ । 7 ଶହ 95 େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳେର ଆେମ ଆହୁ ରି ନୂ ତନ 23 େଗାଟି “In-stream
Storage Structures (ISS)” ନିମର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ େଯାଜନା
ରଖିଛୁ

। ଏହା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟବହାର େକ୍ଷତ୍ରେର ଏକ

transformative initiative ।
32. ଆେମ ସମସ୍ତ ନିମର୍ାଣା ନ ବୃ ହତ, ମ ମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳେସଚନ
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
ି ୁ ଆଗାମୀ 2 ରୁ 3 ବଷର୍ ମ େର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ନିମେନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଧାଯର୍୍ୟ କରିଛୁ । ନିମର୍ାଣା ନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
ି ର କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତି ସହିତ, 202122 ଆଥକ ବଷର୍େର ଆେମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସାନ୍ଦୁ ଲ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର
ଜିଲ୍ଲାର ତୁ ରୀ-ଗୁଣ୍ଟାତ େର 2 େଗାଟି ନୂ ତନ ମ ମ ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯର୍୍ୟ
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ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ େଯାଜନା ରଖିଛୁ । PMKSY ମା ମେର ଅସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍

ବା

ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କ
ି ୁ ତ୍ଵରିତ ଜଳେସଚନ ସୁବଧ
ି ା େଯାଜନା (Accelerated
Irrigation Benefit Programme)େର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ନିମେନ୍ତ
2 ହଜାର 2 ଶହ 58 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ
ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଜଳେକ୍ଷତ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ (WSIDP) ପାଇଁ
4 ଶହ 54 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ବନ୍ୟା
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାଯର୍୍ୟ ନିମେନ୍ତ 7 ଶହ 10 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ
ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
33. ଆମ ସରକାର 2013-14 ବଷର୍ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଢିପ ଜମିକୁ
ଜଳେସଚନ େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ପାବର୍ତୀ ଗିରି ବୃ ହତ ଉଠା ଜଳେସଚନ
ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି । ଏହି େଯାଜନା ଅଧୀନେର 60 େଗାଟି
ଚାଲୁ ରହି ବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
ି ୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ପାଇଁ 2021-22 ଆଥକ
ବଷର୍େର 8 ଶହ 60 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
34. 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଅତିରକ୍ତ
ି ଜଳେସଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି
ନିମେନ୍ତ ଜଳନି େଯାଜନା ପାଇଁ RIDF ସହାୟତାେର 1 ଶହ 80 େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଗଭୀର ନଳକୂ ପ ନିମର୍ାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର
କୃ ଷକମାେନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିେର ରଖି 21
ହଜାର ଗଭୀର ନଳକୂ ପ ଖନନ ସମ୍ପୁଣ୍ଣର୍ ନିମେନ୍ତ Deep Bore Well
Secha କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନେର 3 ଶହ 89 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 1 ହଜାର
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5 ଶହ େଗାଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳେସଚନ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଜୁ କୃ ଷକ ବିକାଶ
େଯାଜନାେର 4 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
35. ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତାେର ସୁଧାର ଆଣିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ
ପ୍ରାଥମିକତା । ଜଳର ସମବିତରଣ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ନିମେନ୍ତ େସଚାଞ୍ଚଳ
ଉନ୍ନୟନ ଓ ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ େଯାଜନା (Command Area
Development

Programme

and

Water

Management activities) େର 81 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାଇଛି । ପୁନଶ୍ଚ, େକନାଲେର ଜଳ ସଞ୍ଚାଳନ କ୍ଷତିକୁ କମାଇବା ପାଇଁ
Canal

Lining

System

Rehabilitation

Programme (CLSRP) େର 1 ଶହ 1 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାଇଛି । ଏହାଛଡା ପୁରାତନ େସଚ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କ
ି ର ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ
ନିମେନ୍ତ ନବକୃ ଷ୍ଣ େଚୗଧୁରୀ େସଚ ଉନ୍ନୟନ େଯାଜନାେର 77 େକାଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
36. ବିଶ୍ଵବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାେର ରାଜ୍ୟର 15 େଗାଟି ଜିଲ୍ଲାେର ବା 5 ଶହ
38 େଗାଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନବୀକରଣ ଓ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ
“Odisha

Integrated

Irrigation

Project

for

Climate Resilient Agriculture (OIIPCRA)” େଯାଜନା
ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏ ନିମେନ୍ତ 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର 2 ଶହ
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ େହାଇଛି ।
37. ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହର ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍େବଗକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିେର
ରଖି ଆମ ସରକାର “ଅଚଳ ଉଠା ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର”
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େଯାଜନା ଆଣିଛନ୍ତି । ଏଯାବତ ଆେମ 6 ହଜାର 3 ଶହ 46 େଗାଟି ଅଚଳ
ଉଠା ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିସାରିଛୁ । 2021-22 ଆଥକ
ବଷର୍େର 1 ଶହ 60 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର 1 ହଜାର ଅଚଳ ଉଠା
ଜଳେସଚନ ପଏଣ୍ଟ୍ ର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
କୃ ଷିେକ୍ଷତ୍ର ଋଣ
ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମେହାଦୟ!
38. କୃ ଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି ନିମେନ୍ତ କୃ ଷିଋଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ ଉପାଦାନ
ଅେଟ । କାଳିଆ େଯାଜନା ଅ ନେର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୂନ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରେର କୃ ଷି ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ
ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି ବଦ୍ଧ । ଆମ ସଂକଳ୍ପ ମୁତାବକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 50
ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଋଣ ରାଶି ଶତକଡା 2 ପ୍ରତିଶତ
ରିହାତି ସୁଧେର େଯାଗାଇ େଦଇଅଛୁ । ଏ ପାଇଁ ମଁୁ Interest
Subsidy/Subvention େଯାଜନାେର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ରିହାତି
ପ୍ରଦାନ ନିମେନ୍ତ 8 ଶହ 19 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ।
39. ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼କ
ି ସମଗ୍ର େଦଶେର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବା କୃ ଷି
ଋଣର ମାତ୍ର ଶତକଡ଼ା 17 ଭାଗ ବ୍ୟୟ ବହନ କରୁ ବାେବେଳ, ଆମ
ରାଜ୍ୟେର ଶତକଡ଼ା 65 ଭାଗ କୃ ଷି ଋଣ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼କ
ି ମା ମେର
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ େହାଇଥାଏ । ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାେନ 2021-22
େର 16 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କାର କୃ ଷି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିେବ । ମଁୁ ସମବାୟ
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ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଆଥକ ସହାୟତା ନିମେନ୍ତ

24 େକାଟି ଟଙ୍କା, ସମବାୟ

ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଅଂଶ ସହାୟତା (equity support) ପାଇଁ 50
େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ କୃ ଷି ସମବାୟ ସମିତ ି (PACs) ମାନଙ୍କୁ
ପୁଞ୍ଜିଅଂଶ ନିେବଶ (share capital investment) ବାବଦକୁ 50
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଅଛି ।
ବିପତ୍ତି ପ୍ରଶମନ ଓ କୃ ଷି ବୀମା
40. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିପଯର୍ୟ େଯାଗଁୁ ଜୀବିକା ଓ େରାଜଗାର ଜନିତ
କ୍ଷତିରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା
େଯାଜନା” କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହଉଛି । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ
ତ୍ଵରିତ ସହାୟତା ଓ ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତି ପୂରଣ ନିମେନ୍ତ 5 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ
ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ଅମଳ ପରବତ୍ତର୍ୀ ପରିଚାଳନା
41. ଧାନ ତଥା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ସବର୍ନମ
ି ୍ନ
ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଆଥକ ଦୃ ଷ୍ଟର
ି ୁ ଅନଗ୍ରସର
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟେର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟେର PDS ମା ମେର ଖାଦ୍ୟ
ଶସ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରାଯାଉଛି । ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ମୂଲ୍ୟ P-PAS
େପାଟର୍ାଲ ମା ମେର ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର େକାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରିଆେର କୃ ଷକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାେର ସିଧା ସଳଖ ଜମା
କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ସମଗ୍ର େଦଶେର ଅନନ୍ୟ ଅେଟ ।
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42. ଅଣଧାନ ଶସ୍ୟ ଯଥା ମୁଗ, ବିର,ି ହରଡ, ଚିନାବାଦାମ ଏବଂ
ସୂଯର୍୍ୟମୁଖୀ ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲର ଉଚ଼ତ
ି ମୂଲ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ େଯାଗାଇବା ପାଇଁ
ରାଜ୍ୟେର NAFEDର ସହଭାଗିତାେର “ମଲ
ୂ ୍ୟ ସମଥର୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ (Price
Support System)” ଆରମ୍ଭ େହାଇଅଛି । M-Pass ମା ମେର
ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଡାଲି ଓ େତୖଳ
ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମେନ୍ତ eSamridhi େପାଟର୍ାଲ ଆରମ୍ଭ େହାଇଛି ।
43. ଆଦିବାସୀ ଅଧୁ୍ୟଷିତ ଅଞ୍ଚଳେର ମାଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରୁ ବା
କୃ ଷକମାନଙ୍କର େପାଷଣୀୟ ନିରାପତ୍ତା ତଥା େସମାନଙ୍କୁ ଉଚ଼ତ
ି ମୂଲ୍ୟ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରାଇବା ପାଇଁ “ଓଡିଶା ମିେଲଟ୍ ମିଶନ” େଯାଜନା କାଯର୍୍ୟକାରୀ
କରାଯାଉଛି । ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ 1 ଶହ 6 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାଇଛି ।
ଆନୁ ଷଙ୍ଗି କ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ
44. ଅଣକୃ ଷି କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ କୃ ଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧେି ର ଗୁରୁତ୍ତ୍ଵପୂଣର୍
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି । ଆମ ସରକାର ଆନୁ ଷଙ୍ଗି କ େକ୍ଷତ୍ରକୁ କୃ ଷକ,
ମହିଳା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ ଏବଂ କୃ ଷି ଉେଦ୍ୟାଗୀ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ
ଦିଗେର ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳକ ଭାେବ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । େତଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଓ
ପଶୁପାଳନ େକ୍ଷତ୍ରେର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଯେଥଷ୍ଟ ବୃ ଦ୍ଧି କରି 1 ହଜାର 4 ଶହ

17 | ପୃଷ୍ଠା

15 େକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ ; ଯାହା ଗତ ବଷର୍ ତୁ ଳନାେର 17 ପ୍ରତିଶତ
ଅ କ ଅେଟ ।
ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ
45.

ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃ ଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟେର ଖାରଜଳ ମାଛଚାଷ,

ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛଚାଷ, ସଘନ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାଛଚାଷର ଉନ୍ନୟନ ନିମେନ୍ତ
1 ଶହ 37 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
46. “ମାଛଚାଷ ପାଇଁ ନୂଆ େପାଖରୀ େଖାଳା େଯାଜନା” େର 4 ହଜାର
ରୁ ଅ କ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନୂ ତନ ମାଛ ଟାଙ୍କି ନିମର୍ାଣ କରି ମଧୁର
ଜଳେର ସଘନ ମାଛ ଚାଷ ନିମିତ୍ତ 70 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାଇଛି । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ
ସେଚତନତା କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 5 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
47. ଆଗୁଆ ଜାଆଁଳ ପ୍ରଜନନ ଓ ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଫାମର୍ର
ବିକାଶ, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ େକନ୍ଦ୍ରର ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର
ସହରାଞ୍ଚଳେର ଆଧୁନକ
ି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ମତ୍ସ୍ୟ ବଜାର ନିମର୍ାଣ ପାଇଁ ବେଜଟ୍ େର
1 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । 2 ହଜାର େହକ୍ଟର ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ େପାଖରୀେର ମହିଳା ସ୍ଵୟଂସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମାଛ
ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 19 େକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ
ରହିଛ ି । ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ମାଛଧରା ନିଷିଦ୍ଧ

ବା ସମୟେର

ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା ପ୍ରଦାନ ନିମେନ୍ତ 9 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହିଛ ି ।
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48. ଆେମ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷର ସମନି୍ଵତ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନୀଳ
ବିପ୍ଳବ (Blue Revolution) େଯାଜନା ଅଧୀନେର 1 ଶହ 61 େକାଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛୁ ।
ପଶୁପାଳନ ଓ େଗାପାଳନ
49. ପଶୁ ଓ େଗାପାଳନ ମା ମେର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେର ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଓ ନାରୀ
ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ ି । ଏହି ଦୁ ଇ େକ୍ଷତ୍ର, ଲକ୍ଷା କ
ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ର ମୁଖ୍ୟ େରାଜଗାର ପନ୍ଥା; ଯାହା ଫସଲ ହାନି ସମୟେର
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
50. Rastriya

Pashudhana

Vikash

େଯାଜନାେର

େଗାପାଳନ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଶୁଧନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 1 ଶହ 2 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଉନ୍ନତ ମାନର ଦୁ ଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନିମିତ୍ତ
OMFED ମା ମେର 5 ଲକ୍ଷ LPD ବିଶଷ୍ଟ
ି ଡାଇରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ
RIDF ସହାୟତାେର 34 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।

51. ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକେର ପଶୁ ଚିକତ୍ସ
ି ା େକନ୍ଦ୍ର ମା ମେର ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ
େସମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳିେର େସବା ପ୍ରଦାନ ନିମେନ୍ତ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ୟୁ ନଟ
ି ପାଇଁ
21 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ।

ପଶୁଧନ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା

ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆେମ 100 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛୁ ।
ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ନୂ ତନ ବ୍ରୟଲର ଫାମର୍, ବତକ ଫାମର୍ ଏବଂ ଅଗଣାେର କୁ କୁଡ଼ା
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ପାଳନ ୟୁ ନଟ୍
ି ଇତ୍ୟାଦି ନିମର୍ାଣ ପାଇଁ 51 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାଇଛି ।
52. ସହରାଞ୍ଚଳେର

ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ

ଏବଂ

ବ୍ୟ ତ

ପଶୁ

ମାନଙ୍କୁ

ଜରୁରୀକାଳିନ ଚିକତ୍ସ
ି ା ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ ପଶୁ helpline େସବା ଆରମ୍ଭ
କରାଯିବ। େସହିପରି ସହରର ପ୍ରମୁଖ େକନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କେର ପଶୁ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କାଯର୍୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଦୃଢ ଓ ପ୍ରସାର କରାଯିବ । ଏ ନିମେନ୍ତ ବେଜଟ୍ େର 15
େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହିଛ ି ।
53. ପଶୁଧନ ବିକାଶ ପାଇଁ, ପଶୁ ଚିକତ୍ସ
ି ା ବିଜ୍ଞାନ େକ୍ଷତ୍ରେର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ
ଗେବଷଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ େନଇ ଆେମ 2021-22
ଆଥକ ବଷର୍େର 30 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳେର ରାଜ୍ୟେର ଏକ ପଶୁ
ି ା ବିଜ୍ଞାନ େକ୍ଷତ୍ରେର ଏକ
ଚିକତ୍ସ
ି ା ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ଵବଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପଶୁ ଚିକତ୍ସ
ଉତ୍କଷର୍ େକନ୍ଦ୍ର (Centre of Excellence) ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ ।
ସଂେଯାଜନ ଜରିଆେର କୃ ଷି ଓ ଆନୁ ଷଙ୍ଗି କ େକ୍ଷତ୍ର
ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମେହାଦୟ!
54. ଆେମ 2013-14 ଆଥକ ବଷର୍େର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 7 ହଜାର 1
ଶହ 62 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କୃ ଷି ବେଜଟ୍ ଆଗତ
କରି ଲୁ । ଆମ ମାନ୍ୟବର

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ େନତୃ ତ୍ଵେର ମଁୁ

2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ ପାଇଁ କୃ ଷି ବେଜଟ୍ ନିମେନ୍ତ 17 ହଜାର 4 ଶହ
68 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରୁଛି ।
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55. MGNREGA ପାଣ୍ଠିରୁ ଅଥର୍ ବିନେି ଯାଗ କରି କୃ ଷି ଓ ଅଣକୃ ଷି
େକ୍ଷତ୍ର ଯଥା- କୃ ଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃ ଷି, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଓ ପଶୁ ପାଳନ ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ
କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡକ
ି ୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାର ବହୁ ଳ ସୁେଯାଗ ରହିଛ ି । ସୁତରାଂ
MGNREGA ପାଣ୍ଠି ରୁ ସଂେଯାଜନ ମା ମେର ପ୍ରାୟ 1 ହଜାର 9 ଶହ
66 େକାଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳେର ଏହି େକ୍ଷତ୍ରେର କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ବ୍ୟାପକ
କରାଯିବ ।
56. ପୁନଶ୍ଚ, 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଜଳେସଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ
ଜୀବିକା ବିକାଶ ନିମେନ୍ତ “ଓଡିଶା ଖଣିଜ ପଦାଥର୍ ଧାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ
ନିଗମ” (OMBADC) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି (DMF) ରୁ
ସଂେଯାଜନ ମା ମେର 4 ଶହ 47 େକାଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳେର ଅେନକ
ଗୁଡଏ
ି କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ଜଳ ବିଭାଜିକା ବିକାଶ (Watershed
Development),

ଜଳ

ସଞ୍ଚୟନ

ସରଞ୍ଚନା

(Water

Harvesting Structure), ବୃ ହତ୍ ଉଠା ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ,
େଗାଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆଡିବନ୍ଧ
ନିମର୍ାଣ ଆଦି ହାତକୁ ନିଆଯିବ । ଏହିପରିଭାବେର, 2021-22 ଆଥକ
ବଷର୍େର ଉଭୟ ବେଜଟ୍ ଏବଂ ବେଜଟ୍ ବହିଃଭର୍ୁତ ସମ୍ଵଳରୁ କୃ ଷି ଓ
ଆନୁ ଷଙ୍ଗି କ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ େମାଟ ନିେବଶ ପ୍ରାୟ 20 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା
େହବ େବାଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
57. କୃ ଷି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ, ସାଥର୍କ ଏବଂ ମହତ କାମ । କୃ ଷି
ଆମ ଅଥର୍ନୀତିର ଜୀବନ େରଖା । ଏହା ସଂଖ୍ୟା କ େଲାକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଓ
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ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ବାସ୍ତବେର, ଆମ ଚାଷି ଭାଇର କଠିନ
ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଝାଳବୁ ହା ପରିଶ୍ରମ ଏ ଧରିତ୍ରୀର ପ୍ରକୃ ତ ରକ୍ଷକ ।
ଆମର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଗଙ୍ଗାଧର େମେହର ନିେମ୍ନାକ୍ତ ଶବ୍ଦେର କୃ ଷିର
ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି ।
“କୃ ଷି କଲା ନରକୁ ଦିବ୍ୟ ଅନ୍ନ ଦାନ
ଶୀତ ରକ୍ଷା ନିମେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ
କୃ ଷି ସିନା ସଂସାେର ସଭ୍ୟତାର ମଳ
ୂ
କୃ ଷି ଏକା ସକଳ ଜୀବିକାର ଚୂଳ ”।
ଏ ସହିତ ମଁୁ କୃ ଷି ବେଜଟ୍କୁ କୃ ଷି ଓ ଆନୁ ଷଙ୍ଗି କ େକ୍ଷତ୍ରର ବିକାଶ ଓ
କୃ ଷକମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଛି ।
// ବେନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ //
ଜୟହିନ୍ଦ୍
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