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ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ ! 

   ମଁ ୁଏହ ିପବତି୍ର ଗୃହେର 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରବିାକୁ 
ଯାଉଅଛ ି। କ୍ରମାଗତ ଭାେବ ଚତୁଥର୍ ଥର ପାଇଁ ବାଷକ ବେଜଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରବିାର ସୁେଯାଗ 
ପ୍ରଦାନ କରି ବାରୁ ମଁ ୁମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନକିଟେର କୃତଜ୍ଞ । 

2.  ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଷୃ୍ଠଭୂମିେର ଏହ ିବେଜଟ୍ ଆଗତ କରୁ ବାରୁ ମଁ ୁବହୁତ ଆନନ୍ଦତି । 
ମହାମାରୀର କ୍ରମାଗତ ଲହରୀକୁ ସଫଳତାର ସହ ପରଚିାଳନା ଉପରାେନ୍ତ ଆେମ ବତ୍ତର୍ମାନ 
ସଠକି ଦଗିେର ଅଗ୍ରସର େହଉଛୁ । ଆେମ ଏେବ େକାଭିଡ ଉପଯକୁ୍ତ ଆଚରଣ ଅନୁପାଳନ କର ି
ସ୍ଵାଭାବକି ଜୀବନ ଯାପନ କରବିା ଶଖିି ପରଛୁି । ଆେମ ନଶିି୍ଚତ େଯ, ଏହ ିସ୍ଵଭାବକି ପରସି୍ଥିତ ି
ଅଥର୍େନତୖକି କାରବାରେର ପ୍ରତଫିଳତି େହାଇ ନୂତନ ସମ୍ପଦ ସଷୃ୍ଟି ସହ ରାଜ୍ୟ ତଥା 
ନାଗରକିମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧେିର ସାହାଯ୍ୟ କରବି ।  

3.   ବେଜଟ ପ୍ରସୁ୍ତତକୁି ଅ କ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସହଭାଗୀ କରବିା ପାଇଁ ଆେମ ସମାଜର 
ବଭିିନ୍ନ ବଗର୍ ସହତି ପ୍ରାକ୍ ବେଜଟ୍ ପରାମଶର୍ କରଛୁି । ଚଳତି ବଷର୍ ବେଜଟ୍ େୱବ୍ େପାଟର୍ାଲ୍, ଇ-
େମଲ୍, SMS, WhatsApp, Twitter ଏବଂ Facebook ମା ମେର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଉପେର ଆେମ ପ୍ରାୟ 24 ଶହରୁ ଉଦ୍ଧ୍ଵର୍ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରଛୁି । ସହଭାଗୀତା ପ୍ରକ୍ରିୟାର 
ପ୍ରତଫିଳନ ସ୍ଵରୂପ ଆେମ ବେଜଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ସମୟେର ଉକ୍ତ ପରାମଶର୍ଗୁଡ଼କୁି ଯତ୍ନର ସହ 
ବଚିାରକୁ େନଇଛୁ । 

4.  ଆମର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ େନତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ େପ୍ରରଣାଦାୟୀ ବାତ୍ତର୍ାକୁ ମଁୁ 
ଏଠାେର ଉେଲ୍ଲଖ କରୁଛ-ି  

"ମହଳିା ସଶକି୍ତକରଣ େମା ହୃଦୟର ଅତ ିନକିଟତର ।  େକୗଣସ ିପରିବାର, େକୗଣସ ି
ସମାଜ, େକୗଣସ ିରାଜ୍ୟ କମି୍ଵା େକୗଣସ ି େଦଶ ଏହାର ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ ନକରି 
େକେବ ବ ିଆଗକୁ ବଢ ିପାରିନାହଁାନ୍ତ”ି। 



2 | ପଷୃ୍ଠା 
 

5.  ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧ ିମ େର ମିଶନ ଶକି୍ତ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅ କ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ 
(SHG) ର 70 ଲକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧ୍ଵର୍ ମହଳିାଙୁ୍କ ଏକାଠ ିକରବିାେର ସକ୍ଷମ  େହାଇପାରଛି ି।  ମହଳିା 
ସଶକି୍ତକରଣେର ମିଶନ ଶକି୍ତ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ଵୀକୃତ ିସ୍ଵରୂପ ସମସ୍ତ SHG–
େକନୖ୍ଦ୍ରକି ସରକାରୀ େଯାଜନା ମ େର ସମନ୍ଵୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 
ମିଶନ ଶକି୍ତ ବଭିାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରଛିନ୍ତ ି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରେର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହଳିାଙ୍କ 
େଯାଗଦାନକୁ ସୁଦୃଢ କର ିମହଳିା SHG ମାନଙ୍କ ପାଇଁ   ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବକିା ଉପାଜର୍ନର  ସୁେଯାଗ 
ସୁନଶିି୍ଚତ େହାଇପାରଛି ି। ମହଳିା ମାନଙୁ୍କ “ଯତ୍ନଦାତ୍ରୀ” (care givers) ଭାେବ େଦଖୁ ବା 
ସମାଜର ଧାରଣାେର ବଡ ପରବିତ୍ତର୍ନ ଆସ ିଏେବ େସମାନଙୁ୍କ “ନଣି୍ଣର୍ୟକାରୀ” (decision 
makers) ଭାବେର ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାଣି ଯାହାକ ି ରାଜ୍ୟେର ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ତ୍ରସି୍ତରୀୟ 
ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ନଗର ନବିର୍ାଚନେର ମହଳିା ପ୍ରାଥର୍ୀ ମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତପିାଦତି େହଉଛ ି
। 

6.  ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ ଆଥକ ପରଚିାଳନା (Public Financial 
Management) େର ବଶି୍ଵସନୀୟତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ଵ ଏବଂ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଁ ଆମ 
ସରକାର ଦୃଢ ପ୍ରତବିଦ୍ଧ । ଆମର ପି୍ରୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 5T ମନ୍ତ୍ର, 
ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ େସବା ବତିରଣର ପ୍ରେତ୍ୟକ େକ୍ଷତ୍ରେର ପରବିତ୍ତର୍ନ ଆଣିପାରଛି ି । ଏହ ି
ପଦେକ୍ଷପ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଲାକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧ ିକରବିା ସହ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଏକ େଶ୍ରଷ୍ଠ 
ପ୍ରଣାଳୀ (best practice) ଭାବେର ଜାତୀୟ ତଥା ବଶି୍ଵ ସ୍ତରେର ପ୍ରଶଂସତି େହାଇଅଛ ି। 

7.  2019, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରେର ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 5T 
ଶାସନ ମେଡଲକୁ ଆହୁର ିେଲାକାଭିମଖୁୀ କରବିା ପାଇଁ 'େମା ସରକାର' ପଦେକ୍ଷପକୁ ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ 
କରଛିନ୍ତ ି। ଏହ ିଅଭିନବ ପଦେକ୍ଷପ ମା ମେର ପ୍ରଶାସନ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ 
ସଂଗ୍ରହ କର ିସରକାରୀ ଅ କାରୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ଵ ସ୍ଥିର କରବିା ତଥା ବଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ 
େସବାର ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ବତିରଣେର ଉନ୍ନତ ିଆଣିବା ପାଇଁ େଚଷି୍ଟତ । ଏକ “ନୂତନ ଓଡଶିା-ସଶକ୍ତ 
ଓଡ଼ଶିା”ର ପରକିଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରବିା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନାଗରକି ମାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ କର ି
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େସମାନଙୁ୍କ ଶାସନବ୍ୟବସ୍ଥାେର ସହଭାଗୀ କରବିା ପାଇଁ 5T ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ 'େମା ସରକାର' 
ଅଭିଯାନ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ନରିନ୍ତର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛ ି । ଏହା ଏକ 
“ପ୍ରତନିି ଭିତି୍ତକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୁ ସହଭାଗୀତାଭିତି୍ତକ ଗଣତନ୍ତ୍ର” (representative 
democracy to participative democracy) ପରବିତ୍ତର୍ନକୁ ପ୍ରତଫିଳତି 
କେର । 

8.  ଆେମ  ବହୁ-ବଷର୍ୀୟ ବେଜଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ସ୍ଵରୂପ ଏକ  “Medium-
Term Fiscal Framework- MTFF” ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ସହତି ବଭିିନ୍ନ 
Disclosure ଦସ୍ତାବଜି ଯଥା - Fiscal Strategy Report, Status Paper 
on Public Debt ଏବଂ Comprehensive Fiscal Risk Statement 
ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ରଜିଭର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଏବଂ ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ ମଦୁ୍ରା ପାଣ୍ଠ ି (IMF) 
ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପକ ଭାବେର ପ୍ରଶଂସତି େହାଇଛ ି। ଏହ ିସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ  ସମଗ୍ର େଦଶେର best 
practices ଏବଂ ସଶୁାସନ ପଦେକ୍ଷପ ଭାବେର ସ୍ଵୀକୃତ ିମିଳଛି ି। 

9.  2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଆେମ SDG ବେଜଟ୍ ଉପେର ଏକ disclosure 
ଦସ୍ତାବଜି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛୁି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜଳବାୟୁ ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ସରକାରୀ ଖଚ୍ଚର୍ର ଏକ ସଂକି୍ଷପ୍ତ 
ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରବିା ପାଇଁ ଆେମ "Climate Budget" ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଜାର ିରଖିଛୁ । 
ଆେମ UNICEF ସହେଯାଗେର ପଥୃକଭାେବ “Gender Budget”, “Child 
Budget” ଏବଂ “Nutrition Budget” Statement ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଜାର ିରଖିଛୁ । 

10.  ବଗିତ ବଷର୍ମାନଙ୍କ ପର ିଏହ ିବେଜଟ୍ ଅଭିଭାଷଣ ଦୁଇ ଭାଗେର ବଭିକ୍ତ । ପ୍ରଥମ ଭାଗ 
େହଉଛ ି କୃଷି ବେଜଟ୍, ଯାହା କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙି୍ଗକ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଓ ତତ୍ ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟୟ 
ଅଟକଳ ଉପେର ପଯର୍୍ୟେବସତି େହବା ସହତି ସମଗ୍ର ବେଜଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତରି ପଷୃ୍ଠଭୂମି ତଥା ରାଜ୍ୟର 
ସୂ୍ଥଳ ଅଥର୍େନତୖକି ଚତି୍ର ଏବଂ ଅଥର୍େନତୖକି ଆଭିମଖୁ୍ୟ ଉପେର ଆେଲାକପାତ   କରୁଛ ି । 
ଅଭିଭାଷଣର ଦ୍ଵତିୀୟ ଭାଗ େହଉଛ ିସାଧାରଣ ବେଜଟ୍ । 
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ସୂ୍ଥଳ ଅଥର୍େନତୖକି ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ (Macro-Economic Outlook) 

11. 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍ ପାଇଁ ବଶି୍ଵ ଅଥର୍େନତୖକି ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ ମଶିି୍ରତ ସମ୍ଭାବନାର ସୂଚନା 
ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ି। ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ ମଦୁ୍ରା ପାଣ୍ଠ ି(IMF)ର ପୂବର୍ାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ବଶି୍ଵର ଉନ୍ନତ 
ତଥା ବକିାଶଶୀଳ ଅଥର୍ନୀତ ିମାନଙ୍କର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧେିର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ିେହବ େବାଲି ଆଶା 
କରାଯାଉଛ ି । େତେବ, ସାମଗ୍ରୀ ମଲୂ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ମଦୁ୍ରାସ୍ଫୀତ ିଏବଂ ୟୁେରାପେର ରାଜେନତୖକି 
ଅସ୍ଥିରତା େଯାଗୁଁ ବଶି୍ଵ ଅଥର୍ନୀତେିର ଯେଥଷ୍ଟ ଅନଶିି୍ଚତତା ପରଲିକି୍ଷତ େହାଇଛ ି। ଚଳତି ବଷର୍ 
ଉଚ୍ଚ ମଦୁ୍ରାସ୍ଫୀତରି ପ୍ରଭାବ େହତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରେର GDP ପୂବର୍ାନୁମାନ ସଂେଶାଧନ କରାଯାଇ 
ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରଯାଇଛ ି।  ତଥାପି, ଏହ ିନମି୍ନମଖୁୀ ଅଥର୍େନତୖକି ଚାପ ସେତ୍ତ୍ଵ ଚଳତି ଆଥକ 
ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ନୀତ ି ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ହାର 8 ରୁ 8 ଦଶମିକ 5 ପ୍ରତଶିତ ମ େର ଆକଳନ 
କରାଯାଉଛ ି। ଏହା  ବେିଶଷ କର ିଅ କ ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ମହାମାରୀ ପେର ଅଥର୍ନୀତରି 
ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର େହତୁ ସମ୍ଭବ  େହାଇପାରବି ।  ଏହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିଆକଳନଠାରୁ 
ଅ କ େହବ ।  

ଏହ ିପରେିପ୍ରକ୍ଷୀେର ମଁ ୁବତ୍ତର୍ମାନ କୃଷି ବେଜଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛ ି। 

ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ! 

12 . ଓଡ଼ଶିା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ । ଗ୍ରାମୀଣ ବକିାଶେର କୃଷି ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ ଭୂମିକା 
ଗ୍ରହଣ କେର । 2021-22 ର ଆଗୁଆ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙି୍ଗକ େକ୍ଷତ୍ରର 
େଯାଗଦାନ Gross State Value Added (GSVA)ର ପ୍ରାୟ 20 ଦଶମିକ 6 
ପ୍ରତଶିତ ଅେଟ । କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙି୍ଗକ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ସବର୍ା କ େରାଜଗାର ପ୍ରଦାନକାରୀ େକ୍ଷତ୍ର 
ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟର ସାମାଜକି ତଥା ଅଥର୍େନତୖକି ବକିାଶେର ସବୁଠୁ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କର ି
ଥାଏ ।  

13. ଆମର ପି୍ରୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ େନତୃତ୍ଵେର ରାଜ୍ୟ ସରକାର  କୃଷି 
େକ୍ଷତ୍ରର ସବର୍ାଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ତ୍ଵରତି ବକିାଶ ମା ମେର କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ପାଇଁ  ପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ଧ।  
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2013-14 ରୁ ଏକ ପଥୃକ କୃଷି ବେଜଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ମା ମେର ଏହ ିେକ୍ଷତ୍ରକୁ େପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ଦଆିଯାଉଛ ିଏବଂ ସରକାର ଏହ ିେକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ଵଳ ବନିେିଯାଗ କରଥିାନ୍ତ ି। 

 

14. ରାଜ୍ୟର ପ୍ରେତ୍ୟକ କୃଷକଙ୍କ ନକିଟେର କୃଷି ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ସୁବଧିା ସୁେଯାଗ ଉପଲବ୍ଧ କର ି
େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରବିା ପାଇଁ ଏହ ିେକ୍ଷତ୍ର ଅନ୍ତଗର୍ତ େସବା ଗୁଡକୁି 
5T ଏବଂ େମା ସରକାର ପରସିର ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛ ି।  

ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ! 

15.  ଆମ ସରକାର ଏକ ବସୃି୍ତତ ଏବଂ ସାମଗି୍ରକ “ସମୃଦ୍ଧ ି- କୃଷି ନୀତ ି2020” ଦ୍ଵାରା ବଭିିନ୍ନ 
ହସ୍ତେକ୍ଷପ ମା ମେର କୃଷି େକ୍ଷତ୍ରର ବକିାଶ ଉପେର ବେିଶଷ ଗୁରୁତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ  କରଛିନ୍ତ ି । 
ଫସଲ ବବିଧିତା, ବଜାର ସଂେଯାଗୀକରଣ ଏବଂ େବଷୖୟିକ ଜ୍ଞାନ େକୗଶଳ ଦ୍ଵାରା ଏହ ିକୃଷି 
ନୀତ ିଚାଷୀଙୁ୍କ ଫସଲର ଉତ୍ତମ ମଲୂ୍ୟ  େଯାଗାଇ େଦଇ େସମାନଙ୍କ ଆୟେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମଳୂକ 
ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିଆଣିବ େବାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛ ି। 

16. ରାଜ୍ୟେର କୃଷି ବକିାଶକୁ ତ୍ଵରାନି୍ଵତ କରବିା ସହ ଦାରଦି୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ େନଇ   2018-
19 ଆଥକ ବଷର୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର “Krushak Assistance for Livelihood 
and Income Augmentation”-KALIA େଯାଜନା  ଆରମ୍ଭ କରି େଲ ।  
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହ ିେରାଜଗାର ସହାୟତା େଯାଜନାକୁ େଦଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚେର ସ୍ଵୀକୃତ ି
ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା  ମିଳଛି ି। ଏହ ିେଯାଜନାେର  ପ୍ରାୟ 38 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ 
18 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ପରବିାରକୁ ସହାୟତା ମିଳସିାରଛି ି। 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର 
ଉକ୍ତ ସହାୟତାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ନମିେନ୍ତ କାଳଆି େଯାଜନାେର 1 ହଜାର 8 ଶହ 74 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହଛି ି। 

17.  ଓଡ଼ଶିା କୃଷି ଓ େବଷୖୟିକ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ (OUAT) ବଗିତ ବଷର୍ ମାନଙ୍କେର 
ଗେବଷଣା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶକି୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରବିା ପାଇଁ ଅେନକ ଅଭିନବ ପଦେକ୍ଷପ େନଇଛ ି
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। 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 ଭିତ୍ତଭୂିମି ବକିାଶ ପାଇଁ 1 ଶହ 61 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ;ି ଯାହା 
2019-20 ବଷର୍ ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣ ଅେଟ । 

18.  ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ତୁଳନାେର େହକ୍ଟର ପିଛା ଅ କ ଅମଳ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିାଏ । ବଭିିନ୍ନ କାଯର୍୍ୟକଳାପକୁ ତ୍ଵରାନି୍ଵତ କର ିଉଦ୍ୟାନ କୃଷି େକ୍ଷତ୍ରେର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ 
ସାମଗି୍ରକ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିନମିତି୍ତ “ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବକିାଶ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ” ଅଧୀନେର 3 ଶହ 12 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। େସହଭିଳ ିଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନ ମା ମେର ଉଦ୍ୟାନ 
କୃଷିର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ,ି େପାଷଣ ନରିାପତ୍ତାେର ଉନ୍ନତ ିଏବଂ କୃଷକ ପରବିାରକୁ ଆୟ ସହାୟତା 
େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ 1 ଶହ 22 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  

19.  ପୁନଶ୍ଚ, ରାଜ୍ୟେର କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙି୍ଗକ େକ୍ଷତ୍ରର ସାମଗି୍ରକ ବକିାଶ ନମିେନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
କୃଷି ବକିାଶ େଯାଜନା (RKVY) ଅଧୀନେର 3 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ।ି 
ବ୍ୟବସାୟିକ କୃଷି ଉେଦ୍ୟାଗ ପ୍ରତଷି୍ଠାନେର ପୁଞି୍ଜ ବନିେିଯାଗ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିଓ diesel 
pump set ର ଚାହଦିା ବଢାଇବା ପାଇଁ 4 ଶହ 32 େକାଟ ିଟଙ୍କା ରହିାତରି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି
।  

20.  ସାମଗ୍ରୀକ ବକିାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ େନଇ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙି୍ଗକ େକ୍ଷତ୍ର ସହ ଜଡତି ସମ୍ଵଳର 
ଉତ୍ପାଦନ, ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଭଣ୍ଡାରଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ବତିରଣ ଏବଂ ବପିଣନ ନମିେନ୍ତ 
Farmer Producer Organisations (FPOs)କୁ 25 େକାଟ ିଟଙ୍କା ସହାୟତା 
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି। 

ଜଳେସଚନ ଓ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତା  
ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ!  
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21.  କୃଷି ପାଇଁ ଜଳେସଚନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ ଉପାଦାନ । କୃଷି ଉତ୍ପାଦନେକ୍ଷତ୍ରେର 
ଜଳେସଚନର ମହତ୍ତ୍ଵକୁ ଉପଲବ୍ଧ ି କର ି ଆେମ ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧ ି ମ େର ମାନ୍ୟବର 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟ ିସମ୍ପନ୍ନ େନତୃତ୍ଵେର ଜଳେସଚନ ବକିାଶେର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତ ିକରଛୁି । 
େମୗସୁମୀର ଅନଶିି୍ଚତତାରୁ କୃଷିକୁ ସୁରକି୍ଷତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବଷର୍ ମାନଙ୍କେର 
ଜଳେସଚନ ବକିାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦଆିଯିବ । 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର ଅତରିକି୍ତ 2 ଲକ୍ଷ 80 
ହଜାର େହକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ସୁବଧିା େଯାଗାଇ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତାେର 
ଉନ୍ନତ ିପାଇ ଁଆେମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । 

22.  ବତ୍ତର୍ମାନ ସମୟେର ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍ତର୍ନ ସବୁଠୁ ବଡ ଆହ୍ଵାନ । ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍ତର୍ନ 
ଦ୍ଵାରା ବଢୁ ବା ପ୍ରତକୂିଳ ପ୍ରଭାବର ପ୍ରଶମନ, ଭୂପଷୃ୍ଠ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳ ଧାରଣ 
କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧ ିଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମକିତା ଅେଟ । ଆେମ ଅଦ୍ୟାବ  30 ଟ ି“In-stream 
Storage Structures(ISS)” ନମିର୍ାଣ ହାତକୁ େନଇଛୁ ଏବଂ   2022-23 େର 1  
ହଜାର 44 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳେର 16 ଟ ି ନୂତନ “In-stream Storage 
Structures(ISS)” କରବିା ପାଇଁ େଯାଜନା ରଖିଛୁ ।  

23.  ନମିର୍ାଣଧୀନ ବୃହତ ଏବଂ ମ ମ ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁକୁି ସମୂ୍ପଣ୍ଣର୍ କରବିା ଆମ 
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା । ନଦି୍ଧଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମ େର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକୁି ସମୂ୍ପଣର୍ କରବିା ପାଇଁ 
େଖାଲା େକନାଲ ପରବିେତ୍ତର୍ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ ବତିରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ି।  
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅ କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳେସଚତି କରବିା ପାଇଁ  ନକିଟ ଅତୀତେର ଆେମ କଛି ି
ନୂତନ ବୃହତ ଏବଂ ମ ମ ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥା  ସାନୁ୍ଦଲ, କୁସୁମି, େସାେନା, ତୁରୀ-
ଗୁଣ୍ଟାତେର କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରଛୁି ।  ଆେମ  2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର େର େକାରାପୁଟ 
ଜଲି୍ଲାେର ଝଞ୍ଜାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରବିାକୁ େଯାଜନା ରଖିଛୁ । ମହାନଦୀ- ଚେିତ୍ରାତ୍ପଳା 
ଦ୍ଵୀପ ଜଳେସଚନ (MCII) ଏବଂ େଦଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ 
େହବ । Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) 
ଅଧୀନେର କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହଉ ବା AIBP ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକୁି ସମୂ୍ପଣର୍ କରବିା ନମିେନ୍ତ  2 ହଜାର 
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4 ଶହ 93 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠରୁି ପ୍ରଚଳତି ଜଳ େକ୍ଷତ୍ର 
ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ (WSIDP) ଅଧୀନେର ବା  ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନମିର୍ାଣଧୀନ ଏବଂ 
ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକୁି ସମୂ୍ପଣର୍ କରବିା ପାଇଁ  1 ହଜାର 22 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି
। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବନ୍ୟା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଜଳ ନଷି୍କାସନ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ  9 ଶହ 68 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ  କରାଯାଇଛ ି।  

 

24. 2013-14 ବଷର୍ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଢପି ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ  ପାବର୍ତୀ 
ଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇଆସୁଅଛ ି।  ଅତରିକି୍ତ 2 ଲକ୍ଷ 63 
ହଜାର େହକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ େଯାଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟେର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ 
ମ େର ବଭିିନ୍ନ ବୃହତ ଉଠା ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 10 ହଜାର 7ଶହ 59 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ କରବିାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତ ି । ଏହ ି େଯାଜନା ଅଧୀନେର 20 େଗାଟ ି ନମିର୍ାଣଧୀନ 
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକୁି ସମୂ୍ପଣ୍ଣର୍ କରବିା ପାଇଁ 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର େର 4 ଶହ 85 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର ଅତରିକି୍ତ ଜଳେସଚନ କ୍ଷମତା ସଷୃ୍ଟି 
ନମିେନ୍ତ ଜଳନି  େଯାଜନା ପାଇଁ RIDF ସହାୟତାେର 2 ଶହ 34 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାଇଛ ି। 

25.  ଗଭୀର ନଳକୂପ ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାେନ ବହୁଳଭାେବ ଦାବ ିଉପସ୍ଥାପନ 
କରଆିସୁଛନ୍ତ ି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିେର ରଖି 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର 12 ହଜାର 5 ଶହ ଗଭୀର 
ନଳକୂପ ଖନନ ନମିେନ୍ତ Deep Bore Well Secha Karyakrama - Biju 
Krushak Vikash Yojana (DBSK-BKVY) ଅଧୀନେର 4 ଶହ  େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର ବଜୁି କୃଷକ ବକିାଶ 
େଯାଜନା ଅଧୀନେର 1 ହଜାର 5 ଶହ େଗାଷ୍ଠୀ  ଉଠା ଜଳେସଚନ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ  4 
ଶହ 22 େକାଟ ିଟଙ୍କା  ବ୍ୟୟବରାଦ େହାଇଛ ି। 
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26.  ଜଳର ସଠକି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତାେର ଉନ୍ନତ ିଆଣିବା ସହ aquatic 
ecosystem କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍ସକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇପାରବି । ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତାେର ସୁଧାର ଆଣିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କର 
ପ୍ରାଥମିକତା । ଜଳର ସମବତିରଣ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ନମିେନ୍ତ େସଚାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଜଳ 
ପ୍ରବନ୍ଧନ େଯାଜନା (Command Area Development Programme 
and Water Management activities) େର 2 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। େକ୍ଷତେର ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧ ିଏବଂ େକନାଲେର ଜଳ ସଂଚାଳନ କ୍ଷତ ି
ହ୍ରାସ କରବିା ପାଇଁ Canal Lining and System Rehabilitation 
Programme (CLSRP) ଅଧୀନେର 4 ଶହ 40 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାଇଛ ି। ପୁରାତନ େସଚ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକିର ଆଧୁନକିୀକରଣ ତଥା େକନାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର 
ନମିେନ୍ତ ନବକୃଷ୍ଣ େଚୗଧୁରୀ େସଚ ଉନ୍ନୟନ େଯାଜନାେର 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାଇଛ ି।  

27.  କୃଷି ଉତ୍ପାଦନକୁ ତ୍ଵରାନି୍ଵତ କରବିା ତଥା ଏ େର ବବିଧିତା ଆଣିବା ସହ ଏହାର 
ଜଳବାୟୁ ସହନୀୟତା ବଢାଇବା ନମିେନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କଛି ିମେନାନୀତ ଜଲି୍ଲାେର Odisha 
Integrated Irrigation Project for Climate Resilient 
Agriculture (OIIPCRA) େଯାଜନା କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହଉଛ ି । 2022-23 ଆଥକ 
ବଷର୍େର ଏହ ିେଯାଜନା ଅଧୀନେର 5 ଶହ 38 େଗାଟ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର  ନବୀକରଣ 
ଓ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 3 ଶହ  େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  

28.  Ayacut ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମ ସରକାର "ଅଚଳ ଉଠା ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ପୁନରୁଦ୍ଧାର" େଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛିନ୍ତ ି। ଏଯାବତ ଆେମ 7 ହଜାର 61 େଗାଟ ିଅଚଳ ଉଠା 
ଜଳେସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରସିାରଛୁି । 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର 1 ଶହ 95 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର 1 ହଜାର ଅଚଳ ଉଠା ଜଳେସଚନ ପଏଣ୍୍ଟ ର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରବିା ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ରଖାଯାଇଛ ି। 



10 | ପଷୃ୍ଠା 
 

କୃଷିେକ୍ଷତ୍ର ଋଣ 
ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ! 

29. ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାବାଡର୍ ସହଭାଗୀତାେର ଭାଗଚାଷୀ ବେିଶଷ କର ିଭୂମିହୀନ 
କୃଷକମାନଙୁ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରବିା ପାଇଁ "ବଳରାମ" େଯାଜନା ଆରମ୍ଭ   
କରଛିନ୍ତ ି। ଏହ ିେଯାଜନାେର 1 ଲକ୍ଷ Joint Liability Groups (JLGs) ମା ମେର 
5 ଲକ୍ଷ କୃଷକଙୁ୍କ ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ କରବିାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହଛି।ି  

30.  କାଳଆି େଯାଜନା ଅ ନେର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବନିା ସୁଧେର 
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 ିସଧୁେର େଯାଗଉଛୁ । ଏ ପାଇଁ ମଁ ୁଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ରହିାତ ି (Interest 
Subvention) େଯାଜନାେର 8 ଶହ 93 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 

31.  ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼କି ସମଗ୍ର େଦଶେର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବା କୃଷି ଋଣର ମାତ୍ର 
ଶତକଡ଼ା 17 ଭାଗ ବ୍ୟୟ ବହନ କରୁ ବାେବେଳ, ଆମ ରାଜ୍ୟେର ଶତକଡ଼ା 60 ଭାଗ କୃଷି 
ଋଣ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗଡ଼ୁକି ମା ମେର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଉପଲବ୍ଧ େହାଇଥାଏ । ମଁ ୁସମବାୟ 
ସଂସ୍ଥାମାନଙୁ୍କ ଆଥକ ସହାୟତା ନମିେନ୍ତ  37 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙୁ୍କ 
ସାଧାରଣ ଅଂଶ ସହାୟତା (equity support) ପାଇଁ 1 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଅୁଛ।ି 

32.  େସହପିର,ି ରାଜ୍ୟେର ଅଣଧାନ ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ ନମିେନ୍ତ ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମାେକର୍ଟଂି 
େଫେଡେରସନ୍ ଲିମିେଟଡ୍ କୁ 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର 1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କାର କପର୍ସ୍ ପାଣ୍ଠ ି 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମଁ ୁ 2022-23 ବଷର୍େର ସାର ଏବଂ ବହିନ କଣିା ପାଇଁ 
ସୁଧମକୁ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ବାବଦକୁ 2 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 

33. ଫସଲହାନ ି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବତି େହାଇ ବା ହତିା କାରୀ ଚହି୍ନଟ ପାଇଁ େବଜୖ୍ଞାନକି 
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ପଦ୍ଧତେିର ORSAC ସହାୟତାେର Space Imaging Technology ବ୍ୟବହାର 
କରାଯାଉଛ ି। ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତକି ବପିଯର୍୍ୟୟ ଏବଂ େପାକ ଜନତି ଫସଲ ହାନୀ େକ୍ଷତ୍ରେର ବୀମା 
ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଆଥକ ସହାୟତା େଯାଗାଇ େଦବା ନମିେନ୍ତ “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ 
ବୀମା େଯାଜନା” କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହଉଛ ି। 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ 
ନଦି୍ଧର୍ାରଣ କର ିେସମାନଙୁ୍କ ତ୍ଵରତି ସହାୟତା ଓ ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତ ିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ 6 ଶହ 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  

 

 

ଅମଳ ପରବତ୍ତର୍ୀ ପରିଚାଳନା 

34. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧାନ ତଥା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବଜାର ଦରକୁ ସୂନୟିନ୍ତ୍ରତି 
କରବିା ସହ ଆଥକ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଅନଗ୍ରସର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନକିଟେର ସୁଲଭ ମଲୂ୍ୟେର PDS 
ମା ମେର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧ ିସୁନଶିି୍ଚତ କରାଇଥାଏ । 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 । 

35. 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 ି।  ଡାଲି ଓ େତଳୖ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମିେନ୍ତ  
e-Samridhi େପାଟର୍ାଲ ଆରମ୍ଭ େହାଇଛ ି। 

36. ମାଣି୍ଡଆ ଓ ବାଜରା ଜାତୀୟ ଫସଲର (Millet) ଜଳବାୟୁ ସହନୀୟତା ଏବଂ େପାଷକ 
ତତ୍ତ୍ଵ ସମଦୃ୍ଧ ଗୁଣର ସ୍ଵୀକୃତ ିସ୍ଵରୂପ ମଳିତି ଜାତସିଂଘ 2023 ବଷର୍କୁ ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ ମିେଲଟ୍ ବଷର୍ 
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ଭାବେର େଘାଷଣା କରଛିନ୍ତ ି । DMF ସହତି ସମନ୍ଵୟ ରକ୍ଷାକର ି 15 ଟ ିଜଲି୍ଲାର 85 ଟ ି
ବ୍ଲକେର ମିେଲଟ ଚାଷକୁ େପ୍ରାତ୍ସାହନ େଦବା ପାଇଁ ଆେମ 2017 ମସହିାରୁ ଓଡ଼ଶିା ମିେଲଟ 
ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁ । ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ FPO ମାନଙ୍କ ଜରଆିେର ସଂଗଠତି କରାଯାଉଛ ି
ଏବଂ ମିେଲଟ ଚାଷକୁ େପ୍ରାତ୍ସାହନ େଦବା ପାଇ ଁ75ଟ ିFPOକୁ  ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଛ ି। 
ମିେଲଟ୍ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ Millet Procurement Automation System (M-
PAS) ମା ମେର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ ି। ମାଣି୍ଡଆକୁ ଏେବ PDS ଏବଂ ICDS 
ଅଧୀନେର ଚାଲୁ ବା େପାଷଣ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମେର ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ କରାଯାଇଛ ି। ଏହ ିପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ଵୀକୃତ ି
ସ୍ଵରୂପ 2020-21 େର ICAR-IIMR ଓ  FAO ର “Poshak Anaj Award” 
ଅନ୍ତଗର୍ତ “Best Millet Promoting State” ଏବଂ 2019 େର Skotch Gold 
Award ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ଶିା ପୁରସ୍କତୃ େହାଇଛ।ି  2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର ଏହ ିମିଶନ ନମିେନ୍ତ 
3 ଶହ 62 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  

ଆନୁଷଙି୍ଗକ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ 

37. େଗାପାଳନ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷ, କୁକୁଡା ଚାଷ, ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ପଶୁପାଳନ ଭଳ ିଅଣକୃଷି 
କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ କୃଷକମାନଙ୍କ ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ ଆୟ ବୃଦ୍ଧେିର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରଥିାଏ ଏବଂ ଏ 
େକ୍ଷତ୍ରେର ଆମ ସରକାର ପ୍ରମଖୁ ାନ େଦଇ ଆସୁଛନ୍ତ ି। 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 6 ଶହ 58 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ; ଯାହା ଗତ ବଷର୍ 
ତୁଳନାେର 17 ପ୍ରତଶିତ ଅ କ ଅେଟ ।  

ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ 

38.  ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ ନଯିୁକି୍ତ ଏବଂ ସ୍ଵ-େରାଜଗାର ପ୍ରଦାନେର ମତ୍ସ୍ୟଚାଷର ବକିାଶ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣର୍ 
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରଥିାଏ । ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧ ିଲକ୍ଷ୍ୟେର ଆମ ସରକାର 
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ମତ୍ସ୍ୟଚାଷକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାେର େପ୍ରାତ୍ସାହତି କରୁଛନ୍ତ ି । ସଘନ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାଛଚାଷର 
ଉନ୍ନତ ିନମିେନ୍ତ 1 ଶହ 82 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ  କରାଯାଇଛ ି। 

39. ରାଜ୍ୟେର ନୂତନ ମାଛ ଟାଙି୍କ ଓ େପାଖରୀ ଖନନ ମା ମେର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ େକ୍ଷତ୍ରେର 
ସଘନ ମାଛ ଚାଷ ନମିିତ୍ତ “ମାଛଚାଷ ପାଇଁ ନୂଆ େପାଖରୀ େଖାଳା େଯାଜନା” େର 98 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। ଏହା ମା ମେର 4 ହଜାର ରୁ ଅ କ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙୁ୍କ 
ଅତରିକି୍ତ ଜଳାଶୟ ସଷୃ୍ଟି ପାଇଁ ସହେଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମାଛ 
ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ, ପ୍ରଶକି୍ଷଣ, ସଶକି୍ତକରଣ ଏବଂ ସେଚତନତା କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 
5 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 

40.  ମତ୍ସ୍ୟ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ି (Fisheries Infrastructure 
Development Fund) ମା ମେର ଉଭୟ ସାମଦିୁ୍ରକ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ 
େକ୍ଷତ୍ରେର ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଭିତ୍ତଭୂିମି ସୁବଧିା ସଷିୃ୍ଟ ଏବଂ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ିନମିେନ୍ତ 25 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରଯାଇଛ ି।   

41. ଆଗୁଆ ଜାଆଁଳ ପ୍ରଜନନ ଓ ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଫାମର୍ର ବକିାଶ, ମତ୍ସ୍ୟ 
ଅବତରଣ େକନ୍ଦ୍ରର ଆଧୁନକିୀକରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳେର ଆଧୁନକି ମତ୍ସ୍ୟ ବଜାର 
ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ ବେଜଟ୍ େର 1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  

42.  10 ହଜାର ଏକର ପରମିିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ େପାଖରୀେର ମହଳିା ସ୍ଵୟଂସହାୟକ 
େଗାଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମାଛ ଚାଷ କରବିା ପାଇଁ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 38 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି। 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର ସାମଦିୁ୍ରକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙୁ୍କ ମାଛଧରା 
ନଷିିଦ୍ଧ ବା ସମୟେର ବକିଳ୍ପ ଜୀବକିା ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ 21 େକାଟ ିଟଙ୍କା ର  ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
ରହଛି ି। 

43. ଆେମ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷର ସମନି୍ଵତ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ନୀଳ ବପି୍ଳବ (Blue 
Revolution) େଯାଜନା ଅଧୀନେର 1 ଶହ 77 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରଛୁି ।  
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ପଶୁପାଳନ ଓ େଗାପାଳନ 

44. ପଶୁ ଓ େଗାପାଳନ େକ୍ଷତ୍ର କୃଷକମାନଙୁ୍କ େରାଜଗାର ପ୍ରଦାନ କର ି େସମାନଙ୍କର 
ଜୀବନଧାରଣ ମାନେର ଉନ୍ନତ ିଆଣବିା ସହ ମହଳିା ସଶକି୍ତକରଣେର ସହେଯାଗ କରଥିାଏ । 

ଏହ ି େକ୍ଷତ୍ର, ଲକ୍ଷା କ ଗ୍ରାମୀଣ ପରବିାରର ମଖୁ୍ୟ େରାଜଗାର ପନ୍ଥା; ଯାହା ଫସଲ ହାନ ି
ସମୟେର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରଥିାଏ । 

45. 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର ନୂତନ ବ୍ରୟଲର ଫାମର୍, େକଜ୍ ପଦ୍ଧତ୍ତ ିେର େଲୟାର କୁକୁଡ଼ା 
ଫାମର୍, ବତକ ଫାମର୍, ଅଗଣାେର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ୟୁନଟି୍   ଏବଂ ମନି ି କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ୟୁନଟି୍ 
ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ “କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବକିାଶ” ଅଧୀନେର  1 ଶହ 2 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରଯାଇଛ ି।  

 

46.  5 ଶହ ରୁ ଅ କ କୃଷକଙୁ୍କ small sheep & goat unit ଏବଂ 2 ହଜାର 5 
ଶହରୁ ଅ କ କୃଷକଙୁ୍କ semi commercial Goat Units ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିିତ୍ତ ସହେଯାଗ 
ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର 37 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହଛି ି। 

47. ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁଧନ ବକିାଶ େଯାଜନାେର େଗାପାଳନ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଶୁଧନ ପରଚିାଳନା 
ପାଇଁ 1 ଶହ 12 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। ଉନ୍ନତ ମାନର ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ 
ନମିିତ୍ତ OMFED ମା ମେର 5 ଲକ୍ଷ LPD ବଶିଷି୍ଟ ଡାଇରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ RIDF 

ସହାୟତାେର 28 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। ବୁଲା ଗାଈ େଗାରୁ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ 
େନବା ପାଇଁ ନୂତନ େଗାଶାଳାକୁ ଆଥକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ 15 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 

48. ଆେମ 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର ପଶସୁମ୍ପଦ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ େରାଗ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
(Livestock Health & Disease Control) କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନେର 2 ଶହ 
41 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକେର ପଶୁ ଚକିତି୍ସା େକନ୍ଦ୍ର ମା ମେର 
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ପଶୁମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀେର େସବା ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ 314ଟ ିଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ 
ୟୁନଟି ପାଇ ଁ19 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।   

49. କୃତ୍ରମି ଗଭର୍ଧାରଣ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ମା ମେର େଗାରୁମାନଙ୍କର େଜେନଟକି୍ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ 
ଉନ୍ନତ କର ିଅ କ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ନମିେନ୍ତ ବେଜଟେର 18 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିଯାଇଛ ି
। ବ୍ଲକ େଭେଟରନିାରୀ କାଯର୍୍ୟାଳୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରବିା ପାଇଁ 8 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାଇଛ ିଯାହା ଦ୍ଵାରା ବ୍ଲକସ୍ତରେର ପଶୁପାଳନ ନମିେନ୍ତ ବଭିିନ୍ନ େସବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ 
ପାରବି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙୁ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ 
େସମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ନମିେନ୍ତ 35 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା  କରାଯାଇଛ ି। 

ସଂେଯାଜନ ଜରିଆେର କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙି୍ଗକ େକ୍ଷତ୍ର 

ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ! 

50. 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 ମଁୁ  2022-23 ଆଥକ ବଷର୍ ପାଇ ଁକୃଷି ବେଜଟ୍ ନମିେନ୍ତ 
21 ହଜାର 1 ଶହ 66 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରୁଛ ି।  

51. MGNREGA େଯାଜନା ଅଧୀନେର ବ୍ୟାପକ ଭାେବ କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ 
ଓ ପଶୁ ପାଳନ ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମଗୁଡକୁି ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ କର ିଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ 
ନଯିୁକି୍ତ ସୁେଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛ ି । ସୁତରାଂ MGNREGA ପାଣ୍ଠରୁି 
ସଂେଯାଜନ ମା ମେର ଅଥର୍ ବନିେିଯାଗ କର ି ଏହ ି େକ୍ଷତ୍ରେର କାଯର୍୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼କୁି ତ୍ଵରାନି୍ଵତ 
କରାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ “ଓଡଶିା ଖଣିଜ ପଦାଥର୍ ଧାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ” 
(OMBADC) ଏବଂ ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠ ି(DMF)ରୁ ସଂେଯାଜନ ମା ମେର ଖଣି ପ୍ରଭାବତି 
ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କିେର ଜଳେସଚନ କ୍ଷମତା ସଷିୃ୍ଟ ଏବଂ ଜୀବକିା ବକିାଶ ନମିେନ୍ତ ପଦେକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଉଛ ି। 
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52. କ୍ଷୁଧା ନବିାରଣ ଏବଂ ଦାରଦି୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ କୃଷି ହ ସବର୍େଶ୍ରଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର । ଏହା ଆମ 
େଦଶର ସବର୍ବୃହତ ଉତ୍ସ ଭାେବ େକାଟ ି େକାଟ ି େଦଶବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ପନ୍ଥା 
େହାଇରହଅିଛ ି । କୃଷି େକବଳ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ମା ମ ନୁେହଁ ବରଂ ଦକ୍ଷ ଏବଂ 
ଲାଭଦାୟକ ନଯୁିକି୍ତର ଉତ୍ସ ଭାେବ େଦଶକୁ ଆଥକ ସମଦୃ୍ଧ ିପଥେର ଅଗ୍ରସର କରଥିାଏ । ଆମର 
ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବ ିଗଙ୍ଗାଧର େମେହର ନେିମ୍ନାକ୍ତ ଶବ୍ଦେର କୃଷି ଓ କୃଷକର ଜୟଗାନ କରଛିନ୍ତ ି। 

“ନ ଦଅି ମାନବ କପାଳର େଦାଷ, 
ପୁରିଅଛ ିପୃ ବୀ ଚଷି େପଟ େପାଷ; … 

… କୃଷି କେଲ ଉନ୍ନତ ସକଳ ଉନ୍ନତ,ି 
କୃଷି ବନିା ନା କାନ୍ଥ ନା ପନ୍ଥା କାହବା ଅନ୍ୟ ଗତ ିେହ ।”   

ଏହ ିଉକି୍ତ ସହ ିମଁ ୁକୃଷି ବେଜଟ୍ କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ 
ସାମୁହକି  ଅଭିବୃଦ୍ଧ,ି ସମଦୃ୍ଧ ିଓ ବକିାଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଛ ି। 




