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ଭାନୟଫଯ ଫାଚସ୍ପତ ିଭୄହାଦୟ ! 

କ୍ରଭାଗତ ବାୄଫ ଞ୍ଚଭ ଥଯ ାଇଁ 2023-24 ଆଥକି ଫର୍ଷଯ ଫୄଜଟ୍ ଉସ୍ଥାନ 
କଯଫିାଯ ସୁୄମାଗ ପ୍ରଦାନ କଯଥିିଫାଯୁ ଭୁଁ ସଫଷ ପ୍ରଥୄଭ ଗହୃଯ ୄନତା ଭାନୟଫଯ ଭୁଖ୍ୟଭନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍ରୀ ନଫୀନ ଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନକିଟୄଯ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନ କଯୁଛ ି । ଏହ ି ଫୄଜଟ୍, ଆଭଯ 
ଦୂଯଦୃଷି୍ଟସବ୍ନନ୍ନ ତଥା ସଫଷଜନପି୍ରୟ ଭୁଖ୍ୟଭନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଯ ସଙ୍କଳ୍ପତି ସ୍ଵନ “ନୂତନ ଓଡଶିା-ଏକ ସଶକ୍ତ 
ଓଡଶିା”ଯ ପ୍ରତପିନ ।  

2. ଶ୍ରୀ ନଫୀନ ଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦକ୍ଷ ୄନତୃତ୍ୱୄଯ ଆଭ ସଯକାଯ ଫଗିତ 23 ଫର୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ଫର୍ଦ୍ଧଷୁି୍ଣ ଆଶା ଓ ଆକାାଂକ୍ଷାକୁ ୂଯଣ କଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହଫା ସହ ଯାଜୟକୁ 
ଏକ ଅବୁତୂଫଷ ଅବିଫୃର୍ଦ୍ଧ ି ଥୄଯ ୄନଇାଯଛିନ୍ତ ି । ଅତୟନ୍ତ ଅନୁନ୍ନତ ଯାଜୟ ବାୄଫ 
ଯଗିଣିତ ଓଡଶିା ଆଜ ି ଅୄନକ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଦଶଯ ଆଦଶଷ ାରଟଛି ି । ଯୂାନ୍ତଯୀକଯଣ 
ଆଭଯ ଏକଭାତ୍ର ରକ୍ଷୟ ।   

3. ଫିମଷୟୟକୁ ପ୍ରତହିତ କଯ ିଜୀଫନ ଓ ଜୀଫକିାଯ ସୁଯକ୍ଷା, ସଭସ୍ତଙ୍କ ାଇଁ ଖ୍ାଦୟ ଓ 
ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ନଯିାତ୍ତା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା, ଭହିା ଭାନଙ୍କ ଯାଜୄନୈତକି ଓ ଅଥଷୄନୈତକି 
ସଶକ୍ତୀକଯଣ, ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ୄରାକଙୁ୍କ ଦାଯଦି୍ର୍ୟଯୁ ଭୁକ୍ତ କଯଫିା ସହ ଯାଜୟଯ ସଫଷାଙ୍ଗୀନ ଫକିାଶ 
ଓ ପ୍ରଗତ ିାଇଁ ଆୄଭ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତଫିର୍ଦ୍ଧ । ଆଭ ସଯକାଯ ସଦା ସଫଷଦା ଭହିା, ମୁଫୄଗାଷ୍ଠ,ି 
କୃର୍କ, ଶ୍ରଭିକ, ଧାଭିକ ସାଂଖ୍ୟାରଘ ୁଏଫାଂ ସଭାଜଯ ଦୁଫଷ ତଥା ଛୁଆ ଫଗଷଙ୍କ ସ୍ଵାଥଷ ଯକ୍ଷା 
ାଇଁ ମୄଥାଚତି ସହୄମାଗ ଓ ସଭଥଷନ ପ୍ରଦାନ କଯଆିସଛିନ୍ତ ି । ଆଭ କାମଷୟୄଶୈୀ ଓ 
କଠନି ଯଶି୍ରଭ ଆଭକୁ ଉୄେଖ୍ନୀୟ ସପତା ଆଣିୄଦଇଛ ି। 

4. ଜୄସଚନ, କୃର୍ି ଉତ୍ପାଦନ, ଖ୍ାଦୟ ସୁଯକ୍ଷା, ସଭସ୍ତଙ୍କ ାଇଁ କ୍କା ଘଯ, ଫଶୁିର୍ଦ୍ଧ 
ାନୀୟ ଜ, ଯଭି, ଫଜୁି,ି ସଡକ ସାଂୄମାଗୀକଯଣ, ଶକି୍ଷା, ଦକ୍ଷତା, ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ୄସଫା, 
ଜୀଫକିା ସୁୄମାଗ ସଷିୃ୍ଟ, ସାଭାଜକି ସୁଯକ୍ଷା ଓ ନଗଯ ଉନ୍ନୟନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓଡଶିା ଦୁତ 
ଅଗ୍ରଗତ ି କଯଛି ି । ଉତ୍ପାଦନ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରମୁକି୍ତଫଦିୟା, ୄସଫା ଉୄଦୟାଗ ଏଫାଂ ଷ୍ଟାଟଷଅପ୍ 



2 | ଷୃ୍ଠା 
 

ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୁଞି୍ଜନିୄ ଫଶ ାଇଁ ଆୄଭ ଆଜ ିଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଶି୍ୱ ସ୍ତଯୀୟ ରକ୍ଷୟସ୍ଥୀ ବାୄଫ 
ଉବା ୄହାଇଛୁ । ଫଶି୍ୱସ୍ତଯୀୟ ବିତ୍ତବୂିଭିଯ ଫକିାଶ କଯ,ି କ୍ରଭାଗତବାୄଫ ଆନ୍ତଜଷାତୀୟ କ୍ରୀଡା 
ପ୍ରତିୄ ମାଗିତାକୁ ସପତାଯ ସହ ଆୄୟାଜନ କଯ ିଓଡଶିା ଏୄଫ ସଭଗ୍ର ଫଶି୍ୱଯ ଏକ ୄସ୍ପାର୍ଟ 
ହବ୍ ବାୄଫ  ଯଗିଣିତ ୄହାଇାଯଛି ି।  

5. ଫାଯଭବାଯ ପ୍ରାକୃତକି ଫିମଷୟୟଯ ସଙ୍କଟ ସୄେ ଆଭ ଯାଜୟ ଏବ ିସପତା ହାସର 
କଯିାଯଛି ି । ଫାସ୍ତଫୄଯ, ଓଡଶିା ତା’ଯ ଫିମଷୟୟ ଭୁକାଫରିା କ୍ଷଭତା ାଇଁ ଫଶି୍ୱସ୍ତଯୄଯ 
ଭିତି ଜାତସିାଂଘ ତଯପଯୁ  ସ୍ଵୀକୃତ ିରାବ କଯଛି ି। 

6. ଶାସନ ଫୟଫସ୍ଥା ଏଫାଂ ସଯକାଯୀ ଆଥକି ଯିଚାନା (Public Financial 
Management)ୄଯ ଫଶି୍ୱାସନୀୟତା, ଉତ୍ତଯଦାୟିତ୍ୱ ଏଫାଂ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଫୃର୍ଦ୍ଧ ି ାଇଁ ଆଭ 
ସଯକାଯ ଦୃଢ ପ୍ରତଶୁିତଫିର୍ଦ୍ଧ । ଆଭଯ ପି୍ରୟ ଭୁଖ୍ୟଭନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଫୀନ ଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 5T ଭନ୍ତ୍ର 
ଏଫାଂ “ୄଭା ସଯକାଯ” ଅବିମାନ, ପ୍ରଶାସନ ତଥା ୄସଫା ପ୍ରଦାନଯ ପ୍ରୄତୟକ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ଯଫିତ୍ତଷନ ଆଣିାଯଛି ି।   

7. ଏକ ବାଗୀଦାଯୀ ପ୍ରକି୍ରୟା ସ୍ଵଯୂ, ଆୄଭ ସଭାଜଯ ଫବିିନ୍ନ ଫଗଷଯ ପ୍ରତନିଧିି ତଥା 
ଫିୄ ଶର୍ଜ୍ଞ ଏଫାଂ ସାଧାଯଣୄରାକଙ୍କ ସହତି ପ୍ରାକ୍ ଫୄଜଟ୍ ଆୄରାଚନା  କଯଥିିରୁ । ଫବିିନ୍ନ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉୄଯ ଆୄଭ ଏହ ି ଫର୍ଷ ଫବିିନ୍ନ ଭାଧ୍ୟଭଯୁ 1 ହଜାଯ 9 ଶହ 30 ଟ ି ଯାଭଶଷ 
ାଇଛୁ । ଫୄଜଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିୄଫୄ ଆୄଭ ଯାଭଶଷଗୁଡକୁି ମତ୍ନଯ ସହ ଫଚିାଯକୁ ୄନଇ କଛି ି
ଭତାଭତକୁ ଫୄଜଟୄଯ ଅନ୍ତବଷୁ କ୍ତ ଭଧ୍ୟ କଯଛୁି । ଫୄଜଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଓ ନୂତନ ଓଡଶିା-ସଶକ୍ତ 
ଓଡଶିା ଗଠନୄଯ ନାଗଯକିଭାନଙ୍କ ସହବାଗିତା ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଆଭଯ ପ୍ରତଫିର୍ଦ୍ଧତାଯ 
ପ୍ରତପିନ ।  

8. ଫଗିତ ଫର୍ଷଭାନଙ୍କ ଯି ଏହ ିଫୄଜଟ୍ ଅବିବାର୍ଣ ଦୁଇ ବାଗୄଯ ଫବିକ୍ତ ।  ପ୍ରଥଭ 
ବାଗ ୄହଉଛ ିକୃର୍ି ଫୄଜଟ୍ ଏଫାଂ ଦ୍ୱତିୀୟ ବାଗ ୄହଉଛ ିସାଧାଯଣ ଫୄଜଟ୍ । 
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ପ୍ରଥଭ ବାଗ (କୃଷି ଫୄଜଟ୍)   

ସୂ୍ଥ  ଅଥଟୄନୈତକି ଦୃଶୟଟ୍ଟ (Macro-Economic Outlook) 

9. 2023-24 ଆଥକି ଫର୍ଷ ାଇଁ ଫଶି୍ୱ ଅଥଷୄନୈତକି ଦୃଶୟଟ ଚନି୍ତାଜନକ ପ୍ରତୀୟଭାନ 
ୄହଉଛ ି। ଉବୟ ଆନ୍ତଜଷାତୀୟ ଭୁଦ୍ର୍ା ାଣ୍ଠ ି (IMF) ଏଫାଂ ଫଶି୍ୱ ଫୟାଙ୍କ, ଫଶି୍ୱ ଅଥଷନୀତିୄ ଯ 
ପ୍ରାୟ 1 ଦଶଭିକ 7 ପ୍ରତଶିତ ଅବିଫୃର୍ଦ୍ଧ ିୄହଫ ୄଫାରି ୂଫଷାନୁଭାନ କଯଛିନ୍ତ ି।  କନୁି୍ତ  ବାଯତଯ 
ଅବିଫୃର୍ଦ୍ଧ ି ହାଯ 2023-24 ଆଥକି ଫର୍ଷୄଯ 6 ଦଶଭିକ 8 ପ୍ରତଶିତ ଯହଫି ୄଫାରି 
ୂଫଷାନୁଭାନ କଯାମାଇଛ ି ।  ସୁତଯାାଂ ଏହା ଫଶି୍ୱ ଅଥଷନୀତିୄ ଯ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱ ସ୍ଥାନ ବାୄଫ 
ଯଗିଣିତ ୄହାଇଛ ି । ଭହାଭାଯୀ ପ୍ରବାଫଯୁ ଦୁତ ୁନଯୁର୍ଦ୍ଧାଯ ୄଯ ଓଡଶିା ଅଥଷନୀତିୄ ଯ 
2021-22 ଆଥକି ଫର୍ଷୄଯ 11 ଦଶଭିକ 5 ପ୍ରତଶିତ ଅବିଫୃର୍ଦ୍ଧି ୄହାଇଥିରା, ମାହା ଜାତୀୟ 
ଅବିଫୃର୍ଦ୍ଧ ିହାଯଠାଯୁ ଅଧିକ । ପତଃ ଓଡଶିା ୄଦଶଯ ଅବିଫୃର୍ଦ୍ଧି ହାଯୄଯ ଗୁଯୁତ୍ୱୂ୍ଷ ବୂଭିକା 
ଗ୍ରହଣ କଯିାଯଛି ି । 2023-24 ଆଥକି ଫର୍ଷୄଯ ଯାଜୟଯ GSDP ଅବିଫୃର୍ଦ୍ଧ ି ହାଯ 8 
ପ୍ରତଶିତ ଯହଫି ୄଫାରି ଆକନ କଯାମାଇଥିଫାଯୁ, ଓଡଶିା ବାଯତ ଅଥଷନୀତଯି ଏକ ଅତ ି
ଉଜ୍ଜ୍ୱ ସ୍ଥାନୄଯ ଯଗିଣିତ ୄହାଇାଯଫି । କ୍ରଭାଗତ ବାଫୄଯ ଉଚ୍ଚ ଅଥଷୄନୈତକି ଅବିଫୃର୍ଦ୍ଧି 
ୄମାଗଁୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତଯ ଠାଯୁ ଯାଜୟ ସ୍ତଯୄଯ ଭୁଣ୍ଡିଛା ଆୟଯ  ଫୟଫଧାନ 2015-16 ୄଯ 
31 ଦଶଭିକ 6 ପ୍ରତଶିତ ଥିଫାୄଫୄ 2022-23 ୄଯ ଏହା 11 ଦଶଭିକ 7 ପ୍ରତଶିତକୁ 
ହ୍ରାସ ାଇ ାଯଛି ି । ଏହ ିଧାଯା ଫଜାୟ ଯହିୄ ର  ଆଗାଭୀ କଛି ି ଫର୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯାଜୟଯ 
ଭୁଣ୍ଡିଛା ଆୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତଯକୁ ଅତକି୍ରଭ କଯିାଯଫି ୄଫାରି ଆଶା କଯାମାଉଛ ି । ଏହ ି
ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଭୁଁ ଫତ୍ତଷଭାନ କୃଷି ଫୄଜଟ୍ ଉସ୍ଥାନ କଯୁଛ ି। 

 ଭାନୟଫଯ ଫାଚସ୍ପତ ିଭୄହାଦୟ! 

10. ଓଡଶିା ଭୁଖ୍ୟତଃ ଏକ କୃର୍ିବିତ୍ତକି ଯାଜୟ । ଓଡଶିା ଅଥଷୄନୈତକି ସୄଫଷକ୍ଷଣ,      
2022-23 ଯ ଆକନ ଅନୁମାୟୀ କୃର୍ି ଏଫାଂ ଆନୁର୍ଙି୍ଗକ ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ୄମାଗଦାନ ୄଭାଟ 
Gross State Value Added (GSVA) ଯ 22 ଦଶଭିକ 5 ପ୍ରତଶିତ ଅୄଟ। 
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କୃର୍ି ଏଫାଂ ଆନୁର୍ଙି୍ଗକ କାମଷୟକ୍ରଭ ସଫଷାଧିକ ୄଯାଜଗାଯ ପ୍ରଦାନକାଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ଏଫାଂ ଏହା 
ଯାଜୟଯ ସାଭାଜକି ତଥା ଅଥଷୄନୈତକି ଫକିାଶୄଯ ସଫୁଠୁ ପ୍ରଭୁଖ୍ ବୂଭିକା ଗ୍ରହଣ କଯ ିଥାଏ । 
ୄତଣୁ ଆଭ ସଯକାଯ ଏକ ଫସୃି୍ତତ ତଥା ସାଭଗି୍ରକ କୃର୍ିନୀତ ି ଦ୍ୱାଯା ଫବିିନ୍ନ ଦୄକ୍ଷ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରଯ ଫକିାଶ ଓ ଫଜାଯ ସାଂୄମାଗୀକଯଣ ଉୄଯ ଫିୄ ଶର୍ ଗୁଯୁତ୍ୱାୄଯା 
କଯୁଛନ୍ତ ି । ଏହାଦ୍ୱାଯା ଚାର୍ୀଭାନଙୁ୍କ ପସରଯ ଉତ୍ତଭ ଭୂରୟ ୄମାଗାଇ ୄଦଫା ସହ 
ୄସଭାନଙ୍କ ଆୟୄଯ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଭୂକ ଅବିଫୃର୍ଦ୍ଧଯି ଆଶା କଯାମାଉଛ ି। 

11.  2013-14 ଆଥକି ଫର୍ଷଯୁ ଆଭ ସଯକାଯ ଏକ ଥୃକ କୃର୍ି ଫୄଜଟ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 
ଏହ ି ୄକ୍ଷତ୍ର ାଇଁ ଯାଜୟ ସଭବଯ ଏକ ଫିୄ ଶର୍ ଅାଂଶ ଫନିିୄ ମାଗ କଯ ି ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ   
ୄଦଇଆସୁଛନ୍ତ ି।  

12. କୃର୍ି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ଫୃର୍ଦ୍ଧ ି ତଥା ଯାଜୟଯ କୃର୍କଭାନଙ୍କ କରୟାଣ 
ଉୄେଶୟୄଯ ଭୁଁ କୃର୍ି ଫୄଜଟ୍, 2023-24 ଅଧୀନୄଯ 24 ହଜାଯ 8  ଶହ 29  ୄକାର୍ ି
ର୍ଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯଖଛୁ ି। ଏହା ଗତଫଷଟ ତୁନାୄଯ 20 ପ୍ରତଶିତ ଅଧିକ ଏଫଂ 
2016-17 ଆଥକି ଫଷଟ ଫୄଜଟ୍ ଆକନ ଠାଯୁ ୩ ଗୁଣ ଅଧିକ । 

ଭାନୟଫଯ ଫାଚସ୍ପତ ିଭୄହାଦୟ! 

13. ଜୄଣ ଫ ି ଗଯିଫ ୄରାକ ୄମଯି ଖାଦୟ ସୁଯକ୍ଷାଯୁ ଫଞ୍ଚତି ନ ହୁଅନ୍ତ ି ଏହ ି ପ୍ରୟାସ 
ୄହଉଛ ିଆଭ ଭାନୟଫଯ ଭୁଖ୍ୟଭନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତଶୁିତ ି । ଏହାକୁ ାୄଥୟ କଯ ିଯାଜୟ ସରକାର 

ଜାତୀୟ ଖ୍ାଦୟ ସୁଯକ୍ଷା ଆଇନ (NFSA) ଏଫାଂ ଯାଜୟ ଖ୍ାଦୟ ସୁଯକ୍ଷା ୄମାଜନା 
(SFSS)କୁ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଓ ଦକ୍ଷତାଯ ସହ କାମଷୟକାଯୀ କଯୁଛନ୍ତ ି । ଫାସ୍ତଫୄଯ, ଆଭଯ ଏହ ି
ପ୍ରୟାସକୁ ସଭଗ୍ର ୄଦଶୄଯ ପ୍ରଶାଂସା କଯାମାଇଛ ିଏଫାଂ ନକିଟୄଯ ବାଯତ ସଯକାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ଜାତୀୟ ଖ୍ାଦୟ ସୁଯକ୍ଷା ଆଇନ (NFSA) ାଇ ଁକଯାମାଇଥିଫା ଯାଜୟ ଭାନୟତା ସୂଚକାଙ୍କ-
2022 (State Ranking Index-2022)ୄଯ  ଓଡଶିାକୁ ୄଦଶଯ ଏକ ନଭବଯ ଯାଜୟ 
ବାୄଫ ସ୍ଵୀକୃତ ିଭିଛି ି।  
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14. ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଧାନସାଂଗ୍ରହ ଫୟଫସ୍ଥା  ଦ୍ୱାଯା ଖ୍ାଦୟ ନଯିାତ୍ତା ହାସର କଯାମାଇାଯଫି।  

ଫଗିତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧ ି ଭଧ୍ୟୄଯ ଖ୍ାଦୟ ଅବାଫଗ୍ରସ୍ଥ ଯାଜୟଯୁ ଆୄଭ ୄକଫ ଖ୍ାଦୟଫକା 
ଯାଜୟୄଯ ଯଗିଣିତ ୄହାଇନାହଁୁ  ଫଯାଂ ୄକନ୍ଦ୍ରୀୟ ୁରୄଯ ଚତୁଥଷ ଫୃହତ୍ତଭ ଖ୍ାଦୟ 
ୄମାଗାଣକାଯୀ ଯାଜୟ ୄହାଇାଯଛୁି। ଯାଜୟୄଯ ଧାନସାଂଗ୍ରହ କାମଷୟକା ଫୃର୍ଦ୍ଧ ିାଉଛ ି । 
ୄତଣୁ ଚାର୍ୀଙୁ୍କ ଠକି୍ ସଭୟୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଦାନ ାଇଁ  Odisha State Civil 
Supplies Corporation Ltd(OSCSC) ଦ୍ୱାଯା  ଣ ଫୟତୀତ 2023-24 
ଫୄଜଟୄଯ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କାମଟୟକ୍ରଭ ନଭିୄନ୍ତ 2 ହଜାଯ ୄକାର୍ ି ର୍ଙ୍କାଯ Revolving 
fund ଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମାଇଛ ି। ଯାଜୟଯ ସଭସ୍ତ 30 ଟ ିଜେିାୄଯ ଧାନ ସାଂଗ୍ରହ  କାମଷୟକ୍ରଭ 
ଚାରିଛ ିଏଫାଂ ଏଥିୄଯ ଶି୍ଚଭ ଓଡଶିାଯ ପ୍ରଭୁଖ୍ ୄମାଗଦାନ ଯହଛି।ି ୄତଣୁ ୄସଭାୄନ ଏହ ି
Revolving fundଯ ଭୁଖ୍ୟ ହତିାଧିକାଯୀ ୄହୄଫ ଏଫାଂ ଏହା ୄସଭାନଙ୍କ ଜୀଫକିା 
ଉାଜଷନୄଯ ସହାୟକ ୄହଫ । 

15. ଯାଜୟୄଯ କୃର୍ି ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ସଭରୃ୍ଦ୍ଧ ିତଥା ଦାଯଦି୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ରକ୍ଷୟ ୄନଇ 2018-19 ଆଥକି 
ଫର୍ଷ ଠାଯୁ ଯାଜୟ ସଯକାଯ Krushak Assistance for Livelihood and 
Income Augmentation - KALIA ୄମାଜନା  ପ୍ରଚନ କଯଛିନ୍ତ ି ।  ଏହ ି
ୄମାଜନାୄଯ ପ୍ରାୟ 41 ରକ୍ଷ 8 ହଜାଯ କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଏଫାଂ ନାଭଭାତ୍ର ଚାର୍ୀ ଏଫାଂ 18 ରକ୍ଷ 69 
ହଜାଯ ବୂଭିହୀନ ଚାର୍ୀ ଯଫିାଯକୁ ସହାୟତା ଭିସିାଯଛି ି । 2023-24 ଆଥକି ଫର୍ଷୄଯ 
କାଆି ୄମାଜନା ନଭିୄନ୍ତ ଭୁଁ 1 ହଜାଯ 8 ଶହ 79 ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ପ୍ରସ୍ତାଫ 
ଯଖ୍ଛୁ ି।  

ପସର ଉତ୍ପାଦନ ଯିଚାନା 

16. ଫୟଫସ୍ଥିତ ବାଫୄଯ ଶସୟ ସାଂଗ୍ରହ କଯଫିା, ଆଫଶୟକ ଗୁଣଫତ୍ତାଯ କୃର୍ି ଉକଯଣ 
(ଫହିନ, ସାଯ ଓ କୀଟନାଶକ)ଯ ଫତିଯଣ କଯଫିା ଏଫାଂ ଏହାକୁ ସଭୟାନୁମାୟୀ ମଷୟାପ୍ତ 
ଯଭିାଣୄଯ ଓ ସୁରବ ଭୂରୟୄଯ ଚାର୍ୀଙୁ୍କ ଉରବ୍ଧ କଯାଇଫା ଯାଜୟୄଯ ପସର ଉତ୍ପାଦନ 
ଯଚିାନାଯ ଅନ୍ତବଷୁ କ୍ତ ।  



6 | ଷୃ୍ଠା 
 

17. ଓଡଶିା କୃର୍ି ଓ ୄଫୈର୍ୟିକ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ (OUAT) ଯାଜୟୄଯ କୃର୍ି ଗୄଫର୍ଣା, 
ଶକି୍ଷା ଏଫାଂ ସବ୍ସାଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଗୁଯୁତ୍ୱୂ୍ଷ ବୂଭିକା ଗ୍ରହଣ କଯୁଛ ି । ଓଡଶିା କୃର୍ି ଓ 
ୄଫୈର୍ୟିକ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟକୁ ଏକ ଉତ୍କଷଟ ୄକନ୍ଦ୍ର (Centre of Excellence)ୄଯ 
ଯଣିତ କଯଫିା ସହ କୃର୍ି ଗୄଫର୍ଣା ଓ ସବ୍ସାଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫଶି୍ୱସ୍ତଯୀୟ ଭାନଦଣ୍ଡ ସଷିୃ୍ଟ 
କଯଫିା ାଇଁ ଆଭ ଭାନୟଫଯ ଭୁଖ୍ୟଭନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତଶିତୃଫିର୍ଦ୍ଧ । OUATୄଯ କୃର୍ି ଗୄଫର୍ଣା, 
ଶକି୍ଷା ଓ ବିତ୍ତବୂିଭି ଫକିାଶ ାଇଁ 1 ଶହ 66 ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ କଯାମାଇଛ;ି ମାହା 
2019-20 ଫର୍ଷ ଫୟୟଫଯାଦଯ ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣ ଅୄଟ ।  

18. ଆଥକି ଫକିାଶୄଯ ଉଦୟାନ କୃର୍ି (Horticulture) ଏକ ପ୍ରଭୁଖ୍ ବୂଭିକା ଗ୍ରହଣ 
କଯଥିାଏ । ଏହା ଚାର୍ୀ ଭାନଙ୍କ ଆୟ ଫୃର୍ଦ୍ଧିୄ ଯ ସହାୟକ ୄହଫା ସହ ୄସଭାନଙ୍କଯ ୄାର୍ଣ 
ନଯିାତ୍ତା (Nutritional Security) ୄଯ ଉନ୍ନତ ିଆଣିଥାଏ । ଉଦୟାନ କୃର୍ି ପସର 
ଏଫାଂ ଉଦୟାନ କୃର୍ି ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ସାଭଗି୍ରକ ଫକିାଶ ନଭିୄନ୍ତ ଫବିିନ୍ନ କାମଷୟକାକୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି 
କଯଫିା ାଇଁ ଉଦୟାନ କୃଷି ଫକିାଶ କାମଟୟକ୍ରଭ ଅଧୀନୄଯ 3 ଶହ 81 ୄକାର୍ ି ର୍ଙ୍କା 
ଫୟୟଫଯାଦ କଯାମାଇଛ ି । ୄସହିଯ ି  ଉଦୟାନ କୃର୍ିଯ ସଭନିବତ ଫକିାଶ ାଇଁ ଜାତୀୟ 
ଉଦୟାନ କୃଷି ଭିଶନ ଅଧୀନୄଯ 1 ଶହ 21 ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ ଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି ି। 

19. ସଘନ କୃର୍ି ର୍ଦ୍ଧତ ିୄହତୁ ଭତୃ୍ତକିା ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଯଚିାନା ଅଧିକ ଗୁଯୁତ୍ୱ ଫହନ କଯଛି ି।  
ଯାଜୟ ୄଜୈଫକି କୃର୍ି ନୀତ ି ଅଧୀନୄଯ କ୍ରଭାଗତ ବାୄଫ ୄଜୈଫକି କୃଷିକୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ଦଆିମାଉଛ ିଏଫାଂ ଆଗାଭୀ ାଞ୍ଚ ଫର୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରାୟ 2  ରକ୍ଷ ୄହକଟଯ ଜଭିୄଯ ୄଜୈଫକି 
ଚାର୍ କଯଫିାକୁ ରକ୍ଷୟ ଯଖ୍ାମାଇଛ ି। 

20. କୃର୍ି ମାନ୍ତ୍ରୀକଯଣ ଆଭ ସଯକାଯଙ୍କ ଅନୟତଭ ଗୁଯୁତ୍ୱୂ୍ଷ ୄକ୍ଷତ୍ର । ଫାଣିଜୟିକ କୃର୍ି 
ଉୄଦୟାଗ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଏଫାଂ କୃର୍ି ଉକଯଣକୁ ୄରାକପି୍ରୟ କଯଫିା ନଭିୄନ୍ତ ଆଫଶୟକ ୁଞି୍ଜ 
ନିୄ ଫଶ ାଇଁ  ଯହିାତ ିଫାଫଦୄଯ 3 ଶହ 88 ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ  ଯହଛି ି। 
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21. ଜନଧିି ୄମାଜନାକୁ ୄସୌଯ ଜନଧିି ୄମାଜନା ଯୂୄଯ ୁନଃ ଯୂାୟନ  
କଯାମାଇଛ ି । ଏହା ଅଧୀନୄଯ, ଫିୄ ଶର୍ ବାଫୄଯ ଫଜୁି ିଅହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚୄଯ ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ 
ଉତ୍ସକୁ ଉୄମାଗ କଯ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକୁି କାମଷୟକାଯୀ କଯାମାଉଛ ି । ଏମଷୟନ୍ତ 2 ହଜାଯ 9 
ଶହ 2 ର୍ ିୄସୌଯ ଚାତି ଘୄଯାଇ ଉଠା ଜୄସଚନ ଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାିତ ୄହାଇଛ ି। 2023-24 
ୄଯ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚକୁ ନଶିି୍ଚତ ଜୄସଚନ ଅଧୀନୄଯ ଆଣିଫା ାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି ି ଏଫାଂ 
ଏଥିାଇଁ ଏହ ି ୄମାଜନାୄଯ 2 ଶହ 50 ୄକାର୍ ି ର୍ଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦଆିମାଇଛ ି । 
ଏତଦଫୟତୀତ, ଚାର୍ୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଠକି ଜ ଫୟଫହାଯ ଯଚିାନାକୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି 
କଯଫିା ାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଜୄସଚନକୁ ଯାଜୟ ସହାୟତା ଫାଫଦକୁ 45  ୄକାର୍ ି ର୍ଙ୍କା ପ୍ରଦାନ 
କଯଫିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି ି। 

22. ୁନଶ୍ଚ, ଯାଜୟୄଯ କୃର୍ି ଏଫାଂ ଆନୁର୍ଙି୍ଗକ ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ସାଭଗି୍ରକ ଫକିାଶ ନଭିୄନ୍ତ ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
କୃଷି ଫକିାଶ ୄମାଜନା (RKVY) ଅଧୀନୄଯ 3 ଶହ 6 ୄକାର୍ ି ର୍ଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ 
କଯାମାଇଛ ି। 

23. ସାଭଗ୍ରୀକ ଫକିାଶ ରକ୍ଷୟ ୄନଇ କୃର୍ି ଓ ଆନୁର୍ଙି୍ଗକ ୄକ୍ଷତ୍ର ସହ ଜଡତି ସଭବଯ 
ଉତ୍ପାଦନ, ଏକତ୍ରୀକଯଣ, ବଣ୍ଡାଯଣ, ପ୍ରକି୍ରୟାକଯଣ, ଫତିଯଣ ଏଫାଂ ଫିଣନ ନଭିୄନ୍ତ 
Farmer Producer Organisations (FPOs)କୁ 52 ୄକାର୍ ି ର୍ଙ୍କା 
ସହାୟତା ାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି ି।  

24. କୃଷିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭହିା ସଶକ୍ତୀକଯଣ-ଭହିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ (WSHG) 
ଉୄଦୟାଗକୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ କାମଷୟକ୍ରଭ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଭହିା ହତିାଧିକାଯୀ/WSHG ଭାନଙ୍କଯ 
ନଯିନ୍ତଯ ଆୟ ସଷିୃ୍ଟ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଉୄେଶୟୄଯ  ଆସନ୍ତା ାଞ୍ଚ ଫର୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ ଖ୍ଚ୍ଚଷ ାଇଁ 3 
ଶହ 67 ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯଖ୍ାମାଇଛ ି। ଭିଶନ ଅଫଧିୄଯ ଓଡଶିାକୁ ଛତୁ 
ଓ ଉଚ୍ଚ ଭୂରୟମୁକ୍ତ ପୁରଯ ଏକ  ଯପ୍ତାନକିାଯୀ ଯାଜୟ କଯଫିା ାଇଁ  2023-24 ଫୄଜଟୄଯ 
ଛତୁ ଭିଶନ ଏଫାଂ ପୁର ଚାର୍ ଭିଶନ ଅଧୀନୄଯ 100  ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦଯ  ପ୍ରସ୍ତାଫ 
ଯହଛି ି। 
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25. 5 ଫର୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯାଜୟଯ 9ଟ ି ଜେିାଯ 50ଟ ି ଫଲକୄଯ ଓଡଶିା ଣସ ଭିଶନ 
କାମଷୟକାଯୀ ୄହଫାକୁ ମାଉଛ ି। 2023-24 ଫୄଜଟୄଯ ଏହ ିୄମାଜନା ଅଧୀନୄଯ 9 ୄକାର୍ ି
ର୍ଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦଆିମାଇଛ ି। 

ଜୄସଚନ ଓ ଜ ଫୟଫହାଯ ଦକ୍ଷତା  

ଭାନୟଫଯ ଫାଚସ୍ପତ ିଭୄହାଦୟ!  

26. ଜୄସଚନଯ ଦୁତ ଫକିାଶ ଉୄଯ ଆଭ ସଯକାଯଙ୍କ ଗୁଯୁତ୍ୱ ଜାଯ ିଯହଛି ି । ନକିଟ  
କଛି ି ଫର୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ କାହାଣି୍ଡଯ ଉଯ ଇନ୍ଦ୍ରାଫତୀ ଉଠା ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନୂଆଡା ଓ 
ଫରାଙ୍ଗୀଯ ଜଲି୍ଲାକୁ ଉକୃତ କଯୁଥିଫା ୄରାୟଯ ଇନ୍ଦ୍ର ଫୃହତ ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଫଂ 
ଭୟୂଯବଞ୍ଜ ଓ ୄକନୁ୍ଦଝଯଯ ଆଦଫିାସୀ କୃଷକଭାନଙ୍କ ାଇଁ ୄଦଓ ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି 
ଫଡ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକୁି ଆଭ ଭାନୟଫଯ ଭୁଖୟଭନ୍ତ୍ରୀ ଯାଜୟଯ କୃଷକ ସଭୁଦାୟକୁ ସଭିତ  
କଯିଛନ୍ତ ି । ସୁଫର୍ଣ୍ଟୄଯଖା ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ଵାଯା ଗତ ଦୁଇ ଫଷଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୟୂଯବଞ୍ଜ ଓ 
ଫାୄରଶ୍ୱଯୄଯ ଅତଯିିକ୍ତ 32 ହଜାଯ ୄହକଟଯ ଜଭିକୁ ଜୄସଚନ ୄମାଗାଇ ଦଆିମାଇଛ ି । 
ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପୄଯ ଚତି ଫଷଟ ଆଉ 10 ହଜାଯ ୄହକଟଯ ଜଭିକୁ ଜୄସଚନ ୄମାଗାଇ 
ଦଆିମିଫା ।  

27.  ଶି୍ଚଭ ଓଡଶିାଫାସୀଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଭାନୟଫଯ ଭୁଖ୍ୟଭନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଥିଫା ପ୍ରତଫିର୍ଦ୍ଧତା ସ୍ଵଯୂ  
ଫଯଗଡ ଜେିାଯ ଫିୄ ଜୁଯ, ୄସାୄହରା ଓ ଫଯାରିଯ ଚାର୍ୀଙୁ୍କ ଉକୃତ କଯଫିା ାଇ ଁ
2020 ଭସହିାୄଯ ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ ଉଠା ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଯମ୍ଭ ୄହାଇଥିରା । 11 
ପୁଟ ଫୟାସ ଫଶିଷି୍ଟ ାଇପ୍ ରାଇନ୍ ଫୟଫହାଯ କଯ ି ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପଟକୁି ଦୁତ ଗତିୄ ଯ  
କାମଷୟକାଯୀ କଯାମାଉଛ ି।  ଏହା ନରି୍ଦ୍ଧଷାଯତି ସଭୟ ୂଫଷଯୁ ୄଶର୍ ୄହଫା ସହ  25 ହଜାଯ 6 
ଶହ ୄହକଟଯ ଜଭିକୁ ଖ୍ଯିପ ଜୄସଚନ ୄମାଗାଇ ୄଦଫ ।    

28. ଫରାଙ୍ଗୀଯଯ ୄରାୟଯ ସୁକୄତର ଫୃହତ୍ ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ୄକନୁ୍ଦଝଯଯ କାନୁୁଯ 
ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଯ ଜବଣ୍ଡାଯଗୁଡକିୄଯ ଚତି ଫର୍ଷ ଜ ଗଚ୍ଛତି କଯାମିଫ। ୄସହିଯି 
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ୄଫୈତଯଣୀ ନଦୀଯ ଆନନ୍ଦୁଯ ଫୟାୄଯଜଯୁ ସାନ୍ଦୀ ନଦୀଯ ଫଦିୟାଧଯୁଯ ଫୟାୄଯଜକୁ 
ସାଂୄମାଗ କଯୁଥିଫା ରିଙ୍୍କ ୄକନାରକୁ ଚତି ଫର୍ଷ ୄକନୁ୍ଦଝଯ ଓ ଫାୄରଶ୍ୱଯଫାସୀଙ୍କ 
ଉୄେଶୟୄଯ ଉତ୍ସଗଷ କଯାମିଫ । ୄସହିଯ ି ଗଞ୍ଜାଭଯ ଘଟୄକଶ୍ୱଯ ଡୟାଭ, ଅନୁଗୁଯ 
ଭନୄମାଯ ସବ୍ସାଯଣ ଓ ନୟାଗଡଯ କୁସୁଭୀ ଫୟାୄଯଜ୍ ନଭିଷାଣ କାମଷୟ 2023 ୄଯ ୄଶର୍ 
ୄହଫ । 

29. କ୍ରଭାଗତ ବାୄଫ ଫୃର୍ଦ୍ଧି ାଉଥିଫା ଜଯ ଚାହଦିାକୁ ୂଯଣ କଯଫିା ତଥା ଜ ସାଂଯକ୍ଷଣ 
ଉୄେଶୟୄଯ ଆଭ ସଯକାଯ 2020 ଭସହିାୄଯ ଫବିିନ୍ନ ନଦୀଉୄଯ “In-stream 
Storage Structures (ISS)” ନଭିଷାଣ ାଇଁ ଏକ ୄମାଜନା ୄଘାର୍ଣା    
କଯଥିିୄର । 30ଟ ି In-stream Storage Structure ଯ କାଭ ହାତକୁ 
ନଆିମାଇଥିଫା ୄଫୄ ମାଜୁଯ ସପ୍ତଭାତୃକାସ୍ଥିତ In-stream Storage 
Structure ଯ କାମଷୟ 2023 ଜୁନ୍ ଭାସ ସୁର୍ଦ୍ଧା ୄଶର୍ ୄହଫ। ଏହାଫୟତୀତ ଫଯଗଡଯ 
ଜାଭୁତାରି, ୄଫୌର୍ଦ୍ଧ-ୄସାନୁଯଯ ଖ୍ଇଯାଭା, କଟକ-ନୟାଗଡଯ ସୁଫୟା, ସଭବରୁଯଯ 
ଫୁଦରାାରି, ଗଞ୍ଜାଭଯ ୄସାଯଡା, ଭୟୂଯବଞ୍ଜଯ କାଂସା, ବଦ୍ର୍କଯ ଆଖ୍ଆୁଦା, 
ସଭବରୁଯଯ ୄଦଓଗଁା, କାହାଣି୍ଡଯ ଅଭାଠ, ଫରାଙ୍ଗୀଯଯ କୁୄକଦଭା, ମାଜୁଯଯ 
ୄଜନାୁଯ, କାହାଣି୍ଡ-ଫରାଙି୍ଗଯଯ କୁଯୁସୁଦ, ମାଜୁଯଯ ୄମାକଡଆି, ଫରାଙ୍ଗୀଯ-
କାହାଣି୍ଡଯ ଥଯରା, ଫରାଙ୍ଗୀଯଯ ତୁସ୍ତାାରି (ୄରାୟଯ ରାଣ୍ଠ) ଓ ୄସାନୁଯ-ୄଫୌର୍ଦ୍ଧଯ 
ୄଗାଧୄନଶ୍ୱଯ ଠାୄଯ ଚତି ଫର୍ଷ ଆଉ 16 ର୍ ି In-stream Storage 
Structure ନଭିଷାଣ କଯାମାଉଛ।ି  ଆଗାଭୀ ଆଥକି ଫର୍ଷୄଯ ୄଭାଟ 20 ର୍ ି            
In-stream Storage Structure ନଭିଟାଣ କଯିଫାକୁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି ି । ଏଥି  
ଭଧ୍ୟୄଯ କନ୍ଧଭାଯ ଖଡାୄଗା ଠାୄଯ ଉକ୍ତ  ଅଞ୍ଚଯ ଦୀଘଟଦନିଯ ଆଫଶୟକତାକୁ ୂଯଣ 
କଯିଫା ାଇଁ ୄଗାର୍ଏି In-stream Storage Structure ଯ ନଭିଟାଣ ଅନ୍ତବଟୁ କ୍ତ । 
ଏଥିାଇଁ  ଫୄଜଟୄଯ 8 ଶହ 54 ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ  କଯାମାଇଛ ି।  
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30. ଏମଷୟନ୍ତ ଜୄସଚନ ସୁଫଧିା ହଞ୍ଚ ିାଯ ି  ନଥିଫା ଯାଜୟଯ ଉଯଭୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଯ 
ଆଫଶୟକତାକୁ ୂଯଣ କଯଫିା ନଭିୄନ୍ତ  ଆଭ ସଯକାଯ ାଫଟତୀ ଗିଯି ଫୃହତ ଉଠା 
ଜୄସଚନ ୄମାଜନା ଆଯମ୍ଭ କଯଛିନ୍ତ ି । ଏହ ି ୄମାଜନାୄଯ 2 ଶହ 8ର୍ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଟ 
ୄହାଇଛ ି ।  ଦ୍ଵତିୀୟ ମଟୟାୟୄଯ 5 ଫଷଟ ଭଧ୍ୟୄଯ 10 ହଜାଯ 7 ଶହ  59 ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କା 
ଫୟୟ ଅର୍କୄଯ 1 ଶହ 70ର୍ ି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନଆିମାଇଛ,ି ମାହାକ ି ଅତଯିିକ୍ତ        
2 ରକ୍ଷ 63 ହଜାଯ ୄହକଟଯ ଜଭିକୁ ଜୄସଚନ ୄମାଗାଇ ୄଦଫ । ଏହ ି ୄମାଜନାୄଯ       
5 ଶହ ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି ି। 

31. ଆଭ ସଯକାଯଙ୍କ ଗବୀଯ ନକୂ ଓ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜୄସଚନ କାମଷୟକ୍ରଭ ପ୍ରତ ି 
ଫଯଗଡ, ଫରାଙ୍ଗୀଯ, କାହାଣି୍ଡ ଆଦ ି ଜେିାଯ 16 ରକ୍ଷଯୁ ଅଧିକ ଚାର୍ୀ ପ୍ରଫ ଉତ୍ସାହ 
ପ୍ରଦଶଷନ କଯଛିନ୍ତ ି ।  ଏହ ି ୄମାଜନାୄଯ 1 ରକ୍ଷଯୁ ଅଧିକ ଗବୀଯ ନକୂ ଓ ପ୍ରାୟ        
35 ହଜାଯ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୂ୍ନ୍ଷ ୄହାଇଛ।ି ଏହ ି ସପତାକୁ ଦୃଷି୍ଟୄଯ 
ଯଖି ଆଭ ସଯକାଯ 2025-26 ସୁଦ୍ଧା ଅତଯିିକ୍ତ 1 ରକ୍ଷ ଗବୀଯ ନକୂ ସ୍ଥାନ ାଇ ଁ         
4 ହଜାଯ 1 ଶହ 98  ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କା ଭଞ୍ଜଯୁ କଯିଛନ୍ତ ି ।  2023-24 ୄଯ ଏହ ି ୄମାଜନା 
ଅଧୀନୄଯ 20 ହଜାଯ ଗବୀଯ ନକୂ ପ୍ରତଷି୍ଠା ନଭିୄନ୍ତ 3 ଶହ ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କାଯ ପ୍ରାଯମି୍ଭକ 
ଫୟୟଫଯାଦ କଯାମାଇଛ ି । 2023-24 ଆଥକି ଫର୍ଷୄଯ ଫଜୁି କୃଷକ ଫକିାଶ ୄମାଜନା 
(BKVY) ଅଧୀନୄଯ 1 ହଜାଯ 5 ଶହ ଟ ିୄଗାଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ୄନଫା 
ାଇଁ 4 ଶହ  ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି ି।  

32.  ଏହ ି ଫତି୍ର ଗହୃଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କଯ ଉଦ୍ୄଫଗକୁ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ଯଖି, ଭାନୟଫଯ 
ଭୁଖ୍ୟଭନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିୄ େଷଶକ୍ରୄଭ ୄଫୈର୍ୟିକ ଦୃଷି୍ଟଯୁ ୁନଯୁର୍ଦ୍ଧାଯ ସମ୍ଭଫ ୄହଉଥିଫା ଅଚ ଉଠା 
ଜୄସଚନ ଏଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ୁନଯୁର୍ଦ୍ଧାଯ କାମଷୟ ହାତକୁ ନଆିମିଫ । ଏହ ି କାମଷୟକ୍ରଭୄଯ 
ଅଧିକଯୁ ଅଧିକ ସାଂଖ୍ୟକ ଅଚ ଉଠା ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (LIP)କୁ ସାଭିର କଯାମିଫ। 

2023-24ୄଯ ଅଚ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକିଯ ୁନଯୁଦ୍ଧାଯ  ାଇଁ 1 ଶହ 
91  ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି ି। 
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33. ଆଗାଭୀ ାଞ୍ଚ ଫଷଟୄଯ ଯାଜୟଫାସୀଙ୍କ ଫଢଚିାରିଥିଫା ଅଫଶୟକତାକୁ ୂଯଣ 
କଯିଫା ାଇଁ ଜ ବିତି୍ତବୂଭି ସୃଷି୍ଟ ନଭିୄନ୍ତ ଆଭ ସଯକାଯ ପ୍ରାୟ 75 ହଜାଯ ୄକାର୍ ି
ର୍ଙ୍କା ଫନିିୄ ମାଗ କଯିଫାକୁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯଖିଛନ୍ତ ି । ଏହ ି କାମଷୟକ୍ରଭ ଅଧୀନୄଯ 
ନଫଯଙ୍ଗୁଯ ଜଲି୍ଲାଯ ୄତନୁ୍ତଖି୍ଣୁ୍ଟ,ି ନନ୍ଦହାଣି୍ଡ ଓ ନଫଯଙ୍ଗୁଯ ଫଲକଯ ନଫଯଙ୍ଗୁଯ ଉଠା 
ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ; ଫରାଙ୍ଗୀଯ ଜଲି୍ଲାୄଯ ଉଯ ରାଣ୍ଠ ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ; ନୟାଗଡ ଜଲି୍ଲାଯ 
ନୟାଗଡ, ଖ୍ଣ୍ଡଡା ,ଦଶୋ ,ଓଡଗଁା ଓ ନୂଆଗଁା ଫଲକଯ 23 ହଜାଯ 3ଶହ  ୄହକଟଯ 
ଜଭିକୁ ଜୄସଚନ ୄମାଗାଇ ୄଦଫା ାଇଁ ଫୃତଙ୍ଗ ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ; ଅନୁଗୁ 
ଜଲି୍ଲାଯ ାରରହଡା କଣିହା ଓ ୄତରୄକାଇ ଫଲକଯ 9 ହଜାଯ 9ଶହ ୄହକଟଯ ଜଭିକୁ 
ଜୄସଚନ ୄମାଗାଇ ୄଦଫା ାଇଁ ସଭାୄକାଇ ଫୟାୄଯଜ ପ୍ରକଳ୍ପ; ଗଞ୍ଜାଭୄଯ       
3 ହଜାଯ 2 ଶହ  ୄହକଟଯ ଜଭିକୁ ଜୄସଚନ ୄମାଗାଇ ୄଦଫା ାଇଁ ିକ 
ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଫଂ ଭୟୂଯବଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାୄଯ 6 ହଜାଯ 9 ଶହ  ୄହକଟଯ ଜଭିକୁ 
ଜୄସଚନ ୄମାଗାଇ ୄଦଫା ାଇଁ  ଖଇଯିଫନ୍ଧନ ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମଷୟ ଆଯମ୍ଭ 
କଯିଫା ାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି ି।  

34. ଆହୁଯି ଭଧ୍ୟ, ପ୍ରତଶୁିତ ିଭୁତାଫକ ସଯକାଯ କାହାଣି୍ଡଯ ସାନୁ୍ଦର, ଭୟୂଯବଞ୍ଜଯ 
ୄସାୄନା, ଫାୄରଶ୍ୱଯଯ ଫାଙ୍କତଯିା ଓ ନଫଯଙ୍ଗୁଯଯ ତୁଯୀଗୁଣ୍ଟାର୍ ବି ନୂତନ ଭଧ୍ୟଭ 
ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଟ କଯିଫା ାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାଯି ଯଖିୄଫ ।  

35. ଭୁଖୟଭନ୍ତ୍ରୀ ଆଡଫିନ୍ଧ ତଆିଯି ୄମାଜନା (MATY) ଅଧୀନୄଯ ୄଛାଟ ନଦୀ  
ଓ ନା ଉୄଯ 15 ହଜାଯଯୁ ଅଧିକ ଆଡଫିନ୍ଧ/ୄଚକ୍ ଡୟାମ୍ ନଭିଷାଣ ସବୂ୍ନ୍ଷ 
ୄହାଇଛ ି। ଏହ ିୄମାଜନାଯ ଦ୍ୱତିୀୟ ସାଂସ୍କଯଣୄଯ ଅତଯିିକ୍ତ 12 ଶହ 80ର୍ ିୄଚକ୍ 
ଡୟାମ୍ ନଭିଟାଣଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି ି । ଏଥି ଭଧ୍ୟଯୁ ଚିତ ଫଷଟ  4 ଶହ 50ର୍ ି ୄଚକ୍ 
ଡୟାମ୍ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଟ ୄହଫ ଏଫଂ ଆଗାଭୀ ଆଥକି ଫଷଟୄଯ ଆହୁଯି 4 ଶହ 50ର୍ ିୄଚକ୍ 
ଡୟାମ୍ ନଭିଟାଣ କଯିଫା ାଇଁ 1 ଶହ  81 ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି ି।  
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36. ଭୁଖୟଭନ୍ତ୍ରୀ ଫାତୟା ପ୍ରତିୄ ଯାଧୀ ରୁଣି ଫନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ (Mukya Mantri 
Cyclone Resilient Saline Embankment Project)କୁ ସଯକାଯ 
ଅନୁୄଭାଦନ କଯିଛନ୍ତ ି । ଏହ ି ୄମାଜନାୄଯ ୄଚନ୍ନାଇସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଭହାସାଗଯ 
ପ୍ରମୁକି୍ତଫଦିୟା ପ୍ରତଷି୍ଠାନ (NIOT)ଯ  ୄଫୈର୍ୟିକ ସହାୟତାୄଯ ଫାୄରଶ୍ୱଯ, ବଦ୍ରକ, 
ୄକନ୍ଦ୍ରାଡା ଓ ୁଯୀ ଜେିାୄଯ ପ୍ରାୟ 2 ଶହ କିୄ ରାଭିଟଯଯ ରୁଣି ଫନ୍ଧ/Saline 
Embankmentକୁ ସୁଦୃଢ କଯାମିଫ । ସୄଭବଦନଶୀ ଅଞ୍ଚୄଯ ଫନୟା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଫନ୍ଧକୁ 
ସୁଦୃଢ଼ କଯଫିା ସହ ଜ ନଷି୍କାସନଯ ଉନ୍ନତକିଯଣ ାଇଁ ଫୄଜଟୄଯ 9 ଶହ 61 ୄକାର୍ ି
ଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ କଯାମାଇଛ ି। 

37. ଆଭ ସଯକାଯଙ୍କ Canal Lining and System Rehabilitation 
Programme (CLSRP) ୄମାଜନା ଅଧୀନୄଯ ଫଯଗଡ ଓ ସଭବରୁଯ ଜେିାଯ 
ଫଯଗଡ ଓ ଶାସନ ୄକନାରଯ ରାଇନାିଂ, କାହାଣି୍ଡ ଜେିାଯ ଉଯ ଇନ୍ଦ୍ରାଫତୀ ଡାହାଣ 
ୄକନାର ତଥା ଅନୟ ପ୍ରଭୁଖ୍ ୄକନାର ରାଇନାିଂ କାମଷୟ କଯାମିଫ । ଏଥିାଇଁ ଫୄଜଟ ୄଯ   
2 ଶହ 70 ୄକାର୍ ି ର୍ଙ୍କା ଫୟୟ ଫଯାଦ କଯାମାଇଛ ି । ୄସହିଯ ି ଜୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଗୁଡକିଯ ଆଧୁନକିୀକଯଣ ାଇଁ  ନଫକୃଷ୍ଣ ୄଚୌଧୁଯୀ ୄସଚ ଉନ୍ନୟନ ୄମାଜନାୄଯ 1 ଶହ 
25 ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କା ଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ଯହଛି ି। 

38. ସଯକାଯଙ୍କ 5T ନୀତ ିଅନୁମାୟୀ ଏକ ଯୂାନ୍ତଯଣକାଯୀ ରକ୍ଷୟ ବାୄଫ  ଜ ସବ୍ନଦଯ 
ଉମୁକ୍ତ ଆକନ, ଫନୟା ୂଫଷାନୁଭାନ, ଜୄସଚନ ଯଚିାନା ଏଫାଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଦାଯଖ୍ 
କାଭୄଯ ୄଫୈର୍ୟିକ ଜ୍ଞାନୄକୌଶଯ ଉୄମାଗ ାଇଁ GO-WATER ନାଭକ ଏକ 
Water ERP ଯ ଫକିାଶ ାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି ି। ଏଥି ନଭିୄନ୍ତ 30  ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କାଯ ଫୟୟ 
ଫଯାଦ କଯାମାଇଛ ି। 
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କୃଷିୄକ୍ଷତ୍ର ଋଣ 

ଭାନୟଫଯ ଫାଚସ୍ପତ ିଭୄହାଦୟ! 

39. ଆଭ ସଯକାଯ ନାଫାଡଷ ସହବାଗୀତାୄଯ ବାଗଚାର୍ୀ ଫିୄ ଶର୍ କଯ ି ବୂଭିହୀନ 
କୃର୍କଭାନଙୁ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନକି  ଣ ପ୍ରଦାନ କଯଫିା ାଇଁ "ଫଯାଭ" ୄମାଜନା ଆଯମ୍ଭ   
କଯଛିନ୍ତ ି। ଏହ ିୄମାଜନାୄଯ 1 ରକ୍ଷ Joint Liability Groups (JLGs) ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 
5 ରକ୍ଷ କୃର୍କଙୁ୍କ ଅନ୍ତବଷୁ କ୍ତ କଯଫିାଯ ରକ୍ଷୟ ଯହଛି ି । ଏହ ି ୄମାଜନାୄଯ 56 ହଜାଯ           
3 ଶହ 11 Joint Liability Groups ଗଠନ କଯାମାଇ 12 ହଜାଯ 3 ଶହ 94 
କୃର୍କଭାନଙୁ୍କ 98 ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କା  ଣ ପ୍ରଦାନ କଯାମାଇଛ ି। 

40. କାଆି ୄମାଜନା ଅଧିନୄଯ ଚାର୍ୀଭାନଙୁ୍କ 50 ହଜାଯ ଟଙ୍କା ମଷୟନ୍ତ ଫନିା ସୁଧୄଯ 
କୃର୍ି  ଣ ଉରବ୍ଧ କଯାଇଫା ାଇଁ ଆଭ ସଯକାଯ ପ୍ରତଶୁିତଫିର୍ଦ୍ଧ । ଆଭ ପ୍ରତଶିତୃ ିଭୁତାଫକ 
ଚାର୍ୀଭାନଙୁ୍କ 50 ହଜାଯ ଟଙ୍କାଯୁ 3 ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଷୟନ୍ତ  ଣ ଯାଶ ିଶତକଡା 2 ପ୍ରତଶିତ 
ଯହିାତ ି ସୁଧୄଯ ୄମାଗାଉଛୁ । ଭୁଁ ଚାର୍ୀ ଭାନଙ୍କ ାଇଁ ସୁଧ ଯହିାତ ି (Interest 
Subvention) ୄମାଜନାୄଯ 8 ଶହ 36 ୄକାର୍ ିଟଙ୍କା ଫୟୟ ଫଯାଦ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯଖ୍ଛୁ ି। 

41. ସଭଫାୟ ସାଂସ୍ଥାଗୁଡକି ଦ୍ୱାଯା ଆଭ ଯାଜୟୄଯ ଶତକଡା 60 ବାଗ କୃର୍ି  ଣ ଉରବ୍ଧ 
କଯାମାଉଥିଫା ୄଫୄ ସଭଗ୍ର ୄଦଶୄଯ ଏହ ିହାଯ ଭାତ୍ର 17 ପ୍ରତଶିତ ଅୄଟ । ଭୁଁ ସଭଫାୟ 
ସାଂସ୍ଥାଭାନଙୁ୍କ ଆଥକି ସହାୟତା ନଭିୄନ୍ତ  30 ୄକାର୍ ି ଟଙ୍କା ଏଫାଂ ସଭଫାୟ ଫୟାଙ୍କଭାନଙୁ୍କ 
ସାଧାଯଣ ଅାଂଶ ସହାୟତା (equity support) ାଇଁ 1 ଶହ 50 ୄକାର୍ ିଟଙ୍କା ଫୟୟ 
ଫଯାଦଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯଖ୍ଅୁଛ ି। 

42. ୄସହିଯ,ି ଯାଜୟୄଯ ଅଣଧାନ ଶସୟ କ୍ରୟ ନଭିୄନ୍ତ ଓଡଶିା ଯାଜୟ ସଭଫାୟ 
ଭାୄକଷଟାିଂ ୄପୄଡୄଯସନ୍ ରିଭିୄଟଡ୍ କୁ 1 ଶହ ୄକାର୍ ି ଟଙ୍କାଯ କଷସ୍ ାଣ୍ଠ ି  ପ୍ରଦାନ 
କଯାମାଇଛ ି ।  ଭୁଁ  ସାଯ ଏଫାଂ ଫହିନ କଣିା ାଇଁ ସୁଧଭୁକ୍ତ  ଣ ପ୍ରଦାନ ଫାଫଦକୁ            
2 ଶହ ୄକାର୍ ିଟଙ୍କା ଫୟୟ ଫଯାଦ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯଖ୍ଛୁ ି। 
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43. ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତକି ଫିମଷୟୟ ଏଫାଂ ୄାକ ଜନତି ପସର ହାନୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭା 
ଅନ୍ତବଷୁ କ୍ତ କଯଫିା ନଭିୄନ୍ତ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ପସର ଫୀଭା ୄମାଜନା କାମଷୟକାଯୀ ୄହଉଛ ି । 
ଚାର୍ୀଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କ  ପ୍ରାୟ  ପ୍ରଦାନ କଯଫିା ନଭିୄନ୍ତ ଫୄଜଟୄଯ 6 ଶହ ୄକାର୍ ିଟଙ୍କା 
ଫୟୟ ଫଯାଦ କଯାମାଇଛ ି।  

ଅଭ ଯଫତ୍ତଟୀ ଯିଚାନା 

44. ଅଣଧାନ ଶସୟ ମଥା ଭୁଗ, ଫଯି,ି ହଯଡ, ଚନିାଫାଦାଭ ଏଫାଂ ସୂମଷୟଭୁଖ୍ୀ ଇତୟାଦ ି
ପସରଯ ଉଚତି ଭୂରୟ ଚାର୍ୀ ଭାନଙୁ୍କ ୄମାଗାଇଫା ାଇଁ ଯାଜୟୄଯ NAFEDଯ 
ସହବାଗିତାୄଯ ଭୂରୟ ସଭଥଟନ ପ୍ରଣାୀ (Price Support System) ଆଯମ୍ଭ 
ୄହାଇଅଛ ି । ଡାରି ଓ ୄତୈ ଜାତୀୟ ଶସୟ ସାଂଗ୍ରହ ାଇଁ ଚାର୍ୀ ଭାନଙ୍କଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
ନଭିୄନ୍ତ  e-Samridhi ୄାର୍ଟାର ଆଯମ୍ଭ ୄହାଇଛ ି। 

45. ଓଡଶିା ଭିୄରଟ୍ ଭିଶନ ଆଭ ସଯକାଯଙ୍କ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦୄକ୍ଷ। ଯାଜୟ ସଯକାଯ 
2017 ଭସହିାୄଯ ଜଫାୟୁ ସହନଶୀ ଏଫାଂ ୄାର୍କ ତେ ସଭରୃ୍ଦ୍ଧ ଭିୄରଟ୍ ପସରଯ 
ପ୍ରଚାଯ ପ୍ରସାଯ ାଇଁ ଏହ ିଭିଶନ ଆଯମ୍ଭ କଯଥିିୄର। 2022-23 ଫର୍ଷୄଯ ଭିଶନ ୄଭାଡୄଯ 
ଭିୄରଟ୍ ଯ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ାଇଁ ଆଭ ଯାଜୟଯ 19ଟ ିଜେିାଯ 1 ଶହ 43ଟ ିଫଲକୄଯ ଏହ ିସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 
କାମଷୟକ୍ରଭକୁ ପ୍ରଚନ କଯାମାଇଅଛ ି । ଆଗାଭୀ 2023-24 ଫର୍ଷୄଯ ଏହ ି କାମଷୟକ୍ରଭକୁ 
ଯାଜୟଯ ସଭସ୍ତ 30ଟ ିଜେିାଯ 1 ଶହ 77ଟ ିଫଲକୄଯ କାମଷୟକାଯୀ କଯଫିା ନଭିୄନ୍ତ ୄମାଜନା 
ଯହଛି ି । ଭିତି ଜାତସିଂଘ 2023 ଫଷଟକୁ ଆନ୍ତଜଟାତୀୟ ଭିୄରଟ୍ ଫଷଟ ବାଫୄଯ ୄଘାଷଣା 
କଯିଛନ୍ତ ି । ଭାଣି୍ଡଆ ଓ ଫାଜଯା ଜାତୀୟ ପସରଯ (Millet)  ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ାଇଁ ଓଡଶିା 
ଭୄଡରକୁ ଅନୟ ଯାଜୟଭାୄନ ଫୟାକ ସ୍ଵୀକୃତ ିପ୍ରଦାନ କଯଫିା ସହ ଏହ ିଭୄଡରକୁ ଗ୍ରହଣ 
କଯଛିନ୍ତ ି। 2023-24 ଆଥକି ଫର୍ଷୄଯ ଏହ ିଭିଶନ ନଭିୄନ୍ତ 4 ଶହ 97 ୄକାର୍ ିଟଙ୍କା ଫୟୟ 
ଫଯାଦ କଯାମାଇଛ ି।  
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ଆନୁଷଙି୍ଗକ କାମଟୟକ୍ରଭ 

46. ଫଗିତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିୄ ଯ ଶୁସବ୍ନଦ ଏଫାଂ ଭତ୍ସୟ ୄକ୍ଷତ୍ର କୃର୍କଭାନଙ୍କ ମଷୟାପ୍ତ ଆୟ 
ଫୃର୍ଦ୍ଧିୄ ଯ ପ୍ରଭୁଖ୍ ବୂଭିକା ଗ୍ରହଣ କଯିାଯଛି ି । ଆଭ ସଯକାଯ ଆନୁର୍ଙି୍ଗକ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁ କୃର୍କ, 
ଭହିା ସ୍ଵୟାଂ ସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଏଫାଂ କୃର୍ି ଉୄଦୟାଗୀ ଭାନଙ୍କଯ ଫକିାଶ ଦଗିୄଯ ଭୁଖ୍ୟ 
ସଞ୍ଚାକ ବାୄଫ ଚହି୍ନଟ କଯଛିନ୍ତ ି।  ଭତ୍ସୟଚାର୍ ଓ ଶୁାନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୟୟ ଫଯାଦକୁ ଫୃର୍ଦ୍ଧି 
କଯ ି1 ହଜାଯ 7 ଶହ 69  ୄକାର୍ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯଖିଛୁ । 

ଭତ୍ସ୍ୟଚାଷ 

47. ଭତ୍ସୟାନ ଓ aquaculture କୃର୍କ ଭାନଙ୍କଯ ଆୟ ଫୃର୍ଦ୍ଧି, ଜୀଫକିା ନଫିଷାହ, 
ୄଯାଜଗାଯ ସଷିୃ୍ଟ, ଖ୍ାଦୟ ନଯିାତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ଏଫାଂ ଯାଜୟଯ ଯପ୍ତାନ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଗୁଯୁତ୍ୱୂଣଷ 
ବୂଭିକା ଗ୍ରହଣ କଯଛି ି । ଭତ୍ସୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ଫୃର୍ଦ୍ଧି ରକ୍ଷୟୄଯ ଆଭ ସଯକାଯ 
ଭତ୍ସୟଚାର୍କୁ ଫହୁ ଭାତ୍ରାୄଯ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯୁଛନ୍ତ ି । ସଘନ ଓ ଆବୟନ୍ତଯୀଣ ଭାଛଚାଷଯ 
ଉନ୍ନତ ିନଭିୄନ୍ତ 1 ଶହ 43 ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  କଯାମାଇଛ ି। 

48. ଭୁଖୟଭନ୍ତ୍ରୀ ଭତ୍ସ୍ୟଜୀଫ ିକରୟାଣ ୄମାଜନା  ଅନ୍ତଗଟତ 17 ର୍ ିcomponent  ାଇ ଁ
ଫୄଜର୍ୄଯ ୄଭାର୍ 2 ଶହ 10 ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି ି। ଏହାଦ୍ୱାଯା  11 
ହଜାଯ ଭହିା ସ୍ଵୟାଂ ସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀ ସୄଭତ 50 ହଜାଯ ଭତ୍ସୟଜୀଫୀ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାଫୄଯ 
ଉକୃତ ୄହଫା ସହ 1 ରକ୍ଷଯୁ ଅଧିକ ଭତ୍ସୟଜୀଫୀଙ୍କ ାଇଁ ୄଯାକ୍ଷ ନମୁିକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟଯ ରକ୍ଷୟ 
ଯଖ୍ାମାଇଛ ି। 

49. ଭତ୍ସୟ ଅଫତଯଣ ୄକନ୍ଦ୍ରଯ ଆଧୁନକିୀକଯଣ ଏଫାଂ ଅନୟାନୟ ବିତ୍ତବୂିଭି ଭାନଙ୍କଯ 
ଉନ୍ନତକିଯଣ ନଭିୄନ୍ତ ଫୄଜଟ୍ ୄ ଯ 2 ଶହ 20 ୄକାର୍ ିଟଙ୍କା ଫୟୟ ଫଯାଦ କଯାମାଇଛ ି।  

50. ଅସ୍ତଯଙ୍ଗଯ ୄଦଫୀ ନଦୀ ଏଫାଂ ାଯାଦ୍ୱୀଯ ଭହାନଦୀ ଭୁହାଣଯୁ ଭାଟ ିଖ୍ନନ କଯ ି
ଫର୍ଷ ସାଯା ୄନୌକା ଚାଚ ୄମାଗୟ କଯଫିା ାଇଁ 20 ୄକାର୍ ି ଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ  ଫଯାଦ  
ଯହଛି ି। 
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51. ଆୄଭ ଭତ୍ସୟଚାର୍ଯ ସଭନିବତ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଯିଚାନା ାଇଁ ନୀ ଫପି୍ଳଫ (Blue 
Revolution) ୄମାଜନା ଅଧୀନୄଯ 1 ଶହ 80 ୄକାର୍ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ କଯଛୁି ।  
ଶୁାନ ଓ ୄଗାାନ 

52.  ଶୁ ଓ ୄଗାାନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ ଆତ୍ମନମୁିକି୍ତ ଓ ନାଯୀ ସଶକି୍ତକଯଣ 
ାଇଁ ମଷୟାପ୍ତ ସମ୍ଭାଫନା ଯହଛି ି।   

53. 2023-24 ଆଥକି ଫର୍ଷୄଯ ନୂତନ ବ୍ରୟରଯ ପାଭଷ, ୄକଜ୍ ର୍ଦ୍ଧତ୍ତିୄଯ ୄରୟାଯ 
କୁକୁଡା ପାଭଷ, ଫତକ ପାଭଷ, ଅଗଣାୄଯ କୁକୁଡା ାନ ୟୁନଟି୍   ଏଫାଂ ଭିନ ି କୁକୁଡା ଖ୍ାଦୟ 
ୟୁନଟି୍ ପ୍ରତଷି୍ଠା ାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନଭିୄନ୍ତ କୁକୁଡା ଚାଷ ଫକିାଶ ଅଧୀନୄଯ             
1 ଶହ 57 ୄକାର୍ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ କଯମାଇଛ ି।  

54. 3 ଶହ ଯୁ ଅଧିକ କୃର୍କଙୁ୍କ small sheep & goat unit ଏଫାଂ 2 ହଜାଯ 2 
ଶହଯୁ ଅଧିକ ଭହିା ସ୍ଵୟାଂ ସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ semi commercial Goat Units 
ପ୍ରତଷି୍ଠା ନଭିିତ୍ତ ସହୄମାଗ ପ୍ରଦାନ ାଇଁ 2023-24 ଆଥକି ଫର୍ଷୄଯ 29 ୄକାର୍ ି ଟଙ୍କାଯ 
ଫୟଫସ୍ଥା ଯହଛି ି। ଆଗାଭୀ ଆଥକି ଫର୍ଷୄଯ ଯାଜୟୄଯ ଘରୁୁ୍ଯ ିଚାର୍ ଯ ଫକିାଶ ନଭିିତ୍ତ pig 
unit ସ୍ଥାନ ାଇଁ 1 ଶହ 30 ଜଣ କୃର୍କଙୁ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଯାମିଫ | ଏଥି ନଭିୄନ୍ତ 
ଫୄଜଟ ୄଯ 2 ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି ି।  

55. କାମଷୟଶୀ ୄଗାଶାାଯ ଯକ୍ଷଣୄଫକ୍ଷଣ ତଥା ନୂତନ ୄଗାଶାାଯ ନଭିଷାଣକୁ ଆଥକି 
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନଭିୄନ୍ତ 20 ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ କଯାମାଇଛ ି। 

56. ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୁଧନ ଫକିାଶ ୄମାଜନାୄଯ ୄଗାାନ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଶୁଧନ ଯଚିାନା 
ାଇଁ 1 ଶହ 20 ୄକାର୍ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ କଯାମାଇଛ ି।  

57.  ଆୄଭ 2023-24 ଆଥକି ଫର୍ଷୄଯ ଶୁସବ୍ନଦ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଏଫାଂ ୄଯାଗ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
(Livestock Health & Disease Control) କାମଷୟକ୍ରଭ ଅଧୀନୄଯ 2 ଶହ   
67 ୄକାର୍ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯଖିଛୁ ।   
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58. କୃତ୍ରଭି ଗବଷଧାଯଣ କାମଷୟକ୍ରଭ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄଗାଯୁଭାନଙ୍କଯ ୄଜୄନଟକି୍ ଗୁଣଫତ୍ତାକୁ 
ଉନ୍ନତ କଯି ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ନଭିୄନ୍ତ ଫୄଜଟୄଯ 18 ୄକାର୍ ି ର୍ଙ୍କା ଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ 
ଦଆିମାଇଛ ି।  

59. 2023-24 ଆଥକି ଫର୍ଷୄଯ ଶୁୄସଫା ତଥା ଆଫଶୟକୀୟ ବିତ୍ତବୂିଭି ପ୍ରଦାନ 
ନଭିୄନ୍ତ 1 ଶହ 94  ୄକାର୍ ି ଟଙ୍କା ଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ କଯାମାଇଛ ି । ଏହାଦ୍ୱାଯା ଶୁ  
ଚକିତି୍ସାୟ ଗୁଡକିଯ ସୁଦୃଢୀକଯଣ ଏଫାଂ ଆଧୁନକିୀକଯଣ କଯାମାଇାଯଫି ।  

ଭାନୟଫଯ ଫାଚସ୍ପତ ିଭୄହାଦୟ! 

60. ଆୄଭ 2013-14 ଆଥକି ଫର୍ଷୄଯ ପ୍ରଥଭ ଥଯ ାଇଁ  7 ହଜାଯ 1 ଶହ 62 ୄକାର୍ ି
ର୍ଙ୍କା ଫୟୟ ଅର୍କଯ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କୃର୍ି ଫୄଜଟ୍ ଆଗତ କଯଥିିରୁ । ଆଭ ଭାନୟଫଯ  
ଭୁଖ୍ୟଭନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଯ ଫଷି୍ଠ ୄନତୃତ୍ୱୄଯ ଭୁଁ 2023-24 ଆଥକି ଫର୍ଷ ାଇ ଁକୃର୍ି ଫୄଜଟ୍ ନଭିୄନ୍ତ 
24 ହଜାଯ 8 ଶହ 29 ୄକାର୍ ିର୍ଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଆଗତ କଯୁଛ ି।  

61. କୃର୍ି ଗ୍ରାଭୀଣ ସଭରୃ୍ଦ୍ଧଯି ଏକ ୄଭୌକି ଉତ୍ସ । କୃର୍ି ୄକଫ ଜୀଫକିା ନଫିଷାହଯ ଭାଧ୍ୟଭ 
ନ ୄହାଇ ଅବିଫୃର୍ଦ୍ଧ ିଓ ଦାଯଦି୍ର୍ୟ ଦୂଯୀକଯଣଯ ଏକ ପ୍ରଭୁଖ୍ ଚାକ ୄହଫା ଆଫଶୟକ । ୄତଣୁ 
ପସର ଫଫିଧିତା ଓ ଭୂରୟମୁକ୍ତ କୃର୍ି ଅଥଷନୀତ ିଉୄଯ ଗୁଯୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଯାମିଫ । ଆଭଯ 
ପ୍ରସରି୍ଦ୍ଧ ସ୍ଵବାଫ କଫ ି ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ ନିୄ ଭନାକ୍ତ ଶବ୍ଦୄଯ କୃର୍ି ଓ କୃର୍କ ଯ  ଜୟଗାନ 
କଯଛିନ୍ତ ି।  

“କୃଷି ସନିା ସଂସାୄଯ ସବୟତାଯ ଭୂ 
  କୃଷି ଏକା  ସକ ଜୀଫକିାଯ ଚୂ ।” 

 

ଏହ ିଉକି୍ତ  ସହ ଭୁଁ କୃର୍ି ଫୄଜଟ୍ କୁ ଆଭ ଯାଜୟଯ ଜନସାଧାଯଣ ଏଫାଂ କୃର୍କଭାନଙ୍କ 
ସାଭୁହକି  ଅବିଫୃର୍ଦ୍ଧ,ି ସଭରୃ୍ଦ୍ଧ ିଓ ଫକିାଶ ାଇଁ ଉତ୍ସଗଷ କଯୁଛ ି।  




