2018-19 ବେଜଟ ଆକଳନର ମୁଖ୍ୟାଂଶ
ଆଜି 23 ମାcର୍ 2018 େର ମାନ୍ୟବର aଥର୍ମntୀ ଶ୍ରୀଯୁk ଶଶିଭୂଷଣ େବେହରା 2018-19
ଆଥକ ବଷର୍ ନିମେn 1 ଲk 20 ହଜାର 28 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବେଜଟ୍ ବିଧାନସଭାେର aନୁ େମାଦନ ପାiଁ
uପsାପନ କରିଛnି

।

eହି ବେଜଟ୍ େର ପୁଞ୍ଜି ନିେବଶ, aଭିବୃd,ି ବିକାଶ, ଭିtଭ
ି ୂ ମି unୟନ uପେର

ଗୁରୁt ଆେରାପ କରାଯାiaଛି

।

eହି aଭିବୃd,ି unୟନ eବଂ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ବେଜଟ୍ ବିଗତ

2017-18 ଆଥକ ବଷର୍ ତୁ ଳନାେର 12.3% a କ aେଟ ।
ପୂବର୍ ବଷର୍ ମାନଙ୍କ ଭଳି 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ କୁ ମ କୃ ଷି ବେଜଟ୍ o ସାଧାରଣ
ବେଜଟ୍ eହିପରି ଦୁ i ଭାଗେର ବିଭk କରାଯାiଛି eହାର ତୁ ଳନାtକ ବିବରଣୀ 2017-18 eବଂ
2018-19 ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀେର ଦଶର୍ାଯାiଛି ।
(େକାଟି ଟଙ୍କା ହିସବେର)
kମିକ

pକାର

ସଂଖ୍ୟା

2017-18 ଆଥକ

2018-19 ଆଥକ

ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ ଆକଳନ

ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ ଆକଳନ

1.

pଶାସନିକ ଖcର୍

47,465

50,761

2.

କାଯର୍୍ୟkମ ଖcର୍

52,800

62,000

3.

ବିପଯର୍୍ୟୟ pଶମନ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖcର୍

1,824

1,865

4.

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ dାରା ହsାnରିତ େହu ବା

4,822

5,402

1,06,911

1,20,028

aଥର୍ରୁ ଖcର୍
େମାଟ -

1.

ରାଜ୍ୟ ବେଜଟର ଗୁଣାtକ ଦିଗ –
 pଥମଥର ପାiଁ କାଯର୍୍ୟkମ ଖcର୍ ର ପରିମାଣ 62 ହଜାର େକାଟି aଟକଳ କରାଯାiଛି ଯାହାକି
ସmୁଣ୍ଣର୍ ବେଜଟ୍ ଆକାରର aଧାରୁ a କ aେଟ ।
 eହି ବେଜଟ୍େର କୃ ଷି o ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ େkt ପାiଁ ବ୍ୟୟ aଟକଳ ଯେଥଷ୍ଟ ବୃ dି କରାଯାi
16 ହଜାର 765 େକାଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାiaଛି ।
 ଶିkା eବଂ ଦkତା େkt ପାiଁ 19 ହଜାର 678 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 sାs୍ୟ େktେର 6 ହଜାର 160 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 ପାiପ୍ େଯାେଗ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ pକll ପାiଁ 3 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି
ବିନେି ଯାଗ ।
 aନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତି o ଜାତି ମାନଙ୍କ ପାiଁ ଚିhତ
ି େଯାଜନା dାରା କାଯର୍୍ୟkମ ବ୍ୟୟ ମା ମେର
ୂ ତ
22 ହଜାର 684 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
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 24 ହଜାର 567 େକାଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ବ୍ୟବsା ରାଜ୍ୟ ଘେରାi utାଦ(GSDP)ର
ଶତକ଼ଡା 5.5 pତିଶତ ।
 unୟନଗତ ଖcର୍ େମାଟ ବେଜଟ୍ aଟକଳର 70 pତିଶତରୁ a କ aେଟ ।
 ଟିକସ o ରାଜ୍ୟ ସାମgୀକ ଘେରାi utାଦର aନୁ ପାତ 2018-19(B.E) େର 6.44 pତିଶତ
େହବା ପାiଁ aଟକଳ କରାଯାiଛି ।
 ରାଜs ବଳକା, ରାଜ୍ୟ ସାମgୀକ ଘେରାi utାଦର 2.25% ନିdର୍ାରଣ କରାଯାiଛି ।
 ବିtୀୟ ନିaଣ୍ଟ ଘେରାi utାଦର ଧାଯର୍୍ୟ ଲk୍ୟ 3.5 pତିଶତ ମ େର ସୀମିତ ରହିବ ।

2.

ନୂତନ pୟାସ –
 “ଆମ ଗଁା ଆମ ବିକାଶ” – eକ ନୂ ତନ େଯାଜନା ମା ମେର 1 ହଜାର 250 େକାଟି ଟଙ୍କା
ବିକାଶମୂଳକ କାଯର୍kମ ପାiଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆେବଗକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିେର ରଖି ନିdର୍ାରଣ
କରାଯାiaଛି ।
 “କୃ ଷକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ” େଯାଜନାେର aତିରk
ି
କରାଯାiଛି

।

250 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ

ବରାଦ

eହାର ବିsୁ ତ ବିବରଣୀ କୃ ଷି o କୃ ଷକ ସଶkିକରଣ ବିଭାଗ dାରା ପରବt

ପଯର୍୍ୟାୟେର psୁ ତ ି କରାଯିବ ।
 “ଖୁସ”ି େଯାଜନା ମା ମେର ତରୁଣୀ o ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଋତୁ sାବ କାଳୀନ sାs୍ୟରkା,
େସମାନଙ୍କର ସmାନ, ଆtବିଶ୍ଵାସ o ସଶkିକରଣ

ପାiଁ 50 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ

କରାଯାiଛି ।
 eକ ସାବର୍ଜନୀନ ଚkୁ ଯt କାଯର୍୍ୟkମ “ମୁଖ୍ୟମntୀ ଚkୁ ଯt କାଯର୍୍ୟkମ – ସୁେନt” େଯାଜନା
ମା ମେର 682 େକାଟି ଟଙ୍କାର ପରିକllନା ଆସnା 5 ବଷର୍ ନିମିt ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମntୀଙ୍କ
dାରା େଘାଷଣା କରାଯାiଛି । 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ ନିମିt 87 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାiଛି ।
 eକ ନୂ ତନ େଯାଜନା “ନିମର୍ଳ” ମା ମେର ପରିଷ୍କାର, ପରିcnତା eବଂ sାs୍ୟ ସଂsାେର ସୁରkା
ପରି ଆନୁ ସାଙ୍ଗି କ େସବା ପାiଁ 70 େକାଟି ଟଙ୍କା 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ ନିମିt ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 “ଡିଜଟ
ି ାଲ େହଲ୍ଥ” କାଯର୍୍ୟkମ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡଲ୍ ଆଧାରେର 10 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ
ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 “ନିଦାନ” େଯାଜନାେର ବିନା ମୂଲ୍ୟେର sାs୍ୟ େସବା ପାiଁ 90 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାiଛି ।
 “ଆମ ଘେର LED ଲାiଟ୍” କାଯର୍୍ୟkମ dାରା pେତ୍ୟକ ଗରିବ ପରିବାର କୁ 4ଟି LED ଲାiଟ୍
େଯାଗାi ଦିଆଯିବ େଯuଁ ପାiଁ 125 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 oଡିଶା ହsତn o ହsଶିll ବିକାଶ o ସମୃ dି ସମିତ ି ପାiଁ 20 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାiଛି ।
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 ମହାନଦୀର ଜଳଧାରଣ kମତା ବୃ dି eବଂ ଜୀବିକା ବିକାଶ ପାiଁ “gୀନ୍ ମହାନଦୀ ମିଶନ” େର
30 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiaଛି ।
 “ରାଜ୍ୟ ମିେଲଟ୍ ମିଶନ” aଧୀନେର 100 େକାଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟେର ମାଣ୍ଡିଆ iତ୍ୟାଦି ସଂgହ
କରାଯାi ସରକାରୀ େଯାଜନାେର ବ୍ୟବହୃ ତ େହବ ।
 “ବିଜୁ ଯୁବ ସଶkିକରଣ େଯାଜନା” eବଂ eହାର ନୂ ଆ uପେଯାଜନା “ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ”େନତୃ t o େscାେସବୀ ମେନାଭାବ େପାଷଣ କରିବା, kୀଡା o େଖଳୁ ଆଡ ମେନାଭାବ
ସଂsୃତକ
ି ୁ େpାtାହନ େଦବା, େଯୗବନେର ସୁs ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଯୁବ ପ୍ଲାଟ୍ଫମର୍ pତିଷ୍ଠା
କରିବା eବଂ ରାଜ୍ୟେର ଯୁବକଙ୍କୁ କାଯର୍୍ୟେର ନିେୟାଜିତ କରିବାପାiଁ udିଷ୍ଟ । eହି ନୂ ତନ
େଯାଜନା ନିମିt 90 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।

 ମା ମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଭିtଭ
ି ୂ ମିର unତି ପାiଁ “େମା sୁଲ aଭିଯାନ” େଯାଜନା ରାଜ୍ୟର
ଜନସାଧାରଣ eବଂ ପୂବର୍ତନ ଛାtଛାtୀ ମାନଙ୍କୁ ନିେୟାଜିତ କରି ଆରm କରାଯାiଛି । eହି
େଯାଜନାେର ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ pଦt ରାଶିର ଦୁ iଗୁଣ pଦାନ କରି ବିjାନାଗାର,
ପାଠାଗାର o kୀଡାର ବିକାଶ କରାଯିବ । e ପାiଁ pାଥମିକ ସହାୟତା ଭାେବ 50 େକାଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 େମଧାବୀ ଛାtଛାtୀଙ୍କ େpାtାହନ ନିମେn, “ମୁଖ୍ୟମntୀ େମଧା ବୃ t”ି େଯାଜନା aଧୀନେର 40
ହଜାର ସଫଳ ଛାtଛାtୀଙ୍କୁ ବୃ tି pଦାନ କରିବାକୁ psାବ ରଖାଯାiଛି । pେତ୍ୟକ ସଫଳ
ଛାtଛାtୀଙ୍କୁ eକକାଳୀନ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃ tି pଦାନ କରାଯିବ । eହି େଯାଜନା ପାiଁ 20
େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।

 aନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁ ଆବଗର୍ o ସାମାଜିକ o aଥର୍େନୖତକ
ି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ aନgସର ଛାtଛାtୀଙ୍କ ପାiଁ 100 ଟି
ଛାtାବାସ ବା ଛାtୀନିବାସ ନିମର୍ାଣ ପାiଁ ନିଷ୍ପtି ନିଆଯାiଛି େଯuଁ େର 30 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରହିଛ ି ।
 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମntୀ 45 ବଷର୍ରୁ udର୍ ମହିଳା କଳାକାର o 60 ବଷର୍ରୁ udର୍ ପୁରୁଷ କଳାକାରଙ୍କ
ନିମେn ମାସିକ 1200 ଟଙ୍କା ହିସାବେର ଭtାpଦାନ ନିମେn “ମୁଖ୍ୟମntୀ କଳାକାର ସହାୟତା
େଯାଜନା”ର େଘାଷଣା କରିଛnି । eହି ନୂ ତନ େଯାଜନା aଧୀନେର 50 ହଜାର ହିତା କାରୀ
uପକୃ ତ େହେବ । e ପାiଁ 60 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 େକାଣାକର୍େର “Sun and Sand Marathon” ଆେୟାଜନ ପାiଁ 15 େକାଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ବକୁ ଳବନର ବିକାଶ ପାiଁ 7 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
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 ସମg େଦଶେର oଡିଶା pଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାେବ ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ ପାiଁ ସମs ଜାତୀୟ ବରିଷ୍ଠ o କନିଷ୍ଠ,
ପୁରୁଷ eବଂ ମହିଳା ହକି pତିେଯାଗିତା pାେୟାଜିତ କରିବାକୁ ହକି iଣ୍ଡିଆ ସହିତ eକ
ଐତିହାସିକ ଭାଗିଦାରୀ ଚୁkି sାkର କରିଛ ି ।

ବିଭାଗୱାରୀ ଆବଣ୍ଟନ
(େକାଟି ଟଙ୍କା ହିସବେର)
ବିପଯର୍୍ୟୟ

ଦାବି

ବିଭାଗ

ସଂଖ୍ୟା
1
2
3

pଶାସନିକ ବ୍ୟୟ

କାଯର୍୍ୟkମ ବ୍ୟୟ

ରାଜ୍ୟରୁ

pଶମନ
ପାଣ୍ଠି

sରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ
ସାଧାରଣ pଶାସନ o ସାଧାରଣ
aଭିେଯାଗ ବିଭାଗ
ରାଜs o ବିପଯର୍୍ୟୟ ପରିଚାଳନା
ବିଭାଗ

4

ଆiନ ବିଭାଗ

5

aଥର୍ ବିଭାଗ

6

ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ

7

ନିମର୍ାଣ ବିଭାଗ

8

oଡିଶା ବିଧାନ ସଭା
ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଣ o ଖାuଟି କଲ୍ୟାଣ

9

ବିଭାଗ

10

ବିଦ୍ୟାଳୟ o ଗଣଶିkା ବିଭାଗ

ସବର୍ େମାଟ

sାନାnର

4,238.33

1,036.06

‐

‐

5,274.39

178.89

224.84

‐

‐

403.74

919.39

154.43

‐

‐

298.54

46.56

‐

‐

345.10

24,530.17

‐

‐

‐

24,530.17

73.22

12.49

‐

‐

85.70

1,453.72

2,811.17

‐

‐

4,264.88

63.54

‐

‐

‐

63.54

76.98

1,071.58

‐

‐

8,528.84

5,958.25

‐

‐

747.40

2,666.15

‐

‐

2,137.08

4,022.89

‐

‐

564.98

2,895.28

‐

1,701.54

111.96

21.90

‐

‐

133.86

1,073.82

1,148.56
14,487.10

aନିସଚ
ି ଜନଜାତି o aନୁ ସଚ
ି
ୂ ତ
ୂ ତ
11

ଜାତି unୟନ eବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ
ସଂpଦାୟ o ପଛୁ ଆବଗର୍ କଲ୍ୟାଣ

3,413.55

ବିଭାଗ
12
13

sାs୍ୟ o ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ
ଗୃହ ନିମର୍ାଣ o େପୗର unୟନ
ବିଭାଗ
ଶ୍ରମ o ରାଜ୍ୟ କମର୍ଚାରୀ ବୀମା

6,159.96
5,161.80

14

ବିଭାଗ

15

kୀଡା o ଯୁବେସବା ବିଭାଗ

30.39

310.62

‐

‐

341.01

16

େଯାଜନା o ସଂେଯାଜନ ବିଭାଗ

47.45

887.98

‐

‐

935.43

391.69

9,633.20

‐

3,700.46

13,725.35

2.10

‐

‐

‐

2.10

17
18

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ o ପାନୀୟ ଜଳ
ବିଭାଗ
ସାଧାରଣ pଶାସନ o ସାଧାରଣ
aଭିେଯାଗ ବିଭାଗ (ସାଧାରଣ
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ବିପଯର୍୍ୟୟ

ଦାବି

ବିଭାଗ

ସଂଖ୍ୟା

pଶାସନିକ ବ୍ୟୟ

କାଯର୍୍ୟkମ ବ୍ୟୟ

ରାଜ୍ୟରୁ

pଶମନ

ସବର୍ େମାଟ

sାନାnର

ପାଣ୍ଠି

aଭିେଯାଗ o େପନ୍ସନ୍ pଶାସନ
ବିଭାଗ)
19

ଶିll ବିଭାଗ

20

ଜଳ ସmଦ ବିଭାଗ

21

ପରିବହନ ବିଭାଗ

22

4.80

307.65

‐

‐

1,217.02

8,979.03

‐

‐

67.83

522.89

‐

‐

10,196.05
590.73

ଜଙ୍ଗଲ o ପରିେବଶ ବିଭାଗ

457.65

348.52

‐

‐

806.17

23

କୃ ଷି o କୃ ଷକ ସଶkିକରଣ ବିଭାଗ

769.29

3,741.88

‐

‐

4,511.16

24

iଷ୍ପାତ o ଖଣି ବିଭାଗ

60.85

52.69

‐

‐

113.54

25

ସୂଚନା o େଲାକସmକର୍ ବିଭାଗ

45.30

142.50

‐

‐

187.80

26

aବକାରୀ ବିଭାଗ

90.87

10.00

‐

‐

100.87

27

ବିjାନ o େବୖଷୟିକ ବିଭାଗ

13.74

41.39

‐

‐

55.13

28

gାମ୍ୟ unୟନ ବିଭାଗ

1,171.26

4,411.20

‐

‐

29

ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ

47.56

0.04

‐

‐

5,582.46
47.60

30

ଶkି ବିଭାଗ

29.56

1,953.74

‐

‐

1,983.29

ହsତn, ବୟନଶିll o ହsଶିll

312.45

31

ବିଭାଗ

60.94

128.99

‐

‐

189.93

32

ପଯର୍୍ୟଟନ ବିଭାଗ

14.78

198.38

‐

‐

213.16

33

ମt୍ୟ o ପଶୁ ସmଦ unୟନ ବିଭାଗ

431.09

462.34

‐

‐

893.43

34

ସମବାୟ ବିଭାଗ

124.36

1,039.61

‐

‐

1,163.97

35

ସାଧାରଣ uେଦ୍ୟାଗ ବିଭାଗ

2.83

5.00

‐

‐

7.83

22.61

3,424.22

‐

‐

2.11

110.76

‐

‐

1,297.86

993.81

‐

‐

281.04

344.41

‐

‐

625.45

65.33

146.25

‐

‐

211.58

49.04

2,513.45

‐

‐

3.38

221.19

1,865.00

‐

2,089.57

35.23

146.69

‐

‐

181.91

50,761.00

62,000.00

1,865.00

5,402.00

1,20,028.00

36

ମହିଳା o ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ o ମିଶନ
ଶkି ବିଭାଗ
iେଲେକ୍ଟ ାନିk୍ o ସୂଚନା pଯୁkିବଦ
ି ୍ୟା

37

ବିଭାଗ

38

uc ଶିkା ବିଭାଗ

39
40

ଦkତା ବୃ dି o େବୖଷୟିକ ଶିkା

ବିଭାଗ
aଣୁ, kୁd o ମ ମ uେଦ୍ୟାଗ

ବିଭାଗ
ସାମାଜିକ ସୁରkା o ଭିnkମ

41

ସଶkିକରଣ ବିଭାଗ

42

ବିପଯର୍୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ

43

oଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ o ସଂsୃତ ି
ବିଭାଗ
ସବର୍ େମାଟ

3,446.82
112.87
2,291.67

2,562.49
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3.

େktୀୟ ମୁଖ୍ୟାଂଶ (କୃ ଷି o ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ କାଯର୍୍ୟkମ) –
 eକ ପୃଥକ ବେଜଟ୍ ମା ମେର କୃ ଷି ବିଭାଗେର 16 ହଜାର 765 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାiaଛି । pଥମ କରି 2013-14 ଆଥକ ବଷର୍େର 7 ହଜାର େକାଟି 162 ଲk ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟ ବରାଦ େହାi ବା େବେଳ eେବ eହା 134 pତିଶତକୁ ବୃ dି ପାiଛି ।
 ଆମ ସରକାର ବାରମ୍ଵାର କୃ ଷି utାଦର eମ୍eସ୍ପି (MSP) ବୃ dି କରିବାପାiଁ େକnd ସରକାରଙ୍କ
ନିକଟେର ଦାବୀ

କରିଆସୁଛnି । ଆେmମାେନ ଖୁସି େଯ, ଭାରତ ସରକାର େକnd ବେଜଟ୍

2018-19 େର କୃ ଷି utାଦର eମ୍eସ୍ପି କୃ ଷି utାଦନ ଖcର୍ର େଦଢଗୁଣାକୁ ବୃ dି କରିବାକୁ
େଘାଷଣା କରିଛnି । ଆେମ େକnd ସରକାରଙ୍କର eହି ପଦେkପକୁ sାଗତ ଜଣାuଛୁ । କିnୁ
eମ୍eସ୍ପି ଧାଯର୍୍ୟପାiଁ utାଦନ ଖcର୍ର ବାsବିକ ନିdର୍ାରଣ pkିୟା ଆମର ଦାବୀ । ପୁନଶ୍ଚ,
ବିଭିn ଫସଲର eମ୍eସ୍ପି ନିdର୍ାରଣ ନିମିt eକ ବିଶ୍ଵାସନୀୟ pkିୟା aବଲମ୍ଵନ କରିବାପାiଁ
ଆେମ େକnd ସରକାରଙ୍କ ନିକଟେର aନୁ େରାଧ କରୁଛୁ ।
 2018-19 କୃ ଷି ବେଜଟ୍ ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ େମାଟ ବେଜଟ୍ ଆକଳନର 12.3 pତିଶତ aେଟ ।
 ଜଳଛାୟା unୟନ pକllପାiଁ 155 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiaଛି ।
 ମୃtକ
ି ା ସଂରkଣ ସଂଗଠନ dାରା ମୃtକ
ି ା ସଂରkଣ କାଯର୍୍ୟkମର ସଫଳ ରୂପାୟନପାiଁ ବ୍ୟୟ
ବରାଦକୁ 602 େକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ dି କରାଯାiaଛି ।
 unତମାନର ବିହନ େଯାଗାଣପାiଁ ଗଠିତ େହାi ବା ପାଣ୍ଠିକୁ ଚାଲୁ ରଖିବାପାiଁ 100 େକାଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ଚାଷ ସମୟେର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର େଯାଗାiେଦବା uେdଶ୍ୟେର 100 େକାଟି ଟଙ୍କାର eକ ଆବtର୍ନ
ପାଣ୍ଠି (Revolving Fund) ସୃଷ୍ଟି କରାଯାiaଛି ।
 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର “େkତ ଯାntୀକରଣ େଯାଜନା” (Farm Mechanisation) ପାiଁ
ବେଜଟେର 450 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 “ଜାତୀୟ କୃ ଷି ସmpସାରଣ o େବୖଷୟିକ ମିଶନ” (National Mission on Agriculture
Extension & Technology)େର 350 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି । କୃ ଷି

ସmpସାରଣ ପରିଚାଳନା pତିଷ୍ଠାନ (IMAGE) eବଂ କୃ ଷି େବୖଷୟିକ ପରିଚାଳନା ସଂsା (ATMA)
ମା ମେର କୃ ଷି ସmpସାରଣକୁ େpାtାହିତ କରାଯିବ ।
 uଦ୍ୟାନ କୃ ଷ,ି ଫୁ ଲ ଚାଷ eବଂ ମସଲା ଚାଷର unତି ନିମେn ଜାତାୟ uଦ୍ୟାନ କୃ ଷି ମିଶନ ପାiଁ
104 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
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 ପାବର୍ତୀଗିରି ବୃ ହତ uଠା ଜଳ େସଚନ pକll ପାiଁ 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର 1 ହଜାର 802
େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର 8 େଗାଟି tରିତ ଜଳେସଚନ ସୁବଧ
ି ା େଯାଜନା (Accelerated
Irrigation Benefit Programme) ନିମେn 2 ହଜାର 629 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ

କରାଯାiଛି । eହା NABARD aଧୀନେର ଦୀଘର୍ ମିଆଦୀ ଜଳେସଚନ ପାଣ୍ଠି (Long Term
Irrigation Fund) ସହ aନୁ ବnିତ ।

 ମୁଖ୍ୟମntୀ ଆଡ଼ିବn ତିଆରି େଯାଜନା – MATY a ନେର 2018-19 ବଷର୍େର 344
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାi 2 ହଜାର ଆଡ଼ିବn ନିମର୍ାଣ ନିମେn psାବ ରଖାଯାiଛି ।
 120 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାi ଆu 690 େଗାଟି aଚଳ uଠା ଜଳେସଚନ pକllକୁ
ପୁନରୁdାର କରିବା ନିମେn ଲk୍ୟ ରଖାଯାiଛି ।
 ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ ନିମେn 540 େକାଟି ଟଙ୍କା eବଂ ବିଜୁ କୃ ଷକ ବିକାଶ anଗର୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ
uଠା ଜଳେସଚନ pକll ନିମର୍ାଣ ନିମେn 290 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 pଧାନମntୀ କୃ ଷି ଜଳ ସିଚାi େଯାଜନା aଧୀନେର କୃ ଷି ବିଭାଗ ମା ମେର aଣୁ ଜଳେସଚନ
ନିମେn 250 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ଜଳ ସଞ୍ଚାଳନ kତିକୁ କମାiବା ପାiଁ Canal Lining System Rehabilitation
Programme (CLSRP) pଚଳନ କରାଯାiଛି o eହି ବଷର୍ 150 କି.ମି. େକନାଲ ଆsରଣ

କାଯର୍୍ୟ ସmୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ନିମେn 130 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ବନ୍ୟା ନିୟntଣ o ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାiଁ 1 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ବାଣିଜ୍ୟି କ o ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମା ମେର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ରିହାତି ନିମେn 470 େକାଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 pଧାନମntୀ ଫସଲବୀମା େଯାଜନା ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ aଂଶ ବାବଦେର 400 େକାଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ଖାର ଜଳ ମାଛଚାଷ, ସାମୁdିକ ସଘନ ମାଛ ଚାଷ eବଂ ଆଭ୍ୟnରୀଣ ମାଛ ଚାଷର unୟନ
ନିମେn 73 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ଜଳାଶୟ, ମାଛଧରା ବnର, ମାଛଧରା େକnd, ଚିଙ୍ଗୁଡି କ୍ଲସ୍ଟର ସବୁ କୁ କଂkିଟ ରାsା ସେମତ ମt୍ୟ
େktର ଭିtଭ
ି ୂ ମି unୟନ ପାiଁ 20 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ନୀଳ ବିpବ (Blue Revolution) େଯାଜନା aଧୀନେର ବିଭିn କାଯର୍୍ୟkମ ଯଥା ମt୍ୟ
ବିହନ utାଦନ େକnd, ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼କ
ି ର ସମନି୍ଵତ unୟନ, ଜଳାଶୟ ନବୀକରଣ eବଂ
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ମt୍ୟଜିବୀଙ୍କ ଦkତା ବିକାଶ ନିମେn 51 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛି । e େର
ବଳରାମଗଡିଠାେର ମt୍ୟ ବnରର unୟନ ନିମେn 20 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବsା anଭର୍ୁk ।
 େଗାପାଳନ o ପଶୁଧନ ପରିଚାଳନା ପାiଁ uଦିଷ୍ଟ େଶ୍ଵତ ବିpବ (White Revolution)
େଯାଜନା ପାiଁ 88 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛି ।
 ଭୁବେନଶ୍ଵର ନିକଟେର unତ ମାନର ଦୁ g pkିୟାକରଣ ନିମିt 5 ଲk LPD ବିଶଷ୍ଟ
ି ଡାiରୀ
ପ୍ଲାଣ୍ଟ pତିଷ୍ଠା ପାiଁ 53 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 “ବିଜୁ କୃ ଷକ କଲ୍ୟାଣ େଯାଜନା” େର 90 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।

4.

େktୀୟ ମୁଖ୍ୟାଂଶ (ସାଧାରଣ ବେଜଟ) –
 ସବର୍ଶk
ି ା aଭିଯାନ, ମ ାh େଭାଜନ େଯାଜନା eବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମା ମିକ ଶିkା aଭିଯାନ ପାiଁ
ଯଥାkେମ 1 ହଜାର 800 େକାଟି ଟଙ୍କା, 808 େକାଟି eବଂ 500 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାiଛି େଯuଁ େର 40 pତିଶତ ରାଜ୍ୟ aଂଶ aେଟ । e ସହିତ ମ ାh େଭାଜନ ପାiଁ
େରାେଷiଖcର୍ ତୁ େଲiବାକୁ 85 େକାଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସହାୟତା pଦାନ କରାଯାiଛି ।
 ଗଙ୍ଗାଧର େମହର ଶିkାମାନକ ବୃ dି େଯାଜନା (GMSMY) aଧୀନେର pଥମ େଶ୍ରଣୀରୁ ପଞ୍ଚମ
େଶ୍ରଣୀ ପଯର୍୍ୟn ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା sୁଲ ବ୍ୟାଗ୍, pଥମ େଶ୍ରଣୀରୁ aଷ୍ଟମ େଶ୍ରଣୀ ପଯର୍୍ୟn
ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବହି, େଯାତା ସେମତ sୁଲ ୟୁ ନଫ
ି ମର୍ eବଂ ସରକାରୀ o େବସରକାରୀ aନୁ ଦାନ
pାp ନବମ େଶ୍ରଣୀ, ସଂsୃତ େଟାଲ eବଂ ମdାସାେର ପଢୁ ବା ଛାtଛାtୀଙ୍କୁ ମାଗଣା
ସାiେକଲ pଦାନ କରିବାକୁ 309 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରହିଛ ି ।
 oଡିଶା ଆଦଶର୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ େଯାଜନା aଧୀନେର ବିଦ୍ୟାଳୟର sାପନା o ପରିଚାଳନା ଖcର୍ ପାiଁ
250 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ମା ମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଭିtଭ
ି ୂ ମିର unତି ପାiଁ “େମା sୁଲ aଭିଯାନ” େଯାଜନା ରାଜ୍ୟର
ଜନସାଧାରଣ eବଂ ପୂବର୍ତନ ଛାtଛାtୀ ମାନଙ୍କୁ ନିେୟାଜିତ କରି ଆରm କରାଯାiଛି । eହି
େଯାଜନାେର ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ pଦt ରାଶିର ଦୁ iଗୁଣ pଦାନ କରି ବିjାନାଗାର,
ପାଠାଗାର o kୀଡାର ବିକାଶ କରିେବ । e ପାiଁ pାଥମିକ ସହାୟତା ଭାେବ 50 େକାଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 େମଧାବୀ ଛାtଛାtୀଙ୍କୁ ଶିkାେର ସଫଳତା aଜର୍ନ ପାiଁ ucମା ମିକ ଶିkା ସମାpି ପେର
ଲାପ୍ଟପ୍ େଯାଗାi ଦିଆଯାuଛି । e ନିମେn 34 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।

8 |ପୃଷ୍ଠା

 “ଆକାଂkା” େଯାଜନାେର aନୁ ସଚ
ୂ ୀତ ଜାତି o ଜନଜାତି ଛାtଛାtୀମାନଙ୍କ uc ଶିkା ଚାଲୁ
ରଖିବା ପାiଁ ନଗରାଞ୍ଚଳେର ଛାtାବାସ ନିମର୍ାଣ ନିମେn 200 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ
କରାଯାuଛି ।
 aନୁ ସଚ
ୂ ୀତ ଜାତି o ଜନଜାତି ଛାtଛାtୀମାନଙ୍କ ସହାରାଞ୍ଚଳର ସେବର୍ାtମ iଂରାଜୀ ମା ମ
ବିଦ୍ୟାଳୟେର ଗୁଣାtକ ଶିkା େଯାଗାiେଦବା ପାiଁ ଟୁ୍ୟସନ୍ ଫି ସେମତ sୁଲ େପାଷାକ, ବହି,
ଯାତାୟତ, ଖାଦ୍ୟ o ରହିବା ଖcର୍ ବାବଦେର “aେନ୍ଵଷା” େଯାଜନାେର 39 େକାଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 uc ଶିkା aନୁ ଷ୍ଠାନ ଗୁଡକ
ି େର ଭିtଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ ପାiଁ 177 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାiଛି ।
 ucଶିkା eବଂ େବୖଷୟିକ ଶିkାର ଗୁଣାtକ ମାନର aଭିବୃdି ପାiଁ “ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ uctର ଶିkା
aଭିଯାନ” (RUSA) େଯାଜନାେର 223 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 େବୖଷୟିକ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାntିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାntିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପଲିେଟକନିକ୍ o ITI
ଗୁଡକ
ି ର ଭିtଭ
ି ୂ ମି ବିକାଶପାiଁ 280 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 oଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଆtନିଯୁkି ମିଶନ eବଂ ଆi.ଟି.ଆi ଜରିଆେର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଦkତା
ବୃ dପ
ି ାiଁ 19 େକାଟି ଟଙ୍କା େଯାଗାi ଦିଆଯିବ ।
 ମୁଖ୍ୟମntୀ sାs୍ୟ େସବା ମିଶନ ମା ମେର sାs୍ୟ େସବା ଭିtଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ ପାiଁ 700 େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରହିଛ ି । eହି େଯାଜନାେର ଆଥକ aନgସର ମାନଙ୍କୁ 3 ଲk ଟଙ୍କା
ପଯର୍୍ୟn ସହାୟତା ଦୁ ରାସା େରାଗର ଚିକt
ି ା ନିମିt େଯାଗାi ଦିଆଯିବ ।
 ଡାkର ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃ dି ପାiଁ ନୂ ତନ େଭଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ pତିଷ୍ଠା େktେର 365
େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ଶିଶୁ o ମାତୃ ମୃତୁ୍ୟହାର ସmୂଣ୍ଣର୍ ନିରାକରଣ େଯାଜନା (SAMPURNA), ଶିଶୁ o ମାତୃ ମୃତୁ୍ୟହାର
a କ

ବା 15 ଟି ଜିlାେର ଶିଶୁ o ମାତୃ ମୃତୁ୍ୟହାରକୁ ଦୃ ତ hାସ କରିବା ପାiଁ 52 େକାଟି

ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 "ନିରାମୟ” େଯାଜନାେର େରାଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ େଯାଗାiବାପାiଁ Odisha State
Medical Corporation ମା ମେର ବ୍ୟୟବରାଦକୁ 304 େକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ dି କରାଯାiଛି ।

 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ sାs୍ୟ ମିଶନ େଯାଜନାେର 1 ହଜାର 370 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
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 BASUDHA େଯାଜନାେର gାମାଞ୍ଚଳ ଜଳେଯାଗାଣ ପାiଁ 1 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା eବଂ
ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳେଯାଗାଣ ପାiଁ 350 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ aଟକଳ କରାଯାiଛି ।
 େମାଟ uପେର ଜଳେଯାଗାଣ କାଯର୍୍ୟାନ୍ଵୟନ o ରkଣାେବkଣ ନିମେn 509 େକାଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 bhପୁର ସହର o 53 ଟି ଆଖପାଖ gାମର ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂ ର କରିବାକୁ ଜାନିଭିଲି ଜଳାଶ୍ରୟରୁ
ଜଳେଯାଗାଣ ପାiଁ EPC ମା ମେର 489 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର eକ ବୃ ହତ ଜଳେଯାଗାଣ
pକll କରାଯାuଛି ।
 ରାuରେକଲା o ସୁnରଗଡ ସହରକୁ ଜଳ େଯାଗାଣ ପାiଁ େକାeଲ o iବ୍ ନଦୀେର ଦୁ iଟି
ଆନିକଟ ନିମର୍ାଣ କରାଯିବ ।
 ଚତୁ ଥର୍ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ କମିଶନ aନୁ ଦାନରୁ 7 ଟି ଜିlାର 645 gାମକୁ ଜଳ େଯାଗାଣ ପାiଁ 550
େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ aଟକଳ କରାଯାiଛି ।
 oଡିଶା ଖଣିଜ ସmଦପୂଣ୍ଣର୍ aଞ୍ଚଳ unୟନ ନିଗମ (Odisha Mineral Bearing Area
Development Corporation –OMBADC) ପାଣ୍ଠିରୁ 8 ଟି ଖଣିଜdବ୍ୟ

ବା ଜିlାର 691

pତ୍ୟkଭାେବ pଭାବିତ gାମକୁ ପାiପ୍ େଯାେଗ ଜଳେଯାଗାଣ ପାiଁ 450 େକାଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟaଟକଳ କରାଯାiଛି ।
 ଜିlା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ (District Mineral Foundation) ରୁ ବୃ ହତ୍ ଜଳେଯାଗାଣ pକll
କରାଯିବାକୁ psାବ ରଖାଯାiଛି ।
 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର ପାiପ୍ ଜଳେଯାଗାଣ pକll ଗୁଡକ
ି େର ସବର୍େମାଟ ପୁଞ୍ଜି ନିେବଶ
pାୟ 3 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା େହବ ।
 sc ଭାରତ ମିଶନ aଧୀନେର gାମାଞ୍ଚଳ ପାiଁ 1 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା eବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାiଁ
200 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 pଧାନମntୀ gାମୀଣ ଆବାସ େଯାଜନା eବଂ ବିଜୁ ପkାଘର େଯାଜନାର ସଂେଯାଜନ ମା ମେର
3 ହଜାର 592 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 400 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର ବsି unୟନ uପାଦାନ ଗୁଡକ
ି ନିମର୍ାଣ କରାଯିବ । ବାସଗୃହ
େktେର eହି ବେଜଟ୍େର 3 ହଜାର 992 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 2018-19 େର ମମତା େଯାଜନା ପାiଁ 155 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ । eହା ବ୍ୟତୀତ,
pଧାନମntୀ ମାତୃ ବnନା େଯାଜନା (PMMVY) େର 89 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
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 ସମନି୍ଵତ ଶିଶୁ ବିକାଶ େଯାଜନାେର 2 ହଜାର 35 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
e ପାiଁ େକnd o ରାଜ୍ୟ 60:40 aନୁ ପାତେର aଥର୍ େଯାଗାi େଦେବ । eହି େଯାଜନା
ବାବଦକୁ aତିରk
ି ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା 300 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛି ।
 ମାଳତିେଦବୀ pାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ େଯାଜନାେର pାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିkା gହଣ କରୁ ବା
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟୁ ନଫ
ି ମର୍ େଯାଗାi େଦବାକୁ 40 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ମୁଖ୍ୟମntୀ ମହିଳା ସଶkିକରଣ େଯାଜନା aଧୀନେର ମହିଳା sୟଂସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ eବଂ
ମିଶନ ଶkି aଧୀନେର େସମାନଙ୍କର ସଂଘ ପାiଁ 550 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛି ।
 ମଧୁବାବୁ େପନ୍ସନ୍ େଯାଜନାେର aତିରk
ି ହିତା କାରୀଙ୍କୁ ଭtା pଦାନ କରାଯାuଛି eବଂ
e ପାiଁ ବେଜଟେର 1 ହଜାର 486 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି । National
Social Assistance Programme େର େକnd-ରାଜ୍ୟ ସହଭାଗିତାେର 863 େକାଟି ଟଙ୍କାର

ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରଖାଯାiଛି ।
 ରିହାତି ଦରେର େକଜି ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟେର ଚାuଳ େଯାଗାi େଦବା ପାiଁ 902 େକାଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 େଯାଗ୍ୟ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ େସମାନଙ୍କର pାପ୍ୟ pଦାନେର ସmୂଣ୍ଣର୍ sଛତା ରkା କରିବାକୁ ସୁଲଭ
ମୂଲ୍ୟ େଦାକାନ ଗୁଡ଼କ
ି ର କmୁ୍ୟଟରୀକରଣ ପାiଁ 29 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବsା ।
 ମହାtାଗାnୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ gାମୀଣ କମର୍ନଯ
ି ୁkି (MGNREGA)େଯାଜନାେର 1283
େକାଟି ଟଙ୍କାର ମ୍ୟାେଟରିଆଲ୍ କେmାେନଣ୍ଟ୍ (Material Component) ପାiଁ ବ୍ୟୟ
ବରାଦ କରାଯାiଛି । eହି େଯାଜନା aନୁ ଯାୟୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁ ରୀ ସିଧାସଳଖ େସମାନଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାuଣ୍ଟେର ଜମା କରିବାର ବ୍ୟବsା aଛି ।
 ଚତୁ dର୍ଶ aଥର୍ କମିଶନ o ଚତୁ ଥର୍ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ ଆେୟାଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ kେମ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂsା
ପାiଁ ଯଥାkେମ 1 ହଜାର 991 େକାଟି ଟଙ୍କା eବଂ 1 ହଜାର 709 େକାଟି ଟଙ୍କା pଦାନ
କରିବାକୁ psାବ ରଖାଯାiଛି ।
 ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିtଭ
ି ୂ ମି ବିକାଶ ପାiଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର UNNATI େଯାଜନାେର 400 େକାଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ସରକାରୀ o ଘେରାi ଭାଗିଦାରୀେର ଭୁବେନଶ୍ଵରେର ପରିବହନ ବ୍ୟବsାର unତି କରଣ ପାiଁ
125 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ aଛି ।
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 ଚତୁ dର୍ଶ aଥର୍ ଆେୟାଗ o ଚତୁ ଥର୍ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ ଆେୟାଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଭିtେି ର ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ
ନିକାୟ ସଂsାକୁ ଯଥାkେମ 404 େକାଟି o 1 ହଜାର 197 େକାଟି ଟଙ୍କା ହsାnର କରାଯିବାର
psାବ aଛି ।
 ନଗରାଞ୍ଚଳ ପୁନଜର୍ୀବନ eବଂ ନଗରାଞ୍ଚଳ ରୂପାnରୀକରଣ ପାiଁ AMRUT

(aମୃତ)

େଯାଜନାେର 250 େକାଟି ଟଙ୍କା eବଂ “ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବିକା ମିଶନ” ପାiଁ 47 େକାଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 JICA ସହାୟତାେର କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହu ବା କଟକ o ଭୁବେନଶ୍ଵରର sେରଜ୍ pକll ପାiଁ
300 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରହିଛ ି ।
 oଡିଶା ବିତରଣ ବ୍ୟବsା ସୁଦୃଢୀକରଣ େଯାଜନାେର ନୂ ତନ 33/11 େକ.ଭି. ସବେଷ୍ଟସନ
ନିମର୍ାଣ ନିମିt 530 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିରବଛିn ବିଦୁ୍ୟତ େସବା େଯାଗାଣ ନିମେn ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ aଞ୍ଚଳ ବିଦୁ୍ୟତ
ସରବରାହ unତି pଣାଳୀ (State Capital Region Improvement of Power
System-SCRIPS) େଯାଜନାେର 125 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ unୟନ କାଯର୍୍ୟkମ (SHDP) anଗର୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ େଦାହରିକରଣ ପାiଁ
350 େକାଟି ଟଙ୍କା; ପି.ପି.ପି. (PPP) ମା ମେର ସଡ଼କ pକll ନିମିt 80 େକାଟି ଟଙ୍କା; ପଶ୍ଚି ମ
oଡ଼ିଶା o େକବିେକ ଜିlାେର ସଂେଯାଗୀକରଣର unତି ପାiଁ ବିଜୁ ekେpସ୍ େୱ େଯାଜନାେର
100 େକାଟି ଟଙ୍କା o େକnd ସଡ଼କ ପାଣ୍ଠି pକll ପାiଁ 400 େକାଟି ଟଙ୍କାର psାବ ରହିଛ ି ।
ରାsା o େସତୁ ଗୁଡ଼କ
ି ର ରkଣାେବkଣ ପାiଁ 714 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ
ରଖାଯାiଛି ।
 pଧାନ ମntୀ gାମ ସଡ଼କ େଯାଜନା (PMGSY) େର 5 ହଜାର କି.ମି. ରାsା ନିମର୍ାଣ ପାiଁ 2
ହଜାର 900 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ମୁଖ୍ୟମntୀ ସଡ଼କ େଯାଜନାେର gାମୀଣ ସଡ଼କ ନିମର୍ାଣ ନିମେn 400 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା
କରାଯାiଛି ।
 ବିଜୁ େସତୁ େଯାଜନାେର ନିମତ େହବାକୁ ବା 313 େଗାଟି େସତୁ ନିମେn 600 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 17ଟି ଚରମ ବାମପnୀ uପଦ୍ରୁ ତ ଜିlା a ନେର
ସଂେଯାଗୀକରଣ

ପାiଁ

“ବିcn
ି

gାମକୁ

ବା 142ଟି aଗମ୍ୟ ବିcn
ି ାଞ୍ଚଳର

ସଂେଯାଗୀକରଣ”

(Connecting
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Unconnected Villages) େଯାଜନାେର 100 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାiଛି ।
 େରଳ ଭିtଭ
ି ୂ ମିର tରିତ unତିକରଣ ନିମିt 400 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 SPV ମା ମେର ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ େରଳ pକll ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସmୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ନିମେn 20 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଆରkୀ, agିଶମ େସବା eବଂ କାରାଗାର ପାiଁ ଗୃହ ନିମର୍ାଣ o uପକରଣ
ବାବଦକୁ 405 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ହsତn, ହsଶିll, େରଶମ ଶିll eବଂ ବୟନ ଶିll େkt ପାiଁ 190 େକାଟି ଟଙ୍କା eବଂ aଣୁ,
kୁd o ମ ମ uେଦ୍ୟାଗ (MSME) େkt ନିମେn 212 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାiଛି ।
 ଶିll େkt ପାiଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ 312 େକାଟି ଟଙ୍କା କୁ ବୃ dି କରିବା ପାiଁ psାବ ରଖାଯାiଛି ।
 ବିଜୁ େକବିେକ େଯାଜନାେର ସଡ଼କ, ବିଜୁଳ ି o ପାଣି pକllର tରାନି୍ଵତ ବିକାଶ ପାiଁ 120 େକାଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 pାକୃ ତକ
ି ବିପଯର୍୍ୟୟ pଶମନ ପାiଁ 2 ହଜାର 90 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି
ତନ୍ମ ରୁ SDRF ପାiଁ 865 େକାଟି ଟଙ୍କା eବଂ NDRF ପାiଁ 1 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା
ରହିଛ ି ।

5.

2018-19 (ବେଜଟ ଆକଳନ)େର ବିtୀୟ utରଦାୟୀ o ବେଜଟ ପରିଚାଳନା
aନୁ ପାଳନ –
 ଆନୁ ମାନିକ ରାଜs ବଳକା, ରାଜ୍ୟ ସାମgି କ ଘେରାi utାଦର 2.25 pତିଶତ aେଟ eବଂ
eହା FRBM aନୁ ପାଳନ aନୁ ସାେର ଶୂନ୍ୟ ରାଜs ନିaଣ୍ଟ ମ େର ସିମୀତ aେଟ

।

 ବିtୀୟ ନିaଣ୍ଟ ଘେରାi utାଦର ଧାଯର୍୍ୟ ଲk୍ୟ 3.50 pତିଶତ ମ େର ସିମୀତ ରହିବ ।
 ସୁଧ େଦୟ o ରାଜs ଆଦାୟ (IPRR)ର aନୁ ପାତ କୁ 5.49 pତିଶତ ମ େର ସିମୀତ
କରାଯାiଛି ଯାହାକି FRBM aନୁ ପାଳନର 15 pତିଶତରୁ କମ୍ aେଟ ।
 ବେକୟା ଋଣ o ରାଜ୍ୟ ସାମgି କ ଘେରାi utାଦ aନୁ ପାତ 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ େଶଷେର
ଆନୁ ମାନିକ 20.73 pତିଶତ ଯାହାକି FRBM aନୁ ପାଳନର 25 pତିଶତରୁ କମ୍ aେଟ ।
 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ ବେଜଟ FRBM କୁ aନୁ ପାଳନ କରୁaଛି ।
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6.

ଆଥକ ପରିଚାଳନା ସଂsାର –
 ଭାରତୀୟ େଷ୍ଟଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର e-Pay ବ୍ୟବsା ସହ IFMS ର ସଂେଯାଜନା : oଡିଶା IFMS କୁ
ଭାରତୀୟ େଷ୍ଟଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର e-Pay ବ୍ୟବsା ସହ ସଂେଯାଗ କରାଯାi uଭୟ Online o
Offline ମା ମେର ବିଭିn ଟିକସ େପୖଠ ପାiଁ eକ ବ୍ୟବsା oଡିଶା େକାଷାଗାର େପାଟର୍ାଲେର
ି ର Debit o
uପଲb କରାଯାiଛି । eହି ନୂ ତନ ପଦେkପ ବିଭିn େଦୟକୁ pମୂଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡକ
Credit Card ତଥା Internet Banking ମା ମେର େପୖଠ କରିବାକୁ ସୁଗମ କରିଛ ି ।
 ସମନି୍ଵତ ଆଥକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବsା (IFMS 2.0): ସମs aଥର୍ କାରବାରକୁ ଆହରଣ o
ବିତରଣ a କାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରm କରି ମହାେଲଖାକାରଙ୍କ ପଯର୍୍ୟn ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ପdତିେର ePraman o e-Signature ର pଚଳନ ସହ େପପର େଲସ୍ କରିବା ପାiଁ IFMS କୁ
ସୁଦୃଢୀକରଣ କରାଯିବ ।
 େପନ୍ସନ୍ ର aନ୍ଲାiନ୍ ସଂେଶାଧନ ପାiଁ “aପର୍ଣ” (ARPAN) େପାଟର୍ାଲ : ARPAN
େପାଟର୍ାଲ dାରା େପନ୍ସନ୍ uପେଭାkାମାନଙ୍କ େପନ୍ସନ୍କୁ aନ୍ଲାiନ୍ ସଂେଶାଧନ କରିବା
ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ େପନ୍ସନ୍ uପେଭାkାମାନଙ୍କୁ ବିନା ସମସ୍ୟାେର େପନ୍ସନ୍ େସବା େଯାଗାiବ ।
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