2019-20 (େଲଖାନୁ ଦାନ) ବେଜଟ ଆକଳନର ମୁଖ୍ୟାଂଶ
ଆଜି 7 େଫବୃ ୟାରୀ 2019 େର ମାନ୍ୟବର aଥର୍ମntୀ ଶ୍ରୀଯୁk ଶଶିଭୂଷଣ େବେହରା 2019-20
ଆଥକ ବଷର୍ ନିମେn 1 ଲk 32 ହଜାର 6 ଶହ 60 େକାଟି ଟଙ୍କାର େଲଖାନୁ ଦାନ ବେଜଟ୍ ବିଧାନସଭା
ି ୂ ମି
aନୁ େମାଦନ ପାiଁ uପsାପନ କରିଛnି । eହି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ବେଜଟ୍ େର aଭିବୃd,ି ବିକାଶ, ଭିtଭ

unୟନ o ପୁଞ୍ଜି ନିେବଶ uପେର ଗୁରୁt ଆେରାପ କରାଯାiaଛି । eହି ବେଜଟ୍ ବିଗତ 2018-19 ଆଥକ

ବଷର୍ ତୁ ଳନାେର 10.4% a କ aେଟ ।
ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭାର aବ

all େକେତ ମାସ ପେର େଶଷ େହାiଯିବ । ନିବର୍ାଚନ ତାରିଖ

େଘାଷଣା ପେର ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବି

ଲାଗୁ େହବ । ପରmରା kେମ ନୂ ତନ ସରକାରଙ୍କ

ନୂ ତନ କାଯର୍୍ୟkମ eବଂ େଯାଜନା େଘାଷଣା କରିବାର a କାର aଛି । ସୁତରାଂ 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍
ପାiଁ ପୂଣ୍ଣର୍ାଙ୍ଗ ବେଜଟ୍ ପରିବେtର୍ ଆଥକ ବଷର୍ର pଥମ ଚାରିମାସ ପାiଁ ଚାଲୁ ରହି ବା େଯାଜନା o କାଯର୍୍ୟkମ
ନିମିt ସରକାର େଲଖାନୁ ଦାନ ଆଗତ କରିବାପାiଁ psାବ ରଖିଛnି ।
2018-19 eବଂ 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ ବେଜଟ୍ର ତୁ ଳନାtକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀେର
ଦଶର୍ାଯାiଛି ।
(େକାଟି ଟଙ୍କା ହିସବେର)
kମିକ

pକାର

ସଂଖ୍ୟା

2018-19 ଆଥକ

2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ର

ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ ଆକଳନ

ବେଜଟ୍ ଆକଳନ

1.

pଶାସନିକ ଖcର୍

50,761

58,170

2.

କାଯର୍୍ୟkମ ଖcର୍

62,000

66,000

3.

ବିପଯର୍୍ୟୟ pଶମନ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖcର୍

1,865

2,000

4.

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ dାରା ହsାnରିତ େହu ବା

5,402

6,490

1,20,028

1,32,660

aଥର୍ରୁ ଖcର୍
େମାଟ -

2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ର epି ଲ ରୁ ଜୁ ଲାi ମାସ ପଯର୍୍ୟn ଖcର୍ ବାବଦକୁ 56 ହଜାର 921 େକାଟି

ଟଙ୍କା ର େଲଖାନୁ ଦାନ ଆଗତ କରାଯାiaଛି । e େର pାକୃ ତକ
ି ବିପଯର୍୍ୟୟ eବଂ ନିବର୍ାଚନ ସମ୍ଵnୀୟ ଖcର୍
ବାବଦକୁ େମାଟ୍ ବାଷକ ବ୍ୟୟ aଟକଳର ଶତ pତିଶତ eବଂ aନ୍ୟାନ୍ୟ ଖcର୍ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ aଟକଳର 40
pତିଶତ anଭର୍ୁk ।

1. ରାଜ୍ୟ ବେଜଟର ଗୁଣାtକ ଦିଗ
 କାଯର୍୍ୟkମ ଖcର୍ ର ପରିମାଣ 66 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା aଟକଳ କରାଯାiଛି ।
 eହି ବେଜଟ୍େର କୃ ଷି o ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ େkt ପାiଁ ବ୍ୟୟ aଟକଳ ଯେଥଷ୍ଟ ବୃ dି କରାଯାi 19 ହଜାର
557 େକାଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାiaଛି ।
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 ଶିkା eବଂ ଦkତା େkt ପାiଁ 19 ହଜାର 911 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 sାs୍ୟ େktେର 6 ହଜାର 708 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 ପାiପ୍ େଯାେଗ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ pକll ପାiଁ 2 ହଜାର 935 େକାଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି
ବିନେି ଯାଗ ।
ି ଜନଜାତି o ଜାତି ମାନଙ୍କ ପାiଁ ଚିhତ
ି େଯାଜନା dାରା କାଯର୍୍ୟkମ ବ୍ୟୟ ମା ମେର 22
 aନୁ ସୂଚତ
ହଜାର 44 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।

 unୟନ ଖcର୍ ବାବଦକୁ ଚିhତ
ି aଥର୍ର ପରିମାଣ େମାଟ ବେଜଟ୍ aଟକଳର 75 pତିଶତରୁ a କ
aେଟ ।

 ଟିକସ o ରାଜ୍ୟ ସାମgି କ ଘେରାi utାଦର aନୁ ପାତ 2019-20(B.E) େର 6.1 pତିଶତ
େହବା ପାiଁ aଟକଳ କରାଯାiଛି ।
 ରାଜs ବଳକା, ରାଜ୍ୟ ସାମgି କ ଘେରାi utାଦର 1.6 pତିଶତ େହବେବାଲି ଆକଳନ
କରାଯାiଛି ।
 ବିtୀୟ ନିaଣ୍ଟ, ଘେରାi utାଦର ଧାଯର୍୍ୟ ଲk୍ୟର 3 pତିଶତ ମ େର ସୀମିତ ରହିବ ।

ବିଭାଗୱାରୀ ଆବଣ୍ଟନ
(େକାଟି ଟଙ୍କା ହିସବେର)
ଦାବି

ବିଭାଗ

ସଂଖ୍ୟା
1
2
o 18

sରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ
ସାଧାରଣ pଶାସନ o ସାଧାରଣ
aଭିେଯାଗ ବିଭାଗ

pଶାସନିକ

କାଯର୍୍ୟkମ

ବ୍ୟୟ

ବ୍ୟୟ

4,529.54
202.36

3

ରାଜs o ବିପଯର୍୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ

983.60

4

ଆiନ ବିଭାଗ

413.26

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

28,820.35
74.39
1,551.90
80.17
76.26
10,280.83

761.03
202.00
146.61
27.77
‐
18.95
2,527.30
‐
1,057.89
6,119.17

ବିପଯର୍୍ୟୟ

ରାଜ୍ୟରୁ

pଶମନ

ସବର୍ େମାଟ

sାନାnର

ପାଣ୍ଠି
‐

‐

5,290.57

‐

‐

404.36

‐

‐

1,130.21

‐

‐

441.03

‐

‐

28,820.35

‐

‐

93.34

‐

‐

4,079.20

‐

‐

80.17

‐

‐

1,134.15

‐

‐

16,400.00

‐

‐

3,630.49

aନିସଚ
ି ଜନଜାତି o aନୁ ସଚ
ି ଜାତି
ୂ ତ
ୂ ତ
11

unୟନ eବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂpଦାୟ o
ପଛୁ ଆବଗର୍ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ

750.31

2,880.18
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ଦାବି

ବିଭାଗ

ସଂଖ୍ୟା
12

sାs୍ୟ o ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ

13

pଶାସନିକ

କାଯର୍୍ୟkମ

ବ୍ୟୟ

ବ୍ୟୟ

ବିପଯର୍୍ୟୟ

ରାଜ୍ୟରୁ

pଶମନ

ସବର୍ େମାଟ

sାନାnର

ପାଣ୍ଠି

2,391.48

4,316.04

‐

‐

6,707.52

ଗୃହ ନିମର୍ାଣ o େପୗର unୟନ ବିଭାଗ

626.45

3,041.97

‐

1,910.27

5,578.69

14

ଶ୍ରମ o ରାଜ୍ୟ କମର୍ଚାରୀ ବୀମା ବିଭାଗ

106.51

49.19

‐

‐

155.70

15

kୀଡା o ଯୁବେସବା ବିଭାଗ

35.31

226.00

‐

‐

261.31

16

େଯାଜନା o ସଂେଯାଜନ ବିଭାଗ

51.78

1,172.07

‐

‐

1,223.85

17

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ o ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ

397.96

10,921.17

‐

4,579.73

15,898.86

19

ଶିll ବିଭାଗ

5.22

232.17

‐

‐

237.39

20

ଜଳ ସmଦ ବିଭାଗ

1,266.61

8,446.82

‐

‐

9,713.43

21

ପରିବହନ ବିଭାଗ

109.20

490.37

‐

‐

599.58

22

ଜଙ୍ଗଲ o ପରିେବଶ ବିଭାଗ

485.96

386.57

‐

‐

872.53

23

କୃ ଷି o କୃ ଷକ ସଶkିକରଣ ବିଭାଗ

839.22

6,713.05

‐

‐

7,552.27

24

iଷ୍ପାତ o ଖଣି ବିଭାଗ

62.72

59.52

‐

‐

122.24

25

ସୂଚନା o େଲାକସmକର୍ ବିଭାଗ

52.83

52.50

‐

‐

105.33

26

aବକାରୀ ବିଭାଗ

119.81

10.00

‐

‐

129.81

27

ବିjାନ o େବୖଷୟିକ ବିଭାଗ

14.44

55.48

‐

‐

69.92

28

gାମ୍ୟ unୟନ ବିଭାଗ

1,267.99

4,110.30

‐

‐

5,378.29

29

ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ

58.32

0.04

‐

‐

58.36

30

ଶkି ବିଭାଗ

30.17

1,628.21

‐

‐

1,658.38

31

ହsତn, ବୟନଶିll o ହsଶିll ବିଭାଗ

62.82

120.00

‐

‐

182.82

32

ପଯର୍୍ୟଟନ ବିଭାଗ

15.40

168.10

‐

‐

183.50

33

ମt୍ୟ o ପଶୁ ସmଦ unୟନ ବିଭାଗ

443.07

451.52

‐

‐

894.59

34

ସମବାୟ ବିଭାଗ

127.71

1,273.20

‐

‐

1,400.91

35

ସାଧାରଣ uେଦ୍ୟାଗ ବିଭାଗ

3.37

5.00

‐

‐

8.37

23.62

3,290.69

‐

‐

3,314.31

5.30

113.60

‐

‐

118.90

1,312.41

1,062.93

‐

‐

2,375.34

36

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

37

ବିଭାଗ

38

uc ଶିkା ବିଭାଗ

39

ଦkତା ବୃ dି o େବୖଷୟିକ ଶିkା ବିଭାଗ

322.55

394.49

‐

‐

717.04

40

aଣୁ, kୁd o ମ ମ uେଦ୍ୟାଗ ବିଭାଗ

72.26

120.21

‐

‐

192.47

62.17

3,101.75

‐

‐

3,163.92

3.52

103.06

2,000.00

‐

2,106.58

30.85

143.05

‐

‐

173.90

58,170.00

66,000.00

2,000.00

6,490.00

1,32,660.00

ସାମାଜିକ ସୁରkା o ଭିnkମ ସଶkିକରଣ

41

ବିଭାଗ

42

ବିପଯର୍୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ

43

oଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ o ସଂsୃତ ି ବିଭାଗ
ସବର୍ େମାଟ
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2.

େktୀୟ ମୁଖ୍ୟାଂଶ

(କ) କୃ ଷି o ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ କାଯର୍୍ୟkମ –
 କୃ ଷି o ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ କାଯର୍୍ୟkମ ପାiଁ 19 ହଜାର 557 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiaଛି ।
pଥମ କରି 2013-14 ଆଥକ ବଷର୍େର uପsାପିତ େହାi ବା କୃ ଷି ବେଜଟ୍େର 7 ହଜାର େକାଟି
162 ଲk ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ େହାi ବା େବେଳ eେବ eହା 173 pତିଶତକୁ ବୃ dି ପାiଛି ।
 2019-20 ବେଜଟ୍େର କୃ ଷି o ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ କାଯର୍୍ୟkମ ପାiଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଗତ ବଷର୍ ଠାରୁ 16.7
pତିଶତ a କ, ଯାହାକି େମାଟ ବେଜଟ୍ ଆକଳନର 14.7 pତିଶତ ।
 ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସାମgି କ କଲ୍ୟାଣ ନିମେn “କାଳିଆ” େଯାଜନା େର 4 ହଜାର 461 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiaଛି ।
 ବାଣିଜ୍ୟି କ o ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମା ମେର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ରିହାତି ନିମେn 800 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 unତମାନର ବିହନ o ସାର େଯାଗାଣପାiଁ ଗଠିତ େହାi ବା ପାଣ୍ଠିକୁ ଚାଲୁ ରଖିବାପାiଁ 260
ଟଙ୍କା େକାଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।

 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର “େkତ ଯାntୀକରଣ େଯାଜନା” (Farm Mechanisation) ପାiଁ ବେଜଟ୍
େର 295 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 “ଜାତୀୟ କୃ ଷି ସmpସାରଣ o େବୖଷୟିକ ମିଶନ” (National Mission on Agriculture
Extension & Technology)େର 285 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 uଦ୍ୟାନ କୃ ଷି, ଫୁ ଲ o ମସଲା ଚାଷ ପାiଁ ଜାତୀୟ uଦ୍ୟାନ କୃ ଷି ମିଶନ a ନେର 100 େକାଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 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
63 େ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 ମtଜୀବଙ୍କର
ଦkତା ବିକାଶ ନିମେn 83 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 େଗାପାଳନ o ପଶୁଧନ ପରିଚାଳନା ପାiଁ udିଷ୍ଟ େଶ୍ଵତ ବିpବ (White Revolution)
େଯାଜନା ପାiଁ 68 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛି ।

(ଖ) ଖାଦ୍ୟ ନିରାପtା –
 ରାଜ୍ୟର ନିଜs ଖାଦ୍ୟ ନିରାପtା େଯାଜନା ମା ମେର 23 ଲk aତିରk
ି ହିତା କାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 5
କିେଲା ଚାuଳ ରିହାତି ଦରେର େକଜି ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟେର େଯାଗାi ଦିଆଯାuଛି । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ
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କିେଲା ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ଦରେର ଚାuଲ େଯାଗାiେଦବା ପାiଁ 1 ହଜାର 28 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।

(ଗ) ସାମାଜିକ ନିରାପtା ବ୍ୟବsା –
 ମଧୁବାବୁ େପନ୍ସନ୍ େଯାଜନାେର 80 ବଷର୍ରୁ କମ୍ ବୟସର ବୃ d, ବିଧବା eବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ
ହିତା କାରୀଙ୍କୁ pତିମାସ 500 ଟଙ୍କା ହିସାବେର o 80 ବଷର୍ରୁ udର୍ ହିତା କାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ 700

ଟଙ୍କା ହିସାବେର େମାଟ 48 ଲk ଭtା pଦାନ କରାଯାuଛି । e ପାiଁ ବେଜଟେର 2 ହଜାର 120
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।

 National Social Assistance Programme ପାiଁ 863 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ମହାtାଗାnୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ gାମୀଣ କମର୍ନଯ
ି ୁkି (MGNREGA)େଯାଜନାେର ମ୍ୟାେଟରିଆଲ୍
କେmାେନଣ୍ଟ୍ (Material Component) ପାiଁ 1 ହଜାର 201 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାiଛି । eହି େଯାଜନା aନୁ ଯାୟୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁ ରୀ ସିଧାସଳଖ େସମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଆକାuଣ୍ଟେର ଜମା କରିବାର ବ୍ୟବsା aଛି ।

(ଘ) ସମsଙ୍କ ପାiଁ sାs୍ୟ େସବା –
 “ବିଜୁ sାs୍ୟ କଲ୍ୟାଣ” େଯାଜନାେର ମାଗଣା ଔଷଧ େଯାଗାiବାପାiଁ ପୁରୁଷ ହିତା କାରୀଙ୍କ
େktେର ପରିବାର ପିଛା 5 ଲk ଟଙ୍କା o ମହିଳା ହିତା କାରୀଙ୍କ େktେର ପରିବାର ପିଛା 7 ଲk
ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟn େଦବାପାiଁ େମାଟ 864 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
ି ୂ ମିର ବିକାଶ ପାiଁ 578 େକାଟି
 ମୁଖ୍ୟମntୀ sାs୍ୟ େସବା ମିଶନ ମା ମେର sାs୍ୟ େସବା ଭିtଭ
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରହିଛ ି ।
 େଭଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡକ
ି ୁ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 128 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ।
 ଶିଶୁ o ମାତୃ ମୃତୁ୍ୟହାର ସmୂଣ୍ଣର୍ ନିରାକରଣ େଯାଜନା (SAMPURNA), ମା ମେର ଶିଶୁ o ମାତୃ
ମୃତୁ୍ୟହାରକୁ ଦୃ ତ hାସ କରିବା ପାiଁ 113 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।

 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ sାs୍ୟ ମିଶନ େଯାଜନାେର 1 ହଜାର 323 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।

(ଙ) ମହିଳା ସଶkି କରଣ –
 eଯାବତ୍ ମମତା େଯାଜନାେର 1 ହଜାର 655 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାi 35 ଲk 69 ହଜାର
ହିତା କାରୀଙ୍କୁ ସୁବଧ
ି ା େଯାଗାi ଦିଆଯାiଛି । 2019‐20 e ପାiଁ 305 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ ।
 ସମନି୍ଵତ ଶିଶୁ ବିକାଶ େଯାଜନାେର 1 ହଜାର 59 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
e ପାiଁ େକnd o ରାଜ୍ୟ 60:40 aନୁ ପାତେର aଥର୍ େଯାଗାi େଦେବ । eହି େଯାଜନା ବାବଦକୁ
aତିରk
ି ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା 351 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛି ।
 Supplementary Nutrition Programme a ନେର 1 ହଜାର 36 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ ।
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 ମାଳତୀେଦବୀ pାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ େଯାଜନାେର pାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିkା gହଣ କରୁ ବା
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟୁ ନଫ
ି ମର୍ େଯାଗାi େଦବାକୁ 58 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ।
 ମୁଖ୍ୟମntୀ ମହିଳା ସଶkି କରଣ େଯାଜନା aଧୀନେର ମହିଳା sୟଂସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ eବଂ ମିଶନ
ଶkି aଧୀନେର େସମାନଙ୍କର ସଂଘ ପାiଁ 301 େକାଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ।

(ଚ) aନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତିର ବିକାଶ –
ୂ ତ
 “ଆକାଂkା” େଯାଜନାେର aନୁ ସୂଚୀତ ଜନଜାତି ଛାtୀମାନଙ୍କ uc ଶିkା ଚାଲୁ ରଖିବା ପାiଁ
ନଗରାଞ୍ଚଳେର ଛାtାବାସ ନିମର୍ାଣ ନିମେn 226 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାuଛି ।

 pି -ମାଟ୍ରିକ୍ o େପାଷ୍ଟ-ମାଟ୍ରିକ୍ ବୃ tି ପାiଁ 959 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ।

(ଛ) ଯୁବ କଲ୍ୟାଣ eବଂ kୀଡାର େpାtାହନ –
 ଯୁବବଗର୍ଙ୍କ ମ େର େନତୃ t o େscାକୃ ତ େସବା ମେନାବୃ tକ
ି ୁ

utାହିତ କରିବା, kୀଡା o

େଖଳୁ ଆଡ ମେନାଭାବର ବିକାଶ, sାs୍ୟମୟ ଜୀବନ ଯାପନ, utାହୀ ଯୁବେଗାଷ୍ଠୀର eକtୀକରଣ
ପାiଁ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି o ଯୁବେଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ମ େର ସମନ୍ଵୟ ନିମେn ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କାଯର୍୍ୟkମ ପାiଁ
105 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ।
 kୀଡା ଭିtଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ o ପରିଚାଳନା ପାiଁ 80 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ।
 kୀଡା o ଶାରିରୀକ ଶିkାର େpାtାହନ ପାiଁ 35 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ।

(ଜ) ଶିkା –
 oଡିଶା ଆଦଶର୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ େଯାଜନା aଧୀନେର ବିଦ୍ୟାଳୟର sାପନା o ପରିଚାଳନା ଖcର୍ ପାiଁ
300 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ।
 ସମg ଶିkା o ମ ାh େଭାଜନ େଯାଜନା ପାiଁ ଯଥାkେମ 2 ହଜାର 550 େକାଟି ଟଙ୍କା o 844
େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି େଯuଁ େର 40 pତିଶତ ରାଜ୍ୟ aଂଶ aେଟ । e ସହିତ
ମ ାh େଭାଜନ ପାiଁ େରାେଷiଖcର୍ ତୁ େଲiବାକୁ 58 େକାଟି ଟଙ୍କା o ସମg ଶିkାର pଚଳନ
ପାiଁ ରାଜ୍ୟର ସହାୟତା ବାବଦେର 375 େକାଟି ଟଙ୍କା ର ବ୍ୟୟବରାଦ ।
 ଗଙ୍ଗାଧର େମହର ଶିkା ମାନକ 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 239 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ।

 ମା ମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଭିtଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ ପାiଁ “େମା sୁଲ aଭିଯାନ” େଯାଜନା ରାଜ୍ୟର
ଜନସାଧାରଣ eବଂ ପୂବର୍ତନ ଛାtଛାtୀ ମାନଙ୍କୁ ନିେୟାଜିତ କରି ଆରm କରାଯାiଛି । eହି
େଯାଜନାେର ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ dାରା pଦt ରାଶିର ଦୁ iଗୁଣ pଦାନ କରି ବିjାନାଗାର,
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ପାଠାଗାର o kୀଡାର ବିକାଶ କରିେବ । e ପାiଁ 40 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 uc ମା ମିକ ଶିkା ସମାpି ପେର େମଧାବୀ ଛାtଛାtୀଙ୍କୁ ଲାପ୍ଟପ୍ େଯାଗାi େଦବା ନିମେn 40
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 ucଶିkା aନୁ ଷ୍ଠାନ ଗୁଡକ
ି େର ଭିtଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ ପାiଁ 150 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାiଛି ।

 ucଶିkା eବଂ େବୖଷୟିକ ଶିkାର ଗୁଣାtକ ମାନର aଭିବୃdି ପାiଁ “ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ uctର ଶିkା
aଭିଯାନ” (RUSA) େଯାଜନାେର 225 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 େବୖଷୟିକ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାntିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାntିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପଲିେଟକନିକ୍ o ITI
ଗୁଡକ
ି ର ଭିtଭ
ି ୂ ମି ବିକାଶପାiଁ 190 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।

(ଝ) କୁ ଶଳୀ oଡିଶା
 ରାଜ୍ୟେର ବିଶ୍ଵsରୀୟ pତିେଯାଗୀ ତଥା uc ତାଲିମpାp କୁ ଶଳୀ ଶ୍ରମଶkି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମେn
Asian Development Bank ର ସହାୟତାେର oଡିଶା ଦkତା ବିକାଶ pକll aଧୀନେର
ି ର unତିକରଣ ତଥା ucମାନର
େଗାଟିe ବିଶ୍ଵ ଦkତା େକnd eବଂ ITI/Polytechnic ଗୁଡକ
ଦkତା ତାଲିମ େକnd pତିଷ୍ଠା ପାiଁ 100 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।

(ଞ) gାମ୍ୟ unୟନ
 pଧାନମntୀ gାମୀଣ ଆବାସ େଯାଜନା eବଂ ବିଜୁ ପkାଘର େଯାଜନାର ସଂେଯାଜନ ମା ମେର 3
ହଜାର 600 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।

 BASUDHA େଯାଜନାେର gାମାଞ୍ଚଳ ଜଳେଯାଗାଣ ପାiଁ 2 ହଜାର 500 େକାଟି ଟଙ୍କା eବଂ
435 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ aଟକଳ କରାଯାiଛି ।
 ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିn େଯାଜନା o କାଯର୍୍ୟkମ ସମ୍ଵnେର ସେଚତନ କରିବା ସହିତ
ବିଭିn େଯାଜନାର େଯାଗ୍ୟ ହିତା କାରୀମାନଙ୍କୁ େସମାନଙ୍କର pାପ୍ୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବାପାiଁ “ଆମ
ଗଁା ଆମ ବିକାଶ –ପିଠା” େର 400 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 sc ଭାରତ ମିଶନ aଧୀନେର gାମାଞ୍ଚଳ ପାiଁ 1 ହଜାର 600 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 ଚତୁ dର୍ଶ aଥର୍ କମିଶନ o ଚତୁ ଥର୍ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ ଆେୟାଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ kେମ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂsା ପାiଁ
ଯଥାkେମ 2 ହଜାର 682 େକାଟି ଟଙ୍କା eବଂ 1 ହଜାର 898 େକାଟି ଟଙ୍କା pଦାନ କରିବାକୁ
psାବ ରଖାଯାiଛି ।
 pଧାନ ମntୀ gାମ ସଡ଼କ େଯାଜନା (PMGSY) େର ରାsା ନିମର୍ାଣ ପାiଁ 2 ହଜାର 900 େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 pଧାନ ମntୀ gାମ ସଡ଼କ େଯାଜନା (PMGSY) େର anଭର୍ୁk ନ ବା aଞ୍ଚଳଗୁଡକ
ି ୁ ରାsା
ସଂେଯାଗୀକରଣ ପାiଁ ମୁଖ୍ୟମntୀ ସଡ଼କ େଯାଜନାେର 50 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛି ।
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 ଚରମ ବାମପnୀ uପଦ୍ରୁ ତ ଜିlା a ନେର

ବା aଗମ୍ୟ ବିcn
ି ାଞ୍ଚଳର ସଂେଯାଗୀକରଣ ପାiଁ

“ବିcn
ି
gାମକୁ ସଂେଯାଗୀକରଣ” (Connecting Unconnected Villages)
େଯାଜନାେର 50 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 ବିଜୁ େକବିେକ େଯାଜନାେର ସଡ଼କ, ବିଜୁଳି o ପାଣି pକllର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାiଁ 120 େକାଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।

(ଟ) ଜଳେସଚନର ସଂpସାରଣ
 ପାବର୍ତୀଗିରି ବୃ ହତ uଠା ଜଳେସଚନ pକll ପାiଁ 1 ହଜାର 777 େକାଟି ଟଙ୍କା ର ବ୍ୟୟବରାଦ ।
 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର tରିତ ଜଳେସଚନ ସୁବଧ
ି ା େଯାଜନା (Accelerate Irrigation
Benefit Programme) ନିମେn 2 ହଜାର 175 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
eହାପାiଁ NABARD a ନେର ଦୀଘର୍ମିଆଦୀ ଜଳେସଚନ ପାଣ୍ଠି (Long Term Irrigation
Fund) ସହ aନୁ ବnନ କରାଯାiଛି ।
 ମୁଖ୍ୟମntୀ ଆଡ଼ିବn ତିଆରି େଯାଜନା (MATY) a ନେର 402 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 aଚଳ uଠା ଜଳେସଚନର ପୁନରୁdାର ଲାଗି 110 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ ନିମେn 300 େକାଟି ଟଙ୍କା eବଂ ବିଜୁ କୃ ଷକ ବିକାଶ େଯାଜନା anଗର୍ତ
େଗାଷ୍ଠୀ uଠା ଜଳେସଚନ pକll ନିମର୍ାଣ ନିମେn 400 େକାଟି ଟଙ୍କା ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 pଧାନମntୀ କୃ ଷି ସିଚାi େଯାଜନା aଧୀନେର କୃ ଷି ବିଭାଗ ମା ମେର aଣୁ ଜଳେସଚନ ନିମେn
218 େକାଟି ଟଙ୍କା ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 ଜଳ ସଞ୍ଚାଳନ ଜନିତ kତିକୁ କମାiବା ପାiଁ Canal Lining System Rehabilitation
Programme (CLSRP) aଧୀନେର େକନାଲ ଆsରଣ କାଯର୍୍ୟ ସmୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ନିମେn 210
େକାଟି ଟଙ୍କା ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 ବନ୍ୟା ନିୟntଣ o ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାiଁ 960 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।

(ଠ) େରଳବାi pକllେର ନିେବଶ
 େରଳ ଭିtଭ
ି ୂ ମିର tରିତ unତିକରଣ ପାiଁ 400 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 SPV ମା ମେର ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ େରଳ pକll ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସmୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ନିମେn 10 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ ।

(ଡ) ଶିllେର ଆଥକ ନିେବଶ
 ଶିll ବିଭାଗ ଲାଗି ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ 237 େକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ dି କରାଯାiଛି େଯuଁ େର IPR
ବାବଦକୁ ବେକୟା ରାଶି ହିସାବେର 188 େକାଟି ଟଙ୍କା pଦାନ anଭର୍ୁk ।
 ହsତn, ହsଶିll, େରଶମ ଶିll eବଂ ବୟନ ଶିll େkt ପାiଁ 183 େକାଟି ଟଙ୍କା eବଂ aଣୁ, kୁd
o ମ ମ uେଦ୍ୟାଗ (MSME) େkt ନିମେn 192 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
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(ଢ) ସହରାଞ୍ଚଳ unୟନ
 ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିtଭ
ି ୂ ମି ବିକାଶ ପାiଁ UNNATI େଯାଜନାେର 401 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ।
 ସରକାରୀ o ଘେରାi ଭାଗିଦାରୀେର ଭୁବେନଶ୍ଵରେର ପରିବହନ ବ୍ୟବsାର unତି କରଣ ପାiଁ
125 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ।
ି ବ୍ୟୟବରାଦ । eହିପରି
 ସହରାଞ୍ଚଳେର ବsି ବାସଗୃହ ନିମର୍ାଣ ପାiଁ 400 େକାଟି ଟଙ୍କାର aତିରk
ଭାେବ ବାସଗୃହ େkt ପାiଁ େମାଟ 4 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା ର ବ୍ୟୟବରାଦ ।
 BASUDHA େଯାଜନାେର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳେଯାଗାଣ ପାiଁ 435 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ aଟକଳ ।
 ଚତୁ dର୍ଶ aଥର୍ ଆେୟାଗ o ଚତୁ ଥର୍ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ ଆେୟାଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଭିtେି ର ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ
ନିକାୟ ସଂsାକୁ ଯଥାkେମ 542 େକାଟି o 1 ହଜାର 288 େକାଟି ଟଙ୍କା ହsାnର କରାଯିବାର
psାବ aଛି ।
 ନଗରାଞ୍ଚଳ ପୁନଜର୍ୀବନ eବଂ ନଗରାଞ୍ଚଳ ରୂପାnରୀକରଣ ପାiଁ AMRUT (aମୃତ) େଯାଜନାେର
400 େକାଟି ଟଙ୍କା eବଂ “ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବିକା ମିଶନ” ପାiଁ 52 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 JICA ସହାୟତାେର କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହu ବା କଟକ o ଭୁବେନଶ୍ଵରର sେରଜ୍ pକll ପାiଁ 136
େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରହିଛ ି ।
 sc ଭାରତ ମିଶନ aଧୀନେର ସହରାଞ୍ଚଳ ପାiଁ 90 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।

(ଣ) ଭିtିଭୂମି ବିକାଶ
 ରାଜ୍ୟର ରାsା ନିମର୍ାଣ o unତିକରଣ ପାiଁ ରାsା unତିକରଣ pକll aଧୀନେର 1 ହଜାର 300
େକାଟି ଟଙ୍କା ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 oଡିଶା ବିତରଣ ବ୍ୟବsା ସୁଦୃଢୀକରଣ େଯାଜନାେର ନୂ ତନ 33×11 େକ.ଭି. ସବେଷ୍ଟସନ ନିମର୍ାଣ
ନିମିt 533 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିରବଛିn ବିଦୁ୍ୟତ େସବା େଯାଗାଣ ନିମେn ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ aଞ୍ଚଳ ବିଦୁ୍ୟତ
ସରବରାହ unତି pଣାଳୀ (State Capital Region Improvement of Power
System-SCRIPS) େଯାଜନାେର 100 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛି ।
 ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ unୟନ କାଯର୍୍ୟkମ (SHDP) anଗର୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ େଦାହରିକରଣ ପାiଁ
200 େକାଟି ଟଙ୍କା, ସରକାରୀ o ଘେରାi ଭାଗିଦାରୀ (PPP) ମା ମେର ସଡ଼କ pକll ନିମିt
65 େକାଟି ଟଙ୍କା, ପଶ୍ଚି ମ oଡ଼ିଶା o େକବିେକ ଜିlାେର ସଂେଯାଗୀକରଣର unତି ପାiଁ ବିଜୁ
ekେpସ୍ େୱ େଯାଜନାେର 50 େକାଟି ଟଙ୍କା o େକnd ସଡ଼କ ପାଣ୍ଠି pକll ପାiଁ 250 େକାଟି
ଟଙ୍କା ର ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରହିଛ ି ।
 େସତୁ ନିମର୍ାଣ ପାiଁ ବିଜୁ େସତୁ େଯାଜନା aଧୀନେର 500 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ।
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(ତ) ବିପଯର୍୍ୟୟ ପରିଚାଳନା
 pାକୃ ତକ
ି ବିପଯର୍୍ୟୟ pଶମନ ପାiଁ େମାଟ 2 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ମ ରୁ SDRF
ପାiଁ 909 େକାଟି ଟଙ୍କା eବଂ NDRF ପାiଁ 1 ହଜାର 91 େକାଟି ଟଙ୍କା ।

3. 2019-20 (ବେଜଟ୍ ଆକଳନ) େର ବିtୀୟ utରଦାୟୀ o ବେଜଟ୍ ପରିଚାଳନା ର aନୁ ପାଳନ –
 ଆନୁ ମାନିକ ରାଜs ବଳକା, ରାଜ୍ୟ ସାମgି କ ଘେରାi utାଦର 1.56 pତିଶତ aେଟ eବଂ eହା
FRBM aନୁ ପାଳନ aନୁ ସାେର ଶୂନ୍ୟ ରାଜs ନିaଣ୍ଟ ମ େର ସୀମିତ aେଟ ।
 ବିtୀୟ ନିaଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସାମgି କ ଘେରାi utାଦର ଧାଯର୍୍ୟ ଲk୍ୟ 3 pତିଶତ ମ େର ସୀମିତ
aେଟ ।
 ସୁଧ େଦୟ o ରାଜs ଆଦାୟ (IP/RR)ର aନୁ ପାତ କୁ 5.87 pତିଶତ ମ େର ସୀମିତ
କରାଯାiଛି ଯାହାକି FRBM aନୁ ପାଳନର 15 pତିଶତରୁ କମ୍ aେଟ ।
 ବେକୟା ଋଣ o ରାଜ୍ୟ ସାମgି କ ଘେରାi utାଦ aନୁ ପାତ 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ େଶଷେର
ଆନୁ ମାନିକ 19.20 pତିଶତ ଯାହାକି FRBM aନୁ ପାଳନର 25 pତିଶତରୁ କମ୍ aେଟ ।
 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ର େଲଖାନୁ ଦାନ ବେଜଟ FRBM କୁ aନୁ ପାଳନ କରୁaଛି ।

4.

ଆଥକ ପରିଚାଳନା ସଂsାର –

(କ)

ସମନି୍ଵତ ଆଥକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବsାର unତି ବିଧାନ (IFMS-2.0):

ସମନି୍ଵତ ଆଥକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବsା (IFMS)େktେର oଡିଶା ସମg େଦଶେର eକ agଣୀ
ରାଜ୍ୟ aେଟ । ସମs ସରକାରୀ aଥର୍ କାରବାରକୁ ସmୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ aନ୍ଲାiନ ମା ମେର ସmn
କରିବା ପାiଁ oଡିଶା IFMS 2.0 ବ୍ୟବsାକୁ pଚଳନ କରାଯାuଛି । eହାdାରା ଆଗାମୀ
ଦିନମାନଙ୍କେର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମs ଆଥକ କାରବାରକୁ େପପରେଲସ୍ କରାଯାi ପାରିବ ।

(ଖ) ସମନି୍ଵତ ଆଥକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବsା (IFMS) ସହିତ eସ୍.ବି.ଆi.i-େପ ର ସହବnନ :
oଡିଶା େକାଷାଗାର େପାଟର୍ାଲେର aନଲାiନ o aଫ୍ଲାiନ ମା ମେର କର pଦାନ ପାiଁ oଡିଶା
ସମନି୍ଵତ ଆଥକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବsା ସହିତ eସ୍.ବି.ଆi. i-େପ ର ସହବnନ େହାiଛି । eହି
ନୂ ତନ ବ୍ୟବsା

dାରା ରାଜs o ବିପଯର୍୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ପରିବହନ, ଶିll o isାତ o ଖଣି

ବିଭାଗେର i-େପେମଣ୍ଟକୁ େpାtାହନ ମିଳବ
ି ା ସହିତ ସୁବଧ
ି ାେର ବ୍ୟବସାୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି
କରିବାେର ସହାୟକ େହବ ।

(ଗ)

ସରକାରୀ ଆଥକ ପରିଚାଳନା ପdତି (PFMS):

 ସରକାରୀ ଆଥକ ପରିଚାଳନା ପdତି pଣୟନ କରି aେନକ କାଯର୍୍ୟକାରୀ ସଂsା ମା ମେର aଥର୍
ବିନେି ଯାଗର ନୀରିkଣ

କରିବାେର oଡ଼ିଶା eକ agଣୀ

ରାଜ୍ୟ ଭାବେର

ପରିଗଣିତ

େହାiପାରିଛ ି । oଡିଶା ସମନି୍ଵତ ଆଥକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବsା (IFMS) ସହିତ ସରକାରୀ ଆଥକ
ପରିଚାଳନା ପdତି (PFMS)ର ସଂେଯାଗୀକରଣ pkିୟା ସmୂଣ୍ଣର୍ େହାiaଛି । PFMS ର
କାଯର୍୍ୟକାରିତା ପାiଁ ବିଭିn ବିଭାଗ o କାଯର୍୍ୟକାରୀ ସଂsାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା େଯାଗାiବା ନିମିt
େକାଷାଗାର o ପରିଦଶର୍ନ ନିେdର୍ଶାଳୟେର ରାଜ୍ୟ pକll ପରିଚାଳନା ୟୁ ନଟ
ି (SPMU) pତିଷ୍ଠା
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କରାଯାiଛି । PFMS କାଯର୍୍ୟକାରିତାକୁ ନିୟମିତ ସମୀkା କରିବା ପାiଁ ରାଜ୍ୟ uପେଦଷ୍ଠା ମଣ୍ଡଳୀ
pତିଷ୍ଠା କରାଯାiଛି ।

(ଘ) iେଲାେକ୍ଟ ାନିକ୍ ଜରିଆେର େପନସନ୍ pଦାନ pkିୟା o େବସରକାରୀ aନୁ ଦାନ pାp
ଶିkାନୁ ଷ୍ଠାନ କମର୍ଚାରୀମାନଙ୍କର anିମ େଦୟ pଦାନର ତୁ ରn ସମାଧାନ:
 aବସରpାp ସରକାରୀ କମର୍ଚାରୀମାନଙ୍କର େପନ୍ସନ୍ IFMS େର iେଲାେକ୍ଟ ାନିକ୍ ମା ମେର
aନୁ େମାଦନ କରାଯାuଛି । eହା େପନ୍ସନ୍ pଦାନ ବ୍ୟବsାକୁ tରାନି୍ଵତ କରୁaଛି ।

(ଙ)

aନ୍ ଲାiନ୍େର େପନ୍ସନ୍ ସଂେଶାଧନ ପାiଁ “aପର୍ଣ” େପାଟର୍ାଲ୍ର pଚଳନ:

 2017 ନେଭମ୍ଵର ମାସେର ରାଜ୍ୟ ସରକାର aନ୍ ଲାiନ୍େର େପନ୍ସନ୍ ସଂେଶାଧନ ପାiଁ “aପର୍ଣ”
େପାଟର୍ାଲ୍ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିଛnି । eହି ପଦେkପ ପୁରାତନ େପନ୍ସନ୍ େଭାଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାମୁk
େସବା େଯାଗାi େଦuଛି ।
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