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oଡ଼ିଶା ବିଧାନ ସଭାେର
2019-20 ବଷର୍ର
େଲଖାନୁ ଦାନ uପsାପନ aବସରେର
aଥର୍ ମntୀ

ଶ୍ରୀଯୁk ଶଶିଭୂଷଣ େବେହରାଙ୍କ
aଭିଭାଷଣ

7 େଫବୃ ଆରୀ, 2019

ମାନ୍ୟବର ବାଚsତି ମେହାଦୟ !
eହି ପବିt ଗୃହେର 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ କାମଚଳା ବେଜଟ୍
uପsାପନ କରିବା େମା ପାiଁ ଗବର୍ o େଗୗରବର ବିଷୟ । ମଁୁ ମାନ୍ୟବର
ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ େସମାନଙ୍କର aକୁ ଣ୍ଠ ସମଥର୍ନ o ପୂଣ୍ଣର୍pାଣେର ସହେଯାଗ
ପାiଁ ଧନ୍ୟବାଦ jାପନ କରୁଛି ।
2.

oଡିଶାର ବାsବ ସାମgୀକ ଘେରାi utାଦ 2018-19 ମସିହାେର

ଜାତୀୟ aଭିବୃdର
ି ହାର ଶତକଡା 7.2 aତିkମ କରି ଶତକାଡା 8.35
ହାରେର ପହଞ୍ଚିବ େବାଲି ଆକଳନ କରାଯାiଛି । ବିଗତ 6 ବଷର୍ର ଜାତୀୟ
ଆଥକ aଭିବୃdର
ି ହାର ହାରାହାରି ଶତକଡା 7.1 pତିଶତ ରହି ବା େବେଳ
oଡିଶାର ହାରାହାରି aଭିବୃdର
ି ହାର ଶତକଡା 8 pତିଶତ ଠାରୁ a କ aେଟ
ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ବଳିଷ୍ଠ aଥର୍ନୀତିର ପରିଚାୟକ । ବିଶ୍ଵ o ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ aଥର୍ନୀତି
aଭିବୃdର
ି eହି ଧାରା aବ୍ୟାହତ ରହିେଲ, ରାଜ୍ୟ aଥର୍ନୀତି 2019-20
ମସିହାେର ଶତକଡା 8 ରୁ 8.5 pତିଶତକୁ ବୃ dି େହବାର ଆଶାକରାଯାuଛି ।
3.

ଆମର ମୁଖ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀଯୁk ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ସmn

େନତୃ tେର oଡିଶା ସାମgୀକ ବିକାଶ ଭଳି eକ pଗତିଶୀଳ ଢାଞ୍ଚାେର କାଯର୍୍ୟ
କରୁଛି । ଯଦିo ucତର ଆଥକ aଭିବୃdି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲk୍ୟ aେଟ, eହା
ମ ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ େଯ eହି aଭିବୃdେି ର ସମେs aଂଶୀଦାର ହୁ anୁ । ରାଜ୍ୟର
pଗତି ସହିତ ଦୃ ତଗତିେର ଦାରିd୍ୟ o ଆଞ୍ଚଳିକ େବୖଷମ୍ୟତା hାସ ଘଟୁଛି ।
eହି aଭିବୃdେି ର ସମାଜର ଦୁ ବଳ
ର୍ o aବେହଳିତ ବଗର୍ aଂଶ gହଣ
କରିବାେହତୁ େସମାନଙ୍କର ଜୀବିକା o ଜୀବନର ମାନବୃ dି େହାiଛି ।
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4.

ସାମାଜିକ o aଥର୍େନୖତକ
ି େktେର ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ, aଥର୍ନୀତିର ଦୃ ତ,

େପାଷଣୀୟ o ସାମgୀକ aଭିବୃdକ
ି ୁ ବଜାୟ ରଖିବାେର ସହାୟକ
େହାiଥାe । କୃ ଷି utାଦନ o utାଦକତା ବୃ d,ି ଜଳେସଚନର ସmpସାରଣ,
sାs୍ୟେସବାର unତିକରଣ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶିkା o ଦkତାର ବିକାଶ,
ଯୁବକ ମାନଙ୍କପାiଁ aଥର୍ ବିନେି ଯାଗ, ଜନତାଙ୍କପାiଁ ଶୁd ପାନୀୟ ଜଳ
େଯାଗାଣ, ପରିମଳ ବ୍ୟବsା, unତମାନର ଜୀବିକା o ଜୀବନର ସୁେଯାଗ
pଦାନ, ସାମାଜିକ ନିରାପtା, ବିଦୁ୍ୟତ o gାମ୍ୟ ସଡକର ସଂେଯାଗୀକରଣ
େktେର ଆମର pୟାସ ଜାରି ରହିଛ ି । aଣୁ, kୁd o ମ ମ uେd୍ୟାଗ
େktେର utାଦନ o େସବା ଶିllକୁ ଆକଷତ କରିବାପାiଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ରାଜ୍ୟ ଭିtଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ ନିମେn ଯେଥଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜି ବିନେି ଯାଗ କରୁଛnି ।
uପେଭାkା ମାନଙ୍କପାiଁ utମ େସବା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ନିମେn 3T –
Teamwork, Transparency & Technology aଥର୍ାତ୍ ସଂଘବd

କାଯର୍୍ୟ, scତା o େବୖଷୟିକ jାନ େକୗଶଳର pେୟାଗ dାରା ସୁଶାସନକୁ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରି ହିତା କାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଫଳpଦ o ଦk େସବା pଦାନ
କରାଯାiଛି । eହା ନିଃସେnହ େଯ ଆେମ e ଦିଗେର ଯେଥଷ୍ଚ ସଫଳତା
ହାସଲ କରିaଛୁ ।
5.

ବିtୟ
ି utରଦାୟୀ o ବେଜଟ୍ ପରିଚାଳନା ନିୟମ ସୀମା ମ େର

ରହି ଆଥକ o ସାମାଜିକ େktେର a କ aଥର୍ ବିନେି ଯାଗ କରିବା ପାiଁ
ଆମର ସମ୍ଵଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛ ି । ବିଗତ 18 ବଷର୍େର ରାଜ୍ୟର ନିଜs
ଆୟ ସାମgୀକ ଘେରାi utାଦର pତିଶତ ହିସାବର pାୟ dିଗୁଣିତ
େହାiଛି । ଲଗାତାର ଭାବେର 2005-06 ବଷର୍ଠାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ରାଜs
ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଭାବେର ପରିଗଣିତ େହାiଛି eବଂ ଆହରଣ କରାଯାi ବା
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ଋଣକୁ ସmୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ପୁଞ୍ଜିବ୍ୟୟେର ବିନେି ଯାଗ କରାଯାiପାରୁଛି । ରାଜs
ଆଦାୟେର ବୃ dି o ଖcର୍କୁ ସୁବ୍ୟବsିତ କରାଯିବାdାରା ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ନିମେn
ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ଵଳ େଯାଗାଡ କରାଯାi ପାରିଛ ି । ସିମୀତ ସମ୍ଵଳ ସେtt
aେନକ େktେର ଆେମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛୁ କିnୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା
ତଥାପି a କ aେଟ ।
6.

ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆକାଂkା o ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିେର ରଖି ଆମର

ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମntୀଙ୍କର େନତୃ tାଧୀନ େଲାକpି ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର
ଦରିd o aବେହଳିତ ବଗର୍ର ଜନତାଙ୍କର ସାମାଜିକ o ଆଥକ aଭିବୃdି ପାiଁ
aଙ୍ଗୀକାରବd ।
କୃ ଷି o କୃ ଷକ କଲ୍ୟାଣ
ସମg େଦଶେର ସବୁ ଠାରୁ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିେର ଦାରିd୍ୟ ଦୂ ରୀକରଣ
oଡିଶାେର ସmବ େହାiଛି । ବିଗତ eକ ଦଶnିରୁ କମ୍ ସମୟ ମ େର 80
ଲk େଲାକ ଦାରିd୍ୟ ସୀମାେରଖା uପରକୁ ଆସିପାରିଛnି । ଜନସଂଖ୍ୟାର
50 pତିଶତ କୃ ଷି uପେର ନିଭର୍ରଶୀଳ । ଭାରତେର ସବର୍ା କ 5 ଟି କୃ ଷି
କମର୍ଣ ପୁରsାର ପାiବାେର ସଫଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ କୃ ଷକମାନଙ୍କ ଆୟ
dିଗୁଣିତ କରିବାେର ସମଥର୍ େହାiଛି । ଆେମ 2014 େର aତିରk
ି 10 ଲk
େହକ୍ଟର ଜମିେର ଜଳେସଚନ ନିମେn pତିଶତ
ୃ ି ବd େହାi ଲୁ o ଆେମ
ଆମର ଲk୍ୟର

ନିକଟବtର୍ୀ । eହି ଲk୍ୟ epି ଲ 2019 ସୁdା ହାସଲ

କରାଯିବ ।
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ରାଜ୍ୟେର କୃ ଷିର ବିକାଶକୁ ଆହୁ ରି tରାନି୍ଵତ କରିବା eବଂ ଦାରିd୍ୟ
hାସ କରିବା ପାiଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର “କାଳିଆ” (Krushak Assistance
for Livelihood and Income Augmentation) ନାମକ eକ

ଐତିହାସିକ େଯାଜନା pବtର୍ନ କରିଛnି । sଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର େମେହର
କୃ ଷିର pଶଂସା କରି ଗାi uଠିଛnି “କୃ ଷି କେଲ unତ ସକଳ unତି ।
କୃ ଷି ବିନା ନା କnା ନା ପnା କାହ ବା aନ୍ୟ ଗତି େହ ।”
kୁd o ନାମମାt ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 5 ଟି କୃ ଷି ଋତୁ େର ପରିବାର ପିଛା
ସବର୍େମାଟ 25 ହଜାର ଟଙ୍କାର aନୁ ଦାନ eହି େଯାଜନାର pଥମ uପାଦାନ
eବଂ eହା କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାiସାରିଛ ି । eହି ସହାୟତାକୁ ବଷର୍ର ଦୁ iଟି କୃ ଷି
ଋତୁ ଯଥା ଖରିଫ୍ o ରବି ନିମେn pେତ୍ୟକ ବଷର୍ akୟ ତୃ ତୀୟା o
ନୂ ଆଖାi ଦିନ େଯାଗାi ଦିଆଯିବ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର eହି େଯାଜନାେର 50 ଲk କୃ ଷକ ପରିବାରକୁ
ଆଥକ ସହାୟତା େଯାଗାi େଦବାକୁ pତିଶତ
ୃ ି ବd । ଭାଗଚାଷୀ eବଂ
ଭୂମିହୀନ କୃ ଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ eହି େଯାଜନାେର anଭର୍ୁk କରାଯାi କୃ ଷି uପେର
ନିଭର୍ରଶୀଳ 92 pତିଶତ ପରିବାରଙ୍କୁ େଯାଜନାର ପରିସରଭୁk କରାଯାi
ପାରିଛ ି । କୃ ଷି aଥର୍ନୀତିେର 10 ହଜାର େକାଟିରୁ udର୍ ପୁଞ୍ଜି ବିନେି ଯାଗ
gାମାଞ୍ଚଳ ସମୃdର
ି ମାଗର୍ଦଶର୍କ େହବ । ପୁନଶ୍ଚ “କାଳିଆ” uପେଭାkା
ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼କ
ି େର େପଶାଗତ ଶିkା
ଯଥା ଡାkରୀ, iଞ୍ଜି ନିୟରିଙ୍ଗ୍, କୃ ଷି ବିjାନ, ନସଂ o aନ୍ୟାନ୍ୟ େବୖଷୟିକ
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ଶିkା ନିମେn ସହାୟତା pଦାନ ପାiଁ କାଳିଆ ବୃ tି େଘାଷଣା କରାଯାiଛି ।
ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମntୀଙ୍କ ଭାଷାେର, “ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ
ପାଠ ପଢାnୁ । େସମାନଙ୍କ uଚିତ ଶିkାର ଦାୟିt ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ।”
ଖାଦ୍ୟ ନିରାପtା
ଆମ ରାଜ୍ୟର pେତ୍ୟକ aଭାବୀ େଲାକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପtା
େଯାଗାiବାର ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟ ରଖି ଆେମ ସmୂଣ୍ଣର୍ ନିଜs ବ୍ୟୟେର ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ
ନିରାପtା

େଯାଜନା pଚଳନ କରିଛୁ, େଯuଁ େର କି 23 ଲkରୁ udର୍

aତିରk
ି ହିତା କାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁk କରି କିେଲା ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ଦରେର 5
କିେଲା ଚାuଳ pତି ମାସେର ଦିଆଯାuଛି । େକnd ସରକାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ
ନିରାପtା ଆiନ୍ a ନେର ବହୁ େଯାଗ୍ୟ

ହିତା କାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃ dି

କରିବାକୁ aନିcା pକାଶ କରିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର eହି େଯାଜନା pଚଳନ
କରିଛnି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିେଲା ପିଛା 1 ଟଙ୍କାେର ଚାuଳ େଯାଗାi େଦବା
ନିମେn 1 ହଜାର 28 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛnି ।
eହି

କାଯର୍୍ୟkମ

ଆରmେର

ଆମର

pି ୟ

ମୁଖ୍ୟମntୀ

ହିତା କାରୀମାନଙ୍କୁ pତିଶତ
ୃ ି େଦi କହି େଲ ଜେଣ ବି ଗରିବ େଲାକକୁ
ଖାଦ୍ୟ ସୁରkାରୁ ବଞ୍ଚିତ େହବାକୁ ମଁୁ େଦବି

ନାହ । ମୁଖ୍ୟମntୀଙ୍କର eହି

ନିେdର୍ଶକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିେରରଖି pଶାସନ e ଦିଗେର ନିଷ୍ଠାର ସହ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛି ।
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ସାମାଜିକ ନିରାପtା ବ୍ୟବsା
ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର େସବା o aସହାୟ ମାନଙ୍କର ଯt େନବା ଆମର
ମହାନ ପରmରା । ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଦୁ ବର୍ଳ o aବେହଳିତ ବଗର୍ର
aଭାବ o ଆବଶ୍ୟକତା ପାiଁ ସେମ୍ଵଦନଶୀଳ aଟnି eବଂ ମଧୁବାବୁ
େପନସନ

େଯାଜନା

ମା ମେର

ସାମାଜିକ

ନିରାପtା

େପନ୍ସନକୁ

ସାବର୍ଜନୀନ କରି 48 ଲk ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ anଭର୍ୁk କରାଯାiଛି । ଯଦିo,
େକnd ସରକାର 20 ଲk ହିତା କାରୀଙ୍କ ପାiଁ ମାସକୁ 2 ଶହ ଟଙ୍କା
ହିସାବେର େପନସନ େଯାଗାuଛnି, ଆମ େଲାକpି ୟ ମୁଖ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀଯୁk
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମs ହିତା କାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ 5 ଶହ ଟଙ୍କା eବଂ 80
ବଷର୍ କିମ୍ଵା ତଦୁ dର୍ ହିତା କାରୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 7 ଶହ ଟଙ୍କା େଲଖାeଁ
େପନସନ pଦାନ କରିବାକୁ sିର କରିଛnି ।
ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିlାର େପୗରାଞ୍ଚଳର 118 େଗାଟି ଆହାର େକndେର
aଭାବୀ େଲାକମାନଙ୍କୁ sାs୍ୟକର o ପୁଷ୍ଟିକର ରnା ଖାଦ୍ୟ ସୁଲଭ ମୁଲ୍ୟେର
େଯାଗାi େଦବା ପାiଁ ସରକାରଙ୍କ “ଆହାର” େଯାଜନା ଜାରି ରହିବ । eହି
େଯାଜନାେର 31 ଡିେସମ୍ଵର 2018 ମସିହା ଠାରୁ ହାସପାତାଲ ନିକଟବt 56
େଗାଟି ଆହାର େକndେର ରାtିେର ମ ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାi ଦିଆଯାuଛି ।
ଆମ ସରକାର ଗରିବ o aଭାବୀ େଲାକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସmକର୍ୀୟ
ମାନଙ୍କର େଶଷକୃ ତ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପାiଁ ହରିଶ୍ଚnd ସହାୟତା
େଯାଜନାେର gାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମା ମେର gାମାଞ୍ଚଳେର eବଂ sାନୀୟ ନିକାୟ
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ସଂsା ମା ମେର ସହରାଞ୍ଚଳେର ଯଥାkେମ 2 ହଜାର ଟଙ୍କା o 3 ହଜାର
ଟଙ୍କା pଦାନ କରୁଛnି ।
ସମsଙ୍କ ପାiଁ sାs୍ୟ େସବା
ସାବର୍ଜନୀନ sାs୍ୟେସବା ଆମର pିୟ ମୁଖ୍ୟମntୀଙ୍କ sପ୍ନ aେଟ । ବିଜୁ
sାs୍ୟ କଲ୍ୟାଣ େଯାଜନା ମା ମେର ରାଜ୍ୟର ସମs ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ
ସାମgି କ, ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ o ନିଃଶୁll sାs୍ୟେସବା uପେକnd ଠାରୁ ଆରmକରି
େଭଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଯର୍୍ୟn େଯାଗାi ଦିଆଯାuଛି । େକnd ସରକାରଙ୍କ
ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ େଯାଜନା 5 ଲk ଟଙ୍କା ସହାୟତା େଯାଗାi େଦu ବା
େବେଳ ଆମ ସରକାର ବିଜୁ sାs୍ୟ କଲ୍ୟାଣ େଯାଜନା anଗର୍ତ ମହିଳା
ହିତା କାରୀ ମାନଙ୍କୁ 7 ଲk ଟଙ୍କା େଯାଗାi େଦuଛnି । ଆମର ଲk୍ୟ‘ସୁs oଡ଼ିଶା ସୁଖି oଡ଼ିଶା’ ।
ଆମ ସରକାର 3 େଗାଟି ସରକାରୀ େଭଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର
(Government Medical College) ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃ dି କରିବା ସହିତ 4

େଗାଟି ନୂ ତନ ସରକାରୀ େଭଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ sାପନା କରିଛnି ।
eହାଛଡା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କେର ରାଜ୍ୟର ବିଭିn aଞ୍ଚଳମାନଙ୍କେର ଆu 5
େଗାଟି ନୂ ତନ ସରକାରୀ େଭଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ sାପନ କରିବାର େଯାଜନା
ରହିଛ ି ।
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ମହିଳା ସଶkି କରଣ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶkିକରଣ ପାiଁ pଚଳନ
କରି ବା ମିଶନ ଶkି େଯାଜନା ମା ମେର ପାଖାପାଖି 3 ଲk ନୂ ତନ sୟଂ
ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ବିଭିn କାଯର୍୍ୟ ପାiଁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା େଲଖାeଁ ମୂଳଧନ
େଯାଗାi େଦiଛnି । sୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକ
ି ର ମଣ୍ଡଳ ମହାସଂଘକୁ
25 ଲk ଟଙ୍କା େଲଖାeଁ Revolving Fund େଯାଗାi ଦିଆଯାiଛି ।

pଯୁkି ବିଦ୍ୟାେର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶk କରିବାପାiଁ ବଜାରରୁ େସମାନଙ୍କର
ପସn ମୁତାବକ Smart Phone kୟ କରିବା ନିମିt sୟଂ ସହାୟକ
େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା େଲଖାeଁ େଯାଗାi ଦିଆଯାiଛି । ଆମର
sୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀମାେନ eେବ ବିନା ସୁଧେର ମିଶନ ଶkି ଋଣ
ପାiପାରିେବ । sୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାiଁ ଆମ ଗଁା
ଆମ ବିକାଶ େଯାଜନା ମା ମେର pେତ୍ୟକ ପଞ୍ଚାୟତେର ମିଶନ ଶkି ଗୃହ
େଯାଗାiବା ପାiଁ େଯାଜନା କରାଯାiଛି । ଆମର ବିଶ୍ଵାସ, “େକୗଣସି
ପରିବାର, େକୗଣସି ସମାଜ, େକୗଣସି ରାଜ୍ୟ o େକୗଣସି େଦଶ ମହିଳା
ସଶkିକରଣ ବିନା େକେବବି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିନାହ ” ।
ସରକାରଙ୍କର aନ୍ୟ eକ pମୁଖ େଯାଜନା “ମମତା” ମା ମେର
ଗଭର୍ବତୀ o pସୂତୀ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ସtର୍ମଳ
ୂ କ aଥର୍ ହsାnର pkିୟାେର
ହିତାଧୀକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 35.69 ଲkକୁ ବୃ dି କରାଯାiଛି o e ବାବଦକୁ 1
ହଜାର 6 ଶହ 55 େକାଟି ଟଙ୍କା ବିନେି ଯାଗ େହାiଛି ।
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ଜନଜାତିର ବିକାଶ
ସାମାଜିକ ବିକାଶେର ଶିkାର ଭୂମିକାକୁ ବିଚାରକୁ େନi ଆମ ସରକାର
pେତ୍ୟକ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମେn ଭବିଷ୍ୟତର ଆହ୍ଵାନକୁ ସଫଳତାର
ସହ ସmୁଖୀନ େହବା ପାiଁ ସେବର୍ାକୃ ଷ୍ଟ ଶିkା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବାର pୟାସ ଜାରି
ରଖିଛnି । pାୟ 6 ଲk aନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି o ଜନଜାତି ଛାtଙ୍କ ନିମେn 4
ହଜାର 3 ଶହ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ pତିଷ୍ଠା କରିଛnି o 6 ହଜାର 4 ଶହ ରୁ
udର୍ ଛାtାବାସ ମା ମେର େସମାନଙ୍କ ପାiଁ ମାଗଣା ରହିବା o ଖାiବାର
ସୁବେnାବs କରାଯାiଛି । aନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି o ଜନଜାତିର ଛାt ତଥା
aେnବାସୀ ଛାtମାନଙ୍କର Pre-Matric ଛାtବୃ tର
ି ସମs ଖcର୍ ସରକାର
ବହନ କରୁଛnି ।
ଯୁବେଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାiଁ କାଯର୍୍ୟkମ
ଯୁବବଗର୍ଙ୍କ ମ େର େନତୃ t o େscାକୃ ତ େସବା ମେନାବୃ tକ
ି ୁ
utାହିତ କରିବା, kୀଡା o େଖଳୱାଡର୍ ମେନାବୃ tର
ି ବିକାଶ, sାs୍ୟମୟ
ଜୀବନ ଯାପନ, utାହୀ ଯୁବେଗାଷ୍ଠୀର eକtୀକରଣ ପାiଁ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି o
ଯୁବେଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ

ମ େର ସମନ୍ଵୟ ନିମେn ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କାଯର୍୍ୟkମ

ମା ମେର 2 ଲk 60 ହଜାର ପଞ୍ଜି କୃ ତ େscାେସବୀଙ୍କୁ େନi 7 ହଜାର 4
ଶହ 26 ଟି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯାiଛି ।
େସମାେନ ଗତ ତିତଲ
ି ି ବାତ୍ୟା, ଚାରା େରାପଣ, ନିଶା ନିବାରଣ
ସେଚତନତା କାଯର୍୍ୟkମ o େscାକୃ ତ େସବା pଦାନ େktେର ଦୃ ଷ୍ଟାnମୂଳକ
ସାହସ o pତିବdତାର pଦଶର୍ନ କରିଛnି ।
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ଶିkା
gାମାଞ୍ଚଳେର ଛାt ମାନଙ୍କୁ uc ମାନର iଂରାଜୀ ଭାଷା ମା ମେର
ଶିkା pଦାନ ନିମେn pେତ୍ୟକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତେି ର େଗାଟିe େଲଖାeଁ
oଡିଶା ଆଦଶର୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ uପଲb କରାiବା ଲk୍ୟରଖି 28ଟି ଜିlାେର
190ଟି oଡିଶା ଆଦଶର୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ pତିଷ୍ଠା କରାଯାiଛି ।

pଥମରୁ aଷ୍ଟମ

େଶ୍ରଣୀ ପଯର୍୍ୟn ଶିkାଲାଭ କରୁ ବା ଛାtଛାtୀମାନଙ୍କୁ

ମାଗଣାେର

ପାଠ୍ୟପୁsକ o sୁଲ େପାଷାକ ସେଙ୍ଗସେଙ୍ଗ ନବମ େଶ୍ରଣୀର ଛାtଛାtୀଙ୍କ
ନିମେn ମାଗଣା ସାiେକଲ େଯାଗାi ଦିଆଯାuଛି । Pre o Post-matric
ଛାtବୃ tି ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର େମଧାବୀ ଛାt o ucମାନର
ବିଦ୍ୟାଳୟପାiଁ ତିେନାଟି ନୂ ତନ ପୁରsାର ଯଥା : ମୁଖ୍ୟମntୀ େମଧା ବୃ t,ି
oଡିଆ ଭାଷା ବୃ tି eବଂ େଶ୍ରଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରsାର pଚଳନ କରିଛnି ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ o ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କେର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ
ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି o ପୁରଣ କରାଯାiଛି eବଂ ଭିtଭ
ି ୂ ମିର unୟନ ପଯର୍୍ୟାୟkେମ
କରାଯାuଛି । ଗୁଣାtକ ଶିkାର ବିକାଶପାiଁ ଆେମ 8ଟି ଆଦଶର୍ Degree
sରୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିkାଦୃ ଷ୍ଟିରୁ aନgସର ଜିlାମାନଙ୍କେର pତିଷ୍ଠା କରିଛୁ
eବଂ ଆu 6 ଟି Degree sରୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ pତିଷ୍ଠା କରିବାର
େଯାଜନା aଛି । ବିଗତ 6 ବଷର୍ ମ େର ବିଜୁ ଯୁବ ସଶkିକରଣ େଯାଜନାେର
90 ହଜାର Laptop ବିତରଣ କରାଯାiଛି ।

କୁ ଶଳୀ oଡିଶା
ରାଜ୍ୟେର ବିଶ୍ଵsରୀୟ pତିେଯାଗୀ ତଥା uc ତାଲିମpାp କୁ ଶଳୀ
ଶ୍ରମଶkି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମେn oଡିଶା ଦkତା ବିକାଶ pା କରଣ pତିଷ୍ଠା
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କରାଯାiaଛି । ସmିଳତ
ି uଦ୍ୟମର ଫଳsରୂପ ଆମ oଡ଼ିଶାର ଦk o
କୁ ଶଳୀ ଯୁବବଗର୍ ବିଭିn ଦkତା ବିକାଶ pତିେଯାଗିତାେର ଭାଗେନi ଜାତୀୟ
o ଆnଜର୍ାତୀୟ ସmାନ aଜର୍ନ କରିଛnି । Asian Development Bank
ର ସହାୟତାେର େଗାଟିe ବିଶ୍ଵ ଦkତା େକnd eବଂ ITI/ Polytechnics
ଗୁଡକ
ି ର unତିକରଣ ତଥା ucମାନର ଦkତା ତାଲିମ େକnd pତିଷ୍ଠା ପାiଁ
େଯାଜନା କରାଯାiଛି ।
kୀଡାର ବିକାଶ
ନିକଟେର oଡିଶା ବିଭିn ଜାତୀୟ ତଥା ଆnଜର୍ାତୀୟ kୀଡା
pତିେଯାଗିତା ସଫଳତାର ସହ ଆେୟାଜନ କରି eକ pମୁଖ kୀଡାେକnd
ଭାେବ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛ ି । 2018 ମସିହାେର ଆେୟାଜିତ oଡ଼ିଶା ପୁରୁଷ
ବିଶ୍ଵ କପ୍ ହକି, ବିଶ୍ଵ କପ୍ ହକି ଆେୟାଜନ iତିହାସେର eକ ସେବର୍ାtମ
ଆେୟାଜନ େବାଲି ବିଶ୍ଵେର ଆଦୃ ତ େହାiଛି ।
pେତ୍ୟକ ଜିlାେର ସମs ସୁବଧ
ି ାର eକୀକରଣ କରାଯାi Sports
Complex

ନିମର୍ାଣ କରିବାପାiଁ େଯାଜନା କରାଯାiଛି । କଟକ,

ରାuରେକଲା, bhପୁର, ସମ୍ଵଲପୁର o ଜୟପୁର ଭଳି pମୁଖ ସହର
ମାନଙ୍କେର ବିଶ୍ଵsରୀୟ Satellite Stadium ନିମର୍ାଣ କରାଯିବ । ହକିର
enୁ ଡ଼ିଶାଳ ସୁnରଗଡ ଜିlାର 17ଟି ବ୍ଲକେର କୃ tମ
ି ଘାସ ହକି ପଡିଆ
ନିମର୍ାଣ କରିବାପାiଁ େଯାଜନା ରହିଛ ି ।
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gାମ୍ୟ unୟନ
ଆମ ସରକାର gାମୀଣ ଆବାସ େଯାଜନା ମା ମେର 20 ଲk ପkା
ଘର େଯାଗାi େଦiଛnି eବଂ ଆେମ eକ ନିdଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମ େର
gାମାଞ୍ଚଳର ସମs କcାଘରକୁ

ପkାଘରେର ପରିଣତ କରିବାପାiଁ

pତିଶତ
ୃ ବ
ି d । “ବସୁଧା” େଯାଜନା ମା ମେର pେତ୍ୟକ ଜନବସତି ନିମେn
sc ପାନୀୟ ଜଳ ପଯର୍୍ୟାp ପରିମାଣର େଯାଗାi େଦବାକୁ ଆମ ସରକାର
aଙ୍ଗୀକାରବd ।
pଶାସନ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର େଯାଗସୂt sାପନ କରିବାପାiଁ
“ଆମ ଗଁା ଆମ ବିକାଶ” ନାମକ eକ aଭିନବ େଯାଜନା ମା ମେର ଆେମ
ରାଜ୍ୟର ସମs gାମପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କୁ anଭର୍ୁk କରିପାରିଛୁ o e ନିମେn
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମntୀ gାମବାସୀମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ Video Conferencing
ମା ମେର ସିଧାସଳଖ ଆେଲାଚନା କରି 1 ହଜାର 5 ଶହ 54 େକାଟି ଟଙ୍କାର
pକll ମଞ୍ଜୁର କରିଛnି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିn େଯାଜନା o
କାଯର୍୍ୟkମ ସମ୍ଵnେର ସେଚତନ କରିବା ସହିତ ବିଭିn େଯାଜନାର େଯାଗ୍ୟ
ହିତା କାରୀ ମାନଙ୍କୁ େସମାନଙ୍କର pାପ୍ୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବାପାiଁ “ପିଠା”
(PEETHA) eକ aଭିନବ pୟାସ ।

eହି ଦୁ iଟି େଯାଜନା ମାନ୍ୟବର

ମୁଖ୍ୟମntୀଙ୍କର 3-T ମnt pତି ଆମର pତିବdତାର ବଳିଷ୍ଠ uଦାହରଣ ।

Page 12

ଜଳେସଚନର ସଂpସାରଣ
ରାଜ୍ୟର aଥର୍େନୖତକ
ି pଗତି, ଦାରିd୍ୟ ନିରାକରଣ o କୃ ଷକର
ବିକାଶେର ଜଳେସଚନର pମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛ ି । ରାଜ୍ୟର ଜଳସmଦର
uପଯୁk ବିନେି ଯାଗକରି ରାଜ୍ୟକୁ ମରୁଡିମk
ୁ କରିବାପାiଁ ଆମର ଲk୍ୟ
ରହିଛ ି । ଆପଣମାେନ ଜାଣି ଖୁସି େହେବ େଯ, ଆେମ epି ଲ 2019 ମସିହା
ି ା ପହଞ୍ଚାiବା
ସୁdା aତିରk
ି 10 ଲk େହକ୍ଟର ଜମିେର ଜଳ େସଚନ ସୁବଧ
ପାiଁ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିେର agସର େହuଛୁ । ଆେmମାେନ 5 ଟି ବୃ ହତ o ମ ମ
ଜଳେସଚନ pକll ଯଥା ରୁକୁ ରା, uପର indାବତୀ ସଂpସାରଣ, େରତ
pକll, ଟିଟଲ
ି ାଗଡ ଜଳେସଚନ eବଂ େତେଲଙ୍ଗି ରି ଜଳ େସଚନ pକll, 67ଟି
ସବର୍ବୃହତ uଠା ଜଳେସଚନ pକll (Mega Lift Irrigation Project)
ସଂପୂଣ୍ଣର୍ କରିଛୁ, 53 ହଜାର 9 ଶହ 92 ଟି ଗଭୀର ନଳକୂ ପର
ବିଦୁ୍ୟତୀକରଣକରି କୃ ଷକଙ୍କୁ ହsାnର କରିଛୁ o 6 ହଜାର 59 େଗାଷ୍ଠୀ uଠା
ଜଳେସଚନକୁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହsାnରିତ କରାଯାiଛି । eହାବ୍ୟତୀତ
ବିଭିn ନାଳେର 8 ହଜାର 7 ଶହ 57ଟି ଆଡି ବn ନିମର୍ାଣ କରାଯାi ଜଳ
ସଂରkଣକରି aତିରk
ି aଞ୍ଚଳେର ଜଳେସଚନ ସଂpସାରଣ କରାଯାiଛି ।
2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ପାiଁ ଆେମ uପର indାବତୀ uଠା େକନାଲ,
46 ଟି ସବର୍ ବୃ ହତ uଠା ଜଳେସଚନ pକll, 20 ହଜାର ଗଭୀର ନଳକୂ ପ, 1

ହଜାର େଗାଷ୍ଠୀ uଠା ଜଳେସଚନ ବ୍ୟବsା, 2 ହଜାରଟି ଆଡିବn ସଂପୂଣ୍ଣର୍
କରିବାପାiଁ ଲk୍ୟ ଧାଯର୍୍ୟ କରିଛୁ । eସବୁ କାଯର୍୍ୟ ସଂପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ 2 ଲk୍ୟ
65 ହଜାର େହକ୍ଟର ଜମିେର aତିରk
ି ଜଳେସଚନ ସmବ େହାiପାରିବ ।
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େରଳବାi pକllେର ଆଥକ ବିନେି ଯାଗ
ନୂ ଆ େରଳ ଲାiନର ନିମର୍ାଣପାiଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର Special
Purpose Vehicle (SPV) ର pତିଷ୍ଠାପାiଁ ଆଥକ aନୁ ଦାନ େଯାଗାi

ଆସୁଛnି । ନୂ ଆ େରଳଲାiନ pକll ନିମେn ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ aଂଶଦାନ
ସହିତ ବିନାମୂଲ୍ୟେର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି େଯାଗାi ଦିଆଯାuଛି । ବିଭିn
ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ େରଳ pକll ଯଥା : େଖାdର୍ା େରାଡ-ବଲାଙ୍ଗି ର, ତାଳେଚରବିମଳାଗଡ, ହରିଦାସପୁର-ପାରାdୀପ eବଂ aନୁ ଗୁଳ-ସୁକn
ି ାର କାଯର୍୍ୟ ଚାଲୁ
ରହିଛ ି ।
ଶିllେର ଆଥକ ବିନେି ଯାଗ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିllଗୁଡକ
ି ୁ ଆଥକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ sୟଂସmୂଣ୍ଣର୍ କରିବାପାiଁ
aନୁ କୂଳ ପରିେବଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାେର ସଫଳ େହାiଛnି । 2018 ମସିହାେର
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ dାରା ଆେୟାଜିତ Make in Odisha Conclave େର
ଶିେllାେଦ୍ୟାଗୀ ମାନଙ୍କର uc ସିତ o ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର େଯାଗଦାନ େହତୁ 4
ଲk 20 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିେବଶ ନିମେn ଆgହ pକାଶ ପାiଛି
ଯାହା dାରା 5 ଲk 91 ହଜାର ନିଯୁkି ସୁେଯାଗ ସୃଷ୍ଟି େହବ । eହା ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର uଦ୍ୟମର pମାଣ ବହନ କେର । Make in
ି ଯାଗପାiଁ ଆgହ pକାଶ କରି ବା
Odisha Conclave େର ଆଥକ ବିନେ
ଶିllଗୁଡକ
ି ୁ tରିତ ଗତିେର ସଫଳତାର ସହ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିବାପାiଁ 201920 େର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ uଦ୍ୟମକୁ ବହୁ ଗୁଣିତ କରିେବ । ବ୍ୟବସାୟି କ

ସଂsାର o uପଯୁk ଶିll ଭିtଭ
ି ୂ ମିର ସୃଷ୍ଟି, ଶିll ପରିଚାଳନାଗତ ଖcର୍କୁ
ସୀମିତ କରିବାପାiଁ ସହାୟକ େହବ ।

Page 14

ସହରାଞ୍ଚଳ unୟନ
ସହରାଞ୍ଚଳେର ବାସ କରୁ ବା ଭୂମିହୀନ o ଗରିବ େଲାକମାନଙ୍କ
ନିମେn ସରକାର pାଧାନ୍ୟ େଦiଆସୁଛnି o e ନିମେn “oଡିଶା ବsି
ବାସିnାଙ୍କ ଭୂମି a କାର a ନିୟମ-2017” ନାମେର eକ ଐତିହାସିକ
ବିେଧୟକ ପାରିତ କରି oଡିଶାର ସମs େପୗରାଞ୍ଚଳ o ବିjାପିତ aଞ୍ଚଳ
ପରିଷଦେର ବାସକରୁ ବା ଭୂମିହୀନ ବsି ବାସିnାଙ୍କୁ ଜମି a କାର pଦାନ
କରିଛnି । “ଜାଗା ମିଶନ” (JAGA) a ନେର ଆେମ 13 ହଜାର ଭୂମି
a କାର pମାଣ ପt pଦାନ କରିଛୁ eବଂ eହି ଆiନ aନୁ ଯାୟୀ ଆେମ
pେତ୍ୟକ େଯାଗ୍ୟ o ଭୂମିହୀନ ବsି ବାସିnାଙ୍କୁ ନିଜନିଜ ବାସ କରୁ ବା
ବsି େର ମାcର୍ 2019 ସୁdା ଭୂମି a କାର େଦବାର ବ୍ୟବsା କରିବୁ । ସମs
sାନୀୟ ନିକାୟ ସଂsା(ULBs)େର କମ୍ ବିଦୁ୍ୟତ୍ uପେଯାଗ କରୁ ବା
Smart LED Street Light ଲଗାiବା ପାiଁ sିର େହାiଛି । ସହରାଞ୍ଚଳର

ଭିtଭ
ି ୂ ମିର aଭାବକୁ ଦୂ ର କରିବା ପାiଁ ଆମ ସରକାର ବିଭିn େଯାଜନାର
ସଂେଯାଗୀକରଣ କରି “unତି” (UNNATI) ନାମକ eକ େଯାଜନା pଣୟନ
କରିଛnି । eହି େଯାଜନାେର e ଯାବତ୍ 1 ହଜାର 17 ଶହ 31 ଟି pକll
କାଯର୍୍ୟକାରି େହାiଛି ।
ଶ୍ରୀମnିର
ଶ୍ରୀଜଗnାଥ ମnିରର ପାରିପାଶ୍ଵକ unତି ନିମେn “aବଢା”
(ABADHA) େଯାଜନା e ବଷର୍ ଚାଲୁ ରହିବ । eଯାବତ e ପାiଁ 90

େକାଟି ଟଙ୍କା େଯାଗାi ଦିଆଯାiଛି । eତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀମnିର pଶାସନ
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dାରା ସmାଦିତ ବିଭିn unୟନ େଯାଜନା ନିମେn 5 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛି ।
7.

ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନସଭାର aବ all ମାସ ମ େର ସmୁଣ୍ଣର୍ େହବ eବଂ

ସାଧାରଣ ନିବର୍ାଚନ େହବ । ନିବର୍ାଚନ ଆେୟାଗଙ୍କ dାରା ନିବର୍ାଚନ ତାରିଖ
େଘାଷଣା େହବା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବି ଲାଗୁେହବ । ପରmରା
kେମ ନୂ ତନ ସରକାରଙ୍କ ନୂ ତନ କାଯର୍୍ୟkମ eବଂ ନୂ ତନ େଯାଜନା େଘାଷଣା
କରିବାର a କାର aଛି । eଣୁ ଆମ ସରକାର 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ
ପୂଣ୍ଣର୍ାଙ୍ଗ ବେଜଟ ଆଗତ କରିବା ପରିବେtର୍ ଆଥକ ବଷର୍ର pଥମ ଚାରିମାସ
ପାiଁ ଚାଲୁ ରହି ବା େଯାଜନା o କାଯର୍୍ୟkମ ତଥା pତିଷ୍ଠାନ ବ୍ୟୟ ନିମେn
େଲଖାନୁ ଦାନ ଆଗତ କରିବାପାiଁ psାବ େଦuaଛnି ।
8.

ମଁୁ 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ ଆକଳନ o େଲଖାନୁ ଦାନ

uପsାପନ କରିବା ପୂବର୍ରୁ pଥେମ ଚଳିତ ଆଥକ ବଷର୍ର ସଂେଶା ତ
aଟକଳ uପେର ସୂଚନା pଦାନ କରୁଛି ।
9.

2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ର ସଂେଶା ତ aଟକଳ aନୁ ସାେର ସଂଗଠିତ

ପାଣ୍ଠିେର ବ୍ୟୟ 1 ଲk 20 ହଜାର 125 େକାଟି ଟଙ୍କା aେଟ । େମାଟ ରାଜs
pାpି eବଂ ରାଜs ବ୍ୟୟ ଯଥାkେମ 1 ଲk 1 ହଜାର 8 ଶହ 83 େକାଟି
ଟଙ୍କା eବଂ 91 ହଜାର 3 ଶହ 28 େକାଟି ଟଙ୍କା େହବ େବାଲି ଆକଳନ
କରାଯାiଛି । ସୁତରାଂ, 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ର ସଂେଶା ତ aଟକଳ
aନୁ ସାେର ରାଜs ବଳକା 10 ହଜାର 5 ଶହ 55 େକାଟି ଟଙ୍କା

େହବ ।

ବିtୀୟ ନିaଣ୍ଟ 13 ହଜାର 9 ଶହ 35 େକାଟି ଟଙ୍କା ମ େର ସୀମିତ େହବ
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େବାଲି ଆକଳିତ େହାiଛି; eହା ସାମgି କ ଘେରାi utାଦ (GSDP)ର 2.9
pତିଶତ େହବ ।
10. ଆପଣମାେନ ଜାଣnି େଯ iତିମ େର େକnd ସରକାର ମ ବtର୍ୀ
କାଳୀନ ବେଜଟ ଆଗତ କରିଛnି । 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ ନିମେn େକndୀୟ
ମ ବtର୍ୀ କାଳୀନ ବେଜଟ aନୁ ଯାୟୀ େକndୀୟ ଟିକସ aଂଶ o େକndୀୟ
ସହାୟତାର ପରିମାଣ ଆଧାରେର ରାଜ୍ୟର ରାଜs ଆକଳନ କରାଯାiଛି o
uk ଆଧାରେର ବିଭିn େକndୀୟ pବtତ େଯାଜନା o େକndୀୟ େଯାଜନା
ନିମେn ସହାୟତା aନୁ ଦାନ ନିdର୍ାରଣ କରାଯାiଛି ।
11. 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର ଦରମା 25 ହଜାର 5 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା,
େପନସନ୍ 13 ହଜାର 3 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା, ସୁଧେଦୟ 6 ହଜାର 5 ଶହ
େକାଟି ଟଙ୍କା eବଂ ପୁଞ୍ଜି ସmtି ପରିଚାଳନା ପାiଁ 4 ହଜାର 8 ଶହ 80
େକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ମିଶାi େମାଟ pଶାସନିକ ବ୍ୟୟ 58 ହଜାର 1 ଶହ 70
େକାଟି ଟଙ୍କା େହବ େବାଲି ଆକଳିତ େହାiଛି ।
12. 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର କାଯର୍୍ୟkମ ବ୍ୟୟ 70 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା
େହବ । e େର ସରକାରୀ େkt o ସରକାରୀ uେଦ୍ୟାଗ ପାiଁ ଯଥାkେମ
66 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା o 4 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା anଭର୍ୁk ।

13. ବିପଯର୍୍ୟୟ pଶମନ ପାଣ୍ଠି ପାiଁ ବ୍ୟୟ aଟକଳ 2 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା
େହବ । eହାବାଦ୍ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ରୁ sାନୀୟ ନିକାୟ ସଂsା eବଂ unୟନ
ସଂsାମାନଙ୍କୁ 6 ହଜାର 4 ଶହ 90 େକାଟି ଟଙ୍କା ହsାnରିତ େହବ ।
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14. eହିପରି 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର େମାଟ ବ୍ୟୟ aଟକଳ 1 ଲk
32 ହଜାର 6 ଶହ 60 େକାଟି ଟଙ୍କା । ଆଥକ ବଷର୍ 2019-20େର ପୁଞ୍ଜି ଖcର୍
23 ହଜାର 7 ଶହ 84 େକାଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାiଛି; ଯାହା ସାମgି କ

ଘେରାi utାଦର 4.4 pତିଶତ । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଋଣ o agୀମ, ପୁଞ୍ଜି
ସmtି ନିମର୍ାଣ ପାiଁ aନୁ ଦାନ eବଂ ପୁଞ୍ଜି ସmtି ସୃଷ୍ଟି ପାiଁ aନ୍ୟାନ୍ୟ ଖcର୍
ନିମେn େମାଟ ବ୍ୟୟବରାଦ pାୟ 10 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା aେଟ; ଯାହା
ସାମgି କ ଘେରାi utାଦର 2 pତିଶତ ।
15. 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ ରାଜs pାpି 1ଲk 10 ହଜାର 7 ଶହ
10 େକାଟି ଟଙ୍କା େହବାର ଆକଳନ କରାଯାiଛି । ଆକଳନ aନୁ ଯାୟୀ eହି

ବଷର୍ ରାଜs ବ୍ୟୟ 1 ଲk 2 ହଜାର 2 ଶହ 27 େକାଟି ଟଙ୍କା େହବ । eହି
ବଷର୍ ନିମେn ରାଜs ବଳକା 8 ହଜାର 4 ଶହ 33 େକାଟି ଟଙ୍କା େହବ େବାଲି
ଆକଳନ କରାଯାiଛି; ଯାହା ସାମgି କ ଘେରାi utାଦର 1.6 pତିଶତ
aେଟ । eଣୁ 2019-20 ନିମେn ବିtୀୟ ନିaଣ୍ଟ 16 ହଜାର 1 ଶହ 93
େକାଟି େହବ େବାଲି ଆକଳନ କରାଯାiଛି ଯାହା ସାମgି କ ଘେରାi
utାଦର 3 pତିଶତ aେଟ ।
16. ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ aଭିଭାଷଣେର ରାଜ୍ୟର pମୁଖ ସଫଳତା
ବିଷୟେର uେlଖ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ବଷର୍ର psାବିତ କାଯର୍୍ୟkମ
uପେର ସୂଚନା େଦiଛnି । eଣୁ ମଁୁ େସଗୁଡକ
ି େଦାହରାi ଆu
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାରାkାn କରିବାକୁ ଚାହଁୁନାହ ।
17. ସୀମିତ ସମ୍ଵଳ ମ େର ଆେମ ବିଭିn େଯାଜନା eବଂ ଚାଲୁ ରହି ବା
କାଯର୍୍ୟkମ ପାiଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିବାେର ସମଥର୍ େହାiଛୁ ।
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ବିଭିn ମୁଖ୍ୟ େଯାଜନା o ଚାଲୁ ରହି ବା କାଯର୍୍ୟkମର eକ sୁ ଳ ଚିt
uପsାପନ କରୁଛି ।
କୃ ଷକ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ - କାଳିଆ

₹4461 େକାଟି

କୃ ଷି ଋଣେର ସୁଧ ରିହାତି

₹800 େକାଟି

ଆମ ଗଁା ଆମ ବିକାଶ – ପିଠା

₹400 େକାଟି

gାମୀଣ ଜଳ େଯାଗାଣ– ବସୁଧା

₹2935 େକାଟି

ମଧୁବାବୁ େପନ୍ସନ୍ େଯାଜନା

₹2120 େକାଟି

ମିଶନ ଶkି

₹301 େକାଟି

ମମତା

₹305 େକାଟି

ବିଜୁ sାs୍ୟ କଲ୍ୟାଣ େଯାଜନା

₹864 େକାଟି

େଗାପବnୁ gାମୀଣ େଯାଜନା

₹500 େକାଟି

ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ

₹105 େକାଟି

ପାବର୍ତୀ ଗିରି ବୃ ହତ୍ uଠାଜଳେସଚନ

₹1777 େକାଟି

ଜଳେkt ଭିtଭ
ି ୂ ମି unୟନ କାଯର୍୍ୟkମ

₹1465 େକାଟି

ସଡକ unୟନ କାଯର୍୍ୟkମ

₹1300 େକାଟି

େକ.ଜି. ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ହାରେର ଚାuଳ େଯାଗାଣ

₹1028 େକାଟି

aନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତି o aନୁ ସଚ
ି ଜାତି ଛାtଛାtୀମାନଙ୍କୁ pାକ୍
ୂ ତ
ୂ ତ
ମାଟ୍ରିକ o ମାଟ୍ରିକ ପରବtର୍ୀ ବୃ tି pଦାନ

₹959 େକାଟି

33/11 େକ. ଭି. ସବ- େଷ୍ଟସନ

₹533 େକାଟି

ବିଜୁ େସତୁ େଯାଜନା

₹500 େକାଟି

ରାଜ୍ୟେର େରଳ pକllର unତିକରଣ

₹410 େକାଟି

unତି

₹401 େକାଟି

ଆଡିବn ନିମର୍ାଣ

₹357 େକାଟି
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ମୁଖ୍ୟମntୀ ସଡକ େଯାଜନା

₹350 େକାଟି

oଡିଶା ଆଦଶର୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ

₹300 େକାଟି

ବିହନ o ସାର ପାiଁ କପର୍ସ ପାଣ୍ଠି ନିମିt aଥର୍

₹260 େକାଟି

ଜଳkିଷ୍ଟ aଞ୍ଚଳେର ଭୂତଳ ଜଳ uେtାଳନ

₹250 େକାଟି

aନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତି o aନୁ ସଚ
ି ଜାତି ଛାtାବାସ ନିମର୍ାଣ
ୂ ତ
ୂ ତ

₹227 େକାଟି

େକନାଲ pଣାଳୀର ସୁବ୍ୟବsିତ କାଯର୍୍ୟkମ

₹210 େକାଟି

ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ unୟନ pକll

₹200 େକାଟି

ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ aଞ୍ଚଳେର ବିଦୁତକ
ି ରଣ ସୁବଧ
ି ା (SCRIPS)

₹190 େକାଟି

IPR anଗର୍ତ େpାtାହନ

₹188 େକାଟି

18. ଦରମା, େପନ୍ସନ୍, ସୁଧେଦୟ, ଋଣ ପରିେଶାଧ, ରିଲିଫ୍, ବାdର୍କ୍ୟ
ଭtା, aନୁ ସୂଚତ
ି ଜନଜାତି o aନୁ ସୂଚୀତ ଜାତି ଛାtଛାtୀଙ୍କ ବୃ t,ି
ଚାଲୁ ରହି ବା େଯାଜନା eବଂ କାଯର୍୍ୟkମ ନିମେn ଖcର୍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିେର ରଖି 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ର pଥମ ଚାରିମାସ ପାiଁ 56 ହଜାର 9
ଶହ 21 େକାଟି ଟଙ୍କାର େଲଖାନୁ ଦାନ eହି ପବିt ଗୃହର aନୁ େମାଦନ ପାiଁ
psାବ ଦିଆଯାiଛି । eହା pାକୃ ତକ
ି ବିପଯର୍୍ୟୟ o ନିବର୍ାଚନ ସମ୍ଵnୀୟ ଖcର୍
ନିମେn ଶତ pତିଶତ eବଂ aନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଷକ ବ୍ୟୟ aଟକଳର ଶତକଡା 40
ଭାଗ ପାiଁ udିଷ୍ଟ ।
19. ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀଯୁk ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ
େନତୃ tେର ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଦୃ ତ unତି o pଗତି ପାiଁ ବିଗତ 19
ବଷର୍ ଧରି ନିରବcିn uଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛnି । eହା ସେtt ଆମ ସmୁଖେର
unତି o pଗତି େktେର ବହୁ ବଧ
ି ଆହ୍ଵାନ ରହିଛ ି । iତିମ େର ଆେମ ବହୁ
ପଥ aତିkମ କରିଛୁ କିnୁ ଦ୍ରୁ ତ pଗତିଶୀଳ oଡିଶାର ବdଷ୍ଣୁ ucାକାଂkା
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ଚରିତାଥର୍ ନିମେn କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । oଡିଶାବାସୀଙ୍କର sପ୍ନ,
ସମଥର୍ନ eବଂ େନତୃ t ଆମକୁ uପଲb ସମ୍ଵଳର ସୁବନ
ି େି ଯାଗ କରି ବିକାଶର
ସେବର୍ାc ସୀମାେର ପହଞ୍ଚିବା ପାiଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
20. ମଁୁ ପୁଣି ଥେର eହି ପବିt ଗୃହର ମାନ୍ୟବର େନତା, ବିେରାଧୀ ଦଳ
େନତା eବଂ ସମs ସଦସ୍ୟ/ସଦସ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବିଭିn ସମୟେର େସମାନଙ୍କର
ସଦୟ ସହେଯାଗ, ସୁଚn
ି ତ
ି ମତାମତ eବଂ aକୁ ଣ୍ଠତ
ି ସାହାଯ୍ୟ ପାiଁ ଆnରିକ
ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାuଛି । ମଁୁ ମ

2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ର େଲଖାନୁ ଦାନ

ଆଗତ aବସରେର େମାେତ କିଛ ି କହିବାକୁ ସୁେଯାଗ pଦାନ କରି ବାରୁ
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାuଛି । eହା ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନସଭାର

anିମ a େବଶନ aେଟ । eହି aବସରେର ମଁୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମs ବଗର୍ର

ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁଖ, ସମୃdି o ମଙ୍ଗଳପାiଁ ଆମର ଦୃ ଢ pତିବdତାକୁ
େଦାହରାuଛି ।
ବେn utଳ ଜନନୀ
॥ ଜୟ ହିn୍ ॥

Page 21

