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ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ! 
 ମଁ ୁବtର୍ମାନ ସାଧାରଣ ବେଜଟ୍ uପsାପନ କରବିାକୁ ଯାuଛ ି।  
 

ବtିୀୟ ପରିଚାଳନାର ମଖୁ୍ୟାଂଶ  
ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ ଦk େନତୃtେର ଆେମ oଡ଼ଶିା ବtିୀୟ 

utରଦାୟୀ o ବେଜଟ୍ ପରଚିାଳନା a ନୟିମ, 2005 (FRBM Act, 

2005) େର ଧାଯର୍୍ୟ େହାi ବା ଆଥକ ଲk୍ୟ ହାସଲ କରଆିସଛୁି । ବଗିତ 
20 ବଷର୍ ମ େର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଥକ ଶଙୃ୍ଖଳା o ବjି ଆଥକ 
ପରଚିାଳନାେର aନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାiଁ eକ ଆଦଶର୍ େହାiପାରଛି ି।  

 

1999-2000 ରୁ 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ ମ େର ଆମ ରାଜ୍ୟର 
େମାଟ ରାଜs, ସାମgିକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାi utାଦର 12.3 pତଶିତରୁ ବୃd ି
ପାi 20.1 pତଶିତେର ପହଞ୍ଚଛି ି । eହାdାରା େମାଟ ସରାକାରୀ ବ୍ୟୟ,  
ସାମgିକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାi utାଦର 16 pତଶିତରୁ 23 pତଶିତକୁ ବୃd ି
ପାiଛ ି। କାଯର୍୍ୟkମ ବ୍ୟୟ aଟକଳ ସାମgିକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାi utାଦର 5 
pତଶିତରୁ 12 pତଶିତକୁ eବଂ ପୁଞି୍ଜ ବ୍ୟୟବରାଦ ସାମgିକ ରାଜ୍ୟ 
ଘେରାi utାଦର 1.7 pତଶିତରୁ 4.7 pତଶିତକୁ ବୃd ିପାiଛ ି ।  eହ ି
ପୁଞି୍ଜ  ବ୍ୟୟବରାଦ ରାଜs ହସିାବର ବଳକା aଥର୍ eବଂ ସରକାରୀ ଋଣ 
dାରା ଭରଣା କରାଯାiଛ ି।  
 

2. 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ର ସଂେଶା ତ aଟକଳ aନୁସାେର ରାଜs 
ବଳକା 6 ହଜାର 1 ଶହ 75 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ବtିୀୟ ନaିଣ୍ଟ ସାମgିକ 
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ରାଜ୍ୟ ଘେରାi utାଦର 3.4 pତଶିତେର ରହବି । eହା ବtିୀୟ 
utରଦାୟିt o ବେଜଟ୍ ପରଚିାଳନା a ନୟିମ, 2005 (FRBM Act, 

2005)େର ଧାଯର୍୍ୟ େହାi ବା ଆଥକ ଲk୍ୟ ଭିତେର ସୀମିତ aଛ ି l  
ରାଜ୍ୟର ଟକିସ, ସାମgିକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାi utାଦର 6.3 pତଶିତ eବଂ 
ବଷର୍ େଶଷେର ଋଣ ଭାର, ସାମgିକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାi utାଦର 17.9 
pତଶିତେର ରହବି େବାଲି ଆଶା କରାଯାuଛ ି।  
2020-21 ଆଥକ ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ aଟକଳ  
3. 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର ବ୍ୟୟ aଟକଳ 1 ଲk 50 ହଜାର 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ରଖାଯାuଛ ିତନ୍ମ ରୁ 65 ହଜାର 6 ଶହ 55 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
pଶାସନକି ବ୍ୟୟ, 74 ହଜାର  େକାଟ ିଟଙ୍କା କାଯର୍୍ୟkମ ବ୍ୟୟ, 3 ହଜାର 2 
ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବପିଯର୍୍ୟୟ pଶମନ ବ୍ୟୟ eବଂ 7 ହଜାର 1 ଶହ 45 
େକାଟ ିଟଙ୍କା sାନୀୟ ନକିାୟ ସଂsା o unୟନ ସଂsାକୁ ହsାnର ପାiଁ 
udଷି୍ଟ । eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ OMBADC, DMF, ସରକାରୀ uେଦ୍ୟାଗ 
iତ୍ୟାଦ ିଠାରୁ pାp 6 ହଜାର 5 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବେଜଟ୍ ବହଭିର୍ୁ ତ ସମ୍ଵଳ 
ବ୍ୟୟ କରାଯିବ; ଯାହା ସରକାରୀ ଖcର୍ ବୃdେିର ସହାୟକ େହବ ।  
4. 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ ପଞିୁ୍ଜ ବ୍ୟୟ aଟକଳ 26 ହଜାର 5 
ଶହ 13 େକାଟ ିଟଙ୍କା; ଯାହା ସାମgିକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାi utାଦର pାୟ 
4.5 pତଶିତ ।  aତରିkି ଭାେବ ଋଣ eବଂ agୀମ, ପୁଞି୍ଜ ସmt ିସଷିୃ୍ଟ 
ପାiଁ aନୁଦାନ o aନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଞି୍ଜ ସmt ିସଷିୃ୍ଟ ପାiଁ ଖcର୍କୁ ମିଶାi େମାଟ 
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10 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ,ି ଯାହା ସାମgିକ ରାଜ୍ୟ 
ଘେରାi utାଦର 1.7 pତଶିତ aେଟ ।  
2020-21 ଆଥକ ବଷର୍ ବେଜଟ୍ ପାi ଁ aଥର୍ ut 
5. 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର ବ୍ୟୟ aଟକଳ ପାiଁ ମଖୁ୍ୟତଃ ରାଜs 
pାpିରୁ 1 ଲk 24 ହଜାର 3 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ଋଣ o aନ୍ୟାନ୍ୟ 
ବାବଦରୁ ମିଳି ବା 25 ହଜାର 7 ଶହ  େକାଟ ିଟଙ୍କାରୁ ଭରଣା କରାଯିବ 
େବାଲି ଆକଳତି େହାiଛ ି । 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର ବtିୟି ନaିଣ୍ଟ 
ସାମgିକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାi utାଦର 3 pତଶିତ ରହବି େବାଲି ଆକଳନ 
କରାଯାiଛ ି।  
6. 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ ଆକଳତି େମାଟ ରାଜs ପାpି 
ମ େର ରାଜ୍ୟର ନଜିs ଟକିସ 38 ହଜାର 3 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ନଜିs 
aଣ ଟକିସ ରାଜs 17 ହଜାର 6 ଶହ 50 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, େକndୀୟ 
ଟକିସେର ରାଜ୍ୟର aଂଶ ଭାେବ 36 ହଜାର 3 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ 
େକndରୁ ମିଳବିାକୁ ବା aନୁଦାନ 32 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା anଭର୍ୁ k ।  
pମଖୁ pାଥମିକତା  
7. ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀଯୁk ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ଦୂରଦୃଷି୍ଟସmn େନତୃt ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ eକ s ିର ସରକାର େଦବା ସେଙ୍ଗ 
ସେଙ୍ଗ ନରିବଛnି ଭାେବ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ନୀତେିର aଭିବୃd ିଆଣିଛ ି। ରାଜ୍ୟେର 
ଦାରdି୍ୟ uେlଖନୀୟ ଭାେବ hାସ ପାiଛ,ି କୃଷକର ଆୟ dଗୁିଣିତ 
େହାiଛ ି eବଂ oଡ଼ଶିା kୀଡା o ପଯର୍୍ୟଟନ େktେର ବଶି୍ଵ ମାନଚtିେର 
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pମଖୁ sାନ ହାସଲ କରଛି ି। ପୁଞି୍ଜନେିବଶ ପାiଁ ସମg ଭାରତେର oଡଶିା 
ସବୁଠୁ a କ uପଯୁk ଲk୍ୟsଳ ପାଲଟଛି ି । ବtର୍ମାନ ucାଭିଳାଷ ସହ 
eକ Transformative Agenda  ଜରିଆେର ନୂତନ oଡଶିା o ସଶk 
oଡ଼ଶିା ର ପରକିllନା ପାi ଁ ସମୟ ଆସଛି ି । ସୁତରାଂ eହ ି ବେଜଟ୍ େର 
ବଶି୍ଵsରୀୟ ଭିtଭୂିମି ସଷିୃ୍ଟ, unତ sାs୍ୟ େସବା eବଂ ଶkିା, ଦkତା ବୃd ି
ପାi ଁ aନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସହ kୀଡା, ପଯର୍୍ୟଟନ, ସଂsତୃ ି o aଣୁ, k ୁd 
eବଂ ମ ମ  ଶlିl o  aନ୍ୟାନ୍ୟ େktର  ବକିାଶ ପାiଁ ାନ ଦଆିଯାiଛ ି।  
8. େktା ପତ ି ଶ୍ରୀ ଜଗnାଥଙ୍କ ପୀଠ ପୁରୀ, ସମg ବଶି୍ଵର େକାଟ ି
େକାଟ ିଭk o ପଯର୍୍ୟଟକଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କେର । ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ ପୁରୀକୁ 
ବଶି୍ଵ ଐତହି୍ୟ ନଗରୀ ଭାେବ ପରଣିତ କରବିା ପାiଁ ବୃହତ େଯାଜନା ମଞ୍ଜରୁ 
କରଛିn ି । e େର ବଭିିn pକll ଯଥା- ଶ୍ରୀ େସତୁ, ଜଗnାଥ ବlଭ 
ତୀଥର୍ଯାtୀ େକnd, ବହୁତଳ ବଶିଷି୍ଟ କାର ରହବିା sାନ, ନଗରପାଳକିା 
ବଜାରର ପୁନଃ-unତ ି କରଣ, ସମdୁ େବଳାଭୂମିେର େଭଣି୍ଡଙ୍ଗ େଜାନ 
sାପନ, sଗର୍dାର unତ ି କରଣ iତ୍ୟାଦ ି anଭର୍ୁ k । e ପାiଁ  
ABADHA  େଯାଜନା a ନେର ସବର୍େମାଟ 3 ହଜାର 2 ଶହ 8 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ଖcର୍ କରାଯିବ େବାଲି aଟକଳ େହାiଛ ି । ପରୁୀେର ଚାରମିାସ 
େରକଡର୍ ସମୟ ମ େର Heritage Corridor ନମିର୍ାଣ ପାi ଁ ଜମି 
a gହଣେର ସହେଯାଗ କରି ବାରୁ ଆେମ ପୁରୀର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ 
ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାuଛୁ । 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର ABADHA  
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େଯାଜନାେର 6 ଶହ 95 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ବ୍ୟବsା  
କରାଯାiଛ ି।  
9. ‘Ekamra Kshetra Amenities and Monuments 

Revival Action (EKAMRA) Plan ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ aନ୍ୟ 
eକ aଭିନବ    pୟାସ । eହାdାରା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମnରିର ଚତୁଃପାଶ୍ଵର୍େର 
pାୟ 65 eକରରୁ udର୍ ଜମି a gହଣ କର ିପଥଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି uନ୍ମkୁ 
କରାଯିବ । eହ ି େଯାଜନା ପାiଁ pାୟ 7 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାପକ 
କାଯର୍୍ୟkମ ହାତକୁ ନଆିଯାiଛ ି eବଂ 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ 
e ନମିେn 1 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
10. ସହs ଶତାdୀର ସହର କଟକ, aେନକ ଐତହିାସକି ଘଟଣାର 
ମକୁସାkୀ । ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀଯୁk ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମାଗର୍ 
ଦଶର୍ନେର କଟକ ସହର ପାi ଁ eକ Decongestion Plan psୁତ 
କରାଯାiଛ ି । e େର ସହs ଶତାdୀର ସହରେର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚଳ 
pଚଳକୁ ସଗୁମ କରବିା ପାiଁ pଶs ରାsା ନମିର୍ାଣ, ସାଧାରଣsଳୀ eବଂ 
ଆନୁସଙି୍ଗକ ସୁବଧିା, ପାକର୍, ଆଧୁନକି ନଗରାଞ୍ଚଳ ଭିtଭୂିମି, ଗାଡ ି ରହଣି 
sଳ, ସବୁଜ ବଳୟ ସଷିୃ୍ଟ iତ୍ୟାଦ ିବ୍ୟାପକ କାଯର୍୍ୟkମ ହାତକୁ ନଆିଯିବ । 
ଆେମ ମହାନଦୀ କୂଳେର ବା 424 eକର ଜମିକୁ ବ୍ୟବହାର େଯାଗ୍ୟ 
କରବିାକୁ psାବ ରଖିଛୁ eବଂ ରଙି୍ଗ େରାଡକୁ 6 େଲନ୍ େର ପରଣିତ 
କରବିାର େଯାଜନା aଛ ି । ପୁନଶ୍ଚ, ସମେଲଶ୍ଵରୀ ମnରି, ହରିାକୁଦ ଡ଼୍ୟାମ୍ , 
ଭିତରକନକିା, ତାଳସର ି eବଂ ପଯର୍୍ୟଟନ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଗୁରୁt ବହନ କରୁ ବା 
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aନ୍ୟାନ୍ୟ ଐତହି୍ୟ ସmn sାନର ସାମgିକ ବକିାଶ ପାiଁ ଆେମ ମ  ବ୍ୟୟ 
ବରାଦର psାବ ରଖିଛୁ ।  

ବtର୍ମାନ, ମଁ ୁ eହ ି ବେଜଟ୍ େର ବଭିିn େkt ଲାଗି udଷି୍ଟ  
ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍  ଦଗି uପେର ଆେଲାକପାତ କରବିାକୁ ଯାuଛ ି।  
sାs୍ୟ 
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
11. ଆେମ sାs୍ୟ େktେର ବେଜଟ୍ ପରମିାଣକୁ ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ମ େର 
dଗୁିଣିତ କର ି 7 ହଜାର 7 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା େର ପହଞ୍ଚାiପାରଛୁି ।  

ସାବର୍ଜନୀନ sାs୍ୟ େସବା େଯାଗାiେଦବା ଲାଗି ଆମ pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ 
pତବିd । oଡଶିାର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ sାs୍ୟ େସବା େଯାଗାi େଦବା ଲାଗି 
ଆେମ ବଜୁି sାs୍ୟ କଲ୍ୟାଣ େଯାଜନା ନାମେର eକ ମଖୁ୍ୟ େଯାଜନା 
pଣୟନ କରଛୁି । eହ ି େଯାଜନାେର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ uପେକnd ଠାରୁ 
ଆରm କର ି େମଡକିାଲ କେଲଜ ପଯର୍୍ୟn ମାଗଣାେର sାs୍ୟ େସବା 
େଯାଗାi ଦଆିଯାuଛ ି । eହ ି େଯାଜନା ବାsବେର ସାବର୍ଜନୀନ; କାରଣ 
eହା ସମs ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାiଁ uପଲb । eତଦ୍ବ୍ୟତୀତ utଟ 
ଦାରdି୍ୟେର ରହୁ ବା 70 ଲk ପରବିାରକୁ  ପରବିାର ପିଛା 5 ଲk ଟଙ୍କାର 
ବାଷକ sାs୍ୟ ବୀମା eବଂ ପରବିାରର ମହଳିା ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ପାi ଁ10 ଲk 
ଟଙ୍କାର sାs୍ୟ ବୀମା େଯାଗାi ଦଆିଯାuଛ ି । eହ ି େଯାଜନା ପାiଁ 1 
ହଜାର 1 ଶହ 8 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
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12. ମଖୁ୍ୟମntୀ sାs୍ୟେସବା ମିଶନ aଧୀନେର sାs୍ୟ େktେର ଭିtଭୂିମି 
ନମିର୍ାଣ o େସବା େଯାଗାi େଦବା ପାi ଁମଁ ୁ5 ଶହ 78 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ କରୁଛ ି। sାs୍ୟେସବା, ଆମ୍ଵଲୁାନ୍ସ o ଭିtଭୂିମି ନମିର୍ାଣ ପାi ଁଜାତୀୟ 
sାs୍ୟ ମିଶନ aଧୀନେର 1 ହଜାର 6 ଶହ 52 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
13. Tertiary Health care େଯାଗାiବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାiଁ aତ ି
ଆବଶ୍ୟକ aେଟ । ଆେମ ଶ୍ରୀରାମ ଚnd ଭଞ୍ଜ େଭଷଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟକୁ 
3000 ଶଯ୍ୟା ବଶିଷି୍ଟ eକ ବଶି୍ଵsରୀୟ eବଂ ସମନି୍ଵତ AIIMS Plus 
pତଷି୍ଠାନେର ରୁପାnରତି କରବିାକୁ psାବ ରଖିଛୁ । ଆଗାମୀ 2 ବଷର୍ 
ମ େର ଆେମ e ଲାଗି 1 ହଜାର େକାଟରୁି udର୍ ଟଙ୍କା ନେିବଶ କରବୁି ।  
14. ଚକିtିାଳୟଗୁଡକିେର ପରମିଳ ବ୍ୟବsା eବଂ aନ୍ୟାନ୍ୟ େସବାର 
unତ ିପାi ଁଆେମ “ନମିର୍ଳ” େଯାଜନା aଧୀନେର 3 ଶହ 60 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରଛୁି ।   
15. ଜନsାs୍ୟ କମର୍ୀ eବଂ sାs୍ୟ pତଷି୍ଠାନମାନଙ୍କେର utଷର୍ତା ଆଣିବା 
ପାiଁ pତେିଯାଗିତା ମଳୂକ ପରେିବଶ ସଷିୃ୍ଟ କରବିା uେdଶ୍ୟେର eକ 
ରାଜ୍ୟsରୀୟ ପୁରsାର pତଷି୍ଠା କରବିା ପାiଁ s ିର କରାଯାiଛ ି । eହ ି
uେdଶ୍ୟେର ବେଜଟେର 5 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
16. 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର ଆମ ସରକାର aତରିkି 2 ହଜାର 
ଡ଼ାkର, 6 ହଜାର େସବକିା eବଂ 2 ହଜାର aନ୍ୟାନ୍ୟ Paramedics 
ପଦବୀ ସଷିୃ୍ଟ କରଛିn ି l e ସହତି ନମିର୍ଳ େଯାଜନା aଧୀନେର ନେିୟାଜତି 
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Outsourced Services, sାs୍ୟ େସବା pତଷି୍ଠାନମାନଙ୍କେର 
ଗୁଣାtକ ପରବିtର୍ନ ଆଣିବାେର ସହାୟକ େହବ । 
17.   ଜନsାs୍ୟ େktେର ଡ଼ାkରମାନଙ୍କର  ଚାହଦିା ପୂରଣ ଲାଗି eବଂ 
Tertiary health care sରେର unତ ିଆଣିବା ପାiଁ  େକାରାପୁଟ, 
ବାରପିଦା, ବାେଲଶ୍ଵର o ବଲାଙି୍ଗରେର 4ଟ ି େଭଷଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ 
କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାiସାରଛି ି l eହାବ୍ୟତୀତ, ପୁରୀ,  ଯାଜପୁର, େକuଝଁର, 
ଭବାନୀପାଟଣା, କnମାଳ, NTPC ସହାୟତାେର ସୁnରଗଡ଼  eବଂ  
MCL ସହାୟତାେର ତାଳେଚରଠାେର 7ଟ ିନୂତନ େଭଷଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ 
sାପନ ନମିେn କାଯର୍kମ ହାତକୁ ନଆିଯାiଛ ି । e ନମିେn 5 ଶହ 62 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ aଟକଳ କରାଯାiଛ ି।  
18.   aନ୍ୟ ଜlିାମାନଙ୍କେର ହୃଦ୍ େରାଗ େସବାର ସmpସାରଣ ପାiଁ  
Odisha  Cardiac Care Programme ନାମେର eକ ନୂତନ 
େଯାଜନା pଣୟନ କରବିାକୁ ଆେମ psାବ ରଖିଛୁ । eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, 
ଝାରସୁଗୁଡାଠାେର ସରକାରୀ-େବସରକାରୀ ସହଭାଗିତାେର eକ ହୃଦେରାଗ 
ଚକିtିା େକnd sାପିତ େହବ o e ପାi ଁ MCL, 75 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
େଯାଗାi େଦବ ।  
19.  କମର୍ଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା େଯାଜନା (ESI) ପାiଁ pାୟ 47 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି eବଂ ଭୁବେନଶ୍ଵର o aନୁେଗାଳsିତ 
ESI Hospital ନମିେn 220 ଡ଼ାkର o Paramedics ପଦବୀ ସଷିୃ୍ଟ 
କରାଯାiଛ ି।    
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ଶkିା o ଦkତା ବକିାଶ 
20. ଗୁଣାtକ ଶkିା eବଂ ନଯୁିkି uପେଯାଗୀ ଦkତା ବୃd ି uପେର 
ଆେମ pାଧାନ୍ୟ େଦi ଆସୁଛୁ । eହ ିେkt ପାiଁ ଆେମ 22 ହଜାର 6 
ଶହ 31 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରଖିଛୁ । ଆେମ ଆଦଶର୍ 
ବଦି୍ୟାଳୟ ନମିେn 4 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା, ସମg ଶkିା  aଭିଯାନ ନମିେn 3 
ହଜାର 1 ଶହ 57 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ମ ାh େଭାଜନ ନମିେn  8 ଶହ େକାଟ ି
ଟଙ୍କା  o LPG connection ନମିେn  8 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରୁଛୁ । େଲାକpିୟ େମା sଲୁ କାଯର୍୍ୟkମ ନମିେn 40 େକାଟ ିଟଙ୍କା o େମା 
କେଲଜ aଭିଯାନ ନମିେn 10 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ ରଖାଯାiଛ ିl    
21. ଗଙ୍ଗାଧର େମେହର ଶkିାମାନକ ବୃd ିେଯାଜନା ପାiଁ 2 ଶହ 31 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା  o aନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ଛାtୀନବିାସ eବଂ ସହରାଞ୍ଚଳେର 
ଛାtାବାସ (Urban Hostel Complex) ନମିର୍ାଣ ପାiଁ 2 ଶହ 77 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
22. ସମs ଛାtବୃtକୁି  ସଧିାସଳଖ ଛାtଛାtୀମାନଙ୍କର  Bank 
ଖାତାକୁ DBT pkିୟାେର PRERANA Portal ମା ମେର 
ଦଆିଯାuଛ ି । e ଲାଗି 1 ହଜାର 4 ଶହ 7 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
psାବ ରହଛି ି।  
23. ବଶି୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଥକ ସହାୟତାେର pଚଳତି “Odisha Higher 
Education Programme for Excellence and Equity 
(OHEPEE)” େଯାଜନା ପାiଁ 1 ଶହ 30 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, 
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ସତ୍ୟବାଦୀଠାେର oଡଆି ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ pତଷି୍ଠା ପାiଁ 15 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, 
ucଶkିା aନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିର  ଭିtଭୂିମିର ବକିାଶ ପାiଁ 2 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା, 
ଲାପଟପ୍ ବତିରଣ ପାiଁ 45 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, “ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ uctର ଶkିା 
aଭିଯାନ” (RUSA) େଯାଜନାେର 2 ଶହ 20 େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ 
େମଧାବୀ ଛାtଛାtୀମାନଙୁ୍କ ବୃt ି pଦାନ ନମିେn 49 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରହଛି ି। 
24.  “Skilled in Odisha” କୁ ବଶି୍ଵsରୀୟ ପରଚିୟ pଦାନ କରବିା 
ଲାଗି Asian Development Bank ସହାୟତାେର 
ଭୁବେନଶ୍ଵରଠାେର eକ “ବଶି୍ଵ ଦkତା େକnd” (World Skill 
Centre) pତଷି୍ଠା କରବିାକୁ ଯାuଛୁ । େସ ନମିିt 2 ଶହ 20 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରହଛି ି । eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ େବଷୖୟିକ 
ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ, ଯାntକି ମହାବଦି୍ୟାଳୟ, ଯାntକି ବଦି୍ୟାଳୟ, 
Polytechnic eବଂ ITI ଗୁଡକିର ଭିtଭୂିମିର ବକିାଶ ଲାଗି 1 ଶହ 99 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହଛି ି।  
ପାନୀୟ ଜଳ o ପରିମଳ 
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
25.  ରାଜ୍ୟର ସମs ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ପାiପ୍ dାରା ଜଳ େଯାଗାଣ ଆମ 
pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ aନ୍ୟତମ pାଥମିକତା aେଟ । 
2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର ଆେମ gାମାଞ୍ଚଳର 60 pତଶିତ o 
ନଗରାଞ୍ଚଳର ଶତ pତଶିତ a ବାସୀଙୁ୍କ ପାiପ୍ dାରା ଜଳ େଯାଗାiବାକୁ 
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ଲk୍ୟ ରଖିଛୁ । ବk ି ଜଗବnୁ ନଶିି୍ଚତ ଜଳେଯାଗାଣ (BASUDHA) 
େଯାଜନାେର gାମାଞ୍ଚଳ ଜଳେଯାଗାଣ ପାiଁ 3 ହଜାର 2 ଶହ 50 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା eବଂ ନଗରାଞ୍ଚଳେର ଜଳେଯାଗାଣ ପାiଁ 2 ଶହ 36 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ aଟକଳ psାବ ରଖାଯାiଛ ି । eହା ଗତବଷର୍ ତୁଳନାେର ଯେଥଷ୍ଟ 
a କ aେଟ ।  eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ  aଧୀନେର 2 ହଜାର 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ ଜଳ େଯାଗାଣ ବ୍ୟବsାର କାଯର୍୍ୟକାରିତା o ରkଣା 
େବkଣ ପାiଁ 5 ଶହ 60 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ psାବ ରହଛି ି।  
26.  ପୁନଶ୍ଚ, oଡ଼ଶିା ଖଣିଜ ସmଦପୂଣ୍ଣର୍ aଞ୍ଚଳ unୟନ ନଗିମ 
(Odisha Mineral Bearing Area Development 
Corporation-OMBADC) ପାଣ୍ଠରୁି 8ଟ ି ଖଣିଜ dବ୍ୟ ବା 
ଜlିାର 691ଟ ିpତ୍ୟk ଭାେବ  pଭାବତି gାମକୁ 9 ଶହ 91 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
aଟକଳେର ପାiପ୍ େଯାେଗ ଜଳ େଯାଗାଣ o ଜlିା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠ ି
(District Mineral Foundation) ରୁ ଜଳ େଯାଗାଣ pକll 
ପାiଁ 1 ହଜାର 5 ଶହ 38 େକାଟ ିଟଙ୍କାର pକll କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । 

eହପିର ିପାiପ୍ ଜଳ େଯାଗାଣ pକll ଗୁଡକିେର  ସବର୍େମାଟ ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶ 
pାୟ 8 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା  େହବ । 
27.  ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କର ନେିdର୍ଶ aନୁସାେର 5T initiative 
aନୁଯାୟୀ ‘’Drink From Tap’’ ମିଶନ ଜରଆିେର ସମs 114ଟ ି
େପୗରାଞ୍ଚଳେର ନରିବcnି ଜଳ େଯାଗାଣ (24x7) ତଥା ପାନୀୟ ଜଳର 
ମାନ ବୃd ି ନମିେn ବ୍ୟବsା କରାଯାuଛ ି । eହ ି େଯାଜନାେର, ଆେମ 
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ବtର୍ମାନ ସdୁା ପୁରୀ o ଭୁବେନଶ୍ଵରଠାେର 9ଟ ିPilot project ହାତକୁ 
େନiaଛୁ । e ପାiଁ 1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ।ି  
28.   ଆେମ ସମs େପୗରାଞ୍ଚଳେର 242ଟ ି Micro 
Composting Centre sାପନ କରବିାକୁ ଯାuଛୁ । କଠନି 
ବଯର୍୍ୟବsୁ ପରଚିାଳନାେର ବ୍ୟବହାରକି ପରବିtର୍ନ ନମିେn ମହଳିା sୟଂ 
ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀର ମହଳିା ସଭ୍ୟମାନଙୁ୍କ “Swachh Sathi” ରୂେପ 
ନେିୟାଯିତ କରାଯାiଛ ି। ମଁ ୁsc ଭାରତ ମିଶନ a ନେର gାମାଞ୍ଚଳ ପାiଁ 
5 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା o ସହରାଞ୍ଚଳ ପାiଁ 3 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା psାବ 
େଦuaଛ ି।  
ଗୃହ ନମିର୍ାଣ  
29. ଆମର ସmାନନୀୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାiଁ ବାସଗହୃ 
ସୁନଶିି୍ଚତ କରାiବାକୁ pତଶିତୃ ି ବd । ବଜୁି ପkାଘର o aନ୍ୟ gାମୀଣ 
ବାସଗହୃ େଯାଜନା ମା ମେର gାମାଞ୍ଚଳେର 25 ଲk ପkାଘର ସmୂଣ୍ଣର୍ 
କରାଯାiଛ;ି ଯାହା eକ ସବର୍କାଳୀନ uପଲb ି । pଧାନମntୀ gାମୀଣ 
ଆବାସ େଯାଜନା eବଂ ବଜୁି ପkାଘର େଯାଜନାେର 3 ହଜାର 9 ଶହ 62 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରବିାକୁ psାବ ରଖିଛୁ । ଆେମ ମ  ନଗରାଞ୍ଚଳେର 
ଗହୃନମିର୍ାଣ ପାiଁ ଆu 5 ଶହ 18 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ psାବ 
ରଖିଛୁ ।    
30. େପୗରାଞ୍ଚଳେର ବsି ବାସnିାଙୁ୍କ ଭୂମି a କାର eବଂ aନ୍ୟାନ୍ୟ 
େମୗଳକି ସବୁଧିା େଯାଗାi େଦi େସମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନକୁ unତ 
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କରବିା ପାiଁ ରାଜ୍ୟେର pଚଳତି “ଜାଗା ମିଶନ” ପର ି eକ ucାଭିଳାଷୀ 
େଯାଜନା ବଶି୍ଵ sରେର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରଛି ି । e ପାiଁ ଚଳତି ବଷର୍ 
oଡଶିା “World Habitat Award” eବଂ “India Geo 
Spatial Excellence Award” ପାiଛ ି।   
ମହଳିା o ଶଶିୁ ବକିାଶ 
ମାନ୍ୟବର ବାଚ଼sତ ିମେହାଦୟ! 
31. ଆେମ sତnt ଭାେବ “Nutrition Budget” ବବିରଣୀ ବାଷକ 
ବେଜଟ୍ 2020-21 ସହତି uପsାପନ କରବିା ସmକର୍େର ମଁ ୁପୂବର୍ରୁ eହ ି
ପବtି ଗହୃେର ସୂଚ଼ନା େଦiଛ ି । eହ ିବେଜଟ୍େର ଆେମ ପୁଷି୍ଟ େକnୖdକି 
େଯାଜନା (Nutrition Specific Scheme)େର 5 ହଜାର 2 ଶହ 
10 େକାଟ ି ଟଙ୍କା o ପୁଷି୍ଟ ସେମ୍ଵଦନଶୀଳ (Nutrition Sensitive)  
େଯାଜନା ନମିେn 23 ହଜାର 7 ଶହ 54 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା ରଖିଛୁ । 
32. 6 ବଷର୍ରୁ କମ୍ ବୟସର ଶଶିୁ, ଗଭର୍ବତୀ o pସୂତ ିମହଳିାଙ୍କ ପୁଷି୍ଟ o 
sାs୍ୟାବsାର unତ ି ପାiଁ ସମନି୍ଵତ ଶଶି ୁ ବକିାଶ େଯାଜନା (ICDS) 
pଣୟନ କରାଯାuଛ ି । e ପାiଁ aତରିିk ପଷିୁ୍ଟକର କାଯର୍୍ୟkମ (SNP) 
ବାବଦେର 1 ହଜାର 1 ଶହ 61 େକାଟ ିଟଙ୍କା ସହ େମାଟ 2 ହଜାର 3 ଶହ 
45 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି । ସମନି୍ଵତ ଶଶି ୁ ସରୁkା 
େଯାଜନା (ICPS) ପାiଁ 77 େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ କେିଶାରୀ ବାଳକିାଙ୍କ 
ସଶkିକରଣ େଯାଜନା ନମିେn 11 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ  
କରାଯାiଛ ି । eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ସମନି୍ଵତ ଶଶିୁ ବକିାଶ େଯାଜନାର 
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କାଯର୍୍ୟକାରତିା ପାiଁ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ବାବଦେର 4 ଶହ 74 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛ ି।  
33. eକ aଭିନବ େଯାଜନା  “ମମତା” (MAMATA) aଧୀନେର 
aଦ୍ୟାବ  40 ଲkରୁ a କ ହତିା କାରୀଙୁ୍କ pାୟ 2 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ହsାnର କରାଯାiଛ ି । ମମତା େଯାଜନା ପାiଁ 3 ଶହ 5 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟବsା କରବିାକୁ psାବ ରଖଛୁ ି।  
34.  ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ pତବିdତା sରୂପ ମହଳିା sୟଂ ସହାୟକ 
େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ପାଣ୍ଠ ିହsାnର dାରା ମିଶନ ଶkି ଋଣ pଦାନ ସmବ େହାiଛ ି
eବଂ ମହଳିା sୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀମାେନ ବtର୍ମାନ ବନିା ସୁଧେର 3 ଲk 
ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟn ଋଣ ପାuଛn ି।  
35. ଚଳତି ବଷର୍ ମିଶନ ଶkି େଯାଜନା anଗର୍ତ ସୁଧ ରହିାତ ି uପାଦାନ 
ପାiଁ 1 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
36. ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ ମହଳିା ସଶkି କରଣ uଦ୍ୟମ ପାiଁ  “ମିଶନ 
ଶkି” aଧୀନେର 70 ଲkରୁ ud ର୍ ମହଳିାଙ୍କ ପାiଁ 3 ଶହ 16 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ psାବ ରଖଛୁ ି।   
37. “ମାଳତୀ େଦବୀ pାକ୍ ବଦି୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ େଯାଜନା” anଗର୍ତ pାକ୍ 
ବଦି୍ୟାଳୟ ଶkିାରତ ଶଶିୁମାନଙୁ୍କ େପାଷାକ େଯାଗାi େଦବା ପାiଁ 73 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି। ସାମgିକ ଭାେବ ମହଳିା o ଶଶିୁ 
କଲ୍ୟାଣ o ମିଶନ ଶkି ବଭିାଗ ବେଜଟ୍ େର 4 ହଜାର 75 େକାଟ ିଟଙ୍କା 



15 | P a g e  
 

ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ aଛ;ି ଯାହା ବଗିତ ବଷର୍ ତୁଳନାେର 18 pତଶିତ 
a କ aେଟ ।  
gାମୀଣ ନଯୁିkି, ଜୀବକିା eବଂ େମୗଳକି େସବା 
38. gାମୀଣ ଶ୍ରମିକ ପରବିାରଙୁ୍କ ବଷର୍େର aନୁ୍ୟନ ବା ତାମଳୂକ 1 ଶହ 
ଶ୍ରମ ଦବିସ େଯାଗାi େଦବା ନମିେn ଆେମ ମହାtାଗାnୀ ଜାତୀୟ ନଶିି୍ଚତ 
gାମୀଣ କମର୍ନଯୁିkି a ନୟିମେର material component ପାiଁ 1 
ହଜାର 5 ଶହ 1 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପାi ଁ psାବ େଦuଛୁ । 
gାମାଞ୍ଚଳର େଲାକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ପାiଁ େକndୀୟ 
ସହାୟତା pାpି ପୂବର୍ରୁ ଠକି୍ ସମୟେର ମଜୁରୀ େପୖଠ କରବିା uେdଶ୍ୟେର 
MGNREGA aଧୀନେର ମଜୁରୀ ବାବଦେର 5 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ର 
କପର୍ସ ପାଣ୍ଠ ିସଷିୃ୍ଟ କରାଯାiଛ ି।  
39. pଭାବତି ବ୍ଲକ ଗୁଡକିରୁ distress migration ଦୂର କରବିା ପାiଁ 
a କ 1 ଶହ ଦନିର ଶ୍ରମଦବିସ MGNREGAେର େଯାଗାi 
ଦଆିଯାuଛ ି । eହ ି ବ୍ଲକ ଗୁଡକିେର MGNREGA ମଜୁରକୁି ସବର୍ନମି୍ନ 
ମଜୁର ିସହତି ସମାନ କରବିାପାi ଁରାଜ୍ୟର ସମ୍ଵଳରୁ ଦନିକୁ pାୟ 1 ଶହ 
ଟଙ୍କା top-up ଆକାରେର ଦଆିଯାuଛ ି। 
40. ଆେମ ଦୀନଦୟାଲ aେn୍ୟାଦୟ େଯାଜନା - National Rural 
Livelihood Missionେର 8 ଶହ 52 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର 
psାବ ରଖଛୁୁ । ଶ୍ୟାମାpସାଦ ମଖୁାଜର୍ୀ RURBAN ମିଶନ ନମିେn 80 
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େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ େଗାପବnୁ gାମୀଣ େଯାଜନା ପାiଁ  3 ଶହ  େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
41. ପଞ୍ଚଦଶ aଥର୍ କମିଶନ o ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରଶି 
kେମ sାୟt ଶାସନ ସଂsାଙୁ୍କ aଥର୍ ହsାnର କରାଯାuଛ ି। ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ 
ସଂsା ପାi ଁପଞ୍ଚଦଶ aଥର୍ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରଶି kେମ pାୟ 2 ହଜାର 2 
ଶହ 58 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରଶି kେମ 
pାୟ 2 ହଜାର 6 ଶହ 45 େକାଟ ିଟଙ୍କା pଦାନ କରବିାକୁ psାବ ରଖିଛୁ । 
eହା gାମ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ େମୗଳକି େସବା େଯାଗାi େଦବା ପାiଁ 
ସହାୟକ େହବ ।  
aନୁସୂଚତି ଜାତ ି o ଜନଜାତ,ି aନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବଗର୍ o ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁ
ସଂpଦାୟର unତକିରଣ 
42.  ସାମgିକ ବକିାଶ ପାiଁ aନୁସଚୂତି ଜାତ ି o ଜନଜାତମିାନଙ୍କ 
ସଶkିକରଣକୁ ଶkିା, sାs୍ୟ, gାମ୍ୟ ନଯୁିkି o ଜୀବକିା, ଦkତା ବକିାଶ, 
ଆବାସ eବଂ ବଦୁି୍ୟତୀକରଣ ସମ୍ଵnୀୟ ସମs େଯାଜନାର eକ aବେିcଦ୍ୟ 
aଙ୍ଗ ଭାେବ ବେିବଚନା କରାଯାiଛ ି । 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର 
aନୁସୂଚତି ଜନଜାତରି Sub- Component aଧୀନେର 13 ହଜାର 
7 ଶହ 77 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ aନୁସୂଚତି ଜାତ ିSub- Component 
aଧୀନେର 10 ହଜାର 3 ଶହ 13 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ    
କରାଯାiଛ ି । eହପିର ିଭାେବ ଆେମ ବେଜଟେର େମାଟ 23 ହଜାର 8 
ଶହ 8 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରaିଛୁ।  
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43. ଆମ ସରକାର ନକିଟେର aନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବଗର୍ (OBC) ଙ୍କର 
ସାମାଜକି s ିତେିର unତ ି ଆଣିବା ପାiଁ  OBC Commission 
ଗଠନ କରଛିn ି।  
ଦବି୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାମାଜକି ନରିାପtା o ସଶkିକରଣ 
44. ମଁ ୁ  “ମଧୁବାବୁ େପନସନ୍ େଯାଜନା”େର 1 ହଜାର 7 ଶହ 18 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା, National Social Assistance 
Programme (NSAP) ପାiଁ 9 ଶହ 28 େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ 
ଦବି୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସଶkିକରଣ ପାi ଁ 81 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର 
psାବ ରଖଛୁ ି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବୟs ବ୍ୟkି ମାେନ eହା ଜାଣି ଖସୁ ିେହେବ 
େଯ ବୃdାଶ୍ରମ pତଷି୍ଠା ନମିିt 1 ଶହ 89 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ,ି ଯାହାକ ିପବୂର୍ ବଷର୍ ତୁଳନାେର 5 ଗୁଣ a କ aେଟ ।  
ଖାଦ୍ୟ ନରିାପtା 
45.  ଖାଦ୍ୟ ନରିାପtା ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ପାiଁ ମଁ ୁ 1 ହଜାର 38 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର psାବ ରଖଛୁ ି। oଡଶିା ରାଜ୍ୟ େଯାଗାଣ ନଗିମ (Odisha State 

Civil Supply Corporation) ମା ମେର ଖାଦ୍ୟ ନରିାପtା ସଂkାnୀୟ 
କାଯର୍୍ୟkମଗୁଡକୁି pଚଳନ କରାଯାuଛ ି। eହ ିନଗିମକୁ ଆଥକ ଦୃଷି୍ଟରୁ ସୁଦୃଢ 
କରବିା ଲାଗି 6 ଶହ 31 େକାଟ ିଟଙ୍କା ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶ କରାଯିବ । eହ ିେkt 
ପାiଁ ସାମgିକ ଭାେବ ଗତବଷର୍ ତୁଳନାେର 67 pତଶିତ a କ ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
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ନଗର unୟନ 
46.  ଆମର ସmାନନୀୟ ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କର ସହରାଞ୍ଚଳର ବକିାଶ uପେର 
ଗୁରୁtାେରାପ େଯାଗୁଁ UNNATI େଯାଜନା କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାiପାରଛି ି । 
ଚଳତି ବଷର୍ e ପାiଁ 3 ଶହ 51 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ “Smart City 
Mission” ପାiଁ 2 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରହଛି ି।  
 

47. ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବକିା ମିଶନ (NULM)  ନମିେn 55 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା, JICA ସହୟତାେର ଚାଳି ବା oଡଶିା ସମନି୍ଵତ ପରିମଳ 
unତକିରଣ pକll (Odisha Integrated Sanitation 

Improvement Project) ପାiଁ 3 ଶହ 1 େକାଟ ି ଟଙ୍କା o oଡଶିା 
ନଗରାଞ୍ଚଳ ଭିtିଭୂମି unୟନ ପାଣ୍ଠ ି (OUIDF) a ନେର 1 ଶହ 20 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରହଛି ି । ସହରୀକରଣ ବକିାଶ eବଂ 
ନଯୁିkି ସୁେଯାଗ ସଷିୃ୍ଟକୁ tରାନି୍ଵତ କେର । ଆମ ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀ 
ନୂତନ ସହରର ବକିାଶ (New City Development) ପାiଁ ଲk୍ୟ 
ରଖିଛn ି eବଂ e  ନମିେn 50 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ   
ରହଛି ି। 
48.  ପଞ୍ଚଦଶ aଥର୍ କମିଶନ 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ pଦାନ 
କରି ବା ସୁପାରଶି o ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରଶି kେମ 
ନଗରାଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ େମୗଳକି େସବା େଯାଗାiେଦବା ଲାଗି 
ସହରାଞ୍ଚଳ ନକିାୟ ସଂsାକୁ ଯଥାkେମ 1 ହଜାର 87 େକାଟ ିଟଙ୍କା o 1 
ହଜାର 2 ଶହ 61 େକାଟ ିଟଙ୍କା ହsାnର କରାଯିବାର psାବ ରହଛି ି। 
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49.   ଗହୃ eବଂ ନଗର unୟନ ବଭିାଗ ପାiଁ 6 ହଜାର 1 ଶହ 80 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର େମାଟ aଟକଳ କରାଯାiଛ;ି ଯାହା ବଗିତ ବଷର୍ତୁଳନାେର 
11 pତଶିତ a କ । 
ଶkି 
50.  ନରିବଛnି ଭାେବ ସଠକି େଭାେଲ୍ଟଜ ସହତି ଗୁଣାtକ ବଦୁି୍ୟତ 
େଯାଗାଣ ନମିେn ଆେମ 4 ହଜାର 6 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା ପୁଞି୍ଜନେିବଶ 
ମା ମେର 2014-15 ଆଥକ ବଷର୍ଠାରୁ oଡଶିା ବତିରଣ ବ୍ୟବsା 
ସୁଦୃଢୀକରଣ େଯାଜନା (ODSSP)  aଧୀନେର 473 ଟ ି33/11 K.V.  
ସବେଷ୍ଟସନ pତଷି୍ଠା କରବିା ପାiଁ ପଦେkପ େନiଛୁ । ମଁ ୁବଳକା କାଯର୍୍ୟର 
ସମାପନ ନମିେn 1 ଶହ 84 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରଖଛୁ ି। 
51. “ସମsଙ୍କ ପାi ଁ ବଦୁି୍ୟତ େସବା”କୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ଲାଗି 
SAUBHAGYA, ଦୀନଦୟାଲ uପା ାୟ gାମୀଣ େଜ୍ୟାତ ି େଯାଜନା 
(DDUGJY) eବଂ ରାଜୀବ ଗାnୀ gାମୀଣ ବଦୁି୍ୟତୀକରଣ େଯାଜନା 
(RGGVY) aଧୀନେର ରାଜ୍ୟ aଂଶ ବାବଦକୁ 8 ଶହ 82 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ।ି 
52.  ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ aଞ୍ଚଳ ବଦୁି୍ୟତ ସରବରାହ unତ ି pଣାଳୀ 
(State Capital Region Improvement of Power 
System-SCRIPS) aଧୀନେର 2 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା o ସମନି୍ଵତ ଶkି 
ବକିାଶ େଯାଜନା (Integrated Power Development 
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Scheme) IPDS aଧୀନେର 1 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
psାବ ରଖଛୁ ି।  
ସଡ଼କ, େରଳ o ପରିବହନ 
53.   unତ ସଡକ pଗତକୁି tରାନି୍ଵତ କରଥିାe । ମଁ ୁ2000 କେିଲାମିଟର 
ରାsାର unତକିରଣ, 50ଟ ି େସତୁ ନମିର୍ାଣ o 5ଟ ି Railway over 
bridge ନମିର୍ାଣ ନମିେn ପୂtର୍ ବଭିାଗର ବ୍ୟୟବରାଦକୁ 6 ହଜାର େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ psାବ େଦuଛ ି। e େର ରାsା unୟନ କାଯର୍୍ୟkମ ଲାଗି 
2 ହଜାର 2 ଶହ 72 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ରାsା o େସତୁର unତକିରଣ ଲାଗି 5 
ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ unୟନ କାଯର୍୍ୟkମ (SHDP) 
anଗର୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥଗୁଡକିର େଦାହରୀକରଣ ପାiଁ 1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା 
eବଂ େକndୀୟ ସଡ଼କ ପାଣ୍ଠ ି (Central Road Fund) ପାi ଁ4 ଶହ 
31 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ anଭର୍ୁ k । ସଡ଼କଗୁଡ଼କିର ରkଣାେବkଣା 
ପାi ଁ7 ଶହ 85 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
54.  3000 କେିଲାମିଟର ସଡ଼କ ନମିର୍ାଣ ପାiଁ pଧାନମntୀ gାମ ସଡ଼କ 
େଯାଜନା (PMGSY) aଧୀନେର 2 ହଜାର 5 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମଖୁ୍ୟମntୀ ସଡ଼କ େଯାଜନାେର 
2 ଶହ 57 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । ମାନ୍ୟବର 
ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ସmn ବଜୁି େସତୁ େଯାଜନାେର 1 ହଜାର େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରହଛି ି । pଧାନମntୀ gାମ ସଡ଼କ େଯାଜନା 
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(PMGSY)େର ନମିତ ସଡକଗୁଡ଼କିର ରkଣାେବkଣ ନମିେn 3 ଶହ 3 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
55.  17ଟ ିନkଲ aଧୁ୍ୟଷିତ ଜlିାର 142ଟ ିସୁଦୂର o ବcିnି ଗଁାଗୁଡକୁି 
ରାsା ସଂେଯାଗୀକରଣ ପାiଁ “Connecting the 
unconnected Villages” େଯାଜନା a ନେର 71 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରଖାଯାiଛ ି। 
56. ସଡକ ସହତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଡ଼କ ପରବିହନ uପେର ଗୁରୁt 
ଆେରାପ   କରୁଛn ି । e ପାiଁ OSRTC ଜରିଆେର ନୂତନ ବସ kୟ 
ପାiଁ 50 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ aଛ ି । ଆହୁରମି  
ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ତଗୁଡକିର ପୁନରୁdାର o ନମିର୍ାଣ ପାiଁ 77 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
57. ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜlିାକୁ େରଳପଥ dାରା ସଂେଯାଗ କରବିା ଆମ 
ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କର sପ୍ନ aେଟ । e ପାiଁ େରଳ ବଭିାଗ େକnd 
ସରକାରଙ୍କ ପରସିରଭୁk େଲ ମ  oଡ଼ଶିା ନଜି ସମ୍ଵଳ ବନିେିଯାଗ କର ି
େରଳ ଭିtଭୂିମିର ଦ୍ରୁତ unୟନ ପାiଁ ଆଗୁଆ ପଦେkପ େନiଛ ି । 
େଖାdର୍ା-ବଲାଙ୍ଗୀର, ଜୟପୁର-ମାଲକାନଗିର ି o ଜୟପୁର-ନବରଙ୍ଗପୁର 
ନୂତନ େରଳପଥ ନମିର୍ାଣ ନମିେn ରାଜ୍ୟ aଂଶ ବାବଦେର o ନୟାଗଡ, 
େବୗd, ସୁବଣ୍ଣର୍ପୁର, େକାରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିର ିeବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜlିାେର 
ଜମି a gହଣ ବାବଦେର େମାଟ 4 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି।   
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58. ଆକାଶପଥ େଯାଗାେଯାଗ ବ୍ୟବsାକୁ ବ୍ୟାପକ କରବିାପାiଁ Air-
strip ନମିର୍ାଣ ନମିେn ମଁ ୁ 1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ 
ରଖଛୁ ି । ରାuରେକଲା, uତେକଲା o ଜୟପୁର Air-strip ଗୁଡକୁି 
kିୟାଶୀଳ ବମିାନ ବnରେର ପରଣିତ କରବିାପାiଁ ଆେମ ଦୃଢ ପଦେkପ 
େନuଛୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର agା କାର ଭିtେିର ମାଲକାନଗିର ି o 
ନବରଙ୍ଗପରୁଠାେର Air-strip ନମିର୍ାଣଲାଗି pାଧାନ୍ୟ େଦuଛn ି। 
59. ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁବେନଶ୍ଵର o ଝାରସୁଗୁଡା ବମିାନବnରରୁ ସୁରତ, 
aହମଦାବାଦ, ବାରଣାସୀ eବଂ ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ମମୁ୍ଵାi ପଯର୍୍ୟn ବମିାନ 
ଚଳାଚଳ ନୂତନ ଭାେବ ଆରm କର ି eହ ି ଦୁi ସହରକୁ ଘେରାi ବମିାନ 
େଯାେଗାେଯାଗ ବ୍ୟାପକ କରଛିn ି । ହାidାବାଦ, ନୂଆଦlିୀ, େବଙ୍ଗାଲୁରୁ 
pଭୃତ ି ଜନpିୟ ଗnବ୍ୟsଳକୁ ବମିାନ ଚଳାଚଳର frequency ବୃd ି
କରାଯାiଛ ି । International-Udan a ନେର ଆବୁଧାବ,ି 
ସଙି୍ଗାପୁର, ବ୍ୟାଙ୍୍କ କକ୍ pଭୃତ ିେକେତକ a କ ଆnଜର୍ାତୀୟ ଗnବ୍ୟsଳକୁ 
ବମିାନ ଚଳାଚଳ ଲାଗି ବ୍ୟବsା କରାଯାuaଛ ି। 
ଆଭ୍ୟnରୀଣ ନରିାପtା o ନ୍ୟାୟିକ pଶାସନ 
60.    ଆଭ୍ୟnରୀଣ ନରିାପtା eବଂ ନ୍ୟାୟିକ pଶାସନ ନମିେn 5 ହଜାର 
9 ଶହ 74 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି । e ମ େର 
କାଯର୍୍ୟkମ ବ୍ୟୟରୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଆରkୀ କାଯର୍୍ୟାଳୟ, agିଶମ େସବା େକnd 
eବଂ କାରାଗାର, ଆବାସକି ଗହୃ o ବାରାକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ ତଥା ଆରkୀ 
ଆଧୁନକିୀକରଣ o ସରଞ୍ଜାମ ପାiଁ 6 ଶହ 55 େକାଟ ି ଟଙ୍କା udଷି୍ଟ । 
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eତଦବ୍ୟତୀତ ପୀଡତି kତପିରୂଣ ପାଣ୍ଠ ି (Victim Compensation 
Fund)  ପାiଁ 25 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ।ି 
 

61.   ଦୁଘର୍ଟଣା ପୀଡତିଙୁ୍କ ଡାkରଖାନା sାନାnରଣ o ନରିାଶ୍ରୟ ମହଳିାଙୁ୍କ 
ଆଶ୍ରୟsଳ sାନାnରଣ, ajାତ ଶବ ସtାର iତ୍ୟାଦ ିସଂkାnୟି େଦନୖnନି 
ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଲାଗି ରାଜ୍ୟର 5 ଶହ 87 େଗାଟ ି ପୁଲିସ ଥାନା ପାi ଁ
17 େକାଟ ିଟଙ୍କା sତnt ଭାେବ pଦାନ କରାଯାiଛ ି।   
 

62.  ଆମ ସରକାର Emergency Response Support 
System pଚଳନ ପାiଁ ନଷି୍ପt ିେନiଛn ି । eହାdାରା େଦଶର ବଭିିn 
ବଭିାଗର ସମs ଆପଦକାଳୀନ help line number ର 
ସଂେଯାଗୀକରଣ କର ି ତା’ ବଦଳେର େଗାଟeି Emergency 
Response Telephone Number “112”ର ବ୍ୟବsା 
କରାଯିବ । eହାdାରା ସଙ୍କଟ ସମୟେର ସହାୟତା ପାiଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର 
େଫାନ କଲକୁ ସମନି୍ଵତ ଭାବେର aତକିମ ସମୟ ଭିତେର gହଣ କର ି
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ । e ପାiଁ pଥମ 2 ବଷର୍େର 1 ଶହ 57 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ଖcର୍ ଆକଳନ  କରାଯାiଛ ି। e ନମିେn 55 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି ।  24 େଗାଟ ି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ sତnt aଦାଲତ 
(Fast Track Special Courts) o 21 େଗାଟ ି asାୟୀ ଫାଷ୍ଟ 
ଟ୍ରାକ sତnt aଦାଲତ (Temporary Fast Track Special 
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Courts) sାପନ କରବିା ପାiଁ 33 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି।  
ଶlିl େkt 
63. Centre for Monitoring Indian Economy 
(CMIE), 2019 dାରା pକାଶତି ତଥ୍ୟ aନୁସାେର ଆମର ଦୂରଦୃଷି୍ଟ 
ସmn ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ େନତୃtେର ସମg େଦଶେର େହାi ବା 
େମାଟ୍ ପୁଞି୍ଜନେିବଶ ମ ରୁ oଡଶିା 18 pତଶିତ ପୁଞି୍ଜନେିବଶକୁ ଆକଷର୍ଣ 
କର ି uେlଖନୀୟ ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶ ନମିେn ଭାରତର ସବର୍ା କ ପସn 
େଯାଗ୍ୟ ଲk୍ୟsଳ ରୂେପ ପରଚିତି ିଲାଭ କରଛି ି।    
 

64.  Transformative ଶlିlାୟନ େktେର agଣୀ sାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ 
କରବିା uେdଶ୍ୟେର 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର ଶlିl ବଭିାଗ ଲାଗି ବା 
2 ଶହ 37 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦକୁ 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର pାୟ 
ଦୁiଗୁଣ କର ି5 ଶହ 75 େକାଟ ିଟଙ୍କା କରବିା ପାiଁ psାବ  ରହଛି ି।  
65. ବଶି୍ଵsରୀୟ ଶlିl ଭିtଭୂିମି ସଷିୃ୍ଟ ପାiଁ eହ ିବ୍ୟୟ ବରାଦ ମ ରୁ pାୟ 
2 ଶହ 84 େକାଟ ି ଟଙ୍କା uପେଯାଗ କରବିା ସହତି IDCO ନକିଟେର 
ବା ବଳକା ପାଣ୍ଠକୁି ମ  uପେଯାଗ କରଯିିବ । 

 

66.  2020 ମସହିାେର େହବାକୁ ବା Make in Odisha 
Conclave ର ସଫଳ ଆେୟାଜନ ପାiଁ IPICOLକୁ 70 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
େଯାଗାi ଦଆିଯିବ ।  
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67. ନଯୁିkି େktେର ବ୍ୟାପକ ସୁେଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରୁ ବା aଣୁ, k ୁd o 
ମ ମ uେଦ୍ୟାଗ (MSME) େkt ଲାଗି 2 ଶହ 50 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ ରଖଛୁ;ି ଯାହା ବଗିତ ଆଥକ ବଷର୍ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
ଠାରୁ 30 pତଶିତ a କ ।   
 

68.   କୃଷିେkt ପେର ହsତn eବଂ ହsଶlିl େkt ସବର୍ା କ କମର୍ନଯୁିkି 
ସଷିୃ୍ଟ କରଥିାe । ହsତn, ହsଶlିl, େରଶମ ଶlିl eବଂ ବୟନ ଶlିl 
େktେର ବଭିିn ପରପିାଟରି unତ,ି utାଦକତାର ବୃd,ି ବପିଣନ 
ସହାୟତା o ଋଣର uପଲb,ି ବୁଣାକାର o ଶlିlୀମାନଙ୍କ ଦkତା ବୃd ିeବଂ 
ସାମାଜକି ସୁରkା େଯାଗାi େଦବା ପାiଁ 2 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦର psାବ ରହଛି ି।  

69.   ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ dାରା pଶଂସତି oଡ଼ଶିା ସରକାରଙ୍କର ସମନି୍ଵତ 
ଖଣି, ଖଣିଜ dବ୍ୟ eବଂ ପରିଚାଳନା (i3MS) eକ ବଳଷି୍ଠ ବ୍ୟବsା । 
eହାdାରା ଖଣିଜ ରାଜs o ଜlିା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠ ି (DMF)ର pାପ୍ୟ eବଂ 
ଖଣିଜ ପଦାଥର୍ ପରବିହନ ବ୍ୟବsାକୁ aନ୍ଲାiନ୍େର ବାsବ ସମୟ ଭିtେିର 
ତଦାରଖ  କରାଯାiପାରୁଛ ି। ମଁ ୁଖଣିେkt ପାi ଁ1 ଶହ 82 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ  ରଖଛୁ ି। eହାମ େର  i3MS ପାi ଁ43 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା o ଖଣିଜ ପଦାଥର୍ aନୁସnାନ o ନଲିାମ ପାi ଁ 73 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ   ରହଛି ି।  
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ଜଙ୍ଗଲ o ପରିେବଶ 

70. oଡ଼ଶିାବାସୀ ଜଙ୍ଗଲ ସmଦକୁ ଆଦର କରn ି । ନରିବcnିଭାେବ 
ଜଙ୍ଗଲ ପରସିୀମା ବୃd ି କରବିାେର oଡ଼ଶିା eକ agଣୀ ରାଜ୍ୟ aେଟ ।  
ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ େpମୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସmାନାେଥର୍ 2019-20 
ବଷର୍େର eହ ି େktେର 9 ଶହ 2 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ବ୍ୟବsା 
ବାେବେଳ ମଁ ୁ2020-21 ବଷର୍େର eହାକୁ uେlଖନୀୟ ଭାେବ 2 ଗୁଣରୁ 

a କ ବୃd ିକର ି1 ହଜାର 9 ଶହ 60 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ 
ରଖଛୁ ି । eହାମ େର CAMPA ପାଣ୍ଠରୁି 8 ଶହ 25 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, 
ରାଜ୍ୟର ସବୁଜ ବଳୟ ବୃd ି େଯାଜନାେର ବନୀକରଣ o eହାର 
ରkଣାେବkଣ ନମିେn 39 େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ JICA ସାହାଯ୍ୟ pାp 
oଡଶିା ଜଙ୍ଗଲ େkt unୟନ pକllର dତିୀୟ ପଯର୍୍ୟାୟ ପାi ଁ2 ଶହ 17 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା, ବନ୍ୟଜnୁ ସୁରkା କାଯର୍୍ୟkମେର 25 େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ 
“ଆମ ଜଙ୍ଗଲ େଯାଜନା” aଧୀନେର 15 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
anଭର୍ୁ k । 
71.  “Green Mahanadi Mission” ପାiଁ 31 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ psାବ ରଖଛୁ;ି ଯାହା MGNREGA ସଂେଯାଜନାେର 
କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । Eco-Tourism Sites sାପନ o 
ରkଣାେବkଣ ପାiଁ 2020-21 ବଷର୍େର 25 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiଛ।ି 
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ପଯର୍୍ୟଟନ unୟନ 

72.  “India’s Best Kept Secret” - oଡ଼ଶିା ପଯର୍୍ୟଟନ, 
ଆଗାମୀ ଦନିେର ଦୃତ agଗତ ିପାiଁ psୁତ ।  

73. oଡଶିାକୁ eକ ବଶି୍ଵsରୀୟ ପଯର୍୍ୟଟନsଳୀେର ପରଚିତି କରାiବା 
ଆମ ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କର sପ୍ନ । eହ ିsପ୍ନକୁ ଚରତିାଥର୍ କରବିା ପାiଁ 
ମଁ ୁଆଗାମୀ ଆଥକ ବଷର୍େର ପଯର୍୍ୟଟନ ବଭିାଗର ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ ବଗିତ 
ବଷର୍ ତୁଳନାେର dଗୁିଣିତ କର ି1 ଶହ 94 େକାଟ ିଟଙ୍କା ରୁ 4 ଶହ 1 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାକୁ ବୃd ି କରବିାକୁ psାବ ରଖିଛ ି  । ତନ୍ମ ରୁ pାୟ aେdର୍କ ପାଣ୍ଠ ି 
ବଶି୍ଵsରୀୟ ପଯର୍୍ୟଟନ ଭିtଭୂିମିର ସଷିୃ୍ଟ o ପରଚିାଳନା ପାiଁ udଷି୍ଟ ।  

74. ପୁରୀକୁ eକ ବଶି୍ଵ ଐତହି୍ୟ ସହରେର ପରବିtର୍ନ କରବିା eବଂ 
eକାm େଯାଜନା ନମିେn ବପିୁଳ ପୁଞି୍ଜ ବନିେିଯାଗ ପଯର୍୍ୟଟନେktେର eକ 
େବpୖବକି ପରବିtର୍ନ ଆଣିବ ।  େକାଣାକର୍କୁ ଦନିକିଆି (Day-Visit) 
ପଯର୍୍ୟଟନsଳୀରୁ ପରବିtର୍ନ କର ିେସଠାେର ପଯର୍୍ୟଟକମାେନ ରହବିା ପାiଁ 
50ଟ ି କୂଟୀର-ବଶିଷି୍ଟ Marine Drive Eco Retreatର ବ୍ୟବsା 
ଲାଗି ଆମ ସରକାରଙ୍କ uଦ୍ୟମ ଜାତୀୟ o ଆnଜର୍ାତୀୟ sରେର େବଶ 
ସୁନାମ ଲାଭ କରଛି ି । eହା pତ ିବଷର୍ ଆେୟାଜତି େହବ । eତଦବ୍ୟତୀତ, 
ସମେଲଶ୍ଵରୀ ମnରି, ହୀରାକୁଦ ବn ସେମତ ପଯର୍୍ୟଟନ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଗୁରୁt 
ବହନ କରୁ ବା  ପୁରାତନ କୀtରାଜରି unତ ିପାiଁ eକ ନୂତନ େଯାଜନା 
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ନମିେn ପtୂର୍ ବଭିାଗ aଧୀନେର 50 େକାଟ ି ଟଙ୍କା  ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି। 

75.  ଶାମକୁା େବଳାଭୂମି aଞ୍ଚଳେର ନୂତନ ବଶି୍ଵର aଥର୍ନୀତକୁି ଆକୃଷ୍ଟ 
କରବିା ପାiଁ ବଶି୍ଵsରୀୟ ଭିtଭୂିମିର ବକିାଶ ପାiଁ 80 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।    

oଡଆି ଭାଷା, ସଂsତୃ ିo ଐତହି୍ୟ  
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ! 
76. ମଁ ୁଆଥକ ବଷର୍ 2020-21 ପାiଁ 1 ଶହ 62 େକାଟ ିଟଙ୍କା eହ ି
ବଭିାଗ ପାiଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରୁଛ ି େଯu ଁ େର “ମଖୁ୍ୟମntୀ କଳାକାର 
ସହାୟତା େଯାଜନା” ନମିେn 51 େକାଟ ିଟଙ୍କା anଭର୍ୁ k । 

77. ପୂରାତନ କୀtରାଜ ି ଗୁଡକିର ରkଣାେବkଣ, ସଂରkଣ o ସୁରkା 
ଆମ େଗୗରବମୟ ଐତହି a ୟନ ନମିେn ଗୁରୁtପଣୂ୍ଣର୍ । ଆେମ eହ ି
କାଯର୍୍ୟକୁ େପଶାଗତ ଭାବେର ଚେଳiବା ପାiଁ eକ ନୂତନ ptତtt 
ନେିdର୍ଶାଳୟ (Directorate of Archaeology) pତଷି୍ଠା କରବିାକୁ 
ଯାuଛୁ । 

kୀଡା o ଯୁବ େସବା 
78. Google ଭୁବେନଶ୍ଵରକୁ ଭାରତର kୀଡା ରାଜଧାନୀ ଭାେବ 
ଦଶର୍ାe । eହା pେତ୍ୟକ oଡଆି ପାiଁ eକ ଗବର୍ o େଗୗରବର ବଷିୟ । eହ ି
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ଚମକpଦ ପରବିtର୍ନ ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ ଦୂରଦଶର୍ୀ େନତୃtର 
pତଫିଳନ ନୁେହଁ କ ି!    
  

79.  ଆମ ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କର ukି “kୀଡ଼ା େktେର ବନିେିଯାଗ ହ 
ଯୁବଶkିେର ବନିେିଯାଗ…..…. eବଂ ଯୁବଶkିେର ବନିେିଯାଗ ଆମ 
ଭବଷି୍ୟତ ପାi ଁ ବନିେିଯାଗ” ସମg kୀଡ଼ା ଜଗତର ଦୃଷି୍ଟ ଆକଷର୍ଣ  
କରି ଲା ।   
 

80. େଯେତେବେଳ aେଷ୍ଟ୍ରଲିଆ, େବଲଜaିମ o ସଙି୍ଗାପୁର ଭଳ ିଶkିଶାଳୀ 
ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁରୁଷ ବଶି୍ଵ କପ୍ ହକ,ି 2023 ଆେୟାଜନ ପାiଁ pତେିଯାଗିତା 
କରୁ େଲ, ଆମପାiଁ aତ ିେଗୗରବର ବଷିୟ େଯ oଡ଼ଶିା kମାଗତ ଭାେବ 
dତିୀୟଥର ପାiଁ eହ ି ହକ ି ବଶି୍ଵକପ୍ ଆେୟାଜନ ପାiଁ  ମେନାନୀତ  
େହାiଛ ି।  
 

81.  ଆେମ ବଶି୍ଵsରୀୟ kୀଡା ଭିtଭୂିମି ନମିର୍ାଣ କରବିା ସହତି 
େଦୗଡ଼କୁଦ, ବnୁକଚାଳନା, ଭାେରାtଳନ, ହକ,ି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆଦ ି ବଭିିn 
kୀଡ଼ା େktେର High Performance Centre sାପନ  
କରପିାରଛୁି ।    
82. ମଁ ୁkୀଡ଼ା o ଯୁବ େସବା ପାiଁ 3 ଶହ 1 େକାଟ ି  ଟଙ୍କା psାବ  
ରଖଛୁ ି।  e ମ େର kୀଡା ଭିtଭୂିମି ପାiଁ  1 ଶହ 40 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ 
kୀଡା ଶkିା ପାiଁ  91 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ରହଛି ି। 
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ବjିାନ, iେଲକ୍େଟ୍ରାନକି o ସୂଚନା pଯୁkି ବଦି୍ୟା 
83.  ସୂଚନା pଯୁkି ବଦି୍ୟା eପର ି eକ େkt; ଯାହା ନୂତନ oଡ଼ଶିାେର 
tରତି ପରବିtର୍ନ ଆଣିପାରବି eବଂ େସ ପାiଁ ମଁ ୁ eହ ିବଭିାଗର ବ୍ୟୟ 
aଟକଳକୁ dଗୁିଣିତ କର ି 2 ଶହ 36 େକାଟ ିଟଙ୍କାକୁ ବୃd ିକରବିା ନମିେn 
psାବ ରଖିଛ ି। ତନ୍ମ େର, ସୂଚନା o pଯୁkି ବଦି୍ୟାର ଭିtଭୂିମିର ବକିାଶ o 
ସଂେଯାଗୀକରଣ ଲାଗି 1 ଶହ 12 େକାଟ ି ଟଙ୍କା o Software 
Technology Park of India (STPI)ର ନୂତନ େକnd pତଷି୍ଠା 
ପାi ଁ 16 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ anଭର୍ୁ k । eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 59 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର ଭୁବେନଶ୍ଵରଠାେର eକ Innovation Tower pତଷି୍ଠା 
କରାଯିବ । 
 

84. pେତ୍ୟକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ Digital Connectivity େଯାଗାi 
େଦବା ନମିେn ସରକାରଙ୍କ pୟାସ ରହବି ।  
 

85. 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର ବjିାନ o pଯୁkି ବଦି୍ୟା ବଭିାଗ ଲାଗି 
70 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାi ଲା । 2020-21 ଆଥକ 
ବଷର୍େର eହାକୁ 42 pତଶିତ ବୃd ିକର ି1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରବିାର psାବ ରହଛି ି । e ମ େର ସରକାରୀ େକାଠାର ଛାତ uପେର 
େସୗରଶkି ପ୍ଲାଣ୍ଟ pତଷି୍ଠା eବଂ େସୗରଶkି ବ୍ୟବହାର ମା ମେର ପାନୀୟ 
ଜଳ pକll ପାi ଁ31 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହଛି ି। ପ୍ଲାେନେଟାରୟିମ 
o ସଂgହାଳୟ ର unୟନ ପାi ଁ 25 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି। 



31 | P a g e  
 

 

ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରିଚାଳନା 
86. oଡ଼ଶିା ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରଚିାଳନା େktେର uc ମାନଦଣ୍ଡ ନdିର୍ାରଣ 
କର ି ବଶି୍ଵsରେର ନଜିର ପରଚିୟ ସଷିୃ୍ଟ କରପିାରଛି ି । eହ ି ପରବିtର୍ନ 
pେତ୍ୟକ oଡ଼ଆି eବଂ ଆମ େଦଶକୁ େଗୗରବାନି୍ଵତ କରଛି ି । “pେତ୍ୟକ 
ଜୀବନ ମଲୂ୍ୟବାନ”, ଆମ ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ eହ ିଦୃଢ଼ ବଶି୍ଵାସ େହତୁ 
eହା ସmବ େହାiପାରଛି ି। େଦଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମ େର oଡ଼ଶିା  ସବର୍ା କ 
pାକୃତକି ବପିଯର୍୍ୟୟpବଣ ରାଜ୍ୟ aେଟ । ଆେମ ଫଳpଦ ଭାେବ ବପିଯର୍୍ୟୟ 
ମକୁାବଲିା କରବିା ନମିେn ଦୃଢ଼ pୟାସ ଜାରରିଖି ଆମ psୁତକୁି ସୁଦୃଢ 
କରବିାପାi ଁpତଶି୍ରୁତବିd । ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରଚିାଳନା ପାi ଁଆେମ 3 ହଜାର 
2 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରଛୁି । e ମ େର ରାଜ୍ୟ ବପିଯର୍୍ୟୟ 
ସହାୟତା ପାଣ୍ଠ ି (SDRF) ପାi ଁ 1 ହଜାର 7 ଶହ 11 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, 
ଜାତୀୟ ବପିଯର୍୍ୟୟ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠ ି (NDRF) ପାiଁ 1 ହଜାର େକାଟ ି
ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ବପିଯର୍୍ୟୟ pଶମନ  ପାଣ୍ଠ(ିSDMF)ପାiଁ 4 ଶହ 28 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା eବଂ ଜାତୀୟ ବପିଯର୍୍ୟୟ pଶମନ ପାଣ୍ଠ(ିNDMF) ପାi ଁ43 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା udଷି୍ଟ ।  eତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବଶି୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାେର Odisha 
Disaster Recovery Project(ODRP) ପାi ଁ 1 ଶହ େକାଟ ି
ଟଙ୍କା େଯାଗାi ଦଆିଯାiଛ ି। 
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ଭୂ-pଶାସନ  
87.   ରାଜs o େରଜେିଷ୍ଟ୍ରସନ pଶାସନ ଜମିଜମା, ଲଘ ୁ ଖଣିଜ dବ୍ୟ 
ପରଚିାଳନା, ବଭିିn pକାରର ସାଟଫିେକଟ pଦାନ iତ୍ୟାଦ ି aେନକ 
େktେର ଜନେସବା େଯାଗାi େଦiଥାe ।  2020-21 ଆଥକ ବଷର୍ 
ବେଜଟେର 1 ହଜାର 3 ଶହ 35 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ  
କରାଯାiଛ ି । e ମ େର  ଭୂ-a gହଣ, aଫିସ୍ ଗହୃ o ଆବାସକି ଗହୃ 
ନମିର୍ାଣ ପାiଁ 1 ଶହ 92 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ସରକାରୀ ଜମିର ସୁରkା ପାi ଁ20 
େକାଟ ିଟଙ୍କା, ଲଘ ୁଖଣିଜ dବ୍ୟ େଚାରକୁି େରାକବିା ପାiଁ 10 େକାଟ ିଟଙ୍କା  
eବଂ ରାଜs କାଯର୍୍ୟାଳୟେର pଯୁkିବଦି୍ୟା ଭିtଭୂିମିର ବକିାଶ ଲାଗି 15 
େକାଟ ିଟଙ୍କା anଭର୍ୁ k ।   
88.   i-ପାuତ ି ଜରଆିେର ଭୂ-ରାଜs େଦୟ pଦାନ ବ୍ୟବsା 
ସରକାରଙ୍କର eକ ବଡ଼ ପଦେkପ । ବଭିିn ସାଟଫିେକଟ ପାi ଁଦରଖାs 
ଫିସ୍ o ବ୍ୟବହାରିକ ଫିସ୍ uେcଦ କରାଯାiଛ ି eବଂ e ପାi ଁତହସଲି୍
ମାନଙୁ୍କ ବେଜଟ୍ ସହାୟତା ନମିେn 9 େକାଟ ି ଟଙ୍କା pଦାନ କରାଯିବାର 
ବ୍ୟବsା aଛ ି।  
େଯାଜନା o ସଂେଯାଜନ  
 

89.   ମଁ ୁ ବtର୍ମାନ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟାମାନଙୁ୍କ eକ ସୁ-ଖବର 
େଦuଛ ି ।  pଗତରି  େକେତକ ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ େktେର ତୁରn ପଦେkପ 
େନବା ଲାଗି  ଜନସାଧାରଣଙ୍କ aନୁେରାଧକୁ ବଚିାର କର ି ଆମର pିୟ 
ମଖୁ୍ୟମntୀ ବଧିାୟକ sାନୀୟ aଞ୍ଚଳ unୟନ (MLALAD) ପାଣ୍ଠକୁି 
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ତନିଗୁିଣା ବୃd ି କର ି ବାଷକ 3 େକାଟ ି ଟଙ୍କା କରବିାକୁ ନଷି୍ପt ି gହଣ  
କରଛିn ି । ତନ୍ମ ରୁ 2 େକାଟ ିଟଙ୍କା ସାଧାରଣ unୟନ କାଯର୍୍ୟ ଲାଗି ଖcର୍ 
କରାଯାiପାରବି, 50 ଲk ଟଙ୍କା ରାsା କାମ ପାiଁ eବଂ 50 ଲk ଟଙ୍କା 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ଶkିା ସମ୍ଵnୀୟ unୟନ କାଯର୍୍ୟ ପାi ଁ ଖcର୍ କରାଯାi 
ପାରବି । ମଁ ୁବଧିାୟକ sାନୀୟ aଞ୍ଚଳ unୟନ ପାଣ୍ଠ ିପାiଁ 4 ଶହ 41 
େକାଟ ିଟଙ୍କା o ପଶି୍ଚମ oଡ଼ଶିା ବକିାଶ ପରିଷଦକୁ aନୁଦାନ ବାବଦେର 80 
େକାଟ ିଟଙ୍କା pଦାନ କରବିାର psାବ ରଖଛୁ ି।  

90.    େପୗନଃପନୁକି (Recurring) ହସିାବେର uପଲb ଜlିା ଖଣିଜ 
ପାଣ୍ଠ ି (DMF) eବଂ eକକାଳୀନ uପଲb OMBADC ପାଣ୍ଠ,ି ଖଣିଜ 
ସmଦପୂଣ୍ଣର୍ ଜlିାଗୁଡ଼କିର unୟନକୁ tରାନି୍ଵତ କରବି । େଯାଜନା o 
ସଂେଯାଜନ ବଭିାଗ, ସମ୍ଵଳର ସେବର୍ାକୃଷ୍ଟ ବନିେିଯାଗ ଲାଗି ସୁବ୍ୟବsିତ o 
ସୁ-ସଂେଯାଜତି ମ ମ-ମିଆଦୀ େଯାଜନା psୁତ ନମିେn eକ ସମନ୍ଵୟ 
ପdତ ିpଣୟନ କରଛିn ି। 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର ଜlିା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠ ି
(DMF)ରୁ 3 ହଜାର 2 ଶହ 19 େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ OMBADC 
ପାଣ୍ଠରୁି 2 ହଜାର 1 ଶହ 48 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରବିା ଲାଗି psାବ 
ରହଛି ି।  

91.   ସରକାରୀ-େବସରକାରୀ ସହଭାଗିତାକୁ (PPP) ନୂତନ ରୂପ େଦi 
ରାଜ୍ୟର ବକିାଶ ଲାଗି a କ ଘେରାi uେଦ୍ୟାଗପତମିାନଙୁ୍କ ଆକଷତ 
କରବିା uେdଶ୍ୟେର ଆେମ eକ PPP Directorate ନୂତନ ଭାେବ 
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ଗଠନ କରଛୁି l PPP Policy କୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରବିାଲାଗି ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର eକ oଡଶିା ଭିtିଭୁମି unୟନ ପାଣ୍ଠ ିଗଠନ କରଛିn ିl 

ଆଥକ ପରିଚାଳନାେର ସଂsାର 

92. 5T pୟାସର aଂଶ sରୂପ, ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ବଭିିn ତଥ୍ୟ aବଗତ 
କରାi ଆେମ ବେଜଟ୍ ର scତା ବୃd ି eବଂ ବଶି୍ଵସନୀୟତା ଆଣିବା ପାiଁ 
pୟାସ କରୁଛୁ । 2020-21 ବଷର୍ଠାରୁ ବେଜଟ୍ ତଥ୍ୟ Excel Format 
େର ବେଜଟ୍ େୱବସାiଟ୍ ମା ମେର ଆଗରୁ ଦଆିଯାu ବା PDF 
document ସହତି େଯାଗାi ଦଆିଯିବ । 
 

93. Strategic Budget psୁତ ି pkିୟାର କାଯର୍୍ୟାନ୍ଵୟନ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କର eକ aଭିନବ uଦ୍ୟମ aେଟ । e େର a କ scତା ଆଣିବା 
ପାi ଁ ଆେମ ମାସକି, େtମୖାସକି eବଂ adର୍ବାଷକ ଆଥକ ବେିଶ୍ଳଷଣ 
ରିେପାଟର୍ pକାଶ କରବୁି । ବାଷକ ବେଜଟ୍ 2020-21 ସହ ନୂତନ ଭାେବ 
Nutrition Budget eବଂ Climate Coding of Budget   
ଆଗତ େହବ । eହା ବେଜଟ୍ େର scତା o ତଥ୍ୟ pଦାନ େktେର 
oଡ଼ଶିାକୁ eକ agଣୀ ରାଜ୍ୟେର ପରଣିତ କରବି । 
 

ଆେମ ମ  ଶkିାନୁଷ୍ଠାନ, ନାଗରକି aନୁଷ୍ଠାନ iତ୍ୟାଦେିର ରାଜ୍ୟ 
ବେଜଟ୍ uପେର Outreach Programmeର psାବ ରଖିଛୁ । 
eହାdାରା ଛାtଛାtୀ o ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମ େର ରାଜ୍ୟ ବେଜଟ୍ ସmକତ 
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ସେଚତନତା ବୃd ିକର ିବେଜଟ୍ psୁତ ିpkିୟାେର େସମାନଙ୍କ aଂଶgହଣକୁ 
ବ୍ୟାପକ େହାiପାରବି ।  

94. େକାଷାଗାରର ସମs କାଯର୍୍ୟକୁ sୟଂଚାଳତି  କରବିା ପାiଁ eବଂ 
iେଲେକ୍ଟ ାନକି ପdତେିର pାpି o ଖcର୍ (Receipt and 
Disbursement) ପରଚିାଳନା କରବିା ନମିେn ସମନି୍ଵତ ଆଥକ 
ପରଚିାଳନା ବ୍ୟବsା(IFMS) କାଯର୍୍ୟାନ୍ଵୟନ କରବିାେର oଡଶିା ଜାତୀୟ 
sରେର eକ agଣୀ ରାଜ୍ୟ aେଟ । ବtର୍ମାନ ଆେମ eହ ି େktର 
ପରବtର୍ୀ sର: ସମନି୍ଵତ ଆଥକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବsା 2.0 (IFMS 
2.0)କୁ pଚଳନ କରୁଛୁ । ଯdାରା eକ ନdିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମ େର i-
pମାଣ o i-sାkରକୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାi uଠାଣ o ବତିରଣ a କାରୀ 
(DDO)ଙ୍କ ଠାରୁ ଆରm କର ି ମହାେଲଖାକାରଙ୍କ (Accountant 
General) ପଯର୍୍ୟn ସମs ଆଥକ କାରବାର ଡଜିଟିାଲ ପdତିେିର ବନିା 
କାଗଜ ପtେର ସmn େହାiପାରବି । 
 

95. କମର୍ଚାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟkିଗତ pାପ୍ୟ pଦାନ ବ୍ୟବsାେର ପରବିtର୍ନ 
ଆଣି ଆେମ “Global Allotment” ପdତକୁି gହଣ କରୁଛୁ । eହା 
dାରା କମର୍ଚାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟkିଗତ pାପ୍ୟକୁ ସହଜ o ସମେୟାଚତି ଭାବେର 
uଠାଣ କରାଯାiପାରବି । 
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uପସଂହାର 
 

96. ଆଥକ ମାnାବsା ସେtt, ଆମର ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ସmn ମାନ୍ୟବର 
ମଖୁ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ େନତୃtେର ଆେମ ବଭିିn େktର 
pାଥମିକତାକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ସୀମିତ ସମ୍ଵଳକୁ ସେବର୍ାtୃଷ୍ଟ ଭାବେର 
ବନିେିଯାଗ କରବିା ପାiଁ eହ ିବେଜଟ୍ େର pୟାସ କରଛୁି । eହ ିବେଜଟ୍ 
ନୂତନ oଡ଼ଶିା o ସଶk oଡ଼ଶିା ଗଠନ ଦଗିେର ଆମର ଦୃଢ଼ pତବିdତାର 
pତଫିଳନ । ଜାତରି ପିତା ମହାtା ଗାnୀଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମ ବାଷକୀ 
ପରେିpkୀେର ଜାତୀୟ କବ ି ବୀରକେିଶାର ଦାସଙ୍କ ପଂkିକୁ udାରକର ି
ବtର୍ମାନ ମଁ ୁeହ ିବେଜଟ୍ କୁ oଡ଼ଶିାବାସୀଙୁ୍କ utଗର୍ କରୁଛ ି।  
   “ଜୀବେସବା ଭାi,  
     aହଂିସା ନୀତରି aସଲ ଭିtି,  
   ଜୀବେସବାେର େଯ ଜୀବନ ସmଛି ି
     ସବୁଠାେର ପାେର ସଭିଙି୍କ ଜତି ି।”  
 

      ବେn utଳ ଜନନୀ 
           ଜୟ ହn୍ି 
 


