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ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
 

 ମଁ ୁବtର୍ମାନ ସାଧାରଣ ବେଜଟ୍ uପsାପନ କରବିାକୁ ଯାuଛ ି।  
 

ଆଥକ ପରିଚାଳନାର ମଖୁ୍ୟାଂଶ 
 

2. ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କର ଦk େନତୃtେର ନରିବcnି ଭାେବ 
oଡଶିା, ଆଥକ ପରଚିାଳନାେର eକ agଣୀ ରାଜ୍ୟ େହାiପାରଛି ି। ବtିୀୟ 
utରଦାୟୀ o ବେଜଟ୍ ପରଚିାଳନା a ନୟିମ, 2005 େର ନdିର୍ାରତି 
ଆଥକ ସୂଚକାଙ୍କ ହାସଲ କରବିାେର ରାଜ୍ୟ ସମଥର୍ େହାiଛ ି।  
 

3. ଆଥକ ପରସିର ବୃd ିdାରା uପଲb ସମ୍ଵଳକୁ େଭୗତକି, ସାମାଜକି o 
ମାନବ ପଞିୁ୍ଜର ବକିାଶ ନମିେn ଫଳpଦଭାେବ ନେିୟାଜନ କରାଯାiଛ ି । 
2007-08 େର 5 ହଜାର 105 େକାଟ ିଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟର େଯାଜନା କାଯର୍୍ୟkମ 
ବ୍ୟୟ aଟକଳ ଲାେବେଳ 10 ବଷର୍ ଭିତେର 2017-18 େର eହା 
eଗାର ଗୁଣରୁ a କ ବୃd ି ପାi 57 ହଜାର 800 େକାଟ ି ଟଙ୍କାେର  
ପହଁଞ୍ଚଛି ି । େସହପିର,ି ପୁଞି୍ଜ aଟକଳ 2007-08 େର 2 ହଜାର 843 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ଲାେବେଳ 2017-18 କୁ ତାହା 20 ହଜାର 774 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାକୁ ବୃd ି ପାiଛ,ି ଯାହା ସାମgୀକ ଘେରାi utାଦର 5 pତଶିତ   
aେଟ । eହ ିପୁଞି୍ଜବ୍ୟୟ aଟକଳ, ରାଜs ହସିାବର ବଳକା aଥର୍ eବଂ କଛି ି
ସରକାରୀ ଋଣ dାରା ଭରଣା େହuଛ ି । େତଣୁ, ପୂବର୍ ବଷର୍ ପର ି ଆେମ 
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2017-18 ଆଥକ ବଷର୍େର ପୁଞି୍ଜ ବ୍ୟୟ ପାiଁ ଚତୁdର୍ଶ aଥର୍ କମିଶନର 
ନdିର୍ାରତି ସୀମା ଭିତେର ବjିତାର ସହତି େଖାଲା ବଜାରରୁ ଋଣ ଆଣିଛୁ ।  
 

4. 2017-18 ଆଥକ ବଷର୍ର, ସଂେଶା ତ aଟକଳ aନୁସାେର ରାଜs 
ବଳକା 8 ହଜାର 873 େକାଟ ିଟଙ୍କା େହବ eବଂ ବtିୀୟ ନaିଣ୍ଟ ସାମgୀକ 
ଘେରାi utାଦର 3.4 pତଶିତେର ରହବି । ଟକିସ ସାମgୀକ ଘେରାi 
utାଦ aନୁପାତ eବଂ ବଷର୍ େଶଷେର ଋଣ ଭାର ସାମgୀକ ଘେରାi 
utାଦ aନୁପାତ ଯଥାkେମ 6.4 pତଶିତ eବଂ 18.4 pତଶିତ ରହବିାର 
ଆଶା କରାଯାuଛ ି।  
 

2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ aଟକଳ 
 
 

5. 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ େମାଟ pଶାସନକି ବ୍ୟୟ aଟକଳ 
50 ହଜାର 761 େକାଟ ିଟଙ୍କା aେଟ । ତନ୍ମ ରୁ ଦରମା ପାiଁ 22 ହଜାର 
21 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, େପନ୍ ସନ ପାiଁ 11 ହଜାର 912 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, 
ସୁଧେଦୟ ପାiଁ 5 ହଜାର 500 େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ ପୁଞି୍ଜ ସmtି 
ରkଣାେବkଣ ପାiଁ 4 ହଜାର 400 େକାଟ ିଟଙ୍କା udଷି୍ଟ । 
 
 

6.  2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର ସmୂଣ୍ଣର୍ େଯାଜନା କାଯର୍୍ୟkମର ବ୍ୟୟ 
aଟକଳ 67 ହଜାର େକାଟ ି ଟଙ୍କା େହବ । e  ମ େର ସରକାରୀ 
େktପାiଁ 62 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ସରକାରୀ uେଦ୍ୟାଗ ପାiଁ 5 
ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା anଭର୍ୁ k । 
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7. ବପିଯର୍୍ୟୟ pଶମନ ପାଣ୍ଠ ି ପାiଁ ବ୍ୟୟ aଟକଳ 1 ହଜାର 865 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ରହଛି ି। eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରୁ sାନୀୟ ନକିାୟ ସଂsା ମାନଙୁ୍କ 
5 ହଜାର 402 େକାଟ ିଟଙ୍କା ହsାnରତି େହବ ।  
 
 

8. eହପିର ି 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ 1 ଲk 20 ହଜାର 28 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ aଟକଳ   କରାଯାuଛ ି । 2018-19 େର ପୁଞି୍ଜବ୍ୟୟ 
aଟକଳ 24 ହଜାର 567 େକାଟ ି  ଟଙ୍କା, ଯାହା ସାମgୀକ ଘେରାi 
utାଦର pାୟ 5.5 pତଶିତ aେଟ । aତରିkି ଭାେବ, ଋଣ o agୀମ, 
ପୁଞି୍ଜ ସmt ିନମିର୍ାଣ ପାiଁ aନୁଦାନ eବଂ ପୁଞି୍ଜ ସmt ିସଷିୃ୍ଟ ପାiଁ aନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଖcର୍କୁ ମିଶାi େମାଟ ବ୍ୟୟବରାଦ 9 ହଜାର 90 େକାଟ ିଟଙ୍କା aେଟ, ଯାହା 
ସାମgୀକ ଘେରାi utାଦର 2.1 pତଶିତ । ପୁନଶ୍ଟ,, ରାଜ୍ୟ ବେଜଟ୍ 
iତହିାସେର pଥମଥର ପାiଁ ଚଳତି ବଷର୍  କାଯର୍୍ୟkମ ବ୍ୟୟ, ବେଜଟ୍ ର 
ସmୂଣ୍ଣର୍ ବ୍ୟୟ aଟକଳର aଧାରୁ a କ aେଟ ।  
 

2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ ବେଜଟ୍ ପାi ଁ aଥର୍ ut 
 

9. 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ର ବ୍ୟୟ aଟକଳ ପାiଁ ମଖୁ୍ୟତଃ ରାଜs 
pାpିରୁ 1 ଲk 200 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ଋଣ o aନ୍ୟାନ୍ୟ pାpିରୁ 19 
ହଜାର 678 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଭରଣା େହବ େବାଲି  ଆକଳନ କରାଯାiଛ ି।  
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10. 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ର ରାଜs pାpିେର େକndୀୟ ଟକିସ 
ବାବଦେର ରାଜ୍ୟର aଂଶ 36 ହଜାର 586 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟର ନଜିs 
ଟକିସ 28 ହଜାର 550 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ aଣ ଟକିସ ରାଜs 10 
ହଜାର 300 େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ େକndୀୟ aନୁଦାନ 24 ହଜାର 764 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା anଭର୍ୁ k । 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର ନଜିs ଟକିସ o 
ସାମgୀକ ଘେରାi utାଦର aନୁପାତ 6.4 pତଶିତ େହବ ।  
 

11. େକnd o aନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି 2017 ମସହିା ଜୁଲାi 1 
ତାରଖିରୁ dବ୍ୟ o େସବା କର (ଜ.ିeସ୍.ଟ)ି ରାଜ୍ୟେର pଚଳତି େହାiଛ ି । 
ସାଧାରଣ େଲାକ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବା aେନକଗୁଡeି aତ୍ୟାବଶକୀୟ 
dବ୍ୟକୁ କରମkୁ କରାଯାiଛ ି କମି୍ଵା ସବର୍ନମି୍ନ 5 pତଶିତ କରହାରେର 
ରଖାଯାiଛ ି । ହsଶlିl psୁତ dବ୍ୟ ସେମତ aେନକ dବ୍ୟରୁ କରହାର 
hାସ କରାଯାiଛ ି । dବ୍ୟ o େସବାକର ପରଷିଦର ନଷି୍ପt ି pkିୟାେର 
oଡଶିା eକ pମଖୁ ଭୂମିକା gହଣ କରୁଛ ି । ଜ.ିeସ୍.ଟ ିkତପିରୂଣ ନମିେn 
2015-16 ଆଥକ ବଷର୍ର ଟକିସ ସଂgହକୁ ମଳୂ ବଷର୍ ରୂେପ gହଣ 
କରାଯାiଛ ି eବଂ pତ ି ବଷର୍ 14 pତଶିତ aଭିବୃd ି ହାରେର kତପିରୂଣ 
ପରମିାଣ ନରୂିପଣ କରାଯାiଛ,ି pତ ି ଦୁi ମାସେର ରାଜ୍ୟ kତପିରୂଣ 
ପାuଛ ି । ପାରାdୀପ େତଳୖ ବେିଶାଧାନଗାର ନମିେn ଆଥକ ସହାୟତା 
ସମ୍ଵnେର ଆi.o.ସ.ିeଲ ସହତି କଥାବାtର୍ା କର ି ବେକୟା କର ସହତି 
ମଲୂ୍ୟଯୁk କର ରାଜs ପାiବାେର ଆେମ ସଫଳ େହାiଛୁ । 
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ସାମgୀକଭାେବ ଟକିସ o aଣ ଟକିସ ରାଜsେର aଭିବୃd ି ଜାର ି ରହଛି ି
eବଂ 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର କଛି ି ନୂଆ ଟକିସ ବେସiବାକୁ ଆେମ 
psାବ ରଖିନାହଁୁ  ।  
 

pମଖୁ pାଥମିକତା  
 

12.  eହ ି ବେଜଟ୍ ମାନବ ସଂବଳ ବକିାଶ, େଭୗତକି o ସାମାଜକି 
ଭିtଭୂିମି, ବେିଶଷତଃ ମହଳିା, aନୁସଚୁୀତ ଜାତ,ି ଜନଜାତ,ି aନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ 
ବଗର୍, ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁସଂpଦାୟ, ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ eବଂ aବେହଳତି ମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ o 
ସାମgିକ unତ ି eବଂ ଯୁବକ, ମହଳିା, ବରଷି୍ଠ ନାଗରକିଙ୍କ ସଶkିକରଣ 
ପାiଁ ଗୁରୁt aେରାପ କରୁଛ ି । ବtର୍ମାନ ମଁ ୁ eହ ି ବେଜଟର ମଖୁ୍ୟଦଗି 
ଗୁଡକି uପେର ଆେଲାକ ପାତ କରବିାକୁ ଯାuଛ ି।  
 

ଶkିା o ଦkତା unୟନ  
 

13.  ଶkିା o ଦkତା ବୃd ିମାନବ ବକିାଶର ମଖୁ୍ୟ ut, eହ ିେktେର 
ଆେମ ସବୁଠୁ a କ 19 ହଜାର 678 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରବିାକୁ 
psାବ ରଖିଛୁ ।  
 

14. pାଥମିକ o ମା ମିକ ବଦି୍ୟାଳୟର ଗୁଣାtକ ମାନବୃd ିପାiଁ ଆେମ 
aଙ୍ଗୀକାରବd । ବଦି୍ୟାଳୟର ଭିtଭୂିମି, ପିଲାଙୁ୍କ ବଭିିn ସୁବଧିା pଦାନ, 
ଶkିାର ଗୁଣାtକ ମାନବୃd ି eବଂ ପିତାମାତା o େଗାଷ୍ଠୀର ସଂପkିୃ, 
ବଦି୍ୟାଳୟ ଶkିାେର ପରବିtର୍ନ ଆଣିପାରବି । ସରକାରୀ eବଂ େବସରକାରୀ 
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aନୁଦାନ pାp ବଦି୍ୟାଳୟର ବଭିିn ବଗର୍ର ଶkିକଙ୍କର ପାରଶି୍ରମିକ ସଂପକତ 
a କାଂଶ ସମସ୍ୟା ଆେମ ସମାଧାନ କରଛୁି eବଂ େସ ପାiଁ ବପିୁଳ aଥର୍ 
ବ୍ୟୟକରବିାକୁ ପଡ଼ୁଛ ି । ଆେମ ଆଶାକରୁଛୁ େଯ, େସମାେନ eକ 
ସକାରାtକ ଶkିାର ବାତାବରଣ ସଷିୃ୍ଟ କରେିବ । ଆେମ ମ  ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ 
ଶkିକ ନଯୁିkି କରଛୁି । ବଦୁି୍ୟତୀକରଣ, େରାେଷiଘର, ମ ାh େଭାଜନ 
େରାେଷi ପାiଁ LPG ବ୍ୟବsା, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବଧିା, ପାiଖାନା, 
ଆସବାବ ପt eବଂ ବଦି୍ୟାଳୟ ଗହୃର ରkଣାେବkଣ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିାକୁ 
ବଭିିn ବଭିାଗର େସବା ବନିେିଯାଗ େହବ ।  
 

15. ସବର୍ଶkିା aଭିଯାନ, ମ ାh େଭାଜନ େଯାଜନା eବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ମା ମିକ ଶkିା aଭିଯାନ ପାiଁ ଯଥାkେମ 1 ହଜାର 800 େକାଟ ିଟଙ୍କା, 
808 େକାଟ ି eବଂ 500 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରବିାକୁ ମଁ ୁ psାବ   
ରଖଛୁ ି। e ସହତି ମ ାh େଭାଜନ ପାiଁ େରାେଷiଖcର୍  ତୁେଲiବାକୁ 85 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସହାୟତା pଦାନ କରାଯିବ । ଗଙ୍ଗାଧର େମହର 
ଶkିାମାନକ ବୃd ି େଯାଜନା (GMSMY) aଧୀନେର pଥମ େଶ୍ରଣୀରୁ 
ପଞ୍ଚମ େଶ୍ରଣୀ ପଯର୍୍ୟn ପିଲାମାନଙୁ୍କ ମାଗଣା sଲୁ ବ୍ୟାଗ୍, pଥମ େଶ୍ରଣୀରୁ 
aଷ୍ଟମ େଶ୍ରଣୀ ପଯର୍୍ୟn ପିଲାଙୁ୍କ ମାଗଣା ବହ,ି େଯାତା ସେମତ sଲୁ ୟୁନଫିମର୍ 
eବଂ ସରକାରୀ o େବସରକାରୀ aନୁଦାନ pାp ନବମ େଶ୍ରଣୀ, ସଂsତୃ 
େଟାଲ eବଂ ମdାସାେର ପଢୁ ବା ଛାtଛାtୀଙୁ୍କ ମାଗଣା ସାiେକଲ pଦାନ 
କରବିାକୁ 309  େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରହଛି ି।  
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16.  ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ ନଷି୍ପt ିkେମ pତ ିବ୍ଲକେର oଡଶିା ଆଦଶର୍ 
ବଦି୍ୟାଳୟ sାପନ କରବିା dାରା ରାଜ୍ୟର 21ଟ ିଜlିାେର 160ଟ ିବଦି୍ୟାଳୟ 
ଚାଲୁରହଛି ିeବଂ 40 ହଜାର ଛାtଛାtୀ ନାମ େଲଖାiଛn ି । 2018-19 
େର oଡଶିା ଆଦଶର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ େଯାଜନା aଧୀନେର 30ଟ ି a କ ଆଦଶର୍ 
ବଦି୍ୟାଳୟ sାପନ କରବିାକୁ ଆେମ psାବ ରଖଛୁୁ । ବଦି୍ୟାଳୟର sାପନା o 
ପରଚିାଳନା ଖcର୍ ପାiଁ ମଁ ୁ250 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପାiଁ psାବ 
ରଖଛୁ ି। 2018-19 େର ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ଶkିକ pଶkିଣ aନୁଷ୍ଠାନ pତଷି୍ଠା 
ପାiଁ 6 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ aଟକଳ କରାଯାuଛ ି। ପୁନଶ୍ଚ, ଭୁବେନଶ୍ଵରର 
େସୖନକି sଲୁ ପାiଁ 3 େକାଟ ିଟଙ୍କାର aନୁଦାନ ପାiଁ psାବ ରଖଛୁ ି।  
 

17.  େମଧାବୀ ଛାtଛାtୀଙ୍କ େpାtାହନ ନମିେn, ମଖୁ୍ୟମntୀ େମଧା ବୃt ି
େଯାଜନା aଧୀନେର 40 ହଜାର ସଫଳ ଛାtଛାtୀଙୁ୍କ ବୃt ିpଦାନ କରବିାକୁ 
psାବ ରଖାଯାiଛ ି। pେତ୍ୟକ ସଫଳ ଛାtଛାtୀଙୁ୍କ eକକାଳୀନ 5 ହଜାର 
ଟଙ୍କା ବୃt ିpଦାନ କରାଯିବ । ମା ମିକ ଶkିା ପରଷିଦ dାରା ପରଚିାଳତି 
ଦଶମ େଶ୍ରଣୀ ପରୀkାେର ସେବର୍ାtମ ଫଳ pଦଶର୍ନ କରି ବା pତ ିବ୍ଲକର 
ତେିନାଟ ିମା ମିକ ବଦି୍ୟାଳୟର ଶkିକମାନଙୁ୍କ sଲୁ ପିଛା ନଗଦ 1 ଲk 
ଟଙ୍କା ପୁରsାର ରାଶ ି pଦାନ କରାଯିବ । eତଦ୍ବ୍ୟତୀତ, ଦଶମ େଶ୍ରଣୀ 
ପରୀkାେର pତ ିଜlିାେର ସେବର୍ାc ନମ୍ଵର ରଖି ବା ଦଶଜଣ ଛାtଛାtୀଙ୍କ 
ପିତାମାତାଙୁ୍କ ସମ୍ଵdତ କରାଯିବ ।  
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18. ମା ମିକ ବଦି୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଭିtଭୂିମିର unତ ିପାiଁ “େମା sଲୁ 
aଭିଯାନ” େଯାଜନା ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣ eବଂ ପବୂର୍ତନ ଛାtଛାtୀ 
ମାନଙୁ୍କ ନେିୟାଜତି କର ିଆରm କରାଯାiଛ ି। eହ ିେଯାଜନାେର ସରକାର 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ pଦt ରାଶରି ଦୁiଗୁଣ pଦାନ କର ି ବjିାନାଗାର, 
ପାଠାଗାର o kୀଡାର ବକିାଶ କରେିବ । e ପାiଁ pାଥମିକ ସହାୟତା 
ଭାେବ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

19. ରାଜ୍ୟର ସମs 30ଟ ିଜlିାର 344 େକndେର ରାଜ୍ୟ ମkୁ ବଦି୍ୟାଳୟ 
pତଷି୍ଠାନ(SIOS) ଆରm କରାଯାiଛ ି । e େର pାୟ 50 ହଜାର 
ଛାtଛାtୀ ନାମ େଲଖାiଛn ି eବଂ 29 ହଜାର ଛାtଛାtୀ ମାଟ୍ରକି୍ 
ପରୀkାେର utୀଣ୍ଣର୍ େହାi pମାଣପt ପାiଛn ି । 2018-19 ଆଥକ 
ବଷର୍େର 30 ହଜାର ଛାtଛାtୀ ନାମ େଲଖାiେବ େବାଲି ଆଶା  
କରାଯାuଛ ି।  
 

20. ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ aନୁସୂଚୀତ ଜାତ ି o ଜନଜାତ ି
ଛାtଛାtୀମାନଙ୍କର ଶkିା o ଦkତା ବକିାଶକୁ ସବର୍ା କ ଗୁରୁt 
େଦiଆସଛିn ି। pାୟ 5 ଲk 50 ହଜାର ଛାtଛାtୀଙୁ୍କ 7 ହଜାର 300 ଟ ି
aନୁସୂଚୀତ ଜାତ ିo ଜନଜାତ ିଛାtାବାସେର ଶkିା, ରହବିାର ବ୍ୟବsା, ଖାଦ୍ୟ 
eବଂ aନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙି୍ଗକ ସୁବଧିା େଯାଗାi ଦଆିଯାuଛ,ି ଯାହାକ ି ସବର୍ 
ଭାରତୀୟ sରେର eକ ବୃହtମ କାଯର୍୍ୟkମ । aନୁସଚୂୀତ ଜନଜାତ ି
ଛାtୀମାନଙ୍କ ଛାtୀ ନବିାସ o ସହରାଞ୍ଚଳେର ଛାt o ଛାtୀନବିାସ ନମିର୍ାଣ 
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ପାiଁ 200 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। aନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆବଗର୍ 
o ସାମାଜକି o aଥର୍େନତୖକି ଦୃଷି୍ଟରୁ aନgସର ଛାtଛାtୀଙ୍କ ପାiଁ 100 ଟ ି
ଛାtାବାସ ବା ଛାtୀନବିାସ ନମିର୍ାଣ ପାiଁ ନଷି୍ପt ିନଆିଯାiଛ ି େଯu ଁ େର 
30 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରହଛି ି।  
 

21.  aନୁସୂଚୀତ ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି aନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆବଗର୍ o ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁ
ସଂpଦାୟର ଛାtଛାtୀମାନଙୁ୍କ Pre-matric eବଂ Post-matric 
ଛାtବୃt ି  ଦଆିଯାuଛ ି । ବଭିିn ବଗର୍ର pାୟ 17 ଲk ଛାtଛାtୀ Pre-

matric ବୃt ି o 5 ଲk 40 ହଜାର ଛାtଛାtୀ Post-matric ବୃt ି
ପାuଛn ି। eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, oଡଶିା ବାଳକିା େpାtାହନ େଯାଜନା a ନେର 
2 ଲk 50 ହଜାରରୁ a କ ଛାtୀ Pre-matric ବୃt ିପାuଛn ି । eହ ି
ସବୁ ବୃt ି ଛାtଛାtୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାuଣ୍ଟେର ସଧିାସଳଖ େଦୟ 
ହsାnର (DBT) pkିୟାେର େpରଣା େପାଟର୍ାଲ ମା ମେର ଜମା 
କରାଯାuଛ ି। e ପାiଁ 1 ହଜାର 375 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ   
ରହଛି ି।  
 

22. aନୁସୂଚୀତ ଜାତ ି o ଜନଜାତ ି ଛାtଛାtୀମାନଙ୍କ ସହାରାଞ୍ଚଳର 
ସେବର୍ାtମ iଂରାଜୀ ମା ମ ବଦି୍ୟାଳୟେର ଗୁଣାtକ ଶkିା େଯାଗାiେଦବା 
ପାiଁ ଟୁ୍ୟସନ୍ ଫି ସେମତ sଲୁ େପାଷାକ, ବହ,ି ଯାତାୟତ, ଖାଦ୍ୟ o ରହବିା 
ଖcର୍ ବାବଦେର “aେନ୍ଵଷା” େଯାଜନାେର 39 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି। 
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23. ଗୁଣାtକ uc ଶkିା eକ ଶkିିତ ସମାଜକୁ ଗଢବିାେର eବଂ ଯୁବକ 
ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାiଁ ucମାନର ନଯୁିkି pଦାନ ପାiଁ ଆବଶ୍ୟକ । ବଗିତ 
18 ବଷର୍େର ଶkିା ଦୃଷି୍ଟରୁ ରାଜ୍ୟର aନgସର ଜlିାମାନଙ୍କେର 8 ଟ ି ନୂଆ 
ଆଦଶର୍ ଡgିୀsରୀୟ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ, ସମ୍ଵଲପୁରେର ରାଜ୍ୟ ମkୁ ବଶି୍ଵ 
ବଦି୍ୟାଳୟ, ରମାେଦବୀ ମହଳିା ମହାବଦି୍ୟାଳୟେର sାପିତ ମହଳିା ବଶି୍ଵ 
ବଦି୍ୟାଳୟ ସେମତ ରାଜ୍ୟର ବtର୍ମାନର 6 ଟ ିବଶି୍ଵ ବଦି୍ୟାଳୟ ବ୍ୟତୀତ 10 
ଟ ି a କ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ pତଷି୍ଠା କରାଯାiଛ ି । eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, 5 ଟ ି
ଘେରାi ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ, 3 ଟ ିunତି ବଶି୍ଵ ବଦି୍ୟାଳୟ eବଂ ସବର୍ ଭାରତୀୟ 
sରୀୟ pତଷି୍ଠାନ ଯଥା – IIT,IIIT, NLU, NISER, IIM, NIT, o 

NIFT ଗଢ ି uଠବିା ଫଳେର oଡଶିା ଶkିାର jାନପୁଞ୍ଜେର ପରଣିତ  
େହାiଛ ି।  
 

24.  uc ଶkିା aନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡକିେର ଭିtଭୂିମିର ବକିାଶ ପାiଁ 182 
େକାଟ ିଟଙ୍କା, ଲାପଟପ୍ ବତିରଣ, ବୃt ିସmକତ ପରାମଶର୍ eବଂ pଶkିଣ 
uେdଶ୍ୟେର 42 େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ େମଧାବୀ ଛାtଛାtୀମାନଙୁ୍କ ବୃt ି
pଦାନ ନମିେn 53 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରଖିଛୁ । “ଆକାଂkା” 
େଯାଜନାେର aନୁସୂଚୀତ ଜାତ ି o ଜନଜାତ ି ଛାtଛାtୀମାନଙ୍କ uc ଶkିା 
ଚାଲୁ ରଖିବା ପାiଁ ନଗରାଞ୍ଚଳେର ଛାtାବାସ ନମିର୍ାଣ ନମିେn ଆବଶ୍ୟକୀୟ 
aଥର୍ର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାuଛ ି।  
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25. ମଁ ୁ “ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ uctର ଶkିା aଭିଯାନ” (RUSA) େଯାଜନା ପାiଁ 
200 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରୁଛ ି । e େର 40 pତଶିତ ରାଜ୍ୟ 
aଂଶ  anଭର୍ୁ k । aତରିkି ଭାେବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ uctର ଶkିା aଭିଯାନର aଂଶ 
ଭାବେର େବଷୖୟିକ ଶkିା ନମିେn 23 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି।  
 

26. ରାଜ୍ୟର uc ଶkିା ବ୍ୟବsାର ସୁଦୃଢୀକରଣ o ମେନାନୀତ 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟ o ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ ଗୁଡକୁି utଷର୍ େକndେର ରୂପାnରତି 
କରବିା ପାiଁ ବଶି୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଥକ ସହାୟତାେର “Odisha Higher 

Education Programme for Excellence and Equity 

(OHEPEE)” କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯାuଛ ି । eହ ିpକll ନମିେn ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ 
ପାiଁ 1 ହଜାର 20 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ aଟକଳ କରାଯାiଛ ି ।    
2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର 150 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ   
ରଖାଯାiଛ ି। 
 

72 . oଡଶିା ଦkତା ବକିାଶ pା କରଣ, ଦkତା ବକିାଶର ରୂପେରଖେର 
ଯୁଗାnକାରୀ ପରବିtର୍ନ   ଆଣିଛ ି ।  ଆେମ ରାଜ୍ୟେର ତାଲିମ pାp ଯୁବକ 
ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାiଁ eକ ucାଭିଳାଷୀ (Skilled in Odisha) 
ପରଚିୟ ସmାବ୍ୟ ନଯୁିkିଦାତାଙ୍କ ନକିଟେର ସଷିୃ୍ଟ କରବିାକୁ ଚାହଁୁ ଛୁ । 
େବଷୖୟିକ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ, ଯାntକି ମହାବଦି୍ୟାଳୟ, ଯାntକି ବଦି୍ୟାଳୟ, 
ପଲିେଟକନକି୍ o ITI ଗୁଡକିର ଭିtଭୂିମି ବକିାଶପାiଁ 280 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
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ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । oଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଆtନଯୁିkି ମିଶନ eବଂ 
ଆi.ଟ.ିଆi ଜରିଆେର ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ଦkତା ବୃd ି ପାiଁ 19 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା େଯାଗାi ଦଆିଯିବ । େବଷୖୟିକ ବଶି୍ଵ ବଦି୍ୟାଳୟ eବଂ 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟମାନଙୁ୍କ aନୁଦାନ ଆକାରେର 125 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରହଛି ି।  
 

82 . ନଯୁିkିେର ସଂsାପନ ସmକତ pଶkିଣ କାଯର୍୍ୟkମ, ନଯୁିkି େମଳା, 
ଦkତା ବକିାଶ େକndର pତଷି୍ଠା pଭୃତ ି ମଖୁ୍ୟ କାଯର୍୍ୟkମ । 2014-15 
ଆଥକ ବଷର୍ଠାରୁ ବଭିିn ବଭିାଗ ମା ମେର pାୟ 8 ଲk 50 ହଜାର ଯୁବକ 
ଯୁବତୀମାନଙୁ୍କ “ମଖୁ୍ୟମntୀ ନଯୁିkି େଯାଜନା” (Chief Minister’s 

Employment Generation Programme-CMEGP) 
aଦ୍ୟାବ  anଭର୍ୁ k କରାଯାiଛ ି । 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ 2 ଲk 
50 ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ବଭିିn ବଭିାଗ ମା ମେର ଦkତା ବକିାଶ 
pଶkିଣ ନମିେn eକ େଯାଜନା ହାତକୁ ନଆିଯାiଛ ି।  
 

sାs୍ୟ 
 

29. ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷି୍ଟସmn େନତୃtେର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶଶିୁ  
ମତୁୃ୍ୟ ହାର hାସ କରବିାେର uେlଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରଛି ି  । 
ଜାତୀୟ ପରବିାର sାs୍ୟ ସେବର୍kଣ-4 aନୁସାେର, 2005-06 ଆଥକ 
ବଷର୍େର ରାଜ୍ୟେର ଶଶିୁ ମତୁୃ୍ୟହାର 65 ଲାେବେଳ 2015-16 େର eହା 
40 କୁ hାସ ପାiଛ,ି ଯାହାକ ିସବର୍ଭାରତୀୟ sରର ଶଶିୁ ମତୁୃ୍ୟହାରଠାରୁ 
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କମ୍ । ଶଶିୁ o ମାତୃ ମୃତୁ୍ୟହାର ସmୂଣ୍ଣର୍ ନରିାକରଣ େଯାଜନା 
(SAMPURNA), ଶଶିୁ o ମାତୃ ମତୁୃ୍ୟହାର a କ ବା 15 ଟ ିଜlିାେର 
ଶଶିୁ o ମାତୃ ମତୁୃ୍ୟହାରକୁ ଦୃତ hାସ କରବିା ପାiଁ eକ ଲk୍ୟ ଭିtକି 
ହsେkପ । eହ ି େଯାଜନା ନମିେn 52 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି।  
 

30.  ମଖୁ୍ୟମntୀ sାs୍ୟ େସବା େଯାଜନା ମା ମେର sାs୍ୟ େସବା 
ଭିtଭୂିମିର ବକିାଶ ପାiଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେର କାଯର୍୍ୟkମ gହଣ କରାଯାiଛ ି। 
eହ ି େଯାଜନା ପାiଁ 700 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରହଛି ି । 
ଜାତୀୟ sାs୍ୟ ମିଶନ a ନେର Ambulance, sାs୍ୟ େସବା o ଭିtଭୂିମି 
େଯାଗାiେଦବା ପାi ଁ 1 ହଜାର 370 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି।  
 

31. ଜନsାs୍ୟ ବ୍ୟବsାେର ଡାkର ମାନଙ୍କର aଭାବକୁ ପୂରଣ 
କରବିାପାi ଁ ତୃତୀୟ sରୀୟ sାs୍ୟେସବା ସୁବଧିାର unତ ି ନମିେn 
ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀ ରାଜ୍ୟେର 7ଟ ି ନୂତନ ସରକାରୀ େଭଷଜ 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟ pତଷି୍ଠା କରବିାପାiଁ ସାହସକି ପଦେkପ େନiଛn ି । 
e ମ ରୁ 2ଟ ିେଭଷଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ େକାରାପୁଟ୍ o ବାରପିଦାେର pତଷି୍ଠା 
କରାଯାi 100ଟ ି େଲଖାeଁ sାତକ sରେର ନାମେଲଖା େହାiଛ ି । 
ବାେଲଶ୍ଵର o ବଲାଙ୍ଗୀରେର 2ଟ ି େଭଷଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ଖବୁ ଶୀଘ୍ର 
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କାଯର୍୍ୟkମ େହବ । ନୂତନ େଭଷଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ pତଷି୍ଠାପାiଁ 365 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

32.  ଡାkର, ନସର୍ o sାs୍ୟ ସହାୟକ ମାନଙ୍କର aତରିkି ପଦବୀ ସଷିୃ୍ଟ, 
aଞ୍ଚଳ ଆଧାରେର ଡାkର eବଂ େଭଷଜ ଡାkରୀ ଶkିକ ପାiଁ େpାtାହନ 
ବ୍ୟବsା, ଚୁkି ଭିtକି ଡାkର ମାନଙ୍କପାiଁ କପର୍ସ ପାଣ୍ଠରି ଗଠନ ଆଦ ିବଭିିn 
କାଯର୍୍ୟkମ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯାiଛ ି । କକର୍ଟ େରାଗୀମାନଙ୍କର 
ବନିାେଦୟେର ଚକିtିାପାiଁ ଜlିା ମଖୁ୍ୟ ଚକିtିାଳୟେର sତnt ତାଲିମpାp 
ଡାkର o ନସର୍ ମାନଙ୍କ ମା ମେର Chemotherapy ଚକିtିା େଯାଗାi 
ଦଆିଯାuଛ ି । ଜlିାsରେର େରଡoି େଥରାପୀ ଚକିtିା ପଯର୍୍ୟାୟkେମ 
େଯାଗାi େଦବାକୁ ନଷି୍ପt ିନଆିଯାiଛ ି।  
 

33. “ନରିାମୟ” େଯାଜନା ମା ମେର େରାଗୀମାନଙୁ୍କ ମାଗଣା ଔଷଧ 
େଯାଗାiବାପାiଁ eହ ିେktେର ବ୍ୟୟବରାଦକୁ 304 େକାଟ ିଟଙ୍କାକୁ ବୃd ି
କରାଯାiଛ ି। eେବ “ସହାୟ” େଯାଜନାେର ମାଗଣା Dialysis େସବା o 
“ନଦିାନ” ମା ମେର ମାଗଣ େରାଗ ନରୂିପଣ େସବା ଆରm କରାଯାiଛ ି। 
eହ ିପଦେkପ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ sାs୍ୟ ସମ୍ଵnୀୟ saଜତ ଆୟ 
ଜନତି ବ୍ୟୟ hାସ କରବିାେର ସହାୟକ େହବ ।  
 

34. ବଦି୍ୟାଳୟେର ପଢୁ ବା କେିଶାରୀ ବାଳକିା ମାନଙ୍କର o ସମାଜର 
ମହଳିା o ବାଳକିା ମାନଙ୍କର ଋତୁsାବ କାଳୀନ sାs୍ୟରkା, େସମାନଙ୍କର 



15 | ପୃ ଷ୍ଠା  
 

ସmାନ, ଆtବଶି୍ଵାସ o ସଶkିକରଣ ପାiଁ aପରହିାଯର୍୍ୟ । କେିଶାରୀ ବାଳକିା 
o ମହଳିା ମାନଙ୍କର ଋତୁsାବ କାଳୀନ sାs୍ୟରkାକୁ ନଶିି୍ଚତ କରବିା 
uେdଶ୍ୟେର “ଖସୁ”ି ନାମେର eକ ନୂତନ େଯାଜନା ଆରm କରାଯାiଛ ି । 

eହ ିେଯାଜନା a ନେର ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ o ସରକାରୀ ସହାୟତା pାp 
ବଦି୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କେର ଷଷ୍ଠରୁ dାଦଶ େଶ୍ରଣୀେର ବା ଛାtୀମାନଙ୍କ ପାiଁ 
ବନିା ମଲୂ୍ୟେର “Sanitary Napkin” େଯାଗାi େଦବାର ବ୍ୟବsା 
କରାଯାiଛ ି। eହା ସହତି ବଭିିn େଗାଷ୍ଠୀର aନ୍ୟ ବାଳକିା o ମହଳିା ମାନଙୁ୍କ 
ରହିାତ ି ଦରେର “Sanitary Napkin” ବkିିର ବହୁଳ pସାର ପାiଁ 
2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର 50 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

35. ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ ସାବର୍ଜନୀନ ଚk ୁଯt କାଯର୍୍ୟkମ - ସୁେନt 
ପାiଁ 5 ବଷର୍େର 682 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ aଟକଳର େଘାଷଣା କରଛିn ି
o 2018-19େର eହ ିକାଯର୍୍ୟkମ ପାiଁ 87 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର 
psାବ ରହଛି ି। sାs୍ୟ େସବା aନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କେର ଆନୁସଙି୍ଗକ େସବା ଯଥା 
ପରମିଳ, sାs୍ୟରkା o ନରିାପtାର ମାନ ବୃd ିପାiଁ 2018-19 ଆଥକ 
ବଷର୍େର “ନମିର୍ଳ” େଯାଜନାେର 70 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ  
କରାଯାiଛ ି । “Digital Health” କାଯର୍୍ୟkମ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡଲ 
ଆଧାରେର 10 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର aନ୍ୟ ଜlିାକୁ ସmpସାରତି େହବ । 
sାs୍ୟ େସବା ପୁଞି୍ଜ େpାtାହନ ନୀତ ିମା ମେର 11ଟ ିaନgସର ଜlିାେର 
ଘେରାi ଭାଗିଦାରୀେର sାs୍ୟେସବାର ବକିାଶ କରାଯିବ ।  
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36.  ଜାତୀୟ sାs୍ୟ ସୁରkା େଯାଜନାର ରୂପେରଖ s ିର େହବା ପଯର୍୍ୟn 
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ sାs୍ୟ ବୀମା (RSBY) େଯାଜନା ଚାଲୁରହବି । “ରାଜ୍ୟ କମର୍ଚାରୀ 
ବୀମା େଯାଜନା” pାୟ 4 ଲk ବୀମା ଭୁk ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ sାs୍ୟଗତ 
ସୁବଧିା pଦାନ କରଥିାe । eହ ି େଯାଜନା ପାiଁ 71 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । ସଡକ ଦୁଘର୍ଟଣାେର ଆକsିକ ଦୁଘର୍ଟଣା ଜନତି 
ମତୁୃ୍ୟହାର hାସ କରବିା ପାiଁ 9 ଟ ି“Trauma Care Centre” pତଷି୍ଠା  
କରାଯାuaଛ ି।  
 

37. ଆପଣମାେନ ଜାଣି ଖସୁ ି େହେବ େଯ sାs୍ୟ o ପରବିାର କଲ୍ୟାଣ 
ବଭିାଗର ବ୍ୟୟ aଟକଳ 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର 6 ହଜାର 160 
େକାଟ ିଟଙ୍କାକୁ ବୃd ିକରାଯାiଛ ି।  
 

ପାନୀୟ ଜଳ o ପରିମଳ 
 

ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
 

38. ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କର ନେିdର୍ଶ kେମ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ 
ବଶିୁd ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ କରବିା ସରକାରଙ୍କର eକ pମଖୁ 
pାଥମିକତା । 2000 ମସହିାେର gାମାଞ୍ଚଳର 4 ଲk a ବାସୀଙୁ୍କ eବଂ 
ସହରାଞ୍ଚଳର 31 ଲk a ବାସୀଙୁ୍କ ପାiପ୍ dାରା ଜଳ େଯାଗାi 
ଦଆିଯ।u ବାେବେଳ, ବଗିତ 17 ବଷର୍ ଭିତେର ସରକାର gାମାଞ଼୍ଚଳେର 
150 ଲk o ସହରାଞ୍ଚଳେର 66 ଲk a ବାସୀଙୁ୍କ ପାiପ୍ dାରା ଜଳ 
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େଯାଗାi ପାରଛିn ି । 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର ଆେମ gାମାଞ୍ଚଳେର 
a କ 10 pତଶିତ ପାiପ୍ dାରା ଜଳ େଯାଗାiବାକୁ େଯାଜନା କରୁଛୁ । 
 

39. 113 ଟ ି େପୗରାଞ୍ଚଳ ନକିାୟ ସଂsାର ସମs ୱାଡର୍କୁ 546 pକll 
ଜରଆିେର 591 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶ ମା ମେର ପାiପ୍ ପାନୀୟ 
ଜଳ େଯାଗାଣ କରବିାକୁ pାକ୍ େଯାଜନା କରାଯାuଛ ି। ଆେମ 44 pକllକୁ 
ସmୂଣ୍ଣର୍ କରସିାରଛୁି eବଂ aବଶଷି୍ଟ 502 pକll ମାcର୍ 2019 ସୁdା ସmୂଣ୍ଣର୍ 
କରବିାକୁ ଲk୍ୟ ଧାଯର୍୍ୟ କରଛୁି । eହ ି ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶ ଫଳେର 1498 
କେିଲାମିଟର ପାiପ୍ େନଟ୍ ୱାକର୍ ସଷିୃ୍ଟ େହବ eବଂ 70 ଲk ସହରାଞ୍ଚଳ 
a ବାସୀ ବଶିୁd ପାiପ୍ ଜଳେଯାଗାଣ ସବୁଧିା ପାiପାରେିବ । ଜଳ 
ପରୀkା ନଶିି୍ଚତ କରବିାକୁ େଗାଟeି ରାଜ୍ୟsରୀୟ eବଂ 8 ଟ ି ଆଞ୍ଚଳକି 
ପରୀkାଗାର ସରକାରୀ େବସରକାରୀ ଭାଗୀଦାରେିର pତଷି୍ଠା େହାiଛ,ି 
ଯାହା େଦଶେର pଥମ aେଟ । 
 

40. ଗତ ବଷର୍ ପାiକ ବେିdାହର 200 ବଷର୍ ପୂt uପଲେk ଆେମ 
ଜନବସତେିର ବk ି ଜଗବnୁ ନଶିି୍ଚତ ଜଳେଯାଗାଣ (BASUDHA) 
େଯାଜନା pଣୟନ କରି ଲୁ । eହ ି  େଯାଜନା aଧୀନେର ମଁ ୁ gାମାଞ୍ଚଳ 
ଜଳେଯାଗାଣ ପାiଁ 1 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳେଯାଗାଣ 
ପାiଁ 350 େକାଟ ିଟଙ୍କା 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ ବ୍ୟୟ aଟକଳ 
କରବିାକୁ psାବ ରଖିଛ ି।  
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41. bhପୁର ସହର o 53 ଟ ି ଆଖପାଖ gାମର ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର 
କରବିାକୁ ଜାନଭିିଲି ଜଳାଶ୍ରୟରୁ ଜଳେଯାଗାଣ ପାiଁ EPC ମା ମେର 489 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର eକ ବୃହତ ଜଳେଯାଗାଣ pକll କରାଯାuଛ ି । 
ରାuରେକଲା o ସୁnରଗଡ ସହରକୁ ଜଳ େଯାଗାଣ ପାiଁ େକାeଲ o iବ୍ 
ନଦୀେର ଦୁiଟ ିଆନକିଟ ନମିର୍ାଣ କରାଯିବ ।  
 

42. ବଗିତ କଛି ିବଷର୍ େହଲା େକnd ସରକାରଙ୍କର ଜାତୀୟ gାମ୍ୟ ପାନୀୟ 
ଜଳେଯାଗାଣ େଯାଜନା (NRDWP) anଗର୍ତ େକndୀୟ aନୁଦାନେର 
େକୗଣସ ି ବୃd ିଘଟନିାହ । େକnd o ରାଜ୍ୟ ଭିତେର ସମଭାଗିଦାର ି ଭିtେିର 
300 େକାଟ ି ଟଙ୍କା eହ ି େଯାଜନାେର ବ୍ୟୟ aଟକଳ କରବିାକୁ psାବ   
ରଖାଯାiଛ ି। 
 

43. ବେଜଟ୍ ସମ୍ଵଳ ସେମତ ବେଜଟ୍ ବହଃଭୂତ ସମ୍ଵଳ ବନିେିଯାଗ କର ି
ସମନ୍ଵୟ ଭିtେିର ଆେମ ଜଳେଯାଗାଣ pକll କରୁଛୁ । ଚତୁଥର୍ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ 
କମିଶନ aନୁଦାନର 7 ଟ ିଜlିାର 645 gାମକୁ ଜଳ େଯାଗାଣ ପାiଁ 550 
େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ aଟକଳ କରବିାକୁ ଆେମ psାବ ରଖିଛୁ । oଡଶିା 
ଖଣିଜ ସmଦପଣୂ୍ଣର୍ aଞ୍ଚଳ unୟନ ନଗିମ (Odisha Mineral 

Bearing Area Development Corporation- 

[OMBADC]) ପାଣ୍ଠରୁି 8 ଟ ି ଖଣିଜdବ୍ୟ ବା ଜlିାର 691 
pତ୍ୟkଭାେବ pଭାବତି gାମକୁ ପାiପ୍ େଯାେଗ ଜଳେଯାଗାଣ ପାiଁ 450 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ aଟକଳ କରାଯାuଛ ି । eତଦ୍ବ୍ୟତୀତ, ଜlିା ଖଣିଜ 
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ମଳୂପାଣ୍ଠ ି (District Mineral Foundation) ରୁ ବୃହତ୍ 
ଜଳେଯାଗାଣ pକll କରାଯିବାକୁ ମ  psାବ ରଖାଯାiଛ ି । eହପିର ି
2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର ପାiପ୍ ଜଳେଯାଗାଣ pକll ଗୁଡକିେର 
ସବର୍େମାଟ ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶ pାୟ 3 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା େହବ ।  
 

44. ଚତୁdର୍ଶ aଥର୍ କମିଶନ o ଚତୁଥର୍ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ କମିଶନରୁ aନୁଦାନ 
ମା ମେର ପଞ୍ଚାୟତ o େପୗରପାଳକିାଙ୍କ dାରା ପାନୀୟ ଜଳେଯାଗାଣର 
କାଯର୍୍ୟାନ୍ଵୟନ o ରkଣାେବkଣ େହବ । aତକିମେର eହ ିaନୁଦାନର 30 
pତଶିତ ପାନୀୟ ଜଳେଯାଗାଣ ପାiଁ ବ୍ୟୟ େହବା ଆବଶ୍ୟକ । େମାଟ 
uପେର ମଁ ୁଜଳେଯାଗାଣ କାଯର୍୍ୟାନ୍ଵୟନ o ରkଣାେବkଣ ନମିେn  509 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରଖିଛ ି।  
 

45. ଖବୁ୍ all ସଂଖ୍ୟକ େଶୗଚାଳୟରୁ, gାମାଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 50 
pତଶିତ ବାସଗହୃେର େଶୗଚାଳୟ ନମିର୍ାଣ େହାiପାରଛି ି । sc ଭାରତ 
ମିଶନ aଧୀନେର gାମାଞ୍ଚଳ ପାiଁ 1 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ 
ପାiଁ 200 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ ରଖଛୁ ି।  
 

ଗୃହନମିର୍ାଣ 
 

46. 2019 ସdୁା ସମs ପରବିାର ପାiଁ ଆେମ ପkା ଛାତର 
ବ୍ୟବsାକରବିାକୁ pତଶିତୃବିd । ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କର ଦk 
େନତୃtେର gାମାଞ୍ଚଳେର 15.5 ଲk କଚାଘର ବଜୁି ପkାଘର eବଂ 
aନ୍ୟାନ୍ୟ gାମୀଣ ବାସଗହୃ େଯାଜନାେର ସmୁଣ୍ଣର୍  କରାଯାiଛ ି । 
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pଧାନମntୀ gାମୀଣ ଆବାସ େଯାଜନାର କାଯର୍୍ୟକାରତିାେର utୃଷ୍ଟ 
ସଫଳତା ପାiଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ o eହାର 6 ଟ ିଜlିା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ dାରା 
ପୁରsତୃ େହାiଛ ି । ସରକାରଙ୍କର aନ୍ୟତମ ମଖୁ୍ୟ pତଶିତୃକୁି ସଫଳ 
କରବିାକୁ 2018 ଡେିସମ୍ଵର ସୁdା 20 ଲk ପକ୍ କାଘର ସଂପୂଣ୍ଣର୍ କରବିାକୁ 
େଯାଜନା କରଛୁି । pଧାନମntୀ gାମୀଣ ଆବାସ େଯାଜନା eବଂ ବଜୁି 
ପkାଘର େଯାଜନାର ସଂେଯାଜନ ମା ମେର ଆେମ 3 ହଜାର 592 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରବିାକୁ psାବ ରଖିଛୁ ।  
 

47. eହ ିପବtି ଗହୃ dାରା ପାରତି “oଡଶିା ବsିବାସnିାଙୁ୍କ ଭୂମି a କାର 
a ନୟିମ, 2017” o “oଡ଼ଶିା ମହାନଗର ନଗିମ (ସଂେଶାଧନ) 
a ନୟିମ, 2017” ରାଜ୍ୟର ବsିବାସnିାଙୁ୍କ ଭୂମି a କାର େଦବାେର 
ଦୁiଟ ି ଐତହିାସକି ବେିଧୟକ  । eହ ି a ନୟିମ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବା 
ଫଳେର ରାଜ୍ୟର pାୟ 3 ହଜାର ବsିେର ବାସ କରୁ ବା 2 ଲkରୁ a କ 
ବsି ବାସnିାଙୁ୍କ ମଖୁ୍ୟତଃ ନଜି ବାସsାନେର ଭୂମି a କାର pଦାନ  
କରାଯିବ । aଥର୍େନତୖକି ଦୁବର୍ଳ େଶ୍ରଣୀ (EWS) ବଗର୍ର ଭୂମି ପଟ୍ଟାଧାରୀ 
ବsି ବାସnିାଙୁ୍କ ପkା ଘର େଯାଗାi େଦବାକୁ psାବ ରହଛି ି। pଧାନମntୀ 
ଆବାସ େଯାଜନା (PMAY) ସହତି ସଂେଯାଜନାେର 2015 aେକ୍ଟାବରେର 
ଆେମ oଡଶିା ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସଗୃହ ମିଶନ (AWAAS) ଆରm କରଛୁି । 
eହ ିେଯାଜନାେର ହତିା କାରୀଙ୍କ dାରା 20 ହଜାର ବାସଗହୃ ନମିର୍ାଣ eବଂ 
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ସୁଲଭ ମଲୂ୍ୟେର ବାସଗହୃ o ବsି unୟନ uପାଦାନେର ଆେମ 5 ହଜାର 
ବାସଗହୃ, 400 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର ନମିର୍ାଣ କରବିାକୁ  psାବ ରଖିଛୁ ।  
 

48. ବାସଗହୃ େktେର eହ ିବେଜଟ୍ େର ଆେମ 3 ହଜାର 992 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରଛୁି । eହା ବ୍ୟତେିରକ, oଡଶିା ଖଣିଜ ସmଦପୂଣ୍ଣର୍ 
aଞ୍ଚଳ unୟନ ନଗିମ (oମ୍ ବାଡସ)ି, ଡ.ିeମ୍.eଫ୍. eବଂ ନମିର୍ାଣ ଶ୍ରମିକ 
ପାଣ୍ଠରି ସଂେଯାଜନା ମା ମେର aତରିkି ବାସଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରାଯିବ ।  
 

ମହଳିା o ଶଶିୁ ବକିାଶ 
 

ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
 

49. ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀ ମହଳିା o ଶଶିୁଙ୍କ ବକିାଶ eବଂ ସଶkିକରଣ 
ନମିେn ସବର୍ା କ ଗୁରୁt େଦiଛn ି । aଭିନବ ମମତା (MAMATA) 
େଯାଜନା aଧୀନେର 31 ଲkରୁ a କ ହତିାଧୀକାରୀଙୁ୍କ  1300 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ହsାnର େହାiଛ ି । eହ ି ସଫଳତାେର pଭାବତି େହାi ଭାରତ 
ସରକାର ଗତବଷର୍ pଧାନମntୀ ମାତୃ ବnନା େଯାଜନା (PMMVY) 
େଘାଷଣା କରଛିn ି। କnୁି ବଭିିn ସମସ୍ୟା େଯାଗୁଁ pଧାନମntୀ  ମାତୃ ବnନା 
େଯାଜନା e ପଯର୍୍ୟn କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାiପାରନିାହ । ସୁତରାଂ, ମମତା 
େଯାଜନା aଧୀନେର ଆେମ pଥମ 2 ଟ ି ପିଲା ଜନ୍ମ ପାiଁ eହ ିସୁବଧିା 
େଯାଗାiବା ଚାଲୁ ରଖିବୁ । 2018-19 େର ମମତା େଯାଜନା ପାiଁ 155 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରବିାକୁ ମଁ ୁ psାବ ରଖଛୁ ି । eହା ବ୍ୟତୀତ, 
pଧାନମntୀ ମାତୃ ବnନା େଯାଜନା (PMMVY) େର େକnd ରାଜ୍ୟ ଭିତେର 
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60:40 aନୁପାତର ଭାଗିଦାରୀେର 89 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରବିାକୁ 
psାବ ରଖିଛୁ ।  
 

50. 6 ବଷର୍ ବୟସରୁ କମ୍ ଶଶିୁ eବଂ ଗଭର୍ବତୀ o pସୂତ ି ମହଳିାଙ୍କ 
ପଷିୃ୍ଟସାର eବଂ sାs୍ୟବsାର unତ ି uେdଶ୍ୟେର ସମନି୍ଵତ ଶଶିୁ ବକିାଶ 
େଯାଜନା pଣୟନ କରାଯାuଛ ି । e ପାi ଁ େକnd o ରାଜ୍ୟ 60:40 
aନୁପାତେର aଥର୍ େଯାଗାi େଦେବ । e ନମିେn 2 ହଜାର 35 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । ସମନି୍ଵତ ଶଶିୁ ସୁରkା େଯାଜନା ପାiଁ 
62 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି eବଂ କେିଶାରୀ ବାଳକିାଙ୍କ 
ସଶkିକରଣ ପାiଁ udଷି୍ଚ େଯାଜନା ନମିେn 102 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାuଛ ି।  
 

51. ମଖୁ୍ୟମntୀ ମହଳିା ସଶkିକରଣ େଯାଜନା anଗର୍ତ ମହଳିା 
sୟଂସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ eବଂ ମିଶନ ଶkି aଧୀନେର େସମାନଙ୍କର ସଂଘ 
ପାiଁ 550 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରବିାକୁ ମଁ ୁ psାବ ରଖଛୁ ି । 
ଆi.ସ.ିଡ.ିeସ୍. ର କାଯର୍୍ୟକାରତିା ପାiଁ aତରିkି ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା 
ବାବଦେର 300 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବsା କରୁଛୁ । ମାଳତେିଦବୀ pାକ୍ 
ବଦି୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ େଯାଜନାେର pାକ୍ ବଦି୍ୟାଳୟ ଶkିା gହଣ କରୁ ବା 
ପିଲାମାନଙୁ୍କ ୟୁନଫିମର୍ େଯାଗାi େଦବାକୁ 40 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରୁଛୁ । କାଯର୍୍ୟରତ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାiଁ ନବିାସ ନମିର୍ାଣ କରବିାକୁ ଆେମ 6 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରୁଛୁ । HIV-AIDS dାରା ଆkାn 
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ପିତାମାତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରkା o ନରିାପtା ପାi ଁ udଷି୍ଠ ବଜୁି ଶଶି ୁ
ସୁରkା େଯାଜନା ପାiଁ 2 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରୁଛୁ । େମାଟାେମାଟ ି
ଭାେବ eହ ିବେଜଟ୍ େର ମହଳିା o ଶଶିୁ ବକିାଶ ପାiଁ 3 ହଜାର 447 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟaଟକଳ କରାଯାiଛ ି।  
 
 

gାମୀଣ ନଯୁିkି, ଜୀବକିା eବଂ େମୗଳକି େସବା 
 
 

52. gାମୀଣ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ବଷର୍େର aନୁ୍ୟନ 100 ଶ୍ରମ ଦବିସ 
ବା ତାମଳୂକ ଭାେବ େଯାଗାi େଦବାର ବ୍ୟବsା ମହାtାଗାnୀ ଜାତୀୟ 
ନଶିି୍ଚତ gାମୀଣ କମର୍ନଯୁିkି ନୟିମେର ରହଛି ି । eହ ି େଯାଜନା aନୁଯାୟୀ 
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ସଧିାସଳଖ େସମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାuଣ୍ଟେର ଜମା 
କରବିାର ବ୍ୟବsା aଛ ି । eହ ି େଯାଜନା anଗର୍ତ ମ୍ୟାେଟରଆିଲ୍ 
କେmାେନଣ୍୍ଟ (Material Component) ପାiଁ େକnd o ରାଜ୍ୟର 
aଂଶର aନୁପାତ ଯଥାkେମ 75:25 aେଟ । e ନମିେn 1283 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । eହ ି େଯାଜନାେର ଶ୍ରମ uପାଦାନକୁ  
uପେଯାଗ କର ି ବଭିିn unୟନ ମଳୂକ କାଯର୍୍ୟ ଯଥା – ବୃk େରାପଣ, 
aଙ୍ଗନବାଡ ି େକnd ନମିର୍ାଣ, gାମୀଣ ଆବାସ  o େଶୗଚାଳୟ, େକନାଲ 
ବ୍ୟବsାର unତକିରଣ o କୃଷି େktେର େପାଖରୀ ଖନନ କାଯର୍୍ୟ ହାତକୁ    
ନଆିଯାiଛ ି।  
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53. ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ pଶାସନର ସେବର୍ାcsର ସହତି 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କର େଯାଗସୂt sାପନ କରବିା ପାiଁ o ସାଧାରଣ ଜନତା 
ତଥା ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ସଂsାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ unୟନ ମଳୂକ କାଯର୍୍ୟkମେର 
ସkିୟ aଂଶ gହଣ କରବିାପାi ଁ eକ aଭିନବ ପଦେkପ େନiଛn ି । 
“ଆମ ଗଁା ଆମ ବକିାଶ” େଯାଜନା ତୃଣମଳୂ sରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର 
ମତାମତକୁ ଭିtକିର ିunୟନମଳୂକ କାଯର୍୍ୟkମ ହାତକୁ େନବା ପାiଁ udଷି୍ଟ । 
ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀ gାମ o ପଞ୍ଚାୟତ sରେର ବା ଜନସାଧାରଣ o 
େସମାନଙ୍କର pତନିି ମାନଙ୍କ ସହତି Video Conferencing 
ମା ମେର ସଧିାସଳଖ ଆେଲାଚନା dାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ 
ଦୃଷି୍ଟେର ରଖି, 1 ଲkରୁ 10 ଲk ମଲୂ୍ୟ ବଶିଷି୍ଟ pକll ଗୁଡକୁି ତତ୍ kଣାତ୍ 
ମଞ୍ଜରୁୀ pଦାନ କରୁଛn ି । e ପାiଁ 1 ହଜାର 250 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

54. ଦୀନଦୟାଲ aେn୍ୟାଦୟ େଯାଜନା (National Rural 

Livelihood Mission) – gାମାଞ୍ଚଳେର ବାସକରୁ ବା pେତ୍ୟକ 
ଗରବି ପରବିାରକୁ ଜୀବନ ଧାରଣପାiଁ ଜୀବକିା ସୁେଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କର ି
ଦାରdି୍ୟରୁ ମkିୁ େଦi େସମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ unତ କରବିା 
ଜାତୀୟ gାମ୍ୟ ଜୀବକିା ମିଶନର ଲk୍ୟ । e ପାiଁ ରାଜ୍ୟର 40 pତଶିତ 
aଂଶ ସେମତ 400 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ େହାiଛ ି। ଶ୍ୟାମାpସାଦ 
ମଖୁାଜର୍ୀ (RURBAN) ମିଶନ ମା ମେର gାମାଞ୍ଚଳେର ସହରାଞ୍ଚଳର 
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ସୁବଧିା uପଲb କରବିା ନମିେn 100 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯିବାର psାବ ରହଛି ି।  
 

55. ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜlିାେର େମୗଳକି ଭିtଭୂିମି ଯଥା – ବଜୁିଳ,ି ସଡକ o 
ପାଣି େଯାଗାi େଦବା ପାiଁ “େଗାପବnୁ gାମୀଣ େଯାଜନା” କାଯର୍୍ୟକାରୀ 
କରାଯାuଛ ି। e ପାiଁ 500 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

56. ଚତୁdର୍ଶ aଥର୍ କମିଶନ o ଚତୁଥର୍ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ ଆେୟାଗଙ୍କ ସୁପାରଶି 
kେମ sାୟtଶାସନ ସଂsା ଗୁଡକି ପାiଁ aଥର୍ ହsାnର କରାଯାuଛ ି । 
ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ସଂsା ପାiଁ ଚତୁdର୍ଶ aଥର୍ ଆେୟାଗଙ୍କ ସପୁାରଶି kେମ pାୟ 
1 ହଜାର 991 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ଚତୁଥର୍ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ ଆେୟାଗଙ୍କ ସୁପାରଶି 
kେମ pାୟ 1 ହଜାର 709 େ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 : 
 

57. aନୁସୂଚତି ଜାତ ି o ଜନଜାତ,ି aନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବଗର୍ର ସାମାଜକି 
ବକିାଶ କରବିା େହuଛ ିଆମର ମଳୂ ଲk୍ୟ । eହ ିବଗର୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର 
ଶkିା o ଦkତା ବକିାଶ ପାi ଁ ସରକାର େନi ବା ପଦେkପ ଗୁଡକି 
ସମ୍ଵnେର ମଁ ୁଆେଲାକପାତ କରସିାରଛି ି।  
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58. aନୁସୂଚତି ଜାତ ି o ଜନଜାତରି unତ,ି ବଭିିn ବଭିାଗ dାରା 
କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହu ବା ବେିଶଷତଃ ଶkିା, sାs୍ୟ, gାମ୍ୟ ନଯୁିkି o ଜୀବକିା, 
ଦkତା ବକିାଶ, ଆବାସ eବଂ ବଦୁି୍ୟତ୍ କରଣ ସମ୍ଵnୀୟ େଯାଜନା ଗୁଡକିର 
aବେିcଦ୍ୟ aଙ୍ଗ aେଟ । 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର 12 ହଜାର 741 
େକାଟ ିଟଙ୍କା aନୁସୂଚତି ଜନଜାତରି Sub Component aଧୀନେର eବଂ 
9 ହଜାର 943 େକାଟ ି ଟଙ୍କା aନୁସୂଚତି ଜାତ ି Sub Component 
aଧୀନେର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି eହପିର ିଭାେବ େମାଟ 22 ହଜାର 
684 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଚhିତି େଯାଜନା ପାiଁ କାଯର୍୍ୟkମ ବେଜଟେର ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

59. sତnt େକndୀୟ ସହାୟତା aନୁଯାୟୀ aନୁସଚୂତି ଜାତରି aଂଶ ନମିିt 
83 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛ ି । eତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 
aନୁସୂଚତି ଜାତରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବକିାଶ ପାiଁ 322 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

60. ସmିଧାନର aନୁେcଦ 275 (1) ର pଥମ ସtର୍ aନୁସାେର ଭାରତ 
ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତରି ମଙ୍ଗଳ ପାiଁ େଯାଜନାର ଖcର୍ uେdଶ୍ୟେର 
aନୁଦାନ pଦାନ କରn ି । e ପାiଁ 180 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି । ଭାରତ ସରାକାରଙ୍କ dାରା ଆଦବିାସୀ uପ-େଯାଜନାେର 
114 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର aନୁଦାନ pଦାନ କରବିା ପାi ଁ psାବ ରହଛି ି । 
OTELP PLUS େଯାଜନା ପାiଁ 27 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
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କରାଯାiଛ ି eବଂ ବହଃ ସାହାଯ୍ୟ pାp pକll Odisha PVTGs 

Empowerment and Livelihood Improvement 

Programme (OPELIP) aଧୀନେର ଆଦବିାସୀମାନଙ୍କ ପାi ଁ ଆୟ 
ସଷିୃ୍ଟକାରୀ କାଯର୍୍ୟkମ o ନଯୁିkି ନମିେn 88 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି।  
 

61. ରାଜ୍ୟ ସରକାର 450 ଦୁଗର୍ମ aଦବିାସୀ gାମ ବା ପଡା o 500 
ଆଦବିାସୀ ବଦି୍ୟାଳୟ ଗୁଡକି ପାiଁ େସୗରଶkି ଭିtକି ବଦୁି୍ୟତୀକରଣ 
େଯାଜନା ଆରm କରଛିn ି । eପଯର୍୍ୟn 278 ଆଦବିାସୀ ବଦି୍ୟାଳୟ eବଂ 
246 ଦୁଗର୍ମ gାମକୁ ବଦୁି୍ୟତୀକରଣ କାଯର୍୍ୟ ହାତକୁ ନଆିଯାiଛ ି। e ପାi ଁ
2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର 20 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

ଦବି୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାମାଜକି ନରିାପtା, ବକିାଶ o ସଶkିକରଣ  
 

62. ସମାଜର ଦୁବର୍ଳ o aବେହଳତି ବଗର୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମାଜକି 
ନରିାପtା ପାiଁ ଆମ ସରକାର aଙ୍ଗୀକାର ବd । ବtର୍ମାନ ସରକାର ବଭିିn 
େଶ୍ରଣୀର 43 ଲk ହତିା କାରୀଙୁ୍କ ବଭିିn େଯାଜନାେର ସାମାଜକି ନରିାପtା 
େପନ୍ ସନ୍ – ଯଥା ବାdର୍କ୍ୟ ଭtା, ବଧିବା ଭtା eବଂ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ଭtା eଡସ୍ 
ସଂkମିତ େରାଗୀମାନଙ୍କ ପାiଁ ଭtା pଦାନ କରୁଛn ି । e ପାiଁ 
National Social Assistance Programme େର େକnd-ରାଜ୍ୟ 
ସହଭାଗିତାେର 863 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରଖାଯାiଛ ି । 
ମଧୁବାବୁ େପନ୍ ସନ୍ େଯାଜନାେର ଆେମ ଆମ ସମ୍ଵଳରୁ aତରିkି 
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ହତିା କାରୀଙୁ୍କ ଭtା pଦାନ କରୁଛୁ eବଂ e ପାiଁ ବେଜଟେର 1 ହଜାର 
486 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

63. ଦବି୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାiଁ ସରକାରୀ o ସରକାରୀ uେଦ୍ୟାଗେର ନଯୁିkିର 
ସୁେଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରବିା uେdଶ୍ୟେର ଚାକରିୀେର ସଂରkଣ ହାରକୁ 3 
pତଶିତ ରୁ 4 pତଶିତକୁ ବୃd ି   କରାଯାiଛ ି । ଦବି୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ 
ପାiଁ 80 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟବsା ରଖିଛୁ । e ମ େର ଦବି୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର 
ଚhିଟ pମାଣ ପt o ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ uପେଯାଗୀ uପକରଣ Single  

Window Camp େର ଆବଣ୍ଟନ ନମିେn ଭୀମେଭାi ଭିnkମ ସାମଥର୍୍ୟ 
aଭିଯାନେର 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା, େସମାନଙ୍କ ଥiଥାନ ନମିେn 26 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା eବଂ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ଛାtୀଙୁ୍କ uc ଶkିା ପାiଁ ଛାtୀ ନବିାସ ସୁବଧିା 
େଯାଗାi େଦବା uେdଶ୍ୟେର 8 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ anଭର୍ୁ k । 
ଦବି୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାi ଁ ଜାତୀୟ କାଯର୍୍ୟkମ ନମିେn 20 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

64. ଦୁଃs o ନରିାଶ୍ରୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାiଁ 50 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖିଛୁ । ତନ୍ମ ରୁ 36 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବଭିିn ଜlିାେର 
ବୃdାଶ୍ରମର pତଷି୍ଠା ପାiଁ eବଂ 2 େକାଟ ି 50 ଲk ଟଙ୍କା ବରଷି୍ଠ 
ନାଗରକିମାନଙ୍କର ବଭିିn କାଯର୍୍ୟkମ ପାiଁ ରହଛି ି। କnିର o  aନ୍ୟ ଦୁବର୍ଳ 
େଶ୍ରଣୀର େଲାକଙ୍କ ପାiଁ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। ଭିk ୁକମାନଙ୍କ ଥiଥାନ 
ନମିେn “ସହାୟ” ନାମକ େଯାଜନା ଆରm କରାଯ।iଛ ି eବଂ e େର 
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660 ଭିkକୁଙୁ୍କ େବଷୖୟିକ pଶkିଣ ପାi ଁ ଚhିଟ କରାଯାiଛ ି । ନଶିା 
େସବନରୁ ମkୁ େହାi ବା ବ୍ୟkିମାନଙ୍କର ଥiଥାନ ପାiଁ 5 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ େହାiଛ ି। ନେିଷ୍ପସତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଥiଥାନ ନମିେn 
7 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖାଯାiଛ ି। ସାମgିକ ଭାବେର eହ ିେkt 
ପାiଁ 2 ହଜାର 562 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି ଯାହାକ ି
2017-18 ଆଥକ ବଷର୍ର ତୁଳନାେର 28 pତଶିତ a କ ।  
 

ଖାଦ୍ୟ ନରିାପtା 
 

65. ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନରିାପtା a ନୟିମ (NFSA) ବଳେର ଗରବି o 
ଦୁବର୍ଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାiଁ ଖାଦ୍ୟ ନରିାପtା ଆiନଗତ a କାର    
aେଟ । ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ ନେିdର୍ଶ kେମ ଆେମ ରହିାତ ି ଦରେର 
େକଜ ି ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟେର eହ ିପରବିାରମାନଙୁ୍କ agା କାର ଭିtେିର 
ଚାuଳ େଯାଗାi େଦବା ସହତି aନ୍ୟ ହତିା କାରୀ ଯଥା – aନୁସୂଚତି ଜାତ,ି 
ଜନଜାତ,ି ଛାtଛାtୀ ନବିାସର aେnବାସୀମାନଙୁ୍କ ମ  eହା େଯାଗାi 
ଦଆିଯାuaଛ ି । e ପାiଁ ବେଜଟ୍ େର 902 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
psାବ aଛ ି । eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ସୁଲଭ ମଲୂ୍ୟ େଦାକାନଗୁଡକିର ଲାଭାଂଶ 
ବାବଦକୁ ଆnଃରାଜ୍ୟ ପରବିହନ o ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ପରଚିାଳନା ପାiଁ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କର 50 pତଶିତ aଂଶଧନ ନମିେn 148 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ aଛ ି। eହ ିକାଯର୍୍ୟkମେର ସmୂଣ୍ଣର୍ scତା ଆଣିବା ପାiଁ 
ସୁଲଭ ମଲୂ୍ୟ େଦାକାନଗୁଡକିର କmୁ୍ୟଟରୀକରଣକୁ tରାନି୍ଵତ  କରାଯିବ ।  
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ନଗର unୟନ 
 

66. ସହରାଞ୍ଚଳେର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ eବଂ ପରମିଳ ବ୍ୟବsା 
ସମ୍ଵnେର ସରକାର େନi ବା ପଦେkପର ମଁ ୁ ଆେଲାକପାତ କରଛି ି । 
ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିtଭୂିମି  ବକିାଶ ପାiଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର UNNATI ନାମେର 
eକ କାଯର୍୍ୟkମ ଆରm କରଛିn ି । eହ ିେଯାଜନା ପାiଁ ବେଜଟ୍ େର 400 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
 

67. ଭୁବେନଶ୍ଵର o ରାuରେକଲା “Smart City Mission” େର 
anଭର୍ୁ k   େହାiଛ ି। e ପାiଁ 400 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ 
ରହଛି ି । ନଗରାଞ୍ଚଳ ପନୁଜର୍ୀବନ eବଂ ନଗରାଞ୍ଚଳ ରୂପାnରୀକରଣ ପାi ଁ
AMRUT  (aମୃତ) େଯାଜନାେର anଭର୍ୁ k ଆମ ରାଜ୍ୟର  ନaଟ ିସହର 
ପାiଁ 250 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। “ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ 
ଜୀବକିା ମିଶନ” ପାiଁ 47 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

68. 2018 ମସହିାର େଶଷ ଭାଗେର ଭୁବେନଶ୍ଵରେର େହବାକୁ ବା 
ପୁରୁଷ ବଶି୍ଵ କପ୍ ହକ ିpତେିଯାଗୀତାର ଆେୟାଜକ ଭାେବ ଆେମ ଗବତ । 
ସରକାରୀ o ଘେରାi ଭାଗିଦାରୀେର ଭୁବେନଶ୍ଵରେର ପରବିହନ ବ୍ୟବsାର 
unତ ିକରଣ ପାiଁ 125 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ aଛ ି।  
 

69. JICA ସହାୟତାେର କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହu ବା କଟକ o 
ଭୁବେନଶ୍ଵରର sେରଜ୍ pକll ସେnାଷଜନକ ଭାେବ agଗତ ି କରୁଛ ି । 
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e ପାiଁ 300 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରହଛି ି । ସହରାଞ୍ଚଳ 
ଭିtଭୂିମିର ବକିାଶ ପାiଁ ଜମର୍ାନୀର KfW ସଂsାରୁ ସହାୟତା ଆଣି oଡଶିା 
ନଗରାଞ୍ଚଳ ଭିtଭୂିମି unୟନ ପାଣ୍ଠ ି (Odisha Urban 

Infrastructure Development Fund) ଜରଆିେର କାଯର୍୍ୟକାରୀ 
କରାଯିବ । e ପାiଁ 109 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ   ରହଛି ି।  
 

70. ଚତୁdର୍ଶ aଥର୍ ଆେୟାଗ o ଚତୁଥର୍ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ ଆେୟାଗଙ୍କ ସୁପାରଶି 
ଭିtେିର ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ନକିାୟ ସଂsାକୁ ଯଥାkେମ 404 େକାଟ ିo 1 
ହଜାର 197 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ହsାnର କରାଯିବାର psାବ aଛ ି । eହା 
ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ େମୗଳକି ନାଗରକି େସବା େଯାଗାi େଦବାେର 
ସମଥର୍ େହବ ।  
 

71. ଗହୃ o ନଗର unୟନ ବଭିାଗ ପାiଁ ବ୍ୟୟ aଟକଳ 5 ହଜାର 162 
େକାଟ ିଟଙ୍କା କୁ ବୃd ିକରାଯାiଛ ି। 
 

 

ଶkି 
 

72. ଆମ ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ େନତୃtେର ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବାସଗହୃକୁ 
ଡେିସମ୍ଵର 2018 ସୁdା ବଦୁି୍ୟତ୍ େଯାଗାଣ ପାiଁ ଆେମ ସଂକllବd । ମଁ ୁ
eଠ ି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ aବଗତ ି ନମିେn ସୁଚାi େଦବାକୁ ଚାେହଁେଯ 2000 
ମସହିାେର ବଦୁି୍ୟତ୍ uପେଭାkା ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମାt 16 ଲk 
ବାେବେଳ  2017 େର eହା 4 ଗୁଣରୁ a କ ବୃd ିପାi 68 ଲkେର   
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ପହଁଚଛି ି  । aଦ୍ୟାବ  ରାଜ୍ୟର ସମg 47 ହଜାର 677 gାମ ମ ରୁ 47 
ହଜାର 655 ଟ ି gାମକୁ ବଦୁି୍ୟତ୍ ସଂେଯାଗ କରଯାiସାରଛି ି  । aବଶଷି୍ଟ 
gାମକୁ ବଦୁି୍ୟତ ସଂେଯାଗ ନଧିର୍ାରତି ସମୟ ସୀମା ମ େର ସmୁଣ୍ଣର୍   
କରାଯିବ । ବଦୁି୍ୟତ୍ ଶkି utାଦନ, ସଞ୍ଚାରଣ o ବତିରଣ ଭିtଭୂିମିକୁ ସୁଦୃଢ 
କରବିା ନମିେn ରାଜ୍ୟ ସରକାର eକ ବ୍ୟାପକ େଯାଜନା psୁତ   କରଛିn ି। 
 

73. ସpାହର ସାତ ଦନି 24 ଘଣ୍ଟା ସଠକି୍ େଭାଲେଟଜ୍ ର ବଦୁି୍ୟତ୍ 
େଯାଗାଣ ନମିେn ଆେମ 4 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କାର ପଞିୁ୍ଜ ନେିବଶ dାରା 
oଡଶିା ବତିରଣ ବ୍ୟବsା ସୁଦୃଢୀକରଣ େଯାଜନା, 2014-15 ଆଥକ 
ବଷର୍ରୁ ହାତକୁ େନiଛୁ । eହ ି େଯାଜନାେର 473 ଟ ି 33/11 େକ.ଭି. 
ସବେଷ୍ଟସନ ମ ରୁ aଦ୍ୟାବ  180ଟ ି33/11 େକ.ଭି. ସବେଷ୍ଟସନ ସmୁଣ୍ଣର୍ 
କରାଯାiଛ ି o ବଳକା ସବେଷ୍ଟସନ 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର ସmୁଣ୍ଣର୍ 
କରାଯିବ  । e ନମିେn 2018-19 ବେଜଟ୍ େର 530 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
 

74. “ସମsଙ୍କ ପାi ଁ ବଦୁି୍ୟତ୍ େସବା”କୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ନମିେn ବଜୁି 
gାମ େଜ୍ୟାତ ି େଯାଜନା, ବଜୁି ସହରାଞ୍ଚଳ ବଦୁି୍ୟତୀକରଣ େଯାଜନା o 
େସୗଭାଗ୍ୟ, ଦନି୍ ଦୟାଲ uପା ାୟ o ରାଜବି ଗାn ି gାମୀଣ ବଦୁି୍ୟତକିରଣ 
େଯାଜନାେର ରାଜ୍ୟ aଂଶଧନ ବାବଦକୁ 560 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି।  
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75. ବଗିତ 6 ବଷର୍ ଧର ିଆମ ରାଜ୍ୟ ସଠକି୍ ବଦୁି୍ୟତ uପେଯାଗ ନମିେn 
ବଭିିn ପଦେkପ େନiଛ ି o ସମs ସରକାରୀ କାଯର୍୍ୟାଳୟ eବଂ ରାsାର 
ଆେଲାକୀକରଣେର କମ ବଦୁି୍ୟତ uପେଯାଗ କରୁ ବା େବଦୁୖ୍ୟତକି ଆେଲାକ 
ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର   କରାଯାuaଛ ି  । eହ ି େଯାଜନାକୁ a କ ସଫଳ 
କରବିା ନମିେn ଜନ ସେଚତନତା ନତି୍ୟାn ଆବଶ୍ୟକ । eହ ିuେdଶ୍ୟେର 
ଆେମ eକ ନୁଆ େଯାଜନା “ଆମ ଘେର eଲ.i.ଡ.ି ଲାiଟ୍”  କାଯର୍୍ୟkମ  
ହାତକୁ େନiଛୁ ଯdାରା pେତ୍ୟକ ଗରବି ପରବିାରକୁ  4 ଟ ି eଲ.i.ଡ.ି 
ବଲ୍ ବ ମାଗଣାେର େଯାଗାi ଦଆିଯିବ । eହ ି ନୁତନ େଯାଜନା ନମିେn 
125 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ psାବ ରହଛି ି।  
 

76. କଟକ o ଭୁବେନଶ୍ଵର ସହରାଞ୍ଚଳେର 24 ଘଣ୍ଟଆି ନରିବଛnି ବଦୁି୍ୟତ 
େସବା େଯାଗାଣ ନମିେn “ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ aଞ୍ଚଳ ବଦୁି୍ୟତ ସରବରାହ 
unତ ି pଣାଳୀ” (State Capital Region Improvement of 

Power System[SCRIPS]) କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯାuଛ ି । e ପାiଁ 
125 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି । “ସମନି୍ଵତ ଶkି ବକିାଶ 
େଯାଜନା”େର (Integrated Power Development 

Scheme[IPDS]) ବଦୁି୍ୟତ ସହ-ସଂଞ୍ଚାରଣ o ବତିରଣ ବ୍ୟବsାକୁ ସୁଦୃଢ 
କରବିା ନମିେn 100 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ  କରାଯାiଛ ି। 
 



34 | ପୃ ଷ୍ଠା  
 

77. ବଦୁି୍ୟତ େସବା େktେର ବଭିିn େଯାଜନା କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରୁ ବା 
ସରକାରୀ uେଦ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼କିେର aଂଶଧନ ବାବଦକୁ 341 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି ।  e  ମ େର oଡ଼ଶିା ଶkି utାଦନ ନଗିମ 
dାରା କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହu ବା ୟୁନଟି୍-3 o 4 ପାୱାର େଷ୍ଟସନ୍ ନମିେn ବ୍ୟୟ 
େହବାକୁ ବା 192  େକାଟ ି ଟଙ୍କା anଭର୍ୁ k ।  ସବୁଜ ଶkିର ଗୁରୁtକୁ 
ବଚିାରକୁ େନi ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନକିଟ aତୀତେର oଡ଼ଶିା akୟ ଶkି ନୀତ ି
pଣୟନ କରଛିn ିeବଂ eହ ିନୀତ ିaନୁଯାୟୀ oଡ଼ଶିା akୟ ଶkି unୟନ 
ପାଣ୍ଠ ି pତଷି୍ଠା କରାଯାiaଛ ି । e ପାiଁ 59 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି।   
 

ସଡ଼କ, େରଳ o ପରିବହନ 
 

78.  ଆଧୁନକି aଥର୍ନୀତ ିପାiଁ ସଡ଼କ ସଂେଯାଗୀକରଣ o େଯାଗାେଯାଗ 
eକ ମଖୁ୍ୟ ନଣି୍ଣର୍ାୟକ । ସରକାରୀ o ଘେରାi ସହଭାଗୀତାେର ନମିତ “ବଜୁି 
ekେpସ୍ େୱ”ର  ରାuରେକଲା-ସମ୍ଵଲପୁର aଂଶକୁ ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀ 
ନକିଟେର uଦ୍ ଘାଟନ କରଛିn ି । ମଁ ୁ ଆନnର ସହ eହ ି ପବtି ଗହୃକୁ 
ଜଣାuaଛ ି େଯ, ବହୁ pତବିnକ ସେtt ମାଲକାନଗିର ି ଜlିାର ଜାନ୍ ବାଈ 
ଜଳ ଭଣ୍ଡାର uପେର ଗୁରୁpିୟା େସତୁ ଶୀଘ୍ର ସmୂଣ୍ଣର୍ େହବାକୁ ଯାuଛ ି। eହା 
ମାଲକାନଗିର ି ଜlିାର aଗମ୍ୟ aଞ୍ଚଳକୁ ସବୁଦନିଆି ଗମନାଗମନ ସୁବଧିା 
େଯାଗାi  େଦବ ।  
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79.  ପୂtର୍ ବଭିାଗ ମା ମେର 1175  କ.ିମି. ସଡ଼କର unତକିରଣ, 40 
ଟ ିେସତୁ o 5  ଟ ିRailway Over Bridge ନମିର୍ାଣ ନମିିt  4 ହଜାର 
265 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ ରଖଛୁ ି । e ମ େର ରାଜ୍ୟ 
ରାଜପଥ unୟନ କାଯର୍୍ୟkମ (SHDP) anଗର୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 
େଦାହରକିରଣ ପାiଁ 350 େକାଟ ି ଟଙ୍କା; ପି.ପି.ପି. (PPP) ମା ମେର 
ସଡ଼କ pକll ନମିିt 80 େକାଟ ିଟଙ୍କା; ପଶି୍ଚମ oଡ଼ଶିା o େକବେିକ ଜlିାେର 
ସଂେଯାଗୀକରଣର unତ ିପାiଁ ବଜୁି ekେpସ୍ େୱ େଯାଜନାେର 100 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା o େକnd ସଡ଼କ ପାଣ୍ଠ ି pକll ପାiଁ 400 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
psାବ ରହଛି ି। ରାsା o େସତୁ ଗୁଡ଼କିର ରkଣାେବkଣ ପାiଁ 714 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ ରଖାଯାiଛ ି।    
 

80.  2016-17 ବଷର୍େର ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମg େଦଶେର pଧାନ ମntୀ 
gାମ ସଡ଼କ େଯାଜନା (PMGSY)  anଗର୍ତ  gାମୀଣ ରାsା ନମିର୍ାଣ 
େktେର dତିୀୟ sାନ a କାର କରଛି ି। ଚଳତି ବଷର୍ ମ  ଆମ ରାଜ୍ୟ 5 
ହଜାର କ.ିମି. ରାsା ନମିର୍ାଣ କରସିାରଛି ି। 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ ନମିେn 
eହ ିେଯାଜନାେର 2 ହଜାର 900 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
େଯu ଁ ଜନବସତ ି ଗୁଡ଼କି PMGSY ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ଛିn,ି େସହ ି aଞ୍ଚଳର 
ସଂେଯାଗୀକରଣକୁ ସନୁଶିି୍ଚତ କରବିାପାiଁ ମଖୁ୍ୟମntୀ ସଡ଼କ େଯାଜନାେର 
850 କ.ିମି. gାମୀଣ ସଡ଼କ  ନମିର୍ାଣ ନମିେn  400 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା 
କରାଯାiଛ ି । ବଜୁି େସତୁ େଯାଜନାେର ନମିତ େହବାକୁ ବା 313 େଗାଟ ି
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େସତୁ ନମିେn 600 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି। େକବେିକ 
ଜlିାେର ରାsାଘାଟର unତ ି ପାiଁ 125 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ  
କରାଯାiଛ ି ।  e  ସହତି PMGSY େର  ନମିତ ସଡ଼କ ଗୁଡକିର 
ରkଣାେବkଣ ନମିେn 375 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

81.  17ଟ ି ଚରମ ବାମପnୀ uପଦ୍ରୁତ ଜlିା a ନେର ବା 142ଟ ି
aଗମ୍ୟ ବcିnିାଞ୍ଚଳର ସଂେଯାଗୀକରଣ ପାiଁ “ବcିnି gାମକୁ 
ସଂେଯାଗୀକରଣ” (Connecting Unconnected Villages) 
େଯାଜନା pଣୟନ କରାଯାiଛ ି । eହା gାମ୍ୟ unୟନ ବଭିାଗ dାରା 
କାଯର୍୍ୟାକାରୀ େହବ ।  eହ ିେଯାଜନା ନମିେn ମଁ ୁ100 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ 
ବରାଦର psାବ ରଖaୁଛ ି । e  ସହତି େଗାପବnୁ gାମୀଣ େଯାଜନା 
aଧୀନେର gାମାଞ୍ଚଳେର କଂkିଟ୍ ରାsା o untି (UNNATI) େଯାଜନା 
ମା ମେର ସହରାଞ୍ଚଳେର ରାsା ନମିର୍ାଣ କରାଯାuଛ ି ।  aଥର୍ କମିଶନଙ୍କ 
aନୁଦାନେର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସଂsା o ସହରାଞ୍ଚଳ sାନୀୟ ନକିାୟ ସଂsା 
ମାେନ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିtେିର ସଡ଼କ pକll କାଯର୍୍ୟ ନବିର୍ାହ କରେିବ ।  
 

82.    ରାଜ୍ୟ ସରକାର େରଳ ଭିtଭୂିମିର tରତି unତକିରଣକୁ pାଧାନ୍ୟ 
େଦuଛn ି । e  ନମିେn  ଚଳତି ଆଥକ ବଷର୍େର େରଳ pକllେର ବ୍ୟୟ 
ପାiଁ ବଗିତ ବଷର୍ ଗୁଡକି ତୁଳନାେର ସବର୍ା କ 400 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । eହ ିରାଶକୁି େଖାdର୍ା-ବଲାଙି୍ଗର, ନବରଙ୍ଗପୁର-
ଜୟପୁର o ଜୟପୁର-ମାଲକାନଗିର ି ନୂତନ େରଳପଥ pକll ନମିେn ରାଜ୍ୟ 
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aଂଶ ବାବଦେର ବ୍ୟୟ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟେର ବାଣିଜ୍ିୟକ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଲାଭpଦ 
େରଳପଥ pକll ନମିେn ସରକାର 26 pତଶିତ ସାଧାରଣ aଂଶ 
ବନିେିଯାଗ କରବିା ପାiଁ ନଷି୍ପt ିେନiଛn ି। eହା dାରା SPV  ମା ମେର 
ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ େରଳ pକll ଗୁଡ଼କୁି ସmୂଣ୍ଣର୍ କରବିା ନମିେn ଗତ 4 ବଷର୍ ଭିତେର 
307 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଦଆିଯାiଛ ି । e ପାiଁ 2018-19 ଆଥର୍କ ବଷର୍ 
ନମିେn 20 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

83.  ବମିାନ ଚଳାଚଳ ସଂେଯାଗ ବୃd ି ପାiଁ ବମିାନ aବତରଣ ପଡ଼ଆି 
(Air strip) ନମିର୍ାଣ ନମିେn 100 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ 
ରଖାଯାiଛ ି । pଥମ ପଯର୍୍ୟାୟେର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, uତେକଲା o ଜୟପୁର 
ବମିାନ aବତରଣ ପଡ଼ଆି (Air strip)ର unତ ିନମିିେn ଆେମ ସkିୟ 
ପଦେkପ େନuଛୁ ।  
 

84. ପରବିହନ ବଭିାଗର ନୟିାମକ ଭିtଭୂିମିର ଆଧୁନକିୀକରଣ ପାiଁ 30 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। ବସ ଟମନାଲ େଯାଜନା, ବଜୁି ଗଁା 
ଗାଡ଼ ି େଯାଜନା ତଥା ସଡ଼କ ସୁରkା କାଯର୍୍ୟkମ ନମିିt ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠ ି
େଯାଗାi େଦବାର ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛ ି।   
 

ଆଭ୍ୟnରୀଣ ନରିାପtା o ନ୍ୟାୟିକ pଶାସନ 
 

85.  ଆଭ୍ୟnରୀଣ ନରିାପtା eବଂ ନ୍ୟାୟିକ pଶାସନ  ନମିିt 5 ହଜାର 
274 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ ରଖାଯାiaଛ ି। e ମ େର 
କାଯର୍୍ୟkମ ବ୍ୟୟରୁ  ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଆରkୀ, agିଶମ େସବା eବଂ କାରାଗାର, 
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ଆବାସୀକ ଗହୃ, ବାରାକ o ଆରkୀ ଆଧୁନକିୀକରଣ ପାiଁ 1 ହଜାର 36 
େକାଟ ିଟଙ୍କା anଭର୍ୁ k । ଆବଶ୍ୟକତା ଭିtେିର ନୂତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ପୁଲିସ 
ଥାନା o agିଶମ େସବା େକnd ମଞ୍ଜରୁ pଦାନ କରାଯିବ । ସହରାଞ୍ଚଳ 
ପୁଲିସ ତଥା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଲିୁସକୁ pାଥମିକତା ଦଆିଯିବ । ନବିର୍ାଚନ ସଂkାnୟି 
ଯntପାତ ିଯଥା EVMs o VVPATs ର ସଂରkଣ ନମିେn େଗାଦାମ 
ଗହୃର ସmୂଣ୍ଣର୍ୀକରଣ ପାiଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠରି ବ୍ୟବsା  କରାଯାiଛ ି।  
 

ହsତn, ହsଶlିl eବଂ ଶlିl 
 

86. ହsତn o ହsଶlିl oଡ଼ଶିାର eକ pମଖୁ ପାରmରକି କୁଟୀର ଶlିl  । 
କୃଷି ପେର eହା ସବର୍ା କ କମର୍ ନଯୁିkି ସଷିୃ୍ଟ କରବିାେର ସହାୟକ aେଟ । 
ହsତn, ହsଶlିl, େରଶମ ଶlିl eବଂ ବୟନ ଶlିl େktେର ଡଜିାiନ୍ ର 
unତ,ି utାଦକତାର ବୃd,ି ବପିଣନ ସମଥର୍ର ସହାୟତା o ଋଣର uପଲb,ି 
ବୁଣାକାର o ଚtିକାରଙ୍କ ଦkତା ବୃd ି eବଂ ସାମାଜକି ସୁରkା 
େଯାଗାiେଦବା  ପାi ଁ 190 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ ରହଛି ି। 
e ମ ରୁ ନକିଟେର େଘାଷିତ “ହsତn o ହsଶlିl ବକିାଶ ପରିଷଦ” 
ନମିିt 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା o ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ସହାୟତା େଯାଜନା anଗର୍ତ 
ବୁଣାକାର ମାନଙୁ୍କ ପରୁsତୃ କରବିା ନମିେn 1 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର psାବ  
ରହଛି ି। 
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87.  aଣୁ, k ୁd o ମ ମ uେଦ୍ୟାଗ (MSME) ରାଜ୍ୟ aଥର୍ନୀତେିର 
eକ ମହtପୂଣ୍ଣର୍ ଭୁମିକା ନଭିାiବା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟେର ନଯୁିkି ସୁେଯାଗ 
ସଷିୃ୍ଟ କରବିାେର pମଖୁ ଭୂମିକା gହଣ କରୁaଛ ି। eହ ିେkt ନମିେn 212 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ aଛ ିଯାହା  ଚଳତି ବଷର୍ ଠାରୁ 45 
pତଶିତ a କ aେଟ ।  ଚାହଦିା ମତୁାବକ ବଛା ବଛା aଞ୍ଚଳେର MSME 
ବପିଣନ ପାକର୍ sାପନା ହାତକୁ    ନଆିଯିବ । MSME ନୀତ ିo aନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଆନୁସଙି୍ଗକ ନୀତେିର ନdିଷ୍ଟ େpାtାହନ aଣୁ, k ୁd o ମ ମ uେଦ୍ୟାଗର 
aଭିବୃd ି ପାiଁ  ସହାୟକ େହବ । oଡ଼ଶିା ଷ୍ଟାଟର୍aପ୍ ନୀତ ି (Odisha 

Start-up Policy) anଗର୍ତ ସହାୟତା ପାiଁ 5 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ କରାଯାiaଛ ି।  
 

88.  Ease of Doing Business dାରା utାଦନ େktେର 
ବନିେିଯାଗ ଆକୃଷ୍ଟ କରବିାେର ଆମ ରାଜ୍ୟ eକ agଣୀ ରାଜ୍ୟ ରୂେପ 
େଦଶର pଥମ ତେିନାଟ ିରାଜ୍ୟ ମ େର ନରିବcnି ଭାେବ sାନତି େହାi 
ଆସୁaଛ ି । ନକିଟେର ରାଜ୍ୟେର GO SWIFT େପାଟର୍ାଲ pଚଳନ 
କରାଯାi ଶlିl ନେିବଶକାରୀ ମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ସମs େସବା o 
ସହାୟତା ସମୟାନୁବt, େପପର େଲସ୍ o scତାର ସହତି ସମg ନେିବଶ 
କାଳ ମ େର uପଲb କରାଯାi ପାରୁଛ ି । eହ ିଶlିl େkt ପାiଁ ବ୍ୟୟ 
ବରାଦକୁ 312 େକାଟ ିଟଙ୍କା କୁ ବୃd ିକରବିା ପାiଁ psାବ ରଖaୁଛ ି।  
 



40 | ପୃ ଷ୍ଠା  
 

89. ସମନି୍ଵତ ଖଣି, ଖଣିଜ dବ୍ୟ eବଂ ପରିଚାଳନା (i3MS) eକ 
ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ ବ୍ୟବsା ଯାହାକ ି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ dାରା pଶଂସତି । 
eହାdାରା ଖଣିଜ ରାଜs eବଂ ଜlିା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠରି pାପ୍ୟ eବଂ ଖଣିଜ 
ପଦାଥର୍ ପରବିହନ ବ୍ୟବsାକୁ aନ୍ଲାiନ୍ େର ବାsବ ସମୟ ଭିtେିର  
କରାଯାiପାରୁଛ ି। ମଁ ୁଖଣି େkt ପାi ଁ114 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ ରଖଛୁ ି
ଯାହା ମ େର 31 େକାଟ ି i3MS o 18 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଖଣିଜ ପଦାଥର୍ 
uେtାଳନ o ନଲିାମ ପାi ଁବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହଛି ି।  
 

ଜଙ୍ଗଲ o ପରିେବଶ – 
 

90. ଭାରତୀୟ ସେବର୍kଣ ସଂsାନ ପkରୁ pକାଶତି ଭାରତର 
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ସmକତ ରେିପାଟର୍, 2015 ତଥ୍ୟ aନୁସାେର 
oଡଶିାେର ଜଙ୍ଗଲ ପରସିୀମା ଗତ 5 ବଷର୍େର 1451 ବଗର୍ କ.ିମି ବୃd ି
ପାiଛ ି । ଜଙ୍ଗଲ ସଂରkଣ ଜନତି ବଭିିn ନରିnର uଦ୍ୟମ o େଗାଷ୍ଠୀଗତ 
ସହଭାଗିତା ମା ମେର ପତତି ଜଙ୍ଗଲର ପୁନରୁdାର dାରା eହ ିସଫଳତା 
ସmବ େହାiପାରଛି ି। ଜଙ୍ଗଲ o ପରେିବଶ ବଭିାଗେର ଖାଲି ବା ପଦବୀ 
ପୂରଣ େହାi ବା େହତୁ ଜଙ୍ଗଲ େktେର unୟନମଳୂକ କାଯର୍୍ୟ a କ 
tରାନି୍ଵତ େହବ ।  
 

91. ଆମ ରାଜ୍ୟେର CAMPA ପାଣ୍ଠେିର 5 ହଜାର 900 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ଆଦାୟ େହାiଛ,ି ଯାହାକ ି େଦଶେର ସବର୍ା କ । eହାର eକ aଂଶ pତ ି
ବଷର୍ ବାଷକ kିୟାନ୍ଵୟନ େଯାଜନା ମା ମେର ଖcର୍ କରାଯାuଛ ି ।    
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2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର eହ ିେଯାଜନା ମା ମେର 2 ହଜାର େହକ୍ଟର 
ଜମିେର pତପିୂରକ ବନୀକରଣ କରାଯିବାର psାବ aଛ ି । eତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 
2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର ରାଜ୍ୟର ସବୁଜ ବଳୟ ବୃd ି େଯାଜନାେର 
ବନକିରଣ o eହାର ରkଣାେବkଣ ନମିେn 45 େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ 
JICA ସାହାଯ୍ୟ pାp pକll aଧୀନେର oଡଶିା ଜଙ୍ଗଲ େkt unୟନ 
pକllର dତିୀୟ ପଯର୍୍ୟାୟ ପାi ଁ 52 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି । ବନ୍ୟ ଜnୁ ସୁରkା o ସଂରkଣ କାଯର୍୍ୟkମେର 22 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା, ଆdର୍ଜମି ସଂରkଣ o ପରଚିାଳନା ପାi ଁ 11 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ େହାiଛ ି । “ଆମ ଜଙ୍ଗଲ େଯାଜନା” aଧୀନେର a କରୁ 
a କ ବନାଞ୍ଚଳକୁ ଯୁଗ୍ମ ବନ ପରଚିାଳନା a ନକୁ aଣାଯାi ଜଙ୍ଗଲ 
ପାଶ୍ଵର୍ବtର୍ୀ gାମର a ବାସୀଙ୍କର ସkିୟ aଂଶ gହଣ o ଜୀବକିାଜର୍ନ 
ନମିେn ବେଜଟ୍େର 20 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

92. ମହାନଦୀ oଡଶିାର ଜୀବନେରଖା । ଜଳର uପଲବ୍ଧତା ବୃd ିeବଂ 
ଜୀବନ ଧାରଣର unତ ି uେdଶ୍ୟେର ମହାନଦୀର ସରୁkା aନବିର୍ାଯ୍ୟ । 
eହାକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି “gୀନ୍ ମହାନଦୀ ମିଶନ” ନାମେର eକ ନୂତନ 
େଯାଜନାର ଶୁଭାରm କରାଯାuଛ,ି େଯu ଁ େର ଜନ pତନିି  o aଂଶୀଦାର 
ମାନଙ୍କର ବହୁଳ ଭାବେର େଯାଗଦାନ ରହବି । ମଁ ୁ e ବାବଦେର 
eମ୍.ଜ.ିeନ୍.ଆର.i.ଜ.ିe(MGNREGA) େଯାଜନା anଗର୍ତ ସଂେଯାଜନ 
ବ୍ୟତୀତ 30 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ନମିେn psାବ ରଖଛୁ ି।  
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ପଯର୍୍ୟଟନ unୟନ 
 
 

93. oଡଶିା ପଯର୍୍ୟଟନ ନୀତ,ି 2016 ମା ମେର ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶକୁ 
ଆକଷତ କର ି ପଯର୍୍ୟଟନ ଭିtଭୂିମି ବକିାଶ o ବପିଣନକୁ େpାtାହତି 
କରାଯିବା ସହତି ରାଜ୍ୟେର େବୗd ପଯର୍୍ୟଟନ  o iେକା-ଟୁରଜିମି୍ (Eco-

Tourism) ବକିାଶର ଲk୍ୟ ରହଛି ି । ବtର୍ମାନ କୁଆଲାଲାmୁର eବଂ 
ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ପର ିଦkିଣ ପୂବର୍ eସୀୟ ନଗରୀ ଗୁଡକୁି ଭୁବେନଶ୍ଵରରୁ ନୟିମିତ 
ଭାବେର ସଧିାସଳଖ ଆnଜର୍ାତୀୟ ବମିାନ ଚଳାଚଳ େହuଛ ି । ଶାମକୁା 
େବଳାଭୂମି pକllକୁ tରାନି୍ଵତ କରବିା ପାiଁ “ଶାମକୁା ପଯର୍୍ୟଟନ unୟନ 
ନଗିମ” pତଷି୍ଠା କରାଯାiaଛ ି । ଚଳତିବଷର୍ କଳଙି୍ଗ ଆnଜର୍ାତୀୟ େବୗd 
ସମାେବଶ, oଡଶିା ଭ୍ରମଣ ବଜାର eବଂ Indian Association of 

Tour Operators ର ବାଷକ ସmିଳନୀ ଭଳ ି େକେତକ ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ 
କାଯର୍୍ୟkମ oଡଶିାେର ଆେୟାଜତି େହାiଯାiଛ ି। ପଯର୍୍ୟଟନ େktର ବକିାଶ 
ପାi ଁ 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍େର 213 େକାଟରି ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ,ି eହା ମ େର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀଥର୍ଯାtା େଯାଜନା ନମିେn 
11 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ anଭର୍ୁ k । ପଯର୍୍ୟଟନ ଭିtଭୂିମିର eକ 
pମଖୁ aଂଶ ଭାବେର ପୁରୀଠାେର eକ ବାଲୁକା କଳା ସଂgହାଳୟ pତଷି୍ଠା 
ପାi ଁpାରmିକ ପଯର୍୍ୟାୟେର 2 େକାଟ ିଟଙ୍କାର aଥର୍ ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛ ି। 
Kalinga Institute of Peace and Conflict Resolution ପାi ଁ
5 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
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oଡଆି ଭାଷା, ସଂsତୃ ିo ଐତହି୍ୟ – 
 

ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ! 
 

94. 1936 ମସହିାେର oଡଶିା ଭାରତର pଥମ ଭାଷାଭିtକି ରାଜ୍ୟ 
ଭାେବ ସଷିୃ୍ଟ େହାi ଲା । 2014 ମସହିାେର oଡଆି ଭାଷା “ଶାstୀୟ 
ଭାଷା”ର ମାନ୍ୟତା ପାiଲା । oଡଆି ଭାଷାଭାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାi ଁeହା eକ 
େଗୗରବମୟ ମହୁୂtର୍ । eହ ିପରେିpkୀେର ମଁ ୁଭkକବ ିମଧୁସଦୂନ ରାoଙ୍କ 
eହ ିukିକୁ aବତାରଣା କରୁଛ ି:- 

“ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା 
uଭେୟ ଜନନୀ 

େସବ ିତାଙୁ୍କ  ଭkି ଭେର 
          ଦବିସ ରଜନୀ ” 

 

95. pଥମଥର ପାiଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ବାହାେର 26 ଡେିସମ୍ଵର 
2017େର eକ କ୍ୟାବେିନଟ େବଠୖକ aନୁଷ୍ଠିତ େହାiଯାiଛ ି । eହ ି
ଐତହିାସକି େବଠୖକେର oଡ଼ଆି ଭାଷା o ସଂsତୃରି ବକିାଶ ପାiଁ ବହୁ 
ଐତହିାସକି ପଦେkପ ନଆିଯାiଛ ି । oଡ଼ଆି ଭାଷା, ସାହତି୍ୟ o ସଂsତୃ ି
ନାମେର eକ ନୂତନ ବଭିାଗ ସଷିୃ୍ଟ େହାiଛ ି eବଂ “ଐତହି୍ୟ କ୍ୟାବେିନଟ” 
ଗଠତି େହାiଛ ି । eହ ି ବଭିାଗକୁ ପରଚିାଳନାଗତ sାଧୀନତା o ଦkତା 
pଦାନ କରବିା ନମିେn eହ ି ବେଜଟ୍େର eକ sତnt aନୁଦାନ ଦାବୀର 
ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛ ି।  
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96. pତ ି ପାଞ୍ଚ ବଷର୍େର eକ ବଶି୍ଵ oଡଆି ଭାଷା ସmିଳନୀ aନୁଷ୍ଠତି   
େହବ । ଆସnା ବଷର୍ pଥମଥର ପାi ଁ eହା aନୁଷ୍ଠିତ େହବାକୁ ଯାuଛ,ି 
ଯାହା ନମିେn 1 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । oଡଆି ଭାଷାର 
pସାର o ସଂରkଣ ନମିେn eକ oଡଆି ଭାଷା କମିଶନ ଗଠନ କରାଯିବ । 
ସରକାରୀ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ o ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ sରେର sାତକ o sାତେକାtର 
େଶ୍ରଣୀେର  oଡଆି a ୟନକୁ େଦୟମkୁ କରାଯିବ । ଛାtଛାtୀ ମାନଙ୍କ 
ପାi ଁଦଆିଯାu ବା ବ୍ୟାସକବ ିଫକୀରେମାହନ ବୃtରି ସtର୍ାବଳୀ  େକାହଳ 
କରାଯିବ । +2 o +3 େଶ୍ରଣୀେର a ୟନରତ pତଭିାସmn ଛାtଛାtୀ 
ମାେନ oଡଆି ବଷିୟେର କୃତtି aଜର୍ନ କେଲ ବtର୍ମାନ ବୃt ି ପାiବା 
ନମିେn  େଯାଗ୍ୟ ବେିବଚତି େହେବ । oଡଆି ଭାଷା o ସାହତି୍ୟେର 
ଗେବଷଣାକୁ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ ମଞ୍ଜରୁୀ କମିଶନ ଢାଞ୍ଚାେର େpାtାହତି 
କରାଯିବ । oଡଆି ଭଚର୍ୁ ଆଲ eକାେଡମୀ (Odia Virtual Academy) 
oଡଆି ଭାଷାେର ରଚତି ପୁsକ ଗୁଡକିର digitization କର ିତାହାକୁ aନ୍
ଲାiନ୍େର uପଲb କରାiବ । ମଁ ୁaତବିଡ ିଜଗnାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମଦବିସ 
ପାଳନ eବଂ କପିେଳଶ୍ଵରପୁର o ସାତଲହଡ ିମଠର ପୁନରୁdାର ନମିେn 1 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରଖଛୁ ି। 
 

97. ଆମର ସମdୃ ଐତହି୍ୟ o ସଂsତୃରି େକndବnୁି େହuଛn ି ଆମ 
ରାଜ୍ୟର ଶlିlୀଗଣ । ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀ 45 ବଷର୍ରୁ udର୍ ମହଳିା 
କଳାକାର o 60 ବଷର୍ରୁ udର୍ ପୁରୁଷ କଳାକାରଙ୍କ ନମିେn ମାସକି 1 ହଜାର 
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200 ଟଙ୍କା ହସିାବେର ଭtାpଦାନ ନମିେn “ମଖୁ୍ୟମntୀ କଳାକାର 
ସହାୟତା େଯାଜନା”ର େଘାଷଣା କରଛିn ି । eହା aଧୀନେର 50 ହଜାର 
ହତିା କାରୀ uପକୃତ   େହେବ । e ପାiଁ ମଁ ୁ 60 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରଖଛୁ ି । ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀର ସଂଖ୍ୟା o ତାହାକୁ 
ଦଆିଯାu ବା aନୁଦାନ ରାଶକୁି dଗୁିଣିତ କରାଯିବ ।  
 

98. କଳାମଣ୍ଡଳର pତଷି୍ଠା eବଂ େpkାଳୟ o କଳାମଣ୍ଡପର unତ ି o 
ନବୀକରଣ ପାi ଁଯଥାkେମ 10 େକାଟ ି o 5 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି । pେତ୍ୟକ ଜlିାେର ପଯର୍୍ୟାୟkେମ ସବର୍ସାଧାରଣଙ୍କ ନମିେn 
ପାଠାଗାର pତଷି୍ଠା କରାଯିବ । 
 

kୀଡା o ଯୁବ େସବା 
 

99. aଧୁନା oଡଶିା ବଶି୍ଵkୀଡା େକndର ପରଚିତି ି ହାସଲ କରପିାରଛି ି । 
ନdିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତେର kିଡାଭିtଭୂିମି ନମିର୍ାଣ o ତୃଟଶିୂନ୍ୟ ସାଙ୍ଗଠନକି 
ସାମଥର୍୍ୟେର ଆମର ପାରଦଶତା େଦଖାiପାରଛୁି । 90 ଦନି େରକଡର୍ ସମୟ 
ଭିତେର ଜୁଲାi, 2017 େର 22 ତମ eସୀୟ kିଡା pତେିଯାଗିତା, ବଶି୍ଵ 
ହକ ିଲିଗ୍, ଭାରତୀୟ ସୁପର ଲିଗ୍ ଫୁଟ୍ ବଲ pତେିଯାଗିତା ଆମର ସାମଥର୍୍ୟ o 
pତବିdତାର pମାଣ । ଭୁବେନଶ୍ଵରେର ଆେମ େଡଭିସ୍ କପ୍ pତେିଯାଗିତା 
କରବିାେର ସହେଯାଗ କରବୁି । 2018 ମସହିାେର ଭୁବେନଶ୍ଵରର କଳଙି୍ଗ 
ଷ୍ଟାଡୟିମେର ହକ ିପରୁୁଷ ବଶି୍ଵ କପ୍ ଆେୟାଜନ କରବି। ଆମ ପାiଁ eକ 
େଗୗରବର ମହୂୁtର୍ େହବ । eହା ରାଜ୍ୟ ପାiଁ eକ ଆହ୍ଵାନ o ସୁେଯାଗ   
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େହବ । eହ ିସବୁକୁ ଆେୟାଜନ କରବିାକୁ କଳଙି୍ଗ ଷ୍ଟାଡୟିମର unୟନ o 
ସୁରkା ଭିtଭୂିମି eବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗମନାଗମନ ସୁବଧିାର unତ ି ପାiଁ 
ଆବଶ୍ୟକୀୟ aଥର୍ pଦାନ କରାଯିବ ।  
 

100. ଆମ ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ସmନ୍ଣ ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କର uଦ୍ୟମ େଯାଗୁଁ ସମg 
େଦଶେର oଡଶିା pଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାେବ ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ ପାiଁ ସମs ଜାତୀୟ 
ବରଷି୍ଠ o କନଷି୍ଠ, ପରୁୁଷ eବଂ ମହଳିା ହକ ି pତେିଯାଗିତା pାେୟାଜତି 
କରବିାକୁ ହକ ିiଣି୍ଡଆ ସହତି ଐତହିାସକି ଭାଗିଦାରୀ ଚୁkି sାkର କରଛି ି।  
 

101. ତୃଣମଳୂ sରେର kୀଡା ଭିtଭୂିମି unୟନ o ପରଚିାଳନା କରବିାକୁ 
SWARNA ନମିେn 100 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । 
eତଦ୍ବ୍ୟତତି ରାuରେକଲା, ସମ୍ଵଲପୁର, bhପୁର o କଟକେର kୀଡା 
ଭିtଭୂିମିର unତ ି ପାiଁ 12 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । 
େକାଣାକର୍େର “Sun and Sand Marathon” ଆେୟାଜନ ପାi ଁ   
15 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯଆiଛ ି । ଆଦବିାସୀ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ 
ଭିତେର ଲୁkାୟିତ kୀଡା pତଭିା ଚhିଟ କରବିା uେdଶ୍ୟେର eବଂ ଜାତୀୟ 
o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ pତେିଯାଗିତାେର ଭାଗେନବାକୁ ପ୍ଲାଟଫମର୍ େଯାଗାi 
େଦବାକୁ “ଆଦବିାସୀ kୀଡା” ଆେୟାଜନ କରବିାେର େଦଶେର oଡଶିା 
େହuଛ ିpଥମ ରାଜ୍ୟ ।  
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102. ଯୁବନୀତ ିa ନେର ଯୁବକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପହଁଞ୍ଚବିାକୁ 
େସମାନଙ୍କ ପାiଁ udଷି୍ଟ ଯୁବେpରତି ସାମାଜକି କାଯର୍୍ୟ eବଂ େଗାଷି୍ଠ 
କାଯର୍୍ୟkମ ମା ମେର utାହତି କରବିାକୁ ଆେମ pାଥମିକତା େଦuଛୁ । 

“ବଜୁି ଯୁବ ସଶkି କରଣ େଯାଜନା” eବଂ eହାର ନୂଆ uପେଯାଜନା “ବଜୁି 
ଯୁବ ବାହନିୀ” େନତୃt o େscାେସବୀ ମେନାଭାବ େପାଷଣ କରବିା, kୀଡା 
o େଖଳୁଆଡ ମେନାଭାବ ସଂsତୃକୁି େpାtାହନ େଦବା, େଯୗବନେର ସୁs 
ଜୀବନ ଯାପନ କରବିା, ଯୁବ ପ୍ଲାଟ୍ ଫମର୍ pତଷି୍ଠା କରବିା eବଂ ରାଜ୍ୟେର 
ଯୁବକଙୁ୍କ କାଯର୍୍ୟେର ନେିୟାଜତି କରବିାପାiଁ udଷି୍ଟ । e ପାiଁ ମଁ ୁ     
103 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରଖଛୁ ି । 2017-18  ବଷର୍େର 
kୀଡା o ଯୁବ େସବା ବଭିାଗ ପାiଁ 149 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
ବାେବେଳ 2018-19 ବଷର୍େର eହା 130 pତଶିତ ବୃd ି ପାi       

341 େକାଟ ିଟଙ୍କାେର ପହଁଞ୍ଚଛି ି।  
 

ବjିାନ, iେଲେକ୍ଟ ାନkି eବଂ ସୂଚନା pଯୁkି ବଦି୍ୟା 
 

103. ବjିାନ, iେଲେକ୍ଟ ାନkି eବଂ ସୂଚନା pଯୁkି ବଦି୍ୟା ବଭିାଗ ପାiଁ 
2018-19 େର 55 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ,ି e ମ ରୁ 
ସରକାରୀ େକାଠାର ଛାତ uପେର େସୗରଶkି ପ୍ଲାଣ୍ଟ pତଷି୍ଠା eବଂ 
େସୗରଶkି ପଯର୍୍ୟବସତି ପାନୀୟ ଜଳ pକll ପାiଁ 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା ରହଛି ି। 
ସୁଶାସନ ପାiଁ ସୂଚନା pଯୁkି ବଦି୍ୟା ମଖୁ୍ୟ ଆୟୁଧ । 2018-19 ଆଥକ 
ବଷର୍େର ବjିାନ o pଯୁkି ବଦି୍ୟା ବଭିାଗ ପାiଁ 113 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
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ବ୍ୟୟବରାଦ େହାiଛ,ି ତନ୍ମ ରୁ State Wide Area Network 
(SWAN) eବଂ State Data Centre ପାiଁ ଯଥାkେମ 20 େକାଟ ିo 
11 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ େହବ । Software Technology Park of 
India pତଷି୍ଠା ପାiଁ 13 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ଭୁବେନଶ୍ଵରର IIIT ପାiଁ 14 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
 

ବପିଯର୍୍ୟୟ pଶମନ 
 

104. oଡଶିା pାକୃତକି ବପିଯର୍୍ୟୟ pବଣ, ସମୟ kେମ ବପିଯର୍୍ୟୟ 
ମକୁାବଲିା o ପରଚିାଳନା କରବିାେର ଆେମ ସାମଥର୍୍ୟ ହାସଲ କରପିାରଛୁି 
ଯାହା ବଶି୍ଵsରେର sୀକୃତ ିଲାଭ କରଛି ି । ମଁ ୁବପିଯର୍୍ୟୟ pଶମନ ପାiଁ 2 
ହଜାର 90 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରଛି ି । e େର SDRF ପାiଁ 
865 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ NDRF ପାiଁ 1 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା ରହଛି ି । 
ବଶି୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାେର Odisha Disaster Recovery Project 

(ODRP) ପାiଁ 150 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ   କରାଯାiଛ ି । eହା 
kତgିs ବାସଗହୃର ପନୁଃନମିର୍ାଣ eବଂ ଆନୁସଙି୍ଗକ ଭିtଭୂିମି pତଷି୍ଠା ଯଥା 
ଗଞ୍ଜାମ, ପରୁୀ eବଂ େଖାdର୍ା ଜlିାର ଆଭ୍ୟnରୀଣ ସଡକ, ଜଳ େଯାଗାଣ 
eବଂ ପରମିଳ ପାi ଁ udଷି୍ଚ । National Cyclone Risk 

Mitigation Programme (NCRMP) ପାiଁ 69 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ େହାiଛ ି।  
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ଭୂ-pଶାସନ 
 

 

105. ରାଜs o ପଞି୍ଜକରଣ pଶାସନ aେନକ େସବା pଦାନ କରବିାେର 
eକ ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ ଭୂମିକା gହଣ କେର । େସ େର ଭୂ-aଭିେଲଖ, ଜମିଜମା 
ବେnାବs, ଜମି a gହଣ, ପଞି୍ଜକରଣ o ଷ୍ଟାm ଶୁll, ବଭିିn pକାରର 
pମାଣ ପt pଦାନ eବଂ ଲଘ ୁ ଖଣିଜ dବ୍ୟର ପରଚିାଳନା anଭର୍ୁ k । 
2018-19 େର 1 ହଜାର 74 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ,ି 
େଯu ଁ େର ରାଜs ନରିୀkକଙ୍କ ଦpର o ଆବାସକି ଗହୃନମିର୍ାଣ, aଭିେଲଖ 
ଡଜିଟିାiେଜସନ, ଆiଟ ିହାଡର୍େୱୟାର eବଂ ସଂେଯାଗୀକରଣ, ସରକାରୀ 
ଜମିର ସୁରkା eବଂ ଲଘ ୁଖଣିଜ dବ୍ୟ ପାiଁ pବtର୍ନ ଦୃଢକିରଣ 154 
େକାଟ ିଟଙ୍କା anଭର୍ୁ k ।  
 

େଯାଜନା o ସଂେଯାଜନ 
 

106. ମଁ ୁ େଯାଜନା o ସଂେଯାଜନ ବଭିାଗ ନମିେn 2018-19 ଆଥକ 
ବଷର୍େର 935 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ aଟକଳର psାବ ରଖaୁଛ ି। ତନ୍ମ ରୁ 
ବଧିାୟକ unୟନ ପାଣ୍ଠ ି ନମିେn 147 େକାଟ ି ଟଙ୍କା; ନaଟ ିଆଦବିାସୀ 
aଧୁ୍ୟଷିତ ଜlିାର sତnt unୟନ ପରିଷଦ ନମିେn 176 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, 
ବଜୁି େକବେିକ େଯାଜନା ନମିେn 120 େକାଟ ିଟଙ୍କା o ଜlିା ଗୁଡକିେର 
sତnt unୟନ କାଯର୍୍ୟkମ ପାiଁ 109 େକାଟ ିଟଙ୍କା anଭର୍ୁ k । ଆଞ୍ଚଳକି 
େବଷୖମ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାiଁ ପଶି୍ଚମ oଡଶିା ବକିାଶ ପରିଷଦ ନମିେn      
80 େକାଟ ିଟଙ୍କାର aନୁଦାନ psାବ ରହaିଛ ି । State PPP Policy 
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ମା ମେର ରାଜ୍ୟ ଭିtଭୂିମି pତଷି୍ଠା େktେର େବସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀକୁ 
େpାtାହନ   େଦବା ନମିେn State Viability Gap Fund ପାiଁ 
40 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ ରଖାଯାiଛ ି। ପୁନଶ୍ଚ, ବପିଦ ସଙୁ୍କଳ େktେର 
ଜlିା sରେର sାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାiଁ Critical Gap 

Fund ନମିେn 42 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରଖାଯାiଛ ି । 
sାନୀୟ aଞ୍ଚଳେର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ବା େଛାଟ o aତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ 
pକll ପାiଁ sତnt ସମସ୍ୟା ପାଣ୍ଠ ି ନମିେn 40 େକାଟ ି ଟଙ୍କା o ବଜୁି 
କnମାଳ o ଗଜପତ ି େଯାଜନା ପାiଁ 29 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର psାବ 
ରଖାଯାiଛ ି।  
 

107. ଡଷିି୍ଟ୍ରକ୍ ମିେନରାଲ ଫଣ୍ଡ (DMF) o oମ୍ ମ୍ଵାଡ୍ ସ ି (OMBADC) 
ପାଣ୍ଠ,ି ଖଣିଜ ସmଦପଣୂ୍ଣର୍ ଜlିା ଗୁଡକିର unୟନକୁ tରାନି୍ଵତ କରବି । 
ମାନ୍ୟବର ucତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ନେିdର୍ଶ aନୁସାେର pାୟ 12 ହଜାର 
େକାଟ ିଟଙ୍କା OMBADC ର ସାଧାରଣ ଜମା ପାଣ୍ଠେିର ସଂଗହୃତି େହାiଛ ି। 
େଯାଜନା o ସଂେଯାଜନ ବଭିାଗ, ସମ୍ଵଳର aଯଥା ବନିେିଯାଗ େରାକବିା 
ନମିେn o ସମ୍ଵଳର ସେବର୍ାtୃଷ୍ଟ ବନିେିଯାଗ ପାiଁ ସୁବ୍ୟବsିତ o 
ସୁସଂେଯାଜତି ମ ମ ମିଆଦ ିେଯାଜନା psୁତ ନମିେn eକ ସମନ୍ଵୟ ପdତ ି
pଣୟନ କରଛିn ି। eହା ବ୍ୟତତି, ବେଜଟ୍ ବାହାେର uପଲb ସମ୍ଵଳ ଯଥା : 
CAMPA ପାଣ୍ଠ,ି o େକାଠାବାଡ ି eବଂ aନ୍ୟାନ୍ୟ ନମିର୍ାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ 
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େବାଡର୍ ପାଣ୍ଠ ିeବଂ OSAM େବାଡର୍ ପାଣ୍ଠ ିuପେରାk ସଂେଯାଜନ pkିୟାର 
aଂଶ ବେିଶଷ ।  
 

ଆଥକ ପରିଚାଳନା ସଂsାର 
 

108. ଆେମ ସରକାରୀ ଖcର୍ ପରଚିାଳନା ଦkତା ବୃd ି ନମିେn aେନକ 
ଗୁଡeି ସଂsାର ମଳୂକ ପଦେkପ gହଣ କରଛୁି । ତନ୍ମ ରୁ େକେତେଗାଟ ି
ପଦେkପ uପେର ମଁ ୁଆେଲାକପାତ କରୁଛ ି।  
 
 

(କ) ଭାରତୀୟ େଷ୍ଟଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର e-Pay ବ୍ୟବsା ସହ IFMS ର 
ସଂେଯାଜନା :  oଡଶିା IFMS କୁ ଭାରତୀୟ େଷ୍ଟଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର e-Pay 
ବ୍ୟବsା ସହ ସଂେଯାଗ କରାଯାi uଭୟ Online o Offline ମା ମେର 
ବଭିିn ଟକିସ େପୖଠ ପାiଁ eକ ବ୍ୟବsା oଡଶିା େକାଷାଗାର େପାଟର୍ାଲେର 
uପଲb କରାଯାiଛ ି। eହ ିନୂତନ ପଦେkପ ବଭିିn େଦୟକୁ pମଖୂ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଗୁଡକିର Debit o Credit Card ତଥା Internet Banking 
ମା ମେର େପୖଠ କରବିାକୁ ସଗୁମ କରଛି ି । Multi- Accounts 

Settlement, e-Payment କୁ େpାtାହତି କରବିା ସେଙ୍ଗସେଙ୍ଗ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନମିେn ସହଜେର ରାଜs, ପରବିହନ, ଶlିl, ଖଣି o isାତ 
pଭୃତ ିବଭିାଗର କାଯର୍୍ୟକୁ ସୁଗମ କରଛି ି।  
 
 

(ଖ) ସମନି୍ଵତ ଆଥକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବsା (IFMS 2.0): 
େକାଷାଗାରକୁ sୟଂଚାଳତି କରବିାପାiଁ pାpି o ଖcର୍ iେଲେକ୍ଟ ାନକି୍ 
ପdତେିର ସଂଞ୍ଚାଳତି କରବିା uେdଶ୍ୟେର IFMS pଚଳନ କରବିାେର 
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oଡଶିା ଜାତୀୟ sରେର eକ agଣୀ ରାଜ୍ୟ aେଟ । eହ ିବ୍ୟବsାକୁ ଆହୁର ି
unତ କରାଯାi ସମs aଥର୍ କାରବାରକୁ ଆହରଣ o ବତିରଣ a କାରୀଙ୍କ 
ଠାରୁ ଆରm କର ିମହାେଲଖାକାରଙ୍କ ପଯର୍୍ୟn ଡଜିଟିାଲ୍ ପdତେିର େପପର 
େଲସ୍ ଭାବେର ନବିର୍ାହ କରବିା ନମିେn e-Praman o e-Signature 
pଚଳନ କରାଯିବ । PFMS  ସହ eହ ି ବ୍ୟବsାର ସଂେଯାଗକୁ ଆହୁର ି
ସୁଦୃଢ କରାଯିବ ।  
 
 

(ଗ) େପନ୍ ସନ୍ ର aନ୍ ଲାiନ୍ ସଂେଶାଧନ ପାi ଁ “aପର୍ଣ” (ARPAN) 
େପାଟର୍ାଲ :  ଆେମ େପନ୍ ସନ୍ uପେଭାkାମାନଙ୍କ େପନ୍ ସନ୍ କୁ 
aନ୍ ଲାiନ୍ ସଂେଶାଧନ କରବିା ନମିେn “aପର୍ଣ” (ARPAN) େପାଟର୍ାଲର 
ଶୁଭାରm କରଛୁି । eହା େପନ୍ ସନ୍ uପେଭାkାମାନଙୁ୍କ ବନିା ସମସ୍ୟାେର 
େପନ୍ ସନ୍ େସବା େଯାଗାiବା ନମିେn ସହାୟକ େହବ ।   
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ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ!  
 
 

 ରାଜ୍ୟର unୟନ ନମିେn ଆେମ aେନକ ଗୁଡeି ଆହ୍ଵାନର 
ସmଖୁୀନ େହuଛୁ । ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ ଦୂରଦଶର୍ୀ େନତୃtେର ଆମ 
ରାଜ୍ୟର ବଭିିn େktର ବକିାଶ ନମିେn ଆମ ସମ୍ଵଳର ସୁବନିେିଯାଗ କର ି
ପରsର pତdିn ି pାଧାନ୍ୟତା ଗୁଡକୁି ସଫଳତାର ସହତି agା କାର 
େଦiପାରଛୁି । େମାର ଆଶା o ବଶି୍ଵାସ, eହ ି ବେଜଟ୍ ରାଜ୍ୟର unୟନ 
ନମିେn ଆମର pତବିdତାର eକ pତଫିଳନ । e ସହତି e ବେଜଟ୍ କୁ ମଁ ୁ
ରାଜ୍ୟ ବାସୀଙୁ୍କ utଗର୍ କରୁaଛ ି। uk ବେଜଟ୍ ର aନୁେମାଦନ ନମିେn eହ ି
ପବtି ଗହୃେର ମଁ ୁpsାବ ରଖଛୁ ି।  

      // ବେn utଳ ଜନନୀ // 
       ଜୟହn୍ି 


