
2020-21 ବାର୍ଷିକ ବୄଜଟ୍ର୍ମଖୁ୍ୟାଶଂ 

ଅଜ ି 18 ୄେଫୃଅଯୀ,2020 ୄଯ ଭାନୟଫଯ ଥଥଭନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ  ନଯିଞ୍ଜନ 
ୂଜାଯୀ 2020-21 ଅଥଓି ଫର୍ଥ ନଭିୄେ 1 ରକ୍ଷ 50 ହଜାଯ ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କାଯ 
ଫୄଜଟ୍ ଫଧିାନସବାୄଯ ନୁୄଭାଦନ ାଆ ଁଉସ୍ଥାନ ଓଯଛିେ ି।  ଏଫ ିଫୄଜଟ୍ 
ୄଯ ୁଞି୍ଜ ନିୄ ଫଶ, ଫଓିାଶ, ବିତ୍ତବୂିଭି ଉନ୍ନୟନ  ଯୂାେଯଣ ଉୄଯ କୁଯୁତ୍ୱ 
ଅୄଯା ଓଯାମାଆଛ ି । ଏହ ି ଜନ ଭଙ୍ଗଓାଯୀ ଫୄଜଟ୍ ଫକିତ 2019-20 
ଅଥଓି ଫର୍ଥ ସଂୄଶାଧିତ ଅଓନ ତୁନାୄଯ 11.1% ଧିଓ ୄଟ ।  

 ୂଫଥ ଫର୍ଥ ଭାନଙ୍କ ବ ି 2020-21 ଅଥଓି ଫର୍ଥ ଫୄଜଟ୍ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଓୃର୍ ି
ଫୄଜଟ୍  ସାଧାଯଣ ଫୄଜଟ୍ ଏହିଯ ି ଦୁଆ ବାକୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯାମାଆଛ ି ।  
ଏହାଯ ତୁନାତ୍ମଓ ଫଫିଯଣୀ ନଭିନରିଖିତ ସାଯଣୀୄଯ ଦଶଥାମାଆଛ ି।  

(ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ହସିାଫୄଯ)  

କ୍ରମିକ 
ସଂଖ୍ୟା 

ପ୍ରକାର 
 

2019-20 ଆଥକି 
ବର୍ଷରର ସଂୄଶାଧିତ 

ଆକଲନ 

2020-21 ଆଥକି 
ବର୍ଷରର ବୄଜଟ ଆକଲନ 

1. ପ୍ରଶାସନଓି ଔର୍ଚ୍ଥ 55,490 65,655 
2. ଓାମଥୟକ୍ରଭ ଔର୍ଚ୍ଥ  68,000 74,000 
3. ଫିମଥୟୟ ପ୍ରଶଭନ ାଣ୍ଠଯୁି 

ଔର୍ଚ୍ଥ  
4,600 3,200 

4. ଯାଜୟ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ହସ୍ତାେଯତି ୄହଉଥିଫା ଥଥଯୁ 
ଔର୍ଚ୍ଥ  

6,910 7,145 

ୄମାଟ 1,35,000 1,50,000 



 

1. ଏହ ିବୄଜଟୄର  କ’ଣ ନୂତନତ୍ୱ ଅଛ?ି 

 ଆ-ଫୄଜଟ୍ଯ ପ୍ରଫତ୍ତଥନ ମାହାଓ ିଏଓ ଯିୄଫଶ ନୁଓୂ  ଦୄକ୍ଷ ୄଟ । 

 ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୄଜଟ୍ ୄଭାଫାଆର ଅପ୍ ମାହାଓ ିଉବୟ Google Play Store ଏଫଂ Apple Appstore  ୄଯ 

ଉରବ୍ଧ । 

 ବୄଜଟ ୄମାବାଇ ଆପ୍କୁ ସହଜୄର ଉରବ୍ଧ ଓଯିଫାଓୁ QR code ଯ ଫୟଫସ୍ଥା । 

 ୄଦଶଯ ପ୍ରଥଭ ଯାଜୟ ବାଫୄଯ  Nutrition Budget  ଦସ୍ତାଫଜି୍  ଶୁବାଯମ୍ଭ  । 

 ୄଦଶଯ ପ୍ରଥଭ ଯାଜୟ ବାଫୄଯ  ଡଶିା ଏଓ ଜଫାୟୁ ଫୄଜଟ (Climate Code Budget)  ଦସ୍ତାଫଜି୍ ଅଯମ୍ଭ 

ଓଯିଛ ି। 

 ବୄଜଟର ବଶି୍ୱସନୀୟତାୄର ଉନ୍ନତ ିଆଣିବା ାଇ ଁୄଦଶର ପ୍ରଥଭ ଯାଜୟ ବାଫୄଯ  ଡଶିାୄଯ Strategic 

Budgeting ପ୍ରକି୍ରୟାଯ ପ୍ରଫତ୍ତଥନ । 

 Disclosure Standard ର ଉନ୍ନତ ିଆଣିବା ାଇଁ ବୄଜଟ ସୂଚନାକୁ excel format ୄର ଉବ୍ଧ 

କରାଯାଇଛ ି। 

2. ବୄଜଟର ମୁଖ୍ୟ ଉୄେଶୟ: ରୂାନ୍ତରଣ 
 5T ଭନ୍ତ୍ର  ନାକଯିଓ- ୄଓୈନ୍ଦ୍ରଓି ଉଦୟଭ “ୄଭା ସଯଓାଯ”, ସଯଓାଯଙ୍କଯ ସୁଶାସନ ଫୟଫସ୍ଥା  ଫଓିାଶ ୄଓୌଶ  

ପ୍ରତପିନ ଓୄଯ  
 “ପ୍ରତକିି୍ରୟାଶୀ  ଶାସନ ” ଓୁ “କି୍ରୟାଶୀ ଶାସନ” ୄଯ ଯିଫତ୍ତଥନ   
 ଏଓ “ ନୂତନ ଡଶିା” କଠନଯ ରକ୍ଷୟ 
 ଓୃରି୍  ଅନୁସଙି୍ଗଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ କୄଫର୍ଣା, ଉନ୍ନୟନ  ସମ୍ପ୍ରସାଯଣ ଓାମଥୟୄଯ  ଧିଓ ଧ୍ୟାନ ୄଦଆ ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 

ମୁକାେଓାଯୀ ଯିଫତ୍ତଥନ ଅଣିଫା  
 ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ  ଫୟଫହାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୃହତ୍ ଯିଫତ୍ତଥନ ଅଣିଫା  ାଆଁ ଅସୋ ାଞ୍ଚ ଫର୍ଥୄଯ 12000 ୄଓାଟ ି

ଟଙ୍କା ଫୟୟୄଯ  ସଭସ୍ତ  ପ୍ରଭୁଔ ନଦୀୄଯ In-stream Storage Structures (ISS) ଯ ନଭିଥାଣ   
 3208 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ନିୄ ଫଶୄଯ ୁଯୀଓୁ ଏଓ ଫଶି୍ୱ ଐତହି ସହଯୄଯ ଯିଣତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୃହତ୍ ୄମାଜନା  
 ରିଙ୍ଗଯାଜ ଭନ୍ଦଯିଯ ଚତୁଃାଶ୍ୱଥୄଯ ଥିଫା 65 ଏଓଯ ଜଭିଯ ଉନ୍ନୟନ ାଆ ଁଏଓାମ୍ର ୄମାଜନା (EKAMRA 

Plan) ଧିନୄଯ ଅକାଭୀ 5 ଫର୍ଥ ଭଧ୍ୟୄଯ 700 ଟଙ୍କାଯ ୁଞି୍ଜ ନିୄ ଫଶ ଏଫଂ ଏଥିାଆଁ ଏହ ିଫର୍ଥ ଫୄଜଟ୍ୄଯ 
150 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯଔାମାଆଛ ି।  

 ସଭୄରଶ୍ୱଯୀ ଭନ୍ଦଯି, ହୀଯାଓୁଦ ଫନ୍ଧ, ବିତଯଓନଓିା ଏଫଂ ତସାଯୀଯ ାଆଁ ସାଭଗି୍ରଓ ଫଓିାଶ ୄମାଜନା । 
 ଓଟଓ ସହଯଓୁ ବିଡଭୁକ୍ତ ଓଯିଫାାଆଁ ଦୄକ୍ଷ 
 ଶ୍ରୀଯାଭଚନ୍ଦ୍ରବଞ୍ଜ ୄବର୍ଜ ଭହାଫଦିୟାୟଓୁ ଏଓ ତୟାଧୁନଓି ଫଶି୍ୱସ୍ତଯୀୟ ପ୍ରତଷି୍ଠାନୄଯ ଯିଣତ ଓଯିଫା ାଆଁ 

1000 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ନିୄ ଫଶ  
 “Skilled-in-Odisha” ଓୁ ଏଓ ଫଶି୍ୱସ୍ତଯୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡୄଯ ଯୂାେଯିତ ଓଯିଫା ାଆଁ  ବୁଫୄନଶ୍ୱଯୄଯ  ଏଓ “ଫଶି୍ୱ 

ଦକ୍ଷତା ୄଓନ୍ଦ୍ର ” (World Skills Centre)ଯ ପ୍ରତଷି୍ଠା  



 ଡଶିାଓୁ ଏଓ ଫଶି୍ୱସ୍ତଯୀୟ ମଥୟଟନ ୄଓନ୍ଦ୍ରୄଯ ଯିଣତ ଓଯିଫା ାଆଁ ମଥୟଟନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫହୁ ୁଞି୍ଜ ନିୄ ଫଶ 
 

 

                                        ବଭିାଗୱାରୀ ବୟୟ ବରାଦ 

(ୄକାଟ ିଟଙ୍କା ହସିାବୄର) 

ଦାବୀ୍
ନଂ. 

ବଭିାଗ ପ୍ରଶାସନକି୍ଖ୍ର୍ଚ୍ର କାଯରୟକ୍ରମ୍ଖ୍ର୍ଚ୍ର 
ବିଯରୟୟ୍
ମୁକାବିା୍
ାଣ୍ଠ ି

ରାଜୟରୁ୍
ହସ୍ତାନ୍ତର 

ସବର୍ୄମାଟ 

1 ସ୍ୱଯାଷ୍ଟ୍ର ଫବିାକ 4,851.48 655.90     5,507.38 

2 
ସାଧାଯଣ ପ୍ରଶାସନ  ସାଧାଯଣ 
ବିୄମାକ ଫବିାକ 212.45 210.15     422.60 

3 ଯାଜସ୍ୱ  ଫିମଥୟୟ ଯଚିାନା ଫବିାକ 1,009.64 325.70     1,335.34 

4 ଅଆନ ଫବିାକ 441.26 24.90     466.16 

5 ଥଥ ଫବିାକ 35,074.80 
 

67.00     35,141.80 

6 ଫାଣିଜୟ ଫବିାକ 71.65 19.63     91.28 

7 ନଭିଥାଣ ଫବିାକ 1,579.24 4,420.92     6,000.16 

8 ଡଶିା ଫଧିାନସବା  121.03 0.00     121.03 

9 
ଔାଦୟ ୄମାକାଣ  ଔାଉଟ ିଓରୟାଣ 
ଫବିାକ 80.01 1,816.77     1,896.78 

10 ଫଦିୟାୟ  କଣଶକି୍ଷା ଫବିାକ 10,862.05 6,596.37     17,458.42 

11 

ନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ନୁସୂଚତି ଜାତ ି
ଉନ୍ନୟନ ଏଫଂ ସଂଔୟାରଖୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ  
ଛୁଅ ଫକଥ ଓରୟାଣ ଫବିାକ 

769.45 3,038.91     3,808.36 

12 ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ଯଫିାଯ ଓରୟାଣ ଫବିାକ 2,572.39 5,127.46     7,699.84 

13 କହୃ ନଭିଥାଣ  ୄୌଯ ଉନ୍ନୟନ ଫବିାକ 650.74 3,093.26 2,435.65   6,179.65 

14 ଶ୍ରଭ  ଯାଜୟ ଓଭଥଚାଯୀ ଫୀଭା ଫବିାକ 111.84 94.33     206.17 

15 କ୍ରୀଡା  ମୁଫ ୄସଫା ଫବିାକ 35.49 265.55     301.04 

16 ୄମାଜନା  ସଂୄମାଜନା ଫବିାକ 51.00 1,130.23     1,181.23 

17 ଞ୍ଚାୟତଯିାଜ  ାନୀୟ ଜ ଫବିାକ 385.17 12,511.33 4,709.35   17,605.85 

18 
ସାଧାଯଣ ବିୄମାକ  ୄନ ସନ 
ପ୍ରଶାସନ ଫବିାକ 2.18 0.00     2.18 

19 ଶଳି୍ପ ଫବିାକ 5.55 544.45     550.00 

20 ଜ ସମ୍ପଦ ଫବିାକ 1,283.18 8,091.28     9,374.46 

21 ଯଫିହନ ଫବିାକ 111.44 733.12     844.56 

22 ଜଙ୍ଗର   ଯିୄ ଫଶ ଫବିାକ 482.60 651.97     1,134.57 



23 ଓୃର୍ି  ଓୃର୍ଓ ସଶକି୍ତଓଯଣ ଫବିାକ 866.58 5,950.55     6,817.13 

24 ଆସ୍ପାତ  ଔଣି ଫବିାକ 62.72 119.50     182.22 

25 ସୂଚନା  ୄରାଓ ସଂଓଥ ଫବିାକ 54.95 55.67     110.62 

26 ଫଓାଯୀ ଫବିାକ 112.36 50.50     162.86 

27 ଫଜି୍ଞାନ  ୄଫୈର୍ୟିଓ ଫବିାକ 14.76 85.24     100.00 

28 ଗ୍ରାଭୟ ଉନ୍ନୟନ ଫବିାକ 1,227.16 4,322.26     5,549.42 

29 ସଂସଦୀୟ ଫୟାାଯ ଫବିାକ 61.53 5.29     66.82 

30 ଶକି୍ତ ଫବିାକ 31.80 1,828.93     1,860.73 

31 ହସ୍ତତେ, ଫୟନଶଳି୍ପ   ହସ୍ତଶଳି୍ପ ଫବିାକ 64.62 135.00     199.62 

32 ମଥୟଟନ ଫବିାକ 15.56 385.13     400.69 

33 ଭତ୍ସ୍ୟ  ଶୁସମ୍ପଦ ଉନ୍ନୟନ ଫବିାକ 451.71 759.31     1,211.02 

34 ସଭଫାୟ  ଫବିାକ 133.53 1,566.86     1,700.39 

35 ସଯଓାଯ ଉୄଦୟାକ ଫବିାକ 3.67 5.00     8.67 

36 
ଭହିା, ଶଶୁି ଫଓିାଶ  ଭିଶନ ଶକି୍ତ 
ଫବିାକ 21.40 4,053.24     4,074.64 

37 ଆୄରାୄଓ୍ରାନକି୍ସ  ସୂଚନା ପ୍ରମୁକି୍ତ ଫବିାକ 7.31 228.97     236.28 

38 ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷା ଫବିାକ 1,237.92 1,168.59     2,406.51 

39 ଦକ୍ଷତା ଫଓିାଶ  ୄଫୈର୍ୟିଓ ଶକି୍ଷା ଫବିାକ 346.64 478.37     825.01 

40 ଣୁ, କୁ୍ଷଦ୍ର  ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟାକ ଫବିାକ 70.96 179.04     250.00 

41 
ସାଭାଜଓି ସୁଯକ୍ଷା  ବିନ୍ନକ୍ଷଭ 
ସଶକି୍ତଓଯଣ ଫବିାକ 70.22 2,954.04     3,024.26 

42 ଫିମଥୟୟ ଯଚିାନା ଫବିାକ 3.45 118.98   3,200.00 3,322.43 

43 ଡଅି ବାର୍ା, ସାହତିୟ  ସଂସ୍କତୃ ିଫବିାକ 31.50 130.31     161.81 

  ସବରୄମାଟ 65,655 74,000 7,145 3,200 1,50,000 

 

ୄେତ୍ରୀୟ ମଖୁ୍ୟାଂଶ 

A. ସମସ୍ତଙ୍କ ାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୄସବା 
 ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ରାକି ସଫଥୄଭାଟ୍ 7 ହଜାଯ 700 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ମାହା ଫକିତ ଫର୍ଥ 

ତୁନାୄଯ 14 ପ୍ରତଶିତ ଧିଓ   
 “ଫଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓରୟାଣ ୄମାଜନା” ଧିନୄଯ ଭାକଣା ର୍ଧ ୄମାକାଆ ୄଦଫା ାଆଁ ୁଯୁର୍ ହତିାଧିଓାଯୀଙ୍କ 

ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯିଫାଯ ିଛା 5 ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା   ଭହିା ହତିାଧିଓାଯୀଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯିଫାଯ ିଛା 10 ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ୄଦଫା ାଆଁ 1108 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ।  



 “ଭୁଔୟଭନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଭିଶନ ” ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା  ବିତ୍ତବୂିଭିଯ ଫଓିାଶ ାଆଁ  578 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ 
ଫଯାଦ । 

 “ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଭିଶନ” ୄମାଜନାୄଯ 1652 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟ ଫଯାଦ 
 ନଭିଥ ୄମାଜନାୄଯ ସଯଓାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄଓନ୍ଦ୍ରଭାନଙ୍କୄଯ ଯିଭଯ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ଭାନଯ ଉନ୍ନତ,ି ରଣ୍ଢୀ, ସୁଯକ୍ଷା, 

ଉଦୟାନ ଏଫଂ ରି୍ ୄସଫା ାଆଁ 360 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟଫସ୍ଥା । 
 ଶ୍ରୀଯାଭଚନ୍ଦ୍ରବଞ୍ଜ ୄବର୍ଜ ଭହାଫଦିୟାୟଓୁ ଏଓ ତୟାଧୁନଓି ଫଶି୍ୱସ୍ତଯୀୟ ପ୍ରତଷି୍ଠାନୄଯ ଯିଣତ ଓଯିଫା ାଆଁ  

ଅକାଭୀ 2 ଫର୍ଥ ଭଧ୍ୟୄଯ 1000 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ନିୄ ଫଶ  ଯ ରକ୍ଷୟ ଯଔାମାଆଛ ି। 
 ୁଯୀ, ମାଜୁଯ, ୄଓନୁ୍ଦଝଯ, ବଫାନୀାଟଣା, ସୁନ୍ଦଯକଡ (NTPC ସହାୟତାୄଯ ), ତାୄଚଯ (MCL 

ସହାୟତାୄଯ)  ଓନ୍ଧଭା ଠାୄଯ 7 ଟ ିନୂତନ ସଯଓାଯୀ ୄବର୍ଜ ଭହାଫଦିୟାୟଯ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଓଯିଫା ାଆଁ 562 
ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ।  

 ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ  ନୁକୁୄଯ ଥିଫା ESI ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄଓନ୍ଦ୍ର ାଆଁ 220 ଚଓିତି୍ସ୍ଓ  ସହଓାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓଭଥୀ ଦଫୀ ସଷିୃ୍ଟ  
 ଯାଜୟ ଓଭଥଚାଯୀ ଫୀଭା ୄମାଜନା (ESI) ାଆଁ  47  ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ । 

B. ଶେିା ଏବଂ ଦେତା ବକିାଶ 
 ଶକି୍ଷା  ଦକ୍ଷତା ଫଓିାଶ ୄକ୍ଷତ୍ର ାଆଁ ୄଭାଟ୍ 22,631ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟ ଫଯାଦ ।  
 ସଭଗ୍ର ଶକି୍ଷା  ବିମାନ   ଭଧ୍ୟାହ୍ନ ୄବାଜନ ୄମାଜନା ାଆ ଁମଥାକ୍ରୄଭ 3,157 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା  800 ୄଓାଟ ି

ଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ଓଯାମାଆଛ ିୄମଉଁଥିୄଯ 40 ପ୍ରତଶିତ ଯାଜୟ ଂଶ ୄଟ ।  
 “ଡଶିା ଅଦଶଥ ଫଦିୟାୟ” ୄମାଜନା ଧିନୄଯ ଫଦିୟାୟଯ ସ୍ଥାନା  ଯିଚାନା ଔର୍ଚ୍ଥ ାଆଁ 400 ୄଓାଟ ି

ଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ।  
 ଯିୄଫଶ ନୁଓୂ ଜାୄଣିଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସ୍ାହତି ଓଯିଫାାଆ ଁ10 ହଜାଯ ପ୍ରାଥଭିଓ  ଉର୍ଚ୍ ପ୍ରାଥଭିଓ ଫଦିୟାୟଓୁ 

LPG ସଂୄମାକ ନଭିୄେ 8 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ।  
 ଫଦିୟାୟଯ ବିତ୍ତବୂିଭିଯ ଫଓିାଶ ରାକି “ୄଭା ସ୍କରୁ” ବିମାନ ାଆଁ 40 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ । ଏହ ି

ୄମାଜନାୄଯ ସଯଓାଯ ଜନ ସାଧାଯଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା  ପ୍ରଦତ୍ତ ଯାଶଯି 2 କୁଣ ପ୍ରଦାନ  ଓଯ ିଫଜି୍ଞାନାକାଯ,ାଠାକାଯ  
କ୍ରୀଡାଯ ଫଓିାଶ ଓଯିୄଫ । 

 “ୄଭା ଓୄରଜ୍ ବିମାନ” ଧିନୄଯ ଓଥସ ାଣ୍ଠରିାକି 10 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ 
 ପ୍ରଥଭ ୄଶ୍ରଣୀଠାଯୁ ଞ୍ଚଭ ୄଶ୍ରଣୀ ମଥୟେ ଧ୍ୟୟନଯତ ସଫୁ ିରାଙୁ୍କ ଭାକଣାୄଯ ସ୍କରୁ ଫୟାକ, ପ୍ରଥଭ ୄଶ୍ରଣୀଠାଯୁ 

ଷ୍ଟଭ ୄଶ୍ରଣୀ ମଥୟେ  ଧ୍ୟୟନଯତ ିରାଙ୍କ ାଆଁ ଭାକାଣାୄଯ ାଠୟ ୁସ୍ତଓ, ସ୍କରୁ ୄାର୍ାଓ  ୄମାତା ଏଫଂ 
ଉବୟ ସଯଓାଯୀ  ସଯଓାଯୀ ନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଫଦିୟାୟ  ଡଶିା ଅଦଶଥ ଫଦିୟାୟୄଯ ନଫଭ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ 
ଧ୍ୟୟନଯତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଭାନଙୁ୍କ ଭାକଣାୄଯ ସାଆୄଓର ପ୍ରଦାନ ାଆଁ କଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ ଶକି୍ଷା ଭାନଓ ଫୃଦ୍ଧ ି
ୄମାଜନା (GMSMY) ଧିନୄଯ 231 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ।  

 Pre-Matric  Post-Matric ଫୃତ୍ତ ିନଭିୄେ 1425 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ।  
 ଚହି୍ନଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ  ଭହାଫଦିୟାୟ ଭାନଙୁ୍କ ଉତ୍କର୍ଥ  ୄଓନ୍ଦ୍ରୄଯ ( Centre of 

Excellence) ଯିଣତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫଶି୍ୱଫୟାଙ୍କ ଧିନୄଯ ଚାରୁଥିଫା  Odisha Higher 
Education Programme for Excellence and Equity (OHEPEE) ପ୍ରଓଳ୍ପ ାଆଁ 130 
ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ  



 ଉର୍ଚ୍ ଶକି୍ଷା  ୄଫୈର୍ୟିଓ ଶକି୍ଷା ାଆଁ ଉଦ୍ଧଷି୍ଟ ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉର୍ଚ୍ତଯ ଶକି୍ଷା ବିମାନ (RUSA) ନଭିୄେ 220 ୄଓାଟ ି
ଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ  

 Asian Development Bank ଯ ସହାୟତାୄଯ ଓାମଥୟଓାଯୀ ୄହଉଥିଫା ଡଶିା ଦକ୍ଷତା ଫଓିାଶ ପ୍ରଓଳ୍ପ 
(Odisha Skill Development Project) ଧିନୄଯ ଏଓ ଫଶି୍ୱ ଦକ୍ଷତା ୄଓନ୍ଦ୍ର (World Skill 
Center) ପ୍ରତଷି୍ଠା  ନଭିୄେ 220 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ଥାଫ 

 ୄଫୈର୍ୟିଓ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ, ମାେଓି ଭହାଫଦିୟାୟ, ମାନ୍ତ୍ରଓି ଫଦିୟାୟ, Polytechnic ଏଫଂ ITI କୁଡଓିୄଯ 
ବିତ୍ତବୂିଭିଯ ଫଓିାଶ ରାକି 199 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ  

C. କୃର୍ଷି: କୃର୍ଷକ କୟାଣ 
 ଓୃରି୍  ଅନୁସଙି୍ଗଓ ଓାମଥୟ ରାକି 19,408 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ;  
 KALIA ୄମାଜନା ଧିନୄଯ 3,195 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ 
 ଓୃରି୍ ସଭଫାୟ ସଭିତ ି ଫାଣିଜୟିଓ ଫୟାଙ୍କ କୁଡଓିଯୁ ଦଅିମାଉଥିଫା ଓୃରି୍ ଋଣ ଉୄଯ ସୁଧ ଯିହାତ ିାଆଁ 705 

ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ 
 ଓୃରି୍ ଫଦିୟା, କୄଫର୍ଣା  ବିତ୍ତବୂିଭିଯ ଫଓିାଶ ାଆ ଁଡଶିା ଓୃରି୍  ୄଫୈର୍ୟିଓ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ (OUAT)  ଓୁ 

150 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ନୁଦାନ  
 National Horticulture Mission ାଆ ଁ123 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ  
 ଓୃର୍ଓଭାନଙୁ୍କ ଯାସାୟନଓି ସାଯ  ଉନ୍ନତଭାନଯ ଫହିନ ଅକୁଅ ଉରବ୍ଧ ଓଯାଆଫା  ରାକି 100 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ 

Revolving Fund  
 ଫାଣିଜୟିଓ ଓୃରି୍ ଉୄଦୟାକଯ ପ୍ରତଷି୍ଠା ରାକି ଅଫଶୟଓ ୁଞି୍ଜ ନିୄ ଫଶ ଉୄଯ ଯିହାତ ିୄଦଫା ନଭିୄେ 100 ୄଓାଟ ି

ଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ  
 ଓୃରି୍ ମନ୍ତ୍ରାତ ି ଡିୄ ଜର ଚାତି ମ୍ପୄସଟ୍ ଓୁ ୄରାଓପି୍ରୟ ଓଯିଫା ରାକି 224 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ 
 Farmer’s Producer’s Organisationଓୁ ସହାୟତା ଓଯିଫା ାଆଁ 60 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ  
 ଯମ୍ପଯାକତ ଓୃରି୍ ଫଓିାଶ ୄମାଜନା ଧିନୄଯ ପ୍ରାୟ 20,800 ୄହଓ୍ଯ ଜଭିୄଯ ୄଜୈଫଓି ଓୃରି୍ଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ 

ୄଦଫା ାଆଁ 40 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ  
 ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ପସର ଫୀଭା ୄମାଜନାୄଯ 700 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ 

D. ଜଲୄସଚନ 
 PMKSY ୄମାଜନା ଦ୍ୱାଯା ଓାମଥୟଓାଯୀ ୄହଉଥିଫା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ AIBP ପ୍ରଓଳ୍ପ ାଆ ଁ1811 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ 

ଫୟୟଫଯାଦ । 
 ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ  ଫୟଫହାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୃହତ୍ ଯିଫତ୍ତଥନ ଅଣିଫା  ାଆଁ  ଅକାଭୀ ାଞ୍ଚ ଫର୍ଥ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଭାଟ 12 

ହଜାଯ ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟୄଯ  ସଭସ୍ତ  ପ୍ରଭୁଔ ନଦୀ କୁଡଓିୄଯ In-stream Storage Structures 
(ISS) ଯ ନଭିଥାଣ । ଏଥିାଆଁ ଏହ ିଫର୍ଥ ଫୄଜଟୄଯ 1092 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ଥାଫ ଯଔାମାଆଛ ି।  

 ଜ ୄକ୍ଷତ୍ର ବିତ୍ତବୂିଭି ଫଓିାଶ ଓାମଥୟକ୍ରଭ (WSIDP) ଧୀନୄଯ ଚାରୁଥିଫା ଏଫଂ ନୂତନ ପ୍ରଓଳ୍ପ ଭାନଙ୍କ  ାଆଁ 
910 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ଥାଫ ।  

 ଫନୟା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ  ଜ ନଷି୍କାସନ ଓାମଥୟାଆଁ 1060 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ । 



 ଫଜୁି ଓୃର୍ଓ ଫଓିାଶ ମୃୄ ମାଜନା ଧିନୄଯ ୄକାଷ୍ଠି ଉଠା ଜୄସଚନ ପ୍ରଓଳ୍ପ ଭାନଙ୍କ ାଆଁ 360 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ 
ପ୍ରସ୍ଥାଫ ।  

 1200  ଚ ଉଠାଜୄସଚନ ୄଓନ୍ଦ୍ର କୁ ଡଓୁି ଓାମଥୟକ୍ଷଭ ଓଯିଫା ାଆଁ 193 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ଥାଫ । 
 “ାଫଥତୀ କିଯ ିଫୃହତ୍ ଉଠା ଜୄସଚନ ୄମାଜନା ” 540 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ । 
 27 ୄକାଟ ିୄୌଯାଞ୍ଚ ସ୍ଥାନୀୟ ନଓିାୟ ସଂସ୍ଥା ଏଫଂ 49 ଟ ିଜ ବାଫ ଗ୍ରସ୍ତ ଫଲଓ ଭାନଙ୍କୄଯ ଛାତ ଉୄଯ 

ଫର୍ଥାଜ ଭ  ବୂତ ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ ାଆଁ 35 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ । 
 RIDF ଧିନୄଯ ଜନଧିି ୄମାଜନାୄଯ ତଯିିକ୍ତ ଜୄସଚନ କ୍ଷଭତା ସଷିୃ୍ଟ ାଆଁ 180 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ । 
 15000ଟ ିକବୀଯ ନଓୂ ଔନନ ପ୍ରକି୍ରୟା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ ଓଯିଫା ାଆଁ 459 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ । 
 ଜ ସଞ୍ଚାନ କ୍ଷତଓୁି ଓମ୍ ଓଯିଫା ରାକି CANAL LINING SYSTEM REHABILITATION 

PROGRAMME (CLSRP)  ୄମାଜନାୄଯ 190 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ।  
 538 ଟ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ଜୄସଚନ ପ୍ରଓଳ୍ପଯ ୁନଃଯୁଦ୍ଧାଯ  ସଂଯକ୍ଷଣ ାଆଁ 150 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ । 
 ନଫଓୃର୍ଷ୍ଥ ୄଚୌଧୁଯୀ ୄସଚ ଉନ୍ନୟନ ୄମାଜନା ାଆଁ 90 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ । 
 ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ପସର ଫୀଭା ୄମାଜନା ାଆଁ 700 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ । 

E. ାନୀୟ ଜଲ 
 ାଆପ୍ ୄମାୄକ ାନୀୟ ଜ ୄମାକାଆ ୄଦଫା ାଆଁ ସଫଥୄଭାଟ 8000 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ । 
  (BASUDHA) ୄମାଜନା ଧିନୄଯ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ ଜ ୄମାକାଣ ାଆଁ 3,250 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା  ସହଯାଞ୍ଚ 

ାଆଁ 236 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ । 
 ଜଜୀଫନ ଭିଶନ ାଆଁ 2000 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ତଯିିକ୍ତ ଫୟୟ ଫଯାଦ । 
 ଜୄମାକାଣ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ଓାମଥୟକ୍ଷଭ  ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ ାଆଁ 560 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ । 
 ଫୄଜଟ୍ ଫହବୁିତ ସଭବ ମଥା : ଜଲି୍ଲା ଔଣିଜ ସମ୍ପଦ ାଣ୍ଠି (DMF)  ଡଶିା ଔଣିଜ ସମ୍ପଦ ୂର୍ଣ୍ଥ ଞ୍ଚ ଉନ୍ନୟନ 

ନକିଭ (OMBADC) ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦତ୍ତ ମଥାକ୍ରୄଭ 1538 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା  991 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ନୁଦାନଓୁ 
ସଂୄମାଜନାୄଯ ାଆ ୄମାୄକ ାନୀୟ ଜ ୄମାକାଆଫାଓୁ ଫୟଫସ୍ଥା ।  

 ଚତି ଫର୍ଥ ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ  ୁଯୀ ୄଯ 9ଟ ିାଆରଟ୍ ପ୍ରଓଳ୍ପ ାଆ ଁ560 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ । ମାହାଓ ିଏଓ 
5T ଦୄକ୍ଷ ହସିାଫୄଯ Drink from Tap Mission ଧିନୄଯ 114ଟ ି  ୄୌଯାଞ୍ଚ ସ୍ଥାନୀୟ ନଓିାୟ 
ସଂସ୍ଥା ଭାନଙ୍କୄଯ ାନୀୟ ଜଯ କୁଣଫତ୍ତା ଫୃଦ୍ଧ ିଏଫଂ ନଯିଫଚ୍ଛନି୍ନ ଜୄମାକାଣ ଫୟଫସ୍ଥାଯ େଥବୁକ୍ତ  । 

F. ଶଳି୍ପର ବକିାଶ ାଗି ନିୄ ବଶ 
 ଶଳି୍ପ ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ଉନ୍ନୟନ ଏଫଂ ୁଞି୍ଜ ନିୄ ଫଶଓୁ ଅଓରି୍ତ ଓଯିଫା ରାକି 575 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ 
 Ease of Doing  Business ଯ ଂଶ ସ୍ୱଯ “ Go Swift” “Go Smile”, “Go Plus” ଏଫଂ 

“Go Care” ଅଦ ିୄାଟଥାଲ୍ଯ ଫୟଫହାଯ  
 ଶଳି୍ପ ବିତ୍ତବୁିଭିଯ ଫଓିାଶ ାଆଁ IDCO ଓୁ 284 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଯ ଅଥଓି ସହାୟତା  
 ହସ୍ତତେ, ହସ୍ତଓା, ୄଯଶଭ ଶଳି୍ପ ଏଫଂ ଫୟନ ଶଳି୍ପ ୄକ୍ଷତ୍ର ରାକି 200 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ, ଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ଭଧ୍ୟଭ 

ଉୄଦୟାକ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 250 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ  
 ଔଣିଜ ୄକ୍ଷତ୍ର ାଆଁ 182 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ i3MS ାଆ ଁ43 ୄଓାଟ ିଏଫଂ ଔଣିଜ ସମ୍ପଦ 

ଉୄତ୍ତାନ  ନରିାଭ ାଆ ଁ73 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା େବଥୁ କ୍ତ  



G. ଭିତି୍ତଭୂମି ବକିାଶ 
 ବିତ୍ତବୂିଭି ୄକ୍ଷତ୍ର ାଆଁ ୄଭାଟ୍ 17,809 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ 
 ଯାଜୟୄଯ ଯାସ୍ତାଯ ନଭିଥାଣ ଏଫଂ ଭାନଯ ଉନ୍ନତଓିଯଣ ରାକି, “ଯାସ୍ତା ଉନ୍ନତଓିଯଣ ୄମାଜନା (Road Dev. 

Programme )” ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 2272 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟଫସ୍ଥା 
 ଚଫଶି ଖଣ୍ଟଅି ନଯିଫଚ୍ଛନି୍ନ ଫଦୁିୟତ ୄସଫା ୄମାକାଣଯ କ୍ଷୟ ଯଖି State Capital Region 

Improvement  of Power System (SCRIPS) ଧିନୄଯ 200 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦଯ 
ପ୍ରସ୍ତାଫ  

 Odisha Distribution System Strengthening  Project (ODSSP) ଧିନୄଯ ଫୄଓୟା 
ଓାମଥୟ  କୁଡଓୁି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ ଓଯିଫା ାଆଁ 184 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ 

 “ଫଦୁିୟତ ୄସତୁ” ୄମାଜନାୄଯ ୄସତୁ ନଭିଥାଣ ରାକି 1000 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ 
 “ଯାଜୟ ଯାଜଥ ଉନ୍ନୟନ ୄମାଜନା” (SHDP) ଧିନୄଯ ଯାଜୟ ଯାଜଥଯ ୄଦାହଯୀଓଯଣ ରାକି 100 

ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ; ସଯଓାଯୀ  ଖୄଯାଆ ସହବାକିତାୄଯ ଯାସ୍ତା ପ୍ରଓଳ୍ପ ରାକି 62 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ 
ଫଯାଦ ; Biju Express Way ୄମାଜନା ଧିନୄଯ ଶି୍ଚଭ ଡଶିା  KBK ଜଲି୍ଲାୄଯ ଯାସ୍ତା 
ସଂୄମାକୀଓଯଣ ରାକି 30 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଏଫଂ Central Road Fund ଧିନୄଯ 431 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ 
ଫୟୟ ଫଯାଦ । 

H. ସାମାଜକି ନରିାତ୍ତା ବୟବସ୍ଥ୍ା 
 ସାଭାଜଓି ନଯିାତ୍ତା ରାକି ସଫଥୄଭାଟ୍ 3,024 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ  
 “ଭଧୁଫାଫୁ ୄନସନ ୄମାଜନା” ାଆଁ 1718 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା  ଜାତୀୟ ସାଭାଜଓି ସହାୟତା ୄମାଜନା (NSAP) 

ଧିନୄଯ 80 ଫର୍ଥଯୁ ଓମ୍ ଫୟସଯ ଫୃଦ୍ଧ, ଫଧିଫା ଏଫଂ ଦଫିୟାଙ୍ଗ ହତିାଧିଓଓାଯୀଙୁ୍କ ପ୍ରତଭିାସ 500 ଟଙ୍କା 
ହସିାଫୄଯ  80 ଫର୍ଥଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଥ  ହତିାଧିଓାଯୀଭାନଙୁ୍କ ଭାସିଓ 700 ଟଙ୍କା ହସିାଫୄଯ ୄଭାଟ୍ 48 ରକ୍ଷ 
ହତିାଧିଓାଯୀଙୁ୍କ ବତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ  9,28 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ।  

 ଦଫିୟାଙ୍ଗ ଭାନଙ୍କଯ ଓରୟାଣ ାଆଁ 164 ଟଙ୍କା ଏଫଂ ଜାତୀୟ ଦଫିୟାଙ୍ଗ ୄମାଜନା ଧିନୄଯ 14 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ 
ପ୍ରସ୍ତାଫ । 

  ଦୁଃସ୍ଥ   ଯିତୟକ୍ତ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ଓରୟାଣ ାଆଁ 200 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୃଦ୍ଧାଶ୍ରଭ ସ୍ଥାନ ାଆଁ 
164 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା େବଥୁ କ୍ତ ।  

 ବୀଭୄବାଆ ବିନ୍ନକ୍ଷଭ ସାଭଥଥୟ ବିମାନ ାଆଁ 25 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯଔାମାଆଛ ି।  

I. ମହଲିା ସଶକି୍ତକରଣ 
 2020-21 ଅଥଓି ଫର୍ଥ ାଆଁ “MAMATA” ୄମାଜନା ଧିନୄଯ 305 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ।  
 Supplementary Nutrition Programme ଧିନୄଯ 1161 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ।  
 “ ଭିଶନ ଶକି୍ତ ” ଧିନୄଯ ଭହିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟଓ ୄକାଷ୍ଠୀ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କଯ ସଂଖଯ ସହାୟତା ାଆଁ 316 

ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ।  
 ଓାମଥୟଯତ ଭହିାଭାନଙ୍କ ହୄଷ୍ଟର ନଭିଥାଣ ାଆ ଁ10 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ।  



J . ଖ୍ାଦୟ ନରିାତ୍ତା 
 ଯାଜୟଯ ନଜିସ୍ୱ ଔାଦୟ ନଯିାତ୍ତା ୄମାଜନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 23 ରକ୍ଷ ତଯିିକ୍ତ ହତିାଧିଓାଯୀଙୁ୍କ ଭାସିଓ 5 ଓିୄ ରାଗ୍ରାଭ 

ଚାଉ ଯିହାତ ିଦଯୄଯ ୄଓ.ଜ.ି ିଛା 1 ଟଙ୍କାୄଯ ଭୂରୟୄଯ ୄମାକାଆ ଦଅିମାଉଛ ି। ୄଓ.ଜ ିିଛା 1 ଟଙ୍କାୄଯ 
ଚାଉ ୄମାକାଆ ୄଦଫାରାକି ସଫଥୄଭାଟ୍ 1038 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ଓଯାମାଉଛ।ି  

 ଜାତୀୟ ଔାଦୟ ସୁଯକ୍ଷା ୄମାଜନା ାଆଁ 210 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ।  
 ସୁରବ ଭୂରୟ ୄଦାଓାନକୁଡଓିଯ ଡରିଯ ରାବାଂଶ ଫାଫଦଓୁ  ଯିଫହନ ଔର୍ଚ୍ଥ  ାଆ ଁ99 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ 

ଫୟୟଫଯାଦ । 
 ଡଶିା ଯାଜୟ ଔାଉଟ ିୄମାକାଣ ନକିଭ ଯାଜୟୄଯ ଔାଦୟ ସୁଯକ୍ଷା ଓାମଥୟକ୍ରଭଓୁ ତୁରାଆ ଥାଏ ଏଫଂ ଏହାଯ 

ସୁଦୃଢଓିଯଣ ାଆଁ 631 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଂଶଦାନ ପ୍ରଦାନ (Equity Infusion).  

K. ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ,ି ଛୁଆବଗର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଘମୁାନଙ୍କ ବକିାଶ 
 ନୁସୂଚତି ଜାତ ି ଜନଜାତଯି ଉ-ଉାଦାନ (Sub-component) ଧିନୄଯ ୄଭାଟ 23,808 ୄଓାଟ ି

ଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ । 
 “AKANKSHYA” ୄମାଜନା ଧିନୄଯ ନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିଛାତ୍ରୀଭାନଙ୍କ ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷା ଚାରୁ ଯଖିଫା ାଆଁ 

ନକଯାଞ୍ଚୄଯ ଛାତ୍ରୀନଫିାସ ନଭିଥାଣ ନଭିୄେ 277ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ । 
 Pre-matric ଏଫଂ Post-matric ଫୃତ୍ତ ିାଆଁ 936 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ । 
 ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଅଦଶଥ ଗ୍ରାଭ ୄମାଜନାୄଯ 128 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ।  
 ଫବିିନ୍ନ ସାଭାଜଓି ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ଉନ୍ନୟନ ଦୄକ୍ଷ  “ANWESHA” ାଆଁ 103 ୄଓାଟଟିଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ।   

L. ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ  
 ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାଭୀଣ ଅଫାସ ୄମାଜନା ଏଫଂ ଫଜୁି କ୍କାଖଯ ୄମାଜନାଯ ସଂୄମାଜନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ 

କହୃ ନଭିଥାଣ ାଆଁ 3962 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ । 
 ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ ସଡଓ ନଭିଥାଣ ାଆଁ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାଭ ସଡଓ ୄମାଜନା (PMGSY) ୄଯ 2500 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ 

ଫୟୟ ଫଯାଦ । 
 RIDF ଧିନୄଯ ଫଜୁି ୄସତୁ ୄମାଜନା ାଆଁ 1000 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ।  
 ଡଶିା ଭୁଔୟଭନ୍ତ୍ରୀ ସଡଓ ୄମାଜନା ଧିନୄଯ ଫଚି୍ଛନି୍ନ ଗ୍ରାଭକୁଡଓୁି ସଂୄମାକ ଓଯିଫା ାଆଁ 71 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ 

ଫୟୟଫଯାଦ ।  
 ଗ୍ରାଭୟ ସଡଓ  ୄସତୁ କୁଡଓିଯ ଉନ୍ନତ ିଓଯଣ ସଂୂର୍ଣ୍ଥ ଓଯିଫା ାଆଁ 375 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ । 
 ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାଯତ ଭିଶନ ଧିନୄଯ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ ଉାଦାନ ାଆଁ 500 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ।  
 ଫଜୁି,ିସଡ଼ଓ  ାଣି ୄମାକାଆ ୄଦଫା ାଆଁ “ ୄକାଫନୁ୍ଧ ଗ୍ରାଭୀଣ ୄମାଜନା” ୄଯ 300 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ 

ଫଯାଦ । 
 ଦୀନଦୟାର ୄେୟାଦୟ ୄମାଜନା – ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଭୀଣ ଜୀଫଓିା ଭିଶନ ାଆ ଁ852 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ।  
 ଶୟାଭା ପ୍ରସାଦ ଭୂଔାଜଥୀ RURBAN MISSION ଧିନୄଯ 80 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ।  



M. ସହରାଞ୍ଚଲ ଉନ୍ନୟନ 
 ସହଯାଞ୍ଚଯ ଉନ୍ନୟନ ାଆଁ ୄଭାଟ 6,180 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ । 
 ସହଯାଞ୍ଚ ବିତ୍ତବୂିଭି ଫଓିାଶ ାଆଁ UNNATI  ୄମାଜନାୄଯ 351 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ।  
 BASUDHA ୄମାଜନାୄଯ ସହଯାଞ୍ଚ ଜ ୄମାକାଣ ାଆ ଁ236 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ।  
 JICA ସହାୟତାୄଯ ଡଶିା ସଭନିବତ ଯିଭ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଓଳ୍ପ ାଆଁ 300 ୄଓାଟ ି ଏଫଂ ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ  

ଓଟଓୄଯ “ଡଶିା ସହଯାଞ୍ଚ ବିତ୍ତବୂିଭି ଉନ୍ନୟନ ାଣ୍ଠ”ି ାଆଁ 120 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ । 
 ସହଯାଞ୍ଚ ସଡଓ ଯିଫହନ ାଆଁ 200 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ୄମଉଁଥିୄଯ ବୁଫୄନଶବଯୄଯ ଫସ୍ 

ଯହଫିହନ ଫୟଫସ୍ଥା େବଥୁ କ୍ତ ।   
 ସହଯାଞ୍ଚ କହୃ ନଭିଥାଣ ାଆ ଁ518 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ  ।  
 ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାଯତ ଭିଶନଯ ସହଯାଞ୍ଚ  ଉାଦାନ ରାକି 300 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ।  
 ଜାତୀୟ ସହଯାଞ୍ଚ ଜୀଫଓିା ଭିଶନ ାଆ ଁ55 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ । 
 ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ  ଯାଉଯୄଓରା ସ୍ମାଟଥ ସିଟଯି ଉନ୍ନତ ିାଆ ଁ“ସ୍ମାଟଥ ସିଟ ିଭିଶନ” ୄଯ 200 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ । 

N. ଯରୟଟନ 
 “ABADHA” ୄମାଜନା ଧିନୄଯ ୁଯୀ ଶ୍ରୀଭନ୍ଦଯି ଞ୍ଚଯ ଫଓିାଶ ାଆଁ 695 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ । 
 “EKAMRA” ୄମାଜନା ଧିନୄଯ 150 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ । 
 ମଥୟଟନ ବିତ୍ତବୂିଭିଯ ଉନ୍ନୟନ  ଯିଚାନା ାଆଁ 187 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ।  
 ଶାଭୁଓା ପ୍ରଓଳ୍ପଯ ଉନ୍ନତ ିଓଯଣ ାଆଁ 80 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ।  
 ମଥୟଟନଯ ପ୍ରଚାଯପ୍ରସାଯ ାଆଁ 66 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ । 
 ଐତହିୟ ଓୀତ୍ତଯିାଜ ି ମଥୟଟନ ୄଓନ୍ଦ୍ର ଭାନଙ୍କଯ ସଭନିବତ ଫଓିାଶ ାଆଁ 50 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ।  
 ଫନୟାଞ୍ଚ ମଥୟଟନ ୄକ୍ଷତ୍ର  ଅଦ୍ରବୂଭି ଚାଯିାଔୄଯ ଥିଫା Eco-tourism ୄଓନ୍ଦ୍ର ଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରତଷି୍ଠା  

ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ ାଆଁ 25 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ।  
 ଫଯିଷ୍ଠ ନାକଯିଓ ତୀଥଥ ମାତ୍ରା ୄମାଜନା ନଭିୄେ 6 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ।  

O. ବିଯରୟୟ ରିଚାଲନା 
 ପ୍ରାଓୃତଓି ଫିମଥୟୟ ଯିଚାନା ାଆଁ ୄଭାଟ 3200 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ SDRF ାଆ ଁ

1711 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, NDRF ାଆଁ 1000 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, SDMF ାଆ ଁ428 ୄଓାଟ ିଏଫଂ NDMF ାଆ ଁ
43 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାଫ ।  

 ଏତଦ୍ଫୟତୀତ ଫଶି୍ୱ ଫୟାଙ୍କ ସହାୟତାୄଯ ଚାରୁଥିଫା ODRP ପ୍ରଓଳ୍ପ ାଆଁ 100 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ  ପ୍ରସ୍ତାଫ ।  
 


