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     -1:                                                                   (       ) 

                    
           ୟ                                                           
                ୟ                    , “                   ”                        ।     
                                                                                      
             ।                                                                        
                           ।                                               ୟ         
          ।    

                  – ଏକ         
                               1                                                   । 
2018-19          (            )                      6.05                2019-20      
    (         )                   8.59             । 2019-20                        
                  2             6.16                                                 
            7.9              । 2019-203                                                
   ,                                        ୟ                  5                        । 
ଫ       2018-19                          ୟ           (                ) 6.97       
         2019-20 (         )                       ୟ           5.1             ।      
                   ,                                    ୟ                 1              । 

1 2011-12 ଆର୍ଥକି ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟରର ବାସ୍ତବକି ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିହସିାବ କରାଯାଇଛ ି।   
2 ବଜାର ଦରରର ସାମଗି୍ରକ ରାଜୟ ଘରରାଇ ଉତ୍ପାଦ = (ରମୌଳକି ମୂଲ୍ୟରର ସାମଗି୍ରକ ରାଜୟ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଓ ଉତ୍ପାଦତି ଦ୍ରବୟ ଉପରର 
ପରରାକ୍ଷ କର - ଉତ୍ପାଦତି ଦ୍ରବୟ ଉପରର ସରକାରୀ ରହିାତ ି) 
3 ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବରଜଟ୍ 2020-21 ରର ଥିବା Macro Economic Framework Statement (1 ରେବୃଆରୀ 2020 ଦନି 
http:/www.indiabudget.gov.in/frbm1.pdf, ରୁ ଉଦୃ୍ଧତ) 
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                    2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
(3rd R) 

2017-18 
(2nd R) 

2018-19 
(1st R) 

2019-20 
(A) 

                      19.65 17.30 18.41 14.97 15.83 13.83 13.81 14.01 
            11.20 12.27 11.15 13.38 13.42 12.34 13.21 12.88 
           30.85 29.56 29.56 28.35 29.25 26.18 27.02 26.89 
      17.18 19.12 17.10 17.63 20.71 21.39 21.20 21.17 
           29.84 31.53 29.05 29.47 31.91 32.53 32.32 32.15 
                           
         9.81 9.72 10.37 11.11 10.17 10.56 10.12 9.87 

                          
                 6.51 6.49 7.20 7.42 7.04 7.22 6.69 6.36 

          3.87 3.68 3.98 3.99 3.55 4.01 4.20 4.20 
                             
                          7.63 7.48 7.83 7.85 7.43 7.67 7.48 7.58 

                    3.98 4.95 5.24 5.22 4.62 4.78 5.24 5.97 
              7.51 6.59 6.77 6.59 6.05 7.05 6.93 6.97 
       39.31 38.91 41.39 42.18 38.84 41.29 40.66 40.96 
                
                    

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

2019-20                                                           ,        ଓ        
                   (       )       1                ।  2019-20           (      ଟ ଳ 
       )                                                             26.89              
   ଳ 2018-19          (             ଟ ଳ        )          27.02              । 
        2019-20                  ଟ ଳ                                                  
       ଓ                                   32.15 ଓ 40.96                 ଳ 2018-19 
          (             ଟ ଳ        )                  32.32 ଓ 40.66              । 
                                                   1        । 

      1:     (2011-12)                 କ             କ                     କ କ    କ           (       ) 
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ସରକାରୀ ହସିାବ 

ସଂଚତି ନଧିି ସାବବଜନକି ହସିାବ  ଅକସି୍ମକତା ନଧିି 

ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଚୟ ନଧିି, ଭବଷି୍ୟନଧିି, 
ସଂରକି୍ଷତ ନଧିି, ଜମା ଓ ଗ୍ରୀମ, 
Suspense, 
Remittance ଏବଂ ନଗଦ 
ବଳକା ଥବ 

ରାଜସ୍ୱ ୁଞି୍ଜ 

ପ୍ରାପି୍ତ ବୟୟ ପ୍ରାପି୍ତ ବୟୟ 

ନଜିସ୍ୱ ଟକିସ 
ରାଜସ୍ୱ 

  

ଅଣ- ଟକିସ 
ରାଜସ୍ୱ 

 

କକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ହସ୍ତାନ୍ତରଣ 

ଋଣ ଏବଂ 
ଗ୍ରୀମ 

ଋଣ ସୁଲ ବନିକିବଶ 

ସହାୟତା ନୁଦାନ 

ସାଧାରଣ କସବା, ସାମାଜକି କସବା,      
ଥବକନୈତକି କସବା, ସାବବଜନକି ଋଣ, ଋଣ 
ଓ ଗି୍ରମ, ଅନ୍ତଃରାଜୟ ମୀମାଂସା ଏବଂ 
ଅକସି୍ମକତା ନଧିିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ 

 

ସାଧାରଣ 
କସବା 

ସାମାଜକି
କସବା 

 

ଥବକନୈତକି 
କସବା 
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ବଜେଟ୍ ରସିୀମାର ସ୍ଥିରୀକରଣ 
 (Bottom Up Approach) 

h 

ରାେୟଥଥନୀତରି ସ୍ଥିତ ି
ଏବଂ ପ୍ରତୟାଶତି 
ଭିବୃଦ୍ଧ ି

ରାେୟର ନେିସ୍ୱ 
ରାେସ୍ୱ 

ନଟି୍ ଋଣ 
 (ଅନ୍ତଃ ଓ ବାହ୍ୟ) 

ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ ହ୍ସ୍ତାନ୍ତରିତ 
(ସହ୍ଭାଗୀ ଟକିସ + 

ନୁଦାନ) 

ରାେୟର ଅକଲତି ସମବଲ ଭଣ୍ଡାର (Top Down Approach) 
ବଭିିନ୍ନ 

ଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ 
ସହ୍ତି ବଚିାର ବମିର୍ଥ 

କାଯଥୟକ୍ରମ ବୟୟ 
ପ୍ରତଶୃିତବିଦ୍ଧ ବୟୟ 

(ଜବତନ, ଜନ୍ସନ୍ ଏବଂ ସୁଧ 
ରଜିଶାଧ) 

ଥଥ ବଭିାଗ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନକି ବଭିାଗମାନଙ୍କ 
ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତଶୃିତବିଦ୍ଧ   ବୟୟେନତି ଦାବ ି
ଗୁଡକୁି ଜେତ୍ରୀୟ ବଣ୍ଟନ ନୁସାଜର ସ୍ଥିର 

କରିଥାନ୍ତ ି

ପ୍ରଶାସନକି ବଭିାଗ 

ଥଥ ବଭିାଗ ନକିଟଜର ଦାବ ିଉସ୍ଥାନ 

ବଜେଟଜର ସାମି 

ଜଯାେନା ଏବଂ ସଂଜଯାେନା ବଭିାଗ ବଭିିନ୍ନ 
ପ୍ରଶାସନକି ବଭିାଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦାବ ି
ଗୁଡକୁି ଜେତ୍ରୀୟ ବଣ୍ଟନ ନୁସାଜର ସ୍ଥିର 

କରିଥାନ୍ତ ି

Sensitivity/Buoyancy 

                 



                   
(Participatory Budget Initiative) 

  
ଏକ       କ                  କ       କ            । ଏ      କ            ଏ                
      ଏକ             କ           କ   2016-17    କ                                  କ     
                           କ    କ      ।                                             
                     ଏ        ।                                         କ           
ଏକ                    । ଏ                   କ        କ                                 
                  କ              କ         କ    ଏ । ଏ                                  
                         କ    ଏ        କ       କ    ଏ । 
 
         କ                                                                        
    ।    -                                   ଏ                     କ     କ ଏ         
                                         (SMS), Whatsapp    -                     
            କ      । ଏ          15 Dec 2019      15 Jan 2020                । 15 Jan 
2020      1564             କ           ।         15 Jan 2020                  -     
                                            । ଏ                          ,            
    ,        ,        କ   ,       NGO             ,       ,       କ,      କ              ଏ   
                    ।                   କ                     କ      । 
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                  (Participatory Budget Initiative) 
 ଏକ       କ                  କ      କ            । ଏ      କ            ଏ       
               ଏକ             କ           କ   2016-17    କ                            
      କ                                କ    କ      ।                                   
                               ଏ        ।                                         
କ           ଏକ                    । ଏ                   କ       କ                   
                                କ              କ         କ    ଏ । ଏ                    
                                       କ    ଏ        କ    କ    କ    ଏ । 

         କ                                                                  
         ।    -                                   ଏ                     କ     କ ଏ   
                                                                                    (SMS), 
WhatsApp    -                                 କ         । ଏ          15 
December,  2019      15 January,  2020                । 15 January,  2020      1564    
         କ           ।         15 January 2020                 -                    
                             । ଏ                          ,               ,        ,      
  କ   ,       NGO             ,       ,       କ,      କ              ଏ                
       ।                   କ                    କ      । 

       
  .  .   
/ଇ-   / 
        

       
    
        

     
      

(        ) 

     26 0 15 41 2.62% 
                19 0 8 27 1.73% 
                 7 0 7 14 0.90% 

    292 387 612 1291 82.54% 
          43 42 10 95 6.07% 
         22 26 10 58 3.71% 
            21 9 33 63 4.03% 
             143 27 555 725 46.36% 
                63 283 4 350 22.38% 

       0 0 232 232 14.83% 
                      0 0 3 3 0.19% 
                   0 0 147 147 9.40% 
                  0 0 37 37 2.37% 
                          0 0 7 7 0.45% 
              0 0 38 38 2.43% 

        318 387 859 1564 100% 
 

                  (Participatory Budget Initiative) 
 ଏକ       କ                  କ      କ            । ଏ      କ            ଏ       
               ଏକ             କ           କ   2016-17    କ                            
      କ                                କ    କ      ।                                   
                               ଏ        ।                                         
କ           ଏକ                    । ଏ                   କ       କ                   
                                କ              କ         କ    ଏ । ଏ                    
                                       କ    ଏ        କ    କ    କ    ଏ । 

         କ                                                                  
         ।    -                                   ଏ                     କ     କ ଏ   
                                                                                    (SMS), 
WhatsApp    -                                 କ         । ଏ          15 
December,  2019      15 January,  2020                । 15 January,  2020      1564    
         କ           ।         15 January 2020                 -                    
                             । ଏ                          ,               ,        ,      
  କ   ,       NGO             ,       ,       କ,      କ              ଏ                
       ।                   କ                    କ      । 

ସହଭାଗୀ ବଜେଟ୍ର ସୂତ୍ରପାତ 
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                                ଓ                   ଓ                                   
                       ଓ                                                             
       ।                                                                             
                                                                                      । 
2020-21               ,                                                     
                                                         ।               ,           ଓ 
                     । 
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Note: “-” indicates deficit, “+” indicates surplus

  2018-19 2019-20 2019-20 2020-21 
    Actuals BE RE BE 
1 ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତ  (a+b+c+d) 99546.12 115266.00 111785.25 124300.00 

  a. ନଜି ଟକିସ ରାଜସ୍ୱ  30318.33 33000.00 33550.00 38350.00 

  b. ନଜି ଅଣଟକିସ ରାଜସ୍ୱ  14276.53 12500.00 14500.00 17650.00 

 ମ ାଟ ନଜି ରାଜସ୍ୱ  (a+b) 44594.86 45500.00 48050.00 56000.00 

  c. କକ�ୀୟ ଟକିସରୁ ରାଜୟ ଅଂଶ 35353.73 39206.59 30453.25 36299.74 

  d. ସହାୟକ ଅନୁଦାନ 19597.53 30559.41 33282.00 32000.26 

 ମ ାଟ ମେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହସ୍ତାନ୍ତର (a+b+c+d) 54951.26 69766.00 63735.25 68300.00 

2 ପୁଞି୍ଜ ପ୍ରାପି୍ତ  (a+b+c) 14402.38 23734.0017 23214.75 25700.00 

  a. ଋଣ ଅସୁଲ 305.30 150.00 423.96 250.00 

  b. ଅନୟାନୟ ପ୍ରାପି୍ତ 0.00 0.00 0.00 0.00 

  c. ଋଣ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଦାୟିତ୍ୱ 14097.08 23584.00 22790.78 25450.00 

3 ମ ାଟ ପ୍ରାପି୍ତ (1+2) 113948.50 139000.00 135000.00 150000.00 

4 ମ ାଟ ବ୍ୟୟ (5+6) 113948.49 139000.00 135000.00 150000.00 

5 ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ (ତନମଧ୍ୟରୁ)  85356.41 108737.91 105610.73 114790.86 

  a. ସଧୁ ରକିଶାଧ 5800.37 6500.00 6500.00 7160.00 

6 ପୁଞି୍ଜ ବ୍ୟୟ( ତନମଧ୍ୟରୁ) 28592.09 30262.09 29389.27 35209.14 

  a. ଋଣ ରକିଶାଧ 3939.70 4707.00 4607.00 7572.00 

7 ବ୍ଳୋ ରାଜସ୍ୱ (1-5) 14189.71 6528.09 6174.52 9509.14 

  ରାଜୟ          ଘକରାଇ ଉତ୍ପାଦ ର ପ୍ରତଶିତ 2.86 1.21 1.16 1.59 

8 ବ୍ଳୋ ବ୍ତି୍ତ  [(1+2a+2b)-4] -10157.38 -18877.00 -18183.79 -17878.00 

  ରାଜୟ        ଘକରାଇ ଉତ୍ପାଦ ର ପ୍ରତଶିତ -2.05 -3.49 -3.41 -3.00 

9 ପ୍ରାଥ ିେ ବ୍ଳୋ [8+5] -4357.01 -12377.00 -11683.79 -10718.00 

  ରାଜୟ        ଘକରାଇ ଉତ୍ପାଦ ର ପ୍ରତଶିତ -0.88 -2.29 -2.19 -1.80 

 
ବ.ିଦ୍ର.: "-" ନଅିଣ୍ଟକୁ ସଚୂୀତ କକର, "+" ବଳକାକୁ ସଚୂୀତ କକର ” 

   
 

     - 3:      ଏକ ଝଲକ 

     - 3:      ଏକ ଝଲକ 
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 5T ଭନ୍ତ୍ର ଓ ନାଗଯିକ- ୄକୈନ୍ଦ୍ରକି ଉଦ୍ୟଭ “ୄଭା ସଯକାଯ”, ସଯକାଯଙ୍କଯ ସୁଶାସନ ଫୟଫସ୍ଥା ଓ ଫକିାଶ ୄକୌଶଳ  ପ୍ରତପିଳନ କୄଯ  
 “ପ୍ରତକି୍ରିୟାଶୀଲ  ପ୍ରଶାସନ” କୁ “କ୍ରିୟାଶୀଲ ପ୍ରଶାସନ” ୄର ପରବିର୍ତ୍ତନ   
 ଏକ “ ନୂତନ ଓଡଶିା” ଗଠନର କ୍ଷ୍ୟ 
 କୃଷି ଓ ଅନୁସଙି୍ଗକ ୄକ୍ଷ୍ତ୍ରୄର ଗୄବଷଣା, ଉନ୍ନୟନ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାଯତୟୄର  ଧିକ ଧ୍ୟାନ ୄେଆ ଏହ ିୄକ୍ଷ୍ତ୍ରୄର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରବିର୍ତ୍ତନ ଅଣିବା  
 ଜଳ ସଂରକ୍ଷ୍ଣ ଓ ବୟବହାର ୄକ୍ଷ୍ତ୍ରୄର ବୃହତ୍ ପରବିର୍ତ୍ତନ ଅଣିବା  ପାଆଁ ଅସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବଷତୄର 12,000 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା ବୟୟୄର  ସମସ୍ତ  ପ୍ରମୁଖ 

ନେୀୄର In-stream Storage Structures (ISS) ର ନମିତାଣ   
 3,208 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା ନିୄ ଫଶୄଯ ୁଯୀକୁ ଏକ ଫଶି୍ୱ ଐତହି ସହଯୄଯ ଯିଣତ କଯିଫା ାଇଁ ଫୃହତ୍ ୄମାଜନା  
 ିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦରିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ତୄର ଥିବା 65 ଏକର ଜମିର ଉନ୍ନୟନ ପାଆଁ ଏକାମ୍ର ୄଯାଜନା (EKAMRA Plan) ଧିନୄର 700 ଟଙ୍କାଯ ପୁଞି୍ଜ 

ନିୄ ବଶ  
 ସମୄର୍ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦରି, ହୀରାକୁେ ବନ୍ଧ, ଭିତରକନକିା ଏବଂ ତଲସାରୀର ପାଆଁ ସାମଗି୍ରକ ବକିାଶ ୄଯାଜନା । 
 କଟକ ସହଯକୁ ବିଡଭୁକ୍ତ କଯିଫାାଇଁ ଦ୍ୄେ 
 ଶ୍ରୀଯାଭଚନ୍ଦ୍ରବଞ୍ଜ ୄବଷଜ ଭହାଫଦି୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଅତୟାଧୁନକି ଫଶି୍ୱସ୍ତଯୀୟ ପ୍ରତଷି୍ଠାନୄଯ ଯିଣତ କଯିଫା ାଇଁ 1000 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ନିୄ ଫଶ  
 “Skilled-in-Odisha” କୁ ଏକ ବରି୍ଶ୍ସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡୄର ରୂପାନ୍ତରତି କରବିା ପାଆ ଁ ଭୁବୄନର୍ଶ୍ରୄର  ଏକ “ବରି୍ଶ୍ େକ୍ଷ୍ତା ୄକନ୍ଦ୍ର ” (World 

Skills Centre)ର ପ୍ରତଷି୍ଠା  
 ଓଡଶିାକୁ ଏକ ବରି୍ଶ୍ସ୍ତରୀୟ ପଯତୟଟନ ୄକନ୍ଦ୍ରୄର ପରଣିତ କରବିା ପାଆଁ ପଯତୟଟନ ୄକ୍ଷ୍ତ୍ରୄର ବପୁିଲ ପୁଞି୍ଜ ନିୄ ବଶ 

ଫୄଜଟ୍ର ଭଖୁ୍ୟ ଉୄେଶୟ: ଯୂାନ୍ତଯଣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ଇ-ବଜେଟ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଯାହାକ ିଏକ ପରଜିବଶ ଅନୁକୂଲ  ପଦଜେପ ଅଜେ  
 ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ଜମାବାଇ ଆପ୍ ଯାହାକ ିଉଭୟ Google Play Store ଏବଂ Apple Appstore  ଜର ଉପବ୍ଧ 
 ବଜଜଟ୍ ଜ ୋବୋଇଲ ଆପ୍କୁ ସହଜଜେ ଉପବ୍ଧ କରବିାକୁ QR code ର ବୟବସ୍ଥା 
 ଜଦଶର ପ୍ରଥମ ରାେୟ ଭାବଜର  Nutrition Budget ଦସ୍ତାବଜି୍ର  ଶୁଭାରମ୍ଭ  
 ଜଦଶର ପ୍ରଥମ ରାେୟ ଭାବଜର  ଓଡଶିା ଏକ େଲବାୟୁ ବଜେେ (Climate Code Budget)  ଦସ୍ତାବଜି୍ ଆରମ୍ଭ କରଛି ି 
 ବଜଜଟ୍ର ବଶି୍ୱସନୀୟତୋଜେ ଉନ୍ନତ ିଆଣିବୋ ପୋଇଁ ଜେଶେ ପ୍ରଥମ ରାେୟ ଭାବଜର  ଓଡଶିାଜର Strategic Budgeting ପ୍ରକ୍ରିିୟାର 

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ  

 Disclosure Standard ର ଉନ୍ନତ ିଆଣିବୋ ପୋଇଁ ବଜଜଟ୍ ସୂଚନୋକୁ excel format ଜେ ଉପଲବ୍ଧ କେୋଯୋଇଛ ି

ଏହ ିବଜଜଟ୍ଜେ କ’ଣ ନୂତନତ୍ୱ ଅଛ?ି 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟୄସବା ାଗି ସବବୄମାଟ୍ 7,700 କ ୋଟ ି ଟଙ୍କୋର ବୟୟବରାଦ ଯାହା ବଗିତ ବର୍ବ ତୁଲନାୄର 14 
ପ୍ରତଶିତ ଅଧିକ   

• “ବଜୁି ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ  ଲ୍ୟୋଣ କ ୋଜନୋ” ଅଧିନୄର ମାଗଣା ଔଷଧ ୄଯାଗାଇ ୄଦବା ାଇ ଁୁରୁର୍ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ୄେତ୍ରୄର ରବିାର 
ିଛା 5 ଲ୍କ୍ଷ ଟଙ୍କୋ  ଓ ମହଲିା ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ୄେତ୍ରୄର ରବିାର ିଛା 10 ଲ୍କ୍ଷ ଟଙ୍କୋ ୄଦବା ାଇ ଁ1,108 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର 
ବୟୟ ବରାଦ।  

• “ମୁଖ୍ୟମ�ୀ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟକେବୋ ମିଶନ” ମାଧ୍ୟମୄର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟୄସବା  ଭିତ୍ତଭୂିମିର ବକିାଶ ାଇ ଁ 578 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟ ବରାଦ । 
• “ରୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ” ୄଯାଜନାୄର 1,652 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ବୟୟ ବରାଦ 

• ନମିବଲ ୄଯାଜନାୄର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୄକନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୄର ରମିଲ ବୟବସ୍ଥ୍ାର ମାନର ଉନ୍ନତ,ି ଣ୍ଡ୍ରୀ, ସୁରୋ, ଉଦୟାନ ଏବଂ ିଟ 
ୄସବା ାଇ ଁ360 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟବସ୍ଥ୍ା । 

• ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ୄଭର୍ଜ ମହାବଦିୟାଲୟକୁ ଏକ ଅତୟାଧୁନକି ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତଷି୍ଠାନୄର ରଣିତ କରବିା ାଇ ଁ ଆଗାମୀ 2 
ବର୍ବ ମଧ୍ୟୄର 1000 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ନିୄ ବଶ । 

• ୁରୀ, ଯାଜୁର, ୄକନୁ୍ଦଝର, ଭବାନୀାଟଣା, ସୁନ୍ଦରଗଡ (NTPC ସହାୟତାୄର ), ତାଲୄଚର (MCL ସହାୟତାୄର) ଓ 
କନ୍ଧମାଲ ଠାୄର 7 ଟ ିନୂତନ ସରକାରୀ ୄଭର୍ଜ ମହାବଦିୟାଲୟର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବିା ାଇଁ 562 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟବରାଦ ।  

• ଭୁବୄନଶ୍ୱର ଓ ଅନୁଗୁଲୄର ଥିବା ESI ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟୄକନ୍ଦ୍ର ାଇ ଁ220 ଚକିତି୍ସକ ଓ ସହକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମବୀ ଦବୀ ସଷିୃ୍ଟ  ଓ ରାଜୟ 
କମବଚାରୀ ବୀମା ୄଯାଜନା (ESI) ାଇଁ  47  କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟବରାଦ । 

େମସ୍ତଙ୍କ ଲ୍ୋଗି ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ କେବୋ 

 

 

             



 
 

 

 

 

 

 

 

• Total ₹22,631 crore has been allocated for education and skill development sector 
• ₹400 crore is provided under Odisha Adarsha Vidyalaya to meet the establishment and running 

the schools 
• ₹3,157 crore is provided for Samagra Sikshya Abhiyan and ₹800 crore for Mid-day Meal 

Scheme all of which will have a State share of 40% 
• ₹8 crore is provided for LPG connection in 10000 Primary and Upper Primary Schools to encourage 

use of green and clean fuels 
• A sum of ₹40 crore is provided under Mo School Abhiyan for infrastructure development of 

schools. The Government will provide twice the amount donated by any person for various 
purposes such as science laboratory, library, sports, etc 

• Looking at the success of Mo School Abhiyan, a sum of ₹10 crore is proposed towards corpus fund 
under Mo College Abhiyan 

• Allocation for ₹231 crore is made under the Gangadhar Meher Sikhya Manakbrudhi Yojana 
(GMSMY) to provide school bags to all children from Class-I to V, free textbooks and school uniform 
including shoes to all children from Class-I to VIII and free bicycles to all students in Class-IX of 
Government and fully aided schools including OAVs 

• ₹1407 crore is proposed for pre-matric and post-matric scholarships 
• ₹130 crore is proposed under World Bank assisted Odisha Higher Education Programme for 

Excellence and Equity to transform select universities and colleges into Centers of Excellence 
• ₹220 crore is provided for the Rashtriya Uchatara Sikshya Abhiyan (RUSA) Scheme for higher 

education and technical education 
• Provision of ₹220 crore has been made under the Asian Development Bank assisted Odisha Skill 

Development Project to bring up a World Skill Centre in Bhubaneswar 
• A sum of ₹199 crore has been allocated for infrastructure development of Technological 

Universities and Engineering Colleges, Engineering Schools, Polytechnics and ITIs 

Education and Skill Development 

 

 

 

 

• Allocation of ₹19,408 crore to Agriculture and allied activities 
• An outlay of ₹3,195 crore under the scheme Krushak Assistance for Livelihood and Income 

Augmentation (KALIA) 
• ₹705 crore has been provided towards Interest Subvention on crop loans to Co-operative 

as well as Commercial Banks 
• ₹150 crore has been provided as Infrastructure Grants to OUAT for promoting 

agriculture education and research 
• ₹123 crore has been allocated for National Horticulture Mission 
• Revolving fund of ₹100 crore each for seeds and fertilizers has been proposed to ensure 

advance availability of quality seeds and fertilizers for the farmers during the cropping 
seasons 

• A sum of ₹100 crore has been proposed towards subsidy for capital investment for 
establishment of Commercial Agri-enterprises 

• ₹224 crore is proposed for popularization of agricultural implements, equipments and 
diesel pump sets 

• An outlay of ₹60 crore has been provisioned as Support to Farmers' Producers' 
Organisation 

• ₹40 crore has been provided under Paramparagat Krishi Vikash Yojana to promote 
organic farming in around 20,800 hectares of land 

• ₹700 crore has been allocated for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) 

Agriculture: Farmer Welfare 
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• ଶକି୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ୄକ୍ଷତ୍ର ାଇ ଁୄମାଟ୍ 22,631 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ବୟୟ ବରାଦ ।  
• ସମଗ୍ର ଶକି୍ଷୋ ଅଭିଯୋନ ଓ ମଧ୍ୟୋହ୍ନ କଭୋଜନ କଯୋଜନୋ ାଇଁ ଯଥାକ୍ରୄମ 3,157 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଓ 800 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି
ୄଯଉଁଥିୄର 40 ପ୍ରତଶିତ ରାଜୟ ଅଂଶ ଅୄେ ।  

• “ଓଡଶିୋ ଆଦଶଶ ବଦିୟୋଲୟ” ୄଯାଜନା ଅଧିନୄର ବଦିୟାଲୟର ସ୍ଥାନା ଓ ରଚିାଲନା ଖର୍ଚ୍ଚ ାଇଁ 400 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟ ବରାଦ ।  
• ରିୄ ବଶ ଅନୁକୂଲ ଜାୄଲଣିକୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିାାଇଁ 10 ହଜାର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉର୍ଚ୍ ପ୍ରାଥମିକ ବଦିୟାଲୟକୁ LPG ସଂୄଯାଗ ନମିୄେ 8 କ ୋଟ ି
ଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ।  

• ବଦିୟାଲୟର ଭିତ୍ତଭୂିମିର ବକିାଶ ାଗି “କମୋ ସ୍କୁ” ଅଭିଯୋନ ାଇଁ 40 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟ ବରାଦ । ଏହ ି ୄଯାଜନାୄର ସରକାର ଜନ 
ସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା  ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଶରି 2 ଗୁଣ ପ୍ରଦାନକର ିବଜି୍ଞାନାଗାର,ାଠାଗାର ଓ କ୍ରୀଡାର ବକିାଶ କରିୄ ବ । 

• “କମୋ  କଜ୍ ଅଭିଯୋନ” ଅଧିନୄର କଚସ ାଣ୍ଠିାଗି 10 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟ ବରାଦ 

• ପ୍ରଥମ ୄେଣୀଠାରୁ ଞ୍ଚମ ୄେଣୀ ଯଚୟେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସବୁ ିାଙୁ୍କ ମାଗଣାୄର ସ୍କୁ ବୟାଗ, ପ୍ରଥମ ୄେଣୀଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ୄେଣୀ ଯଚୟେ  
ଅଧ୍ୟୟନରତ ିାଙ୍କ ାଇ ଁ ମାଗାଣାୄର ାଠୟ ୁସ୍ତକ, ସ୍କୁ ୄାଷାକ ଓ ୄଯାତା ଏବଂ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ 
ବଦିୟାଲୟ ଓ ଓଡଶିା ଆଦଶଚ ବଦିୟାଲୟୄର ନବମ ୄେଣୀୄର ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ମାଗଣାୄର ସାଇୄକ ପ୍ରଦାନ ାଇ ଁଗଙ୍ଗୋଧର 
କମକେର ଶକି୍ଷୋ ମୋନ  ବୃଦ୍ଧି କଯୋଜନୋ (GMSMY) ଅଧିନୄର 231 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟ ବରାଦ ।  

• Pre-Matric ଓ Post-Matric ବୃତ୍ତ ିନମିୄେ 1,425 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ।  
• ଚହି୍ନେ କରାଯାଇଥିବା ବଶି୍ୱବଦିୟାଲୟ ଓ ମହାବଦିୟାଲୟମାନଙୁ୍କ ଉତ୍କଷଚ  ୄକନ୍ଦ୍ରୄର ( Centre of Excellence) ରଣିତ କରବିା ାଇଁ 
ବଶି୍ୱବୟାଙ୍କ ଅଧିନୄର ଚାୁଥିବା  Odisha Higher Education Programme for Excellence and Equity 
(OHEPEE) ପ୍ରକଳ୍ପ ାଇଁ 130 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତାବ  

• ଉର୍ଚ୍ ଶକି୍ଷା ଓ ୄବୈଷୟିକ ଶକି୍ଷା ାଇ ଁଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ରୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷୋ ଅଭିଯୋନ (RUSA) ନମିୄେ 220 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତାବ  
• Asian Development Bank ର ସହାୟତାୄର କାଯଚୟକାରୀ ୄହଉଥିବା ଓଡଶିୋ ଦକ୍ଷତୋ ବ ିୋଶ ପ୍ର ଳ୍ପ (Odisha Skill 

Development Project) ଅଧିନୄର ଏକ ବଶି୍ୱ ଦକ୍ଷତୋ କ ନ୍ଦ୍ର (World Skill Center) ପ୍ରତଷି୍ଠା  ନମିୄେ 220 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର 
ପ୍ରସ୍ତାବ ।       

• ୄବୈଷୟିକ ବଶି୍ୱବଦିୟାଲୟ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବଦିୟାଲୟ, Polytechnic ଏବଂ ITI ଗୁଡକିୄର ଭିତ୍ତଭୂିମିର ବକିାଶ ାଗି 199 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟ 
ବରାଦ । 

ଶକି୍ଷୋ ଏବଂ ଦକ୍ଷତୋ ବ ିୋଶ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• କୃଷି ଓ ଆନୁସଙି୍ଗକ କାଯ୍ୟ ାଗି 19,408 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ;  
• KALIA ୄଯାଜନା ଅଧିନୄର 3,195 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ 
• କୃଷି ସମବ୍ାୟ ସମିତ ିଓ ବ୍ାଣିଜୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡକିରୁ ଦଆିଯାଉଥିବ୍ା କୃଷି ଋଣ ଉୄର ସୁଧ ରହିାତ ିାଇ ଁ705 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ 
• କୃଷି ବ୍ଦିୟା ଓ ଗୄବ୍ଷଣାକୁ ୄରାତ୍ସାହତି କରବି୍ା ାଗି ଓଡଶିୋ  ୃଷି ଓ କ ୈଷୟି   ଶି୍ୱ ଦି୍ୟୋଳୟ (OUAT)  କୁ 150 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର 

ଭିତ୍ତଭୂିମି ଅନୁଦାନ (Infrastructure Grants)  
• National Horticulture Mission ାଇଁ 123 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ  
• କୃଷକମାନଙୁ୍କ ରାସାୟନକି ସାର ଓ ଉନ୍ନତମାନର ବ୍ହିନ ଆଗୁଆ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ୍ା  ାଗି 100 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର Revolving Fund  
• ବ୍ାଣିଜୟିକ କୃଷି ଉୄଦୟାଗର ରତଷି୍ଠା ାଗି ଆବ୍ଶ୍ୟକ ୁଞି୍ଜ ନିୄ ବ୍ଶ୍ ଉୄର ରହିାତ ିୄଦବ୍ା ନମିୄେ 100 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ  
• କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରାତ ିଓ ଡିୄ ଜ ଚାଲତି ମ୍ପୄସଟ୍ କୁ ୄାକରିୟ କରବି୍ା ାଗି 224 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ 
• Farmer’s Producer’s Organisation ୁ ସହାୟତା କରବି୍ା ାଇଁ 60 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ  
• ପରମ୍ପରୋଗତ  ୃଷି   ିୋଶ କ ୋଜନୋ ଅଧିନୄର ରାୟ 20,800 ୄହକଟର ଜମିୄର ୄଜୈବ୍କି କୃଷିକୁ ୄରାତ୍ସାହନ ୄଦବ୍ା ାଇ ଁ 40 କ ୋଟ ି

ଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ  
• ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବ୍ୀମା ୄଯାଜନାୄର 700 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ 

 ୃଷି:  ୃଷ   ଲ୍ୟୋଣ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

• Total ₹22,631 crore has been allocated for education and skill development sector 
• ₹400 crore is provided under Odisha Adarsha Vidyalaya to meet the establishment and running 

the schools 
• ₹3,157 crore is provided for Samagra Sikshya Abhiyan and ₹800 crore for Mid-day Meal 

Scheme all of which will have a State share of 40% 
• ₹8 crore is provided for LPG connection in 10000 Primary and Upper Primary Schools to encourage 

use of green and clean fuels 
• A sum of ₹40 crore is provided under Mo School Abhiyan for infrastructure development of 

schools. The Government will provide twice the amount donated by any person for various 
purposes such as science laboratory, library, sports, etc 

• Looking at the success of Mo School Abhiyan, a sum of ₹10 crore is proposed towards corpus fund 
under Mo College Abhiyan 

• Allocation for ₹231 crore is made under the Gangadhar Meher Sikhya Manakbrudhi Yojana 
(GMSMY) to provide school bags to all children from Class-I to V, free textbooks and school uniform 
including shoes to all children from Class-I to VIII and free bicycles to all students in Class-IX of 
Government and fully aided schools including OAVs 

• ₹1407 crore is proposed for pre-matric and post-matric scholarships 
• ₹130 crore is proposed under World Bank assisted Odisha Higher Education Programme for 

Excellence and Equity to transform select universities and colleges into Centers of Excellence 
• ₹220 crore is provided for the Rashtriya Uchatara Sikshya Abhiyan (RUSA) Scheme for higher 

education and technical education 
• Provision of ₹220 crore has been made under the Asian Development Bank assisted Odisha Skill 

Development Project to bring up a World Skill Centre in Bhubaneswar 
• A sum of ₹199 crore has been allocated for infrastructure development of Technological 

Universities and Engineering Colleges, Engineering Schools, Polytechnics and ITIs 

Education and Skill Development 

 

 

 

 

• Allocation of ₹19,408 crore to Agriculture and allied activities 
• An outlay of ₹3,195 crore under the scheme Krushak Assistance for Livelihood and Income 

Augmentation (KALIA) 
• ₹705 crore has been provided towards Interest Subvention on crop loans to Co-operative 

as well as Commercial Banks 
• ₹150 crore has been provided as Infrastructure Grants to OUAT for promoting 

agriculture education and research 
• ₹123 crore has been allocated for National Horticulture Mission 
• Revolving fund of ₹100 crore each for seeds and fertilizers has been proposed to ensure 

advance availability of quality seeds and fertilizers for the farmers during the cropping 
seasons 

• A sum of ₹100 crore has been proposed towards subsidy for capital investment for 
establishment of Commercial Agri-enterprises 

• ₹224 crore is proposed for popularization of agricultural implements, equipments and 
diesel pump sets 

• An outlay of ₹60 crore has been provisioned as Support to Farmers' Producers' 
Organisation 

• ₹40 crore has been provided under Paramparagat Krishi Vikash Yojana to promote 
organic farming in around 20,800 hectares of land 

• ₹700 crore has been allocated for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) 

Agriculture: Farmer Welfare 
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• PMKSY ୄଯୋଜନୋ ଦ୍ୱୋରୋ କୋଯ୍ୟକୋରୀ ୄେଉଥିବୋ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ AIBP ପ୍ରକଳ୍ପ ୋଆଁ 1,811 ୄ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟବରୋଦ । 
• ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବୟବେୋର ୄକ୍ଷତ୍ରୄର ବୃେତ୍ ରବିର୍ତ୍୍ନ ଅଣିବୋ  ୋଆଁ  ଅଗୋମୀ ୋଞ୍ଚ ବର୍୍ ମଧ୍ୟୄର ୄମୋଟ 12 େଜୋର ୄକୋଟ ି

ଟଙ୍କୋ ବୟୟୄର ସମସ୍ତ  ପ୍ରମୁଖ ନଦୀୄର In-stream Storage Structures (ISS) ର ନମି୍ୋଣ । ଏଥିୋଆଁ ଏେ ିବର୍୍ 
ବୄଜଟୄର 1,092 ୄ ୋଟ ି ଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତୋବ ରଖୋଯୋଆଛ ି।  

• ଜଳ ୄେତ୍ର ଭିତି୍ତଭୂମି ବ ିୋଶ  ୋଯ୍ୟକ୍ରମ (WSIDP) ଧୀନୄର ଚୋୁଥିବୋ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୋନଙ୍କ  ୋଆ ଁ910 ୄକୋଟ ି
ଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତୋବ ।  

• ବନୟୋ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜଳ ନଷି୍କୋସନ କୋଯ୍ୟୋଆଁ 1,060 ୄ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟବରୋଦ । 
• ବଜୁି କୃର୍କ ବକିୋଶ ୄଯୋଜନୋ ଧିନୄର ୄଗୋଷ୍ଠି ଉଠୋ ଜଲୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୋନଙ୍କ ୋଆ ଁ360 ୄ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତୋବ ।  
• 1200  ଅଚଳ ଉଠୋଜଲୄସଚନ ୄକନ୍ଦ୍ର ଗୁ ୁ଼ଡକୁି କୋଯ୍ୟକ୍ଷମ କରବିୋ ୋଆଁ 193 ୄକୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତୋବ । 

• “ପୋବ୍ତୀ ଗିରି ବୃହତ୍ ଉଠୋ ଜଳୄେଚନ ୄଯୋଜନୋ” ୋଗି 540 ୄ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟ ବରୋଦ । 
• 27 ୄଗୋଟ ିୄୌରୋଞ୍ଚଲ ସ୍ଥୋନୀୟ ନକିୋୟ ସଂସ୍ଥୋ ଏବଂ 49 ଟ ିଜଳ ଭୋବ ଗ୍ରସ୍ତ ବଲକୄର ଛୋତ ଉୄର ବର୍୍ୋଜଲ ଅମଳ ଓ ଭୂତଲ 

ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ୋଆ ଁ35 ୄ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତୋବ । 
• RIDF ଧିନୄର ଜଲନଧିି ୄଯୋଜନୋୄର ତରିକି୍ତ ଜଲୄସଚନ କ୍ଷମତୋ ସଷିୃ୍ଟ ୋଆ ଁ180 ୄ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତୋବ । 
• 15000ଟ ିଗଭୀର ନଲକୂ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ କରବିୋ ୋଆ ଁ459 ୄ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତୋବ । 
• ଜଳ ସଞ୍ଚୋଲନ କ୍ଷତକୁି କମ୍ କରବିୋ ୋଗି CANAL LINING SYSTEM REHABILITATION 

PROGRAMME (CLSRP)  ୄଯୋଜନୋୄର 190 ୄ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟବରୋଦ ।  
• 538 ଟ ିକୁ୍ଷଦ୍ର ଜଲୄସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ୁନଃରୁଦ୍ଧୋର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ୋଆଁ 150 ୄ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟବରୋଦ । 
• ନବକୃଷ୍ଣ  ୄଚୌଧୁରୀ ୄସଚ ଉନ୍ନୟନ ୄଯୋଜନୋ ୋଆଁ 90 ୄ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟବରୋଦ । 

ଜଳୄେଚନ 

 

 

 

• ପାଇପ୍ ଯଯାଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯଯାୋଇ ଯଦବା ପାଇ ଁସବବଯମାଟ 8000 ଯ ାଟ ିଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ । 
•  (BASUDHA) ଯଯାଜନା ଅଧିନଯର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଲଯର ଜଳ ଯଯାୋଣ ପାଇ ଁ3,250 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଓ ସହରାଞ୍ଚଲ ପାଇ ଁ

236 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟ ବରାଦ । 
• ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ପାଇ ଁ2000 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ଅତରିକି୍ତ ବୟୟ ବରାଦ । 
• ଜଲଯଯାୋଣ ବୟବସ୍ଥାର  ାଯବୟକ୍ଷମ ଓ ରକ୍ଷଣାଯବକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ560 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟ ବରାଦ । 
• ବଯଜଟ୍ ବହଭୁିତ ସମବଲ ଯଥା : ଜଲି୍ଲୋ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପୋଣ୍ଠ ି(DMF) ଓ ଓଡଶିୋ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ 

(OMBADC) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଯଥାକ୍ରଯମ 1,538 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଓ 991 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଅନୁଦାନ ୁ ଏ ତ୍ର  ର ିପାଇପ 
ଯଯାଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯଯାୋଇବା ୁ ବୟବସ୍ଥା ।  

• ଚଲତି ବର୍ବ ଭୁବଯନଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀଯର 9ଟ ିପାଇଟ୍ ପ୍ର ଳ୍ପ ପାଇ ଁ 560 କ ୋଟ ି ଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତାବ । ଯାହା  ିଏକ 5T 
ପଦଯକ୍ଷପ ହସିାବଯର Drink from Tap Mission ଅଧିନଯର 114ଟ ି   ଯପୌରାଞ୍ଚଲ ସ୍ଥାନୀୟ ନ ିାୟ ସଂସ୍ଥାଯର 
ପାନୀୟ ଜଳର େୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ଜଲଯଯାୋଣ ବୟବସ୍ଥାର ଅର୍ନ୍ବଭୁକ୍ତ  । 

ପୋନୀୟ ଜଳ 

 

 

• ଶଳି୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜ ନକି୍ଷବଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରବିା ାଗି 575 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟ ବରାଦ 
• Ease of Doing  Business ର ଅଂଶ ସ୍ୱରପ “Go Swift” “Go Smile”, “Go Plus” ଏବଂ “Go Care” ଆଦ ି

କ୍ଷପାର୍ଟାଲ୍ର ବୟବହାର  
• ଶଳି୍ପ ଭିତ୍ତଭୁିମିର ବକିାଶ ପାଇ ଁIDCO କୁ 284 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋ  ଆଥକି ସହାୟତା  
• ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତକଲା, କ୍ଷରଶମ ଶଳି୍ପ ଏବଂ ବୟନ ଶଳି୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ାଗି 200 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତାବ, ଅଣୁ, େୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଉକ୍ଷଦୟାଗ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର 

250 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟ ବରାଦ  
• ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ182 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହା ମଧ୍ୟକ୍ଷର i3MS ପାଇଁ 43 କ ୋଟ ିଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉକ୍ଷତ୍ତାଳନ ଓ ନିାମ 

ପାଇ ଁ73 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଅନ୍ତଭଟୁ କ୍ତ  

ଶଳି୍ପର ବ ିୋଶ ଲୋଗି ନକିବଶ 
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 ଭିତି୍ତଭୂମି ବକିାଶ 

ରାଜ୍ୟରର ରାସ୍ତାର ନମିମାଣ 
ଏବଂ ମାନର ଉନ୍ନତକିରଣ 
ାଗି, “ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତକିରଣ 
ରଯାଜ୍ନା (Road Dev. 
Programme)” ଧ୍ୟମରର 
2,272 କକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବୟବସ୍ଥା 

“ବଜୁି କେତୁ” ରଯାଜ୍ନାରର 
ରେତୁ ନମିମାଣ ାଗି 1000 
କକାଟ ିଟଙ୍କାର ବୟୟ ବରାଦ 

 

 

Odisha Distribution 
System Strengthening 
Project (ODSSP) 
ଅଧିନରର ବରକୟା କାଯମୟ  
ଗୁଡକୁି େମୂ୍ପର୍ଣ୍ମ କରବିା ପାଇଁ 
184 କକାଟ ିଟଙ୍କାର ବୟୟ 
ବରାଦ 

ଚବଶି ଘଣ୍ଟଆି ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ବଦୁିୟତ 
ରେବା ରଯାଗାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି 
State Capital Region 
Improvement of Power 
System (SCRIPS) 
ଅଧିନରର 200 କକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ 

“ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ପଥ ଉନ୍ନୟନ ରଯାଜ୍ନା” (SHDP) ଅଧିନରର ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ପଥର ରଦାହରୀକରଣ ାଗି 100 କକାଟ ିଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ; େରକାରୀ ଓ 
ଘରରାଇ େହଭାଗିତାରର ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ାଗି 62 କକାଟ ିଟଙ୍କାର ବୟୟ ବରାଦ ; Biju Express Way ରଯାଜ୍ନା ଅଧିନରର ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିା ଓ 
KBK ଜ୍ଲି୍ଲାରର ରାସ୍ତା େଂରଯାଗୀକରଣ ାଗି 30 କକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ Central Road Fund ଅଧିନରର 431 କକାଟ ିଟଙ୍କାର ବୟୟ ବରାଦ । 

 

• ସାମାଜକି ନରିାତ୍ତା ାଗି ସର୍ବମମା୍ 3,024 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ର୍ୟୟର୍ରାଦ  
• “ମଧୁବୋବୁ କନସନ କ ୋଜନୋ” ାଇଁ 1,718 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଓ ଜୋତୀୟ ସୋମୋଜ ି ସହୋୟତୋ କ ୋଜନୋ 

(NSAP) ଧିନମର 80 ର୍ର୍ବରୁ କମ୍ ବୟସର ରୃ୍ଦ୍ଧ, ର୍ଧିର୍ା ଏର୍ଂ ଦରି୍ୟାଙ୍ଗ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରତମିାସ 
500 ଟଙ୍କୋ ହସିୋବକର ଓ 80 ର୍ର୍ବରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ  ହତିାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ମାସକି 700 ଟଙ୍କୋ ହସିୋବକର ମମା୍ 
48 କ୍ଷ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରରି୍ା ାଇ ଁ 9,28 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ର୍ୟୟ ର୍ରାଦ ।  

• ଦରି୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କୟାଣ ାଇ ଁ164 ଟଙ୍କୋ ଏର୍ଂ ଜୋତୀୟ ଦବିୟୋଙ୍ଗ କ ୋଜନୋ ଧିନମର 14 କ ୋଟ ି
ଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତାର୍ । 

•  ଦୁଃସ୍ଥ ଓ ରତିୟକ୍ତ ର୍ୟକି୍ତଙ୍କ କୟାଣ ାଇଁ 200 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତାର୍ ମଯଉଁଥିମର ରୃ୍ଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସ୍ଥାନ 
ାଇ ଁ164 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ନ୍ତଭବୁ କ୍ତ ।  

• ଭୀମମଭାଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମଥବୟ ଭିଯାନ ାଇ ଁ25 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତାର୍ ରଖାଯାଇଛ ି। 
 

ସୋମୋଜ ି ନରିୋତ୍ତୋ ବୟବସ୍ଥୋ 

 

 

 

• 2020-21 ଆଥକି ବର୍ଷ ପାଇ ଁ“MAMATA” ଯ ାଜନା ଅଧିନଯେ 305 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟ 
ବୋଦ ।  

• Supplementary Nutrition Programme ଅଧିନଯେ 1,161 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟ 
ବୋଦ ।  

• “ମିଶନ ଶକି୍ତ ” ଅଧିନଯେ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଯ ାଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଯସମାନଙ୍କେ ସଂଘେ ସହାୟତା ପାଇ ଁ
316 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟ ବୋଦ ।  

• କା ଷୟେତ ମହଳିାମାନଙ୍କ ହଯେଲ ନମିଷାଣ ପାଇ ଁ10 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ।  

ମହଳିୋ ସଶକି୍ତ ରଣ 
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• ରାଜୟର ନଜିସ୍ୱ ଖାଦୟ ନରିାପତ୍ତା ୄଯାଜନା ମାଧ୍ୟମୄର 23 କ୍ଷ ଅତରିକି୍ତ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ମାସକି 5 
କିୄ ାଗ୍ରାମ ଚାଉଲ ରହିାତ ିଦରୄର ୄକ.ଜ.ି ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ମୂୟୄର ୄଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ ି। ୄକ.ଜ ି
ପିଛା 1 ଟଙ୍କାୄର ଚାଉଲ ୄଯାଗାଇ ୄଦବାାଗି ସବବୄମାଟ୍ 1,038 କ ୋଟ ି ଟଙ୍କୋର ବୟୟବରାଦ 
କରାଯାଉଛ।ି  

• ଜାତୀୟ ଖାଦୟ  ସୁରକ୍ଷା ୄଯାଜନା ପାଇଁ 210 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ।  
• ସୁଭ ମୂୟ ୄଦାକାନଗୁଡକିର ଡିର ାଭାାଂଶ ବାବଦକୁ ଓ ପରବିହନ ଖର୍ଚ୍ବ  ପାଇଁ 99 କ ୋଟ ି

ଟଙ୍କାର ବୟୟବରାଦ । 
• ଓଡଶିା ରାଜୟ ଖାଉଟ ି ୄଯାଗାଣ ନଗିମ ରାଜୟୄର ଖାଦୟ ସୁରକ୍ଷା କାଯବୟକ୍ରମକୁ ତୁାଇ ଥାଏ ଏବାଂ 

ଏହାର ସୁଦୃଢକିରଣ ପାଇ ଁ631 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ଅାଂଶଦାନ ପ୍ରଦାନ (Equity Infusion). 

ଖୋଦ୍ୟ ନରିୋପତ୍ତୋ 

 

 

 Total ₹ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତରି ଉପ-ଉପାଦାନ (Sub-component) ଅଧିନୄର ୄ ାଟ 
23,808 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ । 

 “AKANKSHYA” ୄ ାଜନା ଅଧିନୄର ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିଛାତ୍ରୀ ାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ଚାଲୁ ରଖିବ୍ା 
ପାଇ ଁନଗରାଞ୍ଚଳୄର ଛାତ୍ରୀନବି୍ାସ ନ ିମାଣ ନ ିୄେ 277କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ । 

 Pre-matric ଏବ୍ଂ Post-matric ବୃ୍ତ୍ତି ପାଇଁ 936 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ । 
 ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରୋମ ୄ ାଜନାୄର 128 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟବ୍ରାଦ ।  
 ବ୍ଭିିନ୍ନ ସା ାଜକି ୄକ୍ଷତ୍ରର ଉନ୍ନୟନ ପଦୄକ୍ଷପ ଓ “ANWESHA” ପାଇଁ 103 କ ୋଟ ି ଟଙ୍କୋର 

ବ୍ୟୟବ୍ରାଦ । 

ଅନୁସୂଚତି ଜୋତ ିଓ ଜନଜୋତ,ି ଛୁଆବର୍ଶ  ଏବଂ ସଂଖ୍ୟୋଲଘୁମୋନଙ୍କ ବ ିୋର୍ 

 

 

• ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯଯାଜନା ଏବଂ ବଜୁି କ୍କାଘର ଯଯାଜନାର ସଂୄ ୋଜନ ମୋଧ୍ୟମୄେ 
ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳୄେ ଗହୃ ନମିମୋଣ ପୋଇଁ 3962 ଯ ାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବ୍େୋଦ । 

• ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳୄେ ସଡକ ନମିମୋଣ ପୋଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ଯଯାଜନା (PMGSY) ଯର 2,500 ୄ ୋଟ ି
ଟଙ୍କୋେ ବ୍ୟୟ ବ୍େୋଦ । 

• RIDF ଅଧିନୄେ ବଜୁି ଯସତୁ ଯଯାଜନା ପୋଇଁ 1000 ଯ ାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବ୍େୋଦ ।  
• ଓଡଶିୋ ମୁଖ୍ୟମ�ୀ ସଡକ ୄ ୋଜନୋ ଅଧିନୄେ ବ୍ଚି୍ଛନି୍ନ ଗ୍ରୋମଗୁଡ ୁି ସଂୄ ୋଗ  େବି୍ୋ ପୋଇ ଁ 71 ଯ ାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବ୍େୋଦ ।  

• ଗ୍ରାମୟ ସଡକ ଓ ୄସତୁ ଗୁଡ ିେ ଉନ୍ନତ ିକରଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ମ  େବି୍ୋ ପୋଇ ଁ375 ଯ ାଟ ିଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୋବ୍ । 
• ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧିନୄେ ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳ ଉପୋଦୋନ ପୋଇ ଁ500 ଯ ାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବ୍େୋଦ ।  
• ବଜୁିଲ,ିସଡ଼  ଓ ାଣ ିୄ ୋଗୋଇ ୄଦବ୍ୋ ପୋଇଁ “ ଯ ାବନୁ୍ଧ ଗ୍ରାମୀଣ ଯଯାଜନା” ୄେ 300 ୄ ୋଟ ିଟଙ୍କୋେ 
ବ୍ୟୟ ବ୍େୋଦ। 

• ଦୀନ୍ଦୟା ଅଯ୍ୟାଦୟ ଯଯାଜନା – ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବ ିା ମିଶନ ପୋଇ ଁ 852 ଯ ାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବ୍େୋଦ ।  

• ଶୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୂଖାଜଜୀ RURBAN MISSION ଅଧିନୄେ 80 ଯ ାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବ୍େୋଦ । 

ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡଶିାର ରୂା୍ରଣ  
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• ସହରାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନୟନ ାଇଁ ୄ ାଟ 6,180 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ । 
• ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତଭୂି ି ବ୍କିାଶ ାଇ ଁUNNATI  ୄ ାଜନାୄର 351 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ ।  
• BASUDHA ୄ ାଜନାୄର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ୄ ାଗାଣ ାଇଁ 236 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ ।  
• JICA ସହାୟତାୄର ଓଡଶିା ସ ନିିତ ର ିଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ାଇ ଁ 300 କ ୋଟ ି  ଏବ୍ଂ ଭୁବ୍ୄନଶ୍ୱର ଓ 

କଟକୄର “ଓଡଶିୋ ସହରୋଞ୍ଚଳ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠି” ାଇ ଁ120 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟବ୍ରାଦ । 
• ସହରାଞ୍ଚଳ ସଡକ ରବି୍ହନ ାଇ ଁ 200 କ ୋଟ ି ଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟବ୍ରାଦ ୄ ଉଁଥିୄର ଭୁବ୍ୄନଶବରୄର ବ୍ସ୍ 

ରହବି୍ହନ ବ୍ୟବ୍ସ୍ତା ଅନ୍ତଭଭୁ କ୍ତ ।   
• ସହରାଞ୍ଚଳ ଗହୃ ନ ିଭାଣ ାଇ ଁ518 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟବ୍ରାଦ  ।  
• ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୋରତ ମିଶନର ସହରାଞ୍ଚଳ ଉାଦାନ ଲାଗି 300 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ ।  
• ଜୋତୀୟ ସହରୋଞ୍ଚଳ ଜୀବ ିୋ ମିଶନ ାଇଁ 55 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟବ୍ରାଦ । 
• ଭୁବ୍ୄନଶ୍ୱର ଓ ରାଉରୄକଲା ସ୍ମାଟଭ ସଟିରି ଉନ୍ନତ ିାଇ ଁ“ସ୍ମୋଟଟ ସଟି ିମିଶନ” ୄର 200 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତାବ୍ । 

• “ଜୋଗୋ ମିଶନ” ଅଧିନୄର 2,919 ବ୍ସି୍ତକୁ ବ୍ସବ୍ାସ ଉୄ ାଗୀ କରବି୍ା ାଇଁ ଏବ୍ଂ ଆବ୍ଶୟକୀୟ ଭିତ୍ତଭୂି ି, 

ୄସବ୍ା ତଥା ଆନୁଷଙି୍ଗକ ସୁବ୍ଧିା ୄ ାଗାଇ ୄଦବ୍ା ାଇ ଁ100 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବ୍ୟୟ ବ୍ରାଦ । 

ଓଡଶିୋର ସହରୋଞ୍ଚଳର ରୂପୋନ୍ତରୀ ରଣ 

 

 

 

 

• “ABADHA” ଯଯୋଜନୋ ଅଧିନଯର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦରି ଅଞ୍ଚଳର ବକିୋଶ ପୋଇଁ 695 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟବରୋଦ  
• “EKAMRA” ଯଯୋଜନୋ ଅଧିନଯର 150 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟବରୋଦ । 
• ପଯ୍ୟଟନ ବଭିୋଗ ପୋଇ ଁବୟୟ ବରୋଦ ଦ୍ୱଗୁିଣିତ – ଯମୋଟ୍ 401 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋ 
• ପଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମିର ଉନ୍ନୟନ ଓ ପରଚିୋଳନୋ ପୋଇ ଁ187 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟବରୋଦ ।  
• ଶୋମୁକୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ନତ ିକରଣ ପୋଇ ଁ80 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟବରୋଦ ।  
• ପଯ୍ୟଟନର ପ୍ରଚୋରପ୍ରସୋର ପୋଇ ଁ66 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟବରୋଦ । 
• ଐତହି୍ୟ କୀତ୍ତରିୋଜ ିଓ ପଯ୍ୟଟନ ଯକନ୍ଦ୍ର ମୋନଙ୍କର ସମନିିତ ବକିୋଶ ପୋଇଁ 50 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟବରୋଦ ।  
• ବନୋଞ୍ଚଳ ପଯ୍ୟଟନ ଯେତ୍ର ଓ ଆଦ୍ରଭୂମି ଚୋରପିୋଖଯର ଥିବୋ Eco-tourism ଯକନ୍ଦ୍ରମୋନଙ୍କର ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ଓ ରେଣୋଯବେଣ ପୋଇ ଁ 25 

କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ବୟୟବରୋଦ ।  
• ବରିଷ୍ଠ ନୋଗରି  ତୀର୍ଥ ଯୋତ୍ରୋ ଯଯୋଜନୋ ନମିଯେ 6 କ ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତୋବ ।  

ପଯଥୟଟନ 

 

• ପ୍ରାକୃତକି ବପିର୍୍ଯୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମ ାଟ 3,200 କକାଟ ିଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହା  ଧ୍ୟମେ SDRF ପାଇ ଁ
1,711 କକାଟ ିଟଙ୍କା, NDRF ପାଇଁ 1000 କକାଟ ିଟଙ୍କା, SDMF ପାଇଁ 428 କକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ 
NDMF ପାଇ ଁ43 କକାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ।  

• ଏତଦ୍ବୟତୀତ ବଶି୍ୱ ବୟାଙ୍କ ସହାୟତାମେ ଚାଲୁଥିବା ODRP ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 100 କକାଟ ିଟଙ୍କାର  ପ୍ରସ୍ତାବ ।  

ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା 
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17.13% 
ପଞିୁ୍ଜ ପ୍ରାପି୍ତ 

24.2% 
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ଟେିସକେ ଅଂଶ 

21.33% 
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ଅନୁଦାନ 

Centre 

25.57% 
ନଜି ଟେିସ 

11.77%- 
ନଜି ଅଣ 
ଟେିସ 

43.77% 
ପ୍ରଶାସନେି ଖର୍ଚ୍ଚ 

 

49.33% 
ୋର୍ଯଚୟକ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ 

2.13% 
ବପିର୍ଯଚୟୟ 

ମୁୋବଲିା ପାଣ୍ଠି 

4.76% 
ୋଜୟେୁ 
ହସ୍ତାନ୍ତେ 

1 ଟଙ୍କାେ ପ୍ରାପି୍ତ 1 ଟଙ୍କାେ ଖର୍ଚ୍ଚ  

     -2: 2020-21                     ଓ     

                         (    -2)          (25.57%),                      (24.20%),      
       (21.33%)                          ଋଣ     ଋଣ ଓ                  (17.13 %) ।      
ଋଣ                                   13.56       । 
 
                (    -2)     ;             (49.33 %)                 (43.77 %) । 



Analysis of Revenue Receipts 

Table 1: Trends in State's Revenue (in ₹ crore) 

Year GSDP 

State's 
Total 

Revenue 
(RR) 

As % of 
GSDP 

State's 
Own 
Total 

Revenue 

As % of 
GSDP 

Total 
Central 

Transfer 

As % of 
GSDP 

2015-16 328550 68941.4 21.0 31256.2 9.5 37685.3 11.5 
2016-17 393592 74299.4 18.9 30895.6 7.8 43403.8 11.0 
2017-18 434769 85204.3 19.6 36312.3 8.4 48892.0 11.2 
2018-19 495840 99546.1 20.1 44594.9 9.0 54951.3 11.1 
2019-20 

(RE) 533822 111785.3 20.9 48050.0 9.0 63735.3 11.9 
2020-21 

(BE) 596280 124300.0 20.8 56000.0 9.4 68300.0 11.5 
Note: RE: Revised Estimate; BE: Budget Estimate 

 The Total Revenue Receipts (RR) of the State consists of State’s Own Tax Revenue, 
State’s Own Non-Tax Revenue, Share in Central Taxes, and Grants from the Centre. 

 The Total Revenue Receipts of the State for 2020-21 (BE) is estimated at ₹1,24,300 crore 
(20.3% of GSDP) which is an increase of 11.2% over 2019-20 (RE).  

 State’s Own Revenue (both tax and non-tax) budgeted at ₹56,000 crore (9.4% of GSDP) 
for 2020-21 (BE) as against ₹48,050 crore for 2019-20 (RE), registering a growth of 
16.5%. 

 The Total Central Transfers (both share tax and grants) is budgeted at ₹68,300 crore 
(11.5% of GSDP) for 2020-21 (see Table 4). 

 
Chart 2: Composition of State Revenue (% of Revenue Receipts) 

 

 The share of own tax revenue, own non-tax revenue, central taxes, and grants from the 
Centre for FY 2020-21 is budgeted at 31%, 14%, 29%, and 26% respectively (Chart 3). 
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2015-16 32850 68941.4 21.0 31256.2 9.5 37685.3 11.5 
2016-17 393592 74299.4 18.9 30895.6 7.8 43403.8 11.0 
2017-18 434769 85204.3 19.6 36312.3 8.4 48892.0 11.2 
2018-19 

(RE) 495840 99546.1 20.1 44594.9 9.0 54951.3 11.1 

2019-20 
(RE) 533822 111785.3 20.9 48050.0 9.0 63735.3 11.9 

2020-21 
(BE) 596280 124300.0 20.8 56000.0 9.4 68300.0 11.5 

  . .: RE:         ଅଟକଳ; BE:    ଟ ଅଟକଳ 
 

      -4:                 (           ) 

                               ,     ଅଣ-         ,             ଅ             
ଅ          ।  

 2020-21      ଅ                            1,24,300           ଆ         ଇ   
(                     ଇ       20.3%)        2019-20 (        ଅ   )      11.2% 
ଅ   । 

 2020-21      ଅ                ( ଭ       ଓ ଅଣ     )        56,000           
(                ଇ       9.4%) ଆ         ଇ          2019-20 (        ଅ   ) 
     16.5% ଅ   (48,050          ) । 

 2020-21      ଅ                 ଅ      ( ଭ  ଅ        ଓ ଅ     )   ଇ  68,300 
          ଆ         ଇ   (                     ଇ       11.5%) । 

 2020-21      ଅ               ଓ       ଅ            45       ଓ 55       ଭ    
ଆ          ଇ   (    -3) 

ଚାର୍ଟ -3: ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ସ୍ୱର ସଂରଚନା (ରାଜ୍ସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତର ପ୍ରତଶିତ ହସିାବରର) 
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ଚାର୍ଟ-4:                 (GSDP                ) 

2020-21 (     ଅଟକଳ)      ଟ                   ଇ      କ       25.2% ଆକଳନ କ    ଇ   
    କ      2011-12   ଏ            କ । ଏ           କ    ଇ               ଇ      କ      

  ଳନ          ଆକ   2014-15 ଆ  କ       ଏ               25%    ଆ     (ଚାର୍ଟ -4)। 

    -5:               (                        ) 
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    -6 :       ଓ ଅଣ           ଅ      (GSDP                ) 

    -7:     ,      ଓ                (GSDP               ) 

2020-21                            ଓ                       41.15%             ଆ    
                ଆ        2018-19 (            )    42.45%     ।         -5             । 
                                  ,       ଓ                        ଆ                   
                 ଆ             । 2020-21(         ) ଆ                      
                   31.7            । 

2020-21 (     ଅଟକଳ)                              ଟ            କ       17.4 % 
କ        । ଅଣ-                                 ଅଣ-                                      
       । 

                        ଓ            2                                                    
      ଏ           ।      ଏ            2020-21                                 2019-
20 (            ) ଏ            2018-19          -7                   ।          2020-21 
(         )       ,      ଓ                                                    1.29, 
3.38 ଓ 3.25                               । 
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    -8: Gender, Child and Nutrition Budget                    

          2020-21 (     ଅଟ ଳ)       ଳ  ଅ       (Women centric)               
   ଟ           35.8 % ଓ    ଟ                         (GSDP) 9 %   ଳ ତ 
       ।             ଳ        (Women specific)        ଟ           1.8 % ଓ 
GSDP   0.5% ।               2020-21 (     ଅଟ ଳ)    Pro-women share      
   ଟ           34 % ଓ GSDP  8.6 %।  

    ଳ                                       2018-19               19,012.73    ଟ  
ଟ              । 2019-20       ତ   ଳ                   21,556.33    ଟ  ଟ           
      । 2020-21      ଅଟ ଳ                 23,665.75    ଟ  ଟ                    । 

 2018-19 (       ଳ )         ଓ        ତ                13,110.5 ଟ            2020-
21 (     ଅଟ ଳ)    16,293.5 ଟ                । 

 2020-21 (     ଅଟ ଳ)                      ଓ         ଅ             ଟ      ଅ       
(Child Centric)         ଟ           15.8 % ଓ GSDP    4 % ଅ ଟ  ।  

 2018-19                       ଅ                       Nutrition specific 
intervention            ଟ 3,999.07    ଟ  ଟ                      2020-21 (     
ଅଟ ଳ)   5,210.29    ଟ  ଟ                 ।  

 2018-19                                ଳ (Nutrition sensitive)                 
   ଟ 13,879.96    ଟ  ଟ                       2020-21      ଅଟ ଳ      ଳ            
    23,753.78    ଟ  ଟ            । 

  2020-21 (     ଅଟ ଳ)      ଟ                    (    Nutrition Specific ଓ 
Nutrition Sensitive       )     ଟ          19.3%     GSDP   4.9%   ଳ  
         ।  

 2020-21            Nutrition Specific                        ଟ          3.5% ଓ 
GSDP   0.9% ଅ ଟ ।              2020-21                          ଳ 
                       ଟ          15.8% ଓ GSDP   4% ଅ ଟ ।  
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         2020-21                          
     -5 (                       2020-21      ଅଟକଳ ଅ        କ ଟ  ଟ    ) 

       .       
        
    

        
    

        
              

       
      

         

1            4,851.48 655.90     5,507.38 

2                                     212.45 210.15     422.60 

3                               1,009.64 325.70     1,335.34 

4           441.26 24.90     466.16 

5           35,074.80 
 67.00     35,141.80 

6              71.65 19.63     91.28 
7              1,579.24 4,420.92     6,000.16 
8                 121.03 0.00     121.03 

9                                 80.01 1,816.77     1,896.78 

10                        10,862.05 6,596.37     17,458.42 

11 
                                         
                                      769.45 3,038.91     3,808.36 

12                           2,572.39 5,127.46     7,699.84 

13                              650.74 3,093.26 2,435.65   6,179.65 

14                              111.84 94.33     206.17 

15                       35.49 265.55     301.04 

16                         51.00 1,130.23     1,181.23 

17                            385.17 12,511.33 4,709.35   17,605.85 

18                                     2.18 0.00     2.18 

19           5.55 544.45     550.00 
20              1,283.18 8,091.28     9,374.46 
21              111.44 733.12     844.56 
22                     482.60 651.97     1,134.57 

23                           866.58 5,950.55     6,817.13 

24                  62.72 119.50     182.22 

25                          54.95 55.67     110.62 

26              112.36 50.50     162.86 
27                       14.76 85.24     100.00 
28                 1,227.16 4,322.26     5,549.42 
29                     61.53 5.29     66.82 
30           31.80 1,828.93     1,860.73 

31                             64.62 135.00     199.62 

32              15.56 385.13     400.69 

33                         451.71 759.31     1,211.02 

34              133.53 1,566.86     1,700.39 
35                    3.67 5.00     8.67 

36                                    21.40 4,053.24     4,074.64 

37                                  7.31 228.97     236.28 

38              1,237.92 1,168.59     2,406.51 

39                                 346.64 478.37     825.01 

40                             70.96 179.04     250.00 

41                                     70.22 2,954.04     3,024.26 

42                        3.45 118.98   3,200.00 3,322.43 

43                                  31.50 130.31     161.81 

          65,655 74,000.00 7,145.00 3,200.00 1,50,000.00 
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    -9:  2020-21             10                  

2020-21 (     ଅଟକଳ)   କ    ଓ       କ    କ       କ ଅ   14.1                   ଳ 
               କ  13               ଓ             କ  12.9      ,      ଓ        କ          କ  
5.7            କ        ।          କ     ଳ                -       କ    , କ          , 
          କ           ଓ                                   -5           କ        ।  
 

      10 ଟ                        ଟ          69       ଅ ଟ ।                      
      କ ଓ ଅ       କ                            -5 ଓ   ଟ  -9              । ଅ         
    କ        ଟ          31% ଅ ଟ            କ ଳ ଅ              15.1% । 

    ଟ                     5, 10 ଓ 15 ଟ                    50%, 69% ଓ 78% 
ଅ ଟ ।  

 

ବ.ିଦ୍ର.: କୃଷ ିଓ ଆନୁସଙି୍ଗକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକେଣ ବଭିାଗ, ଜଳ ସଂପଦ ବଭିାଗ,  
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶ ୁସମ୍ପଦ ବକିାଶ ବଭିାଗ ଏବଂ ସମବାୟ ବଭିାଗ ଅନ୍ତଭ୍ୁ କ୍ତ  । 
ଅର୍୍ ବଭିାଗ ପାଇଁ ନଟି୍ ବୟୟବୋଦ 35,074.80 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ଆକଳନ କୋର୍ଯାଇଛ ି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ 
ମୂଖ୍ୟତଃ ରବତନ, ରପନ୍ସନ୍ ଓ ଋଣ ପେରିଶାଧ ଭଳ ିପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ଧ ଖ୍ର୍୍ଚ୍ ଅନ୍ତଭ୍ୁ କ୍ତ । 
 



Chart 10: Key Financing Outlays Ratios (% of GSDP)
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                  (Financing Outlays) 

    -11:     /          (GSDP ର             ର) 

2020-21 (     ଅଟକଳ)    ଆକଳନ କ    ଇ                               83% ଓ ଅ     17% 
                 କ      । ଆ  କ     2018-19 ଓ 2020-21      ଅଟକଳ      ଟ          ଇ       
            Financing Outlays         ଟ -10          ଇ   ।   
 

2020-21 (     ଅଟକଳ)                  ଅ  (Fiscal Deifict) 17,878  କ ଟ  ଟ   (GSDP   
3%) ଆକଳ  କ    ଇ       କ  2019-20         ଅଟକଳ   18,183.79  କ ଟ  ଟ       (GSDP   
3.41%)     । 2020-21 (     ଅଟକଳ)          ଳକ  (Revenue Surplus) 9,509.01  କ ଟ  ଟ   
(GSDP   1.59 %) ଆକଳ  କ    ଇ       କ  2019-20 (        ଅଟକଳ)    6,174.52  କ ଟ  ଟ   
(GSDP   1.16%)     (  ଟ -11) । 2020-21      FRBM      

             GSDP   1.59             ଆ  ନ                 FRBM     ନ       
ନ                     ।  

       ନ      GSDP   3             ଆ  ନ          ।  
             ଋଣ              (IP/RR)       GSDP   5.76%                 FRBM 

                     15%               ।  
       ଋଣ GSDP                 2020-21 ଆ                 18.99% ଆ  ନ 

                FRBM                      25%           ଆ   ।  
 ଆ        2020-21        FRBM   ନ     ନ    ନ       । 

2020-21      FRBM     



Budgetary Terms
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              ପଦ          

ମୂଳ ମୂଲ୍ୟସୂଚୀରେ ସାମଗି୍ରକ ୋଜ୍ୟ ମଲୂ୍ୟଯୁକ୍ତ (Gross State Value Added at Basic Prices) 
 ଉତ୍ପାଦନେ ମୂଲ୍ୟେୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉପରଯାଗକୁ ବାଦ ରଦରଲ୍ ତାହା Gross State Value 
Added ରବାଲି୍ ବରିବଚନା କୋଯାଏ । ଏହା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକି୍ରୟାରେ ଶ୍ରମ ଓ ପୁଞି୍ଜେ ରଯାଗଦାନକୁ  ବୁଝାଏ । 
ରଯରତରବରଳ  ଉତ୍ପାଦତି ଦ୍ରବୟେ  ମୂଲ୍ୟେୁ ସେକାେୀ ରପ୍ରତ୍ସାହାନକୁ ବାଦ ରଦଇ ଟକିସ ରଯାଡାଯାଏ  ତାହା 
ସାମଗି୍ରକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଭାରବ ଗଣନା କୋଯାଏ ।  
ୋଜ୍ୟେ ସାମଗି୍ରକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GSDP) 
 ଏକ ଆର୍ଥକି ବର୍ତ ମଧ୍ୟରେ ୋଜ୍ୟେ ପେସିୀମା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ରହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବୟ ଓ ରସବାେ 
ପେମିାଣେ ଆର୍ଥକି ପେମିାପକୁ ୋଜ୍ୟେ ସାମଗି୍ରକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ କୁହାଯାଏ । ଏହା ୋଜ୍ୟେ ଆୟେ 
ପେମିାପକ ।  
ବରଜ୍ଟ 
 ଭାେତୀୟ ସମି୍ବଧାନେ ଧାୋ 202(1) ଅନୁସାରେ ପ୍ରରତୟକ ଆର୍ଥକି ବର୍ତରେ ୋଜ୍ୟପାଳ ୋଜ୍ୟେ 
ଆନୁମାନକି ଆୟବୟୟେ ବବିେଣୀ ବଧିାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କେବିା ବରିଧୟ । ଉକ୍ତ ବାର୍ିକ ଆୟ ବୟୟ 
ବବିେଣୀହିଁ ଆର୍ଥକି ବର୍ତ ପାଇଁ “ବାର୍କି ଆର୍ଥକି ବବିେଣୀ” ଭାବରେ ନାମିତ; ଯାହାକ ିସାଧାେଣତଃ “ବରଜ୍ଟ”  
ଭାରବ ଅଭିହତି ।  
ବାର୍କି ଆର୍ଥକି ବବିେଣୀ (Annual Financial Statement) 
 ଏହ ି ବବିେଣୀରେ ସେକାେଙ୍କେ ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥକି ବର୍ତରେ ଆୟ ଓ ବୟୟେ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସାୋଂଶ 
ବଧିାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କୋଯାଏ ।  
ବାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଜ୍ଞାପନ (Explanatory Memorandum) 
 ବରଜ୍ଟେ ଏହ ିଜ୍ଞାପକରେ ରକବଳ ମୁଖ୍ୟ ଶୀର୍ତରେ ସଂଗଠତି ପାଣ୍ଠ,ି ଆକସି୍ମକ ପାଣ୍ଠ ିଓ ସେକାେୀ 
ହସିାବେ ବୟୟ ନମିନମରତ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଏ ।  
 ପରଶିଷି୍ଟ (I) ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ୍େ ଶୀର୍ଷ ସମବନ୍ଧୀୟ ବଭିିନ୍ନ ଦାବ ି(ଉଭୟ ଗ୍ରସ ଓ ଆଦାୟ) ବେୟ ଶୀର୍ଷର 

ପ୍ରଦଶକିା ।  
ପରଶିଷି୍ଟ (II) ମୁଖ୍େ ଶୀର୍ଷାନୁଯାୟୀ ବେୟ (ଆଦାୟ ବାଦ୍ ନଟି୍) ର ସାଧାରଣ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସାରାଂଶ ।  
ପରଶିଷି୍ଟ (III) ମୁଖ୍େ ଶୀର୍ଷାନୁଯାୟୀ  ତ୍ଯାଜନା ବେୟ ନଟି୍ ହସିାବତ୍ର (ରାଜେ ଓ ଜଲି୍ଲାସ୍ତରୀୟ) 
ପରଶିଷି୍ଟ (IV) ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଓ ତ୍ଶର୍ ଜମାର ବଶିଦ ବବିରଣୀ ।  
ପରଶିଷି୍ଟ (V) ଆକସି୍ମକୟା ନଧିି।  
ପରଶିଷି୍ଟ (VI) ସରକାରୀ ହସିାବର ବଶିଦ ବବିରଣୀ (ବହରି୍ଷମନ) 
ପରଶିଷି୍ଟ (VII) ରାଜେ ଋଣ ପରସି୍ଥିୟ ି। 
ପରଶିଷି୍ଟ (VIII) ପ୍ରୟୋଭୂୟ ିବବିରଣୀ ।  
ପରଶିଷି୍ଟ (IX) ସମ୍ପତ୍ତ ିସଷିୃ୍ଟ ଓ ପୁଞି୍ଜ ସଂରଚନା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ  ହସିାବରୁ ଦଆିଯାଇଥିବା ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ  ନମିିତ୍ତ 

ଅନୁଦାନର ବବିରଣୀ ।  
ପରଶିଷି୍ଟ (X) ଅନୁଦାନ ବବିରଣୀ  
ପରଶିଷି୍ଟ (XI) ରହିାୟ ିବବିରଣୀ  
 



ଅନୁଦାନ ଦାବ ି(Demand for Grants) 
 ଅନୁଦାନ ଦାବ ିବଭିାଗୱାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚଦାବରି କେବଳ ମୁଖୟ ଓ କଗୌଣଶୀର୍ଚ ପର୍ଯଚୟନ୍ତ ଦଶଚାଇ ଥାଏ । 
ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗ ନମିକନ୍ତ ଅନୁଦାନ ଦାବ ିସଂପକୃ୍ତ ବଭିାଗର କର୍ଯାଜନା ଓ ୋର୍ଯଚୟକ୍ରମର ବସୃି୍ତତ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ 
େରଥିାଏ ।  
ସଞ୍ଚତି ନଧିି (Consolidated Fund) 
 ଭାରତୀୟ ସମି୍ବଧାନର ଧାରା 266(1) ଅନୁସାକର ପ୍ରକତୟେ ଆଥେି ବର୍ଚକର ରାଜୟ ସରୋରଙ୍କର 
ସମସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରାପି୍ତ ଅଥଚ, Bond ଜରଆିକର ପ୍ରାପ୍ତ ଋଣ, ସାଧକନାପାୟ ଅଗ୍ରୀମ ମାଧ୍ୟମକର ପ୍ରାପ୍ତ ଋଣ ଏବଂ 
ଋଣର ପରକିଶାଧଜନତି ପ୍ରାପ୍ତ ଅଥଚ  ସଞ୍ଚତି ନଧିିକର  ଜମା କ ାଇଥାଏ । ଭାରତୀୟ ସମି୍ବଧାନର ଧାରା 
266(3) ଅନୁସାକର ଭାରତର ସଞ୍ଚତି ନଧିିକର  େମିବା କେୌଣସ ି ଏେ ରାଜୟର ସଞ୍ଚତି ନଧିିରୁ  ଅଥଚ 
ସମି୍ବଧାନକର ନକିଦଚଶତି ବୟବସ୍ଥା, ଆଇନ ଓ କର୍ଯଉ ଁଉକଦଶୟକର ଖର୍ଚ୍ଚ କ ବା େଥା ତା ା ବୟତକିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ 
େରାର୍ଯାଇପାରବି ନା ିଁ  । ଏ  ିସଞ୍ଚତି ନଧିି  ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତ, ପୁଞି୍ଜ ପ୍ରାପି୍ତ, ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ପୁଞି୍ଜ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମା ାର 
ଅକେ । 
ଆେସି୍ମେତା ନଧିି (Contingency Fund) 
 ଭାରତୀୟ ସମି୍ବଧାନର ଧାରା 267(2) ଅନୁସାକର ଜରୁରୀ ଓ ଅଦୃଷ୍ଟପୂବଚ ବୟୟ ନମିିତ୍ତ ଆବଶୟେତା 
ପୂରଣ େରବିା ପାଇ ଁଆେସି୍ମେତା ନଧିିର ବୟବସ୍ଥା େରାର୍ଯାଇଛ ି। ଏ  ିପାଣ୍ଠ ିରାଜୟପାଳଙ୍କ ଅନୁକମାଦନ କ୍ରକମ 
ଅଗ୍ରୀମ ନଆିର୍ଯାଇ ଜରୁରୀ ବୟୟ େରାର୍ଯାଇଥାଏ ର୍ଯା ାପାଇ ଁପରବତ୍ତଚୀ ସମୟକର ଅତରିକି୍ତ ବୟୟ ଦାବଲିାଗି 
ବଧିାନସଭାର ଅନୁକମାଦନ ଅଣାର୍ଯାଇଥାଏ । ବତ୍ତଚମାନ ଏ ାର େପଚସ ପାଣ୍ଠ ି400 କୋେ ିେଙ୍କା ଅକେ ।  
ସାବଚଜନେି  ସିାବ (Public Accounts) 
 ଭାରତୀୟ ସମି୍ବଧାନର ଧାରା 266(2) ଅନୁର୍ଯାୟୀ ରାଜୟ ସରୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ସରୋରଙ୍କ 
ତରଫରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୟ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଅଥଚ ର୍ଯା ା ସଞ୍ଚତି ନଧିିକର ଜମା କ ାଇପାରବି ନା ିଁ , ତା ା ରାଜୟର 
ସାବଚଜନେି  ସିାବକର ଜମା େରାର୍ଯାଏ । ସାବଚଜନେି  ସିାବ ଅଧିନକର ମୁଖୟତଃ 5 େ ିପାଣ୍ଠ ିର୍ଯଥା-   
(େ) ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଚୟ, ରାଜୟ ଭବରି୍ୟନଧିି (ଖ) ରାଜସ୍ୱରୁ ବନିରୁି୍ଯକ୍ତ ସରୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ବଭିିନ୍ନ ସଂରକି୍ଷତ 
ପାଣ୍ଠ ି (ଗ) ବବିଧି ଜମା ଏବଂ ଅଗ୍ରୀମ (ଘ) Suspense ଓ ବବିଧି  ସିାବ (ଙ) Remittances 
ଅନ୍ତଭଚୁ କ୍ତ । ସରୋରୀ  ସିାବରୁ ଆବଶୟେ ମକତ କର୍ଯକତକବକଳ ର୍ଯା ା ଦରୋର ବୟୟ େରାର୍ଯାଏ ଏବଂ ଏଥି 
ନମିିତ୍ତ ବଧିାନସଭାକର ବୟୟ ଦାବୀ ଉପସ୍ଥାପିତ େରବିାର ଆବଶୟେତା   ନା ିଁ । ଏ  ି କଦୟ ବୟାଙ୍କର 
କନଣକଦଣ ଭଳ ିୋର୍ଯଚୟୋରୀ  ୁଏ । 
 ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତ  
ସରୋରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତ ମୁଖୟତଃ ରାଜୟର ନଜି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପି୍ତେୁ ବୁଝାଏ । 
ରାଜୟର ନଜି େେିସ ଏବଂ ରାଜୟର ନଜି ଅଣେେିସ ରାଜସ୍ୱର ସମଷି୍ଟେୁ ରାଜୟର ନଜି ରାଜସ୍ୱ େୁ ାର୍ଯାଏ ।  
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ରାଜ୍ୟର ନଜି୍ ଟକିସର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଗୁଡକି ହେଲା ବକିି୍ର କର (6 ଟ ିଦ୍ରବୟ ଉପହର ଲାଗୁ ହେଉଥିବା  ମୂଲୟଯୁକ୍ତ 
କର ଏବଂ ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବକିି୍ରକର), ଓଡଶିା ଦ୍ରବୟ ଓ ହସବା କର, ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ, ନବିନ୍ଧନ ଶୁଳ୍କ 
(Stamps & Registration Fee) , ଭୁ-ରାଜ୍ସ୍ୱ, ହମାଟର ଯାନ କର, ବଦୁି୍ୟତ ଶୁଳ୍କ ଓ ବୃତ୍ତ ିକର 
ଇତୟାଦ୍ ି।  
 ରାଜ୍ୟର ନଜି୍ ଅଣଟକିସ ରାଜ୍ସ୍ୱର ମୂଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଗୁଡକି ହେଲା ଅଣ-ହଲୌେ ଓ ଧାତବ ଶଳି୍ପ ରୁ ରାଜ୍ସ୍ୱ, 
ସରକାରୀ ଉହଦ୍ୟାଗହର ଅଂଶ ପୁଞି୍ଜ ବନିହିଯାଗରୁ ଲାଭାଂଶ, ବଭିିନ୍ନ ନଗିମ, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା, ସରକାରୀ 
କମମଚାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦ୍ତ୍ତ ଋଣ ଏବଂ ଅଗି୍ରମ ରାଶରୁି ଉପଲବ୍ଧ ସୁଧ ରାଶ,ି ଜ୍ଳହସଚନ ହଦ୍ୟ, ସେରାଞ୍ଚଳହର ଜ୍ଳ 
ହଯାଗାଣ ଉପହର ଆଦ୍ାୟ ଶୁଳ୍କ, ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ମୋବଦି୍ୟାଳୟ ଗୁଡକିହର ଆଦ୍ାୟ ହେଉଥିବା ହଦ୍ୟ ଓ 
ହଜ୍ାରମିାନା, ବଭିିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନାମାନଙ୍କହର ଆଦ୍ାୟ ହେଉଥିବା ୟୁଜ୍ସମ  ଫି ଓ ଜ୍ଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ସ୍ୱ ଇତୟାଦ୍ ି।  
 ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟକିସରୁ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ ଏବଂ ହକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦ୍ାନ ରାଶ ିହମାଟ ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାପି୍ତହର 
ଅନ୍ତଭମୁ କ୍ତ । ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟକିସରୁ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ ବାବଦ୍ହର ଅର୍ମ ହକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆବ�ତି ପାଣ୍ଟରୁି ଅର୍ମ 
କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରଶିମହତ ମିଳରି୍ାଏ। ହକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆବ�ତି ପାଣ୍ଟହିର ନମିନ  ଟକିସଗୁଡକି ଯର୍ା – 
କହପମାହରସନ୍ ଟକିସ,ଆୟ କର, ସୀମା ଶୁଳ୍କ, ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦ୍ରବୟ ଓ ହସବା କର ଅନ୍ତଭମୁ କ୍ତ ।  ଏେ ିଆବ�ତି 
ପାଣ୍ଟହିର ହକୌଣସ ି Cess କମିବା Surcharge ଅନ୍ତଭମୁ କ୍ତ ନୁହେେଁ । ପଞ୍ଚଦ୍ଶ ଅର୍ମ କମିଶନଙ୍କର ଏକ 
ଅନ୍ତରୀଣ ରହିପାଟମ ଅନୁସାହର 41 ପ୍ରତଶିତ ଅର୍ମ ହକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟମାନଙୁ୍କ  ସଧିା ସଳଖ୍ େସ୍ତାନ୍ତର 
(Vertical Transfer) କରହିବ । ସଧିାସଳଖ୍ ଭାହବ େସ୍ତାନ୍ତରତି  ହେଉଥିବା ଏେ ିଅର୍ମରୁ ପ୍ରହତୟକ 
ରାଜ୍ୟ ସାମନ୍ତରାଳ ଭାହବ ତାଙ୍କ ଭାଗ ପାଇର୍ାନ୍ତ ି । ଓଡଶିାର ଏେ ିସମାନ୍ତରାଳ ଅର୍ମ ଅଂଶ  2020-21 
ଆର୍କି ବର୍ମ ଲାଗି 4.63 ପ୍ରତଶିତହର ସ୍ଥିରକୃିତ ହୋଇଅଛ ି।  
 ହକନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ସୋୟକ ଅନୁଦ୍ାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ମ-କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରଶି କ୍ରହମ ସ୍ଥାନୀୟ ନକିାୟ 
ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପାଇେଁ ଅନୁଦ୍ାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଦୁ୍ବପିାକ ମୁକାବଲିା ପାଣ୍ଟ ିପାଇେଁ ମିଳୁଥିବା ଅନୁଦ୍ାନ ଏବଂ ବଭିିନ୍ନ ହକନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ତରୀୟ ହଯାଜ୍ନା ଓ ହକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବତ୍ତତି ହଯାଜ୍ନା ପାଇେଁ ମଳୁିଥିବା ଅନୁଦ୍ାନକୁ ବୁଝାଇର୍ାଏ ।  
ରାଜ୍ସ୍ୱ ବୟୟ (Revenue Expenditure) 
 ହବତନ ଓ ଭତ୍ତା, ହପନ୍ସନ୍, ସୁଧ ହଦ୍ୟ, ରେିାତ,ି ବାର୍ଦ୍ମକୟ ଭତ୍ତା, ବଦୁି୍ୟତ ଓ ଜ୍ଳ ହଦ୍ୟ, ଯାନ 
ବାୋନ ସମବନ୍ଧୀୟ ହଦ୍ୟ, ଆକସିିକ ବୟୟ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜ ସମ୍ପତ୍ତ ିଯର୍ା ରାସ୍ତା, ହକାଠାବାଡ,ି ଜ୍ଳହସଚନ କାଯମୟର 
ରକ୍ଷଣା ହବକ୍ଷଣ ଆଦ୍ ିରାଜ୍ସ୍ୱ ଖ୍ର୍ଚ୍ମର ଅନ୍ତଭମୁ କ୍ତ । ରାଜ୍ସ୍ୱ ଖ୍ର୍ଚ୍ମ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣା ହବକ୍ଷଣ 
ଆଦ୍ ିସମବନ୍ଧୀୟ ଖ୍ର୍ଚ୍ମ ଅହଟ । ହତହବ, ସମ୍ପତ୍ତ ିସଷିୃ୍ଟ ଓ ପୁଞି୍ଜ ସଂରଚନା ନମିହନ୍ତ ଅନୁଦ୍ାନ ଏବଂ ଅନୟାନୟ 
ରାଜ୍ସ୍ୱ ଖ୍ର୍ଚ୍ମର ବବିରଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଭାହବ  ବୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଜ୍ଞାପନହର ଦ୍ଶମାଯାଇଛ ି। 
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ପ୍ରତଶିତୃ ିବଦ୍ଦ ବୟୟ (Committed Expenditure) 
 ପ୍ରତଶିତୃ ିବଦ୍ଦ ବୟୟ ଦରମା, ପେନ୍ସନ୍ ଓ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ ୋଇଁ ଉ�ଷି୍ଟ । ଏହ ିପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ଦ ବୟୟ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାଥମକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅପେ ।  
େୁଞି୍ଜ ଖର୍ଚ୍ଚ (Capital Outlay) 
 ପକାଠାବାଡ,ି ରାସ୍ତା, ଜ୍ଳପସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବନୟା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ େରପି ାଜ୍ନା, ଜ୍ଳପ ାଗାଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକିର ନମିଚାଣ ଲାଗି ପହଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ      ସ୍ଥାୟୀ େୁଞି୍ଜ ସମ୍ପତ୍ତ ିସଷିୃ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଏହା େୁଞି୍ଜ ଖର୍ଚ୍ଚର 
ଅନ୍ତର୍ଚୁ କ୍ତ । କନୁି୍ତ, ଏହାର ରକ୍ଷଣାପବକ୍ଷଣ ସମବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅନ୍ତର୍ଚୁ କ୍ତ । 
େୁଞି୍ଜ ବୟୟ (Capital Expenditure) 
 େୁଞି୍ଜ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତ ିସଂରଚନା ଲାଗି ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଓ ସରକାରୀ ଋଣ େରପିଶାଧ େୁଞି୍ଜ ବୟୟର 
େରସିରରୁ୍କ୍ତ । 
ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଅଣ-ଉନ୍ନୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ 
 ସାମାଜ୍କି ଓ ଅଥଚପନୈତକି ପସବା ପକ୍ଷତ୍ରପର ପହଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଉନ୍ନୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ କୁହା ାଏ । ପସହେିର ି
ର୍ାପବ ସାଧାରଣ ପସବା ପକ୍ଷତ୍ରପର ପହଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଣ-ଉନ୍ନୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ କୁହା ାଏ ।  
େୁଞି୍ଜ ପ୍ରାପି୍ତ (Capital Receipts)  
 େୁଞି୍ଜ ପ୍ରାପି୍ତ ଉର୍ୟ ସରକାରୀ ଋଣ ଓ ଅଣ-ଋଣ େୁଞି୍ଜ ପ୍ରାପି୍ତର ସମାହାର । ଅଣ-ଋଣ େୁଞି୍ଜ ପ୍ରାପି୍ତପର 
ଋଣ ଏବଂ ଅଗି୍ରମ ଆଦାୟରୁ ଅସୁଲ ଏବଂ େୁଞି୍ଜ ପ୍ରତୟାହାରରୁ ମିଳଥିିବା ଅଥଚ ଅନ୍ତର୍ଚୁ କ୍ତ । ଏଥିପର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆନୁଷ୍ଠାନକି ଓ ଅଣ-ଆନୁଷ୍ଠାନକି ଅଗି୍ରମ ଋଣର ଅସୁଲ ଅନ୍ତର୍ଚୁ କ୍ତ ।  
 ସରକାରୀ ଋଣପର ବହ-ିସାହା ୟପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନପର ମିଳୁଥିବା ପକନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାର ଋଣ ଅଂଶ 
ଅନ୍ତର୍ଚୁ କ୍ତ  ାହାକ ିପକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ ଉ ଁସତ୍ତଚପର ବରିି୍ନ୍ନ ବାହୟ ଅଥଚଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କଠାରୁ ଋଣ 
କରଥିାନ୍ତ ିପସହ ିସମାନ ସତ୍ତଚପର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରଥିାନ୍ତ ି। ସରକାରୀ ଋଣପର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟରୁ 
ଅଣା  ାଉଥିବା ଋଣ, ପଖାଲା ବଜ୍ାରରୁ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତ ିୋଇ ଁଅଣା ାଉଥିବା ଋଣ, NABARD, ର୍ାରତୀୟ 
ଜ୍ୀବନ ବୀମା ନଗିମ, GIC, HUDCO, NCDC ଏବଂ ସାଧାରଣ ର୍ବଷି୍ୟନଧିି ୋଣ୍ଠରୁି ଅଣା ାଉଥିବା 
ଋଣ ଅନ୍ତର୍ଚୁ କ୍ତ ଅପେ । 
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ବତି୍ତୀୟ ଏବଂ 
ପୋଷଣୀୟ ଋଣର 

ସୂଚକୋଙ୍କ (Fiscal and 
Debt Sustainability 

Indicators) 

ବତି୍ତୀୟ ସୂଚକୋଙ୍କ 
(Fiscal 

Indicators) 

ରୋଜସ୍ୱ ନଅିଣ୍ଟ(Reveue Deficit) 

ରୋଜସ୍ୱ  ବୟୟ , ରୋଜସ୍ୱ ଆୟ ତୁଲନୋପର ଅଧିକ ପହପ  

ବତି୍ତୀୟ ନଅିଣ୍ଟ (Fiscal Deficit)   

ଏକ ଆଥକି ବଷଷପର ରୋଜୟର  ପମୋଟ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକତୋର 
ରମିୋଣ କୁ ସୂଚୋଏ । ଏହୋ ରୋଜସ୍ୱ ଆୟ ଏବଂ ଅଣ ଋଣ ୁଞି୍ଜ 

ଆୟର ସମଷି୍ଟଠୋରୁ ପମୋଟ  ବୟୟର ଆଧିକୟକୁ ସୂଚୋଏ  

ପ୍ରୋରମି୍ଭକ ନଅିଣ୍ଟ(Primary Deficit )  

ବତି୍ତୀୟ ନଅିଣ୍ଟରୁ ସୂଧ ପଦୟକୁ ବୋଦ ପଦପ ପ୍ରୋରମି୍ଭକ ନଅିଣ୍ଟ 
ନରୂିିତ ହୁଏ । ଏହୋ ସୁଧ ପଦୟ ବୋଦ୍ ଅନୟୋନୟ ପମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଷକୁ 
ଭରଣୋ କରବିୋ ୋଗି ରୋଜୟର ନଟି୍ ଋଣ ରମିୋଣକୁ ସୂଚୋଏ ।  

ପୋଷଣୀୟ ଋଣର ସୂଚକୋଙ୍କ  
(Debt Sustainability 

Indicators) 

ସୁଧ ପଦୟ ଓ ରୋଜସ୍ୱ ପ୍ରୋପି୍ତର ଅନୁୋତ(Interst  
Payment to Revenue Receipt Ratio) 

ରୋଜୟର ଅରପିଶ୍ୋଧିତ  ଋଣ ନମିପେ  ସୁଧ ପଦୟ 
ବୋବଦକୁ  ଭରଣୋ  କରବିୋ ନମିପେ  ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରୋଜସ୍ୱ  
ଆୟର ରମିୋଣକୁ ସୂଚୋଏ । ଏହୋ ସୁଧ ରପିଶ୍ୋଧକୁ 

ସୂଚତି କପର ।  

ଋଣଭୋରର ଅନୁୋତ(Debt Stock Ratio) 

ଋଣଭୋର ଓ  ସୋମଗ୍ରୀକ ଘପରୋଇ ଉତ୍ପୋଦର ପ୍ରତଶି୍ତକୁ 
ଋଣଭୋର ଅନୁୋତ କୁହୋଯୋଏ । ଏହୋ ରୋଜୟର ଋଣଭୋରକୁ 

ସୂଟୋଏ ।  

                  ଋ ର        (Fiscal and Debt Sustainability Indicators) 
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“ବଜେଟ୍ - ଏକ ଝଲକ” (Budget at a Glance) 
ସଂଜେପଜେ, “ବଜେଟ୍-ଏକ ଝଲକ”ଜେ  ୋେୟେ ମୁଖ୍ୟ ଟକିସ ୋେସ୍ୱ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାପି୍ତ ସହତି 

ଆୟ ଓ ବୟୟେ ହସିାବ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ।  ଏହ ିଦସ୍ତାବେି ମୁଖ୍ୟତଃ ୋେସ୍ୱ ଓ ପୁଞି୍ଜ ବୟୟେ ହସିାବ ଓ ବଭିିନ୍ନ 
ଜେତ୍ର ପାଇ ଁପୁଞି୍ଜ ଖ୍ର୍ଚ୍ଶେ ବୟୟ ବୋଦ  ପ୍ରଦର୍ତି କଜେ । ଏହ ିଦସ୍ତାବେି ମଧ୍ୟ ୋେୟ ସେକାେଙ୍କେ ୋେସ୍ୱ 
ବଳକା /ନ୍ଅିଣ୍ଟ, ପ୍ରାଥମିକ ବଳକା /ନ୍ଅିଣ୍ଟ  ଓ  ବତି୍ତୀୟ ବଳକା /ନ୍ଅିଣ୍ଟେ ତଥୟ ସୂଚ ାଇଥାଏ । “ବଜେଟ୍ -ଏକ 
ଝଲକ”ଜେ ସମସ୍ତ ହସିାବ “ନ୍ଟି୍ ଫମଶ”ଜେ ଦର୍ଶାଯାଇଛ ି ।  ଏହ ିବବିେଣୀଗୁଡକି  ବତି୍ତୀୟ ଉତ୍ତେଦାୟୀ ଓ 
ବଜେଟ୍ ପେଚିାଳନ୍ା ଅଧିନ୍ୟିମ,2005 ଏବଂ ଜସହ ିଅଧିନ୍ୟିମ ଅଧିନ୍ଜେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନ୍ୟିମାବଳୀ  ଅନୁ୍ସାଜେ 
ଉପସ୍ଥାପିତ ଜହବା ଆବର୍ୟକ ।  
ଏକାଧିକ ବାର୍ଷିକ ବୟୟ ଢାଞ୍ଚା (Multi Year Expenditure Framework) 

ବତି୍ତୀୟ ଉତ୍ତେଦାୟୀ ଓ ବଜେଟ୍ ପେଚିାଳନ୍ା ଖ୍ସଡା ଏକ ମଧ୍ୟବତ୍ତଶୀକାଳୀନ୍ ଅବଧି ଲାଗି ବତି୍ତୀୟ 
ପେଚିାଳନ୍ାଜେ ସହାୟକ ହୁଏ । ଉଦାହେଣ ସ୍ୱେୂପ ଏହ ି ଢାଞ୍ଚା ସେକାେଙୁ୍କ ଏକ ବତି୍ତୀୟ ଦୃଢୀକେଣ 
କାଯଶୟପନ୍ଥା ଅନୁ୍ସେଣପୂବଶକ ସେକାେୀ ବତି୍ତୀୟ ନ୍ଅିଣ୍ଟକୁ ଏକ ନ୍ରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟଜେ ଏକ ନ୍ରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସ୍ତେଜେ 
ସୀମିତ େଖିବାକୁ ସୁନ୍ଶିି୍ଚତ କେଥିାଏ । ତଦନୁ୍ସାଜେ ସେକାେ ଏକ ମଧ୍ୟବତ୍ତଶୀକାଳୀନ୍ ବତି୍ତୀୟ 
ଖ୍ସଡା(Medium Term Fiscal Framework)ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଥିାନ୍ତ ିଜଯଉଁଥିଜେ ବତି୍ତୀୟ ଉତ୍ତେଦାୟୀ 
ଓ ବଜେଟ୍ ପେଚିାଳନ୍ା ଅଧିନ୍ୟିମ,2005 ଏବଂ ଜସହ ି ଅଧିନ୍ୟିମ ଅଧିନ୍ଜେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନ୍ୟିମାବଳୀଜେ 
ନ୍ରି୍ଦ୍ଶାେତି ବତି୍ତୀୟ ଲେୟ ହାସଲ ନ୍ମିଜନ୍ତ କାଯଶୟପନ୍ଥା ନ୍ହିତି ଥାଏ । ଏହ ିଅଧିନ୍ୟିମ ସେକାେଙୁ୍କ ଆକଳତି 
ବତି୍ତୀୟ ଜଯାେନ୍ାକୁ ଗ୍ରହଣ କେବିା ଲାଗି ଆବର୍ୟକୀୟ ଜକୌର୍ଳଗୁଡକୁି ଚହି୍ନଟ କେବିା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କେଥିାଏ। 
ଏକ ମଧ୍ୟମକାଳୀନ୍ ଆଥକି ଜଯାେନ୍ା, ସେକାେଙ୍କେ ବତି୍ତୀୟ ପ୍ରତବିନ୍ଧକଗୁଡକୁି ସୂଚୀତ କେବିା ଜବଜଳ 
ମଧ୍ୟମକାଳୀନ୍ ବୟୟ ଖ୍ସଡା(Medium Term Expenditure Framework) ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷଶ 
ମଧ୍ୟଜେ ବଭିିନ୍ନ ଜେତ୍ର ଲାଗି ସେକାେଙ୍କେ ପ୍ରତରି୍ତୃବିର୍ଦ୍ ବୟୟକୁ ନ୍ରି୍ଦ୍ଶାେତି କଜେ । ମଧ୍ୟମକାଳୀନ୍ ବୟୟ 
ଖ୍ସଡା, ସେକାେଙ୍କେ ମଧ୍ୟମକାଳୀନ୍ ଓ ଦୀର୍ଶମିଆଦୀ ଅବଧି ଲାଗି ବତି୍ତୀୟ ଜଯାେନ୍ା ଲାଗି ଏକ 
ଭେସାଜଯାଗୟ କାଯଶୟପନ୍ଥା ପ୍ରଦାନ୍ କେଥିାଏ । ଜଯଜହତୁ ଏହା ଏକ ଗତରି୍ୀଳ ଜଯାେନ୍ା(Rolling Plan) 
ଅଜଟ,ଏହା ଜଦର୍େ ସାମଗି୍ରକ  ପେବିତ୍ତଶନ୍ର୍ୀଳ ଅଥଶଜନ୍ୈତକି ଅବସ୍ଥା ସହତି ଖ୍ାପ ଖ୍ଆୁଇଥାଏ । ତଦନୁ୍ସାଜେ 
ଓଡରି୍ା ସେକାେ 2016-17 ଆଥକି ବର୍ଷଶଠାେୁ ଏକ ମଧ୍ୟମକାଳୀନ୍ ବୟୟ ଖ୍ସଡା ପ୍ରକାର୍ କେଆିସୁଛନ୍ତ ି । 
ଏଥିପାଇ ଁସେକାେ Top-down ବଜେଟ୍ ପ୍ରକି୍ରୟା ଉପଜେ ଗୁେୁତ୍ୱ ଆଜୋପ କେୁଛନ୍ତ ିଜଯଉଁଥିଜେ ମଧ୍ୟମ 
ଓ ଦୀର୍ଶମିଆଦୀ ଜକୌର୍ଳ ଅନୁ୍ସାଜେ ସମବଳକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାେ ଭିତ୍ତଜିେ ନ୍ରି୍ଦ୍ଶାେଣ କୋଯାଉଛ ି। ଜସହ ିଅନୁ୍ସାଜେ 
ପ୍ରଜତୟକ ବର୍ଷଶେ ଅଗ୍ରାଧିକାେ ଜେତ୍ର ଓ ଆବଣ୍ଟନ୍ ସ୍ଥିେ କୋଯାଉଛ ି । ମଧ୍ୟମକାଳୀନ୍ ବୟୟ ଖ୍ସଡାଜେ ଥିବା 
ମଧ୍ୟମକାଳୀନ୍ ବୟୟ ବୋଦକୁ ଭିତ୍ତ ିକେ ିପ୍ରର୍ାସନ୍କି ବଭିାଗମାଜନ୍ ଜସମାନ୍ଙ୍କେ ପେଣିାମଦର୍ଶୀ ଖ୍ସଡା  
 (Outcome Framework)ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଥିାନ୍ତ ି। ସେହ ିଅନୁୋସର ବଭିାଗମାସନ ବଭିିନ୍ନ ସ ାଜନାଭିତ୍ତକି 
େମବଳ ଆବଣ୍ଟନ କରଥିାନ୍ତ ି । ବସଜଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ସହଲାପସର ପ୍ରସତେକ ବଭିାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାସବ ସେମାନଙ୍କର 
ମଧ୍ୟମକାଳୀନ ବେୟ ଖେଡା ପ୍ରକାଶ କରଥିାନ୍ତ ି ସ ଉଁଥିସର ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟମକାଳୀନ େମୟ ଲାଗି  
ଅଗ୍ରାଧିକାର ସେତ୍ର ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନଗୁଡକି େୂଚତି ଥାଏ ।  
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ପରଣିାମଦର୍ଶୀ ବଜେଟ୍ (Outcome Linked Budget)  
ରାେୟ ସରକାର 2020-21 ଆର୍ଥକି ବର୍ଶଜର ସାମାେକି ଓ ଅର୍ଥଶଜ ୈତକି ଜସବା ଜେତ୍ରଜର ବୟୟ 

କରୁଥିବା 27 ଟ ିପ୍ରମୁଖ ବଭିାଗ ପାଇ ଁପରଣିାମଦର୍ଶୀ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛିନ୍ତ ି । ଏହ ିଦସ୍ତାବେିଜର ମଧ୍ୟମ 
କାଳୀ  ବୟୟ ଢାଞ୍ଚା ଅଛ ି ଜେଉଁଥିଜର 3 ବର୍ଶ ପାଇ ଁଗତରି୍ୀଳ ଲେୟ (rolling target) ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ । 
ପରଣିାମଦର୍ଶୀ ବଜେଟ୍ ଦସ୍ତାବଜି୍ର ମା  ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇ ଁ ଅର୍ଥଶବଭିାଗ ଅଧି ଜର ସ୍ଥାପିତ Programme 
Performance and Outcome Monitoring Unit (PPOMU)ର ପରାମର୍ଶଦାତାମାଜ   
ବଭିାଗଗୁଡକୁି ସହାୟତା ପ୍ରଦା  କରରି୍ଥାନ୍ତ ି ।  
ରାେୟ ସରକାରଙ୍କ ବୟୟର ବଗିକରଣ(Categorization of State Govt. Expenditure) 

 ଜୋେ ା ଓ ଅଣଜୋେ ା ପ୍ରଜଭଦ ଉଜେଦ ଜହବା ପଜର, ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟ  ଏଜବ  ରାେସ୍ୱ ଏବଂ 
ପୁଞି୍ଜ ବୟୟ ଉପଜର ଜକ�ୀଭୂତ ଜହାଇଛ ି। ରାେୟ ସରକାରଙ୍କ ବୟୟ ବର୍ତ୍ଶମା  4 ଟ ିମୁଖୟ ବଭିାଗଜର ବଭିକ୍ତ 
ଜହଉଅଛ ି। ଜସଗୁଡ଼କି ଜହଲା :- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ରାେସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧପିାଇ ଁଅଗ୍ରାଧିକାର ଜେତ୍ର (Priority Areas for Augmentation of Revenue) 

 ରାେସ୍ୱ ଆଦାୟ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇ ଁପ୍ରର୍ାସ ର ସର୍କି୍ତକରଣ । 
 ରାେସ୍ୱ ଆଦାୟ ବୃଦ୍ଧ ିଓ ଅ ୟା ୟ  ୀତ ିଏବଂ ପ୍ରର୍ାସ କି ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଗଠତି ବଜିର୍ର୍ଜ୍ଞ କମିଟରି 

ସୁପାରରି୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର ିକାେଶୟକାରୀ କରାୋଇଛ ି।  
 ତ ି ିବର୍ଶରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧର ିସଂଜର୍ାଧିତ ଜହାଇ ଥିବା ୟୁେସଶ ଫି ର ସଂଜର୍ାଧ   
 ବଜକୟା ରାେସ୍ୱର ଆଦାୟ । 
 ଅଧିକ ରାେସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତପାଇ ଁଜକାଟଶ ଜକସ୍ ଗୁଡକିର ଦୃତ ଫଇସଲା 

 

ଖର୍ଚ୍ଚର ସୁ୍ଥଳ ବରି୍ଗକରଣ ଉପ-ବରି୍ଗକରଣ 
କ. ପ୍ରଶାସନକି ବୟୟ  (i) ପ୍ରତଷି୍ଠାନ କାର୍ଯଚୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବବକ୍ଷଣା ବୟୟ 

(ii) ଋଣ ପରିବଶାଧ ବୟୟ 
ଖ. କାର୍ଯଚୟକ୍ରମ ବୟୟ (i) ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବର୍ଯାଜ୍ନା 

(ii) ବକନ୍ଦ୍ର ବର୍ଯାଜ୍ନା 
(iii) ବକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତତି ବର୍ଯାଜ୍ନା 

ର୍ଗ. ବପିର୍ଯଚୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠ ି (i) ରାଜ୍ୟ ବପିର୍ଯଚୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠ ି
(ii) ଜ୍ାତୀୟ ବପିର୍ଯଚୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠ ି

ଘ. ରାଜ୍ୟରୁ ଅର୍ଚ ହସ୍ତାନ୍ତର (i) ବକନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଚ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ନକିାୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙୁ୍କ ଅର୍ଚ ହସ୍ତାନ୍ତର  
(ii) ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଚ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ନକିାୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙୁ୍କ ଅର୍ଚ ହସ୍ତାନ୍ତର 
(iii) ଅନୟାନୟ ଅର୍ଚ ହସ୍ତାନ୍ତର  

 



ବଜେଟ ଆବ�ନ ଜନଇ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଜେତ୍ର (Priority Areas for Budgetary Allocation) 

 କାର୍୍ଯୟକାରୀ ଜେଉଥିବା ପୁଞି୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟ / ଅପୂର୍୍ଣ୍କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ କରବିାପାଇ ଁଅଧିକ ପୁଞି୍ଜ ବନିଜିର୍ଯାଗ 
ଉପଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଜରାପ ।  

 ସମ୍ୱଳ ସେବନ୍ଧତି ଜର୍ଯାେନା ର୍ଯଥା ବେହିଃ ସାୋର୍ଯୟପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜର୍ଯାେନା, ଜକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତହତ 
ଜର୍ଯାେନା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭିର୍ତ୍ତଭୂିମ୍ ିଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଟ,ି ଅଥ୍ ଆଜୟାଗ ଅନୁଦାନ, ରାେୟ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ପ୍ରଶମ୍ନ 
ପାଣ୍ଟ ିଇତୟାଦ ିପାଇଁ ର୍ଯଜଥଷ୍ଟ ଅଥ୍ ବରାଦ ।     

ବଜେଟ ଏବଂ ବଜେଟ ବେହିଃଭୂତ ସମ୍ୱଳର ସମି୍ମଶ୍ରଣ (Convergence of Budgetary and 
Extra- Budgetary Resources) 
 ପରଣିାମ୍କୁ ଫଳପ୍ରଦ କରବିା ଲାଗି ବଜେଟ ଅନ୍ତଗ୍ତ ସମ୍ୱଳ ଓ ବଜେଟ ବାୋଜର ଥିବା ସମ୍ୱଳର 
ସମି୍ମଶ୍ରଣ ଓ ବଜେଟ ଅନ୍ତଗ୍ତ ସମ୍ୱଳଗୁଡକିର ସମି୍ମଶ୍ରଣ ବଜେଟ ପ୍ରକି୍ରୟାର ଏକ ଅଂଶ ରୂଜପ ଗ୍ରେଣ 
କରାର୍ଯାଇଛ ି। ଜର୍ଯାେନା ଓ ସଂଜର୍ଯାେନ ବଭିାଗର ସଂଜର୍ଯାେନ ପ୍ରଜକାଷ୍ଠ,  ପ୍ରଶାସନକି ବଭିାଗମ୍ାନଙ୍କ ମ୍ଧ୍ୟଜର 
ତଥା ବଜେଟ ଓ ବଜେଟ ବେହଭୂତ ସମ୍ୱଳ ର୍ଯଥା େଲି୍ଲା ଖଣିେ ସମ୍ପଦ ପାଣ୍ଟ,ି OMBADC ନକିଟଜର ଗଚ୍ଛତି 
ଥିବା  MMDR ଅଧିନୟିମ୍ର ଧାରା 21ର ଉପଧାରା 5 ଅଧିନଜର ପ୍ରାପ୍ତ େତପୂିରଣ ରାଶ,ିଶ୍ରମ୍େୀବଙି୍କ 
ମ୍ଙ୍ଗଳ ପାଇ ଁ ଆଦାୟ ଜେଉଥିବା cess, ବଭିିନ୍ନ ଜେତ୍ରୀୟ ନୟିମ୍ଜର ଗଠତି କଜପ୍ାଜରଟ୍ ପାଣ୍ଟ,ି 
କଜପା୍ଜରଟ୍ ସାମ୍ାେକି ଦାୟିତ୍ୱଜବାଧ (CSR) ପାଣ୍ଟ ିଇତୟାଦରୁି ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ୱଳର ସୁବନିଜିର୍ଯାଗ ପାଇ ଁକାର୍ଯ୍ୟ 
କରୁଅଛ ି। 
ସରକାରୀ ସମ୍ପର୍ତ୍ତ ିଗୁଡ଼କିର ସବା୍ଧିକ ବନିଜିର୍ଯାଗ (Optimum Utilisation of Govt. Assets)  

 େନସାଧାରଣ ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଗୁଡକିର ବୟବୋର ଲାଗି ରାେୟ ସରକାର ବଭିିନ୍ନ ସମ୍ପର୍ତ୍ତ ିର୍ଯଥା: 
ଜକାଠାବାଡ,ି ରାସ୍ତା, ବନ୍ଧ, େଳଜସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଶକି୍ତ ଭିର୍ତ୍ତଭୂିମ୍ ିଇତୟାଦ ିନମି୍୍ାଣ କରଥିାନ୍ତ ି। ଏେ ିସରକାରୀ 
ସମ୍ପର୍ତ୍ତରି ସଦୁପଜର୍ଯାଗ ଜେବା ଆବଶୟକ। ର୍ଯଦ ିଏ ସମ୍ପର୍ତ୍ତି ବୟବେୃତ ନେୁଏ ଜତଜବ ତଦ୍େନତି ପୁଞି୍ଜନଜିବଶ 
ବୃଥା ର୍ଯାଏ । ଏଣୁ ଆସନ୍ତା ଆଥହକ ବର୍୍ଜର ସରକାରୀ ସମ୍ପର୍ତ୍ତରି ସମ୍ୁଚତି ବନିଜିର୍ଯାଗ ରାେୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ 
ଲେୟ ଅଜଟ । ଜକୌଣସ ିନୂତନ ସରକାରୀ ସମ୍ପର୍ତ୍ତରି ନମି୍୍ାଣ ପୂବ୍ରୁ ଏୋ ଜର୍ଯଉ ଁଉଜେଶୟଜର ଗଠତି ଜେବାକୁ 
ର୍ଯାଉଛ,ି ଜସେ ିଉଜେଶୟ ସାଧନ ନମି୍ଜନ୍ତ ପୂବ୍ରୁ ଜକୌଣସ ିସରକାରୀ ସମ୍ପର୍ତ୍ତ ିଅଛ ିକ ିନାେିଁ ତାୋ ନରି୍ଦ୍୍ାରତି 
ଜେବ । 
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Gender Budget 
 ଲିଙ୍ଗଗତ ସାମ୍ୟତା ଆଣିବା ଲାଗି Gender Budget ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ହହଲା, ମ୍ହଳିା ଏବଂ ବାଳକିାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆକାଂକ୍ଷ୍ା ପୂରଣ କରବିା ଉହେଶ୍ୟହର ବହେଟହର ନେିଷି୍ଟ 
ହ ାେନା ଏବଂ କା ଣୟକ୍ରମ୍ ପରକିଳ୍ପନା କରବିା କା ଣୟକାରୀ କରବିା ଓ ମ୍ଲୂୟାୟନ କରବିା ସହ ହକଉ ଁ
ଉହେଶ୍ୟହର ନେିଷି୍ଟ ଭାହବ ହକହତ ଅର୍ଣ ବରାଦ ହହାଇଛ ିତାହା ଦଶ୍ଣାଇବା । ଏହା ମ୍ୁଖ୍ୟତଃ ସରକାରଙ୍କର 
ମ୍ହଳିାମ୍ାନଙ୍କ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରତଶି୍ତୃବିଦ୍ଧତା ତର୍ା ବହେଟ୍ହର ହସଥିଲାଗି ଥିବା  ବୟୟ ବରାଦକୁ ସୂଚତି 
କହର । ଏହ ି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରବିା ପାଇ ଁ ରାେୟ ସରକାର 2012-13 ଆର୍କି ବର୍ଣଠାରୁ Gender 
Budget ବବିରଣ  ପ୍ରକାଶ୍  କରଆିସୁଛନ୍ତ ି। ପ୍ରାରମି୍ଭକ ପ ଣୟାୟହର ଓଡଶି୍ା ସରକାର ଶ୍ତ ପ୍ରତଶି୍ତ ମ୍ହଳିା 
ହକୈନ୍ଦ୍ରକି ହ ାେନା ଓ କା ଣୟକ୍ରମ୍କୁ Gender Budget ବବିରଣ Part-A ହର  ପ୍ରକାଶ୍  କରୁଥିହଲ ।  
ପରବର୍ତ୍ଣୀ ସମ୍ୟହର  2015-16 ଆର୍କି ବର୍ଣଠାରୁ ଏହାର  Part-B ହର ଶ୍ତକଡା 30 ଭାଗ ମ୍ହଳିା 
ହକୈନ୍ଦ୍ରକି ହ ାେନା ଓ କା ଣୟକ୍ରମ୍ ସାମ୍ଲି କରାଗଲା ।  
 
ଶ୍ଶୁି୍ ବହେଟ (Child Budget) 
 ଶ୍ଶି୍ୁ ବହେଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ବରି୍ତ୍ୀୟ ପରଚିାଳନା ହକୌଶ୍ଳ ଅହଟ । ଏହା ବହେଟ୍ହର 
ଶ୍ଶି୍ୁମ୍ାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଅଧିକାର ପ୍ରତ ିରାେୟ ସରକାରଙ୍କର ସହମ୍େଦନଶ୍ୀଳତାକୁ ପ୍ରଦଶ୍ଣନ ଓ ବହିଶ୍େର୍ଣ 
କରରି୍ାଏ । ଏହା ଶ୍ଶି୍ୁମ୍ାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସରକାରୀ ହ ାେନା ଓ କା ଣୟକ୍ରମ୍ହର ଅନ୍ତଭଣୁ କ୍ତ କରବିା ପାଇ ଁ
ଏକ ଅତୟାବଶ୍ୟକ ଉର୍ତ୍ରଦାୟୀ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ ରୂହପ ଉଭା ହହାଇଛ ି। ଓଡଶି୍ା ସରକାର ଶ୍ଶି୍ୁମ୍ାନଙ୍କ ପାଇ ଁଉେଷି୍ଟ, 
ଶ୍ଶି୍ୁମ୍ାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସହମ୍େଦନଶ୍ୀଳ ହ ାେନା ସହତି ରାେୟ ବହେଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛିନ୍ତ ିଏବଂ 2019-20 ଆର୍କି 
ବର୍ଣଠାରୁ ପ୍ରର୍ମ୍ର୍ର ଲାଗି ହକବଳ ଶ୍ଶି୍ ୁହକୈନ୍ଦ୍ରକି ହ ାେନା ସମ୍େଳତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ଶି୍ୁ ବହେଟ୍ ବବିରଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରୁଛନ୍ତ ି। 
 

ହପାର୍ଣ ବହେଟ୍ (Nutrition Budget) 
 

 େନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତହିର ସଠକି୍ ହପାର୍ଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମ୍ିକା ଗ୍ରହଣ କରରି୍ାଏ । 
ବହିଶ୍ର୍ତଃ  ୁବକ, ମ୍ହଳିା ଓ ଶ୍ଶି୍ୁମ୍ାନଙ୍କ ହକ୍ଷ୍ତ୍ରହର ସଠକି୍ ହପାର୍ଣ ଅତ ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । େନସାଧାରଣଙ୍କର 
ହପାର୍ଣର ମ୍ାନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥ୍ାହର ଉନ୍ନତ ିପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକୀୟ ବହେଟ୍ ହର ସରକାରୀ ବୟୟବରାଦର 
ଆକଳନ ପାଇ ଁNutrition Budget ଏକ ପ୍ରମ୍ୁଖ୍ ଅସ୍ତ୍ର ।  ହପାର୍ଣ ବହେଟ୍ ଏକ ବହୁହକ୍ଷ୍ତ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତ ି
 ାହା ମ୍ଧ୍ୟହର ଉଭୟ ହପାର୍ଣ ହକନ୍ଦ୍ରକି (Nutrition Specific-Part-A) ଓ ହପାର୍ଣ ସହମ୍େଦନଶ୍ୀଳ 
(Nutrition Sensitive- Part-B) କା ଣୟକ୍ରମ୍ ଗୁଡକି  ଅନ୍ତଭଣୁ କ୍ତ ।  
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ଜଳବାୟୁ ବଜଜଟ୍ (Climate Budget) 
 ମାନବ ଜୀବନ, ପରଜିବଶ ଓ ଅର୍ଥନୀତ ିଉପଜର ଜଳବାୟୁ ପରବିର୍ତ୍ଥନର ପ୍ରତକୂିଳ ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର 
ପଥୃିବୀ ପାଇ ଁଅତ ିଚନି୍ତାଜନକ । ଭାରତ ଭଳ ିଏକ ପ୍ରଗତଶିୀଳ ଜେଶ ଜେତ୍ରଜର ଏହାର ଭୂଜଗାଳ,କୃଷ ିଉପଜର 
ଅଧିକ ନଭିଥରଶୀଳତା ଓ ବୟାପକ ୋରଦି୍ର୍ୟ ଭଳ ିକାରଣ  ଜ ାଗୁଁ ଏହ ିପ୍ରତକୂିଳ ପ୍ରଭାବରୁ ନସି୍ତାର ନାହିଁ । 
ଏଥିପାଇ ଁରାଜୟ ସରକାର ସଠକି୍ ସରକାରୀ ଆର୍କି ନୀତ ି (Public Finance Policy) ମାଧ୍ୟମଜର 
ଜଳବାୟୁ ପରବିର୍ତ୍ଥନଜନତି ବପିେର ମୁକାବଲିା କରବିା ପାଇ ଁ ବଭିିନ୍ନ ସକି୍ରୟ ଜକୌଶଳ ଆପଣାଉଛନ୍ତ ି । 
ଏଥିପାଇ ଁ ଚରିସ୍ଥାୟୀ ବକିାଶ ଲେୟ (Sustainable Development Goals-SDGs) ଅନୁ ାୟୀ 
ବଜଜଟ୍ଜର ବୟୟ ବରାେ ଓ ଆର୍କି ସମବଳର ସଂଗଠନ କରବିା ଆବଶୟକ ।  
ଇ-ବଜଜଟ୍ (E-Budgeting) 
 Carbon Footprint ହ୍ରାସ କରବିା ଉଜେଶୟଜର ସମଗ୍ର ଜେଶର ଦ୍ୱତିୀୟ ରାଜୟ ହସିାବଜର 
ଓଡଶିା ସଂପୂର୍ଣ୍ଥ ଇଜଲାଜକ୍ରାନକି ପ୍ରକି୍ରୟାଜର ବଜଜଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛି ି। ଏହ ିଲେୟ ସାଧନ ପାଇ ଁରାଜୟ ସରକାର 
Digital ଭିର୍ତ୍ଭୂିମ ିନମିଥାଣ କରଛିନ୍ତ ି । ବଜଜଟ୍ େସ୍ତାବଜି୍ ଗୁଡକି ଇଜଲାଜକ୍ରାନକି ରୂପଜର ବୟବହାର ଏବଂ 
ଅର୍ଥ ବଭିାଗର website ଜର ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରବିା ପାଇ ଁରାଜୟ ସରକାର ସକି୍ରୟ ଭାବଜର ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ଜେଉଛନ୍ତ ି । ଏହ ିପେଜେପ ଦ୍ୱାରା ଆଜମ 75 ଲେ ଫେଥ କାଗଜର ବୟବହାର ହ୍ରାସ କର,ି 1 ହଜାର ବୃେ 
ଜଛେନ ଅଟକାଇ ପାରଛୁି।   
Strategic Budgeting 

Strategic Budget ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପ୍ରକି୍ରୟା ର ତଜିନାଟ ିଜସାପାନ ରହଛି;ି  ର୍ା (କ) ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ 
ସମବଳକୁ Top – Down ପ୍ରକି୍ରୟା ମାଧ୍ୟମଜର ଆକଳନ କରବିା (ଖ) Bottom –up ପ୍ରକି୍ରୟାଜର ମୁଖୟ 
ବୟୟଗୁଡକିର ଆକଳନ (ଗ) ଉପଜରାକ୍ତ ଜବୈଷୟିକ ତର୍ୟକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଜେତ୍ର ଭିର୍ତ୍ଜିର 
ସମନବୟ କର ି ବଜଜଟ୍ ର ପରସିୀମା ନରି୍ଦ୍ଥାରଣ କରବିା । FRBM ଅଧିନୟିମ ଅନୁସାଜର ରାଜସ୍ୱର 
ସଜମବେନଶୀଳତା/ buoyancy କୁ ଆଧାର କର ି ସମବଳ ସୀମା ନରି୍ଦ୍ଥାରଣ କରବିା ଜବଜଳ ସାମଗି୍ରକ 
ଅର୍ଜିନୈତକି କା ଥୟକଳାପକୁ େୃଷି୍ଟଜର ରଖା ାଏ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଋଣ କରବିାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ନରି୍ଦ୍ଥାରଣ 
କରା ାଏ । ଏହା ଜହଉଛ ିStrategic Budget ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିାର Top – Down ପ୍ରକି୍ରୟା । ଜମାଟ 
ସମବଳର ପରସିୀମା ନରି୍ଦ୍ଥାରଣ କରବିା ମୁଖୟତଃ ଏକ ଅର୍ଥଜନୈତକି ଓ ବରି୍ତ୍ୀୟ ଆକଳନର ଜବୈଷୟିକ ପ୍ରକି୍ରୟା 
ଅଜଟ । Strategic Budget ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପ୍ରକି୍ରୟା ଆହୁର ିମଧ୍ୟ ନରି୍ଦ୍ଥାରଣ କଜରଜ  ପ୍ରଚଳତି ଲେୟ ଗୁଡକୁି 
ହାସଲ କରବିା ପାଇ ଁ– ପ୍ରତଶିୁତବିର୍ଦ୍ ବୟୟର ପରମିାଣ ଜକଜତ ରହବି ଓ ନୂତନ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଲାଗି ବୟୟ 
ବରାେ ପାଇ ଁ ଜକଜତ ପାଣ୍ଠ ି ଉପଲବ୍ଧ । ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତରଜର ବଜଜଟ୍ ପାଇ ଁ ପରାମଶଥ ପ୍ରକି୍ରୟାଦ୍ୱାରା ନାଗରକି 
ମାନଙ୍କର ଆକାଂୋକୁ େୃଷି୍ଟଜର ରଖି ବଭିାଗ ଗୁଡକିର  ଖର୍ଚ୍ଥ ପାଇ ଁବୟୟ ବରାେ କରା ାଏ ।  ଏହା ଜହଉଛ ି
Strategic Budget ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଜକୌଶଳର Bottom-up  ପ୍ରକି୍ରୟା । 
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ଅର୍ଥ ବଭିାଗ 

 
ଓଡିଶା ସରକାର 

 


