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ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ! 
 

 ମଁ ୁବତ୍ତର୍ମାନ ସାଧାରଣ ବେଜଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରବିାକୁ ଯାଉଛ ି।  
  

ବତି୍ତୀୟ ପରିଚାଳନାର ମଖୁ୍ୟାଂଶ 
  

 ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁଦକ୍ଷ େନତୃତ୍ଵେର, ଓଡ଼ଶିା ବଗିତ 20 ବଷର୍ 
ମ େର ବତି୍ତୀୟ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଓ ବଜି୍ଞ ଆଥକ ପରଚିାଳନା େକ୍ଷତ୍ରେର ଅେନକ 
ମହତ୍ତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ ଉପଲବ୍ଧ ିହାସଲ କରଛି ି। ଓଡ଼ଶିା ବତି୍ତୀୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀତ୍ଵ ଓ ବେଜଟ୍ 
ପରଚିାଳନା ଅ ନୟିମ, 2005େର ଧାଯର୍୍ୟ େହାଇ ବା ବତି୍ତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼କିର 
ଅନୁପାଳନ କରବିାେର ଆେମ ପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ଧ  । ଓଡଶିାର ଆଥକ ପରଚିାଳନା 
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥର୍ କମିଶନ ତାଙ୍କର ବବିରଣୀେର ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍ତ ି । 
କ୍ରମାଗତଭାେବ େହଉ ବା ବଳକା ରାଜସ୍ଵ, ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶ ଲାଗି ଅତରିକି୍ତ 
ସୁେଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରଛି ି। 
2. 1999-2000 ରୁ 2020-2021 ଆଥକ ବଷର୍ ମ େର ରାଜ୍ୟ 
ବେଜଟ୍ର  ଆକାର, ସାମଗି୍ରକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ ଉତ୍ପାଦ (GSDP)ର 16 
ପ୍ରତଶିତରୁ ବୃଦ୍ଧପିାଇ 26 ପ୍ରତଶିତେର ପହଞ୍ଚଛି ି। ମହାମାରୀର ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ 
ସେତ୍ତ୍ଵ, 2020-2021 ଆଥକବଷର୍େର ରାଜ୍ୟର ନଜିସ୍ଵ ରାଜସ୍ଵ 10 ପ୍ରତଶିତ 
ହାରେର ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇବ େବାଲି ଆକଳତି େହାଇଛ;ି ଯଦଓି େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଥର୍ 
ହସ୍ତାନ୍ତରଣେର ହ୍ରାସ ଘଟଛି ି। 2020-21 ଆଥକବଷର୍ର ସଂେଶା ତ ଅଟକଳ 
ଅନୁସାେର ରାଜସ୍ଵ ବଳକା 2 ହଜାର 3 ଶହ 36 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ବତି୍ତୀୟ 
ନଅିଣ୍ଟ, ଓଡ଼ଶିା ବତି୍ତୀୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀତ୍ଵ ଓ ବେଜଟ୍ ପରଚିାଳନା ଅ ନୟିମ, 
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2005 ଦ୍ଵାରା ଅନୁେମାଦତି ସ୍ତର ଯଥା ସାମଗି୍ରକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ 
ଉତ୍ପାଦ(GSDP)ର 3.5 ପ୍ରତଶିତ ମ େର ସୀମିତ ରହବି େବାଲି ଆକଳନ 
କରାଯାଇଛ ି । ରାଜ୍ୟର ଟକିସ, ସାମଗି୍ରକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ ଉତ୍ପାଦର 6.4 
ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ ଆଥକବଷର୍ େଶଷେର ଋଣଭାର, ସାମଗି୍ରକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ 
ଉତ୍ପାଦର 20.9  ପ୍ରତଶିତ ରହବି େବାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛ ି। 
 

2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ ଅଟକଳ  
 

3. 2021-22 ଆଥକବଷର୍ ଲାଗି ଏକ ବଦ୍ଧତ 1 ଲକ୍ଷ 70 ହଜାର େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ନମିେନ୍ତ ଆେମ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁୁ । ଏ ମ େର 
ପ୍ରଶାସନକି ବ୍ୟୟ ନମିେନ୍ତ 85 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା, କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ 
75 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା, ବପିଯର୍୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବ୍ୟୟ ଲାଗି 3 ହଜାର 50 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା  ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନକିାୟ ସଂସ୍ଥା ଓ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ 6 
ହଜାର 9 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ଶିା ଖଣିଜସମ୍ପଦ 
ଧାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ (OMBADC), ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠ ି(DMF) 
ଓ ସରକାରୀ ଉେଦ୍ୟାଗମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ 8 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା ବେଜଟ୍ 
ବହଭୁତ ସମ୍ଵଳ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ, ଯାହା ସରକାରୀ ଖଚ୍ଚର୍ ବୃଦ୍ଧେିର ସହାୟକ  
େହବ ।  
4. 2021-22 ଆଥକବଷର୍ ପାଇଁ ପୁଞି୍ଜ ବ୍ୟୟବରାଦ (Capital 
Outlay) ଅଟକଳ 25 ହଜାର 7 ଶହ 88 େକାଟ ିଟଙ୍କା; ଯାହା ସାମଗି୍ରକ 
ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ ଉତ୍ପାଦର 4.4 ପ୍ରତଶିତ ଅେଟ । ଅତରିକି୍ତଭାେବ ଋଣ ଓ 
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ଅଗ୍ରୀମ, ପଞିୁ୍ଜ ସମ୍ପତ୍ତ ିସଷିୃ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଞି୍ଜ ସଷିୃ୍ଟ ପାଇଁ ଖଚ୍ଚର୍କୁ 
ମିଶାଇ େମାଟ୍ 8 ହଜାର 3 ଶହ 79 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ,ି 
ଯାହା ସାମଗି୍ରକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ ଉତ୍ପାଦର 1.43 ପ୍ରତଶିତ ଅେଟ । 
ଏହପିରଭିାେବ ପୁଞି୍ଜସମ୍ପତ୍ତ ିସଷିୃ୍ଟ ଲାଗି େମାଟ ନେିବଶର ପରମିାଣ ସାମଗି୍ରକ 
ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରାୟ 5.83 ପ୍ରତଶିତ େହବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ 
ଅଥର୍ନୀତରି ଅଭିବୃଦ୍ଧକୁି ତ୍ଵରାନି୍ଵତ କରବି l  
 

2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ ବେଜଟ୍ ପାଇଁ ଅଥର୍ର ଉତ୍ସ । 
 

5. 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ମଖୁ୍ୟତଃ ରାଜସ୍ଵ ପ୍ରାପି୍ତରୁ 
1 ଲକ୍ଷ 25 ହଜାର 6 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ଋଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରୁ 
ମିଳବିାକୁ ବା 44 ହଜାର 4 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କାରୁ ଭରଣା କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ 
ରହଛି ି । କନୁି୍ତ ନଟି୍ ଋଣର ପରମିାଣ 18 ହଜାର 4 ଶହ 65 େକାଟ ିଟଙ୍କା    
େହବ l 
6. 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ ପାଇଁ ଆକଳତି େମାଟ୍ ରାଜସ୍ଵ ପ୍ରାପି୍ତ ମ େର 
ରାଜ୍ୟର ନଜିସ୍ଵ ଟକିସ 37 ହଜାର 5 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା, ନଜିସ୍ଵ ଅଣ-ଟକିସ 
ରାଜସ୍ଵ 20 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା, େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟକିସେର ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ 30 ହଜାର 
1 ଶହ 37 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ େସବା କର କ୍ଷତପୁିରଣ (GST 
compensation) ସେମତ େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ 37 ହଜାର 9 ଶହ 63 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ ।  
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ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରାଥମିକତା  

7. ମହାମାରୀଦ୍ଵାରା ଶି ଳ ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ନୀତେିର ପନୁରୁଦ୍ଧାରର ଲକ୍ଷଣ 
େଦଖାଯାଉଛ ି l ପ୍ରଗତରି ମଳୂଧାରାକୁ େଫରଆିସ ି ଏକ ପରବିତ୍ତତ ନୂତନ 
ଓଡ଼ଶିାର ପରକିଳ୍ପନା କରବିା ଲାଗି ସମୟ ଉପନୀତ େହାଇଛ ି। 
   

8.  ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ 
େନତୃତ୍ଵେର ବଗିତ 20 ବଷର୍ଧର ିଆେମ ଏକ ସି୍ଥର ସରକାର ପାଇଛୁ । ଏକ 
ସୁସଂଗତ ନୀତ ିଓ କାଯର୍୍ୟଧାରା ସହତି ଆେମ ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ନୀତରି ଦୃଢ ବକିାଶ 
ସାଧନ କରପିାରଛୁି । ରାଜ୍ୟେର ଦାରଦି୍ର୍ୟ ଉେଲ୍ଲଖନୀୟ ଭାେବ ହ୍ରାସ ପାଇଛ,ି 
କୃଷକର ଆୟ ଦ୍ଵଗିୁଣିତ େହାଇଛ ିଓ  ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରଚିାଳନା େକ୍ଷତ୍ରେର ଆେମ 
ଉଚ୍ଚତମ ମାନକ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରଛୁି l ତତ୍ସେଙ୍ଗ ଓଡ଼ଶିାର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ପଯର୍୍ୟଟନକୁ 
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ  ମିଳଛି ି। ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା ସମଗ୍ର ଭାରତବଷର୍େର ସବୁଠୁ  
ଅ କ ଉପଯକୁ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଲଟଛି ି । ଏହ ିବେଜଟ୍ ଏକ ପରବିତ୍ତର୍ନକାରୀ 
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା ଭିତ୍ତଭୂିମିର ସଷିୃ୍ଟ, କୃଷି, ଜୀବକିା, ଅଣୁ କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ମ ମ ଉେଦ୍ୟାଗ 
ତଥା ଶଳି୍ପ େକ୍ଷତ୍ର, ଶକି୍ଷା, ଦକ୍ଷତା, କ୍ରୀଡ଼ା, ପଯର୍୍ୟଟନ, ସଂସ୍କତୃ ିଏବଂ ଆହୁର ି
ଅେନକ ବଷିୟ ଉପେର ାନ େଦଇଛ ି। 
   

9. ଓଡ଼ଶିାେର ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା େଯାଗାଇ େଦବା ଲକ୍ଷ୍ୟ େନଇ 
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ େଭଷଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଚକିତି୍ସାଳୟକୁ ଏକ “AIIMS 
Plus”  ପ୍ରତଷି୍ଠାନେର ରୂପାନ୍ତରତି କରବିାକୁ ଆେମ ପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ଧ । ଆମର 
ପି୍ରୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତା 3 ବଷର୍ ମ େର ପ୍ରାୟ 3 
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ହଜାର 5 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ େଭଷଜ 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟକୁ ଏକ 5 ହଜାର ଶଯ୍ୟାବଶିଷି୍ଟ ଚକିତି୍ସାଳୟେର ପରବିତ୍ତତ 
କରବିା ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ େଯାଜନାକୁ ଅନୁେମାଦନ କରଛିନ୍ତ ି । ଏହା ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରଚିାଳତି  େଦଶର ସବର୍ବୃହତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େସବା ପ୍ରଦାନକାରୀ 
ଅନୁଷ୍ଠାନ େହବ  । ଏ ପାଇଁ 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ମଁ ୁ5 ଶହ େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର  ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି।  

10.  ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମଖୁ ଐତହିସ୍ଥଳୀକୁ ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ପଯର୍୍ୟଟନ େକନ୍ଦ୍ରେର 
ରୂପାନ୍ତରତି କରବିା େହଉଛ ିଆମ ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ଵପ୍ନ । ଏହା 
ମ େର ପୁରୀକୁ ବଶି୍ଵ ଐତହି ସହରେର ପରବିତ୍ତର୍ନ କରବିା, Ekamra 
Kshetra Amenities and Monuments Revival 
Action (EKAMRA) Plan ଏବଂ Samaleswari Temple 
Area Management and Local Economic 
Initiative (SAMALEI) ପ୍ରଭୃତ ିବୃହତ େଯାଜନା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । 2021-
22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଐତହି ସହର ପୁରୀର ବକିାଶ ନମିେନ୍ତ ABADHA  
େଯାଜନା ଅ ନେର 5 ଶହ 42 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦରିର 
ଚୁତଃପାଶ୍ଵର୍େର ପ୍ରାୟ 65 ଏକରରୁ ଉଦ୍ଧ୍ଵର୍ ଜମି ପଥଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରବିା 
ନମିେନ୍ତ EKAMRA େଯାଜନା ଅ ନେର 2 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଏବଂ  
SAMALEI େଯାଜନା ଅ ନେର 2  ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର 
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି।   
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11.  ଭୁବେନଶ୍ଵର ଓ ରାଉରେକଲାେର 2023େର ହକ ିବଶି୍ଵକପ୍ର 15ତମ 
ସଂସ୍କରଣ ଆେୟାଜନ କରବିାର ସୁେଯାଗ ପାଇ ଓଡଶିା େଗୗରବାନି୍ଵତ । 
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଲାେର ହକକୁି େପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ 2023 ହକ ି
ବଶି୍ଵକପ୍ ଲାଗି ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରସୁ୍ତତରି ଅଂଶ ସ୍ଵରୂପ, ରାଉରେକଲାଠାେର 15 ଏକର 
ପରମିିତ ଭୂମି ଉପେର ଏକ ନୂତନ ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ହକ ି ଷ୍ଟାଡ଼ୟିମ ନମିର୍ାଣ  
କରାଯିବ । 20 ହଜାର ଦଶର୍କ ବସ ିପାରବିାପର ିକ୍ଷମତାବଶିଷି୍ଟ ଏହ ିଷ୍ଟାଡ଼ୟିମ 
ଭାରତର ସବର୍ବୃହତ ହକ ିଷ୍ଟାଡ଼ୟିମେର ପରଣିତ େହବ । ମଁ ୁଏ ନମିେନ୍ତ 90 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି।  

ବତ୍ତର୍ମାନ, ମଁ ୁଏହ ିବେଜଟ୍େର ବଭିିନ୍ନ େକ୍ଷତ୍ର ଲାଗି ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ଗୁରୁତ୍ଵପଣୂ୍ଣର୍ 
ଦଗି ଉପେର ଆେଲାକପାତ କରୁଛ ି।  
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ 
 

ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ, 

12.  ମହାମାରୀର ଅଚ଼ାନକ ଆବଭିର୍ାବ ଏବଂ ଏହାର ପରଚିାଳନା, ଏପର ିଏକ 
ଅଦୃଷ୍ଟପୂବର୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ମକୁାବଲିା କରବିାପାଇଁ  
ସେବର୍ାକୃଷ୍ଟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଡ଼ାକ୍ତର ତଥା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ 
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକମର୍ୀମାନଙୁ୍କ ସଦା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅବସ୍ଥାେର ରଖିବା ଉପେର ଆମର ବଶି୍ଵାସକୁ 
ଦୃଢୀଭୂତ କରଛି ି। ମଁ ୁସାବର୍ଜନୀନ ଭାେବ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା ଓ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବୀମା 
ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ 9 ହଜାର 1 ଶହ 64 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର 
ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛ ି।  ଆମର ପ୍ରମଖୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େଯାଜନା “ବଜୁି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ 
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କଲ୍ୟାଣ େଯାଜନା” ଅ ନେର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ଉପେକନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
େମଡ଼କିାଲ କେଲଜ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାେର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େସବା େଯାଗାଇ     
ଦଆିଯାଉଛ ି । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧ୍ଵର୍  ଆଥକ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଦୁବର୍ଳ 
ପରବିାରକୁ, ପରବିାର ପିଛା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଷକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଏବଂ 
ପରବିାରର ମହଳିା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବୀମା େଯାଗାଇ 
ଦଆିଯାଉଛ ି। ଏହ ିେଯାଜନା ପାଇଁ 1 ହଜାର 3 ଶହ 53 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ   କରାଯାଉଛ ି।   
13.  “ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା ମିଶନ” ଅ ନେର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ରେର ଭିତ୍ତଭୂିମି 
ନମିର୍ାଣ ଏବଂ େସବା େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ମଁ ୁ1 ହଜାର 5 ଶହ 72 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରୁଛ ି। ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା, ଆମ୍ଵଲୁାନ୍ସ ଏବଂ ଭିତ୍ତଭୂିମି ନମିର୍ାଣ 
ପାଇଁ “ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ” ଅ ନେର 1 ହଜାର 7 ଶହ 55 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  
14.  ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େକନ୍ଦ୍ରେର ପରମିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଫଇ, ନରିାପତ୍ତା, ଉଦ୍ୟାନ 
କାଯର୍୍ୟ ଏବଂ Lift େସବା ଆଦରି ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ “ନମିର୍ଳ” େଯାଜନା 
ଅ ନେର 3 ଶହ 70 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  
15.  ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମଖୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେକନ୍ଦ୍ର ତଥା ଜଲି୍ଲା ମଖୁ୍ୟ ଚ଼କିତି୍ସାଳୟଗୁଡ଼କିେର 
ଉନ୍ନତମାନର ଉପକରଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିେଯାଗାଇ େଦବା ସହ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବାର 
ମାନବୃଦ୍ଧ ିକରବିା ପାଇଁ 1 ଶହ 17 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 
ଆହୁର ିମ  ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ େଭଷଜ ଶକି୍ଷା େକ୍ଷତ୍ରେର ମାନବ ସମ୍ଵଳର ବକିାଶ ଲାଗି 
ଆେମ 3 ଶହ 12 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରଛୁି ।  
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16.  ସଡ଼କ ଦୁଘର୍ଟଣାର ଶକିାର େହାଇ ବା ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମାଗଣାେର 
ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା ଏବଂ Trauma Care େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ 
40 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦେର ଆେମ ଏକ ନୂତନ େଯାଜନା – “Free 
Treatment For Trauma Fund” ପ୍ରଚଳନ କରବିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ 
ରଖଛୁୁ । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ “ନରିାମୟ” େଯାଜନା ଅ ନେର ମାଗଣାେର ଔଷଧ 
େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ 6 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା, “ନଦିାନ” େଯାଜନା ଅ ନେର 
େଦୟମକୁ୍ତ ଭାେବ େରାଗ ନରୂିପଣ ପାଇଁ 2 ଶହ 29 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ଓଡ଼ଶିା 
ରାଜ୍ୟ ଚକିତି୍ସା ପାଣ୍ଠ ି(Odisha State Treatment Fund) ଲାଗି 
1 ଶହ 62 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁୁ ।   
17.  ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବିାର କଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗର ବେଜଟ୍େର ବା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
ବ୍ୟତୀତ, ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପକତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଯାଜନାଗୁଡ଼କୁି ଅନ୍ୟ ବଭିାଗ ଯଥା – 
ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କମର୍ଚାରୀ ବୀମା ବଭିାଗ, ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ କଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ 
ଇତ୍ୟାଦ ି ମା ମେର ମ  କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛ ି । ଆହୁର ି ମ  
OMBADC ପାଣ୍ଠ ି ତଥା DMF  ପ୍ରଭୃତ ି ବେଜଟ୍ ବହଭିର୍ୁ ତ ସମ୍ଵଳର 
ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପକତ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ଉପେଯାଗ କରାଯାଉଛ ି । ଆଗାମୀ 
ଆଥକବଷର୍େର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେକ୍ଷତ୍ରେର ସାମଗି୍ରକ ଭାେବ ପ୍ରାୟ 13 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ େହବ ।   

WASH Initiatives: (ଜଳ େଯାଗାଣ, ପରିମଳ ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛତା)  
  

18.  ସାବର୍ଜନୀନ ସ୍ତରେର ସୁଲଭ ଓ ନରିନ୍ତର ଭାେବ ଜଳ, ପରମିଳ ଓ 
ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏକ ମଖୁ୍ୟ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ  ସମସ୍ୟା । ଆମର ପି୍ରୟ 
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ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଓ ପରମିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନବୃଦ୍ଧ ି
ସେମତ ନମିର୍ଳ ପାନୀୟଜଳ େଯାଗାଣ ଉପେର ସବର୍ଦା ଗୁରୁତ୍ଵାେରାପ 
କରଆିସଛିନ୍ତ ି । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଆେମ ଅତରିକି୍ତ 70 ଲକ୍ଷ 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅ ବାସୀ ଏବଂ ଶତପ୍ରତଶିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅ ବାସୀଙୁ୍କ ପାଇପ୍ 
ଦ୍ଵାରା ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଇ େଦବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।   
19.  ଆେମ “SUJAL – Drink from Tap Mission” 
ଜରଆିେର ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ସଧିାସଳଖ ପାନୀୟ ଜଳ ଅହନଶ େଯାଗାଇେଦବାକୁ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । ମିଶନ ସୁଜଳ ର ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମା ମେର 
ଭୁବେନଶ୍ଵରର 12 ଟ ିେଜାନ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରର ବାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ମିଶାଇ ସମଦୁାୟ 
1.8 ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ଏହ ିେସବା େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି। ପଯର୍୍ୟାୟକ୍ରେମ 
ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରମାନଙ୍କେର ଏହ ିମିଶନ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାେହବ । ଏହା 
ଏକ ଖସୁରି ବଷିୟ େଯ, ଭୁବେନଶ୍ଵରର 57 ହଜାର 5 ଶହ ଜନସଂଖ୍ୟାବଶିଷି୍ଟ 
ସାଲିଆସାହରି ବାସନି୍ଦା ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ଭାେବ ସଧିାସଳଖ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାନୀୟଜଳ 
ପାଇପାରୁଛନ୍ତ ି।   

20.  2021-22 ଆଥକବଷର୍େର ପାଇପ୍ େଯାେଗ ପାନୀୟଜଳ େଯାଗାଣ 
ପାଇଁ ବେଜଟ୍ ଓ ବେଜଟ୍ ବହଭିର୍ୁ ତ ସମ୍ଵଳ ଜରଆିେର 12 ହଜାର େକାଟରୁି 
ଅ କ  ଟଙ୍କାର ବପିୁଳ ନେିବଶର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି । ଏ ମ େର “ବସୁଧା” 
(BASUDHA) େଯାଜନା ଅ ନେର 2 ହଜାର 4 ଶହ 19 େକାଟ ିଟଙ୍କା, 
“ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ” ଅ ନେର 6 ହଜାର 3 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ଜଳ 
େଯାଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରଚିାଳନା ତଥା ରକ୍ଷଣାେବକ୍ଷଣ ନମିେନ୍ତ 5 ଶହ 60 
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େକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ ।  ଖଣିଜ ପଦାଥର୍ପଣୂର୍ 8ଟ ିଜଲି୍ଲାର ସମସ୍ତ 6 ଶହ 91ଟ ି
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାେବ ପ୍ରଭାବତି ଗ୍ରାମକୁ, OMBADC ପାଣ୍ଠରୁି 2 ହଜାର 1 ଶହ 
50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ DMF ରୁ 6 ଶହ 65 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମା ମେର 
ପାଇପ୍ ଦ୍ଵାରା ଜଳ େଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।   
 

21.  ଆେମ େଗାଷ୍ଠ ିସହଭାଗିତା ଜରଆିେର ବେିକନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ପଦ୍ଧତ ିଆପଣାଇ 
କଠନି ବଯର୍୍ୟବସୁ୍ତ ପରଚିାଳନା େକ୍ଷତ୍ରେର ଏକ ରୂପାନ୍ତରଣକାରୀ ପରବିତ୍ତର୍ନ 
ଆଣିଛୁ । ଏହ ିଦଗିେର ଓଡ଼ଶିାର ପ୍ରଦଶର୍ନ ଜାତୀୟସ୍ତରେର ସ୍ଵୀକୃତ ିଲାଭ କରଛି ି
ଓ  ସ୍ଵଚ୍ଛ ସେଭର୍କ୍ଷଣ–2020 େର ଆମ ରାଜ୍ୟ “ଅଗ୍ରଗାମୀ ରାଜ୍ୟ” (Fastest 
moving state) ଭାବେର ପୁରସ୍କତୃ େହାଇ ଲା । ସହରଗୁଡ଼କୁି ନମିର୍ଳ 
ରଖିବା ପାଇଁ ମଁ ୁ “ଓଡ଼ଶିା ସମନି୍ଵତ ପରିମଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ” (OISIP) 
ଅ ନେର 3 ଶହ 95 େକାଟ ିଟଙ୍କା, “Urban Sewarage” ପ୍ରକଳ୍ପେର 
1 ଶହ 60 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ “Urban Sanitation” ପ୍ରକଳ୍ପେର 1 
ଶହ 90 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ  ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି।   
 

22.  ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗ୍ରାମ ଓ ଜନବସତକୁି ବାହ୍ୟ ମଳ ମକୁ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ (Open 
Defecation Free certified) କରବିା ଲାଗି ଆେମ “ବ୍ୟକି୍ତଗତ 
ପାରବିାରକି ପାଇଖାନା” (IHHL)ର ବେନ୍ଦାବସ୍ତ କରଛୁି । ମଁ ୁ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଭାରତ 
ମିଶନ ଅ ନେର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 2 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 
2 ଶହ 15 େକାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ େଦଉଛ ି। ଆେମ 2021-22 ଆଥକବଷର୍େର 
30 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦେର ରୁତୁସ୍ରାଵକାଳୀନ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ପାଇଁ  
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“KHUSI-Distribution of santitary napkins” େଯାଜନା 
ଅ ନେର  ଅ କ ହତିା କାରଙୁି୍କ ସମ୍ପକୃ୍ତ କରବିାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାର ିରଖିଛୁ l   
 

ଗୃହନମିର୍ାଣ 
 

23.  ଆମର ପି୍ରୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର େନତୃତ୍ଵେର, PMAY –ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ 
ବଜୁି ପକ୍କାଘର େଯାଜନାର ସମନ୍ଵୟେର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେର ବାସଗୃହ ନମିର୍ାଣ 
ଜରଆିେର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନରିାପତ୍ତା ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିାେର ଓଡ଼ଶିା 
ଏକ ଅଗ୍ରଣି ରାଜ୍ୟ ପାଲଟଛି ି। 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଅ କ 5 ଲକ୍ଷ 
ପକ୍କାଘର ନମିର୍ାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟେର ମଁ ୁ3 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ 
ରଖଛୁ ି। PMAY-ସହାରାଞ୍ଚଳ ସହ ସମନ୍ଵୟେର ଆେମ 2015 ମସହିାେର 
“ଓଡ଼ଶିା ସହାରାଞ୍ଚଳ ବାସଗୃହ ମିଶନ - AWAAS” େଯାଜନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରଛୁି । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ହତିା କାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵଳ୍ପ ମଲୂ୍ୟର 
ବାସଗହୃ ନମିର୍ାଣ ଏବଂ ବସି୍ତ ଉନ୍ନୟନ ଅଂଶସ୍ଵରୂପ 20 ହଜାର ବାସସ୍ଥଳୀ ନମିର୍ାଣ 
ଲାଗି 3 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  
 

ମଜୁରୀ ଭିତି୍ତକ ନେିୟାଜନ, ଜୀବକିା ଓ  େମୗଳକି େସବା 
 

ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ, 
 

24.  ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଜୁରୀକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ଲାଗି, 
େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରାପି୍ତର ପୂବର୍ରୁ ସଠକି୍ ସମୟେର ମଜୁରୀ େପୖଠ କରବିା 
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନଶିି୍ଚତ ଗ୍ରାମୀଣ କମର୍ନଯୁିକି୍ତ ଅ ନୟିମ 
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(MGNREGA) ଅ ନେର ମଜୁରୀ ବାବଦେର 5 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କାର କପର୍ସ 
ପାଣ୍ଠ ିଗଠନ ପାଇଁ ଆେମ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁୁ ।  
 

25.  ପ୍ରଭାବତି ବ୍ଲକ୍ଗୁଡ଼କିରୁ distress migration ଦୂର କରବିା ପାଇଁ 
MGNREGA ଅ ନେର ଅ କ 1 ଶହ ଶ୍ରମଦବିସ େଯାଗାଇ     
ଦଆିଯାଇଛ ି। ଏହ ିବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼କିେର MGNREGA ମଜୁରୀକୁ ସବର୍ନମି୍ନ ମଜୁରୀ 
ସହତି ସମାନ କରିବାପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ଵଳରୁ ଦନିକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଶହ ଟଙ୍କା Top-
up ଆକାରେର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ ି।  
 

26.   ଆେମ “ଦୀନ ଦୟାଲ ଅେନ୍ତ୍ୟାଦୟ େଯାଜନା” – ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ 
ଜୀବକିା ମିଶନେର 1 ହଜାର 2 ଶହ 70 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ 
ରଖଛୁୁ । ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମଖୁାଜର୍ୀ RURBAN ମିଶନ ନମିେନ୍ତ 80 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।   
 

27.  ମହାମାରୀ େଯାଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେର ସଷୃ୍ଟ ିେହାଇ ବା େବକାର ିସଙ୍କଟ କୁ 
MGNREGA େଯାଜନା ମା ମେର ଦୂର କରାଯାଇ ବାେବେଳ 
ସହରାଞ୍ଚଳେର େବେରାଜଗାର ି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରବିା ପାଇଁ ଆମ 
ସରକାର ଦାୟିତ୍ଵ ବହନ କରି େଲ । ଆମ ଦୂର ଦୃଷି୍ଟ ସମ୍ପନ୍ନ ମାନ୍ୟବର 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହରାଞ୍ଚଳେର େରାଜଗାର ପ୍ରଦାନ ନମିିତ୍ତ 
“ଉନ୍ନତ”ି େଯାଜନାେର ସହରୀ ଶ୍ରମ ନଯୁିକି୍ତ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ 
େଦଇ େଲ । ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ ସ୍ତରେର ଏହ ିପଦେକ୍ଷପକୁ ପ୍ରଶଂସା  
କରଯାଇ ଲା । ଏହ ିପଦେକ୍ଷପକୁ ଆେଗଇ େନବା ପାଇଁ,  ମହାମାରୀ େହତୁ 
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ଜୀବକିା ହରାଇ ବା ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳେର ବାସ କରୁ ବା ଦରଦି୍ର ତଥା ଅଣ-
ସଂଗଠତି ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମର୍ ନଯୁିକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟ କରବିା ଲକ୍ଷ୍ୟ 
େନଇ ଆେମ ଏହ ିବଷର୍ ସହରୀ ଶ୍ରମ ନଯୁିକି୍ତ େଯାଜନା–ମକୁ୍ତା (MUKTA)ର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ    କରୁଛୁ । 2 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳେର 5 ହଜାର 3 ଶହ 
68ଟ ିମିଶନ ଶକି୍ତ େଗାଷ୍ଠ ିଓ ସଂଘ ଏବଂ 4 ଶହ 38 ଟ ିବସି୍ତ ବାସନି୍ଦା ସଂଘର 
ସହଭାଗିତାେର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯର୍୍ୟ ସମ୍ପାଦତି   େହାଇଛ ି । ଏହା ଦ୍ଵାରା 
ସହାରାଞ୍ଚଳେର 11 ଲକ୍ଷ 13 ହଜାର ଶ୍ରମଦବିସ ସଷିୃ୍ଟ େହାଇ ପାରି ଲା । ମଁ ୁ
ଆଗାମୀ ବଷର୍େର ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ନମିେନ୍ତ ବୃହତ୍ତର େଯାଜନା “ଉନ୍ନତ”ି ରୁ ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ 
ପାଣ୍ଠ ିଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ   ରଖଛୁ ି।  

28.  ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥର୍ କମିଶନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ କମିଶନର ସୁପାରଶି 
କ୍ରେମ ସ୍ଵାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାମାନଙୁ୍କ ଅଥର୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛ ି । ଆେମ 
ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନକିାୟଗୁଡ଼କୁି 
ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ େମୗଳକି େସବା େଯାଗାଇ େଦବାେର ସହାୟକ େହବା ଲାଗି 
6 ହଜାର 9 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ ।   
 

ଶକି୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ 
  

29.  ଆମର ପି୍ରୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବର୍ଦା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ନଯୁିକି୍ତ 
ପ୍ରଦାୟୀ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଉପେର ଗୁରୁତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ ି। ଏହ ିେକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 
ଆେମ 24 ହଜାର 3 ଶହ 70 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ ।  
“ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ” ନମିେନ୍ତ 2 ଶହ 80 େକାଟ ିଟଙ୍କା, “ସମଗ୍ର ଶକି୍ଷା” 
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ନମିେନ୍ତ 3 ହଜାର 66 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ମ ାହ୍ନ େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ 9 ଶହ 
57 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ରହଛି ି । େଲାକପି୍ରୟ “େମା ସ୍କଲୁ” କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ 
ନମିେନ୍ତ 2 ଶହ 53 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ “େମା କେଲଜ ଅଭିଯାନ” ନମିେନ୍ତ 7 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି। 
 

30.  ଗଙ୍ଗାଧର େମେହର ଶକି୍ଷା ମାନକ ବୃଦ୍ଧ ିେଯାଜନା ପାଇଁ 4 ଶହ 30 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନୁସୁଚତି ଜନଜାତ ିଛାତ୍ରୀନବିାସ ଏବଂ ସହାରାଞ୍ଚଳେର 
ଛାତ୍ରାବାସ ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ 2 ଶହ 70 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ        
କରାଯାଇଛ ି । ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତକୁି DBT ମା ମେର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାେର ଜମା 
କରବିା ଲାଗି 1 ହଜାର 2 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 

31.  ବଶି୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଥକ ସହାୟତାେର ପ୍ରଚଳତି “Odisha Higher 
Education Programme for Excellence and 
Equity” (OHEPEE) େଯାଜନା ପାଇଁ 1 ଶହ 8 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, 
ସତ୍ୟବାଦୀଠାେର ଓଡ଼ଆି ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ ନମିେନ୍ତ 10 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା 
ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼କିେର ଭିତ୍ତଭୂିମିର ବକିାଶ ପାଇଁ 1 ଶହ 57 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ଲାପ୍
ଟପ ବତିରଣ ପାଇଁ 46 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ଅଭିଯାନ 
(RUSA) େଯାଜନାେର 2 ଶହ 12 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ 
ରହଛି ି।  

32.  ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ବାତାବରଣ “Skilled-in-Odisha” କୁ ପରବତ୍ତର୍ୀ 
ସ୍ତରେର ପହଞ୍ଚାଇବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆେମ 6 ଶହ 64 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
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ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ । ତନ୍ମ େର େବଷୖୟିକ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁ ବା 
ତଥା ଦକ୍ଷତା ବକିାଶେର ବ୍ରତୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନଗୁଡ଼କିର ଭିତ୍ତଭୂିମିର ବକିାଶ ଲାଗି 1 
ଶହ 51 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ତଥା Asian Development Bank 
ସହାୟତାେର ପ୍ରଚ଼ଳତି “ଓଡ଼ଶିା ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ” ନମିେନ୍ତ 1 ଶହ େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ ।  
 

ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ 
 

ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ, 
33.  ସାମାଜକି ଦୂରତ୍ଵ ରକ୍ଷା ସମ୍ପକତ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ଆମର ପାରସ୍ପରକି 
ସମ୍ପକର୍କୁ ଗଭୀରଭାେବ ପ୍ରଭାବତି କରଛି ି ।  ଏହା ମହଳିା ଓ ଶଶିମୁାନଙ୍କର 
ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଦୁବର୍ଳତା ଉପେର ଆମର ାନକୁ ପୁନଃ-େକନ୍ଦ୍ରତି କରଛି ି। ବବିଧି 
େଯାଜନା ତଥା ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ପଦେକ୍ଷପ ମା ମେର ଏହ ିସମସ୍ୟାଗୁଡ଼କିର 
ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ ସମି୍ମଳତି ପ୍ରୟାସ ଜାର ିରଖିଛୁ ଓ ଏ  ନମିେନ୍ତ 
3 ହଜାର 9 ଶହ 6 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।   
 

34.  ଅଭିନବ େଯାଜନା “ମମତା” (MAMATA) ମା ମେର ଅଦ୍ୟାବ  
45 ଲକ୍ଷରୁ ଅ କ ହତିା କାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରାୟ 2 ହଜାର 1 ଶହ  22 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛ ି।  ଚଳତିବଷର୍ “ମମତା” େଯାଜନାେର 2 ଶହ 79 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବିାକୁ ମଁ ୁପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 

35.  ଜଲି୍ଲା ବା ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରେର ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ ମହାସଙ୍ଘଗୁଡ଼କୁି ସୁଦୃଢ 
କରବିା, େସମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ି ତଥା ପ୍ରଚଳତି ସରକାରୀ 
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େଯାଜନାଗୁଡ଼କି ସହତି ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀର ମହଳିା ସଦସ୍ୟମାନଙୁ୍କ 
ସଂଯୁକ୍ତ କର ି େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଥର୍େନତୖକି ସୁେଯାଗକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା 
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର “ମିଶନ ଶକି୍ତ” ଅ ନେର 3 ଶହ 16 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
ରହଛି ି। ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରେର “ମିଶନ ଶକି୍ତ ଗୃହ”  ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ ଅତରିକି୍ତ 1 ଶହ େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହଛି ି । େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେଜଟ୍ 2021-22 େର ଭାରତ 
ସରକାର ଆମର ପ୍ରମଖୁ ମହଳିା ସଶକି୍ତକରଣ ପ୍ରୟାସ –“ମିଶନ ଶକି୍ତ”କୁ 
ଅନୁକରଣ କରୁ ବାର େଦଖି ଆେମ ଉଲ୍ଲସତି ।  
 

36.  6 ବଷର୍ରୁ କମ୍ ବୟସର ଶଶୁିମାନଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟସିାଧନର 
ମାନବୃଦ୍ଧ ି କରବିା ପାଇଁ “ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି ଓ େପାଷଣ-2.0” େଯାଜନା 
କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବ । ଏ ପାଇଁ ଆେମ 2 ହଜାର 2 ଶହ 86 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ େଯାଜନାଟରି ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ଅଂଶ 
ଭାେବ 3 ଶହ 78 େକାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି। ଶଶିମୁାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା 
ତଥା ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ େନବା ପାଇଁ “ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ” 
ଅ ନେର 77 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛ ି।    

37.  ରାଜ୍ୟର ଦୁଗର୍ମ ଅଞ୍ଚଳେର ଅବସ୍ଥିତ, ଅେପକ୍ଷାକୃତ ନମି୍ନ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ 
ବା 125ଟ ିବ୍ଲକ୍େର 125ଟ ି ସି୍ଥରୀକୃତ ପ୍ରକଳ୍ପେର େପାଷଣର ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧ ି

କରବିା ଲାଗି “େସାପାନ”(SOPAN) େଯାଜନା ମା ମେର ଆଗାମୀ 5 
ବଷର୍େର 1 ହଜାର 48 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରବିା ପାଇଁ ଅଟକଳ     
କରାଯାଇଛ ି। 2021-22 ବେଜଟ୍ ଆକଳନେର ଏ ପାଇଁ 51 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
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ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି । “ମାଳତୀ େଦବୀ ପ୍ରାକ୍-ବଦି୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ େଯାଜନା” 
ଅ ନେର ପ୍ରାକ୍-ବଦି୍ୟାଳୟ ଶକି୍ଷାରତ ଶଶିୁମାନଙୁ୍କ େପାଷାକ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 
78 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।   

ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତ,ି ଜନଜାତ,ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆବଗର୍ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁସଂପ୍ରଦାୟର 
ବକିାଶ  
 

38.  ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତ ିଓ ଜନଜାତମିାନଙ୍କର ସଶକି୍ତକରଣକୁ ଶକି୍ଷା, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ, 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେର ନଯୁିକି୍ତ ସୁେଯାଗ, ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଏବଂ ଜୀବକିା ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ 
େଯାଜନାର ଏକ ଅବେିଚ୍ଛଦ୍ୟ ଅଂଶ ଭାେବ ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ  କରାଯାଇଛ ି।  2021-
22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଅନୁସୂଚୀତ ଜନଜାତ ିSub-component େର 16 
ହଜାର 8 ଶହ 75 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନସୂଚୀତ ଜାତ ି Sub-
component େର 12 ହଜାର 1 ଶହ 88 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ଏହପିର ିେମାଟ୍ 
29 ହଜାର 63  େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  
 

39.  ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତ,ି ଜନଜାତ ିଓ ପଛୁଆବଗର୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
Pre-Matric ଓ Post-Matric େମଧାବୃତ୍ତ ିେଯାଜନାେର 9 ଶହ 3 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି। ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତ ିଓ ଜନଜାତରି 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷାର ସେବର୍ାତ୍ତମ ସୁବଧିା ସୁେଯାଗ ପ୍ରଦାନ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର 
ସହାରାଞ୍ଚଳର ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତାେର ‘ଅେନ୍ଵଷା’ େଯାଜନା 
ପ୍ରଚ଼ଳତି େହଉଛ ି । ଏହ ି େଯାଜନା ନମିେନ୍ତ ମଁ ୁ 1 ଶହ 10 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି । ବେିଶଷ ଭାବେର ଅସୁରକି୍ଷତ ଅନୁସୂଚୀତ 
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ଜନଜାତରି (PVTG) ପ୍ରାକୃତକି ସମ୍ପଦ ଓ ସଂସ୍କତୃରି ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା 
େସମାନଙ୍କର ସାମାଜକି-ଅଥର୍େନତୖକି ବକିାଶ ପାଇଁ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଓ 9ଟ ି
ଆଦବିାସୀ ଅଧୁ୍ୟଷିତ ଜଲି୍ଲାର ବକିାଶ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବକିାଶ ପରିଷଦ 
(Special Development Council) ଅ ନେର 59 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି। 
ଦବି୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାମାଜକି ନରିାପତ୍ତା ଓ ସଶକି୍ତକରଣ 
 

40.  ମଁ ୁ “ମଧୁବାବୁ େପନ୍ସନ େଯାଜନା”େର 1 ହଜାର 5 ଶହ 9 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା, ଜାତୀୟ ସାମାଜକି ସହାୟତା େଯାଜନା (National Social 
Assistance Programme)େର 9 ଶହ 23 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ 
ଦବି୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସଶକି୍ତକରଣ ପାଇଁ 1 ଶହ 5 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି । ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି, ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଦୁଃସ୍ଥ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପରି 
ସାମାଜକିସ୍ତରେର ଦୁବର୍ଳ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆବାସକି ସହାୟତା 
େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଯର୍୍ୟାୟେର  ରାଜ୍ୟର 10ଟ ିଜଲି୍ଲାର ସଦର 
ମହକୁମାେର Integrated Infrastructure Complexes 
ସ୍ଥାପନ କରବିା ନମିେନ୍ତ 1 ଶହ 33 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ  
ରଖଛୁ ି।   
ଖାଦ୍ୟ ନରିାପତ୍ତା 
 

41.  Covid-19 ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାର ପ୍ରାରମି୍ଭକ ପଯର୍୍ୟାୟେର ଲକ୍
ଡ଼ାଉନ୍ ସମୟେର, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନରିାପତ୍ତା ଅ ନୟିମ (NFSA) ଏବଂ 
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ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନରିାପତ୍ତା େଯାଜନା (SFSS) ଅ ନେର ପ୍ରେତ୍ୟକ 
କାଡ଼ର୍ଧାରୀଙୁ୍କ 1 ହଜାର ଟଙ୍କା େଲଖାଏ ଁ ବତିରଣ କରଛୁି । ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ 
ନରିାପତ୍ତା ଅ ନୟିମ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନରିାପତ୍ତା େଯାଜନାର ସମସ୍ତ 
ହତିା କାରୀଙୁ୍କ April, 2020 ଠାରୁ November, 2020 ପଯର୍୍ୟନ୍ତ 8 
ମାସ ଧର ିଅତରିକି୍ତ ଭାେବ ମାସକୁ ପ୍ରତ ିହତିା କାରୀ ପରବିାରର ସଦସ୍ୟ ପିଛା 
5 କ.ିଗ୍ରା. ଚ଼ାଉଳ କମି୍ଵା ଗହମ କମି୍ଵା ଉଭୟ ଏବଂ ପରବିାର ପିଛା ମାସକୁ  1 
କ.ିଗ୍ରା. ଡ଼ାଲି ଆେମ ମାଗଣାେର ବଣ୍ଟନ କରଛୁି । 2021-22 ଆଥକବଷର୍େର 
କେିଲାଗ୍ରାମ୍ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ହସିାବେର ସମସ୍ତ ହତିା କାରୀଙୁ୍କ ଚ଼ାଉଳ େଯାଗାଇ 
େଦବାକୁ 9 ଶହ 69 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 
 

ଶକି୍ତ 
 

42.  ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ଭାେବ ଗୁଣାତ୍ମକ ବଦୁି୍ୟତ େଯାଗାଣକୁ ସରକାର ଏକ ପ୍ରମଖୁ 
ଭିତ୍ତଭୂିମି ବକିାଶ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଭାେବ ଚ଼ହି୍ନଟ କରଛିନ୍ତ ି । 2021-22 ଆଥକ 
ବଷର୍ର ଶକି୍ତ େକ୍ଷତ୍ର ଲାଗି 1 ହଜାର 7 ଶହ 99 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ    
କରାଯାଉଛ ି।  
 

43.  ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳେର ଶଳି୍ପର ବକିାଶ ଓ PCPIR ର ବକିାଶ 
େହତୁ ଭବଷି୍ୟତେର ଆବଶ୍ୟକ େହବାକୁ ବା ବଦୁି୍ୟତ େଯାଗାଇେଦବା 
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆସନ୍ତା 3 ବଷର୍ମ େର 6 ଶହ 37 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର 
400/220/33 K.V. GIS ସବ୍-େଷ୍ଟସନ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବିା ଲାଗି ଆେମ 
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ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁୁ । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଏ ନମିେନ୍ତ 90 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।   
 

44.  ଓଡ଼ଶିା ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ନଗିମ (OPGC)େର ବା AESର 49 
ପ୍ରତଶିତ ଅଂଶଧନ କଣିିବା ପାଇଁ, 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଓଡଶିା 
ଜଳବଦୁି୍ୟତ ନଗିମ (OHPC)େର 5 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କାର ଅଂଶଧନ ନେିବଶ 
କରାଯିବ । Flue Gas De-Sulpurisation (FGD) ପ୍ରଣାଳୀର 
ପ୍ରତଷି୍ଠା ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂ୍ୟ ବାବଦକୁ ଓଡ଼ଶିା ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ନଗିମକୁ ଅତରିକି୍ତ 
2 ଶହ 25 େକାଟ ିଟଙ୍କା equity ସହାୟତା ବାବଦେର ପ୍ରଦାନ କରବିାର 
ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି । 132/33 K.V. ସବ-େଷ୍ଟସନ ନମିର୍ାଣ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେର 
ଉଚ୍ଚମାନର ବଦୁି୍ୟତ େଯାଗାଣ ପାଇଁ ଅଣ-ଲାଭଜନକ ଶକି୍ତ ଭିତ୍ତଭୂିମିର ବକିାଶ 
ଲାଗି OPTCLକୁ ଅଂଶଧନ ସହାୟତା ବାବଦେର 3 ଶହ 32 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି।   
 

45.  ମଁ ୁ  Radial to Ring Conversion Project ଅ ନେର 
30 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ବପିଯର୍୍ୟୟ ସହଣୀୟ ବଦୁି୍ୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Disaster 
Resilient Power System) ନମିେନ୍ତ 50 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। େସହପିର ିଭାେବ ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁ ବା ପଥ ଓ 
ଅଂଚଳେର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଢୀକରଣ ଲାଗି 1 ଶହ 20 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଓ 
ODSSP ପାଇଁ 1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି। 
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ସଡକ, େରଳ ଓ ପରିବହନ 
 

46.  ସଡ଼କ ସଂେଯାଗ, ବକିାଶ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧେିର ଏକ ନଣି୍ଣର୍ାୟକ ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ 
କରଥିାଏ । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର 30ଟ ିେସତୁ, 2ଟ ି Rail Over 
Bridge ଏବଂ 1 ହଜାର କେିଲାମିଟର ରାସ୍ତା ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରବିା 
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି Road Development Programme (ସଡ଼କ 
ବକିାଶ େଯାଜନା) ଅ ନେର 2 ହଜାର 2 ଶହ 96 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାଇଛ ି । ମଁ ୁ Constrution/Improvement of Roads 
and Bridges େଯାଜନାେର 6 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 
ଉନ୍ନୟନ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ (State Highway Development Project) 
ପାଇଁ 2 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି l Biju 
Expressway େଯାଜନା ଯାହାକ ିପଶି୍ଚମ ଓଡଶିାେର ଏକ ଅଥର୍େନତୖକି 
କରଡିର ରୁେପ କାଯର୍୍ୟ କରବିା ଲାଗି ପରକିଳ୍ପତି, େସ  ନମିେନ୍ତ 1 ଶହ େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ିl ଅଥର୍େନତୖକି କାଯର୍୍ୟକଳାପକୁ େପ୍ରାତ୍ସାହତି 
କରବିା ଲାଗି Expresswayର ସମୀପବତ୍ତର୍ୀ ଅଂଚଳେର ବାଣିଜ୍ିୟକ େକନ୍ଦ୍ର 
ଓ ପୂଞ୍ଜ (cluster) ବକିାଶ ପାଇଁ ପରକିଳ୍ପନା କରାଯାଇଛ ିl 
 

47.  ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କୁି  ସହାରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରମଖୁ ବକିାଶ େକନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କି ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ 
କରବିା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେର ଜୀବନଧାରଣର ମାନବୃଦ୍ଧ ି ତ୍ଵରାନି୍ଵତ       
େହାଇଥାଏ । ମଁ ୁ  ବଜୁି େସତୁ େଯାଜନାେର 9 ଶହ 12 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, 
Improvement and Construction of RD Roads & 
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Bridgesେର 7 ଶହ 81 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ 4 ଶହ 16ଟ ି ଚାଲୁରହି ବା 
ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୂ୍ପଣ୍ଣର୍ କରବିା ଲାଗି ଏବଂ ଦୁଗର୍ମ ତଥା ବଚି୍ଛନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼କୁି 
ସଂେଯାଗ କରବିା ପାଇଁ 1ଶହ 42ଟ ିନୂତନ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିେନ୍ତ ‘ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ସଡ଼କ େଯାଜନା’  ଅ ନେର 3 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରୁଛ ି  । 
“PMGSY” ଅ ନେର 4 ହଜାର କେିଲାମିଟର ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ନମିର୍ାଣ ସମୂ୍ପଣ୍ଣର୍ 
କରବିା ନମିେନ୍ତ ମଁ ୁ2 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 
 

48.  ରାଉରେକଲା, ଜୟପରୁ, ଉତ୍େକଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାେର ବମିାନବନ୍ଦର 
ଗୁଡ଼କି ପାଇଁ ଜମି ଅ ଗ୍ରହଣ, ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ, ନବୀକରଣ ଏବଂ ସଂପ୍ରସାରଣ 
ତଥା ବରିାସଲ ଠାେର ବା Air-Stripର ନବୀକରଣ ନମିେନ୍ତ 1 ଶହ େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ    କରାଯାଇଛ ି।  
 

49.  ରାଜ୍ୟ ସରକାର େରଳ ଭିତ୍ତଭୂିମିର ଦୃତ ବକିାଶ ଉପେର ଗୁରୁତ୍ଵାେରାପ 
କରୁଛନ୍ତ ି। ରାଜ୍ୟେର େରଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କିର ବକିାଶ ନମିେନ୍ତ 3 ଶହ 96 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚ଼ଳତିବଷର୍ Joint-
Venture Company ଯଥା Odisha Rail Infrastructure 
Development Limited, ହରଦିାସପରୁ–ପାରାଦ୍ଵୀପ Railway-
Company Ltd. ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ-ସୁକନି୍ଦା Railway Ltd. ନମିେନ୍ତ 50 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରଛିନ୍ତ ି। 
 
 

50.  କଟକେର ଏକ ନୂତନ Bus Terminal ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ସ୍ତରୀୟ ବସ୍
ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ 1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। ଏତଦ୍
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ବ୍ୟତୀତ ସହାରାଞ୍ଚଳେର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ବରମଣୁ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବକିାଶ 
ନମିେନ୍ତ 1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। ବସ୍ କ୍ରୟ କରବିା 
ନମିେନ୍ତ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ସଡକ ପରିବହନ ନଗିମେର ଅଂଶଧନ ନେିବଶ ଲାଗି 
34 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର 
ଆଞ୍ଚଳକି ପରବିହନ କାଯର୍୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କିର ଆଧୁନକିୀକରଣ ପାଇଁ 20 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି।  
 

51.  “ସାଗର ମାଳା େଯାଜନା” ଅ ନେର ବାଲୁଗଁାଠାରୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଏବଂ 
ଭଦ୍ରକର କନନିାଳୀଠାରୁ େକନ୍ଦ୍ରlପଡ଼ାର ତାଳଚୁଆ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଂେଯାଗୀକରଣ 
ପାଇଁ ମଁ ୁ34 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି।   
 

ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା 
 

52.  ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମ େର େକାଭିଡ଼ ସମ୍ପକତ ସେଚ଼ତନତା ସଷିୃ୍ଟ ଏବଂ 
Covid ଯଥାଯଥ ଆଚ଼ରଣ ବି  ପ୍ରବତ୍ତର୍ନ କରାଇବାେର ଆରକ୍ଷୀ ବାହନିୀର 
କଠନି ପରଶି୍ରମକୁ ଆମର ପି୍ରୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍ତ ି।  

53.  ମଁ ୁ 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ ପାଇଁ  ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ 
ନରିାପତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଅପରା କ କାଯର୍୍ୟର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ନବିାରଣ, ଅଗି୍ନ 
ଜନତି ଦୁବପାକର ପରଚିାଳନା ଓ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦ ିପାଇଁ 6 ହଜାର 4 ଶହ 
24 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟେର ଆରକ୍ଷୀ 
କମର୍ଚାରୀଙ୍କର ଆବାସକି ଗହୃର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ େମଣ୍ଟାଇବା ଉପେର ଗୁରୁତ୍ଵ 
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ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି । ଆରକ୍ଷୀ, ଅଗି୍ନଶମ ଏବଂ କାରାଗାର ସଙ୍ଗଠନମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ଆବାସକି ଓ ଅଣ-ଆବାସକି ଗହୃ ନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ 3 ଶହ 15 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ନ୍ୟାୟପାଳକିାର ଭିତ୍ତଭୂିମିର 
ବକିାଶ ଲାଗି 1 ଶହ 65 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି।   
 

54.  64 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦେର Emergency Response 
Support System (ERSS) DIAL-112ର ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ । 
ଏହାଦ୍ଵାରା େଦଶବ୍ୟାପି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ କାଳୀନ େସବା ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ 
distress call ଗୁଡ଼କୁି ଏକ ସ୍ଥାନେର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । Crime and 
Criminal Tracking Network and Systems 
(CCTNS) ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜାର ିରଖିବା ପାଇଁ 30 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
କରାଯାଇଛ ି । ଆରକ୍ଷୀ ବାହନିୀର ଆଧୁନକିୀକରଣ(MPF), ନରିାପତ୍ତା 
ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟୟ (SRE) ଏବଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା (SCA) 
ବାବଦେର େମାଟ 1 ଶହ 64 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  
 

55.  ରାଜସ୍ଵ ପ୍ରଶାସନର ଆଧୁନକିୀକରଣ ତଥା େଲାକେସବା ପ୍ରଦାନ 
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରବିା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5T Charter ଏବଂ “େମା 
ସରକାର” ଅ ନେର ଅେନକ ପଦେକ୍ଷପ େନଇଛନ୍ତ ି । ସରକାରୀ 
େକାଠାବାଡ଼ଗିୁଡ଼କିର ରକ୍ଷଣାେବକ୍ଷଣ, IT ଭିତ୍ତଭୂିମିର ସୁଦୃଢୀକରଣ, ସରକାରୀ 
ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲଘ ୁଖଣିଜ ପଦାଥର୍ େଚ଼ାରୀକୁ େରାକବିା ପାଇଁ 2 ଶହ 25 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 
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ଶଳି୍ପ 
 

56.  “ପୂବର୍ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ େକନ୍ଦ୍ର” ଭାେବ ଓଡଶିାର ଆବଭିର୍ାବ ଦୃତ 
ଗତେିର େହଉଛ ି l ନୂତନ ଭାେବ ଗଢ ି ଉଠୁ ବା ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ରଆଲ୍ ପାକର୍ ଏବଂ 
ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ରଆଲ୍ ଇେଷ୍ଟଟ୍ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ବାହ୍ୟ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଯଥା ସଡ଼କ, ଜଳ 
େଯାଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବଦୁି୍ୟତ୍ େଯାଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବକିାଶ ପାଇଁ IDCO 
କୁ 1 ଶହ 55 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଓ IDCOLେର ଅଂଶଧନ ନେିବଶ 
ବାବଦକୁ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 
 

57.  ମଁ ୁରାଜ୍ୟେର ଲ୍ୟାଣ୍୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଲାଗି 50 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦର  ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ିେଯଉଁ ରୁ 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା “ଓଡଶିା ଇେକାେନାମିକ 
କରିଡର”ର ବକିାଶ ନମିିତ୍ତ ଆଥକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ।  ଭଦ୍ରକର 
ଧାମରାଠାେର ବୃହତ ବୟନଶଳି୍ପ ପାକର୍ର ବକିାଶ ପାଇଁ 10 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, 
PCPIR ପାଇଁ ପାରାଦ୍ଵୀପଠାେର ସାଧାରଣ ବଜର୍୍ୟଜଳ ଉପଚାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନମିର୍ାଣ 
ଲାଗି 10 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନୁେଗାଳଠାେର ଏକ ବୃହତ ଆଲୁମିନୟିମ ପାକର୍ 
ଲାଗି 5 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ିl ଓଡଆି ଚଳଚତି୍ର ନମିର୍ାଣ 
ଓ େପ୍ରାତ୍ସାହନ ଲାଗି ଓଡଶିା ଚଳଚତି୍ର ଉନ୍ନୟନ ନଗିମକୁ 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଆଥକ 
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ l  
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ଅଣୁ, କୁ୍ଷଦ୍ର ଏବଂ ମ ମ ଶଳି୍ପ (MSME) 
 

58.  ଗତ ବଷର୍ ତୁଳନାେର ରପ୍ତାନ ିମଲୂ୍ୟେର ଶତକଡ଼ା 55 ପ୍ରତଶିତ ବୃଦ୍ଧ ି
ହାସଲ କରି ବାରୁ ମଁ ୁ ଶଳି୍ପ ଏବଂ MSME େକ୍ଷତ୍ରେର ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛ ି । ଭାରତର ରପ୍ତାନ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ସୂଚକାଙ୍କ (Export 
Preparedness Index), 2020େର ନୀତ ି ଆେୟାଗ ଓଡଶିାକୁ 
େଦଶର ସବର୍େଶ୍ରଷ୍ଠ 5 େଗାଟ ି  ରାଜ୍ୟ ମ େର ସ୍ଥାନତି କରଛିନ୍ତ ି ।  ଆମର 
ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର  ସ୍ଥାନୀୟ MSME ଉତ୍ପାଦକୁ ବଶି୍ଵବଜାରେର 
ପ୍ରତେିଯାଗିତା ମଳୂକ କରବିା ପାଇଁ ପରକିଳ୍ପନା କରଛିନ୍ତ ି । ଆମ ସରକାର 
ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ  େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସଷିୃ୍ଟ ନମିେନ୍ତ 
ease of doing business ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବିା ସହ  ଭିତ୍ତଭୂିମି 
ସହାୟତା େଯାଗାଇ େଦଉଛନ୍ତ ି।  ଏହ ିଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ସାଧନ ନମିେନ୍ତ, MSME 
େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଗତ ଆଥକବଷର୍ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 2 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧ ି
କରାଯାଇ 4 ଶହ 65 େକାଟ ିଟଙ୍କା  ରଖାଯାଇଛ,ି ଯାହାକ ିପବୂର୍ ବଷର୍ ତୁଳନାେର 
86 ପ୍ରତଶିତ ରୁ ଅ କ   ଅେଟ ।   
 

59.  ମଁ ୁMSME େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆଥକ ସହାୟତା ପାଇଁ 1 ଶହ 25 େକାଟ ିଟଙ୍କା, 
MSME େକ୍ଷତ୍ରର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 80 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ଖଦ ିଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ 
ଉେଦ୍ୟାଗର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 27 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ     
ରଖଛୁ ି ।  ଓଡଶିା ସରକାର COVID-19 ସମୟେର MSME ଗୁଡ଼କିର 
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ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 ଶହ 89 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର COVID ପ୍ୟାେକଜ 
େଘାଷଣା କରଛିନ୍ତ ି।  
 

ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଏବଂ ହସ୍ତଶଳି୍ପ 
   

60.  ଆମର ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵେର ବ୍ୟାପକ 
ସ୍ଵୀକୃତ ି ଲାଭ କରଛି ି । ଏହ ି େକ୍ଷତ୍ର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କାରଗିରଙୁ୍କ ନଯୁିକି୍ତ 
େଯାଗାଇଥାଏ । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ହସ୍ତତନ୍ତ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 36 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା, ହସ୍ତଶଳି୍ପ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 30 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୟନଶଳି୍ପ େକ୍ଷତ୍ର 
ପାଇଁ 9 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ େରଶମଶଳି୍ପ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 9 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି।   
 

ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିେବଶ 
  

61.  ରାଜ୍ୟର େମାଟ େଭୗେଗାଳକି େକ୍ଷତ୍ରର 36 ଦଶମିକ 14 ପ୍ରତଶିତ 
ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବୃକ୍ଷରାଜ ି ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦତି, ଯାହା  ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅ କ l 
2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଜଙ୍ଗଲ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 1 ହଜାର 8 ଶହ 54 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି । ଏହ ିବ୍ୟୟ ବରାଦେର CAMPA 
ପାଣ୍ଠରୁି 9 ଶହ 3 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, JICA ସହାୟତାେର ଚାଲୁ ବା ଓଡଶିା 
ଜଙ୍ଗଲେକ୍ଷତ୍ର  ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ଵତିୀୟ ପଯର୍୍ୟାୟ (Odisha Forestry 
Sector Development Project Phase-II)ର କାଯର୍୍ୟକାରୀ 
ପାଇଁ 1 ଶହ 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ  ଅଛ ି।  ମିଳତି ଜଙ୍ଗଲ ପରଚିାଳନା 
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ଅଧୀନକୁ ଅ କରୁ ଅ କ ବନାଞ୍ଚଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ “ଆମ ଜଙ୍ଗଲ 
େଯାଜନା” ଲାଗି 15 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 
 

ପଯର୍୍ୟଟନ 
   

62. ମହାମାରୀ ପରବତ୍ତର୍ୀ ବଶି୍ଵେର ରାଜ୍ୟ ପଯର୍୍ୟଟନର ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର 
ଦ୍ଵାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ମଁ ୁ
େଦାହରାଉଛ ି । ପ୍ରସ୍ତାବତି ବୃହତ ପଞିୁ୍ଜ ନେିବଶ ଦ୍ଵାରା ପୁରୀ ବଶି୍ଵ ଐତହି୍ୟ 
ସହରେର ପରଣିତ େହବ, ଯାହାଫଳେର ରାଜ୍ୟେର ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ 
ପଯର୍୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧ ିେହବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଜୀବକିାଜର୍ନର ସୁେଯାଗ ସଷୃ୍ଟ ିେହବ ।  
 

63. ପଯର୍୍ୟଟନ େକ୍ଷତ୍ରେର ଆେମ ପରୁୀ, େକାଣାକର୍, ଚଲିିକା ଏବଂ ଭୁବେନଶ୍ଵର 
ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ Eco-Tourism ସ୍ଥଳଗୁିଡ଼କି ଜରଆିେର ରାଜ୍ୟର ସେବର୍ାତ୍ତମ 
କନୁି୍ତ ଏଯାବତ ଗୁପ୍ତ ବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼କୁି (best kept secret) ସମ୍ମଖୁକୁ 
ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ  । େକାଣାକର୍ େମରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭେର େହଉ ବା ଇେକା 
ରଟି୍ରୀଟ କାଯର୍କ୍ରମକୁ ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟ ିଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯଥା ଭିତରକନକିା ଜାତୀୟ 
ଉଦ୍ୟାନ, ଦାରଙିି୍ଗବାଡ ି େଶୖଳନବିାସ, ହରିାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର, େକାଣାକର୍ର 
ରାମଚଣ୍ଡୀ େବଳାଭୂମି ଏବଂ ସାତେକାଶଆି ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣାଞ୍ଚଳେର 
ଆେୟାଜନ କରବିାର ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ମିଳଛି ି।   
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64. ଏହ ିଉେଦ୍ଦଶ୍ୟକୁ ାନେର ରଖି, ଓଡ଼ଶିା ପଯର୍୍ୟଟନ େକ୍ଷତ୍ରପାଇଁ    2020-
21 ଆଥକ ବଷର୍େର ବା 4 ଶହ 1 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ 25 
ପ୍ରତଶିତ ବୃଦ୍ଧ ିକର ି2021-22 ବଷର୍ ପାଇଁ 5 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର 
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। ଏହା 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର େମାଟ ପଯର୍୍ୟଟନ େକ୍ଷତ୍ର 
ଲାଗି ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ବ୍ୟୟ ବରାଦର ଅେଢଇ ଗୁଣ । ଏ  ମ ରୁ ପଯର୍୍ୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି 
ବକିାଶ ଏବଂ ପରଚିାଳନା ନମିେନ୍ତ 3 ଶହ 49 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଓ ପଯର୍୍ୟଟନର 
ପ୍ରସାର ପାଇଁ 83 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଉପେଯାଗ କରାଯିବ । 
 

କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ େସବା 
 

65.  ବଶି୍ଵର କଛି ିବୃହତ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତେିଯାଗିତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆେୟାଜନ 
କରବିା ପେର ଓଡଶିା େଦଶର କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜଧାନୀ ଭାବେର ଉଭା େହାଇଛ ି । 
କ୍ରୀଡା େକ୍ଷତ୍ରେର ରାଜ୍ୟ ଓ େଦଶର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଭବଷି୍ୟତ ଗଢ ି େତାଳବିା ପାଇଁ 
କ୍ରୀଡାବତି ମାନଙୁ୍କ ଆଥକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦଆିଯିବା ସହ େସମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ରାଜ୍ୟେର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦଶର୍ନ େକନ୍ଦ୍ର (High Performance 
Centers) ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାଯାଉଛ ି । ଓଡଶିାେର ଆେୟାଜତି େହବାକୁ ବା 
ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ ହକ ି େଫେଡେରସନ୍, ପରୁୁଷ ହକ ି ବଶି୍ଵକପ୍ -2023 ପାଇଁ 
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସୁ୍ତତକୁି େଜାରଦାର କରବିା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ରାଉରେକଲାେର ଏକ ନୂତନ ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ହକ ି ଷ୍ଟାଡୟିମ୍ ନମିର୍ାଣ ଲାଗି  
ଶଳିାନ୍ୟାସ  କରଛିନ୍ତ ି। କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତଭୂିମିର ବକିାଶ ଓ ପରଚିାଳନା ନମିେନ୍ତ ମଁ ୁ
1 ଶହ 9 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ିଯାହା ମ ରୁ କୟିଦଂଶ 
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ନବିର୍ାଚ଼ତି ସହାରାଞ୍ଚଳ ନକିାୟ ସଂସ୍ଥାେର  Urban Sports Complex 
ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ  । କ୍ରୀଡ଼ା ଶକି୍ଷାର  େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 1 ଶହ 9 
େକାଟ ିଟଙ୍କା, େଖେଲା ଇଣି୍ଡଆକୁ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ଭାେବ 11 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ଏବଂ ରାଉରେକଲା, ସମ୍ଵଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଓ କଟକଠାେର ବା କ୍ରୀଡା 
ଭିତ୍ତଭୂିମିର ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ 8 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି।  
 

େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ   

66.  େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ବଭିାଗ ପାଇଁ େମାଟ 1 ହଜାର 4 ଶହ 68 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ିଯାହା ମ େର ବଧିାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ 
ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ିଲାଗି 4 ଶହ 41 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ।  ଏହ ିପାଣ୍ଠ ି
ବକିାଶର ଗତକୁି ତ୍ଵରାନି୍ଵତ କରବିା ସହ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନବିର୍ାଚନମଣ୍ଡଳୀେର 
ମଲୂ୍ୟଯକୁ୍ତ ଭିତ୍ତଭୂିମି ସଷିୃ୍ଟକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବି । ରାଜ୍ୟେର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ 
କାଯର୍୍ୟ ହାତକୁ େନବାପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ପାଣ୍ଠ ି(Special Problem 
Fund) େଯାଜନା ଅଧୀନେର 1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ 
ରହଛି ି।  
 

67.  ପଶି୍ଚମ ଓଡ଼ଶିାର ବକିାଶ ଯାତ୍ରାେର ଏକ ନୂତନ ଅ ାୟ ସଷିୃ୍ଟ କର,ି 
େଲାକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପରୂଣ କରବିାେର ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିା ବକିାଶ ପରଷିଦ 
ସକ୍ଷମ େହାଇଛ ି। ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିା ବକିାଶ ପରଷିଦକୁ 1 ଶହ 80 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
େଯାଗାଇ େଦବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। ଏହ ିବ୍ୟୟ ବରାଦ ପୂବର୍ ବଷର୍ ତୁଳନାେର 
ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅ କ ଅେଟ।  େସହଭିଳ ିବଜୁି େକବେିକ େଯାଜନା ଅଧୀନେର 
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KBK ଜଲି୍ଲାମାନଙ୍କେର ବଜୁିଳ,ି ସଡକ ଓ ପାନୀୟଜଳ ଭଳ ି େମୗଳକି 
ଆବଶ୍ୟକତା େକ୍ଷତ୍ରେର ଭିତ୍ତଭୂିମିର ବକିାଶ ପାଇଁ 2 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। ସ୍ଵାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବକିାଶ ପାଇଁ େସତୁ େଯାଜନା ଅ ନେର 
50  େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ   କରାଯାଇଛ ି।   
 

68.  ସମ୍ଵଳର ସେବର୍ାତ୍ତମ ବନିେିଯାଗ କରବିା ତଥା ସମ୍ଵଳର ଅ କ୍ରମଣକୁ 
େରାକବିା ଲାଗି ବେଜଟ୍ ଏବଂ ବେଜଟ୍ ବହଭିର୍ୁ ତ ସମ୍ଵଳର ସମି୍ମଶ୍ରଣେର, 
େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ବଭିାଗ ଏକ ସୁସଙ୍ଗଠତି ମ ମ ମିଆଦ ି େଯାଜନା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କେର । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ବଭିିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ କାଯର୍୍ୟ 
ଲାଗି ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠରୁି 3 ହଜାର 1 ଶହ 43 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ଓଡ଼ଶିା 
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଧାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ପାଣ୍ଠରୁି 3 ହଜାର 8 ଶହ 14 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବନିେିଯାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଉଛ ି।  
 

ଓଡ଼ଆି ଭାଷା, ସଂସ୍କତୃ ିଓ ଐତହି୍ୟ  
 

69.  ମଁ ୁଓଡଆି ଭାଷା, ସଂସ୍କତୃ ିଓ ଐତହି୍ୟର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 1 ଶହ 35 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି । ଏହା ମ େର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
କଳାକାର ସହାୟତା େଯାଜନା ପାଇଁ 51 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଓ ରାଜ୍ୟର ବଭିିନ୍ନ 
କୀତ୍ତରାଜ ି ଓ ଐତହି ସ୍ଥଳୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 8 େକାଟ ି ଟଙ୍କା   
ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । 
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ବଜି୍ଞାନ, ଇେଲେକ୍ଟ ାନକି୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯକିୁ୍ତବଦି୍ୟା  
 

70.  ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ୟା େକ୍ଷତ୍ରର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 63 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛ ି। ଏ  ମ େର ପ୍ଲାେନେଟାରଅିମ ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟଗୁଡ଼କିର 
ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇଁ 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ୟା ପରଷିଦ 
ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଜଲି୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବଜି୍ଞାନ େକନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ଓ େଜବୖ ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବଦି୍ୟାର ବକିାଶ ପାଇଁ 8 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । 
 

71.  ସୂଚନା ପ୍ରଯକିୁ୍ତବଦି୍ୟା େହଉଛ ି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନର େମରୁଦଣ୍ଡ । 
ଇେଲେକ୍ଟ ାନକି୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ୟା ବଭିାଗ ପାଇଁ 1 ଶହ 99 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ିେଯଉଁ େର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ୟା ଭିତ୍ତଭୂିମି 
ବକିାଶ ଓ ସଂେଯାଗୀକରଣ ପାଇଁ 1 ଶହ 11 େକାଟ ିଟଙ୍କା, IT ପାକର୍ ଓ ଟାୱାର 
ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ 19 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ୟା ପ୍ରେୟାଗ ଓ 
େସବା ପାଇଁ 21 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ IIIT, ଭୁବେନଶ୍ଵର ଲାଗି 13 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି।   

ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରିଚ଼ାଳନା 
 

72.  ଆମର ପି୍ରୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େନତୃତ୍ଵେର େଗାଷ୍ଠ ି ସହଭାଗିତାର 
ସଦୁପେଯାଗ କର ିଓଡ଼ଶିା ଏକ ସୁଦକ୍ଷ ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରଚିାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ 
କରପିାରଛି ି ।  ମହାମାରୀ ସେମତ େଯେକୗଣସ ି ପ୍ରକାର ଦୁବପାକର 
ପରଚିାଳନା ଓ ପ୍ରଶମନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସେବର୍ାତ୍ତମ ପ୍ରସୁ୍ତତକୁି ସୁନଶିି୍ଚତ କରଛି ି । 
ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରଚିାଳନା ଲାଗି 3 ହଜାର 50 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର 
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ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ିଯାହା ମ େର ରାଜ୍ୟ ବପିଯର୍୍ୟୟ ବପିଦ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠ ିଲାଗି 
2 ହଜାର 1 ଶହ 39 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ଜାତୀୟ ବପିଯର୍୍ୟୟ ବପିଦ ପରଚିାଳନା 
ପାଣ୍ଠ ିପାଇଁ 9 ଶହ 11 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । 
 

ଆଥକ ପରିଚ଼ାଳନାେର ସଂସ୍କାର  
 

73.  ବେଜଟ୍ ର ବଶି୍ଵସନୀୟତା ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଁ ଅଥର୍ ବଭିାଗର 
େୱବସାଇଟେର ବେଜଟ୍ ସମ୍ପକତ ସମୂ୍ପଣ୍ଣର୍ ସୂଚନା PDF ଫମର୍ାଟ ସହ ଆେମ  
ବ୍ୟବହାର ଉପେଯାଗୀ EXCEL ଫମର୍ାଟେର ମ  ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ଏ େର 
ବତି୍ତୀୟ ବେିଶ୍ଳଷଣର ମାସକି, େତ୍ରମୖାସକି ଏବଂ ଅଦ୍ଧର୍ବାଷକ ବବିରଣ ମ  
ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛ ି। େସହପିର ିଭାେବ 2021-22 ବାଷକ ବେଜଟ ସହ 
ବତି୍ତୀୟ େକୗଶଳ ବବିରଣ, ବତି୍ତୀୟ ବପିଦ ବବିରଣ (Fiscal Risk 
Statement), ନରିନ୍ତର ବକିାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ (SDG Budget) ବେଜଟ୍ ଓ 
ଋଣ ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସମ୍ଵଳତି ପତ୍ର  (Status paper on Public 
Debt) ଭଳ ିନୂତନ disclosure ଦସ୍ତାବଜି୍ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛ ି। ଏହା 
ଦ୍ଵାରା  ବେଜଟ୍ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଏବଂ disclosure େକ୍ଷତ୍ରେର ଓଡଶିା େଦଶର ଅଗ୍ରଣୀ 
ରାଜ୍ୟ ଭାେବ ଉଭା େହବ ।   
 

74.  ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ସମୟେର େଟ୍ରେଜରୀ ଗୁଡକିର ସୁପରଚିାଳନାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ 
କରବିା ଲାଗି ଏବଂ ଏହା ପେର  COVID ଉପଯକୁ୍ତ ଶଷି୍ଟାଚ଼ାର ପାଳନ କରବିା 
ପାଇଁ ମାତ୍ର ଏକ ପଷୃ୍ଠା ସମ୍ଵଳତି ଦରମା ବଲି ର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ କାଗଜ ବଲିକୁ 
ଅେପକ୍ଷା ନକର ି ରାଜ୍ୟର େଟ୍ରେଜରୀଗୁଡକିେର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର claim 
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online processing କରବିାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଲା । େବତନ 
ଏବଂ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଋଣର ସାବର୍ଜନୀନ ଆବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Global 
Allotment System)ର ପ୍ରଚଳନ େହତୁ ମହାମାରୀ ସମୟେର ମ  
କମର୍ଚାରୀମାନଙୁ୍କ ମାସକି େବତନ ଠକି୍ ସମୟେର ପ୍ରଦାନ ସୁନଶିି୍ଚତ 
କରାଯାଇପାରି ଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମହାମାରୀ ସମୟେର େପନସନ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସରକାଳୀନ ପ୍ରାପ୍ୟର ଆବଣ୍ଟନେର ବଳିମ୍ଵ ନେହବା ପାଇଁ 
Electronic Authorities ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରଯାଇ ଲା । 
େଟ୍ରେଜରୀେର େପନ୍ ସନ୍ େଭାଗୀଙ୍କ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଉପସ୍ଥତି ିବନିା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ଦ୍ଵାରା ଉପେଭାକ୍ତାମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ େପନସନ ବତିରଣ 
କରଯାଇ ଲା । 
 

75. ଏହ ିମହାମାରୀ ବଷର୍େର ସମ୍ଵଳ ସଂଗ୍ରହ କରବିା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ 
ଆହ୍ଵାନ ଲା ।  ଏହ ିଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରବିା ପାଇଁ ଆେମ ଉତ୍ତମ 
ଅନୁପାଳନ, ବେକୟା ରାଶରି ଆଦାୟ ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରାପି୍ତ ଉପେର ଗୁରୁତ୍ଵ 
େଦଇ ଲୁ ।  ରାଜସ୍ଵ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଡଜିଟିାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫମର୍େର ଟକିସ େପୖଠର 
ବଭିିନ୍ନ ବକିଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ େହବା ଦ୍ଵାରା ଏହାର ବହୁଳ ଭାବେର ବ୍ୟବହାର 
କରାଯାଉଛ ି ।  ସରକାରୀ ବଭିାଗଗୁଡକି ସମୂ୍ପଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଟକିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ଅନୁପାଳନ କରେିବ ।  ଆନୁଷ୍ଠାନକି ସଂସ୍ଥା ତଥା ନାଗରକିମାେନ ମ  ଏହା 
ପାଳନ କରିେବ େବାଲି ଆମର ଆଶା ।  
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76.  ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅନୁପାଳନ, ଖଣି ଲିଜ୍ ନବୀକରଣ, ବେକୟା ରାଶ ି
ଆଦାୟ ଏବଂ ବଭିିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାେର ରଖାଯାଇ ବା ସରକାରୀ ଅଥର୍କୁ 
େଟ୍ରେଜରୀେର ଜମା କରାଯିବା େହତୁ COVID-19 ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ 
ସେତ୍ତ୍ଵ ଜାନୁୟାରୀ, 2021 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ନଜିସ୍ଵ ରାଜସ୍ଵ 7 ଦଶମିକ 4 ପ୍ରତଶିତ 
ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିହାସଲ କରଛି ି। ଆଗାମୀ ବଷର୍େର ଆମର ନଜିସ୍ଵ ରାଜସ୍ଵ ପ୍ରାୟ 10 
ପ୍ରତଶିତ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବ େବାଲି ଆେମ ଆଶା କରୁଛୁ । 
 

77.  ପ୍ରତକୂିଳ ବଷର୍ମାନଙ୍କେର ପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ଧ ଖଚ୍ଚର୍ େମଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ 
ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ପାଣ୍ଠ ିସଷିୃ୍ଟ କରି ବାରୁ ମଁ ୁେମାର ପୂବର୍ତନ ମାନ୍ୟବର ଅଥର୍ମନ୍ତ୍ରୀ 
ମାନଙୁ୍କ ସବନିୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛ ି ।  2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର 
ଆେମ Consolidated Sinking Fundରୁ 2 ହଜାର 5 ଶହ େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରଛୁି । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଆଉ 2 ହଜାର େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରବିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ । ଭବଷି୍ୟତେର େଯେକୗଣସ ି ଆଥକ 
ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମଖୁିନ େହବା ନମିିତ୍ତ ସମ୍ଵଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରବିା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର 
ଆଗାମୀ ବଷର୍ଗୁଡକିେର ମ  ଏହ ିସବୁ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ପାଣ୍ଠକୁି ରାଜ୍ୟର ଆଥକ 
େଯାଗଦାନ ଜାର ିରହବି । ଆଥକ ମନ୍ଥରତା ସମୟେର ଅଥର୍େନତୖକି ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି
ହାରକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ counter cyclical response 
ହସିାବେର ଏହ ିପାଣ୍ଠକୁି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରବି ।   
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ଉପସଂହାର  
 

78.  ରାଜ୍ୟର ବକିାଶ ନମିେନ୍ତ ଆମ ସମ୍ମଖୁେର ଅେନକ ଆହ୍ଵାନ କନୁି୍ତ ଆମର 
ସମ୍ଵଳ ସୀମିତ । ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ଦୂରଦୃଷି୍ଟସମ୍ପନ୍ନ େନତୃତ୍ଵେର ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ଵଳର ସଦୁପେଯାଗ କର ିରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ 
ବକିାଶ, ସମଦୃ୍ଧ ିଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆେମ ଏହ ିଆହ୍ଵାନର ସମ୍ମଖୁୀନ େହବା ଲାଗି 
ଚରି ପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧ । ଆଶା କରୁଛ,ି ଏହ ି ବେଜଟ୍ ଆମ ପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧତାର 
ପ୍ରତଫିଳନ । ବତ୍ତର୍ମାନ, ମହାନ କବ ିଭକ୍ତକବ ିମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଉକ୍ତ ପଂକି୍ତକୁ 
ଉଦ୍ଧାର କର ିମଁ ୁଏହ ିବେଜଟକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଛ ି।   
 

  “କଳଙି୍ଗ ଧରଣୀ ମହମିା ସ୍ମର ସ୍ମର େହ ବାେର, 
    ଜାଗ ଜାଗ ଲାଗ ଲାଗ େହ ଉତ୍କଳର ଉଦ୍ଧାେର । 
  ଜଡ଼ତା ବଷିାଦ ନରିାଶା ଏେବ େତଜ ିବହନ, 
    ଉଠ ଆଉ ମଠ ନକର, େଘନ ଏ ଶଭୁକ୍ଷଣ । ।” 
 

ବେନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ 
ଜୟ ହନି୍ଦ || 

 


