ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମେହାଦୟ!
ମଁୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ସାଧାରଣ ବେଜଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବିତ୍ତୀୟ ପରିଚାଳନାର ମୁଖ୍ୟାଂଶ
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁଦକ୍ଷ େନତୃ ତ୍ଵେର, ଓଡ଼ିଶା ବିଗତ 20 ବଷର୍
ମ େର ବିତ୍ତୀୟ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଓ ବିଜ୍ଞ ଆଥକ ପରିଚାଳନା େକ୍ଷତ୍ରେର ଅେନକ
ମହତ୍ତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛ ି । ଓଡ଼ିଶା ବିତ୍ତୀୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀତ୍ଵ ଓ ବେଜଟ୍
ପରିଚାଳନା ଅ ନିୟମ, 2005େର ଧାଯର୍୍ୟ େହାଇ ବା ବିତ୍ତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ର
ଅନୁ ପାଳନ କରିବାେର ଆେମ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ବ
ି ଦ୍ଧ । ଓଡିଶାର ଆଥକ ପରିଚାଳନା
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥର୍ କମିଶନ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀେର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
କ୍ରମାଗତଭାେବ େହଉ ବା ବଳକା ରାଜସ୍ଵ, ପୁଞ୍ଜି ନିେବଶ ଲାଗି ଅତିରକ୍ତ
ି
ସୁେଯାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ି ।
2.

1999-2000 ରୁ 2020-2021 ଆଥକ ବଷର୍ ମ େର ରାଜ୍ୟ

ବେଜଟ୍ର ଆକାର, ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ ଉତ୍ପାଦ (GSDP)ର 16
ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃ ଦ୍ଧପ
ି ାଇ 26 ପ୍ରତିଶତେର ପହଞ୍ଚିଛ ି । ମହାମାରୀର ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ
ସେତ୍ତ୍ଵ, 2020-2021 ଆଥକବଷର୍େର ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ଵ ରାଜସ୍ଵ 10 ପ୍ରତିଶତ
ହାରେର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ େବାଲି ଆକଳିତ େହାଇଛି; ଯଦିଓ େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଥର୍
ହସ୍ତାନ୍ତରଣେର ହ୍ରାସ ଘଟିଛ ି । 2020-21 ଆଥକବଷର୍ର ସଂେଶା ତ ଅଟକଳ
ଅନୁ ସାେର ରାଜସ୍ଵ ବଳକା 2 ହଜାର 3 ଶହ 36 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିତ୍ତୀୟ
ନିଅଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ବିତ୍ତୀୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀତ୍ଵ ଓ ବେଜଟ୍ ପରିଚାଳନା ଅ ନିୟମ,
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2005 ଦ୍ଵାରା ଅନୁ େମାଦିତ ସ୍ତର ଯଥା ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ
ଉତ୍ପାଦ(GSDP)ର 3.5 ପ୍ରତିଶତ ମ େର ସୀମିତ ରହିବ େବାଲି ଆକଳନ
କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଟିକସ, ସାମଗ୍ରି କ ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ ଉତ୍ପାଦର 6.4
ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଆଥକବଷର୍ େଶଷେର ଋଣଭାର, ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ
ଉତ୍ପାଦର 20.9 ପ୍ରତିଶତ ରହିବ େବାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ ଅଟକଳ
3.

2021-22 ଆଥକବଷର୍ ଲାଗି ଏକ ବଦ୍ଧତ 1 ଲକ୍ଷ 70 ହଜାର େକାଟି

ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ନିମେନ୍ତ ଆେମ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛୁ । ଏ ମ େର
ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ନିମେନ୍ତ 85 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା, କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ
75 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା, ବିପଯର୍୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବ୍ୟୟ ଲାଗି 3 ହଜାର 50 େକାଟି
ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥା ଓ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ 6
ହଜାର 9 ଶହ 50 େକାଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁକ୍ତ । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜସମ୍ପଦ
ଧାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ (OMBADC), ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି (DMF)
ଓ ସରକାରୀ ଉେଦ୍ୟାଗମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ 8 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା ବେଜଟ୍
ବହଭୁତ ସମ୍ଵଳ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ, ଯାହା ସରକାରୀ ଖଚ୍ଚର୍ ବୃ ଦ୍ଧେି ର ସହାୟକ
େହବ ।
4.

2021-22 ଆଥକବଷର୍ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟବରାଦ (Capital

Outlay) ଅଟକଳ 25 ହଜାର 7 ଶହ 88 େକାଟି ଟଙ୍କା; ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ
ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ ଉତ୍ପାଦର 4.4 ପ୍ରତିଶତ ଅେଟ । ଅତିରକ୍ତ
ି ଭାେବ ଋଣ ଓ
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ଅଗ୍ରୀମ, ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁ ଦାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଖଚ୍ଚର୍କୁ
ମିଶାଇ େମାଟ୍ 8 ହଜାର 3 ଶହ 79 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି,
ଯାହା ସାମଗ୍ରି କ ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ ଉତ୍ପାଦର 1.43 ପ୍ରତିଶତ ଅେଟ ।
ଏହିପରିଭାେବ ପୁଞ୍ଜିସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି େମାଟ ନିେବଶର ପରିମାଣ ସାମଗ୍ରିକ
ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରାୟ 5.83 ପ୍ରତିଶତ େହବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ
ଅଥର୍ନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧକ
ି ୁ ତ୍ଵରାନି୍ଵତ କରିବ l
2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ ବେଜଟ୍ ପାଇଁ ଅଥର୍ର ଉତ୍ସ ।
5.

2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜସ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ

1 ଲକ୍ଷ 25 ହଜାର 6 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଋଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରୁ
ମିଳବ
ି ାକୁ ବା 44 ହଜାର 4 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଭରଣା କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ
ରହିଛ ି । କିନ୍ତୁ ନିଟ୍ ଋଣର ପରିମାଣ 18 ହଜାର 4 ଶହ 65 େକାଟି ଟଙ୍କା
େହବ l
6.

2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ ପାଇଁ ଆକଳିତ େମାଟ୍ ରାଜସ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ମ େର

ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ଵ ଟିକସ 37 ହଜାର 5 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା, ନିଜସ୍ଵ ଅଣ-ଟିକସ
ରାଜସ୍ଵ 20 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା, େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସେର ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ 30 ହଜାର
1 ଶହ 37 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ େସବା କର କ୍ଷତିପର
ୁ ଣ (GST
compensation) ସେମତ େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନ 37 ହଜାର 9 ଶହ 63
େକାଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁକ୍ତ ।
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ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା
7.

ମହାମାରୀଦ୍ଵାରା ଶି ଳ ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ନୀତିେର ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଲକ୍ଷଣ

େଦଖାଯାଉଛି l ପ୍ରଗତିର ମୂଳଧାରାକୁ େଫରିଆସି ଏକ ପରିବତ୍ତତ ନୂ ତନ
ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଲାଗି ସମୟ ଉପନୀତ େହାଇଛି ।
8.

ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ

େନତୃ ତ୍ଵେର ବିଗତ 20 ବଷର୍ଧରି ଆେମ ଏକ ସ୍ଥିର ସରକାର ପାଇଛୁ । ଏକ
ସୁସଂଗତ ନୀତି ଓ କାଯର୍୍ୟଧାରା ସହିତ ଆେମ ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ନୀତିର ଦୃ ଢ ବିକାଶ
ସାଧନ କରିପାରିଛୁ । ରାଜ୍ୟେର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଉେଲ୍ଲଖନୀୟ ଭାେବ ହ୍ରାସ ପାଇଛି,
କୃ ଷକର ଆୟ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ େହାଇଛି ଓ ବିପଯର୍୍ୟୟ ପରିଚାଳନା େକ୍ଷତ୍ରେର ଆେମ
ଉଚ୍ଚତମ ମାନକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ l ତତ୍ସେଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ପଯର୍୍ୟଟନକୁ
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିଳଛ
ି ି । ପୁଞ୍ଜି ନିେବଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଭାରତବଷର୍େର ସବୁ ଠୁ
ଅ କ ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛ ି । ଏହି ବେଜଟ୍ ଏକ ପରିବତ୍ତର୍ନକାରୀ
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିର ସୃଷ୍ଟି, କୃ ଷି, ଜୀବିକା, ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମ ମ ଉେଦ୍ୟାଗ
ତଥା ଶିଳ୍ପ େକ୍ଷତ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା, କ୍ରୀଡ଼ା, ପଯର୍୍ୟଟନ, ସଂସ୍କୃତ ି ଏବଂ ଆହୁ ରି
ଅେନକ ବିଷୟ ଉପେର ାନ େଦଇଛି ।
9.

ଓଡ଼ିଶାେର ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା େଯାଗାଇ େଦବା ଲକ୍ଷ୍ୟ େନଇ

ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ େଭଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ାଳୟକୁ ଏକ “AIIMS
Plus” ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଆେମ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ବ
ି ଦ୍ଧ । ଆମର
ପ୍ରି ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତା 3 ବଷର୍ ମ େର ପ୍ରାୟ 3
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ହଜାର 5 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ େଭଷଜ
ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ 5 ହଜାର ଶଯ୍ୟାବିଶଷ୍ଟ
ି ଚିକତ୍ସ
ି ାଳୟେର ପରିବତ୍ତତ
କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୃ ହତ େଯାଜନାକୁ ଅନୁ େମାଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ େଦଶର ସବର୍ବୃହତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େସବା ପ୍ରଦାନକାରୀ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନ େହବ । ଏ ପାଇଁ 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ମଁୁ 5 ଶହ େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ।
10. ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଐତିହସ୍ଥଳୀକୁ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ପଯର୍୍ୟଟନ େକନ୍ଦ୍ରେର
ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା େହଉଛି ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ଵପ୍ନ । ଏହା
ମ େର ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ଵ ଐତିହ ସହରେର ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା, Ekamra
Kshetra Amenities and Monuments Revival
Action (EKAMRA) Plan ଏବଂ Samaleswari Temple
Area

Management

and

Local

Economic

Initiative (SAMALEI) ପ୍ରଭୃତି ବୃ ହତ େଯାଜନା ଅନ୍ତଭର୍ୁକ୍ତ । 202122 ଆଥକ ବଷର୍େର ଐତିହ ସହର ପୁରୀର ବିକାଶ ନିମେନ୍ତ ABADHA
େଯାଜନା ଅ ନେର 5 ଶହ 42 େକାଟି ଟଙ୍କା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର
ଚୁତଃପାଶ୍ଵର୍େର ପ୍ରାୟ 65 ଏକରରୁ ଉଦ୍ଧ୍ଵର୍ ଜମି ପଥଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା
ନିମେନ୍ତ EKAMRA େଯାଜନା ଅ ନେର 2 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ
SAMALEI େଯାଜନା ଅ ନେର 2 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ।
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11. ଭୁବେନଶ୍ଵର ଓ ରାଉରେକଲାେର 2023େର ହକି ବିଶ୍ଵକପ୍ର 15ତମ
ସଂସ୍କରଣ ଆେୟାଜନ କରିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇ ଓଡିଶା େଗୗରବାନି୍ଵତ ।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାେର ହକିକୁ େପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ 2023 ହକି
ବିଶ୍ଵକପ୍ ଲାଗି ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରସ୍ତୁ ତର
ି ଅଂଶ ସ୍ଵରୂପ, ରାଉରେକଲାଠାେର 15 ଏକର
ପରିମିତ ଭୂମି ଉପେର ଏକ ନୂ ତନ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ନିମର୍ାଣ
କରାଯିବ । 20 ହଜାର ଦଶର୍କ ବସି ପାରିବାପରି କ୍ଷମତାବିଶଷ୍ଟ
ି ଏହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ
ଭାରତର ସବର୍ବୃହତ ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମେର ପରିଣତ େହବ । ମଁୁ ଏ ନିମେନ୍ତ 90
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ।
ବତ୍ତର୍ମାନ, ମଁୁ ଏହି ବେଜଟ୍େର ବିଭିନ୍ନ େକ୍ଷତ୍ର ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍
ଦିଗ ଉପେର ଆେଲାକପାତ କରୁଛି ।
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ
ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମେହାଦୟ,
12. ମହାମାରୀର ଅଚ଼ାନକ ଆବିଭର୍ାବ ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା, ଏପରି ଏକ
ଅଦୃ ଷ୍ଟପୂବର୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାପାଇଁ
ସେବର୍ାକୃ ଷ୍ଟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଡ଼ାକ୍ତର ତଥା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକମର୍ୀମାନଙ୍କୁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଅବସ୍ଥାେର ରଖିବା ଉପେର ଆମର ବିଶ୍ଵାସକୁ
ଦୃ ଢୀଭୂତ କରିଛ ି । ମଁୁ ସାବର୍ଜନୀନ ଭାେବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା ଓ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବୀମା
ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ 9 ହଜାର 1 ଶହ 64 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର
ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ଆମର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େଯାଜନା “ବିଜୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ
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କଲ୍ୟାଣ େଯାଜନା” ଅ ନେର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉପେକନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
େମଡ଼ିକାଲ କେଲଜ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାେର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େସବା େଯାଗାଇ
ଦିଆଯାଉଛି । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧ୍ଵର୍

ଆଥକ ଦୃ ଷ୍ଟର
ି ୁ ଦୁ ବର୍ଳ

ପରିବାରକୁ , ପରିବାର ପିଛା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଷକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଏବଂ
ପରିବାରର ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବୀମା େଯାଗାଇ
ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି େଯାଜନା ପାଇଁ 1 ହଜାର 3 ଶହ 53 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ
ବରାଦ କରାଯାଉଛି ।
13. “ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା ମିଶନ” ଅ ନେର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ରେର ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି
ନିମର୍ାଣ ଏବଂ େସବା େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ମଁୁ 1 ହଜାର 5 ଶହ 72 େକାଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରୁଛି । ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା, ଆମ୍ଵଲାନ୍ସ
ଏବଂ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ନିମର୍ାଣ
ୁ
ପାଇଁ “ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ” ଅ ନେର 1 ହଜାର 7 ଶହ 55 େକାଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
14. ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େକନ୍ଦ୍ରେର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଫଇ, ନିରାପତ୍ତା, ଉଦ୍ୟାନ
କାଯର୍୍ୟ ଏବଂ Lift େସବା ଆଦିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ “ନିମର୍ଳ” େଯାଜନା
ଅ ନେର 3 ଶହ 70 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
15. ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେକନ୍ଦ୍ର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚ଼କ
ି ତ୍ସ
ି ାଳୟଗୁଡ଼କ
ି େର
ଉନ୍ନତମାନର ଉପକରଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି େଯାଗାଇ େଦବା ସହ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବାର
ମାନବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 1 ଶହ 17 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ଆହୁ ରି ମ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ େଭଷଜ ଶିକ୍ଷା େକ୍ଷତ୍ରେର ମାନବ ସମ୍ଵଳର ବିକାଶ ଲାଗି
ଆେମ 3 ଶହ 12 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛୁ ।
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16. ସଡ଼କ ଦୁ ଘର୍ଟଣାର ଶିକାର େହାଇ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଗଣାେର
ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା ଏବଂ Trauma Care େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ
40 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦେର ଆେମ ଏକ ନୂ ତନ େଯାଜନା – “Free
Treatment For Trauma Fund” ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ରଖୁଛୁ । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ “ନିରାମୟ” େଯାଜନା ଅ ନେର ମାଗଣାେର ଔଷଧ
େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ 6 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା, “ନିଦାନ” େଯାଜନା ଅ ନେର
େଦୟମୁକ୍ତ ଭାେବ େରାଗ ନିରୂପଣ ପାଇଁ 2 ଶହ 29 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା
ରାଜ୍ୟ ଚିକତ୍ସ
ି ା ପାଣ୍ଠି (Odisha State Treatment Fund) ଲାଗି
1 ଶହ 62 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛୁ ।
17. ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ବେଜଟ୍େର ବା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
ବ୍ୟତୀତ, ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପକତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଯାଜନାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଯଥା –
ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କମର୍ଚାରୀ ବୀମା ବିଭାଗ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ
ଇତ୍ୟାଦି ମା ମେର ମ

କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ଆହୁ ରି ମ

OMBADC ପାଣ୍ଠି ତଥା DMF

ପ୍ରଭୃତି ବେଜଟ୍ ବହିଭୁ ର୍ତ ସମ୍ଵଳର

ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପକତ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ଉପେଯାଗ କରାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ
ଆଥକବଷର୍େର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେକ୍ଷତ୍ରେର ସାମଗ୍ରିକ ଭାେବ ପ୍ରାୟ 13 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ େହବ ।
WASH Initiatives: (ଜଳ େଯାଗାଣ, ପରିମଳ ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛତା)
18. ସାବର୍ଜନୀନ ସ୍ତରେର ସୁଲଭ ଓ ନିରନ୍ତର ଭାେବ ଜଳ, ପରିମଳ ଓ
ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା । ଆମର ପ୍ରି ୟ
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ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନବୃ ଦ୍ଧି
ସେମତ ନିମର୍ଳ ପାନୀୟଜଳ େଯାଗାଣ ଉପେର ସବର୍ଦା ଗୁରୁତ୍ଵାେରାପ
କରିଆସିଛନ୍ତି । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଆେମ ଅତିରକ୍ତ
ି 70 ଲକ୍ଷ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅ ବାସୀ ଏବଂ ଶତପ୍ରତିଶତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅ ବାସୀଙ୍କୁ ପାଇପ୍
ଦ୍ଵାରା ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଇ େଦବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।
19. ଆେମ “SUJAL – Drink from Tap Mission”
ଜରିଆେର ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ପାନୀୟ ଜଳ ଅହନଶ େଯାଗାଇେଦବାକୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । ମିଶନ ସୁଜଳ ର ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମା ମେର
ଭୁବେନଶ୍ଵରର 12 ଟି େଜାନ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ
1.8 ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି େସବା େଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପଯର୍୍ୟାୟକ୍ରେମ
ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରମାନଙ୍କେର ଏହି ମିଶନ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାେହବ । ଏହା
ଏକ ଖୁସର
ି ବିଷୟ େଯ, ଭୁବେନଶ୍ଵରର 57 ହଜାର 5 ଶହ ଜନସଂଖ୍ୟାବିଶଷ୍ଟ
ି
ସାଲିଆସାହିର ବାସିନ୍ଦା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାେବ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାନୀୟଜଳ
ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ।
20. 2021-22 ଆଥକବଷର୍େର ପାଇପ୍ େଯାେଗ ପାନୀୟଜଳ େଯାଗାଣ
ପାଇଁ ବେଜଟ୍ ଓ ବେଜଟ୍ ବହିଭୁ ର୍ତ ସମ୍ଵଳ ଜରିଆେର 12 ହଜାର େକାଟିରୁ
ଅ କ ଟଙ୍କାର ବିପୁଳ ନିେବଶର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି । ଏ ମ େର “ବସୁଧା”
(BASUDHA) େଯାଜନା ଅ ନେର 2 ହଜାର 4 ଶହ 19 େକାଟି ଟଙ୍କା,
“ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ” ଅ ନେର 6 ହଜାର 3 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜଳ
େଯାଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା ତଥା ରକ୍ଷଣାେବକ୍ଷଣ ନିମେନ୍ତ 5 ଶହ 60
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େକାଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁକ୍ତ । ଖଣିଜ ପଦାଥର୍ପଣ
ୂ ର୍ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 6 ଶହ 91ଟି
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାେବ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମକୁ , OMBADC ପାଣ୍ଠିରୁ 2 ହଜାର 1 ଶହ
50 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ DMF ରୁ 6 ଶହ 65 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମା ମେର
ପାଇପ୍ ଦ୍ଵାରା ଜଳ େଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
21. ଆେମ େଗାଷ୍ଠି ସହଭାଗିତା ଜରିଆେର ବିେକନ୍ଦ୍ରୀକୃ ତ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇ
କଠିନ ବଯର୍୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା େକ୍ଷତ୍ରେର ଏକ ରୂପାନ୍ତରଣକାରୀ ପରିବତ୍ତର୍ନ
ଆଣିଛୁ । ଏହି ଦିଗେର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦଶର୍ନ ଜାତୀୟସ୍ତରେର ସ୍ଵୀକୃ ତ ି ଲାଭ କରିଛ ି
ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛ ସେଭର୍କ୍ଷଣ–2020 େର ଆମ ରାଜ୍ୟ “ଅଗ୍ରଗାମୀ ରାଜ୍ୟ” (Fastest
moving state) ଭାବେର ପୁରସ୍କୃତ େହାଇ ଲା । ସହରଗୁଡ଼କ
ି ୁ ନିମର୍ଳ
ରଖିବା ପାଇଁ ମଁୁ “ଓଡ଼ିଶା ସମନି୍ଵତ ପରିମଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ” (OISIP)
ଅ ନେର 3 ଶହ 95 େକାଟି ଟଙ୍କା, “Urban Sewarage” ପ୍ରକଳ୍ପେର
1 ଶହ 60 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ “Urban Sanitation” ପ୍ରକଳ୍ପେର 1
ଶହ 90 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ।
22. ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗ୍ରାମ ଓ ଜନବସତିକୁ ବାହ୍ୟ ମଳ ମୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ (Open
Defecation Free certified) କରିବା ଲାଗି ଆେମ “ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ପାରିବାରିକ ପାଇଖାନା” (IHHL)ର ବେନ୍ଦାବସ୍ତ କରିଛୁ । ମଁୁ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଭାରତ
ମିଶନ ଅ ନେର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 2 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ
2 ଶହ 15 େକାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ େଦଉଛି । ଆେମ 2021-22 ଆଥକବଷର୍େର
30 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦେର ରୁତୁ ସ୍ରାଵକାଳୀନ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ପାଇଁ
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“KHUSI-Distribution of santitary napkins” େଯାଜନା
ଅ ନେର ଅ କ ହିତା କାରିଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ l
ଗୃ ହନିମର୍ାଣ
23. ଆମର ପ୍ରି ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର େନତୃ ତ୍ଵେର, PMAY –ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ
ବିଜୁ ପକ୍କାଘର େଯାଜନାର ସମନ୍ଵୟେର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେର ବାସଗୃହ ନିମର୍ାଣ
ଜରିଆେର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିରାପତ୍ତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବାେର ଓଡ଼ିଶା
ଏକ ଅଗ୍ରଣି ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛ ି । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଅ କ 5 ଲକ୍ଷ
ପକ୍କାଘର ନିମର୍ାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟେର ମଁୁ 3 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ
ରଖୁଛ ି । PMAY-ସହାରାଞ୍ଚଳ ସହ ସମନ୍ଵୟେର ଆେମ 2015 ମସିହାେର
“ଓଡ଼ିଶା ସହାରାଞ୍ଚଳ ବାସଗୃ ହ ମିଶନ - AWAAS” େଯାଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରିଛୁ । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ହିତା କାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର
ବାସଗୃହ ନିମର୍ାଣ ଏବଂ ବସ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ଅଂଶସ୍ଵରୂପ 20 ହଜାର ବାସସ୍ଥଳୀ ନିମର୍ାଣ
ଲାଗି 3 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ମଜୁ ରୀ ଭିତ୍ତିକ ନିେୟାଜନ, ଜୀବିକା ଓ େମୗଳିକ େସବା
ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମେହାଦୟ,
24. ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଜୁ ରୀକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ଲାଗି,
େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂବର୍ରୁ ସଠିକ୍ ସମୟେର ମଜୁ ରୀ େପୖଠ କରିବା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମୀଣ କମର୍ନଯ
ି ୁକ୍ତି ଅ ନିୟମ
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(MGNREGA) ଅ ନେର ମଜୁ ରୀ ବାବଦେର 5 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କାର କପର୍ସ
ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ପାଇଁ ଆେମ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛୁ ।
25. ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ଲକ୍ଗୁଡ଼କ
ି ରୁ distress migration ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ
MGNREGA ଅ ନେର ଅ କ 1 ଶହ ଶ୍ରମଦିବସ େଯାଗାଇ
ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼କ
ି େର MGNREGA ମଜୁ ରୀକୁ ସବର୍ନମ
ି ୍ନ ମୁଜରୀ
ସହିତ ସମାନ କରିବାପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ଵଳରୁ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଶହ ଟଙ୍କା Topup ଆକାରେର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
26. ଆେମ “ଦୀନ ଦୟାଲ ଅେନ୍ତ୍ୟାଦୟ େଯାଜନା” – ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ
ଜୀବିକା ମିଶନେର 1 ହଜାର 2 ଶହ 70 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ
ରଖୁଛୁ । ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାଜର୍ୀ RURBAN ମିଶନ ନିମେନ୍ତ 80 େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
27. ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେର ସୃଷ୍ଟି େହାଇ ବା େବକାରି ସଙ୍କଟ କୁ
MGNREGA

େଯାଜନା

ମା ମେର

ଦୂ ର

କରାଯାଇ ବାେବେଳ

ସହରାଞ୍ଚଳେର େବେରାଜଗାରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ
ସରକାର ଦାୟିତ୍ଵ ବହନ କରି େଲ । ଆମ ଦୂ ର ଦୃ ଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମାନ୍ୟବର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହରାଞ୍ଚଳେର େରାଜଗାର ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ
“ଉନ୍ନତି” େଯାଜନାେର ସହରୀ ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତି କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ନିେଦ୍ଦର୍ଶ
େଦଇ େଲ । ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ ସ୍ତରେର ଏହି ପଦେକ୍ଷପକୁ ପ୍ରଶଂସା
କରଯାଇ ଲା । ଏହି ପଦେକ୍ଷପକୁ ଆେଗଇ େନବା ପାଇଁ, ମହାମାରୀ େହତୁ

12 | ପୃ ଷ୍ଠା

ଜୀବିକା ହରାଇ ବା ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳେର ବାସ କରୁ ବା ଦରିଦ୍ର ତଥା ଅଣସଂଗଠିତ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମର୍ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
େନଇ ଆେମ ଏହି ବଷର୍ ସହରୀ ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତି େଯାଜନା–ମୁକ୍ତା (MUKTA)ର
ଶୁଭାରମ୍ଭ

କରୁଛୁ । 2 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳେର 5 ହଜାର 3 ଶହ

68ଟି ମିଶନ ଶକ୍ତି େଗାଷ୍ଠି ଓ ସଂଘ ଏବଂ 4 ଶହ 38 ଟି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସଂଘର
ସହଭାଗିତାେର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯର୍୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ

େହାଇଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା

ସହାରାଞ୍ଚଳେର 11 ଲକ୍ଷ 13 ହଜାର ଶ୍ରମଦିବସ ସୃଷ୍ଟି େହାଇ ପାରି ଲା । ମଁୁ
ଆଗାମୀ ବଷର୍େର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମେନ୍ତ ବୃ ହତ୍ତର େଯାଜନା “ଉନ୍ନତି” ରୁ ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ
ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ।
28. ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥର୍ କମିଶନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ କମିଶନର ସୁପାରିଶ
କ୍ରେମ ସ୍ଵାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଅଥର୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । ଆେମ
ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟଗୁଡ଼କ
ି ୁ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ େମୗଳିକ େସବା େଯାଗାଇ େଦବାେର ସହାୟକ େହବା ଲାଗି
6 ହଜାର 9 ଶହ 50 େକାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ ।
ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ
29. ଆମର ପ୍ରି ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବର୍ଦା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି
ପ୍ରଦାୟୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପେର ଗୁରୁତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ
ଆେମ 24 ହଜାର 3 ଶହ 70 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ ।
“ଓଡ଼ିଶା ଆଦଶର୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ” ନିମେନ୍ତ 2 ଶହ 80 େକାଟି ଟଙ୍କା, “ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା”
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ନିମେନ୍ତ 3 ହଜାର 66 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମ ାହ୍ନ େଭାଜନ ନିମେନ୍ତ 9 ଶହ
57 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛ ି । େଲାକପ୍ରିୟ “େମା ସ୍କୁଲ” କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ
ନିମେନ୍ତ 2 ଶହ 53 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ “େମା କେଲଜ ଅଭିଯାନ” ନିମେନ୍ତ 7
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି ।
30. ଗଙ୍ଗାଧର େମେହର ଶିକ୍ଷା ମାନକ ବୃ ଦ୍ଧି େଯାଜନା ପାଇଁ 4 ଶହ 30
େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତି ଛାତ୍ରୀନିବାସ ଏବଂ ସହାରାଞ୍ଚଳେର
ୁ ତ
ଛାତ୍ରାବାସ ନିମର୍ାଣ ପାଇଁ 2 ଶହ 70 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତକ
ି ୁ DBT ମା ମେର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାେର ଜମା
କରିବା ଲାଗି 1 ହଜାର 2 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
31. ବିଶ୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଥକ ସହାୟତାେର ପ୍ରଚଳିତ “Odisha Higher
Education

Programme

for

Excellence

and

Equity” (OHEPEE) େଯାଜନା ପାଇଁ 1 ଶହ 8 େକାଟି ଟଙ୍କା,
ସତ୍ୟବାଦୀଠାେର ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମେନ୍ତ 10 େକାଟି ଟଙ୍କା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା
ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼କ
ି େର ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 1 ଶହ 57 େକାଟି ଟଙ୍କା, ଲାପ୍
ଟପ ବିତରଣ ପାଇଁ 46 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ
(RUSA) େଯାଜନାେର 2 ଶହ 12 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ
ରହିଛ ି ।
32. ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବାତାବରଣ “Skilled-in-Odisha” କୁ ପରବତ୍ତର୍ୀ
ସ୍ତରେର ପହଞ୍ଚାଇବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆେମ 6 ଶହ 64 େକାଟି ଟଙ୍କା
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ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ । ତନ୍ମ େର େବୖଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁ ବା
ତଥା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶେର ବ୍ରତୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼କ
ି ର ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ ଲାଗି 1
ଶହ 51 େକାଟି ଟଙ୍କା ତଥା Asian Development Bank
ସହାୟତାେର ପ୍ରଚ଼ଳତ
ି “ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ” ନିମେନ୍ତ 1 ଶହ େକାଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଅନ୍ତଭର୍ୁକ୍ତ ।
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ
ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମେହାଦୟ,
33. ସାମାଜିକ ଦୂ ରତ୍ଵ ରକ୍ଷା ସମ୍ପକତ ନୂ ତନ ମାନଦଣ୍ଡ ଆମର ପାରସ୍ପରିକ
ସମ୍ପକର୍କୁ ଗଭୀରଭାେବ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛ ି । ଏହା ମହିଳା ଓ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କର
ି
ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଦୁ ବର୍ଳତା ଉପେର ଆମର ାନକୁ ପୁନଃ-େକନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛ ି । ବିବଧ
େଯାଜନା ତଥା ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ପଦେକ୍ଷପ ମା ମେର ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼କ
ି ର
ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ ସମ୍ମିଳତ
ି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଓ ଏ ନିମେନ୍ତ
3 ହଜାର 9 ଶହ 6 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
34. ଅଭିନବ େଯାଜନା “ମମତା” (MAMATA) ମା ମେର ଅଦ୍ୟାବ
45 ଲକ୍ଷରୁ ଅ କ ହିତା କାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 2 ହଜାର 1 ଶହ 22 େକାଟି ଟଙ୍କା
ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଚଳିତବଷର୍ “ମମତା” େଯାଜନାେର 2 ଶହ 79 େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମଁୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ।
ି ୁ ସୁଦୃଢ
35. ଜିଲ୍ଲା ବା ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରେର ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ ମହାସଙ୍ଘଗୁଡ଼କ
କରିବା, େସମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ତଥା ପ୍ରଚଳିତ ସରକାରୀ
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େଯାଜନାଗୁଡ଼କ
ି ସହିତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀର ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ସଂଯୁକ୍ତ କରି େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଥର୍େନୖତକ
ି ସୁେଯାଗକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର “ମିଶନ ଶକ୍ତି ” ଅ ନେର 3 ଶହ 16 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
ି 1 ଶହ େକାଟି
ରହିଛ ି । ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରେର “ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃ ହ” ନିମର୍ାଣ ପାଇଁ ଅତିରକ୍ତ
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହିଛ ି । େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେଜଟ୍ 2021-22 େର ଭାରତ
ସରକାର ଆମର ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରୟାସ –“ମିଶନ ଶକ୍ତି ”କୁ
ଅନୁ କରଣ କରୁ ବାର େଦଖି ଆେମ ଉଲ୍ଲସିତ ।
36. 6 ବଷର୍ରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟସ
ି ାଧନର
ମାନବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ “ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ େପାଷଣ-2.0” େଯାଜନା
କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବ । ଏ ପାଇଁ ଆେମ 2 ହଜାର 2 ଶହ 86 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ
ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ େଯାଜନାଟିର ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ଅଂଶ
ଭାେବ 3 ଶହ 78 େକାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା
ତଥା ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ େନବା ପାଇଁ “ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ”
ଅ ନେର 77 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି ।
37. ରାଜ୍ୟର ଦୁ ଗର୍ମ ଅଞ୍ଚଳେର ଅବସ୍ଥିତ, ଅେପକ୍ଷାକୃ ତ ନିମ୍ନ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ
ବା 125ଟି ବ୍ଲକ୍େର 125ଟି ସ୍ଥିରୀକୃ ତ ପ୍ରକଳ୍ପେର େପାଷଣର ସ୍ତରକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
କରିବା ଲାଗି “େସାପାନ”(SOPAN) େଯାଜନା ମା ମେର ଆଗାମୀ 5
ବଷର୍େର 1 ହଜାର 48 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକଳ
କରାଯାଇଛି । 2021-22 ବେଜଟ୍ ଆକଳନେର ଏ ପାଇଁ 51 େକାଟି ଟଙ୍କାର
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ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି । “ମାଳତୀ େଦବୀ ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ େଯାଜନା”
ଅ ନେର ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ େପାଷାକ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ
78 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ଅନୁ ସୂଚୀତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁ ଆବଗର୍ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟର
ବିକାଶ
38. ଅନୁ ସୂଚୀତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ,
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେର ନିଯୁକ୍ତି ସୁେଯାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଜୀବିକା ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ
େଯାଜନାର ଏକ ଅବିେଚ୍ଛଦ୍ୟ ଅଂଶ ଭାେବ ଅନ୍ତଭର୍ୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । 202122 ଆଥକ ବଷର୍େର ଅନୁ ସୂଚୀତ ଜନଜାତି Sub-component େର 16
ହଜାର 8 ଶହ 75 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନସୂଚୀତ ଜାତି Subcomponent େର 12 ହଜାର 1 ଶହ 88 େକାଟି ଟଙ୍କା, ଏହିପରି େମାଟ୍
29 ହଜାର 63 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
39. ଅନୁ ସୂଚୀତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ ପଛୁ ଆବଗର୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ
Pre-Matric ଓ Post-Matric େମଧାବୃ ତ୍ତି େଯାଜନାେର 9 ଶହ 3
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି । ଅନୁ ସୂଚୀତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ସେବର୍ାତ୍ତମ ସୁବଧ
ି ା ସୁେଯାଗ ପ୍ରଦାନ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ସହାରାଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତାେର ‘ଅେନ୍ଵଷା’ େଯାଜନା
ପ୍ରଚ଼ଳତ
ି େହଉଛି । ଏହି େଯାଜନା ନିମେନ୍ତ ମଁୁ 1 ଶହ 10 େକାଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି । ବିେଶଷ ଭାବେର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁ ସୂଚୀତ
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ଜନଜାତିର (PVTG) ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ସମ୍ପଦ ଓ ସଂସ୍କୃତର
ି ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା
େସମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ-ଅଥର୍େନୖତକ
ି ବିକାଶ ପାଇଁ 50 େକାଟି ଟଙ୍କା ଓ 9ଟି
ଆଦିବାସୀ ଅଧୁ୍ୟଷିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ
(Special Development Council) ଅ ନେର 59 େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି ।
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ
40. ମଁୁ “ମଧୁବାବୁ େପନ୍ସନ େଯାଜନା”େର 1 ହଜାର 5 ଶହ 9 େକାଟି
ଟଙ୍କା, ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା େଯାଜନା (National Social
Assistance Programme)େର 9 ଶହ 23 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ 1 ଶହ 5 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଦୁ ଃସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପରି
ସାମାଜିକସ୍ତରେର ଦୁ ବର୍ଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆବାସିକ ସହାୟତା
େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଯର୍୍ୟାୟେର ରାଜ୍ୟର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର
ମହକୁ ମାେର Integrated Infrastructure Complexes
ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମେନ୍ତ 1 ଶହ 33 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ
ରଖୁଛ ି ।
ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା
41. Covid-19 ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଯର୍୍ୟାୟେର ଲକ୍
ଡ଼ାଉନ୍ ସମୟେର, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅ ନିୟମ (NFSA) ଏବଂ
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ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା େଯାଜନା (SFSS) ଅ ନେର ପ୍ରେତ୍ୟକ
କାଡ଼ର୍ଧାରୀଙ୍କୁ 1 ହଜାର ଟଙ୍କା େଲଖାଏଁ ବିତରଣ କରିଛୁ । ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ
ନିରାପତ୍ତା ଅ ନିୟମ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା େଯାଜନାର ସମସ୍ତ
ହିତା କାରୀଙ୍କୁ April, 2020 ଠାରୁ November, 2020 ପଯର୍୍ୟନ୍ତ 8
ମାସ ଧରି ଅତିରକ୍ତ
ି ଭାେବ ମାସକୁ ପ୍ରତି ହିତା କାରୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପିଛା
5 କି.ଗ୍ରା. ଚ଼ାଉଳ କିମ୍ଵା ଗହମ କିମ୍ଵା ଉଭୟ ଏବଂ ପରିବାର ପିଛା ମାସକୁ 1
କି.ଗ୍ରା. ଡ଼ାଲି ଆେମ ମାଗଣାେର ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ । 2021-22 ଆଥକବଷର୍େର
କିେଲାଗ୍ରାମ୍ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ହିସାବେର ସମସ୍ତ ହିତା କାରୀଙ୍କୁ ଚ଼ାଉଳ େଯାଗାଇ
େଦବାକୁ 9 ଶହ 69 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ।
ଶକ୍ତି
42. ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାେବ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଦୁ୍ୟତ େଯାଗାଣକୁ ସରକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ
ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ବିକାଶ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଭାେବ ଚ଼ହ୍ନ
ି ଟ କରିଛନ୍ତି । 2021-22 ଆଥକ
ବଷର୍ର ଶକ୍ତି େକ୍ଷତ୍ର ଲାଗି 1 ହଜାର 7 ଶହ 99 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାଉଛି ।
43. ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳେର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଓ PCPIR ର ବିକାଶ
େହତୁ ଭବିଷ୍ୟତେର ଆବଶ୍ୟକ େହବାକୁ

ବା ବିଦୁ୍ୟତ େଯାଗାଇେଦବା

ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆସନ୍ତା 3 ବଷର୍ମ େର 6 ଶହ 37 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟେର
400/220/33 K.V. GIS ସବ୍-େଷ୍ଟସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ଆେମ

19 | ପୃ ଷ୍ଠା

ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛୁ । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଏ ନିମେନ୍ତ 90 େକାଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
44. ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ (OPGC)େର

ବା AESର 49

ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ କିଣିବା ପାଇଁ, 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଓଡିଶା
ଜଳବିଦୁ୍ୟତ ନିଗମ (OHPC)େର 5 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କାର ଅଂଶଧନ ନିେବଶ
କରାଯିବ । Flue Gas De-Sulpurisation (FGD) ପ୍ରଣାଳୀର
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବାବଦକୁ ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମକୁ ଅତିରକ୍ତ
ି
2 ଶହ 25 େକାଟି ଟଙ୍କା equity ସହାୟତା ବାବଦେର ପ୍ରଦାନ କରିବାର
ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି । 132/33 K.V. ସବ-େଷ୍ଟସନ ନିମର୍ାଣ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେର
ଉଚ୍ଚମାନର ବିଦୁ୍ୟତ େଯାଗାଣ ପାଇଁ ଅଣ-ଲାଭଜନକ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ
ଲାଗି OPTCLକୁ ଅଂଶଧନ ସହାୟତା ବାବଦେର 3 ଶହ 32 େକାଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି ।
45. ମଁୁ Radial to Ring Conversion Project ଅ ନେର
30 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିପଯର୍୍ୟୟ ସହଣୀୟ ବିଦୁ୍ୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Disaster
Resilient Power System) ନିମେନ୍ତ 50 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ
ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି । େସହିପରି ଭାେବ ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁ ବା ପଥ ଓ
ଅଂଚଳେର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃ ଢୀକରଣ ଲାଗି 1 ଶହ 20 େକାଟି ଟଙ୍କା ଓ
ODSSP ପାଇଁ 1 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି ।
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ସଡକ, େରଳ ଓ ପରିବହନ
46. ସଡ଼କ ସଂେଯାଗ, ବିକାଶ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧେି ର ଏକ ନିଣ୍ଣର୍ାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
କରିଥାଏ । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର 30ଟି େସତୁ , 2ଟି Rail Over
Bridge ଏବଂ 1 ହଜାର କିେଲାମିଟର ରାସ୍ତା ନିମର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି Road Development Programme (ସଡ଼କ
ବିକାଶ େଯାଜନା) ଅ ନେର 2 ହଜାର 2 ଶହ 96 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାଇଛି । ମଁୁ Constrution/Improvement of Roads
and Bridges େଯାଜନାେର 6 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ
ଉନ୍ନୟନ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ (State Highway Development Project)
ପାଇଁ 2 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି l Biju
Expressway େଯାଜନା ଯାହାକି ପଶ୍ଚି ମ ଓଡିଶାେର ଏକ ଅଥର୍େନୖତକ
ି
କରିଡର ରୁେପ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ଲାଗି ପରିକଳ୍ପିତ, େସ ନିମେନ୍ତ 1 ଶହ େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି l ଅଥର୍େନୖତକ
ି କାଯର୍୍ୟକଳାପକୁ େପ୍ରାତ୍ସାହିତ
କରିବା ଲାଗି Expresswayର ସମୀପବତ୍ତର୍ୀ ଅଂଚଳେର ବାଣିଜ୍ୟି କ େକନ୍ଦ୍ର
ଓ ପୂଞ୍ଜ (cluster) ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି l
47. ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସହାରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ େକନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କ
ି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ
କରିବା

ଦ୍ଵାରା

େହାଇଥାଏ । ମଁୁ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେର

ଜୀବନଧାରଣର

ମାନବୃ ଦ୍ଧି

ତ୍ଵରାନି୍ଵତ

ବିଜୁ େସତୁ େଯାଜନାେର 9 ଶହ 12 େକାଟି ଟଙ୍କା,

Improvement and Construction of RD Roads &
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Bridgesେର 7 ଶହ 81 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 4 ଶହ 16ଟି ଚାଲୁ ରହି ବା
ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଦୁ ଗର୍ମ ତଥା ବିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼କ
ି ୁ
ସଂେଯାଗ କରିବା ପାଇଁ 1ଶହ 42ଟି ନୂ ତନ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମେନ୍ତ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ସଡ଼କ େଯାଜନା’ ଅ ନେର 3 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରୁଛି ।
“PMGSY” ଅ ନେର 4 ହଜାର କିେଲାମିଟର ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ନିମର୍ାଣ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
କରିବା ନିମେନ୍ତ ମଁୁ 2 ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ।
48. ରାଉରେକଲା, ଜୟପୁର, ଉତ୍େକଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାେର ବିମାନବନ୍ଦର
ଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ଜମି ଅ ଗ୍ରହଣ, ନିମର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ, ନବୀକରଣ ଏବଂ ସଂପ୍ରସାରଣ
ତଥା ବିରାସଲ ଠାେର ବା Air-Stripର ନବୀକରଣ ନିମେନ୍ତ 1 ଶହ େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ

କରାଯାଇଛି ।

49. ରାଜ୍ୟ ସରକାର େରଳ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିର ଦୃ ତ ବିକାଶ ଉପେର ଗୁରୁତ୍ଵାେରାପ
କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟେର େରଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କ
ି ର ବିକାଶ ନିମେନ୍ତ 3 ଶହ 96 େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚ଼ଳତ
ି ବଷର୍ JointVenture Company ଯଥା Odisha Rail Infrastructure
Development Limited, ହରିଦାସପୁର–ପାରାଦ୍ଵୀପ RailwayCompany Ltd. ଏବଂ ଅନୁ ଗୁଳ-ସୁକନ୍ଦ
ି ା Railway Ltd. ନିମେନ୍ତ 50
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ।
50. କଟକେର ଏକ ନୂ ତନ Bus Terminal ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ସ୍ତରୀୟ ବସ୍
ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିମର୍ାଣ ପାଇଁ 1 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଏତଦ୍
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ବ୍ୟତୀତ ସହାରାଞ୍ଚଳେର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବିକାଶ
ନିମେନ୍ତ 1 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ବସ୍ କ୍ରୟ କରିବା
ନିମେନ୍ତ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡକ ପରିବହନ ନିଗମେର ଅଂଶଧନ ନିେବଶ ଲାଗି
34 େକାଟି ଟଙ୍କା, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 20 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର
ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାଯର୍୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କ
ି ର ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ ପାଇଁ 20 େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି ।
51. “ସାଗର ମାଳା େଯାଜନା” ଅ ନେର ବାଲୁ ଗଁାଠାରୁ କୃ ଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଏବଂ
ଭଦ୍ରକର କନିନାଳୀଠାରୁ େକନ୍ଦ୍ରlପଡ଼ାର ତାଳଚୁଆ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଂେଯାଗୀକରଣ
ପାଇଁ ମଁୁ 34 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ଆଇନ ଏବଂ ଶୃ ଙ୍ଖଳା
52. ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମ େର େକାଭିଡ଼ ସମ୍ପକତ ସେଚ଼ତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ
Covid ଯଥାଯଥ ଆଚ଼ରଣ ବି ପ୍ରବତ୍ତର୍ନ କରାଇବାେର ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର
କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଆମର ପ୍ରି ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
53. ମଁୁ 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ ପାଇଁ

ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ

ନିରାପତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଅପରା କ କାଯର୍୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ନିବାରଣ, ଅଗ୍ନି
ଜନିତ ଦୁ ବପାକର ପରିଚାଳନା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ 6 ହଜାର 4 ଶହ
24 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି । ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟେର ଆରକ୍ଷୀ
କମର୍ଚାରୀଙ୍କର ଆବାସିକ ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ େମଣ୍ଟାଇବା ଉପେର ଗୁରୁତ୍ଵ
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ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆରକ୍ଷୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ କାରାଗାର ସଙ୍ଗଠନମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଆବାସିକ ଓ ଅଣ-ଆବାସିକ ଗୃହ ନିମର୍ାଣ ନିମେନ୍ତ 3 ଶହ 15 େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିର
ବିକାଶ ଲାଗି 1 ଶହ 65 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି ।
54. 64 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦେର Emergency Response
Support System (ERSS) DIAL-112ର ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ ।
ଏହାଦ୍ଵାରା େଦଶବ୍ୟାପି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ କାଳୀନ େସବା ପ୍ରଦାନ ନିମେନ୍ତ
distress call ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଏକ ସ୍ଥାନେର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । Crime and
Criminal

Tracking

Network

and

Systems

(CCTNS) ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ 30 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାଇଛି । ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ(MPF), ନିରାପତ୍ତା
ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟୟ (SRE) ଏବଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା (SCA)
ବାବଦେର େମାଟ 1 ଶହ 64 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
55. ରାଜସ୍ଵ ପ୍ରଶାସନର ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ ତଥା େଲାକେସବା ପ୍ରଦାନ
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5T Charter ଏବଂ “େମା
ସରକାର” ଅ ନେର ଅେନକ ପଦେକ୍ଷପ େନଇଛନ୍ତି । ସରକାରୀ
େକାଠାବାଡ଼ିଗୁଡ଼କ
ି ର ରକ୍ଷଣାେବକ୍ଷଣ, IT ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିର ସୁଦୃଢୀକରଣ, ସରକାରୀ
ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାଥର୍ େଚ଼ାରୀକୁ େରାକିବା ପାଇଁ 2 ଶହ 25
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
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ଶିଳ୍ପ
56. “ପୂବର୍ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ େକନ୍ଦ୍ର” ଭାେବ ଓଡିଶାର ଆବିଭର୍ାବ ଦୃ ତ
ଗତିେର େହଉଛି l ନୂ ତନ ଭାେବ ଗଢି ଉଠୁ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପାକର୍ ଏବଂ
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇେଷ୍ଟଟ୍ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ବାହ୍ୟ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ଯଥା ସଡ଼କ, ଜଳ
େଯାଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଦୁ୍ୟତ୍ େଯାଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ପାଇଁ IDCO
କୁ 1 ଶହ 55 େକାଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଓ IDCOLେର ଅଂଶଧନ ନିେବଶ
ବାବଦକୁ 50 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ।
57. ମଁୁ ରାଜ୍ୟେର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି 50 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ
ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି େଯଉଁ ରୁ 20 େକାଟି ଟଙ୍କା “ଓଡିଶା ଇେକାେନାମିକ
କରିଡର”ର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଆଥକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ଭଦ୍ରକର

ଧାମରାଠାେର ବୃ ହତ ବୟନଶିଳ୍ପ ପାକର୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ 10 େକାଟି ଟଙ୍କା,
PCPIR ପାଇଁ ପାରାଦ୍ଵୀପଠାେର ସାଧାରଣ ବଜର୍୍ୟଜଳ ଉପଚାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିମର୍ାଣ
ଲାଗି 10 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନୁ େଗାଳଠାେର ଏକ ବୃ ହତ ଆଲୁ ମିନୟ
ି ମ ପାକର୍
ଲାଗି 5 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି l ଓଡିଆ ଚଳଚିତ୍ର ନିମର୍ାଣ
ଓ େପ୍ରାତ୍ସାହନ ଲାଗି ଓଡିଶା ଚଳଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମକୁ 20 େକାଟି ଟଙ୍କା ଆଥକ
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ l
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ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମ ମ ଶିଳ୍ପ (MSME)
58. ଗତ ବଷର୍ ତୁ ଳନାେର ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟେର ଶତକଡ଼ା 55 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି
ହାସଲ କରି ବାରୁ ମଁୁ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ MSME େକ୍ଷତ୍ରେର ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ଭାରତର ରପ୍ତାନି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ସୂଚକାଙ୍କ (Export
Preparedness Index), 2020େର ନୀତି ଆେୟାଗ ଓଡିଶାକୁ
େଦଶର ସବର୍େଶ୍ରଷ୍ଠ 5 େଗାଟି ରାଜ୍ୟ ମ େର ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଆମର
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ MSME ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଶ୍ଵବଜାରେର
ପ୍ରତିେଯାଗିତା ମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ଆମ ସରକାର
ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଅନୁ କୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ନିମେନ୍ତ
ି ୂ ମି
ease of doing business ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଭିତ୍ତଭ
ସହାୟତା େଯାଗାଇ େଦଉଛନ୍ତି । ଏହି ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମେନ୍ତ, MSME
େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଗତ ଆଥକବଷର୍ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 2 ଶହ 50 େକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃ ଦ୍ଧି
କରାଯାଇ 4 ଶହ 65 େକାଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପୂବର୍ ବଷର୍ ତୁ ଳନାେର
86 ପ୍ରତିଶତ ରୁ ଅ କ ଅେଟ ।
59. ମଁୁ MSME େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆଥକ ସହାୟତା ପାଇଁ 1 ଶହ 25 େକାଟି ଟଙ୍କା,
MSME େକ୍ଷତ୍ରର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 80 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ
ଉେଦ୍ୟାଗର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 27 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ
ରଖୁଛ ି । ଓଡିଶା ସରକାର COVID-19 ସମୟେର MSME ଗୁଡ଼କ
ି ର
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ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 ଶହ 89 େକାଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର COVID ପ୍ୟାେକଜ
େଘାଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ
60. ଆମର ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵେର ବ୍ୟାପକ
ସ୍ଵୀକୃ ତ ି ଲାଭ କରିଛ ି । ଏହି େକ୍ଷତ୍ର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କାରିଗରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି
େଯାଗାଇଥାଏ । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ହସ୍ତତନ୍ତ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 36 େକାଟି
ଟଙ୍କା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 30 େକାଟି ଟଙ୍କା, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପ େକ୍ଷତ୍ର
ପାଇଁ 9 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ େରଶମଶିଳ୍ପ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 9 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ
ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ।
ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିେବଶ
61. ରାଜ୍ୟର େମାଟ େଭୗେଗାଳିକ େକ୍ଷତ୍ରର 36 ଦଶମିକ 14 ପ୍ରତିଶତ
ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବୃ କ୍ଷରାଜି ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଯାହା ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅ କ l
2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଜଙ୍ଗଲ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 1 ହଜାର 8 ଶହ 54 େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି । ଏହି ବ୍ୟୟ ବରାଦେର CAMPA
ପାଣ୍ଠିରୁ 9 ଶହ 3 େକାଟି ଟଙ୍କା, JICA ସହାୟତାେର ଚାଲୁ ବା ଓଡିଶା
ଜଙ୍ଗଲେକ୍ଷତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ଵିତୀୟ ପଯର୍୍ୟାୟ (Odisha Forestry
Sector Development Project Phase-II)ର କାଯର୍୍ୟକାରୀ
ପାଇଁ 1 ଶହ 20 େକାଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁକ୍ତ ଅଛି । ମିଳତ
ି ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା
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ଅଧୀନକୁ ଅ କରୁ ଅ କ ବନାଞ୍ଚଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ “ଆମ ଜଙ୍ଗଲ
େଯାଜନା” ଲାଗି 15 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ।
ପଯର୍୍ୟଟନ
62. ମହାମାରୀ ପରବତ୍ତର୍ୀ ବିଶ୍ଵେର ରାଜ୍ୟ ପଯର୍୍ୟଟନର ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର
ଦ୍ଵାର ଉନ୍ମକ୍ତ
ୁ କରିବାକୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଁୁ
େଦାହରାଉଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୃ ହତ ପୁଞ୍ଜି ନିେବଶ ଦ୍ଵାରା ପୁରୀ ବିଶ୍ଵ ଐତିହ୍ୟ
ସହରେର ପରିଣତ େହବ, ଯାହାଫଳେର ରାଜ୍ୟେର ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ
ପଯର୍୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃ ଦ୍ଧି େହବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଜୀବିକାଜର୍ନର ସୁେଯାଗ ସୃଷ୍ଟି େହବ ।
63. ପଯର୍୍ୟଟନ େକ୍ଷତ୍ରେର ଆେମ ପୁରୀ, େକାଣାକର୍, ଚିଲିକା ଏବଂ ଭୁବେନଶ୍ଵର
ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ Eco-Tourism ସ୍ଥଳିଗୁଡ଼କ
ି ଜରିଆେର ରାଜ୍ୟର ସେବର୍ାତ୍ତମ
କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ ଗୁପ୍ତ ବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼କ
ି ୁ (best kept secret) ସମ୍ମୁଖକୁ
ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ । େକାଣାକର୍ େମରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭେର େହଉ ବା ଇେକା
ରିଟ୍ରୀଟ କାଯର୍କ୍ରମକୁ ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯଥା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ
ଉଦ୍ୟାନ, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି େଶୖଳନିବାସ, ହିରାକୁ ଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର, େକାଣାକର୍ର
ରାମଚଣ୍ଡୀ େବଳାଭୂମି ଏବଂ ସାତେକାଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣାଞ୍ଚଳେର
ଆେୟାଜନ କରିବାର ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ମିଳଛ
ି ି ।
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64. ଏହି ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟକୁ ାନେର ରଖି, ଓଡ଼ିଶା ପଯର୍୍ୟଟନ େକ୍ଷତ୍ରପାଇଁ
21 ଆଥକ ବଷର୍େର

2020-

ବା 4 ଶହ 1 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ 25

ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି କରି 2021-22 ବଷର୍ ପାଇଁ 5 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି । ଏହା 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର େମାଟ ପଯର୍୍ୟଟନ େକ୍ଷତ୍ର
ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟୟ ବରାଦର ଅେଢଇ ଗୁଣ । ଏ ମ ରୁ ପଯର୍୍ୟଟନ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି
ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିମେନ୍ତ 3 ଶହ 49 େକାଟି ଟଙ୍କା ଓ ପଯର୍୍ୟଟନର
ପ୍ରସାର ପାଇଁ 83 େକାଟି ଟଙ୍କା ଉପେଯାଗ କରାଯିବ ।
କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ େସବା
65. ବିଶ୍ଵର କିଛ ି ବୃ ହତ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିେଯାଗିତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆେୟାଜନ
କରିବା ପେର ଓଡିଶା େଦଶର କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜଧାନୀ ଭାବେର ଉଭା େହାଇଛି ।
କ୍ରୀଡା େକ୍ଷତ୍ରେର ରାଜ୍ୟ ଓ େଦଶର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢି େତାଳିବା ପାଇଁ
କ୍ରୀଡାବିତ ମାନଙ୍କୁ ଆଥକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବା ସହ େସମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ରାଜ୍ୟେର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦଶର୍ନ େକନ୍ଦ୍ର (High Performance
Centers) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି । ଓଡିଶାେର ଆେୟାଜିତ େହବାକୁ

ବା

ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ ହକି େଫେଡେରସନ୍, ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ଵକପ୍ -2023 ପାଇଁ
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁ ତକ
ି ୁ େଜାରଦାର କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଉରେକଲାେର ଏକ ନୂ ତନ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିମର୍ାଣ ଲାଗି
ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି । କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ ଓ ପରିଚାଳନା ନିମେନ୍ତ ମଁୁ
1 ଶହ 9 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ଯାହା ମ ରୁ କିୟଦଂଶ
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ନିବର୍ାଚ଼ତ
ି ସହାରାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାେର Urban Sports Complex
ନିମର୍ାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ । କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷାର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 1 ଶହ 9
େକାଟି ଟଙ୍କା, େଖେଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ଭାେବ 11 େକାଟି ଟଙ୍କା
ଏବଂ ରାଉରେକଲା, ସମ୍ଵଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ କଟକଠାେର

ବା କ୍ରୀଡା

ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 8 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ।
େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ
66. େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ବିଭାଗ ପାଇଁ େମାଟ 1 ହଜାର 4 ଶହ 68
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି ଯାହା ମ େର ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ
ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ଲାଗି 4 ଶହ 41 େକାଟି ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହି ପାଣ୍ଠି
ବିକାଶର ଗତିକୁ ତ୍ଵରାନି୍ଵତ କରିବା ସହ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନିବର୍ାଚନମଣ୍ଡଳୀେର
ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ । ରାଜ୍ୟେର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ
କାଯର୍୍ୟ ହାତକୁ େନବାପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ପାଣ୍ଠି (Special Problem
Fund) େଯାଜନା ଅଧୀନେର 1 ଶହ େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ
ରହିଛ ି ।
67. ପଶ୍ଚି ମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାେର ଏକ ନୂ ତନ ଅ ାୟ ସୃଷ୍ଟି କରି,
େଲାକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାେର ପଶ୍ଚି ମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ
ସକ୍ଷମ େହାଇଛି । ପଶ୍ଚି ମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ 1 ଶହ 80 େକାଟି ଟଙ୍କା
େଯାଗାଇ େଦବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି । ଏହି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପୂବର୍ ବଷର୍ ତୁ ଳନାେର
ଦୁ ଇଗୁଣରୁ ଅ କ ଅେଟ। େସହିଭଳି ବିଜୁ େକବିେକ େଯାଜନା ଅଧୀନେର
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KBK ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କେର ବିଜୁଳ,ି ସଡକ ଓ ପାନୀୟଜଳ ଭଳି େମୗଳିକ
ଆବଶ୍ୟକତା େକ୍ଷତ୍ରେର ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 2 ଶହ 50 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି । ସ୍ଵାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ େସତୁ େଯାଜନା ଅ ନେର
50 େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
68. ସମ୍ଵଳର ସେବର୍ାତ୍ତମ ବିନେି ଯାଗ କରିବା ତଥା ସମ୍ଵଳର ଅ କ୍ରମଣକୁ
େରାକିବା ଲାଗି ବେଜଟ୍ ଏବଂ ବେଜଟ୍ ବହିଭୁ ର୍ତ ସମ୍ଵଳର ସମ୍ମିଶ୍ରଣେର,
େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ବିଭାଗ ଏକ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ମ ମ ମିଆଦି େଯାଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେର । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାଯର୍୍ୟ
ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ 3 ହଜାର 1 ଶହ 43 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଧାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ପାଣ୍ଠିରୁ 3 ହଜାର 8 ଶହ 14
େକାଟି ଟଙ୍କା ବିନେି ଯାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଉଛି ।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ି ଓ ଐତିହ୍ୟ
69. ମଁୁ ଓଡିଆ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ି ଓ ଐତିହ୍ୟର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 1 ଶହ 35
େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି । ଏହା ମ େର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
କଳାକାର ସହାୟତା େଯାଜନା ପାଇଁ 51 େକାଟି ଟଙ୍କା ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ
କୀତ୍ତରାଜି ଓ ଐତିହ ସ୍ଥଳୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 8 େକାଟି ଟଙ୍କା
ଅନ୍ତଭର୍ୁକ୍ତ ।
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ବିଜ୍ଞାନ, ଇେଲେକ୍ଟ ାନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୍ୟା
70. ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୍ୟା େକ୍ଷତ୍ରର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 63 େକାଟି ଟଙ୍କାର
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି । ଏ ମ େର ପ୍ଲାେନେଟାରିଅମ ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟଗୁଡ଼କ
ି ର
ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 20 େକାଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୍ୟା ପରିଷଦ
ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ େକନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 େକାଟି ଟଙ୍କା
ଓ େଜୖବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ପାଇଁ 8 େକାଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁକ୍ତ ।
71. ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୍ୟା େହଉଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନର େମରୁଦଣ୍ଡ ।
ଇେଲେକ୍ଟ ାନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୍ୟା ବିଭାଗ ପାଇଁ 1 ଶହ 99 େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି େଯଉଁ େର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୍ୟା ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି
ବିକାଶ ଓ ସଂେଯାଗୀକରଣ ପାଇଁ 1 ଶହ 11 େକାଟି ଟଙ୍କା, IT ପାକର୍ ଓ ଟାୱାର
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 19 େକାଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁକ୍ତ । ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୍ୟା ପ୍ରେୟାଗ ଓ
େସବା ପାଇଁ 21 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ IIIT, ଭୁବେନଶ୍ଵର ଲାଗି 13 େକାଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି ।
ବିପଯର୍୍ୟୟ ପରିଚ଼ାଳନା
72. ଆମର ପ୍ରି ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େନତୃ ତ୍ଵେର େଗାଷ୍ଠି ସହଭାଗିତାର
ସଦୁ ପେଯାଗ କରି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସୁଦକ୍ଷ ବିପଯର୍୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ
କରିପାରିଛ ି ।

ମହାମାରୀ ସେମତ େଯେକୗଣସି ପ୍ରକାର ଦୁ ବପାକର

ି ି ତ କରିଛ ି ।
ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରଶମନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସେବର୍ାତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତୁ ତକ
ି ୁ ସୁନଶ୍ଚ
ବିପଯର୍୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଲାଗି 3 ହଜାର 50 େକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର
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ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛ ି ଯାହା ମ େର ରାଜ୍ୟ ବିପଯର୍୍ୟୟ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ଲାଗି
2 ହଜାର 1 ଶହ 39 େକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିପଯର୍୍ୟୟ ବିପଦ ପରିଚାଳନା
ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 9 ଶହ 11 େକାଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁକ୍ତ ।
ଆଥକ ପରିଚ଼ାଳନାେର ସଂସ୍କାର
73. ବେଜଟ୍ ର ବିଶ୍ଵସନୀୟତା ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଥର୍ ବିଭାଗର
େୱବସାଇଟେର ବେଜଟ୍ ସମ୍ପକତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସୂଚନା PDF ଫମର୍ାଟ ସହ ଆେମ
ବ୍ୟବହାର ଉପେଯାଗୀ EXCEL ଫମର୍ାଟେର ମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ଏ େର
ବିତ୍ତୀୟ ବିେଶ୍ଳଷଣର ମାସିକ, େତ୍ରୖମାସିକ ଏବଂ ଅଦ୍ଧର୍ବାଷକ ବିବରଣ ମ
ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି । େସହିପରି ଭାେବ 2021-22 ବାଷକ ବେଜଟ ସହ
ବିତ୍ତୀୟ େକୗଶଳ ବିବରଣ, ବିତ୍ତୀୟ ବିପଦ ବିବରଣ (Fiscal Risk
Statement), ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ (SDG Budget) ବେଜଟ୍ ଓ
ଋଣ ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସମ୍ଵଳତ
ି ପତ୍ର (Status paper on Public
Debt) ଭଳି ନୂ ତନ disclosure ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି । ଏହା
ଦ୍ଵାରା ବେଜଟ୍ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଏବଂ disclosure େକ୍ଷତ୍ରେର ଓଡିଶା େଦଶର ଅଗ୍ରଣୀ
ରାଜ୍ୟ ଭାେବ ଉଭା େହବ ।
74. ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ସମୟେର େଟ୍ରେଜରୀ ଗୁଡକ
ି ର ସୁପରିଚାଳନାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଏହା ପେର COVID ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ଟାଚ଼ାର ପାଳନ କରିବା
ପାଇଁ ମାତ୍ର ଏକ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ଵଳତ
ି ଦରମା ବିଲ ର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ କାଗଜ ବିଲକୁ
ି େର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର claim
ଅେପକ୍ଷା ନକରି ରାଜ୍ୟର େଟ୍ରେଜରୀଗୁଡକ
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online processing କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଲା । େବତନ
ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣର ସାବର୍ଜନୀନ ଆବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Global
Allotment System)ର ପ୍ରଚଳନ େହତୁ ମହାମାରୀ ସମୟେର ମ
କମର୍ଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ େବତନ ଠିକ୍ ସମୟେର ପ୍ରଦାନ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
କରାଯାଇପାରି ଲା । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମହାମାରୀ ସମୟେର େପନସନ ଏବଂ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସରକାଳୀନ ପ୍ରାପ୍ୟର ଆବଣ୍ଟନେର ବିଳମ୍ଵ ନେହବା ପାଇଁ
Electronic Authorities ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରଯାଇ ଲା ।
େଟ୍ରେଜରୀେର େପନ୍ସନ୍େଭାଗୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପସ୍ଥିତ ି ବିନା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଦ୍ଵାରା

ଉପେଭାକ୍ତାମାନଙ୍କୁ

େସମାନଙ୍କ

ପ୍ରଥମ

େପନସନ

ବିତରଣ

କରଯାଇ ଲା ।
75. ଏହି ମହାମାରୀ ବଷର୍େର ସମ୍ଵଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ
ଆହ୍ଵାନ

ଲା । ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ ଉତ୍ତମ

ଅନୁ ପାଳନ, ବେକୟା ରାଶିର ଆଦାୟ ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରାପ୍ତି ଉପେର ଗୁରୁତ୍ଵ
େଦଇ ଲୁ । ରାଜସ୍ଵ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫମର୍େର ଟିକସ େପୖଠର
ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ େହବା ଦ୍ଵାରା ଏହାର ବହୁ ଳ ଭାବେର ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଉଛି । ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡକ
ି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଅନୁ ପାଳନ କରିେବ । ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ସଂସ୍ଥା ତଥା ନାଗରିକମାେନ ମ
ପାଳନ କରିେବ େବାଲି ଆମର ଆଶା ।
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ଏହା

76. ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅନୁ ପାଳନ, ଖଣି ଲିଜ୍ ନବୀକରଣ, ବେକୟା ରାଶି
ଆଦାୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାେର ରଖାଯାଇ ବା ସରକାରୀ ଅଥର୍କୁ
େଟ୍ରେଜରୀେର ଜମା କରାଯିବା େହତୁ COVID-19 ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ
ସେତ୍ତ୍ଵ ଜାନୁ ୟାରୀ, 2021 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ଵ ରାଜସ୍ଵ 7 ଦଶମିକ 4 ପ୍ରତିଶତ
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛ ି । ଆଗାମୀ ବଷର୍େର ଆମର ନିଜସ୍ଵ ରାଜସ୍ଵ ପ୍ରାୟ 10
ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ େବାଲି ଆେମ ଆଶା କରୁଛୁ ।
77. ପ୍ରତିକୂଳ ବଷର୍ମାନଙ୍କେର ପ୍ରତିଶତ
ୃ ବ
ି ଦ୍ଧ ଖଚ୍ଚର୍ େମଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ
ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃ ତ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରି ବାରୁ ମଁୁ େମାର ପୂବର୍ତନ ମାନ୍ୟବର ଅଥର୍ମନ୍ତ୍ରୀ
ମାନଙ୍କୁ ସବିନୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି । 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍େର
ଆେମ Consolidated Sinking Fundରୁ 2 ହଜାର 5 ଶହ େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ । 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ଆଉ 2 ହଜାର େକାଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ । ଭବିଷ୍ୟତେର େଯେକୗଣସି ଆଥକ
ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମୁଖିନ େହବା ନିମିତ୍ତ ସମ୍ଵଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଆଗାମୀ ବଷର୍ଗଡ
ି େର ମ ଏହି ସବୁ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃ ତ ପାଣ୍ଠିକୁ ରାଜ୍ୟର ଆଥକ
ୁ କ
େଯାଗଦାନ ଜାରି ରହିବ । ଆଥକ ମନ୍ଥରତା ସମୟେର ଅଥର୍େନୖତକ
ି ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ହାରକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ counter cyclical response
ହିସାବେର ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
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ଉପସଂହାର
78. ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ନିମେନ୍ତ ଆମ ସମ୍ମୁଖେର ଅେନକ ଆହ୍ଵାନ କିନ୍ତୁ ଆମର
ସମ୍ଵଳ ସୀମିତ । ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ
ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟସ
ି ମ୍ପନ୍ନ େନତୃ ତ୍ଵେର ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ଵଳର ସଦୁ ପେଯାଗ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ
ବିକାଶ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆେମ ଏହି ଆହ୍ଵାନର ସମ୍ମୁଖୀନ େହବା ଲାଗି
ଚିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତବ
ି ଦ୍ଧ । ଆଶା କରୁଛି, ଏହି ବେଜଟ୍ ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତବ
ି ଦ୍ଧତାର
ପ୍ରତିଫଳନ । ବତ୍ତର୍ମାନ, ମହାନ କବି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସଦ
ୂ ନ ରାଓଙ୍କ ଉକ୍ତ ପଂକ୍ତିକୁ
ଉଦ୍ଧାର କରି ମଁୁ ଏହି ବେଜଟକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଛି ।
“କଳିଙ୍ଗ ଧରଣୀ ମହିମା ସ୍ମର ସ୍ମର େହ ବାେର,
ଜାଗ ଜାଗ ଲାଗ ଲାଗ େହ ଉତ୍କଳର ଉଦ୍ଧାେର ।
ଜଡ଼ତା ବିଷାଦ ନିରାଶା ଏେବ େତଜି ବହନ,
ଉଠ ଆଉ ମଠ ନକର, େଘନ ଏ ଶୁଭକ୍ଷଣ । ।”
ବେନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ
ଜୟ ହିନ୍ଦ ||
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