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1. ୃଷ୍ଠବୂଭ ି

 ଫଗିତ ଦୁଆ ଫର୍ଷ ୄେରା ଫଶି୍ଵ ଥଷନୀତ ି ୄ ାବିଡ – ୧୯ ଦ୍ଵାଯା  ଫତି ୄୋଆଛ ି । ୄ ାବିଡ  ଟୀ ା ୁ 
ସାଧାଯଣୄଯ ଦୁତ ଏଫଂ ନୟାୟସଂଗତ ଯୂୄଯ ଉରବ୍ଧ  ଯାଆଫା ୄେଉଛ,ି ଏେ ି ବୂତାଣୁ  ଫଯୁ ଜୀଫନ  

ଜୀଫ ିା ୁ  ଉଦ୍ଧାଯ  ଯଫିାଯ ଏ ଭାତ୍ର ଅଶା।  ଟୀ ା ଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟାୄଯ ଗ୍ରଗତ ିଏଫଂ ସଂକ୍ରଭଣ ୋଯୄଯ ଫଗତ ି
ପୄଯ ୄ ାବିଡ ଜନତି ଭତୁୃୟ ୋଯ ୄଯ ହ୍ରାସ ଘଟଛି ିମାୋପୄଯ ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ଭୄନାଫ ଦୃଢ ୄୋଆଛ।ି 
ମଦି ଏୋ ନଶିି୍ଚନ୍ତ ବାଫୄଯ ଏ  ଖସୁଯି ଫରି୍ୟୄମ ୄ ାବିଡ – ୧୯ଯ ବୟାଫେ ଦ୍ଵତିୀୟ ରେଯଯ ଯଫର୍ତ୍ଷୀ 
ସଭୟୄଯ ଥଷନୀତ ି ୂଫଷବ ିନଜି ୄଗାଡୄଯ ଠଅି ୄେଫା ଅଯମ୍ଭ  ଯଛି ି ନୁି୍ତ ଥଷନୀତଯି ୁନଃଯୁଦ୍ଧାଯ ପ୍ରକି୍ରୟା 

ସଭାନ ବାୄଫ ଗ୍ରସଯ ୄୋଆଛ।ି ଥଷନୀତ ିସମୂ୍ପଣଷ ବାଫୄଯ ସ୍ବାବାଫ ି ୄେଫା ାଆଁ ଅେୁଯ ି ଛି ିସଭୟ ରାଗିଫ। 
ଭୋଭାଯୀ ଜନତି ଅଥ ି ଧକ୍କାଯୁ ୂଫଷାଫସ୍ଥା ୁ ୄପଯଫିାୄଯ ସଫୁଠୁ ଫଡ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ  ୄେଉଛ ି ୄମାଗାଣ ୄେତ୍ରୄଯ 

ଥିଫା ସୁଫଧିା  ତତଜନତି ସଷୃ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ଭୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତ।ି ୄରା ଙ୍କ ଅଶା  ଅ ାଂୋ ୁ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ଯଖି ୄବୌତ ି ବିର୍ତ୍ବୂିଭ ି
ଫ ିାଶ ସେତି ସାଭାଜ ି ବିର୍ତ୍ବୂିଭି ମଥା ସ୍ବାସ୍ଥୟ, ଶେିା, ଉଦ୍ଭାଫନ   ଡଜିଟିାଆୄଜସନ୍ ୄେତ୍ରୄଯ ଧି  ଫୟୟ  ଯଫିା 

ାଆଁ ଯାଜୟ ସଯ ାଯ ଦୃଢୀବୂତ । ଏବ ି ଫୟୟ  ୄ ଫ ଜନଭଙ୍ଗ ାଯୀ ନୁୄେଁ ଫଯଂ ଏୋ ଥଷୄନୈତ ି 
ବିଫୃଦ୍ଧିୄ ଯ ଭଧ୍ୟ ସାୋମୟ  ଯଥିାଏ । ୁନଶ୍ଚ, ଉର୍ତ୍ଭ ଧଯଣଯ ସଯ ାଯୀ ଖଚ୍ଚଷ ଦ୍ଵାଯା ଘୄଯାଆ ଫନିିୄ ମାଗ ୋଯ 

ଫଢଫିା ସେତି ୄମାଗାଣ ୄେତ୍ରୄଯ ଥିଫା ପ୍ରତଫିନ୍ଧ େଟ ି ଥାଏ। ‘5T’  ‘ୄଭା ସଯ ାଯ’ ୄମାଜନା ଧୀନୄଯ 
ସଯ ାଯ ଯାଜୟୄଯ ଯାଜସ୍ବ ପ୍ରଶାସନଯ ଅଧୁନ ିୀ ଯଣ  ଯଫିା ାଆ ଁ  ଜନୄସଫା ଫତିଯଣ ଫୟଫସ୍ତାଯ 

ସୁଦୃଢୀ ଯଣ ାଆଁ ଫବିିନ୍ନ ଦୄେ ଭାନ ୄନଆଛନ୍ତ।ି    

2. ୄ ୋବିଡ – ୧୯ ସଙ୍କଟ ଯିଚୋନୋୄଯ ଯୋଜୟଯ ସପତୋ  

2.1 ନୟିଭିତ ସ୍ବାସ୍ଥୟୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଠାଯୁ ୄ ାବିଡ  ଜନତି ସ୍ବାସ୍ଥୟୄସଫା ପ୍ରଦାନ ୁ ଥୃ   ଯଫିାୄଯ ଡ଼ଶିା 
ପ୍ରଥଭ ଯାଜୟ ଥିରା ।  ୄ ାବିଡ – ୧୯  ଭୋଭାଯୀ  ଭୁ ାଫରିା ାଆଁ ଯାଜୟଯ ଯଣନୀତ ି ଭୁଖୟତଃ ାଞ୍ଚଟ ିୄେତ୍ର 
ଉୄଯ ଅଧାଯତି ଥିରା , ମଥା - (i) ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଏଫଂ  ୄଠାଯ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଦୄେ (ii) ପ୍ରବାଫୀ  ଶାସନ ଏଫଂ 
ପ୍ରଭାଣ-ଅଧାଯତି ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି (iii) ଫଦ୍ଧତି ସୄଫଷେଣ, ଯୀୋ ଏଫଂ ଚ ିତି୍ସା ଫୟଫସ୍ଥା (iv) ୄ ାବିଡ ଭୁ ାଫରିାୄଯ 
ସମ୍ପକୃ୍ତ  ସ୍ବାସ୍ଥୟୄସଫା ଏଫଂ ନୟ ଅଗଧାଡ ି  ଭଷଚାଯୀଙୁ୍କ ସଭଥଷନ ଏଫଂ ୄପ୍ରାତ୍ସାେନ ଏଫଂ (v) ପ୍ରବାଫୀ  

ଟୀ ା ଯଣଯ ପ୍ରକି୍ରୟା। ୄ ାବିଡ – ୧୯ ଭୋଭାଯୀ ୁ ଦେତାଯ ସେ  ଭ ୁାଫରିା   ଯଫିାୄଯ ଫିମଷୟୟ 
ଯଚିାନୄଯ ଥିଫା ଯାଜୟଯ ବିଜ୍ଞତା ସୋୟ  ୄେଆଛ ି। ଯାଜୟୄଯ ପ୍ରବାଫୀ  ଶାସନଫୟଫସ୍ତା ସେ ଞ୍ଚାୟତଯିାଜ 



2  

ନୁଷ୍ଠାନ ଭାନଙ୍କ  ସେ ସେବାଗୀତା  ସଭୁଦାୟ ବିର୍ତ୍ ି ଭ ୁାଫରିା ଯଣନୀତ ିପୄଯ ଯାଜୟୄଯ ୄ ାବିଡ ସଂକ୍ରଭଣ 

ଫୃଦ୍ଧ ୁି  ପ୍ରତେିତ  ଯାମାଆ ାଯଛି ି ।  

2.2 ଶୀଘ୍ର ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫା ାଆଁ ଯାଜୟ ସଯ ାଯ ଦୃଢ ଶାସନ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସୁ୍ତତ  ଯଛିନ୍ତ ି। ଏୋ ପୄଯ  ଉତ୍ସଗଷୀ ୃତ 
ଦଗୁଡ ି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସାଭାଜ ି ଦୁଯତ୍ଵ ଯୋ, ଦେତା ଫ ିାଶ, ବୂତାଣୁ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ୄ ୌଶ, ଏ ାନ୍ତଫାସ ଏଫଂ 

ଚ ିତି୍ସା  ତଥା  ସୄଚତନତା ବିମାନ ୁ ସପ ଯୂୄଯଖ ଦଅିମାଆାଯଛି ି। ଫଶି୍ଵ ସ୍ବାସ୍ଥୟ ସଂଗଠନ (WHO) 
ଏୋଯ ଏ  ଅୄରଖୟ ‚From governance to community resilience: Odisha’s 
response to ୄ ାବିଡ – ୧୯‛ ୄଯ ଡ଼ଶିା ୄ ାବିଡ   ଯଚିାନା ଭୄଡ଼ଲ  ୁ ବୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା  ଯଛି।ି 
 ୄଯାନା ବୂତାଣୁ ଜନତି ଭୋଭାଯୀ ୁ ଭୁ ାଫରିା  ଯଫିାୄଯ ଡ଼ଶିାଯ  ାୋଣୀ ନଭିନ ଚାଟଷ ଗୁଡ଼ ିୄଯ ଦଶଷାମାଆଛ।ି  

ଚୋଟଟ 1: 25 ନୄବଭୱଯ, 2021 ସୁଦ୍ଧୋ ଫଶି୍ୱ, ବୋଯତ ଓ ଓଡ଼ଶିୋଯ ସୁସ୍ଥତୋ ହୋଯ ଓ ଭୃତୁୟ ହୋଯ 
 

   
 

3. ପ୍ରସଙ୍ଗ  

3.1 2021-22 ଅଥ ି ଫର୍ଷ ରାଗି 1,70,000 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫାର୍ ି ଫୄଜଟ୍  ତା 22 ୄପଫୃୟାଯ ି 2021 
ୄଯ ଡ଼ଶିା ଫଧିାନସବାୄଯ ଉସ୍ଥାିତ ୄୋଆଥିରା । ଏଥିୄଯ 25,788 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କାଯ ୁଞି୍ଜ ଖଚ୍ଚଷ (Capital 
Outlay) ନ୍ତବଷୁ କ୍ତ । ଫାର୍ି  ଫୄଜଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ସଭୟୄଯ ୄ ାବିଡ  ପ୍ରଥଭ ତଯଙ୍ଗଯ ପ୍ରବାଫ ସଯ ିମାଆଥିରା 
। ଯାଜୟ ଥଷନୀତ ିଭୋଭାଯୀଯ  ଫଯୁ ଭକିୁ୍ତ ାଉଥିରା ଏଫଂ ଯାଜୟ ଘୄଯାଆ ଉତ୍ପାଦ ବିଫୃଦ୍ଧ ିୋଯ ଜାତୀୟ 
ଘୄଯାଆ ଉତ୍ପାଦ ବିଫୃଦ୍ଧ ିୋଯ ୁ ତକି୍ରଭ  ଯଫିା ୂଫଷାନୁଭାନ  ଯାମାଉଥିରା । ଏେ ିଯୂାନ୍ତଯଣ ାଯୀ ଫୄଜଟ୍  
ଏ  ନୂତନ ଡ଼ଶିା ନଭିଷାଣଯ ଯୂୄଯଖ ପ୍ରସୁ୍ତତ  ଯଥିିରା । ମଦି ୄ ାବିଡ  ଯଚିାନା ସଯ ାଯଙ୍କ ପ୍ରାଧାନୟ 

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

ଫଶି୍ଵ ବାଯତ ଡଶିା 

2.00% 

1.35% 

0.80% 

 ଭୃତୁୟ ହୋଯ 

86.00%

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

ଫଶି୍ଵ   ବାଯତ  ଡ଼ଶିା 

90.39% 

98.33% 98.99% 

ସୁସ୍ଥତୋ ହୋଯ 
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ଥିରା, ସ୍ବାସ୍ଥୟୄସଫାଯ  ୁନସଂସ୍କାଯ ାଆଁ -  ଫଦିୟଭାନ ସୁଫଧିାଗୁଡ଼ ିଯ ନଫୀ ଯଣ  ନୂତନ ଚ ିତି୍ସା ବିର୍ତ୍ବୂିଭ ି
ନଭିଷାଣ, ଦେତା ଫ ିାଶ, ମଷୟଟନ ଫୃଦ୍ଧ,ି ଗ୍ରାଭୀଣ ଏଫଂ ସେଯାଞ୍ଚ ଡଶିାଯ ଯୂାନ୍ତଯ  ଉୄଯ ଫାର୍ି  ଫୄଜଟ୍  
ଗୁଯୁତ୍ଵାୄଯା  ଯଥିିରା | 

3.2  ନୁି୍ତ ୄ ାବିଡ ଯ  ଦ୍ଵତିୀୟ ତଯଙ୍ଗ ଫାର୍ ି ଫୄଜଟୄଯ ନଦି୍ଧଷାଯତି ଫ ିାଶ ଏୄଜଣ୍ଡା ୁ ଫାଧାପ୍ରାପ୍ତ  ଯଫିାଯ 
ଅଶଙ୍କା ସଷିୃ୍ଟ  ଯଥିିରା । ଯାଜୟୄଯ  ୄ ାବିଡ  ଜନତି ର ଡାଉନ୍  ଯଫିା ୁ ଡରିା । ଘୄଯାଆ ୄେତ୍ର ସେ 
ସେବାଗୀତା ୄଯ ୄ ାବିଡ  ପ୍ରମତ୍ନ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଭାନ ସ୍ଥାନ  ଯାମାଆଥିରା । ‚ପ୍ରତ ିଜୀଫନ ଭରୂୟ‛  ୄସଲାଗାନ ୁ 
ରେୟୄଯ ଯଖି  ଯୀେଣ ଏଫଂ ସୄଫଷେଣ ଫୟଫସ୍ତା ୁ ଫୃଦ୍ଧ ି ଯାମାଆଥିରା ।  ଏୋ ଫୟତୀତ ପ୍ରଥଭ ତଯଙ୍ଗଯ 
ବିଜ୍ଞତା ଅଧାଯୄଯ ଥଷନୀତ ି ଏଫଂ ଜୀଫ ିା ଉୄଯ ର ଡାଉନଯ ପ୍ରବାଫ ୁ ମଥାସମ୍ଭଫ  ଭ  ଯଫିା ାଆ ଁ 
ୄ ାବିଡ  ୄପ୍ରାୄଟା ଲ ନୁସଯଣ  ଯ ି ପ୍ରଭୁଖ ଥଷୄନୈତ ି  ାମଷୟ ା ୁ ଚାରୁ ଯଖିଫା ାଆଁ ନୁଭତ ି
ଦଅିଗରା | 

    3.3 ମଦି ଦ୍ଵତିୀୟ ୄ ାବିଡ  ତଯଙ୍ଗଯ ପ୍ରବାଫ ଧି  ଗୁଯୁତଯ ଥିରା, ପ୍ରବାଫୀ  ଶାସନ ଫୟଫସ୍ତା   ୄ ାବିଡ  
ଯଚିାନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ, ଜୀଫନ, ଜୀଫ ିା ଏଫଂ ଥଷନୀତ ିଉୄଯ ଏୋଯ ପ୍ରବାଫ ୁ ସଫଷନଭିନ ସ୍ତଯୄଯ ଯଖାମାଆ 
ାଯରିା |  ୃର୍ି   ୃର୍ିବିର୍ତ୍ ି  ାମଷୟ ା ଏଫଂ MSME ୄେତ୍ର ସୄଭତ ନୟାନୟ ୄେତ୍ର ୁ  ଯାଜୟ ସଯ ାଯଙ୍କ 
ସୋୟତା ପୄଯ ଯାଜୟୄଯ ଥଷୄନୈତ ି  ାମଷୟ ାଯ ଫେୁଭାତ୍ରାୄଯ ନଯିନ୍ତଯତା ଯୋ ୄୋଆ ାଯଛି।ି ଫାର୍ ି 
ଫୄଜଟ୍ ୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ନଷି୍ପର୍ତ୍,ି ନୂତନ ଦୄେ ତଥା ୟାୄ ଜ୍ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଅଫଶୟ ତା ଏଫଂ 
ପ୍ରାଥଭ ିତା ସଷିୃ୍ଟ  ଯଛି ି, ମାୋ ସେତି ଫୄଜଟଯ ସଭନିିତ ୄେଫା ନତିୟାନ୍ତ ଅଫଶୟ  । ଏେ ିନୂତନ ଯସି୍ଥିତିୄ ଯ 
ଯଫିର୍ତ୍ତି ଅଫଶୟ ତା  ପ୍ରାଥଭ ିତାଗୁଡ଼ ିଯ ୂର୍ତ୍ ିାଆଁ 2021-22 ଅଥ ି ଫର୍ଷଯ ଫୄଜଟ ଟ ୄଯ  ଛି ି
ଯଫିର୍ତ୍ଷନ ଅଣିଫା ସେ ଏେ ି ନୂତନ ଗ୍ରାଧି ାଯ ୄେତ୍ରଗୁଡ଼ ୁି ପ୍ରାଥଭ ିତା ଉୄେଶୟୄଯ 2021-22 ଅଥ ି 
ଫର୍ଷଯ ତଯିକି୍ତ ଫୟୟ ଟ  ପ୍ରସୁ୍ତତ ୄୋଆଛ ି। 

4. ଫୋର୍ଷ ି ଫୄଜଟ୍  2021-22  

2021-22 ଅଥ ି ଫର୍ଷ ଫୄଜଟ୍  ଟ ୄଯ ାଣ୍ଠଯି ଉତ୍ସ (ଅୟ)  ାଣ୍ଠଯି ଫନିିୄ ମାଗ(ଫୟୟ) ୁ ନଭିନ 
ଚାଟଷୄଯ ଥୃ  ବାୄଫ ଦଶଷାମାଆଛ:ି 
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ଚୋଟଟ 2: 2021-22  ଆଥ ି ଫର୍ଷଟ ଅଟ ୄଯ ସଭୱଯ ଆୟ ଓ ଫୟୟ 

 
 

    2021-22 ଅଥ ି ଫର୍ଷ ଫୄଜଟ୍ ୄ ଯ ଫବିାଗୱାଯୀ ଅଫଣ୍ଟନ ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଛ ି।   
 

ସୋଯଣୀ -1(2021-22 ଫୋର୍ଷ ି ଫୄଜଟ୍ ଅଟ ୄଯ ଫବିୋଗୱୋଯୀ ନଟି୍ ଫୟୟ ଫଯୋଦ -ୄ ୋଟ ିଟଙ୍କୋୄଯ) 
ଦୋଫୀ 
ନଂ. 

ଫବିୋଗ ପ୍ରଶୋସନ ି ଖର୍ଚ୍ଟ  ୋମଟୟକ୍ରଭ ଖର୍ଚ୍ଟ 
ଯୋଜୟଯୁ 
ହସ୍ତୋନ୍ତଯ 

ଫିମଟୟୟ 
ଭୁ ୋଫରିୋ 
ୋଣ୍ଠ ି

ସଫଟ ୄଭୋଟ 

1 ସ୍ବଯାଷ୍ଟ୍ର ଫବିାଗ 5,054.66 793.30     5,847.96 

2 
ସାଧାଯଣ ପ୍ରଶାସନ  ସାଧାଯଣ 
ବିୄମାଗ ଫବିାଗ 

276.89 194.17     471.06 

3 ଯାଜସ୍ବ  ଫିମଷୟୟ ଯଚିାନା ଫବିାଗ 1,053.81 225.00     1,278.81 

4 ଅଆନ ଫବିାଗ 459.28 31.75     491.03 
5 ଥଷ ଫବିାଗ 52,546.14 1,300.00     53,846.14 
6 ଫାଣିଜୟ ଫବିାଗ 75.01 47.31     122.32 

7 ନଭିଷାଣ ଫବିାଗ 1,711.70 4,875.00     6,586.70 

8 ଡଶିା ଫଧିାନସବା  122.69       122.69 

9 
ଖାଦୟ ୄମାଗାଣ  ଖାଉଟ ି ରୟାଣ 
ଫବିାଗ 

83.48 1,014.20     1,097.68 

10 ଫଦିୟାୟ  ଗଣଶେିା ଫବିାଗ 11,295.54 6,984.28     18,279.82 

11 
ନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ନୁସୂଚତି ଜାତ ି
ଉନ୍ନୟନ ଏଫଂ ସଂଖୟାରଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ  

895.39 2,710.81     3,606.20 
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ଦୋଫୀ 
ନଂ. 

ଫବିୋଗ ପ୍ରଶୋସନ ି ଖର୍ଚ୍ଟ  ୋମଟୟକ୍ରଭ ଖର୍ଚ୍ଟ 
ଯୋଜୟଯୁ 
ହସ୍ତୋନ୍ତଯ 

ଫିମଟୟୟ 
ଭୁ ୋଫରିୋ 
ୋଣ୍ଠ ି

ସଫଟ ୄଭୋଟ 

ଛୁଅ ଫଗଷ  ରୟାଣ ଫବିାଗ 

12 ସ୍ବାସ୍ଥୟ  ଯଫିାଯ  ରୟାଣ ଫବିାଗ 2,926.41 6,237.85     9,164.26 

13 ଗେୃ ନଭିଷାଣ  ୄୌଯ ଉନ୍ନୟନ ଫବିାଗ 687.15 2,748.83 2,366.60   5,802.58 

14 ଶ୍ରଭ  ଯାଜୟ  ଭଷଚାଯୀ ଫୀଭା ଫବିାଗ 108.56 90.00     198.56 

15 କ୍ରୀଡା  ମୁଫ ୄସଫା ଫବିାଗ 35.29 370.00     405.29 

16 ୄମାଜନା  ସଂୄମାଜନା ଫବିାଗ 47.32 1,420.34     1,467.66 

17 ଞ୍ଚାୟତଯିାଜ  ାନୀୟ ଜ ଫବିାଗ 528.71 14,688.43 4,583.40   19,800.54 

18 
ସାଧାଯଣ ବିୄମାଗ  ୄନ୍ ସନ୍ 
ପ୍ରଶାସନ ଫବିାଗ 

2.07       2.07 

19 ଶଳି୍ପ ଫବିାଗ 5.64 400.00     405.64 
20 ଜ ସମ୍ପଦ ଫବିାଗ 1,355.01 6,911.84     8,266.85 
21 ଯଫିେନ ଫବିାଗ 107.07 732.51     839.58 
22 ଜଙ୍ଗର   ଯିୄ ଫଶ ଫବିାଗ 501.87 486.87     988.74 

23  ୃର୍ି   ୃର୍  ସଶକି୍ତ ଯଣ ଫବିାଗ 933.11 4,785.66     5,718.77 

24 ଆସ୍ପାତ  ଖଣି ଫବିାଗ 62.37 72.32     134.69 

25 ସୂଚନା  ୄରା  ସଂ ଷ ଫବିାଗ 56.59 50.00     106.59 

26 ଫ ାଯୀ ଫବିାଗ 108.88 20.00     128.88 
27 ଫଜି୍ଞାନ  ୄଫୈର୍ୟି  ଫବିାଗ 10.30 53.00     63.30 
28 ଗ୍ରାଭୟ ଉନ୍ନୟନ ଫବିାଗ 1,335.49 4,153.60     5,489.09 
29 ସଂସଦୀୟ ଫୟାାଯ ଫବିାଗ 63.15 12.04     75.19 
30 ଶକି୍ତ ଫବିାଗ 35.88 1,763.00     1,798.88 

31 େସ୍ତତନ୍ତ, ଫୟନଶଳି୍ପ   େସ୍ତଶଳି୍ପ ଫବିାଗ 62.91 100.00     162.91 

32 ମଷୟଟନ ଫବିାଗ 15.23 485.08     500.31 

33 ଭତ୍ସୟ  ଶୁସମ୍ପଦ ଉନ୍ନୟନ ଫବିାଗ 442.71 972.68     1,415.39 

34 ସଭଫାୟ  ଫବିାଗ 141.27 1,500.00     1,641.27 
35 ସଯ ାଯ ଉୄଦୟାଗ ଫବିାଗ 3.78 5.00     8.78 

36 
ଭେିା, ଶଶୁି ଫ ିାଶ  ଭିଶନ ଶକି୍ତ 
ଫବିାଗ 

25.13 3,880.62     3,905.75 

37 ଆୄରାୄ ୍ରାନକି୍ସ  ସୂଚନା ପ୍ରମୁକି୍ତ ଫବିାଗ 5.73 193.25     198.98 

38 ଉଚ୍ଚଶେିା ଫବିାଗ 1,258.02 1,158.61     2,416.63 
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ଦୋଫୀ 
ନଂ. 

ଫବିୋଗ ପ୍ରଶୋସନ ି ଖର୍ଚ୍ଟ  ୋମଟୟକ୍ରଭ ଖର୍ଚ୍ଟ 
ଯୋଜୟଯୁ 
ହସ୍ତୋନ୍ତଯ 

ଫିମଟୟୟ 
ଭୁ ୋଫରିୋ 
ୋଣ୍ଠ ି

ସଫଟ ୄଭୋଟ 

39 ଦେତା ଫ ିାଶ  ୄଫୈର୍ୟି  ଶେିା ଫବିାଗ 365.00 299.04     664.04 

40 ଣୁ, େୁଦ୍ର  ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟାଗ ଫବିାଗ 65.42 400.00     465.42 

41 
ସାଭାଜ ି ସୁଯୋ  ବିନ୍ନେଭ 
ସଶକି୍ତ ଯଣ ଫବିାଗ 

68.04 2,699.11     2,767.15 

42 ଫିମଷୟୟ ଯଚିାନା ଫବିାଗ 29.37 31.00   3,050.00 3,110.37 

43 ଡଅି ବାର୍ା, ସାେତିୟ  ସଂସ୍କତୃ ିଫବିାଗ 31.92 103.50     135.42 

  ସଫଟୄଭୋଟ 85,000.00 75,000.00 6,950.00 3,050.00 170,000.00 
 

5. ଅତଯିିକ୍ତ ଫୄଜଟ୍  ୋଇ ଁଆଫଶୟ ତୋ  

ଏ  ଜନଭଙ୍ଗ ଯାଷ୍ଟ୍ରୄଯ ସଭିଯ ଉରବ୍ଧତା ଏଫଂ ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ଅଶା  ଅ ାଂୋ ୁ ଅଖି ଅଗୄଯ 
ଯଖି ଉରବ୍ଧ ସଭିଯ ୁନଃଫନିିୄ ମାଗ ତଥା ଫବିିନ୍ନ ସୂତ୍ରଯୁ ସେଫନ୍ଧତି ସଭିଯ ପ୍ରାପି୍ତ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ତଯିକି୍ତ ଫୄଜଟ୍ 
ାଆ ଁଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। ନଭିନରିଖିତ ଯିୄ ପ୍ରେୀୄଯ ତଯିକି୍ତ ଫୟୟଫଯାଦ ଅଫଶୟ  ୄୋଆଛ ି।   

(i) ଯାଜୟ ସଯ ାଯଙ୍କ ଧୀନୄଯ ଚାରୁ ଯେଥିିଫା ଫବିିନ୍ନ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗୁଡ ିଯ ସମୂ୍ପଣଷ  ଯଫିା ନଭିୄନ୍ତ  ତଯିକି୍ତ 
ାଣ୍ଠ ିଯ ଅଫଶୟ ତା । 

(ii) ଫୄଜଟ୍ ଯଫର୍ତ୍ଷୀ ସଭୟୄଯ ଯାଜୟ ସଯ ାଯଙ୍କ ଫବିିନ୍ନ ୄଘାର୍ଣା, ମଥା ୄ ାବିଡ  ଅକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ାଆ ଁ
ନୂତନ ୄମାଜନା   ଫବିିନ୍ନ ଫଗଷଯ ୄରା ଙ୍କ ାଆ ଁଅଥ ି ସୋୟତା । 

(iii) ୄ ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଫର୍ତ୍ତି ୄମାଜନା (CSS) ଧୀନୄଯ ାଣ୍ଠ ିଯରିିଜ ାଆ ଁୄ ନ୍ଦ୍ର ସଯ ାଯଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ଯଫିର୍ତ୍ତି 
ପ୍ରକି୍ରୟା ୁ ଫୄଜଟ ଫୟଫସ୍ଥାନାୄଯ ନ୍ତବଷୁ କ୍ତ  ଯଫିା ନଭିୄନ୍ତ । 

(iv) ପ୍ରଚତି ଯେଥିିଫା ୄ ନ୍ଦ୍ର ୄମାଜନା  ୄ ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଫର୍ତ୍ତି ୄମାଜନା  ବାଯତ ସଯ ାଯଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ୄଘାର୍ିତ 
ନୂତନ ୄ ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଫର୍ତ୍ତି ୄମାଜନା ନଭିୄନ୍ତ ତଯିକି୍ତ ଫୟୟଫଯାଦ । 

(v) ଡଶିା ଅ ସି୍ଭ  ାଣ୍ଠଯୁି ନଅିମାଆଥିଫା ଗ୍ରୀଭ ଥଷଯ ବଯଣା । 
(vi) ଫବିିନ୍ନ ଦାଫ ି ନ୍ତଗଷତ େସିାଫ ଫୟଫସ୍ଥାନା ନଭିୄନ୍ତ (Accounting adjustment under 

different Demands) । 
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6. ଫତି୍ତୀୟ ଉତ୍ତଯଦୋୟୀ ଓ ଫୄଜଟ୍  ଯଚିନୋ ଅଧିନୟିଭ, 2005 (FRBM) ଅନୁମୋୟୀ  ଅତଯିିକ୍ତ ଫୄଜଟ୍  ଯ 
ସଂଖୟୋ 

Odisha FRBM ଅଆନ, 2005ଯ ଧାଯା – ୮ ଯ ଉଧାଯା (୫) ନୁମାୟୀ ଏ  ଅଥ ି ଫର୍ଷୄଯ 
ଏ ଯୁ ଧି  ତଯିକି୍ତ ଫୄଜଟ ଉସ୍ଥାନ  ଯାମିଫ ନାେିଁ । ୄମଉଁ ଫର୍ଷ ଡ଼ଶିା ଅ ସି୍ଭ  ାଣ୍ଠ ି(OCF) ଯୁ ଗି୍ରଭ 
ୄନଆ ଫୟୟ  ଯାମାଉଛ ିୄସେ ିଫର୍ଷ ୄସେ ିଗି୍ରଭ ୁ ବଯଣା  ଯାମିଫା ରାଗି ଏ  ଫିୄ ଶର୍ ତଯିକି୍ତ ଫୟୟ ଟ  
(Special Supplementary Statement of Expenditure) ଉସ୍ଥାନ  ଯାମିଫ ।  

 

7. ଅତଯିିକ୍ତ ଫୟୟ ଅଟ  (Supplementary Statement of Expenditure), 2021-22 

ଭାନୟଫଯ ଥଷଭନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଯିଞ୍ଜନ ୂଜାଯୀଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା 2021-22 ଅଥ ି ଫର୍ଷ ାଆଁ 19,833 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କାଯ 
ତଯିକି୍ତ ଫୟୟ ଟ  ଫଧିାନସବାୄଯ 01 ଡିୄ ସଭଯି, 2021 ୄଯ ଉସ୍ଥାିତ ୄୋଆଛ ି। ଏୋଯ ସଫିୄ ଶର୍ 
ଫଫିଯଣି ନଭିନୄଯ ପ୍ରଦାନ  ଯାମାଆଛ ି।     

ସୋଯଣୀ 2: 2021-22 ଅତଯିିକ୍ତ ଫୄଜଟ୍ ୄ ଯ ଆଫଣ୍ଟନ (ଫଗଟ ଅନୁମୋୟୀ)  
                                                                                                        (ୄ ୋଟ ିଟଙ୍କୋୄଯ) 

ଫୟୟଯ ପ୍ର ୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 

ପ୍ରଶାସନ ି ଫୟୟ   4,577 

 ାମଷୟକ୍ରଭ ଫୟୟ 13,568 

ଫିମଷୟୟ ପ୍ରଶଭନ ାଣ୍ଠ ି 1,682 

ଯାଜୟ ଯୁ ଥଷ େସ୍ତାନ୍ତଯ  6 

                         ୄଭୋଟ୍  19,833 
 

ଚୋଟଟ 3: 2021-22 ଅତଯିକି୍ତ ଫୄଜଟ୍ ୄ ଯ ଆଫଣ୍ଟନ (ଫଗଟ ଅନୁମୋୟୀ) 

 

ପ୍ରଶାସନ ି ଫୟୟ   
23.08% 

 ାମଷୟକ୍ରଭ ଫୟୟ 
68.41% 

ଫିମଷୟୟ ପ୍ରଶଭନ ାଣ୍ଠ ି 
8.48% 

ଯାଜୟ ଯୁ ଥଷ େସ୍ତାନ୍ତଯ  
0.03% 

ପ୍ରଶାସନ ି ଫୟୟ    ାମଷୟକ୍ରଭ ଫୟୟ ଫିମଷୟୟ ପ୍ରଶଭନ ାଣ୍ଠ ି ଯାଜୟ ଯୁ ଥଷ େସ୍ତାନ୍ତଯ  
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8. ଅତଯିିକ୍ତ ଫୄଜଟ୍ ଯ ଭୁଖୟ ଉୄେଶୟ  

2021-22 ତଯିକି୍ତ ଫୄଜଟ୍ ୄ ଯ  ଭୁଖଯତଃ ସ୍ବାସ୍ଥୟ, ଖାଦୟ ନଯିାର୍ତ୍ା  ସାଭାଜ ି ସୁଯୋ, ଜୀଫ ିା, 
ୄଯାଜଗାଯ ସଷିୃ୍ଟ ଅଦ ିୄେତ୍ର ଉୄଯ ପ୍ରାଥଭ ିତା ଯେଛି ି। ଏତଦ ଫୟତୀତ ଘୄଯାଆ ଚ ାେଦିାଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ଥଷନୀତଯି 
ୁନଯୁଦ୍ଧାଯ ନଭିୄନ୍ତ ତଯିକି୍ତ ଫୄଜଟ୍ , ଯାଜୟଯ ୄଭାଟ୍  ଫୟୟଯ ଯଭିାଣ ୁ ସ୍ବୀ ୃତ ିୄଦଫା ସେତି ଏୋଯ ଦେ  
ପପ୍ରଦ ଉୄମାଗ ଦ୍ଵାଯା ପ୍ର ଳ୍ପ  ୄମାଜନା ଗୁଡ଼ ିଯ ଶୀଘ୍ର ସଭାନ  ଯ ି ଏୋଯ ସୁପ ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ 
ାଖୄଯ େଞ୍ଚାଆଫା ରାଗି ଉେଷି୍ଟ। ଭାନୟଫଯ ଭୁଖୟଭନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ୄଘାର୍ଣା  ଯାମାଆଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ୟାୄ ଜ ମଥା 
ୄ ାବିଡ ୄମାଦ୍ଧାଙ୍କ ାଆ ଁସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୋୟତା, େସ୍ତତନ୍ତ, ଫୟନ  େସ୍ତ ା ୄେତ୍ର, MSME ୄେତ୍ର  ଭିଶନ ଶକି୍ତ 
ଆତୟାଦ ିନଭିୄନ୍ତ ସୋୟତା ାଆଁ ତଯିକି୍ତ ଫୄଜଟୄଯ ସମୂ୍ପଣଷ ଫୟୟଫଯାଦଯ  ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯେଛି।ି  

ଏୋ ସେତି ଚତି ଫର୍ଷ ତଯିକି୍ତ ଫୄଜଟ୍ ଯ ଅ ାଯ, 2021-22 ଅଥ ି ଫର୍ଷଯ ଫୄଜଟ୍  ଟ ଯ ପ୍ରାୟ 
11.67 ପ୍ରତଶିତ  ୄଟ। ସଭୁଦାୟ ତଯିକି୍ତ ଫୄଜଟ୍ ଯ 68.41 ପ୍ରତଶିତ,  ାମଷୟକ୍ରଭ ଫୟୟ ାଆ ଁଉେଷି୍ଟ ।   

9. ଅତଯିିକ୍ତ ଫୄଜଟ୍  ରୋଗି ଅଥଟ ଫୟଫସ୍ଥୋ   

ଫବିିନ୍ନ ଫବିାଗ ଦ୍ଵାଯା ୄପଯସ୍ତ (Surrender)  ଏଫଂ ସଭାୄୟାଜନ (Adjustment) ଜଯଅିୄଯ 
ପ୍ରଶାସନ ି ଫୟୟ   ସ୍ଥାନୀୟ ନ ିାୟ ସଂସ୍ଥାଭାନଙୁ୍କ ଥଷ େସ୍ତାନ୍ତଯ ରାଗି ଉେଷି୍ଟ ଫୟୟ ୁ ବଯଣା  ଯାମିଫ।  
ଅଥ ି ଫର୍ଷ ୄଶର୍ଯ ଫ ା ଏଫଂ ଜାତୀୟ ଫିମଷୟୟ ଯଚିାନା  ପ୍ରଶଭନ ାଣ୍ଠ ି (NDRMF)ଯୁ ାଆଫା ୁ 
ଅଶା  ଯାମାଉଥିଫା ାଣ୍ଠ ିସୋୟତାୄଯ ଫିମଷୟୟ ପ୍ରଶଭନ ାଣ୍ଠ ିରାଗି ଉେଷି୍ଟ ଖଚ୍ଚଷ ବଯଣା  ଯାମିଫ ।  ାମଷୟକ୍ରଭ 
ଫୟୟ ନଭିୄନ୍ତ, ତଯିକି୍ତ ଫୄଜଟ୍ୄଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ୄୋଆଥିଫା 13,568 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଭଧ୍ୟଯୁ 6,137 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା 
ସେଫନ୍ଧତି (Tied-up) ସଭି ସୂତ୍ରଯୁ  7,431 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ତଯିକି୍ତ ନଜିସ୍ବ ଯାଜସ୍ବ  ଦ୍ଵାଯା ୋସର  ଯାମିଫ । 
ଚତି ଫର୍ଷ ଯାଜୟଯ ଧି  ନଜିସ୍ବ ସଭି ଅଦାୟ ଭୁଖୟତ ଖଣଜି ଯୟାରିଟଯୁି ୋସର  ଯା ମାଆଥିଫା ଧି  
ଯାଜସ୍ବ ଦ୍ଵାଯା ସମ୍ଭଫ ୄୋଆଛ।ି   

 
ସୋଯଣୀ 3: 2021-22 ଅତଯିିକ୍ତ ଫୟୟ ଅଟ  ରୋଗି ଅଥଟଯ ଫୟଫସ୍ଥୋ  

(ୄ ାଟ ିଟଙ୍କାୄଯ) 

ଆଫଣ୍ଟନ ଅଥଟଯ  ଉତ୍ସ  

(i) ପ୍ରଶାସନ ି ଫୟୟ 4577 (i) ସଭଷଣ(Surrender)/ 
ସଭାୄୟାଜନ (Adjustment) 

4577 

(ii) ଫିମଷୟୟ ଯିଚାନା ାଣ୍ଠି 1682 (ii) ଫର୍ଷ ୄଶର୍ଯ ଫ ା ଥଷ 1682 

(iii) ସ୍ଥାନୀୟ ନ ିାୟ ସଂସ୍ଥା ୁ ଥଷ 
େସ୍ତାନ୍ତଯ  

6 (iii)ଫୟୟଯ ସଭାୄୟାଜନ (Adjustment) 6 
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ଆଫଣ୍ଟନ ଅଥଟଯ  ଉତ୍ସ  

(iv)  ାମଷୟକ୍ରଭ ଫୟୟ 13568 (iv) ସେଫନ୍ଧତି  ନଜିସ୍ବ ସଭି (a +b) 13568 

                   (a)ସେଫନ୍ଧତି ସଭି 6137 

  (b) ନଜିସ୍ବ ସଭି 7431 
ୄଭୋଟ ( i+ii+iii+iv) 19,833 ୄଭୋଟ (i+ii+iii+iv) 19,833 

 

10.  ୋମଟୟକ୍ରଭ ଫୟୟ ଏଫଂ ଅଗ୍ରୋଧି ୋଯ ୄେତ୍ର ୋଇ ଁଫୟୟ ଫଯୋଦ  

 ାମଷୟକ୍ରଭ ଫୟୟୄଯ  ଭୁଖୟତଃ ସାଭାଜ ି  ଥଷୄ ନୈତ ି ୄେତ୍ର ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄ ନ୍ଦ୍ରତି ୄୋଆଛ ି  । 
ସର୍ବମୋଟ 13,568 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କାଯ  ାମଷୟକ୍ରଭ ଫୟୟ ଫଯାଦ ଭଧ୍ୟଯୁ ଞ୍ଚାୟତଯିାଜ  ାନୀୟ ଜ ଫବିାଗ 
ାଆ ଁ 3,576 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କା (26.36%), ସ୍ବାସ୍ଥୟ  ଯଫିାଯ  ରୟାଣ ାଆ ଁ 2,038.16 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କା 
(15.02%), ଖାଦୟ ୄମାଗାଣ  ଖାଉଟ ି ରୟାଣ ାଆଁ 1,134.98 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା (8.37%) , ଶକି୍ତ ଫବିାଗ 
ାଆଁ 2,141.53 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କା (15.78%)  ଏଫଂ ଫଦିୟାୟ  ଗଣଶେିା ାଆଁ 1,073.67 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କା 
(7.91%) ଫୟଫସ୍ଥା  ଯାମାଆଛ ି। ଶକି୍ତ େତ୍ର ାଆଁ ଫୟଫସ୍ଥିତ ଥଷ ଭଧ୍ୟଯୁ GRIDCO ଉୄଯ ଥିଫା ଋଣ  ସୁଧ  
ଫାଫଦ ୁ 2,039.69 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ୁ ଏୋଯ ଂଶଧନ ବାୄଫ ଯଫିର୍ତ୍ତି  ଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯଖା ମାଆଛ ି।  

 

ଚୋଟଟ 4:  ୋମଟୟକ୍ରଭ ଫୟୟୄଯ ଶୀର୍ଷଟ 5ଟ ିଫବିୋଗଯ ଅଂଶ  

 
 
 

7.91 

8.37 

15.02 

15.78 

26.36 

0 5 10 15 20 25 30

ଫଦିୟାୟ  ଗଣଶେିା ଫବିାଗ 

ଖାଦୟ ୄମାଗାଣ  ଖାଉଟ ି ରୟାଣ ଫବିାଗ 

ସ୍ବାସ୍ଥୟ  ଯିଫାଯ  ରୟାଣ ଫବିାଗ 

ଶକି୍ତ ଫବିାଗ 

ଞ୍ଚାୟତଯିାଜ  ାନୀୟଜ ଫବିାଗ 
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11.  ୋମଟୟକ୍ରଭ ଫୟୟଯ ୄେତ୍ରୀୟ ଆଫଣ୍ଟନ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ୃର୍   ରୟାଣ, ଖାଦୟ ନଯିାର୍ତ୍ା  ଜୄସଚନ ସୁଫଧିା ାଆ ଁୄଭାଟ 2147 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।  

 ୄ ାବିଡ – ୧୯ ସୋୟତା  ଫିିଏର ଯଫିାଯ ଭାନଙୁ୍କ ଚାଉ ୄମାଗାଣ ନଭିୄନ୍ତ, 1105.18 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କା 
ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ;ି ସୁରବ ଭୂରୟ ୄଦା ାନ (Fair Price Shop) ଗୁଡ ିଯ automation ାଆଁ 11.37 
ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 

  ୃର୍   ରୟାଣ   ାମଷକ୍ରଭ ‘ ାଅି’ ନଭିୄନ୍ତ 27.85 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କା ତଥା  ଶସୟ ଉତ୍ପାଦନ ଯଚିାନା (Crop 
Production Management) ନଭିୄନ୍ତ 84.68 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।  

 2021-22 ଖଯପି ଋତୁୄଯ, ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ୄେଉଥିଫା ଞ୍ଚୄଯ ଗ୍ରାଭ ତଥା ପ୍ଳଟ ସ୍ତଯୀୟ ଜଭି ଫିୄ େର୍ଣ  ାଆ ଁ 
18.32 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 

 ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ପସର ଫୀଭା ୄମାଜନା ନ୍ତଗଷତ ଫୀଭା ପି୍ରଭିୟଭ ୄଦୟ ଫାଫଦ ୁ 100 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ 

 ଯାମାଆଛ ି(SS of CSS) ।  
  ୃର୍  ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସୁଧ subsidy/ subvention ନଭିୄନ୍ତ 280.23 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 
 ଦୁଗ୍ଧ ଚାର୍ୀ ଭାନଙ୍କ ୄପ୍ରାତ୍ସାେନ ନଭିୄନ୍ତ ଭୄପଡ  ୁ ସୋୟତା ଯୂୄଯ ାଆଁ 11 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ 

 ଯାମାଆଛ ି। 
 ଭତ୍ସୟ ଚାର୍ ଯ ସଭନିିତ ଫ ିାଶ  ଯଚିାନା (PM Matsya Sampada Yojana) ାଆଁ ₹20 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା 

ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 

 ସଭଫାୟ ଫୟାଙ୍କ ଗୁଡ ୁି ଂଶଧନ ସୋୟତା ଫାଫଦୄଯ 150 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ।ି 
 

 )   ୃର୍ଷ   ରୟୋଣ ଓ ଖୋଦୟ ନଯିୋତ୍ତୋ : 

 

 

ସାଭାଜ ି ନଯିାର୍ତ୍ା  ାମଷୟକ୍ରଭ ାଆଁ ୄଭାଟ 584.92 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 

 ଭଧୁଫାଫୁ ୄନସନ ୄମାଜନା ଧୀନୄଯ  215.43 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 
 National Social Assistance Programme (NSAP) ଧୀନୄଯ ସଭାଜଯ 

ଦୁଫଷ ଫଗଷଯ ଭଙ୍ଗ ାଆଁ 365.56 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   
 ଦଫିୟଙ୍ଗ ଭାନଙ୍କଯ rehabilitation ନଭିୄନ୍ତ 3.94 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।  
 

ଖ)  ସୋଭୋଜ ି ନଯିୋତ୍ତୋ  ୋମଟୟକ୍ରଭ 
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ଜନସ୍ବାସ୍ଥୟ ୄସଫା ାଆ ଁୄଭାଟ 2,038.16  ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   

 ଫଜୁି ସ୍ବାସ୍ଥୟ  ରୟାଣ ୄମାଜନା ାଆଁ 498.51 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କା    KHUSHI- sanitary 
napkins ଫତିଯଣ ାଆଁ 25.83 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   

 ସ୍ବାସ୍ଥୟ ନୁଷ୍ଠାନ ମଥା ପ୍ରାଥଭି  ସ୍ବାସ୍ଥୟ ୄ ନ୍ଦ୍ର, ଜଲି୍ଲା ଭଖୁୟ ସ୍ବାସ୍ଥୟ ୄ ନ୍ଦ୍ର  ୄବର୍ଜ ଭୋଫଦିୟାୟ 
ଅଦିୄ ଯ ବିର୍ତ୍ବୂିଭ ିଫ ିାଶ ନଭିୄନ୍ତ  176.26 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   

 ଜାତୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥୟ ଭଶିନ (NHM) ଧୀନୄଯ ଯାଜୟ ଂଶଧନ ଫାଫଦ ୁ  907.83 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା  
ନୂତନ  ୄ ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଫର୍ତ୍ତି ୄମାଜନା ‚ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ମନବିଷଯ ସ୍ବସ୍ଥ ବାଯତ ୄମାଜନା(PMASBY)‛ 
ଧୀନୄଯ ଯାଜୟ ଂଶ ଫାଫଦ ୁ  229.55 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।    

 

ଗ) ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ୄସଫୋଯ ସୁଫଧିୋ  

 

 

ଭେିା ସଶକି୍ତ ଯଣ  ଶଶିୁ ଫ ିାଶ ାଆ ଁୄଭାଟ 253.07 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   

• ‚ଭଶିନ ଶକି୍ତ‛ ଧୀନୄଯ ଥିଫା  ାମଷୟକ୍ରଭ ାଆଁ 84.5 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ    ଯାମାଆଛ ି।   
• ଯାଜୟୄଯ  ାମଷୟ ାଯ ି ଥିଫା  ICDS ୄମାଜନା ଧୀନୄଯ ଙ୍ଗନଫାଡ ି  ଭଷୀ  ତଥା ସୋୟ  

ଭାନଙ୍କ   ବର୍ତ୍ା ନଭିୄନ୍ତ  ଙ୍ଗନଫାଡ ି ୄ ନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ ିୄଯ ଗୟାସ ସଂୄମାଗ ନଭିୄନ୍ତ  130.81 
ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   

• ଫଜୁି ଶଶିୁ ସୁଯୋ ୄମାଜନା ‘ଅଶୀଫଷାଦ’  ଧୀନୄଯ , ୄ ାବିଡ – ୧୯ ୄମାଗୁ ିତା ଭାତା ଙୁ୍କ 
େଯାଆଥିଫା  ଶଶି ୁଭାନଙ୍କ ମତ୍ନ  ସଯୁୋ ନଭିୄନ୍ତ 35 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   
 

ଘ) ଭହିୋ ଓ ଶଶିୁଭୋନଙ୍କଯ ସଶକି୍ତ ଯଣ 

 

 

ନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ଜାତ ିଉନ୍ନୟନ ଏଫଂ ସଂଖୟାରଘ ୁ ଛୁଅଫଗଷ  ରୟାଣ ାଆଁ  ୄଭାଟ 134.51 
ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   

 ନୁସୂଚତି ଜାତଙି୍କ  ଫ ିାଶ ୄମାଜନା ଧୀନୄଯ 90.16 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   
 ନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶେିା ୄମାଜନା (Umbrella Scheme for Education of 

ST Students)  ନଭିୄନ୍ତ 43.33 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   
 

ଙ) ଆଦଫିୋସୀ ଉନ୍ନୟନ 
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ଶେିା, କ୍ରୀଡ଼ା  ଦେତା ଫ ିାଶ ୄେତ୍ର ାଆଁ ୄଭାଟ 1,311.17 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।  

 Mo School ବିମାନ ାଆଁ 887 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା  ଡଶିା ଅଦଶଷ ଫଦିୟାୟ ାଆଁ 64.59   ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା 
ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।  

 ସଯ ାଯୀ ଉଚ୍ଚ ଫଦିୟାୟ ାଆଁ 69.49 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା   ଭଧ୍ୟାସ୍ମ ୄବାଜନ ୄମାଜନା ାଆଁ ଯାଜୟ ସୋୟତା ଫାଫଦ ୁ 
37.00 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 

 ଉଚ୍ଚଶେିା ଫବିାଗ ଧୀନୄଯ  ାମଷୟ ାଯୀ ମୁଫ ଫ ିାଶ ୄମାଜନା (Youth Development Programme) 
ଧୀନୄଯ ୄଭଧାଫୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ାଆଁ ରାଟ ଫତିଯଣ ାଆଁ  23.62 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।  

 ୄଫସଯ ାଯୀ ଭୋଫଦିୟାୟ ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନୁଦାନ ଫଫାଦ ୁ  15 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 
 କ୍ରୀଡ଼ା ବିର୍ତ୍ିବୂଭିଯ ଉନ୍ନୟନ  ଯଚିାନା ାଆଁ 180 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 

 

ଚ) ଶେିୋ, କ୍ରୀଡ଼ୋ ଓ ଦେତୋ ଫ ିୋଶ 

 

 

ଗ୍ରାଭୀଣ ଗୃେ ନଭିଷାଣ,  ଭଷ ନମୁିକି୍ତ, ାନୀୟ ଜ ୄମାଗାଣ  ଗ୍ରାଭୟ ବିର୍ତ୍ିବୂଭି ଫ ିାଶ ାଆଁ ୄଭାଟ 3,911.81 ୄ ାଟ ି
ଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   

 PMAY ଗ୍ରାଭୀଣ  ଫଜୁି କ୍କା ଘଯ ୄମାଜନା ଦ୍ଵୟଯ ସଂୄମାଜନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରାଭୟ ଗୃେ ନଭିଷାଣ ାଆଁ  2,564 
ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   

 MGNREGS ୄମାଜନା ଧୀନୄଯ material component ଫାଫଦ ୁ 500 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କା  ଠ ି 
ସଭୟୄଯ ଭଜୁଯି ପ୍ରଦାନ ାଆଁ Revolving Fund  ୁ 500 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କା ୄଦଫା ାଆଁ ଫୟୟଫଯାଦ   
 ଯାମାଆଛ ି।   

 ଫଜୁି ୄସତୁ ୄମାଜନା ଧୀନୄଯ ଗ୍ରାଭୀଣ ସଂୄମାଗୀ ଯଣ ାଆଁ 300 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା  ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   
 

ଛ) ଗ୍ରୋଭୟ ଉନ୍ନୟନ 

 

 

ସୋଯାଞ୍ଚ ଉନ୍ନୟନ ାଆଁ ୄଭାଟ 22.53 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   

 GARIMA ୄମାଜନା ଧୀନୄଯ ଭୂ ସୄପଆ  ଭଷୀଙ୍କ ସୁଯୋ  ସମ୍ମାନ ାଆଁ 15.00 ୄ ାଟ ି
ଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   

 ସୋଯାଞ୍ଚ ସି୍ବୄଯଜ ୄମାଜନା ଧୀନୄଯ , ଦେତା ଫ ିାଶ, ସମ୍ପୂଣଷ ୄମାଜନା ଫଫିଯଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
(DPR) ଏଫଂ ଭଖୁୟ  ାଭ ଗୁଡ ି ାଆଁ  5.53 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   

 ଡଶିା ଜ ୄମାଗାଣ ଏଫଂ ସି୍ବୄଯଜ ୄଫାଡଷ ୁ ନୁଦାନ ଫାଫଦ ୁ 2 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ 
 ଯାମାଆଛ ି।   

 

ଜ) ସହଯୋଞ୍ଚ ଉନ୍ନୟନ 
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ବିର୍ତ୍ବୂିଭି, ଶକି୍ତ, ସୂଚନା  ପ୍ରମୁକି୍ତ, ନୁସନ୍ଧାନ  ଫ ିାଶ  ୄେତ୍ରଗୁଡ ି ାଆଁ ଏ ୀ ୃତ ବାୄଫ ୄଭାଟ 2,505.10 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା 
ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   

 ଜାତୀୟ ସଡ  ାଣ୍ଠି ଧୀନୄଯ, ସଡ   ୄସତୁ  ନଭିଷାଣ ଏଫଂ ଉନ୍ନୟନ ାଆଁ  50 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ    
 ଯାମାଆଛ ି।   

 ଯାଜୟୄଯ େୁଦ୍ର ୄସତୁ ଗୁଡ ିୄଯ Check Dams/Bridge-cum-weirs ନଭିଷାଣ ାଆଁ  30 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କା 
ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   

 ୄ ାବିଡ – ୧୯ ଭୋଭାଯୀୄଯ ଫସ ଚାଚ ଫାଧାପ୍ରାପ୍ତ ୄେତୁ ଡଶିା ଯାଜୟ ସଡ  ଯିଫେନ ନଗିଭ (OSRTC) 
ଅଥ ି େତ ିସେଥିିରା । ଏଥିାଆଁ OSRTC ୁ ଅଥ ି ସୋୟତା ନଭିୄନ୍ତ 30 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   

 Electric Vehicle Policy  ୁ  ାମଷୟ ାଯୀ  ଯିଫା ାଆଁ subsidy ଫାଫଦ ୁ 5 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ 
 ଯାମାଆଛ ି।   

 ଏୄଯାଡ୍ରଭ ନଭିଷାଣ ାଆଁ 40 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   
 ୋତୀ Corridor ଯ ଫ ିାଶ ାଆଁ  50 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   
 GRIDCOୄଯ ଂଶଧନ ଫନିିୄ ମାଗ ଫାଫଦ ୁ 2,039.69 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   
 ଫଜୁି ଗ୍ରାଭ ୄଜୟାତ ିୄମାଜନା ଧିନୄଯ ଗ୍ରାଭୀଣ ଫଦୁିୟତ ିଯଣ ାଆଁ 40 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   
 ସୂଚନା  ପ୍ରମୁକି୍ତ ବିର୍ତ୍ବୂିଭି ଫ ିାଶ ାଆଁ 40 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। (State Infrastructure for 

SDC)    
 Integrated Minor Mineral Management System (i4MS)  ାମଷୟକ୍ରଭ ନଭିୄନ୍ତ 14.73 ୄ ାଟ ି

ଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   
 e-Governance  ାମଷକ୍ରଭ ାଆଁ ୄ ନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ର ଳ୍ପ ଯିଚାନା ସଂସ୍ଥା (Central PMU)  ୁ ନୁଦାନ ଫାଫଦ ୁ 17 

ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   
 Odisha Space Applications Centre  ୁ ୄଫୈଜ୍ଞାନ ି ନୁସନ୍ଧାନ ାଆଁ ସୋୟତା ଫାଫଦୄଯ 7 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା 

ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   
 Biotechnology ୄେତ୍ରଯ ଫ ିାଶ ାଆଁ 13 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   
 ଲାୄନୄଟାଯିୟଭ  ସଂଗ୍ରାେୟ ଯ ଫ ିାଶ ାଆଁ 32.58 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   
 State Council of Science & Technology ତଥା Regional & District Science Centres 

ାଆଁ 12.58 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।   
 

ଝ) ବିତି୍ତବୂଭ,ିଶକି୍ତ, ସୂଚନୋ ଓ ପ୍ରମୁକି୍ତ, ଅନୁସନ୍ଧୋନ ଓ ଫ ିୋଶ 
 

 

 

 

ସଂସ୍କତୃ ି ମଷୟଟନଯ ଫ ିାଶ ାଆଁ ୄଭାଟ 114.93 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।  
 ମଷୟଟନଯ ପ୍ରଚାଯ ପ୍ରସାଯ  ତଥା ମଷୟଟ  ଭାନଙ୍କ ସୂଚନା ାଆଁ 41 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।  
  ାଭଣ୍ଡ ପ୍ରତଷି୍ଠା ନଭିୄନ୍ତ 41.94 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।  
 ସଂସ୍କତୃ ିନିୄ େଷଶାୟ ନଭିୄନ୍ତ 24.69 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।  
 ଅଦଶଷ ଐତେିୟ ଗ୍ରାଭ ପ୍ରତଷି୍ଠା ାଆଁ 6 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 
 

ଟ) ସଂସ୍କୃତ ିଓ ମଟୟଟନଯ ଫ ିୋଶ 
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A. ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ: 

B. ବପିର୍ଯଚୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠ:ି 

C. ରାଜ୍ୟରୁ ଅର୍ଚ ହସ୍ତାନ୍ତର: 

12. ଅଣ- ୋମଟୟକ୍ରଭ ଖର୍ଚ୍ଟ ୋଇଁ ଫୟୟଫଯୋଦ: 

 ସଫଷୄଭାଟ 6,265 ୄ ାଟ ି ଟଙ୍କାଯ ଣ- ାମଷୟକ୍ରଭ ଖଚ୍ଚଷ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଶାସନ ି ଖଚ୍ଚଷ ାଆ ଁ 4,577 ୄ ାଟ ି
ଟଙ୍କା, ଫିମଷୟୟ ଯଚିାନା ାଣ୍ଠ ିନଭିୄନ୍ତ 1,682 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଏଫଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନ ିାୟ ସଂସ୍ଥା ୁ ଥଷ େସ୍ତାନ୍ତଯ 
ାଆଁ 6 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ନ୍ତଗଷତ ।  

 ପ୍ରଶାସନ ି ଫୟୟ ୄେତ୍ରୄଯ ୄଭାଟ 4577 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 
 ଋଣ ବଯଣା ାଆ ଁଉଦ୍ଧଷି୍ଟ Consolidated Sinking Fund ୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣ ାଆଁ 2000 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା 

ଫୟୟଫଯାଦ   ଯା ମାଆଛ ି। 
 ଯାସ୍ତା  ୄସତୁ ଭଯାଭତ ିଏଫଂ ଯେଣାୄଫେଣ ନଭିୄନ୍ତ 241.35 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 
 ଉଚ୍ଚ ଶେିା ଫବିାଗ ଧୀନୄଯ ଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ଫଶି୍ଵଫଦିୟାୟ ଗୁଡ ୁି ନୁଦାନ ଫାଫଦୄଯ 132.30 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା 

ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 
 ୄବର୍ଜ ଭୋଫଦିୟାୟ , ୁଯୀ  ନଭିୄନ୍ତ 20.03 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 
  ତଥିି ଶେି ଙ୍କ ଯଶି୍ରଭ ି ାଆ ଁ15.57 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା  ଅଶ୍ରଭ ଫଦିୟାୟ ନଭିୄନ୍ତ 5.25 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା 

ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 
 ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶେିା ବିର୍ତ୍ବୂିଭି ନଭିୄନ୍ତ 12.28 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି। 
 OSSC ଦ୍ଵାଯା ଫବିିନ୍ନ ଯୀୋ ସମ୍ପାଦନ ନଭିୄନ୍ତ 5 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।  
 ଜଲି୍ଲା ଯରି୍ଦ ନଫିଷାଚନ ନଭିୄନ୍ତ 8.40 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।  
 

 2020-21 ଅଥ ି ଫର୍ଷ ୄଶର୍ୄଯ ଯାଜୟ ଫିମଷୟୟ ପ୍ରଶଭନ ାଣ୍ଠ ି (SDRMF) ଯ ଥିଫା ଫ ା ଥଷ 
ଫାଫଦ ୁ 2021-22 ତଯିକି୍ତ ଫୄଜଟ୍ୄଯ 1,682.40 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟ ଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ।ି 

 

 2021-22 ତଯିକି୍ତ ଫୄଜଟ୍ୄଯ, ଚତୁଥଷ/ଞ୍ଚଭ ଯାଜୟ ଥଷ ଅୄୟାଗଙ୍କ ସୁାଯସି ନୁମାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ 
ନ ିାୟ ସଂସ୍ଥାଭାନଙୁ୍କ ଥଷ େସ୍ତାନ୍ତଯ ଫାଫଦ ୁ 5.96 ୄ ାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦ  ଯାମାଆଛ ି।  
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13. 2021-22 ଫୄଜଟ୍ ଅଟ  ଓ ଅତଯିିକ୍ତ ଫୄଜଟ୍ ୄଯ ଫବିୋଗୱୋଯୀ ନଟି୍ ଫୟୟ ଫଯୋଦ    

ସୋଯଣୀ 4 : 2021-22 ଅତଯିିକ୍ତ ଫୄଜଟ୍ ୄ ଯ ଫବିୋଗୱୋଯୀ ଆଫଣ୍ଟନ  
(ୄ ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ହସିୋଫୄଯ) 

ଦୋଫୀ 
ନଂ 

ଫବିୋଗ 
2021-22 

(ଫୄଜଟ୍ ଅଟ ) 
ଅତଯିିକ୍ତ ଫୟୟ 
ଫଯୋଦ 

(୧) (୨) (୩) (୪) 
1. ସ୍ବଯାଷ୍ଟ୍ର ଫବିାଗ 5,848 551 
2. ସାଧାଯଣ ପ୍ରସାଶନ  ସାଧାଯଣ ବିୄମାଗ 471 100 
3. ଯାଜସ୍ବ  ଫିମଷୟୟ ଯିଚାନା ଫବିାଗ 1,279 56 
4. ଅଆନ ଫବିାଗ 491 36 
5. ଥଷ ଫବିାଗ 53,846 2,519 
6. ଫାଣିଜୟ ଫବିାଗ 122 9 
7. ନଭିଷାଣ ଫବିାଗ 6,587 109 
8. ଡଶିା ଫଧିାନ ସବା 123 1 
9. ଖାଦୟ ୄମାଗାଣ  ଖାଉଟ ି ରୟାଣ ଫବିାଗ 1,098 1,141 
10. ଫଦିୟାୟ  ଗଣଶେିା ଫବିାଗ 18,280 1,605 
11. ନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ନୁସୂଚତି ଜାତ ିଉନ୍ନୟନ ଏଫଂ 

ସଂଖୟାରଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ  ଛୁଅଫଗଷ  ରୟାଣ ଫବିାଗ 
3,606 197 

12. ସ୍ବାସ୍ଥୟ  ଯିଫାଯ  ରୟାଣ ଫବିାଗ 9,164 2,310 
13. ଗେୃ ନଭିଷାଣ  ୄୌଯ ଉନ୍ନୟନ ଫବିାଗ 5,803 39 
14. ଶ୍ରଭ  ଯାଜୟ  ଭଷଚାଯୀ ଫୀଭା ଫବିାଗ 199 22 
15. କ୍ରୀଡା  ମୁଫୄସଫା ଫବିାଗ 405 195 
16. ୄମାଜନା  ସଂୄମାଜନ ଫବିାଗ 1,468 4 
17. ଞ୍ଚାୟତଯିାଜ  ାନୀୟଜ ଫବିାଗ 19,800 3,624 
18. ସାଧାଯଣ ବିୄମାଗ  ୄନ୍ସନ୍ ପ୍ରଶାସନ  2 0 
19. ଶଳି୍ପ ଫବିାଗ 406 0 
20. ଜ ସମ୍ପଦ ଫବିାଗ 8,267 405 
21. ଯିଫେନ ଫବିାଗ 840 116 
22. ଜଙ୍ଗର  ଯିୄଫଶ ଫବିାଗ 989 110 
23.  ୃରି୍   ୃର୍  ସଶକି୍ତ ଯଣ ଫବିାଗ 5,719 176 
24. ଆସ୍ପାତ  ଖଣି ଫବିାଗ 135 5 
25. ସୂଚନା  ୄରା  ସଂ ଷ ଫବିାଗ 107 84 
26. ଫ ାଯୀ ଫବିାଗ 129 12 
27. ଫଜି୍ଞାନ  ୄଫୈର୍ୟି  ଫବିାଗ 63 75 
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(ୄ ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ହସିୋଫୄଯ) 
ଦୋଫୀ 
ନଂ 

ଫବିୋଗ 
2021-22 

(ଫୄଜଟ୍ ଅଟ ) 
ଅତଯିିକ୍ତ ଫୟୟ 
ଫଯୋଦ 

(୧) (୨) (୩) (୪) 
28. ଗ୍ରାଭୟ ଉନ୍ନୟନ ଫବିାଗ 5,489 577 
29. ସଂସଦୀୟ ଫୟାାଯ ଫବିାଗ 75 8 
30. ଶକି୍ତ ଫବିାଗ 1,799 2,143 
31. େସ୍ତତନ୍ତ, ଫୟନଶଳି୍ପ  ଫବିାଗ 163 6 
32. ମଷୟଟନ ଫବିାଗ 500 42 
33. ଭତ୍ସୟ  ଶୁ ସମ୍ପଦ ଉନ୍ନୟନ ଫବିାଗ 1,415 80 
34. ସଭଫାୟ ଫବିାଗ 1,641 553 
35. ସଯ ାଯୀ ଉୄଦୟାଗ ଫବିାଗ 9 0 
36. ଭେିା  ଶଶୁି ଫ ିାଶ  ଭିଶନ ଶକି୍ତ ଫବିାଗ 3,906 255 
37. ଆୄରୄରାନକି୍ସ  ସୂଚନା ପ୍ରମୁକି୍ତଫଦିୟା ଫବିାଗ 199 118 
38. ଉଚ୍ଚ ଶେିା ଫବିାଗ 2,417 190 
39. ଦେତା ଫ ିାଶ  ୄଫୈର୍ୟି  ଶେିା ଫବିାଗ 664 9 
40. ଣୁ, େୁଦ୍ର  ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟାଗ ଫବିାଗ 465 4 
41. ସାଭାଜ ି ସୁଯୋ  ବିନ୍ନେଭ ସଶକି୍ତ ଯଣ ଫବିାଗ 2,767 587 
42. ଫିମଷୟୟ ଯିଚାନା  3,110 1,684 
43. ଡଅି ବାର୍ା, ସାେତିୟ  ସଂସ୍କତୃ ିଫବିାଗ 135 76 

ସଫଟ ୄଭୋଟ 1,70,000 19,833 
 

14. ଫତି୍ତୀୟ  ସୁଯିଚୋନ  ଏଫଂ   ଅତଯିିକ୍ତ ଫୄଜଟ 2021-22 

ତଯିିକ୍ତ ଫୄଜଟ 2021-22 , ଫରି୍ତ୍ୀୟ ଉର୍ତ୍ଯଦାୟିତ୍ଵ  ଏଫଂ ଫୄଜଟ୍ ଯିଚାନା (FRBM) ଧିନୟିଭ  ୁ 
ନୁାନ  ଯୁଛ ି ାଯଣ ଏେ ିଫୄଜଟ  ତଯିିକ୍ତ ଯାଜସ୍ବ   ଭିିା  ସଞ୍ଚୟ / ସଭିତ  ସଭିଯ  ଉରବ୍ଧତା ୁ ରେ ୄଯ ଯଖି  
ପ୍ରସୁ୍ତତ  ଯାମାଆଛ ି ।ଏେ ି  ତଯିିକ୍ତ ଫୄଜଟ ୄଯ,  ଯାଜସ୍ବ ଫ ା (Revenue Surplus) ଫଜାୟ  ଯେଫିା  ସେ 
ଫରି୍ତ୍ୀୟ ନିଣ୍ଟ( Fiscal Deficit)  ସାଭଗି୍ର  ଯାଜୟ ଘୄଯାଆ ଉତ୍ପାଦ (GSDP) ଯ 3 ପ୍ରତଶିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୀଭିତ 
ଯେଫିାଯ ନୁଭାନ  ଯାମାଉଛ।ି ଋଣ   ସାଭଗି୍ର  ଯାଜୟ ଘୄଯାଆ ଉତ୍ପାଦ (GSDP) ଯ  ନୁାତ ସି୍ତଯୀ ୃତ 25 
ପ୍ରତଶିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୀଭିତ ଯେଫିାଯ ଭଧ୍ୟ ନୁଭାନ  ଯାମାଉଛ ି। ତଯିିକ୍ତ ଫୄଜଟ ୁ ଭିଶାଆ 2021-22 ଅଥ ି ଫର୍ଷୄଯ 
Capital Outlay ସାଭଗି୍ର  ଯାଜୟ ଘୄଯାଆ ଉତ୍ପାଦ (GSDP)  ଯ 5 ପ୍ରତଶିତଯୁ ଧି  ୄେଫ। ଏୋ ଥଷୄନୈତ ି 
ବିଫୃଦ୍ଧିୄ ଯ ସୋୟ  ୄେଫ ସେ ଯାଜୟଯ  ଫଫିଧି ଜନଭଙ୍ଗ ତଥା ଫ ିାଶଭୂ   ାମଷୟକ୍ରଭ ୁ ଅଗ ୁ ୄନଫାୄଯ ସୋୟ  
ୄେଫ ।  
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