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2022-23 (ଲେଖାନୁଦାନ) ବଲେଟ ଆକଳନର ମଖୁ୍ାାଂଶ 
 

ଆଜ ି30 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2022ରେ ମାନ୍ୟବେ ଅର୍ଚମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ  ନ୍େିଞ୍ଜନ୍ ପୂଜାେୀ 2022-23 ଆର୍କି ବର୍ଚ 
ନ୍ମିରେ 2 େକ୍ଷ ଲକାଟ ିଟଙ୍କାର ରେଖାନୁ୍ଦାନ୍ ବରଜଟ୍ ବଧିାନ୍ସଭା ଅନୁ୍ରମାଦନ୍ ପାଇ ଁଉପସ୍ଥାପନ୍ କେଛିେ ି। ଏହ ି
ଜନ୍କେୟାଣକାେୀ ବରଜଟ୍ ରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବକିାଶ, ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ୍ ଓ ପୁଞି୍ଜ ନ୍ରିବଶ ଉପରେ ଗୁେୁତ୍ୱ ଆରୋପ 
କୋଯାଇଅଛ ି। ଏହ ିବରଜଟ୍ ବଗିତ 2021-22 ଆର୍କି ବର୍ଚ ତୁଳନ୍ାରେ 17.6% ଅଧିକ ଅରେ ।  

ଚଳତି ବର୍ଚ ରେବୃୟାେୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତେିାଜ ଅନୁ୍ଷ୍ଠାନ୍ ଏବଂ ସହୋଞ୍ଚଳ ନ୍କିାୟ ସଂସ୍ଥା 
ନ୍ମିରେ ସାଧାେଣ ନ୍ବିଚାଚନ୍ ଅନୁ୍ଷି୍ଠତ ରହାଇଯାଇଛ ି । ନ୍ବିଚାଚନ୍ ର ାର୍ଣା ପରେପରେ ଆଦଶଚ  ଆଚେଣ ବଧିି 
ୋଗୁ  ରହାଇଥିୋ । ରତରବ ବରଜଟ୍ ସମ୍ପକତି ସମସ୍ତ ରବୈଧାନ୍କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯର୍ା:- ବରଜଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ୍, ମାନ୍ୟବେ 
ସଦସୟମାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ବରଜଟ୍ ଉପରେ ବଚିାେ ବମିଶଚ ଓ ବୟୟ ମଞ୍ଜେୁୀ ବରିଧୟକ (Appropriation Bill) 
ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାେଖି ପୂବଚେୁ ପାେତି ରହବା ସମ୍ଭବପେ ନ୍ଥିୋ । ଏଣୁ ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଚାଙ୍ଗ ବରଜଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ୍ କେିବା 
ପେବିରତ୍ତଚ ୋଜୟ ସେକାେ 2022-23 ଆର୍କି ବର୍ଚେ ପ୍ରର୍ମ ଚାେମିାସ ପାଇଁ ଏକ କାମଚଳା ବରଜଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ 
େଖିଛେ ି। ଏହାଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଚଳତି ପ୍ରତଷି୍ଠାନ୍, ରଯାଜନ୍ା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକି ନ୍ମିରେ ଆବଶୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସମବଳ 
ରଯାଗାଇ ରଦବାରେ ସେକାେ ସକ୍ଷମ  ରହରବ । 

2021-22 ଏବଂ 2022-23 ଆର୍କି ବର୍ଚ ବରଜଟ୍େ ତୁଳନ୍ାତ୍ମକ ବବିେଣୀ ନ୍ମିନେିଖିତ ସାେଣୀରେ 
ଦଶଚାଯାଇଛ ି।  

(ଲକାଟ ିଟଙ୍କା ହସିାବଲର) 
କ୍ରମିକ 
ସାଂଖ୍ା 

ପ୍ରକାର 
2021-22 ଆର୍ଥକି 
ବର୍ଷର ବଲେଟ୍ ଆକଳନ 

2022-23 ଆର୍ଥକି ବର୍ଷର 
ବଲେଟ୍ ଆକଳନ 

1. ପ୍ରଶାସନ୍କି ଖର୍ଚ୍ଚ 85,000 89,620 
2. କାଯଚୟକ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ 75,000 1,00,000 
3. ବପିଯଚୟୟ ପ୍ରଶମନ୍ ପାଣ୍ଠେୁି ଖର୍ଚ୍ଚ 3,050 3,210 
4. ୋଜୟ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ହସ୍ତାେେିତ ରହଉଥିବା 

ଅର୍ଚେୁ ଖର୍ଚ୍ଚ 
6,950 7,170 

ଲମାଟ - 1,70,000 2,00,000 
 

2022-23 ଆର୍କି ବର୍ଚେ ଏପି୍ରେ େୁ ଜୁୋଇ ମାସ ପଯଚୟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 1 େକ୍ଷ 6 ହୋର 4 ଶହ 
98 ଲକାଟ ିଟଙ୍କାର ରେଖାନୁ୍ଦାନ୍ ଆଗତ କୋଯାଇଅଛ ି। ଏଥିରେ ପ୍ରାକୃତକି ବପିଯଚୟୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 
ରମାଟ୍ ବାର୍ିକ ବୟୟ ଅେକଳେ ଶତ ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ବୟୟ ଅେକଳେ 50 ପ୍ରତଶିତ 
ଅେଭଚୁ କ୍ତ । 
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1. ରାେ୍ ବଲେଟର ଗୁଣାତ୍ମକ ଦଗି  
 କାଯଚୟକ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚେ ପେମିାଣ 1 େକ୍ଷ ଲକାଟ ିଟଙ୍କା ଅେକଳ କୋଯାଇଛ ି।  
 ଏହ ିବରଜଟ୍ରେ କୃର୍ି ଓ ଆନୁସଙି୍ଗକ ଲକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁବୟୟ ଅେକଳ ଯରର୍ଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କୋଯାଇ 20,344 

ଲକାଟ ିଟଙ୍କା ଆକଳନ୍ କୋଯାଇଅଛ ି। 
 ଶକି୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ରକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁ23,947 ଲକାଟ ିଟଙ୍କା ବୟୟ ବୋଦ ।  
 ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରକ୍ଷତ୍ରରେ 12,241 ଲକାଟ ିଟଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ । 
 ପାଇପ୍ ଲ ାଲଗ ପାନୀୟ େଳ ଲ ାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 8,255 ଲକାଟ ିଟଙ୍କାେ ପୁଞି୍ଜ   ବନି୍ରିଯାଗ । 
 ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜନ୍ଜାତ ି ଓ ଜାତ ି ମାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଚହି୍ନତି ରଯାଜନ୍ା ଦ୍ୱାୋ କାଯଚୟକ୍ରମ ବୟୟ ମାଧ୍ୟମରେ 

33,203 ଲକାଟ ିଟଙ୍କାର ବୟୟ ବୋଦ । 
 େକିସ ଓ ୋଜୟ ସାମଗି୍ରକ  ରୋଇ ଉତ୍ପାଦେ ଅନୁ୍ପାତ 2022-23(B.E) ରେ 6.4 ପ୍ରତଶିତ ରହବା 

ପାଇ ଁଅେକଳ କୋଯାଇଛ ି। 
 ରମାେ ୋଜସ୍ୱରେ ନ୍ଜିସ୍ୱ ୋଜସ୍ୱେ ଭାଗ ପ୍ରାୟ 58 ପ୍ରତଶିତ ରହାଇପାେିଛ ି ଯାହାଦ୍ୱାୋ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ସହାୟତା ଉପରେ ଆମେ ନ୍ଭିଚେଶୀଳତା କମିଛ ି। 
 ୋଜସ୍ୱ ବଳକା, ୋଜୟ ସାମଗି୍ରକ  ରୋଇ ଉତ୍ପାଦେ 2.7 ପ୍ରତଶିତ ରହବରବାେି ଆକଳନ୍ କୋଯାଇଛ ି।  
 ବତି୍ତୀୟ ନ୍ଅିଣ୍ଟ,  ରୋଇ ଉତ୍ପାଦେ ଧାଯଚୟ େକ୍ଷୟେ 3 ପ୍ରତଶିତ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ େହବି । 
 ପୁଞି୍ଜ ବୟୟ ବାବଦକୁ 40,011 ରକାେ ି େଙ୍କା ଅେକଳ ରହାଇଛ ି ଯାହାକ ି ସାମଗି୍ରକ ୋଜୟ  ରୋଇ 

ଉତ୍ପାଦ (GSDP) େ 5 ଦଶମିକ 6 ପ୍ରତଶିତ ଅରେ । 
 

ବଭିାଗୱାରୀ ଆବଣ୍ଟନ   
(ଲକାଟ ିଟଙ୍କା ହସିାବଲର) 

ଦାବ ି
ସାଂଖ୍ା 

ବଭିାଗ 
ପ୍ରଶାସନକି 
ବ୍ୟ 

କା ଷ୍କ୍ରମ 
ବ୍ୟ 

ବପି ଷ୍ୟ 
ପ୍ରଶମନ 

ରାେ୍ରୁ 
ସ୍ଥାନାନ୍ତର 

ସବଷ ଲମାଟ 

1 ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର ବଭିାଗ 5411.58 965.46     6377.04 

2 
ସାଧାେଣ ପ୍ରଶାସନ୍ ଓ ସାଧାେଣ 

ଅଭିରଯାଗ ବଭିାଗ 
316.28 206.32     522.61 

3 ୋଜସ୍ୱ ଓ ବପିଯଚୟୟ ପେଚିାଳନ୍ା ବଭିାଗ 1131.97 367.87     1499.84 

4 ଆଇନ୍ ବଭିାଗ 525.26 34.92     560.19 

5 ଅର୍ଚ ବଭିାଗ 54193.67 4740.00     58933.67 

6 ବାଣିଜୟ ବଭିାଗ 86.98 86.61     173.59 

7 ନ୍ମିଚାଣ ବଭିାଗ 1900.71 6433.26     8333.97 

8 ଓଡଶିା ବଧିାନ୍ ସଭା 165.05 0.00     165.05 

9 ଖାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖାଉେ ିକେୟାଣ ବଭିାଗ 85.43 1119.45     1204.88 

10 ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ 12478.05 7852.71     20330.76 

11 

ଅନ୍ସିଚୂତି ଜନ୍ଜାତ ିଓ ଅନୁ୍ସଚୂତି ଜାତ ି

ଉନ୍ନୟନ୍ ଏବଂ ସଂଖୟାେ  ୁସଂପ୍ରଦାୟ ଓ 

ପଛୁଆବଗଚ କେୟାଣ ବଭିାଗ 
991.47 3058.21     4049.69 

12 ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ପେବିାେ କେୟାଣ ବଭିାଗ 3268.09 8238.11     11506.20 
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ଦାବ ି
ସାଂଖ୍ା 

ବଭିାଗ 
ପ୍ରଶାସନକି 
ବ୍ୟ 

କା ଷ୍କ୍ରମ 
ବ୍ୟ 

ବପି ଷ୍ୟ 
ପ୍ରଶମନ 

ରାେ୍ରୁ 
ସ୍ଥାନାନ୍ତର 

ସବଷ ଲମାଟ 

13 ଗୃହ ନ୍ମିଚାଣ ଓ ରପୌେ ଉନ୍ନୟନ୍ ବଭିାଗ 659.58 3379.39   2,459.50 6498.47 

14 ଶ୍ରମ ଓ ୋଜୟ କମଚଚାେୀ ବୀମା ବଭିାଗ 116.98 66.10     183.08 

15 କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବରସବା ବଭିାଗ 57.99 544.00     601.99 

16 ରଯାଜନ୍ା ଓ ସଂରଯାଜନ୍ ବଭିାଗ 51.23 6405.41     6456.64 

17 ପଞ୍ଚାୟତେିାଜ ଓ ପାନ୍ୀୟ ଜଳ ବଭିାଗ 462.14 16073.79   4,710.50 21246.42 

18 
ସାଧାେଣ ଅଭିରଯାଗ ଓ ରପନ୍ସନ୍ 
ପ୍ରଶାସନ୍ ବଭିାଗ  

2.21 0.00     2.21 

19 ଶଳି୍ପ ବଭିାଗ 6.40 640.00     646.40 

20 ଜଳ ସମ୍ପଦ ବଭିାଗ 1521.94 8523.02     10044.96 

21 ପେବିହନ୍ ବଭିାଗ 101.72 907.64     1009.36 

22 ଜଙ୍ଗେ, ପେରିବଶ ଓ ଜଳ ବାୟୁ ପେବିତ୍ତଚନ୍  552.50 535.56     1088.06 

23 କୃର୍ ିଓ କୃର୍କ ସଶକି୍ତକେଣ ବଭିାଗ 993.21 5282.91     6276.12 

24 ଇଷ୍ପାତ ଓ ଖଣ ିବଭିାଗ 66.65 96.20     162.85 

25 ସୂଚନ୍ା ଓ ରୋକସମ୍ପକଚ ବଭିାଗ 63.14 56.85     119.99 

26 ଅବକାେୀ ବଭିାଗ 116.19 40.00     156.19 

27 ବଜି୍ଞାନ୍ ଓ ରବୈର୍ୟିକ ବଭିାଗ 10.25 176.39     186.64 

28 ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ୍ ବଭିାଗ 1476.45 5082.68     6559.13 

29 ସଂସଦୀୟ ବୟାପାେ  ବଭିାଗ 70.65 13.24     83.89 

30 ଶକି୍ତ ବଭିାଗ 40.54 3438.90     3479.44 

31 ହସ୍ତତେ, ବୟନ୍ଶଳି୍ପ  ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ  ବଭିାଗ 70.21 132.93     203.15 

32 ପଯଚୟେନ୍ ବଭିାଗ 16.06 578.59     594.64 

33 ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଉନ୍ନୟନ୍ ବଭିାଗ 479.12 1178.42     1657.54 

34 ସମବାୟ ବଭିାଗ 140.12 1700.00     1840.12 

35 ସାଧାେଣ ଉରଦୟାଗ ବଭିାଗ 4.85 5.50     10.35 

36 ମହଳିା  ଓ ଶଶୁି କେୟାଣ ବଭିାଗ  27.72 3538.90     3566.62 

37 ଇରେରକ୍ରାନ୍କ୍ି୍ସ ଓ ସୂଚନ୍ା ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା  6.43 293.43     299.86 

38 ଉର୍ଚ୍ ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ 1277.20 1529.93     2807.14 

39 ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ି ଓ ରବୈର୍ୟିକ ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ  451.95 356.95     808.90 

40 ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦୟାଗ ବଭିାଗ 74.26 548.40     622.66 

41 ସାମାଜକି ସୁେକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକି୍ତକେଣ  84.48 3621.12     3705.61 

42 ବପିଯଚୟୟ ପେଚିାଳନ୍ା ବଭିାଗ 28.41 20.96 3,210.00  3259.37 

43 ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା, ସାହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିବଭିାଗ 32.88 131.85     164.73 

44 ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ବଭିାଗ 2.00 1998.00     2000.00 

ସବଷ ଲମାଟ 89,620 1,00,000 3,210 7,170 2,00,000 
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2. ଲକ୍ଷତ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ାାଂଶ  
(କ) ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ଲସବା 
 ସାମଗି୍ରକ ଭାରବ ସ୍ୱାସ୍ଥୟରକ୍ଷତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ୍ମିରେ 12 ହଜାେ 2 ଶହ 41 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 

କୋଯାଇଛ ି ଯାହାକ,ି 2022-23 ଆର୍କି ବର୍ଚ ୋଗି ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ରମାଟ୍ ବରଜଟ୍େ 6.1 ପ୍ରତଶିତ 
 “ବଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କେୟାଣ ରଯାଜନ୍ା”ରେ ପ୍ରାୟ 66 େକ୍ଷ ପେିବାେ ଙ୍କ ପାଇଁ କୟାସରେସ (ନ୍ଗଦବହିୀନ୍ (ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 

ରସବାେ ସୁବଧିା ବାବଦକୁ 1 ହଜାେ 8 ଶହ 66 ରକାେ ିେଙ୍କା େ ବୟୟ ବୋଦ କୋଯାଇଛ ି
 “ମଖୁୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରସବା ମିଶନ୍” ଅଧିନ୍ରେ 2 ହଜାେ 3 ଶହ 35 ରକାେ ିେଙ୍କା ଏବଂ “ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ଚକିତି୍ସ୍ା 

ଶକି୍ଷାରେ ମାନ୍ବ ସମବଳ” ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ 3 ଶହ 12 ରକାେ ିେଙ୍କା ବୟବସ୍ଥା େହଛି ି
 ୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମିଶନ୍ ରଯାଜନ୍ାରେ 2 ହୋର 156 ଲକାଟ ିେଙ୍କା ବୟୟ ବୋଦ 

(ଖ) ପାନୀୟ େଳ ଓ ସହରୀ ସୁବଧିାର ବ୍ବସ୍ଥା 
 ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହୋଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ରଯାଗାଣ ପାଇଁ ବସୁଧା ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ 2 ହଜାେ 2 ଶହ 55 

ରକାେ ିେଙ୍କା ବୟବସ୍ଥା 
 ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପାଇପ ରଯାରଗ ଜଳ ରଯାଗାଣ ବୟବସ୍ଥା ପାଇଁ “ଜଳ ଜୀବନ୍ ମିଶନ୍” ଅଧିନ୍ରେ 6 ହଜାେ 

ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 
 ସହୋଞ୍ଚଳ ରସ୍ୱରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନ୍ରେ 1 ଶହ 38 ରକାେ ିେଙ୍କା, ଓଡଶିା ସମନ୍ିବତ ପେିମଳ ଉନ୍ନତକିେଣ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନ୍ରେ 3 ଶହ 36 ରକାେ ିେଙ୍କା, ଏବଂ ସହୋଞ୍ଚଳ ପେମିଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନ୍ରେ 2 ଶହ 51 
ରକାେ ିେଙ୍କା 

 ସହୋଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ୍େ ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ 6 ଶହ 15 ରକାେ ିେଙ୍କା, ନୂ୍ତନ୍ ସହେ ବକିାଶ ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ 
2 ଶହ 16 ରକାେ ିେଙ୍କା, ଏବଂ ଜାଗା ମିଶନ୍ ଅଧିନ୍ରେ 100 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟବସ୍ଥା  

 “ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତ ଅଭିଯାନ୍” ଅଧିନ୍ରେ 2 ଶହ 50 ରକାେ ିେଙ୍କା, ସ୍ମାେଚ ସେି ିଅଧିନ୍ରେ 2 ଶହ ରକାେ ିେଙ୍କା 
ଏବଂ ନ୍ଗୋଞ୍ଚଳ ପୁନ୍ଜଚୀବନ୍ ଏବଂ େୁପାେେୀକେଣ ନ୍ମିରେ ଅେଳ ମିଶନ୍ (AMRUT) ରଯାଜନ୍ା 
ଅଧିନ୍ରେ 2 ଶହ ରକାେ ିେଙ୍କା ଅେଭଚୁ କ୍ତ 

(ଗ) କୃର୍ି ଓ ଆନୁସଙି୍ଗକ କା ଷ୍କ୍ରମ – 
 

 କୃର୍ି ଓ ଆନୁ୍ସଙି୍ଗକ କାଯଚୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦୟ ଉତ୍ପାଦନ୍, ଚାର୍ୀଙ୍କ ରୋଜଗାେ ଓ କୃର୍କ କେୟାଣ  
ପାଇଁ 20 ହଜାେ 366 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ କୋଯାଇଅଛ ି 

 ଚାର୍ୀ ମାନ୍ଙ୍କେ ସାମଗି୍ରକ କେୟାଣ ନ୍ମିରେ “କାଳଆି” ରଯାଜନ୍ା ରେ 1 ହଜାେ 876 ରକାେ ିେଙ୍କାେ 
ବୟୟ ବୋଦ କୋଯାଇଅଛ ି

 ସାେ ଓ ବହିନ୍ ପାଇଁ ସୁଧମକୁ୍ତ ଋଣ ବାବଦକୁ 300 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ଶସୟ ଉତ୍ପାଦନ୍ ପେଚିାଳନ୍ା ବାବଦକୁ 688 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ଉଦୟାନ୍ କୃର୍ି ବକିାଶ ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ 1 ଶହ 57 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ଓଡଶିା କୃର୍ି ରବୈର୍ୟିକ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟକୁ ଗରବର୍ଣା ଓ ଶକି୍ଷା ନ୍ମିରେ 1 ଶହ 61 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ଅନୁ୍ଦାନ୍ 
 ପଶୁସମ୍ପଦେ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏବଂ ରୋଗ ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରଣ କାଯଚୟକ୍ରମ ପାଇଁ 2 ଶହ 73 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ସ ନ୍ ଓ ଆଭୟେେୀଣ ମତ୍ସ୍ୟଚାର୍େ ବକିାଶ ନ୍ମିରେ 1 ଶହ 82 ରକାେ ିେଙ୍କା 
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 କୁକୁଡା ଚାର୍ ପାଇଁ 87 ରକାେ ିେଙ୍କା, ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ୍େ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୋଗି 31 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 କୃର୍କମାନ୍ଙୁ୍କ ସୁଧ େହିାତ ିବାବଦକୁ 907 ରକାେ ିେଙ୍କା, ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ େସେ ବୀମା ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ 

ପି୍ରମିୟମ ସବସଡି ିବାବଦକୁ 600 ରକାେ ିେଙ୍କା, ଏବଂ ସମବାୟ ବୟାଙ୍କମାନ୍ଙୁ୍କ ଅଂଶଧନ୍ ସହାୟତା ପାଇଁ 
150 ରକାେ ିେଙ୍କା 

(ଘ) େଳଲସଚନର ସାଂପ୍ରସାରଣ 
 ଜଳରସଚନ୍ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ବଭିିନ୍ନ ରଯାଜନ୍ା ପାଇଁ ରମାଟ୍ 8 ହଜାେ 523 ରକାେ ିେଙ୍କା ଅେଭଚୁ କ୍ତ 
 PMKSY ରଯାଜନ୍ା ଦ୍ୱାୋ କାଯଚୟକାେୀ ରହଉଥିବା ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଚ AIBP ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2,663 ରକାେ ି

େଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 
 ସମସ୍ତ  ପ୍ରମଖୁ ନ୍ଦୀ ଗୁଡକିରେ In-stream Storage Structures (ISS) େ ନ୍ମିଚାଣ ପାଇଁ 

ଏହ ିବର୍ଚ ବରଜେରେ 1,044 ରକାେ ି େଙ୍କାେ ପ୍ରସ୍ଥାବ େଖାଯାଇଛ ି
 ଜଳ ରକ୍ଷତ୍ର ଭିତ୍ତଭୂିମି ବକିାଶ କାଯଚୟକ୍ରମ (WSIDP) ଅଧୀନ୍ରେ ଚାେୁଥିବା ଏବଂ ନୂ୍ତନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ୍ଙ୍କ  

ପାଇ ଁ1,022 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ପ୍ରସ୍ଥାବ 
 ବନ୍ୟା ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜଳ ନ୍ଷି୍କାସନ୍ କାଯଚୟପାଇଁ 968 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟ  ବୋଦ 
 “ପାବଚତୀ ଗିେ ିବୃହତ୍ ଉଠା ଜଳରସଚନ୍ ରଯାଜନ୍ା ” 485 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ 
 RIDF ଅଧିନ୍ରେ ଜଳ ନ୍ଧିି ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ ଅତେିକି୍ତ ଜଳରସଚନ୍ କ୍ଷମତା ସଷିୃ୍ଟ 236 ରକାେ ିେଙ୍କାେ 

ପ୍ରସ୍ତାବ  
 ବଜୁି କୃର୍କ ବକିାଶ ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ ରଗାଷ୍ଠି ଉଠା ଜଳରସଚନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 422 ରକାେ ି

େଙ୍କାେ ପ୍ରସ୍ଥାବ 
 ଅଚଳ ଉଠାଜଳରସଚନ୍ ରକନ୍ଦ୍ର ଗୁ ୁ଼ଡକୁି କାଯଚୟକ୍ଷମ କେବିା ପାଇ ଁ195 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ପ୍ରସ୍ଥାବ 
 ଜଳ ସଞ୍ଚାଳନ୍ କ୍ଷତକୁି କମ୍ କେବିା ୋଗି Canal Lining System Rehabilitation 

Programme (CLSRP)  ରଯାଜନ୍ାରେ 440 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 
 ନ୍ବକୃର୍ଷ୍ଚ ରଚୌଧୁେୀ ରସଚ ଉନ୍ନୟନ୍ ରଯାଜନ୍ା ପାଇଁ 50 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 

(ଙ) ଗୃହନମିଷାଣ  – 
 PMAY-ଗ୍ରାମୀଣ and ବଜୁି ପକ୍କା  େ ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ ପକ୍କା ବାସଗହୃ ବାବଦକୁ 5,606 ରକାେ ି

େଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ 
 PMAY-ସହୋଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହୋଞ୍ଚଳ ବାସଗହୃ ରଯାଜନ୍ାରେ 663 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ପ୍ରସ୍ତାବ  

(ଚ) ଶ୍ରମ ନ ୁିକି୍ତ, େୀବକିା ଏବାଂ ଲମୌଳକି ଲସବା 
 MGNREGA େ material component ପାଇଁ 2,001 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 
 ମଜୁେୀ ରୋଜଗାେେ ଚାହଦିାକୁ ଦୃଷି୍ଟରେ େଖି, ମଜୁେୀେ ଠକି ସମୟରେ ରଦୟ ପାଇଁ MGNREGS 

େଭିେିଭିଂ ପାଣ୍ଠେି କପଚସ ଆକାେକୁ 500 ରକାେ ିେଙ୍କାେୁ 1,000 ରକାେ ିେଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକୋଯାଇଛ ି
 ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବକିା ମିଶନ୍ (NRLM( ରଯାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ରେ 61 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 
 Shyama Prasad Mukherjee RURBAN Mission ରଯାଜନ୍ା ପାଇଁ 80 ରକାେ ିେଙ୍କାେ 

ବୟୟବୋଦ 
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 ସହୋଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମ ନ୍ଯୁିକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଚ ତତ୍ପେତା ଅଭିଯାନ୍ (MUKTA( ଅଧିନ୍ରେ 
166 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 

 ରମୌଳକି ରସବା ରଯାଗାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତେିାଜ ଅନୁ୍ଷ୍ଠାନ୍ ଏବଂ ରପୌୋଞ୍ଚଳ ନ୍କିାୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡକୁି  
7,170 ରକାେ ିେଙ୍କା ହସ୍ତାେେ 

(ଛ) ଶକି୍ଷା ବ୍ବସ୍ଥା ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ 
 ଶକି୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ରକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁରମାଟ୍ 26,662 ରକାେ ିେଙ୍କା ବୟୟ ବୋଦ 
 “ରମା ସ୍କେୁ ଅଭିଯାନ୍” ନ୍ମିରେ 521 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ମରନ୍ାନ୍ୀତ 100େ ିଉତ୍କର୍ଚ ବଦିୟାଳୟରେ ସ୍ମାେଚ ରଶ୍ରଣୀ କକ୍ଷ ନ୍ମିରେ 439 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ରବସେକାେୀ ଉର୍ଚ୍ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକୁି ଅନୁ୍ଦାନ୍ ନ୍ମିରେ 1,109 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ଓଡଶିା ଆଦଶଚ ବଦିୟାଳୟ ନ୍ମିରେ 420 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ରବସେକାେୀ ଅନୁ୍ଦାନ୍ପ୍ରାପ୍ତ ମହାବଦିୟାଳୟ ନ୍ମିରେ 1,283 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 “ସମଗ୍ର ଶକି୍ଷା” ନ୍ମିରେ 3,552 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ଓ ମହାବଦିୟାଳୟଗୁଡକିେ ଭିତ୍ତଭୂିମି ବକିାଶ ନ୍ମିରେ 165 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ବଶି୍ୱବୟାଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନ୍ରେ ଓଡଶିାରେ ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ କେବିା ପାଇଁ 258 ରକାେ ି

େଙ୍କା 
 ୋଷି୍ଟ୍ରୟ ଉର୍ଚ୍ତେ ଶକି୍ଷା ଅଭିଯାନ୍ (RUSA) ନ୍ମିରେ 182 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ 
 Asian Development Bank େ ସହାୟତାରେ କାଯଚୟକାେୀ ରହଉଥିବା ଓଡଶିା ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ 

ପ୍ରକଳ୍ପ (Odisha Skill Development Project) ଅଧିନ୍ରେ ଏକ ବଶି୍ୱ ଦକ୍ଷତା ରକନ୍ଦ୍ର 
(World Skill Center) ପ୍ରତଷି୍ଠା ନ୍ମିରେ 100 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ପ୍ରସ୍ତାବ 

 ରବୈର୍ୟିକ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ, ଯାନ୍ତ୍ରକି ମହାବଦିୟାଳୟ, ଯାନ୍ତ୍ରକି ବଦିୟାଳୟ, Polytechnic ଏବଂ ITI 
ଗୁଡକିରେ ଭିତ୍ତଭୂିମିେ ବକିାଶ ୋଗି 200 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ 

(େ) ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ – 
 ବଭିିନ୍ନ ମହଳିା ଏବଂ ଶଶୁି ରକୈନ୍ଦ୍ରକି ନ୍ୀତ ି ତର୍ା କେୟାଣମୂଳକ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କେବିା ପାଇଁ ରମାେ 

3,567 ରକାେ ିେଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ୍ କୋଯାଇଛ ି
  “MAMATA” ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ 267 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ 
 Supplementary Nutrition Programme-Poshan 2.0 ଅଧିନ୍ରେ 1,113 ରକାେ ି

େଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ ଓ “Saksham Anganwadi and Poshan - 2.0”  ରଯାଜନ୍ାରେ 6 
ବର୍ଚେୁ କମ୍ ପିୋମାନ୍ଙ୍କେ ପୁଷି୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସ୍ତେରେ ଉନ୍ନତ ିଆଣିବା ପାଇଁ 1,286 ରକାେ ିେଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ 

 ICDS ରଯାଜନ୍ାେ  ୋଜୟ ସହାୟତା ଦଗିରେ  616 ରକାେ ିପ୍ରଦାନ୍ 
 “SOPAN” ରଯାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ ରେ ୋଜୟେ ଅରପକ୍ଷାକୃତ ଖୋପ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଥିବା 125 େ ି

ବଲକରେ ପୁଷି୍ଟ ସ୍ତେରେ ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ 88 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ 
 “ମାଳତରିଦବୀ ପ୍ରାକ-ବଦିୟାଳୟ ପେଧିାନ୍” ରଯାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ରେ ପ୍ରାକ-ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା ଗ୍ରହଣ କେୁଥିବା 

ପିୋମାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନ୍େିମଚ ରଯାଗାଣ ପାଇଁ  78 ରକାେ ିେଙ୍କା ପ୍ରଦାନ୍ କୋଯାଇଛ ି
 ବଜୁି ଶଶୁି ସୁେକ୍ଷା ରଯାଜନ୍ା-ଆଶୀବଚାଦ ଅଧିନ୍ରେ 63 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟବସ୍ଥା  
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(ଝ) ମିଶନ ଶକି୍ତ 
 ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ କାଯଚୟକ୍ରମ ଅଧୀନ୍ରେ ବଭିିନ୍ନ କାଯଚୟକଳାପ ପାଇଁ 2,000 ରକାେ ି େଙ୍କା ବୟୟ ବୋଦ 

କୋଯାଇଛ ି
 ଏଥି ମଧ୍ୟେୁ “ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବକିା ମିଶନ୍” ନ୍ମିରେ 1,036 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଏବଂ ରସମାନ୍ଙ୍କେ ମହାସଂ ଗୁଡକି ପାଇଁ 773 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ବଲକ ସ୍ତେରେ “ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ଗୃହ” ନ୍ମିଚାଣ ପାଇଁ 176 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ବୟାଙ୍କ ବହିୀନ୍ ତର୍ା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖୟକ ବୟାଙ୍କ ଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକିରେ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ ରସବା ଉପେବ୍ଧକୁି 

ସୁନ୍ଶିି୍ଚତ କୋଇବା ପାଇଁ, ମହଳିା  ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଏବଂ ରସମାନ୍ଙ୍କେ ମହାସଂ େ ସଦସୟମାରନ୍ 
ସଂପ୍ରତ ିBusiness Correspondent Agents (BCAs) ଭାବରେ ନ୍ରିୟାଜତି ରହଉଛେି 

 “ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ” ଅଧିନ୍ରେ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଏବଂ ରସମାନ୍ଙ୍କେ ସଂ େ ସହାୟତା ପାଇଁ 
316 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ 

 ବଲକ ସ୍ତେରେ “ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ଗୃହ ” ନ୍ମିଚାଣ ପାଇଁ ଅତେିକି୍ତ 100 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ପ୍ରସ୍ତାବ େଖାଯାଇଛ ି
(ଞ) ଅନୁସୂଚତି ୋତ ିଓ େନୋତ,ି ପଛୁଆବଗଷ ଏବାଂ ସାଂଖ୍ାେଘମୁାନଙ୍କ ବକିାଶ 
 ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଜନ୍ଜାତେି ଉପାଂଶ (Sub-component) ଅଧିନ୍ରେ ରମାେ 33,203 ରକାେ ି

େଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ 
 “ANWESHA” ସରମତ ବଭିିନ୍ନ ସାମାଜକି ରକ୍ଷତ୍ରେ ଉନ୍ନୟନ୍ ପଦରକ୍ଷପ ପାଇଁ 343 ରକାେ ିେଙ୍କାେ 

ବୟୟ ବୋଦ 
 “AKANKSHYA” ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜନ୍ଜାତ ି ଛାତ୍ରୀମାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀନ୍ବିାସ ଓ 

ସହେୀ ଛାତ୍ରାବାସ କରମ୍ପଲକ୍ସ ନ୍ମିଚାଣ ନ୍ମିରେ 538 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ 
 ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ  ଜନ୍ ବକିାଶ କାଯଚୟକ୍ରମ  (PMJVK) ଅଧୀନ୍ରେ 21 ସଂଖୟାେ  ୁଛାତ୍ରାବାସ ପାଇଁ 22 

ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ 
 ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଜନ୍ଜାତ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କେ  Pre-matric ଏବଂ Post-matric ବୃତ୍ତ ିପାଇଁ 950 

ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ 
 ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦଶଚ ଗ୍ରାମ ରଯାଜନ୍ା (PMAGY) ଅଧୀନ୍ରେ 269 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 
 2022-23 ବର୍ଚରେ ଅଧିକ ହତିାଧିକାେୀଙୁ୍କ ଅେଭଚୁ କ୍ତ କେବିାକୁ SCA to TSS ରଯାଜନ୍ାରେ 121 

ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 
(ଟ) ସାମାେକି ନରିାପତ୍ତା ବ୍ବସ୍ଥା 
 ସାମାଜକି ନ୍େିାପତ୍ତା ୋଗି ସବଚରମାଟ୍ 3,621 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ 
 ବୃଦ୍ଧ, ବଧିବା ଏବଂ ଦବିୟାଙ୍ଗ ହତିାଧିକକାେୀଙୁ୍କ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ୍ କେବିା ପାଇଁ  “ମଧୁବାବୁ ରପନ୍ସନ୍ 

ରଯାଜନ୍ା”  ଅଧିନ୍ରେ 2,017 ରକାେ ି େଙ୍କା ଓ ଜାତୀୟ ସାମାଜକି ସହାୟତା ରଯାଜନ୍ା (NSAP) 
ଅଧିନ୍ରେ 1,330 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିଯାଇଛ ି

 ଦବିୟାଙ୍ଗ ମାନ୍ଙ୍କେ କେୟାଣ ପାଇଁ 104 ରକାେ ିେଙ୍କା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦବିୟାଙ୍ଗ ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ 18 
ରକାେ ିେଙ୍କାେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
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 ଦୁୁଃସ୍ଥ  ଓ ପେତିୟକ୍ତ ବୟକି୍ତଙ୍କ କେୟାଣ ପାଇଁ 136 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଯଉଁଥିରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ୍ 
ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା ଅେଭଚୁ କ୍ତ  

 ଭୀମରଭାଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଚୟ ଅଭିଯାନ୍ ପାଇଁ 23 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ପ୍ରସ୍ତାବ େଖାଯାଇଛ ି
(ଠ) ଖାଦ୍ ନରିାପତ୍ତା 
 ରକ.ଜ.ି ପିଛା 1 େଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ରଯାଗାଇ ରଦବାୋଗି ସବଚରମାଟ୍ 1,023 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ  

କୋଯାଇଛ ି
 ୋଜୟେ ନ୍ଜିସ୍ୱ ଖାଦୟ ନ୍େିାପତ୍ତା ରଯାଜନ୍ା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଖାଦୟ ନ୍େିାପତ୍ତା ଅଧିନ୍ୀୟରମେୁ ବଞ୍ଚତି 

ଅତେିକି୍ତ ହତିାଧିକାେୀଙୁ୍କ ମାସକି 5 କରିୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ େହିାତ ିଦେରେ ରକ.ଜ.ି ପିଛା 1 େଙ୍କା 
(ଡ) ପୁଞି୍ଜ ବନିଲି ାଗ 
 ଏହ ିବରଜଟ୍ ରେ 60,011 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ପୁଞି୍ଜ ବନି୍ରିଯାଗ ସାମଗି୍ରକ ୋଜୟ  ରୋଇ ଉତ୍ପାଦେ 5.6 

ପ୍ରତଶିତ ଅରେ 
 ଏଥି ମଧ୍ୟେୁ ବଜୁି ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ପାଇଁ 300 ଶହ ରକାେ ିେଙ୍କା 
 State Capital Project ଅଧିନ୍ରେ 178 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ABADHA ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ ପୁେୀରେ ରମୌଳକି ସୁବଧିା, ଐତହି ଓ ସ୍ଥାପତୟେ ବକିାଶ ପାଇଁ 1,608 

ରକାେ ିେଙ୍କା, 
 ଏକାମ୍ର ରକ୍ଷତ୍ରେ ସୁବଧିା ଏବଂ ସ୍ମାେକୀ ପୁନ୍େୁଦ୍ଧାେ କାଯଚୟ ରଯାଜନ୍ା (EKAMRA) ଅଧିନ୍ରେ 200 

ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ସମରେଶ୍ୱେୀ ମନ୍ଦେି ଅଞ୍ଚଳେ ପେଚିାଳନ୍ା ଏବଂ ସ୍ଥାନ୍ୀୟ ଅର୍ଚରନ୍ୈତକି ପଦରକ୍ଷପ (SAMALEI) 

ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ 200 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ଐତହି, ସ୍ମାେକୀ ଓ ପଯଚୟେନ୍ସ୍ଥଳୀଗୁଡକିେ ସମନ୍ିବତ ବକିାଶ ପାଇଁ 150 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ବଜୁି ରସତୁ ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ 1688 ରକାେ ିେଙ୍କା, ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୟ ସଡକ ରଯାଜନ୍ାରେ 1100 

ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ମଖୁୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ 675 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ଦୁଗଚମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପହଞ୍ଚ ଗ୍ରାମଗୁଡକୁି ସଂରଯାଗ କେିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦରି୍ଚ (CUVDA) ରଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ରେ 

150 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ଅସଂଯୁକ୍ତ ୋସ୍ତାଗୁଡକିେ ସଂରଯାଗୀକେଣ (CMRL) ପାଇଁ 150 ରକାେ ିେଙ୍କା ଏବଂ  
 Transferred Road Improvement Programme (TRIP) ରଯାଜନ୍ା ପାଇଁ 360 

ରକାେ ିେଙ୍କା ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ। 
(ଢ) ଶଳି୍ପ; ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଲଦ୍ାଗ; ଏବାଂ ଷ୍ଟାଟଷଅପ୍ସ 
 ବଶି୍ୱସ୍ତେୀୟ ଭିତ୍ତଭୂିମିେ ପ୍ରତଷି୍ଠା ତର୍ା ଶଳି୍ପ, ଅଣୁ, କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦୟାଗ ଏବଂ ଷ୍ଟାେଚ-ଅପ ଗୁଡକୁି 

ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହତି କେବିା ୋଗି ଏହ ିରକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 2022-23 (ବରଜଟ୍ ଅେକଳ( ରେ 1 ହଜାେ 6 ଶହ 35 
ରକାେ ି େଙ୍କା ବୟୟବୋଦେ ପ୍ରସ୍ତାବ େହଛି,ି ଯାହା ପୂବଚ ବର୍ଚେ ବୟୟ ବୋଦ ତୁଳନ୍ାରେ ପ୍ରାୟ 37 
ପ୍ରତଶିତ ଅଧିକ ଅରେ 
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(ଣ) ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବାଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା 
 ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ୍, ଆଭୟେେୀଣ ନ୍େିାପତ୍ତା େକ୍ଷା, ଅପୋଧ ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରଣ, ଅଗି୍ନ ବପିଯଚୟୟ, ଏବଂ ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରଣ 

ପେଚିାଳନ୍ା ଇତୟାଦ ିପାଇଁ 2022-23 ବର୍ଚରେ 8,960 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ 
 ରପାେିସ, ଅଗି୍ନଶମ ଏବଂ କାୋଗାେ ସଂଗଠନ୍େ ଆବାସକି ଏବଂ ଅଣ-ଆବାସକି ଗହୃ ନ୍ମିଚାଣ ପାଇଁ 335 

ରକାେ ିେଙ୍କା ପ୍ରଦାନ୍ କୋଯାଇଛ ି
 ନ୍ୟାୟପାଳକିାେ  ଭିତ୍ତଭୂିମି ସୁବଧିା ବକିାଶ ପାଇଁ 50 ରକାେ ିପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିଯାଇଛ ି
 ସମସ୍ତ ପ୍ରକାେ ଜେୁେୀକାଳୀନ୍ ରସବା ପାଇଁ ERSS Dial -112 େୂପରେ ଏକ ରଦଶବୟାପୀ  

distress call ରସବାେ ଆେମ୍ଭ ପାଇଁ 81 ରକାେ ିପ୍ରଦାନ୍ କୋଯାଇଛ ି
 CCTNS ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 30 ରକାେ ିେଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିଯାଇଛ ି
 ୋଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ୍ ଅଧୀନ୍ରେ ଥିବା ରକାଠବାଡ,ି ଆଇେ ି ଭିତ୍ତଭୂିମିକୁ ମଜବୁତ କେିବା, ସେକାେୀ ଜମିେ 

ସୁେକ୍ଷା ଏବଂ େ  ୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଚ ରଚାେ ିରୋକବିା ପାଇଁ  368 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
(ତ) େଙ୍ଗେ, ପରିଲବଶ ଓ େଳ ବାୟୁ ପରିବତ୍ତଷନ 
 2021-22 ମସହିାରେ ଜଙ୍ଗେ ରକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 2,163 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 
 ଉପରୋକ୍ତ ବୟୟ ବୋଦ ମଧ୍ୟରେ େହଛି ି CAMPA ପାଣ୍ଠେୁି 1,105  ରକାେ,ି JICA ସହାୟତାରେ  

ଓଡଶିା ବନ୍ାଞ୍ଚଳ ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (OFSDP( ଦ୍ୱତିୀୟ ପଯଚୟାୟ କାଯଚୟକାେତିା ପାଇଁ 132 ରକାେ ିେଙ୍କା 
 ଆମ ଜଙ୍ଗେ ରଯାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ରେ ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ବନ୍ାଞ୍ଚଳକୁ  ସଂଯୁକ୍ତ ଜଙ୍ଗେ ପେିଚାଳନ୍ା ପେସିେକୁ 

ଆଣିବାପାଇଁ 15 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
 Green Climate Fund (GCF) ରେ ₹52 crore, National Mission for a 

Green India ପାଇଁ ₹62 crore, ଅଗି୍ନ ନ୍ବିଚାପନ୍ ନ୍ମିରେ ₹60 crore ଏବଂ ବୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଉରଦ୍ଦଶୟ ରେ ₹35 crore େ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅେଭଚୁ କ୍ତ 

(ର୍ଥ) ପ ଷ୍ଟନ 
 ଓଡ଼ଶିା ପଯଚୟେନ୍ ପାଇଁ 595 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟ ବୋଦ 
 ପଯଚୟେନ୍ ଭିତ୍ତଭୂିମିେ ଉନ୍ନୟନ୍ ଓ ପେଚିାଳନ୍ା ପାଇଁ 375 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ ଏବଂ ପଯଚୟେନ୍େ 

ପ୍ରଚାେପ୍ରସାେ ପାଇଁ 155 ରକାେ ିେଙ୍କା ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ 
 Piligrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive 

(PRASAD) ରଯାଜନ୍ା ରେ 36 ରକାେ ିେଙ୍କା 
(ଦ)  ୁବ କେ୍ାଣ ଏବାଂ କ୍ରୀଡାର ଲପ୍ରାତ୍ସାହନ 
 

 ଯୁବ କେୟାଣ ଏବଂ କ୍ରୀଡାେ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ୍ ରମାେ ପାଇଁ 602 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 
 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତଭୂିମିେ ବକିାଶ ଓ ପେିଚାଳନ୍ା ପାଇଁ 611 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 
 କ୍ରୀଡା ଓ ଶାେେିୀକ ଶକି୍ଷାେ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହନ୍ ପାଇଁ 115 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 
 Khelo India ଅଧିନ୍ରେ ୋଜୟ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 11 ରକାେ ିେଙ୍କା  

(ଧ) ଲ ାେନା ଓ ସାଂଲ ାେନା 
 MLALAD ପାଣ୍ଠରିେ 441 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 
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 ୋଜୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧେଣେ  ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ Special Problem Fund (SPF) ରଯାଜନ୍ା 
ଅଧୀନ୍ରେ 150 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ପ୍ରସ୍ତାବ  

 ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିାେ ବକିାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱୋନ୍ିବତ କେବିାକୁ, WODC ପାଇଁ 180 ରକାେ ିେଙ୍କା ରଯାଗାଇ 
ଦଆିଯାଇଛ,ି ଯାହା ପୂବଚ ବର୍ଚେ ବୟୟବୋଦଠାେୁ ଦୁଇଗୁଣେୁ ଅଧିକ 

 ରକବରିକ ଜଲି୍ଲାେ ଭିତ୍ତଭୂିମିରେ ଉନ୍ନତ,ି ମଖୁୟତୁଃ ବଜୁିଳ,ି ସଡକ, ପାଣି  ପାଇଁ ବଜୁି ରକବରିକ ରଯାଜନ୍ା 
ଅଧୀନ୍ରେ 250 ରକାେେି େଙ୍କାେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ 

 ମାେକାନ୍ଗିେ ି ଜଲି୍ଲାେ ସ୍ୱାଭିମାନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ନ୍ାମରେ ନ୍ାମିତ ଚତି୍ରରକାଣ୍ଡା ବଲକେ ତତ୍କାଳୀନ୍ ବଚି୍ଛନି୍ନାଞ୍ଚଳ େ 
151େ ି ଗ୍ରାମେ ବକିାଶ ପାଇଁ SETU ରଯାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ରେ 50 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ 

(ନ) ଓଡଆି ଭାର୍ା, ସାଂସ୍କତୃ ିଓ ଐତହି୍  
 ଓଡଆି ଭାର୍ା, ସଂସ୍କତୃ ି ଓ ଐତହିୟ ପ୍ରଚାେ ପାଇଁ 132 ରକାେ ି େଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ କୋଯାଇଛ,ି 

ରଯଉଁଥିରେ ମଖୁୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାେ ସହାୟତା ରଯାଜନ୍ା ପାଇଁ 66 ରକାେ ି େଙ୍କା, ଆମ ୋଜୟେ ସମଦୃ୍ଧ 
ସାଂସ୍କତୃକି ଐତହିୟ କୁ ପ୍ରତେିଳତି କେୁଥିବା ସ୍ମାେକୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନ୍ଗୁଡକିେ ସଂେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁେକ୍ଷା ପାଇଁ 
15 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟୟବୋଦ ଅେଭଚୁ କ୍ତ 

 ଏତଦବୟତୀତ, ସଂସ୍କତୃ ିନ୍ରିଦ୍ଦଚଶାଳୟ ନ୍ମିରେ 56 ରକାେ ିେଙ୍କା 
(ପ) ବପି ଷ୍ୟ ପରିଚାଳନା 
 ପ୍ରାକୃତକି ବପିଯଚୟୟ ପ୍ରଶମନ୍ ପାଇଁ ରମାେ 3,210 ରକାେ ି େଙ୍କା ବୟୟବୋଦ ମଧ୍ୟେୁ SDRF ପାଇଁ 

2,266 ରକାେ ିେଙ୍କା ଏବଂ NDRF ପାଇଁ 666 ରକାେ ିେଙ୍କାେ ବୟବସ୍ଥା  
*** 


