


ଭାନୟଫଯ ଫାଚସ୍ପତ ିଭୄହାଦୟ !  

 ସୀଭ ୄଧୈମ୍ୟ  ଦୃଢ ସଂଓଳ୍ପ ସହ ଫଶିା ଅହାନଓୁ ସାଭନା ଓଯ ିସାଧାଯଣ ବାୄଫ 
ଯାଜୟଫାସୀଙ୍କ ଅଶା  ଅଓାଂକ୍ଷା ୂଯଣ ଓଯଫିା ଅଭ ପି୍ରୟ ଭୁଔୟଭନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ ନଫୀନ 
ଟ୍ଟନାୟଓଙ୍କ ୄନତୃତ୍ୱାଧିନ  ସଯଓାଯଙ୍କ ଯଚିୟ । ତାଙ୍କଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣ, ସଯ 
ଅଚଯଣ, ସାଧାଯଣ ୄରାଓଙ୍କ ଓରୟାଣଓୁ ପ୍ରାଥଭିଓତା ୄଦଫାୄଯ ନଯିନ୍ତଯ ଫଶି୍ୱାସ ଏଫଂ 
ୄପ୍ରଯଣା ଅଭ ଯାଜୟଯ ଜନ ସାଧାଯଣଙ୍କ ାଆଁ କଫ୍  ୄକୌଯଫଯ ଫଷିୟ । ଏହ ିଫତି୍ର 
କହୃୄଯ 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ ାଆଁ ଓାଭଚା ଫୄଜଟ୍ ଉସ୍ଥାନା ଓଯଫିା ୄଭା ାଆଁ 
ସମ୍ମାନ  ୄସୌବାକୟଯ ଭୂହୁର୍୍ତ୍ ।  

2. ସଦୟ ସମ୍ପାଦତି ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ ଏଫଂ ସହଯାଞ୍ଚ ନଓିାୟ ସଂସ୍ଥା ନଫି୍ାଚନୄଯ ଅଭ 
ସଯଓାଯଙ୍କ ଉୄଯ ୁନଫ୍ାଯ ଅସ୍ଥା ପ୍ରଓଟ ଓଯଥିିଫାଯୁ ଅୄଭ ଯାଜୟଫାସୀଙ୍କ ନଓିଟୄଯ 
ଓୃତଜ୍ଞ । ଅଭ ପି୍ରୟ ଭୁଔୟଭନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ ନଫୀନ ଟ୍ଟନାୟଓଙ୍କ ଦୂଯଦଶ୍ୀ ୄନତୃତ୍ୱ ଏଫଂ 
ଯୂାନ୍ତଯଣଓାଯୀ ପ୍ରଶାସନ ଭନ୍ତ୍ର ୄମାକଁୁ ଞ୍ଚାୟତ  ୄୌଯ ନଫି୍ାଚନୄଯ ଡଶିାଯ ଜନ 
ସାଧାଯଣ ଅଭ ପ୍ରତ ିତୁଟ ଫଶି୍ୱାସ  ସଭଥ୍ନ ଫୟକ୍ତ ଓଯିଛନ୍ତ ି । ଅୄଭ ଫନିମ୍ରତା ଏଫଂ 
ଦାୟିତ୍ୱୄଫାଧ ସହତି ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ଆଚ୍ଛାଓୁ ସମ୍ମାନ ୂଫ୍ଓ ଗ୍ରହଣ ଓଯୁଛୁ । ଏହା ଅଭଓୁ 
"ଏଓ ନୂତନ ଡଶିା-ସଶକ୍ତ ଡଶିା" ନଭି୍ାଣ ଦକିୄଯ ନଯିନ୍ତଯ ପ୍ରୟାସ ଜାଯ ିଯଖିଫା ନଭିିର୍ତ୍ 
ୄପ୍ରଯଣା ୄମାକାଆଛ ି। ଏହା ଦ୍ୱାଯା ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଶକି୍ଷା  ଦକ୍ଷତା 
ଫଓିାଶ ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ବିର୍ତ୍ବୂିଭିଯ ଯୂାନ୍ତଯୀଓଯଣ,  ଜୀଫଓିା  ନମୁିକି୍ତ ସୁୄମାକ ସଷିୃ୍ଟ, ଧିଓ ୁଞି୍ଜ 
ଫୟୟ, ଓଲଷ୍ଟଯ ଅଧାଯତି ଶଳି୍ପଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଯଫର୍୍ତ୍ୀ ମ୍ୟାୟଓୁ ଉନ୍ନୀତ ଓଯଫିା 
ଏଫଂ ଦୁଫ୍ ଫକ୍ଯ ଜନସାଧାଯଣଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଉୄଯ ଅୄଭ ଧ୍ୟାନ ୄଓନ୍ଦ୍ରତି  
ଓଯୁଛୁ ।   

3. ଫଧିିଫଦ୍ଧ ୄମାଜନା, ଦୂଯଦଶତିା, ୄଫୈଷୟିଓ ଜ୍ଞାନ ୄଓୌଶଯ ସଠଓି ଉୄମାକ, 
ଫିୄ ଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ଯାଭଶ୍ ଏଫଂ ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ସଭଥ୍ନ ଦ୍ୱାଯା ଅୄଭ COVID ଯ 
ରକାତାଯ ରହଯୀଓୁ ସପତାଯ ସହ ଯଚିାନା ଓଯିାଯଛୁି । ଅୄଭ ତୟନ୍ତ ସତଓ୍ତା 
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ଏଫଂ ୂଫ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ସହତି ସଭସ୍ତ ଅହାନଯ ତୁଯନ୍ତ ଭୁଓାଫରିା ଓଯିାଯଛୁି । ଯାଜୟୄଯ 6 
ୄଓାଟଯୁି ଧିଓ ୄଡାଜ ଟୀଓାଓଯଣ ଓଯି ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯିାଯଛୁି । 
COVID ଭୁଓାଫରିାୄଯ ସାଭିର ୄହାଆ ଓଠନି ପ୍ରୟାସ ଓଯଥିିଫା ସଯଓାଯଙ୍କ ଫବିିନ୍ନ 
ଫବିାକୄଯ ଓାମ୍ୟଯତ ଅକଧାଡଯି ଓଭ୍ୀ, ଧିଓାଯୀ  ଓଭ୍ଚାଯୀ ତଥା ୄସ୍ୱଚ୍ଛାୄସଫୀ 
ସଂକଠନକୁଡଓିଯ ଓଭ୍ଓର୍୍ତ୍ାଭାନଙୁ୍କ ଭଁୁ ଅନ୍ତଯଓି ଓୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛ ି । ଏହାଫୟତୀତ ଜନ 
ପ୍ରତନିଧିି ଏଫଂ ଯାଜୟଯ ନାକଯଓିଭାୄନ ଏଥିୄଯ ସହୄମାକ ଓଯଥିିଫାଯୁ ଭଁୁ ୄସଭାନଙ୍କ 
ନଓିଟୄଯ ଓୃତଜ୍ଞ । 

4. ଭହାଭାଯୀଓୁ ତୟନ୍ତ ସତଓ୍ତାୂଫ୍ଓ ଯଚିାନା ଓଯଫିା ସହ ସାଭଗି୍ରଓ ଫଓିାଶ 
ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଓନ୍ଦ୍ରତି ଓଯ ିଜୀଫଓିା ଏଫଂ ବିଫୃଦ୍ଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ସନୁ୍ତନ ଯକ୍ଷା ଓଯଫିା ଅଭଯ 
ପ୍ରାଥଭିଓତା । ଅଭ ସଯଓାଯ, କଣତନ୍ତ୍ରଯ ଭୂଭନ୍ତ୍ର “ୄରାଓଭାନଙ୍କଯ, ୄରାଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ଏଫଂ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ” ଓୁ ାୄଥୟ ଓଯି ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ୄସଫା  ସଯଓାଯୀ 
ୄମାଜନାଯ ସୁପ ଉରବ୍ଧ ଓଯାଆଫା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆଛନ୍ତ ି। ଅୄଭ  ‘ୄ ୋ ସରକୋର’ 
ଓାମ୍ୟକ୍ରଭ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଛୁ ମାହା ଏଓ ୄଫୈଷୟିଓ ଜ୍ଞାନ ୄଓୌଶ ଅଧାଯତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏଫଂ  
ୄରାଓାବିଭୁଔୀ ଦୄକ୍ଷ । ଏହାଦ୍ୱାଯା ସଯଓାଯୀ ଓାମ୍ୟାୟଓୁ ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ 
ନାଫଶୟଓ କସ୍ତଓୁ ଏଡାଆ ଦଅିମିଫା ସହତି କଣତନ୍ତ୍ରୄଯ ସାଧାଯଣ ନାକଯଓି ୄହଫାଯ 
ଭମ୍ୟାଦା ଫଜାୟ ଯଔା ମାଆାଯୁଛ ି। 

ରୋଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥୋର ଅବ୍ୄ ୋକନ: 

5. 2022  ଅଯମ୍ଭୄଯ COVID-19 ଯ  ଏଓ ନୂତନ ପ୍ରଜାତ ି – ଭିକ୍ରନ ଫୟାିଫା 
ଦ୍ୱାଯା ଫବିିନ୍ନ ଞ୍ଚଓୁ କଭନାକଭନୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧଓ ସଷିୃ୍ଟ ୄହାଆଥିରା । ଭହାଭାଯୀଯ ପ୍ରବାଫ 
ଏଫଂ ୟୁୄଯାୄଯ ମୁଦ୍ଧ ଯସିି୍ଥତ ି ଜାଯ ି ଯହଥିିଫାଯୁ ଆନ୍ଧନଯ ଭୁରୟ ଫୃଦ୍ଧ ି ଏଫଂ ୄମାକାଣ 
ଫୟାହତ ୄହଫା ପୄଯ ଭୁଦ୍ରାସ୍ପୀତ ିହାଯୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିଖଟଛି ିମାହା ଭଧ୍ୟଭ ଫଧିୄଯ ବିଫୃଦ୍ଧି 
ଏଫଂ ଖୄଯାଆ ଅୟଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯଫି  । 
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6. ଏହା ୂଫ୍ ଅଓନ ତୁନାୄଯ ଫଶି୍ୱ ଥ୍ ଫୟଫସ୍ଥାଓୁ ଧିଓ ଦୁଫ୍ ଓଯଛି ି। ନଓିଟୄଯ 
ଯୁଷ ଏଫଂ ୟୁୄକ୍ରନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଥିଫା ମୁଦ୍ଧ ଏହ ିଯସିି୍ଥତଓୁି ଅହୁଯ ିଜଟି ଓଯଛି ି। 
ଏହା ଫଶି୍ୱ ଥ୍ୄନୈତଓି ଫୟଫସ୍ଥା ଏଫଂ ୄଶାଧିତ ୄତୈଯ ଭୂରୟୄଯ ସି୍ଥଯତା ସଷିୃ୍ଟଓଯ ିଏଓ 
ସମ୍ଭାଫୟ ଫିଦ ବାୄଫ ଉବା ୄହାଆଛ ି । ପ୍ରତଓୂି ଅନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ଯସିି୍ଥତ ି ସୄେ ଖୄଯାଆ 
ବିଫୃଦ୍ଧ ି ସଞ୍ଚାଓ କୁଡଓିୄଯ ଧିୄଯ ଧିୄଯ ସୁଧାଯ ଅସୁଛ ି । ବାଯତୀୟ ଯଜିବ୍ ଫୟାଙ୍କଯ 
ୂଫ୍ାନୁଭାନ ନୁସାୄଯ 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ ାଆଁ ୄଦଶଯ ଫାସ୍ତଫ ସାଭଗି୍ରଓ ଖୄଯାଆ 
ଉତ୍ପାଦ (Real GDP) ଯ ବିଫୃଦ୍ଧ ିହାଯ 7 ଦଶଭିଓ 8 ପ୍ରତଶିତ ୄହଫ ୄଫାରି ଅଓନ 
ଓଯାମାଆଛ ି। ଡଶିାଯ ଅଥଓି ବିଫୃଦ୍ଧି ଜାତୀୟ ସ୍ତଯଠାଯୁ ଧିଓ ଯହଫି ୄଫାରି ନୁଭାନ 
ଓଯାମାଉଛ ି। ପ୍ରତଓୂି ଯସିି୍ଥତ ିସୄେ 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ୄଯ ଡଶିାଯ ବିଫୃଦ୍ଧ ିହାଯ 
9 ପ୍ରତଶିତ ଯୁ 9 ଦଶଭିଓ 5 ପ୍ରତଶିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯହଫି ୄଫାରି ଅଶା ଓଯାମାଉଛ ି। ଣୁ, କୁ୍ଷଦ୍ର 
 ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟାକ ତଥା ଶଳି୍ପ ୄକ୍ଷତ୍ର, ସାଭାଜଓି ୄକ୍ଷତ୍ର, ନମୁିକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ଏଫଂ ବିର୍ତ୍ବୂିଭିୄଯ 
ଧିଓ ନିୄ ଫଶ ଉୄଯ କୁଯୁତ୍ୱ ଦଅିମାଉଥିଫାଯୁ 2022-23 ଫଷ୍ୄଯ ଯାଜୟଯ nominal 
GSDP ଯ ବିଫୃଦ୍ଧ ି12 ପ୍ରତଶିତଯୁ ଧିଓ ଯହଫିାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଯହଛି ି।  

7. ଭାନୟଫଯ ଭୁଔୟଭନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଫୀନ ଟ୍ଟନାୟଓଙ୍କ ଦୂଯଦୃଷି୍ଟ ସମ୍ପନ୍ନ ୄନତୃତ୍ୱୄଯ, ଅଭ 
ଯାଜୟ ଡଶିା ସାଭୁହଓି ସଭଦୃ୍ଧଯି ଫଓିାଶ ଭୄଡର ନୁସଯଣ ଓଯଅିସୁଛ ି। ଦୃତ ଥ୍ୄନୈତଓି 
ବିଫୃଦ୍ଧ ିଅଭ ାଆଁ ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍୍ ରକ୍ଷୟ, ଓନୁି୍ତ ଏହ ିଫଓିାଶଯ ସୁପ  ଫୟାଓ ବାଫୄଯ 
ସଭାଜଯ ସଫ୍ନଭିନ ସ୍ତଯୄଯ ଥିଫା ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ହଞ୍ଚାଆଫା ଭଧ୍ୟ ଅଭ ାଆ ଁ
ସଭାନ ବାଫୄଯ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍୍ । ଯାଜୟଯ ପ୍ରକତ ି ସୄେସୄେ ଦାଯିଦ୍ରୟ ତଥା ଅଞ୍ଚଓି 
ତାଯତଭୟଯ ଦୃତ ହ୍ରାସ ଖଟଛି ି । ଯାଜୟଯ ପ୍ରକତିୄ ଯ ସଭାଜଯ ଦୁଫ୍ ଏଫଂ ଫୄହତି 
ଫକ୍ଯ ବାକୀଦାଯ ିଫଢଫିା ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙ୍କଯ ଜୀଫନ ଏଫଂ ଜୀଫଓିାୄଯ ଉନ୍ନତ ିଖଟଛି ି।  

8. ସାଭାଜଓି ଏଫଂ ଥ୍ୄନୈତଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୁଞି୍ଜ ନିୄ ଫଶ ହିଁ ଡଶିା ଫଓିାଶ ଭୄଡରଯ 
ପ୍ରଭୁଔ ଯଚିାୟଓ । ସାଫ୍ଜନଓି ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଏଫଂ ସୁଫଧିାକୁଡଓିଯ ଉନ୍ନତ ତଥା କୁଣାତ୍ମଓ 
ଫତିଯଣ, ଫୟାଓ ହତିାଧିଓାଯୀ ନ୍ତବ୍ୁ କି୍ତଓଯଣ  ପ୍ରଚତି ଫଓିାଶଭୂଓ ଓାମ୍ୟକ୍ରଭ ତଥା 
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ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ ପ୍ରଓଳ୍ପକୁଡଓୁି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ ଓଯଫିା ଉୄଯ ଅୄଭ ଗ୍ରାଧିଓାଯ ୄଦଉଛୁ । 
Sustainable Development Goal ଫୄଜଟ୍  ପ୍ରୄତୟଓ ରକ୍ଷୟଓୁ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ 
ୄମାଜନା ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯ ିState Indicator Framework ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯଫିାୄଯ 
ଅଭ ଯାଜୟ, ୄଦଶଯ ଓଛି ିଗ୍ରଣୀ ଯାଜୟଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ନୟତଭ । ଏହା ନଃିସୄେହ ୄମ 
ଅୄଭ ଫକିତ ଦୁଆ ଦଶନ୍ଧ ିଭଧ୍ୟୄଯ ସାଭାଜଓି ତଥା ଥ୍ୄନୈତଓି  ଫଓିାଶ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ 
ଦକିଯୁ ଅଶାତୀତ ଉନ୍ନତ ି ଓଯିାଯଛୁି । ତଥାି, ଅଭଯ ଉଦୟଭ  ପ୍ରୟାସଓୁ ସୁସଂକଠତି 
ଓଯ ି ଅକାଭୀ ଫଷ୍ଭାନଙ୍କୄଯ ଫଓିାଶଭୂଓ ଓାମ୍ୟକ୍ରଭଓୁ ଅହୁଯି ଅକଓୁ ୄନଆମିଫାଯ 
ଅଫଶୟଓତା ଯହଛି ି।  

9. ଉର୍ତ୍ଭ ଅଥଓି  ସଠକି୍ ଫରି୍ତ୍ୀୟ ଯଚିାନା ଅଭ ଯାଜୟଯ ପ୍ରଭୁଔ ଯଚିୟ ୄଟ । 
ଏଓ ଋଣ ବାଯାକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥିତଯୁି ଭୁକି୍ତରାବ ଓଯ ି ଅଭଯାଜୟଯ ଋଣବାଯ ୄାଷଣୀୟ ସ୍ତଯୄଯ 
ହଞ୍ଚିାଯଛି ି। କତ ଦୁଆ ଦଶନ୍ଧ ିଭଧ୍ୟୄଯ ଅଭଯ ନଜିସ୍ୱ ଯାଜସ୍ୱ ସାଭଗି୍ରଓ ଯାଜୟ ଖୄଯାଆ 
ଉତ୍ପାଦଯ (GSDP) ନୁାତ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱକୁିଣିତ ୄହାଆଛ ି । 2005-06 ଅଥଓି ଫଷ୍ 
ଯଠାଯୁ ଅୄଭ କ୍ରଭାକତ ବାଫୄଯ ଯାଜସ୍ୱ ଫଓା ହାସର ଓଯ ିଅସୁଛୁ, ମାହା ପୄଯ ଏହ ି
ତଯିକି୍ତ ସଭ ସହ ସମୁ୍ପର୍ଣ୍୍ ଋଣ ଯଭିାଣ, ଫଓିାଶଭୂଓ ଓାମ୍ୟକ୍ରଭ ଏଫଂ ୁଞି୍ଜ ଫନିିୄ ମାକ 
ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄହାଆାଯୁଛ ି । ଔଣି ରିଜ୍ ଯ ପପ୍ରଦ ନଫୀଓଯଣ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅୄଭ 
2021-22 ଅଥଓି ଫଷ୍ୄଯ ଔଣି ଯାଜସ୍ୱଓୁ ମୄଥଷ୍ଟ ଫୃଦ୍ଧି ଓଯଛୁି । ଏହା ପୄଯ ୄଭାଟ 
ଯାଜସ୍ୱୄଯ ନଜିସ୍ୱ ଯାଜସ୍ୱଯ ବାକ ପ୍ରାୟ 58 ପ୍ରତଶିତ ୄହାଆାଯଛି ି ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄଓନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ସହାୟତା ଉୄଯ ଅଭଯ ନବି୍ଯଶୀତା ଓଭିଛ ି। 

10. ଏହ ି ୄରଔାନୁଦାନ ଫୄଜଟ୍ ଉସ୍ଥାନଯ ଅଫଶୟଓତା ଫଷିୟୄଯ ସୂଚତି ଓଯଫିା 
ୄଭାଯ ଓର୍ତ୍୍ଫୟ । ଅଣଭାୄନ  ଜାଣନ୍ତ ିୄମ, ଚତି ଫଷ୍ ୄପଫୃୟାଯୀ ଏଫଂ ଭାର୍ଚ୍ ୍ଭାସୄଯ 
ଞ୍ଚାୟତଯିାଜ ନୁଷ୍ଠାନ ଏଫଂ ସହଯାଞ୍ଚ ନଓିାୟ ସଂସ୍ଥା ନଭିୄନ୍ତ ସାଧାଯଣ ନଫି୍ାଚନ 
ନୁଷି୍ଠତ ୄହାଆମାଆଛ ି । ନଫି୍ାଚନ ୄଖାଷଣା ୄଯୄଯ ଅଦଶ୍  ଅଚଯଣଫଧିି ରାକୁ  
ୄହାଆଥିରା । ଫୄଜଟ୍ ସମ୍ପଓତି ସଭସ୍ତ ୄଫୈଧାନଓି ପ୍ରକି୍ରୟା ମଥା:- ଫୄଜଟ୍ ଉସ୍ଥାନ, 
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ଭାନୟଫଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୄଜଟ୍ ଉୄଯ ଫଚିାଯ ଫଭିଶ୍  ଫୟୟ ଭଞ୍ଜଯୁୀ ଫିୄ ଧୟଓ 
(Appropriation Bill) ଭାର୍ଚ୍ ୍31 ତାଯଔି ୂଫ୍ଯୁ ାଯତି ୄହଫା ସମ୍ଭଫଯ ନଥିରା । 
ଏଣୁ ଏଓ ୁର୍ଣ୍୍ାେ ଫୄଜଟ୍ ଉସ୍ଥାନ ଓଯଫିା ଯଫିୄର୍୍ତ୍ ଅୄଭ 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ଯ 
ପ୍ରଥଭ ଚାଯଭିାସ ାଆ ଁ ଏଓ ଓାଭଚା ଫୄଜଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯଔଛୁୁ । ଏହାଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଚତି 
ପ୍ରତଷି୍ଠାନ, ୄମାଜନା ଏଫଂ ପ୍ରଓଳ୍ପକୁଡଓି ନଭିୄନ୍ତ ଅଫଶୟଓୀୟ ଔର୍ଚ୍୍ ାଆଁ ସଭ ୄମାକାଆ 
ୄଦଫାୄଯ ସଯଓାଯ ସକ୍ଷଭ  ୄହୄଫ । 

11. 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ ାଆଁ ଓାଭଚା ଫୄଜଟ୍ ନଭିୄନ୍ତ ଟଓ ଉସ୍ଥାନ 
ଓଯଫିା ୂଫ୍ଯୁ, ଭଁୁ ଚତି ଅଥଓି ଫଷ୍ ାଆଁ ସଂୄଶାଧିତ ଟଓ ଉୄଯ ଦୃଷି୍ଟ ଅଓଷ୍ଣ 
ଓଯଫିାଓୁ ଚାହଁୁଛ ି। 2021-22 ସଂୄଶାଧିତ ଟଓ ନୁମାୟୀ ସଂକଠତି ାଣ୍ଠଯୁି ୄଭାଟ 1 
ରକ୍ଷ 65 ହଜାଯ ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟ ୄହଫାଯ ଅଓନ ଓଯାମାଆଛ ି । ୄସହିଯ,ି ୄଭାଟ 
ଯାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତ 1 ରକ୍ଷ 41 ହଜାଯ 3ଶହ 96 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଏଫଂ ଯାଜସ୍ୱ ଫୟୟ 1 ରକ୍ଷ 20 
ହଜାଯ 3 ଶହ 65 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ୄହଫ ୄଫାରି ଅଓନ ଓଯାମାଆଛ ି। ପସ୍ୱଯୂ, 2021-
22 ସଂୄଶାଧିତ ଟଓୄଯ 21 ହଜାଯ 31 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଯାଜସ୍ୱ ଫଓା (Revenue 
Surplus) ଅଓନ ଓଯାମାଆଛ ି । ୄସହିଯ ିଫରି୍ତ୍ୀୟ ନିଣ୍ଟ (Fiscal Deficit) 2 
ହଜାଯ 4 ଶହ 55 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କାୄଯ ସୀଭିତ ଯହଫିାଯ ଅଓନ ଓଯାମାଆଛ ି ମାହାଓ ି
ସାଭଗି୍ରଓ ଯାଜୟ ଖୄଯାଆ ଉତ୍ପାଦ (GSDP ) ଯ 0 ଦଶଭିଓ 38 ପ୍ରତଶିତ । 

ବ୍ୄଜ୍ଟ ଅଟକଳ, 2022-23 : 

12. ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓାଯ 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ ାଆଁ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୄଜଟ୍ ଉସ୍ଥାନ 
ଓଯସିାଯଛିନ୍ତ ି । 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ ାଆଁ ଫବିିନ୍ନ ସଭ ଉତ୍ସଯ ଅଓନ ନଭିୄନ୍ତ 
ଅୄଭ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀୟ  ଫୄଜଟ୍ ୄଯ ଉୄେଖିତ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟଓିସୄଯ ଯାଜୟ ଂଶଯ ଯଭିାଣଓୁ 
ଗ୍ରହଣ  ଓଯଛୁି । ୄସହିଯ ିବାୄଫ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୄଜଟ୍ ସୂଚନା ଅଧାଯୄଯ ଫବିିନ୍ନ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ପ୍ରଫର୍ତ୍ତି ୄମାଜନା ଏଫଂ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀୟ ୄମାଜନାକୁଡ଼ଓି ାଆଁ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୁଦାନଯ ଅଓନ 
ଓଯଛୁି । 
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13. 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ ାଆଁ ପ୍ରଶାସନଓି ଫୟୟ ନଭିୄନ୍ତ ୄଭାଟ 89 ହଜାଯ 6 ଶହ 
20 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଅଓନ ଓଯାମାଆଛ ିମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ଦଯଭା ଫାଫଦଓୁ 29 ହଜାଯ 2 ଶହ 
48 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ୄନସନ ଫାଫଦଓୁ 18 ହଜାଯ 2 ଶହ 21 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ସୁଧ ୄଦୟ 
ାଆଁ 8 ହଜାଯ 4 ଶହ 67 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା ଏଫଂ ୁଞି୍ଜ ସମ୍ପର୍ତ୍ଯି ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ ାଆଁ 5 
ହଜାଯ 8 ଶହ 56 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ନ୍ତବ୍ୁ କ୍ତ । 

14. 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ୄଯ ୄଭାଟ ଓାମ୍ୟକ୍ରଭ ଫୟୟ ନଭିୄନ୍ତ 1 ରକ୍ଷ 10 ହଜାଯ 
ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଅଓନ ଓଯାମାଆଛ ି। ଏଥି ଭଧ୍ୟୄଯ ସଯଓାଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ାଆଁ ୄଭାଟ 1  ରକ୍ଷ 
ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଏଫଂ ସଯଓାଯୀ ଉୄଦୟାକ  ନୟ ଫୄଜଟ୍ ଫହଃିବୁତ ୄକ୍ଷତ୍ର ାଆଁ ୄଭାଟ 10 
ହଜାଯ ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ନ୍ତବ୍ୁ କ୍ତ । 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଓାମ୍ୟକ୍ରଭ ଫୟୟ 
ଯ ଅଓାଯ 2021-22 ଅଥଓି ଫଷ୍ ତୁନାୄଯ 33 ପ୍ରତଶିତ ଧିଓ ୄଟ । 

15. ଫିମ୍ୟୟ ଭୁଓାଫରିା ାଣ୍ଠ ି ନଭିୄନ୍ତ 3 ହଜାଯ 2 ଶହ 10 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା ଏଫଂ 
ଯାଜୟଯୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନଓିାୟ ସଂସ୍ଥାଭାନଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତଯ ାଆଁ ୄଭାଟ 7 ହଜାଯ 1 ଶହ 70 ୄଓାଟ ି
ଟଙ୍କା ଫୟୟ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି ି। 

16. ଏହିଯ ିବାୄଫ, 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ ାଆ ଁଫୄଜଟ୍ ଟଓୄଯ ୄଭାଟ 2 ରକ୍ଷ 
ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟ ଫଯାଦ ଓଯାମାଆଛ ି। 2022-23ୄଯ ୁଞି୍ଜ ଫୟୟ ଫାଫଦଓୁ 40 ହଜାଯ 
11 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଟଓ ୄହାଆଛ ିମାହାଓ ିସାଭଗି୍ରଓ ଯାଜୟ ଖୄଯାଆ ଉତ୍ପାଦ (GSDP) 
ଯ 5 ଦଶଭିଓ 6 ପ୍ରତଶିତ ୄଟ । ଚତି ଅଥଓି ଫଷ୍ୄଯ ଏହ ିଫାଫଦଓୁ ଥିଫା ଅଫଣ୍ଟନ 
ଫକିତ ଫଷ୍ଠାଯୁ 56 ପ୍ରତଶିତ ଧିଓ । ଏତଦ୍ ଫୟତୀତ ଋଣ  ଗି୍ରଭ, ୁଞି୍ଜ ସମ୍ପର୍ତ୍ଯି ସଷିୃ୍ଟ 
ାଆଁ  ନୁଦାନ ଏଫଂ ୁଞି୍ଜ କଠନ ାଆଁ ନୟାନୟ ଔର୍ଚ୍ ୍ଅଦଓୁି ଭିଶାଆ ୄଭାଟ ଫୟୟ ଫଯାଦ 
51 ହଜାଯ 7 ଶହ 99 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯୁ ଧିଓ, ମାହାଓ ିସାଭଗି୍ରଓ ଯାଜୟ ଖୄଯାଆ ଉତ୍ପାଦ 
(GSDP)ଯ 7 ଦଶଭିଓ 2 ପ୍ରତଶିତ ୄଟ ।  
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17. 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ଯ ୄଭାଟ ଯାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତ 1 ରକ୍ଷ 63 ହଜାଯ 9 ଶହ 67 
ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଏଫଂ ଯାଜସ୍ୱ ଫୟୟ 1 ରକ୍ଷ 44 ହଜାଯ 3 ଶହ 49 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ୄହଫ ୄଫାରି 
ଅଓନ ଓଯାମାଆଛ ି। ଯାଜସ୍ୱ ଫଓା 19 ହଜାଯ 6 ଶହ 18 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଯହଫି ମାହାଓ ି
ସାଭଗି୍ରଓ ଯାଜୟ ଖୄଯାଆ ଉତ୍ପାଦ (GSDP) ଯ 2 ଦଶଭିଓ 7 ପ୍ରତଶିତ । ୄସହିଯ ି
ଫରି୍ତ୍ୀୟ ନିଣ୍ଟ 21 ହଜାଯ 5 ଶହ 88 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଅଓନ ଓଯାମାଆଛ ିମାହାଓ ିସାଭଗି୍ରଓ 
ଯାଜୟ ଖୄଯାଆ ଉତ୍ପାଦ (GSDP)ଯ 3 ପ୍ରତଶିତ ।  

18. ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ଫବିିନ୍ନ ଅଫଶୟଓତା ଏଫଂ ଅଓାଂକ୍ଷାଓୁ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ଯଖି ଭାନୟଫଯ 
ଭୁଔୟଭନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୄନତୃତ୍ୱୄଯ ଅଭଯ ୄରାଓପି୍ରୟ ସଯଓାଯ, ସଭାଜଯ କଯଫି ଏଫଂ ଫୄହତି 
ୄଶ୍ରଣୀଯ ସାଭାଜଓି ତଥା ଥ୍ୄନୈତଓି ଉନ୍ନତ ି ାଆଁ ସଫ୍ଦା ପ୍ରତଫିଦ୍ଧ । ଫର୍୍ତ୍ଭାନ ଭଁୁ ଏହ ି
ଫୄଜଟ୍ ଯ ଓଛି ିପ୍ରାଥଭିଓତା ଉୄଯ ଅୄରାଓାତ ଓଯୁଛ ି: 

ସ ସ୍ତଙ୍କ ୋଇଁ ସୁଗ  ଓ ଗୁଣୋତ୍ମକ ସ୍ୱୋସ୍ଥୟୄସବ୍ୋ 

19. ୄଓାବିଡ ଭହାଭାଯୀ ସଭୟୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଥ୍ୄନୈତଓି ଦୃଷି୍ଟଯୁ ଉନ୍ନତ 
ଯାଜୟକୁଡଓି ୄଭୌଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା, ଶମୟା  ଭଳଜାନ ୄମାକାଆଫା ାଆଁ ସଂଖଷ୍ 
ଓଯୁଥିୄର, ୄସୄତୄଫୄ ସଯଓାଯୀ  ୄଫସଯଓାଯୀ ସଂସ୍ଥା ଓିଯ ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓତ୍ର 
ଓାମ୍ୟ ଓଯିାଯିୄ ଫ, ୄସହ ି ଦକିୄଯ ଡଶିା ଥ ପ୍ରଦଶ୍ନ ଓଯଥିିରା । ଭାନୟଫଯ 
ଭୁଔୟଭନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଯ ଅବିଭୁଔୟ ‚ପ୍ରୄୟୟକ ଜ୍ୀବ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଥ‛ ଏଫଂ ‚4.5 ୄକୋଟ ିଓଡଶିୋବ୍ୋସୀ 
ୄ ୋର ରିବ୍ୋର‛, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯୂାନ୍ତଯୀଓଯଣଯ ସୂତ୍ରାତ ଓଯଛି ି। 

20. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଭଯ ଦୄକ୍ଷ ଫହୁଭୁଔୀ । ଭାନୟଫଯ ଭୁଔୟଭନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ  
ଭାକ୍ଦଶ୍ନୄଯ  ଅୄଭ ପ୍ରାଥଭିଓ  ସ୍ତଯଯୁ  ସୄଫ୍ାର୍ଚ୍ ସ୍ତଯ ମ୍ୟନ୍ତ  ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫାଓୁ ସୁଦୃଢ 
ଓଯୁଛୁ । ସାଭଗି୍ରଓ ବାୄଫ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଔର୍ଚ୍ ୍ ନଭିୄନ୍ତ 12 ହଜାଯ 2 ଶହ 41 ୄଓାଟ ି
ଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ଓଯାମାଆଛ ି  ମାହାଓ,ି 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ ରାକି ଉର୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ୄଭାଟ୍ 
ଫୄଜଟ୍ଯ 6 ଦଶଭିଓ 1 ପ୍ରତଶିତ । କତ 5 ଫଷ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ 10 ଟ ିନୂତନ ୄଭଡଓିାର ଓୄରଜ୍ 
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ପ୍ରତଷି୍ଠା ଓଯାମାଆଛ ି । ଏହାଓୁ ଭିଶାଆ ୄଭାଟ୍ ୄଭଡଓିାର ଓୄରଜ ସଂଔୟା 13 ଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ି
ାଆଛ ି ଏଫଂ ଅକାଭୀ ଦନିୄଯ ଫଷ୍ଓୁ ପ୍ରାୟ 2 ହଜାଯ MBBS ଡାକ୍ତଯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ନାତଓ 
ଡଗି୍ରୀ ହାସର ଓଯିୄ ଫ । ଫକିତ 5 ଫଷ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅୄଭ ନସ୍ ଏଫଂ ାଯା ୄଭଡଓିାଲ୍ 
ଓଭ୍ଚାଯୀଙ୍କ ନୁୄଭାଦତି ସଂଔୟାଓୁ ଦ୍ୱକୁିଣିତ ଓଯଛୁି । 

21.  ଦୁଫ୍ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଯଫିାଯ ତଥା ଭହିାଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯ ସୁଯକ୍ଷା ଉୄଯ ଫିୄ ଶଷ 
କୁଯୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଓଯ ି ସାଫ୍ଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଦକିୄଯ ‚ବ୍ଜୁି୍ ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ କ ୟୋଣ 
ୄ ୋଜ୍ନୋ‛ ଏଓ ମୁକାନ୍ତଓାଯୀ ଓାମ୍ୟକ୍ରଭ । ଏହ ି ୄମାଜନାୄଯ ପ୍ରାୟ 96 ରକ୍ଷ ଯଫିାଯ 
ଓୟାସୄରସ (ନକଦଫହିୀନ) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫାଯ ସୁଫଧିା ାଆାଯୁଛନ୍ତ ି । ଏହ ି ୄମାଜନା 
ଧିନୄଯ ଫଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓରୟାଣ ୄମାଜନା ଓାଡ୍ ଧାଯୀ ୄଯାକୀଭାନଙୁ୍କ ଭାକଣା ଷଧ 
ୄମାକାଣ, ୄଯାକଯ ନଦିାନ  ଓୟାସୄରସ ଚଓିତି୍ସା ୄମାକାଉଥିଫା ଖୄଯାଆ 
ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓିଯ ଫଲି୍ ୄୈଠ ନଭିୄନ୍ତ 1 ହଜାଯ 8 ଶହ 64 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ 
ଫଯାଦ ଓଯାମାଆଛ ି।  

 ଯାଜୟଯ ସଭସ୍ତ ଞ୍ଚଯ ଜନସାଧାଯଣଙୁ୍କ ସହଜୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ଉରବ୍ଧ 
ଓଯାଆଫା ାଆ ଁଅୄଭଭାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ବିର୍ତ୍ବୂିଭିଯ ସଷିୃ୍ଟ  ସଂପ୍ରସାଯଣ ଉୄଯ ଧିଓ 
କୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଆଛୁ । ‚ ୁଖ୍ୟ ନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ୄସବ୍ୋ  ିଶନ‛ ଧିନୄଯ 2 ହଜାଯ 3 ଶହ 35 ୄଓାଟ ି
ଟଙ୍କା ଏଫଂ ‚ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ଓ ଚକିତି୍ସୋ ଶକି୍ଷୋୄର  ୋନବ୍ ସ ୱଳ‛ ୄମାଜନା ଧିନୄଯ 3 ଶହ 12 
ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟଫସ୍ଥା ଯହଛି ି। 

 ିଶନ ଶକି୍ତ : ଏକ ଆୄଦୋଳନ 

22. ପ୍ରଭୁଔ ଓାମ୍ୟକ୍ରଭ ‚ ିଶନ ଶକି୍ତ‛ ଭୁଔୟତଃ ଭହିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟଓ ୄକାଷ୍ଠୀଯ ପ୍ରକତ ି
ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଓନ୍ଦ୍ରତି ଓଯଥିାଏ, ୄମଉଁଥିୄଯ ଡଶିାଯ 6 ରକ୍ଷ ଭହିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟଓ 
ୄକାଷ୍ଠୀ ଏଫଂ 70 ରକ୍ଷ ଭହିା ସଦସୟ ନ୍ତବ୍ୁ କ୍ତ । ଏହ ି ଓାମ୍ୟକ୍ରଭଯ ସପତା, ସଭସ୍ତ 
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟଓ ୄକାଷ୍ଠୀ ଓାମ୍ୟକ୍ରଭଓୁ ଏଓତ୍ରତି ଓଯ ି ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ିଶନ ଶକି୍ତ ବ୍ଭିୋଗ 



9 
 

କଠନୄଯ ସହାୟଓ ୄହାଆଛ ି। ଏହ ିଫବିାକ ଜୁନ୍, 2021 ଭସହିାଠାଯୁ ଓାମ୍ୟକ୍ଷଭ ୄହାଆଛ ି। 
‚ଭିଶନ ଶକି୍ତ‛ ଏଓ ଓାମ୍ୟକ୍ରଭଯୁ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆ ଏଓ ନିୄ ର୍ଦ୍ଦ୍ଶାୟ ଏଫଂ ତା’ ୄଯ ଏଓ 
ଉତ୍ସକ୍ୀଓୃତ ଫବିାକୄଯ ଯଣିତ ୄହଫାଯ ମାତ୍ରା, ଫକିତ ଦୁଆ ଦଶନ୍ଧିୄ ଯ ଡଶିାୄଯ ଭହିା 
ସଶକି୍ତଓଯଣ ଦକିୄଯ ଭାନୟଫଯ ଭୁଔୟଭନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଯ ପ୍ରତଫିଦ୍ଧତାଯ ପ୍ରଭାଣ ଦଏି । 

23. 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ଯ ଭିଶନ ଶକି୍ତ ଓାମ୍ୟକ୍ରଭ ଧୀନୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଓାମ୍ୟଓା 
ାଆଁ 2 ହଜାଯ ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା ଫୟୟ ଫଯାଦ ଓଯାମାଆଛ,ି ୄମଉଁଥିୄଯ ‚ଜ୍ୋୟୀୟ ଗ୍ରୋ ୀଣ 
ଜ୍ୀବ୍କିୋ  ିଶନ‛ ନଭିୄନ୍ତ 1 ହଜାଯ 39 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ଭହିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟଓ ୄକାଷ୍ଠୀ ଏଫଂ 
ୄସଭାନଙ୍କଯ ଭହାସଂଖକୁଡଓି ାଆଁ 7 ଶହ 73 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା ଏଫଂ ‚ଭିଶନ ଶକି୍ତ କହୃ‛ 
ନଭି୍ାଣ ାଆଁ 1 ଶହ 76 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ନ୍ତବ୍ୁ କ୍ତ । ଫୟାଙ୍କ ଫହିୀନ ତଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଔୟଓ ଫୟାଙ୍କ 
ଥିଫା ଗ୍ରାଭ ଞ୍ଚାୟତକୁଡଓିୄଯ ଫୟାଙି୍କେ ୄସଫା ଉରବ୍ଧଓୁି ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯାଆଫା ାଆ,ଁ 
ଭହିା  ସ୍ୱୟଂ ସହାୟଓ ୄକାଷ୍ଠୀ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଭହାସଂଖଯ ସଦସୟଭାୄନ ସଂପ୍ରତ ି
Business Correspondent Agents (BCAs) ବାଫୄଯ ନିୄ ୟାଜତି 
ୄହଉଛନ୍ତ ି। ଏହା ଉତ୍ସାହଜନଓ ଫଷିୟ ୄମ, ୄପଫୃୟାଯୀ, 2022 ୄଶଷ ସୁଦ୍ଧା 2021-22 
ଅଥଓି ଫଷ୍ୄଯ 8 ଶହ ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯୁ ଧିଓ ଅଥଓି ଓାଯଫାଯ ସହତି ୄଭାଟ 2,203 ଟ ି
ଭହିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟଓ ୄକାଷ୍ଠୀ Business Correspondent Agents 
(BCAs) ବାୄଫ ଓାମ୍ୟ   ଓଯୁଛନ୍ତ ି। 

ଶକି୍ଷୋ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥୋର ରୂୋନ୍ତରୀକରଣ – 

24. ଭାନୟଫଯ ଫାଚସ୍ପତ ି ଭୄହାଦୟ ! ଶକି୍ଷାୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯୂାନ୍ତଯୀଓଯଣ, ଅଭ 
ସଯଓାଯଙ୍କଯ ନୟତଭ ପ୍ରାଥଭିଓତା । ଦଯଦି୍ରଯୁ ଦଯଦି୍ରତଭଙୁ୍କ କୁଣାତ୍ମଓ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ନଭିୄନ୍ତ ଅୄଭ ସୂଚନା ପ୍ରମୁକି୍ତ ଫଦିୟାଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯୁଛୁ । ଅୄଭ ‚ୄ ୋ ସ୍କ ୁ‛  ‚ୄ ୋ 
କୄ ଜ୍‛ ବିମାନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫଦିୟାୟ ଏଫଂ ଭହାଫଦିୟାୟକୁଡଓିୄଯ ବିର୍ତ୍ବୂିଭିଯ 
ଫୟାଓ ୁନଫନିୟାସ ଓଯୁଛୁ ମାହାଓ ିସଭଗ୍ର ୄଦଶୄଯ ନନୟ ୄଟ । 
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25. ନାକଯଓି-ସଯଓାଯଙ୍କ ସହବାକିତାଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯଫିା ଦକିୄଯ ‚ୄ ୋ ସ୍କ ୁ 
ଅଭି ୋନ‛ ସଭଗ୍ର ୄଦଶୄଯ ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଓାଯଯ ଦୄକ୍ଷ, ମାହା ଡଶିାଯ ୄଶୈକି୍ଷଓ 
ଯିୄ ଫଶଯ ଫଓିାଶୄଯ ପ୍ରଭୁଔ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯଛି ି । ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚଯ ୄଭଧାଫୀ ଛାତ୍ର 
ଛାତ୍ରୀଭାନଙୁ୍କ ଫଶି୍ୱସ୍ତଯୀୟ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଉୄର୍ଦ୍ଦଶୟୄଯ ଅୄଭ ଯାଜୟଯ ପ୍ରୄତୟଓ 
ଫଲଓୄଯ ୄକାଟଏି ଆଦଶଥ ବ୍ଦିୟୋଳୟ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଓଯୁଛୁ । 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ୄଯ ଶକି୍ଷା 
ୄକ୍ଷତ୍ର ନଭିୄନ୍ତ 26 ହଜାଯ 4 ଶହ 92 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ଓଯାମାଆଛ ି 
ୄମଉଁଥିୄଯ ‚ୄଭା ସ୍କରୁ ବିମାନ‛ ନଭିୄନ୍ତ 5 ଶହ 21 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ଭୄନାନୀତ 100ଟ ି
ଉତ୍କଷ୍ ଫଦିୟାୟୄଯ ସ୍ମାଟ୍ ୄଶ୍ରଣୀ ଓକ୍ଷ ନଭିୄନ୍ତ 4 ଶହ 39 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ୄଫସଯଓାଯୀ 
ଉର୍ଚ୍ ଫଦିୟାୟକୁଡଓୁି ନୁଦାନ ନଭିୄନ୍ତ 1 ହଜାଯ 1 ଶହ 9 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ଡଶିା ଅଦଶ୍ 
ଫଦିୟାୟ ନଭିୄନ୍ତ 4 ଶହ 20 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ୄଫସଯଓାଯୀ ନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଭହାଫଦିୟାୟ 
ନଭିୄନ୍ତ 1 ହଜାଯ 2 ଶହ 83 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ‚ସଭଗ୍ର ଶକି୍ଷା‛ ନଭିୄନ୍ତ 3 ହଜାଯ 5 ଶହ 52 
ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା, ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ  ଭହାଫଦିୟାୟକୁଡଓିଯ ବିର୍ତ୍ବୂିଭି ଫଓିାଶ ନଭିୄନ୍ତ 1 ଶହ 
65 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା,  ଫଶି୍ୱଫୟାଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଓଳ୍ପ ଧୀନୄଯ ଡଶିାୄଯ ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷାଓୁ 
ସୁଦୃଢ ଓଯଫିା ାଆଁ 2 ଶହ 58 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା ଏଫଂ ଯାଷି୍ଟ୍ରୟ ଉର୍ଚ୍ତଯ ଶକି୍ଷା ବିମାନ 
(RUSA) ନଭିୄନ୍ତ 1 ଶହ 82 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ଓଯାମାଆଛ ି। 

କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙି୍ଗକ ୄକ୍ଷତ୍ର  

26. ଭଧ୍ୟସି୍ଥଭାନଙୁ୍କ ହଟାଆ, ଓୃଷଓଭାନଙ୍କଯ ଅୟୄଯ ଉନ୍ନତ ି ଅଣିଫା ଉୄର୍ଦ୍ଦଶୟୄଯ 
ଡଶିାୄଯ ଓୃଷଓଭାନଙୁ୍କ ସଂକଠତି ଜାତୀୟ ଫଜାଯ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅୄଭ 
ୄଓଟାଫଯ, 2021 ୄଯ ପ୍ରଥଭ ଥଯ ରାକି ଓଡଶିୋ କୃଷି ସମି୍ମଳନୀ (Odisha Agri 
Conclave) ଅୄୟାଜନ ଓଯଥିିରୁ । ଅଭ ପି୍ରୟ ଭୁଔୟଭନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଯ ଏଓ ଦୂଯଦଶ୍ୀ 
ୄମାଜନାଯ ଂଶସ୍ୱଯୂ, ଜେିା ଔଣିଜ ାଣ୍ଠଯି ସଭନୟୄଯ, 15ଟ ିଜେିାଯ 85 ଟ ିଫଲଓୄଯ 
ଜଫାୟୁ ସହନୀୟ ଏଫଂ ୄାଷଓତେ ସଭଦୃ୍ଧ ପସରଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯଫିା ନଭିୄନ୍ତ 2017 
ଭସହିାୄଯ ‚ଓଡଶିୋ  ିୄ ଟ୍  ିଶନ‛ ଯ ଶୁବାଯମ୍ଭ ଓଯାମାଆଥିରା । ଫର୍ତ୍୍ଭାନ, ଏହ ିୄାଷଓ-
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ତେ ସଭଦୃ୍ଧ ପସରଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦଫା ଉୄର୍ଦ୍ଦଶୟୄଯ  ିଳୟି ଜ୍ୋୟସିଂଘ, ଫଷ୍ 2023 ଓୁ 
ଆନ୍ତଜ୍ଥୋୟୀୟ  ିୄ ଟ୍ ବ୍ଷଥ ବାଫୄଯ ୄଖାଷଣା ଓଯଛିନ୍ତ ି । ଏହା ଅଭ ଯାଜୟଯ ଭିୄରଟ୍ 
ଉତ୍ପାଦନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନୂତନ ସୁୄମାକ ସଷିୃ୍ଟ ଓଯଫି ।  

27. 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ ରାକି ଓୃଷି  ଅନୁଷେିଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫବିିନ୍ନ ୄମାଜନା ାଆଁ 
20 ହଜାଯ 3 ଶହ 44 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ଯହଛି ି । ୄସଥିଭଧ୍ୟଯୁ ଓାଅି 
ୄମାଜନା ଧିନୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ  ସୁଫଧିା ହସ୍ତାନ୍ତଯ (DBT) ାଆଁ 1ହଜାଯ 8 ଶହ 74 ୄଓାଟ ି
ଟଙ୍କା, ସାଯ  ଫହିନ ାଆଁ ସୁଧଭୁକ୍ତ ଋଣ ଫାଫଦଓୁ 3 ଶହ ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ଶସୟ ଉତ୍ପାଦନ 
ଯଚିାନା ଫାଫଦଓୁ 6 ଶହ 88 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ଉଦୟାନ ଓୃଷି ଫଓିାଶ ୄମାଜନା ଧିନୄଯ 1 
ଶହ 57 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ଡଶିା ଓୃଷି ୄଫୈଷୟିଓ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟଓୁ କୄଫଷଣା  ଶକି୍ଷା ନଭିୄନ୍ତ 
1 ଶହ 61 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ନୁଦାନ, ଶୁସମ୍ପଦଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏଫଂ ୄଯାକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓାମ୍ୟକ୍ରଭ 
ାଆଁ 2 ଶହ 73 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ସଖନ  ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ଭତ୍ସୟଚାଷଯ ଫଓିାଶ ନଭିୄନ୍ତ 1 ଶହ 
82 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ଓୁଓୁଡା ଚାଷ ାଆଁ 87 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନଯ ବିଫୃଦ୍ଧ ିରାକି 31 
ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା, ଓୃଷଓଭାନଙୁ୍କ ସୁଧ ଯହିାତ ି ଫାଫଦଓୁ 9 ଶହ 7 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା, ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ 
ପସର ଫୀଭା ୄମାଜନା ଧିନୄଯ ପି୍ରଭିୟଭ ସଫସଡି ି ଫାଫଦଓୁ 6 ଶହ ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା, 
ସଭଫାୟ ଫୟାଙ୍କଭାନଙୁ୍କ ଂଶଧନ ସହାୟତା ାଆଁ 1 ଶହ 50 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା ଏଫଂ 
ଜୄସଚନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫବିିନ୍ନ ୄମାଜନା ାଆଁ ୄଭାଟ୍ 8 ହଜାଯ 5 ଶହ 23 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା 
ନ୍ତବ୍ୁ କ୍ତ ।  

ଶଳି୍ପ; ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ  ଧ୍ୟ  ଉୄଦୟୋଗ; ଦକ୍ଷୟୋ ବ୍କିୋଶ ଏବ୍ଂ ଷ୍ଟୋଟଥଅପ୍ସ : 

28. ‚ୂଫ ୍ବାଯତଯ ଉତ୍ପାଦନ ୄଓନ୍ଦ୍ର‛ ବାଫୄଯ ଡଶିାଯ ଅଫବି୍ାଫ ଦୃତ କତିୄ ଯ ୄହଉଛ।ି 
ଯାଜୟଯ ସଭସ୍ତ ଜେିାୄଯ ଫଫିଧି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଶଳି୍ପ ବିଫୃଦ୍ଧଓୁି ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯଫିା ୄହଉଛ ି
ସଯଓାଯଙ୍କ ଭୁଔୟ ରକ୍ଷୟ । ୁଞି୍ଜ ନିୄ ଫଶଓୁ ଅଓଷିତ ଓଯଫିା ଉୄର୍ଦ୍ଦଶୟୄଯ ସଯଓାଯ 2016 
ଏଫଂ 2018 ଭସହିାୄଯ ‚Make in Odisha‛ ସମି୍ମନୀ ଅୄୟାଜନ ଓଯଥିିୄର । 
2015-16 ଠାଯୁ ଏମାଫତ ପ୍ରାୟ 8 ରକ୍ଷ 50 ହଜାଯ ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ନିୄ ଫଶ  3 ରକ୍ଷ 
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50 ହଜାଯ ନମୁିକି୍ତ ସମ୍ଭାଫନା ସଭତି ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯାଜୟ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁୄଭାଦତି  
ସୁାଯଶି ଓଯାମାଆଛ ି । ୄସହ ି ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ, ଜଭି ଅଫଣ୍ଟନ ାଆଁ ନଯିନ୍ତଯ ସଭନୟ 
ୄହତୁ, 240 ଟ ିଓମ୍ପାନୀ, 1 ରକ୍ଷ 34 ହଜାଯ ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଫନିିୄ ମାକୄଯ 1 ରକ୍ଷ 70 ହଜାଯ 
ସଂଔୟଓ ନମୁିକି୍ତ ସମ୍ଭାଫନା ସଭତି ପ୍ରଓଳ୍ପ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଛିନ୍ତ ି। 

29. ଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର  ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟାକ ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ଯାଜୟ ଥ୍ନୀତିୄ ଯ ଉୄେଔନୀୟ ଫଦାନ 
ଯହଛି ି । ଏମାଫତ, ପ୍ରାୟ 24 ହଜାଯ ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ନିୄ ଫଶ ସହତି, 18 ରକ୍ଷ ନମୁିକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟ 
ଓଯୁଥିଫା 5 ରକ୍ଷ ଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର  ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟାକ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଓଯାମାଆଛ ି । ସଯଓାଯ ଔାଦୟ 
ପ୍ରକି୍ରୟାଓଯଣ ଶଳି୍ପ ପ୍ରଓଳ୍ପଯ ଫଓିାଶ ଉୄଯ କୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଉଛନ୍ତ ି। ଯାଜୟୄଯ ଅସନ୍ତା 5 ଫଷ୍ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ତ ିଓଭୄଯ 1,000 ଷ୍ଟାଟ୍- ପ୍ରତଷି୍ଠାଓୁ ସୁକଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ନୁଓୂ ଯିୄ ଫଶ 
 ସହାୟଓ ଆୄଓା-ସଷି୍ଟଭ ସଷିୃ୍ଟ ଓଯଫିା ୄହଉଛ ି ଡଶିା ଷ୍ଟୋଟଥ-ଅ  ିସୀ, 2016 ଯ     
ରକ୍ଷୟ । ଯାଜୟଯ ସାଭଥ୍ୟ  ଅଫଶୟଓତା ସହତି ଏଓାବିଭୁଔୀ ଆନଓୁୟୄଫଟଯ କୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ 
ଏହ ି ରିସୀ ଉତ୍ସାହତି ଓଯୁଛ ି । ଫଶି୍ୱସ୍ତଯୀୟ ବିର୍ତ୍ବୂିଭିଯ ପ୍ରତଷି୍ଠା ତଥା ଶଳି୍ପ, ଣୁ, କୁ୍ଷଦ୍ର  
ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟାକ ଏଫଂ ଷ୍ଟାଟ୍- କୁଡଓୁି ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯଫିା ରାକି ଏହ ି ୄକ୍ଷତ୍ର ାଆଁ 
2022-23 (ଫୄଜଟ୍ ଟଓ) ୄଯ 1 ହଜାଯ 6 ଶହ 35 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା ଫୟୟଫଯାଦଯ 
ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯହଛି,ି ମାହା ୂଫ୍ ଫଷ୍ଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ ତୁନାୄଯ ପ୍ରାୟ 37 ପ୍ରତଶିତ ଧିଓ   
ୄଟ ।   

ୁଞି୍ଜ ବ୍ୟୟ ବ୍ରୋଦ – ରୋଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀୟରି ପ୍ର ୁଖ୍ ସଂଚୋଳକ 

30. ସାଭଗି୍ରଓ ଯାଜୟ ଖୄଯାଆ ଉତ୍ପାଦୄଯ 25 ପ୍ରତଶିତଯୁ 30 ପ୍ରତଶିତ ଯାଜୟ ଫୄଜଟ୍ 
ୄମାକଦାନ ଓଯଥିାଏ । ୄତଣୁ ସଯଓାଯୀ ଔର୍୍ଚ୍ଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଅଭ ାଆଁ 
ତୟନ୍ତ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍୍ । ଏହ ି ଫୄଜଟ୍ ୄଯ ୁଞି୍ଜ ଫୟୟଫଯାଦ ସାଭଗି୍ରଓ ଯାଜୟ ଖୄଯାଆ 
ଉତ୍ପାଦଯ 5 ଦଶଭିଓ 6 ପ୍ରତଶିତ ୄଟ ଏଫଂ ଯାଜୟଯ ଥ୍ନୀତିୄ ଯ ତାଯ ଫଷି୍ଠ  ପ୍ରବାଫ, 
ଥ୍ନୀତଯି ଦୃତ  ଦୃଢ ବିଫୃଦ୍ଧିୄ ଯ ସହାୟଓ ୄହଫ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଶଳି୍ପ, ଉୄଦୟାକ, ନମୁିକି୍ତ 
ସଷିୃ୍ଟ ଏଫଂ ସହଯାଞ୍ଚଯ ସ୍ଥାୟୀ ଫଓିାଶ ସାଧନ ନଭିୄନ୍ତ ନୁଓୂ ବିର୍ତ୍ବୂିଭି ସଷିୃ୍ଟ ଓଯଫି । 
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 ବିର୍ତ୍ବୂିଭିଯ ଫଓିାଶ ରାକି ଉର୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ପ୍ରଭୁଔ ଯାଜୟ ୄମାଜନା କୁଡ଼ଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଫଜୁି 
ଏକ୍ସୄପ୍ରସୄେ ାଆଁ 3 ଶହ ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, State Capital Project ଧିନୄଯ 1 ଶହ 
78 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ABADHA ୄମାଜନା ଧିନୄଯ ୁଯୀୄଯ ୄଭୌଓି ସୁଫଧିା, ଐତହି  
ସ୍ଥାତୟଯ ଫଓିାଶ ାଆଁ 1 ହଜାଯ 4 ଶହ 8 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ଏଓାମ୍ର ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ସୁଫଧିା ଏଫଂ 
ସ୍ମାଯଓୀ ୁନଯୁଦ୍ଧାଯ ଓାମ୍ୟ ୄମାଜନା (EKAMRA) ଧିନୄଯ 2 ଶହ ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା, 
ସଭୄରଶ୍ୱଯୀ ଭେଯି ଞ୍ଚଯ ଯଚିାନା ଏଫଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଥ୍ୄନୈତଓି ଦୄକ୍ଷ 
(SAMALEI) ୄମାଜନା ଧିନୄଯ 2 ଶହ ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା, ଐତହି, ସ୍ମାଯଓୀ  
ମ୍ୟଟନସ୍ଥୀକୁଡଓିଯ ସଭନିତ ଫଓିାଶ ାଆଁ 1 ଶହ 50 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା, ଫଜୁି ୄସତୁ 
ୄମାଜନା ଧିନୄଯ 1 ହଜାଯ 6 ଶହ 88 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା, ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାଭୟ ସଡଓ 
ୄମାଜନାୄଯ 11 ଶହ ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା, ଭୁଔୟଭନ୍ତ୍ରୀ ସଡଓ ୄମାଜନା ଧିନୄଯ 6 ଶହ 75 
ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା, ଦୁକ୍ଭ ଞ୍ଚୄଯ ହଞ୍ଚ ଗ୍ରାଭକୁଡଓୁି ସଂୄମାକ ଓଯଫିା ାଆଁ ଉର୍ଦ୍ଦଷିଚ 
(CUVDA) ୄମାଜନା ଧିନୄଯ 1 ଶହ 50 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କା, ସଂମୁକ୍ତ ଯାସ୍ତାକୁଡଓିଯ 
ସଂୄମାକୀଓଯଣ (CMRL) ାଆଁ 1 ଶହ 50 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, Transferred Road 
Improvement Programme (TRIP) ୄମାଜନା ାଆଁ 3 ଶହ 40 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା 
ଉର୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ।  

ୋନୀୟ ଜ୍ଳ ଓ ସହରୀ ସୁବ୍ଧିୋର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥୋ - 

31.  2024 ଭସହିା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରୄତୟଓ ଗ୍ରାଭୀଣ ଯଫିାଯଓୁ ଟୟାପ   ୄମାୄକ ଜୄମାକାଆ 
ୄଦଫା ନଭିୄନ୍ତ ଅୄଭ ଫଦ୍ଧ ଯଓିଯ । ଉୄେଔୄମାକୟ ୄମ, ସହଯାଞ୍ଚୄଯ ସାଫ୍ଜନୀନ 
ସ୍ତଯୄଯ ଟୟାପ   ୄମାୄକ ଜୄମାକାଆ ୄଦଫା ରକ୍ଷୟ ହାସର ଓଯଫିାୄଯ ଡଶିାଯ 
ସହଯାଞ୍ଚ, ସଭଗ୍ର ବାଯତୄଯ ଭାକ୍ଦଶ୍ନ ଓଯଛି ି । 2022 ଭସହିାୄଯ ଯାଜୟଯ ସଭସ୍ତ 
114ଟ ିସହଯ  ନକଯାଞ୍ଚୄଯ ଶତ ପ୍ରତଶିତ ବାୄଫ ଜ ୄମାକାଆ ୄଦଫାଓୁ ଅୄଭ ରକ୍ଷୟ 
ଯଖିଛୁ ।  
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32. ଅୄଭ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ  ସହଯାଞ୍ଚୄଯ ଜ ୄମାକାଣ ାଆଁ ବ୍ସୁଧୋ ୄ ୋଜ୍ନୋ ଧିନୄଯ 
2 ହଜାଯ 2 ଶହ 55 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟଫସ୍ଥା ଓଯଛୁି । ଏହା ସହତି ‚ଜ ଜୀଫନ ଭିଶନ‛ 
ଧିନୄଯ 6 ହଜାଯ ୄଓାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ ଓଯଛୁି । ଏହ ିରକ୍ଷୟ ହାସର ଓଯଫିା ାଆଁ 
State Saturation Plan ଧିନୄଯ OMBADC ଏଫଂ DMF ଯ ି ଫୄଜଟ୍ 
ଫହଃିବୂତ ସଭଯୁ ସଭନୟ ବିର୍ତ୍ିୄ ଯ ଥ୍ ଫୟୟ ଓଯାମିଫ । ସହଯାଞ୍ଚୄଯ ସୁଫଧିା ସୁୄମାକ 
ୄମାକାଆ ୄଦଫା ାଆଁ ଥିଫା ଫୟୟଫଯାଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ସହଯାଞ୍ଚ ୄସ୍ୱୄଯଜ ପ୍ରଓଳ୍ପ ଧିନୄଯ 1 
ଶହ 38 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ଡଶିା ସଭନିତ ଯଭି ଉନ୍ନତଓିଯଣ ପ୍ରଓଳ୍ପ ଧିନୄଯ 3 ଶହ 34 
ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ସହଯାଞ୍ଚ ଯଭି ପ୍ରଓଳ୍ପ ଧିନୄଯ 2 ଶହ 51 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ସହଯାଞ୍ଚ 
ପ୍ରଶାସନଯ ଉନ୍ନତ ିାଆଁ 4 ଶହ 15 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ନୂତନ ସହଯ ଫଓିାଶ ୄମାଜନା ଧିନୄଯ 
2 ଶହ 14 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ‚ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାଯତ ବିମାନ‛ ଧିନୄଯ 2 ଶହ 50 ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା, ସ୍ମାଟ୍ 
ସଟି ିଧିନୄଯ 2 ଶହ ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ଏଫଂ ନକଯାଞ୍ଚ ୁନଜ୍ୀଫନ ଏଫଂ ଯୁାନ୍ତଯୀଓଯଣ 
ନଭିୄନ୍ତ ଟ ଭିଶନ (AMRUT) ୄମାଜନା ଧିନୄଯ 2 ଶହ ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ନ୍ତବ୍ୁ କ୍ତ ।  

33. ଭାନୟଫଯ ଯାଜୟା ଏହ ି ଫତି୍ର କହୃୄଯ ତାଙ୍କଯ ବିବାଷଣୄଯ ଯାଜୟ 
ସଯଓାଯଙ୍କ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍୍ ଉରବ୍ଧକୁିଡ଼ଓି ଫଷିୟୄଯ ଫଷିଦବାୄଫ ଉୄେଔ ଓଯସିାଯଛିନ୍ତ ି। ଭଁୁ 
ତା’ଯ ୁନାଯାଫୃର୍ତ୍ ିଓଯ ିଅଣଭାନଙୁ୍କ ବାଯାକ୍ରାନ୍ତ ଓଯଫିାଓୁ ଚାୄହଁ ନାହିଁ ।  

34. ଦଯଭା, ୄନସନ୍, ସୁଧ, ଋଣ ଯିୄ ଶାଧ, ଯରିିଫ୍, ଫାଦ୍୍ଧଓୟ ବର୍ତ୍ା, ନୁସୁଚତି ଜାତ ି
 ଜନଜାତଯି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫୃର୍ତ୍,ି ପ୍ରଚତି ୄମାଜନା  ଓାମ୍ୟକ୍ରଭ ନଭିୄନ୍ତ ଔର୍ଚ୍୍ଯ 
ଅଫଶୟଓତାଓୁ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ଯଖି, ଅଥଓି ଫଷ୍ଯ ପ୍ରଥଭ ଚାଯଭିାସ, ମଥା - ଏପି୍ରଲ୍  ଯୁ ଜୁରାଆ, 
2022, ାଆଁ 1 ରକ୍ଷ 6 ହଜାଯ 4 ଶହ 98 ୄଓାଟ ି ଟଙ୍କାଯ ୄରଔାନୁଦାନ ଏହ ି ଫତି୍ର 
କହୃଯ ନୁୄଭାଦନ ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦଅିମାଆଛ ି । ଏଥିୄଯ ପ୍ରାଓୃତଓି ଫିମ୍ୟୟ  ନଫି୍ାଚନ 
ଜନତି ଔର୍ଚ୍୍ ାଆଁ ଶତ ପ୍ରତଶିତ ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄମାଜନାକୁଡଓିଯ ଫୟୟ ଟଓଯ 50 
ପ୍ରତଶିତ ନ୍ତବ୍ୁ କ୍ତ । 
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35. ଭାନୟଫଯ ଭୁଔୟଭନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ ନଫୀନ ଟ୍ଟନାୟଓଙ୍କ ଫଷି୍ଠ ୄନତୃତ୍ୱୄଯ ଅଭ 
ସଯଓାଯ, ଫକିତ ଦୁଆ ଦଶନ୍ଧଯୁି ଊର୍୍ଦ୍ଧ୍ ସଭୟ ଧଯ ିଯାଜୟୄଯ  ଉନ୍ନତ ି ପ୍ରକତଯି ଏଓ ନୂତନ 
ମୁକଯ ସୂତ୍ରାତ ନଭିୄନ୍ତ ନଯିଫଚ୍ଛନି୍ନ ଉଦୟଭ ଜାଯ ି ଯଖିଛନ୍ତ ି । ତଥାି, ଅଭ ସମ୍ମଔୁୄଯ 
ପ୍ରକତଯି ଅହାନ ଫହୁଫଧି । ଅୄଭ ଫହୁ ଥ ତକି୍ରଭ ଓଯସିାଯଛୁି, ଓନୁି୍ତ ଏଓ vibrant 
ଓଡ଼ଶିୋଯ ଅଓାଂକ୍ଷାଓୁ ସାଓାଯ ଓଯଫିା ନଭିୄନ୍ତ ଅଭଓୁ ଓଠନି ଯଶି୍ରଭ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି । 

ୄଭାଯ ଦୃଢ ଫଶି୍ୱାସ ୄମ, ଭାନୟଫଯ ଭୁଔୟଭନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଯ ଦୂଯଦୃଷି୍ଟ ସମ୍ପନ୍ନ ୄନତୃତ୍ୱ ତଥା 
ଡ଼ଶିାଫାସୀଙ୍କଯ ସହୄମାକୄଯ ଫୄଜଟ୍ ୄ ଯ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ସଭଯ ସୁଫନିିୄ ମାକ, ଅଭଓୁ ଫଓିାଶଯ 
ଶଔିଯୄଯ ହଞ୍ଚାଆଫ ।  

36. ୁନଫ୍ାଯ, ଭଁୁ ଏହ ିଫତି୍ର କହୃଯ ଭାନୟଫଯ ୄନତା, ଭାନୟଫଯ ଫିୄ ଯାଧିଦଯ ୄନତା 
ଏଫଂ ସଭସ୍ତ ସଦସୟ  ସଦସୟାଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କଯ ସହୄମାକ, କଠନଭୂଓ ଭତାଭତ ଏଫଂ 
ଓୁଣ୍ଠ ସଭଥ୍ନ ରାକି ଅନ୍ତଯଓି ଧନୟଫାଦ ଜ୍ଞାନ ଓଯୁଛ ି। 2022-23 ଅଥଓି ଫଷ୍ ାଆଁ 
ୄରଔାନୁଦାନ ଅକତ ଓଯଫିା ଫସଯୄଯ ୄଭାୄତ ଓଛି ିଫକ୍ତଫୟ ଯଖିଫାଯ ସୁୄମାକ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଥିିଫାଯୁ, ଭଁୁ ଭଧ୍ୟ ଭାନୟଫଯ ଫାଚସ୍ପତ ି ଭୄହାଦୟଙୁ୍କ ଧନୟଫାଦ ଜ୍ଞାନ ଓଯୁଛ ି । 
ଡଶିାଫାସୀଙ୍କଯ ଶାନ୍ତ,ି ସଭଦୃ୍ଧ ି  ଓରୟାଣ ନଭିୄନ୍ତ ପ୍ରାଥ୍ନା ଓଯ ି ଫର୍୍ତ୍ଭାନ ଭଁୁ ୄଭାଯ 
ବିବାଷଣଓୁ ସଭାପ୍ତ ଓଯୁଛ ି । 

// ବ୍ୄଦ ଉତ୍କଳ ଜ୍ନନୀ// 
//ଜ୍ୟ ହଦ୍ି// 


