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1. ଉପକ୍ରମ	
ବେଜଟ୍ ସ କୀୟ ତଥ  ଜନସାଧାରଣ ୁ ସବୁିଧାେର ଉପଲ  କରାଇବା ତଥା ଓଡିଶାର ସରକାରୀ ଅଥ 
ପରିଚାଳନାେର ଉ ରଦାୟି  ଓ ତା ଆଣବିା ପାଇ ଁ, “ଜନସାଧାରଣ  ବେଜଟ” ଦ ାବିଜ ୍ଟି ୁତ 
କରାଯାଇଛି। ଏଥେର ରାଜ  ବେଜଟ୍ ର େକେତକ ଗରୁୁ ପୂ  ଦିଗକୁ ସରଳ ରୂେପ ସାଧାରଣ ଜନତା ର 
େବାଧଗମ  େହବା ପରି ୁତ କରାଯାଇଛି। ବେଜଟ୍ େର ନିହତି ଥବା ବଭିି  ସରକାରୀ ନୀତି ଓ 
କାଯ ମଗଡିୁକ ସାଧାରଣ େଲାକ  ଜୀବନର ଉ ତି ଓ କଲ ାଣ ପାଇ ଁଉ ି  । ଏଣ ୁବେଜଟ ନମିାଣ ବୁଝିବା 
ଅତ  ଜରୁରୀ ଓ ଆବଶ କ।   

2. ରାଜ୍ୟର	ଅଥର୍ନୀତ	ି–	ଏକ	ଦୃଷି୍ଟପାତ	
ମଳୂ ମଲୂ େର ବା ବ ସାମ ିକ ରାଜ  ମଲୂ ଯୁ 1 ମଖୁ ତଃ ରାଜ  ଅଥନୀତିେର େଯାଗାଣ ବା ଉ ାଦନକ ୁ
ସଚୂୀତ କେର । 2020-21 ଆଥକ ବଷ ( ଥମ ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ) ଅନୁସାେର ଏହାର ବୃ ିହାର -4.26 

ତିଶତ ଥବା େବେଳ 2021-22 ଆଥକ ବଷ (ଅ ୀମ ଅଟକଳ)େର ଏହ ିଅଭିବୃ ି ହାର 8.81 ତଶିତକୁ ବୃ ି 
ପାଇଛି। 2021-22 ଆଥକ ବଷେର ରାଜ ର  ବା ବ ସାମ ିକ ଘେରାଇ ଉ ାଦ2 ର ଅଭିବୃ ି ହାର 10.11 

ତିଶତ ରହଥିବା େବେଳ, ବିଗତ ଆଥକ ବଷ(2020-21) ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ ଅନୁସାେର ଏହା -5.35 
ତିଶତ ରହଥିଲା। 2020-21 ଆଥକ ବଷେର ବା ବ ମୁ ପିଛା ଆୟ ବୃ ିର ହାର ( ଥମ ସଂେଶାଧତ 

ଅଟକଳ) -5.35 ତିଶତ ଥବା େବେଳ 2021-22 (ଅ ୀମ ଅଟକଳ) ଅନୁସାେର ବା ବ ମୁ ପିଛା ଆୟ ବୃ ିର 
ହାର 9.74 ତିଶତ ରହଛିି। ବା ବ ସାମ ିକ ରାଜ  ମଲୂ ଯୁ , ସାମ ୀକ ରାଜ  ଘେରାଇ ଉ ାଦ ଓ  
ମୁ ପିଛା ଆୟର  ବୃ ି ହାର ଚାଟ୍ 1 େର ଦଶାଯାଇଛି । 

 

 

 

 

 

 

 
 

12011-12 ଆଥକ ବଷର ିର ମଲୂ େର ବା ବିକ ଅଭିବୃ ି ହସିାବ କରାଯାଇଛି ।   
2 ବଜାର ଦରେର ସାମ ିକ ରାଜ  ଘେରାଇ ଉ ାଦ = (େମୗଳିକ ମଲୂ େର ସାମ ିକ ରାଜ  ମଲୂ ଯୁ  ଓ ଉ ାଦିତ ବ  ଉପେର 
ପେରା  କର - ଉ ାଦିତ ବ  ଉପେର ସରକାରୀ ରିହାତି) 
  



ଚାଟ-1: ସାମ ିକ ରାଜ  ମଲୂ ଯୁ ,ସାମ ିକ ରାଜ  ଘେରାଇ ଉ ାଦର ବା ବ ଅଭିବୃ ି ଧାରା ଏବଂ 
ମୁ ପିଛା ଆୟର ଅଭିବୃ ି ହାର ( ତଶିତେର) 

 
ବା ବ ସାମ ିକ ରାଜ  ମଲୂ ଯୁ େର ରାଜ  ଅଥନୀତିର ାଥମିକ, ିତୀୟକ ଓ ତୃତୀୟକ େ ର ଅଭିବୃ ିର  
ଅଂଶ ( ତିଶତେର) ଚାଟ୍ 2 େର ଦାନ କରାଗଲା ।  2021-22 ଆଥକ ବଷର (ଅ ୀମ ଅଟକଳ ଅନୁସାେର) 
ବା ବ ସାମ ିକ ରାଜ  ମଲୂ ଯୁ େର ରାଜ  ଅଥନୀତିର ାଥମିକ େ େର ଅବଦାନ 24.45 ତିଶତ 
ରହଥିବା େବେଳ 2020-21 ଆଥକ ବଷର( ଥମ ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ ଅନୁସାେର) ଏହାର ଅଂଶ 25.53 

ତିଶତ ରହଥିଲା । େସହପିରି 2021-22 ଆଥକ ବଷେର ଅ ୀମ ଅଟକଳ ଅନୁସାେର ବା ବ ସାମ ିକ ରାଜ  
ମଲୂ ଯୁ େର ରାଜ  ଅଥନୀତିର ିତୀୟକ ଓ ତୃତୀୟକ େ ର ଅବଦାନ ଯଥା େମ 34.82 ଓ 40.73 

ତିଶତ ରହିଥବା େବେଳ 2020-21 ଆଥକ ବଷେର( ଥମ ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ ଅନୁସାେର) ଏହାର ଅଂଶ 
ଯଥା େମ 33.38 ଓ 41.08 ତିଶତ ରହଥିଲା ।  

ମଖୁ ତଃ ଅଥନୀତିର ିତୀୟକ େ  ଏବଂ ତାହା ସହ ାଥମିକ ଓ ତୃତୀୟକ େ େର ମ  ସଂ ସାରଣ 
େଯାଗ ୁ 2021-22 ଆଥକ ବଷେର ରାଜ  ଅଥନୀତିେର ସଂ ସାରଣ ଘଟିଛି। ିତୀୟକ େ େର ଏହି 
ସଂ ସାରଣ ପାଇ ଁ ଧାନତଃ ନିମାଣ େ  (14.29 ତିଶତ) ଓ ଉ ାଦନ େ (13.22 ତିଶତ) ଦାୟୀ। 
2020-21 େର ାଥମିକ େ େର GSVA ଅଭିବୃ ି -5.92 ତିଶତ ଥଲାେବେଳ 2021-22େର ଏହା 4.22 

ତିଶତ ରହଛିି।  
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ଚାଟ ୨: େ ୀୟ ଦଶନ: ଅଭିବୃ ି ଏବଂ GSVAେର ଭାଗ 
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3. ପାଣ୍ଠରି	ଉତ୍ସ	ଏବଂ	ବ୍ୟବହାର	
ଚାଟ 3: 2022-23 ଆଥକ ବଷେର ସ ଳର ଉ  ଓ ବ ୟ 

 

 

ପା ରି ମଖୁ  ଉ ଗଡ଼ୁିକ େହଉଛି ନିଜ  ଅଣ-ଟିକସ (24.10%), ନିଜ  ଟିକସ (23%), େକ ୀୟ ଟିକସେର 
ରାଜ  ଅଂଶ (18.49%) ଏବଂ େକ ୀୟ ଅନୁଦାନ (16.39%) ଏବଂ ପୁ ି ା ି  ଯାହା ସରକାରୀ ଋଣ ଏବଂ ଋଣ 
ଓ ଅ ୀମ ଆଦାୟ ର ସମ ି  (18.02%) | େକ  ରୁ ହ ା ର େହଉଛି 34.88%  | ପା ରି ମଖୁ  ଖ  େହଉଛି 
; କାଯ ମ ଖ  (50%) ଏବଂ ଶାସନିକ ଖ  (44.81%) (ଚାଟ-3) 

36,033 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ପୁଞି୍ଜ ପ୍ରାପି୍ତ 

18.02%

48,200 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ନଜିସ୍ଵ ଅଣ ଟକିସ 

24.10%
46,000 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

ନଜିସ୍ଵ ଟକିସ 

23.00%

36,978 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟକିସେର ଅଂଶ 

18.49%

32,789 େକାଟ ିଟଙ୍କା
େକନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନୁଦାନ

16.39%

ପାଣ୍ଠ ିର ପ୍ରାପି୍ତ

89,500 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ପ୍ରଶାସନକି ଖଚ୍ଚର୍ 

44.80%

7,200 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ରାଜ୍ୟରୁ ହସ୍ତାନ୍ତର 

3.60%

100,000 େକାଟ ିଟଙ୍କା
କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଖଚ୍ଚର୍ 

50.00%

3,210 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବପିଯର୍୍ୟୟ ବପିଦ 
ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି

1.61%

ପାଣ୍ଠ ିର ଖଚ୍ଚର୍



4. ବେଜଟ୍ ମଖୁ୍ୟାଂଶ     	
 

 
 

 

 

 

 

  

ବେଜଟ ଆକାର 2 ଲକ୍ଷ େକାଟ ି
(GSDPର 27.8%) : 18% 

ବୃଦ୍ଧ ି

କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଖଚ୍ଚର୍ 1 ଲକ୍ଷ 
େକାଟ(ିବେଜଟର 50%) : 

33% ବୃଦ୍ଧ ି 

ପୁଞି୍ଜ ଖଚ୍ଚର୍ 38,732 େକାଟ ିଟଙ୍କା
(GSDPର 5.4%):56% ବୃଦ୍ଧ ି

ରାଜସ୍ଵ ବଳକା 18,239 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା (GSDP ର 2.5%)

ବତି୍ତୀୟ ନଅିଣ୍ଟ 21,588 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା (GSDPର 3%) 

େମାଟ ଋଣ 1,12,400 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା (GSDP ର 15.6%)

ସାମାଜକି େକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟୟ େମାଟ 
ବ୍ୟୟବରାଦ ର 34% 

ଅଥର୍େନତୖକି େକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟୟ େମାଟ 
ବ୍ୟୟବରାଦ ର 32% 

େମାଟ ବ୍ୟୟବରାଦ ର 66% 
ବକିାଶମଳୂକ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧଷି୍ଟ 

େମାଟ ରାଜସ୍ଵର 57% ନଜି 
ରାଜସ୍ଵ 

GSDPେର ନଜି ଟକିସର ଭାଗ 
6.4%

ବେଜଟ ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂପେର FRBM 

ଆଇନାଧୀନ

େଦଶେର ଥମ ରାଜ  ହସିାବେର ଆମ ରାଜ େର ଏକ  Budget Stabilization 
Fund (BSF) ତି ା କରାଯିବ। ଏହା ାରା ଖଣଜି ଧାତୁର ମଲୂ  ଓ ଅନ  ରାଜ  

ଉ ର ଅନି ିତତା େଯାଗ ୁସଂଭାବ  ବିପଦ ଶମନ କରାଯାଇ ପାରିବ।     

ବେଜଟର ଗଣୁା କ ଦଗି 



 

 

Budget 

 

ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ  12,624 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା (38% ବୃଦ୍ଧ)ି

ଶକି୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ପାଇଁ 
27,324 େକାଟ ିଟଙ୍କା (12% ବୃଦ୍ଧ)ି

ପାଇପ ଜଳ ପାଇଁ 8,389 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା

ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ ିବକିାଶ 
ପାଇଁ 32,596 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
(12% ବୃଦ୍ଧ)ି

କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙି୍ଗକ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 
21,166 େକାଟ ିଟଙ୍କା (21% 
ବୃଦ୍ଧ)ି

ଧାମକ ଓ ସାଂସ୍କତୃକି ସ୍ଥଳ ପାଇଁ 
1,950 େକାଟ ିଟଙ୍କା (97% 
ବୃଦ୍ଧ)ି 

ରାସ୍ତା ଭିତ୍ତଭୂିମି ପାଇଁ 14,454 
େକାଟ ିଟଙ୍କା (28% ବୃଦ୍ଧ)ି

କ୍ରୀଡା ବକିାଶ ପାଇଁ 911 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା (100% ବୃଦ୍ଧ)ି

ସହରାଞ୍ଚଳ ବକିାଶ ପାଇଁ 7,251 
େକାଟ ିଟଙ୍କା (25% ବୃଦ୍ଧ)ି

ଗହୃ ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ 6,500 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା(97% ବୃଦ୍ଧ ି)

ମିଶନ ଶକି୍ତ ଓ ମହଳିା ଏବଂଶଶିୁ 
ବକିାଶ ପାଇଁ 5,567 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା(43% ବୃଦ୍ଧ)ି 

ଶକି୍ତ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 3,479 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା (93% ବୃଦ୍ଧ)ି

ଶଳି୍ପ ଓ MSME ପାଇଁ 1,269 
େକାଟ ିଟଙ୍କା(46% ବୃଦ୍ଧ)ି

ଆଭ୍ଯନ୍ତରୀଣ ସରୁକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ 
7,551 େକାଟ ିଟଙ୍କା (18% 
ବୃଦ୍ଧ)ି

ବପିଯର୍୍ୟୟ ବପିଦ ପରଚିାଳନା ପାଇଁ 
3,262 େକାଟ ିଟଙ୍କା(5% ବୃଦ୍ଧ)ି 

ସ୍ଥାନୀୟ ନକିାୟ ସଂସ୍ଥା ମାନଙୁ୍କ 
ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ 7,200 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା(4% ବୃଦ୍ଧ)ି

ଗରୁୁ ପୂ େ  ପାଇ ଁବ ୟବରାଦ



 

 

 

  

Budget Stabilization 
Fund ପାଇଁ 10,000 େକାଟ ି

ଟଙ୍କା 

199 କମିି ଉପକୂଳ ବନ୍ଧ 
ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ 763 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା (3 ବଷର୍ ପାଇଁ ) 

MGNREGS କୁ ରାଜ୍ୟ 
ସହାୟତା ବାବଦକୁ 500 

େକାଟ ିଟଙ୍କା 

ସମୟାନୁଯାୟୀ MGNREGS 

ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 1,000 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର କପର୍ସ

ଶଳି୍ପ ଓ MSME କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ 
270 େକାଟ ିଟଙ୍କା

5T ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟ 
ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ େଯାଜନା 
ପାଇଁ 100 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ବଦୁି୍ୟତ ଯାନ ନୀତ ି(EV 
Policy) କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରବିା 
ପାଇଁ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା

େଚକ ଡ୍ୟାମ Raft 
Foundation ପାଇଁ 58 

େକାଟ ିଟଙ୍କା

ନୂତନ ଭାବେର ପ୍ରତଷି୍ଠିତ 
ମିଶନ ଶକି୍ତ ବଭିାଗ ପାଇଁ 

2,000 େକାଟ ିଟଙ୍କା

FIDF ଅଧୀନେର ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ 
ଭିତ୍ତଭୂିମି ପାଇଁ 25 େକାଟ ି

ଟଙ୍କା

କଫି ଚାଷ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବକିା 
ପାଇଁ 10 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ଦୁଗର୍ମ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମ 
ସଂେଯାଗୀକରଣ (CUVDA) 
ପାଇଁ 150 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ସଡ଼କ ସଂେଯାଗୀକରଣ 
(Connecting Missing 
Road Links) ପାଇଁ 150 

େକାଟ ିଟଙ୍କା 

TRIP େଯାଜନା ଅଧୀନେର 
ସଡ଼କ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ 340 

େକାଟ ିଟଙ୍କା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େସବା 

ଏହ ିବେଜଟେର ନୂଆ କʼଣ ଅଛ ି 



 

 

 

 

 

ବଜୁି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ େଯାଜନା 

2,664 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା ମିଶନ

2,335 େକାଟ ିଟଙ୍କା
ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ
2,156 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ
6,000 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ବସଧୁା
1,850 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ଅମତୃ
601 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ସହରାଞ୍ଚଳ ଶାସନବ୍ୟବସ୍ଥା
585 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ନୂତନ ସହର ବକିାଶ
334 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ଜାଗା ମିଶନ
100 େକାଟ ିଟଙ୍କା

କାଳଆି େଯାଜନା
1,874 େକାଟ ିଟଙ୍କା

କୃଷକଙୁ୍କ ସଧୁ ରହିାତି
893 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ଶସ୍ଯ ଉତ୍ପାଦନ ପରଚିାଳନା

688 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ପଶୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ େରାଗ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 

256 େକାଟ ିଟଙ୍କା
PMKSY ଅଧୀନେର AIBP

2,493 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବନ୍ୟା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନଷି୍କାସନ

968 େକାଟ ିଟଙ୍କା
BKVY

400 େକାଟ ିଟଙ୍କା

WSIDP

1,022 େକାଟ ିଟଙ୍କା
In‐stream Storage 

Structures

1,044 େକାଟ ିଟଙ୍କା
PMAY ଗ୍ରାମୀଣ

5,906 େକାଟ ିଟଙ୍କା
MGNREGA ‐ ଉପାଦାନ
2,001 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ମଖୁ େଯାଜନା ପାଇ ଁବ ୟବରାଦ 



 

 

 

 

ମୁକ୍ତା
264 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

ସମଗ୍ର ଶକି୍ଷା
3,581 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

େମା ସ୍କଲୁ ଅଭିଯାନ
646 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

ଓଡଶିା ଆଦଶର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ
420 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

ମମତା
247 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

ICDSକୁ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା
416 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

SNP

1,113 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିଓ େପାଷଣ 

2.0 

2,397 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

WSHG କୁ ଆଥକ ସହାୟତା
773 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

ମିଶନ ଶକି୍ତ ଗୃହ
176 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

NRLM

1039 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ଅେନ୍ଵଷା

343 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

ଆକାଂକ୍ଷା
538 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

ମଧୁବାବୁ େପନଶନ େଯାଜନା
2017 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଲ୍ୟାଣ
104 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

NSAP

1,320 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ
114 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

େକଜ ିପ୍ରତ ି1 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ
1,023 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

ବଜୁି େସତୁ େଯାଜନା
1,688 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

ଅବଢା
1,325 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

ମଖୁ େଯାଜନା ପାଇ ଁବ ୟବରାଦ 



 

 

ବଜୁି ଏକ୍ସେପ୍ରସ
300 େକାଟ ିଟଙ୍କା

The picture can't be display ed.

PMGSY

1,550 େକାଟ ିଟଙ୍କା
ଏକାମ୍ର

200 େକାଟ ିଟଙ୍କା

MMSY

674 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ସମେଲଇ
200 େକାଟ ିଟଙ୍କା

CCTNS

30 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ERSS

46 େକାଟ ିଟଙ୍କା
ଜଙ୍ଗଲ େକ୍ଷତ୍ର

2,217 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ଆମ ଜଙ୍ଗଲ େଯାଜନା
15 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ସବୁଜ ଜଳବାଯୁ ପାଣ୍ଠି
53 େକାଟ ିଟଙ୍କା

େଖେଲା ଇଣି୍ଡଆ
11 େକାଟ ିଟଙ୍କା

କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତଭୂିମି
719 େକାଟ ିଟଙ୍କା

କ୍ରୀଡା ଶକି୍ଷାକୁ େପ୍ରାତ୍ସାହନ
115 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ପଯର୍୍ୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି
375 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ପଯର୍୍ୟଟନକୁ େପ୍ରାତ୍ସାହନ
150 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ରାଜ୍ୟ ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରଚିାଳନା 
ପାଣ୍ଠି

2246 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ଜାତୀୟ ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରଚିାଳନା 
ପାଣ୍ଠି

964 େକାଟ ିଟଙ୍କା
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା 

େଯାଜନା

46 େକାଟ ିଟଙ୍କା

କୀତ୍ତରାଜ ିର ସରୁକ୍ଷା

15 େକାଟ ିଟଙ୍କା
ଓଡଆି ଭାଷା, ସଂସ୍କତୃ ିଓ 

ଐତହି୍ୟ

136 େକାଟ ିଟଙ୍କା

ମଖୁ େଯାଜନା ପାଇ ଁବ ୟବରାଦ 



 

5. ବେଜଟ୍  :	ଏକ	ଝଲକ	
    ସାରଣୀ 1- ବେଜଟ୍  : ଏକ ଝଲକ 

    2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 

    Actuals Actuals RE BE 
1 ରାଜ  ା ି(a+b+c+d) 101567.75 104387.24 141395.66 163966.52

  ନିଜ ଟିକସ ରାଜ   32315.18 34258.17 41467.00 46000.00

ନିଜ ଅଣଟିକସ ରାଜ   14647.20 19518.06 44585.01 48200.00

େମାଟ ନିଜ ରାଜ   (a+b) 46962.37 53776.23 86052.01 94200.00 

େକ ୀୟ ଟିକସରୁ ରାଜ  ଅଂଶ 30453.27 27542.67 33696.67 36977.88

ସହାୟକ ଅନୁଦାନ 24152.10 23068.35 21646.98 32788.64

େମାଟ େକ ୀୟ ହ ା ର (c+d) 54605.37 50611.02 55343.65 69766.52 
2 ପୁ ି  ା ି   (a+b+c) 23599.88 19721.90 23604.00 36033.48 
  ଋଣ ଅସଲୁ 287.16 684.22 1395.00 444.48 

ଅନ ାନ  ା ି  0.00 0.00 0.00 0.00 

ଋଣ ଏବଂ ଅନ ାନ  ଦାୟି  23312.72 19037.68 22209.00 35589.00 

3 େମାଟ ା ି (1+2) 125167.63 124109.14 164999.66 200000.00 
4 େମାଟ ବ ୟ (5+6) 125167.63 124109.14 164999.66 200000.00 
5 ରାଜ  ବ ୟ (ତ ରୁ)  99137.30 95310.85 120365.11 145727.29 
  a. ସଧୁ ପରିେଶାଧ 6062.56 6643.79 8030.00 8467.00 

6 ପୁ ି  ବ ୟ( ତ ରୁ) 26030.33 28798.29 44634.55 54272.71 

  a. ଋଣ ପରିେଶାଧ 4493.75 9252.14 19753.66 14001.35 

7 ବଳକା ରାଜ  (1-5) 2430.45 9076.39 21030.55 18239.23 
  ସାମ ିକ ରାଜ   ଘେରାଇ ଉ ାଦ ର ତିଶତ 0.44 1.67 3.29 2.54 
8 ବଳକା ବି   [(1+2a+2b)-4] -18818.97 -9785.54 -2455.3385 -21587.65 
  ସାମ ିକ ରାଜ  ଘେରାଇ ଉ ାଦ ର ତିଶତ -3.44 -1.80 -0.38 -3.00 
9 ାଥମିକ ବଳକା [8+5a] -12756.41 -3141.75 5574.66 -13120.65 
  ସାମ ିକ ରାଜ  ଘେରାଇ ଉ ାଦ ର ତିଶତ -2.33 -0.58 0.87 -1.82 
 

 

 



6. ରାଜସ୍ଵ ପ୍ରାପି୍ତର ବେିଶ୍ଳଷଣ	
ସାରଣୀ ୨: ରାଜ ର ରାଜ  ା ି ଉପାଦାନଗଡ଼ିୁକ (ରାଜ  ା ିର ତଶିତ ହସିାବେର) 

ବଷ 
ରାଜ ର 

ନିଜ  ଟିକସ 
ରାଜ  

ରାଜ ର ନିଜ  
ଅଣ-ଟିକସ 

ରାଜ  

ରାଜ ର 
ନିଜ   
ରାଜ  

େକ ୀୟ 
ଟିକସେର  

ରାଜ ର ଅଂଶ 

େକ ୀୟ 
ଅନୁଦାନ 

ସମଦୁାୟ 
େକ ୀୟ 

ାନା ର 
2016-17 30.76 10.83 41.58 38.12 20.30 58.42 
2017-18 32.76 9.86 42.62 36.70 20.68 57.38
2018-19 30.46 14.34 44.80 35.51 19.69 55.20 
2019-20 31.82 14.42 46.24 29.98 23.78 53.76
2020-21 32.82 18.70 51.52 26.39 22.10 48.48 
2021-22 
(RE) 

29.33 31.53 60.86 23.83 15.31 39.14 

2022-23 
(BE) 

28.05 29.40 57.45 22.55 20.00 42.55 

ବି. .: RE: ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ ଏବଂ BE: ବେଜଟ୍ ଅଟକଳ 

 ରାଜ ର େମାଟ ରାଜ  ା ି  ରାଜ ର ଟିକସ ରାଜ , ରାଜ ର ଅଣ-ଟିକସ ରାଜ , େକ ୀୟ ଟିକସେର 
ରାଜ ର ଅଂଶ ଏବଂ େକ ୀୟ ଅନୁଦାନ ଥାଏ ।  

 2021-22 (ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ) େର େମାଟ ରାଜ  ା ିେର ରାଜ ର ନିଜ  ଟିକସ ରାଜ  29.33 
ତିଶତ ଥଲାେବେଳ 2022-23 (ବେଜଟ ଅଟକଳ) େର ଏହା 28.05 ତିଶତ ରହଛିି। 

 2021-22 (ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ) େର େମାଟ ରାଜ  ା ିେର ରାଜ ର ନିଜ  ଅଣ-ଟିକସ ରାଜ  31.53 
ତିଶତ ଥଲାେବେଳ 2022-23 (ବେଜଟ ଅଟକଳ) େର ଏହା 29.40 ତିଶତ ରହଛିି। 

 େମାଟ ରାଜ  ା ିେର ରାଜ ର ନିଜ  ରାଜ  (ଉଭୟ ଟିକସ ଏବଂ ଅଣ- ଟିକସ) 2021-22 
(ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ) େର 60.86 ତିଶତ ଥଲାେବେଳ 2022-23 (ବେଜଟ ଅଟକଳ) େର ଏହା 57.45 

ତିଶତ ରହଛିି। 
 େମାଟ ରାଜ  ା ିେର େକ ୀୟ ଟିକସେର ରାଜ ର ଅଂଶ 2021-22 (ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ) େର  23.83 

ତିଶତ ଥଲାେବେଳ 2022-23 (ବେଜଟ ଅଟକଳ) େର ଏହା 22.55 ତିଶତ ରହଛିି। 
 େମାଟ ରାଜ  ା ିେର େକ ୀୟ ଅନୁଦାନ 2021-22 (ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ) େର 15.31 ତିଶତ 

ଥଲାେବେଳ 2022-23 (ବେଜଟ ଅଟକଳ) େର ଏହା 20 ତିଶତ ରହଛିି। 

  

 

 

 

 

 



ଚାଟ 4: ରାଜ  ରାଜ ର ଉପାଦାନ (ରାଜ  ା ିର ତଶିତ ହସିାବେର) 

 

 

 2022-23 (ବେଜଟ୍  ଅଟକଳ) େର ରାଜ  ା ିେର ରାଜ ର ନିଜ  ରାଜ , େକ ୀୟ ଟିକସେର ରାଜ ର 
ଅଂଶ ଏବଂ େକ ୀୟ ଅନୁଦାନର ଭାଗ ଯଥା େମ 57%, 23% ଏବଂ 20% େବାଲି ଆକଳିତ େହାଇଛି । 

 କି , େକ ୀୟ ଟିକସେର ରାଜ ର  ଅଂଶ 2021-22(ବେଜଟ୍  ଅଟକଳ)େର 24% ଥବା େବେଳ 2022-23 
ଆଥକ ବଷ (ବେଜଟ୍  ଅଟକଳ)େର 22% କୁ ାସ ପାଇଛି ।  

ଚାଟ 5: ରାଜ ର ନଜି  ଟିକସ ରାଜ  , 2022-23 (ବେଜଟ ଅଟକଳ) 
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ଚାଟ 6: ରାଜ ର ନଜି  ଅଣ-ଟିକସ ରାଜ , 2022-23 (ବେଜଟ ଅଟକଳ) 

 

7. ବ୍ୟୟର ବେିଶ୍ଳଷଣ 	
ଚାଟ 7: ବେଜଟ୍ ଆକାରର ଧାରା (GSDPର ତଶିତ ହସିାବେର) 

(ବ.ି . : ସବେଶଷ GSDP ତଥ  ଏହି ଭଳି ଭାେବ ଉପ ାପିତ: 2018-19 (ତୃତୀୟ ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ), 2019-20 ( ିତୀୟ ସଂେଶାଧତ 
ଅଟକଳ), 2020-21 ( ଥମ ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ), 2021-22 (ଅ ୀମ), ଏବଂ 2022-23 (ବେଜଟ ଅଟକଳ) ଏବଂ ଅବଶି  GSDP 
ସଂଖ ାଗଡିୁକ ବା ବ ଅେଟ। ବେଜଟ୍ ର ତଥ  େହଉଛି- 2021-22 (ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ) ଏବଂ 2022-23 (ବେଜଟ ଅଟକଳ) ଏବଂ ଅବଶି  
ତଥ  େହଉଛି ବା ବ) 

2022-23 ଆଥକ ବଷ (ବେଜଟ୍  ଅଟକଳ) େର େମାଟ ବ ୟ ବରାଦ, ସାମ ିକ ରାଜ  ଘେରାଇ ଉ ାଦର  
27.8%  ଅେଟ, ଯାହାକି 2021-22 ଆଥକ ବଷ (ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ)ତୁଳନାେର 25.8% ଅଭିବୃ ି ଅେଟ। 
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ଚାଟ 8: ତଶିତୃବି  ଖ  (ବେଜଟ୍ ଆକାରର ତଶିତ ହସିାବେର) 

 
(ବ.ି .: େବତନ, ଭ ା ଓ ସଧୁ ପରିେଶାଧ ତିଶତୃିବ  ଖ  ମ େର ଅ ଭୁ ) 

2022-23 ବେଜଟ୍  ଅଟକଳେର ତିଶତୃିବ  ଖ  େମାଟ ବ ୟ ବରାଦର 27.97% ଯାହାକ ି ଆଥକ ବଷ 
2021-22 (ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ) େର 29.26% ଥଲା । ତିଶତୃିବ  ଖ ର ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ (େପନ୍ ସନ୍ ଓ 
େବତନ) ଏହ ି ଆଥକ ବଷେର ପବୂ ବଷ ତୁଳନାେର କମ ୍ େହବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଥବାେବେଳ ସମାନ 
ଅବଧେର ସଧୁ େଦୟେର ବୃ ି ଘଟିଛି । (ଚାଟ 8) 

ଚାଟ 9: ସାମାଜିକ, ଅଥେନତକି ଏବଂ ସାଧାରଣ େସବା ବ ୟ (ବେଜଟ୍ ଆକାରର ତଶିତ ହସିାବେର) 

 
2022-23 (ବେଜଟ୍  ଅଟକଳ) େର ସାମାଜିକ, ଅଥେନତିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ େସବା (େମାଟ ବେଜଟ୍ ଆକାରର 

ତିଶତ ଭାେବ) ନିମେ   ଯଥା େମ 33.98%, 32.08% ଏବଂ 25.32% ବ ୟବରାଦ େହାଇଛି। (ଚାଟ 9) 
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ଚାଟ 10: Gender, Nutrition,Child ଲାଗି େମାଟ ବ ୟ ବରାଦ (େକାଟି ଟ ା େର ) 

 

2022-23 (ବେଜଟ୍  ଅଟକଳ) େର Gender, Nutrtion ଓ Child ନିମେ   ଯଥା େମ 56,846 େକାଟି 
ଟ ା, 41,239 େକାଟି ଟ ା ଏବଂ27,246 େକାଟି ଟ ା ବ ୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । (ଚାଟ 10) 

8. ଆଥକ	ବଷର୍	2022‐23 େର	ବଭିାଗୱାରୀ	ବ୍ୟୟ	ବରାଦ	

2021-22(ବେଜଟ୍  ଅଟକଳ) େର ପ ାୟତିରାଜ ବିଭାଗକୁ ସବାଧକ ବ ୟବରାଦ 10.87 ତିଶତ 
କରାଯାଇଥବା େଳ ବିଦ ାଳୟ ଓ ଗଣଶି ା ବିଭାଗକ ୁ 10.32 ତିଶତ, କୃଷି ଓ ଆନୁସ ି କ େ କୁ 9.99 

ତିଶତ ଓ ା  ଓ ପରିବାର କଲ ାଣ ବିଭାଗକ ୁ 6.17 ତିଶତ ଦାନ କରାଯାଇଛି (ଚାଟ 11)।  
ବିଭାଗଗଡୁିକୁ ସ ଳ ଆବ ନର ବ ବ ା ଯଥା- ଶାସନିକ ଖ , କାଯ ମ ଖ , ବିପଯ ୟ ମକୁାବିଲା ପା  ିଓ 
ରାଜ ରୁ ହ ା ର ସାରଣୀ-A3 େର ଉପ ାପନ କରାଯାଇଛି ।  
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ଚାଟ 11: 2022-23 ଆଥକ ବଷେର େମାଟ ବେଜଟେର ଶୀଷ ଦଶଟି ବଭିାଗର ଅଂଶ 

 

 (ବି. . : କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷ ି କ କାଯ କଳାପେର କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶ ିକରଣ ବିଭାଗ, ଜଳ ସ ଦ ବିଭାଗ, ମ  ଏବଂ ପଶ ୁସ ଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ  
ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅ ଭୁ ) 

 ଶୀଷ 10ଟି ବିଭାଗ ପାଇ ଁ ବ ୟବରାଦ େମାଟ ବ ୟବରାଦର 55.8% ତିଶତ ଅେଟ । ଏହ ି
ବିଭାଗମାେନ ମଖୂ ତଃ ସାମାଜିକ ଓ ଅଥେନତିକ େସବା େ  ସହ ଜଡିତ।  ଅନ  ବିଭାଗ ଗଡୁିକ ଭାଗ 
େମାଟ ବ ୟବରାଦର 44.2% ଅେଟ ଯାହା ମ ରୁ େକବଳ ଅଥ ବିଭାଗର ଭାଗ 29.28%3 ଅେଟ।  

 େମାଟ ବେଜଟ୍ ବ ୟବରାଦେର ମଖୁ 5, 10 ଓ 15 ଟି ବଭିାଗର ଭାଗ ଯଥା େମ 41.55%, 55.8% 
ଓ  63.85%  ଅେଟ ।  

9. ବ୍ୟୟବରାଦ	ପାଇ	ଁପୁଞି୍ଜ	
2022-23 (ବେଜଟ୍ ଅଟକଳ) େର ଆକଳନ କରାଯାଇଥବା ବ ୟବରାଦ ମଖୁ ତଃ ରାଜ  ା ିରୁ 82% ଓ 
ଅବଶି  18% ପୁ ି  ା ି ରୁ ହାସଲ କରାଯିବ । ଆଥକ ବଷ 2019-20 ରୁ 2022-23 ପଯ  ବେଜଟ୍ 
ଅଟକଳେର ମଖୁ  Financing Outlaysର ଭାଗ (GSDPର ତିଶତ ହସିାବେର) ଚାଟ-12 େର    
ଦଶାଯାଇଛି ।   
 

 

 

 

 

 
 



3ଅଥ ବିଭାଗ ପାଇ ଁ2022-23 ଆଥକ ବଷେର 58,555.78 େକାଟି ଟ ା ନଟି ବ ୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ମଖୁ ତଃ ତଶିତିୃବ  ଖ  
ଯଥା େପନସନ, ରୁଣ ପରିେଶାଧ, ସଧୁ ଦାନ ଆଦି ଏହ ିବ ୟ ବରାଦେର ଅ ଭୁ ।     
 

ଚାଟ 12: Key Financing Outlays Ratios (% of GSDP) 

ଚାଟ 13: ନିଅ  / ବଳକା ସଚୂକା  (GSDP ର ତଶିତ ହସିାବେର) 

 

2022-23 (ବେଜଟ୍ ଅଟକଳ)େର ଓଡିଶାର ବି ୀୟ ନିଅ  (Fiscal Deifict) 21,587 େକାଟି ଟ ା (GSDP 
ର 3.00%) ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି 2021-22 ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳେର 2,455 େକାଟି ଟ ା ଥଲା 
(GSDP ର 0.38%) ଥଲା । 2022-23 (ବେଜଟ୍ ଅଟକଳ) େର ରାଜ  ବଳକା (Revenue Surplus) 
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18,239 େକାଟି ଟ ା (GSDP ର 2.54%) ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି 2021-22 (ସଂେଶାଧତ ଅଟକଳ) 
େର 21,030 େକାଟି ଟ ା (GSDP ର 3.29%) ଥଲା । (ଚାଟ-13)  
 

ଚାଟ 14: ରାଜ ର ଋଣ ଧାରଣ ମତା 

 
2011-12 ରୁ 2022-23 ମ େର ବେକୟା ଋଣ GSDP ର ାୟ 15 ତିଶତ ରହୁଛି।  ସମାନ ଅବଧେର  
ସଧୁ େଦୟ  ରାଜ  ା ିର ାୟ 5 ତିଶତ ରହୁଛି। (ଚାଟ 14) 
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2022-
23 ପାଇ ଁ
FRBM • ରାଜ  ବଳକା GSDPର 2.5 ତିଶତ ରହବିାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି 

FRBM ର ଶନୂ  ରାଜ  ନିଅ  ଲ କୁ ହାସଲ କରୁଛି   

• ବି ୀୟ ନିଅ କୁ GSDP ର 3.00 ତିଶତ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି   

• ରାଜ  ା ିେର ଋଣ ପରିେଶାଧର ଭାଗ(IP/RR) ର ଲ  GSDPର 5.16% 
ରଖାଯାଇଛି ଯାହାକି FRBM ାରା ଧାଯ  କରାଯାଇଥବା 15% ସୀମା ମ େର 
ଅଛି  

• ବେକୟା ଋଣ GSDPର ତଶିତ ହିସାବେର 2022-23 ଆଥକ ବଷ େଶଷ ସୁ ା 
15.62% ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି FRBM ାରା ଧାଯ  କରାଯାଇଥବା 
25% ସୀମା ମ େର ଅଛି    

• ଆଥକ ବଷ 2022-23 ର ବେଜଟ୍ FRBM ଅଧନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରୁଛି   



10. ଦାବୀ ଅନୁଯାୟୀ ବେଜଟ ଅନୁେମାଦନ 	
ସାରଣୀ -3: (2022-23 ବେଜଟ୍ ଅଟକଳେର ବଭିାଗୱାରୀ ନିଟ୍ ବ ୟ ବରାଦ -େକାଟି ଟ ାେର)  

ଦାବୀ 
ନଂ. ବିଭାଗ ଶାସନିକ ଖ  କାଯ ମ ଖ  

ରାଜ ରୁ 
ହ ା ର 

ବିପଯ ୟ 
ମକୁାବିଲା ପା  ି

ସବ େମାଟ 

1 
ରା  ବିଭାଗ 

5,435.10 974.46     6,409.56 

2 ସାଧାରଣ ଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିେଯାଗ 
ବିଭାଗ 

320.95 213.18     534.13 

3 
ରାଜ  ଓ ବିପଯ ୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ 

1,134.97 376.30     1,511.26 

4 ଆଇନ ବିଭାଗ 572.35 35.25     607.60 

5 ଅଥ ବିଭାଗ 
53,815.78 4,740.00     58,555.78 

6 ବାଣଜି  ବିଭାଗ 
86.98 96.61     183.59 

7 ନିମାଣ ବିଭାଗ 1,949.66 6,433.26     8,382.93 

8 ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା  187.84 0.00     187.84 

9 
ଖାଦ  େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ ାଣ ବିଭାଗ 

85.91 1,119.45     1,205.35 

10 
ବିଦ ାଳୟ ଓ ଗଣଶି ା ବିଭାଗ 

12,578.88 8,057.22     20,636.10 

11 ଅନୁସଚୂିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସଚିୂତ ଜାତି 
ଉ ୟନ ଏବଂ ସଂଖ ାଲଘ ୁସ ଦାୟ ଓ 
ପଛୁଆ ବଗ କଲ ାଣ ବିଭାଗ 

991.49 3,100.49     4,091.99 

12 
ା  ଓ ପରିବାର କଲ ାଣ ବିଭାଗ 

3,304.34 9,038.11     12,342.46 

13 
ଗହୃ ନିମାଣ ଓ େପୗର ଉ ୟନ ବିଭାଗ 

666.08 4,122.98   2,468.50 7,257.56 

14 
ମ ଓ ରାଜ  କମଚାରୀ ବୀମା ବିଭାଗ 

123.24 72.21     195.45 

15 ୀଡା ଓ ଯବୁ େସବା ବିଭାଗ 58.78 852.09     910.87 

16 େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନା ବିଭାଗ 
51.23 2,983.57     3,034.80 

17 
ପ ାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ 

436.16 16,573.79   4,731.50 21,741.44 

18 ସାଧାରଣ ଅଭିେଯାଗ ଓ େପନ୍ ସନ୍ ଶାସନ 
ବିଭାଗ 

2.21 0.00     2.21 

19 ଶି  ବିଭାଗ 6.40 640.00     646.40 

20 ଜଳ ସ ଦ ବିଭାଗ 1,521.94 8,523.02     10,044.96 

21 ପରିବହନ ବିଭାଗ 104.71 1,087.64     1,192.35 

22 ଜ ଲ ଓ  ପରିେବଶ ବିଭାଗ 576.31 535.56     1,111.87 

23 
କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ ିକରଣ ବିଭାଗ 

993.21 5,452.91     6,446.12 

24 ଇ ାତ ଓ ଖଣ ିବିଭାଗ 67.05 115.77     182.82 

25 
ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସଂପକ ବିଭାଗ 

64.79 64.60     129.39 



ଦାବୀ 
ନଂ. ବିଭାଗ ଶାସନିକ ଖ  କାଯ ମ ଖ  

ରାଜ ରୁ 
ହ ା ର 

ବିପଯ ୟ 
ମକୁାବିଲା ପା  ି

ସବ େମାଟ 

26 ଅବକାରୀ ବିଭାଗ 118.21 40.00     158.21 

27 ବି ାନ ଓ େବଷୟିକ ବିଭାଗ 10.25 176.39     186.64 

28 ାମ  ଉ ୟନ ବିଭାଗ 1,483.96 5,482.68     6,966.64 

29 ସଂସଦୀୟ ବ ାପାର ବିଭାଗ 
70.65 13.24     83.89 

30 ଶ ି ବିଭାଗ 
43.58 3,438.90     3,482.48 

31 
ହ ତ , ବୟନଶି   ଓ ହ ଶି  ବଭିାଗ 

70.21 132.93     203.15 

32 ପଯ ଟନ ବିଭାଗ 16.21 574.04     590.24 

33 
ମ  ଓ ପଶସୁ ଦ ଉ ୟନ ବିଭାଗ 

479.12 1,178.42     1,657.54 

34 ସମବାୟ  ବିଭାଗ 141.14 1,700.00     1,841.14 

35 ସରକାର ଉେଦ ାଗ ବିଭାଗ 
4.85 5.50     10.35 

36 
ମହଳିା, ଶଶି ୁବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶ ି ବିଭାଗ 

27.72 3,538.90     3,566.62 

37 
ଇେଲାେ ାନି  ଓ ସଚୂନା ଯୁ ି  ବିଭାଗ 

6.43 295.18     301.61 

38 ଉ ଶି ା ବିଭାଗ 1,304.14 1,531.93     2,836.07 

39 
ଦ ତା ବିକାଶ ଓ େବଷୟିକ ଶି ା ବିଭାଗ 

452.16 358.52     810.68 

40 
ଅଣ,ୁ ୁ  ଓ ମ ମ ଉେଦ ାଗ ବିଭାଗ 

74.26 548.40     622.66 

41 ସାମାଜିକ ସରୁ ା ଓ ଭି ମ ସଶ ିକରଣ 
ବିଭାଗ 

84.48 3,621.12     3,705.61 

42 
ବିପଯ ୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ 

31.41 20.96 3,210.00   3,262.37 

43 
ଓଡିଆ ଭାଷା, ସାହତି  ଓ ସଂ ତିୃ ବିଭାଗ 

32.88 136.40     169.28 

44 ମିଶନ ଶ ି  2.00 1,998.00     2,000.00 

  ସବେମାଟ 89,590.00 100,000.00 3,210.00 7,200.00 200,000.00 

 

 

 

 �



11. ବେଜଟ୍ େର	ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦାବଳୀ	

ମଳୂ ମଲୂ ସଚୂୀେର ସାମ ିକ ରାଜ  ମଲୂ ଯୁ  (Gross State Value Added at Basic Prices) 

 ଉ ାଦନର ମଲୂ ରୁ ମ ବ ୀ ଉପେଯାଗକୁ ବାଦ େଦେଲ ତାହା Gross State Value Added 
େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯାଏ । ଏହା ଉ ାଦନ ୟିାେର ମ ଓ ପୁ ିର େଯାଗଦାନକୁ  ବୁଝାଏ । 
େଯେତେବେଳ  ଉ ାଦିତ ବ ର  ମଲୂ ରୁ ସରକାରୀ େ ାହାନକ ୁବାଦ େଦଇ ଟିକସ େଯାଡାଯାଏ  ତାହା 
ସାମ ିକ ଘେରାଇ ଉ ାଦ ଭାେବ ଗଣନା କରାଯାଏ ।  

ରାଜ ର ସାମ ିକ ଘେରାଇ ଉ ାଦ (GSDP) 
 ଏକ ଆଥକ ବଷ ମ େର ରାଜ ର ପରିସୀମା ମ େର ଉ  େହାଇଥବା ସମ  ବ  ଓ େସବାର 
ପରିମାଣର ଆଥକ ପରିମାପକୁ ରାଜ ର ସାମ ିକ ଘେରାଇ ଉ ାଦ କୁହାଯାଏ । ଏହା ରାଜ ର ଆୟର 
ପରିମାପକ ।  
ବେଜଟ 
 ଭାରତୀୟ ସ ିଧାନର ଧାରା 202(1) ଅନୁସାେର େତ କ ଆଥକ ବଷେର ରାଜ ପାଳ ରାଜ ର 
ଆନୁମାନିକ ଆୟବ ୟର ବିବରଣୀ ବିଧାନସଭାେର ଉପ ାପନ କରିବା ବିେଧୟ । ଉ  ବାଷକ ଆୟ ବ ୟ 
ବିବରଣୀହି ଁ ଆଥକ ବଷ ପାଇ ଁ “ବାଷକ ଆଥକ ବବିରଣୀ” ଭାବେର ନାମିତ; ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ “ବେଜଟ”  
ଭାେବ ଅଭିହତି ।  
ବାଷକ ଆଥକ ବବିରଣୀ (Annual Financial Statement) 
 ଏହ ି ବିବରଣୀେର ସରକାର ର ଆସ ା ଆଥକ ବଷେର ଆୟ ଓ ବ ୟର ସଂ ି  ସାରାଂଶ 
ବିଧାନସଭାେର ଉପ ାପନ କରାଯାଏ ।  
 
ଅନୁଦାନ ଦାବ ି(Demand for Grants) 

 ଅନୁଦାନ ଦାବ ିବିଭାଗୱାରୀ ଖ ଦାବିର େକବଳ ମଖୁ  ଓ େଗୗଣଶୀଷ ପଯ  ଦଶାଇ ଥାଏ । ବିଭି  
ବିଭାଗ ନିମେ  ଅନୁଦାନ ଦାବି ସଂପୃ  ବିଭାଗର େଯାଜନା ଓ କାଯ ମର ବି ୃତ ତଥ  ଦାନ କରିଥାଏ ।  
ସ ତି ନିଧ (Consolidated Fund) 
 ଭାରତୀୟ ସ ିଧାନର ଧାରା 266(1) ଅନୁସାେର େତ କ ଆଥକ ବଷେର ରାଜ  ସରକାର ର 
ସମ  ଉ ରୁ ା ି  ଅଥ, Bond ଜରିଆେର ା  ଋଣ, ସାଧେନାପାୟ ଅ ୀମ ମା ମେର ା  ଋଣ ଏବଂ 
ଋଣର ପରିେଶାଧଜନିତ ା  ଅଥ  ସ ତି ନିଧେର  ଜମା େହାଇଥାଏ । ଭାରତୀୟ ସ ିଧାନର ଧାରା 266(3) 
ଅନୁସାେର ଭାରତର ସ ତି ନିଧେର  କି ା େକୗଣସି ଏକ ରାଜ ର ସ ତି ନିଧରୁ  ଅଥ ସ ିଧାନେର ନିେ ଶତି 
ବ ବ ା, ଆଇନ ଓ େଯଉ ଁଉେ ଶ େର ଖ  େହବା କଥା ତାହା ବ ତିେରକ ଖ  କରାଯାଇପାରିବ ନାହି ଁ । ଏହ ି
ସ ତି ନିଧ  ରାଜ  ା ି , ପୁ ି  ା ି , ରାଜ  ଖ  ଓ ପୁ ି  ଖ ର ସମାହାର ଅେଟ । 
ଆକ ିକତା ନଧି (Contingency Fund) 
 ଭାରତୀୟ ସ ିଧାନର ଧାରା 267(2) ଅନୁସାେର ଜରୁରୀ ଓ ଅଦୃ ପବୂ ବ ୟ ନିମି  
ଆବଶ କତା ପରୂଣ କରିବା ପାଇ ଁ ଆକ ିକତା ନିଧର ବ ବ ା କରାଯାଇଛି । ଏହ ି ପା  ି ରାଜ ପାଳ  
ଅନୁେମାଦନ େମ ଅ ୀମ ନିଆଯାଇ ଜରୁରୀ ବ ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାପାଇ ଁପରବ ୀ ସମୟେର ଅତିରି  
ବ ୟ ଦାବଲିାଗି ବିଧାନସଭାର ଅନୁେମାଦନ ଅଣାଯାଇଥାଏ ।  
 



ସାବଜନକି ହିସାବ (Public Accounts) 
 ଭାରତୀୟ ସ ିଧାନର ଧାରା 266(2) ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ  ସରକାର  ାରା ବା ସରକାର  
ତରଫରୁ ା  ଅନ  ସମ  ସାଧାରଣ ଅଥ ଯାହା ସ ତି ନିଧେର ଜମା େହାଇପାରିବ ନାହି ଁ , ତାହା ରାଜ ର 
ସାବଜନିକ ହସିାବେର ଜମା କରାଯାଏ । ସାବଜନିକ ହସିାବ ଅଧନେର ମଖୁ ତଃ 5 ଟି ପା  ିଯଥା- (କ)  
ସଂଚୟ, ରାଜ  ଭବିଷ ନିଧ (ଖ) ରାଜ ରୁ ବିନିଯୁ  ସରକାର  ାରା ତି ିତ ବିଭି  ସଂର ିତ ପା  ି (ଗ) 
ବିବିଧ ଜମା ଏବଂ ଅ ୀମ (ଘ) Suspense ଓ ବବିିଧ ହସିାବ (ଙ) Remittances ଅ ଭୁ  । ସରକାରୀ 
ହସିାବରୁ ଆବଶ କ ମେତ େଯେତେବେଳ ଯାହା ଦରକାର ବ ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥ ନିମି  ବିଧାନସଭାେର 
ବ ୟ ଦାବୀ ଉପ ାପିତ କରିବାର ଆବଶ କତା   ନାହି ଁ। ଏହ ିେଦୟ ବ ା ର େନଣେଦଣ ଭଳି କାଯ କାରୀ 
ହୁଏ ।  
ରାଜ  ା ି  
 ସରକାର ର ରାଜ  ା ି  ମଖୁ ତଃ ରାଜ ର ନିଜ ରାଜ  ଏବଂ େକ  ସରକାର ଠାରୁ ା ିକୁ 
ବୁଝାଏ । ରାଜ ର ନିଜ ଟିକସ ଏବଂ ରାଜ ର ନିଜ ଅଣଟିକସ ରାଜ ର ସମ ିକୁ ରାଜ ର ନିଜ ରାଜ  
କୁହାଯାଏ ।  
 ରାଜ ର ନିଜ ଟିକସର ମଖୁ  ଉ  ଗଡୁିକ େହଲା ଓଡିଶା ବ  ଓ େସବା କର, ରାଜ  ଅବକାରୀ ଶୁ , 
ନିବ ନ ଶୁ  (Stamps & Registration Fee) , ଭୁ-ରାଜ , େମାଟର ଯାନ କର, ବିଦୁ ତ ଶୁ  ଓ ବୃ ି କର 
ଇତ ାଦି ।  
 ରାଜ ର ନିଜ ଅଣଟିକସ ରାଜ ର ମଖୂ  ଉ  ଗଡୁିକ େହଲା ଅଣ-େଲୗହ ଓ ଧାତବ ଶି  ରୁ ରାଜ , 
ସରକାରୀ ଉେଦ ାଗେର ଅଂଶ ପୁ ି  ବିନିେଯାଗରୁ ଲାଭାଂଶ, ବିଭି  ନିଗମ, ସମବାୟ ସଂ ା, ସରକାରୀ 
କମଚାରୀ ୁ ଦ  ଋଣ ଏବଂ ଅ ିମ ରାଶରୁି ଉପଲବ୍ ଧ ସଧୁ ରାଶ,ି ଜଳେସଚନ େଦୟ, ସହରା ଳେର ଜଳ 
େଯାଗାଣ ଉପେର ଆଦାୟ ଶୁ , ବିଦ ାଳୟ ଓ ମହାବିଦ ାଳୟ ଗଡୁିକେର ଆଦାୟ େହଉଥବା େଦୟ ଓ 
େଜାରିମାନା, ବିଭି  ଡା ରଖାନାମାନ େର ଆଦାୟ େହଉଥବା ୟୁଜସ  ଫି ଓ ଜ ଲ ରାଜ  ଇତ ାଦି ।  

 େକ ୀୟ ଟିକସରୁ ରାଜ  ଅଂଶ ଏବଂ େକ  ସରକାର  ଅନୁଦାନ ରାଶ ିେମାଟ େକ ୀୟ ା ିେର 
ଅ ଭୁ  । େକ ୀୟ ଟିକସରୁ ରାଜ  ଅଂଶ ବାବଦେର ଅଥ େକ  ସରକାର ର ଆବ ିତ ପା ରୁି ଅଥ 
କମିଶନ  ସପୁାରିଶମେତ ମିଳିଥାଏ। େକ  ସରକାର ର ଆବ ିତ ପା େିର ନି   ଟିକସଗଡୁିକ ଯଥା – 
କେପାେରସନ୍  ଟିକସ,ଆୟ କର, ସୀମା ଶୁ , େକ ୀୟ ବ  ଓ େସବା କର ଅ ଭୁ  ।  ଏହ ିଆବ ିତ ପା େିର 
େକୗଣସି Cess କି ା Surcharge ଅ ଭୁ  ନୁେହ ଁ । ପ ଦଶ ଅଥ କମିଶନ ର ରିେପାଟ ଅନୁସାେର 41 

ତିଶତ ଅଥ େକ  ସରକାର ରାଜ ମାନ ୁ  ସିଧା ସଳଖ ହ ା ର (Vertical Transfer) କରିେବ । 
ସିଧାସଳଖ ଭାେବ ହ ା ରିତ  େହଉଥବା ଏହି ଅଥରୁ େତ କ ରାଜ  ସାମ ରାଳ ଭାେବ ତା  ଭାଗ 
ପାଇଥା ି । ଓଡିଶାର ଏହ ିସମା ରାଳ ଅଥ ଅଂଶ  2021-25 ଆଥକ ବଷ ଲାଗି 4.528 ତିଶତେର ିରିକୃତ 
େହାଇଅଛି ।  

 େକ ରୁ ମିଳୁଥବା ସହାୟକ ଅନୁଦାନ ମଖୁ ତଃ ଅଥ-କମିଶନ  ସପୁାରିଶ େମ ାନୀୟ ନିକାୟ 
ସଂ ାମାନ  ପାଇ ଁଅନୁଦାନ ଓ ରାଜ  ଦୁବପାକ ମକୁାବଲିା ପା  ିପାଇ ଁମିଳୁଥବା ଅନୁଦାନ ଏବଂ ବଭିି  େକ  

ରୀୟ େଯାଜନା ଓ େକ  ବ ତ େଯାଜନା ପାଇ ଁମିଳୁଥବା ଅନୁଦାନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ।  

ରାଜ  ବ ୟ (Revenue Expenditure) 
 େବତନ ଓ ଭ ା, େପନ୍ ସନ୍, ସଧୁ େଦୟ, ରିହାତି, ବା କ  ଭ ା, ବିଦୁ ତ ଓ ଜଳ େଦୟ, ଯାନ ବାହାନ 
ସ ୀୟ େଦୟ, ଆକ ିକ ବ ୟ ଏବଂ ପୁ ି  ସ ି ଯଥା ରା ା, େକାଠାବାଡି, ଜଳେସଚନ କାଯ ର ର ଣା 
େବ ଣ ଆଦ ି ରାଜ  ଖ ର ଅ ଭୁ  । ରାଜ  ଖ  ସାଧାରଣତଃ ତି ାନ ଏବଂ ର ଣା େବ ଣ ଆଦି 
ସ ୀୟ ଖ  ଅେଟ । େତେବ, ସ ି ସୃ ି  ଓ ପୁ ି  ସଂରଚନା ନମିେ  ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଅନ ାନ  ରାଜ  
ଖ ର ବିବରଣୀ ତ   ଭାେବ  ବ ାଖ ା କ ାପନେର ଦଶାଯାଇଛି ।  



ତଶିତୃ ିବ  ବ ୟ (Committed Expenditure) 
 ତିଶତୃି ବ  ବ ୟ ଦରମା, େପନ୍ ସନ୍ ଓ ସଧୁ ଦାନ ପାଇ ଁଉ ି  । ଏହ ି ତିଶତୃିବ  ବ ୟ ରାଜ  
ସରକାର  ରାଜ  ଖ ର ାଥମିକ ଖ  ଅେଟ ।  
ପୁ ି  ଖ  (Capital Outlay) 
 େକାଠାବାଡି, ରା ା, ଜଳେସଚନ କ , ଶ ି କ , ବନ ା ନିୟ ଣ ପରିେଯାଜନା, ଜଳେଯାଗାଣ 

କ  ଗଡୁିକର ନିମାଣ ଲାଗି େହଉଥବା ଖ       ାୟୀ ପୁ ି  ସ ି ସୃ ି  କରୁଥବାରୁ ଏହା ପୁ ି  ଖ ର 
ଅ ଭୁ  । କି , ଏହାର ର ଣାେବ ଣ ସ ୀୟ ଖ  ରାଜ  ଖ ର ଅ ଭୁ  । 
ପୁ ି  ବ ୟ (Capital Expenditure) 
 ପୁ ି  ଖ , ାୟୀ ସ ି ସଂରଚନା ଲାଗି ଋଣ ଦାନ ଓ ସରକାରୀ ଋଣ ପରିେଶାଧ ପୁ ି  ବ ୟର   
ପରିସରଭୁ  । 
ଉ ୟନ ଏବଂ ଅଣ-ଉ ୟନ ଖ  
 ସାମାଜିକ ଓ ଅଥେନତିକ େସବା େ େର େହଉଥବା ଖ କୁ ଉ ୟନ ଖ  କୁହାଯାଏ । େସହପିରି 
ଭାେବ ସାଧାରଣ େସବା େ େର େହଉଥବା ଖ କ ୁଅଣ-ଉ ୟନ ଖ  କୁହାଯାଏ ।  
ପୁ ି  ା ି  (Capital Receipts)  

 ପୁ ି  ା ି  ଉଭୟ ସରକାରୀ ଋଣ ଓ ଅଣ-ଋଣ ପୁ ି  ା ିର ସମାହାର । ଅଣ-ଋଣ ପୁ ି  ା ିେର 
ଋଣ ଏବଂ ଅ ିମ ଆଦାୟରୁ ଅସଲୁ ଏବଂ ପୁ ି  ତ ାହାରରୁ ମିଳିଥବା ଅଥ ଅ ଭୁ  । ଏଥେର ମ  ରାଜ  
ସରକାର ଦାନ କରୁଥବା ଆନୁ ାନିକ ଓ ଅଣ-ଆନୁ ାନିକ ଅ ିମ ଋଣର ଅସଲୁ ଅ ଭୁ  ।  
 ସରକାରୀ ଋଣେର ବହ-ସାହାଯ ା  କ  ଅଧନେର ମିଳୁଥବା େକ  ସହାୟତାର ଋଣ ଅଂଶ 
ଅ ଭୁ  ଯାହାକି େକ  ସରକାର େଯଉ ଁ ସ େର ବିଭି  ବାହ  ଅଥଲଗାଣକାରୀ ସଂ ାମାନ ଠାରୁ ଋଣ 
କରିଥା ି େସହ ିସମାନ ସ େର ରାଜ  ସରକାର ୁ ଦାନ କରିଥା ି । ସରକାରୀ ଋଣେର  ସ ୟରୁ ଅଣା 
ଯାଉଥବା ଋଣ, େଖାଲା ବଜାରରୁ ରାଜ ର ଉ ତି ପାଇ ଁଅଣାଯାଉଥବା ଋଣ, NABARD, ଭାରତୀୟ ଜୀବନ 
ବୀମା ନିଗମ, GIC, HUDCO, NCDC ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭବିଷ ନିଧ ପା ରୁି ଅଣାଯାଉଥବା ଋଣ ଅ ଭୁ  
ଅେଟ ।  

SDG Budget 

ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସମ  ସଦସ  ମାନ  ାରା ଗହୃତି 2030 ନିର ର ବିକାଶ ାବ (2030 SDG 
Agenda) , ବି ବାସୀ ମାନ ର ଶା ି ଓ ସମୃ ି ପାଇ ଁଏକ ସହଭାଗୀ ଢା ା େଯାଗାଉଛି।  ଓଡିଶାର ନିର ର 
ବିକାଶ ଲ  (SDG) ତି ତିବ ତା ରାଜ  ବେଜଟ ିୟା ସହ SDGର ମି ଣ େର ତିଫଳିତ େହଉଛି। 
ସମ  17ଟି ବିକାଶ ଲ କୁ ଏକ ିତ କରି ରାଜ ର ଉ ତି ପଥକୁ ଏକ ସଠିକ ଦିଗ େଦବାେର SDG ବେଜଟ 
ଏକ ଦିଗ କାରୀ ପଦେ ପ। SDG ଉପେର ଆଧାରିତ ବେଜଟ ିୟା ସ ଳ ଆବ ନ େର ଉପଜୁ ୁ ଥବା 

କୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ସହ ବେଜଟର ଉ ରଦାୟି  ଏବଂ ତା ବୃ ି କରିବାେର ସହାୟକ େହାଇ ଥାଏ। 
SDG ବେଜଟ ିୟା ବେଜଟର ନିର ରତା ପାଇ ଁ ମାନଦ  ନିଧାରଣ କରିବାେର ମଖୁ ଭୂମିକା ହଣ 
କରିବା।  

Gender Budget 

 ଲି ଗତ ସାମ ତା ଆଣବିା ଲାଗି Gender Budget ଏକ ଗରୁୁ ପୂ  ସାଧନ । ଏହାର ଲ  େହଲା, 
ମହଳିା ଏବଂ ବାଳିକା  ଆବଶ କତା ଓ ଆକାଂ ା ପରୂଣ କରିବା ଉେ ଶ େର ବେଜଟେର ନି  େଯାଜନା 
ଏବଂ କାଯ ମ ପରିକ ନା କରିବା କାଯ କାରୀ କରିବା ଓ ମଲୂ ାୟନ କରିବା ସହ େକଉ ଁଉେ ଶ େର ନି  



ଭାେବ େକେତ ଅଥ ବରାଦ େହାଇଛି ତାହା ଦଶାଇବା । ଏହା ମଖୁ ତଃ ସରକାର ର ମହିଳାମାନ  ଉ ୟନ 
ପାଇ ଁ ଥବା ତିଶତୃିବ ତା ତଥା ବେଜଟ୍ େର େସଥଲାଗି ଥବା  ବ ୟ ବରାଦକୁ ସଚୂିତ କେର । ଏହ ି ଲ  
ହାସଲ କରିବା ପାଇ ଁ ରାଜ  ସରକାର 2012-13 ଆଥକ ବଷଠାରୁ Gender Budget ବିବରଣ  କାଶ  
କରିଆସଛୁ ି । ାର ିକ ପଯ ାୟେର ଓଡିଶା ସରକାର ଶତ ତିଶତ ମହଳିା େକ କି େଯାଜନା ଓ କାଯ ମକୁ 
Gender Budget ବିବରଣ Part-A େର  କାଶ  କରୁଥେଲ ।  ପରବ ୀ ସମୟେର  2015-16 ଆଥକ 
ବଷଠାରୁ ଏହାର  Part-B େର ଶତକଡା 30 ଭାଗ ମହଳିା େକ ିକ େଯାଜନା ଓ କାଯ ମ ସାମିଲ କରାଗଲା ।  

ଶଶି ୁବେଜଟ (Child Budget) 

 ଶଶି ୁ ବେଜଟ ଏକ ଗରୁୁ ପୂ  ସରକାରୀ ବି ୀୟ ପରିଚାଳନା େକୗଶଳ ଅେଟ । ଏହା 
ବେଜଟ୍ େର ଶଶିମୁାନ ର ଆବଶ କତା ଓ ଅଧକାର ତି ରାଜ  ସରକାର ର ସେ ଦନଶୀଳତାକୁ ଦଶନ ଓ 
ବିେ ଷଣ କରିଥାଏ । ଏହା ଶଶିମୁାନ ର ଆବଶ କତାକୁ ସରକାରୀ େଯାଜନା ଓ କାଯ ମେର ଅ ଭୁ  
କରିବା ପାଇ ଁ ଏକ ଅତ ାବଶ କ ଉ ରଦାୟୀ ମା ମ ରୂେପ ଉଭା େହାଇଛି । ଓଡଶିା ସରକାର ଶଶିମୁାନ  
ପାଇ ଁଉ ି , ଶଶିମୁାନ  ତି ସେ ଦନଶୀଳ େଯାଜନା ସହତି ରାଜ  ବେଜଟ୍ ୁତ କରିଛ ି ଏବଂ 2019-
20 ଆଥକ ବଷଠାରୁ ଥମଥର ଲାଗି େକବଳ ଶଶି ୁ େକ ିକ େଯାଜନା ସ ଳିତ ଏକ ତ  ଶଶି ୁ ବେଜଟ୍ 
ବିବରଣ ୁତ କରୁଛ ି । 

େପାଷଣ ବେଜଟ୍ (Nutrition Budget) 

 ଜନସାଧାରଣ  ା ର ଉ ତିେର ସଠିକ୍ େପାଷଣ ଏକ ଗରୁୁ ପୂ  ଭୂମିକା ହଣ କରିଥାଏ । 
ବିେଶଷତଃ ଯବୁକ, ମହଳିା ଓ ଶଶିମୁାନ  େ େର ସଠିକ୍ େପାଷଣ ଅତି ଗରୁୁ ପୂ  । ଜନସାଧାରଣ ର 
େପାଷଣର ମାନ ଓ ା  ଅବ ାେର ଉ ତି ପାଇ ଁ ଆବଶ କୀୟ ବେଜଟ୍ େର ସରକାରୀ ବ ୟବରାଦର 
ଅଟକଳ ପାଇ ଁNutrition Budget ଏକ ମଖୁ ଅ  ।  େପାଷଣ ବେଜଟ୍ ଏକ ବହୁେ ୀୟ ପ ତି ଯାହା 
ମ େର ଉଭୟ େପାଷଣ େକ ିକ (Nutrition Specific-Part-A) ଓ େପାଷଣ ସେ ଦନଶୀଳ (Nutrition 
Sensitive- Part-B) କାଯ ମ ଗଡିୁକ  ଅ ଭୁ  ।  

ଜଳବାୟୁ ବେଜଟ୍ (Climate Budget) 

 ମାନବ ଜୀବନ, ପରିେବଶ ଓ ଅଥନୀତି ଉପେର ଜଳବାୟୁ ପରିବ ନର ତିକୂଳ ଭାବ ସମ  ପଥୃବୀ 
ପାଇ ଁଅତି ଚି ାଜନକ । ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଗତିଶୀଳ େଦଶ େ େର ଏହାର ଭୂେଗାଳ,କୃଷି ଉପେର ଅଧକ 
ନିଭରଶୀଳତା ଓ ବ ାପକ ଦାରି  ଭଳି କାରଣ  େଯାଗ ଁ ୁଏହ ି ତିକୂଳ ଭାବରୁ ନି ାର ନାହି ଁ। ଏଥପାଇ ଁରାଜ  
ସରକାର ସଠିକ୍ ସରକାରୀ ଆଥକ ନୀତି (Public Finance Policy) ମା ମେର ଜଳବାୟୁ ପରିବ ନଜନତି 
ବିପଦର ମକୁାବିଲା କରିବା ପାଇ ଁବିଭି  ସ ିୟ େକୗଶଳ ଆପଣାଉଛ ି । ଏଥପାଇ ଁ  ଚିର ାୟୀ ବିକାଶ ଲ  
(Sustainable Development Goals-SDGs) ଅନୁଯାୟୀ ବେଜଟ୍ େର ବ ୟ ବରାଦ ଓ ଆଥକ ସ ଳର 
ସଂଗଠନ କରିବା ଆବଶ କ ।  

Strategic Budgeting  

         Strategic Budget ୁ ତି ିୟା ର ତିେନାଟି େସାପାନ ରହଛିି; ଯଥା (କ) ଉପଲ  ସମ  
ସ ଳକୁ Top – Down ିୟା ମା ମେର ଅଟକଳ କରିବା (ଖ) Bottom –up ିୟାେର ମଖୁ  
ବ ୟଗଡୁିକର ଅଟକଳ (ଗ) ଉପେରା  େବଷୟିକ ତଥ କୁ ଜନସାଧାରଣ  ଅ ାଧକାର େ  ଭି ିେର 
ସମ ୟ କରି ବେଜଟ୍ ର ପରିସୀମା ନି ାରଣ କରିବା । FRBM ଅଧନିୟମ ଅନୁସାେର ରାଜ ର 
ସେ ଦନଶୀଳତା/ buoyancy କୁ ଆଧାର କରି ସ ଳ ସୀମା ନି ାରଣ କରିବା େବେଳ ସାମ ିକ ଅଥେନତିକ 
କାଯ କଳାପକ ୁଦୃ ି େର ରଖାଯାଏ ଏବଂ ସରକାର ର ଋଣ କରିବାର ସୀମା ମ  ନି ାରଣ କରାଯାଏ । ଏହା 
େହଉଛି Strategic Budget ୁ ତ କରିବାର Top–Down ିୟା । େମାଟ ସ ଳର ପରିସୀମା 



ନି ାରଣ କରିବା ମଖୁ ତଃ ଏକ ଅଥେନତିକ ଓ ବି ୀୟ ଅଟକଳର େବଷୟିକ ିୟା ଅେଟ । Strategic 
Budget ୁ ତି ିୟା ଆହୁରି ମ  ନି ାରଣ କେରେଯ ଚଳିତ ଲ  ଗଡୁିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇ ଁ – 

ତିଶରୁ୍ତିବ  ବ ୟର ପରିମାଣ େକେତ ରହବି ଓ ନୂତନ ଅ ାଧକାର ଲାଗି ବ ୟ ବରାଦ ପାଇ ଁେକେତ ପା  ି
ଉପଲ  । ବିଭି  ରେର ବେଜଟ୍ ପାଇ ଁପରାମଶ ିୟା ାରା ନାଗରିକ ମାନ ର ଆକାଂ ାକୁ ଦୃ ି େର ରଖ 
ବିଭାଗ ଗଡିୁକର  ଖ  ପାଇ ଁ ବ ୟ ବରାଦ କରାଯାଏ ।  ଏହା େହଉଛି Strategic Budget ୁ ତି 
େକୗଶଳର Bottom-up  ିୟା । 

Fiscal Risk Statement 

      ବି ୀୟ  ତା ବୃ ି ତଥା ରାଜ େର ସରକାରୀ ଅଥ ପରିଚାଳନାେର ସଂ ାର ଆଣବିାର ୟାସେର 
Fiscal Risk Statement କାଶ କରାଯାଉଛି। ଏଥେର ରାଜ  ସରକାର  ତି ରହଥିବା ସ ାବ  ବି ୀୟ 
ବିପଦ ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇ ଁଆବଶ କୀୟ ପଦେ ପ ଉପେର ଆେଲାଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି Fiscal 
Risk Statement ଦ ାବଜି ବି ୀୟ ବପିଦର ଉ ମ ପରିଚାଳନାକ ୁସନୁି ିତ କରିବା ସହତି ଏହା ରାଜ େର 
ଜନେସବା ଦାନେର ଅଧକ ିରତା, ମ ମ-ମିଆଦି ବି ୀୟ ଢା ା (MTFF) ଉପେର ବି ସନୀୟତା ବୃ ି ଏବଂ 
ଓଡିଶାର ବି ୀୟ ପରିଚାଳନା େ େର ସମ  ଅଂଶଦିାର  ଆ ବି ାସ ବୃ ି ପାଇ ଁସହାୟକ େହବ।   
 

Fiscal Strategy Report 

        ଏହ ିFiscal Strategy Report (FSR) େହଉଛି ମ ମ-ମିଆଦି  ବି ୀୟ ଢା ା (MTFF) ିୟାର 
ଏକ ଫଳାଫଳ। MTFF ଏବଂ Fiscal Strategy Report ଓଡଶିାର ସରକାରୀ ଅଥ ପରିଚାଳନାେର 
ସଂ ାରର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା ରାଜ ର ବିକାଶ ନିମେ  ଆବଶ କୀୟ ବି ୀୟ ନିର ରତା ର ା କରିବାକ ୁଲ  
ରଖଛି | ଏହ ିରିେପାଟେର ଓଡିଶାର ଆଥକ ପରିଚାଳନା େ େର ସଂ ାରର ମଖୁ  ଲ  ଗଡୁିକ ଦଶାଯାଇଛି। 
ଏହ ି ରିେପାଟେର ମ  ରାଜ ର ସାମ ିକ ଅଥେନତିକ ଦୃ ି େକାଣ ଉପ ାପନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଉପେର 
ବି ୀୟ ରଣନୀତି ଆଧାରିତ | ଏହ ିFiscal Strategy Report େର ରାଜ ର  ରାଜ  ଏବଂ ବ ୟ ଅଟକଳ 
କରାଯିବ ସହ ନୂତନ କାଯ ମ ପାଇ ଁଉପଲ  ବି ୀୟ ାନର ମଲୂ ା ନ କରାଯାଇ ମ ମ-ମିଆଦି ବି ୀୟ 
ଦୃ ି େକାଣ ଦଶା ଯାଇଛି ।  

Status Paper on Public Debt 

         Status Paper on Public Debt େହଉଛି ଓଡିଶା ସରକାର  ଋଣ ର ବିଭି  ଦିଗ ଉପେର ଏକ 
disclosure document । ଏହ ିଦ ାବିଜେର ରାଜ ର ବ ମାନର ଋଣ ର କାରେଭଦ, ଋଣ ଭାରେର 
ସ ଳନ ର ା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବଷ ମାନ େର ରାଜ ର ଋଣର ଅଟକଳ।  
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