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ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ ! 
ମଁ ୁବତ୍ତର୍ମାନ ସାଧାରଣ ବେଜଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରବିାକୁ ଯାଉଛ ି। 

ବତି୍ତୀୟ ପରଚିାଳନାର ମଖୁ୍ୟାଂଶ 

2. ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁରଦଶର୍ୀ େନତୃତ୍ଵେର ଦକ୍ଷ ବତି୍ତୀୟ ପରଚିାଳନା ଓ 
ସମ୍ଵଳର ସବୁନିେିଯାଗ, ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଆଥକ ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ମାଗର୍ଦଶର୍କ େହାଇଛ ି। 
ଆେମ ରାଜ୍ୟର ଅଥର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ସି୍ଥରତା ଆଣିପାରଛୁି । ରାଜ୍ୟେର ବଗିତ 17 ବଷର୍ ଧର ି
କ୍ରମାଗତ ଭାେବ ରାଜସ୍ଵ ବଳକା େହବା ଦ୍ଵାରା ଭିତ୍ତଭୂିମିର ସଷୃ୍ଟ ି ଓ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କର 
କଲ୍ୟାଣ ନମିେନ୍ତ ଅ କ ସମ୍ଵଳ ବନିେିଯାଗ କରାଯାଇପାରଛି ି।  

3. ବଳକା ରାଜସ୍ଵକୁ ସାମାଜକି, େଭୗତକି ତଥା ମାନବ ସମ୍ଵଳ ସଷୃ୍ଟ ି ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ 
ଭାବେର ବନିେିଯାଗ କରାଯାଇଛ ି। ବଗିତ 22 ବଷର୍ ମ େର, ବେଜଟ୍ ର ଆକାର 17 ଗୁଣ 
ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଛ ି ଏବଂ ଚଳତି ବଷର୍ ଆେମ 2 ଲକ୍ଷ େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ଐତହିାସକି ବେଜଟ୍  
ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ । ଅ କ ମହତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ େହଉଛ ି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ବ୍ୟୟ 
ବରାଦର ଗୁଣବତ୍ତାେର ଆସି ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମଳୂକ ପରବିତ୍ତର୍ନ । ଏହ ିଅବ  ମ େର କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ 
ବ୍ୟୟେର 28 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧ ିଓ ପୁଞି୍ଜ ବ୍ୟୟେର ପ୍ରାୟ 50 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧ ିଘଟଛି ି। 

4. 2022-23ର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳେର 2 ଲକ୍ଷ େକାଟ ିଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚର୍ େହବାର ପରକିଳ୍ପନା 
କରାଯାଇଛ ି। ଏହ ିବଷର୍ ପାଇଁ େମାଟ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ବରାଦ 1 ଲକ୍ଷ େକାଟ ିଟଙ୍କା େହବ, 
ଯାହା ବେଜଟ୍ ଆକାରର 50 ପ୍ରତଶିତ । ଅ କନୁ୍ତ ସରକାରୀ ଉେଦ୍ୟାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏବଂ 
ବେଜଟ୍ ବହଭିର୍ୁ ତ ସମ୍ଵଳ ଉତ୍ସରୁ 10 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ । 

5. 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକି ରାଜସ୍ଵ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ  େମାଟ 74 
ହଜାର 2 ଶହ 61 େକାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି େଯଉଁ େର ଦରମା, େପନ୍ ସନ୍ , ସୁଧ େଦୟ 
ଓ ପୁଞି୍ଜ ସମ୍ପତ୍ତରି ରକ୍ଷଣା େବକ୍ଷଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ଯଥାକ୍ରେମ 29 ହଜାର 2 ଶହ 48 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା, 18 ହଜାର 2 ଶହ 21 େକାଟ ିଟଙ୍କା, 8 ହଜାର 4 ଶହ 67 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ 5 
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ହଜାର 8 ଶହ 56 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । Disaster Risk Management 
Fund ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପରମିାଣ 3 ହଜାର 2 ଶହ 10 େକାଟ ିଟଙ୍କା । ସ୍ଥାନୀୟ 
ନକିାୟ ସଂସ୍ଥା ଓ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନମିେନ୍ତ 7 ହଜାର 2 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ ରହଛି ି।  

6. 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍ ପାଇଁ ପୁଞି୍ଜ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ େହଉଛ ି38 ହଜାର 7 ଶହ 32 
େକାଟ ିଟଙ୍କା, ଯାହା ସାମଗି୍ରକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ ଉତ୍ପାଦର 5 ଦଶମିକ 4 ପ୍ରତଶିତ ଅେଟ ଏବଂ 
ବଗିତ ବଷର୍ ତୁଳନାେର 56 ପ୍ରତଶିତ ଅ କ ଅେଟ । ଅତରିକି୍ତ ଭାେବ ଋଣ ଓ ଅଗ୍ରୀମ, ପୁଞି୍ଜ 
ସମ୍ପତ୍ତ ିସଷୃ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଞି୍ଜ ସମ୍ପତ୍ତ ିସଷୃ୍ଟି ପାଇଁ ଖଚ୍ଚର୍କୁ ମିଶାଇ େମାଟ 11 
ହଜାର 9 ଶହ 33 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ,ି ଯାହା ସାମଗି୍ରକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ 
ଉତ୍ପାଦର 1 ଦଶମିକ 7 ପ୍ରତଶିତ ଅେଟ । 

2022-23 ବାଷକ ବେଜଟ୍ ପାଇଁ ଅଥର୍ ଉତ୍ସ 

7. ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟତଃ ରାଜସ୍ଵ ପ୍ରାପି୍ତରୁ 1 ଲକ୍ଷ 63 ହଜାର 9 ଶହ 67 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ଋଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରୁ ମିଳି ବା 36 ହଜାର 33 େକାଟ ିଟଙ୍କାରୁ 
ଭରଣା କରାଯିବ । 

8. 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍ ପାଇଁ ଆକଳତି େମାଟ ରାଜସ୍ଵ ପ୍ରାପି୍ତ ମ େର େକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ଟକିସେର ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଭାେବ 36 ହଜାର 9 ଶହ 78 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟର ନଜିସ୍ଵ 
ଟକିସ 46 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା, ନଜିସ୍ଵ ଅଣଟକିସ ରାଜସ୍ଵ 48 ହଜାର 2 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ଓ େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ବାବଦକୁ ମଳିବିାକୁ ବା 32 ହଜାର 7 ଶହ 89 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । ଏପର ିଭାେବ 2022-23 େର ନଜିସ୍ଵ ରାଜସ୍ଵ ଓ ସାମଗି୍ରକ ରାଜ୍ୟ ଘେରାଇ 
ଉତ୍ପାଦର ଅନୁପାତ 13 ଦଶମିକ 2 ପ୍ରତଶିତ େହବ । ରାଜ୍ୟ ବେଜଟ୍ େର ଆମର ନଜି 
ରାଜସ୍ଵର ଅଂଶ, େକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଂଶଧନ ଠାରୁ ଯେଥଷ୍ଟ ଅ କ । ଏହା ଆମ 
ଅଥର୍େନତୖକି ପ୍ରଗତରି ଏକ ଲକ୍ଷଣ । 
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ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରାଥମିକତା 

9. ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରକିଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡଶିା 
ସବର୍ାଙ୍ଗୀନ ବକିାଶ ପଥେର ଅଗ୍ରସର େହଉଛ ି । ତାଙ୍କର 5T ମନ୍ତ୍ର, ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ 
ବକିାଶମଳୂକ େଯାଜନା ତଥା ରୂପାନ୍ତରଣକାରୀ କାଯର୍୍ୟସୂଚୀର ମଖୁ୍ୟ ଆଧାର ପାଲଟଛି ି । 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର Mission Modeେର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େସବା, ଶକି୍ଷା ଏବଂ କୃଷି େକ୍ଷତ୍ରେର 
ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ମହତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ ପଦେକ୍ଷପ େନଇଛନ୍ତ ି । ଏହ ିବେଜଟ୍, ମାନବ ସମ୍ଵଳର 
ବକିାଶ, େଭୗତକି ଓ ସାମାଜକି ଭିତ୍ତଭୂିମି ସଷୃ୍ଟି, ବଞ୍ଚତି ଏବଂ ଦୁବର୍ଳ ବଗର୍, ଅନୁସୂଚତି ଜାତ,ି 
ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ,ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବଗର୍, ସଂଖ୍ୟା ଲଘ,ୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ବରଷି୍ଠ 
ନାଗରକିମାନଙ୍କ ସଶକି୍ତକରଣ ମା ମେର ସାମହୁକି ସମଦୃ୍ଧ ିହାସଲ ଉପେର ଗୁରୁତ୍ଵାେରାପ 
କରୁଛ ି।  

10. ଆମର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟ ିସମ୍ପନ୍ନ େନତୃତ୍ଵ, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବଗିତ 22 ବଷର୍ ଧର ି
ଏକ ସି୍ଥର ସରକାର େଦବା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ଭାେବ ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ନୀତେିର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି
ଆଣିଛ ି । ରାଜ୍ୟେର ଦାରଦି୍ର୍ୟ ଉେଲ୍ଲଖନୀୟ ଭାେବ ହ୍ରାସ ପାଇଛ,ି କୃଷକର ଆୟ ଦ୍ଵଗିୁଣତି 
େହାଇଛ ି ଏବଂ ଆଥକ ସ୍ଥିରତା ସନୁଶିି୍ଚତ କରାଯାଇଛ ି । ଆେମ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକି୍ଷା, କ୍ରୀଡା, 
ପଯର୍୍ୟଟନ, ଜଳେସଚନ, ସଡକ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂେଯାଗ େକ୍ଷତ୍ରେର ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତଭୂିମି 
ନମିର୍ାଣ କରୁଛୁ । ଭିତ୍ତଭୂିମ ି ସଷିୃ୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟୟ, ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି
ସଂେବଗକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଗତ ିପ୍ରଦାନ କରଛି ି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ସାମଗି୍ରକ ଘେରାଇ ଉତ୍ପାଦର 
ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିହାର 8 ରୁ 8.5 ପ୍ରତଶିତ ମ େର ବଜାୟ ରହବି । ଏହା ମ  ଦୃତ ସହରୀକରଣକୁ 
େପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ସହତି ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ମ େର ବା ବେିଭଦକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାେର ଦୂର 
କରବିାେର ସହାୟକ େହାଇଛ ି। 
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 ବତ୍ତର୍ମାନ ମଁ ୁଏହ ିବେଜଟ୍ ର ବଭିିନ୍ନ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ଗରୁୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ ପଦେକ୍ଷପଗୁଡକି 
ଉପେର ଆେଲାକପାତ କରବିାକୁ ଯାଉଛ ି। 

 

ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥତା 

11. ରାଜ୍ୟେର ସୁଦୃଢ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାସଲ କରବିା ଲକ୍ଷ୍ୟେର ଆମର ମାନ୍ୟବର 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, “ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜୀବନ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍” େବାଲି ଆହ୍ଵାନ 
େଦଇଛନ୍ତ ି । ସୁଲଭ ମଲୂ୍ୟେର ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବାର ସାବର୍ଜନୀନ ଉପଲବ୍  ସୁନଶିି୍ଚତ 
କରାଇବା ନମିେନ୍ତ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ଧ । ବଗିତ କଛି ିବଷର୍ ମ େର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ରେର 
ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ ଆଖିଦୃଶଆି ଭାେବ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ ି । ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େସବା ପାଇଁ େମାଟ 12 
ହଜାର 6 ଶହ 24 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି,ି ଯାହା ପୂବର୍ବଷର୍ ତୁଳନାେର 
ପ୍ରାୟ 25 ପ୍ରତଶିତ ଅ କ ଅେଟ ।  

12. ଦୁବର୍ଳ ପରବିାର ଏବଂ ମହଳିାଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସରୁକ୍ଷା ଉପେର ବେିଶଷ ଗୁରୁତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କର ି
ସାବର୍ଜନୀନ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା େଯାଗାଇେଦବା ଲକ୍ଷ୍ୟେର “ବଜୁି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ େଯାଜନା” ନାମକ 
ଏକ ଦଗି୍ ଦଶର୍ନକାରୀ େଯାଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ ି । ଏହ ିେଯାଜନା ମା ମେର 96 
ଦଶମିକ 5 ଲକ୍ଷ ପରବିାରକୁ ପରବିାର ପିଛା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଷକ ନଗଦବହିୀନ 
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା ଓ ପରବିାରର ମହଳିା ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତରିକି୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦବହିୀନ 
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ ି । ଏହ ିକାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 2 ହଜାର 6 ଶହ 64 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି । ଏ େର ମାଗଣା ଔଷଧ େଯାଗାଣ, ନଦିାନ େସବା, 
ଘେରାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡକି ପ୍ରଦାନ କରି ବା ନଗଦବହିୀନ ଚକିତି୍ସାର ପ୍ରତପୂିରଣ ଖଚ୍ଚର୍ 
ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । 

13. ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟେର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା ସୁବଧିାର ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇଁ “ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା 
ମିଶନ” ଅଧୀନେର 2 ହଜାର 3 ଶହ 25 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ    
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ରହଛି ି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ମଁ ୁ “ପରବିାର କଲ୍ୟାଣ େଯାଜନା” ଅ ନେର 5 ଶହ 14 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ଏବଂ “ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ରେର ଆନୁସଙି୍ଗକ େସବାର ସଦୃୁଢୀକରଣ” ପାଇଁ 6 ଶହ 52 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ େଦଉଛ ି। “ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମଶିନ” ଅଧୀନେର 2 ହଜାର 1 ଶହ 
56 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ “ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ େଭଷଜ ଶକି୍ଷାେର ମାନବ ସମ୍ଵଳ” େଯାଜନା ଅ ନେର 3 
ଶହ 12 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛ ି।  

14. ନୂଆପଡା, କଳାହାଣି୍ଡ, ମାଲକାନଗିର ିଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲାର ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ସାଳୟ 
ସ୍ତରେର ସପୁର େସ୍ପଶାଲିଟ ି େସବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁ ବା େରାଗୀମାନଙୁ୍କ ମାଗଣାେର 
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା େଯାଗାଇବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା “ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େସବା” 
େଯାଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ ି। ସରକାରୀ େଭଷଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ବରଷି୍ଠ 
ଡ଼ାକ୍ତରମାେନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉନ୍ନତମାନର ଚକିତି୍ସା ଉପକରଣ ଓ ଆନୁସଙି୍ଗକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହତି 
ଅେସ୍ତ୍ରାପଚାର ଏବଂ ପରାମଶର୍ େସବା େଯାଗାଇ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଏହ ି ଜଲି୍ଲା ମଖୁ୍ୟାଳୟକୁ 
ଆକାଶ ମାଗର୍େର ଯାତ୍ରା କରଥିାନ୍ତ ି।  

ଶକି୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ 

ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ! 

15. ମଁ ୁଆମର ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର େପ୍ରରଣାଦାୟୀ ଉକି୍ତ – “ପ୍ରେତ୍ୟକ ପିଲା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର” 
ଏବଂ ଯୁବବଗର୍େର ନେିବଶ େହଉଛ ି ଭବଷି୍ୟତ ପାଇଁ ନେିବଶ”କୁ ଉେଲ୍ଲଖ କରବିା ପାଇଁ 
ଚାହଁୁଛ ି। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶଶି ୁଓ ଯୁବବଗର୍ଙ୍କର ସ୍ଵପ୍ନକୁ ସାକାର କରବିା ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
କରବିା ନମିେନ୍ତ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ଧ । ମଁୁ ଶକି୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 27 
ହଜାର 3 ଶହ 24 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି।  

16. “ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟ ଗୁଡକିର ରୁପାନ୍ତରୀକରଣ” କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ େହଉଛ ିଶକି୍ଷା େକ୍ଷତ୍ରେର ଏକ 
ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ପଦେକ୍ଷପ । ଆମର ପି୍ରୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭାଷାେର  -
“ପିଲାମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ସ୍ଵପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରବିା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର 
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ଦାୟିତ୍ଵ ଏବଂ ସ୍ଵପ୍ନ ହ ପ୍ରେତ୍ୟକ େକ୍ଷତ୍ରେର ଛାତ୍ର ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦଶର୍କ” । ପ୍ରେତ୍ୟକ 
େକ୍ଷତ୍ରେର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଉତ୍କଷର୍ ସାଧନ କରବିା, ନୂତନ େବଷୖୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରବିା 
ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ େଗୗରବ ଆଣିବା ଲାଗି ସକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ “ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟ 
ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ େଯାଜନା” ତାଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟେକାଣର ଏକ ନଦିଶର୍ନ । ଓଡଶିା, “5T ହାଇସ୍କଲୁ 
ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ” କାଯର୍୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵତିୀୟ ପଯର୍୍ୟାୟକୁ ସଫଳତାର ସହତି ସଂପୂଣ୍ଣର୍ କର ି
ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟେର 6 ହଜାରରୁ ଉଦ୍ଧ୍ଵର୍ ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରଛି ି।  

17. ଆେମ “େମା ସ୍କଲୁ ଅଭିଯାନ” ଅଧୀନେର ଉଭୟ ଆଥକ ସହାୟତା ଓ େସ୍ଵଚ୍ଛାକୃତ 
େସବା ତଥା ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଓ କେପର୍ାେରଟ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକିର ଅବଦାନ ଆକାରେର ସମ୍ଵଳ 
ସଂଗ୍ରହ କରବିାେର ସକ୍ଷମ େହାଇଛୁ । ଏହ ିସମ୍ଵଳ ଓ ଏହାର ଦୁଇ ଗୁଣ ପରମିାଣର ଅନୁରୂପ 
ଅନୁଦାନ, େଶ୍ରଣୀଗହୃ ଓ ବଦି୍ୟାଳୟ ଗହୃଗୁଡକିର ନବୀକରଣ, ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ପଥୃକ େଶୗଚାଳୟ ନମିର୍ାଣ, ମ ାହ୍ନ େଭାଜନ କକ୍ଷ, ପାକଶାଳା, ମକୁ୍ତାକାଶ େପ୍ରକ୍ଷାଳୟ, 
ପ୍ରାଥର୍ନା ଗହୃ, ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବଧିା ଓ େଖଳ ପଡଆି ଇତ୍ୟାଦରି ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇ ଁ
ଉପେଯାଗ କରାଯାଉଛ ି। ମଁ ୁେମା ସ୍କଲୁ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନେର 6 ଶହ 46 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ 
ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟର ରୁପାନ୍ତରୀକରଣ େଯାଜନା ଅଧୀନେର 1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 

18. େସହପିର,ି ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ପରେିବଶର ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇଁ େମା କେଲଜ ଅଭିଯାନ େହଉଛ ି
ଏକ ପ୍ଲାଟଫମର୍ । ଏହ ିେଯାଜନା ପାଇଁ ସମ୍ଵଳ “େମା ସ୍କଲୁ ଅଭିଯାନ” ପର ିସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। 
ଏହ ିେଯାଜନା ପାଇଁ 11 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି।  

19. ମଁ ୁ“ସମଗ୍ର ଶକି୍ଷା” ପାଇଁ 3 ହଜାର 5 ଶହ 81 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ଏବଂ “ମ ାହ୍ନ େଭାଜନ 
େଯାଜନା” ପାଇଁ 8 ଶହ 51 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। ଏ ସହ ମ ାହ୍ନ 
େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ େରାେଷଇ ଖଚ୍ଚର୍ ବହନ କରବିା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ଭାବେର 90 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ େଶ୍ରଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରାଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ମାଗଣାେର ସ୍କଲୁ 
ବ୍ୟାଗ, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ େଶ୍ରଣୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ମାଗଣାେର ପାଠ୍ୟ ପସୁ୍ତକ, ସ୍କଲୁ 
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ୟୁନଫିମର୍ ସହତି େଜାତା ଏବଂ ସରକାରୀ ତଥା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟ, ସଂସ୍କତୃ 
େଟାଲ ଏବଂ ମଦ୍ରାସାେର ନବମ େଶ୍ରଣୀର ଅ ୟନରତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ବନିାମଲୂ୍ୟେର 
ସାଇେକଲ େଯାଗାଇ େଦବାପାଇଁ “ଗଙ୍ଗାଧର େମେହର ଶକି୍ଷା ମାନକବୃଦ୍ଧ ି େଯାଜନା” 
ଅ ନେର ମଁ ୁ1 ଶହ 93 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 

20. ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ଲକେର େଗାଟଏି ଓଡଶିା ଆଦଶର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବିା ପାଇ ଁଆମର 
ପି୍ରୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନଷି୍ପତ୍ତ ି ଅନୁସାେର ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ 2 ଶହ 50େଗାଟ ି ବ୍ଲକେର ସମାନ 
ସଂଖ୍ୟକ ବଦି୍ୟାଳୟ କାଯର୍୍ୟକ୍ଷମ େହାଇଛ ିଏବଂ ଏ େର 40 ହଜାରରୁ ଉଦ୍ଧ୍ଵର୍ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ନାମ 
େଲଖାଇଛନ୍ତ ି । ଆେମ 2022-23 ଶକି୍ଷା ବଷର୍େର 64ଟ ି ନୂତନ ଓଡଶିା ଆଦଶର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ 
ଏବଂ ଭୁବେନଶ୍ଵରର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଠାେର ଏକ Iconic ଓଡଶିା ଆଦଶର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ କାଯର୍୍ୟକ୍ଷମ 
କରବିାକୁ େଯାଜନା କରୁଛୁ । ମଁ ୁଏହ ିବଦି୍ୟାଳୟଗୁଡକିର ପ୍ରତଷି୍ଠା ଓ ପରଚିାଳନା ନମିେନ୍ତ 4 
ଶହ 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 

21. ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶକି୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ 
େହଉଛ ି ଆମ ପି୍ରୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେବର୍ାଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମକିତା । 4 ହଜାର 3 ଶହରୁ ଉଦ୍ଧ୍ଵର୍ 
ଆବାସକି ଶକି୍ଷା ପ୍ରତଷି୍ଠାନେର 5 ଲକ୍ଷ 75 ହଜାରରୁ ଅ କ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଅନୁସୂଚୀତ 
ଜନଜାତ ିଅେନ୍ତବାସୀ ଶକି୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ ି। ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀ 
ନବିାସ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳେର ହେଷ୍ଟଲ କେମ୍ପ୍ଲକ୍ସ ନମିର୍ାଣ ପାଇ ଁ“ଆକାଂକ୍ଷା” େଯାଜନା ଅଧୀନେର 5 
ଶହ 38 େକାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ ି। ପ୍ରାୟ 19 ଲକ୍ଷ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଅନୁସୂଚତି 
ଜନଜାତ ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆବଗର୍ର େମଧାବୀ ଶକି୍ଷାଥର୍ୀଙୁ୍କ ପି୍ର-ମାଟ୍ରକି ଓ େପାଷ୍ଟ-ମାଟ୍ରକି 
ଛାତ୍ରାବୃତ୍ତକୁି ସଧିାସଳଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଖାତାକୁ DBT ପ୍ରକ୍ରିୟାେର “େପ୍ରରଣା” 
େପାଟର୍ାଲ ମା ମେର ଦଆିଯାଉଛ ି। 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର ମଁ ୁଏ ପାଇ ଁ6 ଶହ 42 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 

22. ସହରାଞ୍ଚଳର ସେବର୍ାତ୍ତମ ଇଂରାଜୀ ମା ମ ବଦି୍ୟାଳୟମାନଙ୍କେର, ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି
ଓ ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ବଦି୍ୟାଥର୍ୀମାନଙୁ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ, େସମାନଙ୍କର ଟୁ୍ୟସନ 



 

8 | ପଷୃ୍ଠା 

 

ଫି, ୟୁନଫିମର୍, ପୁସ୍ତକ, ପରବିହନ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆବାସ ଇତ୍ୟାଦ ିପାଇ ଁ “ଅେନ୍ଵଷା” େଯାଜନା 
ଅଧୀନେର 3 ଶହ 43 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି।  

23. ଏକ ଶକିି୍ଷତ ସମାଜ ଗଠନ ତଥା ଯବୁ ବଗର୍ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ନଯିୁକି୍ତ ସୁେଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରବିା 
ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ଜରୁରୀ । ବଗିତ କଛି ିବଷର୍ ମ େର ଅେନକ ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତସିମ୍ପନ୍ନ 
ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା- IIT, IIM, AIIMS, NISER, IISER, NIT, NIFT, IIIT, ଏବଂ 
NLU ପ୍ରତଷି୍ଠା େହବା ଫଳେର, ଓଡଶିା ଏକ େଶୖକି୍ଷକ େକନ୍ଦ୍ରେର ପରଣିତ େହାଇଛ ି। 

24. Odisha University of Technology and Research 
(OUTR)ର ଭିତ୍ତଭୂିମରି ବ୍ୟାପକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଓ ମାନବ ସମ୍ଵଳର ବକିାଶ ନମିେନ୍ତ 3 
ବଷର୍ ମ େର ପଯର୍୍ୟାୟକ୍ରେମ 1 ହଜାର 5 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ । 

25. ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗଡୁକିର ଭିତ୍ତଭୂିମିର ବକିାଶ ପାଇଁ 1 ଶହ 65 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, 
ଲାପଟପ୍  ବତିରଣ, ବୃତ୍ତ ିସମ୍ପକତ ପରାମଶର୍ ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ 46 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ଏବଂ େମଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବୃତ୍ତ ିପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ 43 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର 
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 

26. ମଁ ୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ଅଭିଯାନ (RUSA) େଯାଜନା ପାଇଁ 1 ଶହ 78 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି । ବଶି୍ଵବ୍ୟାଙ୍କର ଆଥକ ସହାୟତାେର ଓଡଶିାେର 
ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାର ସୁଦୃଢୀକରଣ ପାଇ ଁ2 ଶହ 58 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 

27. ଭୁବେନଶ୍ଵରେର “World Skills Centre”ର ପ୍ରତଷି୍ଠା ପେର ଆମର ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷି 
“Skilled-in-Odisha” ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ପରଚିୟ ଲାଭ କରଛି ି । ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ 
ସ୍ତରେର ଆମର ପ୍ରଶକି୍ଷାଥର୍ୀମାେନ ସେବର୍ାତୃ୍କଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦଶର୍ନ କରଛିନ୍ତ ି । ଆମ ଯୁବଶକି୍ତର 
ସାମଥର୍୍ୟର ସଦୁପେଯାଗ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଏକ ପ୍ରମଖୁ େକୗଶଳ ରୂେପ ବେିବଚତି 
େହାଇଆସଛୁ ି । େବଷୖୟିକ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ, ଇଂଜନିୟିରିଂ କେଲଜ, ଇଂଜନିୟିରିଂ ସ୍କଲୁ, 
ପଲିେଟକନକି୍ ଏବଂ ITI ଗୂଡକିର ଭିତି୍ତଭୂମରି ବକିାଶ ପାଇଁ 2 ଶହ 4 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
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ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି । ITI ଏବଂ ପଲିେଟକନକି୍ ମା ମେର ଯୁବଶକି୍ତର ଦକ୍ଷତା 
ବକିାଶ  ତଥା ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଆତ୍ମନଯିୁକି୍ତ ମିଶନ ପାଇଁ 21 େକାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ  କରାଯିବ । 

ଧାମକ ଓ ସାଂସ୍କତୃକି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ଥାନଗଡୁକିର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବକିାଶ 

28. ଧାମକ ଓ ସାଂସ୍କତୃକି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ଥାନଗୁଡକିର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବକିାଶ 
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟେର ଅେନକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛ ି। େସ ମ ରୁ 
ପୁରୀକୁ ଏକ ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ଐତହି୍ୟ ସହରେର ପରଣିତ କରବିା ପାଇ ଁ “ଅବଢା” ଏବଂ େଶୖବ 
ଉପାସନା ଲାଗି ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ସ୍ଥଳୀ ଭାେବ ଭୁବେନଶ୍ଵରର ଧାମକ େବଶୖଷି୍ଟ୍ୟକୁ ପ୍ରତପିାଦତି 
କରବିା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର “ଏକାମ୍ର” ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ୟତମ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ଵଲପୁରର ସମେଲଇ 
ମନ୍ଦରି, କଟକର ଚଣି୍ଡ ମନ୍ଦରି, କଣ୍ଟେିଲାର ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦରି, ଜଗତସଂିପୁର ଜଲି୍ଲାର ଶାରଳା 
ମନ୍ଦରି, ବଲାଙି୍ଗର ଓ ବରଗଡ ଜଲି୍ଲାେର ହରଶିଙ୍କର ଓ ନୃସଂିହନାଥ ମନ୍ଦରିକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ 
କରବିା ନମିତି୍ତ ପଦେକ୍ଷପ ନଆିଯାଉଛ ି । ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କି ଓଡ଼ଶିାେର ଧାମକ ପଯର୍୍ୟଟନକୁ 
େପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବି । 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର ବଭିିନ୍ନ େଯାଜନା ଅଧୀନେର ଆେମ 1 
ହଜାର 9 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବନିେିଯାଗ ପାଇଁ େଯାଜନା କରଛୁି ।  ଏ େର ‘ଅବଢା’ 
ଅଧୀନେର 1 ହଜାର 3 ଶହ 25 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, ‘ଏକାମ୍ର’ ଏବଂ ‘ସମେଲଇ’ େଯାଜନା 
ଅଧୀନେର 2 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା େଲଖାଏଁ ଏବଂ ‘ଐତହି୍ୟ, ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ପଯର୍୍ୟଟକ ଗନ୍ତବ୍ୟ 
ସ୍ଥଳର ସମନି୍ଵତ ବକିାଶ’ ପାଇଁ 1 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । 

ସଡ଼କ, େରଳ, ବନ୍ଦର ଓ ସଂେଯାଗୀକରଣ 

29. ଓଡଶିା ସଡ଼କ ଭିତ୍ତଭୂିମି ପ୍ରତଷି୍ଠାେର େଦଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଅେଟ । 
ଗଢଉିଠୁ ବା ଶଳି୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ଖଣିଜଦ୍ରବ୍ୟପୂଣ୍ଣର୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼କି ସହତି 
ସଂେଯାଗ କରୁ ବା ସଡ଼କ ଭିତ୍ତଭୂିମିର ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇଁ 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର 14 
ହଜାର 4 ଶହ 54 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିଯାଇଛ ି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 
ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାେବକ୍ଷଣ ପାଇଁ 2 ହଜାର 9 ଶହ 70 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବନିେିଯାଗ କରାଯିବ ।  
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30.  ମଁ ୁ  ପୂତ୍ତର୍ ବଭିାଗକୁ 8 ହଜାର 3 ଶହ 83 େକାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ 
େଦଉଛ ି େଯଉଁ େର ସଡ଼କ ବକିାଶ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଅ ନେର 2 ହଜାର 5 ଶହ 45 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା, ସଡ଼କ ଓ େସତୁଗୁଡ଼କିର ନମିର୍ାଣ ତଥା ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇଁ 7 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ଓ  
“ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ”  ଅ ନେର 30 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । ମଁ ୁ  Biju 
Expressway େଯାଜନା ପାଇଁ 3 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ,ି 
ଯାହାକ ିପଶି୍ଚମ ଓଡ଼ଶିାର ଅଥର୍େନତୖକି କରଡ଼ିର ଭାବେର କାଯର୍୍ୟକରବି । 

31.  ବଜୁି େସତୁ େଯାଜନା ଅ ନେର ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସଡ଼କ ଉପେର 
େସତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 1 ହଜାର 6 ଶହ 88 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର କରାଯାଇଛ ି । 
2022-23 ମସହିାେର 2 ଶହ 81ଟ ି େସତୁ ସମୂ୍ପଣ୍ଣର୍ କରବିାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛ ି । 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ େଯାଜନା ଅ ନେର 70ଟ ିଜାର ିରହି ବା ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ, 100ଟ ିଗ୍ରାମ୍ୟ 
ରାସ୍ତା ଏବଂ ନକ୍ସଲ ଅଧୁ୍ୟଷିତ ଜଲି୍ଲାେର 20ଟ ିନୂତନ ସଡ଼କ ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ 6 ଶହ 74 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହଛି ି । ଏହାଫଳେର େମାଟ 1 ହଜାର 1 ଶହ 31 କେିଲାମିଟର 
େଦଘୖର୍୍ୟର ସଡ଼କ ନମିର୍ାଣ ସମ୍ଭବ େହବ । 

32.  ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଓ େସତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅ ନେର 2 ଶହ 20 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଏବଂ  
Transferred Road Improvement Programme (TRIP) େଯାଜନା 
ଅ ନେର 3 ଶହ 40 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି।  4 ହଜାର କେିଲାମିଟର 
ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ସମୂ୍ପଣ୍ଣର୍ କରବିା ପାଇଁ PMGSY ଅ ନେର 1 ହଜାର 5 ଶହ 50 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ମଁ ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ େଦଉଛ ି । ସମୂ୍ପଣ୍ଣର୍ େହାଇ ବା PMGSY ରାସ୍ତାର 
ନୟିମିତ ରକ୍ଷଣାେବକ୍ଷଣ ନମିେନ୍ତ 4 ଶହ 64 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବେଜଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମ  
କରାଯାଇଛ ି।  

33. ନକ୍ସଲ ଅଧୁ୍ୟଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ KBK ଜଲି୍ଲାେର ଦୁଗର୍ମ ଅଞ୍ଚଳର ସଦୂୁର ଓ ବଚି୍ଛନି୍ନ 
ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କୁି ରାସ୍ତା ସଂେଯାଗୀକରଣ ପାଇ ଁ ଆମ ସରକାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ   
କରଛିନ୍ତ ି । େଯେକୗଣସ ି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଶିଷି୍ଟ ବଚି୍ଛନି୍ନ ଜନବସତ ି କମି୍ଵା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କୁି 
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ସବର୍ଋତୁକାଳୀନ ସଂେଯାଗ ନମିେନ୍ତ ତଥା ଗ୍ରାମ ସଡ଼କଗୁଡ଼କିର ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇଁ ଏକ 
ବସୃି୍ତତ େଯାଜନା- “Connecting Unconnected Villages in Difficult 
Area” ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ ି । ଆେମ 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର 1 ଶହ 50 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦେର 60 କେିଲାମିଟର େଦଘୖର୍୍ୟ ବଶିଷି୍ଟ 20ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ସମୂ୍ପଣ୍ଣର୍ କରବିାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ରଖିଛୁ । 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର 1 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦେର ବଚି୍ଛନି୍ନ 
ସଡ଼କ ଲିଙ୍୍କ ଗୁଡ଼କୁି ସଂେଯାଗ କରବିା ପାଇଁ “Connecting Missing Road 
Link” େଯାଜନା କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରବିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି।  

34.  ରାଉରେକଲା, ଜୟପୁର, ଉତ୍ େକଲା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରେପାଟର୍େର ଜମ ି
ଅ ଗ୍ରହଣ, ନମିର୍ାଣ, ନବୀକରଣ, ସଂପ୍ରସାରଣ କାଯର୍୍ୟ ଏବଂ ବରିାଶାଳ Airstripର 
ନବୀକରଣ ପାଇଁ 3 ଶହ 25 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  

35. ରାଜ୍ୟ ସରକାର େରଳ ଭିତ୍ତଭୂିମିର ଦୃତ ବକିାଶ ଉପେର ଗୁରୁତ୍ଵାେରାପ କରୁଛନ୍ତ ି । 
ରାଜ୍ୟେର େରଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ବକିାଶ ନମିେନ୍ତ 5 ଶହ 47 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ 
ରହଛି ି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚଳତି ବଷର୍ Joint-Venture Company ଯଥା Odisha 
Rail-Infrastructure Development Limited, Haridashpur-
Paradeep Railway Company Ltd ଏବଂ Anugul-Sukinda 
Railway Ltdେର ଅତରିକି୍ତ ଅଂଶଧନ ନେିବଶ ବାବଦକୁ 40 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 

36.  ବ୍ଲକ୍ -ସ୍ତରୀୟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ 25 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଏବଂ Electric 
Vehicle (EV) ଗଡ଼ୁକିର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। 
ବସ୍  କ୍ରୟ କରବିା ନମିେନ୍ତ ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନଗିମେର ଅଂଶଧନ ନେିବଶ 
ଲାଗି 20 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳକି ପରିବହନ କାଯର୍୍ୟାଳୟର 
ଆଧୁନକିୀକରଣ ପାଇଁ 30 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି। 

ପଯର୍୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ 
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37. ଆମ ସରକାର ପଯର୍୍ୟଟନକୁ ନଯୁିକି୍ତ ଓ ଜୀବକିାଜର୍ନର ସୁେଯାଗ ସଷୃ୍ଟି ତଥା ଅଥର୍େନତୖକି 
ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ଲାଗି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ର ଭାବେର ଚ଼ହି୍ନଟ କରଛିନ୍ତ ି । ପଯର୍୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାର 
ଅଭିବୃଦ୍ଧ,ି ଘେରାଇ େକ୍ଷତ୍ରର ନେିବଶକୁ ସୁଗମ କରବିା, ସ୍ଥାନୀୟ ଅ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବକିା 
ଅଜର୍ନ ସୁେଯାଗେର ଉନ୍ନତ ିଆଣିବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଉେଦ୍ୟାଗୀକରଣକୁ େପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ଲାଗି 
8 ଶହ 30 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ସାମଗି୍ରକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂ୍ୟେର, ବଭିିନ୍ନ ସ୍ଥାନେର ସମନି୍ଵତ ମାଷ୍ଟର 
ପ୍ଲାନଂି ଏବଂ ପଯର୍୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବକିାଶ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛ ି । 49ଟ ି
ପଯର୍୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଭିତ୍ତଭୂିମି ଅଭାବର ଆକଳନ କର ିଏହାର ବକିାଶଲାଗି 1 ଶହ 20 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦେର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ ି। 

38.  ଓଡ଼ଶିା ପଯର୍୍ୟଟନ ଅଭିଯାନ- ‘India’s Best Kept Secret’ ମା ମେର 
ରାଜ୍ୟର ପଯର୍୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୁଡକିର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚ଼ାର ଓ ପ୍ରସାର କାଯର୍୍ୟ ହାତକୁ  ନଆିଯାଇଛ ି। 
ଓଡ଼ଶିା ପଯର୍୍ୟଟନ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍େର ବା 5 ଶହ  େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ 18 ପ୍ରତଶିତ ବୃଦ୍ଧ ିକର,ି 2022-23 ବଷର୍ ପାଇଁ 5 ଶହ 90 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। ଏହା 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର େମାଟ ପଯର୍୍ୟଟନ େକ୍ଷତ୍ର 
ଲାଗି ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ବ୍ୟୟ ବରାଦର 3 ଗୁଣ । ଏ  ମ ରୁ ପଯର୍୍ୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମିର ବକିାଶ ଓ 
ପରଚ଼ିାଳନା ନମିେନ୍ତ 3 ଶହ 75 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଓ ପଯର୍୍ୟଟନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ 1 ଶହ 50 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ଉପେଯାଗ କରାଯିବ ।  

କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ େସବା 

39. ଓଡ଼ଶିାକୁ ଏକ Sporting Hub ଭାେବ ବକିଶତି କରବିା ପାଇଁ ଆମର ପି୍ରୟ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ମଖୁ୍ୟତଃ ସହାୟକ େହାଇଛ ି । ଆମ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତଭୂିମିକୁ 
ସୁଦୃଢ କରବିା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯୁବବଗର୍ ମ େର କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍କତୃକୁି େପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ପାଇଁ 
ସକ୍ରିୟ ପଦେକ୍ଷପ େନଇଛନ୍ତ ି । 2023 ମସହିାେର ଓଡ଼ଶିା ପୁନବର୍ାର ପୁରୁଷ ହକ ିବଶି୍ଵକପ 
ଆେୟାଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ି।  
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40.  ବ୍ଲକ୍  ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେନକ ଗୁଡ଼ଏି ନମିର୍ାଣଧୀନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମୂ୍ପଣର୍ 
କରବିା ପାଇଁ 1 ହଜାର 5 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ନେିବଶ େଯାଜନା ରହଛି ି । 
ରାଉରେକଲାଠାେର ନୂତନ ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ “ବସିର୍ାମଣୁ୍ଡା ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ ହକ ିଷ୍ଟାଡ଼ୟିମ୍ ”, କଳଙି୍ଗ 
ଷ୍ଟାଡ଼ୟିମ ସହତି ମିଳତି ଭାେବ ପୁରୁଷ ବଶି୍ଵ କପ୍ ହକ ିପ୍ରତେିଯାଗିତା, 2023 ଆେୟାଜନ 
କରବି । 3 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କାର ଏହ ିiconic ପ୍ରକଳ୍ପ, ସମାପ୍ତ େହବା ମାେତ୍ର, 20 ହଜାର 
ଦଶର୍କ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଭାରତର ସବର୍ବୃହତ ହକ ିଷ୍ଟାଡ଼ୟିମେର ପରଣିତ େହବ । 

41.  କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବେସବା ବଭିାଗ ପାଇଁ ବଗିତ ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ ମ େର ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ଛଅ 
ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧ ିକରାଯାଇଛ ି  । 2017-18 ଆଥକ ବଷର୍େର ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ବା 1 ଶହ 49 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାରୁ ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ବୃଦ୍ଧକିର ି2022-23 ଆଥକ ବଷର୍ ନମିେନ୍ତ 9 ଶହ 11 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି  । ଏ ମ େର କ୍ରୀଡାର ବକିାଶ  ଓ ପରଚିାଳନା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତଭୂିମି ପାଇଁ 7 ଶହ 19 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଶକି୍ଷାର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 1 ଶହ 
15 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ Khelo India କୁ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ଭାେବ 11 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । 

ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ 

ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ ! 

42.  ସାବର୍ଜନୀନ ସ୍ତରେର ସୁଲଭ ଓ ନରିନ୍ତର ଜଳ, ପରିମଳ ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା 
ଏକ ମଖୁ୍ୟ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା । ବସୁଧା ଓ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ପର ିପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ 
କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଅ ନେର 24 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବତ୍ତର୍ମାନ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହଉଛ ି । 
ଏ ସହତି 5 ହଜାର 6 ଶହ 55ଟ ିଏକକ ଗ୍ରାମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମ  ମଞ୍ଜରୁ  କରାଯାଇଛ ି। 19 
ହଜାର 7 ଶହ 14 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ପୁଞି୍ଜ ବ୍ୟୟେର 1 ଶହ 8ଟ ି  ଭୂପଷୃ୍ଠ ଆଧାରତି ବୃହତ 
ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହଉଛ ି। ଆଦବିାସୀବହୁଳ ଓ ଅପହଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ଗୁଡକି ପାଇଁ 4 ଶହ େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର 7 ହଜାର 91ଟ ି େସୗର ୟୁନଟି୍ ମଞ୍ଜରୁ କରାଯାଇଛ ି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ସମସ୍ତ 
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ଗ୍ରାମେର ଶତପ୍ରତଶିତ ଜଳ େଯାଗାଣକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରାଇବା ପାଇଁ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ 
କରାଯାଇଛ ି । 1 ଶହ 40ଟ ିଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ 6 ହଜାର 31ଟ ିଗ୍ରାମକୁ ଶତପ୍ରତଶିତ ଟ୍ୟାପ 
ପାଣି େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇସାରଛି ି । ଆହୁରମି , 60 ପ୍ରତଶିତ ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ 52 ପ୍ରତଶିତ 
ଅଂଗନଓ୍ଵାଡ ି େକନ୍ଦ୍ରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ସଂେଯାଗ କରାଯାଇଛ ି  । 2022-23 ବେଜଟ୍ ଆକଳନେର 
ଜଳଜୀବନ ମିଶନେର 6 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ RIDF ଅଂଶଧନ ସେମତ “ବସୁଧା” 
ଅ ନେର 1 ହଜାର 8 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହଛି ି। 

43.  ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥର୍ କମିଶନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ କମଶିନଙ୍କ ସୁପାରଶି ଆନୁଯାୟୀ 
ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଦାନ ବନିେିଯାଗେର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ନକିାୟ ସଂସ୍ଥାମାେନ ପାନୀୟ 
ଜଳେଯାଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରଚିାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାେବକ୍ଷଣ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛନ୍ତ ି । ଅ କନୁ୍ତ, ମଁ ୁ
ଜଳେଯାଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରଚିାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣା େବକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5 ଶହ 9 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 

ସହରାଞ୍ଚଳ ବକିାଶ ଓ ପରିମଳ 

44.  ଉନ୍ନତ ନାଗରକି ସୁବଧିା ଓ େସବା ମା ମେର ଓଡଶିାର ସହରାଞ୍ଚଳର 
ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଆମର ସେବର୍ାଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତାଗୁଡ଼କି ମ ରୁ ଅନ୍ୟତମ । MUKTA, 
JAGA Mission, SUJALA ଏବଂ UNNATI ଉତ୍ୟାଦ ି େଯାଜନାଗୁଡକି ଅଭିନବ 
ଏବଂ େବପୖ୍ଳବକି ପଦେକ୍ଷପ । ମଁ ୁଏହା େଘାଷଣା କର ିଆନନ୍ଦତି େଯ, JAGA Mission  
ବସି୍ତ ଉନ୍ନୟନ େକ୍ଷତ୍ରେର କାଯର୍୍ୟକର ି ନକିଟ ଅତୀତେର Asia Pacific Housing 
Forum for Innovation Awards -2021 ହାସଲ କର ିବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ସ୍ଵୀକୃତ ି
ଲାଭ କରଛି ି । ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପଦେକ୍ଷପକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ମଁୁ, 2022-23 ବଷର୍ 
ପାଇଁ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗ ପାଇଁ 7 ହଜାର 2 ଶହ 58 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରବିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ େଦଉଛ ି  ଯାହା 2000-2001 ବଷର୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ବେଜଟ 
ଆକଳନର 26 ଗୁଣ ଅେଟ ।  
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45.  ମଁ ୁସହରାଞ୍ଚଳେର ସୁବଧିା ସୁେଯାଗର ଉନ୍ନତ ିତଥା ପରଚ଼ିାଳନା ପାଇଁ Scheme 
Improvement of Urban Governance ଅ ନେର 5 ଶହ 85 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା, ସହାରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ଓ OUIDF େଯାଜନା ଅ ନେର 1 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
େଲଖାଏଁ, JAGA Mission ଅ ନେର Revolving Fund ପାଇ ଁ1 ଶହ  େକାଟ ି
ଟଙ୍କା, New City Development Scheme ଅ ନେର 3 ଶହ 34 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ଏବଂ ବସୁଧା ଅ ନେର 5 ଶହ 39 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର ପ୍ରସ୍ତାବ   
େଦଉଛ ି। େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବତତ େଯାଜନା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ AMRUT ଓ Smart City ପାଇ ଁମଁ ୁ
ଯଥାକ୍ରେମ 6 ଶହ 1 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ 
େଦଉଛ ି। 

46.  ଆମର ପି୍ରୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଓ ପରମିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 
ମାନବୃଦ୍ଧ ି ସେମତ ନମିର୍ଳ ପାନୀୟଜଳ େଯାଗାଣ ଉପେର ସବର୍ଦା ପ୍ରାଥମିକତା େଦଇ 
ଆସଛିନ୍ତ ି । େଗାଷ୍ଠୀ ସହଭାଗିତାେର ଏକ ବେିକନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଆଭିମଖୁ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର,ି କଠନି 
ବଜର୍୍ୟବସୁ୍ତ  ପରଚ଼ିାଳନା େକ୍ଷତ୍ରେର ଆେମ ଏକ ରୁପାନ୍ତରଣକାରୀ ପରବିତ୍ତର୍ନ ଆଣିଛୁ । ମଁ ୁ
ଆମ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ, “ଓଡ଼ଶିା ସମନି୍ଵତ ପରମିଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ” 
(OISIP) ପାଇଁ 3 ଶହ 34 େକାଟ ିଟଙ୍କା, Urban Sewerage ନମିେନ୍ତ 1 ଶହ 38 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଏବଂ Urban Sanitation ଅ ନେର 2 ଶହ 51 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି ।  ମଁ ୁସ୍ଵଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ - ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ 2022-23 
ଆଥକ ବଷର୍ ଲାଗି 2 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 

ଗୃହ ନମିର୍ାଣ 

47.  PMAY-ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ବଜୁି ପକ୍କାଘର େଯାଜନାର ସଂେଯାଜନେର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେର 
ବାସଗହୃ ନମିର୍ାଣ ଜରଆିେର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ-ନରିାପତ୍ତା ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିାେର 
ଓଡ଼ଶିା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ପାଲଟଛି ି। 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର ମଁ ୁ5 ହଜାର 9 ଶହ 6 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। PMAY- ସହରାଞ୍ଚଳ ସହତି ସଂେଯାଜନେର 
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ଆେମ 2015 ମସହିାେର, “ଓଡ଼ଶିା ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସଗୃହ ମଶିନ” (AWAS) େଯାଜନାର 
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରଛୁି । ହତିା କାରୀମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର ବାସଗହୃ ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ, 2022-23 
ଆଥକ ବଷର୍େର 5 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  

ମିଶନ ଶକି୍ତ, ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ 

ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମେହାଦୟ ! 

48. ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହଳିା ଓ ଶଶିୁଙ୍କ ବକିାଶ ଓ ସଶକି୍ତକରଣ ଉପେର ସବର୍ା କ 
ଗୁରୁତ୍ଵାେରାପ କରଛିନ୍ତ ି । "ମିଶନ ଶକି୍ତ" ଅଭିଯାନ ମା ମେର ଆମ ସରକାର ମହଳିା 
ସଶକି୍ତକରଣ ଉପେର ାନ େକନ୍ଦ୍ରତି କରଛିନ୍ତ ି। ଏହ ିଅଭିଯାନର ଗତ ିବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 
ମଁ ୁ ମିଶନ ଶକି୍ତ ବଭିାଗ ପାଇଁ 2 ହଜାର େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ େଦଉଛ;ି 
େଯଉଁ େର ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବକିା ମିଶନ (NRLM) ଅ ନେର 1 ହଜାର 39  େକାଟ ି
ଟଙ୍କା, ମହଳିା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ ଓ େସମାନଙ୍କର ସଂଘକୁ ମିଶନ ଶକି୍ତ େଯାଜନା 
ମା ମେର ଆଥକ ସହାୟତା ପାଇ ଁ7 ଶହ 73 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ମହଳିା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ 
େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ନମିର୍ାଣ ଲାଗି 1 ଶହ 76 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ ।  

49.   ମଁ ୁMAMATA େଯାଜନା ଅ ନେର 2 ଶହ 47 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ “ବଜୁି ଶଶିୁ 
ସୁରକ୍ଷା େଯାଜନା - ଆଶୀବର୍ାଦ” ଅ ନେର 43 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 
ଆେମ “ମାଳତୀ େଦବୀ ପ୍ରାକ୍ - ବଦି୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ େଯାଜନା” ଅ ନେର ପ୍ରାକ୍ -
ବଦି୍ୟାଳୟେର ଶକି୍ଷାରତ ପିଲା ମାନଙୁ୍କ ୟୁନଫିମର୍ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 78 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରଛୁି ।  

50.  6 ବଷର୍ରୁ କମ୍  ବୟସର ଶଶିୁ ଓ ଗଭର୍ବତୀ ତଥା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉ ବା ମହଳିାମାନଙ୍କ 
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁଷି୍ଟ ସାଧନର ମାନବୃଦ୍ଧ ି କରବିା ପାଇଁ “ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି ଓ େପାଷଣ-2.0” 
େଯାଜନା କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହଉଛ ି। ଆେମ ଏହ ିେଯାଜନା ପାଇଁ 2 ହଜାର 3 ଶହ 97 େକାଟ ି
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ଟଙ୍କା େଯାଗାଇ େଦବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ । ଆେମ ICDS କାଯର୍୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚ଼ଳନ ପାଇଁ 
ଅତରିକି୍ତ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ବାବଦେର 4 ଶହ 16 େକାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । 

ଗ୍ରାମୀଣ ନଯୁିକି୍ତ, ଜୀବକିା ଓ େମୗଳକି େସବା 

51.  ମହାମାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଦୂରାବସ୍ଥା ସମୟେର, ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନଶିି୍ଚତ 
ଗ୍ରାମୀଣ କମର୍ନଯିକିୁ୍ତ ଅ ନୟିମ (MGNREGA), ଗ୍ରାମୀଣ  ପରବିାରକୁ  ଅତକିମ୍ େର 
100 ଦନିର ନଶିି୍ଚତ କମର୍ନଯୁିକି୍ତ ଜରଆିେର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜୀବକିାଜର୍ନେର ସହାୟତା 
କରି ଲା । ଏହ ିେଯାଜନାର Labour Component ବତ୍ତର୍ମାନ DBT  ଜରଆିେର 
ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙୁ୍କ ସଧିାସଳଖ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ ି । ଏହାର Material 
Componentକୁ େକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମ େର 75:25 ଅନୁପାତେର 
ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏ ପାଇଁ ଆେମ ବେଜଟ୍ େର 2 ହଜାର 1 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ । େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରାପି୍ତ ବଳିମ୍ଵ େକ୍ଷତ୍ରେର ସଠକି ସମୟେର 
ମଜୁରୀ େପୖଠ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ପାଇଁ 1 ହଜାର େକାଟ ି  ଟଙ୍କାର କପର୍ସ ପାଣ୍ଠରି ପ୍ରସ୍ତାବ 
ରଖଛୁ ି।  

52.  ପ୍ରଭାବତି ବ୍ଲକଗୁଡ଼କିରୁ distress migration କୁ େରାକବିା ପାଇଁ, ଆେମ 
MGNREGA ଅ ନେର ଅତରିକି୍ତ 100 ଶ୍ରମଦବିସ େଯାଗାଇ େଦଇଛୁ । ଏହ ି
ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼କିେର MGNREGA ମଜୁରୀକୁ ସବର୍ନମି୍ନ ମଜୁରୀ ସହତି ସମାନ କରବିା ପାଇଁ 
ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଵଳରୁ ଦନିକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଶହ ଟଙ୍କା Top-up ଆକାରେର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ ି । 
ଏ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ େଯାଜନା “State Support to MGNREGS” ପ୍ରଣୟନ 
କର ି500 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରଛୁି । ଆେମ “ଦୀନ ଦୟାଲ ଅେନ୍ତ୍ୟାଦୟ େଯାଜନା 
– ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବକିା ମିଶନ”େର 91 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଓ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାଜର୍ୀ 
RURBAN ମିଶନ ନମିେନ୍ତ 80 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି।  
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53.  ସହାରାଞ୍ଚଳେର ନଯିୁକି୍ତ ସୁେଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରବିା ପାଇଁ ଆେମ “ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମର୍ 
ତତ୍ପର ଅଭିଯାନ: ମକୁ୍ତା” (MUKTA) େଯାଜନା ପ୍ରଣୟନ କରଛୁି । MUKTA ନକିଟ 
ଅତୀତେର “Guangzhou Award for Urban Innovations-2021” 
ପୁରସ୍କାର ହାସଲ ସହ ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ସ୍ଵୀକୃତ ିପାଇଛ ି । ଆେମ 2022-23 ବଷର୍େର 7 ଶହ 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବନିେିଯାଗ କର ିMUKTA ଅ ନେର 6 ହଜାର 3 ଶହ 20ଟ ିସହାରାଞ୍ଚଳ 
ଭିତ୍ତଭୂିମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରବିାକୁ େଯାଜନା କରୁଛୁ ।   

ଅନୁସୂଚ଼ତି ଜାତ,ି ଅନୁସଚ଼ୂତି ଜନଜାତ,ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବଗର୍ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘଙୁ୍କ ବକିାଶ 

54.  ମଁ ୁଏହ ିବଗର୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶକି୍ଷା ତଥା ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ପାଇଁ ନଆିଯାଉ ବା 
ଅେନକ ପଦେକ୍ଷପ ଉପେର ଆେଲାକପାତ କରସିାରଛି ି । ମଁ ୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ଗରୁୁତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ 
କରବିାକୁ ଚାହଁୁଛ ି େଯ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଏବଂ ଜନଜାତଙି୍କର ବକିାଶ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 
ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ େଯାଜନାର ଅବେିଚ୍ଛଦ୍ୟଅଙ୍ଗ । େମାଟାେମାଟ ି ଭାେବ 2022-23 ଆଥକ 
ବଷର୍େର କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ବେଜଟେର ଚହି୍ନଟ େହାଇ ବା େଯାଜନାଗୁଡ଼କିର Tribal Sub-
Component ଏବଂ SC Sub-Component ଅ ନେର 32 ହଜାର 5 ଶହ 
96 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛ ି।   

55.  ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆବଗର୍ ତଥା ସଂଖ୍ୟାଲଘଙୁ୍କର ବକିାଶର ଏକ ଅଂଶଭାେବ, ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁ
ସ୍ଵୟଂସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ ଆୟ ସଷୃ୍ଟିକାରୀ େଯାଜନାଗୁଡ଼କି ନମିେନ୍ତ ଆଥକ ସହାୟତା 
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏ  ନମିିତ୍ତ ମଁ ୁ43 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ େଦଉଛ ି। 

56.  ରାଜ୍ୟର ଅନୁସୂଚତି ଜାନଜାତରି କଲ୍ୟାଣ ନମିେନ୍ତ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ େଯାଜନାର ଖଚ୍ଚର୍କୁ ବହନ 
କରବିା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର, ସମି୍ଵଧାନର ଧାରା 275(1) ଅନୁସାେର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିାନ୍ତ ି । ଏହ ି ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର 1 ଶହ 37 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି । 
ସରକାର OTELP Plus ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଓ ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 
– “Odisha PVTGs Empowerment and Livelihood 
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Improvement Programme” (OPELIP) ଅ ନେର ଆଦବିାସୀମାନଙ୍କର 
ନରିନ୍ତର ଉପାଜର୍ନ ସଷୃ୍ଟିକାରୀ କାଯର୍୍ୟକଳାପ ଓ ନେିୟାଜନ ନମିେନ୍ତ 86 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରଛିନି୍ତ ି।  

ଦବି୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାମାଜକି ନରିାପତ୍ତା, ବକିାଶ ଏବଂ ସଶକି୍ତକରଣ  

57.  ସାମାଜର ଦୁବର୍ଳ ତଥା ଅବେହଳତି ବଗର୍ଙୁ୍କ ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା େଯାଗାଇେଦବା 
ନମିେନ୍ତ ଆେମ ପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ଧ । ସମ୍ପ୍ରତ ିଆେମ ବଭିିନ୍ନ େଯାଜନା ଅ ନେର ବୃଦ୍ଧ, ବଧିବା, 
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ AIDS ପୀଡ଼ତି ବ୍ୟକି୍ତ ସେମତ 49 ଲକ୍ଷ ହତିା କାରୀଙୁ୍କ ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ମଁ ୁଜାତୀୟ ସାମାଜକି ସହାୟତା େଯାଜନା (NSAP) ଅ ନେର 1 ହଜାର 
3 ଶହ 30 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି । ଆେମ ମଧୁବାବୁ େପନସନ 
େଯାଜନା ଅ ନେର ନଜିସ୍ଵ ସମ୍ଵଳରୁ ଅତରିକି୍ତ ହତିା କାରୀମାନଙୁ୍କ େପନସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ସୁବଧିା ସୁେଯାଗ ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର 2 ହଜାର 17 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ ।   

58.  ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି, ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ନରିାଶ୍ରୟ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପର ି ସାମାଜକି ସ୍ତରେର 
ଅବେହଳତି େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆବାସକି ସହାୟତା ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ପାଇଁ 
ଆେମ ସମନି୍ଵତ ଭିତି୍ତଭୂମି କେମ୍ପ୍ଲକ୍ସ (IIC) ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବିା ନମିେନ୍ତ 1 ଶହ 14 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ । ମଁ ୁଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ 1 ଶହ 4 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି।   

ଖାଦ୍ୟ ନରିାପତ୍ତା 

59.  ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NFSA) ଦ୍ଵାରା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଗରବି ଏବଂ 
ଅସୁରକି୍ଷତ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ଅ କାରେର ପରଣିତ େହାଇଛ ି । ଆଇନଗତ 
ଅ କାର ବ୍ୟତୀତ, ଆମର ପି୍ରୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ 
ଅନୁଯାୟୀ ଆେମ ପ୍ରେତ୍ୟକ Priority Household ହତିା କାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ 
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SC/ST ଛାତ୍ରାବାସର ଅେନ୍ତବାସୀମାନଙ୍କ ପର ିଅନ୍ୟ ହତିା କାରୀମାନଙୁ୍କ କେିଲାଗ୍ରାମ୍  ପିଛା 
1 ଟଙ୍କା ହସିାବେର ଚାଉଳ େଯାଗାଇବା ଜାର ିରଖିବୁ । ନକିଟ ଅତୀତେର World Food 
Programme (WFP), ଓଡ଼ଶିାର ଖାଦ୍ୟ ନରିାପତ୍ତା ଏବଂ ବେିଶଷତଃ ସମାଜର 
ଦୁବର୍ଳବଗର୍ ତଥା ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ େପାଷଣୀୟ ଜୀବକିାଜର୍ନର ସୁେଯାଗ ସଷୃ୍ଟି କରବିା 
େକ୍ଷତ୍ରେର ରୁପାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରଗତକୁି ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍ତ ି । ଓଡ଼ଶିାର ଖାଦ୍ୟ ନରିାପତ୍ତା ଜନତି 
ସଫଳତାକୁ WFP ଏକ ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ମେଡ଼ଲେର ପରଣିତ କରବିାକୁ େଘାଷଣା କରଛି ି। ମଁ ୁ
ଏହ ି ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର 1 ହଜାର 23 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି । 
ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ମଁ ୁ 2022-23ର ଖରଫି ଋତୁେର ଗ୍ରାମୱାରୀ େକ୍ଷତ ସ୍ତରେର ଧାନ ଜମିର 
ବେିଶ୍ଲଷଣ ପାଇଁ 71 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ  େଦଉଛ ି।   

ଶକି୍ତ  

60.  ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ନଭିର୍ରେଯାଗ୍ୟ ବଦୁି୍ୟତ୍  େଯାଗାଣ, ରାଜ୍ୟର ବକିାଶେର ଏକ 
ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରଥିାଏ । ବପୁିଳ ନେିବଶ ମା ମେର ଶକି୍ତ େକ୍ଷତ୍ରେର ବ୍ୟାପକ 
ସଂସ୍କାର ଆଣି, ବଗିତ କଛି ିବଷର୍ ମ େର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟେର ଏହ ିେକ୍ଷତ୍ରର 
ରୂପେରଖେର ବ୍ୟାପକ ପରବିତ୍ତର୍ନ ଆଣିଛନ୍ତ ି। ମଁ ୁ2022-23 ଆଥକ ବଷର୍ ଲାଗି ଏହ ିେକ୍ଷତ୍ର 
ପାଇଁ 3 ହଜାର 4 ଶହ 82 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି।   

61.  ଉପଯୁକ୍ତ େଭାଲ୍ େଟଜ୍  ସହତି ନରିନ୍ତର (24x7) ବଦୁି୍ୟତ୍  େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ଆେମ 
ଓଡ଼ଶିା ବତିରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଦୃୁଢୀକରଣ େଯାଜନା (ODSSP) ଅ ନେର 33/11KV 
ସବେଷ୍ଟସନ ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ବପିଳୁ ଅଥର୍ ନେିବଶ କରଛୁି । ଏହ ି େଯାଜନାର ଚତୁଥର୍ 
ପଯର୍୍ୟାୟେର, 99ଟ ି 33/11 KV ସବେଷ୍ଟସନ ଏବଂ ତତ୍ ସଂପକୃ୍ତ ଲାଇନ ସହତି 64ଟ ି
ସ୍ଵା ନ ଲାଇନ୍  ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ 1 ହଜାର 7 ଶହ 97 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଖଚ୍ଚର୍କୁ 
ଅନୁେମାଦନ କରାଯାଇଛ ି । ମଁ ୁ ଏହ ି େଯାଜନା ଅ ନେର 9 ଶହ 90 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି।   
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62.  “ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଦୁି୍ୟତ୍  େସବା”କୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ଲାଗି “ବଜୁି ଗ୍ରାମ େଜ୍ୟାତ ି
େଯାଜନା”, “ବଜୁି ସହାରାଞ୍ଚଳ ବଦୁି୍ୟତକିରଣ େଯାଜନା” ଏବଂ େକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବତ୍ତତ େଯାଜନା – 
“େସୗଭାଗ୍ୟ”ର ରାଜ୍ୟଅଂଶ ବାବଦକୁ 1 ଶହ 78 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ   
ରହଛି ି।  

63.  ଭୁବେନଶ୍ଵର ଏବଂ କଟକ ସହାରାଞ୍ଚଳ କେମ୍ପ୍ଲକ୍ସେର ନରିବଛନି୍ନ ଭାେବ 24x7 ସ୍ଥିର 
ବଦୁି୍ୟତ୍  େଯାଗାଇ େଦବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ବଦୁି୍ୟତ୍  ସରବରାହ ଉନ୍ନତ ି
ପ୍ରଣାଳୀ (SCRIPS) ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛ ି। ଏହ ିଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର 1 ଶହ 70 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ଏବଂ ବପିଯର୍୍ୟୟ ସହଣୀୟ Power System ଅ ନେର 50 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁୁ । 

64.  ଅଂଶଧନ ସହାୟତା ବାବଦେର OPTCLକୁ 3 ଶହ 95 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଏବଂ  
OHPCକୁ 9 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି।  ଏହପିର ିଭାେବ PSU 
ଗୁଡ଼କୁି ଅଂଶଧନ ସହାୟତା ବାବଦକୁ େମାଟ୍  1 ହଜାର 2 ଶହ 95 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି। 

ଶଳି୍ପ, ଅଣ,ୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମ ମ ଉେଦ୍ୟାଗ (MSME) 

65.  “ପୂବର୍ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ େକନ୍ଦ୍ର” ଭାେବ ଓଡ଼ଶିାର ଆବଭିର୍ାବ େହଉଛ ି । ରାଜ୍ୟର 
ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲାେର ବବିଧି େକ୍ଷତ୍ରେର ଶଳି୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧକୁି େପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟତଃ ାନ 
ଦଆିଯାଉଛ ି । ସରକାର ନେିବଶକୁ ଆକଷତ କରବିା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର 2016 ଓ 2018 
ମସହିାେର “Make in Odisha” ସମି୍ମଳନୀ ଆେୟାଜନ କରି େଲ । ଜମି ଆବଣ୍ଟନ 
ପାଇଁ ନରିନ୍ତର ପ୍ରୟାସ େହତୁ ଅ କ ନଯୁିକି୍ତ ସମ୍ଭାବନା ବା 2 ଶହ 40ଟ ିକମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 1  
ଲକ୍ଷ 34 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା ବନିେିଯାଗ କର ିବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ ି । ରାଜ୍ୟର 
ଅଥର୍ନୀତେିର ଅଣୁ, କ୍ଷଦୁ୍ର ଓ ମ ମ ଉେଦ୍ୟାଗର ଯେଥଷ୍ଟ େଯାଗଦାନ ରହଛି ି । ଏଯାବତ୍  
ପ୍ରାୟତଃ 25 ହଜାର 7 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବନିେିଯାଗେର ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ 40 ହଜାର ଅଣୁ, 
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କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମ ମ ଉେଦ୍ୟାଗ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାଯାଇଛ,ି ଯାହା 19 ଲକ୍ଷରୁ ଅ କ ନଯୁିକି୍ତ ସୁେଯାଗ 
ସଷୃ୍ଟି କରଛି ି । ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶଳି୍ପକୁ େପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ଉପେର ଗୁରୁତ୍ଵ 
େଦଇଛନ୍ତ ି । ଓଡ଼ଶିା ଷ୍ଟାଟର୍-ଅପ ନୀତ,ି 2016 ରାଜ୍ୟେର ଏକ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଓ 
ସହାୟକ eco-system ସଷିୃ୍ଟ କରବିାର ପରକିଳ୍ପନା କରଛି ି । ଶଳି୍ପ, MSME ଓ 
Startupକୁ େପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ଓ ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ 2022-23 ଆଥକ 
ବଷର୍େର 1 ହଜାର 2 ଶହ 69 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ,ି ଯାହା ପୂବର୍ ବଷର୍ 
ତୁଳନାେର 29 ପ୍ରତଶିତ ଅ କ   ଅେଟ ।   

66. ମଁ ୁ IPICOL କୁ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ 95 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ଶଳି୍ପ ଭିତି୍ତଭୂମିର ବକିାଶ ପାଇଁ 
IDCOକୁ 1 ଶହ 97 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ଆଥକ ସହାୟତା, ଶଳି୍ପ ଓ MSME ର ବକିାଶ ପାଇଁ 
SIDBI Cluster Development Fund ଅ ନେର 2 ଶହ 70 େକାଟ ିଟଙ୍କା, 
ଚଳଚତି୍ର ଉନ୍ନୟନ ନମିେନ୍ତ OFDC କୁ 53 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ଆଥକ ସହାୟତା, ଶଳି୍ପକୁ 
IPRେର ବା ସହାୟତା ଲାଗି 37 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ Land Bank Scheme 
ଅ ନେର 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। 

67. ମଁ ୁ MSME ପାଇଁ 6 ଶହ 23 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ େଦଉଛ ି
େଯଉଁ େର MSME େକ୍ଷତ୍ରର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 1 ଶହ 65 େକାଟ ିଟଙ୍କା, MSME 
େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆଥକ ସହାୟତା ବାବଦେର 1 ଶହ 60 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଖଦୀ ଓ 
ଗ୍ରାେମାେଦ୍ୟାଗର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 73 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । 

ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ  

68. ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ଓଡଶିାର ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ ପାରମ୍ପରକି କୁଟୀରଶଳି୍ପ ଅେଟ । ଏହ ି
େକ୍ଷତ୍ର, କୃଷି େକ୍ଷତ୍ର ପେର ସବର୍ବୃହତ୍ ନଯୁିକି୍ତ ପ୍ରଦାନକାରୀ େକ୍ଷତ୍ର । ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତଶଳି୍ପ, 
େରଶମ ଶଳି୍ପ ଏବଂ ବୟନ ଶଳି୍ପ େକ୍ଷତ୍ରେର ଡଜିାଇନର ଉନ୍ନତ,ି ଉତ୍ପାଦକତାର ବୃଦ୍ଧ,ି ବପିଣନ 
ସହାୟତା, ଋଣର ଉପଲବ୍ଧ,ି ବୁଣାକାର ଓ ଚତି୍ରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ି ଓ ସାମାଜକି ସରୁକ୍ଷା 
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ସୁନଶି୍ଚତ କରବିା ପାଇ ଁମଁ ୁ2 ଶହ 3 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। ହସ୍ତଶଳି୍ପର 
େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 34 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ମ େର “ହସ୍ତଶଳି୍ପ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ” ଏବଂ 
“ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ କାରିଗର ସହାୟତା େଯାଜନା” ଅ ନେର ବୁଣାକାରମାନଙୁ୍କ େପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ରାଶ ିଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । ହସ୍ତଶଳି୍ପର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 64 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି
େଯଉଁ େର “ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୟନ େଜ୍ୟାତ ିେଯାଜନା” ପାଇଁ 15 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । 

 

ଜଙ୍ଗଲ, ପରିେବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ 

69. ରାଜ୍ୟର େଭୗେଗାଳକି େକ୍ଷତ୍ରର 36 ଦଶମିକ 14 ପ୍ରତଶିତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବୃକ୍ଷରାଜ ିଦ୍ଵାରା    
ଆଚ୍ଛାଦତି ଯାହାକ ି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ହାରାହାର ି 24 ଦଶମିକ 62 ପ୍ରତଶିତଠାରୁ ଯେଥଷ୍ଟ 
ଅ କ । ମଁ ୁ2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର ଜଙ୍ଗଲ େକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 2 ହଜାର 2 ଶହ 17 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି । ଏହ ିବ୍ୟୟବରାଦ ମ େର CAMPA ପାଣ୍ଠରୁି 1 
ହଜାର 1 ଶହ 5 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, JICA ସହାୟତାେର ଚାଲୁ ବା ଓଡଶିା ଜଙ୍ଗଲ େକ୍ଷତ୍ର 
ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ଵତିୀୟ ପଯର୍୍ୟାୟର କାଯର୍୍ୟକାରତିା ପାଇଁ 1 ଶହ 32 େକାଟ ି ଟଙ୍କା  
ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । Joint Forest Management ଅ ନେର ଅ କରୁ ଅ କ ବନାଞ୍ଚଳ 
ପରସିରଭୁକ୍ତ କରବିା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ େଯାଜନା ଲାଗି 15 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ ରହଛି ି। 

ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି 

70. ଓଡଶିା ସମଗ୍ର େଦଶର ଖଣିଜ ପଦାଥର୍ର ଗନ୍ତାଘର । ଏଣ ୁଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସଦୁକ୍ଷ ଓ 
ଫଳପ୍ରଦ ଖନନ ତଥା ପରଚିାଳନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ । ଏହ ି ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ରାଜ୍ୟେର 
ସମନି୍ଵତ ଖଣି, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା (i3MS) ଲାଗୁ କରାଯାଇଛ ି । ଏହା 
ଦ୍ଵାରା ଖଣଜି ରାଜସ୍ଵ ଓ ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠରି (DMF) ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବଂ ଖଣଜି ପଦାଥର୍ 
ପରବିହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନଲାଇନ୍ େର ବାସ୍ତବ ସମୟ ଭିତ୍ତେିର ତଦାରଖ କରାଯାଇପାରୁଛ ି । 
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ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଶଂସତି େହାଇଛ ି। ମଁ ୁଏହ ିେକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 1 ଶହ 83 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ େଦଉଛ ି। ଏହା ମ େର i3MS ପାଇ ଁ50 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ 
ଖଣିଜ ପଦାଥର୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ନଲିାମ ପାଇଁ 38 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ ।  

ଇେଲାେଟ୍ରାନକି ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବଦି୍ୟା 

71. ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବଦି୍ୟା, SMART ପ୍ରଶାସନର ଚାବକିାଠ ି । 2022-23 ଆଥକ 
ବଷର୍େର ଇେଲାେଟ୍ରାନକି ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ବଦି୍ୟା ବଭିାଗ ପାଇଁ 3 ଶହ 2 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି । ତନ୍ମ େର ସଚୂନା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବଦି୍ୟାର ଭିତ୍ତଭୂିମିର ବକିାଶ ଓ 
ସଂେଯାଗୀକରଣ ପାଇଁ 1 ଶହ 36 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, Electronics System 
Design & Manufacturing (ESDM) ର େପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ 44 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ଏବଂ Social Protection Delivery Platform (SPDP) ନମିେନ୍ତ 24 
େକାଟ ିଟଙ୍କା   ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । Software Technology Park of Indiaର ପ୍ରତଷି୍ଠା 
ନମିେନ୍ତ 21 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବଦି୍ୟାର ପ୍ରେୟାଗ ଓ େସବା ପାଇଁ 27 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି। 

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନରିାପତ୍ତା ଓ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରଶାସନ 

72. ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନରିାପତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଅପରା କ କାଯର୍୍ୟର 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ନବିାରଣ, ଅଗି୍ନଜନତି ଦୁବପାକର ପରଚିାଳନା ଓ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଏହପିର ି
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 7 ହଜାର 5 ଶହ 51 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ    
ରହଛି ି । ଏ ମ ରୁ ଆରକ୍ଷୀ, ଅଗି୍ନଶମ ଏବଂ କାରାଗାର ସଂଗଠନର ଆବାସକି ଓ 
ଅଣଆବାସକି ଗହୃ ନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ 3 ଶହ 60 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ  
ରହଛି ି। Emergency Response Support System (ERSS), Dial-
112 ପାଇ ଁ 46 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ େହାଇଛ ି । ଏହାଦ୍ଵାରା େଦଶବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ 
ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ େସବା ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ Distress call ଗଡୁକୁି ଏକ ସ୍ଥାନେର 



 

25 | ପଷୃ୍ଠା 

 

ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି । Crime and Criminal Tracking Network & 
Systems (CCTNS) ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 30 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି। 

73. ଉଚ୍ଚ ଓ ଅଧସ୍ତନ ନ୍ୟାୟାପାଳକିା ଦ୍ଵାରା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନମିେନ୍ତ 1 ହଜାର 2 ଶହ 69 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। ତନ୍ମ େର ନ୍ୟାୟପାଳକିାର ଭିତ୍ତଭୂିମରି ବକିାଶ ପାଇଁ 
2 ଶହ 14 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । 

ଭୂ – ପ୍ରଶାସନ 

74. ରାଜସ୍ଵ ଓ ପଞି୍ଜକରଣ ପ୍ରଶାସନ ଅେନକ େସବା ପ୍ରଦାନ କରବିାେର ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ 
ଭୁମିକା ଗ୍ରହଣ କରଥିାଏ । େସ ମ େର ଭୂ-ଅଭିେଲଖ, ଜମିଜମା ବେନ୍ଦାବସ୍ତ, ଜମି 
ଅ ଗ୍ରହଣ, ପଞି୍ଜକରଣ ଓ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡୁ୍ୟଟ,ି ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଲଘ ୁ
ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରଚିାଳନା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର 1 ହଜାର 5 ଶହ 11 
େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ,ି େଯଉଁ େର ରାଜସ୍ଵ ନରିୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦଫ୍ତର ଓ 
ଆବାସକି ଗହୃ ନମିର୍ାଣ, ଅଭିେଲଖର ଡଜିଟିାଇେଜସନ, IT Hardware ଏବଂ 
ସଂେଯାଗୀକରଣ, ସରକାରୀ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲଘ ୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ନ 
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ କରବିା ପାଇଁ 3 ଶହ 21 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । 

ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରିଚାଳନା 

75. ଓଡଶିା ଏକ ପ୍ରାକୃତକି ବପିଯର୍୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ । ବଗିତ ବଷର୍ ମାନଙ୍କେର ବପିଯର୍୍ୟୟ 
ମକୁାବଲିା େକ୍ଷତ୍ରେର ଆମର ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଓ ପରଚିାଳନା ସୁଦୃଢ କରଛୁି, ଯାହାକ ି ଜାତୀୟ ଓ 
ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ ସ୍ତରେର ସ୍ଵୀକୃତ ିଲାଭ କରଛି ି। ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ଆେମ 3 ହଜାର 
2 ଶହ 62 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରଛୁି । ଏ ମ େର State Disaster 
Risk Management Fund ଅଧୀନେର 2 ହଜାର 2 ଶହ 46 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ 
National Disaster Risk Management Fund ଅଧୀନେର 9 ଶହ 64 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭର୍ୁ କ୍ତ । ବପିଯର୍୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ େକୗଶଳର ଅଂଶ ସ୍ଵରୂପ, ଆସନ୍ତା 3 ବଷର୍ 
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ମ େର, 1 ଶହ 99 କେିଲାମିଟର େଦଘୖର୍୍ୟ ବଶିଷି୍ଟ ଲୁଣା ଆଡବିନ୍ଧର ସଦୃୁଢୀକରଣ ନମିେନ୍ତ 
7 ଶହ 63 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବନିେିଯାଗ କରାଯିବ । 

େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ 

76. 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର ମଁ ୁ େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ବଭିାଗ ପାଇଁ େମାଟ 3 
ହଜାର 35 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛୁ ି। ବଧିାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ 
ପାଣ୍ଠ ି (MLALAD) ପାଇଁ 4 ଶହ 41 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳେର କ୍ଷଦୁ୍ର ଓ 
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁକୁି ହାତକୁ େନବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ Special Problem Fund 
ଅଧୀନେର 1 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା, Biju KBK େଯାଜନା ଅଧୀନେର 2 ଶହ 50 
େକାଟ ିଟଙ୍କା, ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରେର ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ େକ୍ଷତ୍ରେର ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରବିା ପାଇ ଁ
ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ  Critical Gap Fund ପାଇଁ 42 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି। 
ଆଞ୍ଚଳକି େବଷୖମ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିା ବକିାଶ ପରିଷଦ (WODC) ନମିେନ୍ତ 
1 ଶହ 80 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ରହଛି ି। ବଜୁି କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତ ିେଯାଜନା ନମିେନ୍ତ 
29 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରୀୟ େଯାଜନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଦୃୁଢ କରବିା ପାଇଁ 22 
େକାଟ ିଟଙ୍କା  ପ୍ରଦାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ି। 

77. ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠ ି (DMF)ରୁ  େପୗନଃପୁନକି ହସିାବେର ଏବଂ Odisha 
Mineral Bearing Area Development Corporation 
(OMBADC) ପାଣ୍ଠରୁି ଏକକାଳୀନ ହସିାବେର ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ଵଳ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦପୂଣ୍ଣର୍ ଜଲି୍ଲା 
ଗୁଡକିର ଉନ୍ନୟନକୁ ତ୍ଵରାନି୍ଵତ କରବିାେର ସହାୟକ େହବ । 2022-23 ଆଥକ ବଷର୍େର 
ଜୀବକିା ଉପାଜର୍ନର ସୁେଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେସବା, ଶକି୍ଷା, 
ଜଳେସଚନ, ସଡକ ସଂେଯାଗିକରଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତଭୂିମିର ସଷୃ୍ଟି ପାଇଁ DMF ଅଧୀନେର 4 
ହଜାର 10 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ସମ୍ଵଳ ବନିେିଯାଗ କରାଯିବ । େସହପିର,ି ଖଣି ଉେତ୍ତାଳନ ଦ୍ଵାରା 
ପ୍ରଭାବତି 8ଟ ିଜଲି୍ଲାେର 3 ହଜାର 6 ଶହ 43 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବନିେିଯାଗେର OMBADC 
ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନଆିଯିବ ।  
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ଆଥକ ପରଚିାଳନାେର ସଂସ୍କାର 

78. ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଏହାର କ୍ରମାଗତ ଲହର ଜନତି ବତି୍ତୀୟ କ୍ଷତ ିସେତ୍ତ୍ଵ ବଜି୍ଞ 
ଆଥକ ପରଚିାଳନା ସହତି Fiscal Marksmanship େଯାଗୁଁ ଆେମ ବତି୍ତୀୟ 
ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବେଜଟ୍ ପରଚିାଳନା ଅ ନୟିମ, 2005େର ନଦି୍ଧର୍ାରତି ଆଥକ ସୂଚକାଙ୍କଗୁଡକୁି 
ହାସଲ କରବିାେର ସମଥର୍ େହାଇଛୁ । 

79. ଓଡଶିାର Fiscal Risk Management ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ରଜିଭର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଏବଂ ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ ମଦୁ୍ରାପାଣ୍ଠ ି ପର ି ବହୁପକ୍ଷୀୟ ସଂସ୍ଥା ସେମତ ବଭିିନ୍ନ ସହଭାଗୀ 
ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କଠାରୁ ବପିୁଳ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରଛି ି। ଏହା େସୗଭାଗ୍ୟର ବଷିୟ େଯ, IMF 
Head Quarter ର Annual Spring Meetings, 2022 େର 19 April, 
2022 େର ଆେୟାଜତି “Building Capacity in Managing Fiscal 
Risk: A new fiscal risk Tool Kit” ଅ େବଶନେର ଓଡଶିାର Fiscal Risk 
Management ଅଭିଜ୍ଞତା ଏକ Case Study ଭାେବ ଉପସ୍ଥାପିତ େହାଇଛ ି।  

80. ବଗିତ ଦୁଇ ବଷର୍ ମ େର ଖଣିଜ ଲିଜ୍ ନବୀକରଣ ଦଗିେର ଆମର ସକ୍ରୟି ପଦେକ୍ଷପ 
େହତୁ ଖଣିଜ ରାଜସ୍ଵର ଯେଥଷ୍ଟ ଅ କ ସଂଗ୍ରହ େହାଇପାରଛି ି । ଏହାଦ୍ଵାରା ମହାମାରୀ 
ସମୟେର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ େସବା ପ୍ରଦାନ ସହ ଜୀବକିା ଉପାଜର୍ନର ସୁେଯାଗ ସଷୃ୍ଟ ି
ନମିେନ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧ ିକରାଯାଇ ପାରି ଲା । ତଥାପି ଏକ best practice 
ଭାେବ, ଖଣିଜ ରାଜସ୍ଵର ଯେଥଷ୍ଟ ଅ କ ଆଦାୟକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ Fiscal Shock 
ରୂେପ ବେିବଚନା କରଛୁି । ଆନ୍ତଜର୍ାତୀୟ ବଜାରେର ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅସ୍ଥିରତା େହତୁ ମଲୁ୍ୟ ହ୍ରାସ 
ଘଟେିଲ, ରାଜ୍ୟ ବେଜଟ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ ନଶି୍ଚୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାେବ ପ୍ରଭାବତି    
େହବ । ରାଜ୍ୟ ବେଜଟ୍ ଉପେର ଧାତୁର ହଠାତ୍ ମଲୂ୍ୟ ହ୍ରାସ ଜନତି ଆଘାତକୁ ନଷିି୍କ୍ରୟ କରବିା 
ପାଇ ଁ ଏକ ପ୍ରଶମନ ପଦେକ୍ଷପ ରୂେପ ଆେମ ବେଜଟ୍ ସି୍ଥରୀକରଣ ପାଣ୍ଠ ି (Budget 
Stabilization Fund) ଗଠନ କରବିାକୁ ଯାଉଛୁ । ଏହା ସମଗ୍ର େଦଶେର ଏକ 
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ଅଭିନବ ପଦେକ୍ଷପ । ଏହାଦ୍ବାରା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶତି ରାଜସ୍ଵ ଅଭାବ କମି୍ଵା ବେଜଟ୍ ନଅିଣ୍ଟ ସମୟ 
ପାଇଁ କ ିଆେମ କଛି ିବଳକା ରାଜସ୍ଵ ଅଲଗା ରଖିବାେର ସମଥର୍ େହବୁ ।         

81. ଆେମ ସମ୍ଵଳ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି େନଇ ବା ପଦେକ୍ଷପ ସୁଫଳ ଆଣିେଦଇଛ,ି ଯାହାଦ୍ଵାରା 
େମାଟ୍ ରାଜସ୍ଵ ଆୟେର ଆମର ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ ି । 2021-22 (ସଂେଶା ତ ଅଟକଳ) 
ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ନଜିସ୍ଵ ରାଜସ୍ଵ, େମାଟ୍ ରାଜସ୍ଵର 61 ପ୍ରତଶିତ, ଯଦ୍ଵାରା େକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ହସ୍ତାନ୍ତର ଉପେର ଆମର ନଭିର୍ରଶୀଳତା କମଛି ି । ଅ କ ଖଚ୍ଚର୍କୁ େପ୍ରତ୍ସାହତି କରବିା ଲାଗି 
ଅଥ ବଭିାଗ ବଭିିନ୍ନ ନୟିମାବଳୀକୁ େକାହଳ କରବିା ସେମତ ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତରେର ବା 
ପଦା କାରୀମାନଙ୍କର ଆଥକ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରଛିନ୍ତ ି। 

82. ଆମର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପାନ୍ତରଣକାରୀ ପଦେକ୍ଷପ ଦ୍ଵାରା େପନ୍ ସନେଭାଗୀମାନଙ୍କ 
ଚହି୍ନଟ ପାଇଁ ଆଟଫିସଆିଲ ଇେଣ୍ଟଲିେଜନ୍ସ ଆଧାରତି ଜ୍ଞାନ େକୗଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର  
କରାଯାଉଛ ି। ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 29, ଡେିସମ୍ଵର, 2021 ତାରଖିେର ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ 
କରଛିନ୍ତ ି । 5ଟ ିଜଲି୍ଲା େକାଷାଗାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର େକାଷାଗାରେର End-to-End 
Digital Transaction (e-voucher)କୁ ଏକ PILOT ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାେବ ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଛ ି । ଆେମ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତ େକାଷାଗାରେର ଆରମ୍ଭ କରବିାକୁ େଯାଜନା 
କରୁଛୁ । 

83. ମଁ ୁଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହତି ଉେଲ୍ଲଖ କରୁଛ ି େଯ, 7 ଜୁନ, 2022େର ମାନ୍ୟବର 
େକନ୍ଦ୍ର ଅଥର୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା Single Nodal Account (SNA) Dashboard 
ଉେନ୍ମାଚନ ଉତ୍ସବେର ଓଡଶିା ସମଗ୍ର େଦଶେର ଏକ ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହସିାବେର ଉପସ୍ଥାପକ 
ଭାେବ ନମିନ୍ତ୍ରତି େହାଇ ଲା । ବତି୍ତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବେଜଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପ୍ରକ୍ରିୟା େକ୍ଷତ୍ରେର 
ଓଡଶିା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ବା ସେବର୍ାତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହା ଏକ ସ୍ଵୀକୃତ ି। 

ଉପସଂହାର 
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84. ରାଜ୍ୟର ବକିାଶ ନମିେନ୍ତ ଆମ ସମ୍ମଖୁେର ଅେନକ ଆହ୍ଵାନ, କନୁି୍ତ ଆମର ସମ୍ଵଳ 
ସୀମିତ । ଆେମ ଏହ ି ବେଜଟ୍ େର ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ଵଳର ସଦୁପେଯାଗ କର,ି ଆହ୍ଵାନଗୁଡକୁି 
ମକୁାବଲିା କରବିା ଲାଗି ବଦ୍ଧପରକିର । ଆମର ଦୂରଦଶର୍ୀ େନତା ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର ରୂପାନ୍ତରଣକାରୀ ମେଡଲ୍ େର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ 
ସବର୍ାଙ୍ଗୀନ ବକିାଶ, ସମଦୃ୍ଧ ି ଓ କଲ୍ୟାଣକୁ ସବର୍ଦା ପାଥର୍ମ ସ୍ଥାନ େଦଇଛନ୍ତ ି । ଆେମ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ପୂତ୍ତ ନମିେନ୍ତ ଆମର ସେବର୍ାତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ଜାର ି
ରଖିଛୁ । ଜାତରି ଜନକ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନମି୍ନଲିଖିତ ଉକି୍ତ ସହତି ମଁ ୁବତ୍ତର୍ମାନ ଏହ ିବେଜଟକୁ 
ଓଡଶିାବାସୀଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଛ ି। 

“କମର୍ଫଳ ନୁେହଁ ବରଂ କମର୍ହ ଗରୁୁତ୍ଵପୂଣ୍ଣର୍ । ଆେମ ଉଚତି କମର୍ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । 
ଏହା ଆମ ସାମଥର୍୍ୟ ଓ ସମୟ ମ େର ଫଳବତୀ େହାଇନପାେର । କନୁି୍ତ ତାହା ଅଥର୍ ନୁେହଁ 

େଯ, ଆେମ ସଠକି୍  କମର୍ କରିବାରୁ ବରିତ ରହବିା ।” 

 

// ବେନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ  / /  
ଜୟହନ୍ି୍ଦ 

 

*** 




