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ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମହ ାଦୟ ! 
 

ମ ୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁଁ ଯାଉଛ ି। 
 

ବତି୍ତୀୟ ପରିଚାଳନ୍ାର ମୁଖୟାାଂଶ 
 

2. ମାନୟବର ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ୍ ସୁଁଦକ୍ଷ ଜନତୃତ୍ୱଜର ଓଡ଼ଶିା, ବଜି୍ଞ୍ ଆର୍ଥକି୍ ପରଚିାଳନା 
ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ସମଗ୍ର ଜଦଶଜର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାେୟ ଭାଜବ ପରଚିତି ଜ ାଇଛ ି ।୍ 2000୍
ମସି ାଜର୍ ମାନୟବର୍ ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍ ଜଯଜତଜବଜଳ୍ ରାେୟର୍ ଶାସନ୍ ଭାର୍ ଗ୍ର ଣକଜେ, 
ଜସଜତଜବଜଳ୍ଓଡ଼ଶିା୍ଏଜତ୍ଭୟଙ୍କର୍ଆର୍ଥକି୍ସଙ୍କଟ୍ଜଦଇ୍ଗତ୍ିକରୁଁ ଥିୋ୍ଜଯ୍ନୟିମିତ୍
ଭାଜବ୍ଦରମା୍ଓ୍ଜପନସନ୍ମଧ୍ୟ୍ଦଆିଯାଇ୍ ପାରୁଁ ନଥିୋ୍।୍ଆେ,ି ଦୁଁଇ୍ଦଶନ୍ଧ୍ିପଜର, ଆଜମ୍
ଜସ ୍ିଅଳ୍ପ୍ଜକଜତାଟ୍ିରାେୟ୍ମଧ୍ୟରୁଁ ୍ଅନୟତମ୍ଜଯଉ ମାଜନ୍ରାେସ୍ୱ୍ବଳକା୍ ାସେ୍କରିଛନ୍ତ୍ି
ଏବଂ୍ ଜୋକାଭିମୁଁଖ୍ୀ୍ ଓ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧଭିିର୍ତ୍ିକ୍ କାଯତୟକ୍ରମଜର୍ ବୟାପକ୍ ପୁଁଞି୍ଜନଜିବଶ୍ କରିବାକୁଁ୍
ସମର୍ଥତ୍ଜ ାଇଛନ୍ତ୍ି।୍ଓଡ଼ଶିାକୁଁ୍ଏକ୍ବକିଶିତ୍ରାେୟଜର୍ପରିଣତ୍କରିବା୍ପାଇ ୍ଆମର୍ପି୍ରୟ୍
ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ୍ଦୂରଦୃଷ୍ଟି୍ତର୍ଥା୍ଜୋକାଭିମୁଁଖ୍ୀ୍ଶାସନ୍ବୟବସ୍ଥା୍ଜଯାଗ ୁଁ୍ଏ ୍ିପରିବର୍ତ୍ତନ୍ସମ୍ଭବ୍
ଜ ାଇପାରିଛ୍ି।୍ 

3.୍ ଜଦଶର୍ଏକ୍ମାତ୍ର୍ରାେୟ୍ଭାବଜର୍ବରି୍ତ୍ୀୟ ଉର୍ତ୍ରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବଜେଟ ପରଚି ାଳନା 
ଅଧିନୟିମ, 2005୍ପ୍ରଣିତ୍ଜ ବା୍ଠାରୁଁ ,୍ଏ ା୍ଅଧିନଜର ଧାଯତୟ ଜ ାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥକି 
େକ୍ଷୟକୁଁ ରାେୟ ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ଭାଜବ  ାସେ କରିବାର୍ଜଗୌରବ୍ଅେତନ୍କରିଛ୍ି। ଆମର୍ବଜି୍ଞ୍
ଆର୍ଥକି୍ପରିଚାଳନାର୍ପ୍ରୟାସ୍ସ୍ୱୀକୃତ୍ିୋଭ୍କରଛି୍ିଏବଂ୍Care Edge୍ଦ୍ୱାରା ୋନୁଁୟାରୀ 
2023୍ଜର ପ୍ରକାଶିତ States’୍Ranking୍Report୍ଅନୁଁସାଜର ବରି୍ତ୍ୀୟ ପରଚିାଳନା 
ଜକ୍ଷତ୍ରଜର, ଆଜମ୍ଶୀର୍ତସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛୁଁ । 

4.୍୍ ନଜିବଶ୍ଉପଜର୍ପ୍ରାର୍ଥମିକତା୍ସ ତି୍ ଦକ୍ଷ୍ବରି୍ତ୍ୀୟ୍ପରିଚାଳନା,୍ ରୂପାନ୍ତରଣକାରୀ୍
ଫଳାଫଳ୍ଆଣିଛ୍ି ।୍ଆମର୍କାଯତୟକ୍ରମ୍ବୟୟବରାଦ୍2000-01୍ମସି ାଜର୍3  ଜାର 5 
ଶ  38 ହ ାଟ୍ିଟଙ୍କା୍ଥିବା୍ଜବଜଳ୍2023-24୍ବଜେଟ୍ଆକଳନଜର୍୍35୍ଗୁଁଣ୍ବୃଦ୍ଧି୍ପାଇ୍
1 ଲକ୍ଷ 25  ଜାର ହ ାଟ୍ିଟଙ୍କାଜର୍ପ ଞ୍ଚଛି୍ି।୍ଜସ ଭିଳ,ି୍ଏ ୍ିସମୟ୍ମଧ୍ୟଜର,୍ପୁଁଞି୍ଜ୍ବୟୟ୍
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ବରାଦ୍8୍ଶ ୍34୍ଜକାଟ୍ିଟଙ୍କାରୁଁ ୍60୍ଗୁଁଣ୍ ୍ବୃଦ୍ଧି୍ପାଇ୍51୍ ୋର୍6୍ଶ ୍83୍ଜକାଟ୍ି
ଟଙ୍କାଜର୍ପ ଞ୍ଚଛି୍ି। ଜଦଶର୍ସମସ୍ତ୍ପ୍ରମୁଁଖ୍୍ରାେୟ୍ମଧ୍ୟଜର୍ଓଡ଼ଶିାର୍ଜମାଟ୍ବଜେଟ୍ବୟୟ 
ଓ୍ପୁଁଞି୍ଜ୍ବୟୟର୍ଅନୁଁପାତ୍ସବତାଧିକ୍।୍ 

5.୍ 2023-24୍ ଆର୍ଥକି୍ ବର୍ତଜର୍ ଆମର୍ ପ୍ରଶାସନକି୍ ବୟୟକୁଁ୍ 94  ଜାର ହ ାଟ ି
ଟଙ୍କାଜର୍ ସୀମିତ୍ ରଖି୍ କାଯତୟକ୍ରମ୍ ବୟୟକୁଁ୍ 25୍ ପ୍ରତଶିତ୍ ବୃଦ୍ଧି୍ କରି୍ 2023-24୍ ଆର୍ଥକି୍
ବର୍ତଜର୍ 1 ଲକ୍ଷ 25  ଜାର ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ କରିବାକୁଁ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଦଆିଯାଇଛ୍ି ।  ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ବୟୟହର ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍୍ ମଧ୍ୟହର 67 ପ୍ରତଶିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି,୍ଉଜେଖ୍ନୀୟ୍ତର୍ଥା୍ଅଭୂତପୂବତ୍
ଅଜଟ୍ ।୍ କାଯତୟକ୍ରମ୍ ବୟୟ୍ ବରାଦ୍ ଜମାଟ୍ ବଜେଟ୍ ବୟୟବରାଦର୍ ପ୍ରାୟ୍ 54୍ ପ୍ରତଶିତ୍୍୍୍୍୍୍୍
ଅଜଟ୍। 

6. 2023-24 ଆର୍ଥକି ବର୍ତ ୋଗି ପ୍ରଶାସନକି ବୟୟବରାଦ 94  ଜାର ହ ାଟ ିଟଙ୍କା 
ଜ ବ ଜଯଉ ଥିଜର ଦରମା ପାଇ  32  ଜାର 4 ଶ  49 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା, ଜପନସନ୍ ପାଇ  19 
 ଜାର 9 ଶ  67 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା, ସୁଁଧ ଜଦୟ ବାବଦକୁଁ 7  ଜାର 2 ଶ  41 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା 
ଓ୍ପୁଁଞି୍ଜ୍ସମ୍ପର୍ତ୍ିର୍ରକ୍ଷଣାଜବକ୍ଷଣ୍ପାଇ ୍13  ଜାର 4 ଶ  64 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ ।୍ 

7.  Disaster Response Fund ପାଇ  ବୟୟବରାଦର ପରିମାଣ 3  ଜାର     
7 ଶ  ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ଜ ବ।୍ରାେୟରୁଁ ୍ ସ୍ତାନ୍ତର୍ବାବଦଜର୍7  ଜାର 3 ଶ  ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ର୍
ବୟୟବରାଦର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ଛି ି। ରାେୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସ ରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନକିାୟ ସଂସ୍ଥାକୁଁ 
ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥତ କମିଶନଙ୍କ ସୁଁପାରିଶ ଆଧାରଜର ପ୍ରାୟ 3  ଜାର 1 ଶ  32 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା 
ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରାେୟ ଅର୍ଥତ କମିଶନଙ୍କର ସୁଁପାରିଶ ଆଧାରଜର ପ୍ରାୟ 4  ଜାର 52 ହ ାଟ ି
ଟଙ୍କା  ସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ର ଛି ି।  

8.  ଏ ପିରି ଭାବଜର, 2023-24 ଆର୍ଥକି ବର୍ତର ବଜେଟ ଆକଳନଜର 2 ଲକ୍ଷ 30 
 ଜାହର ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ବୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛ ି। 2023-24 ଆର୍ଥକି ବର୍ତର ପୁଁଞି୍ଜବୟୟ 
ଅଟକଳ ଜ ଉଛ ି51  ଜାର 6 ଶ  83 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା, ଯା ା ସାମଗି୍ରକ ରାେୟ ଘହରାଇ 
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ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରାୟ 6 ପ୍ରତଶିତ । ଅତରିକି୍ତ ଭାଜବ ଋଣ ଓ ଅଗି୍ରମ, ପୁଁଞି୍ଜ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ସୃଷ୍ଟ ିପାଇ  
ଅନୁଁଦାନ ଓ ଅନୟାନୟ ପୁଁଞି୍ଜ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ସୃଷ୍ଟି ପାଇ  ଖ୍ର୍ଚ୍ତକୁଁ ମିଶାଇ ଜମାଟ 12  ଜାର 4 ଶ  21 
ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା ବୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ,ି ଯା ା ସାମଗି୍ରକ ରାେୟ ଘଜରାଇ ଉତ୍ପାଦର          
1 ଦଶମି  4 ପ୍ରତଶିତ ଅଜଟ ।  

2023-24 ବାରି୍  ବହଜଟ ପାଇଁ ଅର୍୍ର ଉତ୍ସ  

9.  ବୟୟ ଅଟକଳ ପାଇ  ମୁଁଖ୍ୟତଃ ରାେସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତରୁଁ  1 ଲକ୍ଷ 84  ଜାର 5 ଶ  ହ ାଟ ି
ଟଙ୍କା ଏବଂ ଋଣ ଓ ଅନୟାନୟ ବାବଦରୁଁ  ମିଳବିାକୁଁ ଥିବା 45  ଜାର 5 ଶ  ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ରୁଁ  
ଭରଣା କରାଯିବ ।  

10. 2023-24 ଆର୍ଥକି ବର୍ତ ପାଇ  ଆକଳତି ଜମାଟ ରାେସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତ ମଧ୍ୟଜର ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ଟକିସଜର ରାେୟର ଅଂଶ ଭାଜବ 46  ଜାର 2 ଶ  51 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା, ରାେୟର ନେିସ୍ୱ 
ଟକିସ୍ ରାେସ୍ୱ 53  ଜାର ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା, ନେିସ୍ୱ ଅଣଟକିସ ରାେସ୍ୱ 52  ଜାର 5 ଶ  
ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଁଦାନ ବାବଦକୁଁ 32  ଜାର 7 ଶ  49 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା 
ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ ।  

ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ମି ତା 

11. ଏ  ିବଜେଟ ମାନବ ସମୱଳର ବକିାଶ, ଜଭୌତକି ଓ ସାମାେକି ଭିର୍ତ୍ିଭୂମିଜର୍ନଜିବଶ,୍
ସମସ୍ତଙ୍କ୍ପାଇ ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଜସବା, ବଞ୍ଚତି ଏବଂ ଅବଜ ଳତି ବଗତଙ୍କ୍ପାଇ ୍ ସାମାେକି୍ ନରିାପର୍ତ୍ା୍
ଏବଂ୍ ଯୁଁବ ବଗତ, ମ ଳିା, ଅନୁଁସୂଚତି ୋତ,ି ଅନୁଁସୂଚତି େନୋତ,ି ଅନୟାନୟ ପଛୁଁଆ ବଗତ, 
ସଂଖ୍ୟାେଘୁଁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ତର୍ଥା ବରଷି୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ମାଧ୍ୟମଜର ସାମୁଁ କି 
ତର୍ଥା ଦୃଢ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପଜର ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱ ଆଜରାପ୍କରୁଁ ଛ ି।  

 ବର୍ତ୍ତମାନ ମ ୁଁ ଏ  ିବଜେଟ୍ର ବଭିିନ୍ନ ଜକ୍ଷତ୍ର ପାଇ  ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ପଦଜକ୍ଷପଗୁଁଡକି 
ଉପଜର ଆଜୋକପାତ କରିବାକୁଁ ଯାଉଛ ି। 
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ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହକ୍ଷତ୍ର : ଜୀବନ୍ର ର୍ଯତ୍ନ  

12. ପି୍ରୟ ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନଜର ବଗିତ ଦୁଁଇ ଦଶନ୍ଧ ି
ମଧ୍ୟଜର ଓଡଶିାର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଜସବା୍ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ଅବଶି୍ୱସନୀୟ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଜ ାଇଛ ି ।୍
2000୍ମସି ାଜର୍ଖ୍ରାପ୍ସ୍ୱାସ୍ଥୟ୍ସଚୂକାଙ୍କ୍ପାଇ ୍ପରିଚତି୍ଓଡ଼ଶିା,୍ଆେ୍ି2005୍ରୁଁ ୍2020୍
(SRS)୍ ମଧ୍ୟଜର୍ ଜଦଶଜର୍ ଶିଶୁ ମୃତୁୟ  ାର ସବ୍ାଧି  ହ୍ରାସ୍ କରି,୍ 2015-17୍ ରୁଁ ୍  
2018-20୍(SRS)୍ମଧ୍ୟଜର୍ଜଦଶଜର୍ମାତୃ ମୃତୁୟ  ାର (MMR)ହର ଦ୍ୱତିୀୟ ସବ୍ାଧି ୍
ପଏଣ୍ଟ୍ହ୍ରାସ୍କରି୍ଓ୍ସହବ୍ାଚ୍ଚ ଟୀ ା ରଣ  ଭହରଜ୍୍(90୍ଦଶମିକ୍5୍ପ୍ରତଶିତ :୍NFHS-
5)୍କରାଇବାଜର୍ଏକ୍ସଫଳତା୍ ାସେକାରୀ୍ରାେୟ୍ଭାବଜର୍ଉଭା୍ଜ ାଇଛ୍ି।୍ 

13.୍ ମାନୟବର୍ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ୍ଆ ୱାନ୍'ପ୍ରହତୟ  ଜୀବନ୍ ମୂଲୟବାନ୍'୍ଜର୍ଉଦ୍ବୁଁଦ୍ଧ୍୍ଜ ାଇ୍
ଜକାଭିଡ୍୍ ପରଚିାଳନାଜର୍ ଆମ୍ ରାେୟ ବଶି୍ୱବୟାପୀ୍ ସ୍ୱୀକୃତ୍ି ଏବଂ୍ ପ୍ରଶଂସା୍ ପାଇଛ୍ି । 

ମ ାମାରୀ୍ସମୟଜର୍ଆମ୍ରାେୟ୍ପ୍ରହତୟ  ନ୍ାଗରି ଙୁ୍କ ହ ାଭିଡ   ସପିଟାଲ ମାଧ୍ୟମହର 
ମାଗଣାହର ସହବ୍ାତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହସବା୍ ଜଯାଗାଇ୍ ଜଦଇଥିୋ୍ ।୍ ସମଗ୍ର୍ ଜଦଶଜର୍ ଅମଳୋନ୍
ଉତ୍ପାଦନର୍ଜଘାର୍ଅଭାବ୍ଥିୋଜବଜଳ୍ଅନୟ୍ରାେୟମାନଙ୍କୁଁ ୍ଅମଳୋନ୍ଜଯାଗାଇ୍ଜଦବାଜର୍
ଓଡ଼ଶିାର୍ଭୂମିକା୍ପ୍ରଶଂସନୀୟ୍ଥିୋ୍।୍ 

14.୍ SCB ହମଡ ିାଲ  ହଲଜ ଓ  ସ୍ପିଟାଲ ୁ AIIMS Plus ବଗତର  ସି୍ପଟାେଜର 
ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାଠାରୁଁ  ଆରମ୍ଭ କରି ‘ବେିୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କେୟାଣ ଜଯାେନା’ Smart Health 
Card ତର୍ଥା ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଜସବାର ଶୁଁଭାରମ୍ଭ ପଯତୟନ୍ତ,୍ରାେୟର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଜସବା 
ବକିାଶ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର 5T ପଦଜକ୍ଷପର ପ୍ରଭାବ,୍ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଜର ଦୃଶୟମାନ 
ଜ ଉଛ ି।  

15. େନସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଜସବା ପାଇ  ଜମାଟ 16  ଜାର 48 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା ବୟୟ ବରାଦ   
 ରାର୍ଯାଇଛ,ି ର୍ଯା ା ଗତ ଆର୍ ି ବର୍୍ର  ବୟୟ ବରାଦ ତୁଳନ୍ାହର 27 ପ୍ରତଶିତ ଅଧି  ଅହଟ 
ଏବାଂ 2017-18 ଆର୍ ି ବର୍୍ର ଆବଣ୍ଟନ୍ର ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣ ଅହଟ । ଏ ା ରାେୟ ବଜେଟ୍ର 



 
 

ପୃଷ୍ଠା | 5 

 

ପ୍ରାୟ 7 ପ୍ରତଶିତ ଅଜଟ । ଏଥି ମଧ୍ୟଜର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ପରିବାର କେୟାଣ ବଭିାଗର୍ପ୍ରଶାସନକି 
ବୟୟ ବରାଦ ବାବଦକୁଁ 3୍ ୋର୍7୍ଶ ୍25 ଜକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ କାଯତୟକ୍ରମ ବୟୟ ବାବଦକୁଁ 
12୍  ୋର୍ 31 ଜକାଟ ି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ । କାଯତୟକ୍ରମ ବୟୟ ଅଧୀନଜର ବୟୟ ବରାଦକୁଁ 
ଯଜର୍ଥଷ୍ଟ  ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛ,ି୍ ଯା ାକ ି 2022-23 ଆର୍ଥକି ବର୍ତର ବୟୟ ବରାଦଠାରୁଁ  33 
ପ୍ରତଶିତ ଅଧିକ ଅଜଟ ।  

ଆମ  ସ୍ପିଟାଲ : 5 T ଅଧୀନ୍ହର ଜନ୍ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବଧିାର ରୂପାନ୍ତରୀ ରଣ 

16. 'ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହସବା'୍ ଆମ୍ ସରକାରଙ୍କ୍ ମାଗତଦଶତୀ୍ ନୀତ୍ି ଜ ାଇଛ ି ।୍୍
ସରକାରୀ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଜକନ୍ଦ୍ରଗୁଁଡ଼କିଜର୍ ଚକିତି୍ସାର୍ ମାନକୁଁ୍ ଜଶ୍ରଷ୍ଠ୍ ଘଜରାଇ୍  ସି୍ପଟାେଜର୍ ଉପେବ୍ଧ୍
ଚକିତି୍ସାର୍ ମାନ୍ ସ ତି୍ ସମତୁଁ େ୍ କରିବା୍ ଆମ୍ ମାନୟବର୍ ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ୍ ସ୍ୱପନ୍ ଅଜଟ୍ ।୍
ଏଥିପାଇ ,୍ ମ ୁଁ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ୍ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ “ଆମ  ସ୍ପଟିାଲ”୍ ନାମକ୍ ଏକ୍ ନୂତନ୍ ଜଯାେନା୍ ଆରମ୍ଭ୍
କରିବାକୁଁ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଜଦଉଛ,ି୍ ଜଯଉ ଥିଜର୍ 2023-24୍ ବଜେଟ୍ ଆକଳନଜର 7 ଶ  50 
ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ବୟୟ୍ବରାଦ୍ସ ତି୍1 ବର୍୍ ର୍ହର ଡ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟହର 1 ଶ  47 ଟ ିସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
ହ ନ୍ଦ୍ର କୁଁ୍ ରୂପାନ୍ତରିତ୍ କରିବାକୁଁ୍ ଏକ୍ ମ ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ୍ େକ୍ଷୟ୍ ରଖ୍ାଯାଇଛ।ି୍ ଏ ୍ି ଜଯାେନା୍
ଅଧୀନଜର୍ସ୍ୱାସ୍ଥୟ୍ଭିର୍ତ୍ିଭୂମି,୍ଜରାଗୀମାନଙ୍କର୍ଜମୌଳକି୍ସୁଁବଧିା୍ସୁଁଜଯାଗ୍ଏବଂ୍ସାବତେନୀନ୍
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ୍ ଜକନ୍ଦ୍ର୍ ଯର୍ଥା୍ ଜଗାଷ୍ଠୀ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ୍ ଜକନ୍ଦ୍ର,୍ ଉପେେିା୍ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା୍ ଏବଂ୍ େେିା୍ ମୁଁଖ୍ୟ୍
ଚକିତି୍ସାଳୟଜର୍ଜସବା୍ପ୍ରଦାନ୍ବୟବସ୍ଥାର୍ଉନ୍ନତକିରଣ୍କରାଯିବ୍।୍ପରବର୍ତ୍ତୀ୍ପଯତୟାୟଜର,୍
ରାେୟର୍ସମସ୍ତ୍ସ୍ୱାସ୍ଥୟଜକନ୍ଦ୍ରକୁଁ୍ଏ ୍ିଜଯାେନାଜର୍ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍କରାଯିବ୍।୍ 

ବଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ  ଲୟାଣ ହର୍ଯାଜନ୍ା (BSKY) 

17.୍ ଜଯଜତଜବଜଳ୍ ୍ଜକୌଣସି୍ପରିବାରଜର୍ଅସୁଁସ୍ଥତା୍ଆସିର୍ଥାଏ,୍ସ୍ୱାସ୍ଥୟ୍ଖ୍ର୍ଚ୍ତ୍ବପିଜ୍ଜନକ୍
ଜ ାଇପାଜର,୍ଯା ା୍େୀବନକାଳର୍ସମସ୍ତ୍ସଞ୍ଚୟ୍ନଷ୍ଟ୍କରିପାଜର୍ଏବଂ୍ପରିବାରକୁଁ୍ଦାରିଦ୍ର୍ୟ୍
ସୀମାଜରଖ୍ା୍ ତଜଳ୍ ଜଠେି୍ ଜଦଇର୍ଥାଏ୍ ।୍ ଅସୁଁସ୍ଥତା୍ ସମୟଜର୍ ସମସ୍ତ୍ ଦୁଁବତଳ୍ ପରିବାରକୁଁ୍
ସୁଁରକ୍ଷା୍ ଜଦବା୍ ଉଜଦ୍ଦଶୟଜର୍ ମାନୟବର୍ ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍ ଉଜେଖ୍ନୀୟ୍ ବଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ  ଲୟାଣ 



ପୃଷ୍ଠା | 6 

 

ହର୍ଯାଜନ୍ା ର୍ଶୁଁଭାରମ୍ଭ୍କରି,୍ଓଡଶିା ୁ ହଦଶ ତର୍ା ସମ୍ଭବତଃ ବଶି୍ୱର ପ୍ରର୍ମ ଏବାଂ ଏ ମାତ୍ର 
ରାଜୟଜର୍ପରିଣତ୍କରଥିିଜେ,୍ଜଯଉ ଥିଜର୍OPD୍ପରାମଶତଠାରୁଁ ୍ଆରମ୍ଭ୍କରି୍ICU୍ଏବଂ୍
ଅଜରାପଚାର୍ ପଯତୟନ୍ତ୍ ସମସ୍ତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ୍ ଜସବା୍ ସରକାରୀ୍ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନାଜର୍ ସମସ୍ତ୍ ବୟକ୍ତିଙ୍କୁଁ୍
ମାଗଣାଜର୍ପ୍ରଦାନ୍କରାଯାଏ୍।୍ପ୍ରତବିର୍ତ୍ଗରିବ୍ପରିବାର,୍ଔର୍ଧ ଜନ୍ତି ଖଚ୍୍ଚ ବାବଦଜର୍ 
6 ଶ  ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ସଞ୍ଚୟ୍ କରିର୍ଥାନ୍ତ,ି୍ ଯା ାକ୍ି ନରିାମୟ୍ ଜଯାେନା୍ ଅଧୀନଜର୍ ଭରଣା୍୍୍୍
କରାଯାଏ୍ ୍। ଜସ ଭିଳ୍ିଜକବଳ୍ନଦିାନ୍େନତି୍ଖ୍ର୍ଚ୍ତଜର୍ଓଡ଼ଶିାବାସୀ୍ବର୍ତକୁଁ୍1 ଶ  50 
ହ ାଟ ିରୁଁ ୍ଅଧିକ୍ଟଙ୍କା୍ସଞ୍ଚୟ୍କରନ୍ତ,ି୍କାରଣ୍ରାେୟ୍ସରକାର୍ଏ ାକୁଁ୍ନଦିାନ୍ଜଯାେନାଜର୍
ବ ନ୍କରିର୍ଥାନ୍ତ ି।   

18.୍ ଏ ାବୟତୀତ୍ ,୍ଓଡ଼ଶିାର୍3୍ଜକାଟ୍ି30୍େକ୍ଷରୁଁ ୍ଅଧିକ୍ଜୋକଙ୍କୁଁ ୍ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍କରୁଁ ଥିବା୍
96୍ େକ୍ଷ୍ 50୍  ୋର୍ ପରିବାରକୁଁ୍ 17 ଟ ି ରାଜୟର 6 ଶ ୍ ରୁଁ ୍ ଅଧିକ୍ପ୍ରମୁଖ ଘହରାଇ 
 ସ୍ପିଟାଲଜର୍ନ୍ଗଦ ବ ିୀନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହସବା୍ଜଯାଗାଇ୍ଦଆିଯାଇଛ୍ି। 

19. ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ସୁଁଦ୍ଧା୍ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧି  ପରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଘହରାଇ  ସ୍ପଟିାଲହର 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହସବା ଖଚ୍୍ଚ ବାବଦହର 2  ଜାର 1 ଶ  ହ ାଟ ି ରୁ ଅଧି  ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ  ରିଛନ୍ତ୍ି। ୍
ଏ ୍ି ପବତି୍ର୍ ଗୃ ର୍ ସଦସୟମାଜନ,୍ ଏ ା୍ ୋଣି୍ ଆନନ୍ଦତି୍ ଜ ଜବ୍ ଜଯ,୍ ପ୍ରାୟ୍ 50  ଜାର 
ପରିବାର ବାରି୍  1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧି  ନ୍ଗଦ ବ ିୀନ୍ ହସବା ପାଇଛନ୍ତ ିଏବାଂ ପାଖାପାଖି 1 
 ଜାର ମ ଳିା ବାରି୍  5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧି  ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହସବା ପାଇଛନ୍ତ ି।  

20.୍ ଏ ା,୍ ଏ ୍ି ଜଯାେନାର୍ ସଫଳତାର୍ ଏକ୍ ସୂଚକ୍ ଜଯ,୍ BSKY୍ ବର୍ତ୍ ବର୍ତ୍ ଧର୍ି
ଜରକଡତ୍97୍ପ୍ରତଶିତ୍ଜରାଗୀଙ୍କ୍ସକାରାତ୍ମକ୍ମତାମତ୍ ାସେ୍କରିଛ୍ି। 

21.୍ 2023-24୍ବଜେଟ୍ଅଟକଳଜର୍ସରକାରୀ୍ଡାକ୍ତରଖ୍ାନାଗୁଁଡ଼କିଜର୍ମାଗଣା୍ଔର୍ଧ୍
ଏବଂ୍ନଦିାନ୍ଜସବା୍ଜଯାଗାଣ୍ଏବଂ୍BSKY୍କାଡତଧାରୀ୍ଜରାଗୀଙ୍କୁଁ ୍ନଗଦ୍ବ ିୀନ୍ଚକିତି୍ସା୍
ଜଯାଗାଇବା୍ ପାଇ ୍ ଘଜରାଇ୍  ସି୍ପଟାେଗୁଁଡ଼କିର୍ ଦାବୀର୍ ପ୍ରତପୂିରଣ୍ ପାଇ ୍ ୍ ନ୍ରିାମୟ୍
ଅଧୀନଜର୍5 ଶ  13 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା,୍ନ୍ଦିାନ୍୍ଅଧୀନଜର୍1 ଶ  40 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ଏବଂ୍
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ରାଜୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭରସା ହସାସାଇଟ୍ି ଅଧୀନଜର୍ 2  ଜାର 3 ଶ  80 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍
ବୟୟବରାଦ୍୍୍୍କରାଯାଇଛ୍ି।  ୍ 

ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହସବା ମିଶନ୍ (MMSSM) 

22. ସାରା୍ରାେୟଜର୍୍ସ୍ୱାସ୍ଥୟଜସବା୍ଭିର୍ତ୍ିଭୂମି୍ସୃଷ୍ଟି୍ଓ୍ସମ୍ପ୍ରସାରଣ୍ଉପଜର୍ରାେୟ୍ସରକାର୍
ଅଧିକ୍ ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱ୍ ପ୍ରଦାନ୍ କରୁଁ ଛନ୍ତ୍ି । ବଗିତ 6 ବର୍୍ ମଧ୍ୟହର, ରାଜୟ ସର ାର ବାହଲଶ୍ୱର, 
ବାରିପଦା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ହ ାରାପୁଟ, ପୁରୀ, ହ ନୁ୍ଦଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡହର 7ଟ ି ନୂ୍ତନ୍ 
ହମଡ ିାଲ  ହଲଜ୍ପ୍ରତଷି୍ଠା୍କରଥିିବା୍ଜବଜଳ୍କଟକସି୍ଥତ୍ଆଚାଯତୟ୍ ରି ର୍କକତଟ୍ ସି୍ପଟାେ୍
ଓ୍ କୟାପିଟାେ୍  ସି୍ପଟାେ,୍ ଭୁଁ ବଜନଶ୍ୱରଠାଜର୍ 2ଟ ି ନୂ୍ତନ୍ ସ୍ନାତହ ାତ୍ତର ପ୍ରତଷି୍ଠାନ୍୍ ପ୍ରତଷି୍ଠା୍
କରିଛନ୍ତ୍ି ।୍ 2023-24 ହର  ଳା ାଣି୍ଡ ହମଡ ିାଲ  ହଲଜକୁଁ୍ କାଯତୟକ୍ଷମ୍ କରିବାପଜର୍
ପରବର୍ତ୍ତୀ୍ପଯତୟାୟଜର୍ତାଳଜଚର,୍ଫୁଁେବାଣୀ୍ଓ୍ଯାେପୁଁର୍ଜମଡକିାେ୍କଜେେକୁଁ୍କାଯତୟକ୍ଷମ୍
କରିବାକୁଁ୍ଜଯାେନା୍ର ଛି୍ି। 

23.୍ ଡାକ୍ତରୀ୍ଶିକ୍ଷାକୁଁ୍ସୁଁଦୃଢ଼୍କରିବା୍ପାଇ ୍ମାନୟବର୍ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ୍ଦୂରଦୃଷ୍ଟି୍ଜ ତୁଁ ୍ଡାକ୍ତର୍
ଓ୍ ବଜିଶର୍ଜ୍ଞଙ୍କ୍ ଆବଶୟକତାକୁଁ୍ ପୂରଣ୍ କରିବାଜର୍ ରାେୟ୍ ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସର୍ ସ ୍
ଆତ୍ମନଭିତରଶୀଳତା୍ ଦଗିଜର୍ ଅଗ୍ରସର୍ ଜ ଉଛ୍ି । ଓଡଶିା 2000 ମସି ାହର ବର୍୍ ୁ ମାତ୍ର    
3 ଶ  21 ଜଣ MBBS ଡାକ୍ତର ଓ 2 ଶ  54 ଜଣ ବହିଶର୍ଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟ ି ରୁଥିବା ହବହଳ, 
ଏହବ ଆହମ ପ୍ରତବିର୍୍ 2  ଜାର 2 ଶ  MBBS ଡାକ୍ତର ଓ  8 ଶ  26 ଜଣ ବହିଶର୍ଜ୍ଞ୍
ସୃଷ୍ଟି୍ କରୁଁ ଛୁଁ୍ ଏବଂ୍ ପ୍ରତବିର୍ତ୍ ଏ ୍ି ସଂଖ୍ୟା୍ ବୃଦ୍ଧି୍ ପାଉଛ୍ି । 2021୍ ମସି ାଜର୍ ମାନୟବର୍
ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍ସରକାରୀ୍ଉର୍ଚ୍୍ବଦିୟାଳୟର୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ୍ନମିିର୍ତ୍୍15୍ପ୍ରତଶିତ୍MBBS୍
ସିଟ୍୍ସଂରକି୍ଷତ୍ରଖିବା୍ପାଇ ୍ଏକ୍ଐତ ିାସିକ୍୍ନଷି୍ପତ୍ିଗ୍ର ଣ୍କରଥିିଜେ୍।୍ଏ ା୍ଆମମାନଙ୍କ୍
ପାଇ ୍ଏକ୍ଜଗୌରବର୍ବରି୍ୟ୍ଜଯ,୍ବଗିତ୍2୍ବର୍ତଜର,୍ଏ ୍ିନୀତ୍ିଅନୁଁଯାୟୀ୍4୍ଶ ୍15୍େଣ୍
ସରକାରୀ୍ଉର୍ଚ୍୍ବଦିୟାଳୟର୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ୍MBBS୍ପାଠୟକ୍ରମଜର୍ନାମ୍ଜେଖ୍ାଇଛନ୍ତ୍ି।୍୍ 
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24.୍ ରାେୟ୍ଜଯାେନା୍ଅଧିନଜର,୍ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହସବା ମିଶନ୍ଜର୍ଭିର୍ତ୍ିଭୂମିର୍ବକିାଶ୍
ପାଇ ,୍ 2023-24୍ ବୟୟ୍ ଅଟକଳଜର୍3  ଜାର 3 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ ବୟୟବରାଦ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍
ଦଆିଯାଇଛ,ି୍୍ଜଯଉ ଥିଜର୍SCB୍ପୁଁନଃବକିାଶ୍କାଯତୟକ୍ରମ୍୍ପାଇ ୍1  ଜାର 4 ଶ  ହ ାଟ ି
ଟଙ୍କା୍ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍ ।୍ଏତଦ୍ବୟତୀତ, 2023-24 ଆର୍ଥକି ବର୍ତର ବଜେଟ ଅଟକଳଜର Diet  
ପାଇ  71 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା, ନ୍ମ୍ିଳ ଅଧୀନଜର ନରିାପର୍ତ୍ା, ପରିମଳ ବୟବସ୍ଥା, ସଜଫଇ ଏବଂ 
ରକ୍ଷଣାଜବକ୍ଷଣ କାଯତୟକ୍ରମ ପାଇ  ଜସବା ଆଉଟ ଜସାସିଂ ବାବଦଜର 6 ଶ  46 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା 
ଓ ଉପ ରଣ ପାଇ  1 ଶ  10 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ବୟୟବରାଦ୍କରାଯାଇଛ ି। 

108 ଆମୱୁଲାନ୍ସ ହସବା 

25.୍ ଗୁଁରୁଁ ତର ଅସୁଁସ୍ଥ ଜରାଗୀଙ୍କୁଁ  ଚକିତି୍ସା ନମିଜନ୍ତ େରୁଁ ରୀକାଳୀନ ପରିବ ନ ଜସବା 
ଜଯାଗାଇଜଦବା ଉଜଦ୍ଦଶୟଜର 2012-13 ଆର୍ଥକି ବର୍ତଜର ରାେୟ ସରକାର 108  
ଆମୱୁଲାନ ସ ହସବାର ଶୁଁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଜେ । ବର୍ତ୍ତମାନ୍ସମଗ୍ର୍ଜଦଶଜର୍108 ଆମୱୁଲାନ୍ସ 
ହସବା ପାଇବାର  ାରା ାରି ପ୍ରତକି୍ରିୟା ସମୟ ପ୍ରାୟ 30 ମିନ୍ଟି୍ ଅଜଟ । ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର୍
ଅଭିଳାର୍୍ –୍ “ପ୍ରହତୟ  ଜୀବନ୍ ମୂଲୟବାନ୍”୍ କୁଁ୍ ଧ୍ୟାନଜର୍ ରଖି୍ ରାେୟ ସରକାର ଏ  ି
 ାରା ାରି ପ୍ରତକି୍ରିୟା ସମୟକୁଁ୍ 30 ମିନ୍ଟି୍ ରୁ  20 ମିନ୍ଟି୍ କୁଁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁଁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାର୍ୀ 
ଲକ୍ଷୟ୍ ରଖିଛନ୍ତ୍ି ।୍ ଏଥିପାଇ ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାନ ସଂଖ୍ୟାଜର 2 ଶ  36 ହଗାଟ ି ନୂତନ  
ଆମୱୁୋନସ ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ କରିବାକୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ର ଛି,ି୍ ଜଯଉ ଥିପାଇ ୍ 2023-24 ଆର୍ଥକି ବର୍ତର 
ବଜେଟ ଅଟକଳଜର 2 ଶ  50 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ବୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ର ଛି ି।  

ଓଡଶିା ବୟାପ    ୍ଟ ଚ ିତି୍ସା ହର୍ଯାଜନ୍ା 

26. େନସାଧାରଣଙ୍କୁଁ  ଜକଜମାଜର୍ଥରାପି, ଅଜଙ୍କା-ସେତରୀ, ଜରଡଓିଜର୍ଥରାପି ଏବଂ ପୀଡା 
ଉପଶମକାରୀ କକତଟ ଜରାଗର ଚକିତି୍ସା ଜସବା ଜଯାଗାଇ ଜଦବା୍ ନମିଜନ୍ତ 3ଟ ିପଯତାୟଜର 
11ଟ ି ଜକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବାପାଇ  1୍  ୋର୍ 46 ଜକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବୟୟ ଅଟକଳ   
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କରାଯାଇଛ ି । 2023-24 ଆର୍ଥକି ବର୍ତଜର   ୍ଟ ଚ ିତି୍ସା ହ ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠାପାଇ  2 ଶ      
11 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ବୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ର ଛି ି। 

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ୍ (ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସ ରାଞ୍ଚଳ) 

27. 2023-24 ଆର୍ଥକି ବର୍ତଜର ବଭିିନ୍ନ ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ିତ ଜଯାେନାର କାଯତୟକାରିତା 
ପାଇ  2  ଜାର 2 ଶ  89 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ବୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁଁ  NHM 
ପାଇ  1  ଜାର 9 ଶ  11 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା ଏବଂ PM-ଆୟୁର୍ମାନ୍ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହସବା 
ଭିତି୍ତଭୂମି ମିଶନ୍ (PM-BHIM) ଜଯାେନା୍ପାଇ  3 ଶ  38 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ । 

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ  ମ୍ୀଙ୍କ ସାଂଖୟା ବୃଦ୍ଧି : ସମସ୍ତ ଚ ିତି୍ସାଳୟହର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପସି୍ଥ୍ତ ସୁନ୍ଶିି୍ଚତ  ରିବା 

28.୍ ସମସ୍ତ୍ ସାବତେନୀନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ୍ ଜକନ୍ଦ୍ରଜର୍ ଜଯପର୍ି ଆବଶୟକ୍ ସଂଖ୍ୟକ୍ ଡାକ୍ତର୍ ଓ୍
ପାରାଜମଡକି୍ସ୍ର ଜିବ,୍ତା ା୍ସୁଁନଶିି୍ଚତ୍କରିବା୍ସରକାରଙ୍କ୍େକ୍ଷୟ୍ ।୍ଏ ୍ିେକ୍ଷୟକୁଁ୍ ଦୃଷ୍ଟିଜର୍
ରଖି୍ଜକବଳ୍ଗତ୍5 ବର୍୍ହର ପାଖାପାଖି 4  ଜାର ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ନ୍ରି୍ଯକିୁ୍ତ୍ଦଆିଯାଇଥିବା୍ଜବଜଳ୍
2023-24ହର 5  ଜାରରୁ ଅଧି  ଡାକ୍ତରଙ୍କୁଁ୍ନଯିୁଁକ୍ତ୍ିଦଆିଯିବ୍ଜବାେି୍ଆଶା୍କରାଯାଉଛ୍ି। 

ଜସ ଭିଳ୍ି ସରକାର୍ ଗତ୍ 3 ବର୍୍ହର 9  ଜାରରୁ ଅଧି  ନ୍ସ ୍ ଓ ପାରାହମଡ ିାଲ 
ଅଫିସରଙ୍କୁଁ୍ନଯିୁଁକ୍ତି୍ଜଦଇଥିବା୍ଜବଜଳ୍ଚଳତି୍ବର୍ତ୍ଆଉ 9  ଜାର୍ନ୍ରି୍ଯୁକି୍ତ ପାଇହବ ହବାଲି 
ଆଶା  ରାର୍ଯାଉଛ।ି୍ 2023-24୍ ବଜେଟ୍ ଆକଳନଜର୍ ପ୍ରଶାସନକି୍ ବୟୟ୍ ଅଧୀନଜର୍
ଜସମାନଙ୍କ୍ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ୍ ବୟୟବାବଦକୁଁ୍ ଅତରିକି୍ତ୍ 2 ଶ  29 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ ବୟୟବରାଦ୍
ପ୍ରସ୍ତାବ୍୍୍୍ଦଆିଯାଇଛ୍ି। 

 ରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସ ାୟତା ହର୍ଯାଜନ୍ା ଅଧିନ୍ହର ସ ାୟତା 

29.୍  ରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର୍ ସ ାୟତା୍ ଜଯାେନା୍ ୍ ଅଧିନଜର୍ ସ ାୟତା୍ ରାଶିକୁଁ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ୍ ପାଇ ୍ 2 
 ଜାରରୁ 3  ଜାର ଟଙ୍କା୍ପଯତୟନ୍ତ୍ଏବଂ୍ସ ରାଞ୍ଚଳ୍ପାଇ ୍3  ଜାର ଟଙ୍କାରୁ 4  ଜାର ଟଙ୍କା୍୍
ପଯତୟନ୍ତ୍ବୃଦ୍ଧି୍କରାଯିବ୍।୍୍୍ 
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ଶିକ୍ଷା ହକ୍ଷତ୍ର : ଜୀବନ୍ଧାରଣ ମାନ୍ର ସମୃଦ୍ଧ ି

ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମହ ାଦୟ! 

30.  ଉନ୍ନତ୍ମାନର୍ସ୍କୁଁେ୍ଶିକ୍ଷା୍ଆମ୍ସରକାରଙ୍କ୍ପ୍ରାର୍ଥମିକତା୍।୍ଆମର୍ପି୍ରୟ୍ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍
ଶ୍ରୀଯୁଁକ୍ତ୍ ନବୀନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ୍ ଭାର୍ାଜର,୍ “ପିଲାମାନ୍ଙୁ୍କ ହସମାନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱପନ ୁ ସା ାର 
 ରିବାହର ସ ାୟ  ହ ବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଧାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବାଂ ସ୍ୱପନ  ିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଜୀବନ୍ହର ଆଗ ୁ ବଢବିାର ବାଟ ହଦଖାଇର୍ାଏ ” । ଏ ାକୁଁ୍ଦୃଷ୍ଟିଜର୍ରଖି,୍ଆଜମ୍ ାଇସ୍କୁଁେ୍
ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର୍ଏକ୍ଅଭିନବ୍ପଦଜକ୍ଷପ୍ଆରମ୍ଭ୍କରିଛୁଁ୍ ।୍5T୍ନୀତ୍ିଦ୍ୱାରା୍ଅନୁଁଜପ୍ରରିତ୍
ଏ ୍ିକାଯତୟକ୍ରମ,୍ଆମ୍ରାେୟର୍ ାଇସ୍କୁଁେ୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ୍ପାଇ ୍ନୂତନ୍ଆକାଂକ୍ଷା୍ସୃଷ୍ଟି୍କରିବା୍
ସ ୍ ନୂତନ୍ ଦଗିନ୍ତର୍ ଦ୍ୱାର୍ ଉନମକୁ୍ତ୍ କରିଛ୍ି । ଆେ୍ି ସରକାରୀ୍ ବଦିୟାଳୟଗୁଁଡ଼କିଜର୍ ସ୍ମାଟତ୍
କଲାସରୁଁ ମ୍,୍ ଅତୟାଧୁଁନକି୍ଇ-ୋଇଜେରୀ,୍ ସୁଁସଜ୍ଜତି୍ ପରୀକ୍ଷାଗାର,୍ ବାଳକିା୍ ଓ୍ ବାଳକମାନଙ୍କ୍
ପାଇ ୍ ପରୃ୍ଥକ୍ ବୟବ ାରଜଯାଗୟ୍ ଜଶୌଚାଳୟ୍ ସ ତି୍ ସୁଁରକି୍ଷତ୍ ଓ୍ ପଯତୟାପ୍ତ୍ ପାନୀୟ୍ େଳ୍
ସୁଁବଧିା,୍ଉନ୍ନତ୍କ୍ରୀଡ଼ା୍ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି୍ଏବଂ୍ଶିଶୁଁ୍ଅନୁଁକୂଳ୍ବାତାବରଣ୍ର ଛି୍ି। ଏକ୍ଉର୍ଚ୍ାକାଂକ୍ଷୀ୍
ପାଠୟକ୍ରମ୍ସ ୍ଆଧୁଁନକି୍ ଶିକ୍ଷଣ୍ପଦ୍ଧତ୍ିଦ୍ୱାରା୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ୍ମାନଙ୍କୁଁ ୍ଭବରି୍ୟତ୍ପାଇ ୍ପ୍ରସ୍ତୁଁତ୍
ରଖିବା୍ସକାଜଶ୍େକ୍ଷୟ୍ରଖ୍ାଯାଇଛ।ି୍ 

31. ପ୍ରର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟହର,୍6 ଶ  20 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ପ୍ରକଳ୍ପ୍ମୁଁେୟଜର୍1  ଜାର 75 ଟ ି
 ାଇସ୍କଲୁକୁଁ୍୍ଏବଂ୍ଦ୍ୱତିୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟହର 1  ଜାର 6 ଶ  99 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ପ୍ରକଳ୍ପ୍ମୁଁେୟଜର୍
3  ଜାର 4 ଶ  61 ଟ ି ାଇସ୍କଲୁକୁଁ୍୍ରୂପାନ୍ତରଣ୍କରାଯାଇଛ୍ି ।୍ପୁଁନଶ୍ଚ,୍5T  ାଇସ୍କଲୁ 
ରୂପାନ୍ତରୀ ରଣ  ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟହର 1  ଜାର 92 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର ପ୍ର ଳ୍ପ 
ବୟୟହର ପ୍ରାୟ 2  ଜାର 3 ଶ  36 ଟ ି  ାଇସ୍କଲୁକୁଁ୍ ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍ ୍ କରାଯାଇଛ ି ।୍ ଆମ୍
ସରକାର୍2023-24୍ଶିକ୍ଷାବର୍ତରୁଁ ୍ଜଶ୍ରଣୀଗୃ ୍ଭିତଜର୍ଓ୍ବା ାଜର୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁଁ ୍ସ ାୟତା୍
କରିବା୍ ପାଇ ୍ 5T  ାଇସ୍କୁଁେ୍ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ୍ କାଯତୟକ୍ରମ୍ ଅଧୀନଜର୍ ଏକାଜଡମିକ୍୍
କୟାଜେଣ୍ଡର୍,୍ ାଉସ୍୍ସଷି୍ଟମ୍୍ଏବଂ୍ସ୍କୁଁେସ୍ତରୀୟ୍କଲବ୍୍ପ୍ରଚଳନ୍କରିବାକୁଁ୍ନଷି୍ପର୍ତ୍ି୍ନଆିଯାଇଛ୍ି।   
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Watch & Ward & Housekeeping ହସବାର ବୟବସ୍ଥ୍ା ପାଇ ଁମ ଳିା ସ୍ୱୟାଂ 
ସ ାୟ  ହଗାଷ୍ଠିର ନ୍ହିୟାଜନ୍ 
32.୍ ଏ ୍ିକାଯତୟକ୍ରମ୍୍ଦ୍ୱାରା୍ଆମ୍ରାେୟର୍ଉର୍ଚ୍୍ବଦିୟାଳୟଜର୍ଉନ୍ନତମାନର୍ସମ୍ପର୍ତ୍ି୍ସୃଷ୍ଟ୍ି
ଜ ାଇଛ୍ି । ସ୍ୱୟଂ୍ସ ାୟକ୍ଜଗାଷ୍ଠୀଗୁଁଡ଼କିର୍ (SHG)୍ସ ଜଯାଗଜର୍ଏ ୍ିସମ୍ପର୍ତ୍ିଗୁଁଡ଼କିର୍
ଉପଯୁଁକ୍ତ୍ତଦାରଖ୍୍ପାଇ ୍୍1 ଶ  3 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟବରାଦ୍କରାଯାଇଛ୍ି।୍୍ 

ହମା ସ୍କଲୁ ଅଭିର୍ଯାନ୍ 

33. ମାନୟବର୍ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍ ,୍ଶ୍ରୀ୍ନବୀନ୍ପଟ୍ଟନାୟକ୍2017୍ନଜଭମୱର୍14୍ତାରିଖ୍ଜର୍
ଜମା୍ ସ୍କୁଁେ୍ ଅଭିଯାନ,୍ ଶୁଁଭାରମ୍ଭ୍ କରିଥିଜେ,୍ ଯା ାକ୍ି ଜଦଶର୍ ଅନୟତମ୍ ବୃ ର୍ତ୍ମ୍ ପ୍ରାକ୍ତନ୍
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ୍ ଜଯାଗଦାନ୍ କାଯତୟକ୍ରମଜର୍ପରିଣତ୍ ଜ ାଇଛ୍ି ।୍ ମାତ୍ର୍ 5୍ ବର୍ତର୍ ସ୍ୱଳ୍ପ୍ ଅବଧି୍
ମଧ୍ୟଜର୍8୍ ୋର୍24୍ଟ୍ି ାଇସ୍କୁଁେ୍ଓ୍42୍ ୋର୍2୍ଶ ୍39 ଟ୍ିପ୍ରାର୍ଥମିକ୍ବଦିୟାଳୟ୍ସ ୍
ଏ ୍ିକାଯତୟକ୍ରମ୍ସଂଯୁଁକ୍ତ୍ଜ ବାଜର୍ସକ୍ଷମ୍ଜ ାଇଛ୍ି। ହମା ସ୍କଲୁ ଅଭିର୍ଯାନ୍ହର 30 ଲକ୍ଷରୁ 
ଅଧି  ପୂବ୍ତନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ହଗାଷ୍ଠୀ ସଦସୟ ହର୍ଯାଗ ହଦଇଛନ୍ତ୍ି।୍ଏ ୍ିଅଭଯିାନଜର୍7୍େକ୍ଷ୍
71୍  ୋର୍ 9୍ ଶ ୍ 34୍ େଣ୍ ପୂବତତନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ୍ 31୍ ୋନୁଁଆରୀ୍ 2023୍ ସୁଁଦ୍ଧା୍ ସାମିେ୍
ଜ ବା୍ସ ୍1 ଶ  96 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ସ ାୟତା୍ପ୍ରଦାନ୍କରିଛନ୍ତ୍ି। ଜସମାନଙ୍କର୍ଅନୁଁରୂପ୍
ଅବଦାନକୁଁ୍ଦୃଷ୍ଟିଜର୍ରଖି୍ସରକାର୍ମଧ୍ୟ୍ବଦିୟାଳୟଗୁଁଡ଼କିର୍ସାମଗି୍ରକ୍ବକିାଶ୍ପାଇ ୍ସମୁଁଦାୟ୍
3 ଶ  82 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ଅନୁଁରୂପ୍୍ଅନୁଁଦାନ୍ପ୍ରଦାନ୍କରିଛନ୍ତ୍ି।୍2023-24୍ଆର୍ଥକି୍ବର୍ତ୍
ପାଇ ୍8 ଶ  5 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟବରାଦ୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ଦଆିଯାଇଛ୍ି। 

ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର  

34. ସୁଁସ୍ଥ୍ ପ୍ରତଜିଯାଗିତାକୁଁ୍ ଜପ୍ରାତ୍ସା ତି୍ କରିବା୍ ଏବଂ୍ ରାେୟର୍ ରୂପାନ୍ତରିତ୍ ବଦିୟାଳୟ୍ ଓ୍
ଅନୟାନୟ୍ବଦିୟାଳୟର୍ଉତ୍କର୍ତକୁଁ୍ସ୍ୱୀକୃତ୍ିଜଦବା୍ପାଇ ୍ ୍ଓଡ଼ଶିା୍ସରକାର,୍ ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା 
ପୁରସ୍କାର୍ଆରମ୍ଭ୍କରିଛନ୍ତ୍ି। 
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• ଜମାଟ୍ 34୍  ୋର୍ 5୍ ଶ ୍ େଣ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁଁ ୍ ଏକାଜଡମିକ୍୍ ପୁଁରସ୍କାର୍ , 17୍
 ୋର୍1୍ଶ ୍18୍େଣ୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁଁ ୍ଜନତୃତ୍ୱ୍ପୁଁରସ୍କାର୍ଏବଂ୍ଦଶମ୍ଜବାଡତ୍
ଜରେେଟ୍ ଏବଂ୍ ଆର୍ଥକି୍ ମାନଦଣ୍ଡ୍ ଆଧାରଜର୍ ଜମାଟ୍ 2  ୋର୍ ଜମଧାବୀ୍
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁଁ ୍ବୃର୍ତ୍ି୍ପ୍ରଦାନ୍କରାଯିବ୍। 

• ମାଧ୍ୟମିକ୍ବଦିୟାଳୟ୍ବଗତ୍ପାଇ ୍7୍ଶ ୍ଶିକ୍ଷକ,୍4୍ଶ ୍19୍େଣ୍ପ୍ରଧାନ୍ଶିକ୍ଷକ,୍
58୍୍େଣ୍CRCC,୍10 େଣ୍ମଣ୍ଡଳ୍ଶିକ୍ଷା୍ଅଧିକାରୀ୍ଓ୍3୍େଣ୍େେିା୍ଶିକ୍ଷା୍
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁଁ ୍ପୁଁରସ୍କତୃ୍କରାଯିବ୍। 

• ପ୍ରାର୍ଥମିକ୍ବଦିୟାଳୟ୍ବଗତଜର୍3୍ଶ ୍50୍େଣ୍ପ୍ରଧାନ୍ଶିକ୍ଷକଙ୍କ୍ସ ୍3୍ଶ ୍
19୍େଣ୍ଶିକ୍ଷକ୍ସମୱଦ୍ଧିତ୍ଜ ଜବ୍।୍ 

• ପ୍ରାର୍ଥମିକ୍ଶିକ୍ଷା୍ସ୍ତରଜର୍ସଂସ୍ଥାଗତ୍ବଗତଜର୍13୍ଶ ୍7୍ଟ୍ିବଦିୟାଳୟ୍ଓ୍3୍ଟ୍ି
ଜଶ୍ରଷ୍ଠ୍େେିା୍ଶିକ୍ଷା୍ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ୍ପ୍ରତଷି୍ଠାନକୁଁ୍ପୁଁରସ୍କାର୍ପ୍ରଦାନ୍କରାଯିବ।୍ 

• ମାଧ୍ୟମିକ୍ସ୍ତରଜର୍3ଟ୍ିେେିା,୍10ଟ୍ିବଲକ,୍1୍ ୋର୍57୍ଟ୍ିବଦିୟାଳୟ,୍4୍ଶ ୍
14୍ଟ୍ି ଜଶ୍ରଷ୍ଠ୍ଗ୍ରାମ୍ପଞ୍ଚାୟତ,୍4୍ଶ ୍19୍ଟ୍ିଜଶ୍ରଷ୍ଠ୍ବଦିୟାଳୟ୍ପରଚିାଳନା୍
କମିଟ,ି୍4୍ଶ ୍19୍ଟ୍ିଜଶ୍ରଷ୍ଠ୍ପ୍ରାକ୍ତନ୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ୍କମିଟକିୁଁ୍ପୁଁରସ୍କତୃ୍କରାଯିବ। 

35.୍ ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍ ଶିକ୍ଷା୍ ପୁଁରସ୍କାର୍ ନମିିର୍ତ୍୍ 1 ଶ  39 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ବୟୟବରାଦ୍   
କରାଯାଇଛ୍ି। 

36.୍ ଶିକ୍ଷ  ନ୍ରି୍ଯୁକି୍ତ: ଉର୍ଚ୍୍ବଦିୟାଳୟ୍ଓ୍ଉର୍ଚ୍୍ମାଧ୍ୟମିକ୍ବଦିୟାଳୟଜର୍ଶିକ୍ଷକ୍ନଯିୁଁକ୍ତ୍ିଦ୍ୱାରା୍
ଖ୍ାେି୍ ପଡ଼ଥିିବା୍ ପଦବୀଗୁଁଡ଼କିୁଁ୍ ଅଗ୍ରାଧିକାର୍ ଭିର୍ତ୍ଜିର୍ ପୂରଣ୍ କରିବା୍ ପାଇ ୍ଆମ୍ ସରକାର୍
ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱ୍ ଜଦଉଛନ୍ତ୍ି ।୍ ଗତବର୍ତ୍ 11୍  ୋର୍ 4୍ ଶ ୍ 3୍ େଣ୍ ମାଧ୍ୟମିକ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁଁ ୍ ନଯିୁଁକ୍ତ୍ି
ଦଆିଯାଇଥିୋ୍ । ଏ ାବୟତୀତ୍ସରକାରୀ୍ମାଧ୍ୟମିକ୍ବଦିୟାଳୟଜର୍ପଦବୀ୍ ପୂରଣ୍କରିବା୍
ନମିଜନ୍ତ,୍ କୟାବଜିନଟ୍ ୍ 6  ଜାର 25 ଟ ି LTR ପଦବୀ୍ ସୃଷ୍ଟି୍ କରିବାକୁଁ୍ ଅନୁଁଜମାଦନ୍  
ଜଦଇଛନ୍ତ ି। ଏଥିସ ୍ସରକାରୀ୍ମାଧ୍ୟମିକ୍ବଦିୟାଳୟଜର୍ଆଜମ୍7  ଜାର 5 ଶ  40 ଜଣ୍
ନୟିମିତ୍ଶିକ୍ଷକ୍ନଯିୁଁକ୍ତି୍୍ପ୍ରକି୍ରୟା୍ଆରମ୍ଭ୍କରିଛୁଁ୍। ଏତଦ୍ବୟତୀତ୍1  ଜାର 7 ଶ  99 ଟ ି
 ନ୍ଷି୍ଠ ସ ାୟ  ଓ 3 ଶ  35ଟ ିPGT ଶିକ୍ଷ  ନଯିୁଁକ୍ତି୍ନମିଜନ୍ତ୍ପଦଜକ୍ଷପ୍ନଆିଯାଉଛ।ି୍
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ଏ ାବୟତୀତ୍1ଶ  6 ଟ ି ାଇସ୍କଲୁ ୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମି  ବଦିୟାଳୟହର ପରିବତ୍୍ତନ୍  ରିବା ପାଇ ଁ
ପଦହକ୍ଷପ ନ୍ଆିର୍ଯାଉଛ ି। 

37.୍ ଅଧାରୁଁ ୍ପାଠ୍ଛାଡବିା୍ ାରକୁଁ୍ନୟିନ୍ତ୍ରଣ୍କରିବା୍ତର୍ଥା୍ମାଧ୍ୟମିକ୍ଶିକ୍ଷା୍ସମାପ୍ତ୍କରିବା୍
ପାଇ ୍ସରକାରୀ,୍ସରକାରୀ୍ଅନୁଁଦାନପ୍ରାପ୍ତ,୍ବଲକ୍ଗ୍ରାଣ୍ଟ୍ଉର୍ଚ୍୍ବଦିୟାଳୟ,୍ସଂସ୍କତୃ୍ଜଟାେ୍ଓ୍
ମଦ୍ର୍ାସାଜର୍ନବମ୍ଜଶ୍ରଣୀଜର୍ପଢୁଁ ଥିବା୍ସମସ୍ତ୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁଁ ୍ମାଗଣା ସାଇହ ଲ୍ଜଯାଗାଣ୍
ପାଇ ୍ "ଗଙ୍ଗାଧର ହମହ ର ଶିକ୍ଷା ମାନ୍  ବୃଦ୍ଧ ି ହର୍ଯାଜନ୍ା"୍ କାଯତୟକାରୀ୍  କରାଯାଇଛ୍ି ।୍୍
ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ପ୍ରଚଳତି 2  ଜାର 6 ଶ  ଟଙ୍କାର ସ ାୟତା ରାଶି ୁ ବୃଦ୍ଧି୍ କରି୍ 2023-24୍
ଆର୍ଥକି୍ବର୍ତଠାରୁଁ ୍3  ଜାର 5 ଶ   ଟଙ୍କା୍ପ୍ରଦାନ୍୍କରିବାକୁଁ୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍୍ର ଛି୍ି। ଏଥିପାଇ ,୍୍
2023-24୍ଆର୍ଥକି୍ବର୍ତଜର୍1 ଶ  55 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟବରାଦ୍୍କରଯିାଇଛ୍ି। 

38.୍ 2023-24୍ଜର୍ସ୍କୁଁେ୍ୟୁଁନଫିମତ୍ଓ୍ଆନୁଁର୍ଙି୍ଗକ୍ସାମଗ୍ରୀର୍ବୟବସ୍ଥା୍ପାଇ ୍ସ ାୟତା୍
ରାଶିକୁଁ୍6 ଶ  ଟଙ୍କାରୁ 1  ଜାର ଟଙ୍କାକୁଁ୍ ବୃଦ୍ଧି୍କରିବାକୁଁ୍ ୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ଛି୍ି। ଏ ାବୟତୀତ,୍
2023-24ଜର୍ ସର ାରୀ ଓ ସର ାରୀ ଅନୁ୍ଦାନ୍ପ୍ରାପ୍ତ ବଦିୟାଳୟର ନ୍ବମ ଓ ଦଶମ 
ହେଣୀହର ପଢୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ୟୁନ୍ଫିମ୍୍ ସ ୍ଆନୁ୍ର୍ଙି୍ଗ  ସାମଗ୍ରୀ୍ ଜଯାଗାଇ୍
ଜଦବାକୁଁ୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ଛି୍ି।୍୍ 

39.୍ ସି.ବ.ିଏସ୍.ଇ.୍ ପାଠୟକ୍ରମ୍ ଅନୁଁଯାୟୀ୍ ଗୁଁଣାତ୍ମକ୍ ଶିକ୍ଷା୍ ପ୍ରଦାନ୍ କରିବା୍ ପାଇ ୍ ଓଡ଼ଶିା୍
ଆଦଶତ୍ ବଦିୟାଳୟ୍ ସଂଗଠନ୍ ମାନୟବର୍ ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ୍ ଏକ୍ ମ ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ୍ ପଦଜକ୍ଷପ୍ । 

ବର୍ତ୍ତମାନ୍ଜକାରାପୁଁଟ୍େେିା୍ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ୍ବଲକର୍ଜକାଟଆିଜର୍ଜଗାଟଏି୍ଅତରିକି୍ତ୍ଓଡଶିା ଆଦଶ ୍
ବଦିୟାଳୟ୍ ସ ତି୍ 3୍ ଶ ୍ 13୍ ଟ୍ି ବଲକଜର୍ 3୍ ଶ ୍ 15୍ ଟ୍ି ଓଡ଼ଶିା୍ ଆଦଶତ୍ ବଦିୟାଳୟ୍
କାଯତୟକ୍ଷମ୍ ୍ ଜ ାଇଛ୍ି । ଚଳତି୍ ଶିକ୍ଷାବର୍ତଜର୍ଏକାଦଶ୍ଜଶ୍ରଣୀ୍ପାଇ ୍ ଜଗାଟଏି୍ଆଇକନକି୍୍
ଓଡ଼ଶିା୍ଆଦଶତ୍ବଦିୟାଳୟ୍କାଯତୟ୍କରୁଁ ଛ୍ି। 2022-23୍ଶିକ୍ଷାବର୍ତଜର୍1 ଲକ୍ଷ 2 ଶ  53 
ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡଶିା ଆଦଶ୍ ବଦିୟାଳୟହର ପାଠପଢା୍ୋରି୍ରଖିଥିବା୍ଜବଜଳ୍ଜସମାନଙ୍କ୍
ମଧ୍ୟରୁଁ ୍58  ଜାର 3 ଶ  43୍ େଣ୍ବାଳି ା୍ ଓ୍41  ଜାର 9 ଶ  10୍ େଣ୍ବାଳ ୍  
ଅଛନ୍ତ୍ି। 
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40.୍ ସାମଗି୍ରକ୍ ଶିକ୍ଷା୍ ପରିଜବଶଜର୍ଅଧ୍ୟୟନ୍ୋରି୍ ରଖିବା୍ ପାଇ ୍ 1୍ ଶ ୍ 66୍ ଟ୍ି ଛାତ୍ରୀ୍
ନବିାସ୍ଜକାଠା୍ନମିତାଣ୍ସରଥିିବା୍ଜବଜଳ୍ଜସଥିଜର୍6୍ ୋର୍28୍େଣ୍ଛାତ୍ରୀ୍ର ୁଁଛନ୍ତ୍ି। 

ସରକାର୍1  ଜାର ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ବୟୟ୍ଅଟକଳଜର୍2୍ଶ ୍37୍ଟ୍ିଛାତ୍ରାବାସ୍ନମିତାଣ୍କାଯତୟ୍
 ାତକୁଁ୍ଜନଜବ ।୍ସିବଏିସଇ୍ଜବାଡତ୍ପରୀକ୍ଷାର୍ଦଶମ୍ଜଶ୍ରଣୀଜର୍ଜମାଟ୍95୍ଦଶମିକ୍71୍
ପ୍ରତଶିତ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ୍ ପାସ୍୍ କରିଥିବା୍ ଜବଜଳ୍ ଜସମାନଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟରୁଁ ୍ 1୍  ୋର୍ 52୍ େଣ୍
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ୍ଦଶମ୍ଜଶ୍ରଣୀଜର୍90୍ପ୍ରତଶିତ୍କମିୱା୍ତା'ଠାରୁଁ ୍ଅଧିକ୍ନମୱର୍ରଖିଛନ୍ତ୍ିଏବଂ୍କଛି୍ି
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ୍ଆଇଆଇଟ୍ିଭଳ୍ିପ୍ରମୁଁଖ୍୍ଅନୁଁଷ୍ଠାନଜର୍ନାମ୍ଜେଖ୍ାଇଛନ୍ତ ି। ଏ ୍ିପବତି୍ର୍ଗୃ ର୍
ସଦସୟମାଜନ୍ଏ ା୍ୋଣି୍ଗବତି୍ଜ ଜବ୍ଜଯ୍Education World India School 
Ranking,୍ 2022୍ ଅନୁଁଯାୟୀ୍ ଓଡ଼ଶିା୍ ଆଦଶତ୍ ବଦିୟାଳୟ୍ ରାଣୀଜଭାେ,୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ୍ ଓ୍
ଓଡ଼ଶିା୍ଆଦଶତ୍ବଦିୟାଳୟ୍ ାତଓିଟା,୍ଗଞ୍ଜାମ,୍ଜଦଶର୍10ଟ୍ିଜଶ୍ରଷ୍ଠ୍ବଦିୟାଳୟ୍ମଧ୍ୟଜର୍ସ୍ଥାନ୍
ପାଇଛନ୍ତ ି। 

41.  2023-24୍ଆର୍ଥକି୍ବର୍ତ୍ପାଇ ୍ମ ୁଁ୍ବଦିୟାଳୟ୍ଓ୍ଗଣଶିକ୍ଷା୍ବଭିାଗ୍ନମିିର୍ତ୍୍ଜମାଟ୍22 
 ଜାର 5 ଶ  28 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟବରାଦ୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ରଖ୍ୁଁଛ୍ି। 

ଅନୁ୍ସଚୂତି ଜନ୍ଜାତ ିଏବାଂ ଅନୁ୍ସଚୂତି ଜାତ ିବ ିାଶ (ଶିକ୍ଷା) 

42. ଆମ୍ମାନୟବର୍ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍ ବଶି୍ୱାସ୍କରନ୍ତ୍ି ଜଯ,୍ ଶିକ୍ଷା୍ ଜ ଉଛ୍ିଆମର୍ଅବଜ ଳତି୍
େନସାଧାରଣଙ୍କୁଁ ୍ସଶକ୍ତ୍କରିବାର୍ସଜବତାର୍ତ୍ମ୍ମାଧ୍ୟମ୍।୍ଜତଣୁଁ୍ଛାତ୍ରବୃର୍ତ୍ି୍ପ୍ରଦାନ,୍ଆବାସିକ୍
ବଦିୟାଳୟର୍ସୁଁବଧିା,୍ପଠନ୍ଓ୍୍େିଖ୍ନ୍ସାମଗ୍ରୀ୍ଜଯାଗାଣ,୍ଅନୋଇନ୍ଶିକ୍ଷାଦାନ୍ସୁଁବଧିା,୍
ଅର୍ଥତଜନୈତକି୍ କେୟାଣ,୍ େୀବକିା୍ କାଯତୟକ୍ରମ୍ଏବଂ୍ଯୁଁବକଯୁଁବତୀ୍ମାନଙ୍କର୍ଦକ୍ଷତା୍ ୍ ବକିାଶ୍
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ୍ ଭଳ୍ି ବଭିିନ୍ନ୍ ପଦଜକ୍ଷପ୍ ଗ୍ର ଣ୍ କରି୍ ୍ ଅନୁଁସଚୂତି୍ େନୋତ,ି୍ ଅନୁଁସଚୂତି୍ ୋତ,ି୍
ଅନୟାନୟ୍ପଛୁଁଆ୍ବଗତ୍ ଓ୍ ସଂଖ୍ୟାେଘୁଁ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର୍ ଜଶୈକି୍ଷକ୍ ସି୍ଥତଜିର୍ଉନ୍ନତ୍ିଆଣିବା୍ ପାଇ ୍
ଆମ୍ସରକାର୍ପ୍ରତଶୁିତବିଦ୍ଧ୍। 
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43.୍ ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ହମଧାବୀ ଛାତ୍ର ହପ୍ରାତ୍ସା ନ୍ ହର୍ଯାଜନ୍ା୍ ଅଧୀନଜର୍ 23୍ େକ୍ଷରୁଁ ୍ ଅଧିକ୍
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ୍ ମାନଙ୍କୁଁ ୍ ବୃର୍ତ୍୍ି ପ୍ରଦାନ୍ ପାଇ ୍ 8 ଶ  11 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ ବୟୟବରାଦ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍
ର ଛି,ି୍ ଜଯଉ ଥିଜର୍ 60୍ ପ୍ରତଶିତ୍ ଛାତ୍ରୀ୍ ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ। ଏ ୍ି ଆବାସିକ୍ ସୁଁବଧିା୍ ଏବଂ୍ ବୃର୍ତ୍୍ି
ଜଯାେନାଜର୍ପ୍ରାକ୍୍ଏବଂ୍ମାଟ୍ରକି୍ପରବର୍ତ୍ତୀ୍ ଜଶ୍ରଣୀର୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁଁ ୍ ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍ କରାଯାଇଛ।ି୍
2022-23୍ ବର୍ତଜର୍ 99୍ ପ୍ରତଶିତ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ୍ ମାଧ୍ୟମିକ୍ ଜବାଡତ୍ ପରୀକ୍ଷାଜର୍ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ତ୍
ଜ ାଇଥିଜେ।୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ୍ସାମଗି୍ରକ୍ବକିାଶକୁଁ୍ଦୃଷ୍ଟିଜର୍ରଖି୍ବାରି୍  ପିଲା ପିଛା ଅତରିିକ୍ତ 1 
 ଜାର ଟଙ୍କା ହଦବା ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିର୍ଯାଇଛ୍ିଏବଂ୍ଏ ା୍ଦ୍ୱାରା୍5୍ ୋର୍5୍ଶ ୍ରୁଁ ୍ଅଧିକ୍
ଛାତ୍ରାବାସଜର୍ ର ୁଁଥିବା୍ ପାଖ୍ାପାଖି୍ 6୍ େକ୍ଷ୍ ଅନୁଁସଚୂତି୍ େନୋତ୍ି ଓ୍ ଅନୁଁସଚୂତି୍ ୋତ୍ି
ଅଜନ୍ତବାସୀଙ୍କୁଁ ୍ଉପଯୁଁକ୍ତ୍ଜପାର୍ଣ୍ଜଯାଗାଇ୍ଦଆିଯିବ୍।୍ଏ ୍ିଅତରିିକ୍ତ୍ଅର୍ଥତ୍ସପ୍ତା କୁଁ୍4୍ଦନି୍
ଅଣ୍ଡା୍ଏବଂ୍1୍ଦନି୍ମାଛ୍କମିୱା୍ଚଜିକନ୍ପ୍ରଦାନ୍ପାଇ ୍ଜକବଳ୍ଖ୍ର୍ଚ୍ତ୍କରାଯିବ୍।  

44. ର୍ଷ୍ଠରୁଁ ୍ଅଷ୍ଟମ୍ଜଶ୍ରଣୀଜର୍ପଢୁଁ ଥିବା୍ପ୍ରାୟ୍6୍େକ୍ଷ୍ଅନୁଁସଚୂତି୍େନୋତ୍ି୍ଓ୍ଅନୁଁସଚୂତି୍
ୋତରି୍ ଦବିାଧ୍ୟାୟୀ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ୍ ପାଇ ୍ ପ୍ରାକ୍ ମାଟ୍ର ି ବୃତି୍ତ୍ ବାରି୍କ୍ 5୍ ଶ ୍ ଟଙ୍କାକୁଁ୍ ବୃଦ୍ଧ୍ି୍
କରିବାକୁଁ୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ଦଆିଯାଇଛ,ି୍ଯା ା୍କ୍ିଜସମାନଙ୍କର୍ଶିକ୍ଷାଦାନ୍ବାବଦଜର୍ଖ୍ର୍ଚ୍ତ୍ତୁଁ ୋଇବା୍
ପାଇ ୍ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁଁ ୍ସ ାୟକ୍ଜ ବ । 

45.୍ ଅନୁଁସଚୂତି୍େନୋତ୍ି ଓ୍ଅନୁଁସଚୂତି୍ୋତ୍ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ୍ନରିନ୍ତର୍ ଶିକ୍ଷାକୁଁ୍ ଜପ୍ରାତ୍ସା ତି୍
କରିବା୍ଏବଂ୍ଜସମାନଙ୍କୁଁ ୍ଉର୍ଚ୍ଶିକ୍ଷା,୍ଜବୈର୍ୟିକ୍ଶିକ୍ଷା୍କମିୱା୍ବୃର୍ତ୍ିଗତ୍ପାଠୟକ୍ରମଜର୍ସ ାୟତା୍
କରିବା୍ ପାଇ ୍ ମାଟ୍ରକି୍ ପରବତ୍୍ତୀ ବୃତି୍ତ୍ (Post-Matric Scholarship)୍ ପ୍ରଦାନ୍
କରାଯାଏ୍ । ଅଜନ୍ତବାସୀ୍ ଏବଂ୍ ଦବିାଧ୍ୟାୟୀ୍ ମାନଙ୍କର୍ ରକ୍ଷଣାଜବକ୍ଷଣ୍ ଭର୍ତ୍ା୍ ବାବଦଜର୍
ବାରି୍କ୍ ଯର୍ଥାକ୍ରଜମ୍ ଅତରିକି୍ତ୍ 1୍  ୋର୍ ଟଙ୍କା୍ ଏବଂ୍ 5୍ ଶ ୍ ଟଙ୍କା୍ ଜଦବାକୁଁ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍
ଦଆିଯାଇଛ।ି 
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46.୍ ଏ ା୍ସ ତି୍ଅହନ୍ୱର୍ା୍ଜଯାେନା୍ଅଧୀନଜର୍1 ଶ  24 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟବରାଦ୍
ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ର ଛି୍ି । ଏ ୍ି କାଯତୟକ୍ରମଜର୍ ଅନୁଁସଚୂତି୍ େନୋତ୍ି ଓ୍ ଅନୁଁସୂଚତି୍ ୋତ୍ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ୍
ସ ରାଞ୍ଚଳର୍ପ୍ରତଷି୍ଠତି୍ଇଂରାେୀ୍ମାଧ୍ୟମ୍ପବିଲକ୍୍ସ୍କୁଁେଜର୍ଇଂରାେୀ୍ମାଧ୍ୟମଜର୍ଶିକ୍ଷା୍ଗ୍ର ଣ୍
କରିବା୍ପାଇ ୍ଆବାସିକ୍ସୁଁବଧିା୍ଏବଂ୍ଟୁଁ ୟସନ୍ଫି'ଜଦବାର୍ବୟବସ୍ଥା୍କରାଯାଇଛ୍ି। ଆ ାାଂକ୍ଷା୍
ଜଯାେନାଜର୍ 4 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ ବୟୟବରାଦ୍ ର ଛି ି । ଏ ୍ି ଜଯାେନା୍ ଅଧୀନଜର୍
ସ ରାଞ୍ଚଳଜର୍ଉର୍ଚ୍୍ ଶିକ୍ଷା୍ଗ୍ର ଣ୍କରୁଁ ଥିବା୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁଁ ୍ଅନୟାନୟ୍ସୁଁବଧିା୍ସ ୍ଆବାସିକ୍
ସୁଁବଧିା୍ଜଯାଗାଇ୍ଦଆିଯାଉଛ।ି 

47.୍ ସମସ୍ତ୍4୍ଶ ୍22ଟ୍ିଉର୍ଚ୍୍ବଦିୟାଳୟଜର୍ଜକାଡଂି,୍ଟଙି୍କରଂି,୍ଆଇସିଟ୍ିେୟାବ୍୍ପ୍ରତଷି୍ଠା୍
କରାଯାଉଛ୍ି । ଡହିସମୱର 2023 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟହର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ମାଟ ୍ ଲର୍ଣ୍ାିଂ 
ହସଣ୍ଟର ହଲା ାପିତ ହ ବ । 

ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା 

48.୍ ମାନୟବର୍ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ୍ମାଗତଦଶତନଜର୍ରାେୟର୍ସରକାରୀ୍ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ୍ସଂଖ୍ୟା୍
2000୍ମସି ାରୁଁ ୍2023୍ମଧ୍ୟଜର୍6୍ରୁଁ ୍18୍କୁଁ୍ବୃଦ୍ଧି୍ପାଇଛ୍ି।୍ 

49. ଆମ୍ଯୁଁବବଗତଙ୍କୁଁ ୍ସଶକ୍ତ୍କରିବା୍ଏବଂ୍ଜସମାନଙ୍କୁଁ୍୍ଦାୟିତ୍ୱବାନ୍ନାଗରିକ୍ଜ ବାଜର୍
ଓ୍ରାଷ୍ଟ୍ର୍ନମିତାଣଜର୍ଅର୍ଥତପୂର୍ଣ୍ତ୍ଜଯାଗଦାନ୍କରିବାକୁଁ୍ସକ୍ଷମ୍କରିବା୍ପାଇ ୍ଉର୍ଚ୍ଶିକ୍ଷା୍ ିଁ୍ଏକ୍
ଚାବକିାଠି୍୍ଜବାେି୍ଆମ୍ସରକାର୍ବଶି୍ୱାସ୍କରନ୍ତ୍ି।୍ଏଣୁଁ୍ଆମ୍ସରକାର୍ଉର୍ଚ୍ଶିକ୍ଷା୍ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍
ଏକ୍ବଡ୍ଧରଣର୍ପ୍ରଶାସନକି୍ଓ୍ଶିକ୍ଷାଗତ୍ସଂସ୍କାର୍ଆରମ୍ଭ୍କରିଛନ୍ତ୍ି।୍ଏ ୍ିବଭିାଗ୍ପାଇ ୍3 
 ଜାର 1 ଶ  73 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟ୍ବରାଦ୍କରାଯାଇଛ୍ି।  

50. ଏଥିଜର୍ଉର୍ଚ୍ଶିକ୍ଷା୍ ଅନୁଁଷ୍ଠାନଗୁଁଡକିର୍ ଭିତି୍ତଭୂମିର ବ ିାଶ୍ ପାଇ ୍1 ଶ  63 ହ ାଟ ି
ଟଙ୍କା,୍ହମା  ହଲଜ ଅଭିର୍ଯାନ୍୍ପାଇ ୍1 ଶ  70 ହ ାଟ୍ିଟଙ୍କା୍ଏବଂ୍ବେିୁଁ୍ଯୁଁବ୍ସଶକ୍ତୀକରଣ୍
ଜଯାେନାଜର୍ଲାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ୍୍ପାଇ ୍50 ହ ାଟ୍ିଟଙ୍କା୍ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍।୍ଓଡ଼ଆି୍ଭାର୍ା୍ଓ୍ସଂସ୍କତୃରି୍
ପ୍ରତ୍ସା ନ୍ଆମ୍ସମସ୍ତଙ୍କ୍ସାମୁଁ କି୍ଜଚତନା୍।୍ଆମ୍ସରକାର୍ଏ ୍ିପବତି୍ର୍କାମ୍ପାଇ ୍ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ୍
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ରୂଜପ୍ନଜିୟାେତି୍।୍୍ସତୟବାଦୀ, ପୁରୀଠାହର୍2023୍ମସି ା୍ଡଜିସମୱର୍ମଧ୍ୟଜର୍କାଯତୟକ୍ଷମ୍
ଜ ବାକୁଁ୍ଥିବା୍ଓଡଆି ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ୍ପାଇ ୍20 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ବୟୟ୍ବରାଦ୍କରାଯାଇଛ୍ି।୍୍ 

51. ବଶି୍ୱବୟାଙ୍କ୍ଆର୍ଥକି୍ସ ାୟତାଜର୍ପ୍ରଚଳତି୍Odisha Higher Education 
Programme for Excellence and Equity (OHEPEE) ଜଯାେନା୍
ଅଧୀନଜର୍ ସରକାରୀ୍ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ୍ ଏବଂ୍ ମ ାବଦିୟାଳୟ୍ ଗୁଁଡକିର୍ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମିର୍ ବକିାଶ୍
ପାଇ ୍2 ଶ  28 ହ ାଟ୍ିଟଙ୍କା୍ବୟୟବରାଦର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ଛି୍ି। 

52. ହମଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ଙ୍କ୍ପାଇ ଁମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ହମଧାବୀ ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ ହର୍ଯାଜନ୍ା ନ୍ାମହର 
ଏ  ନୂ୍ତନ୍ ହର୍ଯାଜନ୍ା  ାର୍ଯ୍ୟ ାରୀ  ରିବା ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହଦଇ୍ ମୁଁ ଅତୟନ୍ତ ଆନ୍ନ୍ଦତି । ଏ ୍ି
ଜଯାେନାଜର୍ 10୍  ୋର୍ ଜଯାଗୟ୍ ଉପସ୍ନାତକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁଁ ୍ ବାରି୍କ୍ 10୍  ୋର୍ ୍ ଟଙ୍କା୍
ଜେଖ୍ ାଏ୍ ମିଳବି୍ ।୍ ୍ ଜସ ପିରି୍5୍ ୋର୍ଜଯାଗୟ୍ସ୍ନାତଜକାର୍ତ୍ର୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁଁ ୍ବାରି୍କ୍15୍
 ୋର୍ଟଙ୍କାର୍ଛାତ୍ରବୃର୍ତ୍ି୍ପ୍ରଦାନ୍କରାଯିବ୍।୍10୍ ୋର୍ଜଯାଗୟ୍ଜବୈର୍ୟିକ୍ଏବଂ୍ବୃର୍ତ୍ିଗତ୍
ଶିକ୍ଷା୍ଗ୍ର ଣ୍କରୁଁ ଥିବା୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁଁ ୍ବାରି୍କ୍20୍ ୋର୍ଟଙ୍କାର୍ଛାତ୍ରବୃର୍ତ୍ି୍ପ୍ରଦାନ୍କରାଯିବ୍।୍ 

53. 2023-24୍ଆର୍ଥକି୍ ବର୍ତରୁଁ ୍ ପ୍ରଜବଶିକା୍ ପରୀକ୍ଷା୍ ମାଧ୍ୟମଜର୍ ଚୟନ୍ ଜ ାଇଥିବା୍ 2୍
ଶ ୍ ଜମଧାବୀ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁଁ ୍ ସିଭିେ୍ ସଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା୍ ପାଇ ୍ ମାଗଣା୍ ଜକାଚଂି୍ ସ ୍ ମାଗଣା୍
ର ବିା୍ଓ୍ଖ୍ାଇବା୍ବୟବସ୍ଥା୍କରାଯିବ୍। 

ଦକ୍ଷତା ବ ିାଶ ଓ ହବୈର୍ୟି  ଶିକ୍ଷା  

54. ଓଡଶିା୍ ସରକାର,୍ ବଜି୍ଞ୍ ଓ୍ ତ୍ୱରତି୍ ପଦଜକ୍ଷପ୍ ମାଧ୍ୟମଜର,୍ ରାେୟର୍ ଯୁଁବକ୍
ଯୁଁବତୀମାନଙ୍କୁଁ ୍ଦକ୍ଷତା୍ବକିାଶ୍ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ଭବରି୍ୟତର୍କମତସଂସ୍ଥାନ୍ସକାଜଶ୍ଦକ୍ଷତାର୍ବକିାଶ୍
ପାଇ ୍ ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱ୍ ପ୍ରଦାନ୍ କରଆିସୁଁଛନ୍ତ ି ।୍ ବଗିତ୍ 3୍ ବର୍ତ୍ ମଧ୍ୟଜର,୍ ଜକାଭଡି୍୍ ମ ାମାରୀର୍
ଅନ୍ତରାୟ୍ସଜତ୍ତ୍ୱ୍ସରକାରଙ୍କ୍ଦ୍ୱାରା୍ଆରମ୍ଭ୍କରାଯାଇଥିବା୍ବଭିିନ୍ନ୍କାଯତୟକ୍ରମ୍ଅଧୀନଜର୍5୍
େକ୍ଷରୁଁ ୍ଅଧିକ୍ଯୁଁବକଙ୍କୁଁ ୍ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ୍ଦଆିଯାଇଛ ି।୍ 

55.୍ 2022-2023୍ ଆର୍ଥକି୍ ବର୍ତଜର୍ 11୍ ଜଗାଟ୍ି ନୂତନ୍ ସରକାରୀ୍ ITI୍ କାଯତୟକ୍ଷମ୍୍
ଜ ାଇଛ ି।୍ପାରଦଶିତାର୍ଜକନ୍ଦ୍ର, Mini Tool Rooms, Digital Content, Life 
Skill୍Training ଇତୟାଦ୍ି ମାଧ୍ୟମଜର୍ ITI ୍ ଓ୍Polytechnics୍ ଗୁଁଡକିଜର୍ ଶିକ୍ଷାର୍
ଗୁଁଣବର୍ତ୍ା୍ ବୃଦ୍ଧି୍ କରାଯାଇଛ୍ି ।୍ର୍ଯୁବ  ର୍ଯୁବତୀମାନ୍ଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମହର 
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ଭବରି୍ୟତର ନ୍ରି୍ଯକିୁ୍ତ ସ ାହଶ ପ୍ରସୁ୍ତତ  ରିବା ପାଇଁ,୍ଭୁବହନ୍ଶ୍ୱରହର ଅତୟାଧୁନ୍ ି ଭିତି୍ତଭୂମି ଓ 
ସୁବଧିା ଥିବା ଏ  ପ୍ରମୁଖ ଅନୁ୍ଷ୍ଠାନ୍୍ “World Skilled Center” ର୍ ପ୍ରତଷି୍ଠା୍୍
କରାଯାଇଛ ି।୍ପ୍ରର୍ଥମ୍ବୟାଚର୍ସମସ୍ତ୍2୍ଶ ୍14୍େଣ୍ସ୍ନାତକ୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ୍ବଭିିନ୍ନ୍ନାମୀଦାମୀ୍
କମ୍ପାନୀଜର୍ନଜିୟାେତି୍ଜ ାଇଛନ୍ତ ି।୍ଏଥିମଧ୍ୟରୁଁ ୍56୍େଣ୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁଁ ୍ବଜିଦଶଜର୍ନଯିୁଁକ୍ତ୍ି
ମିଳଛି ି ।୍ “Skilled in Odisha”୍ ୋଣ୍ଡ,୍ ୋତୀୟ୍ ଓ୍ ଆନ୍ତେତାତୀୟ୍ ସ୍ତରଜର୍ ସ୍ୱୀକୃତ୍ି
ୋଭକରୁଁ ଛ ି।୍ଆମର୍କୁଁଶଳୀ୍ଯୁଁବକଯୁଁବତୀମାଜନ୍ବଶି୍ୱ୍ଦକ୍ଷତା୍ପ୍ରତଜିଯାଗିତାଜର୍ଭାଗଜନଇ୍
ରାେୟପାଇ ୍ଗବତ୍ଓ୍ଜଗୌରବ୍ଆଣିଛନ୍ତ ି।୍ 

56. ସରକାରଙ୍କ୍5T୍ପଦଜକ୍ଷପର୍ଅଂଶ୍ସ୍ୱରୂପ,୍ ପୂବତରୁଁ ୍CET ନ୍ାମହର ପରିଚତି ଥିବା 
ଓଡଶିା ହବୈର୍ୟି  ଓ ଗହବର୍ଣା ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ (OUTR)  ୁ  ଆସନ୍ତା 5 ବର୍୍ ମଧ୍ୟହର 
ଏ  ଉତ୍କର୍୍ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟହର ବ ିଶିତ  ରିବା ପାଇଁ 1  ଜାର 5 ଶ  ହ ାଟ୍ି ଟଙ୍କାର୍
ବୟୟବରାଦର୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ର ଛି ି ।୍ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍୍ ମଧ୍ୟହର, 2  ଜାର ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବୟୟବରାଦହର Smart Class Rooms, ଅତୟାଧୁନ୍ ି ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବାଂ  ମୁ୍ପ୍ୟଟର 
ହ ନ୍ଦ୍ରଭଳି ସୁବଧିା ଉପଲବ୍ଧ  ରାଇ, VSSUT, Burla ର୍ ମଧ୍ୟ୍ ରୂପାନ୍ତରିକରଣ୍୍୍୍୍୍୍
କରାଯିବ ।୍ ଭିର୍ତ୍ିଭୂମି୍ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ ଜବୈର୍ୟିକ୍ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ,୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ୍ ମ ାବଦିୟାଳୟ,୍
ପେିଜଟକନକି୍୍ ଓ୍ଆଇ.ଟ.ିଆଇ୍ମାନଙ୍କର୍ ବକିାଶ୍ ପାଇ ୍ 2 ଶ  41 ହ ାଟ୍ି ଟଙ୍କା୍ ବୟୟ୍
ବରାଦର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍୍୍ର ଛି ି।୍ 

57. ବାଳକିା୍ମାନଙ୍କର୍ଜବୈର୍ୟିକ୍ଓ୍ଧନ୍ଦାମୂଳକ୍ଶିକ୍ଷାଜର୍ପଞି୍ଜକରଣ୍ବୃଦ୍ଧି୍ପାଇ ୍ଓଡଶିା୍
ସରକାର୍ ତାଙ୍କର୍ ପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ଧତା୍ ଜଦା ରାଇଛନ୍ତ୍ି ।୍  ITI ଓ୍ Polytechnic ଜର୍
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ୍ ୍ମଧ୍ୟରୁଁ ୍ଅତ୍ିକମଜର୍ଏକତୃତୀୟାଂଶ୍ଛାତ୍ରୀ୍ଜ ଜବ୍ଜବାେି୍ରାେୟ୍ସରକାରଙ୍କ୍
େକ୍ଷୟ୍ର ଛି୍ି ।୍ଏଥିପାଇ ୍ରାେୟର୍ସରକାରୀ୍ ITI ମାନଙ୍କଜର୍ “ସୁଦକ୍ଷା ହର୍ଯାଜନ୍ା”୍ଆରମ୍ଭ୍
କରାଯାଇଥିୋ୍ ।୍ଏ ୍ିଜଯାେନାଜର୍ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁଁ୍ବଗତ୍ନବିଜିଶର୍ଜର,୍ବନିା୍ ମୂେୟଜର୍ ITI 
ପଢବିା ୍ପାଇ ୍ବୃର୍ତ୍ି୍ପ୍ରଦାନ୍କରାଯାଉଛ୍ି।୍ସରକାରୀ୍ITI ଜର୍ବାଳକିା୍ମାନଙ୍କର୍ନାମଜେଖ୍ା୍
ବୃଦ୍ଧି୍ଦଗିଜର୍ଏ ୍ିଜଯାେନାର୍ସଫଳତାକୁଁ୍ଦୃଷ୍ଟିଜର୍ରଖି,୍ସରକାରୀ୍Polytechnic୍ଜର୍
ନାମ୍ ଜେଖ୍ାଇଥିବା୍ ବାଳକିାମାନଙ୍କ୍ ପାଇ ୍ ସମାନ୍ ସର୍ତ୍ତଜର୍ ଏ ୍ି ଜଯାେନାକୁଁ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ୍
କରିବାକୁଁ୍ବଚିାର୍୍୍୍୍କରୁଁ ଛନ୍ତ୍ି।୍ଏଥିପାଇ ,୍ସରକାର୍10 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟବରାଦ୍ପାଇ ୍
ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ରଖିଛନ୍ତ୍ି ।୍ ଶିଳ୍ପ୍ ସ ତି୍ େଡତି୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ୍ କାଯତୟକ୍ରମକୁଁ୍ ଜପ୍ରାତ୍ସା ତି୍ କରିବା୍ ଏବଂ୍
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ରାେୟର୍ ଯୁଁବବଗତଙ୍କ୍ ନଯିୁଁକ୍ତି୍ ଦକ୍ଷତା୍ ବୃଦ୍ଧି୍ ପାଇ ୍ ଓଡଶିା୍ ଦକ୍ଷତା୍ ବକିାଶ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ୍ ଅଧିନଜର୍    
1 ଶ  ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ ବୟୟବରାଦ୍ କରାଯାଇଛ୍ି ୍ ।୍ ଜସ ପିରି,୍ ଜବକାର୍
ଯୁଁବକଯୁଁବତୀମାନଙ୍କ୍ ପାଇ ୍ ଆତ୍ମନଯିୁଁକ୍ତି୍ ସୁଁଜଯାଗ୍ ସୃଷ୍ଟ୍ି ୍ କରିବା୍ ନମିଜନ୍ତ୍ ନଯିୁଁକ୍ତ୍ି
ନଜିଦ୍ଦତଶାଳୟକୁଁ୍22 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ପ୍ରଦାନ୍କରାଯିବାର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ଛି୍ି୍। 

85 . ଦକ୍ଷତା୍ବକିାଶଜର୍ସଫଳତାର୍କା ାଣୀକୁଁ୍ଆଧାରକର,ି୍ଓଡଶିା୍ଏଜବ୍ନୂତନ୍ଯୁଁଗର୍
ଉଦୀୟମାନ୍ଜ୍ଞାନଜକୌଶଳ୍ଉପଜର୍ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱ୍ଜଦଇ୍ଯୁଁବପିଢଙି୍କୁଁ ୍ଏକ୍ଦୁଁେତୟ୍ଶକ୍ତିଶାଳୀ୍କୁଁଶଳୀ୍
ଶ୍ରମଶକ୍ତିଜର୍ପରିଣତ୍କରିବାର୍ସୁଁଜଯାଗ୍ସୃଷ୍ଟି୍କରିବ୍ ।୍ ୍ ଜଯଉ ମାଜନକ୍ି ଜଶର୍ଜର୍ ନୂତନ୍
ଓଡଶିାର୍ ପରଚିୟ୍ ଜ ଜବ୍ ।୍ ମ ୁଁ୍ ଅତୟନ୍ତ୍ ଖ୍ୁଁସିର୍ ସ ତି୍ ଜଘାର୍ଣା୍ କରୁଁ ଛ୍ି ଜଯ,୍ ୍ 1 ଲକ୍ଷ 
ର୍ଯୁବ ର୍ଯୁବତୀଙୁ୍କ Cloud Computing, Artificial Intelligence, 
Augmented Reality-Virtual Reality, Data Science, 3D 
Printing ଇତୟାଦ୍ିଭବରି୍ୟତ୍ପ୍ରଯୁଁକ୍ତିବଦିୟାଜର୍ତାେିମ୍ଦଆିଯିବ୍।୍ଏ ୍ିନୂତନ୍ଜଯାେନା୍
NUA Odisha (ନୂ୍ତନ୍ ଉନ୍ନତ ଅଭିଳାର୍) ପାଇ ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର୍ଭାଜବ୍1 ଶ  ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍
ବୟୟବରାଦ୍ କରାଯାଇଥିବାରୁଁ ୍ ଏ ା୍ ମଜତ୍ ଖ୍ୁଁବ୍୍୍ ଆନନ୍ଦତି୍ କରୁଁ ଛ୍ି । ଏ ୍ି ଟଙ୍କାକୁଁ୍ ଏକ୍
ନଦି୍ଧତାରିତ୍ ସମୟସୀମା୍ ମଧ୍ୟଜର୍ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ୍ କରାଯିବ୍ ।୍ େକ୍ଷୟ୍  ାସେ୍ ଜ ବା୍ ପଯତୟନ୍ତ,୍ ଆଜମ୍
ବୟୟବରାଦ୍ବୋୟ୍ରଖିବାକୁଁ୍ପ୍ରତଶୁିତବିଦ୍ଧ୍। 

59. ଉପଜରାକ୍ତ୍କର୍ଥାକୁଁ୍ଦୃଷ୍ଟିଜର୍ରଖି,୍ମ ୁଁ୍ଦକ୍ଷତା୍ବକିାଶ୍ଓ୍ଜବୈର୍ୟିକ୍ଶିକ୍ଷା୍ପାଇ ୍9 ଶ  
86 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା ର୍ ବୟୟ୍ ବରାଦ୍ କରୁଁ ଛ,ି୍ ଯା ାକ୍ି ପୂବତ୍ ବର୍ତର୍ ବୟୟବରାଦ୍ ତୁଁ ଳନାଜର୍    
22 ପ୍ରତଶିତ୍ଅଧିକ୍ଅଜଟ୍। 

କ୍ରୀଡା ଓ ରୁ୍ଯବହସବା 

60. ଏ  ି କଛି ି ବର୍ତ ମଧ୍ୟଜର କ୍ରୀଡା, ଓଡଶିା ପାଇ ଁ ଏ  ଅଭିନ୍ବ ଏବାଂ ଅସାଧାରଣ 
ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟ ି ରିଛ ି । ଆମର ରାେୟ ସାରା ଜଦଶଜର କ୍ରୀଡାର ଏକ ପ୍ରମୁଁଖ୍ େକ୍ଷୟସ୍ଥଳୀ 
ଭାଜବ ଉଭା ଜ ାଇଛ ି। କ୍ରୀଡା ନୂତନ ଓଡଶିାର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ୍ଭାଜବ୍ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଜ ାଇଛ ି। 
ମାନୟବର ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୀଡାର ବଜିଶର୍ତଃ  କରି େଜଣ ପଷୃ୍ଠଜପାର୍କ ଭାବଜର ବ ୁଁଭାଜବ 
ପ୍ରଶଂସିତ ଜ ାଇଛନ୍ତ ି। ତାଙ୍କର ଚନି୍ତାଧାରା “ର୍ଯୁବହଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୀଡା …. …. ଭବରି୍ୟତ 
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ପାଇ ଁର୍ଯୁବହଗାଷ୍ଠୀ” ସମଗ୍ର ଜଦଶଜର କ୍ରୀଡାର ବକିାଶ ଓ ଯୁଁବଜଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ନମିଜନ୍ତ 
ଏକ ମଜଡ଼େ୍ଭାଜବ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ୋଭ କରିଛ ି । 

61. ଗତ ମାସଜର ଆଜୟାେତି “FIH ପୁଁରୁଁ ର୍ ବଶି୍ୱକପ୍  କ-ି2023” ର ସଫଳ 
ଆଜୟାେନ ରାେୟର କ୍ରୀଡା ଇତ ିାସଜର ଏକ ନୂତନ ମାଇେଖ୍ୁଁଣ୍ଟ ଭାଜବ ସାବୟସ୍ତ ଜ ାଇଛ ି। 
ପ୍ରର୍ଥମର୍ଥର ପାଇ ,  କ ି ବଶି୍ୱକପ୍ ପ୍ରତଜିଯାଗିତା ଜକୌଣସି ଆଜୟାେକ ଜଦଶଜର କ୍ରମାଗତ୍
ଭାଜବ ଦୁଁଇର୍ଥର ଆଜୟାେତି ଜ ାଇପାରିଛ ି । ଅଧିକନ୍ତୁଁ , ଏ  ିସଂସ୍କରଣ ଭୁଁ ବଜନଶ୍ୱର ଏବଂ 
ରାଉରଜକୋ ଭଳ ିଦୁଁଇଟ ିସ୍ଥାନଜର ଆଜୟାେତି ଜ ାଇଥିୋ୍। ରାଉରଜକୋଜର ବଶି୍ୱକପ୍୍ର 
ଆଜୟାେନ କରିବା ଏକ ବରିାଟ ଆ ୱାନ ଥିୋ । ଜକାଭଡ଼ି୍ ଏବଂ ପ୍ରତକୂିଳ ପାଣିପାଗର 
ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ସଜତ୍ତ୍ୱ “ବସି୍ାମୁଣ୍ଡା    ିଷ୍ଟାଡୟିମ”, ରାଉରଜକୋ ଜକବଳ 15୍ମାସର ସଂକି୍ଷପ୍ତ 
ସମୟ ମଧ୍ୟଜର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ କରାଯାଇପାରଥିିୋ ।  ଜସ ପିରି 2୍ ଶ ୍25 ପ୍ରଜକାଷ୍ଠ ବଶିିଷ୍ଟ 
ବଶି୍ୱକପ୍ କ୍ରୀଡା ଗ୍ରାମ ମାତ୍ର ୯୍ମାସ ମଧ୍ୟଜର ନମିିତ ଜ ାଇଥିୋ । ବସିା୍ମୁଣ୍ଡା    ିଷ୍ଟାଡୟିମ, 
ପୃଥିବୀର ସବ୍ବୃ ତ ଆସନ୍ ସାଂଖୟା ବଶିିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଡୟିମ ଭାହବ ବହିବଚତି ହ ବା ଏବାଂ ଏ ା 
ଗିନ୍ଜି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାଲଡ୍ ହର ଡ୍ସ ଜର ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ  ଗବତ ଏବଂ 
ଜଗୌରବର ବରି୍ୟ । ଏ ା ଜକବଳ ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଦୃଢ୍
ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ଜଯାଗ ୁଁ ସମ୍ଭବପର ଜ ାଇପାରଥିିୋ । ଆମ ରାେୟଜର ବଶି୍ୱର 
ଦୁଁଇ ଦୁଁଇଟ ିବୃ ତ  କ ିଷ୍ଟାଡୟିମ ର ବିା ରାେୟକୁଁ   କରି ଜପଣ୍ଠସ୍ଥଳୀର ମାନୟତା ଜଦଇଛ ି।  

62. ଆମ ସରକାର କ୍ରୀଡା ଭିର୍ତ୍ିଭୂମିର ନମିତାଣ, ଜପର୍ାଦାର ତାେିମ କାଯତୟକ୍ରମ ଏବଂ 
ୋତୀୟ ଓ ଆନ୍ତେତାତୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତଜିଯାଗିତା ମାନଙ୍କର ଆଜୟାେନ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀଡାର 
ସବତାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତ ିନମିଜନ୍ତ ନରିନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ୋର ିରଖିବ । ଓଡଶିା ଏଜବ କ୍ରୀଡା ମ ାସଂଘ 
ଏବଂ କ୍ରୀଡାବତି୍ମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପାେଟଛି ି। ସ ରାଞ୍ଚଳଜର 89 ଜଗାଟ ିବ ୁଁମୁଁଖ୍ୀ 
Indoor ଷ୍ଟାଡୟିମର ନମିତାଣ ଚୁଁ ଡାନ୍ତ ପଯତୟାୟଜର ପ ଞ୍ଚଛି ି ଯା ାକ ି ଆଗାମୀ 
ମାସମାନଙ୍କଜର କାଯତୟକ୍ଷମ ଜ ବ । ଆଜମମାଜନ 21 ଜଗାଟ ିଆଜଷ୍ଟ୍ରାଟଫତ ଜଖ୍ଳପଡଆି 
ସମନିୱତ  କ ିପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜକନ୍ଦ୍ର, ସନ୍ତରଣ ତାେିମ ଜକନ୍ଦ୍ର, ଭାର ଉଜର୍ତ୍ାଳନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜକନ୍ଦ୍ର, 
ଫୁଁଟବେ ତାେିମ ଜକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ େମିନାଷ୍ଟିକ ତାେିମ ଜକନ୍ଦ୍ର ଇତୟାଦ ି ନମିତାଣ କରୁଁ ଅଛୁଁ । 
ରାଉରଜକୋ, ପୁଁରୀ, େହ୍ମପୁଁର, େୟପୁଁର, ଝାରସୁଁଗୁଁଡା, ଯାେପୁଁର ଏବଂ ଜକନ୍ଦୁଁଝର ଆଦ ିସ୍ଥାନ 
ମାନଙ୍କଜର ଆଞ୍ଚଳକି କ୍ରୀଡା କଜମ୍ପଲକ୍ସସ୍ ନମିିତ ଜ ାଇଅଛ ି। 
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63. ଏ  ି ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ପ୍ରଗତକିୁଁ ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ରଖିବା ପାଇ , କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁଁବଜସବା ନମିଜନ୍ତ 
ବୟୟବରାଦକୁଁ 2017-18 ଆର୍ଥକି ବର୍ତର 1 ଶ  49 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ବୟୟବରାଦରୁଁ   
2023-24ଜର୍1  ଜାର 2 ଶ  17 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା କୁଁ୍ବୃଦ୍ଧି୍କରାଯାଇଛ,ି୍ ଯା ାକ ିପ୍ରାୟତଃ 
8 ଗୁଣ  ବୃଦ୍ଧି ଅଜଟ । ଓଡଶିା  ସମଗ୍ର ଜଦଶଜର କ୍ରୀଡାଜର ବୃ ତ ନଜିବଶ କରୁଁ ଥିବା ଅଗ୍ରଣୀ 
ରାେୟ ଅଜଟ ଯା ାର ସୁଁଫଳ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧଜିର ମିଳପିାରିବ । 

ଦୁବ୍ଳ ହେଣୀର ସଶକି୍ତ ରଣ ମାଧ୍ୟମହର ରାଜୟର ସଶକି୍ତ ରଣ 
 

ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ   

64. ଆମର୍ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି୍ ସମ୍ପନ୍ନ୍ ଜନତା୍ ମାନୟବର୍ ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍ ଶ୍ରୀ୍ ନବୀନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ୍
ମତାନୁଁଯାୟୀ ମ ଳିାଙ୍କ ସଶକି୍ତ ରଣ ବନି୍ା ହ ୌଣସି ପରିବାର, ସମାଜ, ରାଜୟ  ମିୱା ହଦଶ 
ଅଗ୍ରଗତ ି ରିପାରିନ୍ା ିଁ ।୍ଜସ୍ବଶି୍ୱାସ୍କରନ୍ତ୍ିଜଯ,୍ମ ଳିାମାଜନ୍ସାମାେକି୍ପରିବର୍ତ୍ତନ୍ପାଇ ୍
ଅତୟନ୍ତ୍ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ୍।୍6୍େକ୍ଷରୁଁ ୍ଅଧିକ୍ସ୍ୱୟଂ୍ସ ାୟକ୍ଜଗାଷ୍ଠୀ୍ଗଠନ୍କରି୍ ୍ ମିଶନ୍ଶକ୍ତି୍
ମାଧ୍ୟମଜର୍70୍େକ୍ଷରୁଁ ୍ଅଧିକ୍ମ ଳିାଙ୍କୁଁ ୍ଆୟ୍ସଷୃ୍ଟିକାରୀ୍କାଯତୟକଳାପ୍େରୀଆଜର୍ସଶକ୍ତ୍
କରି୍ ଜସମାନଙ୍କର୍େୀବନଜର୍ପରିବର୍ତ୍ତନ୍କରାଯାଇ୍ପାରିଛ୍ି ।୍ନରିନ୍ତର୍ଆର୍ଥକି୍ସ ାୟତା,୍
ଦକ୍ଷତା୍ବକିାଶ୍ତାେିମ୍ଏବଂ୍ ନୂତନ୍େୀବକିାର୍ରା ା୍ ଜଦଖ୍ାଇ୍ରାେୟ୍ସରକାର୍ପ୍ରଜତୟକ୍
ମ ଳିାଙ୍କୁଁ ୍ସଶକ୍ତ୍କରିବାର୍େକ୍ଷୟ୍ରଖିଛନ୍ତ୍ି।୍ଆଜମ୍ଆମ୍ରାେୟର୍ମା୍ମାନଙ୍କର୍ଦକ୍ଷତାଜର୍
ନଜିବଶ୍ କରି୍ ସ୍ୱୟଂ୍ ସ ାୟକ୍ ଜଗାଷ୍ଠୀଗୁଁଡକିୁଁ୍ କ୍ଷୁଁଦ୍ର୍୍ ଏବଂ୍ ମଧ୍ୟମ୍ ଉଜଦୟାଗଜର୍ ପରିଣତ୍
କରିବାକୁଁ୍ପଦଜକ୍ଷପ୍ଜନଉଛୁଁ୍।୍ଆସନ୍ତା 5 ବର୍୍ ମଧ୍ୟହର ସ୍ୱୟାଂ ସ ାୟ  ହଗାଷ୍ଠିଗୁଡ ୁି 10 
 ଜାର ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ମୂଲୟର ବୟବସାୟ ହର୍ଯାଗାଇ ହଦବା ୁ ଆମ ସର ାର ହର୍ଯାଜନ୍ା 
 ରିଛନ୍ତ ି। ୍ 

65. 2023-24୍ଆର୍ଥକି୍ବର୍ତଜର୍ ମିଶନ୍ଶକ୍ତି୍ବଭିାଗ୍ପାଇ ୍ମ ୁଁ୍2  ଜାର 5 ଶ  54 
ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ବୟୟବରାଦର୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ରଖ୍ୁଁଛ,ି୍ ଯା ାକ୍ି 2022-23୍ ଆର୍ଥକି୍ ବର୍ତର୍ ବୟୟ୍
ବରାଦ୍ତୁଁ ଳନାଜର୍27୍ପ୍ରତଶିତ୍ଅଧିକ୍।୍ଏ ୍ିବଜେଟ୍ଜର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବ ିା ମିଶନ୍ 
(NRLM)୍ଅଧିନଜର୍9 ଶ  96 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା,୍ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ  ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ୍ଅଧିନଜର୍ମ ଳିା 
ସ୍ୱୟାଂ ସ ାୟ  ହଗାଷ୍ଠୀ ଓ ତାଙ୍କର ମ ାସଙ୍ଘଙ୍କ୍ପାଇ ୍୍ଆର୍ଥକି୍ସ ାୟତା୍ବାବଦଜର୍9 ଶ  
89 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା,୍ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ଗୃ ୍ନମିତାଣ୍ପାଇ ୍3 ଶ  20 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା,୍େେିାମାନଙ୍କଜର୍
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କ୍ଷୁଦ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପା ୍ ନମିତାଣ୍ପାଇ ୍1 ଶ  50 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ଏବଂ୍SHGଙ୍କୁଁ୍ସୁଁଧ୍ରି ାତ୍ି
ବାବଦଜର୍2 ଶ  20 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍।୍ 

ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ  ସ୍କଟୁର ହର୍ଯାଜନ୍ା 

66.୍ ଗମନାଗମନ୍ ଜ ଉଛ୍ି ସଶକ୍ତୀକରଣ୍ ।୍ ମ ୁଁ୍ ଆେ୍ି ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍କଟୁର ହର୍ଯାଜନ୍ା-୍
କମୁଁୟନଟି୍ିସଜପାଟତ୍ଷ୍ଟାଫ୍୍ଏବଂ୍ଇସି୍ସଦସୟାଙ୍କ୍ପାଇ ୍ ଜବୈଦୁଁ ୟତକି୍ସ୍କୁଁଟର୍ପାଇ ୍ସ ାୟତା 
ନାମକ୍ଏ  ନୂ୍ତନ୍ ହର୍ଯାଜନ୍ା ର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ରଖ୍ୁଁଛ ି । ଏ ୍ିଜଯାେନା୍ଅଧୀନଜର୍ସ୍କୁଁଟର୍କ୍ରୟ୍
ପାଇ ୍ ନଆିଯାଇଥିବା୍ ବୟାଙ୍କ୍ ଋଣ୍ ଉପଜର୍ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ୍ ସୁଁଧ୍ ରି ାତ୍ି ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଦଆିଯାଉଛ୍ି ।୍ ମ ୁଁ୍୍
ଏଥିପାଇ ୍ 2023-24୍ ଆର୍ଥକି୍ ବର୍ତଜର୍ 50 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍୍୍
ରଖ୍ୁଁଛ୍ି।  

ମ ଳିା ଓ ଶିଶୁ ବ ିାଶ 

67. ମାନୟବର୍ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍ଶ୍ରୀ୍ନବୀନ୍ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ୍ଜନତୃତ୍ୱାଧିନ୍ଆମ୍ସରକାର,୍ନୀତ୍ି
ପ୍ରଣୟନ୍ ସମୟଜର୍ ମ ଳିା୍ ଓ୍ ଶିଶୁଁମାନଙ୍କୁଁ ୍ କ୍ରମାଗତ୍ ଓ୍ ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ୍ ଭାଜବ୍ ପ୍ରମୁଁଖ୍୍ ସ୍ଥାନ୍
ପ୍ରଦାନ୍କରିଛନ୍ତ୍ି। ଓଡଶିା୍ ଜସ ୍ିଅଳ୍ପ୍ଜକଜତାଟ୍ିରାେୟ୍ମଧ୍ୟରୁଁ ୍ଅନୟତମ୍ଯା ା୍ େିଙ୍ଗଗତ୍
ଏବଂ୍ ଶିଶୁଁ୍ ବଜେଟ୍ର୍ଶୁଁଭାରମ୍ଭ୍ ଓ୍ପ୍ରଭାବଶାଳୀ୍ ପ୍ରଚଳନ୍ସୁଁନଶିି୍ଚତ୍କରିଛ,ି୍ ଏ ା୍ଫଳଜର୍
ମ ଳିା୍ ଏବଂ୍ ଶିଶୁଁ୍ ମାନଙ୍କର୍ ଜପାର୍ଣ୍ ସି୍ଥତରି୍ ଉନ୍ନତ,ି୍ ପ୍ରାରମି୍ଭକ୍ ଶିଶୁଁ୍ ଯତ୍ନ୍ ଏବଂ୍
କଜିଶାରକଜିଶାରୀମାନଙ୍କ୍ସଶକ୍ତୀକରଣ୍ପାଇ ୍ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ୍ଭାବଜର୍ପାଣ୍ଠିର୍ପ୍ରବା ୍ଜ ଉଛ୍ି।୍
ଜକାଭିଡ଼୍-19୍ ମ ାମାରୀ୍ ପଜର୍ ଓଡ଼ଶିା,୍ ପିତାମାତା୍ ଉଭୟ୍ କମିୱା୍ ପ୍ରମୁଁଖ୍୍ ଜରାେଗାର୍
କରୁଁ ଥିବା୍ ବୟକ୍ତିଙ୍କୁଁ ୍  ରାଇଥିବା୍ ପିୋଙ୍କ୍ ପାଇ ୍ ଆଶୀବ୍ାଦ୍ ଜଯାେନା୍ ଆରମ୍ଭ୍ କରିଥିୋ,୍
ଜଯଉ ଥିଜର୍ ଆେ୍ି ପଯତୟନ୍ତ୍ 50  ୋରରୁଁ ୍ ଅଧିକ୍ ପିୋ୍ ଉପକୃତ୍ ଜ ାଇଛନ୍ତ୍ି ।୍ ଆମର୍
ଜୋକପି୍ରୟ୍ ମମତା୍ ଜଯାେନା,୍ 2011-12୍ ମସି ାରୁଁ ୍ କାଯତୟକାରୀ୍ ଜ ଉଛ,ି୍ ଜଯଉ ଥିଜର୍
ଏଯାବତ୍୍55 େକ୍ଷ୍31୍ ୋର୍ଗଭତବତୀ୍ମ ଳିାଙ୍କୁଁ ୍୍ସମୁଁଦାୟ୍2୍ ୋର୍6୍ଶ ୍46୍ଜକାଟ୍ି
56୍ େକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କା୍ ପ୍ରଦାନ୍ କରାଯାଇଛ୍ି । ଓଡ଼ଶିା୍ କ୍ରମାଗତ୍ ଭାଜବ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ୍ ଓ୍ ଜପାର୍ଣ୍୍
ମାନଦଣ୍ଡଜର୍ୋତୀୟ୍ ାରଠାରୁଁ ୍ ୍ ଭେ୍ପ୍ରଦଶତନ୍କରିଆସୁଁଛ୍ି ଏବଂ୍ପୁଁଷ୍ଟି ୀନତାକୁଁ୍ସମୁଁଜଳ୍
ବନିାଶ୍କରିବା୍ପାଇ ୍ଆଜମ୍ବଦ୍ଧ୍ପରିକର୍।୍୍ 
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68. 2023-24୍ଆର୍ଥକି୍ ବର୍ତର୍ ବଜେଟ୍ ଅଟକଳଜର୍ ମ ଳିା୍ ଓ୍ ଶିଶୁଁବକିାଶ୍ ସମୱନ୍ଧୀୟ୍
ଜଯାେନା୍ଓ୍କାଯତୟକ୍ରମ୍ପାଇ ୍ମ ୁଁ୍3  ଜାର 6 ଶ  70 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ବୟୟ୍ବରାଦର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍
ରଖ୍ୁଁଛ୍ି ।୍ ଶିଶୁଁମାନଙ୍କ୍ ପାଇ ୍ Creche (ଜକ୍ରସ୍୍)୍ ସୁଁବଧିା୍ ଜଯାଗାଇବା୍ ୋଗି୍  ଳି ା,୍
ଗଭତବତୀ୍ ମ ଳିାମାନଙ୍କର୍ ଜପାର୍ଣର୍ ସି୍ଥତଜିର୍ ସୁଁଧାର୍ ଆଣିବା୍ ପାଇ ୍ ସମୀକ୍ଷା,୍ ବାେୟ୍
ବବିା କୁଁ୍ଜରାକବିା୍ଏବଂ୍କଜିଶାରୀମାନଙ୍କୁଁ ୍ସଶକ୍ତୀକରଣ୍ପର୍ଥଜର୍ଅଗ୍ରସର୍କରାଇବା୍ୋଗି୍
ଆଦ୍ୱ ିା୍ ଏବାଂ୍ ହ ୈହଶାର ସଶକି୍ତ ରଣ୍ (Advika and Adolescent 
empowerment) ତର୍ଥା୍ ସ ାୟତା୍ ଆବଶୟକ୍ କରୁଁ ଥିବା୍ ଶିଶୁଁମାନଙ୍କର୍ ସି୍ଥତ୍ି ଏବଂ୍
ସ ାୟତାକୁଁ୍ ତଦାରଖ୍୍ କରିବା୍ ପାଇ ୍ ସାଂହର୍ଯାଗ୍ ପରି୍ ନୂତନ୍ ପଦଜକ୍ଷପ୍ ନଆିଯିବା୍ ପାଇ ୍
ପ୍ରସ୍ତାବ୍ଅଛ୍ି।  

69. ପିତାମାତାଙ୍କର୍ସ ାୟତା୍ ରାଇଥିବା୍ଶିଶୁଁମାନଙ୍କର୍େୀବନଜର୍୍ସକାରାତ୍ମକ୍ବକିାଶ୍
ଆଣିବା୍ ପାଇ ୍ ସରକାରଙ୍କର୍ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁଁ୍ ଜଦା ରାଇ,୍ ମ ୁଁ୍ଆଶୀବ୍ାଦ୍ ଜଯାେନାଜର୍ 52 
ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ବୟୟ୍ବରାଦର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ରଖ୍ୁଁଛ୍ି।୍ମମତା୍ଜଯାେନାଜର୍2 ଶ  19 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍
ବୟୟବରାଦ୍ କରାଯାଇଛ୍ି ।୍ ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୂ୍ପ୍ର୍ଣ୍ ୍ ପୁଷ୍ଟି ହର୍ଯାଜନ୍ା୍ ପାଇ ୍ 2023-24୍ଆର୍ଥକି୍
ବର୍ତଜର୍2 ଶ  50 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ପାଣ୍ଠି୍ଜଯାଗାଇ୍ଜଦବାର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ଛି୍ି।୍ମାଳତୀ ହଦବୀ 
ପ୍ରା -ବଦିୟାଳୟ ପରିଧାନ୍ ହର୍ଯାଜନ୍ା୍ଅଧିନଜର୍ପ୍ରାକ-ବଦିୟାଳୟଜର୍ ଶିକ୍ଷାରତ୍ ଶିଶୁଁମାନଙ୍କୁଁ୍
ଦୁଁଇ ଳ୍ୟୁଁନଫିମତ,୍ ଜଗାଟଏି୍  ଳ୍ ଜୋତା୍ ଓ୍ ଜଗାଟଏି୍ ଜସ୍ୱଟର୍ ବଣ୍ଟନ୍ କରିବା୍ ପାଇ ୍91 
ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ବୟୟ୍ବରାଦ୍୍କରାଯାଇଛ୍ି।୍ 

ଦବିୟାଙ୍ଗମାନ୍ଙ୍କର  ସାମାଜ ି ନ୍ରିାପତ୍ତା  ଓ ସଶକି୍ତ ରଣ  

70.୍ ମଧୁବାବୁ ହପନ୍ସନ୍ ହର୍ଯାଜନ୍ାହର୍ ବୃଦ୍ଧ,୍ ନରିାଶ୍ରୟ,୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ୍ଏବଂ୍ କନି୍ନରମାନଙ୍କର୍
ସାମାେକି୍ ସୁଁରକ୍ଷା୍ ସୁଁନଶିି୍ଚତ୍ କରିବା୍ ପାଇ ୍ ଆମ୍ ସରକାର୍ ପ୍ରତଶୁିତବିଦ୍ଧ୍ ।୍ ଏ ୍ି ଜଯାେନା୍
ଅଧିନଜର୍ସମଗ୍ର୍ରାେୟଜର୍28୍େକ୍ଷରୁଁ ୍ଅଧିକ୍ ତିାଧିକାରୀଙ୍କୁଁ ୍ବଜିଶର୍ତଃ୍ଦୁଁବତଳ୍ବୟକ୍ତିଙ୍କୁଁ୍
ଜପନସନ୍ପ୍ରଦାନ୍କରାଯାଇର୍ଥାଏ୍।୍ସାମାେକି୍ସୁଁରକ୍ଷା୍ଏବଂ୍ଭିନ୍ନକ୍ଷମ୍ସଶକ୍ତିକରଣ୍ବଭିାଗ୍
ପାଇ ୍ ଏ ୍ି ବଜେଟଜର,୍ 4  ଜାର 2 ଶ  99 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ବୟୟ୍ ବରାଦ୍ କରାଯାଇଛ୍ି
ଜଯଉ ଥିଜର୍48୍େକ୍ଷ୍ ତିାଧିକାରୀଙ୍କ୍ପାଇ ୍ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ୍ସାମାେକି୍ନରିାପର୍ତ୍ା୍ଜପନସନ୍ଜଯାେନା୍
(MBPY & NSAP)୍ୋଗି୍3  ଜାର 8 ଶ  33 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍।୍ 
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71. ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଦବିୟାଙ୍ଗ ଏବଂ କନି୍ନରମାନଙ୍କ ପରି ଦୁଁବତଳ ବଗତର ବୟକ୍ତିମାନଙ୍କର 
ଆବାସିକ ସ ାୟତା ଓ ର୍ଥଇର୍ଥାନ ସୁଁନଶିି୍ଚତ କରିବା ପାଇ , 1 ଶ  41 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବନିମିୟଜର ଜଲି୍ଲା ସଦର ମ  ୁମାଜର, Integrated Infrastructure 
Complex (IICs) ସ୍ଥାପନ ପାଇ  ପ୍ରସ୍ତାବ ର ଛି ି । ଦବିୟାଙ୍ଗମାନ୍ଙ୍କର  ଲୟାଣ ପାଇ     
1 ଶ  62 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ବୟୟ ବରାଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ର ଛି ି।  

ଅନୁ୍ସଚୂତି ଜାତ ିଓ ଜନ୍ଜାତ,ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବଗ୍ ଏବାଂ ସାଂଖୟା ଲଘୁଙ୍କ ବ ିାଶ 

72. ଅନୁଁସଚୂତି ୋତ,ି େନୋତ ିମାନଙ୍କର ବକିାଶ, ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜଯାେନା 
ମୁଁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଶିକ୍ଷା, ଦାରଦି୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ଗ୍ରାମୀଣ ନଯିୁଁକ୍ତି ଓ େୀବକିା, ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ, 
ଗୃ  ନମିତାଣ ଓ ବଦିୁଁ ୟତକିରଣ ସମୱନ୍ଧୀୟ ଜଯାେନାର ଏକ ଅବଜିଚ୍ଛଦୟ ଅଙ୍ଗ । 2023-24 
ଆର୍ଥକି ବର୍ତଜର  ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୟୟ ଅଧିନଜର 38  ଜାର 4 ଶ  37 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ବୟୟ 
ବରାଦ କରାଯାଇଛ,ି ଯା ା ମଧ୍ୟଜର ଅନୁ୍ସଚୂତି ଜନ୍ଜାତ ି Sub-component 
ଅଧୀନ୍ହର 21  ଜାର 9 ଶ  50 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ଏବଂ ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜାତ ି Sub-
component ଜର 16  ଜାର 4 ଶ  87 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ । 

73.  ପ୍ରାକ୍୍ଓ୍ମାଟ୍ରକି୍ପରବର୍ତ୍ତୀ୍ଜଶ୍ରଣୀଜର୍ବାର୍ିକ୍ପ୍ରାୟ୍3୍େକ୍ଷ୍ଅନୁଁସୂଚତି୍ୋତ୍ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁଁ୍
ବୃର୍ତ୍ି୍ପ୍ରଦାନ୍କରାଯାଏ ।୍ପ୍ରାୟ୍50  ୋର୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ୍ପାଇ ୍1୍ଶ ୍69 ଟ୍ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର୍ଅନୁଁସୂଚତି 
ୋତ ି  ଜଷ୍ଟେ୍ ନମିତାଣ୍ କରାଯାଇଛ୍ି । ପ୍ରଜତୟକ ବର୍ତ,୍ 3୍  ୋରରୁଁ ୍ ଅଧିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥତୀଙ୍କୁଁ ୍ ଦକ୍ଷତା୍
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ୍କାଯତୟକ୍ରମ୍ଅଧୀନଜର୍ଧନ୍ଦାମୂଳକ୍ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦଆିଯାଏ । 

74. ଅନୁଁସୂଚତି୍ୋତ୍ିବ ୁଁଳ୍5୍ଶ ୍25 ଟ୍ିଗ୍ରାମଜର, ଭିର୍ତ୍ିଭୂମି୍ବକିାଶ୍କାଯତୟ୍ଯର୍ଥା୍ଜଗାଷ୍ଠୀ 
ଜକନ୍ଦ୍ର,୍ଜଯାଗାଜଯାଗ,୍େଳ୍ନଷି୍କାସନ,୍େଳ୍ଜଯାଗାଣ୍ବୟବସ୍ଥା୍ଇତୟାଦ୍ି ାତକୁଁ୍ନଆିଯାଇଛ୍ି। 

75. 2023-24 ଆର୍ ି ବର୍୍ହର “ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ଜାତ ି ଜୀବ ିା ମିଶନ୍” ନ୍ାମହର ଏ  
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦବିାସୀ ଜୀବ ିା ହପ୍ରାତ୍ସା ନ୍ ହର୍ଯାଜନ୍ା ପ୍ରଚଳନ୍ ପାଇଁ ପଦହକ୍ଷପ ନ୍ଆିର୍ଯାଉଛ,ି 
ହର୍ଯଉଁଥିହର ପର୍୍ଯୟାୟ କ୍ରହମ 14 ଲକ୍ଷ 50  ଜାର ପରିବାର ୁ ଅନ୍ତ୍ଭୁକ୍ତ  ରାରି୍ଯବ । ପ୍ରର୍ଥମ୍
ପଯତୟାୟଜର୍ 5 ଶ ୍ ଜକାଟ୍ି ଟଙ୍କା୍ ବନିଜିଯାଗ କରି 1୍ େକ୍ଷ 50  ୋର୍ ପରିବାରକୁଁ୍ କଲଷ୍ଟର୍
ପଦ୍ଧତଜିର୍ ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍ କରାଯିବ । ଏ ା୍ େୀବକିା୍ ଅେତନ୍ ପାଇ ୍ ଆନୁଁର୍ଙି୍ଗକ୍ ଉପକରଣ୍
ଜଯାଗାଇଜଦବା୍ସ ୍ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ୍ଭିର୍ତ୍ିଭୂମିର୍ଆବଶୟକତାକୁଁ୍ପୂରଣ୍କରିବାଜର୍ସ ାୟକ୍ଜ ବ । 
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76. 100୍ସିଟ୍ବଶିିଷ୍ଟ୍100୍ଜଗାଟ୍ିଅନୟାନୟ୍ପଛୁଁଆ୍ବଗତର୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ୍ପାଇ ୍ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ୍୍
ଛାତ୍ରାବାସ ମଧ୍ୟରୁଁ  66 ଜଗାଟ ିଜଶର୍୍ଜ ାଇଛ୍ି। ଅନୟାନୟ୍ପଛୁଁଆ୍ବଗତର୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ୍ପାଇ ୍
ଛାତ୍ରବୃର୍ତ୍ି୍ ଓ୍ ଛାତ୍ରାବାସ୍ ସୁଁବଧିା୍ ସ ତି୍ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ୍ କାଯତୟକ୍ରମ୍  ାତକୁଁ୍ ନଆିଯାଉଛ ି
ଜଯଉ ଥିଜର ବାର୍କି 3୍େକ୍ଷରୁଁ ୍ଅଧିକ୍ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ୍ଜ ଜବ ।୍ 

77. ସଂଖ୍ୟାେଘୁଁ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର୍ ସଦସୟମାନଙ୍କ ପାଇ ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଜବ 100୍ ସିଟ୍ ବଶିିଷ୍ଟ୍ 23 
ଜଗାଟ ି ଛାତ୍ରାବାସ୍ ଜଖ୍ାେିବାପାଇ  କାଯତୟକ୍ରମ୍  ାତକୁଁ ନଆିଯାଇଛ୍ି । ଏ ାବୟତୀତ୍ ଜସମାନଙ୍କ୍
ସାଂସ୍କତୃକି୍ ଐତ ିୟର୍ ସରଂକ୍ଷଣ ନମିିର୍ତ୍୍ 1୍ ଶ ୍ ଟ୍ି ବ ୁଁମୁଁଖ୍ୀ୍ ଜଗାଷ୍ଠୀ ଜକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇ ୍
ପଦଜକ୍ଷପ ନଆିଯାଇଛ୍ି । ନୂତନ୍ଯୁଁଗର୍ ଶିକ୍ଷା୍ ସୁଁବଧିା୍ ପ୍ରଦାନ୍ପାଇ ୍ଆବଶୟକୀୟ୍ଭିର୍ତ୍ଭୂିମିର୍
ବକିାଶ୍ନମିଜନ୍ତ୍1୍ଶ ୍ଟ୍ିସଂଖ୍ୟାେଘୁଁ୍ଶିକ୍ଷାନୁଁଷ୍ଠାନକୁଁ୍ପ୍ରାର୍ଥମିକତା୍ପ୍ରଦାନ୍କରାଯାଇଛ୍ି।  

78. ଆଦବିାସୀ ସଂସ୍କତୃ,ି ପରମ୍ପରା, ଐତ ି ଏବଂ ପ୍ରଜତୟକ େନୋତରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟକୁଁ 
ବୋଇ ରଖିବା ପାଇ  9 ଟ ିଆଦବିାସୀ ଅଧୁଁୟରି୍ତ େେିାଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ୍ ପରିର୍ଦ ଗଠନ 
କରାଯାଇଛ ି । 2017-18 ମସି ାଠାରୁଁ  ଆରମ୍ଭ କରି 2022, ଜସଜପଟମୱର ମାସ ମଧ୍ୟଜର 
ଜସମାନଙ୍କର ପବତି୍ର େଙ୍ଗେ(Sacred groves), ଆଦବିାସୀ ସାଂସ୍କତୃକି ଅନୁଁଷ୍ଠାନ, 
ସାପ୍ତା କି ବୋର, ସାଂସ୍କତୃକି କଲବ ପାଇ  ବାଦୟଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୃତୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଭୃତ ିପାଇ  2 
ଶ  81 ଜକାଟ ିଟଙ୍କା ଖ୍ର୍ଚ୍ତ କରାଯାଇଛ ି। 2023-24 ଆର୍ଥକି ବର୍ତଜର ଏଥିପାଇ  1 ଶ  
76 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ବୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ର ଛି ି। 

ଗୃ  ନ୍ମ୍ିାଣ 

79. ବାସଗୃ  ଜ ଉଛ ିେନସାଧାରଣଙ୍କର ଏକ ଜମୌଳକି ଆବଶୟକତା । ଆମ ସରକାର 
ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତର୍ଥା ସ ରାଞ୍ଚଳଜର ରାେୟର ସମସ୍ତ ଜଯାଗୟ ପରିବାରଙ୍କୁଁ  ପକ୍କା ଘର 
ଜଯାଗାଇ ଜଦବାକୁଁ ପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ଧ । ଜସଥିପାଇ  ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହର୍ଯାଜନ୍ା (PMAY) 
ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧିନଜର 5  ଜାର 9 ଶ  34 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁଁଧ ଜପୈଠ୍ନମିିର୍ତ୍୍ଅନୁଁଦାନ 
ବାବଦକୁଁ 1 ଶ  ହ ାଟ ିଟଙ୍କାକୁଁ ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ କରି ବଜୁି ପକ୍କା ଘର ଜଯାେନା ଅଧିନଜର ଜମାଟ 4 
ଶ  87 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିଯାଇଛ ି। ସ ରାଞ୍ଚଳର ଗରିବମାନଙ୍କୁଁ 
ପକ୍କା ଘର ଜଯାଗାଇ ଜଦବାପାଇ  PMAY-Urban ଅଧୀନଜର 6 ଶ  ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ  ର ଛି ି। 
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ପାନ୍ୀୟଜଳ ଓ ପରିମଳ ବୟବସ୍ଥ୍ା 

ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତ ିମହ ାଦୟ! 

80.  ରାେୟବାସୀଙ୍କୁଁ ୍ବଶିୁଁଦ୍ଧ୍ପାନୀୟେଳ୍ଜଯାଗାଣ୍ଆମ୍ସରକାରଙ୍କ୍ସଜବତାର୍ଚ୍୍ପ୍ରାର୍ଥମିକତା୍
ଗୁଁଡକି୍ମଧ୍ୟରୁଁ ୍ଅନୟତମ୍।୍2024୍ଜଶର୍୍ସୁଁଦ୍ଧା୍ସମସ୍ତ୍ଗ୍ରାମୀଣ୍ପରିବାରକୁଁ୍ପାଇପ୍୍ଜଯାଜଗ୍
େଳ୍ଜଯାଗାଣ୍ଏବଂ୍ବଶିୁଁଦ୍ଧ୍ପାନୀୟେଳ୍ଜଯାଗାଣର୍ପରସିର୍ ବୃଦ୍ଧି୍କରିବା୍ପାଇ ୍ଆଜମ୍
ଏକ୍ ଜଯାେନାର୍ ଶୁଁଭାରମ୍ଭ୍ କରିଛୁଁ୍ ଏବଂ୍ ଧାଯତୟ୍ ସମୟ୍ ମଧ୍ୟଜର୍ େକ୍ଷୟ୍  ାସେ୍ କରିବାକୁଁ୍
ସମସ୍ତ୍ପ୍ରକାର୍ପ୍ରୟାସ୍କରାଯାଉଛ୍ି।୍36  ଜାର 4 ଶ  55 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ମୂଲୟର 2 ଶ  
7 ହଗାଟ ି ହମଗା ପାଇପ୍ ଜଳ ହର୍ଯାଗାଣ ପ୍ର ଳ୍ପର୍ ପରିକଳ୍ପନା୍ ଦ୍ୱାରା୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁଁ୍
େଳଜଯାଗାଣ୍କରି୍ଆଜମ୍ଏକ୍ବୃ ତ୍ସଫଳତା୍ ାସେ୍କରିଛୁଁ୍। 

81. ପାଇପଜଯାଜଗ୍ ପାନୀୟ୍ େଳ୍ ଜଯାଗାଣ୍ ପାଇ ,୍ ବଜେଟ୍୍ ଏବଂ୍ ବଜେଟ୍୍ ବ ଭିୁଁ ତ୍
ସମୱଳର୍ଉପଜଯାଗ୍କରି୍2023-24୍ଆର୍ଥକି୍ବର୍ତଜର୍ମ ୁଁ୍13  ଜାର 2 ଶ  15 ହ ାଟ ି
ଟଙ୍କାରୁଁ ୍ ଅଧିକ୍ ପୁଁଞି୍ଜନଜିବଶ୍ କରିବାକୁଁ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ରଖ୍ୁଁଛ୍ି ।୍ ଏଥିମଧ୍ୟଜର୍ ବସୁଧା୍ ଜଯାେନା୍
ଅଧିନଜର୍ 4  ଜାର 7 ଶ  50 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ୍ ଏବଂ୍ଜଳଜୀବନ୍ ମିଶନ୍୍ ଅଧିନଜର୍ 5 
 ଜାର 7 ଶ  50 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା,୍େଳଜଯାଗାଣ୍ବୟବସ୍ଥାର୍ପରିଚ଼ଳନ୍ା ଓ ରକ୍ଷଣାହବକ୍ଷଣ୍
ପାଇ ୍2 ଶ  69 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍।୍ଓଡ଼ଶିା୍ଖ୍ଣିେ୍ସମୱଦ୍ପୂର୍ଣ୍ତ୍ଅଞ୍ଚଳ୍ଉନ୍ନୟନ୍ନଗିମ୍
(Odisha Mineral Bearing Area Development Corporation- 
OMBADC) ପାଣ୍ଠିରୁଁ ୍୍8୍ଜଗାଟ୍ିଖ୍ଣିେ୍ଦ୍ର୍ବୟ୍ଥିବା୍େେିାର୍6୍ଶ ୍91୍ଜଗାଟ୍ିପ୍ରତୟକ୍ଷ୍
ଭାଜବ୍ପ୍ରଭାବତି୍୍ଗ୍ରାମକୁଁ୍2  ଜାର 1 ଶ  27 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ଓ୍ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠରିୁଁ ୍5 ଶ  
88 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟ୍ଅଟକଳଜର୍ପାଇପଜଯାଜଗ୍ପାନୀୟ୍େଳ୍ଜଯାଗାଇ୍ଦଆିଯିବ୍। 

ମଜୁରୀ ଭିତି୍ତ  ନ୍ରି୍ଯକିୁ୍ତ, ଜୀବ ିା ଏବାଂ ହମୌଳି  ହସବା  

82. ମ ାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମିଣ ନ୍ଶିି୍ଚତ  ମ୍ନ୍ରି୍ଯକିୁ୍ତ ଅଧିନ୍ୟିମ (MGNREGA) ଜର୍
ପ୍ରଜତୟକ୍ଗ୍ରାମୀଣ୍ପରିବାକୁଁ୍ଅତକିମ୍୍ଜର୍ଏକ୍ଶ ୍ଦନିର୍ନଶିି୍ଚତ୍କମତନଯିୁଁକ୍ତି୍ଜଯାଗାଇଜଦଇ୍
େୀବକିାେତନକୁଁ୍ସୁଁରକି୍ଷତ୍କରାଯାଇର୍ଥାଏ୍୍।୍ଏ ୍ିଜଯାେନାର୍ଶ୍ରମ୍ଉପାଦାନ୍ବର୍ତ୍ତମାନ୍ପ୍ରତୟକ୍ଷ୍
ୋଭ୍  ସ୍ତାନ୍ତର୍ (DBT) େରଆିଜର୍ ଶ୍ରମେୀବମିାନଙ୍କୁଁ ୍ ସିଧାସଳଖ୍୍ ପ୍ରଦାନ୍ କରାଯାଉଛ୍ି ।୍
ଏ ାର୍Material Component୍କୁଁ୍ଜକନ୍ଦ୍ର୍ସରକାର୍ଓ୍ରାେୟ୍ସରକାରଙ୍କ୍ମଧ୍ୟଜର୍
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75:25 ଅନୁଁପାତଜର୍ ବଣ୍ଟନ୍ କରାଯାଏ୍ ଏବଂ୍ ଏଥିପାଇ ୍ ବଜେଟ୍ଜର୍ 1  ଜାର 8 ଶ   
ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ବୟୟବରାଦର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ଛି୍ି। 

83. ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ୍ ସ ାୟତା୍ ପାଇବା୍ ପଯତୟନ୍ତ୍ ଗ୍ରାମୀଣ୍ େନସାଧାରଣଙ୍କୁଁ ୍ ଠିକ୍୍ ସମୟଜର୍
ମେୁଁରୀ୍ଜପୈଠକୁଁ୍ସୁଁନଶିି୍ଚତ୍କରିବା୍ପାଇ ୍ମ ୁଁ୍MGNREGA ଅଧିନଜର୍ମେୁଁରୀ୍ଉପାଦାନ୍
ବାବଦକୁଁ୍1  ଜାର ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ ପ୍ସ ପାଣ୍ଠରି୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ରଖ୍ୁଁଛ୍ି୍। 

84. ପ୍ରଭାବତି ବଲ ଗୁଡ ିରୁ Distress Migration  ୁ ହରା ବିା ପାଇଁ ଆହମ 
MGNREGA ଅଧିନ୍ହର ଅତରିିକ୍ତ 1 ଶ   େମଦବିସ ହର୍ଯାଗାଇ ହଦବା ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ   
ରଖୁଛୁ । ଏ ୍ିବଲକଗୁଁଡକିଜର୍MGNREGA ମେୁଁରୀକୁଁ୍ ସବତନମିନ୍ ମେୁଁରୀ୍ ସ ତି୍ସମାନ୍
କରିବା୍ ପାଇ ୍ଆଜମ୍MGNREGA୍ ମେୁଁରୀକୁଁ୍ ବୃଦ୍ଧି୍ କରି୍ ରାେୟ୍ ସମୱଳରୁଁ ୍ ଦନିକୁଁ୍ ପ୍ରାୟ୍୍୍୍୍୍
1୍ ଶ ୍ ଟଙ୍କା୍ Top-up ଆକାରଜର୍ ପ୍ରଦାନ୍ କରୁଁ ଛୁଁ୍ । Distress Migration କୁଁ୍
ଜରାକବିା୍ ପାଇ ,୍ ଆଜମ୍ “State Support to MGNREGS” ନାମକ୍ ଏକ୍
ଜଯାେନା୍ ପ୍ରଣୟନ୍ କରି୍ 5 ଶ  ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ବୟୟବରାଦ୍ କରିଛୁଁ୍ ।୍ ମ ୁଁ୍ ଦୀନ୍ ଦୟାଲ 
ଅହନ୍ତୟାଦୟ ହର୍ଯାଜନ୍ା – ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜବିୀ ା ମିଶନ୍ ଜର୍ 4 ଶ  ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବୟୟବରାଦର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ରଖ୍ୁଁଛ୍ି। ଶୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାଜ୍ୀ –RURBAN ମିଶନ୍୍ନମିଜନ୍ତ୍1 
ଶ  ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ବୟୟବରାଦ୍କରାଯାଇଛ୍ି୍। 

85. ଆଜମ୍ଅଜନକ୍ନୂତନ୍ପଦଜକ୍ଷପ୍ଜନଇଛୁଁ୍ଯା ା୍ଜଦଶଜର୍ଅନନୟ୍।୍ମେୁଁରୀ୍ଭିର୍ତ୍ିକ୍
ନଯିୁଁକ୍ତି୍ଏବଂ୍ଜଗାଷ୍ଠି୍ସମ୍ପର୍ତ୍ରି୍ସଷୃ୍ଟି୍ପାଇ ,୍ଏକ୍ରୂପାନ୍ତରଣକାରୀ୍5T ପଦଜକ୍ଷପ୍ଅଧିନଜର,୍
ଜକାଭିଡ଼୍୍-19୍ ମ ାମାରୀ୍ ସମୟଜର,୍ ଏପି୍ରେ୍ 2020୍ ମସି ାଜର୍ ଓଡଶିା ସମଗ୍ର ହଦଶହର 
ଏ ମାତ୍ର ରାଜୟ ଭାବହର ଏ  ସ ରାଞ୍ଚଳ ମଜୁରୀ ଭିତି୍ତ  ନ୍ରି୍ଯୁକି୍ତ  ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ–ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ 
 ମ୍ତତ୍ପର ଅଭିର୍ଯାନ୍(MUKTA)ର୍ଶୁଁଭାରମ୍ଭ୍କରିଥିୋ୍।୍୍ସ ରାଞ୍ଚଳଜର୍ମେୁଁରୀ୍ନଯିୁଁକ୍ତ୍ି
ଏବଂ୍େଳବାୟୁଁ୍ସ ନଶୀଳ୍ଜଗାଷ୍ଠୀ୍ସମ୍ପର୍ତ୍ି୍ସୃଷ୍ଟ୍ିପାଇ ୍ମ ୁଁ୍ 2023-24୍ଆର୍ଥକି୍ବର୍ତଜର୍4 
ଶ  14 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ବୟୟବରାଦର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ରଖ୍ୁଁଛ୍ି।୍ 

୍ଅର୍୍ହନ୍ୈତ ି ହକ୍ଷତ୍ର  

86. ଓଡ଼ଶିା୍ବଗିତ୍ଦୁଁଇ୍ଦଶନ୍ଧଜିର୍ଶିଳ୍ପ୍ଓ୍ଅର୍ଥତଜନୈତକି୍ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ଦୃତ୍ଅଭିବୃଦ୍ଧି୍ ାସେ୍
କରିଛ୍ି ।୍ 2016-17୍ଆର୍ଥକି୍ ବର୍ତଠାରୁଁ ୍ ୍ ଓଡ଼ଶିାର୍ ଅର୍ଥତନୀତ୍ି  ାରା ାରି୍ 13୍ ଦଶମିକ୍ 1୍୍
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ପ୍ରତଶିତ୍(Nominal)  ସିାବଜର୍ବୃଦ୍ଧି୍ପାଇଥିବା୍ଜବଜଳ୍ୋତୀୟ୍ଅର୍ଥତନୀତ୍ି10୍ଦଶମିକ୍
5୍ପ୍ରତଶିତ୍(Nominal) ବୃଦ୍ଧି୍ପାଇଛ୍ି।୍ 

ସଡ , ହରଳପର୍ ଓ ପରିବ ନ୍ 

87. ଆମ୍ ସରକାର୍ ଏକ ନୂ୍ତନ୍ ଓଡଶିା – ସଶକ୍ତ ଓଡଶିା ର୍ ପରିକଳ୍ପନା୍ କରିଛନ୍ତ,ି୍
ଜଯଉ ଠାଜର୍ ପରିବ ନ୍ ଜକ୍ଷତ୍ର୍ ଜ ଉଛ୍ି ରାେୟବାସୀଙ୍କ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସମୃଦ୍ଧି୍ ଏବଂ୍ କେୟାଣର୍
ବାର୍ତ୍ତାବ  । ଏ ୍ିସ୍ୱପନକୁଁ୍ସାକାର୍କରିବା୍ପାଇ ୍ରାେୟ୍ସରକାର୍ପରିବ ନର୍ସମସ୍ତ୍ମାଧ୍ୟମ୍
ଯର୍ଥା୍ ସଡ଼କ,୍ ଜରଳ,୍ େଳ୍ ଓ୍ ଜବସାମରିକ୍ ବମିାନ୍ ଚଳାଚଳକୁଁ୍ ବାଣିେୟ୍ ଓ୍ ପରିବ ନ୍
ବଭିାଗର୍ପରିସରଭୁଁ କ୍ତ୍କରିଛନ୍ତ୍ି।  

88. ଏ ାକୁଁ୍ଜଘାର୍ଣା୍କରି୍ମ ୁଁ୍ସଜନ୍ତାର୍୍ୋଭ୍କରୁଁ ଛ୍ିଜଯ,୍ବାଣିେୟ୍ଓ୍ପରିବ ନ୍ବଭିାଗ,୍
ଓଡ଼ଶିା୍େନଜସବା୍ଅଧିକାର୍ଅଧିନୟିମ,୍2013୍ଅଧିନଜର୍ଥିବା ସମସ୍ତ୍32୍ଟ ିନାଗରିକ୍
ଜକୈନ୍ଦ୍ରକି ଜସବାକୁଁ ଅନ୍ୋଇନ ମାଧ୍ୟମଜର େନସାଧାରଣଙ୍କୁଁ  ଉପେବ୍ଧ୍କରାଯାଉଛ୍ି।୍ଏଥିସ ତି୍
Logistics Ease Across Different States (LEADS) 2022 ପାଇ  
ନକିଟଜର୍ଜ ାଇଥିବା୍ବାରି୍କ୍ମୂେୟାଙ୍କନଜର୍ଭାରତର୍ଆଠଟ୍ିଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ୍ରାେୟ୍ମଧ୍ୟଜର୍
ଆମ୍ ରାେୟକୁଁ Achiever ଭାଜବ୍ ଜଘାର୍ଣା୍ କରାଯାଇଛ୍ି ।୍ ଗତ ଜମକ୍୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ଶିା୍
କନ୍ଜକଲଭ୍ଜର ଏ ୍ି ବଭିାଗ୍ ପକ୍ଷରୁଁ ୍ ଓଡଶିା ଲଜଷି୍ଟିକ୍ ପଲିସି-2022 ର୍ ଶୁଁଭାରମ୍ଭ୍୍୍
କରାଯାଇଛ୍ି।  

89. ଏକ୍ମୁଁଖ୍ୟ୍ସମୁଁଦ୍ର୍୍ଉପକୂଳବର୍ତ୍ି୍ରାେୟ୍ଭାଜବ୍ଓଡ଼ଶିା,୍ଅଣ-ପ୍ରମୁଁଖ୍୍ବନ୍ଦରର୍ବକିାଶ୍
ପାଇ ୍14ଟ୍ିସମ୍ଭାବୟ୍ସ୍ଥାନ୍ଚହି୍ନଟ୍କରିଛ । ଜସଥିମଧ୍ୟରୁଁ ୍ଧାମରା୍ଓ୍ଜଗାପାଳପୁଁର୍କାଯତୟକ୍ଷମ 
ଜ ାଇସାରିଛ୍ି ୍ଏବଂ୍ଦୁଁଇଟ୍ିବନ୍ଦର ଯର୍ଥା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ୍ଓ୍ସୁଁବର୍ଣ୍ତଜରଖ୍ା ନମିତାଣାଧୀନ୍ର ଛି୍ି। 
ଏଭଳ୍ି ଅଣ-ପ୍ରମୁଁଖ୍୍ ବନ୍ଦରର୍ ବକିାଶଜର୍ ଘଜରାଇ୍ ସ ଭାଗିତା ନମିଜନ୍ତ୍ ରାେୟ୍ ସରକାର୍
ଓଡଶିା ବନ୍ଦର ନ୍ୀତ-ି2022୍ ପ୍ରଣୟନ୍ କରିଛନ୍ତ,ି୍ ଯା ା୍ ଜମକ୍୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ଶିା୍ କନ୍ଜକଲଭ୍
2022ଜର୍ଉଜନମାଚତି ଜ ାଇଛ ି।  

90.  ଏ ୍ିପବତି୍ର୍ଗୃ ର୍ମାନୟବର୍ସଦସୟମାଜନ୍ଏ ା୍ୋଣି୍ଖ୍ୁଁସି୍ଜ ଜବ୍ଜଯ,୍ଓଡ଼ଶିାର୍
ଭୂମି ପୁତ୍ର ବଜୁି ପଟ୍ଟନ୍ାୟ  ତାଙ୍କର ଦୁଃସା ାସି  ଇହଣ୍ଡାହନ୍ସଆି ମିଶନ୍ ପାଇଁ ହର୍ଯଉ୍ଁ
ଡାହ ାଟା୍ ବମିାନ୍ ବୟବ ାର  ରିଥିହଲ ତା ା ୁ ଭୁବହନ୍ଶ୍ୱର ବମିାନ୍ ବନ୍ଦରହର ପ୍ରଦଶିତ 
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 ରାରି୍ଯବା ପାଇ ଁପୁନ୍ରୁଦ୍ଧାର  ରାର୍ଯାଇଛ୍ି। ବେିୁଁ୍ବାବୁଁଙ୍କ୍ୋେୁଁେୟମାନ୍ପରମ୍ପରାର୍ଏ ୍ିଅଂଶ୍
ବଜିଶର୍୍ଭବରି୍ୟତ୍ପିଢ଼କିୁଁ୍ଜପ୍ରରଣା୍ଜଯାଗାଇବ୍। 

91. େନସାଧାରଣଙ୍କ୍ ତର୍ଥା୍ ସାମଗ୍ରୀର୍ ସୁଁରକି୍ଷତ୍ ପରିବ ନ୍ ଅତୟନ୍ତ୍ ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ । ଏ୍
ଦଗିଜର୍ ଓଡ଼ଶିା୍ ସକ୍ରୟି୍ ପଦଜକ୍ଷପ୍ଗ୍ର ଣ୍ କରୁଁ ଛ୍ି ।୍ ମ ୁଁ୍ ଏ ା୍ ପ୍ରକାଶ୍ କରି୍ଆନନ୍ଦତି୍ ଜଯ,୍
ସଡ଼କ୍ସୁଁରକ୍ଷା୍ସଂକ୍ରାନ୍ତ୍ସୁଁପି୍ରମ୍୍ ଜକାଟତଙ୍କ୍କମିଟ୍ି ଓଡ଼ଶିାକୁଁ୍ଏକ୍ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦଶ୍ନ୍ ାରୀ୍ରାେୟ୍
ଭାଜବ୍ ଆକଳନ୍ କରିଛନ୍ତ୍ି । ସଡ଼କ୍ ସୁଁରକ୍ଷା୍ କାଯତୟକ୍ରମକୁଁ୍ ସୁଁଦୃଢ଼୍ କରିବା୍ ନମିିର୍ତ୍୍ ସଡ  
ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି୍ ପାଇ ୍ ଅନୁଁଦାନ୍ ବୃଦ୍ଧି୍ କରାଯାଇଛ୍ି ଏବଂ୍ ବଜେଟଜର୍ 40 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍
ବୟୟବରାଦ୍କରାଯାଇଛ୍ି। 

92. ମ ୁଁ୍ ଖ୍ୁଁସିର୍ସ ୍ଜଘାର୍ଣା୍କରୁଁ ଛ୍ି ଜଯ,୍ଏକ୍ମ ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ସମନୱୟକାରୀ୍ ଜଯାେନା 
ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ  ସୁରକ୍ଷା ହର୍ଯାଜନ୍ା କାଯତୟକାରୀ୍ ଜ ବାକୁଁ୍ ଯାଉଛ ି ଜଯଉ ଥିଜର ବଭିିନ୍ନ୍
ଜବୈର୍ୟିକ୍ ଜ୍ଞାନଜକୌଶଳଯୁଁକ୍ତ ପଦଜକ୍ଷପ୍ ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍ । କୁଁଶଳୀ ଚାଳକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା୍
ଉଜଦ୍ଦଶୟଜର୍ ଜକନ୍ଦୁଁଝର୍,୍ ଗଞ୍ଜାମ୍ େେିାର୍ େହ୍ମପୁଁର,୍ ସୁଁନ୍ଦରଗଡ଼୍ େେିାର୍ ବଣାଇ୍ ଏବଂ୍
ଯାେପୁଁର୍ େେିାର୍ ଛତଆିଠାଜର୍ 4୍ ଟ୍ି ଡ୍ରାଇଭିଂ୍ ଜଟ୍ରନଂି୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରସିର୍ଚ୍ତ୍ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ (IDTR) 
ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାଯାଇଛ୍ି । ଏଥିନମିଜନ୍ତ 25 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା ବୟୟବରାଦ କରାଯାଇଅଛ ି । 
ଯାନବା ନଗୁଁଡ଼କିର୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳତି୍ ଯାଞ୍ଚ୍ ପାଇ ୍ ଭୁଁ ବଜନଶ୍ୱର,୍ ସମୱେପୁଁର,୍ ରାଉରଜକୋ୍,୍
ଗଞ୍ଜାମ,୍ ଅନୁଁଗୁଁଳ୍ ଓ୍ ଜକନ୍ଦୁଁଝର୍ ଆଦ୍ି 6୍ ଟ୍ି ସ୍ଥାନଜର୍ ଅଜଟାଜମଜଟଡ୍୍ ଜଟଷ୍ଟିଙ୍ଗସ  ଜଷ୍ଟସନ 
(ATS) ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାଯିବ । ଜସ ପିର୍ି ସଡ଼କ୍ ଦୁଁଘତଟଣାର୍ ଅନୟତମ୍ କାରଣ୍ ୋତୀୟ୍
ରାେପର୍ଥ/ରାେୟ ରାେପର୍ଥର  ଭିଡ ଏଡ଼ାଇବା୍ ପାଇ ୍ ସରକାର୍ ପ୍ରର୍ଥଜମ୍ ଅନୁଁଗୁଁଳ, ଭଦ୍ର୍କ, 
ବାଜେଶ୍ୱର, ଜକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଦବଗଡ଼, ସମୱେପୁଁର, ସୁଁନ୍ଦରଗଡ଼୍ ଓ୍ ନବରଙ୍ଗପୁଁର୍ ଭଳ୍ି 8 ଟ୍ି
େେିାଜର୍ଟ୍ରକ୍୍ଟମିନାେ୍ସ୍ଥାପନ୍କରିବାକୁଁ୍ଯାଉଛନ୍ତ ି। ଉପଜରାକ୍ତ୍କାଯତୟକ୍ରମ୍ ାତକୁଁ୍ଜନବା୍
ପାଇ ୍୍ଆଧୁଁନକିୀକରଣ୍ଶୀର୍ତକ୍ଅଧୀନଜର୍ବଜେଟଜର 80 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ରଖ୍ାଯାଇଛ ି।  

93. ରାେୟ୍ସରକାର୍ଜରଳ୍ଭିର୍ତ୍ଭୂିମିର୍ଦୃତ୍ବକିାଶ୍ପାଇ ୍ପ୍ରୟାସ୍କରୁଁ ଛନ୍ତ୍ି। 2023-24୍
ଆର୍ଥକି୍ବର୍ତଜର୍ରାେୟଜର୍ବଭିିନ୍ନ୍ଜରଳ୍ପ୍ରକଳ୍ପର୍ବକିାଶ୍ନମିଜନ୍ତ୍3 ଶ  20 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍
ବୟୟ୍ ବରାଦ୍ କରାଯାଇଛ୍ି । ଜଖ୍ାଦ୍ଧତାଜରାଡ-ବୋଙ୍ଗୀର,୍ େୟପୁଁର-ନବରଙ୍ଗପୁଁର,୍ େୟପୁଁର-
ମାେକାନଗିରି୍ଏବଂ୍ବରଗଡ଼-ନୂଆପଡ଼ା୍ ନୂଆ୍ଜରଳୋଇନ୍ପ୍ରକଳ୍ପ୍ପାଇ ୍ରାେୟ୍ଅଂଶଧନ୍
ବାବଦକୁଁ୍ଏ ୍ିଅର୍ଥତ୍ପ୍ରଦାନ୍କରାଯିବ୍। 
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94.୍ ବମିାନ ଜଯାଗାଜଯାଗ ବୟବସ୍ଥାକୁଁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ବୟବସାୟ ପାଇ  ଅଧିକ 
ନଯିୁଁକ୍ତି୍ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତର୍ଥା୍ଏ ୍ିଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ଥିବା୍ସମ୍ଭାବନାର୍ଉଜନମାଚନ୍ପାଇ ୍ରାେୟ ସରକାର 
ଓଡଶିା ହବସାମରି  ବମିାନ୍ ଚଳାଚଳ ନ୍ୀତ,ି 2022 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତ ି । UDAN 
ଜଯାେନା୍ଅଧିନଜର୍ଓଡ଼ଶିାକୁଁ୍ସୁଁେଭ୍ବମିାନ୍ଜସବା୍ଜଯାଗାଇ୍ଜଦଇଥିବାରୁଁ ୍ମ ୁଁ୍ମାନୟବର୍
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁଁ ୍ ଆନ୍ତରକି୍ ଧନୟବାଦ୍ େଣାଉଛ୍ି ।୍ ଅନୁଁପୂରକ୍ ଭାଜବ୍ ଭାରତ୍ ସରକାରଙ୍କ୍
ପ୍ରୟାସକୁଁ୍ସମର୍ଥତନ୍କରି,୍ରାେୟ୍ସରକାର୍ଆଞ୍ଚଳକି୍ଜଯାଗାଜଯାଗ୍ପାଇ ୍ଆର୍ଥକି୍ଜପ୍ରାତ୍ସା ନ୍
ମାଧ୍ୟମଜର୍ବମିାନ୍ଚଳାଚଳ୍ଜକ୍ଷତ୍ରର୍ଅଭିବୃଦ୍ଧ୍ିଦଗିଜର୍ଜଯାଗଦାନ୍ୋରି୍ରଖିଛନ୍ତ ି। ରାେୟ୍
ପ୍ରାଜୟାେତି୍ ମାଗତଜର୍ ଆନ୍ତଃରାେୟ୍ ଜଯାଗାଜଯାଗକୁଁ୍ ସୁଁଦୃଢ଼୍ କରିବା୍ ପାଇ ୍ ଅଧିକ୍ ପ୍ରୟାସ୍
କରାଯିବ୍ । ଝାରସୁଁଗୁଁଡ଼ା, େୟପୁଁର୍ଓ୍ରାେୟର୍ଆଗାମୀ୍ଦନିର୍ବମିାନବନ୍ଦରକୁଁ୍ସଂଜଯାଗ୍
କରିବା୍ପାଇ ୍ଉଡାନ୍୍ଜଯାେନାଜର୍ଅର୍ଥତଜନୈତକି୍ଦୃଷ୍ଟି୍ଜକାଣରୁଁ ୍Viability Gap Fund 
(VGF) ପାଇ ୍ସବ୍୍ସିଡ୍ିବାବଦଜର୍45 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ପ୍ରଦାନ୍କରାଯାଇଛ ି।  

95.  ୍ପୁଁରୀଠାଜର୍ଏକ୍ନୂତନ ବମିାନ ବନ୍ଦର୍–୍ଶ୍ରୀ୍େଗନ୍ନାର୍ଥ୍ଆନ୍ତେତାତୀୟ୍ବମିାନ୍ବନ୍ଦର୍
ନମିତାଣ,୍ ଜକାରାପୁଁଟସି୍ଥତ ୍ େୟପୁଁର ବମିାନ ବନ୍ଦର, କଳା ାଣି୍ଡର୍ ଉଜତ୍କୋ,୍ ଗଞ୍ଜାମର୍
ରଜଙ୍ଗଇେୁଁ ଣ୍ଡା୍ ଓ୍ ମାେକାନଗିରି୍ Airstrip ନବୀକରଣ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାଯତୟ୍  ାତକୁଁ୍
ନଆିଯାଇଛ ି ।୍ ଏ ାବୟତୀତ୍ 8୍ ଟ୍ି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟର୍ତ୍୍Airstrip୍ ରକ୍ଷଣାଜବକ୍ଷଣ୍ ପାଇ ୍ ଜଯାେନା୍
କରାଯାଉଛ ି ।୍ ହଢଙ୍କାନ୍ାଳ ବରିସାଲସି୍ଥ୍ତ ବଜୁି ପଟ୍ଟନ୍ାୟ  ଏହରାହସ୍ପସ୍ ଏ ାହଡମୀ ୁ 
ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାଇଲଟ୍ ହଟ୍ରନ୍ାିଂ ହସଣ୍ଟରହର ପରିଣତ  ରାରି୍ଯବ, ହର୍ଯଉଁଠାହର ବାରି୍  5 ଶ  
ପାଇଲଟଙୁ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରହମ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ୍  ରାରି୍ଯବ ।୍ଏଥି୍ନମିଜନ୍ତ୍ବଜେଟ୍ଜର 2 ଶ  
75 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟବରାଦ୍କରାଯାଇଛ ି। 

96.୍ ଦୁଁବାଇ, ସିଙ୍ଗାପୁଁର ଏବଂ ବୟାଙ୍କକ୍ ପରି ଆନ୍ତେତାତୀୟ ଗନ୍ତବୟସ୍ଥଳକୁଁ ସିଧାସଳଖ୍ 
ବମିାନ ଚଳାଚଳ ମାଧ୍ୟମଜର ଆମ ସରକାର ଓଡଶିା ୁ ବଶି୍ୱ ସ ତି ସାଂହର୍ଯାଗ କରିବାର ଏକ 
ଅଭିନବ ପଦଜକ୍ଷପ ଗ୍ର ଣ କରିଛନ୍ତ ି । ଦୁଁବାଇକୁଁ ବମିାନ ଚଳାଚଳ ଦ୍ୱାରା ଓଡଶିା ପାଇ  
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚୟ, ୟୁଁଜରାପ ଓ ଅନୟାନୟ ଜଦଶକୁଁ ଦ୍ୱାର ଉନମୁକ୍ତ ଜ ବ । ସିଙ୍ଗାପୁଁର ତର୍ଥା ବୟାଙ୍କକ୍୍କୁଁ୍
ବମିାନ ଚଳାଚଳ, ଓଡଶିା ପାଇ  ଦକି୍ଷଣପୂବତ ତର୍ଥା ସୁଁଦୂର ପ୍ରାଚୟ୍ଜଦଶଗୁଁଡକିର ଦ୍ୱାର ଉନମକୁ୍ତ 
କରିବ । ଏ ା ନଯିୁଁକ୍ତିର୍ସମ୍ଭାବନା, ପୁଁଞି୍ଜ ନଜିବଶର୍ବାତାବରଣ୍ସଷୃ୍ଟି୍କରିବା୍ସ ୍ପଯତୟଟନ୍
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ଓ୍ସାଂସ୍କତୃକି୍ଭାବ୍ବନିମିୟଜର୍ ୍ସ ାୟକ ଜ ବ । ଏ  ିଉଜଦ୍ଦଶୟଜର ମ ୁଁ୍1 ଶ  ହ ାଟ ି
ଟଙ୍କା ବୟୟବରାଦ୍କରି୍ଆନନ୍ଦତି୍ଜ ଉଛ୍ି। 

97.  ବସ୍୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଜର୍ଗୁଁଣାତ୍ମକ୍ସୁଁବଧିା୍ସ ୍ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର୍ସୁଁବଧିା୍ନମିିର୍ତ୍୍ଆମ୍ସରକାର୍
ନାଗରିକମାନଙ୍କର୍ ବୟବ ାର୍ ଉପଜଯାଗୀ୍ ଅନୁଁ କୂଳ୍ ଭିର୍ତ୍ିଭୂମି୍ ପାଇ ୍ ନରିନ୍ତର୍ ପ୍ରୟାସ୍୍୍୍୍୍
କରୁଁ ଛନ୍ତ୍ି।୍ଓଡଶିାର ପ୍ରହତୟ  ବଲ  ଜର୍OSRTC୍ଦ୍ୱାରା୍କାଯତୟକାରୀ୍ଜ ଉଥିବା୍ଆମ ବସ୍ 
ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୍ଜଯାେନା୍ସମ୍ପକତଜର୍ଜଘାର୍ଣା୍କରି୍ମ ୁଁ୍ଖ୍ୁଁସି । ପ୍ରର୍ଥମ୍ପଯତୟାୟଜର୍ବଭିିନ୍ନ୍ସ୍ଥାନଜର୍
55୍ ଟ୍ି ଆମ୍ ବସ୍୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ ବକିାଶ୍ କରାଯାଉଛ,ି୍ ଯା ାଦ୍ୱାରା୍ ୍ ରାେୟର୍ 75  ଲକ୍ଷ 
ଜନ୍ସାଧାରଣ୍ ଉପକୃତ୍ ଜ ଜବ,୍ ନୂ୍ତନ୍ ନ୍ରି୍ଯୁକି୍ତ ସୁହର୍ଯାଗ ସୃଷ୍ଟି୍ ଜ ବା୍ ସ ୍ ମ ଳିା୍ ସ୍ୱୟଂ୍
ସ ାୟକ୍ଜଗାଷ୍ଠୀଗୁଁଡ଼କିୁଁ୍ବାଣିେୟିକ୍କାରବାରଜର୍ସ ାୟକ୍ଜ ବ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ୍ପଯତୟାୟଜର୍
1 ଶ  50 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ବୟୟବରାଦଜର୍ 50୍ଟ୍ି ନୂଆ୍ଆମ୍ ବସ୍୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ନମିତାଣ୍ କାଯତୟ୍
କରାଯିବ । 

98.୍ ୍ସାରା୍ ରାେୟଜର୍ ଓଡ଼ଶିାବାସୀଙ୍କୁଁ ୍ ନଶିି୍ଚତ୍ ଓ୍ ସୁଁେଭ୍ ପରିବ ନ୍ ସୁଁବଧିା୍
ଜଯାଗାଇଜଦବା୍ପାଇ ୍ ୍Location Accessible Multimodal Initiative 
(LACCMI)୍୍ନାମକ୍ଏ ୍ନୂ୍ଆ ହର୍ଯାଜନ୍ା୍ଜଘାର୍ଣା୍କରି୍ମ ୁଁ୍ଆନନ୍ଦତି । ରାେୟଜର୍ଜରଳ୍
ସଂଜଯାଗ୍ ଏଜବ୍ ବ୍ି ଏକ ଆ ୱାନ୍ ଜ ାଇଥିବାରୁଁ ୍ ଦକ୍ଷ୍ ସଡ଼କ୍ ପରିବ ନ୍ ଉପଜର୍ ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱ୍
ଦଆିଯିବାର୍ଆବଶୟକତା୍ ୍ର ଛି୍ି। ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ୍ପରିବ ନ୍ପରଚିାଳନା୍ପାଇ ୍LACCMI୍
ଅଧୀନଜର,୍ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଜର୍ସବତସାଧାରଣ୍ଜଯାଗାଜଯାଗ୍ବୟବସ୍ଥା୍ୋଗି୍ପୂବତରୁଁ ୍ପ୍ରଚଳତି୍ବେିୁଁ୍
ଗ ା୍ଗାଡ୍ିଜଯାେନା୍ (BGGY)୍ଏବଂ୍ରାେୟ୍ମାେିକାନାଜର୍ଥିବା୍OSRTC ଦ୍ୱାରା୍େେିା୍
ମୁଁଖ୍ୟାଳୟକୁଁ୍ରାେୟର୍ରାେଧାନୀ୍ସ ତି୍ସଂଜଯାଗ୍କରିବା୍ପାଇ ୍ରାେଧାନୀ୍ଏକ୍ସଜପ୍ରସ୍ଭଳ୍ି
ଜଯାେନାକୁଁ୍ ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍ କରାଯିବ୍ ।୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁଁ୍ ପ୍ରାର୍ଥମିକତା୍ ଜଦଇ୍ ସାରା୍ ରାେୟଜର୍ଯାତ୍ରା୍
ଆରମ୍ଭରୁଁ ୍ ଜଶର୍୍ ପଯତୟନ୍ତ୍ ଜଯାଗାଜଯାଗ୍ ବୟବସ୍ଥା୍ ସୁଁନଶିି୍ଚତ୍ କରିବା୍ ଏ ୍ି ଜଯାେନାର୍୍୍
ଉଜଦ୍ଦଶୟ୍। ଜସ ପିରି୍ଜଷ୍ଟଜ୍୍କୟାଜରଜ୍୍ବସ୍,୍ଜରଳ୍ଜଷ୍ଟସନ,୍ବାଣିେୟିକ୍ଜକନ୍ଦ୍ର,୍ସ୍ୱାସ୍ଥୟଜସବା୍
ଜକନ୍ଦ୍ର୍ ଓ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଁଷ୍ଠାନଗୁଁଡ଼କି୍ପାଇ ୍ ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ୍ Inter-modal ସଂଜଯାଗ୍ ଜସବା୍ଆରମ୍ଭ୍
କରାଯିବ୍। ଏ ୍ିଜଯାେନାଜର୍ଆକାଶ୍ପର୍ଥ୍ଓ୍େଳ୍ପର୍ଥଜର୍ପରିବ ନର୍ଅତରିକି୍ତ୍ମାଧ୍ୟମକୁଁ୍
ବଜିଶର୍୍ ଭାବଜର୍ ଦୁଁଗତମ୍ ଅଞ୍ଚଳଜର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଜସବା୍ ପ୍ରଦାନ୍ ୋଗି୍ ବୟବ ାର୍ କରାଯିବ୍ । 

ଏଥିପାଇ ୍ବଜେଟ୍ଜର୍1 ଶ  ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ଛି୍ି। 



ପୃଷ୍ଠା | 32 

 

99. ସଡ଼କ୍ଭିର୍ତ୍ିଭୂମି୍ବକିାଶ୍ସରକାରଙ୍କ୍ପାଇ ୍ଏକ୍ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ୍ଜକ୍ଷତ୍ର୍।୍ରାେୟର୍ଜକାଣ୍
ଅନୁଁଜକାଣକୁଁ୍ ଗୁଁଣାତ୍ମକ୍ ଜଯାଗାଜଯାଗ୍ ଉପେବ୍ଧ୍ କରାଇବା୍ ପାଇ ୍ ମାନୟବର୍ ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ୍
ପ୍ରୟାସ୍ୋରି୍ର ଛି୍ି। ସ୍ୱାଭିମାନ୍ଅଞ୍ଚଳଜର୍ଥିବା୍ଗୁଁରୁଁ ପି୍ରୟା୍ଜସତୁଁ ୍ରାେୟର୍ଦୁଁଗତମ୍ଅଞ୍ଚଳକୁଁ୍
ସଂଜଯାଗ୍କରିବା୍ପାଇ ୍ସରକାରଙ୍କ୍ସଜମୱଦନଶୀଳତାର୍ସଜବତାର୍ତ୍ମ୍ଉଦା ରଣ୍। 

100.୍  ପଶି୍ଚମ୍ ଓଡ଼ଶିାକୁଁ୍ ସଜବତାର୍ତ୍ମ୍ ସଂଜଯାଗ୍ ଜଯାଗାଇଜଦବା୍ ପାଇ ୍ ରାଉରଜକୋରୁଁ ୍
ଆମପାଣିକୁଁ୍ସଂଜଯାଗ୍କରୁଁ ଥିବା୍ 5୍ଶ ୍46୍କଜିୋମିଟର୍ ଜଦୈଘତୟ୍ ବଶିିଷ୍ଟ୍ 4୍ ଜେନ୍ବେିୁଁ୍
ଏକ୍ସଜପ୍ରସ୍୍ଜେ୍ନମିତାଣ୍କରାଯାଇଛ୍ି। ଜସଥିମଧ୍ୟରୁଁ ୍2022-23୍ଜର୍6୍ଶ ୍ଜକାଟ୍ିଟଙ୍କା୍
ବୟୟଜର୍ଜଶର୍୍ପଯତୟାୟଜର୍ଘାଟପିଦା୍ (ନୂଆପଡ଼ା)୍ଠାରୁଁ ୍ଆମପାଣି୍ପଯତୟନ୍ତ୍1୍ଶ ୍76୍
କଜିୋମିଟର୍ ରାସ୍ତା୍ ନମିତାଣ୍ ଜଶର୍୍ ଜ ାଇଛ୍ି । ଖ୍ୁଁବ୍୍ ଶୀଘ୍ର୍ ମାନୟବର୍ ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍ ଏ ାକୁଁ୍୍୍୍୍୍
ଉଦ୍ଘାଟନ୍ କରିଜବ୍ । ବଜୁି ଏକ୍ସହପ୍ରସ୍ ହୱ, ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିାର ଅର୍୍ହନ୍ୈତ ି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର 
ଅନ୍ୟତମ ବା   ହ ବ୍। 

101.  ବଜୁି ଏକ୍ସହପ୍ରସ ହୱ-IIର ଦ୍ୱତିୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟହର ପ୍ରାୟ 6  ଜାର 1 ଶ  ହ ାଟ ିଟଙ୍କା 
ବୟୟହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଯାଗାହର୍ଯାଗ ନ୍ମିିତ୍ତ ପ୍ରାୟ 3 ଶ  35  ହିଲାମିଟର 
ହଦୈଘ୍ୟର ଏ  ସମୂ୍ପ୍ର୍ଣ୍ ୍ ନୂ୍ତନ୍ 4 ହଲନ ବଶିିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନ୍ମ୍ିାଣ  ରାରି୍ଯବ୍। ପ୍ରକଳ୍ପ୍ପାଇ ୍େମି୍
ଅଧିଗ୍ର ଣ୍ଆରମ୍ଭ୍ଜ ାଇଛ୍ି। ଏ ାଦ୍ୱାରା୍ଦୁଁଇ୍ସ ର୍ମଧ୍ୟଜର୍ଯାତ୍ରା୍ସମୟ୍ବର୍ତ୍ତମାନର୍10୍
ଘଣ୍ଟାରୁଁ ୍ ପ୍ରାୟ୍ 5୍ ଘଣ୍ଟାକୁଁ୍ ହ୍ରାସ୍ ପାଇବ୍ ଏବଂ୍ ଅର୍ଥତଜନୈତକି୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି୍ ଓ୍ ନଯିୁଁକ୍ତି୍ ସୁଁଜଯାଗର୍
ବୟାପକ୍ସମ୍ଭାବନା୍ସଷୃ୍ଟି୍କରିବ୍।୍ 

102.   2023-24 ହର ପୂତ୍୍ତ ବଭିାଗ 4  ଜାର 6 ଶ  ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା ବୟୟହର 
ର୍ଯାନ୍ବା ନ୍ ଚାଳନ୍ାର  ୁଶଳତା ବ ିାଶ ପାଇ ଁ3  ଜାର  ହିଲାମିଟର ରାସ୍ତା ୁ ଡବଲ ହଲନ 
ରାସ୍ତାହର ପରିଣତ  ରିହବ୍।  

103.   ଜବୌଦ୍ଧ୍ ଓ୍ ଆଠମେିକଠାଜର୍ ମ ାନଦୀ୍ ଉପଜର୍ 5୍ ଶ ୍ ଜକାଟ୍ି ଟଙ୍କା୍ ବୟୟଜର୍
ଏବଂ୍କାେୁଁ ରିଆ୍(ଜଢଙ୍କାନାଳ)ଜର୍ୋହ୍ମଣୀ୍ନଦୀ୍ଉପଜର୍3୍ଟ୍ିବୃ ତ୍ଜପାେ୍ନମିତାଣ୍କାଯତୟ୍
ଚଳତି୍ ବର୍ତ୍ ଜଶର୍୍ ଜ ାଇଛ୍ି । 2023-24୍ ଜର୍1  ଜାର ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ବୟୟଜର୍9 ଟ ି
ପ୍ରମୁଖ ହସତୁ ଓ Railway Over Bridge ନ୍ମ୍ିାଣ  ାର୍ଯ୍ୟ ହଶର୍ ହ ବ୍। 
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104.୍  ବେିୁଁ୍ ଜସତୁଁ ୍ ଜଯାେନାଜର୍ଆଜମ୍1  ଜାର 2 ଶ  38୍ ଟ୍ି ଜସତୁଁ ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ୍ ଜଶର୍୍
କରିସାରିଛୁଁ୍ଏବଂ୍9୍ଶ ୍ରୁଁ ୍ଅଧିକ୍ପ୍ରକଳ୍ପ୍ବଭିିନ୍ନ୍ପଯତୟାୟଜର୍କାଯତୟକାରୀ୍ଜ ଉଛ,ି୍ଏଥିଜର୍
5  ଜାର 1 ଶ  68 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ବନିଜିଯାଗ୍ଜ ାଇଛ୍ି। 2023-24 ଆର୍ ି ବର୍୍ହର୍1 
 ଜାର 9 ଶ  ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ବୟୟହର 5 ଶ  26 ଟ ିନୂ୍ତନ୍ ହସତୁ ପ୍ର ଳ୍ପ  ାତ ୁ ହନ୍ବା ୁ 
ପ୍ରସ୍ତାବ ର ଛି୍ି। ଆମ୍ସରକାର୍ଆଗାମୀ୍5 ବର୍୍ ମଧ୍ୟହର ପ୍ରାୟ 6  ଜାର ହ ାଟ ିଟଙ୍କାରୁଁ ୍
ଉଦ୍ଧତ୍ ପୁଁଞି୍ଜ୍ ନଜିବଶ୍ କରି୍ 1  ଜାର 5 ଶ  ନୂ୍ତନ୍ ହସତୁ ସ୍ଥ୍ାପନ୍୍ କରିବାକୁଁ୍ ଜଯାେନା୍୍୍
କରୁଁ ଛନ୍ତ୍ି।୍ 

105.   ଗମନାଗମନ୍ସୁଁବଧିାଜର୍ଉନ୍ନତ୍ିଆଣିବା,୍ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଁଡ଼କିୁଁ୍ ବୋର୍ସ ତି୍ସଂଯୁଁକ୍ତ୍
କରିବା୍ ଓ୍ସ ରାଞ୍ଚଳର୍ସୁଁବଧିା୍ ସୁଁଜଯାଗକୁଁ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଜର୍ଉପେବ୍ଧ୍କରାଇବା୍ପାଇ ୍ଆମ୍
ସରକାର୍2015-16୍ରୁଁ ୍2୍ ୋର୍8୍ଶ ୍6୍ଜକାଟ୍ିଟଙ୍କା୍ବନିଜିଯାଗଜର୍ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ  
ହର୍ଯାଜନ୍ା୍ନ୍ାମ  ଏ  ଫଲାଗସିପ୍ ପ୍ର ଳ୍ପ ଅଧୀନ୍ହର 6  ଜାର 6 ଶ  29   ହିଲାମିଟର 
ରାସ୍ତା ନ୍ମ୍ିାଣ  ାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ  ରିଛନ୍ତ୍ି। 2023-24 ଆର୍ ି ବର୍୍ହର ଏ  ି ହର୍ଯାଜନ୍ାହର 2 
 ଜାର 71 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା ବୟୟବରାଦହର 6  ଜାର  ହିଲାମିଟର ରାସ୍ତା ନ୍ମ୍ିାଣ ପାଇ ଁ
ପ୍ରସ୍ତାବ ର ଛି୍ି ।  ଆମ ସର ାର ଆଗାମୀ 5 ବର୍୍ ମଧ୍ୟହର 12  ଜାର ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାରୁ 
ଅଧି  ପୁଞି୍ଜ ନ୍ହିବଶ ସ ତି ଆଉ 15  ଜାର  ହିଲାମିଟର ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ  ନ୍ମ୍ିାଣ  ରିବା ୁ 
ହର୍ଯାଜନ୍ା  ରୁଛନ୍ତ ି ।  ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ୁ ଖାଲଖମାମୁକ୍ତ  ରିବା ପାଇ ଁ2023-24 ଆର୍ ି 
ବର୍୍ହର 1  ଜାର 1 ଶ  82 ହ ାଟ ି  ଟଙ୍କା ବୟୟଅଟ ଳହର 50  ଜାର  ହିଲାମିଟର 
ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାହବକ୍ଷଣ  ରିବା ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ର ଛି୍ି ।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ୍ ଗ୍ରାମ୍ ସଡ଼କ୍ ଜଯାେନା୍
(PMGSY)୍ଅଧୀନଜର୍ଗ୍ରାମୀଣ୍ସଡ଼କ୍ପାଇ ,୍ମ ୁଁ୍1  ଜାର 4 ଶ  50 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍
ବୟୟବରାଦର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ରଖ୍ୁଁଛ ି। ୍ 

106. ଭିର୍ତ୍ିଭୂମିକୁଁ୍ଜପ୍ରାତ୍ସା ନ୍ଜଦବା୍ଏବଂ୍ବକିାଶର୍ଗତେିାରି୍ରଖିବା୍ପାଇ ୍ଆମ୍ସରକାର୍
ସଡ଼କ,୍ଜସତୁଁ ,୍ବମିାନବନ୍ଦର୍ଏବଂ୍ଜରଳବାଇ୍ଅଧୀନଜର୍19  ଜାର 4 ଶ  52 ହ ାଟ ି
ଟଙ୍କା୍ ୍ ନଜିବଶ୍ କରିବାକୁଁ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଜଦଇଛନ୍ତ୍ି ୍ ଯା ାକ୍ି ଗତବର୍ତ୍ ତୁଁ ଳନାଜର୍34 ପ୍ରତଶିତ 
ଅଧି ୍୍ଅଜଟ୍। 
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ଶକି୍ତ୍ଜକ୍ଷତ୍ର  

107.  ଅର୍ଥତନୀତରି୍ମୁଁଖ୍ୟ୍ବା କ୍ଜ ଉଛ୍ିବଦିୁଁ ୟତଶକ୍ତି୍।୍ଜତଣୁଁ୍ଆମ୍ସରକାର୍ଶକ୍ତି୍ଜକ୍ଷତ୍ରର୍
ବକିାଶକୁଁ୍ସବତାଧିକ୍ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱ୍ପ୍ରଦାନ୍କରିଛନ୍ତ୍ି।୍କୃରି୍,୍କ୍ଷୁଁଦ୍ର୍, ମଧ୍ୟମ୍ଓ୍ବୃ ତ୍ଶିଳ୍ପ,୍ବାଣିେୟିକ୍
ପ୍ରତଷି୍ଠାନ୍ଓ୍ସାଧାରଣ୍ଉପଜଭାକ୍ତାଙ୍କୁଁ ୍ଗୁଁଣାତ୍ମକ୍ଓ୍ଭରସାଜଯାଗୟ୍ବେିୁଁଳ୍ିଜଯାଗାଣ୍କରିବା୍
ମାନୟବର୍ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ୍େକ୍ଷୟ।୍ଏଥିପାଇ ୍ଶକ୍ତି୍ବଭିାଗକୁଁ୍ବଜେଟ୍ଆବଣ୍ଟନ୍ବ ୁଁ୍ଗୁଁଣ୍ବୃଦ୍ଧ୍ି
ପାଇଛ।ି୍ 2000-01୍ ଆର୍ଥକି୍ ବର୍ତଜର୍ ଏ ା୍ 3୍ ଶ ୍ 6୍ ଜକାଟ୍ି ଟଙ୍କା୍ ଥିବା୍ ଜବଜଳ୍୍୍୍୍
2023-24୍ଆର୍ଥକି୍ବର୍ତଜର୍ଏ ା୍3  ଜାର 3 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାକୁଁ୍ବୃଦ୍ଧି୍ପାଇଛ୍ି। 

108.୍ 2000୍ ମସି ାଜର୍ ବଦିୁଁ ୟତ୍ ଉପଜଭାକ୍ତାଙ୍କ୍ ସଂଖ୍ୟା୍ 16୍ େକ୍ଷ୍ ଥିବା୍ ଜବଜଳ୍ ଏଜବ୍
ଏ ା୍ 97୍ େକ୍ଷରୁଁ ୍ ଅଧିକକୁଁ୍ ବୃଦ୍ଧି୍ ପାଇଛ।ି୍ ପ୍ରାୟ୍ 97୍ ୍ ପ୍ରତଶିତ୍ ଘଜର୍ ବେିୁଁଳ୍ି ସଂଜଯାଗ୍
ଉପେବ୍ଧ୍ଜ ାଇ୍ପାରିଛ୍ି। ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିବାର ୁ  ବଜୁି ଗ୍ରାମ ହଜୟାତ ିହର୍ଯାଜନ୍ାହର 2023 
ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବଜୁିଳି ହର୍ଯାଗାଇ ଦଆିରି୍ଯବ ହବାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଘାର୍ଣା 
 ରିଛନ୍ତ ି। 

109. ୍2000୍ମସି ାଜର୍ଗି୍ରଡ୍୍ସବ୍୍ଜଷ୍ଟସନ୍ସଂଖ୍ୟା୍58୍୍ଥିବା୍ଜବଜଳ୍2023୍ୋନୁଁଆର୍ି
ସୁଁଦ୍ଧା୍ଏ ା୍1୍ଶ ୍88୍କୁଁ୍ବୃଦ୍ଧି୍ପାଇଛ।ି୍ବଗିତ୍କଛି୍ିବର୍ତ୍ମଧ୍ୟଜର୍ODSSP୍ଅଧୀନଜର୍
ଥିବା 4୍ଶ ୍60୍ରୁଁ ୍ଅଧିକ୍33୍/11୍୍kv୍ସବ୍୍ଜଷ୍ଟସନ୍୍ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ୍ଜ ବା୍ଫଳଜର୍ବଦିୁଁ ୟତ୍
ଜଯାଗାଣର୍ ଗୁଁଣବର୍ତ୍ା୍ ଏବଂ୍ ବଶି୍ୱସନୀୟତାଜର୍ ଉନ୍ନତ୍ି ଘଟଛି।ି୍ ଉପଜଭାକ୍ତାଙ୍କ୍ ସଂଖ୍ୟା୍
ବ ୁଁଗୁଁଣ୍ ବୃଦ୍ଧି୍ ଜ ବା୍ ଜଯାଗ ୁଁ୍ ଜକଜତକ୍ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ୍ ଅଞ୍ଚଳଜର୍ କମ୍୍୍ ଜଭାଜେଟଜ୍୍ େନତି୍
ସମସୟା୍ଜଦଖ୍ାଜଦଇଛ।ି୍୍ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶକି୍ତ ବ ିାଶ  ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (CMPDP)୍ଅଧୀନଜର୍
2024 ମାଚ୍୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 1 ଶ  ରୁ ଅଧି  33 /11  kv ସବ୍ ହଷ୍ଟସନ  ାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ ବ । 
ବତ୍୍ତମାନ୍ ଚାଲୁର ଥିିବା ବଦୁିୟତ ଭିତି୍ତଭୂମି ପ୍ର ଳ୍ପ  ାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ ବା ପହର, ଆସନ୍ତା 12  
ମାସ ମଧ୍ୟହର ସମଗ୍ର ରାଜୟହର  ମ  ହଭାହଲେଜ୍ ଜନ୍ତି ସମସୟା ଦୂର ହ ବ । 

ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ  

110. େଳବାୟୁଁ୍ପରିବର୍ତ୍ତନ୍ବର୍ତ୍ତମାନ୍ସମୟର୍ସବୁଁଠାରୁଁ ୍େରୁଁ ରୀ୍ପ୍ରସଙ୍ଗ୍।୍ ୍ଶକ୍ତି୍ଜକ୍ଷତ୍ରର୍
ଡକିାବତନାଇଜେସନ୍ଆମ୍ସରକାରଙ୍କ୍କାଯତୟ୍ଜଯାେନାର୍ଏକ୍ପ୍ରମୁଁଖ୍୍ଉପାଦାନ୍ଯା ା୍ଦ୍ୱାରା୍
େଳବାୟୁଁ୍ପରିବର୍ତ୍ତନର୍ପ୍ରତକୂିଳ୍ପ୍ରଭାବକୁଁ୍ହ୍ରାସ୍କରାଯାଇପାରିବ୍।  
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111.୍ରାେୟଜର୍ଅକ୍ଷୟ୍ଶକ୍ତି୍ଉତ୍ପାଦନକୁଁ୍ତ୍ୱାରାନିୱତ୍କରିବା୍ନମିଜନ୍ତ୍ଆମ୍ସରକାର୍ଏ ୍ି
ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ସଜବତାର୍ତ୍ମ ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ ନ୍ୀତ,ି 2022୍ଆଣିଛନ୍ତ୍ି।୍ସବୁଁେ୍ଶକ୍ତି୍ନଷି୍କାସନ୍କରିଡର୍
ପାଇ ୍2023-24୍ବଜେଟଜର୍50 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ଦଆିଯାଇଛ୍ି।୍ଓଡଶିା ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ 
ବ ିାଶ ପାଣ୍ଠି୍ପାଇ ୍ଆଉ୍50 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟବରାଦ୍କରାଯାଇଛ୍ି। 

ଶକି୍ତ ସାଂରକ୍ଷଣ 

112.୍ ମାନୟବର୍ ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍ ସବତଦା୍ ଶକ୍ତି୍ ସଂରକ୍ଷଣ୍ ଉପଜର୍ ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱ୍ ଆଜରାପ୍ କର୍ି
ଆସୁଁଛନ୍ତ୍ି । ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶକି୍ତ ସାଂରକ୍ଷଣ  ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (CMECP)୍ ଅଧୀନଜର୍ କମ୍୍୍ ଶକ୍ତ୍ି
ଅପଚ ୟ୍କରୁଁ ଥିବା୍୍ଘଜରାଇ୍ଉପକରଣ୍ବୟବ ାରକୁଁ୍ଜପ୍ରାତ୍ସା ତି୍କରିବା୍ପାଇ ୍ଏକ୍ନୂତନ୍
ଜଯାେନା୍ଆରମ୍ଭ୍କରାଯାଉଛ,ି୍ଜଯଉ ଥିପାଇ ୍2023-24୍୍ବଜେଟଜର୍2 ଶ  50 ହ ାଟ ି
ଟଙ୍କା୍ବୟୟବରାଦର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ଅଛ୍ି। 

ଭବରି୍ୟତ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିଇଞି୍ଜନ (ଶିଳ୍ପ, MSME, ପର୍ଯ୍ୟଟନ୍ ଇତୟାଦ)ି 

113.୍  ଗତ୍କଛି୍ି ବର୍ତ୍ ମଧ୍ୟଜର୍ଧାତୁ ବଜି୍ଞାନ୍ ଓ ଧାତବ ନ୍ଷି୍କାସନ୍, ସିହମଣ୍ଟ, ବୟନ୍ଶିଳ୍ପ, 
ରସାୟନ୍ ଶିଳ୍ପ, ହପହଟ୍ରା ହ ମି ାଲ ଶିଳ୍ପ, ଖାଦୟ ପ୍ରକ୍ରୟିା ରଣ, ଗମନ୍ାଗମନ୍ ଏବାଂ 
ପର୍ଯ୍ୟଟନ୍ ଭଳି ବଭିିନ୍ନ ହକ୍ଷତ୍ରହର ଓଡଶିା ସବ୍ାଧି  ପସନ୍ଦହର୍ଯାଗୟ ନ୍ହିବଶ ସ୍ଥ୍ଳ ଭାହବ ଉଭା 
ହ ାଇଛ।ି ଉନ୍ନତ୍ନୀତ,ି୍ଆବଶୟକୀୟ୍ଶିଳ୍ପ୍ଭିର୍ତ୍ିଭୂମି୍ଏବଂ୍ନଜିବଶକମାନଙ୍କୁଁ ୍ତୃଣମୂଳ୍ସ୍ତରର୍
ସୁଁବଧିା୍ପ୍ରଦାନ୍ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ସରକାରଙ୍କ୍ଦ୍ୱାରା୍ନଆିଯାଇଥିବା୍ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ୍ପଦଜକ୍ଷପର୍ଏ ା୍
ଏକ୍ଫଳ୍।  

114.୍  ଆେ୍ି ଓଡ଼ଶିା୍ ଶିଳ୍ପର୍ ବଭିିନ୍ନ୍ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ ଅଗ୍ରଣୀ୍ ସ୍ଥାନ୍  ାସେ୍ କରିଛ।ି୍ 2000୍୍
ମସି ାଜର୍ ମାତ୍ର୍ଦୁଁଇଟ୍ି କାରଖ୍ାନାରୁଁ ୍ 2୍ ୍ ଜମଟ୍ରକି୍୍ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ୍ ଉତ୍ପାଦନ୍କରୁଁ ଥିବା୍ଆମ୍
ରାେୟ,୍ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ 10୍ ରୁଁ ୍ ଅଧିକ୍ ବୃ ତ୍ ଇସ୍ପାତ୍ କାରଖ୍ାନାରୁଁ ୍ 30୍ ଜମଟ୍ରକି୍୍ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ୍
ଉତ୍ପାଦନ୍ କରିପାରୁଁ ଛ୍ି ।୍ ଜସ ପିରି୍ ଜଗାଟଏି୍ ପଲାଣ୍ଟରୁଁ ୍ 0୍ ଦଶମିକ୍ 5୍ ୍ ଜମଟ୍ରକି୍୍ ଟନ୍
ଆେୁଁ ମିନୟିମ୍୍ଉତ୍ପାଦନ୍ରୁଁ ୍ଆଜମ୍4୍ଟ୍ିପଲାଣ୍ଟଜର୍3୍ଦଶମିକ୍5୍୍ଜମଟ୍ରକି୍୍ଟନ୍ଆେୁଁ ମିନୟିମ୍୍
ଉତ୍ପାଦନ୍ଜର୍ପ ଞ୍ଚଛିୁଁ୍ଏବଂ୍2୍ଟ୍ିପଲାଣ୍ଟ୍ଜର୍2୍୍ଜମଟ୍ରକି୍୍ଟନ୍ସିଜମଣ୍ଟସ୍ଉତ୍ପାଦନ୍ରୁଁ ୍ଆଜମ୍
5୍ଟ୍ିପଲାଣ୍ଟଜର୍15୍ଜମଟ୍ରକି୍୍ଟନ୍ସିଜମଣ୍ଟସ୍ଉତ୍ପାଦନ୍ଜର୍ପ ଞ୍ଚଛିୁଁ।୍ରସାୟନ୍ଶିଳ୍ପ, ଜପଜଟ୍ରା-୍
ଜକମିକାେ୍ଶିଳ୍ପ,୍ବୟନଶିଳ୍ପ, ଖ୍ାଦୟ୍ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ୍ଏବଂ୍ପଯତୟଟନ୍ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ଆଜମ୍ଅନୁଁରୂପ୍
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ଅଗ୍ରଗତ୍ି ାସେ୍କରିଛୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ,୍ଶିଳ୍ପ୍ଉତ୍ପାଦନ୍ଏବଂ୍ଜସବା୍ଉଭୟ୍ରାେୟ୍୍GSDPଜର୍୍
ପ୍ରାୟ୍ଶତକଡା୍40୍ଭାଗ୍ଜେଖ୍ାଏ ୍୍ଜଯାଗଦାନ୍କରୁଁ ଛନ୍ତ ି।  

115.୍  ଶିଳ୍ପ୍ପୁଁଞି୍ଜନଜିବଶ୍ଏବଂ୍ନଯିୁଁକ୍ତି୍ସୃଷ୍ଟି୍ପାଇ ୍ ଶିଳ୍ପ୍ଭିର୍ତ୍ିଭୂମି୍ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ୍ ।୍ଜସଥିପାଇ ୍
ଆମ୍ସରକାର୍ଜଯାେନାବଦ୍ଧ୍ଭାଜବ୍ଶିଳ୍ପ୍ଭିର୍ତ୍ିଭୂମି୍ପାଇ ୍ବଜେଟ୍ବୃଦ୍ଧି୍କରିଛନ୍ତ।ି୍୍ଆଗାମୀ 
5  ବର୍୍ ପାଇଁ, ଆନୁ୍ମାନ୍ ି ପ୍ରାୟ 3   ଜାର 5  ଶ   ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର ବହଜଟ୍ ସ ତି 
ଦୀଘ୍ ାଳୀନ୍ ଶିଳ୍ପ ପ୍ର ଳ୍ପ ପାଇ ଁ ଏ  ଦୀଘ୍ମିଆଦୀ ବହଜଟ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ ର ହର୍ଯାଜନ୍ା 
 ରାର୍ଯାଇଛ ି। ଏ ା ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ୍ ଭିର୍ତ୍ିଭୂମି୍ଯର୍ଥା୍MSME ପା ୍, IT  ଟାୱାର, େମି ଙ୍କ 
ପାଇଁ  ହଷ୍ଟଲ, ବଜ୍ୟ ବସୁ୍ତ ବହିଶାଧନ୍  ାରଖାନ୍ା, Multi-modal Logistic ଏବାଂ 
ପଣୟାଗାର ନମିିର୍ତ୍୍୍୍ବୟବ ୃତ୍ଜ ବ୍। 
116.୍  ରାେୟ୍ସରକାର୍ଅଜନକ୍ଜକ୍ଷତ୍ରଭିର୍ତ୍ିକ୍ ଶିଳ୍ପ-ପାକତ୍ଯର୍ଥା୍ପାରାଦ୍ୱୀପ୍ପଲାଷ୍ଟିକ୍ପାକତ,୍
ଅନୁଁଗୁଁଳ୍ଆେୁଁ ମିନୟିମ୍ପାକତ, ଜଖ୍ାଦ୍ଧତା୍ଫୁଁଡ୍୍ପାକତ,୍ଜଡରାସ୍ସି-ଫୁଁଡ୍୍ପାକତ୍ପ୍ରତଷି୍ଠା୍କରିଛନ୍ତ୍ି
ଏବଂ୍14୍ଟ୍ିMSME ୍ପାକତ୍ନମିତାଣାଧୀନ୍ଅଛ୍ି। ଏ ୍ିଭିର୍ତ୍ିଭୂମି,୍ସ୍ଥାନୀୟ୍ଅଣୁଁ,୍କ୍ଷୁଁଦ୍ର୍୍ଓ୍
ମଧ୍ୟମ୍ଉଜଦୟାଗୀଙ୍କ୍ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁଁ୍ତ୍ୱରାନିୱତ୍୍କରିବାଜର୍ସ ାୟକ୍ଜ ବ୍। 

117.୍ ବୟନ,୍ଖ୍ାଦୟ୍ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, MSME ,ବନ୍ଦର, IT ,୍ଇଜେଜକଟରାନକି୍ସ୍ଏବଂ୍ଡାଟା୍
ଜସଣ୍ଟର୍ପରି୍ଅଜନକ୍ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ନଦି୍ଦଷି୍ଟ୍ନୀତ୍ିସ ତି,୍ସରକାର୍ନକିଟ୍ଅତୀତଜର୍ ନୂ୍ତନ୍ 
ଶିଳ୍ପ ନ୍ୀତ ିIPR-2022୍୍ପ୍ରଣୟନ୍କରିଛନ୍ତ୍ି।୍ଜଯାଗୟ୍ଶିଳ୍ପଗୁଁଡ଼କିୁଁ୍ଜପ୍ରାତ୍ସା ନ୍ଜଦବା୍ପାଇ ୍
ବଜେଟଜର୍ ପଯତୟାପ୍ତ୍ ବୟବସ୍ଥା୍ କରାଯାଇଛ।ି ସମସ୍ତ୍ ଉପଯୁଁକ୍ତ୍ ଜପ୍ରାତ୍ସା ନ୍ ଜଯପରି୍ ଠିକ୍୍
ସମୟଜର୍ପ୍ରଦାନ୍କରାଯାଇପାରିବ୍ ଜସଥିପାଇ ୍ଆମର୍ନଜିବଶ୍ସୁଁବଧିା୍ବୟବସ୍ଥାକୁଁ୍ସୁଁଦୃଢ଼୍
କରାଯାଇଛ୍ିଯା ା୍ଦ୍ୱାରା୍ଓଡ଼ଶିାଜର୍ବୟବସାୟ୍କରିବାକୁଁ୍ସୁଁଗମ୍କରିବ୍।୍ 

118.   ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିାହର ଶିଳ୍ପର ବ ିାଶ ପାଇଁ ବଜୁି ଏକ୍ସହପ୍ରସ୍  ହୱର ପାଶ୍୍ୱହର ଅହନ୍  ଶିଳ୍ପ 
ପା ୍ ପ୍ରତଷି୍ଠା  ରିବା ଲାଗି ଆମ ସର ାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୟବସ୍ଥ୍ା  ରିଛନ୍ତ୍ି। ଏ ୍ିପାକତଗୁଁଡକିଜର୍
ନଜିବଶକମାଜନ୍ଶିଳ୍ପର୍ପ୍ରକୃତ୍ିନବିଜିଶର୍ଜର୍deemed୍thrust sector ୍ଜପ୍ରାତ୍ସା ନ୍
ପାଇବାକୁଁ୍ଜଯାଗୟ୍ବଜିବଚତି୍ଜ ଜବ୍।୍ଆ ୁଁରିମଧ୍ୟ,୍ଆମର୍ନୂତନ୍ଶିଳ୍ପ୍ନୀତଜିର୍ଓଡ଼ଶିାର୍
ଜଯଜକୌଣସି୍ ସ୍ଥାନଜର,୍ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ୍ ଓ୍ ଶିକ୍ଷା୍ ଜସବା୍ ସଜମତ୍ ନଯିୁଁକ୍ତିଭିର୍ତ୍ିକ୍ ଜକ୍ଷତ୍ରକୁଁ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର୍
ଜପ୍ରାତ୍ସା ନ୍ ପ୍ରଦାନ୍ କରାଯାଇଛ୍ି ।୍ ଏ ା୍ ଆଗାମୀ୍ ଦନିଜର୍ ନଯିୁଁକ୍ତି୍ ସୃଷ୍ଟିକୁଁ୍ ଏକ୍ ବଡ୍
ଜପ୍ରାତ୍ସା ନ୍ଜଦବ ।  
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119.୍   ଆଜମ୍2023-24୍ଆର୍ଥକି୍ବର୍ତଜର୍ଶିଳ୍ପ୍ବଭିାଗ୍ପାଇ ୍7 ଶ  90 ହ ାଟ୍ିଟଙ୍କାର୍
ବୟୟବରାଦ୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ରଖ୍ୁଁଛୁଁ୍। 2018-19୍ଆର୍ଥକି୍ବର୍ତର୍ପ୍ରାୟ୍70୍୍ଜକାଟ୍ିଟଙ୍କା୍ବଜେଟ୍୍
ତୁଁ ଳନାଜର୍ଏ ା୍10୍୍ଗୁଁଣ୍ଅଧିକ୍ଅଜଟ୍। ଓଡ଼ଶିାକୁଁ୍ଏକ୍ପ୍ରମୁଁଖ୍୍ଶିଳ୍ପ୍ସ୍ଥଳୀ୍ଜର୍ପରିଣତ୍
କରିବା୍ପାଇ ୍ସରକାର୍ଦୃଢ଼୍ପ୍ରତଶୁିତବିଦ୍ଧ । ଆମ୍ସରକାର୍ବଜେଟଜର୍15 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍
ବୟୟବରାଦ୍ସ ତି୍ଏ  ନୂ୍ତନ୍ ହର୍ଯାଜନ୍ା - ଜଲି୍ଲା ନ୍ହିବଶ ହପ୍ରାତ୍ସା ନ୍ ଏହଜନ୍ିସ (DIPA )ର୍୍
ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ରଖିଛନ୍ତ୍ି । ରାେୟଜର୍ ଲୟାଣ୍ଡ ବୟାଙ୍କ୍ ପାଇ ୍ 2 ଶ  ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା,୍  ଲଷ୍ଟର 
ହଡଭଲପହମଣ୍ଟ ପାଣ୍ଠି୍ଅଧୀନଜର୍2 ଶ  80 ହ ାଟ୍ିଟଙ୍କା,୍ଭଦ୍ର ର ଧାମରାଠାହର୍ହମଗା 
ହଟକ୍ସଟାଇଲ ପା ୍ର୍୍ବକିାଶ୍ପାଇ ୍20 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା,୍୍PCPIR ପାଇ ୍୍ପାରାଦ୍ୱୀପଜର ଏକ 
ସାଧାରଣ ବଜ୍ୟ ବସୁ୍ତ ବହିଶାଧନ୍ ପଲାଣ୍ଟ୍ନମିତାଣ୍ପାଇ ୍୍20  ହ ାଟ ିଟଙ୍କା,୍ଅନୁଁଗୁଁଳଜର୍ହମଗା 
ଆଲୁମିନ୍ୟିମ ପା ୍୍ ପାଇ ୍ 10 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ଏବଂ୍ Down Stream Metal 
Industries କୁଁ୍45 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ଆର୍ଥକି୍ସ ାୟତାର୍ବୟୟ୍ବରାଦର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ଛି୍ି। 

 ଳିଙ୍ଗ ଷୁ୍ଟଡଓିର ପୁନ୍ଃବ ିାଶ୍ ପାଇ ୍55 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ଏବଂ୍ ୍ ଜଗାପାଳପୁଁରଜର୍Utility 
Corridor ର୍ବକିାଶ୍ପାଇ ୍21  ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ରଖ୍ୁଁଛ୍ି।  

ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉହଦୟାଗ ଏବାଂ ଷ୍ଟାଟଅ୍ପ୍ 

120.୍    ଆମର୍ମାନୟବର୍ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ୍ରାେୟଜର୍ପ୍ରସ୍ତୁଁତ୍MSME୍ଉତ୍ପାଦଗୁଁଡ଼କିୁଁ୍
ବଶି୍ୱ୍ ବୋରଜର୍ ପ୍ରତଜିଯାଗିତାମୂଳକ୍ କରିବା ପାଇ ୍ ଦୂରଦୃଷ୍ଟ ି ରଖିଛନ୍ତ।ି୍ ଆମ୍ ସରକାର୍
ବାଣିେୟିକ୍କାରବାରକୁଁ୍ସ େ୍କରିବା୍ସ ୍ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି୍ ବକିାଶଜର୍ଧ୍ୟାନ୍ ଜଦଇ୍ଉତ୍ପାଦନ୍ ଓ୍
ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ୍ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ଅନୁଁକୂଳ୍ବାତାବରଣ୍ସଷୃ୍ଟି୍କରିବାକୁଁ୍ପ୍ରୟାସ୍ୋରି୍ରଖିଛନ୍ତ୍ି।୍ଏ ୍ି
ଉଜଦ୍ଦଶୟଜର,୍ 2023-24୍ବଜେଟଜର୍MSME ହକ୍ଷତ୍ର୍ଆବଣ୍ଟନକୁଁ୍6 ଶ  48 ହ ାଟ ି
ଟଙ୍କାକୁଁ୍ବୃଦ୍ଧି୍କରାଯାଇଛ୍ି।    

121.୍   ଜକାଭିଡ୍-19୍ଅନ୍ତରାୟ୍ପଜର୍ ିଁ୍ବଜିଶର୍୍କରି୍ଓଡ଼ଶିାର୍ଅଣୁଁ୍ଓ୍କ୍ଷୁଁଦ୍ର୍୍ଉତ୍ପାଦନ୍
ଶିଳ୍ପ୍ ଗୁଁଡ଼କି୍ ପାଇ ୍ ଋଣ୍ ଓ୍ ବୋର୍ ଉପେବ୍ଧତା୍ ସବୁଁଠାରୁଁ ୍ ବଡ୍ ସମସୟା୍ ଭାଜବ୍ ଠିଆ୍   
ଜ ାଇଛ୍ି। ଜଯଜତଜବଜଳ୍ବାଣିେୟିକ୍କାରବାର୍ଜକାଭିଡ୍୍ପୂବତବର୍ତ୍ତୀ୍ସ୍ତରରୁଁ ୍ଉପରକୁଁ୍ଉଠୁଁ ଛ୍ି
ଜସଜତଜବଜଳ୍ଓଡ଼ଶିାର୍MSME୍ ଶିଳ୍ପଗୁଁଡ଼କି୍Working୍Capital୍େନତି୍ସମସୟାର୍
ସମ୍ମୁଁଖ୍ୀନ୍ଜ ଉଛନ୍ତ୍ି।  
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122. ଏ  ି ସମସୟାର ମୁଁକାବେିା ପାଇ  ରାେୟ ସରକାର, ଅଣୁଁ ଓ କ୍ଷୁଁଦ୍ର୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ 
ଉଜଦୟାଗଗୁଁଡ଼କି ଦ୍ୱାରା ରପ୍ତାନୀ କରିବା ପାଇ  ବୟାଙ୍କଗୁଁଡକିଠାରୁଁ  ନଆିଯାଇଥିବା Working 

Capital  ଋଣର ସୁଁଧ ଜବାଝ ହ୍ରାସ କରିବାକୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜଦଇଛନ୍ତ ି। Chief Minister’s 
Post-Covid revival package for   MSMEs – Interest 
subvention on working capital loan ନ୍ାମହର 2023-24 ଆର୍ ି ବର୍୍ 

ପାଇଁ ଏ  ନୂ୍ତନ୍ ହର୍ଯାଜନ୍ାର ପ୍ରସ୍ତାବ ର ଛି ି।  ଏ  ିସମସୟାର ସମାଧାନ ପାଇ , 24-2023 

ଆର୍ଥକି ବର୍ତଜର 10 େକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯତୟନ୍ତ କୟାସ ଜକ୍ରଡଟି ସୀମା ଥିବା, ବୟାଙ୍କରୁଁ  ଜନଇଥିବା 
working capital ଋଣ (ରପ୍ତାନ ି ଜକ୍ଷତ୍ରଜର pre-shipment/ packaging 
credit) ର ସମସ୍ତ ସୁଁଧକୁଁ 10 େକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁଁ   3 ଜକାଟ ିଟଙ୍କା କୟାସ୍ ଜକ୍ରଡଟି ସୀମା ଥିବା 
working capital ଋଣର 25 ପ୍ରତଶିତ ସୁଁଧ କୁଁ ସରକାର ପ୍ରତପୂିର୍ତ୍ ିକରିଜବ । ଏ  ି

ନୂତନ ଜଯାେନାଜର ଏ  ିଉପାଦାନ ପାଇ  ବଜେଟ ଜର 2 ଶ  ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ର ବୟୟ ବରାଦ 

ଅଛ ି । ଏ  ିରାଶି  ତିାଧିକାରୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଁଡକିର ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଜର ବର୍ତକୁଁ ଦୁଁଇର୍ଥର 

ସିଧାସଳଖ୍ DBT ମାଧ୍ୟମଜର େମା କରାଯିବ ।  

123. The Odisha Procurement Preference Policy for    
MSEs - 2015” ବଦଳହର ଏ  ନୂ୍ତନ୍ ନ୍ୀତ ିପ୍ରଣୟନ୍  ରାରି୍ଯବ ହର୍ଯଉଁଥିହର ଓଡଶିା 
ସର ାରଙ୍କ ସାଂସ୍ଥ୍ାଗୁଡ ି ପାଇ ଁ ରାଜୟର ଅଣୁ ଓ କ୍ଷଦୁ୍ର ଉତ୍ପାଦନ୍ ୟୁନ୍ଟି ଗୁଡ ିରୁ Rate 
Contract ଏବାଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲି ା ଅନ୍ତଗ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ  ରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳ  ହ ବ । 

ଏ ୍ି ନୂତନ୍ନୀତଜିର୍ଓଡ଼ଶିାର୍କ୍ଷୁଁଦ୍ର୍୍ ଓ୍କ୍ଷୁଁଦ୍ର୍୍ଉତ୍ପାଦନ୍ୟୁଁନଟି୍ଗୁଁଡ଼କି୍ପାଇ ୍ ବଭିିନ୍ନ୍ଭେ୍
ବୟବସ୍ତା୍ ର ବି୍ ଜଯପରିକ୍ି ଜଖ୍ାୋ୍ ଜଟଣ୍ଡରଜର୍ ମୂେୟ୍ ଓ୍କ୍ରୟ୍େନତି୍ପ୍ରାର୍ଥମିକତା୍ ଏବଂ୍
ଜଖ୍ାୋ୍ ଜଟଣ୍ଡରଜର୍ ଭାଗ୍ ଜନବା୍ ପାଇ ୍ ଜଯାଗୟତା୍ ସର୍ତ୍ତକୁଁ୍ ଜକା ଳ୍ କରିବା ଆଦ୍ି୍୍୍
ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍।  

 

124. ଓଡ଼ଶିାର୍ O-Hub୍ ରାେୟଜର୍ ଷ୍ଟାଟତଅପ୍୍୍ ଇଜକା-ସିଷ୍ଟମକୁଁ୍ ଜପ୍ରାତ୍ସା ତି୍ କରୁଁ ଛ୍ି ।୍
ଭୁଁ ବଜନଶ୍ୱରର୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର୍ ଅର୍ଥତଜନୈତକି୍ ଜୋନଜର୍ ଅବସି୍ଥତ୍ ଏ ୍ି ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ୍ ଇନକୁଁୟଜବଟର,୍
ରାେୟ୍ ସରକାରଙ୍କ୍ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ୍ ମାେିକାନାଧୀନ୍ । ଏ ୍ି ଇନକୁଁୟଜବଟର,୍ ଉଦ୍ଭାବକ,୍
ପରାମଶତଦାତା୍ ଓ୍ କଜପତାଜରଟ୍ ସ ଜଯାଗୀମାନଙ୍କୁଁ ୍ ଜଗାଟଏି୍ ଛାତ୍ ତଜଳ୍ କାମ୍ କରିବାର୍
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ସୁଁବଧିା୍ପ୍ରଦାନ୍୍କରୁଁ ଛ୍ି। ଏ ୍ିଉଜଦ୍ଦଶୟଜର୍ଆମ୍ସରକାର୍ଚଳତି ବଜେଟ୍ଜର୍ଷ୍ଟାଟ୍ଅପ୍ 
ନ୍ୀତ ିଅଧୀନ୍ହର ଭିତି୍ତଭୂମି ବ ିାଶ୍୍ନାମକ୍ଏକ୍ନୂତନ୍ଜଯାେନାର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ରଖିଛନ୍ତ୍ି।୍ଏ ୍ି
ଜଯାେନାଜର୍1 ଶ  50 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ର୍ବୟୟ୍ବରାଦ୍ର ଛି୍ି।୍ ୍୍ 

125.   ର୍ଚାଟ ୍ ଅପ୍ ଓଡଶିା ପାଇ ଁ ପୁଞି୍ଜ ଜଯାେନା୍ ବାବଦକୁଁ୍ 20 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା, ଖାଦୟ 
ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଣ ଓ MSME ନ୍ୀତ ି ଅଧୀନଜର୍ସବସିଡ୍ିବାବଦକୁଁ୍45 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା, IPR୍
ଅଧୀନଜର୍MSME୍ଜକ୍ଷତ୍ରକୁଁ୍ଆର୍ଥକି୍ସ ାୟତା୍ବାବଦକୁଁ 15 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା, MSME 
ହକ୍ଷତ୍ରର୍ ଜପ୍ରାତ୍ସା ନ୍ ପାଇ ୍ ୍ 80 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ଏବଂ୍ ୍ ଖଦ ି ଓ ଗ୍ରାହମାହଦୟାଗ ଶିଳ୍ପର୍୍
ଜପ୍ରାତ୍ସା ନ୍ପାଇ ୍ 24  ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ବୟୟ୍ବରାଦ୍ରଖ୍ା୍ଯାଇଛ୍ି।  

ଇହଲହ େରାନ୍କି୍ସ ଏବାଂ ସଚୂନ୍ା ପ୍ରର୍ଯୁକି୍ତ ବଦିୟା 

126.  ମାନୟବର୍ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍ଦୃଢ଼ତାର୍ସ ୍ବଶି୍ୱାସ୍କରନ୍ତ୍ିଜଯ,୍ଓଡ଼ଶିାର୍ଭବରି୍ୟତ୍ଏକ୍
ଜ୍ଞାନ୍ ଆଧାରିତ୍ ଅର୍ଥତନୀତ ି ଉପଜର୍ ପଯତୟଜବସତି୍ ଜ ବ୍ ।୍ ଏଣୁଁ, ଇଜେଜକଟରାନକି୍ସ,୍ IT୍
କମ୍ପାନୀଗୁଁଡ଼କିୁଁ୍ରାେୟକୁଁ୍ଆକରି୍ତ୍କରିବା୍୍ଉପଜର୍ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱ୍ଦଆିଯାଇଛ୍ି।୍ଆମ୍ସରକାର୍
IT/ITeS ନ୍ୀତ,ି ଇହଲହ େରାନ୍କି୍ସ ନ୍ୀତ,ି ଡାଟା ହ ନ୍ଦ୍ର ନ୍ୀତ ି ଏବାଂ BPO ନ୍ୀତ ିଭଳ ି
ଚାହରାଟ ି ନୂ୍ତନ୍ ନ୍ୀତ୍ି ଅନୁଁଜମାଦନ୍ କରିଛନ୍ତ୍ି ।୍ ଏ ା୍ ଏ ୍ି ଜକ୍ଷତ୍ର୍ ପାଇ ୍ ଥିବା୍ ଜଦଶର୍
ସଜବତାର୍ତ୍ମ୍ନୀତ୍ିଗୁଁଡକି୍ମଧ୍ୟରୁଁ ୍ଅନୟତମ୍। ଏ ା୍ଓଡ଼ଶିାଜର୍ଉଜେଖ୍ନୀୟ୍ପୁଁଞି୍ଜ୍ନଜିବଶ୍
ୋଗି୍ଆକରି୍ତ୍କରିବ୍ଜବାେି୍ଆଶା୍କରାଯାଉଛ ି।୍ 

127.୍ ୍ ଜମକ୍୍ଇନ୍ଓଡଶିା୍ କନଜକଲଭ୍ସମୟଜର୍ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ୍ପୁଁଞି୍ଜ୍ନଜିବଶ୍ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଁଡକିୁଁ୍
ଗତ୍ କଛି୍ି ମାସ୍ ମଧ୍ୟଜର୍ ସଫଳ୍ ରୂପାୟନ୍ କରିବାଜର୍ ଆଜମ୍ ସକ୍ଷମ୍ ଜ ାଇଛୁଁ । 

ଇତମିଧ୍ୟଜର୍ IBM, Deloitte, Happiest Minds, PWC, Incture, 
Innovare tech, Opex America, Yovant ଏବାଂ ଆ ୁରି ଅହନ୍  IT 
 ମ୍ପ୍ାନ୍ୀ ଓଡଶିାଜର୍ ଜସମାନଙ୍କ୍ ଜକନ୍ଦ୍ର୍ ଜଖ୍ାେି୍ ସାରିଛନ୍ତ୍ି ।୍ ଅଧିକରୁଁ ୍ ଅଧିକ୍ କମ୍ପାନୀ୍
ଓଡଶିାଜର୍ଜସମାନଙ୍କର୍ଜକନ୍ଦ୍ର୍ପ୍ରତଷି୍ଠା୍କରିବା୍ପ୍ରକ୍ରିୟାଜର୍୍୍ଅଛନ୍ତ୍ି। 

128. ୍୍IT କମ୍ପାନୀଗୁଁଡକି୍ପାଇ ୍ସରକାରଙ୍କ୍ଅଧୀନଜର୍ଥିବା୍IT ଟାୋର୍ଗୁଁଡକିଜର୍େିଜ୍୍
ଭଡା୍ବଗତଫୁଁଟ୍ପିଛା୍20୍ଟଙ୍କାକୁଁ୍ହ୍ରାସ୍କରିବାକୁଁ୍ଆମ୍ସରକାର୍ଏକ୍ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ୍ନଷି୍ପର୍ତ୍ି୍
ଜନଇଛନ୍ତ୍ିଯା ା୍ଓଡଶିାକୁଁ୍ଏକ୍ଆକର୍ତଣୀୟ୍IT୍ଗନ୍ତବୟସ୍ଥଳଜର୍ପରିଣତ୍କରିପାରିଛ୍ି। ମ ୁଁ୍
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ଏ ୍ିପବତି୍ର୍ଗୃ କୁଁ୍େଣାଇବାକୁଁ୍ଚାଜ  ୍ଜଯ, ଏ ୍ିଧାରାକୁଁ୍ତ୍ୱରାନିୱତ୍କରିବାକୁଁ୍ଆଜମ୍IT / 
ESDM  ମ୍ପ୍ାନ୍ୀଗୁଡ ି ପାଇ ଁ20 ଲକ୍ଷ ବଗ୍ଫୁଟ ବଶିିଷ୍ଟ Plug and Play ସୁଁବଧିା୍
ଥିବା୍ପୂବତରୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁଁତ୍ସ୍ଥାନ୍ସଷୃ୍ଟି୍କରିବାକୁଁ୍ଜଯାେନା୍କରୁଁ ଛୁଁ । ଆଜମ୍ଆଶା୍କରୁଁ ଛୁଁ୍ଏ ା୍ IT 
କମ୍ପାନୀଗୁଁଡ଼କିୁଁ୍ଆ ୁଁର୍ିଆକରି୍ତ୍କର୍ିଆମ୍ଯୁଁବବଗତକୁଁ୍ଅଧିକ୍ଜରାେଗାର୍ପ୍ରଦାନ୍କରିବା୍
ଜର୍ସ ାୟକ୍ଜ ବ୍।  

129.୍ ୍ ଇଜେଜକଟରାନକି୍ସ୍ ଡେିାଇନ୍ ଏବଂ୍ ଉତ୍ପାଦନ୍ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ ଏକ୍ ଇଜକାସିଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି୍
କରିବାକୁଁ୍ଆଜମ୍O-CHIP - ଓଡଶିା ଚପି୍ ହପ୍ରାଗ୍ରାମ୍ନାମକ୍ଏକ୍ଉର୍ଚ୍ାଭିଳାର୍ୀ୍ଜଯାେନା୍୍
ଆରମ୍ଭ୍ କରିବୁଁ ।୍ ଏ ା୍ ଏକ୍ ସରକାର୍ ସମର୍ଥତି୍Centre of Excellence୍ ଜ ବ୍
ଜଯଉ ଥିଜର୍ଉର୍ଚ୍୍ମାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ୍ଉଜଦୟାଗ୍ସଂଘ୍ଏବଂ୍ଉତୃ୍କଷ୍ଟ୍ଗଜବର୍ଣା୍ପ୍ରତଷି୍ଠାନଗୁଁଡ଼କିର୍
ଶିକ୍ଷାବତି୍ମାଜନ୍ ମଧ୍ୟ୍ ର ଜିବ । ଏ ୍ି କାଯତୟକ୍ରମ୍ ଜଗାଟଏି୍ ଛାତ୍ ତଜଳ୍ ଗଜବର୍ଣା, 
ଡେିାଇନ,୍ପରୀକ୍ଷଣ୍ଏବଂ୍ଉତ୍ପାଦନ୍ପାଇ ୍ଏକ୍ଉପଯୁଁକ୍ତ୍ପରିଜବଶ୍ସୃଷ୍ଟି୍କରିବ । ଏ ା୍
ନକିଟ୍ଭବରି୍ୟତଜର୍5୍ ୋରରୁଁ ୍ଉର୍ଦ୍ଧ୍ତ୍ଉର୍ଚ୍ମାନର୍ନଯିୁଁକ୍ତି୍ସୃଷ୍ଟି୍କରିବ୍।୍୍ 

130.  Artificial୍ Intelligence(AI) ଏବଂ Machine Learning୍ ଆମ୍
େୀବନ୍ଧାରଣ୍ଓ୍କାଯତୟ୍କରିବାର୍ଜଶୈଳୀଜର୍ଦୁତ୍ପରିବର୍ତ୍ତନ୍ଆଣୁଁଛ ି।୍ଏକ୍ଆନ୍ତେତାତୀୟ୍
IT୍କଂପାନୀର୍ସ ଭାଗିତାଜର୍ରାେୟର୍ପ୍ରଜତୟକ୍ଜଯାଗୟ୍ଏବଂ୍ଆଗ୍ର ୀ୍ବୟକ୍ତିବଜିଶର୍ଙ୍କୁଁ ୍
ତାେିମ୍ଦଆି୍ଯିବା୍ସ ୍୍AI City Clusters୍ସୃଷ୍ଟି୍କରାଯିବ।୍ପ୍ରର୍ଥମ୍ପଯତୟାୟଜର୍ଏ ୍ି
ଜଯାେନାକୁଁ୍ ପୁଁରୀ-କଟକ-୍ ଭୁଁ ବଜନଶ୍ୱର୍ ଅଞ୍ଚଳଜର୍ କାଯତୟକାରୀ୍ କରାଯାଇ୍ ଏ ାକୁଁ୍ ସାରା୍
ଜଦଶଜର୍ପ୍ରର୍ଥମ୍AI City Cluster୍ରୂଜପ୍ପରିଣତ୍କରାଯିବ୍। ଆଜମ୍ରାେୟର୍ସମସ୍ତ୍
ସରକାରୀ୍ଅଧିକାରୀଙ୍କୁଁ ୍ମଧ୍ୟ୍AI ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ୍ପ୍ରଦାନ୍କରିବୁଁ ୍।  

 

131.୍ଡାଟାର୍ନଭିତରଜଯାଗୟତା୍ଏବଂ୍ସୁଁେଭତା୍ପାଇ ୍ ପୁରୀଠାହର ସମୁଦ୍ର ଭିତହର ଏ  
ହ ବୁଲ୍ ଲୟାଣି୍ଡାଂ ହଷ୍ଟସନ ପ୍ରତଷି୍ଠା ର୍ ଜଯାେନା୍ କରାଯାଇଛ ି। ଏ ୍ି େୟାଣି୍ଡଂ୍ ଜଷ୍ଟସନ୍ ର୍
ପ୍ରତଷି୍ଠା୍ଦ୍ୱାରା୍ଡାଟା୍ଜସଣ୍ଟର, ମଜନାରଞ୍ଜନ,୍ଦୂରସଂଚାର୍ଏବଂ୍ଫିନଜଟକ୍୍ର୍ବୋର୍ସଶକ୍ତ୍
ଜ ବ୍। ଏ ା୍ଦ୍ୱାରା୍ଓଡ଼ଶିା୍ଆଗାମୀ୍ଦନିଜର୍ପୂବତ, ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ୍ଏବଂ୍ଉର୍ତ୍ର୍ପୂବତ୍ଭାରତର୍
ଡେିଟିାଲ୍୍ ବ୍୍ଭାଜବ୍ଉଭା୍ଜ ଇ୍ପାରିବ।୍ 
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132. ମାନୟବର୍ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ୍ନଜିଦ୍ଦତଶ୍କ୍ରଜମ, ଆମ୍ସରକାର୍ ଜଯଉ ଠାଜର୍ ଜଟେିକମ୍୍
ଜସବା୍ନା ିଁ୍ ଜସ ୍ିସ୍ଥାନଜର୍ଜମାବାଇଲ୍୍ଟାୋର୍ପ୍ରତଷି୍ଠା୍ପାଇ ୍ମାଗଣାଜର୍େମି୍ପ୍ରଦାନ୍
କରୁଁ ଛନ୍ତ୍ି।  ଆଗାମୀ୍ମାର୍ଚ୍ତ୍2024 ସୁଁଦ୍ଧା୍ରାେୟର୍ସବୁଁ୍ସ୍ଥାନଜର୍ଜମାବାଇଲ୍୍ଜନଟୋକତ୍
ଜସବା୍ ପ୍ରଦାନକୁଁ୍ ସୁଁନଶିି୍ଚତ୍ କରିବା୍ ପାଇ ୍ ଜମାବାଇଲ୍୍ ଅପଜରଟର୍ ମାନଙ୍କ୍ ସ ୍ ମିଳତି୍
ଭାଜବ୍କାଯତୟ୍କରୁଁ ଛନ୍ତ୍ି। 

133.୍ ପ୍ରଶାସନକି୍ ଢାଞ୍ଚାକୁଁ୍ ସୁଁଦୃଢ଼୍ କରିବା୍ ପାଇ ୍ଆେ୍ି ଓଡଶିା୍ ଜ ଉଛ୍ି ଏକମାତ୍ର୍ ରାେୟ୍
ଜଯଉ ଠାଜର୍ ଜବୈର୍ୟିକ୍ ଜ୍ଞାନଜକୌଶଳ୍ ବଳଜର୍ OSWAS ପରି୍ ଏକ୍ ସୁଁଦକ୍ଷ୍ ବୟବସ୍ଥା୍
ପ୍ରସ୍ତୁଁତ୍କରାଯାଇଛ।ି୍ଏ ା୍ବଳଜର୍ବର୍ତ୍ତମାନ୍ରାେୟର୍ସମସ୍ତ୍େେିା୍ସ୍ତରୀୟ୍କାଯତୟାଳୟକୁଁ୍
ସରକାରୀ୍ ଫାଇେ୍ ଏବଂ୍ ସଚୂନା୍ ପ୍ରବା ୍ ମଧ୍ୟ୍ ବନିା୍ ବାଧାଜର୍ ସଂପ୍ରସାରଣ୍ କରାଯାଇ୍
ପାରିଛ୍ି ।୍ ସମସ୍ତ୍ ସରକାରୀ୍ କାଯତୟାଳୟଜର୍ ଆଜମ୍ ଏ ୍ି ବୟବସ୍ଥାକୁଁ୍ ଆ ୁଁର୍ି ମେବୁଁତ୍
କରିବୁଁ । 

134.୍ଆମ୍ସରକାର୍ରାେୟବାସୀଙ୍କ୍ନକିଟଜର୍ସରକାରୀ୍ଜସବାଗୁଁଡକିୁଁ୍ଫଳପ୍ରଦ୍ଭାଜବ୍
ପ ଞ୍ଚାଇବାକୁଁ୍ସୁଁନଶିି୍ଚତ୍କରିବା୍ପାଇ ୍ଜମା୍ଜସବା୍ଜକନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁଁ ୍ସୁଁଦୃଢ୍କରିଛନ୍ତ୍ି।୍ଆଜମ୍
Odisha One ନାମକ୍ ଏକ୍ ଜେବସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁଁତ୍ କରିଛୁଁ୍ ଜଯଉ ଠାଜର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ୍
ନାଗରିକମାନଙ୍କ୍ପାଇ ୍5୍ଶ ୍50୍ରୁଁ ୍ଉର୍ଦ୍ଧ୍ତ୍ଜସବା୍ଏକ୍ସଙ୍ଗଜର୍ଉପେବ୍ଧ୍ଅଛ୍ି ।୍ଚଳତି୍
ବର୍ତ୍ ଗ୍ରାମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ୍ କାଯତୟାଳୟମାନଙ୍କଜର୍ ଜମା୍ ଜସବା୍ ଜକନ୍ଦ୍ର୍ ଜଖ୍ାୋଯାଇ୍ ଏ ୍ି ଜକନ୍ଦ୍ର୍
ସଂଖ୍ୟା୍10୍ ୋରକୁଁ୍ବୃଦ୍ଧି୍କରିବା୍ପାଇ ୍ଜଯାେନା୍ରଖିଛୁଁ୍। 

135.  ବଗିତ୍4 ବର୍ତ୍ମଧ୍ୟଜର, ରାେୟ୍IT୍ବଜେଟ୍2018-19 ଜର୍1୍ଶ ୍25୍ଜକାଟରିୁଁ ୍
ବୃଦ୍ଧି୍ପାଇ୍2022-23ଜର୍3 ଶ ୍ଜକାଟରିୁଁ ୍ଅଧିକ୍ଜ ାଇଛ୍ି।୍ରାେୟଜର୍ନଯିୁଁକ୍ତି୍ସମ୍ଭାବନା୍
ସୃଷ୍ଟି୍ ଏବଂ୍ ନାଗରିକମାଜନ୍ କଭିଳ୍ି ସରକାରୀ୍ ଜସବା୍ ସବୁଁ୍ ସ େଜର୍ ପାଇ୍ ପାରିଜବ୍
ଜସଥିପାଇ ୍ ୍ଆଜମ୍2023-24 ଆର୍ଥକି୍ ବର୍ତ୍ ପାଇ ୍ ଇଜେଜକଟରାନକି୍ସ୍ ଓ୍ ସୂଚନା୍ ପ୍ରଯୁଁକ୍ତି୍
ବଭିାଗର୍ବଜେଟ୍କୁଁ୍3 ଶ  56 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍କୁଁ୍ବୃଦ୍ଧି୍କରିବାକୁଁ୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ଜଦଉଛୁଁ୍।୍୍ 
ନ୍ଗର ଉନ୍ନୟନ୍ 

136. ପାଇପ ସଂଜଯାଗ ମାଧ୍ୟମଜର ସୁଁରକି୍ଷତ ଓ ବଶିୁଁଦ୍ଧ ପାନୀୟ େଳ ଜଯାଗାଇଜଦବାକୁଁ୍
ମାନୟବର ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍ ଜଯଉ ୍ ସ୍ୱପନ୍ ଜଦଖିଛନ୍ତ୍ିତାକୁଁ୍ ସାକାର କରିବା ପାଇ  ଗତ 5୍ ୍ ବର୍ତ 
ମଧ୍ୟଜର ବୟାପକ ପୁଁଞି୍ଜନଜିବଶ କରାଯାଇଛ ି। ବତ୍୍ତମାନ୍ ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚଟ ିମ ା ନ୍ଗରନ୍ଗିମ – 
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ଭୁବହନ୍ଶ୍ୱର,  ଟ , ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମୱଲପୁର ଓ ରାଉରହ ଲା  ୁ ମିଶାଇ 85 ଟ ିସ ରହର 
ଶତପ୍ରତଶିତ ପରିବାର ୁ ଟୟାପ୍ ସାଂହର୍ଯାଗ  ରାର୍ଯାଇ ପାରିଛ୍ି ଏବାଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 30 ଟ ି
ସ ରହର  2023 ଡହିସମୱର ସୁଦ୍ଧା ଏ  ିଲକ୍ଷୟ  ାସଲ  ରାରି୍ଯବ ।୍ 

137.୍୍୍ରାେୟଜର୍େଳ ଜଯାଗାଣ ଜସବାର୍ମାନକୁଁ ଆନ୍ତେତାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସ  ସମକକ୍ଷ 
କରିବା ପାଇ , ସରକାର Drink from୍Tap୍ ମିଶନ କାଯତୟକାରୀ କରୁଁ ଛନ୍ତ।ି ପୁଁରୀ ଓ 
ଜଗାପାଳପୁଁର ଏ  ିଜଗୌରବ  ାସେ କରିବାଜର ଭାରତର୍ପ୍ରର୍ଥମ ଓ ଦ୍ୱତିୀୟ୍ ସ ର ଭାଜବ୍
ପରିଗଣିତ୍ଜ ାଇଛନ୍ତ୍ିଏବଂ ରାେୟର୍21ଟ ିସ ରଜର ଏ ୍ିଜଯାେନା୍ କାଯତୟକାରୀ ଜ ଉଛ ି
ଯା ା 2024 ମାର୍ଚ୍ତ ସୁଁଦ୍ଧା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଜ ବ ଯା ାଦ୍ୱାରା୍  40୍େକ୍ଷ ସ ରାଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ 
ଜ ଜବ । Drink from Tap ମିଶନ୍ର  ାର୍ଯୟ୍  2023 ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁରହର  ଏବାଂ 
ଭୁବହନ୍ଶ୍ୱର,  ଟ  ଓ ରାଉରହ ଲା ସହମତ ଅବଶିଷ୍ଟ ସ ରମାନ୍ଙ୍କହର 2023 
ଡହିସମୱର ସୁଦ୍ଧା ହଶର୍ ହ ବ। 2023-24 ଆର୍ ି ବର୍୍ ହର ସ ରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ହର୍ଯାଗାଣ  
ପାଇ ଁ1 ଶ  44 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର ବୟୟବରାଦ  ରାର୍ଯାଇଛ୍ି।  

138.୍୍୍2022ଜର ଜସ୍ପନଜର ଅନୁଁଷ୍ଠିତ ବଶି୍ୱ୍େଳ୍ସମ୍ମିଳନୀଜର WATCO ୁ Global 
Water Leader Award ପାଇବାର ଜଗୌରବ  ାସେ ଜ ାଇଛ୍ି । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ 
ଓଡଶିା ହଦଶର ପ୍ରର୍ମ ରାଜୟ ଭାହବ ଅ ନି୍ଶି Drink from Tap  ଗୁଣବତ୍ତାର 
ପାନ୍ୀୟ ଜଳ ହର୍ଯାଗାଇବାର ସୁଁନାମ ଅେତନ କରିଛ ି।   

 

 

139.୍୍୍ସ ର ନମିତାଣ ଏବଂ ଏ ାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ବୋୟ ରଖିବାଜର ବସି୍ତବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ 
ଭୂମିକାର୍ସ୍ୱୀକୃତ୍ିସ୍ୱରୂପ୍ସରକାର, ଜାଗା ମିଶନ୍ କାଯତୟକାରୀ କରୁଁ ଛନ୍ତ ି। ଏ ା୍ଅଧୀନଜର୍
ବସି୍ତବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁଁ ୍େମି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ୍ସ ୍ବସି୍ତଗୁଁଡ଼କିୁଁ ଆଦଶତ କଜୋନୀଜର ପରିଣତ୍କରା୍
ଯାଉଛ।ି୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଁଦ୍ଧା, 1 େକ୍ଷ 73  ୋରରୁଁ  ଅଧିକ ବସି୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁଁ  େମି ଅଧିକାର 
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜବଜଳ 5ଟ ି ମ ାନ୍ଗର ନ୍ଗିମ ର୍ଯର୍ା ଭୁବହନ୍ଶ୍ୱର, 
 ଟ , ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରହ ଲା ଓ ସମୱଲପୁରହର ର ୁଥିବା 1 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙୁ୍କ 2023 
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ଡହିସମୱର ସୁଦ୍ଧା ଜମି ଅଧି ାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ୍  ରାରି୍ଯବ୍।  

140.  ବସି୍ତବାସିନ୍ଦାଙ୍କ େୀବନଜଶୈଳୀଜର ଉନ୍ନତ ି ଆଣିବା ପାଇ  ବସି୍ତଗୁଁଡ଼କିୁଁ ଆଦଶତ 
କଜୋନୀଜର ପରିଣତ କରାଯାଇଛ,ି ଜଯଉ ଥିଜର ସ ରର୍ଅନୟ୍ଭାଗଜର୍ଉପେବ୍ଧ ଭିର୍ତ୍ିଭୂମି 
ସୁଁବଧିା ଓ ଜସବା ସ ୍ତୁଁ ଳନୀୟ୍।୍ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଁଦ୍ଧା 7 ଶ ୍ 25୍ ଟ ିବସି୍ତକୁଁ ଆଦଶତ କଜୋନୀ 
ଭାଜବ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଥିବା ଜବଜଳ  ଞିି୍ଜଳକିାଟୁଁ ୍ ଓ ଦଗିପ ଣି୍ଡ ନାମକ ଦୁଁଇଟ ି ସ ର 
ବସି୍ତମୁଁକ୍ତ ମାନୟତା ପାଇଛ୍ି। ମାଚ୍୍ଚ 2024  ସୁଦ୍ଧା ରାଜୟର ସମସ୍ତ ULB ଗୁଡ ି ବସି୍ତମୁକ୍ତ 
ମାନ୍ୟତା  ାସଲ  ରିବା ପାଇ ଁ ଦୁତ ଗତହିର ଅଗ୍ରସର ହ ଉଛନ୍ତ ି। ବଶି୍ୱର ସବ୍ବୃ ତ ବସି୍ତ 
ଜମି ଅଧି ାର ଓ ଉନ୍ନତ ିରଣ  ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘JAGA’ ମିଶନ୍ ସଫଳତାର ସ  ଦଶ୍ାଇ 
ହଦଇଛ ି ହର୍ଯ ବସି୍ତ ଉହେଦ ନୁ୍ହ ଁ  ବରାଂ ହସମାନ୍ଙ୍କର ସଶକ୍ତୀ ରଣ ,ବସି୍ତ ସମସୟା 
ସମାଧାନ୍ର ପ୍ର ୃତ ପର୍ । ୍ଏ  ିମିଶନ୍ ପାଇ ଁ 2019 ଓ 2023 ହର ଓଡଶିା ୁ ଜାତସିାଂଘ 
ତରଫରୁ ଦୁଇ ହଗାଟ ି ପୁରସ୍କାର, UN Habitat-World Habitat awards 
ମିଳିଛ୍ି । ସ ରଗୁଁଡ଼କିୁଁ ବସି୍ତମୁଁକ୍ତ କରିବା ପାଇ  ବସି୍ତଗୁଁଡ଼କିୁଁ ଆଦଶତ କଜୋନୀଜର ପରିଣତ 
କରିବା ବୟତୀତ ରାେୟ୍ନୂତନ ବସି୍ତ ଗଠନକୁଁ ଜରାକବିା୍ପାଇ ୍ମଧ୍ୟ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା 
ଗ୍ର ଣ କରୁଁ ଛ୍ି। ଓଡ଼ଶିାର 6୍ ୍ଟ ିସ ରଜର ବସି୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପଜର ଏକ ପାଇେଟ ଅଭଯିାନ 
ଆରମ୍ଭ ଜ ାଇଛ୍ି। 

 

141. ନାଗରିକଙ୍କ ନରିାପର୍ତ୍ା ସୁଁନଶିି୍ଚତ କରିବା ଏବଂ ସ ରର ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା 
ପାଇ , ସମସ୍ତ ULB ଜର୍7୍ଶ ୍ଜକାଟ୍ିଟଙ୍କା ବନିଜିଯାଗଜର ସ୍ମାଟତ LED ଷ୍ଟ୍ରଟି ୋଇଟଂି 
କାଯତୟକ୍ରମ୍  ାତକୁଁ୍ ନଆିଯାଇଛ୍ି । ପ୍ରାୟ 10  ୋର୍ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ କଜଣ୍ଟରାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ 
ବୟବ ାର କରି 4 େକ୍ଷ୍3୍ ୋରରୁଁ ୍ଅଧିକ୍ଷ୍ଟ୍ରଟି ୋଇଟ ସ ରଗୁଁଡ଼କିୁଁ ଆଜୋକତି କରୁଁ ଛ୍ି। 
ଜଯପରି ଜକୌଣସି ରାସ୍ତା ସ୍ମାଟ୍ LED ଷ୍ଟ୍ରଟି୍ ଲାଇଟ୍ ବନି୍ା ନ୍ ର ବି ହସଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 
ଦନି୍ମାନ୍ଙ୍କହର 3 ଶ  ହ ାଟ ିଟଙ୍କା ବନି୍ହିର୍ଯାଗହର ଅତରିିକ୍ତ 1 ଲକ୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଟି୍ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥ୍ାପନ୍ 
 ରାରି୍ଯବାର ଲକ୍ଷୟ ର ଛି୍ି। 

142. ସୁଁେଭ ମୂେୟଜର ସାମାେକି ଓ ପାରିବାରିକ କାଯତୟକ୍ରମ ଆଜୟାେନପର ି ସୁଁବଧିା୍
ଜଯାଗାଇ୍ ଜଦବା ନମିଜନ୍ତ୍ ପ୍ରଜତୟକ୍ ମ ାନଗର୍ ନଗିମଜର୍ 10୍ ଟ୍ି ଜେଖ୍ାଏ , ପ୍ରତ୍ି
ଜପୌରପାଳକିାଜର୍ 4୍ ଟ୍ି ଏବଂ୍ ପ୍ରତ୍ି ବଜି୍ଞାପିତ୍ଅଞ୍ଚଳ୍ପରିର୍ଦଜର୍ 2ଟ୍ି ଜେଖ୍ାଏ ୍ ଏପରି୍୍୍୍୍
4 ଶ ଟ ି ବ ୁମୁଖୀ  ଲୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନ୍ମ୍ିାଣ କରାଯିବ । ଆମ ହପାଖରୀ ଅଭିର୍ଯାନ୍୍
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ଅଧୀନଜର୍1 ଶ ଟ ିଜଳାଶୟର ପୁନ୍ରୁଦ୍ଧାର ଏବାଂ ସବ୍ସାଧାରଣ ମହନ୍ାରଞ୍ଜନ୍ ନ୍ମିହନ୍ତ 
ସ୍ଥ୍ାନ୍ ସୃଷ୍ଟି  ରାରି୍ଯବ୍।  

143.  ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ସୁଁବଧିା ଜଯାଗାଇ ସ ରାଞ୍ଚଳର େୀବନଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି 
କରିବାକୁଁ ଆମ୍ ସରକାର ପ୍ରତଶୁିତବିଦ୍ଧ୍ ।୍ ଓଡଶିାର ସ ରାଞ୍ଚଳର ରୂପାନ୍ତରି ରଣ୍ ପାଇ  
2023-24 ବଜେଟ୍ଜର୍7  ଜାର 9 ଶ  14 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ସ ରାଞ୍ଚଳ ବକିାଶ ପାଇ  ବଜେଟ ଆବଣ୍ଟନଜର ଏ ା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି 
ଯା ା୍2000-2001୍ଆର୍ଥକି ବର୍ତର 2 ଶ ୍76୍ଜକାଟ ିଟଙ୍କାରୁଁ ୍28୍ଗୁଁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛ୍ି। 

 ସ୍ତତନ୍ତ,  ସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ଶିଳ୍ପ 

144.୍ ଆମ ବୁଁଣାକାର ଓ କାରିଗରଙ୍କ ଉର୍ଚ୍ଜକାଟରି୍ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜରାେଗାର ସଷୃ୍ଟି ର 
ସମ୍ଭାବନାକୁଁ ଦୃଷ୍ଟିଜର ରଖି  ସ୍ତତନ୍ତ,  ସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଜରଶମ  ଏବଂ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଜକ୍ଷତ୍ର ପାଇ  2 ଶ  
19  ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର ବୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ର ଛି।ି ଡେିାଇନ ଜର ଉନ୍ନତ ିଆଣିବା, ଉତ୍ପାଦକତା 
ବୃଦ୍ଧି, ମାଜକତଟଂି ଏବଂ ଜକ୍ରଡଟି େିଜଙ୍କଜ୍୍ଜର ସ ାୟତା ପ୍ରଦାନ, ବୁଁଣାକାର ଓ କାରିଗରଙ୍କ 
ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାମାେକି ନରିାପର୍ତ୍ା ପ୍ରଦାନ ଉପଜର ମୁଁଖ୍ୟତଃ ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱ ଦଆିଯିବ୍। 

ଜଙ୍ଗଲ, ପରିହବଶ ଏବାଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍୍ତନ୍  

145. ରାେୟଜର୍ େଙ୍ଗେ୍ ଏବଂ୍ ବୃକ୍ଷର୍ ଆବରଣ୍ ରାେୟର୍ ଜଭୌଜଗାଳକି୍ ଜକ୍ଷତ୍ରର୍ 39୍
ଦଶମିକ୍31୍ପ୍ରତଶିତ୍ଅଜଟ୍ଯା ା୍ୋତୀୟ୍ ାରଠାରୁଁ ୍ଅଧିକ୍| ଫଜରଷ୍ଟ୍ସଜଭତ୍ଅଫ୍ଇଣ୍ଡଆି୍
(FSI), 2021୍ ଅନୁଁଯାୟୀ, ରାେୟର୍ ବନାବରଣ୍ 5୍ ଶ ୍ 37୍ ବଗତ୍ କଜିୋମିଟର୍ (53୍
 ୋର୍7୍ଶ ୍ଜ କଟର୍)୍ବୃଦ୍ଧି୍ଘଟଛି୍ି ,୍ଯା ା୍ଜଦଶର୍ତୃତୀୟ୍ସବତାଧିକ୍ଅଭିବୃଦ୍ଧି୍ଅଜଟ୍ |୍
ଆ ୁଁରି୍ ମଧ୍ୟ୍ରାେୟଜର୍ ଜ ନ୍ତାଳ୍ବନ୍ 8୍ବଗତ୍ କଜିୋମିଟର୍ ବୃଦ୍ଧି୍ ପାଇଛ୍ିଯା ା୍ ଜଦଶଜର୍
ସବତାଧିକ୍ଅଜଟ୍। ମ ୁଁ୍2023-24୍ଆର୍ଥକି୍ବର୍ତଜର୍ବନ୍ବଭିାଗ୍ପାଇ ୍2  ଜାର 1 ଶ   84 
ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ରଖିଛ୍ି।  

146.୍େଙ୍ଗେ୍ଅବକ୍ଷୟ୍ , ଖ୍ଣି୍ଏବଂ୍ଶିଳ୍ପ୍କାଯତୟକଳାପର୍ପ୍ରତକୂିଳ୍ପ୍ରଭାବକୁଁ୍ହ୍ରାସ୍କରିବା୍
ପାଇ ୍ସଂଜଯାେନ୍ମାଧ୍ୟମଜର୍ବନୀକରଣ୍ଏବଂ୍ବନୟେନ୍ତୁଁଙ୍କ୍ବାସସ୍ଥାନର୍୍ଉନ୍ନତକିରଣ୍ପାଇ ୍
ପଦଜକ୍ଷପ୍ ନଆିଯାଉଛ୍ି | ବୃକ୍ଷଜରାପଣ୍ ଏବଂ୍ ବନୟେନ୍ତୁଁ ୍ କାଯତୟକଳାପ୍ ପାଇ ୍ CAMPA 
ଅଧୀନଜର୍ପ୍ରାୟ୍1  ଜାର 27 ହ ାଟ୍ି ଟଙ୍କା୍ଖ୍ର୍ଚ୍ତ୍କରିବାକୁଁ୍ ଜଯାେନା୍କରାଯାଇଛ୍ିଏବଂ୍
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Green Mahanadi Mission ଅଧୀନଜର୍ବୃକ୍ଷଜରାପଣର୍ରକ୍ଷଣାଜବକ୍ଷଣ୍୍ପାଇ ୍
53 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ବୟୟବରାଦ୍କରାଯାଇଛ୍ି ।୍ ଜବୈଜଦଶିକ୍ଋଣ୍ସ ାୟତା୍ପ୍ରାପ୍ତ୍ପ୍ରକଳ୍ପ୍ -
JICA ସ ାୟତାଜର୍ Odisha Forestry Sector Development 
Project Phase-II ଅଧୀନଜର୍50 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ଖ୍ର୍ଚ୍ତ୍କରିବାକୁଁ୍ଜଯାେନା୍ର ଛି୍ି। 

 ାତୀ ଚଲାପର୍୍ ୍ସଜମତ୍ବନ୍ୟଜନୁ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏବାଂ ସାଂରକ୍ଷଣ େନତି୍ପଦଜକ୍ଷପ୍ପାଇ ୍70 
ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ଦଆିଯାଇଛ।ି  

147.୍୍େଙ୍ଗେର୍ସୀମାନ୍ତ୍ଅଞ୍ଚଳଜର୍ବସବାସ୍କରୁଁ ଥିବା୍ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁଁ ୍େୀବକିା୍ଅେତନ୍ପାଇ ୍୍
ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ହର୍ଯାଜନ୍ା ହର୍ଯାଜନ୍ା୍ ମାଧ୍ୟମଜର୍ ଅଧିକରୁଁ ୍ ଅଧିକ୍ େଙ୍ଗେ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁଁ୍ Joint 
Forest Management ପରିଧି୍ ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍ କରିବା୍ ପାଇ ୍ ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱ୍ ଦଆିଯିବ,୍
ଜଯଉ ଥିପାଇ ୍16  ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ଛି୍ି ।୍ଭାଗିଦାରୀ୍େଙ୍ଗେ୍ସୁଁରକ୍ଷା୍ପ୍ରକି୍ରୟାଜର୍
ବନ୍ସୁଁରକ୍ଷା୍ସମିତ(ିVSS)୍ପ୍ରମୁଁଖ୍୍ଭୂମିକା୍ଗ୍ର ଣ୍କରୁଁ ଛ।ି୍ଆଶାନୁଁରୂପ୍ଫଳାଫଳ୍୍ସୁଁନଶିି୍ଚତ୍
କରିବା୍ପାଇ ୍ଆମ୍ସରକାର୍VSSକୁଁ୍ତୃଣମୂଳ୍ସ୍ତରଜର୍୍ଆନୁଁଷ୍ଠାନକି୍ଭାବଜର୍ଜପ୍ରାତ୍ସା ତି୍
କରିବା୍ନମିଜନ୍ତ୍ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ୍।  

148.୍୍ଏ ୍ିପରିଜପ୍ରକ୍ଷୀଜର,୍ରାେୟର୍VSS୍ଅଞ୍ଚଳଜର୍ଏ  ନୂ୍ତନ୍ ପଦହକ୍ଷପ-'ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ବନ୍ ସୁରକ୍ଷା ହ ନ୍ଦ୍ର'୍ ୍ ପ୍ରଚଳନ୍ କରାଯାଇ୍ 5 ଶ   ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ବୟୟଅଟକଳଜର୍ 10  
 ଜାର ହ ନ୍ଦ୍ର ନ୍ମ୍ିାଣ୍କରାଯିବ।୍୍ଏ ୍ିେକ୍ଷୟକୁଁ୍ପୂରଣ୍କରିବା୍ପାଇ ୍ପଞ୍ଚାୟତରିାେ୍ବଭିାଗ୍
ସିଧାସଳଖ୍୍ସାମିେ୍ଜ ବ। 

149.୍୍୍ଚଲିି ା ହ୍ରଦର ଏ ତ୍ରୀ ରଣ ଓ ପୁନ୍ରୁଦ୍ଧାର  ାର୍ଯ୍ୟ୍ଏବଂ୍ଇହ ା ଟୁରିଜମି ର ବ ିାଶ୍
ଅନୟ୍ପ୍ରମୁଁଖ୍୍ପ୍ରାର୍ଥମିକତା୍ଜ ବ।୍2023-24୍ବଜେଟ୍ଜର୍ଇଜକା୍ଟୁଁ ରିେମି୍୍ର୍ବକିାଶ୍ଏବଂ୍
ଜପ୍ରାତ୍ସା ନ୍ପାଇ ୍୍30 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟବରାଦ୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ଛି୍ି। 

150.୍ ୍ ଜକନ୍ଦୁଁପତ୍ର୍ ଜତାଳାଳଙି୍କ୍ କେୟାଣ୍ ଦଗିଜର୍ ନଆିଯାଇଥିବା୍ ପଦଜକ୍ଷପକୁଁ୍ ମାନୟବର୍
ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍ ସବତଦା୍ ସମର୍ଥତନ୍ ଜଦଇଆସୁଁଛନ୍ତ।ି୍ ଏ  ି ନ୍ୀତ ୁି ଆହଗଇ ହନ୍ଇ ହ ନୁ୍ଦପତ୍ର 
ହତାଳାଳିମାନ୍ଙୁ୍କ ହ ନୁ୍ଦପତ୍ର ବକିି୍ରରୁ ମିଳିଥିବା GST ଅାଂଶଦାନ୍ରୁ ଅତରିିକ୍ତ ହବାନ୍ସ୍ ପ୍ରଦାନ୍ 
ପାଇ ଁବହଜଟ୍ ହର ଏ  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହବାନ୍ସ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ୍  ରିବା ୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହଦଉଛ୍ି। 

ଐତ ି ସ୍ଥ୍ଳଗୁଡ ିର ରୂପାନ୍ତରଣ  
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151.୍ ଆମ୍ ମାନୟବର୍ ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍ ଶ୍ରୀ୍ ନବୀନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ୍ ରାେୟର୍ ପ୍ରମୁଁଖ୍୍ ଐତ ିୟ୍ ଓ୍
ଧାମିକ୍ ସ୍ଥଳଗୁଁଡ଼କିୁଁ୍ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ୍ ତୀର୍ଥତସ୍ଥଳୀଜର୍ ପରିଣତ୍ କରିବାର୍ େକ୍ଷୟ୍ ରଖିଛନ୍ତ୍ି ।୍ 5T 
ପଦହକ୍ଷପ୍ଅଧିନଜର୍ପୁରୀ େୀମନ୍ଦରି ଠାରୁଁ ୍ଆରମ୍ଭ୍୍କରି୍ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦରି,୍୍ ଟ ର ଚଣ୍ଡୀ 
ମନ୍ଦରି,୍୍ ଣ୍ଟିହଲାସି୍ଥ୍ତ ନ୍ୀଳମାଧବ ମନ୍ଦରି,୍ଜଗତସିାଂ ପୁରର ସାରଳା ମନ୍ଦରି,୍ସମୱଲପୁରର୍
ସମହଲଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦରି,୍ ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର ମା' ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦରି୍ ଏବଂ୍ ଅନୟ୍ ପ୍ରମୁଁଖ୍୍
ଐତ ିୟସ୍ଥଳୀର୍ ରୂପାନ୍ତରଣ୍ ାର୍ଯ୍ୟ  ାତ ୁ ନଆିଯାଇଛ।ି୍ ୍ଐତ ିୟ୍ ନଗରୀ୍ପୁଁରୀର୍ବକିାଶ୍
ପାଇ ୍ABADHA୍ ଜଯାେନାଜର୍2 ଶ  24  ହ ାଟ ିଟଙ୍କା,୍ଐତ ିୟ ଓ  ସ୍ମାର ୀ ଏବାଂ 
ପର୍ଯ୍ୟଟନ୍ସ୍ଥ୍ଳୀର ସମନ୍ିୱତ ବ ିାଶ୍ ୍ ଅଧୀନଜର୍1 ଶ  50  ହ ାଟ୍ି ଟଙ୍କା୍ ପ୍ରଦାନ୍ ପାଇ ୍୍
ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ଛି୍ି। 

ପର୍ଯ୍ୟଟନ୍ ଉନ୍ନୟନ୍ ଉନ୍ନୟନ୍ 

152. ପଯତୟଟନ୍ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ ବପିୁଁଳ୍ ନଯିୁଁକ୍ତ୍ି ଏବଂ୍ ଆୟ୍ ସୃଷ୍ଟରି୍ ସମ୍ଭାବନା୍ ର ଛି୍ି ଏବଂ୍
ରାେୟର୍ଆୟଜର୍ଏ ାର୍ଉଜେଖ୍ନୀୟ୍ଜଯାଗଦାନ୍ର ଛି୍ି।୍ଆମ୍ସରକାର୍ନୂ୍ତନ୍  ଓଡଶିା 
ପର୍ଯ୍ୟଟନ୍ ନ୍ୀତ,ି 2022୍ ପ୍ରଣୟନ୍ କରିଛନ୍ତ,ି୍ ଜଯଉ ଥିଜର୍ ପଯତୟଟନ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ ଓ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା୍
ପ୍ରଚଳନ,୍ ସୁଁଦୃଢ଼୍ ପଯତୟଟନ୍ ଭିର୍ତ୍ିଭୂମି୍ ସୃଷ୍ଟି୍ କରବିା୍ ଏବଂ୍ ପଯତୟଟନକୁଁ୍ ଓଡ଼ଶିାର୍ ସମ୍ଭାବନା୍
ଥିବା୍ ତର୍ଥା୍ ଅଜ୍ଞାତ୍ ଗନ୍ତବୟସ୍ଥଳଜର୍ ପ ଞ୍ଚାଇବା୍ େକ୍ଷୟ୍ ରଖ୍ାଯାଇଛ୍ି । ଘଜରାଇ୍ ଜକ୍ଷତ୍ରର୍
ପୁଁଞି୍ଜନଜିବଶକୁଁ୍ଆକୃଷ୍ଟ୍କରିବା୍ପାଇ ୍ଏ ୍ିନୀତଜିର୍ଅତୁଁ ଳନୀୟ୍ଆର୍ଥକି୍ଏବଂ୍ଅଣ-ଆର୍ଥକି୍
ଜପ୍ରାତ୍ସା ନ୍ପ୍ରଦାନ୍କରାଯାଇଛ୍ି। 

153.୍ପଯତୟଟନ୍ଜକ୍ଷତ୍ରର୍ସାମଗି୍ରକ୍ବକିାଶ୍ପାଇ ୍କାଯତୟକ୍ରମ୍ବୟୟ୍ଅଧିନଜର୍6 ଶ  60 
ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ ବୟୟ୍ ବରାଦ୍ ଜ ାଇଛ,ି୍ ୍ ଜଯଉ ଥିଜର୍ ପଯତୟଟନ୍ ଭିର୍ତ୍ିଭୂମିର୍ ବକିାଶ୍ ଓ୍
ପରିଚାଳନା୍୍ପାଇ ୍4 ଶ   ହ ାଟ ିଟଙ୍କା, ପଯତୟଟନ୍ଜପ୍ରାତ୍ସା ନ୍ପାଇ ୍1 ଶ   57  ହ ାଟ ି
ଟଙ୍କା ଏବଂ୍ ବରିଷ୍ଠ ନ୍ାଗରି  ତୀର୍ର୍୍ଯାତ୍ରା୍ ଜଯାେନା୍ ପାଇ ୍ 30  ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ ବୟବସ୍ଥା୍
ର ଛି।ି  

ହର୍ଯାଜନ୍ା ଓ ସାଂହର୍ଯାଜନ୍ 

154.୍ ୍ ଜଯାେନା୍ ଓ୍ ସଂଜଯାେନ୍ ବଭିାଗ୍ ରାେୟର୍ ସାମଗି୍ରକ୍ ବକିାଶମୂଳକ୍ ଜଯାେନାର୍
ତଦାରଖ୍୍ କରିବା୍ ସ ୍ଆଞ୍ଚଳକି୍ ଜବୈର୍ମୟତା୍ ଦୂର୍ କରିବା୍ ପାଇ ୍ ଜଯାେନାଗତ୍ ପଦଜକ୍ଷପ୍
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ଗ୍ର ଣ୍ କରିର୍ଥାଏ୍ ।୍ େଳଜସଚନ, ଆନ୍ତଃେେିା୍ ରାସ୍ତା, ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ୍ ଗ୍ରାମୀଣ୍ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ୍
େଳଜଯାଗାଣ୍ ଏବଂ୍ ST/୍ SC୍ ସ୍କୁଁେ୍ ଘର୍ ଏବଂ୍ ଛାତ୍ରବାସ୍ ବକିାଶ୍ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ ୍ ସ୍ଥାୟୀ୍
ଭିର୍ତ୍ିଭୂମି୍ ନମିତାଣ୍ ୍ ପାଇ ୍ 2023-24୍ ଜର୍ 1 ଶ  30 ହ ାଟ୍ି ଟଙ୍କା୍ ବୟୟ୍ ଅଟକଳଜର୍
ଜକ.ବ.ିଜକ୍ େେିାଗୁଁଡକି୍ ପାଇ ୍ ଭିତି୍ତଭୂମି ବ ିାଶ ପାଣ୍ଠ ି ହର୍ଯାଜନ୍ା (IDFS) ଆରମ୍ଭ୍
କରାଯାଇଛ୍ି।୍ବଧିାୟ  ସ୍ଥ୍ାନ୍ୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ୍ (MLALAD) ପାଣ୍ଠ ିପାଇ ଁ4 ଶ  41୍
ଜକାଟ୍ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟ୍ବରାଦ୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ଛି୍ି।୍ଜକ.ବ.ିଜକ୍େେିାଜର୍ବେିୁଁଳ,ି ସଡକ, ଓ୍ପାଣି୍
ପ୍ରକଳ୍ପର୍ସଫଳ୍ରୂପାୟନ୍ପାଇ ୍ବେିୁଁ୍KBK ଜଯାେନାଜର୍2 ଶ  50 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍୍ଏବଂ୍
େେିାମାନଙ୍କଜରଜର୍ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର୍ଉନ୍ନୟନ୍କାଯତୟକ୍ରମ୍ପାଇ ୍1 ଶ  20 ହ ାଟ୍ି ଟଙ୍କାର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍
ର ଛି୍ି ।୍ ଆଞ୍ଚଳକି୍ ଜବୈର୍ମୟତା୍ ଦୂର୍ କରିବା୍ ପାଇ ୍ ‘ପଶ୍ଚମ ଓଡଶିା  ଉନ୍ନୟନ୍ ପରିର୍ଦ’ 
(WODC) କୁଁ୍ଅନୁଁଦାନ୍ବାବଦଜର୍3 ଶ  25 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟ୍ବରାଦ୍ର ଛି୍ି ।୍
ଆ ୁଁରିମଧ୍ୟ, େେିା୍ ସ୍ତରଜର୍ ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ୍ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ ସ୍ଥାନୀୟ୍ ଆବଶୟକତାକୁଁ୍ ପୂରଣ୍ କରିବା୍
ପାଇ ୍Critical Gap Fund ନମିଜନ୍ତ୍42 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ଛି୍ି ।୍ େରୁଁ ରୀ୍
ଆବଶୟକତା୍ ଥିବା୍ ଅଞ୍ଚଳଜର୍କ୍ଷୁଁଦ୍ର୍୍ ଓ୍ଅତୟାବଶୟକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁଁ୍ କାଯତୟକାରୀ୍ ୍ କରିବା୍ ପାଇ ୍
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମସୟା ପାଣ୍ଠ ି(Special Problem Fund) ଅଧିନଜର୍2 ଶ  ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍
ଏବଂ୍ ବଜୁି   ନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତ ି ହର୍ଯାଜନ୍ା ପାଇଁ 29 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କା୍ ବୟୟ୍ ବରାଦ୍
କରାଯାଇଛ୍ି ।୍ 2023-24୍ ଜର୍ ହସତୁ ହର୍ଯାଜନ୍ାଜର୍ 50 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ ବୟୟ୍ ବରାଦ୍
କରାଯାଇଛ୍ି।୍ଜଯାେନା୍ଓ୍ସଂଜଯାେନ୍ବଭିାଗ୍ପାଇ ୍13  ଜାର 1 ଶ  4 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍
ବୟୟ୍ବରାଦ୍କରାଯାଇଛ।ି  

ବହଜଟ ବ ଭି୍ୁ ତ ସମୱଳ ସ ତି   

155.୍ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି (DMF) ଅଧୀନଜର୍୍ଥିବା୍3  ଜାର 6 ଶ  98 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍
ଏବଂ୍OMBADC ପାଣ୍ଠି୍ ଅଧୀନଜର୍ 4  ଜାର 5 ଶ  34 ହ ାଟ୍ି ଟଙ୍କା୍ କୁଁ୍ ମିଶାଇ୍
ସମୁଁଦାୟ୍ ୍8  ଜାର  2 ଶ  32 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବଜେଟ୍୍ବ ଭିତୁଁ ତ୍ସମୱଳକୁଁ୍ସଂଜଯାେନ୍
େରିଆଜର୍ ବନିଜିଯାଗ୍ କରି୍ ସରକାରଙ୍କର୍ ଉନ୍ନତମୂିଳକ୍ ପଦଜକ୍ଷପକୁଁ୍ ୍ ସ ୟତା୍ ପ୍ରଦାନ୍
କରାଯିବାର୍ େକ୍ଷୟ୍ ରଖ୍ାଯାଇଛ୍ି । ଉପଯୁଁକ୍ତ୍ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଁଡ଼କିୁଁ୍ ପାଣ୍ଠି୍ ଜଯାଗାଇ୍୍
ଦଆିଯିବ୍।୍ 

ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚା଼ଳନ୍ା 
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156.୍ ୍ ଓଡ଼ଶିା୍ ଏକ୍ ପ୍ରାକୃତକି୍ ବପିଯତୟୟ୍ ପ୍ରବଣ୍ରାେୟ୍ ।୍ଆଜମ୍ ବପିଯତୟୟ୍ ପରଚି ାଳନା୍
କ୍ଷମତାଜର୍ଉନ୍ନତ୍ିଆଣି୍ ୋତୀୟ୍ ଓ୍ଆନ୍ତେତାତୀୟ୍ସ୍ତରଜର୍ସ୍ୱୀକୃତ୍ିୋଭ୍କର୍ିପାରିଛୁଁ୍  ।୍
ବପିଯତୟୟ୍ପରଚି ାଳନା୍ପାଇ ୍3  ଜାର 7 ଶ   ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟବରାଦ୍କରାଯାଇଛ୍ି୍
ଜଯଉ ଥିଜର୍State Disaster Risk Management Fund(SDRMF) 
ଅଧୀନଜର୍2  ଜାର 3 ଶ  58 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ଏବଂ୍National Disaster Risk 
Management Fund (NDRMF) ଅଧୀନଜର୍1  ଜାର 3 ଶ  42 ହ ାଟ ି
ଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍।୍ 

ଭୂ-ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ୍ହର ରୂପାନ୍ତରଣ ାରୀ ପଦହକ୍ଷପ   

157. ୍ ମାନୟବର୍ ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ୍ ଦୂରଦୃଷ୍ଟସିମ୍ପନ୍ନ୍ ଜନତୃତ୍ୱଜର୍ ରାେସ୍ୱ୍ ଓ୍ ବପିଯତୟୟ୍
ପରିଚ ାଳନା୍ ବଭିାଗଜର୍ ୍ 5T ଅଧିନଜର୍ ଅଜନକ୍ ରୂପାନ୍ତରଣକାରୀ୍ ପଦଜକ୍ଷପ୍ ଗ୍ର ଣ୍
କରାଯାଇଛ୍ି ।୍ ଜବୈଧାନକି୍ ଆବଶୟକତା୍ ବୟତୀତ୍ ବଭିାଗର୍ ସମସ୍ତ୍ 34ଟ୍ି ଜସବା୍ ପାଇ ୍
online mode ଜର୍ ଆଜବଦନ,୍ ଟ୍ରାକଙି୍ଗସ ୍୍ ଏବଂ୍ ଜସବା୍  ାସେ୍ କରାଯାଇ୍ ପାରିବ୍ । 

ଜସବାଗୁଁଡକିୁଁ୍ ୍ Process re-engineering ଏବଂ୍ ICT ମାଧ୍ୟମଜର୍ Odisha 
Right to Public Services (ORTPS) ସମୟସୀମା୍ ମଧ୍ୟଜର୍ ପ୍ରଦାନ୍
କରାଯାଉଛ୍ି । ବବିାଦ ବ ିୀନ୍ Mutation ମାମଲାଗୁଡ ୁି ସମାଧାନ୍  ରିବାର 
ସମୟସୀମା 90 ଦନି୍ରୁ 7 ଦନି୍ ୁ ହ୍ରାସ  ରାର୍ଯାଇଛ ି । ଜକବଳ୍ ଗତବର୍ତ୍ ପଞି୍ଜକରଣର୍
ହଗାଟଏି ଦନି୍ ମଧ୍ୟହର ପ୍ରାୟ 21  ଜାର  Mutation ମାମଲାର ସମାଧାନ୍୍ ଜ ାଇଛ୍ି
ଏବଂ୍ ପଞି୍ଜକରଣର୍7 ଦନି୍ ମଧ୍ୟହର ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଦାଖଲ ଖାରଜ ମାମଲାର ସମାଧାନ୍୍
କରାଯାଇଛ୍ି।୍ଜସ ପିରି୍2022୍ଜର୍ପାଖ୍ାପାଖି୍52୍େକ୍ଷ୍ବବିଧି୍ଓ୍ୋତଗିତ୍ପ୍ରମାଣପତ୍ର୍
ପ୍ରଦାନ୍ କରାଯାଇଛ୍ି ।୍ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ପଞି୍ଜକୃତ୍ ବକି୍ରୟ୍ ଦେିଲ୍୍ (Sale Deed), 
Encumbrance Certificate ଏବଂ୍ ପଞି୍ଜକୃତ୍ ଦସ୍ତାବେିର୍ ଏକକତିା୍ ନକେ୍
ORTPS ସମୟସୀମାର୍ ବ ୁଁ୍ ପୂବତରୁଁ ୍ ପ୍ରଦାନ୍ କରାଯାଉଛ୍ି ।୍ ନରିନ୍ତର୍ ତଦାରଖ୍୍ ଜଯାଗ ୁଁ୍୍
Linear ପ୍ରକଳ୍ପ୍ପାଇ ୍େମି୍ଅଧିଗ୍ର ଣ୍କାଯତୟ୍ତ୍ୱରାନିୱତ୍୍ଜ ାଇଛ୍ି।୍Compensatory 
Afforestation ପାଇ ଁପାଖାପାଖି 35  ଜାର ଏ ର ବଶିିଷ୍ଟ  ଏ  Land Bank 
ସୃଷ୍ଟି୍ କରାଯାଇଛ୍ି ଏବଂ୍ ଏ ା୍ ବଭିିନ୍ନ୍ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ୍ ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁଁ୍ କାଯତୟକାରୀ୍ କରିବାଜର୍
ସ ାୟକ୍ଜ ାଇଛ୍ି।  
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158.୍ ୍ ଜସ ପିରି୍ ମାନୟବର୍ ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ୍ ମାଗତଦଶତନଜର୍ ସରକାରୀ୍ କାଯତୟାଳୟ୍ ଓ୍
ନାଗରିକଙ୍କ୍ମଧ୍ୟଜର୍ପ୍ରତୟକ୍ଷ୍ ଜଯାଗାଜଯାଗ୍ହ୍ରାସ୍କରିବା୍ପାଇ ୍ସରକାର୍ନରିନ୍ତର୍କାଯତୟ୍
କରୁଁ ଛନ୍ତ୍ି ।୍ ଭିର୍ତ୍ିଭୂମି୍ ଥିବା୍ 80୍ ଟ୍ି ତ ସିେଜର୍ Pilot ଭିର୍ତ୍ିଜର୍ Virtual Court 
କାଯତୟକ୍ଷମ୍ ଜ ାଇଛ୍ି ଏବଂ୍ ଏ ା୍ ମାଧ୍ୟମଜର୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର୍ ସ ୍ ୍ ବ ୁଁ୍ ମାମୋର୍ ସମାଧାନ୍
ଜ ାଇଛ୍ି। ଏ ା୍ନାଗରିକମାନଙ୍କୁଁ ୍ତ ସେିକୁଁ୍ଯାତ୍ରା୍ବାବଦଜର୍ଖ୍ର୍ଚ୍ତରୁଁ ୍ବରିତ୍କରିଛ୍ିଏବଂ୍
ଜସମାନଙ୍କର୍ ମେୁଁରୀ୍ ଓ୍ ସମୟ୍ ବଞ୍ଚାଇବାଜର୍ ସ ାୟକ୍ ଜ ାଇଛ୍ି ।୍Virtual Court 
ସମର୍୍ନ୍ହର ବ ୁତ ମତାମତ ପାଇବା ପହର ଆମ ସର ାର ଆସନ୍ତା ଆର୍ ି ବର୍୍ରୁ ରାଜୟର 
ସମସ୍ତ ତ ସଲି୍ ହର ଏ ା ୁ ଲାଗୁ  ରିବା ୁ ନ୍ଷି୍ପତି୍ତ ହନ୍ଇଛନ୍ତ ି। ଜତଣୁଁ୍ ତ ସିେଗୁଁଡକିଜର୍
Virtual Court କୁଁ୍ ସୁଁଦୃଢ଼୍ କରିବା୍ ପାଇ ୍ ସରକାର୍ ରାେସ୍ୱ୍ ଓ୍ ବପିଯତୟୟ୍ ପରିଚ ାଳନା୍
ବଭିାଦ୍ଅଧିନଜର୍ଥିବା୍୍IT ଭିତି୍ତଭୂମି୍ପାଇ ୍30 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟ୍ବରାଦ୍୍କରିଛନ୍ତ୍ି।୍
ଏ ା୍ଅଧିକ୍ଜୋକାଭିମୁଁଖ୍ୀ୍ଏବଂ୍ଦ୍ୱଧିାମୁଁକ୍ତ୍ରାେସ୍ୱ୍ପ୍ରଶାସନକୁଁ୍ସୁଁନଶିି୍ଚତ୍କରିବ୍।୍୍ 

159.୍ରାେସ୍ୱ୍ପ୍ରଶାସନ, ସଜବତକ୍ଷଣ୍ଓ୍ବଜନ୍ଦାବସ୍ତ୍ଏକତ୍ରୀକରଣ୍କାଯତୟ୍ଏବଂ୍୍ପଞି୍ଜକରଣ୍
ପାଇ ୍ 1  ଜାର 5 ଶ   87 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ ବୟୟବରାଦ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଦଆିଯାଇଛ୍ି ।୍ ଏ ା୍
ମଧ୍ୟଜର୍ ଗୃ ୍ ନମିତାଣ, ଭୂ-ଅଭିଜେଖ୍ର୍ digitisation, ପଞି୍ଜକରଣ୍ କାଯତୟାଳୟର୍
କମ୍ପୁଁୟଟରୀକରଣ୍ଏବଂ୍ସରକାରୀ୍େମିର୍ସୁଁରକ୍ଷା୍ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତ୍।  

 

ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ନ୍ରିାପତ୍ତା ଓ ନ୍ୟାୟି  ପ୍ରଶାସନ୍  

160.୍ ୍ ୍ ନୟାୟ୍ ପ୍ରଦାନ, ଆଭୟନ୍ତରୀଣ୍ ନରିାପର୍ତ୍ା୍ ବୋୟ୍ ରଖିବା, ଅପରାଧିକ୍ କାଯତୟର୍
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ୍ ତର୍ଥା୍ ନବିାରଣ, ଅଗି୍ନେନତି୍ ଦୁଁବପିାକର୍ ପରିଚ ାଳନା୍ ଓ୍ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ୍ ଇତୟାଦ୍ି ପାଇ ୍
ଆଜମ୍ 2023-24ଜର୍ 8  ଜାର 1 ଶ  30 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଜଦଇଅଛୁଁ୍ । 

ଏ ାଦ୍ୱାରା୍ରାେୟ୍ମଧ୍ୟଜର୍ଶାନ୍ତ୍ିଓ୍ଆଇନ୍ଶଙୃ୍ଖଳା୍ବୋୟ୍ରଖିବା୍ସ ୍ପୁଁଞି୍ଜନଜିବଶ୍ପାଇ ୍
ଅନୁଁ କୂଳ୍ ବାତାବରଣ୍ ସଷୃ୍ଟି୍ ଜ ାଇଛ୍ି ।୍ ବଗିତ୍ 5୍ ବର୍ତଜର୍ 1୍ ଶ ୍ 6୍ ଟ୍ି ନୂଆ୍ ଅଦାେତ୍
କାଯତୟକ୍ଷମ୍ଜ ାଇଛ୍ି।୍ସମଗ୍ର୍ରାେୟଜର୍ପୁଁେିସ୍୍କମତଚ ାରୀଙ୍କ୍ଆବାସିକ୍ଆବଶୟକତା୍ପୂରଣ୍
ଉପଜର୍ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱ୍ଦଆିଯାଇଛ୍ି ।୍ଏଥିମଧ୍ୟରୁଁ ୍ଆରକ୍ଷୀ, ଅଗି୍ନଶମ୍ଏବଂ୍କାରାଗାର୍ସଂଗଠନର୍
ଆବାସିକ୍ଓ୍ଅଣ-ଆବାସିକ୍ଗୃ ୍ନମିତାଣ୍ନମିଜନ୍ତ୍3 ଶ  95 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟ୍ବରାଦ୍
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ପ୍ରସ୍ତାବ୍ଦଆିଯାଇଅଛ୍ି।୍ଏ ା୍ବୟତୀତ୍ନୟାୟପାଳକିା୍ପାଇ ୍ ଭିର୍ତ୍ିଭୂମିର୍ବକିାଶ୍ନମିଜନ୍ତ୍3 
ଶ  72 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ର ଛି୍ି ।୍ ଉର୍ଚ୍୍ ନୟାୟାଳୟଜର୍ ଜରକଡ଼ତଗୁଁଡ଼କିର୍୍
ଡ଼େିଟିାଇଜେସନ୍ ପାଇ ୍10 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ ବୟୟବରାଦ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଦଆିଯାଇଛ୍ି ।୍ ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ୍
ପ୍ରାଜୟାେତି୍ଜଯାେନାଜର୍ନୟାୟପାଳକିାର୍ଭିର୍ତ୍ିଭୂମି୍ସୁଁବଧିାର୍ବକିାଶ୍ପାଇ ୍1 ଶ  6 ହ ାଟ ି
ଟଙ୍କା୍ଏବଂ୍POCSO Court ପାଇ ୍40 ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ଦଆିଯାଇଅଛ୍ି।  

161.୍୍୍Emergency Response Support System (ERSS) Dial-
112 ପାଇ ୍83 ହ ାଟ ି ଟଙ୍କାର୍ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ଛି୍ି ।୍ଏ ାଦ୍ୱାରା୍ ଜଦଶବୟାପୀ୍ସମସ୍ତ୍ପ୍ରକାର୍
େରୁଁ ରୀକାଳୀନ୍ ଜସବା୍ ପ୍ରଦାନ୍ ନମିଜନ୍ତ୍Distress Call ଗୁଁଡ଼କିୁଁ୍ ଏକ୍ ସ୍ଥାନଜର୍ ଗ୍ର ଣ୍
କରାଯାଉଛ।ି୍Crime and Criminal Tracking Network & System 
(CCTNS) ପାଇ ୍18 ହ ାଟ ିଟଙ୍କା୍ଏବଂ୍ଜଦାର୍ୀ୍ସାବୟସ୍ତ୍ ାର୍ବୃଦ୍ଧି୍ଏବଂ୍ତ୍ୱରିତ୍୍ନୟାୟ୍
ପ୍ରଦାନ୍ପାଇ ୍Forensic Science Laboratory କୁଁ୍ସୁଁଦୃଢ଼୍କରିବା୍ନମିଜନ୍ତ୍40 
ହ ାଟ ିଟଙ୍କାର୍ବୟୟ୍ବରାଦ୍ର ଛି୍ି।  
 

ଆର୍ ି ପରିଚାଳନ୍ାହର ସାଂସ୍କାର (Public Financial Management 
Reforms) 
162.୍ ୍ସରକାରୀ୍ବୟୟର୍ଦକ୍ଷତା୍ଏବଂ୍ଫଳପ୍ରସୂତାକୁଁ୍ ୍ ଜପ୍ରାତ୍ସା ତି୍କରିବା୍ପାଇ ୍ଆଜମ୍
ଅଜନକ୍ ପଦଜକ୍ଷପ୍ ଜନଇଛୁଁ୍ । ଏ ୍ି ପଦଜକ୍ଷପ୍ ମଧ୍ୟଜର୍ Multi-year Budget 
Ceiling Framework,୍ PMU ମାଧ୍ୟମଜର୍ ନରିନ୍ତର୍ ବକିାଶ୍ େକ୍ଷୟ୍ (SDG 
Goals) ଗୁଁଡକିର୍ସଠିକ୍ତଦାରଖ୍, 2022-23୍ଜର୍ଗଠିତ୍13  ଜାର 7 ଶ  ହ ାଟ ି
ଟଙ୍କାର୍Budget Stabilisation Fund ଯା ାକ୍ିଭାରତୀୟ୍ରିେଭତ୍ବୟାଙ୍କ୍(RBI) 
ଦ୍ୱାରା୍ ପରଚିାଳତି୍ ଏବଂ୍ଯା ାକୁଁ୍ଆଗାମୀ୍ ବଜେଟଜର୍ ୍ 5୍  ୋର୍ ୍ ଜକାଟ୍ିଟଙ୍କାକୁଁ୍ ୍ ବୃଦ୍ଧ୍ି
କରାଯିବ, e-bank guarantee ର୍ଆରମ୍ଭ,୍Just In Time Funding ବୟବସ୍ଥା,୍
Scheme Based Bank Management System (SBMS) ଇତୟାଦ୍ି
ପ୍ରମୁଁଖ୍୍।  

163 ଆର୍ଥକି୍ ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତିକରଣ୍ ପାଇ ୍ Banking୍ ଏକ୍ ଅତୟାବଶୟକ୍ ଜସବା୍ ।୍ ଜତଣୁଁ୍
ପଯତୟାୟକ୍ରଜମ୍ସମସ୍ତ୍ଅଣବୟାଙି୍କଙ୍ଗ୍ଗ୍ରାମ୍ପଞ୍ଚାୟତଜର୍ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ୍ଜସବା୍ ଜଯାଗାଇ୍ଜଦବା୍
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ପାଇ ୍ ସରକାର୍ RBI, NABARD ଏବଂ୍ SLBC ସ ୍ ପରାମଶତ୍ କରି୍ ଅଗ୍ରାଧିକାର୍
ଭିର୍ତ୍ିଜର୍brick & mortar ଶାଖ୍ା୍ ସ୍ଥାପନ୍କରିବା୍ ପାଇ ୍2 ଶ  70 ଟ ିଅଣ ବୟାଙ୍କ 
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ୍ଚହି୍ନଟ୍କରିଛନ୍ତ୍ି।୍ଏଥିମଧ୍ୟରୁଁ ୍1 ଶ  50ଟ୍ିଅଣବୟାଙି୍କଙ୍ଗ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ୁ 9 
ଲକ୍ଷ 50  ଜାର  ଟଙ୍କା ଜେଖ୍ାଏ ୍ପାଣ୍ଠି୍ପ୍ରଦାନ୍କରାଯାଇଛ୍ି।୍ଆ ୁଁରି୍ମଧ୍ୟ୍ସରକାର୍ସମଗ୍ର୍
ରାେୟଜର୍ସ୍ୱଳ୍ପ୍ମୂେୟଜର୍Banking Outlet Model ପ୍ରସ୍ତୁଁତ୍କରିବା୍ପାଇ ୍SLBC, 
RBI ଏବଂ୍ପ୍ରମୁଁଖ୍୍ବୟାଙ୍କ୍ଗୁଁଡକିର୍ମୁଁଖିଆଙ୍କ୍ସ ୍ପରାମଶତ୍ୋରି୍ରଖିଛନ୍ତ୍ି।୍ଏ ା୍ଦ୍ୱାରା୍
ସମସ୍ତ୍ ଅଣ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରାମ୍ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁଁ ୍ ନରିବଚ୍ଛନି୍ banking ଜସବା୍ ପ୍ରଦାନ୍
କରାଯାଇପାରିବ।  
 

ଉପସାଂ ାର 

164.୍ ଆମର୍ ପି୍ରୟ୍ ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ୍ ଶ୍ରୀ୍ ନବୀନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ୍ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି୍ ସମ୍ପନ୍ନ୍ ଜନତୃତ୍ୱଜର୍
ଓଡଶିା୍ ମାତ୍ର୍ ଦୁଁଇ୍ ଦଶନ୍ଧ୍ି ମଧ୍ୟଜର୍ ଅଜନକ୍ ଐତ ିାସିକ୍ ବକିାଶର୍ ମାଇେଖ୍ୁଁଣ୍ଟ୍ ଅତକି୍ରମ୍୍
କରିଛ୍ି ।୍ ଜସ୍ ସବତଦା୍ ନେି୍ ସରକାର୍ ପାଇ ,୍ େନଜସବା୍ ପ୍ରଦାନ୍ ଏବଂ୍ଉର୍ଚ୍ାକାଂକ୍ଷୀ୍ ବକିାଶ୍
େକ୍ଷୟର୍ଉର୍ଚ୍୍ମାନଦଣ୍ଡ୍ସି୍ଥର୍କରିଛନ୍ତ,ି ଯା ା୍ଫଳଜର୍ତାଙ୍କ୍Team ଏକଦା୍ଅସମ୍ଭବ୍ପର୍ି
ମଜନ୍ଜ ଉଥିବା୍େକ୍ଷୟ୍ ାସେ୍କରିବାଜର୍୍ସମର୍ଥତ୍ଜ ାଇଛ୍ି।୍ଜମାର୍ଆଶା୍,୍ଏ ୍ିବଜେଟ୍
ଆମ୍ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାର୍ପ୍ରତଫିଳନ୍ଜ ବ । 

165.୍ଆଗାମୀ୍ବର୍ତ୍ମାନଙ୍କଜର୍ଓଡଶିା୍ଆଗକୁଁ୍ବଢ,ି୍ଜଦଶ୍ଗଠନଜର୍ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ୍ଭୂମିକା୍
ଗ୍ର ଣ୍କରିବ୍।୍ଆସନ୍ତୁଁ ,୍ସବୁଁ୍ବଗତର୍ଜୋକଙ୍କ୍ସଶକ୍ତୀକରଣ୍ପାଇ ୍ସମଜସ୍ତ୍ମିଳମିିଶି୍କାଯତୟ୍
ୋରି୍ରଖିବା୍। ମ ୁଁ୍ଏ ୍ିମ ାନ୍ଓ୍ସାେିସ-ବ ିୀନ୍କାଯତୟଜର୍ପୂର୍ଣ୍ତ୍ଓ୍ଅକୁଁଣ୍ଠ୍ସମର୍ଥତନ୍ତର୍ଥା୍
ସ ଜଯାଗ୍କରିବା୍ପାଇ ୍ସମସ୍ତ୍ଓଡ଼ଶିାବାସୀଙ୍କୁଁ ୍ବନିମ୍ର୍ଅନୁଁଜରାଧ୍କରୁଁ ଛ୍ି।୍ ୍ଆସନ୍ତୁଁ ,୍ଆମ୍
ମାନୟବର୍ମୁଁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର୍ଅନ୍ତଭତୁଁ କ୍ତକାରୀ,୍େନ ତିକାରୀ, ମ ତ୍ୱକାଂକ୍ଷୀ୍ଏବଂ୍ଭବରି୍ୟବାଦୀ୍
ସ୍ୱପନକୁଁ୍ସାକାର୍କରିବାପାଇ ୍ନେିକୁଁ୍ଉତ୍ସଗତ୍କରିଜଦବା୍।୍ଏ ୍ିପବତି୍ର୍ଗୃ କୁଁ,୍ମ ୁଁ୍2023-24୍
ବଜେଟ୍ଅନୁଁଜମାଦନ୍ପାଇ ୍ଅନୁଁଜରାଧ୍କରୁଁ ଛ୍ି। 
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ପୃଷ୍ଠା | 52 

 

ଜୟ ନ୍ି୍ଦ 
 

 
 

 
 


