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ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
ମଁ ୁବtର୍ମାନ ସାଧାରଣ ବେଜଟ୍ uପsାପନ କରବିାକୁ ଯାuଛ ି।  

ଆଥକ ପରିଚାଳନାର ମଖୁ୍ୟାଂଶ 

2. ସୁଚnିତି ଆଥକ ପରଚିାଳନା େktେର oଡଶିା ନରିବcnି ଭାବେର 
ପାରଦଶତା ଲାଭ କର ି ଆସୁaଛ ି । ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କର ଦk 
େନତୃtେର ନରିବcnି ଭାେବ ବtିୀୟ utରଦାୟୀ ବେଜଟ୍ ପରଚିାଳନା 
a ନୟିମ, 2005 (FRBM Act, 2005) େର ନdିର୍ାରତି ଆଥକ 
ସୂଚକାଙ୍କଗୁଡକୁି ହାସଲ କରବିାେର ଆମ ରାଜ୍ୟ େକେବବ ି ବଚୁି୍ୟତ 
େହାiନାହ । ଫଳpଦ ସମ୍ଵଳ ସଂgହ o ଖcର୍ର ସୁବ୍ୟବsାକରଣ େହତୁ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଗିତ 20 ବଷର୍ ମ େର ଆଥକ ପରସିରକୁ ବ୍ୟାପକ 
କରବିାେର ସଫଳ  େହାiଛn ି । ଆଥକ ପରସିର ବୃd ି dାରା uପଲb 
ସମ୍ଵଳକୁ େଭୗତକି, ସାମାଜକି o ମାନବ ପୁଞି୍ଜର ବକିାଶ ନମିେn 
ଫଳpଦଭାେବ ନେିୟାଜନ କରାଯାiଛ ି। 
3. ରାଜ୍ୟର େଯାଜନା/କାଯର୍୍ୟkମ ବ୍ୟୟ aଟକଳ 2007-08 ଆଥକ 
ବଷର୍େର 5 ହଜାର 1 ଶହ 5 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଲାେବେଳ 11 ବଷର୍ ଭିତେର 
2018-19 ସଂେଶା ତ aଟକଳ aନୁଯାୟୀ eହା ବାର ଗୁଣ ବୃd ିପାi 
62 ହଜାର େକାଟ ି ଟଙ୍କାେର  ପହଁଞ୍ଚଛି ି । େସହପିର,ି ପୁଞି୍ଜ aଟକଳ   
2007-08 େର 2 ହଜାର 8 ଶହ 43 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଲାେବେଳ    
2018-19 ସଂେଶା ତ aଟକଳେର ତାହା 23 ହଜାର 6 ଶହ 55 େକାଟ ି
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ଟଙ୍କାକୁ ବୃd ିପାiଛ,ି ଯାହା ସାମgୀକ ଘେରାi utାଦର pାୟ 5 pତଶିତ  
aେଟ । eହ ିପୁଞି୍ଜବ୍ୟୟ aଟକଳ, ରାଜs ହସିାବର ବଳକା aଥର୍ eବଂ କଛି ି
ସରକାରୀ ଋଣ dାରା ଭରଣା େହuଛ ି।  
4. 2018-19 ଆଥକ ବଷର୍ର ସଂେଶା ତ aଟକଳ aନୁସାେର, ରାଜs 
ବଳକା 10 ହଜାର 5 ଶହ 55 େକାଟ ିଟଙ୍କା େହବ eବଂ ବtିୀୟ ନaିଣ୍ଟ 
ସାମgୀକ ଘେରାi utାଦର 2.9 pତଶିତେର ରହବି । ଟକିସ ସଂgହ o 
ସାମgିକ ଘେରାi utାଦର aନୁପାତ eବଂ ବଷର୍ େଶଷେର ଋଣ ଭାର o 
ସାମgିକ ଘେରାi utାଦର aନୁପାତ ଯଥାkେମ 6 pତଶିତ eବଂ 18 
pତଶିତ ରହବିାର ଆଶା କରାଯାuଛ ି।  
2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ର ବେଜଟ୍ aଟକଳ 
5. 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ େମାଟ pଶାସନକି ବ୍ୟୟ aଟକଳ 
57 ହଜାର 3 ଶହ 10 େକାଟ ିଟଙ୍କା aେଟ । ତନ୍ମ ରୁ ଦରମା ପାiଁ 25 
ହଜାର 5 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା, େପନ୍ ସନ ପାi ଁ13 ହଜାର 3 ଶହ େକାଟ ି
ଟଙ୍କା, ସୁଧେଦୟ ପାi ଁ6 ହଜାର 5 ଶହ  େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ପୁଞି୍ଜ ସmt ି
ରkଣାେବkଣ ପାiଁ 4 ହଜାର 8 ଶହ 40 େକାଟ ିଟଙ୍କା udଷି୍ଟ । 
6.  2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର େମାଟ୍ କାଯର୍୍ୟkମ ବ୍ୟୟର aଟକଳ 
74 ହଜାର 6 ଶହ  େକାଟ ି ଟଙ୍କା େହବ । e  ମ େର ସରକାରୀ 
େktପାiଁ 70 ହଜାର 6 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ସରକାରୀ uେଦ୍ୟାଗ 
ପାiଁ 4 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା anଭର୍ୁ k । 
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7. ବପିଯର୍୍ୟୟ pଶମନ ପାଣ୍ଠ ିପାiଁ ବ୍ୟୟ aଟକଳ 4 ହଜାର 6 ଶହ 
େକାଟ ିଟଙ୍କା   ରହଛି ି। eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରୁ sାନୀୟ ନକିାୟ ସଂsା eବଂ 
unୟନ ସଂsାମାନଙୁ୍କ 6 ହଜାର 4 ଶହ 90 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ହsାnରତି  
େହବ ।  
8. eହପିର,ି 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ 1 ଲk 39 ହଜାର େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ aଟକଳ କରାଯାuଛ ି। eହ ିଆଥକ ବଷର୍େର ପୁଞି୍ଜବ୍ୟୟ aଟକଳ 
24 ହଜାର 7 ଶହ 23 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, ଯାହା ସାମgୀକ ଘେରାi utାଦର 
pାୟ 4.5 pତଶିତ aେଟ । aତରିkି ଭାେବ, ଋଣ o agୀମ, ପୁଞି୍ଜ ସmt ି
ନମିର୍ାଣ ପାiଁ aନୁଦାନ eବଂ ପୁଞି୍ଜ ସmt ି ସଷିୃ୍ଟ ପାiଁ aନ୍ୟାନ୍ୟ ଖcର୍କୁ 
ମିଶାi େମାଟ ବ୍ୟୟବରାଦ pାୟ 11 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା aେଟ, ଯାହା 
ସାମgୀକ ଘେରାi utାଦର 2 pତଶିତ । ପୁନଶ୍ଚ, ଚଳତି ବଷର୍  କାଯର୍୍ୟkମ 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ ବେଜଟ୍ ର େମାଟ୍ ବ୍ୟୟ aଟକଳର aଧାରୁ a କ aେଟ ।  
2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ ବେଜଟ୍ ପାi ଁ aଥର୍ ut 

9. 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ର ବ୍ୟୟ aଟକଳ ପାiଁ ମଖୁ୍ୟତଃ ରାଜs 
pାpିରୁ 1 ଲk 15 ହଜାର 2 ଶହ 66 େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ ଋଣ o 
aନ୍ୟାନ୍ୟ pାpିରୁ 23 ହଜାର 7 ଶହ 34 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଭରଣା େହବ 
େବାଲି  ଆକଳନ କରାଯାiଛ ି।  
10. 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ର ରାଜs pାpିେର ରାଜ୍ୟର ନଜିs ଟକିସ 
ରାଜs 33 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ aଣ ଟକିସ ରାଜs 12 ହଜାର 5 
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ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା, େକndୀୟ ଟକିସେର ରାଜ୍ୟର aଂଶ 39 ହଜାର 2 ଶହ 7 
େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ େକndୀୟ aନୁଦାନ 30 ହଜାର 5 ଶହ 59 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
anଭର୍ୁ k । dବ୍ୟ o େସବା ଶୁll (ଜ.ିeସ୍.ଟ)ି kତପିୂରଣକୁ  aନୁଦାନ 
ହସିାବେର ନଆିଯାu ବାରୁ େକndୀୟ aନୁଦାନେର ମଖୁ୍ୟତଃ ବୃd ିଘଟଛି ି । 
2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର ନଜିs ଟକିସ o ସାମgୀକ ଘେରାi utାଦର 
aନୁପାତ 6.1 pତଶିତ େହବ ।  
pମଖୁ pାଥମିକତା  

11. eହ ିବେଜଟ୍ େର ରାଜ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନମିେn କୃଷି utାଦନ o 
utାଦକତାର ବୃd,ି ଜଳେସଚନର ସଂpସାରଣ, sାs୍ୟ େସବାର unତ,ି 
ଶkିା o ବୃtଗିତ ଶkିା, ଯୁବ ଶkିେର ବନିେିଯାଗ, ପାନୀୟ ଜଳର 
uପଲbତା, ପରମିଳ, utମ ଜୀବକିାର ସୁେଯାଗ, ସାମାଜକି ସୁରkା, 
ବଦୁି୍ୟତ େଯାଗାଣ o gାମ ସଂେଯାଗୀକରଣ uପେର agା କାର 
ଦଆିଯାiଛ ି। eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ବାତ୍ୟା “ଫନ”ି ଜନତି  kୟkତରି ପୁନରୁdାର 
o ବପିଯର୍୍ୟୟ s ିତsିାପକ ଭିtଭୂିମି ନମିର୍ାଣ ମ  ଆମର pାଥମିକତା aେଟ ।  
ଭିtଭୂିମି େktେର ପରବିdତ ପଞିୁ୍ଜଲଗାଣ dାରା ଆଥକ କାରବାରର 
aଭିବୃd ି ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ aଣୁ, k ୁd o ମ ମ uେଦ୍ୟାଗ (MSME) o 
େସବା ଶlିlକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରବିା ପାiଁ uଦ୍ୟମ  କରାଯାuଛ ି । 
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ବtର୍ମାନ ମଁ ୁ eହ ି ବେଜଟର ମଖୁ୍ୟଦଗିଗୁଡକି uପେର ଆେଲାକପାତ 
କରିବାକୁ ଯାuଛ ି।  
 

ଶkିା o ଦkତା ବକିାଶ  
12.  ଶkିା o ଦkତା ମାନବସମ୍ଵଳର ବକିାଶକୁ tରାନି୍ଵତ କରବିା ସେଙ୍ଗ 
ସେଙ୍ଗ ନଯୁିkି o ଜୀବକିା ନବିର୍ାହେର ସହାୟକ ହୁe । e େktେର ଆେମ 
19 ହଜାର 4 ଶହ 92 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରଖିଛୁ ।  

13. pାଥମିକ o ମା ମିକ ବଦି୍ୟାଳୟଗୁଡକିେର ଗୁଣାtକ ଶkିା pଦାନ 
ଆମର pାଥମିକତା । pେତ୍ୟକ ବ୍ଲକେର େଗାଟeି oଡଶିା ଆଦଶର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ 
ପଯର୍୍ୟାୟkେମ sାପନ କରବିା ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ ଲk୍ୟ ।    
2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର eହ ିବଦି୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କିର sାପନା o ପରଚିାଳନା 
ପାiଁ ମଁ ୁ3 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପାiଁ psାବ ରଖଛୁ ି।  

14.  ସମg ଶkିା aଭିଯାନ o ମ ାh େଭାଜନ େଯାଜନା ପାi ଁ
ଯଥାkେମ 2 ହଜାର 5 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ 8 ଶହ 44 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରଖଛୁ ି । e ସହତି, ସମg ଶkିା aଭିଯାନେର 
ଦରମା ଖcର୍ର କଛି ିaଂଶ eବଂ ମ ାh େଭାଜନ େରାେଷi ଖcର୍  ନମିେn 
ଯଥାkେମ 2 ଶହ 78 େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ 58 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର ନଜିs ସମ୍ଵଳରୁ ବହନ କରେିବ । ବଦି୍ୟାଳୟେର aବରିତ ମ ାh 
େଭାଜନକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ନମିେn eକ SMS ଯୁk ପରଚିାଳନା ବ୍ୟବsା 
େଦନୖକି ଭିtେିର କାଯର୍୍ୟkମ କରାଯାiଛ ି।  
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15. ଆମ pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀ aନୁସୂଚୀତ ଜାତ ି o ଜନଜାତ ି
ଛାtଛାtୀମାନଙ୍କର ଶkିା o ଦkତା ବକିାଶକୁ ସବର୍ା କ ଗୁରୁt 
େଦiଆସଛିn ି। pାୟ 5 ଲk 50 ହଜାର ଛାtଛାtୀଙୁ୍କ 7 ହଜାର 3 ଶହଟ ି
aନୁସୂଚୀତ ଜାତ ିo ଜନଜାତ ିଛାtାବାସେର ଶkିା, ରହବିାର ବ୍ୟବsା, ଖାଦ୍ୟ 
eବଂ aନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙି୍ଗକ ସୁବଧିା େଯାଗାi ଦଆିଯାuଛ,ି ଯାହା େଦଶର 
ସବର୍ ବୃହତ କାଯର୍୍ୟkମ । aନୁସୂଚୀତ ଜନଜାତ ି ଛାtୀ ନବିାସ o 
ନଗରାଞ୍ଚଳେର  ଛାtାବାସ ନମିର୍ାଣ ପାiଁ 2 ଶହ 27 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
16. ଆେମ aନୁସୂଚୀତ ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି aନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆବଗର୍ o 
ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁସଂpଦାୟ eବଂ େମଧାବୀ ଛାtଛାtୀମାନଙୁ୍କ Pre-matric 
eବଂ Post-matric ଛାtବୃt ି pଦାନ କରୁଛୁ । ବଭିିn ବଗର୍ର pାୟ 17 
ଲk ଛାtଛାtୀ Pre-matric ବୃt ି o 5 ଲk 40 ହଜାର ଛାtଛାtୀ 
Post-matric ବୃt ି ପାuଛn ି । eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, oଡଶିା ବାଳକିା 
େpାtାହନ େଯାଜନା a ନେର 2 ଲk 50 ହଜାରରୁ a କ ଛାtୀ Pre-
matric ବୃt ି ପାuଛn ି । eହ ି ସବୁ ବୃt ି ଛାtଛାtୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଆକାuଣ୍ଟେର ସଧିାସଳଖ େଦୟ ହsାnର (DBT) pkିୟାେର “େpରଣା” 
େପାଟର୍ାଲ ମା ମେର ଜମା କରାଯାuଛ ି।   2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର ମଁୁ 
e ପାiଁ 1 ହଜାର 4 ଶହ 25 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରଖଛୁ ି।  



7 | ପଷୃ୍ଠା 
 

17. uc ଶkିା jାନର eକ ut eବଂ eହାର uପେଯାଗ ଯୁବକ 
ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାiଁ uc ମାନର ନଯୁିkି ସଷିୃ୍ଟ କେର । eତଦ ୍ ବ୍ୟତୀତ, 
ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତ ିସmn aନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା – IIT, IIIT, NLU, NISER, 
IIM, NIT, o NIFT ରାଜ୍ୟେର ଗଢ ି uଠବିା ଫଳେର oଡଶିା eକ 
େଶୖkିକ େକndେର ପରଣିତ େହବା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ eହା ରାଜ୍ୟ uc ଶkିା 
ବଭିାଗ ପାiଁ eକ ଆହ୍ଵାନ o ସୁେଯାଗ ଆଣି  େଦiଛ ି। 
18. ରାଜ୍ୟର uc ଶkିା ବ୍ୟବsାର ସୁଦୃଢୀକରଣ o ମେନାନୀତ 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟ eବଂ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟଗୁଡକୁି utଷର୍ େକndେର ରୂପାnରତି 
କରବିା ପାiଁ ବଶି୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଥକ ସହାୟତାେର “Odisha Higher 

Education Programme for Excellence and Equity 

(OHEPEE)” କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯାiଛ ି । eହ ିpକll ନମିେn ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ 
ପାiଁ 1 ହଜାର 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା aଟକଳ କରାଯାiଛ ି ।  e ନମିେn, 
2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର 1 ଶହ 50 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର 
psାବ   ରଖାଯାiଛ ି। 
19. uc ଶkିା aନୁଷ୍ଠାନର ଭିtଭୂିମି ବକିାଶ ପାi ଁ 1 ଶହ 50 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା, ଲାପଟପ୍ ବତିରଣ, ବୃt ିସmକତ ପରାମଶର୍ eବଂ ତାଲିମ pଦାନ 
uେdଶ୍ୟେର 47 େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ େମଧାବୀ ଛାtଛାtୀମାନଙୁ୍କ ବୃt ି
pଦାନ ନମିେn 63 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରଖିଛୁ । ମଁ ୁuctର 
ଶkିା o େବଷୖୟିକ ଶkିା ନମିେn “ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ uctର ଶkିା aଭିଯାନ” 
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(RUSA) େଯାଜନାେର 2 ଶହ 25 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରୁଛ ି
େଯu ଁ େର 40 pତଶିତ ରାଜ୍ୟ aଂଶ anଭର୍ୁ k । 
20. oଡଶିା ଦkତା ବକିାଶ pା କରଣର ବ୍ୟାପକ ପଦେkପ dାରା  
ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ଦkତା ବକିାଶ େଯାଗୁଁ ମାନବ ସମ୍ଵଳର ଗୁଣାtକ 
ବକିାଶ େହାiଛ ିeବଂ “Skilled in Odisha” ସମg ବଶି୍ଵେର ପରଚିୟ 
ସଷିୃ୍ଟ କରଛି ି । େବଷୖୟିକ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ, ଯାntୀକ ବଦି୍ୟାଳୟ o 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟ, Polytechnic eବଂ ITI ଗୁଡ଼କିର ଭିtଭୂିମିର ବକିାଶ 
ପାiଁ  1 ଶହ 90 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରହଛି ି । Asian 
Development Bank ସହାୟତାେର oଡଶିା ଦkତା ବକିାଶ pକll 
(Odisha Skill Development  Project) ପାiଁ 1 ଶହ େକାଟ ି
ଟଙ୍କା େଯାଗାi ଦଆିଯିବ । eହ ିpକll aଧୀନେର eକ ବଶି୍ଵ ଦkତା େକnd 
(World Skill Centre) o ITIs/Polytechnics ର unତକିରଣ 
ସହତି ucତର ଦkତା ବକିାଶ pଶkିଣ େକnd pତଷି୍ଠା  କରାଯିବ । 
sାs୍ୟ  

21. ସmାନନୀୟ ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ ସାବର୍ଜନୀନ sାs୍ୟ େସବା େଯାଗାଣ 
sପ୍ନକୁ ସାକାର କରବିା ପାi ଁଆେମ ବଜୁି sାs୍ୟ କଲ୍ୟାଣ େଯାଜନା ନାମକ 
eକ କାଯର୍୍ୟkମ ହାତକୁ   େନiଛୁ  । eହ ିେଯାଜନା dାରା ସବର୍ସାଧାରଣଙ୍କ 
ନମିେn ସମନି୍ଵତ, ନଶିି୍ଚତ o ମାଗଣା sାs୍ୟ େସବା sାs୍ୟ uପେକndଠାରୁ 
ଆରm କର ି େଭଷଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ପଯର୍୍ୟn uପଲb କରାଯାuଛ ି । 
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ସବର୍ସାଧାରଣଙ୍କର ଆୟ, ସାମାଜକି s ିତ ି o ବାସsାନ ନବିେଶଷେର 
ସରକାରୀ sାs୍ୟ େସବା େକndଗୁଡକିେର ମାଗଣା sାs୍ୟ େସବା େଯାଗାଣ 
eବଂ 70 ଲk ଆଥକ ଦୁବର୍ଳ େଶ୍ରଣୀର ପରବିାରମାନଙୁ୍କ ଜlିା ସଦର 
ମହକୁମା ଡାkରଖାନା ବାହାେର 5 ଲk ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟn o ମହଳିାମାନଙ୍କ 
ନମିେn 7 ଲk ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟn ବୀମା ସହାୟତା pଦାନ, eହାର ଦୁiଟ ି
uପାଦାନ aେଟ । ମହଳିାମାନଙ୍କ ବାଷକ ବୀମା ସହାୟତା ରାଶକୁି 10 ଲk 
ଟଙ୍କାକୁ ବୃd ିକରାଯିବ । e  ନମିେn 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ ନମିେn 1 
ହଜାର 2 ଶହ 3 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ଦଆିଯାiଛ ି।   

22. ମଖୁ୍ୟମntୀ sାs୍ୟ େସବା ମିଶନ ମା ମେର sାs୍ୟ େସବା ଭିtଭୂିମିର 
ବକିାଶ ପାiଁ ବ୍ୟାପକ କାଯର୍୍ୟkମ gହଣ କରାଯାiଛ ି । e  ପାiଁ 5 ଶହ
 78 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରଖାଯାiଛ ି ।         ଜାତୀୟ 
sାs୍ୟ େସବା ମିଶନ aଧୀନେର Ambulance, sାs୍ୟ େସବା o 
ଭିtଭୂିମି େଯାଗାiେଦବା ପାiଁ 1 ହଜାର 3 ଶହ 65 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
23. ଡାkରମାନଙ୍କର uପsତି ି sାs୍ୟ େସବା pଦାନେର eକ ଜରୁରୀ 
ଆବଶ୍ୟକତା aେଟ। ଡାkର ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପରୂଣ କରବିା ତଥା 
ତୃତୀୟsରୀୟ sାs୍ୟ େସବା େktେର unତ ିଆଣିବା ନମିେn ରାଜ୍ୟେର 
10ଟ ି ନୂତନ େଭଷଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ sାପନ କରବିା ପାi ଁ ମାନ୍ୟବର 
ମଖୁ୍ୟମntୀ ବଳଷି୍ଠ ପଦେkପ େନiଛn ି। ତନ୍ମ ରୁ େକାରାପୁଟ, ବାରପିଦା, 
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ବଲାଙି୍ଗର o ବାେଲଶ୍ଵରଠାେର 4 େଗାଟ ି େଭଷଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ sାପନ 
କରାଯାiଛ ି ।  pେତ୍ୟକ େଭଷଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟେର 100 ଡ଼ାkରୀ 
ଛାtଙ୍କର a ୟନ ନମିେn ବ୍ୟବsା କରାଯାiaଛ ି । aବଶଷି୍ଟ େଭଷଜ 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କି ପଯର୍୍ୟାୟkେମ sାପନ କରାଯିବ । e  ନମିେn      
4 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  

24. ଆପଣମାେନ ଜାଣି ଖସୁ ିେହେବ େଯ 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର 
sାs୍ୟ o ପରବିାର କଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ ପାiଁ େମାଟ ବ୍ୟୟବରାଦ 6 ହଜାର 8 
ଶହ 28 େକାଟ ିଟଙ୍କାକୁ ବୃd ିକରାଯାiଛ,ି  ଯାହାକ ି  ପବୂର୍ ବଷର୍ ତୁଳନାେର 
10 pତଶିତ a କ aେଟ । 

ପାନୀୟ ଜଳ o ପରିମଳ 
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ ! 
25.  ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ବଶିdୁ ପାନୀୟଜଳ େଯାଗାiେଦବା 
ସରକାରଙ୍କ eକ pମଖୁ pାଥମିକତା । 2000 ମସହିାେର gାମାଞ୍ଚଳର 4 
ଲk a ବାସୀଙୁ୍କ eବଂ ନଗରାଞ୍ଚଳର 31 ଲk a ବାସୀଙୁ୍କ ପାiପ୍ dାରା 
ଜଳ େଯାଗାi ଦଆିଯାu ବା େବେଳ, ବଗିତ 18 ବଷର୍ ଭିତେର ସରକାର 
uେlଖନୀୟ ପଦେkପ େନi gାମାଞ୍ଚଳର pାୟ 44 pତଶିତ o 
ସହରାଞ୍ଚଳର pାୟ 90 pତଶିତ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ପାiପ୍ dାରା ଜଳ 
େଯାଗାi େଦiଛn ି। 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର ଆେମ gାମାଞ୍ଚଳର 55 
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pତଶିତ o ନଗରାଞ୍ଚଳର ସମs a ବାସୀଙୁ୍କ ପାiପ୍ dାରା ଜଳ 
େଯାଗାiବାକୁ eକ େଯାଜନା ହାତକୁ େନiଛୁ ।  
26.  1 ଶହ 14 ଟ ିେପୗରାଞ୍ଚଳ ନକିାୟ ସଂsାର ୱାଡର୍ଗୁଡ଼କୁି 7 ଶହ 93 
ଟ ି pକll ଜରଆିେର 7 ଶହ 3 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶ ମା ମେର 
ପାiପ୍ େଯାେଗ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ କରବିାକୁ େଯାଜନା କରାଯାuଛ ି। 
ଆେମ 44ଟ ି pକllକୁ ସmୂଣ୍ଣର୍ କରସିାରଛୁି o aବଶଷି୍ଟ 6 ଶହ 42 ଟ ି
pକllକୁ 2019-20 ସୁdା ସmୂଣ୍ଣର୍ କରବିାକୁ ଲk୍ୟ ଧାଯର୍୍ୟ କରଛୁି । ଜଳ 
ପରୀkା ନଶିି୍ଚତ କରବିାପାiଁ େଗାଟeି ରାଜ୍ୟsରୀୟ o 8ଟ ି ଆଞ୍ଚଳକି 
ପରୀkାଗାର ସରକାରୀ-େବସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀେର pତଷି୍ଠା େହାiଛ ି।  
27.  pଥମ ଥର ପାiଁ ସରକାରୀ-େବସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀେର, 1 ଶହ 
88 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ aଟକଳେର ଭୁବେନଶ୍ଵର ବୃହତ ଜଳ େଯାଗାଣ 
pକll ସmn େହାiଛ ି । େସହପିର ି 3 ଶହ 72 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
aଟକଳେର EPC pkିୟାେର ବୃହତ bhପୁର ସହରର ଜଳ େଯାଗାଣ 
ବ୍ୟବsାର unତକିରଣ କାଯର୍୍ୟ ସmn େହାiଛ ି।   
28.  ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସmୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ପାiପ୍ dାରା ଜଳ େଯାଗାi େଦବା 
ଆଭିମଖୂ୍ୟ େନi, ଆେମ ଗତ ବଷର୍ ପାiକ ବେିdାହର 200 ବଷର୍ ପୂt 
uପଲେk ବk ିଜଗବnୁ ନଶିି୍ଚତ ଜଳେଯାଗାଣ (BASUDHA) େଯାଜନା 
pଣୟନ କରି ଲୁ । 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ eହ ି େଯାଜନା 
a ନେର gାମାଞ୍ଚଳ ଜଳେଯାଗାଣ ପାiଁ 2 ହଜାର 7 ଶହ 40 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
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eବଂ ନଗରାଞ୍ଚଳେର ଜଳେଯାଗାଣ ପାiଁ 3 ଶହ 85 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ 
aଟକଳ psାବ ରଖାଯାiଛ,ି ଯାହାକ ିଗତ ବଷର୍ ତୁଳନାେର a କ aେଟ । 
eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଜାତୀୟ gାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ େଯାଜନା 
(NRDWP) a ନେର 5 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
29.  ବେଜଟ୍ ସମ୍ଵଳ ସେମତ ବେଜଟ ବହଃଭୁତ ସମ୍ଵଳ ବନିେିଯାଗ କର ି
ସମନ୍ଵୟ ଭିtେିର ଆେମ ଜଳ େଯାଗାଣ pକll କରୁଛୁ ।  ଚତୁଥର୍ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ 
କମିଶନ aନୁଦାନେର 7 ଟ ିଜlିାର 645ଟ ିgାମକୁ ଜଳ େଯାଗାଣ ପାiଁ 5 
ଶହ 50 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରଛୁି । oଡ଼ଶିା ଖଣିଜ ସmଦପୂଣ୍ଣର୍ 
aଞ୍ଚଳ unୟନ ନଗିମ (Odisha Mineral Bearing Area 

Development Corporation-OMBADC) ପାଣ୍ଠରୁି 8ଟ ି ଖଣିଜ 
dବ୍ୟ ବା ଜlିାର 691ଟ ିpତ୍ୟk ଭାେବ  pଭାବତି gାମକୁ 4 ଶହ 50 
େକାଟ ିଟଙ୍କା aଟକଳେର ପାiପ୍ େଯାେଗ ଜଳ େଯାଗାଣ ପାiଁ ପରକିllନା 
କରାଯାuଛ ି। eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଜlିା ଖଣିଜ  ପାଣ୍ଠ ି (District Mineral 
Foundation) ରୁ ବୃହତ୍ ଜଳ େଯାଗାଣ pକll ପାiଁ psାବ 
ରଖାଯାiଛ ି। eହପିର ି2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର ପାiପ୍ ଜଳ େଯାଗାଣ 
pକll ଗୁଡକିେର  ସବର୍େମାଟ ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶ 5 ହଜାର େକାଟ ିଟଙ୍କା  େହବ ।  
30.  sll ସଂଖ୍ୟକ େଶୗଚାଳୟରୁ gାମାଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 85 pତଶିତରୁ 
a କ ବାସଗହୃେର େଶୗଚାଳୟ ନମିର୍ାଣ େହାiସାରଛି ି। 2019-20 ଆଥକ 
ବଷର୍େର aବଶଷି୍ଟ 12 ଲk 25 ହଜାର ବାସଗହୃକୁ େଶୗଚାଳୟ ସୁବଧିା 
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େଯାଗାi େଦବାର େଯାଜନା aଛ ି । sc ଭାରତ ମିଶନ a ନେର 
gାମାଞ୍ଚଳ ପାiଁ 2 ହଜାର 5 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା o ସହରାଞ୍ଚଳ ପାiଁ 3 ଶହ 
େକାଟ ିଟଙ୍କା psାବ ରଖାଯାiଛ ି।  
ଗୃହ ନମିର୍ାଣ 
31.  ସମs ପରବିାର ପାiଁ ପkା ଛାତର ବ୍ୟବsା କରବିା pବାଦ ପୁରୁଷ 
ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର aଭିଳାଷ ଲା । eହ ି aଭିଳାଷକୁ ଆେଗi େନi 
ଆମର pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ ଦk େନତୃtେର ବଜୁି ପkାଘର o aନ୍ୟ gାମୀଣ 
ବାସଗହୃ େଯାଜନା ମା ମେର gାମାଞ୍ଚଳେର pାୟ 22 ଲk ପkାଘର 
ସmୂଣ୍ଣର୍ କରାଯାiଛ ି ।  ପରnୁ, aତ ିଭୟଙ୍କର ସାମdିୂକ ଘଣୂ୍ଣଝଡ଼ “ଫନ”ି 
(FANI) uପକୂଳବtର୍ୀ aଞ୍ଚଳେର ଗହୃ o ସmtରି ବ୍ୟାପକ kୟkତ ି
ଘଟାiଛ ି। ଚଳତି ବଷର୍ “ଫନ”ି dାରା  pଭାବତି aଞ୍ଚଳେର ଆେମ aତରିkି 
5 ଲk ପkାଘର ନମିର୍ାଣ କରବିାକୁ େଯାଜନା କରଛୁି ।  pଧାନମntୀ 
gାମୀଣ ଆବାସ େଯାଜନା eବଂ ବଜୁି ପkାଘର େଯାଜନାର ସଂେଯାଜନାେର 
4 ହଜାର 8 ଶହ 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରବିାକୁ psାବ ରଖିଛୁ । 
ଆେମ ମ  ନଗରାଞ୍ଚଳେର ଗହୃନମିର୍ାଣ ପାiଁ ଆu 4 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରଛୁି । eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ,  OMBADC, DMF  o ନମିର୍ାଣ 
ଶ୍ରମିକ ପାଣ୍ଠରି ସଂେଯାଜନାେର a କ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରାଯିବ ।  
32. ବsି ବାସnିାକୁ ଭୂମି a କାର େଦବାପାiଁ eବଂ ବsିଗୁଡ଼କୁି 
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିtଭୂିମି, େସବା o ସୁଖସୁବଧିା େଯାଗାi େଦi 
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ବାେସାପେଯାଗୀ କରବିା ପାiଁ ଆେମ “ଜାଗା ମିଶନ” ନାମକ eକ 
କାଯର୍୍ୟkମ ହାତକୁ େନiଛୁ । eଯାବତ୍, 50 ହଜାରରୁ udର୍ ବsି             
ବାସnିାଙୁ୍କ ଭୂମି a କାର pମାଣ ପt pଦାନ କରାଯାiଛ ି । eହ ି
କାଯର୍୍ୟkମକୁ ବ୍ୟାପକ କର ିସମs 1 ଶହ 14 ଟ ିେପୗରାଞ୍ଚଳ ନକିାୟ ସଂsା 
(ULBs) କୁ anଭର୍ୂ kକର ି 18 ଲk ବsି ବାସnିାଙୁ୍କ uପକୃତ କରବିାପାi ଁ
2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର 1 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ  
କରାଯାiଛ ି।  
ମହଳିା o ଶଶିୁ ବକିାଶ  
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ !  
33.  ଆମ pିୟ ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ ସkିୟ େନତୃtେର ମହଳିାମାନଙ୍କ 
ସଶkିକରଣ o ଶଶିମୁାନଙ୍କର ସାମgିକ ବକିାଶ ପାiଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
agା କାର େଦuଛn ି । aଭିନବ ‘ମମତା’ (MAMATA) େଯାଜନା 
aଧୀନେର 35 ଲkରୁ a କ ହତିା କାରୀଙୁ୍କ 1 ହଜାର 6 ଶହ 55 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ହsାnର କରାଯାiସାରଛି ି । ମମତା େଯାଜନା ପାiଁ 2019-20 
ଆଥକ ବଷର୍େର 3 ଶହ 5 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରବିାକୁ psାବ 
ରଖାଯାiଛ ି।   
34. 6 ବଷର୍ରୁ କମ୍ ବୟସର କମ୍ର ଶଶିୁ, ଗଭର୍ବତୀ o pସୂତ ିମହଳିାଙ୍କ  
େପୗଷି୍ଟକ eବଂ sାs୍ୟବsାର unତ ି uେdଶ୍ୟେର ସମନି୍ଵତ ଶଶିୁ ବକିାଶ 
େଯାଜନା (ICDS) pଣୟନ କରାଯାuଛ ି । e ପାiଁ େକnd o ରାଜ୍ୟ 
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ସରକାର 60:40 aନୁପାତେର aଥର୍ େଯାଗାi େଦେବ ।  e  ନମିେn 2 
ହଜାର 95 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି ।  ସମନି୍ଵତ ଶଶିୁ 
ସୁରkା େଯାଜନା (ICPS) ପାiଁ 77 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ ିeବଂ କେିଶାରୀ ବାଳକିାଙ୍କ ସଶkିକରଣ ପାi ଁudଷି୍ଟ େଯାଜନା 
ନମିେn 11 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାuଛ ି । eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, 
ସମନି୍ଵତ ଶଶିୁ ବକିାଶ େଯାଜନାର କାଯର୍୍ୟକାରତିା ପାi ଁ aତରିkି ରାଜ୍ୟ 
ସହାୟତା ବାବଦେର  3 ଶହ 51 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛ ି।  
35.  pମଖୁ କାଯର୍୍ୟkମ “ମିଶନ ଶkି” aଧୀନେର ଆେମ ମହଳିା ମାନଙ୍କର 
ସଶkିକରଣ ନମିେn 3 ଲk sୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ (SHG) ସଷିୃ୍ଟକର ି
େସମାନଙୁ୍କ ବଭିିn କାଯର୍୍ୟkମ ଆରm କରବିାପାiଁ ମଳୂ ଧନ (Seed 
Money)  ହସିାବେର  15 ହଜାର ଟଙ୍କା େଯାଗାi େଦiଛୁ ।  
ପୁନଶ୍ଚ, ବ୍ଲକ୍ sରୀୟ sୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀକୁ 25 ଲk ଟଙ୍କା 
Revolving Fund ହସିାବେର େଯାଗାi ଦଆିଯାiଛ ି । ମହଳିା 
େଗାଷି୍ଠଙ୍କର ଡ଼ଜିଟିାଲ୍ ସଶkିକରଣପାiଁ pେତ୍ୟକ sୟଂ ସହାୟକ େଗାଷି୍ଠଙୁ୍କ 
ବଜାରରୁ ତାଙ୍କ icା ମତୁାବକ sାଟର୍ େଫାନ୍ କଣିିବାପାi ଁ3 ହଜାର ଟଙ୍କା 
pଦାନ କରାଯାuଛ ି ।  sୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀର ମହଳିାମାେନ ବtର୍ମାନ 
ସୁଧମkୁ ଋଣ ପାiେବ । ମଖୁ୍ୟମntୀ ମହଳିା ସଶkିକରଣ େଯାଜନା 
anଗର୍ତ ମହଳିା sୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ o ମିଶନ ଶkି aଧୀନେର 
େସମାନଙ୍କର ସଂଘ ପାiଁ 3 ଶହ 1 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରବିାକୁ ମଁ ୁ
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psାବ ରଖଛୁ ି । “ମିଶନ ଶkି ଗୃହ” େଯାଜନା aଧୀନେର 2019-20 
ଆଥକ ବଷର୍େର gାମ ପଞ୍ଚାୟତ sରେର ମିଶନ ଶkି ଗହୃ ନମିର୍ାଣ ପାi ଁ
aତରିkି 1 ଶହ 30 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । େମାଟ୍ 
uପେର ମହଳିା o ଶଶିୁ ବକିାଶ ପାiଁ ବେଜଟ୍ େର 3 ହଜାର 4 ଶହ 57 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
gାମୀଣ ନଯୁିkି, ଜୀବକିା eବଂ େମୗଳକି େସବା 
36. gାମୀଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଜୀବକିା ନରିାପtା ପାiଁ ବଷର୍େର aନୁ୍ୟନ 
100 ଶ୍ରମ ଦବିସ ବା ତାମଳୂକ ଭାେବ େଯାଗାi େଦବାର ବ୍ୟବsା 
ମହାtାଗାnୀ ଜାତୀୟ ନଶିି୍ଚତ gାମୀଣ କମର୍ନଯୁିkି a ନୟିମେର ରହଛି ି । 
eହ ି େଯାଜନା aନୁଯାୟୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ସଧିାସଳଖ େସମାନଙ୍କ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାuଣ୍ଟେର ଜମା କରବିାର ବ୍ୟବsା aଛ ି। eହ ିେଯାଜନା anଗର୍ତ 
ମ୍ୟାେଟରଆିଲ୍ କେmାେନଣ୍୍ଟ (Material Component) ପାiଁ େକnd o 
ରାଜ୍ୟ aଂଶର aନୁପାତ ଯଥାkେମ 75:25 aେଟ । e ନମିେn 12 ଶହ 
1 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । gାମାଞ୍ଚଳର େଲାକମାନଙ୍କର 
ମଜୁରୀକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ପାi ଁ େକndୀୟ ସହାୟତା pାpି ପୂବର୍ରୁ ଠକି୍ 
ସମୟେର ମଜୁରୀ େପୖଠ କରବିା uେdଶ୍ୟେର MGNREGA aଧୀନେର 
ମଜୁରୀ ବାବଦେର 5 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା କପର୍ସ ପାଣ୍ଠ ିସଷିୃ୍ଟ କରାଯାiଛ ି।  

37. gାମାଞ୍ଚଳେର ବାସ କରୁ ବା pେତ୍ୟକ ଗରବି ପରବିାରକୁ ଜୀବନ 
ଧାରଣ ପାiଁ ଜୀବକିା ସୁେଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କର ି ଦାରdି୍ୟରୁ ମkିୁ pଦାନ କର ି
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େସମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣର ମାନ unତ କରବିା ଦୀନଦୟାଲ aେn୍ୟାଦୟ 
େଯାଜନା - National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) 

ର ମଳୂ ଲk୍ୟ । e ପାiଁ ରାଜ୍ୟର 40 pତଶିତ aଂଶ ସେମତ 5 ଶହ 80 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ େହାiଛ ି । ଶ୍ୟାମାpସାଦ ମଖୁାଜର୍ୀ RURBAN 
ମିଶନ ମା ମେର gାମାଞ୍ଚଳେର ସହରାଞ୍ଚଳର ସୁବଧିା uପଲb କରବିା 
ନମିେn 80 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
38.  ଚତୁdର୍ଶ aଥର୍ କମିଶନ o ଚତୁଥର୍ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରଶି 
kେମ sାୟt ଶାସନ ସଂsା ଗୁଡକି ପାiଁ aଥର୍ ହsାnର କରାଯାuଛ ି । 
ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ସଂsା ପାiଁ ଚତୁdର୍ଶ aଥର୍ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରଶି kେମ pାୟ 
2 ହଜାର 6 ଶହ 82 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ଚତୁଥର୍ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ କମିଶନଙ୍କ 
ସୁପାରଶି kେମ pାୟ 1 ହଜାର 8 ଶହ 98 େକାଟ ିଟଙ୍କା pଦାନ କରବିାକୁ 
psାବ ରଖିଛୁ । eହା gାମ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ େମୗଳକି େସବା େଯାଗାi 
େଦବା ପାi ଁସହାୟକ େହବ ।  
aନୁସୂଚତି ଜାତ ି o ଜନଜାତ,ି aନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବଗର୍ o ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁ
ସଂpଦାୟର unତକିରଣ 
  

39.  aନୁସୂଚତି ଜାତ ି o ଜନଜାତରି unତ,ି ବଭିିn ବଭିାଗ dାରା 
କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହu ବା ବେିଶଷତଃ ଶkିା, sାs୍ୟ, gାମ୍ୟ ନଯୁିkି o ଜୀବକିା, 
ଦkତା ବକିାଶ, ଆବାସ eବଂ ବଦୁି୍ୟତୀକରଣ ସମ୍ଵnୀୟ େଯାଜନାଗୁଡକିର 
aବେିcଦ୍ୟ aଙ୍ଗ aେଟ । 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର 13 ହଜାର 5 ଶହ 
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80 େକାଟ ି ଟଙ୍କା aନୁସୂଚତି ଜନଜାତରି Sub- Component 
aଧୀନେର eବଂ 10 ହଜାର 1 ଶହ 80 େକାଟ ିଟଙ୍କା aନୁସୂଚତି ଜାତ ି
Sub- Component aଧୀନେର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। eହପିର ି
ଭାେବ େମାଟ 23 ହଜାର 7 ଶହ 60 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଚhିତି େଯାଜନା ପାi ଁ
କାଯର୍୍ୟkମ ବେଜଟେର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
ଦବି୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାମାଜକି ନରିାପtା o ସଶkିକରଣ 
40. ସମାଜର ଦୁବର୍ଳ o aବେହଳତି ବଗର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ 
କରବିାପାi ଁ ଆମ ସରକାର aଙ୍ଗୀକାରବd । ଆମ ସରକାର ସାମାଜକି 
ନରିାପtା ଭtା pଦାନକୁ ବ୍ୟାପକ କରଛିn ି। ବtର୍ମାନ ମଧୁବାବୁ େପନସନ 
େଯାଜନାେର 48 ଲk ହତିା କାରୀଙୁ୍କ anଭର୍ୁ k କରାଯାiଛ ି ।  ଯଦoି 
େକnd ସରକାର 20 ଲk  ହତିା କାରୀଙୁ୍କ ମାସକି ଭtା େକବଳ 2 ଶହ  
ଟଙ୍କା େଦuଛn,ି ଆମ ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 
pେତ୍ୟକ ହତିା କାରୀଙୁ୍କ ମାସକି 5 ଶହ ଟଙ୍କା eବଂ 80 ବଷର୍ରୁ udର୍ 
ହତିା କାରୀଙୁ୍କ ମାସକି 7 ଶହ  ଟଙ୍କା ଭtା pଦାନ କରବିା ପାiଁ ନଷି୍ପt ି
େନiଛn ି । 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର “ମ ୁବାବୁ େପନସନ୍ େଯାଜନା” 
ପାiଁ 2 ହଜାର 1 ଶହ 20 େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ National Social 

Assistance Programme (NSAP) ପାiଁ 8 ଶହ 38 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରଖଛୁ ି।  
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41. ଦୁଃs o ନରିାଶ୍ରୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାiଁ 42 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ,ି ଯାହାକ ିବୃdାଶ୍ରମ eବଂ ବରଷି୍ଠ ନାଗରକିଙ୍କ ବଭିିn 
କାଯର୍୍ୟkମ ପାiଁ udଷି୍ଟ । କnିର o aନ୍ୟ ଦୁବର୍ଳ ବଗର୍, ଭିk ୁକ, 
ନଶିାେସବନରୁ ମkୁ େହାi ବା ବ୍ୟkି eବଂ ନେିଷ୍ପସତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର 
ଥiଥାନ ନମିେn ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। ସାମgିକ ଭାବେର eହ ିେkt 
ପାiଁ 3 ହଜାର 1 ଶହ 67 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ,ି ଯାହାକ ି
ପୂବର୍ ବଷର୍ ତୁଳନାେର 24 pତଶିତ a କ ।  
ଖାଦ୍ୟ ନରିାପtା 
42. ସmାନନୀୟ ମଖୁ୍ୟମntୀଙ୍କ ନେିdର୍ଶ kେମ, କେିଲାgାମ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା 
ମଲୂ୍ୟେର pେତ୍ୟକ agା କାର ଭିtକି ପରବିାର (Priority House 
Hold) ର ହତିା କାରୀ ତଥା aନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ,ି ଛାtଛାtୀ 
ନବିାସର aେnବାସୀମାନଙୁ୍କ NFSA ବ୍ୟତେିରକ aତରିkି ସବ୍ ସଡି ି
(Subsidy) pଦାନ କରବିା ଜାର ିରଖିବୁ । ଆେମ ନଜିs ପାଣ୍ଠରୁି ରାଜ୍ୟ 
ଖାଦ୍ୟ ନରିାପtା େଯାଜନା (State Food Security Scheme) 
pଚଳନ କରଛୁି । NFSAେର anଭର୍ୁ k େହାiନ ବା 23 ଲkରୁ ud ର୍ 
aତରିkି ହତିା କାରୀଙୁ୍କ କେିଲାgାମ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟେର ମାସକୁ 5 
କେିଲାgାମ ଚାuଳ େଯାଗାi ଦଆିଯାuଛ ି । eହ ି uେdଶ୍ୟେର େମାଟ 1 
ହଜାର 28 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
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ନଗର unୟନ 
43. ନଗରାଞ୍ଚଳେର ଗହୃନମିର୍ାଣ, ପାନୀୟଜଳ o ପରମିଳ ବ୍ୟବsା 
ସମ୍ଵnେର ମଁ ୁ eହା ପବୂର୍ରୁ ଆେଲାକପାତ କରଛି ି । ନଗରାଞ୍ଚଳ ଭିtଭୂିମି 
ବକିାଶ ପାiଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର Urban Transformation Initiative 

(UNNATI) ନାମକ eକ କାଯର୍୍ୟkମ ଆରm କରଛିn ି । eହ ି େଯାଜନା 
ପାiଁ 3 ଶହ 70 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ  ରଖଛୁ ି। 1 ଶହ 14ଟ ି
େପୗରାଞ୍ଚଳ ନକିାୟ ସଂsାେର sାଟର୍ ପାକର୍ ନମିର୍ାଣ, unତ ଶବଦାହ ଗହୃ 
eବଂ ରାsା ଆେଲାକୀକରଣ ପାiଁ କମ୍ ବଦୁି୍ୟତ uପେଯାଗ କରୁ ବା LED 

Light ସଂsାପନ ପାiଁ eହ ିେଯାଜନାେର agା କାର ଦଆିଯିବ ।  
44. ଭୁବେନଶ୍ଵର o ରାuରେକଲା “Smart City Mission” େର 
anଭର୍ୁ k   େହାiଛ ି। e ପାiଁ 4 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ 
ରହଛି ି । ନଗରାଞ୍ଚଳ ପୁନଜର୍ୀବନ eବଂ ନଗରାଞ୍ଚଳ ରୂପାnରୀକରଣ 
(AMRUT) େଯାଜନା anଭର୍ୁ k ଆମ ରାଜ୍ୟର 9ଟ ି ସହର ପାi ଁ    
2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର 2 ଶହ 50 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି। “ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବକିା ମିଶନ” ପାiଁ 51 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
45. ନଗରାଞ୍ଚଳ ଭିtଭୂିମିର ବକିାଶ ପାiଁ ଜମର୍ାନୀର KfW ସଂsାରୁ 
ସହାୟତା ଆଣି oଡଶିା ନଗରାଞ୍ଚଳ ଭିtଭୂିମି unୟନ ପାଣ୍ଠ ି (OUIDF) 
ଜରଆିେର କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । e ପାi ଁ 1 ଶହ 20 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
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ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ ରହଛି ି । 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର JICA 
ସହାୟତାେର କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହu ବା କଟକ o ଭୁବେନଶ୍ଵର sେରଜ 
pକllର unତକିରଣ ପାiଁ 3 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ   
କରାଯାiଛ ି।  
46. ଚତୁdର୍ଶ aଥର୍ କମିଶନ o ଚତୁଥର୍ ରାଜ୍ୟ aଥର୍ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରଶି 
ଭିtେିର ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ନକିାୟ ସଂsାକୁ ଯଥାkେମ 5 ଶହ 42 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା o 1 ହଜାର 2 ଶହ 88 େକାଟ ିଟଙ୍କା ହsାnର କରାଯିବାର psାବ 
aଛ ି । eହା ନଗରାଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ େମୗଳକି ନାଗରକି େସବା 
େଯାଗାi େଦବାେର ସମଥର୍ େହବ ।  
47. ଗହୃ o ନଗର unୟନ ବଭିାଗ ପାiଁ ବ୍ୟୟ aଟକଳ 5 ହଜାର 5 
ଶହ 79 େକାଟ ିଟଙ୍କାକୁ ବୃd ିକରାଯାiଛ ି। 
ଶkି 
48. aତ ିଭୟଙ୍କର ସାମdିୁକ ଘଣୃ୍ଣଝଡ “FANI” େହତୁ ଶkି େktେର 
ବ୍ୟାପକ kୟkତ ି    ଘଟଛି ି। ଶkି େktର ଭିtଭୂିମିର ପୁନରୁdାର କାଯର୍୍ୟ 
େଶଷ ପଯର୍୍ୟାୟେର ପହଞ୍ଚଛି ି । କnୁି eକ ଦୀଘର୍ମିଆଦୀ େଯାଜନା kେମ, 
pାକୃତକି ବପିଯର୍୍ୟୟନେିରା  ଶkି ଭିtଭୂିମିର ବକିାଶ ନମିେn ଆବଶ୍ୟକତା 
aନୁଭୂତ େହuଛ ି। e ନମିେn ଆେମ ବଭିିn ବହୁେଦଶୀୟ ସଂsାଙ୍କ ଠାରୁ 
eକ Medium Term Strategy psୁତ ି ଲାଗି େବଷୖୟିକ ସହାୟତା 
େଲାଡୁଛୁ ।  
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49.  ନରିବcnି (24x7) ସଠକି୍ େଭାଲେଟଜ୍ ର ବଦୁି୍ୟତ୍ େଯାଗାଣ ନମିେn 
ଆେମ 4 ହଜାର 6 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶ dାରା oଡଶିା ବତିରଣ 
ବ୍ୟବsା ସୁଦୃଢୀକରଣ େଯାଜନା (ODSSP), 2014-15 ଆଥକ ବଷର୍ରୁ 
ହାତକୁ େନiଛୁ । eହ ିେଯାଜନାେର 473 ଟ ି33/11 େକ.ଭି. ସବେଷ୍ଟସନ 
ମ ରୁ aଦ୍ୟାବ  1 ଶହ 80ଟ ିସବେଷ୍ଟସନ ସmୁଣ୍ଣର୍ କରାଯାiଛ ିo ବଳକା 
ସବେଷ୍ଟସନ 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର ସmୁଣ୍ଣର୍ କରାଯିବ । e ନମିେn 
2019-20 ବେଜଟ୍ େର 5 ଶହ 33 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ   
କରାଯାiଛ ି। 
50.  “ସମsଙ୍କ ପାi ଁ ବଦୁି୍ୟତ୍ େସବା”କୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ନମିେn ବଜୁି 
gାମ େଜ୍ୟାତ ିେଯାଜନା, ବଜୁି ସହରାଞ୍ଚଳ ବଦୁି୍ୟତକିରଣ େଯାଜନା ପାiଁ o 
େସୗଭାଗ୍ୟ, ଦନି୍ ଦୟାଲ uପା ାୟ o ରାଜବି ଗାn ି gାମୀଣ ବଦୁି୍ୟତକିରଣ 
େଯାଜନାେର ରାଜ୍ୟ aଂଶଧନ ବାବଦକୁ 8 ଶହ 40 େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । େକndୀୟ pବtର୍ୀତ େଯାଜନା ଗୁଡକିର େକnd 
aଂଶ କାଯର୍୍ୟ ନବିର୍ାହୀ ସଂsା ଗୁଡକୁି ସଧିାସଳଖ ହsାnର କରାଯିବ ।  
51.  କଟକ o ଭୁବେନଶ୍ଵର ସହରାଞ୍ଚଳେର ନରିବଛnି ବଦୁି୍ୟତ େସବା 
େଯାଗାଣ ନମିେn ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ aଞ୍ଚଳ ବଦୁି୍ୟତ ସରବରାହ unତ ି
pଣାଳୀ (State Capital Region Improvement of Power 

System – SCRIPS) କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯାuଛ ି। e ପାiଁ 3 ଶହ 50 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। ସମନି୍ଵତ ଶkି ବକିାଶ େଯାଜନାେର 
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(Integrated Power Development Scheme-IPDS) ବଦୁି୍ୟତ 
ସହ-ସଂଞ୍ଚାରଣ o ବତିରଣ ବ୍ୟବsାକୁ ସୁଦୃଢ କରବିା ନମିେn 2019-20 
ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ 1 ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି। 
ସଡ଼କ, େରଳ o ପରିବହନ 
52.  ଆଧୁନକି aଥର୍େନତୖକି ବ୍ୟବsାେର ସଡ଼କ ସଂେଯାଗୀକରଣ o 
େଯାଗାେଯାଗ eକ ମଖୁ୍ୟ ଭୂମିକା gହଣ କରଥିାe । ପୂtର୍ ବଭିାଗ 
ମା ମେର pାୟ 1 ହଜାର 8 ଶହ 27 କ.ିମି. ସଡ଼କର unତକିରଣ, 47ଟ ି
େସତୁ o 4ଟ ିRailway Over Bridge ନମିର୍ାଣ ନମିିt  4 ହଜାର 49 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରଖଛୁ ି । e େର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 
unୟନ କାଯର୍୍ୟkମ (SHDP) anଗର୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ େଦାହରକିରଣ 
ପାiଁ 2 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା; ପି.ପି.ପି. (PPP) ମା ମେର ସଡ଼କ pକll 
ନମିିt 65 େକାଟ ି ଟଙ୍କା; ବଜୁି ekେpସ୍ େୱ େଯାଜନାେର 50 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା o େକnd ସଡ଼କ ପାଣ୍ଠ ିpକll ପାiଁ 2 ଶହ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କା psାବ 
anଭର୍ୁ k । ସଡ଼କ o େସତୁ ଗୁଡ଼କିର ରkଣାେବkଣ ପାiଁ 7 ଶହ 85  
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରଖାଯାiଛ ି।    
53. pଧାନମntୀ gାମ ସଡ଼କ େଯାଜନା (PMGSY) anଗର୍ତ 4322 
କ.ିମି. gାମୀଣ ରାsା ନମିର୍ାଣ ନମିେn ଚଳତି ଆଥକ ବଷର୍େର 2 ହଜାର 9 
ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । PMGSYରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ି ବା 
ଜନବସତରି ସଂେଯାଗୀକରଣକୁ ସନୁଶିି୍ଚତ କରବିାପାiଁ ମଖୁ୍ୟମntୀ ସଡ଼କ 
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େଯାଜନାେର 3 ଶହ 1 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛ ି । ବଜୁି େସତୁ 
େଯାଜନାେର ନମିତ େହବାକୁ ବା 1 ଶହ 81 େଗାଟ ିେସତୁ ନମିେn 5 
ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । e ସହତି PMGSYେର  
ନମିତ ସଡ଼କ ଗୁଡକିର ରkଣାେବkଣ ନମିେn 4 ଶହ 46 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
54.   ଆେମ େରଳ ଭିtଭୂିମିର tରତି unତକିରଣକୁ pାଧାନ୍ୟ େଦuଛୁ । 
e ନମିେn  ଚଳତି ଆଥକ ବଷର୍େର େରଳ pକllେର ବ୍ୟୟ ପାiଁ 4 ଶହ 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । eହ ି ରାଶକୁି େଖାdର୍ା-ବଲାଙି୍ଗର, 
ନବରଙ୍ଗପରୁ-ଜୟପୁର o ଜୟପୁର-ମାଲକାନଗିର ି ନୂତନ େରଳପଥ pକll 
ନମିେn ରାଜ୍ୟ aଂଶ ବାବଦେର ବ୍ୟୟ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟେର ବାଣିଜ୍ିୟକ 
ଦୃଷି୍ଟରୁ ଲାଭpଦ େରଳପଥ pକll ନମିେn ସରକାର 26 pତଶିତ 
aଂଶଧନ SPV ମା ମେର ବନିେିଯାଗ କରବିା ପାiଁ ନଷି୍ପt ିେନiଛn ି । 
eହ ି pkିୟାେର ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ େରଳ pକll ଗୁଡ଼କୁି ସmୂଣ୍ଣର୍ କରବିା ନମିେn 
ଗତ 5 ବଷର୍ ଭିତେର 3 ଶହ 27 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଦଆିଯାiଛ ି । e ପାi ଁ
2019-20 ଆଥର୍କ ବଷର୍ ନମିେn 10 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି।  
ଆଭ୍ୟnରୀଣ ନରିାପtା o ନ୍ୟାୟିକ pଶାସନ 
55.  ଆଭ୍ୟnରୀଣ ନରିାପtା eବଂ ନ୍ୟାୟିକ pଶାସନ ନମିେn 5 ହଜାର 
2 ଶହ 91 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର psାବ ରଖାଯାiaଛ ି । 
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e ମ େର କାଯର୍୍ୟkମ ବ୍ୟୟରୁ  ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଆରkୀ, agିଶମ େସବା 
eବଂ କାରାଗାର, ଆବାସକି ଗହୃ, ବାରାକ, ଆରkୀ ଆଧୁନକିୀକରଣ o 
ସରଞ୍ଜାମ (Equipment) ପାiଁ 7 ଶହ 61 େକାଟ ି ଟଙ୍କା  udଷି୍ଟ । 
ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ତଥା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସକୁ pାଥମିକତା ଦଆିଯିବ ।  
ହsତn, ହsଶlିl eବଂ ଶlିl 
56. ହsତn o ହsଶlିl oଡ଼ଶିାର ମହାନ ସାଂsତୃକି ପରmରା eବଂ 
ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର କଳାtକ ନପିୁଣତାର pତୀକ । କୃଷି ପେର eହା 
ସବର୍ା କ କମର୍ ନଯୁିkି ସଷିୃ୍ଟ କରବିାେର ସହାୟକ aେଟ । ହsତn, ହsଶlିl, 
େରଶମ ଶlିl eବଂ ବୟନ ଶlିl େktେର ଡଜିାiନ୍ ର unତ,ି utାଦକତାର 
ବୃd,ି ବପିଣନ ସହାୟତା o ଋଣର uପଲb,ି ବୁଣାକାର o ଚtିକାରଙ୍କ 
ଦkତା ବୃd ି eବଂ ସାମାଜକି ସୁରkା େଯାଗାiେଦବା ପାiଁ 1 ଶହ 83 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରହଛି ି।  
57. aଣୁ, k ୁd o ମ ମ uେଦ୍ୟାଗ (MSME) ରାଜ୍ୟ aଥର୍ନୀତେିର eକ 
ମହtପୂଣ୍ଣର୍ ଭୁମିକା gହଣ କରବିା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟେର ନଯୁିkି ସୁେଯାଗ 
ସଷିୃ୍ଟ କରବିାେର pମଖୁ ମା ମ aେଟ ।  eହ ିେkt ନମିେn ଚଳତି ବଷର୍ 1 
ଶହ 92 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ aଛ ି । ଚାହଦିା ମତୁାବକ 
ମେନାନୀତ aଞ୍ଚଳେର MSME ବପିଣନ ପାକର୍ sାପନ ହାତକୁ ନଆିଯିବ । 
oଡ଼ଶିା ଖାଦ୍ୟ pkିୟାକରଣ ନୀତ ି (Odisha Food Processing 

Policy), aଣୁ, k ୁd o ମ ମ uେଦ୍ୟାଗ ନୀତ ିo oଡ଼ଶିା ଷ୍ଟାଟର୍aପ୍ ନୀତ ି
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(Odisha Start-up Policy) aଧୀନେର pଦt େpାtାହନ aଣୁ, k ୁd 
o ମ ମ uେଦ୍ୟାଗର aଭିବୃd ିପାiଁ  ସହାୟକ େହବ ।  
58. ନରିବଛnି ଭାବେର ବ୍ୟବସାୟୀକ aଭିବୃd ି ସୁେଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ dାରା 
oଡ଼ଶିା ପଞିୁ୍ଜନେିବଶ ନମିେn eକ ଆକଷର୍ଣୀୟ ଲk୍ୟsଳେର ପରଣିତ 
େହାiଛ ି।  GO SWIFT, GO SMILE, GO PLUS eବଂ GO CARE 

ଆଦ ିବ୍ୟବସାୟିକ ସଂsାର ମା ମେର pଯୁkି ବଦି୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରବିା, 
"Ease of Doing Business” ର eକ aଂଶ ବେିଶଷ । Make in 

Odisha Conclave-2018 େର ପୁଞି୍ଜନେିବଶକାରୀଙ୍କର  ଆଶାତୀତ 
ଆgହ ତଥା 4 ଲk 23 ହଜାର େକାଟ ିପୁଞି୍ଜ ନେିବଶ ନମିେn iଛା pକାଶ 
କରଛିn,ି ଯାହାକ ି5 ଲk 91 ହଜାର କମର୍ ନଯୁିkି ସୁେଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରବି ।  
eହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଭିିn ପଦେkପର ସଫଳତାର pମାଣ aେଟ । 
ମଁ ୁ ଶlିl େkt ପାi ଁ 2 ଶହ 37 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ psାବ  
ରଖaୁଛ ି।  
59.  ସମନି୍ଵତ ଖଣି, ଖଣିଜ dବ୍ୟ eବଂ ପରିଚାଳନା (i3MS) eକ 
ବଳଷି୍ଠ ବ୍ୟବsା ଯାହାକ ିଭାରତ ସରକାରଙ୍କ dାରା pଶଂସତି । eହା dାରା 
ଖଣିଜ ରାଜs eବଂ ଜlିା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠରି pାପ୍ୟ eବଂ ଖଣିଜ ପଦାଥର୍ 
ପରବିହନ ବ୍ୟବsାକୁ aନ୍ଲାiନେର ବାsବ ସମୟ ଭିtେିର ତଦାରଖ 
କରାଯାiପାରୁଛ ି। ମଁ ୁଖଣି େkt ପାi ଁ1 ଶହ 22 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ 
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ରଖଛୁ ିଯାହା ମ େର i3MS ପାiଁ 35 େକାଟ ିଟଙ୍କା o ଖଣିଜ ପଦାଥର୍ 
uେtାଳନ o ନଲିାମ ପାi ଁ18 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ରହଛି ି।  
ଜଙ୍ଗଲ o ପରିେବଶ  
60. ଭାରତୀୟ ସେବର୍kଣ ସଂsାନ ପkରୁ pକାଶତି ଭାରତର 
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ସmକତ ରେିପାଟର୍, 2017 ତଥ୍ୟ aନୁସାେର 
oଡଶିାେର ଜଙ୍ଗଲ ପରସିୀମା ଗତ 2 ବଷର୍େର 885 ବଗର୍ କ.ିମି. ବୃd ି 
ପାiଛ ି । ଜଙ୍ଗଲ ସଂରkଣ ଜନତି ବଭିିn ନରିnର uଦ୍ୟମ o               
େଗାଷ୍ଠୀଗତ ସହଭାଗିତା ମା ମେର ପତତି ଜଙ୍ଗଲର ପୁନରୁdାର dାରା eହ ି
ସଫଳତା ସmବ େହାiପାରଛି ି । ପରnୁ, aତଭିୟଙ୍କର ସାମdିୁକ ଘଣୁ୍ଣଝଡ଼ 
“ଫନ”ି uପକୂଳ oଡ଼ଶିାର ଜଙ୍ଗଲ ସmଦର ବ୍ୟାପକ kୟkତ ି କରଛି ି । 
ବନୀକରଣ ମା ମେର ଜଙ୍ଗଲ ସmଦର ପୁନରୁdାର aତ୍ୟn ଜରୁରୀ ।   
61. MGNREGA, CAMPA, OMBADC, DMF, OEMF eବଂ 
aନ୍ୟ ରାଜ୍ୟsରୀୟ o େକndୀୟ pବtତ େଯାଜନାଗୁଡ଼କିର 
ସଂେଯାଗୀକରଣ ମା ମେର  ବ୍ୟାପକ ବନୀକରଣ େଯାଜନା ଚଳତି ବଷର୍େର 
ହାତକୁ ନଆିଯିବ । େକnd o ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ 
uେଦ୍ୟାଗମାନଙ୍କର Corporate Social Responsibility (CSR) 
ପାଣ୍ଠ ିସହାୟତାେର ନଗରାଞ୍ଚଳ ବନୀକରଣକୁ ବୃd ିକରାଯିବ ।   
62. 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର ଜଙ୍ଗଲ ବଭିାଗ ପାiଁ େମାଟ 9 ଶହ 2 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  ତନ୍ମ େର CAMPA ପାଣ୍ଠରୁି 6 
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ଶହ େକାଟ ିଟଙ୍କା,  ରାଜ୍ୟର ସବୁଜ ବଳୟ ବୃd ିେଯାଜନାେର ବନୀକରଣ o 
eହାର ରkଣାେବkଣ ନମିେn 55 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ JICA ସାହାଯ୍ୟ 
pାp pକll aଧୀନେର oଡଶିା ଜଙ୍ଗଲ େkt unୟନ pକllର dତିୀୟ 
ପଯର୍୍ୟାୟ ପାiଁ 40 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ anଭର୍ୁ k। ବନ୍ୟଜnୁ ସୁରkା o 
ସଂରkଣ କାଯର୍୍ୟkମେର 25 େକାଟ ି ଟଙ୍କା, ଆdର୍ଜମି ସଂରkଣ o 
ପରଚିାଳନା ପାi ଁ11 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ େହାiଛ ି। “ଆମ ଜଙ୍ଗଲ 
େଯାଜନା” aଧୀନେର a କରୁ a କ ବନାଞ୍ଚଳକୁ ଯୁଗ୍ମ ବନ ପରିଚାଳନା 
aଧୀନକୁ ଆଣିବା ପାiଁ 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
63. ନଦୀ ମାନଙ୍କେର ଜଳର uପଲb ି ବୃd ି uେdଶ୍ୟେର “gୀନ୍ 
ମହାନଦୀ ମିଶନ” କାଯର୍୍ୟାନ୍ଵୟନ କରାଯାiଛ ି । bାhଣୀ, େବତୖରଣୀ, 
ଋଷିକୂଲ୍ୟା o ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଗୁଡ଼କି ଚଳତି ବଷର୍ eହ ି େଯାଜନାେର 
anଭର୍ୁ k େହେବ । ମହାନଦୀ, iବ୍ o େତଲ୍ ନଦୀର ବାଦ୍ ପଡ଼ି ବା aଞ୍ଚଳ 
ମ  ଚଳତି ବଷର୍ eହ ିେଯାଜନାେର anଭର୍ୁ k େହେବ । େଯାଜନାର ପରସିର 
ବୃd ିନମିେn, ମଁ ୁ2019-20 ଆଥକ ବଷର୍ ପାiଁ eମ୍.ଜ.ିeନ୍.ଆର.i.ଜ.ିe. 
(MGNREGA) େଯାଜନା anଗର୍ତ ସଂେଯାଜନା ବ୍ୟତୀତ 51 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ନମିେn psାବ ରଖଛୁ ି।  
ପଯର୍୍ୟଟନ unୟନ 
64. oଡଶିା ପଯର୍୍ୟଟନ ନୀତ ି 2016 ମା ମେର ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶକଙୁ୍କ 
ଆକଷତ କର ି ପଯର୍୍ୟଟନ ଭିtଭୂିମି ବକିାଶ ସହତି େବୗd ପଯର୍୍ୟଟନ  o 
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iେକା-ଟୁରଜିମି୍ (Eco-Tourism) ମା ମେର oଡ଼ଶିା ପଯର୍୍ୟଟନକୁ 
େpାtାହତି କରାଯିବ । ବtର୍ମାନ KUALA LUMPUR eବଂ 
BANGKOK ପର ି ଦkିଣ ପୂବର୍ eସୀୟ ନଗରୀଗୁଡକୁି ଭୁବେନଶ୍ଵରରୁ 
ନୟିମିତ ଭାବେର ସଧିାସଳଖ ଆnଜର୍ାତୀୟ ବମିାନ ଚଳାଚଳ େହuଛ ି । 
ଶାମକୁା େବଳାଭୂମି pକllକୁ tରାନି୍ଵତ କରବିା ପାiଁ “ଶାମକୁା ପଯର୍୍ୟଟନ 
unୟନ ନଗିମ” pତଷି୍ଠା କରାଯାiଛ ି ।  ରାଜ୍ୟେର ପଯର୍୍ୟଟକମାନଙ୍କର 
ଆଗମନ o େସମାନଙ୍କ ରହଣିର aବ  ବୃd ିପାiଁ ବଭିିn ପଯର୍୍ୟଟନsଳେର 
େମୗଳକି ଭିtଭୂିମି େଯାଗାi ଦଆିଯାiଛ ି ।  ପଯର୍୍ୟଟନ େktର ବକିାଶ 
ପାi ଁ2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର 1 ଶହ 94  େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାiଛ ି । eହା ମ େର ପଯର୍୍ୟଟନ ଭିtିଭୂମିର ବକିାଶ o ପରିଚାଳନା 
ପାiଁ 1 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା, ପଯର୍୍ୟଟନର pଚାର o pସାର ନମିିt 35 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା eବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀଥର୍ଯାtା େଯାଜନା ନମିେn 11 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ anଭର୍ୁ k ।   
oଡଆି ଭାଷା, ସଂsତୃ ିo ଐତହି୍ୟ  
ମାନ୍ୟବର ବାଚsତ ିମେହାଦୟ! 
65. ମଁ ୁଆଥକ ବଷର୍ 2019-20 େର eହ ିବଭିାଗ ପାiଁ 1 ଶହ 74 
େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରଖଛୁ ି । e ମ ରୁ oଡ଼ଆି ଭାଷାର 
େpାtାହନ ତଥା ବଭିିn ବଶି୍ଵ ବଦି୍ୟାଳୟେର Odia Chair pତଷି୍ଠା ପାiଁ 
14 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ anଭର୍ୁ k । oଡଶିା ଭଚର୍ୁ ଆଲ eକାେଡମୀ 
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(Odisha Virtual Academy) oଡଆି ଭାଷାେର ରଚତି ପୁsକ ଗୁଡକିର 
digitization କର ିତାହାକୁ aନ୍ଲାiନ୍େର uପଲb କରାiବ ।  
66. 40 ବଷର୍ରୁ udର୍ ମହଳିା କଳାକାର o 50 ବଷର୍ରୁ udର୍ ପୁରୁଷ 
କଳାକାରଙ୍କ ନମିେn ମାସକି 12 ଶହ ଟଙ୍କା ହସିାବେର ଭtାpଦାନ 
ନମିେn “ମଖୁ୍ୟମntୀ କଳାକାର ସହାୟତା େଯାଜନା” ଆରm କରାଯାiଛ ି। 
eହା ମା ମେର 50 ହଜାର ହତିା କାରୀ uପକୃତ   େହେବ । e ପାiଁ ମଁ ୁ
2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର 60 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ psାବ ରଖଛୁ ି। 
େpkାଳୟ o କଳାମଣ୍ଡପର unତ ିo ନବୀକରଣ ପାi ଁ11 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।   
kୀଡା o ଯୁବ େସବା 
67. ଜାତୀୟ o ଆnଜର୍ାତୀୟ kୀଡ଼ା pତେିଯାଗିତା ଗୁଡ଼କିର ସଫଳ 
ଆେୟାଜନ କର ି oଡ଼ଶିା ବtର୍ମାନ ମଖୁ୍ୟ kୀଡ଼ାେକnd ଭାେବ ପରଚିୟ 
ହାସଲ କରଛି ି । oଡ଼ଶିାେର ଆେୟାଜତି Odisha Hockey Men’s 

World Cup-2018, e ପଯର୍୍ୟn ଆେୟାଜତି େହାi ବା ସମs ହକ ିବଶି୍ଵ 
କପ୍ pତେିଯାଗିତା ମ େର େଶ୍ରଷ୍ଠ େବାଲି ବେିବଚତି େହାiଛ ି । aତ ି
ଭୟଙ୍କର ସାମdିୁକ ଘଣୁ୍ଣବାତ୍ୟା “ଫନ”ି ର ମାt eକ ମାସ ପେର ସଫଳତାର 
ସହ ଆେୟାଜତି େହାi ବା FIH Men’s Series Finals 

Bhubaneswar Odisha-2019, ଆମ ସାମଥର୍୍ୟ o pତବିdତାର 
ପରଚିାୟକ । 
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68. pେତ୍ୟକ ଜlିାେର ସମନି୍ଵତ ସୁବଧିା ସmn eକ Sports 

Complex pତଷି୍ଠା କରବିାର େଯାଜନା ରହଛି ି । କଟକ, ରାuରେକଲା, 
bhପୁର, ସମ୍ଵଲପୁର o ଜୟପରୁ ଆଦ ି ମଖୁ୍ୟ ସହରେର ବଶି୍ଵsରୀୟ 
Satellite Stadium pତଷି୍ଠା କରାଯିବ । ହକରି enୁଡ଼ଶିାଳ ରୂେପ 
ପରଚିତି ସnୁରଗଡ଼ ଜlିାର ସମs 17 ଟ ି ବ୍ଲକ୍ ସଦର ମହକୁମାେର 
Synthetic Hockey Turf ବଛିାiବା ପାiଁ  psାବ aଛ ି।   
69. ଚଳତି ଆଥକ ବଷର୍େର kୀଡ଼ା o ଯୁବ େସବା ପାiଁ 2 ଶହ 66 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି । e େର, ତୃଣମଳୂsରେର kୀଡା 
ଭିtଭୂିମି unୟନ o ପରଚିାଳନା କରବିାକୁ SWARNA ନମିେn 80 
େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ anଭର୍ୁ k । ଆଦବିାସୀ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ଭିତେର 
ଲୁkାୟିତ kୀଡା pତଭିା ଚhିଟ କରବିା uେdଶ୍ୟେର eବଂ ଜାତୀୟ o 
ରାଜ୍ୟsରୀୟ pତେିଯାଗିତାେର ଭାଗେନବାକୁ ପ୍ଲାଟଫମର୍ େଯାଗାi େଦବା 
ପାiଁ “ଆଦବିାସୀ kୀଡା” ଆେୟାଜନ କରବିାେର େଦଶେର oଡଶିା େହuଛ ି
pଥମ ରାଜ୍ୟ ।  
ବjିାନ, iେଲକ୍ େଟ୍ରାନକି eବଂ ସଚୂନା pଯୁkି ବଦି୍ୟା 
70. ବjିାନ o pଯୁkି ବଦି୍ୟା ବଭିାଗ ପାiଁ 2019-20େର 70 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ,ି e ମ ରୁ ସରକାରୀ େକାଠାର ଛାତ 
uପେର େସୗରଶkି ପ୍ଲାଣ୍ଟ pତଷି୍ଠା eବଂ େସୗରଶkି ପଯର୍୍ୟେବସତି ପାନୀୟ 
ଜଳ pକll ପାiଁ 25 େକାଟ ିଟଙ୍କା ରହଛି ି। ସୁଶାସନ ପାiଁ ସୂଚନା pଯୁkି 
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ବଦି୍ୟା ମଖୁ୍ୟ ଆୟୁଧ । 2019-20 ଆଥକ ବଷର୍େର iେଲକ୍ େଟ୍ରାନକି eବଂ 
ସୂଚନା pଯୁkି ବଦି୍ୟା ବଭିାଗ ପାiଁ 1 ଶହ 19 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
େହାiଛ,ି ତନ୍ମ ରୁ State Wide Area Network (SWAN) eବଂ 

State Data Centre ପାiଁ ଯଥାkେମ 16  େକାଟ ିଟଙ୍କା o 14 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ େହବ । Software Technology Park of India 
pତଷି୍ଠା ପାiଁ 14 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ IIIT, ଭୁବେନଶ୍ଵର ପାiଁ 14 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରିଚାଳନା 
71. oଡ଼ଶିା eକ pାକୃତକି ବପିଯର୍୍ୟୟ pବଣ ରାଜ୍ୟ । aତ ି ଭୟଙ୍କର 
ସାମdିୁକ ଘଣୂ୍ଣଝଡ଼ “ଫନ”ି ରାଜ୍ୟେର ବ୍ୟାପକ kୟkତ ିଘଟାiଛ ି । ବଗିତ 
ବଷର୍ମାନଙ୍କେର ବପିଯର୍୍ୟୟକୁ ମକୁାବଲିା o ପରଚିାଳନା କରବିାେର ଆେମ 
ସାମଥର୍୍ୟ ହାସଲ କରଛୁି, ଯାହାକ ିବଶି୍ଵ sରେର sୀକୃତ ିଲାଭ କରଛି ି। ଯଦoି 
ଫଳpଦ ବପିଯର୍୍ୟୟ psୁତ ି ମା ମେର ଆେମ ମାନବ ଜୀବନକୁ ରkା 
କରପିାରଛୁି, କnୁି ସରକାରୀ o େବସରକାରୀ ସmtରି ବ୍ୟାପକ kୟkତ ି
ଘଟଛି ି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର Department of Economic Affairs 
ର େନତୃtେର ଗଠତି eକ ବହୁ ପାkିକ ସଂsା ସମହୂ, eହ ି kୟkତରି 
ଆକଳନ କର ି “ବପିଯର୍୍ୟୟ s ିତsିାପକ େକୗଶଳ” (Disaster Resilient 

Strategy)  psୁତ କରୁଛn ି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗହୃ ମntାଳୟ dାରା 
pଚଳତି ମାନ ଆଧାରେର “ଫନ”ି pଭାବତି aଞ୍ଚଳେର ସହାୟତା o 
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ପୁନରୁdାର କାଯର୍୍ୟଜନତି ବ୍ୟୟ ନମିେn, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନକିଟେର 
National Disaster Response Fund (NDRF) ରୁ 5 ହଜାର 2 
ଶହ 77 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ଆମକୁ pଦାନ କରବିା ପାi ଁ ଦାବ ି uପsାପନ   
କରଛୁି ।   
72. ମଁ ୁ ବପିଯର୍୍ୟୟ pଶମନ ପାiଁ 4 ହଜାର 6 ଶହ େକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟବରାଦର psାବ ରଖଛୁ,ି େଯu ଁ େର State Disaster 

Response Fund (SDRF) aଧୀନେର 9 ଶହ 9 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ 
NDRF a ନେର 3 ହଜାର 6 ଶହ 91 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
anଭର୍ୁ k । eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଚଳତି ବଷର୍ ଆରmେର SDRF େର ଗcତି 
ବା 4 ଶହ 41 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପାiଁ ବ୍ୟବsା କରାଯାiଛ ି । 

ବଶି୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାେର Odisha Disaster Recovery Project 

(ODRP) ପାiଁ 86 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି।  
ଭୂ-pଶାସନ 
73. ରାଜs pଶାସନ aେନକ େସବା pଦାନ କରବିାେର eକ ଗୁରୁtପଣୂ୍ଣର୍ 
ଭୂମିକା gହଣ କେର । େସ େର ଭୂ-aଭିେଲଖ, ଜମିଜମା ବେnାବs, ଜମି 
a gହଣ, ପଞି୍ଜକରଣ o ଷ୍ଟାm ଶlୁl, ବଭିିn pକାରର pମାଣ ପt pଦାନ 
eବଂ ଲଘ ୁଖଣିଜ dବ୍ୟର ପରଚିାଳନା   anଭର୍ୁ k । 2019-20େର 1 
ହଜାର 1 ଶହ 30 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ,ି େଯu ଁ େର 
ରାଜs ନରିୀkକଙ୍କ ଦpର o ଆବାସକି ଗହୃନମିର୍ାଣ, aଭିେଲଖ 
ଡଜିଟିାiେଜସନ, ଆiଟ ିହାଡର୍େୱୟାର eବଂ ସଂେଯାଗୀକରଣ, ସରକାରୀ 
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ଜମିର ସୁରkା eବଂ ଲଘ ୁ ଖଣିଜ dବ୍ୟ ପାiଁ pବtର୍ନ ବ୍ୟବsାକୁ ଦୃଢ 
କରବିା ପାiଁ 1 ଶହ 47 େକାଟ ିଟଙ୍କା anଭର୍ୁ k । 
େଯାଜନା o ସଂେଯାଜନ 
74. ମଁ ୁ େଯାଜନା o ସଂେଯାଜନ ବଭିାଗ ନମିେn 2019-20 ଆଥକ 
ବଷର୍େର 1 ହଜାର 94 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ aଟକଳ psାବ ରଖaୁଛ ି । 
ତନ୍ମ ରୁ ବଧିାୟକ unୟନ ପାଣ୍ଠ ିନମିେn 1 ଶହ 47 େକାଟ ିଟଙ୍କା; ନa 
େଗାଟ ିଆଦବିାସୀ aଧୁ୍ୟଷିତ ଜlିାର sତnt unୟନ ପରିଷଦ ନମିେn 1 
ଶହ 76 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ବଜୁି େକବେିକ େଯାଜନା ନମିେn 1 ଶହ 20 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା o ଜlିା ଗୁଡକିେର sତnt unୟନ କାଯର୍୍ୟkମ ପାiଁ 3 ଶହ 13 
େକାଟ ିଟଙ୍କା anଭର୍ୁ k । ଆଞ୍ଚଳକି େବଷୖମ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାiଁ ପଶି୍ଚମ oଡଶିା 
ବକିାଶ ପରଷିଦ ନମିେn 80 େକାଟ ିଟଙ୍କା aନୁଦାନ psାବ ରହaିଛ ି।  
75. େପୗନଃପୁନକି (Recurring) ହସିାବେର uପଲb DMF o 
eକକାଳୀନ uପଲb OMBADC ପାଣ୍ଠ ିଖଣିଜ ସmଦପୂଣ୍ଣର୍ ଜlିାଗୁଡକିର 
unୟନକୁ tରାନି୍ଵତ କରବି । ମାନ୍ୟବର ucତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ନେିdର୍ଶ 
aନୁସାେର OMBADCେର pାୟ 15 ହଜାର େକାଟ ି ଟଙ୍କା ସଂଗହୃୀତ 
େହାiଛ ିo eହା ରାଜ୍ୟର Public Accountsେର ଗcତି aଛ ି। େଯାଜନା 
o ସଂେଯାଜନ ବଭିାଗ, ସମ୍ଵଳର ସେବର୍ାtୃଷ୍ଟ ବନିେିଯାଗ ପାiଁ ସୁବ୍ୟବsିତ o 
ସୁସଂେଯାଜତି ମ ମ ମିଆଦୀ େଯାଜନା psୁତ ନମିେn eକ ସମନ୍ଵୟ 
ପdତ ିpଣୟନ କରଛିn ି।  
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ଆଥକ ପରିଚାଳନା ସଂsାର 
76. ନରିବଛnି ଭାବେର ଆଥକ ପରଚିାଳନା ସଂsାର ଆଣିବାେର 
oଡ଼ଶିା, େଦଶର eକ agଣୀ ରାଜ୍ୟ ରୂେପ ପରଗିଣିତ େହାiଛ ି। ସରକାରୀ 
ବtିୀୟ ପରଚିାଳନା ବ୍ୟବsାେର unତ ି o scତା ଆଣିବା ପାiଁ ବହୁ 
ପାkିକ aନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ବଭିିn ସୁନାମଧନ୍ୟ ଜାତୀୟ aନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ 
ସହଭାଗିତାେର ଆେମ ବtିୀୟ ପରଚିାଳନାର ବଭିିn ଦଗି ଯଥା- ବେଜଟ୍ 
psୁତେିର ସଂsାର, fiscal risk assessment, reporting & 
management, cash management, commitment 
recording, commitment control iତ୍ୟାଦ ି େktେର ଆେମ 
କାଯର୍୍ୟରତ ।  
77. ଆମ ରାଜ୍ୟ pଯୁkି ବଦି୍ୟାର uପେଯାଗ କର ି unତ ବtିୀୟ 
ପରଚିାଳନା ନମିେn   aେନକଗୁଡ଼eି ପଦେkପ େନiଛ ି । ବେଜଟ 
psୁତଠିାରୁ ଆରm କର ିବେଜଟ ପରଚିାଳନା, ହସିାବ psୁତ ିeବଂ ସମୀkା 
pତୁ୍ୟtର (Audit Compliance) ର uପsାପନ ଆଦ ି ଆଥକ 
ପରଚିାଳନାର ବଭିିn pkିୟାକୁ କmୁ୍ୟଟରକିରଣ ମା ମେର sୟଂଚାଳତି  
କରାଯାiଛ ି।  
78. େକାଷାଗାରର ସମs କାଯର୍୍ୟକୁ sୟଂଚାଳତି କରବିାପାiଁ, pାpି o 
ଖcର୍ (Receipt and Disbursement) iେଲକ୍ େଟ୍ରାନକି ପdତେିର 
ସଂଞ୍ଚାଳତି କରବିା uେdଶ୍ୟେର ସମନି୍ଵତ ଆଥକ ପରଚିାଳନା ବ୍ୟବsା 
(IFMS) pଚଳନ କରବିାେର oଡଶିା ଜାତୀୟ sରେର eକ agଣୀ ରାଜ୍ୟ 
aେଟ । ଆଥକ ପରଚିାଳନାକୁ କାଗଜ ବହିୀନ କରବିା uେdଶ୍ୟେର ଆେମ 
ବtର୍ମାନ ସମନି୍ଵତ ଆଥକ ପରଚିାଳନା ବ୍ୟବsାର ପରବt sର  IFMS 
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2.0 କୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ । eହ ି ବ୍ୟବsାକୁ ଆହୁର ି unତ କରାଯାi 
ସମs aଥର୍ କାରବାରକୁ ଆହରଣ o ବତିରଣ a କାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରm କର ି
ମହାେଲଖାକାରଙ୍କ ପଯର୍୍ୟn ଡଜିଟିାଲ୍ ପdତେିର କାଗଜ ବହିୀନ ଭାବେର 
ନବିର୍ାହ କରବିା ନମିେn e-Praman o e-Signature pଚଳନ 
କରାଯାuଛ ି । IFMS 2.0 କୁ ଭାରତୀୟ ରଜିଭର୍ ବ୍ୟାଙ୍କର E-Kuber 2.0 
ସହତି ନdିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ପୂବର୍ରୁ ସଂେଯାଗ କରାଯାiଛ ି । PFMS  ସହ 
eହ ିବ୍ୟବsାର ସଂେଯାଗକୁ ଆହୁର ିସୁଦୃଢ କରାଯିବ ।  
uପସଂହାର 
 ଆମର ସମ୍ଵଳ ସୀମିତ; କnୁି unୟନ ପାiଁ ରହଛି ିaେନକ ଆହ୍ଵାନ । 
eହାସେt, ମାନ୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମntୀ ଶ୍ରୀଯୁk ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୂରଦଶର୍ୀ 
େନତୃtେର ଆମ ସରକାର ସମ୍ଵଳର ସୁବନିେିଯାଗ କର ି ରାଜ୍ୟର 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ସମdୃ ି o ବକିାଶ ନମିେn aଙ୍ଗୀକାରବd । 
େମାର ଆଶା eହ ି ବେଜଟ୍ ଆମର pତବିdତାର eକ pତଫିଳନ । e 
ମାଟରି ମହାନ କବ ିଗଙ୍ଗାଧର େମେହରଙ୍କ ukିକୁ udାର କର ିମଁ ୁ ପୂଣ୍ଣର୍ାଙ୍ଗ 
ବେଜଟ୍ କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ uେdଶ୍ୟେର utଗର୍ କରୁଛ ି।  

“uଠ ଭାi uଠ, ନବୀନ ଆେଲାେକ 
େଶାi େଲ ଚାହ ହସୁ େବ େଲାେକ 

ଶଭୁ କମର୍ପେଥ ହୁa agସର 
ଚkୁ ମିଳବିାକୁ ନାହ aବସର । 
ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ବଦନ 

ଦୀpକର େଦi ଧନ ଧାନ୍ୟ ମନ । ” 
 

//ବେn utଳ ଜନନୀ// 
ଜୟହn୍ି 
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