
2021-22 ବାଷକ ବେଜଟ୍ ର ମୁଖ୍ୟାଂଶ 

ଆଜ ି22 େଫ୍ରବୃଆରୀ, 2021 େର ମାନ୍ୟବର aଥର୍ମntୀ ଶ୍ରୀଯୁk  ନରିଞ୍ଜନ ପଜୂାରୀ 2021-22 ଆଥକ 
ବଷର୍ ନମିେn 1 ଲk 70 ହଜାର େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବେଜଟ୍ ବଧିାନସଭାେର aନୁେମାଦନ ପାi ଁ uପsାପନ  
କରଛିn ି । eହ ିବେଜଟ୍ େର ଜନ କଲ୍ୟାଣ, ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶ, ବକିାଶ, ଭିtଭୂିମି unୟନ o ରୂପାnରଣ uପେର 
ଗୁରୁt ଦଆି ଯାiaଛ ି। eହ ିବେଜଟ୍ ବଗିତ 2020-21 ଆଥକ ବଷର୍ ସଂେଶା ତ ଆକଳନ ତୁଳନାେର 26% 
a କ aେଟ ।  
 ପୂବର୍ ବଷର୍ ମାନଙ୍କ ଭଳ ି2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ ବେଜଟ୍ କୁ ମ  କୃଷି ବେଜଟ୍ o ସାଧାରଣ ବେଜଟ୍ 
eହପିର ି ଦୁi ଭାଗେର uପsାପନ କରାଯାiଛ ି । eହାର ତୁଳନାtକ ବବିରଣୀ ନମି୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀେର 
ଦଶର୍ାଯାiଛ ି।  

(େକାଟ ିଟଙ୍କା ହସିାବେର)  

kମକି 
ସଂଖ୍ୟା 

pକାର 
 

2020-21 ଆଥକ ବଷରର୍ 
ସଂେଶା ତ ଆକଳନ 

2021-22 ଆଥକ ବଷରର୍ 
ବେଜଟ୍ ଆକଳନ 

1. pଶାସନକି ଖcର୍ 63,150 85,000 
2. କାଯର୍୍ୟkମ ଖcର୍  62,000 75,000 
3. ବପିଯର୍୍ୟୟ pଶମନ ପାଣ୍ଠରୁି ଖcର୍  2,700 3,050 
4. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ dାରା ହsାnରତି 

େହu ବା aଥର୍ରୁ ଖc ର୍  
7,150 6950 

େମାଟ 1,35,000 1,70,000

1. eହ ିବେଜଟ୍େର  କ’ଣ ନୂତନt aଛ?ି 
 NeVA (National e-Vidhan Application) େର ବେଜଟ୍ uପsାପନା ସହତି ସଂପୂଣ୍ଣର୍ 

i-ବେଜଟ୍ର ହାସଲ ଯାହାକ ିeକ ପରେିବଶ aନୁକୂଳ ପଦେkପ 
 eକ sତnt ବେଜଟ୍ େମାବାiଲ ଆପପି୍ଲେକସନ ଯାହାକ ି uଭୟ Google Play Store eବଂ 

Apple App Store  େର uପଲବ୍ଧ 
 ପବୂର୍ ବଷର୍ ପର,ିବେଜଟ୍ର ବଶି୍ଵସନୀୟତାେର unତ ି ଆଣିବା ପାi ଁ  Strategic Budgeting 

pkିୟାର pବtର୍ନ 
 ବtିୀୟ  scତା ବୃd ିତଥା ରାଜ୍ୟେର ସରକାରୀ aଥର୍ ପରଚିାଳନାେର ସଂsାର ଆଣିବାର pୟାସେର 

pଥମ ଥର ପାiଁ Fiscal Risk Statement pକାଶ ପାiଛ ି
 ରାଜ୍ୟ aଥର୍ବ୍ୟବsାର disclosure ପାi ଁ ”ବtିୀୟ େକୗଶଳ ରେିପାଟର୍” (Fiscal Strategy 

Report) eବଂ “ସରକାରୀ ଋଣର ସାଂpତକି s ିତରି ବବିରଣ” (Status Report on Public 
Debt) pଥମ ଥର pକାଶତି  

 SDG ବେଜଟ୍ ଦsାବଜିର pଥମ pକାଶନ 
 Disclosure Standard ର unତ ିଆଣିବା ପାiଁ ବେଜଟ୍ ସୂଚନାକୁ excel format େର 

uପଲବ୍ଧ କରାଯାiଛ ି 
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2. ବେଜଟ୍ର ମଖୁ୍ୟ uେdଶ୍ୟ: ରୂପାnରଣକାରୀ sାs୍ୟେସବା o ଭିtିଭୂମି  
 “ନୂତନ oଡଶିା- ସଶk oଡଶିା” ର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରବିା ପାiଁ ରୂପାnରଣକାରୀ sାs୍ୟେସବା, କୃଷି, 

ଶkିା, ଜୀବକିା, ଭିtଭୂିମି eବଂ ଶlିl େktକୁ ପରବt ର୍ୀ sରକୁ େନବା ସହ ସମାଜର ଦୁଃs ବଗର୍ର 
େଲାକମାନଙ୍କ ପାi ଁ ପଯର୍୍ୟାp ସୁରkାର ବ୍ୟବsା 

 SCB େଭଷଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟକୁ “AIIMS ପ୍ଲସ୍” pତଷି୍ଠାନ େର ରୂପାnରତି କର ି ବଶି୍ଵ sରୀୟ 
sାs୍ୟେସବା େଯାଗାiବା ପାiଁ ଆଗାମୀ 3 ବଷର୍ ମ େର pାୟ 3,500 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ  

 କୃଷି o ଆନୁସଙି୍ଗକ େktେର ରୂପାnରଣକାରୀ ପରବିt ର୍ନ ଆଣିବା ପାiଁ KALIA େଯାଜନା aଧୀନେର 
1800 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବକିାଶ େଯାଜନା (RKVY) aଧୀନେର 450 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ସମs 
pମଖୁ ନଦୀେର In-stream Storage Structures (ISS) ର ନମିର୍ାଣ ପାiଁ 795 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା eବଂ କୃଷକ ମାନଙୁ୍କ Interest Subsudy/ Subvention Scheme aଧୀନେର 
819 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 ପରୁୀକୁ ବଶି୍ଵ ଐତହି୍ୟ ସହରେର ପରଣିତ କରବିା ପାiଁ ABADHA େଯାଜନା aଧୀନେର 542 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 ଲିଙ୍ଗରାଜ ମnରି ପରପିାଶ୍ଵର୍େର ବା 65 eକରରୁ ଊdର୍ ଜାଗାକୁ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାiଁ uନ୍ମkୁ କରବିା ପାiଁ 
EKAMRA େଯାଜନା aଧୀନେର 200 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ  

 ସମେଲଶ୍ଵରୀ ମnରିର ରୂପାnରଣ ପାiଁ SAMALEI େଯାଜନା aଧୀନେର 200 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ  

 ରାuରେକଲାେର 15 eକରରୁ a କ ଜମିେର eକ ନୂତନ ବଶି୍ଵ sରୀୟ ହକ ିଷ୍ଟାଡୟିମ୍ ନମିର୍ାଣ ପାi ଁ 90 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
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ବଭିାଗୱାରୀ ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
(େକାଟ ିଟଙ୍କା ହସିାବେର) 

ଦାବୀ 
ନଂ. 

ବଭିାଗ pଶାସନକି 
ଖcର୍ 

କାଯର୍୍ୟkମ 
ଖcର୍ 

ବପିଯର୍୍ୟୟ 
ମୁକାବଲିା ପାଣ୍ଠ ି

ରାଜ୍ୟରୁ 
ହsାnର 

ସବର୍ େମାଟ 

1 sରାଷ୍ଟ୍ର ବଭିାଗ 5,054.66 793.30     5847.96 
2 ସାଧାରଣ pଶାସନ o ସାଧାରଣ 

aଭିେଯାଗ ବଭିାଗ 
276.89 194.17     471.06 

3 ରାଜs o ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରଚିାଳନା ବଭିାଗ 1053.81 225.00     1278.81 

4 ଆiନ ବଭିାଗ 459.28 31.75     491.03 
5 aଥର୍ ବଭିାଗ 52,546.14 1,300.00     53,846.14 
6 ବାଣିଜ୍ୟ ବଭିାଗ 75.01 47.31     122.32 
7 ନମିର୍ାଣ ବଭିାଗ 1,711.70 4,875.00     6,586.70 
8 oଡଶିା ବଧିାନସଭା  122.69       122.69 
9 ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଣ o ଖାuଟ ିକଲ୍ୟାଣ 

ବଭିାଗ 
83.48 1,014.20     1,097.68 

10 ବଦି୍ୟାଳୟ o ଗଣଶkିା ବଭିାଗ 11,295.54 6,984.28     18,279.82 

11 aନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିo aନୁସୂଚତି ଜାତ ି
unୟନ eବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁସmpଦାୟ o 
ପଛୁଆ ବଗର୍ କଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ 

895.39 2,710.81     3,606.20 

12 sାs୍ୟ o ପରବିାର କଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ 2,926.41 6,237.85     9,164.26 

13 ଗହୃ ନମିର୍ାଣ o େପୗର unୟନ ବଭିାଗ 687.15 2,748.83 2,366.60   5,802.58 

14 ଶ୍ରମ o ରାଜ୍ୟ କମର୍ଚାରୀ ବୀମା ବଭିାଗ 108.56 90.00     198.56 

15 kୀଡା o ଯୁବ େସବା ବଭିାଗ 35.29 370.00     405.29 
16 େଯାଜନା o ସଂେଯାଜନା ବଭିାଗ 47.32 1,420.34     1,467.66 

17 ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ o ପାନୀୟ ଜଳ ବଭିାଗ 528.71 14,688.43 4,583.40   19,800.54 

18 ସାଧାରଣ aଭିେଯାଗ o େପନ୍ ସନ୍ 
pଶାସନ ବଭିାଗ 

2.07       2.07 

19 ଶlିl ବଭିାଗ 5.64 400.00     405.64 
20 ଜଳ ସmଦ ବଭିାଗ 1,355.01 6,911.84     8,266.85 
21 ପରବିହନ ବଭିାଗ 107.07 732.51     839.58 
22 ଜଙ୍ଗଲ o  ପରେିବଶ ବଭିାଗ 501.87 486.87     988.74 
23 କୃଷ ିo କୃଷକ ସଶkିକରଣ ବଭିାଗ 933.11 4,785.66     5,718.77 

24 isାତ o ଖଣି ବଭିାଗ 62.37 72.32     134.69 
25 ସୂଚନା o େଲାକ ସଂପକର୍ ବଭିାଗ 56.59 50.00     106.59 

26 aବକାରୀ ବଭିାଗ 108.88 20.00     128.88 
27 ବjିାନ o େବଷୖୟିକ ବଭିାଗ 10.30 53.00     63.30 
28 gାମ୍ୟ unୟନ ବଭିାଗ 1,335.49 4,153.60     5,489.09 
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ଦାବୀ 
ନଂ. 

ବଭିାଗ pଶାସନକି 
ଖcର୍ 

କାଯର୍୍ୟkମ 
ଖcର୍ 

ବପିଯର୍୍ୟୟ 
ମୁକାବଲିା ପାଣ୍ଠ ି

ରାଜ୍ୟରୁ 
ହsାnର 

ସବର୍ େମାଟ 

29 ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବଭିାଗ 63.15 12.04     75.19 
30 ଶkି ବଭିାଗ 35.88 1,763.00     1,798.88 
31 ହsତn, ବୟନଶlିl  o ହsଶlିl ବଭିାଗ 62.91 100.00     162.91 

32 ପଯର୍୍ୟଟନ ବଭିାଗ 15.23 485.08     500.31 
33 ମt୍ୟ o ପଶୁସmଦ unୟନ ବଭିାଗ 442.71 972.68     1,415.39 

34 ସମବାୟ  ବଭିାଗ 141.27 1,500.00     1,641.27 
35 ସରକାର uେଦ୍ୟାଗ ବଭିାଗ 3.78 5.00     8.78 
36 ମହଳିା, ଶଶୁି ବକିାଶ o ମିଶନ ଶkି 

ବଭିାଗ 
25.13 3,880.62     3,905.75 

37 iେଲାେକ୍ଟ ାନkି o ସୂଚନା pଯୁkି 
ବଭିାଗ 

5.73 193.25     198.98 

38 ucଶkିା ବଭିାଗ 1,258.02 1,158.61     2,416.63 
39 ଦkତା ବକିାଶ o େବଷୖୟିକ ଶkିା 

ବଭିାଗ 
365.00 299.04     664.04 

40 aଣୁ, k ୁd o ମ ମ uେଦ୍ୟାଗ ବଭିାଗ 65.42 400.00     465.42 

41 ସାମାଜକି ସୁରkା o ଭିnkମ 
ସଶkିକରଣ ବଭିାଗ 

68.04 2,699.11     2,767.15 

42 ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରଚିାଳନା ବଭିାଗ 29.37 31.00   3,050.00 3,110.37 
43 oଡଆି ଭାଷା, ସାହତି୍ୟ o ସଂsତୃ ି

ବଭିାଗ 
31.92 103.50     135.42 

  ସବର୍େମାଟ 85,000.00 75,000.00 6,950.00 3,050.00 1,70,000.00

3. େktୀୟ ମଖୁ୍ୟାଂଶ 
A. ସମsଙ୍କ ଲାଗି sାs୍ୟ େସବା 
 ଜନସାଧାରଣଙ୍କ sାs୍ୟେସବା ଲାଗି ସବର୍େମାଟ୍ 9,164 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଯାହା ବଗିତ ବଷର୍ 

ତୁଳନାେର 19 pତଶିତ a କ   
  “ବଜୁି sାs୍ୟ କଲ୍ୟାଣ େଯାଜନା” a ନେର ମାଗଣା ଔଷଧ େଯାଗାi େଦବା ପାiଁ ପୁରୁଷ ହତିା କାରୀଙ୍କ 

େktେର ପରବିାର ପିଛା 5 ଲk ଟଙ୍କା o ମହଳିା ହତିା କାରୀଙ୍କ େktେର ପରବିାର ପିଛା 10 ଲk ଟଙ୍କା 
େଦବା ପାiଁ 1,353 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 “ମଖୁ୍ୟମntୀ sାs୍ୟେସବା ମିଶନ” ମା ମେର sାs୍ୟ େktେର ଭିtଭୂିମି ନମିର୍ାଣ o େସବା ପାi ଁ ପାiଁ 1,572 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 “ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ sାs୍ୟ ମିଶନ” େଯାଜନାେର 1,755 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 ନମିର୍ଳ େଯାଜନାେର ସରକାରୀ sାs୍ୟ େକndମାନଙ୍କେର ପରମିଳ ବ୍ୟବsାର ମାନର unତ,ି ଲଣ୍ଡ୍ରୀ, ସୁରkା, 

uଦ୍ୟାନ eବଂ ଲିପ୍ଟ େସବା ପାiଁ 370 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟବsା 
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 ଶ୍ରୀରାମଚndଭଞ୍ଜ େଭଷଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟକୁ  AIIMS Plus  pତଷି୍ଠାନେର ପରଣିତ କର ି  aତ୍ୟାଧୁନକି 
ବଶି୍ଵsରୀୟ sାs୍ୟେସବା େଯାଗାi େଦବା ପାiଁ  ଆଗାମୀ 3 ବଷର୍ ମ େର 3500 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ। 
2021-22 ପାi ଁ e  ନମିେn 500  େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 ନରିାମୟ େଯାଜନା aଧୀନେର ନଃିଶlୁl ଔଷଧ ପାiଁ 600 େକାଟ,ି ନଦିାନ େଯାଜନା aଧୀନେର ନଃିଶୁll sାs୍ୟ 
ପରୀkା ପାiଁ 229 େକାଟ ିeବଂ oଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଚକିtିା ପାଣ୍ଠ ିaଧୀନେର 162 େକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 ରାଜ୍ୟର ମଖୁ୍ୟ sାs୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ eବଂ ଜlିା ମଖୁ୍ୟଚକିtିାଳୟ ମାନଙ୍କେର  unତ ସରଞ୍ଜାମ ସାହାଯ୍ୟେର ସମୁnତ 
sାs୍ୟ େସବା ସୁବଧିା ପାiଁ 117 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 Covid-19 ର ପରଚିାଳନା eବଂ ଜରୁରୀକାଳନି sାs୍ୟ େସବା ସୁବଧିା େଯାଗାi େଦବା ପାiଁ ଜନsାs୍ୟ 
ମକୁାବଲିା ପାଣ୍ଠ ିaଧୀନେର 63 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ   

 ନଶିlୁl ଟ୍ରମା ଚକିtିା ପାiଁ ପାଣ୍ଠ ି(FTTF)  େଯାଜନା କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରବିା ପାiଁ  ରାଜ୍ୟର ସମs sାs୍ୟ aନୁଷ୍ଠାନ 
ମାନଙ୍କର  ଜରୁରୀକାଳୀନ sାs୍ୟ େସବା eବଂ ରାsା ଦୁଘର୍ଟଣାେର ଆହତ ମାନଙୁ୍କ େସବା ସୁବଧିା େଯାଗାiେଦବା 
ପାiଁ 40 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

B. WASH ପଦେkପ: ଜଳ େଯାଗାଣ, ପରିମଳ eବଂ scତା 
 2021-22 ବଷର୍େର ପାiପ୍ େଯାେଗ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ ପାiଁ ବେଜଟ୍ eବଂ aଫ୍ ବେଜଟ୍ utରୁ 12,000 

େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବୃହତ ନେିବଶ େଯuଁ େର ବସୁଧା େଯାଜନା aଧୀନେର 2,419 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ 
aଧୀନେର 6,300 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ଜଳ େଯାଗାଣ ବ୍ୟବsାର ସmାଦନ o ରkଣାେବkଣ ପାiଁ 560 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା anଭର୍ୁ k  

 8 ଟ ିଖଣିଜ ସmଦଧାରକ ଜlିାେର ପାiପ୍ ଜଳ େଯାଗାଣ pକll ପାiଁ OMBADC ପାଣ୍ଠରୁି 2,150 େକାଟ ି
ଟଙ୍କା eବଂ DMF ରୁ 665 େକାଟ ିଟଙ୍କା  

 ଆମ ସହରଗୁଡକୁି ସ୍ବc ରଖିବାପାiଁ  “oଡଶିା ସମନି୍ଵତ  ପରମିଳ unତ ିpକll” (OISIP) େଯାଜନା aଧୀନେର 
395 େକାଟ ିଟଙ୍କା, “ସହର ଦୂଷତି ଜଳ ନଷି୍କାସନ” aଧୀନେର 160 େକାଟ ିଟଙ୍କା, “ସହରୀ ପରମିଳ” aଧୀନେର 
190 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ “sc ଭାରତ େଯାଜନା” aଧୀନେର 215 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 ସମs gାମ o ବସତ ିଗୁଡକୁି ବାହ୍ୟ ମଳମୁk  pାମାଣୀକୃତ କରବିା ପାiଁ  ବ୍ୟkିଗତ ଘେରାi େଶୗଚାଳୟ pଦାନ 
କରାଯାiଛ ି। sc ଭାରତ ମିଶନର gାମୀଣ uପାଦାନ ପାiଁ 200 େକାଟ ିଟଙ୍କା pଦାନ କରାଯାiଛ ି

 ଋତୁsାବକାଳୀନ scତା େଯାଜନା “KHUSHI- Distribution of sanitary napkins” aଧୀନେର 
ହତିା କାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଢiବାକୁ 30 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

C. କୃଷି o ଆନୁସଙି୍ଗକ େkt  
 କୃଷି o ଆନୁଷଙି୍ଗକ କାଯର୍୍ୟ ଲାଗି 17,469 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 KALIA େଯାଜନା a ନେର 1,800 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 କୃଷି ସମବାୟ ସମିତ ିo ବାଣିଜ୍ିୟକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡକିରୁ ଦଆିଯାu ବା କୃଷି ଋଣ uପେର ସୁଧ ରହିାତ ିପାiଁ 819 

େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 କୃଷି ବଦି୍ୟା o ଗେବଷଣାକୁ େpାtାହତି କରବିା ଲାଗି oଡଶିା କୃଷ ିo େବଷୖୟିକ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ (OUAT)  କୁ 

148 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ଭିtଭୂିମ ିaନୁଦାନ (Infrastructure Grants)  
 National Horticulture Mission ପାiଁ 120 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ  
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 କୃଷକମାନଙୁ୍କ ରାସାୟନକି ସାର o unତମାନର ବହିନ ଆଗୁଆ uପଲb କରାiବା  ଲାଗି 100 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 
Revolving Fund  

 ବାଣିଜ୍ିୟକ କୃଷି uେଦ୍ୟାଗର pତଷି୍ଠା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶ uପେର ରହିାତ ିେଦବା ନମିେn eବଂ  କୃଷି 
uପକରଣ o ଡେିଜଲ ଚାଳତି ପm େସଟଗୁଡକୁି େଲାକpିୟ କରବିା ପାiଁ 454  େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ  

 Farmer’s Producer’s Organisationକୁ ସହାୟତା କରବିା ପାiଁ 60 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ  
 pଧାନମntୀ ଫସଲ ବୀମା େଯାଜନାେର 500 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 Odisha Millet Mission ପାiଁ 106 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 ମt୍ୟ eବଂ ପଶୁ ସmଦ ବକିାଶ  େkt ପାiଁ  1,415  େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 ଲୁଣି ଜଳ ମାଛଚାଷ, ସାମdିୁକ ମାଛଚାଷ, ସଘନ ମାଛଚାଷ eବଂ ଆଭ୍ୟnରୀଣ ମାଛଚାଷ ର ବକିାଶ  ପାi ଁ  137  

େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ  
 “ମାଛ ଚାଷ ପାiଁ ନୂଆ େପାଖରୀ େଖାଳା େଯାଜନା” aଧୀନେର 70 େକାଟ ିବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 ମt୍ୟଚାଷର ସମନି୍ଵତ ବକିାଶ eବଂ ପରଚିାଳନା ପାi ଁ “ନୀଳ ବpିବ” େଯାଜନା aଧୀନେର 161  େକାଟ ିଟଙ୍କାର 

ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 ଦୁg eବଂ ପଶୁପାଳନ ପରଚିାଳନାର ବକିାଶ ପାiଁ “ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁଧନ ବକିାଶ େଯାଜନା ” aଧୀନେର 102  

େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
  ପଶୁସmଦ sାs୍ୟ େସବାର unତକିରଣ ପାiଁ 100  େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

D. ଜଳେସଚନ 
 PMKSY େଯାଜନା dାରା କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହu ବା aସmୂଣ୍ଣର୍ AIBP pକll ପାiଁ 2,258 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 

ବ୍ୟୟବରାଦ 
 ସମs pମଖୁ ନଦୀେର In-stream Storage Structures (ISS) ର ନମିର୍ାଣ ପାiଁ 795 େକାଟ ି 

ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
 ଜଳ େkt ଭିtଭୂିମ ିବକିାଶ କାଯର୍୍ୟkମ (WSIDP) aଧୀନେର ଚାଲୁ ବା eବଂ ନୂତନ pକll ମାନଙ୍କ ପାiଁ 

454 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ 
 ବନ୍ୟା ନୟିntଣ o ଜଳ ନଷି୍କାସନ କାଯର୍୍ୟପାiଁ 710 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
 “ପାବର୍ତୀ ଗିର ିବୃହତ୍ uଠା ଜଳେସଚନ େଯାଜନା” ଲାଗି 860 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 RIDF a ନେର ଜଳନି  େଯାଜନାେର aତରିkି ଜଳେସଚନ kମତା ସୃଷି୍ଟ ପାi ଁ 180 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ 
 21,000ଟ ିଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ pkିୟା ସmୂଣ୍ଣର୍ କରବିା ପାiଁ 389 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ 
 ବଜୁି କୃଷକ ବକିାଶ େଯାଜନା a ନେର 1500ଟ ିେଗାଷ୍ଠି uଠା ଜଳେସଚନ pକll ମାନଙ୍କ ପାiଁ 400 େକାଟ ି

ଟଙ୍କାର psାବ 
 1000 aଚଳ uଠାଜଳେସଚନ େକnd ଗୁଡ଼କୁି କାଯର୍୍ୟkମ କରବିା ପାiଁ 164 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ 
 ଜଳ ସଞ୍ଚାଳନ kତକୁି କମ୍ କରିବା ଲାଗି CANAL LINING SYSTEM REHABILITATION 

PROGRAMME (CLSRP)  େଯାଜନାେର 101 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
 ନବକୃଷ୍ଣର୍ େଚୗଧୁରୀ େସଚ unୟନ େଯାଜନା ପାiଁ 77 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
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E. ଗୃହନମିର୍ାଣ  
 PMAY-gାମାଞ୍ଚଳ eବଂ ବଜୁି ପkା ଘର େଯାଜନାର ସmିଶ୍ରଣେର ଆହୁର ି5 ଲk ପkା ଘର ନମିର୍ାଣର ଲk୍ୟ 

ପୂରଣ ପାiଁ 2021-22 େର 3000 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
 oଡଶିା ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନମିର୍ାଣ ମିଶନ-AWAAS େଯାଜନା aଧୀନେର ସୁଲଭ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ eବଂ ବsି ବକିାଶ 

ପାiଁ  ହତିା କାରୀଙ୍କ dାରା ନମିର୍ାଣ େହବାକୁ ବା 20,000  ବାସଗୃହ ନମିେn 2021-22 ପାiଁ 300 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 

F. ଶ୍ରମ ନଯୁିkି, ଜୀବକିା eବଂ େମୗଳକି େସବା  
 MGNREGA ର material component ପାiଁ 2,001 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
 gାମାଞ୍ଚଳେର MGNREGA aଧୀନେର େକnd aନୁଦାନେର ମଜୁରୀକୁ ଠକି୍ ସମୟେର pଦାନ କରବିାକୁ 500 

େକାଟ ିଟଙ୍କାର eକ କପର୍ସ୍ ପାଣ୍ଠ,ି ମଜୁରୀ uପାଦାନ ବାବଦକୁ ପାiବାକୁ ବା େକndୀୟ ସହାୟତା ନମିେn 
pଦାନ କରାଯାiଛ ି

 Deen Dayal Antyodaya Yojana–National Rural Livelihood Mission େଯାଜନା 
aଧୀନେର 1270 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 

 Shyama Prasad Mukherjee RURBAN Mission େଯାଜନା ପାiଁ 80 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାଦ 

 ସହରାଞ୍ଚଳେର 11.13 ଲk ଶ୍ରମ ଦବିସ ନଯିୁkି ସୃଷି୍ଟ ପାiଁ 200 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
 େମୗଳକି େସବା େଯାଗାiବା ପାiଁ ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ aନୁଷ୍ଠାନ eବଂ େପୗରାଞ୍ଚଳ ନକିାୟ ସଂsା ଗୁଡକୁି  6,950 

େକାଟ ିଟଙ୍କା ହsାnର 

G. ଶkିା eବଂ ଦkତା ବକିାଶ 
 ଶkିା o ଦkତା ବକିାଶ େkt ପାiଁ େମାଟ୍ 24,370 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 “oଡଶିା ଆଦଶର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ” େଯାଜନା a ନେର ବଦି୍ୟାଳୟର sାପନା o ପରଚିାଳନା ଖcର୍ ପାiଁ 280 େକାଟ ି

ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
  ସମg ଶkିା aଭିଯାନ o ମ ାh େଭାଜନ େଯାଜନା ପାiଁ ଯଥାkେମ 3,066 େକାଟ ିଟଙ୍କା o 957 େକାଟ ି

ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ ିେଯu ଁ େର 40 pତଶିତ ରାଜ୍ୟ aଂଶ aେଟ 
 ପରେିବଶ aନୁକୂଳ ଜାେଳଣିକୁ େpାtାହତି କରବିାପାiଁ 10 ହଜାର pାଥମିକ o uc pାଥମିକ ବଦି୍ୟାଳୟକୁ 

LPG ସଂେଯାଗ ନମିେn 8 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ 
 ବଦି୍ୟାଳୟର ଭିtଭୂିମରି ବକିାଶ ଲାଗି “େମା sଲୁ” aଭିଯାନ ପାiଁ 230 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 “େମା sଲୁ” aଭିଯାନ ସଫଳତା କୁ େଦଖି “େମା କେଲଜ୍ aଭିଯାନ” a ନେର କପର୍ସ ପାଣ୍ଠଲିାଗି 7 େକାଟ ି

ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 pଥମ େଶ୍ରଣୀଠାରୁ ପଞ୍ଚମ େଶ୍ରଣୀ ପଯର୍୍ୟn a ୟନରତ ସବୁ ପିଲାଙୁ୍କ ମାଗଣାେର sଲୁ ବ୍ୟାଗ, pଥମ େଶ୍ରଣୀଠାରୁ 

aଷ୍ଟମ େଶ୍ରଣୀ ପଯର୍୍ୟn  a ୟନରତ ପିଲାଙ୍କ ପାiଁ ମାଗାଣାେର ପାଠ୍ୟ ପୁsକ, sଲୁ େପାଷାକ o େଯାତା eବଂ 
uଭୟ ସରକାରୀ o ସରକାରୀ aନୁଦାନ pାp ବଦି୍ୟାଳୟ o oଡଶିା ଆଦଶର୍ ବଦି୍ୟାଳୟେର ନବମ େଶ୍ରଣୀେର 
a ୟନରତ ଛାtଛାtୀମାନଙୁ୍କ ମାଗଣାେର ସାiେକଲ pଦାନ ପାiଁ ଗଙ୍ଗାଧର େମେହର ଶkିା ମାନକ ବୃd ି
େଯାଜନା (GMSMY) a ନେର 430  େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 DBT ମା ମେର େkଡଟି୍ େହବାକୁ ବା ସମs ଛାtବୃt ିପାiଁ 1,002 େକାଟ ିଧାଯର୍୍ୟ କରାଯାiଛ ି
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 ଚhିଟ କରାଯାi ବା ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ o ମହାବଦି୍ୟାଳୟମାନଙୁ୍କ utଷର୍  େକndେର (Centre of 
Excellence) ପରଣିତ କରବିା ପାiଁ ବଶି୍ଵବ୍ୟାଙ୍କ a ନେର ଚାଲୁ ବା  Odisha Higher 
Education Programme for Excellence and Equity (OHEPEE) pକll ପାiଁ 108 
େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ  

 uc ଶkିା o େବଷୖୟିକ ଶkିା ପାiଁ udଷି୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ucତର ଶkିା aଭିଯାନ (RUSA) ନମିେn 212 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର psାବ  

 Asian Development Bank ର ସହାୟତାେର କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହu ବା oଡଶିା ଦkତା ବକିାଶ pକll 
(Odisha Skill Development Project) a ନେର eକ ବଶି୍ଵ ଦkତା େକnd (World Skill 
Center) pତଷି୍ଠା ନମିେn 100 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ 

 େବଷୖୟିକ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ, ଯାntକି ମହାବଦି୍ୟାଳୟ, ଯାntକି ବଦି୍ୟାଳୟ, Polytechnic eବଂ ITI ଗୁଡକିେର 
ଭିtଭୂିମରି ବକିାଶ ଲାଗି 151 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

H. ମହଳିା o ଶଶି ୁବକିାଶ 
 ବଭିିn ମହଳିା eବଂ ଶଶିୁ େକnୖdକି ନୀତ ିତଥା କଲ୍ୟାଣମଳୂକ ପଦେkପ gହଣ କରବିା ପାiଁ େମାଟ � 3,906 

େକାଟ ିଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାiଛ ି
 2021-22 ଆଥକ ବଷର୍ ପାi ଁ “MAMATA” େଯାଜନା a ନେର 279 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 Supplementary Nutrition Programme a ନେର 1,113 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 “ ମିଶନ ଶkି ” a ନେର ମହଳିା sୟଂ ସହାୟକ େଗାଷ୍ଠୀ eବଂ େସମାନଙ୍କର ସଂଘର ସହାୟତା ପାiଁ 316 

େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 ବ୍ଲକ sରେର “ମିଶନ ଶkି ଗହୃ ” ନମିର୍ାଣ ପାiଁ aତରିkି � 100 େକାଟ ିpsାବ ରଖାଯାiଛ ି
 କାଯର୍୍ୟରତ ମହଳିାମାନଙ୍କ ହେଷ୍ଟଲ ନମିର୍ାଣ ପାiଁ 7 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ 
 “Saksham Anganwadi and Poshan - 2.0”  େଯାଜନାେର 6 ବଷର୍ରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁଷି୍ଟ 

eବଂ sାs୍ୟ sରେର unତ ିଆଣିବା ପାiଁ 2,286 େକାଟ ିଟଙ୍କା psାବ ରଖାଯାiଛ ି। eହ ିେଯାଜନାର  ରାଜ୍ୟ 
ସହାୟତା ଦଗିେର  378 େକାଟ ିpଦାନ କରାଯାiଛ ି

 “SOPAN” େଯାଜନା aଧୀନ େର ରାଜ୍ୟର aେପkାକୃତ ଖରାପ sାs୍ୟ ସଚୂକାଙ୍କ ବା 125 ଟ ିବ୍ଲକେର ପୁଷି୍ଟ 
sରେର unତ ିପାiଁ 51 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 “ମାଳତେିଦବୀ pାକ-ବଦି୍ୟାଳୟ ପରଧିାନ” େଯାଜନା aଧୀନେର pାକ-ବଦି୍ୟାଳୟ ଶkିା gହଣ କରୁ ବା 
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାiଁ ୟୁନଫିମର୍ େଯାଗାଣ ପାiଁ  78 େକାଟ ିଟଙ୍କା pଦାନ କରାଯାiଛ ି

I. aନୁସୂଚତି ଜାତ ିo ଜନଜାତ,ି ପଛୁଆବଗର୍ eବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘମୁାନଙ୍କ ବକିାଶ 
 aନୁସୂଚତି ଜାତ ିo ଜନଜାତରି uପାଂଶ (Sub-component) a ନେର େମାଟ 29,063 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 

ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 “ANWESHA” ସେମତ ବଭିିn ସାମାଜକି େktର unୟନ ପଦେkପ ପାiଁ 110 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ 

ବରାଦ 
 “AKANKSHYA” େଯାଜନା a ନେର aନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ଛାtୀମାନଙ୍କ ପାiଁ ଛାtୀନବିାସ o ସହରୀ 

ଛାtାବାସ କେm୍ଲk ନମିର୍ାଣ ନମିେn 270 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

8



 pଧାନମntୀ  ଜନ ବକିାଶ କାଯର୍୍ୟkମ  (PMJVK) aଧୀନେର 21 ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁଛାtାବାସ ପାiଁ � 61 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 aନୁସୂଚତି ଜାତ ିo ଜନଜାତ ିଛାtଛାtୀଙ୍କର  Pre-matric eବଂ Post-matric ବୃt ିପାiଁ 903 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 pଧାନମntୀ ଆଦଶର୍ gାମ େଯାଜନା (PMAGY) aଧୀନେର 101 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
 9 ଟ ିଆଦବିାସୀ aଧୁ୍ୟଷିତ ଜlିାଗୁଡକିର ବକିାଶ ପାiଁ sତnt ବକିାଶ ପରଷିଦ aଧୀନେର � 59 େକାଟ ିଟଙ୍କା 

pଦାନ କରାଯାiଛ ି 
 2021-22 ବଷର୍େର eକ ଲkରୁ a କ ହତିା କାରୀଙୁ୍କ anଭର୍ୁ k କରବିାକୁ SCA to TSS 

J. ସାମାଜକି ନରିାପtା ବ୍ୟବsା 
 ସାମାଜକି ନରିାପtା ଲାଗି ସବର୍େମାଟ୍ 2,767 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 ବୃd, ବଧିବା eବଂ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ହତିା କକାରୀଙୁ୍କ ଭtା pଦାନ କରବିା ପାiଁ  “ମଧୁବାବୁ େପନସନ େଯାଜନା”  

a ନେର 1,509 େକାଟ ିଟଙ୍କା o ଜାତୀୟ ସାମାଜକି ସହାୟତା େଯାଜନା (NSAP) a ନେର 923 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର psାବ ଦଆିଯାiଛ ି

 ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାi ଁ 105 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ଜାତୀୟ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ େଯାଜନା a ନେର 14 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର psାବ 

 ଦୁଃs  o ପରତି୍ୟk ବ୍ୟkିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାiଁ 133 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ େଯuଁ େର ବୃdାଶ୍ରମ sାପନ ପାiଁ 
114  େକାଟ ିଟଙ୍କା anଭର୍ୁ k  

 ଭୀମେଭାi ଭିnkମ ସାମଥର୍୍ୟ aଭିଯାନ ପାi ଁ 23 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ ରଖାଯାiଛ ି

K. ଖାଦ୍ୟ ନରିାପtା 
 େକ.ଜ.ି ପିଛା 1 ଟଙ୍କାେର ଚାuଳ େଯାଗାi େଦବାଲାଗି ସବର୍େମାଟ୍ 969 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ  

କରାଯାiଛ ି। ରାଜ୍ୟର ନଜିs ଖାଦ୍ୟ ନରିାପtା େଯାଜନା ମା ମେର 23 ଲk aତରିkି ହତିା କାରୀଙୁ୍କ ମାସକି 
5 କେିଲାgାମ ଚାuଳ ରହିାତ ିଦରେର େକ.ଜ.ି ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟେର େଯାଗାi ଦଆିଯାuଛ ି

L. ଭିtିଭୂମି ବକିାଶ 
 ଶkି େkt ପାiଁ 1,799 େକାଟ ିଟଙ୍କାର  ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 2021-22 ବଷର୍େର OPGC େର AES ର 49 pତଶିତ aଂଶ କଣିିବା ପାiଁ OHPC କୁ aଂଶଧନ ନେିବଶ 

ମା ମେର � 500 େକାଟରି ଆଥକ ସହାୟତା pଦାନ କରାଯାiଛ ି
 Flue Gas Desulphurisation (FGD) System ର ସଂsାପନ ନମିେn OPGC କୁ aତରିkି 

225 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ikଟି ିସହାୟତା pଦାନ କରାଯାiଛ ି
 132/33 େକଭି ସବ େଷ୍ଟସନ ନମିର୍ାଣ eବଂ gାମାଞ୍ଚଳକୁ ଗୁଣାtକ ବଦୁି୍ୟତ େଯାଗାଣ ପାiଁ aଣ-ଲାଭଜନକ 

ଶkି ଭିtଭୂିମି ସଷିୃ୍ଟ କରବିା ପାiଁ OPTCL କୁ 332 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ikଟି ିaବଦାନ pଦାନ କରାଯାiଛ ି 
 ପାରାଦୀପ ଠାେର 400/220/33Kv ର GIS Sub-Stations ନମିର୍ାଣ ପାiଁ 90 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ 

ବରାଦ 
 Radial to Ring Conversion Project ପାi ଁ 30 େକାଟ ି eବଂ Disaster Resilient 

Power System ପାiଁ 50 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
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 ହାତୀ ଚଳpଚଳ ରାsା o aଞ୍ଚଳେର System Strengthening ପାiଁ 120 େକାଟ ିeବଂ ODSSP 
ପାiଁ 100 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର  ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 ସଡକ ବକିାଶ େଯାଜନା aଧୀନେର ରାଜ୍ୟେର ସଡକ o େସତୁ ନମିର୍ାଣ o unତକିରଣ ପାiଁ 2296 େକାଟ ିତାଙ୍କ 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ।   

 “ବଜୁି େସତୁ” େଯାଜନାେର େସତୁ ନମିର୍ାଣ ଲାଗି 912 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 “ସଡକ eବଂ bଜି୍ ନମିର୍ାଣ / unତ ି“େଯାଜନା aଧୀନେର 600 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 4000 କେିଲାମିଟର gାମାଞ୍ଚଳ ରାsା ସଂପୂଣ୍ଣର୍ କରବିା ପାiଁ pଧାନମntୀ gାମ ସଡକ େଯାଜନା aଧୀନେର 

2000 େକାଟ ିଟଙ୍କା େଯାଗାiବାର ବ୍ୟବsା 
 ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ବକିାଶ କାଯର୍୍ୟkମ (SHDP) ପାi ଁ  200 େକାଟ,ି PPP ମା ମେର ସଡକ pକll ପାiଁ 53 

େକାଟ;ି ପଶି୍ଚମ oଡଶିା eବଂ KBK ଜlିାେର ସଂେଯାଗକୁ ସୁଦୃଢ କରବିାକୁ  ବଜୁି ekେpସେୱ ପାiଁ 100 
େକାଟ;ି େକndୀୟ ସଡକ ପାଣ୍ଠ ିpକll ପାiଁ  429 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 RD ରାsା eବଂ େସତୁ ର unତ ି eବଂ ନମିର୍ାଣ ପାi ଁ   781 େକାଟ,ି eବଂ ମୁଖ୍ୟ ମntୀ ସଡକ େଯାଜନା 
aଧୀନେର 300 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 ରାuରେକଲା, ଜୟପୁର, uତେକଲା o ଝାରସୁଗୁଡା ଠାେର  ବମିାନବnରର  ଜମି a gହଣ, ନମିର୍ାଣ, 
ନବୀକରଣ, ସmpସାରଣ eବଂ ବରିାସାଲ eୟାରଷି୍ଟ୍ରପ୍ ର ନବୀକରଣ ପାiଁ 100 େକାଟ ିpଦାନ କରାଯାiଛ ି

 ରାଜ୍ୟେର େରଳ pକllର ବକିାଶ ପାiଁ  396 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 ବ୍ଲକ sରେର  ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ eବଂ କଟକ ଠାେର ନୂତନ ବସ୍ ଟମନାଲ୍ ନମିର୍ାଣ ପାi ଁ 100 େକାଟ ି pଦାନ 

କରାଯାiଛ ି
 ସହରାଞ୍ଚଳ ସଡକ ପରବିହନ eବଂ ବରାମଣୁ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବକିାଶ ପାiଁ 100 େକାଟ ିpଦାନ କରାଯାiଛ ି
 “Sagarmala” େଯାଜନା aଧୀନେର 34 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାiଛ,ି ଯାହାdାରା ବାଲୁଗଁାକୁ o 

କୃଷ୍ଣpସାଦ ସହ eବଂ ଭdକ ଜlିାର କାନନିାଲିକୁ େକndାପଡା ଜlିାର ତାଳଚୁଆ ସହ ସଂେଯାଗ କରାଯିବ 

M. ଶlିlର ବକିାଶ ଲାଗି ନେିବଶ 
 ଶlିl େktର unୟନ eବଂ ପୁଞି୍ଜ ନେିବଶକୁ ଆକଷତ କରବିା ଲାଗି 425 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 ରାଜ୍ୟେର ବା “Land Bank ” ପାiଁ  50 େକାଟ ିଟଙ୍କା psାବ ରଖାଯାiଛ,ି େଯu ଁ ରୁ oଡ଼ଶିା aଥର୍େନତୖକି 

କରଡିର ବକିାଶ ପାi ଁ 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା ଆଥକ ସହାୟତା ଦଆିଯାiଛ ି 
 ଧାମରା, ଭdକ ଠାେର Mega Textile Park ର ବକିାଶ ପାiଁ 10 େକାଟ,ି ପାରାଦୀପ ଠାେର PCPIR 

ନମିେn  common effluent treatment plant ର ନମିର୍ାଣ ପାiଁ 10 େକାଟ,ି eବଂ aନୁଗୁଳ ଠାେର 
Mega Aluminium Park ପାiଁ 5 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 

 ଶlିl ଭିtଭୂିମି ବକିାଶ ପାiଁ IDCO କୁ 155 େକାଟ ିଆଥକ ସହାୟତା 
 MSME େktକୁ େpାtାହତି କରବିା uେdଶ୍ୟେର 2021-22 େର 465 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ ଯାହା ପୂବର୍ 

ବଷର୍ ତୁଳନାେର 86 pତଶିତ a କ  
 MSME େktକୁ ଆଥକ ସହାୟତା pଦାନ ପାiଁ � 125 େକାଟ,ି MSME େktର pଚାରpସାର ପାi ଁ 80 

େକାଟ ିeବଂ ଖଦ ିo gାମ uେଦ୍ୟାଗର pଚାରpସାର ପାi ଁ 27 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ  
 COVID19 ସମୟେର MSME େktକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରବିା ପାiଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର pାୟ 289 େକାଟରି eକ 

sତnt COVID ପ୍ୟାେକଜ୍ େଘାଷଣା କରସିାରଛିn ି 
  ହsତn, ହsଶlିl,େରଶମ ଚାଷ  eବଂ ବୟନ େkt ପାi ଁ  163 େକାଟରି  ପୁଞି୍ଜଖcର୍  psୁତ କରାଯାiଛ ି 
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 ହsତn ନମିେn 36 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ହsଶlିl  ନମିେn 30 େକାଟ ିଟଙ୍କା , ପରଧିାନ o ବୟନ େkt ପାiଁ 9 
େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ େରଶମ ଚାଷ ପାiଁ 9 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ  

 ଖଣି େkt ପାiଁ  135 େକାଟ ିଆବଣ୍ଟନ କରାଯାiଛ,ି େଯu ଁ େର  i3MS ପାiଁ 47 େକାଟ ି eବଂ ଖଣିଜ 
aନୁସnାନ eବଂ ନଲିାମ ପାiଁ 17 େକାଟ ିଦଆିଯାiଛ ି

N. ସାଧାରଣ pଶାସନ eବଂ ଆiନ ଶୃଙ୍ଖଳା 
 ନ୍ୟାୟ pଦାନ, ଆଭ୍ୟnରୀଣ ନରିାପtା ରkା, aପରାଧ ନୟିntଣ, agି ବପିଯର୍୍ୟୟ, eବଂ ନୟିntଣ ପରଚିାଳନା 

iତ୍ୟାଦ ିପାiଁ 2021-22 ବଷର୍େର � 6,424 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
 େପାଲିସ, agିଶମ eବଂ କାରାଗାର ସଂଗଠନର ଆବାସକି eବଂ aଣ-ଆବାସକି ଗୃହ ନମିର୍ାଣ ପାi ଁ 315 େକାଟ ି

ଟଙ୍କା pଦାନ କରାଯାiଛ ି
 ନ୍ୟାୟପାଳକିାର  ଭିtଭୂିମି ସୁବଧିା ବକିାଶ ପାiଁ 50 େକାଟ ିpsାବ ଦଆିଯାiଛ ି
 ସମs pକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ େସବା ପାiଁ ERSS Dial -112 ରୂପେର eକ େଦଶବ୍ୟାପୀ  distress 

call େସବାର ଆରm ପାiଁ 64 େକାଟ ିpଦାନ କରାଯାiଛ ି
 CCTNS pକll ପାiଁ 30 େକାଟ ିଟଙ୍କା psାବ ଦଆିଯାiଛ ି
 ରାଜs pଶାସନ aଧୀନେର ବା େକାଠବାଡ,ି ଆiଟ ି ଭିtଭୂିମିକୁ ମଜବୁତ କରବିା, ସରକାରୀ ଜମିର ସୁରkା 

eବଂ ଲଘ ୁ ଖଣିଜ ପଦାଥର୍ େଚାର ିେରାକବିା ପାiଁ  225 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ 

O. ଜଙ୍ଗଲ o ପରିେବଶ 
 2021-22 ମସିହାେର ଜଙ୍ଗଲ େkt ପାiଁ 1854 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
 uପେରାk ବ୍ୟୟ ବରାଦ ମ େର ରହଛି ି , CAMPA ପାଣ୍ଠରୁି 903 େକାଟ,ି JICA ସହାୟତାେର  oଡଶିା 

ବନାଞ୍ଚଳ ବକିାଶ pକll(OFSDP) dତିୀୟ ପଯର୍୍ୟାୟ କାଯର୍୍ୟକାରତିା ପାi ଁ 120 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
 ଆମ ଜଙ୍ଗଲ େଯାଜନା aଧୀନେର a କରୁ a କ ବନାଞ୍ଚଳକୁ  ସଂଯୁk ଜଙ୍ଗଲ ପରଚିାଳନା ପରସିର କୁ 

ଆଣିବାପାiଁ 15 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ 
P. ପଯର୍୍ୟଟନ 
 “ABADHA” େଯାଜନା a ନେର ପୁରୀକୁ ବଶି୍ଵ ଐତହି୍ୟ ସହର ରୂେପ ଗଢେିତାଳବିା ପାiଁ 542 େକାଟ ିଟଙ୍କାର 

ବ୍ୟୟବରାଦ  
 “EKAMRA” େଯାଜନା a ନେର 200 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
 “SAMALEI” େଯାଜନା aଧୀନେର 200 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
 ପଯର୍୍ୟଟନ ବଭିାଗ ପାiଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ 25% ବୃd ି – େମାଟ୍ 500 େକାଟ ିଟଙ୍କା 
 ପଯର୍୍ୟଟନ ଭିtଭୂିମରି unୟନ o ପରଚିାଳନା ପାiଁ 349 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
 ପଯର୍୍ୟଟନର pଚାରpସାର ପାiଁ 83 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 

Q. kୀଡା o ଯୁବେସବା  
 aନ୍ୟାନ୍ୟ kୀଡା ଭିtଭୂିମି ବକିାଶ eବଂ ପରଚିାଳନା ପାiଁ 109 େକାଟ ିଟଙ୍କାର  psାବ ରହଛି,ି ଯାହାର କଛି ି

aଂଶ ମେନାନୀତ ULB ଗୁଡ଼କିେର ସହରୀ ସହରୀ kୀଡା କେm୍ଲk ନମିର୍ାଣେର ବ୍ୟବହୃତ େହବ ।  
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 kୀଡ଼ା ଶkିା େpାtାହନ ପାi ଁ  108.73 େକାଟ,ି େଖେଲା iଣି୍ଡଆକୁ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ପାiଁ 11 େକାଟ ିeବଂ 
ରାuରେକଲା, ସମ୍ଵଲପରୁ, bhପୁର eବଂ କଟକ ଠାେର kୀଡା ସୁବଧିା ସୁଧାର ପାi ଁ 8 େକାଟ ି pଦାନ 
କରାଯାiଛ।ି 

R. େଯାଜନା o ସଂେଯାଜନା 
 ବକିାଶର ଗତ ିtରାନି୍ଵତ କରବିାକୁ eବଂ pେତ୍ୟକ ନବିର୍ାଚନମଣ୍ଡଳୀେର a କ ମୂଲ୍ୟଯୁk ସmt ିସୃଷି୍ଟକୁ ନଶିି୍ଚତ 

କରବିା ପାiଁ MLALAD ପାଣ୍ଠେିର  441 େକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ ି
 ରାଜ୍ୟେର sତnt ଧରଣର  pକll ପାiଁ Special Problem Fund (SPF) େଯାଜନା aଧୀନେର 100 

େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ  
 ପଶି୍ଚମ oଡଶିାର ବକିାଶ pkୟିାକୁ tରାନି୍ଵତ କରବିାକୁ, WODC ପାiଁ 180 େକାଟ ି ଟଙ୍କା େଯାଗାi 

ଦଆିଯାiଛ,ି ଯାହା ପୂବର୍ ବଷର୍ର ବ୍ୟୟବରାଦଠାରୁ ଦୁiଗୁଣରୁ a କ 
 େକବେିକ ଜlିାର ଭିtଭୂିମିେର unତ,ି ମଖୁ୍ୟତଃ ବଜୁିଳ,ି ସଡକ, ପାଣି  ପାiଁ ବଜୁି େକବେିକ େଯାଜନା aଧୀନେର 

250 େକାଟରି ଟଙ୍କାର eକ psାବ 
 ମାଲକାନଗିର ିଜlିାର sାଭିମାନ aଞ୍ଚଳ ନାମେର ନାମିତ ଚtିେକାଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ତtାଳୀନ ବcିnିାଞ୍ଚଳ ର 151ଟ ି 

gାମର ବକିାଶ ପାi ଁ SETU େଯାଜନା aଧୀନେର 50.00 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
 2021-22 ମ େର DMF ରୁ 3,143 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ OMBADC ରୁ 3,814 େକାଟ ିଟଙ୍କା ବକିାଶ 

କାଯର୍୍ୟ ପାiଁ ବ୍ୟବହାର କରବିାକୁ psାବ ଦଆିଯାiଛ ି
S. oଡଆି ଭାଷା, ସଂsୃତ ିo ଐତହି୍ୟ  
 oଡଆି ଭାଷା, ସଂsତୃ ି o ଐତହି୍ୟ pଚାର ପାiଁ 135 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାiଛ,ି େଯu ଁ େର 

ମଖୁ୍ୟମntୀ କଳାକାର ସହାୟତା େଯାଜନା ପାiଁ  51 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମdୃ ସାଂsତୃକି ଐତହି୍ୟ କୁ 
pତଫିଳତି କରୁ ବା sାରକୀ eବଂ sାନଗୁଡକିର ସଂରkଣ eବଂ ସୁରkା ପାiଁ 8 େକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 
anଭର୍ୁ k 

T. ବjିାନ, iେଲେକ୍ଟ ାନkି o ସୂଚନା pଯୁkି  
 ବjିାନ eବଂ pଯୁkିବଦି୍ୟାର େpାtାହନ ପାi ଁ  63 େକାଟ ିଟଙ୍କାର  psାବ ଯାହା ମ େର ପ୍ଲାେନଟାରୟିମ୍ eବଂ 

ମ୍ୁୟଜୟିମର ବକିାଶ ପାi ଁ 20 େକାଟ ିଟଙ୍କା, ଆଞ୍ଚଳକି eବଂ ଜlିା ବjିାନ େକnd ସେମତ ରାଜ୍ୟ ବjିାନ eବଂ 
pଯୁkିବଦି୍ୟା ପରଷିଦ ପାiଁ 16 େକାଟ ିଟଙ୍କା  eବଂ ବାେୟାେଟେକ୍ନାେଲାଜରି ବକିାଶ ପାiଁ 8 େକାଟ ିଟଙ୍କାର  
psାବ 

 iେଲେକ୍ଟ ାନkି eବଂ ସୂଚନା pଯୁkିବଦି୍ୟା େkt ପାiଁ  199 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ େଯuଁ ରୁ ଆiଟ ିଭିtଭୂିମି 
eବଂ ସଂେଯାଗୀକରଣ ପାi ଁ 111 େକାଟ ିଟଙ୍କା eବଂ ଆiଟ ିପାକର୍ eବଂ ଟାୱାରର ବକିାଶ ପାi ଁ 19 େକାଟ ି
ଟଙ୍କାର  psାବ  

 IT aପପି୍ଲେକସନ eବଂ େସବା ପାiଁ 21 େକାଟରି ବ୍ୟୟ ବରାଦ 
U. ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରିଚାଳନା 
 pାକୃତକି ବପିଯର୍୍ୟୟ ପରଚିାଳନା ପାiଁ େମାଟ 3,050 େକାଟ ିଟଙ୍କାର psାବ ଯାହା ମ େର SDRMF ପାiଁ 

2,139 େକାଟ ିଟଙ୍କା, NDRMF ପାiଁ 961 େକାଟ ିଟଙ୍କା psାବ 
 eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବଶି୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାେର ଚାଲୁ ବା ODRP pକll ପାiଁ 100 େକାଟ ିଟଙ୍କାର  psାବ 

*** 
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