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ଜନର୍ସାଧାଯଣଙ୍କ ଭାର୍ଗଦର୍ଶକିା 
 ଫୄଚଟ୍ ସବ୍ନଓଥୀୟ ତଥୟ ଚନସୋଧୋଯଣଙୁ୍କ ସୁଫଧିୋୄଯ ଉରବ୍ଧ ଓଯୋଆଫୋ ତଥୋ ଡଶିୋଯ 
ସଯଓୋଯୀ ଥଥ ଯଘିୋନୋୄଯ ଉତ୍ତଯଦୋୟିତ୍ୱ  ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ଅଣିଫୋ ୋଆ,ଁ “ଚନସୋଧୋଯଣଙ୍କ ଭୋକଥଦଶଓିୋ” 
ଦସ୍ତୋଫଜି୍ଟ ିପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯୋମୋଆଙ ି  । ଏହୋ ଯୋଚୟ ଫୄଚଟ୍ଯ ୄଓୄତଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଥ ଦକିଓୁ  ପ୍ରଦଥଶନ ୂଫଥଓ 
ସଯ ଯୂୄ ସୋଧୋଯଣ ଚନତୋଙ୍କଯ ୄଫୋଧକଭୟ ୄହଫୋ ଯ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯୋମୋଆଙ।ି ଫୄଚଟ୍ୄଯ ନହିତି 
ଥିଫୋ ଫବିିନ୍ନ ସଯଓୋଯୀ ନୀତ ି  ଓୋମଥୟକ୍ରଭକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣ ୄରୋଓଙ୍କଯ ଚୀଫନୄଯ ଉନ୍ନତ ି  
ୄରୋଓଓରୟୋଣ ୋଆ ଁଉଦ୍ଧଷି୍ଟ । ଏଣୁ ଏହ ିଫୄଚଟ୍ଯ ପ୍ରବୋଫଓୁ ଚନ ସୋଧୋଯଣ ସଂୂର୍ଣ୍ଥ ଯୂୄ ହୃଦୟଙ୍ଗଭ 
ଓଯଫିୋ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଥ।   

ଯାଜୟଯ ଥଗନୀତ ି– ଏକ ଦୃଷ୍ଟିାତ 
 ଭୂ ଭୂରୟୄଯ ଫୋସ୍ତଫ ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ ଭରୂୟମୁକ୍ତ1 ଭୁଔୟତଃ ଯୋଚୟ ଥଥନୀତିୄ ଯ ୄମୋକୋଣ ଫୋ 
ଉତ୍ପୋଦନଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ । 2019-20 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥ (ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓ) ନୁସୋୄଯ ଏହୋଯ 
ଫୃଦ୍ଧହିୋଯ 6.10 ପ୍ରତଶିତ ଥିଫୋ ୄଫୄ 2020-21 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥ (ଗ୍ରୀଭ ଟଓ)ୄଯ ଏହ ିବିଫୃଦ୍ଧ ି
ହୋଯ -6.20 ପ୍ରତଶିତଓୁ ହ୍ରୋସ ୋଆଙ।ି 2020-21 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥୄଯ ଯୋଚୟଯ  ଫୋସ୍ତଫ ସୋଭଗି୍ରଓ 
ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦ2 ଯ ବିଫୃଦ୍ଧ ି ହୋଯ -4.92 ପ୍ରତଶିତଓୁ ହ୍ରୋସ ୋଆଥିଫୋ ୄଫୄ, ଫକିତ ଅଥଓି 
ଫର୍ଷଥ(2019-20) ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓ ନୁସୋୄଯ ଏହୋ 5.21 ପ୍ରତଶିତ ଯହଥିିରୋ। 2020-213 ଅଥଓି 
ଫର୍ଷଥୄଯ ଡଶିୋଯ ଫୋସ୍ତଫ ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦଯ ସଂୄଓୋଘନ ସଫଥ ବୋଯତୀୟ ଫୋସ୍ତଫ 
ବିଫୃଦ୍ଧ ି ହୋଯଯ ସଂୄଓୋଘନ    (-7.7 ପ୍ରତଶିତ) ଠୋଯୁ ଓଭ। 2019-20 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥୄଯ ଫୋସ୍ତଫ 
ଭୁଣ୍ଡିଙୋ ଅୟ ଫୃଦ୍ଧଯି ହୋଯ (ପ୍ରଥଭ ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓ) 4.77 ପ୍ରତଶିତ ଥିଫୋ ୄଫୄ 2020-21 
(ଗ୍ରୀଭ ଟଓ) ନୁସୋୄଯ ଫୋସ୍ତଫ ଭୁଣ୍ଡିଙୋ ଅୟ ଫୃଦ୍ଧଯି ହୋଯ -5.31 ପ୍ରତଶିତଓୁ ହ୍ରୋସ ୋଆଙ।ି 
ଫୋସ୍ତଫ ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ ଭୂରୟମୁକ୍ତ, ସୋଭଗ୍ରୀଓ ଯୋଚୟ ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦ   ଭୁଣ୍ଡିଙୋ ଅୟଯ  ଫୃଦ୍ଧ ିହୋଯ 
ଘୋଟ୍ଥ 1 ୄଯ ଦଶଥୋମୋଆଙ ି।  
 
 

 

 

12011-12 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥଯ ସ୍ଥ୍ିଯ ଭୂରୟୄଯ ଫୋସ୍ତଫଓି ବିଫୃଦ୍ଧି ହସିୋଫ ଓଯୋମୋଆଙ ି।   
2 ଫଚୋଯ ଦଯୄଯ ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦ = (ୄଭୌଓି ଭୂରୟୄଯ ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ ଭୂରୟମୁକ୍ତ  ଉତ୍ପୋଦତି ଦ୍ରଫୟ ଉୄଯ ୄଯୋକ୍ଷ ଓଯ - 
ଉତ୍ପୋଦତି ଦ୍ରଫୟ ଉୄଯ ସଯଓୋଯୀ ଯହିୋତ)ି 
3ୄଓନ୍ଧୀୟ ଫୄଚଟ୍ 2021-22 ୄଯ ଥିଫୋ Macro Economic Framework Statement (1 ୄପଫୃଅଯୀ 2021 ଦନି 
http:/www.indiabudget.gov.in/frbm1.pdf, ଯୁ ଉଦୃ୍ଧତ) 

1



ଚାଟଗ-1: ର୍ସାଭଗି୍ରକ ଯାଜୟ ଭୂରୟମୁକ୍ତ ଏଫଂ ର୍ସାଭଗି୍ରକ ଯାଜୟ ଘୄଯାଆ ଉତ୍ପାଦଯ ଫାସ୍ତଫ ବିଫୃଦ୍ଧ ିଧାଯା (ପ୍ରତରି୍ଶତୄଯ) 

 

ର୍ସାଯଣୀ 1: ସି୍ଥଯ (2011-12) ଭୂ ଭୂରୟୄଯ ର୍ସାଭଗି୍ରକ ଯାଜୟ ଭୂରୟମୁକ୍ତ(GSVA)କୁ ଫବିିନ୍ନ ୄେତ୍ରଯ ଥଗୄନୈତକି 
କାମଗୟକାଯ ଫଦାନ (ପ୍ରତରି୍ଶତୄଯ) 

ଥଗୄନୈତକି କାମଗୟକା 

ପ୍ରତରି୍ଶତ ଂର୍ଶ 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

(3rd 
RE) 

2018-
19 

(2nd 
RE) 

2019-
20 (1st 

RE) 

2020-
21 (A) 

1. ଓୃରି୍ଷ, ଚଙ୍ଗର ଏଫଂ ଭତ୍ସୟ ସବ୍ନଦ 19.65 17.30 18.41 14.97 15.86 13.39 13.85 14.61 14.56 

2. ଔଣି  ଔୋଦୋନ 11.20 12.27 11.15 13.38 13.44 11.61 12.21 11.89 11.68 

3. ପ୍ରାଥଭିକ ୄେତ୍ର (1+2) 30.85 29.56 29.56 28.35 29.30 25.00 26.06 26.50 26.24 

4. ଉତ୍ପୋଦନ 17.18 19.12 17.10 17.63 20.74 23.72 22.48 22.29 21.42 

5. ଫଦୁିୟତ, କୟୋସ, ଚୄମୋକୋଣ  ନୟୋନୟ 
ୄସଫୋ   

3.99 3.91 3.59 4.03 3.83 3.58 3.52 3.33 3.52 

6. ନଭିଥୋଣ  8.67 8.49 8.36 7.82 7.40 7.60 7.68 7.30 6.94 

7. ଦ୍ୱତିୀୟକ ୄେତ୍ର (4+5+6) 29.84 31.53 29.05 29.47 31.96 34.89 33.69 32.93 31.88 

8. ଫୋଣିଚୟ, ଭଯୋଭତ,ି ୄହୋୄଟ ଏଫଂ 
ୄବୋଚନୋୟ 

9.81 9.72 10.37 11.11 10.18 10.60 10.95 10.77 10.05 

9. ଯିଫହନ, ୄକୋଦୋଭ, ପ୍ରସୋଯଣଚନତି 
ୄମୋକୋୄମୋକ  ୄସଫୋ 

6.51 6.49 7.20 7.42 6.97 7.08 6.33 6.35 5.67 

10. ଅଥଓି ୄସଫୋ 3.87 3.68 3.98 3.99 3.43 3.68 3.59 3.82 4.46 

11. ଖଯ  ଚଭି ଫକି୍ରି ଫୟୋୋଯ, ଫୋସସ୍ଥ୍ୋନ 
ଏଫଂ ଫୃତ୍ତକିତ ୄସଫୋଯ ଭୋରିଓୋନୋ 

7.63 7.48 7.83 7.85 7.43 7.48 7.54 6.99 6.91 

12.ୄରୋଓ ପ୍ରଶୋସନ  ପ୍ରତଯିକ୍ଷୋ 3.98 4.95 5.24 5.22 4.65 4.66 4.90 5.36 6.91 

13. ନୟୋନୟ ୄସଫୋ 7.51 6.59 6.77 6.59 6.08 6.61 6.95 7.29 7.87 

14. ତୃତୀୟକ ୄେତ୍ର 

(8+9+10+11+12+13) 
39.31 38.91 41.39 42.18 38.74 40.11 40.26 40.57 

41.88 

ଭୂ ଭରୂୟୄଯ ୄଭାଟ GSVA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
2020-21 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥୄ ଯ ଫୋସ୍ତଫ ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ ଭୂରୟମୁକ୍ତୄଯ ଯୋଚୟ ଥଥନୀତଯି ପ୍ରୋଥଭଓି, 
ଦ୍ତିୀୟଓ  ତୃତୀୟଓ ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ବିଫୃଦ୍ଧଯି  ଂଶ (ପ୍ରତଶିତୄଯ) ସୋଯଣୀ 1 ୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋକରୋ ।  
2020-21 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥଯ (ଗ୍ରୀଭ ଟଓ ନୁସୋୄଯ) ଫୋସ୍ତଫ ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ ଭୂରୟମୁକ୍ତୄଯ ଯୋଚୟ 
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ଥଥନୀତଯି ପ୍ରୋଥଭଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫଦୋନ 26.24 ପ୍ରତଶିତ ଯହଥିିଫୋ ୄଫୄ 2019-20 ଅଥଓି 
ଫର୍ଷଥଯ(ପ୍ରଥଭ ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓ ନୁସୋୄଯ) ଏହୋଯ ଂଶ 26.50 ପ୍ରତଶିତ ଯହଥିିରୋ । ୄସହିଯ ି
2020-21 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥୄ ଯ ଗ୍ରୀଭ ଟଓ ନୁସୋୄଯ ଫୋସ୍ତଫ ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ ଭୂରୟମୁକ୍ତୄଯ ଯୋଚୟ 
ଥଥନୀତଯି ଦ୍ତିୀୟଓ  ତୃତୀୟଓ ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ବିଫୃଦ୍ଧଯି ଫଦୋନ ମଥୋକ୍ରୄଭ 31.88  41.88 ପ୍ରତଶିତ 
ଯହଥିିଫୋ ୄଫୄ 2019-20 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥୄଯ(ପ୍ରଥଭ ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓ ନୁସୋୄଯ) ଏହୋଯ ଂଶ 
ମଥୋକ୍ରୄଭ  32.93  40.75 ପ୍ରତଶିତ ଯହଥିିରୋ ।  
 
ର୍ସାଯଣୀ 2: ଥଗୄନୈତକି କାମଗୟକା ରୁ୍ଡକିଯ ର୍ସାଭଗି୍ରକ ଯାଜୟ ଭୂରୟମୁକ୍ତ (GSVA)ୄଯ ୄମାର୍ଦାନ - ସି୍ଥଯ ଭୂ 
ଭୂରୟୄଯ (2011-12) 

Economic Activity 

Growth over previous year 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

(3rd 
RE) 

2018-
19 

(2nd 
RE) 

2019-
20 

(1st 
RE) 

2020-
21 (A) 

1.ଓୃରି୍ଷ, ଚଙ୍ଗର ଏଫଂ ଭତ୍ସୟ ସବ୍ନଦ 15.85 -4.16 7.84 -12.73 19.92 -10.99 7.67 11.92 -6.54 

2. ଔଣି  ଔୋଦୋନ -1.96 19.29 -7.94 28.83 13.76 -8.96 9.43 3.38 -7.88 

3. ପ୍ରାଥଭିକ ୄେତ୍ର (1+2) 8.68 4.35 1.29 2.95 17.02 -10.06 8.49 7.92 -7.14 

4. ଉତ୍ପୋଦନ -3.19 21.21 -9.43 10.66 33.23 20.53 -1.31 5.20 -9.90 

5 ଫଦୁିୟତ, କୟୋସ, ଚୄମୋକୋଣ  
ନୟୋନୟ ୄସଫୋ 

19.23 6.78 -6.89 20.27 7.60 -1.50 2.50 0.36 -0.78 

6. ନଭିଥୋଣ -2.43 6.73 -0.29 0.36 7.19 8.26 5.21 0.83 -10.79 

7. ଦ୍ୱତିୀୟକ ୄେତ୍ର (4+5+6) -0.46 15.07 -6.66 8.88 22.82 15.05 0.50 3.70 -9.17 

8. ଫୋଣିଚୟ, ଭଯୋଭତ,ି ୄହୋୄଟର ଏଫଂ 
ୄବୋଚନୋୟ 

11.71 7.92 8.07 15.07 3.72 9.78 7.54 4.34 -12.48 

9. ଯିଫହନ, ୄକୋଦୋଭ, ପ୍ରସୋଯଣଚନତି 
ୄମୋକୋୄମୋକ  ୄସଫୋ 

12.01 8.61 12.32 10.63 6.47 6.94 -6.85 6.38 -16.18 

10. ଅଥଓି ୄସଫୋ 12.82 3.43 9.60 7.73 -2.85 13.19 1.45 12.89 9.49 

11. ଖଯ  ଚଭି ଫକି୍ରି ଫୟୋୋଯ, ଫୋସସ୍ଥ୍ୋନ 
ଏଫଂ ଫୃତ୍ତକିତ ୄସଫୋଯ ଭୋରିଓୋନୋ 

3.72 6.71 5.97 7.62 7.20 6.09 4.93 -1.62 -7.24 

12. ୄରୋଓ ପ୍ରଶୋସନ  ପ୍ରତଯିକ୍ଷୋ 6.95 35.35 7.31 6.97 0.80 5.71 9.29 16.09 21.09 

13. ନୟୋନୟ ୄସଫୋ 0.20 -4.37 4.07 4.44 4.50 14.48 9.52 11.21 1.33 

14. ତୃତୀୟକ ୄେତ୍ର 
(8+9+10+11+12+13) 

7.41 7.79 7.75 9.42 3.99 9.11 4.48 6.92 -3.18 

ଭୂ ଭରୂୟୄଯ ୄଭାଟ GSVA 5.31 8.90 1.30 7.35 13.23 5.39 4.10 6.10 -6.20 

 

ଭୁଔୟତଃ ଥଥନୀତଯି ଦ୍ତିୀୟଓ ୄକ୍ଷତ୍ର ଏଫଂ ତୋହୋ ସହ ପ୍ରୋଥଭଓି  ତୃତୀୟଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭଧ୍ୟ ସଂୄଓୋଘନ 
ୄମୋକୁ 2020-21 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥୄ ଯ ଯୋଚୟ ଥଥନୀତିୄ ଯ ସଂୄଓୋଘନ ଖଟଙି।ି ଦ୍ତିୀୟଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହ ି
ସଂୄଓୋଘନ ୋଆଁ ପ୍ରଧୋନତଃ ନଭିଥୋଣ ୄକ୍ଷତ୍ର (-10.79 ପ୍ରତଶିତ)  ଉତ୍ପୋଦନ ୄକ୍ଷତ୍ର(-9.9 ପ୍ରତଶିତ) 
ଦୋୟୀ। 2019-20 ୄଯ ପ୍ରୋଥଭଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ GSVA ବିଫୃଦ୍ଧ ି 7.92 ପ୍ରତଶିତ ଥିରୋୄଫୄ       
2020-21ୄଯ ଏହୋ -7.14 ପ୍ରତଶିତ ଯହଙି।ି   
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                                       ର୍ସଯକାଯୀ ର୍ହରି୍ସାଫଯ ଯୂୄଯଖ୍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

ର୍ସଯକାଯୀ ର୍ହରି୍ସାଫ 

ର୍ସଂଚତି ନଧିି ର୍ସାଫଗଜନକି ର୍ହରି୍ସାଫ  ଅକସି୍ମକତା ନଧିି 

ସ୍ୱଳ୍ପ ର୍ସଂଚୟ ନଧିି, 
ବଫରି୍ଷୟନଧିି, ର୍ସଂଯେିତ 
ନଧିି,ଜଭା  ଗ୍ରୀଭ, 
Suspense, 
Remittance ଏଫଂ 
ନର୍ଦ ଫକା ଥଗ 

ଯାଜସ୍ୱ ୁଞି୍ଜ 

ପ୍ରାପି୍ତ ଫୟୟ ପ୍ରାପି୍ତ 
 

ଫୟୟ 
 

ନଜିସ୍ୱ 
ଟକିର୍ସ 
ଯାଜସ୍ୱ 

  

ଣ- 
ଟକିର୍ସ 
ଯାଜସ୍ୱ 

 

ୄକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ର୍ହସ୍ତାନ୍ତଯ

ଣ 

ଋଣ ଏଫଂ 
ଗ୍ରୀଭ 

ଋଣ 
ର୍ସୁର 

ଫନିିୄ ଫର୍ଶ 

ର୍ସର୍ହାୟତା 
ନୁଦାନ 

ର୍ସାଧାଯଣ ୄର୍ସଫା, ର୍ସାଭାଜକି ୄର୍ସଫା, 
ଥଗୄନୈତକି ୄର୍ସଫା, ର୍ସାଫଗଜନକି ଋଣ, 
ଋଣ  ଗି୍ରଭ, ଅନ୍ତଃଯାଜୟ 
ଭୀଭାଂର୍ସା ଏଫଂ ଅକସି୍ମକତା ନଧିିକୁ 
ର୍ହସ୍ତାନ୍ତଯଣ 

 

ର୍ସାଧାଯଣ 
ୄର୍ସଫା 

ର୍ସାଭାଜକି
ୄର୍ସଫା 

 

ଥଗୄନୈତି
କ ୄର୍ସଫା 
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ଫୄଜର୍ଟ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପ୍ରକ୍ରିୟା  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଯାଜୟଥଗନୀତଯି ସ୍ଥିତ ି
ଏଫଂ ପ୍ରତୟାର୍ଶତି 

ବିଫୃଦ୍ଧ ି
 

ଯାଜୟଯ ନଜିସ୍ୱ 
ଯାଜସ୍ୱ 

 

ନରି୍ଟ ଋଣ 
 (ଅନ୍ତଃ  ଫାର୍ହୟ) 

 

ୄକନ୍ଦ୍ରୀୟ ର୍ହସ୍ତାନ୍ତଯିତ 
(ର୍ସର୍ହବାର୍ୀ ଟକିର୍ସ + 

ନୁଦାନ 
 

ଯାଜୟଯ ଅକତି ର୍ସଭବ ବଣ୍ଡାଯ (Top Down Approach) 
 

ଫବିିନ୍ନ 
ଂର୍ଶୀଦାଯଭାନ
ଙ୍କ ର୍ସର୍ହତି ଫଚିାଯ 

ଫଭିର୍ଷଗ 
କାମଗୟକ୍ରଭ ଫୟୟ 

 

ପ୍ରତରୃି୍ଶତଫିଦ୍ଧ ଫୟୟ 
(ୄଫତନ, ୄନ୍ର୍ସନ୍ ଏଫଂ ରୁ୍ସଧ 

ଯିୄ ର୍ଶାଧ) 
 

ଥଗ ଫବିାର୍ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରର୍ଶାର୍ସନକି 

ଫବିାର୍ଭାନଙ୍କ ଠାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତରୃି୍ଶତଫିଦ୍ଧ   
ଫୟୟଜନତି ଦାଫ ିର୍ୁଡକୁି ୄେତ୍ରୀୟ ଫଣ୍ଟନ 

ନୁର୍ସାୄଯ ସ୍ଥିଯ କଯିଥାନ୍ତ ି

 

ପ୍ରର୍ଶାର୍ସନକି ଫବିାର୍ 

ଥଗ ଫବିାର୍ ନକିଟୄଯ ଦାଫ ିଉସ୍ଥାନ 

ଫୄଜଟୄଯ ର୍ସାଭିର 
 

ୄମାଜନା ଏଫଂ ର୍ସଂୄମାଜନ ଫବିାର୍ ଫବିିନ୍ନ 
ପ୍ରର୍ଶାର୍ସନକି ଫବିାର୍ଭାନଙ୍କ ଠାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ 

ଦାଫ ିର୍ୁଡକୁି ୄେତ୍ରୀୟ ଫଣ୍ଟନ ନୁର୍ସାୄଯ 
ସ୍ଥିଯ କଯିଥାନ୍ତ ି
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ର୍ସର୍ହବାର୍ୀ ଫୄଜର୍ଟ ଦୄେ (Participatory Budget Initiative) 

 ଏଓ କଣତୋନ୍ତ୍ରଓି ଫଧିି ଫୟଫସ୍ଥ୍ୋୄଯ ନୋକଯିଓଭୋୄନ ୄଓନ୍ଧଫନୁି୍ଦ  ଟେ ି। ଏହ ିସତୟଓୁ ସମ୍ମୋନ ଚଣୋଆ ଏଫଂ ନୟ 
ଯୋଚୟଭୋନଙ୍କ ୋଆ ଁ  ଏଓ ଉଦୋହଯଣ ସଷିୃ୍ଟ ଓଯ ି ଡଶିୋ ସଯଓୋଯ 2016-17 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥୄଯ ଚନସୋଧୋଯଣଙ୍କ ସହତି 
ଫଘିୋଯ ଫଭିର୍ଷଥ ଓଯିଫୋ ରୋକି ସହବୋକୀ ଫୄଚଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତଯି ଯିଓଳ୍ପନୋ ଓଯିଙେ ି। ଅଭ ଯୋଚୟଯ ଫୄଚଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତିୄ ଯ ସଭବ 
ସଂଗ୍ରହ  ଅଫଣ୍ଟନ ଉୄଯ ଚନସୋଧୋଯଣଙ୍କ ଭତୋଭତ ସଂଗ୍ରହ ଏହୋଯ ରକ୍ଷୟ । ଯୋଚୟଯ ଫୄଚଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ପ୍ରକି୍ରୟୋୄଯ। 
ଚନସୋଧୋଯଣଙୁ୍କ ସଂକୃ୍ତ ଓଯିଫୋ ୄହଉଙ ି ଏଓ ଉତ୍ତଭ ଶୋସନ ଫୟଫସ୍ଥ୍ୋଯ ରକ୍ଷଣ। ଏହ ି ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଦ୍ୋଯୋ ନୋକଯିଓଭୋୄନ 
ସଯଓୋଯଙ୍କ ସହତି ଭିଶ ିଫୄଚଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତିୄ ଯ ଫବିିନ୍ନ ନଷି୍ପତ୍ତ ିୄନଆଥୋେ ିମୋହୋଓ ି ୄସଭୋନଙ୍କ ଚୀଫନଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯିଥୋଏ । 
ଏହୋ ଚନସୋଧୋଯଣଙ୍କ  ନଭିୄେ ଫୄଚଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତିୄ ଯ  ବୋକୄନଫୋ ରୋକି ସୁୄମୋକ ସଷିୃ୍ଟ ଓଯି  ଏହ ିପ୍ରକି୍ରୟୋଓୁ ଧିଓ ଦକ୍ଷ 
ଓଯିଥୋଏ । 

 ଡଶିୋ ସଯଓୋଯଙ୍କ  ଥଥଫବିୋକ ଫୄଚଟ୍ ସଭବନ୍ଧୀୟ ଫବିିନ୍ନ ଫରି୍ଷୟୄଯ ଯୋଚୟଯ ଚନସୋଧୋଯଣଙ୍କ ଠୋଯୁ ଭତୋଭତ 
ୄରୋଡଥିିୄର । ପ୍ରୋକ୍-ଫୄଚଟ୍ ଫଘିୋଯ ଫଭିର୍ଷଥ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବୋଫୄଯ ଏଫଂ ୄଯୋକ୍ଷ  ବୋଫୄଯ ଆୄରୋୄଓ୍ରୋନଓି ଏଫଂ 
ସୂଘନୋ ପ୍ରମୁକି୍ତ  ଫବିୋକଯ ସହୋୟତୋୄଯ 6ଟ ି ଭୋଧ୍ୟଭ ମଥୋ ଥଥ ଫବିୋକଯ ୄୋଟଥୋର, Facebook, WhatsApp, 
SMS  ଆ-ୄଭର ଚଯିଅୄଯ ଚନସୋଧୋଯଣଙ୍କ ଭତୋଭତ ଅହବୋନ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ । ଏ ସଫୁ ଭୋଧ୍ୟଭ 22 December,  
2020 ଠୋଯୁ 31 January,  2021 ମଥୟେ ସକି୍ରୟ ଥିରୋ । ଏହ ିସଭୟ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ଭତୋଭତ ଉୄେଔନୀୟ ୄଟ। 
31 January,  2021 ସୁଦ୍ଧୋ 1831 ଟ ିଭତୋଭତ ଞି୍ଜଓୃତ ୄହୋଆଥିରୋ।   

         ୁନଶ୍ଚ 8 January, 2021 ୄଯ ନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରୋକ୍-ଫୄଚଟ୍ ଅୄରୋଘନୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବୋଫୄଯ ଭତୋଭତ 
ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିରୋ । ଏହ ି ଅୄରୋଘନୋୄଯ ୂଫଥତନ ଥଥଭନ୍ତ୍ରୀ, ୂଫଥତନ ଥଥସଘଫି, ଶକି୍ଷୋଫତି୍, ଫୟୋଙ୍କ ଧିଓୋଯୀ, ଫବିିନ୍ନ 
NGO ଭୋନଙ୍କଯ ପ୍ରତନିଧିି, ଶଳି୍ପତ,ି ସଭବୋଦଓି, ନୋକଯିଓ ସଭୋଚଯ ପ୍ରତନିଧିି ଏଫଂ ନୟଭୋୄନ ୄମୋକ ୄଦଆଥିୄର । 
ସଭସ୍ତ ଭତୋଭତଯ ଫିୄ ଶେର୍ଷଣଓୁ ନଭିନ ସୋଯଣୀୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋକରୋ ।  

ଉାଦାନ 
SMS/Email/

Twitter 
Facebook WhatsApp 

Web 
Portal 

ୄଭାଟ 
ଭତାଭତ 

(ପ୍ରତରି୍ଶତୄଯ) 
ଯାଜସ୍ୱ 15 0 1 91 107 5.84% 

ନଚିସ୍ୱ ଟଓିସ ଯୋଚସ୍ୱ   6 0 1 50 57 3.11% 
ନଚିସ୍ୱ ଣ-ଟଓିସ ଯୋଚସ୍ୱ 9 0 0 41 50 2.73% 

ଫୟୟ 607 201 642 234 1684 91.97% 
ଓୃରି୍ଷ ଫୄଚଟ୍  152 40 129 14 335 18.30% 
ବିତ୍ତବୂିଭି 6 2 6 8 22 1.20% 
ସୋଧୋଯଣ ୄସଫୋ 53 49 154 44 300 16.38% 
ସୋଭୋଚଓି ୄସଫୋ 324 90 289 147 850 46.42% 
ଥଥୄନୈତଓି ୄସଫୋ  72 20 64 21 177 9.67% 

ନୟାନୟ 0 0 0 40 40 2.18% 
ଥଥନୀତ ି ଭୂରୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ  0 0 0 3 3 0.16% 
ୄସଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ୋଆଁ ଅଫଣ୍ଟନ 0 0 0 10 10 0.55% 
ସୋଧୋଯଣ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ  0 0 0 11 11 0.60% 
ଫୋଣିଚୟ  ଥଥୄନୈତଓି ଯିୄଫଶ 0 0 0 1 1 0.05% 
ସୋଭୋଚଓି ଓରୟୋଣ 0 0 0 15 15 0.82% 

ର୍ସଫଗୄଭାଟ 622 201 643 365 1831 100% 
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ଚନସୋଧୋଯଣଙ୍କ ୋଔଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଭୂରୟଫୋନ ତଥୟ  ଭତୋଭତକୁଡଓୁି ଫବିୋକ  ୄକ୍ଷତ୍ର ନୁସୋୄଯ ବୋକ ଓଯୋମୋଆ ଫୄଚଟ୍ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପ୍ରକି୍ରୟୋୄଯ ଏହୋଓୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭିଅଦୀ  ଭଧ୍ୟଭ ଭିଅଦୀ ଓୋମଥୟକ୍ରଭୄଯ େବଥୁ କ୍ତ ଓଯିଫୋ ରୋକି ସଂକୃ୍ତ ଫବିୋକଭୋନଙୁ୍କ 
ୄପ୍ରଯଣ ଓଯୋକରୋ । ଘତି ଫର୍ଷଥଯ ଫୄଚଟ୍ ପ୍ରକି୍ରୟୋୄଯ ଚନସୋଧୋଯଣଙ୍କଠୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଭତୋଭତକୁଡଓୁି ଫଘିୋଯଓୁ ନଅିମୋଆଙ ି
ଏଫଂ ଭଧ୍ୟଭ ଓୋୀନ ୄମୋଚନୋ ପ୍ରସୁ୍ତତିୄ ଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଶୋସନଓି ଫବିୋକଭୋନଙୁ୍କ ଏହ ି ଅଓୋଂକ୍ଷୋଓୁ ପ୍ରତପିନ ଓଯିଫୋୄଯ 
ସହୋୟଓ ୄହଫ । 2021-22 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥଯ ଫୄଚଟ୍, ଚନସୋଧୋଯଣଙ୍କଯ ଚୀଫନଧୋଯଣଯ ଭୋନଓୁ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫୋ ସହ 
ସୀଭିତ ସଭବଯ ଉୄମୋକ ଓଯି କଯିଫ ଏଫଂ ଦୁଫଥ ଫକଥଯ ଓରୟୋଣ ନଭିୄେ ପ୍ରତଶିତୃଫିଦ୍ଧ । ଘତି ଫର୍ଷଥଯ ଫୄଚଟ୍, 
ସଭୋଚଯ ଅଶୋ  ଅଓୋଂକ୍ଷୋ ପ୍ରତ ିସମ୍ମୋନ ଯଖି ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯୋମୋଆଙ।ି  
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ଫୄଜର୍ଟ ଏକ ଝରକ 

                                                     ର୍ସାଯଣୀ- 4                               (ୄକାଟ ିଟଙ୍କାୄଯ) 
    2019-20 2020-21 2020-21 2021-22 

    Actuals BE RE BE 

1 ଯାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତ  (a+b+c+d) 101567.75 124300.00 107200.00 125600.00 

  
  
  
  
 

ନଚି ଟଓିସ ଯୋଚସ୍ୱ  32315.18 38350.00 32500.00 37500.00 

ନଚି ଣଟଓିସ ଯୋଚସ୍ୱ  14647.20 17650.00 21000.00 20000.00 

ୄଭାଟ ନଜି ଯାଜସ୍ୱ  (a+b) 46962.37 56000.00 53500.00 57500.00 

ୄଓନ୍ଧୀୟ ଟଓିସଯୁ ଯୋଚୟ ଂଶ 30453.27 36299.74 25459.63 30136.68 

ସହୋୟଓ ନୁଦୋନ 24152.10 32000.26 28240.37 37963.32 

ୄଭାଟ ୄକନ୍ଦ୍ରୀୟ ର୍ହସ୍ତାନ୍ତଯ (c+d) 54605.37 68300.00 53700.00 68100.00 

2 ଞିୁ୍ଜ ପ୍ରାପି୍ତ  (a+b+c) 23599.88 25700.00 27800.00 44400.00 

  
  
  

ଋଣ ସୁର 287.16 250.00 550.00 414.00 

ନୟୋନୟ ପ୍ରୋପି୍ତ 0.00 0.00 0.00 0.00 

ଋଣ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଦୋୟିତ୍ୱ 23312.72 25450.00 27250.00 43986.00 

3 ୄଭାଟ ପ୍ରାପି୍ତ (1+2) 125167.63 150000.00 135000.00 170000.00 

4 ୄଭାଟ ଫୟୟ (5+6) 125167.63 150000.00 135000.00 170000.00 

5 ଯାଜସ୍ୱ ଫୟୟ (ତନମଧ୍ୟଯୁ)  99137.30 114790.86 104863.9071 119567.19 

  a. ସୁଧ ଯିୄଶୋଧ 6062.56 7160.00 7160.00 8000.00 

6 ଞିୁ୍ଜ ଫୟୟ( ତନମଧ୍ୟଯୁ) 26030.33 35209.14 30136.09 50432.81 

  a. ଋଣ ଯିୄଶୋଧ 4493.75 7572.00 9485.04 23521.01 

7 ଫକା ଯାଜସ୍ୱ (1-5) 2430.45 9509.14 2336.09 6032.81 

  ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ  ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦ ଯ ପ୍ରତଶିତ 0.47 1.59 0.46 1.03 

8 ଫକା ଫତି୍ତ  [(1+2a+2b)-4] -18818.97 -17878.00 -17764.96 -20464.99 

  ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦ ଯ ପ୍ରତଶିତ -3.61 -3.00 -3.49 -3.49 

9 ପ୍ରାଥଭିକ ଫକା [8+5a] -12756.41 -10718.00 -10604.96 -12464.99 

  ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦ ଯ ପ୍ରତଶିତ -2.45 -1.80 -2.08 -2.13 

 

ଫ.ିଦ୍ର.: "-" ନିଣ୍ଟଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ, "+" ଫଓୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ” 
   

 
  

8



ଫୄଜର୍ଟ ଭଖୁ୍ୟାଂର୍ଶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 “ନୂତନ ଡରି୍ଶା- ର୍ସର୍ଶକ୍ତ ଡରି୍ଶା” ଯ ଅଶୋଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଯୂୋେଯଣଓୋଯୀ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟୄସଫୋ, ଓୃର୍ଷି, ଶକି୍ଷୋ, ଚୀଫଓିୋ, ବିତ୍ତବୂିଭି 
ଏଫଂ ଶଳି୍ପ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ଯଫତ୍ତଥୀ ସ୍ତଯଓୁ ୄନଫୋ ସହ ସଭୋଚଯ ଦୁଃସ୍ଥ୍ ଫକଥଯ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ମଥୟୋପ୍ତ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଫୟଫସ୍ଥ୍ୋ 

 SCB ୄବର୍ଷଜ ଭର୍ହାଫଦିୟାୟକୁ “AIIMS ଲସ୍” ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ୄଯ ଯୂୋେଯତି ଓଯ ିଫଶି୍ୱ ସ୍ତଯୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄର୍ସଫା ୄମୋକୋଆଫୋ 
ୋଆଁ ଅକୋଭୀ 3 ଫର୍ଷଥ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୋୟ 3,500 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ  

 ଓୃର୍ଷି  ଅନୁସଙି୍ଗଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯୂୋେଯଣଓୋଯୀ ଯଫିତ୍ତଥନ ଅଣିଫୋ ୋଆ ଁKALIA ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ 1800 ୄକାଟ ି
ଟଙ୍କା, ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃର୍ଷି ଫକିାର୍ଶ ୄମାଜନା (RKVY) ଧୀନୄଯ 450 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା, ସଭସ୍ତ ପ୍ରଭୁଔ ନଦୀୄଯ In-stream 
Storage Structures (ISS) ଯ ନଭିଥୋଣ ୋଆଁ 795 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା ଏଫଂ ଓୃର୍ଷଓ ଭୋନଙୁ୍କ Interest 
Subsudy/ Subvention Scheme ଧୀନୄଯ 819 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 

 ୁଯୀଓୁ ଫଶି୍ୱ ଐତହିୟ ସହଯୄଯ ଯଣିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ABADHA ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ 542 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
 ରିଙ୍ଗଯୋଚ ଭନ୍ଦଯି ଯିୋଶ୍ୱଥୄଯ ଥିଫୋ 65 ଏଓଯଯୁ ଊଦ୍ନଥ ଚୋକୋଓୁ ଥଘୋଯୀଙ୍କ ୋଆଁ ଉନମୁକ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ EKAMRA 

ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ 200 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ  
 ସଭୄରଶ୍ୱଯୀ ଭନ୍ଦଯିଯ ଯୂୋେଯଣ ୋଆଁ SAMALEI ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ 200 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ  
 ଯାଉଯୄକରାୄଯ 15 ଏଓଯଯୁ ଧିଓ ଚଭିୄଯ ଏକ ନୂତନ ଫଶି୍ୱ ସ୍ତଯୀୟ ର୍ହକ ି ଷ୍ଟାଡୟିମ୍ ନଭିଥୋଣ ୋଆଁ 90 ୄଓୋଟ ି ଟଙ୍କୋଯ 

ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
 

ଫୄଜର୍ଟଯ ଭଖୁ୍ୟ ଉୄେର୍ଶୟ: ଯୂାନ୍ତଯଣକାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄର୍ସଫା  ବିତି୍ତବୂଭି 

 NeVA (National e-Vidhan Application) ୄଯ ଫୄଚଟ୍ ଉସ୍ଥ୍ୋନୋ ସହତି ସଂୂର୍ଣ୍ଥ ଆ-ଫୄଜର୍ଟଯ ହୋସର 
ମୋହୋଓ ିଏଓ ଯିୄ ଫଶ ନୁଓୂ ଦୄକ୍ଷ 

 ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୄଚଟ୍ ୄଭୋଫୋଆର ଅିେୄଓସନ ମୋହୋଓ ିଉବୟ Google Play Store ଏଫଂ Apple App Store  
ୄଯ ଉରବ୍ଧ 

 ୂଫଥ ଫର୍ଷଥ ଯ,ିଫୄଚଟ୍ଯ ଫଶି୍ୱସନୀୟତୋୄଯ ଉନ୍ନତ ିଅଣିଫୋ ୋଆଁ  Strategic Budgeting ପ୍ରକ୍ରିୟୋଯ ପ୍ରଫତ୍ତଥନ 
 ଫତି୍ତୀୟ  ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ଫୃଦ୍ଧ ିତଥୋ ଯୋଚୟୄଯ ସଯଓୋଯୀ ଥଥ ଯଘିୋନୋୄଯ ସଂସ୍କୋଯ ଅଣିଫୋଯ ପ୍ରୟୋସୄଯ ପ୍ରଥଭ ଥଯ ୋଆଁ Fiscal 

Risk Statement ପ୍ରଓୋଶ ୋଆଙ।ି  
 ଯୋଚୟ ଥଥଫୟଫସ୍ଥ୍ୋଯ disclosure ୋଆଁ ”ଫତି୍ତୀୟ ୄଓୌଶ ଯିୄ ୋଟଥ” (Fiscal Strategy Report) ଏଫଂ 

“ସଯଓୋଯୀ ଋଣଯ ସୋଂପ୍ରତଓି ସ୍ଥ୍ିତଯି ଫଫିଯଣ” (Status Report on Public Debt) ପ୍ରଥଭ ଥଯ ପ୍ରଓୋଶତି  
 SDG ଫୄଚଟ୍ ଦସ୍ତୋଫଚିଯ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରଓୋଶନ 
 Disclosure Standard ଯ ଉନ୍ନତ ିଅଣିଫୋ ୋଆ ଁଫୄଚଟ୍ ସୂଘନୋଓୁ excel format ୄଯ ଉରବ୍ଧ ଓଯୋମୋଆଙ ି 

ଏର୍ହ ିଫୄଜର୍ଟୄଯ କ’ଣ ନୂତନତ୍ୱ ଛ?ି 
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• ଚନସୋଧୋଯଣଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟୄସଫୋ ରୋକି ସଫଥୄଭୋଟ୍ 9,164 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ ମୋହୋ ଫକିତ ଫର୍ଷଥ 
ତୁନୋୄଯ 19 ପ୍ରତଶିତ ଧିଓ   

•  “ଫଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କରୟାଣ ୄମାଜନା” ଧିନୄଯ ଭୋକଣୋ ର୍ଷଧ ୄମୋକୋଆ ୄଦଫୋ ୋଆ ଁ ୁଯୁର୍ଷ 
ହତିୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯଫିୋଯ ିଙୋ 5 ରେ ଟଙ୍କା  ଭହିୋ ହତିୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯଫିୋଯ 

ିଙୋ 10 ରେ ଟଙ୍କା ୄଦଫୋ ୋଆ ଁ1,353 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ ।  
• “ଭୁଖ୍ୟଭନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄର୍ସଫା ଭିର୍ଶନ” ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ବିତ୍ତବୂିଭି ନଭିଥୋଣ  ୄସଫୋ ୋଆଁ ୋଆଁ 

1,572 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ । 
• “ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଭିର୍ଶନ” ୄମୋଚନୋୄଯ 1,755 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• ନଭିଥ ୄମୋଚନୋୄଯ ସଯଓୋଯୀ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ୄଓନ୍ଧଭୋନଙ୍କୄଯ ଯଭି ଫୟଫସ୍ଥ୍ୋଯ ଭୋନଯ ଉନ୍ନତ,ି ରଣ୍ଢୀ, 

ସୁଯକ୍ଷୋ, ଉଦୟୋନ ଏଫଂ ରି୍ ୄସଫୋ ୋଆଁ 370 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟଫସ୍ଥ୍ୋ । 
• ଶ୍ରୀଯୋଭଘନ୍ଧବଞ୍ଜ ୄବର୍ଷଚ ଭହୋଫଦିୟୋୟଓୁ  AIIMS Plus  ପ୍ରତଷି୍ଠୋନୄଯ ଯଣିତ ଓଯ ି ତୟୋଧୁନଓି 

ଫଶି୍ୱସ୍ତଯୀୟ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟୄସଫୋ ୄମୋକୋଆ ୄଦଫୋ ୋଆଁ  ଅକୋଭୀ 3 ଫର୍ଷଥ ଭଧ୍ୟୄଯ 3500 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ 
ପ୍ରସ୍ତୋଫ। 2021-22 ୋଆଁ ଏଥି ନଭିୄେ 500  ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ।  

• ନଯିୋଭୟ ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ ନଃିଶୁଳ୍କ ର୍ଷଧ ୋଆଁ 600 ୄଓୋଟ,ି ନଦିୋନ ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ ନଃିଶୁଳ୍କ 
ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ଯୀକ୍ଷୋ ୋଆଁ 229 ୄଓୋଟ ିଏଫଂ ଡଶିୋ ଯୋଚୟ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଣ୍ଠ ିଧୀନୄଯ 162 ୄଓୋଟ ି ଟଙ୍କୋ 
ଫୟୟ ଫଯୋଦ। 

• ଯୋଚୟଯ ଭୁଔୟ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟୋନୁଷ୍ଠୋନ ଏଫଂ ଚେିୋ ଭୁଔୟଘଓିତି୍ସୋୟ ଭୋନଙ୍କୄଯ  ଉନ୍ନତ ସଯଞ୍ଜୋଭ ସୋହୋମୟୄଯ 
ସଭୁନ୍ନତ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ୄସଫୋ ସୁଫଧିୋ ୋଆଁ 117 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଫୟୟ ଫଯୋଦ।  

• Covid-19 ଯ ଯଘିୋନୋ ଏଫଂ ଚଯୁଯୀଓୋନି ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ୄସଫୋ ସୁଫଧିୋ ୄମୋକୋଆ ୄଦଫୋ ୋଆଁ 
ଚନସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ଭୁଓୋଫରିୋ ୋଣ୍ଠ ିଧୀନୄଯ 63 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଫୟୟ ଫଯୋଦ   

• ନଶୁିଳ୍କ ଟ୍ରଭୋ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ୋଣ୍ଠ ି(FTTF)  ୄମୋଚନୋ ଓୋମଥୟଓୋଯୀ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ  ଯୋଚୟଯ ସଭସ୍ତ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ 
ନୁଷ୍ଠୋନ ଭୋନଙ୍କଯ  ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ୄସଫୋ ଏଫଂ ଯୋସ୍ତୋ ଦୁଖଥଟଣୋୄଯ ଅହତ ଭୋନଙୁ୍କ ୄସଫୋ 
ସୁଫଧିୋ ୄମୋକୋଆୄଦଫୋ ୋଆଁ 40 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଫୟୟ ଫଯୋଦ  
 

ର୍ସଭସ୍ତଙ୍କ ରାରି୍ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄର୍ସଫା 
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• ଶକି୍ଷୋ  ଦକ୍ଷତୋ ଫଓିୋଶ ୄକ୍ଷତ୍ର ୋଆ ଁୄଭୋଟ୍ 24,370 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• “ଡଶିୋ ଅଦଶଥ ଫଦିୟୋୟ” ୄମୋଚନୋ ଧିନୄଯ ଫଦିୟୋୟଯ ସ୍ଥ୍ୋନୋ  ଯଘିୋନୋ ଔର୍ଚ୍ଥ ୋଆ ଁ 280 

ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
•  ର୍ସଭଗ୍ର ର୍ଶେିା ବିମାନ  ଭଧ୍ୟାହ୍ନ ୄବାଜନ ୄମାଜନା ାଆଁ ମଥାକ୍ରୄଭ 3,066 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା  957 ୄକାଟ ି

ଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯାଦ କଯାମାଆଛ ିୄମଉଁଥିୄଯ 40 ପ୍ରତରି୍ଶତ ଯାଜୟ ଂର୍ଶ ୄଟ  
• ଯିୄଫର୍ଶ ନୁକୂ ଜାୄଣିକୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାର୍ହତି କଯିଫାାଆଁ 10 ର୍ହଜାଯ ପ୍ରାଥଭିକ  ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥଭିକ ଫଦିୟାୟକୁ 

LPG ର୍ସଂୄମାର୍ ନଭିୄନ୍ତ 8 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ 

• ଫଦିୟୋୟଯ ବିତ୍ତବୂିଭିଯ ଫଓିୋଶ ରୋକି “ୄଭା ସ୍କରୁ” ବିମାନ ୋଆଁ 230 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ ।  
• “ୄଭା ସ୍କରୁ” ବିମାନ ସପତୋ ଓୁ ୄଦଖି “ୄଭା କୄରଜ୍ ବିମାନ” ଧିନୄଯ ଓଥସ ୋଣ୍ଠରିୋକି 7 ୄକାଟ ି

ଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• ପ୍ରଥଭ ୄଶ୍ରଣୀଠୋଯୁ ଞ୍ଚଭ ୄଶ୍ରଣୀ ମଥୟେ ଧ୍ୟୟନଯତ ସଫୁ ିରୋଙୁ୍କ ଭୋକଣୋୄଯ ସ୍କରୁ ଫୟୋକ, ପ୍ରଥଭ 

ୄଶ୍ରଣୀଠୋଯୁ ଷ୍ଟଭ ୄଶ୍ରଣୀ ମଥୟେ  ଧ୍ୟୟନଯତ ିରୋଙ୍କ ୋଆ ଁଭୋକୋଣୋୄଯ ୋଠୟ ୁସ୍ତଓ, ସ୍କରୁ ୄୋର୍ଷୋଓ 
 ୄମୋତୋ ଏଫଂ ଉବୟ ସଯଓୋଯୀ  ସଯଓୋଯୀ ନୁଦୋନ ପ୍ରୋପ୍ତ ଫଦିୟୋୟ  ଡଶିୋ ଅଦଶଥ ଫଦିୟୋୟୄଯ 
ନଫଭ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଧ୍ୟୟନଯତ ଙୋତ୍ରଙୋତ୍ରୀଭୋନଙୁ୍କ ଭୋକଣୋୄଯ ସୋଆୄଓର ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ର୍ଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄର୍ହଯ 
ର୍ଶେିା ଭାନକ ଫୃଦ୍ଧି ୄମାଜନା (GMSMY) ଧିନୄଯ 430  ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 

• DBT ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄକ୍ରଡଟି୍ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ସଭସ୍ତ ଙୋତ୍ରଫୃତ୍ତ ିୋଆଁ 1,002 ୄଓୋଟ ିଧୋମଥୟ ଓଯୋମୋଆଙ ି
• ଘହି୍ନଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫଶି୍ୱଫଦିୟୋୟ  ଭହୋଫଦିୟୋୟଭୋନଙୁ୍କ ଉତ୍କର୍ଷଥ  ୄଓନ୍ଧୄଯ ( Centre of 

Excellence) ଯଣିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫଶି୍ୱଫୟୋଙ୍କ ଧିନୄଯ ଘୋରୁଥିଫୋ  Odisha Higher 
Education Programme for Excellence and Equity (OHEPEE) ପ୍ରଓଳ୍ପ ୋଆ ଁ
108 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫ  

• ଉର୍ଚ୍ ଶକି୍ଷୋ  ୄଫୈର୍ଷୟିଓ ଶକି୍ଷୋ ୋଆଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତଯ ର୍ଶେିା ବିମାନ (RUSA) ନଭିୄେ 212 
ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫ  

• Asian Development Bank ଯ ସହୋୟତୋୄଯ ଓୋମଥୟଓୋଯୀ ୄହଉଥିଫୋ ଡରି୍ଶା ଦେତା ଫକିାର୍ଶ 
ପ୍ରକଳ୍ପ (Odisha Skill Development Project) ଧିନୄଯ ଏଓ ଫଶି୍ୱ ଦେତା ୄକନ୍ଦ୍ର (World 
Skill Center) ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ନଭିୄେ 100 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫ 

• ୄଫୈର୍ଷୟିଓ ଫଶି୍ୱଫଦିୟୋୟ, ମୋନ୍ତ୍ରିଓ ଭହୋଫଦିୟୋୟ, ମୋନ୍ତ୍ରଓି ଫଦିୟୋୟ, Polytechnic ଏଫଂ ITI 
କୁଡଓିୄଯ ବିତ୍ତବୂିଭିଯ ଫଓିୋଶ ରୋକି 151 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
 

ର୍ଶେିା ଏଫଂ ଦେତା ଫକିାର୍ଶ 
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• ଓୃର୍ଷି  ଅନୁର୍ଷଙି୍ଗଓ ଓୋମଥୟ ରୋକି 17,469 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ;  
• KALIA ୄମୋଚନୋ ଧିନୄଯ 1,800 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• ଓୃର୍ଷି ସଭଫୋୟ ସଭିତ ି ଫୋଣିଚୟିଓ ଫୟୋଙ୍କ କୁଡଓିଯୁ ଦଅିମୋଉଥିଫୋ ଓୃର୍ଷି ଋଣ ଉୄଯ ସୁଧ ଯହିୋତ ିୋଆ ଁ819 

ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• ଓୃର୍ଷି ଫଦିୟୋ  କୄଫର୍ଷଣୋଓୁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି ଓଯଫିୋ ରୋକି ଡଶିୋ ଓୃର୍ଷି  ୄଫୈର୍ଷୟିଓ ଫଶି୍ୱଫଦିୟୋୟ (OUAT)  ଓୁ 

148 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ବିତ୍ତବୂିଭି ନୁଦୋନ (Infrastructure Grants)  
• National Horticulture Mission ୋଆଁ 120 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ  
• ଓୃର୍ଷଓଭୋନଙୁ୍କ ଯୋସୋୟନଓି ସୋଯ  ଉନ୍ନତଭୋନଯ ଫହିନ ଅକୁଅ ଉରବ୍ଧ ଓଯୋଆଫୋ  ରୋକି 100 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ 

Revolving Fund  
• ଫୋଣିଚୟିଓ ଓୃର୍ଷି ଉୄଦୟୋକଯ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ରୋକି ଅଫଶୟଓ ୁଞି୍ଜ ନିୄ ଫଶ ଉୄଯ ଯହିୋତ ିୄଦଫୋ ନଭିୄେ ଏଫଂ  ଓୃର୍ଷି 

ଉଓଯଣ  ଡିୄ ଚର ଘୋତି ବ୍ନ ୄସଟକୁଡଓୁି ୄରୋଓପି୍ରୟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 454  ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ  
• Farmer’s Producer’s Organisationଓୁ ସହୋୟତୋ ଓଯଫିୋ ୋଆ ଁ60 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ  
• ପ୍ରଧୋନଭନ୍ତ୍ରୀ ପସର ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋୄଯ 500 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• Odisha Millet Mission ୋଆଁ 106 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• ଭତ୍ସୟ ଏଫଂ ଶୁ ସବ୍ନଦ ଫଓିୋଶ  ୄକ୍ଷତ୍ର ୋଆଁ  1,415  ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• ରୁଣି ଚ ଭୋଙଘୋର୍ଷ, ସୋଭୁଦି୍ରଓ ଭୋଙଘୋର୍ଷ, ସଖନ ଭୋଙଘୋର୍ଷ ଏଫଂ ଅବୟେଯୀଣ ଭୋଙଘୋର୍ଷ ଯ ଫଓିୋଶ  ୋଆଁ  

137  ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ  
• “ଭୋଙ ଘୋର୍ଷ ୋଆଁ ନୂଅ ୄୋଔଯୀ ୄଔୋୋ ୄମୋଚନୋ” ଧୀନୄଯ 70 ୄଓୋଟ ିଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• ଭତ୍ସୟଘୋର୍ଷଯ ସଭନିବତ ଫଓିୋଶ ଏଫଂ ଯଘିୋନୋ ୋଆଁ “ନୀ ଫପି୍ଳଫ” ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ 161  ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ 

ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• ଦୁଗ୍ଧ ଏଫଂ ଶୁୋନ ଯଘିୋନୋଯ ଫଓିୋଶ ୋଆଁ “ଯୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୁଧନ ଫଓିୋଶ ୄମୋଚନୋ ” ଧୀନୄଯ 102  

ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
•  ଶୁସବ୍ନଦ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ୄସଫୋଯ ଉନ୍ନତଓିଯଣ ୋଆଁ 100  ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 

 

କୃର୍ଷି  ଅନୁର୍ଷଙି୍ଗକ ୄେତ୍ର  
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• PMKSY ୄମୋଚନୋ ଦ୍ୋଯୋ ଓୋମଥୟଓୋଯୀ ୄହଉଥିଫୋ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ AIBP ପ୍ରଓଳ୍ପ ୋଆଁ 2,258 ୄଓୋଟ ି
ଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟଫଯୋଦ 

• ସଭସ୍ତ ପ୍ରଭୁଔ ନଦୀୄଯ In-stream Storage Structures (ISS) ଯ ନଭିଥୋଣ ୋଆ ଁ795 
ୄଓୋଟ ି ଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟଫଯୋଦ 

• ଚ ୄକ୍ଷତ୍ର ବିତ୍ତବୂିଭ ି ଫଓିୋଶ ଓୋମଥୟକ୍ରଭ (WSIDP) ଧୀନୄଯ ଘୋରୁଥିଫୋ ଏଫଂ ନୂତନ ପ୍ରଓଳ୍ପ 
ଭୋନଙ୍କ ୋଆ ଁ454 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫ 

• ଫନୟୋ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ  ଚ ନଷି୍କୋସନ ଓୋମଥୟୋଆଁ 710 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟଫଯୋଦ 
• “ୋଫଥତୀ କିଯ ିଫୃହତ୍ ଉଠୋ ଚୄସଘନ ୄମୋଚନୋ” ରୋକି 860 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• RIDF ଧିନୄଯ ଚନଧିି ୄମୋଚନୋୄଯ ତଯିକି୍ତ ଚୄସଘନ କ୍ଷଭତୋ ସଷିୃ୍ଟ ୋଆଁ 180 ୄଓୋଟ ି

ଟଙ୍କୋଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫ 
• 21,000ଟ ିକବୀଯ ନଓୂ ଔନନ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 389 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫ । 
• ଫଚୁି ଓୃର୍ଷଓ ଫଓିୋଶ ୄମୋଚନୋ ଧିନୄଯ 1500ଟ ି ୄକୋଷ୍ଠି ଉଠୋ ଚୄସଘନ ପ୍ରଓଳ୍ପ ଭୋନଙ୍କ ୋଆ ଁ

400 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫ 
• 1000 ଘ ଉଠୋଚୄସଘନ ୄଓନ୍ଧ କୁ ଡଓୁି ଓୋମଥୟକ୍ଷଭ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 164 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ପ୍ରସ୍ଥ୍ୋଫ 
• ଚ ସଞ୍ଚୋନ କ୍ଷତଓୁି ଓମ୍ ଓଯଫିୋ ରୋକି CANAL LINING SYSTEM 

REHABILITATION PROGRAMME (CLSRP)  ୄମୋଚନୋୄଯ 101 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ 
ଫୟୟଫଯୋଦ 

• ନଫଓୃର୍ଷ୍ଥ ୄଘୌଧୁଯୀ ୄସଘ ଉନ୍ନୟନ ୄମୋଚନୋ ୋଆଁ 77 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟଫଯୋଦ 
 

ଜୄର୍ସଚନ 

 

 

• 2021-22 ଫର୍ଷଥୄଯ ୋଆପ୍ ୄମୋୄକ ୋନୀୟ ଚ ୄମୋକୋଣ ୋଆଁ ଫୄଚଟ୍ ଏଫଂ ଫ୍ ଫୄଚଟ୍ ଉତ୍ସଯୁ ₹ 
12,000 ୄଓୋଟଯି ଫୃହତ ନିୄ ଫଶ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫସୁଧୋ ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ 2,419 ୄଓୋଟ,ି ଚ ଚୀଫନ  
ଭିଶନ ଧୀନୄଯ  6,300 ୄଓୋଟ ି ଏଫଂ ଚ ୄମୋକୋଣ ଫୟଫସ୍ଥ୍ୋଯ ସବ୍ନୋଦନ  ଯକ୍ଷଣୋୄଫକ୍ଷଣ ୋଆଁ  
560 ୄଓୋଟ ିେବଥୁ କ୍ତ | 

• 8 ଟ ିଔଣିଚ ସବ୍ନଦଧୋଯଓ ଚେିୋୄଯ ୋଆପ୍ ଚ ୄମୋକୋଣ ପ୍ରଓଳ୍ପ ୋଆଁ OMBADC ୋଣ୍ଠିଯୁ 2,150 
ୄଓୋଟ ିଏଫଂ DMF ଯୁ 665 ୄଓୋଟ ି| 

• ଅଭ ସହଯକୁଡଓୁି ସବଚ୍ଛ ଯଖିଫୋୋଆଁ  “ଡଶିୋ ସଭନିବତ  ଯଭି ଉନ୍ନତ ି ପ୍ରଓଳ୍ପ” (OISIP) ୄମୋଚନୋ 
ଧୀନୄଯ 395 ୄଓୋଟ ି , “ସହଯ ଦୂର୍ଷିତ ଚ ନଷି୍କୋସନ” ଧୀନୄଯ 160 ୄଓୋଟ ି , “ସହଯୀ ଯିଭ” 
ଧୀନୄଯ 190 ୄଓୋଟ ିଏଫଂ “ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଯତ ୄମୋଚନୋ” ଧୀନୄଯ 215 ୄଓୋଟ ିପ୍ରସ୍ତୋଫ ଦଅିମୋଆଙ।ି   

•  ସଭସ୍ତ ଗ୍ରୋଭ  ଫସତ ିକୁଡଓୁି ଫୋହୟ ଭଭୁକ୍ତ  ପ୍ରୋଭୋଣୀଓୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ  ଫୟକି୍ତକତ ଖୄଯୋଆ ୄଶୌଘୋୟ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି । ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଯତ ଭିଶନଯ ଗ୍ରୋଭୀଣ ଉୋଦୋନ ୋଆଁ 200 ୄଓୋଟ ି ଟଙ୍କୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଆଙ ି

• ଋତୁସ୍ରୋଫଓୋୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ୄମୋଚନୋ “KHUSHI- Distribution of sanitary napkins” 
ଧୀନୄଯ ହତିୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ସଂଔୟୋ ଫୄଢଆଫୋଓୁ 30 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ  

 

WASH ଦୄେ: ଜ ୄମାର୍ାଣ, ଯିଭ ଏଫଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା  

 

13



 

 

 

                                                                                                                                                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• ସୋଭୋଚଓି ନଯିୋତ୍ତୋ ରୋକି ସଫଥୄଭୋଟ୍ 2,767 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ ।  
• ଫୃଦ୍ଧ, ଫଧିଫୋ ଏଫଂ ଦଫିୟୋଙ୍ଗ ହତିୋଧିଓଓୋଯୀଙୁ୍କ ବତ୍ତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ  “ଭଧୁଫୋଫୁ ୄନସନ 

ୄମୋଚନୋ”  ଧିନୄଯ 1,509 ୄଓୋଟ ି ଟଙ୍କୋ  ଚୋତୀୟ ସୋଭୋଚଓି ସହୋୟତୋ ୄମୋଚନୋ 
(NSAP) ଧିନୄଯ 923 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫ ଦଅିମୋଆଙ ି| 

• ଦଫିୟୋଙ୍ଗ ଭୋନଙ୍କଯ ଓରୟୋଣ ୋଆଁ 105 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଏଫଂ ଚୋତୀୟ ଦଫିୟୋଙ୍ଗ ୄମୋଚନୋ ଧିନୄଯ 
14 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫ । 

• ଦୁଃସ୍ଥ୍   ଯତିୟକ୍ତ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ଓରୟୋଣ ୋଆଁ 133 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୃଦ୍ଧୋଶ୍ରଭ 
ସ୍ଥ୍ୋନ ୋଆଁ 114  ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ େବଥୁ କ୍ତ ।  

• ବୀଭୄବୋଆ ବିନ୍ନକ୍ଷଭ ସୋଭଥଥୟ ବିମୋନ ୋଆଁ 23 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫ ଯଔୋମୋଆଙ ି।  
 

ର୍ସାଭାଜକି ନଯିାତ୍ତା ଫୟଫସ୍ଥା 

 

 

• ଶଳି୍ପ ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ଉନ୍ନୟନ ଏଫଂ ଞିୁ୍ଜ ନିୄ ଫଶଓୁ ଅଓରି୍ଷତ ଓଯିଫୋ ରୋକି 425 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• ଯୋଚୟୄଯ ଥିଫୋ “Land Bank ” ୋଆଁ  50 ୄଓୋଟ ି ଟଙ୍କୋ ପ୍ରସ୍ତୋଫ ଯଔୋମୋଆଙ,ି ୄମଉଁଥିଯୁ ଡ଼ଶିୋ ଥଥୄନୈତଓି ଓଯିଡଯ 

ଫଓିୋଶ ୋଆଁ 20 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଅଥଓି ସହୋୟତୋ ଦଅିମୋଆଙ ି 
• ଧୋଭଯୋ, ବଦ୍ରଓ ଠୋୄଯ Mega Textile Park ଯ ଫଓିୋଶ ୋଆଁ 10 ୄଓୋଟ,ି ୋଯୋଦୀ ଠୋୄଯ PCPIR ନଭିୄେ  

common effluent treatment plant ଯ ନଭିଥୋଣ ୋଆଁ 10 ୄଓୋଟ,ି ଏଫଂ ନୁକୁ ଠୋୄଯ Mega 
Aluminium Park ୋଆଁ 5 ୄଓୋଟ ି ଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 

• ଶଳି୍ପ ବିତ୍ତବୂିଭି ଫଓିୋଶ ୋଆଁ IDCO ଓୁ 155 ୄଓୋଟ ିଅଥଓି ସହୋୟତୋ 
• MSME ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି ଓଯିଫୋ ଉୄଦ୍ଦଶୟୄଯ 2021-22 ୄଯ 465 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫ ମୋହୋ ଫୂଥ ଫର୍ଷଥ ତୁନୋୄଯ 

86 ପ୍ରତଶିତ ଧିଓ  
• MSME ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ଅଥଓି ସହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ₹ 125 ୄଓୋଟ,ି MSME ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ପ୍ରଘୋଯପ୍ରସୋଯ ୋଆଁ 80 ୄଓୋଟ ିଏଫଂ 

ଔଦ ି  ଗ୍ରୋଭ ଉୄଦୟୋକଯ  ପ୍ରଘୋଯପ୍ରସୋଯ ୋଆଁ 27 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ  
• COVID19 ସଭୟୄଯ MSME ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ସୋହୋମୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯ ପ୍ରୋୟ 289 ୄଓୋଟଯି ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 

COVID ୟୋୄଓଜ୍ ୄଖୋର୍ଷଣୋ ଓଯିସୋଯିଙେ ି 
•  ହସ୍ତତେ, ହସ୍ତଶଳି୍ପ,ୄଯଶଭ ଘୋର୍ଷ  ଏଫଂ ଫୟନ ୄକ୍ଷତ୍ର ୋଆଁ  163 ୄଓୋଟଯି  ଞିୁ୍ଜଔର୍ଚ୍ଥ  ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯୋମୋଆଙ ି 
• ହସ୍ତତେ ନଭିୄେ 36 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ, ହସ୍ତଶଳି୍ପ  ନଭିୄେ 30 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ , ଯିଧୋନ  ଫୟନ ୄକ୍ଷତ୍ର ୋଆଁ 9 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଏଫଂ 

ୄଯଶଭ ଘୋର୍ଷ ୋଆଁ 9 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫ  

• ଔଣି ୄକ୍ଷତ୍ର ୋଆଁ  135 ୄଓୋଟ ିଅଫଣ୍ଟନ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ୄମଉଁଥିୄଯ  i3MS ୋଆଁ 47 ୄଓୋଟ ିଏଫଂ ଔଣିଚ ନୁସନ୍ଧୋନ ଏଫଂ 
ନରିୋଭ ୋଆଁ 17 ୄଓୋଟ ିଦଅିମୋଆଙ ି 

 

ର୍ଶଳି୍ପଯ ଫକିାର୍ଶ ରାରି୍ ନିୄ ଫର୍ଶ 
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• ୄଓ.ଚ ିିଙୋ 1 ଟଙ୍କୋୄଯ ଘୋଉ ୄମୋକୋଆ ୄଦଫୋରୋକି ସଫଥୄଭୋଟ୍ 969 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ 

ଫୟୟଫଯୋଦ ଓଯୋମୋଉଙ।ି ଯୋଚୟଯ ନଚିସ୍ୱ ଔୋଦୟ ନଯିୋତ୍ତୋ ୄମୋଚନୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ 23 
ରକ୍ଷ ତଯିକି୍ତ ହତିୋଧିଓୋଯୀଙୁ୍କ ଭୋସଓି 5 ଓିୄ ରୋଗ୍ରୋଭ ଘୋଉ ଯହିୋତ ି ଦଯୄଯ ୄଓ.ଚ.ି 

ିଙୋ 1 ଟଙ୍କୋ ଭୂରୟୄଯ ୄମୋକୋଆ ଦଅିମୋଉଙ ି। 
 

ଖ୍ାଦୟ ନଯିାତ୍ତା 

 

• ଫବିିନ୍ନ ଭହିୋ ଏଫଂ ଶଶୁି ୄଓୈନ୍ଧଓି ନୀତ ିତଥୋ ଓରୟୋଣଭୂଓ ଦୄକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଭୋଟ 
₹ 3,906 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଅଫଣ୍ଟନ ଓଯୋମୋଆଙ ି।  

• 2021-22 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥ ୋଆଁ “MAMATA” ୄମୋଚନୋ ଧିନୄଯ 279 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ 
ଫଯୋଦ ।  

• Supplementary Nutrition Programme ଧିନୄଯ 1,113 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ 
ଫଯୋଦ ।  

• “ ଭିଶନ ଶକି୍ତ ” ଧିନୄଯ ଭହିୋ ସ୍ୱୟଂ ସହୋୟଓ ୄକୋଷ୍ଠୀ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ସଂଖଯ ସହୋୟତୋ 
ୋଆଁ 316 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ ।  

• ଫେଓ ସ୍ତଯୄଯ “ଭିଶନ ଶକି୍ତ କହୃ ” ନଭିଥୋଣ ୋଆଁ ତଯିକି୍ତ ₹ 100 ୄଓୋଟ ିପ୍ରସ୍ତୋଫ ଯଔୋମୋଆଙ ି| 
• ଓୋମଥୟଯତ ଭହିୋଭୋନଙ୍କ ହୄଷ୍ଟର ନଭିଥୋଣ ୋଆଁ 7 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫ ।  
• “Saksham Anganwadi and Poshan - 2.0”  ୄମୋଚନୋୄଯ 6 ଫର୍ଷଥଯୁ ଓମ୍ 

ିରୋଭୋନଙ୍କଯ ୁଷି୍ଟ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ତଯୄଯ ଉନ୍ନତ ି ଅଣିଫୋ ୋଆଁ 2,286 ୄଓୋଟ ି ଟଙ୍କୋ ପ୍ରସ୍ତୋଫ 
ଯଔୋମୋଆଙ ି|ଏହ ିୄମୋଚନୋଯ  ଯୋଚୟ ସହୋୟତୋ ଦକିୄଯ  378 ୄଓୋଟ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି।  

• “SOPAN” ୄମୋଚନୋ ଧୀନ ୄଯ ଯୋଚୟଯ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଔଯୋ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ସୂଘଓୋଙ୍କ ଥିଫୋ 125 ଟ ି

ଫେଓୄଯ ୁଷି୍ଟ ସ୍ତଯୄଯ ଉନ୍ନତ ିୋଆଁ 51 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ।   
• “ଭୋତିୄ ଦଫୀ ପ୍ରୋଓ-ଫଦିୟୋୟ ଯଧିୋନ” ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ ପ୍ରୋଓ-ଫଦିୟୋୟ ଶକି୍ଷୋ ଗ୍ରହଣ 

ଓଯୁଥିଫୋ ିରୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୟୁନପିଭଥ ୄମୋକୋଣ ୋଆଁ  78 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ।ି 
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• ଶକି୍ତ ୄକ୍ଷତ୍ର ୋଆଁ 1,799 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ  ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• 2021-22 ଫର୍ଷଥୄଯ OPGC ୄଯ AES ଯ 49 ପ୍ରତଶିତ ଂଶ ଓଣିିଫୋ ୋଆଁ OHPC ଓୁ ଂଶଧନ ନିୄ ଫଶ  

ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ₹ 500 ୄଓୋଟଯି ଅଥଓି ସହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି।  
• Flue Gas Desulphurisation (FGD) System ଯ ସଂସ୍ଥ୍ୋନ ନଭିୄେ OPGC ଓୁ ତଯିକି୍ତ 225  

ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଆକ୍ୱିଟ ିସହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି। 
• 132/33 ୄଓବି ସଫ ୄଷ୍ଟସନ ନଭିଥୋଣ ଏଫଂ ଗ୍ରୋଭୋଞ୍ଚଓୁ କୁଣୋତ୍ମଓ ଫଦୁିୟତ ୄମୋକୋଣ ୋଆଁ ଣ-ରୋବଚନଓ ଶକି୍ତ 

ବିତ୍ତବୂିଭି ସଷିୃ୍ଟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ OPTCL ଓୁ 332 ୄଓୋଟ ି ଟଙ୍କୋଯ ଆକ୍ୱିଟ ିଫଦୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି 
• ୋଯୋଦୀ ଠୋୄଯ 400/220/33Kv ଯ GIS Sub-Stations ନଭିଥୋଣ ୋଆଁ 90 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ  
• Radial to Ring Conversion Project ୋଆଁ 30 ୄଓୋଟ ି ଏଫଂ Disaster Resilient Power 

System ୋଆଁ 50 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• ହୋତୀ ଘପ୍ରଘ ଯୋସ୍ତୋ  ଞ୍ଚୄଯ System Strengthening ୋଆଁ 120 ୄଓୋଟ ିଏଫଂ ODSSP ୋଆଁ 

100 ୄଓୋଟ ି ଟଙ୍କୋଯ  ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• ସଡଓ ଫଓିୋଶ ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ ଯୋଚୟୄଯ ସଡଓ  ୄସତୁ ନଭିଥୋଣ  ଉନ୍ନତଓିଯଣ ୋଆଁ 2296 ୄଓୋଟ ିତୋଙ୍କ 

ଫୟୟ ଫଯୋଦ।   
• “ଫଚୁି ୄସତୁ” ୄମୋଚନୋୄଯ ୄସତୁ ନଭିଥୋଣ ରୋକି 912 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• “ସଡଓ ଏଫଂ ବ୍ରଜି୍ ନଭିଥୋଣ / ଉନ୍ନତ ି“ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ 600 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• 4000 ଓିୄ ରୋଭିଟଯ ଗ୍ରୋଭୋଞ୍ଚ ଯୋସ୍ତୋ ସଂୂର୍ଣ୍ଥ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରଧୋନଭନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରୋଭ ସଡଓ ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ ₹ 2000 

ୄଓୋଟ ିୄମୋକୋଆଫୋଯ ଫୟଫସ୍ଥ୍ୋ 
• ଯୋଚୟ ଯୋଚଥ ଫଓିୋଶ ଓୋମଥୟକ୍ରଭ (SHDP) ୋଆଁ  200 ୄଓୋଟ,ି PPP ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସଡଓ ପ୍ରଓଳ୍ପ ୋଆଁ 53 

ୄଓୋଟ;ି ଶି୍ଚଭ ଡଶିୋ ଏଫଂ KBK ଚେିୋୄଯ ସଂୄମୋକଓୁ ସୁଦୃଢ ଓଯଫିୋଓୁ  ଫଚୁି ଏକ୍ସୄପ୍ରସୄୱ ୋଆଁ 100 ୄଓୋଟ;ି 
ୄଓନ୍ଧୀୟ ସଡଓ ୋଣ୍ଠ ିପ୍ରଓଳ୍ପ ୋଆଁ  429 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 

• RD ଯୋସ୍ତୋ ଏଫଂ ୄସତୁ ଯ ଉନ୍ନତ ିଏଫଂ ନଭିଥୋଣ ୋଆଁ   781 ୄଓୋଟ,ି ଏଫଂ ଭୁଔୟ ଭନ୍ତ୍ରୀ ସଡଓ ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ  
300 ୄଓୋଟ ି ଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 

• ଯୋଉଯୄଓରୋ , ଚୟୁଯ , ଉତୄଓରୋ, ଛୋଯସୁକୁଡୋ ଠୋୄଯ  ଫଭିୋନଫନ୍ଦଯଯ  ଚଭି ଧିଗ୍ରହଣ, ନଭିଥୋଣ, ନଫୀଓଯଣ, 
ସବ୍ସୋଯଣ ଏଫଂ ଫଯିୋସୋର ଏୟୋଯଷି୍ଟ୍ରପ୍ ଯ ନଫୀଓଯଣ ୋଆଁ 100 ୄଓୋଟ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି

• ଯୋଚୟୄଯ ୄଯ ପ୍ରଓଳ୍ପଯ ଫଓିୋଶ ୋଆଁ  396 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
• ଫେଓ ସ୍ତଯୄଯ  ଫସ୍ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ଏଫଂ ଓଟଓ ଠୋୄଯ ନୂତନ ଫସ୍ ଟଭିନୋଲ୍ ନଭିଥୋଣ ୋଆଁ 100 ୄଓୋଟ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି| 
• ସହଯୋଞ୍ଚ ସଡଓ ଯଫିହନ ଏଫଂ ଫଯୋଭୁଣ୍ଡୋ ଫସ୍ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡଯ ଫଓିୋଶ ୋଆଁ 100 ୄଓୋଟ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି| 
•  “Sagarmala” ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ 34 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ମୋହୋଦ୍ୋଯୋ ଫୋରୁକଁୋଓୁ  

  ଓୃର୍ଷ୍ପ୍ରସୋଦ ସହ  ଏଫଂ ବଦ୍ରଓ ଚେିୋଯ ଓୋନନିୋରିଓୁ  ୄଓନ୍ଧୋଡୋ ଚେିୋଯ ତୋଘୁଅ ସହ ସଂୄମୋକ ଓଯୋମିଫ । 
 

 

ବିତି୍ତବୂଭି ଫକିାର୍ଶ  
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• ନୁସୂଘତି ଚୋତ ି  ଚନଚୋତଯି ଉୋଂଶ (Sub-component) ଧିନୄଯ ୄଭୋଟ 
29,063 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ । 

• “ANWESHA” ସୄଭତ ଫବିିନ୍ନ ସୋଭୋଚଓି ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ଉନ୍ନୟନ ଦୄକ୍ଷ ୋଆଁ 110 
ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟଫଯୋଦ ।   

• “AKANKSHYA” ୄମୋଚନୋ ଧିନୄଯ ନୁସୂଘତି ଚନଚୋତ ି ଙୋତ୍ରୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ 
ଙୋତ୍ରୀନଫିୋସ  ସହଯୀ ଙୋତ୍ରୋଫୋସ ଓୄବ୍ନେକ୍ସ ନଭିଥୋଣ ନଭିୄେ 270 ୄଓୋଟ ି ଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ 
ଫଯୋଦ । 

• ପ୍ରଧୋନଭନ୍ତ୍ରୀ  ଚନ ଫଓିୋଶ ଓୋମଥୟକ୍ରଭ  (PMJVK) ଧୀନୄଯ 21 ସଂଔୟୋରଖୁ ଙୋତ୍ରୋଫୋସ 
ୋଆଁ ₹ 61 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ ।         

• ନୁସୂଘତି ଚୋତ ି ଚନଚୋତ ିଙୋତ୍ରଙୋତ୍ରୀଙ୍କଯ  Pre-matric ଏଫଂ Post-matric ଫୃତ୍ତ ି
ୋଆଁ 903 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ । 

• ପ୍ରଧୋନଭନ୍ତ୍ରୀ ଅଦଶଥ ଗ୍ରୋଭ ୄମୋଚନୋ (PMAGY) ଧୀନୄଯ 101 ୄଓୋଟ ି ଟଙ୍କୋଯ 

ଫୟୟଫଯୋଦ ।  
• 9 ଟ ିଅଦଫିୋସୀ ଧୁୟର୍ଷିତ ଚେିୋକୁଡଓିଯ ଫଓିୋଶ ୋଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଓିୋଶ ଯରି୍ଷଦ ଧୀନୄଯ 

₹ 59 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି। 
• 2021-22 ଫର୍ଷଥୄଯ ଏଓ ରକ୍ଷଯୁ ଧିଓ ହତିୋଧିଓୋଯୀଙୁ୍କ େବଥୁ କ୍ତ ଓଯଫିୋଓୁ SCA to 

TSS (Tribal Sub - Scheme) ଧୀନୄଯ ₹ 140 ୄଓୋଟ ିପ୍ରସ୍ତୋଫ ଦଅିମୋଆଙ ି| 

ନୁର୍ସୂଚତି ଜାତ ି ଜନଜାତ,ି ଛୁଅଫର୍ଗ  ଏଫଂ ର୍ସଂଖ୍ୟାରଘୁଭାନଙ୍କ ଫକିାର୍ଶ 

 

 

• MGNREGA ଯ material component  ୋଆଁ 2,001 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟଫଯୋଦ।  
• ଗ୍ରୋଭୋଞ୍ଚୄଯ MGNREGA ଧୀନୄଯ ୄଓନ୍ଧ ନୁଦୋନୄଯ ଭଚୁଯୀଓୁ ଠକି୍ ସଭୟୄଯ ପ୍ରଦୋନ 

ଓଯଫିୋଓୁ 500 ୄଓୋଟ ି ଟଙ୍କୋଯ ଏଓ ଓଥସ୍ ୋଣ୍ଠ,ି ଭଚୁଯୀ ଉୋଦୋନ ଫୋଫଦଓୁ ୋଆଫୋଓୁ ଥିଫୋ 
ୄଓନ୍ଧୀୟ ସହୋୟତୋ ନଭିୄେ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି|  

• Deen Dayal Antyodaya Yojana–National Rural Livelihood 
Mission ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ 1270 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟଫଯୋଦ 

• Shyama Prasad Mukherjee RURBAN Mission ୄମୋଚନୋ ୋଆଁ 80 ୄଓୋଟ ି
ଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟଫଯୋଦ 

• ସହଯୋଞ୍ଚୄଯ 11.13 ରକ୍ଷ ଶ୍ରଭ ଦଫିସ ନମୁିକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ୋଆଁ 200 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟଫଯୋଦ | 
• ୄଭୌଓି ୄସଫୋ ୄମୋକୋଆଫୋ ୋଆଁ ଞ୍ଚୋୟତଯିୋଚ ନୁଷ୍ଠୋନ ଏଫଂ ୄୌଯୋଞ୍ଚ ନଓିୋୟ ସଂସ୍ଥ୍ୋ କୁଡଓୁି  

6,950 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ହସ୍ତୋେଯ।  
 

ଶ୍ରଭ ନମୁିକି୍ତ, ଜୀଫକିା ଏଫଂ ୄଭୌକି ୄର୍ସଫା 
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• ନୟୋୟ ପ୍ରଦୋନ, ଅବୟେଯୀଣ ନଯିୋତ୍ତୋ ଯକ୍ଷୋ, ଯୋଧ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ, ଗି୍ନ ଫିମଥୟୟ, ଏଫଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ଯଘିୋନୋ ଆତୟୋଦ ିୋଆଁ 2021-22 ଫର୍ଷଥୄଯ ₹ 6,424 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ | 

• ୄୋରିସ, ଗି୍ନଶଭ ଏଫଂ ଓୋଯୋକୋଯ ସଂକଠନଯ ଅଫୋସଓି ଏଫଂ ଣ-ଅଫୋସଓି କହୃ ନଭିଥୋଣ ୋଆଁ 315 
ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି। 

• ନୟୋୟୋଓିୋଯ  ବିତ୍ତବୂିଭି ସୁଫଧିୋ ଫଓିୋଶ ୋଆଁ 50 ୄଓୋଟ ିପ୍ରସ୍ତୋଫ ଦଅିମୋଆଙ ି। 
• ସଭସ୍ତ ପ୍ରଓୋଯ ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ୄସଫୋ ୋଆଁ ERSS Dial -112 ଯୂୄଯ ଏଓ ୄଦଶଫୟୋୀ  distress 

call ୄସଫୋଯ ଅଯମ୍ଭ ୋଆଁ 64 ୄଓୋଟ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି। 
• CCTNS ପ୍ରଓଳ୍ପ ୋଆଁ 30 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ପ୍ରସ୍ତୋଫ ଦଅିମୋଆଙ ି। 
• ଯୋଚସ୍ୱ ପ୍ରଶୋସନ ଧୀନୄଯ ଥିଫୋ ୄଓୋଠଫୋଡ,ି ଅଆଟ ି ବିତ୍ତବୂିଭିଓୁ ଭଚଫୁତ ଓଯଫିୋ, ସଯଓୋଯୀ ଚଭିଯ 

ସୁଯକ୍ଷୋ ଏଫଂ ରଖୁ  ଔଣିଚ ଦୋଥଥ ୄଘୋଯ ିୄଯୋଓଫିୋ ୋଆଁ  225 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫ।  

ର୍ସାଧାଯଣ ପ୍ରର୍ଶାର୍ସନ ଏଫଂ ଅଆନ  ରୃ୍ଶଙ୍ଖା 

 

 

 

• “ABADHA” ୄମୋଚନୋ ଧିନୄଯ ଯୁୀଓୁ ଫଶି୍ୱ ଐତହିୟ ସହଯ ଯୂୄ କଢିୄତୋଫିୋ ୋଆଁ 542 ୄକାଟ ି ଟଙ୍କାଯ 
ଫୟୟଫଯୋଦ  

• “EKAMRA” ୄମୋଚନୋ ଧିନୄଯ 200 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯୋଦ । 

• “SAMALEI” ୄମୋଚନୋ ଧୀନୄଯ 200 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯ ଫୟୟଫଯୋଦ।  

• ମଥୟଟନ ଫବିୋକ ୋଆଁ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 25% ଫୃଦ୍ଧ ି – ୄଭୋଟ୍ 500 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା 

• ମଥୟଟନ ବିତ୍ତବୂିଭିଯ ଉନ୍ନୟନ  ଯିଘୋନୋ ୋଆଁ 349 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯୋଦ ।  
• ମଗୟଟନଯ ପ୍ରଚାଯପ୍ରର୍ସାଯ ାଆଁ 83 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯୋଦ । 

 

ମଗୟଟନ 

 

 

• ପ୍ରାକୃତକି ଫିମଗୟୟ ଯିଚାନା ାଆଁ ୄଭାଟ 3,050 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ମାର୍ହା ଭଧ୍ୟୄଯ SDRMF ାଆଁ 

2,139 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା, NDRMF ାଆଁ 961 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାଫ ।  
• ଏତଦ୍ଫୟତୀତ ଫଶି୍ୱ ଫୟାଙ୍କ ର୍ସର୍ହାୟତାୄଯ ଚାରୁଥିଫା ODRP ପ୍ରକଳ୍ପ ାଆଁ 100 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ  ପ୍ରସ୍ତାଫ।   

 

ଫିମଗୟୟ ଯିଚାନା 

 

18



 

 

 

 
  

• 2021-22 ଭର୍ସିର୍ହାୄଯ ଜଙ୍ଗର ୄେତ୍ର ାଆଁ 1854 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ । 
• ଉୄଯାକ୍ତ ଫୟୟ ଫଯାଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯର୍ହଛି ି , CAMPA ାଣ୍ଠଯୁି 903 ୄକାଟ,ି JICA ର୍ସର୍ହାୟତାୄଯ  ଡରି୍ଶା ଫନାଞ୍ଚ 

ଫକିାର୍ଶ ପ୍ରକଳ୍ପ(OFSDP) ଦ୍ୱତିୀୟ ମଗୟାୟ କାମଗୟକାଯିତା ାଆଁ 120 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା 
• ଅଭ ଜଙ୍ଗର ୄମାଜନା ଧୀନୄଯ ଧିକଯୁ ଧିକ ଫନାଞ୍ଚକୁ  ର୍ସଂମୁକ୍ତ ଜଙ୍ଗର ଯିଚାନା ଯିର୍ସଯ କୁ ଅଣିଫାାଆଁ 

15 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ।  

ଜଙ୍ଗର  ଯିୄଫର୍ଶ  

 

• ଫଜି୍ଞାନ ଏଫଂ ପ୍ରମୁକି୍ତଫଦିୟାଯ ୄପ୍ରାତ୍ସାର୍ହନ ାଆଁ  63 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ  ପ୍ରସ୍ତାଫ ମାର୍ହା ଭଧ୍ୟୄଯ ଲାୄନଟାଯିୟମ୍ ଏଫଂ 
ଭୁୟଜୟିଭଯ ଫକିାର୍ଶ ାଆଁ 20 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା, ଅଞ୍ଚିକ ଏଫଂ ଜଲି୍ଲା ଫଜି୍ଞାନ ୄକନ୍ଦ୍ର ର୍ସୄଭତ ଯାଜୟ ଫଜି୍ଞାନ ଏଫଂ 
ପ୍ରମୁକି୍ତଫଦିୟା ଯିର୍ଷଦ ାଆଁ 16 ୄକାଟ ି ଟଙ୍କା  ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଟୄକନାୄରାଜଯି ଫକିାର୍ଶ ାଆଁ 8 ୄକାଟ ି ଟଙ୍କାଯ  

ପ୍ରସ୍ତାଫ।   

• ଆୄରୄକ୍ରାନକି୍ସ ଏଫଂ ର୍ସୂଚନା ପ୍ରମୁକି୍ତଫଦିୟା ୄେତ୍ର ାଆଁ  199 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄମଉଁଥିଯୁ ଅଆଟ ିବିତି୍ତବୂଭି 
ଏଫଂ ର୍ସଂୄମାର୍ୀକଯଣ ାଆଁ 111 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା ଏଫଂ ଅଆଟ ିାକଗ ଏଫଂ ଟାୱାଯଯ ଫକିାର୍ଶ ାଆଁ 19 ୄକାଟ ି
ଟଙ୍କାଯ  ପ୍ରସ୍ତାଫ  

• IT ିଲୄକର୍ସନ ଏଫଂ ୄର୍ସଫା ାଆଁ 21 ୄକାଟଯି ଫୟୟ ଫଯାଦ।  

ଫଜି୍ଞାନ, ଆୄରୄକ୍ରାନକି୍ସ  ର୍ସୂଚନା ପ୍ରମୁକି୍ତ 

 

• ଫକିାର୍ଶଯ ର୍ତ ି ତ୍ୱଯାନିବତ କଯିଫାକୁ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟକ ନଫିଗାଚନଭଣ୍ଡୀୄଯ ଧିକ ଭରୂୟମୁକ୍ତ ର୍ସମ୍ପତି୍ତ ରୃ୍ସଷି୍ଟକୁ 
ନଶିି୍ଚତ କଯିଫା ାଆଁ MLALAD ାଣ୍ଠିୄ ଯ  441 ୄକାଟ ି ଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ କଯାମାଆଛ ି। 

• ଯାଜୟୄଯ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧଯଣଯ  ପ୍ରକଳ୍ପ ାଆଁ Special Problem Fund (SPF) ୄମାଜନା ଧୀନୄଯ 100 
ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ  

• ଶି୍ଚଭ ଡରି୍ଶାଯ ଫକିାର୍ଶ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ତ୍ୱଯାନିବତ କଯିଫାକୁ, WODC ାଆଁ 180 ୄକାଟ ି ଟଙ୍କା ୄମାର୍ାଆ 
ଦଅିମାଆଛ,ି ମାର୍ହା ଫୂଗ ଫର୍ଷଗଯ ଫୟୟଫଯାଦଠାଯୁ ଦୁଆରୁ୍ଣଯୁ ଧିକ | 

• ୄକଫିୄ କ ଜଲି୍ଲାଯ ବିତି୍ତବୂଭିୄଯ ଉନ୍ନତ,ି ଭଖୁ୍ୟତଃ ଫଜୁି,ି ର୍ସଡକ, ାଣି  ାଆଁ ଫଜୁି ୄକଫିୄ କ ୄମାଜନା 
ଧୀନୄଯ 250 ୄକାଟଯି ଟଙ୍କାଯ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାଫ ।   

• ଭାରକାନରି୍ଯି ଜଲି୍ଲାଯ ସ୍ୱାବିଭାନ ଞ୍ଚ ଫକିାର୍ଶ ାଆଁ SETU ୄମାଜନା ଧୀନୄଯ 50.00 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ 
ଫୟୟଫଯାଦ | 

• 2021-22 ଭଧ୍ୟୄଯ DMF ଯୁ 3,143 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା ଏଫଂ OMBADC ଯୁ 3,814 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା ଫକିାର୍ଶ 
କାମଗୟ ାଆଁ ଫୟଫର୍ହାଯ କଯିଫାକୁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦଅିମାଆଛ ି

 

ୄମାଜନା  ର୍ସଂୄମାଜନ 
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• ନୟାନୟ କ୍ରୀଡା ବିତି୍ତବୂଭି ଫକିାର୍ଶ ଏଫଂ ଯିଚାନା ାଆଁ 109 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ  ପ୍ରସ୍ତାଫ ଯର୍ହଛି,ି ମାର୍ହାଯ କଛି ି
ଂର୍ଶ ଭୄନାନୀତ ULB ରୁ୍ଡକିୄଯ ର୍ସର୍ହଯୀ  କ୍ରୀଡା କୄମ୍ପଲକ୍ସ ନଭିଗାଣୄଯ ଫୟଫରୃ୍ହତ ୄର୍ହଫ ।  

• କ୍ରୀଡା ର୍ଶେିା ୄପ୍ରାତ୍ସାର୍ହନ ାଆଁ  108.73 ୄକାଟ,ି ୄଖ୍ୄରା ଆଣି୍ଡଅକୁ ଯାଜୟ ର୍ସର୍ହାୟତା ାଆଁ 11 ୄକାଟ ିଏଫଂ 
ଯାଉଯୄକରା, ର୍ସଭବରଯୁ, ବ୍ରହ୍ମଯୁ ଏଫଂ କଟକ ଠାୄଯ କ୍ରୀଡା ର୍ସୁଫଧିା ଫକିାର୍ଶ ାଆଁ 8 ୄକାଟ ି ପ୍ରଦାନ 
କଯାମାଆଛ।ି 

କ୍ରୀଡା  ମୁଫ ୄର୍ସଫା  

 

• PMAY-ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ ଏଫଂ ଫଜୁି କ୍କା ଘଯ ୄମାଜନାଯ ର୍ସମି୍ମଶ୍ରଣୄଯ ଅରୁ୍ହଯି 5 ରେ କ୍କା ଘଯ ନଭିଗାଣଯ ରେୟ 

ଯୂଣ ାଆଁ 2021-22 ୄଯ 3000 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ।  

• ଡରି୍ଶା ର୍ସର୍ହଯାଞ୍ଚ ରୃ୍ର୍ହ ନଭିଗାଣ ଭିର୍ଶନ-AWAAS ୄମାଜନା ଧୀନୄଯ ର୍ସୁରବ ରୃ୍ର୍ହ ନଭିଗାଣ ଏଫଂ ଫସି୍ତ 
ଫକିାର୍ଶ ାଆଁ  ର୍ହତିାଧିଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନଭିଗାଣ ୄର୍ହଫାକୁ ଥିଫା 20,000  ଫାର୍ସରୃ୍ର୍ହ ନଭିୄନ୍ତ 2021-22 ାଆଁ 
300 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ 

 

କହୃନଭିଥୋଣ 

 

 

• ଡଅି ବାର୍ଷା, ର୍ସଂସ୍କତୃ ି ଐତରି୍ହୟ ପ୍ରଚାଯ ାଆଁ 135 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ କଯାମାଆଛ,ି ୄମଉଁଥିୄଯ 
ଭୁଖ୍ୟଭନ୍ତ୍ରୀ କାକାଯ ର୍ସର୍ହାୟତା ୄମାଜନା ାଆଁ  51 ୄକାଟ ିଟଙ୍କା, ଅଭ ଯାଜୟଯ ର୍ସଭୃଦ୍ଧ ର୍ସାଂସ୍କତୃକି ଐତରି୍ହୟ କୁ 
ପ୍ରତପିିତ କଯୁଥିଫା ସ୍ମାଯକୀ ଏଫଂ ସ୍ଥାନରୁ୍ଡକିଯ ର୍ସଂଯେଣ ଏଫଂ ର୍ସୁଯୋ ାଆଁ 8 ୄକାଟ ିଟଙ୍କାଯ ଫୟୟଫଯାଦ 
ନ୍ତବଗୁ କ୍ତ 

ଡଅି ବାର୍ଷା, ର୍ସଂସ୍କତୃ ି ଐତରି୍ହୟ 
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ାଣ୍ଠଯି ଉତ୍ସ ଏଫଂ ଫୟଫର୍ହାଯ 
 ଚାଟଗ-2: 2021-22 ଅଥକି ଫର୍ଷଗୄଯ ର୍ସଭବଯ ଉତ୍ସ  ଫୟୟ 

 
ୋଣ୍ଠଯି ଭୁଔୟ ଉତ୍ସକୁଡଓି ୄହଉଙ ି (ଘୋଟଥ-2) ନଚି ଟଓିସ (22.06%),ୄଓନ୍ଧୀୟ ଟଓିସୄଯ ଯୋଚୟ ଂଶ 
(17.73%),ୄଓନ୍ଧୀୟ ନୁଦୋନ (22.33%) ଏଫଂ ୁଞି୍ଜପ୍ରୋପି୍ତ ମୋହୋ ସଯଓୋଯୀ ଋଣ ଏଫଂ ଋଣ  ଗ୍ରୀଭ ଅଦୋୟଯ 
ସଭଷି୍ଟ  (26.12 %) । ୄଓନ୍ଧ ଯୁ ହସ୍ତୋେଯ ୄହଉଙ ି40.06%।  
 
 ୋଣ୍ଠଯି ଭୁଔୟ ଔର୍ଚ୍ଥ (ଘୋଟଥ-2)ୄହଉଙ;ି ଓୋମଥୟକ୍ରଭ ଔର୍ଚ୍ଥ (50%) ଏଫଂ ପ୍ରଶୋସନଓି ଔର୍ଚ୍ଥ (44.12 %) । 
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ଯାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତଯ ଫିୄ ର୍ଶଲର୍ଷଣ 
ର୍ସାଯଣୀ -5: ଯାଜୟଯ ଯାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତଯ  ଧାଯା (GSDP ଯ ପ୍ରତରି୍ଶତ ର୍ହରି୍ସାଫୄଯ) 

ଫର୍ଷଗ 
ଯାଜୟଯ ନଜିସ୍ୱ 
ଟକିର୍ସ ଯାଜସ୍ୱ 

ଯାଜୟଯ ନଜିସ୍ୱ 
ଯାଜସ୍ୱ 

ୄକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟକିର୍ସୄଯ  
ଯାଜୟଯ ଂର୍ଶ  

ୄକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୁଦାନ ଯାଜୟଯ ଯାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତ 

2016-17 5.94 8.03 7.36 3.92 19.32 

2017-18 6.42 8.35 7.19 4.05 19.60 

2018-19 6.22 9.14 7.25 4.02 20.41 

2019-20 6.20 9.01 5.84 4.63 19.48 

2020-21 (RE) 6.38 10.50 5.00 5.54 21.04 

2021-22 (BE) 6.40 9.81 5.14 6.48 21.43 

ଫ.ିଦ୍ର.: RE: ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓ; BE: ଫୄଚଟ ଟଓ 
 ୄଭୋଟ ଯୋଚସ୍ୱ ପ୍ରୋପି୍ତୄଯ ନଚି ଟଓିସ ଯୋଚସ୍ୱ, ନଚି ଣ-ଟଓିସ ଯୋଚସ୍ୱ, ୄଓନ୍ଧୀୟ ଟଓିସଯ ଂଶ ଏଫଂ ୄଓନ୍ଧୀୟ ନୁଦୋନ ଥୋଏ ।  
 ଯୋଚୟ ଯ ନଚିସ୍ୱ ଟଓିସ ପ୍ରୋପି୍ତ 2021-22 ଫୄଚଟ ଟୋଓୄଯ GSDPଯ 6.40 % ଅଓତି ଓଯୋମୋଆଙ ି ମୋହୋଓ ି 2020-

21(ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓ) ୄଯ 6.38% ଥିରୋ।   2021-22 ଫୄଚଟ୍ ଟଓୄଯ ଯୋଚୟଯ ନଚି ଟଓିସ ଯୋଚସ୍ୱ(ଉବୟ ଟଓିସ  ଣ 
ଟଓିସ) ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦଯ 9.81% ଅଓନ ଓଯୋମୋଆଙ ି ମୋହୋଓ ି 2020-21(ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓ)  ୄଯ 
10.50%  ଥିରୋ ।   

 2021-22 (ଫୄଚଟ୍ ଟଓ)ୄଯ ୄଓନ୍ଧୀୟ ଟଓିସୄଯ ଯୋଚୟଯଂଶ ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦଯ  5.14% ଅଓନ 
ଓଯୋମୋଆଙ,ି  ମୋହୋଓ ି2020-21(ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓ)  ୄଯ 5%  ଥିରୋ ।    

 2021-22 (ଫୄଚଟ୍ ଟଓ)ୄଯ ୄଓନ୍ଧୀୟ ନୁଦୋନ ,ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦଯ  6.48% ଅଓନ ଓଯୋମୋଆଙ,ି  ମୋହୋଓ ି
2020-21(ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓ)  ୄଯ 5.54%  ଥିରୋ 

 2021-22 (ଫୄଚଟ୍ ଟଓ)ୄଯ ଯୋଚୟଯ ଯୋଚସ୍ୱ ପ୍ରୋପି୍ତ ,ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦଯ  21.43% ଅଓନ ଓଯୋମୋଆଙ,ି  
ମୋହୋଓ ି2020-21(ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓ)  ୄଯ 21.04%  ଥିରୋ । 
 

ଚାଟଗ -3: ଯାଜୟ ଯାଜସ୍ୱଯ ର୍ସଂଯଚନା (ଯାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତଯ ପ୍ରତରି୍ଶତ ର୍ହରି୍ସାଫୄଯ) 

 
 2021-22  (ଫୄଚଟ୍ ଟଓ)ୄଯ ଯୋଚସ୍ୱ ପ୍ରୋପି୍ତୄଯ ଯୋଚୟଯ  ନଚିସ୍ୱ ଯୋଚସ୍ୱ , ୄଓନ୍ଧୀୟ ଟଓିସୄଯ ଯୋଚୟ ଯ ଂଶ  ଏଫଂ ୄଓନ୍ଧୀୟ 

ନୁଦୋନଯ ବୋକ ମଥୋକ୍ରୄଭ 46%, 24% ଏଫଂ 30% ୄଫୋରି ଅଓରିତ ୄହୋଆଙ ି। 
 ଓେୁି, ୄଓନ୍ଧୀୟ ଟଓିସୄଯ ଯୋଚୟଯ  ଂଶ 2020-21(ଫୄଚଟ୍ ଟଓ)ୄଯ 29% ଥିଫୋ ୄଫୄ 2021-22 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥ (ଫୄଚଟ୍ 

ଟଓ)ୄଯ 24% ଓୁ ହ୍ରୋସ ୋଆଙ ି।  
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ଫୟୟଯ ଫିୄ େର୍ଷଣ 
  ଚାଟଗ -4: ଫୄଜର୍ଟ ଅକାଯଯ ଧାଯା (GSDP ଯ ପ୍ରତରି୍ଶତ ର୍ହରି୍ସାଫୄଯ) 

 
 

2021-22 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥ (ଫୄଚଟ୍ ଟଓ) ୄଯ ୄଭୋଟ ଫୟୟ ଫଯୋଦ, ସୋଭଗି୍ରଓ ଯୋଚୟ ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦଯ  29% ୄଟ, 
ମୋହୋଓ ି2020-21 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥ (ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓ)  ତୁନୋୄଯ 9.43% ବିଫୃଦ୍ଧ ିୄଟ। (ଘୋଟଥ - 4) 
 

  ଚାଟଗ-5: ପ୍ରତରୁି୍ଶତଫିଦ୍ଧ ଖ୍ଚ୍ଚଗ (ଯାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତଯ ପ୍ରତରି୍ଶତ ର୍ହରି୍ସାଫୄଯ) 

 

  
  ଫ.ିଦ୍ର.: ୄଫତନ, ବତ୍ତୋ  ସୁଧ ଯିୄ ଶୋଧ ପ୍ରତଶୁିତଫିଦ୍ଧ ଔର୍ଚ୍ଥ ଭଧ୍ୟୄଯ େବଥୁ କ୍ତ  
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2021-22 ଫୄଚଟ୍ ଟଓୄଯ ପ୍ରତଶିତୃଫିଦ୍ଧ ଔର୍ଚ୍ଥ ଯୋଚସ୍ୱ ପ୍ରୋପି୍ତଯ  40.98% ମୋହୋଓ ି ଅଥଓି ଫର୍ଷଥ 2020-21 
(ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓ)ୄଯ  42.65% ଥିରୋ । ଏହୋ ଘୋଟଥ-5ୄଯ ଦଶଥୋମୋଆଙ ି। ପ୍ରତଶିତୃଫିଦ୍ଧ ଔର୍ଚ୍ଥଯ ପ୍ରତ ିଉୋଦୋନ ୄନ୍
ସନ୍  ସୁଧ ଯିୄଶୋଧ( ୄଫତନ ଫୟତୀତ) ଆତୟୋଦ ିଏହ ିଅଥଓି ଫର୍ଷଥୄଯ ୂଫଥ ଫର୍ଷଥ ତୁନୋୄଯ ଓମ୍ ୄହଫୋଯ ଅଓନ 
ଓଯୋମୋଆଙ ି। 
 
ଚାଟଗ-6:ଉନ୍ନୟନ  ଣ ଉନ୍ନୟନ ଫୟୟଯ ନୁାତ(GSDP ଯ ପ୍ରତରି୍ଶତ ର୍ହରି୍ସାଫୄଯ) 

 

 

2021-22 (ଫୄଚଟ୍ ଟଓ) ୄଯ ଉନ୍ନୟନ ୄକ୍ଷତ୍ର ୋଆଁ ଫୟୟ ଫଯୋଦ ୄଭୋଟ ଖୄଯୋଆ ସୋଭଗ୍ରୀଓ ଉତ୍ପୋଦଯ 18.1% । 
ଣ-ଉନ୍ନୟନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ଭୁଔୟତଃ ଣ-ପ୍ରତଶିତୃଫିଦ୍ଧ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ୄମୋକଁୁ     
ୄହୋଆଙ ି।  
ଚାଟଗ -7: ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ର୍ଶେିା  କୃରି୍ଷ ୄେତ୍ରୄଯ ଫୟୟ  (GSDPଯ ପ୍ରତରି୍ଶତ ର୍ହରି୍ସାଫୄଯ) 

 
 
ଫ.ିଦ୍ର.: ଓୃର୍ଷ ି ଅନୁସଙି୍ଗଓ ଓୋମଥୟକ୍ରଭ ଭଧ୍ୟୄଯ ଓୃର୍ଷ ି ଓୃର୍ଷଓ ସଶକି୍ତଓଯଣ ଫବିୋକ, ଚ ସଂଦ ଫବିୋକ,  
ଭତ୍ସୟ  ଶୁ ସବ୍ନଦ ଫଓିୋଶ ଫବିୋକ ଏଫଂ ସଭଫୋୟ ଫବିୋକ େବଥୁ କ୍ତ । 
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ସୋଭୋଚଓି ୄସଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ  ଶକି୍ଷୋ ୄହଉଙ ି2ଟ ିଭୁଔୟ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄସହିଯି ବୋଫୄଯ ଥଥୄ ନୈତଓି ୄସଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ଓୃରି୍ଷ ୄହଉଙ ିଏଓ ପ୍ରଭୁଔ ୄକ୍ଷତ୍ର। 2021-22 ଫୄଚଟ ଟଓୄଯ  ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ, ଶକି୍ଷୋ  ଓୃରି୍ଷ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୟୟଫଯୋଦ ୄଭୋଟ 
ସୋଭଗି୍ରଓ ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦ (GSDP) ଯ ମଥୋକ୍ରୄଭ 1.59%, 3.68%  1.83% ପ୍ରତଶିତ ୄହଫ ୄଫୋରି ଅଓନ 
ଓଯୋମୋଆଙ।ି (ଘୋଟଥ-7) 
 
2021-22 ଫୄଚଟ ଟଓ ୄଯ ଭହିୋ,ଶଶୁି  ୄୋର୍ଷଣଯ ସଭୁଦୋୟ ଫୋରି୍ଷଓ ଫୟୟ ଫଯୋଦ 18.1%(GSDP ଯ) ଓୁ 
ଫୃଦ୍ଧ ିୋଆଙ ିମୋହୋଓ ି2020-21 ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓୄଯ 18% ଥିରୋ। ଏହୋ 13% ବିଫୃଦ୍ଧ ିୄଟ।     
 
ଚାଟଗ -8: Gender, Child and Nutrition Budget ରାରି୍ ୄଭାଟ ଫୟୟ ଫଯାଦ 
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ଅଥକି ଫର୍ଷଗ 2021-22ୄଯ ଫବିାର୍ୱାଯୀ ଫୟୟ ଫଯାଦ 

2021-22(ଫୄଚଟ୍ ଟଓ) ୄଯ ଞ୍ଚୋୟତଯିୋଚ ଫବିୋକଓୁ ସଫଥୋଧିଓ ଫୟୟଫଯୋଦ 11.1 ପ୍ରତଶିତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସ୍ଥ୍ୄ 
ସ୍କରୁ  କଣଶକି୍ଷୋ ଫବିୋକଓୁ 10.8 ପ୍ରତଶିତ, ଓୃରି୍ଷ  ଅନୁସଙି୍ଗଓ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ  10.0 ପ୍ରତଶିତ  ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ  ଯିଫୋଯ ଓରୟୋଣ 
ଫବିୋକଓୁ 5.4 ପ୍ରତଶିତ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି । ଫବିୋକକୁଡଓୁି ସଭବ ଅଫଣ୍ଟନଯ ଫୟଫସ୍ଥ୍ୋ ମଥୋ- ପ୍ରଶୋସନଓି ଔର୍ଚ୍ଥ, 
ଓୋମଥୟକ୍ରଭ ଔର୍ଚ୍ଥ, ଫିମଥୟୟ ଭୁଓୋଫରିୋ ୋଣ୍ଠ ି  ଯୋଚୟଯୁ ହସ୍ତୋେଯ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ନଭିନରିଖିତ ସୋଯଣୀ-6 ୄଯ ଉସ୍ଥ୍ୋନ 
ଓଯୋମୋଆଙ ି।  

ର୍ସାଯଣୀ -6 (2021-22 ଫୄଜର୍ଟ ଟକୄଯ ଫବିାର୍ୱାଯୀ ନରି୍ଟ ଫୟୟ ଫଯାଦ -ୄକାଟ ିଟଙ୍କାୄଯ) 

ଦାଫୀ 
ନଂ. 

ଫବିାର୍ ପ୍ରର୍ଶାର୍ସନକି ଖ୍ଚ୍ଚଗ କାମଗୟକ୍ରଭ ଖ୍ଚ୍ଚଗ 
ଯାଜୟଯୁ 
ର୍ହସ୍ତାନ୍ତଯ 

ଫିମଗୟୟ 
ଭୁକାଫରିା 

ାଣ୍ଠ ି
ର୍ସଫଗ ୄଭାଟ 

1 ସ୍ୱଯୋଷ୍ଟ୍ର ଫବିୋକ 5,054.66 793.30     5,847.96 

2 
ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରଶୋସନ  ସୋଧୋଯଣ 
ବିୄମୋକ ଫବିୋକ 

276.89 194.17     471.06 

3 ଯୋଚସ୍ୱ  ଫିମଥୟୟ ଯଘିୋନୋ ଫବିୋକ 1,053.81 225.00     1,278.81 

4 ଅଆନ ଫବିୋକ 459.28 31.75     491.03 

5 ଥଥ ଫବିୋକ 52,546.14 1,300.00     53,846.14 

6 ଫୋଣିଚୟ ଫବିୋକ 75.01 47.31     122.32 

7 ନଭିଥୋଣ ଫବିୋକ 1,711.70 4,875.00     6,586.70 

8 ଡଶିୋ ଫଧିୋନସବୋ  122.69       122.69 

9 
ଔୋଦୟ ୄମୋକୋଣ  ଔୋଉଟ ିଓରୟୋଣ 
ଫବିୋକ 

83.48 1,014.20     1,097.68 

10 ଫଦିୟୋୟ  କଣଶକି୍ଷୋ ଫବିୋକ 11,295.54 6,984.28     18,279.82 

11 

ନୁସୂଘତି ଚନଚୋତ ି ନୁସୂଘତି ଚୋତ ି
ଉନ୍ନୟନ ଏଫଂ ସଂଔୟୋରଖୁ ସବ୍ଦୋୟ  
ଙୁଅ ଫକଥ ଓରୟୋଣ ଫବିୋକ 

895.39 2,710.81     3,606.20 

12 ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ  ଯଫିୋଯ ଓରୟୋଣ ଫବିୋକ 2,926.41 6,237.85     9,164.26 

13 କହୃ ନଭିଥୋଣ  ୄୌଯ ଉନ୍ନୟନ ଫବିୋକ 687.15 2,748.83 2,366.60   5,802.58 

14 ଶ୍ରଭ  ଯୋଚୟ ଓଭଥଘୋଯୀ ଫୀଭୋ ଫବିୋକ 108.56 90.00     198.56 

15 କ୍ରୀଡୋ  ମୁଫ ୄସଫୋ ଫବିୋକ 35.29 370.00     405.29 

16 ୄମୋଚନୋ  ସଂୄମୋଚନୋ ଫବିୋକ 47.32 1,420.34     1,467.66 

17 ଞ୍ଚୋୟତଯିୋଚ  ୋନୀୟ ଚ ଫବିୋକ 528.71 14,688.43 4,583.40   19,800.54 

18 
ସୋଧୋଯଣ ବିୄମୋକ  ୄନ୍ ସନ୍ 
ପ୍ରଶୋସନ ଫବିୋକ 

2.07       2.07 

19 ଶଳି୍ପ ଫବିୋକ 5.64 400.00     405.64 

20 ଚ ସବ୍ନଦ ଫବିୋକ 1,355.01 6,911.84     8,266.85 
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ଦାଫୀ 
ନଂ. 

ଫବିାର୍ ପ୍ରର୍ଶାର୍ସନକି ଖ୍ଚ୍ଚଗ କାମଗୟକ୍ରଭ ଖ୍ଚ୍ଚଗ 
ଯାଜୟଯୁ 
ର୍ହସ୍ତାନ୍ତଯ 

ଫିମଗୟୟ 
ଭୁକାଫରିା 

ାଣ୍ଠ ି
ର୍ସଫଗ ୄଭାଟ 

21 ଯଫିହନ ଫବିୋକ 107.07 732.51     839.58 

22 ଚଙ୍ଗର   ଯିୄ ଫଶ ଫବିୋକ 501.87 486.87     988.74 

23 ଓୃର୍ଷି  ଓୃର୍ଷଓ ସଶକି୍ତଓଯଣ ଫବିୋକ 933.11 4,785.66     5,718.77 

24 ଆସ୍ପୋତ  ଔଣି ଫବିୋକ 62.37 72.32     134.69 

25 ସୂଘନୋ  ୄରୋଓ ସଂଓଥ ଫବିୋକ 56.59 50.00     106.59 

26 ଫଓୋଯୀ ଫବିୋକ 108.88 20.00     128.88 

27 ଫଜି୍ଞୋନ  ୄଫୈର୍ଷୟିଓ ଫବିୋକ 10.30 53.00     63.30 

28 ଗ୍ରୋଭୟ ଉନ୍ନୟନ ଫବିୋକ 1,335.49 4,153.60     5,489.09 

29 ସଂସଦୀୟ ଫୟୋୋଯ ଫବିୋକ 63.15 12.04     75.19 

30 ଶକି୍ତ ଫବିୋକ 35.88 1,763.00     1,798.88 

31 ହସ୍ତତେ, ଫୟନଶଳି୍ପ   ହସ୍ତଶଳି୍ପ ଫବିୋକ 62.91 100.00     162.91 

32 ମଥୟଟନ ଫବିୋକ 15.23 485.08     500.31 

33 ଭତ୍ସୟ  ଶୁସବ୍ନଦ ଉନ୍ନୟନ ଫବିୋକ 442.71 972.68     1,415.39 

34 ସଭଫୋୟ  ଫବିୋକ 141.27 1,500.00     1,641.27 

35 ସଯଓୋଯ ଉୄଦୟୋକ ଫବିୋକ 3.78 5.00     8.78 

36 
ଭହିୋ, ଶଶୁି ଫଓିୋଶ  ଭିଶନ ଶକି୍ତ 
ଫବିୋକ 

25.13 3,880.62     3,905.75 

37 ଆୄରୋୄଓ୍ରୋନକି୍ସ  ସୂଘନୋ ପ୍ରମୁକି୍ତ ଫବିୋକ 5.73 193.25     198.98 

38 ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷୋ ଫବିୋକ 1,258.02 1,158.61     2,416.63 

39 ଦକ୍ଷତୋ ଫଓିୋଶ  ୄଫୈର୍ଷୟିଓ ଶକି୍ଷୋ ଫବିୋକ 365.00 299.04     664.04 

40 ଣୁ, କୁ୍ଷଦ୍ର  ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟୋକ ଫବିୋକ 65.42 400.00     465.42 

41 
ସୋଭୋଚଓି ସୁଯକ୍ଷୋ  ବିନ୍ନକ୍ଷଭ 
ସଶକି୍ତଓଯଣ ଫବିୋକ 

68.04 2,699.11     2,767.15 

42 ଫିମଥୟୟ ଯଘିୋନୋ ଫବିୋକ 29.37 31.00   3,050.00 3,110.37 

43 ଡଅି ବୋର୍ଷୋ, ସୋହତିୟ  ସଂସ୍କତୃ ିଫବିୋକ 31.92 103.50     135.42 

  ର୍ସଫଗୄଭାଟ 85,000.00 75,000.00 6,950.00 3,050.00 170,000.00 

ଫ.ିଦ୍ର. ଥଥ ଫବିୋକ ୋଆଁ 2021-22 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥୄଯ 53,846.14 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ନଟି ଫୟୟ ଫଯୋଦ ଓଯୋମୋଆଙ।ି ଭୁଔୟତ ପ୍ରତଶିତୃଫିଦ୍ଧ 
ଔର୍ଚ୍ଥ ମଥୋ ୄନସନ, ଯୁଣ ଯିୄ ଶୋଧ, ସୁଧ ପ୍ରଦୋନ ଅଦ ିଏହ ିଫୟୟ ଫଯୋଦୄଯ େବଥୁ କ୍ତ      

 ପ୍ରଭୂଔ 10 ଟ ିଫବିୋକ ୋଆଁ ଫୟୟଫଯୋଦ ୄଭୋଟ ଫୟୟଫଯୋଦଯ 56.2 ପ୍ରତଶିତ ୄଟ । ଏହ ିଫବିୋକଭୋୄନ ଭୂଔୟତଃ ସୋଭୋଚଓି  
ଥଥୄନୈତଓି ୄସଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ସହ ଚଡତି ମୋହୋ ସୋଯଣୀ-6  ଘୋଟଥ -9 ୄଯ ଦଶଥୋମୋଆଙ ି । ନୟ ଫବିୋକ କୁଡଓି ବୋକ ୄଭୋଟ 
ଫୟୟଫଯୋଦଯ 43.8% ୄଟ ମୋହୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ଥଥ ଫବିୋକଯ ବୋକ 31.7% । 

 ୄଭୋଟ ଫୄଚଟ୍ ଫୟୟଫଯୋଦୄଯ ପ୍ରଭୁଔ 5, 10  15 ଟ ିଫବିୋକଯ ବୋକ ମଥୋକ୍ରୄଭ 41.7%, 56.2%   63.0%  ୄଟ ।  
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ଚାଟଗ - 9:  2021-22 ଫୄଜର୍ଟୄଯ ପ୍ରଭୁଖ୍ 10 ୄର୍ାଟ ିଫବିାର୍ଯ ବାର୍ 

 
ଫ.ିଦ୍ର.: ଓୃର୍ଷ ି ଅନୁସଙି୍ଗଓ ଓୋମଥୟକ୍ରଭ ଭଧ୍ୟୄଯ ଓୃର୍ଷ ି ଓୃର୍ଷଓ ସଶକି୍ତଓଯଣ ଫବିୋକ, ଚ ସଂଦ ଫବିୋକ,  
ଭତ୍ସୟ  ଶୁ ସବ୍ନଦ ଫଓିୋଶ ଫବିୋକ ଏଫଂ ସଭଫୋୟ ଫବିୋକ େବଥୁ କ୍ତ । 
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 ଫୟୟଫଯାଦ ାଆ ଁୁଞି୍ଜ (Financing Outlays) 
2021-22 (ଫୄଚଟ୍ ଟଓ) ୄଯ ଅଓନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟୟଫଯୋଦ ଭୁଔୟତଃ ଯୋଚସ୍ୱ ପ୍ରୋପି୍ତଯୁ 74%  ଫଶଷି୍ଟ 
26% ୁଞି୍ଜ ପ୍ରୋପି୍ତଯୁ ହୋସର ଓଯୋମିଫ । ଅଥଓି ଫର୍ଷଥ 2019-20 ଯୁ 2021-22 ମଥୟେ ଫୄଚଟ୍ ଟଓୄଯ ଭୁଔୟ 
Financing Outlays ଯ ବୋକ (ୄଭୋଟ ଯୋଚୟ ଖୄଯୋଆ ସୋଭଗ୍ରୀ ଉତ୍ପୋଦ -GSDP ୄଯ) ଘୋଟଥ-10 ୄଯ    
ଦଶଥୋମୋଆଙ ି।   
ଚାଟଗ-10: Key Financing Outlays Ratios (% of GSDP) 

  

  
ଚାଟଗ-11: ନିଣ୍ଟ/ଫକା ରୂ୍ସଚୀ (GSDP ଯ ପ୍ରତରି୍ଶତ ର୍ହରି୍ସାଫୄଯ) 

  
2021-22 (ଫୄଚଟ୍ ଟଓ)ୄଯ ଡଶିୋଯ ଫତି୍ତୀୟ ନିଣ୍ଟ (Fiscal Deifict) 20,465 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ (GSDP ଯ 
3.49%) ଅଓନ ଓଯୋମୋଆଙ ିମୋହୋଓି 2020-21 ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓୄଯ 17,765 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଥିରୋ (GSDP ଯ 
3.49%) ଥିରୋ । 2021-22 (ଫୄଚଟ୍ ଟଓ) ୄଯ ଯୋଚସ୍ୱ ଫଓୋ (Revenue Surplus) 6,033 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ 
(GSDP ଯ 1.03 %) ଅଓନ ଓଯୋମୋଆଙ ିମୋହୋଓି 2020-21 (ସଂୄଶୋଧିତ ଟଓ) ୄଯ 2,336 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ 
(GSDP ଯ 0.46%) ଥିରୋ । (ଘୋଟଥ-11)  
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ଚାଟଗ-12: ଯାଜୟଯ ଋଣ ଧାଯଣ େଭତା 

 
2021-22 ାଆ ଁFRBM ରେୟ  

 ଯୋଚସ୍ୱ ଫଓୋଓୁ GSDP ଯ 1.03 ପ୍ରତଶିତ ବୋୄଫ  ଅଓନ ଓଯୋମୋଆଙ ିମୋହୋଓ ିFRBM ଯ ଶୂନୟ ଯୋଚସ୍ୱ 
ନିଣ୍ଟ ରକ୍ଷୟଓୁ ହୋସର ଓଯୁଙ ି।  

 ଫତି୍ତୀୟ ନିଣ୍ଟଓୁ GSDP ଯ 3.49 ପ୍ରତଶିତ ଅଓନ ଓଯୋମୋଆଙ ି।  
 ଯୋଚସ୍ୱ ପ୍ରୋପି୍ତୄଯ ଋଣ ଯିୄଶୋଧଯ ବୋକ (IP/RR) ଯ ରକ୍ଷୟ GSDP ଯ 6.37% ଯଔୋମୋଆଙ ି ମୋହୋଓ ି

FRBM ଦ୍ୋଯୋ ଧୋମଥୟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 15% ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଙ ି।  
 ଫୄଓୟୋ ଋଣ GSDP ଯ ପ୍ରତଶିତ ହସିୋଫୄଯ 2021-22 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥ ୄଶର୍ଷ ସୁଦ୍ଧୋ 21.33% ଅଓନ 

ଓଯୋମୋଆଙ ିମୋହୋଓ ିFRBM ଦ୍ୋଯୋ ଧୋମଥୟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 25% ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଙ ି   
 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥ 2021-22 ଯ ଫୄଚଟ୍ FRBM ଧିନୟିଭ ନୁୋନ ଓଯୁଙ ି।  
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ଫୄଜର୍ଟୄଯ ଫୟଫରୃ୍ହତ ର୍ଶବ୍ଦାଫୀ 

ଭୂ ଭୂରୟରୂ୍ସଚୀୄଯ ର୍ସାଭଗି୍ରକ ଯାଜୟ ଭୂରୟମୁକ୍ତ (Gross State Value Added at Basic Prices) 

 ଉତ୍ପୋଦନଯ ଭୂରୟଯୁ ଭଧ୍ୟଫତ୍ତଥୀ ଉୄମୋକଓୁ ଫୋଦ ୄଦୄର ତୋହୋ Gross State Value Added ୄଫୋରି 
ଫିୄ ଫଘନୋ ଓଯୋମୋଏ । ଏହୋ ଉତ୍ପୋଦନ ପ୍ରକି୍ରୟୋୄଯ ଶ୍ରଭ  ୁଞି୍ଜଯ ୄମୋକଦୋନଓୁ  ଫୁଛୋଏ । ୄମୄତୄଫୄ  ଉତ୍ପୋଦତି 
ଦ୍ରଫୟଯ  ଭୂରୟଯୁ ସଯଓୋଯୀ ୄପ୍ରତ୍ସୋହୋନଓୁ ଫୋଦ ୄଦଆ ଟଓିସ ୄମୋଡୋମୋଏ  ତୋହୋ ସୋଭଗି୍ରଓ ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦ ବୋୄଫ କଣନୋ 
ଓଯୋମୋଏ ।  

ଯାଜୟଯ ର୍ସାଭଗି୍ରକ ଘୄଯାଆ ଉତ୍ପାଦ (GSDP) 

 ଏଓ ଅଥଓି ଫର୍ଷଥ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯୋଚୟଯ ଯିସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ତ ଦ୍ରଫୟ  ୄସଫୋଯ ଯିଭୋଣଯ 
ଅଥଓି ଯିଭୋଓୁ ଯୋଚୟଯ ସୋଭଗି୍ରଓ ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦ ଓୁହୋମୋଏ । ଏହୋ ଯୋଚୟଯ ଅୟଯ ଯିଭୋଓ ।  

ଫୄଜଟ 

 ବୋଯତୀୟ ସମି୍ବଧୋନଯ ଧୋଯୋ 202(1) ନୁସୋୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଅଥଓି ଫର୍ଷଥୄଯ ଯୋଚୟୋ ଯୋଚୟଯ ଅନୁଭୋନଓି 
ଅୟଫୟୟଯ ଫଫିଯଣୀ ଫଧିୋନସବୋୄଯ ଉସ୍ଥ୍ୋନ ଓଯିଫୋ ଫିୄ ଧୟ । ଉକ୍ତ ଫୋରି୍ଷଓ ଅୟ ଫୟୟ ଫଫିଯଣୀହିଁ ଅଥଓି ଫର୍ଷଥ 
ୋଆଁ “ଫୋରି୍ଷଓ ଅଥଓି ଫଫିଯଣୀ” ବୋଫୄଯ ନୋଭିତ; ମୋହୋଓ ିସୋଧୋଯଣତଃ “ଫୄଚଟ”  ବୋୄଫ ବିହତି ।  

ଫାରି୍ଷକ ଅଥକି ଫଫିଯଣୀ (Annual Financial Statement) 

 ଏହ ିଫଫିଯଣୀୄଯ ସଯଓୋଯଙ୍କଯ ଅସେୋ ଅଥଓି ଫର୍ଷଥୄଯ ଅୟ  ଫୟୟଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସୋଯୋଂଶ ଫଧିୋନସବୋୄଯ 
ଉସ୍ଥ୍ୋନ ଓଯୋମୋଏ ।  

ଫାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଜ୍ଞାକ (Explanatory Memorandum) 

 ଫୄଚଟଯ ଏହ ି ଜ୍ଞୋଓୄଯ ୄଓଫ ଭୁଔୟ ଶୀର୍ଷଥୄଯ ସଂକଠତି ୋଣ୍ଠ,ି ଅଓସି୍ମଓ ୋଣ୍ଠ ି  ସଯଓୋଯୀ ହସିୋଫଯ 
ଫୟୟ ନଭିନଭୄତ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ।  
ଯଶିଷି୍ଟ (I) ପ୍ରୄତୟଓ ଭଔୁୟ ଶୀର୍ଷଥ ସଭବନ୍ଧୀୟ ଫବିିନ୍ନ ଦୋଫ ି(ଉବୟ ଗ୍ରସ  ଅଦୋୟ) ଫୟୟ ଶୀର୍ଷଥଯ ପ୍ରଦଶଓିୋ ।  
ଯଶିଷି୍ଟ (II) ଭୁଔୟ ଶୀର୍ଷଥୋନୁମୋୟୀ ଫୟୟ (ଅଦୋୟ ଫୋଦ୍ ନଟି୍) ଯ ସୋଧୋଯଣ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସୋଯୋଂଶ ।  
ଯଶିଷି୍ଟ (III) ଭୁଔୟ ଶୀର୍ଷଥୋନୁମୋୟୀ  ୄମୋଚନୋ ଫୟୟ ନଟି୍ ହସିୋଫୄଯ (ଯୋଚୟ  ଚେିୋସ୍ତଯୀୟ) 
ଯଶିଷି୍ଟ (IV) ଫର୍ଷଥଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ  ୄଶର୍ଷ ଚଭୋଯ ଫଶିଦ ଫଫିଯଣୀ ।  
ଯଶିଷି୍ଟ (V) ଅଓସି୍ମଓତୋ ନଧିି।  
ଯଶିଷି୍ଟ (VI) ସଯଓୋଯୀ ହସିୋଫଯ ଫଶିଦ ଫଫିଯଣୀ (ଫହକିଥଭନ) 
ଯଶିଷି୍ଟ (VII) ଯୋଚୟ ଋଣ ଯସି୍ଥ୍ିତ ି। 
ଯଶିଷି୍ଟ (VIII) ପ୍ରତୟୋବୂତ ିଫଫିଯଣୀ ।  
ଯଶିଷି୍ଟ (IX) ସବ୍ନତ୍ତ ିସୃଷ୍ଟ ି ୁଞି୍ଜ ସଂଯଘନୋ ୋଆଁ ଯୋଚସ୍ୱ  ହସିୋଫଯୁ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଔର୍ଚ୍ଥ  ନଭିିତ୍ତ ନୁଦୋନଯ ଫଫିଯଣୀ ।  
ଯଶିଷି୍ଟ (X) ନୁଦୋନ ଫଫିଯଣୀ  
ଯଶିଷି୍ଟ (XI) ଯହିୋତ ିଫଫିଯଣୀ  
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ନୁଦାନ ଦାଫ ି(Demand for Grants) 

 ନୁଦୋନ ଦୋଫ ିଫବିୋକୱୋଯୀ ଔର୍ଚ୍ଥଦୋଫଯି ୄଓଫ ଭୁଔୟ  ୄକୌଣଶୀର୍ଷଥ ମଥୟେ ଦଶଥୋଆ ଥୋଏ । ଫବିିନ୍ନ ଫବିୋକ 
ନଭିୄେ ନୁଦୋନ ଦୋଫ ିସଂକୃ୍ତ ଫବିୋକଯ ୄମୋଚନୋ  ଓୋମଥୟକ୍ରଭଯ ଫସୃି୍ତତ ତଥୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥୋଏ ।  

ର୍ସଞ୍ଚତି ନଧିି (Consolidated Fund) 

 ବୋଯତୀୟ ସମି୍ବଧୋନଯ ଧୋଯୋ 266(1) ନୁସୋୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଅଥଓି ଫର୍ଷଥୄଯ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଙ୍କଯ ସଭସ୍ତ 
ଉତ୍ସଯୁ ପ୍ରୋପି୍ତ ଥଥ, Bond ଚଯିଅୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ଋଣ, ସୋଧୄନୋୋୟ ଗ୍ରୀଭ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ଋଣ ଏଫଂ ଋଣଯ 
ଯିୄଶୋଧଚନତି ପ୍ରୋପ୍ତ ଥଥ  ସଞ୍ଚତି ନଧିିୄଯ  ଚଭୋ ୄହୋଆଥୋଏ । ବୋଯତୀୟ ସମି୍ବଧୋନଯ ଧୋଯୋ 266(3) ନୁସୋୄଯ 
ବୋଯତଯ ସଞ୍ଚତି ନଧିିୄଯ  ଓଭିବୋ ୄଓୌଣସି ଏଓ ଯୋଚୟଯ ସଞ୍ଚତି ନଧିିଯୁ  ଥଥ ସମି୍ବଧୋନୄଯ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶତି ଫୟଫସ୍ଥ୍ୋ, ଅଆନ  
ୄମଉଁ ଉୄଦ୍ଦଶୟୄଯ ଔର୍ଚ୍ଥ ୄହଫୋ ଓଥୋ ତୋହୋ ଫୟତିୄ ଯଓ ଔର୍ଚ୍ଥ ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ ନୋହିଁ  । ଏହ ିସଞ୍ଚତି ନଧିି  ଯୋଚସ୍ୱ ପ୍ରୋପି୍ତ, 
ୁଞି୍ଜ ପ୍ରୋପି୍ତ, ଯୋଚସ୍ୱ ଔର୍ଚ୍ଥ  ୁଞି୍ଜ ଔର୍ଚ୍ଥଯ ସଭୋହୋଯ ୄଟ । 

ଅକସି୍ମକତା ନଧିି (Contingency Fund) 

 ବୋଯତୀୟ ସମି୍ବଧୋନଯ ଧୋଯୋ 267(2) ନୁସୋୄଯ ଚଯୁଯୀ  ଦୃଷ୍ଟଫୂଥ ଫୟୟ ନଭିିତ୍ତ ଅଫଶୟଓତୋ ୂଯଣ 
ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଓସି୍ମଓତୋ ନଧିିଯ ଫୟଫସ୍ଥ୍ୋ ଓଯୋମୋଆଙ ି। ଏହ ିୋଣ୍ଠ ିଯୋଚୟୋଙ୍କ ନୁୄଭୋଦନ କ୍ରୄଭ ଗ୍ରୀଭ ନଅିମୋଆ 
ଚଯୁଯୀ ଫୟୟ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ମୋହୋୋଆଁ ଯଫତ୍ତଥୀ ସଭୟୄଯ ତଯିିକ୍ତ ଫୟୟ ଦୋଫରିୋକି ଫଧିୋନସବୋଯ ନୁୄଭୋଦନ 
ଣୋମୋଆଥୋଏ । ଫତ୍ତଥଭୋନ ଏହୋଯ ଓଥସ ୋଣ୍ଠି 400 ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ୄଟ ।  

ର୍ସାଫଗଜନକି ର୍ହରି୍ସାଫ (Public Accounts) 

 ବୋଯତୀୟ ସମି୍ବଧୋନଯ ଧୋଯୋ 266(2) ନୁମୋୟୀ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୋଯୋ ଫୋ ସଯଓୋଯଙ୍କ ତଯପଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ନୟ ସଭସ୍ତ ସୋଧୋଯଣ ଥଥ ମୋହୋ ସଞ୍ଚତି ନଧିିୄଯ ଚଭୋ ୄହୋଆୋଯିଫ ନୋହିଁ , ତୋହୋ ଯୋଚୟଯ ସୋଫଥଚନଓି ହସିୋଫୄଯ ଚଭୋ 
ଓଯୋମୋଏ । ସୋଫଥଚନଓି ହସିୋଫ ଧିନୄଯ ଭୁଔୟତଃ 5 ଟ ିୋଣ୍ଠ ିମଥୋ- (ଓ) ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଘୟ, ଯୋଚୟ ବଫରି୍ଷୟନଧିି (ଔ) ଯୋଚସ୍ୱଯୁ 
ଫନିମୁିକ୍ତ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୋଯୋ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ଫବିିନ୍ନ ସଂଯକି୍ଷତ ୋଣ୍ଠ ି(କ) ଫଫିଧି ଚଭୋ ଏଫଂ ଗ୍ରୀଭ (ଖ) Suspense  ଫଫିଧି 
ହସିୋଫ (ଗ) Remittances େବଥୁ କ୍ତ । ସଯଓୋଯୀ ହସିୋଫଯୁ ଅଫଶୟଓ ଭୄତ ୄମୄତୄଫୄ ମୋହୋ ଦଯଓୋଯ ଫୟୟ 
ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଏଥି ନଭିିତ୍ତ ଫଧିୋନସବୋୄଯ ଫୟୟ ଦୋଫୀ ଉସ୍ଥ୍ୋିତ ଓଯିଫୋଯ ଅଫଶୟଓତୋ   ନୋହିଁ । ଏହ ିୄଦୟ ଫୟୋଙ୍କଯ 
ୄନଣୄଦଣ ବ ିଓୋମଥୟଓୋଯୀ ହୁଏ ।  

ଯାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପି୍ତ  

 ସଯଓୋଯଙ୍କଯ ଯୋଚସ୍ୱ ପ୍ରୋପି୍ତ ଭୁଔୟତଃ ଯୋଚୟଯ ନଚି ଯୋଚସ୍ୱ ଏଫଂ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓୋଯଙ୍କଠୋଯୁ ପ୍ରୋପି୍ତଓୁ ଫୁଛୋଏ । 
ଯୋଚୟଯ ନଚି ଟଓିସ ଏଫଂ ଯୋଚୟଯ ନଚି ଣଟଓିସ ଯୋଚସ୍ୱଯ ସଭଷି୍ଟଓୁ ଯୋଚୟଯ ନଚି ଯୋଚସ୍ୱ ଓୁହୋମୋଏ ।  

 ଯୋଚୟଯ ନଚି ଟଓିସଯ ଭୁଔୟ ଉତ୍ସ କୁଡଓି ୄହରୋ ଡଶିୋ ଦ୍ରଫୟ  ୄସଫୋ ଓଯ, ଯୋଚୟ ଫଓୋଯୀ ଶୁଳ୍କ, ନଫିନ୍ଧନ 
ଶୁଳ୍କ (Stamps & Registration Fee) , ବୁ-ଯୋଚସ୍ୱ, ୄଭୋଟଯ ମୋନ ଓଯ, ଫଦୁିୟତ ଶୁଳ୍କ  ଫୃତ୍ତ ିଓଯ ଆତୟୋଦ ି।  

 ଯୋଚୟଯ ନଚି ଣଟଓିସ ଯୋଚସ୍ୱଯ ଭୂଔୟ ଉତ୍ସ କୁଡଓି ୄହରୋ ଣ-ୄରୌହ  ଧୋତଫ ଶଳି୍ପ ଯୁ ଯୋଚସ୍ୱ, ସଯଓୋଯୀ 
ଉୄଦୟୋକୄଯ ଂଶ ୁଞି୍ଜ ଫନିିୄ ମୋକଯୁ ରୋବୋଂଶ, ଫବିିନ୍ନ ନକିଭ, ସଭଫୋୟ ସଂସ୍ଥ୍ୋ, ସଯଓୋଯୀ ଓଭଥଘୋଯୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଋଣ ଏଫଂ 
ଗି୍ରଭ ଯୋଶଯୁି ଉରବ୍ଧ ସୁଧ ଯୋଶ,ି ଚୄସଘନ ୄଦୟ, ସହଯୋଞ୍ଚୄଯ ଚ ୄମୋକୋଣ ଉୄଯ ଅଦୋୟ ଶୁଳ୍କ, ଫଦିୟୋୟ 
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 ଭହୋଫଦିୟୋୟ କୁଡଓିୄଯ ଅଦୋୟ ୄହଉଥିଫୋ ୄଦୟ  ୄଚୋଯିଭୋନୋ, ଫବିିନ୍ନ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଭୋନଙ୍କୄଯ ଅଦୋୟ ୄହଉଥିଫୋ 
ୟୁଚସଥ  ପି  ଚଙ୍ଗର ଯୋଚସ୍ୱ ଆତୟୋଦ ି।  

 ୄଓନ୍ଧୀୟ ଟଓିସଯୁ ଯୋଚୟ ଂଶ ଏଫଂ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓୋଯଙ୍କ ନୁଦୋନ ଯୋଶ ିୄଭୋଟ ୄଓନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୋପି୍ତୄଯ େବଥୁ କ୍ତ । 
ୄଓନ୍ଧୀୟ ଟଓିସଯୁ ଯୋଚୟ ଂଶ ଫୋଫଦୄଯ ଥଥ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓୋଯଙ୍କଯ ଅଫଣ୍ଟତି ୋଣ୍ଠଯୁି ଥଥ ଓଭିଶନଙ୍କ ସୁୋଯିଶଭୄତ 
ଭିଥିୋଏ। ୄଓନ୍ଧ ସଯଓୋଯଙ୍କଯ ଅଫଣ୍ଟତି ୋଣ୍ଠିୄ ଯ ନଭିନ  ଟଓିସକୁଡଓି ମଥୋ – ଓୄଥୋୄଯସନ୍ ଟଓିସ,ଅୟ ଓଯ, ସୀଭୋ 
ଶୁଳ୍କ, ୄଓନ୍ଧୀୟ ଦ୍ରଫୟ  ୄସଫୋ ଓଯ େବଥୁ କ୍ତ ।  ଏହ ିଅଫଣ୍ଟତି ୋଣ୍ଠିୄ ଯ ୄଓୌଣସି Cess ଓଭିବୋ Surcharge େବଥୁ କ୍ତ 
ନୁୄହଁ । ଞ୍ଚଦଶ ଥଥ ଓଭିଶନଙ୍କଯ ଯିୄୋଟଥ ନୁସୋୄଯ 41 ପ୍ରତଶିତ ଥଥ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓୋଯ ଯୋଚୟଭୋନଙୁ୍କ  ସିଧୋ ସଔ 
ହସ୍ତୋେଯ (Vertical Transfer) ଓଯିୄଫ । ସିଧୋସଔ ବୋୄଫ ହସ୍ତୋେଯିତ  ୄହଉଥିଫୋ ଏହ ିଥଥଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଯୋଚୟ 
ସୋଭେଯୋ ବୋୄଫ ତୋଙ୍କ ବୋକ ୋଆଥୋେ ି। ଡଶିୋଯ ଏହ ିସଭୋେଯୋ ଥଥ ଂଶ  2021-22 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥ ରୋକି 4.528 
ପ୍ରତଶିତୄଯ ସି୍ଥ୍ଯିଓୃତ ୄହୋଆଙ ି।  

 ୄଓନ୍ଧଯୁ ଭିୁଥିଫୋ ସହୋୟଓ ନୁଦୋନ ଭୁଔୟତଃ ଥଥ-ଓଭିଶନଙ୍କ ସୁୋଯିଶ କ୍ରୄଭ ସ୍ଥ୍ୋନୀୟ ନଓିୋୟ ସଂସ୍ଥ୍ୋଭୋନଙ୍କ 
ୋଆଁ ନୁଦୋନ  ଯୋଚୟ ଦୁଫିୋଓ ଭୁଓୋଫରିୋ ୋଣ୍ଠ ିୋଆ ଁଭିୁଥିଫୋ ନୁଦୋନ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ୄଓନ୍ଧ ସ୍ତଯୀୟ ୄମୋଚନୋ  ୄଓନ୍ଧ 
ପ୍ରଫତ୍ତତି ୄମୋଚନୋ ୋଆଁ ଭିୁଥିଫୋ ନୁଦୋନଓୁ ଫୁଛୋଆଥୋଏ ।  

ଯାଜସ୍ୱ ଫୟୟ (Revenue Expenditure) 

 ୄଫତନ  ବତ୍ତୋ, ୄନ୍ସନ୍, ସୁଧ ୄଦୟ, ଯିହୋତ,ି ଫୋଦ୍ଧଥଓୟ ବତ୍ତୋ, ଫଦୁିୟତ  ଚ ୄଦୟ, ମୋନ ଫୋହୋନ 
ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄଦୟ, ଅଓସିିଓ ଫୟୟ ଏଫଂ ୁଞି୍ଜ ସବ୍ନତ୍ତ ିମଥୋ ଯୋସ୍ତୋ, ୄଓୋଠୋଫୋଡ,ି ଚୄସଘନ ଓୋମଥୟଯ ଯକ୍ଷଣୋ ୄଫକ୍ଷଣ ଅଦ ି
ଯୋଚସ୍ୱ ଔର୍ଚ୍ଥଯ େବଥୁ କ୍ତ । ଯୋଚସ୍ୱ ଔର୍ଚ୍ଥ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ଏଫଂ ଯକ୍ଷଣୋ ୄଫକ୍ଷଣ ଅଦ ିସଭବନ୍ଧୀୟ ଔର୍ଚ୍ଥ ୄଟ । ୄତୄଫ, 
ସବ୍ନତ୍ତ ିସଷିୃ୍ଟ  ୁଞି୍ଜ ସଂଯଘନୋ ନଭିୄେ ନୁଦୋନ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଯୋଚସ୍ୱ ଔର୍ଚ୍ଥଯ ଫଫିଯଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବୋୄଫ  ଫୟୋଔୟୋତ୍ମଓ 
ଜ୍ଞୋନୄଯ ଦଶଥୋମୋଆଙ ି।  

ପ୍ରତରୃି୍ଶତ ିଫଦ୍ଧ ଫୟୟ (Committed Expenditure) 

 ପ୍ରତଶିତୃ ି ଫଦ୍ଧ ଫୟୟ ଦଯଭୋ, ୄନ୍ସନ୍  ସୁଧ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ । ଏହ ି ପ୍ରତଶିତୃଫିଦ୍ଧ ଫୟୟ ଯୋଚୟ 
ସଯଓୋଯଙ୍କ ଯୋଚସ୍ୱ ଔର୍ଚ୍ଥଯ ପ୍ରୋଥଭିଓ ଔର୍ଚ୍ଥ ୄଟ ।  

ୁଞି୍ଜ ଖ୍ଚ୍ଚଗ (Capital Outlay) 

 ୄଓୋଠୋଫୋଡ,ି ଯୋସ୍ତୋ, ଚୄସଘନ ପ୍ରଓଳ୍ପ, ଶକି୍ତ ପ୍ରଓଳ୍ପ, ଫନୟୋ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଯିୄମୋଚନୋ, ଚୄମୋକୋଣ ପ୍ରଓଳ୍ପ 
କୁଡଓିଯ ନଭିଥୋଣ ରୋକି ୄହଉଥିଫୋ ଔର୍ଚ୍ଥ      ସ୍ଥ୍ୋୟୀ ୁଞି୍ଜ ସବ୍ନତ୍ତ ିସଷିୃ୍ଟ ଓଯୁଥିଫୋଯୁ ଏହୋ ୁଞି୍ଜ ଔର୍ଚ୍ଥଯ େବଥୁ କ୍ତ । ଓେୁି, ଏହୋଯ 
ଯକ୍ଷଣୋୄଫକ୍ଷଣ ସଭବନ୍ଧୀୟ ଔର୍ଚ୍ଥ ଯୋଚସ୍ୱ ଔର୍ଚ୍ଥଯ େବଥୁ କ୍ତ । 
ୁଞି୍ଜ ଫୟୟ (Capital Expenditure) 

 ୁଞି୍ଜ ଔର୍ଚ୍ଥ, ସ୍ଥ୍ୋୟୀ ସବ୍ନତ୍ତ ି ସଂଯଘନୋ ରୋକି ଋଣ ପ୍ରଦୋନ  ସଯଓୋଯୀ ଋଣ ଯିୄଶୋଧ ୁଞି୍ଜ ଫୟୟଯ   
ଯିସଯବୁକ୍ତ । 
  

33



ଉନ୍ନୟନ ଏଫଂ ଣ-ଉନ୍ନୟନ ଖ୍ଚ୍ଚଗ 

 ସୋଭୋଚଓି  ଥଥୄନୈତଓି ୄସଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄହଉଥିଫୋ ଔର୍ଚ୍ଥଓୁ ଉନ୍ନୟନ ଔର୍ଚ୍ଥ ଓୁହୋମୋଏ । ୄସହିଯି ବୋୄଫ 
ସୋଧୋଯଣ ୄସଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄହଉଥିଫୋ ଔର୍ଚ୍ଥଓୁ ଣ-ଉନ୍ନୟନ ଔର୍ଚ୍ଥ ଓୁହୋମୋଏ ।  

ୁଞି୍ଜ ପ୍ରାପି୍ତ (Capital Receipts)  

 ୁଞି୍ଜ ପ୍ରୋପି୍ତ ଉବୟ ସଯଓୋଯୀ ଋଣ  ଣ-ଋଣ ୁଞି୍ଜ ପ୍ରୋପି୍ତଯ ସଭୋହୋଯ । ଣ-ଋଣ ୁଞି୍ଜ ପ୍ରୋପି୍ତୄଯ ଋଣ ଏଫଂ 
ଗି୍ରଭ ଅଦୋୟଯୁ ସୁର ଏଫଂ ୁଞି୍ଜ ପ୍ରତୟୋହୋଯଯୁ ଭିଥିିଫୋ ଥଥ େବଥୁ କ୍ତ । ଏଥିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୁଥିଫୋ ଅନୁଷ୍ଠୋନଓି  ଣ-ଅନୁଷ୍ଠୋନଓି ଗି୍ରଭ ଋଣଯ ସୁର େବଥୁ କ୍ତ ।  

 ସଯଓୋଯୀ ଋଣୄଯ ଫହ-ିସୋହୋମୟପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରଓଳ୍ପ ଧିନୄଯ ଭିୁଥିଫୋ ୄଓନ୍ଧ ସହୋୟତୋଯ ଋଣ ଂଶ େବଥୁ କ୍ତ 
ମୋହୋଓ ିୄଓନ୍ଧ ସଯଓୋଯ ୄମଉଁ ସତ୍ତଥୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଫୋହୟ ଥଥରକୋଣଓୋଯୀ ସଂସ୍ଥ୍ୋଭୋନଙ୍କଠୋଯୁ ଋଣ ଓଯିଥୋେ ିୄସହ ିସଭୋନ 
ସତ୍ତଥୄଯ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥୋେ ି। ସଯଓୋଯୀ ଋଣୄଯ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟଯୁ ଣୋ ମୋଉଥିଫୋ ଋଣ, ୄଔୋରୋ ଫଚୋଯଯୁ 
ଯୋଚୟଯ ଉନ୍ନତ ିୋଆଁ ଣୋମୋଉଥିଫୋ ଋଣ, NABARD, ବୋଯତୀୟ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ନକିଭ, GIC, HUDCO, NCDC 
ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣ ବଫରି୍ଷୟନଧିି ୋଣ୍ଠଯୁି ଣୋମୋଉଥିଫୋ ଋଣ େବଥୁ କ୍ତ ୄଟ ।  

ଫତି୍ତୀୟ ଏଫଂ ୄାର୍ଷଣୀୟ ଋଣଯ ରୂ୍ସଚକାଙ୍କ (Fiscal and Debt Sustainability Indicators) 

 

ଫତି୍ତୀୟ ଏଫଂ 
ୄୋର୍ଷଣୀୟ ଋଣଯ 

ସୂଘଓୋଙ୍କ (Fiscal 

and Debt 
Sustainability 

Indicators) 

ଫତି୍ତୀୟ ସୂଘଓୋଙ୍କ 

(Fiscal 
Indicators) 

ଯୋଚସ୍ୱ ନିଣ୍ଟ(Reveue Deficit) 

ଯୋଚସ୍ୱ  ଫୟୟ , ଯୋଚସ୍ୱ ଅୟ ତୁନୋୄଯ ଧିଓ ୄହୄର  

ଫତି୍ତୀୟ ନିଣ୍ଟ (Fiscal Deficit)   

ଏଓ ଅଥଓି ଫର୍ଷଥୄଯ ଯୋଚୟଯ  ୄଭୋଟ ଋଣ ଅଫଶୟଓତୋଯ ଯିଭୋଣ ଓୁ ସୂଘୋଏ । 

ଏହୋ ଯୋଚସ୍ୱ ଅୟ ଏଫଂ ଣ ଋଣ ୁଞି୍ଜ ଅୟଯ ସଭଷି୍ଟଠୋଯୁ ୄଭୋଟ  ଫୟୟଯ 

ଅଧିଓୟଓୁ ସୂଘୋଏ  

ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ନିଣ୍ଟ(Primary Deficit )  

ଫତି୍ତୀୟ ନିଣ୍ଟଯୁ ସୂଧ ୄଦୟଓୁ ଫୋଦ ୄଦୄର ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ 

ନିଣ୍ଟ ନଯୂିିତ ହୁଏ । ଏହୋ ସୁଧ ୄଦୟ ଫୋଦ୍ ନୟୋନୟ 

ୄଭୋଟ ଔର୍ଚ୍ଥଓୁ ବଯଣୋ ଓଯିଫୋ ରୋକି ଯୋଚୟଯ ନଟି୍ ଋଣ 

ଯିଭୋଣଓୁ ସୂଘୋଏ ।  

ୄୋର୍ଷଣୀୟ ଋଣଯ ସୂଘଓୋଙ୍କ  

(Debt Sustainability 
Indicators) 

ସୁଧ ୄଦୟ  ଯୋଚସ୍ୱ ପ୍ରୋପି୍ତଯ ନୁୋତ(Interst  Payment to 

Revenue Receipt Ratio) 

ଯୋଚୟଯ ଯିୄଶୋଧିତ  ଋଣ ନଭିୄେ  ସୁଧ ୄଦୟ ଫୋଫଦଓୁ  

ବଯଣୋ  ଓଯିଫୋ ନଭିୄେ  ଅଫଶୟଓୀୟ ଯୋଚସ୍ୱ  ଅୟଯ ଯିଭୋଣଓୁ 

ସୂଘୋଏ । ଏହୋ ସୁଧ ଯିୄଶୋଧଓୁ ସୂଘତି ଓୄଯ ।  

ଋଣବୋଯଯ ନୁୋତ(Debt Stock Ratio) 

ଋଣବୋଯ   ସୋଭଗ୍ରୀଓ ଖୄଯୋଆ ଉତ୍ପୋଦଯ ପ୍ରତଶିତଓୁ 

ଋଣବୋଯ ନୁୋତ ଓୁହୋମୋଏ । ଏହୋ ଯୋଚୟଯ 

ଋଣବୋଯଓୁ ସୂଟୋଏ ।  
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“ଫୄଜର୍ଟ - ଏକ ଝରକ” (Budget at a Glance) 

ସଂୄକ୍ଷୄଯ, “ଫୄଚଟ୍-ଏଓ ଛରଓ”ୄଯ  ଯୋଚୟଯ ଭୁଔୟ ଟଓିସ ଯୋଚସ୍ୱ  ନୟୋନୟ ପ୍ରୋପି୍ତ ସହତି ଅୟ  ଫୟୟଯ 
ହସିୋଫ ଦଶଥୋମୋଆଥୋଏ ।  ଏହ ିଦସ୍ତୋଫଚି ଭୁଔୟତଃ ଯୋଚସ୍ୱ  ୁଞି୍ଜ ଫୟୟଯ ହସିୋଫ  ଫବିିନ୍ନ ୄକ୍ଷତ୍ର ୋଆଁ ୁଞି୍ଜ ଔର୍ଚ୍ଥଯ ଫୟୟ 
ଫଯୋଦ  ପ୍ରଦଶତି ଓୄଯ । ଏହ ିଦସ୍ତୋଫଚି ଭଧ୍ୟ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଙ୍କଯ ଯୋଚସ୍ୱ ଫଓୋ /ନିଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଥଭିଓ ଫଓୋ /ନିଣ୍ଟ    
ଫତି୍ତୀୟ ଫଓୋ /ନିଣ୍ଟଯ ତଥୟ ସୂଘୋଆଥୋଏ । “ଫୄଚଟ୍ -ଏଓ ଛରଓ”ୄଯ ସଭସ୍ତ ହସିୋଫ “ନଟି୍ ପଭଥ”ୄଯ ଦଶଥୋମୋଆଙ ି।  
ଏହ ିଫଫିଯଣୀକୁଡଓି  ଫତି୍ତୀୟ ଉତ୍ତଯଦୋୟୀ  ଫୄଚଟ୍ ଯିଘୋନୋ ଧିନୟିଭ,2005 ଏଫଂ ୄସହ ିଧିନୟିଭ ଧିନୄଯ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ନୟିଭୋଫୀ  ନୁସୋୄଯ ଉସ୍ଥ୍ୋିତ ୄହଫୋ ଅଫଶୟଓ ।  

ଏଓୋଧିଓ ଫୋର୍ଷିଓ ଫୟୟ ଢୋଞ୍ଚୋ (Multi Year Expenditure Framework) 

ଫତି୍ତୀୟ ଉତ୍ତଯଦୋୟୀ  ଫୄଚଟ୍ ଯିଘୋନୋ ଔସଡୋ ଏଓ ଭଧ୍ୟଫତ୍ତଥୀଓୋୀନ ଫଧି ରୋକି ଫତି୍ତୀୟ ଯିଘୋନୋୄଯ 
ସହୋୟଓ ହୁଏ । ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଏହ ି ଢୋଞ୍ଚୋ ସଯଓୋଯଙୁ୍କ ଏଓ ଫତି୍ତୀୟ ଦୃଢୀଓଯଣ ଓୋମଥୟନ୍ଥୋ ନୁସଯଣଫୂଥଓ 
ସଯଓୋଯୀ ଫତି୍ତୀୟ ନିଣ୍ଟଓୁ ଏଓ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ସଭୟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ସ୍ତଯୄଯ ସୀଭିତ ଯଖିଫୋଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯିଥୋଏ । 
ତଦନୁସୋୄଯ ସଯଓୋଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟଫତ୍ତଥୀଓୋୀନ ଫତି୍ତୀୟ ଔସଡୋ(Medium Term Fiscal Framework)ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ଓଯିଥୋେ ିୄମଉଁଥିୄଯ ଫତି୍ତୀୟ ଉତ୍ତଯଦୋୟୀ  ଫୄଚଟ୍ ଯିଘୋନୋ ଧିନୟିଭ,2005 ଏଫଂ ୄସହ ିଧିନୟିଭ ଧିନୄଯ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ନୟିଭୋଫୀୄଯ ନଦି୍ଧଥୋଯିତ ଫତି୍ତୀୟ ରକ୍ଷୟ ହୋସର ନଭିୄେ ଓୋମଥୟନ୍ଥୋ ନହିତି ଥୋଏ । ଏହ ିଧିନୟିଭ ସଯଓୋଯଙୁ୍କ 
ଅଓତି ଫତି୍ତୀୟ ୄମୋଚନୋଓୁ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫୋ ରୋକି ଅଫଶୟଓୀୟ ୄଓୌଶକୁଡଓୁି ଘହି୍ନଟ ଓଯିଫୋ ରୋକି ଫୋଧ୍ୟ ଓଯିଥୋଏ। ଏଓ 
ଭଧ୍ୟଭଓୋୀନ ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ, ସଯଓୋଯଙ୍କଯ ଫତି୍ତୀୟ ପ୍ରତଫିନ୍ଧଓକୁଡଓୁି ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋ ୄଫୄ ଭଧ୍ୟଭଓୋୀନ ଫୟୟ 
ଔସଡୋ(Medium Term Expenditure Framework) ଅସେୋ 3 ଫର୍ଷଥ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫବିିନ୍ନ ୄକ୍ଷତ୍ର ରୋକି 
ସଯଓୋଯଙ୍କଯ ପ୍ରତଶିତୃଫିଦ୍ଧ ଫୟୟଓୁ ନଦି୍ଧଥୋଯିତ ଓୄଯ । ଭଧ୍ୟଭଓୋୀନ ଫୟୟ ଔସଡୋ, ସଯଓୋଯଙ୍କଯ ଭଧ୍ୟଭଓୋୀନ  
ଦୀଖଥଭିଅଦୀ ଫଧି ରୋକି ଫତି୍ତୀୟ ୄମୋଚନୋ ରୋକି ଏଓ ବଯସୋୄମୋକୟ ଓୋମଥୟନ୍ଥୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥୋଏ । ୄମୄହତୁ ଏହୋ ଏଓ 
କତଶିୀ ୄମୋଚନୋ(Rolling Plan) ୄଟ,ଏହୋ ୄଦଶଯ ସୋଭଗି୍ରଓ  ଯିଫତ୍ତଥନଶୀ ଥଥୄନୈତଓି ଫସ୍ଥ୍ୋ ସହତି ଔୋ 
ଔଅୁଆଥୋଏ । ତଦନୁସୋୄଯ ଡଶିୋ ସଯଓୋଯ 2016-17 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥଠୋଯୁ ଏଓ ଭଧ୍ୟଭଓୋୀନ ଫୟୟ ଔସଡୋ ପ୍ରଓୋଶ 
ଓଯିଅସୁଙେ ି। ଏଥିୋଆଁ ସଯଓୋଯ Top-down ଫୄଚଟ୍ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଉୄଯ କୁଯୁତ୍ୱ ଅୄଯୋ ଓଯୁଙେ ିୄମଉଁଥିୄଯ ଭଧ୍ୟଭ 
 ଦୀଖଥଭିଅଦୀ ୄଓୌଶ ନୁସୋୄଯ ସଭବଓୁ ଗ୍ରୋଧିଓୋଯ ବିତ୍ତିୄ ଯ ନଦି୍ଧଥୋଯଣ ଓଯୋମୋଉଙ ି। ୄସହ ିନୁସୋୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ 
ଫର୍ଷଥଯ ଗ୍ରୋଧିଓୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ର  ଅଫଣ୍ଟନ ସି୍ଥ୍ଯ ଓଯୋମୋଉଙ ି । ଭଧ୍ୟଭଓୋୀନ ଫୟୟ ଔସଡୋୄଯ ଥିଫୋ ଭଧ୍ୟଭଓୋୀନ ଫୟୟ 
ଫଯୋଦଓୁ ବିତ୍ତ ି ଓଯ ି ପ୍ରଶୋସନଓି ଫବିୋକଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଯିଣୋଭଦଶଥୀ ଔସଡୋ (Outcome 
Framework)ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯିଥୋେ ି। ୄସହ ିନୁସୋୄଯ ଫବିୋକଭୋୄନ ଫବିିନ୍ନ ୄମୋଚନୋବିତ୍ତଓି ସଭବ ଅଫଣ୍ଟନ ଓଯିଥୋେ ି। 
ଫୄଚଟ୍ ଉସ୍ଥ୍ୋିତ ୄହରୋୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫବିୋକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରବୋୄଫ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଭଧ୍ୟଭଓୋୀନ ଫୟୟ ଔସଡୋ ପ୍ରଓୋଶ 
ଓଯିଥୋେ ିୄମଉଁଥିୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଭଧ୍ୟଭଓୋୀନ ସଭୟ ରୋକି  ଗ୍ରୋଧିଓୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ର ଏଫଂ ଅଫଣ୍ଟନକୁଡଓି ସୂଘତି ଥୋଏ ।  
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ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଫୟୟଯ ଫକିଓଯଣ (Categorization of State Govt. 
Expenditure) 

ୄମୋଚନୋ  ଣୄମୋଚନୋ ପ୍ରୄବଦ ଉୄଚ୍ଛଦ ୄହଫୋ ୄଯ, ଫୄଚଟ୍ ଅଫଣ୍ଟନ ଏୄଫ  ଯୋଚସ୍ୱ ଏଫଂ ୁଞି୍ଜ ଫୟୟ 
ଉୄଯ ୄଓନ୍ଧୀବୂତ ୄହୋଆଙ ି। ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଫୟୟ ଫତ୍ତଥଭୋନ 4 ଟ ିଭୁଔୟ ଫବିୋକୄଯ ଫବିକ୍ତ ୄହଉଙ ି। ୄସକୁଡ଼ଓି 
ୄହରୋ :- 

ଖ୍ଚ୍ଚଗଯ ସୁ୍ଥ ଫରି୍କଯଣ ଉ-ଫରି୍କଯଣ 
ଓ. ପ୍ରଶୋସନଓି ଫୟୟ  (i) ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ଓୋମଥୟ ପ୍ରଣୋୀ ଏଫଂ ଯକ୍ଷଣୋୄଫକ୍ଷଣୋ ଫୟୟ 

(ii) ଋଣ ଯିୄଶୋଧ ଫୟୟ 
ଔ. ଓୋମଥୟକ୍ରଭ ଫୟୟ (i) ଯୋଚୟ ସ୍ତଯୀୟ ୄମୋଚନୋ 

(ii) ୄଓନ୍ଧ ୄମୋଚନୋ 
(iii) ୄଓନ୍ଧ ପ୍ରଫତ୍ତତି ୄମୋଚନୋ 

କ. ଫିମଥୟୟ ପ୍ରଶଭନ ୋଣ୍ଠ ି (i) ଯୋଚୟ ଫିମଥୟୟ ପ୍ରଶଭନ ୋଣ୍ଠ ି
(ii) ଚୋତୀୟ ଫିମଥୟୟ ପ୍ରଶଭନ ୋଣ୍ଠ ି

ଖ. ଯୋଚୟଯୁ ଥଥ ହସ୍ତୋେଯ (i) ୄଓନ୍ଧ ଥଥ ଓଭିଶନଙ୍କ ଦ୍ୋଯୋ ସ୍ଥ୍ୋନୀୟ ନଓିୋୟ ସଂସ୍ଥ୍ୋଭୋନଙୁ୍କ ଥଥ ହସ୍ତୋେଯ  
(ii) ଯୋଚୟ ଥଥ ଓଭିଶନଙ୍କ ଦ୍ୋଯୋ ସ୍ଥ୍ୋନୀୟ ନଓିୋୟ ସଂସ୍ଥ୍ୋଭୋନଙୁ୍କ ଥଥ ହସ୍ତୋେଯ 
(iii) ନୟୋନୟ ଥଥ ହସ୍ତୋେଯ  

 

ଯୋଚସ୍ୱ ଫୃଦ୍ଧିୋଆ ଁ ଗ୍ରୋଧିଓୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ର (Priority Areas for Augmentation of 
Revenue) 

 ଯୋଚସ୍ୱ ଅଦୋୟ ଫୃଦ୍ଧ ିୋଆ ଁପ୍ରଶୋସନଯ ସଶକି୍ତଓଯଣ । 
 ଯୋଚସ୍ୱ ଅଦୋୟ ଫୃଦ୍ଧ ି ନୟୋନୟ ନୀତ ିଏଫଂ ପ୍ରଶୋସନଓି ସଂସ୍କୋଯ ୋଆ ଁକଠତି ଫିୄ ଶର୍ଷଜ୍ଞ ଓଭିଟଯି ସୁୋଯିଶଓୁ 

ଗ୍ରହଣ ଓଯି ଓୋମଥୟଓୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଙ ି।  
 ତନି ିଫର୍ଷଥଯୁ ଧିଓ ସଭୟ ଧଯ ିସଂୄଶୋଧିତ ୄହୋଆନଥିଫୋ ୟୁଚସଥ ପି ଯ ସଂୄଶୋଧନ  
 ଫୄଓୟୋ ଯୋଚସ୍ୱଯ ଅଦୋୟ । 
 ଧିଓ ଯୋଚସ୍ୱ ପ୍ରୋପି୍ତୋଆଁ ୄଓୋଟଥ ୄଓସ୍ କୁଡଓିଯ ଦୃତ ପଆସରୋ 
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ଫୄଚଟ ଅଫଣ୍ଟନ ୄନଆ ଗ୍ରୋଧିଓୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ର (Priority Areas for Budgetary 
Allocation) 

 ଓୋମଥୟଓୋଯୀ ୄହଉଥିଫୋ ୁଞି୍ଜ ଓୋମଥୟ / ୂର୍ଣ୍ଥଓୋମଥୟ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ ଓଯଫିୋୋଆ ଁଧିଓ ୁଞି୍ଜ ଫନିିୄ ମୋକ ଉୄଯ କୁଯୁତ୍ୱ 
ଅୄଯୋ ।  

 ସଭବ ସହଫନ୍ଧତି ୄମୋଚନୋ ମଥୋ ଫହଃି ସୋହୋମୟପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରଓଳ୍ପ, ୄଓନ୍ଧୀୟ ୄମୋଚନୋ, ୄଓନ୍ଧ ପ୍ରଫତ୍ତତି ୄମୋଚନୋ, 
ଗ୍ରୋଭୟ ବିତ୍ତବୂିଭି ଉନ୍ନୟନ ୋଣ୍ଠ,ି ଥଥ ଅୄୟୋକ ନୁଦୋନ, ଯୋଚୟ ଫିମଥୟୟ  ପ୍ରଶଭନ ୋଣ୍ଠ ି ଆତୟୋଦ ି ୋଆଁ 
ମୄଥଷ୍ଟ ଥଥ ଫଯୋଦ ।     

ଫୄଚଟ ଏଫଂ ଫୄଚଟ ଫହଃିବୂତ ସଭବଯ ସମି୍ମଶ୍ରଣ (Convergence of Budgetary and 
Extra- Budgetary Resources) 

ଯିଣୋଭଓୁ ପପ୍ରଦ ଓଯିଫୋ ରୋକି ଫୄଚଟ େକଥତ ସଭବ  ଫୄଚଟ ଫୋହୋୄଯ ଥିଫୋ ସଭବଯ ସମି୍ମଶ୍ରଣ  
ଫୄଚଟ େକଥତ ସଭବକୁଡଓିଯ ସମି୍ମଶ୍ରଣ ଫୄଚଟ ପ୍ରକି୍ରୟୋଯ ଏଓ ଂଶ ଯୂୄ ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମୋଆଙ ି । ୄମୋଚନୋ  
ସଂୄମୋଚନ ଫବିୋକଯ ସଂୄମୋଚନ ପ୍ରୄଓୋଷ୍ଠ,  ପ୍ରଶୋସନଓି ଫବିୋକଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ତଥୋ ଫୄଚଟ  ଫୄଚଟ ଫହବୂିତ ସଭବ 
ମଥୋ ଚେିୋ ଔଣିଚ ସବ୍ନଦ ୋଣ୍ଠ,ି OMBADC ନଓିଟୄଯ କଚ୍ଛତି ଥିଫୋ  MMDR ଧିନୟିଭଯ ଧୋଯୋ 21ଯ ଉଧୋଯୋ 5 
ଧିନୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ କ୍ଷତିୂଯଣ ଯୋଶ,ିଶ୍ରଭଚୀଫଙି୍କ ଭଙ୍ଗ ୋଆଁ ଅଦୋୟ ୄହଉଥିଫୋ cess, ଫବିିନ୍ନ ୄକ୍ଷତ୍ରୀୟ ନୟିଭୄଯ କଠତି 
ଓୄଥୋୄଯଟ୍ ୋଣ୍ଠ,ି ଓୄଥୋୄଯଟ୍ ସୋଭୋଚଓି ଦୋୟିତ୍ୱୄଫୋଧ (CSR) ୋଣ୍ଠି ଆତୟୋଦଯୁି ଉରବ୍ଧ ସଭବଯ ସୁଫନିିୄ ମୋକ ୋଆ ଁ
ଓୋମଥୟ ଓଯୁଙ ି। 

ସଯଓୋଯୀ ସବ୍ନତ୍ତ ି କୁଡ଼ଓିଯ ସଫଥୋଧିଓ ଫନିିୄ ମୋକ (Optimum Utilisation of Govt. 
Assets)  

 ଚନସୋଧୋଯଣ  ସଯଓୋଯୀ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ କୁଡଓିଯ ଫୟଫହୋଯ ରୋକି ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯ ଫବିିନ୍ନ ସବ୍ନତ୍ତ ି ମଥୋ: 
ୄଓୋଠୋଫୋଡ,ି ଯୋସ୍ତୋ, ଫନ୍ଧ, ଚୄସଘନ ପ୍ରଓଳ୍ପ  ଶକି୍ତ ବିତ୍ତବୂିଭି ଆତୟୋଦ ି ନଭିଥୋଣ ଓଯିଥୋେ ି । ଏହ ି ସଯଓୋଯୀ ସବ୍ନତ୍ତଯି 
ସଦୁୄମୋକ ୄହଫୋ ଅଫଶୟଓ। ମଦ ି ଏ ସବ୍ନତ୍ତ ି ଫୟଫହୃତ ନହୁଏ ୄତୄଫ ତଦ୍ଚନତି ୁଞି୍ଜନିୄ ଫଶ ଫୃଥୋ ମୋଏ । ଏଣୁ 
ଅସେୋ ଅଥଓି ଫର୍ଷଥୄଯ ସଯଓୋଯୀ ସବ୍ନତ୍ତଯି ସଭୁଘତି ଫନିିୄ ମୋକ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଙ୍କଯ ଏଓ ରକ୍ଷୟ ୄଟ । ୄଓୌଣସି ନୂତନ 
ସଯଓୋଯୀ ସବ୍ନତ୍ତଯି ନଭିଥୋଣ ୂଫଥଯୁ ଏହୋ ୄମଉଁ ଉୄଦ୍ଦଶୟୄଯ କଠତି ୄହଫୋଓୁ ମୋଉଙ,ି ୄସହ ି ଉୄଦ୍ଦଶୟ ସୋଧନ ନଭିୄେ 
ୂଫଥଯୁ ୄଓୌଣସି ସଯଓୋଯୀ ସବ୍ନତ୍ତ ିଙ ିଓ ିନୋହିଁ ତୋହୋ ନଦି୍ଧଥୋଯିତ ୄହଫ ।  

SDG Budget 

ଭିତି ଚୋତସିଂଖଯ ସଭସ୍ତ ସଦସୟ ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୋଯୋ କହୃତି 2030 ନଯିେଯ ଫଓିୋଶ ପ୍ରସ୍ତୋଫ (2030 SDG Agenda) , 
ଫଶି୍ୱଫୋସୀ ଭୋନଙ୍କଯ ଶୋେ ି ସଭଦୃ୍ଧ ିୋଆଁ ଏଓ ସହବୋକୀ ଢୋଞ୍ଚୋ ୄମୋକୋଉଙ।ି  ଡଶିୋଯ ନଯିେଯ ଫଓିୋଶ ରକ୍ଷ (SDG) 
ପ୍ରତ ିପ୍ରତଫିଦ୍ଧତୋ ଯୋଚୟ ଫୄଚଟ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ସହ SDGଯ ଭିଶ୍ରଣ ୄଯ ପ୍ରତପିତି ୄହଉଙ।ି ସଭସ୍ତ 17ଟ ିଫଓିୋଶ ରକ୍ଷୟଓୁ 
ଏଓତ୍ରତି ଓଯି ଯୋଚୟଯ ଉନ୍ନତ ିଥଓୁ ଏଓ ସଠଓି ଦକି ୄଦଫୋୄଯ SDG ଫୄଚଟ ଏଓ ଦକିେଓୋଯୀ ଦୄକ୍ଷ। SDG 
ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ ଫୄଚଟ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ସଭବ ଅଫଣ୍ଟନ ୄଯ ଉୁଚୁ ଥିଫୋ ଦ୍ନ୍ଦଓୁ ଦୂଯୀବୂତ ଓଯିଫୋ ସହ ଫୄଚଟଯ ଉତ୍ତଯଦୋୟିତ୍ୱ 
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ଏଫଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ଫୃଦ୍ଧ ି ଓଯିଫୋୄଯ ସହୋୟଓ ୄହୋଆ ଥୋଏ। SDG ଫୄଚଟ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଫୄଚଟଯ ନଯିେଯତୋ ୋଆଁ ଭୋନଦଣ୍ଡ 
ନଧିଥୋଯଣ ଓଯିଫୋୄଯ ପ୍ରଭୁଔ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫୋ।  

Gender Budget 

ରିଙ୍ଗକତ ସୋଭୟତୋ ଅଣିଫୋ ରୋକି Gender Budget ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଥ ସୋଧନ । ଏହୋଯ ରକ୍ଷୟ ୄହରୋ, 
ଭହିୋ ଏଫଂ ଫୋଓିୋଙ୍କ ଅଫଶୟଓତୋ  ଅଓୋଂକ୍ଷୋ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ଉୄଦ୍ଦଶୟୄଯ ଫୄଚଟୄଯ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ 
ଓୋମଥୟକ୍ରଭ ଯିଓଳ୍ପନୋ ଓଯିଫୋ ଓୋମଥୟଓୋଯୀ ଓଯିଫୋ  ଭୂରୟୋୟନ ଓଯିଫୋ ସହ ୄଓଉଁ ଉୄଦ୍ଦଶୟୄଯ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ବୋୄଫ ୄଓୄତ 
ଥଥ ଫଯୋଦ ୄହୋଆଙ ିତୋହୋ ଦଶଥୋଆଫୋ । ଏହୋ ଭୁଔୟତଃ ସଯଓୋଯଙ୍କଯ ଭହିୋଭୋନଙ୍କ ଉନ୍ନୟନ ୋଆଁ ଥିଫୋ ପ୍ରତଶିତୃଫିଦ୍ଧତୋ 
ତଥୋ ଫୄଚଟ୍ୄଯ ୄସଥିରୋକି ଥିଫୋ  ଫୟୟ ଫଯୋଦଓୁ ସୂଘତି ଓୄଯ । ଏହ ିରକ୍ଷୟ ହୋସର ଓଯିଫୋ ୋଆ ଁ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯ 
2012-13 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥଠୋଯୁ Gender Budget ଫଫିଯଣ  ପ୍ରଓୋଶ  ଓଯିଅସୁଙେ ି। ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ମଥୟୋୟୄଯ ଡଶିୋ 
ସଯଓୋଯ ଶତ ପ୍ରତଶିତ ଭହିୋ ୄଓୈନ୍ଧଓି ୄମୋଚନୋ  ଓୋମଥୟକ୍ରଭଓୁ Gender Budget ଫଫିଯଣ Part-A ୄଯ  ପ୍ରଓୋଶ  
ଓଯୁଥିୄର ।  ଯଫତ୍ତଥୀ ସଭୟୄଯ  2015-16 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥଠୋଯୁ ଏହୋଯ  Part-B ୄଯ ଶତଓଡୋ 30 ବୋକ ଭହିୋ 
ୄଓୈନ୍ଧଓି ୄମୋଚନୋ  ଓୋମଥୟକ୍ରଭ ସୋଭିର ଓଯୋକରୋ ।  

ଶଶୁି ଫୄଚଟ (Child Budget) 

 ଶଶୁି ଫୄଚଟ ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଥ ସଯଓୋଯୀ ଫତି୍ତୀୟ ଯିଘୋନୋ ୄଓୌଶ ୄଟ । ଏହୋ ଫୄଚଟ୍ୄଯ 
ଶଶୁିଭୋନଙ୍କଯ ଅଫଶୟଓତୋ  ଧିଓୋଯ ପ୍ରତ ିଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଙ୍କଯ ସୄଭବଦନଶୀତୋଓୁ ପ୍ରଦଶଥନ  ଫିୄ ଶେର୍ଷଣ ଓଯିଥୋଏ । 
ଏହୋ ଶଶୁିଭୋନଙ୍କଯ ଅଫଶୟଓତୋଓୁ ସଯଓୋଯୀ ୄମୋଚନୋ  ଓୋମଥୟକ୍ରଭୄଯ େବଥୁ କ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ତୟୋଫଶୟଓ 
ଉତ୍ତଯଦୋୟୀ ଭୋଧ୍ୟଭ ଯୂୄ ଉବୋ ୄହୋଆଙ ି। ଡଶିୋ ସଯଓୋଯ ଶଶୁିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ, ଶଶୁିଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସୄଭବଦନଶୀ 
ୄମୋଚନୋ ସହତି ଯୋଚୟ ଫୄଚଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯିଙେ ି ଏଫଂ 2019-20 ଅଥଓି ଫର୍ଷଥଠୋଯୁ ପ୍ରଥଭଥଯ ରୋକି ୄଓଫ ଶଶୁି 
ୄଓୈନ୍ଧଓି ୄମୋଚନୋ ସଭବତି ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶଶୁି ଫୄଚଟ୍ ଫଫିଯଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯୁଙେ ି। 

ୄୋର୍ଷଣ ଫୄଚଟ୍ (Nutrition Budget) 

 ଚନସୋଧୋଯଣଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟଯ ଉନ୍ନତିୄ ଯ ସଠକି୍ ୄୋର୍ଷଣ ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଥ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଥୋଏ । ଫିୄ ଶର୍ଷତଃ 
ମୁଫଓ, ଭହିୋ  ଶଶୁିଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଠକି୍ ୄୋର୍ଷଣ ତ ିକୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଥ । ଚନସୋଧୋଯଣଙ୍କଯ ୄୋର୍ଷଣଯ ଭୋନ  ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ 
ଫସ୍ଥ୍ୋୄଯ ଉନ୍ନତ ି ୋଆଁ ଅଫଶୟଓୀୟ ଫୄଚଟ୍ ୄଯ ସଯଓୋଯୀ ଫୟୟଫଯୋଦଯ ଅଓନ ୋଆଁ Nutrition Budget 
ଏଓ ପ୍ରଭୁଔ ସ୍ତ୍ର ।  ୄୋର୍ଷଣ ଫୄଚଟ୍ ଏଓ ଫହୁୄକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଦ୍ଧତ ିମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଉବୟ ୄୋର୍ଷଣ ୄଓନ୍ଧଓି (Nutrition 
Specific-Part-A)  ୄୋର୍ଷଣ ସୄଭବଦନଶୀ (Nutrition Sensitive- Part-B) ଓୋମଥୟକ୍ରଭ କୁଡଓି  
େବଥୁ କ୍ତ ।  

ଚଫୋୟୁ ଫୄଚଟ୍ (Climate Budget) 

 ଭୋନଫ ଚୀଫନ, ଯିୄଫଶ  ଥଥନୀତ ିଉୄଯ ଚଫୋୟୁ ଯିଫତ୍ତଥନଯ ପ୍ରତଓୂି ପ୍ରବୋଫ ସଭଗ୍ର ଥୃିଫୀ ୋଆଁ 
ତ ିଘେିୋଚନଓ । ବୋଯତ ବ ିଏଓ ପ୍ରକତଶିୀ ୄଦଶ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହୋଯ ବୂୄକୋ,ଓୃରି୍ଷ ଉୄଯ ଧିଓ ନବିଥଯଶୀତୋ  

38



ଫୟୋଓ ଦୋଯିଦ୍ରୟ ବ ିଓୋଯଣ  ୄମୋକଁୁ ଏହ ିପ୍ରତଓୂି ପ୍ରବୋଫଯୁ ନସି୍ତୋଯ ନୋହିଁ । ଏଥିୋଆଁ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯ ସଠକି୍ ସଯଓୋଯୀ 
ଅଥଓି ନୀତ ି(Public Finance Policy) ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଚଫୋୟୁ ଯିଫତ୍ତଥନଚନତି ଫିଦଯ ଭୁଓୋଫରିୋ ଓଯିଫୋ ୋଆ ଁ
ଫବିିନ୍ନ ସକି୍ରୟ ୄଓୌଶ ଅଣୋଉଙେ ି। ଏଥିୋଆଁ  ଘଯିସ୍ଥ୍ୋୟୀ ଫଓିୋଶ ରକ୍ଷୟ (Sustainable Development 
Goals-SDGs) ନୁମୋୟୀ ଫୄଚଟ୍ୄଯ ଫୟୟ ଫଯୋଦ  ଅଥଓି ସଭବଯ ସଂକଠନ ଓଯିଫୋ ଅଫଶୟଓ ।  

ଆ-ଫୄଚଟ୍ (E-Budgeting) 

        Carbon Footprint ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋ ଉୄଦ୍ଦଶୟୄଯ ସଭଗ୍ର ୄଦଶଯ ଦ୍ତିୀୟ ଯୋଚୟ ହସିୋଫୄଯ ଡଶିୋ ସଂୂର୍ଣ୍ଥ 
ଆୄରୋୄଓ୍ରୋନଓି ପ୍ରକି୍ରୟୋୄଯ ଫୄଚଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯିଙ ି। ଏହ ିରକ୍ଷୟ ସୋଧନ ୋଆଁ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯ Digital ବିତ୍ତବୂିଭି ନଭିଥୋଣ 
ଓଯିଙେ ି। ଫୄଚଟ୍ ଦସ୍ତୋଫଜି୍ କୁଡଓି ଆୄରୋୄଓ୍ରୋନଓି ଯୂୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଏଫଂ ଥଥ ଫବିୋକଯ website ୄଯ ଏହୋଓୁ 
ଉରବ୍ଧ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯ ସକି୍ରୟ ବୋଫୄଯ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ୄଦଉଙେ ି। ଏହ ିଦୄକ୍ଷ ଦ୍ୋଯୋ ଅୄଭ 75 ରକ୍ଷ 
ପଦ୍ଦଥ ଓୋକଚଯ ଫୟଫହୋଯ ହ୍ରୋସ ଓଯି, 1 ହଚୋଯ ଫୃକ୍ଷ ୄଙଦନ ଟଓୋଆ ୋଯିଙୁ।  

Strategic Budgeting  

         Strategic Budget ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଯ ତିୄ ନୋଟ ି ୄସୋୋନ ଯହଙି;ି ମଥୋ (ଓ) ଉରବ୍ଧ ସଭସ୍ତ ସଭବଓୁ 
Top – Down ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଅଓନ ଓଯିଫୋ (ଔ) Bottom –up ପ୍ରକି୍ରୟୋୄଯ ଭୁଔୟ ଫୟୟକୁଡଓିଯ 
ଅଓନ (କ) ଉୄଯୋକ୍ତ ୄଫୈର୍ଷୟିଓ ତଥୟଓୁ ଚନସୋଧୋଯଣଙ୍କ ଗ୍ରୋଧିଓୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ର ବିତ୍ତିୄ ଯ ସଭନବୟ ଓଯି ଫୄଚଟ୍ ଯ 
ଯିସୀଭୋ ନଦି୍ଧଥୋଯଣ ଓଯିଫୋ । FRBM ଧିନୟିଭ ନୁସୋୄଯ ଯୋଚସ୍ୱଯ ସୄଭବଦନଶୀତୋ/ buoyancy ଓୁ ଅଧୋଯ 
ଓଯି ସଭବ ସୀଭୋ ନଦି୍ଧଥୋଯଣ ଓଯଫିୋ ୄଫୄ ସୋଭଗି୍ରଓ ଥିୄ ନୈତଓି ଓୋମଥୟଓୋଓୁ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ଯଔୋମୋଏ ଏଫଂ ସଯଓୋଯଙ୍କଯ 
ଋଣ ଓଯିଫୋଯ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟ ନଦି୍ଧଥୋଯଣ ଓଯୋମୋଏ । ଏହୋ ୄହଉଙ ି Strategic Budget ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯିଫୋଯ            
Top–Down ପ୍ରକି୍ରୟୋ । ୄଭୋଟ ସଭବଯ ଯିସୀଭୋ ନଦି୍ଧଥୋଯଣ ଓଯିଫୋ ଭୁଔୟତଃ ଏଓ ଥଥୄନୈତଓି  ଫତି୍ତୀୟ ଅଓନଯ 
ୄଫୈର୍ଷୟିଓ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ୄଟ । Strategic Budget ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପ୍ରକି୍ରୟୋ ଅହୁଯ ିଭଧ୍ୟ ନଦି୍ଧଥୋଯଣ ଓୄଯୄମ ପ୍ରଘତି ରକ୍ଷୟ 
କୁଡଓୁି ହୋସର ଓଯିଫୋ ୋଆଁ – ପ୍ରତଶୁିତଫିଦ୍ଧ ଫୟୟଯ ଯିଭୋଣ ୄଓୄତ ଯହଫି  ନୂତନ ଗ୍ରୋଧିଓୋଯ ରୋକି ଫୟୟ ଫଯୋଦ 
ୋଆଁ ୄଓୄତ ୋଣ୍ଠି ଉରବ୍ଧ । ଫବିିନ୍ନ ସ୍ତଯୄଯ ଫୄଚଟ୍ ୋଆଁ ଯୋଭଶଥ ପ୍ରକି୍ରୟୋଦ୍ୋଯୋ ନୋକଯିଓ ଭୋନଙ୍କଯ ଅଓୋଂକ୍ଷୋଓୁ 
ଦୃଷି୍ଟୄଯ ଯଖି ଫବିୋକ କୁଡଓିଯ  ଔର୍ଚ୍ଥ ୋଆଁ ଫୟୟ ଫଯୋଦ ଓଯୋମୋଏ ।  ଏହୋ ୄହଉଙ ିStrategic Budget ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
ୄଓୌଶଯ Bottom-up  ପ୍ରକି୍ରୟୋ । 

Fiscal Risk Statement 

      ଫତି୍ତୀୟ  ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ଫୃଦ୍ଧ ିତଥୋ ଯୋଚୟୄଯ ସଯଓୋଯୀ ଥଥ ଯିଘୋନୋୄଯ ସଂସ୍କୋଯ ଅଣିଫୋଯ ପ୍ରୟୋସୄଯ ପ୍ରଥଭ ଥଯ ୋଆ ଁ
Fiscal Risk Statement ପ୍ରଓୋଶ ୋଆଙ।ି ଏଥିୄଯ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଯହଥିିଫୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ଫତି୍ତୀୟ ଫିଦ 
ଏଫଂ ଏହୋଯ ନଯିୋଓଯଣ ୋଆଁ ଅଫଶୟଓୀୟ ଦୄକ୍ଷ ଉୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙ।ି ଏହ ି Fiscal Risk 
Statement ଦସ୍ତୋଫଚି ଫତି୍ତୀୟ ଫିଦଯ ଉତ୍ତଭ ଯିଘୋନୋଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯିଫୋ ସହତି ଏହୋ ଯୋଚୟୄଯ ଚନୄସଫୋ 
ପ୍ରଦୋନୄଯ ଧିଓ ସି୍ଥ୍ଯତୋ, ଭଧ୍ୟଭ-ଭିଅଦ ିଫତି୍ତୀୟ ଢୋଞ୍ଚୋ (MTFF) ଉୄଯ ଫଶି୍ୱସନୀୟତୋ ଫୃଦ୍ଧ ିଏଫଂ ଡଶିୋଯ ଫତି୍ତୀୟ 
ଯିଘୋନୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଭସ୍ତ ଂଶଦିୋଯଙ୍କ ଅତ୍ମଫଶି୍ୱୋସ ଫୃଦ୍ଧ ିୋଆଁ ସହୋୟଓ ୄହଫ।   
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Fiscal Strategy Report 

        ଏହ ିFiscal Strategy Report (FSR) ୄହଉଙ ିଭଧ୍ୟଭ-ଭିଅଦ ି ଫତି୍ତୀୟ ଢୋଞ୍ଚୋ (MTFF) ପ୍ରକି୍ରୟୋଯ ଏଓ 
ପୋପ। MTFF ଏଫଂ Fiscal Strategy Report ଡଶିୋଯ ସଯଓୋଯୀ ଥଥ ଯିଘୋନୋୄଯ ସଂସ୍କୋଯଯ ଏଓ 
ଂଶ। ଏହୋ ଯୋଚୟଯ ଫଓିୋଶ ନଭିୄେ ଅଫଶୟଓୀୟ ଫତି୍ତୀୟ ନଯିେଯତୋ ଯକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋଓୁ ରକ୍ଷୟ ଯଖିଙ ି| ଏହ ିଯିୄୋଟଥୄଯ 
ଡଶିୋଯ ଅଥଓି ଯିଘୋନୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଂସ୍କୋଯଯ ଭୁଔୟ ରକ୍ଷୟ କୁଡଓି ଦଶଥୋମୋଆଙ।ି ଏହ ି ଯିୄୋଟଥୄଯ ଭଧ୍ୟ ଯୋଚୟଯ 
ସୋଭଗି୍ରଓ ଥଥୄନୈତଓି ଦୃଷି୍ଟୄଓୋଣ ଉସ୍ଥ୍ୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ିମୋହୋ ଉୄଯ ଫତି୍ତୀୟ ଯଣନୀତ ିଅଧୋଯିତ | ଏହ ିFiscal 
Strategy Report ୄଯ ଯୋଚୟଯ  ଯୋଚସ୍ୱ ଏଫଂ ଫୟୟ ଅଓନ ଓଯୋମିଫ ସହ ନୂତନ ଓୋମଥୟକ୍ରଭ ୋଆଁ ଉରବ୍ଧ 
ଫତି୍ତୀୟ ସ୍ଥ୍ୋନଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯୋମୋଆ ଭଧ୍ୟଭ-ଭିଅଦ ିଫତି୍ତୀୟ ଦୃଷି୍ଟୄଓୋଣ ଦଶଥୋ ମୋଆଙ ି।  

Status Paper on Public Debt 

         Status Paper on Public Debt ୄହଉଙ ି ଡଶିୋ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଋଣ ଯ ଫବିିନ୍ନ ଦକି ଉୄଯ ଏଓ 
disclosure document । ଏହ ିଦସ୍ତୋଫଚିୄଯ ଯୋଚୟଯ ଫତ୍ତଥଭୋନଯ ଋଣ ଯ ପ୍ରଓୋଯୄବଦ, ଋଣ ବୋଯୄଯ ସେୁନ 
ଯକ୍ଷୋ ଏଫଂ ଅକୋଭୀ ଫର୍ଷଥ ଭୋନଙ୍କୄଯ ଯୋଚୟଯ ଋଣଯ ଅଓନ।  
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