
    
     ଓଡଶିା ଅର୍ଥନ ୈତକି ସନଭଥ 2020-21ର ମୁଖ୍ାାଂଶ 

• 2012-13 ଠାରୁ 2019-20 ପର୍୍ଯୟନ୍ତ ଓଡଶିାର ବାର୍ଷିକ ହାରାହାର ିଅଭିବୃଦ୍ଧ ିହାର 
7.1 ପ୍ରତଶିତ ଥିବା ବବବେ, 2020-21 ଆର୍ଥକି ବର୍ଷ୍ବର ଏହ ି ହାର (-) 4.92 

ପ୍ରତଶିତ ବହବାର ଆଗୁଆ ଆକେନ କରାର୍ଯାଇଛ ି|  

• 2012-13 ଠାରୁ 2019-20 ବର୍ଷ୍ ମଧ୍ୟବର ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିହାର 6.6 ପ୍ରତଶିତ 
ଥିବାବବବେ ଓଡଶିାର ଅର୍ଥ୍ବନୈତକି ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ହାର 7.1 ପ୍ରତଶିତ ଅବେ, ର୍ଯାହାକ ି
ବେଶର ଅନୟ 13 ବଗାେ ିବୃହତ ରାଜୟମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିହାର ଠାରୁ ଅଧିକ | 

• ଏହ ି ବର୍ଷ୍ ମଧ୍ୟବର (2012-13 ଠାରୁ 2019-20)  ଜାତୀୟ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର 
ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିହାର 111.51 ପ୍ରତଶିତ ଥିବାବବବେ ଓଡଶିାର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ  115.60 
ପ୍ରତଶିତ  ବୃଦ୍ଧ ିଘେଅିଛ ି(େ.63,462 ରୁ େ.1,34,226) |  

• 2004-05 ରୁ 2011-12 ବର୍ଷ୍ ମଧ୍ୟବର ରାଜୟର ୋରଦି୍ର୍ୟ ହାର  24.6 ପ୍ରତଶିତ 
ପଏଣ୍ଟ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବବବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରବର ଏହ ି ହ୍ରାସର ହାର 15.3 
ପ୍ରତଶିତ ପଏଣ୍ଟ ଅବେ |  

• 2017-18 ମସହିା ଠାରୁ 2018-19 ମସହିା ମଧ୍ୟବର ରାଜୟର ବବକାରୀ ହାର 7.1 
ପ୍ରତଶିତ ରୁ 7.0 ପ୍ରତଶିତ ଖସଛି ି ର୍ଯାହାକ ି ଜାତୀୟ ହାର ତୁେନାବର ଆପାତତଃ 
ସମାନ ଅବେ |  

• 2020-21 ବର୍ଷ୍ବର କୃର୍ଷି ଏବଂ ଆନୁର୍ଷଙି୍ଗକ ବେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ହାର (-) 6.54 
ପ୍ରତଶିତ ଖସବିାର ଆଗୁଆ ଆକେନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି|  

• ବଗିତ 9 ବର୍ଷ୍ବର ଜାତୀୟ ସ୍ତରବର ଶଳି୍ପବେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ହାର 3.77 ପ୍ରତଶିତ 
ଥିବାବବବେ ଓଡଶିାର ଏହ ିହାର 5.36 ପ୍ରତଶିତ ଅବେ | 

• 2011-12 ରୁ 2017-18 ବର୍ଷ୍ ମଧ୍ୟବର ରପ୍ତାନ ିମୂଲ୍ୟ େ.16,207.32 ବକାେ ିରୁ 
େ.52,677.09 ବକାେ ିକୁ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ ି| 

• 2004-05 ଏବଂ 2011-12 ବର୍ଷବ୍ର ରାଜୟର ସହରାଞ୍ଚେର ୋରଦି୍ର୍ୟ ହାରବର 
ଉବେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ଘେଛି ି | ସରକାରଙ୍କର ବଭିିନ୍ନ ସହରାଭିମୁଖୀ ବର୍ଯାଜନା ର୍ଯର୍ଥା 
JAGA Mission, AAHAAR, DAY-NULM ସହରାଅଞ୍ଚେର ୋରଦି୍ର୍ୟ 
ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବାବର ସହାୟକ ବହାଇଛ ି| 



• ରାଜୟର ଘବରାଇ ଉତ୍ପାେବର (GSDP) ସେବା ସେତ୍ରର ଅବଦାନ 2020-21 
ମେହିାସର 42.5 ପ୍ରତଶିତ ଅସେ, ର୍ଯାହାକ ି ପୂବ୍ ବର୍ଷ୍ ତୁେନାବର 1.8 ପ୍ରତଶିତ 
ଅଧିକ |   

• ଓଡଶିାବର ଶଶିୁ ମତୁୃୟ ହାର 40 (ପ୍ରତ ି1000 ବର ଜୀବତି ଜନମ) ଥିବାବବବେ ଏହାର 
ଜାତୀୟ ହାର 41 ଅବେ |  

• ରାଜୟ ସରକାର 5T ଓ MoSarkar କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମସର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ତ୍ୱରତି୍ୱ ସେବା 
ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତ ି| 

• 2019-20 ଆର୍ଥକି ବର୍ଷ୍ବର ରାଜୟବର SGST ଆୋୟ ହାର 14.7 ପ୍ରତଶିତ ବୃଦ୍ଧ ି
ପାଇଛ ି| 

• ଚେତି ଆର୍ଥକି ବର୍ଷ୍ବର କବରାନା ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବବର ରାଜୟ ଅର୍ଥ୍ନୀତବିର 
ସଂବକାଚନ ଆସବିାର ଅନୁମାନ କରାର୍ଯାଇଛ ିI କନୁି୍ତ ଏହ ିସଂବକାଚନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର 
ଅର୍ଥ୍ବନୈତକି ସଂବକାଚନ ତୁେନାବର କମ୍ I 
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