
 
 

 

 

 

 

 

 

ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବିଭୋଗ  

ଓଡିଶୋ ସରକୋର  

ବାରି୍ଷକ କାର୍ଯଯ୍ାବଳୀ ବବିରଣୀ  

୨୦୨୧-୨୨  



 
 

                                  
 

ବାରି୍ଷକ କାର୍ଯଯ୍ାବଳୀ ବବିରଣୀ 

୨୦୨୧ -୨୨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଯର୍ଯାଜନା ଓ ସଂଯର୍ଯାଜନ ବଭିାଗ 

ଓଡିଶା ସରକାର 

 



 
 

ସଚୂୀପତ୍ର 
କ୍ରମିକ 

ସଂଖ୍ୟୋ  

ବିଷୟ  ପଷୃ୍ ଠୋ  

ସଂଖ୍ୟୋ  

୧ ଉପକ୍ରମ  ୧-୨ 

2 ସୋଙ୍ଗଠନିକ ଅନୁକ୍ରମ  ୨-୨  

୩ ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ କଳ  

କ)  ରୋଜୟ ଯ ୋଜନୋ ଯବୋର୍ଡ଼ 

ଖ୍)  ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ କଳ  

  ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ କମିଟି  

  ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ଓ ପ ଡ଼ୟୋଯ ୋଚନୋ କୋ ଡ଼ୟୋଳୟ  

 

୨-୨  

୩-୪  

୪ ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋ ବିକୋଶ ପରିଷଦ  ୪-୪ 

୫  ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବିଭୋଗର କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ ନିଯଦଡ଼ଶୋଳୟ ଓ ସ୍ଵୟଂଶୋସିତ ଏଯଜନ୍ି ି

କ)  ଦୋରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ମୋନବ ବିକୋଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥୋ 

ଖ୍)  ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ନିଯଦଡ଼ଶୋଳୟ 

ଗ)  ଆଂଚଳିକ ଯ ୋଜନୋ, ପ୍ରଯୟୋଗୋତ୍ମକ ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ପ୍ରତଷି୍ ଠୋନ 

ଘ)  ନବକୃଷ୍ଣ ଯଚୌଧରୁୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଯବଷଣୋ ଯକନ୍ଦ୍ର 

୪-୫ 

୬  ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବିଭୋଗର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ କୋ ଡ଼ୟୋବଳୀ ଓ ପରିଯ ୋଜନୋ 

କ(  କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ବୟୟବରୋଦ - ୨୨-୨୦୨୧:  

ଖ୍)  ୫ଟି  

ଗ)  ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ  

 ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋ ବିକୋଶ ପରିଷଦ 

 ବିଜୁ ଯକବିଯକ ଯ ୋଜନୋର କୋ ଡ଼ୟୋନ୍ ଵୟନ 

 ବିଜୁ କନ୍ଧମୋଳ ଓ ଗଜପତି ଯ ୋଜନୋର କୋ ଡ଼ୟୋନ୍ ଵୟନ  

 ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ ି  ଯ ୋଜନୋର କୋ ଡ଼ୟୋନ୍ ଵୟନ (IDF) 

 ସୋମୋଜିକ- ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ରୂପୋନ୍ତରଣ ଓ ଉନ୍ନତି ସୋଧନ ଯ ୋଜନୋର କୋ ଡ଼ୟୋନ୍ ଵୟନ 

ଘ) ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକୋଶ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ 

 ବିଧୋୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ ି(MLALAD) 

 ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସମସୟୋ  ପୋଣ୍ଠ ି(SPF) 

 ସୋଂସଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ ି(MPLAD) 

ଙ)  ଅନୟୋନୟ ପରିଯ ୋଜନୋ  

ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ପୋଇ ଁସଙ୍କଟକୋଳୀନ ପୋଣ୍ଠ ି

ଚ) ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ ଠୋନ ,ବହୁପୋର୍ଶ୍ଵକି ଓ ଦି୍ଵପୋର୍ଶ୍ଵକି ଅଂଶ ଦ୍ଵୋରୋ ବିକୋଶ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ 

 ଗ୍ରୋମୟ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ ି

 ବହିିଃ ଅନୁଦୋନ ପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ (EAP) 

 

୬-୭  

୭-୭  

୭-୧୯  

 

 

 

୧୯-୨୩  

 

 

୨୪ -୨୪ 

୨୪ -୨୬  



 
 

୭   ଅତିରିକ୍ତ ବଯଜଟ ସୋଧନ  :ରି୍.ଏମ.ଏଫ ଓ ଓ.ଏମ.ବି.ଏ.ଡି.ସି  

 ଜିଲ୍ଲୋ ଖ୍ଣଜି ପ୍ରତିଷ୍ ଠୋନ (ରି୍.ଏମ.ଏଫ) 

 ଓଡିଶୋ ଖ୍ଣଜି ପଦୋର୍ଡ଼ ଧୋରକ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ 

 

୨୬-୩୧  

୩୨-୩୨  

୮  ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ 

କ) ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗଯର NITI ଆଯୟୋଗ ଏବଂ ରୋଜୟ     ସରକୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର 

ଆଯ ୋଚନୋ: 

ଖ୍) ନିରନ୍ତର ବିକୋଶ  କ୍ଷୟ  

ଗ) ଆକୋଂକ୍ଷୋ ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ 

ଘ)ଆକୋଂକ୍ଷୋ ବ୍ ଲକ ଯ ୋଜନୋ 

ଙ)ପ୍ରଗତି (ସକି୍ରୟ ପ୍ରଶୋସନ ଏବଂ ସମୟୋନୁବତି୍ତକ କୋ ଡ଼ୟୋନ୍ ବୟନ  

ଚ) ଇ- ସମୀକ୍ଷୋ  

 

 

୩୨-୩୫ 

   

୩୫-୩୯  

୩୯-୩୯ 

୪୦-୪୦  

୪୦-୪୧  

୪୧-୪୧  

୯  ବିଭିନ୍ନ ବିଭୋଗ ଓ ଜିଲ୍ଲୋପୋଳ ମୋନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକଡ଼ 

 ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଯବୈଠକ 

 ମଖୁ୍ୟ ଶୋସନ ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲୋପୋଳମୋନଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫଯରନ୍ ି

 

୪୧-୪୧  

୪୨-୪୨  

୧୦ ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ନିଯଦଡ଼ଶୋଳୟ କୋ ଡ଼ୟୋବଳୀ ଓ ପରିଯ ୋଜନୋ ୪୨-୪୮   

୧୧  ଦୋରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ମୋନବ ସମ୍ବଳ ବିକୋଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥୋର କୋ ଡ଼ୟୋବଳୀ   ୪୮-୫୧  

୧୨  ଆଂଚଳିକ ଯ ୋଜନୋ, ପ୍ରଯୟୋଗୋତ୍ମକ ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ପ୍ରତିଷ୍ ଠୋନର କୋ ଡ଼ୟୋବଳୀ   ୫୨-୫୩  

୧୩  ନବକୃଷ୍ଣ ଯଚୌଧରୁୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଯବଷଣୋ ଯକନ୍ଦ୍ରର କୋ ଡ଼ୟୋବଳୀ    ୫୩-୫୮  

୧୪  ଓଡିଶୋ ଜ୍ଞୋନ ଯକ୍ଷତ୍ର ବକ୍ତୃତୋ ମୋଳୋ ୫୮-୫୮  
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ବାରି୍ଷକ କାର୍ଯଯ୍ାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୧-୨୨ 
 

୧. ଉପକ୍ରମ  

୧.୧ ରୋଜୟର ତର୍ୋ ଏହୋର ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଅବୋରିତ ଉନ୍ନୟନ ପୋଇ ଁସମ୍ପଦର 

ସବୁୟବସି୍ଥତ ଓ ଯ ୋଜନୋବଦ୍ଧ ସବୁିନିଯ ୋଗକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖ୍ ିଯ ୋଜନୋ ଓ ସମନ୍ ଵୟ ବିଭୋଗକ ୁ

୦୧.୦୩.୨୦୧୬ ଠୋରୁ ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବିଭୋଗ ନୋମଯର ନୋମିତ କରୋ ୋଇଅଛି।  

୧.୨ ଏହି ବିଭୋଗ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ପ୍ରମଖୁ୍ ଯନୋଡୋ  ବିଭୋଗ ଅଯଟ। ରୋଜୟର 

ସବଡ଼ୋଙ୍ଗୀନ ବକିୋଶ ପୋଇ ଁ ଏହି ବିଭୋଗ ସ୍ଵଳ୍ପମିଆଦୀ ଓ ଦୀଘଡ଼ମିଆଦୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସୁ୍ତତ ି

କରିବୋଯର ପ୍ରମଖୁ୍ ଭୂମିକୋ ଗ୍ରହଣ କରିର୍ୋଏ।  

୧.୩ ଏହି ବିଭୋଗ ଅନୟ ବିଭୋଗମୋନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ ଵୟ ରକ୍ଷୋକଯର ଏବଂ ବକିୋଶର 

ଢୋଞ୍ଚୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିର୍ୋଏ। ଏହି ବିଭୋଗ ଯ ୋଜନୋ ଆଭିମଖୁ୍ୟର ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ରୂପୋୟନ ନିମଯନ୍ତ 

ଉନ୍ନୟନ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମଗଡୁିକର ନୟିମିତ ଭୋଯବ ପ ଡ଼ୟୋଯ ୋଚନୋ କରି ଯସର୍ଯିର 

ଆବଶୟକୀୟ ଯଭୌତକି ଏବଂ ଆର୍କି ପରିବତ୍ତଡ଼ନ କରିର୍ୋଏ।  

୧.୪ ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବଭିୋଗ ଯ ୋଜନୋର ବିଯକନ୍ଦ୍ରୀକରଣକ ୁ

ଯପ୍ରୋତ୍ସୋହିତକରିବୋ ସହତି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକୋଶ ଉଯଦଶୟଯର ଜିଲ୍ଲୋସ୍ତରୀୟ ଯ ୋଜନୋର 

କୋ ଡ଼ୟକୋରିତୋକୁ ତଦୋରଖ୍ କରିର୍ୋଏ। ରୋଜୟଯର ଯ ୋଜନୋର ବିଯକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକି୍ରୟୋକ ୁ

ତ୍ୱରୋନି୍ ଵତ କରିବୋ ପୋଇ ଁପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲୋଯର ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ କମିଟିମୋନ ଗଠନ କରୋ ୋଇଛି।  

୧.୫ ରୋଜୟଯର ନିରନ୍ତର ବିକୋଶ  କ୍ଷୟର ପ ଡ଼ୟଯବକ୍ଷଣ ଓ ସୋମଗ୍ରୀକ ସମନ୍ ଵୟ 

ପୋଇ ଁରୋଜୟସ୍ତରଯର ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବିଭୋଗ ଯନୋଡୋ  ବଭିୋଗ ଭୋଯବ କୋ ଡ଼ୟ 

କରୁଛି। ଏହି ବିଭୋଗ ଆକୋଂକ୍ଷୋ ଜିଲ୍ଲୋ ଅନ୍ତଗଡ଼ତ ୧୦ଯଗୋଟି ଆକୋଂକ୍ଷୋ ଜିଲ୍ଲୋର ସ୍ଵୋସ୍ଥୟ ଓ 

ଯପୋଷଣ, ଶକି୍ଷୋ, କୃଷି ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଯମୌଳିକ ଭିତି୍ତଭୂମି ଏବଂ ଦକ୍ଷତୋ ବକିୋଶ ଓ ଆର୍କି 

ଅନ୍ତଭଡ଼ୂ କି୍ତ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ପ୍ରଦଶଡ଼ନକୁ ମଧ୍ୟ ପ ଡ଼ୟଯବକ୍ଷଣ ଓ ସମୀକ୍ଷୋ କରିର୍ୋଏ। ଏହି ବଭିୋଗକୁ 

ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭୋଗର ୫ଟି ସନନ୍ଦକୁ ତର୍ୟଭୁକ୍ତ କରି ସମନ୍ ଵୟ ରକ୍ଷୋ କରିବୋ ପୋଇ ଁଯନୋଡୋ  

ବିଭୋଗ ଭୋଯବ ମଯନୋନୟନ କରୋ ୋଇଛି।  

୧.୬ ପଶି୍ଚମୋଞ୍ଚଳ ବିକୋଶ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରୋନି୍ ଵତ କରିବୋ ପୋଇ ଁ ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋ 

ବିକୋଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରୋ ୋଇଛି। ଦୋରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ମୋନବ ବକିୋଶର ସଚୂକର ସମୀକ୍ଷୋ 

ପୋଇ ଁରୋଜୟଯର ମଧ୍ୟ ଏକ “ଦୋରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ମୋନବ ବିକୋଶ ପ ଡ଼ୟୋଯ ୋଚନୋ ସଂସ୍ଥୋ” 

ସ୍ଥୋପିତ ଯହୋଇଛି।  
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୧.୭ ଅର୍ଡ଼ନୀତ ି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ନିଯଦଡ଼ଶୋଳୟ ମୋଧ୍ୟମଯର ଏହ ି ବଭିୋଗ ବିଭିନ୍ନ 

ଉନ୍ନୟନ ଓ ତତସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୋ ଡ଼ୟର ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ସମି୍ମଶ୍ରଣ ତର୍ୋ ବିଯେଷଣ କୋ ଡ଼ୟ 

କରିର୍ୋଏ। 

୨. ସାଙ୍ଗଠନକି ଅନୁକ୍ରମ  

 
 

 

 
 

୩. ରାଜଯ ଯର୍ଯାଜନା କଳ 

କ) ରାଜଯ ଯର୍ଯାଜନା ଯବାଡ ୍ 

୩.୧ ରୋଜୟ ସରକୋର ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବିଭୋଗ ସଂକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟୋ ୧୪୫୦୨ 

ତୋ. ୨୭.୦୭.୨୦୦୭ ଅନୁ ୋୟୀ ରୋଜୟ ଯ ୋଜନୋ ଯବୋଡଡ଼ ଗଠନ କରିଛନି୍ତ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 

ଏହୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନି୍ତ ଏବଂ ବତ୍ତଡ଼ମୋନ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମୋର ଦୋସ ବମଡ଼ୋ ଏହୋର ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷ 

ଅଛନି୍ତ। ଏହୋ ୯ ଜଣ ସଦସୟଙୁ୍କ ଯନଇ ଗଠତି। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଏହୋର ଯମମ୍ବର 

ଯସଯକ୍ରଟୋରୀ ଅଟନି୍ତ। ରୋଜୟ ଯ ୋଜନୋ ଯବୋଡଡ଼ ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ ଅବଧ ି ମଧ୍ୟଯର ରୋଜୟ ତର୍ୋ 

ଜିଲ୍ଲମୋନଙ୍କଯର ବିଭିନ୍ନ ବିକୋଶମଳୂକ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ କୋ ଡ଼ୟୋନ୍ ବୟନର ସମୀକ୍ଷୋ ଓ ମ ୂୟୋୟନ 

କରିର୍ୋଏ ଏବଂ ଆବଶୟକୀୟ ସଂଯଶୋଧନକୋରକ ବିଷୟଯର ପରୋମଶଡ଼ ଯଦଇର୍ୋଏ।  

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ରୋଜୟ

ଯ ୋଜନୋ ଯବୋଡଡ଼

ମନ୍ତ୍ରୀ , ଯ ୋଜନୋ ଓ

ସଂଯ ୋଜନ ବିଭୋଗ
ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷ ,ରୋଜୟ

ଯ ୋଜନୋ ଯବୋଡଡ଼

ମଖୁ୍ୟ ଶୋସନ ସଚିବ ତର୍ୋ

ମଖୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର
ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର

ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବିଭୋଗ

ଏସ.ଏ.ଆର.

ସି.ଏ

ପି.ଏଚ.ଏ

.ଡି ଏମ. 

ଏ

ଓ.ପି.ପି.

ପି. 

ଟି.ଏସ .

ଡି.ଇ.ଏସ
ଆର.ଆଇ .ପି

.ଏ. ଇ . ଓ ଏସ

ଏନ. ସି .ଡି

ଏସ

ଡି .ପି. ଏମ

.ୟୁ

ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରଶୋସକ,

ଯକ . ବି. ଯକ

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋ ବିକୋଶ

ପରିଷଦ
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ଖ) ଜିଲ୍ଲା ଯର୍ଯାଜନା କଳ  

 ଜିଲ୍ଲା ଯର୍ଯାଜନା କମିଟି  

୩.୨ ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ପଞ୍ଚୋୟତିରୋଜ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ, ଯ ୋଜନୋ କମିଶନ ଓ 

ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ନିୟମୋବଳୀ ଅନୁ ୋୟୀ ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବୋ ଓ ଏକତ୍ରିକରଣ 

କରିବୋ ପୋଇ ଁ୭୪ ତମ ସମି୍ବଧୋନ ସଂଯଶୋଧନ ଅଧନିୟିମ ଓ ଧୋରୋ ୨୪୩ ZD ଅନୁସୋଯର 

ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲୋଯର ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ କମିଟିମୋନ  ଗଠନ କରୋ ୋଇଛି।  

୩.୩ ୩୦ ଯଗୋଟି ଜିଲ୍ଲୋ ପୋଇ ଁ ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଯନୋନୟନ ପ୍ରକି୍ରୟୋ 

ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଯହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବନି୍ଧତ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଜୋରି କରୋ ୋଇଛି।  

 ଜିଲ୍ଲା ଯର୍ଯାଜନା ଓ ପର୍ଯଯ୍ାଯ ାଚନା କାର୍ଯଯ୍ାଳୟ 

୩.୪ ଉଭୟ ଗ୍ରୋମୟ ଓ ସହରୋଞ୍ଚଳଯର ଜିଲ୍ଲୋ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲୋ ସ୍ତରୀୟ ଯ ୋଜନୋର 

ପ୍ରସୁ୍ତତି ଓ ଏକତ୍ରିକରଣ କରି ସଚବିସ୍ତରୀୟ ଓ ଯବୈଷୟିକ ସହଯ ୋଗ ପ୍ରଦୋନ କରି ଜିଲ୍ଲୋ 

ଯ ୋଜନୋକୁ ସଶକ୍ତ କରିବୋ ଉଯଦଶୟଯର ରୋଜୟ ସରକୋର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲୋଯର ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ 

ଓ ପ ଡ଼ୟୋଯ ୋଚନୋ  କୋ ଡ଼ୟୋଳୟ ଗଠନ କରିଛନି୍ତ।  

୩.୫ ଏହୋ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ କମିଟିକୁ ସମୟୋନୁସୋଯର ଗ୍ରହଣ 

କରୋ ୋଉର୍ବିୋ ବଭିିନ୍ନ ବିକୋଶମଳୂକ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମର କୋ ଡ଼ୟୋନ୍ ବୟନ ପ ଡ଼ୟଯବକ୍ଷଣ କରିବୋଯର 

ସୋହୋ ୟ  ପ୍ରଦୋନ କଯର।  

୩.୬ ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ଓ ପ ଡ଼ୟୋଯ ୋଚନୋ  କୋ ଡ଼ୟୋଳୟ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲୋ ସ୍ତରଯର 

ବିସୃ୍ତତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିଯପୋଟଡ଼ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବୋଯର ବିଭୋଗକୁ ସୋହୋ ୟ କଯର।  

୩.୭ ଜିଲ୍ଲୋ ସ୍ତରଯର ର୍ବିୋ ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ଓ ପ ଡ଼ୟୋଯ ୋଚନୋ  କୋ ଡ଼ୟୋଳୟକ ୁ

ସହଯ ୋଗ ପ୍ରଦୋନ ତର୍ୋ ବିସୃ୍ତତ ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ପ୍ରସୁ୍ତତି ଓ ଅଞ୍ଚଳ ବକିୋଶ ପରିଯ ୋଜନୋର 

ପ ଡ଼ୟଯବକ୍ଷଣ କରିବୋ  ପୋଇ ଁରୋଜୟ ସରକୋର ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବଭିୋଗ ଅଧୀନଯର 

ର୍ବିୋ ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ଓ ପ ଡ଼ୟୋଯ ୋଚନୋ  କୋ ଡ଼ୟୋଳୟଯର ଖ୍ୋ ିର୍ବିୋ ୬୪ ଯଗୋଟି ବରିଷ୍ଠ 

ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଅନୁସନ୍ଧୋନକୋରୀ ପଦବୀକୁ ପରୂଣ କରିଛନି୍ତ।  

୩.୮ ଏହି ନବନି କୁ୍ତ ପ୍ରୋର୍ମିୋନଙୁ୍କ ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବଭିୋଗ ଓ ଜିଲ୍ଲୋ 

ସ୍ତରଯର ର୍ବିୋ ଯ ୋଜନୋ ଓ  ପ ଡ଼ୟୋଯ ୋଚନୋ କୋ ଡ଼ୟୋଳୟର କୋ ଡ଼ୟୋବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧଯର ୨୦୨୧ 

ମସିହୋ ଜୁନ ୨୯ ଓ ୩୦ ତୋରିଖ୍ଯର ମଧସୁଦୂନ ଦୋସ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିତ୍ତୀୟ ପରିଚୋଳନୋ 

ଏକୋଯଡମୀଯର ପବୂଡ଼ନ ିକିୁ୍ତ ତୋ ିମ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇଛି ।   

୩.୯ ପ୍ରୋର୍ମିୋନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓ ବଭିିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲୋ ତର୍ୋ ସଚିବୋଳୟଯର ଖ୍ୋ ିର୍ବିୋ 

ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟୋ ଅନୁ ୋୟୀ ନି କିୁ୍ତ ପତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ୋଇର୍ ିୋ। ୧ ଜୁ ୋଇ ୨୦୨୧ ସନ୍ଧୟୋ 
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୫.୩୦ ଘଟିକୋଯର ମୋନୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବନି କୁ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ 

ଅନୁସନ୍ଧୋନକୋରୀମୋନଙୁ୍କ ସଯମ୍ବୋଧତି କରି ନ ିକିୁ୍ତ ପତ୍ର ପ୍ରଦୋନ କରିର୍ଯି  ଏବଂ ଏକ ସମଦୃ୍ଧ 

ଓ ସଶକ୍ତ ଓଡଶିୋ ଗଠନଯର ଭୋଗ ଯନବୋ ପୋଇ ଁଉତ୍ସୋହତି କରିର୍ଯି ।  

 

 

୪. ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିା ବକିାଶ ପରିର୍ଷଦ 

 

୪.୧  ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲୋଯର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକି୍ରୟୋକୁ ତ୍ୱରୋନି୍ ଵତ କରିବୋ 

 କ୍ଷୟ ଯନଇ ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ ବିକୋଶ ପରିଷଦ ଅଧନିୟିମ ୨୦୦୦ ଅନୁସୋଯର  ଏହ ି

ପରିଷଦ ଗଠନ ଯହୋଇଅଛି। ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ ବିକୋଶ ପରିଷଦ କୋ ଡ଼ୟ ପରିସର ମଧ୍ୟଯର ୧୦ 

ଯଗୋଟି ଜିଲ୍ଲୋ  ର୍ୋ ବରଗଡ, ବ ୋଙ୍ଗୀର, ଯବୌଦ୍ଧ, ଯଦବଗଡ, ଝୋରସଗୁଡୁୋ, କଳୋହୋଣି୍ଡ, 

ନୂଆପଡୋ, ସମ୍ବ ପରୁ, ସବୁର୍ଣ୍ଡ଼ପରୁ, ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲୋ ଏବଂ ଅନୁଗଳୁ ଜିଲ୍ଲୋର ଆଠମଲି୍ଲକ 

ଉପଖ୍ଣ୍ଡ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ ଅଯଟ। ଏହି ଅଧନିିୟମ ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳଯର ବସବୋସ କରୁର୍ବିୋ 

ଯ ୋକଙ୍କ ସୋମୋଜିକ, ଆର୍କି, ଶକି୍ଷୟୋଗତ, ସୋଂସ୍କତୃିକ ଅଗ୍ରଗତି ଓ ବିକୋଶ ପୋଇ ଁପରିଷଦକ ୁ

କ୍ଷମତୋ ପ୍ରଦୋନ କରିଅଛି।  

 

୫. ଯର୍ଯାଜନା ଓ ସଂଯର୍ଯାଜନ ବଭିାଗର କାର୍ଯଯ୍କାରୀ ନିଯଦଶ୍ାଳୟ ଓ ସ୍ଵୟଂଶାସିତ 

ଏଯଜନ୍ି ି 

କ) ଦାରିଦ୍ର୍ଯ ଓ ମାନବ ବକିାଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା 

୫.୧   ଦୋରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ମୋନବ ବିକୋଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥୋ ଓଡିଶୋ ସରକୋରଙ୍କ 

ସ୍ଵୟଂଚୋଳିତ କୋ ଡ଼ୟlଳୟ  ୋହୋର  କ୍ଷୟ ଯହଉଛି ଓଡଶିୋର ଦ୍ର୍ୋରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ମୋନବ ବକିୋଶ 
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ସଚୂନୋଙ୍କକୁ ଅନୁଧ୍ୟୋନ କରିବୋ। ଏହି ସଂସ୍ଥୋ ଓଡିଶୋ ସରକୋରଙ୍କର ବହୁମଖୂ୍ୀ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ 

 ୋହୋକି ଗରିବ ଓ ଦ୍ର୍ୋରିଦ୍ର୍ୟ ଯଶ୍ରଣୀଯର ର୍ବିୋ ଜୀବନ ଯଶୈଳୀର ମୋନୋଙ୍କ ବୃଦି୍ଧ କରିବୋର 

ପ୍ରଭୋବ ଅନୁଧ୍ୟୋନ କରୁଛି।  

୫.୨   ଏତଦବୟତୀତ, ଏହ ି ସଂସ୍ଥୋ ରୋଜୟଯର ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଯଶୈଳୀର 

ରୂପୋନ୍ତରୀକରଣ ଦଗିଯର ଦସ୍ତୋବିଜକିରଣ ଓ ପ୍ରସୋରଣ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।  

ଖ) ଅର୍ନ୍ୀତି ଓ ପରିସଂଖଯାନ ନିଯଦଶ୍ାଳୟ 

୫.୩    ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବିଭୋଗର ପ୍ରଶୋସନକି ତତ୍ତ୍ଵୋବଧୋନଯର ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ 

ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ନିଯଦଡ଼ଶୋଳୟ ରୋଜୟର ମଖୁ୍ୟ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ସଂସ୍ଥୋ ଭୋବଯର କୋ ଡ଼ୟ 

କରୁଅଛି। ଏହି ନିଯଦଡ଼ଶୋଳୟ ରୋଜୟର  ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୋରର ପରିସଂଖ୍ୟୋନଭିତି୍ତକ ତର୍ୟ 

ସଂଗ୍ରହ, ଏହୋର ସଂକଳନ ଓ ବିଯଲଲଷଣ କରିବୋ ସହ ବଭିିନ୍ନ ସୋମୋଜିକ ଓ ଅର୍ଡ଼ଯନୈତକି 

ସଚୂନୋଙ୍କ ନିରୂପଣ ପୋଇ ଁରୋଜୟଯର ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ କରିର୍ୋଏ।   

 

ଗ)  ଆଂଚଳିକ ଯର୍ଯାଜନା, ପ୍ରଯୟାଗାତ୍ମକ ଅର୍ନ୍ୀତି ଓ ପରିସଂଖଯାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 

୫.୪  ଆଂଚଳିକ ଯ ୋଜନୋ, ପ୍ରଯୟୋଗୋତ୍ମକ ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ପ୍ରତଷି୍ ଠୋନ 

ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ, ସଚୂନୋ ଓ ପ୍ର କିୁ୍ତ ବଦିୟୋ ବକିୋଶ, ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ, 

ଦୋରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ସୋମୋଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରି ବବିିଧ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଦକ୍ଷତୋ ବକିୋଶ ନିମଯନ୍ତ ତୋ ିମ 

ପ୍ରଦୋନ କରି ନିଜର କୋ ଡ଼ୟ ପରିସରକୁ ବିସ୍ତୋରିତ କରିପୋରିଛି। ଜ୍ଞୋନ ଓ ଯକୌଶଳର 

ଉପଯ ୋଗ କରି ମୋନବ ସମ୍ବଳ ସୋମର୍ଡ଼ୟର ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ୋଙ୍ଗ ପରିପ୍ରକୋଶ ପୋଇ ଁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ ଠୋନ 

ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟୋସ କରିଚୋ ିଛି।  

ଘ) ନବକଷୃ୍ଣ ଯଚୌଧରୁୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଯବର୍ଷଣା ଯକନ୍ଦ୍ର 

 

୫.୫  ନବକୃଷ୍ଣ ଯଚୌଧରୁୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଯବଷଣୋ ଯକନ୍ଦ୍ର ୧୯୮୭ ମସିହୋ ମୋର୍ଚ୍ଡ଼ 

ମୋସଯର ପ୍ରତିଷି୍ ଠତ ଯହୋଇର୍ ିୋ ଏବଂ ଏହୋ ୧୮୬୦ ମସିହୋ ସମିତି ପଞି୍ଜକରଣ ଅଧନିିୟମ 

ଅନୁ ୋୟୀ ପଞି୍ଜକୃତ। ବତ୍ତଡ଼ମୋନ  ଏହୋ ଓଡଶିୋ ସରକୋରଙ୍କ ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ 

ବିଭୋଗର ପ୍ରଶୋସନିକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣଯର କୋ ଡ଼ୟ କରୁଛି। ୨୦୧୯ ମସିହୋ ନଯଭମ୍ବର ମୋସ 

ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ଏହୋ  ଉର୍ଚ୍ ଶକି୍ଷୋ ବିଭୋଗର ପ୍ରଶୋସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯର ରହିର୍ ିୋ। ଏହୋ ମଖୁ୍ୟତିଃ 

ସୋମୋଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ସଂଶୟ ଉପଯର ଗଯବଷଣୋ କରିବୋ ସହତି ଓଡିଶୋ 

ସରକୋରଙ୍କ ପୋଇ ଁନୀତି ନିଦ୍ଧଡ଼ୋରଣ କରିବୋ ପୋଇ ଁଏକମୋତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠୋନ ଅଯଟ।  ଏହୋ ଓଡିଶୋ 

ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଗଠତି ଏକ 'ଶୋସକ  ମଣ୍ଡଳୀ' ବୋ ଯବୋଡଡ଼ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଡ଼ରସଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ 

ପରିଚୋଳିତ ଯହୋଇର୍ୋଏ।  
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୬. ଯର୍ଯାଜନା ଓ ସଂଯର୍ଯାଜନ ବଭିାଗର ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ଣ୍ କାର୍ଯଯ୍ାବଳୀ ଓ ପରିଯର୍ଯାଜନା 
 

କ) କାର୍ଯଯ୍କ୍ରମ ବଯୟବରାଦ- ୨୦୨୧-୨୨: 

୬.୧  ଏକ ଅବିରତ ତର୍ୋ ଉର୍ଚ୍ତର ସବଡ଼ୋଭିମଖୁ୍ ି ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହୋସ , 

ତ୍ୱରୋନି୍ ଵତ ସବଡ଼ୋଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତ,ି ଆଞ୍ଚଳିକ, ସୋମୋଜିକ ଓ  ିଙ୍ଗଗତ ଯବୈଷମୟ ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ 

ଦ୍ରୁତ ଦୋରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରୋସ ନିମଯନ୍ତ ରୋଜୟ ସରକୋର ଧୋରୋବୋହିକ ଭୋବଯର ଯଚଷି୍ଟତ ଅଛନି୍ତ। 

ରୋଜୟର ଯ ୋଜନୋ ଭିତି୍ତକ ଉନ୍ନତି ନିମଯନ୍ତ କ୍ରମଶିଃ ଅଧକି ପରିମୋଣ ସମ୍ବଳର ବୟବସ୍ଥୋ 

ପୋଇ ଁରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଅବିରତ ଉଦୟମ ଜୋରିରହିଛି।  
 

 ୬.୨  ସରକୋରୀ ଉଯଦୟୋଗର ୮୦୦୦ ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋର ସମ୍ବଳକୁ ମିଶୋଇ ରୋଜୟର 

କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ବୟୟବରୋଦ ବୋବଦଯର ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍କି ବଷଡ଼ ନିମଯନ୍ତ ସମଦୁୋୟ ୮୩,୦୦୦ 

ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଧୋ ଡ଼ୟ କରୋ ୋଇଛି। ସମଦୁୋୟ ଅଟକଳ ମଧ୍ୟରୁ ରୋଜୟର ନିଜସ୍ଵ ଯ ୋଜନୋ 

ପୋଇ ଁ ୪୨,୮୭୪.୯୩ ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ, ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବତି୍ତତ ଯ ୋଜନୋ ପୋଇ ଁ ୩୧,୭୬୭.୪୯ 

ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ତର୍ୋ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ ୋଜନୋ ପୋଇ ଁ ୩୫୭.୫୮ ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ନିଦ୍ଧଡ଼ୋରିତ 

କରୋ ୋଇଛି।  

 

 ଅର୍ଯ୍ନୈତକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ:  

୬.୩ ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ଓ ଦୋରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରୋସ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଓଡିଶୋ ରୋଜୟ 

ପ୍ରଶଂସନୀୟ  କ୍ଷୟ ହୋସ  କରିଛି। ୨୦୧୨-୧୩ ରୁ ୨୦୨୦-୨୧ (ପ୍ରର୍ମ ସଂଯଶୋଧତି 

ଆକଳନ) ମଧ୍ୟଯର ରୋଜୟର ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହୋର ୨୦୧୧-୧୨ ସି୍ଥର ମ ୂୟଯର 

ବୋଷିକ ହୋରୋହୋରି ୬.୦୮ ଶତକଡୋ ଯହୋଇଅଛି,  ଦଓି ଯକୋଭିଡ-19 ର ପ୍ରଭୋବ ରୋଜୟ 

ଅର୍ଡ଼ନୀତକିୁ ନଷ୍ଟ କରିଯଦଇଛି। ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ ଅନୁ ୋୟୀ ୨୦୧୧-୧୨ ସି୍ଥର ମ ୂୟଯର 

ଓଡିଶୋର ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହୋର ୨୦୨୧-୨୨(ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ) ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର 

୧୦.୧୧ ଶତକଡୋ ଯହୋଇଅଛି। ୨୦୨୧-୨୨(ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ) ବଷଡ଼ଯର ଅଭିବୃଦି୍ଧହୋର 

୨୦୧୧-୧୨ ସି୍ଥର ମ ୂୟଯର କୃଷିଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଶତକଡୋ ୩.୩୭ କୁ  ହ୍ରୋସ ପୋଇର୍ବିୋ ସ୍ଥଯଳ 

ଯସବୋଯକ୍ଷତ୍ର ଓ ଶଳି୍ପଯକ୍ଷତ୍ର ଯର  ର୍ୋକ୍ରଯମ ଶତକଡୋ ୧୪.୪୬ ଏବଂ ୭.୮୬ ଯହୋଇର୍ବିୋ 

ଆକଳନ କରୋ ୋଇଛି।  

୬.୪  ୨୦୨୧-୨୨(ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ) ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ରୋଜୟର ପ୍ରକୃତ ମଣୁ୍ଡ ପିଛୋ 

ଆୟ ୨୦୧୧-୧୨ ଚଳିତ ମ ୂୟଯର ୪୮,୩୭୦ ଟଙ୍କୋରୁ ୧,୨୭,୩୮୩ ଟଙ୍କୋକୁ ବୃଦି୍ଧ 

ପୋଇଛି।   
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 COVID-19 ମହାମାରୀର ମକୁାବ ିା ପାଇ ଁଓଡିଶାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଯକାଭିଡ୍ ପଯାଯକଜ୍: 

୬.୫  COVID-19 ମହୋମୋରୀ ର ଦ୍ଵିତୀୟ  ହରଯର ସଷିୃ୍ଟ ଯହୋଇର୍ବିୋ ଅଦୃଶୟ/ 

ଅଭୂତପବୂଡ଼ ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସମୟଯର, ରୋଜୟର ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ, ନିମଡ଼ୋଣ ଶ୍ରମିକ, 

ସହରୀ ଗରିବ, ରୋସ୍ତୋଘୋଟ-ବିଯକ୍ରତୋ, SHGs, Dairy farmers, ପ୍ରୋର୍ମିକ ଜନଜୋତି ଏବଂ 

ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ସୋମୋଜିକ-ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ସି୍ଥତିକ ୁ ସଦୃୁଢ କରିବୋ ନିମଯନ୍ତ ରୋଜୟ 

ସରକୋର ୨୬୫୪.୧୮ ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଯକୋଭିଡ୍ ପୟୋଯକଜ୍  ୋଗ ୁକରିଛନି୍ତ ।  

ଖ) ୫ଟି  

୬.୬  ୫ଟି (ସ୍ଵଚ୍ଛତୋ, ଦଳଗତ କୋ ଡ଼ୟ, ପ୍ର କିୁ୍ତବଦିୟୋ , ସମୟ , ରୂପୋନ୍ତର) ଯହଉଛି 

ଏକ ନୋଗରିକ ଯକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶୋସନ ମଯଡ   ୋହୋ ଓଡିଶୋ ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଆରମ୍ଭ 

ଯହୋଇଛି। ୫ଟି ଅଧୀନଯର ପ୍ର କିୁ୍ତବଦିୟୋ ଉପଯର ଧ୍ୟୋନ ଦଆି ୋଇଛି  ୋହୋ ନଷି୍ପତି୍ତ ଯନବୋ 

ସମୟକୁ ହ୍ରୋସ କରିବୋ ସହିତ ସରକୋରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯ ୋଜନୋର ଉତ୍ତମ ନିରୀକ୍ଷଣ 

କରିବୋଯର ସହୋୟକ ଯହବ। ଏହୋ ସ୍ଵଚ୍ଛ ପ୍ରଶୋସନ ଏବଂ ସମୟୋନୁବତ୍ତଡ଼ୀ  କ୍ଷୟ ଉପ ବ୍ଧ ି

କରିବୋଯର ସୋହୋ ୟ କରିବ। ସମସ୍ତ ବିଭୋଗର 5T କୋ ଡ଼ୟଯ ୋଜନୋ ଯ ୋଜନୋ ଏବଂ 

ସଂଯ ୋଜନ ବିଭୋଗଯର ଏକୀକରଣ କରୋ ୋଉଛି ଏବଂ ଯସମୋନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ନୟିମିତ 

ଭୋଯବ ତଦୋରଖ୍ କରୋ ୋଏ। ୫ଟି କୋ ଡ଼ୟସଚୂୀ ଅଧୀନଯର ବଗିତ ୨୦ ବଷଡ଼ ଉପଯର ଧ୍ୟୋନ 

ଯଦଇ ବିର୍ଶ୍ଵ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଯ ଖ୍ନ ଏବଂ ବ୍ରୋଣ୍ଡ୍ ଓଡିଶୋର ଯପ୍ରୋତ୍ସୋହନ, ଆଧନୁିକ ବଯଜଟ୍ 

ପଦ୍ଧତିର କୋ ଡ଼ୟୋନ୍ ଵୟନ, ନିରନ୍ତର ବିକୋଶ  କ୍ଷ (ଏସ ୍ ଡି ଜି) ସଚୂକୋଙ୍କ ଉପଯର ଯବସ ୍

 ୋଇନ୍ ରିଯପୋଟଡ଼ ପ୍ରସୁ୍ତତି ଚୋ ିଛି। ଏହୋ ବୟତୀତ DMF ପୋଣ୍ଠରି ଉପଯ ୋଗକୁ ସଗୁମ 

କରିବୋ, ଏମପିଏ ଏଡ/ି ଏମଏ ଏଏ ଏଡ/ି ଡବ୍ ୁୟଡିସି ପ୍ରକଳ୍ପର କୋ ଡ଼ୟୋନ୍ ଵୟନ କୁ ପନୁିଃ 

ଇଞି୍ଜନୟିରିଂ କରୋ ୋଉଛି। ଓଆରଟିପିଏସ ଅଧନିିୟମ ଅଧୀନଯର ଅନ ୋଇନ ଜନ ଯସବୋ 

ବିତରଣର ସି୍ଥତ ିଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇର୍ବିୋ 5ଟି ଚୋଟଡ଼ର ଉପଯର 

ଏକ ଦସ୍ତୋବଜି ବୋହୋର କରୋ ୋଇଛି ଏବଂ ମଖୁ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଅନୁଯମୋଦନ 

କରୋ ୋଇଛି।  

ଗ) ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କାର୍ଯଯ୍କ୍ରମ  

 ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିା ବକିାଶ ପରିର୍ଷଦ 

 

୬.୭  ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କଠୋରୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଅନୁଦୋନ ରୋଶକିୁ ଆଧୋର କରି ପରିଷଦ 

ନିଜସ୍ଵ ବୋଷିକ ବଯଜଟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିର୍ୋଏ। ଚଳିତ ବଷଡ଼ ପୋଇ ଁଟ.୨୨୫.୦୦ ଯକୋଟିର ଅନୁଦୋନ 

ମଧ୍ୟରୁ ଟ.୨୫.୦୦ ଯକୋଟି COVID-19 ପରିଚୋଳନୋ ପୋଇ ଁଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ ଅଟ।  
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୬.୮  ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋ ବକିୋଶ ପରିଷଦ ଗଠନ ଯହବୋ ଦିନ ଠୋରୁ ଡିଯସମ୍ବର, ୨୦୨୧ 

ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ଯମୋଟ ୩୯୦୭୫ ଯଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇ ଁ ଟ.୧୭୬୧.୨୮ ଯକୋଟି ଅନୁଯମୋଦନ 

କରିଅଛି। ଏହୋ ମଧ୍ୟରୁ ୩୩୯୬୨ ଯଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କୋ ଡ଼ୟ ସମୋପ୍ତ ଯହୋଇସୋରିଛି। 

   

୬.୯   ଚଳିତ ଆର୍କି ବଷଡ଼ ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋ ବକିୋଶ ପରିଷଦ ଏହୋର ଅଧୀନଯର ର୍ବିୋ 

ଜିଲ୍ଲୋମୋନଙ୍କଯର ଅଧକି ପ୍ରଭୋବ ପକୋଉର୍ବିୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପଯର ଅଧକି ଗରୁୁତ୍ୱ ଯଦଉଅଛି । 

ସରକୋରଙ୍କଠୋରୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ବଦି୍ଧତ ଅନୁଦୋନ ରୋଶ ିପ୍ରଭୋବି ପ୍ରକଳ୍ପର କୋ ଡ଼ୟକୋରିତୋକୁ ସୋହୋ ୟ 

କରିବୋ ପୋଇ ଁବୟବହୃତ ଯହଉଅଛି। ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ ବିକୋଶ ପରିଷଦ ଏହୋ ଅଧୀନଯର ର୍ବିୋ  

ପ୍ରଯତୟକ ଜିଲ୍ଲୋ ମଖୁ୍ୟୋଳୟ କମି୍ବୋ ଜିଲ୍ଲୋର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ସହରଯର ଅତୟୋଧନୁିକ 

ଅଡିଯଟୋରିୟମ ୍ନିମଡ଼ୋଣ କରିବୋକୁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଯନଇଛି।  ୋହୋଦ୍ଵୋରୋ ବିଭିନ୍ନ  ସଭୋ, ସମି୍ମଳନୀ 

ଏବଂ ସୋମୋଜିକ ଓ ସୋଂସ୍କତୃିକ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ସଠକି୍ ଭୋବଯର ଅନୁଷି୍ ଠତ ଯହୋଇପୋରିବ। 

ବତ୍ତଡ଼ମୋନ ସଦୁ୍ଧୋ ୧୧ ଯଗୋଟି ଅଡିଯଟୋରିୟମକୁ ସବଡ଼ନିମ୍ ନ  ଟ.35.00  କ୍ଷରୁ   ଆରମ୍ଭ କରି 

ଟ.12.41 ଯକୋଟି ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ଅର୍ଡ଼ ମଞ୍ଜରୁ କରୋ ୋଇଅଛି। ତନ୍ନମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ବ ପରୁ ଏବଂ 

ଭବୋନୀପୋଟନୋଯର ର୍ବିୋ ଅସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଅଡଯିଟୋରିୟମକୁ ଅତୟୋଧନୁିକ ସବୁଧିୋ ସହିତ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ 

କରିବୋ ପୋଇ ଁଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଡ଼ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇଛି।  

 

 

ଟାଉନ ହ ,  ଭବାନୀପାଟଣା 
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ଗଙ୍ଗାଧର ଯମଯହର ବଶି୍ୱବଦିଯାଳୟ ଅଡିଯଟାରିୟମ, ସମ୍ବ ପରୁ 

୬.୧୦   ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋର ଜିଲ୍ଲୋର ସୋମୋଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ସଚୂକୋଙ୍କକୁ ସଠକି ୍

ମ ୂୟୋଙ୍କନ କରୋ ୋଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଯତୟକ ଜଲି୍ଲୋର ସମ୍ଭୋବନୋକୁ ମୟୋପ ୍ କରୋ ୋଇଛି 

ଯସହିପରିଭୋବଯର ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲୋର ପୋରିଯବଷିକ ସଯୁ ୋଗ ଏବଂ ଅଯଶଷ ଦକ୍ଷତୋ ମଧ୍ୟ 

ଅଧ୍ୟୟନ କରୋ ୋଇଅଛି। ନିମ୍ ନ ିଖ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପଗରୁ୍ିକୁ ଯନଇ ବରଗଡ ଏବଂ ସବୁର୍ଣ୍ଡ଼ପରୁ 

ଜିଲ୍ଲୋଯର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣୋ, ଡଜିୋଇନ୍, ପୟୋଯକଜିଂ ଏବଂ ମୋଯକଡ଼ଟିଂକ ୁମଜବୁତ କରିବୋ ପୋଇ ଁ

ମିଳିତ ପ୍ରୟୋସ କରୋ ୋଇଅଛି।  

(i) କୋ ଡ଼ୟକଳୋପ ଯକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏଯମ୍ବରୋଯଡରୀ ଯମସିନ୍, ଭୟୋକୁୟମ ୍ ପୟୋଯକଜିଂ ଯମସିନ୍, 

ହୟୋଣ୍ଡ ବୟୋଚ୍, ଯକୋଡିଂ ଯମସିନ୍ ର କ୍ରୟ (ବରଗଡଯର ଯପୋଷୋକ ୟୁନଟ୍ି) – ଟ.୧୨.୦୦  କ୍ଷ 

 

ଯପାର୍ଷାକ ୟୁନଟ୍ି, ବରଗଡ 
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(ii) ଯସୋନପରୁ ବ୍ ଲକର ବଡଝିକି ଗ୍ରୋମଯର ଗ୍ରୋମୀଣ କୃଷି ସ୍ଵୟଂ ସହୋୟକ ଯଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଟ  

(ଟ.୪.୦୦ ଯକୋଟିର ପ୍ରସ୍ତୋବ ପରିଷଦର ବଚିୋରଧୀନ ରହିଛି) 

 

ଗ୍ରାମୀଣ କରିୃ୍ଷ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଯଗାଷ୍ଠୀ ହାଟ, ବଡଝକିି, ଯସାନପରୁ 

 

୬.୧୧   ହିରୋକୁଦ ଡୟୋମଯର ପ ଡ଼ୟଟନ ସମ୍ଭୋବନୋକ ୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖ୍ ି ଏହୋକୁ ଏକ 

ପ ଡ଼ୟଟକଙ୍କ ଆକଷଡ଼ଣ  ଯକନ୍ଦ୍ର ଭୋବଯର ପରିଣତ କରିବୋ ପୋଇ ଁ ବୃହତ ବିନିଯ ୋଗ 

ଆବଶୟକ କରୁଅଛି   ୋହୋ ଦ୍ଵୋରୋ ସ୍ଥୋନୀୟ ଅର୍ଡ଼ନୀତିର ଅଭିବୃଦି୍ଧକୁ  ସୋହୋ ୟ କରିବ।  

ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋ ବକିୋଶ ପରିଷଦ ହିରୋକୁଦ୍ ଡୟୋମ,୍ ସମ୍ବ ପରୁ ଏବଂ ଯଡବ୍ରିଗଡ 

ଅଭୟୋରଣୟ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲୋଯର ପ ଡ଼ୟଟନ ପୋଇ ଁଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପଯର ବିଚୋର କରିଅଛି।  

୬.୧୨  ଯ ଉ ଁପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ  ଭିତି୍ତଭୁମି  ବିକୋଶ ପୋଇ ଁରୋଜୟ କମି୍ବୋ ଯକନ୍ଦ୍ର ସହୋୟତୋ 

ପୋଉନୋହୋନି୍ତ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକ ୁ  ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋ ବିକୋଶ ପରିଷଦ ପୋଣ୍ଠରୁି କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ 

କରିବୋ ପୋଇ ଁଜିଲ୍ଲୋ ପ୍ରଶୋସନକୁ  ଉତ୍ସୋହିତ କରୋ ୋଉଅଛି। ଉପ କୁ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁକିୁ ଚିହ୍ନଟ 

କରିବୋ ପୋଇ ଁ ଜିଲ୍ଲୋ ପ୍ରଶୋସନ ଉଦୟମ କରୁଅଛି। ଯତଣ ୁ ଫଳୋଫଳ ଅନୁ ୋୟୀ ଜିଲ୍ଲୋ 

ପ୍ରଶୋସନର ପ୍ର।ଯୟୋଜତି ଅଣପୋରମ୍ପରିକ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ କରିବୋଯର  ପଶି୍ଚମ 

ଓଡିଶୋ ବକିୋଶ ପରିଷଦ ସଫଳ ଯହଉଅଛି।  

୬.୧୩   ସ୍ଥୋନୀୟ ଜନ ପ୍ରତନିିଧୀମୋଯନ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳଯର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ  ର୍ୋ  

ରୋସ୍ତୋ ସଂଯ ୋଗୀକରଣ, ଶକି୍ଷୋନୁଷ୍ ଠୋନର ଭିତି୍ତଭୁମି ବିକୋଶ, ଜଳଯସଚନ, ଲମଶୋନ, 

ଗୋଯଧୋଇବୋ ଘୋଟ,  ବୁ କ୍ଲବ୍ ଏବଂ କ ୟୋଣ ମଣ୍ଡପ ଇତୟୋଦି ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକର ନିମଡ଼ୋଣ ପୋଇ ଁ

ପରିଷଦକୁ ପ୍ରସ୍ତୋବ ଯଦଉଛନି୍ତ  ୋହୋ ସମୋଜ ପୋଇ ଁସିଧୋସଳଖ୍  ୋଭଦୋୟକ  ଯହଉଅଛି। 
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ଆଧନୁିକ ଶ୍ମଶାନ, ଝାରସଗୁଡୁା 

୬.୧୪   COVID-19 ମହୋମୋରୀର ମକୁୋବି ୋ ପୋଇ ଁପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋ ବିକୋଶ ପରିଷଦ  

ରୋଜୟସ୍ତରୀୟ ଉଦୟମରୁ ଅ ଗୋ ଯହୋଇନୋହି।ଁ ସ୍ଵୋସ୍ଥୟ ଯସବୋକୁ ମଜବୁତ କରିବୋ ପୋଇ ଁ

ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋ ବକିୋଶ ପରିଷଦ 25 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଅର୍ଡ଼ ଜିଲ୍ଲୋ ପ୍ରଶୋସନକୁ ପ୍ରଦୋନ କରିଅଛି 

 ୋହୋ ଦ୍ଵୋରୋ, ସ୍ଵୋସ୍ଥୟ ଯକନ୍ଦ୍ର ଗଡୁିକର ଭିତି୍ତଭୁମି ବିକୋଶ ସହତି  ମୋସ୍କ, ଯ୍ଲୋଭସ,୍ ହସି୍ପଟୋ ୍ 

ଯବଡ୍, ଅମ୍ଳଜୋନ ପୋଇପ ୋଇନ, ଉପଯ ୋଗୀ ଡୋକ୍ତରୀ ସୋମଗ୍ରୀ ଇତୟୋଦି  କ୍ରୟ କରି ଜିଲ୍ଲୋ 

ପ୍ରଶୋସନ ସ୍ଵୋସ୍ଥୟ ଯସବୋ ସହୋୟତୋ କରିବୋଯର ଏକ ଦୀଘଡ଼ ରୋସ୍ତୋ ପୋଇଅଛି।  

 

 

ଜିଲ୍ଲା ମଖୁଯ ଚକିିତ୍ସୋଳୟକୁ COVID-19 ମହାମାରୀର ମକୁାବ ିା ପାଇ ଁର୍ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିଯର୍ଯାଗାଣ 
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୬.୧୫   ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋର ଅଭିମଖୁ୍ୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକର ତଦୋରଖ୍ କରିବୋ ପୋଇ ଁରୋଜୟ 

ସରକୋର ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ ବିକୋଶ ପରିଷଦକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦୋୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦୋନ କରିଛନି୍ତ   ୋହୋ 

ଦ୍ଵୋରୋ  କ୍ଷୟ ଧୋ ଡ଼ୟ ସମୟ ସୀମୋ ମଧ୍ୟଯର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଗଣୁବତ୍ତୋ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକୁ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ 

କରିବୋ ପୋଇ ଁ କୋ ଡ଼ୟ ନିବଡ଼ୋହୀ ସଂସ୍ଥୋମୋନଙୁ୍କ  ନିଯଦଡ଼ଶ ଦଆି ୋଉଛି  ଏହୋଦ୍ଵୋରୋ  

ହିତୋଧକିୋରୀମୋଯନ  ୋଭ ପୋଇ ପୋରୁଛନି୍ତ। ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋ ବିକୋଶ ପରିଷଦ ଦ୍ଵୋରୋ ନିରନ୍ତର 

ସମନ୍ ଵୟ ଅନ୍ତଗଡ଼ତ ଯକଯତକ ପ୍ରୋର୍ମିକ ପ୍ରକଳ୍ପଗରୁ୍କି ନିମ୍ ନଯର ସଚୂିତ କରୋ ୋଇଅଛି । 

୧. ଯ ୋୟର ସକୁଯତ   

୨. ଯ ୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର  

୩. ସମଯ ର୍ଶ୍ଵରୀ ମନ୍ଦିର ବିକୋଶ 

୪. ହରିଶଙ୍କର ଏବଂ ନୃସିଂହନୋର୍ ଏବଂ ଏହୋର ଆଖ୍ପୋଖ୍ଯର ପ ଡ଼ୟଟନଯର ଉନ୍ନତି  

୫. ବଜିୁ ଏକ୍ସଯପ୍ରସଯେ ଇତୟୋଦି   
 

୬.୧୬  ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋ ବିକୋଶ ପରିଷଦର ଆନୁଷ୍ଠୋନିକ ଦକ୍ଷତୋ ମଜବୁତ ଯହୋଇଛି। 

ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ସ୍ଵଚ୍ଛ ନଷି୍ପତି୍ତ ଇତୟୋଦି ସନୁିଶି୍ଚତ କରିବୋ ନିମଯନ୍ତ ଫୋଇ  ପ୍ରକି୍ରୟୋକରଣ 

ପୋଇ ଁ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ଓଡିଶୋ ରୋଜୟ େୋକଡ଼ଯ ଲ୍ ୋ ଅଯଟୋଯମସନ୍ ସିଷ୍ଟମ (OSWAS) 

କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ କରୋ ୋଇଛି।  ୧୧ ଟି ଜିଲ୍ଲୋଯର ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋ ବିକୋଶ ପରିଷଦ କୋ ଡ଼ୟ।ଳୟ 

ଯଖ୍ୋ ୋ ୋଇଛି  ଏବଂ ଏର୍ପିୋଇ ଁ ଅତିରିକ୍ତ ମୋନବ ସମ୍ବଳ ଯ ୋଗୋଇ ଦଆି ୋଇଅଛି। ଏହୋ 

କୋ ଡ଼ୟକୋରିତୋ ଗଣୁର ମ ୂୟୋଙ୍କନ ଏବଂ ମନିଟରିଂଯର ଉନ୍ନତି ଆଣବି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକର 

ପ୍ରସ୍ତୋବ ଦୋଖ୍ , ସମ୍ଭୋବୟତୋ ରିଯପୋଟଡ଼ ପୋଇବୋ, ପ୍ରଶୋସନିକ ଅନୁଯମୋଦନ ଏବଂ ମଞ୍ଜରୁୀ 

ତର୍ୋ ପୋଣ୍ଠ ି ଯ ୋଗୋଇବୋ ସହିତ ସମୟ ଚକ୍ରଯର ଉନ୍ନତି ପୋଇ ଁ ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋ ବିକୋଶ 

ପରିଷଦ ବୟୋପକ ପଦଯକ୍ଷପ ଯନଇଛି।  

 

ପରିର୍ଷଦର ୫୮ତମ ଯବୈଠକ ତା ୨୭.୧୨.୨୦୨୧ 
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୬.୧୭    ସଂଯକ୍ଷପଯର କହିବୋକୁ ଗଯ  ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ ବିକୋଶ ପରିଷଦ ଅଧୀନଯର 

ର୍ବିୋ ୧୧ ଟି ଜିଲ୍ଲୋଯର ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ଯ ୋଜନୋ  ପହଞ୍ଚୋଇବୋ ତର୍ୋ ସରକୋରଙ୍କ 

ପଦଯକ୍ଷପକୁ ତ୍ୱରୋନି୍ ଵତ କରିବୋ ଏବଂ  ସମନି୍ ଵତ କୋ ଡ଼ୟ ଉପଯର ନଜର ରଖ୍ବିୋ ନିମଯନ୍ତ  

ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋ ବିକୋଶ ପରିଷଦ ବତ୍ତଡ଼ମୋନ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ଏକ ରଣନୀତିକ ବୋହୁ 

ଯହୋଇପୋରିଛି  ୋହୋ ଦ୍ଵୋରୋ ଏହି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ସୋମୋଜିକ ପ୍ରଗତି ବୃଦି୍ଧ ପୋଉଅଛି  ଏବଂ 

ଯ ୋକଙ୍କ ଆର୍କି ଉନ୍ନତି ନଶିି୍ଚତ ଯହୋଇପୋରିଛି।  

 ବଜି ୁଯକବଯିକ ଯର୍ଯାଜନାର କାର୍ଯଯ୍ାନ୍ ଵୟନ: 
 

୬.୧୮   ରୋଜୟ ଯ ୋଜନୋ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ ବଜିୁ ଯକବିଯକ ଯ ୋଜନୋ ବୋଷିକ 120 ଯକୋଟି 

ଟଙ୍କୋ ଅଟକଳଯର 8 ଯଗୋଟି ଯକ.ବି.ଯକ ଜଲି୍ଲୋଯର କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ କରୋ ୋଉଛି। ଏହ ି

ଯ ୋଜନୋଯର ବଜିୁଳି, ସଡକ, ପୋଣ ି ଓ ଜୀବକିୋ ନିବଡ଼ୋହ ପୋଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୋଧ୍ୟମଯର 

ପଦଯକ୍ଷପ ନଆି ୋଉଛି। 2006-07 ରୁ 2020-21 ମଧ୍ୟଯର ଯକବିଯକ ଜିଲ୍ଲୋକୁ ଏହ ି

ଯ ୋଜନୋଯର ଆବଣି୍ଟତ ଯହୋଇର୍ବିୋ ଯମୋଟ 1700 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ମଧ୍ୟରୁ 1431.46 ଯକୋଟି 

ଟଙ୍କୋ ବିନିଯ ୋଗ କରୋ ୋଇଛି।  2021-22 ବଷଡ଼ ପୋଇ ଁ ଏହି ଯ ୋଜନୋଯର 8 ଯଗୋଟି 

ଯକ.ବ.ିଯକ ଜିଲ୍ଲୋକୁ 120 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଆବଣ୍ଟନ କରୋ ୋଇଛି। 2022-23 ବଷଡ଼ ପୋଇ ଁମଧ୍ୟ 

120 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋର ବଯଜଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୋବ ଦଆି ୋଇଛି।  

 

  ବଜି ୁକନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଯର୍ଯାଜନାର କାର୍ଯଯ୍ାନ୍ ଵୟନ: 

୬.୧୯  ବିଜୁ କନ୍ଧମୋଳ ଓ ଗଜପତି ଯ ୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମଯର ବିଜୁଳି, ସଡକ, ପୋଣ ି ଓ 

ଜୀବିକୋ ନବିଡ଼ୋହ ବୟବସ୍ଥୋ ଏବଂ ସୋମୋଜିକ ନିରୋପତ୍ତୋ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ଆଦି ଯକ୍ଷତ୍ର ସଂପକିତ 

କୋ ଡ଼ୟ/ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକୁ କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ କରିବୋ ପୋଇ ଁକନ୍ଧମୋଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲୋକୁ  ର୍ୋକ୍ରଯମ 

18 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଓ 10.50 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଯ ୋଗୋଇ ଦିଆ ୋଉଛି। 2009-10 ରୁ 2020-

21 ମଧ୍ୟଯର କନ୍ଧମୋଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲୋକୁ 342.00 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଯ ୋଗୋଇ ଦଆି ୋଇଛି। 

ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 287.38 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ବିନିଯ ୋଗ କରୋ ୋଇଛି। 2021-22 ବଷଡ଼ ପୋଇ ଁ ଏହ ି

ଯ ୋଜନୋଯର କନ୍ଧମୋଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲୋକୁ 28 ଯକୋଟି 50  କ୍ଷ ଟଙ୍କୋ ଆବଣ୍ଟନ 

କରୋ ୋଇଛି। 2022-23 ବଷଡ଼ ପୋଇ ଁ ୨୮.୫୦ ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋର ବଯଜଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୋବ 

ଦିଆ ୋଇଛି।  
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ଜଳଯର୍ଯାଗାଣ ବଯବସ୍ଥା ପାଇ ଁଇନଯଟକ ଯେ  ରୁ ଓଭର ଯହଡ ଟଯାଙ୍କକୁ ପାଇପ  ାଇନ 

ବଛିାଣ  

ଅନୁଯମାଦିତ ଅର୍:୍ ଟ. ୧୫.୦୦  କ୍ଷ,ବଜି ୁକନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତ ିଯର୍ଯାଜନା : ୨୦୧୬-୧୭  

କାର୍ଯଯ୍ନିବା୍ହୀ ସଂସ୍ଥା: ପିଏ, ଆଇଟିଡ଼ିଏ, ଫୁ ବାଣୀ 

 

 
ଖଜରୁୀପଡା ବ୍ ଲକ ଅନ୍ତଗତ୍ ବଳର୍ଷକୁମ୍ପା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଯର ଯଛନୁ୍ଦପଦରରୁ ଗଯରଡସାପାଜ ୁ

ଯରାଡ ପର୍ଯଯ୍ନ୍ତ ଯପା  ନିମା୍ଣ ଓ ସି.ଡ଼ି େର୍କ୍ ୍ 

ଅନୁଯମାଦିତ ଅର୍:୍ ଟ. ୩୭.୫୬  କ୍ଷ , ବଜି ୁକନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତ ିଯର୍ଯାଜନା : ୨୦୧୧-୧୨  

କାର୍ଯଯ୍ନିବା୍ହୀ ସଂସ୍ଥା: ପିଏ, ଆଇଟିଡ଼ିଏ, ଫୁ ବାଣୀ   
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ଫିରିଙି୍ଗଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗତ୍ ଖଜରୁୀପଡା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଯର ଯଚକ ଡଯାମ ନିମା୍ଣ  

ଅନୁଯମାଦିତ ଅର୍:୍ ଟ. ୩୦.୦୦  କ୍ଷ , ବଜି ୁକନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତ ିଯର୍ଯାଜନା : ୨୦୧୯-୨୦  

କାର୍ଯଯ୍ନିବା୍ହୀ ସଂସ୍ଥା: ଇ. ଇ. , ଏମଆଇ ଡିଭିଜନ, ଫୁ ବାଣୀ  

  

 

 

 
 

ବା ିଗଡୁା ବ୍ ଲକ ର କୁଟିକିଆ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଯର ନୂତନ ଆର/ଏ  ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ  

ଅନୁଯମାଦିତ ଅର୍:୍ ଟ. ୨୫.୫୦  କ୍ଷ , ବଜି ୁକନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତ ିଯର୍ଯାଜନା : ୨୦୧୮-୧୯  

କାର୍ଯଯ୍ନିବା୍ହୀ ସଂସ୍ଥା: ଇ. ଇ. , ଓ.ଏ .ଆଇ.ସି, ଫୁ ବାଣୀ   
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ବା ିଗଡୁା ULB ଠାଯର ଇନ ଯଡାର ଷ୍ଟାଡିଅମ ତର୍ା ଜିମନାସିଅମ ନିମା୍ଣ   

ଅନୁଯମାଦିତ ଅର୍:୍ ଟ. ୬୦.୦୦  କ୍ଷ , ବଜି ୁକନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତ ିଯର୍ଯାଜନା : ୨୦୧୨-୧୩  

କାର୍ଯଯ୍ନିବା୍ହୀ ସଂସ୍ଥା: ପିଏ, ଆଇଟିଡ଼ିଏ, ବା ିଗଡୁା  

 

 

 
ବା ିଗଡୁା ULB ଅନ୍ତଗତ୍ ଦଣ୍ଡପଦର ଧଯବଶ୍ୱର ପାହାଡ ଠାଯର ପାକ ୍ଓ ନସର୍ୀ ନିମା୍ଣ  

ଅନୁଯମାଦିତ ଅର୍:୍ ଟ. ୨୦.୦୦  କ୍ଷ , ବଜି ୁକନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତ ିଯର୍ଯାଜନା : ୨୦୧୪-୧୫  

କାର୍ଯଯ୍ନିବା୍ହୀ ସଂସ୍ଥା: ପିଏ, ଆଇଟିଡ଼ିଏ, ବା ିଗଡୁା  
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ଯକାଠାଗଡ ବ୍ ଲକ ଅନ୍ତଗତ୍ ରାଧା ଯସବା ଶ୍ରମ ଠାଯର ଓଭର ଯହଡ ଟଯାଙ୍କ ଓ  ଇନଯଟକ 

ଯେ  ମାଧ୍ୟମଯର ଜଳଯର୍ଯାଗାଣ  

ଅନୁଯମାଦିତ ଅର୍:୍ ଟ. ୨୦.୦୦  କ୍ଷ , ବଜି ୁକନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତ ିଯର୍ଯାଜନା : ୨୦୧୩-୧୪ 

କାର୍ଯଯ୍ନିବା୍ହୀ ସଂସ୍ଥା: ପିଏ, ଆଇଟିଡ଼ିଏ, ବା ିଗଡୁା  

 

  

 ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ିଯର୍ଯାଜନାର କାର୍ଯଯ୍ାନ୍ ଵୟନ (IDF): 

 

୬.୨୦  ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ନଜିସ୍ଵ ସମ୍ବଳଯର 2017-18 ଆର୍କି ବଷଡ଼ରୁ ବୋଷିକ 

130 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ବୟୟଯର ଯକ.ବି.ଯକ ଜିଲ୍ଲୋପୋଇ ଁ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ ି ଯ ୋଜନୋ 

ପ୍ରବତ୍ତଡ଼ନ କରୋ ୋଇଛି। 2021-22 ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ସ୍କ ୁ ଓ ହଯଷ୍ଟ  ନିମଡ଼ୋଣ, ରୋସ୍ତୋ ଓ 

ବନ୍ଧ ନିମଡ଼ୋଣ ଏବଂ କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଜଳଯସଚନ ପୋଇ ଁ ଯମୋଟ 130.00 ଟଙ୍କୋ ମଧ୍ୟରୁ 119.6010 

ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଗ୍ରୋମୟ ଉନ୍ନୟନ ବଭିୋଗ, ଅନୁସଚୂତି ଜନଜୋତି  ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜୋତି ବିଭୋଗ ଓ 

ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭୋଗକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରୋ ୋଇଛି । 2022-23 ବଷଡ଼ ପୋଇ ଁ130 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋର 

ବଯଜଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୋବ ଦଆି ୋଇଛି । 

 

 ସାମାଜିକ-ଅର୍ଯ୍ନୈତକି ରୂପାନ୍ତରଣ ଓ ଉନ୍ନତ ିସାଧନ ଯର୍ଯାଜନାର କାର୍ଯଯ୍ାନ୍ ଵୟନ 

(SETU) : 

୬.୨୧   ସ୍ଵୋଭିମୋନ ଅଞ୍ଚଳ ନୋମଯର ଅଭିହତି ମୋ କୋନଗିରି ଜିଲ୍ଲୋର ଚତି୍ରଯକୋଣ୍ଡୋ 

ବ୍ ଲକର ତତ୍କୋଳୀନ 151ଯଗୋଟି ବଛିିନ୍ନୋଞ୍ଚଳ ଗ୍ରୋମର ବିକୋଶ ନିମଯନ୍ତ 2018-19 ଆର୍କି 

ବଷଡ଼ଯର ସୋମୋଜିକ-ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ରୂପୋନ୍ତରଣ ଓ ଉନ୍ନତିସୋଧନ ଯ ୋଜନୋ-Socio-

Economic Transformation & Upliftment (SETU) Scheme ପ୍ରବତ୍ତଡ଼ନ 

କରୋ ୋଇଛି। 2021-22 ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ଏହି ଯ ୋଜନୋଯର 50.00 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ବଯଜଟ 

ପ୍ରୋବଧୋନ କରୋ ୋଇ ଯସର୍ରୁି ୪୩.୫୬ ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମଳୂକ କୋ ଡ଼ୟ ନିମଯନ୍ତ 
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ବିଭିନ୍ନ ବିଭୋଗକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରୋ ୋଇଛି। ଯ ୋଜନୋ ଆରମ୍ଭ ଯହବୋଠୋରୁ ଯମୋଟ 184.94 

ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ବଭିିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମଳୂକ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ପୋଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭୋଗକୁ ଆବଣ୍ଟନ 

କରୋ ୋଇଛି। 2022-23 ବଷଡ଼ ପୋଇ ଁ ମଧ୍ୟ 50 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋର ବଯଜଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୋବ 

ଦିଆ ୋଇଛି।  
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ଘ) ଆଞ୍ଚଳିକ ବକିାଶ କାର୍ଯଯ୍କ୍ରମ 

ଅନୁଦାନ (GRANT-in-AID) 

୬.୨୨            ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବଭିୋଗ ବିଧୋୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ,ି 

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସମସୟୋ ପୋଣ୍ଠ,ି ନିମଯନ୍ତ ଅନୁଦୋନ ପ୍ରଦୋନ କଯର ଏବଂ ସୋଂସଦ ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠରି 

ପ ଡ଼ୟୋଯ ୋଚନୋ  କଯର। ମୋନନୀୟ ସୋଂସଦ ଓ ବିଧୋୟକମୋଯନ ଏହି କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମଯର ନଜିସ୍ଵ 

ନିବଡ଼ୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଉପଯ ୋଗ କରିବୋ ନିମଯନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପମୋନ ସପୁୋରିସ କରିର୍ୋନି୍ତ। ଏହ ି

ଯ ୋଜନୋର ବଶିଦ ବିବରଣୀ ନିମ୍ ନଯର ପ୍ରଦତ୍ତ କରୋଗ ୋ। 
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 ବଧିାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ି(MLALAD) 

୬.୨୩           ଯ ୋଜନୋ ପ୍ରକି୍ରୟୋଯର ଜନସୋଧୋରଣ ଓ ସ୍ଥୋନୀୟ ଯ ୋକ ପ୍ରତିନଧି ି

ମୋନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଅଧକିରୁ ଅଧକି ବୃଦି୍ଧ କରିବୋ ନିମଯନ୍ତ, ବଧିୋୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ 

ପୋଣ୍ଠ ି ପ୍ରଚଳନ କରୋ ୋଇଛି,  ୋହୋକି ଯ ୋଜନୋର ବିଯକନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ମଖୁ୍ୟ ଉଯଦଶୟ 

ଅଯଟ। ୧୯୯୩ ମସିହୋଠୋରୁ ପ୍ରଚଳତି ସୋଂସଦ ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ ି ଢୋଞ୍ଚୋ ଯର ୧୯୯୭-୯୮ 

ଠୋରୁ ବିଧୋୟକ ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ ିଓଡଶିୋଯର ପ୍ରଚଳନ କରୋ ୋଇଛି।  

୬.୨୪   ୨୦୨୦-୨୧ ଠୋରୁ   ବଧିୋୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ ି(MLALAD) 

ଯର ରୋଜୟ ଯ ୋଜନୋ ବଯଜଟ ରୁ ପ୍ରତି ନବିଡ଼ୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପିଛୋ ୩.୦୦ ଯକୋଟି ଦଆି ିବୋର 

ବୟବସ୍ଥୋ ରହିଛି । ଯ ଉରଁ୍ରୁି ପ୍ରତି ନବିଡ଼ୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପିଛୋ ୨.୦୦ ଯକୋଟି General 

Component, ୦.୫୦ ଯକୋଟି Higher Education Component ଓ ୦.୫୦ ଯକୋଟି 

Road Component ହସିୋବଯର ବଣ୍ଟନ କରୋ ିବୋର ବୟବସ୍ତୋ ରହିଛି।  ପଣୁ,ି ପ୍ରତ ି

ନିବଡ଼ୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପିଛୋ ୨.୦୦ ଯକୋଟି General Component ରୁ ୫୦  କ୍ଷ ଟଙ୍କୋ 

ଯ ଖ୍ୋଏ ଁଅର୍ଡ଼ ଯକବଳ COVID-19 ମହୋମୋରୀ ନିମଯନ୍ତ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ କରୋ ିବୋର ବୟବସ୍ତୋ ଅଛି। 

ରୋଜୟ ସ୍ତରଯର ଓ ଜିଲ୍ଲୋ ସ୍ତରଯର ଏହୋର ତ୍ୱରୋନି୍ ଵତ କୋଯ ଡ଼ୟୌନ୍ ଵୟନ ପୋଇ ଁ ନୟିମିତ 

ଭୋବଯର ସମୀକ୍ଷୋ କରୋ ୋଉଛି। ଏହୋର ସଂପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ବିବରଣୀ ନିମ୍ ନଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗ ୋ । 

 Sl No Component  Amount (Rs in Crore) 

1 ସୋଧୋରଣ Component  ( COVID-

19 ମହୋମୋରୀ ନିମଯନ୍ତ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼) 

୦.୫୦ 

2 ସୋଧୋରଣ Component ୧.୫୦ 

3 ଉର୍ଚ୍ ଶକି୍ଷୋ Component ୦ .୫୦ 

4 ରୋସ୍ତୋ  Component ୦.୫୦ 

 ଯମାଟ  ୩.୦୦ 

୬.୨୫   ପଣୁ,ି ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର COVID-19 ମହୋମୋରୀ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ନିମଯନ୍ତ 

ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇର୍ବିୋ ଅର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ବଳକୋ ଟ॰୪୩୪୫.୨୭  କ୍ଷ ଅର୍ଡ଼ କୁ ସୋଧୋରଣ 

component ଅନ୍ତଗଡ଼ତ ବଭିିନ୍ନ ଗ୍ରହଣୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକ ନିମଯନ୍ତ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ପୋଇ ଁ ସରକୋର 

ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟୋ ୧୩୧୯୭ ତୋ. ୧୧.୧୧.୨୧ ଯର ଅନୁମତି ପ୍ରଦୋନ କରିଛନି୍ତ। ବଧିୋୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ 

ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ ିଯର, ୨୦୨୧-୨୨ ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ୩୨୨୬.୬୫ ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ମଞ୍ଜରୁ କରୋ ୋଇଛି। 

ଯସର୍ରୁି ୨୧୯୬.୦୩ ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ (୬୮.୦୦%) ବତ୍ତଡ଼ମୋନ ସଧୁୋ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଯହୋଇଛି। ଅଦୟୋବଧ ି

୩,୧୮,୨୯୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜରୁ ଯହୋଇଛି ଯ ଉରଁ୍ରୁି ୨,୯୧,୧୩୩ (୯୧.୪୬ %) ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 

ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼  ଯହୋଇଛି। 
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 ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସମସଯା  ପାଣ୍ଠ ି(SPF) 

୬.୨୬   ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ୧୯୯୭-୯୮ ଯର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସମସୟୋ ଜନତି ପୋଣ୍ଠ ି

(SPF) କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ ଯହ ୋ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲୋର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱ ର୍ବିୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକୁ ଉପଯରୋକ୍ତ 

ପୋଣ୍ଠଯିର ଅର୍ଡ଼ ମଞ୍ଜରୁ ଯହୋଇର୍ୋଏ। ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସମସୟୋ ର୍ବିୋ ତର୍ୋ ସ୍ଥୋନୀୟ ଆବଶୟକତୋ ର୍ବିୋ 

କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଓ ଅତୟୋବଶୟକୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମଯନ୍ତ ଅର୍ଡ଼ ମଞ୍ଜରୁ ଏହି ଯ ୋଜନୋର ମଳୂ  କ୍ଷୟ ଅଯଟ। 

ଏ ୋବତ ୨୦୨୧ ଡଯିସମ୍ବର ସଦୁ୍ଧୋ ୧୦୦୧.୫୦ ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ବଯଜଟ ଯର ପ୍ରଦୋନ 

କରୋ ୋଇଅଛି। ଯସର୍ରୁି ୫୭୮.୬୨ ଯକୋଟି (୫୭.୮%) ଟଙ୍କୋ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଯହୋଇଅଛି। ଅଦୟୋବଧ ି

ଯମୋଟ ୩୫,୧୩୭ ମଞ୍ଜରିୁପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪,୨୫୨ (୬୯.୦୦ %) ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼  

ଯହୋଇଛି।  

୬.୨୭           ୨୦୨୧-୨୨   ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ଯମୋଟ ୧୦୦ ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋର ଆକଳନ 

କରୋ ୋଇଛି।  ଯସର୍ମିଧ୍ୟରୁ ୧୦ ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ Hon’ble Deputy Chairman, State 

Planning Board ଙୁ୍କ  ବଭିିନ୍ନ  ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଯମୋଦନ ନିମଯନ୍ତ power delegate 

କରୋ ୋଇଅଛି। ଏର୍ ିମଧ୍ୟରୁ  ଏ ୋବତ୍  ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଅର୍ଡ଼ ୬୧୪ ଯଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମଯନ୍ତ ମଞ୍ଜରୁ 

କରୋ ୋଇଅଛି ଓ ବଳକୋ ୯୦ ଯକୋଟିରୁ ୮୯.୨୪୩୨ ଯକୋଟି ଅର୍ଡ଼ ୩୪୬୨ ଯଗୋଟି  ପ୍ରକଳ୍ପ 

ନିମଯନ୍ତ ମୋନୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ମଞ୍ଜରୁ ଯହୋଇଅଛି।  

 ସାଂସଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ି(MPLAD) 

 ୬.୨୮          ଏହି ଯ ୋଜନୋ ୧୯୯୩-୯୪ ମସିହୋଠୋରୁ କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ ଯହଉଛି। ଏହ ି

ଯ ୋଜନୋଯର ପ୍ରଯତୟକ ସୋଂସଦ ନିଜ ନିବଡ଼ୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମଯନ୍ତ ବଷଡ଼କୁ ୫.୦୦ ଯକୋଟି 

ଟଙ୍କୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ସପୁୋରିଶ କରିର୍ୋନି୍ତ। ରୋଜୟସଭୋ ସୋଂସଦ ତୋଙ୍କ ନବିଡ଼ୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କମି୍ବୋ 

ଅନୟ ନିବଡ଼ୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମଯନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପମୋନ ଯଦଇପୋରିଯବ। ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ 

ଅଧନିଯର ର୍ବିୋ “ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ଓ ଯ ୋଜନୋ କୋ ଡ଼ୟୋନ୍ ଵୟନ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ” ବିଭିନ୍ନ ସମୟଯର 

ଏହି ସଙ୍କରୋନ୍ତୀୟ ନିଯଦଡ଼ଶୋବଳୀ ପ୍ରଦୋନ କରିର୍ୋନି୍ତ। ମୋନନୀୟ ସଂସଦମୋଯନ ନଜି ନିବଡ଼ୋଚନ 

ମଣ୍ଡଳୀଯର ର୍ବିୋ ସ୍ଥୋନୀୟ ସମସୟୋକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖ୍ ିଊନ୍ନୟନମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପମୋନ ସପୁୋରିଶ 

କରିର୍ୋନି୍ତ। ଏହ ି ପୋଣ୍ଠଯିର ଯ ୋଜନୋ ଆରମ୍ଭରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୁ୍ଣ୍ଡ଼ ଓ ସ୍ଥୋୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପସବୁ  ର୍ୋ-

ପୋନୀୟଜଳ ,ପ୍ରୋର୍ମିକ ଶକି୍ଷୋ ,ସୋଧୋରଣ ସ୍ଵୋସ୍ଥୟ ,ପରିମଳ ଓ ରୋସ୍ତୋ ଇତୟୋଦି ମଞ୍ଜରୁ 

କରୋ ୋଇର୍ୋଏ। ଏହି ବଭିୋଗ  ଉକ୍ତ ଯ ୋଜନୋର ସଫଳ ରୂପୋୟନ ନିମଯନ୍ତ ସତତ ଯଚଷି୍ଟତ 

ରହିର୍ୋଏ। କିନ୍ତୁ, ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ଏହି ପୋଣ୍ଠ ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖ୍ୋ ୋଇଅଛି ଏବଂ 

ଏହି ଅର୍ଡ଼ ମହୋମୋରୀ କଯରୋନୋ ମକୁୋବି ୋ ନିମଯନ୍ତ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ କରୋ ିବୋର ପ୍ରସ୍ତୋବ ରହିଅଛି। 

୨୦୨୧ -୨୨ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ଭୋରତ ସରକୋର  ୨.୦୦ ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ  ଯ ଖ୍ୋଏ ଁ  ପ୍ରତ ି

ସୋଂସଦମୋନଙୁ୍କ  (LS / RS ) ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ କରିବୋ  ନିମଯନ୍ତ  ବୟବସ୍ତୋ କରିଛନି୍ତ। ଏକ MIS 

Portal ପ୍ରଚଳନ କରୋ ୋଇଛି ଯ ଉରଁ୍ଯିର ସମସ୍ତ ତର୍ୟ ମଯନୋନୀତ ଜିଲ୍ଲୋ ଦ୍ଵୋରୋ 

ଜନସୋଧୋରଙ୍କ ଅବଗତି ନିମଯନ୍ତ ଦଶଡ଼ୋ ୋଇଛି।   
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୬.୨୯   ଏହି ପୋଣ୍ଠ ି ସିଧୋସଳଖ୍ ଭୋଯବ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ପୋଖ୍ରୁ ଯନୋଡୋ  

ଜିଲ୍ଲୋପୋଳଙ୍କ ପୋଖ୍କୁ ଆସିର୍ୋଏ। ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତରଯର ଏହି କୋ ଡ଼ୟର ସମୀକ୍ଷୋ କରୋ ୋଇର୍ୋଏ 

ତର୍ୋ ରୋଜୟ ସରକୋର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜିଲ୍ଲୋର ଜିଲ୍ଲୋପୋଳଙ୍କ ଅଧୀନଯର ଜିଲ୍ଲୋ ସ୍ତରୀୟ ମନିଟରିଙ୍ଗ 

କମିଟି ଗଠନ କରିଛନି୍ତ। ଭୋରତ ସରକୋର  ଅଦୟୋବଧ ି୨୩୫୦.୯୮ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ରୋଜୟକ ୁ

ମଞ୍ଜରୁ କରିଅଛନି୍ତ ଏବଂ ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୨୧୬୭.୯୬ ଟଙ୍କୋ (୯୨.୨୧ %) ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଯହୋଇଛି। 

ଅଦୟୋବଧ ି୧,୪୯,୭୨୯ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜରୁ ଯହୋଇଛି ଯ ଉରଁ୍ରୁି ୧,୪୩,୦୧୮(୯୫.୫୧ %) ଟି 

ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଯହୋଇଛି।  
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ଙ) ଅନଯାନଯ ପରିଯର୍ଯାଜନା  

 ଜିଲ୍ଲା ଯର୍ଯାଜନା ପାଇ ଁସଙ୍କଟକାଳୀନ ପାଣ୍ଠ ି

୬.୩୦    2016-17 ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ପୋଇ ଁ ସଙ୍କଟକୋଳୀନ ପୋଣ୍ଠ ି

ନୋମକ ଏକ ନୂତନ ଯ ୋଜନୋ ପ୍ରଚଳନ କରୋ ୋଇଅଛି।  ଉପଯରୋକ୍ତ ଯ ୋଜନୋଯର 30 

ଯଗୋଟି ଜିଲ୍ଲୋ ପୋଇ ଁ42.00 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋର ଭିତି୍ତଭୁମିକୁ ପ୍ରୋଧ୍ୟୋନୟ ଦିଆ ୋଇ ଯ ୋଗୋଯ ୋଗ 

ଶନୂୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯ ୋଗୀକରଣ, ସ୍ଵୋସ୍ଥୟ ଓ ପୋନୀୟ ଜଳକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଯଦବୋର  କ୍ଷୟ।  

ସରକୋରଙ୍କ ଅନୁଯମୋଦନ କ୍ରଯମ ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମୋନଙୁ୍କ ସଂକଟକୋଳୀନ 

ପୋଣ୍ଠରି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁଯମୋଦନ କରିବୋର କ୍ଷମତୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇଅଛି। ଏହି ଯ ୋଜନୋର 

କୋ ଡ଼ୟକୋରିତୋ ପୋଇ ଁଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବଭିୋଗର 2021-22 ଆର୍କି ବଷଡ଼ ପୋଇ ଁ30 

ଟି ଜିଲ୍ଲୋକୁ 42.00 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଆବଣ୍ଟନ କରୋ ୋଇଅଛି I 

ଚ) ଅର୍ଯ୍ନୈତକି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବହୁପାଶ୍ୱକି ଓ ଦ୍ଵପିାଶ୍ୱକି ଅଂଶ ଦ୍ଵାରା ବକିାଶ କାର୍ଯଯ୍କ୍ରମ  

 ଗ୍ରାମଯ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ି

୬.୩୧   ଗ୍ରୋମୟ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ ି (RIDF)   ଯ ୋଜନୋଯର 1995-96 ବଷଡ଼ 

ଠୋରୁ ନୋବୋଡଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲୋଯର ଗ୍ରୋମୟ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପୋଇ ଁରୋଜୟ ସରକୋରଙୁ୍କ ଋଣ 

ସହୋୟତୋ ଯ ୋଗୋଇ ଆସଛୁନି୍ତ। ପ୍ରୋରମ୍ଭରୁ ଅଦୟୋବଧ ି ଗ୍ରୋମୟ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ ି

ଅଧୀନଯର ସମଦୁୋୟ 251553  ଟି ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇ ଁ31415.29 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ 

ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ ଯହୋଇଛି ଏବଂ 23940.93 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଋଣ ବତିରଣ କରୋ ୋଇଛି, ଏର୍ ି

ମଧ୍ୟଯର RIDF-XXVII (2021-22) ଅଧୀନଯର 5141 ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇ ଁ2781.27 ଯକୋଟି 

ଟଙ୍କୋର ନୋବୋଡଡ଼ ଋଣ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ ଅଯଟ। 2021-22 ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର RIDF ଅଧୀନଯର 

4701.60 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ସପି୍ ଲଯମଣ୍ଟୋରୀ ବଯଜଟ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ ସହତି ବୟୟବରୋଦ 

କରୋ ୋଇଛି।  

୬.୩୨   ଆଯଦଶନୋମୋ ଅନୁ ୋୟୀ ନିଦ୍ଧଡ଼ୋରିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକୁ ପୋଣ୍ଠ ି ପ୍ରଦୋନ କରିବୋ ପୋଇ ଁ

ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବଭିୋଗ ଗ୍ରୋମୟ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ(ିRIDF) ଅଧୀନଯର ଉର୍ଚ୍ 

ସ୍ତରୀୟ ଯବୈଠକ ଆବୋହନ କରିର୍ୋଏ।  

୬.୩୩   ଚଳିତ ବଷଡ଼ ଯସଯପ୍େମ୍ବର ମୋସଯର ଯଚୟୋରମୟୋନ , ନୋବୋଡଡ଼ ରୋଜୟ ଗସ୍ତଯର 

ଆସିଛନି୍ତ ଏବଂ ମୋନୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନୋବୋଡଡ଼ର ରୋଜୟକ ୁଭବିଷୟତ ସହଭୋଗିତୋ 

ଓ ସହୋୟତୋ ସମ୍ପକଡ଼ଯର ଆଯ ୋଚନୋ କରିଛନି୍ତ। ଯସ ମଧ୍ୟ ମଖୁ୍ୟ ଶୋସନ ସଚିବ ଏବଂ 
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ବିଭିନ୍ନ ବଭିୋଗର ସଚବିମୋନଙ୍କ ସହତି RIDF ସମ୍ପକଡ଼ଯର ଓ ଅନୟୋନୟ ନୋବୋଡଡ଼ର ସହୋୟତୋ 

କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧଯର ଆଯ ୋଚନୋ କରିଛନି୍ତ।  

 

 

ନାବାଡ ୍ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଓଡଶିା ଗସ୍ତ  

 ରାଜଯ ସରକାରଙୁ୍କ ଗ୍ରାମଯ ଭିତି୍ତଭୂମି ସହାୟତା (RIAS)   

୬.୩୪  ନୋବୋଡଡ଼  ରୋଜୟ ସରକୋରଙୁ୍କ  ଗ୍ରୋମୟ ଭିତି୍ତଭୂମି ସହୋୟତୋ (RIAS) 

ଯ ୋଜନୋଯର ଗ୍ରୋମୀଣ ସଡକ, ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଇନ୍-ଷିି୍ଟମ ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂରଚନୋ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 

ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଭିତି୍ତଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରକ୍ରିୟୋକୁ ତ୍ୱରୋନି୍ ଵତ କରିବୋ ପୋଇ ଁ ଚଳିତ ଆର୍କି ବଷଡ଼  

2021-22 ରୁ ଋଣ ସହୋୟତୋ ଯ ୋଗୋଉଛନି୍ତ  ୋହୋ ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳର ଜୀବିକୋ ନିବଡ଼ୋହ ଏବଂ 

ସ୍ଥୋନୀୟ ଅର୍ଡ଼ନୀତିକୁ ଯପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ କଯର।  

୬.୩୫          ଯ ୋଜନୋ ଏବଂ ସଂଯ ୋଜନ  ବିଭୋଗ ଆଯଦଶ ଅନୁସୋଯର RIAS ସହୋୟତୋ 

ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ ସପୁୋରିଶ କରିବୋ ପୋଇ ଁ ଉର୍ଚ୍ ଶକି୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ  କମିଟି (HPC) ଯବୈଠକ 

କରୋଇର୍ୋନି୍ତ । 2021-22 ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର, RIAS ଅଧୀନଯର ସମଦୁୋୟ 279  ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 

ପୋଇ ଁ3783.45 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଅନୁଯମୋଦିତ ଯହୋଇଛି।  

 SIDBI ସମହୂ ବକିାଶ ପାଣ୍ଠ ି(SCDF) 

୬.୩୬ MSME ସମହୂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁକିର ବିକୋଶ ଦିଗଯର ଭିତି୍ତଭୂମି ସଷିୃ୍ଟ କରିବୋକୁ ଓ 

ରୋଜୟ ସରକୋର / ସରକୋରୀ ପ୍ରୋଯୟୋଜତି ସଂଗଠନଗଡୁିକୁ ସହୋୟତୋ କରିବୋକୁ, SIDBI 
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2021-22 ରୁ SIDBI ସମହୂ ବିକୋଶ ପୋଣ୍ଠ ି(SCDF) ଯ ୋଜନୋ ଅଧୀନଯର ଋଣ ସହୋୟତୋ 

ଯ ୋଗୋଉଛନି୍ତ।  

୬.୩୭ ମଳୂତିଃ SCDF 3 ଟି ମଖୁ୍ୟ ବଗଡ଼ ଅଧୀନଯର ଅର୍ଡ଼ ପ୍ରଦୋନ ପୋଇ ଁ 28 

କୋ ଡ଼ୟକଳୋପକୁ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ କଯର  ର୍ୋ (i) MSME ଇଯକୋ-ଯସ୍ପସଯର ଇଣ୍ଡଷିି୍ଟଆ ୍ ଏବଂ 

ଏଗି୍ର-ସହଯ ୋଗୀ ଯକ୍ଷତ୍ର  (ii) MSME କ୍ଲଷ୍ଟରଯର ଏବଂ ଏହୋର ଆଖ୍ପୋଖ୍ଯର ସୋମୋଜିକ 

ଯକ୍ଷତ୍ର  (iii) MSME କ୍ଲଷ୍ଟର ସହିତ ସଂଯ ୋଗ (ସଡକ / ବ୍ରଜି୍)।  

୬.୩୮  ଯ ୋଜନୋ ଏବଂ ସଂଯ ୋଜନ  ବଭିୋଗ ଆଯଦଶ ଅନୁସୋଯର SCDF ସହୋୟତୋ 

ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ ସପୁୋରିଶ କରିବୋ ପୋଇ ଁ ଉର୍ଚ୍ ଶକି୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି (HPC) ଯବୈଠକ 

କରୋଇର୍ୋନି୍ତ। ଚଳିତ ଆର୍କି ବଷଡ଼ 2021-22 ଯର, 19 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ SCDF ଅଧୀନଯର 

ଅର୍ଡ଼ ପ୍ରଦୋନ ପୋଇ ଁSIDBI କୁ ଅନୁଯମୋଦନ କରୋ ୋଇଛି।  

 ବହିିଃ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ (EAP) 

୬.୩୯    ରୋଜୟର ଉନ୍ନୟନ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପୋୟନ ନିମଯନ୍ତ 

ଆବଶୟକୀୟ ସମ୍ବଳଯର ର୍ବିୋ ଅଭୋବ ପରୂଣ ପୋଇ ଁ ରୋଜୟ ସରକୋର ବିଭିନ୍ନ ବହିିଃ 

ଅନୁଦୋନ ସଂସ୍ଥୋମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ଆର୍କି ସହୋୟତୋ ଯ ୋଡିର୍ୋନି୍ତ। ଚଳିତ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର 

ରୋଜୟଯର ୧୩  ଟି ଚୋ ୁ ରହରି୍ବିୋ ଓ ୪ ଟି ପୋଇପ  ୋଇନ ବହିିଃ ଅନୁଦୋନ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ 

World Bank, JICA, Asian Development Bank, KFW  ଆଦି ସଂସ୍ଥୋମୋନଙ୍କର 

ଆର୍କି ସହୋୟତୋଯର କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ କରୋ ୋଉଛି।   

 

୬.୪୦    ରୋଜୟଯର ଗହୃ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଜଳଯସଚନ, ରୋସ୍ତୋ, ଜନଜୋତି ଓ 

ଉପଜୋତି କ ୟୋଣ ନିମଯନ୍ତ ବହିିଃ ଅନୁଦୋନ ଆହରଣ କରୋ ୋଇ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଯର 

ବିନିଯ ୋଗ କରୋ ୋଉଛି। ଯସହିପରି ଦକ୍ଷତୋ ବୃଦି୍ଧ ଓ ପ୍ରଶୋସନିକ ସଂସ୍କୋର ପୋଇ ଁପ୍ରୋ କିୁ୍ତକ  

ସହୋୟତୋ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗରୁ୍ିକର ସମୋପନ ପୋଇ ଁ ବଭିିନ୍ନ 

କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ ବିଭୋଗଗଡୁିକୁ ଋଣ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇର୍ୋଏ।   

 

୭. ଅତିରିକ୍ତ ବଯଜଟ ସାଧନ: ଡ଼ି.ଏମ.ଏଫ ଓ ଓ.ଏମ.ବ.ିଏ.ଡି.ସି  

 ଜିଲ୍ଲା ଖଣଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଡ଼ି.ଏମ.ଏଫ) 

୭.୧  ଜିଲ୍ଲୋଗରୁ୍ିକଯର ଖ୍ଣ ିପ୍ରଭୋବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଯ ୋକଙ୍କ ବିକୋଶ ତର୍ୋ କ ୟୋଣ 

ପୋଇ ଁ MMDR ଅଧନିିୟମ, 1957ର ଧୋରୋ  9B ( ୋହୋକ ି MMDR ସଂଯଶୋଧନ 
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ଅଧନିୟିମ, 2015 ତୋ. 27.3.2015ଯର ସନ୍ନିଯବଶତି) ର ପ୍ରୋବଧୋନ ଅନୁ ୋୟୀ ଓଡିଶୋଯର 

ଓଡିଶୋ ଜିଲ୍ଲୋ ଖ୍ଣଜି ପ୍ରତଷି୍ ଠୋନ ନିଯଦଡ଼ଶୋବଳୀ, 2015 ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋ ୋଇଛି। ଭୋରତ 

ସରକୋର 17 ଯସଯପ୍େମ୍ବର, 2015ଯର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ଣଜି ଯକ୍ଷତ୍ର କ ୟୋଣ ଯ ୋଜନୋ 

(PMKKKY) ନିଯଦଡ଼ଶୋବଳୀ ଜୋରି କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ଏହୋକୁ ଡିଏମଏଫ ନିଯଦଡ଼ଶୋବଳୀଯର 

ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ କରିବୋ ପୋଇ ଁରୋଜୟ ସରକୋରଙୁ୍କ ନିଯଦଡ଼ଶ ଯଦଇଛନି୍ତ। ଯସହି ଅନୁ ୋୟୀ ରୋଜୟ 

ଡିଏମଏଫ ନୟିମଯର ସଂଯଶୋଧନ କରୋ ୋଇଛି। 20, ଯସଯପ୍େମ୍ବର, 2018 ଯର ଓଡଶିୋ 

ଜିଲ୍ଲୋ ଖ୍ଣଜି ପ୍ରତିଷ୍ ଠୋନ ନଯିଦଡ଼ଶୋବଳୀଯର ପନୁିଃ ସଂଯଶୋଧନ କରୋ ୋଇଛି।  

୭.୨  ଖ୍ଣପି୍ରଭୋବତି ଅଞ୍ଚଳଯର ବଭିିନ୍ନ ବିକୋଶମଳୂକ ତର୍ୋ କ ୟୋଣକୋରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ / 

କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ କରି ଖ୍ଣ ିଖ୍ନନ ସମୟଯର ଏବଂ ଖ୍ଣ ିଖ୍ନନ ପଯର  ପରିଯବଶ, 

ସ୍ଵୋସ୍ଥୟ ଏବଂ ସୋମୋଜିକ- ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଅବସ୍ଥୋ ଉପଯର ପଡୁର୍ବିୋ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭୋବକୁ ହ୍ରୋସ 

କରି ଖ୍ଣ ି ପ୍ରଭୋବିତ ଯ ୋକଙ୍କ ଦୀଘଡ଼କୋଳୀନ ସ୍ଥୋୟୀ ଜୀବକିୋ ସନୁଶିି୍ଚତ କରିବୋକୁ ସମସ୍ତ 

ଜିଲ୍ଲୋଯର DMF ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରୋ ୋଇଛି।  

୭.୩  ସୋଧୋରଣ / ବଧିୋନସଭୋ ନବିଡ଼ୋଚନ ପଯର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲୋଯର DMF ଟ୍ରଷ୍ଟ 

ଯବୋଡଡ଼ ପନୁିଃଗଠନ କରୋ ୋଇଅଛି। ସମସ୍ତ DMF ଗରୁ୍କିର Trust Deed ଜିଲ୍ଲୋଗରୁ୍ିକର 

ସମ୍ପକୃ୍ତ DMF ଦ୍ଵୋରୋ ପଞି୍ଜକୃତ ଯହୋଇଅଛି। ପ୍ରମଖୁ୍ ଖ୍ଣଜି ସମ୍ପଦ ଜିଲ୍ଲୋ  ର୍ୋ- ଅନୁଗଳୁ,  

 ୋଜପରୁ, ଝୋରସଗୁଡୁୋ, ଯକନୁ୍ଦଝର, ସନୁ୍ଦରଗଡ, ଯକୋରୋପଟୁ, ରୋୟଗଡୋ ଏବଂ 

ମୟୁରଭଞ୍ଜଯର ଅଧକି DMF ପୋଣ୍ଠ ି  ରହିଛି (ରୋଜୟର ଯମୋଟ ସଂଗ୍ରହର 99%),  ୋହୋ 

ଖ୍ଣ ିଖ୍ନନ ଜନତି  କୋ ଡ଼ୟ ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରଭୋବିତ ବୟକି୍ତ ଏବଂ ଅଂଚଳର ଉନ୍ନତ ିପୋଇ ଁବଭିିନ୍ନ 

ଉଦି୍ଧଷ୍ଟ କୋ ଡ଼ୟ / ପ୍ରକଳ୍ପର କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ ପୋଇ ଁବିନଯି ୋଗ ହୁଏ।  

୭.୪  DMF ପୋଣ୍ଠରୁି ଆୟକର ଛୋଡ ଉଯଦଶୟଯର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲୋ DMFର PAN 

ପ୍ରୋପ୍ତ ଯହୋଇଛି। ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ, ଦ୍ଵୋରୋ, ଆୟକର ଅଧନିୟିମର 

ଧୋରୋ 10 (46) ଅନୁ ୋୟୀ 2017-18 ରୁ 2020-21 ଆର୍କି ବଷଡ଼ ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ରୋଜୟର 

ସମସ୍ତ DMF ପୋଣ୍ଠକିୁ ଆୟକର ପରିସରରୁ ରିହୋତି ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇଅଛି।  

୭.୫  ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲୋଯର COVID ମହୋମୋରୀ ସମୟଯର ଯମଡିକୋ ୍ ଭିତି୍ତଭୂମି, 

 ନ୍ତ୍ରପୋତି, ଅନୟୋନୟ ଉପଯ ୋଗୀ ସୋମଗ୍ରୀ ଯ ୋଗୋଇବୋ ପୋଇ ଁDMF ପୋଣ୍ଠରି  ବୟବହୋର 

ପୋଇ ଁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ଣଜି ଯକ୍ଷତ୍ର କ ୟୋଣ ଯ ୋଜନୋ (PMKKKY) ର ନିଯଦଡ଼ଶୋବଳୀଯର 

ଯକୋହଳ କରୋ ୋଇଅଛି। ଡିଯସମ୍ବର, 2021 ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ଏହି ବୋବଦଯର ସମଦୁୋୟ 406.62 

ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଯହୋଇଛି।  
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୭.୬  DMF Portal ର ରୂପଯରଖ୍ ନିଦ୍ଧଡ଼ୋରଣ, ବକିୋଶ ଏବଂ ରକ୍ଷଣୋଯବକ୍ଷଣ ପୋଇ ଁ

OCAC ଦ୍ଵୋରୋ, M/SESDS Software Solution Ltd. କୁ System 

Implementer(SI) ଭୋବଯର ଚୟନ କରୋ ୋଇଛି।  

୭.୭   NABARDର ପରୋମଶଡ଼ଦୋତୋ ସଂଗଠନ NABCONS ଯକନୁ୍ଦଝର ଏବଂ 

ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲୋଯର DMF Trust କୋ ଡ଼ୟକୋରିତୋ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର କୋ ଡ଼ୟୋନ୍ ଵୟନର ସମବତ୍ତଡ଼ୀ 

ମ ୂୟୋୟନ କରୁଅଛି।  

୭.୮   ର୍ିଯସମ୍ବର, 2021 ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ଯମୋଟ 16466.03 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ର DMF 

ପୋଣ୍ଠ ି ସଂଗହୃତି ଯହୋଇଛି। ସଂଗହୃତି ଅର୍ଡ଼ରୁ ଯମୋଟ 16796.36 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ 24200 

ଯଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇ ଁ ମଞ୍ଜରୁ କରୋ ୋଇଛି ଏବଂ 8159.14 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଯହୋଇଛି 

 ୋହୋ ମଞ୍ଜରୁ ଯହୋଇର୍ବିୋ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରୋୟ 49.55 ପ୍ରତିଶତ ଅଯଟ। ମଞ୍ଜରୁ ଯହୋଇର୍ବିୋ ଅର୍ଡ଼ରୁ 

12090.70 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ 14959 ଯଗୋଟି ଉର୍ଚ୍ ଅଗ୍ରୋଧକିୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇ ଁ ମଞ୍ଜରୁ 

କରୋ ୋଇଛି ଏବଂ 4603.24 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ 9224 ଯଗୋଟି ଅନୟୋନୟ ଅଗ୍ରୋଧକିୋର ପ୍ରକଳ୍ପ 

ପୋଇ ଁମଞ୍ଜରୁ କରୋ ୋଇଛି। ଉର୍ଚ୍ ଅଗ୍ରୋଧକିୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇ ଁଯମୋଟ 5921.27 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ 

ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଯହୋଇର୍ବିୋ ଯବଯଳ ଅନୟୋନୟ ଅଗ୍ରୋଧକିୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇ ଁ ଯମୋଟ 2140.83 ଯକୋଟି 

ଟଙ୍କୋ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଯହୋଇଛି। ଏତଦବୟତୀତ, ପ୍ରଶୋସନକି କୋ ଡ଼ୟ ପୋଇ ଁ97.05 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ 

କରୋ ୋଇଅଛି।  

 

 

ଅନଗଳୁ କଳମ୍ବଚୁଇ ୪ ସ୍ତରୀୟ ରାସ୍ତା  

 



29 
 

 

ପ୍ରାର୍ମିକ ବଦିଯାଳୟ ପାଇ ଁ“ଝୁ ନ୍ତ  ପାଠାଗାର “, ଯକଉଝଁର 

 

 

ବାଜରା ଚାର୍ଷ , ଯକଉଝଁର 
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ମିନି ଅଙ୍ଗନୋଡି  ଯକନ୍ଦ୍ର, ଝାରସଗୁଡୁା 

   

 ଉଠା ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସନୁ୍ଦରଗଡ 

 

ଡବ୍ ୁ. ଏ. ଡି. ଆଇ , ସନୁ୍ଦରଗଡ  
 



31 
 

 

ଶକି୍ଷଣ ସହାୟକ ମଯଡ  ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯସନ୍ଟର  

 

chrod ଛକରୁ ଡୁବୁରି ପର୍ଯଯ୍ନ୍ତ ୪ ସ୍ତରୀୟ ରାସ୍ତା,  

 
 

ଅଯଶାକ ଝର ଏମ. ଆଇ. ପି ର ନବୀକରଣ, ର୍ଯାଜପରୁ  
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 ଓଡିଶା ଖଣଜି ପଦାର୍ ୍ଧାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ (OMBADC) 

୭.୯    ମୋନୟବର ସପିୁ୍ରମଯକୋଟଡ଼ଙ୍କ ନିଯଦଡ଼ଶ ଅନୁ ୋୟୀ OMBADC ଏକ 

special project vehicle (SPV), ଭୋବଯର ଗଠତି ଯହୋଇଛି,  ୋହୋକି ଓଡଶିୋ ରୋଜୟର 

ଖ୍ଣଜି ପଦୋର୍ଡ଼ ଧୋରକ ଅଞ୍ଚଳର ସୋମଗି୍ରକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ସନୁିଶି୍ଚତ କରିବୋ ଉଯଦଶୟଯର ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ 

ଆଦବିୋସୀ କ ୟୋଣ ତର୍ୋ ଯକ୍ଷତ୍ର ବିକୋଶ କୋ ଡ଼ୟ କରିର୍ୋଏ। ଏହୋ କମ୍ପୋନୀ ଅଧନିୟିମ, 

2013ର ଯସକ୍ସନ୍-25 ଅନୁ ୋୟୀ 2014 ମସିହୋ ଡିଯସମ୍ବର ମୋସ 2 ତୋରିଖ୍ଯର ଏକ ଅଣ-

 ୋଭକୋରୀ ଯସକ୍ସନ୍-8 କମ୍ପୋନୀ ଭୋବଯର ପଞ୍ଜୀକତୃ ଯହୋଇଛି। ସପିୁ୍ରମଯକୋଟଡ଼ର 

ଅବସରପ୍ରୋପ୍ତ ନୟୋୟୋଧୀଶ ମୋନୟବର ନୟୋୟମତିୂ୍ତ ଶ୍ରୀ ଏ.ଯକ.ପଟ୍ଟନୋୟକଙୁ୍କ OMBADCର 

Oversight Authority ଭୋବଯର ନି କୁ୍ତ କରୋ ୋଇଛି। ଓଡିଶୋର ମଖୁ୍ୟ ଶୋସନ ସଚିବ, 

ଯହଉଛନି୍ତ OMBADC ପରିଚୋଳନୋ ଯବୋଡଡ଼ର ଯଚୟୋରମୟୋନ୍। OMBADCର ପୋଣ୍ଠ ି

ବତ୍ତଡ଼ମୋନ ଯକନୁ୍ଦଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସନୁ୍ଦରଗଡ,  ୋଜପରୁ, ଝୋରସଗୁଡୁୋ, ଯଦଓଗଡ, ଅନୁଗଳୁ 

ଜିଲ୍ଲୋର ପୋ  ହଡୋ ବ୍ ଲକ ଏବଂ ଯଢଙ୍କୋନୋଳ ଜିଲ୍ଲୋର କଙ୍କଡୋହୋର୍ ବ୍ ଲକଯର ବୟବହୃତ 

ଯହଉଛି। OMBADC ପୋଣ୍ଠ ି7ଟି ଯକ୍ଷତ୍ର ର୍ୋ 1. ପୋଇପ ୍ଜଳ ମୋଧ୍ୟମଯର ପୋନୀୟ ଜଳ 

ଯ ୋଗୋଣ, 2. ଶକି୍ଷୋ (ଦକ୍ଷତୋ ବିକୋଶ ପୋଇ ଁତୋ ିମ ଏବଂ ଶକି୍ଷୋକୁ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ କରି) 3. ସ୍ଵୋସ୍ଥୟ 

(ଅଙ୍ଗନେୋଡି  ଯକନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ କରି) 4. ଜୀବକିୋ ଯପ୍ରୋତ୍ସୋହନ, 5. ଗ୍ରୋମୀଣ ସଂଯ ୋଗ, 6. 

ପରିଯବଶ ସରୁକ୍ଷୋ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, 7. ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଭୂତଳ ଜଳ ରିଚୋଜଡ଼ ଏବଂ 

SMC ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ବିନିଯ ୋଗ ଯହବୋର ବୟବସ୍ଥୋ ରହିଛି। ଚଳିତ 2022 ମସିହୋ ଜୋନୁୟୋରୀ 

ମୋସ 31 ତୋରିଖ୍ ସଦୁ୍ଧୋ OMBADCଯର ଯମୋଟ ଉପ ବ୍ଧ ପୋଣ୍ଠ ିRs.19619.41 ଯକୋଟିଯର 

ପହଞ୍ଚଛିି (ସଧୁ ସଯମତ) ଏବଂ 16 ଟି  ୋଇନ ବଭିୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ Rs.15870.50 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ 

ମ ୂୟ ଆକଳନର ଦୋଖ୍  ଯହୋଇର୍ବିୋ 47 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ; OMBADCର ନିଯଦଡ଼ଶକ ଯବୋଡଡ଼ 

ଦ୍ଵୋରୋ ଅନୁଯମୋଦିତ ଯହୋଇଅଛି ।  

 

୮. ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ 

କ) ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ଣ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗଯର NITI ଆଯୟାଗ ଏବଂ ରାଜଯ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର 

ଆଯ ାଚନା: 

୮.୧   ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବଭିୋଗ ବଭିିନ୍ନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର NITI AAYOG ଏବଂ 

ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ସମନ୍ ଵୟ ରକ୍ଷୋ କରିର୍ୋଏ।  ଚଳିତ ବଷଡ଼ ତୋ: ୧୫.୧୨. ୨୦୨୧  

ରିଖ୍ଯର NITI ଆଯୟୋଗର ମୋନୟବର ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷ, Dr. Rajiv Kumar ଏବଂ ଓଡିଶୋର 

ମୋନୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ସହଯ ୋଗୀ ସଂଘୀୟତୋକୁ ପନୁଜଡ଼ୀବତି କରିବୋ ନିମଯନ୍ତ 
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ଏକ ଯବୈଠକ ଅନୁଷି୍ ଠତ ଯହୋଇର୍ ିୋ।  ଏହି ଯବୈଠକଯର NITI Aayog ସଦସୟ, Dr. 

Vinod Kumar Paul ତର୍ୋ ଯସମୋଙ୍କର ଅନୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧକିୋରୀ, ଓଡିଶୋର ମଖୁ୍ୟ ଶୋସନ 

ସଚବି ଓ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଏବଂ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧକିୋରୀମୋଯନ ମଧ୍ୟ 

ଯ ୋଗ ଯଦଇର୍ଯି । ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷ NITI ଆଯୟୋଗ ଏବଂ ତୋଙ୍କ ଅଧକିୋରୀବୃନ୍ଦ, ରୋଜୟର 

ମଣୁ୍ଡପିଛୋ ଆୟର ବୃଦି୍ଧ, FRBM ସୀମୋ ମଧ୍ୟଯର ଆର୍କି ନିଅଣ୍ଟ ପରିଚୋଳନୋ, ବିପ ଡ଼ୟୟ 

ପରିଚୋଳନୋଯର ଅନୟ ରୋଜୟମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଏକ ଆଦଶଡ଼, ସ୍ତନୟପୋନ ହୋରଯର 

ନିୟମିତଧୋରୋ ଏବଂ ଏକ ବଳକୋ-ଶକି୍ତ ପଞୁ୍ଜ ରୋଜୟ, ଇତୟୋଦି ସଫଳତୋକୁ ପ୍ରଶଂସୋ 

କରିର୍ଯି । ରୋଜୟ-ସମବୋୟ ସଂଘୀୟତୋ ପ୍ରତଯିପୋଷଣ କରିବୋ ଦିଗଯର NITI Aayog 

ର, ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ସହ ଗଠନମଳୂକ ଭୋବଯର ଯ ୋଗଦୋନ ଯଦବୋର ପ୍ରୟୋସକ ୁ

ମୋନୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନୟବୋଦ ଜଣୋଇର୍ଯି । ହ୍ରୋସ ପୋଇର୍ବିୋ ଯରଳ-ଘନତୋ, 

ଯମୋବୋଇ ୍ ସଂଯ ୋଗ, ୧୦୦ ରୁ ଅଧକି ଯ ୋକସଂଖ୍ୟୋ ର୍ବିୋ ଗ୍ରୋମକୁ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ କରିବୋ 

ପୋଇ ଁ PMGSY ନିଯଦଡ଼ଶୋବଳୀଯର ସରଳୀକରଣ, ବୋତୟୋ-ପ୍ରତିଯରୋଧକ ସି୍ଥର-ବିଦୁୟତ୍ 

ବୟବସ୍ଥୋ, ସଂଯ ୋଗ ଯହୋଇନର୍ବିୋ ଗ୍ରୋମଗଡୁିକ ସହତି ଯମୋବୋଇ ୍ ସଂଯ ୋଗ ସନୁିଶି୍ଚତ 

କରିବୋ, ଦୁଗଡ଼ମ ଅଞ୍ଚଳଯର ବୟୋଙ୍କ ଶୋଖ୍ୋ ଯଖ୍ୋ ିବୋ, CWC ସହତି ବଚିୋରୋଧୀନ 

ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ ବୀକତୃି ଇତୟୋଦି ପ୍ରମଖୁ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଡୁିକୁ ରୋଜୟ ସରକୋର ଉପସ୍ଥୋପନ 

କରିର୍ଯି  ତର୍ୋ ରୋଜୟର ତ୍ୱରୋନି୍ ଵତ ବକିୋଶ ନିମିତ୍ତ ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ସମଯୟୋପଯ ୋଗୀ 

ହସ୍ତଯକ୍ଷପ ଯ ୋଡରି୍ଯି ।  
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ଖ) ନରିନ୍ତର ବକିାଶ  କ୍ଷଯ (ଏସଡଜିି) 

୮.୨  ନିରନ୍ତର ବିକୋଶ ପୋଇ ଁ ୨୦୩୦ ଏଯଜଣ୍ଡୋ, ମିଳିତ ଜୋତିସଂଘର ସମସ୍ତ 

ସଦସୟ ଯଦଶ ଦ୍ଵୋରୋ ୨୦୧୫ ଯର ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଇଛି, ବତ୍ତଡ଼ମୋନ ଏବଂ ଭବିଷୟତଯର 

ଯ ୋକ ତର୍ୋ ଗ୍ରହ ପୋଇ ଁଶୋନି୍ତ ଏବଂ ସମଦୃ୍ଧତୋ ପୋଇ ଁଏକ ଅଂଶୀଦୋର ବ୍ ୁ ପି୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରଦୋନ 

କରୁଛି। ଏହୋର ହୃଦୟଯର ୧୭ ଟି ନିରନ୍ତର ବକିୋଶ  କ୍ଷୟ (ଏସଡିଜି) ଅଛି,  ୋହୋ ଏକ 

ବିର୍ଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ସହଭୋଗୀତୋଯର ବିକଶତି ତର୍ୋ ବିକୋଶଶୀଳ ଯଦଶଗଡୁିକର କୋ ଡ଼ୟ ପୋଇ ଁଏକ 

ଜରୁରୀ ଆହ୍ ବୋନ। ମିଳିତ ଜୋତିସଂଘ ଏବଂ ୧୯୩ ଟି ଯଦଶ ସଦସୟ ଯଦଶ ଦ୍ଵୋରୋ ଗ୍ରହଣ 

କରୋ ୋଇର୍ବିୋ ନିରନ୍ତର ବିକୋଶ  କ୍ଷୟ (ଏସଡଜିି) ଯହଉଛି ସ୍ଥୋୟୀ ବିକୋଶ ହୋସ  ପୋଇ ଁ

ବିର୍ଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ଯରୋଡମୟୋପ।୍ ୨୦୩୦ ଏଯଜଣ୍ଡୋ ଯର ୧୭ ଟି ଏସଡଜିି ଗରୁ୍ିକ,ୁ ଯସମୋନଙ୍କ 

ଅଗ୍ରଗତି ଉପଯର ନଜର ରଖ୍ବିୋ ପୋଇ ଁ ୧୬୯ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ  କ୍ଷୟ ଦିଆ ୋଇଛି। ଏସଡଜି ି

ଗଡୁିକ ଆନୁଷ୍ଠୋନିକ ଭୋବଯର ୧ ଜୋନୁଆରୀ ୨୦୧୬ ରୁ କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ ଯହ ୋ ଏବଂ ୨୦୩୦ 

ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ଚୋ ିବ।  

୮.୩  ନିରନ୍ତର ବିକୋଶ  କ୍ଷୟ ହୋସ  କରିବୋକୁ ଓଡଶିୋ ସରକୋର ପ୍ରତିଶତୃବିଦ୍ଧ 

ଏବଂ ଏସଡଜିି ଯେମେୋକଡ଼ ସହତି ସମୋନ୍ତରୋଳ ଯହବୋ ପୋଇ ଁ ଯର୍ଷ୍ଟ ପଦଯକ୍ଷପ ଯନଇଛନି୍ତ, 

 ୋହୋଦ୍ଵୋରୋ ରୋଜୟର ବିକୋଶ କୋ ଡ଼ୟ ଏବଂ ଆହ୍ ଵୋନକୁ ପ୍ରୋର୍ମିକତୋ ଦଆି ୋଇଛି। ଏସଡଜି ି

ଯେମେୋକଡ଼ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଭିତି୍ତକ ମନିଟରିଂରୁ ବୃହତ ଫଳୋଫଳର ମୋପକୁ  ସ୍ଥୋନୋନ୍ତରିତ କଯର।  
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୮.୪  ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ବଯଜଟ୍ ସହତି ସଂ କୁ୍ତ ୩୬୭ ସଚୂକୋଙ୍କ ପୋଇ ଁଉତ୍ସ ବଣ୍ଟନ 

କରିବୋ ସହିତ  କ୍ଷୟ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ଉପଯର ନଜର ରଖ୍ବିୋ ପୋଇ ଁ ରୋଜୟ ସରକୋର 

ଏସଡଜିି ବଯଜଟ୍ ବିବୃତି୍ତ ୨୦୨୧-୨୨ ଆଣଛିନି୍ତ। ୨୦୩୦ ପୋଇ ଁ ଯବସ ୍ ୋଇନ୍ ଦୂରଦୃଷି୍ଟ 

ବିରୁଦ୍ଧଯର ଅଗ୍ରଗତି ଆକଳନ କରିବୋ ପୋଇ ଁଆହୁରି ସକୂ୍ଷ୍ମ ଭୋବଯର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯହବ।  

୮.୫   କ୍ଷୟ, ଯସମୋନଙ୍କର ସଫଳତୋ ଏବଂ ଆହ୍ ବୋନ ସହତି ଆର୍କି ଆବଣ୍ଟନକୁ 

ସମୋନ କରିବୋ ପୋଇ ଁ, ଓଡିଶୋ ସରକୋର ଏସଡିଜ ି ବଯଜଟ୍ ଯଷ୍ଟଟଯମଣ୍ଟ: ୨୦୨୧-୨୨ 

ଆଣଛିନି୍ତ  ୋହୋକି ରୋଜୟଯର ପଛଯର ପଡିର୍ବିୋ କିମ୍ବୋ ଚତୁରତୋର ସହ ନୂତନ ପଦଯକ୍ଷପ 

ଗ୍ରହଣ କରି ରୋଜୟକୁ ଏହୋର ଆଭିମଖୁ୍ୟକୁ  କିୁ୍ତ କୁ୍ତ ଏବଂ ପନୁଜଡ଼ୀବିତ କରିବୋଯର 

ସୋହୋ ୟ କରିବ। ବଦିୟମୋନ ଯ ୋଜନୋଗଡୁକିର ପରିଚୋଳନୋ ଏବଂ କୋ ଡ଼ୟକୋରିତୋ 

କରିବୋଯର ମଧ୍ୟ  ସୋହୋ ୟ କରିବ।  

 

୮.୬  ଏସଡଜିି ଇଣି୍ଡଆ ଇଯଣ୍ଡକ୍ସର ରଚନୋ ଏବଂ ଏସଡିଜି  ିଙ୍୍କ ଇଣ୍ଟରଯଭନ୍ନ୍ି 

(ଏସଡଜିି ଜଡିତ ପଦଯକ୍ଷପ) ତର୍ୋ ମଲି୍ େ ଡୋଇଯମନସନୋ  (ଅଯନକ ପରିମୋପ ସହିତ 

ସଂ ଗ୍ନ) ଦୋରିଦ୍ର୍ୟ ସଚୂକୋଙ୍କ ପୋଇ ଁ ରୋଜୟ ତର୍ୋ ଜିଲ୍ଲୋ ସ୍ତରଯର ଏକ ଦୃଢ ପରିଚୋଳନୋ 

 ନ୍ତ୍ରର ଆବଶୟକତୋ ଉପଯର ନୀତି ଆଯୟୋଗ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପରୋମଶଡ଼ କରୋ ୋଇଛି।  
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୮.୭  ୨୦୧୮ ରୁ ୨୦୨୦ ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ଓଡଶିୋ କ୍ରମୋଗତ ଭୋବଯର ଏହୋର 

କୋ ଡ଼ୟଦକ୍ଷତୋକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି  ୋହୋ ୨୦୧୮ ଯର ୫୧ ରୁ ୨୦୨୦ ଯର ୬୧ ଯର ସୋମଗି୍ରକ 

ଯସ୍କୋରର ଉନ୍ନତିଯର ପ୍ରତଫିଳିତ ଯହୋଇଛି। ଜଳବୋୟୁ କୋ ଡ଼ୟ ମ ୂୟୋଙି୍କତ ଯହୋଇର୍ବିୋ ୧୬ 

ଯଗୋ  ମଧ୍ୟରୁ ଓଡିଶୋ 9 ଯଗୋ ଯର େଣ୍ଟରନର୍ (ଆଗ ଧୋଡି ଯର), ୧ ଯଗୋ ଯର 

ପ୍ରଦଶଡ଼ନକୋରୀ ର୍ବିୋଯବଯଳ ଅବଶଷି୍ଟ ୬ ଟି ଯଗୋ ଯର ଆସି୍ପରିଙ୍୍ଗ ବଗଡ଼ଯର ସ୍ଥୋନ ପୋଇଛି । 

୧0 ଯଗୋ ଯର ଓଡଶିୋର ପ୍ରଦଶଡ଼ନ ଉନ୍ନତ ରହଛିି।  

 

 
        ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ଏକକ ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇ ଁଓଡିଶା ସରକାର ଏବଂ Ernst & Young 

LLP ମଧ୍ୟଯର ଚୁକି୍ତପାତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷର 

୮.୮  ରୋଜୟଯର ୨୦୩୦ ଏଯଜଣ୍ଡୋ ହୋସ  ଦିଗଯର ବଭିିନ୍ନ ପଦଯକ୍ଷପ କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ 

କରିବୋଯର ରୋଜୟ ସରକୋରଙୁ୍କ ସହୋୟତୋ କରିବୋ ପୋଇ ଁଏକ ଏସଡିଜି ପି ଏମ ୟୁ (ପ୍ରକଳ୍ପ 

ପରିଚୋଳନୋ ଏକକ) ଗଠନ କରୋ ୋଇଛି।  ଏହି ପ୍ରୟୋସ ବିଭିନ୍ନ  କ୍ଷୟ ହୋସ  କରିବୋଯର 

ସମସ୍ତ ବିଭୋଗର ପ୍ରୟୋସର ସମନ୍ ଵୟ ଏବଂ ସମି୍ମଶ୍ରଣ ଆଣବି।  

୮.୯  ଏସଡଜିି ୨୦୩୦  କ୍ଷୟ ଏବଂ  କ୍ଷୟଗରୁ୍ିକୁ କୋ ଡ଼ୟଯର ଅନୁବୋଦ କରିବୋ 

ପୋଇ ଁ, ସରକୋରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ସକ୍ରୟି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆବଶୟକ। ଏହି ଦଗିଯର, ଏସଡଜି ି

ଗରୁ୍ିକର ଯ ୋକୋ ୋଇଯଜସନ୍ ଜୋତୀୟ, ବିର୍ଶ୍ଵ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୋର୍ମିକତୋ ସହିତ ସିଙ୍କଯର ବିକୋଶ 

ପୋଇ ଁଏକ ଜିଲ୍ଲୋ, ବ୍ ଲକ ୍ଏବଂ ପଂଚୋୟତ ସ୍ତରୀୟ କରିବୋଯର ସୋହୋ ୟ କରିବ। ପ୍ରଯତୟକ 

ଜିଲ୍ଲୋଯର ଏସଡଜିି ଯସ ୍, ପଂଚୋୟତର ତନିି ସ୍ତର ଏବଂ ସମସ୍ତ ULB ଗଠନ ପୋଇ ଁସମସ୍ତ 

ଜିଲ୍ଲୋକୁ ଅନୁଯରୋଧ କରୋ ୋଇଛି।  
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୮.୧୦  ଏସଡଜିି ଗରୁ୍ିକର ବୁଝୋମଣୋକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବୋ ପୋଇ,ଁ ଏସଡଜି ି

ଯ ୋକୋ ୋଇଯଜସନ୍ ପୋଇ ଁପ୍ରକି୍ରୟୋ, କୋ ଡ଼ୟୋନ୍ ଵୟନ ପୋଇ ଁଆହ୍ ବୋନ ଏବଂ ବିକୋଶ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମକୁ 

ଅଧକି ପ୍ରତିକ୍ରୟିୋଶୀଳ ତର୍ୋ ସ୍ଥୋନୀୟ ଆବଶୟକତୋ ଏବଂ ଆକୋଂକ୍ଷୋ ପୋଇ ଁପ୍ରୋସଙି୍ଗକ କରିବୋ, 

ବିଭିନ୍ନ ବିଭୋଗର ଏସଡଜିି ଯସ ର ଅଧକିୋରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତୋ ବୃଦି୍ଧ ରୋଜୟ ତର୍ୋ ଜୋତୀୟ ସ୍ତର 

ଯର କରୋ ୋଇଛି।  

 
 

ଓଡିଶାଯର ନିରନ୍ତର ବକିାଶ  କ୍ଷଯ -୨୦୩୦ କାର୍ଯଯ୍କାରୀ ନିମଯନ୍ତ ରାଜଯ 

ଏସ.ଡି.ଜି ଯନାଡା  ଅଧକିାରୀ ମାନଙ୍କର ତା ିମ କାର୍ଯଯ୍କ୍ରମ  

 
 

ଓଡିଶାଯର ନିରନ୍ତର ବକିାଶ  କ୍ଷଯ -୨୦୩୦ କାର୍ଯଯ୍କାରୀ ନିମଯନ୍ତ ରାଜଯ 

ଏସ.ଡି.ଜି ଯନାଡା  ଅଧକିାରୀ ମାନଙ୍କର ତା ିମ କାର୍ଯଯ୍କ୍ରମ  
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     ଏ. ଏସ. ସି. ଆଇ ହାଇଦରାବାଦ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଷି୍ ଠତ ତା ିମ କାର୍ଯଯ୍କ୍ରମଯର ଯର୍ଯାଜନା 

ଓ ସଂଯର୍ଯାଜନ ବଭିାଗର ଏସ. ଡି. ଜି ଯସ  ର ଅଧକିାରୀ ମାନଙ୍କ ଯର୍ଯାଗଦାନ  

ଗ) ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଯର୍ଯାଜନା 

୮.୧୧  ୧୧୨ ଯଗୋଟି ଆକୋଂକ୍ଷୋ ଜିଲ୍ଲୋର ବିକୋଶ ସଚୂକୋଙ୍କ ଜୋତୀୟ ଓ ରୋଜୟର 

ହୋରୋହୋରି ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବୋପୋଇ ଁଆକୋଂକ୍ଷୋ ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ଆରମ୍ଭ କର ୋଇଅଛି। 

ଏର୍ଯିର ଓଡଶିୋର ୧୦ ଯଗୋଟି ଜିଲ୍ଲୋ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ।  ପ୍ରଯତୟକ ମୋସ ବିଭିନ୍ନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 

ସଯବଡ଼ୋତ୍ତମ ପ୍ରଦଶଡ଼ନକରି ଶୀଷଡ଼ ସ୍ତରଯର ର୍ବିୋ ଜିଲ୍ଲୋମୋନଙୁ୍କ ନୀତି ଆଯୟୋଗ ତରଫରୁ 

ଅତିରିକ୍ତ ଆବଣ୍ଟନ ଦଆି ୋଏ। ୨୦୨୧ଯର ଓଡିଶୋର ୪ଟି ଜିଲ୍ଲୋ ବଭିିନ୍ନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 

ସଯବଡ଼ୋତ୍ତମ ପ୍ରଦଶଡ଼ନକରି ଅତିରିକ୍ତ ଆବଣ୍ଟନ ପୋଇଛନି୍ତ। ଉଭୟ ବ ୋଙି୍ଗର ଓ ନୂଆପଡୋ 

ଶକି୍ଷୋ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ୩ ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ, ନବରଙ୍ଗପରୁ ଯମୌଳିକ ଭିତି୍ତଭୂମି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ୩ ଯକୋଟି 

ଟଙ୍କୋ ଏବଂ ଗଜପତି Overall ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ୭ ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଆବଣ୍ଟନ ପୋଇଛନି୍ତ।  

 

୮.୧୨  ୧୦ଟି ଆକୋଂକ୍ଷୋ ଜିଲ୍ଲୋର ପ୍ରଦଶଡ଼ନକୁ VC ଦ୍ଵୋରୋ ପରିଚୋଳନୋ ଓ ସମୀକ୍ଷୋ 

କରୋ ୋଉଛି।  ଏହି ଜିଲ୍ଲୋ ଗଡୁିକର ଦୋୟିତ୍ ବଯର ର୍ବିୋ ସଚବିମୋଯନ ଯସଯପ୍େମ୍ବର-ଡିଯସମ୍ବର, 

୨୦୨୧ଯର ଏହି ଜିଲ୍ଲୋଗରୁ୍ିକର ପରିଦଶଡ଼ନକରି ଆକୋଂକ୍ଷୋ ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ଅନ୍ତଗଡ଼ତ ବିଭିନ୍ନ 

କୋ ଡ଼ୟକଳୋପର ସମୀକ୍ଷୋ କରିର୍ଯି  ଏବଂ ଆକୋଂକ୍ଷୋ ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ଅନ୍ତଗଡ଼ତ 

ସଚୂକୋଙ୍କଯର ଜିଲ୍ଲୋ ଗଡୁିକର ପ୍ରଦଶଡ଼ନ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପୋଇ ଁମନ୍ତବୟ ଯଦଇର୍ଯି । ଯସମୋନଙ୍କ 

ମନ୍ତବୟକୁ ଆଧୋରକରି ଜିଲ୍ଲୋ ଗଡୁିକର ପ୍ରଦଶଡ଼ନ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପୋଇ ଁ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବିଭୋଗଗଡୁକି ୁ

 ର୍ୋଯ ୋଗୟ ପଦଯକ୍ଷପ ଯନବୋ ପୋଇ ଁଅନୁଯରୋଧ କରୋ ୋଇଛି । 
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ଘ) ଆକାଂକ୍ଷା ବ୍ ଲକ ଯର୍ଯାଜନା 

୮.୧୩  ଆକୋଂକ୍ଷୋ ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ଆଧୋରଯର ଓଡିଶୋଯର ଆକୋଂକ୍ଷୋ ବ୍ ଲକ ଯ ୋଜନୋ 

ଆରମ୍ଭ କର ୋଇଅଛି।   ରୋଜୟର ୨୦% ଅବିକଶତି ବ୍ ଲକମୋନଙ୍କର ବିକୋଶ ସଚୂକୋଙ୍କ 

ଜୋତୀୟ ଓ ରୋଜୟର ହୋରୋହୋରି ସ୍ତରକ ୁଉନ୍ନୀତ କରିବୋ ଏହି ଯ ୋଜନୋର  କ୍ଷୟ ଅଯଟ । 

ସ୍ଵୋସ୍ଥୟ ଓ ଯପୋଷଣ, ଶକି୍ଷୋ, କୃଷି ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଯମୌଳିକ ଭିତି୍ତଭୂମି ଏବଂ ଦକ୍ଷତୋ ବିକୋଶ ଓ 

ସଯବଡ଼ୋପରି ଆର୍କି ସମ୍ପକିୃ୍ତକରଣ ଯକ୍ଷତ୍ରର ୩୯ ବିକୋଶ ସଚୂକୋଙ୍କକୁ ଆଧୋର କରି ୭୦ 

ଯଗୋଟି ଅବିକଶତି ବ୍ ଲକମୋନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରୋ ୋଇଅଛି । 

 

୮.୧୪   ଆକୋଂକ୍ଷୋ ବ୍ ଲକଗଡୁକିର ପ୍ରଦଶଡ଼ନକୁ ବୋସ୍ତବ ସମୟଯର ପରିଚୋଳନୋକରିବୋ 

ନିମଯନ୍ତ OCACର ଯବୈଷୟିକ ସହୋୟତୋଯର ଆକୋଂକ୍ଷୋ ବ୍ ଲକ ଯ ୋଜନୋ ପୋଇ ଁ ନୀତ ି

ଆଯୟୋଗର ‘Champions of Change’ ସଦୃଶ ଡୟୋସଯବୋଡଡ଼ ତିଆରି କରୋ ୋଉଛି।  

 

୮.୧୫  ଆକୋଂକ୍ଷୋ ବ୍ ଲକଗଡୁକିର ପରିଚୋଳନୋ ନିମଯନ୍ତ ସ୍ଵୋସ୍ଥୟ ଓ ଯପୋଷଣ, ଶକି୍ଷୋ, କଷିୃ 

ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଯମୌଳିକ ଭିତି୍ତଭୂମି ଏବଂ ଦକ୍ଷତୋ ବିକୋଶ ଓ ସଯବଡ଼ୋପରି ଆର୍କି ସମ୍ପକିୃ୍ତ 

କରଣ ଯକ୍ଷତ୍ରର ବିକୋଶ ସଚୂକୋଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରୋ ୋଇଛି । 

ଙ) ପ୍ରଗତି- (ସକ୍ରିୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମୟାନୂବତି୍ତକ କାର୍ଯଯ୍ାନ୍ ଵୟନ) 

୮.୧୬ ପ୍ରଗତ ି ଯହଉଛି ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ଏକ ନଆିରୋ ଇଣି୍ଟଯଗ୍ରଯଟଡ୍ ଏବଂ 

ଇଣ୍ଟରୋକ୍ିେଭ୍ ପ୍ ଲୋଟଫମଡ଼  ୋହୋ ମୋଧ୍ୟମଯର ମୋନୟବର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡଓି କନଫଯରନି୍ଂି 

ମୋଧ୍ୟମଯର ସମସ୍ତ ହତିୋଧକିୋରୀଙ୍କ ସହ ସିଧୋସଳଖ୍ ଯ ୋଗୋଯ ୋଗ କରି ବଭିିନ୍ନ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ଏବଂ ରୋଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ / କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ, ସରକୋରୀ ଯ ୋଜନୋ ଏବଂଅଭିଯ ୋଗର 

କୋ ଡ଼ୟକୋରିତୋ ଉପଯର ତଦୋରଖ୍ କରନି୍ତ।  ମୋନୟବର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 

ଯ ୋଜନୋଗଡୁିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ  ସକ୍ରୟି ପ୍ରଶୋସନ ଏବଂ ସମୟୋନୂବତି୍ତକ କୋ ଡ଼ୟୋନ୍ ଵୟନ ନିମଯନ୍ତ 

ପ୍ରଗତି ଅଧୀନଯର ଭିଡଓି କନଫଯରନି୍ଂି ମୋଧ୍ୟମଯର ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ସଂପକୃ୍ତ ସଚବି 

ଏବଂ ରୋଜୟର ମଖୁ୍ୟ ଶୋସନ ସଚିବମୋନଙ୍କ ସହତି ଯବୈଠକ କରିର୍ୋନି୍ତ।  

 

୮.୧୭ ପ୍ରଗତିର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ୨୫.୩.୨୦୧୫  ଠୋରୁ ଅଦୟୋବଧ ି ୪୦ ଯଗୋଟି 

ଯବୈଠକ ଭିଡଓି କନଫଯରନି୍ଂି ମୋଧ୍ୟମଯର ଅନୁଷି୍ ଠତ ଯହୋଇଅଛି। ଓଡିଶୋ ରୋଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 

୩9ଟି ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ୪ଟି ରୋଜୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ୭୩ଟି ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କର ଯପ୍ରୋଗ୍ରୋମ ୍ଏବଂ 

୫ଟି ଅଭିଯ ୋଗ ଦୂରୀକରଣ ବିଷୟଯର ମୋନନୀୟ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷୋ କରିଛନି୍ତ। 
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 ୨୦୨୧-୨୨ ବଷଡ଼ଯର (୩୧.୧୨.୨୦୨୧ ପ ଡ଼ୟନ୍ତ) ୫ ଯଗୋଟି ଭିଡଓି 

କନଫଯରନସିଙ୍ଗ କରୋ ୋଇଅଛି ଯ ଉରଁ୍ଯିର ୫ଟି ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ୫ଟି ଭୋରତ 

ସରକୋରଙ୍କର ଯପ୍ରୋଗ୍ରୋମ ୍ ଏବଂ  ୧ଟି ଅଭିଯ ୋଗ ଦୂରୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧଯର ସମୀକ୍ଷୋ 

କରୋ ୋଇଛି। ଏହି ସମୀକ୍ଷୋ ଦ୍ଵୋରୋ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମଗଡୁିକର ସମ୍ପୋଦନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ତ୍ୱରୋନି୍ ଵତ 

ଯହୋଇପୋରୁଛି । ଏହି ସମୀକ୍ଷୋଗଡୁିକ ସ୍ଵଚ୍ଛତୋ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦୋୟିତ୍ୱ ଆଣବିୋ ସହିତ ରୋଜୟଯର 

ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ / ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୀଘ୍ର କୋ ଡ଼ୟୋନ୍ ଵୟନଯର ସୋହୋ ୟ କରିର୍ୋଏ।  
  

ଚ) ଇ-ସମୀକ୍ଷା 

୮.୧୮  ଇ-ସମୀକ୍ଷୋ ଏକ ସମୟ ଭିତି୍ତକ ଅନ ୋଇନ ବୟବସ୍ଥୋ ଯ ଉରଁ୍ଯିର ଭୋରତ 

ସରକୋରଙ୍କ କୟୋବିଯନଟ ଯସଯକ୍ରଟୋରୀଏଟ ଦ୍ଵୋରୋ ବିଭିନ୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ/ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ତତସହତି ପ୍ରଗତି ଅନ୍ତଗଡ଼ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକର ପ ଡ଼ୟଯବକ୍ଷଣ କରୋ ୋଇର୍ୋଏ। ସମ୍ପକୃ୍ତ 

ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ/ ବଭିୋଗ/ ସଂସ୍ଥୋ ଗଡୁକି ଦ୍ଵୋରୋ ସଂପକୃ୍ତ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ଗଡୁିକର ସବିଯଶଷ ତର୍ୟ 

ସଂଗ୍ରହ କରୋ ୋଇ ସମପିତ ଯପୋଟଡ଼ୋ ଯର ସ୍ଥୋନିତ କରୋ ୋଇର୍ୋଏ। ନିୟମିତ ବୟବଧୋନଯର  

ଯକନ୍ଦ୍ର ଶୋସନ ସଚବି (ସମନ୍ ଵୟ), ଯକନ୍ଦ୍ର କୟୋବିଯନଟ ଯସଯକ୍ରଟୋରୀଏଟ ଏବଂ ରୋଜୟର 

ମଖୁ୍ୟ ଶୋସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋଯର ଅନୁଷି୍ ଠତ CCI-PMG ଯବୈଠକଯର ଯସଗଡୁିକର 

ତଦୋରଖ୍ କରୋ ୋଇର୍ୋଏ। ଏତଦ ବୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ/ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକର ବଷିୟଯର 

ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭୋଗ ମୋନଙ୍କର ସଚୂନୋକ ୁ  ଗୋତର ଭୋଯବ ମନିଟର କରି ଇ-ସମୀକ୍ଷୋ 

ଯପୋଟଡ଼ୋ  ଯର ଷ୍ଟୋଟସ ଅପଯଡଟ କରୋ ୋଇର୍ୋଏ ।  

୯. ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକ ୍ 

 ସଚବି ସ୍ତରୀୟ ଯବୈଠକ 

୯.୧  ସମସ୍ତ ସଚିବ / ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଯବୈଠକ ମୋସଯର ର୍ଯର ଅନୁଷି୍ ଠତ 

ଯହଉର୍ ିୋ। ବିର୍ଶ୍ଵବୟୋପୀ ଯକୋଭିର୍ ମହୋମୋରୀ ଯହତୁ, ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର 

OSWAN ପ୍ଲୋଟଫମଡ଼ ମୋଧ୍ୟମଯର ଏହି ଯବୈଠକ ଅନୁଷି୍ ଠତ ଯହଉଅଛି। ଏହି ଯବୈଠକଯର 

ମଖୁ୍ୟ ଶୋସନ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋ କରିର୍ୋନି୍ତ। ଅନୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୋରୀ ମୋଯନ ଯହଯ  

ଯଡଯଭ ପଯମଣ୍ଟ କମିଶନର-କମ-ଏସିଏସ,୍ କଷିୃ ଉତ୍ପୋଦନ କମିଶନର, ଅତିରିକ୍ତ ମଖୁ୍ୟ 

ଶୋସନ ସଚବି, ପ୍ରମଖୁ୍ ଶୋସନ ସଚବି, କମିଶନର-କମ-ସଚିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବଭିୋଗର 

ସଚବି।  ରୋଜୟର ବିଭିନ୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯ ପରିକି  ‘ରୋଜୟର ଆର୍କି ପ୍ରଦଶଡ଼ନ, 

“DMF  ଓ OMBADC ର ସମୀକ୍ଷୋ” ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବଭିୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ ଆଗତ ଯହୋଇର୍ବିୋ 

ଅନୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଡୁକି ଏହି ଯବୈଠକଯର ଆଯ ୋଚତି ଯହୋଇର୍ୋଏ।  
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 ମଖୁଯ ଶାସନ ସଚବିଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫଯରନ୍ ି

୯.୨  ବିଭିନ୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମୀକ୍ଷୋ କରିବୋ ନିମଯନ୍ତ ମଖୁ୍ୟ ଶୋସନ 

ସଚବି ଭିର୍ିଓ କନଫଯରନି୍ଂି ମୋଧ୍ୟମଯର ବଭିୋଗୀୟ ସଚବି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲୋର କଯ କ୍େର 

ମୋନଙ୍କ ସହତି ଆଯ ୋଚନୋ କରର୍ୋନି୍ତ। ଏହ ି ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର, ୨୦୨୧-୨୨ ବଷଡ଼ଯର 

(୩୧.୧୨.୨୦୨୧ ପ ଡ଼ୟନ୍ତ) ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲୋର କଯ କ୍େର ମୋନଙ୍କ ସହତି ୨ଟି ଇଣ୍ଟରୋକ୍ିେଭ୍ 

ଅଧଯିବଶନ (ଯରଭିନୟୁି ଡିଭିଜନ ଅନୁ ୋୟୀ) କରୋ ୋଇଛି। ଏହି ଯବୈଠକଯର 

ବିଭୋଗଗଡୁିକ ଦ୍ଵୋରୋ ଉଠୋ ୋଇର୍ବିୋ ବଭିିନ୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ / ସୋମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗଡୁିକ 

ନିଯଦଡ଼ଶନୋମୋ ଏବଂ ସଂଯଶୋଧନ ପଦଯକ୍ଷପ ସହତି ଆଯ ୋଚିତ ଯହୋଇର୍ୋଏ।  

୧୦ . ଅର୍ନ୍ୀତି ଓ ପରିସଂଖଯାନ ନିଯଦଶ୍ାଳୟ କାର୍ଯଯ୍ାବଳୀ ଓ ପରିଯର୍ଯାଜନା  

କ) କୃରି୍ଷ ପରିସଂଖଯାନ –  

୧୦.୧  ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କର ଶତପ୍ରତିଶତ ଆର୍କି ଅନୁଦୋନ ସହୋୟତୋଯର ରୋଜୟ 

ଅର୍ଡ଼ନୀତ ି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ନିଯଦଡ଼ଶୋଳୟ ଦ୍ଵୋରୋ (EARAS) କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ 1976-77 

ମସିହୋରୁ କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ କରୋ ୋଉଛି।  ଏହ ି କୋ ଡ଼କ୍ରମର ମଖୁ୍ୟ ଉଯଦଶୟ ଯହ ୋ 

ବ୍ ଲକସ୍ତରଯର ରୋଜୟର ମଖୁ୍ୟ ଫସ  ଧୋନର ଯକ୍ଷତ୍ରଫଳ, ଉତ୍ପୋଦନ ଓ ଉତ୍ପୋଦନହୋରର 

ଅଟକଳ ନିର୍ଣ୍ଡ଼ୟ କରିବୋ ଓ ଜଲି୍ଲୋ ସ୍ତରଯର 13 ଯଗୋଟି ମଖୁ୍ୟ ଯଗୌଣ ଫସ ର ଅଟକଳ 

ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବୋ। ଏହି ସଯଭଡ଼ର ତର୍ୟୋବଳୀକୁ ଆଧୋରକରି 14 ଯଗୋଟି ଫସ  ପୋଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ 

କରୋ ୋଇର୍ବିୋ ଅଟକଳକୁ ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ରୋଜୟ ସରକୋର ସରକୋରୀ ତର୍ୟ ରୂପଯର ଗ୍ରହଣ 

କରିର୍ୋନି୍ତ। 

୧୦.୨   2021-22 କୃଷିବଷଡ଼ଯର 10,687 ଯଗୋଟି ନମନୁୋ ଗ୍ରୋମଯର (ଉଭୟ 

ସହରୋଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳ) ଜମି ବିନଯି ୋଗ ସଯଭଡ଼କୋ ଡ଼ୟ  ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼  ଯହୋଇଅଛି। 39,952 

ଯଗୋଟି ଧୋନ ଫସ ର   ଶସୟକୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ କୋ ଡ଼ୟ ଏବଂ ଅନୟ  25,457 ଯଗୋଟି ଯଗୌଣ 

ଫସ ର  ଶସୟକୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ କୋ ଡ଼ୟ କୃଷିବଷଡ଼  2020-21 ସଦୁ୍ଧୋ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଯହୋଇଅଛି । 

2020-21 ବଷଡ଼ର ଧୋନ ଓ ଯଗୌଣ ଫସ  ର ଯକ୍ଷତ୍ରଫଳ, ଉତ୍ପୋଦନ, ଉତ୍ପୋଦନ ହୋରର  

ଅଟକଳ ଓ ଜମି ବନିିଯ ୋଗ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଯହୋଇ ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ନିକଟକ ୁ

ଯପ୍ରରଣ କରୋ ୋଇଅଛି । 

୧୦.୩   2021-22 କୃଷିବଷଡ଼ ର ତିଯନୋଟି  ୋକ ଋତୁ ଯର (ଶୋରଦ,ଯଭୋଯଦଇ ଓ 

ରବି) 60000 ଯଗୋଟି   ଶସୟକୋଟ  ପରୀକ୍ଷଣ କୋ ଡ଼ୟ କରୋ ିବୋର  କ୍ଷୟ ରଖ୍ୋ ୋଇଅଛି ।

  



43 
 

ଖ) ଶସଯ ପରିସଂଖଯାନ ଅଭିବୃଦି୍ଧ –  

୧୦.୪         ଓଡିଶୋଯର 1976-77 ମସିହୋରୁ ଏହି ଯ ୋଜନୋ କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ ଯହଉଅଛି।  

ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ  ୁ୍ ମ ଉଦୟମଯର କୃଷି ପରିସଂଖ୍ୟୋନ (EARAS) ଯ ୋଜନୋ 

କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ ଯହବୋଯର ରହୁର୍ବିୋ ଅଭୋବ ଓ ଅସବୁଧିୋର ଅନୁସନ୍ଧୋନ କରିବୋ ଏହ ି

ଯ ୋଜନୋର ମଳୂ  କ୍ଷୟ ଅଯଟ । 

୧୦.୫  2021-22 କଷିୃ ବଷଡ଼ଯର ଯଭୋଯଦଇ  ଋତୁଯର  ନମନୂୋ ଗ୍ରୋମର ଯକ୍ଷତ୍ର 

ପରିଗଣନୋ କୋ ଡ଼ୟ ଧୋନ ଓ ଯଗୌଣ ଫସ   (ମକୋ) ର ଶସୟକୋଟ ପରିକ୍ଷଣ କୋ ଡ଼ୟ  ସମୋପ୍ତ 

ଯହୋଇଅଛି। 2020-21 ମସିହୋର ଯଭୋଯଦଇ ଋତୁର ପରୁଣ ଯହୋଇର୍ବିୋ ଅନୁସଚୁୀ (କୃଷି 

ପରିସଂଖ୍ୟୋନ 1.0, 2.0 ଓ 1.1) ଗଡୁିକ ଜୋତୀୟ ନମନୂୋ ସଯଭଡ଼କ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥୋ, ଫରିଦୋବୋଦକ ୁ

ଯପ୍ରରଣ କରୋ ୋଇଅଛି।  ପନୁଶ୍ଚ 2021-22 ମସିହୋ ଶୋରଦ ଋତୁର ଧୋନ ଓ ଯଗୌଣ 

ଫସ ର ଯକ୍ଷତ୍ର ପରିଗଣନୋ, ଶସୟକୋଟ ପରୀକ୍ଷୋ ଓ ଯକ୍ଷତ୍ର ସମଷି୍ଟକରଣ କୋ ଡ଼ୟ ଚୋ ୁଅଛି। 

ଉପଯରୋକ୍ତ କୋ ଡ଼ୟ ରବଋିତୁଯର ମଧ୍ୟ କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ କରିବୋ  ପୋଇ ଁ କ୍ଷୟ ରଖ୍ୋ ୋଇଅଛି । 

ଗ) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସ  ବୀମା ଯର୍ଯାଜନା -  

୧୦.୬  ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସ  ବୀମୋ ଯ ୋଜନୋର ମଳୂ ଉଯଦଶୟ  ଯହଉଛି କ ୃଷି 

ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଯହଉର୍ବିୋ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକୋରର  ବିପ ଡ଼ୟୟ ଯ ୋଗ ୁ ଆର୍କି ମୋନଦଣ୍ତ ଖ୍ରୋପ 

ଯହୋଇର୍ବିୋ କୃଷକମୋନଙୁ୍କ ଆର୍କି  ସହୋୟତୋ ଯଦବୋ ଓ  ବିମୋ କୁ୍ତ କରିବୋ । ଅର୍ଡ଼ନୀତ ିଓ 

ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ନିଯଦଡ଼ଶୋଳୟ ଦ୍ ବୋରୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଉତ୍ପୋଦନ ହୋର ଆଧୋରଯର ଚୋଷ କରିର୍ବିୋ 

ଫସ ର ନିରୋପତ୍ତୋ ଓ ଆର୍କି ସହଯ ୋଗ ବୀମୋଭୁକ୍ତ ଚୋଷୀ ମୋନଙୁ୍କ ଯ ୋଗୋଇ 

ଦିଆ ୋଇର୍ୋଏ। ଏହି ବୀମୋ ମଖୁ୍ୟତିଃ ଖ୍ରିଫ ଓ ରବ ି ଫସ ର ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ ଧୋନ,ମକୋ, 

ଚିନୋବୋଦୋମ, ଆଳୁ ଓ ଯସୋରିଷ ପୋଇ ଁ କରୋ ୋଇର୍ୋଏ। ଏହି ଯ ୋଜନୋ ଓଡିଶୋ 

ସରକୋରଙ୍କର ତରଫରୁ ରବି ଋତୁ, 2010-11 ଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ ଯହୋଇଅଛି। ରୋଜୟ 

ସରକୋରଙ୍କ ସମବୋୟ ବିଭୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ ଏହୋ ପରିଚୋଳିତ ଯହୋଇଆସଅୁଛି । 

 

୧୦.୭  2020-21 ବଷଡ଼ଯର  ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସ  ବୀମୋ ଯ ୋଜନୋ ଅଧନିଯର ଗ୍ରୋମ 

ପଞ୍ଚୋୟତଓଵୋରୀ ଏବଂ ସହରୋଞ୍ଚଳଓଵୋରୀ ଉଭୟ ଖ୍ରିଫ ଓ ରବି ଋତୁର  ଧୋନର(ଯଭୋଯଦଇ 

ଓ ରବ)ି ଏବଂ ଏହୋ ସହତି ଯଗୌଣ ଫସ   ର୍ୋ ମକୋ,ଚିନୋବୋଦୋମ, ଯଝୋଟ, ଯସୋରିଷ ଓ 

ଆଳୁର ବ୍ ଲକଓଵୋରୀ ଉତ୍ପୋଦନହୋର 2020-21  ବଷଡ଼  ପୋଇ ଁ  ଆକଳନ କରୋ ୋଇ, ଏହୋକ ୁ

ସମବୋୟ ବଭିୋଗକୁ ହସ୍ତୋନ୍ତର କରୋ ୋଇଅଛି । 2021-22 ଓ 2022-23 ବଷଡ଼ପୋଇ ଁ 

ସରକୋରୀ ନିଯଦଡ଼ଶୋବଳୀ ଅନୁ ୋୟୀ ମଧ୍ୟ  ଏହି କୋ ଡ଼ୟ ଚୋ ୁରହିବ । 



44 
 

ଘ. କୃରି୍ଷ ଗଣନା -    

୧୦.୮  କୃଷି ଗଣନୋ ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ପରିଚୋଳିତ ଯହଉର୍ବିୋ ଯଗୋଟିଏ 

ଯ ୋଜନୋ,  ୋହୋକି ପ୍ରତ ି ପୋଞ୍ଚ ବଷଡ଼ଯର ର୍ଯର ତିଯନୋଟି ପ ଡ଼ୟୋୟଯର ରୋଜୟଯର 

କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ ଯହଉଅଛି।  ଏହି କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମର ମଳୂ ଉଯଦଶୟ ଯହ ୋ ରୋଜୟର ଚୋଷୀ 

ମୋନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟୋ ଓ ଚୋଷଯଜୋତର ପରିମୋଣ ନିଦ୍ଧଡ଼ୋରଣ କରିବୋ।  ଏହୋ ସହତି ଏହ ି

କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମଯର ଜମିବିନଯି ୋଗ, ଶସୟ ପ୍ରକରଣ, ଯସଚନର ପ୍ରକୋର, ପଶ ୁ ସମ୍ପଦ, କୃଷି 

 ନ୍ତ୍ରପୋତି, ବହିନ, ସୋର ଓ କୀଟନୋଶକର ବୟବହୋର ଓ କୃଷି ଋଣ ଇତୟୋଦିର ତର୍ୟ 

ସଂଗ୍ରହ କରୋ ୋଇର୍ୋଏ । 

୧୦.୯  2021-22 କୃଷି ବଷଡ଼ଯର, ଏକୋଦଶତମ କଷିୃ ଗଣନୋ କୋ ଡ଼ୟ ଭୋରତ 

ସରକୋରଙ୍କ ଠୋରୁ ନିଯଦଡ଼ଶୋବଳୀ ଓ ସହୋୟତୋ ନର୍ ିମିଳିବୋ ପଯର ଆରମ୍ଭ କରୋ ିବ। 

ଙ) କୃରି୍ଷ ଶ୍ରମ ମଜରୁୀ –  

୧୦.୧୦ କୃଷି ଶ୍ରମ ମଜୁରୀ ଓ କୃଷି ଉତ୍ପୋଦନଯର ନିଯୟୋଜତି ଯକଯତକ ଦ୍ର୍ବୟ ମ ୁୟର 

ନିୟମିତ ବିବରଣୀ ରୋଜୟର ୮୯ ଯଗୋଟି ଯକନ୍ଦ୍ରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୋ ୋଇର୍ୋଏ।  ଏହୋର ତନଖ୍ ି

ଏବଂ ଏକତ୍ରକିରଣ ପଯର, ମୋସିକ ବବିରଣୀ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ କ ୟୋଣ 

ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟକୁ  ପଠୋ ୋଇର୍ୋଏ।  2021-22 ବଷଡ଼ଯର ରୋଜୟ କୃଷିଶ୍ରମ ମଜୁରୀର  ତର୍ୟ 

ରୋଜୟର  89 ଯଗୋଟି ଯକନ୍ଦ୍ରରୁ ସଂଗହୃତି ତର୍ୟ ଏକତ୍ରକିରଣ କରୋ ୋଇ ଜୁ ୋଇ 2021 

ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ କୃଷି ଓ କଷୃକ କ ୟୋଣ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟକୁ ଯପ୍ରରଣ 

କରୋ ୋଇଅଛି। ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ନିକଟରୁ 2021-22ବଷଡ଼ର ପରିବତି୍ତତ ଯଶୈଳୀ  

ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ  ଓ ପ ଡ଼ୟୋଯ ୋଚନୋ କୋ ଡ଼ୟୋଳୟକୁ ଯପ୍ରରଣ 

କରୋ ୋଇଅଛି। ରୋଜୟର 30 ଯଗୋଟି ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ଓ ପ ଡ଼ୟୋଯ ୋଚନୋ କୋ ଡ଼ୟୋଳୟ 

ମଧ୍ୟରୁ ଜୋନୁୟୋରୀ, 2022 ସଦୁ୍ଧୋ 30 ଯଗୋଟି ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ଓ ପ ଡ଼ୟୋଯ ୋଚନୋ କୋ ଡ଼ୟୋଳୟ 

ଯସମୋନଙ୍କର ତର୍ୟ, ପରିବତି୍ତତ ଯଶୈଳୀ  ଅନୁ ୋୟୀ ଦୋଖ୍  କରିଛନି୍ତ। ଦୋଖ୍  ଯହୋଇର୍ବିୋ 

ତର୍ୟର  ୋଞ୍ଚ  କୋ ଡ଼ୟ  ଅଦୟୋବଧ ିସମୋପ୍ତ ଯହୋଇଅଛି।   

ଚ)   କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଜଳଯସଚନ ପରିସଂଖଯାନର ସବୁଯବସ୍ଥା କରଣ -  

୧୦.୧୧  ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କର ପଷୃ୍ଟଯପୋଷକତୋଯର ଯହଉର୍ବିୋ ଏହି ଯ ୋଜନୋଯର 

କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଜଳ ଯସଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭବିଷୟତ ଯ ୋଜନୋ ପ୍ରଣୟନ ନିମଯନ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ 

ବିର୍ଶ୍ଵୋସଯ ୋଗୟ ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଯହୋଇର୍ୋଏ।  ଏହି ତର୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ତ୍ରୟମୋସିକ ଏବଂ  ବୋଷିକ 

ବିବରଣୀ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟକୁ ନିୟମିତ ଭୋଯବ ଯପ୍ରରଣ 
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କରୋ ୋଇଅଛି। 2021-22 ବଷଡ଼ଯର ଷଷ୍ଠ କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଣନୋ ଏବଂ ପ୍ରର୍ମ 

ଜଳ ଉତ୍ସ ଗଣନୋ କୋ ଡ଼ୟ 2017-18 ବଷଡ଼କ ୁସଚୂକ ବଷଡ଼ ରୂଯପ ନିଆ ୋଇ 50065 ଯଗୋଟି 

ରୋଜସ୍ଵ ଗ୍ରୋମ ଏବଂ 2024 ଯଗୋଟି ସହରୋଞ୍ଚଳ ଓଵୋଡଡ଼ଯର 2017-18 ଏରୋସ ୍ (EARAS) 

ଯେମ ଅନୁ ୋୟୀ ଗଣନୋ କୋ ଡ଼ୟ କରୋ ୋଉଅଛି। ଜୋନୁୟୋରୀ, 2022 ସଦୁ୍ଧୋ 50065 (100 

%) ଯଗୋଟି ରୋଜସ୍ଵ ଗ୍ରୋମଯର ଷଷ୍ଠ ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯକ୍ଷତ୍ରଗଣନୋ କୋ ଡ଼ୟ ସମୋପ୍ତ 

ଯହୋଇଅଛି । ଅବଶଷି୍ଟ ରୋଜସ୍ଵ ଗ୍ରୋମଯର ଓ େୋଡଡ଼ଯର ଗଣନୋ କୋ ଡ଼ୟ ଏବଂ ରୋଜୟ ଓ ଜିଲ୍ଲୋ 

ସ୍ତରୀୟ ରିଯପୋଟଡ଼ ପ୍ରସୁ୍ତତି କୋ ଡ଼ୟ 2021-22  ଓ 2022-23ଯର ସମୋପ୍ତ କରୋ ିବ Ï 

୧୦.୧୨  ପ୍ରର୍ମ ଜଳଉତ୍ସର ଯକ୍ଷତ୍ର ଗଣନୋ କୋ ଡ଼ୟ 52089 (50095 

ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳ+2024 ସହରୋଞ୍ଚଳ) ମଧ୍ୟରୁ 51547(99ଭୋଗ) ଗ୍ରୋମଯର ସମୋପ୍ତ ଯହୋଇଅଛି । 

ଅବଶଷି୍ଟ ଗ୍ରୋମଯର ଓଵୋଡଡ଼ଯର ଗଣନୋ କୋ ଡ଼ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲୋ ସ୍ତରୀୟ ରିଯପୋଟଡ଼ ପ୍ରସୁ୍ତତି କୋ ଡ଼ୟ 

2021-22 ଓ 2022-23 ଯର ପ୍ରକୋଶତି ଯହବ।  

ଛ) ରାଜଯ ଆୟ – 

୧୦.୧୩       ଏହି ଯ ୋଜନୋର ମଖୁ୍ୟ ଉଯଦଶୟ ଯହ ୋ ପ୍ରଯତୟକ ବଷଡ଼ ଉଭୟ ଚଳିତ ଓ 

ସି୍ଥର ମ ୂୟଯର ରୋଜୟ ଘଯରୋଇ ଉତ୍ପୋଦ (GSDP) ଓ ଜିଲ୍ଲୋ ଘଯରୋଇ ଉତ୍ପୋଦର  

ସଂଯଶୋଧତି ଓ ଅଗ୍ରୀମ ଅଟକଳର ପ୍ରସୁ୍ତତି ।   

୧୦.୧୪      ରୋଜୟର ଅର୍ଡ଼ନୀତି ପ୍ରଗତ ିରୋଜୟ ଘଯରୋଇ ଉତ୍ପୋଦ (GSDP) ହସିୋବଯର 

2020-21 ବଷଡ଼ ପୋଇ ଁ ବି କୁ୍ତ ଶତକଡୋ 4.92  ଅଗ୍ରୀମ ଅଟକଳ କର ୋଇର୍ ିୋ । 2021-

22 ବଷଡ଼ ପୋଇ ଁ ରୋଜୟ ଘଯରୋଇ ଉତ୍ପୋଦ ଚଳନି୍ତ ଓ ସି୍ଥର ମ ୂୟଯର ପ୍ରସୁ୍ତତ ି କୋ ଡ଼ୟ ଚୋ ୁ 

ରହିଛି ।  

୧୦.୧୫         ବତ୍ତଡ଼ମୋନ ର  ମ ୂୟ ଅନୁ ୋୟୀ ଓଡିଶୋ ର ମଣୁ୍ଡ ପିଛୋ ଆୟ 2011-12 

ମ ୂୟ ନିଦଡ଼ୋରଣ ଅନୁ ୋୟୀ 48,499 ଟଙ୍କୋ ର୍ବିୋଯବଯଳ ତୋହୋ 2021-22 ମସିହୋ 

ଅନୁସୋଯର 1,02,156 ଟଙ୍କୋ ଅଯଟ । 

୧୦.୧୬        2020-21 ବଷଡ଼ ଯର ଓଡିଶୋ ବଯଜଟ ର 2019-20 (ବୋସ୍ତବ), 2020-21 

(ସଂଯଶୋଧତି) ଏବଂ 2021-22 (ଆନୁମୋନିକ) ଅନୁଧ୍ୟୋନ ଓ ବିଯେଷଣ କୋ ଡ଼ୟ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ 

କରୋ ୋଇଛି । ଓଡିଶୋ ବଯଜଟ ର 2020-21 (ବୋସ୍ତବ), 2021-22 (ସଂଯଶୋଧତି) ଏବଂ 

2022-23 (ଆନୁମୋନିକ) ଅନୁଧ୍ୟୋନ କୋ ଡ଼ୟ 2022-23 ଯର ହୋତକୁ ନଆି ିବ।  
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ଜ) ଜାତୀୟ ନମନୂା ସଯବକ୍୍ଷଣ – 

୧୦.୧୭  ଜୋତୀୟ ନମନୁୋ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ସୋମୋଜିକ ଓ ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ କୋ ଡ଼ୟଯର 

ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକୋ ନଭିୋଇ ଆସଅୁଛି । ସରକୋରଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଳୂକ ଯ ୋଜନୋର ସଫଳ 

ରୂପୋୟନ ପୋଇ ଁ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ  ତର୍ୟ ସବଡ଼ୋଧକି ଗରୁୁତ୍ୱ ବହନ କରିଆସଅୁଛି। ଜୋତୀୟ 

ନମନୁୋ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ କୋ ଡ଼ୟଯର ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ନିଯଦଡ଼ଶୋଳୟ ୧୯୫୮-୫୯ ମସିହୋ 

ଠୋରୁ ସମନମନୂୋ ଭିତି୍ତଯର ସମଭୋଗିତୋଯର ଗରୁୁତ୍ୱ ବହନ କରୁର୍ବିୋ ସୋମୋଜିକ ଓ 

ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ତର୍ୟୋବଳୀ ମୋନ ନମନୂୋ ଭିତି୍ତଯର ସଂଗହୃତି ଯହୋଇ ଆସଅୁଛି। 

୧୦.୧୮ 2021-22 ବଷଡ଼ଯର ଜୋତୀୟ ନମନୁୋ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ଅନ୍ତଗଡ଼ତ 78ତମ 

ପରିକ୍ରମୋଯର ଘଯରୋଇ ପ ଡ଼ୟଟନ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଓ ବବିିଧ ସଚୁନୋଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧଯର ଯକ୍ଷତ୍ର କୋ ଡ଼ୟ ଯଶଷ 

ଯହୋଇଅଛି । ଇତି ମଧ୍ୟଯର 75ତମ ଅଧ୍ୟୟୋୟ ର “ଓଡଶିୋର ସ୍ଵୋସ୍ଥୟ” ଅନ୍ତଗଡ଼ତ ରୋଜୟ ନମନୁୋ 

ପ୍ରକୋଶତି ଯହୋଇଅଛି । 2022-23 ମସିହୋର  79 ତମ ଜୋତୀୟ ନମନୁୋ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ଯକ୍ଷତ୍ର  

ପରିଚୋଳନୋ ଆରମ୍ଭ  ଯହବୋର ଆଶୋ କରୋ ୋଉଅଛି । 

ଝ) ମ ୂଯ ଏବଂ ଖାଉଟି ମ ୂଯ ସଚୂନାଙ୍କ –  

୧୦.୧୯ ଏହି  ନିଯଦଡ଼ଶୋଳୟର ମ ୂୟ ଉପ ବିଭୋଗ, ରୋଜୟଯର  ର୍ବିୋ ବିଭିନ୍ନ କୃଷିଜୋତ 

ଦ୍ର୍ବୟର ଯକ୍ଷତ୍ର ଅମଳ ଓ ପୋଇକୋରୀ ମ ୂୟ, ପଶ ୁ  ଓ ଯସମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ର୍ବୟର 

ଉତ୍ପୋଦନ ମ ୂୟ ଏବଂ ଯଗୋଖ୍ୋଦୟର ପୋଇକୋରୀ ମ ୂୟ ସଂଗ୍ରହ କରିର୍ୋଏ।  2021-22 

ବଷଡ଼ଯର କୃଷିଜୋତ ଶସୟର ଯକ୍ଷତ୍ର ଅମଳ ଓ ପୋଇକୋରୀ ମ ୂୟ ର(କୃଷିଜୋତ ଶସୟ)  ୧୧୬ଟି 

ଯକନ୍ଦ୍ର (ବଜୋର)ରୁ ସଂଗହୃତି  ଯହୋଇଅଛି।  ଯଗୋ-ଖ୍ୋଦୟ ର ପୋଇକୋରୀ ମ ୂୟ, ପଶ,ୁ ପକ୍ଷୀ, 

ମୋଛ, ମୋଂସ, ଅଣ୍ଡୋ, ଦୁଗ୍ଧ, ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜୋତ ଦ୍ର୍ବୟର ଉତ୍ପୋଦନ ମ ୂୟ ୩୦ ଯଗୋଟି ଜିଲ୍ଲୋ 

ସଦର ମହକୁମୋ ଯକନ୍ଦ୍ରରୁ ତ୍ରୟମୋସିକ ଭିତି୍ତଯର ସଂଗ୍ରହ  କରୋ ୋଇଅଛି। 

୧୦.୨୦ 2020-21 ବଷଡ଼ଯର,  ରୋଜୟଭୋରିତ ଧୋନର  ଓ 13 ଯଗୋଟି ଯଗୌଣ ଫସ ର 

ପୋଇକୋରି ମ ୂୟ, 89ଟି କୃଷିଜୋତ ଦ୍ର୍ବୟର ପୋଇକୋରି ମ ୂୟ , ରୋଜୟଭୋରିତ ପଶପୁକ୍ଷୀ, 

ଯସମୋନଙ୍କର ଉତ୍ପୋଦନ ଓ  ସହଉତ୍ପୋଦିତ ମ ୂୟର ବିବରଣୀ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଯହୋଇ ତୋହୋ ରୋଜୟ 

ଆୟ ବଭିୋଗ ଓ ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ନକିଟକ ୁ ରୋଜୟ ଘଯରୋଇ  ଉତ୍ପୋଦ (GSDP) 

ମ ୂୟୋୟନ ଓ ସମୀକ୍ଷୋ ପୋଇ ଁଯପ୍ରରଣ କରୋ ୋଇଅଛି।   

୧୦.୨୧ ଖ୍ୋଉଟି ମ ୂୟର ତର୍ୟ ପରୂଣ ଓ ସମୀକ୍ଷୋ ପୋଇ ଁରୋଜୟର  ରୋଜୟର 30ଟି 

ଜିଲ୍ଲୋଯର software କୋ ଡ଼ୟ ପ୍ରଯୟୋଗ ପୋଇ ଁଦଆି ୋଇଅଛି  । 
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ଞ)  ଅର୍ଯ୍ନୈତିକ ସଯବକ୍୍ଷଣ – 

୧୦.୨୨         ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ସଯଭଡ଼କ୍ଷଣ ରିଯପୋଟଡ଼, 2020-21 ବଷଡ଼ ପୋଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତି କରୋ ୋଇ 

2021 ଓଡିଶୋ ବଧିୋନ ସଭୋର ବଯଜଟ୍ ଅଧଯିବଶନଯର ଉପସ୍ଥୋପିତ କରୋ ୋଇଅଛି। 

2022 ମସିହୋଯର ଓଡିଶୋ ବିଧୋନ ସଭୋର ବଯଜଟ୍ ଅଧଯିବଶନଯର ଅର୍ଡ଼ଯନୈତକି 

ସଯଭଡ଼କ୍ଷଣ ରିଯପୋଟଡ଼ 2020-21 ଉପସ୍ଥୋପିତ ଯହବୋପୋଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତି କୋ ଡ଼ୟ ଚୋ ୁରହିଅଛି।  
 

 

ଟ) ଗହୃ ପ୍ରଯକାଷ୍ଠ – 

୧୦.୨୩   ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ଜୋତୀୟ ଗହୃ ସଂସ୍ଥୋ ଦ୍ଵୋରୋ  ପରିଚୋଳିତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଅନୁ ୋୟୀ ଓଡଶିୋର ସମସ୍ତ 30 ଜିଲ୍ଲୋ ଓ ୬ ଯଗୋଟି ସହର(ନଗର)ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥୋ, ୭ 

ଯଗୋଟି ସବ୍  ଯରଜିଷ୍ଟର ଠୋରୁ ଗହୃ ନିମଡ଼ୋଣ ଅନୁମତି ପତ୍ର, ନିମଡ଼ୋଣ ଉପକରଣ, ଜମିର 

ନିଦ୍ଧଡ଼ୋରିତ ଆଞ୍ଚଳିତ ଦର ଓ ମଜୁରୀ ଇତୟୋଦିର ତର୍ୟୋବଳୀ ତ୍ରୟମୋସିକ ଭିତି୍ତଯର ସଂଗ୍ରହ 

କରୋ ୋଇ ଜୋତୀୟ ଗହୃ ନିମଡ଼ୋଣ ସଂସ୍ଥୋ (NBO)ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କୁ ପଠୋ ୋଇର୍ୋଏ।  
 

ଠ) ପ୍ରକାଶନ –   

୧୦.୨୪ 2021-22 ବଷଡ଼ଯର ସମଦୁୋୟ 28 ଯଗୋଟି ଜଲି୍ଲୋର ଜିଲ୍ଲୋ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ 

ପସିୁ୍ତକୋ, 2018 ଜିଲ୍ଲୋ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ଅବଯ ୋକନ ପସିୁ୍ତକୋ 2022 ପ୍ରକୋଶତି ଯହୋଇଛି। 

ଅବଶଷି୍ଟ 2ଟି ଜିଲ୍ଲୋର ଜିଲ୍ଲୋ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ପସିୁ୍ତକୋ, 2018  ଆସନ୍ତୋ  ମୋର୍ଚ୍ଡ଼ ମୋସ 2022 

ଯର ପ୍ରକୋଶତି ଯହବ । ଜିଲ୍ଲୋ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ପସିୁ୍ତକୋ , 2022 ଓ ଓର୍ିଶୋ ଯପ୍ରୋଫୋଇ  

2020ର ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କୋ ଡ଼ୟ  ଚୋ ୁରହିଅଛି।  

ଡ) ବାରି୍ଷକ ଶଳି୍ପ ସଯବକ୍୍ଷଣ – 

୧୦.୨୫        ଓର୍ିଶୋର ବୋଷିକ ଶଳି୍ପ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ କୋ ଡ଼ୟ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ କୋ ଡ଼ୟୋଳୟ 

(ଶଳି୍ପ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ଶୋଖ୍ୋ), ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ସହଯ ୋଗଯର ୧୯୬୦ ମସିହୋରୁ 

କରୋ ୋଇଆସଅୁଛି। 2021-22 ବଷଡ଼ଯର, 2016-17 ବଷଡ଼ର ବୋଷିକ ଶଳି୍ପ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣର 

ସୋରଣୀ ପ୍ରସୁ୍ତତି କୋ ଡ଼ୟ ସମୋପ୍ତ ଯହୋଇଅଛି । 2017-18 ବଷଡ଼ର ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ତଜଡ଼ମୋ ଓ 

ବିଯେଷଣ କୋ ଡ଼ୟ  ଆଯଗଇ ଚୋ ିଛି। ପନୁଶ୍ଚ  2018-19  ବୋଷିକ ଶଳି୍ପ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣର ତର୍ୟ 

ସଂଗ୍ରହ, ତଜଡ଼ମୋ ଓ ତର୍ୟ ପ୍ରଯୟୋଗ କୋ ଡ଼ୟ ଓ 2019-20 ବୋଷିକ ଶଳି୍ପ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣର ତର୍ୟ 

ସଂଗ୍ରହ କୋ ଡ଼ୟ ଚୋ ୁ ରହିଅଛି । 
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ଢ) ଶଳି୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦକ ସଚୂନାଙ୍କ -      

୧୦.୨୬ 2011-12 ବଷଡ଼କୁ ମଳୂବଷଡ଼ ଆଧୋରଯର ନଆି ୋଇ, ମୋର୍ଚ୍ଡ଼  2021 ମୋସର 

ରୋଜୟସ୍ତରୀୟ ଶଳି୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୋସିକ ସଚୂନୋଙ୍କ ରୋଜୟ ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ 

ନିଯଦଡ଼ଶୋଳୟର  ଯଟକନିକୋ   କମିଟିର  ସପୁୋରିଶ  ଦ୍ଵୋରୋ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଇଅଛି । ଏହୋର 

ଫଳୋଫଳ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକୋଶତି ଯହବ।  

୧୦.୨୭ 2021-22 ବଷଡ଼ଯର ପ୍ରଯତୟକ ମୋସଯର ରୋଜୟ ଶଳି୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପୋଦକ 

ସଚୂନୋଙ୍କ ୬୦ ଦନି ମଧ୍ୟଯର ଉଯନ୍ ମୋଚନ କରିବୋ ପୋଇ ଁ ପଦଯକ୍ଷପ ନିଆ ୋଇଅଛି।  

ସବଡ଼ଯମୋଟ ୨୬୦ ଯଗୋଟି ଶଳି୍ପ ଏବଂ ୭୭ ଯଗୋଟି ଦ୍ର୍ବୟକୁ ଯନଇ ରୋଜୟ ଉତ୍ପୋଦକ ସଚୂନୋଙ୍କ 

ସଂକଳନ କରୋ ିବ।  

ଣ) . ଅର୍ଯ୍ନୈତିକ ଗଣନା – 

୧୦.୨୮    ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଗଣନୋ ଯହଉଛି ଏକ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ ୋଜନୋ  ୋହୋ  ଭୋରତ 

ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ ବୋରୋ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଅନୁଦୋନ ପ୍ରୋପ୍ତ। ରୋଜୟର ଯଭୌଯଗୋଳିକ ସୀମୋଯରଖ୍ୋ ମଧ୍ୟଯର 

ଅବସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଉଯଦୟୋଗର ୟୁନିଟ ବୋ ପ ଡ଼ୟୋୟକୁ ଗଣବିୋ ଏହି ଯ ୋଜନୋର ଉଯଦଶୟ ।  

ଏହୋ କୃଷି (ଫସ  ଉତ୍ପୋଦନ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଯରୋପଣ ବୟତୀତ) କମି୍ବୋ ଅଣକୃଷି କୋ ଡ଼ୟଯର 

ନିଯୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ଉଯଦୟୋଗକୁ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ କରିର୍ୋଏ । 

୧୦.୨୯ ସପ୍ତମ ଅର୍ଡ଼ଯନୈତକି ଗଣନୋ କୋ ଡ଼ୟ 2020-21 ବଷଡ଼ଯର ଆରମ୍ଭ 

କରୋ ୋଇର୍ ିୋ। ଇତି ମଧ୍ୟଯର ସମସ୍ତ 64,708 ଯଗୋଟି ଗଣନୋ ବ୍ ଲକଯର ଯକ୍ଷତ୍ରଗଣନୋ 

କୋ ଡ଼ୟ ସମୋପ୍ତ ଯହୋଇଅଛି । 2021-22ବଷଡ଼ଯର ତୋହୋର ସୋରଣୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି କୋ ଡ଼ୟ ମଧ୍ୟ  

ଯଶଷ ଯହୋଇଅଛି। ତୋହୋର ସୋମୟିକ ଫଳୋଫଳ,ରୋଜୟ ସ୍ତରୀୟ  ସମନ୍ନୟ ସମିତି ଦ୍ଵୋରୋ 

ପୋରିତ କରୋ ୋଇ ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ନିକଟଯର ଦୋଖ୍ଳ କରୋ ୋଇ ଅଛି । 

 

୧୧. ଦାରିଦ୍ର୍ଯ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବକିାଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯଯ୍ାବଳୀ   

୧୧.୧  ଦୋରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ମୋନବ ବିକୋଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥୋ ଓଡିଶୋ ସରକୋରଙ୍କ 

ସ୍ଵୟଂଚୋଳିତ କୋ ଡ଼ୟlଳୟ  ୋହୋର  କ୍ଷୟ ଯହଉଛି ଓଡଶିୋର ଦ୍ର୍ୋରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ମୋନବ ବକିୋଶ 

ସଚୂନୋଙ୍କକୁ ଅନୁଧ୍ୟୋନ କରିବୋ। ଏହି ସଂସ୍ଥୋ ଓଡିଶୋ ସରକୋରଙ୍କର ବହୁମଖୂ୍ୀ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ 

 ୋହୋକି ଗରିବ ଓ ଦ୍ର୍ୋରିଦ୍ର୍ୟ ଯଶ୍ରଣୀଯର ର୍ବିୋ ଜୀବନ ଯଶୈଳୀର ମୋନୋଙ୍କ ବୃଦି୍ଧ କରିବୋର 

ପ୍ରଭୋବ ଅନୁଧ୍ୟୋନ କରୁଛି। ଏତଦବୟତୀତ ଏହି ସଂସ୍ଥୋ ରୋଜୟଯର ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଯଶୈଳୀର 

ରୂପୋନ୍ତରୀକରଣ ଦଗିଯର ଦସ୍ତୋବିଜକିରଣ ଓ ପ୍ରସୋରଣ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।  
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2021-22 ବର୍ଷର୍ କାର୍ଯଯ୍କ୍ରମ 

୧୧.୨  ଦସ୍ତାବଜିି କରଣ ଓ ପ୍ରସାରଣ 

୧- ବୋସ୍ତରି ଯଗୋଟି ମହତ୍ତ୍ଵପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ମୋନବ ବକିୋଶ, କୃଷି, ସମ୍ବନ୍ଧଯକ୍ଷତ୍ର ସଚୂନୋଙ୍କ ୨୦୦୭-୦୮ 

ବଷଡ଼ ଠୋରୁ ଏକ ସମୟୋନୁବତି୍ତତ  ତର୍ୟୋବଳି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋ ୋଇଅଛି   ୋହୋକି ଯ ୋଜନୋ ଏବଂ 

ନିଷ୍ପତି୍ତ ନିଦ୍ଧଡ଼ୋରଣ ଫଳପ୍ରଦ ଯହବ । 

୨- ଫୋଡୋମୋ   ଓଡିଶୋ ସରକୋରଯର ବିଭିନ୍ନ ଯ ୋଜନୋ ସଂପକଡ଼ଯର ଏକ ହଜୋର 

ହିତୋଧକିୋରୀ ପୋଖ୍ଯର ପହଞ୍ଚ ି ଯସମୋନଙ୍କଠୋରୁ ଯ ୋଜନୋର ପ୍ରଭୋବ ସମ୍ପକିତ  ତର୍ୟ 

ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ  ପସୁ୍ତକ (ପ୍ରର୍ମ ଭୋଗ) ଯର 164 ଯଗୋଷ୍ଠୀ ହତିୋଧକିୋରୀ ବିଷୟଯର 118  

ସହୋୟିକୋ ଯଗୋଷ୍ଠୀ ବଷିୟଯର (ଦୁତୀୟ ଭୋଗ) ଆଉ ଏକ ପସୁ୍ତକ ପ୍ରକୋଶତି କରିଛି । 

୩-Poverty to Prosperity (P2P): 

  ରୋଜୟ ପ୍ରଗତି କୁ ଯକନ୍ଦ୍ରକରି ସୋମୋଜିକ ସମ୍ପକଡ଼ ‘ଦୋରିଦ୍ର୍ୟରୁ ସମଦିୃ୍ଧ’ 

ପ ଡ଼ୟଯବଷିତ ସଯବଡ଼ୋତ୍ତମ ଅଭୟୋସ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ଗଡୁିକ ଉପଯର ସଚୂନୋ ଏକତ୍ର କରି ପ୍ରଚୋର 

କରୋ ୋଇଛି । ଏହି ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର PHDMA ସମୋଚୋର ପତ୍ର ପ୍ରକୋଶତି ଯହୋଇଛି । 

୧୧.୩  Voice of PHDMA (VoP): 

  ସରକୋରଙ୍କର  ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମଳୂକ କୋ ଡ଼ୟ ଉପଯର ସଫଳତୋ କୋହୋଣୀ, 

ଢୋଞ୍ଚୋ, ଇତୟୋଦିର ବିବରଣୀ ପଞ୍ଚୋୟତ ସ୍ତରରୁ ଜଲି୍ଲୋ ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରୋ ୋଉଅଛି।  ଏହି 

କୋ ଡ଼ୟକୁ ପରୁୋ କରିବୋ ନିମଯନ୍ତ-  

(୧) ଏସଆଇଆରର୍ି ସହିତ ମିଳିତ ଉଦୟମଯର ଏକ ତୋ ିମ ପସିୁ୍ତକୋ VoP ମୋନଙ୍କ  

ନିମଯନ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋ ୋଇଅଛି । 

(୨)  ୩୦ ଯଗୋଟି ଜିଲ୍ଲୋଯର ସମସ୍ତ VoP ମୋନଙୁ୍କ ଏହି ସମ୍ପକଡ଼ଯର ତୋ ିମ ଦଆି ୋଇଅଛି ।  

୧୧.୪   Knwledge management 

(୧) ଯପଷୋଦୋର ଜ୍ଞୋନର ବିକୋଶଯର ସହଯ ୋଗ, ଅଭିଜ୍ଞତୋ ବଣ୍ଟନ, ବିଯେଷଣମଳୂକ 

ଗଯବଷଣୋ ଯକୌଶଳକୁ ସଗୁମୟ କରିବୋ ଏବଂ ସୋମଗି୍ରକ ସୋମୋଜିକ –ଅର୍ଡ଼ଯନୈତକି ବକିୋଶ 

ପୋଇ ଁ  ଦୋରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ମୋନବ ବିକୋଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥୋ ନିମ୍ ନ ିଖ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏକୋଯଡମି ଓ 

ଗଯବଷଣୋ ପ୍ରତିଷ୍ ଠୋନ ସହ ବୁଝୋମଣୋ ପତ୍ର ସ୍ଵୋକ୍ଷର କରିଛି।  

 ଉତ୍କଳ ବରି୍ଶ୍ଵବଦିୟୋଳୟ  
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 ସମ୍ବ ପରୁ ବିର୍ଶ୍ଵବଦିୟୋଳୟ 

 ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିର୍ଶ୍ଵବଦିୟୋଳୟ 

 ଉତ୍ତର ଓଡଶିୋ ବିର୍ଶ୍ଵବଦିୟୋଳୟ 

(୨) ସମସ୍ତ ସରକୋରୀ ବିକୋଶମଳୂକ ପରିଯ ୋଜନୋ / କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ଯରକଡଡ଼କୁ 

ସଂରକ୍ଷଣ କରିବୋ ପୋଇ ଁ ‘ Born digital’ ଏବଂ ଏକ ଡଜିିଟୋ   ୋଇଯବ୍ରରୀ (an 

industry-standard Content Management Systems) ର ବିକୋଶ କରୋ ୋଇଛି ।  

୧୧.୫  Odisha Development Fellow  ( ODev Fellow : 

  ଧୋରୋଯର ସଂହତିୋ, ଯ ଖ୍ୟପତ୍ର, ଜରୁରୀ ଆବଶୟକତୋର ବଭିିନ୍ନ 

ଉପଯ ୋଗୀ ଓ ନୂତନ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ଗଡୁିକ ପୋଇ ଁ  ODevF ର ସଂକଲ୍ପନୋ କରୋ ୋଇଛି। 

ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମଳୂକ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭର ସତୂ୍ରପୋତ ସରକୋରଙ୍କର ଯହଉ ବୋ 

ସହଭୋଗିତୋଯର ଯହଉ ଅନୁଶୀଳନ ମଧ୍ୟ କରିବୋ ଏହୋ ମଧ୍ୟ ସୋମୋଜିକ ପରିବତ୍ତଡ଼ନ ପୋଇ ଁ

ର୍ବିୋ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ଗଡୁିକର ପ୍ରଭୋବ ବୃଦି୍ଧ କରିପୋରିବ।  
 

୧୧.୬ High Frequency Monitoring System (HFMS): 

    ଯଗୋଟିଏ ଏକକ ସଂସ୍ପଶଡ଼ ଯକନ୍ଦ୍ର (UCC), J-PAL SA ସହୋୟତୋଯର କୋ ଡ଼ୟ 

କରୁଅଛି।  ଏହୋ ଏକ ସଚୂନୋ ଯକୌଶଳ ପ୍ରଣୋଳୀ  ଦ୍ଵୋରୋ ସରକୋରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତ ି

ମଳୂକ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମର ହତିୋଧକିୋରୀ ମୋନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷି୍ଟ ବିଷୟଯର ଯଫୋନ ଦ୍ଵୋରୋ ତର୍ୟ 

ସଂଗ୍ରହ କରି ଅବଗତ କରୋଇବ । ଏହୋ ସଧୁୋର ନୀତି ସମୀକ୍ଷୋ ଓ ଉତ୍ତମ ନରି୍ଣ୍ଡ଼ୟ 

ଯନବୋଯର ସୋହୋ ୟ କରିବ। 

୧୧.୭ Monitoring, Evaluation and Documentation (MED): 

 ନିରୀକ୍ଷଣ, ମ ୂୟୋଙ୍କନ ଓ ଦସ୍ତୋଯବଜ ଉପଯର PHDMA ବିଗତ ଏକ ବଷଡ଼ 

ମଧ୍ୟଯର ବହୁସମ୍ବନ୍ଧୀ ଦଖ୍  ସମି୍ମଳିତ କରି ନିମ୍ ନ ଅନ୍ତସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।  

୧. ବର୍ଣ୍ଡ଼ୋତ୍ମକ ଭିତି୍ତକ ମ ୂୟୋଙ୍କନ ପ୍ରଯୟୋଗଶୋଳୋ :  

 ପ୍ରାରମ୍ଭ ନୋମକ ଏକ ପ୍ରଣୋଳୀ ମୋଧ୍ୟମଯର ମୋନବ ବକିୋଶକୁ ନଜି ଅନୁଭବ ଓ 

କୋହୋଣୀ ମୋଧ୍ୟମଯର ନିରୀକ୍ଷଣ, ମ ୂୟୋଙ୍କନ ଓ ଦସ୍ତୋବିଜ  ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବୋ ।  

୨. ମୋନବଶୋସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୃଶୟଭିତି୍ତକ ପ୍ରଯୟୋଗଶୋଳୋ :  

 Frame Tells ଦ୍ଵୋରୋ ରୋଜୟର ମୋନବ ବିକୋଶର ନିରୀକ୍ଷଣ, ମ ୂୟୋଙ୍କନ ଓ 

ଦସ୍ତୋବିଜ ଦୃଶୟ (Video) ଭିତି୍ତକ documentation କରିବୋ ।  
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୩. ତର୍ୟଭିତି୍ତକ Cube :  

 ବୟୋପକ, ରୋଷ୍ଟରୀୟ, ରୋଜୟସ୍ତରୀୟ ବିକୋଶ ସଚୂକ ଗଡୁିକ ଅନୁଶୀଳନ କରି 

ନିରୀକ୍ଷଣ, ମ ୂୟୋଙ୍କନ ଓ ଦସ୍ତୋବଜି ପୋଇ ଁବହୁମଖୂ୍ୀ ତର୍ୟ ସଂରକି୍ଷତ ପୋଇ ଁdashboard 

‘Sankhya’ କରୋ ୋଇଛି ।  

୪. କୋହୋଣୀ ଭିତି୍ତକ ଦସ୍ତୋବଜି :  

 ବିଭିନ୍ନ ଭୂଯଗୋଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ବକିୋଶ ଉପଯ ୋଗୀ ଭିତି୍ତଯର ୬୮୦୦ କୋହୋଣୀ,  ୋହୋ 

ଯଗୋଟିଏ ଗ୍ରୋମପଞ୍ଚୋୟତରୁ ଯଗୋଟିଏ କୋହୋଣୀର ନୋମୋବଳୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋ ୋଇଛି।  

୫. ଦ୍ଵିମୋସିକ ଇ-ପତ୍ରିକୋ / ବିଯଶଷ ବିଷୟର ମୋଧ୍ୟମଯର ସୋବଡ଼ଜନୀନ ନୀତି, 

ସଫଳତୋ କୋହୋଣୀ, ଶୋସନ ବୟବସ୍ଥୋ, ବକିୋଶ ଆଦିର ପ୍ରକୋଶ କରୋ ୋଉଛି ।  

 

୧୧.୮ Education for Empowerment (E4E) : 

 ସଫଳ ନୋଗରିକ ଯହବୋ ପୋଇ ଁ ବିଦୟୋର୍ଡ଼ୀଙ୍କ ଭରସୋ, ଜ୍ଞୋନ, ଦକ୍ଷତୋ, ମ ୂୟ, 

ଭୋବୁକତୋ ବଢବିୋ ଅତୟୋବଶୟକ ।  

 ଜିଜ୍ଞୋସୋ: ଯଗୋଟିଏ ଯକ୍ଷତ୍ର ମ ୂୟୋୟନ ରିଯପୋଟଡ଼ “Odisha Adarsha Vidyalaya”  

 ଶକି୍ଷୋ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର କୋ ଡ଼ୟ କରୁର୍ବିୋ ବିଭିନ୍ନ ବଭିୋଗ ସହତି ସହଭୋଗିତୋ କରି କୋମ 

କରିବୋ ପୋଇ ଁ PHDMA, Piramal  Foundation for Education 

Leadership (PFEL) ସହିତ ବୁଝୋମଣୋ ପତ୍ର (MoU) ସ୍ଵୋକ୍ଷରିତ କରିଛି।  

୧୧.୯ D4P: ସଫଳ କୋହୋଣୀ ଗଡୁିକର ପ୍ରସୋର ନିମଯନ୍ତ PHDMAଯର ‘ଉଦୟମ’ 

ଓ ‘ସୋକୋର’ ଦୁଇଟି ଦ୍ଵିମୋସିକ ପତ୍ରିକୋ ପ୍ରକୋଶତି ଯହୋଇଛି ।  

୧୧.୧୦ Odisha on the Move:  

  5T ଅଧନିସ୍ଥଯର ଓଡିଶୋର ବିକୋଶ  ୋତ୍ରୋ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମଯର ଉପଯଭୋଗୀ 

(beneficiaries) ମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ସିଧୋସଳଖ୍ ଯସମୋନଙ୍କର ଅତୀତର ସଂଗ୍ରୋମ ଓ 

ବତ୍ତଡ଼ମୋନର ଉନ୍ନତ ସି୍ଥତି ପୋଇ ଁ ମିଳିର୍ବିୋ ଯପ୍ରରଣୋ ଓ ସୋହସ  ୋହୋ ଭବିଷୟତ ଗଠନଯର 

ସହୋୟକ, ତୋହୋ ଅଙି୍କତ କରୋ ୋଉଛି ।  
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୧୨. ଆଂଚଳକି ଯର୍ଯାଜନା, ପ୍ରଯୟାଗାତ୍ମକ ଅର୍ନ୍ୀତି ଓ ପରିସଂଖଯାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 

କାର୍ଯଯ୍ାବଳୀ   

୧୨.୧  ଦୀଘଡ଼ଦନିରୁ ଆଂଚଳିକ ଯ ୋଜନୋ, ପ୍ରଯୟୋଗୋତ୍ମକ ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ 

ପ୍ରତିଷ୍ ଠୋନ, ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ନଯିଦଡ଼ଶୋଳୟ(DE&S), ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ 

ବିଭୋଗ (P&C) ଏବଂ ଅନୟୋନୟ ବଭିୋଗ ଓ ମଖୁ୍ୟଦପ୍ତରର ଅଧକିୋରୀ ଓ କମଡ଼ଚୋରୀମୋନଙ୍କ 

ପରିସଂଖ୍ୟୋନ, ଅର୍ଡ଼ନୀତି, ଯ ୋଜନୋ ଏବଂ କୋ ଡ଼ୟୋଳୟ ପରିଚୋଳନୋ ଇତୟୋଦି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 

ଦକ୍ଷତୋ ବିକୋଶ ନିମଯନ୍ତ ଦୀଘଡ଼ ମିଆଦୀ ଓ ସ୍ଵଳ୍ପ ମିଆଦୀ ତୋ ିମ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ପରିଚୋଳନୋ 

କରିଆସଛିୁ ,  ୋହୋର ଏକ ବିସୃ୍ତତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ ନଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗ ୋ : 

୧୨.୨  ଦୀଘମି୍ଆଦୀ ତା ିମ ପାଠଯକ୍ରମ 

 

୧. ଯମୌଳିକ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ତୋ ିମ ପୋଠୟକ୍ରମ 

୨ . ଉର୍ଚ୍ତର ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ତୋ ିମ ପୋଠୟକ୍ରମ 

୩. ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ଯକ୍ଷତ୍ରସଯବଡ଼କ୍ଷକଙ୍କ ପୋଇ ଁ ତିନି ମୋସିଆ (୯୦ ଦିନ) ଅବଧରି ପ୍ରଯବଶ 

କୋଳୀନ ତୋ ିମ  ପୋଠୟକ୍ରମ 

୪. ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ଯକ୍ଷତ୍ରପରିଦଶଡ଼କ ପୋଇ ଁ ୩୦ ଦିନ ଅବଧରି ପ୍ରଯବଶ କୋଳୀନ ତୋ ିମ 

ପୋଠୟକ୍ରମ 

 

୧୨.୩  ସ୍ଵଳ୍ପମିଆଦୀ ତା ିମ ପାଠଯକ୍ରମ 

 

ପ୍ରଯୟାଗାତ୍ମକ ଅର୍ନ୍ୀତି –ମୋଇଯକ୍ରୋ ଓ ମୋଯକ୍ରୋ ଅର୍ଡ଼ନୀତ,ି ରୋଜୟ ଘଯରୋଇ ଉତ୍ପୋଦର 

କୋ ଡ଼ୟପ୍ରଣୋଳୀ ଉପଯର ଯମୌଳିକ ଧୋରଣୋ  

 

ପ୍ରଯୟାଗାତ୍ମକ ପରିସଂଖଯାନ– ପୋରିବୋରିକ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ପରିକଳ୍ପନୋ ଓ ପରିଚୋଳନୋ, 

ନମନୁୋ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣର ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଓ ପଦ୍ଧତି, ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ପରିକଳ୍ପନୋ, ସୋମୋଜିକ ବିଜ୍ଞୋନର 

ଗଯବଷଣୋ ବୟବସ୍ଥୋ ଶୋସ୍ତ୍ର, ନମନୁୋ ପ୍ରଯୟୋଗ ଯକୌଶଳ  
 

ସାଧାରଣ ପ୍ରଯୟାଗାତ୍ମକ ସଫ୍ଟଯେର - ଏମଏସ େୋଡଡ଼ MS-Word), ଏମଏସ ଏକ୍ସଯଶ  

(MS-Exel), ଏମଏସ ପୋେୋର ପଏଣ୍ଟ (MS-Powerpoint), ଇଣ୍ଟରଯନଟ ପ୍ରଯୟୋଗ 

(Use of Internet), ଫୋଇ  ଟ୍ରୋନ୍ଫିର ଯପ୍ରୋଯଟୋକ , ଭିଜଆୁ  ଯପ୍ରଯଜଯନ୍ େଶନ 

  

ପରିସଂଖଯାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସଫ୍ଟଯେର – ଏସପିଏସଏସ (SPSS) , ଯସନସସ ଓ ସଯଭଡ଼ 

ଯପ୍ରୋଯସସସିଂ ସିସି୍ େଏମ(CS-Pro), ଏମ ଏସ ଏକ୍ସଯସ  (MS-Excel)ଉପଯର ଆର୍ଭୋନ୍ ି

ଯଟ୍ରନିଂ, ଏମ ଏସ େୋଡଡ଼(MS-Word)  ଉପଯର ଆର୍ଭୋନ୍ ି ଯଟ୍ରନିଂ, ଏମ ଏସ ଆଯସସ 

(MS-Access), ଜଆିଇଆସ (GIS), ଷ୍ଟୋଟ(Stata) , ଆର - ସ େ୍ଯେର (R-Softwar)  



53 
 

  

ଯର୍ଯାଜନା ପର୍ଯଯ୍ଯବସିତ ତା ିମ କାର୍ଯଯ୍କ୍ରମ -ଜୋତୀୟ ନମନୁୋ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର, 

ବୋଷିକ ଶଳି୍ପ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ, ମ ୂୟ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ, ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଗଣନୋ, କୋରବୋର ଓ ଯରଜିଷ୍ଟୋର, 

ସ୍ଥୋନୀୟ ହିସୋବ, କୃଷି ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ, ରୋଜୟ ଆୟ , ଖ୍ୋଉଟି ମ ୂୟ ସଚୂକ ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ନୀତ ିଓ 

ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ନିଯଦଡ଼ଶୋଳୟ(DE&S) ଦ୍ଵୋରୋ ପରିକଳି୍ପତ ତୋ ିମ 

କାର୍ଯଯ୍ାଳୟ ପରିଚାଳନା - ସରକୋରୀ ଯସବୋ ନିୟମ ଓ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ, ଆଚରଣ ନିୟମ 

ଇତୟୋଦି, ଆର୍କି ପରିଚୋଳନୋ ଏବଂ ହିସୋବ ପଦ୍ଧତି, ଏଚଆରଏମଏସ (HRMS) ର 

ବୟବହୋର , ଆଇଏଫଏମଏସ (IFMS)  ଓ ପିଏଫଏମଏସ (PFMS)  ଫୋଟକ  

 

ପ୍ରଶକି୍ଷକ ବକିାଶ କାର୍ଯଯ୍କ୍ରମ -ସିଧୋ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଯକୌଶଳ, ତୋ ିମ ପରିକଳ୍ପନୋ  
 

ବଯବହାରଗତ ତା ିମ- କୋ ଡ଼ୟଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଯ ୌନ ହଇରୋଣ , ପରସ୍ପର ସମ୍ପକଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ  

ଓ ଚୋପ ପରିଚୋଳନୋ l 

 
 

୧୨.୪  ୨୦୨୧-୨୨ ମଧ୍ୟଯର ଆଂଚଳିକ ଯର୍ଯାଜନା, ପ୍ରଯୟାଗାତ୍ମକ ଅର୍ନ୍ୀତ ି ଓ 

ପରିସଂଖଯାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ(RIPAE&S) ର ତା ିମ କାର୍ଯଯ୍ାବଳୀ 

           ଆଂଚଳିକ ଯ ୋଜନୋ, ପ୍ରଯୟୋଗୋତ୍ମକ ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟୋନ 

ପ୍ରତିଷ୍ ଠୋନ(RIPAE&S) ଦ୍ଵୋରୋ ୨୦୨୧-୨୨ ଜୋନୁଆରୀ ୧୭ ତୋରିଖ୍ ସଦୁ୍ଧୋ , ୩୧ ଯଗୋଟି 

ତୋ ିମ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ୧୭୫ଦିବସଯର କରୋ ୋଇଛି। ଏହି ୩୧ ଯଗୋଟି ତୋ ିମ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମଯର 

୧୦୬୨ ଜଣ ପ୍ରଶକି୍ଷlତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିର୍ଯି  ଓ ୨୯୩୯ ତୋ ିମ ଦିବସ ତଆିରି 

କରୋ ୋଇର୍ ିୋ l  

 

୧୩. ନବକଷୃ୍ଣ ଯଚୌଧରୁୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଯବର୍ଷଣା ଯକନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯଯ୍ାବଳୀ    

୧୩.୧  ମଖୁଯ କାର୍ଯଯ୍ାବଳୀ (ଗଯବର୍ଷଣା ଓ ଶକି୍ଷାଦାନ): 

 ଗଯବଷଣୋ- ବିଭିନ୍ନ ସମୋଜ ବିଜ୍ଞୋନ ଦିଗଗଡୁିକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖ୍ ିକୋ ଡ଼ୟକରିବୋ  

 ଚିନ୍ତକଯଗୋଷ୍ଠୀ/ ସମରୁ୍ଚ୍ୟ- ଅର୍ଡ଼ବୟବସ୍ଥୋ ସମୋଜ ଏବଂ ଶୋସନ ପଦ୍ଧତ/ି ନୀତ ି

ନିଦ୍ଧଡ଼ୋରଣ 

 ଶକି୍ଷୋଦୋନ ଓ ଗରୁୁକୋ ଡ଼ୟ - ବଭୂିଷଣ ଏବଂ ବିଭୂଷଣ ପରବତ୍ତଡ଼ୀ ଗଯବଷଣୋ କୋ ଡ଼ୟ  

 ଶକି୍ଷୋ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ- ଆଯ ୋଚନୋ ଚକ୍ର, କମଡ଼ଶୋଳୋ, ସମି୍ମଳନୀ , ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 

ଇତୟୋଦି  

 ଭୋଗିଦୋରୀତୋ- ଜୋତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତଜଡ଼ୋତୀୟ 
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୧୩.୨  ବତ୍ତମ୍ାନ କାର୍ଯଯ୍କାରୀ ଯହଉର୍ବିା ପ୍ରକଳ୍ପ (୨୦୨୧): 

 ଓଡିଶୋ ଖ୍ଣ ିନିଗମ  ିମିଯଟଡର ଯବୈତରଣୀ ପଶି୍ଚମ ଯକୋଇ ୋ ଖ୍ଣରି ସୋମୋଜିକ-

ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ । 

 ଓର୍ିଶୋ ରୋଜୟଯର ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷୋ ପୋଇ ଁଡଜିିଟୋ  ଯଜଣ୍ଡର ଆଟ ୋସ, ଦ୍ଵତିୀୟ ପ ଡ଼ୟୋୟ 

। 

 ଉର୍ଚ୍ ଶକି୍ଷୋ ଉପଯର ଅଖ୍ଳି ଭୋରତୀୟ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ (ଏ.ଆଇ.ଏସ.ଏଚ.ଇ.-୨୦୨୦-

୨୧) । 

 ଯକନୁ୍ଦଝର ଜିଲ୍ଲୋର ବର୍ବି  ତହସି ଯର ଯମସସଡ଼ ଓ.ଏମ.ସି.  ିମିଯଟଡର ଗଆୁ ି 

 ୁହୋପର୍ର ଖ୍ଣ ି ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରଭୋବିତ ଯ ୋକମୋନଙ୍କର ପନୁବଡ଼ୋସ ଏବଂ ପନୁିଃନିମଡ଼ୋଣ 

ପୋଇ ଁଅଧ୍ୟୟନ । 

 ଓର୍ିଶୋର ଯକନୁ୍ଦଝର ସି୍ଥତ ଓ.ଏମ.ଏସି.ଏ . ର ଯରଙ୍ଗୋ ଯବଡୋ  ୁହୋପର୍ର ଖ୍ଣ ି

ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରଭୋବିତ ପରିବୋରମୋନଙ୍କ ସୋମୋଜିକ-ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ, ସୋମୋଜିକ-ସୋଂସ୍କତୃିକ, 

ଉତ୍ସ ମୋନଚତି୍ର ଏବଂ ଭିତି୍ତଭୂମିର ଅଧ୍ୟୟନ । 

 ଯକନୁ୍ଦଝରର ଆଦବିୋସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ଯପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ପୋଇ ଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 

କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମର ଦ୍ଵି-ବୋଷିକ ମ ୂୟୋଙ୍କନ ରିଯପୋଟଡ଼ ।  

 ଯକୋରୋପଟୁ ଏବଂ ମୋ କୋନଗିରି ଜିଲ୍ଲୋଯର କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ଘଯରୋଇ ଉପଯ ୋଗ ଏବଂ 

ଜନସୋଧୋରଣ ବଣ୍ଟନ ବୟବସ୍ଥୋ ଦ୍ଵୋରୋ ମୋଣି୍ଡଆ ଗ୍ରହଣ କରିବୋ ଉପଯର ଓଡଶିୋ 

ମିଯ ଟସ ୍ମିଶନର ପ୍ରଭୋବ। 

 ରୋୟଗଡୋ, ଗଜପତି, ନୁଆପଡୋ, କଳୋହୋଣି୍ଡ ଏବଂ କନ୍ଧମୋଳଯର କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର 

ଘଯରୋଇ ଉପଯ ୋଗ ଏବଂ ଜନସୋଧୋରଣ ବଣ୍ଟନ ବୟବସ୍ଥୋ ଦ୍ଵୋରୋ ମୋଣି୍ଡଆ ଗ୍ରହଣ 

କରିବୋ ଉପଯର ଓଡିଶୋ ମିଯ ଟସ ୍ମିଶନର ପ୍ରଭୋବ। 

 “ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲୋର ଆଦବିୋସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ଯପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ପୋଇ ଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 

କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ” ସଂପ୍ରସୋରିତ ଯହୋଇର୍ବିୋ ତିଯନୋଟି ବ୍ ଲକଯର ଯବସ ୋଇନ୍ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ । 

 ଅନୁଗଳୁ ଜିଲ୍ଲୋର ଆଦବିୋସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ଯପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ପୋଇ ଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 

କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମର ଯବସ ୋଇନ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ । 

 ଯକନୁ୍ଦପତ୍ର ସଂଗଠନର କୋ ଡ଼ୟ ଉପଯର ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ । 

 ଓର୍ିଶୋର ଆଦବିୋସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ଯପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ପୋଇ ଁସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ । 

 ଜିଲ୍ଲୋ ଖ୍ଣଜି ପୋଣ୍ଠ ି(ଡିଏମଏ୍ଫ୍) ଯକନୁ୍ଦଝର ଠୋଯର ଓଡିଶୋର ଆଦବିୋସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର 

କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ଯପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ପୋଇ ଁ (ଓଡଶିୋ ମିଯ ଟସ ୍ ମିଶନ୍, ଓଏମଏ୍ମ)୍ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 

କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମର ଯବସ ୋଇନ ରିଯପୋଟଡ଼ ।  

 ଜିଲ୍ଲୋ ଖ୍ଣଜି ପୋଣ୍ଠ ି(ଡିଏମଏ୍ଫ୍) ସନୁ୍ଦରଗଡ ଠୋଯର ଓଡିଶୋର ଆଦବିୋସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର 

କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ଯପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ପୋଇ ଁ (ଓଡଶିୋ ମିଯ ଟସ ୍ ମିଶନ୍, ଓଏମଏ୍ମ)୍ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 

କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମର ଯବସ ୋଇନ ରିଯପୋଟଡ଼ ।  
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 ଓଡିଶୋର ଆଦିବୋସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର (ଓଡଶିୋ ମିଯ ଟସ ୍ ମିଶନ୍, ଓ.ଏମ.୍ଏମ.୍), 

ଡିଏମଏ୍ଫ୍, ସନୁ୍ଦରଗର୍ଯର ମିଯ ଟର ଯପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ପୋଇ ଁସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମର ମଳୂ 

ରିଯପୋଟଡ଼ ।  

 ଓର୍ିଶୋର ମୋ କୋନଗିରି ଜିଲ୍ଲୋଯର ବଭିିନ୍ନ ଫସ  ଓ ପନିପରିବୋ ଚୋଷପୋଇ ଁ

ଯହଉର୍ବିୋ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ର ମ ୂୟ (ସମନି୍ ଵତ କୃଷିର ଏକ ଉପୋଦୋନ)  

 

୧୩.୩ ପ୍ରସ୍ତାବତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ: 
 

 ଯଖ୍ୋଦ୍ଧଡ଼ୋର ପୋଇକ : ଭୋରତୀୟ ସ୍ଵୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମର ଅନୋଯ ୋଚିତ ବୀରମୋନଙ୍କ 

ବିଷୟଯର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ପୋଇ,ଁ ଆଇ.ସି.ଏସ.ଏସ.ଆର., ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୋବ 

ରହିଛି, (କଳିଙ୍ଗ ଇନଷି୍ଟଚୁୟଟ୍ ଅଫ୍ ଯସୋସିଆ ୍ ସୋଇଯନ୍ସି ୍ (କିସ)୍, ଭୁବଯନର୍ଶ୍ଵର 

ସହ ମିଳିତ ସହଯ ୋଗ)  

  

 ଓର୍ିଶୋର ଏକ ଆଦିବୋସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲୋଯର ଆଶ୍ରମ ବଦିୟୋଳୟଗରୁ୍ିକର କୋ ଡ଼ୟକୋରି 

ଏବଂ ପ୍ରଭୋବ ବିଷୟଯର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ପୋଇ ଁଜୋତୀୟ ମୋନବ ଅଧକିୋର ଆଯୟୋଗକ ୁ

ପ୍ରସ୍ତୋବ ରହିଛି (କଳିଙ୍ଗ ଇନଷି୍ଟଚୁୟଟ୍ ଅଫ୍ ଯସୋସିଆ ୍ ସୋଇଯନ୍ସି ୍ (କିସ)୍, 

ଭୁବଯନର୍ଶ୍ଵର ସହ ମିଳିତ ସହଯ ୋଗ)  

 

 

 

୧୩.୪     ଓଡିଶା ମିଯ ଟ ମିଶନ୍, (ଓ.ଏମ.୍ଏମ.୍): 

 

  ଓର୍ିଶୋର ଆଦିବୋସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ବିକୋଶ ଓଡିଶୋ ମିଯ ଟସ ୍

ମିଶନ୍କୁ ଯପ୍ରୋତ୍ସୋହତି କରିବୋ ପୋଇ ଁ ଏନ.ସି.ଡି.ଏସ. ରୋଜୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶୋସନକି (ଯଷ୍ଟଟ 

ଯସଯକ୍ରଯଟରିଏଟ) ଭୂମିକୋ ଦ୍ଵୋରୋ ଏହି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଯ ୋଜନୋଯର ଓର୍ଶିୋର ୧୫ ଜଲି୍ଲୋଯର ର୍ବିୋ 

୮୪ ଟି ବ୍ ଳକଯର କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ କରୋ ୋଉଛି। ଏହୋ ମଧ୍ୟରୁ ତିଯନୋଟି ଜିଲ୍ଲୋର ୧୯ଟି ବ୍ ଲକ  ଜିଲ୍ଲୋ 

ଖ୍ଣଜି ପୋଣ୍ଠ ିସହୋୟତୋଯର କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ କରୋ ୋଉଛି । ଏର୍ଯିର  ଅନୁଗଳୁ ଜିଲ୍ଲୋର ପୋଞ୍ଚଟି 

ବ୍ ଳକ, ଯକନୁ୍ଦଝର ଜିଲ୍ଲୋର ସୋତଟି ବ୍ ଳକ ଓ ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲୋର ସୋତଟି ବ୍ ଲକ ଅନ୍ତଡ଼ଭୁକ୍ତ ଅଯଟ । 

ଏହି ଯ ୋଜନୋର ଅନୟ ଏକ ଦଗି ଏହୋର ସୋଙ୍ଗଠନିକ ଗଠନ ଅଯଟ । ଏର୍ଯିର ରୋଜୟ 

ସରକୋରଙ୍କ ସହିତ ଅଯନକ ଶକି୍ଷୋବତି, ସୋମୋଜକି ପ୍ରତିଷି୍ ଠତ ବୟକି୍ତମୋଯନ ଦୋବୀଦୋର ଅଛନି୍ତ।  

ଯ ଉମଁୋଯନ ପଷିୁ୍ଟ ସରୁକ୍ଷୋ ଓ ଜଳବୋୟୁ ନମନୀୟତୋ ସମସୟୋର ସମୋଧୋନପୋଇ ଁପରସ୍ପରକ ୁ

ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ସହଯ ୋଗ ଯଦଇ ପରିପରୂକ ସୋଜିର୍ୋଆନି୍ତ ।ଯବସ ୋଇନ୍ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରର୍ମ 

ପ ଡ଼ୟୋୟଯର  ୋଗଯୁହୋଇର୍ବିୋ ସୋଯତୋଟି ଜିଲ୍ଲୋର ମଧ୍ୟମ ଅବଧ ି ମ ୂୟୋଙ୍କନ ଆଧୋରଯର 

୩୦ଟି ରିଯପୋଟଡ଼ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋ ୋଇଛି । ଏଠ ି ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ଟି ରିଯପୋଟଡ଼ ପ୍ରକୋଶତି ଯହୋଇ 

ସୋରିଛି।  
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୧୩.୫ ସମନ୍ି ଵତ କୃରି୍ଷର ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇ ଁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯଯ୍କ୍ରମ 

(ଏସ.ପି.ପି.ଏଇ.ଏଫ): 

 

  ଓଡିଶୋ ସରକୋରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ବିଭୋଗ ମୋ କୋନଗିରି 

ଜିଲ୍ଲୋଯର “ସମନି୍ ଵତ କୃଷିର ଯପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ପୋଇ ଁଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ” ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ତ । 

ଏହି କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମର ମଳୂ ଉଯଦଶୟ ଯହଉଛି ବୋଷିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହୋର ୧୦ ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧକି 

ହୋସ  କରି ଯ ୋକଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦି୍ଧ କରିବୋ। ଏନ.ସି.ଡି.ଏସ. ର ଭୂମିକୋ 

ଯହଉଛି ଯବସ ୋଇନ୍, ମଧ୍ୟମ ଅବଧ ି ଏବଂ ଯଶଷ ଅବଧ ି ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ରିଯପୋଟଡ଼ ପ୍ରସୁ୍ତତ 

କରିବୋ ଏବଂ ସରକୋରଙୁ୍କ ନୀତି ପରୋମଶଡ଼ ଯଦବୋ। ଯବସ ୋଇନ୍ ରିଯପୋଟଡ଼ ପ୍ରକୋଶ ପୋଇ 

ସୋରିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମ ୂୟୋଙ୍କନ କୋ ଡ଼ୟ ଚୋ ିଛି। ଏନ.ସି.ଡି.ଏସ. ବତ୍ତଡ଼ମୋନ 

“ମୋ କୋନଗିରି ଜିଲ୍ଲୋର ଏସପିପିଏଫ୍ ପୋଇ ଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହସ୍ତଯକ୍ଷପ ଅନ୍ତଡ଼ଗତ ଜମି 

ବୟବହୋରର ତୀବ୍ରତୋ ଏବଂ ଅନୟୋନୟ ସୋମୋଜକି-ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଆୟ ସଚୂକୋଙ୍କ ବୃହତ-

ଅର୍ଡ଼ନୀତି (ମୋଯକ୍ରୋଯନୋମିକ୍) ବିଯେଷଣ ଅଧ୍ୟୟନ” ଶୀଷଡ଼କଯର ଏକ ରିଯପୋଟଡ଼ ପ୍ରସୁ୍ତତ 

କରୁଛି।  

 

  ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଅନୁ ୋୟୀ, ଏହି କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମ ବତ୍ତଡ଼ମୋନ ମୋ କୋନଗିରି 

ଜିଲ୍ଲୋର ସ୍ଵୋଭିମୋନ ଅଞ୍ଚଳ (ଯସତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନଯର) ଏବଂ ଅନୟ ଚୋରିଟି ଜିଲ୍ଲୋ  ର୍ୋ 

ଯକୋରୋପଟୁ, ରୋୟଗଡୋ, ଗଜପତି ଏବଂ ନୁଆପଡୋକୁ ଅନୁସନ୍ଧୋନ ସହଭୋଗୀ ଭୋବଯର 

କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ କରୋ ୋଇଛି। ସ୍ଵୋଭିମୋନ ଅଞ୍ଚଳଯର ଯବସ ୋଇନ ଅଧ୍ୟୟନ ପୋଇ ଁଫିଲ୍ଡ ସଯଭଡ଼ 

ଯଶଷ ଯହୋଇଛି ଏବଂ ଅନୟ ଜିଲ୍ଲୋମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁମଧ୍ୟ ସମୋନ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଚୋ ିଛି।  

 

 

 

 
ଓଡିଶୋ ମିଯ ଟ ମିଶନ କୋ ଡ଼ୟକୋରୀ ଜିଲ୍ଲୋ 



57 
 

୧୩.୬  ରାଜଯ ସାମାଜକି ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ (ଏସ.ଆଇ.ଏ.) ୟୁନଟ୍ି:  

 

  ରୋଜୟଯର ବିଭିନ୍ନ ଯ ୋଜନୋ ପୋଇ ଁଜମି ଅଧଗି୍ରହଣ କରୋ ିବୋଯବଯଳ ଯସହ ି

ସ୍ଥୋନର ଯ ୋକମୋନଙ୍କ ଉପଯର ଏହୋର କିପରି ପ୍ରଭୋବ ପଡୁଛି ଏହୋର ଅଧ୍ୟୟନ ପୋଇ ଁ

ରୋଜୟ ସୋମୋଜିକ ପ୍ରଭୋବ ଆକଳନ ୟୁନିଟ ଭୁବଯନର୍ଶ୍ଵରର ନବକୃଷ୍ଣ ଯଚୌଧରୁୀ ଗଯବଷଣୋ 

ଯକନ୍ଦ୍ର(ଏନସିଡିଏସ)ଯର ୨୦୧୫ ମସିହୋ ଠୋରୁ ଏକ ସ୍ଵୋଧୀନ ସଂସ୍ଥୋ ଭୋବଯର କୋ ଡ଼ୟ କରୁଛି। 

ଏଠୋଯର ଜମି ଅଧଗି୍ରହଣ, ପନୁଡ଼ବୋସ, ପନୁିଃର୍ଇର୍ୋନ ଯବଯଳ ନୟୋୟପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ କ୍ଷତପିରୂଣ, ସ୍ଵଚ୍ଛତୋ 

ଆଧୋରିତ ବିଭିନ୍ନ ସୋମୋଜିକ ପ୍ରଭୋବର ଆକଳନ କରୋ ୋଉଛି । ପନୁିଃବିସ୍ଥୋପନ ଆଇନ 

୨୦୧୩, (ଆର.ଏଫ.ସି.ଟି.ଏ .ଏ.ଆର.ଆର. ଆଇନ୍-୨୦୧୩) ଏବଂ ଓଡଶିୋ ସରକୋରଙ୍କ 

ରୋଜସ୍ଵ ଏବଂ ବିପ ଡ଼ୟୟ ପରିଚୋଳନୋ ବିଭୋଗର ପ୍ରସ୍ତୋବ(ରିଯଜୋ ୁୟସନ) ନମ୍ବର ୨୦୨୧୪ 

ଅନୁ ୋୟୀ ପ୍ରଯଫସର ଶବି ୋ  ଯମଯହରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵୋବଧୋନଯର କୋ ଡ଼ୟ କରୁଛି । ପ୍ର. 

ଯମଯହର ବକିୋଶ ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରଯଫସର ରହିବୋ ସହିତ ଏସ.ଆଇ.ଏ. ୟୁନିଟ୍ ର 

ସଂଯ ୋଜକ ଭୋଯବ କୋ ଡ଼ୟ କରୁଛନି୍ତ । ଓଡିଶୋଯର ସୋମୋଜିକ ପ୍ରଭୋବ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୋ ପୋଇ ଁ

୪୦ଟି ସହଭୋଗୀ ସଂସ୍ଥୋ ଅଛନି୍ତ । ଏହି ସଂଗଠନ ଆଜି ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ୨୧୧ଟି ସ୍ଥୋନର ପ୍ରଭୋବ 

ଆକଳନ କରିଛି । ଯ ଉରଁ୍ରୁି ୧୧୬ଟିର ଅଧ୍ୟୟନ ସଫଳତୋର ସହିତ ଯଶଷ ଯହୋଇଛି । 

ଯ ଉରଁ୍ପିୋଇ ଁ ୮(୨) ର ଯଘୋଷଣୋ କରୋ ୋଇର୍ ିୋ । ଆର୍କି ବଷଡ଼ ୨୦୨୧-୨୨ ମସିହୋଯର 

ଏହି ୟୁନିଟ ବଭିିନ୍ନ ପଂଜୀକୃତ ସଂସ୍ଥୋ(ଆରଓ)ରୁ ଅନୁଦୋନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ୨୯ଟି ଅଧ୍ୟୟନ 

କୋ ଡ଼ୟ ପୋଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନ ଏଯଜନ୍ୀି(ସଂସ୍ଥୋ) ସହିତ ଚୁକି୍ତନୋମୋ ସ୍ଵୋକ୍ଷରିତ ଯହୋଇଛି । 

ଏର୍ମିଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟୟନର ଚୂଡୋନ୍ତ ରିଯପୋଟଡ଼ ଦୋଖ୍  କରୋ ୋଇଛି । ଅନୟପକ୍ଷଯର 

୧୬ଟିର ଅଧ୍ୟୟନ ଚୋ ିର୍ବିୋ ଯବଯଳ ୧୧ଟି ଅଧ୍ୟୟନର ୪(୧) ବିଜ୍ଞପି୍ତ ପ୍ରକୋଶ ପୋଇନୋହି।ଁ  

 

୧୩.୭   ଅଖଳି ଭାରତୀୟ ସଯବକ୍୍ଷଣ(ଏ.ଆଇଏସ.ଏଚ.ଇ,)ୟୁନିଟ: 

 

  ଏନସିଡିଏସର ସମୋଜବିଜ୍ଞୋନ ବଭିୋଗର ରିଡର ଶ୍ରୀମତୀ ଡିଃ ରଲମୀ ମିଶ୍ର ଉର୍ଚ୍ 

ଶକି୍ଷୋ ଉପଯର ଅଖ୍ଳି ଭୋରତୀୟ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ (ଏଆଇଏସଏଚଇ)ସଂସ୍ଥୋଯର  ରୋଜୟଶୋଖ୍ୋର 

ଯନୋଡୋ  ଅଧକିୋରୀ ଅଛନି୍ତ । ଏହି ସଂସ୍ଥୋଟି ଓର୍ିଶୋ ସରକୋରଙ୍କ ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷୋ ବଭିୋଗ 

ଅଧନିଯର ରହିଛି । ନୀତି ନିଦ୍ଧଡ଼ୋରଣ ପୋଇ ଁ ତର୍ୟ ବୋ ଡୋଟୋଯବସ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବୋ ପୋଇ ଁ

ଏଆଇଏସଏଚଇ ପକ୍ଷରୁ ସଂଗହୃତି ତର୍ୟର ଉପଯ ୋଗ ଯହୋଇର୍ୋଏ। ଏ.ଆଇ.ଏସ.ଏଚ.ଇ. 

ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତବିଷଡ଼ ରୋଜୟର ସମସ୍ତ ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷୋ ପ୍ରତଷି୍ ଠୋନ ମହୋବିଦୟୋଳୟ, ବରି୍ଶ୍ଵବଦିୟୋଳୟ ତର୍ୋ 

ଓଡିଶୋର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠୋନମୋନଙ୍କରୁ ଏହି ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୋ ୋଇର୍ୋଏ।  

 

  ସମୋଜ ବଜି୍ଞୋନଯର ଗଯବଷଣୋ କୋ ଡ଼ୟକୁ ତ୍ୱରୋନି୍ ଵତ କରିବୋ ପୋଇ ଁ

ଏନ.ସି.ଡି.ଏସ. ଯର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକୋରର ଭିତି୍ତଭୂମିର ସବୁଧିୋ ସଯୁ ୋଗ ରହିଅଛି ।  
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ପ୍ରଶୋସନିକ ବିଲି୍ ଡଂ, ଏନ.ସି.ଡ.ିଏସ 

 

୧୪. ଓଡଶିା ଜ୍ଞାନ ଯକ୍ଷତ୍ର ବକ୍ତୃତା ମାଳା 

 

୧୪.୧ ରୋଜୟ ସରକୋର ବିକୋଶ ଏବଂ ପ୍ରଶୋସନର ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରୋଧକିୋର ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 

ନୂତନ ଚିନ୍ତୋଧୋରୋକୁ ଯପ୍ରୋତ୍ସIହନ ଯଦବୋ  କ୍ଷୟଯର “ଓଡଶିୋ ଜ୍ଞୋନ ଯକ୍ଷତ୍ର ବକ୍ତୃତୋ ମୋଳୋ” 

ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନି୍ତ। ଏହି କୋ ଡ଼ୟକ୍ରମଯର ବକତୃ୍ତୋ ଯଦବୋ ପୋଇ ଁ ଏବଂ ରୋଜୟର ବରିଷ୍ଠ 

କମଡ଼କତ୍ତଡ଼ୋଙ୍କ ସହ ଆଯ ୋଚନୋଯର ଭୋଗ ଯନବୋ ପୋଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ଯକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରବୀଣ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ 

ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୋ ିବୋର ପରିକଳ୍ପନୋ କରୋ ୋଇଛି। ସୋମହୁିକ ଜ୍ଞୋନ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ନୂତନ ତର୍ୟ 

ଦ୍ଵୋରୋ ପରିବଦି୍ଧତ କରିବୋ ସହ କୋ ଡ଼ୟ ବୟବସ୍ଥୋଯର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟଯର ଅବଗତ ରହିବୋ 

ପୋଇ ଁଅନୁକୂଳ ପରିଯବଶ ସଷିୃ୍ଟ କରିବୋ ଏହୋର ଉଯଦଶୟ।  

୧୪.୨ ଏହି ଓଡିଶୋ ଜ୍ଞୋନ ଯକ୍ଷତ୍ର ବକତୃ୍ତୋ ମୋଳIର ପ୍ରର୍ମ ବକତୃ୍ତୋ 

୨୨.୦୧.୨୦୧୬ ଯର ଆରମ୍ଭ ଯହୋଇର୍ ିୋ। ଅଦୟୋବଧ ି ଚବଶିଟି ବକତୃ୍ତୋ ଆଯୟୋଜନ 

ଯହୋଇଅଛି।  

୧୪.୩  ବିଭିନ୍ନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ପ୍ରସିଦି୍ଧ  ୋଭ କରିର୍ବିୋ ପ୍ରମଖୁ୍ ବୟକି୍ତମୋଯନ  ର୍ୋ ଡବ୍ ୁ 

ଜି.ସି.ଡି ଆର ରୋଯକଶ ଶମଡ଼ୋ, ଡୋିଃ ରଘରୁୋମ ଜ ିରୋଜନ, ଡୋିଃ ହୋଯରୋଲ୍ଡ ଗଡୁେନି, ଆଜିମ 

ଯପ୍ରମଜି,  ପଯୁ  ୋ ଯଗୋପିଚୋନ୍ଦ, ମୋଇଯକ  ଗ୍ରୀନ ଯସ୍ େୋନ, ଅନି  କୁମ୍ବଯ , ଡୋିଃ ପ୍ରତଭିୋ 

ରୋୟ, ଆର ବୋ କ୍ରିଲ ନନ, ସଯୁବ୍ରୋତ ବୋଗଚି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ ଲୋଟଫମଡ଼ ମୋଧ୍ୟମଯର  ଯସମୋନଙ୍କ 

ଜ୍ଞୋନ ବିତରଣ କରିଛନି୍ତ।  

 

*** 
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