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ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବଭିୋଗ 

ଓଡିଶୋ ସରକୋର 

 

 

 



 

 

                      ସଚୂୀପତ୍ର 

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା  ବିଷୟ  ପଷୃ୍ ଠା  

ସଂଖ୍ୟା  

୧ ଉପକ୍ରମ  ୧-୨ 

୨ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଅନୁକ୍ରମ  ୨-୨  

୩ ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କଳ  

କ)  ରାଜୟ ଯ ାଜନା ଯବାର୍ଡ଼ 

ଖ୍)  ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କଳ   

 

 ୨-୨ 

୩-୩ 

୪ ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ  ୪-୧୧ 

୫  

 

 

 

 

ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗର କା ଡ଼ୟକାରୀ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ ଓ ସ୍ଵୟଂଶାସିତ 

ଏଯଜନ୍ି ି

କ)  ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ମାନବ ବିକାଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା 

ଖ୍)  ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ 

ଗ) ଆଂଚଳିକ ଯ ାଜନା, ପ୍ରଯୟାଗାତ୍ମକ ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ  ପ୍ରତିଷ୍ ଠାନ 

ଘ)  ନବକୃଷ୍ଣ ଯଚୌଧରୁୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଯବଷଣା ଯକନ୍ଦ୍ର 

 

 

 

୧୨-୧୩ 

୬  ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ କା ଡ଼ୟାବଳୀ ଓ ପରିଯ ାଜନା 

କ)  କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ବୟୟବରାଦ 

ଖ୍)  ୫ଟି  

ଗ)  ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ  

 ବିଜ ୁଯକବିଯକ ଯ ାଜନାର କା ଡ଼ୟାନ୍ ଵୟନ 

 ବିଜ ୁକନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଯ ାଜନାର କା ଡ଼ୟାନ୍ ଵୟନ  

 ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ି  ଯ ାଜନାର କା ଡ଼ୟାନ୍ ଵୟନ  

 ସାମାଜିକ- ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ରୂପାନ୍ତରଣ ଓ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ଯ ାଜନାର 

କା ଡ଼ୟାନ୍ ଵୟନ 

ଘ) ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ 

 ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ି(MLALAD) 

 ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସମସୟା  ପାଣ୍ଠ ି(SPF) 

 ସାଂସଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ି(MPLAD) 

ଙ)  ଅନୟାନୟ ପରିଯ ାଜନା  

ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା ପାଇ ଁସଙ୍କଟକାଳୀନ ପାଣ୍ଠ ି

 

 

୧୩-୧୪ 

୧୪-୧୪ 

୧୪-୧୬ 

 

 

 

 

 

୧୬-୨୪ 

 

 

 

୨୫-୨୫ 

 

 

 

   
   
ସ ୂ 
ଚୀ
 ପ
 ତ୍ର



ଚ) ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ ଠାନ ,ବହୁପାର୍ଶ୍ଵକି ଓ ଦି୍ଵପାର୍ଶ୍ଵକି ଅଂଶ ଦ୍ଵାରା ବିକାଶ   

କା ଡ଼ୟକ୍ରମ 

 ଗ୍ରାମୟ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ି

 ବହିିଃ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ (EAP) 

୨୫-୨୭ 

୭   ଅତିରିକ୍ତ ବଯଜଟ ସାଧନ  : ଡି.ଏମ.ଏଫ ,   ଓ. ଏମ. ବି. ଡି. ସି 

 ଜିଲ୍ଲା ଖ୍ଣଜି ପ୍ରତିଷ୍ ଠାନ (ରି୍.ଏମ.ଏଫ) 

 ଓଡିଶା ଖ୍ଣଜି ପଦାର୍ଡ଼ ଧାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ 

 

୨୭-୩୪ 

୩୫-୩୫ 

୮  ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ 

କ) ସପ୍ତମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ଯବୈଠକଯର ଓର୍ିଶାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ  

ଖ୍) ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷୟ  

ଗ) ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା 

ଘ)ଆକାଂକ୍ଷା ବ୍ ଲକ ଯ ାଜନା 

ଙ)ପ୍ରଗତି (ସକ୍ରିୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମୟାନୁବତି୍ତକ କା ଡ଼ୟାନ୍ ବୟନ  

ଚ) ଇ- ସମୀକ୍ଷା                                                                          

 

 

୩୫-୩୬ 

୩୬-୪୦ 

୪୧-୪୧ 

୪୧-୪୨ 

୪୨-୪୨ 

୪୨-୪୨ 

୯  ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକଡ଼ 

 ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଯବୈଠକ 

 ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫଯରନ୍ ି

୪୩-୪୩ 

୧୦ ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ କା ଡ଼ୟାବଳୀ ଓ ପରିଯ ାଜନା ୪୩-୫୦ 

୧୧  ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର କା ଡ଼ୟାବଳୀ   ୫୧-୫୩ 

୧୨  ଆଂଚଳିକ ଯ ାଜନା, ପ୍ରଯୟାଗାତ୍ମକ ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରତିଷ୍ ଠାନର 

କା ଡ଼ୟାବଳୀ   

୫୩-୫୫ 

୧୩ ନବକୃଷ୍ଣ ଯଚୌଧରୁୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଯବଷଣା ଯକନ୍ଦ୍ରର କା ଡ଼ୟାବଳୀ    ୫୫-୬୩ 

୧୪  ମଲୂୟାୟନ ପ୍ରଯକାଷ୍ଠ ୬୩-୬୪ 

୧୫ ଓଡିଶା ଜ୍ଞାନ ଯକ୍ଷତ୍ର ବକୃ୍ତତା ମାଳା ୬୪-୬୫ 
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 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ବୋରି୍ଷକ କୋ ଯ୍ୋବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩  

  

୧. ଉପକ୍ରମ  

୧.୧ ରାଜୟର ତର୍ା ଏହାର ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଅବାରିତ ଉନ୍ନୟନ ପାଇ ଁ ସମ୍ପଦର 

ସବୁୟବସି୍ଥତ ଓ ଯ ାଜନାବଦ୍ଧ ସବୁିନିଯ ାଗକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖ୍ ି ଯ ାଜନା ଓ ସମନ୍ଵୟ ବିଭାଗକ ୁ

୦୧.୦୩.୨୦୧୬ ଠାରୁ ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ ନାମଯର ନାମିତ କରା ାଇଅଛି।  

୧.୨ ଏହ ି ବିଭାଗ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମଖୁ୍ ଯନାଡାଲ ବିଭାଗ ଅଯଟ। ରାଜୟର 

ସବଡ଼ାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇ ଁଏହ ିବିଭାଗ ସ୍ଵଳ୍ପମିଆଦୀ ଓ ଦୀଘଡ଼ମିଆଦୀ ରଣନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବାଯର 

ପ୍ରମଖୁ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିର୍ାଏ।  

୧.୩ ଏହ ିବିଭାଗ ଅନୟ ବିଭାଗମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ଵୟ ରକ୍ଷାକଯର ଏବଂ ବିକାଶର ଢାଞ୍ଚା 

ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିର୍ାଏ। ଏହ ି ବିଭାଗ ଯ ାଜନା ଆଭିମଖୁ୍ୟର ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ରୂପାୟନ ନିମଯନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ 

କା ଡ଼ୟକ୍ରମଗଡୁିକର ନିୟମିତ ଭାଯବ ପ ଡ଼ୟାଯଲାଚନା କରି ଯସର୍ଯିର ଆବଶୟକୀୟ ଯଭୌତିକ ଏବଂ 

ଆର୍କି ପରିବତ୍ତଡ଼ନ କରିର୍ାଏ।  

୧.୪ ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗ ଯ ାଜନାର ବିଯକନ୍ଦ୍ରୀକରଣକ ୁଯପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା 

ସହତି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ଉଯଦଶୟଯର ଜଲି୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯ ାଜନାର କା ଡ଼ୟକାରିତାକୁ ତଦାରଖ୍ 

କରିର୍ାଏ। ରାଜୟଯର ଯ ାଜନାର ବିଯକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ି ଵତ କରିବା ପାଇ ଁପ୍ରତି ଜଲି୍ଲାଯର 

ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କମିଟିମାନ ଗଠନ କରା ାଇଛି।  

୧.୫ ରାଜୟଯର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷୟର ପ ଡ଼ୟଯବକ୍ଷଣ ଓ ସାମଗ୍ରୀକ ସମନ୍ଵୟ ପାଇ ଁ

ରାଜୟସ୍ତରଯର ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗ ଯନାଡାଲ ବିଭାଗ ଭାଯବ କା ଡ଼ୟ କରୁଛି। ଏହ ି

ବିଭାଗ ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତଗଡ଼ତ ୧୦ଯଗାଟି ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଓ ଯପାଷଣ, ଶକି୍ଷା, କୃଷି ଓ ଜଳ 

ସମ୍ପଦ, ଯମୌଳିକ ଭିତି୍ତଭୂମି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଆର୍କି ଅନ୍ତଭଡ଼ୂ କି୍ତ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ପ୍ରଦଶଡ଼ନକୁ ମଧ୍ୟ 

ପ ଡ଼ୟଯବକ୍ଷଣ ଓ ସମୀକ୍ଷା କରିର୍ାଏ। ଏହ ିବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ୫ଟି ସନନ୍ଦକୁ ତର୍ୟଭୁକ୍ତ 

କରି ସମନ୍ ଵୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇ ଁଯନାଡାଲ ବିଭାଗ ଭାଯବ ମଯନାନୟନ କରା ାଇଛି।  

୧.୬ ପଶି୍ଚମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କା ଡ଼ୟକ୍ରମକ ୁ ତ୍ୱରାନ୍ି ଵତ କରିବା ପାଇ ଁପଶି୍ଚମ ଓଡିଶା ବିକାଶ 

ପରିଷଦ ଗଠନ କରା ାଇଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ମାନବ ବିକାଶର ସଚୂକର ସମୀକ୍ଷା ପାଇ ଁରାଜୟଯର 

ମଧ୍ୟ ଏକ “ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ମାନବ ବିକାଶ ପ ଡ଼ୟାଯଲାଚନା ସଂସ୍ଥା” ସ୍ଥାପିତ ଯହାଇଛି।  



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

୧.୭ ଅର୍ଡ଼ନୀତ ିଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ ମାଧ୍ୟମଯର ଏହ ିବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ଓ 

ତତସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କା ଡ଼ୟର ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ସମି୍ମଶ୍ରଣ ତର୍ା ବିଯେଷଣ କା ଡ଼ୟ କରିର୍ାଏ।  

୨. ସୋଙ୍ଗଠନିକ ଅନୁକ୍ରମ  

 

 

 

୩. ରୋଜଯ ଯ ୋଜନୋ କଳ 

କ) ରୋଜଯ ଯ ୋଜନୋ ଯବୋଡ ୍

୩.୧ ରାଜୟ ସରକାର ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗ ସଂକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୫୦୨ ତା .

୨୭.୦୭.୧୯୯୮ ଅନୁ ାୟୀ ରାଜୟ ଯ ାଜନା ଯବାଡଡ଼କୁ  ପନୁଗଡ଼ଠନ କରିଛନି୍ତ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନି୍ତ ଏବଂ ବତ୍ତଡ଼ମାନ ତିନିଜଣ ସଦସୟ  ର୍ା ଡକ୍ଟର ରଯମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାୟୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର 

ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀ  ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସାଧ ୁଯନପାକଙୁ୍କ ନି କୁ୍ତ କରା ାଇଛି।ରାଜୟ ଯ ାଜନା ଯବାଡଡ଼ ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ 

ଅବଧ ି ମଧ୍ୟଯର ରାଜୟ ତର୍ା ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କଯର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମଳୂକ କା ଡ଼ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା ଓ 

ମଲୂୟାୟନ କରିର୍ାଏ ଏବଂ ଆବଶୟକୀୟ ସଂଯଶାଧନକାରକ ବିଷୟଯର ପରାମଶଡ଼ ଯଦଇର୍ାଏ।  

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ରାଜୟ
ଯ ାଜନା ଯବାର୍ଡ 

ମନ୍ତ୍ରୀ , ଯ ାଜନା ଓ 
ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ,ରାଜୟ
ଯ ାଜନା ଯବାର୍ଡ 

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚବି ତଥା 
ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର 

ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର 

ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ଏସ.ଏ.ଆର.
ସି.ଏ

ପି.ଏଚ.ଏ.
ର୍ ିଏମ. ଏ

ଓ.ପି.ପି.
ପି. 

ଟ.ିଏସ .
ର୍.ିଇ.ଏସ 

ଆର.ଆଇ .ପି .ଏ. 
ଇ . ଓ ଏସ 

ଏନ. ସି .ର୍ ି
ଏସ ର୍ ି.ପି. ଏମ .ୟୁ

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ,

ଯକ . ବ.ି ଯକ 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପଶି୍ଚମ ଓର୍ଶିା ବକିାଶ 
ପରିଷଦ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ଖ) ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ କଳ  

 ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ କମିଟିର ଗଠନ 

  

୩.୨   ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କମିଟି, ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କମିଟି ଅଧନିିୟମ ୧୯୯୮ ଅନୁ ାୟୀ ଗଠନ 

କରା ାଇର୍ଲିା ଏବଂ ଏହାର ଆଭିମଖୂ୍ୟ ଗଠନ, କା ଡ଼ୟାବଳୀ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଗଡୁିକ ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା 

କମିଟି ନିୟମ ୨୦୦୦ ପ୍ରକାଶତି ଯହଲାପଯର କା ଡ଼ୟକାରୀ ଯହାଇର୍ଲିା I 

୩.୩  ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କମିଟି ଅଧନିିୟମ ୧୯୯୮ ଏବଂ ଓଡିଶା ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କମିଟି 

ନିୟମ ୨୦୦୦ କ୍ରମାନ୍ ଵୟଯର ୨୦୧୫  ଓ ୨୦୧୬ ସମିହାଯର ସଂଯଶାଧନି କରା ାଇର୍ଲିା ଏହାର 

ବିବରଣୀ ନିମ୍ ନଯର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା I 

 

 ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କମିଟିଯର ଅନୁୟନ 50 ଭାଗ ସ୍ଥାନ ମହଳିାମାନଙ୍କ ନିମଯନ୍ତ ଆରକ୍ଷଣ I 

 ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଯନାନୀତ ଯହବା ମଯତ ରାଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଜଯଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଜିଲ୍ଲାର 

ସମସ୍ତ ବା ଆଂଶକି ଯକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯନଇ ଗଠିତ ନିବଡ଼ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ କରୁର୍ବିା ରାଜୟ 

ବିଧାନସଭାର ଜଯଣ ସଦସୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯହବା I 

 ନିବଡ଼ାଚିତ ସଦସୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଯନାନୀତ ଯହଯବ, ପରନ୍ତୁ 

ମଯନାନୀତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ  ଦି ମହଳିା ଯହାଇନର୍ଯିବ ଯତଯବ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀଯର ଜଯଣ ମହଳିା 

ରହଯିବ I 

 ମଯନାନୀତ ସଦସୟଙ୍କ କା ଡ଼ୟକାଳ ମଯନାନୀତ ଯହବା ଦିନଠାରୁ 3 ବଷଡ଼ ଯହବ ।  

 ନିବଡ଼ାଚିତ ସଦସୟମାନଙ୍କ କା ଡ଼ୟକାଳ ନିବଡ଼ାଚନ ଦିନଠାରୁ ୩ ବଷଡ଼ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା 

ପରିଷଦ ବା ମୟୁନସିିପାଲିଟିଯର ମଳୂ ସଦସୟତା  ସହତି ଅବସାନ ଯହବ।  
 

 ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ କମିଟିଯର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମୋନଙ୍କର ମଯନୋନୟନ 

୩.୪  ୩୦ ଯଗାଟି ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କମିଟି ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ 

ଯହାଇଛି।  

୩.୫  ସଂଯଶାଧତି ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କମିଟି ଅଧନିୀୟମ ୨୦୧୫ ଅନୁ ାୟୀ ସରକାରଙ୍କ 

ଦ୍ଵାରା ୧୧ ଯଗାଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇ ଁ୧୧ ଜଣ ମାନୟବର ବଧିାୟକମାନଙୁ୍କ ମଯନାନୀତ କରା ାଇଅଛି,  ର୍ା- 

ବାଯଲର୍ଶ୍ଵର, ବରଗଡ, ଭଦ୍ର୍କ, ଯବୌଦ୍ଧ, କଟକ,  ଯକଉଝଁର, ଯଖ୍ାଦ୍ଧଡ଼ା, ଯକାରାପଟୁ, ନବରଙ୍ଗପରୁ , 

ନୟାଗଡ ଏବଂ ସନୁ୍ଦରଗଡ I 

 

 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

୪. ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ ବକିୋଶ ପରିର୍ଷଦ 
 

୪.୧  ୧୯୯୯ ମସିହାଯର ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପ୍ରତିଷ୍ ଠା କରା ାଇର୍ଲିା,  ାହାକ ି

୨୦୦୦ ମସିହାଯର ଏକ ଅଧନିିୟମର ସଂଯଶାଧନ ଦ୍ଵାରା ରାଜୟର ପଶି୍ଚମ ଅଞ୍ଚଳଯର ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ 

ପାଇ ଁଏହାର ଭୂମିକା ନିବଡ଼ାହ କରିବାକୁ ସଶକ୍ତ ଯହାଇର୍ଲିା। 
 

୪.୨  ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ କା ଡ଼ୟ ପରିସର ମଧ୍ୟଯର ୧୦ ଯଗାଟି ଜିଲ୍ଲା  ର୍ା 

ବରଗଡ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯବୌଦ୍ଧ, ଯଦବଗଡ, ଝାରସଗୁଡୁା, କଳାହାଣି୍ଡ, ନୂଆପଡା, ସମ୍ବଲପରୁ, 

ସବୁର୍ଣ୍ଡ଼ପରୁ, ସନୁ୍ଦରଗଡ ଏବଂ ଅନୁଗଳୁ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲି୍ଲକ ଉପଖ୍ଣ୍ଡ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ ଅଯଟ। 
 

୪.୩  ଯ ାଗାଯ ାଗ, ଶକି୍ଷା, ସ୍ଵାସ୍ଥୟ, ପ ଡ଼ୟଟନ, ଜଳଯସଚନ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଇତୟାଦି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 

ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଯକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁWODC ପ ଡ଼ୟାପ୍ତ ଭିତି୍ତଭୂମି ସଷିୃ୍ଟ କରୁଛି।  
 

୪.୪  ରାଜୟ ସରକାର, ୨୦୨୧- ୨୨ ବଷଡ଼ରୁ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅନୁଦାନ ରାଶକିୁ ଟ.୧୦୦ 

ଯକାଟିରୁ ଟ. ୨୦୦ ଯକାଟି କୁ ବୃଦି୍ଧ କରିଛନି୍ତ । 
 

୪.୫  ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ, ବତ୍ତଡ଼ମାନ ନିଜ  ଅଧୀନଯର ର୍ବିା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର 

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ଭାବୟତା ରିଯପାଟଡ଼ ଅନୁ ାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ ୁଅନୁଯମାଦନ କରୁଛି ଏବଂ 

ସଠିକ୍ ସର୍କ ସଂଯ ାଗ, ରକ୍ଷଣାଯବକ୍ଷଣ, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ମକଦମା ମକୁ୍ତ ଜମିଯର ବିକାଶମଳୂକ 

ପ୍ରକଳ୍ପର କା ଡ଼ୟକାରିତା ପାଇ ଁପାଣ୍ଠରି ଉପଯ ାଗ ଉପଯର ପରିଷଦ  ତ୍ନବାନ। WODC ଅଧନିିୟମ 

ଏବଂ ନିୟମ ସହତି ଅନୁରୂପ ଆବଶୟକ ଯପ୍ରାଯଜକ୍ଟଗଡୁିକ ପାଇ ଁମାଲିକାନା ଇତୟାଦି ସହତି ବୃହତ 

/ ଆଇକନିକ୍ ଯପ୍ରାଯଜକ୍ଟଗଡୁିକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦିଆ ାଉଛି।  
 

୪.୬  ଜିଲ୍ଲା WODC କା ଡ଼ୟାଳୟଗଡୁିକଯର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲାର ଉପନିଯଦଡ଼ଶକ (ଯ ାଜନା ଓ 

ପରିସଂଖ୍ୟାନ),  ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା ଏବଂ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍ (DPMU) କୁ OIC, WODC ଭାବଯର 

ନାମିତ କରା ାଇଛି ଏବଂ ତତସହତି ଜଯଣ କା ଡ଼ୟ।ଳୟ ସହାୟକ ଏବଂ ଜଯଣ ଯମଯସଞ୍ଜରଙୁ୍କ 

ଯସଠାଯର ନିଯୟାଜିତ କରା ାଇଛି।  
 

୪.୭  ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତି୍ତ ଯନବାକ ୁତର୍ା ସ୍ଵଚ୍ଛତା ହାସଲ କରିବାକ ୁନର୍ ିପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇ ଁରାଜୟ 

ସରକାରଙ୍କ ଓଡଶିା ରାଜୟ ୱାକଡ଼ଯ ଲ୍ ା ଅଯଟାଯମସନ୍ ସିଷ୍ଟମ (OSWAS) କା ଡ଼ୟକାରୀ କରା ାଇଛି। 
 

୪.୮  ପରିଷଦ ମଞ୍ଜରୁ କରୁର୍ବିା ପ୍ରକଳ୍ପର  ଜୀବନଚକ୍ର  ଯ ପରିକି କା ଡ଼ୟ ମଞ୍ଜରିୁପ୍ରାପ୍ତ 

ଠାରୁ କା ଡ଼ୟ ସମାପି୍ତ ସହତି ବିନିଯ ାଗ ପତ୍ର, କା ଡ଼ୟ ପ୍ରଗତି ଚିତ୍ର ଏବଂ ସମାପି୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖ୍ଲକ ୁ

ସଠିକ୍ ମନିଟରିଂ ପାଇ ଁଯଗାଟିଏ ଯୱବ୍ ଆଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମନିଟରିଂ ଆପି୍ ଲଯକଶନ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇଛି, 

 ାହାକ,ି ନିକଟଯର ମାନୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଛନି୍ତ।  



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

୪.୯  ମାନୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହତି ପରାମଶଡ଼ଯର ବୃହତ ତର୍ା 

ଯଲାକାଭିମଖୁ୍ୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ ପାଇ ଁ ସମ୍ଭାବୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖ୍ଲ କରିବାକୁ ସମୀକ୍ଷା ଯବୈଠକ 

ଗଡୁିକଯର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙୁ୍କ ଅନୁଯରାଧ କରା ାଇଛି ।    
 

୪.୧୦  ଯଲାକପ୍ରତିନିଧମିାଯନ ଯସମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳଯର ବହୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ  ର୍ା  

ସଂଯ ାଗୀକରଣ, ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ ଠାନଗରୁ୍ିକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ଜଳଯସଚନ ସବୁିଧା ଏବଂ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ 

ସାମାଜିକ ଭିତି୍ତଭୂମି  ର୍ା ଶ୍ ମଶାନ, ଗାଯଧାଇବା ଘାଟ, କଲୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଇତୟାଦି ପ୍ରଯୟାଜିତ 

କରିଚାଲିଛନି୍ତ ଯ ଉରଁ୍ରୁି ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଲାଭ ପାଇର୍ାନି୍ତ।  
 

୪.୧୧  WODC ଅଧନିିୟମ ଏବଂ ନିୟମ ସହତି ଅନୁରୂପ ଆବଶୟକ ଯପ୍ରାଯଜକ୍ଟଗଡୁକି ପାଇ ଁ

ମାଲିକାନା ଇତୟାଦ ି ସହତି ବୃହତ / ଆଇକନିକ ୍ ଯପ୍ରାଯଜକ୍ଟଗଡୁିକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦିଆ ାଉଛି। ଏହା 

ବୟତୀତ ପ୍ରଯତୟକ ଜିଲ୍ଲା / ଯକ୍ଷତ୍ରର ଇଯକା-ସଯୁ ାଗ ଏବଂ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ସମ୍ଭାବନା ଅଧ୍ୟୟନ କରା ାଇଛି 

ଏବଂ WODC ଯକ୍ଷତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦର ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୁଣା, ଡିଜାଇନ୍, ପୟାଯକଜିଂ ଏବଂ ମାଯକଡ଼ଟିଂକ ୁ

ମଜବୁତ କରିବା ପାଇ ଁମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।  
 

୪.୧୨  ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଅସମାନତାକୁ କମ ୍କରିବା, ପ ଡ଼ୟାପ୍ତ ଭିତି୍ତଭୂମି ସବୁିଧା ସଷିୃ୍ଟ କରିବା, 

ଶ୍ରମଦିବସ ସଷିୃ୍ଟ କରି ଜୀବିକା ନିବଡ଼ାହ ପାଇ ଁପ ଡ଼ୟାପ୍ତ ସଯୁ ାଗ ଯ ାଗାଇବା ସହତି ସବଡ଼ାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ 

ଉପଯର ପରିଷଦ ଗରୁୁତ୍ୱାଯରାପ କରୁଛି।  
  

୪.୧୩  ଯ ଉଠଁାଯର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପି୍ତ  ପାଇ ଁଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠ ିଆବଶୟକ କରୁଛି, ଯସହଠିାଯର 

WODC ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସମି୍ମଳିତ ଭାବଯର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହତି କରୁଛି।   
 

୪.୧୪  ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶାର ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ ଆବଶୟକ ଗଣୁବତ୍ତା ସହତି ଠିକ୍ ସମୟଯର ସମ୍ପାଦନ 

ଉପଯର ବିଯଶଷ ନଜର ରଖ୍ବିା ପାଇ ଁରାଜୟ ସରକାର WODC କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦଇଛନି୍ତ।  
 

୪.୧୫  ଆବଶୟକ ଗଣୁବତ୍ତା ସହତି ଉଚିତ ସମୟଯର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକର କା ଡ଼ୟ ସମାପି୍ତ ନିଶି୍ଚତ 

କରିବାକୁ ଅନବରତ ତଦାରଖ୍ କରା ାଉଛି। WODC ନିଜ ଅଧୀନଯର ର୍ବିା ଅଞ୍ଚଳଗଡୁିକଯର 

ଗରୁୁତ୍ୱବହନ  କରୁର୍ବିା  ନିମ୍ ନଲିଖ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ ସହତି ନିରନ୍ତର ସମନ୍ଵୟ ରଖ୍ ି ଯସଗଡୁିକର 

ଅଭିବୃଦି୍ଧ ନମିଯନ୍ତ WODC କା ଡ଼ୟ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।    
 

 ବିଜ ୁଏକ୍ସଯପ୍ରସ୍ ିଯୱ 

 ଯଲାୟର ସକୁଯତଲ  

 ଯଲାୟର ଇନ୍ଦ୍ର 

 ସମଯଲର୍ଶ୍ଵରୀ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ 

 ହରିଶଙ୍କର ଓ ନୃସିଂହନାର୍ ଠାଯର ପ ଡ଼ୟଟନ ବିକାଶ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 ବଲାଙି୍ଗର ଓ ବୁଲଡ଼ା ଯମଡକିାଲ କଯଲଜଯର ଭିତି୍ତଭୂମିର ବିକାଶ 

 ସବୁର୍ଣ୍ଡ଼ପରୁ,  ବରଗଡ, ବଲାଙି୍ଗର ଓ କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାଯର ହସ୍ତଶଳି୍ପ / ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ  
 

୪.୧୬  ସଂଯକ୍ଷପଯର କହବିାକୁ ଗଯଲ WODC ବତ୍ତଡ଼ମାନ ୧୧ ଟି ଜିଲ୍ଲାଯର ରାଜୟ 

ସରକାରଙ୍କ  ଉନ୍ନୟନ ତର୍ା ପଦଯକ୍ଷପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ି ଵତ କରିବା ପାଇ ଁସମନ୍ି ଵତ କା ଡ଼ୟାନୁଷ୍ ଠାନ ଗ୍ରହଣ 

କରିବା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମଖୁ୍ ଅନୁଷ୍ ଠାନ ଯହାଇପାରିଛି,  ାହାଦ୍ଵାରା ଏହ ି

ଅଞ୍ଚଳଯର ସାମାଜିକ- ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ପ୍ରଗତି ବୃଦି୍ଧ ପାଇବା ସହ ଯଲାକଙ୍କ ଆର୍କି ଉନ୍ନତି ସନୁଶିି୍ଚତ 

ଯହାଇପାରୁଛି। 

 

 

ବୋଳକ ଉଚ୍ଚ ବଦିଯୋଳୟର ରୂପୋନ୍ତରଣ, ଟିଟିଲୋଗଡ଼, ବଲୋଙ୍ଗୀର 

 

କଲଯୋଣ ମଣ୍ଡପ, ବଲୋଙ୍ଗୀର ଟୋଉନ, ବଲୋଙ୍ଗୀର 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

                     

 

ସୋଂସ୍କତୃକି ଯେକ୍ଷୋଳୟ- କ୍ରୀଡୋ ହଲ, ଯଦଓଗଡ଼ 

                         

 

ଯେକ୍ଷୋଳୟ, ଯଦଓଗଡ଼ ମହୋବଦିଯୋଳୟ, ଯଦଓଗଡ଼ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

  

କଲଭଟ ୍ନମିୋ୍ଣ, ଝୋରସଗୁଡୁୋ 

 

ଟୋଉନ ହଲ, ଭବୋନୀପୋଟଣୋ, କଳୋହୋଣି୍ଡ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 

ବୋଜରୋ େକ୍ରିୟୋକରଣ ଯକନ୍ଦ୍ର, ଯକୋମନୋ, ନୂଆପଡୋ 

 

ବକ୍ସ ଯସଲ କଲଭଟ ୍ନମିୋ୍ଣ ,  ଜରୁୀ ନୋଳ, ଧୋନକଉଡୋ ବ୍ ଲକ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 

କଲଯୋଣ ମଣ୍ଡପ, ଓ.ଏ.ଏସ.ପି, ରୋଉରଯକଲୋ, ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 

 

ମିଶନ ଶକି୍ତ କୋଯେ , ଉଲ୍ଲୁଣ୍ଡୋ, ସବୁର୍୍ଣ୍ପରୁ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 
ଅତରିିକ୍ତ ଯେଣୀ ଗହୃ, ଅଙ୍ଗପଡୋ ମହୋବଦିଯୋଳୟ, କିଯଶୋରନଗର, ଅନୁଗଳୁ 

 

 

ସମି୍ମଳନୀ କକ୍ଷ, ଅଂଚଳ ମହୋବଦିଯୋଳୟ ରୋଜଯବୋରସମ୍ବର ବ୍ଲକ 

 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

୫. ଯର୍ଯାଜନା ଓ ସଂଯର୍ଯାଜନ ବଭିାଗର କାର୍୍ଯୟକାରୀ ନଯିଦ୍ଶାଳୟ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଶାସତି ଏଯଜନିି    

 

କ) ଦୋରିଦ୍ର୍ଯ ଓ ମୋନବ ବକିୋଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥୋ 

୫.୧   ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ମାନବ ବିକାଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା (PHDMA) ସମୟକ୍ରଯମ ରାଜୟ 

ମଧ୍ୟଯର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତର୍ା ମାନବ ବିକାଶ ସଚୂକାଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ଉପଯର ନଜର ରଖ୍ବିାକୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖ୍ଛିି। 

ଏହା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନୀତରି ପ୍ରଭାବକୁ ଆକଳନ କରିର୍ାଏ,  ାହା ଓଡଶିାର 

ଗରିବ ଏବଂ ଅସରୁକି୍ଷତ ଯଲାକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣମାନ ବୃଦି୍ଧ କରିବାଯର ସାହା ୟ କରିର୍ାଏ ।  ାହା 

ଏକକାଳୀନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକ ୁହ୍ରାସ କରିର୍ାଏ।  

ଖ) ଅର୍ନ୍ୀତ ିଓ ପରିସଂଖଯୋନ ନିଯଦଶ୍ୋଳୟ 

୫.୨    ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନଯର ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ 

ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ ରାଜୟର ମଖୁ୍ୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂସ୍ଥା ଭାବଯର କା ଡ଼ୟ କରୁଅଛି I ଏହ ି

ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ ରାଜୟର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭିତି୍ତକ ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଏହାର ସଂକଳନ ଓ 

ବିଯଶ୍ ଲଷଣ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ସଚୂକାଙ୍କ ନିରୁପଣ ପାଇ ଁ ରାଜୟଯର 

ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ କରିର୍ାଏ I ବତ୍ତଡ଼ମାନ ପରିଯପ୍ରକି୍ଷଯର ରାଜୟଯର ୩୦ ଯଗାଟି ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା ଓ 

ପ ଡ଼ୟାଯଲାଚନା କା ଡ଼ୟାଳୟ ଓ ତିନିଯଗାଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ମାଧ୍ୟମଯର ଏହ ିକା ଡ଼ୟ କରି ଆସଅୁଛି I 

ଗ)  ଆଞ୍ଚଳିକ ଯ ୋଜନୋ, େଯୟୋଗୋତ୍ମକ ଅର୍ନ୍ୀତ ିଓ ପରିସଂଖଯୋନ େତଷି୍ଠୋନ 

୫.୩  ଆଞ୍ଚଳିକ ଯ ାଜନା, ପ୍ରଯୟାଗାତ୍ମକ ଅର୍ଡ଼ନୀତ ି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରତିଷ୍ ଠାନ 

(RIPAE&S) ଓଡଶିା ସରକାରଙ୍କ ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ  ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟଯର 

କା ଡ଼ୟ କରିଆସଅୁଛି । ୨୦୧୬ ମସିହା ଠାରୁ ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗର ଅନୁଯମାଦନକ୍ରଯମ 

ଏହ ିପ୍ରତିଷ୍ ଠାନଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ନଯିଦଡ଼ଶାଳୟ ଭାଯବ କା ଡ଼ୟ କରିଆସଅୁଛି। ଏହ ିପ୍ରତଷି୍ ଠାନଟି  ଅଧନୁା ଜିଲ୍ଲା 

ଯ ାଜନା, ସଚୂନା ଓ ପ୍ର କିୁ୍ତ ବିଦୟା ବିକାଶ, ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ  

ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରି ବିବିଧ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନିମଯନ୍ତ  ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି।  
 

ଘ) ନବକୃଷ୍ଣ ଯଚୌଧରୁୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଯବର୍ଷଣୋ ଯକନ୍ଦ୍ର 
 

୫.୪  ନବକୃଷ୍ଣ ଯଚୌଧରୁୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଯବଷଣା ଯକନ୍ଦ୍ର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଉପଯର ଗଯବଷଣା 

କରା ାଉର୍ବିା ଏକ ଅନୁଷ୍ ଠାନ ଅଯଟ । ଏହା ୧୯୬୦ ମସିହା ସମିତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧନିିୟମ 

ଅନୁ ାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ  ଏବଂ ଏହା ୧୯୮୭ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଡ଼ ମାସଯର ଭୁବଯନର୍ଶ୍ଵର ଚନ୍ଦ୍ରଯଶଖ୍ରପରୁ 

ଅଞ୍ଚଳଯର  ପ୍ରତିଷି୍ ଠତ ଯହାଇର୍ଲିା। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ 'ଭାରତୀୟ ସମାଜ 

ବିଜ୍ଞାନ ଗଯବଷଣା ପରିଷଦ (ଆଇ.ସି.ଏସ.ଏସ.ଆର), ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 

ପରିଚାଳିତ ଯହାଇଆସଛିୁ ।  ଏହ ିଅନୁଷ୍ ଠାନଟି ପ୍ରତଷି୍ ଠା ଯହବା ଦିନଠାରୁ ୨୦୧୯ ମସିହା ନଯଭମ୍ବର 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ମାସ ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଉର୍ଚ୍ ଶକି୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଯର ରହରି୍ଲିା। ଏହା ପରଠାରୁ 

ଅନୁଷ୍ ଠାନଟି ଯ ାଜନା ଏବଂ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଯର କା ଡ଼ୟ କରୁଛି। ଏହା 

ମଖୁ୍ୟତିଃ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ସଂଶୟ ଉପଯର ଗଯବଷଣା କରିବା ସହତି ଓଡିଶା 

ସରକାରଙ୍କ ପାଇ ଁନୀତି ନଦି୍ଧଡ଼ାରଣ କରିବା ପାଇ ଁଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ ଠାନ ଅଯଟ। ଏହା ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ 

ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ଏକ ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଯବାଡଡ଼ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଡ଼ରସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଯହାଇର୍ାଏ। 

ଏହ ିମଣ୍ଡଳୀଯର ବିଶଷି୍ଟ ଶକି୍ଷାବିତ, ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଓଡଶିା ସରକାର ତର୍ା ଭାରତୀୟ 

ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଗଯବଷଣା ପରିଷଦ ଦ୍ଵାରା ମଯନାନୀତ ଯହାଇର୍ବିା ସଭୟମାଯନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ 

ଯହାଇର୍ାନି୍ତ।   

 

୬. ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ବଭିୋଗର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍୍ କୋ ଯ୍ୋବଳୀ ଓ ପରିଯ ୋଜନୋ  

 

କ) କୋ ଯ୍କ୍ରମ ବଯୟବରୋଦ 

 

୬.୧  ଏକ ଅବିରତ ତର୍ା ଉର୍ଚ୍ତର ସବଡ଼ାଭିମଖୁ୍ ିଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାସଲ, ତ୍ୱରାନ୍ି ଵତ 

ସବଡ଼ାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି, ଆଞ୍ଚଳିକ, ସାମାଜକି ଓ ଲିଙ୍ଗଗତ ଯବୈଷମୟ ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ 

ନିମଯନ୍ତ ରାଜୟ ସରକାର ଧାରାବାହକି ଭାବଯର ଯଚଷି୍ଟତ ଅଛନି୍ତ । ରାଜୟର ଯ ାଜନାଭିତି୍ତକ ଉନ୍ନତ ି

ନିମଯନ୍ତ କ୍ରମଶିଃ ଅଧକି ପରିମାଣ ସମ୍ବଳର ବୟବସ୍ଥା ପାଇ ଁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅବିରତ 

ଉଦୟମ ଜାରିରହଛିି । ରାଜୟର କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ବୟୟବରାଦ ବାବଦଯର ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍କି ବଷଡ଼ ନମିଯନ୍ତ 

ସମଦୁାୟ ୧,୦୦,୦୦୦ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଧା ଡ଼ୟ କରା ାଇଛି । ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜୟର ନିଜସ୍ଵ ଯ ାଜନା ପାଇ ଁ

୬୪,୧୪୨.୬୨ ଯକାଟି ଟଙ୍କା, ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବତି୍ତତ ଯ ାଜନା ପାଇ ଁ୩୫,୪୮୩.୩୨ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ତର୍ା 

ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ ାଜନା ପାଇ ଁ୩୭୪.୦୬ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ନିଦ୍ଧଡ଼ାରିତ କରା ାଇଛି ।  

 ଅର୍ଯ୍ନୈତକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ:  

୬.୨  ଯମାଟ ରାଜୟ ଘଯରାଇ ଉତ୍ପାଦ (GSDP) ର ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ ଅନୁ ାୟୀ, 

ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଓଡିଶା ରାଜୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ/ ଶକି୍ତଶାଳୀ ପନୁରୁଦ୍ଧାର ହାସଲ କରିଛି। 

୨୦୧୨-୧୩ ରୁ ୨୦୨୧-୨୨ (ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ) ମଧ୍ୟଯର ରାଜୟର ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାର ୨୦୧୧-

୧୨ ସି୍ଥର ମଲୂୟଯର ବାଷିକ ହାରାହାରି ୬.୪୮ ଶତକଡା ଯହାଇଅଛି,  ାହା ଜାତୀୟ/ ଭାରତୀୟ 

ବାଷିକ ହାରାହାରି ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାର ୫.୪୭ ଶତକଡା ଠାରୁ ଅଧକି ଅଯଟ। ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍କିବଷଡ଼ଯର 

ଯହାଇର୍ବିା ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ ଅନୁ ାୟୀ ୨୦୧୧-୧୨ ସି୍ଥର ମଲୂୟଯର ଓଡିଶା-ଅର୍ଡ଼ନୀତିର ଅଭିବୃଦି୍ଧ 

ହାର ୧୦.୧ ଶତକଡା  ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯହାଇଛି,  ାହା ୨୦୨୧-୨୨ (ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ) ଯର ଭାରତୀୟ 

ଅର୍ଡ଼ନୀତିର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାର ୮.୮ ଶତକଡା ଠାରୁ ଅଧକି ଅଯଟ।  



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

୬.୩  ୨୦୨୧-୨୨ (ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ) ବଷଡ଼ଯର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପ ଡ଼ୟୟ  ର୍ା – ମରୁଡ,ି 

ଅନିୟମିତ ବୃଷି୍ଟପାତ, ‘JAWAD’, ‘GULAB’ ଏବଂ ‘YAAS’ ଭଳି ବାତୟା ଯ ାଗ ଁ ୁକୃଷି ଓ ଏହାର 

ସହଯ ାଗୀ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅଭିବୃଦି୍ଧହାର ୨୦୧୧-୧୨ ସି୍ଥର ମଲୂୟଯର ୩.୪ ଶତକଡାକୁ ହ୍ରାସ ଯହାଇର୍ବିା 

ଆକଳନ କରା ାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶଳି୍ପଯକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଯସବାଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅଭିବୃଦି୍ଧହାର ୨୦୧୧-୧୨ ସି୍ଥର 

ମଲୂୟଯର ୨୦୨୧-୨୨ (ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ) ବଷଡ଼ଯର  ର୍ାକ୍ରଯମ ଶତକଡା ୧୪.୫ ଏବଂ ୭.୯ 

ଯହାଇର୍ବିା ଆକଳନ କରା ାଇଛି।  

୬.୪  ୨୦୨୧-୨୨ (ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ) ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ରାଜୟର ପ୍ରକୃତ ମଣୁ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 

୨୦୧୧-୧୨ ଚଳିତ ମଲୂୟଯର ୧୬.୮ ଶତକଡା ହାରଯର ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ୨୦୨୧-୨୨ ଯର ୧,୦୯,୦୭୧ 

ଟଙ୍କାରୁ ୧,୨୭,୩୮୩ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି। ଏହା ବୟତୀତ, ଓଡିଶାର ଯବକାରୀ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାର 

୨୦୧୭-୧୮ ଯର ୭.୧ ଶତକଡା ରୁ ୨୦୧୯-୨୦ ଯର ୬.୨ ଶତକଡା କୁ ହ୍ରାସ ଯହାଇଛି ଯବାଲି ଆକଳନ 

କରା ାଇଛି,  ାହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରଯର ୪.୮ ଶତକଡା ଅଯଟ।  

ଖ) ୫ଟି  

୬.୫  ୫ଟି (ସ୍ଵଚ୍ଛତା, ଦଳଗତ କା ଡ଼ୟ, ପ୍ର କିୁ୍ତବିଦୟା, ସମୟାନୁବତି୍ତତା, ରୂପାନ୍ତର) ଯହଉଛି 

ଏକ ନାଗରିକ ଯକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ ମଯଡଲ  ାହା ଓଡଶିା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ ଯହାଇଛି। ୫ଟି 

ଅଧୀନଯର ପ୍ର କିୁ୍ତବିଦୟା ଉପଯର ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ାଇଛି  ାହା ନଷି୍ପତି୍ତ ଯନବା ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା 

ସହତି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯ ାଜନାର ଉତ୍ତମ ନରିୀକ୍ଷଣ କରିବାଯର ସହାୟକ ଯହବ। ଏହା ସ୍ଵଚ୍ଛ 

ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମୟାନୁବତ୍ତଡ଼ୀ ଲକ୍ଷୟ ଉପଲବ୍ଧ ିକରିବାଯର ସାହା ୟ କରିବ। ସମସ୍ତ ବିଭାଗର 5T 

କା ଡ଼ୟଖ୍ସର୍ା  ଯ ାଜନା ଏବଂ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗଯର ଏକୀକରଣ କରା ାଉଛି ଏବଂ ଯସମାନଙ୍କର 

ଅଗ୍ରଗତ ିନିୟମିତ ଭାଯବ ତଦାରଖ୍ କରା ାଏ। ୫ଟି କା ଡ଼ୟସଚୂୀ ଅଧୀନଯର ବଗିତ ୨୦ ବଷଡ଼ ଉପଯର 

ଧ୍ୟାନ ଯଦଇ ବରି୍ଶ୍ଵ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଯଲଖ୍ନ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଓଡିଶାର ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ, ଆଧନୁିକ ବଯଜଟ୍ ପଦ୍ଧତିର 

କା ଡ଼ୟାନ୍ ଵୟନ, ନରିନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷୟ  (ଏସ.୍ଡ.ିଜି) ସଚୂକାଙ୍କ ଉପଯର ଯବସ ୍ଲାଇନ୍ ରିଯପାଟଡ଼ 

ପ୍ରସୁ୍ତତି ଚାଲିଛି। ଏହା ବୟତୀତ ଡି.ଏମ.ଏଫ  ପାଣ୍ଠରି ଉପଯ ାଗକ ୁ ସଗୁମ କରିବା, 

ଏମପିଏଲଏଡି/ଏମଏଲଏଏଲଏଡ/ିଡବ୍ଲୁୟଓଡସିି ପ୍ରକଳ୍ପର କା ଡ଼ୟାନ୍ ଵୟନକ ୁ ପନୁିଃଇଞି୍ଜନିୟରିଂ 

କରା ାଉଛି।  

ଗ) ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କୋ ଯ୍କ୍ରମ  

 ବଜି ୁଯକବଯିକ ଯ ୋଜନୋର କୋ ଯ୍ୋନ୍ ଵୟନ: 

୬.୬  ରାଜୟ ଯ ାଜନା ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ  ବିଜ ୁଯକ.ବି.ଯକ ଯ ାଜନା ବାଷିକ ୧୨୦ ଯକାଟି ଟଙ୍କା 

ଅଟକଳଯର ୮ ଯଗାଟି ଯକ.ବି.ଯକ  ଜିଲ୍ଲାଯର କା ଡ଼ୟକାରୀ କରା ାଉଛି। ଏହ ିଯ ାଜନାଯର ବିଜଳିୁ, 

ସଡକ, ପାଣ ିଓ ଜୀବିକା ନିବଡ଼ାହ ପାଇ ଁପଦଯକ୍ଷପ ଅର୍ଡ଼ାତ ଗ୍ରାମୟ ବିଦୁୟତିକରଣ ଓ ରାସ୍ତା ଘାଟଯର 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ବିଜଳିୁ ଆଲୁଅ ବୟବସ୍ଥା, ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟଯର କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ନିମଡ଼ାଣ, ଜଳଯସଚନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍ସ 

ସଷିୃ୍ଟ ସଂପକିତ କା ଡ଼ୟ/ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଯପାଷଣୀୟ ଆୟ ସଷିୃ୍ଟ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ। ୨୦୦୬-୦୭ରୁ 

୨୦୨୨-୨୩ ମଧ୍ୟଯର ଯକ.ବି.ଯକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହ ିଯ ାଜନାଯର ଆବଣି୍ଟତ ଯହାଇର୍ବିା ଯମାଟ ୧୯୪୦.୦୦ 

ଯକାଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ୧୪୫୬.୪୪ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ଯହାଇ ଯମାଟ ୪୧୯୨୧ଟି  ବିଜଳିୁ, ସଡକ, ପାଣ ି

ଓ ଅନୟାନୟ ଅନୁଯମାଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ୩୪,୪୨୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଯହାଇଛି। ୨୦୨୨-୨୩ ବଷଡ଼ 

ପାଇ ଁଏହ ିଯ ାଜନାଯର ୧୨୦ ଯକାଟି ଟଙ୍କାର ବୟୟ ଅଟକଳ କରା ାଇଛି।  
 

  ବଜି ୁକନ୍ଧମୋଳ ଓ ଗଜପତ ିଯ ୋଜନୋର କୋ ଯ୍ୋନ୍ ଵୟନ: 

୬.୭   ବିଜ ୁ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଯ ାଜନା ମାଧ୍ୟମଯର ବିଜଳିୁ, ସଡକ, ପାଣ,ି ଜୀବିକା 

ନିବଡ଼ାହ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ଆଦି ଯକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ପକିତ କା ଡ଼ୟ/ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକ ୁ

କା ଡ଼ୟକାରୀ କରିବା ପାଇ ଁ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯମାଟ ୨୮.୫୦ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 

 ର୍ାକ୍ରଯମ ୧୮ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଓ ୧୦.୫୦ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଯ ାଗାଇ ଦିଆ ାଉଛି। ୨୦୦୯-୧୦ ରୁ ୨୦୨୨-

୨୩ ମଧ୍ୟଯର କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୭୦୮୩ଟି ଅନୁଯମାଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ୩୯୯.୦୦ ଯକାଟି 

ଟଙ୍କା ଯ ାଗାଇଦିଆ ାଇଛି। ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩୦୬.୯୭ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯ ାଗଯର ବିଜଳିୁ, ସଡକ, ପାଣ ି

ଓ ଅନୟାନୟ ୬,୧୨୨ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ାଙ୍ଗ କରା ାଇଛି। ୨୦୨୨-୨୩ ବଷଡ଼ ପାଇ ଁଏହ ିଯ ାଜନାଯର ୨୮ 

ଯକାଟି ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୟୟ ଅଟକଳ କରା ାଇଛି।  

  

 ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ ିଯ ୋଜନୋର କୋ ଯ୍ୋନ୍ ଵୟନ (IDF): 
 

୬.୮  ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ଵ ସମ୍ଵଳଯର ୨୦୧୭-୧୮ ଆର୍କି ବଷଡ଼ରୁ ବାଷିକ ୧୩୦ 

ଯକାଟି ଟଙ୍କା ବୟୟଯର ଯକ.ବି.ଯକ ଜିଲ୍ଲାପାଇ ଁ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ି ଯ ାଜନା ପ୍ରବତ୍ତଡ଼ନ 

କରା ାଇଛି। ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ମିଶନ ଶକି୍ତ ଗହୃ ନମିଡ଼ାଣ ନିମଯନ୍ତ ୧୩୦ ଯକାଟି ଟଙ୍କା 

ଯ ାଗାଇ ଦିଆ ାଇଛି। ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍କିବଷଡ଼ ପାଇ ଁ ଏହ ି ଯ ାଜନାଯର ବୟୟ ବରାଦ 

କରା ାଇନାହି।ଁ ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ସ୍କଲୁ ଓ ହଯଷ୍ଟଲ ନିମଡ଼ାଣ, ରାସ୍ତା ଓ ବନ୍ଧ ନମିଡ଼ାଣ ଏବଂ 

କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଜଳଯସଚନ ପାଇ ଁଯମାଟ ୧୧୯.୬୦୧୦ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯ ାଗ କରା ାଇର୍ଲିା। ୨୦୨୨-୨୩ 

ଆର୍କି ବଷଡ଼ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଏହ ିଯ ାଜନାର  କା ଡ଼ୟାନ୍ ଵୟନ ନିମଯନ୍ତ ୧୩୦.୦୦ ଯକାଟି ଟଙ୍କାର ବୟୟ 

ଅଟକଳ କରା ାଇର୍ଲିା ଓ ଯସର୍ମିଧ୍ୟରୁ ୨୦.୯୪ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକ ୁପ୍ରଦାନ 

କରା ାଇଛି। ଏହା ଛଡା ୩ ଯଗାଟି ବିଭଗରୁ ୨୫୦.୦୦ ଯକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହସ୍ତଗତ ଯହାଇଛି 

ଯ ଉରଁ୍ରୁି ୧୦୯.୦୬ ଯକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଯମାଦନ ପାଇ ଁଆଯଲାଚନା ଚାଲୁଅଛି।   

 

 
 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 ସୋମୋଜିକ-ଅର୍ଯ୍ନୈତକି ରୂପୋନ୍ତରଣ ଓ ଉନ୍ନତ ି ସୋଧନ ଯ ୋଜନୋର କୋ ଯ୍ୋନ୍ ଵୟନ 

(SETU) : 

୬.୯  ସ୍ଵାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ନାମଯର ଅଭିହତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର  ଚିତ୍ରଯକାଣ୍ଡା ବ୍ ଲକର 

ତତ୍କାଳୀନ ୧୫୧ଟି ବିଚ୍ଛନି୍ନାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ନମିଯନ୍ତ ୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ୧୦୦ ଯକାଟି 

ଟଙ୍କା ବୟୟ ଅଟକଳଯର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଡ଼ଯନୈତକି ରୂପାନ୍ତରଣ ଓ ଉନ୍ନତିସାଧନ ଯ ାଜନା-Socio-

Economic Transformation & Upliftment (SETU) scheme ପ୍ରବତ୍ତଡ଼ନ କରା ାଇଛି।  

ଯ ାଜନା ଆରମ୍ଭ ଯହବାଠାରୁ ଯମାଟ ୨୧୧.୬୧ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତମିଳୂକ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ପାଇ ଁ

ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକ ୁଦିଆ ାଇର୍ବିା ଯବଯଳ ଯମାଟ ୧୦୬.୬୭ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ କରା ାଇଛି। ୨୦୨୨-

୨୩ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ଏହ ିଯ ାଜନାଯର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କା ଡ଼ୟକାରୀ କରା ିବା ନିମଯନ୍ତ ୫୦.୦୦ 

ଯକାଟି ଟଙ୍କାର  ବୟୟ ଅଟକଳ କରା ାଇଛି। ଏଯବ ସଦୁ୍ଧା ୨୬.୫୮ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକ ୁ

ଅନୁଯମାଦନ କରା ାଇଛି।  

  

ଘ) ଆଞ୍ଚଳିକ ବକିୋଶ କୋ ଯ୍କ୍ରମ 

ଅନୁଦୋନ (GRANT-in-AID) 

୬.୧୦  ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗ ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ି ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 

ସମସୟା ପାଣ୍ଠ ିନିମଯନ୍ତ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କଯର ଏବଂ ସାଂସଦ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠରି ପ ଡ଼ୟାଯଲାଚନା 

କଯର। ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାଯନ ଏହ ି କା ଡ଼ୟକ୍ରମଯର ନିଜସ୍ଵ ନିବଡ଼ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର 

ଉପଯ ାଗ କରିବା ନମିଯନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ସପୁାରିସ କରିର୍ାନି୍ତ। ଏହ ି ଯ ାଜନାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ 

ନିମ୍ ନଯର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। 

 ବଧିୋୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ ି(MLALAD)   

୬.୧୧  ଯ ାଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାଯର ଜନସାଧାରଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଯଲାକ ପ୍ରତିନିଧ ି ମାନଙ୍କ 

ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଅଧକିରୁ ଅଧକି ବୃଦି୍ଧ କରିବା ନମିଯନ୍ତ, ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ିପ୍ରଚଳନ 

କରା ାଇଛି,  ାହାକ ିଯ ାଜନା ବିଯକନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ମଖୁ୍ୟ ଉଯଦଶୟ ଅଯଟ। ୧୯୯୩ ଠାରୁ ପ୍ରଚଳିତ 

ସାଂସଦ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ିଢାଞ୍ଚାଯର ୧୯୯୭-୯୮ ଠାରୁ ବିଧାୟକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ିଓଡିଶାଯର ପ୍ରଚଳନ 

କରା ାଇଛି।  

୬.୧୨  ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ି(MLALAD) ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୧୯୯୭-

୯୮ ମସିହା ଠାରୁ କା ଡ଼ୟକାରୀ ଯହଉଛି  ାହାକି ରାଜୟର ସମ୍ବଳକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖ୍ ି ବଣ୍ଟନ 

କରା ାଇର୍ାଏ। ଏହ ିଅର୍ଡ଼ କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ତର୍ା ଅତୟାବଶୟକୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁକି ନମିଯନ୍ତ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଯହବା ପାଇ ଁ



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ଉଦିଷ୍ଟ  ଅଯଟ। ୨୦୨୨ -୨୩ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ି(MLALAD) ଯର 

ରାଜୟ ଯ ାଜନା ବଯଜଟରୁ ପ୍ରତ ିନିବଡ଼ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପିଛା ଟ. ୩.୦୦ ଯକାଟି ଦିଆ ିବାର ବୟବସ୍ଥା 

ରହଛିି ଯ ଉରଁ୍ରୁି ନିବଡ଼ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପିଛା ଟ. ୨.୦୦ ଯକାଟି General Component, ଟ. ୦.୫୦ 

ଯକାଟି Higher Education Component ଓ ଟ.୦.୫୦ ଯକାଟି Road Component 

ହସିାବଯର ବଣ୍ଟନ କରା ିବାର ବୟବସ୍ତା ରହଛିି। ବଧିାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ିଯର, ୨୦୨୨ -

୨୩  ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ଟ. ୩୬୬୬.୫୦ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜରୁ କରା ାଇଛି। ଯସର୍ରୁି ୨୫୦୯.୨୦ ଯକାଟି ଟଙ୍କା 

(୬୮.୪୩ %) ବତ୍ତଡ଼ମାନ ସଧୁା ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଯହାଇଛି। ଅଦୟାବଧ ି୩,୪୨,୨୨୦  ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜରୁ ଯହାଇଛି 

ଯ ଉରଁ୍ରୁି ୩,୦୫,୮୬୬ (୮୯.୩୭  %) ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼  ଯହାଇଛି। ୨୦୨୨ -୨୩ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର 

ଯମାଟ ଟ. ୪୪୩.୦୦ ଯକାଟି ଅର୍ଡ଼ ବଯଜଟ ଆକଳନ କରା ାଇଛି,  ାହା ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଭାଯବ ବିଭିନ୍ନ 

ନିବଡ଼ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀୱାରୀ  ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଅଛି।   

 

  

DISTRICT: GANJAM 

SCHEME: MLALAD 2021-22 (BHANJANAGAR A/C) 

      PROJECT NAME: PROVISION OF ONE ADVANCE LIFE SUPPORT AMBULANCE OF FORCE MOTORS 

LIMITED 

PROJECT COST: Rs. 30,54,346/- 

EXECUTING AGENCY: CDMO, BERHAMPUR, GANJAM 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 

DISTRICT: Kendrapara 

SCHEME: MLALAD 2021-22 (Patkura A/C) 

PROJECT NAME: Development of Derabish High School, Derabish Block 

PROJECT COST: Rs. 1000000/-  

 

 
             Name of the District: Balasore 

             Name of the A/C:  Bhogarai 

             Name of the Project: Construction of patient attendant waiting room at Jaleswarpur, CHC 

             Year of Sanction:  2020-21 

             Sanctioned Amount: Rs.10, 00,000/-  

             Executing Agency: BDO, Bhograi 

             Scheme:   MLALAD 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସମସଯୋ  ପୋଣ୍ଠ ି(SPF) 

୬.୧୩  ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୧୯୯୭-୯୮ ଯର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସମସୟା ଜନିତ ପାଣ୍ଠ ି (SPF) 

କା ଡ଼ୟକାରୀ ଯହଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱ ର୍ବିା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକୁ ଉପଯରାକ୍ତ ପାଣ୍ଠଯିର ଅର୍ଡ଼ 

ମଞ୍ଜରୁ ଯହାଇର୍ାଏ। ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସମସୟା ର୍ବିା ତର୍ା ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶୟକତା ର୍ବିା କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଓ ଅତୟାବଶୟକୀୟ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଯନ୍ତ ଅର୍ଡ଼ ମଞ୍ଜରୁ ଏହ ି ଯ ାଜନାର ମଳୂ ଲକ୍ଷୟ ଅଯଟ। ଏ ାବତ ଆରମ୍ଭରୁ ୨୦୨୨ 

ଡିଯସମ୍ବର ସଦୁ୍ଧା ଟ. ୧୦୪୨.୪୯  ଯକାଟି ଟଙ୍କା ବଯଜଟଯର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଅଛି। ଯସର୍ମିଧ୍ୟରୁ 

୭୧୧.୦୦ ଯକାଟି (୬୮.୨୦%) ଟଙ୍କା ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଯହାଇଅଛି। ଅଦୟାବଧ ିଯମାଟ ୩୬,୮୨୦ଟି ମଞ୍ଜରିୁପ୍ରାପ୍ତ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ୨୭,୫୭୭ଟି (୭୪.୯୦ %) ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଯହାଇଛି। ୨୦୨୨ -୨୩ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର 

ଯମାଟ ଟ. ୧୫୦.୦୦ ଯକାଟି ଅର୍ଡ଼ ବଯଜଟ ଆକଳନ କରା ାଇଛି।  ଯସର୍ମିଧ୍ୟରୁ ଏ ାବତ୍  ଟ. 

୪୦.୨୩ ଯକାଟି ଅର୍ଡ଼ ୫୦୯ ଯଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଯନ୍ତ ମାନୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଜରୁ 

ଯହାଇଅଛି ।  

 

 

YEAR- 2019-20 

NABRANGPUR DISTRICT 

Scheme-Special Problem Fund 

NAME- Pilgrim Amenities and Community Centre at Nilakantheswar Temple, Papdahandi 

COST- Rs 1.00 Cr 

EX. AGENCY- BDO, Papadahandi 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 

 

 

YEAR- 2019-20 

KALAHANDI DISTRICT 

Scheme-Special Problem Fund 

NAME- Pilgrim Amenities and Community Centre at St. Paul Protestant   Church, 

Malipada, Near Bapuji School 

COST- Rs 1.00 Cr 

EX. AGENCY- EE, KALAHANDI,(R&B) Div. BHAWANIPATNA 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 

 

YEAR- 2019-20 

BHADRAK DISTRICT 

Scheme- Special Problem Fund 

NAME- Pilgrim Amenities and Community Centre at Dargah-E-Huzoor Mujahid-e-

Millat, Dhamnagar 

COST- Rs 1.00 Cr 

EX. AGENCY- EE, R& B BHADRAK 

 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 ସୋଂସଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ ି(MPLAD) 

 ୬.୧୪  ଏହ ିଯ ାଜନା ୧୯୯୩-୯୪ ମସିହାଠାରୁ କା ଡ଼ୟକାରୀ ଯହଉଛି। ଏହ ିଯ ାଜନାଯର 

ପ୍ରଯତୟକ ସାଂସଦ ନିଜ ନିବଡ଼ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନମିଯନ୍ତ ବଷଡ଼କୁ ୫.୦୦ ଯକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସପୁାରିଶ 

କରିର୍ାନି୍ତ। ରାଜୟସଭା ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ନିବଡ଼ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିମ୍ବା ଅନୟ ନିବଡ଼ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନମିଯନ୍ତ 

ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ଯଦଇପାରିଯବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧନିଯର ର୍ବିା “ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଓ ଯ ାଜନା 

କା ଡ଼ୟାନ୍ ବୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ” ବିଭିନ୍ନ ସମୟଯର ଏହ ିସଙ୍କରାନ୍ତୀୟ ନିଯଦଡ଼ଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିର୍ାନି୍ତ। କିନ୍ତୁ, 

୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ଏହ ିପାଣ୍ଠକିୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖ୍ା ାଇଅଛି ଏବଂ ଏହ ିଅର୍ଡ଼ ମହାମାରୀ କଯରାନା 

ମକୁାବିଲା ନମିଯନ୍ତ ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ କରା ିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଅିଛି।  ଭାରତ ସରକାର ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍କି 

ବଷଡ଼ଯର ପ୍ରଯତୟକ ସାଂସଦ (ଯଲାକସଭା ଓ ରାଜୟସଭା)   ପିଛା ଟ. ୨ .୦୦ ଯକାଟି ଅର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ 

କରିର୍ଯିଲ ଏବଂ ୨୦୨୨ -୨୩  ଆର୍କି ବଷଡ଼ ଠାରୁ ପ୍ରଯତୟକ ସାଂସଦ (ଯଲାକସଭା ଓ 

ରାଜୟସଭା)   ପିଛା ଟ. ୫ .୦୦ ଯକାଟି ଅର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବୟବସ୍ଥା  ରହଅିଛି। ମାନନୀୟ 

ସାଂସଦମାଯନ ନିଜ ନିବଡ଼ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର ର୍ବିା ସ୍ଥାନୀୟ ସମସୟାକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖ୍ ିଉନ୍ନୟନମଳୂକ 

ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ସପୁାରିଶ କରିର୍ାନି୍ତ। ଏହ ିପାଣ୍ଠଯିର ଯ ାଜନା ଆରମ୍ଭରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପସବୁ 

 ର୍ା-ପାନୀୟଜଳ, ପ୍ରାର୍ମିକ ଶକି୍ଷା, ସାଧାରଣ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ, ପରିମଳ ଓ ରାସ୍ତା ଇତୟାଦ ି ମଞ୍ଜରୁ 

କରା ାଇର୍ାଏ। ଏହ ିବିଭାଗ  ଉକ୍ତ ଯ ାଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନମିଯନ୍ତ ସତତ ଯଚଷି୍ଟତ ରହରି୍ାଏ। 

ଏକ MIS Portal ପ୍ରଚଳନ କରା ାଇଛି ଯ ଉରଁ୍ଯିର ସମସ୍ତ ତର୍ୟ ମଯନାନୀତ ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ଵାରା 

ଜନସାଧାରଙ୍କ ଅବଗତ ିନିମଯନ୍ତ ଦଶଡ଼ା ାଇଛି।  ଏହ ିପାଣ୍ଠ ିସିଧାସଳଖ୍ ଭାଯବ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 

ପାଖ୍ରୁ ଯନାଡାଲ ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖ୍କୁ ଆସିର୍ାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରଯର ଏହ ି କା ଡ଼ୟର ସମୀକ୍ଷା 

କରା ାଇର୍ାଏ ତର୍ା ରାଜୟ ସରକାର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧୀନଯର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ 

ଯମାନିଯଟାରିଙ୍ଗ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନି୍ତ।  

୬.୧୫  ଭାରତ ସରକାର ଅଦୟାବଧ ି ଟ. ୨୪୮୭.୭୩ ଯକାଟି ଆମ ରାଜୟକ ୁ ମଞ୍ଜରୁ 

କରିଅଛନି୍ତ ଏବଂ ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଟ. ୨୨୮୯.୩୫  ଟଙ୍କା (୯୨.୦୦%) ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଯହାଇଛି। ଅଦୟାବଧ ି

୧,୫୫,୪୨୭ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜରୁ ଯହାଇଛି ଯ ଉରଁ୍ରୁି ୧,୪୭,୭୪୩ (୯୫.୦୦%) ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 

ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼  ଯହାଇଛି।  



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 

Name of the District: Balasore 

Name of the A/C:  Bhogarai 

Name of the Project:  ICU Ventilator at DHH, Balasore 

                   Year of Sanction:               2019-20 

Sanctioned Amount: Rs.15, 06,305/-  

Executing Agency: CDM & PHO, Balasore 

Scheme:   MPLAD 

 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 

                    Name of the District: Kendrapara 

   Name of the Project:              Construction of Zilla Sanskruti Bhavan       

                                                            Multipurpose Auditorium, Kendrapara  

   Year of Sanction:                      2014-15 

                     Sanctioned Amount: Rs.373.10915 Lakh  

                     Executing Agency:                  E.E (R&B), Div-I, Kendrapara  

                     Scheme:                 MPLADS 15th Lok Sabha 

 

 

           Name of the District:    Puri 

           Name of the Project:    Two nos. Tri-Cycle had procured in favour of     

                                              Physically handicapped persons 

           Year of Sanction:           2019-20 

           Sanctioned Amount:    Rs.2.14982/-  

           Scheme:                             MPLAD (LS) 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ଙ) ଅନଯୋନଯ ପରିଯ ୋଜନୋ  

 ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ପୋଇ ଁସଙ୍କଟକୋଳୀନ ପୋଣ୍ଠ ି

୬.୧୬    ୨୦୧୬-୧୭ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା ପାଇ ଁସଙ୍କଟକାଳୀନ ପାଣ୍ଠ ିନାମକ ଏକ 

ଯ ାଜନା ପ୍ରଚଳନ କରା ାଇଅଛି I ଉପଯରାକ୍ତ ଯ ାଜନାଯର ୩୦ ଯଗାଟି ଜଲି୍ଲା ପାଇ ଁ୪୨.୦୦ଯକାଟି 

ଟଙ୍କାର ଭିତି୍ତଭୁମିକୁ ପ୍ରାଧ୍ୟାନୟ ଦିଆ ାଇ ଯ ାଗାଯ ାଗ ଶନୁୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯ ାଗୀକରଣ, ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଓ 

ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଯଦବାର ଲକ୍ଷୟ ରହଛିି I ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯମାଦନ କ୍ରଯମ ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା 

କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ସଂକଟକାଳୀନ ପାଣ୍ଠରି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁଯମାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ 

କରା ାଇଅଛି I ଏହ ିଯ ାଜନାର କା ଡ଼ୟକାରିତା ପାଇ ଁଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗର ୨୦୨୨-

୨୩ ଆର୍କି ବଷଡ଼ ପାଇ ଁ୩୦ ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୪୨.୦୦ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରା ାଇଅଛି ।  

ଚ) ଅର୍ଯ୍ନୈତକି େତଷି୍ଠୋନ, ବହୁପୋର୍ଶ୍ଵକି ଓ ଦ୍ଵପିୋର୍ଶ୍ଵକି ଅଂଶ ଦ୍ଵୋରୋ ବକିୋଶ କୋ ଯ୍କ୍ରମ  

 ଗ୍ରୋମଯ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପୋଣ୍ଠ ି

୬.୧୭  ଗ୍ରାମୟ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ(ିRIDF)ଯ ାଜନାଯର ୧୯୯୫-୯୬ ବଷଡ଼ ଠାରୁ ନାବାଡଡ଼ 

ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଯର ଗ୍ରାମୟ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଇ ଁଋଣ ସହାୟତା ଯ ାଗାଇ ଆସଛୁନି୍ତ। 

୬.୧୮  RIDF ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ ପାଇ ଁଅର୍ଡ଼ ବିଭାଗ ଯନାଡାଲ ବିଭାଗ ଭାବଯର କା ଡ଼ୟ କଯର 

ଏବଂ RIDF        ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକର ସଫଳ ରୂପାୟନଯର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଯର 

୬.୧୯  ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅଦୟାବଧ ି ଗ୍ରାମୟ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ି ଅଧୀନଯର ସମଦୁାୟ 

୨୫୯୦୬୭ଟି ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ୩୨୮୪୩.୭୫ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜରୁ ଯହାଇଛି ଏବଂ  

୨୭୨୦୪.୪୭ଯକାଟି ଟଙ୍କା ବିତରଣ କରା ାଇଛି। ଏର୍ ି ମଧ୍ୟଯର RIDF-XXVIII (2022-23)  

ଅଧୀନଯର ୨୯୩୩ ଯଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ୧୧୬୦.୦୦ ଯକାଟି ଟଙ୍କାର ନାବାଡଡ଼ ଋଣ ଏବଂ ୮୦୩.୫୦ 

ଯକାଟି  ଵିତରିତ ଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ ଅଯଟ।  ୨୦୨୨-୨୩ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର RIDF ଅଧୀନଯର 

୪୩୮୪.୭୪ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ସପି୍ ଲଯମଣ୍ଟାରୀ ବଯଜଟ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ ସହତି ବୟୟବରାଦ କରା ାଇଛି।  
 

୬. ୨୦  ଆଯଦଶନାମା ଅନୁ ାୟୀ ନିଦ୍ଧଡ଼ାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ ୁ ପାଣ୍ଠ ି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇ ଁ

ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗ ଗ୍ରାମୟ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ି(RIDF ) ଅଧୀନଯର ଉର୍ଚ୍ ସ୍ତରୀୟ 

ଯବୈଠକ ଆବାହନ କରିର୍ାଏ, ତତସହତି ଯହାଇର୍ବିା ବୟୟ ର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିର୍ାଏ । 
 

୬.୨୧  ଏଠାଯର ଉଯଲ୍ଲଖ୍ଯ ାଗୟ ଯ ,  ୨୦୨୧-୨୨  ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ଓଡିଶା ନାବାଡଡ଼ ଠାରୁ 

ସବଡ଼ାଧକି  ୩୦୩୧.୧୭ ଯକାଟି ଟଙ୍କା RIDF ଋଣ ହାସଲ କରି ସାରା ଭାରତ ବଷଡ଼ ଯର ପ୍ରର୍ମ ସ୍ଥାନ 

ଅଧକିାର କରିର୍ଲିା । 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 

  ସିଡ଼ବ ିସମହୂ ବକିୋଶ ପୋଣ୍ଠ ି(SIDBI) 

୬.୨୨  SIDBI ସମହୂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକର ବିକାଶ ଦିଗଯର ଭିତି୍ତଭୂମି ସଷିୃ୍ଟ କରିବାକୁ ଓ ରାଜୟ 

ସରକାର / ସରକାରୀ ପ୍ରାଯୟାଜିତ ସଂଗଠନଗଡୁିକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ, SIDBI ୨୦୨୧-୨୨ରୁ 

SIDBI ସମହୂ ବିକାଶ ପାଣ୍ଠ ି(SCDF) ଯ ାଜନା ଅଧୀନଯର ଋଣ ସହାୟତା ଯ ାଗାଉଛନି୍ତ। ମଳୂତିଃ 

SCDF ୩ ଯଗାଟି ମଖୁ୍ୟ ବଗଡ଼ ଅଧୀନଯର ଅର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ୨୮ ଯଗାଟି କା ଡ଼ୟକଳାପକୁ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ 

କଯର  ର୍ା: 

(i) MSME ଇଯକା- ଯେସଯର ଇଣ୍ଡଷିି୍ଟଆଲ ଏବଂ ଏଗି୍ର- ସହଯ ାଗୀ ଯକ୍ଷତ୍ର 

(ii) MSME କ୍ଲଷ୍ଟରଯର ଏବଂ ଏହାର ଆଖ୍ପାଖ୍ଯର ସାମାଜିକ ଯକ୍ଷତ୍ର  

(iii) MSME କ୍ଲଷ୍ଟର ସହତି ସଂଯ ାଗ (ସଡକ / ବି୍ରଜ) 
 

୬.୨୩  SCDF ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ ପାଇ ଁଅର୍ଡ଼ ବିଭାଗ ଯନାଡାଲ ବିଭାଗ ଭାବଯର କା ଡ଼ୟ କଯର 

ଏବଂ RIDF  ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକର ସଫଳ ରୂପାୟନଯର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଯର । 

 

୬.୨୪  ଯ ାଜନା ଏବଂ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗ ଆଯଦଶନାମା ଅନୁସାଯର SCDF ସହାୟତା 

ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ ସପୁାରିଶ କରିବା ପାଇ ଁଉର୍ଚ୍ ଶକି୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି (HPC) ଯବୈଠକ କରାଇର୍ାନି୍ତ । ଚଳିତ 

ଆର୍କି ବଷଡ଼ 2022-୨୩ ଯର, ୭୪୩୨.୪୬ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ର ୨୧ ଯଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପକ ୁ SCDF-II 

ଅଧୀନଯର ଅର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁSIDBI କୁ ଅନୁଯମାଦନ କରା ାଇଛି।  
 

 ବହିିଃ ଅନୁଦୋନ େୋପ୍ତ େକଳ୍ପ (EAP) 

୬.୨୫  ରାଜୟ ର ଉନ୍ନୟନ କା ଡ଼ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିମଯନ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ସମ୍ବଳଯର 

ର୍ବିା ଅଭାବ ପରୂଣ ପାଇ ଁରାଜୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବହିିଃ ଅନୁଦାନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍କି 

ସହାୟତା ଯଲାଡିର୍ାନି୍ତ। ଚଳିତ ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର ରାଜୟଯର ୧୦ଯଗାଟି ଚାଲୁ ରହରି୍ବିା ଓ ୨ ଯଗାଟି 

ପାଇପ ଲାଇନ ବହିିଃ ଅନୁଦାନ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ World  Bank, JICA, Asian Development 

Bank, KFW  ଆଦି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଆର୍କି ସହାୟତାଯର କା ଡ଼ୟକାରୀ କରା ାଉଛି।  
  

୬.୨୬  ରାଜୟଯର ଗହୃ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଜଳଯସଚନ, ରାସ୍ତା, ଜନଜାତି ଓ ଉପଜାତି 

କଲୟାଣ ନମିଯନ୍ତ ବହିିଃ ଅନୁଦାନ ଆହରଣ କରା ାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଯର ବିନିଯ ାଗ କରା ାଉଛି। 

ଯସହପିରି ଦକ୍ଷତା ବୃଦି୍ଧ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ପାଇ ଁପ୍ରା କିୁ୍ତକ  ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଛି। 

ବିଭିନ୍ନ କା ଡ଼ୟକାରୀ ବିଭାଗ  ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକର ସମାପନ ପାଇ ଁଋଣ କରିର୍ାନି୍ତ।  
 

୬.୨୭  ବହିିଃ ଅନୁଦାନ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ ପାଇ ଁଅର୍ଡ଼ ବିଭାଗ ଯନାଡାଲ ବିଭାଗ ଭାବଯର କା ଡ଼ୟ 

କଯର ଯ ଯତଯବଯଳ କି ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗ ନୂତନ  ବହିିଃ ଅନୁଦାନ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକ ର 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 
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ମଲୂୟାୟନ ଓ ଅନୁଯମାଦନ ପାଇ ଁରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ ଡ଼ୟଯବକ୍ଷଣ କମିଟି (SLPMC) ଯବୈଠକ 

ର୍କାଇର୍ାଏ। 

 

୭. ଅତରିିକ୍ତ ବଯଜଟ ସୋଧନ: ଡ଼.ିଏମ.ଏେ ଓ ଓ.ଏମ.ବ.ିଏ.ଡ.ିସି  
 

 ଜିଲ୍ଲୋ ଖଣିଜ େତଷି୍ଠୋନ (ଡ଼ି.ଏମ.ଏେ) 

୭.୧  ଜିଲ୍ଲାଗରୁ୍ିକଯର ଖ୍ଣ ି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଯଲାକଙ୍କ ବିକାଶ ତର୍ା କଲୟାଣ ପାଇ ଁ

MMDR ଅଧନିିୟମ, ୧୯୫୭ର ଧାରା  9B ( ାହାକି MMDR ସଂଯଶାଧନ ଅଧନିିୟମ, ୨୦୧୫ ତା. 

୧୭.୦୩.୨୦୧୫ ଯର ସନ୍ନଯିବଶତି) ର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁ ାୟୀ ରାଜୟଯର ଓଡଶିା ଜିଲ୍ଲା ଖ୍ଣଜି ପ୍ରତଷି୍ ଠାନ 

ନିଯଦଡ଼ଶାବଳୀ, ୨୦୧୫ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ୧୭ ଯସଯପ୍ଟମ୍ବର, ୨୦୧୫ ଯର 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ଣଜି ଯକ୍ଷତ୍ର କଲୟାଣ ଯ ାଜନା (PMKKKY) ନିଯଦଡ଼ଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନି୍ତ ଏବଂ 

ଏହାକ ୁଡଏିମଏଫ ନିଯଦଡ଼ଶାବଳୀଯର ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ କରିବା ପାଇ ଁରାଜୟ ସରକାରଙୁ୍କ ନିଯଦଡ଼ଶ ଯଦଇଛନି୍ତ। 

ଯସହ ିଅନୁ ାୟୀ ରାଜୟ ଡିଏମଏଫ ନିୟମଯର ସଂଯଶାଧନ କରା ାଇଛି। ୨୦ ଯସଯପ୍ଟମ୍ବର, ୨୦୧୮ 

ଯର ଓଡିଶା ଜଲି୍ଲା ଖ୍ଣଜି ପ୍ରତିଷ୍ ଠାନ ନିଯଦଡ଼ଶାବଳୀଯର ପନୁିଃ ସଂଯଶାଧନ କରା ାଇଛି।  

୭.୨   ଖ୍ଣ ି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଯର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମଳୂକ ତର୍ା କଲୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ / 

କା ଡ଼ୟକ୍ରମ କା ଡ଼ୟକାରୀ କରି  ଖ୍ଣ ିଖ୍ନନ ସମୟଯର ଏବଂ ଖ୍ଣ ିଖ୍ନନ ପଯର  ପରିଯବଶ, ସ୍ଵାସ୍ଥୟ 

ଏବଂ ସାମାଜକି- ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପଯର ପଡୁର୍ବିା ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରି ଖ୍ଣ ିପ୍ରଭାବିତ 

ଯଲାକଙ୍କ ଦୀଘଡ଼କାଳୀନ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ସନୁଶିି୍ଚତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଯର DMF ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ 

କରା ାଇଛି।  

୭.୩   DMF ଟ୍ରଷ୍ଟଗଡୁିକର ପାଣ୍ଠ ି ODMF ନିଯଦଡ଼ଶାବଳୀର ନିୟମ ୧୦ଯର ବରି୍ଣ୍ତ 

ଅନୁଯମାଦିତ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ-ଉର୍ଚ୍ ଅଗ୍ରାଧକିାର କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଅଗ୍ରାଧକିାର କା ଡ଼ୟକ୍ରମ 

ଗଡୁିକର କା ଡ଼ୟାନ୍ ଵୟନ ପାଇ ଁବୟବହୃତ ହୁଏ। ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ, ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଯସବା, ଶକି୍ଷା, 

ମହଳିା ଏବଂ ଶଶିଙୁ୍କ କଲୟାଣ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଯବଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକ ଉର୍ଚ୍ 

ଅଗ୍ରାଧକିାର କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ। ଯସହପିରି, ଭିତି୍ତଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ  ର୍ା ସଡକ, ଜଳଯସଚନ 

ଏବଂ ଶକି୍ତ, ଜଳଛାୟା ବିକାଶ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଯରାପଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକ ଅନୟାନୟ ଅଗ୍ରାଧକିାର 

କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ ଅଟନି୍ତ।  

୭.୪   ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର କା ଡ଼ୟନିବଡ଼ାହୀ କମିଟି ଦ୍ଵାରା DMFର ଯଦୈନନ୍ଦିନ 

କା ଡ଼ୟାବଳୀ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଟ୍ରଷ୍ଟର ପାଣ୍ଠ ିଏବଂ କା ଡ଼ୟାବଳୀର ପରିଚାଳନା ସାମଗି୍ରକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ 

ପାଇ ଁପ୍ରଯତୟକ DMFଯର ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯବାଡଡ଼ ଗଠନ କରା ାଇଛି।  



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 
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୭.୫   PRIs / ULBs/ ଉପ ନିବଡ଼ାଚନ ପଯର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଯର DMF ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯବାଡଡ଼ 

ପନୁିଃଗଠନ କରା ାଇଅଛି। ସମସ୍ତ DMFଗରୁ୍ିକର Trust Deed ଜିଲ୍ଲାଗରୁ୍ିକର ସମ୍ପକୃ୍ତ DMF 

ଦ୍ଵାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯହାଇଅଛି। ପ୍ରମଖୁ୍ ଖ୍ଣଜି ସମ୍ପଦ ଜିଲ୍ଲା  ର୍ା- ଅନୁଗଳୁ,   ାଜପରୁ, ଝାରସଗୁଡୁା, 

ଯକନୁ୍ଦଝର, ସନୁ୍ଦରଗଡ, ଯକାରାପଟୁ, ରାୟଗଡା ଏବଂ ମୟୁରଭଞ୍ଜଯର ଅଧକି DMF ପାଣ୍ଠ ି ରହଛିି 

(ରାଜୟର ଯମାଟ ସଂଗ୍ରହର ୯୯%),  ାହା ଖ୍ଣ ିଖ୍ନନ ଜନିତ  କା ଡ଼ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ବୟକି୍ତ ଏବଂ 

ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ ଉଦିଷ୍ଟ କା ଡ଼ୟ / ପ୍ରକଳ୍ପର କା ଡ଼ୟକାରୀ ପାଇ ଁବନିିଯ ାଗ ହୁଏ।  

୭.୬   ଇୋତ ଏବଂ ଖ୍ଣ ିବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା DMF ନିୟମର ପ୍ରଣୟନ କରା ାଇଛି। DMF 

ପାଣ୍ଠରି ବୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଅନୁଯମାଦନ ପାଇ ଁDMF ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯବାଡଡ଼କୁ ସପୁାରିଶ, 

ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ତଦାରଖ୍ କରା ାଏ।  

୭.୭   ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚୂନା ଯଦଇଛନି୍ତ ଯ , ଓଡିଶାର DMF 

ଟ୍ରଷ୍ଟଗଡୁିକ ଆୟକର ଛାଡ ଆଯବଦନ କରିବା ଆବଶୟକ। ତଦନୁ ାୟୀ, ଆୟକର ପରିସରରୁ ଛାଡ 

ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁଆଯବଦନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଡଏିମଏ୍ଫ୍ ଗଡୁିକୁ ଅନୁଯରାଧ କରା ାଇର୍ଲିା। ଏପ ଡ଼ୟନ୍ତ 

୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆୟକର ଛାଡ ଆଯବଦନ କରିର୍ବିା ସଚୂନା ଯଦଇଛନି୍ତ ଏବଂ ଅବଶଷି୍ଟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙୁ୍କ 

ଆୟକର ଛାଡ ପାଇ ଁଆଯବଦନ କରିବାକ ୁ ପନୁବଡ଼ାର ଅନୁଯରାଧ କରା ାଇଛି।  ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା 

ଆଯବଦନ କଲାପଯର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମମ୍ଖୁ୍ଯର ଏହ ିବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ 

କରା ିବ।  

୭.୮   ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଯର COVID ମହାମାରୀ ସମୟଯର ଯମଡିକାଲ୍ ଭିତି୍ତଭୂମି,  ନ୍ତ୍ରପାତି, 

ଅନୟାନୟ ଉପଯ ାଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯ ାଗାଇବା ପାଇ ଁDMF ପାଣ୍ଠରି  ବୟବହାର ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ଖ୍ଣଜି ଯକ୍ଷତ୍ର କଲୟାଣ ଯ ାଜନା (PMKKKY) ର ନିଯଦଡ଼ଶାବଳୀଯର ଯକାହଳ କରା ାଇଅଛି। 

ନଯଭମ୍ବର, ୨୦୨୨ ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ଏହ ିବାବଦଯର ସମଦୁାୟ ୪୬୩.୭୩ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଯହାଇଛି।  

୭.୯  DMF ଯପାଟଡ଼ାଲର ଡିଜାଇନ୍, ବିକାଶ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାଯବକ୍ଷଣ ପାଇ ଁOCAC ଦ୍ଵାରା 

ମଯନାନୀତ ଯହାଇର୍ବିା ସିଷ୍ଟମ ୍ନିଯୟାଜନକାରୀ (SI) M/S ESDS ସ ଟ୍ଯୱର୍ ସଲୁୟସନ୍ ଲିମିଯଟଡ୍ 

OSDC ଯର DMF ଯୱବସାଇଟ୍ ଯହାଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ବୟବହାରକାରୀମାନଙୁ୍କ ତାଲିମ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ 

କରା ିବ।  

୭.୧୦   NABARD ର ପରାମଶଡ଼ଦାତା ସଂଗଠନ NABCONS ଯକନୁ୍ଦଝର ଏବଂ ସନୁ୍ଦରଗଡ 

ଜିଲ୍ଲାଯର ଡିଏମଏ୍ଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର କା ଡ଼ୟର ସମକାଳୀନ ମଲୂୟାଙ୍କନ ଏବଂ DMF ପ୍ରକଳ୍ପର କା ଡ଼ୟକାରିତା 

ଉପଯର ଚୂର୍ାନ୍ତ ରିଯପାଟଡ଼ ଦାଖ୍ଲ କରିସାରିଛି।  

୭.୧୧   ନଯଭମ୍ବର, ୨୦୨୨ ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ଯମାଟ ୨୦୬୭୯.୧୭ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ର DMF ପାଣ୍ଠ ି

ସଂଗହୃତି ଯହାଇଛି। ସଂଗହୃତି ଅର୍ଡ଼ରୁ ଯମାଟ ୨୦୯୨୭.୪୧ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ୨୬୬୫୮ ଯଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ପାଇ ଁ ମଞ୍ଜରୁ କରା ାଇଛି ଏବଂ ୧୧୫୩୪.୫୭ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଯହାଇଛି  ାହା ସଂଗହୃତି 

ଯହାଇର୍ବିା   ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରାୟ ୫୫.୭୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଯଟ। ମଞ୍ଜରୁ ଯହାଇର୍ବିା ଅର୍ଡ଼ରୁ ୧୪୫୦୯.୩୪ ଯକାଟି 

ଟଙ୍କା ୧୭୩୮୩ ଯଗାଟି ଉର୍ଚ୍ ଅଗ୍ରାଧକିାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁମଞ୍ଜରୁ କରା ାଇଛି ଏବଂ ୬୩୦୧.୬୯ 

ଯକାଟି ଟଙ୍କା ୯୨୪୧ ଯଗାଟି ଅନୟାନୟ ଅଗ୍ରାଧକିାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ ମଞ୍ଜରୁ କରା ାଇଛି। ଉର୍ଚ୍ 

ଅଗ୍ରାଧକିାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ ଯମାଟ ୮୬୦୫.୨୨ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଯହାଇର୍ବିା ଯବଯଳ ଅନୟାନୟ 

ଅଗ୍ରାଧକିାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ ଯମାଟ ୨୮୧୮.୯୭ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ ଯହାଇଛି। ଏତଦବୟତୀତ, 

ପ୍ରଶାସନିକ କା ଡ଼ୟ ପାଇ ଁ୧୧୦.୩୮ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ କରା ାଇଅଛି।  

ଅନୁଗଳୁ 

                                                                     

ଉନ୍ନତ ର୍ଇର୍ୋନ ଯକନ୍ଦ୍ର 

 

 

 

 

 

 

 

ଦକ୍ଷତୋ ଭିତି୍ତଭୂମି ଓ ଉପକରଣ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଆେମ ବଦିଯୋଳୟ ରୂପୋନ୍ତରଣ 

 ୋଜପରୁ

 

ଉଠୋ ଜଳଯସଚନ େକଳ୍ପ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 

 

 

ଚତୁିଃସ୍ତରୀୟ ରୋସ୍ତୋ ନିମୋ୍ଣ 

           

 

                                                     ଯରଶମ ଚୋର୍ଷ 

 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ଝୋରସଗୁଡୁୋ 

  

ଅତରିିକ୍ତ ଭିତି୍ତଭୂମି ନମିୋ୍ଣ, ସରକୋରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦିଯୋଳୟ, ଝୋରସଗୁଡୁୋ 

 

ସବସ୍ୋଧୋରଣ ଯଶୌଚୋଳୟ, ଯମୋଡୁଯଲୋର ଯଶୌଚୋଳୟ, ସୋମ୍ପ୍ରଦୋୟିକ ଯଶୌଚୋଳୟ ନିମୋ୍ଣ 

 

 

୧୮ ମୋସ ମଧ୍ୟଯର ୨୫୦୦୦ ନୂତନ ବୃକ୍ଷଯରୋପଣ, ଝୋରସଗୁଡୁୋ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ଯକଉଝଁର 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

ହଡ଼ବନ୍ଧ ଯପୋଖରୀ, ଯକଉଝଁର  ଡୋଇଆଲିସିସ ଯସଣ୍ଟର , ସି  ଏଚ ସି, 

ବଡ଼ବଲି 

ଏ.ପି.ସି ଯେୋଯଜକଟ ୫ଟି ଉଚ୍ଚ ବଦିଯୋଳୟ ରୂପୋନ୍ତର କୋ ଯ୍କ୍ରମ 

ଅନ୍ତଗତ୍ ବହୁମଖୁୀ କ୍ରୀଡୋ ଯକ୍ଷତ୍ର ନମିୋ୍ଣ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ସନୁ୍ଦରଗର୍ 

 

    

୨୦୦ ଶ ଯୋ ବଶିଷି୍ଟ ଵୃଦ୍ଧୋେମ ନିମୋ୍ଣ 

      

ମଯଡଲ ଅଙ୍ଗନବୋଡି ଯକନ୍ଦ୍ର ନମିୋ୍ଣ     

    

ଯହଭି ଯମୋଟର ଯଭଇକିଲ ଯେନଂି େତଷି୍ଠୋନ   

ସ୍ଥୋପନ  

 

ଯହୋଯଟଲ ମଯୋଯନଜଯମଣ୍ଟ  ଯେନଂି 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 ଓଡିଶୋ ଖଣିଜ ପଦୋର୍ ୍ଧୋରକ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ (OMBADC) 

୭.୯  ମାନୟବର ସପିୁ୍ରମଯକାଟଡ଼ଙ୍କ ନିଯଦଡ଼ଶ ଅନୁ ାୟୀ OMBADC ଏକ Special Project 

Vehicle (SPV) ଭାବଯର ଗଠିତ ଯହାଇଛି,  ାହାକ ି ଓଡିଶା ରାଜୟର ଖ୍ଣଜି ପଦାର୍ଡ଼ ଧାରକ 

ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗି୍ରକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ସନୁଶିି୍ଚତ କରିବା ଉଯଦଶୟଯର ନଦିିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ କଲୟାଣ ତର୍ା ଯକ୍ଷତ୍ର 

ବିକାଶ କା ଡ଼ୟ କରିର୍ାଏ। ଏହା କମ୍ପାନୀ ଅଧନିିୟମ, ୨୦୧୩ ର ଯସକ୍ସନ-୨୫ ଅନୁ ାୟୀ ୨୦୧୪ 

ମସିହା ଡିଯସମ୍ବର ମାସ ୨ ତାରିଖ୍ଯର ଏକ ଅଣ-ଲାଭକାରୀ ଯସକ୍ସନ-୮ କମ୍ପାନୀ ଭାବଯର ପଞ୍ଜୀକତୃ 

ଯହାଇଛି। ସପିୁ୍ରମଯକାଟଡ଼ର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନୟାୟାଧୀଶ ମାନୟବର ନୟାୟମତିୂ୍ତ ଶ୍ରୀ ଏ.ଯକ. 

ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍କ OMBADCର Oversight Authority ଭାବଯର ନି କୁ୍ତ କରା ାଇଛି। ଓର୍ିଶାର 

ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯହଉଛନି୍ତ OMBADC ପରିଚାଳନା ଯବାଡଡ଼ର ଯଚୟାରମୟାନ । OMBADCର 

ପାଣ୍ଠ ିବତ୍ତଡ଼ମାନ ଯକନୁ୍ଦଝର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ସନୁ୍ଦରଗଡ,  ାଜପରୁ, ଝାରସଗୁଡୁା, ଯଦଓଗଡ, ଅନୁଗଳୁ 

ଜିଲ୍ଲାର ପାଲଲହଡା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଯଢଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାର କଙ୍କର୍ାହାର୍ ବ୍ ଲକଯର ବୟବହୃତ ଯହଉଛି। 

OMBADC ପାଣ୍ଠ ି7ଟି ଯକ୍ଷତ୍ର  ର୍ା 1.ପାଇପ ୍ଜଳ ମାଧ୍ୟମଯର ପାନୀୟ ଜଳ ଯ ାଗାଣ, 2. ଶକି୍ଷା 

(ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇ ଁତାଲିମ ଏବଂ ଶକି୍ଷାକୁ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ କରି), 3. ସ୍ଵାସ୍ଥୟ (ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଯକନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ 

କରି), 4. ଜୀବିକା ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ, 5. ଗ୍ରାମୀଣ ସଂଯ ାଗ, ପରିଯବଶ ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, 

7. ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ  ଓ ଭୂତଳ ଜଳ ରିଚାଜଡ଼ ଏବଂ SMC  ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ବିନିଯ ାଗ ଯହବାର ବୟବସ୍ଥା 

ରହଛିି। ୨୦୨୨ ମସିହା ଡଯିସମ୍ବର ମାସ ୩୧ତାରିଖ୍ ସଦୁ୍ଧା OMBADCଯର ଯମାଟ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠ ି 

୨୦୧୦୯.୯୮୩ ଯକାଟିଯର ପହଞ୍ଚଛିି (ସଧୁ ସଯମତ) ଏବଂ ୧୮ଟି ଲାଇନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା Rs. 

୧୭୧୯୦.୩୦ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ମଲୂୟ ଆକଳନର ଦାଖ୍ଲ ଯହାଇର୍ବିା ୫୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ; OMBADCର 

ନିଯଦଡ଼ଶକ  ଯବାର୍ଡ଼ଦ୍ଵାରା ଅନୁଯମାଦିତ ଯହାଇଅଛି।  

୮. ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ  

କ) ସପ୍ତମ ପରିଚୋଳନୋ ପରିର୍ଷଦ ଯବୈଠକଯର ଓଡ଼ିଶୋର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 

୮.୧   ମାନୟବର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ମାନୟବର ସଦସୟ, NITI ଆଯୟାଗ ୨୭ ଜଲୁାଇ ୨୦୨୨ ଯର 

ସରକାରୀ ଗସ୍ତଯର ଓଡଶିା ଆସିର୍ଯିଲ ଏବଂ ଓଡିଶା ରାଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗଯର ଏକ 

ଯବୈଠକଯର ଯ ାଗ ଯଦଇର୍ଯିଲ  ାହାକ ିNITI ଆଯୟାଗଙ୍କ ସମର୍ଡ଼ନ ଏବଂ ଉପ କୁ୍ତ କା ଡ଼ୟାନୁଷ୍ ଠାନ 

ଆବଶୟକ କଯର। ମାନୟବର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡିଶାର ମାନୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ   ାଇ ତାଙୁ୍କ 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଯର ଅନୁଷି୍ ଠତ ସପ୍ତମ ପରିଚାଳନା (Governing) ପରିଷଦ ଯବୈଠକଯର ଯ ାଗ ଯଦବା 

ନିମଯନ୍ତ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କରିର୍ଯିଲ,  ାହାକି ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର ୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୨ ଯର 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଯର ଅନୁଷି୍ ଠତ ଯହାଇର୍ଲିା ।  

୮.୨  ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର ୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୨ ଯର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଯର 

ଅନୁଷି୍ ଠତ ସପ୍ତମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ଯବୈଠକଯର ଓର୍ିଶାର ମାନୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯ ାଗ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ଯଦଇର୍ଯିଲ, ଯ ଉ ଁଯବୈଠକର କା ଡ଼ସଚୂୀ ତା:୧୫ ରୁ ୧୭ରିଖ୍ ଜନୁ ମାସ ୨୦୨୨ ମସିହାଯର ମଧ୍ୟଯର 

ଧରମଶାଳାଯର ଆଯୟାଜିତ ଯହାଇର୍ବିା ପ୍ରର୍ମ ଜାତୀୟ ସଚିବଙ୍କ ଏଯଜଣ୍ଡା ଉପଯର ଧା ଡ଼ୟ ର୍ଲିା । 

ସପ୍ତମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ଯବୈଠକର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ କା ଡ଼ସଚୂୀ  ର୍ା:- ଫସଲ ବିବିଧକରଣ ଏବଂ 

ଯତୈଳବୀଜ, ଡାଲି ଏବଂ ଅନୟାନୟ କୃଷି ଦ୍ର୍ବୟଯର ଆତ୍ମନିଭଡ଼ରଶୀଳତା ହାସଲ କରିବା, ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା 

ନୀତିର କା ଡ଼ୟାନ୍ ଵୟନ - ବିଦୟାଳୟ ଶକି୍ଷା, ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତି - ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷାର କା ଡ଼ୟକାରିତା ଏବଂ 

ସହରୀ ଶାସନ ଆଦି ର୍ଲିା ।   

୮.୩  ପ୍ରତିକି୍ରୟାଯର, ରାଜୟଯର ଦୀଘଡ଼ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସରୁ୍ବିା ବିଭିନ୍ନ ସମସୟା/ ଆହ୍ ଵାନ 

ଉପଯର ଏକ ସବିଯଶଷ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇ ଆବଶୟକ କା ଡ଼ୟାନୁଷ୍ ଠାନ ନିମଯନ୍ତ NITI 

ଆଯୟାଗକୁ ପଠା ାଇର୍ଲିା, ଯ ଉ ଁର୍ଯିର NITI ଆଯୟାଗ ତର୍ା ସଂପକୃ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଭାରତ 

ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ସମିତି ଯଫଯଡରାଲାଇଜମି ୍ଆଭିମଖୁ୍ୟଯର ହସ୍ତଯକ୍ଷପ ଆବଶୟକ କଯର।  

ଖ) ନିରନ୍ତର ବକିୋଶ ଲକ୍ଷଯ (ଏସଡିଜି) 

୮.୪  ଯସଯପ୍ଟମ୍ବର ୨୦୧୫ ଯର, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ସମି୍ମଳନୀ ୨୦୧୬ ରୁ 

୨୦୩୦ ମଧ୍ୟଯର ବିକାଶ ପ୍ରୟାସକୁ ମାଗଡ଼ଦଶଡ଼ନ କରିବା ପାଇ ଁଏକ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ଗ୍ରହଣ କରିର୍ଲିା, 

 ାହାର ଶୀଷଡ଼କ “ଆମ ଜଗତକୁ ପରିବତ୍ତଡ଼ନ: ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପାଇ ଁ ୨୦୩୦ ଏଯଜଣ୍ଡା”। ଏହାର 

ମଳୂଯର ୧୭ ଟି ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷୟ (SDGs) ଅଛି,  ାହା ଏକ ବିର୍ଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ସହଭାଗୀତାଯର 

ବିକଶତି ତର୍ା ଯଦଶଗଡୁକିର କା ଡ଼ୟ ପାଇ ଁଏକ ଜରୁରୀ ଆହ୍ ଵାନ। ଏସଡିଜ ିଗଡୁିକ ମଖୁ୍ୟତିଃ “ଯବାଲ୍ଡ 

ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ଫିରଟିଭ୍ ଯଷ୍ଟପ”୍ ପାଇ ଁସ୍ଥାନ ତିଆରି କଯର  ାହା ଜଗତକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ 

ପର୍ଯର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇ ଁଜରୁରୀ ଅଯଟ। ଏହା ମାନବିକତାକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତର୍ା ବଞ୍ଚତିତାର 

ଅତୟାଚାରରୁ ମକୁ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରହକ ୁସସୁ୍ଥ ଏବଂ ସରୁକି୍ଷତ କରିବା ପାଇ ଁଏକ ସାମହୂକି  ାତ୍ରା 

ଆରମ୍ଭ କଲା।  

୮.୫  NITI ଆଯୟାଗ ସମଗ୍ର ଯଦଶ ପାଇ ଁ ଏସଡିଜ ିଗରୁ୍ିକୁ ତଦାରଖ୍ କରୁର୍ବିାଯବଯଳ 

ଓଡିଶା ରାଜୟ ପାଇ ଁ ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ ଯହଉଛି ଯନାଡାଲ ବିଭାଗ  ାହାକ ିଏହ ି

ପ୍ରୟାସକ ୁ ସମନ୍ି ଵତ କରିବା ସହ ଏସଡିଜ ି ହାସଲ ପାଇ ଁ ଅଗ୍ରଗତ ି ଉପଯର ନଜର ରଖ୍ରି୍ାଏ।  

ରାଜୟଯର ୨୦୩୦ ଏଯଜଣ୍ଡା ହାସଲ ଦିଗଯର ବିଭିନ୍ନ ପଦଯକ୍ଷପ କା ଡ଼ୟକାରୀ କରିବାଯର ରାଜୟ 

ସରକାରଙୁ୍କ ସହାୟତା କରିବା ପାଇ ଁନଯଭମ୍ବର ୨୦୨୧ ଯର ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗଯର 

ଯପ୍ରାଯଜକ୍ଟ ମୟାଯନଜଯମଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ (ପିଏମୟୁ) ପ୍ରତିଷ୍ ଠା କରା ାଇଛି। ଏହ ି ପ୍ରୟାସ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷୟ 

ହାସଲ କରିବାଯର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସର ସହଯ ାଗ, ସମନ୍ଵୟ ଏବଂ ସମି୍ମଶ୍ରଣ ଆଣବି ଯବାଲି 

ଆଶା କରା ାଏ।  

୮.୬  ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷୟ ହାସଲ କରିବାକ ୁ ଓଡଶିା ସରକାର ପ୍ରତିଶତୃିବଦ୍ଧ ଏବଂ 

ଏସଡିଜ ିଯେମୱାକଡ଼ ସହତି ସମାନ୍ତରାଳ ଯହବା ପାଇ ଁ ଯର୍ଷ୍ଟ ପଦଯକ୍ଷପ ଯନଇଛନି୍ତ,  ାହାଦ୍ଵାରା 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ରାଜୟର ବିକାଶ କା ଡ଼ୟ ଏବଂ ଆହ୍ ଵାନକୁ ପ୍ରାର୍ମିକତା ଦିଆ ାଇଛି। ଆରମ୍ଭରୁ SDG ଗରୁ୍ିକର 

ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଯହାଇର୍ବିାରୁ ଓଡିଶା ସରକାର ଏସଡିଜି ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶତୃବିଦ୍ଧ ଏବଂ ୨୦୧୬ ଯର 

SDG ଲାଗ ୁଯହବା ପରଠାରୁ ଏହ ିଦିଗଯର ରଣନୀତିକ ପଦଯକ୍ଷପ ଯନଉଛନି୍ତ। ୨୦୧୮ ରୁ ୨୦୨୦ 

ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ଓଡିଶା କ୍ରମାଗତ ଭାବଯର ଏହାର କା ଡ଼ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି  ାହା ୨୦୧୮ ଯର ୫୧ ରୁ 

୨୦୨୦ ଯର ୬୧ ଯର ସାମଗି୍ରକ ଯସ୍କାରର ଉନ୍ନତଯିର ପ୍ରତିଫଳିତ ଯହାଇଛି। ଜଳବାୟୁ କା ଡ଼ୟ 

ମଲୂୟାଙି୍କତ ଯହାଇର୍ବିା ୧୬ ଯଗାଲ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡିଶାଟି ଟି  9 ଯଗାଲଯର େଣ୍ଟରନର୍ (ଆଗ ଧାଡିଯର), ୧ 

ଯଗାଲଯର ପ୍ରଦଶଡ଼ନକାରୀ ର୍ବିାଯବଯଳ ଅବଶଷି୍ଟ ୬ ଟି ଯଗାଲଯର ଆେିରିଙ୍୍ଗ ବଗଡ଼ଯର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। 

୧ 0 ଯଗାଲଯର ଓଡିଶାର ପ୍ରଦଶଡ଼ନ ଉନ୍ନତ ରହଛିି।  

ଓଡିଶୋ ଏସଡିଜି ସଚୂକ ଯେମୱୋକ ୍ର ଦ୍ଵତିୀୟ ସଂସ୍କରଣ : 

୮.୭  ଏସଡିଜ ିଦ୍ଵାରା ସଷିୃ୍ଟ ଯହାଇର୍ବିା ଏକ ଯମୌଳିକ ଆହ୍ ଵାନ ପ୍ରଗତିର ମାପ ସହତି ଜଡିତ। 

ଲକ୍ଷୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷୟ ସଂଖ୍ୟା ସହତି (MDG ଗରୁ୍ିକର ଯକବଳ ୮ ଯଗାଲ୍ ଏବଂ ୨୧ ଟାଯଗଡ଼ଟ୍ 

ର୍ଲିାଯବଯଳ, ଏସଡିଜ ି ର ୧୭ ଯଗାଲ୍ ଏବଂ ୧୬୯ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲକ୍ଷୟ ଅଛି, ଏହ ି ଲକ୍ଷୟଗଡୁିକର 

ଜଟିଳତା ବହୁଗଣୁତି ଯହାଇଛି।  

୮.୮  ଏସଡିଜ ିଟାଯଗଡ଼ଟଯର ର୍ବିା ଉର୍ଚ୍ାଭିଳାଷ ଏବଂ ଜଟିଳତାକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖ୍ ିଯସମାନଙ୍କ 

ଉପଯର ଅଗ୍ରଗତିର ମାପ ଏକ ‘ଅଦୃଶୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଚୟାଯଲଞ୍ଜ’ ସଷିୃ୍ଟ କଯର। ଏହ ିଆହ୍ ଵାନର 

ସମାଧାନ ପାଇ ଁଏକ ପ୍ରମଖୁ୍ ଉପକରଣ ଯହଉଛି ଏକ ଶବ୍ଦ SDG ସଚୂକ ଢାଞ୍ଚା।  

୮.୯  MoSPI ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଜାତୀୟ ସଚୂକ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁ ାୟୀ, ଓଡିଶା ୨୦୧୯ ଯର ୩୬୭ 

ସଚୂକ ସହତି ଓଡିଶା ଏସଡିଜି ସଚୂକ ଯେମୱାକଡ଼ (OSIF) ର ପ୍ରର୍ମ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। OSIF 

କୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିକାଶ ସହତି ସିଙ୍କଯର ରଖ୍ବିା ଏବଂ ସି୍କମ ୍ପାରାମିଟରଗଡୁିକର ପରିବତ୍ତଡ଼ନକୁ ଅନ୍ତଭଡ଼ୂ କ୍ତ 

କରିବା ପାଇ ଁ, OSIF 1.0 ର ସମସ୍ତ ୩୬୭ ସଚୂକ ବତ୍ତଡ଼ମାନ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ପନୁିଃବୟାଖ୍ୟା 

କରା ାଇଛି ଯ ଉଠଁାଯର ସଚୂକାଙ୍କ ବିଭାଗ, ଲକ୍ଷୟ ଏବଂ ତର୍ୟ ଉତ୍ସ ସହତି ସଠିକ୍ ଭାବଯର ମୟାପ ୍

ଯହାଇଛି। ଓଡିଶା ଏସଡଜି ିସଚୂକ ଯେମୱାକଡ଼ (OSIF 2.0) ର ଦି୍ଵତୀୟ ସଂସ୍କରଣଯର ୨୯୩ ସଚୂକ 

ଅଛି, ଯସର୍ମିଧ୍ୟରୁ ୧୦୬ଟି ସଚୂକ ଓଡିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇ ଁ ନଦିିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକାଶନର ଯଶଷ 

ପ ଡ଼ୟାୟ।  

ଏସଡିଜି ଗଡୁ଼ିକର ଯଲୋକୋଲୋଇଯଜସନ୍ ଉପଯର ରୋଜଯ ପରିଚୋଳନୋ କମିଟି : 

୮.୧୦  ଭାରତର ସରକାରୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର “PRI ଯର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷୟର 

ଯଲାକାଲାଇଯଜସନ୍ ଉପଯର ବିଯଶଷଜ୍ଞ ଯଗାଷ୍ ଠୀର ରିଯପାଟଡ଼” ର ସପୁାରିଶ ଅନୁ ାୟୀ ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ 

ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର SDG ଗରୁ୍ିକର ଯଲାକାଲାଇଯଜସନ୍ ଉପଯର ଏକ ରାଜୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି 

ଗଠନ କରା ାଇଛି। 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

୮.୧୧  SDG ଗରୁ୍ିକର ଯଲାକାଲାଇଯଜସନ୍ ଉପଯର ରାଜୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପ୍ରର୍ମ 

ଯବୈଠକ ୬ ଡିଯସମ୍ବର, ୨୦୨୨ ଯର ମଖୁ୍ୟ ସଚବିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର ରାଜୟଯର SDG ଗରୁ୍କିର 

ଯଲାକାଲାଇଯଜସନ୍ ଉପଯର ଯରାଡ୍ ମୟାପ ୍ଉପଯର ଆଯଲାଚନା ପାଇ ଁଅନୁଷି୍ ଠତ ଯହାଇର୍ଲିା। 

 

 

ଏସଡିଜି ଗଡୁ଼ିକର ଯଲୋକୋଲୋଇଯଜସନ୍ ଉପଯର ରୋଜଯ ପରିଚୋଳନୋ କମିଟିର େର୍ମ ଯବୈଠକ  

ଏସଡିଜି ବଯଜଟ୍ େସୁ୍ତତ:ି 

୮.୧୨  ବିଭିନ୍ନ ଏସଡିଜି ଗରୁ୍ିକଯର ସରକାରୀ ଯ ାଜନାଗରୁ୍ିକୁ ମୟାପିଂ କରିବାଯର ଅର୍ଡ଼ 

ବିଭାଗ ସହତି ସକ୍ରିୟ ଭାବଯର କା ଡ଼ୟ କରି ଏସଡଜି ିବଯଜଟ୍ ୨୦୨୨-୨୩ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 

ଜୋତୀୟ ସ୍ତରର କମଶ୍ୋଳୋଯର ଯ ୋଗ ଯଦଇର୍ଯିଲ: 

୮.୧୩  ଶ୍ରୀ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସରକାରଙ୍କ  ଗୁ୍ ମ ସଚିବ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିଯଦଡ଼ଶକ ଅଳକା 

ଯଜନାଙୁ୍କ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ଵାରା ଆଯୟାଜିତ ଯହାଇର୍ବିା ଦିଲ୍ଲୀର 

ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଯର ୩ ଦନିିଆ ଜାତୀୟ ଯଲଖ୍ଶାଳାଯର ଯ ାଗଯଦବାକୁ ମଯନାନୀତ କରା ାଇର୍ଲିା 

ଯ ଉରଁ୍ଯିର ଯସମାଯନ SDG ଗରୁ୍ିକର ଯରାଡମୟାପ ପ୍ରସୁ୍ତତି ଏବଂ ଯଲାକାଲାଇଯଜସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକ ୁ

ଆଗକୁ ଯନବା ପାଇ ଁକା ଡ଼ୟ ଯ ାଜନା ଡ୍ରା ଟ୍  ଯର ଜଡିତ ର୍ଯିଲ। ।  

୮.୧୪  ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସରକାର NIRD & PR ଦ୍ଵାରା ଆଯୟାଜିତ ୨ 

ଦିନିଆ ଜାତୀୟ “ରାଜୟଗରୁ୍ିକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଗତିଶୀଳ କ୍ରୟିାର ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଏସଡିଜି ଉପଯର ରାଜୟ 

କା ଡ଼ୟ ଯ ାଜନା ପାଇ ଁରଣନୀତି ପ୍ରସୁ୍ତତ” ଉପଯର ହାଇଦ୍ର୍ାବାଦଯର ୩୦ ରୁ 31 ଯମ, ୨୦୨୨ ଯର 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 
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ଯହବାକୁର୍ବିା କମଡ଼ଶାଳାଯର ଯ ାଗଯଦବାକୁ ଏସଡଜିି ଯସଲର ଯସକ୍ଟର ଲିଡ୍-ଯସାସିଆଲ୍ ଡକ୍ଟର 

ଉପସାନା ମହାପାତ୍ର, ସହକାରୀ ନିଯଦଡ଼ଶକ ତର୍ା ଡକ୍ଟର ରଯମଶ ଯଚଲାନ୍, ମଯନାନୀତ 

ଯହାଇର୍ଯିଲ।  

୮.୧୫  ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ଵାରା ଆଯୟାଜିତ “ଏସଡିଜି ପାଇ ଁ ଉପ-ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମନିଟରିଂ 

ଯେମୱାକଡ଼ର ବିକାଶ / ସମୀକ୍ଷା” ଉପଯର ଭାରତ ସରକାର ୩୧ ଅଯକ୍ଟାବର ୨୦୨୨ ଯର ଯସ୍କାପି 

କନଯଭନସନ୍ ଯସଣ୍ଟରଯର ଅନୁଷି୍ ଠତ ଯହାଇର୍ବିା ଏକ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କମଡ଼ଶାଳାଯର ଯ ାଗଯଦବା 

ପାଇ ଁମିସ ଅର୍ଚ୍ିତା ଦାସ, ସହକାରୀ ନିଯଦଡ଼ଶକ ତର୍ା ଶ୍ରୀ ଜଯନ୍ ମଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ଏସଡିଜି ଯସଲର ଯସକ୍ଟର 

ଲିଡ୍-ପରିଯବଶ ଙୁ୍କ ମଯନାନୀତ କରା ାଇର୍ଲିା।  

ତୋଲିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତୋ ବକିୋଶ: 

୮.୧୬  ଯ ଯହତୁ ଆଯମ କା ଡ଼ୟର ଦଶନି୍ଧଯର ପ୍ରଯବଶ କରୁଛୁ, SDG ଗରୁ୍କିର ବୁଝାମଣାକ ୁ

ବଢାଇବା, ଏହାର କା ଡ଼ୟକାରିତା ପାଇ ଁଆହ୍ ଵାନ  ାହା ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକ ୁଅଧକି ପ୍ରତିକି୍ରୟାଶୀଳ 

ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶୟକତା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ପାଇ ଁପ୍ରାସଙି୍ଗକ କରିବା ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ପଦଯକ୍ଷପ 

ଯହାଇପାରିଛି।  

୮.୧୭  ଯତଣ,ୁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ସଯମ୍ବଦନଶୀଳତା ଏବଂ ତାଲିମ 

ଏସଡିଜ ିଗରୁ୍ିକର କ୍ରକ୍ସ ଯଲାକାଲାଇଯଜସନ୍ ଯହାଇ ାଏ। ଏସଡିଜି ସହ ଜଡିତ ଯନାଡାଲ ବିଭାଗ 

ଭାବଯର ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗ, ଏଯଜଣ୍ଡା ୨୦୩୦କ ୁକା ଡ଼ୟଯର ଅନୁବାଦ କରିବାଯର 

ସମ୍ପକୃ୍ତ ସମସ୍ତ ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ ସଯମ୍ବଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦି୍ଧ ଦାୟିତ୍ୱଯର ଅଛି। 

୮.୧୮  ନିମ୍ ନଲିଖ୍ତି ଯଶ୍ରାତାମାନଙୁ୍କ “ଓଡଶିାଯର ସ୍ଥାୟୀ ବକିାଶ ପାଇ ଁ ୨୦୩୦ ଏଯଜଣ୍ଡାର 

କା ଡ଼ୟକାରିତା” ଉପଯର ସଯମ୍ବଦନଶୀଳ କରିବା ପାଇ ଁ ନିମ୍ ନଲିଖ୍ତି ତାଲିମ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ 

କରା ାଇର୍ଲିା: 

କ) ଏପି୍ରଲ୍, ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟଯର କା ଡ଼ୟକାରୀ କରୁର୍ବିା ସମସ୍ତ ଏସଡିଜ ିଯପ୍ରାଗ୍ରାମ ଅଧକିାରୀଙ୍କ 

ତାଲିମ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ 

ଖ୍) ଯମ, ୨୦୨୨ ଯର ସମସ୍ତ ତରିିଶ ଏସଡିଜି ଯନାଡାଲ୍ ଅଫିସର (2 ADM ଏବଂ 28 

CDOs-cum-EO, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ) ର ତାଲିମ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ  

ଗ) ୨୫- ୨୯ ଜଲୁାଇ, ୨୦୨୨ ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ମାଷ୍ଟର ଯଟ୍ରନରମାନଙ୍କର ତାଲିମ  

ଘ) ଯସଯପ୍ଟମ୍ବରରୁ ଡିଯସମ୍ବର ୨୦୨୨ ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜୟଯର ଜଲି୍ଲା ଏସଡିଜ ି

ଯକାଷଗରୁ୍ିକର ସଦସୟମାନଙ୍କର ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ତାଲିମ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 
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ବଭିିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲୋର ଏସଡିଜି ଯସଲର ସଦସଯମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ “ଓଡଶିୋଯର ସ୍ଥୋୟୀ ବକିୋଶ ପୋଇ ଁ

୨୦୩୦ ଏଯଜଣ୍ଡୋର କୋ ଯ୍ୋନ୍ ଵୟନ” ଉପଯର ତୋଲିମ କୋ ଯ୍କ୍ରମ 

 

ବଭିିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲୋର ଏସଡିଜି ଯସଲର ସଦସଯମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ “ଓଡଶିୋଯର ସ୍ଥୋୟୀ ବକିୋଶ ପୋଇ ଁ

୨୦୩୦ ଏଯଜଣ୍ଡୋର କୋ ଯ୍ୋନ୍ ଵୟନ” ଉପଯର େଶକି୍ଷଣ କୋ ଯ୍କ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ ଭୋବଯର 

ଗ୍ରୋମପଞ୍ଚୋୟତଯର ସ୍ଥୋନତି ଯଗୋଷ୍ଠୀ ଆଯଲୋଚନୋ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ଗ) ଆକୋଂକ୍ଷୋ ଜିଲ୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ 

୮.୧୯  ପ୍ରଯତୟକ ମାସ ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାଗଡୁିକୁ ଯସହ ିମାସର ସଚୂକାଙ୍କ ଓ ତାହା ପବୂଡ଼ବତ୍ତଡ଼ୀ 

ମାସର ସଚୂକାଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଆଧାର କରି ସବଡ଼ଭାରତୀୟ ସ୍ତରଯର ସ୍ଥାନ (Delta Ranking) 

ଦିଆ ାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଶୀଷଡ଼ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିର୍ବିା ଜିଲ୍ଲାମାନଙୁ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଆବଣ୍ଟନ ଦିଆ ାଏ। 

ଗତ ପାଞ୍ଚ ବଷଡ଼ ମଧ୍ୟଯର ବିଭିନ୍ନ ମାସଯର ଓଡିଶାର ଆକାଂକ୍ଷା ଜଲି୍ଲାମାଯନ ବଭିିନ୍ନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଶୀଷଡ଼ 

ମାନୟତା ପାଇଛନି୍ତ ଏବଂ ଯମାଟ ୮୨ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନି୍ତ। ୨୦୨୨ 

ମସିହାଯର, ଓଡିଶାର ୪ ଟି ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଶୀଷଡ଼ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନି୍ତ। ଗଜପତ ି

ଯମୌଳିକ ଭିତି୍ତଭୂମି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ୩ ଯକାଟି ଓ “Overall” ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ୨ ଯକାଟି, ମାଲକାନଗିରି 

“Overall” ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ୨ ଯକାଟି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପରୁ କୃଷି ଓ ଜଳ ଉତ୍ସ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ୩ ଯକାଟି ଅତିରିକ୍ତ 

ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନି୍ତ। ଯକାରାପଟୁ ଜଲି୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏପି୍ରଲ-୨୦୨୨ ମାସପାଇ ଁ“Overall” ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 

ଏବଂ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଓ ପଷିୁ୍ଟକର ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ପ୍ରର୍ମ ସ୍ଥାନ ଅଧକିାର କରିଛି।  

୮.୨୦  ୧୦ଟି ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଦଶଡ଼ନକ ୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର-ତର୍ା-ଅତିରିକ୍ତ ମଖୁ୍ୟ 

ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର ଭିଡିଓ କନଫଯରନସିଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳନା ଓ ସମୀକ୍ଷା କରା ାଇଛି। 

ଜିଲ୍ଲାଗଡୁିକର ମାସିକ ପ୍ରଦଶଡ଼ନ ବିବରଣୀକୁ ନିୟମିତ  ାଞ୍ଚ କରା ାଇର୍ାଏ ଏବଂ ଯ ଉ ଁସଚୂକାଙ୍କଯର 

ଜିଲ୍ଲାଗଡୁିକ ପଛଯର ଅଛନି୍ତ ଯସହ ିସଚୂକାଙ୍କଯର କା ଡ଼ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇ ଁଜିଲ୍ଲାମାନଙୁ୍କ 

ଅନୁଯରାଧ କରା ାଇର୍ାଏ। ଏହ ିଜିଲ୍ଲା ଗଡୁିକର ଦାୟିତ୍ ବଯର ର୍ବିା ସଚିବମାଯନ ଏହ ିଜିଲ୍ଲାଗରୁ୍ିକର 

ପରିଦଶଡ଼ନକରି ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା ଅନ୍ତଗଡ଼ତ ବିଭିନ୍ନ କା ଡ଼ୟକଳାପର ସମୀକ୍ଷା କରିର୍ଯିଲ । 

ଘ) ଆକୋଂକ୍ଷୋ ବ୍ ଲକ ଯ ୋଜନୋ 

୮.୨୧  ରାଜୟର ୨୦% ପଛୁଆ ବ୍ ଲକ ଗଡୁିକର ମଖୁ୍ୟ ବିକାଶ ସଚୂକାଙ୍କ ଯଦଶ ଓ ରାଜୟର 

ଅନୟ ଉନ୍ନତ ବ୍ ଲକଗଡୁିକର ମଖୁ୍ୟ ବକିାଶ ସଚୂକାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ କରିବା ନମିଯନ୍ତ ରାଜୟ ସରକାର 

ଆକାଂକ୍ଷା ବ୍ ଲକ ଯ ାଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ତ। ରାଜୟର ୮୧ ଟି ବ୍ ଲକ୍କୁ ଏହ ିଯ ାଜନା ନମିଯନ୍ତ ଚୟନ 

କରା ାଇଛି। ଏହ ିବ୍ ଲକ ଗଡୁିକର କା ଡ଼ୟ ତଦାରଖ୍ କରିବା ନମିଯନ୍ତ ୫ ଟି ଯକ୍ଷତ୍ରରୁ ୬୭ ଟି ମଖୁ୍ୟ 

ବିକାଶ ସଚୂକାଙ୍କ ଚୟନ କରା ାଇଛି। ୫ ଟି ଯକ୍ଷତ୍ରଗଡୁିକ ଯହଯଲ : ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଏବଂ ପଷିୁ୍ଟକର, ଶକି୍ଷା, 

କୃଷି ଏବଂ ସହଯ ାଗୀ, ଯମୌଳିକ ଭିତି୍ତଭୂମି ଏବଂ ଆର୍କି ଅନ୍ତଭଡ଼ୂ କି୍ତ, ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ 

ସରୁକ୍ଷା।  

୮.୨୨  ଆକାଂକ୍ଷା ବ୍ ଲକ୍ ଗଡୁିକର କା ଡ଼ୟଦକ୍ଷତାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ତଦାରଖ୍ ପାଇ ଁ, OCACର 

ସହାୟତା ସହତି ରାଜୟ ଡୟାସଯବାଡଡ଼ ଅଧୀନଯର ଏକ ମଡୁୟଲ୍ ବିକଶତି କରା ାଇଛି। ଏହ ିମଡୁୟଲ 

ନିମଯନ୍ତ ସମସ୍ତ BDO ଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ଅନଲାଇନ୍ ତାଲିମ ଆଯୟାଜନ କରା ାଇଛି। BDO ମାଯନ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ବିଭିନ୍ନ ଡାଟା-ପଏଣ୍ଟଗଡୁକିର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ତର୍ୟ ଏଣି୍ଟି କରୁଛନି୍ତ। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର-ତର୍ା-

ଅତିରିକ୍ତ ମଖୁ୍ୟ ସଚିବ ୦୯.୦୯.୨୦୨୨ ଯର ଭିଡଓି କନଫଯରନସିଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମଯର ଏହ ିବ୍ ଲକ୍ ମଡୁୟଲ୍ 

ଯର ଡାଟା ଏଣି୍ଟିର ସି୍ଥତ ିସମୀକ୍ଷା କରିର୍ଯିଲ।  

ଙ) େଗତ-ି (ସକି୍ରୟ େଶୋସନ ଏବଂ ସମୟୋନୂବତି୍ତକ କୋ ଯ୍ୋନ୍ ଵୟନ) 
 

୮.୨୩ ଭାରତର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସଚିବ ଏବଂ ରାଜୟର 

ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହତି ଭିଡିଓ କନଫଯରନସିଙ୍ଗ ଜରିଆଯର ଆଯଲାଚନା କରୁଛନି୍ତ। ଏହାର 

ଆରମ୍ଭ ଦିନ ୨୫.୩.୨୦୧୫  ଠାରୁ ଅଦୟାବଧ ି୩୯ଟି ଭିଡିଓ କନଫଯରନସିଙ୍ଗ ଅନୁଷି୍ ଠତ ଯହଇଛି 

ଏବଂ ଓଡଶିା ରାଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୩୮ ଟି ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ୪ଟି ରାଜୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ୬୯ଟି ଯପ୍ରାଗ୍ରାମ ୍ଏବଂ 

୪ଟି ଅଭିଯ ାଗ ଦୂରୀକରଣ ବିଷୟଯର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ। ୨୦୨୧-୨୨ 

ବଷଡ଼ଯର  ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୫ଟି ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ୩ଟି ଯପ୍ରାଗ୍ରାମ ୍ ପ୍ରଗତି ଯପାଟଡ଼ାଲଯର 

ଆଯଲାଚନା ପାଇ ଁସାମିଲ କର ାଇର୍ଲିା। ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମୀକ୍ଷା କରା ାଇ ଉକ୍ତ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ତର୍ା ଯପ୍ରାଗ୍ରାମ ୍ମାନଙ୍କର ବତ୍ତଡ଼ମାନର ସି୍ଥତି ପ୍ରଗତି ଯପାଟଡ଼ାଲଯର ଅପଯଡଟ କର ାଇର୍ଲିା। 

ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର ୨୫.୦୫.୨୦୨୨ ତାରିଖ୍ଯର ଯଗାଟିଏ ଭିଡିଓ 

କନଫଯରନସିଙ୍ଗ ଅନୁଷି୍ ଠତ ଯହାଇର୍ଲିା ଯ ଉରଁ୍ଯିର ଯଗାଟିଏ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଯଗାଟିଏ 

ଯପ୍ରାଗ୍ରାମର ସମୀକ୍ଷା କର ାଇର୍ଲିା। ଏହ ିସମୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା କା ଡ଼ୟକ୍ରମଗଡୁିକର ସମ୍ପାଦନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 

ତ୍ୱରାନ୍ି ଵତ ଯହାଇପାରୁଛି। 
  

ଚ) ଇ-ସମୀକ୍ଷୋ 

୮.୨୪  ଇ-ସମୀକ୍ଷା ଏକ ସମୟ ଭିତି୍ତକ ଅନଲାଇନ ବୟବସ୍ଥା ଯ ଉରଁ୍ଯିର ଭାରତ 

ସରକାରଙ୍କ କୟାବିଯନଟ ଯସଯକ୍ରଟାରୀଏଟ ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ/ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ତତସହତି 

PRAGATI ଅନ୍ତଗଡ଼ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକର ପ ଡ଼ୟଯବକ୍ଷଣ କରା ାଇର୍ାଏ। ସମ୍ପକୃ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/ ବିଭାଗ/ 

ସଂସ୍ଥା ଗଡୁିକ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପକୃ୍ତ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ଗଡୁକିର ସବିଯଶଷ ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରା ାଇ ସମପିତ 

ଯପାଟଡ଼ାଲଯର ସ୍ଥାନିତ କରା ାଇର୍ାଏ। ନିୟମିତ ବୟବଧାନଯର  ଯକନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ସଚିବ (ସମନ୍ ଵୟ) 

ଏବଂ ଯକନ୍ଦ୍ର କୟାବିଯନଟ ଯସଯକ୍ରଟାରୀଏଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର ତର୍ା ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷି୍ ଠତ ଯବୈଠକ 

ମାଧ୍ୟମଯର ଯସଗଡୁିକର ତଦାରଖ୍ କରା ାଇର୍ା। ଏତଦ ବୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ/ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁକିର 

ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭାଗ ମାନଙ୍କର ସଚୂନାକୁ ଲଗାତର ଭାଯବ ମନିଟର କରି ଇ-ସମୀକ୍ଷା ଯପାଟଡ଼ାଲ 

ଯର ଷ୍ଟାଟସ ଅପଯଡଟ କରା ାଇର୍ାଏ।  

 

 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

୯. ବଭିିନ୍ନ ବଭିୋଗ ଓ ଜିଲ୍ଲୋପୋଳ ମୋନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକ ୍ 

 ସଚବି ସ୍ତରୀୟ ଯବୈଠକ 

୯.୧  ସମସ୍ତ ସଚିବ / ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଯବୈଠକ ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ  ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର 

ଅନୁଷି୍ ଠତ ଯହାଇର୍ାଏ। ଅନୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ମାଯନ ଯହଯଲ ଯଡଯଭଲପଯମଣ୍ଟ କମିଶନର-କମ-

ଏସିଏସ,୍ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମିଶନର, ଅତିରିକ୍ତ ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରମଖୁ୍ ଶାସନ ସଚିବ, 

କମିଶନର-କମ-ସଚିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବ।  ରାଜୟର ବିଭିନ୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ 

ଯ ପରିକି  ‘ରାଜୟର ଆର୍କି ପ୍ରଦଶଡ଼ନ, “DMF  ଓ OMBADC ର ସମୀକ୍ଷା” ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ 

ଦ୍ଵାରା ଆଗତ ଯହାଇର୍ବିା ଅନୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଡୁିକ ଏହ ିଯବୈଠକଯର ଆଯଲାଚିତ ଯହାଇର୍ାଏ।  

 ମଖୁଯ ଶୋସନ ସଚବିଙ୍କ ଜିଲ୍ଲୋପୋଳମୋନଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନେଯରନ୍ସ 

୯.୨  ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ବିଷୟଯର ଭିଡିଓ 

କନଫଯରନ୍ ିଜରିଆଯର ଆଯଲାଚନା କରିର୍ାନି୍ତ । ୨୦୨୨-୨୩ ବଷଡ଼ଯର ୨୩ଟି ବିଭାଗର ୬୩ ଯଗାଟି 

ବିଷୟ ଉପଯର ଆଯଲାଚନା କରା ାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କରା ାଇଛି । 

୧୦ . ଅର୍ନ୍ୀତ ିଓ ପରିସଂଖଯୋନ ନିଯଦଶ୍ୋଳୟ କୋ ଯ୍ୋବଳୀ ଓ ପରିଯ ୋଜନୋ  

 କୃରି୍ଷ ପରିସଂଖଯୋନ –  

୧୦.୧  ଏହ ିକୃଷି ଶସୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଯ ାଜନାର ମଳୂ ଲକ୍ଷ ଯହଉଛି ବ୍ ଲକ, ଜିଲ୍ଲା, ଓ ରାଜୟ 

ସ୍ତରଯର ଧାନ ଓ ୧୩ଯଗାଟି ଯଗୌଣ ଫସଲ ଚାଷ ଯହାଇର୍ବିା ଜମିର ପରିମାଣ, ଉତ୍ପାଦନ ହାର ଓ 

ଉତ୍ପାଦନ ଆକଳନ କରିବା। ଯଗୌଣ ଫସଲର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଓ ଧାନ ଫସଲର ବ୍ ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଆକଳନ 

କରା ାଇର୍ାଏ। ଏହା ବୟତୀତ ୪ଯଗାଟି ଅଧକିା ଶସୟର ହସିାବ ପ୍ରତି ଋତୁ ପାଇ ଁ ଆକଳନ 

କରା ାଇର୍ାଏ।  ଏହ ି୧୪ଯଗାଟି ଫସଲ ଆକଳନର ସବିଯଶଷ ତର୍ୟ ରାଜୟ ଓ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 

ଦ୍ଵାରା ସରକାରୀ ଭାଯବ ଆକଳନ ଯହାଇର୍ାଏ। 
  

୧୦.୨  ଚଳିତ ବଷଡ଼ ୨୦୨୨-୨୩ କୃଷି ବଷଡ଼ ପାଇ ଁଏହ ିଶସୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା 

୧୦୬୮୧ ଯଗାଟି ନମନୁା ଗ୍ରାମ ମଯନାନୀତ ଯହାଇଅଛି। ଏହ ିସଂସ୍ଥା ଅଧୀନଯର ର୍ବିା ୩୦ଯଗାଟି 

ଜିଲ୍ଲାଯର ପରିସଂଖ୍ୟାନ କା ଡ଼ୟପାଇ ଁ୩୦ଯଗାଟି କା ଡ଼ୟାଳୟ ଓ ୩ଯଗାଟି  ଗୁ୍ ମ ନିଯଦଡ଼ଶକ କା ଡ଼ୟାଳୟ 

ଅଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲାଯର ବାଷିକ ଯକ୍ଷତ୍ର ତାଲିମ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ସରି ାଇଅଛି ଏବଂ ନିହାତି 

ଦରକାରୀ ର୍ବିା ନକସା ଓ ଯରକଡ କପିର ଆବଶୟକ ସଂଯଶାଧନ କା ଡ଼ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରଯର 

ସରି ାଇଅଛି।   

୧୦.୩  ଯଭାଯଦଇ ଋତୁର ୯୦ ଭାଗ ଗ୍ରାମଯର ଜମି ବିନଯି ାଗ ସଯଭଡ଼କାମ ସରି ାଇଅଛି 

ଏବଂ ୨୦୨୨-୨୩ କୃଷି ବଷଡ଼ର ଯଭାଯଦଇ ଋତୁପାଇ ଁ୯୫ଭାଗ ଜମିଯର ଫସଲର ଶସୟକାଟ ପରୀକ୍ଷା 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

କା ଡ଼ୟ ସରି ାଇଆଛି ଓ ୨୦୨୧-୨୨ କୃଷି ବଷଡ଼ର ଚୂଡାନ୍ତ ଆକଳନ ରାଜୟ ଓ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙୁ୍କ 

ଦିଆ ାଇଅଛି।  
 

୧୦.୪  ୨୦୨୩-୨୪ କୃଷି ବଷଡ଼ ପାଇ ଁପ୍ରାୟ ୧୦୨୦୦ ନମନୂା ଗ୍ରାମଯର ଜମି ବିନିଯ ାଗ ସଯଭଡ଼ 

କା ଡ଼ୟ କରା ିବା ପାଇ ଁ ସି୍ଥର ଯହାଇଅଛି ଏବଂ ଯଭାଯଦଇ, ଶାରଦ ଓ ରବି ଋତୂ ପାଇ ଁପ୍ରାୟ ୫୮୦୦୦ 

ସଂଖ୍ୟକ ଶସୟକାଟ ପରୀକ୍ଷା ଯହବା ପାଇ ଁସି୍ଥର କରା ାଇଅଛି।  
 

 ଶସଯ ପରିସଂଖଯୋନ ଅଭିବୃଦି୍ଧ –  

୧୦.୫         କୃଷିବଷଡ଼ ୨୦୨୨-୨୩ ଭିତଯର ଶସୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନର କା ଡ଼ୟକାରିତା ସମ୍ଵନ୍ଧଯର ଶାରଦ 

ଋତୂଯର ୧.୦ ଭତି୍ତ କରା ାଇର୍ବିା କା ଡ଼ୟସଚୂୀ ସମ୍ପନ୍ନ କରା ାଇଅଛି। କଷିୃବଷଡ଼ ୨୦୨୨-୨୩ର 

କା ଡ଼ୟସଚୂୀ 1.1 ଶାରଦ ଋତୁର ଆଂଶକି ଭାଯବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଜାତୀୟ ନମନୂା ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ 

କା ଡ଼ୟାଳୟ, ଫରିଦାବାଦକୁ  ାଞ୍ଚକରି ପଠା ାଇଅଛି। ରହ ିାଇର୍ବିା କା ଡ଼ୟସଚୂୀଗଡୁିକ ଅତି ଶୀଘ୍ର 

ଧା ଡ଼ୟ ତାରିଖ୍ ପବୂଡ଼ରୁ ପଠା ିବ। କୃଷିବଷଡ଼ ୨୦୨୨-୨୩ଯର ଇ-କା ଡ଼ୟସଚୂୀ ଗଡୁିକ ଏମଡିବି. ନର୍ ି

 ର୍ା ମକାଶସୟ ସମାପ୍ତ ଯହଇଅଛି ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ନମନୂା ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ କା ଡ଼ୟାଳୟ, 

ଫରିଦାବାଦ ଓ ତର୍ୟ ପରୂଣ କା ଡ଼ୟସଚୂୀ ଏସ ୍1.1, ଏସ ୍2.0 ଏବଂ ଏସ ୍1.1 ଓ ବଣ୍ଟନ କରା ାଇର୍ବିା 

ଶସୟ ରବି ଓ ଶାରଦ ଋତୁର ୨୦୨୧-୨୨ବଷଡ଼ର ତର୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଜାତୀୟ ନମନୂା 

ସଯବଡ଼କ୍ଷଣକୁ ପଠା ାଇଅଛି। ନବମ ଉର୍ଚ୍ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଉନ୍ନୟନ କମିସନର ତର୍ା ଅତିରିକ୍ତ ମଖୁ୍ୟ 

ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର ୦୨.୦୯.୨୦୨୨ ଯର ଅନୁଷି୍ ଠତ ଯହାଇ ାଇଅଛି।  
 

 େଧୋନ ମନ୍ତ୍ରୀ େସଲ ବୀମୋ ଯ ୋଜନୋ 
 

୧୦.୬  ୨୦୨୨-୨୩ କୃଷି ବଷଡ଼ ଅନ୍ତଗଡ଼ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯ ାଜନା ଅନୁସାଯର 

ଶାରଦ ଓ ରବି ଋତୁଯର ସଚୂିତ ଗ୍ରାମପଂଞ୍ଚାୟତ ଗଡୁକିର ଅମଳର ଆକଳନ କରି ସମବାୟ ବିଭାଗକ ୁ

ଦିଆ ିବ। ଯସହପିରି ଯଗୌଣ ଫସଲ  ର୍ା (ଚିନାବାଦାମ, ମକା, ଯସାରିଷ ଓ ଆଳୁ) ର ବ୍ ଲକ ସ୍ତରୀୟ 

ଅମଳର ଆକଳନ କରି ସମଚୁିତ ସମୟଯର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର ସମବାୟ ବିଭାଗକୁ ପଠା ିବ।  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯ ାଜନା ଅନ୍ତଗଡ଼ତ ବିବାଦ ମାମଲା ଗଡୁିକ ଅନୁପାଳନ କରି  ର୍ା ଶାରଦ 

ଓ ରବି କୃଷି ବଷଡ଼ର (୨୦୨୧-୨୨) ମାନୟବର ଉର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟଯର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଅଛି। କୃଷି ବଷଡ଼ 

୨୦୨୨-୨୩ ଯର ନୁଆ ଯପାଟଡ଼ାଲ ପାଇ ଁ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଅଛି। କୃଷି ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ 

ତରଫରୁ କୃଷିବଷଡ଼ ୨୦୨୨-୨୩ ପାଇ ଁ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ, ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କା ଡ଼ୟାଳୟର 

ଦଶଜଣ (10) ପ୍ରର୍ମ ଯଶ୍ରଣୀ ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଅନ୍ତଗଡ଼ତ ଶସୟକାଟ ବିବାଦର 

ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗଣ୍ଠଳି ଅଧକିାରୀ ଭାଯବ ନି କିୁ୍ତ ଦିଆ ାଇଅଛି। ତିରିଶ ଜଣ ଉପ ନିଯଦଡ଼ଶକ 

(ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ) ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ମଖୁ୍ୟ ଶସୟକାଟ ଓ ମନିଟରିଂ ଅଧକିାରୀ ଭାଯବ 

(ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯ ାଜନା) ଅନ୍ତଗଡ଼ତ ଭାଯବ ରାଜୟ କୃଷି ବିଭାଗ,କୃଷି ବଷଡ଼ ୨୦୨୨-୨୩ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ଯର ନି କିୁ୍ତ ଦିଆ ାଇଅଛି । ୬୯୧୨ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର “ଅମଳର ଆକଳନ” କୃଷିବଷଡ଼ ୨୦୨୨-୨୩  

ପାଇ ଁ(ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା) ଅନ୍ତଗଡ଼ତ ତର୍ୟ ସଚୂିତ ସମୟଯର ପ୍ରଦାନ କରା ିବ। ଯସହପିରି 

ସ୍ଵଚିତ ଯଗୌଣୟ ଫସଲର ଅମଳର ଆକଳନ ସ୍ଵଚିତ ସମୟଯର କୃଷି ବଷଡ଼ ୨୦୨୨-୨୩ ଯର ପ୍ରଦାନ 

କରା ିବ।  
 

 କୃରି୍ଷ ଗଣନୋ 
 

୧୦.୭  କୃଷି ଗଣନା ଏକ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାଯୟାଜିତ ଯ ାଜନା ଏବଂ ଏହା ରାଜୟଯର ପ୍ରତି  ପାଞ୍ଚ 

ବଷଡ଼ ଅନ୍ତରାଳଯର ୩ଟି ପ ଡ଼ୟାୟଯର ସମ୍ପାଦିତ ଯହାଇର୍ାଏ।  ଏହ ିସଯଭଡ଼ର ମଖୁ୍ୟ ଉଯଦଶୟ ରାଜୟର 

ଚାଷଯଜାତର ତାଲିକା ପ୍ରସୁ୍ତତିକରଣ ଏବଂ  ଚାଷଯହଉର୍ବିା ଜମିର ଯକ୍ଷତ୍ରଫଳ ନିରୂପଣ ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ 

ଜମି ବିନିଯ ାଗର ପ୍ରକାର, ଶସୟ ପ୍ରକରଣ, ଜଳଯସଚନ ଉତ୍ସ  ଏବଂ କୃଷି ଉପାଦାନ   ର୍ା କଷିୃ 

 ନ୍ତ୍ରପାତ,ି ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ, ପଶ ୁସମ୍ପଦ, କୃଷି ୠଣ ଇତୟାଦି  ବୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍ୟ 

ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏହସିବୁ ତର୍ୟକୁ ପାଯର୍ୟକରି ନୂତନ କୃଷି ଉନ୍ନୟନ କା ଡ଼ୟକ୍ରମର ଯ ାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ 

କରିବା ଏହ ିସଯଭଡ଼ର ମଳୂ ଲକ୍ଷୟ ଅଯଟ । କୃଷି ବଷଡ଼କ ୁଆଧାର କରି ବତ୍ତଡ଼ମାନ ରଜୟଯର ଏଗାରତମ 

କୃଷି ଗଣନା ଚାଲୁଅଛି। ଏହାକୁ ସଚୂାରୁ ରୁଯପ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇ ଁ ରାଜୟ ଉନ୍ନୟନ 

କମିଶନରଙ୍କ ଅଧକ୍ଷୟତାର ଏକ ସମନ୍ଵୟ କମିଟି ଗଠନ କରା ାଇ ଗଣନା କା ଡ଼ୟ ଠିକ  ସମୟ 

ମଧ୍ୟଯର ଯଶଷ କରିବାପାଇ ଁନୀତି ନଘିଡ଼ଣ୍ଟ କରା ାଇଅଛି।  
 

 କୃରି୍ଷ େମ ମଜରୁୀ 
 

୧୦.୮  କୃଷି ଶ୍ରମ ମଜରିୁ ଓ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନଯର ନିଯୟାଜିତ  ଯକଯତକ ନିଦ୍ଧଡ଼ାରିତ ଦ୍ର୍ବୟ ମଜରିୁ 

ର ମାସିକ ବିବରଣୀ ରାଜୟର ୮୯ ଯଗାଟି ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ  ୩୦ ଜିଲ୍ଲାର ଯ ାଜନା ଓ ପରିଚାଳନା ଏକକ 

ରୁ ସଂଗ୍ରହ କରା ାଉଅଛି। ରାଜୟ କଷିୃ ଶ୍ରମ ମଜରୁୀର ସମସ୍ତ ୩୦ଜଲି୍ଲା ଓ ୮୯ ଯଗାଟି ଯକନ୍ଦ୍ରର   

ମଜରୁୀ ତର୍ୟ ନୂତନ ନଦି୍ଧଡ଼ାରିତ ସଚୂୀ ପତ୍ର ଅନୁ ାଇ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରା ାଇ ଜଲୁାଇ , ୨୦୨୧  ଠାରୁ 

ଜନୁ, ୨୦୨୨ ମସିହା ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲୟ।ଣ   ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଯପ୍ରରଣ   

କରା ାଇଅଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା ପରିଚାଳନା ଏକକର ନୂତନ ନିଦ୍ଧଡ଼ାରିତ ସଚୂୀପତ୍ରଯର  

ଯସଯପ୍ଟମ୍ବର, ୨୦୨୨ ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ  କରା ାଇଅଛି। ଜଲୁାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୨୦୨୨ ମସିହା 

ର ତର୍ୟ ଦରଜିକରଣ ଓ ତନଖ୍ ିକା ଡ଼ୟ ଚାଲୁଅଛି। ଯରଞ୍ଜୱାରୀ ସଯନ୍ଦହ ଦୂରୀକରଣ refresher 

meeting କା ଡ଼ୟ  ୨୯ ଓ ୩୦, ଯସଯପ୍ଟମ୍ବର ଓ ଏବଂ ୦୧, ଅଯକ୍ଟାବର ୨୦୨୨ଯର RIPAES, 

ଭୁବଯନର୍ଶ୍ଵର ଠାଯର ସମ୍ପାଦିତ  ଯହାଇଅଛି। ୨୦୨୦-୨୧ ଓ ୨୦୨୧-୨୨ର ମଜରୁୀ ତର୍ୟ ଆକଳନ 

ପବୂଡ଼କ ବିବରଣୀ  ଅର୍ଡ଼ନୀତି ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ଉପବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।   

 କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଜଳଯସଚନ ବଯବସ୍ଥୋର ସବୁଯବସ୍ଥୋକରଣ ଏବଂ କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଜଳଯସଚନ େକଳ୍ପ ଗଣନୋ 
 

 

୧୦.୯  ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ, ଓଡଶିା ମାଧ୍ୟମଯର ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 

ଜଳଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧନିସ୍ଥ ଜଳସଂପଦ, ନଦୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଗଙ୍ଗା ବିକାଶ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ 

ଆନୁକୁଲୟଯର ଏବଂ ନିଯଦଡ଼ଶକ୍ରଯମ ରାଜୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଓ ଅର୍ଡ଼ନୀତ ିନିଯଦଡ଼ଶାଳୟଯର କା ଡ଼ୟକାରୀ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ଯହଉର୍ବିା କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଣନା ୧୯୮୭-୮୮ ଠାରୁ କା ଡ଼ୟକାରୀ କରା ାଉଅଛି ଏବଂ 

ଅଦୟାବଧ ିଛଅ(6) ଯଗାଟି କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରର୍ମ (1ମ) ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ାଙ୍ଗ ଜଳଉତ୍ସ ଭଣ୍ଡାର କା ଡ଼ୟ 

ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଯହାଇଅଛି। ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଳଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧନିସ୍ଥ ଜଳସଂପଦ, ନଦୀ 

ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଗଙ୍ଗା ବକିାଶ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ ନଶିି୍ଚତ କରିବା ଏବଂ ବିସୃ୍ତତ ଲିଖ୍ତି ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶନ 

କରିବା ପଯର ଅର୍ଡ଼ନୀତ ିଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ, ଓଡିଶା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ରାଜୟସ୍ତରୀୟ 

ଷଷ୍ଠ କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରର୍ମ ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ାଙ୍ଗ ଜଳଉତ୍ସ ଭଣ୍ଡାରର ବିସୃ୍ତତ ଲିଖ୍ତି ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶନ 

କରିବା ପାଇ ଁଆରମ୍ଭ କରିବ।  ସମ୍ପକୃ୍ତ ଯ ାଜନାର ଲକ୍ଷୟ କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଜଲଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଜଲଯସଚନ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଣନା ଓ ଯସଗଡୁକିର ଜଳଯସଚନ ନିମଯନ୍ତ ବୟବହୃତ ଚାଯଷାପଯଜାଗିତ ଜମିର ପରିମାଣ 

ଏବଂ ଉକ୍ତ କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳଉତ୍ସ ଭଣ୍ଡାରଗଡୁିକର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ି ଵତ କରିବା।  
 

 ରୋଜଯ ଆୟ- 
 

୧୦.୧୦   ରାଜୟ ଆୟ ବିଭାଗ ଯହଉଛି ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟର ଏକ 

ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ବିଭାଗ  ାହା NAD (NSO), MOSPI, Delhi ସହତି ଘନଷି୍ ଠ ସମନ୍ ଵୟଯର କା ଡ଼ୟ 

କଯର।  ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧର ପବୂଡ଼ାନୁମାନ କରିବା ସହତି ଏହା ରାଜୟ ଘଯରାଇ ଉତ୍ପାଦ (SDP), 

ଜିଲ୍ଲା ଘଯରାଇ ଉତ୍ପାଦ (DDP) ଏବଂ ଯମାଟ ସ୍ଥାୟୀ ପଞିୁ୍ଜ ଗଠନ (GFCF) ଆକଳନ କରିର୍ାଏ।  

ରାଜୟ ଆୟ ବିଭାଗର ଲକ୍ଷୟ ଯହଉଛି ରାଜୟ ଘଯରାଇ ଉତ୍ପାଦ (SDP),  ଜିଲ୍ଲା ଘଯରାଇ ଉତ୍ପାଦ 

(DDP) ଓ  ଏହାର ଆନୁସଙି୍ଗକ ସମଦୁାୟ ଏବଂ ଯମାଟ ସ୍ଥାୟୀ ପଞିୁ୍ଜ ଗଠନ (GFCF) ଉଭୟ ଚଳନି୍ତ 

ଏବଂ ସି୍ଥର ମଲୂୟଯର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା  ଏବଂ ରାଜୟ ସରକାରୀ ବଯଜଟ୍ ବିଯେଷଣ କରିବା। 
 

 ସେଳତୋ: 

୧୦.୧୧   ୨୦୧୧-୧୨ ମଳୂ ବଷଡ଼ଯର ଯମାଟ ରାଜୟ ଘଯରାଇ ଉତ୍ପାଦ (GSDP) ର Back 

Series ଆକଳନ ସମାପ୍ତ ଯହାଇଛି ଏବଂ “Estimates of State Domestic Product, 

Odisha 1950-51 to 2021-22 (AE) with 2011-12 base” ରିଯପାଟଡ଼ ପ୍ରକାଶତି ଯହାଇ 

ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ ଯୱବସାଇଟଯର ଅପଯଲାଡ୍ ଯହାଇଛି।  
 

୧୦.୧୨   ରାଜୟ ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ ଓ National Accounts 

Division ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାଯୟାଜିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କମଡ଼ଶାଳା “Estimation of State Income & related 

Aggregates” ଉପଯର ୨୫ରୁ ୨୯ ଜଲୁାଇ, ୨୦୨୨ପ ଡ଼ୟନ୍ତ  ୧୧ଟି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ରାଜୟ (ଓଡଶିା 

ସଯମତ) ଯହାଯଟଲ କଳଙି୍ଗ ଅଯଶାକଯର  ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରା ାଇଅଛି।  
 

୧୦.୧୩   ୨୦୨୨-୨୩ ବଷଡ଼ ପାଇ ଁ ଯମାଟ ରାଜୟ ଘଯରାଇ ଉତ୍ପାଦ (GSDP) ର ଅଗ୍ରୀମ 

ଆକଳନ ସହତି ୨୦୨୧-୨୨ ପାଇ ଁ ପ୍ରର୍ମ ସଂଯଶାଧତି ଆକଳନ, ୨୦୨୦-୨୧ ପାଇ ଁ ଦି୍ଵତୀୟ 

ସଂଯଶାଧତି ଆକଳନ ଏବଂ ୨୦୧୯-୨୦ ପାଇ ଁ ତୃତୀୟ ସଂଯଶାଧତି ଆକଳନ କା ଡ଼ୟ ଚାଲୁରହଛିି  

 ାହା ଜାନୁୟାରୀ, ୨୦୨୩ର ଯଶଷ ସପ୍ତାହ ସଦୁ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।  



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 

୧୦.୧୪   ୨୦୨୨-୨୩ ବଷଡ଼ ପାଇ ଁରାଜୟ ସରକାରୀ ବଯଜଟ୍ ତର୍ୟର ବିଯେଷଣ କା ଡ଼ୟ ସମାପ୍ତ 

ଯହାଇଛି ଏବଂ NAD, NSO, MoSPI, Delhi କୁ ଯପ୍ରରଣ କରା ାଇଛି।   
 

୧୦.୧୫   ୨୦୨୧-୨୨ ପାଇ ଁସମସ୍ତ ଅଣ ବିଭାଗୀୟ ବାଣଜିିୟକ ୟୁନିଟ୍ (NDCUs) (55 ନଂ) ର 

ବାଷିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ରିଯପାଟଡ଼ ସଂଗହୃତି ଓ ବିଯେଷଣ କା ଡ଼ୟ କରା ାଇଛି ଏବଂ NAD, NSO, 

MoSPI, Delhi ଯର ଦାଖ୍ଲ କରା ାଇଛି।  
 

୧୦.୧୬   ୨୦୨୦-୨୧ ଏବଂ ୨୦୨୧-୨୨ ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ ସ୍ଵୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥାଗରୁ୍ିକର ବଯଜଟ୍ 

ରିଯପାଟଡ଼ (49 no.) ସଂଗହୃତି ଓ ବିଯେଷଣ କା ଡ଼ୟ କରା ାଇଛି ଏବଂ NAD, NSO, MoSPI, 

New Delhi ଯର ଦାଖ୍ଲ କରା ାଇଛି।  
 

୧୦.୧୭   ୨୦୧୬ -୧୭ରୁ ୨୦୧୯-୨୦ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ଯବସରକାରୀ ଯକ୍ଷତ୍ର 

ପାଇ ଁଯମାଟ ସ୍ଥାୟୀ ପଞିୁ୍ଜ ଗଠନ (GFCF) ର (ଉଭୟ ସମ୍ପତି୍ତ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ ଠାନ ଅନୁ ାୟୀ )ଆକଳନ 

କା ଡ଼ୟ  ଚାଲିଛି।  
 

୧୦.୧୮   “Economic-cum-Purpose Classification” ଉପଯର ରିଯପାଟଡ଼ ଲିଖ୍ନ 

କା ଡ଼ୟ ୨୦୧୬-୧୭ ରୁ ୨୦୨୨-୨୩ (BE) ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ଚାଲୁରହଛିି।  
 

 ଜୋତୀୟ ନମନୂୋ ସଯବକ୍୍ଷଣ  
 

୧୦.୧୯   ଜାତୀୟ ନମନୂା ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ରାଜୟଯର ସାମାଜିକ ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର 

ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ନିମଯନ୍ତ ଗଠତି ଏକ ଅଦି୍ଵତୀୟ ବୟବସ୍ଥା। ବିକାଶ ମଳୂକ ଯ ାଜନା ପ୍ରଣୟନ ନିମଯନ୍ତ 

ଆବଶୟକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ପରିସଂଖ୍କିୀ ତର୍ୟର ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇ ଁଗଠିତ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଆକଡ଼ଷକ ସଂସ୍ଥା । 

ସାମାଜିକ-ଅର୍ଡ଼ଯନୈତକି ସମସୟା ବିଷୟଯର ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ନିମଯନ୍ତ ୧୯୫୮-୫୯ ଠାରୁ ଅଦୟାବଧ ିସମାନ 

ନମନୂା ଭିତି୍ତଯର ଓଡଶିା ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ ଭାରତୀୟ ନମନୂା ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ 

ସଂସ୍ଥା ସହ ସହଭାଗୀ। ୭୮ ତମ ପରିକ୍ରମା ସଯବଡ଼କ୍ଷଣର ଯକ୍ଷତ୍ର ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ କା ଡ଼ୟ, ତାହାର ତର୍ୟ 

ପତିୂ୍ତ ଏବଂ ସଠକିକରଣ କା ଡ଼ୟ ସମାପ୍ତ ଯହାଇଛି। ଜଲୁାଇ, ୨୦୨୨ ରୁ ଜନ୍ୁ, ୨୦୨୩ ଅବଧତ ୭୯ତମ 

ପରିକ୍ରମା ନମନୂା ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ କା ଡ଼ୟର ଯକ୍ଷତ୍ର ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ କା ଡ଼ୟ ଅଧନୁା ଜାରି ରହଛିି।  
 

୧୦.୨୦   ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଏବଂ ଶକି୍ଷା ଉପଯର ଆଧାରିତ ସାମାଜକି ବୟବହାର ଉପଯର ଅନୁଷି୍ ଠତ 

ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣର ରିଯପାଟଡ଼ ଲିଖ୍ନ କା ଡ଼ୟ ସମାପ୍ତ ଯହାଇ ପ୍ରକାଶତି ଯହାଇସାରିଛି। 

ଯମୌଳିକ ଆବଶୟକତା ସଚୂକାଙ୍କ (BNI) ସଯବଡ଼କ୍ଷଣର ରିଯପାଟଡ଼ ଲିଖ୍ନ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଯହାଇସାରିଛି।  
 

 ମଲୂଯ ଓ ଖୋଉଟି ମଲୂଯ ସଚୂକୋଙ୍କ 
 

୧୦.୨୧   ଏହ ିନିଯଦଡ଼ଶାଳୟର ମଲୂୟ ଡିଭିଜନର ପ୍ରମଖୁ୍ କା ଡ଼ୟ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀର ଅମଳ 

ମଲୂୟ ଏବଂ ପାଇକାରୀ ମଲୂୟ, ଗହୃପାଳିତ ପଶ ୁଏବଂ ଯସମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦକ ମଲୂୟ ଏବଂ 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ଯଗାଖ୍ାଦୟର ପାଇକାରୀ ମଲୂୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ୨୦୨୧-୨୨ ବଷଡ଼ଯର ୧୧୬ ଯକନ୍ଦ୍ର (ବଜାର)ରୁ 

ମାସୱାରୀ କୃଷି ଅମଳ ମଲୂୟ ଏବଂ ପାଇକାରୀ ମଲୂୟ (କୃଷି ଫସଲ) ସଂଗ୍ରହ କରା ାଇଛି। 

ପଶଖୁ୍ାଦୟର ପାଇକାରୀ ମଲୂୟ, ପଶ,ୁ ପକ୍ଷୀ, ମାଂସ, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦର 

ଉତ୍ପାଦକ ମଲୂୟ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମଖୁ୍ୟାଳୟର ୩0ଟି ଯକନ୍ଦ୍ରରୁ ଯତ୍ରୈମାସିକ ଭାଯବ ସଂଗ୍ରହ କରା ାଇଛି। 

୨୦୨୧-୨୨ ବଷଡ଼ ପାଇ ଁକଷିୃ ଅମଳ ମଲୂୟ ଏବଂ ବଭିିନ୍ନ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀର ପାଇକାରୀ ମଲୂୟର ବାଷିକ 

ରାଜୟ ଭାରିତ ହାରାହାରି ମଲୂୟ (Annual State Weighted Average Price) ଆକଳନ 

କରା ାଇ ଭାରତ ସରକାର, ଓର୍ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠା ାଇସାରିଛି। ୨୦୨୦-୨୧ ବଷଡ଼ଯର 

ଓଡିଶାର “ମଲୂୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରିଯପାଟଡ଼ (ଅସ୍ଥାୟୀ)-୨୦୨୦” ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାକ ୁଅର୍ଡ଼ନୀତ ି

ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ ଯୱବସାଇଟଯର ଅପଯଲାଡ କରା  ାଇସାରିଛି। ୨୦୨୦-୨୧ କଷିୃ 

ବଷଡ଼ଯର “ଓଡିଶାଯର ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଖ୍ାଉଟି ମଲୂୟ ସଚୂକାଙ୍କର ସଙ୍କଳନ” ଏବଂ “ଖ୍ାଉଟି ମଲୂୟ 

ସଚୂକାଙ୍କର ସଙ୍କଳନ ପାଇ ଁଓଜନ ଚିତ୍ର” ଶୀଷଡ଼କ ଦୁଇଟି ରିଯପାଟଡ଼ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 
 

୧୦.୨୨   ସମସ୍ତ ୩0 ଟି ଜଲି୍ଲାର ୨୧୩ଟି  ଯକନ୍ଦ୍ର ରୁ ଖ୍ଚୁୁରା ମଲୂୟ ତର୍ୟ ଯୱବ୍ 

ଆଧାରିତ ସ ଟ୍ଯୱୟାରଯର  ସଂଗ୍ରହ କରା ାଉଛି।  
 

 ଅର୍ଯ୍ନୈତକି ସଯବକ୍୍ଷଣ 
 

୧୦.୨୩  ଓର୍ିଶା ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ବିବରଣୀ, ୨୦୨୨-୨୩ ପାଇ ଁ ୧୦୧ ଉତ୍ସ 

କା ଡ଼ୟାଳୟ ସଚୂନା ଏବଂ ୩୫ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ବାଷିକ କା ଡ଼ୟକଳାପ ବିବରଣୀ ନିଦିଷ୍ଟ 

ସଜି୍ଜକରଣ ଯଶୈଳୀ ଅନୁ ାୟୀ ସଂଗ୍ରହ କରା ାଇଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇ ଁବିବରଣୀ  ଗରୁ୍ିକ ଯଶଷ 

ପ ଡ଼ୟାୟଯର ଅଛି। ନିଯଦଡ଼ଶକ, ଅର୍ଡ଼ନୀତ ିଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟଙ୍କ ଅନୁଯମାଦନ ପଯର ଚିଠା 

ଅଧ୍ୟାୟ ଗରୁ୍ିକ ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗକ ୁପଠା ିବ। ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ବିବରଣୀ, 

୨୦୨୧-୨୨ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ କା ଡ଼ୟାଳୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଯର ବଣ୍ଟା  ାଇଅଛି।  
 

 ଗହୃ ନିମୋ୍ଣ ଅଧୀଯ ୋଜନୋ  କୋ ଯ୍କ୍ରମ 
  

୧୦.୨୪   ହାଉସିଂ ଯସଲ୍ ନୂତନ ଆବାସିକ ୟୁନିଟ୍ ପାଇ ଁନିମଡ଼ାଣ ଅନୁମତି, ନିମଡ଼ାଣର 

ସାଟିଫିଯକଟ୍, ନିମଡ଼ାଣ ସାମଗ୍ରୀର ମଲୂୟ, ନମିଡ଼ାଣ ଶ୍ରମର ମଜରୁୀ, ସକଡ଼ଲ୍ ଯରଟ୍  ଯବଞ୍ଚ ମାକଡ଼ ମଲୂୟ 

ନିଦ୍ଧଡ଼ାରଣ, ବଜାର ଦର ଏବଂ ୬ ଟି ବିକାଶ କତ୍ତଡ଼ୃ ପକ୍ଷ, ୩୦  ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସାଯତାଟିରୁ ଭଡା ହାର 

ସଂଗ୍ରହ କରିର୍ାଏ। ରାଷ୍ଟର ନିମଡ଼ାଣ ସଂସ୍ଥା ( ଏନବିଓ) ଅଧୀନଯର ର୍ବିା ରାଜୟର ଯରଜିଷ୍ଟରାର ଭାରତ 

ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ।  
 

୧୦.୨୫   ଗହୃ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ବିଲଡିଂ ନିମଡ଼ାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍ୟ ୩୦  ଟି DPMU 

ଏବଂ ୬ ଟି   ବିକାଶ କତ୍ତଡ଼ୃ ପକ୍ଷ / ଯପୌର ପାଳିକା ନଗିମ, ୭ ଟି ସବ ଯରଜିଷ୍ଟରାର ଅଫିସ ରୁ ୨୦୨୨  -



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

୨୩  ବଷଡ଼  ପାଇ ଁସଂଗ୍ରହ କରା ାଇଛି ।  ଅଯନକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପଯର, ଭୁବଯନଶ୍ବର ମୟୁନିସିପାଲିଟି 

କଯପଡ଼ାଯରସନ୍ ଡିଯସମ୍ବର ୨୦୨୨  ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ତର୍ୟ ଦାଖ୍ଲ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶରୁ୍ତବିଦ୍ଧ। 
 

 େକୋଶନ :- 

୧୦.୨୬   “District at a Glance, 2023” ଜାନୁଆରୀ ୦୧.୦୧.୨୦୨୩ ଯର 

ପ୍ରକାଶତି ଯହାଇଛି। “District Statistical Hand Book-2020” ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯହାଇ 

ଯୱବସାଇଟ୍ ଯର ଅପଯଲାଡ ଯହାଇଛି, ଭଦ୍ର୍କ ଜିଲ୍ଲା ହୟାଣ୍ଡବୁକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯହାଇ ଯୱବସାଇଟ୍ ଯର 

ଅପଯଲାଡ ଯହବାକୁ  ାଉଛି ଏବଂ ଅବଶଷି୍ଟ ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲା ବହ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ ଚାଲିଛି। “Statistical 

Abstract-2021” ବହ ି ୯୦ ପ୍ରତିଶତ କା ଡ଼ୟ ଯଶଷ ଯହାଇଛି। “Odisha Profile-2020” 

ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ କା ଡ଼ୟାଳୟ ସହତି ଯ ାଗାଯ ାଗ କରା ାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରସୁ୍ତତି 

ଚାଲିଛି।  
 

 ବୋରି୍ଷକ  ଶଳି୍ପ  ସଯବକ୍୍ଷଣ   

୧୦.୨୭   ୧୯୬୦ ମସିହାରୁ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କା ଡ଼ୟାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 

ସହଯ ାଗଯର ପ୍ରତିବଷଡ଼ ବାଷିକ ଶଳି୍ପ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ (ASI) ଓର୍ିଶାଯର ସଂଚାଳନ କରା ାଏ। ୨୦୨୧-୨୨ 

ମଧ୍ୟଯର ASI ୨୦୧୭-୧୮ ଏବଂ ୨୦୧୬-୧୭ ର ରିଯପାଟଡ଼ ଯଲଖ୍ା ଚାଲିଛି।  ASI ୨୦୧୮-୧୯ ର ତର୍ୟ   

ଦରଜର  ାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ଯହାଇଛି। ASI ୨୦୧୯-୨୦ ର ସମସ୍ତ ୩୨୧ ୟୁନିଟର  ତର୍ୟ   ଦରଜ କା ଡ଼ୟ 

ସମାପ୍ତ ଯହାଇଛି। ASI ୨୦୨୦-୨୧ ର ୩୩୬ ମଧ୍ୟରୁ 273 ୟୁନିଟ୍ର ଫିଲ୍ଡ ସଯଭଡ଼ ସମାପ୍ତ ଯହାଇଛି 

ଏବଂ ତର୍ୟ   ଦରଜ କା ଡ଼ୟ ଚାଲିଛି।  
 

 ଶଳି୍ପ ଉତ୍ପୋଦୋନ ସଚୂକୋଙ୍କ  

୧୦.୨୮   ଶଳି୍ପ ଉତ୍ପାଦାନ ସଚୂକାଙ୍କ ସି୍କମ ୍ଅଧୀନଯର ସମସ୍ତ 260 ୟୁନିଟ୍ ର ତର୍ୟ 

ସଂଗ୍ରହ ମାର୍ଚ୍ଡ଼ ୨୨ ମାସ ପ ଡ଼ୟନ୍ତ  ଯଶଷ ଯହାଇଛି। ୩୧ ଡିଯସମ୍ବର, ୨୦୨୨ ସଦୁ୍ଧା ମାସିକ ଭିତି୍ତଯର 

ମଳୂ ବଷଡ଼ ୨୦୧୧-୧୨ କୁ ଧରି ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ  ଶଳି୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ସଚୂକାଙ୍କ (IIP) ମାର୍ଚ୍ଡ଼ ମାସ ୨୦୨୨ 

ପ ଡ଼ୟନ୍ତ   ୯୫% ସଂକଳନ  ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଯହାଇଛି। ଅଯକ୍ଟାବର, ୨୦୨୨ ମସିହା ପ ଡ଼ୟନ୍ତ IIP ପାଇ ଁମାସିକ 

ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ୨୬୦ ମଧ୍ୟରୁ ୧୩୩ ୟୁନିଟ୍ (୫୧ %) ପାଇ ଁସମାପ୍ତ ଯହାଇଛି। ୨୬୦ ୟୁନିଟରୁ ତର୍ୟ 

ସଂଗ୍ରହ ପାଇ ଁ   ଜାତୀୟ ସଚୂନା  ଯକନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଡ଼ନୀତ ିଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ, ଓଡିଶାଙୁ୍କ ଏକ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖ୍ଲ କରିଛି  ାହା  ଇଯଲଯକ୍ଟ ରାନକିସ  ଓ ସଚୂନା ପ୍ର କିୁ୍ତ ବଭିାଗ, ଓଡିଶା ସରକାର 

ଅନୁଯମାଦନ ପାଇ ଁଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ, ବିଭାଗ,  ଓଡିଶା ସରକାର ଙୁ୍କ ପଠା ାଇଛି।   
 

 ଅର୍ଯ୍ନୈତକି ଗଣନୋ  

୧୦.୨୯   ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଗଣନା ଯହଉଛି ଏକ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯକ୍ଷତ୍ର ଯ ାଜନା  ାହାକି ଭାରତ 

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ। ଯଦଶର ଯଭୌଯଗାଳିକ ସୀମାଯର ଅବସି୍ଥତ ସମସ୍ତ 

ଉଯଦୟାଗ ଗରୁ୍ିକର  ଗଣନା କରିବା ଏହ ିଯ ାଜନାର ଲକ୍ଷୟ।  



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

ଏହା କୃଷି (ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଯରାପଣ ବୟତୀତ) କିମ୍ବା ଅଣ କଷିୃ କା ଡ଼ୟକଳାପଯର 

ନିଯୟାଜିତ ସମସ୍ତ ଉଯଦୟାଗ କୁ ଅନ୍ତଭଡ଼ୁ କ୍ତ କଯର। 
 

୧୦.୩୦   ଡିଯସମ୍ବର, ୨୦୨୧ ଯଶଷ ସଦୁ୍ଧା ଯମାଟ ୬୪୭୦୮ ଗଣନା ବ୍ ଲକଯର ୭ମ 

ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଗଣନା କା ଡ଼ୟ ଯଶଷ ଯହାଇଛି। ସପ୍ତମ ଅର୍ଡ଼ଯନୈତକି ଗଣନାର ଫଳାଫଳକୁ ଭାରତ 

ସରକାରଙୁ୍କ ପଠା ାଇଅଛି।  
 

 ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରଯର ଉନ୍ନତ ିନିମଯନ୍ତ ଯମୌଳିକ ତର୍ଯୋବଳୀ  
 

୧୦.୩୧  ଉକ୍ତ ଯ ାଜନାଯର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ନଗର ପାଳିକାମାନଙୁ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥରରୁ 

ତର୍ୟାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯ ାଜନାଯର ପ୍ରଣୟନ କରା ାଏ।  ଏର୍ପିାଇ ଁ

୫୧୩୧୩ ଗ୍ରାମରୁ ଜଲି୍ଲା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧକିାରୀଙ୍କର କମଡ଼ଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଳୂ ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ 

କରା ାଇଛି । ଏହ ିସଂସ୍ଥା ୨୦୧୪-୧୫ ମସିହାଠାରୁ ମଳୂ ସ୍ତରଯର ଶକି୍ଷା, ସ୍ଵାସ୍ଥୟ, ପିଇବା ପାଣ,ି ରାସ୍ତା, 

ଜଳଯସଚନ ଇତୟାଦିର ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଆସଅୁଛି।  
 

୧୦.୩୨  ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରଯର ଆମ ରାଜୟର ଝାରସଗୁଡୁା, ଯକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ  ାଜପରୁ 

ଜିଲ୍ଲାର ତର୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ ଯହାଇସାରିଛି।  
 

 ପରିସଂଖଯୋନ ମଜବୁତ ପୋଇ ଁସମର୍ନ୍(SSS) 
 

୧୦.୩୩  ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଜବୁତ ପାଇ ଁସମର୍ଡ଼ନ ଯହଉଛି ଏକ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାଯୟାଜିତ 

ଯ ାଜନା ଏବଂ ଏହ ିଯ ାଜନାର ମଳୂ ଉଯଦଶୟ ଯହଉଛି ରାଜୟଯର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଜବୁତ କରିବା 

। ଏହ ି ଯ ାଜନାଯର ସଚୂନା ପ୍ର କିୁ୍ତବିଦୟା ସହାୟତା ସହତି ବିଭିନ୍ନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କା ଡ଼ୟକଳାପ 

ନିଆ ାଇଛି। ୨୦୧୮-୧୯  (ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭବନ ନମିଡ଼ାଣ) ଏବଂ ୩୧୪ଟି ବ୍ ଲକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଲି୍ ଡଙ୍ଗ 

ପାଇ ଁପରିସଂଖ୍ୟାନିକ ମଜବୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁଯଭୌତିକ ଭିତି୍ତଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇ ଁକା ଡ଼ୟ 

ଯଶଷ ଯହାଇଛି। ୩୧ ଡିଯସମ୍ବର, ୨୦୨୨ ପ ଡ଼ୟନ୍ତ, ୩୧୪ ଟି ବିଲଡିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ୩୦୪ଟି ବ୍ ଲକ ୍

ପରିସଂଖ୍ୟାନ କା ଡ଼ୟାଳୟ ଯକାଠାକୁ ବ୍ ଲକ ଯଡଭଲପଯମଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କଠାରୁ ନିଆ ାଇଛି। 

ପରିସଂଖ୍ୟାନ କମଡ଼ଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁବଭିିନ୍ନ ତାଲିମ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ଆଯୟାଜିତ ଯହାଇଛି। 

ଉକ୍ତ ଯ ାଜନା ଅଧୀନଯର ଆଇଟି ସହାୟତା ସହତି ବିଭିନ୍ନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କା ଡ଼ୟକଳାପ ନିଆ ାଇଛି 

ଏବଂ ୨୦୨୦-୨୧  ମଧ୍ୟଯର ଆଇଟି ଉପକରଣ କ୍ରୟ ପାଇ ଁପାଣ୍ଠ ିଆବଣ୍ଟନ କରା ାଇଛି ।  
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୧୧. ଦୋରିଦ୍ର୍ଯ ଓ ମୋନବ ସମ୍ବଳ ବକିୋଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥୋର କୋ ଯ୍ୋବଳୀ   

୧୧.୧  କୋ ଯ୍କଳୋପ: ୨୦୨୨-୨୩  

ଧ୍ୟୋନକର୍ଷଣ୍ ଯକ୍ଷତ୍ର କୋ ଯ୍କଳୋପ 

୧. ନୀରିକ୍ଷଣ, ମଲୂଯୋଙ୍କନ 

ଏବଂ ଡକୁଯଯମଯଣ୍ଟସନ୍  

Monitoring, 

Evaluation and 

Documentation 

(MED) 

ସ୍ବୋଭିମୋନ ନଯରଟିଭ୍ ବୁକ୍ (Swabhiman Narrative 

Book) ସ୍ ବାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପଯର ଧ୍ୟାନ ଯଦଇ କାହାଣୀ ଭିତି୍ତକ 

ମଲୂୟାଙ୍କନକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିର୍ାଏ,  ାହା ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ କାହାଣୀ 

ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ବୟାଖ୍ୟା କରିର୍ାଏ।  

ସ୍ବୋଭିମୋନ ଅଞ୍ଚଳ େିଲ୍ଡ ରିଯପୋଟ(୍Swabhiman Anchal 

Field Report), ସ୍ବାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ ଡ଼ୟଯବକ୍ଷଣ, ପ୍ରସଙ୍ଗ, 

ପରାମଶଡ଼ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାର ସଂକଳନ । 

ରାଜୟର ସଦୂୁର ଅଞ୍ଚଳଯର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁର୍ବିା ବହୁମଖୁ୍ୀ 

ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇ ଁMPI ରିଯପାଟଡ଼ । 

୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୭୦ଟି ସଂଗଠନର ବିଯେଷଣ ମାଧ୍ୟମଯର ମହଳିା 

ସଂଗଠନର ଦୃଶୟକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ମାନବ 

ହତି କାହାଣୀ ଉପଯର ରିଯପାଟଡ଼ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା  । 

ବରଗଡ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ନୁଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଲଷ୍ଟର ଯବାରଯୱଲ 

ସି୍କମ ୍ଉପଯର ୬୦ ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଭିତି୍ତକ ମଲୂୟାଙ୍କନ 

(NBE) ମାଧ୍ୟମଯର ପ୍ରଭାବର ମଲୂୟାଙ୍କନ କରା ାଇଛି ।  

ପ୍ରାରମ୍ଭ ସିରିଜ-୨ (ଆକାଂକ୍ଷା କାହାଣୀ ସିରିଜ-୧ରୁ ୧୫): ଓଡିଶା 

ଅନ ଦି ମଭୁ (Odisha on the move)ଯର ତୃଳମଳୂ ସ୍ତରଯର 

କାମ କରୁର୍ବିା ଭଏସ ଅଫ PHDMAଙ୍କଠାରୁ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧକି 

ଫଯଟାକୁ ଯନଇ ଚିତି୍ରତ କାହାଣୀ, ଦୃଶୟାତ୍ମକ ନୃବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମଯର 

ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ କଲୟାଣକୁ ଚିତ୍ରଣ କରା ାଇଛି । 

େୋରମ୍ଭ ସିରିଜ-୧, ୬୦ ଜଣ ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ ମାନବ ହତି 

କାହାଣୀର ଏକ ସଂକଳନ, କାହାଣୀ ଭିତି୍ତକ ମଲୂୟାଙ୍କନ (NBE) ର 

ଯକୌଶଳକୁ ନିଯୟାଜିତ କରା ାଇଛି ।  

ଯେମ ଯଟଲ୍ସର ୩ଟି ସଂସ୍କରଣକୁ ୧୫ ଶହ ଯେମ ଦ୍ ବାରା ସଂଗ୍ରହ 

କରି ଦୃଶୟାତ୍ମକ ନୃବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ ବାରା ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପର୍କୁ ଦଶଡ଼ା ାଇଛି ।  

ଦୋରିଦ୍ର୍ଯରୁ ସମଦୃ୍ଧତୋ (P2P), ଯକାଭିଡ ପରିଚାଳନାଯର ଜଯଣ 

ସରକାରୀ ଅଧକିାରୀ ଏବଂ ଜଯଣ ସହଭାଗୀଙ୍କ ଦ୍ ବାରା ନିବଡ଼ାହ 
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କରା ାଇର୍ବିା ଭୂମିକାକୁ ୨୯ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇ ଁ ସଂକଳିତ 

କରା ାଇଛି।  

UNICEF ଏବଂ PHDMA ମିଳିତ ଭାଯବ ଯକାଭିଡ ପରିଚାଳନା 

ଉପଯର ଯକାଭିଡ-୧୯ଯର ୨୦୨୦ଯର ରର୍ ାତ୍ରା, ବିପଦ 

ଯ ାଗାଯ ାଗ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯ ାଗଦାନ, ଓଡିଶାର ଅସ୍ଥାୟୀ 

ଯମଡିକାଲ୍ ଯସଣ୍ଟର, ଯକାଭିଡ-୧୯ଯର ଯଲାକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ 

ପରିଚାଳନା, ଯକାଭିଡ-୧୯ ବିଯଶଷତା ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା ଭଳି ୫ଟି 

ନିଉଜ ଯଲଟର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇଛି ।   

PHDMAର ସଦସୟମାଯନ ୫୧୯ ଦିନଯର ୨୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରମଣ 

କରିଛନି୍ତ । କାହାଣୀ ଭିତି୍ତକ ମଲୂୟାଙ୍କନ (NBE) ଏବଂ ଦୃଶୟାତ୍ମକ 

ନୃବିଜ୍ଞାନ (VA) ପଦ୍ଧତିକୁ ବହୁଳ ଭାବଯର ବୟବହାର କରିଛନି୍ତ।  

PHDMAର ସଦସୟମାଯନ ନିଯଜ କା ଡ଼ୟକଳାପର ଚିତ୍ର ଉଠାଇ 

ଚଳର୍ଚ୍ିତ୍ର କରିବାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ।  

୨. ଭଏସ ଅେ େୋଡମୋ  

(Voice Of PHDMA) 

(VoP) 

ଭଏସ ଅଫ PHDMA (VoP), ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ୭ 

ହଜାରରୁ ଅଧକି କା ଡ଼ୟକତ୍ତଡ଼ା ଓ ଯସ୍ବଚ୍ଛାଯସବୀ ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ 

ବିକାଶଧମଡ଼ୀ ମତାମତ ଯନବା ଓ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଯନବାକୁ  ତାଲିମ 

ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛି। ପ୍ରତ ିଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜଯଣ ଯଲଖ୍ ଁାଏ 

ଲାଭାର୍ଡ଼ୀଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଯ ାଗାଇ ଯଦଇଛନି୍ତ।  

୩ .ଦୂରଭୋର୍ଷ ପ ଯ୍ବସିତ 

ଅବଯଲୋକନ 

(Phone based 

Survey) 

ସି୍କମ ୍ଗଡୁିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଗଣୁବତ୍ତା ଜାଣବିା ପାଇ ଁଯଫାନ୍ 

ଆଧାରିତ ସଯଭଡ଼ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅଯଟ ଏବଂ ଏହା 

ଯଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପଯର ସିଧାସଳଖ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଉର୍ବିା 

ସରକାରୀ ଯ ାଜନା / କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ଉପଯର ନଜର ରଯଖ୍।  

୪. ଦକ୍ଷତୋ ବୃଦି୍ଧ 

(Capacity Building) 

▪  ପୋଞ୍ଚ ଦନିଆି ବୋରି୍ଷକ କମଶ୍ୋଳୋ-ତର୍ୋ-ଯସମିନୋର: କୃଷି, 

ମତ୍ସୟ, ଶକି୍ଷା ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଜୀବିକା ଯକ୍ଷତ୍ର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯକ୍ଷତ୍ରର 

ସଫଳ କଷୃକ / ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ 

ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣି୍ଟବା ପାଇ ଁ୨୦୨୨ଯର ଆଯୟାଜନ କରା ାଇର୍ଲିା। 

ମାନବ ବିକାଶ ଦୃଷି୍ଟଯକାଣଯର ଯସମାନଙ୍କର ସଫଳତା 

ବିଷୟଯର ଜ୍ଞାନ ବାଣି୍ଟବାକୁ ଏହ ି ଆଯୟାଜନ ପାଇ ଁ ସଫଳ 

ବୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ମଖୁ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବଯର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରା ାଇର୍ଲିା।  

 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

େସ୍ତୋବତି ପଦଯକ୍ଷପ: ୨୦୨୩-୨୪ 

୧୧.୨   ରାଜୟଯର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ ମାନବ ବକିାଶ ଦିଗଯର PHDMA ର 

ଲକ୍ଷୟକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖ୍,ି ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାଯର ଗ୍ରହଣ କରା ିବାକୁ ର୍ବିା PHDMAର କା ଡ଼ୟ 

କମିଟିଯର “ମଯନାନୀତ ଯଭୌଯଗାଳିକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ବହୁ-ବିଭାଗୀୟ ହସ୍ତଯକ୍ଷପର ନିରନ୍ତର ମନିଟରିଂ” 

ଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁକି ଅନୁଯମାଦନ କରା ାଇଛି।   

 ଯୱଲଯେୟୋର ଯୱଲବଙି୍ଗ(Welfare Wellbeing): ସସୁ୍ଥତାର ଭାବନା ସଷିୃ୍ଟ କରିବାକ ୁ

ଲକ୍ଷୟ ରଖ୍ା ାଇର୍ବିା ଅଯନକ କଲୟାଣକାରୀ ଯ ାଜନା ଅଧୀନଯର ର୍ବିା ଓଡିଶାର 

ଯଲାକମାନଙ୍କର ସଖୁ୍ର ଧାରଣାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖ୍ା ାଇଛି।   

 All 4 Her: ବିଭିନ୍ନ ନୀତ ିଏବଂ ଯ ାଜନାଯର ମହଳିା ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ ସଶକି୍ତକରଣକୁ ବୁଝି, 

ଯ ଉମଁାନଙ୍କର ଜମି ଏବଂ CPR ଉପଯର ଅଧକିାର ରହଛିି, ଯସମାନଙୁ୍କ ସାମାଜିକ, 

ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଏବଂ ରାଜଯନୈତିକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅଂଶୀଦାର କରା ିବ।  

 ବହୁମଖୁୀ ଦୋରିଦ୍ର୍ଯତୋ ସଚୂକୋଙ୍କ-ଗ୍ରୋମୀଣ(Multidimensional Poverty Index-

RURAL): MPI ଯସ୍କାରକୁ ବଢାଇବା ପାଇ ଁନୀତିଗତ କା ଡ଼ୟକୁ ସଗୁମ କରି MPI- ପ୍ରଭାବିତ 

ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କଯର କା ଡ଼ୟକାରୀ ଯହଉର୍ବିା ବହୁ-ବିଭାଗୀୟ ହସ୍ତଯକ୍ଷପ ଉପଯର ନଜର ରଖ୍ ି

ମଲୂୟାଙ୍କନ କରା ାଏ। ଏର୍ସିହ, ଓଡିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗଯର MPI କୁ ବୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ  ାହା 

ବିକାଶ ନୀତି ଯ ାଜନା, ବଯଜଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ରାଜୟ ସ୍ତରଯର ଲକ୍ଷୟ ପାଇ ଁଏକ ଇନପଟ୍ୁ 

ଭାବଯର ଏହା ବୟବହୃତ ଯହାଇପାରିବ।  

 ଗଭର୍ଣ୍୍ୋନ୍ ସ ଆଟଲୋସ(Governance Atlas): ଓଡିଶାର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରଯର ଯଲାକଙ୍କ 

କଲୟାଣ ଏବଂ ଯସବା / ସି୍କମ ୍ / ଅଧକିାର, ପ୍ରଯବଶ ସ୍ତର, ଉପଯ ାଗୀତା ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା, 

ପଯଦାନ୍ନତି ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସ୍ଥାନଗଡୁକିର ଯଲାକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ବୁଝିବା ପାଇ ଁଯସମାନଙ୍କ 

ଉପଲବ୍ଧ ସଯୁ ାଗର ମଲୂୟାଙ୍କନ କରା ିବ।  ଏହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ କା ଡ଼ୟ କିମ୍ବା ତୃଳମଳୂ 

ସ୍ତରଯର ଯକୌଣସି ବିଚୁୟତ ିକିମ୍ବା ନୀତିଗତ ବୟବଧାନ ସନୁଶିି୍ଚତ କରିବା ପାଇ ଁହତିାଧକିାରୀଙ୍କ 

ମଧ୍ୟଯର ମଧ୍ୟସି୍ଥ ଆଯଲାଚନା ମାଧ୍ୟମଯର ଚିହ୍ନଟ ଯହାଇର୍ବିା ସମସୟାର ସମାଧାନ କରିବାଯର 

ସାହା ୟ କରିବ।  

                                      

୧୨. ଆଞ୍ଚଳିକ ଯ ୋଜନୋ, େଯୟୋଗୋତ୍ମକ ଅର୍ନ୍ୀତ ିଓ ପରିସଂଖଯୋନ େତଷି୍ଠୋନର କୋ ଯ୍ୋବଳୀ   

 ଭିଜନ 

ସମସ୍ତ ବୟବହାରକାରୀଙୁ୍କ ସମୟଚିତ ବିସ୍ତାର, ବିର୍ଶ୍ଵାସଯ ାଗୟ ଓ ଗଣୁ କୁ୍ତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ 

ଯ ାଗାଇ ଯଦବା ନମିଯନ୍ତ  ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ରିପାସକୁ ଏକ ଉତ୍କଷଡ଼ 

ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଯବ ବିକଶତି କରି ଫଳପ୍ରଦ  ପ ଡ଼ୟଯବକ୍ଷଣଦ୍ଵାରା ରାଜୟ ସମ୍ବଳର ଉପ କୁ୍ତ ବିନିଯ ାଗ 

କରିବା।  



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 ମିଶନ  

 ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମଯର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ  ପରିସଂଖ୍ୟାନବିତ, ଅର୍ଡ଼ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ 

ସମାଜବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଯପସାଦାର ମଯନାବୃତି୍ତ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା  

 ବିକାଶ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ପ୍ରମାଣ କୁ୍ତ ଯ ାଜନା ପ୍ରଣୟନ ଅଭୟାସକୁ  ଯପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା  

 ଯଦୈନନ୍ଦିନ ଶାସନନୀତିଯର ପରିସଂଖ୍ୟାନର ବୟବହାରକୁ ଯଲାକପି୍ରୟ କରାଇବା ଏବଂ 

ଯ ାଜନା ରୂପାୟନ ଓ ପ୍ରଣୟନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଉପଯ ାଗୀତା ବିଷୟଯର 

ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସଯମ୍ବଦନଶୀଳ କରାଇବା  

 ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖ୍ ିଯବୈଷୟିକ ପରିବତ୍ତଡ଼ନ ଓ  ଅର୍ଡ଼ଯନୈତକି ବାତାବରଣ 

ଏବଂ ଆବଶୟକତା, ବିଯଶଷତିଃ ୫ଟି  ମିଶନ  କା ଡ଼ୟକାରୀ କରିବା  

 ଲକ୍ଷଯ 

 ବୟକି୍ତଗତ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମର୍ଡ଼ୟ ଏବଂ ବାତାବରଣ ବୃଦି୍ଧ ନିମଯନ୍ତ ମଲୂୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ  ଓ  

ଗଣୁ କୁ୍ତ ତାଲିମ ନକ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା  

 ଜ୍ଞାନବଦ୍ଧଡ଼କ, ଦକ୍ଷତାବଦ୍ଧଡ଼କ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମଦିୃ୍ଧ ବକିାଶର ସଯୁ ାଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା  

 ଦକ୍ଷ କା ଡ଼ୟଧାରା ବୃଦି୍ଧ ଓ ଉନ୍ନତ ିନିମଯନ୍ତ ସହାୟତା କରିବା, ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦକତା, ସମ୍ବଳ ଏବଂ 

ସାଧନଗଡୁକିୁ ଉତ୍ସାହତି କରିବା | 

 କୋ ଯ୍ୋବଳୀ  

ରିପାସର ତାଲିମ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ନିମ୍ ନ ଲିଖ୍ତି ଧାରାଯର କରା ାଇର୍ାଏ 

କ ) ଦୀଘ ୍ ମିଆଦୀ ତୋଲିମ ପୋଠଯକ୍ରମ 

 ଓ.ଏସ.ଏ.ଏସ. ଅଫିସର ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷା (GB)  

 ଯମୌଳିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ତାଲିମ ପାଠୟକ୍ରମ    

 ଉର୍ଚ୍ତର  ପରିସଂଖ୍ୟାନ ତାଲିମ ପାଠୟକ୍ରମ  

 ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଯକ୍ଷତ୍ର  ସଯବଡ଼କ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଯବଶ କାଳୀନ ତାଲିମ  ପାଠୟକ୍ରମ   

 ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଯକ୍ଷତ୍ର  ପରିଦଶଡ଼କ ପାଇ ଁପ୍ରଯବଶ କାଳୀନ ତାଲିମ  ପାଠୟକ୍ରମ   

 ବରିଷ୍ଠ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଯକ୍ଷତ୍ର  ନିରୀକ୍ଷକ ତାଲିମ  ପାଠୟକ୍ରମ   

 ବରିଷ୍ଠ ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ନିରୀକ୍ଷକ ଓରିଏଣ୍ଟସନ ତାଲିମ  ପାଠୟକ୍ରମ   

ଖ) ସ୍ଵଳ୍ପ ମିଆଦୀ ତୋଲିମ ପୋଠଯକ୍ରମ  

 େଯୟୋଗୋତ୍ମକ ଅର୍ନ୍ୀତ ି - ମାଇଯକ୍ରା  ଓ ମାଯକ୍ରା ଅର୍ଡ଼ନୀତ,ି ରାଜୟ ଘଯରାଇ ଉତ୍ପାଦର 

କା ଡ଼ୟପ୍ରଣାଳୀ  ଉପଯର ଯମୌଳିକ ଧାରଣା  

 େଯୟୋଗୋତ୍ମକ ପରିସଂଖଯୋନ – ପାରିବାରିକ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ  ପରିକଳ୍ପନା ଓ ପରିଚାଳନା, ନମନୂା 

ସଯବଡ଼କ୍ଷଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ପଦ୍ଧତ,ି ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ପରିକଳ୍ପନା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଗଯବଷଣା 

ବୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ର, ନମନୂା ପ୍ରଯୟାଗ ଯକୌଶଳ  



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 ସୋଧୋରଣ େଯୟୋଗୋତ୍ମକ ସଫ୍ଟଯୱର - ଏମଏସ ୱାଡଡ଼ (MS-Word), ଏମଏସ ଏକ୍ସଯଶଲ 

(MS-Exel), ଏମଏସ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ (MS-Powerpoint), ଇଣ୍ଟରଯନଟ ପ୍ରଯୟାଗ (Use 

of Internet), ଫାଇଲ ଟ୍ରାନ୍ଫିର ଯପ୍ରାଯଟାକଲ, ଭିଜଆୁଲ  ଯପ୍ରଯସଂଟସନ    

 ପରିସଂଖଯୋନ ସଂକ୍ରୋନ୍ତ ସଫ୍ଟଯୱର – ଏସପିଏସଏସ (SPSS) , ଯସନସସ ଓ ସଯଭଡ଼ 

ଯପ୍ରାଯସସସିଂ ସିସି୍ ଟଏମ (CS-Pro), ଏମ ଏସ ଏକ୍ସଯସଲ (MS-Excel)ଉପଯର ଆର୍ଭାନ୍ ି

ଯଟ୍ରନିଂ, ଏମ ଏସ ୱାଡଡ଼ (MS-Word)  ଉପଯର ଆର୍ଭାନ୍ ିଯଟ୍ରନିଂ, ଏମ ଏସ ଆଯସସ (MS-

Access), ଜିଆଇଏସ (GIS), ଷ୍ଟାଟା (Stata) , ଆର - ସ ଟ୍ଯୱର (R-Softwar)   

 ଯ ୋଜନୋ ପ ଯ୍ଯବସିତ ତୋଲିମ କୋ ଯ୍କ୍ରମ - ଜାତୀୟ ନମନୂା ସଯବଡ଼କ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର, 

ବାଷିକ ଶଳି୍ପ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ, ମଲୂୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ଅର୍ଡ଼ନୀତ ିଗଣନା, କାରବାର ଓ ଯରଜିଷ୍ଟାର, 

ସ୍ଥାନୀୟ ହସିାବ, କୃଷି ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ, ରାଜୟ ଆୟ, ଖ୍ାଉଟି ମଲୂୟ ସଚୂକ ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ନୀତ ିଓ 

ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିଯଦଡ଼ଶାଳୟ (DE&S) ଦ୍ଵାରା ପରିକଳି୍ପତ ତାଲିମ  

 କୋ ଯ୍ୋଳୟ ପରିଚୋଳନୋ - ସରକାରୀ ଯସବା ନିୟମ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆଚରଣ ନୟିମ ଇତୟାଦ,ି 

ଆର୍କି  ପରିଚାଳନା ଏବଂ ହସିାବ ପଦ୍ଧତ,ି ଏଚଆରଏମଏସ (HRMS)ର ବୟବହାର , 

ଆଇଏଫଏମଏସ (IFMS)  ଓ ପିଏଫଏମଏସ (PFMS)  ଫାଟକ  

 େଶକି୍ଷକ ବକିୋଶ କୋ ଯ୍କ୍ରମ - ସିଧା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଯକୌଶଳ, ତାଲିମ ପରିକଳ୍ପନା  

 ବଯବହୋରଗତ ତୋଲିମ- କା ଡ଼ୟଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଯ ୌନ ହଇରାଣ, ପରେର ସମ୍ପକଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓ 

ଚାପ ପରିଚାଳନା 
 

 ୨୦୨୨-୨୩  ଆର୍କି ବର୍ଷଯ୍ର (୩୧-୧୨-୨୦୨୨) ଆଞ୍ଚଳିକ ଯ ୋଜନୋ, େଯୟୋଗୋତ୍ମକ 

ଅର୍ନ୍ୀତ ିଓ   ପରିସଂଖଯୋନ େତଷି୍ଠୋନ(RIPAE&S) ର ତୋଲିମ କୋ ଯ୍ୋବଳୀ  

୨୦୨୨-୨୩  ଆର୍କି ବଷଡ଼ଯର (୩୧-୧୨-୨୦୨୨) ସଦୁ୍ଧା ୩୩ ଯଗାଟି ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ 

ଅନୁଷି୍ ଠତ ଯହାଇ  ୧୨୩୯ ଜଣ ପ୍ରଶକି୍ଷାର୍ଡ଼ୀ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ।  

ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ  ର୍ା ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ 

ଏବଂ ପାନୀୟଜଳ , କଷିୃ ଏବଂ କଷୃକ ସଶକି୍ତକରଣ ବିଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିଯବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ 

ପରିବତ୍ତଡ଼ନ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ଵ ଏବଂ ବିପ ଡ଼ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ଗହୃ  ବିଭାଗ, ଅନୁସଚୂିତ ଜାତି ଓ 

ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଆଦିରୁ ପ୍ରଶକି୍ଷାର୍ଡ଼ୀ ଏହ ିତାଲିମଯର ଯ ାଗଦାନ କରିର୍ଯିଲ । ବରିଷ୍ଠ ଅର୍ଡ଼ଯନୈତକି 

ନିରୀକ୍ଷକ ଓରିଏଣ୍ଟସନ (୯୦ ଦିନିଆ)  ତାଲିମଯର ୫୭ ଜଣ ପ୍ରଶକି୍ଷାର୍ଡ଼ୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିର୍ଯିଲ । 

 

 

 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

                         

 ୧୩. ନବକଷୃ୍ଣ ଯଚୌଧରୁୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଯବର୍ଷଣୋ ଯକନ୍ଦ୍ରର କୋ ଯ୍ୋବଳୀ     

୧୩.୧ ମଖୁଯ କୋ ଯ୍ୋବଳୀ (ଗଯବର୍ଷଣୋ ଓ ଶକି୍ଷୋଦୋନ) 

 ଗଯବଷଣା- ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନଯର ଆନ୍ତିଃବିଭାଗୀୟ ଗଯବଷଣା  

 ଚିନ୍ତକ ଯଗାଷ୍ ଠୀ/ ଜ୍ଞାନ ସାର୍ୀ – ଅର୍ଡ଼ବୟବସ୍ଥା, ସମାଜ ଏବଂ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି/ ନୀତି ନିଦ୍ଧଡ଼ାରଣ 

 ଶକି୍ଷାଦାନ ଓ ପରାମଶଡ଼- ପି. ଏଚ. ଡି. ଏବଂ ପି. ଏଚ. ଡି. ପରବତ୍ତଡ଼ୀ ଗଯବଷଣା କା ଡ଼ୟ  

 ଏକାଯଡମିକ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ- ଆଯଲାଚନା ଚକ୍ର, କମଡ଼ଶାଳା, ସମି୍ମଳନୀ, ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଇତୟାଦି  

 ଭାଗିଦାରୀତା- ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତଜଡ଼ାତୀୟ 
 

୧୩.୨  ଗଯବର୍ଷଣୋ ଜନତି େକୋଶନ ବତ୍ତମ୍ୋନ ପ ଯ୍ନ୍ତ  
  

ପ୍ରକାଶନ : 

 ପସୁ୍ତକ- ୬୩  

 ଗଯବଷଣା ପତି୍ରକାଯର ଯଲଖ୍ା/ ପସୁ୍ତକଯର ଅଧ୍ୟ|ୟ -୩୪୪  

 ନିବନ୍ଧ /ସାମୟିକ ନିବନ୍ଧ - ୮୧ 

 ଓର୍ିଶାର ଅର୍ଡ଼ନୀତି ଉପଯର ଆଯଲାଚନା ଅନୁକ୍ରମ -୮ 

 ଆଇ.ଭି.ୟୁ. ଅନୁକ୍ରମ-୨ 

 ସଂକି୍ଷପ୍ତ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତାବ-୧୧ 

 ବିଭୂଷଣ (ପିଏଚଡି): ଉପାଧ ିସମ୍ମାନିତ – ୨୩, କା ଡ଼ୟରତ-୧୮, ପାଠୟକ୍ରମ-୧୩  

୧୩.୩ ସମୋପ୍ତ ଗଯବର୍ଷଣୋ େକଳ୍ପ (୦୧.୦୪.୨୦୨୨ ଠୋରୁ ବତ୍ତମ୍ୋନ ପ ଯ୍ନ୍ତ) : 

 ଯବସଲାଇନ୍ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ: ଯକନୁ୍ଦଝର (୨୦୧୮-୧୯)- ତୃତୀୟ ପ ଡ଼ୟାୟ , ଓର୍ିଶା କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟ 

(ମିଯଲଟ୍)ି ମିଶନ (ଡ୍ରା ଟ୍  ରିଯପାଟଡ଼ ଦାଖ୍ଲ ଯହାଇଛି )   

 ଯକାରାପଟୁ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣି୍ଡ, ଗଜପତ,ି ନୂଆପଡା, ରାୟଗଡା ଜଲି୍ଲା ଗଡୁିକଯର 

“ଓର୍ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇ ଁସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କା ଡ଼ୟକ୍ରମ" ର 

ମଧ୍ୟ-ଅବଧ ିମଲୂୟାଙ୍କନ ରିଯପାଟଡ଼ (ପ୍ରର୍ମ ପ ଡ଼ୟାୟ), (ଅଲଗା ଅଲଗା ୬ଯଗାଟି ଡ୍ରା ଟ୍  

ରିଯପାଟଡ଼ ଦାଖ୍ଲ ଯହାଇଛି)  

 ଯକନୁ୍ଦପତ୍ର ଯତାଳାଳୀ, ବନ୍ଧାଳି ଏବଂ ଅନୟାନୟ କମଡ଼ଚାରୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ-

ଅର୍ଡ଼ଯନୈତିକ ଉନ୍ନତିଯର ଅନଲାଇନ୍ ପାଣ୍ଠ ି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବ, (ସଂଯଶାଧତି 

ରିଯପାଟଡ଼ ଦାଖ୍ଲ ଯହାଇଛି)   

 ଜଙ୍ଗଲ ଅଧକିାର ଅଧନିୟିମ, ୨୦୦୬ ଅନୁ ାୟୀ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବହଭିଡ଼ୁ ତ ଯହାଇର୍ବିା 

ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପରୁ, ଭବାନୀପାଟଣା (ଯକନୁ୍ଦ ଲିଫ) ଡିଭିଜନଯର କା ଡ଼ୟ 

କରୁର୍ବିା ଯକନୁ୍ଦପତ୍ର କା ଡ଼ୟକାରିତା ଉପଯର ପ୍ରଭାବ (ସଂଯଶାଧତି ରିଯପାଟଡ଼ ଦାଖ୍ଲ)  

 ଗହୃସ୍ତରଯର ମସି୍ତସ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ (ଯସଯରବ୍ରାଲ ପାଲି୍)ି ପିଲାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା  



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

୧୩.୪ ବତ୍ତମ୍ୋନ କୋ ଯ୍କୋରୀ ଯହଉର୍ବିୋ େକଳ୍ପ (୨୦୨୨ ଠୋରୁ) : 
 

 ଓଡିଶା ଖ୍ଣ ିନିଗମ ଲିମିଯଟଡର ଯବୈତରଣୀ ପଶି୍ଚମ ଯକାଇଲା ଖ୍ଣରି ସାମାଜକି-ଅର୍ଡ଼ଯନୈତକି 

ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ  

 ଓର୍ିଶା ରାଜୟଯର ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷା ପାଇ ଁଡିଜିଟାଲ ଯଜଣ୍ଡର ଆଟଲାସ, ଦି୍ଵତୀୟ ପ ଡ଼ୟାୟ  

 ଉର୍ଚ୍ ଶକି୍ଷା ଉପଯର ଅଖ୍ଳି ଭାରତୀୟ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ (ଏ.ଆଇ.ଏସ.ଏଚ.ଇ.-୨୦୨୧- ୨୨ )  

 ଯକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ଲାର ବର୍ବିଲ ତହସିଲଯର ଯମସସଡ଼ ଓ.ଏମ.ସି. ଲିମିଯଟଡର ଗଆୁଲି 

ଲୁହାପର୍ର ଖ୍ଣ ି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ଯଲାକମାନଙ୍କର ପନୁବଡ଼ାସ ଏବଂ ପନୁିଃନିମଡ଼ାଣ ପାଇ ଁ

ଅଧ୍ୟୟନ  

 ଓର୍ିଶାର ଯକନୁ୍ଦଝର ସି୍ଥତ ଓ.ଏମ.ଏସି.ଏଲ. ର ଯରଙ୍ଗାଲଯବଡା ଲୁହାପର୍ର ଖ୍ଣ ି ଦ୍ଵାରା 

ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଡ଼ଯନୈତକି, ସାମାଜିକ-ସାଂସ୍କତୃିକ, ଉତ୍ସ ମାନଚିତ୍ର 

ଏବଂ ଭିତି୍ତଭୂମିର ଅଧ୍ୟୟନ  

 ଯକନୁ୍ଦଝରର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇ ଁସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କା ଡ଼ୟକ୍ରମର ଦି୍ଵ-

ବାଷିକ ମଲୂୟାଙ୍କନ ରିଯପାଟଡ଼  

 ଯକାରାପଟୁ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜଲି୍ଲାଯର କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ଘଯରାଇ ଉପଯ ାଗ ଏବଂ 

ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବୟବସ୍ଥା  ଦ୍ଵାରା  ମାଣି୍ଡଆ  ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପଯର ଓଡଶିା ମିଯଲଟସ ୍

ମିଶନର ପ୍ରଭାବ   

 ରାୟଗଡା, ଗଜପତ,ି ନୁଆପଡା, କଳାହାଣି୍ଡ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳଯର କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ଘଯରାଇ 

ଉପଯ ାଗ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବୟବସ୍ଥା  ଦ୍ଵାରା  ମାଣି୍ଡଆ  ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପଯର ଓଡଶିା 

ମିଯଲଟସ ୍ମିଶନର ପ୍ରଭାବ   

 “ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇ ଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 

କା ଡ଼ୟକ୍ରମ” ସଂପ୍ରସାରିତ ଯହାଇର୍ବିା ତିଯନାଟି ବ୍ ଲକଯର ଯବସଲାଇନ୍ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ  

 ଅନୁଗଳୁ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇ ଁସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କା ଡ଼ୟକ୍ରମର 

ଯବସଲାଇନ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ  

 ଯକନୁ୍ଦପତ୍ର ସଂଗଠନର କା ଡ଼ୟ ଉପଯର ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ  
 

 ଓର୍ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇ ଁ( ଓଡିଶା ମିଯଲଟସ ୍ମିଶନ, 

ଓ. ଏମ .ଏମ) ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କା ଡ଼ୟକ୍ରମର ଯବସଲାଇନ ରିଯପାଟଡ଼  

 ଜିଲ୍ଲା ଖ୍ଣଜି ପାଣ୍ଠ ି (ଡଏିମଏ୍ଫ୍) ସନୁ୍ଦରଗଡ ଠାଯର ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର 

କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇ ଁ(ଓଡିଶା ମିଯଲଟସ ୍ମିଶନ୍, ଓଏମଏ୍ମ)୍ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କା ଡ଼ୟକ୍ରମର 

ଯବସଲାଇନ ରିଯପାଟଡ଼  

 ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର (ଓଡିଶା ମିଯଲଟସ ୍ ମିଶନ୍, ଓ.ଏମ.୍ଏମ.୍), ଡିଏମଏ୍ଫ୍, 

ସନୁ୍ଦରଗର୍ଯର ମିଯଲଟର ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇ ଁସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କା ଡ଼ୟକ୍ରମର ମଳୂ ରିଯପାଟଡ଼  



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

 ଓର୍ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାଯର ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷପାଇ ଁ ଯହଉର୍ବିା 

ଖ୍ର୍ଚ୍ଡ଼ର ମଲୂୟ (ସମନ୍ି ଵତ କଷିୃର ଏକ ଉପାଦାନ)  

 ରାୟଗଡା, କଳାହାଣି୍ଡ, ନୂଆପଡା ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ଲାଯର ଘଯରାଇ ଉପଯ ାଗ ଉପଯର ଓଡିଶା 

ଲଘଶୁସୟ ମିଶନ ର ପ୍ରଭାବ  

 ରାୟଗଡା, କଳାହାଣି୍ଡ, ନୂଆପଡା ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାଯର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବୟବସ୍ଥା  

ମାଧ୍ୟମଯର ଓଡିଶା ଲଘଶୁସୟ ମିଶନ ଦ୍ଵାରା ମଣି୍ଡଆ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରଭାବ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟତା  

 ଯକାରାପଟୁ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାଯର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବୟବସ୍ଥା  ମାଧ୍ୟମଯର ଓଡିଶା 

ଲଘଶୁସୟ ମିଶନ ଦ୍ଵାରା ମାଣି୍ଡଆ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରଭାବ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟତା  

 ଯବସ ଲାଇନ ସଯଭଡ଼: ରାଜୟ ରିଯପାଟଡ଼ ୨୦୧୭-୧୮, ଦି୍ଵତୀୟ ପ ଡ଼ୟାୟ ( ଓଡିଶା ଲଘଶୁସୟ 

ମିଶନ) 

 ଯବସ ଲାଇନ ସଯଭଡ଼: ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା, ୨୦୨୧-୨୨, ପଞ୍ଚମ  ପ ଡ଼ୟାୟ ୨୦୧୭-୧୮, ଦି୍ଵତୀୟ 

ପ ଡ଼ୟାୟ ( ଓଡିଶା ଲଘଶୁସୟ ମିଶନ) 

 ଯବସ ଲାଇନ ସଯଭଡ଼: ଅନଗଳୁ ଜିଲ୍ଲା ୨୦୧୨-୨୨, ପଞ୍ଚମ  ପ ଡ଼ୟାୟ “ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ 

ଏଏନସିଏଚଏଏଲଏଆରଇ ( ଓଡିଶା ଲଘଶୁସୟ ମିଶନ) 

 ଓଡିଶା ର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର  ଲଘଶୁସୟର ବକିାଶ ପାଇ ଁସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କା ଡ଼ୟକ୍ରମ” (ଓଡିଶା 

ଲଘଶୁସୟ ମିଶନ, ଓ.ଏମ.ଏମ ) ପ୍ରର୍ମ ପ ଡ଼ୟାୟ ବ୍ ଲକ ଗଡୁିକର ମଧ୍ୟମ ଅବଧ ିମଲୂୟାଙ୍କନ – 

ରାଜୟ ରିଯପାଟଡ଼  

 ରାୟଗଡା, ନୂଆପଡା, ମାଲକାନଗିରି, ଯକାରାପଟୁ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣି୍ଡ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 

ମଲୂୟାଙ୍କନ ରିଯପାଟଡ଼  

 ଓଡିଶାର ଯକଉଝଁର ଜିଲ୍ଲାଯର ଓଏମଇସିସି ର ଯରଙ୍ଗାଲଯବଡା ଲୁହାପର୍ର ଖ୍ଣ ିପ୍ରକଳ୍ପ 

ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ଯହଉର୍ବିା ପରିବାର ଗରୁ୍ିକର ପନୁବଡ଼ାସ ଓ ବିସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ଏହାର 

ସାମାଜିକ, ଅର୍ଡ଼ଯନୈତକି , ସାଂସ୍କତୃିକ, ସମ୍ବଳ ଏବଂ  ଭିତି୍ତଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧୟନ  

 ଓଡିଶା ର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର  (ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ) ସମନ୍ି ଵତ ଚାଷର ବକିାଶ ପାଇ ଁ

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କା ଡ଼ୟକ୍ରମର ଅବଧ ିମଲୂୟାୟନ  

 ଓଡିଶାର ନୂଆପଡା ଓ ବଲାଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲାଯର ଆରଯକଭିୱାଇ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ “ଓଡଶିାର 

କ୍ଷଦୁ୍ର୍ ଚାଷୀ ମାନଙୁ୍କ କୃଷି ବନ ମାଧ୍ୟମଯର ଅଧକି ପଷିୁ୍ଟକର ଖ୍ାଦୟ ଉତ୍ପାଦନ ତର୍ା ବୟବହାର 

“ ର ପ୍ରଭାବ ମଲୂୟାଙ୍କନ  

 ଓଡିଶାଯର ମଖୂ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହଳିା ସଶକି୍ତକରଣ ଯ ାଜନାର ମଲୂୟାଙ୍କନ 

 ଯବସ ଲାଇନ ସଯଭଡ଼ : ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର  ଲଘଶୁସୟର ବିକାଶ ପାଇ ଁସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 

କା ଡ଼ୟକ୍ରମ” (ଓଡିଶା ଲଘଶୁସୟ ମିଶନ, ଓ.ଏମ.ଏମ ) ଷଷ୍ଠ ପ ଡ଼ୟାୟ ୧୭ ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୫୮ ଟି 

ବ୍ ଲକ 

 



     ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୨-୨୩ 

 

 ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ବଭିାଗ 

୧୩.୫ ଏଣ୍ଡ ଲୋଇନ ସଯଭ ୍ 

 ୭ଟି ଜିଲ୍ଲା ( ଯକାରାପଟୁ, ଗଜପତ,ି ରାୟଗର୍, ନୂଆପଡା,ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣି୍ଡ ଓ 

କନ୍ଧମାଳ) ର ୩୦ ଟି ବ୍ ଲକ ଏଣ୍ଡ ଲାଇନ ସଯଭଡ଼  

 ଓଡିଶା ର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର (ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା) ସମନ୍ି ଵତ ଚାଷର ବିକାଶ ପାଇ ଁସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 

କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ଏଣ୍ଡ ଲାଇନ ସଯଭଡ଼  
 

୧୩.୬ େସ୍ତୋବତି େକଳ୍ପ : 
 

 ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର ଲଘଶୁସୟର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ( ଓଡିଶା 

ଲଘଶୁସୟ ମିଶନ,  ଓ.ଏମ.ଏମ ) ର ୧୦ ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୪୨ ଟି ବ୍ ଲକ ଯର ଏକକାଳୀନ ମଲୂୟାଙ୍କନ  

 ସ୍ଵଗଡ଼ତିଃ ପି୍ରୟମ୍ବଦା ଯଦବୀଙ୍କର ଓଡିଶାଯର ଭାରତୀୟ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଯର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ 

ଓ ଅବଦାନ  

 ବଯସଲାଇନ ସଯଭଡ଼ : ଓଡିଶାଯର ସମନ୍ି ଵତ ଚାଷର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କା ଡ଼ୟକ୍ରମ 

( ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙି୍ଗର, କଳାହାଣି୍ଡ)  

 ଓଡିଶା ଲଘଶୁସୟ ମିଶନ – ବିଭିନ୍ନ ପ ଡ଼ୟାୟଯର ଜଲି୍ଲା ଗଡୁିକଯର କା ଡ଼ୟକାରୀ ଯହାଇର୍ବିା 

ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ସମଦୁାୟ ୩୪ ଟି ରିଯପାଟଡ଼ ପ୍ରସୁ୍ତତି ସରିଛି  
 

୧୩.୭ ଗଯବର୍ଷଣୋ େକୋଶନ (୨୦୨୧ -୨୦୨୨) 

 ଗଯବଷଣା ପତି୍ରକାଯର ଯଲଖ୍ା/ ପସୁ୍ତକଯର ଅଧ୍ୟ|ୟ -୧୦  

 

୧୩.୮  ଓଡଶିୋ ମିଯଲଟ ମିଶନ୍, (ଓ.ଏମ.୍ଏମ.୍): 
 

ଓର୍ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଯର କ୍ଷଦୁ୍ର୍ଶସୟର ବିକାଶ ଓଡିଶା ମିଯଲଟସ ୍ମିଶନ୍ କୁ ଯପ୍ରାତ୍ସାହତି 

କରିବା ପାଇ ଁଏନ.ସି.ଡ.ିଏସ. ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ (ଯଷ୍ଟଟ ଯସଯକ୍ରଯଟରିଏଟ) ଭୂମିକା ଦ୍ଵାରା 

ଏହ ି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଯ ାଜନାଯର ଓର୍ିଶାର ୧୯ ଟି ଜିଲ୍ଲାଯର ର୍ବିା ୧୪୩  ଟି ବ୍ ଳକଯର କା ଡ଼ୟକାରୀ 

କରା ାଉଛି। ଏର୍ଯିର  ଅନୁଗଳୁ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ ଳକ, ଯକନୁ୍ଦଝର ଜିଲ୍ଲାର ସାତଟି ବ୍ ଳକ ଓ ସନୁ୍ଦରଗଡ 

ଜିଲ୍ଲାର ସାତଟି ବ୍ ଲକ ଅନ୍ତଡ଼ଭୁକ୍ତ ଅଯଟ। ଏହ ିଯ ାଜନାର ଅନୟ ଏକ ଦିଗ ଏହାର ସାଙ୍ଗଠନକି ଗଠନ 

ଅଯଟ। ଏର୍ଯିର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ସହତି ଅଯନକ ଶକି୍ଷାବିତ, ସାମାଜକି ପ୍ରତିଷି୍ ଠତ ବୟକି୍ତମାଯନ 

ଦାବୀଦାର ଅଛନି୍ତ ।  
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୧୩.୯  ସମନ୍ି ଵତ କୃରି୍ଷର ଯେୋତ୍ସୋହନ ପୋଇ ଁଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କୋ ଯ୍କ୍ରମ (ଏସ.ପି.ପି.ଏଇ.ଏେ): 
 

  ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ବିଭାଗ ମାଲକାନଗିରି ଜଲି୍ଲାଯର 

“ସମନ୍ି ଵତ କୃଷିର ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇ ଁଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କା ଡ଼ୟକ୍ରମ” ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ତ। ଏହ ି  କା ଡ଼ୟକ୍ରମର 

ମଳୂ ଉଯଦଶୟ ଯହଉଛି ବାଷିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାର ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧକି ହାସଲ କରି ଯଲାକଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତ 

ଏବଂ ଆୟ ବୃଦି୍ଧ କରିବା। ଏନ.ସି.ଡ.ିଏସ. ର ଭୂମିକା ଯହଉଛି ଯବସଲାଇନ୍, ମଧ୍ୟମ ଅବଧ ିଏବଂ 

ଯଶଷ ଅବଧ ି ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ରିଯପାଟଡ଼ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙୁ୍କ ନୀତି ପରାମଶଡ଼ ଯଦବା। 

ଯବସଲାଇନ୍ ରିଯପାଟଡ଼ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଅନି୍ତମ ମଲୂୟାଙ୍କନ କା ଡ଼ୟ ଚାଲିଛି। ଯସହପିରି 

ଏହ ିକା ଡ଼ୟକ୍ରମ ଏହ ିଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଵାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଅନୟ ୪ଟି ଜିଲ୍ଲା  ର୍ା :- ଯକାରାପଟୁ, ରାୟଗର୍, 

ଗଜପତ,ି ଓ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୟାପ୍ତ କରା ାଇଛି। ନିକଟ ଭବିଷୟତଯର ଏହାକୁ ଆଉ ୪ଟି ଜିଲ୍ଲା 

 ର୍ା :- ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙି୍ଗର, ଓ କଳାହାଣି୍ଡକୁ ବୟାପ୍ତ କରା ିବାର କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ରହବି।  
 

ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଅନୁ ାୟୀ, ଏହ ି କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ବତ୍ତଡ଼ମାନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 

ସ୍ଵାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ (ଯସତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନଯର) ଏବଂ ଅନୟ ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲା  ର୍ା ଯକାରାପଟୁ, ରାୟଗଡା, 

ଗଜପତି ଏବଂ ନୁଆପଡାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହଭାଗୀ ଭାବଯର କା ଡ଼ୟକାରୀ କରା ାଇଛି। ସ୍ଵାଭିମାନ 

ଅଞ୍ଚଳଯର ଯବସଲାଇନ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇ ଁଫିଲ୍ଡ ସଯଭଡ଼ ଯଶଷ ଯହାଇଛି ଏବଂ ଅନୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ

ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି।  

Implementation of Odisha Millets Mission in different districts of Odisha 

Sources: https://milletsodisha.com/dashboard/mapdatadetails, access on 6th January 2023, at 11.22 am 

https://milletsodisha.com/dashboard/mapdatadetails
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୧୩.୧୦ ରୋଜଯ ସୋମୋଜକି େଭୋବ ଆକଳନ (ଏସ.ଆଇ.ଏ.) ୟୁନିଟ୍:  
 

  ରାଜୟଯର ବିଭିନ୍ନ ଯ ାଜନା ପାଇ ଁଜମି ଅଧଗି୍ରହଣ କରା ିବାଯବଯଳ ଯସହ ିସ୍ଥାନର 

ଯଲାକମାନଙ୍କ ଉପଯର ଏହାର କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇ ଁ ରାଜୟ ସାମାଜିକ 

ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ୟୁନିଟ, ଭୁବଯନର୍ଶ୍ଵରର ନବକୃଷ୍ଣ ଯଚୌଧରୁୀ ଗଯବଷଣା ଯକନ୍ଦ୍ର(ଏନସିଡଏିସ)ଯର 

୨୦୧୫ ମସିହା ଠାରୁ ଏକ ସ୍ଵାଧୀନ ସଂସ୍ଥା ଭାବଯର କା ଡ଼ୟ କରୁଛି।  ଏଠାଯର ଜମି ଅଧଗି୍ରହଣ, 

ପନୁଡ଼ବାସ, ପନୁିଃର୍ଇର୍ାନ ଯବଯଳ ନୟାୟପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ କ୍ଷତିପରୂଣ, ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜକି 

ପ୍ରଭାବର ଆକଳନ କରା ାଉଛି। ପନୁିଃର୍ଇର୍ାନ ଆଇନ ୨୦୧୩, (ଆର. 

ଏଫ.ସି.ଟି.ଏଲ.ଏ.ଆର.ଆର. ଆଇନ୍-୨୦୧୩) ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ଵ ଏବଂ ବିପ ଡ଼ୟୟ 

ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ(ରିଯଜାଲୁୟସନ) ନମ୍ବର ୨୦୨୧୪ ଅନୁ ାୟୀ ଡ. ରଶ୍ମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ 

ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନଯର କା ଡ଼ୟ କରୁଛି। ଓଡିଶାଯର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇ ଁ  ୩୮ ଟି 

ସହଭାଗୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛନି୍ତ। ଏହ ିସଂଗଠନ ଆଜି ପ ଡ଼ୟନ୍ତ ୩୩୧ ଟି ସ୍ଥାନର ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କରିଛି, 

ଯ ଉରଁ୍ରୁି ୧୫୪ ଟିର ଅଧ୍ୟୟନ ସଫଳତାର ସହତି ଯଶଷ ଯହାଇଛି। ଯ ଉରଁ୍ପିାଇ ଁ ୮(୨) ର 

ଯଘାଷଣା କରା ାଇର୍ଲିା।  ଆର୍କି ବଷଡ଼ ୨୦୨୧-୨୨ ମସିହାଯର ଏହ ି ୟୁନଟି ବିଭିନ୍ନ ପଂଜୀକୃତ 

ସଂସ୍ଥା(ଅରଓ)ରୁ ଅନୁଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ୭୦ ଟି ଅଧ୍ୟୟନ କା ଡ଼ୟ ପାଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନ 

ଏଯଜନ୍ୀି(ସଂସ୍ଥା) ସହତି ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ଯହାଇଛି। ଏର୍ମିଧ୍ୟରୁ ୫ ଟି ଅଧ୍ୟୟନର ଚୂଡାନ୍ତ ରିଯପାଟଡ଼ 

ଦାଖ୍ଲ କରା ାଇଛି। ଅନୟପକ୍ଷଯର ୩୫ ଟିର ଅଧ୍ୟୟନ ଚାଲିର୍ବିା ଯବଯଳ ୩୨ ଟି ଅଧ୍ୟୟନର ୪(୧) 

ବିଜ୍ଞପି୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହି।ଁ  
 

୧୩.୧୧ ସବଭ୍ୋରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷୋ (ଏ.ଆଇଏସ.ଏଚ.ଇ,)ୟୁନିଟ: 
 

 ଏନସିଡଏିସର ସମାଜବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ରିଡର ଶ୍ରୀମତୀ ଡିଃ ରଶ୍ମୀ ମିଶ୍ର  ଉର୍ଚ୍ ଶକି୍ଷା ଉପଯର 

ଅଖ୍ଳି ଭାରତୀୟ ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ (ଏଆଇଏସଏଚଇ)ସଂସ୍ଥାଯର  ରାଜୟଶାଖ୍ାର ଯନାଡାଲ ଅଧକିାରୀ 

ଅଛନି୍ତ। ଏହ ିସଂସ୍ଥାଟି ଓର୍ଶିା ସରକାରଙ୍କ ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧନିଯର ରହଛିି। ନୀତି ନିଦ୍ଧଡ଼ାରଣ ପାଇ ଁ

ତର୍ୟ ବା ଡାଟାଯବସ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ପାଇ ଁଏଆଇଏସଏଚଇ ପକ୍ଷରୁ ସଂଗହୃତି ତର୍ୟର ଉପଯ ାଗ 

ଯହାଇର୍ାଏ। ଏ.ଆଇ.ଏସ.ଏଚ.ଇ. ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବଷଡ଼ ରାଜୟର ସମସ୍ତ ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷା ପ୍ରତଷି୍ ଠାନ 

ମହାବିଦୟାଳୟ, ବିର୍ଶ୍ଵବିଦୟାଳୟ ତର୍ା ଓଡିଶାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ ଠାନମାନଙ୍କରୁ ଏହ ି ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ 

କରା ାଇର୍ାଏ। ଏ.ଆଇ.ଏସ.ଏଚ.ଇ. ଯପାଟଡ଼ାଲଯର ଓଡିଶା ର ୧୮୭୫ଟି ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ ଠାନ 

ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯହାଇଛି, ଯସର୍ମିଧ୍ୟରୁ ୩୭ଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିର୍ଶ୍ଵବିଦୟାଳୟ/ ଅନୁଷ୍ ଠାନ ଏବଂ ୧୩୧୫ଟି 

କଯଲଜ ଏବଂ ୫୨୩ଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ ଠାନ। ଏହ ିସଯଭଡ଼ ଶକି୍ଷା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ବିକାଶ ପାଇ ଁନୀତିଗତ ନିେତି 

ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇ ଁବୟବହୃତ ହୁଏ।  
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୧୩.୧ ୨ ଭିତି୍ତଭୂମି ର ସବୁଧିୋ ସଯୁ ୋଗ: 
 
 

ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନଯର ଗଯବଷଣା କା ଡ଼ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ି ଵତ କରିବା ପାଇ ଁ ଏନ.ସି.ଡି.ଏସ. ଯର ବିଭିନ୍ନ 

ପ୍ରକାରର ଭିତି୍ତଭୂମିର ସବୁଧିା ସଯୁ ାଗ ରହଅିଛି ।  
 

 େଶୋସନିକ ଗହୃ/ ବଭିୋଗ - ଏଠାଯର ପ୍ରଶାସନକି କା ଡ଼ୟାଳୟ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ 

ୟୁନିଟ, ସବଡ଼ ଭାରତୀୟ ଉର୍ଚ୍ ଶକି୍ଷା ସଯବଡ଼କ୍ଷଣ ୟୁନିଟ, ଓଡିଶା ଲଘ ୁଶସୟ ମିଶନ କା ଡ଼ୟାଳୟ, 

କମ୍ପୟୁଟର କକ୍ଷ, ଜନଗଣନା କମଡ଼ସ୍ଥାନ ଓ ଦୁଇଯଗାଟି ସମି୍ମଳନୀ କକ୍ଷ ରହଅିଛି। ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ଼ 

ବିଭାଗଟିଯର ୱାଇଫାଇ, ଇଣ୍ଟରଯନଟ ସବୁିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।  
 

 ପୋଠୋଗୋର/ପସୁ୍ତକୋଳୟ- ଏଠାଯର ୨୦ହଜାର ପସୁ୍ତକ, ୬୦୦ ପ୍ରକାର ଗଯବଷଣା ପତ୍ରିକା, 

(୩୨ ବଷଡ଼ ପବୂଡ଼ର ପ୍ରକାଶନ ସହତି) ଇତୟାଦି ଉପଲବ୍ଧ। ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ପଠନ କକ୍ଷ, ଇ-

ଲାଇଯବ୍ରରୀ, ୱାଇ-ଫାଇ, ଇଣ୍ଟରଯନଟ୍, ଫଯଟାକପି, ପି୍ରଣ୍ଟ୍, ଡକୟୁଯମଣ୍ଟ୍ ସ୍କାନ୍ ଇତୟାଦ ି

ସବୁିଧା କା ଡ଼ୟାଳୟ ସମୟଯର ଉପଲବ୍ଧ।  
 

 ଛୋତ୍ରୋବୋସ ତର୍ୋ ଅତରି୍ ିଭବନ-  ଅତିର୍ ି ମାନଙ୍କ ରହଣ ି ପାଇ ଁ ଏଠାଯର ଦୁଇଟି କକ୍ଷ 

ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି।  ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ଏଠାଯର ଯଗାଟିଏ ସମି୍ମଳନୀ କକ୍ଷ ଏବଂ ଯଗାଟିଏ 

ଯଭାଜନାଳୟ ରହଛିି। ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ୮ଟି କକ୍ଷ ସହତି ୨ଟି ଶୟନାଗାର (୭ଟି 

ଶୟନ ଖ୍ଟ ସବୁିଧା ସହତି) ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି।  
 

 ଯସୌରଶକି୍ତ ଏବଂ ବର୍ଷୋ୍ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବଯବସ୍ଥୋ- ଯସୌର ଶକି୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକ ୁ

ବୟବହାର କରା ାଇ ପରିବାର ସବୁିଧା ସହତି ଅନୁଷ୍ ଠାନର ତିଯନାଟି  ାକ ଯକାଠାରୁ 

ବଷଡ଼ାଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ  ରହଛିି । 
 

୧୩. ୧୩  ୨୦୨୨- ୨୩ ମସିହୋ ପୋଇ ଁ ଯହବୋକୁ ର୍ବିୋ କୋ ଯ୍ : 
 

ଆଗରୁ ଚାଲିଆସରୁ୍ବିା ସମସ୍ତ ଗଯବଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକ ପବୂଡ଼ପରି 

ଚାଲୁରହବି। ଏହା ସହତି ଭବିଷୟତଯର  ଆଯଲାଚନା ଚକ୍ର, କମଡ଼ଶାଳା, ତାଲିମ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ 

ଇତୟାଦି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହବି।  
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୧୪.ମଲୂଯୋୟନ େଯକୋଷ୍ଠ  
 

୧୪.୧  ମଲୂୟାୟନ,  ଯ ାଜନା କା ଡ଼ୟକ୍ରମର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ଼  ଅଂଶ ବିଯଶଷ ଅଯଟ। 

ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯ ାଜନାର ମଲୂୟାୟନ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ, ମଲୂୟାୟନ ପ୍ରଯକାଷ୍ ଠ ଦ୍ଵାରା 

କରା ାଇର୍ାଏ। ମଲୂୟାୟନ ଅଧ୍ୟୟନ  ରିଯପାଟଡ଼ ଗଡୁିକ ଯ ାଜନା କା ଡ଼ୟକ୍ରମର ଫଳପ୍ରସ ୂ

କା ଡ଼ୟାନ୍ ଵୟନ  ଓ  ପ୍ରଭାବ ଉପଯର ପ ଡ଼ୟଯବସିତ। ଏହା ମଧ୍ୟବତ୍ତଡ଼ୀ କାଳୀନ ସଂଯଶାଧନ ସହତି 

ଯ ାଜନା କା ଡ଼ୟକ୍ରମଗଡୁକିଯର ଅଧକି ଉନ୍ନତି ଆଣବିା ପାଇ ଁସପୁାରିଶ କରିର୍ାଏ।   
 

୧୪.୨  ମଲୂୟାୟନ ପ୍ରଯକାଷ୍ ଠ  ଦ୍ଵାରା  ୨୦୨୨-୨୩   ବଷଡ଼ଯର  ଯହାଇର୍ବିା ମଲୂୟାୟନ 

କା ଡ଼ୟକ୍ରମଗଡୁିକ ଅଗ୍ରଗତ ିନିମ୍ ନଯର ପ୍ରଦାନ  କରାଗଲା:  
 

 ରାଜୟ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ ଠାନ, ଭୁବଯନର୍ଶ୍ଵର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ "ବାଳିକା 

ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କା ଡ଼ୟକ୍ରମ ଯ ାଜନା” ର ପରିବତି୍ତତ ଅଧ୍ୟୟନ ରିଯପାଟଡ଼ 

ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ମଲୂୟାୟନ ଉପଯଦଷ୍ଟା କମିଟି ଯର ଚୂଡାନ୍ତ କରା ାଇଛି।  

 ବିଭିନ୍ନ ସମୟଯର DMEO, NITI Aayog ଦ୍ବାରା କରା ାଇର୍ବିା ଅଯନକ Webinar  ର୍ା 

“Monitoring & Evaluation for Sustainable Development through 

Cooperative Federalism”, “Data Governance Quality Index (DGQI)”, 
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"KUTUMBA" project ଏବଂ “gLOCAL Evaluation Week 2022” ଗଡୁିକଯର 

ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିମଯନ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ସମନ୍ଵୟ ମଲୂୟାୟନ ଉପବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା 

କା ଡ଼ୟକାରୀ ଯହାଇର୍ାଏ।   

 ୨୦୧୯ ଯର ଓର୍ଶିା ସରକାରଙ୍କ ସହ ୩ ବଷଡ଼ ପାଇ ଁMoU ସ୍ବାକ୍ଷର କରିର୍ବିା ଯଜ-ପଲ କ ୁ

ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗସହ ଆଯଲାଚନା  ନମିଯନ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ସହାୟତା ମଲୂୟାୟନ ଉପବିଭାଗ 

ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରା ାଇର୍ାଏ |  

୧୫. ଓଡିଶୋ ଜ୍ଞୋନ ଯକ୍ଷତ୍ର ବକୃ୍ତତା ମୋଳୋ  

 

୧୫.୧ ରାଜୟ ସରକାର ବକିାଶ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରାଧକିାର ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ନୂତନ 

ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯପ୍ରାତ୍ସIହନ ଯଦବା ଲକ୍ଷୟଯର “ଓଡିଶା ଜ୍ଞାନ ଯକ୍ଷତ୍ର  ବକୃ୍ତତା  ମାଳା” ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନି୍ତ। 
ଏହ ିକା ଡ଼ୟକ୍ରମଯର ବକ୍ତୃତା ଯଦବା ପାଇ ଁଏବଂ ରାଜୟର ବରିଷ୍ ଠ କମଡ଼କତ୍ତଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଯଲାଚନାଯର 

ଭାଗ ଯନବା ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ ଯକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରବୀଣ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରା ିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରା ାଇଛି। 

ସାମହୁକି ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭୂତକିୁ ନୂତନ ତର୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପରିବଦି୍ଧତ କରିବା ସହ କା ଡ଼ୟ ବୟବସ୍ଥାଯର ବିଭିନ୍ନ 

ବିଷୟଯର ଅବଗତ ରହବିା ପାଇ ଁଅନୁକୂଳ ପରିଯବଶ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ଏହାର ଉଯଦଶୟ । 

୧୫.୨ ଏହ ି ଓଡିଶା ଜ୍ଞାନ ଯକ୍ଷତ୍ର ବକୃ୍ତତା ମାଳIର ପ୍ରର୍ମ ବକୃ୍ତତା ୨୨.୦୧.୨୦୧୬ ଯର 
ଆରମ୍ଭ ଯହାଇର୍ଲିା । ଅଦୟାବଧ ିପଚିଶଟି ବକୃ୍ତତା ଆଯୟାଜନ ଯହାଇଅଛି।  ଗତ ବକୃ୍ତତାଟି ଡ. ରିକି 
ଯକଜ, ଗ୍ରାମୀ ଆୱାଡଡ଼ ବିଯଜତା, ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକାର ତର୍ା ପରିଯବଶବିତ୍ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା “My Earth 

Songs” ବିଷୟଯର ୦୪.୦୭.୨୦୨୨ ତାରିଖ୍ଯର ଦିଆ ାଇର୍ଲିା ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହ ି

ପଦଯକ୍ଷପ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ରହବି। 
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ଯର୍ଯାଜନା ଓ ସଂଯର୍ଯାଜନ ବଭିାଗ 

ଓଡଶିା ସରକାର 


