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ଓଡିଶା ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କୃଷି ନିମମ୍େ ସମନ୍ି େତ ଜଳମ୍ସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ 

****** 
ଆଧକିାରିକ ସାରାାଂଶ  

 ଓଡିଶାରର କୃଷିର ଅରେକ୍ଷାକୃତ କମ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ର ାଗ  ୁଁ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଖାଦୟ ସୁଁରକ୍ଷା ସୁଁନିଶି୍ଚତ 

କରା ାଇୋରି ନାହି  | ବିରଶଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର, ର ଉ  ଠି ରାଜ୍ୟର ଶତକଡା ୮୦ ଭାଗ ଗରିବ ର ାକ ବାସ କରନି୍ତ, 

ରସଠାରର କୁଁରୋଷଣ ଏବାଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କମାଇବାରର କୃଷିର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ସମୟକ ର ାଗଦାନ କରିବ| ଭଗ୍ନପ୍ରାୟ 

ଜ୍ଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜ୍ଳର ଅସନ୍ତୁଳିତ େରିଚାଳନା ଏବାଂ ଜ୍ଳବାୟୁଁ  େରିବର୍ତ୍ଘନର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟରର କୃଷିର ଅଭିବୃଦି୍ଧକୁଁ 

ପ୍ରତିହତ କରୁଁ ଛି| ଏହି ଦୃଷି୍ଟରକାଣରୁଁ  କୃଷି ରକ୍ଷତ୍ରର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକି୍ତ ବୃଦି୍ଧ ଏବାଂ ଅବିରତ ୋରିବାରିକ ଆୟ ବୃଦି୍ଧ ନିମରନ୍ତ 

ଓଡିଶା ସରକାର ବିଶ୍ୱ ବୟାଙ୍କ ସହାୟତାରର “ଓଡିଶା ରଗାଷ୍ ଠୀ ଜ୍ଳାଶୟ ଉନ୍ନତି ଏବାଂ େରିଚାଳନା ସମିତି” (OCTDMS-

Odisha Community Tank Development and Management Society) ମାଧ୍ୟମରର "ଓଡିଶା ଜ୍ଳବାୟୁଁ  

ସରବେଦନଶୀଳ କୃଷି ନିମରନ୍ତ ସମନ୍ି େତ ଜ୍ଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ" (OIIPCRA-Odisha Integrated Irrigation Project 

for Climate Resilient Agriculture) କା ଘୟକାରୀ କରିବାକୁଁ  ାଉଛନି୍ତ|  

 ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରର ୫୩୮ ରଗାଟି କ୍ଷୁଁଦ୍ର୍ ଜ୍ଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁଁ ଥଇଥାନ କରା ାଇ (ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବାଂ ରକନା  ଓ 

ବନ୍ଧ ମରାମତି) ଆଧୁଁନିକ ଜ୍ଳରସଚନ ପ୍ରଣାଳୀରର ଜ୍ଳର ାଗାଣ ସହ ଜ୍ଳବାୟୁଁ  ସହନଶୀଳ କୃଷି ଏବାଂ ଉଦୟାନ କୃଷିକୁଁ 

ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦିଆ ିବ| ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜ୍ଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତ କରଣ ବିଭାଗ, ଉଦୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ, ମତ୍ସୟ 

ଓ େଶୁଁସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିେଣନ ମଣ୍ଡଳ(OSAMB) ଏବାଂ େଞ୍ଚାୟତିରାଜ୍ ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହର ାଗରର ୬ 

ବଷଘ ଅବଧରିର ରାଜ୍ୟର ୧୫ ରଗାଟି ଜ୍ିଲ୍ଲାର ୯୮ ରଗାଟି ବ୍ ଲକରର OCTDMS ମାଧ୍ୟମରର କା ଘୟକାରୀ କରା ିବ | 

 ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତ କରଣ ବିଭାଗ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କା ଘୟକାରୀ କରାଇବାରର ପ୍ରମୁଁଖ ଭୁଁ ମିକା ଗ୍ରହଣ 

କରିରବ| ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଁଖୟ ବିନୟାସ ନିବ ନମରତ ପ୍ରଦାନ କରାଗ ା| 

୧.୧  ଜ୍ଳବାୟୁଁ  ସହନଶୀଳ ସର୍ନ କୃଷି ଏବାଂ ବିବିଧ ିକରଣ ବୟବସ୍ଥା  

୧.୨  ମତ୍ସୟ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ୋଇ   ସହାୟତା  

୧.୩  କୃଷିର ବିବିଧ ିକରଣ ଏବାଂ ଉତ୍ପାଦର ବୟବସାୟୀକରଣ (ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିେଣନ ମଣ୍ଡଳ (OSAMB) ଙ୍କ 

ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସହର ାଗରର ଏହି କା ଘୟ ସମ୍ପାଦନ କରା ିବ)  

୨.୦  ଜ୍ଳ ରସଚନ ବୟବସ୍ଥାର ସୁଁଦୃଢୀକରଣ  

୩.୦  ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ, କୃଷି ଉଦୟମୀ, ଜ୍ଳ ରସଚନ କମଘଚାରୀ ଏବାଂ ଅନୟମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦି୍ଧ  

୪.୦  ପ୍ରକଳ୍ପ େରିଚାଳନା 

 ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସୟ ଓ େଶୁଁସମ୍ପଦ ବଭିାଗ, ଜ୍ଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବାଂ ୋଂଚାୟତିରାଜ୍ ବଭିାଗ ନିଜ୍ ନିଜ୍ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଏହି 

ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଁଗତ କା ଘୟ ଗୁଁଡିକ ସମ୍ପାଦନ କରିରବ| ଦକ୍ଷତା ବୃଦି୍ଧ କା ଘୟକ୍ରମ, ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରତୟକ୍ଷ 

ତତ୍ୱାବଧାନରର େରିଚାଳିତ ରହବ| 

 ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସବେନ୍ଧିତ େରିରବଶ ବିେଦ ଗୁଁଡିକର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଆକଳନ ନିମରନ୍ତ ଏକ ସବିରଶଷ ଅଧ୍ୟୟନ 

କରା ାଇ; କୁଁପ୍ରଭାବ ଗୁଁଡିକର ପ୍ରଶମନ ତଥା ଅନୁଁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଗୁଁଡିକର ବିକାଶ ୋଇ   ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ େରିରବଶ ଢାଞ୍ଚା 

ପ୍ରସ୍ତୁଁତ କରା ାଇଅଛି | 
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 େରିରବଶ ମାନକ ଆକଳନ କରିବା ୋଇ   ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବାଂ ୋଶ୍ୱଘବର୍ତ୍ଘୀ ଅଞ୍ଚଳରୁଁ  ମଳୂ ତଥୟ ସାଂଗ୍ରହ କରା ାଇ 

ବିରେଷଣ କରା ାଇଥ ିା| ଏଥ ିନିମରନ୍ତ ଚାରି ରଗାଟି ନଦୀର ଅବବାହିକା ଅନ୍ତଗଘତ ସାତରଗାଟି କୃଷି ଜ୍ଳବାୟୁଁ  ମଣ୍ଡଳ 

ଅଧୀନରର ଥବିା ନଅରଗାଟି କ୍ଷୁଁଦ୍ର୍ ଜ୍ଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁଁ ନମୁଁନା ଭାବରର ଚୟନ କରା ାଇଥ ିା| ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁଁ  ଜ୍ଣା 

େଡିଥ ିା ର , ଜ୍ଳଜ୍ ଦଳ ଓ େଟୁଁ  ଜ୍ମିବା କାରଣରୁଁ  ସମସ୍ତ ନମୁଁନା କ୍ଷୁଁଦ୍ର୍ ଜ୍ଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଁଡିକର ଜ୍ଳରସଚନ 

କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ୋଇଅଛି| ଏହି େରିରବଶ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁଁତି ନିମରନ୍ତ ରଗାଷ୍ଠୀ ଅନୁଁଷ୍ ଠାନ  ଥା ୋଣ ିୋଂଚାୟତ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦକ 

ଅନୁଁଷ୍ ଠାନ, ମହିଳା ରଗାଷ୍ ଠୀ ଓ ମତ୍ସୟଜ୍ୀବୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନଅରଗାଟି ନମୁଁନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅାଂଚଳରର େରାମଶଘ ଓ ଆର ାଚନା 

କରା ାଇଥ ିା| ଏତଦଦି୍ଭନ୍ନ, ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱେରୂ୍ଣ୍ଘ ଅନୁଁଷ୍ ଠାନ  ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷୁଁଦ୍ର୍ ଜ୍ଳରସଚନ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତ 

କରଣ, ଉଦୟାନ କୃଷି, ଜ୍ଙ୍ଗ  ଓ ବନ୍ଧ ନିରାେର୍ତ୍ା ଭଳି ବିଭାଗର କମଘକର୍ତ୍ଘାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆର ାଚନା କରା ାଇଥ ିା | 

   ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଁଦିତ କା ଘୟକ୍ରମ ମାନଙ୍କର ଗୁଁରୁଁ ତ୍ତ୍ୱେରୂ୍ଣ୍ଘ ପ୍ରଭାବ ଗୁଁଡିକ ରହଉଛି: କ୍ରମବଦି୍ଧଷଣ୍ୁଁ କୀଟନାଶକ ଓ ସାର 

ପ୍ରରୟାଗ  ବନ୍ଧ ଗୁଁଡିକର ସୁଁରକ୍ଷା ସୁଁନିଶି୍ଚତ କରିବା, ମତ୍ସୟଚାଷ ଜ୍ନିତ ଜ୍ଳର ମାନ ଉେରର ରହଉଥବିା ପ୍ରଭାବ, କ୍ଷୁଁଦ୍ର୍ 

ଜ୍ଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଁଡିକର େୁଁନବିନ୍ନୟାସ ଓ ନଳକୂେ ଖନନ ଜ୍ନିତ ବାହାରୁଁ ଥବିା ମାଟିର ଉେ ୁଁକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ,  ୁଁପ୍ତ ଓ 

ନିମଘାଣ ଉଦ୍ବୃର୍ତ୍ ବା ି, ରଗାଡି, େଥର, କାଠଖଣ୍ଡ ଓ ପ୍ ଲାଷି୍ଟକ ଭଳି ବଜ୍ଘୟ ବସ୍ତୁଁର ସଞ୍ଚାଳନ, ସରବେଦନଶୀଳ ଅନୁଁଷ୍ ଠାନ  ଥା 

ବିଦୟାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟରସବା ରକନ୍ଦ୍ର ଉେରର ସମ୍ଭାବିତ ଧଳିୂ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ମତ୍ସୟ ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ, ଖାଦୟବଜ୍ଘୟ, ଅଵ୍ୟଵ୍ସି୍ଥତ 

ଦଳ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବିତ ଦୁଁଗଘନ୍ଧ ଏବାଂ ଜ୍ଳରସଚନ କା ଘୟରର ନିରୟାଜ୍ିତ ର ାକମାନଙ୍କ ଉେରର ସମ୍ଭାବିତ 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟଗତ ପ୍ରଭାବ| 

 ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର  କ୍ଷୟ ରହଉଛି ଜ୍ଳାଶୟଗୁଁଡିକର ଥଇଥାନ ଏବାଂ ଜ୍ଳରସଚନର ଆଧୁଁନିକୀକରଣ ଏବାଂ 

ଏଥନିିମରନ୍ତ ସମସ୍ତ କା ଘୟକ୍ରମକୁଁ ସାଂକି୍ଷପ୍ତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅାଂଚଳ ମଧ୍ୟରର ସୀମିତ ରଖବିା, ପ୍ରଶମନ ଉୋୟ ଗୁଁଡିକର 

ସୁଁେରିଚାଳନା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ  ାନି୍ତ୍ରକୀ ନକ୍ସାର ବୟବହାର ଏବାଂ ସରବଘାେରି ଉର୍ତ୍ମ ନିମଘାଣ େରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା କା ଘୟକାରୀ 

କରା ିବା| ଉକ୍ତ େରିରବଶ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁଁତିର ଅନୟ ଏକ ଦିଗ ଭାରବ ସୁଁରକ୍ଷା ବିଷୟବସ୍ତୁଁ  ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗୁଁଡିକର 

ସବିରଶଷ ଅନୁଁଶୀଳନ କରା ାଉଅଛି| ଏହି ଅନୁଁଧ୍ୟାନରୁଁ  ରକୌଣସି ଆଖଦୃିଶଆି ବୃହତ, ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଓ ଅେରିବର୍ତ୍ଘନୀୟ ପ୍ରଭାବ 

େଡୁଁ ଥବିା େରି କି୍ଷତ ରହାଇନାହି   | ପ୍ରାକୃତିକ େରିରବଶ, ସଜ୍ୀବ ଓ ସାାଂସ୍କତୃିକ ସବେଳ ଏବାଂ େରିରବଶ ସାଂରବଦ ି

ଅନୁଁଷ୍ ଠାନ ଉେରର କୁଁପ୍ରଭାବ େକାଉଥବିା ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବିତ କା ଘୟକ୍ରମର ବିଶଦ ଅନୁଁଶୀଳନ ନିମରନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମସ୍ତ 

େଦରକ୍ଷେ ରନବ |   

     ବନ୍ଧସୁଁରକ୍ଷା, ଅନିଷ୍ଟକର କୀଟ ଏବାଂ ଖାଦୟସାର େରିଚାଳନା, ନିମଘାଣ, ମତ୍ସୟଚାଷ ଏବାଂ ତତସବେନ୍ଧୀୟ ସାଂର୍ାତର 

ସୁଁେରିଚାଳନା ନିମରନ୍ତ େରିରବଶ େରିଚାଳନା େଦ୍ଧତିକୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁଁତ କରା ାଇଅଛି| ରାଜ୍ୟର ନିଜ୍ର ଏକ ପ୍ରଭାବୀ 

ବନ୍ଧସୁଁରକ୍ଷା କା ଘୟକାରୀ ଢାଞ୍ଚା ରହିଛି  ାହାକୁଁ OIIPCRA ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଁଡିକ ମଧ୍ୟରୁଁ  ବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚତା ୧୦ (ଦଶ) ମିଟରରୁଁ  ଅଧକି 

ଥବିା ୧୩ ରଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଁରକ୍ଷା  ାଞ୍ଚ ବୟବସ୍ଥା ୋଇ   ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରା ିବ| େରିରବଶର ପ୍ରତିକୂଳ ସମସୟା  ଥା 

େଟୁଁ ମାଟି ନିଷ୍କାସନ, ଜ୍ଙ୍ଗ ୀ ଗୁଁଳ୍ମ ନିବାରଣ, ନିମଘାଣ ଓ ମରାମତି ଜ୍ନିତ ବଜ୍ଘୟବସ୍ତୁଁ  ଅେସାରଣ ଓ େୁଁନଃବସତି ୋଇ   

ନିମଘାଣ ସବେନ୍ଧୀୟ େରିରବଶ େରିଚାଳନା ନକ୍ସା EMP (Environment Management Plan) ପ୍ରସ୍ତୁଁତ କରା ାଇଅଛି| 

ଚାଷୀସମହୂ, ୋଣେିଞ୍ଚାୟତ ସଦସୟ, ସ୍ୱୟାଂସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ, ପ୍ରାଥମିକ ମତ୍ସୟ ସମବାୟ ସମିତି ଇତୟାଦରି 

ସଦସୟମାନଙ୍କୁଁ ସମନ୍ି େତ କୀଟ ଓ ଖାଦୟ ସାର ସନ୍ତୁଳନ େଦ୍ଧତି, ରୋଷଣୀୟ ଜ୍ଳବାୟୁଁ  ସରବେଦନଶୀଳ ଚାଷେଦ୍ଧତି ଓ 

ମତ୍ସୟଚାଷ େଦ୍ଧତି ଅବ ବେନ ୋଇ   ସବିରଶଷ ତା ିମ ଦିଆ ିବ| 

 ଜ୍ଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନରର କା ଘୟକରୁଁ ଥବିା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ େରିଚାଳନା ସାଂସ୍ଥା(SPMU), ଏହିସବୁଁ ରଦୈନନି୍ଦନ 

କା ଘୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ ଏବାଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବେନ୍ଧୀୟ କା ଘୟରର ସମନ୍େୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱରର ରହିରବ| ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର 

ମୁଁଖୟ ଭାରବ ଜ୍ରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିରର୍ଦ୍ଦଘଶକ ଏବାଂ ଅନୟ ବିରଶଷଜ୍ଞ  ଥା Procurement, ଆଥକି େରିଚାଳନା, େରିରବଶ 

ଏବାଂ ସାମାଜ୍ିକ ସୁଁରକ୍ଷା,  ାଞ୍ଚ ଓ ମ ୂୟାୟନ, କୃଷି ଓ ମତ୍ସୟୋଳନ ଆଦି ରବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତାେନ୍ନ ଅଧକିାରୀଙ୍କ 

ସହର ାଗରର ପ୍ରକଳ୍ପର ଫଳପ୍ରଦ ସାଂର ାଜ୍ନା ୋଇ   କା ଘୟ କରିରବ | 
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    ଜ୍ିଲ୍ଲା ସ୍ତରରର କ୍ଷୁଁଦ୍ର୍ ଜ୍ଳରସଚନ ନିବଘାହୀ  ନ୍ତ୍ରୀ, କୃଷିରବୈଷୟିକ େରିଚାଳନା ସାଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିରର୍ଦ୍ଦଘଶକ, ଉଦୟାନକୃଷି 

ଉେ-ନିରର୍ଦ୍ଦଘଶକ, ଜ୍ିଲ୍ଲା ମତ୍ସୟ ଅଧକିାରୀ ଓ ୋଂଚାୟତିରାଜ୍ ନିବଘାହୀ  ନ୍ତ୍ରୀ ଇତୟାଦିଙ୍କୁଁ ରନଇ ଏକ ଜ୍ିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ 

େରିଚାଳନା ଦଳ (DLPMT) ରହିବ| କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମିଶନର ଏହି ଆନ୍ତଃ-ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ େୟ ଓ କା ଘୟପ୍ରଣାଳୀ 

ଏକୀକରଣ ଏବାଂ ଆୟ-ବୟୟ କା ଘୟାନ୍ େୟନର ଫଳପ୍ରଦ ତଦାରଖ କା ଘୟ କରିରବ| ଜ୍ିଲ୍ଲାୋଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଜ୍ିଲ୍ଲା 

ସ୍ତରୀୟ େରିଚାଳନା ଦଳ କା ଘୟ କରିରବ| ଜ୍ିଲ୍ଲାୋଳଙ୍କ କା ଘୟାଳୟରର ଅବସ୍ଥାେିତ DLPMT ନିୟମିତ ଭାରବ ପ୍ରକଳ୍ପର 

ଅଗ୍ରଗତି ଅନୁଁଧ୍ୟାନ କରି ଜ୍ିଲ୍ଲାସ୍ତରରର ସଫଳରୂୋୟନ ୋଇ   କା ଘୟକରିବ| 

 ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରର, ଜ୍ଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଅଥଘ ବିଭାଗ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକି୍ତକରଣ ବିଭାଗ, ମତ୍ସୟ ଓ େଶୁଁସମ୍ପଦ 

ବିଭାଗ, େଞ୍ଚାୟତିରାଜ୍ ବିଭାଗ ଓ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିେଣନ ରବାଡଘ(OSAMB) ଶାସନ ସଚିବ ମାନଙ୍କୁଁ ରନଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଁଖୟ 

ଶାସନସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୀଷଘ କମିଟି ରହିବ| ଏହି କମିଟି ସାମଗି୍ରକଭାରବ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳରୂୋୟନ 

ୋଇ   ବିରଶଷ ନୀତିନିଦ୍ଧଘାରଣ ଏବାଂ ବାଷିକ ବୟୟ ଅଟକଳ ଅନୁଁରମାଦନ କରିବ| ଏହି କମିଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଗତି ଅନୁଁଧ୍ୟାନ 

ୋଇ   ବଷଘକୁଁ ଅତିକମରର ଦୁଁଇଥର ଆହୂତ କରା ିବ | 

 ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତଗଘତ ପ୍ରଶମନ ବୟବସ୍ଥା, ଦକ୍ଷତା ବୃଦି୍ଧ, ପ୍ରକଳ୍ପ େରିଚାଳନା ଏବାଂ ତତସବେନ୍ଧୀୟ   ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁଁତି 

ସହିତ ସମୟ ସମୟରର ପ୍ରକଳ୍ପ କା ଘୟଗୁଁଡିକର ମୁଁ ୟାୟନ ନିମରନ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ବୟୟ ବରାଦ େରିରବଶ େରିଚାଳନା 

ଢାଞ୍ଚାରର ରଖା  ାଇଅଛି |  

 ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ େରିଚାଳନା ସାଂସ୍ଥାର େରିରବଶ ବିରଶଷଜ୍ଞ, ଅନୟ ବିରଶଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରର ବିଭିନ୍ନ 

ସାମଥଘୟ ବୃଦି୍ଧ କା ଘୟକ୍ରମର ସୁଁେରିଚାଳନା ସହିତ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁଁତ କରିରବ| ଏଥସିହିତ ଜ୍ିଲ୍ଲା ସ୍ତରରର ସାଂର ାଜ୍କ 

ଅଧକିାରୀ ମାରନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ େରିଚାଳନା ସାଂସ୍ଥାର େରିରବଶ ବିରଶଷଜ୍ଞ ଏବାଂ ଅନୟ ବିରଶଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରର 

ବିଭିନ୍ନ କା ଘୟକ୍ରମର ତଦାରଖ ଏବାଂ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁଁତ କରିରବ| ବାହାରୁଁ  ନି ୁଁକି୍ତ ୋଇଥବିା ତଦାରଖ ଏବାଂ ମ ୂୟାୟନ 

ସାଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ କା ଘୟକ୍ରମର  ତଦାରଖ କରିରବ ଏବାଂ ରତ୍ରୈମାସିକ ଭାବରର ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁଁତ କରିରବ| ଏହି ସାଂସ୍ଥା, ପ୍ରକଳ୍ପ 

କା ଘୟଗୁଁଡିକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ଘୀ ଏବାଂ େରିରଶଷ ମ ୂୟାୟନ ସହିତ ନିମଘାଣ କା ଘୟର ଗୁଁଣବର୍ତ୍ା ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରର 

ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରହିରବ| ସାମଥଘୟ ବୃଦି୍ଧ କା ଘୟକ୍ରମରର, ପ୍ରକଳ୍ପରର କା ଘୟ କରୁଁ ଥବିା ସମସ୍ତ ସାଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁଁ ଫଳପ୍ରଦ 

େରିରବଶ େରିଚାଳନା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏବାଂ ନିରାେର୍ତ୍ା ରକ୍ଷା ଦିଗରର ଏବାଂ େରିରବଶ େରିଚାଳନା ଢାଞ୍ଚାର ପ୍ରକୃତ ରୂୋୟନ 

ନିମରନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରା ିବ |  

 

******** 


