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ବପାର୍୍ପା
ନସରନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସତପାମପାର

କୃ ଷି ଏବଂ କୃ ଷକ ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ତୀ, ଗ୍ପାମୀଣ ବିକପାଶ
ଏବଂ ପଞ୍ପାୟତିରପାଜ ଭପାରତ ସରକପାର

ଗ୍ମାସମମାରୟ ସଙ୍କଳ୍ପର ଷଷ୍ ସଂସ୍ରଣର ପ୍ରକମାଶନ ବିଷୟସର ଜମାଣି ମୁଁ ସବଶ ଆନନ୍ିତ l ମୁଁ ନିଶ୍ିତ ସଯ, ପୂବତ୍ ସଂସ୍ରଣଗୁଡକ
ି
ଭଳି ଏହି ସଂସ୍ରଣଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗଣତମାନ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ମାର ଭିର୍ଭ
ି ୂ ମି ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଅନୁ ଷ୍ମାନଗୁଡକ
ି ର ସୁରୃଢୀକରଣ
ପ୍ରକ୍ରିୟମାସର ସଯମାଗରମାନ ସରବ l ଉପ�ବ୍ଧ ସୀମିତ ସମ୍ବଳଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟସର ଅରତ୍ସନୈତକ
ି ବିକମାଶ ଏବଂ ସମାମମାଜିକ ନ୍ୟମାୟକୁ ଆଖିସର
ରଖି ବିକମାଶମୂଳକ ସଯମାଜନମା ପ୍ରସ୍ୁ ତ ି ଭଳି ଗୁରୁ ରମାୟିତ୍ୱ ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ଉପସର ନ୍ୟସ୍ କରମାଯମାଇଛି l
ଗ୍ମାମ ସଭମାର ସରସ୍ୟ ଭମାବସର ସମସ୍ ଗ୍ମାମବମାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ପଞ୍ମାୟତର ନିବତ୍ମାଚତ
ି ସରସ୍ୟମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁ ସରମାଧ କସର ସଯ, ସସମମାସନ
ନିଶ୍ିତ ଭମାବସର ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ବିକମାଶ ସଯମାଜନମାସର (ଜିପିେପ
ି ି) ତିନ ି ସଗମାଟ ି ମୁେ୍ୟ ରିଗ ଉପସର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରରମାନ କରିସବ l ସସଗୁଡକ
ି
ସହଉଛି: (1) ଆପଣ ସକଉଁ ପ୍ରକମାରର ଗ୍ମାମ ବିକମାଶ ଇଚ୍ମା କରତେି ତମାହମା ଆପଣଙ୍କର ଜିପିେପ
ି ି �କ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ିତ ଭମାବସର ସ୍ପଷ୍ କରିବମା ରରକମାର;
(2) ସ୍ପଷ୍ �କ୍ଷ୍ୟଗୁଡକ
ି ନିର୍ତ୍ମାରଣ କରତେୁ ; ଏବଂ(3) ନିର୍ତ୍ମାରତ
ି �କ୍ଷ୍ୟଗୁଡକ
ି ପୂରଣ କରିବମା ନିମସତେ ସଗମାଟଏ
ି ସ୍ପଷ୍ କମାଯତ୍୍ୟ-ସଯମାଜନମା କରତେୁ l
ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ବିକମାଶ ସଯମାଜନମାଗୁଡକ
ି ର ନିର୍ତ୍ମାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟମା ବ୍ୟମାପକ ସହବମା ଉଚିତ l ସଯଉଁଠି ସମ୍ବିଧମାନର ଏକମାରଶ ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀସର ପ୍ରରର୍
29ଟି ବିଷୟର କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନସର ଏକ ଆରଶତ୍ ସମନ୍ବୟ ବଜମାୟ ରଖିବମା ଉଚିତ୍।
ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ର କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନସର ସୁରୃଢ ସମନ୍ବୟ �କ୍ଷ୍ୟ ସନଇ ସକନ୍ଦ୍ରସର ଏନେିଏ ସରକମାର ଏହି ବଷତ୍ ଗୁଡକ
ି ସର ଅସନକ
ି ୁଡକ
ି ର ସ୍ୱଚ୍ତମା ଏବଂ ରମାୟିତ୍ୱସବମାଧତମାର
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ ପରସକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରିଛତେି l ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ରୁ ପଞ୍ମାୟତକୁ ଉପ�ବ୍ଧ ସହଉଥିବମା ପମାଣ୍ଗ
ପରିଚମାଳନମାକୁ ସୁନଶ୍
ି ି ତ କରି ସମାଧମାରଣ ଆରଥିକ ପରିଚମାଳନମା ବ୍ୟବସ୍ମା (ପିଏଫଏମଏସ) କୁ ଅବ�ମ୍ବନ କରିବମା ନିମସତେ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ
ମନ୍ତଣମାଳୟ ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ୁ ଉତ୍ମାହତ
ି କରିଛତେି l ନିବତ୍ମାଚତ
ି ଜନ ପ୍ରତିନଧି
ି ଏବଂ କମତ୍ଚମାରୀ ମମାନଙ୍କ ନିମସତେ ମନ୍ତଣମାଳୟ ମଧ୍ୟ ସଗମାଟଏ
ି
ସ୍ୱତନ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମର ଆସୟମାଜନ କରୁଛି l ମନ୍ତଣମାଳୟର ପ୍ରମୁେ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ "ରମାଷ୍ଟୀୟ ଗ୍ମାମ ସ୍ୱରମାଜ ଅଭିଯମାନ" ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ୁ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସବୈଷୟିକ ସହମାୟତମା ଏବଂ ମମାନବ ସମ୍ବଳ ପ୍ରରମାନ କରିବମାସର ସହମାୟତମା ପ୍ରରମାନ କରୁଛି l ଆମ ଗ୍ମାମ ଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରଶମାସନିକ
ଏବଂ ସମାମମାଜକ
ି ଢମାଞ୍ମାକୁ ବରଳମାଇବମାସର ସହମାୟକ ସହଉଥିବମା ସମସ୍ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ସରକମାର ଚମା�ୁରଖିସବ ।
2022 ମସିହମା ସୁର୍ମା କୃ ଷକମମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ରୁ ଇଗୁଣ କରିବମାର �କ୍ଷ୍ୟ ସନଇ ଏକ ରୃ ଢ ପ୍ରତିବର୍ତମାର ସହିତ ସକନ୍ଦ୍ର
ସରକମାର ଆଗକୁ ବଢୁଛତେି l ଫସ� ବୀମମା ସଯମାଜନମାଗୁଡକ
ି ର କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନସର ସରେମାସରଉଥିବମା ଅସୁବଧ
ି ମାଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରତିହତ କରିବମା
ନିମସତେ ନିକଟସର ପ୍ରଧମାନ ମନ୍ତୀ ଫସ� ବୀମମା ସଯମାଜନମା (ପିଏମଏଫବିୱମାଇ)ର ଏବଂ ପମାଗଭିର୍କ
ି ଫସ� ବୀମମା ସଯମାଜନମା
(ଆରେବ୍ବିଲୁ ସଆ
ି ଇଏସ)ର ପୁନଗତ୍ଠନକୁ କ୍ୟମାବିସନଟ୍ ମଞ୍ୁରୀ ସରଇଛି ।

କୃ ଷକମମାସନ ଅରତ୍ନୀତି ବିକମାଶର ଅଧିକ ଭମାଗ ସଯପରି ପମାଆତେି ଏହମା ସୁନଶ୍
ି ି ତ କରିବମା ନିମସତେ 2019-20 ଏବଂ 202324 ପମାଞ୍ ବଷତ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟସର 10,000 ନୂ ତନ କୃ ଷି ଉତ୍ମାରକ ସଙ୍ଘ (ଏଫପିଓ)ଗୁଡକ
ି ସ୍ମାପନ କରିବମା ନିମସତେ ସମ୍ମାନନୀୟ
ପ୍ରଧମାନ ମନ୍ତୀଙ୍କ ସଭମାପତିତ୍ୱସର ଅରତ୍ସନୈତକ
ି ବ୍ୟମାପମାର କ୍ୟମାବିସନଟ କମିଟ ି ଏହମାର ମଞ୍ୁରୀ ପ୍ରରମାନ କରିଛ ି l ପ୍ରସତ୍ୟକ ଏଫପିଓ
ଆରମ୍ଭ ସହବମା ରିନଠମାରୁ ପମାଞ୍ ବଷତ୍ ପଯତ୍୍ୟତେ �ଗମାତମାର ଭମାସବ ସହମାୟତମା ପମାଇସବ l
ଜମାତିର ପିତମା ମହମାତ୍ମା ଗମାନ୍ୀଙ୍କର ଗ୍ମାମ ସ୍ୱରମାଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମାକମାର କରିବମା ନିମସତେ ଆମର ପ୍ରଧମାନ ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମମାରି
�ଗମାତମାର ଭମାବସର କଠିନ ପରିଶ୍ମ କରୁଛତେି l ଏହମାକୁ ରୃ ଷ୍ିସର ରଖି, ସମମାର ରୃ ଢ ବିଶ୍ୱମାସ ରହିଛ ି ସଯ ଆମର ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ
ଅନୁ ଷ୍ମାନଗୁଡକ
ି ପ୍ରଶମାସନିକ ସକ୍ଷତ୍ରସର ନିବତ୍ମାଚିତ ଜନ ପ୍ରତିନଧି
ି ମମାନଙ୍କର ସହସଯମାଗ ଏବଂ ସମାହମାଯ୍ୟ ବଳସର ନୂ ତନ କମତ୍ଶକ୍ି ସହିତ
କମାଯତ୍୍ୟ କରିସବ ଓ ସରକମାରଙ୍କର ସମମାଜ ମଙ୍ଳ ସଯମାଜନମାଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରସୟମାଗ କରିବମାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ ଭୂମିକମା ଗ୍ହଣ କରିସବ ଏବଂ
ସସଥିପମାଇଁ ସଯମାଗ୍ୟ ହିତମାଧିକମାରୀମମାନଙ୍କୁ ସସମମାନଙ୍କର ସୁବଧ
ି ମାଗୁଡକ
ି ପ୍ରରମାନ କରିବମାସର ସମାହମାଯ୍ୟ କରିସବ l ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ
ପ୍ରଧମାନମନ୍ତୀଙ୍କର ଏକ ନୂ ତନ ଭମାରତ ଗଠନର ସଙ୍କଳ୍ପକୁ ପୂରଣ କରିବମାସର ଏହମା ନିଃସସନ୍ହସର ସହମାୟକ ସହବ l
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ମପାର୍୍ 2020

(ନସରନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସତପାମପାର)

ବପାର୍୍ପା
ସୁନୀଲ କୁ ମପାର, ଭପା.ପ୍ର.ସସ.
ସଚିବ
ଭପାରତ ସରକପାର
ପଞ୍ପାୟତିରପାଜ ମନ୍ତଣପାଳୟ

ବହୁ ତ ରିନ ପସର "ଗ୍ମାସମମାରୟ ସଙ୍କଳ୍ପ "ର ଷଷ୍ ସଂସ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ନିମସତେ ଉତ୍ଗତ୍ କରମାଯମାଇଛି l ଏହି ସଂସ୍ରଣଟିକୁ
ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ ନିମସତେ ଉତ୍ଗତ୍ କରମାଯମାଇଛି, ଯମାହମାକୁ ସମାରମା ସରଶସର ଜଳ ସଯମାଗମାଣ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ
ପ୍ରମାଧମାନ୍ୟ ସରବମା ନିମସତେ ଆସୟମାଜନ କରମାଯମାଇଥି�ମା l ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନସର 2024 ମସିହମା ସୁର୍ମା ସମସ୍ ଗ୍ମାମୀଣ
ପରିବମାରଗୁଡକ
ି ୁ ଜଳ ସଯମାଗମାଣ ସୁନଶ୍
ି ି ତ କରିବମା ନିମସତେ ସକନ୍ଦ୍ର ସରକମାର ଏକ ମହତ୍ୱମାକମାଂକ୍ଷୀ �କ୍ଷ୍ୟ କରିଛତେି l ଏହି ଅଭିଯମାନସର
ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଅନୁ ଷ୍ମାନଗୁଡକ
ି ର ଏବଂ ନିବତ୍ମାଚିତ ଜନ ପ୍ରତିନଧି
ି ମମାନଙ୍କର ସହସଯମାଗ କମାମନମା କରମାଯମାଏ l ଗ୍ମାମ ଗୁଡକ
ି ସର ପମାରମ୍ପରିକ
ଜଳ ଉତ୍ ଏବଂ ବୃ ଷ୍ିଜଳ ସଂରକ୍ଷଣସର ଗ୍ମାମୀଣ ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ହଣକୁ ସପ୍ରମାତ୍ମାହନ ପ୍ରରମାନ କରିବମାସର ଆମର
ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ଏକ ପ୍ରମୁେ ଭୂମିକମା ଗ୍ହଣ କରିପମାରିସବ l
ସଗମାଟିଏ ସୁସ୍ ଏବଂ ସତେୁ ଳିତ ଗଣତମାନ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ମାସର ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କ ସ୍ରସର ପ୍ରରମ ପମାହମାଚ ଭମାବସର ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ ଭୂମିକମା ଗ୍ହଣ କରତେି l ଗତ ବଷତ୍ ନସଭମ୍ବର 26 ତମାରିେରୁ ମନ୍ତଣମାଳୟ ଭମାରତୀୟ ସମ୍ବିଧମାନ ଏବଂ ସମୌଳିକ
କର୍ତ୍ବ୍ୟଗୁଡକ
ି ବିଷୟସର ସସଚତନତମା ଅଭିଯମାନର ଆସୟମାଜନ କରିଆସୁଛ ି l ଭମାରତୀୟ ସମ୍ବିଧମାନର ପ୍ରସଣତମା େଃ. ଭୀମ ରମାଓ
ଆସମ୍ବରକରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟତେୀ ଅରତ୍ମାତ ଏପ୍ରି � 14, 2020ସର ଏହି ଅଭିଯମାନ ସମମାପ୍ତ ସହବ l ସମ୍ବିଧମାନସର ବର୍ଥିତ ସମୌଳିକ
କର୍ତ୍ବ୍ୟଗୁଡକ
ି ବିଷୟସର ନମାଗରିକ ମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସସଚତନତମା ସୃଷ୍ି କରିବମା ସହଉଛି ଏହି ଅଭିଯମାନର ମୂଳ �କ୍ଷ୍ୟ l ଏହି
ଅଭିଯମାନ ଅଧୀନସର ସମସ୍ 21ଟି ସମୌଳିକ କର୍ତ୍ବ୍ୟ ସମ୍ପକତ୍ସର ମନ୍ତଣମାଳୟ ଭିେଓ
ି ସ୍ପଟ ଏବଂ ସରଡିଓ ଜିଙ୍�ସ ପ୍ରସ୍ୁ ତ କରିଛ ି
ଏବଂ ସସଗୁଡକ
ି ୁ ଏହମାର ସୱବସମାଇଟସର ଉପ�ବ୍ଧ କରମାଇଛି l ଗ୍ମାମମାଞ୍ଳର ସଗମାଷ୍ୀ ମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସମାମ୍ବିଧମାନିକ କର୍ତ୍ବ୍ୟଗୁଡକ
ି ର
ଅନୂ କୁଳନ ସହ ସସଚତନତମାକୁ ବ୍ୟମାପକ କରିବମା ନିମସତେ ଏହି ସମସ୍ ଭିେଓ
ି ସ୍ପଟ ଏବଂ ସରଡିଓ ଜିଙ୍�ସଗୁଡକ
ି ୁ ଜିପିର ବିଭିନ୍ନ
ସଭମାଗୁଡକ
ି ସର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନ୍ୟ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ସର ବ୍ୟବହମାର କରିବମା ନିମସତେ ମୁଁ ସମସ୍ ପଞ୍ମାୟତ ପ୍ରତିନଧି
ି ମମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ସରମାଧ
କରିବ ି l ଏହି ଭିେଓ
ି ଗୁଡକ
ି www.panchayat.gov.in/constitution-day ସୱବସମାଇଟସର ଉପ�ବ୍ଧ ଅସଟ l
ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧମାନମନ୍ତୀଙ୍କର ଫି ଟ ଇଣ୍ିଆ ଏବଂ ପ୍ମାଷ୍ିକ ବଜତ୍୍ୟବସ୍ୁ ପରିଚମାଳନମା ଅଭିଯମାନଗୁଡକ
ି ୁ ଅଂଶରମାନ ସରବମା ନିମସତେ
ମଧ୍ୟ ମନ୍ତଣମାଳୟ ଗ୍ମାମ ସଗମାଷ୍ୀଗୁଡକ
ି ୁ ଉତ୍ମାହିତ କରି�ମା l ରମାଜ୍ୟ ସରକମାରଗୁଡକ
ି ମମାଧ୍ୟମସର ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ପମାଇଁ ଏ ବିଷୟସର
ଉପଯୁକ୍ ପ୍ରସ୍ମାବଗୁଡକ
ି ପ୍ରସ୍ୁ ତ କରମାଗ�ମା l ଏହି ଅଭିଯମାନ ଗୁଡକ
ି ୁ ସଫଳ କରିବମା ନିମସତେ ଅଂଶରମାନ କରିବମାକୁ ମୁଁ ନିବତ୍ମାଚିତ
ପଞ୍ମାୟତ ପ୍ରତିନଧି
ି ଏବଂ ଗ୍ମାମବମାସୀମମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ସରମାଧ କରୁଅଛି l
ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣସର ମନ୍ତଣମାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁେ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅଭିଯମାନଗୁଡକ
ି ର ସ୍ମ୍ଭ ଏବଂ ସଫଳ କମାହମାଣୀମମାନ
ପ୍ରକମାଶିତ ସହମାଇଛି । ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ ଅଧୀନସର ଗ୍ମାମ ଏବଂ ବ୍କ ସ୍ରସର କରମାଯମାଇଥିବମା ଅଭିନବ ପରୀକ୍ଷମାଗୁଡକ
ି ଏହି
ସଂସ୍ରଣସର ଅତେଭୁତ୍କ୍ କରମାଯମାଇଛି l ମହିଳମା ସଶକ୍ିକରଣ ସମ୍ପକତ୍ସର ସକସତକ ମଜମାରମାର ଚିର୍ମାକଷକତ୍ କମାହମାଣୀଗୁଡକ
ି ୁ ମଧ୍ୟ ଏହି
ସଂସ୍ରଣସର ଅତେଭୁତ୍କ୍ କରମାଯମାଇଛି l
ି ର ସୁଫଳ ଉପଯୁକ୍
ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ପ୍ରତିନଧି
ି ଏବଂ କମତ୍ଚମାରୀମମାନଙ୍କର ସହସଯମାଗସର ସରକମାରୀ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମଗୁଡକ
ହିତମାଧିକମାରୀମମାନଙ୍କ ନିକଟସର ପହଞ୍ିବ, ଏଥିସର ସସନ୍ହର ସକୌଣସି ଅବକମାଶ ନମାହିଁ l.
ସମମାର ସଂପୂର୍ତ୍ ବିଶ୍ୱମାସ ରହିଛ ି ସଯ ଗ୍ମାସମମାରୟ ସଙ୍କଳ୍ପର ଏହି ସଂସ୍ରଣଟି ପମାଠକମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପମାସରୟ ସହବ l
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(ସୁନୀଲ କୁ ମପାର)
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ରପାଷ୍ଟୀୟ ଗ୍ପାମ ସ୍ୱରପାଜ ଅଭିଯପାନ (ଆରଜିଏସଏ) - ପଞ୍ପାୟତିରପାଜ
ଅନୁ ଷ୍ପାନଗୁଡକ
ି ର (ପିଆରଆଇଏସ) ଦକ୍ଷତପା ବିକପାଶ ନିମସତେ ଉନ୍ନତ ଏବଂ
ଅନୁ କୂଳତ
ି ଉତ୍ସର ଏକ ସପାଧନ

ରମା

ଷ୍ଟୀୟ ଗ୍ମାମ ସ୍ୱରମାଜ ଅଭିଯମାନ ସହଉଛି ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ 117ଟି ଆକମାଂକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ମାସର ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଅନୁ ଷ୍ମାନଗୁଡକ
ି ୁ
ମନ୍ତଣମାଳୟର ପ୍ରମୁେ ସ୍ି ମ୍ ଯମାହମା ସରଶସର ଥିବମା ରୀଘସ୍ତ୍ମାୟୀ ବିକମାଶ �କ୍ଷ୍ୟଗୁଡକ
ି
(ଏସେିଜଏ
ି ସ) ପୂରଣ
ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଅନୁ ଷ୍ମାନଗୁଡକ
ି ୁ (ପିଆରଆଇଏସ) କରିବମାସର ସସଗୁେକ
ି ୁ ସୁରୃଢ କରିବମା ଏହି ସ୍ି ମର ପ୍ରମାମୁେ �କ୍ଷ୍ୟ
ସୁରୃଢ କରିବମାକୁ �କ୍ଷ୍ୟ ରସେ l ଏହି ସ୍ି ମ୍ ଅଧୀନସର ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଅସଟ l
ଅନୁ ଷ୍ମାନର ନିବମାତ୍ ଚତ
ି ପ୍ରତିନଧି
ି ଙ୍କୁ ସସମମାସନ ନିବମାତ୍ ଚତ
ି ସହବମାର 6
ରୀଘସ୍ତ୍ମାୟୀ ବିକମାଶ �କ୍ଷ୍ୟଗୁଡକ
ି (ଏସେିଜଏ
ି ସ) ପ୍ରରମାନ
ମମାସ ମଧ୍ୟସର ତମା�ିମ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଏ l ସସମମାସନ ନିବମାତ୍ ଚତ
ି
କରିବମା ନିମସତେ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଅନୁ ଷ୍ମାନ ଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରଶମାସନିକ
ସହବମାର 2 ବଷତ୍ ମଧ୍ୟସର ସସମମାନଙ୍କୁ ଆନୁ ଷଙ୍ି କ ନୂ ତନ ବିଷୟସର କ୍ଷମତମା ବିକମାଶ କରିବମା ସହଉଛି ରମାଷ୍ଟୀୟ ଗ୍ମାମ ସ୍ବରମାଜ ସଯମାଜନମାର
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଏ l ରକ୍ଷତମା ବିକମାଶ କମାଯ୍ୟତ୍ କ୍ରମସର
�କ୍ଷ୍ୟ l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହମା ଉପ�ବ୍ଧ
ସସମମାନଙ୍କୁ ଜସଣ ଜସଣ ସରପଞ୍ ଏବଂ
ି ର ସବତ୍ମାଧିକ ଉପସଯମାଗ
ମର ସମପାଟ ବସଜଟ ଖର୍୍ ସମ୍ବଳଗୁଡକ
ୱମାେତ୍ ସରସ୍ୟ ଭମାବସର ବର୍ଥିତ ଭୂମିକମା ଏବଂ
ି
ଟ.7255.50 ସକପାଟ,ି ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଉପସର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରରମାନ କରି, ସମନ୍ବତ
ରମାୟିତ୍ୱ ବିଷୟସର ଅବଗତ କରମାଯମାଏ l
ସ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଶମାସନ ନିମସତେ ସସମମାନଙ୍କର
ସସମମାନଙ୍କର
ପଞ୍ମାୟତକୁ
ପ୍ରରମାନ ସକନ୍ଦ୍ରର ଅଂଶ ସେଉଛି ଟ.4500.00 ନିଜର ସମ୍ବଳଗୁଡକ
ି ର ଉତ୍ମାନ ଘଟମାଇ
କରମାଯମାଇଥିବମା ଆରଥିକ ସମ୍ବଳ, ଗ୍ମାମ ସକପାଟ ି ଏବଂ ରପାଜ୍ୟର ଅଂଶ ସେଉଛି ଟ. ଏବଂ ଜମାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱସମ୍ପର୍ତ୍ ବିଷୟଗୁଡକ
ି
ପଞ୍ମାୟତ ସଯମାଜନମା ପ୍ରସ୍ୁତ,ି ଗ୍ମାମସର 2755.50 ସକପାଟ ି l
ସମ୍ଭମାଳବ
ି ମା
ପମାଇଁ
ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ
ସମୌଳିକ ସସବମାଗଡ
ି ର ଆବଶ୍ୟକତମା ଓ ସ୍ି ମଟି ପଞ୍ପାୟତ ନଥିବପା ଅଣ ନବମ ଅନୁ ଷ୍ମାନଗୁଡକ
ୁ କ
ି ର କମାଯ୍ୟତ୍ ରକ୍ଷତମା ବିକମାଶ
ପ୍ରଶମାସନ ସମ୍ବନ୍ତ
ି ବିଷୟଗୁଡକ
ି ସମ୍ପକତ୍ସର ଭପାଗ ଅଞ୍ଳକୁ ମିଶପାଇକରି ସମସ୍ତ ରପାଜ୍ୟ କରିବମା ନିମସତେ ଅନ୍ୟ ସ୍ି ମ ଗୁଡକ
ି ଯରମା
ସସମମାନଙ୍କୁ ସସଚତନ କରମାଯମାଏ l ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ସକନ୍ଦ୍ରଶପାସତ
ି ଅଞ୍ଳକୁ ବ୍ୟପାପିଛ ି l ପ୍ରମାରମିକ ସ୍ୱମାସ୍୍ୟ ଏବଂ ଟୀକମାକରଣ, ପୃଷ୍,ି
େିଜଟ
ି ମା� ଆପ୍ିସକସନଗୁଡକ
ି ବିଷୟସର ଉର୍ରପବ
ି
ରପାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷମା, ସ୍ୱଚ୍ତମା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆରି ସହିତ
ୂ ୍ପାଞ୍ଳ, ପପାେପାଡଆ
ମଧ୍ୟ ସସମମାନଙ୍କୁ ସସଚତନ କରମାଯମାଏ, ବ୍ୟତୀତ ରପାଜ୍ୟ ଉପପାଦପାନ ନିମସତେ ସମ୍ିଳତ
ି
ସହମାଇ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ର
ଯମାହମାକୁ କି ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ର ସରସ୍ୟମମାସନ ଅଂଶଧନ ଢପାଞ୍ପାର ଅନୁ ପପାତ ସେଉଛି କ୍ଷମତମାଗେ
ି ୁ ବିକମାଶ କରିବମାକୁ ଚମାସହଁ l
ୁ କ
ବ୍ୟବହମାର କରିପମାରତେି l ଉର୍ମ ଶମାସନ 60:40,
ଏବଂ ଜପାମ-ୁ କପାଶ୍ୀରର ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହମା ଇ-ଗଭର୍ତ୍ମାନ୍ସ ବର୍ଥିତ
ବିଧି ଏବଂ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଅନୁ ଷ୍ମାନଗୁଡକ
ି ର ସକନ୍ଦ୍ରଶପାସତ
ି ଅଞ୍ଳସର ସକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉପସଯମାଗ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ିବର
ି ୍ୟମା ସମ୍ବଳତ
ି
କମାଯ୍ୟତ୍ କମାରତ
ି ମା ନିମସତେ ଏ ସବୁ ସନତୃ ତ୍ୱ ରପାଜ୍ୟ ଅଂଶଧନ ସେଉଛି 90:10 l ସମମାଧମାନ ମମାଧ୍ୟମସର ପ୍ରଶମାସନିକ ରକ୍ଷତମା,
ସନଇରମାଏ ।
ଅନ୍ୟ ସକନ୍ଦ୍ରଶପାସତ
ି ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ନିମସତେ ବିକଶିତ ସସବମା ପ୍ରରମାନ ଏବଂ ଅଧିକ
ସକନ୍ଦ୍ର
ଅଂଶଧନ
ସେଉଛି
100%
l
ସ୍ୱଳ୍ପ କ୍ଷମତମା ବିସକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ,
ଉର୍ରରମାୟିତ୍ୱକୁ ବୃ ର୍ି କରିବମାକୁ �କ୍ଷ୍ୟ
ମମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭମାବ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଭିତଭ
ି ୂ ମି
ରସେ l
ଏବଂ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରଭମାବଶମାଳୀ
ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ବିକମାଶ ସଯମାଜନମା
କମାଯତ୍୍ୟକମାରିତମାସର ସୀମିତ କ୍ଷମତମାର ପ୍ରତିବନ୍କ ଗୁେକ
ି ୁ ବୁ ଝବ
ି ମା (ଜିପିେପ
ି ି) ପ୍ରସ୍ୁ ତ,ି ଉର୍ମମାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମେୁ୍ୟ�ଗୁଡକ
ି ର
ସହ ସସଗୁେକ
ି ର ସମମାଧମାନ ନିମସତେ ଏକ ଉର୍ରରମାୟୀ ପ୍ରସ୍ୁ ତ ି ଏବଂ ଶିକ୍ଷମାନୁ ଷ୍ମାନ/ବିଭମାଗଗୁଡକ
ି ରୁ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ
ବ୍ୟବସ୍ମାସର ପଞ୍ମାୟତ ଗୁେକ
ି ୁ ମମାନବ ସମ୍ବଳ, ଭିର୍ଭ
ି ୂ ମି, ଅନୁ ଷ୍ମାନ ଗୁଡକ
ି ନିମସତେ ମୁେ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରରମାନକମାରୀମମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ କ୍ଷମତମା ବିସକନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ସପ୍ରମାତ୍ମାହନ ପ୍ରରମାନ ବିକମାଶ କରମାଇବମାସର ସ୍ି ମଟି ଶିକ୍ଷମା ଅନୁ ଷ୍ମାନ ଏବଂ ସମାମମାଜିକ
କରମାଯମାଇଛି।
ଅନୁ ଷ୍ମାନ/ ସବସରକମାରୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡକ
ି
ସହିତ

ସ୍ି

21.04.2018 ତମାରିେସର ସରକମାର ରମାଷ୍ଟୀୟ ଗ୍ମାମ
ସ୍ୱରମାଜ ଅଭିଯମାନ (ଆରଜିଏସଏ)ର ପୁନଗତ୍ଠତ
ି (ସିଏସଏସ)
ସ୍ି ମ୍ ଲୁ ୦୧.୦୪.୨୦୧୮ ରୁ 31.03.2022 ମଧ୍ୟସର
କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନ ସ୍ି ମକୁ ଅନୁ ସମମାରନ କରିସ� l 24.04.2018
ତମାରିେସର ଜମାତୀୟ ପଞ୍ମାୟତି ରମାଜ ରିବସସର ସମ୍ମାନନୀୟ
ପ୍ରଧମାନମନ୍ତୀ ଏହି ସ୍ି ମକୁ ଶୁଭମାରମ୍ଭ କରିସ� l ମିଶନ ଅସତେମାରୟ
ସହିତ ସମ୍ିଳତ
ି ସହବମାସର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରରମାନ କରି ଏବଂ
ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଅନୁ ଷ୍ମାନଗୁଡକ
ି ୁ ସୁରୃଢ କରିବମାସର ଗୁରୁତ୍ୱ ସରଇ
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ସହସଯମାଗୀତମାକୁ ସପ୍ରମାତ୍ମାହିତ କସର l ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ଦ୍ମାରମା
ପ୍ରଭମାବଶମାଳୀ ସସବମା ପ୍ରରମାନକୁ ତ୍ୱରମାନ୍ବତ
ି କରିବମା ନିମସତେ,
ଗ୍ମାମପଞ୍ମାୟତ କମାଯତ୍୍ୟମାଳୟସର ଜନ ସସବମା ସକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ର
(ସିଏସସି) ଅବସ୍ମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଉଛି l ଅଧିକତେୁ ,
ଅରତ୍ସନୈତକ
ି ବିକମାଶ ଏବଂ ପଞ୍ମାୟତ ମମାଧ୍ୟମସର ଆୟ ବୃ ର୍ି
ସମ୍ବନ୍ତ
ି ଚମାହିରମା ଥିବମା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
ି ୁ ରମାଷ୍ଟୀୟ ଗ୍ମାମ ସ୍ୱରମାଜ
ଅଭିଯମାନ ସହୟତମା ପ୍ରରମାନ କରିରମାଏ l

କୂ ଅ ନଶୁଖି�ମା ଯମାଏଁ ଆପଣ ଜଳର ମୂ�୍ୟକୁ ସକସବ ବି ଜମାଣିପମାରସି ବ ନମାହ ିଁ l

ପ୍ରସ୍ୁ ତ ି ପମାଇଁ ସସମମାନଙ୍କର ପମାେସର ଥିବମା ସମ୍ବଳଗୁଡକ
ି ୁ
ଉପସଯମାଗ କରି ଏବଂ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଆରତ୍ ମନ୍ତଣମାଳୟର ନିୟମ
ଅନୁ ସମାସର ଚତୁ ଦ୍ତ୍ଶ ଅରତ୍ କମିଶନ ପୁରସ୍ମାର ଅଧୀନସର ଗ୍ମାମ
ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଇଥିବମା ଅରତ୍ର ବିନସି ଯମାଗ
ନିମସତେ ନବମ ଭମାଗ ରମାଜ୍ୟର ସମସ୍ ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ଗୁଡକ
ି
ଜିପିେପ
ି ି ପ୍ରସ୍ୁ ତ ଓ କମାଯତ୍୍ୟକମାରୀ କରିବମା ଆବଶ୍ୟକ, ଯମାହମା
2015-16 ବଷତ୍ରୁ �ମାଗୁ ସହ�ମା।

ଗ୍ପାମ ପଞ୍ପାୟତ ବିକପାଶ ସଯପାଜନପା-ଗ୍ପାମପାଞ୍ଳ ଗୁଡକ
ି ସର
ପରିବର୍୍ତିତ ବିକପାଶ ନିମସତେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍୍ନକପାରୀ
ରମାଷ୍ଟୀୟ ଗ୍ମାମ ସ୍ୱରମାଜ ଅଭିଯମାନ (ଆରଜିଏସଏ)କୁ
ଅନୁ କ୍ରମିକ ରକ୍ଷତମା ବିକମାଶ ନିମସତେ ଏକ ଉନ୍ନତ, ଅନୁ କୂଳତ
ି
ସମ୍ବଳ ଭମାବସର ବିକମାଶ କରିବମାକୁ ପରିକଳ୍ପନମା କରମାଯମାଏ l
ସସଥିପମାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ ଭୂମିକମା ସହିତ ୱମାେତ୍ ସମମ୍ବର କିମ୍ବମା
ପଞ୍ମମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷତ୍ରୀୟ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ିସର ପରିଣତ କରିବମା ନିମସତେ
ଶିକ୍ଷିତ କରମାଇବମା, ପରିବର୍ଥିତ କରିବମା, ସକ୍ରିୟ କରିବମା ନିମସତେ
ସ୍ୱତନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ସସମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ନର ପ୍ରତିନଧି
ି ସର
ପରିଣତ କରିବମାକୁ ଅଧିକ ସପ୍ରରଣମା ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଉଛି l
ସମସ୍ ନିବତ୍ମାଚିତ ପ୍ରତିନଧି
ି ମମାନଙ୍କୁ େିଜଟ
ି ମା� ସ୍ୱମାକ୍ଷର କରିବମା,
ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଅନୁ ଷ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହମାୟକ ସଗମାଷ୍ୀ ସମ୍ିଳନୀସର
ବର୍ତ୍ମମାନର ଏବଂ ପ୍ରମାସଙ୍ି କ ବିଷୟ ବସ୍ୁ ଉରମାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଳ
ସଂରକ୍ଷଣ, ସ୍ୱଛତମା ଏବଂ ବଜତ୍୍ୟ ସଂଗ୍ହ, ବମାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ ଗ୍ମାମ
ଗଠନ, ଆୟ ବୃ ର୍କ
ି ମାରୀ ସଂପର ସୃଷ୍ି, ସ୍ୱମାସ୍୍ୟ ସସଚତନତମା,
ଶିକ୍ଷମା ଏବଂ ସମାମମାଜିକ ସମସ୍ୟମା, ଇ-ଗଭର୍ତ୍ମାନ୍ସ ଆରି ଉପସର
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରରମାନ କରିବମା ନିମସତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଉଛି,
ସଯମିତ ି କି ୱମାେତ୍ ସମମ୍ବର/ସରପଞ୍ମମାସନ ଏହି ବିଭମାଗ ଗୁେକ
ି ର
ସ୍ମାନୀୟ ବିକମାଶସର ଅଗ୍ଣୀ ଭୂମିକମା ଗ୍ହଣ କରିପମାରିସବ l
2018-19 ବଷତ୍ସର 32 ସଗମାଟି ରମାଜ୍ୟ/ସକନ୍ଦ୍ର ଶମାସିତ
ଅଞ୍ଳ ଗୁଡକ
ି ର ବମାଷଥିକ କମାଯତ୍୍ୟ ସଯମାଜନମା (ଏଏପିଏସ)କୁ
ମନ୍ତଣମାଳୟ ଅନୁ ସମମାରିତ କରିଥି�ମା ଓ ଏହି ସ୍ି ମ୍ ଅଧୀନସର
ରମାଜ୍ୟ/ସକନ୍ଦ୍ର ଶମାସିତ ଅଞ୍ଳ ଏବଂ କମାଯତ୍୍ୟକମାରୀ ସଂସ୍ମା ଇତ୍ୟମାରିକୁ
ଟ. 598.21 ସକମାଟି ପ୍ରରମାନ କରମାଗ�ମା l ଅଧିକତେୁ , ସ୍ି ମକୁ
ଅଭିଯମାନ ଭମାବସର କମାଯତ୍୍ୟସର ପରିଣତ କରିବମାକୁ �କ୍ଷ୍ୟ ରଖି
ଏବଂ ବିକମାଶ ମୂଳକ ଭମାବସର ନିର୍ତ୍ମାରିତ �କ୍ଷ୍ୟଗୁଡକ
ି ୁ ପୂରଣ
କରିବମାକୁ ଆଖିସର ରଖି ଆରଜିଏସଏ ର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶକ୍ୀକରଣ
କମିଟ ି ଦ୍ମାରମା 2019 ସଫବୃ ଆରୀ ମମାସସର ଅଗ୍ି ମ ଭମାବସର
2019-20 ବଷତ୍ର ବମାଷଥିକ କମାଯତ୍୍ୟ ସଯମାଜନମାକୁ 33 ସଗମାଟି
ରମାଜ୍ୟ/ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସିତ ଅଞ୍ଳ ନିମସତେ ଅନୁ ସମମାରନ କରମାଗ�ମା,
ଯମାହମା ଦ୍ମାରମା ରମାଜ୍ୟ/ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସିତ ଅଞ୍ଳ ଗୁଡକ
ି ନିମସତେ
ସସମମାନଙ୍କର ଅନୁ ସମମାରିତ କମାଯତ୍୍ୟଗୁଡକ
ି କମାଯତ୍୍ୟସର �ଗମାଇବମା
ନିମସତେ ପୁରମା ବଷତ୍ ରହିଛ ି ଏବଂ ଟ. 429.31 ସକମାଟି 15
ସଗମାଟି ରମାଜ୍ୟ/ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସିତ ଅଞ୍ଳକୁ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଇଛି l

ଏହି ପୃଷ୍ଭୂମିସର, 2015ସର ଜିପିେପ
ି ି ନିମସତେ ଆରଶତ୍
ନିୟମମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ୁ ତ କରିବମା କମାମ ଆରମ୍ଭ କରିସ� ଏବଂ
ସମ୍ବିଧମାନର ଭମାଗ ନଅ �ମାଗୁ ସହଉଥିବମା ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ୁ ବଣ୍ଟନ
କରିସ� l ଏହି ଆରଶତ୍ ନିୟମମାବଳୀ ଉପସର ଭିର୍କ
ି ରି, ସମସ୍
ି ସସମମାନଙ୍କର ରମାଜ୍ୟ ପମାଇଁ ଉର୍ିଷ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ ଜିପିେପ
ି ି
ରମାଜ୍ୟ ଗୁଡକ
ନିୟମମାବଳୀ ରଶତ୍ମାଇଛତେି l ଏହମା ପର ଠମାରୁ ସମାରମା ସରଶର ଗ୍ମାମ
ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ଜିପିେପ
ି ି ପ୍ରସ୍ୁ ତ କରିଆସୁଛତେି l ଜିପିେପ
ି ି
ବ୍ୟମାପକ ଭମାବସର ପରିକଳ୍ପିତ ସହବମା ରରକମାର ଏବଂ ଭମାଗିରମାରୀ
ପ୍ରକ୍ରିୟମା ଉପସର ପଯତ୍୍ୟସବଷିତ ସହବମା ଆବଶ୍ୟକ ସଯଉଁଥିସର
ସମ୍ବିଧମାନର ଏକମାରଶ ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀସର ତମା�ିକମାଭୁକ୍ 29ଟି ବିଷୟ
ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ ସକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତଣମାଳୟ/�ମାଇନ ବିଭମାଗଗୁଡକ
ି ର
ସ୍ି ମ୍ ଗୁଡକ
ି ସହିତ ପୂର୍ତ୍ ଭମାବସର ସମ୍ିଳତ
ି ହୁ ଏ l
ଅଧିକତେୁ , ଗ୍ମାମ ଗୁଡକ
ି ର ସମଗ୍ ବିକମାଶକୁ ନୂ ତନ
ଆବଶ୍ୟକତମା ସହ ତମାଳ ସରଇ ମନ୍ତଣମାଳୟ 2015ସର ମଂଜୁ ର
ସହମାଇଥିବମା ଜିପିେପ
ି ିର ଆରଶତ୍ ନିୟମମାବଳୀକୁ ସଂସଶମାଧିତ
କରିଛ ି l ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ୁ ସସମମାନଙ୍କର ନିଜର ନିୟମମାବଳୀ ବୃ ର୍ି
କରିବମା ନିମସତେ ସଂସଶମାଧିତ ଜିପିେପ
ି ିର ଆରଶତ୍ ନିୟମମାବଳୀ,
2018କୁ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଇଛି l
ଗ୍ପାମ ପଞ୍ପାୟତ ବିକପାଶ ସଯପାଜନପା (ଜିପିଡପ
ି ି) ନିମସତେ
ଜନସପାଧପାରଣଙ୍କ ସଯପାଜନପା ଅଭିଯପାନ – ସମସ୍ତଙ୍କ ସଯପାଜନପା
ସମସ୍ତଙ୍କ ବିକପାଶ
ଆସମ ସମସସ୍ ଅବଗତ ସଯ ପ୍ରତିବଷତ୍ ଚତୁ ଦ୍ତ୍ଶ ଅରତ୍
କମିଶନ (ଏଫଏଫସି) ଅନୁ ରମାନ ମମାଧ୍ୟମସର ସକନ୍ଦ୍ର ସରକମାର
ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ୁ ପମାଣ୍ି ପ୍ରରମାନ କରିରମାତେି l ଏହି ପମାଣ୍ି ସମୌଳିକ
ସସବମାଗୁେକ
ି ଯରମା ଜଳ ସଯମାଗମାଣ, ସ୍ୱଚ୍ତମା, ନମାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ମା, କଠିନ
ବଜତ୍ବସ୍ୁ ପରିଚମାଳନମା, ବଷତ୍ମା ଜଳ ନିଷ୍ମାସନ, ସଗମାଷ୍ୀ ସମ୍ପର୍ି, ରମାସ୍ମା,
ପମାରଚ�ମା ରମାସ୍ମା, ରମାସ୍ମା ଆସ�ମାକୀକରଣ, କବରସ୍ମାନ ଏବଂ
ଶ୍ମଶମାନ ଭୂମି ଇତ୍ୟମାରର
ି ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ କରିବମା ନିମସତେ ଉର୍ିଷ୍ l
ି ଏଫଏଫସି ଅନୁ ରମାନ ମମାଧ୍ୟମସର
ବର୍ତ୍ମମାନ ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ସକନ୍ଦ୍ର ସରକମାରଙ୍କ ଠମାରୁ ପ୍ରଚୁ ର ପମାଣ୍ି ପମାଉଛତେି l
ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ସସମମାନଙ୍କର ଏଫଏଫସି ପମାଣ୍ିକୁ
ଉପସଯମାଗ କରି ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ବିକମାଶ ସଯମାଜନମା ମମାଧ୍ୟମସର
ଉପସରମାକ୍ ସସବମାଗୁଡକ
ି ପ୍ରରମାନ କରିବମାସର ସକ୍ଷମ ସହବ ସହ
ସୁରୃଢ ସହମାଇପମାରିଛତେି ।

ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଇଥିବମା
କମାଯତ୍୍ୟକଳମାପ ମଧ୍ୟସର ସମୌଳିକ ସସବମାଗୁଡକ
ି ପ୍ରରମାନ କରିବମାର
ସମାମ୍ବିଧମାନିକ
ଆସରଶନମାମମା
ରୃ ଷ୍ିରୁ
ଗ୍ମାମ ଉପମାୟ ଭମାବସର ନିସର୍ତ୍ସର ସମରତ୍ନ କରି ଗ୍ମାମପଞ୍ମାୟତ ଗୁଡକ
ି ୁ
ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ନିମସତେ ଅରତ୍ସନୈତକ
ି ବିକମାଶ ଏବଂ ସମାମମାଜିକ ଏଫଏଫସି ପମାଣ୍ିଗୁଡକ
ି ସଯମାଗମାଇରିଆଯମାଏ l ଜିପିଗୁଡକ
ି
ନ୍ୟମାୟ �ମାଗି ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ବିକମାଶ ସଯମାଜନମା (ଜିପିେପ
ି ି) ନିମସତେ ଏହମା ସଗମାଟିଏ ମୁେ୍ୟ ଆରଥିକ ସହମାୟତମା ଅସଟ l
ଜଳ ବଞ୍ମାତେୁ ଏବଂ ଏହମା ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ମାଇବ l
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ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ୁ 2019-20 ବଷତ୍ର ଜିପିେପ
ି ିକୁ
ଏକ ପ୍ରମମାଣଭିତକ
ି ଏବଂ ଢମାଞ୍ମାଗତ ଭମାବସର ପ୍ରସ୍ୁ ତ କରିବମାସର
ସକ୍ଷମ କରିବମା ନିମସତେ ସ�ମାକମମାନଙ୍କର ସଯମାଜନମା ଅଭିଯମାନକୁ
''ସବ୍ କି ସଯମାଜନମା ସବ୍ କମା ବିକମାଶ'' ଭମାବସର ଅସକଟମାବର 2,
2018 ରୁ େିସସମ୍ବର 31, 2018 ଅବଧି ମଧ୍ୟସର ଆରମ୍ଭ
କରମାଗ�ମା, ସଯଉଁ ଅବଧିସର 2019-20 ଆରଥିକ ବଷତ୍ ନିମସତେ
ଜିପିେପ
ି ି ପ୍ରସ୍ୁ ତ କରିବମା ନିମସତେ ଢମାଞ୍ମାଗତ ଗ୍ମାମସଭମାଗୁଡକ
ି
କରମାଗ�ମା l ଅଭିଯମାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ତ୍ ପ୍ରଭମାବଶମାଳୀ ଭମାବସର କମାଯତ୍୍ୟସର •
�ଗମାଗ�ମା, ଅନ୍ୟ ଜିନଷ
ି ଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟସର ଜିପିେପ
ି ି ପ୍ରସ୍ୁ ତର
ି

•
•
•
ସମ୍ପୂର୍ତ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟମାକୁ ସହଭମାଗୀ ଏବଂ ସମ୍ିଳତ
ି କରିବମା ନିମସତେ
ରମାଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ମାନୀୟ ସରକମାରଗୁଡକ
ି ସହିତ ସହଭମାଗୀ ସହମାଇ
ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ୁ (ଜିପିଏସ)/ଗ୍ମାମ ସଭମାଗୁଡକ
ି ୁ ସକ୍ଷମ
•
କରମାଇ ପ୍ରଭମାବଶମାଳୀ ଭମାବସର କମାଯତ୍୍ୟସର �ଗମାଗ�ମା l
ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ, ଗ୍ମାମ ସଭମା ଏବଂ ବିଗତ ବଷତ୍ ପିପିସସି ର
ସଂଶ୍ଷ୍
ି ଥିବମା ଅନ୍ୟମାନ୍ୟ ଅଂଶୀରମାରଗୁଡକ
ି ର ଉସଲ୍େନୀୟ ଏବଂ
ସସତେମାଷଜନକ କମାଯତ୍୍ୟସମ୍ପମାରନସର ଅନୁ ପ୍ରମାଣିତ ସହମାଇ ଏବଂ •
ଜିପିେପ
ି ି ପ୍ରସ୍ୁ ତ ି ପ୍ରକ୍ରିୟମାକୁ ଏକ ସହଭମାଗୀତମାପୂର୍ତ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍
ଉର୍ୟମ ଭମାବସର ସ୍ିରତମା ପ୍ରରମାନ କରିବମା ପମାଇଁ, 2020-21
ଆରଥିକ ବଷତ୍ ନିମସତେ ଜିପିେପ
ି ି ପ୍ରସ୍ୁ ତ ି ପ୍ରକ୍ରିୟମା ଅସକଟମାବର 2,
2019ରୁ ଏକ ଅଭିଯମାନ ଭମାବସର ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କ ସଯମାଜନମା
ଅଭିଯମାନ-2019 ରୂସପ ଆରମ୍ଭ ସହ�ମା l

ସଙ୍ଘଗୁଡକ
ି ଦ୍ମାରମା ରମାରିଦ୍୍ୟ ରୂ ରୀକରଣ ସଯମାଜନମା
ଉପସ୍ମାପନ କରି ଅଭିଯମାନଟି 31 �କ୍ଷ ନିବତ୍ମାଚିତ
ପଞ୍ମାୟତ ମୁଖିଆ ଏବଂ ରୀନ ରୟମା� ଅସତେମାରୟ
ଜମାତୀୟ ଗ୍ମାମୀଣ ଜୀବିକମା ମିଶନ (େିଏୱମାଇଏନଆରଏ�ଏମ) ଅଧୀନସର 5.25 ସକମାଟି ସ୍ୱୟଂ
ସହମାୟକ ସଗମାଷ୍ୀ ସରସ୍ୟମାଙ୍କୁ ଭୂମିକମାକୁ ପ୍ରଭମାବଶମାଳୀ
କରିବମାକୁ �କ୍ଷ୍ୟ ସପମାଷଣ କରିଛ ି ।
ସମମାବମାଇ� ଆପ୍ିସକସନ ବ୍ୟବହମାର କରି ଗ୍ମାମ
ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ୁ ସମାମମାଜିକ ଏବଂ ଅରତ୍ସନୈତକ
ି ବିକମାଶର
କ୍ରମସର ରଖିବମା ନିମସତେ ମିଶନ ଅସତେମାରୟ (ଏମଏ)
ଅଧୀନସର ସସବତ୍କ୍ଷଣ କମାଯତ୍୍ୟ କରମାଯମାଏ, ଏ କରମା
ବୁ ଝକ
ି ରି କରମାଯମାଏ ସଯ ଏହମା ଗ୍ମାମ ଏବଂ ପଞ୍ମାୟତ
ସ୍ରସର ଥିବମା ଭିନ୍ନତମାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବମାସର ସମାହମାଯ୍ୟ
କରିବ ଏବଂ ପ୍ରମମାଣ ଭିର୍କ
ି ସଯମାଜନମା ଏବଂ ଜିପିେପ
ି ିର
କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନସର ବ୍ୟବସ୍ିତ ପ୍ରସଚଷ୍ମାକୁ ସୁବଧ
ି ମା ପ୍ରରମାନ
କରିବ l ଏହି ବଷତ୍ ମିଶନ ଅସତେମାରୟ ସସବତ୍କ୍ଷଣ ନିମସତେ
ପରିମମାପକ ସଂେ୍ୟମାକୁ 120କୁ ବୃ ର୍ି କରମାଯମାଇଛି l
ଏକମାରଶ ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀସର ଥିବମା 29ଟି ବିଷୟ ଆଧମାରସର
ସମସ୍ �ମାଇନ ବିଭମାଗ ଗୁଡକ
ି ର ଛମାମୁଆ କମତ୍ୀ ମମାନଙ୍କୁ
ନିଯୁକ୍ି
ସ୍ୱତନ୍ତ ଗ୍ମାମ ସଭମାସର ସମ୍ବନ୍ତ
ି �ମାଇନ ବିଭମାଗର
ଛମାମୁଆ କମତ୍ୀମମାନଙ୍କ ଦ୍ମାରମା ବିକମାଶମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତମା
/ ତମାରତମ୍ୟତମାର ଆସ�ମାଚନମା ଏବଂ ଉପସ୍ମାପନ
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ି ମଗୁଡକ
ି ଅଧୀନସର ବିକମାଶ ନିମସତେ ବିନସି ଯମାଗ
କରମାଯମାଇଥିବମା ପମାଣ୍ର
ି ସ୍ିତ ି ସମ୍ପକତ୍ସର ସକ୍ରିୟ ପ୍ରରଶତ୍ନ
ନିମସତେ ପ୍ରସତ୍ୟକ ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତସର ଜନ ସୂଚନମା ସବମାେତ୍
(ପିଆଇବି)ର ପ୍ରରଶତ୍ନ l
gpdp.nic.inସର ସପମାଟତ୍ମା�ସର ଜନ ସୂଚନମା ସବମାେତ୍
(ପିଆଇବି) ଏବଂ ଗ୍ମାମ ସଭମା ସବୈଠକର ଜିଓ-ଟ୍ୟମାଗେ
ଫସଟମା ଅପସ�ମାେିଂ
ଜିପିେପ
ି ିର ପ୍ରସ୍ୁ ତ ି ଏବଂ ପ୍ମାନ ପ୍ସ ଆପ୍ିସକସନସର
ଅନୁ ସମମାରତ
ି ସଯମାଜନମାର ପ୍ରକମାଶନ, ଜିପିେପ
ି ିର ବ୍ୟମାପକ
ଭମାବସର ଏବଂ ସମଗ୍ ଭମାବସର ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କରିବମାକୁ
ସହଜ କରିବମା ନିମସତେ ଯମାହମାକୁ ପୁନଗତ୍ଠନ କରମାଯମାଇଛି l
– ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ

ସମ୍ପୂର୍ତ୍ ପକ୍ରିୟମାର ସଫଳତମାପୂର୍ତ୍ ପରିସମମାପ୍ତିକୁ ସୁନଶ୍
ି ିତ
କରିବମା ନିମସତେ, ଅଭିଯମାନ ସମୟସର ନିମ୍ନ�ିଖିତ କମାଯତ୍୍ୟଗୁଡକ
ି
ସମମାପନ କରିବମାପମାଇଁ ପରିକଳ୍ପନମା କରମାଯମାଏ:
•
•
•
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ସ୍ୱତନ୍ତ ଗ୍ମାମ ସଭମାର ଅସୟମାଜନ କରିବମା ନିମସତେ ଗ୍ମାମ
ସଭମା ମୁତମାବକ କ୍ୟମାସ�ଣ୍ର ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ୁ ତ ି
ସରଶର ପ୍ରତି ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତସର ସମ୍ପୂର୍ତ୍ ପକ୍ରିୟମାକୁ
ସୁଗମ କରିବମା ନିମସତେ ସଞ୍ମାଳକ ନିଯୁକ୍ି
ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ମାମସଭମାସର ସ୍ମାନୀୟ ବିକମାଶ ନିମସତେ
ଗ୍ମାମ କିମ୍ବମା ୱମାେତ୍ ସ୍ରସର ଏସଏଚଜି ଏବଂ ସସମମାନଙ୍କର
ମପାର୍୍ 2020

ଜୀବନକୁ ନମାଳୀସର ପଡିବମାକୁ ରିଅତେୁ ନମାହ ିଁ l

ଚତୁ ଦେ୍ଶ ଅର୍ କମିଶନ {(ଏଫଏଫସି),
ପୁରସ୍ପାର ଅବଧି 2015-20}

ପ

ଚତୁ ଦେ୍ଶ ଅର୍ କମିଶନ (ଏଫଏଫସି) ଅନୁ ଦପାନ ଆବଣ୍ଟନ

ଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ର
ସଭ୍ୟମମାସନ
ଜମାଣତେି
ସଯ
ଗ୍ମାମପଞ୍ମାୟତ ଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରତିବଷତ୍ ସକନ୍ଦ୍ର ସରକମାର ଅରତ୍
କମିଶନ ପମାଣ୍ି ଅଧୀନସର ଆରଥିକ ଅନୁ ରମାନ ପ୍ରରମାନ
କସର l 2015-20 ନିମସତେ,ଚତୁ ଦ୍ତ୍ଶ ଅରତ୍ କମିଶନ
(ଏଫଏଫସି)ର ଅନୁ ସମମାରନ କ୍ରସମ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ରୁ
ଅନୁ ରମାନଗୁଡକ
ି ଆବଣ୍ଟନ କରମାଯମାଇଛି l

ମୁଣ୍ପିଛମା ବମାଷିକତ୍ 488 ଟଙ୍କମା ହିସମାବସର ଏଫଏଫସି
ପୁରସ୍ମାର ଅଧୀନସର 26ଟି ରମାଜ୍ୟସର ସମ୍ବିଧମାନର ନବମ
ଭମାଗସର ଗଠନ ସହମାଇଥିବମା ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ୁ ସମମାଟ ଟ.
2,00,292.20 ସକମାଟିର ଅନୁ ରମାନ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଇଥି�ମା ।
ଏହମା ମଧ୍ୟରୁ ଟ. 1, 80,262.98 ସକମାଟି (90%) ସମୌଳିକ
ଅନୁ ରମାନ ଏବଂ ଟ. 20, 029.22 ସକମାଟି (10%) କମାଯତ୍୍ୟ
ସଂପମାରନ ଅନୁ ରମାନ ଥି�ମା l କମାଯତ୍୍ୟ ସଂପମାରନ ଅନୁ ରମାନଗୁଡକ
ି ୁ
ଜଳ ନିଷ୍ମାସନ
(2016-17ରୁ �ମାଗୁ) ନିଶ୍ିତ କରୁଥିବମା ନିଭତ୍ରସଯମାଗ୍ୟ ଅେିଟ
ଆକମାଉଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ର ଉସଦ୍ଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବମାକୁ ଏବଂ ଗ୍ହଣ
ନିୟମିତ ଅବଧିସର ସମ୍ବଳଗୁଡକ
ି ର ସ୍ିର ପ୍ରବମାହକୁ ନିଶ୍ିତ କରିବମା
କରିବମାର ତର୍ୟ ଓ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ବଳର ବିକମାଶ ନିମସତେ
ନିମସତେ ଏଫଏଫସି ଅନୁ ରମାନଗୁଡକ
ି ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଇଛି l
ପ୍ରସ୍ୁ ତ କରମାଯମାଇଥି�ମା l
ସ୍ିତର
ି ବିକମାଶ କରିବମା ନିମସତେ ଜଳ ସଯମାଗମାଣ, ସ୍ୱଚ୍ତମା, ବଜତ୍୍ୟ
ସଯଉଁ ଅଞ୍ଳସର ପଞ୍ମାୟତ ନମାହିଁ (ଅଣ ନବମ ଭମାଗ ), ପରିଚମାଳନମା, ନମାଳୀ, କଠିନ ବଜତ୍୍ୟ ପରିଚମାଳନମା, ବଷତ୍ମା ଜଳ
ସସ ଅଞ୍ଳକୁ ଅନୁ ରମାନ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଇନମାହିଁ l ସସଗୁଡକ
ି
ନିଷ୍ମାସନ, ସଗମାଷ୍ୀ ସମ୍ପର୍ିର ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ, ରମାସ୍ମା, ପମାର ଚ�ମା
ସହଉଛି– ମିସଜମାରମାମ, ସମଘମାଳୟ, ନମାଗମା�ମାଣ୍ ଏବଂ ଆସମାମ ରମାସ୍ମା, ରମାସ୍ମା ଆସ�ମାକୀକରଣ, କବରସ୍ମାନ ଏବଂ ଶ୍ମଶମାନ ଭୂମି
ରମାଜ୍ୟର ଷଷ୍ ଅନୁ ସଚ
ି (ସବମାସେମା�ମାଣ୍, ଉର୍ର ଇତ୍ୟମାରର
ୂ ୀସର ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରମାସଙ୍ି କ ନିୟମଗୁଡକ
ି
କଚର ଏବଂ କରବି ଏଙ୍�ଙ୍ ଜିଲ୍ମା ଗୁଡକ
ି ), ମିସଜମାରମାମ ଏବଂ ଅଧୀନସର ଗ୍ମାମପଞ୍ମାୟତକୁ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଇଥିବମା କମାଯତ୍୍ୟଗୁଡକ
ି
ତ୍ରିପୁରମା ଏବଂ ମଣିପୁରର ପମାହମାେିଆ ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି (ସଯଉଁ ଗୁଡକ
ି
ମଧ୍ୟସର ଥିବମା ଅନ୍ୟ ସକୌଣସି ସମୌଳିକ ସସବମା ଅମାରର
ି ବିକମାଶ
ନିମସତେ ଜିଲ୍ମା ପରିଷରଗୁଡକ
ି ରହିଛ)ି l ପରିଷର ଅନୁ ସମମାରନ କରିବମା ସହଉଛି ଏହି ଅନୁ ରନମାର ଉସଦ୍ଶ୍ୟ l
କରି�ମା ସଯ, ସମ୍ବିଧମାନର 275 ଧମାରମା ଅନୁ ସମାସର ଏହି ଅଞ୍ଳ
ଗୁଡକ
ି ର ପମାରମ୍ପରିକ କର୍ୃପ
ତ୍ କ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଅ�ଗମା ସହମାୟତମା ପ୍ରରମାନ ଅନୁ ଦପାନ ପପାଣ୍ି ଜପାରୀ
କରମାଯମାଇପମାସର l
ଚିଠି ସଂେ୍ୟମା.13(32)ଏଫଏଫସି/ଏଫସିେ/ି 2015ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ୁ ଏଫଏଫସି ଅନୁ ରମାନଗୁଡକ
ି ର 90% 16 ତମା 08.10.2015 ରିେସର ଏବଂ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ
ସ�ମାକମମାନଙ୍କ ନିମସତେ (2011 ଜନଗଣନମା) ଏବଂ ରମାଜ୍ୟର ମନ୍ତଣମାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ ଅନୁ ସମମାରନସର ଗ୍ମାମ ଏବଂ ସହର
ି ନିମସତେ ଚତୁ ଦ୍ତ୍ଶ ଅରତ୍ କମିଶନ (ଏଫଏଫସି)
ଗ୍ମାମୀଣ ଅଞ୍ଳକୁ 10% ଗୁରୁତ୍ୱ ସରଇ ଆନୁ ଭୁମିକ ଭମାବସର କର୍ୃତ୍ପକ୍ଷଗୁଡକ
ଦ୍ମାରମା
ଅନୁ
ସ
ମମାରି
ତ ଅନୁ ରମାନ ରମାଶି ଜମାରୀ ଏବଂ ବିନସି ଯମାଗ
ଆବଣ୍ଟନ କରିବମାକୁ ଅନୁ ସମମାରତ
ି କରମାଯମାଇଥି�ମା l ଏହମା ମଧ୍ୟସର
ରମାଜ୍ୟସର ଜିପିଗୁଡକ
ି ୁ ଅନୁ ରମାନଗୁଡକ
ି ର ଆବଣ୍ଟନ ରମାଜ୍ୟ ଅରତ୍ ନିମସତେ ସବିସଶଷ ନିସଦ୍ତ୍ଶମାବଳୀ ଅନୁ ସମାସର ବିଭିନ୍ନ
ି ୁ ଅରତ୍ ମନ୍ତଣମାଳୟ (ବ୍ୟୟ ବିଭମାଗ) ଦ୍ମାରମା ଅନୁ ରମାନ
କମିଶନ (ଏସଏଫସି) ଅନୁ ସମମାରତ
ି ଫମୁତ୍�ମା ଭିତସି ର କରମାଯିବ l ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ସଯଉଁଠି ଏସଏଫସି ଅନୁ ସମମାରତ
ି ଫମୁତ୍�ମା ଉପ�ବ୍ଧ ନଥି�ମା ପମାଣ୍ି ଜମାରୀ କରମାଗ�ମା l
ସସଠମାସର ଏଫଏଫସି ଫମୁତ୍�ମା 90:10 (ଜନସଂେ୍ୟମା ଏବଂ (କ) ପ୍ରତି ଆରଥିକ ବଷତ୍ର ଜୁ ନ ଏବଂ ଅସକଟମାବର ମମାସସର
ଅଞ୍ଳ)କୁ ଅବ�ମ୍ବନ କରମାଯିବ l
ରୁ ଇଟି କିସ୍ିସର ସମୌଳିକ ଅନୁ ଦପାନ ଜମାରି କରମାଯମାଏ l
ପ୍ରରମ କିସ୍ି ହିସମାବସର ବଷତ୍ ପମାଇଁ ସମୌଳିକ ଅନୁ ରମାନର
ଏଫଏଫସି ଅନୁ ଦପାନର ଉସଦେଶ୍ୟ
50 ପ୍ରତିଶତ ରମାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଉଛି, ଅବଶିଷ୍
ସମୌଳିକ ଅନୁ ରମାନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ତ୍ କମାଯତ୍୍ୟସମ୍ପମାରନ
ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ୁ ସସମମାନଙ୍କର ସବୈଧମାନିକ
ଅନୁ ରମାନ ବଷତ୍ ପମାଇଁ ଵିତୀୟ କିସ୍ି ଭମାବସର ସୂଚତ
ି
କମାଯତ୍୍ୟଗୁଡକ
ି ସମ୍ପମାରନମା, ଉପ�ବ୍ଧ ସମ୍ବଳଗୁଡକ
ି ୁ ସୁରୃଢ ତରମା
ସକସତ ବୁ ନ୍ମା ଜଳସର ମହମାସନ୍
ି ୁ ର ଉତ୍ର୍ି ? ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରତେୁ ; ପ୍ରତି ବୁ ନ୍ମାର ମୂ�୍ୟ ବୁ ଝତେୁ l
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କରମାଯମାଉଛି l କମାଯତ୍୍ୟସମ୍ପମାରନ ଅନୁ ରମାନ 2016-17
ବଷତ୍ରୁ ଆଗକୁ �ମାଗୁ ସହଉଛି l
ସକନ୍ଦ୍ର ସରକମାର ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ର ଆକମାଉଣ୍ଟକୁ ଅନୁ ରମାନ
ସରବମାର ପନ୍ର ରିନ ଭିତସର ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ଗ୍ମାମ
ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ୁ ପମାଣ୍ି ପ୍ରରମାନ କରିବମା ଉଚିତ l ସ୍ମାନୀୟ
ପ୍ରଶମାସନ ଉକ୍ ଅନୁ ରମାନ ପମାଣ୍ିରୁ ସକୌଣସି ପ୍ରକମାର ହ୍ମାସ
କରମାପମାରିବ ନମାହିଁ l ଯରି ଏହମା ପ୍ରରମାନସର ବିଳମ୍ବ ହୁ ଏ,
ସତସବ ରମାଜ୍ୟ ସରକମାର ନିଜର ପମାଣ୍ିରୁ ନିଶ୍ିତ ଅନୁ ରମାନ
କିସ୍ିକୁ ରିଜଭତ୍ ବ୍ୟମାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ିଆର ସୁଧ ହମାର ସହିତ
ପ୍ରରମାନ କରିବ ଏବଂ ଏଥି ନିମସତେ ରମାଜ୍ୟ ସରକମାର
ଦ୍ମାରମା ବିନସି ଯମାଗ ପ୍ରମମାଣପତ୍ର (ୟୁ ସ)ି ସର ସଗମାଟିଏ
ପ୍ରମମାଣପତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ କରମାଯିବ l ଅରତ୍ ମନ୍ତଣମାଳୟର
08.10.2015ସର ନିର୍ତ୍ମାରିତ ନିସଦ୍ତ୍ଶମାବଳୀ ଅନୁ ସମାସର
ଅନୁ ରମାନର ଵିତୀୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ୀ କିସ୍ିଗୁଡକ
ି (ଉଭୟ
ସମୌଳିକ ଏବଂ କମାଯତ୍୍ୟ ସଂପମାରନ) ପୂବତ୍ କିସ୍ି ନିମସତେ
ନିର୍ତ୍ମାରିତ ଫମତ୍ମାଟସର ୟୁ ସି ଗ୍ହଣୀୟତମା ଉପସର ନିଭତ୍ର
କସର l
(େ) ସ୍ି ମର ପ୍ରମାପ୍ତି ଉପସର ନିଭତ୍ର କରି 2016-17 ବଷତ୍
ଠମାରୁ ଆଗକୁ କମାଯତ୍୍ୟ ସଂପମାରନ ଅନୁ ରମାନ ପ୍ରରମାନ
କରମାଯମାଉଛି, ଯମାହମା ପ୍ରକ୍ରିୟମାର ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ ଏବଂ
କମାଯତ୍୍ୟକମାରିତମା ନିର୍ତ୍ମାୟକକୁ ରଶତ୍ମାଉଛି । ଏହମା ସହିତ ଗ୍ମାମ
ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ୁ ସକସତ ପରିମମାଣର କମାଯତ୍୍ୟ ସଂପମାରନ
ଅନୁ ରମାନ ଭମାବସର ସପ୍ରମାତ୍ମାହନ ରମାଶି ପ୍ରରମାନ କରମାଯିବ
ତମାହମା ରମାଜ୍ୟ ସରକମାରଙ୍କ ଦ୍ମାରମା ନିଷ୍ପତି କରମାଯମାଏ । ଉକ୍
ସଯମାଗ୍ୟତମା ସସବମା ସର୍ତ୍ ସବୁ ନିମ୍ନସର ପ୍ରରମାନ କରମାଗ�ମା
-

ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତକୁ ଅେିଟ ସହମାଇଥିବମା
ଆକମାଉଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ରମାେ� କରିବମାକୁ ପଡିବ
ଯମାହମାକି ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି କମାଯତ୍୍ୟ ସଂପମାରନ
ଅନୁ ରମାନକୁ ରମାବ ି କରୁଥିବମା ବଷତ୍ ଠମାରୁ ରୁ ଇ
ବଷତ୍ରୁ ଅଧିକ ପୂବତ୍ର ସହମାଇନଥିବ l
(ii) ଅେିଟ ସହମାଇଥିବମା ଆକମାଉଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ସର ସଯପରି
ରଶତ୍ମାଯମାଇଛି ସସହି ପରି ଭମାବସର ଗ୍ମାମ
ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ୁ ପୂବତ୍ ବଷତ୍ସର ସସମମାନଙ୍କର
ନିଜର ରମାଜସ୍ବ ବୃ ର୍ି ସହମାଇଥିବମାର ସରେମାଇବମାକୁ
ପଡିବ l
ବମାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ (ଓେିଏଫ) ଏବଂ ଶିଶୁ ଟୀକମାକରଣ
ସ୍ିତ,ି ଏହି ରୁ ଇଟି ଅଧିକ ମୂ�୍ୟମାୟନ କମାରକକୁ କମାଯତ୍୍ୟ ସଂପମାରନ
ଅନୁ ରମାନ ସ୍ି ମଡି
୍ଲୁ କସର 2018-19 ଏବଂ 2019-20 ଆରଥିକ
ବଷତ୍ସର ଅତେଭୁତ୍କ୍ କରମାଯମାଇଛି ।
ଅରତ୍ ମନ୍ତଣମାଳୟ ଦ୍ମାରମା 25 ସଗମାଟି ରମାଜ୍ୟକୁ (ବିହମାର
ଛଡମା, ଯିଏ କି ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ଗୁଡକ
ି ସର ନିଜସ୍ୱ ସକୌଣସି ରମାଜସ୍ବ
ନଥିବମାର ରଶତ୍ମାଇଅଛି) 2016-17 ବଷତ୍ ନିମସତେ କମାଯତ୍୍ୟ
ସଂପମାରନ ଅନୁ ରମାନ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଇଅଛି ।
ଅରତ୍ ମନ୍ତଣମାଳୟ ଦ୍ମାରମା 16 ସଗମାଟି ରମାଜ୍ୟ (ଆନ୍ଧ୍ର
ପ୍ରସରଶ, ଆସମାମ, ଛତିଶଗେ, ସଗମାଆ, ଗୁଜରମାଟ, ହରିୟମାନମା,
କର୍ତ୍ମାଟକ, ସକରଳ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରସରଶ, ମଣିପୁର, ଓଡିଶମା, ରମାଜସ୍ମାନ,
ସିକମ
ି , ସତସ�ଙ୍ମାନମା, ତ୍ରିପୁରମା ଏବଂ ଉର୍ରମାେଣ୍)କୁ 201718 ବଷତ୍ ନିମସତେ କମାଯତ୍୍ୟ ସଂପମାରନ ଅନୁ ରମାନ ପ୍ରରମାନ
କରମାଯମାଇଛି ।

ଗ୍ମାମ୍ୟ ରମାସ୍ମା

ରମାସ୍ମା ଆସ�ମାକୀକରଣ

ପମାଣି ପମ୍ପ

ସଗମାଷ୍ୀ କୂ ପ
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(i)

ପୃଥିବୀର ସବୁ ଠମାରୁ ମୂ�୍ୟବମାନ ସମ୍ବଳକୁ ଢମାଳି ରିଅତେୁ ନମାହ ିଁ l

ଆକ୍ସନସଫଟ ସପମାଟମାତ୍ �ସର ସସମମାନଙ୍କୁ ଜିଓ ଟ୍ୟମାଗ କରିବମା
ଆବଶ୍ୟକ l
ଅଣ ନବମ ଭପାଗ ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ନିମସତେ ସ୍ୱତନ୍ତ ସେପାୟତପା

Bridge

ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ, ଅରତ୍ ମନ୍ତଣମାଳୟ ସହସଯମାଗସର
ଏଫଏଫସି ପୁରସ୍ମାରର ପରିସର ବମାହମାସର ଥିବମା ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ୁ
ସ୍ୱତନ୍ତ ଅନୁ ରମାନ ପ୍ରରମାନ କରିବମାକୁ ବିସବଚନମା କରିଥି�ମା । ଏହମା
ଅନୁ ସମାସର ଭମାରତ ସରକମାର 2015-16 ମସିହମାସର ଅରତ୍
ମନ୍ତଣମାଳୟ ମମାଧ୍ୟମସର ଟ. 1000 ସକମାଟ ି ପ୍ରରମାନ କରିଛତେି,
2017-18 ମସିହମାସର ଟ. 500 ସକମାଟ ି ଏବଂ 2018-19
ମସିହମାସର ଟ. 475.29 ସକମାଟ ି ସମ୍ବିଧମାନର ଷଷ୍ ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ
ଅଧୀନସର ଥିବମା ଅଣ ନବମ ଭମାଗ ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ଏବଂ ଅଣ ନବମ
ଭମାଗ ଏ ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ନିମସତେ ସ୍ୱତନ୍ତ ସହମାୟତମା ପ୍ରରମାନ କରିଛତେି l

ଏଫଏଫସି ଅନୁ ଦପାନଗୁଡକ
ି ଅଧୀନସର ଜିପି ଗୁଡକ
ି ଦ୍ପାରପା
ଏଫଏଫସି ଅନୁ ସମପାଦନକୁ କପାଯ୍୍ୟପାନ୍ୱୟନ କରିବପା ପପାଇଁ ରପାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି
ଖର୍୍ର ତଦପାରଖ
ନିମସତେ ଦ୍ପାରପା ଜପାରୀ କରପାଯପାଇଥିବପା ପରପାମଶ୍
କ) ଅରତ୍ ମନ୍ତଣମାଳୟ (ଏମଓଏଫ)ର 08.10.2015
ଆରଥିକ ବଷତ୍ 2019-20 ନିମସତେ ସ୍ୱତନ୍ତ ଉସଦ୍ଶ୍ୟଗୁଡକ
ି
ନିସଦ୍ତ୍ଶମାବଳୀ ଅନୁ ସମାସର ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ସଚିବଙ୍କ
ସଭମାପତିତ୍ୱସର ସମନ୍ବୟ କମିଟ ି ଗଠନ କରମାଯମାଇଛି l ନିମସତେ ଏଫଏଫସି ଅଧୀନସର ପମାଣ୍ି ଉପସଯମାଗ କରୁଥିବମା
ସନ୍ଭରତ୍ ସର୍ତ୍ ଅନୁ ସମାସର ସମିତ,ି ସ୍ମାନୀୟ ସମସ୍ ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ୁ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ ପରମାମଶତ୍ ମମାନ
କର୍ୃତ୍ପକ୍ଷମମାନଙ୍କ ଦ୍ମାରମା ସହଉଥିବମା ଅନୁ ରମାନ େର୍ତ୍ର ଜମାରୀ କରିଛ:ି
ପ୍ରଗତିକୁ ତରମାରେ କରତେି ଏବଂ ଯରି ରରକମାର ହୁ ଏ •
20.05.2019 ତମାରିେର ଚିଠି ଅନୁ ସମାସର ମରୁଡି
ପ୍ରତିକମାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ମାଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରସ୍ମାବ ସରଇରମାତେି l
ପ୍ରଭମାବିତ ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ନିମସତେ ପମାନୀୟ ଜଳ ସଯମାଗମାଣ
େ) ଏହି ଅନୁ ରମାନଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରରମାନ, ବିନସି ଯମାଗକୁ ତରମାରେ
ବ୍ୟବସ୍ମା
ଏବଂ ମୂ�୍ୟମାୟନ କରିବମା ନିମସତେ ରମାଜ୍ୟର ମୁେ୍ୟ
•
28.06.2019 ତମାରିେ ଚିଠି ଅନୁ ସମାସର ଜଳ ନିଷ୍ମାସନ
ସଚିବଙ୍କର ସଭମାପତିତ୍ୱସର ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ଉର୍ ସ୍ରର
ବ୍ୟବସ୍ମାଗୁଡକ
ି ର ବିକମାଶ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ
ତରମାରେ କମିଟ ି ଗୁଡକ
ି ଗଠନ କରିବମା ଆବଶ୍ୟକ l
ଉପମାୟଗୁଡକ
ି ର ବିକମାଶ
ଗ) ପବ୍କ
ି ଫଣ୍ ମ୍ୟମାସନଜସମଣ୍ଟ ସିଷ୍ମ (ପିଏଫଏମଏସ)
•
ଜଳ ଶକ୍ି ମିଶନ ଅଧୀନସର ବୃ ଷ୍ିଜଳ ଅମଳ ନିମସତେ
ମମାଧ୍ୟମସର ଅରତ୍ ମନ୍ତଣମାଳୟ ଦ୍ମାରମା ଏଫଏଫସି
•
ବନ୍ୟମା ନିୟନ୍ତଣ ଏବଂ ରି�ିଫ ଉପମାୟ ନିମସତେ
ଅନୁ ରମାନଗୁଡକ
ି ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଉଛି l ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି
ଏଫଏଫସି ଅନୁ ରମାନରୁ
ପ୍ରିଆସଫଟ-ପିଏଫଏମଏସ
ଏଫଏଫସି ଅନୁ ଦପାନ ଅଧୀନସର କରପାଯପାଉଥିବପା କପାଯ୍୍ୟ/
ଇନଟରସଫସ ମମାଧ୍ୟମସର ସମସ୍ େର୍ତ୍/ସଭଣ୍ରମମାନଙ୍କର
କପାଯ୍୍ୟକଳପାପଗୁଡକ
ି ର ସପାମପାଜିକ ସମୀକ୍ଷପା
ସରୟ/ସସବମା ପ୍ରରମାନକମାରୀମମାନଙ୍କ ସରୟ ବହନ କରିବମା
ସ୍ୱଚ୍ତମା ଓ ଉର୍ରରମାୟିତ୍ୱ ସୁନଶ୍
ି ି ତ କରିବମା ପମାଇଁ
ନିମସତେ ବମାଧ୍ୟ କରମାଯମାଇଛି l ଏଫଏଫସି ଅନୁ ରମାନ ଦ୍ମାରମା
ସୃଷ୍ି କରମାଯମାଇଥିବମା ସମ୍ପର୍ି ଗୁଡକ
ି ର ଫସଟମାକୁ ମଧ୍ୟ ରମାଜ୍ୟମମାନଙ୍କୁ ମହମାତ୍ମା ଗମାନ୍ୀ ନସରଗମାର ସମାମମାଜିକ ସମୀକ୍ଷମା

ଗ୍ମାମ୍ୟ ରମାସ୍ମା
ସବୁ ଜମ
ି ମା ବଜମାୟ ରଖିବମାକୁ ସହସ� ବହୁ ତ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ l

ପମାଇପ୍ ଜଳ ସଯମାଗମାଣ

ଗ୍ରାମ�ରାଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ

11

ସହ ସମନ୍ବତ
ି କରି ଏଫଏଫସି ଅନୁ ରମାନ ର୍ବମାରମା ସହଉଥିବମା
କମାଯତ୍୍ୟବିଧିର ସମାମମାଜିକ ସମୀକ୍ଷମା ପମାଇଁ ନିସଦ୍ତ୍ଶ ରିଆଯମାଇଛି ।
ଏଫଏଫସି ଅନୁ ରମାନ ଗୁେକ
ି ର ସମାମମାଜିକ ସମୀକ୍ଷମା କରିବମା
ନିମସତେ ଏକ ସୂଚନମା ପତ୍ର ନିଦ୍ତ୍ଶମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ୁ ତ କରମାଯମାଇ
ରମାଜ୍ୟଗୁେକ
ି ୁ ବଣ୍ଟନ କରମାଯମାଇଛି ।.

–ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ

ପମାଇପ୍ ଜଳ ସଯମାଗମାଣ

ସିକମ
ି ସର ସମ୍ପର୍ିଗୁଡକ
ି ର ଜିଓ-ଟ୍ୟମାଗିଙ୍ଗ୍

ଝମାଡେଣ୍ ରମାଜ୍ୟସର ଏଫଏଫସି କମାଯତ୍୍ୟଗୁଡକ
ି ର ସମାମମାଜକ
ି ସମୀକ୍ଷମା
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ସଗମାଟଏ
ି ତୃ ଷମାର୍ତ୍ ମଣିଷ ପମାଇଁ ସଗମାଟଏ
ି ବୁ ନ୍ମା ଜଳର ମୂ�୍ୟ ସଗମାଟଏ
ି ବସ୍ମା ସୁନମାଠମାରୁ ଅଧିକ ଅସଟ l

ପଞ୍ପାୟତଗୁଡକ
ି ର ସପ୍ରପାତ୍ସପାେନୀକରଣ
(ଜପାତୀୟ ପଞ୍ପାୟତ ପୁରସ୍ପାର)
ମୁଁ ରୃ ଢ ଭମାବସର ବିଶ୍ୱମାସ କସର ସଯ, ଆମ ସରଶର ସଶକ୍ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ
ଅନୁ ଷ୍ମାନଗୁଡକ
ି ସକବଳ ସଯ ସଗମାଟିଏ ମଜବୁ ତ ଭମାରତୀୟ ଜମାତି ଗଠନ
କରିବ ତମାହମା ନୁ ସହଁ, ବିଶ୍ୱର ଏହି ସବତ୍ବୃହତ ଗଣତନ୍ତସର ଶୀଷତ୍ ଭୂମିକମା
ନିବତ୍ମାହ କରୁଥିବମାରୁ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ସସଗୁଡକ
ି ଅନ୍ୟ ସରଶଗୁଡକ
ି ନିମସତେ
ଏକ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ଉରମାହରଣ ସ୍ମାପନ କରିବମାସର ସକ୍ଷମ ସହସବ–
(ବମାର୍ତ୍ମା: ଅଦ୍ିତୀୟ ପଞ୍ମାୟତ ପୁରସ୍ମାର 2019 ସୂଚନମା ପତ୍ର)
ଶ୍ୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସତପାମପାର,
ଗ୍ମାମୀଣ ବିକମାଶ, କୃ ଷି ଏବଂ କୃ ଷକ ମଙ୍ଳ ଏବଂ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତୀ
ପଞ୍ପାୟତଗୁଡକ
ି ର ସପ୍ରପାତ୍ସପାେନୀକରଣ
ପୁରସ୍ମାରଗୁଡକ
ି ସବୁ ସବସଳ ସପ୍ରରଣମାର ଏକ ରୃ ଢ ଉତ୍
ସହମାଇଆସିଛ ି l ବିସଶଷ କରି ସ୍ମାନୀୟ ଅଂଚଳସର ସୁଶମାସନକୁ
ସୁନଶ୍
ି ି ତ କରିବମା ପମାଇଁ ପୁରସ୍ୃତ ବ୍ୟକ୍ିବସି ଶଷଙ୍କୁ ସସମମାନଙ୍କ
ଉସଲ୍େନୀୟ କମାଯତ୍୍ୟ ପମାଇଁ ସ୍ବୀକୃ ତ ି ପ୍ରରମାନ କରିବମା ଏକ
ସପ୍ରମାତ୍ମାହନମୂଳକ ପରସକ୍ଷପ ଅସଟ l ବିଭିନ୍ନ ରମାଜ୍ୟ/ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସିତ
ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି
ମଧ୍ୟସର ପ୍ରତିସଯମାଗିତମାମୂଳକ ମସନମାଭମାବର
ସପ୍ରମାତ୍ମାହିତ କରିବମା ନିମସତେ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ

(ଏମଓପିଆର) ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍ମାରଗୁଡକ
ି ପ୍ରରମାନ କରମାଯିବମା ସହ
ଟ.5-50 �କ୍ଷ ପଯତ୍୍ୟତେ ଆରଥିକ ଅନୁ ରମାନ ବିଭିନ୍ନ ରମାଜ୍ୟ ଓ
ସକନ୍ଦ୍ର ଶମାସିତ ଅଂଚଳର ସଶ୍ଷ୍ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଅନୁ ଷ୍ମାନକୁ
(ପୁନଗତ୍ଠତ
ି ରମାଷ୍ଟୀୟ ଗ୍ମାମ ସ୍ୱରମାଜ ଅଭିଯମାନର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ
ରୂସପ)ର ବ୍ୟବସ୍ମା ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କ ଉର୍ମ ସସବମା ଓ ସମାମଗ୍ୀ
ସଯମାଗମାଇବମାର ଆଭିମେ
ୁ ୍ୟ ସହ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଉଛି।

ପୁରସ୍ପାରର ବିଭପାଗଗୁଡକ
ି
କ୍ର . ପୁରସ୍ପାର ବିଭପାଗ
ନଂ.
i.

ରୀନ ରୟମା� ଉପମାଧ୍ୟମାୟ
ପଞ୍ମାୟତ ସଶକ୍ୀକରଣ
ପୁରସ୍ମାର
(େିେୟ
ି ୁ ପିଏସପି)
[ପଞ୍ମାୟତ ପୁରସ୍ମାର
2017 ଠମାରୁ
େିେୟ
ି ୁ ପିଏସପି ଭମାବସର
ପିଏସପିର ପୁନଃ
ନମାମକରଣ କରମାଗ�ମା]

ii.

ନମାନମାଜୀ ସରଶମୁେ
ରମାଷ୍ଟୀୟ ସଗୌରବ ଗ୍ମାମ
ସଭମା ପୁରସ୍ମାର
(ଏନେିଆରଜିଜଏ
ି ସପି)

ବୁ ର୍ମ
ି ତମାର ସହ ଜଳ ବ୍ୟବହମାର !

ପୁରସ୍ପାରର ଉସଦେଶ୍ୟ

ପୁରସ୍ପାରଗୁଡକ
ି ର
ସଂଖ୍ୟପା

ପୁରସ୍ପାର ଅର୍
(ଲକ୍ଷସର)

• ସ୍ୱଚ୍ତମା; ନଗରର ସସବମାଗୁଡକ
ି (ପମାନୀୟ ଜଳ,
ଷ୍ଟିଟ �ମାଇଟ, ଭିତଭ
ି ୂ ମି); ପ୍ରମାକୃ ତକ
ି ସମ୍ବଳ
ପରିଚମାଳନମା; ସଂେ୍ୟମା�ଘୁ ବଗତ୍ର ସସବମା (ମହିଳମା,
ଏସସି/ଏସଟି, ରିବ୍ୟମାଙ୍, ବରିଷ୍ ନମାଗରିକମମାସନ);
ସମାମମାଜିକ ସକ୍ଷତ୍ରର କମାଯତ୍୍ୟରକ୍ଷତମା; ବିପଯତ୍୍ୟୟ
ପରିଚମାଳନମା; ସିବଓ
ି ଏସ/ସ୍ୱଇଚ୍ମାସର ଗ୍ମାମ
ପଞ୍ମାୟତଗୁେକ
ି ୁ ସହମାୟତମା ପ୍ରରମାନ ପମାଇଁ
କମାଯତ୍୍ୟଗୁଡକ
ି କରୁଥିବମା ବ୍ୟକ୍ିବସି ଶଷ; ରମାଜସ୍ବ
ସୃଷ୍ିସର ଅଭିନବତମା; ଇ-ଗଭର୍ତ୍ମାନ୍ସ ଆରି
ସମାଧମାରଣ ଏବଂ ନଅ ସଗମାଟି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟଭିର୍କ
ି
ବଗତ୍ସର ନିମ୍ନସର ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଇଛି ।

ପୁରସ୍ମାରଗୁଡକ
ି ର
ସଂେ୍ୟମା ବ୍ୟମାପକ
ଭମାବସର ପଞ୍ମାୟତ
ଗୁଡକ
ି ର ସଂେ୍ୟମାର
ଆନୁ ପମାତିକ ଅସଟ/
ରମାଜ୍ୟ କିମ୍ବମା
ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସିତ ଅଞ୍ଳର
ଗ୍ମାମୀଣ ସ୍ମାନୀୟ
ସଂସ୍ମାଗୁଡକ
ି ସଂେ୍ୟମାର
ଆନୁ ପମାତିକ ଅସଟ l

• ଜିଲ୍ମା- 50

• ପ୍ରତି ରମାଜ୍ୟ/ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସିତ ଅଞ୍ଳସର
ପଞ୍ମାୟତ/ପ୍ରସତ୍ୟକ ଗ୍ମାମସର ଗ୍ମାମମାଞ୍ଳ
ସ୍ମାନୀୟ ସଂସ୍ମା ନିମସତେ l
• ଗ୍ମାମ ସଭମାଗୁଡକ
ି ୁ ସଂଶ୍ଷ୍
ି କରି ସମାମମାଜିକଆରଥିକ ବିକମାଶସର ଉସଲ୍େନୀୟ ଅବରମାନ
ନିମସତେ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଏ l

ପ୍ରତି ରମାଜ୍ୟ/
ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସତ
ି ଅଞ୍ଳସର
ଗ୍ମାମ ସ୍ରସର ସଗମାଟଏ
ି
ପଞ୍ମାୟତ/ ଗ୍ମାମୀଣ
ଆଂଚଳିକ ପରିଷର
(ଆରଏ�ବି) ନିମସତେ

• ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ୀ–255
• ଗ୍ମାମ/
ଗ୍ମାମପଞ୍ମାୟତ-5
ରୁ 15
(ଜନସଂେ୍ୟମା
ଅନୁ ସମାସର)

10

ଗ୍ରାମ�ରାଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ

13

କ୍ର . ପୁରସ୍ପାର ବିଭପାଗ
ନଂ.

ପୁରସ୍ପାରର ଉସଦେଶ୍ୟ

ପୁରସ୍ପାରଗୁଡକ
ି ର
ସଂଖ୍ୟପା

ପୁରସ୍ପାର ଅର୍
(ଲକ୍ଷସର)

ପୁରସ୍ମାର ବଷତ୍ 2020ର
ଆଗକୁ ପ୍ରତି ରମାଜ୍ୟ/
ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସତ
ି ଅଞ୍ଳସର
ସଗମାଟଏ
ି
ପଞ୍ମାୟତ/
ଆରଏ�ବିକୁ
ଏହମା
ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଏ

5
(ପଞ୍ମାୟତ ପୁରସ୍ମାର
2019
ପଯତ୍୍ୟତେ
ପୁରସ୍ମାର ଅରତ୍ରମାଶି
ଟ. 25,10 ଏବଂ 5
�କ୍ଷ ଟଙ୍କମା ଯରମାକ୍ରସମ
ରମାଙ୍କ
ଅନୁ ସମାସର
ପ୍ରରମାନ କରମାଗ�ମା)

iii.

ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ବିକମାଶ • ରମାଜ୍ୟ/ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସତ
ି ଅଞ୍ଳର ନିର୍ତ୍ମାରତ
ି ନିସଦ୍ତ୍ଶମାବଳୀ
ସଯମାଜନମା
ପୁରସ୍ମାର
ଅନୁ ସମାସର, ଯମାହମା କି ପଞ୍ମାୟତି ରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ
(ଜିପିେପ
ି ିଏ)
(ଏମଓପି ଆର) ଦ୍ମାରମା ମଞ୍ୁରୀପ୍ରମାପ୍ତ [କିମ୍ବମା ସସଭଳି
ଅବ�ମ୍ବନ କରମାଯମାଏ] ଜିପିେପ
ି ି ଗୁଡକ
ି ର ବିକମାଶ
କରିବମା ନିମସତେ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଏ l

iv.

ଶିଶୁ-ଅନୁ କୂଳ
ଗ୍ମାମ •
ପଞ୍ମାୟତ
ପୁରସ୍ମାର
(ସିଏଫଜିପିଏ)

ଶିଶୁ-ଅନୁ କୂଳତ
ି ଅଭ୍ୟମାସ ଗୁଡକ
ି କରିବମା ପ୍ରତି
ରମାଜ୍ୟ/
ନିମସତେ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଏ
ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସତ
ି ଅଞ୍ଳସର
ଗ୍ମାମ ସ୍ରସର ସଗମାଟଏ
ି
ପଞ୍ମାୟତ/
ଗ୍ମାମୀଣ
ଆଂଚଳିକ
ପରିଷର
(ଆରଏ�ବି) ନିମସତେ

v.

ଇ-ପଞ୍ମାୟତ ପୁରସ୍ମାର

ରକ୍ଷତମା, ସ୍ୱଚ୍ତମା, ଏବଂ କମାଯତ୍୍ୟକଳମାପସର ସମାଧମାରଣତଃ 6ଟି
ରମାୟିତ୍ୱସବମାଧତମା
ଆଣିବମା
ପମାଇଁ ପୁରସ୍ମାର ପ୍ରରମାନ
ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ
ଅନୁ ଷ୍ମାନଗୁଡକ
ି ର କରମାଯମାଏ
ଇ-ସକ୍ରିୟକରଣର ବିକମାଶ ନିମସତେ ରମାଜ୍ୟ/
ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସିତ
ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ୁ
ପ୍ରରମାନ
କରମାଯମାଏ l

•

5

ସକୌଣସି
ଆରଥିକ
ସପ୍ରମାତ୍ମାହନ ନମାହ ିଁ

(ପ୍ରତିବଷତ୍ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ, ଭମାରତ ସରକମାର ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ରୁ ଉର୍ମ କମାଯତ୍୍ୟରକ୍ଷତମା ପ୍ରରଶତ୍ନ କରୁଥିବମା ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ନିମସତେ ଆସବରନ ପତ୍ର
ଆମନ୍ତଣ କରତେି l (www.panchayatawards.gov.in) ଏହି ସପମାଟତ୍ମା�ସର ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ଅନ�ମାଇନସର ଆସବରନ କରିପମାରସି ବ l

ଜପାତୀୟ ପଞ୍ପାୟତ ପୁରସ୍ପାରର ପେଞ୍
ଏହମା ଅତ୍ୟତେ ଆନନ୍ ରମାୟକ ସଯ ପ୍ରତିବଷତ୍ ଜମାତୀୟ
ପଞ୍ମାୟତ ପୁରସ୍ମାର ନିମସତେ ସମାରମାସରଶରୁ ଆନୁ ମମାନକ
ି 30-40
ହଜମାର ପଞ୍ମାୟତ ପୁରସ୍ମାରଗୁେକ
ି ନିମସତେ ଆସବରନ କରିରମାତେି l
ସମାରମା ସରଶସର 2.5 �କ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ମାୟତ ରହିଛ,ି ଏହମାକୁ
ରୃ ଷ୍ିସର ରଖି ସମାରମାସରଶସର ପୁରସ୍ମାର ନିମସତେ ଅଧିକସଂେ୍ୟକ
ପଞ୍ମାୟତ ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କରିବମା ନିମସତେ �ଗମାତମାର ଏବଂ
ଉସଲ୍େନୀୟ ପ୍ରସଚଷ୍ମା ଜମାରି ରଖିବମାକୁ ପଡିବ l ସସଥିପମାଇଁ,
ମନ୍ତଣମାଳୟର ଏହି ରୃ ଷ୍ିଭଙ୍ୀକୁ ହିସମାବକୁ ସନଇ ଏହି
ପୁରସ୍ମାରଗୁଡକ
ି ନିମସତେ ସମାରମାସରଶରୁ ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ରରୁ ବ୍ୟମାପକ
ଅଂଶଗ୍ହଣ ନିମସତେ ବ୍ୟମାପକ ମମାତ୍ରମାସର ପ୍ରଚମାର ପମାଇଁ ଉପଯୁକ୍
ଭମାବସର �ଗମାତମାର ପ୍ରସଚଷ୍ମାଗୁଡକ
ି କରମାଯମାଉଛି l

ଜପାତୀୟ ପଞ୍ପାୟତ ପୁରସ୍ପାର 2019
2019 ସ�ମାକସଭମା ସମାଧମାରଣ ନିବତ୍ମାଚନସର �ମାଗୁ
ସହମାଇଥିବମା ଆରଶତ୍ ଆଚମାର ସଂହିତମା ରୃ ଷ୍ିରୁ ଏପ୍ରି � 24 ତମାରେ
ି କୁ
ସ୍ିର କରମାଯମାଇଥିବମା ଜମାତୀୟ ପଞ୍ମାୟତି ରମାଜ ରିବସ ପମାଳନ ତମାହମା
ବିଳମ୍ବିତ କରମାଗ�ମା l ସସହି ଅନୁ ସମାସର, ଅସକଟମାବର 23, 2019ସର
ନୁ ୍ୟ ରିଲ୍ୀର ଜମାତୀୟ କୃ ଷବ
ି ଜ୍
ି ମାନ ସସୌଧର ସି.ସୁବ୍ରମନ୍ୟମ ସମ୍ିଳନୀ
କକ୍ଷସର ଜମାତୀୟ ପଞ୍ମାୟତ ପୁରସ୍ମାର 2019 ପମାଳନ କରମାଗ�ମା,
ସଯଉଁଠମାସର ରମାଜ୍ୟ/ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସତ
ି ଅଞ୍ଳ ଗୁଡକ
ି ର ସସବତ୍ମାର୍ମ
କମାଯତ୍୍ୟରକ୍ଷତମା ପ୍ରରଶତ୍ନକମାରୀ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଅନୁ ଷ୍ମାନ/ସମମାନ
ସ୍ରର ସଂସ୍ମାଗୁଡକ
ି ୁ ବିଭିନ୍ନ ସଶ୍ଣୀସର ସସମମାନଙ୍କର କମାଯତ୍୍ୟ
ସଂପମାରନ ନିମସତେ ପୁରସ୍ୃତ କରମାଯମାଇଥି�ମା l
ଏହି କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମସର ଶ୍ୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସତମାମମାର, ଗ୍ମାମୀଣ
ବିକମାଶ, କୃ ଷି ଏବଂ କୃ ଷକ ମଙ୍ଳ ଏବଂ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତୀ
ମସହମାରୟ ଉପସ୍ିତ ଥିସ� l ଏହି କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମସର ଅନ୍ୟ ରମାଜ୍ୟ ଗୁଡକ
ି ର
ରମାଜ୍ୟ ମନ୍ତୀମମାସନ ଏବଂ ସମାରମାସରଶର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ରୁ
ଆସିଥିବମା ପ୍ରତିନଧ
ି ୀମମାସନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ିତ ଥିସ� l ସମାମଗ୍ୀକ ଭମାବସର
ଶମାସନ ଏବଂ ବିକମାଶ ସକ୍ଷତ୍ରସର ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍
ଭୂମିକମାକୁ ସମାମ୍ନମାକୁ ଆଣିବମା ଏହି ଉତ୍ବ ପମାଳନର �କ୍ଷ୍ୟ ଥି�ମା l
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ଜଳ ସହଉଛି ଆସତେମା ପିଢକ
ି ୁ ଆପଣ ପ୍ରରମାନ କରିପମାରୁଥିବମା ସସବତ୍ମାର୍ମ ଉପହମାର

ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯପାନ

ଜ

ଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ – ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳ ଥିବମା ବ୍କଗୁେକ
ି ପରିରଶତ୍ନ କରିସ� ଏବଂ 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ ଜଳ
ନିରମାପର୍ମା ନିମସତେ ସଗମାଟିଏ ଅଭିଯମାନ l ଜୁ �ମାଇ 1, ସଂରକ୍ଷଣ ପରସକ୍ଷପକୁ ନିଶ୍ିତ କରିବମା ନିମସତେ ଜିଲ୍ମା ପ୍ରଶମାସନ
2019ରୁ ଆରମ୍ଭ ସହମାଇଥିବମା ଏହି ଅଭିଯମାନଟି ବଷତ୍ମା ସହିତ କମାଯତ୍୍ୟ କରିସ� l ସସଗୁଡକ
ି ସହ�ମା ଯରମା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ
ଋତୁ ସର ନମାଗରିକ ମମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ହଣ ମମାଧ୍ୟମସର ଚମା�ୁ ରହିବମା ଏବଂ ବୃ ଷ୍ିଜଳ ଅମଳ, ପମାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ଗୁଡକ
ି ର/
ନିମସତେ ପ୍ରସ୍ୁ ତ କରମାଯମାଇଛି । ଏହି ଅଭିଯମାନଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳଥିବମା ସପମାେରୀଗୁେକ
ି ର ମରମାମତି, ପୁନଃବ୍ୟବହମାର, େନନ କୂ ପ,
ଜିଲ୍ମା ଏବଂ ବ୍କଗୁଡକ
ି ଉପସର ଧ୍ୟମାନ ସକନ୍ଦ୍ରିତ କସର l
ରିଚମାଜତ୍ ଷ୍ଟକ୍ଚର, ଜଳବିଭମାଜକ
ି ମା ବିକମାଶ ଏବଂ ପ୍ରଚୁ ର ବନୀକରଣ l
ଏହି
ଜଳ
ସଂରକ୍ଷଣ
ପ୍ରସଚଷ୍ମା
ବ୍କ, ଜିଲ୍ମା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ
ପ୍ରଧମାନମନ୍ତୀ, ଶ୍ୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମମାରୀ ତମାଙ୍କର ମନ୍ କି ବମାତ୍
ି ର ବିକମାଶ, କୃ ଷି ବିଜ୍ମାନ ସକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ମମାଧ୍ୟମସର
କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମସର ସ୍ୱଚ୍ ଭମାରତ ଅଭିଯମାନ ସହିତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ସଯମାଜନମାଗୁେକ
ଜଳସସଚନ
ନି
ମ
ସତେ
ସଠି
କ
ଭମା
ବ
ସର
ଜଳର
ବ୍ୟବହମା
ର ବିଷୟସର
ଜଳ ସଞ୍ୟ ତରମା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିରମାପର କରିବମା ନିମସତେ
ନମାଗରିକମମାସନ ଏକମାଠି ହମାତ ମିଶମାଇ ଏହମାକୁ ଏକ ଜନ- ପ୍ରଚମାର ଏବଂ ସଠିକ ଭମାବସର ଜଳର ବ୍ୟବହମାର ପମାଇଁ ଫସ�ର
ଆସନ୍ମାଳନ ପରିଣତ କରିବମାକୁ ଆହ୍ବମାନ ସରଇଥିସ� l ଉର୍ମ ଚୟନ ନିମସତେ ପ୍ରଚମାର ଆରି ସ୍ୱତନ୍ତ ପରସକ୍ଷପ ସହିତ
ଅଗ୍ମାଧିକମାର ଭିର୍ସି ର ଏବଂ �ଗମାତମାର ଭମାବସର ପ୍ରସତ୍ୟକ ଘରକୁ କରମାଯମାଇଛି ।

ନିରମାପର ପମାନୀୟ ଜଳ ସଯମାଗମାଣ କରିବମାକୁ ସରକମାର �କ୍ଷ୍ୟ
ରଖିଛତେି l ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସକ୍ଷତ୍ରସର ସ�ମାକମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର
ସକମାରମାତ୍କ ପରିବର୍ତ୍ନ ଆଣିବମା ନିମସତେ ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ
�କ୍ଷ୍ୟ ରସେ l ବୃ ଷ୍ି ଜଳ ଅମଳ କରିବମାସର ସ�ମାକମମାନଙ୍କୁ
କମାଯତ୍୍ୟସର �ଗମାଇବମା, ଗ୍ମାମର ସପମାେରୀ ଗମାଡଆ
ି ର
ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ ଓ ମରମାମତିସର ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣସର
ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କୁ କମାଯତ୍୍ୟସର �ଗମାଇବମା ନିମସତେ ପ୍ରଧମାନ ମନ୍ତୀ
2.3 �କ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସରପଞ୍ମମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ସପ୍ରରଣ କରିଥିସ� l

ବିର୍ୟମାଳୟର ଓ ମହମାବିର୍ୟମାଳୟର ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରୀ, ସ୍ୱଚ୍ମାଗ୍ହୀ,
ସ୍ୱୟଂ ସହମାୟକ ସଗମାଷ୍ୀ, ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଅନୁ ଷ୍ମାନର ସରସ୍ୟ,
ଯୁବ ସଗମାଷ୍ୀ (ଏନଏସ ଏସ/ଏନୱମାଇସକଏସ/ଏନସିସ)ି ,
ପ୍ରତିରକ୍ଷମା କମତ୍ଚମାରୀ, ସସବମାନିବୃତ କମତ୍ଚମାରୀ, ସପନସନ
ସଭମାଗୀ ତରମା ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଶ୍ଣୀର ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟସର
ସସଚତନତମା ସୃଷ୍ି କରି ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ ସହିତ ସଗମାଟିଏ
ବ୍ୟମାପକ ସଂଚମାର ଅଭିଯମାନର ସଯମାଜନମା କରମାଯମାଇଛି ।

ପ୍ରରମ ପଯ୍୍ୟପାୟ : 1 ଜୁ �ମାଇ ଠମାରୁ 30 ସସସପଟମ୍ବର
ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ ସହଉଛି ଭମାରତ ସରକମାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ
2019 (ସମସ୍ ରମାଜ୍ୟ)
ମନ୍ତଣମାଳୟ ଗୁଡକ
ି ର ଏବଂ ରମାଜ୍ୟ ସରକମାରମମାନଙ୍କର ଏକ
ଵିତୀୟ ପଯ୍୍ୟପାୟ : 1 ଅସକଟମାବର ଠମାରୁ to 30 ନସଭମ୍ବର
ସହସଯମାଗମାତ୍କ ପ୍ରସଚଷ୍ମା, ଯମାହମାକି ପମାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ତମା
2019 (ସମୌସୁମୀ ପରମାହତ ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି )
ବିଭମାଗ (େିେେ
ି ବ୍ଏସ)
ଦ୍ମା
ର
ମା
ସମନ୍ବ
ୟ
ରକ୍ଷମା
କରମା
ଯ
ମା
ଉ
ଛି
l
ସକନ୍ଦ୍ର
ଲୁ
ଜଳ ସଞ୍ୟ ସମ୍ପକତ୍ସର ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧମାନମନ୍ତୀ
ସରକମାରଙ୍କର ପ୍ରତିନଧି
ି ରଳ 256 ଜିଲ୍ମାର 1592 ଜଳ ସଙ୍କଟ ମସହମାରୟଙ୍କର ସପ୍ରରଣମାସର ଅନୁ ପ୍ରମାଣିତ ସହମାଇ, ଜଳ ଶକ୍ି

ଜଳ ବଞ୍ମାତେୁ, ଏବଂ ଏହମା ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ମାଇବ l
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ଅଭିଯମାନ (ସଜଏସଏ) ସହଉଛି ସଗମାଟିଏ ସମୟ ନିର୍ତ୍ମାରିତ ଓ ଏକ ଜନ ଆସନ୍ମାଳନସର ପରିଣତ କରିବମାକୁ ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ
ମିଶନ-ସମମାେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯମାନ l ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ �କ୍ଷ୍ୟ ରସେ l
ରୁ ଇଟି ପଯତ୍୍ୟମାୟସର କମାଯତ୍୍ୟ କରି�ମା: ପ୍ରରମ ପଯତ୍୍ୟମାୟସର 1
ସରଶବ୍ୟମାପୀ ଏସବ ଉତ୍କଟ ଜଳସଂକଟ ସରେମାସର�ମାଣି
ଜୁ �ମାଇ ଠମାରୁ 30 ସସସପଟମ୍ବର 2019 ପଯତ୍୍ୟତେ ସମସ୍ ରମାଜ୍ୟ ଏବଂ ସମଗ୍ ସରଶବମାସୀଙ୍କ ନିମସତେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବମା ଏକ
ଏବଂ ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସିତ ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ନିମସତେ ଏବଂ ଵିତୀୟ ଗୁରତ୍ୱପୂର୍ତ୍ ବିଷୟ ସହମାଇଛି l ସଯସହତୁ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି
ୁ
ପଯତ୍୍ୟମାୟସର 1 ଅସକଟମାବର ଠମାରୁ 30 ନସଭମ୍ବର 2019 ପଯତ୍୍ୟତେ
ଜଳସଂକଟ ସଯମାଗୁଁ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ିତର
ି ସମାମମା୍ନ କରିସବ ସତଣୁ ଜଳ
ସଫରୁଥିବମା ସମୌସୁମୀ ଗ୍ହଣ କରୁଥିବମା ସମସ୍ ରମାଜ୍ୟ ଏବଂ
ସଂରକ୍ଷଣ କରିବମାସର ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ ଭୂମିକମା
ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସିତ ଅଞ୍ଳ (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରସରଶ, କର୍ତ୍ମାଟକ, ପୁେୁସଚରୀ
ରହିଛ ି l ସସଥିପମାଇଁ ସମଗ୍ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯମାନସର
ଏବଂ ତମାମି�ନମାେୁ) ସମୁହ ନିମସତେ l ଏହି ଅଭିଯମାନ ସମୟସର
ସସମମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଭମାବସର ସଂଶ୍ଷ୍
ି କରମାଯମାଇଛି l ଉଭୟ
5ଟି �କ୍ଷ୍ୟ ଉର୍ୟମଗୁେକ
ି ର ତ୍ୱରମାନ୍ବତ
ି କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନକୁ ରୃ ଷ୍ିସର
ପମାନୀୟ ଏବଂ ଜଳସସଚନ କରିବମା ଉସଦ୍ଶ୍ୟସର ଗ୍ମାମୀଣ ଭମାରତ
ରଖି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମସତେ ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ର ପରିଚମାଳନମା
ନିମସତେ ଭମାରତ ସରକମାରଙ୍କର ଅଧିକମାରୀ, ଭୂତଳ ଜଳ ବିସଶଷଜ୍ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କସର l ସସଥିପମାଇଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯମାନସର
ଏବଂ ସବୈଜ୍ମାନିକମମାସନ ରମାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ମା ଅଧିକମାରୀମମାନଙ୍କ ସସମମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ହଣ ବହୁ ତ ଜରୁରୀ ଅସଟ l
ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ତ
ି ବ୍ୟମାପକ
ସହିତ ଭମାରତର ସବତ୍ମାଧିକ ଜଳ ସଙ୍କଟ ସରେମାସରଉଥିବମା
୍ନ ିଖିତ କମାଯ୍ୟତ୍ ଗୁଡକ
ି
ଜିଲ୍ମାଗୁେକ
ି ସର ଏକମାଠି ସହମାଇ କମାମ କରିସ� l ସମ୍ପର୍ି ସୃଷ୍ି ପରସକ୍ଷପମମାନ କମାଯ୍ୟତ୍ କମାରୀ କରମାଯମାଇ ନିମ�
ଏବଂ ବ୍ୟମାପକ ସଂଚମାର କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ ମମାଧ୍ୟମସର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ହମାତକୁ ନିଆଗ�ମା :
କ୍ର.
ନଂ.

ସଜଏସଏ ବିଭପାଗଗୁଡକ
ି

ଉପବିଭପାଗ

ଚୟନ କରିବପାକୁ ଥିବପା କପାଯ୍୍ୟବଳୀର ସବୈଶଷ୍
ି ୍ୟ

1

ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୃ ଷ୍ିଜଳ
ଅମଳ

ସଚକ୍ େ୍ୟମାମ୍

ମହମାତ୍ମାଗମାନ୍ୀ ନସରଗମା କମାଯତ୍୍ୟଗୁଡକ
ି ର ସକ୍ଷତ୍ର ମମାନୁ ଆ� ଅନୁ ସମାସର
ସବୈଶଷ୍
ି ୍ୟ ଏବଂ କମାଯତ୍୍ୟସ୍ଳୀର ଅବସ୍ମା ଅନୁ ସମାସର ଚୟନ କରିବମାକୁ ସହବ

ପୁଷ୍ରିଣୀ

ସବତ୍ନମ
ି ୍ନ ଭମାବସର 20mX25mX2.5m ଆକମାରର ପୁଷ୍ରିଣୀ ଚୟନ
କରମାଯିବ

ନମାଳୀ

କ୍ଷୁଦ୍ ଜଳ ବିଭମାଜିକମା (500 ସହକଟର)କୁ ଚୟନ କରମାଯିବ- ସବତ୍ନମ
ି ୍ନ 6ft
X 2ft X 1ft ଆକମାରର ଅଙ୍କମାବଙ୍କମା ନମାଳୀt
50cm X 50cm X 20Cm (ତଟ) ଆକମାରର ସସମ୍ମାର୍
ନମାଳୀଗୁଡକ
ି

ଛମାତଉପର ଜଳ ଅମଳ ଢମାଞ୍ମା ସମସ୍ ସରକମାରୀ ମମା�ିକମାନମାର ପ୍ରତିଷ୍ମାନ / ସଗମାଷ୍ୀ ମମା�ିକମାନମାର
(ସରକମାରୀ ଏବଂ ଘସରମାଇ)
ପ୍ରତିଷ୍ମାନଗୁଡକ
ି ୁ ଚୟନ କରିବମାକୁ ସହବ
2

ପପାରମ୍ରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟପାନ୍ୟ
ଜଳଉତ୍ସ ଗୁଡକ
ି ର/ସପପାଖରୀ
ଗୁଡକ
ି ର ନବୀକରଣ

ପୁନରୁର୍ମାର
କରମାଯମାଇଥିବମା ପମାରମ୍ପରିକ ଜଳ ଉତ୍ଗୁଡକ
ି :- ପୁନରୁର୍ମାର ନିମସତେ ଅତି କମସର
ପମାରମ୍ପରିକ ଜଳ ଉତ୍/ସପମାେରୀ ସସହିଭଳି 5ଟି ଜଳ ଉତ୍ ବମାଛିବମାକୁ ସହବ
ଗୁଡକ
ି ର ସଂେ୍ୟମା
ଅନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍/ସପମାେରୀଗୁଡକ
ି :-ସବତ୍ନମ
ି ୍ନ ପୃଷ୍ଭମାଗ ପମାଞ୍ ସହକଟର

3

ପୁନଃ ବ୍ୟବେପାର ଏବଂ ରିଚପାଜ୍
ଷ୍ଟକ୍ଚରଗୁଡକ
ି

ସଶମାଷକ େମାତ (ସସମାକ୍ ପିଟ୍)

ସକବଳ ସଗମାଷ୍ୀ ସଶମାଷକ େମାତ ଗୁଡକ
ି ୁ ଚୟନ କରିବମାକୁ ସହବ ।
ଅତିକମସର ସସହିଭଳି 5ଟି ସଶମାଷକ େମାତ ବମାଛିବମାକୁ ସହବ

ସ୍ିରୀକରଣ ପୁଷ୍ରିଣୀ

ଅତି କମସର ସସହିଭଳି 5ଟି ପୁଷ୍ରିଣୀ ବମାଛିବମାକୁ ସହବ

ଜଳ-ସଙ୍କଟ ଜିଲ୍ମାଗୁଡକ
ି : ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂତଳ ଜଳ ସବମାେତ୍ (ସିଜେ
ି ବ୍ବିଲୁ ) 2017 ଅନୁ ସମାସର ଭୂତଳ ଜଳସ୍ର ସଙ୍କଟସର ରହିଥିବମା
କିମ୍ବମା ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହୃ ତ ସହମାଇଥିବମା ଜିଲ୍ମାଗୁଡକ
ି l ଭୂତଳ ଜଳସ୍ର ସଙ୍କଟସର ରହି ନଥିବମା କିମ୍ବମା ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହୃ ତ ସହମାଇନଥିବମା
ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ନିମସତେ, ରମାଜ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ ଜିଲ୍ମାଗୁଡକ
ି ର ତୁ ଳନମାସର ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମମାଣର ଭୂତଳ ଜଳ ଥିବମା ଜିଲ୍ମାଗୁଡକ
ି ୁ ଚୟନ କରମାଗ�ମା l
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ଜଳର ଉପସଯମାଗ ଓ ନଷ୍ କରିବମା ମଧ୍ୟସର ଏକ ସରୁ ଧମାର ପରି ଫରକ ଅଛି l

କ୍ର.
ନଂ.

ସଜଏସଏ ବିଭପାଗଗୁଡକ
ି

ଉପବିଭପାଗ

ଚୟନ କରିବପାକୁ ଥିବପା କପାଯ୍୍ୟବଳୀର ସବୈଶଷ୍
ି ୍ୟ

େନନ କୂ ପ (ସବମାର ସୱ�) ପମାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍ ଭମାବସର 20% େନନ କୂ ପ କମାଯତ୍୍ୟ କରୁଛି (ଗ୍ମାମୀଣ
ପମାନୀୟ ଜଳ ସଯମାଗମାଣ ବିଭମାଗ/ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ସର ଏହମାର ସୂଚନମା ରହିବ)
ରିଚମାଜତ୍ ଷ୍ଟକ୍ଚରଗୁଡକ
ି
ଏବଂ ଏହମା ଗ୍ୀଷ୍ମ ଋତୁ ସର ଶୁଖିଯମାଉଛି, ସସଗୁଡକ
ି ୁ ସବମାରସୱଲ୍ ରିଚମାଜତ୍ ଷ୍ଟକ୍ଚର
ସଯମାଗମାଇସରବମାକୁ ପଡିବ l
4

ଜଳବିଭପାଜିକପା ବିକପାଶ

ଆଡି ବନ୍

କ୍ଷୁଦ୍ ଜଳବିଭମାଜିକମା ଚୟନ କରିବମାକୁ ସହବ (500 ସହକଟର) l ଏହି କ୍ଷୁଦ୍
ଜଳବିଭମାଜିକମାସର ଆଡି ବନ୍, ଅତିକମସର 1 m ଉର୍ତମା ସହିତ ଢି�ମା
ପରର େଣ୍ଗୁେକ
ି ରହିବ

ଛିଦ୍ଯୁକ୍ ସପମାେରୀ

ନିଶ୍ିତ କରତେୁ ସଯ, ବଛମା ଯମାଇଥିବମା ଜମାଗମାଟି ଏମିତ ି ସହମାଇଥିବମା ରରକମାର
ସଯମିତକ
ି ି ଏଥିସର ଜଳ ସଭର କରିପମାରୁଥିବ

ନମାଳୀ

କ୍ଷୁଦ୍ ଜଳବିଭମାଜିକମା (500 ସହକଟର) ବମାଛିବମାକୁ ପଡିବ ଅଙ୍କମାବଙ୍କମା
ନମାଳୀର ଆକମାର 6ft X 2ft X 1ft
ତଟ ନମାଳୀଗୁେକ
ି ର ଆକମାର 50cm X 50cm X 20Cm

5

ବ୍ୟପାପକ ବନୀକରଣ

ସରମାପଣ କରମାଯମାଇଥିବମା ଚମାରମା ଅତିକମସର 10 ସହକଟର ଜମାଗମାସର ବ୍ୟମାପକ ବୃ କ୍ଷସରମାପଣ କିମ୍ବମା
ସଂେ୍ୟମା
25000 ସଗମାଟି ଗଛ (ଯରି ସଗମାଟିଏ ସ୍ମାନସର ଉପ�ବ୍ଧ ହୁ ଏ ନମାହିଁ
ସତସବ ଏକମାଧିକ ସ୍ମାନସର ସହମାଇପମାସର)

ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯପାନର ପ୍ରଭପାବ
ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ (ସଜଏସଏ) ଭିର୍ଭ
ି ୂ ମି ନିମତ୍ମାଣ
କରିବମାସର ଅଗ୍ସର ସହମାଇ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସସଚତନତମାକୁ
ଉସଲ୍େନୀୟ ଭମାବସର ବୃ ର୍ି କରିଛ ି । ଭୂତଳ ଜଳର ପରିପୂରଣ
କରିବମାର ଫଳମାଫଳସର ସଜଏସଏର ପ୍ରଭମାବ 256 ଟି
ଜଳସଙ୍କଟ ଥିବମା ଜିଲ୍ମାର ଚିହ୍ନଟ କରମାଯମାଇଥିବମା ସ୍ମାନଗୁେକ
ି ସର
ବିସବଚନମା ସଯମାଗ୍ୟ ସହମାଇପମାରିଛ ି l ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ
ଅଧୀନସର ନିୟମିତ କମାଯତ୍୍ୟକଳମାପଗୁଡକ
ି ର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସରଶର
ଅସନକ ଜିଲ୍ମାସର ମୃର୍କ
ି ମାର ଆଦ୍ତ୍ତମା ସ୍ର ବୃ ର୍ି ପମାଇଛି l ଏହମାର
ଏକ ଝ�କ:

ଉର୍ମ ପରିମମାଣର ଜଳ ଧମାରଣ କରିପମାରୁଥିବମା ଜଳ
ସଂରକ୍ଷଣ ଢମାଞ୍ମା ଗୁଡକ
ି ର ନିମତ୍ମାଣ କରି ସରଶ ନିମସତେ ଏକ
ସୁରକ୍ଷିତ ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବମା ଅତ୍ୟତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ l
ଅଳ୍ପ ସକସତମମାସ ମଧ୍ୟସର ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନର ଫଳମାଫଳ
ଉତ୍ମାହଜନକ ସହମାଇପମାରଛ
ି ି l.
ସରଶର ସବୁ ଜ ବଳୟକୁ ବୃ ର୍ି କରିବମା ପ୍ରସଚଷ୍ମାସର, ଜଳ
ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ ଅଧୀନସର ବୃ କ୍ଷସରମାପଣ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି
ହମାତକୁ ନିଆଗ�ମା l ଯମାହମାର ଫଳମାଫଳ ଅଭୂତପୂବତ୍ ସହମାଇଛି l

ଜଳ, ସୃଷ୍ିକର୍ତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଅମୂ�୍ୟ ଉପହମାର ଅସଟ, ଏହମାର ସୁରକ୍ଷମା କରତେୁ ! ଏହମାକୁ ସମ୍ମାନ ରିଅତେୁ !

–ପମାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ତମା ବିଭମାଗ

ଗ୍ରାମ�ରାଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯପାନ– ସେରପାଞ୍ଳ
ସେରଗୁଡକ
ି କିପରି ସସମପାନଙ୍କର ଜଳ ଦୃ ଶ୍ୟପଟ୍ଟକୁ ପରିବର୍୍ନ କରିଛତେି
–(ଗୃହ ନିମତ୍ମାଣ ଓ ସହରମାଞ୍ଳ ବିକମାଶ ମନ୍ତଣମାଳୟ)
ଗୃହ ନିମତ୍ମାଣ ଓ ସହରମାଞ୍ଳ ବିକମାଶ ମନ୍ତଣମାଳୟ
(ଏମଓଏଚୟୁ ଏ) ସକ୍ରିୟ ଭମାବସର ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ
(ସଜଏସଏ)ସର ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କରିଛ ି ଏବଂ ଜୁ �ମାଇ 1,
2019ସର ଜଳ ଶକ୍ି ମନ୍ତଣମାଳୟ ଦ୍ମାରମା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ
ଜଳ ନିରମାପର୍ମା ନିମସତେ ଏକ ଅଭିଯମାନ ଆରମ୍ଭ କରମାଯମାଇଛି l
ଗୃହ ନିମତ୍ମାଣ ଓ ସହରମାଞ୍ଳ ବିକମାଶ ମନ୍ତଣମାଳୟ (ଏମଓଏଚୟୁ ଏ)
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବମା ପ୍ରସଚଷ୍ମାର �କ୍ଷ୍ୟ ସନଇ ସମାରମା ସରଶସର
754 ସଗମାଟି ଜଳ ସଙ୍କଟ ଥିବମା ସହରମାଞ୍ଳ ସ୍ୱମାୟର୍ ଶମାସନ
ସଂସ୍ମା (ୟୁ ଏ�ବିଏସ) ଗୁଡକ
ି ୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛ ି l

ସଦ୍ୈତ-ପମାଇପ �ମାଇନଗୁଡକ
ି ର ବ୍ୟବସ୍ମା କରମାଯମାଇଛି l
ପମାନିପତ, ହରିୟମାନମାସର ଉପଚମାର ବଜତ୍୍ୟ ଜଳକୁ ଅଗ୍ି ନିବତ୍ମାପକ
କମାଯତ୍୍ୟସର ବ୍ୟବହମାର କରମାଯମାଉଛି l ଅନ୍ୟ ସକସତକ ସହର
ପମାରମ୍ପରିକ ତରମା ପୁରମାତନ ଜଳ ଉତ୍ଗୁଡକ
ି ଯରମା ପୁଷ୍ରିଣୀ,
ହ୍ର, କୂ ପ ପ୍ରଭୃତିର ପୁନରୁର୍ମାର କମାଯତ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛତେି l
ଛତିଶଗଡର ବସ�ମାଡ ସହରସର ପରିତ୍ୟକ୍ କୂ ପଗୁଡକ
ି ର
ପୁନରୁର୍ମାର କରମାଯମାଇଛି l ସମମାନଭମାବସର, ପଣ୍ିସଚରୀର
ସପୌର ପରିଷର ଅମନ କୁ �ମ ପୁଷ୍ରିଣୀର ସସଫଇ ଏବଂ
ପୁନରୁର୍ମାର କମାଯତ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛତେି ଏବଂ କର୍ତ୍ମାଟକର
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ରୃ ଷ୍ିସର ରଖି ସଜଏସଏ ଚମାରିସଗମାଟି ସରମାେମାବ�ପୁରସର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତି ପୁରମାତନ ସସମାପମାନ କୂ ପର
ପୁନରୁର୍ମାର କରମାଯମାଇଛି l
ପ୍ରସଚଷ୍ମା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ବ ପ୍ରରମାନ କରିଛ ି l ଏହି ପ୍ରସଚଷ୍ମାଗୁଡକ
ି
ସଜଏସଏ ସହର, ରମାଜ୍ୟ ତରମା ବିସଶଷକରି ଅଭିଯମାନସର
ସହଉଛି: ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମସତେ “ବୃ ଷ୍ିଜଳ ଅମଳ
ସକ୍ରି
ୟ
ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କରିଥିବମା ନମାଗରିକମମାନଙ୍କ ଠମାରୁ
(ଆରେବ୍ଏଚ)”,
“ଉପଚମାର
ସହମାଇଥିବମା
ବଜତ୍
୍ୟ
ଜଳର
ପୁ
ନ
ଃ
ଲୁ
ବ୍ୟବହମାର”, “ଜଳ ଉତ୍ଗୁଡକ
ି ର ପୁନରୁର୍ମାର”, ଏବଂ ଉସଲ୍େସଯମାଗ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟମା ପମାଇଛି l ସରଶର ସକମାଣ ଅନୁ ସକମାଣରୁ
ଅସନକ ପ୍ରକମାରର ଉର୍ମ ଅଭ୍ୟମାସ ଆରମ୍ଭ ସହମାଇଛି, ସସଗୁେକ
ି
“ବୃ କ୍ଷସରମାପଣ” l ଏହି ଅଭିଯମାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି
ି ନିମ୍ନସର ପ୍ରରର୍ ସହମାଇଛି l
ଏବଂ ୟୁ ଏ�ବି ଗୁଡକ
ି ବ୍ୟମାପକ ଗଣସସଚତନତମା ସୃଷ୍ି କରିବମା ମଧ୍ୟରୁ ସକସତଗୁଡଏ
ପମାଇଁ ଏହି ଚମାରିସଗମାଟି ଅଭ୍ୟମାସକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ନ କରିବମା ସହ ଏହମାର •
ବମାସଗପଲ୍ୀ, କର୍ତ୍ମାଟକ
ସଂଚମାର ତରମା ଅପହଞ୍ ସକ୍ଷତ୍ରସର ପ୍ରଚମାର ଓ ପ୍ରସମାର କମାଯତ୍୍ୟକୁ
•
କମାଙ୍ରମା, ହିମମାଚଳ ପ୍ରସରଶ
ତ୍ୱରମାନ୍ବତ
ି କରିଛତେି । ପମାସର ଆଗକୁ ଯମାଇ ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନକୁ
ସପମାଟତ୍ ସବ୍ୟମାର, ଆଣ୍ମାମମାନ ଏବଂ ନିସକମାବର ର୍ବୀପପୁଞ୍
ଜଳଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ ଏକ 'ଜନ ଆସନ୍ମାଳନ'ସର ପରିଣତ •
ସଟମାଙ୍କ, ରମାଜସ୍ମାନ
କରିବମାର ପ୍ରସଚଷ୍ମା ଜମାରି ରହିଛ,ି ଯଦ୍ମାରମା ଜନସମାଧମାରଣ ଏବଂ •
ସହରମାଞ୍ଳ ସ୍ୱମାୟର୍ ଶମାସନ ସଂସ୍ମା ଗୁଡକ
ି (ୟୁ ଏ�ବିଏସ)
ସକବଳ ଅଭିଯମାନସର ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କରତେି ନମାହିଁ ବରଂ ସଂପୃକ୍ ବପାସଗପଲ୍ୀ, କର୍୍ପାଟକ
ଅଞ୍ଳସର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସକ୍ଷତ୍ରସର ସସମମାନଙ୍କ ଅବରମାନ
କର୍ତ୍ମାଟକ ରମାଜ୍ୟର ବମାସଗପଲ୍ୀ ସହର ସପୌର ପରିଷର
ଅବ୍ୟମାହତ ରଖିରମାତେି ।
ଚିତ୍ରମାବତୀ ନରୀ ଶଯ୍ୟମାର ସସଫଇ କମାଯତ୍୍ୟ ହମାତକୁ ସନଇଥିସ� l
ରକ୍ଷିଣ ଭମାରତସର ଏକ ଆତେଃ-ରମାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟସର ପ୍ରବମାହତ
ି ଚିତ୍ରମାବତୀ
ସହଉଛି ସପନ୍ନମାର ନରୀର ଏକ ଶମାେମା ନରୀ l ଏହମା ଏକ
ଋତୁ କମାଳୀନ ନରୀ ଏବଂ ବଷତ୍ମାଋତୁ ସର ଜୀବତେ ସହମାଇଉସଠ l
ଅନିୟନ୍ତିତ ଭମାବସର ବଜତ୍୍ୟ ବସ୍ୁ ଏବଂ ବଜତ୍୍ୟ ଜଳ ଦ୍ମାରମା ଏହି

ଛବି 1: ରମାଜ୍ୟ କମାଯତ୍୍ୟ ସଂପମାରନ ଆକଳନ କରିବମା ନିମସତେ ରମାଙ୍କିଙ୍ ସରେମୱମାକତ୍ ବମା ଢମାଞ୍ମା

ସବତ୍ସଶ୍ଷ୍ କମାଯତ୍୍ୟରକ୍ଷତମା ପ୍ରରଶତ୍ନକମାରୀମମାନଙ୍କୁ ଚୟନ
କରିବମା ପମାଇଁ ଚିତ୍ରସର ରଶତ୍ମାଯମାଇଥିବମା ଅନୁ ସମାସର ରମାଙ୍କି ଙ୍
ସରେମୱମାକତ୍ର ବିକମାଶ କରମାଯମାଇଛି:
ସସବ୍ପାର୍ମ ଅଭ୍ୟପାସମପାନ
ସରଶବ୍ୟମାପୀ ସହର ଗୁଡକ
ି ରୁ ଅସନକ ଉର୍ମ ରୃ ଷ୍ମାତେ
ଆସୁଅଛି l ସସଥିମଧ୍ୟରୁ ଚଣ୍ିଗଡ ପରି ସକସତକ ସହର ଅଛି
ସଯଉଁଠି ଉପଚମାର ବଜତ୍୍ୟ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହମାର କରିବମା ନିମସତେ
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ଚିତ୍ରମାବତୀ ନରୀ ଶଯ୍ୟମାର ସସଫଇ, ବମାସଗପଲ୍ୀ, କର୍ତ୍ମାଟକ
ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅନୁ କମ୍ପମା କରତେୁ , ଜସଣ ଜସଣ ଜଳ ସଞ୍ୟକମାରୀ ହୁ ଅତେୁ

ନରୀର ଶଯ୍ୟମା ରୀଘତ୍ରନ
ି ଧରି ଆବଜନତ୍ମା ମୟ ସହମାଇ ରହୁ ଥି�ମା,
ଏହମା ସକବଳ ସଯ ନରୀକୁ ରୂ ଷତ
ି କରୁଥି�ମା ତମାହମା ନୁ ସହଁ,
ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହମା ମୁକ୍ ଜଳ ପ୍ରବମାହକୁ ବଷତ୍ମା ଋତୁ ଗୁେକ
ି ସର ମଧ୍ୟ
ବନ୍ କରିସରଉଥି�ମା l ବଷତ୍ମାଋତୁ ସର ସକୌଣସି ଅବସରମାଧ ବିନମା
ଜଳ ପ୍ରବମାହ ତରମା ନରୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଳର ଜଳ ବ୍ୟବହମାରକମାରୀ
ମମାନଙ୍କ ଉପସଯମାଗ ପମାଇଁ ନରୀକୁ ସଫମା କରିବମା ନିମସତେ ଜଳ
ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ବମାସଗପଲ୍ୀ ସହର ସପୌର
ପରିଷର ନରୀଶଯ୍ୟମାର ସସଫଇ କମାଯତ୍୍ୟ କରିବମାର ନିଷ୍ପତି
ସନସ� l ସ୍ମାନୀୟ ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରୀ, ଏନଏସଏସ ଶିକ୍ଷମାରତ୍ୀ, ଭମାରତ
ସ୍ମାଉଟ ଏବଂ ଗମାଇେ୍ସ ପ୍ରଶିକ୍ଷମାରତ୍ୀ, ସପୌରକମତ୍ୀ ଏବଂ ସ୍ମାନୀୟ
ସବସରକମାରୀ ସଂଗଠନ ସରସ୍ୟ ସମସସ୍ ନରୀଶଯ୍ୟମା ସଫମା
କରିବମା ନିମସତେ ଏକମାଠି ସହସ� l ଏହମା ସହିତ ନରୀ
ପମାର୍ତ୍ଵବର୍ତ୍ୀ ଅଞ୍ଳକୁ ପରିସ୍ମାର ରଖିବମା ପମାଇଁ ନରୀ ସଫମା
କରିବମା ଅଭିଯମାନସର ସମାମି� ସହବମା ନିମସତେ ବିର୍ୟମାଳୟର
ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରୀମମାନଙ୍କୁ କ୍ରିୟମାଶୀଳ କରମାଯମାଇଛି l

ଆଣ୍ପାମପାନ ଏବଂ ନିସକପାବରର ସପପାଟ୍ ସବଲେୟପାରସର ଜଳ ଶକ୍ି
ଅଭିଯପାନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍େଣ କରପାଯପାଇଥିବପା ପଦସକ୍ଷପ ସମେ
ୂ
ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ ଅଧୀନସର ସପମାଟତ୍ ସବ୍ୟମାର ଏକ
ସପ୍ରରଣମାରମାୟୀ କମାହମାଣୀ ପମା�ଟିଛ,ି ସଯଉଁଠମାସର ଅସନକ
ପ୍ରକମାରର ପରସକ୍ଷପମମାନ ହମାତକୁ ନିଆଯମାଇଛି l ରୀଘତ୍ରନ
ି ଧରି
ପରିତ୍ୟକ୍ ଭମାବସର ପଡି ରହିଥିବମା ଶତମାଧିକ ବଷତ୍ର ପୁରମାତନ
ଜମାପମାନୀ କୂ ପର ପୁନରୁର୍ମାର କରମାଯମାଇଛି, ଯମାହମାକି ବର୍ତ୍ମମାନ
ସ୍ମାନୀୟ ଅଞ୍ଳର ପମାେମାପମାଖି 50ଟି ପରିବମାରର ଜଳ
ଆବଶ୍ୟକତମାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି l ସ୍ମାନୀୟ ସରକମାରୀ
ବିର୍ୟମାଳୟଗୁଡକ
ି ସର ଏକମାଧିକ ସସଚତନତମା ଅଭିଯମାନ,
ଚିତ୍ରମାଙ୍କନ ଏବଂ ସପମାଷ୍ର �ିେନ ପ୍ରତିସଯମାଗିତମାର ଆସୟମାଜନ
କରମାଯମାଇଛି ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତମା ସମ୍ପକତ୍ସର
ସସଚତନତମା ସୃଷ୍ି କରିବମା ନିମସତେ ସଗମାଷ୍ୀ ସ୍ରସର ଏକମାଧିକ
ପରପ୍ରମାତେ ନମାଟକ ଏବଂ ସସଚତନତମାଧମତ୍ୀ ସୃଷ୍ିକମାରୀ ପରଯମାତ୍ରମା
ଗୁଡକ
ି ଆସୟମାଜନ କରମାଯମାଇଛି l

କପାଙ୍ଗରପା, େିମପାଚଳ ପ୍ରସଦଶ

ସଟପାଙ୍କ, ରପାଜସ୍ପାନ
ହିମମାଚଳ ପ୍ରସରଶ କମାଙ୍ରମା ଠମାସର ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ
ସଟମାଙ୍କର ଜନସମାଧମାରଣ ସହର ମଧ୍ୟସର ଥିବମା ଚତୁ ଭୁତ୍ଜ
ଏକ ଜନ ଆସନ୍ମାଳନସର ପରିଣତ ସହମାଇଛି l
ହ୍ରକୁ ପରିଷ୍ମାର ଓ ପୁନରୁର୍ମାର କରି ଏକ ଉସଲ୍େନୀୟ
ନମାଗରିକମମାସନ ସଗମାଟିଏ ଅଭିଯମାନକୁ କିପରି ଏକ ଉରମାହରଣ ସୃଷ୍ି କରିଛତେି l ହ୍ରଟି ଏହମାର ଧମାମଥିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଆସନ୍ମାଳନସର ପରିଣତ କରିପମାରତେି ତମାହମାର ଏକ ବମାସ୍ବ ଚିତ୍ର ନିମସତେ ପ୍ରସିର୍ ସହମାଇଥିବମାରୁ ରୂ ର ରୂ ରମାତେରୁ ଅସନକ
ହିମମାଚଳ ପ୍ରସରଶର କମାଙ୍ରମାସର ସରଖିବମାକୁ ମିସଳ । ଜଳ ଶକ୍ି ପଯତ୍୍ୟଟକ ଏଠମାକୁ ଆସିରମାତେି l ପରତେୁ , ବଷତ୍ ବଷତ୍ ଧରି ଏହି
ଅଭିଯମାନସର ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କରିବମା ନିମସତେ ଜିଲ୍ମା ପ୍ରଶମାସନ ହ୍ରଟି ପ୍ମାଷ୍ିକ ମଇଳମା, ନିମତ୍ମାଣ ଏବଂ ଭଙ୍ମାଭଙ୍ି ବଜତ୍୍ୟ ବସ୍ୁ ଓ
ି ସହଉଥି�ମା ।
କମାଙ୍ରମା ସପୌର ପରିଷର ସହ ସମସ୍ ବିର୍ୟମାଳୟ, ସରକମାରୀ ଆେପମାେ ଅଞ୍ଳର ମଇଳମା ପମାଣି ଦ୍ମାରମା ପ୍ରରୂ ଷତ
ି ଜଳ ଏବଂ ରୁ ଗତ୍ନ୍ ସଯମାଗୁଁ ପଯତ୍୍ୟଟକମମାନଙ୍କର
ପ�ିସଟକନିକ, ଏନଜିଓ, ଆବମାସିକ ମଙ୍ଳ ସମିତ,ି ବ୍ୟବସମାୟ ହ୍ରର ରୂ ଷତ
ଆଗମନସର
ବ୍ୟମାପକ ହ୍ମାସ ଘଟି�ମା l ହ୍ରଟିକୁ ସଫମା କରିବମା
ଏବଂ ବଣିକ ସଙ୍ଘଗୁେକ
ି ନିକଟସର ପହଞ୍ିଛତେି l ଏହି ଅଭିଯମାନ
ି , ଚତୁ ଭୁତ୍ଜ ବିକମାଶ ସମିତର
ି ସରସ୍ୟ,
ଅଭୂତପୂବତ୍ ସଗମାଷ୍ୀ ଅଂଶଗ୍ହଣକୁ ପରି�କ୍ଷିତ କରିଛ ି ସଯଉଁଥିସର ପମାଇଁ, ନିବତ୍ମାଚିତ ପ୍ରତିନଧି
ଟମାଇଗର
ସଫମାସତ୍
ନମାମକ
ଯୁ
ବ
ସଂଗଠନ,
ସ୍ମାନୀୟ
ଅଞ୍ଳର
ସ୍ମାନୀୟ ସଗମାଷ୍ୀଗୁଡକ
ି ଦ୍ମାରମା ବହୁ ବଧ
ି ପରସକ୍ଷପ ଯରମା
ବୃ କ୍ଷସରମାପଣ ଠମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଷତ୍ମାଋତୁ ସର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବମାସିନ୍ମା ଏବଂ ସ�ମାକମମାନଙ୍କୁ ଏକମାଠି କରିବମା ନିମସତେ ଜଳ
କରିବମା ନିମସତେ ସ୍ମାନୀୟ ବିର୍ୟମାଳୟ ଏବଂ େମାକ୍ରେମାନମାଗୁଡକ
ି ସର ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ ଏକ ପ୍ରକୃ ଷ୍ ସୁସଯମାଗ ଭମାବସର ପ୍ରମମାଣିତ
ବୃ ଷ୍ି ଜଳ ଅମଳକରିବମାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକ
ି ଆରମ୍ଭ କରମାଯମାଇଛି । ସହ�ମା l ସପୌର ପରିଷର ଦ୍ମାରମା ଆରମ୍ଭ କରମାଯମାଇଥିବମା ଏହି
ି ହ୍ର କିପରି ଏକ ସ୍ୱଚ୍, ଜଳ
ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କୁ ସସମମାନଙ୍କର ସରୈନନ୍ିନ କମାଯତ୍୍ୟସର ଅମଳ ପ୍ରସଚଷ୍ମା ସଯମାଗୁ ଏକ ପ୍ରରୂ ଷତ
କରମାଯମାଇଥିବମା ବୃ ଷ୍ିଜଳର ବ୍ୟବହମାର କରିବମାକୁ ସପ୍ରମାତ୍ମାହିତ ଉତ୍ ରୂସପ ବରଳି ଯମାଇଛି ଏବଂ ପୁନବତ୍ମାର ପଯତ୍୍ୟଟକମମାନଙ୍କୁ
କରିବମା ନିମସତେ ସ୍ମାନୀୟ ବିର୍ୟମାଳୟଗୁଡକ
ି ସର ବ୍ୟମାପକ ଆକୃ ଷ୍ କରିବମା ପମାଇଁ ପ୍ରସ୍ୁ ତ ସହମାଇଛି ତମାହମା ଜସଣ ସ୍ପଷ୍ ରୂସପ
ସରଖିପମାରିବ ।
ସସଚତନତମା ଅଭିଯମାନ କରମାଯମାଇଛି l

ସଟମାଙ୍କ ମୁ୍ୟନିସପ
ି ମା�ର ଚତୁ ଭୁତ୍ଜ ହ୍ର ସସଫଇ, ସଟମାଙ୍କ, ରମାଜସ୍ମାନ
ଆଜିର ବଷତ୍ମାଜଳ ଆସତେମା କମା�ିର ଜୀବନ ରକ୍ଷମାକମାରୀ ଅସଟ ସତଣୁ, ଜଳମାଶୟ ଉର୍୍ବତ୍ସର ଆଉକିଛ ି ଚିତେମା କରତେୁ !

ଗ୍ରାମ�ରାଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ପପାବଗଡ, କର୍୍ପାଟକ
ପପାବଗଡ, କର୍୍ପାଟକସର ପ୍ରଭପାବୀ ତରପା ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟ ସଂପନ୍ନ
ବୃ ଷ୍ିଜଳ ଅମଳ ସମପାଧପାନ
ବୃ ଷ୍ିଜଳ ଅମଳ ନିମସତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂ�୍ୟର ତରମା କମାଯତ୍୍ୟକମାରୀ
ସହମାଇ ପମାରୁଥିବମା ସମମାଧମାନଗୁଡକ
ି ପମାଇଁ ପମାବଗଡ, କର୍ତ୍ମାଟକର
ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ ଏକ ସପ୍ରରଣମାରମାୟୀ ଭୂମିକମା ଗ୍ହଣ କରିଛ ି ।
ସ୍ମାନୀୟ ବମାସିନ୍ମାମମାସନ ଛମାତଉପର ବୃ ଷ୍ିଜଳ ଅମଳ
ଷ୍ଟକ୍ଚର ଏବଂ ପମାଇପ ସନଟୱମାକତ୍ ବିକଶିତ କରିଛତେି ଯମାହମା
ମମାଧ୍ୟମସର ବଷତ୍ମାଜଳକୁ ସଗମାଟିଏ ନିକଟବର୍ତ୍ୀ ରିଚମାଜତ୍ ପିଟ୍ସର
ସଂଗ୍ହ କରମାଯମାଏ l ସହରର ଅସନକ ପରିବମାର ଏବଂ ଆବମାସିକ
ସମିତସି ର ଏହି ସମମାଧମାନକୁ ବହୁ ଳ ଭମାବସର ଗ୍ହଣ କରମାଯମାଇଛି
ଏବଂ ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ ଅଧୀନସର ଏହମା ଏକ ପ୍ରଭମାବଶମାଳୀ
ପ୍ରସଚଷ୍ମା ଭମାବସର ମୁଣ୍ ସଟକିଛ ି l

ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯପାନ- ସକ୍ଷତ୍ର ସମେ
ୂ ରୁ ସଂଗୃ େୀତ ମତପାମତ
ଗପାନ୍ିନଗର ବିଦ୍ୟପାଳୟଗୁଡକ
ି ସର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସସଚତନତପା
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୃ କ୍ଷସରମାପଣ ବିଷୟସର
ସସଚତନତମା କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡକ
ି ଗୁଜୁରମାଟ ରମାଜ୍ୟର ଗମାନ୍ିନଗର
ଜିଲ୍ମା ଅତେଗତ୍ତ ସସରିସମା ଏବଂ ଆଷତ୍ରୟ
ି ମା ଗ୍ମାମର କସ�ମା�
ପ୍ରମାରମିକ ବିର୍ୟମାଳୟ ଗୁଡକ
ି ସର କରମାଗ�ମା l ସସରିସମା ଏବଂ
ଆଷତ୍ରୟ
ି ମା ଉଭୟ ଗ୍ମାମର ବମାସିନ୍ମାମମାନଙ୍କ ନିମସତେ
ସବମାରସୱ�ଗୁଡକ
ି ହିଁ ଜଳର ଉତ୍ ଅସଟl
ପ୍ରମାରମିକ
ବିର୍ୟମାଳୟଗୁଡକ
ି ସର ଯରିଓ ବୃ ଷ୍ିଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ମା ରହିଥି�ମା
କିତେୁ ସସଗୁେକ
ି ଠିକ ଭମାବସର କମାଯତ୍୍ୟ କରୁନଥି�ମା ଏବଂ
ସସଥିପମାଇଁ ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡି�ମା l
ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରୀମମାସନ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୃ କ୍ଷସରମାପଣ
କମାଯତ୍୍ୟକୁ ସସମମାନଙ୍କର ଘସର ଏବଂ ବିର୍ୟମାଳୟସର ପ୍ରସମାରିତ
କରିସବ ସବମା�ି ସସମମାନଙ୍କ ସହ ମତ ବିନମ
ି ୟରୁ ଜଣମାପଡି�ମା ।
ସଜୈବକ
ି
ଜଙ୍ଗଲ
ମେପାବିଦ୍ୟପାଳୟ

ଅଭିବୃଦ୍ିସର

ବପାଙ୍ଗପାସଲପାର

ସରକପାରୀ

ବମାଙ୍ମାସ�ମାରର ଗ୍ମାମୀଣ ଜିଲ୍ମା ଅତେଗତ୍ତ ସରବନମାହମା�ି
ବ୍କର ବିଶ୍ୱନମାରପୁରମା ଠମାସର ଥିବମା ସରକମାରୀ ପ୍ରମାକ୍
ବିଶ୍ୱବିର୍ୟମାଳୟ (ପିୟୁ) କସ�ଜ ମିୟମାୱକୀ ପର୍ତି ଅବ�ମ୍ବନ
କରିଛ-ି ଯମାହମାକି ସଜୈବକ
ି ଜଙ୍�ଗୁଡକ
ି ସୃଷ୍ି କରିବମା ନିମସତେ
ଏକ ଜମାପମାନୀ ସକୌଶଳ ଅସଟ l ଏହମା କରି, 30X40 ବଗତ୍
ଫୁ ଟର ସଗମାଟିଏ ସଛମାଟିଆ ଜମାଗମାସର ସସମମାସନ ନିଜର ସଛମାଟ
ଜଙ୍� ସୃଷ୍ି କରିପମାରିଛତେି l
ଏହି ପର୍ତି (ଜମାପମାନୀ ଉଦ୍ି ର ବିଜ୍ମାନୀ ଅକିରମା ମିୟମାୱକୀ
ଯମାହମାର ଅଗ୍ରୂ ତ)ସର ଗଛଗୁଡକ
ି ରଶଗୁଣ ଅଧିକ ବଢତେି ଏବଂ
ଜଙ୍�ଟି 30 ଗୁଣ ଅଧିକ ଘନତ୍ ହୁ ଏ l ମମାତ୍ର ରୁ ଇ ବଷତ୍ ମଧ୍ୟସର
ଜଙ୍�ର ଉସଲ୍େନୀୟ ବୃ ର୍ି ଘଟିରମାଏ ।
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ସଯଉଁ ବିଷୟସର ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱ ଶିେମାଇ ପମାର�
ି ମା ନମାହ,ିଁ ଜଳ ତମାହମା ଶିେମାଇ ସର�ମା ।

ବ୍ୟମାସମାର୍ତ୍ ବିଶଷ୍
ି ବଲ୍ଗୁଡକ
ି ପ୍ରସ୍ୁ ତ କରମାଯମାଇ ଛମାଇ ଜମାଗମାସର
ପ୍ରମାୟ 24-48 ଘଣ୍ଟମା ପଯତ୍୍ୟତେ ଶୁେମାଯମାଏ l ଏହମା ପସର ମଞ୍ି
ବଲ୍ଗୁଡକ
ି ସରମାପଣ ନିମସତେ କିମ୍ବମା ଗଚ୍ିତ କରି ରଖିବମା ନିମସତେ
ପ୍ରସ୍ୁ ତ ସହମାଇଯମାଏ l
ବ୍ୟବହୃ ତ କରମାଯମାଉଥିବମା ମଞ୍ି ଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରକମାର:
ମଞ୍ି ଗୁଡକ
ି ୁ ପମାହମାଡିଆ ଉବତ୍ର ଅଞ୍ଳରୁ ସଂଗ୍ହ କରମାଯମାଏ:
ଯମାହମାକି ଗଜମା ସହବମା ନିମସତେ କମ ଜଳ ରରକମାର କସର ଏବଂ
ଏଗୁେକ
ି ସ୍ୱୟଂ ସହମାୟକ ସଗମାଷ୍ୀ ସରସ୍ୟମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟସର
ସହଜସର ମିଳଯ
ି ମାଏ l ଧମାନବମାରସର ବ୍ୟବହୃ ତ ସହଉଥିବମା
ମଞ୍ି ଗୁଡକ
ି ସହ�ମା ନିମ୍ବ, ଗମ୍ଭମାରୀ, ସବ�, ଜମାମୁ, ଚନ୍ନ,
ଅଧିକତେୁ , ସଗମାଟିଏ ମମାସ ଭିତସର ନିଜ ନିଜର ଅମୃତଭଣ୍ମା, ବମାଉଁଶ, ଅଁଳମା, ଅସଶମାକ, ଶିରୀଶ, େଜୁ ରୀ, ଶିଶୁ,
ୁ ,ି ପଣସ, ମହୁ �, ସଜନମା l
ମହମାବିର୍ୟମାଳୟ ସକମାଠମା ଓ ସସମମାନଙ୍କ ଆବମାସିକ ଘରର ଛମାତ ଶିମଳ
ମଞ୍ି ବଲ୍ ପ୍ରସ୍ୁ ତ କରିବମା ନିମସତେ ଧମାନବମାରସର 41ଟି
ମମାନଙ୍କସର ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ମା ଗୁଡକ
ି ସ୍ମାପନ କରିବମା ନିମସତେ
ଏସଏଚଜି
ରୁ 190 ଜଣ ମହିଳମା ଏବଂ ବମାଘମରମାସର 22ଟି
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ କୁ ହମାଯମାଇଛି l ସସମମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅଞ୍ଳର
ଗ୍ମାମର ଘରଗୁଡକ
ି ର ଛମାତ ଉପସର ଜଳ ଅମଳକୁ ବ୍ୟମାପକ ଏସଏଚଜିରୁ 70 ଜଣ ମହିଳମାଙ୍କୁ ମଞ୍ି ବଲ୍ ପିଛମା 2 ଟଙ୍କମା
କରିବମାକୁ ଛମାତ୍ର ସସ୍ବଚ୍ମାସସବୀମମାନଙ୍କୁ ନିସୟମାଜିତ କରମାଇବମା ହିସମାବସର ସପ୍ରମାତ୍ମାହନ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଇଥି�ମା l ତମାହମା ପସର
ମଞ୍ି ବଲ୍ୁଡକ
ି ୁ ଉଭୟ ବ୍କର 1000 ରୁ ଅଧିକ ଏସଏଚଜି
ବର୍ତ୍ମମାନ ଅଗ୍ମାଧିକମାର ପମାଇଛି l
ମହିଳମାଙ୍କ ଦ୍ମାରମା ବିସକ୍ଷପଣ କରମାଗ�ମା l ସକମାଇ�ମା େଣିର ଜଳ
ପପାରମ୍ରିକ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡକ
ି ର ପରିପପାର୍୍ସର ମେମବତୀ ଓ ସବୁ ଜମ
ି ମା ନ ଥିବମା ଆବଜତ୍ନମା ଗରମାସର (ଓଭର ବେତ୍ନ ବମା ଓବି
ସସଚତନତପା ସଶପାଭପାଯପାତ୍ରପା
ଭମାବସର ପରିଚତ
ି )କୁ ଚମାରମା ସରମାପଣ ନିମସତେ ବିସସ
ି ଏ
ି ଲ୍
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ପମାରମ୍ପରିକ ଜଳ (ଭମାରତ ସକମାକିଙ୍ ସକମାଲ୍ �ିମିସଟେ) ଏବଂ ଜିଲ୍ମା ପ୍ରଶମାସନର
ଉତ୍ଗୁଡକ
ି ର ସୁରକ୍ଷମା ପମାଇଁ ସସଚତନତମା ସୃଷ୍ି ନିମସତେ ସହସଯମାଗସର ଚୟନ କରମାଯମାଇଥି�ମା l
ସସସପଟମ୍ବର 3, 2019 ସର ବିହମାର ରମାଜ୍ୟର ସଭମାଜପୁର ଜିଲ୍ମା
ମଞ୍ି ବଲ୍ୁଡକ
ି ୁ ଜମିସର ପକମାଇରିଆଗ�ମା ଏବଂ ବଷତ୍ମା
ଅତେଗତ୍ତ ଜିଲ୍ମାପମାଳଙ୍କ କମାଯତ୍୍ୟମାଳୟ ପମାେସର ଥିବମା ସପମାେରୀ ସସଗୁେକ
ି ୁ ଗଜମା ସହବମାସର ସମାହମାଯ୍ୟ କ�ମା l ଅନୁ ସନ୍ମାନ
ଚମାରିପମାେସର ମହମବତୀ ସଜମାଗ ସଶମାଭମାଯମାତ୍ରମାର ଆସୟମାଜନ ସୂଚମାଏ ସଯ, ମଞ୍ି ବଲ୍ୁଡକ
ି ରୁ ସଚର ଧରୁଥିବମା ଗଛଗୁେକ
ି ର
କରମାଗ�ମା l
ବଞ୍ିବମାର ହମାର 60-70% ଅସଟ ଏବଂ ଏଥିସର ତୁ ରତେ ଫଳ
ଏହି କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମସର ପ୍ରମାୟ 5500 ଜନସମାଧମାରଣ ଧରିରମାଏ ।
ଅଂଶଗ୍ହଣ କରିଥିସ�, ସସମମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ହଣ ପ୍ରସତ୍ୟକଙ୍କୁ ଜସଣ
କ୍ୟପାମ୍ଫର ବୃ କ୍ଷସରପାପଣ: ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭିନବ ପରସକ୍ଷପ
ଜସଣ ଜଳସଯମାର୍ମା (ନିର୍ ସକ ବୀର୍) ଭମାବସର ପ୍ରତିଷ୍ତ
ି କରିବମା ସହ�ମା କ୍ୟମାମ୍ଫର ବୃ କ୍ଷସରମାପଣ l ମହମାନଗର ନିଗମ ଦ୍ମାରମା େଣି
ପମାଇଁ ଇଚ୍ମାଶକ୍ିର ପ୍ରତୀକ ଅସଟ । ଏହି କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମସର ପ୍ରସମାରତ
ି
ଦ୍ମାରମା ପ୍ରଭମାବିତ ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ସର ସ�ଫର େମାଇଆକ୍ସମାଇେ
ସହମାଇଥିବମା ବମାର୍ତ୍ମାଟ ି ସହ�ମା ଜଳ ଅଛି ତ ଆଗମାମୀ କମା�ି ସୁରକ୍ଷିତ (SO2)କୁ ଧରି ରଖିବମା ପମାଇଁ ଏବଂ ପତିତ ଜମିର ବିକମାଶ
ଅଛି (ଜଲ୍ ସେୈ ସତପା କପାଲ୍ ସେୈ) l
ନିମସତେ ପ୍ରମାୟ 50,000 କ୍ୟମାମ୍ଫର ବୃ କ୍ଷ ସରମାପଣ
କରମାଯମାଇଥି�ମା l
ଧପାନବପାଦ 2.5 ଲକ୍ଷ ମଞ୍ି ବଲ୍ ତିଆରି କରୁଛି
ନଦୀ ତଟଗୁଡକ
ି ସର ବୃ କ୍ଷସରପାପଣ: ଜିଲ୍ମାସର ପ୍ରବମାହିତ
ଚମାରମା ସରମାପଣ କରିବମା ନିମସତେ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ତିନସି ଗମାଟି ମୁେ୍ୟ ନରୀ ସହଉଛି ରମାସମମାରର, ବରକମାର ଏବଂ
କରିବମା ନିମସତେ ଝମାଡେଣ୍ ରମାଜ୍ୟସର ଜିଲ୍ମା ପ୍ରଶମାସନ ପକ୍ଷରୁ
ଅସନକଗୁଡଏ
ି ଉର୍ମ ପରସକ୍ଷପ ହମାତକୁ ନିଆଯମାଇଛି l
ସସଥିମଧ୍ୟରୁ ସଗମାଟଏ
ି ସହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସହମାୟକ ସଗମାଷ୍ୀଗୁଡକ
ି
ମମାଧ୍ୟମସର 2.5 �କ୍ଷ ମଞ୍ି ବଲ୍ ପ୍ରସ୍ୁ ତ ି ଏବଂ ବଣ୍ଟନ l ମଞ୍ି ବଲ୍
ି ମା ପମାଇଁ
ଗୁଡକ
ି ର ଅଙ୍କୁ ସରମାଦ୍ଗମ ଦ୍ମାରମା ବମାୟୁ ପ୍ରରୂ ଷଣ ସରମାକବ
ସକମାଇ�ମା େଣିଥିବମା େମାରମାନ ଅଞ୍ଳସର ପକମାଇରିଆଯମାଏ l
ସେପୁଟୀ କମିଶନର, ଶ୍ୀଯୁକ୍ ଅମିତ କୁ ମମାର ମଞ୍ି ବଲ୍
ପ୍ରରମାନ ପର୍ତି କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପକତ୍ସର ବୁ ଝମାଇସ� l
ମଞ୍ି ବ� ପ୍ରସ୍ୁ ତ ି ପ୍ରକ୍ରିୟମା: ମମାଟି, କମାରୁ ଅ, ସଗମାବର ଏବଂ
ପମାଣିକୁ ଏକତ୍ର ମିଶମାଯମାଏ ସଯପରି ସସଥିସର ସକୌଣସି ସଗଟମମା
ନରସହ l ସସଥିସର ମଞ୍ି ଗୁଡକ
ି ମିଶମାଯମାଏ ଏବଂ ଏକ ଇଞ୍
ଜଳ ବ୍ୟବହମାର କରତେୁ କିତେୁ ସକସବ ବି ନଷ୍ କରତେୁ ନମାହ!ିଁ
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ଜଳଶକ୍ି ଅଭିଯପାନ ଅତେଗ୍ତ ଅନ୍ୟପାନ୍ୟ ପଦସକ୍ଷପ

ଯମୁନଆ
ି l ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନସର ଧମାନବମାରର ବଛମାଯମାଇଥିବମା
ବ୍କଗୁଡକ
ି ସର 11 କି.ମି. ରୀଘତ୍ ନରୀ ତଟବର୍ତ୍ୀ ଅଞ୍ଳ
ଧମାନବମାର, ବମାଘମରମା ଏବଂ ସଟମାପଛମାଚି ନଗର ନିଗମସର
ବୃ କ୍ଷସରମାପଣ କରମାଗ�ମା l

•

1 ଘଣ୍ଟମାସର 1 �କ୍ଷ ବୃ କ୍ଷସରମାପଣ

•

ସପମାେରୀ ସଯମିତ ି ହଜି ନ ଯମାଏ (କହିଁ ସେମା ନମା ଯମାଏ
ତ�ମାବ): ପ୍ରତି ଗ୍ମାମସର 3ଟି ସପମାେରୀର ପୁନରୁର୍ମାର

•

ଘରର ପମାଣି ଘସର ରହୁ (ଘର କମା ପମାନୀ ଘର ସମଁ) – 1
ସସମାକ୍ ପିଟ୍ + ପ୍ରତି ଏସଏଚଜି ସରସ୍ୟଙ୍କୁ 5ଟି ଚମାରମା

•

ଜଳ ସହିତ ଆରକ୍ଷୀ ବିଭମାଗର ଜିଲ୍ମା କମାଯତ୍୍ୟମାଳୟ ଏବଂ
ସ୍ମାନୀୟ ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କ ମିଳତ
ି ଅଂଶଗ୍ହଣ

•

ସଗମାଟିଏ ରିନସର ବିର୍ୟମାଳୟଗୁଡକ
ି ସର 1465 ସଗମାଟି
ସସମାକ୍ ପିଟ୍ ନିମତ୍ମାଣ

•

ଜଳ ଶକ୍ି ସସନମା ଏବଂ ଇସକମା କ୍ବ ସହିତ ରସଙ୍ମା�ି,
ଚିତ୍ରମାଙ୍କନ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ �ିେନ ପ୍ରତିସଯମାଗିତମାର
ଆସୟମାଜନ

ସମପାବପାଇଲ୍ ଆପ୍ ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କ ମତମାମତ ଏବଂ
ମୁେ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣଗୁଡକ
ି ସରକେତ୍ କରିବମା ନିମସତେ ଜିଲ୍ମା
ପ୍ରଶମାସନ ମଧ୍ୟ ସଗମାଟିଏ ନୂ ତନ ସମମାବମାଇଲ୍ ଆପ୍ିସକସନ
ବିକମାଶ କରିଥିସ� l ସମସ୍ ଅଧିକମାରୀମମାନଙ୍କୁ ସସମମାନଙ୍କର
ପ୍ରତିକ୍ରିୟମା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ୁ ତ ସହମାଇଥିବମା ସମ୍ପରର ଜିଓ-ଟ୍ୟମାଗ
ଫସଟମାଗୁଡକ
ି ୁ ଆପ୍ ମମାଧ୍ୟମସର ପ୍ରରମାନ କରିବମାର ଥି�ମା l
ଧମାନବମାରର ନମାଗରିକମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସଗମାଟିଏ କମ୍ପନ
ସୃଷ୍ିକରି ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନସର ଆପ୍ ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କର
ଅଂଶ ଗ୍ହଣକୁ ତ୍ୱରମାନ୍ବତ
ି କରି�ମା, ସଯଉଁଥିସର ନମାଗରିକମମାସନ
ନିଜର କମାଯତ୍୍ୟକଳମାପଗୁଡକ
ି ୁ ଯରମା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉର୍ୟମଗୁଡକ
ି ,
ବୃ କ୍ଷସରମାପଣ, ସସଚତନତମା କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ, ଶପର ଗ୍ହଣ ଭିେଓ
ି
ଇତ୍ୟମାରି ଅପସେଟ କରିବମାସର ସକ୍ଷମ ସହସ� l
ପ୍ରମମାଣପତ୍ରଗୁଡକ
ି ପ୍ରରମାନ କରିବମା ଦ୍ମାରମା ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କର
ଉର୍ୟମଗୁେକ
ି ସ୍ୱୀକୃ ତ ି �ମାଭ କରି�ମା l
ସବୁ ଜ ପପାଣ୍ି: ଆପସର ସରଳ ସସମାପମାନ ଗୁଡକ
ି ୁ
ବ୍ୟବହମାର କରି ସ୍ଵତନ୍ତ ଭମାବସର ପ୍ରତିଷ୍ମା କରମାଯମାଇଥିବମା ଏକ
3R ପରିକଳ୍ପନମାର ‘ରିଚମାଜତ୍କରତେୁ , ପୁନଃ ବ୍ୟବହମାର
ସବୁ ଜ ପମାଣ୍ିସର ରମାନ ସରବମା ନିମସତେ ସ�ମାକମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ମାହିତ କରତେୁ ଏବଂ ପରିପୂରଣ କରତେୁ ’ କୁ ସପମାେରୀ ନିକଟସର
କରମାଗ�ମା l ରମାନକରମାଯମାଇଥିବମା ପମାଣ୍ିକୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମ୍ିଳତ
ି ସହମାଇଥିବମା ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କୁ ବୁ ଝମାଇ ରିଆଯମାଇଥି�ମା l
ବୃ କ୍ଷସରମାପଣ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟସର ସସଚତନତମାକୁ ବ୍ୟମାପକ
ସପମାେରୀ
ନିକଟସର
ସମ୍ିଳତ
ି
ସହମାଇଥିବମା
କରିବମା ନିମସତେ ଉପସଯମାଗ କରମାଗ�ମା l
ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟସର 2000 ଜଣ ମମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଉର୍
ଶ୍ମଦପାନ: ନମାଳୀ ସହିତ ବନ୍ (ଟିସବ
ି )ି ନିମତ୍ମାଣ ସହ, ଜଳ ବିର୍ୟମାଳୟର ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରୀ ତରମା 1000 ମହମାବିର୍ୟମାଳୟ ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରୀ
ଉତ୍ଗୁଡକ
ି ର ପୁନରୁର୍ମାର ନିମସତେ ବୃ କ୍ଷସରମାପଣ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ ଥିସ� । ଅନ୍ୟମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଅନୁ ଷ୍ମାନ ଗୁଡକ
ି ର
ସମୂହସର ବ୍ୟମାପକ ଅଂଶଗ୍ହଣ ପରି�କ୍ଷିତ ସହମାଇଥି�ମା l ସରସ୍ୟ ଏବଂ ସଭମାଜପୁର ଜିଲ୍ମାର ସମାଧମାରଣ ବମାସିନ୍ମା ମଧ୍ୟ
ସହରମାଞ୍ଳ ଗୁଡକ
ି ର ମହମାବିର୍ୟମାଳୟ ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ସମାମି� ଥିସ� l ସଭମାଜପୁର ଜିଲ୍ମାପମାଳଙ୍କ କମାଯତ୍୍ୟମାଳୟ
ନମାଗରିକ ସମିତ,ି ସରକମାରୀ ବିଭମାଗ ଏବଂ କସପତ୍ମାସରଟ ସକ୍ଷତ୍ରର ପରିସରସର ଥିବମା ବୃ ହତ ପୁଷ୍ରିଣୀର ତିନ ି ପମାଶ୍ୱତ୍ସର ସଗମାଟିଏ
ସସ୍ବଚ୍ମାସସବୀମମାସନ ଅଭିଯମାନକୁ ସଫଳ କରିବମାର ପ୍ରସଚଷ୍ମା ମନ୍ିର, ସଗମାଟିଏ ଚର୍ତ୍ ଏବଂ ସଗମାଟିଏ ମସଜିର ରହିଥିବମାରୁ
ଏହମାକୁ ସବତ୍ ଧମତ୍ ସମନ୍ବୟର ଏକ ପ୍ରକୃ ଷ୍ ସ୍ଳ ରୂସପ ବିସବଚନମା
ସମୂହସର ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କରିଥିସ� l
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ଯରି ଆସମ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବମା ଶିଖିବମା ନମାହ,ିଁ ସତସବ ଆମର ଜଳ ବିନମା ମମାଛ ପରି ଅବସ୍ମା ସହବ ଓ ତମାହମାର ଫଳମାଫଳ କଣ ଆପଣ ଜମାଣତେି!!

ପସଙ୍କପାଦ୍ପାର କପାଯ୍୍ୟ ସମପାପନ ସେପାଇଯିବପା ପସର; ନିମ୍ନଲିଖିତ
କପାଯ୍୍ୟଗୁଡକ
ି କରପାଯିବ:
•

ଜଳ ଉତ୍ଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟସର ଜଳର ଭଣ୍ମାରଣକରଣ ଏବଂ
ଭୂତଳ ଜଳକୁ ରିଚମାଜତ୍ କରିବମା ନିମସତେ ଜଳ ଅମଳ
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
ି ର ସୃଷ୍ି
•
ହୁ ଡମାସର ଚମାରମା ସରମାପଣ– ହୁ ଡମାର ମମାଟିକୁ ରୃ ଢ କରି
ଧରି ରଖି ହ୍ରଗୁଡକ
ି ୁ ଏକ ପ୍ରମାକୃ ତକ
ି ପ୍ରତିବନ୍କ
ହିସମାବସର ସୁରକ୍ଷମା ପ୍ରରମାନ କସର
•
ବମାଡ ଆବର୍କରଣ– ହ୍ରଗୁଡକ
ି ସର ଭବିଷ୍ୟତସର
ସକୌଣସି
ପ୍ରକମାରର
ଜବରରେ�କୁ
ରୂ ରକରିବମା ନିମସତେ
କରମାଯମାଏ l ପ୍ରତି ବଷତ୍ ଏହି ସପମାେରୀସର ଛଟ୍ ପୂଜମା ଅନୁ ଷ୍ତ
ି
ସଗପାଷ୍ୀର ସଲଗ୍ନତପା: ଏକ ସତ୍ ର ମସନମାଭମାବ ଜମାତ
ହୁ ଏ l
କରିବମା ନିମସତେ ଏବଂ ରୀଘତ୍ସ୍ମାୟୀତ୍ୱ ନିଶ୍ିତ କରିବମା ନିମସତେ
ି ର
ଚିଦପାମ୍ୱରମ ସେର ସ୍ିତ ହ୍ରଦର ପୁନରୁଦ୍ପାର କପାଯ୍୍ୟ ଆସଗଇ ସଗମାଷ୍ୀର ପୂର୍ତ୍ ସ�ଗ୍ତମା ସହିତ ସମସ୍ ସପମାେରୀଗୁଡକ
ପୁନରୁର୍ମାର କମାଯତ୍୍ୟଗୁଡକ
ି ର ସଯମାଜନମା କରମାଗ�ମା l ଆସତେମା
ଚପାଲି ଛ ି
ମମାସଗୁଡକ
ି
ନିମସତେ ସଯମାଜନମା କରମାଯମାଇଥିବମା ସଗମାଷ୍ୀ
ପମାରମ୍ପରିକ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
ି ୁ ପୁନଜତ୍ୀବିତ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ସହଉଛି:
କରିବମା ଏବଂ ପୁନରୁର୍ମାର କରିବମାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ଉର୍ୟମସର ଜଳ
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପକତ୍ସର ସସଚତନତମା ସୃଷ୍ି କରିବମା
ଉତ୍ଗୁେକ
ି ୁ ସଫମା ଏବଂ ପୁନରୁର୍ମାର କରିବମା ନିମସତେ କେମା�ୁ ର •
ନିମସତେ ସବତ୍ ସମାଧମାରଣ ସ୍ମାନସର ବଡ ବଡ
ଜିଲ୍ମା ପ୍ରଶମାସନ ଏକ ବହୁ ବଧ
ି ଅଂଶୀରମାର ସମ୍ପନ୍ନ ସଗମାଷ୍ୀ
ସଚିତ୍ରଫଳକଗୁଡକ
ି ସ୍ମାପନ;
ସନତୃ ତ୍ୱ ଉର୍ୟମର ଆରମ୍ଭ କରିଛତେି l
•
ମହମାବିର୍ୟମାଳୟ ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରୀମମାନଙ୍କ ନିମସତେ ଜଳ
ତମାମି�ନମାେୁର କେମା�ୁର ଜିଲ୍ମା ଅତେଗତ୍ତ ପୁରୁଣମା ଚିରମାମ୍ବରମ
ସଂରକ୍ଷଣ ସମଧମାବୃ ର୍ଗ
ି ୁଡକ
ି ;
ସହରସର ବହୁ ତ ଗୁଡଏ
ି ହ୍ର ଏବଂ ସପମାେରୀ ରହିଛ ି l ସମମାଟ
•
ସସଫଇ କମାଯତ୍୍ୟଗୁଡକ
ି ସର ଏନଏସଏସ, ଏନସିସ,ି
ହିସମାବସର 15ଟି ହ୍ର ଓ 3ଟି ମନ୍ିର ପୁଷ୍ରିଣୀ ରହିଛ,ି ଏହି
ସରେ କ୍ରସ ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରୀ ମମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ହଣ;
ହ୍ରଗୁଡକ
ି ର ଭୂପୃଷ୍ ସକ୍ଷତ୍ରର ସମମାହମାର ପମାେମାପମାଖି 100 ଏକର
ରୀଘତ୍ସ୍ମାୟୀ ଧମାରଣକ୍ଷମ ପରିଚମାଳନମା ନିମସତେ ଏବଂ
ଅସଟ, ସଯଉଁଥିସର 50 ସକମାଟ ି �ିଟର ଜଳ ଧମାରଣ କ୍ଷମତମା ରହିଛ ି । •
ପୁନରୁର୍ମାର କମାଯତ୍୍ୟ ସମ୍ପର୍ତ୍ ସହବମା ପସର ଅବକ୍ଷୟକୁ
ବଷତ୍ ବଷତ୍ ଧରି ଏହି ଜଳ ଉତ୍ଗୁଡକ
ି ପୂତଗ
ି ନ୍ମୟ,
ସରମାକିବମା ନିମସତେ ସ୍ମାନୀୟ ବମାସିନ୍ମାମମାନଙ୍କ ସହିତ
ପ୍ରରୂ ଷତ
ି ପରିସବଶସର ଜବରରେ�ସର ରହି ଆସୁଥି�ମା l ଏହି
ଅଣଆନୁ ଷ୍ମାନିକ ବ୍ୟବହମାରକମାରୀ ସମିତ ି ଗଠନ l
ସମସ୍ୟମାର ସମମାଧମାନ ପମାଇଁ ଚିରମାମ୍ବରମ ସହର ନିମସତେ ସଗମାଟିଏ
ଇପ୍ିତ ଫଳପାଫଳ: ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅତିରକ୍
ି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ
ବ୍ୟମାପକ ଏବଂ ବହୁ ବଧ
ି ଅଂଶୀରମାର ସମ୍ପନ୍ନ ସଗମାଷ୍ୀ ସନତୃ ତ୍ବ
କ୍ଷମତମା ସୃଷ୍ିକରିବମା ସବମା�ି ଆଶମା କରମାଯମାଏ ଏବଂ ଜଳ ସଙ୍କଟ
ଭିର୍କ
ି ହ୍ର ପୁନରୁର୍ମାର ପ୍ରକଳ୍ପର ସଯମାଜନମା କରମାଯମାଇଛି l
ସହରର ରୁ ଇଟି ସମସ୍ୟମା ସଯମିତ ି କି, ଜଳ ପ୍ମାବନର ସମସ୍ୟମା ରୂ ର
କରିବମା ସହ ଏବଂ ଶୁଖିଯମାଉଥିବମା ଭୂତଳ ଜଳସ୍ରକୁ ରିଚମାଜତ୍ କରିବ
ଏଥି ନିମସତେ ଗ୍େଣ କରପାଯପାଉଥିବପା ପସଦକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ସେଉଛି:
ସବମା�ି ଆଶମା କରମାଯମାଏ l ଯରିଓ 62153 ଜନସଂେ୍ୟମା ବିଶଷ୍
ି
ଅବସରପାଧର ଉସଛେଦ
ସହରର ବର୍ତ୍ମମାନ ହମାରମାହମାରି ଜଳ ଚମାହର
ି ମା 8.4 MLD (ରିନ ପ୍ରତି
ଉସଚ୍ର କରିବମା ନିମସତେ ପ୍ରମାୟ 400ଟି ଗୃହ/ସରମାକମାନ ମି�ିୟନ �ିଟର) ଅସଟ, ଏହମାର ହମାରମାହମାରି ଜଳ ସଯମାଗମାଣ ମମାତ୍ର
ଭଳି ଜବରରେ� ନିମତ୍ମାଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରମାଯମାଇଛି l 3.9 MLD ଅସଟ l ଭୂମିର 200 ମିଟର ନିମ୍ନସର ପିଇବମା ପମାଇଁ
ଜବରରେ�କମାରୀମମାନଙ୍କୁ ବସ୍ି ପରିଷର ସହର ନିକଟସର ଉପଯୁକ୍ ଭୂତଳ ଜଳ ରହିଛ ି l ସସଇଥି ପମାଇଁ ସହରଟି ଜଳ ପ୍ମାବନର
ସଂକଟମୟ ଅବସ୍ମାସର ଅଛି ସବମା�ି ଚିହ୍ନଟ କରମାଯମାଇଛି l
ସ୍ମାୟୀ ଗୃହ ସଯମାଗମାଇସରଇଛତେି l
ବଜ୍୍ୟବସ୍ତୁ ର
ସ୍ପାନପାତେରଣ
ସମସ୍
ବଜତ୍୍ୟବସ୍ୁ
ଅନମାବନମାଗଛ, କମାଗଜ, ପ୍ମାଷ୍ିକ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନ୍ୟ ଆବଜତ୍ନମା
ଶ୍ମରମାନ ମମାଧ୍ୟମସର ଏହମାକୁ ସସ୍ବଚ୍ମାସସବୀ, ନମାଗରିକ ଏବଂ
ଜିଲ୍ମା ଅଧିକମାରୀମମାନଙ୍କ ଦ୍ମାରମା ହଟମାଯମାଇଅଛି l
ପସଙ୍କପାଦ୍ପାର ଏବଂ େୁ ଡପାଗୁଡକ
ି ର ଦୃ ଢୀକରଣ,
ସପମାେରୀଗୁଡକ
ି ର ପସଙ୍କମାର୍ମାର ଏବଂ ସପମାେରୀଗୁଡକ
ି ର
ଚମାରିପମାେର ହୁ ଡମାଗୁଡକ
ି ର ରୃ ଢୀକରଣ ନିମସତେ ଜିଲ୍ମା ପ୍ରଶମାସନ
ସମସିନର ସଯମାଗମାଡ କରୁଛି l
ସଯ ପଯତ୍୍ୟତେ କୂ ଅ ଶୁଖି�ମା ନ ପଡିଚ ି ଆପଣ ସସ ପଯତ୍୍ୟତେ ସକସବ ବି ଜଳର ମୂ�୍ୟ ଜମାଣିପମାରସି ବ ନମାହ ିଁ l
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ତିରୁବନମଲପାଈସର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମସତେ ଅଭିନବ ପଦସକ୍ଷପଗୁଡକ
ି
ତମାମି�ନମାେୁର ତିରୁବନମ�ମାଇର ଜିଲ୍ମା ପ୍ରଶମାସନ ଜଳ
ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ ଯମାହମାକି �କ୍ଷ୍ୟଭିର୍କ
ି ସଜଏସଏ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ
ଅଭିଯମାନକୁ ଜିଲ୍ମାସର ଥିବମା ଜଳ କ୍ୀଷ୍ତମା ରୂ ର କରିବମା ପମାଇଁ ଏକ
ଉପଯୁକ୍ ସୁସଯମାଗ ଥି�ମା ସବମା�ି ଅନୁ ଭବ କରିସ� l ସସଇଥିପମାଇଁ
ସରଶର ସବତ୍ମାଧିକ ସଂେ୍ୟକ ଜଳସଙ୍କଟ ଗ୍ମାମ ଥିବମା ଏହି ଜିଲ୍ମା
ମରୁଡି ସହିତ �ଢିବମାକୁ ଏବଂଉର୍ର-ପୂବତ୍ ସମୌସୁମୀ ବମାୟୁ ର
ଆଗମନ ପୂବତ୍ରୁ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ରକୁ ବୃ ର୍ି କରିବମା ନିମସତେ
ଅସନକ ଅଭିନବ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ସହିତ ଆସଗଇଆସି�ମା l

ସଗମାଟିଏ ସଛମାଟ ଛିଦ୍ କରମାଯମାଏ ଏବଂ ଏହି ଛିଦ୍ସର ନଡିଆ
କତମା �ଗମାଇ ରିଆଯମାଏ l ଏହି ନଡିଆ କତମା ମମାଧ୍ୟମସର ଜଳ
ଝରିବ ଏବଂ ଗଛ ସଯତିକି ଜଳ ଟମାଣିବ ସସହି ହମାରସର ଜଳ
ଉପସଯମାଗ ସହବ l ଜିଲ୍ମାସର ସମୁରମାୟ 26,835ଟି ଚମାରମା ପମାତ୍ର
ଜଳସସଚନ ପର୍ତିସର ସରମାପଣ କରମାଯମାଇଛି l
ଅଣୁ ଜଳସସଚନ: ଅଣୁ ଜଳସସଚନ ସକୌଶଳଗୁଡକ
ି
ସଯମିତ ି କି, ବୁ ନ୍ମା ଜଳସସଚନ, ସରନ୍ ଗନ୍, ସ୍ପପ୍ିଙ୍କ�ର ଏବଂ ସରନ

କୃ ଷି ହିଁ ମୁେ୍ୟ ଜୀବିକମା ସଯଉଁଥିସର, ପ୍ରମୁେ ଫସ�ଗୁଡକ
ି
ସହଉଛି ଧମାନ, ଆେୁ ଏବଂ ଚିନମାବମାରମାମ l
ଜଳ ବ୍ୟପାଙ୍କକ୍ : ସ୍ମାନୀୟ ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କର ଆେପମାେସର
ଥିବମା ଜଳ ଉତ୍ଗୁେକ
ି ର ପୁନରୁର୍ମାର ପ୍ରକ୍ରିୟମାସର ସକ୍ରିୟ ସଂପୃକ୍ି
ପମାଇବମା ରୃ ଷ୍ିସର ରଖି ଜଳ ବ୍ୟମାଙ୍କଗ୍ ନମାମସର ସଗମାଟିଏ ପଞ୍ି କୃ ତ
ସମିତ ି ଗଠନ କରମାଗ�ମା ଓ ଏହମାର ସଭମାପତି ଭମାବସର ଜିଲ୍ମାର
ଜିଲ୍ମାପମାଳଙ୍କୁ ରେମାଗ�ମା l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହମା ସମ୍ବନ୍ତ
ି
ବିଭମାଗଗୁଡକ
ି ର ଅଧିକମାରୀମମାନଙ୍କୁ , ବିଭିନ୍ନ ଏନଜିଓଗୁେକ
ି ର
ଅଧିକମାରୀ, ସସ୍ବଚ୍ମାସସବୀ, କୃ ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହିତମାଧିକମାରୀମମାନଙ୍କୁ
ସନଇ ଏହମା ଗଠିତ ସହ�ମା l
ଜଳ ବ୍ୟମାଙ୍କଗ୍ ର୍ବମାରମା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ି ମଡି
୍ଲୁ କୁ ସମ୍ିଳତ
ି କରମାଇ�ମା,
ସଯମିତ ି କି ଏହମା ମହମାତ୍ମା ଗମାନ୍ୀ ନସରଗମା, ସିଏସଆର ଇତ୍ୟମାରି
ଏବଂ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ସସ୍ବଚ୍ମାସସବୀମମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏନଜିଓଗୁେକ
ି ୁ
ସମାହମାଯ୍ୟ କ�ମା ସଯଉଁମମାସନ କି ସସମମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଳସର ଜଳ
ଉତ୍ଗୁେକ
ି ର ପୁନରୁର୍ମାର କମାଯତ୍୍ୟ ସମ୍ପମାରନ କରିରମାତେି l
ସସ୍ବଚ୍ମାସସବୀମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ମରମାନସର ଏବଂ ସମସିସନରୀ
ସରଞ୍ମାମକୁ କମାଯତ୍୍ୟସର �ଗମାଇବମାସର ସଂଶ୍ଷ୍
ି କରମାଯିବ l
ବର୍ତ୍ମମାନ ଜଳ ବ୍ୟମାଙ୍କଗ୍ ସର 112 ଜଣ ସରସ୍ୟ ରହିଛତେି,
ସଯଉଁମମାସନ ଜିଲ୍ମାସର 312ଟି ଜଳ ଉତ୍ର ପୁନରୁର୍ମାର କମାଯତ୍୍ୟ
କରୁଛତେି l

ସହମାସ l ଜଳର ଉପଯୁକ୍ ବ୍ୟବହମାର ନିଶ୍ିତ କରିବମା ନିମସତେ ଜିଲ୍ମା
ପ୍ରଶମାସନ ଦ୍ମାରମା ଏଗୁଡକ
ି ୁ ସପ୍ରମାତ୍ମାହତ
ି କରମାଯମାଉଛି l ପ୍ରଧମାନ ମନ୍ତୀ
କୃ ଷି ସିଞ୍ମାୟୀ ସଯମାଜନମା ଅଧୀନସର ଅଣୁ ଜଳସସଚନ
ସକୌଶଳଗୁଡକ
ି ଆପଣମାଇବମା ନିମସତେ କୃ ଷକମମାନଙ୍କୁ ସମାହମାଯ୍ୟ
କରମାଯମାଉଛି l

ଆେୁ ଫସ� ନିମସତେ ବୁ ନ୍ମା ଜଳସସଚନ ସକୌଶଳ
ଅବ�ମ୍ବନ କରମାଯମାଏ, ଯମାହମାକି ପମାରମ୍ପରିକ ସକୌଶଳ ତୁ ଳନମାସର
50%ରୁ ଅଧିକ ଜଳ ସଞ୍ୟ କସର l ସରନ୍ଗନ୍ ଏବଂ ସ୍ପପ୍ିଙ୍କ�ର
ଗୁେକ
ି ସର ବ୍ୟବହମାର ଦ୍ମାରମା 60%ରୁ ଅଧିକ ଜଳ ସଞ୍ୟ ସହବ l
ସରନ ସହମାସ ଜଳସସଚନ ଏବଂ ସିଞ୍ନ ଜଳସସଚନ କରମା
ସଯସତରୂ ର ବିଚମାର କରମାଯମାଏ, ଜିଲ୍ମାସର କରମାଯମାଉଥିବମା ଏହମା
ମଲଚିଙ୍ଗ, ମ�ଚିଙ୍ ସହଉଛି ମମାଟିକୁ ସଘମାେମାଇବମାର ଏକ
ସହଉଛି ଏକ ଅନନ୍ୟ କୃ ଷି ଅଭ୍ୟମାସ l ଜଳ ବ୍ୟବହମାରର
ପର୍ତି ଯମାହମା ଗଛକୁ ବଢିବମାସର ଏବଂ ବିକଶିତ ସହବମାସର
ଉପସଯମାଗୀତମା ବୃ ର୍ି ଛଡମା ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହମା ଫସ�ଗୁଡକ
ି ର ଅଣୁ
ଅନୁ କୂଳ ଅବସ୍ମା ସୃଷ୍ିକସର l ସଜୈବକ
ି ଭମାବସର ଅବକ୍ଷୟପ୍ରମାପ୍ତ
ଜଳବମାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତଣ କରିରମାଏ l
ପ୍ମାଷ୍ିକ ମ�ଚିଙ୍ ଆବରଣ ଗୁେକ
ି ବ୍ୟବହମାର କରମାଯମାଏ, ଯମାହମା
ଜଳ ବସଜଟ୍: ଜିଲ୍ମାର ପ୍ରତି ଗ୍ମାମ ନିମସତେ ଏକ ସବିସଶଷ
ଫସ� ଅମଳ କରିବମା ସମୟ ସବଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ତ୍ ଭମାବସର ଅବକ୍ଷୟ
ଜଳ
ବସଜଟ୍
ପ୍ରସ୍ୁ ତ କରମାଯମାଇଛି l ଏଥିସର ଜଳର ସଯମାଗମାଣ
ସହମାଇରମାଏ l ମ�ଚିଙ୍ର ଫମାଇରମାଗୁଡକ
ି ସହଉଛି, ମୃର୍କ
ି ମାରୁ
ଜଳୀୟ ଅଂଶର ବମାଷ୍ପିକରଣକୁ ସୀମିତ କରି ଏହମା ମୃର୍କ
ି ମାର
ଆଦ୍ତ୍ତମା ବଜମାୟ ରଖିବମାସର ସମାହମାଯ୍ୟ କରିରମାଏ l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ
ଏହି ପର୍ତି ଅନମାବନମା ଗଛ ବୃ ର୍କ
ି ୁ ସୀମିତ କରିରମାଏ l ମ�ଚିଙ୍
ସକୌଶଳ ଉପସଯମାଗ କରି ଚମାଷ କରମାଯମାଉଥିବମା ପ୍ରମୁେ ଫସ�
ଗୁଡକ
ି ସହଉଛି କରଳୀ, ତରଭୁଜ, େରଭୁଜ, ଅମୃତଭଣ୍ମା, ଏବଂ
ବମାଇଗଣ l ପମାରମ୍ପରିକ ସକୌଶଳ ଅସପକ୍ଷମା ମ�ଚିଙ୍ ସକୌଶଳ
ଅବ�ମ୍ବନସର 30% ରୁ 40% ପଯତ୍୍ୟତେ ଜଳ ସଞ୍ୟ ହୁ ଏ l
ପପାତ୍ର ଜଳସସଚନ: ଜଳ ସଞ୍ୟ କରିବମା ନିମସତେ ପମାତ୍ର
ଜଳସସଚନ ସକୌଶଳ ସହଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟତମ ମୁେ୍ୟ ପ୍ରଭମାବଶମାଳୀ
ସକୌଶଳ l ଏହି ପର୍ତିସର ମମାଟିସର ଗଛର ସଚର ପମାେକୁ �ମାଗି
ସଗମାଟିଏ ମମାଟି ପମାତ୍ର ସପମାତମାଯମାଏ l ପମାତ୍ରର ନିମ୍ନ ଭମାଗସର
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ପ୍ରତି ବୁ ନ୍ମାର ହିସମାବ ହୁ ଏ!

ଏବଂ ଚମାହିରମାକୁ ବିଚମାରକୁ ନିଆଯମାଇଛି l ଭୁପୃଷ୍ର ଜଳ ଏବଂ
ଭୂତଳ ଜଳକୁ ହିସମାବକୁ ସନଇ ଜଳର ସଯମାଗମାଣ ହିସମାବ
କରମାଯମାଏ; ଭୂତଳ ଜଳ ସବମାେତ୍ର ପରିମମାପ ଅନୁ ସମାସର ଭୂତଳ
ଜଳ ତର୍ୟ ନିଆଯମାଏ; ଏବଂ ଭୁପୃଷ୍ ଜଳ ତର୍ୟକୁ ପ୍ରତି ନିର୍ଷ୍
ଥି
ଗ୍ମାମସର ସହଉଥିବମା ବୃ ଷ୍ିପମାତ ତର୍ୟରୁ ବମାହମାର କରମାଯମାଏ l
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷସର ଜଳର ଘସରମାଇ, ଶିଳ୍ପ, କୃ ଷ,ି ଏବଂ ବ୍ୟବସମାୟିକ
ଚମାହିରମାଗୁେକ
ି ୁ ବିସବଚନମା କରମାଯମାଇ ଜଳର ଚମାହିରମାକୁ ହିସମାବ
କରମାଯମାଏ l ଏହମା ପସର ଜଳ କମ୍ କିମ୍ବମା ସବଶୀ ତମାହମା ହିସମାବ
କରମାଯମାଏ ଏବଂ ବିସଳେଷଣ କରମାଯମାଏ l

ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନକୁ ସଗମାଟିଏ ଗଣ ଆସନ୍ମାଳନସର ପରିଣତ କରିବମା
�କ୍ଷ୍ୟସର ଜିଲ୍ମା ପ୍ରଶମାସନ ଦ୍ମାରମା ଜନସମାଧମାରଣ ଏବଂ
ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରୀମମାନଙ୍କୁ ସଂଶ୍ଷ୍
ି କରି ଅସନକ ଗୁେଏ
ି ଆଇଇସି
ଅଭିଯମାନ କରମାଯମାଇଛି (ଗରମ ବମାୟୁ ଥିବମା ସବ�ୁ ନ, ସମୂହ
ଗଠନ, ପରପ୍ରମାତେ ନମାଟକ ଇତ୍ୟମାରି) l

– (ପମାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ତମା ବିଭମାଗ,
ଜଳ ଶକ୍ି ମନ୍ତଣମାଳୟ)

3D ରୂପସରଖ ମପାନଚିତ୍ର: ପ୍ରତି ଗ୍ମାମର ଭୂସଂସ୍ମାନ
ସମ୍ପକତ୍ୀୟ ସବିସଶଷ ବିବରଣୀକୁ ବୁ ଝବ
ି ମାସର ସମାହମାଯ୍ୟ କରିବମା
ନିମସତେ ପ୍ରସତ୍ୟକ ଗ୍ମାମର ଏକ 3D ରୂପସରେ ମମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ୁ ତ
କରମାଯମାଇଛି l ଜଳ ବସଜଟ ସହିତ ରୂପସରେ ମମାନଚିତ୍ରଗୁଡକ
ି
ପ୍ରତି ଗ୍ମାମସର ଠିକ ସ୍ମାନସର ସଠିକ ପରସକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରିବମାସର
ସମାହମାଯ୍ୟ କରିବ l
ସଜଏସଏ ଅଧୀନସର ଆଇଇସି କପାଯ୍୍ୟକଳପାପଗୁଡକ
ି :
ସଯସତସବସଳ ଜଳ ବ୍ୟବହମାରର ଉପସଯମାଗିତମା ବିକମାଶ କରିବମା
ନିମସତେ ସଗମାଟିଏ ପର୍ତି ସ�ମାକମମାନଙ୍କର ଆସନ୍ମାଳନସର
ପରିଣତ ହୁ ଏ ସସସତସବସଳ ସକବଳ ଏହମା ସଫଳ ହୁ ଏ l ଜଳ

ଫି ଟ୍ ଇଣ୍ିଆ ମୁଭସମଣ୍ଟସର ଗ୍ପାମ
ପଞ୍ପାୟତଗୁଡକ
ି ର ଭୂମିକପା
‘ଫି ଟ୍ ଇଣ୍ିଆ’ –ସମସ୍ ବ୍ୟକ୍ିବସି ଶଷଙ୍କୁ ଫି ଟସନସ
ଏବଂ ସ୍ୱମାସ୍୍ୟ ସସଚତନ କରିବମାକୁ ଏହି ଆସନ୍ମାଳନ,
29.08.2019 ତମାରେ
ି ସର ଭମାରତର ପ୍ରଧମାନମନ୍ତୀ
ମସହମାରୟଙ୍କ ଦ୍ମାରମା ଏହମାର ଆରମ୍ଭ କରମାଗ�ମା l ଏହି ଅଭିଯମାନର
�ଞ୍ ସମୟସର ଏକ ଶପର ପମାଠ କରମାଗ�ମା l ବୟସ, ପୃଷ୍ଭୂମି,
ଫି ଟସନସ ସ୍ର ନିବସଥି ଶଷସର ସମସ୍ଙ୍କୁ ଫି ଟସନସ ଏବଂ
ସପମାଷଣ ସମ୍ପକତ୍ସର ଅବଗତ ସହବ ନିମସତେ ଅନୁ ପ୍ରମାଣିତ
କରିବମା ପମାଇଁ ଏହି ଅଭିଯମାନକୁ େିଜମାଇନ କରମାଯମାଇଛି l
ସଂକ୍ଷିପ୍ତସର, ସ୍ୱମାସ୍୍ୟକର ଜୀବନସଶୈଳୀଗୁଡକ
ି ର ସକମାରମାତ୍କ
ପ୍ରଭମାବ ସମ୍ପକତ୍ସର ସସଚତନତମା ସୃଷ୍ି କରିବମାକୁ ଏହି ଅଭିଯମାନ
�କ୍ଷ୍ୟ ରସେ ଏବଂ ସ�ମାକମମାନଙ୍କୁ ଫି ଟସନସ ପ୍ରମାପ୍ତି କରିବମାର
ବମାଟଗୁଡକ
ି ସମ୍ପକତ୍ସର ଏବଂ ସଗମାଟଏ
ି ସ୍ୱମାସ୍୍ୟକର ଜୀବନସଶୈଳୀ
ଅବ�ମ୍ବନ କରିବମା ସମ୍ପକତ୍ସର ସୂଚମାଇ ରିଏ l

ସଯ, ପ୍ରତି ଗ୍ମାମପଞ୍ମାୟତର ଜସଣ ୱମାେତ୍ ସମମ୍ବରଙ୍କୁ “ଗ୍ମାମୀଣ
ସସ୍ପମାଟ୍ସତ୍ ଏବଂ ଫି ଟସନସ ସମନ୍ବୟକମାରୀ'' ଭମାବସର ବିସବଚନମା
କରମାଯିବ l ଫି ଟସନସର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପକତ୍ସର ତମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ପ୍ରରମାନ କରମାଯିବ ଏବଂ ଫି ଟସନସର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପକତ୍ସର ତମାଙ୍କୁ
ଜଣମାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବଗତ୍ସର ମହିଳମା ଏବଂ ପୁରୁଷ
ମମାସନ ଫି ଟ ରହିବମା ନିମସତେ କଣ କମାଯତ୍୍ୟକଳମାପ
କରମାଯମାଇପମାରିବ ସସ ସମ୍ପକତ୍ସର ତମାଙ୍କୁ ଜଣମାଯିବ l
ପ୍ରତି ତିନ ି ମମାସସର ରସର ସହଉଥିବମା ଗ୍ମାମ ସଭମା ମିଟଂି
ଗୁେକ
ି ସର ଫି ଟ ଇଣ୍ିଆ ଅଭିଯମାନସର ଏକ କମାଯତ୍୍ୟସୂଚୀ କରିବମା
ପମାଇଁ ସମସ୍ ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ସରପଞ୍ମମାନଙ୍କୁ କହିବମାକୁ
ରମାଜ୍ୟମମାନଙ୍କୁ ନିସଦ୍ତ୍ଶ ରିଆଗ�ମା l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ମାମ
ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରସ୍ମାବ ରିଆଗ�ମା ସଯ ଜିପିେପ
ି ି ପ୍ରସ୍ୁ ତ
କରିବମା ସମୟସର ଫି ଟ ଇଣ୍ିଆ ସହିତ ଜେିତ ସମସ୍
କମାଯତ୍୍ୟକଳମାପଗୁଡକ
ି ୁ ସସମମାସନ ଅତେଭୁତ୍କ୍ କରିବମା ଉଚିତ l

ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ 'ଫି ଟ୍ ଇଣ୍ିଆ’କୁ ଏକ
ଜନଅଭିଯମାନସର ପରିଣତ କରିବମାକୁ ନିଷ୍ପତି କରି�ମା l ଏହି
ଗ୍ମାମ
ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି
ଠିକ
ଭମାବସର
ଅଭିଯମାନସର ସମାମି� ସହବମା ନିମସତେ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ କମାଯତ୍୍ୟକଳମାପଗୁଡକ
ି ର ଆସୟମାଜନ କରିଥିବମାରୁ, ପରିସଶଷସର
ଅନୁ ଷ୍ମାନଗୁେକ
ି ୁ ସପ୍ରରଣମା ସରବମା ପମାଇଁ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଏହି ନିସଦ୍ତ୍ଶଗୁଡକ
ି ବହୁ ତ ଫଳପ୍ରର ପ୍ରମମାଣିତ ସହ�ମା l
ମନ୍ତଣମାଳୟର ସଚିବ ରମାଜ୍ୟ ଗୁେକ
ି ୁ /ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସିତ ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ୁ
– ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ ସୱବପୃଷ୍ମା)
ଅନୁ ସରମାଧ କରିଥିସ� l ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରସ୍ମାବ ରିଆଗ�ମା

ସ୍ୱଚ୍ ଜଳ= ଉର୍ମ ଜୀବନ l ଏହମାକୁ ନଷ୍ କରତେୁ ନମାହ ିଁ l
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ଣଙ୍କର ଜୀବନସର ସସ୍ପମାଟ୍ସତ୍ ଏବଂ ଫି ଟସନସର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତି
ମୂ�୍ୟବମାନ ଅସଟ l ସେଳକୁ ର ରଳଗତ ମସନମାଭମାବ ସୃଷ୍ି ,
ସକୌଶଳପୂର୍ତ୍ ଏବଂ ବିସଳେଷଣମାତ୍କ ଚିତେମାଧମାରମାର ବିକମାଶ
ସନତୃ ତ୍ୱ ସନବମାର ରକ୍ଷତମା, �କ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ତ୍ମାରଣ ଏବଂ ରିସ୍ ସନବମାର
ରକ୍ଷତମାକୁ ବିକମାଶ କରମାଏ l ଜସଣ ସୁସ୍ ଓ ସ୍ୱମାସ୍୍ୟବମାନ ବ୍ୟକ୍ି ସମମାନ
ଭମାବସର ଏକ ସୁସ୍ ସମମାଜ ଓ ସୁରୃଢ ସରଶ ଗଠନସର ସନତୃ ତ୍ୱ ନିଏ ।
ଆମ ସରଶର ସମାମଗ୍ି କ ବିକମାଶ ନିମସତେ ସସ୍ପମାଟ୍ସତ୍ ସହଉଛି ଏକ
ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ ଉପମାରମାନ l ବିଗତ ସକସତ ବଷତ୍ଧରି କ୍ରୀଡମା ସକ୍ଷତ୍ରସର
ଭମାରତ �ଗମାତର ଉନ୍ନତି କରୁଅଛି l ଏହି ବିରମାଟ ସମ୍ଭମାବନମାକୁ ଏକ
ବିଶ୍ୱସ୍ରୀୟ ପ୍ମାଟଫମତ୍ସର ପ୍ରରଶତ୍ନ କରମାଯିବମାର ଆବଶ୍ୟକତମା ରହିଛ ି l
ବର୍ତ୍ମମାନ ସମୟସର ଆସମ ଆମର ଯୁବ ପ୍ରତିଭମା ମମାନଙ୍କୁ ସପ୍ରରଣମା
ସଯମାଗମାଇଛୁ , ସସମମାନଙ୍କୁ ଶୀଷତ୍ ସ୍ରର ଭିର୍ଭ
ି ୂ ମି ଏବଂ ଉର୍ ସ୍ରର
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରରମାନ କରୁଛୁ l କ୍ରୀଡମାସର ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କରିବମାର ଏକ ରୃ ଢ
ମସନମାଭମାବ ଆମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବମାକୁ ରରକମାର, ଯମାହମାକି
କ୍ରୀଡମାବତ
ି ମମାନଙ୍କୁ ସସମମାନଙ୍କର ବମାସ୍ବ କ୍ଷମତମା ପ୍ରରଶତ୍ନ କରିବମାକୁ
ସକ୍ରିୟ କରିବ l ସକବଳ ସସସତସବସଳ ହିଁ ଏକ ସସ୍ପମାଟ୍ସତ୍ ସୁପର ପମାୱମାର
ସହବମାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭମାରତ ଅନୁ ଭବ କରିପମାରବ
ି l

ଆମର ସରଶସର ସେଳମାଯମାଉଥିବମା ସମସ୍ ସେଳଗୁଡକ
ି ର
ଏକ ରୃ ଢ ଢମାଞ୍ମା ଆଧମାସରର ଗଠନ କରି ଭମାରତର ତୃ ଣମୂଳ
ସ୍ରସର କ୍ରୀଡମା ସଂସ୍ୃତକ
ି ୁ ଉଜ୍ୀବିତ କରିବମା ଏବଂ ଭମାରତକୁ
କ୍ରୀଡମାର ଏକ ମହମାନ ସରଶ ଭମାବସର ପ୍ରତିଷ୍ମା କରିବମା ନିମସତେ
ସେସ�ମା ଇଣ୍ିଆ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରମାଯମାଇଛି l
ପ୍ରମୁେ କ୍ରୀଡମା ଶୃଙ୍ଖଳଗୁଡକ
ି ସର ଉର୍-କ୍ଷମତମାସମ୍ପର୍ତ୍
କମିଟ ି ଦ୍ମାରମା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରସର ପ୍ରତିଭମାସମ୍ପର୍ତ୍ କ୍ରୀଡମାବିତମମାନଙ୍କୁ
ଚିହ୍ନଟ କରମାଯମାଏ, ସସମମାନଙ୍କୁ ବମାଷଥିକ ଆରଥିକ ସହମାୟତମା ସ୍ୱରୂପ
8 ବଷତ୍ ପଯତ୍୍ୟତେ ବମାଷଥିକ 5 �କ୍ଷ ଟଙ୍କମା ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଏ l
ସେସ�ମା ଇଣ୍ିଆ ବିର୍ୟମାଳୟ କ୍ରୀଡମା ଯମାହମାକି ସେସ�ମା ଇଣ୍ିଆ
କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ ଅସଟ, ଏଗୁେକ
ି ନିମ୍ନ ପ୍ରକମାରସର:
ତୀରନ୍ମାଜୀ, ସରୌଡକୁ ର, ବ୍ୟମାେମିଣ୍ଟନ, ବମାସସ୍ଟବ�, ବକ୍ସିଙ୍,
ଫୁ ଟବ�, ଜିମ୍ନମାଷ୍ିକସ, ହକି, ଜୁ ସେମା, କବମାେି, ସେମା-ସେମା, ସୁଟଂି ,
ସତେରଣ, ଭ�ିବ�, ଭମାରସର୍ମାଳନ, ଏବଂ ବମାହୁ କୁସ୍ି l
ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡକ
ି ପୂରଣ କରିବପା ନିମସତେ ସଖସଲପା ଇଣ୍ିଆକୁ
12 ସଗପାଟି ଭପାଗସର ବିଭକ୍ କରପାଯପାଇଛି, ସଯମିତ ି କି:

ପଲେପାଷ୍ିକ ବଯ୍୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚପାଳନପା କରିବପା ନିମସତେ ପଞ୍ପାୟତିରପାଜ ଅନୁ ଷ୍ପାନଗୁଡକ
ି ୁ ନିସଦେ୍ଶ ଦିଆଯପାଇଛି
ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧମାନମନ୍ତୀ ମସହମାରୟ ତମାଙ୍କର ସ୍ୱମାଧୀନତମା
ରିବସର ଭମାଷଣସର ପ୍ମାଷ୍ିକ ବଜତ୍୍ୟବସ୍ୁ ର ପରିଚମାଳନମା ବିଷୟସର
କମାଯତ୍୍ୟପନ୍ମା ନିର୍ତ୍ମାରଣ କରିବମା ନିମସତେ ଏକ ଆହ୍ବମାନ ସରସ� l
ଏହି ''ଆହ୍ବମାନ''କୁ ସଠିକ ଭମାବସର ଅନୁ ଭବ କରିବମା ନିମସତେ
ଭମାରତ ସରକମାର ନିଷ୍ପତି ଗ୍ହଣ କରିଛ ି l ବିଗତ ବଷତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ତମା
ହିଁ ସସବମା (ଏସଏଚଏସ-2019) ଅଭିଯମାନର ମୁେ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ୁ
ଭମାବସର ପ୍ମାଷ୍ିକ ବଜତ୍୍ୟବସ୍ୁ ର ପରିଚମାଳନମାକୁ ହମାତକୁ ନିଆଗ�ମା l
ଅଭିଯମାନଟି ସ୍ୱଚ୍ ଭମାରତ ଜନ ଆସନ୍ମାଳନକୁ ପୁନଃ ଶକ୍ିସଞ୍ରଣ
କରିବମାକୁ ଚମାସହଁ ଏବଂ ଗ୍ମାମ ଏବଂ ମୁ୍ୟନିସପ
ି ମା�ିଟ ି ଗୁଡକ
ି ର
ସମସ୍ ସବତ୍ସମାଧମାରଣ ସ୍ମାନଗୁଡକ
ି ସର, ଧମାମଥିକ ସ୍ମାନଗୁଡକ
ି ୁ
ମିଶମାଇ ସରଳ ସଷ୍ସନଗୁଡକ
ି ସର, େମାକ୍ରେମାନମାଗୁଡକ
ି ସର, ମଣ୍ି
ଇତ୍ୟମାରିସର ପ୍ମାଷ୍ିକର ପରିଚମାଳନମା କରିବମାକୁ ଚମାସହଁ l
ତରନୁ ଯମାୟୀ, ପଞ୍ମାୟତି ରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ ସମ୍ମାନୀୟ
ପ୍ରଧମାନମନ୍ତୀଙ୍କର "ଆହ୍ବମାନ"କୁ ଏକ ଜନ ଆସନ୍ମାଳନସର ପରିଣତ
କରିବମାକୁ ନିଷ୍ପତି କରି�ମା l ଏସଏଚଏସ-2019ସର ଏମଓପିଆର,
26

ମପାର୍୍ 2020

ସଚିବ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଅନୁ ଷ୍ମାନଗୁଡକ
ି ୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରରର୍ ନିସଦ୍ତ୍ଶ ନିଶ୍ିତ
କରିବମାକୁ ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ୁ ଅନୁ ସରମାଧ କରିସ� l
•
ସମସ୍ ପିଆରଆଇଗୁଡକ
ି ପ୍ରତି ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତସର
ପ୍ମାଷ୍ିକ ବଜତ୍୍ୟ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବମା ନିମସତେ ଏକ ସକନ୍ଦ୍ର
ଚିହ୍ନଟ କରିପମାରତେି
•
ବ୍କକୁ /ଜିଲ୍ମା ସକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ୁ ସଂଗ୍ହ କରମାଯମାଇଥିବମା
ବଯତ୍୍ୟର ପରିବହନକୁ ସମସ୍ ପିଆରଆଇଗୁଡକ
ି
ଆସୟମାଜନ କରିପମାରତେି
ସସମମାନଙ୍କର ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ଗୁଡକ
ି ସର ସସଚତନତମା
•
ସୃଷ୍ି ଏବଂ ପ୍ମାଷ୍ିକ ବଜତ୍୍ୟ ସଂଗ୍ହ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମସର ବ୍ୟକ୍ିଗତ
ଭମାବସର ସନତୃ ତ୍ୱ ସନବମାକୁ ସମସ୍ ସରପଞ୍ମମାନଙ୍କୁ
କୁ ହମାଯମାଇପମାସର l
ଏହମା ସରେମାଗ�ମା ସଯ ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ଅନୁ ଷ୍ମାନଗୁଡକ
ି
ସକ୍ରିୟ ଭମାବସର ଏହି ଅଭିଯମାନସର ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କରିଛତେି l
– ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ ଦ୍ମାରମା ସଂକଳିତ

ଯରି ଆସମ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବମା ଶିଖିବମା ନମାହ,ିଁ ସତସବ ଆସମ ସମସସ୍ ଜଳ ବିହୀନ ମମାଛ ପରି ସହବମା l
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ଳ ଜୀବନର ଏକ ବହୁ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ ଆବଶ୍ୟକତମା
ଅସଟ l ମମାନବ ସମମାଜର ବିକମାଶ ନିମସତେ
ବ୍ୟବହମାରସଯମାଗ୍ୟ ଜଳ ଉପ�ବ୍ଧତମାର ସୁନଶ୍
ି ି ତତମା
ଅତ୍ୟତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ ଅସଟ l ବିଶ୍ୱ ଜନସଂେ୍ୟମାର 18% ସ�ମାକ
ଭମାରତସର ବମାସ କରତେି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର 15% ଗୃହପମାଳିତ ପ୍ରମାଣୀ
ଭମାରତସର ଅଛତେି l ଏପରିକି ବିଶ୍ୱ ସମୁରମାୟ ହିସମାବସର ଏହମାର
2% ଭୂମି ଏବଂ 4% ସଫମା ଜଳ ଉତ୍ ରହିଛ ି l ହିସମାବ1
ଅନୁ ସମାସର 1951 ମୁଣ୍ ପିଛମା ବମାଷଥିକ ମଧୁର ଜଳର ଉପ�ବ୍ଧତମା
5,177 କୁ ୍ୟବିକ ମିଟର ଥି�ମା, 2011ସର ଏହମା 1,545
କୁ ୍ୟବିକ ମିଟରକୁ େସି ଆସି�ମା l ଏହମା ହିସମାବ କରମାଯମାଏ ସଯ,
2019ସର ଏହମା ପ୍ରମାୟ 1,368 କୁ ୍ୟବିକ ମିଟରସର ରହିଛ,ି
ଯମାହମାକି 2025ସର 1,293 କୁ ୍ୟବିକ ମିଟରକୁ ଚମା�ିଯିବମାର
ସମ୍ଭମାବନମା ରହିଛ ି l ଯରି ବର୍ତ୍ମମାନର ଧମାରମା ଚମା�ୁ ରସହ ସତସବ
ସଫମା ଜଳର ଉପ�ବ୍ଧତମା 2050ସର 1,140 କୁ ୍ୟବିକ ମିଟରକୁ
ଚମା�ିଯିବମାର ସମ୍ଭମାବନମା ରହିଛ ି l

ଜଳର ସୀମିତ ଉତ୍ ସସ୍ୱେ ବର୍ଥିତ ଜନସଂେ୍ୟମା ଏବଂ
ଅରତ୍ସନୈତକ
ି କମାଯତ୍୍ୟକଳମାପ ଯରମା କୃ ଷ,ି ଶିଳ୍ପ, ଘସରମାଇ,
ଅବସରବିସନମାରନ,ଭିର୍ଭ
ି ୂ ମିର ବିକମାଶ ଇତ୍ୟମାରି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ
ସକ୍ଷତ୍ରସର ଜଳର ଚମାହିରମା ମଧ୍ୟ ବୃ ର୍ି ଘଟୁଛି । ସୀମିତ ଉପ�ବ୍ଧତମା
ଏବଂ ପ୍ରତିସଯମାଗିତମାମୂଳକ ଚମାହିରମା, ପମାନୀୟ ଜଳର ପରିଚମାଳନମା
ନିମସତେ ସଙ୍କଟଜନକ ସମସ୍ୟମା ସୃଷ୍ି କରୁଛି l ଚମାହିରମା-ସଯମାଗମାଣ
ମଧ୍ୟସର ଥିବମା ବିସ୍ମାରିତ ଫରକ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟମାଗୁଡକ
ି ସହିତ
ଆସୁଛ,ି ସଯମିତକ
ି ି ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ସଶମାଷଣ ଦ୍ମାରମା ଭୂତଳ
ଜଳସ୍ରସର ହ୍ମାସ, ରୁ ବତ୍ଳ ରିଚମାଜତ୍, ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଚ୍ିତକରଣ କ୍ଷମତମା,
ପମାଣିପମାଗର ପରିବର୍ତ୍ନ ସଯମାଗୁଁ ବୃ ଷ୍ିପମାତର ଅନିୟମିତତମା,
ରୂ ଷତ
ି ପରମାରତ୍ଗୁଡକ
ି ର ଉପସ୍ିତ,ି ଜଳ ସଯମାଗମାଣ ବ୍ୟବସ୍ମାଗୁଡକ
ି ର
ରୁ ବତ୍ଳ ଅପସରସନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ (ଓ ଆଣ୍ ଏମ)
ଇତ୍ୟମାରି l

କରିଛତେି l ପ୍ରତି ଗ୍ମାମୀଣ ପରିବମାରକୁ
ପମାନୀୟ ଜଳ ପମାଇବମାସର ସକ୍ଷମ
କରିବମା ନିମସତେ ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ର
ଉର୍ୟମସର ସମାହମାଯ୍ୟ କରିବମା �ମାଗି
ସସସବଠମାରୁ ଭମାରତ ସରକମାର
ଅସନକଗୁଡଏ
ି ପରସକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ
କରିଛତେି l
ସସ ସମୟର ଜମାତୀୟ ଗ୍ମାମୀଣ ପମାନୀୟ ଜଳ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ
(ଏନଆରେିେବ୍ପିଲୁ ), 2017 ଅଧୀନସର ଅନ୍ୟତମ �କ୍ଷ୍ୟ ଥି�ମା
ସଯ ‘ସଯସତରୂ ର ସମ୍ଭବ ସମସ୍ ପରିବମାରକୁ ଯସରଷ୍ ପରିମମାଣର
ନିରମାପର ପମାନୀୟ ଜଳ ସସମମାନଙ୍କର ପରିସର ମଧ୍ୟସର
ସଯମାଗମାଇବମା' ଜମାତିସଙ୍ଘର ଧମାରଣକ୍ଷମ ବିକମାଶ �କ୍ଷ୍ୟଗୁଡକ
ି
ସହିତ ସଙ୍ତି ରକ୍ଷମାକରି (ୟୁ ଏନ-ଏସେିଜ ି 6) ଏହମାକୁ 2030
ସୁର୍ମା ପୂରଣ କରିବମାକୁ ପ୍ରସ୍ମାବିତ କରମାଗ�ମା l
ପିଇବମା ପମାଇଁ ଏବଂ ଘସରମାଇ ବ୍ୟବହମାର ନିମସତେ
ଗ୍ମାମମାଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ୁ ପମାଇପ ଜଳ ସଯମାଗମାଣକରିବମା ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ
ଏବଂ ଚ୍ୟମାସ�ଞ୍ି ଙ୍ କମାଯତ୍୍ୟ ଅସଟ l ବିଗତ ବଷତ୍ ଗୁଡକ
ି ସର ଜଳ
ସଯମାଗମାଣ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ସର ସକସତଗୁଡଏ
ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ କରମା
ଶିକ୍ଷମା�ମାଭ ସହମାଇଛି, ସସଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ସକସତକ ସହଉଛି:
i)

ପୁଞ୍ିର ଆବଶ୍ୟକତମା, କମାଯତ୍୍ୟ ନିବତ୍ମାହ ଏବଂ
ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ (ଓ ଆଣ୍ ଏମ )କୁ ବୁ ଝବ
ି ମା ନିମସତେ ସ୍ୱଳ୍ପ
ପରିମମାଣର ନିସବଶ ଯମାହମାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଅସମ୍ପୂର୍ତ୍
ଏବଂ/କିମ୍ବମା ଅକମାମୀ ଜଳ ସଯମାଗମାଣ ବ୍ୟବସ୍ମାଗୁଡକ
ି
ସହମାଇରମାଏ;
ii)
ଅଧିକମାଂଶ ଗ୍ମାମୀଣ ଜଳ ସଯମାଗମାଣ ବ୍ୟବସ୍ମାଗୁଡକ
ି
ଭୂତଳ ଜଳ ଉପସର ନିଭତ୍ର କରତେି, କୃ ଷି ଉସଦ୍ଶ୍ୟସର
ଅଧିକ ଭୂତଳ ଜଳ ବ୍ୟବହମାର ଦ୍ମାରମା ଜଳ ସଯମାଗମାଣ
ବ୍ୟବସ୍ମାଗୁଡକ
ି ପୂର୍ତ୍ ଅବଧିସର ସସବମା ସଯମାଗମାଇପମାରୁ
ଭମାରତ ସ୍ୱମାଧୀନତମାର ପୂବତ୍ବର୍ତ୍ୀ ସମୟସର ସ୍ୱଳ୍ପ
ନମାହମାଁତେ;ି
ଜନସଂେ୍ୟମାର ଆବଶ୍ୟକତମା ପୂରଣ ନିମସତେ ଜଳ ପରିଚମାଳନମା
ି ସଯମିତ ି କି, ଜଳ
ବ୍ୟବସ୍ମା ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ଚରଗୁଡକ
ି ଯସରଷ୍ ଥି�ମା l ସ୍ମାନୀୟ iii) ଉତ୍ର ଧମାରଣକ୍ଷମ ଉପମାୟଗୁଡକ
ସ୍ରର
ରି
ଚ
ମାଜତ୍
,
ବୃ
ଷ୍
ି
ଜ
ଳ
ଅମଳ,
ଜଳ
ଉତ୍ର ଗଚ୍ିତକରଣ
ସଗମାଷ୍ୀଗୁଡକ
ି ବିଭିନ୍ନ ଜଳବମାୟୁ ପରିସ୍ିତସି ର ନିଜର ଜଳ
କ୍ଷମତମା ବୃ ର୍,ି ଜଳଭଣ୍ମାର, ପସଙ୍କମାର୍ମାର ଇତ୍ୟମାରି ଜଳ
ଆବଶ୍ୟକତମା ପୂରଣ କରିବମା ନିମସତେ ପମାରମ୍ପରିକ ଜ୍ମାନ ସକୌଶଳ
ସଯମାଗମାଣ ବ୍ୟବସ୍ମାଗୁଡକ
ି ର ସମୟ ଅବଧି ବୃ ର୍ି କସର;
ବ୍ୟବହମାର କରି ସସମମାନଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ମାଗୁଡକ
ି େିଜମାଇନ
ି ର ରୁ ବତ୍ଳ ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ
କରିବମାସର ଜଣମାଶୁଣମା ଥିସ� l ଏପରିକି ଜନସଂେ୍ୟମା ବୃ ର୍,ି iv) ବହୁ ତ ସମୟସର ସ୍ି ମଗୁଡକ
ସଯମାଗୁଁ ନିସବଶଗୁେକ
ି ନଷ୍ ହୁ ଏ;
ବୃ ଷ୍ିପମାତ ଧମାରମାସର ଅନିୟମିତତମା ଏବଂ ଗଚ୍ିତକରଣସର ହ୍ମାସ
ଦ୍ମାରମା ଜଳ ସ୍ୱଳ୍ପତମା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟମାଗୁଡକ
ି ଅତ୍ୟତେ ତୀବ୍ର v) ଜଳ ପମାଇଁ ସରୟ ସରବମାକୁ ସଗମାଷ୍ୀଗୁଡକ
ି ର ଇଛମାଶକ୍ି
ସହମାଇଛି l
ରହିଛ,ି କିତେୁ ସସବମା ପ୍ରରମାନର ନିଶ୍ିତତମା ରହିବମା
ରରକମାର;
ଭମାରତ ସ୍ୱମାଧୀନତମାର ପରବର୍ତ୍ୀ ସମୟସର ଗ୍ମାମମାଞ୍ଳସର
ନିରମାପର ପମାନୀୟ ଜଳ ସଯମାଗମାଇସରବମା ନିମସତେ ରମାଜ୍ୟ ସରକମାରଗୁେକ
ି
vi.) ସସବମା ପ୍ରରମାନ ଉପସର ରୃ ଷ୍ି ସରବମାକୁ ସହସ� ଏକ
ଗ୍ମାମୀଣ ଜଳ ସଯମାଗମାଣ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରସୟମାଗ କରିଛତେି l
ଉପସଯମାଗୀତମା ମସନମାଭମାବ ବିକମାଶର ଆବଶ୍ୟକତମା
1972ସର ସବତ୍ନମ
ି ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତମା କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଭମାରତ
ରହିଛ;ି
ସରକମାର ତ୍ୱରମାନ୍ବତ
ି
ଗ୍ମାମୀଣ ଜଳ ସଯମାଗମାଣ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ vii.) ଗ୍ମାମସର ଥିବମା ଜଳ ସଯମାଗମାଣ ବ୍ୟବସ୍ମାର ରୀଘତ୍ସ୍ମାୟୀ
(ଏଆରେବ୍ଏସପି
)
ମମା
ଧ୍ୟ
ମସର
ରମାଜ୍ୟଗୁେକ
ି ୁ ସମାହମାଯ୍ୟ କରିବମା ଆରମ୍ଭ
ଲୁ
ସଗମାଷ୍ୀ ମମା�ିକମାନମା ଉପସର ନିଭତ୍ର କସର ଏବଂ
େିଓେବ୍ଆର,ଆରେି
ଆଣ୍ଜିଆର l ଜନସଂେ୍ୟମା ବୃ ର୍କ
ି ୁ ଭିର୍କ
ି ରି ଭବିଷ୍ୟତ ଆକଳନ
ଲୁ

1

ଜଳ ବଞ୍ମାତେୁ… ଏହମା ଗଛସର ଫସଳ ନମାହ ିଁ l
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ପ୍ରଯୁକ୍ିବର
ି ୍ୟମାର ଉପସଯମାଗକୁ ଏହମା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭମାବୀ କରମାଏ l ଜଳ
ଜୀବନ ମିଶନ �କ୍ଷ୍ୟର ବମାସ୍ବ ରୂପମାୟନକୁ ପୂରଣ କରିବମାସର
ଏହମା ସମାହମାଯ୍ୟ କରିବ l

ସସଇଥିପମାଇଁ ସଯମାଜନମା, କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନ, ପରିଚମାଳନମା,
ଜଳ ସଯମାଗମାଣ ବ୍ୟବସ୍ମାର ଓ ଆଣ୍ ଏମସର ସଗମାଷ୍ୀଗୁେକ
ି ୁ
ନିସୟମାଜିତ କରିବମା ଜରୁରୀ ଅସଟ l ସରକମାର ଏବଂ
ଏନଜିଓ ଗୁଡକ
ି ଦ୍ମାରମା ବିଭିନ୍ନ ରମାଜ୍ୟସର ଆରମ୍ଭ
କରମାଯମାଇଥିବମା ପରସକ୍ଷପଗୁଡକ
ି , ସଯମିତ ି କି
ଗୁଜୁରମାଟସର ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ତମା ପରିଚମାଳନମା ସଂଗଠନ
(େବ୍ଏଏସଏମଓ)ର
ପ୍ରସଚଷ୍ମା ଏବଂ ଉର୍ରମାେଣ୍ସର
ଲୁ
ସ୍ୱଜଳ ପ୍ରସଚଷ୍ମା ଏବଂ ଏହିଭଳି ଆହୁ ରି ଅସନକ
ପ୍ରସଚଷ୍ମାଗୁଡକ
ି ପ୍ରମମାଣିତ କରିଛତେି ସଯ, ଉତ୍ଗୁଡକ
ି ର
ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ମାଗୁଡକ
ି ର ରୀଘତ୍କମାଳୀନ ଧମାରଣକ୍ଷମତମା
ନିମସତେ ସଗମାଷ୍ୀ ମମା�ିକମାନମା ସହଉଛି ମୁେ୍ୟ କରମା l
ବିଗତ ପମାଞ୍ ବଷତ୍ସର ଗୃହ ନିମତ୍ମାଣ, ପମାଇେମାନମା,
ବିରୁ୍ୟତସଯମାଗମାଣ, ରନ୍ନ ଗ୍ୟମାସ, ସ୍ୱମାସ୍୍ୟସସବମା, ଆରଥିକ ସସବମା,
ସମାମମାଜିକ ନିରମାପର୍ମା, ବ୍ରେବ୍ୟମାଣ୍ ସଂସଯମାଗ, ରମାସ୍ମା ଇତ୍ୟମାରି
ଭଳି ସମୌଳିକ ସସବମାଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରରମାନ ଉପସର ସରକମାର ଗୁରୁତ୍ୱ
ପ୍ରରମାନ କରିବମା ସଯମାଗୁଁ ବର୍ତ୍ମମାନ ଯରମାରତ୍ ଭମାବସର
ସ�ମାକମମାନଙ୍କର ପମାଇପ ସଯମାସଗ ନିଜ ଘର ପରିସରସର
ପମାନୀୟ ଜଳ ପମାଇବମାର ଇଛମା ବୃ ର୍ି ସହମାଇଛି, ଯମାହମାକି 'ସହଜସର
ଜୀବନ ଜିଇଁବମା'କୁ ବିକମାଶ କରିବମାସର ସମାହମାଯ୍ୟ କରିବ l ଘର
ପରିସରସର ପମାନୀୟ ଜଳର ନିଶ୍ିତ ଉପ�ବ୍ଧତମା ସକବଳ ସଯ
ଗ୍ମାମୀଣ ସ�ମାକମମାନଙ୍କର ସ୍ୱମାସ୍୍ୟ ଏବଂ ସମାମମାଜିକ-ଅରତ୍ସନୈତକ
ି
ଅବସ୍ମାର ବିକମାଶ କରିବ ତମାହମା ନୁ ସହଁ, ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହମା ଗ୍ମାମୀଣ
ମହିଳମା ଏବଂ ବମାଳିକମାମମାନଙ୍କର କଷ୍କୁ �ମାଘବ କରିବ l
ଏହି ପରିସପ୍ରକ୍ଷୀସର, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ (ସଜସଜଏମ)ର
ଆରମ୍ଭ କରମାଯମାଇଛି, ଯମାହମା 2204 ସୁର୍ମା ସମସ୍ ଗ୍ମାମୀଣ
ପରିବମାରକୁ ସକ୍ରିୟ ଟ୍ୟମାପ ସଂସଯମାଗ (ଏଫଏଚଟିସ)ି ପ୍ରରମାନ
କରିବମାର �କ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି l ଏହି କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ ପରିବମାର ସ୍ରସର
ସସବମା ପ୍ରରମାନ ଉରମାହରଣ ନିୟମିତ ଭମାବସର ଯସରଷ୍ ପରିମମାଣର
ନିର୍ତ୍ମାରତ
ି ମମାନର ଜଳ ସଯମାଗମାଣ କରିବମା ଉପସର ରୃ ଷ୍ି ରିଏ । ଜଳ
ସଯମାଗମାଣ ସ୍ି ମଡି
୍ଲୁ କର ସଯମାଜନମା ଏବଂ କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନସର, ଜଳ
ଉତ୍ଗୁଡକ
ି ର ବିକମାଶସର, ଜଳ ବିସଶମାଧନ ଏବଂ ସଯମାଗମାଣସର,
ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ/ସ୍ମାନୀୟ ସଗମାଷ୍ୀର ସଶକ୍ିକରଣସର, ସସବମା
ପ୍ରରମାନ ଉପସର ରୃ ଷ୍ି ରଖିବମାସର, ଅନ୍ୟ ହିତମାଧିକମାରୀମମାନଙ୍କ
ସହିତ ସହଭମାଗୀ ସହବମାସର, ଅନ୍ୟ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ସହିତ
ମିଳତ
ି ସହବମାସର, କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମର ପର୍ତିଗତ ତରମାରେସର ଏବଂ
ସସବମାଗୁଡକ
ି ର ଗୁଣବର୍ମା ନିଶ୍ିତ କରିବମା ନିମସତେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ
ଭମାବସର ସସବମା ପ୍ରରମାନର ତର୍ୟ ରଖିବମା ନିମସତେ ଆଧୁନକ
ି
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ଭମାରତୀୟ ସମ୍ବିଧମାନର 73ତମ ସଂସଶମାଧନସର ପମାନୀୟ
ଜଳର ବିଷୟକୁ ଏଗମାରତମ ଧମାରମାସର ସ୍ମାନତ
ି କରିଛ ି ଏବଂ ଏହମାର
ପରିଚମାଳନମା ରମାୟିତ୍ୱ ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତଗୁେକ
ି ୁ ପ୍ରରମାନ କରିଛ ି l ଏହମାକୁ
ରୃ ଷ୍ିସର ରଖି ସଜସଜଏମ ଅଧୀନସର ଗ୍ମାମସର ଥିବମା ପମାନୀୟ
ଜଳ ସଯମାଗମାଣ ବ୍ୟବସ୍ମା ଏବଂ ପମାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ଗୁଡକ
ି ର
ସଯମାଜନମା, କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନ, ପରିଚମାଳନମା, କମାଯତ୍୍ୟନିବତ୍ମାହ ଏବଂ
ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣସର ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ଏବଂ ସ୍ମାନୀୟ ସଗମାଷ୍ୀ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ ଭୂମିକମା ନିବତ୍ମାହ କରିସବ l
ରମାଜ୍ୟମମାନଙ୍କସର ଗ୍ମାମୀଣ ପମାନୀୟ ଜଳ ରମାୟିତ୍ୱସର
ି (ପିଏଚଇେି)/
ଥିବମା ଜନସ୍ୱମାସ୍୍ୟ ଇଂଜିନୟ
ି ରିଂ ବିଭମାଗଗୁଡକ
ଗ୍ମାମୀଣ ବିକମାଶ ଏବଂ ପଞ୍ମାୟତି ରମାଜ/ ଆରେବ୍ଏସ
ଲୁ
ବିଭମାଗଗୁଡକ
ି ସମ୍ବିଧମାନସର ସଯପରି ପରିକଳ୍ପନମା କରମାଯମାଇଛି
ସସହିପରି ଭମାବସର ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତଗୁେକ
ି ୁ ସସମମାନଙ୍କର କମାଯତ୍୍ୟ
ସମ୍ପମାରନ କରିବମା ନିମସତେ ସୁବଧ
ି ମାଗୁଡକ
ି ପ୍ରରମାନ କରିସବ l
ବିସକନ୍ଦ୍ରୀତ, ଚମାହିରମାଭିର୍କ
ି , କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମର ସଗମାଷ୍ୀ
ପରିଚମାଳିତ କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନ ହିଁ ସ୍ମାନୀୟ ସଗମାଷ୍ୀସର 'ମମା�ିକମାନମାର
ମସନମାଭମାବ' ସୃଷ୍ି କରିବ, ଏକ ବିଶ୍ୱମାସର ବମାତମାବରଣ ସୃଷ୍ି
କରିବ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ତମା ଆସିବ ଯମାହମାଫଳସର ଜଳ ସଯମାଗମାଣ
ବ୍ୟବସ୍ମାଗୁଡକ
ି ର ଉର୍ମ କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନ ଏବଂ ରୀଘତ୍କମାଳୀନ
କମାଯତ୍୍ୟନିବତ୍ମାହ ଏବଂ ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ ସହମାଇପମାରିବ l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ
ଏହମା ପ୍ରତି ପରିବମାରକୁ ସମମାନ ଏବଂ ନିୟମିତ ଜଳ ସଯମାଗମାଣର
ନିଶ୍ିତ କରିବ, ଯମାହମାଦ୍ମାରମା ସସବମାଗୁଡକ
ି ପ୍ରରମାନ କରିବମାର ଇଛମା
ରହିବ l ଅନ୍ୟ ଉସଦ୍ଶ୍ୟଗୁଡକ
ି ନିମସତେ ଜଳ ସଯମାଗମାଣ
ଘଟଣମାଗୁଡକ
ି ୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତଣ କରମାଯମାଇପମାରିବ l
ଜଳ ସଯମାଗମାଣ ସକ୍ଷତ୍ରସର ସଂେ୍ୟମାଧିକ ଅଂଶୀରମାର କମାଯତ୍୍ୟ
କରୁଛତେି, ଉରମାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁ ସନ୍ମାନ ଏବଂ ବିକମାଶ ସଂସ୍ମାନ
(ଆର ଆଣ୍ େି), ଟ୍ରଷ୍, ସଂଗଠନ, ସବସରକମାରୀ ସଂଗଠନ
(ଏନଜିଓଏସ), ଗ୍ମାମ ସଂଗଠନ (ଭିଓଏସ), ସଗମାଷ୍ିଭିର୍କ
ି
ସଂଗଠନ (ସିବଓ
ି ଏସ), ସ୍ୱୟଂ ସହମାୟକ ସଗମାଷ୍ୀ (ଏସଏଚଜି
ଏସ), ଉପସଭମାକ୍ମା ସଗମାଷ୍ୀ, ନିଗମ, ଆତେଜତ୍ମାତୀୟ ସଂସ୍ମାଗୁଡକ
ି
ଏବଂ ଆଗ୍ହୀ ବ୍ୟକ୍ିବସି ଶଷମମାସନ l ଜଳକୁ ସମସ୍ଙ୍କର ବ୍ୟମାପମାର
ଭମାବସର କରିବମା ନିମସତେ, ସଜସଜଏମ ଅଧୀନସର ସହମାଇଥିବମା
ଧମାଯତ୍୍ୟ �କ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବମା ଏବଂ ରୀଘତ୍କମାଳୀନ ପମାନୀୟ ଜଳ
ନିରମାପର୍ମା ନିମସତେ ଅଭିଯମାନ ସହଭମାଗିତମା ଗଠନ କରିବମାକୁ
ଉର୍ୟମ କରିବ ଏବଂ ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡକ
ି /ବ୍ୟକ୍ିବସି ଶଷ
ମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକମାଠି କମାମ କରିବମାକୁ ଉର୍ୟମ କରିବ l ସରକମାର
ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯମାନ (ସଜଏସଏ) ଆରମ୍ଭ କରିସମାରିଛତେି, ଜଳ
ସଂରକ୍ଷଣ ସକ୍ଷତ୍ରସର ସମସ୍ ଅଂଶୀରମାର ମମାନଙ୍କର ଉର୍ୟମକୁ
ସମତୁ �୍ୟତମା ପ୍ରରମାନ କରିବମା ନିମସତେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଥିବମା
ଜିଲ୍ମାଗୁଡକ
ି ସର ଏକ ବୃ ହର୍ ଅଭିଯମାନ l
– ଜି. ଏସ. ସଶଖପାୱତ
ଜଳଶକ୍ି ମନ୍ତୀ ମସହମାରୟ, ପମାନୀୟ ଜଳ
ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ତମା ବିଭମାଗ
ଜଳ ଏକରମ ସଫମା ରେତେୁ ନସଚତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପି�ମାମମାସନ �ୁ ହ ଗଡମାଇସବ

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

NOVEL

(COVID-19)
Protect yourself and others!
Follow these Do's and Don'ts

Practice frequent hand washing. Wash hands with soap
and water or use alcohol
based hand rub. Wash hands
even if they are visibly clean

Cover your nose and
mouth with
handkerchief/tissue while
sneezing and coughing

Throw used
tissues into closed
bins immediately
after use

See a doctor if you feel unwell
(fever, difficult breathing and
cough). While visiting doctor
wear a mask/cloth to cover
your mouth and nose

If you have these
signs/symptoms please
call State helpline number
or Ministry of Health &
Family Welfare’s 24X7
helpline at 011-23978046

Avoid participating
in large gatherings

Have a close contact
with anyone, if you’re
experiencing cough
and fever

Touch your eyes,
nose and mouth

Spit in public

Together we can fight Coronavirus
For further information :

Call at Ministry of Health, Govt. of India’s 24X7 control room number
+91-11-2397 8046
Email at ncov2019@gmail.com
mohfw.gov.in

@MoHFWIndia

@MoHFW_INDIA

ଯତ୍ନର ସହିତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବମା ନିମସତେ ଆସତେୁ ସମସସ୍ ଆମ ନିଜର ରମାୟିତ୍ୱ ତୁ �ମାଇବମା l

mohfwindia
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ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଦଶର ଗ୍ପାମ ପଞ୍ପାୟତ: ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ପ୍ରସଚଷ୍ପାଗୁଡକ
ି
“ସଗପାଟିଏ ତୃଷପାର୍୍ ମଣିଷ ପପାଇଁ ସଗପାଟିଏ ବୁ ନ୍ପା ଜଳର ମଲ
ୂ ୍ୟ
ସଗପାଟିଏ ବସ୍ତପା ସୁନପାଠପାରୁ ଅଧିକ ଅସଟ l”
ଏ ବିଷୟସର ସସଚତନ ସହମାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସରଶର ଗ୍ମାମ
ପଞ୍ମାୟତ ସମମାଜ ଆଗସର ଉରମାହରଣ ସୃଷ୍ି କରି�ମା l ଜବ�ପୁର
ଜିଲ୍ମାର ପେୁଆ ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ସସହିଭଳି ଏକ ଉରମାହରଣ l
େମାତମା ସଂେ୍ୟମା 144 ଏବଂ 167 ସର ଯରମାକ୍ରସମ 1.96
ସହକଟର ଏବଂ 2.13 ସହକଟର ଜମି ରହିଛ ି ଯମାହମାକି ବମାସ୍ବସର
ସଗମାଟିଏ ସରକମାରୀ ବ୍ୟବସ୍ମା ଅସଟ ଏବଂ ଏହମାକୁ ଗ୍ମାମବମାସୀଙ୍କ
ଦ୍ମାରମା ବଜତ୍୍ୟବସ୍ୁ ପକମାଇବମା ଏବଂ ସସମମାନଙ୍କର ଗମାଈସଗମାରୁ
ମମାନଙ୍କର ପମାନୀୟ ଜଳ ନିମସତେ ବ୍ୟବହମାର କରମାଯମାଉଥି�ମା l
କିତେୁ ପସର ଗ୍ମାମର ପ୍ରଭମାବଶମାଳୀ ବ୍ୟକ୍ିମମାନଙ୍କ ଦ୍ମାରମା ଏହମାକୁ
ରମାେ� କରମାଗ�ମା l ସତଣୁ ଗ୍ମାମବମାସୀମମାସନ ଏହମାକୁ ବ୍ୟବହମାର
କରିପମାରୁ ନଥିସ� l
ପରିସଶଷସର ସପମାେରୀର ଗଭୀର େନନ ଏବଂ ସସହି
ଜମିଗୁେକ
ି ୁ ରେ� ମୁକ୍ କରିବମା ନିମସତେ ଜିଲ୍ମା ପଞ୍ମାୟତ,
ଜନପର ପଞ୍ମାୟତ ଏବଂ ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ସମାମୁହକ
ି ଭମାବସର
ନିଷ୍ପର୍ି ଗ୍ହଣ କରିସ� ଏବଂ ପ୍ରସ୍ମାବ ପମାରିତ କସ� l ଶ୍ୀମତୀ
ହଷଥିକମା ସିଂ, (ପୂବତ୍ତନ) ଜିଲ୍ମା ପଞ୍ମାୟତର ସିଇଓ ଏବଂ ଶ୍ୀ
ମସନମାଜ ସିଂ, ଜନପର ପଞ୍ମାୟତର ସିଇଓ ଏକ ପ୍ରସଚଷ୍ମା
ବର୍ତ୍ମମାନ ଏହି ସପମାେରୀଗୁଡକ
ି ଆେପମାେସର ଥିବମା 15
କରିଛତେି ଏବଂ କମାଯତ୍୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ତ୍ କରିବମା ନିମସତେ ସସମମାନଙ୍କୁ ପର ଟି ଗ୍ମାମର ଭୂତଳ ଜଳସ୍ର ବୃ ର୍ର
ି ମମାଧ୍ୟମ ଭମାବସର ପରିଗଣିତ
ପ୍ରରଶତ୍ନ କରିଛତେି l
ସହ�ମା l ପ୍ରମାୟ 25 ଜଣ କୃ ଷକ ଏହମାର ଜଳକୁ ପମ୍ପସର ଉଠମାଇ
ଏହମା ପସର ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତର ସରପଞ୍ ଶ୍ୀ ଶିବ ପସଟ� ପ୍ରମାୟ 60 ଏକର କୃ ଷି ଜମିସର ଜଳସସଚନ କରୁଛତେି l
ଜମିକୁ ସସମମାନଙ୍କର ନିଜ େର୍ତ୍ସର ସମମାନ କରିବମାକୁ ସ୍ମାନୀୟ
ଏହମା ପସର ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧମାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀଯୁକ୍ ନସରନ୍ଦ୍ର
ସ�ମାକମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ମାହିତ କରିସ� l ସକସତଗୁେଏ
ି ସସଚତନତମା ସମମାରିଙ୍କ ଦ୍ମାରମା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରସରଶର ତତ୍କମାଳୀନ ମୁେ୍ୟମନ୍ତୀ
କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମର ସହମାୟତମାସର ସରପଞ୍ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମସତେ ଶ୍ୀ କମଳନମାରଙ୍କ ଦ୍ମାରମା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପକଥିତ ଚିଠି
ଗ୍ମାମବମାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସସଚତନତମା, ସବୈଷୟିକ ଜ୍ମାନ ଏବଂ ସପମାେରୀର ଗଭୀର େନନ କମାଯତ୍୍ୟକୁ ତ୍ୱରମାନ୍ବତ
ି କରମାଗ�ମା ଏବଂ
ସପ୍ରରଣମା ପ୍ରରମାନ କରିଥିସ� l
ଏହି କମାମ 20.06.2019 ସର “ସମାମୁହକ
ି ବୃ କ୍ଷସରମାପଣ”
ସମୟସର ସମମାପନ ସହ�ମା l ଏହମାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ମାମବମାସୀ
ମମାସନ ଏହମାର ଜଳକୁ ଗମାଈସଗମାରୁଙ୍କ ପିଇବମା ପମାଇଁ ଏବଂ ନିଜର
କୃ ଷକ
ି ମାଯତ୍୍ୟ ନିମସତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହମାର କରିପମାରିସବ l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ
ମହିଳମା ସ୍ୱୟଂ-ସହମାୟକ ସଗମାଷ୍ୀମମାନଙ୍କ ନିମସତେ ଆତ୍ନିଭତ୍ରଶୀଳ
ସହବମା ଏବଂ ଅଧିକ ଆୟ କରିବମା ନିମସତେ ସସମମାନଙ୍କୁ
ସପମାେରୀଗୁଡକ
ି ନି�ମାମ ଆକମାରସର ପ୍ରରମାନ କରିବମାକୁ ସଯମାଜନମା
(ଏମଜିଏସଆଇଆରେି, ମଧ୍ୟ ପ୍ରସରଶ)
ସହମାଇଛି l
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ଜଳ ସୁନମା ଠମାରୁ ଅଧିକ ମୂ�୍ୟବମାନ ଅସଟ

ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସକ୍ଷତ୍ରସର ଗ୍ପାମପଞ୍ପାୟତ ଗୁଡକ
ି ର
ସଫଳ କପାେପାଣୀ

ସରପଞ୍
ଦଙ୍କ
ି ରds
ଭପାଷ
ljiapଦିnhnh
cksପାସyର
ଗ୍ପା
ମ ପଞ୍ପାQtZ
ୟତର le>
କପାଯ୍୍ୟକଳପାds
ପଗୁuSଡ]କ
ି Lo'kklu
ସର ଅଂଶ ଗ୍େଣ
ବପାକୁ
vi.kk
eS କରି
lk>h
ନିଶ୍ିତ ଭପାବସର ଆସମ ସଗପାଟଏ
ି କର୍୍ବ୍ୟ େିସପାବସର ମପାନବ
ି ପା,
c.kuk
lS]
ଏବଂgksଆମର
ମର େି
ନିମସତେ
ଛ ି ଆସଲପାokMZ
ଚନପା
tks
lkjsଗ୍ପାxke
dsତ fgr
eS]ଯପାbZେlପା kକିfopkj
ଦରକପାର ତପାେପା ୱପାଡ୍ ସଭପାସର କରପାଯିବପା ଉଚିତ,

lHkk esa dj.kk lS]

ସସଇଥିପପା
ଁ a ୱପାdguk
ଡ୍ ସଭପାpkgw
ଗୁଡକ
ି a lw
ସରa fd
ସବ୍okMZ
ପାଧିକ lHkk
ସଂଖ୍ୟପାdh
ସର
blhfy,ଇeS
ଉପସ୍ିତ ରେି ଏେି କର୍୍ବ୍ୟକୁ ପପାଳନ କରିବପାକୁ ମୁଁ ଆପଣ
cSBdksa ଅନୁ
esa T;knk
rSୁ ଛିT;knk
Hkkx Y;ks vkSj viuk
ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ସରପାଧ କର
l

QtZ fuHkkvksA

okMZ lHkk& okMZ lHkk iapk;rh jkt O;oLFkk
ୱମାେତ୍ Nksସଭମା
– ୱମାେତ୍ ସଭମା
ମାଜ
dh lcls
Vh ç'kklfud
bdkbZସହଉଛି
gSA xzପଞ୍ମାୟତି
ke iapର
k;r
ବ୍ୟବସ୍ମାର
ତୃ ଣମୂ
ସ୍ରସର
କମାଯତ୍a ୍ୟକର
ଥିବମା
{ks
= dks tula
[ଳ
;k ds
vk/kkjପ୍ରଶମାସନି
ij dqକ
N Hkkxks
esa ୁ cka
Vk
ସବୁ ଠମାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ତମ (ତୃ ଣମୂଳ) ଏକକ l ପଞ୍ମାୟତର ଅଞ୍ଳକୁ
tkrk
gS] ftUgs
aି çkns
'kd
pu {ks,=ଏହମାକୁ
;k okMZ
dgk
ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ
ଗୁଡକ
ସର fବି
ଭକ୍fuokZ
କରମାଯମାଇଛି
“ଆଞ୍ଳି
କ
tkrk
gSA ଅଞ୍ଳଗୁ
okMZ dsଡକ
ernkrk
ନିବତ୍ମାଚନୀ
ି Hkhrj
” କିମjgus
୍ବମା “ୱମାେତ୍okyk
ଗୁଡକ
ି gj
” କୁ ହ
ମାଯମାଏ l ml
ପ୍ରତି
ୱମାେତ୍ରlHkk
ପ୍ରସତ୍ୟକ
ନ୍ମା ୱମାେତ୍
okMZ
dk ବମାସି
lnL;
gksrସଭମାର
k gSA ସରସ୍ୟ
ernku ଅଟତେି
}kjk l pqପ୍ରତି
uk
ୱମାେତ୍ର ଜସଣ ନିବତ୍ମାଚିତ ପ୍ରତିନଧି
ି ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତର ଜସଣ
x;k budk çfrfuf/k ¼okMZ lnL;½ xzke iapk;r dk
ସରସ୍ୟ ଅଟତେି l ଗ୍ମାମ ସଭମା ସଗମାଟିଏ ସ୍ମାନୀୟ କର୍ୃତ୍ପକ୍ଷ ଅସଟ
lnL;ପଞ୍ମାୟତି
gksrk ରgSମାଜ
A okMZ
lHkk ଏକ
,d ମୁLFkk;h
fudk;
ଏବଂ
ବ୍ୟବସ୍ମାର
େ୍ୟ ଅଂଶ
ଅସଟ gSl vkSj
iapk;rh jkt O;oLFkk dk ,d egRoiw.kZ vax HkhA

5•

okMZ ds vanj LVªhV ykbVksa] lM+d ds fdukjs
ରମାସ୍ମା
ଷ୍ଟିଟ �ମାଇଟ,
ପମାନୀୟ'kkS
ଜଳ
ଟ୍ୟମାପ tS
ଏବଂ
ikuh ପମାଶ୍ୱତ୍
ds ରuy]
lkoZtfud
pky;
lh
ସବତ୍
ମାଧମାରଣ
କ
ି l lq>kukA
;kstସukvks
a dsପମାଇେମାନମାଗୁ
fy, lghଡLFkku

•

ୱମାେତ୍ସର ପରିସ୍ମାର ପରିଛନ୍ନତମା ବିଷୟସର ସସଚତନତମା
okMZ
ds ବ
vaମାnପମାଇଁ
j LokLF;
vkSj LoPNrk
tkx:drk
ସୃ
ଷ୍ି କରି
କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମର
ପ୍ରଚମାର କରି
ବମା l
dk;Z
Ø
e
djukA
ୱମାେତ୍ସର ସମାମମାଜିକ ସମନ୍ବୟ ବଜମାୟ ରଖିବମା l

7-

okMZ ds vanj lkekftd lejlrk cuk, j[kukA

6-

ୱପାଡ୍ ସଭପା ଏବଂ ସକପାରମ

okMZ
lHkkରvkS
ୱପା
ଡ୍ ସଭପା
ବିjକପାdks
ଶମjଳ
ି ଆସଲପାଚନପା କରିବପା
ୂ eକ ସଯପାଜନପାଗୁଡକ
ନିମସତେ ସଯସତସବସଳ ୱପାଡ୍ ସବୈଠକସର ସବ୍ନମ
ି ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ
fdls Hkh okMZ ds Hkrsjs ek.kl] tn okMZ lHkk eS vkoS]
ସଂଖ୍ୟକ ୱପାଡ୍ ସଦସ୍ୟମପାସନ ଉପସ୍ିତ ରପାଆତେି ସକବଳ
ୱପାଡ୍ ସଭପା
rc gh iwjk gks ସକପା
dksjରe]ମ vj
iS ppkZ gks ikoS]
ସସସତସବସଳ
େୁ ଏt#jrka
l
ନି
ୟ
ମି
ତ
ବ୍ୟବଧମାନସର
ୱମାେତ୍
ସଭମାର
ସବୈ
ଠ
କ
କରମାଯି
ବ
ମା
okMZ lHkk dh cSBd
ଉଚିତ l ନିବତ୍ମାଚିତ ୱମାେତ୍ ସମମ୍ବର ସବୈଠକ ଆହୂ ତ କରତେି ଏବଂ ସସଇଥିପପାଇଁ ମୁଁ କସେ ସଯ ୱପାଡ୍ ସଭପାର ସବୈଠକକୁ
blhfy, eSa dguk pkgwa lwa fd okMZ lHkk dh cSBdksa esa T;knk
okMZ ସଭମାପତି
lHkk dhତ୍ୱ cSକରତେି
Bd fu;fer
varjky ij gksuh ବେୁ ସଂଖ୍ୟପାସର ଆସତେୁ ଏବଂ ଆପଣମପାନଙ୍କର କର୍୍ବ୍ୟ ପପାଳନ
ସସ ଏଥିସର
l
rS T;knk Hkkx Y;ks vkSj viuk QtZ fuHkkvksA
pkfg,A
fuokZ
fpr ଏବଂ
okMZ ରମାୟି
lnL;
lHkk
ୱମାେତ୍
ସଭମାର
କ୍ଷମତମା
ତ୍ୱଗୁଡ
କ
ି dh cSBd cqykrk କରତେୁ l
bldhସଭମା
v/;{krk
djrkକମାଯତ୍
gSA ୍ୟସୂଚୀସର ମିଶମାଇବମା
•gS vkSjଗ୍ମାମ
ସବୈଠକସର
ନିମସତେ ପ୍ରସ୍ମାବଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରସ୍ୁ ତ ି କରିବମା l
okMZ lHkk dh 'kfä;ka vkSj ftEesnkfj;ka%
•
ୱମାେତ୍ସର �ମାଗୁସହବମାକୁ ଥିବମା ସଯମାଜନମା ଏବଂ
1- ବି
okMZ
dh ଳLFkkuh;
ds vkèkkj
କମାଶମୂ
କ କମାଯତ୍t:jrks
୍ୟକ୍ରମଗୁଡa କ
ି o ରleL;kvks
ପ୍ରମାରମିକa ତମା
ନିର୍ତ୍ୟ
କରି
ij ବxzମାkel lHkk esa ppkZ gsrq çLrko rS;kj djukA
•
ପ୍ରସତ୍ୟକ
ସଯମାଜନମାର
ସୁଫଳଗୁଡକ
ି
ପ୍ରକୃ ତ
2- ହି
okMZ
es
a
ykxw
dh
tkus
okyh
;ks
t
ukvks
a
rFkk
ତମାଧିକମାରୀଙ୍କ ନିକଟସର ପହଁଚୁଛି କି ନମାହିଁ ତମାହମା
fodkl
dk;Z
ନି
ଶ୍ିତ କରି
ବମା Ø
l eksa dh çkFkfedrk r; djukA
•
ସପନସନ
ମ୍ ଅଧୀନସର
3fdlh Hkh ଏବଂ
;kstukସହମାୟତମା
dks lghମଞ୍ୁyksରxୀ ksaସ୍ିrd
igqapkuk]
ହି
ତ
ମାଧିକମାରୀମମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରମମାଣୀକରଣ
ଏବଂ
ଚି
ହ୍ନ
ଟିକରଣ
ftudks bu ;kstukvksa dh vly esa t:jr
gSA
କରିବମା l
4isa'kuସରvkSjସବତ୍
vuq
nku ikus ସୁdh
a okMZ esa
•
ୱମାେତ୍
ସମାଧମାରଣ
ବଧ
ି fLFkfr
ମାଗୁେକ
ି ୁ es�ଗମାଇବମା
ନି
ମସତେysuଉପଯୁ
ସ୍ମାନର ପ୍ରସ୍ମାବ
ସରବମା, ସଯମି
ତ ି କି
ykHk
s okysକ୍ O;fä;ks
a dk lR;kiu
djukA
32
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okMZ
lHkk dh cSBd esa lacaf/kr okMZ ds lkjs
ସଂପୃକ୍ ୱମାେତ୍ର ସମସ୍ ସଭମାଟର ନିଶ୍ିତ ଭମାବସର ୱମାେତ୍ernkrkvks
k pkfg,]
d ;g ସମସ୍
lHkh
ସଭମାର ସବୈa ଠdks
କସରHkkx
ଅଂଶysuଗ୍ହଣ
କରିସD;ks
ବ, afକମାରଣ
ସଭମାଟର ୱମାେତ୍
ତ୍ମାଚିତ lHkk
ପଞ୍ମାୟତ
ernkrk
okMZ-ସଭମାର
lHkk dsସରସ୍ୟ
lnL;ଅଟତେି
gksrs l gSନିaAବokMZ
dh
ସରସ୍ୟ
କି
ମ
ମା
୍ବ
ୱମାେତ୍
ସମମ୍ବ
ର
ସବୈ
ଠ
କସର
ସଭମାପତି
ତ୍ୱ
କରତେି
v/;{krk ml okMZ ds fuokZfpr iapk;r lnL; vFkkZrl
ୱମାେତ୍ ସଭମାର ବିକମାଶମୂଳକ ସଯମାଜନମାଗୁଡକ
ି ଆସ�ମାଚନମା କରିବମା
okMZ
lnL;
djrs
gS
a
A
okMZ
lHkk
es
U;wure
ନିମସତେ ସଯସତସବସଳ ୱମାେତ୍ ସବୈଠକସରa mifLFkr
ସବତ୍ନମ
ି ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ
vko';d ୱମାେତ୍
lnL;ks
a dh la[;k dks
dksତjeରମାଆତେି
dgrs gSସତସବ
aA ;g
ସଂେ୍ୟକ
ସରସ୍ୟମମାସନ
ଉପସ୍ି
ସସସତସବସଳ
, ଯମାହମାକି
ରମାଜ୍ୟ
ି ଦ୍ମାରମା ସ୍ିର
dksje jkT;ksa ସକମାରମ
}kjk r;ହୁ ଏfd;k
tkrk
gSAଗୁଡକ

କରମାଯମାଏ l ଯରି ସକୌଣସି କମାରଣରୁ ଏକ ମିଟଂି ର ସକମାରମ
ନିର୍ଷ୍
ଥି ସମୟ
ପୂରଣdhସହମାଇପମାସର
ନମାହିଁ ଏବଂ
fdlhମଧ୍ୟସର
okMZ lHkk
cSBd ds fy,
fu;rସକମାରମ
le;
କମାରଣରୁ ସବୈଠକକୁ ସ୍ଗିତ ରେମାଯମାଏ, ସତସବ ସବୈଠକକୁ
ij ;fn dksje iwjk ugha gksrk gS] vkSj dksje u iwjk
ଭବିଷ୍ୟତସର ସଗମାଟିଏ ତମାରିେକୁ ନିଶ୍ିତ ଭମାବସର ସ୍ିର କରମାଯିବ
djus ଆଇନସଂଗତ
ds dkj.k cSBପର୍ତି
d LFkfxr
gSବrksl ସତଣୁ
blds,
ଏବଂ
କୁ ଅନୁ ସdh
ରଣtkrh
କରମାଯି
fy, dks
bZ ସମମ୍ବ
vkxsରdh
r; dhସବତ୍tkuh
pkfg,A
ମାଧିକ ଉପସ୍ି
ତକ
ି ୁ
ସମସ୍
ୱମାେତ୍
ମମାସନrkjh[k
ସସମମାନଙ୍କର

vki ugha
a] rksକI;kls
O;fäମହତ୍ୱ
ls ikuh
dk egRo
ଯରି ଆପଣ ଜମାଣତେି ନମାହ;fn
,ିଁ ସତସବ
ଜସଣtkurs
ତୃ ଷମାର୍gSତ୍ ସ�ମା
କୁ ଜଳର
ବିଷୟସର
ପଚମାରiwତେୁNsaAl

ସୁନଶ୍
ି ି ତ କରିବମା ରରକମାର ଏବଂ ଗ୍ମାମର ବିକମାଶସର ଅଂଶଗ୍ହଣ ସଠିକ୍ ଭମାବସର ପଠମାଯିବମା ରରକମାର l ସସମମାନଙ୍କର ମସନମାବଳ
କରିବମା ରରକମାର l
ବୃ ର୍ି କରିବମା ନିମସତେ ସସମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟମାକୁ ନିଶ୍ିତ
ଅଗ୍ମାଧିକମାର ଭିତସି ର ସମମାଧମାନ କରମାଯିବ l
ଗ୍ପାମ ସଭପାର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଅଳ୍ପ ସକସତକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଛଡମା, ଗ୍ମାମ ସଭମା
ି ସର ମହିଳମାମମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ହଣ ସମାଧମାରଣତଃ
ଆପଣ ଏମିତ ି ଖପାଲିଟପାସର ବସି ବସି କପାେକ
ିଁ ି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ ସବୈଠକଗୁଡକ
ବହୁ
ତ
କମ
ଏବଂ
ଯରି ବି ସସମମାସନ ଉପସ୍ିତ ରୁହତେି ସସମମାସନ
କରୁଛତେି,
ନିଜର ମତ ଉପସ୍ମାପନ କରିବମାସର ବହୁ ତ ସମସ୍ୟମାର ସମାମ୍ନମା
ଆପଣ ଗ୍ପାମ-ସଭପା ସବୈଠକସର ଭପାଗ ସନବପାକୁ ଏବଂ ସସଥିସର କରତେି ଏବଂ ମହିଳମାମମାନଙ୍କ ସମ୍ପକଥିତ ସମସ୍ୟମାଗୁଡକ
ି ଆସ�ମାଚନମା
ବିକପାଶମଳ
ିଁ ି ଯପାଉ ନପାେପାଁତେ,ି କରିବମା ନିମସତେ ସସମମାସନ ଏକ ଅନୁ କୂଳ ପରିସବଶର ପମାଆତେି
ୂ କ କରପା ଆସଲପାଚନପା କରିବପାକୁ କପାେକ
ସସଇଥିପପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେିବପାକୁ ଚପାସେଁ ସଯ,
ନମାହିଁ l ଏହି ଭଳି ସମସ୍ୟମାଗୁଡକ
ି ୁ ରୂ ର କରିବମା ନିମସତେ ସକସତକ
ି ସର ଗ୍ମାମ ସଭମା ସବୈଠକ ପୂବତ୍ରୁ ମହିଳମା
ୱପାଡ୍ ସଭପାର ସବୈଠକଗୁଡକ
ି ସର ଭପାଗ ନିଅତେୁ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ସଭମାର
ଆସୟମାଜନ
କରମାଯମାଏ l
ଆପଣମପାନଙ୍କର କର୍୍ବ୍ୟ ପପାଳନ କରତେୁ l
ଗ୍ମାମ ସଭମାର କ୍ଷମତମା– ଗ୍ମାମ ସଭମା ଅରତ୍ ସହଉଛି ଏକତମା l
ଏକତମାର ଅରତ୍ ସହଉଛି ପମାରସ୍ପରିକ ଆସ�ମାଚନମାସର
ସମସ୍ୟମାଗୁଡକ
ି ର ସମମାଧମାନ କରିବମା l .

ଗ୍ପାମ ସଭପା ସବୈଠକ କରିବପା ନିମସତେ ଆନୁ ଷ୍ପାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ି

•

“ସ�ମାକମମାନଙ୍କର, ସ�ମାକମମାନଙ୍କ ନିମସତେ, ସ�ମାକମମାନଙ୍କ
ଦ୍ମାରମା” ଏହି ପରି ଭମାବସର ଗଣତନ୍ତକୁ ନିର୍ତ୍ୟ କରମାଯମାଏ l
•
ଜନସମାଧମାରଣ ସବୁ ଠମାରୁ ଉର୍ସର ସବମା�ି ଏହମା ରଶତ୍ମାଏ l ଗ୍ମାମ
ସଭମା ସହଉଛି ପଞ୍ମାୟତି ରମାଜ ବ୍ୟବସ୍ମାର ସମୌଳିକ ଏବଂ ତୃ ଣମୂଳ
ସଂସ୍ମା l ଉକ୍ ଗ୍ମାମସର ବମାସକରୁଥିବମା 18 ବଷତ୍ରୁ ଉର୍ଦତ୍ ସମସ୍ •
ନମାଗରିକମମାସନ ଏହମାର ସରସ୍ୟ ଅଟତେି l
ଗ୍ପାମ ସଭପାର ସବୈଠକ
ଗ୍ମାମ ସଭମାର ସବୈଠକ ନିଶ୍ିତ ଭମାସବ ନିୟମିତ
•
ବ୍ୟବଧମାନସର କରମାଯିବମା ରରକମାର l ଏପରିକି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ସଳ
ଅଧିକ ସଂେ୍ୟକ ସବୈଠକ କରମାଯମାଇପମାରିବ l ଗ୍ମାମ ସଭମା
ସବୈଠକର ଆସୟମାଜନ କରିବମା ଗ୍ମାମପଂଚମାୟତର ସରପଞ୍ଙ୍କର
ରମାୟିତ୍ୱ ଅସଟ ଏବଂ ସସ ପ୍ରସତ୍ୟକ ସବୈଠକସର ସଭମାପତିତ୍ୱ
କରତେି l ଗ୍ମାମ ସଭମା ସବୈଠକର ସକମାରମ ରମାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ଦ୍ମାରମା
ସ୍ିର କରମାଯମାଏ l ଯରି ସକମାରମ ହୁ ଏ ନମାହିଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ
ସବତ୍ନମ
ି ୍ନ ସଂେ୍ୟକ ସରସ୍ୟ ସବୈଠକସର ଉପସ୍ିତ ରୁହତେି ନମାହିଁ,
ଏହମାର ନିଷ୍ପତିଗୁଡକ
ି ସବୈଧ ହୁ ଏ ନମାହିଁ l

ଗ୍ମାମ ସଭମାର ସମସ୍ ସରସ୍ୟ/ସଭମାଟରମମାନଙ୍କୁ ସବୈଠକ
ସହବମାର ନିର୍ତ୍ମାରିତ ତମାରିେର ଏକ ସପ୍ତମାହ ପୂବତ୍ରୁ ନିଶ୍ିତ
ଭମାବସର ଜଣମାଇରିଆଯିବ l
ଏହି ବିଜ୍ପ୍ତିସର ନିଶ୍ିତ ଭମାବସର ସବୈଠକର ତମାରେ
ି ,
ସମୟ, ସ୍ମାନ, ଏବଂ କମାଯତ୍୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପକଥିତ ସୂଚନମା ରହିବ l
ଗ୍ମାମ ସଭମା ସବୈଠକ ସମ୍ପକଥିତ ସୂଚନମାକୁ ସେଙ୍ୁ ରମା ପିଟ ି
ସଘମାଷଣମା କରମାଯମାଇପମାରିବ ଏବଂ ପଞ୍ମାୟତ ଭବନ,
ବିର୍ୟମାଳୟଗୁଡକ
ି ସର, ଏବଂ ସ୍ମାନୀୟ ବଜମାରଗୁଡକ
ି ସର
ସଗମାଟିଏ ବିଜ୍ପ୍ତି �ଗମାଇ ସଘମାଷଣମା କରମାଯମାଇପମାରିବ l
ଗ୍ମାମ ସଭମାର କମାଯତ୍୍ୟସୂଚୀକୁ ଗମାଢ ଅକ୍ଷରସର ସ୍ପଷ୍
ଭମାବସର ସରଳ ଏବଂ ସବମାଧଗମ୍ୟ ଭମାଷମାସର ନିଶ୍ିତ
ସ�େମାଯିବମା ରରକମାର l

– ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ

ମେିଳପା ଏବଂ ସମପାଜର ସବୁ ବଗ୍ର ସଲପାକ ଅଂଶଗ୍େଣ କରିବପାକୁ
ସୁନଶ୍
ି ି ତ କରିବପା
ଗ୍ମାମ ପଞ୍ଯମାତ ବିକମାଶ ସଯମାଜନମା (ଜିପିଭିୱମାଇ)
ଅଧୀନସର କମାଯତ୍୍ୟଗୁଡକ
ି ର ପର୍ତି ଗ୍ମାମ ସଭମାର ଗୁରୁତ୍ୱ/ସ୍ିତ ି
ବୃ ର୍ି କରିଛ ି l ଗ୍ମାମର ବିକମାଶ ନିମସତେ ସଯମାଜନମାଗୁଡକ
ି
କରିବମାସର ତଫସି�ଭୁକ୍ ଜମାତି, ତଫସି�ଭୁକ୍ ଜନଜମାତି,
ପଛୁ ଆବଗତ୍ର, ମହିଳମା, ଶିଶୁ, ଏବଂ ସମମାଜର ରୁ ବତ୍ଳ
ସଶ୍ଣୀଗୁଡକ
ି ର ଉତ୍ରମାନ ନିମସତେ ନିଶ୍ିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରରମାନ
କରମାଯିବମା ରରକମାର l ଗ୍ମାମ ସଭମା ସବୈଠକସର ସସମମାନଙ୍କର
ଉର୍ମ ଅଂଶଗ୍ହଣକୁ ନିଶ୍ିତ କରମାଇବମା ନିମସତେ ତଫସି�ଭୁକ୍
ଜମାତି, ତଫସି�ଭୁକ୍ ଜନଜମାତି ସଶ୍ଣୀଗୁଡକ
ି ର, ଅନ୍ୟମାନ୍ୟ
ପଛୁ ଆବଗତ୍ର ସ�ମାକ ବସବମାସ କରୁଥିବମା ଅଞ୍ଳକୁ ସବୈଠକର
ସମୟ, ସ୍ମାନ, କମାଯତ୍୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ନିଶ୍ିତ
ଆପଣ ବୃ ଷ୍ିଜଳ ଅମଳ କରତେି କି ? ଯରି ନମାଁ, ସତସବ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରତେୁ !
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1.

ପଲବନଗୁଡି ଗ୍ପାମ ପଞ୍ପାୟତ,
ଜିଲ୍ପା: ଶିବଗଙ୍ଗପା; ରପାଜ୍ୟ: ତପାମିଲନପାଡୁ

ଗ୍ପାମସର ଚିହ୍ନଟକରପାଯପାଇଥିବପା ସୁସଯପାଗ /ସମସ୍ୟପା/
ଆେ୍ୱପାନର ବର୍୍ନପା

3.
ଗ୍ପାମର ବିକପାଶ ନିମସତେ କପାଯ୍୍ୟ ସଯପାଜନପା ପୂରଣ କରିବପା
ପପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କପାଯ୍୍ୟପାନ୍ୱୟନର ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ

ପ�ବନଗୁଡି ସହଉଛି ଭମାରତର ତମାମି�ନମାେୁ ରମାଜ୍ୟର
ଶିବଗଙ୍ମା ଜିଲ୍ମା ଅତେଗତ୍ତ କ�ମା� ବ୍କର ଏକ ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ l
ଜିଲ୍ମା ମୁେ୍ୟମାଳୟରୁ 48 କି.ମି. ଉର୍ରସର ଏହମା ଅବସ୍ିତ l
ଏହମାର ଅକ୍ଷମାଂଶ ସହଉଛି 10.13 ଏବଂ ଦ୍ମାଘିମମା 78.72 ଏହମା
ପ�ବନଗୁଡି ଗ୍ମାମର ସଭୌଗଳିକ ଅବସ୍ିତ ି l ଏହି ଗ୍ମାମର
ପମାେମାପମାଖି 500 ପରିବମାର ବମାସ କରତେି ଏବଂ କୃ ଷି ସହଉଛି
ସସମମାନଙ୍କର ଜୀବିକମା l ଏହି ଗ୍ମାମର ଚମାରିପମାେକୁ ହ୍ରଗୁଡକ
ି
ସଘରି ରହିଛତେି, ସସଗୁଡକ
ି ସହଉଛତେି କଳମାଚି କମାନମମାଇ,
ଥିରୁସମଣୀ କମାନମମାଇ, ପ�ବନଗୁଡି କମାନମମାଇ, ସସଙ୍ନି
କମାନମମାଇ ଏବଂ ସପରିୟମାବମାଟି କମାନମମାଇ l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ
ଗ୍ମାମସର ତିନସି ଗମାଟି ସଗମାଷ୍ୀ କୂ ପ ରହିଛ;ି ଶିବ ମନ୍ିର
ସପମାେରୀ, ନମା�ମା ରମାନ୍ନି ସଗମାଷ୍ୀ କୂ ପ ଏବଂ ଅମନ ମନ୍ିର
ସଗମାଷ୍ୀ କୂ ପ l

ନମା�ମାତମାନି ସଗମାଷ୍ୀ କୂ ପ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ିର ସଗମାଷ୍ୀ
କୂ ପରୁ ଜଳ ବମାହମାର କରିବମାକୁ ସକନମା� ପମାସେ ପମାସେ ସକ୍ଷତ୍ରୀୟ
ସସବତ୍କ୍ଷଣ କରମାଗ�ମା l ନମା�ମାତମାନି ସଗମାଷ୍ୀ କୂ ପର ସମମାଟ
ସରୈଘତ୍୍ୟ ୪୮୦ ମିଟର l

2.

ଅସନକ ଜଳ ଉତ୍ସର ଜବରଦଖଲ

ଏହି ଅଞ୍ଳକୁ ଶୁଷ୍ ଅଞ୍ଳ ଭମାବସର ସଶ୍ଣୀଭୁକ୍
କରମାଯମାଏ l ଜୀବନ ଧମାରଣ ନିମସତେ ବୃ ଷ୍ି ଜଳ ହିଁ ଏକ ମମାତ୍ର
ଉତ୍ ଏବଂ ଏଠମାସର ସକୌଣସି ନରୀ ନମାହିଁ l କୃ ଷି ବ୍ୟବହମାର
ନିମସତେ ଏବଂ ପମାନୀୟ ଉସଦ୍ଶ୍ୟସର ବ୍ୟବହମାର ପମାଇଁ ବଷତ୍ମା
ସମୟସର ଏହି ସଗମାଷ୍ୀ କୂ ପଗୁଡକ
ି ସର ଜଳ ସଞ୍ୟ କରି ରଖିବମା
ରରକମାର ହୁ ଏ l ପଯତ୍୍ୟମାପ୍ତ ପରିମମାଣର ବଷତ୍ମାର ଅଭମାବ ଓ ଜମିର
ଜବରରେ� ସଯମାଗୁଁ ପମାଣି ରହୁ ଥିବମା ଅଞ୍ଳର ଜଳନମାଳୀ ଗୁଡକ
ି
ସଗମାଟିଏ ପସର ସଗମାଟିଏ ଅରୃ ଶ୍ୟ ସହମାଇଯମାଉଛି l ସସଇଥିପମାଇଁ
ଗ୍ମାମର ସ�ମାକମମାସନ ନିଜର ବ୍ୟବହମାର ନିମସତେ ଜଳ ଗଚ୍ିତ
କରିବମାସର ଅକ୍ଷମ ସହଉଛତେି ।

େମ୍ପି ସ�ବ� ଏସକଇ ଆରଓ ବ୍ୟବହମାର କରି ସମତୁ �
କରମାଗ�ମା l ସକନ୍ଦ୍ର ସରେମାର 10 ମିଟର ବ୍ୟବଧମାନସର ଷ୍ମାଫ
ପଏଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ୁ ସୂଚତ
ି କରମାଗ�ମା ଏବଂ ପ୍ରତି ଅନୁ ସରୈଘଥିକ ଷ୍ମାଫ
ପଏଣ୍ଟର କ୍ରସ ପଏଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ପ୍ରସତ୍ୟକ 1 ମିଟର ବ୍ୟବଧମାନସର
ସରେମାଗ�ମା l ରସର ଷ୍ମାଫ ପଏଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଚିହ୍ନଟ ସହମାଇଗ�ମା
ପସର, ପ୍ରସତ୍ୟକ ପଏଣ୍ଟର ଷ୍ମାଫ ରିେଂି କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରମାଗ�ମା l
ତମାହମା ପସର ଉତ୍ରମାନ ଏବଂ ପର୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟମା ବ୍ୟବହମାର କରି
ରହିଥିବମା ସକନମା�ର ଗଡମାଣି ନିର୍ତ୍ୟ କରିବମା ନିମସତେ ପ୍ରସତ୍ୟକ
ପଏଣ୍ଟର ହ୍ମାସ ସ୍ରକୁ ହିସମାବ କରମାଗ�ମା l ହିସମାବ କରମାଯମାଇଥିବମା
ହ୍ମାସ ସ୍ରଗୁଡକ
ି ସୂଚତ
ି କସର ସଯ, ନମା�ମାତମାନି ସଗମାଷ୍ୀ କୂ ପକୁ
ଯିବମା ବମାଟସର 138m (98.35), 204m (98.08) ଛଡମା
ସକନମା� 99.03m ରୁ 94.41m କୁ ଗଡମାଣି ଅସଟ ଏବଂ
ଶିବ ମନ୍ିର ସପମାେରୀ ବମାଟସର ଭୂମି 101.475m ରୁ
98.77m ଗଡମାଣି ଅସଟ l ସସଇଥିପମାଇଁ କରିବମାକୁ ଥିବମା ମମାଟି
ହମାଣିବମା ଏବଂ ମମାଟି ଭରିବମା କମାଯତ୍୍ୟର ହିସମାବ ନିମସତେ ଉପରି
ଭମାଗର ହ୍ମାସ ସ୍ର ଏବଂ ନିମ୍ନ ଭମାଗର ହ୍ମାସ ସ୍ରକୁ ସଂସଯମାଗ
କରି ସଗମାଟିଏ ପ୍ରରମ ପ୍ରସଚଷ୍ମା ଭମାବସର ସଗମାଟିଏ ସମମାନ
ସଶ୍ମାପ ସରେମା ଅଙ୍କନ କରମାଗ�ମା l ସମମାନ ଭମାବସର ସକସତ
ପରିମମାଣର ମମାଟି କମାମ କରମାଯିବ ତମାହମା ହିସମାବ କରିବମା ନିମସତେ
ଏକ ଵିତୀୟ ପ୍ରସଚଷ୍ମା ଭମାବସର ସିପିସବ
ି ି ନିୟମ ଅନୁ ସମାସର
ସମାଧମାରଣ ଅନୁ ସମମାରିତ ସଶ୍ମାପ 1:20 ଅଙ୍କନ କରମାଗ�ମା l
ରୁ ଇଟି ଯମାକ ସଶ୍ମାପକୁ ତୁ ଳନମା କରି ପରିମମାଣଗୁଡକ
ି ୁ ହିସମାବ
କରମାଗ�ମା ଏବଂ କମ େର୍ତ୍ସର ସହମାଇପମାରୁଥିବମା ମମାଟି େନନ
ଏବଂ ପୂରଣକୁ ଭିତକ
ି ରି ଉପଯୁକ୍ ସଶ୍ମାପକୁ ନିର୍ତ୍ୟ କରମାଗ�ମା l

ଏହି ଗ୍ମାମକୁ ସଗମାଟିଏ କସ�ଜର ଏନଏସଏସ ଶମାେମା
ସପମାଷ୍ୟ ଗ୍ମାମ ଭମାବସର ଗ୍ହଣ କରିଛ ି l ''ଗ୍ମାମୀଣ ସଭମା'' କରି
ଏନଏସଏସ ସଗମାଷ୍ୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟମାଗୁଡକ
ି ଚିହ୍ନଟକରିସ�
ଏବଂ ଉତ୍ଗୁଡକ
ି ୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଏହି ସପମାେରୀଗୁଡକ
ି ର ନମାଳୀ
ରସର ଆବଶ୍ୟକ ସଶ୍ମାପ ନିର୍ତ୍ୟ ସହମାଇଗ�ମା ପସର
ଏବଂ ଜଳ ରହୁ ଥିବମା ନିକଟତମ ଅଞ୍ଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବମାକୁ ଅଧିକ ମମାଟି େନନ କରିବମା ଏବଂ ମମାଟି ପୂରଣ କରିବମା ପମାଇଁ
ଗ୍ମାମବମାସୀମମାସନ ଆମର ସହସଯମାଗ ସ�ମାଡିସ� l
ସକ୍ଷତ୍ରର କମାଯତ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରମାଗ�ମା l 1:20ର ସମମାନ ସଶ୍ମାପ
ପମାଇବମା ନିମସତେ ଏହମାକୁ ସମମାନ କରମାଗ�ମା l
ସସବେଛେପାସସବୀମପାନଙ୍କ ଦ୍ପାରପା ସସବ୍କ୍ଷଣ
ଆରମ୍ଭ ପଏଣ୍ଟ
ପୂବ୍ରୁ
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ଜଳକୁ ସିଙ୍କସର ସବମାହଯ
ି ିବମାକୁ ରିଅତେୁ ନମାହ,ିଁ ଆମର ଜୀବନ ଏସବ ସଶଷ ସୀମମାସର ଅଛି!

4.

ସମପାଜ ଉପସର ପ୍ରଭପାବ ସେିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ ଫଳପାଫଳଗୁଡକ
ି
ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ସର ଜଳ ନମାଳୀ ସହିତ ତିନସି ଗମାଟ ି ସପମାେରୀକୁ ଉର୍ମ
ଭମା
ବ
ସର
ସଂସଯମା
ଗ କରମାଯମାଇଛି l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସପମାେରୀଗୁଡକ
ି ସର
କିଭଳି ଭମାବସର ସକନମା� େନନ କମାଯତ୍୍ୟ କରମାଯମାଇଛି
ବଷତ୍ମା ଜଳ ଅମଳ କରିବମା ସହିତ ସ୍ମାନୀୟ ସ�ମାକମମାନଙ୍କ ନିମସତେ
ତମାହମା ନିମ୍ନ ଛବିଗୁଡକ
ି ଦ୍ମାରମା ରଶତ୍ମାଯମାଇଛି l
ଏକ ସ୍ମାୟୀ ସମମାଧମାନ ପ୍ରରମାନ କରମାଗ�ମା l
ଉପସଂେପାର
ତଦପାରଖ କପାଯ୍୍ୟଗୁଡକ
ି କରିବପାକୁ ସେବ/ଭବିଷ୍ୟତସର
ବୃ
ଦ୍ି
ର
ସୁ
ସ
ଯପାଗ
ପସଙ୍କମାର୍ମାର ପସର ଏବଂ ଗ୍ମାମବମାସୀଙ୍କ ସହମାୟତମାସର

ଏକରମା ବମାଟଗୁଡକ
ି ଚିହ୍ନଟ ସହମାଇ ଏବଂ ପସଙ୍କମାର୍ମାର
ଜବରରେ� ଉସଚ୍ର ପସର ପ୍ରରମ ବଷତ୍ମା ଜଳସର ସଗମାଷ୍ୀ କୂ ପ
ି ସର
ଜଳପୂର୍ତ୍ ସହ�ମା l ପ�ବନଗୁଡି ଗ୍ମାମର ଜଳରହୁ ଥିବମା ସହମାଇଗ�ମା ପସର ପ୍ରରମ ବଷତ୍ମାସର ସମସ୍ ସଗମାଷ୍ୀ କୂ ପଗୁଡକ
ବଷତ୍ମା ପମାଣି ବହୁ ପରିମମାଣସର ସଂଗୃହତ
ି ସହମାଇପମାର�
ି ମା l
ବଷ୍ପା ପସର-ଜଳ ସବପାେିଯପାଏ

ଏନଏସଏସ ସସ୍ବଚ୍ମାସସବୀ ମମାନଙ୍କର ଉର୍ୟମ ସଯମାଗୁଁ ବଷତ୍ମା ପସର ସପମାେରୀଗୁଡକ
ି ବଷତ୍ମାପମାଣିସର ଭରିଯମାଇଛି

ପରବତତ୍ୀ ବଷତ୍ମାସର ପଟୁ ଜମିବମାସର �ମାଗି�ମା, ସସଥିପମାଇଁ
ନମାଳୀଗୁଡକ
ି ର ସଶ୍ମାପସର ଅଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ନ କରମାଗ�ମା l ଏହି
ପରିବର୍ତ୍ନ ଫଳସର ସପମାେରୀଗୁଡକ
ି ସର ସଂଗୃହତ
ି ସହବମାକୁ
ଥିବମା ଜଳର ପରିମମାଣ କମି�ମା l ସସଥିପମାଇଁ ସକନମା�ଗୁେକ
ି ୁ
ଧମାଡି କରି ଗଡମାଣି ସଜ୍ିକରଣ ସମସ୍ୟମାକୁ ହ୍ମାସ କରିବମା ନିମସତେ
ଏହମା ସହଉଛି ପ୍ରକୃ ଷ୍ ସମୟ l ସକନମା�ସର ରଳ ବୃ ର୍କ
ି ୁ ନିୟନ୍ତଣ
କରିବମାକୁ ସହବ l
(ସ�ମାଗନମାରନ ସକ.ଟି., ସହମାୟକ ପ୍ରମାଧ୍ୟମାପକ ଏବଂ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକମାରୀ,
ଏନଏସଏସ, ଏସିଜସ
ି ଇ
ି ଟି କସ�ଜ ଅଫ ଇଂଜିନୟ
ି ରିଂ ଆଣ୍ ସଟସକ୍ନମାସ�ମାଜ,ି
କରମାଇକୁ େ,ି ତମାମି� ନମାେୁ)

07.08.2018ସର ସଗପାଟିଏ ଦିନସର ସଂଗୃ େତ
ି ସେପାଇଥିବପା ବୃ ଷ୍ିଜଳ
ନପାଲପା ତପାନି ସପପାଖରୀ

ଜଳ– ଏକ ଅମୁ�୍ୟ ସଂପର, ଆନନ୍ର ସହିତ ଏହମାକୁ ସଞ୍ୟ କରତେୁ

ଗ୍ରାମ�ରାଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ପପାଟୁ ନପାଟୁ ଗ୍ପାମସର ଜଳର ପରିଚପାଳନପା: େିମପାଚଳ ପ୍ରସଦଶସର ଜଳ
ପରିଚପାଳନପାର ଦୃ ଷ୍ପାତେମଳ
ୂ କ ମସଡଲ
ପୃ ଷ୍ଭୂମି

ହି

ମମାଚଳ ପ୍ରସରଶ ସହଉଛି ସଗମାଟଏ
ି ପମାହମାେଆ
ି ରମାଜ୍ୟ
ସଯଉଁଠି 75% ଅଞ୍ଳ ବୃ ଷ୍ିଜଳ ଉପସର ନିଭତ୍ରଶୀଳ ଏବଂ
ଗ୍ମାମମାଞ୍ଳସର ବମାସ କରୁଥିବମା 80% ସ�ମାକ ସସମମାନଙ୍କର
ଜୀବିକମା ନିମସତେ କୃ ଷି ଉପସର ନିଭତ୍ର କରତେି l ହିମମାଚଳ ପ୍ରସରଶ
ବର୍ତ୍ମମାନ ସୁର୍ମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକମାରର ଜଳଛମାୟମା ବିକମାଶ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ
ସରଖିଛି, କିତେୁ ରମାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଭମାଗସର ସମନ୍ବତ
ି ଜଳଛମାୟମା
ପରିଚମାଳନମା କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ (ଆଇେବ୍ଏମପି
)
କି
ଛ
ି
ପରିମମାଣସର
ଲୁ
ସଫଳତମାର କମାହମାଣୀଗୁଡକ
ି ସରେମାଇଛି l ଏହି କମାହମାଣୀଟି
ହମିରପୁର ଜିଲ୍ମାରୁ ଅଣମାଯମାଇଛି, ଯମାହମା ରମାଜ୍ୟର ଉପ-ପମାହମାେଆ
ି ,
ନିମ୍ନ ପମାହମାେଆ
ି , ଉପକ୍ରମାତେୀୟ କୃ ଷି ଜଳବମାୟୁ ମଣ୍ଳସର ଅବସ୍ିତ l

ହମିରପୁର ଜିଲ୍ମାର ବିକମାଶମୂଳକ ବ୍କ ବିଝରୀ ଅତେଗତ୍ତ
ପଟମା ନମାଟୁ ଗ୍ମାମ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ରୃ ଷ୍ମାତେମୂଳକ ମସେ�
ପ୍ରରଶତ୍ନ କରିଛ ି ଏବଂ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହମାର ଗ୍ମାମବମାସୀଙ୍କର
ସମୃର୍ଶମାଳୀ ଜୀବନ ନିମସତେ ଏହମାର ଜଳର ପ୍ରଭମାବଶମାଳୀ
ପରିଚମାଳନମା ପ୍ରରଶତ୍ନ କରିଛ ି ଆଉ ବିସଶଷକରି ଶ୍ୀଯୁକ୍ ଧନୀ
ରମାମଙ୍କର ପରିବମାର, ଯିଏ କି ଏହି ପରସକ୍ଷପ ଦ୍ମାରମା ନିଜ
ଜୀବିକମାର ସ୍ିତସି ର ପରିବର୍ତ୍ନକୁ ସରଖିଛତେି l ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତର
20% ଅଞ୍ଳସର ରହିଛ ି ସବୁ ସମୟର ଜଳଉତ୍ ଗୁଡକ
ି ଏବଂ
ପଟମା ନମାଟୁ ଗ୍ମାମ ସହଉଛି ସସହି ଗ୍ମାମ ଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ l
ଏପରିକି ଗ୍ମାମବମାସୀମମାସନ ସସମମାନଙ୍କର ଜମିସର ଜଳସସଚନ
ଉତ୍ଗୁଡକ
ି ରୁ ବଞ୍ିତ ସହଉଥିସ� l
ପଦସକ୍ଷପ ଗ୍େଣ କରପାଯିବପାର ପୂବ୍ପାବସ୍ପା
ଯରିଓ ପଟମା ନମାଟୁ ଗ୍ମାମଟି ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ଏବଂ ବ୍କ
ଅଫି ସ ପମାେସର ଅବସ୍ିତ ଏବଂ ଏହମା ବିକମାଶର ସ୍ୱମାର ଚମାଖିଛି
କିତେୁ ତରମାପି ଜଳସସଚନ ନିମସତେ ଜଳର ଅଭମାବ ଗ୍ମାମର
କୃ ଷକମମାନଙ୍କୁ ବହୁ ତ ଚିତେମାସର ପକମାଇଛି l ଶ୍ୀ ଧନୀ ରମାମ ଜସଣ
ବିକମାଶଶୀଳ କୃ ଷକ ଏବଂ ନୂ ତନ ଫସ� ସମ୍ପକତ୍ସର
ପରୀକ୍ଷମାନିରୀକ୍ଷମା ଚସ�ଇରମାତେି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକମାରର
ପନିପରିବମା ଏବଂ ଫଳଗୁଡକ
ି ଚମାଷ କରତେି l ଜଳସସଚନ ଉତ୍ର
ଅଭମାବରୁ ସସ ତମାଙ୍କର ଚମାଷ ଜମିରୁ କମ ଅମଳ ପମାଇସ� l
ପ୍ରମାରମ୍ଭିକ ଭମାବସର ଜଳସସଚନ ନିମସତେ ସସ ତମାଙ୍କର ଜମି
ପମାେସର ଥିବମା ନମାଳରୁ ପମାଣି ଆଣୁଥିସ� କିତେୁ ପ୍ରତିରର ଏହମାକୁ
ପରିଚମାଳନମା କରିବମା ତମାଙ୍କ ପମାଇଁ କଷ୍କର କମାଯତ୍୍ୟ ଥି�ମା l
ଉତ୍ପର୍ି

ଛବିସର ଶ୍ୀ ଧନୀ ରମାମ ପୁରମା ବମାମ ପମାେକୁ ଅଛତେି

ସୁବଧ
ି ମାର ସରଳୀକରଣ ଏବଂ ଜମିଗୁେକ
ି ୁ ଅଧିକ ସହଜଗମ୍ୟ
କରିବମା ନିମସତେ ଆଇେବ୍ଏମପି
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନସର ଜଳବିଭମାଜକ
ି ମା
ଲୁ
କମାମସର ଜଳ ଅମଳ କରିସହଉଥିବମା ସପମାେରୀ ସହିତ ସଂସଯମାଜତ
ି
କରି ସଗମାଟଏ
ି ସଚକ େ୍ୟମାମ ନିମତ୍ମାଣ କରମାଗ�ମା l ଏହମାର ନିମତ୍ମାଣ
ପମାଇଁ ଟ. 1,12,420/-ବ୍ୟୟ ସହ�ମା l
ଉତ୍ମାରନ ବ୍ୟବସ୍ମାର ବିକମାଶ ନିମସତେ ଶ୍ୀ ଧନୀ ରମାମଙ୍କୁ
ଜଳଛମାୟମା ବିକମାଶ ରଳ ଦ୍ମାରମା ସମାହମାଯ୍ୟ ପ୍ରରମାନ କରମାଗ�ମା ଏବଂ
ତମାଙ୍କୁ ସଭଣ୍ି, ରସୁଣ, ଏବଂ କମାକୁେି ମଞ୍ି ପ୍ରରମାନ କରମାଗ�ମା, ଏଥିରୁ
ପ୍ରମାପ୍ତ ଅମଳକୁ ବଜମାରସର ବିକ୍ରି କରି ସସ ପ୍ରଚୁ ର �ମାଭ ପମାଇସ� l
ପ୍ରଭପାବ
ଏ ସକ୍ଷତ୍ରସର କଂକ୍ରିଟ ସଚକ େ୍ୟମାମ ଏବଂ ସଂସଯମାଜତ
ି ଜଳ
ଅମଳ ସପମାେରୀ ଉତ୍ମାରନ ବ୍ୟବସ୍ମାକୁ ସମାହମାଯ୍ୟ କରିଛ ି ଏବଂ ଏହି
କୃ ଷକ ଶ୍ୀ ଧନୀ ରମାମଙ୍କୁ ତମାଙ୍କର ଜମିସର ପ୍ରମାୟ 7-8 ପ୍ରକମାରର
ପନିପରିବମା, 6-8 ପ୍ରକମାରର ଶସ୍ୟ, ଏବଂ ପ୍ରମାୟ 5-6 ପ୍ରକମାରର
ଫଳ ଚମାଷ କରିବମା ନିମସତେ ଉତ୍ମାହତ
ି କରିଛ ି l ସଯସହତୁ ଜଳସସଚନ
ନିମସତେ ଜଳର ଉପ�ବ୍ଧତମା ତମାଙ୍କୁ ଆଉ ବହୁ ତ ସମସ୍ୟମାସର
ପକମାଉନମାହ ିଁ ସତଣୁ ବର୍ତ୍ମମାନ ସସ ତମାଙ୍କର ଜମିରୁ ସସବତ୍ମାର୍ମ
ଉତ୍ମାରନ ପମାଇବମାକୁ ସଚଷ୍ମା କରୁଛତେି l ସପସମାରମାର ବ୍ୟକ୍ି,
ପ୍ରଶମାସନିକ ଅଧିକମାରୀ, ବିକମାଶ ବୃ ର୍ଧ
ି ମାରୀ, ଏବଂ କୃ ଷି ଅଧିକମାରୀ,
ଉର୍ୟମାନ କୃ ଷି ଅଧିକମାରୀ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ର କୃ ଷକମମାସନ
ଏସବ ତମାଙ୍କର ଜମିର ନିୟମିତ ପରିରଶତ୍କ ସହମାଇଛତେି ଯମାହମାକି
ତମାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ପରିବମାର ନିମସତେ ଏକ ସପ୍ରରଣମାର ଉତ୍ ।

ଉପସଂେପାର:
2011-12 (3ୟ ବ୍ୟମାଚ)ସର ସମନ୍ବତ
ି ଜଳଛମାୟମା
ବିସଶଷକରି ବୃ ଷ୍ିଜଳ ଉପସର ନିଭତ୍ର କରୁଥିବମା
ପରିଚମାଳନମା କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ (ଆଇେବ୍ଏମପି
)ର ଅୟମମାରମ୍ଭ ସହିତ
ଲୁ
ଅଞ୍ଳଗୁ
ଡକ
ି ସର ଜଳ ପରିଚମାଳନମା ସକ୍ଷତ୍ରସର ସଗମାଷ୍ୀକୁ
ଗମାଁ ଅବସ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ନ ସକମାରମାତ୍କ ରିଗକୁ ଗତିକ�ମା l ଜଳସସଚନ
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ଜଳ ସଞ୍ୟ କରିବମା ସଗମାଟଏ
ି ଉର୍ମ କମାଯତ୍୍ୟ, ଏହମା ସଗମାଟଏ
ି ଅତ୍ୟମାବଶକୀୟ ସମ୍ବଳ ଅସଟ ଯମାହମାକୁ ଆସମ ସମସସ୍ ରରକମାର କରୁ!

ଛବିସର ଜମିସର ସହମାଇଥିବମା ଆେୁ ଫସ� ସରେମାଯମାଉଛି

ଜମିସର ସସଓ ବଗିଚମା

ସକ୍ରିୟ କରିବମାସର ସରକମାରୀ ପରସକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ମୁେ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପରିଚମାଳନମା କରିବମାସର ସମାମୁହକ
ି ପ୍ରସଚଷ୍ମା ନିମସତେ ନିଶ୍ିତ
ଭମାସବ ଉଭମା ସହମାଇଛି । ସମୟମାନୁ ସମାସର ଜଳ ପରିଚମାଳନମା ସସଚତନ କରିସବ l
ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପକଥିତ କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସଯମାଜନମାଗୁଡକ
ି
ଶ୍ୀ ପ୍ରସବଶ କୁ ମମାର, ସକମାର ଫମାକ�ଟି (ଜଳଛମାୟମା
ବରଳି ଚମା�ି�ମା, କିତେୁ ଏ ଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରକୃ ତ ଉସଦ୍ଶ୍ୟ ସମମାନ ପରିଚମାଳନମା), ଏସଆଇଆରେି, ଏଚଆଇପିଏ, ସଫୟମାର�ନ୍ସ,
ରହି�ମା l ସସଇଥିପମାଇଁ ଆଜି ଆମ ପମାଇଁ ପମାନୀୟ ଜଳ ଶିମ�ମା ଦ୍ମାରମା ପ୍ରରର୍ ତର୍ୟ
ସଯମାଗମାଣର ଚମାହିରମା ଏବଂ ଜଳସସଚନ ଉସଦ୍ଶ୍ୟଗୁଡକ
ି
ନିମସତେ ରରକମାର ଜଳ ଚମାହିରମାଗୁେକ
ି ୁ ପୂରଣକରିବମା ଏକ ବଡ
ଆହ୍ବମାନ ରୂସପ ଉଭମା ସହମାଇଛି l ଶ୍ୀ ଧନୀ ରମାମଙ୍କ ପରି ଅଧିକ
ବ୍ୟକ୍ି ମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବମା ପମାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ
ଫଳମାଫଳଗୁଡକ
ି ପ୍ରରଶତ୍ନ କରିବମା ନିମସତେ ‘ଜଳ ଶକ୍ି
ଅଭିଯମାନ’ ପରି ନୂ ତନ ପରସକ୍ଷପ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନ୍ୟ �କ୍ଷ୍ୟଭିର୍କ
ି
କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ସଗମାଷ୍ୀକୁ ଜଳ ଉତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ତରମା

ଛବି ଜମିସର ସହମାଇଥିବମା ସଚକ େ୍ୟମାମ ଏବଂ ଜଳ ଅମଳ ସପମାେରୀ ସରେମାଉଛି
ଭବିଷ୍ୟତର ବିପଯତ୍୍ୟୟକୁ ସରମାକବ
ି ମା ନିମସତେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ l
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ଆକବରପୁର ଗ୍ପାମ ପଞ୍ପାୟତ: ବପାଳ ଜଳ ମିତ୍ର ମପାନଙ୍କଠପାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳ
ସଂରକ୍ଷଣ ପଯ୍୍ୟତେ
ଏକ ସଫଳ କପାେପାଣୀ
ଆକବରପୁର ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ସହଉଛି ଉର୍ର ପ୍ରସରଶ
ରମାଜ୍ୟ ଅତେଗତ୍ତ ଜ�ମାଉନ ଜିଲ୍ମାର କସରୌରମା ବିକମାଶ ବ୍କର
ସଗମାଟଏ
ି ବିରମାଟ ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ l 2011 ସମାମମାଜକ
ି ,
ଅରତ୍ସନୈତକ
ି , ଏବଂ ଜମାତଭ
ି ିର୍କ
ି ଜନଗଣନମା ଅନୁ ସମାସର ଏଠମାକମାର
ଜନସଂେ୍ୟମା 1831 ଥି�ମା, ଯମାହମାକି ବର୍ତ୍ମମାନ 10,000ରୁ ଅଧିକ
ଅସଟ l ଶିକ୍ଷମା, ସ୍ୱମାସ୍୍ୟ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିସବଶ, ଗ୍ମାମର ଆୟ
ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନ୍ୟ ବିଷୟଗୁେକ
ି ଉପସର କମାଯତ୍୍ୟ କରି ଏହି ଗ୍ମାମ
ପଞ୍ମାୟତ ସରଶସର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ି କରିଛ ି l
ସସଇଥିପମାଇଁ ଏହମା ଏକ ସଶକ୍ ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ପମାଇଁ ରୀନ
ରୟମା� ଉପମାଧ୍ୟମାୟ ପୁରସ୍ମାର ପମାଇବମା ସହିତ ସରଶସର ଏବଂ
ସରଶ ବମାହମାସର ବହୁ ତ ପୁରସ୍ମାର ପମାଇଆସୁଅଛି l
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣରୁ ବୃ ଦ୍ି ପପାଉଥିବପା ଆୟର ଉତ୍ସ
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମସତେ ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ସକବଳ
ପୁରମାତନ କୂ ପ ଏବଂ ସପମାେରୀ ଗୁଡକ
ି ର ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛ ି ତମାହମା
ନୁ ସହଁ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ସଛମାଟ ପି�ମାମମାନଙ୍କୁ ବମାଳ ଜଳ ମିତ୍ର ଭମାବସର
(ଶିଶୁ ଜଳ ବନ୍ୁ ) ଜଳ ଅଭିଯମାନସର ସମାମି� କରମାଯମାଇଛି । ହମାଣ୍
ପମ୍ପ ଗ୍ମାମର ମୁେ୍ୟ ନମାଳଗୁଡକ
ି ର ରିଚମାଜତ୍ ଗର୍ତ୍ଗୁଡକ
ି ସର ଜଳ
ରିଚମାଜତ୍ ପଏଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ରହିଛ ି l ବିଗତ ତିନ ି ବଷତ୍ସର ଗ୍ମାମର ଆୟ
�ଗମାତମାର ଭମାବସର ବୃ ର୍ି ଘଟିଛ ି l ଆଜି ଏହି ଗ୍ମାମର ବମାଷକ
ଥି
ଆୟ ସହଉଛି ଟ. 50,000 l
ସପମାେରୀ ଗୁଡକ
ି ର ସବଆଇନ ରେ�କୁ ସମମାଧମାନ
କରମାଗ�ମା ଏବଂ ସସଗୁଡକ
ି ସର ବୃ ଷ୍ିଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରି
ରଖିପମାରିବମା ଭଳି ତିନସି ଗମାଟି ବଡ ପୁରମାତନ ସପମାେରୀକୁ
େନନ କରମାଗ�ମା l ଗ୍ମାମର ଛଅ ସଗମାଟି ପୁରମାତନ କୂ ପସର
ଜମା�ି ଏବଂ ସର�ିଂ �ଗମାଇ ସସଗୁଡକ
ି ର ପୁନରୁର୍ମାର
କରମାଯମାଇଛି l ସପମାେରୀ ସନ୍ନିକଟ ତିନ ି ଏକର ଜମିରୁ ରୁ ଇ
ଏକର ଜମିସର ବୃ କ୍ଷସରମାପଣ କରମାଯମାଇଛି ଏବଂ ଏକ ଏକର
ଜମିସର ସଗମାଟିଏ ସଗମାଶମାଳମା(ସଗମା-ଆଶ୍ୟସ୍ଳ) ନିମତ୍ମାଣ
କରମାଯମାଇଛି l ସପମାେରୀଟି ସେମା�ମା ସହବମା ପସର ଏହମାକୁ ଜମା�ି
ବମାଡ ସଘରମାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରେମାଯମାଇଛି l ଏଠମାସର ଏକ ସଚକ
େ୍ୟମାମ ସେମାଳି ଜଳ ଗଚ୍ିତ କରିବମା ନିମସତେ ସଗମାଟିଏ ଉର୍ୟମ
କରମାଯମାଇଛି l ଆଜି ଶହ ଶହ କୃ ଷକ ଏହି ସଚକ େ୍ୟମାମରୁ
ସୁଫଳ ପମାଉଛତେି ଏବଂ ସହରର ଜଳକୁ ବନ୍ କରିବମା ଛଡମା ଏହି
ସଚକ େ୍ୟମାମସର ବୃ ଷ୍ିଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ିତ କରି ରେମାଯମାଉଛି l
ଏଠମାସର ରୁ ଇ େଜନ ହମାଣ୍ ପମ୍ପସର ଜଳ ରିଚମାଜତ୍ ଏବଂ ସସମାକ
ପିଟ୍ କରମାଯମାଇଛି l ଗ୍ମାମର ମୁେ୍ୟ ନମାଳଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟସର ଜଳ
ରିଚମାଜତ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡକ
ି ନିମତ୍ମାଣ କରମାଯମାଇଛି ସଯଉଁଥିସର ଜଳ
ନଷ୍କୁ ସରମାକିବମା ନିମସତେ ସଗମାଟିଏ ପ୍ରସକମାଷ୍ କରମାଯମାଇ ଜଳକୁ
ଭୂମି ତଳକୁ ନିଆଯମାଇଛି l
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ର ମୁଖିଆ ଶ୍ୀ ଅମିତଙ୍କର କେିବପା ଅନୁ ସପାସର ଜଳ ସଞ୍ୟ
ଗପାଏବଂ
ଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବପା ଅଭିଯପାନସର ପିଲପାମପାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ

ସପାମିଲ କରପାଯପାଏ l ଏେି ବପାଳ ଜଳ ମିତ୍ରମପାସନ ନିସଜ ନିସଜ
ସସମପାନଙ୍କର ଘର, ବିଦ୍ୟପାଳୟ, ପସଡପାଶୀଙ୍କର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ
କରିରପାତେି ଏବଂ ସସମପାନଙ୍କର ବନ୍ୁ ଏବଂ ସଗପାଷ୍ୀକୁ ସପ୍ରରଣପା
ସଦବପାର କପାଯ୍୍ୟ ମଧ୍ୟ କରତେି l ସଯଉଁଠି ଗପାଧୁଆ ଏବଂ ଲୁ ଗପାପଟପା
ସଫପାସର ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ଖର୍୍ ସେଉରପାଏ । ସସଠପାସର ପପାନୀୟ
ଜଳ ସଯପାଗପାଣକୁ ନଷ୍ କରିବପାରୁ ସଲପାକମପାନଙ୍କୁ ସରପାକବ
ି ପା ନିମସତେ
ଏେି କୁ ନ ି ଜଳ ବନ୍ୁ ମପାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯପାଇରପାଏ l ବିନପା
କପାରଣସର ସଯପରି ସକୌଣସି ଟ୍ୟପାପ ସଖପାଲପା ରଖପାଯିବପା ଉଚିତ
ନୁ ସେଁ ଏବଂ ସକୌଣସି ଜପାଗପାରୁ ସଯପରି ଜଳ ବୁ ନ୍ପାଟଏ
ି ବି ନଷ୍ ନ
େୁ ଏ ସସଥିପ୍ରତି ସସମପାସନ ଯସରଷ୍ ଧ୍ୟପାନ ସଦଇରପାତେି ।

ଗ୍ମାମର ବୃ କ୍ଷସରମାପଣ ସରଖିବମା ଭଳି ସହମାଇଛି l ଏଠମାସର
ରୁ ଇ ହଜମାରରୁ ଅଧିକ ଗଛ �ଗମାଯମାଇଛି ଏବଂ ସସଗୁେକ
ି ୁ ବଞ୍ମା
ଯମାଇଛି l ତିନବ
ି ଷତ୍ ପୂବତ୍ରୁ �ଗମାଯମାଇଥିବମା ଗଛଗୁଡକ
ି ରଶ ଫୁ ଟ
ଉର୍ ସହମାଇଛତେି ଏବଂ ବର୍ତ୍ମମାନ ଛମାଇ ପ୍ରରମାନ କରୁଛତେି l ଗଛ
ଗୁଡକ
ି ର ସୁରକ୍ଷମା ନିମସତେ ସିସମଣ୍ଟ ନିମଥିତ ସୁନ୍ର ଟ୍ରିଗମାେତ୍
�ଗମାଯମାଇଛି, ସସଗୁେକ
ି ଜମାତୀୟ ପତମାକମା ରଙ୍ସର ରଙ୍
କରମାଯମାଇଛି l ପି�ମାମମାନଙ୍କର ସେଳିବମା ନିମସତେ ସଗମାଟଏ
ି ସୁନ୍ର
ପମାକତ୍ ରହିଛ,ି ସରମାଳଗ
ି ୁଡକ
ି ୁ ମିଶମାଇ ପି�ମାମମାନଙ୍କର ମସନମାରଞ୍ନ
ନିମସତେ ବହୁ ତ ଗୁଡଏ
ି ଉପକରଣ ରହିଛ ି l ପମାକତ୍ର ନମାମ ଅଟଳ
ସ୍ମତଥି ଉପବନ ରେମାଯମାଇଛି, ବହୁ ତ ଗୁଡଏ
ି ସେମା�ମା ଜିମ
ସରଞ୍ମାମଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟ ରହିଛ,ି ସଯଉଁଥିସର ସକମାସଳ ଏବଂ ସନ୍୍ୟମାସର
ଶହ ଶହ ପି�ମା, ଯୁବକ, ଏବଂ ବୟସ୍ ସ�ମାକମମାସନ ଚମା�ତେି ଏବଂ
ବ୍ୟମାୟମାମ କରତେି l ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ ବିର୍ୟମାଳୟଗୁଡକ
ି ୁ ସ୍ମମାଟତ୍
ବିର୍ୟମାଳୟ ଭମାବସର ବିକଶିତ କରମାଯମାଇଛି l ପି�ମାମମାସନ
ସପ୍ରମାସଜକଟରଗୁଡକ
ି ସମାହମାଯ୍ୟସର ପମାଠ ପଢୁ ଛତେି l ପି�ମାମମାନଙ୍କର
ପମାନୀୟ ଜଳ ନିମସତେ ସସୌର ଜଳ ଆରଓ ବ୍ୟବସ୍ମା �ଗମାଯମାଇଛି l
ବମା� ପଞ୍ମାୟତ ରିଗସର କମାଯତ୍୍ୟକରି ପି�ମାମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ
ନିରମାପର କରିବମାସର ପଞ୍ମାୟତର ପ୍ରସଚଷ୍ମା ଏକ ରୃ ଷ୍ମାତେ ଅସଟ l
–ସନମାେମା� ଅଧିକମାରୀ, ଆରଜିଏସଏ- ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ସଂସ୍ମାନ, ୟୁ ପି

ଜଳ ମୂ�୍ୟବମାନ ଅସଟ କିତେୁ ଏହମାର ଉପ�ବ୍ଧତମା ସମାଙ୍ଘମାତକ
ି ଅସଟ l

ବପାଇ ଗ୍ପାମ ଗପାଁ, ତେସିଲ ସମପାେ: ଉନ୍ନତ ଭପାରତ ଅଭିଯପାନର
ବପାଇ ଗ୍ପାମ ଗପାଁସର ଗ୍ପାମୀଣ ବିକପାଶ କପାଯ୍୍ୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି କରପାଗଲପା:
ଭପାରତୀୟ ପ୍ରପାସଦୌଗିକ ସଂସ୍ପାନ, ଇସନ୍ପାର
ଭମାରତର ମଧ୍ୟପ୍ରସରଶ ରମାଜ୍ୟ ଅତେଗତ୍ତ ଇସନ୍ମାର ଜିଲ୍ମାର
ସମମାହ ତହସି�ସର ବମାଇ ସଗମାଟଏ
ି ଗ୍ମାମ ଅସଟ l ଏହମା ଇସନ୍ମାର
େିଭିଜନ ଅଧୀନସର ଆସସ l ଏହମାର ସମମାଟ ଜନସଂେ୍ୟମା 1047
ଏବଂ ଘର ସଂେ୍ୟମା 238 l ମହିଳମା ଜନସଂେ୍ୟମା 47.8% ଅସଟ l
ଗ୍ମାମର ସମାକ୍ଷରତମା ହମାର 59.2% ଏବଂ ମହିଳମା ସମାକ୍ଷରତମା ହମାର
23.3% l ଗ୍ମାମସର/ପରିବମାରସର ବର୍ତ୍ମମାନର ଜଳ ସଯମାଗମାଣ
ଏବଂ ଚମାହର
ି ମାର ସ୍ିତ ି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ତମା ସ୍ରଗୁେକ
ି ୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବମା
ନିମସତେ ‘ଅବସ୍ମା’ ପରଟିକୁ ବ୍ୟବହମାର କରମାଯମାଇଛି l ଜଳର
ଯସରଷ୍ତମା ଏବଂ ଜଳର ମମାନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ତମା ସସବମାଗୁଡକ
ି ର
ସମୀକ୍ଷମା କରିବମା ନିମସତେ 'ସ୍ିତ'ି ପରଟିକୁ ବ୍ୟବହମାର କରମାଯମାଇଛି l
ଗ୍ମାମ ସ୍ରସର ଚମାହର
ି ମା ଏବଂ ସଯମାଗମାଣ ନିମସତେ ସସବମାଗୁଡକ
ି ର
ହମାତ ସଧମାଇବମା ଅଭ୍ୟମାସ, ରମାତେର ଯତ୍ନ, ସ୍ମାନ, ବ୍ୟକ୍ିଗତ
ସ୍ରଗୁଡକ
ି ସହିତ ଜଡିତ ଧମାରମାଗୁଡକ
ି ନିମସତେ ମଧ୍ୟ ଏହମା
ପରିମଳ, ଜଳ ବ୍ୟବହମାର ସମ୍ପକଥିତ ଅଭ୍ୟମାସଗୁଡକ
ି , ସଗମାଷ୍ିଗତ
ଉର୍ରରମାୟୀ ରୁସହ l
ଶିକ୍ଷକମମାସନ ବିର୍ୟମାଳୟସର ପି�ମାମମାନଙ୍କୁ କଣ ପମାଠ ପରିମଳ ଇତ୍ୟମାରି ବିଷୟସର ପି�ମାମମାନଙ୍କ ଭିତସର ଉର୍ ମମାନର
ପଢମାତେି ଏବଂ ପି�ମାମମାନଙ୍କର କଣ ପରିସ୍ମାର ପରିଛନ୍ନତମା ସସଚତନତମା ରହିଛ ି l ଏପରିକି ସସମମାସନ ମଧ୍ୟ ଘସର ଏବଂ
ି ସର ପମାଇେମାନମାର ଉପସଯମାଗିତମା ବିଷୟସର
ତରମାରେ କରତେି ତମାହମା ଗ୍ମାମର ସମାଧମାରଣ ଜଳ ଉପ�ବ୍ଧତମା ଅନୁ ଷ୍ମାନଗୁେକ
ନିର୍ତ୍ୟ କସର l ସଯଉଁ ଗ୍ମାମଗୁଡକ
ି ସର ଜଳ ସ୍ୱଳ୍ପତମା ରହିଛ,ି କହିପମାରିସବ l ତରମାପି ପି�ମାମମାନଙ୍କର ବମାସ୍ବିକ ଆଚରଣଗତ
ସସଠମାସର ଶିକ୍ଷକମମାସନ କହିସ� ସସମମାସନ ଗ୍ମାମର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଅଭ୍ୟମାସ ସସମମାନଙ୍କର ସସଚତନତମାର ସ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ତ୍ ବିପରୀତ
ବିଷୟସର ଜମାଣତେି ଏବଂ ସସଠମାସର ପ୍ରତିରନ
ି ଗମାସଧମାଇବମା ଏବଂ ଅସଟ l
ଉର୍ ସ୍ରର ପରିଷ୍ମାର ପରିଛନ୍ନତମା ବଜମାୟ ରଖିବମା ବିଷୟସର
ତର୍ୟ ସଂଗ୍ହ ପର୍ତିସର ପ୍ରଶ୍ନମାବଳୀ ଅତେଭୁତ୍କ୍ ସଯଉଁଗୁଡକ
ି ୁ
ଆସ�ମାଚନମା କରିବମା ହିଁ ଅପ୍ରମାସଙ୍ି କ ଅସଟ l ସସହିପରି ଭମାବସର
ଜଳ (ଉତ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହମାର); ପରିମଳ (ବ୍ୟକ୍ିଗତ ପରିଛନ୍ନତମା,
ସଯଉଁ ଗ୍ମାମଗୁଡକ
ି ଜଳର ମମାନ ସଯମାଗୁଁ ପ୍ରଭମାବିତ ଅଟତେି
ପରିମଳ) ଏବଂ ଆନୁ ଷ୍ମାନକ
ି ଭୂମିକମାଗୁଡକ
ି ସମ୍ପକତ୍ସର ସୂଚନମା
ସସଠମାସର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମମାସନ ଜମାଣିଥିସ� ସଯ ସସମମାସନ
ସଂଗ୍ହ
କରି
ବ
ମା
ସମୟସର
ଯମା
ଞ୍
ତମା
�
ି
କ
ମା
ଭମାବସର ବ୍ୟବହମାର
ପରିଷ୍ମାର ପରିଛନ୍ନତମାକୁ ସକସତ ପରିମମାଣସର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରରମାନ
କରିବମା ଉଚିତ, ସଯସହତୁ ସଗମାଷ୍ୀକୁ ଉପ�ବ୍ଧ ସହଉଥିବମା ଜଳର କରମାଗ�ମା l ସଗମାଷ୍ୀ ସ୍ରସର ବ୍ୟମାପକ ଭମାସବ ଭମାଗୀରମାରୀଙ୍କ
ଗୁଣବର୍ମା ଅତି ନିମ୍ନ ମମାନର ଅସଟ ସବମା�ି ସସମମାସନ ଜମାଣତେି l ଠମାରୁ ସୂଚନମା ସଂଗ୍ହ କରମାଗ�ମା, ସସଥିସର ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତର
ି ପ୍ରତିନଧି
ି , ଗ୍ମାମୀଣ ସ୍ରସର ଥିବମା ସରକମାରୀ ଅଧିକମାରୀ,
ଉନ୍ନତ ଭମାରତ ଅଭିଯମାନ ଆଇଆଇଟି ଇସନ୍ମାର ଠମାସର ଜଳ ନିବତ୍ମାଚତ
ସଗମା
ଷ୍
ୀଭି
ତ
କ
ି
ସଂଗଠନଗୁଡକ
ି ର ଅଫି ସ କମତ୍କର୍ତ୍ମା, ଗ୍ମାମର
ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ତମା ଉପସର ଏକ ସସଚତନତମା କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମର
ି ସରସ୍ୟ, ମହିଳମା,
ଆସୟମାଜନ କରିଥି�ମା l ଏହି କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ ବିଗ୍ମ ଗମାଁ, ଇସନ୍ମାରର ମତମାମତ ପ୍ରରମାନକମାରୀ ବ୍ୟକ୍ି, ବିଭିନ୍ନ ଜମାତର
ସରକମାରୀ ବିର୍ୟମାଳୟର ଜଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱମାସ୍୍ୟ ସସଚତନତମା ବରିଷ୍ ନମାଗରିକ, ବ୍ୟବସମାୟୀ, ସରମାକମାନୀ ଏବଂ କମାରଗ
ି ରମମାନଙ୍କୁ
କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତେଭୁତ୍କ୍ କସର (ଏମଏଚଆରେି ନିସଦ୍ତ୍ଶସର ଅତେଭୁତ୍କ୍ କରମାଯମାଏ l
ଆଇଆଇଟି ଇସନ୍ମାର ସ୍ୱଚ୍ତମା ଅଭିଯମାନ ସହିତ ଜଡିତ ସଗମାଟିଏ
ପ୍ରରଶଥିତ ସଯମାଜନମାଗୁଡକ
ି
ଜଳ ସହିତ ଜଡିତ ଏହି
କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମର ଆସୟମାଜନ କରୁଛି) l
ସମସ୍ୟମାଗୁଡକ
ି ୁ ବୁ ଝବ
ି ମା ଉଚିତ l ସସଗୁଡକ
ି ସହଉଛି ଜଳ କ୍ୀଷ୍ତମା,
ଜଳ ନିରମାପର୍ମା, ଜଳର ଗୁଣବର୍ମା, ଜଳ ବଣ୍ଟନ, ଜଳ ଏବଂ
ପରିମଳ ଏବଂ ପରିସବଶଗତ ସ୍ୱଚ୍ତମା ସମ୍ପକତ୍ୀୟ ଅଭ୍ୟମାସ l
ପ୍ରରଶତ୍ନ ମସେ� ନିମସତେ ସହମାଇଥିବମା କମାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ ସକବଳ
Technology
ସଯମାଜନମା ପ୍ରସ୍ୁ ତସି ର ସୀମିତ ସହମାଇଯିବମା ଉଚିତ ନୁ ସହଁ, ଅଧିକତେୁ
ଏହି ସଯମାଜନମାର କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନ ମଧ୍ୟ ସହବମା ଉଚିତ l ଜଳ ଏବଂ
IITI & DA
Village
ପରିମଳ ସମ୍ପକଥିତ ସମସ୍ୟମାଗୁଡକ
ି
ନିମସତେ ଏହି ଭଳି
Participation
Management
ପ୍ରରଶତ୍ନଗୁଡକ
ି ରମାଜ୍ୟସର ତରମା ସମାମମାଜିକ କମତ୍ୀମମାନଙ୍କ ନିମସତେ
ଶିକ୍ଷଣ ସକନ୍ଦ୍ର ଭମାବସର କମାଯତ୍୍ୟ କରିବ l
ଶୁଷ୍ ରିନଗୁଡକ
ି ନିମସତେ ଜଳ ସଞ୍ୟ କରତେୁ !
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ଜଳର ରମାସମାୟନିକ, ବ୍ୟମାସକଟରଆ
ି ଭିତକ
ି ଏବଂ ସଭୌତିକ
ଗୁଣବର୍ମା ସମ୍ପକଥିତ ସମସ୍ୟମାକୁ ସମସ୍ ସ୍ିତମ
ି ମାପକ ରୃ ଷ୍ିରୁ
ବୁ ଝମାଯିବମା ଆବଶ୍ୟକ । ସଂକ୍ରମିତ ଜଳ ବ୍ୟବହମାର ଦ୍ମାରମା
ସହଉଥିବମା ସ୍ୱମାସ୍୍ୟ ସଙ୍କଟ ଗରିବ ସ�ମାକମମାନଙ୍କର ଆରଥିକ ଅବସ୍ମା
ଉପସର ସମାଙ୍ଘମାତିକ ପ୍ରଭମାବ ପକମାଏ l ଜମାସଳଣି ପମାଇଁ ଅତିରକ୍
ି
େର୍ତ୍ ହୁ ଏ (େମାର୍ୟ ସରମାସଷଇ ସହବମା ନିମସତେ ଅଧିକ ସମୟ
ସନଉଥିବମାରୁ) ଏବଂ ସମାବୁ ନ/ସଫମାକରିବମା ସମାମଗ୍ୀ ପମାଇଁ ଅଧିକ
େର୍ତ୍ ହୁ ଏ (�ୁ ଗମାପଟମା ସଫମା କରିବମା ଏବଂ ଗମାସଧମାଇବମା ନିମସତେ
ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ସହବମାରୁ) l ଘସରମାଇ ବ୍ୟବହମାର ନିମସତେ ଜଳ
ଆଣିବମାସର ମହିଳମା ଏବଂ ଶିଶୁମମାନଙ୍କର ଭୂମିକମାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରତେୁ
ଏବଂ ସଗମାଷ୍ୀର ସସମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବମା ଧମାରଣମାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରତେୁ
ଏବଂ ୱମାଟସନ୍ ଦ୍ମାରମା ପ୍ରରର୍ ସସବମାର ସମାମମାଜିକ ରିଗକୁ
ଆକଳନ କରତେୁ ଏବଂ ସସବମା ପ୍ରରମାନର ବ୍ୟବସ୍ମା ନ ଥିବମାରୁ
(ଅକ୍ଷମ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ରଳିତ ଇତ୍ୟମାରି) ସଗମାଷ୍ୀଗୁଡକ
ି ଉପସର
ପଡୁଥିବମା ସମୀକ୍ଷମା କରତେୁ ।
ଏହି କରମା ସହିତ ଅଧିକମାରଭିର୍କ
ି ପରସକ୍ଷପ ସମ୍ପୂର୍ତ୍
ରୂସପ ସୁଶମାସନ ଉପସର ପଯତ୍୍ୟସବଶିତ, ବର୍ତ୍ମମାନ ପରିସ୍ିତସି ର

ଏହମା ମଧ୍ୟ ଗ୍ମାମମାଞ୍ଳସର ରହିଥିବମା ସମାମମାଜିକ ଏବଂ ଅରତ୍ସନୈତକ
ି
ସବୈଷମ୍ୟ ସ୍ିତକ
ି ୁ ଆସ�ମାକପମାତ କରିବମା, ଯମାହମାକି ଜଳ ଏବଂ
ପରିମଳ ସମ୍ପକଥିତ ସସବମାଗୁଡକ
ି ର ସହଜସର ଉପ�ବ୍ଧତମା ଏବଂ
କ୍ରୟ ସମାମରତ୍୍ୟସର ସୃଷ୍ି କରୁଛି l

ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସଫଳ କପାେପାଣୀ: ଡପାରଲଙ୍ଗ, ମିସଜପାରପାମ
ଜିଲ୍ପା: ଆଇଜପାଲ
ବଲେକ: ଥିଙ୍ଗୁ ଲଥିଲି ଆ
ପଞ୍ପାୟତ: ଡପାଲଙ୍ଗ ଏସଗ୍ପା ଇସକପାଲଜିକପାଲ ସଜପାନ: ସଜପାନ 2
ଜିଓ-ସକପାଡ୍ତିସନଟ: 23.63345, 92.85486

ପଇଠ କରି ଗ୍ମାମବମାସୀମମାନଙ୍କ ଦ୍ମାରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ମାମଗୁଡକ
ି
ଦ୍ମାରମା ବ୍ୟବହମାର କରମାଯମାଏ l ଗମାଡିର ଭଡମା ବମାବରସର ସଯଉଁ
ଅରତ୍ ମିଳ�
ି ମା ତମାହମା ପରବର୍ତ୍ୀ ସମୟସର ପମ୍ପର ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ,
ବିରୁ୍ୟତ ବ୍ୟୟ ଇତ୍ୟମାରି ନିମସତେ ଉପସଯମାଗ କରମାଗ�ମା l
ସସମମାସନ ଏହିପରି ଭମାବସର ସଗମାଷ୍ୀକୁ ମମାଗଣମାସର ଜଳ
ବ୍ୟକ୍ି ବସି ଶଷମପାନଙ୍କ/କମ୍କର୍୍ପାମପାନଙ୍କ ଦ୍ପାରପା (ଯଦି ସକେି) ସଯମାଗମାଣ କରିବମାସର ସକ୍ଷମ ସହସ� l େମାର�ଙ୍ ଗ୍ମାମ ସହଉଛି
ରମାଜ୍ୟର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ନିମତ୍ଳ ଗ୍ମାମ ଏବଂ 2017-2018ସର
ଉସଲ୍ଖନୀୟ ଅବଦପାନ:
ଏହମା ସବୁ ଠମାରୁ ପରିଷ୍ମାର ଗ୍ମାମ ହିସମାବସର ରୁ ଇରର ପୁରସ୍ୃତ
ଗ୍ମାମ ନିଯୁକ୍ି ପରିଷର (ଭିଇସି) େମାର�ଙ୍ ଉପର�ିଖିତ
ସହମାଇଛି, 2018-2019ସର ଆଇଜମା� ଜିଲ୍ମାସର 2ୟ ସ୍ମାନ,
କମାଯତ୍୍ୟଗୁେକ
ି ର କମାଯତ୍୍ୟନିବତ୍ମାହୀ ସଂସ୍ମା ସବମା�ି ଗ୍ମାମ ସଭମା
ମିସଜମାରମାମ ପ୍ରତିସଯମାଗିତମାସର 3ୟ ସ୍ମାନସର ରହିଛ ି l
ଅନୁ ସମମାରନ କରି�ମା l ସମାମମାଜିକ ସମୀକ୍ଷମା, ମିସଜମାରମାମ ଦ୍ମାରମା
େମାର�ଙ୍ ଗ୍ମାମର ଗ୍ମାମ ସଭମା ସମୟସର ସମାମମାଜିକ ସମୀକ୍ଷମା ପ୍ରଭପାବ
ମଧ୍ୟ କରମାଗ�ମା l ସଯପରି ଆଗରୁ ରଶତ୍ମାଯମାଇଛି ସସହିପରି
ନୂ ତନ ପମାଣି ଟମାଙ୍କି ଏବଂ ଆଗରୁ ରହିଥିବମା ପିଏଚଇେି
ଭମାବସର ସମ୍ପର୍ି ସମ୍ପୂର୍ତ୍ ଭମାବସର ସଗମାଷ୍ୀ ଅଧୀନସର ରୁସହ
ପମାଣି
ଟମାଙ୍କି ସହିତ ବର୍ତ୍ମମାନ ସମ୍ପର୍ିଗୁଡକ
ି ସଗମାଷ୍ୀକୁ
ଏବଂ ସମ୍ପର୍ିର ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ ନିମସତେ ସଗମାଷ୍ୀ ରମାୟୀ ଅସଟ l
ି ର ଜଳ ସଯମାଗମାଇବମାକୁ ସକ୍ଷମ ଅସଟ l ପ୍ରତି
ପମ୍ପର ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ, ବିରୁ୍ୟତ ବ୍ୟୟ, ଏବଂ ସଗମାଷ୍ୀକୁ ଜଳ ସପ୍ତମାହସର ତିନର
ବ୍ୟକ୍ି
ବ
ସ
ି
ଶଷଙ୍କୁ
ଜଳ ସଯମାଗମାଣ ପରିମମାଣ 72 lpcd କୁ ବୃ ର୍ି
ସଯମାଗମାଣ ପମାଇଁ ରମାୟୀ ରହୁ ଥିବମା ସସ୍ବଚ୍ମାସସବୀ ରଳକୁ ସନଇ
ସଗମାଷ୍ୀ ଗଠିତ l ସଗମାଷ୍ୀକୁ ଜଳ ମମାଗଣମାସର ବିତରଣ କରମାଯମାଏ ଘଟି�ମା ଯମାହମାକି ତୁ ଳନମାତ୍କ ଭମାବସର ଆଗରୁ 13 lpcd
ଯମାହମା ସହଉଛି ସବୁ ଠମାରୁ ଭ� କରମା ଏବଂ ଏହମାକୁ ଅନ୍ୟ ଥି�ମା, ଏହମା ପମାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମନ୍ତଣମାଳୟ ଦ୍ମାରମା
ି ୍ନ ପରିମମାଣକୁ ପୂରଣ କସର l ମହିଳମା ଏବଂ
ଗ୍ମାମଗୁଡକ
ି ସର କମାଯତ୍୍ୟସର �ଗମାଇବମା କରମା l ସମ୍ପର୍ିର କିପରି ନିର୍ତ୍ମାରିତ ସବତ୍ନମ
ପି
�
ମାମମାସନ
ପମାନୀୟ
ଜଳ ନିମସତେ େର୍ତ୍ କରୁଥିବମା ସମୟର
ପରିଚମାଳନମା କରମାଯିବ ତମାହମା ସଗମାଷ୍ୀ ଚିତେମା କରି�ମା ଏବଂ ତମାହମା
ପସର ଗ୍ମାମ ପମାଇଁ ଅଳିଆ ବୁ ହମା ଟ୍ରକ କିଣିବମା ନିମସତେ ଅରତ୍ ଏପରିକି ଶୁଖି�ମା ଋତୁ ସର ମଧ୍ୟ ପମାଣି ପମାଇଁ ସସମମାନଙ୍କୁ �ମ୍ବମା
ପ୍ରରମାନ କରିବମାକୁ ନିଷ୍ପର୍ି କରି�ମା ଯମାହମାକୁ କି ମମାଗଣମାସର ଅଳିଆ ଧମାଡିସର ଛିଡମା ସହବମାକୁ ଆଉ ରରକମାର ପେୁନମାହିଁ, ଏସବ
ସବମାହିବମା ପମାଇଁ ବ୍ୟବହମାର କରମାଯମାଇପମାରିବ l ପରବର୍ତ୍ୀ ସମସ୍ଙ୍କୁ ସସମମାନଙ୍କର ଘରର 50 ମିଟର ରୂ ରସର ବିଶୁର୍
ି ମାଉଛି l ଘସରମାଇ ବ୍ୟବହମାର ନିମସତେ,
ସମୟସର ଗମାଡିଟ ି ଅନ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟବସମାୟିକ ଉସଦ୍ଶ୍ୟସର ଭେମା ପିଇବମା ପମାଣି ମିଳଯ
ଗମାଈସଗମାରୁଙ୍କ ପମାଇଁ ବ୍ୟବହମାର ନିମସତେ, ଏବଂ ସରମାସଷଇଶମାଳ
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ଜୀବନ ଜଳ ଉପସର ନିଭତ୍ର କସର, ଜଳ ଭଣ୍ମାର ଆପଣଙ୍କ ଉପସର ନିଭତ୍ର କସର l

ବଗିଚମା ଗୁଡକ
ି ସର ବ୍ୟବହମାର ନିମସତେ ଯସରଷ୍ ପରିମମାଣର
ଜଳ ପ୍ରରମାନକରିବମାସର ଏହି ସମ୍ପର୍ି ସଗମାଷ୍ୀକୁ ସହମାୟକ
ସହ�ମା l ଗ୍ମାମବମାସୀ ମମାସନ ଗ୍ମାମ ସଭମାସର ଯମାହମା ପ୍ରସ୍ମାବିତ
କରିଥିସ� ତମାହମାର ସଫଳତମାକୁ ନିସଜ ସରଖି କରି ବର୍ତ୍ମମାନ
ଗ୍ମାମ ସଭମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁ ଭବ କରିସ� ଏବଂ ଗ୍ମାମସଭମାସର
ସଯମାଜନମା ଓ ପ୍ରସ୍ମାବଗୁେକ
ି ବମାଣ୍ଟି ଏବଂ ସସମମାନଙ୍କର ସମମାଜର
କ�୍ୟମାଣ ନିମସତେ ନିଷ୍ପର୍ି ଗ୍ହଣ କରି ଗ୍ମାମସଭମାକୁ ଅଧିକ
ସଂେ୍ୟମାସର ଆସିସ� l

ପଯତ୍୍ୟଟକମମାନଙ୍କର ମସନମାରଞ୍ନ କରିପମାରୁଛି, ସସଠମାସର
ସସମମାସନ ଆକଷତ୍ଣୀୟ ରୃ ଶ୍ୟକୁ ଉପସଭମାଗ କରୁପମାରିସବ l
ସ୍ମାନୀୟ ଅଞ୍ଳର ସସୌନ୍ଯତ୍୍ୟକରଣ ନିମସତେ ଫୁ � ଏବଂ ଗଛସବୁ
�ଗମାଇ ସସ୍ବଚ୍ମାସସବୀ ରଳ ଦ୍ମାରମା ପମାକତ୍ଟର
ି ରକ୍ଷଣମା ସବକ୍ଷଣ
କରମାଯମାଏ l

ପମାଣି ଟମାଙ୍କି କୁ ଗ୍ମାମସର ଏପରି ଭମାସବ ନିମତ୍ମାଣ
କରମାଯମାଇଛି ସଯ, ଏହମା ଗ୍ମାମବମାସୀଙ୍କର ଏବଂ ସ୍ମାନୀୟ
ସକ୍ଷତ୍ରସ୍ତରରୁ ସ୍ୱର
“ମୁଁ ଗବତ୍ର ସହିତ କହୁ ଛ ି ସଯ, ଆମରି ଭଳି ଗ୍ମାମୀଣ
ଗରିବ ସ�ମାକମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତମାର ପରିପୂରଣ କରିବମା
ନିମସତେ ମହମାତ୍ମା ଗମାନ୍ି ନସରଗମା ସହିତ ରୁବତ୍ମାନ୍ ମିଶନକୁ
ସମ୍ିଳତ
ି କରି େମାର�ଙ୍ ଏଭଳି ସମ୍ପର ପମାଇ ବହୁ ତ
ସସୌଭମାଗ୍ୟଶମାଳୀ ଅସଟ l ପୂବତ୍ରୁ ଆମକୁ ରିଆଯମାଉଥିବମା
ଜଳସର ଚଳିବମା ବହୁ ତ କଷ୍କର ଥି�ମା, ମହିଳମା ଏବଂ
ପି�ମାମମାସନ ଜଳ ସଂଗ୍ହ କରିବମାସର ବହୁ ତ ସମୟ
କଟମାଉଥିସ� l କିତେୁ ଏସବ ଅତିରକ୍
ି ପମାଣି ଟମାଙ୍କି ସହିତ
ଆସମ ଘସରମାଇ ବ୍ୟବହମାର ନିମସତେ, ସଫମାଇ, ଗମାସଧମାଇବମା
ଏବଂ ଗମାଈସଗମାରୁ ପମାଳନ ନିମସତେ ଯସରଷ୍ ପରିମମାଣର ଜଳ
ପମାଇପମାରୁଛୁ l”

- ସକ. �ମା�ଜ�ଥିଆନ, ଜବ କମାେତ୍ ନଂ-920, େମାର�ଙ୍

ସକହି ସକହି ଭମାବତେି ସଯ ମହମାତ୍ମା ଗମାନ୍ି ନସରଗମା
ଅଧୀନସର ଥିବମା ଏହି ସମ୍ପର୍ି ଅନ୍ୟ ସ୍ମାନଗୁଡକ
ି ସର ଥିବମା
ସମ୍ପର୍ିଗୁଡକ
ି ଠମାରୁ ସଛମାଟ ଅସଟ ସବମା�ି; କିତେୁ ସଗମାଟିଏ
ସଛମାଟ ଗମାଁ ର ସ୍ୱଳ୍ପ ସ�ମାକସଂେ୍ୟମା ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜବ କମାେତ୍ଧମାରୀ
ମମାନଙ୍କ ନିମସତେ ଏହମା ସଗମାଟିଏ ବିରମାଟ ଉପ�ବ୍ଧି ଅସଟ l
ଗ୍ମାମର ଶ୍ମ ବସଜଟ ବହୁ ତ କମ ଅସଟ ଏବଂ ଅଧିକ
ସମାମଗ୍ୀ ଉପକରଣ ସହିତ ଏଭଳି କମାଯତ୍୍ୟକୁ ପରିଚମାଳନମା
କରିବମା କଷ୍କର ଅସଟ l ସବତ୍ନମ
ି ୍ନ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତମାର
ସମମାଧମାନ ନିମସତେ ଏହି ସମ୍ପର୍ି ପମାଇବମାକୁ ସଗମାଷ୍ୀ ବହୁ ତ
ସଂଘଷତ୍ କରି�ମା l ବର୍ତ୍ମମାନ ଆସମମମାସନ ବହୁ ତ େୁସି ସଯ,
ଏହମା ଆମରି ଗମାଁ ଉପସର ଛିଡମା ସହମାଇଛି, ପମାନୀୟ ଜଳର
ଉପ�ବ୍ଧତମାକୁ ବୃ ର୍ି କରୁଛି ଯମାହମାକି ସମଗ୍ ସଗମାଷ୍ୀ ନିମସତେ
ଯସରଷ୍ ଅସଟ l”
-�ମା�ସମାଇସ�ମାଆ, ଜବ କମାେତ୍ ନଂ-638D, େମାର�ଙ୍

ସମଡମ ଗ୍ପାମର ଗ୍ପାମବପାସୀମପାନଙ୍କୁ ସସମପାନଙ୍କର ଦୁ ଆର ପପାଖସର ବିଶୁଦ୍
ଏବଂ ନିରପାପଦ ପପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରଦପାନ କରୁଛି
କପାଯ୍୍ୟର ଉପକ୍ରମ :

ଝରଣମା ପମାଣି ଯମାହମାକି ସମଗ୍ ଗମାଁ ପମାଇଁ ତିନସି ଗମାଟ ି ଜମାଗମାରୁ
ମିଳୁଥି�ମା, ଶୀତ ଋତୁ ସର ସସଗୁଡକ
ି ଶୁଖିଗ�ମା l ପମାଣି ସଂଗ୍ହ
କରିବମାକୁ ଗ୍ମାମବମାସୀମମାସନ �ମ୍ବମା ଧମାଡସି ର ଛିଡମା ସହଉଥିସ�
ଏବଂ ଶୁଖି�ମା ଋତୁ ସର ପମାନୀୟ ଜଳ ପମାଇବମା ନିମସତେ ସବସଳ
ସବସଳ ସମାରମାରମାତ ି କମାଟବ
ି ମାକୁ ପଡୁଥି�ମା l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହମା ସରେମା
ଗ�ମା ସଯ ବିନମା ସକୌଣସି ବିସଶମାଧନସର ଗୁଣବର୍ମାଯୁକ୍ ପମାଣି
ବ୍ୟବହମାର ନିମସତେ ଏସତ ଉପସଯମାଗୀ ନଥି�ମା, କମାରଣ ପମାଣସି ର
ି ଆବଜତ୍ନମା ନମାଳ ଏବଂ ଘସରମାଇ ଆବଜତ୍ନମା ସଯମିତ ି
ଜଳ ଉତ୍ଗୁେକ
କି, ସରମାସଷଇଘର ବଜତ୍୍ୟ ଜଳ, ସସପଟିକ ଟମାଙ୍କି ଜଳ, ସସମାକ ପିଟ୍
ପମାଣି ଇତ୍ୟମାର ି ଦ୍ମାରମା ପ୍ରରୂ ଷତ
ି ସହମାଇଥି�ମା l.

ସମେମ ଗ୍ମାମସର ସମୁରମାୟ 217 ପରିବମାର ବମାସ କରତେି
ଏବଂ 2011 ଜନଗଣନମା ଅନୁ ସମାସର ଜନସଂେ୍ୟମା ସହଉଛି 1073
ଏବଂ ଏହି ଗ୍ମାମଟି ଜିଲ୍ମା ମୁେ୍ୟମାଳୟ ସକମା�ମାଶବ
ି ଠମାରୁ 29 କି.ମି.
ଉର୍ରସର ଅବସ୍ିତ, ବ୍କ ମୁେ୍ୟମାଳୟ ବି�େମାଅଥି�ିର ଠମାରୁ 39
କି.ମି� ରୂ ରସର ଅବସ୍ିତ ଏବଂ ରମାଜ୍ୟର ରମାଜଧମାନୀ ଆଇଜମା�
ଠମାରୁ 100 କି.ମି. ରୂ ରସର ଅବସ୍ିତ l ଅଳ୍ପ ଜନସଂେ୍ୟମା ବିଶଷ୍
ି
ଗ୍ମାମ ସହମାଇଥିବମା ସସ୍ୱେ ଗ୍ମାମବମାସୀମମାନଙ୍କର ସମୌଳିକ
ଆବଶ୍ୟକତମା ବୃ ହତ ଜନସଂେ୍ୟମାବଶ
ି ଷ୍
ି ଜମାଗମା ଭଳି ଉର୍ମ ଅସଟ l
ବିଶୁର୍ ପମାନୀୟ ଜଳ ଉପ�ବ୍ଧତମା ଏକ ଅନ୍ୟତମ ସମୌଳିକ
ଆବଶ୍ୟକତମା ଯମାହମାକୁ ଅଧିକମାଂଶ ଗ୍ମାମବମାସୀ ଅନୁ ଭବ କରିସ� କପାଯ୍୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତପା:
ଏବଂ ଗ୍ମାମ ସଭମାସର ଏହି କମାଯତ୍୍ୟକୁ ବମାଷକ
ଥି କମାଯତ୍୍ୟ ସଯମାଜନମାସର
ପୂବତ୍ରୁ ଗ୍ମାମକୁ ପମାନୀୟ ଜଳ ପିଏଚଇେି 60,000
ଅତେଭୁତ୍କ୍ କରିବମା ନିମସତେ ଗ୍ମାମବମାସୀ ମମାସନ ଅନୁ ଭବ କରିସ� l
�ି
ଟ
ର
କ୍ଷମତମା ବିଶଷ୍
ି ଏକ ଟ୍ୟମାଙ୍କର ସମାହମାଯ୍ୟସର ପ୍ରରମାନ
ସସସତସବସଳ ସସମମାନଙ୍କ ନିମସତେ ଜଳର ଏକ ମମାତ୍ର ଉତ୍ ଥି�ମା
ଜଳ ପ୍ରରୂ ଷଣ ଏକ େରମାପ ସମମାଧମାନ l
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କରୁଥି�ମା ଏବଂ ପ୍ରମାୟ ସଗମାଟିଏ ସପ୍ତମାହସର ରସର 9 ସଗମାଟି
ସବତ୍ସମାଧମାରଣ ସ୍ମାନସର ସ�ମାକମମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟମାଯମାଉଥି�ମା l ଏହମା
ସରେମାଗ�ମା ସଯ ବ୍ୟକ୍ିପିଛମା ସପ୍ତମାହକୁ 56 �ିଟର ବମା 8 lpcd
ଜଳ ପ୍ରରମାନ କରମାଯମାଉଛି ଏବଂ ଏହମା ପମାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ତମା
ବିଭମାଗ ଦ୍ମାରମା ନିର୍ତ୍ମାରିତ ସବତ୍ନମ
ି ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତମା ଠମାରୁ ବହୁ ତ କମ
ଥି�ମା l ଗମାଈସଗମାରୁଙ୍କର ଆହମାର ଏବଂ କୃ ଷକ
ି ମାଯତ୍୍ୟଗୁେକ
ି ର
ଆବଶ୍ୟକତମା ପୂରଣ ସହମାଇ ପମାରୁନଥି�ମା l ଗ୍ମାମର ରୁ ଇସଗମାଟି
ଜଳ ଉତ୍ ଥି�ମା ବଙ୍େମାଇ�ୁ ଇ1, ଏହମା ସମେମ ଗ୍ମାମ ଠମାରୁ 3.5
କି.ମି. ରୂ ରସର ଥି�ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସହଉଛି ପୁ ର�ମା ଟୁଇ �ମାକ
�ୁ ଇ2 ଏହମା ଗ୍ମାମ ଠମାରୁ 1.5 କି.ମି. ରୂ ରସର ଥି�ମା ଏବଂ
ଏଗୁଡକ
ି ସବୁ ସମୟର ଜଳ ଉତ୍ ଥି�ମା l ଏହି ରୁ ଇଟି ଜଳ ଉତ୍
ଗ୍ମାମକୁ ବଷତ୍ ସମାରମା ଜଳ ସଯମାଗମାଇବମା ନିମସତେ ଯସରଷ୍ ଥି�ମା
ଏବଂ ଏପରିକି ଗମାଈସଗମାରୁଙ୍କର ବ୍ୟବହମାର ପମାଇଁ ଏବଂ
କୃ ଷକ
ି ମାଯତ୍୍ୟଗୁେକ
ି ନିମସତେ ବଳକମା ସହଉଥି�ମା l ଏହମା ସରେମାଗ�ମା
ସଯ ଜଳ ଉତ୍ ନିକଟରୁ ପମାଇପ୍ ମମାଧ୍ୟମସର ଗଚ୍ିତ କରିବମା ଟମାଙ୍କି
ମଧ୍ୟକୁ ପମାଇପସର ମମାଧ୍ୟମାକଷତ୍ଣ ବଳ ପ୍ରବମାହ ଦ୍ମାରମା ଜଳ
ସଯମାଗମାଣ ପିଏଚଇେି ଦ୍ମାରମା କରମାଯମାଇପମାରିବ କିତେୁ ସସମମାନଙ୍କ
ପମାେସର ପମାଣି ଟମାଙ୍କି ନିମତ୍ମାଣ କରିବମା ନିମସତେ ସୁବଧ
ି ମା ନମାହିଁ l

ଗ୍ମାମବମାସୀମମାନଙ୍କ ଦ୍ମାରମା ବିସ୍ୃତ ଭମାବସର ଆସ�ମାଚନମା ସହ�ମା l
ତମାହମାପସର ଗ୍ମାମବମାସୀମମାସନ 2 �କ୍ଷ କ୍ଷମତମା ବିଶଷ୍
ି ସଗମାଟିଏ
ପମାଣିଟମାଙ୍କି ସଭଙ୍ରର ଠମାସର ନିମତ୍ମାଣ କରିବମାକୁ ନିଷ୍ପର୍ି କରିସ�,
ଏହମା ଗ୍ମାମର ଉର୍ତମ ସ୍ମାନ ସହମାଇଥିବମାରୁ ମମାଧ୍ୟମାକଷତ୍ଣ ବଳ
ପ୍ରବମାହସର ସଗମାଷ୍ୀକୁ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରିବମାସର ସକ୍ଷମ ସହବ l
ଆେବେପାନ ସବୁ :

ସମ୍ପର୍ି ସୃଷ୍ି ସମମାପନ ସହବମା ପସର ଏହମାକୁ ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତ/
ଗ୍ମାମ ପରିଷରକୁ ହସ୍ମାତେର କରିବମାର ଥି�ମା l ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ ଏବଂ
ଗ୍ମାମବମାସୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କମାଯତ୍୍ୟ ସଗମାଷ୍ୀ ଦ୍ମାରମା କରମାଯିବ l ଧମାରଣକ୍ଷମ
ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ ନିଶ୍ିତ କରିବମା ନିମସତେ ଏବଂ ସଗମାଷ୍ୀକୁ ନିୟମିତ
�ମାଭଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରବମାହ ନିମସତେ ଉପଯୁକ୍ ପରିଚମାଳନମା, ଉର୍ମ
ସହସଯମାଗ ଏବଂ ଉର୍ମ ସନତୃ ତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତମା ରହିଛ ି l
ଭବିଷ୍ୟତସର ପମାଇପ�ମାଇନକୁ ବରଳମାଇବମା ଭଳି ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ
ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ର ସୁରୃଢୀକରଣ ଏକ ଆହ୍ବମାନ ଭମାବସର ଛିଡମା ସହବ l
ଏହମା ଛଡମା ସବୁ ସବଳ ପରି କମାଯତ୍୍ୟଗୁଡକ
ି ର ସମନ୍ବୟ ନିମସତେ ସଗମାଟଏ
ି
ସୁସଯମାଗ ପମାଇବମା ସମ୍ଭବ ସହମାଇନପମାସର, ଏହମା ସମ୍ପର୍ି ସୃଷ୍ି କରିବମା
ପଯତ୍୍ୟମାୟସର ସହଉଥି�ମା l ପମାଣ୍ର
ି ଅଭମାବ ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ର
ସଗମାଷ୍ୀର ଆବଶ୍ୟକତମାକୁ ପୂରଣ କରିପମାରି�ମା ଭଳି ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣସର ସବୈଷୟିକ ଜ୍ମାନର ଅଭମାବ ଗ୍ମାମବମାସୀ ମମାସନ
ି l
ସଷ୍ମାସରଜ ଟମାଙ୍କି ର ସମମାଧମାନ ପମାଇବମା ବିଷୟସର ଗ୍ମାମ ସଭମାସର ସମାମ୍ନମା କରିବମା ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଆହ୍ବମାନ ସହମାଇପମାରବ

ଜଳ ଅମଳସର ସଗପାଷ୍ୀର ଅଂଶଗ୍େଣ – ବିଲଖପାଅରଲି ର ଗ୍ପାମୀଣ
ବିକପାଶ ବଲେକ
ନୂ ତନ କରି ସୃଷ୍ି କରମାଯମାଇଥିବମା ମିସଜମାରମାମର 8ଟି
ି ; ସକମା�ମାଶିବ ଜିଲ୍ମା
(ଆଠ) ଜିଲ୍ମାର ପ୍ରଶମାସନିକ ମୁେ୍ୟମାଳୟଗୁଡକ
ଆଇଜ� ଜିଲ୍ମାର ଉର୍ରକୁ ଅବସ୍ିତ l ପ୍ରମାରମ୍ଭିକ ଭମାବସର
1957ସର ଜମାତିର ପିତମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବମାଷଥିକସର ସକମା�ମାଶିବ
ଜିଲ୍ମାକୁ ଆରିବମାସୀ ବିକମାଶ ବ୍କର ସକନ୍ଦ୍ର ଭମାବସର ସୃଷ୍ି
କରମାଯମାଇଥି�ମା ଏବଂ ଜସଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କମାଯତ୍୍ୟନିବତ୍ମାହୀ ଅଧିକମାରୀଙ୍କୁ
ଏହମାର ରମାୟିତ୍ୱ ପ୍ରରମାନ କରମାଗ�ମା l ପରବର୍ତ୍ୀ ସମୟସର
ଆଞ୍ଳିକ ପ୍ରଶମାସନିକ ଅଧିକମାରୀଙ୍କ ଦ୍ମାରମା ପରିଚମାଳିତ ସହବମା
ନିମସତେ ଏହମାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରମାଗ�ମା l

ଜିଲ୍ମାର ତିନ ି ଭମାଗ ସହବମା ପସର ମିସଜମାରମାମ ସରକମାରଙ୍କ ଦ୍ମାରମା
ବର୍ତ୍ମମାନ ଏହି ଜିଲ୍ମା ସୃଷ୍ି କରମାଗ�ମା l

କ୍ର.
ନଂ.

2015 ଠମାରୁ ବମାଷକ
ଥି ପ୍ରକଳ୍ପ ରମାକ/ବମାଷକ
ଥି କମାଯତ୍୍ୟ
ସଯମାଜନମାସର ସମନ୍ବତ
ି ସହବମା ପସର କମାଯତ୍୍ୟଗୁଡକ
ି ମହମାତ୍ମା ଗମାନ୍ୀ
ନସରଗମା ଅଧୀନସର ଗ୍ମାମ ସଭମା ଦ୍ମାରମା କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନ କରମାଗ�ମା l
ଏହି ଅଞ୍ଳସର ସହବମାକୁ ଥିବମା ଅଧିକମାଂଶ କମାଯତ୍୍ୟ ଗ୍ମାମବମାସୀମମାନଙ୍କ
ଦ୍ମାରମା ପ୍ରସ୍ମାବତ
ି ସହ�ମା । ସଗମାଷ୍ୀ ଜମିସର ସମସ୍ କମାଯତ୍୍ୟଗୁଡକ
ି
କରମାଗ�ମା ଏବଂ ସୃଷ୍ି କରମାଯମାଉଥିବମା ସମ୍ପର୍ି ସଗମାଷ୍ୀର
ମମା�ିକମାନମାସର ରହି�ମା l

1

କପାଯ୍୍ୟର ନପାମ
ସମେମ ଠମାସର
ଜଳ ଅମଳ
ପ୍ରକଳ୍ପର ନିମତ୍ମାଣ

ସମ୍ର୍ି ଆଇଡି/
କପାଯ୍୍ୟ ସକପାଡ

ଖର୍୍

2205002018/ ଟ 13.5
WC/1853
�କ୍ଷ

ଆର୍ତିକ ବଷ୍
20152016

ସଯସତସବସଳ 1972ସର ମିସଜମାରମାମକୁ ଏକ
ସକନ୍ଦ୍ରଶମାସିତ ଅଞ୍ଳ ଭମାବସର ଉନ୍ନୀତ କରମାଗ�ମା, ସକମା�ମାଶିବକୁ
ଉପେଣ୍ ମୁେ୍ୟମାଳୟର ହିସମାବସର ଉନ୍ନୀତ କରମାଗ�ମା, ସମ
5,1975 ଠମାରୁ ଉପେଣ୍ୀୟ ଅଧିକମାରୀଙ୍କ (ସିଭି�) ଦ୍ମାରମା
ପରିଚମାଳନମା କରମାଗ�ମା l ତିନ ି ରଶକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି
ପ୍ରଶମାସନିକ ଆସନସର ରହିଥିବମାରୁ, 1998ସର ଆଇଜ�
42
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ଗ୍ପାମ ପଞ୍ପାୟତ: ସମେମ
ଏସଗ୍ପା ଇସକପାଲଜିକପାଲ ସଜପାନ: ସଜମାନ 3
ଜିଓ ସକପାଡ୍ତିସନଟ: 24.18333, 92.57816
ଖର୍୍ ଏବଂ ଆର୍ତିକ ବଷ୍:
କପାଯ୍୍ୟପାନ୍ୱୟନ ପଦ୍ତି:

କମାଯତ୍୍ୟଗୁଡକ
ି ର କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନସର ସଗମାଷ୍ୀ ଅଂଶଗ୍ହଣ
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ ଭୂମିକମା ଗ୍ହଣ କରି�ମା l ସଯପରି ପୂବତ୍ରୁ
ରଶତ୍ମାଯମାଇଛି ସସହିପରି ଭମାବସର ସମେମ ଗ୍ମାମସର ଜଳ ଅମଳ
ଟମାଙ୍କି ନିମତ୍ମାଣ କମାଯତ୍୍ୟକୁ ଗ୍ମାମବମାସୀ ମମାସନ ଗ୍ମାମ ସଭମାସର ଏକ
ଅନ୍ୟତମ ସମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତମା ଭମାବସର ଅନୁ ଭବ କରୁଥିସ� l
ଜଳବିହୀନ ଗ୍ହଗୁଡକ
ି ସର ସକୌଣସି ଜୀବନ ନମାହ ିଁ l

ସମେମ ଗ୍ମାମସର ଜଳ ଅମଳ ଟମାଙ୍କି ନିମତ୍ମାଣ କମାଯତ୍୍ୟସର ମହମାତ୍ମା
ଗମାନ୍ି ନସରଗମା ଅଧୀନସର ପିଏଚଇେି ପମାଇପ�ମାଇନଗୁେକ
ି
ପ୍ରରମାନ କରମାଯିବମାର ଭରସମା ପ୍ରରମାନ କରମାଗ�ମା l ଏହମା ସୁସ୍ପଷ୍
ସଯ ମହମାତ୍ମା ଗମାନ୍ି ନସରଗମା ଏବଂ ପିଏଚଇେିର ଏକତ୍ରୀକରଣ
ନିମସତେ ଗ୍ମାମବମାସୀମମାସନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ ଭୂମିକମାଗୁେକ
ି ନିବତ୍ମାହ
କରିସ�, ସସମମାନଙ୍କ ଗ୍ମାମସର କମାଯତ୍୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବମା
ନିମସତେ ଗ୍ମାମବମାସୀ ନିସଜ ରୁ ଇସଗମାଟି ବିଭମାଗର ନିକଟସର
ପହଞ୍ିଥିସ� l

ଗ୍ମାମସର ସଗମାଟିଏ ୱମାଟସନ୍ କମିଟ ି ଗଠନ କରି ଏବଂ
ପରିବମାର ପିଛମା ଜଳ ସଂସଯମାଗ ନିମସତେ ମମାସକୁ ଜଳ ସରୟ
ବମାବରସର 100 ଟଙ୍କମା ଏବଂ ସବତ୍ସମାଧମାରଣ ପଏଣ୍ଟରୁ ଜଳ
ବ୍ୟବହମାର କରୁଥିବମା ପରିବମାର ଠମାରୁ ମମାସିକ 30 ଟଙ୍କମା ଅସୁ�
କରମାଯମାଇଥି�ମା, ଏହିପରି ଭମାବସର ପରିବମାରଗୁଡକ
ି ୁ ଜଳ ବଣ୍ଟନ
କରିବମାର ରମାୟିତ୍ୱ ଗ୍ମାମ ପରିଷର ଦ୍ମାରମା ହମାତକୁ ନିଆଗ�ମା l
ପରବର୍ତ୍ୀ ସମୟସର ପମାଇପ �ମାଇନର ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ େର୍ତ୍
ଏବଂ ୱମାଟରମ୍ୟମାନ/�ମାଇନମ୍ୟମାନଙ୍କର ରରମମା ପମାଇଁ ଏହମାକୁ
ସମେମ ଗ୍ମାମସର ଜଳ ଅମଳ ଟମାଙ୍କି ନିମତ୍ମାଣ କମାଯତ୍୍ୟର ବ୍ୟବହମାର କରମାଗ�ମା l ଜଳ ସଯମାଗମାଣ, ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ, ଚମାନ୍ମା
ବ୍ୟୟକୁ ମହମାତ୍ମା ଗମାନ୍ି ନସରଗମା ସମାମଗ୍ୀ ଉପମାରମାନରୁ ଭରଣମା ଅସୁ�, ଏବଂ ସମାରମା ଗମାଁର ସ୍ୱଚ୍ତମା ନିମସତେ ୱମାଟସନ୍ କମିଟ ି
କରମାଗ�ମା, ସଯଉଁଥିସର ଅଣକୁ ଶଳୀ କମାଯତ୍୍ୟ ନିମସତେ ପ୍ରମାୟ ରମାୟୀ ଅସଟ l
ପୂବତ୍ରୁ ସଯପରି ରଶତ୍ମାଯମାଇଛି ସସହିପରି ମହମାତ୍ମା ଗମାନ୍ି
2391 କମାଯତ୍୍ୟରିବସ ସୃଷ୍ି କରମାଗ�ମା l ନିମତ୍ମାଣ କମାଯତ୍୍ୟ ନସଭମ୍ବର
15, 2015ସର ଆରମ୍ଭ କରମାଗ�ମା ଏବଂ ସଫବୃ ଆରୀ 5, ନସରଗମା ଅଧୀନସର ଜଳ ଉତ୍ ଠମାରୁ ବଣ୍ଟନ ଟମାଙ୍କି ପଯତ୍୍ୟତେ
ି ପଯତ୍୍ୟତେ
2016ସର ସମମାପନ କରମାଗ�ମା l କମାଯତ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସହବମା ସସଙ୍ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଟମାଙ୍କି ରୁ ସବତ୍ସମାଧମାରଣ ପଏଣ୍ଟଗୁେକ
ି ରିଂ
ସସଙ୍ ପିଏଚଇେି ଉତ୍ରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ହ କରିବମା ନିମସତେ ମଧ୍ୟ ପମାଇପ�ମାଇନର ବ୍ୟବସ୍ମା ସମାଧମାରଣ ସ୍ୱମାସ୍୍ୟ ଇଂଜିନୟ
ପମାଇପ�ମାଇନ ବିଛମାଇବମା କମାଯତ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରମାଗ�ମା l ସଗମାଷ୍ୀସର ବିଭମାଗ ସହିତ ମିଶି କରମାଯମାଇଛି l ଘସରମାଇ ସଂସଯମାଗ
ସକୌଣସି ସମସ୍ୟମା ନଥିବମାରୁ ଗ୍ମାମବମାସୀମମାସନ େୁସି ସହସ�, ସକ୍ଷତ୍ରସର ହିତମାଧିକମାରୀମମାସନ ପମାଇପ�ମାଇନର େର୍ତ୍ ବହନ
ଗ୍ମାମୀଣ ବିକମାଶ ବିଭମାଗ ଏବଂ ପିଏଚଇେି ବିଭମାଗ ପ୍ରକଳ୍ପଟିର କରୁଛତେି l
କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନ କରୁଥିସ� l ଏହମା ସମସସ୍ ଅନୁ ଭବ କରିସ� ସଯ
– ବନ�ମା�ମମାସରମାଇଆ, ନିସଦ୍ତ୍ଶକ, ଏସଆଇଆରେି,
ସଗମାଷ୍ୀ ନିମସତେ ସମ୍ିଳତ
ି କମାଯତ୍୍ୟଟି ସସବତ୍ମାର୍ମ ଭମାବସର ସଫଳ
ମିସଜମାରମାମ
ସହ�ମା l

ପିସକପା େପାଇସ୍ପା ପପାୱପାର ପଲେପାଣ୍ଟସ ଏବଂ ପିସକପା େପାଇସ୍ପାର କ୍ଷମତପାପ୍ରପାପ୍ ଶୀତଳ ଭଣ୍ପାର
ରୁଟମାଗ ସହଉଛି ସଗମାଟିଏ ପ୍ରସଚଷ୍ମା ଯମାହମାକି ଭମାରତ
ସରକମାରଙ୍କର ପ୍ରମୁେ ସବୈଜ୍ମାନିକ ଉପସରଷ୍ମା କମାଯତ୍୍ୟମାଳୟ ଦ୍ମାରମା
ସମାହମାଯ୍ୟପ୍ରମାପ୍ତ, ଏହମା ଗ୍ମାମମାଞ୍ଳ ନିମସତେ ଚମାହିରମା ଭିତକ
ି
ସବୈଷୟିକବିର୍ୟମାର ବିକମାଶ କରୁଛି l ବ୍ୟବସମାୟିକ ଭିତସି ର ପମାଣି
ପମ୍ପଗୁଡକ
ି ଉପ�ବ୍ଧ ସହଉଛି ଏବଂ ପିସକମା ହମାଇସ୍ମା ପମାୱମାର
ପ୍ମାଣ୍ଟସସର ଏହମା ସ୍ବଳ୍ପ ମୂ�୍ୟସର ଉପ�ବ୍ଧ ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ମାର
ନିମସତେ ସସଗୁଡକ
ି ର ବ୍ୟବହମାର ଉର୍ରମାେଣ୍ସର ସଫଳତମାର
ସହିତ ପ୍ରରଶତ୍ନ କରମାଯମାଇଛି l ସବୈଷୟିକବିର୍ୟମାଟି ପ୍ରତିରୂପ
କରିସହବ ଏବଂ ରୁଟମାଗ, ଆଇଆଇଟି, ରୁରକୀ ଦ୍ମାରମା ସବୈଷୟିକ
ସହମାୟତମା/ତମା�ିମ ପ୍ରରମାନ କରମାଯିବ l
ପିସକପା େପାଇସ୍ପା ପପାୱପାର ପଲେପାଣ୍ଟସ ନିମସତେ ପମ୍ ଟରବପାଇନ
ଭପାବସର ବ୍ୟବେୃ ତ େୁ ଏ
ଶକ୍ି ସଙ୍କଟ ଏବଂ ପରିସବଶଗତ ସମସ୍ୟମାଗୁଡକ
ି ସଯମାଗୁଁ
ନବୀକରଣସଯମାଗ୍ୟ ଶକ୍ି ଉତ୍ଗୁେକ
ି ଗ୍ମାମୀଣ ସଗମାଷ୍ୀମମାନଙ୍କର
ଶକ୍ିର ଆବଶ୍ୟକତମାକୁ ଭରଣମା କରିବମା ନିମସତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍
ବିକଳ୍ପ ଭମାବସର ମୁଣ୍ ସଟକିଛତେି l ରୂ ରବର୍ତ୍ୀ ଗ୍ମାମୀଣ
ସଗମାଷ୍ୀଗୁେକ
ି ର ବିରୁ୍ୟତୀକରଣ ନିମସତେ ଜଳ ବିରୁ୍ୟତ ଶକ୍ି ସୃଷ୍ି
ଧମାରଣକ୍ଷମ ସମମାଧମାନ ଭମାବସର ଜଣମାପସଡ l ପିସକମା ହମାଇସ୍ମା
ପମାୱମାର ପରିସବଶର ସକୌଣସି କ୍ଷତି ନ କରି ବିସକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ
ଢମାଞ୍ମାସର କମ ପରିଚମାଳନମା େର୍ତ୍ସର ରୀଘତ୍ ସମୟ ସହିତ (5
kW ସରଞ୍ ମଧ୍ୟସର) ଶକ୍ି ଉତ୍ମାରନ କରିବମା ନିମସତେ ଉପ�ବ୍ଧ
ସହଉଥିବମା ସଛମାଟ ଝରଣମାକୁ ଉପସଯମାଗ କରିପମାସର l
ବୃ ଷ୍ିଜଳର ଟମାଙ୍କି, ବ୍ୟମାଙ୍କକୁ ରିଏନି ଭମାଙ୍ି l

କ୍ଷୁଦ୍ ଜଳ ବିରୁ୍ୟତ ଉତ୍ମାରନ ସକ୍ଷତ୍ରସର ସମାଧମାରଣତଃ
ଅରତ୍ସନୈତକ
ି ସମସ୍ୟମା ଗୁଡକ
ି ସରେମାଯମାଏ l ପ୍ରସତ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ମାବିତ
ସ୍ମାନ ସହଡ ଏବଂ େିସଚମାଜତ୍ ଅବସ୍ମାଗୁେକ
ି , ଯମାହମାକି ସ୍ମାନ
ଅନୁ ସମାସର ସ୍ୱତନ୍ତ ଅସଟ, େମାପ େୁଆଇବମା ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ
ସ୍ିତମ
ି ମାପକ ଥିବମା େିଜମାଇନର ଟରବମାଇନ ରରକମାର କସର l
ସଯସହତୁ ସସହି ପ୍ରକମାରର ସକବଳ ସଗମାଟିଏ କିମ୍ବମା ରୁ ଇଟି
ଟରବମାଇନର େିଜମାଇନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ୁ ତ କରମାଯମାଇପମାରିବ,
ସସଥିପମାଇଁ ଟରବମାଇନର ମୂ�୍ୟ ବୃ ର୍ି ସହମାଇରମାଏ l
ଟରବମାଇନଗୁଡକ
ି ର ଅଧିକ ମୂ�୍ୟ ଏବଂ ଆନୁ ସଙ୍ି କ ସମାମଗ୍ୀ
ଗୁେକ
ି ର ମୂ�୍ୟ ମିଶକ
ି ରି ହମାଇସ୍ମାପମାୱମାର ସ୍ି ମର େର୍ତ୍କୁ ବୃ ର୍ି
କରିରଅ
ି ତେି l
ଉପସରମାକ୍ ସମସ୍ୟମାର ସମମାଧମାନ ସହଉଛି ବ୍ୟବସମାୟିକ
ି ର ଉପସଯମାଗ ଏବଂ
ଭମାବସର ମିଳୁଥିବମା ପମାଣି ପମ୍ପଗୁଡକ
ବ୍ୟୟବହୁ ଳ ଟରବମାଇନଗୁଡକ
ି ଅସପକ୍ଷମା ତୁ ଳନମାତ୍କ ଭମାବସର
କମ େର୍ତ୍ ଯୁକ୍ ସହମାଇପମାରବ
ି l ନିର୍ଷ୍
ଥି େିସଚମାଜତ୍ ଅବସ୍ମାଗୁଡକ
ି ସର
ସଯସତସବସଳ ସକନ୍ଦ୍ରମାପସମାରୀ ପମ୍ପଗୁଡକ
ି ୁ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ି ଉତ୍ମାରନ
ନିମସତେ ଉପସଯମାଗ କରମାଯମାଏ ସସସତସବସଳ ଏଗୁେକ
ି ସୁରକ୍ଷ
ସହମାଇରମାଏ l ନିୟନ୍ତିତ ଭମାବସର ସକସତପରିମମାଣର ଜଳ
ନିଷ୍ମାସନ କରିସବ ସସ ବ୍ୟବସ୍ମା ଏହି ପମ୍ପ ଗୁଡକ
ି ସର
କରମାଯମାଇନରମାଏ l ଆଂଶିକ ପ୍ରବମାହ ଅବସ୍ମାଗୁଡକ
ି ସର
କମାଯତ୍୍ୟରକ୍ଷତମା ପ୍ରଭମାବତ
ି ସହମାଇରମାଏ, ସସଥି�ମାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକମାରର
ସହଡ ଏବଂ େିସଚମାଜତ୍ ଗୁଡକ
ି ନିମସତେ ନିର୍ଷ୍
ଥି ପମ୍ପକୁ ରକ୍ଷ
ଟରବମାଇନ ଭମାବସର ବ୍ୟବହମାର କରିବମାସର ପ୍ରତିବନ୍କ ହୁ ଏ l
ଗ୍ରାମ�ରାଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ରୁଟମାଗ, ଆଇଆଇଟି ରୁରକୀ ଏକ ପରିବର୍ଥିତ ସ୍ୱଳ୍ପ
ମୂ�୍ୟଯୁକ୍ ସକନ୍ଦ୍ରମାପସମାରୀ ପମ୍ପ ବିକମାଶ କରିଛ ି ସଯଉଁଥିସର ଉର୍
ରକ୍ଷତମାକୁ ବଜମାୟ ରଖିବମା ସହିତ ପ୍ରବମାହକୁ ନିୟନ୍ତଣ କରିବମା
ନିମସତେ ପ୍ରବମାହ ନିୟନ୍ତଣ ସମକମାନିଜମ �ମାଗିଛ ି l ଏହି ପରିବର୍ଥିତ
ପମ୍ପଗୁଡକ
ି ରକ୍ଷତମାର ସହିତ ବଷତ୍ ସମାରମା ଶକ୍ି ଉତ୍ମାରନ
କରିବମାପମାଇଁ ସହମାୟକ ସହମାଇପମାସର, ଏପରିକି ପ୍ରବମାହର
େିସଚମାଜତ୍ ଉସଲ୍େନୀୟ ଭମାବସର ହ୍ମାସ ବୃ ର୍ି ଘଟିସ� ମଧ୍ୟ l ଏହି
ପମ୍ପଗୁଡକ
ି ସଗମାଟିଏ ନିର୍ଷ୍
ଥି ସ୍ମାନସର ଆବର୍ ରହିବ ଅସପକ୍ଷମା
ବିବଧ
ି ସ୍ମାନଗୁଡକ
ି ର ସ୍ିତମ
ି ମାପକଗୁଡକ
ି ସହିତ ମଧ୍ୟ େମାପେୁଆଇ
ପମାରତେି l ପ୍ରବମାହ ନିୟନ୍ତଣ ସମକମାନିଜମ ପ୍ରରମାନକରି ଆଂଶିକ
ସ�ମାଡ କମାଯତ୍୍ୟରକ୍ଷତମାକୁ ବିକଶିତ କରମାଯମାଏ l 5kW ଶକ୍ି
ଉତ୍ମାରନ ନିମସତେ ସଗମାଟିଏ ପମ୍ପର ଆକଳନ ସହମାଇଥିବମା ମୂ�୍ୟ
ସହଉଛି ପ୍ରମାୟ ଟ. 50,000/- ରୁ ଟ. 60,000/-, ସଯଉଁ
ସକ୍ଷତ୍ରସର ପମାରମ୍ପରିକ ଟରବମାଇନ ସହିତ ଜଳବିରୁ୍ୟତ ଉତ୍ମାରନ
ୟୁ ନଟ
ି ର ସମ୍ପୂର୍ତ୍ ବ୍ୟୟ ପମାେମାପମାଖି ଟ..1.25 lacs /kW l

ଗଛିତକରଣ ଏହି ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ସର ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ସମସ୍ୟମା
ଅସଟ l ସ୍ମାନୀୟ ସ�ମାକମମାନଙ୍କ ଠମାରୁ ମିଳଥି
ି ବମା ସୂଚନମାକୁ
ଭିତକ
ି ରି ଜଣମାଯମାଏ ସଯ ବହୁ ପରିମମାଣସର ଫଳ ଏବଂ
ପନିପରିବମାଗୁଡକ
ି ର ଉତ୍ମାରନ/ଚମାଷ ହୁ ଏ ଏବଂ ଏହି
ଉତ୍ମାରଗୁଡକ
ି ର ଅଧିକମାଂଶ ଭମାଗ (10 ରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ)
ହିମମାଚଳ ପ୍ରସରଶ ଏବଂ ଉର୍ରମାେଣ୍ ରମାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ
ଜିଲ୍ମାଗୁଡକ
ି ସର ନଷ୍ ସହମାଇଯମାଏ, ସ୍ମାନୀୟ ଅଞ୍ଳସର ଉପଯୁକ୍
ଶୀତଳ ଭଣ୍ମାର ସୁବଧ
ି ମାଗୁଡକ
ି ର ଅନୁ ପ�ବ୍ଧତମା ସଯମାଗୁଁ ଏଭଳି
ହୁ ଏ l କୃ ଷକମମାସନ ସସମମାନଙ୍କର ଫସ� ସଂରକ୍ଷଣ କରିବମା
ନିମସତେ ତମାଙ୍କ ନିକଟସର ଅଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ରହିଛ,ି ଯମାହମାକି
ରୀଘତ୍କମାଳୀନ ଗଛିତକରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମସତେ ଯସରଷ୍
ନୁ ସହଁ l ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କୃ ଷକମମାସନ ନିଜର ଫଳ ଏବଂ
ପମାନିପରିବମାକୁ ଶସ୍ମା ରରସର ସ୍ମାନୀୟ ବଜମାରସର ବିକ୍ରୀକରିବମାକୁ
ବମାଧ୍ୟ ହୁ ଅତେି, ଏହମାଦ୍ମାରମା ସସମମାନଙ୍କର ଜୀବିକମାକୁ େରମାପ
ଭମାବସର ପ୍ରଭମାବିତ କରୁଛତେି l

ଅଧିକ ପରିମମାଣସର ପ୍ରସ୍ୁ ତ ି ସହଉଥିବମାରୁ ଏବଂ ବହୁ ତ
ପ୍ରକମାରର ସହଡ ଏବଂ େିସଚମାଜତ୍ଗୁଡକ
ି ସଯମାଗୁଁ ତୁ ଳନମାତ୍କ
ଭମାବସର ଅନ୍ୟ ଟରବମାଇନ ଅସପକ୍ଷମା ଏହମାର କମ ମୂ�୍ୟ ସଯମାଗୁଁ
ଟରବମାଇନ ସମମାେସର ବ୍ୟବହୃ ତ ପମ୍ପ ସହଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟତମ
ଶସ୍ମା ଏବଂ ପରିଚମାଳନମାସଯମାଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ l ସହଜସର
ଯନ୍ତମାଂଶଗୁଡକ
ି ମିଳଯ
ି ମାଉଥିବମାରୁ ପମ୍ପର ରକ୍ଷଣମାସବକ୍ଷଣ ସହଜ
ଅସଟ l ପିଏଟିଗୁଡକ
ି ବ୍ୟବହମାର କରି କରମାଯମାଉଥିବମା କ୍ଷୁଦ୍ ଜଳ
ବିରୁ୍ୟତ ପ୍ମାଣ୍ଟର ସପବ୍ୟମାକ ଅବଧି < 2 ବଷତ୍ ଯମାହମାକି ପମାରମ୍ପରିକ
ଟରବମାଇନଗୁଡକ
ି ଠମାରୁ ଉସଲ୍େନୀୟ ଭମାବସର କମ ଅସଟ l

ହିମମାଳୟ ଅଞ୍ଳ ଏବଂ ସରଶର ପମାହମାଡିଆ ଅଞ୍ଳ
ପ୍ରମାକୃ ତକ
ି ଜଳପ୍ରପମାତ, ଝରଣମା, ଏବଂ ପମାହମାଡରୁ ବହିଯମାଉଥିବମା
ନରୀଗୁେକ
ି ଦ୍ମାରମା ସଜ୍ିତ ସହମାଇଛି l ଏହି ଜଳ ଉତ୍ଗୁଡକ
ି ଜଳ
ବିରୁ୍ୟତ ଉତ୍ମାରନ କରିବମା ନିମସତେ ପ୍ରଚୁର ସୁସଯମାଗ ପ୍ରରମାନ
କରିପମାରିସବ ଯମାହମା କି ଭିତଭ
ି ୂ ମିଗତ ସୁବଧ
ି ମା ଗୁଡକ
ି ର ଉନ୍ନତି
କରିବମାସର ସମାହମାଯ୍ୟ କରିପମାରିବ ଏବଂ ସ୍ମାନୀୟ ସ�ମାକମମାନଙ୍କ
ପମାଇଁ ନୂ ତନ ଏବଂ ଅତିରକ୍
ି ଜୀବିକମା ଅଜତ୍ନର ସୁସଯମାଗ
ଆଣିପମାରିବ ଏବଂ ସସମମାନଙ୍କର ଅରତ୍ନୀତିକୁ ଉନ୍ନତି କରିବ l

ସମସ୍ୟମାଗୁଡକ
ି ର
ଧମାରଣକ୍ଷମ
ଉପସରମାକ୍
ି ନିମସତେ, ନଷ୍ଶୀଳ ଉତ୍ମାରଗୁଡକ
ି ୁ ରୀଘତ୍ ସମୟ
ପିସକପା େପାଇସ୍ପା ପଲେପାଣ୍ଟସସର ଟରବପାଇନ ଭପାବସର ବ୍ୟବେୃ ତ ସମମାଧମାନଗୁେକ
ଧରି
ଗଛି
ତ
କରି
କୃ
ଷ
କମମାନଙ୍କୁ
ଅଧିକ
ସୁ
ବ
ଧ
ି
ମା
ସଯମାଗମାଇବମାସର
ପମ୍ର ଫସଟପାଗ୍ପାଫ୍
ସହମାୟତମା କରିବମା ନିମସତେ ସଗମାଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟ ସହଉଥିବମା
ଶୀତଳ ଭଣ୍ମାରକୁ ରୁଟମାଗ, ଆଇଆଇଟି, ରୁରକୀ ଦ୍ମାରମା େିଜମାଇନ
ପିସକପା େପାଇସ୍ପା ଦ୍ପାରପା କ୍ଷମତପାପ୍ରପାପ୍ ଶୀତଳ ଭଣ୍ପାର
ଏବଂ ବିକଶିତ କରମାଗ�ମା, ଯମାହମା କୃ ଷକମମାନଙ୍କର �ମାଭ ବୃ ର୍ି
ହିମମାଳୟ ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ସର ଅରତ୍ନୀତିକୁ କୃ ଷକ
ି ମାଯତ୍୍ୟ
କରିପମାରିବ ଏବଂ ସସମମାନଙ୍କର ଜୀବନଧମାରଣର ମମାନ ବୃ ର୍ି
କରିପମାରିବ l ଏଠମାସର ଅଧିକମାଂଶ ଅଞ୍ଳସର କ୍ଷୁଦ୍ ଜଳ ବିରୁ୍ୟତର
ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭମାବନମା ରହିଛ ି l ପିସକମା ହମାଇସ୍ମାପମାୱମାର ପ୍ମାଣ୍ଟସ
ଭମାବସର ଏସଏଚପି ପ୍ମାଣ୍ଟସ ଶୀତଳ ଭଣ୍ମାର ୟୁ ନଟ
ି ଗୁେକ
ି ର
ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଅଧିକ ରୃ ଢ କରି ଅଣ-ଋତୁ ସର ଫଳ ଏବଂ

ଟରବମାଇନ ଭମାବସର ପମ୍ପ

ଉସଲ୍େନୀୟ ଅଂଶରମାନ କସର l ଏହି ଅଞ୍ଳସର ପ୍ରଚୁର
ପରିମମାଣର ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବମାଗୁଡକ
ି ର ଚମାଷ ହୁ ଏ ଏବଂ
ପମାୱମାର ଉପ�ବ୍ଧ ସହଉନଥିବମାରୁ ଏକ ନିଦ୍ଷ୍
ଥି ସମୟ ସୀମମା
ବମାହମାସର ସସଗୁଡକ
ି ୁ ଗଛିତକରଣ କରିବମା କଷ୍ସମାଧ୍ୟ ଅସଟ l
ସତଣୁକରି ନଷ୍ଶୀଳ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବମାଗୁଡକ
ି ର
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ଟରବମାଇନ ଭମାବସର ପମ୍ପ କମାଯତ୍୍ୟ କରୁଥିବମାର ଫସଟମାଗ୍ମାଫ ପ୍ରରଶତ୍ନ କରୁଛି
ଆଜି ଜଳ ସଞ୍ୟ କରତେୁ , ଆସତେମାକମା�ି ଏହମା ବ୍ୟବହମାର କରତେୁ

ପନିପରିବମାଗୁଡକ
ି ୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି �ମାଭ କରିବମାର ସମ୍ଭମାବନମା ସତସବ ଏହି 30% ନଷ୍କୁ ବଞ୍ମାଯମାଇପମାରିବ ଏବଂ େର୍ତ୍କୁ
ଅଛି l ଶୀତଳ ଭଣ୍ମାର ସହିତ ମମାଇସକ୍ରମା ହମାଇସ୍ମାପମାୱମାରର ଅସୁ� କରମାଯମାଇପମାରିବ l
ସମନ୍ବତ
ି କୁ ଅରତ୍ସନୈତକ
ି ଭମାବସର ବ୍ୟବହମାଯତ୍୍ୟ ସବମା�ି ବିସବଚନମା
ବର୍ଥି ଠମାସର ଥିବମା ଶୀତଳ ଭଣ୍ମାର ପିସକମା-ହମାଇସ୍ମା
କରମାଯମାଏ ଏବଂ ସସହି ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ନିମସତେ ସଙ୍ତ ଅସଟ l
ଦ୍ମାରମା କ୍ଷମତମାପ୍ରମାପ୍ତ, ଯମାହମାର କ୍ଷମତମା ସହଉଛି 5 kW l ଶୀତଳ
ବର୍ଥି ଗ୍ମାମସର, ସଯଉଁଠି ପ୍ରଯୁକ୍ିବର
ି ୍ୟମା ସ୍ମାପନ ଭଣ୍ମାର ସକବଳ 1.5-2.0 kW ଶକ୍ି େର୍ତ୍ କସର, ଆଉ ବଳକମା
କରମାଯମାଇଛି ସସଠମାସର ପ୍ରମାୟ 50ଟି ପରିବମାର ବମାସ କରୁଛତେି 3 kW ପମାୱମାରକୁ ସ୍ମାନୀୟ ଅଞ୍ଳର ଆସ�ମାକୀକରଣ ଏବଂ
ଏବଂ ଏହି ଗ୍ମାମଟିର ଚମାରିପମାେସର 33ଟି ଗ୍ମାମ ରହିଛ ି l ବମାଷଥିକ ଅନ୍ୟମାନ୍ୟ ଉସଦ୍ଶ୍ୟସର ବଣ୍ଟନ କରମାଯମାଇପମାରିବ ଏବଂ ମିଳୁଥିବମା
ସମମାଟ 3000-4000 କି.ଗ୍ମା. ସସଓ, ଟମମାସଟମା, ଆଳୁ , ବିନ୍ସ ଶୁଳ୍କକୁ ବ୍ୟବସ୍ମାର ଆରଥିକ ଉନ୍ନତିକରଣସର େର୍ତ୍ କରମାଯମାଇପମାରିବ,
ଇତ୍ୟମାରି ଉତ୍ମାରିତ ହୁ ଏ l ଶୀତଳ ଭଣ୍ମାର ସୁବଧ
ି ମାର ଅଭମାବରୁ ଯମାହମା ସବତ୍ନମ
ି ୍ନ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟସର ପ୍ମାଣ୍ଟ ନିମସତେ େର୍ତ୍
ଗ୍ମାମବମାସୀମମାସନ ବମାଧ୍ୟ ସହମାଇ ସସମମାନଙ୍କର ଉତ୍ମାରନକୁ ବହୁ ତ ଟଙ୍କମାକୁ ଅସୁ� କରିବମାସର ସମାହମାଯ୍ୟ କରିବ l ସବୁ କଛ
ି ି
କମ ମୂ�୍ୟସର ବିକ୍ରି କରତେି ଯମାହମାଦ୍ମାରମା ସସମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ମିଶମାଇକରି ସଂସ୍ମାପନ କରମାଯମାଇଥିବମା ବ୍ୟବସ୍ମାର ଆନୁ ମମାନିକ
ଆରଥିକ କ୍ଷତି ସହମାଇରମାଏ l ଶୀତଳ ଭଣ୍ମାର ସୁବଧ
ି ମାର ଉପସଯମାଗ ସମମାଟ ମୂ�୍ୟ ସହଉଛି ପ୍ରମାୟ 8-10 �କ୍ଷ ଟଙ୍କମା l
କରି ଏହି ଅସୁବଧ
ି ମା ରୂ ର କରମାଯମାଇପମାରିବ, ସଯଉଁଠି କୃ ଷକମମାସନ
ସ୍ୱୀକମାସରମାକ୍ି -ରୁଟମାଗ ସହଉଛି ସଗମାଟିଏ ପ୍ରସଚଷ୍ମା
ସସମମାନଙ୍କର ଉତ୍ମାରକୁ ଗଛିତ କରି ରଖିପମାରିସବ ଏବଂ
ସସମମାନଙ୍କର ଉତ୍ମାରକୁ ଉର୍ ରରସର ବିକ୍ରୀକରିପମାରିସବ l ଯମାହମାକି ଭମାରତ ସରକମାରଙ୍କର ପ୍ରଧମାନ ସବୈଜ୍ମାନିକ ଉପସରଷ୍ମା
ହମାରମାହମାରି ଭମାବସର ଜସଣ କୃ ଷକ ବମାଷଥିକ ଟ . 1,00,000 ରୁ କମାଯତ୍୍ୟମାଳୟ ଦ୍ମାରମା ସମାହମାଯ୍ୟପ୍ରମାପ୍ତ l ପିଏସଏ କମାଯତ୍୍ୟମାଳୟ ଏବଂ
2,00,000/-ମୂ�୍ୟର ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବମା ଉତ୍ମାରନ କରତେି, ରୁଟମାଗ ସମନ୍ଵୟକମାରୀଙ୍କୁ ସସମମାନଙ୍କର �ଗମାତମାର ସମାହମାଯ୍ୟ
ଶୀତଳ ଭଣ୍ମାର ସୁବଧ
ି ମାଗୁଡକ
ି ନଥିବମାରୁ ଏହମାର ପ୍ରମାୟ 30% ଏବଂ ସପ୍ରରଣମା ନିମସତେ ସ�େକ ଧନ୍ୟବମାର ଜ୍ମାପନ କରତେି l
(ପ୍ରମାଧ୍ୟମାପକ ରମାସଜଶ୍ୱର ସମାଇନି, ଗ୍ମାମୀଣ ସବୈଷୟିକବିର୍ୟମା କମାଯତ୍୍ୟ
ନଷ୍ ସହମାଇଯମାଏ l ଯରି ଏହି ଉତ୍ମାରକୁ ସ୍ମାନୀୟ ଭମାବସର ନିମଥିତ
ଶୀତଳ ଭଣ୍ମାରସର ଉପଯୁକ୍ ଭମାବସର ଗଛିତ କରମାଯମାଇପମାରିବ
ସଗମାଷ୍ୀ, ଆଇଆଇଟି ରୁରକୀ)
ଉର୍ରକପାଶୀ ଜିଲ୍ପାର (ଉର୍ରପାଖଣ୍) ବର୍୍ତି ଗ୍ପାମସର ସଂସ୍ପାପନ କରପାଯପାଇଥିବପା ପିସକପା େପାଇସ୍ପା ଭିର୍ିକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ପାର ୟୁ ନଟ
ି କୁ
ଫସଟପା ପ୍ରଦଶ୍ନ କରୁଛି l

ଜଳ ବଞ୍ମାତେୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ମାତେୁ l.

ଗ୍ରାମ�ରାଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ଖବର ଏବଂ ଘଟଣପାବଳୀ

କୃ

ଷି ଏବଂ କୃ ଷକ କ�୍ୟମାଣ, ଗ୍ମାମୀଣ ବିକମାଶ ଏବଂ ପଞ୍ମାୟତି
ରମାଜ ନିମସତେ ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସତମାମମାର
କୃ ଷସି ର ପ୍ରତିଭମା ରଖିବମାକୁ ସଘମାଷଣମା କରିଛତେି l ମମାର୍ତ୍
1ମ ସର ପୁସମା କୃ ଷି ବିଜ୍ମାନ ସମଳମା-2020 ଉଦ୍ଘମାଟନ କରି
ସସ କହିସ� ଭମାରତର ପ୍ରତିବଷତ୍ ୟୁ ନଭ
ି ସଥିଟଗ
ି ୁ ଡକ
ି ରୁ ଉର୍ୀର୍ତ୍
ସହଉଥିବମା
ବହୁ ସଂେ୍ୟମାସର
କୃ ଷବ
ି ଜ୍
ି ମାନୀ
ଏବଂ
କୃ ଷବ
ି ସି ଶଷଜ୍ମମାସନ ରହିଛତେି l କୃ ଷକ
ି ମାଯତ୍୍ୟସର ଆଗ୍ହ ରହିଥିବମା
କୃ ଷକଙ୍କୁ “ସରକମାର ପମାଣ୍ି, ରିହମାତି ଏବଂ ସପ୍ରମାତ୍ମାହନ ପ୍ରରମାନ
କରିବ l ଏହମା ନିମସତେ କୃ ଷକ
ି ୁ ଏକ �ମାଭଜନକ ଉର୍ୟମ
କରମାଯମାଇପମାରିବ; ଏହମା ସରଶର ଅବଶ୍ୟକତମାଗୁେକ
ି ୁ ପୂରଣ େର୍ ଘର୍ ଜଲ୍ୁ ନିଶ୍ିତ କରିବପା ନିମସତେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ
ି ୁ 2024 ସୁଦ୍ପା (ପପାଇପ ଜଳ
କରିବମା ଉଚିତ, ଜିେପ
ି ି ଏବଂ ରପ୍ତମାନୀଗୁେକ
ି ସର ଏହମାର ସମସ୍ତ ଗ୍ପାମୀଣ ପରିବପାରଗୁଡକ
ସଯପାଗପାଣ) l ନୂତନ ମନ୍ତଣପାଳୟ-“ଜଳ ଶକ୍ି ମନ୍ତଣପାଳୟ” ରପାଜ୍ୟ
ଅଂଶରମାନ ବୃ ର୍ି ସହବମା ଉଚିତ,” ସବମା�ି ସସ କହିସ� l.
ସରକପାରଗୁଡକ
ି ସେିତ ଜଳ ସମ୍ୱଳଗୁଡକ
ି ୁ ଏବଂ ଜଳ ସଯପାଗପାଣକୁ
ଶ୍ୀ ସତମାମମାର ଏହମା କହିସ� ସଯ “ଆପଣଙ୍କର ସପସମାର
ଏକ ସମନବେତ
ି ଏବଂ ବ୍ୟପାପକ ଭପାବସର ପରିଚପାଳନପା କରିବପା
ଉସଦ୍ଶ୍ୟ ସଗମାଟଏ
ି ଆରମାମରମାୟକ କମତ୍ ନିଯୁକ୍ି ପମାଇଯିବମାସର ସଶଷ
ନିମସତେ
ହୁ ଏ ନମାହ ିଁ କିମ୍ବମା ସକବଳ ଶିକ୍ଷମା ଏବଂ ଅନୁ ସନ୍ମାନସର ନିବଷ୍
ି
ସହମାଇଯିବମାସର ସଶଷ ହୁ ଏ ନମାହ,ିଁ କିତେୁ ଆପଣ ନିଜ ଅଞ୍ଳସର ଜସଣ ସମସ୍ତ ଭପାରତୀୟଙ୍କୁ ନିରପାପଦ ଏବଂ ଯସରଷ୍ ପପାନୀୟ ଜଳର
ସଫଳ ଚମାଷୀ ସହବମା ଉଚିତ l ଏପରିକି ପ୍ରତିବଷତ୍ ଅବସର ଗ୍ହଣ ଉପଲବ୍ଧତପା ପ୍ରଦପାନ କରିବପା ସରକପାରଙ୍କର ପ୍ରପାରମିକତପା ଅସଟ
କରୁଥିବମା କୃ ଷବ
ି ତ
ି ମମାସନ କୃ ଷି ସହିତ ଜେିତ ସହମାଇରହିବମା ସହ
ଅରତ୍ ଏବଂ କସପତ୍ମାସରଟ ବ୍ୟମାପମାର ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଶ୍ୀମତୀ
ଅନ୍ୟମମାନଙ୍କୁ ସପ୍ରରଣମା ସରବମା ଉଚିତ l ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର କୃ ଷକଟି
ନିମତ୍ଳମା ସୀତମାରମଣ କହିସ� ସଯ, ଭମାରତର ଜଳ ନିରମାପର୍ମାକୁ
ବଞ୍ି ରହିବମା ଉଚିତ l ବଳକମା ସମୟସର ଆପଣ ନିଜର ସରମାସଷଇଶମାଳ
ନିଶ୍ିତ କରିବମା ଏବଂ ସମସ୍ ଭମାରତୀୟଙ୍କୁ ନିରମାପର ଏବଂ
ବଗିଚମାସର କୃ ଷି କମାଯତ୍୍ୟ କରିପମାରତେି l ଏହମା ଆପଣଙ୍କୁ ସଗମାଟଏ
ି
ଯସରଷ୍ ପମାନୀୟ ଜଳର ଉପ�ବ୍ଧତମା ପ୍ରରମାନ କରିବମା
ସପସମା ଭମାବସର କୃ ଷି ସହିତ ଜଡିତ କରି ରଖିବ l,”
ସରକମାରଙ୍କର ପ୍ରମାରମିକତମା ଅସଟ l ସଂସରସର ସକନ୍ଦ୍ର ବସଜଟ
ଶ୍ୀ ସତମାମମାର କହିସ� ପ୍ରଧମାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମମାରି 2019-20 ଉପସ୍ମାପନ କରିବମାସବସଳ ଶ୍ୀମତୀ ନିମତ୍ଳମା
କୃ ଷକ
ି ୁ ପ୍ରମାରମିକତମା ସରଇଛତେି ଏବଂ 2022 ସୁର୍ମା ସୀତମାରମଣ କହିସ� ଏ ରିଗସର ନିଆଯମାଇଥିବମା ସଗମାଟିଏ
କୃ ଷକମମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ରୁ ଇଗୁଣ କରିବମାର �କ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛତେି l
ବିରମାଟ ପରସକ୍ଷପ ସହଉଛି ଜଳ ସମ୍ପର ମନ୍ତଣମାଳୟ, ନରୀ
ଏହି ରିଗସର, କୃ ଷକମମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଟ
ଲୁ େର୍ତ୍ର ସରଢଗୁଣ ଏମଏସପି ବିକମାଶ ଏବଂ ଗଙ୍ମା ପୁନରୁର୍ମାର ଏବଂ ପମାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ
ନିମସତେ ସରକମାର ସୁନଶ୍
ି ି ତ କରିଛ,ି ପିଏମ୍-କିଷମାନ ସ୍ି ମ୍
ି କରି ଜଳ ଶକ୍ି ମନ୍ତଣମାଳୟର
ଅଧୀନସର କୃ ଷକମମାନଙ୍କୁ ବମାଷଥିକ ଟ.6,000 ପ୍ରରମାନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ତମା ମନ୍ତଣମାଳୟକୁ ସମନ୍ବତ
କିସମାନ ସକ୍ରେିଟ କମାେତ୍ ଅଧୀନସର ଟ.1,60,000 ଋଣ ପ୍ରରମାନକୁ ଗଠନ କରମାଯମାଇଛି l ଏହି ନୂ ତନ ମନ୍ତଣମାଳୟ ଜଳ ସମ୍ବଳ ଏବଂ
ି ଏବଂ ବ୍ୟମାପକ ଭମାବସର
ନିଶ୍ିତ କରିଛ ି l କୃ ଷକମମାନଙ୍କୁ �ମାଭଗୁଡକ
ି ପ୍ରରମାନ କରିବମାସର ଜଳ ସଯମାଗମାଣକୁ ଏକ ସମନ୍ବତ
ସ୍ୱଚ୍ତମା ଅବ�ମ୍ବନ କରିବମାକୁ ପ୍ରଧମାନମନ୍ତୀ ନିଶ୍ିତ କରିଛତେି ଏବଂ ପରିଚମାଳନମା କରିବ, ହର୍ ଘର୍ ଜଲ୍ୁ ନିଶ୍ିତ କରିବମା ନିମସତେ
ି ସହିତ କମାଯତ୍୍ୟ କରିବ- ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ
ବର୍ତ୍ମମାନ ମଧ୍ୟସ୍ି କିମ୍ବମା ର�ମା�ର ସକୌଣସି ଭୂମିକମା ନମାହିଁ l ଏହମା ରମାଜ୍ୟ ଗୁଡକ
ଅଧୀନସର
ସମସ୍ ଗ୍ମାମୀଣ ପରିବମାରଗୁଡକ
ି ୁ 2024 ସୁର୍ମା
ଛଡମା ସସ କହିସ� ସଯ, କୃ ଷି ନିମସତେ ସକୌଣସି ପ୍ରକମାରର ପମାଣ୍ି
(ପମାଇପ ଜଳ ସଯମାଗମାଣ)
କିମ୍ବମା ବସଜଟର ଅଭମାବ ରହିବ ନମାହିଁ l.
ଶ୍ୀ ସତମାମମାର କହିସ� ସଯ, ସମବମାୟ କୃ ଷର
ି ପ୍ରସମାର
କରିବମା ନିମସତେ ପ୍ରଧମାନ ମନ୍ତୀ ସଫବୃ ଆରୀ 29 ତମାରେ
ି ସର
10,000 ନୂ ତନ କୃ ଷକ ଉତ୍ମାରନକମାରୀ ସଂଗଠନ ଗୁେକ
ି ର
(ଏଫପିଓଏସ) ଆରମ୍ଭ କରିଛତେି l ସମସ୍ କୃ ଷି ସମ୍ପକଥିତ କମାଯତ୍୍ୟକଳମାପ
ନିମସତେ, ସଯମିତକ
ି ି ବିହନ ବୁ ଣିବମା ଠମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମଳ କରିବମା,
ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରିବମା ପଯତ୍୍ୟତେ ସବୁ କମାଯତ୍୍ୟ କରିବମା ପମାଇଁ
ପ୍ରତି ଏଫପିଓ ଟ. 15 �କ୍ଷ ପ୍ରରମାନ କରିବମା ନିମସତେ ଟ. 6,600
ସକମାଟର
ି ବସଜଟ ବ୍ୟୟ ବରମାର କରମାଯମାଇଛି l ଏହି ଉସଦ୍ଶ୍ୟସର
ନମାବମାେତ୍ ଏବଂ ଏନସିେସ
ି ି ଦ୍ମାରମା ମିଳତ
ି ଭମାବସର ଟ. 1500
ସକମାଟର
ି ସଗମାଟଏ
ି ସକ୍ରେିଟ ଗ୍ୟମାସରଣ୍ଟି ଫଣ୍ ସୃଷ୍ି କରମାଯମାଇଛି l
ଉର୍ୃ ତମାଂଶ– (ସପମାଷ୍ ସହମାଇଛି: 01 ମମାର୍ତ୍ 2020 7:03 ଅପରମାହ୍ନ ପିଆଇବି ରିଲ୍ୀ
ଦ୍ମାରମା)

46

ମପାର୍୍ 2020

ପମାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ତମା ବିଭମାଗ ଅଧୀନସର ଏହି ମିଶନ
ସ୍ମାନୀୟ ସ୍ରସର ଜଳର ସମନ୍ବତ
ି ଚମାହର
ି ମା ଏବଂ ସଯମାଗମାଣ ଉପସର
ରୃ ଷ୍ି ରଖିବ, ଉତ୍ ଧମାରଣକ୍ଷମତମା ନିମସତେ ସ୍ମାନୀୟ ଭିତଭ
ି ୂ ମି ସୃଷ୍ି,
ସଯମିତକ
ି ି ବୃ ଷ୍ିଜଳ ଅମଳ, ଭୂତଳ ଜଳ ରିଚମାଜତ୍, ଏବଂ କୃ ଷକ
ି ମାଯତ୍୍ୟସର
ପୁନଃବ୍ୟବହମାର ନିମସତେ ପରିବମାରର ବଜତ୍୍ୟଜଳର ପରିଚମାଳନମାକୁ
ଅତେଭୁତ୍କ୍ କରିବ l ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ସମାରମା ସରଶସର ଏହମାର
ଧମାରଣକ୍ଷମ ଜଳ ସଯମାଗମାଣ �କ୍ଷ୍ୟଗୁଡକ
ି ପୂରଣ କରିବମା ନିମସତେ
ଅନ୍ୟମାନ୍ୟ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ରମାଜ୍ୟ ସ୍ି ମଗୁଡକ
ି ସହିତ ମିଶବ
ି l
ଉର୍ୃ ତମାଂଶ – (ସପ୍ରସ ଇନଫସମତ୍ଶନ ବୁ ୍ୟସରମା, ଭମାରତ ସରକମାର l
ଅରତ୍ ମନ୍ତଣମାଳୟ, ତମାରେ
ି 5.7.2019)

ସଗମାଟଏ
ି ତୃ ଷମାର୍ତ୍ ମଣିଷ ପମାଇଁ ସଗମାଟଏ
ି ବୁ ନ୍ମା ଜଳର ମୂ�୍ୟ ସଗମାଟଏ
ି ବସ୍ମା ସୁନମାଠମାରୁ ଅଧିକ ଅସଟ l

ତେ ୁ ଶଖି
ସ
ି ବ ପା . . . .
ଆ

ନ

ମସ୍ମାର, ଆପଣ ବର୍ତ୍ମମାନ ପରିଷ୍ମାର ପରିଛନ୍ନତମା
ବିଷୟସର ସକସତ ଜମାଣତେି ତମାହମା ଆକଳନ କରିବମା
ନିମସତେ ନିମ୍ନସର କିଛ ି ପ୍ରଶ୍ନମାବଳୀ ରିଆଯମାଇଛି l ସମସ୍
ଠିକ ଉର୍ରଗୁଡକ
ି ଉପସର ସଗମା� ବୁ �ମାତେୁ (ସଗମାଟିଏ ଅ�ଗମା
କମାଗଜସର, ଯମାହମା ଫଳସର ପରୀକ୍ଷମାକୁ ପୁଣିରସର
କରମାଯମାଇପମାରିବ) l ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ତ୍ କରିସମାରିବମା ପସର, ଆପଣ
ପରବର୍ତ୍ୀ ପୃଷ୍ମାସର ରିଆଯମାଇଥିବମା ଉର୍ରଗୁଡକ
ି ୁ ଯମାଞ୍
କରିପମାରିସବ l ସତଣୁକରି ସସର୍ମାଟ ଭମାବସର କୁ ଇଜ ଗୁଡକ
ି
ସଚଷ୍ମା କରତେୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷମା ସରବମା ନିମସତେ ଏବଂ
ଶିଖିବମା ନିମସତେ ସପ୍ରରଣମା ପ୍ରରମାନ କରତେୁ l

1.

ଗ୍ପାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ସମିତ ି ସେଉଛି ସଗପାଟିଏ

a.

ପରିଛନ୍ନତମା ତରମାରେ କରିବମା ନିମସତେ ନିଯୁକ୍ ସହମାଇଥିବମା
ସରକମାରୀ କମତ୍ଚମାରୀଙ୍କର ସଗମାଟିଏ ସମିତ ି
ଗ୍ମାମବମାସୀମମାନଙ୍କ ଦ୍ମାରମା ନିବତ୍ମାଚିତ କରମାଯମାଇଥିବମା
ସଗମାଟିଏ ସମିତ ି
ଗ୍ମାମସର ସସ୍ବଚ୍ମାସସବକ ମମାନଙ୍କର ସଗମାଟିଏ ସମିତ ି
ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତର ସଗମାଟିଏ ଉପ-ସମିତ ି

b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.

ଉପସରମାକ୍ ସବୁ ଗୁଡକ
ି

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସକଉଁଟ ି ସତ୍ୟ ଅସଟ ?

a.

ସଗମାଟିଏ ପି�ମାର ମଳ କ୍ଷତିକମାରକ ନୁ ସହଁ

b.

ସଗମାଟିଏ ପି�ମାର ମଳ ଅଳ୍ପ କ୍ଷତିକମାରକ ଅସଟ

4.
a.
b.
c.
5.
a.
b.
c.

a.
b.
c.
d.
7.
a.
b.
c
8.
a.
b.
c.

ସଗପାଟଏ
ି ଗ୍ପାମର ଉପଯୁକ୍ ପରିଛନ୍ନତପା କପାେପାର ଦପାୟିତ୍ୱ 9.
ଗ୍ମାମବମାସୀମମାନଙ୍କର
a.
ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତର
b.
ସ୍ୱମାସ୍୍ୟ କମତ୍ୀମମାନଙ୍କର

3.

c.

6

c.
10.

େପାତସର ଆବଜ୍ନପା ସଫପାକରିବପା ସେଉଛି
ଅମମାନବୀୟ
ଅସ୍ୱମାସ୍୍ୟକର
ସବଆଇନ ଏବଂ ଏକ ଅପରମାଧ
ଉପସରମାକ୍ ସବୁ ଗୁଡକ
ି
ସଗପାଟିଏ ଗ୍ପାମୀଣ ସପାନିଟପାରୀ ମପାଟ୍ ସେଉଛି
ଗ୍ମାମ ପଞ୍ମାୟତର ସମାନିଟମାରୀ ସମାମଗ୍ୀଗୁଡକ
ି ର ଏକ
ଶମାେମା
ସରକମାରଙ୍କ ଦ୍ମାରମା ପ୍ରତିଷ୍ତ
ି ଏକ ବ୍କ ସ୍ରୀୟ ସମାନିଟମାରୀ
ଭଣ୍ମାର
ଗ୍ମାମମାଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ସର ସମାନିଟମାରୀ ସମାମଗ୍ୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବମା
ସଗମାଟିଏ ସରମାକମାନ
ପଲେପାଷ୍ିକର ବ୍ୟବେପାରକୁ ହ୍ରପାସ କରିବପାର କପାରଣ; ଏେପା
ପରିସବଶ ପ୍ରରୂ ଷଣର କମାରଣ ହୁ ଏ
ପରିଛନ୍ନତମା ରକ୍ଷତମାକୁ ପ୍ରଭମାବିତ କସର
ଚମତ୍ସରମାଗଗୁଡକ
ି ର କମାରଣ ହୁ ଏ
ଗ୍ପାମ୍ୟ ଆବଯ୍୍ୟନପା ନଷ୍ କରିବପାର ସସବ୍ପାର୍ମ ଉପପାୟ
ସେଉଛି
ଏହମାକୁ ନରୀ/ହ୍ରସର ସଫମାପମାଡିବମା
ଏହମାକୁ ଜଳମାଇ ସରବମା ନିମସତେ ସମସ୍ ପରିବମାରଗୁଡକ
ି ୁ
କହିବମା
ଏହମାକୁ ସବୈଜ୍ମାନିକ ଉପମାୟସର ଅ�ଗମା କରିବମା ଏବଂ
ଉପଯୁକ୍ ସବୈଷୟିକ ବିକଳ୍ପ ଅବ�ମ୍ବନ କରିବମା
ପଶୁ ସଗପାବର ନଷ୍ କରିବପାର ସସବ୍ପାର୍ମ ଉପପାୟ
ସେଉଛି

a
କସମ୍ପମାଷ୍ କରି
ସଗମାଟିଏ ପି�ମାର ମଳ ବଡ ସ�ମାକଙ୍କର ମଳ ପରି
b.
ଏହମାକୁ ବମାସୟମା-ଗ୍ୟମାସ ପ୍ମାଣ୍ଟସର ପ୍ରକ୍ରିୟମାକରଣ କରି
କ୍ଷତିକମାରକ ଅସଟ
c.
ରହନ କରି
ସଗପାଟିଏ ପପାଇଖପାନପା କରିବପାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଉଛି 11. ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳର ଦପାୟିତ୍ୱ ଗ୍ପାମ ପଞ୍ପାୟତଗୁଡକ
ି ୁ
ସଦବପାର ମୁଖ୍ୟ କପାରଣ
ଆରମାମ ପ୍ରରମାନ ପମାଇଁ
ଚଳଣୀର ସ୍ିତ ି ପମାଇଁ
a.
ପ୍ରଶମାସନିକ ବିଭମାଗଗୁଡକ
ି ଉପସର ଅଧିକ କମାଯତ୍୍ୟଭମାର
ରହିଥିବମାରୁ
ମଣିଷ ମଳ ସଂସ୍ପଶତ୍ସର ନ ଆସିବମା ପମାଇଁ
ବ୍ୟୟ ହ୍ମାସ ନିମସତେ
ଭପାରତୀୟ ଗ୍ପାମଗୁଡକ
ି ନିମସତେ ସକଉଁ ପ୍ରକପାରର ପପାଇଖପାନପା b
c.
ଯରି ଗ୍ମାମଗୁଡକ
ି ଏବଂ ସସମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନଧି
ି ମମାସନ
ବେୁ ତ ଉପଯୁକ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟ ଯୁକ୍ ଅସଟ ?
ସସମମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଳର ବିକମାଶ ନିମସତେ ସଗମାଟିଏ
ଇସକମା-ସମାନିସଟସନ ପମାଇେମାନମା
ସଯମାଜନମା ପ୍ରସ୍ୁ ତ କରିସବ, କମାଯତ୍୍ୟମାନ୍ବୟନ କରିସବ ଏବଂ
ପିଟ୍ ପମାଇେମାନମା
ଏହମାର ତରମାରେ କରିସବ ସତସବ ସସବତ୍ମାର୍ମ ଫଳମାଫଳ
ମିଳବ
ି l
ସସପଟିକ୍ ଟମାଙ୍କି ପମାଇେମାନମା

ଜଳ ସଞ୍ୟ କରତେୁ ; ପୃଥିବୀ ଆପଣଙ୍କର ହମାତସର ଅଛି l
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12.

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସକଉଁଟକ
ି ୁ ଠିକ ଭପାବସର କରିସଲ ଜଳକୁ
ପପାନୀୟ ପପାଇଁ ନିରପାପଦ କରିସେବ ?

a.
b.
c.
d.
e.

ଏହମାକୁ ଗରମ କରିସ�
ସକ୍ମାରିନ ମିଶମାଇସ�
ଏହମାକୁ ଛମାଣିସ�
ସୂଯତ୍୍ୟକିରଣସର ଏହମାକୁ କୀଟମାଣୁରହିତ କରିସ�
ଜଳସର ଥିବମା କଣିକମାଗୁଡକ
ି ୁ ନିମ୍ନ ଭମାଗସର ବସିଯିବମାକୁ
ସରସ�
ଉପସରମାକ୍ ସବୁ ଗୁଡକ
ି

f.
13.
a.
b.
c.
14.
a.
b.
c.
d.

ଡପାଇରିଆର ସସବ୍ପାର୍ମ ସଜ୍ଞପାଟି କଣ ଅସଟ ?
ରିନକୁ ତିନ ି ରର କିମ୍ବମା ତମାହମା ଠମାରୁ ଅଧିକ ରର ପତଳମା
ଏବଂ ପମାଣିଆ ଝମାଡମା ସହବମା
ରିନକୁ ରସର ପତଳମା ଏବଂ ପମାଣିଆ ଝମାଡମା ସହବମା
ରିନକୁ ଅତିକମସର 10 ରର ପତଳମା ଏବଂ ପମାଣିଆ
ଝମାଡମା ସହବମା

e.
f.
g.

ସବମାର ଗର୍ତ୍
ବଷତ୍ମାଜଳ ରହୁ ଥିବମା ସ୍ମାନ
ଉପସରମାକ୍ ସବୁ ଗୁଡକ
ି

15.

ପପାନୀୟ ଜଳ ଗଛିତ କରିବପାର ସବୁ ଠପାରୁ ନିରପାପଦ
ଉପପାୟ ସକଉଁଟ ି ?

a.
b.
c.
d.
e.

ମମାଟି ପମାତ୍ରସର
ସଗମାଟିଏ ସଫମା ସତୈଳ ୍ମସର
ସଗମାଟିଏ ବମା�ଟିସର
ସରୁ ମୁହଁ ଏବଂ ଢମାଙ୍କୁ ଣୀ ଥିବମା ସଗମାଟିଏ ପମାତ୍ରସର
ଟମାଇଟ ଢମାଙ୍କୁ ଣୀ, ସରୁ ସବକ ଏବଂ ଟ୍ୟମାପ ଥିବମା ସଗମାଟିଏ
ପମାତ୍ରସର

16. ଜସଣ ବ୍ୟକ୍ି ନିଜର େପାତ ସଫପା କରିବପା ନିମସତେ ସକଉଁ
ସପାମଗ୍ୀଗୁଡକ
ି ଆବଶ୍ୟକ କରିରପାତେି ?

a.
b.
ନିମ୍ନଲିଖିତ ସକଉଁ ଜଳ ଉତ୍ସଟି ସଂକ୍ରମିତ ସେପାଇପପାସର ? c.
ନରୀ
d.
ହ୍ର
ପମାଇପ ଜଳ
ଆବୃ ତ ଥିବମା ହମାତସେମାଳମା କୂ ପ

ଜଳ
ସମାବୁ ନ କିମ୍ବମା ପମାଉଁଶ କିମ୍ବମା ବମା�ି
ସବମାହିଯମାଉଥିବମା ପମାଣି
ଗମାମୁଛମା

ସମୌଖିକ ମଳ ଚକ୍ର ସଯଉଁଠି ବପାେ୍ୟ ମଳତ୍ୟପାଗ କରପାଯପାଏ l
ଉର୍ରଗୁଡକ
ି
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1d

6d

11 c

2d

7c

12 f

3c

8a

13 a

4c

9c

14 c

5b

10 b

15 e

ଜଳ ବିନମା ଏଠମାସର କିଛ ି ରହିବ ନମାହ ିଁ l

ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟପା ଆମ ପପାଇଁ ମଲ
ୂ ୍ୟବପାନ ଅସଟ!
ଅଠମାସରଇ �ଗମାଇ ରିଅତେୁ PASTE WITH GLUE

Feedback Form For Gramoday Sankalp/
ଗ୍ମାସମମାରୟ ସଙ୍କଳ୍ପ ନିମସତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟମା ଫମତ୍
Name/ନମାମ ..............................................................................................................................................................
Designation/ପରବୀ ......................................................................................................................................................
Address/ଠିକଣମା ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ସେମା�ିବମା ପମାଇଁ ଏଠମାସର କମାଟତେୁ TEAR HERE

7.



ଅଠମାସରଇ �ଗମାଇ ରିଅ PASTE WITH GLUE

ଅଠମାସରଇ �ଗମାଇ ରିଅତେୁ s PASTE WITH GLUE

We welcome your valuable suggestions and feedback on Gramoday Sankalp/
ଗ୍ମାସମମାରୟ ସଙ୍କଳ୍ପ ସମ୍ପକତ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ମୂ�୍ୟବମାନ ମତମାମତ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟମାଗୁଡକ
ି ୁ ଆସମ ସ୍ୱମାଗତ କରୁଛୁ

8.

Email/ଇସମଲ୍........................................................................... Phone/ସଫମାନ ...............................................................

Your opinion about the overall quality of Gramoday Sankalp/ ଗ୍ମାସମମାରୟ ସଙ୍କଳ୍ପ ର ସମମାଟମାସମମାଟି ଗୁଣବର୍ମା ସମ୍ପକତ୍ସର
ଆପଣଙ୍କର ମତମାମତ (): Excellent/ଚମତ୍କମାର
 Very Good/ଅତି ଉର୍ମ
 Good/ଉର୍ମ
 Average/ମଧ୍ୟମ
Impact on the readers in terms of awareness generation/ ସସଚତନତମା ସୃଷ୍ିକରିବମା ରୃ ଷ୍ିରୁ ପମାଠକମମାନଙ୍କ ଉପସର
ପ୍ରଭମାବ (): Positive/ସକମାରମାତ୍କ
 Average/ମଧ୍ୟମ
 Indifferent/ନିରସପକ୍ଷ

Awareness about the Schemes for benefit of the Panchayats/ ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ର �ମାଭ ନିମସତେ ସ୍ି ମଗୁଡକ
ି ବିଷୟସର
ସସଚତନତମା (): Well aware/ଭ� ଭମାସବ ସସଚତନ
 Need improvement/ଉନ୍ନତି ରରକମାର

How did you find the content of the magazine. Is it useful?/ ପତ୍ରିକମାଟିର ବିଷୟବସ୍ୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି �ମାଗି�ମା l ଏହମା
ଉପମାସରୟ ଅସଟ କି ? (): Yes/ହଁ
 No/ନମାଁ

Do you feel government schemes showcased are beneficial/ ଉପସ୍ମାପନ କରମାଯମାଉଥିବମା ସରକମାରୀ ସ୍ି ମଡି
୍ଲୁ କ �ମାଭରମାୟକ
ସବମା�ି ଆପଣ ଅନୁ ଭବ କରତେି କି (): Yes/ହଁ
 No/ନମାଁ

Do you need more copies of the magazine. If so, please specify/ ପତ୍ରିକମାଟିର ଅଧିକ ନକ� ଆପଣଙ୍କର ରରକମାର କି l ଯରି
ହଁ, ସତସବ ରୟମାକରି ଉସଲ୍େ କରତେୁ
Issue No./ସଂେ୍ୟମା ନଂ._____________a
Quantity/ପରିମମାଣ _____________a
How many copies do you suggest should be sent to panchayats in case of forthcoming issues/ ଆସତେମା
ସଂେ୍ୟମାଗୁଡକ
ି ସକ୍ଷତ୍ରସର ଆପଣ ସକସତସଗମାଟି ନକ� ପଞ୍ମାୟତଗୁଡକ
ି ୁ ପଠମାଯିବମା ଉଚିତ ସବମା�ି ପ୍ରସ୍ମାବ ସରସବ ?
 1-2
 3-5
 6-10
 11-15
Your comments, suggestions, for us, to improve this Magazine/
ଏହି ପତ୍ରିକମାଟିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବମା ନିମସତେ ଆମ ପମାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ପ୍ରସ୍ମାବ

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ଅନୁ ସଚିବ

ପଞ୍ପାୟତି ରପାଜ ମନ୍ତଣପାଳୟ

ସଦ୍ତ୍ମାର ପସଟ� ଭବନ, ସଂସର ମମାଗତ୍, ନୂ ଆରିଲ୍ୀ-110001
ସୱବସପାଇଟ: www.panchayatiraj.nic.in

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110001
Website : www.panchayatiraj.nic.in

ଗ୍ରାମ�ରାଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ସେମା�ିବମା ପମାଇଁ ଏଠମାସର କମାଟତେୁ

TO OPEN CUT HERE

ଅତେସଦ୍ଶୀୟ ପତ୍ର କପାଡ୍

ସପମାଷ୍ମା� ଷ୍ମାମ୍ପ

INLAND LETTER CARD

POSTAL STAMP

ସେମା�ିବମା ପମାଇଁ ଏଠମାସର କମାଟତେୁ TO OPEN CUT HERE

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
SARDAR PATEL BHAWAN

SANSAD MARG, NEW DELHI
ପିନ୍ PIN

1 1 0 0 0 1

ଵିତୀୟ ଭମାଙ୍ SECOND FOLD

ସକୌଣସି ସଂଲଗ୍ନ ପତ୍ରକୁ ଅନୁ ମତି ଦିଆଯପାଏ ନପାେ ିଁ NO ENCLOSURES ALLOWED
ଠିକଣପାସର ପିନ୍ ସକପାଡ଼୍ ସଲଖତେୁ

WRITE PIN CODE IN ADDRESS

ସପ୍ରରକଙ୍କର ନପାମ ଏବଂ ଠିକଣପା:–

SENDERS NAME AND ADDRESS :–

ପିନ୍ PIN
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ମପାର୍୍ 2020

ସେମା�ିବମା ପମାଇଁ ଏଠମାସର କମାଟତେୁ TO OPEN CUT HERE

` 2.50/-

“ସ୍ୱଛେତପା ଭଳି ଆସତେୁ ଆସମ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଏକ ଜନ ଆସନ୍ପାଳନସର ପରିଣତ କରିବପା l”
“ଆସମ୍ଭମପାସନ ସଯସତବସଳ ଏକପାଠି ସେପାଇଯପାଉ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ମ କରୁ ସସସତସବସଳ ସବୁ ଠପାରୁ ଅଧିକ କଷ୍କର କପାଯ୍୍ୟଗୁଡକ
ି
ସଫଳତପାର ସେିତ େପାସଲ କରପାଯପାଇପପାରିବ l ଜନ୍ ଜନ୍ ଜୁ ସଡଗପା, ଜଲ୍ ବସଚଗପା l”
– ପିଏମ୍ ସମପାଦି

(ମନ୍ କୀ ବମାତ୍ ସମୟସର, ଜୁ ନ 30)

ଗ୍ମାସମମାରୟ ସଙ୍କଳ୍ପ ଓଡିଆ ସଂସ୍ରଣ
ଭମାଗ 1 ସଂେ୍ୟମା 6
ମମାର୍ତ୍ 2020

ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ
ବୃ ଷ୍ିଜଳ ଅମଳ

ପପାରମ୍ରିକ ଉତ୍ସଗୁଡକ
ି ର
ନବୀକରଣ

ପୁନଃବ୍ୟବେପାର ଏବଂ
ରିଚପାଜ୍

ଜଳବିଭପାଜିକପା ବିକପାଶ

ବ୍ୟପାପକ ବନୀକରଣ

ଜଳ ଶକ୍ି ଅଭିଯପାନ
~
5
ପଦସକ୍ଷପ ଗ୍େଣ
କରିବପା ଅଞ୍ଳଗୁଡକ
ି ;

ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ
ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ
www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

Ministry of Rural Development
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

Ministry of Drinking Water & Sanitation
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ୟୁ ଟୁ ୍ୟବ୍ ଚ୍ୟମାସନଲ୍
ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ ଦ୍ମାରମା ଛପମାଯମାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକମାଶିତ
ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ: ସୁନୀ� କୁ ମମାର, ସଚିବ, ପଞ୍ମାୟତିରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ
ମୁଦ୍ରଣ: ଇଣ୍ିଆ ଅଫସସଟ ସପ୍ରସ, ଏ-1, ମମାୟମାପୁରୀ ଶିଳ୍ପମାଞ୍ଳ, ସଫଜ-1,
ମମାୟମାପୁରୀ, ନୂ ଆ ରିଲ୍ୀ- 110064
ଦ୍ପାରପା ପ୍ରକପାଶିତ: ପଞ୍ମାୟତି ରମାଜ ମନ୍ତଣମାଳୟ, ଭମାରତ ସରକମାର, ସଦ୍ତ୍ମାର
ପସଟ� ଭବନ, ନୂ ଆ ରିଲ୍ୀ-110001

“ସହଜ ଏବଂ ସମାଧମାରଣ ଭମାବସର କୁ ହମାଯମାଉଥିବମା ଶବ୍ଦସର ବୁ ଝମାଇବମା ନିମସତେ ଏକ ପ୍ରସଚଷ୍ମା ସହିତ ଗ୍ମାସମମାରୟ ସଙ୍କଳ୍ପ ର ଅନୁ ବମାର କମାଯ୍ୟତ୍ ଅନୁ ଭୂତିସମ୍ପର୍ତ୍ ଅନୁ ବମାରକମମାନଙ୍କ ଦ୍ମାରମା କରମାଯମାଇଛି l ଯରି ଅନୁ ବମାରସର ଅଜମାଣତସର ସହମାଇଥିବମା
ସକୌଣସି ପ୍ରକମାରର ତରୁଟ ି କିମ୍ବମା ବିଚୁ୍ୟତି ସରେମାଯମାଏ ସତସବ ଏହମା ଇଛମାକୃତ ନୁ ସହଁ ଏବଂ ସକୌଣସି ପ୍ରକମାର ଭମାବନମାଗୁଡକ
ି ୁ ଆଘମାତ ସରବମା ପମାଇଁ ଉର୍ିଷ୍ ନୁ ସହଁ l ଏଥିପମାଇଁ ମନ୍ତଣମାଳୟ କିମ୍ବମା ମୁଦ୍ଣକମାରୀ ସକୌଣସି ପ୍ରକମାସର ରମାୟୀ ସହସବ ନମାହ ିଁ l

