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ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ନାମ

:

ରମାଟ କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ :

ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧି ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କମମ ନିଯୁକ୍ତି ଯଯାଜନ।ଯର ଅନୁ ଯମାଦିତ କାଯମୟ
(Permissible Works)
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ :
• ପ୍ରତିଯରାଧ ବନ୍ଧ (5m length, 34 କାଯମୟ ଦିବସ)
ରର୍ି ଋତୁ ରର ଚାର୍ ପାଇଁ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ର୍ଢାଇର୍ା ପାଇଁ ଓ ଅନୟାନୟ ର୍ୟର୍ା ାର ପାଇଁ ରର୍ା ଯ
ି ାଉଥିର୍ା ପାଣିକୁ ପର୍ଥର
ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରତିରରାଧ କରାଯାଏ ।
•

ଗଡାଣି ଜମିଯର ଗର୍ତ୍ମ ଖନନ ( Trenching on slope) (1 Hector, 300 କାଯମୟ ଦିବସ)
ମୁତ୍ତକ
ି । ସଂରକ୍ଷଣ ତର୍ଥା ଜମିରର ଜଳ ଗ୍ର ଣ ଦ୍କ୍ଷତା ର୍ରଢଇର୍ା ପାଇଁ ଗଡାଣି ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ କରାଯାଏ । ଏ ା

•

ସାଧାରଣତଃ ଚତୁ ଃରକାଣୀୟ ଓ ଅଗଭୀର ଗତ୍ତବ ର ାଇର୍ଥାଏ ।
ଢିଲା ପର୍ଥର ବନ୍ଧ (Loose boulder check) (24.14 cum, 60 କାଯମୟ ଦିବସ)

•

ଜଳର ରର୍ଗ କମାଇ ମୃତ୍ତକ
ି ା କ୍ଷୟକୁ ଅର୍ରରାଧ ତର୍ଥା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନାଳ ଭିତରର ଢିଲା ପର୍ଥରରର ପ୍ରତିର୍ନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ।
ଯଗାଷ୍ଠୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ (Community Tank) (100 x 80)m, 2018 କାଯମୟ ଦିବସ)

•

ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ରଲାକଙ୍କ ର୍ୟର୍ ାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜମିରର ରଗାଷ୍ଠୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିମବାଣ କରାଯାଏ ।
ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ (WHS) (100m length, 2400 କାଯମୟ ଦିବସ)
ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଢାଲୁ ଜାଗାରର ଗଡାଣିର ର୍ିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ବରର ମାଟିର ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ କରାଯାଇ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିର୍ା

•

ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଜଳରସଚନ ତର୍ଥା ଅନୟାନୟ ଦ୍ରକାରୀ କାଯବୟରର ର୍ିନରି ଯାଗ କରାଯାଏ ।
ଯଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (Gully Control) (20m length 727 କାଯମୟ ଦିବସ)
ପାଣିର ରର୍ଗକୁ କମାଇର୍ା, ମୂତ୍ତକ
ି ା କ୍ଷୟ ରରାକିର୍ା ତର୍ଥା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରଧାଡା ଭିତରର ମାଟି, ପର୍ଥର ତର୍ଥା ସିରମଣ୍ଟ
ର୍ୟର୍ ାର କରି ପ୍ରତିର୍ନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିର୍ାକୁ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୁ ାଯାଏ ।

•

ସମପର୍ତ୍ନ ଗର୍ତ୍ମ (Contour Trench) (1 Hect, 300 କାଯମୟ ଦିବସ)
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ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ତର୍ଥା ଜମିର ଜଳ ଗ୍ର ଣ ର୍ଢାଇର୍ା ର୍ା ମୃତ୍ତକ
ି ା କ୍ଷୟ ରରାଇର୍ା ପାଇଁ ସମପତ୍ତନରର ଚତୁ ଃରକାଣୀୟ ଓ ଅଗଭୀର
•

ଗତ୍ତବ ନିମବାଣକୁ ସମପତ୍ତନ ଗତ୍ତବ କୁ ାଯାଏ ।
ସମପର୍ତ୍ନ ଗର୍ତ୍ମ (Contour Bound) (1 Hect, 320 କାଯମୟ ଦିବସ)
ଜମିର ମୃତ୍ତକ
ି ା କ୍ଷୟ ରରାକିର୍ା ତର୍ଥା ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ର୍ରଢଇର୍ା ପାଇଁ ସମପତ୍ତନରର ମାଟି ଡ
ି ନିମବାଣକୁ ସମପତ୍ତନ ର୍ନ୍ଧ
କୁ ାଯାଏ ।

ମରୁଡି ନିରାକାଣ (ଜଙ୍ଗଲ ସୃ ଷ୍ଟି ଓ ବୃ କ୍ଷଯରାପଣ ସହ)
• ପର୍ଥ ପାର୍ଶ୍ମ ବନୀକରଣ (Avenue Plantation) (1 km – 1 Row, 1240 MD) (1 km – 5 Row, 3707
କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରର କରାଯାଇଥିର୍ା ର୍ୃ କ୍ଷରରାପଣ କାଯବୟକ୍ରମକୁ ପର୍ଥପାର୍ଶ୍ବ ର୍ନୀକରଣ କୁ ାଯାଏ । ଏ ା ମୁଖୟତଃ ପରିରର୍ଶ
•

ସେୁ ଳନ ରକ୍ଷ। କରିର୍ା ସ ତ
ି ମୃତ୍ତକ
ି । ସଂରକ୍ଷଣ, ଛାୟା ପ୍ରଦ୍ାନ, ରସୌନ୍ଦଯବୟକରଣରର ସ ାୟକ ର ାଇର୍ଥାଏ ।
ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ତର୍ଥା ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ର୍ୃ କ୍ଷରରାପଣ (School/Institution Plantation) (1600 plants/1 Hect, 300
କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ, ମ ାର୍ିଦ୍ୟାଳୟ, ର୍ିର୍ଶ୍ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ କାଯବୟ।ଳୟ ଏର୍ଂ ଅନୟାନୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ର୍ୃ କ୍ଷରରାପଣ କରିର୍ାକୁ

•

ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ର୍ନୀକରଣ କୁ ାଯାଏ । ଏ ା ମୁଖୟତଃ ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ପରିରର୍ଶ ସେୁ ଳନ ଓ ରସୌନ୍ଦଯବୟକରଣରର ସ ାୟକ ର ାଇର୍ଥାଏ ।
ର୍ାଉଁଶ ଚାର୍ (Bamboo Plantation) (333 ଗଛ /1 Hect, 163 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)

•

ର୍ାଉଁଶ ଗଛ ଏକ ଅର୍ଥବକାରୀ ଫସଲ । ଗ୍ରାମୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅନୟାନୟ ସରକାରୀ ଜାଗାରର ର କଟର ପିଛା 333 ରଗାଟି ଏସରଜଜି
ଚାର। ରରାପଣ କରାଯାଏ ।
ସର୍ାଇ ଘାସ ଚାର୍ (Sabai Plantation) (28200 ସିିପ୍ସ / 1 Hect, 161 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)

ସାର୍ାଇ ଘାସ ଏକ ଅର୍ଥବକାରୀ ଫସଲ । ଏ ା ର୍ାଉଁଶ ସ ତ
ି ଓ ଅନୟାନୟ ର୍ୃ କ୍ଷ ର୍ିନା ଚାର୍ କରାଯାଏ ।
ଜଳଯସଚନ ଯକନାଲ ମରାମତି ସଯମତ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମମାଣ :
• ଜଳ ରସଚନ ପାଇଁ ରକନାଲ (Irrigation Canal)
ପ୍ରରତୟକ ଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରର ଥିର୍ା ଜମି ଗୁଡକ
ି ଜଳ ରଯାଗାଣ ପାଇଁ ରକନାଲ ଗୁଡକ
ି ତିଆରି ୁ ଏ ର୍। ପୂର୍ବ ନିମିତ
ରକନାଲ ଗୁଡକ
ି ରର ରପାତି ର ାଇଥିର୍ା ମାଟି ଗୁଡକ
ି ର୍ା ାର କରାଯାଇ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରର ଥିର୍ା ଆଡିର୍ନ୍ଧ ଗୁଡକ
ି ୁ ଶକ୍ତ କରାଯାଇ

•

ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଏ ।
ପୁନରୁଦ୍ଧାର
:
(100M, 109 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
ନୂ ତନ
:
(100M, 296 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଯସଚନ (Minor Irrigation)
ରଯଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକ
ି ରର ଚାର୍ ଜମିକୁ ପାଣି ମଡାଇର୍ାର ରଯାଜନା ୪୦ ର କଟରରୁ ୨୦୦୦ ର କଟର ମଧ୍ୟରର ର ର୍ଥ
ି ାଏ, ରସ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରର ଏକ ର୍ନ୍ଧ ଏର୍ଂ ଚାର୍ ଜମିକୁ ରକନାଲ ନିମବାଣ ର ାଇର୍ଥାଏ । ରକନାଲ ଗୁଡକ
ି ରର ଆର୍ଶୟକ ମୁତାର୍କ ସ୍ଥାରନ
ସ୍ଥାରନ ଜଳ ନିଗବମ ପର୍ଥ ର ର୍ଥ
ି ାଏ ।
ପୁନରୁଦ୍ଧାର
:
(100M, 100କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
ନୂ ତନ
:
(100M, 397କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
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ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ/PMAY/BPGY/NSPGY ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀ / କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାର୍ୀ ପରିବାରଙ୍କ ଜମିଯର ଜଳଯସଚନ
ସୁବଧ
ି ା, ଚାର୍ ଯପାଖରୀ, ଉଦୟାନ କୃ ର୍ି, ବୃ କ୍ଷଯରାପଣ, ଜମି ଉନ୍ନୟନ, ଯକ୍ଷତ ବନ୍ଧ ନିମମାଣ ।
•

•

ଯକ୍ଷତ ଚାର୍ ଯପାଖରୀ (Farm Pond)
ଦ୍ାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରରଖା ତରଳ ଥିର୍ା ର୍ୟକ୍ତି, ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ର୍ୟକ୍ତି ଏର୍ଂ ନାମମାତ୍ର ଚାର୍ୀଙ୍କ ନିଜସ୍ଵ ଜମିରର ଜଳରସଚନ
ୂ ତ
ର୍ୟର୍ସ୍ଥା କରାଇର୍ା ନିମରେ ରକ୍ଷତ ଚାର୍ ରପାଖରୀ କରାଯାଏ ।
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ (Dug Well)

ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ତର୍ଥା ଜଳର ଉପଯୁକ୍ତ ର୍ୟର୍ ାର ପାଇଁ ଗତ୍ତବ ଖନନ । ଗତ୍ତବ ସାଧାରଣତଃ ରଗାଲାକାର, ଗଭୀର ଓ ସମନିିତ ଭାରର୍

•

ଖନନ ର ାଇର୍ଥାଏ ।
(କ) Dug Well - ୬’diameter - ୮୫ କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ
(ଖ) Dug Well - ୧୨’diameter - ୨୧୪ କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ
(ଗ) Dug Well ୧୫’diameter (hard soil) - ୩୭୧ କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ
(ଘ) Dug Well ୧୫’diameter (stony earth)- ୪୫୫ କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ
ଚକନଳି (Field Channel) (168.00m, 727 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
ଚାର୍ ଜମିରୁ ନିଗବତ ର ଉଥିର୍ା ଅଧିକ ଜଳରାଶିକୁ ଚାର୍ କାଯବୟ ପାଇଁ ପୁନଃ ର୍ିନରି ଯାଗ କରିର୍ା କିମିା ମୁଖୟ ନାଳ ସ ତ
ି ସଂରଯାଗ

•

କରିର୍ା ପାଇଁ ଜମିରର ତିଆରି ର ଉଥିର୍ା ନାଳକୁ ଚକ ନଳୀ କୁ ାଯାଏ ।
ଉଦୟାନ କୃ ର୍ି (Horticulture Plantation)

•

ପରିରର୍ଶର ସେୁ ଳନ, ମୃତ୍ତକ
ି ା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମି, କାଜୁ , ରଲମିୁ ଓ ପିଜୁଳି ଇତୟାଦ୍ି ଚାର୍ କରାଯାଏ ।
ମଧ୍ୟମ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଆମି
:
(400 ଗଛ/Hect, 656 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
ସାଧାରଣ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଆମି
:
(100 ଗଛ/Hect, 251 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
କାଜୁ
:
(200 ଗଛ/Hect, 271 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
ରଲମିୁ
:
(400 ଗଛ/Hect, 400 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
ପିଜୁଳି
:
(278 ଗଛ/Hect, 420 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
ଟସର ଚାର୍ (Sericulture)

ଏ ା ଏକ ଅର୍ଥବ ଉପାଜବନକାରୀ ଚାର୍ ଅରଟ । ସାଧାରଣତଃ ଏ ି ଚାର୍ରୁ ଟସର ସୂତା ଉତ୍ପାଦ୍ନ ୁ ଏ ।
ପାରମ୍ପାରିକ ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପଯଙ୍କାଦ୍ଧାର
• ପାରମ୍ପାରିକ ଜଳାଶୟର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର (Renovation of traditional water bodies) (60x60 sqm, 1604
କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
•

ଗ୍ରାମରର ଥିର୍ା ପୁରୁଣା ରପାଖରୀ ର୍ା ଜଳାଶୟର ସାମଗ୍ରି କ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଇ ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ର୍ୟର୍ ାର ଉପରଯାଗୀ କରାଯାଏ ।
ପଯଙ୍କାଦ୍ଧାର (Distilling of Tank) (61x140 sqm, 1092 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)

•

ପୁରାତନ ରପାଖରୀର ପଙ୍କ କଢାଯାଇ, ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ର୍ରଢଇର୍ା ସ ତ
ି ର୍ୟର୍ ାର ଉପରଯାଗୀ କରାଯାଏ ।
ଜମି ଉନ୍ନୟନ (Land Development)
ଜମି ଉନ୍ନୟନ (Land Development) (1 Hect, 320 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)

ଜମିର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ର୍ଢାଇର୍ା ତର୍ଥା ଜମିର ଉର୍ବର ମାଟି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗଡାଣିର ର୍ିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ବରର ର୍ନ୍ଧ ପକାଇର୍ା ।
ସବୁ ଦନ
ି ଆ
ି ଗମନାଗମନର ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ସଂଯଯାଗୀକରଣ
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•

•

ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡଯର ନାଳ ନିମମାଣ (Drainage work in village) (100m, 82 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
ଗ୍ରାମର ଘରମାନଙ୍କରର ର୍ୟର୍ ୃ ତ ର ଉଥିର୍ା ଜଳ ଓ ର୍ର୍ବା ଜଳର ସୁନଷ୍କ
ି ାସନ କରିର୍ା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ କଡରର ଏ ା ନିମବାଣ
କରାଯାଏ ।
ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ନିମମାଣ (Rural Connectivity)

ଗ୍ରାମର ରଗାଟିଏ ଜନର୍ସତିରୁ ଅନୟ ଏକ ଜନର୍ସତିକୁ ରଯାଗ କରିର୍ା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ।
କୃ ର୍ି ସମବନ୍ଧୀୟ କାଯମୟ :
•

ନ।ଯଦପ ଖତ (NADEP Compost) (3.6m x 1.5m x 1m) (୧୪ କାଯମୟ ଦିବସ)
ସାଧାରଣତଃ ଏ ି କୁ ଣ୍ଡ ଇଟାରର ତିଆରି ୁ ଏ । ଏ ି କୁ ଣ୍ଡରର କୃ ର୍ିଜାତ ଅଦ୍ରକାରୀ ପଦ୍ାର୍ଥବ, ରଗାର୍ରପାଣି ଏର୍ଂ ମତିକୁ

କ୍ରମାନିୟରର ରଖାଯାଏ । ୨ ରୁ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରର ଏ ି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ର ାଇର୍ଥାଏ । ଉକ୍ତ ଆୟତନ ର୍ିଶଷ୍ଟ
ି କୁ ଣ୍ଡରର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
•

ର ଉଥିର୍ା ଖତ ୦.୨୫ ର କଟର ଜମି ପାଇଁ ପଯବୟାପ୍ତ ଅରଟ ।ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଜୁ ରି ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁ ପାତଃ ୨୦:୮୦ ଅରଟ ।
ଜିଆ ଖତ (Vermi Composting) (3.6m x 1.5m x 0.76m)(୨୦ କାଯମୟ ଦିବସ)
ଜିଆଖତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରର ଜିଆ ରଜୈର୍କ
ି ଆର୍ଜବନାକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ କିସମ ଖତରର ପରିଣତ କରିର୍ଥାଏ ।

ଏ ି କୁ ଣ୍ଡକୁ ଦ୍ୁ ଇ ଭାଗରର ପରିର୍ତ୍ତବନ କରିର୍ା ପାଇଁ କୁ ଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଭାଗରର ଏକ କାନ୍ଥ କରାଯାଏ । ପ୍ରତି ର୍ଥରରୁ ୦.୧୫ ଟନ ଖତ
•

ର୍ା ାରିର୍ଥାଏ ଯା ାକି ୦.୨୫ ର କଟର ଜମି ପାଇଁ ପଯବୟାପ୍ତ ଅରଟ ।ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଜୁ ରି ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁ ପାତଃ ୨୦:୮୦ ଅରଟ ।
ଜିବା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି (Liquid Bio manure)

ଏ ା ସାଧାରଣତଃ ଗାଈରଗାରୁଙ୍କ ପରିସ୍ରାରୁ କରାଯାଇର୍ଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ କୁ ଣ୍ଡ (1Mx1Mx1M) ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଏ ।
ଏଥିରର ୫୦ କି.ଗ୍ରା ରଗାର୍ର ୨୦ ଲିଟର ଗାଈରଗାରୁ ପରିସ୍ରା ସ ତ
ି ୧ କି.ଗ୍ରା ଗୁଡ, ୧ କି.ଗ୍ରା ଡାଲି/ରର୍ସନ ଗୁଣ୍ଡ ଏର୍ଂ ୧୦୦୦
ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ୭ ଦ୍ିନ ପଯବୟେ ରଖାଯାଏ । ୭ ଦ୍ିନ ପରର ଏ ା ମଧ୍ୟରର ଆ ୁ ରି ପାଣି ମିଶାଯାଇ ର୍ିଲରର ପ୍ରରୟାଗ

କରାଯାଏ ।
ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସମବନ୍ଧୀୟ କାଯମୟ (Livestock related works)
• କୁ କୁଡା ଘର (Poultry shelter) (୩୮ କାଯମୟ ଦିବସ) :

କୁ କୁଡାକୁ ଶତୁ ଆକ୍ରମଣ ଏର୍ଂ ରରାଗ ଦ୍ାଉରୁ ରକ୍ଷ। କରିର୍ା ପାଇଁ ଏକ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କରାଯିର୍ ଯା ାକି କୁ କୁଡା ଏର୍ଂ ଅଣ୍ଡାକୁ

ତାର ଖାଦ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରର । ୧୦୦ ଟି କୁ କୁଡା ପାଇଁ (3.75m x 2m)ର ଘର ଉପଯୁକ୍ତ ଅରଟ । ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଜୁ ରି
•

ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁ ପାତଃ ୧୮:୮୨ ଅରଟ ।
ଯେଳି ଗୁହାଳ (Goatary shelter) (୪୨ କାଯମୟ ଦିବସ) :
ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଵାସ୍ଥୟକର ତର୍ଥା ନିରାପଦ୍ ସ୍ଥାନ ଅଭାର୍ରୁ ରଛଳି ମାରନ ର୍ିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରରାଗ ଓ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ୀନତାର
ଶିକାର ର ାଇର୍ଥାେି । ରତଣୁ ଉପରରାକ୍ତ ସମସୟାକୁ ଦ୍ୂ ର କରିର୍ା ପାଇଁ ସ୍ଵାସ୍ଥୟକର ରଛଳି ଗୁ ାଳ ଏମ.ଜି.ଏନ.ଆର.ଜି.ଏସ

ମାଧ୍ୟମରର କରାଯିର୍ାର ର୍ୟର୍ସ୍ଥା ଅଛି । ୧୦ ଟି ରଛଳି ପାଇଁ (7.5 sqm x 3.5m x 2m) ଆକାରର ରଛଳି ଗୁ ାଳ ଉପଯୁକ୍ତ
ଅରଟ । ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପର ମଜୁ ରି – ସାମଗ୍ରୀର ଅନୁ ପାତ ୧୮:୮୨ ଅରଟ ।

•

ଗାଈ ଗୁହାଳ (Cattle Shed)(୧୨୫ କାଯମୟ ଦିବସ) :
ସାଧାରଣତଃ ଗଁା ମାନଙ୍କରର ରଗାରୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ମାଟି ଚଟାଣ ଥିର୍ା ଗୁ ାଳରର ରଖାଯାଇର୍ଥାଏ । ଯା ା ଫଳରର କି ରସମାନଙ୍କ
ମଳ, ମୂତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଚଟାଣଟି ସେସେିଆ ର ାଇ ଅସ୍ଵାସ୍ଥୟକର ପରିରର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିର୍ଥାଏ । ର୍ିରଶର୍ କରି ର୍ର୍ବା ଦ୍ିରନ ଏ ା ଅଧିକ
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କ୍ଷତିକାରକ ର ାଇର୍ଥାଏ ଯା ା ଦ୍ଵାରା ରସମାରନ ର୍ିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମିତ ରରାଗ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାେ ର ାଇର୍ଥାେି । ରତଣୁ ଏ ି ସମସୟାକୁ ଦ୍ୂ ର
କରିର୍ା ପାଇଁ ଏମ.ଜି.ଏନ.ଆର.ଜି.ଏସ ରର ଗୁ ାଳ,ପକ୍କା ଚଟାଣ, ମୂତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ ଏର୍ଂ ପକ୍କା ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର ତିଆରି କରିର୍ାର
ର୍ୟର୍ସ୍ଥା ର୍ଥାଏ ।
-

•
•

୬ ଟି ରଗାରୁ/ଗାଈ ପାଇଁ

–
-

26.95 sqm ଚଟାଣ
(7.7 m x 3.5 m)
1 – cum ପକ୍କା ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର
(7.7 m x 0.4 m x 0.65 m)

250 ଲିଟର ମୂତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ ।
ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଜୁ ରୀ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁ ପାତ ୨୧:୭୯ ଅରଟ ।
୬୮ କାଯମୟ ଦିବସ

ଘୁର୍ୁରି ଗୁହାଳ–
ଆଯକାଲା ପିଟ
ରଗାରୁ, ମ ର୍
ି ାଦ୍ି, ରଛଳି ଓ କୁ କୁଡା ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ୍ନକୁ ର୍ୃ ଦ୍ଧି କରିର୍ା ନିମିତ୍ତ ରସମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଶୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ରଯାଗାଇର୍ାକୁ
ର ାଇର୍ଥାଏ । ରସଥିପାଇଁ ଆରକାଲା ଜାତିର ଦ୍ଳ ଚାର୍ କରାଯିର୍ା ଆର୍ଶୟକ । ଆରକାଲା ଚାର୍ କରିର୍ା ପାଇଁ
ଏମ.ଜି.ଏନ.ଆର.ଜି.ଏସ ମାଧ୍ୟମରର ର୍ୟର୍ସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି । (2 M x 2 M x 2 M) ଅରକାଲା ପିଟ ପାଇଁ ମଜୁ ରି ସାମଗ୍ରୀର

ଅନୁ ପାତ ୨୨:୭୮ ଅରଟ ।
ଗ୍ରାମୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମବନ୍ଧୀୟ କାଯମୟ :
• ଜଳଧାରଣ ଗତ୍ତବ (Soak Pit) (1.22 x 1.22 x 1.5 cum, 3 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
•

ନିଷ୍କାସିତ, ଅର୍ୟର୍ ୃ ତ ଜଳକୁ ଧାରଣ କରିର୍ା ପାଇଁ ଜଳ ଧାରଣ ଗତ୍ତବ ର୍ା ରସାକ ପିଟ କରାଯାଏ ।
ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ (Recharge Pit)
(3.05 x 3.05 x 2.44 cum, 17 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)

ମାଟିର ଜଳ ପତ୍ତନକୁ ର୍ରଢଇର୍ା ନିମରେ ପୁନଃ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ ର୍ା ରିଚାଜବ ପିଟ ନିମବାଣ କରାଯାଏ ।
ଗ୍ରାମୟ ପରିମଳ ସମବନ୍ଧୀୟ କାଯମୟ :
• ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ରଶୌଚାଳୟ (School Toilet) (6.80 sqm, 37 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ପରିମଳ ସରଚତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିର୍ା ସ ପାଇଖାନା ର୍ୟର୍ ାର କରିର୍ାକୁ ଅଭୟସ୍ତ କରିର୍ା ଉରଦ୍ଶୟରର
ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ରଶୌଚାଳୟ ନିମବାଣ କରାଯାଉଛି । ରଯଉଁ ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରର ରଶୌଚାଳୟ ନିମବାଣ କରାଯାଇନା ,ିଁ ରସ ଠ
ି ାରର ଏ ା
•

ନିମବାଣ କରାଯିର୍ ।
ଅଙ୍ଗନୱାଡି ରଶୌଚାଳୟ (Anganwadi Toilet) (1.30 sqm, 15 କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ)
ର୍ଲକ୍ ଦ୍ଵାରା ଚିହ୍ନତ
ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାଯତର ରଯଉଁ ଅଙ୍ଗନୱାଡିରର ରଶୌଚାଳୟ ନିମବାଣ କରାଯାଇ ନା ିଁ ରସଠି ଏ ା କରାଯିର୍ ।

ସମନିବତ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ସମବଳ ପରିଚାଳନା (INRM)
ଏ ା ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯା ାକି ଆମ ଚାରିପାଖରର ଥିର୍ା ପ୍ରକୃ ତକ
ି ସମିଳ ଯର୍ଥା ଜମି, ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜେୁ ତର୍ଥା ଜନ ମାନଙ୍କୁ
ସୁପରିଚାଳନ ସ ତ
ି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ର୍ସର୍ାସ କରୁଥିର୍ା ପରିର୍ାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦ୍ଣ୍ଡକୁ ସୁଧାରିର୍ାରର ସ ାୟକ ର ାଇର୍ଥାଏ ।
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ସମନିିତ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ସମିଳ ପରିଚାଳନାର ରଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ତର୍ଥା କାଯବୟକାରୀ କଲାରର୍ରଳ ନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମରର ରଭୌଗଳିକ ତର୍ଥା
ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତକ
ି ୁ ର୍ିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ କରାଯାଇର୍ଥାଏ । ରଯପରିକି ମାଟିର ଆକାର ଓ ପ୍ରକାର, ର୍ାର୍ିକ ର୍ୃ ଷ୍ଟିପାତ ଇତୟାଦ୍ି ।
ଜମି ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ (Land and Water)
ଅତୟଧିକ ର୍ୃ ଷ୍ଟିପାତ ତର୍ଥା ଜଳକୁ ଧରି ରଖିର୍ାର ର୍ୟର୍ସ୍ଥା ନ ଥିର୍ା, ର୍ ୁ ଳ ମାତ୍ରାରର ରାସାୟନିକ ପଦ୍ାର୍ଥବର ର୍ୟର୍ ାର ରଯାଗଁୁ

ମାଟିରର ଥିର୍ା ରଜୈର୍କ
ି ପରିମାଣ କମିର୍ାକୁ ଲାଗିଲାଣି । ରତଣୁ ଏରର୍ ଆମକୁ ମାଟିର ଉପର ସ୍ତରକୁ ର୍ଞ୍ଚାଇର୍ା ସ ତ
ି ମାଟିରର
ଆଦ୍ର୍ତା ପରିମାଣକୁ ର୍ଢାଇର୍ା ଏର୍ଂ ମାଟିରର ରଜୈର୍କ
ି ଖତର ପରିମାଣ ର୍ଢାଇର୍ା ଜରୁରୀ ର ାଇ ପଡିଲାଣି । ରତଣୁ ଜମିର
ପ୍ରକାର ରଭଦ୍ ଅନୁ ସାରର INRM ପଦ୍ଧତିରର ରଯଉଁ ର୍ିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ରକ୍ଷପ ଅର୍ଲମିନ କରାଯାଇର୍ଥାଏ ତା ା ନିମନରର ର୍ର୍ଣ୍ବନା
କରାଗଲା ।

ଗୁଡାଜମି (Up land)
•
•

ନିମନ ଲିଖିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକ
ି ପଦ୍ଧତିରର ଗୁଡା ଜମିରର ନିଆଯାଇପାରିର୍ ।
Staggered Trench
୩୦ x ୪୦ ମଯଡଲ (30 x 40 model)
ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ଓ ମୃତ୍ତକ
ି ା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମରଡଲ ର୍ୟର୍ ୃ ତ ର ାଇର୍ଥାଏ । ଏ ି ପଦ୍ଧତିରର ସମଗ୍ର ଗୁଡା ଜମିକୁ ରକରତାଟି ୩୦
x ୪୦ ଫୁ ଟ ଆକାରରର ଆୟତ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଭାଗ କରିଦ୍ଆ
ି ଯାଏ । ଏ ି ଆୟତ୍ତାକାର ରକ୍ଷତ୍ରର ସର୍ବନମ
ି ନ ସ୍ଥାନରର ଏକ ଗତ୍ତବ ଖନନ

କରାଯାଇ ଏଥିରୁ ର୍ା ାରୁଥିର୍ା ମାଟି ଉକ୍ତ ରକ୍ଷତ୍ରରର ର୍ନ୍ଧ ର୍ାନ୍ଧିର୍ାରର ର୍ୟର୍ ୃ ତ ର ାଇର୍ଥାଏ । ପ୍ରତି ର କଟର ପିଛା ାରା ାରି ୯୦ଟି
•

ଶ୍ରମ ଦ୍ିର୍ସ ସୃଷ୍ଟି ର ାଇର୍ଥାଏ । ଯା ାକି ଶତକଡା ୧୦୦ ଭାଗ ଶ୍ରମ ଉପାଦ୍ାନ ଅରଟ ।
ଜମି ସମତୁ ଲ ଓ ବନ୍ଧ ନିମମାଣ : (Land Leveling & Bunding)

•
•
•

ଗଡାଣି ଜମିକୁ ସମତୁ ଲ କରିର୍ାର ଏ ା ଏକ ଉପରଯାଗୀ ପଦ୍ଧତି ଅରଟ । ଏ ା ସାଧାରଣତଃ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ମାଟିର ଆଦ୍ର୍ବତା
ର୍ଢାଇର୍ାରର ସ ାୟକ ର ାଇର୍ଥାଏ । ଏଥିରର ପ୍ରତି ର କଟର ପିଛା ୨୧୦ ଟି ଶ୍ରମ ଦ୍ିର୍ସ ସୃଷ୍ଟି ର ାଇର୍ଥାଏ ଯା ାକି ଶତକଡା
୧୦୦ ଭାଗ ଶ୍ରମ ଉପାଦ୍ାନ ଅରଟ ।
ଜଳ ଅମଳ ଯପାଖରୀ (Water harvesting Tank)
ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (Gully Control)
ଢିପା ଜମି (Medium Land)

•

ସାଧାରଣତଃ ଢିପା ଜମି ମାନଙ୍କରର ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଆଯାଇପାରିର୍ ।
୫ % ମରଡଲ (5% model)
ଏ ି ପଦ୍ଧତିରର ର୍ର୍ବା ଜଳକୁ ତାର ପଡୁଥିର୍ା ସ୍ଥାନରୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇର୍ଥାଏ । ଏଥିରର ସାଧାରଣତଃ ଜମି ଆୟତନର ଶତକଡା

୫ ଭାଗ ପରିମିତ ସ୍ଥାନରର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଗତ୍ତବ ଖନନ କରାଯାଇର୍ଥାଏ । ଏ ା ଅକାରଣରର ରର୍ା ଯ
ି ାଉଥିର୍ା ର୍ର୍ବା
ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରରଖ ଏର୍ଂ ଜଳାଭାର୍ ସମୟରର ଉକ୍ତ ରକ୍ଷତ୍ରକୁ ଜଳ ରସଚନରର ସ ାୟକ ର ାଇର୍ଥାଏ । ଏଥିରର ପ୍ରତି
•

•

ର କଟର ପିଛା ୪୦୦ ଶ୍ରମ ଦ୍ିର୍ସ ସୃଷ୍ଟି ର ାଇର୍ଥାଏ । ଯା ାକି ଶତକଡା ୧୦୦ ଭାଗ ଶ୍ରମ ଉପାଦ୍ାନ ଅରଟ ।
ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯଯାଜନା
(କ) Non-IAP- ୯୦ କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ
(ଖ) IAP - ୯୫ କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ
ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଯକନ୍ଦ୍ର ନିମମାଣ :
ଅଟକଳ ପରିମାଣ – ୭.୦୦ ଲକ୍ଷ–୩୧୩ କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ
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•
•
•
•
•

ପଞ୍ଚାଯତ ଭବନ ନିମମାଣ :
ଅଟକଳ ପରିମାଣ – ୨୦.୦୦ ଲକ୍ଷ – ୧୦୬୩ କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ
GPLFଘର ନିମମାଣ :
ଅଟକଳ ପରିମାଣ – ୧୨.୫୦ ଲକ୍ଷ – ୪୫୫ କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ
ଯଖଳ ପଡିଆ :
ଅଟକଳ ପରିମାଣ – ୫.୦୦ ଲକ୍ଷ – ୧୬୦୦ କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ
ପଞ୍ଚାଯତ ଲାଇଯେରୀ ଓ ଚିର୍ତ୍ ବିଯନାଦନ ଯକନ୍ଦ୍ର :
ଅଟକଳ ପରିମାଣ – ୫.୦୦ ଲକ୍ଷ – ୨୬୫ କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ
Multi-Utility G.P. Tank

ଅଟକଳ ପରିମାଣ – ୧୦.୦୦ ଲକ୍ଷ

–

୯୫୦ କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ
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ଉପସ୍ଥିତ ି ସଭୟ / ସଭୟାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.
୧୫.
୧୬.
୧୭.
୧୮.
୧୯.
୨୦.
୨୧.
୨୨.
୨୩.
୨୪.
୨୫.

୨୬.
୨୭.
୨୮.
୨୯.
୩୦.
୩୧.
୩୨.
୩୩.
୩୪.
୩୫.
୩୬.
୩୭.
୩୮.
୩୯.
୪୦.
୪୧.
୪୨.
୪୩.
୪୪.
୪୫.
୪୬.
୪୭.
୪୮.
୪୯.
୫୦.
ର୍ି.ଦ୍ର୍ : ଆର୍ଶୟକ ଅନୁ ସାରର ଅତିରକ୍ତ
ି ଫଦ୍ବ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇପାରିର୍ ।
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ମାସ : ଅଯକଟାବର

କାଯମୟ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟିକରାଯିବ :

ଅନୁ ଯମାଦିତ କାଯମୟ ସମୂହର ନାମ :
ଯଗାଷ୍ଠୀ (Community work)
ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡରର ନାଳ ନିମବାଣ, ପର୍ଥର ଛାଉଣି, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର,
ରଗାଷ୍ଠୀଗତ ପତିତ ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଅନାର୍ାଦ୍ି ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଜୀର୍ନ ଜୀର୍ିକା ନିମରେ Work Shed ନିମବାଣ,
କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର/ଗାର୍ିୟନ ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ (ଦ୍ଳଗତ),
ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଶମଶାନ ଘର ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, କଲଭଟବ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି,
ଉପକୂ ଳର୍ତ୍ତବୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ରସଚନ ନିମିତ୍ତ କୂ ପ ନିମବାଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଜଳ ରସଚନ
ନିମିତ୍ତ କୂ ପ ମରାମତି (ଦ୍ଳଗତ), ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମବାଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ମରାମତି, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ
ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଯବୟ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ, (ରିଚାଜବ ପିଟ), ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ, ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ, ରପଭର
ର୍ଲକ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ରମଟାଲ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ମାଟି ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ସିରମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ
ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମବାଣ, ଭୂତଳ ଜଳ ନିରରାଧକ ପ୍ରାଚୀର ନିମବାଣ, ଗଡାଣି
ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମବାଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ ନିମବାଣ, ସମପତ୍ତନ ଗତ୍ତବ ନିମବାଣ, ଆରଜାଲା ପିଟର
ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି (Liquid Bio manure) ନିମବାଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି
ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳ ର ନିମବାଣ/ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜଳ ଧାରଣ ଗତ୍ତବ (ରସାକପିଟ୍), ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ରଶୌଚାଳୟ,
ଅଙ୍ଗନୱାଡି ରଶୌଚାଳୟ, ଗ୍ରାମୟ ାଟ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଅଙ୍ଗନାୱାଡ଼ି ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଭର୍ନ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି,
ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର ନିମବାଣ, ଭାରତ ନିମବାଣ ରାଜୀର୍ ଗାନ୍ଧୀ ରସର୍ା ରକନ୍ଦ୍ର ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ରଗାଷ୍ଠୀ ନିମିତ୍ତ ର୍ାତୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ
ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଶସୟ ଉଦ୍ଭାର୍ନ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର, କୃର୍ି ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଦ୍ର୍ର୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି,
ସ୍ଵୟ ସ ାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଭର୍ନ ନିମବାଣ, ରଗାଷ୍ଠୀ ରରାରର୍ଇ ଶାଳ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ରଖଳ ପଡିଆର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ
ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ସରକାରୀ ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଚରି ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଗୃ ନିମବାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦ୍ନ, ସର୍ୁ ଦ୍ନ
ି ଆ
ି
ରାସ୍ତା ସ ତ
ି ରପାଲ ନିମବାଣ ।
ବୟକ୍ତିଗତ (Individual)
ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ମାଟି ଝାଟି ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ , ଆନିକଟ ନିମବାଣ, କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର
ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ, କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମବାଣ, ଜଳ
ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ (ରିଚାଜବ ପିଟ),କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମବାଣ, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ
ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମବାଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ ନିମବାଣ,ଆରଜାଲା ପିଟ ନିମବାଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି (Liquid Bio
manure) ନିମବାଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳ ନିମବାଣ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ାସ ରଯାଜନା, ର୍ିଜୁ ପକ୍କା
ଘର ରଯାଜନା, ନିମବାଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା ।
୧) ୨୦୧୯–୨୦ ଅତିରକ୍ତ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ
୨) ୨୦୨୦–୨୧ ର୍ାର୍ିକ କାଯବୟକାରୀ ରଯାଜନା
କ୍ରମିକ
ସଂଖୟା

ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ କାଯବୟର ନାମ

ପରିମାଣ

10

କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ

ଅଟକଳ ମୂଲୟ

୨୦୧୯ – ୨୦ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ
୧.

୧.

୨୦୨୦ – ୨୧ ବାର୍ିକ କାଯମୟକାରୀ ଯଯାଜନା

11

ମାସ : ନଯଭମବର

କାଯମୟ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ :

ଅନୁ ଯମାଦିତ କାଯମୟ ସମୂହର ନାମ :
ଯଗାଷ୍ଠୀ (Community work)
ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚକନାଳୀ, ଜଳରସଚନ ପାଇଁ ରକନାଲ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଜଳରସଚନ, ପାରପାରିକ ଜଳାଶୟର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର, ରଗାଷ୍ଠୀ ପୁଷ୍କରଣୀ,
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ପ୍ରତିରରାଧ ର୍ନ୍ଧ, ଆଡିର୍ନ୍ଧ (ରଚକ ଡୟାମ୍),ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡରର ନାଳ ନିମାବ ଣ, ପର୍ଥର ଛାଉଣି, ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ,
ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମାବ ଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ ଓ
ମରାମତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲ ନିମାବ ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲରର ଜଳ ନିରରାଧକ ଆସ୍ତରଣ ନିମବାଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲର
ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର ଓ ମରାମତି, ର୍ନୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Channel ନିମାବ ଣ/ ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ରଗାଷ୍ଠୀଗତ
ପତିତ ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଅନାର୍ାଦ୍ି ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାର୍ ଉପରଯାଗୀ କରାଇର୍ା, ଜୀର୍ନ ଜୀର୍ିକା ନିମରେ Work
Shed ନିମାବ ଣ, ଚାରା ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରକନ୍ଦ୍ର (ଦ୍ଳଗତ), କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର/ଗାର୍ିୟନ ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
ପାଇଁ ନାଳ ନିମବାଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଶମଶାନ
ଘର ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, କଲଭଟବ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଉପକୂ ଳର୍ତ୍ତବୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରି କ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ରସଚନ
ନିମତ୍ତ
ି କୂ ପ ନିମବାଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଜଳ ରସଚନ ନିମିତ୍ତ କୂ ପ ମରାମତି (ଦ୍ଳଗତ), ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି
ମରାମତି, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଯବୟ ଓ ମରାମତି,, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ଅମଳ ରପାଖରୀ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ମାଛ ଚାର୍
ରପାଖରୀର ପୁନରରାଦ୍ଧାର, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ, (ରିଚାଜବ ପିଟ), ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ, ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ, ରପଭର ର୍ଲକ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ
ମରାମତି, ରମଟାଲ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ମାଟି ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ସିରମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି,
କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମବାଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଝରା ର୍ନ୍ଧର ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଭୂତଳ ଜଳ ନିରରାଧକ ପ୍ରାଚୀର
ନିମାବ ଣ, ନଦ୍ୀ ପଠାରର ମାଟି/ପର୍ଥରରର ସ୍ପର ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମାବ ଣ,
ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ ନିମବାଣ, ସମପତ୍ତନ ଗତ୍ତବ ନିମାବ ଣ, ଆରଜାଲା ପିଟର ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି (Liquid Bio
manure) ନିମବାଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳ ର ନିମାବ ଣ/ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜଳ ଧାରଣ ଗତ୍ତବ
(ରସାକପିଟ୍), ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ରଶୌଚାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ରଶୌଚାଳୟ, ଗ୍ରାମୟ ାଟ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଅଙ୍ଗନାୱାଡ଼ି ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ପଞ୍ଚାୟତ
ଭର୍ନ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର ନିମବାଣ, ଭାରତ ନିମବାଣ ରାଜୀର୍ ଗାନ୍ଧୀ ରସର୍ା ରକନ୍ଦ୍ର ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ରଗାଷ୍ଠୀ ନିମତ୍ତ
ି
ର୍ାତୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଶସୟ ଉଦ୍ଭାର୍ନ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର, କୃ ର୍ି ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଦ୍ର୍ର୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃ ନିମବାଣ ଓ
ମରାମତି, ସ୍ଵୟ ସ ାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଭର୍ନ ନିମାବ ଣ, ରଗାଷ୍ଠୀ ରରାରର୍ଇ ଶାଳ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଫି ଲଡ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଫାମବ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ରଖଳ ପଡିଆର
ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ସରକାରୀ ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଚରି ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଗୃ ନିମାବ ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦ୍ନ,
ସର୍ୁ ଦ୍ନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତା ସ ତ
ି ରପାଲ ନିମବାଣ ।
ବୟକ୍ତିଗତ (Individual)
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମାବ ଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମତ
ି ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା
ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ମାଟି ଝାଟି ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ , ଚାରା ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରକନ୍ଦ୍ର,
ଆନିକଟ ନିମାବ ଣ, କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ନିମବାଣ, କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ,
ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ, ଜଳ ରସଚନ ନିମତ୍ତ
ି କୂ ପ ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମାବ ଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଯବୟ, ଚାରା ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରକନ୍ଦ୍ର, ର୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାର୍ ରପାଖରୀ ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ (ରିଚାଜବ
ପିଟ),କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମବାଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଝରା ର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ
ନିମାବ ଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ ନିମାବ ଣ,ଆରଜାଲା ପିଟ ନିମାବ ଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି (Liquid Bio manure) ନିମବାଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି
ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ର
ୁ ି ଗୁ ାଳ ନିମବାଣ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ାସ ରଯାଜନା, ର୍ିଜୁ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା, ନିମବାଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା

୧) ୨୦୧୯–୨୦ ଅତିରକ୍ତ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ ।
୨) ୨୦୨୦–୨୧ ର୍ାର୍ିକ କାଯବୟକାରୀ ରଯାଜନା
କ୍ରମିକ
ସଂଖୟା

ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ କାଯବୟର ନାମ

ପରିମାଣ

12

କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ

ଅଟକଳ ମୂଲୟ

୨୦୧୯–୨୦ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ
୧.

୧.

୨୦୨୦ – ୨୧ ବାର୍ିକ କାଯମୟକାରୀ ଯଯାଜନା

13

ମାସ: ଡିଯସମବର

କାଯମୟ ଦିବସ ସୃ ଷ୍ଠିକରା ଯିବ

ଅନୁ ଯମାଦିତ କାଯମୟ ସମୂହର ନାମ:
ଯଗାଷ୍ଠୀ (Community work)

ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚକନାଳୀ, ଜଳରସଚନ ପାଇଁ ରକନାଲ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଜଳରସଚନ, ପାରପାରିକ ଜଳାଶୟର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର, ରଗାଷ୍ଠୀ ପୁଷ୍କରଣୀ,
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ପ୍ରତିରରାଧ ର୍ନ୍ଧ, ଆଡିର୍ନ୍ଧ (ରଚକ ଡୟାମ୍),ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡରର ନାଳ ନିମାବ ଣ, ପର୍ଥର ଛାଉଣି, ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ,
ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମାବ ଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ ଓ
ମରାମତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲ ନିମାବ ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲରର ଜଳ ନିରରାଧକ ଆସ୍ତରଣ ନିମାବ ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର
ଓ ମରାମତି, ର୍ନୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Channel ନିମାବ ଣ/ ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ରଗାଷ୍ଠୀଗତ ପତିତ ଜମିର
ଉନ୍ନତିକରଣ, ଅନାର୍ାଦ୍ି ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାର୍ ଉପରଯାଗୀ କରାଇର୍ା, ଜୀର୍ନ ଜୀର୍ିକା ନିମରେ Work Shed
ନିମାବ ଣ,ଚାରା ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରକନ୍ଦ୍ର (ଦ୍ଳଗତ),କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର/ଗାର୍ିୟନ ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ
ନିମାବ ଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକି/ଲ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଶମଶାନ ଘର ନିମବାଣ
ଓ ମରାମତି, କଲଭଟବ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଉପକୂ ଳର୍ତ୍ତବୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରି କ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ରସଚନ ନିମିତ୍ତ କୂ ପ
ନିମାବ ଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଜଳ ରସଚନ ନିମତ୍ତ
ି କୂ ପ ମରାମତି (ଦ୍ଳଗତ), ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ମରାମତି,
ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଯବୟ ଓ ମରାମତି,, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ଅମଳ ରପାଖରୀ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ମାଛ ଚାର୍
ରପାଖରୀର ପୁନରରାଦ୍ଧାର, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ, (ରିଚାଜବ ପିଟ), ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ, ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ, ରପଭର ର୍ଲକ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ
ମରାମତି, ରମଟାଲ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ମାଟି ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ସିରମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି,
କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମବାଣ,କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଝରା ର୍ନ୍ଧର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଭୂତଳ ଜଳ ନିରରାଧକ ପ୍ରାଚୀର ନିମାବ ଣ,
ନଦ୍ୀ ପଠାରର ମାଟି/ପର୍ଥରରର ସ୍ପର ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମାବ ଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ
ନିମାବ ଣ, ସମପତ୍ତନ ଗତ୍ତବ ନିମାବ ଣ, ଆରଜାଲା ପିଟର ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି (Liquid Bio manure)
ନିମାବ ଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ର
ୁ ି ଗୁ ାଳ ର ନିମାବ ଣ/ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜଳ ଧାରଣ ଗତ୍ତବ (ରସାକପିଟ୍),
ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ରଶୌଚାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ରଶୌଚାଳୟ, ଗ୍ରାମୟ ାଟ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଅଙ୍ଗନାୱାଡ଼ି ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଭର୍ନ ନିମାବ ଣ ଓ
ମରାମତି, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର ନିମବାଣ, ଭାରତ ନିମବାଣ ରାଜୀର୍ ଗାନ୍ଧୀ ରସର୍ା ରକନ୍ଦ୍ର ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ରଗାଷ୍ଠୀ ନିମିତ୍ତ ର୍ାତୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ
ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଶସୟ ଉଦ୍ଭାର୍ନ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର, କୃ ର୍ି ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଦ୍ର୍ର୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ସ୍ଵୟ ସ ାୟକ
ରଗାଷ୍ଠୀ ଭର୍ନ ନିମବାଣ, ରଗାଷ୍ଠୀ ରରାରର୍ଇ ଶାଳ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଫି ଲଡ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଫାମବ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ରଖଳ ପଡିଆର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ
ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ସରକାରୀ ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଚରି ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଗୃ ନିମବାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦ୍ନ, ସର୍ୁ ଦ୍ନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତା ସ ତ
ି
ରପାଲ ନିମବାଣ ।
ବୟକ୍ତିଗତ (Individual)
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମାବ ଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା
ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ମାଟି ଝାଟି ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ , ଚାରା ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରକନ୍ଦ୍ର, ଆନିକଟ
ନିମାବ ଣ, କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ନିମାବ ଣ, କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକି/ଲ
କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ, ଜଳ ରସଚନ ନିମିତ୍ତ କୂ ପ ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମବାଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଯବୟ, ଚାରା
ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରକନ୍ଦ୍ର, ର୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାର୍ ରପାଖରୀ ନିମବାଣ, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ (ରିଚାଜବ ପିଟ),କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ
ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମବାଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଝରା ର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମାବ ଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ
ନିମାବ ଣ,ଆରଜାଲା ପିଟ ନିମାବ ଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି (Liquid Bio manure) ନିମବାଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି
ଗୁ ାଳ ନିମାବ ଣ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ାସ ରଯାଜନା, ର୍ିଜୁ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା, ନିମାବ ଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା ।

୧) ୨୦୧୯–୨୦ ଅତିରକ୍ତ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ ।
୨) ୨୦୨୦–୨୧ ର୍ାର୍ିକ କାଯବୟକାରୀ ରଯାଜନା
କ୍ରମିକ
ସଂଖୟା

ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ କାଯବୟର ନାମ

ପରିମାଣ
14

କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ

ଅଟକଳ ମୂଲୟ

୨୦୧୯–୨୦ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ
୧.

୧.

୨୦୨୦ – ୨୧ ବାର୍ିକ କାଯମୟକାରୀ ଯଯାଜନା

15

ମାସ: ଜାନୁ ୟାରୀ

କାଯମୟ ଦିବସ ସୃ ଷ୍ଠିକରା ଯିବ

ଅନୁ ଯମାଦିତ କାଯମୟ ସମୂହର ନାମ:
ଯଗାଷ୍ଠୀ (Community work)

ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚକନାଳୀ, ଜଳରସଚନ ପାଇଁ ରକନାଲ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଜଳରସଚନ, ପାରପାରିକ ଜଳାଶୟର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର, ରଗାଷ୍ଠୀ ପୁଷ୍କରଣୀ,
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ପ୍ରତିରରାଧ ର୍ନ୍ଧ, ଆଡିର୍ନ୍ଧ (ରଚକ ଡୟାମ୍),ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡରର ନାଳ ନିମାବ ଣ, ପର୍ଥର ଛାଉଣି, ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ,
ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମାବ ଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ ଓ
ମରାମତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲ ନିମାବ ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲରର ଜଳ ନିରରାଧକ ଆସ୍ତରଣ ନିମାବ ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର
ଓ ମରାମତି, ର୍ନୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Channel ନିମାବ ଣ/ ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ରଗାଷ୍ଠୀଗତ ପତିତ ଜମିର
ଉନ୍ନତିକରଣ, ଅନାର୍ାଦ୍ି ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାର୍ ଉପରଯାଗୀ କରାଇର୍ା, ଜୀର୍ନ ଜୀର୍ିକା ନିମରେ Work Shed
ନିମାବ ଣ, ଚାରା ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରକନ୍ଦ୍ର (ଦ୍ଳଗତ), କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର/ଗାର୍ିୟନ ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ
ନାଳ ନିମାବ ଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଶମଶାନ ଘର
ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, କଲଭଟବ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଉପକୂ ଳର୍ତ୍ତବୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରି କ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ରସଚନ ନିମତ୍ତ
ି
କୂ ପ ନିମବାଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଜଳ ରସଚନ ନିମତ୍ତ
ି କୂ ପ ମରାମତି (ଦ୍ଳଗତ), ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ମରାମତି,
ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଯବୟ ଓ ମରାମତି,, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ଅମଳ ରପାଖରୀ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ମାଛ ଚାର୍
ରପାଖରୀର ପୁନରରାଦ୍ଧାର, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ, (ରିଚାଜବ ପିଟ), ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ, ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ, ରପଭର ର୍ଲକ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ
ମରାମତି, ରମଟାଲ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ମାଟି ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ସିରମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି,
କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମବାଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଝରା ର୍ନ୍ଧର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଭୂତଳ ଜଳ ନିରରାଧକ ପ୍ରାଚୀର
ନିମାବ ଣ, ନଦ୍ୀ ପଠାରର ମାଟି/ପର୍ଥରରର ସ୍ପର ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମବାଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ
ରେଞ୍ଚ ନିମାବ ଣ, ସମପତ୍ତନ ଗତ୍ତବ ନିମବାଣ, ଆରଜାଲା ପିଟର ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି (Liquid Bio
manure) ନିମାବ ଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳ ର ନିମାବ ଣ/ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜଳ ଧାରଣ ଗତ୍ତବ
(ରସାକପିଟ୍), ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ରଶୌଚାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ରଶୌଚାଳୟ, ଗ୍ରାମୟ ାଟ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଅଙ୍ଗନାୱାଡ଼ି ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଭର୍ନ
ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର ନିମବାଣ, ଭାରତ ନିମବାଣ ରାଜୀର୍ ଗାନ୍ଧୀ ରସର୍ା ରକନ୍ଦ୍ର ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ରଗାଷ୍ଠୀ ନିମିତ୍ତ ର୍ାତୟା
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଶସୟ ଉଦ୍ଭାର୍ନ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର, କୃ ର୍ି ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଦ୍ର୍ର୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ସ୍ଵୟ
ସ ାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଭର୍ନ ନିମାବ ଣ, ରଗାଷ୍ଠୀ ରରାରର୍ଇ ଶାଳ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଫି ଲଡ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଫାମବ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ରଖଳ ପଡିଆର ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ
ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ସରକାରୀ ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଚରି ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଗୃ ନିମବାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦ୍ନ, ସର୍ୁ ଦ୍ନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତା ସ ତ
ି
ରପାଲ ନିମବାଣ ।
ବୟକ୍ତିଗତ (Individual)
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମାବ ଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା
ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ମାଟି ଝାଟି ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ , ଚାରା ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରକନ୍ଦ୍ର, ଆନିକଟ
ନିମାବ ଣ, କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ନିମାବ ଣ, କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକି/ଲ
କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ, ଜଳ ରସଚନ ନିମିତ୍ତ କୂ ପ ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମବାଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଯବୟ, ଚାରା
ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରକନ୍ଦ୍ର, ର୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାର୍ ରପାଖରୀ ନିମବାଣ, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ (ରିଚାଜବ ପିଟ),କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ
ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମବାଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଝରା ର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମାବ ଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ
ନିମାବ ଣ,ଆରଜାଲା ପିଟ ନିମାବ ଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି (Liquid Bio manure) ନିମବାଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି
ଗୁ ାଳ ନିମାବ ଣ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ାସ ରଯାଜନା, ର୍ିଜୁ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା, ନିମାବ ଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା ।

୧) ୨୦୧୯–୨୦ ଅତିରକ୍ତ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ ।
୨) ୨୦୨୦–୨୧ ର୍ାର୍ିକ କାଯବୟକାରୀ ରଯାଜନା
କ୍ରମିକ
ସଂଖୟା

ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ କାଯବୟର ନାମ

ପରିମାଣ
16

କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ

ଅଟକଳ ମୂଲୟ

୨୦୧୯–୨୦ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ
୧.

୧.

୨୦୨୦ – ୨୧ ବାର୍ିକ କାଯମୟକାରୀ ଯଯାଜନା

17

ମାସ: ଯେବୃ ୟାରୀ

କାଯମୟ ଦିବସ ସୃ ଷ୍ଠିକରା ଯିବ

ଅନୁ ଯମାଦିତ କାଯମୟ ସମୂହର ନାମ:
ଯଗାଷ୍ଠୀ (Community work)

ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚକନାଳୀ, ଜଳରସଚନ ପାଇଁ ରକନାଲ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଜଳରସଚନ, ପାରପାରିକ ଜଳାଶୟର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର, ରଗାଷ୍ଠୀ ପୁଷ୍କରଣୀ,
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ପ୍ରତିରରାଧ ର୍ନ୍ଧ, ଆଡିର୍ନ୍ଧ (ରଚକ ଡୟାମ୍),ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡରର ନାଳ ନିମାବ ଣ, ପର୍ଥର ଛାଉଣି, ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ,
ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମାବ ଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ ଓ
ମରାମତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲ ନିମାବ ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲରର ଜଳ ନିରରାଧକ ଆସ୍ତରଣ ନିମାବ ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର
ଓ ମରାମତି, ର୍ନୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Channel ନିମବାଣ/ ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ରଗାଷ୍ଠୀଗତ ପତିତ ଜମିର
ଉନ୍ନତିକରଣ, ଅନାର୍ାଦ୍ି ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାର୍ ଉପରଯାଗୀ କରାଇର୍ା, ଜୀର୍ନ ଜୀର୍ିକା ନିମରେ Work Shed
ନିମାବ ଣ, କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର/ଗାର୍ିୟନ ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ନିମବାଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକି/ଲ
କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଶମଶାନ ଘର ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, କଲଭଟବ ନିମବାଣ
ଓ ମରାମତି, ଉପକୂ ଳର୍ତ୍ତବୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରି କ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ରସଚନ ନିମିତ୍ତ କୂ ପ ନିମବାଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଜଳ ରସଚନ
ନିମତ୍ତ
ି କୂ ପ ମରାମତି (ଦ୍ଳଗତ), ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମବାଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ମରାମତି, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କାଯବୟ ଓ ମରାମତି,, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ଅମଳ ରପାଖରୀ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀର ପୁନରରାଦ୍ଧାର, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ
ଗତ୍ତବ, (ରିଚାଜବ ପିଟ), ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ, ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ, ରପଭର ର୍ଲକ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ରମଟାଲ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି,
ମାଟି ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ସିରମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମାବ ଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍
ଝରା ର୍ନ୍ଧର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଭୂତଳ ଜଳ ନିରରାଧକ ପ୍ରାଚୀର ନିମବାଣ, ନଦ୍ୀ ପଠାରର ମାଟି/ପର୍ଥରରର ସ୍ପର ନିମାବ ଣ ଓ
ମରାମତି, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମାବ ଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ ନିମାବ ଣ, ସମପତ୍ତନ ଗତ୍ତବ ନିମବାଣ, ଆରଜାଲା
ପିଟର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି (Liquid Bio manure) ନିମବାଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ
ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳ ର ନିମାବ ଣ/ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜଳ ଧାରଣ ଗତ୍ତବ (ରସାକପିଟ୍), ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ରଶୌଚାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ରଶୌଚାଳୟ,
ଗ୍ରାମୟ ାଟ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଅଙ୍ଗନାୱାଡ଼ି ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଭର୍ନ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର ନିମବାଣ, ଭାରତ
ନିମାବ ଣ ରାଜୀର୍ ଗାନ୍ଧୀ ରସର୍ା ରକନ୍ଦ୍ର ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ରଗାଷ୍ଠୀ ନିମତ୍ତ
ି ର୍ାତୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଶସୟ ଉଦ୍ଭାର୍ନ
ସଂରକ୍ଷଣ ଘର, କୃ ର୍ି ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଦ୍ର୍ର୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ସ୍ଵୟ ସ ାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଭର୍ନ ନିମବାଣ, ରଗାଷ୍ଠୀ ରରାରର୍ଇ ଶାଳ ନିମାବ ଣ
ଓ ମରାମତି, ଫି ଲଡ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଫାମବ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ରଖଳ ପଡିଆର ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ସରକାରୀ ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଚରି ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ
ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଗୃ ନିମାବ ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦ୍ନ, ସର୍ୁ ଦ୍ନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତା ସ ତ
ି ରପାଲ ନିମବାଣ ।
ବୟକ୍ତିଗତ (Individual)
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମବାଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା
ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ମାଟି ଝାଟି ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ, ଆନିକଟ ନିମବାଣ, କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର
ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ନିମାବ ଣ, କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ,
ଜଳ ରସଚନ ନିମିତ୍ତ କୂ ପ ନିମବାଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମବାଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଯବୟ, ର୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାର୍ ରପାଖରୀ
ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ (ରିଚାଜବ ପିଟ),କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମବାଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଝରା ର୍ନ୍ଧ
ନିମାବ ଣ, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମାବ ଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ ନିମାବ ଣ,ଆରଜାଲା ପିଟ ନିମବାଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ
ପାଣି (Liquid Bio manure) ନିମବାଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳ ନିମାବ ଣ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ାସ ରଯାଜନା,
ର୍ିଜୁ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା, ନିମାବ ଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା ।

୧) ୨୦୧୯–୨୦ ଅତିରକ୍ତ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ ।
୨) ୨୦୨୦–୨୧ ର୍ାର୍ିକ କାଯବୟକାରୀ ରଯାଜନା
କ୍ରମିକ
ସଂଖୟା

ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ କାଯବୟର ନାମ

ପରିମାଣ
18

କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ

ଅଟକଳ ମୂଲୟ

୨୦୧୯–୨୦ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ
୧.

୧.

୨୦୨୦ – ୨୧ ବାର୍ିକ କାଯମୟକାରୀ ଯଯାଜନା
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ମାସ: ମାର୍ଚ୍ମ

କାଯମୟ ଦିବସ ସୃ ଷ୍ଠିକରା ଯିବ

ଅନୁ ଯମାଦିତ କାଯମୟ ସମୂହର ନାମ:
ଯଗାଷ୍ଠୀ (Community work)

ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚକନାଳୀ, ଜଳରସଚନ ପାଇଁ ରକନାଲ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଜଳରସଚନ, ପାରପାରିକ ଜଳାଶୟର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର, ରଗାଷ୍ଠୀ ପୁଷ୍କରଣୀ,
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ପ୍ରତିରରାଧ ର୍ନ୍ଧ, ଆଡିର୍ନ୍ଧ (ରଚକ ଡୟାମ୍),ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡରର ନାଳ ନିମାବ ଣ, ପର୍ଥର ଛାଉଣି, ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ,
ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମାବ ଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ ଓ
ମରାମତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲ ନିମାବ ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲରର ଜଳ ନିରରାଧକ ଆସ୍ତରଣ ନିମାବ ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର
ଓ ମରାମତି, ର୍ନୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Channel ନିମାବ ଣ/ ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ରଗାଷ୍ଠୀଗତ ପତିତ ଜମିର
ଉନ୍ନତିକରଣ, ଅନାର୍ାଦ୍ି ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାର୍ ଉପରଯାଗୀ କରାଇର୍ା, ଜୀର୍ନ ଜୀର୍ିକା ନିମରେ Work Shed
ନିମାବ ଣ, କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର/ଗାର୍ିୟନ ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ନିମାବ ଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/
କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଶମଶାନ ଘର ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, କଲଭଟବ ନିମାବ ଣ ଓ
ମରାମତି, ଉପକୂ ଳର୍ତ୍ତବୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରି କ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ରସଚନ ନିମିତ୍ତ କୂ ପ ନିମାବ ଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଜଳ ରସଚନ
ନିମତ୍ତ
ି କୂ ପ ମରାମତି (ଦ୍ଳଗତ), ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ମରାମତି, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କାଯବୟ ଓ ମରାମତି,, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ଅମଳ ରପାଖରୀ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀର ପୁନରରାଦ୍ଧାର, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ
ଗତ୍ତବ, (ରିଚାଜବ ପିଟ), ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ, ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ, ରପଭର ର୍ଲକ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ରମଟାଲ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି,
ମାଟି ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ସିରମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମାବ ଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍
ଝରା ର୍ନ୍ଧର ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଭୂତଳ ଜଳ ନିରରାଧକ ପ୍ରାଚୀର ନିମାବ ଣ, ନଦ୍ୀ ପଠାରର ମାଟି/ପର୍ଥରରର ସ୍ପର ନିମବାଣ ଓ
ମରାମତି, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମାବ ଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ ନିମାବ ଣ, ସମପତ୍ତନ ଗତ୍ତବ ନିମବାଣ, ଆରଜାଲା
ପିଟର ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି (Liquid Bio manure) ନିମବାଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ
ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳ ର ନିମାବ ଣ/ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜଳ ଧାରଣ ଗତ୍ତବ (ରସାକପିଟ୍), ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ରଶୌଚାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ରଶୌଚାଳୟ,
ଗ୍ରାମୟ ାଟ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଅଙ୍ଗନାୱାଡ଼ି ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଭର୍ନ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର ନିମାବ ଣ, ଭାରତ
ନିମାବ ଣ ରାଜୀର୍ ଗାନ୍ଧୀ ରସର୍ା ରକନ୍ଦ୍ର ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ରଗାଷ୍ଠୀ ନିମତ୍ତ
ି ର୍ାତୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଶସୟ ଉଦ୍ଭାର୍ନ
ସଂରକ୍ଷଣ ଘର, କୃ ର୍ି ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଦ୍ର୍ର୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ସ୍ଵୟ ସ ାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଭର୍ନ ନିମବାଣ, ରଗାଷ୍ଠୀ ରରାରର୍ଇ ଶାଳ ନିମବାଣ
ଓ ମରାମତି, ଫି ଲଡ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଫାମବ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ରଖଳ ପଡିଆର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ସରକାରୀ ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଚରି ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ
ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଗୃ ନିମାବ ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦ୍ନ, ସର୍ୁ ଦ୍ନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତା ସ ତ
ି ରପାଲ ନିମବାଣ ।
ବୟକ୍ତିଗତ (Individual)
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମାବ ଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା
ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ମାଟି ଝାଟି ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ, ଆନିକଟ ନିମାବ ଣ, କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର
ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ନିମାବ ଣ, କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ,
ଜଳ ରସଚନ ନିମିତ୍ତ କୂ ପ ନିମବାଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମବାଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଯବୟ, ର୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାର୍ ରପାଖରୀ
ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ (ରିଚାଜବ ପିଟ),କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମବାଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଝରା ର୍ନ୍ଧ
ନିମାବ ଣ, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମାବ ଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ ନିମାବ ଣ,ଆରଜାଲା ପିଟ ନିମାବ ଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ
ପାଣି (Liquid Bio manure) ନିମବାଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ର
ୁ ି ଗୁ ାଳ ନିମାବ ଣ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ାସ ରଯାଜନା,
ର୍ିଜୁ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା, ନିମାବ ଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା ।

୧) ୨୦୧୯–୨୦ ଅତିରକ୍ତ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ ।
୨) ୨୦୨୦–୨୧ ର୍ାର୍ିକ କାଯବୟକାରୀ ରଯାଜନା
କ୍ରମିକ
ସଂଖୟା

ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ କାଯବୟର ନାମ

ପରିମାଣ
20

କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ

ଅଟକଳ ମୂଲୟ

୨୦୧୯–୨୦ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ
୧.

୧.

୨୦୨୦ – ୨୧ ବାର୍ିକ କାଯମୟକାରୀ ଯଯାଜନା
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ମାସ: ଏପ୍ରିଲ

କାଯମୟ ଦିବସ ସୃ ଷ୍ଠିକରା ଯିବ

ଅନୁ ଯମାଦିତ କାଯମୟ ସମୂହର ନାମ:
ଯଗାଷ୍ଠୀ (Community work)

ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚକନାଳୀ, ଜଳରସଚନ ପାଇଁ ରକନାଲ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଜଳରସଚନ, ପାରପାରିକ ଜଳାଶୟର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର, ରଗାଷ୍ଠୀ ପୁଷ୍କରଣୀ,
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ପ୍ରତିରରାଧ ର୍ନ୍ଧ, ଆଡିର୍ନ୍ଧ (ରଚକ ଡୟାମ୍),ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡରର ନାଳ ନିମାବ ଣ, ପର୍ଥର ଛାଉଣି, ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ,
ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମାବ ଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ ଓ
ମରାମତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲ ନିମାବ ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲରର ଜଳ ନିରରାଧକ ଆସ୍ତରଣ ନିମବାଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର
ଓ ମରାମତି, ର୍ନୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Channel ନିମବାଣ/ ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ରଗାଷ୍ଠୀଗତ ପତିତ ଜମିର
ଉନ୍ନତିକରଣ, ଅନାର୍ାଦ୍ି ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାର୍ ଉପରଯାଗୀ କରାଇର୍ା, ଜୀର୍ନ ଜୀର୍ିକା ନିମରେ Work Shed
ନିମାବ ଣ, କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର/ଗାର୍ିୟନ ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ନିମବାଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକି/ଲ
କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଶମଶାନ ଘର ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, କଲଭଟବ ନିମବାଣ
ଓ ମରାମତି, ଉପକୂ ଳର୍ତ୍ତବୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ରସଚନ ନିମତ୍ତ
ି କୂ ପ ନିମାବ ଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଜଳ ରସଚନ
ନିମତ୍ତ
ି କୂ ପ ମରାମତି (ଦ୍ଳଗତ), ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ମରାମତି, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କାଯବୟ ଓ ମରାମତି,, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ଅମଳ ରପାଖରୀ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀର ପୁନରରାଦ୍ଧାର, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ
ଗତ୍ତବ, (ରିଚାଜବ ପିଟ), ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ, ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ, ରପଭର ର୍ଲକ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ରମଟାଲ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି,
ମାଟି ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ସିରମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମାବ ଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍
ଝରା ର୍ନ୍ଧର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଭୂତଳ ଜଳ ନିରରାଧକ ପ୍ରାଚୀର ନିମବାଣ, ନଦ୍ୀ ପଠାରର ମାଟି/ପର୍ଥରରର ସ୍ପର ନିମବାଣ ଓ
ମରାମତି, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମବାଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ ନିମାବ ଣ, ସମପତ୍ତନ ଗତ୍ତବ ନିମବାଣ, ଆରଜାଲା
ପିଟର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି (Liquid Bio manure) ନିମବାଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ
ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳ ର ନିମବାଣ/ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜଳ ଧାରଣ ଗତ୍ତବ (ରସାକପିଟ୍), ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ରଶୌଚାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ରଶୌଚାଳୟ,
ଗ୍ରାମୟ ାଟ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଅଙ୍ଗନାୱାଡ଼ି ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଭର୍ନ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର ନିମାବ ଣ, ଭାରତ
ନିମାବ ଣ ରାଜୀର୍ ଗାନ୍ଧୀ ରସର୍ା ରକନ୍ଦ୍ର ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ରଗାଷ୍ଠୀ ନିମତ୍ତ
ି ର୍ାତୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଶସୟ ଉଦ୍ଭାର୍ନ
ସଂରକ୍ଷଣ ଘର, କୃ ର୍ି ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଦ୍ର୍ର୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ସ୍ଵୟ ସ ାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଭର୍ନ ନିମବାଣ, ରଗାଷ୍ଠୀ ରରାରର୍ଇ ଶାଳ ନିମବାଣ
ଓ ମରାମତି, ଫି ଲଡ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଫାମବ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ରଖଳ ପଡିଆର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ସରକାରୀ ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଚରି ନିମାବ ଣ, ମରାମତି
ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଗୃ ନିମାବ ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦ୍ନ, ସର୍ୁ ଦ୍ନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତା ସ ତ
ି ରପାଲ ନିମବାଣ ।

ବୟକ୍ତିଗତ (Individual)
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମାବ ଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା
ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ମାଟି ଝାଟି ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ, ଆନିକଟ ନିମାବ ଣ, କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର
ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ନିମାବ ଣ, କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ,
ଜଳ ରସଚନ ନିମିତ୍ତ କୂ ପ ନିମବାଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମବାଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଯବୟ, ର୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାର୍ ରପାଖରୀ
ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ (ରିଚାଜବ ପିଟ),କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମାବ ଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଝରା ର୍ନ୍ଧ
ନିମାବ ଣ, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମାବ ଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ ନିମବାଣ,ଆରଜାଲା ପିଟ ନିମବାଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ
ପାଣି (Liquid Bio manure) ନିମବାଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳ ନିମାବ ଣ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ାସ ରଯାଜନା,
ର୍ିଜୁ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା, ନିମାବ ଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା ।

୧) ୨୦୨୦–୨୧ ର୍ାର୍ିକ କାଯବୟକାରୀ ରଯାଜନା
କ୍ରମିକ
ସଂଖୟା

ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ କାଯବୟର ନାମ

ପରିମାଣ
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କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ

ଅଟକଳ ମୂଲୟ

୨୦୨୦ – ୨୧ ବାର୍ିକ କାଯମୟକାରୀ ଯଯାଜନା
୧.
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ମାସ: ମଇ

କାଯମୟ ଦିବସ ସୃ ଷ୍ଠିକରା ଯିବ

ଅନୁ ଯମାଦିତ କାଯମୟ ସମୂହର ନାମ:
ଯଗାଷ୍ଠୀ (Community work)

ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚକନାଳୀ, ଜଳରସଚନ ପାଇଁ ରକନାଲ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଜଳରସଚନ, ପାରପାରିକ ଜଳାଶୟର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର, ରଗାଷ୍ଠୀ ପୁଷ୍କରଣୀ,
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ପ୍ରତିରରାଧ ର୍ନ୍ଧ, ଆଡିର୍ନ୍ଧ (ରଚକ ଡୟାମ୍),ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡରର ନାଳ ନିମାବ ଣ, ପର୍ଥର ଛାଉଣି, ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ,
ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମାବ ଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ ଓ
ମରାମତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲ ନିମାବ ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲରର ଜଳ ନିରରାଧକ ଆସ୍ତରଣ ନିମାବ ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର
ଓ ମରାମତି, ର୍ନୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Channel ନିମାବ ଣ/ ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ରଗାଷ୍ଠୀଗତ ପତିତ ଜମିର
ଉନ୍ନତିକରଣ, ଅନାର୍ାଦ୍ି ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାର୍ ଉପରଯାଗୀ କରାଇର୍ା, ଜୀର୍ନ ଜୀର୍ିକା ନିମରେ Work Shed
ନିମାବ ଣ, କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର/ଗାର୍ିୟନ ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ନିମାବ ଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/
କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଶମଶାନ ଘର ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, କଲଭଟବ ନିମାବ ଣ ଓ
ମରାମତି, ଉପକୂ ଳର୍ତ୍ତବୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରି କ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ରସଚନ ନିମିତ୍ତ କୂ ପ ନିମାବ ଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଜଳ ରସଚନ
ନିମତ୍ତ
ି କୂ ପ ମରାମତି (ଦ୍ଳଗତ), ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ମରାମତି, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କାଯବୟ ଓ ମରାମତି,, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ଅମଳ ରପାଖରୀ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀର ପୁନରରାଦ୍ଧାର, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ
ଗତ୍ତବ, (ରିଚାଜବ ପିଟ), ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ, ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ, ରପଭର ର୍ଲକ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ରମଟାଲ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି,
ମାଟି ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ସିରମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମାବ ଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍
ଝରା ର୍ନ୍ଧର ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଭୂତଳ ଜଳ ନିରରାଧକ ପ୍ରାଚୀର ନିମାବ ଣ, ନଦ୍ୀ ପଠାରର ମାଟି/ପର୍ଥରରର ସ୍ପର ନିମବାଣ ଓ
ମରାମତି, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମାବ ଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ ନିମାବ ଣ, ସମପତ୍ତନ ଗତ୍ତବ ନିମବାଣ, ଆରଜାଲା
ପିଟର ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି (Liquid Bio manure) ନିମବାଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ
ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳ ର ନିମାବ ଣ/ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜଳ ଧାରଣ ଗତ୍ତବ (ରସାକପିଟ୍), ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ରଶୌଚାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ରଶୌଚାଳୟ,
ଗ୍ରାମୟ ାଟ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଅଙ୍ଗନାୱାଡ଼ି ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଭର୍ନ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର ନିମାବ ଣ, ଭାରତ
ନିମାବ ଣ ରାଜୀର୍ ଗାନ୍ଧୀ ରସର୍ା ରକନ୍ଦ୍ର ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ରଗାଷ୍ଠୀ ନିମତ୍ତ
ି ର୍ାତୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଶସୟ ଉଦ୍ଭାର୍ନ
ସଂରକ୍ଷଣ ଘର, କୃ ର୍ି ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଦ୍ର୍ର୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ସ୍ଵୟ ସ ାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଭର୍ନ ନିମବାଣ, ରଗାଷ୍ଠୀ ରରାରର୍ଇ ଶାଳ ନିମବାଣ
ଓ ମରାମତି, ଫି ଲଡ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଫାମବ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ରଖଳ ପଡିଆର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ସରକାରୀ ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଚରି ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ
ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଗୃ ନିମାବ ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦ୍ନ, ସର୍ୁ ଦ୍ନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତା ସ ତ
ି ରପାଲ ନିମବାଣ ।

ବୟକ୍ତିଗତ (Individual)
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମାବ ଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା
ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ମାଟି ଝାଟି ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ, ଆନିକଟ ନିମାବ ଣ, କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର
ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ନିମାବ ଣ, କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ,
ଜଳ ରସଚନ ନିମିତ୍ତ କୂ ପ ନିମବାଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମବାଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଯବୟ, ର୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାର୍ ରପାଖରୀ
ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ (ରିଚାଜବ ପିଟ),କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମବାଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଝରା ର୍ନ୍ଧ
ନିମାବ ଣ, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମାବ ଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ ନିମାବ ଣ,ଆରଜାଲା ପିଟ ନିମାବ ଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ
ପାଣି (Liquid Bio manure) ନିମବାଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ର
ୁ ି ଗୁ ାଳ ନିମାବ ଣ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ାସ ରଯାଜନା,
ର୍ିଜୁ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା, ନିମାବ ଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା ।

୧) ୨୦୨୦–୨୧ ର୍ାର୍ିକ କାଯବୟକାରୀ ରଯାଜନା
କ୍ରମିକ
ସଂଖୟା

ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ କାଯବୟର ନାମ

ପରିମାଣ
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କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ

ଅଟକଳ ମୂଲୟ

୨୦୨୦ – ୨୧ ବାର୍ିକ କାଯମୟକାରୀ ଯଯାଜନା
୧.

ମାସ: ଜୁ ନ

କାଯମୟ ଦିବସ ସୃ ଷ୍ଠିକରା ଯିବ

ଅନୁ ଯମାଦିତ କାଯମୟ ସମୂହର ନାମ:
ଯଗାଷ୍ଠୀ (Community work)

ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚକନାଳୀ, ଜଳରସଚନ ପାଇଁ ରକନାଲ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଜଳରସଚନ, ପାରପାରିକ ଜଳାଶୟର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର, ରଗାଷ୍ଠୀ ପୁଷ୍କରଣୀ,
25

ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ପ୍ରତିରରାଧ ର୍ନ୍ଧ, ଆଡିର୍ନ୍ଧ (ରଚକ ଡୟାମ୍),ର୍ୃ କ୍ଷରରାପଣ ନିମରେ ଗତ୍ତବ ଖନନ,ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡରର ନାଳ ନିମବାଣ, ପର୍ଥର ଛାଉଣି,
ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମବାଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମତ
ି ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ
ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲ ନିମାବ ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକନାଲରର ଜଳ ନିରରାଧକ ଆସ୍ତରଣ ନିମବାଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
ରକନାଲର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର ଓ ମରାମତି, ର୍ନୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Channel ନିମାବ ଣ/ ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର,
ରଗାଷ୍ଠୀଗତ ପତିତ ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଅନାର୍ାଦ୍ି ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାର୍ ଉପରଯାଗୀ କରାଇର୍ା, ଜୀର୍ନ ଜୀର୍ିକା
ନିମରେ Work Shed ନିମାବ ଣ, କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର/ଗାର୍ିୟନ ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ
ନିମାବ ଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକି/ଲ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଶମଶାନ ଘର ନିମବାଣ
ଓ ମରାମତି, କଲଭଟବ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଉପକୂ ଳର୍ତ୍ତବୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରି କ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଜଳ ରସଚନ ନିମିତ୍ତ କୂ ପ
ନିମାବ ଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଜଳ ରସଚନ ନିମତ୍ତ
ି କୂ ପ ମରାମତି (ଦ୍ଳଗତ), ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ମରାମତି,
ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଯବୟ ଓ ମରାମତି,, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ଅମଳ ରପାଖରୀ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ମାଛ ଚାର୍
ରପାଖରୀର ପୁନରରାଦ୍ଧାର, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ, (ରିଚାଜବ ପିଟ), ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ, ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ, ରପଭର ର୍ଲକ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ
ମରାମତି, ରମଟାଲ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ମାଟି ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ସିରମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି,
କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମବାଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଝରା ର୍ନ୍ଧର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଭୂତଳ ଜଳ ନିରରାଧକ ପ୍ରାଚୀର
ନିମାବ ଣ, ନଦ୍ୀ ପଠାରର ମାଟି/ପର୍ଥରରର ସ୍ପର ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମବାଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ
ରେଞ୍ଚ ନିମାବ ଣ, ସମପତ୍ତନ ଗତ୍ତବ ନିମବାଣ, ଆରଜାଲା ପିଟର ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି (Liquid Bio
manure) ନିମାବ ଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳ ର ନିମାବ ଣ/ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜଳ ଧାରଣ ଗତ୍ତବ
(ରସାକପିଟ୍), ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ରଶୌଚାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ରଶୌଚାଳୟ, ଗ୍ରାମୟ ାଟ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଅଙ୍ଗନାୱାଡ଼ି ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଭର୍ନ
ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର ନିମବାଣ, ଭାରତ ନିମବାଣ ରାଜୀର୍ ଗାନ୍ଧୀ ରସର୍ା ରକନ୍ଦ୍ର ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ରଗାଷ୍ଠୀ ନିମିତ୍ତ ର୍ାତୟା
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଶସୟ ଉଦ୍ଭାର୍ନ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର, କୃ ର୍ି ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଦ୍ର୍ର୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ସ୍ଵୟ
ସ ାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଭର୍ନ ନିମାବ ଣ, ରଗାଷ୍ଠୀ ରରାରର୍ଇ ଶାଳ ନିମାବ ଣ ଓ ମରାମତି, ଫି ଲଡ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଫାମବ ର୍ଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ରଖଳ ପଡିଆର ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ
ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ସରକାରୀ ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଚରି ନିମାବ ଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଗୃ ନିମବାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦ୍ନ, ସର୍ୁ ଦ୍ନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତା ସ ତ
ି
ରପାଲ ନିମବାଣ ।
ବୟକ୍ତିଗତ (Individual)
ଚାର୍ କୂ ପ ଖନନ, ଢାଲ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷତର ୁ ଡା ନିମାବ ଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ସମପତନ ର୍ନ୍ଧ, ମାଟି/ପର୍ଥର ଦ୍ଵାରା
ରକ୍ଷତର ଚାରିପଟ ରଗ୍ରରଡଡ ର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ପତିତ ଜମିର ପୁନୁରରାଦ୍ଧାର, ମାଟି ଝାଟି ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମବାଣ, ଆନିକଟ ନିମାବ ଣ, କଂକ୍ରିଟ/ପର୍ଥର
ଆଡିର୍ନ୍ଧ ନିମାବ ଣ, ଜଳ ପ୍ଳାର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ନିମାବ ଣ, କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମାବ ଣ,
ଜଳ ରସଚନ ନିମତ୍ତ
ି କୂ ପ ନିମବାଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମବାଣ, ମାଟି/ପର୍ଥର ନିମିତ ରଧାଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଯବୟ, ର୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାର୍ ରପାଖରୀ
ନିମାବ ଣ, ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ, ଜଳ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ ଗତ୍ତବ (ରିଚାଜବ ପିଟ),କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ରିଚାଜବ ପାଇଁ ର୍ାଲି ଫି ଲଟର ନିମବାଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଝରା ର୍ନ୍ଧ
ନିମାବ ଣ, ଗଡାଣି ଜମିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରଲରଭଲ ରର୍ଞ୍ଚ ରଟରରସ ନିମାବ ଣ, ଷ୍ଟାଗଗାଡବ ରେଞ୍ଚ ନିମାବ ଣ,ଆରଜାଲା ପିଟ ନିମାବ ଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ
ପାଣି (Liquid Bio manure) ନିମବାଣ, କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ର
ୁ ି ଗୁ ାଳ ନିମାବ ଣ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ାସ ରଯାଜନା,
ର୍ିଜୁ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା, ନିମାବ ଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା ।

୧) ୨୦୨୦–୨୧ ର୍ାର୍ିକ କାଯବୟକାରୀ ରଯାଜନା
କ୍ରମିକ
ସଂଖୟା

ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ କାଯବୟର ନାମ

ପରିମାଣ

୨୦୨୦ – ୨୧ ବାର୍ିକ କାଯମୟକାରୀ ଯଯାଜନା
୧.
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କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ

ଅଟକଳ ମୂଲୟ

27

ମାସ: ଜୁ ଲାଇ

କାଯମୟ ଦିବସ ସୃ ଷ୍ଠିକରା ଯିବ

ଅନୁ ଯମାଦିତ କାଯମୟ ସମୂହର ନାମ:
ଯଗାଷ୍ଠୀ (Community work)
ଉଦ୍ୟାନ କୃ ର୍ି: ମଧ୍ୟମ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଆମି ଚାର୍, ସାଧାରଣ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଆମି ଚାର୍, କାଜୁ ଚାର୍, ରଲମିୁ ଚାର୍, ପିଜୁଳି ଚାର୍, ର୍ାଉଁଶ
ଚାର୍, ସର୍ାଇଘାସ ଚାର୍, ଟସର ଚାର୍ (ରସରି କଲଚର), ପର୍ଥପାର୍ଶ୍ବ ର୍ନୀକରଣୀ, ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ତର୍ଥା ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ର୍ୃ କ୍ଷରରାପଣ, ରଗାଷ୍ଠୀଗତ
ଓ ସରକାରୀ ଜମିରର ଓ ଜମିର ଚାରିକରଡ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ / ଉଦ୍ୟାନ କୃ ର୍ି ର୍ୃ କ୍ଷ ରରାପଣ, ରଗାଷ୍ଠୀଗତ ଜମି / ପତିତ ଜମିରର ଟସର
ଚାର୍,ଜୀର୍ନ ଜୀର୍ିକା ନିମରେ Work Shed ନିମବାଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ (ଦ୍ଳଗତ),
ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଶମଶାନ ଘର ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ମରାମତି,
ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ, ରପଭର ର୍ଲକ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ରମଟାଲ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ମାଟି ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ
ମରାମତି, ସିରମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି,ଆରଜାଲା ପିଟର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି
(Liquid Bio manure) ନିମବାଣ,କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳର ନିମବାଣ/ମରାମତି ଓ
ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜଳ ଧାରଣ ଗତ୍ତବ (ରସାକପିଟ୍), ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ରଶୌଚାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ରଶୌଚାଳୟ, ଗ୍ରାମୟ ାଟ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି,,
ଅଙ୍ଗନାୱାଡ଼ି ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଭର୍ନ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର ନିମବାଣ, ଭାରତ ନିମବାଣ ରାଜୀର୍ ଗାନ୍ଧୀ
ରସର୍ା ରକନ୍ଦ୍ର ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ରଗାଷ୍ଠୀ ନିମିତ୍ତ ର୍ାତୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଶସୟ ଉଦ୍ଭାର୍ନ ସଂରକ୍ଷଣ
ଘର, କୃ ର୍ି ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଦ୍ର୍ର୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ସ୍ଵୟ ସ ାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଭର୍ନ ନିମବାଣ, ରଗାଷ୍ଠୀ ରରାରର୍ଇ ଶାଳ
ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ରଖଳ ପଡିଆର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ସରକାରୀ ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଚରି ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ
ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଗୃ ନିମବାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦ୍ନ।
ବୟକ୍ତିଗତ (Individual)
ଉଦ୍ୟାନ କୃ ର୍ି: ମଧ୍ୟମ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଆମି ଚାର୍, ସାଧାରଣ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଆମି ଚାର୍, କାଜୁ ଚାର୍, ରଲମିୁ ଚାର୍, ପିଜୁଳି ଚାର୍, ର୍ାଉଁଶ ଚାର୍,
ସର୍ାଇଘାସ ଚାର୍, ଟସର ଚାର୍ (ରସରି କଲଚର)ର୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିରର ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ/ଉଦ୍ୟାନ କୃ ର୍ି/ର୍ୃ କ୍ଷରରାପଣ, ର୍ୟକ୍ତିଗତ ପତିତ
ଜମିରର ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ/ଉଦ୍ୟାନ କୃ ର୍ି/ର୍ୃ କ୍ଷରରାପଣ, ର୍ୟକ୍ତିଗତ ପତିତ ଜମିରର ଟସର ଚାର୍, କରପାଷ୍ଟ ପିଟ
ନିମବାଣ,ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ,ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମବାଣ, ଆରଜାଲା ପିଟ ନିମବାଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ
ପାଣି (Liquid Bio manure) ନିମବାଣ,କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳ ନିମବାଣ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ାସ
ରଯାଜନା, ର୍ିଜୁ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା, ନିମବାଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା।
୧) ୨୦୨୦–୨୧ ର୍ାର୍ିକ କାଯବୟକାରୀ ରଯାଜନା

କ୍ରମିକ
ସଂଖୟା

ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ କାଯବୟର ନାମ

ପରିମାଣ
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କାଯବୟ ଦ୍ିର୍ସ

ଅଟକଳ ମୂଲୟ

୨୦୨୦ – ୨୧ ବାର୍ିକ କାଯମୟକାରୀ ଯଯାଜନା
୧.
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ମାସ: ଅଗଷ୍ଟ

କାଯମୟ ଦିବସ ସୃ ଷ୍ଠିକରା ଯିବ

ଅନୁ ଯମାଦିତ କାଯମୟ ସମୂହର ନାମ:
ଯଗାଷ୍ଠୀ (Community work)
ଉଦ୍ୟାନ କୃ ର୍ି: ମଧ୍ୟମ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଆମି ଚାର୍, ସାଧାରଣ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଆମି ଚାର୍, କାଜୁ ଚାର୍, ରଲମିୁ ଚାର୍, ପିଜୁଳି ଚାର୍, ର୍ାଉଁଶ
ଚାର୍, ସର୍ାଇଘାସ ଚାର୍, ଟସର ଚାର୍ (ରସରି କଲଚର), ପର୍ଥପାର୍ଶ୍ବ ର୍ନୀକରଣୀ, ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ତର୍ଥା ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ର୍ୃ କ୍ଷରରାପଣ, ରଗାଷ୍ଠୀଗତ
ଓ ସରକାରୀ ଜମିରର ଓ ଜମିର ଚାରିକରଡ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ / ଉଦ୍ୟାନ କୃ ର୍ି ର୍ୃ କ୍ଷ ରରାପଣ, ରଗାଷ୍ଠୀଗତ ଜମି / ପତିତ ଜମିରର ଟସର
ଚାର୍, ଜୀର୍ନ ଜୀର୍ିକା ନିମରେ Work Shed ନିମବାଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ (ଦ୍ଳଗତ),
ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଶମଶାନ ଘର ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ମରାମତି,
ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ, ରପଭର ର୍ଲକ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ରମଟାଲ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ମାଟି ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ
ମରାମତି, ସିରମଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି,ଆରଜାଲା ପିଟର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି
(Liquid Bio manure) ନିମବାଣ,କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳର ନିମବାଣ/ମରାମତି ଓ
ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜଳ ଧାରଣ ଗତ୍ତବ (ରସାକପିଟ୍), ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ରଶୌଚାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ରଶୌଚାଳୟ, ଗ୍ରାମୟ ାଟ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି,,
ଅଙ୍ଗନାୱାଡ଼ି ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଭର୍ନ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର ନିମବାଣ, ଭାରତ ନିମବାଣ ରାଜୀର୍ ଗାନ୍ଧୀ
ରସର୍ା ରକନ୍ଦ୍ର ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ରଗାଷ୍ଠୀ ନିମିତ୍ତ ର୍ାତୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଶସୟ ଉଦ୍ଭାର୍ନ ସଂରକ୍ଷଣ
ଘର, କୃ ର୍ି ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଦ୍ର୍ର୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ସ୍ଵୟ ସ ାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଭର୍ନ ନିମବାଣ, ରଗାଷ୍ଠୀ ରରାରର୍ଇ ଶାଳ
ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ରଖଳ ପଡିଆର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ସରକାରୀ ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଚରି ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ
ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଗୃ ନିମବାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦ୍ନ।
ବୟକ୍ତିଗତ (Individual)
ଉଦ୍ୟାନ କୃ ର୍ି: ମଧ୍ୟମ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଆମି ଚାର୍, ସାଧାରଣ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଆମି ଚାର୍, କାଜୁ ଚାର୍, ରଲମିୁ ଚାର୍, ପିଜୁଳି ଚାର୍, ର୍ାଉଁଶ ଚାର୍,
ସର୍ାଇଘାସ ଚାର୍, ଟସର ଚାର୍ (ରସରି କଲଚର)ର୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିରର ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ/ଉଦ୍ୟାନ କୃ ର୍ି/ର୍ୃ କ୍ଷରରାପଣ, ର୍ୟକ୍ତିଗତ ପତିତ
ଜମିରର ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ/ଉଦ୍ୟାନ କୃ ର୍ି/ର୍ୃ କ୍ଷରରାପଣ, ର୍ୟକ୍ତିଗତ ପତିତ ଜମିରର ଟସର ଚାର୍, କରପାଷ୍ଟ ପିଟ
ନିମବାଣ,ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ,ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମବାଣ, ଆରଜାଲା ପିଟ ନିମବାଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ
ପାଣି (Liquid Bio manure) ନିମବାଣ,କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳ ନିମବାଣ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ାସ
ରଯାଜନା, ର୍ିଜୁ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା, ନିମବାଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା।
୧) ୨୦୨୦ – ୨୧ ର୍ାର୍ିକ କାଯବୟକାରୀ ରଯାଜନା
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କ୍ରମିକ
ସଂଖୟା
୧.

ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ କାଯବୟର ନାମ

ପରିମାଣ

୨୦୨୦ – ୨୧ ବାର୍ିକ କାଯମୟକାରୀ ଯଯାଜନା
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ମାସ: ଯସଯପଟମବର

କାଯମୟ ଦିବସ ସୃ ଷ୍ଠିକରା ଯିବ

ଅନୁ ଯମାଦିତ କାଯମୟ ସମୂହର ନାମ:
ଯଗାଷ୍ଠୀ (Community work)
ଘାସ ରଚକାଛାଉଣୀ, ପ୍ରତିରରାଧ ର୍ନ୍ଧ, ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡରର ନାଳ ନିମବାଣ, ପର୍ଥର ଛାଉଣୀ, ଢାଲୁ ଜମିରର ଗତ୍ତବ ଖନନ,ଉଦ୍ୟାନ
କୃ ର୍ି: ମଧ୍ୟମ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଆମି ଚାର୍, ସାଧାରଣ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଆମି ଚାର୍, କାଜୁ ଚାର୍, ରଲମିୁ ଚାର୍, ପିଜୁଳି ଚାର୍, ର୍ାଉଁଶ ଚାର୍, ସର୍ାଇଘାସ
ଚାର୍, ଟସର ଚାର୍ (ରସରି କଲଚର), ପର୍ଥପାର୍ଶ୍ବ ର୍ନୀକରଣୀ, ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ତର୍ଥା ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ର୍ୃ କ୍ଷରରାପଣ, ରଗାଷ୍ଠୀଗତ ଓ ସରକାରୀ
ଜମିରର ଓ ଜମିର ଚାରିକରଡ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ / ଉଦ୍ୟାନ କୃ ର୍ି ର୍ୃ କ୍ଷ ରରାପଣ, ରଗାଷ୍ଠୀଗତ ଜମି / ପତିତ ଜମିରର ଟସର ଚାର୍, ଜୀର୍ନ
ଜୀର୍ିକା ନିମରେ Work Shed ନିମବାଣ, ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ (ଦ୍ଳଗତ), ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/
କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଶମଶାନ ଘର ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ମରାମତି, ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ,
ରପଭର ର୍ଲକ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ରମଟାଲ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ମାଟି ରମାରମ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ସିରମଣ୍ଟ
କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଆରଜାଲା ପିଟର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି (Liquid Bio
manure) ନିମବାଣ,କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ୁରି ଗୁ ାଳର ନିମବାଣ/ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରର୍କ୍ଷଣ,ଜଳ ଧାରଣ
ଗତ୍ତବ (ରସାକପିଟ୍), ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ରଶୌଚାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ରଶୌଚାଳୟ, ଗ୍ରାମୟ ାଟ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି,, ଅଙ୍ଗନାୱାଡ଼ି ନିମବାଣ ଓ
ମରାମତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଭର୍ନ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର ନିମବାଣ, ଭାରତ ନିମବାଣ ରାଜୀର୍ ଗାନ୍ଧୀ ରସର୍ା ରକନ୍ଦ୍ର ନିମବାଣ ଓ
ମରାମତି, ରଗାଷ୍ଠୀ ନିମିତ୍ତ ର୍ାତୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଶସୟ ଉଦ୍ଭାର୍ନ ସଂରକ୍ଷଣ ଘର, କୃର୍ି ଉତ୍ପାଦ୍ନ
ଦ୍ର୍ର୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି, ସ୍ଵୟ ସ ାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଭର୍ନ ନିମବାଣ, ରଗାଷ୍ଠୀ ରରାରର୍ଇ ଶାଳ ନିମବାଣ ଓ ମରାମତି,
ରଖଳ ପଡିଆର ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ସରକାରୀ ର୍ିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଚରି ନିମବାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାଣରର୍କ୍ଷଣ, ଗୃ
ନିମବାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ।
ବୟକ୍ତିଗତ (Individual)
ଉଦ୍ୟାନ କୃ ର୍ି: ମଧ୍ୟମ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଆମି ଚାର୍, ସାଧାରଣ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଆମି ଚାର୍, କାଜୁ ଚାର୍, ରଲମିୁ ଚାର୍, ପିଜୁଳି ଚାର୍, ର୍ାଉଁଶ ଚାର୍,
ସର୍ାଇଘାସ ଚାର୍, ଟସର ଚାର୍ (ରସରି କଲଚର)ର୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିରର ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ/ଉଦ୍ୟାନ କୃ ର୍ି/ର୍ୃ କ୍ଷରରାପଣ, ର୍ୟକ୍ତିଗତ ପତିତ
ଜମିରର ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ/ଉଦ୍ୟାନ କୃ ର୍ି/ର୍ୃ କ୍ଷରରାପଣ, ର୍ୟକ୍ତିଗତ ପତିତ ଜମିରର ଟସର ଚାର୍, କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ,
ଭମି/ନାରଦ୍ପ/ର୍ାରକିଲ/ କରପାଷ୍ଟ ପିଟ ନିମବାଣ, ମାଛ ଶୁଖାଇର୍ା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ନିମବାଣ, ଆରଜାଲା ପିଟ ନିମବାଣ,ଜିର୍ା ମୃତ / ଅମୃତ ପାଣି
(Liquid Bio manure) ନିମବାଣ,କୁ କୁଡା ଘର/ରଛଳି ଗୁ ାଳ/ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ/ଘୁର୍ର
ୁ ି ଗୁ ାଳ ନିମବାଣ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ାସ
ରଯାଜନା, ର୍ିଜୁ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା, ନିମବାଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ରଯାଜନା।
୧) ୨୦୨୦ – ୨୧ ର୍ାର୍ିକ କାଯବୟକାରୀ ରଯାଜନା

କ୍ରମିକ
ସଂଖୟା

ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ କାଯବୟର ନାମ

ପରିମାଣ
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୨୦୨୦ – ୨୧ ବାର୍ିକ କାଯମୟକାରୀ ଯଯାଜନା
୧.

Annexure-I
ଜମି ଉନ୍ନୟନ (Land Development) ନିମରେ ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ ତ
ି ାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସୂଚୀ |
Para-5, Schedule-1, MGNREG ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ (ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତି ପରିର୍ାର, ଜନଜାତି ପରିର୍ାର, PMAY/ BPGY/
ୂ ତ
33

NSPGY ପରିର୍ାରଏର୍ଂ F.R.A ପରିର୍ାର, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଚାର୍ୀ, ନାମ ମାତ୍ର ଚାର୍ୀଙ୍କ ପରିର୍ାର ଓ ଅନୟାନୟ) ।
୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବରର ମନରରଗା ରଯାଜନାରର ୧୦୦ ଦ୍ିନ, ୮୦ ଦ୍ିନ, ୬୦ ଦ୍ିନ, ୫୦ ଦ୍ିନ ଏର୍ଂ ଅତି କମରର ୨୦ ଦ୍ିନ କାମ
କରିଥିର୍ା ଉପରରାକ୍ତ ର୍ଗବର ତ
ି ାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦ୍ିଆଯିର୍ ଏର୍ଂ ରସ ଭ
ି ଳି
୨୦୧୯-୨୦ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବରର ମନରରଗା ରଯାଜନାରର ୧୦୦ ଦ୍ିନ, ୮୦ ଦ୍ିନ, ୬୦ ଦ୍ିନ, ୫୦ ଦ୍ିନ ଏର୍ଂ ଅତି କମରର ୨୦ ଦ୍ିନ କାମ
କରିଥିର୍ା ଉପରରାକ୍ତ ର୍ଗବର ତ
ି ାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ୨୦୨୦ -୨୧ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦ୍ିଆଯିର୍ ।
କ୍ରମିକ

ସଂଖୟା

ତ
ି ାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ

ପିତା/
ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ନାମ

ଅଟକଳ
ମୂଲୟ

ର୍ଗବର ନାମ
ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରର ଠିକ୍ (√) ଦ୍ିଅେୁ
SC/ST/ PMAY/
PVTG BPGY/

NSPGY

କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଚାର୍ୀ/
ନାମ ମାତ୍ର
ଚାର୍ୀ

FRA

୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ
ର୍ର୍ବରର ମନରରଗା
ରଯାଜନାରର ରକରତ ଦ୍ିନ
କାମ କରିଥିରଲ
୨୦୧୮୧୯

୨୦୧୯୨୦

Annexure-II
ରସଚକୂ ପ (Dug well)ରକ୍ଷତ ଚାର୍ ରପାଖରୀ (Farm pond) ର୍ ୁ ମୂଖୀ ମାଛ ଚାର୍ ରପାଖରୀ (MPFP) ନିମରେ
ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ ତ
ି ାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସୂଚୀ |
Para-5, Schedule-1, MGNREGS ଆଇନ ଅନୁ ଯାଇ(ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତିଓ ଜାତି ପରିର୍ାର, ଆଦ୍ିମ ଜନଜାତି ପରିର୍ାର,PMAY/
ୂ ତ
34

BPGY/ NSPGYପରିର୍ାରଏର୍ଂ F.R.A ପରିର୍ାର, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଚାର୍ୀ, ନାମ ମାତ୍ର ଚାର୍ୀଙ୍କ ପରିର୍ାର ଅନୟାନୟ) ।

୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବରର ମନରରଗା ରଯାଜନାରର ୧୦୦ ଦ୍ିନ, ୮୦ ଦ୍ିନ, ୬୦ ଦ୍ିନ, ୫୦ ଦ୍ିନ ଏର୍ଂ ଅତି କମରର ୨୦ ଦ୍ିନ କାମ
କରିଥିର୍ା ଉପରରାକ୍ତ ର୍ଗବର ତ
ି ାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦ୍ିଆଯିର୍ ଏର୍ଂ ରସ ଭ
ି ଳି
୨୦୧୯-୨୦ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବରର ମନରରଗା ରଯାଜନାରର ୧୦୦ ଦ୍ିନ, ୮୦ ଦ୍ିନ, ୬୦ ଦ୍ିନ, ୫୦ ଦ୍ିନ ଏର୍ଂ ଅତି କମରର ୨୦ ଦ୍ିନ କାମ
କରିଥିର୍ା ଉପରରାକ୍ତ ର୍ଗବର ତ
ି ାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ୨୦୨୦ -୨୧ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦ୍ିଆଯିର୍ ।
କ୍ରମିକ

ସଂଖୟା

ତ
ି ାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ

ପିତା/
ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ନାମ

ଅଟକଳ
ମୂଲୟ

ର୍ଗବର ନାମ
ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରର ଠିକ୍ (√) ଦ୍ିଅେୁ
SC/ST/
PVTG

PMAY/
BPGY/
NSPGY

କ୍ଷୁଦ୍ର୍
ଚାର୍ୀ/
ନାମ ମାତ୍ର
ଚାର୍ୀ

FRA

ନିମନଲିଖିତ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବରର
ମନରରଗା ରଯାଜନାରର
ରକରତ ଦ୍ିନ କାମ କରିଥିରଲ
୨୦୧୮୧୯
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୨୦୧୯୨୦

Annexure-III
ର୍ୃ କ୍ଷରରାପଣ (Plantation) ନିମରେ ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ ତ
ି ାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସୂଚୀ |
Para-5, Schedule-1, MGNREGS ଆଇନ ଅନୁ ଯାଇ(ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତିଓ ଜାତି ପରିର୍ାର, ଆଦ୍ିମ ଜନଜାତି ପରିର୍ାର, PMAY/
ୂ ତ
BPGY/ NSPGY ପରିର୍ାରଏର୍ଂ F.R.A ପରିର୍ାର, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଚାର୍ୀ, ନାମ ମାତ୍ର ଚାର୍ୀଙ୍କ ପରିର୍ାର)
କ୍ରମିକ

ସଂଖୟା

ତ
ି ାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ

ପିତା/
ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ନାମ

ଅଟକଳ
ମୂଲୟ

ର୍ଗବର ନାମ
ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରର ଠିକ୍ (√) ଦ୍ିଅେୁ
SC/ST/
PVTG
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PMAY/
BPGY/
NSPGY

କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଚାର୍ୀ/
ନାମ ମାତ୍ର
ଚାର୍ୀ

FRA

Annexure-IV
ଗ୍ରାମୟ ନିମବଳ ଓ ପାନୀୟଜଳ ସପକିତ କାଯବୟ ଯର୍ଥା Soak pit, Recharge pit ନିମରେ ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ
ତ
ି ାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସୂଚୀ |
Para-5, Schedule-1, MGNREGS ଆଇନ ଅନୁ ଯାଇ(ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତିଓ ଜାତି ପରିର୍ାର, ଆଦ୍ିମ ଜନଜାତି ପରିର୍ାର ଏର୍ଂ
ୂ ତ

F.R.A ପରିର୍ାର, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଚାର୍ୀ, ନାମ ମାତ୍ର ଚାର୍ୀଙ୍କ ପରିର୍ାର ଅନୟାନୟ) ।
୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବରର ମନରରଗା ରଯାଜନାରର ୧୦୦ ଦ୍ିନ, ୮୦ ଦ୍ିନ, ୬୦ ଦ୍ିନ, ୫୦ ଦ୍ିନ ଏର୍ଂ ଅତି କମରର ୨୦ ଦ୍ିନ କାମ
କରିଥିର୍ା ଉପରରାକ୍ତ ର୍ଗବର ତ
ି ାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦ୍ିଆଯିର୍ ଏର୍ଂ ରସ ଭ
ି ଳି
୨୦୧୯-୨୦ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବରର ମନରରଗା ରଯାଜନାରର ୧୦୦ ଦ୍ିନ, ୮୦ ଦ୍ିନ, ୬୦ ଦ୍ିନ, ୫୦ ଦ୍ିନ ଏର୍ଂ ଅତି କମରର ୨୦ ଦ୍ିନ କାମ
କରିଥିର୍ା ଉପରରାକ୍ତ ର୍ଗବର ତ
ି ାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ୨୦୨୦ -୨୧ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦ୍ିଆଯିର୍ ।
କ୍ରମିକ

ସଂଖୟା

ତ
ି ାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ

ପିତା/
ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ନାମ

ଅଟକଳ
ମୂଲୟ

ର୍ଗବର ନାମ
ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରର ଠିକ୍ (√) ଦ୍ିଅେୁ
SC/ST/
PVTG

PMAY/
BPGY/
NSPGY

କ୍ଷୁଦ୍ର୍
ଚାର୍ୀ/
ନାମ ମାତ୍ର
ଚାର୍ୀ

FRA

ନିମନଲିଖିତ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବରର
ମନରରଗା ରଯାଜନାରର
ରକରତ ଦ୍ିନ କାମ କରିଥିରଲ
୨୦୧୮୧୯

୨୦୧୯୨୦

Annexure-V
କୃ ର୍ି ସପକିତ କାଯବୟ ଯର୍ଥା. ନାରଦ୍ପ ଖତ (NADEP Compost) ଜିଆ ଖତ (Vermi Composting), ଜୀର୍ାମୃତ/ ଅମୃତ
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ପାଣି (Liquid biomanure) ନିମରେ ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ ତ
ି ାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସୂଚୀ |
Para-5, Schedule-1, MGNREGS ଆଇନ ଅନୁ ଯାଇ(ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତିଓ ଜାତି ପରିର୍ାର, ଆଦ୍ିମ ଜନଜାତି ପରିର୍ାର,PMAY/
ୂ ତ
BPGY/ NSPGY ପରିର୍ାର ଏର୍ଂ F.R.A ପରିର୍ାର, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଚାର୍ୀ, ନାମ ମାତ୍ର ଚାର୍ୀଙ୍କ ପରିର୍ାର ଅନୟାନୟ) ।

୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବରର ମନରରଗା ରଯାଜନାରର ୧୦୦ ଦ୍ିନ, ୮୦ ଦ୍ିନ, ୬୦ ଦ୍ିନ, ୫୦ ଦ୍ିନ ଏର୍ଂ ଅତି କମରର ୨୦ ଦ୍ିନ କାମ
କରିଥିର୍ା ଉପରରାକ୍ତ ର୍ଗବର ତ
ି ାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦ୍ିଆଯିର୍ ଏର୍ଂ ରସ ଭ
ି ଳି
୨୦୧୯-୨୦ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବରର ମନରରଗା ରଯାଜନାରର ୧୦୦ ଦ୍ିନ, ୮୦ ଦ୍ିନ, ୬୦ ଦ୍ିନ, ୫୦ ଦ୍ିନ ଏର୍ଂ ଅତି କମରର ୨୦ ଦ୍ିନ କାମ
କରିଥିର୍ା ଉପରରାକ୍ତ ର୍ଗବର ତ
ି ାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ୨୦୨୦ -୨୧ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦ୍ିଆଯିର୍ ।
କ୍ରମିକ

ସଂଖୟା

ତ
ି ାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ

ପିତା/
ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ନାମ

ଅଟକଳ
ମୂଲୟ

ର୍ଗବର ନାମ
ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରର ଠିକ୍ (√) ଦ୍ିଅେୁ
SC/ST/
PVTG

PMAY/
BPGY/
NSPGY

କ୍ଷୁଦ୍ର୍
ଚାର୍ୀ/
ନାମ ମାତ୍ର
ଚାର୍ୀ

FRA

ନିମନଲିଖିତ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବରର
ମନରରଗା ରଯାଜନାରର
ରକରତ ଦ୍ିନ କାମ କରିଥିରଲ
୨୦୧୮୧୯

୨୦୧୯୨୦

Annexure-VI
ପଶୁ ସପଦ୍ ସପକିତ କାଯବୟ ଯର୍ଥା. କୁ କୁଡା ଘର, ରଛଳି ଗୁ ାଳ, ରଗାରୁ ଗୁ ାଳ, ଘୁର୍ର
ୁ ି ଗୁ ାଳ ନିମବାଣ ଓ ଆରଜାଲା ପିଟ୍
(Azolla pit)
ନିମରେ ଗ୍ରାମର୍ାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମରନାନୀତ ତ
ି ାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସୂଚୀ |
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Para-5, Schedule-1, MGNREGS ଆଇନ ଅନୁ ଯାଇ(ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତି ଓ ଜାତି ପରିର୍ାର, ଆଦ୍ିମ ଜନଜାତି ପରିର୍ାର,PMAY/
ୂ ତ

BPGY/ NSPGY ପରିର୍ାର ଏର୍ଂ F.R.A ପରିର୍ାର, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଚାର୍ୀ, ନାମ ମାତ୍ର ଚାର୍ୀଙ୍କ ପରିର୍ାର ଅନୟାନୟ) ।
୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବରର ମନରରଗା ରଯାଜନାରର ୧୦୦ ଦ୍ିନ, ୮୦ ଦ୍ିନ, ୬୦ ଦ୍ିନ, ୫୦ ଦ୍ିନ ଏର୍ଂ ଅତି କମରର ୨୦ ଦ୍ିନ କାମ
କରିଥିର୍ା ଉପରରାକ୍ତ ର୍ଗବର ତ
ି ାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦ୍ିଆଯିର୍ ଏର୍ଂ ରସ ଭ
ି ଳି
୨୦୧୯-୨୦ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବରର ମନରରଗା ରଯାଜନାରର ୧୦୦ ଦ୍ିନ, ୮୦ ଦ୍ିନ, ୬୦ ଦ୍ିନ, ୫୦ ଦ୍ିନ ଏର୍ଂ ଅତି କମରର ୨୦ ଦ୍ିନ କାମ
କରିଥିର୍ା ଉପରରାକ୍ତ ର୍ଗବର ତ
ି ାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ୨୦୨୦ -୨୧ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦ୍ିଆଯିର୍ ।
କ୍ରମିକ

ସଂଖୟା

ତ
ି ାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ

ପିତା/
ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ନାମ

ଅଟକଳ
ମୂଲୟ

ର୍ଗବର ନାମ
ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରର ଠିକ୍ (√) ଦ୍ିଅେୁ
SC/ST/
PVTG

PMAY/
BPGY/
NSPGY

କ୍ଷୁଦ୍ର୍
ଚାର୍ୀ/
ନାମ ମାତ୍ର
ଚାର୍ୀ

FRA

ନିମନଲିଖିତ ଆର୍ଥିକ ର୍ର୍ବରର
ମନରରଗା ରଯାଜନାରର
ରକରତ ଦ୍ିନ କାମ କରିଥିରଲ
୨୦୧୮୧୯
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୨୦୧୯୨୦

