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)1

ଗ୍ରାମ୍ୟ

ଅନୁ େୂଚୀ (Village Schedule), )2( ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁ େୂଚୀ (Ground Water Schedule) ଏବ୍ଂ (3)
ଭୂ-ଉପେି ସ୍ଥ ଜଳପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁ େୂଚୀ(Surface Water Schedule)ାା ଏଥି େହି ତ ଜଳଉତ୍ସ ଗଣନା ନିମ୍ସେ ଦୁ ଇ ପ୍ରକାେ
ଅନୁ େୂଚୀ ଯ଼ଥା (1( େହରାଞ୍ଚଳ ଅନୁ େୂଚୀ (Urban Schedule) )2( େହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମ୍ାଞ୍ଚଳସେ ଅବ୍ସ୍ଥି ତ ପ୍ରସତୟକ
ଜଳଉତ୍ସ ନିମ୍ସେ ଏକ ଜଳଉତ୍ସ ଅନୁ େୂଚୀାା (Water Body Schedule)
ଗ୍ରାମ୍ ଅନୁ େୂଚୀସେ େଂଗୃହୀତ ସହବ୍ାକୁ ଥିବ୍ା ତଥୟ ମ୍ଧ୍ୟସେ କୃ ଷି ସକ୍ଷତ୍ର, ଜଳସେଚି ତ ସକ୍ଷତ୍ର ଏବ୍ଂ କ୍ଷୁ ଦ୍ର
ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ େଂଖ୍ୟା, ଜଳଉତ୍ସ େଂଖ୍ୟା ଇତୟାଦିେ ତଥୟ େଂଗ୍ରହ କରାଯି ବ୍ ାା
I.

ଭୂତଳ ଜଳପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁ େୂଚୀସେ ଗ୍ରାମ୍େ ଅବ୍ସ୍ଥି ତ ଜଳସେଚନ ନି ମ୍ସେ ବ୍ୟବ୍ହୃତ ନି ର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭୂତଳ ଜଳ
ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥା- ଖ୍ନନ କୂ ପ, ଅଗଭୀେ ନଳକୂ ପ, ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ନଳକୂ ପ ଏବ୍ଂ ଗଭୀେ ନଳକୂ ପ ଇତୟାଦି େ ତଥୟ
େଂଗ୍ରହ କରାଯି ବ୍ ାା ସଯଉଁ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ 2017-18 କିମ୍ବା ତା ପୁବ୍େ
ବ ୁ କାଯବୟକ୍ଷମ୍
ସହାଇଥିବ୍ ସେଗୁଡିକେ ତଥୟ େଂଗ୍ରହ କରାଯି ବ୍ ାା ସତସବ୍ 2013-14 ବ୍ଷବ କିମ୍ବା ତା ପୂବ୍ବେୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାସବ୍
ଜଳ ସେଚନ ନି ମ୍ସେ ବ୍ୟବ୍ହୃତ ସହାଇନଥିବ୍ା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଏହି ଗଣନାେୁ ବ୍ାଦ୍ ଦି ଆଯି ବ୍ ାା

II.

ଭୂ ଉପେି ସ୍ଥପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁ େୂଚୀେ ଗ୍ରାମ୍ସେ ଅବ୍ସ୍ଥି ତ ଜଳସେଚନ ନି ମ୍ସେ ବ୍ୟବ୍ହୃତ ପ୍ରସତୟକ ଭୂ ଉପେି ସ୍ଥ
ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ (Surface flow) ଏବ୍ଂ ଭୂଉପେି ସ୍ଥ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (Surface Lift) ଗୁଡିକେ
େବ୍ି ସେଷ ତଥୟ େଂଗ୍ରହ କରାଯି ବ୍ । ଗ୍ରାମ୍ସେ ଅବ୍ସ୍ଥି ତ ଏବ୍ଂ ଜଳସେଚନ ନି ମ୍ସେ ବ୍ୟବ୍ହୃତ ପ୍ରସତୟକ
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁ େୂଚୀ ପୂେଣ କରାଯି ବ୍ । ସଯଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ 2017-18 ବ୍ଷବ କିମ୍ବା ତା ପୂବ୍େ
ବ ୁ
କାଯବୟକ୍ଷମ୍ ସହାଇଥିବ୍ା ସେଗୁଡିକେ ତଥୟ େଂଗ୍ରହ କରାଯି ବ୍। ସତସବ୍ ସଯଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ 2013-14
କିମ୍ାବ ତା ପୂବ୍ବେୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାସବ୍ ଜଳସେଚନ ନି ମ୍ସେ ବ୍ୟବ୍ହୃତ ସହଉନଥିବ୍ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଏହି
ଗଣନାେୁ ବ୍ାଦ୍ ଦି ଆଯି ବ୍ ।

III.

େହରାଞ୍ଚଳ ଅନୁ େୂଚୀସେ େଂପ଼ୃକ୍ତ େହେେ ଚି ହ୍ନଟ ବ୍ି ବ୍େଣୀ ଗଣନା ତାେି ଖ୍, େହେେ ସମ୍ାଟ ୱାଡବ
େଂଖ୍ୟା, ୱାଡବ ୱାେୀ ଏବ୍ଂ ପ୍ରକାେ ଅନୁ ଯାୟୀ ଜଳଉତ୍ସେ େଂଖ୍ୟା ଇତୟାଦି ଗଣନାକାେୀଙ୍କ ଦବାରା ଉସେଖ୍
କରାଯି ବ୍ ା

1

IV.

ଜଳଉତ୍ସ ଅନୁ େୂଚୀସେ େଂପୃକ୍ତ ଜଳଉତ୍ସେ ବ୍ି େଦ ବ୍ି ବ୍େଣୀ ଯଥା ପ୍ରକାେ ସଭଦ, ବ୍ୟବ୍ହାେ, ନି ମ୍ାବ ଣ
ଖ୍ର୍ଚ୍ବ, ମ୍ାଲି କାନା, ମ୍ରାମ୍ତି, ଫସଟା, ଅକ୍ଷାଂେ ଏବ୍ଂ ଦ୍ରାଘିମ୍ା, ଜଳଧାେଣ କ୍ଷମ୍ତା ଇତୟାଦି ଅେଭବୁ କ୍ତ
ସହବ୍ ।

V.

ଏହି ଗଣନା ଅେଭବୁ କ୍ତ ପ୍ରସତୟକ ରାଜେବ ଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ େମ୍ସ୍ତ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ତଥୟ ଅନୁ େନ୍ଧାନ
ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ସେ ନି ର୍ଦ୍ଧବାେି ତ ଅନୁ େୂଚୀସେ ପୁେଣ କରାଯି ବ୍ ାା 2017-18 ବ୍ଷବ କିମ୍ବା ତା ପୂବ୍ବେୁ କାଯବୟକ୍ଷମ୍
ସହାଇଥିବ୍ା େମ୍ସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନି ମ୍ସେ ଉ୍ିଷ୍ଟ ଅନୁ େୂଚୀ ପୂେଣ କରାଯି ବ୍, ସତସବ୍ 2013-14 ବ୍ଷବ କିମ୍ାବ
ତା ପୂବ୍ବେୁ ସ୍ଥାୟୀଭାସବ୍ ଅବ୍ୟବ୍ହୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଏହି ଗଣନା ଅେଭବୁ କ୍ତ ସହବ୍ନାହିଁ ାା ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ
ମ୍ାଲି କାନାସେ ଥିବ୍ା କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜଳଉତ୍ସ ଇତୟାଦି ସକ୍ଷତ୍ରସେ ସେକଡବ ଅେଗବତ ଉପଲବ୍ଧ
ତଥୟକୁ ତନଖି କରାଯି ବ୍ ାା
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ଧାରଣା ଓ ସଂଜ୍ଞା
Concept and Definition for Minor Irrigation Census
ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବ୍ହୃତ ବ୍ିଭିନ୍ନ ରବ୍ୈ ଷୟି କ ଶବ୍ଦାବ୍ଳୀେ ଧାେଣା ଓ ସଂଜ୍ଞା
(Concept and Definition of Technical Terms used in the Census Work)

ଚାରଷାପରର୍ଯାଗୀ ରସଚନ ରେତ୍ର (Cultivable Command Area)
କ ୌଣସି ପ୍ର ଳ୍ପ ଦ୍ୱ ର ଜଳ କସଚନ ର ଯ ଇ ପ ରୁ ଥିବ ଚ ଷକଯ ଗ୍ୟ ଜମିର ପରିମ ଣ, ସ ଧ ରଣତଃ
ପ୍ର ଳ୍ପ ସ୍ଥ ପନ ର ଯିବ ସମୟକର ଜଳକସଚନ ନିମକେ ପ୍ରସ୍ତ ବିତ ଚ ଷଜମିର କେତ୍ରଫଳ ୁ ଏହ ବୁ ଝ ଯ ଏ ।
ଚାରଷାପରର୍ଯାଗୀ ରେତ୍ର (Cultivable Area)
ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ ଜମି ଭିତକର ନିଟ୍ ଚ ଷଜମି ନୂତନ ପତିତ, ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କଗ୍ ଚର ଓ ପଡିଆ ଏବଂ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ର ର ଗ୍ଛଲତ ଜ ତୀୟ ଫସଲ କହଉଥିବ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ ଗ୍ୁଡି ଏଥିକର ଅେଭଭୁ କ୍ତ ।
ର ାଟ ଜଳରସଚିତ ଜ ିେ ପେି ାଣ (Gross ।rrigated Area)
ଏହ ୃ ଷି ବଷଭ ମଧୟକର ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫସଲ ଅଧିନସ୍ଥ କମ ଟ କସଚିତ କେତ୍ରର ପରିମ ଣ ୁ
ବୁ ଝ ଏ । ଯଦି କଗ୍ ଟିଏ ଜମି ବଷଭ ମଧୟକର ବ ରମବ ର କସଚିତ କହ ଇ ଏ ଧି ଫସଲ ପ ଇଁ ବୟବହୃତ
କହ ଇଥ ଏ, କତକବ କସସବୁ ଫସଲ ଅେଗ୍ଭତ କେତ୍ରଫଳ ୁ ମିଶ ଇ କମ ଟ କସଚିତ ଚ ଷ କେତ୍ରର ପରିମ ଣ
ନିରୂପଣ ର ଯିବ।
ନିଟ୍ ଜଳରସଚିତ ଚାଷଜ ିେ ପେି ାଣ (Net ।rrigated Area)
କୃ ଷି ବ୍ଷ୍ରେ ରକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ ପାଇଁ ରର୍ଯ ରକୌଣସି ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାୋ ରସଚିତ ଚାଷ ଜ ିେ ପେି ାଣ ।
ଜଳରସଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ିତ ର ାଟ ଚାଷ ଜ ିେ ପେି ାଣ (।rrigat।on Potential Created (।PC))
ୃ ଷି ବଷଭ ମଧୟକର କ ୌଣସି ପ୍ର ଳ୍ପ ଦ୍ୱ ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଋତୁ କର ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ପ ଇଁ ଜଳକସଚନ ନିମିତ୍ତ
କମ ଟ ପ୍ରସ୍ତ ବିତ ଚ ଷ ଜମିର ପରିମ ଣ ୁ ବୂ ଝ ଏ । ଯଦି କଗ୍ ଟିଏ ଜମିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫସଲ ପ ଇଁ ବ ରମବ ର
କସଚନ ପ୍ରସ୍ତ ବ ଥ ଏ, ତଦନୁ ଯ ୟୀ ଏହ ୁ କଯ ଗ୍ ରି କମ ଟ ପ୍ରସ୍ତ ବିତ କସଚନ ପ ଇଁ ଚ ଷଜମିର ପରିମ ଣ ନିରୂପଣ
ର ଯିବ । ଯଦି ପ୍ର ୃ ତ ପ୍ରସ୍ତ ବିତ କମ ଟ ଚ ଷଜମିର ପରିମ ଣ ଉପଲବ୍ଧ ନହୁ ଏ କତକବ ବିଗ୍ତ ପ ଞ୍ଚ ବଷଭ ମଧୟକର
ପ୍ର ଳ୍ପ ଦ୍ୱ ର ସବଭ ଧି

କସଚନ କେତ୍ରର ପରିମ ଣ ୁ ନିଆଯିବ ।
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ର ାଟ ପ୍ରକୃ ତ ଜଳରସଚିତ ଜ ିେ ରେତ୍ରଫଳ (Irrigation Potential Utilised)
ଏହ ସୂଚ

ୃ ଷି ବଷଭ ମଧୟକର ପ୍ର ଳ୍ପ ଦ ର ପ୍ରସ୍ତ ବିତ କମ ଟ ଚ ଷଜମିର ପରିମ ଣ ମଧୟରୁ ବିଭିନ୍ନ

ଫସଲ ପ ଇଁ ପ୍ର ୃ ତକର ଜଳକସଚତ କହ ଇଥିବ କମ ଟ ଚ ଷଜମିର କେତ୍ରଫଳ ୁ ବୁ ଝ ଏ ।
େୁ ଦ୍ର ଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (Minor Irrigation Scheme)
କଯଉଁ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପର ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କସଚନ କେତ୍ର 2,000 (ଦୁ ଇ ହଜ ର) କହ ଟର ପଯଭୟେ
କହ ଇଥ ଏ ତ ହ ୁ େୁ ଦ୍ର ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ୁ ହ ଯ ଏ । ଏତଦ୍ ବୟତୀତ କ ବଳ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭରଣ ନିମକେ
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ମଧୟ ଏଥିକର ଅେଭଭୁ କ୍ତ କହବ ।
ଧୟ ଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (Medium Irrigation Scheme)
କଯଉଁ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପର ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କସଚନ କେତ୍ର 2,000 (ଦୁ ଇ ହଜ ର) କହ ର
ଟ ରୁ ଅଧି ଓ
10,000 (ଦଶ ହଜ ର) କହ ଟର ପଯଭୟେ କହ ଇଥ ଏ ତ ହ ୁ ମଧୟମ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ୁ ହ ଯ ଏ ।
ବ୍ୃ ହତ୍ ଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (Major Irrigation Scheme)
କଯଉଁ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପର ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କସଚନ କେତ୍ର 10,000 (ଦଶ ହଜ ର ) କହ ଟରରୁ ଅଧି
କହ ଇଥ ଏ ତ ହ ୁ ବୃ ହତ୍ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ୁ ହ ଯ ଏ ।
ସିଞ୍ଚନ ଜଳରସଚନ ପର୍ଦ୍ଦତି (Sprinkler Irrigation System)
କଯଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱ ର ଚ ଷ ଜମିର ଜଳକସଚନ ନିମିତ୍ତ ବୃ ଷ୍ଟିପ ତ ପରି ଜଳ ପ୍ରକୟ ଗ୍ ର ଯ ଏ ତ ହ ୁ
ସିଞ୍ଚନ ଜଳକସଚନ ପଦ୍ଧତି ୁ ହ ଯ ଏ । ଏଥିକର ସ ଧ ରଣତଃ କ କତ ଗ୍ୁଡିଏ ପ ଇପ୍ ମ ଧୟମକର ଜଳ ଉକତ୍ତ ଳନ
ରି ଜଳ ବଣ୍ଟନ ର ଯ ଏ । ତ ପକର ଏହି ଜଳ ୁ କରେ କହଡ୍ (Spray Head) ମ ଧୟମକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଭ ଜମିର ପୃଷ୍ଠ
ଉପକର ଥିବ ବ ୟୁମଣ୍ଡଳ ୁ କରେ (Spray) ର ଯ ଏ । ଯ ହ ଫଳକର କସଗ୍ୁଡି କଛ ଟ କଛ ଟ ଜଳବୁ ନ୍ଦ ଭ ବକର
ଜମିର ମ ଟି ଉପକର ପକଡ ।
ବ୍ୁ ନ୍ଦା ଜଳରସଚନ ପଦ୍ଧତି (Drip irrigation System)
ବୁ ନ୍ଦ ଜଳକସଚନ ପଦ୍ଧତିକର ଫସଲକର ଜଳ ବିତରଣ ପ ଇଁ ସ ଧ ରଣତଃ କ କତ ଗ୍ୁଡିଏ ମୁଖ୍ୟ ପଥ
(Ntwork of main lines) ଉପପଥ (sub-main lines) ଓ ପ ର୍ଶ୍ଭପଥ (Lateral lines) ଓ ମଝିକର ମଝିକର
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କସମ ନଙ୍କ ଲମବ ପଥ (Length) କର ଜଳ ନିଃସରଣ ବିନ୍ଦୁ (Em।ss।on Po।nts) ମ ନ ଥ ଏ । କଯଉଁଥକି ର ସିଧ
ସଳଖ୍ ଗ୍ଛର ଦୁ ଇ ମୁଳ ଭ ଗ୍କର ଆବଶୟ ୀୟ ମୁତ ବ ଜଳ, ପୁଷ୍ଟି ର ପଦ ଥଭ ଓ ଗ୍ଛର ବୃ ଦ୍ଧିପ ଇଁ ଦର ରୀ
ପଦ ଥଭ କଯ ଗ୍ ଇ ହୁ ଏ ।
ରସଣ୍ଟ୍ିିଫୁୟଗାଲ୍ ପମ୍ପ (Centrifugal Pump)
ପ୍ର ଳ୍ପରୁ ଜଳ ଉକତ୍ତ ଳନ ସ କଶ କସଣ୍ଟିେଫୁୟଗ୍ ଲ ପମ୍ପ ଏ ପ୍ର ର ଉପ ରଣ । ବିକଶଷତଃ ଏହି
ପମ୍ପଟି ଇକଲ ିଟ ି ମଟର ସହିତ କଯ ଡି (Close Coupled) କହ ଇ ରହିଥ ଏ । ଏହି ପମ୍ପଟି ଠିକ୍ ମଟର ଚଳ ଇବ
ଦଣ୍ଡର ପ୍ର େକର ଏବଂ ପମ୍ପ କଖ୍ ଳଟି ମଟର ସହିତ ସିଧ କବ ଲଟ ଦ୍ୱ ର ସଂଯୁକ୍ତ କହ ଇ ରହିଥ ଏ । ଯ ହ ଫଳକର
ତହ ଏ

ୟୁନିଟ୍ (single unit) ପରି ଦୃ ଶୟ ହୁ ଏ । ପ୍ର ଳ୍ପର ଜଳ ପମ୍ପ ଭିତର ୁ କଗ୍ ଟିଏ ପ୍ରକବଶ ପଥ (Suction

inlet) ମ ଧୟମକର ପ୍ରକବଶ ରି କ ନ୍ଦ୍ରୀଭୁ ତ ହୁ ଏ ଏବଂ ଉପର ପ ର୍ଶ୍ଭକର ନିଷ୍କ ସନ ହୁ ଏ । ପ୍ର ୟ ସମସ୍ତ ବହନୀୟ

ପମ୍ପ (portable pump) ଗ୍ୁଡି ୁ ପ୍ର େ ଚୁ ଷଣ କସଣ୍ଟିେଫୁୟଗ୍ ଲ ପମ୍ପ (End suction of centrifugal pump) ।
ଯଦି ହ୍ରଦ ିମବ ନଦୀରୁ ଜଳ ଉକତ୍ତ ଳନ ଦର ର ହୁ ଏ, କତକବ ଏହି ପ୍ର ର ପମ୍ପ ଗ୍ୁଡି ଜଳସ୍ତର ଉପକର କଗ୍ ଟିଏ
ପୟ ଡ୍ (Pad) ଉପକର ସଂସ୍ଥ ପନ ରିବ ଆବଶୟ ହୁ ଏ ।
ଜଳ ଗ୍ନ ପମ୍ପ ବ୍ା ପାଣି ଭିତରେ ବ୍ୁ ଡି େହୁ ଥିବ୍ା ପମ୍ପ (Submersible Pump)
ଏହି ପମ୍ପ ଗ୍ୁଡି ମଟର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଭ ଜଳ ଭିତକର ଅବସ୍ଥ ପିତ କହ ଇଥ ଏ । ଏହି ପମ୍ପଟି କଗ୍ ଟିଏ
ଇକଲ ିଟ ି ମଟର ଓ ପମ୍ପ ୁ କନଇ ଏ

ୟୁନିଟ୍ (Single Unit) ରୂକପ ଗ୍ଠିତ । ଏହି ପମ୍ପ ଗ୍ୁଡି ସ ଧ ରଣତଃ

ୂ ଅରୁ ଜଳ ନିଷ୍କ ସନ ପ ଇଁ ବୟବହୃତ ହୁ ଏ । ଏଗ୍ୁଡି ର ଦେତ ଅଧି ,

ରଣ ଏହ ଜଳ ୁ କଠଲି

ରି

ଆଣିପ କର। ଅଧି ଂଶ ଜଳମଗ୍ନ ପମ୍ପ ଗ୍ୁଡି କଗ୍ ଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିିଭ୍ (Sleeve) କର ଜଳ ମଧୟର ଅବସ୍ଥ ପିତ ହୁ ଏ ।
ସିିଭ୍ ବିନ ପମ୍ପଟି କପ ଡିଯ ଏ ।
ଟବ୍୍ାଇନ୍ ଓ ରଜଟ୍ ପମ୍ପ (Turbine and Jet Pump)
ଟବଭ ଇନ୍ ପମ୍ପ ଗ୍ୁଡି ସ ଧ ରଣତଃ କସଣ୍ଟିେଫୁୟଗ୍ ଲ ପମ୍ପ କେଣୀର । କସଗ୍ୁଡି ଜଳ ଭିତକର ସଂସ୍ଥ ପନ
ର କହ ଇ କଗ୍ ଟିଏ ଦଣ୍ଡ (shaft) ଦ୍ୱ ର ଜଳ ଉପକର ଥିବ ମଟର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କହ ଇଥ ଏ । ଏହ ଦ୍ୱ ର ପ୍ର ଳ୍ପର
ଜଳ ପମ୍ପ ଭିତକର ଉକତ୍ତ ଳନ କହ ଇ ସିଧ ପ ଣି ଉପକର ଥିବ ମଟର ତକଳ ନିଷ୍କ ସନ ହୁ ଏ । ଏଗ୍ୁଡି ର ଦେତ
ବହୁ ତ କବଶି ଏବଂ ଏହ ପ୍ରଧ ନତଃ ବଡ ବଡ ପ ଭ ଓ ଗ୍ଲଫ ପଡିଆକର ହ୍ରଦରୁ ଜଳ ଉଠ ଣକର ବୟବହୃତ ହୁ ଏ ।
କଜଟ୍ ପମ୍ପ ଓ ଟବଭ ଇନ୍ ପମ୍ପ ସମଜ ତୀୟ । କଜଟ୍ ପମ୍ପ ଗ୍ୁଡି
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କ ବଳ ଜଳ ଉଠ ଣକର ସ ହ ଯୟ କର ।

ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ (Ground Water Scheme)
(କ)

ଖନନକୂ ପ (Dug Well)
ଜଳକସଚନ ପ ଇଁ ଭୂତଳରୁ ଜଳସ୍ତର ପଯଭୟେ ବିଭିନ୍ନ ଆୟତନର କଖ୍ ଳ

ଖ୍ନନ ୂ ପ ୁ ହ ଯ ଏ । ଏଗ୍ୁଡି ସ ଧ ରଣତଃ ଗ୍ ନ୍ଥନି ୂ ପ, ଚ୍ଚ
କହ ଇପ କର । ୃ ଷ

ିମବ ଛିଦ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ କଖ୍ ଳ ୂ ପ ୁ

ୂ ପ ଓ ଖ୍ନନ ତଥ ଛିଦ୍ର ୂ ପ ପ୍ର ରର

ଜମି କସଚନ ପ ଇଁ ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ଭ କବ ଏହି ୂ ପ ୁ ବୟବହ ର ରିଥ ଏ । ଏହି ୂ ପର ବୟ ସ

ସ ଧ ରଣତଃ 2 ରୁ 6 ମିଟର ଓ ଗ୍ଭୀରତ 8 ରୁ 15 ମିଟର ଥ ଏ । ଏହି ପ୍ର ର ଖ୍ନନ ୂ ପର ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ
କସଚନ କେତ୍ର (CCA)ର ପରିମ ଣ 1ରୁ 2 ହେ ଟର ଭିତକର ରକହ ।
(ଖ) ଅଗଭୀେ ନଳକୂ ପ (Shallow Tube Well)
କଯଉଁ ନଳ ୂ ପଟି ସ୍ତରୀଭୂତ ପଥୁରିଆ ଓ ପ ହ ଡିଆ ଜ ଗ୍ କର ଛିଦ୍ର ର ଯ ଇ ଭୂତଳ ସ୍ତରରୁ ଜଳ କସଚନ
ପ ଇଁ ବୟବହୃତ ହୁ ଏ ତ ୁ ଅଗ୍ଭୀର ନଳ ୂ ପ ୁ ହ ଯ ଏ ।
ଅଗ୍ଭୀର ନଳ ୂ ପଟି ସବଭ ଧି 35 ମିଟର ପଯଭୟେ ଗ୍ଭୀର କହ ଇଥ ଏ ଏବଂ ଜଳକସଚନ ଋତୁ କର କଦୈ ନି
6 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟ

ଯଭୟ ରି 100 ରୁ 200 ଘନ ମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କ ସନ ରି ପ କର (ଯ ହ ି ଖ୍ନନ ୂ ପର 2ରୁ 3 ଗ୍ୁଣ

ଅକଟ)। ଅଗ୍ଭୀର ନଳ ୂ ପର ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କସଚନ କେତ୍ର (CCA) ର ପରିମ ଣ 10 କହ ଟର ପଯଭୟେ
ରହିପ କର ।
(ଗ) ଧୟ ନଳକୂ ପ (Medium Tube Well)
ମଧୟମ ନଳ ୂ ପର ଗ୍ଭୀରତ 35-70 ମିଟର ପଯଭୟେ କହ ଇପ କର । ଏହି କେଣୀର ନଳ ୂ ପ ଜଳକସଚନ
ଋତୁ କର କଦୈ ନି 8 ରୁ 10 ଘଣ୍ଟ

ଯଭୟ ରି 200-300 ଘନ ମିଟର ପଯଭୟେ ଜଳ ନିଷ୍କ ସନ ରିପ କର । ମଧୟମ

ନଳ ୂ ପର ଜଳନିଷ୍କ ସନ େମତ ସ ଧ ରଣ ଖ୍ନନ ୂ ପର 3 ଗ୍ୁଣ ଅକଟ ଏବଂ ଏହ ର ଚ ଷ କଯ ଗ୍ୟ କସଚନ କେତ୍ର
(CCA)10 ରୁ 15 କହ ଟର ପଯଭୟେ କହ ଇପ କର ।

(ଘ) ଗଭୀେ ନଳକୂ ପ (Deep Tube Well)
ପରି ଳ୍ପନ ଅନୁ ସ କର ଏହି ନଳ ୂ ପର ଗ୍ଭୀରତ 70 ମିଟର

ିମବ ଅଧି ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ପ୍ରତି 100 ରୁ 200

ଘନ ମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କ ସନ େମତ ବିଶିଷ୍ଟ ୂ ପ ୁ ଗ୍ଭୀର ନଳ ୂ ପ ରୂକପ ଗ୍ଣନ
ସର ରୀ ବିଭ ଗ୍ ଓ ନିଗ୍ମର ସତ୍ତ୍ୱ ଧି ରକର ପରିଚ ଳିତ । ଏହ ର ବ ଷି
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ର ଯିବ । ଏହ ସ ଧ ରଣତଃ

ଜଳ ନିଷ୍କ ସନ ଘନଶକ୍ତି କଗ୍ ଟିଏ

ସ ଧ ରଣ ଅଗ୍ଭୀର ନଳ ୂ ପର ପ୍ର ୟ 15 ଗ୍ୁଣ କହ ଇଥ ଏ । ଏହି ପ୍ର ର ଗ୍ଭୀର ନଳ ୂ ପର ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ
କସଚନ କେତ୍ର (CCA) ର ପିରମ ଣ 50 କହ ଟର ପଯଭୟେ ରହିପ କର ।

ଭୂ ଉପେିସ୍ଥ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ (Surface Water Scheme)
(କ) ଭୂଉପେିସ୍ଥ ପ୍ରବ୍ାହ ଜଳ ରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (Surface Flow Irrigation Scheme)
ଜଳ ୁ ଆବଦ୍ଧ ରି ପ୍ରବ ହ ିମବ ଗ୍ତିପଥ ପରିବତ୍ତଭନ ଦ୍ୱ ର କସଚନ ଉକଦ୍ଦଶୟକର କଖ୍ ଦିତ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ୁ
ଏହ ର ପରିସର ଭୁ କ୍ତ ର ଯ ଏ । ଏହି ପ୍ର ଳ୍ପ ମ ଧୟମକର ବଷଭ ଜଳ ୁ ଜଳକସଚନ ଉକଦ୍ଦଶୟକର ବୟବହ ର
ର ଯ ଏ । ଏହି ପ୍ର ଳ୍ପ ପ ଇଁ ବଷଭ ଜଳ ୁ ଆବଦ୍ଧ ରି ିମବ ଝରଣ , ନଦୀ ନ ଳର ଜଳର ଗ୍ତି ପଥ ୁ ପରିବତ୍ତଭନ
ରି ସଂରେଣ ର ଯ ଏ । ସ୍ଥ ୟୀ ଜଳଗ୍ତି ପରିବତ୍ତଭନ ପରି ଳ୍ପନ ନଦୀ ଓ ନ ଳର ପ୍ରବ ହ ଜଳ ୁ ବୟବହ ର
ରିବ ନିମିତ୍ତ ତିଆରି କହ ଇଥ ଏ । ବହୁ ତ ସ୍ଥ ନକର ଝରଣ ଓ ନଦୀର ଜଳ ୁ ଆବଦ୍ଧ ରି ଅସ୍ଥ ୟୀ ଜଳଗ୍ତି
ପରିବତ୍ତଭନ ପରି ଳ୍ପନ କଖ୍ ଦିତ କହ ଇଥ ଏ କଯଉଁ ଗ୍ୁଡି ପ୍ର ୟତଃ ବଷଭ ଋତୁ କର କଧ ଇକହ ଇଯ ଏ । କଛ ଟ ଜଳ
ଭଣ୍ଡ ର, କପ ଖ୍ରୀ, ଗ୍ ଡିଆ ିମବ ବନ୍ଧ ସ ଧ ରଣତଃ କଗ୍ ଷ୍ଠି ଗ୍ତ ମ ଲି ନ କର ଥ ଏ । ଏହି ପ୍ର ର ପ୍ର ଳ୍ପର
କସଚକଯ ଗ୍ୟ କସଚନ କେତ୍ରର ପରିମ ଣ 20 କହ ଟର ିମବ ତ ଠ ରୁ ମ୍ କହ ଇଥ ଏ । ବୃ ହତ୍ ଜଳଭଣ୍ଡ ର କପ ଖ୍ରୀ
ଯ ହ ର କସଚନ କେତ୍ରର ପରିମ ଣ 20 କହ ଟର ରୁ 2000 କହ ଟର ପଯଭୟେ କହ ଇଥ ଏ, କସଗ୍ୁଡି ସ ଧ ରଣତଃ
ସର ରୀ ବିଭ ଗ୍ ିମବ ସ୍ଥ ନୀୟ ସଂସ୍ଥ (Local Body) ମ ନଙ୍କ ଦ୍ୱ ର କଖ୍ ଦିତ କହ ଇଥ ଏ । ଏଗ୍ୁଡି କହଉଛି ସବଭ
ବୃ ହତ୍ ଭୂଉପରିସ୍ଥ େୁ ଦ୍ର ଜଳକସଚନ ପରି ଳ୍ପନ ।
ଭୂଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରବ ହ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭ ଗ୍କର ବିଭକ୍ତ ।
।)

ଜଳଭଣ୍ଡ ର ପରି ଲପନ (Storage Scheme)

।।)

ଜଳ ଗ୍ତିପଥ ପରିବତ୍ତଭନ ପରି ଳ୍ପନ (Diversion Scheme)

।।।)

ଜଳ ସଂରେଣ ତଥ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭଭରଣ (Water Conservat।on-cum-recharg।ng Scheme)

(।)

ଜଳଭଣ୍ଡାେ ପେିକଳ୍ପନା (Storage Scheme) – (Tanks & Other Storage)
କଯଉଁ କପ ଖ୍ରୀ ଏବଂ ଜଳ ଭଣ୍ଡ ର ଗ୍ୁଡି ଜଳକସଚନ ଉକଦ୍ଦଶୟକର ନଦୀ ଏବଂ ଝରଣ ର ଜଳ ୁ ଆବଦ୍ଧ

ରି ରଖ୍େି, କସଗ୍ୁଡି ଉପକର କ୍ତ ପର ଳ୍ପନ ର ଅେଭଭୁ କ୍ତ । ୂ ପ ବୟତୀତ େୁ ଦ୍ର ଜଳକସଚନ କଯ ଜନ କେତ୍ରକର
କପ ଖ୍ରୀ ଗ୍ୁଡି ଅଧି ଗ୍ୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଭ ସ୍ଥ ନ ଆଧି ର ରିଥ ଆେି । କସଗ୍ୁଡି ସ ଧ ରଣତଃ ଜଳ କସଚନ ନିମିତ୍ତ
ବଷଭ ରୁ ିମବ ଅନୟ ଉତ୍ସ (Source) (ନଦୀ ଓ ଝରଣ ) ରୁ ଦୁ ଇ ତୃ ତୀୟ ଂଶ ଜଳ କଯ ଗ୍ ଇଥ ଆେି ।
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ଜଳ ଭଣ୍ଡ ର ପ୍ର ଳ୍ପର କ କତ ଟି ମୁଖ୍ୟ କବୈ ଶିଷ୍ଟୟ ନିମନକର ପ୍ରଦ ନ ର ଗ୍ଲ ।
)

ବନ୍ଧ ବ ଡୟ ମ୍ ଯ ହ ପ୍ର ୟତଃ ମ ଟିକର ତିଆରି ଏବଂ କ କତ ସ୍ଥ ନକର ଆଂଶି

ିମବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଭ ଭ ବକର

ଗ୍ ନ୍ଥନି (masonary) କହ ଇଥ ଏ ।
ଖ୍)

ଆନି ଟ୍ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ଜଳ େୟରୁ ଉପ ପ୍ରଣ ଳୀ ଦ୍ୱ ର ଜଳର ଗ୍ତି ପରିବତ୍ତଭନ ପ ଇଁ ବୟବହୃତ ଉପପଥ
ବ ଚୟ କନଲ୍ ।

ଗ୍)

ବଳ

ବନୟ ଜଳ ନିଷ୍କ ସନ ପ ଇଁ ଆଡିବନ୍ଧ ।

ଘ)

କସଚନ ପ ଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ (Sluice)ଜଳ ନିଷ୍କ ସନ ବୟବସ୍ଥ ।

ଙ)

ଜଳ ବ ହ ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣ ଳୀ ।

(II) ଜଳ ଗତିପଥ ପେିବ୍ର୍ତ୍୍ନ ପେିକଳ୍ପନା (Diversion scheme)
ଜଳ ଭଣ୍ଡ ର ନିମଭ ଣ ନ ରି କ ବଳ ଜଳଧ ର କର ତର ଗ୍ତି ପଥ ୁ ପରିବତ୍ତଭନ ରି ପ୍ରବ ହର ଗ୍ୁରୁତ୍ୱ
ଅନୁ ସ କର ଜଳ କଯ ଗ୍ ଣ ଏହି ପ୍ର ଳ୍ପର ଲେୟ । ଜଳକସଚନର ଆବଶୟ ତ ସମୟକର କର ତର ପ୍ରବ ହ ଉପକର
ଏହ ନିଭଭର କର । ଏହି ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳ କର ତ ୁ ବନ୍ଧ ବ ବ ଡ ଦ୍ୱ ର ଅବକର ଧ ର ଯ ଇ ଏହ ର
ଗ୍ତି ପଥ ୁ ପରିବତ୍ତଭନ ମ ଧୟମକର ିମବ ୃ ତ୍ରିମ ନ ଳ (channel) ମ ଧୟମକର ର ଯ ଏ ।
ଏହି ପ୍ର ଳ୍ପ ମ ଧୟମକର ପ୍ରବ ହିତ ଜଳର କବଗ୍ ଧୀର କହତୁ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆବଶୟ ତ ନ ହିଁ । ଏହି
ପ୍ର ଳ୍ପ ଅତି ମ୍ ଖ୍ଚ୍ଚଭକର ଏବଂ ସହଜକର

ରଯ ଇପ କର ିେୁ ଅତୟଧି ଜଳ କର ତ (ଯଥ 5 ରୁ 10 ଘନ

କସ.ମି.) ୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରିବ ପ ଇଁ ଆବଶୟ ୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ନିମଭ ଣ ଜରୁ ରୀ ।
(।।।)

ଜଳ ସଂରେଣ ତଥ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭଭରଣ ପ୍ର ଳ୍ପ
(Water conservation-cum-Ground Water Recharging Scheme)

ସ ଧ ରଣତଃ ଜଳ ସଂରେଣ ଦୁ ଇ ପ୍ର ର ର ଯ ଇଥ ଏ । ଯଥ ଭୂଉପରିସ୍ଥ ଜଳ ସଂରେଣ ବୟବସ୍ଥ ଓ
ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭଭରଣ ବୟବସ୍ଥ । ସ ଧ ରଣତଃ ଏହି ପ୍ର ଳ୍ପଗ୍ୁଡି ସିଧ ସଳଖ୍ ଜଳକସଚନ ପ ଇଁ ଉପକଯ ଗ୍ୀ
କହ ଇନଥ ଏ ତଥ ପି ଏଗ୍ୁଡି ମୃତ୍ତି

ସଂରେଣ କର ସହ ୟ କହ ଇଥ ଏ । ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କ ସନ କପ ଖ୍ରୀ,

ପ୍ରତିକର ଧ ଡୟ ମ୍ ଇତୟ ଦି ଉପକର କ୍ତ ପ୍ର ଳ୍ପର ଅେଭଭୁ କ୍ତ ।
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ଖ) ଭୂ ଉପେିସ୍ଥ ଉଠା ଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (Surface Lift Irrigation Scheme)
କ ବଳ ଭୂଉପରିସ୍ଥ ଉଠ ଜଳକସଚନ ପ ଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିସମ ପ୍ତ ପ୍ର ଳ୍ପଗ୍ୁଡି ଏଥିକର ତ ଲି ଭୁ କ୍ତ
କହବ । କସଚନର ଅଧି ଂଶ ପରିମ ଣ ଯଦି ଭୂଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରବ ହ ଜଳରୁ ଉଠ ପ୍ରଣ ଳୀକର କହଉଥ ଏ, ଏହ ୁ ଉଠ
ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ୁ ହ ଯ ଏ । ଏହି ପରି ଳ୍ପନ ଗ୍ୁଡି ର ଜଳଗ୍ତି ପରିବତ୍ତଭନ ପରି ଳ୍ପନ ସହିତ ସ ମଞ୍ଜସୟ
ଥ ଏ। ଅଧି େୁ ଏଥିପ ଇଁ ଆବଶୟ ସ୍ଥକଳ ପକ୍କ ଘର ନିମଭ ଣ ର ଯ ଇଥ ଏ । କ କତ ଅଞ୍ଚଳକର କଭୌକଗ୍ ଳି
ଅବସ୍ଥି ତି କଯ ଗ୍ଁୁ ନଦୀ ଓ ଝରଣ ରୁ ସିଧ ସଳଖ୍ ପ୍ରବ ହ ଜଳ ଦ୍ୱ ର କସଚନ ସମ୍ଭବ କହ ଇନଥ ଏ । କତଣୁ
କସଠ କର ଉଠ ପ୍ରଣ ଳୀକର ଜଳକସଚନ

ର ଯ ଏ । ଏହି ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ପରି ଳ୍ପନ ପ ଇଁ ବୟୟ ସ କପେ କହତୁ

କ ବଳ ନିମନ ଲି ଖ୍ିତ କେତ୍ରକର ଉପକଯ ଗ୍ୀ କହ ଇଥ ଏ ।
)

ସ୍ୱତଃ ଜଳ ପ୍ରବ ହ ସମ୍ଭବ ନଥିକଲ,

ଖ୍)

ଜଳକସଚନ ପ ଇଁ ଅଧି ଚ ହିଦ ଥିକଲ ଏବଂ ୃ ଷ ଆଗ୍ରହୀ ଥିକଲ,

ଗ୍)

ବଷଭ ଭିତକର ଅତି ମ୍ କର ଝରଣ ର ଜଳ 200 ଦିନ ଉପଲବ୍ଧ କହଉଥିକଲ,

ଘ)

ସୁଲଭ ମୁଲୟକର ବିଦୁୟତ୍ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କହଉଥିକଲ ।
ଡିକଜଲ ପମ୍ପ ଦ୍ୱ ର ଜଳ ଉଠ ଇକହଉଥିବ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ର ପରି ଳ୍ପନ ଓ ରେଣ କବେଣ ସବୁ ଠ ରୁ ବୟୟ

ବହୁ ଳ । ଯ ହ କହଉ ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ ର ଆବଶୟ ତ ଅନୁ ସ କର ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମ ଣର ଜଳ ଉଠ ଣ ନିମିତ୍ତ ଡିକଜଲ୍
ଇଞ୍ଜି ନ୍ ଦ୍ୱ ର ପରିଚ ଳିତ ଏବଂ ପରିବହନ ଉପକଯ ଗ୍ୀ କସଟ୍ ଗ୍ୁଡି ଅଧି ଫଳପ୍ରଦ କଯକହତୁ ଏଗ୍ୁଡି କଯ
କ ୌଣସି ଜଳ ଉତ୍ସ ନି ଟ ୁ ସହଜକର ପରିବହନ ରିକହବ । ୃ ଷ ଦ୍ୱ ର ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ଭ କବ ତିଆରି ବହନୀୟ
(portable) ଡିକଜଲ୍ ଇଞ୍ଜି ନ୍ ପମ୍ପ ଦ୍ୱ ର ପରିଚ ଳିତ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି

ଅଧି ଉପକଯ ଗ୍ୀ । କ କତ ସ୍ଥ ନକର

କସୌର ଶକ୍ତି ମଧୟ ଜଳ ଉଠ ଣ ନିମିତ୍ତ ବୟବହୃତ କହ ଇଥ ଏ । ଏହି ପ୍ର ର ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ର କସଚ କଯ ଗ୍ୟ କସଚନ
କେତ୍ର 20 କହ ଟର ପଯଭୟେ କହ ଇପ କର ।
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ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ ପୂରଣ କରିବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
(General Instruction of Filling of Schedules)
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅନୁ ସୂଚୀ (Village Schedule)
ଜିଲ୍ଲ ର ପ୍ରକତୟ ଗ୍ର ମ ପ ଇଁ ଏହି ଅନୁ ସୂଚୀ ପୂରଣ ର କହବ । ଏହି ଅନୁ ସୂଚୀକର ପ୍ରକତୟ ଆଇଟମ୍
ସ୍ୱତଃ କବ ଧଗ୍ମୟ ।
I. ଚିହ୍ନଟ ବ୍ିବ୍େଣୀ (Idnetification)
2017-18 ବଷଭର ଚୁ ଡ େ EARAS କେମ୍ (Frame) ପ୍ରସ୍ତୁତ କହ ଇ ଏହି କେମ୍ ଅନୁ ସ କର ଷଷ୍ଠ େୁ ଦ୍ର

ଜଳକସଚନ ଗ୍ଣନ ର କେତ୍ର

ଯଭୟ ନିବଭ ହ ର ଯିବ ନିମକେ ଜିଲ୍ଲ ମ ନଙ୍କୁ କଯ ଗ୍ ଇ ଦିଆ ଯ ଇଛି । ଏଥିକର

ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯ ଇଥିବ ଜିଲ୍ଲ ,ବିକ୍ ଓ ଗ୍ର ମର ସକଙ୍କତ ଙ୍କ ଗ୍ୁଡି ୁ ଅନୁ ସୂଚୀକର ଥିବ ଚିହ୍ନଟ ବିବରଣୀର ଉପଯୁକ୍ତ
ସ୍ଥ ନକର ପୂରଣ ର କହବ । ଗ୍ର ମକର ଗ୍ଣନ

ଯଭୟ ଆରମ୍ଭର ତ ରିଖ୍ ଯଥ : ଦିନ / ମ ସ / ବଷଭ ଇତୟ ଦି ଉକଲ୍ଲଖ୍

ର ଯିବ ।
II. ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ (Special Information)
Item -1 :

ଗ୍ର ମର ଅନୁ ସୂଚୀତ ଜନଜ ତିର କଲ ସଂଖ୍ୟ ଆଧ ରକର ଯଦି ଗ୍ର ମଟି ଅନୁ ସୂଚୀତ ଜନ ଜ ତି
କେଣୀଭୁ କ୍ତ କହ ଇଥ ଏ, କତକବ କ ଡ୍ 1 ଦିଆକହବ ନକଚତ୍

Item - 2.a.

ିମବ କ ଡ୍ 2 ଲି ପିବଦ୍ଧ କହବ ।

ଯଦି ଗ୍ର ମକର କ ୌଣସି ବୃ ହତ୍ ିମବ ମଧୟମ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ଥ ଏ କତକବ କ ଡ୍ 1, ନକଚତ୍
କ ଡ୍ 2 ପୂରଣ କହବ ।

Item 2 b.

2(a) ର ଉତ୍ତର ଯଦି ହଁ ହୁ ଏ କତକବ ଗ୍ର ମକର ଅବସ୍ଥି ତ ବୃ ହତ୍ ିମବ ମଧୟମ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ
/ ପ୍ର ଳ୍ପଗ୍ୁଡି ର ନ ମ ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ।

Item -3 :

ଗ୍ରାମର ସମୁଦାୟ ହ ୌହ ାଳିକ ହେତ୍ରଫଳ (Total Geograpihcal Area)
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ଗ୍ର ମର ସମୁଦ ୟ ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କେତ୍ରର କେତ୍ରଫଳ ସହିତ ଜନ ବସତି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଅଣ ୃ ଷି ଅଞ୍ଚଳର
କେତ୍ରଫଳ ୁ ମିଶ ଇ କଭୌକଗ୍ ଳି

କେତ୍ରଫଳ ହିସ ବକର ଗ୍ରହଣ

ର ଯିବ । ଏହ ଗ୍ର ମ କର ଡଭରୁ ସଂଗ୍ରହ

ର ଯିବ। ଗ୍ର ମର କଭୌକଗ୍ ଳି କେତ୍ରଫଳ ୁ କହ ର
ଟ କର ପୂର୍ଣ୍ଭସଂଖ୍ୟ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ।
Item -4 :

କମ ଟ ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ (Cultivable Area)

ବଷଭର କଯ କ ୌଣସି ଋତୁ କର ଗ୍ର ମକର ଚ ଷପ ଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ ୁ କହ ର
ଟ କର ପୁର୍ଣ୍ଭ ସଂଖ୍ୟ କର
ଉକଲ୍ଲେଖ୍ ର ଯିବ । ଏହ ଗ୍ର ମର କଭୌକଗ୍ ଳି କେତ୍ରଫଳ (।tem -3) ଠ ରୁ

ମ୍

ିମବ ସମ ନ କହବ । ଯଦି

କ ୌଣସି କେତ୍ରକର ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କେତ୍ରର କେତ୍ରଫଳକର ଗ୍ୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଭ ହ୍ର ସ ପରିଲେିତ ହୁ ଏ, କତକବ ଉକ୍ତ ହ୍ର ସର
ରଣ ମେବୟ (Remark) କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ।
Item -5 :

ନିଟ୍ ଚ ଷଜମିର କେତ୍ରଫଳ (Net Sown Area)

ଗ୍ର ମକର କଯ କ ୌଣସି ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁ କର ଚ ଷ କହ ଇଥିବ କଯ କ ୌଣସି ଫସଲ ଅଧିନସ୍ଥ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ ୁ
ନିଟ୍ ଚ ଷ ଜମିର କେତ୍ରଫଳରୂକପ ଗ୍ରହଣ ର ଯିବ । ଯଦି କ ୌଣସି ଜମିକର ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫସଲ
ଚ ଷ କହ ଇଥ ଏ, କତକବ କସହି ଜମି ୁ ବ ରମବ ର ଗ୍ଣ ଯିବ ନ ହିଁ । କଯ କ ୌଣସି ଫସଲ ଅଧୀନସ୍ଥ କେତ୍ରଫଳ ୁ
ଥକର ମ ତ୍ର ଗ୍ଣ ଯିବ । ନିଟ୍ ଚ ଷ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ କମ ଟ ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ (।tem -4)
ଠ ରୁ

ମ୍ କହବ । ଏହ ୁ କହ ଟରକର ପୂର୍ଣ୍ଭ ସଂଖ୍ୟ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ।

Item-6 :

କମ ଟ ଜଳକସଚିତ ଚ ଷ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ
(Total Gross irrigated Area by all sources)

କମ ଟ ଜଳକସଚିତ ଚ ଷ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ ୁ (କହ ଟରକର) ଋତୁ ଅନୁ ସ କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫସଲ ପ ଇଁ
ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ ଅଧୀନସ୍ଥ କେତ୍ରଫଳ କ ବଳ ଚ ଷ ଓ ଜଳକସଚିତ କହ ଇଥିବ ଋତୁ ଅନୁ ସ କର
ଗ୍ଣନ

ର ଯିବ । ଏହି ପ୍ରଣ ଳୀ ସବୁ ଋତୁ ପ ଇଁ ଗ୍ର ମର ସମସ୍ତ ଜଳକସଚିତ ଫସଲ ଅଧୀନସ୍ଥ କେତ୍ରଫଳ ନିମକେ

ପ୍ରଜୁ ଯୟ। କ ୌଣସି ଋତୁ କର କମ ଟ ଜଳ କସଚିତ ଚ ଷ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ ନିଟ୍ ଚ ଷ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ (Item-5)
ଠ ରୁ ଅଧି କହବ ନ ହିଁ ।
Item -7 : ନିଟ୍ ଜଳକସଚିତ ଚ ଷ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ (Net Irrigated Area)

ସୂଚ ବଷଭର କ ୌଣସି ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁ କର ସବଭନିମନ କଗ୍ ଟିଏ ଥର ଚ ଷ କହ ଇଥିବ କଯ କ ୈ ଣସି ଫସଲ
ପ ଇଁ ଜଳ କସଚିତ କହଇଥିବ ଚ ଷ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ । ଏହି କେତ୍ରଫଳ ୁ କହ ଟରକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ଯଦି
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କ ୌଣସି ଜମି ଏ ଧି ଫସଲ ନିମକେ ଜଳକସଚିତ କହ ଇଥ ଏ, କତକବ ଉକ୍ତ କେତ୍ରଫଳ ୁ ଥକର ମ ତ୍ର ହିସ ବ ୁ
ନିଆଯିବ।
Item 8: ହ ର ହ ରି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର (ମିଟରକର) (Average Ground Water Level (।n Metres))
2017-18 ସୂଚ

ବଷଭ ପ ଇଁ ପ୍ର କ୍ କମୌସୁମୀ ସମୟକର ଗ୍ର ମର ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ମିଟକରର ଉକଲ୍ଲଖ୍

ର ଯିବ । 2017-18 ସୂଚ ବଷଭକର ଗ୍ର ମର ହ ର ହ ରି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ପ୍ର କ୍ କମୌସୁମୀ / କମୌସୁମୀ ପରବତ୍ତଭୀ
ସମୟକର ପରିଲେିତ କହବ ଆବଶୟ । ଏହ ଗ୍ର ମକର ଉପଲବ୍ଧ କହଉଥିବ ଭୂତଳ ଜଳର ସ ଧ ରଣ ସ୍ତର ।
Item -9 : ଗ୍ର ମକର ଜଳ ବିନିକଯ ଗ୍ ରୀ ସଂଘ ଅଛି ି ? (Whether Water Users Association (WUA)
exists in the village) ଯଦି ହଁ - 1, ନ ହିଁ – 2, ଜଣ ନ ହିଁ - 3 ।

ଯଦି ଗ୍ର ମକର ବିଭିନ୍ନ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ପ ଇଁ କ ୌଣସି ଜଳ ବିନିକଯ ଗ୍ ରୀ ସଂଘ ଥ ଏ କତକବ, କ ଡ୍
1 ପ୍ରଦ ନ ର ଯିବ ନକଚତ୍ 2 ପ୍ରଦ ନ ର ଯିବ। ଏହି ଗ୍ର ମକର ଜଳବିନିକଯ ଗ୍

ରୀ ୃ ଷ ସଙ୍ଘ ବିଷୟକର ତଥୟ

ସଂଗ୍ରହ ନିମକେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟ ସ ର ଯିବ । ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟ ସ ସକତ୍ୱ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥୟ ଉପଲବ୍ଧ ନହୁ ଏ କତକବ
କ ଡ୍ 3 ପ୍ରଦ ନ ର ୟି ବ ।
Item -10:

ଗ୍ର ମକର ଜଳ ଉତ୍ସର ଅବସ୍ଥି ତି ଅନୁ ସ କର ଗ୍ର ମକର ପୂରଣ କହ ଇଥିବ ସମସ୍ତ ଜଳଉତ୍ସ ଅନୁ ସୂଚୀ
ସଂଖ୍ୟ ସଂକ୍ର େୀୟ ସଂେିପ୍ତ ସ ରତଥୟ (Summary of Number of Water Bodies as per all
Water Body Schedules filled in the village)

ଗ୍ର ମକର ଥିବ ସମସ୍ତ ଜଳଉତ୍ସ ଗ୍ୁଡି ର ଅନୁ ସୂଚୀ ପୂରଣ କହ ଇସ ରିଲ ପକର ଏହି ସ ରଣୀର ସ୍ତମ୍ଭଟି
ପୂରଣ ର ଯିବ । ପ୍ରକତୟ ଜଳଉତ୍ସ ଗ୍ୁଡି ର ପ୍ର ର ଅନୂସ କର ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଦଶଭ ଯିବ । Item 10 ର ସ୍ତମ୍ଭ
7 କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ କହ ଇଥିବ କମ ଟ ଜଳ ଉତ୍ସର ସଂଖ୍ୟ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ର ମକର ପୂରଣ କହ ଇଥିବ ଜଳଉତ୍ସ

ଅନୂସୂଚୀ ସଂଖ୍ୟ ସହିତ ସମ ନ କହବ ।
Item -11 :

ଗ୍ର ମକର େୁ ଦ୍ର ଜଳକସଚନ ସଂକ୍ର େୀୟ ସଂେିପ୍ତ ସ ରତଥୟ
(Summary of Minor Irrigation Schemes in the village)

ଗ୍ର ମକର ପ୍ରକତୟ େୁ ଦ୍ର ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପର ଅନୁ ସୂଚୀ ଗ୍ୁଡି ବିଶଦ ଭ ବକର ପୂରଣ ରିବ ପକର
ସଂେିପ୍ତ ସ ରତଥୟ ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ପ୍ରକତୟ ଗ୍ର ମର ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ର ଳ୍ପ (Ground Water Scheme
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Schedule) ଓ ଭୂଉପରିସ୍ଥ ଜଳ ପ୍ର ଳ୍ପ

(Surface Water Scheme Schedule) ପ ଇଁ ପୂରଣ କହ ଇଥିବ

ଅନୁ ସୂଚୀ ଗ୍ୁଡି ୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଗ୍ଣି କମ ଟ ସଂଖ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥ ନକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ।
ଗ୍ଣନ ରୀ ତ ଙ୍କର ସ୍ୱ େର ସହ ତ ରିଖ୍ ପ୍ରଦ ନ ରିକବ । ଏଥି ସହିତ ଗ୍ଣନ ରୀ ନିଜର ନ ମ ଓ
ପଦବୀ କମ ବ ଇଲ୍ ନମବର ଇଂର ଜୀ ବଡ ଅେର (Capital Letter) କର ରଷ୍ଟ ଭ କବ କଲଖ୍ିକବ ।
କସହି ପରି ପଯଭୟକବେଣ ଅଧି ରୀ ତ ଙ୍କର ସ୍ୱ େର ସହ ତ ରିଖ୍ ପ୍ରଦ ନ ରିକବ ଏବଂ ନିଜର ନ ମ ଓ
ପଦବୀ ଇଂର ଜୀ ବଡ ଅେର (Capital Letter) କର ରଷ୍ଟ ଭ କବ କଲଖ୍ିକବ ।
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ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ ପୂରଣ କରିବା ନିମ୍ିତ୍ତ ସାଧାରଣ ଅନୁ ର୍ଦ୍େଶାବଳୀ
ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ – 1 : ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ
Schedule -1 : Ground Water Schedule
ଗ୍ର ମକର ଜଳକସଚନ ଉକଦ୍ଦଶୟକର କଖ୍ ଦିତ ଓ ପରିସମ ପ୍ତ ସମସ୍ତ ଭୂତଳ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ଯଥ ଖ୍ନନ
ୂ ପ, ଅଗ୍ଭୀର ନଳ ୂ ପ, ମଧୟମ ନଳ ୂ ପ ଏବଂ ଗ୍ଭୀର ନଳ ୂ ପଗ୍ୁଡି ଏହି ଅନୁ ସୂଚୀକର ତ ଲି ଭୁ କ୍ତ କହ ଇ
ଗ୍ଣନ

ର କହବ । କଯଉଁ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି 2013-14 ବଷଭ ିମବ ତ ପୂବଭରୁ ଜଳକସଚନ ଉକଦ୍ଦଶୟକର ବୟବହୃତ

କହଉନଥିବ କସଗ୍ୁଡି ୁ ଏହି ଗ୍ଣନ ରୁ ବ ଦ୍ ଦିଆଯିବ । କ ୌଣସି ପ୍ର ଳ୍ପ କଯପରି ଗ୍ଣନ ରୁ ବ ଦ୍ କହ ଇ ନଯ ଏ,
କସଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ଆବଶୟ

। ଯଦି କଗ୍ ଟିଏ ପ୍ର ଳ୍ପର କସଚ କେତ୍ର କଗ୍ ଟିଏ ଗ୍ର ମକର ନ ରହି ଏ ଧି

ଗ୍ର ମ ୁ ବିସ୍ତୃତ କହ ଇଥ ଏ କସ କେତ୍ରକର ପ୍ର ଳ୍ପଟି କଯଉଁ ଗ୍ର ମକର ଅବସ୍ଥି ତ କସହି ଗ୍ର ମକର ଗ୍ଣନ

ର ଯିବ ।

ପ୍ରକତୟ ପ୍ର ଳ୍ପ ନିମିତ୍ତ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଅନୁ ସୂଚୀ ପୂରଣ ର କହବ । କଯଉଁ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ସୂଚ ବଷଭ
2017-18 ବଷଭ ିମବ ତ ହ ପୂବଭରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଭ କହ ଇଥିବ କସହି ସବୁ ପ୍ର ଳ୍ପ ପ ଇଁ ଅନୁ ସୂଚୀ ପୂରଣ କହବ ।
I. ଚିହ୍ନଟ ବ୍ିବ୍େଣୀ (Identification Particular)

ର ଜୟ, ଜିଲ୍ଲ , ବିକ୍ ଓ ଗ୍ର ମର ବିଶଦ ବିବରଣୀ Updated Census Code ଅନୁ ଯ ୟୀ ନ ଲ
ର କହବ। ଗ୍ଣନ ତ ରିଖ୍ ଦିନ ବଷଭ ମ ସ ଅନୁ ସ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ।
II. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ିବ୍େଣୀ (Specific Information)
।tem – 1 : ପ୍ର ଳ୍ପର କ୍ରମି

ନମବର (Serial Number of Scheme)

ଗ୍ର ମକର ଥିବ ପ୍ର ଳ୍ପର କ୍ରମି ସଂଖ୍ୟ ଇଂର ଜୀ 0001, 0002,0003,.... କ୍ରମକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର କହବ ।
ଏହି କ୍ରମି ସଂଖ୍ୟ ଟି କସହି ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ଚିହ୍ନଟ ସଂଖ୍ୟ ରୂକପ ସୂଚୀତ କହବ ।
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।tem – 2 : ପ୍ର ଳ୍ପର ପ୍ର ର କଭଦ (Type of Scheme)

ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ପ୍ର ର କଭଦ ଅନୁ ସ କର ଖ୍ନନ ୂ ପ ିମବ ନଳ ୂ ପ କ ଡ୍ ଆ ରକର ଏଠ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍
ର କହବ । ଯଥ ଖ୍ନନ ୂ ପ ପ ଇଁ 1, ଏବଂ ନଳ ୂ ପ ପ ଇଁ 2 କ ଡ୍ ପ୍ରଦ ନ ର ଯିବ । ଯଦି ଖ୍ନନ ୂ ପକର
ଏ ଧି

ଛିଦ୍ର ୂ ପ ସଂସ୍ଥ ପନ କହ ଇଥ ଏ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛିଦ୍ର ୂ ପର କସଚିତ କେତ୍ର କଗ୍ ଷ୍ଠି ଗ୍ତ/ କ ଠ

(common) କହ ଇଥିବ କତକବ କସ କେତ୍ରକର ତ ହ ୁ କଗ୍ ଟିଏ ପ୍ର ଳ୍ପ ରୁ କପ ଗ୍ଣନ

ର ଯିବ । ଯଦି ଖ୍ନନ ୂ ପ

ସ୍ଥି ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛିଦ୍ର ୂ ପର କସଚିତ କେତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥ ଏ କତକବ ପ୍ରକତୟ ଛିଦ୍ର ୂ ପ ୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ପ୍ର ଳ୍ପ ରୂକପ
ଗ୍ଣନ

ର ଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକତୟ ପ୍ର ଳ୍ପ ପ ଇଁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଅନୁ ସୂଚୀ ପୂରଣ ରୀଯିବ ।
ଯଦି Item 2 କର କ ଡ୍ 1 ହୁ ଏ ଖ୍ନନ ୂ ପର ପ୍ର ର (if Code 1 in item 2 Type of Dugwell)

Item 3.1 :

ଯଦି କ ୌଣସି ଖ୍ନନ ୂ ପକର ଛିଦ୍ର ୂ ପ ସ୍ଥ ପନ କହ ଇଥ ଏ କତକବ ଏହ ୁ ଖ୍ନନ ତଥ ଛିଦ୍ର ୂ ପ ରୂକପ
ଗ୍ଣନ

ର ଯ ଇ ।tem – 3.1 କର କ ଡ୍ 1 ପ୍ରଦ ନ ର ଯିବ । ଯଦି ଖ୍ନନ ତଥ ଛିଦ୍ର ୂ ପ କହ ଇନଥ ଏ ୂ ପର

ଗ୍ ନ୍ଥନି ଅନୂସ କର ଏହ ୁ ପକ୍କ କ ଡ୍ 1, ଚ୍ଚ କ ଡ୍ 2

ମ
ି ବ ଅନୟ ନୟ ନିମକେ କ ଡ୍ 9 ପ୍ରଦ ନ ର ଯିବ ।

Item – 3.2 : ଯଦି Item 3.2 ସେ ସକାଡ୍- 2ହୁ ଏ ନଳକୂ ପେ ପ୍ରକାେ (if Code 1 in item 2 Type of Dugwell)
Item-2 େ ସକାଡ୍ 2 ପାଇଁ, ଅଗଭୀେ ନଳକୂ ପ 1 ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ନଳକୂ ପ 2, ଏବ୍ଂ ଗଭୀେ ନଳକୂ ପ 3

ଇତୟାଦି ପ୍ରଯୁଜୟ ାା ସଯଉଁ ନଳକୂ ପସେ ଗଭୀେତା 33 ମ୍ି ଟେ ମ୍ଧ୍ୟସେ ତାକୁ ଅଗଭୀେ ନଳକୂ ପ, 33 େୁ 70 ମ୍ି ଟେ
ଗଭୀେତାକୁ ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ନଳକୂ ପ ଏବ୍ଂ 70 ମ୍ି ଟେ େୁ ଉର୍ଦ୍ଧବ ସହସଲ ତାହା ଗଭୀେ ନଳକୂ ପ ଅେଭବୁ କ୍ତ ସହବ୍ ାା
Item – 4 :

ପ୍ର ଳ୍ପର ମ ଲି ନ (Owner of the Scheme)

ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ମ ଲି ସର ର, ସମବ ୟ ସମତି, ପଞ୍ଚ ୟତ, ୃ ଷ ସଂଘ, ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ

ି ମବ

ଅନୟ ନୟ କହ ଇଥ ଇପ ରେି । ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ର ଳ୍ପ ପ ଇଁ ମ ଲି ଙ୍କ ନ ମ ଓ ଯଥ କଯ ଗ୍ୟ କ ଡ୍ ନମବର ନିମନ ମକତ
ପ୍ରଦ ନ ର ଯିବ । ପ୍ର ଳ୍ପର ମ ଲି ଅନୁ ପସ୍ଥି ତ ଥିକଲ ପ ଖ୍ ପକଡ ଶୀଙ୍କ ଠ ରୁ ିମବ ପ୍ର ଳ୍ପଟି ୁ ଦଖ୍ଲ ରୁ ଥିବ
ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଠ ରୁ ପଚ ରି ବୁ ଝ ଯ ଇପ କର ।
ସର ରୀ ଅନୁ ଷ୍ଠ ନ - 1, ସମବ ୟ ସମିତି – 2, ପଞ୍ଚ ୟତ – 3, ୃ ଷ ସଂଘ – 4, ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ – 5 ଓ
ଅନୟ ନୟ - 9
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Item 3 (a(:

ପ୍ର ଳ୍ପଟି ଅବସ୍ଥି ତ ପିଟର ଖ୍ସଡ ନମବର / ପିଟ୍ ନମବର /ସକଭଭ ନମବର / ର ସ୍ତ ନମବର /
କମୌଜ ନମବର (Khasra No./ Plot No. / Survey No. in which the scheme is
located.)

କଯଉଁ ସ୍ଥ ନକର ପ୍ର ଳ୍ପଟି ସଂସ୍ଥ ପିତ କହ ଇଅଛି କସହି ପିଟର ଖ୍ସଡ ନମବର / ପିଟ୍ ନମବର /ସକଭଭ
ନମବର ଏଠ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍

ର କହବ । ପରବତ୍ତଭୀ ପଯଭୟ ୟକର ପ୍ରତୟେ ସତୟ ପ୍ରମ ଣ ପ ଇଁ ଏହ ଆବଶୟ

କହଇପ କର ।
Item 3 (b( :

ଅବସ୍ଥି ତି ବିବରଣୀ (Location Particulars)

ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ଅବସ୍ଥି ତି ୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭ କବ ସ୍ଥ ୟୀ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱ ର ଚିହ୍ନିତ ର ଯିବ ଯ ହ ଦ୍ୱ ର ପ୍ର ଳ୍ପଟି ୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ
ଭ କବ ଚିହ୍ନଟ ର ଯ ଇ ପ ରିବ । ଗ୍ର ମ ଭିତକର କସଚ ପ୍ର ଳ୍ପଟି ୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭ କବ ଚିହ୍ନଟ ରିବ ପ ଇଁ ଏ ନମବର
ଦିଆଯିବ । ଏହି ନମବରଟି ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ଢଣ ଉପକର ତୁ ଳୀ ଓ ରଙ୍ଗ ସ ହ ଯୟକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ପ୍ର ଳ୍ପ ନି ଟକର
ଥିବ ସ୍ଥ ୟୀ ଭୂ ଚିହ୍ନର ଅବସ୍ଥି ତି ଯଥ : ଗ୍ଛ, କ ଠ ଘର, ମନ୍ଦିର ବ କ ୌଣସି ସ୍ଥ ୟୀ ଗ୍ଢଣ / ଢ ଞ୍ଚ ଥିକଲ ତ ହ ର
ନ ମ ଏଠ କର ପ୍ରଦ ନ ର ଯିବ।
Item – 6 (a)

ସମୁଦ ୟ ମ ଲି ନ ଚ ଷକଜ ତ (0.00 କହ ଟରକର) (କ ବଳ ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ ସ୍ଥକଳ) Total
Holding of the owner (0.00 ha.) (In case of ।ndividual owner only)

ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ମ ଲି ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ କହ ଇଥିକଲ ଏହି ନମବରଟି ପୂରଣ ର କହବ । ୃ ଷ ଙ୍କ ସମୁଦ ୟ
ନିଜସ୍ୱ ଚ ଷ ଜମିର ପରିମ ଣ ଏଠ କର କହ ଟରକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର କହବ । ୃ ଷ ର ନିଜର ମ ଲି ନ କର ଥିବ
ଜମିର ପରିମ ଣ କହ ର
ଟ କର ଦଶମି ତିନି ସ୍ଥ ନ ପଯଭୟେ ପୂରଣ ର ଯିବ । ଅନୁ ସୂଚୀ ପୂରଣ ରିବ ସମୟକର
ଯଦି ଉପକର କ୍ତ ତଥୟ ଆଞ୍ଚଳି

ୟୁନିଟ୍ କର ଉପଲବ୍ଧ ହୁ ଏ, କତକବ କପନସିଲ୍ ଦ୍ୱ ର ଏହ ୁ ପୂରଣ ର ଯିବ

ଏବଂ ଅନୁ ସୂଚୀ ଚୁ ଡ େ ରିବ ସମୟକର ତ ହ ୁ କହ ଟରକର ରୂପ େରିତ ର କହବ ।
Item – 6 (b) :

ପ୍ର ଳ୍ପ ମ ଲି ଙ୍କ ସ ମ ଜି କେଣୀ (କ ବଳ ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ ଙ୍କ ସ୍ଥକଳ)

Social Status of Owner (In case of ।ndividual owner only)

ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ମ ଲି ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ କହ ଇଥିକଲ ଏହି ନମବରଟି ପୂରଣ କହବ । ତ ଙ୍କର ସ ମ ଜି କେଣୀ
ଅନୁ ଯ ୟୀ ନିକମନ କ୍ତ ସଂକ ତ ଙ୍କ (Code) ଦିଆଯିବ ।
ତଫସିଲଭୁ କ୍ତ ଜ ତି -1, ତଫସିଲଭୁ କ୍ତ ଜନଜ ତି - 2, ଅନୟ ନୟ ପଛୁ ଆ ବଗ୍ଭ - 3, ଅନୟ ନୟ – 9
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କ ନ୍ଦ୍ର ସର ରଙ୍କ ନିକଦ୍ଦଭଶନ ମ ଅନୁ ସ କର ଜ ତି ଭିତ୍ତି ସଂକ ତ ଙ୍କ (Code) ପ୍ରଦ ନ ର ଯିବ । ର ଜୟ
ସ୍ତରକର କଘ ଷିତ ଅନୟ ନୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେଣୀର ଜ ତି ପ ଇଁ ଏହ ପ୍ରଯୁଜୟ କହବ ନ ହିଁ ।
Item – 6 (c) : ପ୍ର ଳ୍ପ ମ ଲି ଙ୍କ ଲି ଙ୍ଗ(କ ବଳ ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ ଙ୍କ ସ୍ଥକଳ)

(Gender of Owner in case of ।ndividual owner only)

ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ମ ଲି ଙ୍କ ଲି ଙ୍ଗର ପ୍ର ର କଭଦ ଅନୁ ସ କର ଯଥ ପୁରୁଷ -1, ମହିଳ -2 ଏବଂ ତୃ ତୀୟ ଲି ଙ୍ଗ
( ିନ୍ନର) - 3 ସଂକ ତ ଙ୍କ (Code) ପ୍ରଦ ନ ର ଯିବ ।
Item – 7 :

ପ୍ର ଳ୍ପର

ଯଭୟ ରୀ ବଷଭ (Year of Commissioning)

ପ୍ର ଳ୍ପଟି କଯଉଁ ବଷଭ ଯଭୟ ରୀ କହ ଇଛି କସହି ବଷଭ ୁ ସକଙ୍କତ ଙ୍କ ଦ୍ୱ ର ଦଶଭ ଯିବ । କଯଉଁ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି
2013-14 ବଷଭ ିମବ ଏହ ପୂବଭରୁ

ଯଭୟ ରୀ କହ ଇଅଛି, କସଗ୍ୁଡି ୁ ସକଙ୍କତ ଙ୍କ ‘1’ ଦ୍ୱ ର ଚିହ୍ନଟ ର ଯିବ।

ସଂକ ତ ଙ୍କ ଗ୍ୁଡି ନିମନକର ଦିଆଗ୍ଲ ।
ଯଭୟ ରୀ ବଷଭ

ସଂକ ତ ଙ୍କ

2013-14 ବର୍ଷ କିମବା ପୂବର
ଷୁ

1

2014-15 ବଷଭ ମଧୟକର

2

2015-16 ବଷଭ ମଧୟକର

3

2016-17 ବଷଭ ମଧୟକର

4

2017-18 ବଷଭ ମଧୟକର

5

ଷଷ୍ଠ େୁ ଦ୍ର ଜଳକସଚନ ଗ୍ଣନ ନିମକେ ଅେଭଭୁ କ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ୁ ସଠିକ୍ ଭ କବ ଚିହ୍ନଟ ର ଯିବ ।
ବଷଭ 2013-14 ବଷଭ ମଧୟକର ିମବ ପୂବଭରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଭରୂକପ ଅବୟବହୃତ କହ ଇଥିବ ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ୁ ଏହି
ଗ୍ଣନ ର ଅେଭଭୁ କ୍ତ
Item 8 :

ର କହବ ନ ହିଁ ।
ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ବିଶଦ ବିବରଣୀ (Details of the Scheme)

ଖ୍ନନ ୂ ପ, ନଳ ୂ ପ ଖ୍ନନ ତଥ ଛିଦ୍ର ୂ ପ ବୟ ସ, ଛିଦ୍ରର ଗ୍ଭୀରତ (ଖ୍ନନ ତଥ ଛିଦ୍ର ୂ ପ ନିମକେ)
ନି ଟର ୂ ପ, ନଳ ୂ ପ ଠ ରୁ ଦୂରତ ମିଟରକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । (ନଳ ୂ ପର ବୟ ସ ମିଲି ମିଟରକର ଉକଲ୍ଲଖ୍
ର ଯିବ) । ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ର ଳ୍ପର ଗ୍ଭୀରତ ଓ ପ ଖ୍ ୂ ପ ଠ ରୁ ଗ୍ଣନ କହଉଥିବ ୂ ପର ଦୂରତ ନିମନମକତ
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ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ୂ ପର ଗ୍ଭୀରତ ମିଟରକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ଖ୍ନନ ୂ ପର ବୟ ସ ମିଟରକର ଉକଲ୍ଲଖ୍
ର ଯିବ । ଗ୍ଣନ କହଉଥିବ ୂ ପର ପ ଖ୍ ୂ ପଠ ରୁ ଦୂରତ ମିଟରକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ (ନଳ ୂ ପର ବୟ ସ ମିଲି
ମିଟରକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ) ।
ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ନିମଭ ଣ ଖ୍ଚ୍ଚଭ ଟଙ୍କ କର (Cost of Construction of Scheme in Rupees)

Item - 9 (a):

ପ୍ର ଳ୍ପର ନିମଭ ଣ ଖ୍ଚ୍ଚଭ (ଯନ୍ତ୍ରପ ତି ଖ୍ଚ୍ଚଭ ବୟତୀତ) ଏଠ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ରୀଯିବ । ପ୍ର ଳ୍ପର ନିମଭ ଣ ଖ୍ଚ୍ଚଭ
ମଧୟକର

ୂ ପ / ନଳ ୂ ପ ର ଖ୍ନନ, ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣ ଳୀ ପ ଇଁ ନ ଳ ତିଆରି ଓ

ୂ ପ / ନଳ ୂ ପ ନିମକେ

ଘର ତିଆରି ଅେଭଭୁ କ୍ତ କହବ । ନଳ ୂ ପ କେତ୍ରକର ବିଦୁୟତ୍ ତ ର, କ ବୁ ଲ୍ ଓ ଖ୍ୁଣ୍ଟି ଇତୟ ଦି ପ ଇଁ ଆବଶୟ ଖ୍ଚ୍ଚଭ
ଅେଭଭୁ କ୍ତ କହବ ।
Item – 9 (b( : ଯନ୍ତ୍ରପ ତି ଖ୍ଚ୍ଚଭ ଟଙ୍କ କର (Cost of machinery in Rupees)

କମ ଟର / ଜଳ ଉକତ୍ତ ଳନ ନିମକେ ଆବଶୟ ୀୟ ଉପ ରଣ / ପ ଇପ ଇତୟ ଦି ଯନ୍ତ୍ରପ ତି ଉପ ରଣର
ଖ୍ଚ୍ଚଭକର ଅେଭଭୁ କ୍ତ କହବ । ବିଗ୍ତ ବଷଭ ମ ନଙ୍କକର କ୍ରୟ ର ଯ ଇଥିବ ଉପ ରଣର ଖ୍ଚ୍ଚଭ ମଧୟ ଏଥିକର ଅେଭଭୁ କ୍ତ
କହବ ।
Item – 9 (c (: 2013-14 ବଷଭ କର ବ ଷି

ରେଣ କବେଣ ଖ୍ଚ୍ଚଭ

(Annual Cost of Maintenance durinng 2017-18)

ସୂଚ ବଷଭକର ପ୍ର ଳ୍ପର ରେଣ କବେଣ ଜନିତ ଖ୍ଚ୍ଚଭ ୁ ଟଙ୍କ ଆ ରକର ସୂଚୀତ ର ଯିବ । ଯ ନ୍ତ୍ରି
ଅଦଳବଦଳ ିମବ କଯ ଗ୍ ର ଯ ଇଥିବ ଯନ୍ତ୍ର ଇତୟ ଦିର ଖ୍ଚ୍ଚଭ ଏହ ର ଅେଭଭୁ କ୍ତ କହବନ ହିଁ ।
Item – 10(a ): ମୁଖ୍ୟ ଆଥି ଉତ୍ସ (ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ ସ୍ଥକଳ) (Major Source of Finance (This।tem should
be filled up in case of Individuals owners only)

ଦୁ ଇଟି ସବଭ ଧି ମୁଖ୍ୟ ଆଥି ଉତ୍ସ ଯଥ ୃ ଷ ର ନିଜସ୍ୱ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ବୟ ଙ୍କ ଋଣ ିମବ ସର ରୀ ରିହ ତି
ଜ ଣିବ ଏହି ଆଇଟମ୍ ର ଉକଦ୍ଦଶୟ । ଉପଯୁକ୍ତ କ ଡ୍ ଦ୍ୱ ର ତ ହ ପୂରଣ କହବ । ଯଦି କ ୌଣସି ପ୍ର ଳ୍ପ ଦୁ ଇ ିମବ
ଅଧି ଆଥି ଉତ୍ସ ସହ ୟତ କର ନିମଭ ଣ ର ଯ ଇଥ ଏ , କସପରି ସ୍ଥକଳ କଯଉଁ ଉତ୍ସରୁ ଅଧି ସହୟତ ଉପଲବ୍ଧ
କହ ଇଥିବ ତ ହ ର କ ଡ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥ ନକର ଏବଂ ପରବତ୍ତଭୀ ଉତ୍ସର କ ଡ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥ ନକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ।
ବୟ ଙ୍କ ଋଣ -1 , ସର ରୀ ପ ଣ୍ଠି -2 , ୃ ଷ ର ନିଜସ୍ୱ ସଞ୍ଚୟ -3, ମହ ଜନଠ ରୁ ଋଣ -4 ଓ ଅନୟ ନୟ -9
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ପ୍ର ଳ୍ପର ନିମଭ ଣ

ଯଭୟ

ିମବ ଆବଶୟ ୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପ ତି କ୍ରୟ ଜନିତ ଖ୍ଚ୍ଚଭ ପ ଇଁ ବୟବହ ର କହ ଇଥିବ

ପରିମ ଣ ୁ ଉପକର କ୍ତ ଆଥି ଉତ୍ସରୁ ବିନିକଯ ଗ୍ ଭ କବ ଗ୍ଣନ
ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ଯଦି ୃ ଷ
ସୂତ୍ରକର ଗ୍ରହଣ

ର ଯିବ ।

ନିଜର କ ୌଣସି ସମ୍ପ ଭୀୟଙ୍କ ଠ ରୁ ପ୍ର ଳ୍ପ ନିମକେ ଆଥି ସହ ୟତ ସୁଧ

ରିଥ ଆେି, କସଠ କର ଉକ୍ତ ଅଥଭ ୁ ମହ ଜନ ଠ ରୁ ଋଣ ହିସ ବକର ବିଚ ର

କ ଅପକରଟିଭ୍ ପ ଣ୍ଠି, କ

ର ଯିବ।

ଆପକରଟିଭ୍ ବୟ ଙ୍କ, ଗ୍ର ମୟ ବୟ ଙ୍କ, ଭୂ ଉନ୍ନୟନ ବୟ ଙ୍କରୁ ଉପଲବ୍ଧ ର ଶି ବୟ ଙ୍କ ଋଣ

ହିସ ବକର ବିଚ ର ର ଯିବ ।
Item – 10 (b( : ପ୍ର ଳ୍ପ ନିମକେ ସର ରୀ

ିମବ କ ୌଣସି ର ଷ୍ଟ୍ର ୟତ ଉକଦୟ ଗ୍ର ରିହ ତି / ସହ ୟତ ଉପଲବ୍ଧ

କହ ଇଛି ି ? (Whether any subsidy / assistance provided by Government /
PSU)

େୁ ଦ୍ର ଜଳ କସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପର ନିମଭ ଣ ନିମକେ ସର ରୀ

ିମବ ର ଷ୍ଟ୍ର ୟତ ଉକଦୟ ଗ୍ ଦ୍ୱ ର ଉପଲବ୍ଧ

କହ ଇଥିବ ରିହ ତି ଯଥ ପ୍ର ଳ୍ପ ସଂସ୍ଥ ପନ ପ ଇଁ ଆବଶୟ ୀୟ (।) ନିମଭ ଣ ଖ୍ଚ୍ଚଭ, (।।) ଯନ୍ତ୍ରପ ତି ମୂଲୟକର ରିହ ତି
ଉତୟ ଦି ୁ ବିଚ ର ୁ କନଇ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ମନକରଗ୍ (MNAREGA) କଯ ଜନ ମ ଧୟମକର
ପ୍ର ଳ୍ପ ନିମଭ ଣ, ସଂସ୍ଥ ପନ, ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣ ଳୀ ନିମଭ ଣ ଉତୟ ଦିକର ଯଦି କ ୌଣସି ସହ ୟତ ଦିଆଯ ଇଥ ଏ,
ତ ହ ର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲୟ ଏଠ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ।
Item – 11 (a( : ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ବତ୍ତଭମ ନ ଅବସ୍ଥ (Current Status of the Scheme)

ପ୍ର ଳ୍ପଟି ବତ୍ତଭମ ନ ବୟବହୃତ କହଉଛି ିମବ ସ୍ଥ ୟୀ ବ ଅସ୍ଥ ୟୀ ଭ ବକର ଅବୟବହୃତ କହ ଇ ରହିଛି, ତ ହ
ଜ ଣିବ ଏହ ର ଉକଦ୍ଦଶୟ ପ୍ର ଳ୍ପର ଅବସ୍ଥ ଅନୁ ସ କର ସଂକ ତ ଙ୍କ ନିମନକର ପ୍ରଦତ୍ତ ର ଗ୍ଲ ।
ବୟବହୃତ -1,

ଅବୟବହୃତ (ଅସ୍ଥ ୟୀ) -2

ଅବୟବହୃତ (ସ୍ଥ ୟୀ) -3

ପୂବଭ ବର୍ଣ୍ଭନ ଅନୁ ସ କର ଷଷ୍ଠ େୁ ଦ୍ର ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ଣନ ର ସୂଚ ବଷଭ 2017-18 । କଯଉଁ ୂ ପ
ଗ୍ୁଡି

କ ୌଣସି ଅସ୍ଥ ୟୀ

ରଣରୁ ବିଗ୍ତ ଦୁ ଇ ବଷଭ (2015-16 ଏବଂ 2016-17( ମଧୟକର ଅବୟବହୃତ କହ ଇ

ରହିଛି ିେୁ ବୟବହ ର ପ ଇଁ ପରିତୟ ଗ୍ ର ଯ ଇନ ହିଁ କସଗ୍ୁଡି ଅସ୍ଥ ୟୀ ଅବୟବହୃତ ରୂକପ ପରିଗ୍ଣିତ କହବ ।
ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ର ଳ୍ପ ଯଥ ବୟବହୃତ ବୟତୀତ ଅସ୍ଥ ୟୀ ଅବୟବହୃତ ୂ ପ ଗ୍ୁଡି ୁ ସ୍ଥ ୟୀ ଅବୟବହୃତ ହିସ ବକର ଗ୍ଣନ
ର ଯିବ ।
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Item – 11(b)

ଅବୟବହୃତର ଅବଧି (No. of years not in Use)

କ ଉଁ ବଷଭଠ ରୁ ପ୍ର ଳ୍ପଟି ଅବୟବହୃତ କହ ଇ ରହିଛି କସହି ବଷଭ ୁ ଏଠ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ଉଭୟ
ଅସ୍ଥ ୟୀ ରୂକପ ଅବୟବହୃତ ଓ ସ୍ଥ ୟୀ ଅବୟବହୃତ ପ୍ର ଳ୍ପ ପ ଇଁ ଉପକର କ୍ତ ବଷଭ ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । 2013-14
ବଷଭ ିମବ ତ ପୂବଭରୁ ସ୍ଥ ୟୀ ଭ କବ ଅବୟବହୃତ କହ ଇ ରହିଥବ
ି ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ଗ୍ଣନ ପରିସରର ଅେଭଭୁ କ୍ତ
କହବନ ହିଁ ।
Item -12 : ଅସ୍ଥ ୟୀ ଅବୟବହୃତ ପ୍ର ଳ୍ପର

ରଣ ସଂକ ତ ଙ୍କ (।tem – 11 (a( କ ଡ୍ 2 ପ ଇଁ) Reasons

Code for Temporarily “Not in Use” Scheme (Code 2 in ieti-11a)

ଅସ୍ଥ ୟୀ ଭ କବ ଅବୟବହୃତ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ର

ରଣ ନିମମ
ନ କତ ସଂକ ତ ଙ୍କକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର କହବ ।

ପଯଭୟ ପ୍ତ ବିଦୁୟତ୍ ଶକ୍ତିର ଅଭ ବ

-

1

ଯନ୍ତ୍ରପ ତି ଜନିତ ତୁ ଟି

-

2

-

3

ଅଥଭର ଅଭ ବ

-

4

ରେଣ କବେଣର ଅଭ ବ

-

5

ଅନୟ ନୟ

-

9

ୂ ପରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମ ଣ ଜଳ ନିଷ୍କ ସନ

Item -13 :

ରଣ

ସ୍ଥ ୟୀ ଭ କବ ଅବୟବହୃତ ପ୍ର ଳ୍ପର

ରଣ ସଂକ ତ ଙ୍କ କ ଡ୍ ( ନମବର 11(a) ର କ ଡ୍ 3

ପ ଇଁ) Reasons Code for Permanently Not in Use Scheme (Code 3 in ieti-11(a))
ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ସ୍ଥ ୟୀ ଭ କବ ଅବୟବହୃତ କହବ ର

ରଣ ନିମନମକତ ସଂକ ତ ଙ୍କକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର କହବ।

ଲବଣ କ୍ତ କଯ ଗ୍ଁୁ

-

1

ଶୁଷ୍କତ କଯ ଗ୍ଁୁ

-

2

ଧ୍ୱଂସପ୍ର ପ୍ତ କଯ ଗ୍ଁୁ ମର ମତି ବହି ଭୁତ

-

3

ସମୁଦ୍ର ପ ଣିର ପ୍ରକବଶ କଯ ଗ୍ଁୁ

-

4

ଶିଳ୍ପଜ ତ ପଦ ଥଭର ମିେଣ କଯ ଗ୍ଁୁ

-

5

ବୃ ହତ୍/ମଧୟମ ପ୍ର ଳ୍ପର ଅବସ୍ଥି ତି କଯ ଗ୍ଁୁ

-

6

ଅନୟ ନୟ

-

9

ରଣ
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Item - 14

ଜଳ ବଣ୍ଟନ/ପ୍ରକୟ ଗ୍ ପ୍ରଣ ଳୀ (Water Distribution/Application Method Used)

ୃ ଷ ମ କନ ଜଳକସଚନପ ଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ର ର ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବୟବସ୍ଥ (ପ୍ରବ ହ ପ୍ରଣ ଳୀ) ଅନୁ ସରଣ
ରିଥ ଆେି । ପ୍ରଚଳିତ ଗ୍ତ ନୁ ଗ୍ତି ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରବ ହ ପ୍ରଣ ଳୀ ସହ ସିଞ୍ଚନ ଓ ବୁ ନ୍ଦ ଜଳକସଚନ ପ୍ରଣ ଳୀ
ଚ ଷୀମ ନଙ୍କ ଦ୍ୱ ର କବଶ୍ ଆଦୃ ତ କହବ କର ଲ ଗ୍ିଛି । ଚ ଷୀମ ନଙ୍କ ଦ୍ୱ ର ବୟବହୃତ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଉପ ୟ
(ଜଳକସଚନ ପ୍ରଣ ଳୀ)ର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂକ ତ ଙ୍କ (କ ଡ୍ ) ଦ୍ୱ ର ଲି ପିବଦ୍ଧ ପ ଇଁ ନିମନକର ଦିଆଗ୍ଲ ।

Item – 15:

ଭୂ ଉପରିସ୍ଥ କଖ୍ ଲ ଜଳ ପ୍ରବ ହ (ପଥ /ପକ୍କ )

-

ଭୂ ଉପରିସ୍ଥ କଖ୍ ଲ ଜଳ ପ୍ରବ ହ (ଅଣପଥ/ ଚ୍ଚ )

-

2

ଭୂତଳ ନ ଳ

-

3

ଭୂଉପରିସ୍ଥ ପ ଇପ୍

-

4

ବୁ ନ୍ଦ ଜଳ କସଚନ

-

5

ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣ ଳୀ

-

6

ଅନୟ ନୟ

-

9

1

ଜଳ ଉଠ ଇବ ଉପ ରଣର ପ୍ର ର (Type of Lifting Device )

ୂ ପରୁ ଜଳ ଉଠ ଇବ ସ କଶ ବୟବହୃତ କହଉଥିବ ଉପ ରଣ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭକର ନିକମନ କ୍ତ ସଂକ ତ ଙ୍କ
ଦ୍ୱ ର ଲି ପବଦ୍ଧ କହବ ।

Item – 16 :

ପ ଣିକର ବୁ ଡି ରହୁ ଥିବ ପମ୍ପ

-

କସଣ୍ଟିେ ଫୁ ୟଗ୍ ଲ ପମ୍ପ
ଟର୍ ବ ଇନ୍ / କଜଟ୍ ପମ୍ପ୍

-

2

-

3

ମଣିଷ / ପଶୁ ଚ ଳିତ

-

4

ଅନୟ ନୟ

-

9

1

ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ (Source of Energy(

ଜଳ ଉଠ ଇବ ର ଉପ ରଣକର ବୟବହୃତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନିମନ ମକତ ସଂକ ତ ଙ୍କ (କ ଡ୍) ଦ୍ୱ ର ଲି ପିବଦ୍ଧ କହବ ।
ବିଦୟତ୍ ଶକ୍ତି

-

1

ଡିକଜଲ

-

2

ବ ୟୁଚ ଳିତ ଳ

-

3
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Item – 17 :

କସୌରଶକ୍ତି

-

4

ମଣିଷ/ପଶୁ ଚ ଳିତ

-

5

ଅନୟ ନୟ

-

9

ଜଳ ଉଠ ଣକର ବୟବହୃତ ଉପ ରଣର ଅର୍ଶ୍ଶକ୍ତି (ମଣିଷ ିମବ ପଶୁ ଚ ଳିତ ସ୍ଥକଳ ଏହ ବ ଦ୍
ଦିଆଯିବ ) (Horse Power of Lifting Device)(।gnore if Lifeing dtvict is Manual /
Animal Driven)

ଜଳ ଉଠ ଇବ ର ଉପ ରଣର ଅର୍ଶ୍ଶକ୍ତି ଏହି ସ୍ତମ୍ଭକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ମଣିଷ / ପଶୁଚ ଳିତ
କହ ଇଥିକଲ ଏହି Item କର (x) ଛ ପ ଯିବ ।
Item – 18 :

ପମ୍ପଟି

ଯଭୟ ରୀ କହ ଇଥିବ ଦିନ ସଂଖ୍ୟ (ମଣିଷ ପଶୁଚ ଳିତ ସ୍ଥକଳ ଏହ ବ ଦ୍ ଦିଆଯିବ)

(Number of days pump operated ignore ।f the lifting is manual/an।mal
driven)

ୃ ଷ ଠ ରୁ ପ୍ର ୃ ତ ତଥୟ ଉପକର ଆଧ ର ରି ପ୍ରକତୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଋତୁ କର ପମ୍ପଟି କ କତଦିନ ପ ଇଁ
ବୟବହ ର କହ ଇଛି ଏଠ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ମଣିଷ / ପଶୁଚ ଳିତ କହ ଇଥିକଲ ଏହି ଏେି ସ୍ତମବଟ ି ବାଦ୍
ଦିଆଯିବ ।
Item – 19 :

ପମ୍ପଟି ଦିନ ୁ ହ ର ହ ରି କ କତ ଘଣ୍ଟ ବୟବହୃତ କହ ଇଛି (ମଣିଷ ପଶୁଚ ଳିତ ସ୍ଥକଳ ଏହ
ବ ଦ୍ ଦିଆଯିବ) (Average hours of pump।ng per day, ।gnore ।f the lifting device
is manual/animal driven))

ପମ୍ପଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଋତୁ ପ ଇଁ ହ ର ହ ରୀ କ କତ ଘଣ୍ଟ ବୟବହୃତ କହ ଇଛି ତ ହ

ୃ ଷ ଠ ରୁ ବୁ ଝି

ଉପସ୍ଥ ପନ ର ଯିବ । ମଣିଷ / ପଶୁଚ ଳିତ କହ ଇଥିକଲ ଏହି ଏେି ସ୍ତମବଟ ି ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ।
Item – 20 a : ବୃ ହତ୍ ଓ ମଧୟମ ଜଳ କସଚନ କେତ୍ର ଯଥ କ ନ ଲ୍ ଇତୟ ଦିର ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କସଚନ କେତ୍ର

ମଧୟକର ପ୍ର ଳ୍ପଟି ଅବସ୍ଥି ତ ?ି (Whether the Scheme is Located in the Command
of Major and Medium Schemes like Canals etc.)

କ କତ େୁ ଦ୍ର ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ବୃ ହତ୍ / ମଧୟମ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପର ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କସଚନ କେତ୍ର
ମଧୟକର ସଂଯୁକ୍ତ ଭ ବକର ଜଳ ବୟବହ ର ପ ଇଁ ଅବସ୍ଥି ତ ଥିବ ର ଲେୟ ର ଯ ଇଥ ଏ । ଏହି େୁ ଦ୍ର ଜଳକସଚନ
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ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ମଧୟ ଗ୍ଣନ ର ଯିବ । ଏହି ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ର ବୟବହ ର ଉପକର ନିଭଭର ରି ନିମମ
ନ କତ ସଂକ ତ ଙ୍କ
(Code) ଦିଆଯିବ ।
ନ ହିଁ (No) – 1

ହଁ (Yes) - 2

Item – 20 b : ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ବ୍ୃ ହତ୍/ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର ମ୍ଧ୍ୟସେ ସ୍ତମ୍ଭ 20 a େ Code-2 ନି ମ୍ସେ If the
scheme is in command area (i.e. Code-2 in item-20(a)

ବ୍ୃ ହତ୍/ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର ମ୍ଧ୍ୟସେ ସକସତକ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅବ୍ସ୍ଥି ତ
ଥିବ୍ାେ ଲକ୍ଷୟ କରାଯାଏ ାା ଯଦି ଏହି ପେି ପ୍ରକଳ୍ପ ଥାଏ, ସତସବ୍ ଉକ୍ତ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅବ୍ସ୍ଥି ତିେ କାେଣ
ଉସେଖ୍ କରାଯି ବ୍ ାା ଏଥି ନି ମ୍ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସକାଡ୍ ଯଥା- ବ୍ୃ ହତ୍/ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଜଳ ସକ୍ଷତ୍ର ପଯବୟେ
ଉପଲବ୍ଧ ସହାଇପାେୁ ନାହିଁ ାି -,1 ଜଳ ଉପେବ୍ଧ କିନ୍ତୁାୁ ଜଳସେଚନ ନି ମ୍ସେ ପ୍ରଯବୟାପ୍ତ ନୁ ସହଁ -2, ଜଳ ଉପେବ୍ଧ କିନ୍ତୁାୁ
ଜଳସେଚନ ନି ମ୍ସେ ଉପସଯାଗୀ ନୁ ସହଁ-3, ଅନୟାନୟ କାେଣ-9, ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ରେ ନାମ୍ item-20 b (i) ସେ ଏବ୍ଂ
ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର ମ୍ଧ୍ୟସେ ଥିବ୍ା ପ୍ରକଳ୍ପେ କାେଣ item 20b (ii) ସେ ଉସେଖ୍ କରାଯି ବ୍ ାା
Item – 20 c :

ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସକବ୍ଳ ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରବ୍ାହେ ସ୍ତେ ବ୍ୃ ର୍ଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉ୍ିଷ୍ଟକି? (ହଁ/ନାହିଁ ) Whether
the scheme is meant only for recharge of ground water (Yes-1/No-2)

ବ୍ୃ ହତ୍ ଓ ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମ୍ଧ୍ୟସେ ଏପେି କିଛି କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅବ୍ସ୍ଥି ତି ଦୃ ଷ୍ଟି
ସଗାଚେ ହୁ ଏ ସଯଉଁ ଗୁଡିକ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ନୁ ସହଁ ବ୍େଂ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତେ ବ୍ୃ ର୍ଦ୍ଧି ନି ମ୍ସେ ଉ୍ିଷ୍ଟ ାା
ଖ୍ନନ କେଯାଇଥିବ୍ା ଖ୍ନନ କୂ ପ କିମ୍ାବ ନଳକୂ ପ ନିମ୍ବାଣେ ସକବ୍ଳ ଜଳ ନିଷ୍କାେନ ଉସ୍େୟେ େୁନିଶ୍ଚିତ
କରାଯି ବ୍ ାା ଏହି ସକ୍ଷତ୍ରସେ ସକାଡ୍-1 ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ୍ ଏବ୍ଂ item-21 େୁ 31େୁନୟ େହିବ୍ ାା ଏହି ପେି ପ୍ରକଳ୍ପେ େଂଖ୍ୟା
ବ୍ହୁ ତ କମ୍ ସହାଇପାସେ ାା ଅଧିକଂାାେ ସକ୍ଷତ୍ରସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଜଳସେଚନ ନିମ୍ସେ ସ୍ଥାପି ତ ସହାଇଥାଏ ାା ସେପେି
ସ୍ଥସଳ item-20(c ) ସେ Code-2 ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ୍ ାା
Item – 21 :

ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କସଚନ କେତ୍ରର କେତ୍ରଫଳ (କହ ଟରକର 0.00)
(Culturable Command Area (CCA) in 0.00 ha)

ପ୍ର ଳ୍ପଦ୍ୱ ର ଜଳକସଚନ ପ ଇଁ ସୂଚ ବଷଭକର ପ୍ରସ୍ତ ବିତ ଚ ଷ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ କହ ର
ଟ କର ଏଠ କର
ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ଏହ ସ ଧ ରଣତଃ ପ୍ର ଳ୍ପଟି ସ୍ଥ ପନ ର ଯିବ ସମୟକର ଜଳକସଚନପ ଇଁ ପ୍ରସ୍ତ ବିତ ପ୍ର ୃ ତ
ଚ ଷ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ ଅକଟ । କଯଉଁ କେତ୍ରକର ପ୍ର ଳ୍ପଟି ବହୁ ତ ପୁରୁଣ ଏବଂ ତ ହ ର ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କସଚନ
କେତ୍ର ଜଣ ନଥିବ, କସଠ କର ପ୍ର ଳ୍ପ ଦ୍ୱ ର ଚଳିତ ବଷଭ ସବଭ ଧି ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କସଚନ କେତ୍ରର କେତ୍ରଫଳ
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କଲଖ୍ ଯିବ । ଯଦି ପ୍ର ଳ୍ପଟିର କସଚନ କେତ୍ର ଅନୟ ଗ୍ର ମ ୁ ବିସ୍ଥ ପିତ କହ ଇଥିବ ତ ହ କହକଲ ସମୁଦ ୟ
ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କସଚନ କେତ୍ରର କେତ୍ରଫଳ (CCA) ପ୍ର ଳ୍ପ ଅବସ୍ଥି ତ ଗ୍ର ମକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର କହବ ।

Item – 22 ରୁ 26 :

ଋତୁ ୱ ରୀ ପ୍ରସ୍ତ ବିତ କମ ଟ କସଚିତ ଚ ଷ ଜମିର ପରିମ ଣ
(Season wise Irrigation Potential Created (।PC))

ପ୍ର ଳ୍ପର ପ୍ରସ୍ତ ବିତ କମ ଟ କସଚିତ ଚ ଷ ଜମିର ପରିମ ଣ ଜ ଣିବ ଏହ ର ଉକଦ୍ଦଶୟ । ଖ୍ରିଫ୍, ରବି,
ବ ରମ ସୀ ଓ ଅନୟ ନୟ ଫସଲ ନିମକେ କ କତ ଜମିକର ଜଳ କସଚନ କହବ ର ପ୍ରସ୍ତ ବ ରହିଛି ତ ହ ଏଠ କର
ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ସ୍ତମ୍ଭ 22 ରୁ

25ର

କମ ଟ ସ୍ତମ୍ଭ 26 କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ସ୍ତମ୍ଭ 22, 23 ଏବଂ 25 କର

ଋତୁ ୱ ରୀ ପ୍ର ଳ୍ପ ଦ୍ୱ ର ପ୍ରସ୍ତ ବିତ ଜଳକସଚିତ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ସ୍ତମ୍ଭ 24 ବ ରମ ସୀ ଫସଲ
ନିମକେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସ୍ତମ୍ଭ 26 କର ପ୍ର ଳ୍ପ ଦ୍ୱ ର କମ ଟ ପ୍ରସ୍ତ ବିତ କସଚନ କେତ୍ରର ପରିମ ଣ ୁ ସୁଚ ଇବ ଏବଂ ଏହି
କେତ୍ରଫଳ ୁ ଦଶମି ଦୁ ଈ ସ୍ଥ ନ ପଯଭୟେ କହ ଟରକର (0.00) ଲି ପିବଦ୍ଧ ର କହବ ।
Item – 27 ରୁ 31 :

2017-18 ବଷଭ ମଧୟକର ଋତୁ ୱ ରୀ ପ୍ର ୃ ତ ଜଳକସଚିତ ଚ ଷ ଜମିର ପରିମ ଣ
(Season wise actual area irrigated (।PU) during 2017-18)

ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଗ୍ୁଡି କର 2017-18 ବଷଭ ମଧୟକର ଖ୍ରିଫ, ରବି, ବ ରମ ସୀ ଓ ଅନୟ ନୟ ଫସଲ ପ ଇଁ ପ୍ର ୃ ତ
ଜଳକସଚିତ ଚ ଷ ଜମିର ପରିମ ଣ କହ ଟରକର (0.00) ଲି ପିବଦ୍ଧ କହବ । 27 ଠ ରୁ 31 ପଯଭୟେ ପ୍ରକତୟ ।tem
ର ସଂଖ୍ୟ ସ ଧ ରଣତଃ ।tem 21ରୁ 26 ପଯଭୟେ ଥିବ ସଂଖ୍ୟ ର ପରିମ ଣଠ ରୁ ମ୍ ିମବ ସମ ନ କହବ ।
ବ୍ୃ ହତ୍ କିମ୍ବା ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକେ ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ରସେ ସକସତକ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପେ
ଅନୁ ପୂେକ ଜଳସେଚନ ନି ମ୍ସେ ନି ମ୍ବାଣ କରାଯାଇଥାଏ ାା ଉଦାହେଣ େବେୂପ ବ୍ୃ ହତ୍ କିମ୍ବା ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସେଚନ
ମ୍ଧ୍ୟସେ ଥିବ୍ା ଏକ ଖ୍ନନ କୂ ପ କିମ୍ବା ନଳକୂ ପ ାା ଏହି ପେି ଅବ୍ସ୍ଥି ତିସେ ଥିବ୍ା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ବ୍ୃ ହତ୍ କିମ୍ାବ ମ୍ଧ୍ୟମ୍
ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳ ସକ୍ଷତ୍ର ପଯବୟେ ପହଞ୍ଚାଇବ୍ାସେ େହାୟକ ସହଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବ୍ି ଚାେ କରାଯି ବ୍ ାା ଏହି ସ୍ଥଳସେ
ଅନୁ ପୂେକ ଜଳସେଚି ତ ତଥୟ item -27 େୁ 31 ମ୍ଧ୍ୟସେ ଲି ପିବ୍ର୍ଦ୍ଧ କରାଯି ବ୍ ାା
ବୃ ହତ୍ ଓ ମଧୟମ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ପରିସର ମଧୟକର େୁ ଦ୍ର ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ଅବସ୍ଥି ତ ଥିକଲ ଏବଂ
ତ ହ ଅନୁ ପୂର କସଚନ ଉକଦ୍ଦଶୟ ସ ଧନ ରୁ ଥିକଲ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଟି ପୂରଣ ର କହବ, ଉଦ ହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ନନ
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ୂ ପ/ ନଳ ୂ ପ ବୃ ହତ୍ / ମଧୟମ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ମଧୟକର ଅବସ୍ଥି ତ ଥିକଲ, ଏହି ଅନୁ ପୂର କସଚନର ତଥୟ
ଜ ଣିବ ପ ଇଁ ସ୍ତମ୍ଭ 27 ରୁ 31 ମଧୟକର ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ର ଯିବ ।
ଋତୁ ୱ ରୀ ଉକ୍ତ ଜଳକସଚିତ ଚ ଷ ଜମିର ପରିମ ଣ ଜ ଣିବ ୁ କହକଲ କମ ଟ ଜଳକସଚିତ ଜମିର
କେତ୍ରଫଳ ୁ ଜମିକର କ କତଥର ଜଳକସଚିତ କହ ଇଛି (ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଯଥ େୁ ଦ୍ର ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ଏବଂ ବୃ ହତ୍
ଓ ମଧୟମ ପ୍ର ଳ୍ପ ମ ଧୟମରୁ ) ତ ହ ର ଅନୁ ପ ତକର ଭ ଗ୍ ର କହବ ।
େୁ ଦ୍ରଜଳ କସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ଦ୍ୱ ର ପ୍ର ୃ ତ କସଚିତ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ

=

କମ ଟ କସଚିତ କେତ୍ରଫଳ x କ କତଥର େୁ ଦ୍ର ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ମ ଧୟମକର ଜଳ କସଚିତ କହ ଇଛି
ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ କ କତଥର ଜଳ କସଚିତ କହ ଇଛି

ଉଦ ହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଖ୍ରିଫକର କସଚିତ କହ ଇଥିବ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ 4 କହ ଟର ଏବଂ କସଥିକର 2
ଥର େୁ ଦ୍ର ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ମ ଧୟମକର ଓ 3 ଥର ବୃ ହତ୍ / ମଧୟମ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ମ ଧୟମକର ଏପରି
ସମୁଦ ୟ 5 ଥର ଜଳକସଚନ

ର ଯ ଇଛି, କତକବ େୁ ଦ୍ର ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ମ ଧୟମକର କହ ଇଥିବ ଜମିର

ପରିମ ଣ = (4 x 2) / 5 = 1.60 କହ ଟର କହବ ।
Item – 32 (i) ପ୍ର ଳ୍ପଟି ଅବ ବିନିକଯ ଗ୍ କହ ଇଛି ି (କ ବଳ ବୟବହୃତ ପ୍ର ଳ୍ପ ପ ଇଁ କସଚିତ ଚ ଷଜମିର

ପରିମ ଣରୁ

ମ ଜଳକସଚନ କହବ ର ରଣ (Whether the scheme is under utilised
only for in schemes) ହଁ (Yes) - 1, ନ ହିଁ (No) - 2

ପ୍ର ଳ୍ପ ଦ୍ୱ ର ପ୍ରସ୍ତ ବିତ କସଚିତ ଜମିର ପରିମ ଣ ଠ ରୁ ପ୍ର ୃ ତ କସଚିତ ଜମିର ପରିମ ଣ ଗ୍ୁରୂତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଭ ଭ କବ
ହ୍ର ସ କହକଲ ପ୍ର ଳ୍ପଟି ଅବବିନିକଯ ଗ୍ିତ କହ ଇଛି କବ ଲି ଜଣ ଯିବ ।
ବ୍ୃ ହତ୍ କିମ୍ବା ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର ମ୍ଧ୍ୟସେ ଅବ୍ସ୍ଥି ତ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ
ପ୍ରକୃ ତ ସେଚି ତ ଚାଷ ଜମ୍ି େ ପେି ମ୍ାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ି ତ ଚାଷ ଜମ୍ିେ ପେି ମ୍ାଣ ଠାେୁ ଗୁେୁତବପୁର୍ଣ୍ବ ହ୍ରାେ ସହସଲ ମ୍ଧ୍ୟ ତାହା
ଅବ୍ ବ୍ି ନିସଯ଼ାଗିତ (undtr ueilistd( ହି ୋବ୍ସେ ଗଣାଯି ବ୍ ନାହିଁ ାା କାେଣ ଉପସରାକ୍ତ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଆବ୍େୟକତା ଅନୁ ୋସେ ଅନୁ ପୂେକ ଜଳସେଚନ ନିମ୍ସେ ଉର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ାା କିନ୍ତୁ ବ୍ୃ ହତ୍ କିମ୍ବା ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସେଚନ
ସକ୍ଷତ୍ର ବ୍ାହାସେ ଥିବ୍ା କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (item-20(a( େ ( Code-1) ପାଇଁ ପ୍ରକୃ ତ ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର (item31 ( ପ୍ରସ୍ତାବ୍ି ତ ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର Ieti 26 ଠାେୁ ଗୁେୁତ୍ାୃପୁର୍ଣ୍ବ ଭାସବ୍ ହ୍ରାେ ସହସଲ ଗଣନାକାେୀ ସକ୍ଷତ୍ର ଅନୁ ୋସେ

ପ୍ରକୃ ତ ସ୍ଥି ତିକୁ ଉପେବ୍ଧ କେି ଉପଯୁକ୍ତ ନି ର୍ଣ୍ୟ
ବ ସନସବ୍ ାା
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Item : 32 (ii)

ଯଦି େଁ in item 32 (i) କ ଡ୍ 1 ପ ଇଁ (If yes i.e code 1 in item 32 (i))

ଏଠ କର ପ୍ର ଳ୍ପଦ୍ୱ ର ପ୍ରସ୍ତ ବିତ ,କସଚିତ ଚ ଷ ଜମିର ପରିମ ଣଠ ରୁ ପ୍ର ୃ ତ ଜଳକସଚିତ ଜମିର ପରିମ ଣ
ଗ୍ୁରୂତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଭ ଭ କବ ହ୍ର ସ କହକଲ ହ୍ର ସ କହବ ର

ରଣ ନିମମ
ନ କତ ଲି ପିବଦ୍ଧ କହବ (ସ୍ତମ୍ଭ 32 କର କ ଡ୍ 1 ପ ଇଁ)।

ପଯଭୟ ପ୍ତ ବିଦୁୟତ୍ ଶକ୍ତି / ଇନ୍ଧନ ର ଅଭ ବ

-

1

ଯନ୍ତ୍ରପ ତି ଜନିତ ତୁ ଟି

-

2

-

3

ଅଥଭର ଅଭ ବ

-

4

ରେଣ କବେଣ ଜନିତ ତୁ ଟି

-

5

ଅନୟ ନୟ

-

9

ୂ ପ /ନଳ ୂ ପରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମ ଣର ଜଳ ନିଷ୍କ ସନ

ରଣ

ପରିଗ୍ଣନ ରୀ ତ ଙ୍କର ସ୍ୱ େର, ତ ରିଖ୍ ସହ ପ୍ରଦ ନ ରିକବ । ପରିଗ୍ଣନ ରୀ ତ ଙ୍କର ନ ମ ଓ
ପଦବୀ ଇଂର ଜୀ ବଡ (Capital) ଅେରକର ରଷ୍ଟ ଭ ବକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ରିକବ । ପରିଗ୍ଣନ ରୀ ତ ଙ୍କର ଦୁ ରଭ ଷ
ନମବର (Mobile No) ରଷ୍ଟଭ କବ ଉକଲ୍ଲଖ୍ ରିକବ ।
ପଯଭୟକବେଣ ଅଧି ରୀ ତ ଙ୍କର ସ୍ୱ େର ତ ରିଖ୍ ସହ ପ୍ରଦ ନ ରିକବ କସହିପରି ପଯଭୟକବେଣ ଅଧି ରୀ
ନିଜର ନ ମ ଓ ପଦବୀ ଇଂର ଜୀ ବଡ (Capital) ଅେରକର ରଷ୍ଟ ଭ ବକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ରିକବ । ପଯଭୟକବେଣ
ଅଧି ରୀ ଦୁ ରଭ ଷ ନମବର (Mobile No) ରଷ୍ଟଭ କବ ଉକଲ୍ଲଖ୍ ରିକବ ।
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ଭୂଉପରିସ୍ଥ ଜଳ ପ୍ର ଳ୍ପ ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ
(Surface Water Scheme Schedule)
ଗ୍ର ମକର ଜଳକସଚନ ଉକଦ୍ଦଶୟକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଭ କହ ଇଥିବ ସମସ୍ତ ଭୂଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରବ ହ ଓ ଉଠ ଜଳକସଚନ
ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ୁ ଗ୍ଣନ ଏବଂ ପଞ୍ଜି ରଣ ର କହବ । ଗ୍ର ମର କ ୌଣସି ପ୍ର ଳ୍ପ ୁ ଗ୍ଣନ ରୁ ବ ଦ୍ ଦିଆ ଯିବ ନ ହିଁ ।
ଯଦି କଗ୍ ଟିଏ ପ୍ର ଳ୍ପର କସଚନ କେତ୍ର କଗ୍ ଟିଏ ଗ୍ର ମକର ନରହି ଏ ଧି ଗ୍ର ମ ୁ ବିସ୍ତୃତ କହ ଇଥ ଏ କସ କେତ୍ରକର
ପ୍ର ଳ୍ପଟି କଯଉଁ ଗ୍ର ମକର ଅବସ୍ଥି ତ କସହି ଗ୍ର ମର ଏ ପ୍ର ଳ୍ପ ହିସ ବକର ଗ୍ଣନ ର ଯିବ ।
ପ୍ରକତୟ ପ୍ର ଳ୍ପ ନିମିତ୍ତ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଅନୁ ସୂଚୀ ପୂରଣ ର କହବ । କ ୌଣସି ପ୍ର ଳ୍ପ କଯପରି ଗ୍ଣନ ରୁ
ବ ଦ୍ ନପକଡ କସଥି ପ୍ରତି ଯତ୍ନବ ନ୍ କହବ ଆବଶୟ । କଯଉଁ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ସୂଚ ବଷଭ 2017-18 ବଷଭ ିମବ
ତ ହ ପୂବଭରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଭ କହ ଇଥିବ ପ୍ର ଳ୍ପ ପ ଇଁ ଅନୁ ସୂଚୀ ପୂରଣ କହବ । କଯଉଁ ପ୍ର ଳ୍ପଗ୍ୁଡି 2013-14 ପୂବଭରୁ
ଯଭୟ ରୀ କହଉ ନଥିବ କସଗ୍ୁଡି ୁ ଗ୍ଣନ ଅେଭଭୁ କ୍ତ କହବନ ହିଁ ।
I. ଚିହ୍ନଟ ବିବରଣୀ (Identification Particular)

ର ଜୟ, ଜିଲ୍ଲ , ବିକ୍ ଓ ଗ୍ର ମର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦତ୍ତ (Standard Code) ଅନୁ ଯ ୟୀ ନ ଲ ର କହବ
। ଗ୍ଣନ ତ ରିଖ୍ ଦିନ / ମ ସ / ବଷଭ ଅନୁ ସ କର ଲି ପିବଦ୍ଧ ର ଯିବ ।
II. ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ (Specific Information)
Item – 1 :

ପ୍ର ଳ୍ପର କ୍ରମି ସଂଖ୍ୟ (Serial Number of the Scheme)

ଗ୍ର ମକର ଥିବ ପ୍ର ଳ୍ପଗ୍ୁଡି ୁ କ୍ରମି ଭ ବକର ଇଂର ଜୀ 001, 002, 003 କ୍ରମକର ପୂରଣ ର ଯିବ । ଏହି କ୍ରମି
ସଂଖ୍ୟ ଟି କସହି ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ଚିହ୍ନଟ ସଂଖ୍ୟ ରୂକପ ସୂଚୀତ କହବ ।
Item – 2 :

ପ୍ର ଳ୍ପର ପ୍ର ର କଭଦ (Type of Scheme)

ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ପ୍ର ର କଭଦ କ ଡ୍ ଆ ରକର ଏଠ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର କହବ । ଯଥ :- ଭୂ ଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରବ ହ
ଜଳ କସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ -1, ଭୂ ଉପରିସ୍ଥ ଉଠ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ - 2
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କପ ଖ୍ରୀ, ଗ୍ ଡିଆ, ଜଳଭଣ୍ଡ ର ଇତୟ ଦି ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ କଯଉଁଗ୍ୁଡି ନ ଳ ମ ଧୟମକର ଚ ଷ କେତ୍ର
ପଯଭୟେ ଜଳ ବିତରଣ ରିଥ େି ଏବଂ ଏଗ୍ୁଡି ର ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କସଚନକେତ୍ର 2000 କହ ଟରରୁ
ଏହି ପ୍ରବ ହ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପର ଅେଭଭୁ କ୍ତ କହବ ଏବଂ କ ଡ୍ 1 ମ ଧୟମକର ସୂଚୀତ କହବ ।

ମ୍ କସଗ୍ୁଡି

ିେୁ କଯଉଁ କେତ୍ରକର

ନଦୀ, କପ ଖ୍ରୀ, ଗ୍ ଡିଆ, ଜଳଭଣ୍ଡ ର ଇତୟ ଦିର ଜଳ ୁ ବିଦୁୟତ୍ / ଡିକଜଲ ଚ ଳିତ ପମ୍ପ ିମବ ମନୁ ଷୟ/ ପଶୁ
ଶକ୍ତିଦ୍ୱ ର ଉଠ ଣ ର ଯ ଇ ଜଳ କସଚନ ନିମକେ ବୟବହ ର ର ଯ ଏ ତ ହ ୁ ଉଠ ଜଳ କସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ରୂକପ
ଗ୍ରହଣ ର ଯିବ ।
କଯଉଁ କପ ଖ୍ରୀ, ଗ୍ ଡିଆ ଗ୍ୁଡି ଜଳ କସଚନ ବୟତୀତ ମ ଛ ଧର , ପ ନୀୟ ିମବ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭଭରଣ
ନିମକେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କସଗ୍ୁଡି ନିମକେ ପ୍ରବ ହ ଜଳ କସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ଅନୁ ସୂଚୀ ପୂରଣ ର ଯିବ ନ ହିଁ । ଆବଶୟ
ସ୍ଥକଳ ଏହିପରି ଜଳ ଶୟ ଗ୍ୁଡି ର ବୟବହ ର ସଠିକ୍ ରୂକପ ନିରୂପଣ ରିବ ପ ଇଁ ସ୍ଥ ନୀୟ ଗ୍ର ମବ ସୀଙ୍କ ସହକଯ ଗ୍
କଲ ଡ ଯ ଇପ କର ।
ଭୂଉପେି ସ୍ଥ ପ୍ରବ୍ାହ ପ୍ରକଳ୍ପେ ପ୍ରକୃ ତି :- (item-2 ସେ କ ଡ୍ 1 ନି ମ୍ସେ( (Naeurt of Surfact

Item 3 .1 :

Flow Schtit (codt 1 in ieti 2(

ପ୍ରକଳ୍ପେ ପ୍ରକୃ ତି ନି େୂପଣ କଲାସବ୍ସଳ ପୂବ୍ବ ବ୍ର୍ଣ୍ିତ ଧାେଣା ଓ େଂଜ୍ଞାେ େହାୟତା ନି ଆଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସକାଡ୍
ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ୍ ାା
ଭୂ ଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରବ ହ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ (Surface Flow Irrigaeion Scheme)
ଜଳ ଭଣ୍ଡ ର

–

1

ପୁଷ୍କରିଣୀ / ଗ୍ ଡିଆ

-

2

ଅନୟ ନୟ ଜଳ ଭଣ୍ଡ ର

-

3

ସ୍ଥ ୟୀ ଜଳଗ୍ତି ପରିବତ୍ତଭନ

-

4

ଅସ୍ଥ ୟୀ ଜଳଗ୍ତି ପରିବତ୍ତଭନ

-

5

ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କ ସନ କପ ଖ୍ରୀ ପ୍ରତିକର ଧ ଡୟ ମ୍ ଇତୟ ଦି

-

6

ନିଝଭର ପ୍ରଣ ଳୀ

-

7

ଅନୟ ନୟ

–

9

ଜଳ ସଂରେଣ ତଥ ଭୂତଳ ଜଳ ପୂନଃଭଭରଣ ପ୍ର ଳ୍ପ /
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କ ଡ୍ 1 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବ୍ା ଜଳଭଣତାେ ଗୁଡିକେ ଆକାେ ୋଧାେଣତଃ ବ୍ଡ ଏବ୍ଂ ଏହା େବତେ ଭାସବ୍
ଜଳସେଚନ ନି ମ୍ସେ ଉ୍ିଷ୍ଟ ାା ଗାଡି ଆ/ପୁଷ୍କେି ଣୀ ନିମ୍ସେ କ ଡ୍ 2 ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ୍ ାା ପୁଷ୍କେି ଣୀେ ପ୍ରକାେ ଅତିକ୍ଷୁଦ୍ର
କିମ୍ାବ ଅତି ବ୍ଡ ନୁ ସହଁ କିନ୍ତୁାୁ ଏହାେ ଏକ ପାେବବେୁ ଅନୟ ପାେବକ
ବ ୁ ଯି ବ୍ା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଦେକାେ ହୁ ଏ ାା ଗାଡି ଆ ଗୁଡିକ
ୋଧାେଣତଃ କ୍ଷୁ ଦ୍ରତମ୍ ଜଳଉତ୍ସ ାା ସ୍ଥାୟୀ ଗତି ପେି ବ୍ର୍ତ୍ବନ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ସେ ସଖ୍ାଳାଯାଇ ଭୂ ଉପେି ସ୍ଥ ଜଳଉତ୍ସେୁ ଜଳକୁ
ଜଳସେଚନ ନି ମ୍ସେ ବ୍ୟବ୍ହାେ କରାଯାଏ ଏବ୍ଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗତି ପେି ବ୍ର୍ତ୍ବନ ସକ୍ଷତ୍ରସେ ଭୂ ଉପେି ସ୍ଥ ଜଳଉତ୍ସେ ଜଳକୁ
ୋମ୍ୟି କ ଜଳଗତି ପେି ବ୍ର୍ତ୍ବନ କେି ଜଳସେଚନ କାଯବୟସେ ବ୍ୟବ୍ହାେ କରାଯାଏ ାା
Item - 3.2:-ଭୂ ଉପେି ସ୍ଥ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ପ୍ରକୃ ତି (Nature of Surface lift) (item-2 Code-2 ପାଇଁ)

ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଉଠାଜଳସେଚନ ସତସବ୍ ନି ସମ୍ନାକ୍ତ କ ଡ୍ ମ୍ଧ୍ୟେୁ ସଯ ସକୌଣେି ଏକ କ ଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ୍ ।
ଭୂ ଉପରିସ୍ଥ ଜଳ କସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ର ପ୍ର ର କଭଦ ନିମନ ଲି ଖ୍ିତ ସଂକ ତ ଙ୍କ ଅନୁ ଯ ୟୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ର ଯିବ ।
(ନଦୀରୁ ଜଳ ଉଠ ଣ – 1,ଝରଣ ରୁ ଜଳ ଉଠ ଣ -2, ନ ଳରୁ / କ ନ ଲ ରୁ ଜଳ ଉଠ ଣ – 3,କପ ଖ୍ରୀ/ଗ୍ ଡିଆ/
ଜଳ ଭଣ୍ଡ ର / କଚକ୍ ଡୟ ମ୍ ରୁ ଜଳ ଉଠ ଣ – 4, ଅନୟ ନୟ- 9)
କବୈ ଷୟି ଶବ୍ଦ ବଳୀର ଧ ରଣ ଓ ସଜ୍ଞ କର ଜଳ ଭଣ୍ଡ ର ଗ୍ ଡିଆ, କପ ଖ୍ରୀ, ଅନୟ ନୟ ଜଳ ସଂରେଣ
ଭଣ୍ଡ ର ଉତୟ ଦିର ସଂଜ୍ଞ ଆକଲ ଚନ

ର ଯ ଇଛି ।

Item – 4 : ପ୍ର ଳ୍ପର ମ ଲି ନ (Owner of the Scheme)

ପ୍ର ଳ୍ପଟି ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ ଙ୍କ ମ ଲି ନ କର ଥିକଲ, ମ ଲି ଙ୍କ ନ ମ ସହିତ ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ ଡ୍ ମ ଧୟମକର
ପୂରଣ ର କହବ ।
(ସର ରୀ ଅନୁ ଷ୍ଠ ନ - 1, ସମବ ୟ ସମିତି – 2, ପଞ୍ଚ ୟତ – 3, ୃ ଷ ସଂଘ – 4, ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ – 5 ଓ
ଅନୟ ନୟ – 9)
ଭୂ ଉପରିସ୍ଥ ଜଳ ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ମ ଲି

ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ / ସମବ ୟ ସମତି / ସର ରୀ ବିଭ ଗ୍ /

ସଂଗ୍ଠନ / ୃ ଷ ସଂଘ, ିମବ ଅନୟ ନୟ କହ ଇଥ ଇପ ରେି । ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ର ଳ୍ପ ପ ଇଁ ମ ଲି ଙ୍କ ନ ମ ଓ ଯଥ କଯ ଗ୍ୟ
ଉପକର କ୍ତ କ ଡ୍ ନମବର ପ୍ରଦ ନ ର କହବ । ପ୍ର ଳ୍ପର ମ ଲି ଅନୁ ପସ୍ଥି ତ ଥିକଲ ପ ଖ୍ ପକଡ ଶୀଙ୍କ ଠ ରୁ
ପ୍ର ଳ୍ପଟି ୁ ଦଖ୍ଲ

ି ମବ

ରୁ ଥିବ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଠ ରୁ ପଚ ରି ବୁ ଝ ଯ ଇପ କର । ପ୍ର ଳ୍ପର ମ ଲି ଟି ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ

କହ ଇଥିକଲ ତ ଙ୍କର ନ ମ ସହ କ ଡ୍ ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର କହବ ।
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Item – 5 :

ପ୍ର ଳ୍ପଟି ଅବସ୍ଥି ତ ପିଟର ଖ୍ସଡ ନମବର /ପିଟ୍ ନମବର /ସକଭଭ ନମବର / ର ସ୍ତ ନମବର / କମୌଜ
ନମବର (Khasra No./Plot No. /Survey No. in which the scheme is located.)

କଯଉଁ ସ୍ଥ ନକର ପ୍ର ଳ୍ପଟି ସଂସ୍ଥ ପିତ କହ ଇଅଛି ତ ହ ର ଖ୍ସଡ ନମବର / ପିଟ୍ ନମବର /ସକଭଭ ନମବର /
ର ସ୍ତ ନମବର / କମୌଜ ନମବର ଏଠ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର କହବ । ପରବତ୍ତଭୀ ପଯଭୟ ୟକର ପ୍ରତୟେ ସତୟ ପ୍ରମ ଣ ପ ଇଁ
ଏହ ଆବଶୟ କହ ଇପ କର ।
Item – 6 (a)

ସମୁଦ ୟ ମ ଲି ନ ଚ ଷ କଜ ତ (0. 000 କହ ଟରକର) (କ ବଳ ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ ସ୍ଥକଳ)
Total Holding of the Owner (0.000 ha.) (In case of ।ndividual owner only)

ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ମ ଲି ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ କହ ଇଥିକଲ ଏହି ନମବରଟି ପୂରଣ ର କହବ । ୃ ଷ ର ନିଜସ୍ୱ
ମ ଲି ନ କର ଥିବ ସମୁଦ ୟ ଚ ଷଜମିର ପରିମ ଣ କହ ଟରକର ଦଶମି ତିନି ସ୍ଥ ନ ପଯଭୟେ ପୂରଣ ର ଯିବ।
ଅନୁ ସୂଚୀ ପୂରଣ ରିବ ସମୟକର ଯଦି ଉପକର କ୍ତ ତଥୟ ଆଞ୍ଚଳି

ୟୁନିଟ୍ କର ଉପଲବ୍ଧ ହୁ ଏ କତକବ କପନ୍ସିଲ୍
ଦ୍ୱ ର ପୂରଣ ର ଯିବ ଏବଂ ଅନୁ ସୂଚୀ ଚୁ ଡ େ ରିବ ସମୟକର ତ ହ ୁ କହ ଟରକର ରୂପ େରିତ ର କହବ।
Item – 6 (b)

ପ୍ର ଳ୍ପ ମ ଲି ଙ୍କ ସ ମ ଜି କେଣୀ (କ ବଳ ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ ଙ୍କ ସ୍ଥକଳ) Social Status of
Owner (In case of ।ndividual owner only)

ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ମ ଲି ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ୃ ଷ କହ ଇଥିକଲ ଏହି ନମବରଟି ପୂରଣ କହବ । ତ ଙ୍କର ସ ମ ଜି କେଣୀ
ଅନୁ ଯ ୟୀ ନିକମନ କ୍ତ ସଂକ ତ ଙ୍କ (Code) ଦିଆଯିବ ।
(ତଫସିଲଭୁ କ୍ତ ଜ ତି -1, ତଫସିଲଭୁ କ୍ତ ଉପଜ ତି - 2, ଅନୟ ନୟ ପଛୁ ଆ ବଗ୍ଭ - 3, ଅନୟ ନୟ – 9)
Item -6(c):-

ମ୍ାଲି କଙ୍କ ଲି ଙ୍ଗ (ସକବ୍ଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ କୃ ଷକ ସ୍ଥସଳ)(In Case of individual owner only)

ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ କୃ ଷକଙ୍କ ମ୍ାଲି କାନାସେ ଥିବ୍ା ପ୍ରକଳ୍ପ ମ୍ାଲି କଙ୍କ ଲି ଙ୍ଗ କ ଡ୍ ଅନୁ ୋସେ ପୂେଣ କରାଯି ବ୍ ାା
( ପୁେୁଷ-1, ମ୍ହି ଳା-2, ତୃ ତୀୟ ଲି ଙ୍ଗ -3 )
Item – 7 :

ପ୍ରକଳ୍ପର କାଯଷୟକାରୀ ବର୍ଷ ( Year of Commissioning)

ପ୍ର ଳ୍ପଟି କଯଉଁ ବଷଭ ଯଭୟ ରୀ କହ ଇଛି କସହି ବଷଭ ୁ ସକଙ୍କତ ଙ୍କ ଦ୍ୱ ର ଚିହ୍ନଟ ର ଯିବ । କଯଉଁ ପ୍ର ଳ୍ପ
ଗ୍ୁଡି 2013-14 ବଷଭ ିମବ ଏହ ପୂବଭରୁ

ଯଭୟ ରୀ କହ ଇଅଛି କସଗ୍ୁଡି ୁ କ ଡ୍ 1 ଦ୍ୱ ର ଚିହ୍ନିତ ର ଯିବ ।

ସଂକ ତ ଙ୍କ ଗ୍ୁଡି ନିମନକର ଦିଆଗ୍ଲ ାା
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ଯଭୟ ରୀ ବଷଭ

ସଂକ ତ ଙ୍କ

2013-14 ବଷଭ ିମବ ପୂବଭରୁ

1

2014-15 ବଷଭ ମଧୟକର

2

2015-16 ବଷଭ ମଧୟକର

3

2016-17 ବଷଭ ମଧୟକର

4

2017-18 ବଷଭ ମଧୟକର

5

Item – 8 (a) : ପ୍ର ଳ୍ପର ନିମଭ ଣ ଖ୍ଚ୍ଚଭ ଟଙ୍କ କର (Cost of Construction of Scheme (।n Rs.)

ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି

ନିମଭ ଣ ର ଯ ଇଥିବ ସମୟକର କସହି ପ୍ର ଳ୍ପର ନିମଭ ଣ ଖ୍ଚ୍ଚଭ (ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବୟତୀତ) ଏଠ କର

ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ।
ଭୂ ଉପରିସ୍ଥ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପଗ୍ୁଡି ର ନିମଭ ଣ ଖ୍ଚ୍ଚଭ ମଧୟକର କପ ଖ୍ରୀ, ଗ୍ ଡିଆ, ଅନୟ ନୟ ଜଳ ଭଣ୍ଡ ର
କଖ୍ କଦଇ ିମବ ଗ୍ତି ପରିବତ୍ତଭନ ନିମକେ ଖ୍ଚ୍ଚଭ ସହିତ ପ୍ର ଳ୍ପପ ଇଁ କ୍ରୟ ର ଯ ଇଥିବ ଜମିର ମୂଲୟ ଅେଭଭୁ କ୍ତ
କହବ। ଯନ୍ତ୍ରପ ତି ଖ୍ଚ୍ଚଭ ମଧୟକର ଜଳ ଉଠ ଣ ଉପ ରଣ, ବଣ୍ଟନ ପ ଇପ୍, ବୁ ନ୍ଦ

ିମବ ସିଞ୍ଚନ ତଥ ଅନୟ ନୟ

ଉପ ରଣ ଅେଭଭୁ କ୍ତ । ରେଣ କବେଣ ଖ୍ଚ୍ଚଭ ମଧୟକର ଗ୍ ଡିଆ, କପ ଖ୍ରୀ ଇତୟ ଦିର ପଟୁ ଉଦ୍ଧ ର, ବନ୍ଧବ ଡ
ଇତୟ ଦିର ମର ମତି ିମବ ଜଳ ଉଠ ଣ ଉପ ରଣ ପ ଇପ୍ ଇତୟ ଦି ଅେଭଭୁ କ୍ତ ।
Item – 8 (b)

ପ୍ର ଳ୍ପର ଯନ୍ତ୍ରପ ତି ଜନିତ ଖ୍ଚ୍ଚଭ ଟଙ୍କ କର(Cost of Machinery for Scheme) (।n Rs.)

ପ୍ର ଳ୍ପ ନିମକେ କ୍ରୟ ର ଯ ଇଥିବ ଯନ୍ତ୍ରପ ତି ସହିତ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣ ଳୀ ଜନିତ ଉପ ରଣ ନିମିତ୍ତ ଖ୍ଚ୍ଚଭ
ଟଙ୍କ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ।
Item – 8 (c)

ପ୍ର ଳ୍ପର ବ ଷି

ରେଣ କବେଣ ଖ୍ଚ୍ଚଭ (Annual Cost of Maintenance during the year

2017-18) (।n Rs.)

ସୂଚ 2017-18 ବଷଭକର ପ୍ର ଳ୍ପର ରେଣ କବେଣ ନିମକେ ଖ୍ଚ୍ଚଭର ପରିମ ଣ ଟଙ୍କ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ।
ଯଦି ପ୍ର ଳ୍ପକର କ ୌଣସି ଯ ନ୍ତ୍ରି

ଅଂଶ ପୁନଃସ୍ଥ ପନ ସଂଯୁକ୍ତ କହ ଇଥ ଏ କତକବ ଉକ୍ତ ଖ୍ଚ୍ଚଭ ୁ ଏଠ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍

ର ଯିବ ନ ହିଁ । ରେଣା ହବେଣ ଖର୍ଚ୍ଷ ମଧ୍ୟହର

ାଡିଆ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ଭଣ୍ଡ ର ଇତୟ ଦିର ବନ୍ଧ ମର ମତି

ନ ଳିଆ କଦଇ ଜଳ ଭରଣ ପ ଇପ୍ ଇତୟ ଦି ଅେଭଭୁ କ୍ତ ।

31

Item – 9 (a( : ମୁଖ୍ୟ ଆଥି ଉତ୍ସ ଦୁ ଇଟି ସବଭ ଧି ଉତ୍ସ ପଯଭୟେ ବୟକ୍ତିଗ୍ତ ମ ଲି ନ ନିମକେ (Major Source
of Finance up to top most two for individual owners only)

ପ୍ର ଳ୍ପ ପ ଇଁ ବୟବହୃତ ଅଥଭ ବୟ ଙ୍କ ଋଣ, ସର ରୀ ଅଥଭ, ୃ ଷ ର ନିଜସ୍ୱ ସଞ୍ଚୟ, ମହ ଜନଠ ରୁ ଋଣ
ିମବ ଅନୟ ନୟ ସୂତ୍ରରୁ କହ ଇପ କର । ଏଥିପ ଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂକ ତ ଙ୍କ (Code) ନିମମ
ନ କତ ବୟବହୃତ କହବ ଯଦି
ପ୍ର ଳ୍ପଟି ପ ଇଁ ଦୁ ଇ ବ ତକତ୍ତ ଧି ଉତ୍ସରୁ ଅଥଭ ଉପଲବ୍ଧ କହ ଇଥ ଏ, କତକବ ସବଭ ଧି ଅଥଭ ଉତ୍ସର କ ଡ୍ ଏଠ କର
ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ।
(ବୟ ଙ୍କ ଋଣ -1 , ସର ରୀ ପ ଣ୍ଠି -2 , ୃ ଷ ର ନିଜସ୍ୱ ସଞ୍ଚୟ -3 , ମହ ଜନଠ ରୁ ଋଣ -4 ଓ ଅନୟ ନୟ -9)
Item – 9(b( : ସର ରୀ ରିହ ତି / ର ଷ୍ଟ୍ର ୟତ ଉକଦୟ ଗ୍ ରିହ ତି
(subsidy provided by Government / PSU)

ପ୍ର ଳ୍ପ ପ ଇଁ ନିମଭ ଣ / କଖ୍ ଦିତ ନିମକେ ସର ରୀ ରିହ ତି / ଅନୁ ଦ ନର ମୂଲୟ ବ ଯନ୍ତ୍ରପ ତି ିଣ
ନିମକେ ଉପଲବ୍ଧ ସହ ୟତ ର ମୂଲୟ ଟଙ୍କ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ମନକରଗ୍ କଯ ଜନ ଅଧୀନକର ଯଦି େମ /
େମଦ ନର ମୂଲୟ ମ ଧୟମକର ପ୍ର ଳ୍ପପ ଇଁ ଯଦି କ ୌଣସି ସହ ୟତ ମିଳିଥ ଏ, କତକବ ଉକ୍ତ ମୂଲୟ ଏଠ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍
ର ଯିବ ।
Item – 10 (a): ପ୍ର ଳ୍ପର ବତ୍ତଭମ ନ ଅବସ୍ଥ (Current Status of the Scheme)

ପ୍ର ଳ୍ପଟି ବତ୍ତଭମ ନ ବୟବହୃତ କହଉଛି ିମବ ସ୍ଥ ୟୀ ବ ଅସ୍ଥ ୟୀ ଭ ବକର ଅବୟବହୃତ କହ ଇ ରହିଛି, ତ ହ
ଜ ଣିବ ଏହ ର ଉକଦ୍ଦଶୟ ପ୍ର ଳ୍ପର ଅବସ୍ଥ ଅନୁ ସ କର ସଂକ ତ ଙ୍କ ନିମନକର ପ୍ରଦତ୍ତ ର ଗ୍ଲ ।
ବୟବହୃତ -1,

ଅବୟବହୃତ (ଅସ୍ଥ ୟୀ) -2 ,ଅବୟବହୃତ (ସ୍ଥ ୟୀ) -3

ଷଷ୍ଠ େୁ ଦ୍ର ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ଣନ ର ସୂଚ ବଷଭ 2017-18 କଯଉଁ ପ୍ର ଳ୍ପଗ୍ୁଡି ସୂଚ ବଷଭର ବିଗ୍ତ
ଦୁ ଇ ବଷଭ ଅଥଭ ତ୍ 2015-16 ରୁ 2016-17 ଅସ୍ଥ ୟୀ ଭ ବକର ବୟବହୃତ କହ ଇ ନଥିବ ିେୁ ବୟବହ ର ରହିତ
କହ ଇନ ହିଁ ତ ହ ୁ ଅସ୍ଥ ୟୀ ଅବୟବହୃତ ରୂକପ ଗ୍ଣନ
ଅସ୍ଥ ୟୀ ବ ସ୍ଥ ୟୀ ବୟବହୃତ ରୁ କପ ଗ୍ଣନ

ର ଯିବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ର ଳ୍ପ ଯଥ ବୟବହୃତ ବୟତିତ

ର ଯିବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ର ଳ୍ଫ ଯଥ ବୟବହୃତ ପ୍ର ଳ୍ପ ବୟତୀତ

ଅସ୍ଥ ୟୀ ଅବୟବହୃତ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ୁ ସ୍ଥ ୟୀ ଅବୟବହୃତ ରୂକପ ଗ୍ଣନ
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ର ଯିବ ।

Item – 10b : ଅବୟବହୃତର ଅବଧି (Number of years not in Use)

କଯଉଁ ବଷଭଠ ରୁ ପ୍ର ଳ୍ପଟି ଅବୟବହୃତ କହ ଇ ରହିଛି ସଂପୃକ୍ତ ବଷଭ ଏଠ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ଏହ
ଉଭୟ ଅସ୍ଥ ୟୀ ଭ କବ ଅବୟବହୃତ ଓ ସ୍ଥ ୟୀଭ ବକର ଅବୟବହୃତ ପ୍ର ଳ୍ପ ନିମକେ ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ଯଦି ପ୍ର ଳ୍ପଟି
2013-14 ିମବ ତ ପୂବଭରୁ ସ୍ଥ ୟୀ ଭ କବ ଅବୟବହୃତ କହ ଇଥ ଏ କତକବ ଉକ୍ତ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ଣନ ଅେଭଭୁ କ୍ତ କହବନ ହିଁ ।
Item -11 :

ଅସ୍ଥ ୟୀ ରୂକପ ଅବୟବହୃତ ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ରଣ ସଂକ ତ ଙ୍କ କ ଡ୍ ( ନମବର 10 )a( ର କ ଡ୍
2 ପ ଇଁ) Reasons Code for Temporar।ly “Not ।n Use” Scheme (Code 2 ।n Item10 (a))

ଅସ୍ଥ ୟୀ ଭ କବ ଅବୟବହୃତ ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ର

Item -12 :

ରଣ ନିମମ
ନ କତ ସଂକ ତ ଙ୍କକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର କହବ ।

ପଯଭୟ ପ୍ତ ବିଦୁୟତ୍ ଶକ୍ତିର ଅଭ ବ

-

1

ଯନ୍ତ୍ରପ ତି ଜନିତ ତୁ ଟି

-

2

ପ୍ର ଳ୍ପରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମ ଣ ଜଳ ନିଷ୍କସନ

-

3

ଆଥି ଅଭ ବ

-

4

ଜଳ ଭଣ୍ଡ ରଟି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଭ ଭ ବକର ପୂର୍ଣ୍ଭ ନକହବ ରୁ

-

5

କ ନ ଲ୍ / ଜଳ ଭଣ୍ଡ ରଟି କପ ତି କହ ଇଯିବ କଯ ଗ୍ଁୁ -

6

ଚ କନଲ୍ ଅଚଳ କଯ ଗ୍ଁୁ

-

7

ଅନୟ ନୟ

-

8

ରଣ

ସ୍ଥ ୟୀ ଭ କବ ଅବୟବହୃତ ପ୍ର ଳ୍ପଟିର ରଣ ସଂକ ତ ଙ୍କ (କ ଡ୍ ନମବର 10(a) ର କ ଡ୍ 3
ପ ଇଁ) Reasons Code for Permanently not ।n Use Scheme (Code 3 ।n Item-10

(a))

ପ୍ର ଳ୍ପ ଗ୍ୁଡି ସ୍ଥ ୟୀ ଭ କବ ଅବୟବହୃତ କହବ ର

ରଣ ନିମନମକତ ସଂକ ତ ଙ୍କକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର କହବ।

ଲବଣ କ୍ତ କଯ ଗ୍ଁୁ

-

1

ଶୁଷ୍କତ କଯ ଗ୍ଁୁ

-

2

ଧ୍ୱଂସପ୍ର ପ୍ତ /କଯ ଗ୍ଁୁ ମର ମତି ବହି ଭୁତ

-

3

ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଅନ ଦୃ ତ ପ୍ରକବଶ କଯ ଗ୍ଁୁ

-

4

ଶିଳ୍ପ ଜ ତ ବହିଃକର ତ

-

5

ବୃ ହତ୍ ମଧୟ ଜଳକସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପର ଅବସ୍ଥି ତି -

6

ବୁ ଡିଯିବ କଯ ଗ୍ଁୁ

-

7

ଅନୟ ନୟ

-

9

ରଣ
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Item - 13:

ଜଳ ବଣ୍ଟନ / ପ୍ରକୟ ଗ୍ ପ୍ରଣ ଳୀ (Water Distribution / Method Used for)

ୃ ଷ ମ କନ ଜଳକସଚନପ ଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ର ର ଜଳ ବ ହ ପ୍ରଣ ଳୀ ଅନୁ ସରଣ ରିଥ ଆେି । ପ୍ରଚଳିତ
ଗ୍ତ ନୁ ଗ୍ତି ଭୂଉପରିସ୍ଥ ଜଳ ପ୍ରବ ହ ପ୍ରଣ ଳୀ ସହ ସିଞ୍ଚନ ଓ ବୁ ନ୍ଦ ଜଳକସଚନ ପ୍ରଣ ଳୀ ଚ ଷୀମ ନଙ୍କ ଦ୍ୱ ର କବଶ୍
ଆଦୃ ତ କହବ କର ଲ ଗ୍ିଛି । ଚ ଷୀମ ନଙ୍କ ଦ୍ୱ ର ବୟବହୃତ ଜଳ ବଣ୍ଟନର ଉପ ୟ (ଜଳକସଚନ ପ୍ରଣ ଳୀ ) ଉପଯୁକ୍ତ
ସଂକ ତ ଙ୍କ (କ ଡ୍ ) ଦ୍ୱ ର ଲି ପିବଦ୍ଧ ପ ଇଁ ନିମନକର ଦିଆଗ୍ଲ ।

Item – 14 :

ଭୂ ଉପରିସ୍ଥ କଖ୍ ଲ ଜଳ ପ୍ରବ ହ କ ନ ଲ୍ (ପଥ /ପକ୍କ )

-

1

ଭୂ ଉପରିସ୍ଥ କଖ୍ ଲ ଜଳ ପ୍ରବ ହ କ ନ ଲ୍ (ଅଣପଥ/ ଚ୍ଚ )

-

2

ଭୂତଳ ପ ଇପ୍

-

3

ଭୂଉପରିସ୍ଥ ପ ଇପ୍

-

4

ବୁ ନ୍ଦ ଜଳ କସଚନ

-

5

ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣ ଳୀ

-

6

ଅନୟ ନୟ

-

9

ଜଳ ଉଠ ଣ ଉପ ରଣର ପ୍ର ର କ ବଳ ଉଠ ଜଳକସଚନ ନିମକେ
(Types of Lifting Device only for Surface lift Schmes)

ପ୍ର ଳ୍ପରୁ ଜଳ ଉଠ ଇବ ସ କଶ ବୟବହୃତ କହଉଥିବ ଉପ ରଣର ପ୍ର ର ଏହି ସ୍ତମ୍ଭକର ନିକମନ କ୍ତ
ସଂକ ତ ଙ୍କ ଦ୍ୱ ର ଲି ପବଦ୍ଧ କହବ ।

Item – 15 :

ପ ଣିକର ବୁ ଡି ରହୁ ଥିବ ପମ୍ପ

-

1

କସଣ୍ଟିେ ଫୁ ୟଗ୍ ଲ ପମ୍ପ
ଟର୍ ବ ଇନ୍ କଜଟ୍ ପମ୍ପ୍

-

2

-

3

ମଣିଷ / ପଶୁ ଚ ଳିତ

-

4

ଅନୟ ନୟ

-

9

ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ କ ବଳ ଉଠ ଜଳକସଚନ ନିମକେ
(Source of Energy only for Surface Lift Schemes)

ଜଳ ଉଠ ଇବ ର ଉପ ରଣ ଗ୍ୁଡି କର ବୟବହୃତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନିମନ ମକତ ସଂକ ତ ଙ୍କ (କ ଡ୍) ଦ୍ୱ ର
ଲି ପିବଦ୍ଧ କହବ ।
ବିଦୁୟତ୍ ଶକ୍ତି

1

ଡିକଜଲ

2
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Item – 16 :

ବ ୟୁଚ ଳିତ (ପବନ) ଳ

3

କସୌରଶକ୍ତି

4

ମଣିଷ/ପଶୁ ଚ ଳିତ

5

ଅନୟ ନୟ

9

ଜଳ ଉଠ ଣକର ବୟବହୃତ ଉପ ରଣର ଅର୍ଶ୍ଶକ୍ତି (ମଣିଷ ିମବ ପଶୁ ଚ ଳିତ ସ୍ଥକଳ ଏହ ବ ଦ୍
ଦିଆଯିବ ) (Horse Power of L।fting Dev।ce)(।gnore ।f L।fting Dev।ce is Manual /
Animal Driven)

ଜଳ ଉଠ ଣକର ବୟବହୃତ ଉପ ରଣ ଏ ରୁ ଅଧି

କହ ଇଥିକଲ ବୟବହୃତ କହଉଥିବ

ସମୁଦ ୟ

ଉପ ରଣ ଗ୍ୁଡି ର ଅର୍ଶ୍ଶକ୍ତି (HP) ମିଶ ଇ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ କର ଉପସ୍ଥ ପନ ର ଯିବ । ମଣିଷ/ପଶୁଚ ଳିତ କହ ଇଥିକଲ
Item ର୍ଦ୍ର (x) ଛ

Item – 17 :

ପ ଯିବ ।
ପମ୍ପଟି ବୟବହୃତ କହ ଇଥିବ ଦିନ ସଂଖ୍ୟ ମନୁ ର୍ୟ ଫଶୁଚାଳିତ ହେତ୍ରର ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ (Number
of days pump operated, ignore if lifting device is manual/animal driven ) ।

ଋତୁ ଅନୁ ସ କର ପମ୍ପଟି ବୟବହୃତ କହ ଇଥିବ ଦିନ ସଂଖ୍ୟ ଏଠ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ଯଦି ଏ ଧି
ଉପ ରଣ ବୟବହୃତ କହ ଇଥ ଏ କସଗ୍ୁଡି ର
Item – 18 :

ଯଭୟ ଦିବସ ୁ ମିଶ ଇ ଏଠ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ।

ପମ୍ପଟି ଦିନ ୁ ହ ର ହ ରି କ କତ ଘଣ୍ଟ ବୟବହୃତ କହ ଇଛି (Average hours of pump।ng per
day)

ଅଲଗ୍ ଅଲଗ୍ ଋତୁ ପ ଇଁ ପମ୍ପଟି ହ ର ହ ରି କ କତ ଘଣ୍ଟ ବୟବହୃତ କହ ଇଛି, ଉକ୍ତ ତଥୟ ଚ ଷୀଠ ରୁ
ବୁ ଝି ଏଠ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ।
Item -19 (a):- ବ୍ୃ ହତ୍ / ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଜଳସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର ଯଥା ସକନାଲ୍ ଉତୟାଦି େ ଚାସଷାପସଯାଗୀ ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର

ମ୍ଧ୍ୟସେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅବ୍ସ୍ଥି ତ କି ? (Whether the Scheme is located in the Command of
Major and Medium Schemes like Canals etc ?)

ବ୍ୃ ହତ୍ / ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର ମ୍ଧ୍ୟସେ ସକସତକ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ େଂଯୁକ୍ତ
ଜଳସେଚନ ନିମ୍ସେ ଅବ୍ସ୍ଥି ତ ଥିବ୍ାେ ପେି ଲକ୍ଷି ତ ହୁ ଏ ାା ଉକ୍ତ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଗଣନା କରାଯାଇ
ବ୍ୟବ୍ହାେ ଅନୁ ୋସେ ନିମ୍ନମ୍ସତ ସକାଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ୍ ାା ହଁ-1, ନାହିଁ -2
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Item -19(b):- ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର ମ୍ଧ୍ୟସେ ଅବ୍ସ୍ଥି ତ )Item 19 (a) code 2 if the scheme is in
command area, code 2 in item 19(a)

ବ୍ୃ ହତ୍ / ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ରସେ କମ୍ େଂଖ୍ୟକ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
ସଦଖ୍ାଯାଏ କାେଣ ବ୍ୃ ହତ୍ / ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଜଳସେଚନ ସେଚନ ନି ମ୍ସେ ଉପଲବ୍ଧ ସହାଇଥାଏ ାା ତା େସେ ସେଚନ
ସକ୍ଷତ୍ର ମ୍ଧ୍ୟସେ ଥିବ୍ା କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅବ୍ସ୍ଥି ତିେ କାେଣ ନି ମ୍ମ୍
ନ ସତ ସକାଡ୍ ଦବାରା ଉସେଖ୍ କରାଯି ବ୍ ାା
ବ୍ୃ ହତ୍ / ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଜଳ ସକ୍ଷତ୍ର ପଯବୟେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁ ସହଁ -1, ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ କିନ୍ତୁାୁ ଜଳସେଚନ ନି ମ୍ସେ ପଯବୟାପ୍ତ
ନୁ ସହଁ-2, ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ କିନ୍ତୁାୁ ଜଳସେଚନ ଉପସଯାଗୀ ନୁ ସହଁ-3,ଅନୟାନୟ କାେଣ - 9 ାା ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ରେ ନାମ୍
item19(b)(i) ସେ ଏକ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବ୍ସ୍ଥି ତିେ କାେଣ 19(b)(ii)ସେ ଉସେଖ୍ କରାଯି ବ୍ ାା
Item -19(c):- ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସକବ୍ଳ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭେଣ ନି ମ୍ସେ ଉ୍ି ଷ୍ଟ (ହଁ-1, ନାହିଁ -2( Whether the
scheme is meant only for recharge of ground water: Yes-1, No-2 ାା

ସକସତକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳସେଚନ ନି ମ୍ସେ ବ୍ୟବ୍ହୃତ ନ ସହାଇ ସକବ୍ଳ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତେ ବ୍ୃ ର୍ଦ୍ଧି ନି ମ୍ସେ
ଉ୍ିଷ୍ଟ ାା ଏହି ପେି ସକ୍ଷତ୍ରସେ ସକାଡ୍ -1 ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ୍ ଏବ୍ଂ item-20 େୁ 30 ପଯବୟେ େୂନୟ େହି ବ୍ ାା ଅଧିକଂାାେ
ସକ୍ଷତ୍ରସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଜଳସେଚନ ନିମ୍ସେ ଉ୍ିଷ୍ଟ ଯଥା- item-19(c) ସେ ପ୍ରଦର୍ତ୍ Code-2.
Item – 20 :

ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କସଚନ କେତ୍ରର କେତ୍ରଫଳ (କହ ଟରର୍ 0.00)(Culturable Command

Area (CCA) ।n Ha 0.00)

ପ୍ର ଳ୍ପଦ୍ୱ ର ଜଳକସଚନ ପ ଇଁ ସୂଚୀତ ବଷଭ ମଧୟକର ପ୍ରସ୍ତ ବିତ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ କହ ଟରକର ଏଠ କର
ଲି ପିବଦ୍ଧ କହବ । ସ ଧ ରଣତଃ ପ୍ର ଳ୍ପଟି ସ୍ଥ ପନ ର ଯିବ ସମୟକର ଜଳକସଚିତ ଜମିର ପ୍ରସ୍ତ ବିତ ଆୟତନ
ସ୍ଥି ରୀ ୃ ତ କହ ଇଥ ଏ । କଯଉଁ କେତ୍ରକର ପ୍ର ଳ୍ପଟି ବହୁ ତ ପୁରୁଣ ଏବଂ ତ ହ ର ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କସଚନ କେତ୍ର
ଜଣ ନଥିବ କସଠ କର ପ୍ର ଳ୍ପ ଦ୍ୱ ର ଚଳିତ ଋତୁ କର ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ ସବଭ ଧି କସଚନ କେତ୍ର ପରିମ ଣ ଉକଲ୍ଲଖ୍
ର ଯିବ । ଯଦି ପ୍ର ଳ୍ପଟି ଅନୟ ଗ୍ର ମ ୁ ସମ୍ପ୍ରସ ରିତ କହ ଇଥିବ ତ ହ କହକଲ ସମୁଦ ୟ ଚ କଷ ପକଯ ଗ୍ୀ କସଚନ
କେତ୍ରର କେତ୍ରଫଳ (CCA) ଏଠ କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ।
Item – 21 ରୁ 25 :

ଋତୁ ୱ ରୀ ପ୍ରସ୍ତ ବିତ କମ ଟ କସଚିତ ଚ ଷ ଜମିର ପରିମ ଣ (Season wise Irrigation
Potential Created (।PC))

ପ୍ର ଳ୍ପର ପ୍ରସ୍ତ ବିତ କମ ଟ କସଚିତ ଚ ଷ ଜମିର ପରିମ ଣ ଜ ଣିବ ଏହ ର ଉକଦ୍ଦଶୟ । ଖ୍ରିଫ, ରବି,
ବ ରମ ସୀ ଓ ଅନୟ ନୟ ଫସଲ ନିମକେ କ କତ ଜମିକର ଜଳ କସଚନ କହବ ର ପ୍ରସ୍ତ ବ ରହିଛି ତ ହ ଏଠ କର
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ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ସ୍ତମ୍ଭ 21 ରୁ 24ର କମ ଟ ସ୍ତମ୍ଭ 25 କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ସ୍ତମ୍ଭ 21,22,23 ଏବଂ 24 କର
ଋତୁ ୱ ରୀ ପ୍ର ଳ୍ପ ଦ୍ୱ ର ପ୍ରସ୍ତ ବିତ ଜଳକସଚିତ ଜମିର କେତ୍ରଫଳ ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ । ସ୍ତମ୍ଭ 25, କମ ଟ ପ୍ରସ୍ତ ବିତ
କସଚନ କେତ୍ରର ପରିମ ଣ ସୂଚ ଇବ । ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ବିତ ଜଳକସଚିତ କେତ୍ରଫଳ ଦଶମି ଦୁ ଇ ସ୍ଥ ନ ପଯଭୟେ
କହ ଟରକର (0.00) କର ଲି ପିବଦ୍ଧ କହବ ।
Item – 26 ରୁ 30 :

2013-14 ବଷଭ ମଧୟକର

ଋତୁ ୱ ରୀ ପ୍ର ୃ ତ ଜଳକସଚିତ ଚ ଷ ଜମିର ପରିମ ଣ

(Season wise Actual Area Irrigated (।PU) Dur।ng 2013-14)

ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଗ୍ୁଡି କର 2017-18 ବଷଭ ମଧୟକର ଖ୍ରିଫ, ରବି, ବ ରମ ସୀ ଓ ଅନୟ ନୟ ଫସଲ ପ ଇଁ ପ୍ର ୃ ତ
ଜଳକସଚିତ କହ ଇଥିବ ଚ ଷ ଜମିର ପରିମ ଣ କହ ଟରକର (0.00) କର ଲି ପିବଦ୍ଧ କହବ । ସମୁଦ ୟ ଜଳ କସଚିତ
ପରିମ ଣ ସ୍ତମ୍ଭ 30 କର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ସ୍ତମ୍ଭ 30 ର ପରିମ ଣ ସ୍ତମ୍ଭ 25 ଠ ରୁ

ମ୍ ିମବ ସମ ନ ରହିବ ।

ବ୍ୃ ହତ୍ / ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର ମ୍ଧ୍ୟସେ ସକସତକ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତି େିକ୍ତ
ଜଳସେଚନ ନିମ୍ସେ ଉ୍ିଷ୍ଟ ାା ଉଦାହେଣ େବେୂପ ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର ମ୍ଧ୍ୟସେ

ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀ/ଗାଡି ଆ/ନାଳ

େଂଯୁକ୍ତ

ଉଠାଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ାା ଏହି ଅତି େିକ୍ତ ଜଳସେଚନ ତଥୟ item-26 େୁ 30 ମ୍ଧ୍ୟସେ ଲି ପିବ୍ର୍ଦ୍ଧ ସହବ୍ ାା
ବ୍ୃ ହତ୍ / ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର ମ୍ଧ୍ୟସେ ଥିବ୍ା କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ େ ପ୍ରକୃ ତ ଜଳସେଚି ତ
ଚାଷ ଜମ୍ି େ ପେି ମ୍ାଣ ଜାଣିବ୍ା ପାଇଁ ସମ୍ାଟ ଜଳସେଚି ତ ଚାଷ ଜମ୍ି େ ସକ୍ଷତ୍ର ଫଳକୁ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦବାରା
ଉପଲବ୍ଧ ସହାଇଥିବ୍ା ଜଳସେଚନ େଂଖ୍ୟା (number of times ( ଅନୁ ୋସେ ଆନୁ ପାତିକ ସକ୍ଷତ୍ରଫଳ ନି ର୍ଦ୍ଧାବ େଣ
କରାଯି ବ୍ ାା ଉଦାହେଣ େବେୂପ ଯଦି ସକ୍ଷତ୍ରଟି କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ସେ ଦୁ ଇଥେ ଏବ୍ଂ ବ୍ୃ ହତ୍ / ମ୍ଧ୍ୟମ୍
ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ସେ ତି ନିଥେ ଜଳ ସେଚି ତ ସହାଇଛି , ସତସବ୍ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦବାରା ପ୍ରକୃ ତ
ଜଳସେଚି ତ ଜମ୍ି େ ସକ୍ଷତ୍ରଫଳ େମ୍ୁଦାୟ ସକ୍ଷତ୍ରଫଳେ 2/3 ଅନୁ ପାତ ସହବ୍ ାା
Item – 31(i) : ପ୍ର ଳ୍ପଟି ଅବବିନିକଯ ଗ୍ କହ ଇଛି ି (କ ବଳ ବୟବହୃଚ ପ୍ର ଳ୍ପ ପ ଇଁ) ।
(Whether the Scheme is under-utilisedS Only for in-use Schemes)

ପ୍ର ଳ୍ପ ଦ୍ୱ ର ପ୍ରସ୍ତ ବିତ କସଚିତ ଜମିର ପରିମ ଣ ଠ ରୁ ପ୍ର ୃ ତ କସଚିତ ଜମିର ପରିମ ଣ ଗ୍ୁରୂତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଭ ଭ କବ
ହ୍ର ସ କହକଲ ପ୍ର ଳ୍ପଟି ଅବବିନିକଯ ଗ୍ିତ କହ ଇଛି କବ ଲି ଜଣ ଯିବ ।
ବ୍ୃ ହତ୍ କିମ୍ବା ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର ମ୍ଧ୍ୟସେ ଅବ୍ସ୍ଥି ତ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ
ପ୍ରକୃ ତ ସେଚି ତ ଚାଷ ଜମ୍ି େ ପେି ମ୍ାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ି ତ ଚାଷ ଜମ୍ିେ ପେି ମ୍ାଣ ଠାେୁ ଗୁେୁତବପୁର୍ଣ୍ବ ହ୍ରାେ ସହସଲ ମ୍ଧ୍ୟ ତାହା
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ଅବ୍ ବ୍ି ନିସଯ଼ାଗିତ (under utilised( ହି ୋବ୍ସେ ଗଣାଯି ବ୍ ନାହିଁ ାା କାେଣ ଉପସରାକ୍ତ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଆବ୍େୟକତା ଅନୁ ୋସେ ଅନୁ ପୂେକ ଜଳସେଚନ ନିମ୍ସେ ଉର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ାା କିନ୍ତୁ ବ୍ୃ ହତ୍ କିମ୍ବା ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସେଚନ
ସକ୍ଷତ୍ର ବ୍ାହାସେ ଥିବ୍ା କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ Ieti 20(a( େ ହକାଡ୍ 1 ପାଇଁ େ ପ୍ରକୃ ତ ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର Ieti
30 ପ୍ରସ୍ତାବ୍ି ତ ସେଚନ ସକ୍ଷତ୍ର Ieti 23 ଠାେୁ ଗୁେୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ବ ଭାସବ୍ ହ୍ରାେ ସହସଲ ଗଣନାକାେୀ ସକ୍ଷତ୍ର ଅନୁ ୋସେ ପ୍ରକୃ ତ

ସ୍ଥି ତିକୁ ଉପେବ୍ଧ କେି ଉପଯୁକ୍ତ ନି ର୍ଣ୍ବୟ ସନସବ୍ ାା
Item 31 (ii)

:ଯଦି େଁ Item 31 ହର ହକାଡ୍ 1 ପାଇଁ (ପ୍ର ଳ୍ପଟି ଅବବିନିକଯ ଗ୍ର

ରଣ) If, yes i.e.

code 1 in item 31(i) reasons for under utilisation of the scheme,)

ଯଦି ପ୍ର ଳ୍ପଟି ଅବବିନିକଯ ଗ୍ କହଇଛି, ଅବବିନିକଯ ଗ୍ ର

ରଣ ଏଠ ର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର ଯିବ ।

ଏଠ କର ପ୍ର ଳ୍ପଦ୍ୱ ର ପ୍ରସ୍ତ ବିତ, କସଚିତ ଚ ଷ ଜମିର ପରିମ ଣଠ ରୁ ପ୍ର ୃ ତ ଜଳକସଚିତ ଜମିର ପରିମ ଣ
ଗ୍ୁରୂତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଭ ଭ କବ ହ୍ର ସ କହକଲ ହ୍ର ସ କହବ ର

ରଣ ନିମନମକତ ଲି ପିବଦ୍ଧ କହବ (ସ୍ତମ୍ଭ 32 କର କ ଡ୍ 1 ପ ଇଁ)।

ପଯଭୟ ପ୍ତ ବିଦୁୟତ୍ ଶକ୍ତି / ଇନ୍ଧନ ର ଅଭ ବ

-

1

ଯନ୍ତ୍ରପ ତି ଜନିତ ତୁ ଟି

-

2

-

3

ଜଳ ଭଣ୍ଡ ର ପୂର୍ଣ୍ଭ ନକହବ କଯ ଗ୍ଁୁ

-

4

ଜଳ ଭଣ୍ଡ ର କପ ତି କହ ଇଯିବ କଯ ଗ୍ଁୁ

-

5

କ ନ ଲ ଅଚଳ କଯ ଗ୍ଁୁ

-

6

ଅନୟ ନୟ

-

9

ୂ ପ /ନଳ ୂ ପରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମ ଣର ଜଳ ନିଷ୍କ ସନ

Item – 32 :

ରଣ

ଜଳ କସଚନ ପ୍ର ଳ୍ପ ଦ୍ୱ ର କ କତ ଟି ଗ୍ର ମ ଅେଭଭୁ କ୍ତ
(No. of v।llages covered by the Scheme)

ଯଦି ପ୍ର ଳ୍ପଟି ଏ ଧି ଗ୍ର ମର କେତ୍ରକର ଜଳକସଚନ ପ ଇଁ ବୟବହ ର କହଉଥିବ, କତକବ କ କତ ଟି
ଗ୍ର ମ ୁ ତ ହ ପରିବୟ ପ୍ତ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭକର ଉକଲ୍ଲଖ୍ ର କହବ । ପ୍ର ଳ୍ପଟି କଯଉଁ ଗ୍ର ମକର ଅବସ୍ଥି ତ କସହି ଗ୍ର ମ ପ ଇଁ
ପ୍ର ଳ୍ପଟି ଗ୍ଣନ

ର ଯିବ ।
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Item -33 :

ଜଳଭଣ୍ଡ ର କପ ଖ୍ରୀ ଇତୟ ଦିର ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେଣ (Specific Features of Reservo।rs, Tanks,
etc.)

Item-33(a) ସେ ଜାଣିବ୍ା ପାଇଁ ଏହା ଉ୍ି ଷ୍ଟ ାା ଯଦି item-3.1 ସେ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ସକାଡ୍ -1, 2, 3 କିମ୍ବା item3.2 ସେ ସକାଡ୍- 1,2,3 କିମ୍ବା item-3.2 ସେ ସକାଡ୍ -4 ସହାଇଥାଏ, ସତସବ୍ ଜଳଭଣତାେ େମ୍ବନ୍ଧୀୟ େୂଚନା item33(a( େୁ 33(c( ପଯବୟେ ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ୍ ାା ଏହି ପ୍ରେଙ୍ଗସେ ଉସେଖ୍ କରାଯାଇପାସେ ଯଦି ସକୌଣେି ଗାଡି ଆ/

ପୁଷ୍କେି ଣୀ/ ଜଳଭଣତାେ/ ଅନୟାନୟ ଭଣତାେସେ ଏକାଧିକ ଉଠାଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥାଏ, ସତସବ୍ item -33 ( a(
ଠାେୁ item- 33(c( ପଯବୟେ ଉପଯୁକ୍ତ େୂଚନା ପ୍ରଥମ୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁ େୂଚୀସେ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ସହବ୍ ଏବ୍ଂ
ସେହି େୂଚନା ସଦାହରା ନସହବ୍ା ପାଇଁ ଉଠାଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନି ମ୍ସେ item-33( a( େୁ 33 (c( ପଯବୟେ େୂନୟ
େହି ବ୍ ।
(a)

ପରି ଳ୍ପି ତ ଜଳ ଭଣ୍ଡ ର (Designed Storage)
କପ ଖ୍ରୀ ଗ୍ ଡିଆ ଜଳ ଭଣତ ରର ଆୟତନ (ଘନଫଳ) ଘନ ମିଟରକର କଲଖ୍ କହବ । ତ ହ କପ ଖ୍ରୀର

କେତ୍ରଫଳ ଓ କପ ଖ୍ରୀର ହ ର ହ ରି ଗ୍ଭୀରତ ରୁ ମିଳିପ ରିବ ।
ଯଥ : କେତ୍ରଫଳ x ଗ୍ଭୀରତ = ଆୟତନ
(b)

2017-18 ମଧୟକର ଜଳ ଭଣ୍ଡ ରର ପରି ପୂର୍ଣ୍ଭତ

ଜଳ ଭଣ୍ଡ ରଟି ପୂର୍ଣ୍ଭ

(Filled up storage during 2017-18)

-

1

ଜଳ ଭଣ୍ଡ ରଟି ଶତ ଡ 75 ଭ ଗ୍ ପୂର୍ଣ୍ଭ

(3/4) -

2

ଜଳ ଭଣ୍ଡ ରଟି ଶତ ଡ 50 ଭ ଗ୍ ପୂର୍ଣ୍ଭ

(1/2) -

3

ଜଳ ଭଣ୍ଡ ରଟି ଶତ ଡ 25 ଭ ଗ୍ ପୂର୍ଣ୍ଭ

(1/4) -

4

-

5

ଜଳ ଭଣ୍ଡ ରଟି ନଗ୍ଣୟ ପୂର୍ଣ୍/ଭ ଶୂନୟ

ସୂଚ ବଷଭ ମଧୟକର ଜଳ ଭଣ୍ଡ ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଭତ ଉପକର ଉପଯୁକ୍ତ (କ ଡ୍) ପ୍ରଦ ନ ର ଯିବ
(c)

ଜଳ ଭଣ୍ଡ ର ପୂର୍ଣ୍ଭ କହବ ର ଅବସ୍ଥ (Status of Filling up of Storage)

ଏହ ବିଗ୍ତ 5 ବଷଭ ମଧୟକର ଜଳ ଭଣ୍ଡ ରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଭତ

(50%)
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ଉପକର ଆଧ ରିତ କ ଡ୍ ।

ପ୍ରତି ବଷଭ ପୂର୍ଣ୍ଭ ହୁ ଏ

-

1

ସ ଧ ରଣତଃ ପୂର୍ଣ୍ଭ ହୁ ଏ

-

2

କ୍ୱଚିତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଭ ହୁ ଏ

-

3

ଆକଦୌ ପୂର୍ଣ୍ଭ କହ ଇନ ହିଁ

-

4

Item 34 : ଜଳଉତ୍ସ ସମବନ୍ଧୀୟ ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନ (Specific Features relating to Water Body)

(a)

21 ଅଙ୍କ ବ୍ିେିଷ୍ଟ ଜଳଉତ୍ସ ଅନୁ େୂଚୀ

ଜଳ ଉତ୍ସ ଅନୁ ୋସେ ଜଳ ଉତ୍ସେ 21 ଅଙ୍କ ବ୍ି େିଷ୍ଟ କ୍ରମ୍ି କ ନମ୍ବେ (21 digit water body serial
number as per water body schedule)ଯଦି ସକୌଣେି ଜଳଉତ୍ସ ପାଇଁ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଅନୁ େୂଚୀ ପୂେଣ ସହାଇଥାଏ , ସତସବ୍ 21 ଅଙ୍କ ବ୍ି େିଷ୍ଟ ଜଳଉତ୍ସ ସକାଡ୍ ଏହି item ସେ ଉସେଖ୍
କରାଯି ବ୍ ଅଥବାତ୍ ପୃଥକ ଭାସବ୍ ଜଳଉତ୍ସ ଗଣନା ଅେଗବତ େଂପୃକ୍ତ ଜଳଉତ୍ସ ଅନୁ େୂଚୀେୁ ଉପସରାକ୍ତ
କ୍ରମ୍ି କ ନମ୍ବେଟି ପୂେଣ କରାଯି ବ୍ ାା
ଯଦି ଭୂଉପେି ସ୍ଥ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପସେ ଅବ୍ସ୍ଥି ତ, ସତସବ୍ ଜଳ ଉତ୍ସ ନି ମ୍ସେ
ପୂେଣ ସହାଇଥିବ୍ା ଅନୁ େୂଚୀସେ ପ୍ରଦର୍ତ୍ 21 ଅଙ୍କ ବ୍ି େିଷ୍ଟ ସକାଡ୍ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭସେ ମ୍ଧ୍ୟ ପୂେଣ ଅଥବାତ୍
ଜଳଉତ୍ସ ନିମ୍ସେ ପୂେଣ ସହାଇଥିବ୍ା ଅନୁ େୂଚୀେୁ ଉକ୍ତ ieti ଟି ନକଲ କରାଯି ବ୍ ।
(b)

ଗ୍ରାମ୍ସେ ଉପସରାକ୍ତ ଜଳଉତ୍ସସେ ସମ୍ାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ : – ଗ୍ରାମ୍ ମ୍ଧ୍ୟସେ ଜଳଉତ୍ସ ଉପସେ କାଯବୟକାେୀ
ସହଉଥିବ୍ା ସମ୍ାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକେ େଂଖ୍ୟା Ieti-34 (b(ସେ ଲି ପିବ୍ର୍ଦ୍ଧ କରାଯି ବ୍ ାା

(c)

ଗ୍ରାମ୍ ମ୍ଧ୍ୟସେ ଜଳଉତ୍ସସେ ଥିବ୍ା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପେ କ୍ରମ୍ି କ ନମ୍ବେ:- ଜଳଉତ୍ସ ଉପସେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପେ ଏକକ
କ୍ରମ୍ି କ ନମ୍ବେ Ieti-34 (b(ସେ ଲି ପିବ୍ର୍ଦ୍ଧ ସହବ୍ ାା Ieti-34 (c(େ ସେଷ କ୍ରମ୍ିକ ନମ୍ବେ Ieti-34
(b( ସେ ଲି ପିବ୍ର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ େହି ତ େମ୍ାନ ସହବ୍ ାା
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Flow Chart for deciding the status of use of Minor Irrigation Scheme
in 6th Minor Irrigation Census

Whether the M.I. Scheme is in use
during the reference period 2017-18

Yes

Classify the scheme as
“ in use” Scheme

NO

Whether the M.I. Scheme was
classified as “Permanently not in
use” in 5th M.I. Census

Yes

It is not to be covered
in 6th M.I. Census

Yes

Classify the scheme as
“Temporarily not in
use” Scheme

NO

Whether the M.I. Scheme is not in
use from 2015-16 but has chance of
revival

NO

Classify it as “Permanently not in use”
scheme. In both cases viz.
(i)

M.I. Scheme which is not in use from
2015-16 and has no chance of revival

(ii) M.I. Scheme which has gone out of use
before 2015-16 and is not in use since
than
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Table of Scrutiny for Village Schedule
Item no.

Description of Validation Check

Remarks

Codes are 1 or 2

If it is code 1, ensure that the
village is tribal village.

2. (a) Is the Village covered by Codes are 1 or 2
Major/ Medium scheme

If the code is 1, ensure that village
is covered by Major/Medium
Scheme.

1. Is Village Tribal/Non-Tribal

2[b) If yes, Name(s) of Major/ If 2(a) value is 1, then ensure the
Medium Scheme
name of scheme is filled.
3.Geographical Area
Value Must be>0
4. Cultivable Area
Value Must be >0 and Value
must be <= col. 3
5. Net sown area
Value Must be >0 and Value
must be <col4
6(i) Kharif
Value Must be >=0 and <- item
7
6(ii) Rabi
Value Must be >=0 and < = item
7
6(iii) Perennial
Value Must be >=0 Item 6{iii)<=
item 7 . Item 6(iii}+ item 6(i)<=
item 7 Item 6[iii)+ item
6{ii)<=item 7 Item 6[iii)+ item
6(iv)<=item 7
6{iv) Others
Value Must be >=0 and <= item
7
6(v) Total Gross Area Irrigated 6(v)= 6(i)+ 6(ii)+ 6{iii)+ 6(iv) and
>= item.7
7. Net Area Irrigated
Value Must be >=0 and <=item 5
8.{i) Average Ground Water Value Must be >0
level (in meters) Pre Monsoon
8.(ii) Average Ground Water
level (in Meters) Post Monsoon

9. Whether Water Users
Association (WUA) exists in the
village

Ensure the value is in hectare.
Ensure the value is in hectare.
Ensure the value is in hectare.
Ensure the value is in hectare.

In case of non availability of
Average Ground water for a
particular village, nearby village
information may be given.
Value Must be >0
Normally, post monsoon ground
water level should be >= pre
monsoon water level. In case of
non availability of Average Ground
water for a particular village,
nearby village information may be
given
Value must be within valid range Codes are 1, 2 and 3.
of codes.

10 Summary of number of water Sum of col. 1 to 6 should tally Should tally with actual number of
bodies
with col. 7.
water body schedules in the
village.
11.(i) Ground Water schemes Value Must be >=0
Should tally with actual number of
Ground water schedules in the
village.
ll(ii) Surface Water schemes
Value Must be>=0
5hould tally with actual number of
Surface water schedules in the
village.
ll(iii) Total
Total = ll(i) +11 (ii)
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Table scrutiny checks for Ground Water Schedule
Item/ Field
I. Serial no. of the Scheme

2. Type of Scheme

Validation check

Other checks

Should be unique and

Ensure that it is given in four digits starting with

greater than zero

0001 i.e. with right justification.

Valid code is 1 or 2

If Scheme is Dug well, code should be 1. For
Tube well code is 2. If bore well is within Dug
well, it should be treated as Dug well and code
1 should be given.

3.1 Type of Dug well

Valid codes are 1,2,3 and 9 Ensure that code is any one from I, 2, 3 and 9.
If it is Dug cum bore well, priority should be
given to assigned code for Dug cum bore well
instead of Pucca or Kutcha dug well

3.2 Type of tube well

Valid codes are 1,2 and

The code should match with depth of tube well.

3

i.e. for assigning code 1 the depth of Tube well
should be up to 35 meters. For code 2 from 35
to 70 meters and for code 3 above 70 meters
should be in item 8A.

4. Ownership code

The valid codes are

Ensure that appropriate code is reported as

1,2,3,4,5 and 9

per ownership of Scheme.

Item 5 (a) and (b) Khasra

Ensure that information is given for easy

number/plot no. etc and Location

identification of scheme later on.

particulars
6. (a) Total Ownership Holding of if in item 4 the value is 5 i.e. See that value is given in hectare up to three
owner

owned by individual farmer

decimal points.

then item 6(a)>0 and <=
9999.999
6. (b) Social Status of Owner

If item 4 value is 5 then item Ensure that the social Status code is
6(b) must be within the

reported only for Individual Owner.

codes. The valid codes are
1,2,3 and 9
6. (C) Gender of Owner

If in item 4, value is 5, then

Ensure that the code is to be reported only for

item 6(c) must be within the individual Owner.
codes. The codes are 1 , 2
and 3.
7. Year of Commissioning of the

Value must be within the

This is the year in which the Scheme was

Scheme

valid range of codes: The

started functioning.

codes are 1 to 5. If value in
item 7 is 3, 4 or 5, value in
item 11 (a) should be 1 or 2
if the scheme has a chance
of revival.
8(a) Depth of the Dug well/Tube
well (in meters)

Item 8(a)>0 and <=999.99
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Ensure that Depth is reported in meter and not
in local unit.

Item/ Field

Validation check

Other checks

8(b) Diameter ( unit in meters for

Ensure that if it is Dug well, the Diameter is to

dug well and millimeters for tube

be given in meters. For Tube well, it will be in

well)

Millimeters.

8(c) Depth of Bore (in meters) in If item 3.1 is 1 then this will Ensure that the depth of bore is reported in
case of dug-cum-bore well
8(d)

Distance

of

be reported

meters.

nearest Item 8(d)>0and <999.99

Ensure that the Distance of nearest Well/tube

dugwell/Tube-well (in meters)
9. (a) Cost of Construction (Rs.)

well is reported in meters.
Item

9(a)>=0

and

<= The amount is to be given in whole rupees for

9999999

cost other than machinery. Ensure it includes,
subsidy reported in item 10(b)(i).

9. (b) Cost of Machinery (Rs.)

Item

9(b)>=0

and

<= The amount is to be reported in whole rupees

9999999

for cost of Machinery. Ensure

it includes,

subsidy reported in item 10(b)(ii).
9. (c) Cost of maintenance during Item
(2017-18) (Rs.)

9(c)>=0

and

<= The amount is reported in whole rupees for

9999999 and Item 9(c)<= maintenance for the reference year 2017-2018
Item 9(a)

only. Normally, item 9(a) should be more than
Item 9(c). However, in old Scheme, this may not
be true.

10(a) Major Source of finance

Valid codes are 1,2,3,4 and 9 Ensure that it is given only for Individual
ownership i.e. code 5 in item 4. Maximum two
codes are to be reported.

10(b)(i) If any subsidy/ assistance Item 10(b)(i)>=0 and <= item Any subsidy /assistance for construction is to be
provided by Govt. / PSU, amount 9(a)

reported. This should normally be less than item

for

reported in 9(a).

construction
10b(ii) If any subsidy/assistance Item 10(b)(ii)>=0and <= item Any subsidy /assistance for Machinery is to be
provided by Govt./PSU for cost of 9(b)

reported. This should normally be

machinery/

less than item reported in 9(b).

distribution

device

(Rs.)
11 (a) Current status of Scheme

The valid codes are 1,2 or 3. The current status of scheme code is to be
reported as per status whether it is in use,
temporary not in use or permanently not in use.

1 l(b) If not in use (years)

If Item 1 l(a) value is 2 then The years reported should be consistent with
Item 11(b)>0and <=2 If item the type of "not in use" in years.
11 (a) value is 3 then item 11
(b) >0 and Il(b)<=6

12. Reason code for Temporarily If Item 11 (a) Value is 2, item Ensure that appropriate code is reported.
"not in use" Scheme

12 will be filled. The valid
codes are 1, 2, 3, 4, 5 and 9.
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Item/ Field

Validation check

Other checks

13. Reason code for Permanently If Item 11 (a) value is 3, Item 13 Ensure that appropriate code is reported.
"not in use" Scheme

will be filled. The valid codes are
1.2.3.4.5.6 and 9.

14.

Method

used

for

Water Valid codes are 1.2.3.4.5.6 and Ensure that appropriate code is reported. It

distribution

9.

is to be reported for ail schemes.

15. Type of lifting device)

Valid codes are 1,2,3,4 and 9

Ensure that appropriate code is reported.

16. Source of energy for lifting Valid codes are 1,2,3,4,5 and 9 Ensure that appropriate code is reported. If
device

code 4 i.e. Manual/animal is reported in item
15 then code 5 i.e. Manual/animal is to be
reported in item 16.

17. Horse Power of lifting device

If in item 16 the codes are other Ensure that the horse power is as per the
than 5, this item will be filled.

type of well or Tube well i.e. Shallow/Medium
or Deep tube well.

18

Number

of

days

pump If item 15 is other than code 4 The number of days pump operated should

operated.

and item 1 l(a) is 1 or 2 then this be consistent with the fPU recorded against
item will be filled

the corresponding seasons. Information
under this item should be reported only if
horse power is reported under item 17.

19 Average hours of pumping per If in item 18, there is an entry, Ensure
day

that

only

average

hours

of

corresponding field in item 19 pumping per day have been reported.
should also have value.

Information in this item to be reported only
when horse power is reported in item 17.

20(a) Location of scheme

The code is either 1 or 2.

If scheme is outside command area of
Major/Medium irrigation schemes then code
1 may be ensured.

20(b)(i)

and

(ii):

Name

of If code is 2 i.e. Yes in item The name of Command area must be given,

Command area and Reason for 20(a), then its reason should be if scheme is within command area of
scheme in command area

reported. The valid codes are 1, Major/Medium irrigation schemes i.e. code 2
2, 3 and 9.

in item 20(a). The appropriate reason code
for existence of scheme in command area
may be ensured.

20 ( c )Whetherthe scheme is The codes are yes -1 or

If code 1 is reported, ensure that the scheme

meant

is not meant for irrigation purpose, it is only

only

for

re-charge

of no - 2.

ground water

for recharge of ground water and items 21 to
31 should be left blank.

21 Cultivable Command Area The Value should be <= 2000 Ensure that the maximum limit of CCA does
(CCA)

hectares.

not exceed 2000 hectares.
In case of Dug well scheme, normally CCA
varies from 1 to 5 ha except Dug cum bore
well.
In case of shallow/Medium

tube well CCA

varies from 2 to 3 times that of dug well (i.e.
up to 15 ha) In case of deep tube well CCA
varies

from

4

to

5

shallow/Medium tube well
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times

that

of

Item/ Field

Validation check

22 IPC Kharif

Other checks

Item 22 >= 0 and Item 22 <= item 21

Check that total

IPC

i.e.

item

26

is

greater than or equal to CCA and season wise
IPC is less than or equal to CCA reported in
item 21. Ensure that IPC is reported for
al! Schemes if the scheme is for irrigation
purposes irrespective of whether it is in use,
temporary not in use or permanently not in
use.
23 IPC Rabi

Item 23 >= 0 and Item 23<=Itern21

24 IPC Perennial

(!) Item 24 >= 0 and Item24<= Item 21.
(ii) Item 22 + Item 24 <= Item 21. (iii)
Item 23 + Item 24 <= Item 21 and (iv)
Item 25 + Item 24 <- Item 21

25 IPC Other

Item 25 >= 0 and Item 25<= Item 21

26 IPC Total

(i) Item 26= sum (22+23+24+25) and (ii)
Item 26>=item21

27 1PU Kharif

Item 27 >=0 and Item 27 <= Item 22

This Checks applicable only for Schemes
which are out side command area ( code I in
item 20(a) and code 2 in item 20(c)) i.e the
scheme is not in the command area of Major
and Medium Scheme and not for recharge of
Ground Water

28 IPURabi

Item 28 >=0 and Item 28 <= Item 23

29 IPU Perennial

Item 29 >=0 and Item 29 <= Item 24

30 IPU Other

Item 30>=0and Item 30 <= Item 25

31 IPU Total

Item 31 = Sum (27+ 28+ 29+ 30)

32

(i)

Whether

the If yes, code 1. If no, code 2.

The information is to be reported only for in-

scheme is under utilised

use Schemes i.e. code 1 in item11(a). It is also

(Only

to be reported for schemes meant only for

for

in-use

Scheme)
32(ii)

recharge of ground water.
Reasons for The valid code are 1,2,3,4,5,9

under utilistion

Check that appropriate reason code is
reported.

46

Table scrutiny checks for Surface Water Schedule
Item/ Field
1. Serial no, of the scheme

2. Type of Scheme

Validation check

Other check

Should be unique and greater than Ensure that it is given in four digits like
zero

0001 i.e. with right justification.

Valid code is 1 or 2

If Scheme is Surface Flow, code should
be 1. For Surface lift Scheme code is 2.

3.1 Nature of Surface Flow If code 3 in Item 2 Valid codes are Ensure that appropriate code is given.
Scheme

1,2,3,4,5,6,7 and 9

3.2 Nature of Surface Lift

If code 2 in item 2 valid codes are Ensure that appropriate code is given.

Scheme

1,2, 3, 4 and 9

4. Ownership code

The valid codes are 1,2,3,4,5 and 9 Ensure that appropriate code is reported
as per ownership of Scheme.

5. Khasra number/ plot number

Ensure that proper information is given
to identify the scheme.

6. (a) Total holding of Owner

If in item 4 the value is 5 then item See that value is given in hectare up to
6(a)>0 and <= 9999.999

6. (b) Social Status of Owner

three decimal points.

Ifitem4code is 5 then item 6(b) must The social status code is to be reported
be within the codes. The valid only for Individual Owner.
codes are 1,2,3 and 9

6. (c) Gender of Owner

If item 4 value is 5 then item 6(c) Ensure that the code is to be reported
must be within the codes. The only for individual owner.
codes are 1,2 and 3.

7. Year of Commissioning of the Value must be within the valid range This is the year in which the Scheme
Scheme

of codes. The codes are 1 to 5. If was started functioning.
value in item 7 is 3, 4 or 5, value in
item 10 (a) should be 1 or 2 if the
scheme has a chance of revival,

8. (a) Cost of Construction (Rs.) item 8(a)>=0 and <= 9999999

The amount is to be given in whole
rupees for cost other than machinery.
Ensure it includes, subsidy reported in
item 9(b)(i).

8. (b) Cost of Machinery (Rs.)

Item 8(b)>=0 and <= 9999999

The amount is to be reported in whole
rupees for cost of Machinery. Ensure it
includes, subsidy reported in item
9(b)(ii).

8. (c) Cost of maintenance Item 8(c)>=0 and <= 9999999. Item The amount is to be reported in whole
during (2017-18) (Rs.)

8(c)<^ Item 8(a)

rupees
reference

for

maintenance
year

for

2017-2018

the
only.

Normally, item 8(a) should be more than
Item 8(c). However, in old scheme, this
may not be true.
9(a) Major Source of finance

Valid codes are 1.2,3,4 and 9

Ensure that it is given only for Individual
ownership i.e. code 5 in item 4.
Maximum two codes are to be reported.
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Item/ Field

Validation check

Other check

9(b)(i) if any subsidy/ assistance Item 9(b)(i) >=0 and Item 9(b)(i)<= Any subsidy /assistance for construction
provided by Govt. / PSU, amount item 8(a)

is to be reported. This should normally

for construction

be less than item reported in 8(a).

9b(ii) If any

Item 9(b)(ii) >=0 and item 9(b)(ii)<= Any subsidy /assistance for Machinery is

subsidy/assistance

provided

by item 8(b)

to be reported. This should normally be

Govt./PSU for cost of machinery/

less than item reported in 8(b).

distribution device (Rs.)
i 0 (a) Current status of Scheme

The valid codes are 1,2 or 3.

The current status of scheme code is to
be reported as per status whether it is in
use,

temporary

not

in

use

or

permanently not in use.
10(b) If not in use (years)

If item 10(a) value is 2 then Item The years reported should be consistent
10(b)>0and 10(b)<=2. If Item 10(a) with the type of not in use (years).
value is 3 then Item 10(b)>0and
item 10(b)<=6

11. Reason code for Temporarily If Item lO(a) Value is 2,
"not in use" Scheme

Item 11 Ensure

that

appropriate

code

is

that

appropriate

code

is

that

appropriate

code

is

will be filled. The valid codes are reported.
1,2,3,4,5,6,7 and 9.

12. Reason code for Permanently If Item 10(a) value is 3, Item 12 will Ensure
"not in use" Scheme

be filled. The valid codes are reported.
1,2,3,4,5,6,7 and 9.

13.

Method

used

for

water Valid codes are 1.2.3.4.5.6 and 9. Ensure

distribution

reported. It is reported for all schemes.

14. Type of lifting device

Valid codes are 1,2,3,4 and 9.

Ensure

that

appropriate

code

is

reported. It is to be reported only for
Surface Lift Schemes.
15. Source of energy for lifting Valid codes are 1,2,3,4,5 and 9. Ensure
device

that

appropriate

code

is

This item is to be filled for surface reported. If code 4 i.e. Manual/animal is
lift schemes only.

reported in item 14 then code 5 i.e.
Manual/animal is to be reported in item
15.

16. Horse Power of lifting device

!fin item 15, the codes are other Ensure that the horse power is reported
than 5, then this item will be filled

only for Surface Lift Scheme and is
within the range.

17

Number

operated.

of

days

pump If item 14 is other than code 4 and The number of days pump operated
item 10(a) is 1 or 2 then this item should be consistent with the IPU
will be filled.

recorded against the corresponding
seasons. Information under this item
should be reported only if horse power is
reported under item 16.
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Item/ Field
18

Average

hours

Validation check

Other check

of If in item 17 value is reported, then Ensure that only average hours of pumping per

pumping per day

corresponding field in item 18 should day has been reported. In this item information to
also have value.

be reported only when horse power is reported in
item 16.

I9(a) Location of scheme The code is either 1 or 2.

If

scheme

is

outside

command

area

of

Major/Medium irrigation schemes then code 1
may be ensured.
I9(b)(i)and(ii):Nameof
command
reason

area

If code 2 is in item 19(a), then there The name of Command area must be given , if
and must be a reason. The valid codes scheme is within command area of Major/Medium

. for scheme in are 1,2,3 and 9.

irrigation schemes i.e. code 2 in item 19(a) .The

command area

relevant reason code for existence of scheme in
command area may be ensured.

19 ( c ) Whether the The codes are 1 for Yes and 2 for If code 1 is reported, ensure that the scheme is
scheme is meant only for No.

not meant for

re-charge of ground water
irrigation purpose. It is onlv for
recharge of ground water and item 20 to 30
should be left blank.
20 Cultivable Command

The Value should be <= 2000 Ensure that the maximum limit of CCA does not

Area (CCA)

hectares.

21 lPCKharif

Item 21 >=0and Item 21 <= Item 20 Check that total IPC i.e. item 25 is greater than or

exceed 2000 hectares.
equal to CCA and season wise IPC is less than
or equal to CCA reported in item 20. Ensure that
IPC is reported for all Schemes if the scheme is
for irrigation purposes irrespective of whether it is
in use, temporary not in use or permanently not
in use.

22 1PC Rabi

Item 22 >= 0 and Item 22<= Item 20

23 IPC Perennial

(i) Item 23 >= 0 and Item 23<= Item
20. (ii) Item 21 + Item 23 <= Item 20.
(iii) Item 22+Item 23 <= Item 20 and
(iv) Item 24 + Item 23 <= Item 20

24 IPC Other

Item 24 >= 0 and Item 24<= Item 20

25 IPC Total

(i) Item 25 - sum (21+22+23+24) and
(ii) Item 25 >=item 20

26 IPU Kharif

Item 26 >=0 and Item 26 <= Item 21 This Checks applicable only for Schemes
are

which

outside command area ( code 1 in item

19(a) and code 2 in item 19(c)) i.e the scheme is
not in the command
27 IPU Rabi

Item 27 >=0 and Item 27 <= Item 22

28 IPU Perennial

Item 28 >=0 and Item 28 <= Item 23
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area

of Major and Medium

Item/ Field
29 IPU Other
30 IPU Total

Validation check

Other check

Item 29 >=0 and Item 29 <=

Scheme and not for recharge of Ground

Item 24

Water.

Item 30 – Sum (26+27+28+29)

31 fi) Whether the scheme is If yes, code I. if no, code 2.

The information is to be reported only for

under utilised (Only for in-use

in-use Schemes i.e code 1 initem lO(a).

Scheme)

His also to be reported for schemes meant
oniy for recharge of ground water.

3I(ii)

Reasons for under The valid code are 1,2,3,4,5,6 and 9 Check that appropriate reason code is

utilistion

reported

32.Number of villages covered Check value is>=l

Ensure that the Reservoirs/ Tanks/ Ponds

by the scheme

or other storage is spread in the number
of villages reported is this item.

33(a) Designed storage in cubic Information in these items is to be Check that appropriate value is reported.
meters

collected only when code is 1,2 or 3
in item 3.1 or code is 4 in item 3.2

33(b)Filled up storage (during

Value must be within valid range of codes.

2017-2018)

The codes are 1 to 5.

33(c) Status of filling up of

Value must be within valid range of codes.

storage (based on last 5 years)

The codes are I to 4.

34(a) 21 Digit water body si. No.

If the scheme for which the surface water
schedule is being filled is also covered
under water body census, then ensure
that the 21 Digit water body serial number
is written in the scheme schedule. It is to
be copied from Water Bodv
Schedule.

34(b) Total number of schemes

Ensure that total number of schemes on a

in the village in the water body

water body matches with the number
given in item 34(b).

34(c) Serial number of the

SI. Number should be less or equal-to

scheme within village in the

number given in item 34(b)

water body.
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ଅନୁସୂଚୀ ଫର୍ଦ୍ଦ
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SIXTH CENSUS OF MINOR IRRIGATION SCHEMES
(ଷଷ୍ଠ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଣନା)
REFERENCE YEAR : 2017-18 େୂଚକ ବଷଷ : 2017-18

VILLAGE SCHEDULE ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅନୁ େୂଚୀ
I. IDENTIFICATION (ଚିହ୍ନଟ ବିବରଣୀ)
a)

c)

State :

ODISHA

Code

b)District :

Code

ରାଜୟ :

ଓଡିଶା

େସେତାେ

ଜିଲ୍ଲା

େସେତାେ

Block/Tehsils :

Code

d) Village:

Code

ବଲକ /ତହେିଲ

େସେତାେ

ଗ୍ରାମ୍

େସେତାେ

Date of Enumeration (DD/MM/YY)

-

-

ଗଣନା ତାରିଖ
II. SPECIFIC INFORMATION

(ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ)

Item

Description
Is the village Tribal / Non Tribal (Tribal –1, Non Tribal-2 )

1

Code

ଗ୍ରାମ୍ଟି ଆଦିବାେୀ / ଅଣ ଆଦିବାେୀ ଜନେଂଖ୍ୟା ବହୁ ଳ ଗ୍ରାମ୍ କି? (ଆଦିବାେୀ -1, ଅଣ ଆଦିବାେୀ -2)
2 (a)

Is the village covered by Major / Medium Scheme ? ଗ୍ରାମ୍ଟି

ବୃ ହତ୍ / ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଷୁ କ୍ତ କି ?

Code

Yes - 1, No - 2 (ହଁ - 1, ନାହିଁ - 2)
(b)

If yes, Names of the Major / Medium Scheme ,

ଯଦି ହଁ ବୃ ହତ୍ ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ୍
(Note : The information in item 3 to 7 of this schedule shall be based on village records )

ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ ଏହି ଅନୁ େୂଚୀର 3 ଠାରୁ 7 ର ତଥ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ ସରକଡଷ ଉପସର ଆଧ୍ାରିତ ସହବ
3

Geographical Area (in whole numbers), ସର୍ୌସଗାଳିକ

4

Cultivable Area (in whole numbers), ଚାସଷାପସଯାଗୀ

5

Net Area Sown (in whole numbers),

6.

Gross irrigated area (by all sources) େମ୍ସ୍ତ

i.

During Kharif Season ,

(ହେକ୍ଟର) Ha.

ସକ୍ଷତ୍ରଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଷ େଂଖ୍ୟାସର

(ହେକ୍ଟର) Ha.

ଜମ୍ିର ସକ୍ଷତ୍ରଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଷ େଂଖ୍ୟାସର

ନିଟ୍ ଚାଷଜମ୍ିର ସକ୍ଷତ୍ରଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଷ େଂଖ୍ୟାସର

(ହେକ୍ଟର) Ha

ଉତ୍ସରୁ ସମ୍ାଟ ସେଚିତ ଚାଷଜମ୍ିର ସକ୍ଷତ୍ରଫଳ (ପୂର୍ଣ୍ଷ େଂଖ୍ୟାସର)

ଖ୍ରିଫ ଋତୁ ମ୍ଧ୍ୟସର



(ହେକ୍ଟର) Ha.



ii.

During Rabi Season

ରବି ଋତୁ ମ୍ଧ୍ୟସର



(ହେକ୍ଟର) Ha.



iii.

For perennial crops, ବାରମ୍ାେୀ

ଫେଲ ପାଇଁ



(ହେକ୍ଟର) Ha.



iv.

During other seasons, ଅନୟାନୟ

ଋତୁ ମ୍ଧ୍ୟସର



(ହେକ୍ଟର) Ha.



v.

Total Gross Area irrigated Item (6 i +6 ii+6 iii+6 iv) by all soruces

(ହେକ୍ଟର) Ha.

ସର୍ବହମାଟ ହସଚିତ ଚାଷ ଜମିର ହେତ୍ରଫଳ Item (6 i +6 ii+6 iii+6 iv) େମ୍ସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ
7.

Net Area irrigated (by all sources) (in whole numbers)

ନିଟ୍ ସେଚିତ ଚାଷ ଜମ୍ିର ସକ୍ଷତ୍ରଫଳ େମ୍ସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ (ପୂର୍ଣ୍ଷ େଂଖ୍ୟାସର)

Ha
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8

Average Ground Water Level (in Meters)

Pre monsoon ସମ୍ୌେୁମ୍ୀ

ପୁବଷରୁ

Mtrs

ହାରାହାରି ର୍ୂ ତଳ ଜଳସ୍ତର (ମ୍ିଟରସର)
Post monsoon ସମ୍ୌେୁମ୍ୀ ପସର
9

Whether Water Users Association (WUA) exists in the village (Yes-1,No-2,Not Known-3)

Mtrs

Code

ଗ୍ରାମ୍ସର ଜଳ ବିନିସଯାଗକାରୀ େଂଘ ଅଛିକି (ହଁ -1, ନାହିଁ - 2, ଜଣାନାେିଁ - 3)
10

Summary of Number of Water Bodies as per water body schedules filled in the village

ଗ୍ରାମ୍ସର ପୂରଣ ସହାଇଥ୍ିବା ଜଳଉତ୍ସ ଅନୁ େୂଚୀ ଗୁଡିକର ୋରାଂଶ
Pond

Tank

ଗାଡିଆ

ପୁଷ୍କରିଣୀ

(1)

(2)

Lake

ହ୍ରଦ

Reservoirs

ଜଳଭଣ୍ଡାର

(3)

(4)

Water conservation
schemes/ percolation
tanks / check-dams

ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳଝର
ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅବରରାଧ ବନ୍ଧ

Others
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

(6)

(5)

Summary of M.I. Schemes in the village as per all schemes schedules filled
(ଗ୍ରାମର ପୂରଣ ହ ାଇଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳହସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁ ସୂଚୀ ଗୁଡିକର ସାରାାଂଶ)
i

Ground Water Schemes,

(ଭୂ ତଳ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ)

Number (ସଂଖ୍ୟା)

ii

Surface Water Schemes

(ଭୂ ଉପରିସ୍ଥ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ)

Number (ସଂଖ୍ୟା)

iii

Total Schemes

(ସମୁଦାୟ ପ୍ରକଳ୍ପ)

Remarks if any

(ମନ୍ତବୟ ଯଦି କିଛି ଥାଏ)

Number (ସଂଖ୍ୟା)

Checked by

Signature of the Enumerator

ଯାଞ୍ଚକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର

ପରିଗଣନ୍ା କାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର

Name :

Name :

ଯାଞ୍ଚକାରୀଙ୍କ ନ୍ା

ପରିଗଣନ୍ା କାରୀଙ୍କ ନ୍ା

Designation of Supervisory Officer

Designation of Enumerator

ଯାଞ୍ଚକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ

ପରିଗଣନ୍ା କାରୀଙ୍କ ପଦବୀ

Mobile Number

Mobile Number

ର ାବାଇଲ୍ ନ୍ ବର

ର ାବାଇଲ୍ ନ୍ ବର

Total
(Col1 to 6)

ର ାଟ

(ସ୍ତମ୍ଭ ୧ ରୂ ୬)
(7)

SIXTH CENSUS OF MINOR IRRIGATION SCHEMES
(ଷଷ୍ଠ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଣନା)
REFERENCE YEAR : 2017-18 (ସୂଚକ ବର୍ଷ : 2017-18 )
SCHEDULE - 1 :

ground WATER SCHEMES

ଅନୁ ସୂଚୀ - 1 : ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ
I. IDENTIFICATION (ଚିହ୍ନଟ ବିବରଣୀ)
a

c.

State :

ODISHA

Code

b.District
:

Code

ରାଜୟ :

ଓଡିଶା

େସେତାେ

ଜିଲ୍ଲା

େସେତାେ

Block/Tehsils :

Code

Code

ବଲକ /ତହେିଲ

େସେତାେ

d.Village
:

ଗ୍ରାମ

Date of Enumeration (DD/MM/YY)

-

େସେତାେ

-

ଗଣନା ତାରିଖ
II. SPECIFIC INFORMATION
Item

(ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ବିବରଣୀ)

Description

1

Serial Number of the Scheme / ପ୍ରକଳ୍ପର

2

Type of Scheme / ପ୍ରକଳ୍ପର

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା

ପ୍ରକାର ସେଦ (ସକାଡ୍) (Dugwell-1, Tube well-2)

3.1

If Code 1 in item 2 above type of Dug well (ଯଦି

3.2

If Code 2 in item 2 above type of Tube well(ଯଦି item 2 ଭର

4

Code

ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରକାର ଭେଦ 1 ହୁ ଏ ଭେଭେ ଖ୍ନନକୂ ପର ପ୍ରକାର ଭେଦ)
ଭକାଡ୍ 2 ହୁ ଏ ଭେଭେ ନଳକୂ ପର ପ୍ରକାର ଭେଦ)

Owner of the scheme ( Name in case of individual farmer)

Code

Name ନାମ

ପ୍ରକଳ୍ପର ମାଲି କାନା(ଭକାଡ୍) େୟକ୍ତିଗେ କୃ ଷକ ସ୍ଥଭଳ ନାମ ସହ ଭକାଡ୍ ଲି ପିେଦ୍ଧ ଭହେ
5 (a)

Khasra No./ Plot No./ Survey No. in which the scheme is located

ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଭଯଉଁ ସ୍ଥାନଭର ଅେସ୍ଥି େ ୋହାର ଖ୍ସଡା ନମବର / ପଲଟ୍ ନମବର / ସଭେେ ନମବର
(b)

Location Particular/ Land mark

ଅେସ୍ଥି େି େିେରଣୀ / େୂ ଚିହ୍ନ




6 (a)

Total ownership holding of Owner (in case of individual owner only)



Ha

ମାଲି କାନା ଚାଷଭ ାେ (ଭକେଳ େୟକ୍ତିଗେ କୃ ଷକ ସ୍ଥଭଳ) ଭହକଟରଭର
(b)

Social Status of Owner (in case of individual owner only)

Code

ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଲି କଙ୍କ ସାମା ିକ ଭେଣୀ (ଭକାଡ୍) (ଭକେଳ େୟକ୍ତିଗେ କୃ ଷକ ସ୍ଥଭଳ)
(c )

Gender of Owner (in case of individual owner only)

Code

ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଲି କଙ୍କ ଲି ଙ୍ଗ (ଭକେଳ େୟକ୍ତିଗେ କୃ ଷକ ସ୍ଥଭଳ)

Item : 3.1
Item : 3.2
Item : 4
Item: 6 (b)

ଖ୍ନନ କୂ ପର ପ୍ରକାର ଭେଦ
ନଳ କୂ ପର ପ୍ରକାର ଭେଦ
ପ୍ରକଳ୍ପର ମାଲି କାନା
ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଲି କଙ୍କ ସାମା ିକ ଭେଣୀ

Item: 6 (c)

ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଲି କଙ୍କ ଲି ଙ୍ଗ

ଖ୍ନନ େଥା ଛିଦ୍ର କୂ ପ-1, ଖ୍ନନ କୂ ପ ପକ୍କା-2, ଖ୍ନନ କୂ ପ କଚ୍ଚା -3, ଅନୟାନୟ -9
ଅଗେୀର ନଳ କୂ ପ-1, ମଧ୍ୟମ ନଳକୂ ପ-2 , ଗେୀର ନଳକୂ ପ-3
ସରକାରୀ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ-1, ସମୋୟ ସମିେି -2 , ପଞ୍ଚାୟେ-3, କୃ ଷକ ସଙ୍ଘ -4 , େୟକ୍ତିଗେ କୃ ଷକ -5 , ଅନୟାନୟ -9
େଫସିଲେୁ କ୍ତ ାେି -1, େଫସିଲେୁ କ୍ତ ଉପ ାେି -2, ଅନୟାନୟ ପଛୁ ଆ େଗେ -3, ଅନୟାନୟ-9
ପୁରୁଷ-1 , ମହିଳା -2 , ପରିେର୍ତ୍ତିେ ଲି ଙ୍ଗ-3
(Contd.)
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7

Year of Commissioning of the Scheme ପ୍ରକଳ୍ପର

କାଯ଼େୟକାରୀ େଷେ (ଭକାଡ୍)

8

Details of Scheme / ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଶଦ ବିବରଣୀ

a

Depth of the Dug well / tube well (in meters) କୂ ପ / ନଳକୂ ପର ଗଭୀରତା (ମିଟରରର)



b

Diametre (unit in ‘meters’ for dug well and mm for tube well)



Code

ଖନନ କୂ ପର ବୟାସ ମିଟରରର ଓ ନଳ କୂ ପର ବୟାସ ମିଲି ମିଟରରର
c

Depth of Bore (in meters)(in case of Dug-cum-Bore well)



ଖନନ ତଥା ଛିଦ୍ର କୂ ପର ଗଭୀରତା (ମିଟରରର)
d

Distance from any nearest Dug well/Tube well( in meters)



ନିକଟେମ କୂ ପ ଓ ନଳକୂ ପଠାରୁ ଦୂ ରୋ (ମିଟରଭର)
9 (a)

Cost of construction of the scheme

ଯ଼ନ୍ତ୍ରପାେି ଖ୍ଚ୍ଚେ (ଟଙ୍କାଭର)

(b)

Cost of machinery /

( c)

Cost of maintenance during (2017-18)
2017-18 ଭର

10(a)

Rs.

ପ୍ରକଳ୍ପର ନିମୋଣ ଖ୍ଚ୍ଚେ (ଟଙ୍କାଭର)

Rs.
Rs.

ରକ୍ଷଣା ଭେକ୍ଷଣ ଖ୍ଚ୍ଚେ (ଟଙ୍କାଭର)

Major source of Finance (Upto top 2)(in case of individual farmer only)

Code

ମୁଖ୍ୟ ଆଥିକ ଉତ୍ସ େୟକ୍ତିଗେ କୃ ଷକ ପାଇଁ ( ଉର୍ଦ୍ଧ୍େେମ ଦୁ ଇ ଉତ୍ସ ପଯେୟନ୍ତ)(ଭକାଡ୍)
(b)

If any subsidy / assistance provided by Govt. / PSU, amount for (For all schemes)

ସରକାରୀ କିମାବ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟେ ଉଭଦୟାଗ ମାଧ୍ୟମଭର ମିଳିଥେ
ି ା ରିହାେି / ସହାୟୋ
i.

Construction of Scheme / drilling (ପ୍ରକଳ୍ପର

ii

Cost of machinery/distribution device (ଯନ୍ତ୍ରପାେି / େିେରଣ ଉପକରଣ ଖ୍ଚ୍ଚେ) Rs.

11.(a)
(b).

Current Status of the Scheme ପ୍ରକଳ୍ପଟିର

ନିମୋଣ / ଭଖ୍ାଭଦଇ)

Rs.

େର୍ତ୍ତେମାନ ଅେସ୍ଥା

Code

If code 2 or 3 in item 11 (a) no. of years not in use

item 11a ଭର ଭକାଡ୍ 2 କିମବା 3 ଭହଭଲ ଅେୟେହୃେର ଅେଧ୍ି (େଷେଭର)
12

If code 2 in item 11(a) reasons for temporarily “not in use”

Code

ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରର ଅବୟବହୃ ତର କାରଣ ( item 11 a ରର ରକାଡ୍ 2 ପାଇଁ)
13

If code 3 in item 11(a) reasons for Permanently “not in use “

Code

ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସ୍ଥାୟୀୋେଭର ଅେୟେହୃେର କାରଣ ଭକାଡ୍ item 11a ଭର ଭକାଡ୍ 3 ପାଇଁ
14

Method used for Water distribution

Item : 7

ପ୍ରକଲପର କାର୍ଯ଼ଷୟକାରୀ ବର୍ଷ

ଳ େଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀ/ େୟେହୃେ ପଦ୍ଧେି (ଭକାଡ୍)

Code

2013-14 ବର୍ଷ କିମବା ପୂବଷରୁ - 1, 2014-15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର -2, 2015-16 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର – 3, 2016-17 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର
– 4, 2017-18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର – 5,

Item : 10 (a)

ଆଥିକ ମୁଖୟ ଉତ୍ସ

ବୟାଙ୍କ ଋଣ -1, ସରକାରୀ ଅଥଷ – 2, ନିଜସ୍ୱ ସଞ୍ଚୟ- 3, ମହାଜନରୁ ଋଣ -4, ଅନୟାନୟ- 9

Item : 11 (a)

ପ୍ରକଳ୍ପଟିର ବର୍ତ୍ଷମାନ ଅବସ୍ଥା

ବୟବହୃ ତ -1, ଅବୟବହୃ ତ ଅସ୍ଥାୟୀ -2, ଅବୟବହୃ ତ ସ୍ଥାୟୀ-3

Item : 12

ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରର

ପର୍ଯଷୟାପ୍ତ ବିଦୁୟତ୍ ଶକ୍ତି/ଜାରଳଣୀର ଅଭାବ – 1, ର୍ଯ଼ନ୍ତ୍ରପାତି ଜନିତ ତୁଟି - 2, କୂ ପରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ/ଖଲାସ -

ଅବୟବହୃ ତର କାରଣ

3, ଅଥଷର ଅଭାବ – 4, ରକ୍ଷଣା ରବକ୍ଷଣର ଅଭାବ-5, ଅନୟାନୟ କାରଣ- 9

ପ୍ରକଳ୍ପଟି

ଲବଣାକ୍ତ- 1, ଶୁଷ୍କତା -2, ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ରର୍ଯ଼ାଗଁୁମରାମତି ବହିଭୁକ୍ତ -3, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପ୍ରରବଶ ରର୍ଯାଗଁୁ-4, ଶିଳ୍ପଜାତ ପଦାଥଷର

Item : 13

ସ୍ଥାୟୀଭାବରର

ଅବୟବହୃ ତ କାରଣ
Item- 14

ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରରୟାଗ ପଦ୍ଧତି

ମିଶ୍ରଣ ରର୍ଯାଗଁୁ – 5, ବୃ ହତ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକଳ୍ପର ର ଅବସ୍ଥିତ-ି 6, ଆନୟନୟ କାରଣ- 9
ଭୂଉପରିସ୍ଥ ରଖାଲା ଜଳ ପ୍ରବାହ (ପଥ/ ପକ୍କା)-1, ଭୂଉପରିସ୍ଥ ରଖାଲା ଜଳପ୍ରବାହ (ଅଣ ପଥ/କଚ୍ଚା)-2, ଭୂତଳ ପାଇପ୍-3,
ଭୂଉପରିସ୍ଥ ପାଇପ୍-4, ବୂ ନ୍ଦାଜଳରସଚନ-5, ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣାଳୀ-6, ଅନୟାନୟ-9
(Contd.)
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ଳ ଉଠାଇୋ ଉପକରଣର ପ୍ରକାର

15

Types of lifting device

16

Source of energy for lifting devices /

17

Horse Power of all Lifting Device

Code

ଳ ଉଠାଇୋ ଉପକରଣଭର େୟେହୃେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ

ଳ ଉଠାଣଭର େୟେହୃେ ଉପକରଣର ଅଶ୍ୱଶକ୍ତି

Code


HP

(Ignore if lifting device is manual/ animal driven)
18

Number of days operating pump (Ignore, if lifting device is manual/ animal driven)

ପମ୍ପଟି ଭକଭେ ଦିନ େୟେହୃେ ହୁ ଏ ( ଳ ଉଠାଣ ମଣିଷ କିମାବ ପଶୁଚାଳିେ ଭହଭଲ ଏହା ୋଦ୍ ଦିଆଯ଼ିେ )
During Kharif Season (ଖ୍ରିଫ୍
During Rabi Season (ରେି

ଋେୁ ମଧ୍ୟଭର)

Days

ଋେୁ ମଧ୍ୟଭର)

Days

Perennial (ୋରମାସୀ)
Other Season (ଅନୟାନୟ
19

Days

ଋେୁ ଭର)

Days

Average hours of pumping per day (Ignore, if lifting device is manual / animal driven)

ପମ୍ପଟି ହାରାହାରି ଦିନକୁ ଭକଭେ ଘଣ୍ଟା େୟେହୃେ ହୁ ଏ ( ଳ ଉଠାଣ ମଣିଷ କିମବା ପଶୁଚାଳିେ ଭହଭଲ ଏହା ୋଦ୍ ଦିଆଯ଼ିେ )
During Kharif Season (ଖ୍ରିଫ୍
During Rabi Season (ରେି

ଋେୁ ମଧ୍ୟଭର)

hours

ଋେୁ ମଧ୍ୟଭର)

hours

Perennial (ୋରମାସୀ)
Other Season (ଅନୟାନୟ

hours

ଋେୁ ଭର)

hours

20 a)

Whether the scheme is located in the command of Major & Medium Schemes like Canal

20 b)

If the scheme is in command area i.e code 2 in item 20 (a)

etc େୃ ହତ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ଲଭସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯ଼ଥା ଭକନାଲ, ଇେୟାଦିର ଭଚାଭଷାପଭଯ଼ାଗୀ ଭସଚନ ଭକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟଭର
ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅେସ୍ଥି େ କି? (Yes-2, No-1) (ହଁ-2 ନାହିଁ -1)

Code

ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଭସଚନ ଭକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟଭର ଅେସ୍ଥି େ item 20 a ରର ଭକାଡ୍ 2 ପାଇଁ
i.

Name of the Command Area ଭସଚନ

ii

Reason for scheme in commend area ଭସଚନ

20 c)

ଭକ୍ଷତ୍ର ର ନାମ
ଭକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟଭର ପ୍ରକଳ୍ପଟିର ଅେସ୍ଥି େିର କାରଣ

Code

Whether the scheme is meant only for recharge of Ground water (Yes-1,No-2)
(If yes keep item 21 to item 31 blank)

ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଭକେଳ େୂ େଳ ଳ ପୁନଃେରଣ ନିମଭନ୍ତ ଊଦ୍ଦିଷ୍ଟ କି (ହଁ-1 ନାହିଁ -2) (ଯଦି ହଁ ହୂଏ item 21 ରୁ 31 ଶୁନୟ ରହିେ)
21

Culturable Command Area (CCA) ଚାଭଷାପ

Item:15
Item 16

ଳ ଉଠାଇୋ ଉପକରଣର ପ୍ରକାର
ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ

ଭଯ଼ାଗୀ ଭସଚନ ଭକ୍ଷତ୍ର ର ଭକ୍ଷତ୍ରଫଳ



Ha

ପାଣିଭର େୁ ଡି ରହୁ ଥେ
ି ା ପମ୍ପ- 1, ଭସଣ୍ଟିିଫୁଗାଲ ପମ୍ପ-2, ଟରୋଇନ୍/ଭ ଟ୍ ପମ୍ପ୍-3, ମଣିଷ/ ପଶୁ ଚାଳିେ -4,
ଅନୟାନୟ-9
େିଦୁୟତ୍ ଶକ୍ତି

- 1, ଡିଭ

ଲ୍

- 2,

ୋୟୁଚାଳିେ (ପେନ କଳ)- 3, ଭସୌର ଶକ୍ତି - 4, ମଣିଷ/ ପଶୁ ଚାଳିେ -5,

ଅନୟାନୟ-9
Item 20 b (ii)

େୃ ହତ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ଲଭସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର
ଭସଚନ ଭକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟଭର କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଳଭସଚନ
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅେସ୍ଥି େିର କାରଣ

େୃ ହତ୍ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକଳ୍ପର ଳ ଭକ୍ଷତ୍ର ପଯେୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନାହିଁ - 1, ଉପଲବ୍ଧ ଳ ଳ ଭସଚନ ନିମଭନ୍ତ ପଯେୟାପ୍ତ
ନୁ ଭହଁ -2 ଉପଲବ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଳଭସଚନ ନିମଭନ୍ତ ଉପଭଯାଗୀ ନୁ ଭହଁ -3 , ଅନୟାନୟ କାରଣ-9
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SEASON WISE IRRIGATION POTENTIAL CREATED (IPC)
ଜଳରସଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଋତୁ ୱାରୀ ରମାଟ ରସଚିତ ଚାର୍ ଜମିର ପରିମାଣ
22

Kharif (ଖରିଫ୍)



23

Rabi (ରବି)



24

Perennial (ବାରମାସୀ)



25

Other Season (ଅନୟାନୟ )



26

Total (ରମାଟ )



SEASON WISE ACTUAL AREA IRRIGATED DURING 2017-18 (IPU)
ପ୍ରକଳ୍ପଦ୍ୱାରା 2017-18 ବର୍ଷରର ଋତୁ ୱାରୀ ପ୍ରକୃ ତ ରସଚିତ ଚାର୍ ଜମିର ପରିମାଣ
27

Kharif (ଖରିଫ୍)



Ha.

28

Rabi (ରବି)



Ha.

29

Perennial (ବାରମାସୀ)



Ha.

23

Other Season (ଅନୟାନୟ )



Ha.

31

Total (ରମାଟ )



Ha.

Note (i)

If the scheme is out side command area of Major and Medium scheme then complete IPU is
to be reported. (ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଯଦି େୃ ହତ୍ ମଧ୍ୟମ ଳଭସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ୋହାଭର ଥାଏ ଭେଭେ ସମ୍ପୁ ର୍ଣ୍େ ପ୍ରକୃ ତ ଜଳରସଚିତ
ଜମିର ପରିମଣ ଉରେଖ କରାର୍ଯିବ) ।
If the scheme is in the Command of Major and Medium Scheme then IPU is to be given as
supplemented by MI Scheme. Thus the Gross IPU is to be apportioned in the ratio utilized by
Major/ Medium and M.I. Scheme. (ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଯଦି େୃ ହତ୍ ମଧ୍ୟମ ଳଭସଚନ ମଧ୍ୟଭର ଅେସ୍ଥି େ ଭେଭେ ସମ୍ପୂ ର୍ଣ୍େ ପ୍ରକୃ େ

(ii)

ଳଭସଚିେ ଚାଷ ମିର ପରିମାଣକୁ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଳଭସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁ ପୁରକ ଭକ୍ଷତ୍ର ୋଭେ ନିଆଯିେ । ଭେଣୁ ଭମାଟ ଳଭସଚିେ
ଚାଷ ମିର ପରିମାଣକୁ େୃ ହତ୍ ମଧ୍ୟମ ଏେଂ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଳଭସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା େୟେହୃ େ ପରିମାଣ ଅନୁ ସାଭର େିୋ ିେ କରାଯିେ )
32(i)

Whether the scheme is under utilised (only for in-use schemes) (if Yes-1, No-2)
ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅବବିନରି ର୍ଯାଗ ରହାଇଛି କି(ହଁ-1

ii.

Code

ନାହିଁ -2)

If Yes, i.e. code 1 in item 32 (i) reason for under utilization of the scheme

Code

ଯ଼ଦି ହଁ, ଆଇଟମ୍ 32 (i) ର ରକାଡ୍ 1 ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅେେିନିଭଯାଗର କାରଣ

Item 32 (ii)

ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବବିନରି ର୍ଯାଗର କାରଣ

ପର୍ଯ଼ଷୟାପ୍ତ ଶକ୍ତିର/ଇନ୍ଧନର ଅଭାବ -1, ର୍ଯ଼ନ୍ତ୍ରପାତି ଜନିତ ତୁଟ ି - 2, ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ - 3, ଅଥଷର ଅଭାବ - 4, ରକ୍ଷଣା
ରବକ୍ଷଣର ଅଭାବ - 5, ଅନୟାନୟ - 9

Remarks if any
Checked by

Signature with Date
Name :
Designation :
Mobile No.

Signature of the Enumerator with Date
Name :
Designation :
Mobile No.

କାହାଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ହହଲା ସ୍ୱାକ୍ଷର ଓ ତାରିଖ

ପରିଗଣନାକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ତାରିଖ ସହ

ଯାଞ୍ଚକାରୀଙ୍କ ନାମ

ପରିଗଣନା କାରୀଙ୍କ ନାମ

ପଦବୀ

ପଦବୀ

ହମାବାଇଲ୍ ନମବର

ହମାବାଇଲ୍ ନମବର
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SIXTH CENSUS OF MINOR IRRIGATION SCHEMES
(ଷଷ୍ଠ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଣନା)
REFERENCE YEAR : 2017-18 (ସୂଚକ ବର୍ଷ : 2017-18 )
SCHEDULE - 2 :

surface WATER SCHEMES

ଅନୁ ସୂଚୀ - 2 : ଭୂ ଉପରିସ୍ଥ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ
I. IDENTIFICATION (ଚିହ୍ନଟ ବିବରଣୀ)
a)

c)

e)

State :

ODISHA

Code

b)District
:

Code

ରାଜୟ :

ଓଡିଶା

େସେତାେ

ଜିଲ୍ଲା

େସେତାେ

Block/Tehsils :

Code

d)Village:

Code

ବଲକ /ତହେିଲ

େସେତାେ

ଗ୍ରାମ

େସେତାେ

Date of Enumeration (DD/MM/YY)

-

-

ଗଣନା ତାରିଖ
II. SPECIFIC INFORMATION
Item

(ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ବିବରଣୀ)

Description

1

Serial Number of the Scheme / ପ୍ରକଳ୍ପର

2

Type of Scheme / ପ୍ରକଳ୍ପର

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା

ପ୍ରକାର ଭେଦ (ଭକାଡ୍)

Code

3.1

If Code 1 in item 2 Nature of Surface Flow Scheme (ଯଦି item 2 ରେ ରକୋଡ୍ 1

3.2

If Code 2 in item 2 Nature of Surface Lift Scheme

ହୂଏ ସତସବ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରକୃ ତି)

(ଯଦି item 2 ଭର ଭକାଡ୍ 2 ହୂଏ ଭତଭେ େୂ ଉପରିସ୍ଥ ଉଠା ଜଳଭସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରକୃ ତି)
4

Owner of the scheme ( Name in case of individual farmer)

Code

Name ନୋମ

ପ୍ରକଳ୍ପର ମାଲି କାନା(ଭକାଡ୍) େୟକ୍ତିଗତ କୃ ଷକ ସ୍ଥଭଳ ନାମ ସହ ଭକାଡ୍ ଲି ପିେଦ୍ଧ ଭହେ
5

Khasra No./ Plot No./ Survey No. in which the scheme is located

ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଭଯଉଁ ସ୍ଥାନଭର ଅେସ୍ଥି ତ ତାହାର ଖ୍ସଡା ନମବର / ପଲଟ୍ ନମବର / ସଭେେ ନମବର
6 (a)

Total holding of Owner (in case of individual owner only)



Ha

ମାଲି କାନା ଚାଷଭଜାତ (ଭକେଳ େୟକ୍ତିଗତ କୃ ଷକ ସ୍ଥଭଳ) ଭହକଟରଭର
(b)

Social Status of Owner (in case of individual owner only)

Code

ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଲି କଙ୍କ ସାମାଜିକ ଭେଣୀ (ଭକାଡ୍) (ଭକେଳ େୟକ୍ତିଗତ କୃ ଷକ ସ୍ଥଭଳ)
(c )

Gender of Owner (in case of individual owner only) (Male-1, Female-2, Transgender-3)

Code

ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଲି କେ ଲି ଙ୍ଗ (ସକବଳ ବୟକ୍ତିଗତ କୃ ଷକ ସ୍ଥସଳ) (ପୁରୁଷ-1, ମହିଳା-2, କିନ୍ନର-3)
Item : 2

ପ୍ରକଳ୍ପେ ପ୍ରକୋେ ରେଦ

େୂଉପେିସ୍ଥ ପ୍ରବୋହ ଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ - 1 େୂଉପେିସ୍ଥ ଉଠୋ ଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ - 2

Item : 3.1

େୂ ଉପେିସ୍ଥ ପ୍ରବୋହ ଜଳରସଚନେ

ଜଳେଣ୍ଡୋେ - 1, ରପୋଖେୀ / ଗୋଡିଆ - 2, ଅନୟୋନୟ ଜଳେଣ୍ଡୋେ - 3, ସ୍ଥୋୟୀ ଜଳଗତି ପେିବର୍ତ୍ଷନ - 4,ଅସ୍ଥୋୟୀ ଜଳଗତି ପେିବର୍ତ୍ଷନ -5,

ପ୍ରକୋେ ରେଦ

ଜଳସଂେକ୍ଷଣ ତଥୋ େୂତଳ ଜଳ ପୂନଷଃ େେଣ / ଛିଦ୍ର ଜଳ ନିଷ୍କୋସନ ରପୋଖେୀ, ପ୍ରତିରେୋଧକ ଡୟୋମ୍ ଇତୟୋଦି - 6, ନିର୍ଷେ ପ୍ରଣୋଳୀ - 7,
ଅନୟୋନୟ -9

Item : 3.2

େୂ ଉପେିସ୍ଥ ଉଠୋ ଜଳରସଚନେ
ପ୍ରକୋେ ରେଦ

ନଦୀେୁ ଜଳ ଉଠୋଣ - 1, ର୍େଣୋେୁ ଜଳ ଉଠୋଣ -2, ନୋଳ / ରକନୋଲେୁ ଜଳ ଉଠୋଣ -3, ରପୋଖେୀ / ଗୋଡିଆ/ ଜଳେଣ୍ଡୋେ/ପ୍ରତିରେୋଧକ
ଡୟୋମ୍ େୁ ଜଳ ଉଠୋଣ -4, ଅନୟୋନୟ -9

Item : 4

ପ୍ରକଳ୍ପେ ମୋଲିକୋନୋ

ସେକୋେୀ ଅନୁ ଷ୍ଠୋନ -1, ସମବୋୟ ସମିତ ି -2, ପଞ୍ଚୋୟତ - 3, କୃ ର୍କ ସଂଘ -4, ବୟକ୍ତିଗତ କୃ ର୍କ - 5, ଅନୟୋନୟ¼- 9

Item: 6(b)

ପ୍ରକଳ୍ପ ମୋଲିକଙ୍କ ସୋମୋଜିକ

ତଫସିଲେୁକ୍ତ ଜୋତି - 1, ତଫସିଲେୁକ୍ତ ଉପଜୋତି - 2, ଅନୟୋନୟ ପଛୁ ଆ ବଗଷ - 3, ଅନୟୋନୟ¼- 9

ରେଣୀ
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7
8 (a)

Year of Commissioning of the Scheme ପ୍ରକଳ୍ପର
Cost of construction of the scheme

Rs.

ଯ଼ନ୍ତ୍ରପାତି ଖ୍ର୍ଚ୍େ (ଟଙ୍କାଭର)

Cost of machinery /

( c)

Cost of maintenance during (2017-18)

9(a)

Code

ପ୍ରକଳ୍ପର ନିମୋଣ ଖ୍ର୍ଚ୍େ (ଟଙ୍କାଭର)

(b)

2017-18 ଭର

କାଯ଼େୟକାରୀ େଷେ (ଭକାଡ୍)

Rs.
Rs.

ରକ୍ଷଣା ଭେକ୍ଷଣ ଖ୍ର୍ଚ୍େ (ଟଙ୍କାଭର)

Major source of Finance (Upto top 2)(in case of individual farmer only)

Code

ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ସ େୟକ୍ତିଗତ କୃ ଷକ ପାଇଁ ( ଉର୍ଦ୍ଧ୍େତମ ଦୁ ଇ ଉତ୍ସ ପଯେୟନ୍ତ)(ଭକାଡ୍)
(b)

If any subsidy / assistance provided by Govt. / PSU, amount for (For all schemes)

ସରକାରୀ କିମାବ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ଉଭଦୟାଗ ମାଧ୍ୟମଭର ମିଳିର୍ଥେ
ି ା ରିହାତି / ସହାୟତା
i.

Construction of Scheme / digging (ପ୍ରକଳ୍ପର

ii

Cost of machinery/distribution device (ଯନ୍ତ୍ରପାତି / େିତରଣ ଉପକରଣ ଖ୍ର୍ଚ୍େ) Rs.

10.
(a)

Current Status of the Scheme ପ୍ରକଳ୍ପଟିର

ନିମୋଣ / ଭଖ୍ାଭଦଇ)

Rs.

େର୍ତ୍େମାନ ଅେସ୍ଥା

Code

In use-1, Temporary not in use -2, Permanently not in use-3

େୟେହୃତ -1, ଅେୟେହୃତ ଅସ୍ଥାୟୀ -2, ଅେୟେହୃତ ସ୍ଥାୟୀ-3
(b)

If code 2 or 3 in item 10 (a) no. of years not in use

item 10a ଭର ଭକାଡ୍ 2 କିମବୋ 3 ଭହଭଲ ଅେୟେହୃତର ଅେଧ୍ି (େଷେଭର)
11

If code 2 in item 10(a) reasons for temporarily “not in use”

Code

ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅସ୍ଥୋୟୀ େୋବରେ ଅବୟବହୃ ତେ କୋେଣ ( item 10(a) ରେ ରକୋଡ୍ 2 ପୋଇଁ)
12

If code 3 in item 10 (a) reasons for Permanently “not in use “

Code

13

ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସ୍ଥାୟୀୋେଭର ଅେୟେହୃତର କାରଣ ଭକାଡ୍ item 10(a) ଭର ଭକାଡ୍ 3 ପାଇଁ
Method used for Water distribution ଜଳ େଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀ/ େୟେହୃତ ପଦ୍ଧତି (ଭକାଡ୍)

Code

14

Types of lifting device (only for Surface Lift scheme)

Code

ଜଳ ଉଠାଇୋ ଉପକରଣର ପ୍ରକାର (ଭକେଳ ଉଠା ଜଳଭସଚନ ନିମଭନ୍ତ)
15

Source of energy for lifting devices /

ଜଳ ଉଠାଇୋ ଉପକରଣଭର େୟେହୃତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ

Code

(Only for Surface Lift Schemes)
16

Horse Power of Lifting Device (Ignore if the lifting Device is manual/
animal) ଜଳ

Item : 7

Code

ଉଠାଣଭର େୟେହୃତ ଉପକରଣର ଅଶ୍ୱଶକ୍ତି (ଯଦି ଉପକରଣଟି ମନୁ ଷୟ/ପଶୁ ଚାଳିତ ଭତଭେ ୋଦ୍ ଦିଆଯିେ)

ପ୍ରକଲପର କାଯ଼େୟକାରୀ େଷେ

.

HP

2013-14 ବର୍ଷ କିମବୋ ପୂବଷେୁ -1, 2014-15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ -2, 2015-16 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ –3,2016-17 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ –4,
2017-18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ – 5

Item : 9 (a)
Item : 11
Item : 12

ବୟୋଙ୍କ ଋଣ -1, ସେକୋେୀ ଅଥଷ – 2, ନିଜସ୍ୱ ସଞ୍ଚୟ- 3, ମହୋଜନେୁ ଋଣ -4, ଅନୟୋନୟ- 9

ଆର୍ଥିକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ
ପ୍ରକଳ୍ପଟି

ଅସ୍ଥାୟୀ

ୋେଭର

ଅେୟେହୃ ତର କାରଣ
ପ୍ରକଳ୍ପଟି

ସ୍ଥାୟୀ

3, ଅଥଷେ ଅେୋବ – 4, ଜଳ େଣ୍ଡୋେ ପୂର୍ଣ୍ଷ ନରହବୋେୁ -5, ରକନୋଲ ଜଳ େଣ୍ଡୋେ ରପୋତି ରହୋଇଥିବୋ ରର୍ଯୋଗଁୁ - 6 , ଚୋରନଲ୍
ଅଚଳ ରର୍ଯୋଗଁୁ-7 , ଅନୟୋନୟ କୋେଣ- 9

ୋେଭର

ଅେୟେହୃ ତ କାରଣ
Item- 13

ପର୍ଯଷୟୋପ୍ତ ବିଦୁୟତ୍ ଶକ୍ତି/ଜୋରଳଣୀେ ଅେୋବ – 1, ର୍ଯ଼ନ୍ତ୍ରପୋତି ଜନିତ ତୁଟି - 2, କୂ ପେୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପେିମୋଣ ଜଳ ନିଷ୍କୋସନ/ଖଲୋସ -

ଜଳ େଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀ

ଲବଣୋକ୍ତ- 1, ଶୁଷ୍କତୋ -2, ଧ୍ୱଂସପ୍ରୋପ୍ତ ରର୍ଯ଼ୋଗଁୁମେୋମତି ବହିେୁକ୍ତ -3, ସମୁଦ୍ର ପୋଣି ପ୍ରରବଶ ରର୍ଯୋଗଁୁ-4, ଶିଳ୍ପଜୋତ ପଦୋଥଷେ
ମିେଣ ରର୍ଯୋଗଁୁ – 5, ବୃ ହତ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକଳ୍ପେ େ ଅବସ୍ଥିତ-ି 6, ବୁ ଡର୍ଯ
ି ିବୋ ରର୍ଯୋଗଁୁ -7, ଆନୟନୟ କୋେଣ- 9

େୂଉପେିସ୍ଥ ରଖୋଲୋ ଜଳ ପ୍ରବୋହ (ପଥ/ ପକ୍କୋ)-1, େୂଉପେିସ୍ଥ ରଖୋଲୋ ଜଳପ୍ରବୋହ (ଅଣ ପଥ/କଚ୍ଚୋ)-2, େୂତଳ ପୋଇପ୍-3,
େୂଉପେିସ୍ଥ ପୋଇପ୍-4, ବୂ ନ୍ଦୋଜଳରସଚନ-5, ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣୋଳୀ-6, ଅନୟୋନୟ-9

Item- 14

ଜଳ ଉଠାଣ ଉପକରଣର ପ୍ରକାର

ପୋଣିରେ ବୁ ଡେ
ି ହିଥିବୋ ପମ୍ପ -1, ରସଣ୍ଟ୍ିଫ
ି ୁ ଗୋଲପମ୍ପ -2, ଟେବୋଇନ୍/ରଜଟ୍-3 , ମନୁ ର୍ୟ/ପଶୁଦ୍ୱୋେୋ ଚୋଳିତ -4, ଅନୟୋନୟ-9

Item- 15

ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ

ବିଦୁୟତ୍ ଶକ୍ତି - 1, ଡିରଜଲ୍ - 2, ବୋୟୁ ଚୋଳିତ (ପବନ କଳ)- 3, ରସୌେ ଶକ୍ତି - 4, ମଣିର୍/ ପଶୁ ଚୋଳିତ -5, ଅନୟୋନୟ-9
(Contd.)
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17

Number of days pump operated (Ignore, if lifting device is manual/ animal driven)

ପମ୍ପଟି ଭକଭତ ଦିନ େୟେହୃତ ହୁ ଏ (ଜଳ ଉଠାଣ ମଣିଷ କିମାବ ପଶୁଚାଳିତ ଭହଭଲ ଏହା ୋଦ୍ ଦିଆଯ଼ିେ )
During Kharif Season (ଖ୍ରିଫ୍ ଋତୁ ମଧ୍ୟଭର)

Days

During Rabi Season (ରେି

Days

ଋତୁ ମଧ୍ୟଭର)

Perennial (ୋରମାସୀ)
Other Season (ଅନୟାନୟ
18

Days

ଋତୁ ଭର)

Days

Average hours of pumping per day (Ignore, if lifting device is manual / animal driven)

ପମ୍ପଟି ହାରାହାରି ଦିନକୁ ଭକଭତ ଘଣ୍ଟା େୟେହୃତ ହୁ ଏ (ଜଳ ଉଠାଣ ମଣିଷ କିମବା ପଶୁଚାଳିତ ଭହଭଲ ଏହା ୋଦ୍ ଦିଆଯ଼ିେ )
During Kharif Season (ଖ୍ରିଫ୍ ଋତୁ ମଧ୍ୟଭର)

hours

During Rabi Season (ରେି

hours

ଋତୁ ମଧ୍ୟଭର)

Perennial (ୋରମାସୀ)
Other Season (ଅନୟାନୟ
19 a)

hours

ଋତୁ ଭର)

hours

Whether the scheme is located in the command of Major & Medium Schemes like Canal

etc େୃ ହତ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜଳଭସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯ଼ର୍ଥା ଭକନାଲ, ଇତୟାଦିର ଚାଭଷାପଭଯ଼ାଗୀ ଭସଚନ ଭକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟଭର

Code

ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅେସ୍ଥି ତ କି? (Yes-2, No-1) (ହଁ-2 ନାହିଁ -1)
19 b)

If the scheme is in command area i.e code 2 in item 19 (a)

ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଭସଚନ ଭକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟଭର ଅେସ୍ଥି ତ item 19 a ରେ ଭକାଡ୍ 2 ପାଇଁ
i.

Name of the Command Area ଭସଚନ

ii

Reason for scheme in commend area ଭସଚନ

19 c)

20

ଭକ୍ଷତ୍ର ର ନାମ
ଭକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟଭର ପ୍ରକଳ୍ପଟିର ଅେସ୍ଥି ତିର କାରଣ

Code

Whether the scheme is meant only for recharge of Ground water (Yes-1, No-2)

ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଭକେଳ େୂ ତଳ ଜଲ ପୁନଃେରଣ ନିମଭନ୍ତ ଊଦ୍ଦିଷ୍ଟ କି (ହଁ-1 ନାହିଁ -2) If Yes keep item 20 to item 30 blank
(ଯଦି item 19 c ଭର ହଁ ଭତଭେ item 20 େୁ item 30 ଶୁନୟ ରହିେ )
Culturable Command Area (CCA) ଚାଭଷାପ ଭଯ଼ାଗୀ ଭସଚନ ଭକ୍ଷତ୍ର ର ଭକ୍ଷତ୍ରଫଳ

Ha

SEASON WISE IRRIGATION POTENTIAL CREATED (IPC)

21

ଜଳଭସଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାେିତ ଋତୁ ୱାରୀ ଭମାଟ ଚାଷ ଜମିର
ପରିମାଣ
Kharif (ଖ୍ରିଫ୍)



Ha

22

Rabi (ରେି)



Ha

23

Perennial (ୋରମାସୀ)



Ha

24

Other Season (ଅନୟାନୟ



Ha

25

Total



Ha

Item 19 b (ii)

)

(ଭମାଟ )

ବୃ ହତ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକଳ୍ପେ ରସଚନ ରକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ
କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥିତେ
ି କୋେଣ

େୃ ହତ୍ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଳ ଭକ୍ଷତ୍ର ପଯେୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନାହିଁ - 1, ଉପଲବ୍ଧ ଜଳ ଜଳ ଭସଚନ ନିମଭନ୍ତ
ପଯେୟାପ୍ତ ନୁ ଭହଁ -2 ଉପଲବ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଜଳଭସଚନ ନିମଭନ୍ତ ଉପଭଯାଗୀ ନୁ ଭହଁ -3, ଅନୟୋନୟ କୋେଣ-9
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SEASON WISE ACTUAL AREA IRRIGATED DURING 2017-18 (IPU)

ପ୍ରକଳ୍ପଦ୍ୱାରା 2017-18 େଷେଭର ଋତୁ ୱାରୀ ପ୍ରକୃ ତ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ
26

Kharif (ଖ୍ରିଫ୍)



Ha.

27

Rabi (ରେି)



Ha.

28

Perennial (ୋରମାସୀ)



Ha.

29

Other Season (ଅନୟାନୟ



Ha.

30

Total



Ha.

)

(ଭମାଟ )

Note (i)

If the scheme is out side command area of Major and Medium scheme then complete IPU
is to be reported.

(ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଯଦି େୃ ହତ୍ ମଧ୍ୟମ ଜଳଭସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ୋହାଭର ର୍ଥାଏ ଭତଭେ ସମ୍ପୁ ର୍ଣ୍େ ପ୍ରକୃ ତ ଜଳଭସଚିତ ଜମିର
ପରିମଣ ଉଭେଖ୍ କରାଯିେ ।)
(ii)

If the scheme is the Command of Major and Medium Scheme then IPU is to be given as
supplemented by MI Scheme. Thus the Gross IPU is to be apportioned in the ratio utilized
by Major/ Medium and M.I. Scheme.

(ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଯଦି େୃ ହତ୍ ମଧ୍ୟମ ଜଳଭସଚନ ମଧ୍ୟଭର ଅେସ୍ଥି ତ ଭତଭେ ସମ୍ପୁ ର୍ଣ୍େ ପ୍ରକୃ ତ ଜଳଭସଚିତ ଚାଷଜମିର
ପରିମାଣକୁ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳଭସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁ ପୂରକ ଭକ୍ଷତ୍ର ୋଭେ ନିଆଯିେ । ଭତଣୁ ଭମାଟ ଜଳଭସଚିତ ଚାଷଜମିର
ପରିମାଣକୁ େୃ ହତ୍ ମଧ୍ୟମ ଏେଂ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଜଳଭସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା େୟେହୃତ ପରିମାଣ ଅନୁ ସାଭର େିୋଜିତ
କରାଯିେ।)
31(i)

Whether the scheme is under utilised (only for in-use schemes) (if Yes-1, No-2)

Code

ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅେ େିନିଭଯାଗ ଭହାଇଛି କି (ହଁ-1 ନାହିଁ -2)
ii)

If Yes, i.e. code 1 in item 31 (i) reason for underutilization of the scheme

Code

ଯ଼ଦି ହଁ, item 31 (i) ଭକାଡ୍ 1 ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅେେିନିଭଯାଗର କାରଣ
32

Number of village covered by the Scheme ପ୍ରକଳ୍ପଭର

ଅନ୍ତେେୁ କ୍ତ ଭହାଇର୍ଥିୋ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା

33

Specific features of Reservoirs, Tank, Other Storages

ଜଳ େଣ୍ଡାର, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅନୟାନୟ େଣ୍ଡାରର ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ େିେରଣୀ
ପରି କଳ୍ପି ତ ଜଳେଣ୍ଡାର କୁ ୟେିକ୍ ମିଟରଭର

a)

Designed Storage in cubic meter

b)

Filled up storage (during 2017-18) ଜଳେଣ୍ଡାରର

c)

Status of filing up of Storage Space) ଜଳେଣ୍ଡାର

ପରିପୂର୍ଣ୍େତା 2017-18ଭର

ପୂର୍ଣ୍େ ଭହୋର ଅେସ୍ଥା
(based around 50% filling up of storage during last 5 years) (େିଗତ ପାଞ୍ଚ େଷେଭର 5
ପ୍ରତିଶତ ପୂର୍ଣ୍େତା ଉପଭର ପଯେୟଭେଶିତ ଭହେ ।

Item 31 (ii)

Item 33 (b)
Item 33 (c)

ଜଳ ଭସଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାେିତ
ଚାଷଜମିର ପରିମାଣଠାରୁ ପ୍ରକୃ ତ ଭସଚିତ
ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ କମ୍ ଭହୋର କାରଣ
2017-18
େଷେଭର
ଜଳେଣ୍ଡାରର୍
ପରିପୂର୍ଣ୍େତା
ଜଳେଣ୍ଡାରର୍ ପୂର୍ଣ୍େ ଭହାୋର ଅେସ୍ଥା

Code
Code

ପର୍ଯ଼ଷୟୋପ୍ତ ବିଦୁୟତ୍ ଶକ୍ତିେ ଅେୋବ -1, ର୍ଯ଼ନ୍ତ୍ରପୋତି ଜନିତ ତୁଟ ି - 2, କୂ ପ/ନଳକୂ ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ପେିମୋଣ ଜଳ ନିଷ୍କୋସନ
- 3, ଜଳ େଣ୍ଡୋେ ପୂର୍ଣ୍ଷ ନରହବୋ ରର୍ଯୋଗଁୁ- 4, ରକନୋଲ / ଜଳେଣ୍ଡୋେ ରପୋତି ରହୋଇର୍ଯି ବୋ ରର୍ଯୋଗଁୁ - 5,
ରକନୋଲ ଅଚଳ ରର୍ଯୋଗଁୁ -୬, ଅନୟୋନୟ କୋେଣ ରର୍ଯ଼ୋଗଁୁ - 9

ପୂର୍ଣ୍େ -1, 3/4 (75 ୋଗ ପଯ଼େୟନ୍ତ) ପୂର୍ଣ୍-େ 2, 1/2 (50 ୋଗ ପଯ଼େୟନ୍ତ) ପୂର୍ଣ୍େ-3, 1/4 (25 ୋଗ ପଯ଼େୟନ୍ତ)
ପୂର୍ଣ୍େ -4, ଶୂନୟ / ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳ ଅଛି - 5,
ପ୍ରତି େଷେ ପୂର୍ଣ୍େ ହୁ ଏ-1, ସାଧ୍ାରଣ ୋଭେ ପୂ ର୍ଣ୍େ ହୁ ଏ-2 କ୍ୱଚିତ୍ ପୂର୍ଣ୍େ ହୁ ଏ-3, ଆଭଦୌ ପୂର୍ଣ୍େ ଭହାଇନାହିଁ -4
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34

Specific information relating to Water Body ଜଳ

ଉତ୍ସ ସମବନ୍ଧୀୟ ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ େିେରଣୀ

a)

21 Digit Sl. No. as per Water Body schedule in which the scheme is functioning

ଜଳ ଉତ୍ସ ଅନୁ ସୂଚୀଭର ଦଶୋଯାଇର୍ଥିୋ 12 ଅଙ୍କ େିଶିଷ୍ଟ କ୍ରମକ ସଂଖ୍ୟା ଭଯଉଁର୍ଥଭି ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯେୟ କରୁ ଛି
R/U
ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳ/
ସହେୋଞ୍ଚଳ

State
େୋଜୟ

District
ଜିଲ୍ଲୋ

Tahsil/Block
ତହସିଲ୍ / ବଲକ୍

Village/Ward
ଗ୍ରୋମ ୱୋଡଷ

Sl. No within
village/town
ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳ/
ସହେୋଞ୍ଚଳ
ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମିକ
ସଂଖୟୋ

(b)

Total number of schemes in the village in above water body
ଗ୍ରାମଭର ର୍ଥିୋ ଉପଭରାକ୍ତ ଜଳ ଉତ୍ସଭର କାଯେୟ କରୁ ର୍ଥିୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭମାଟ ସଂଖ୍ୟା

(c)

Serial Number of this scheme within village in the water body
ଗ୍ରାମେିତଭର ର୍ଥିୋ ଜଳ ଉତ୍ସ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟଭର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା

Remarks if any

Checked by

Signature with Date
Name :
Designation :
Mobile No.

Signature of the Enumerator with Date
Name :
Designation :
Mobile No.

କାହାଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ସହଲା ସ୍ୱାକ୍ଷର ଓ ତାରିଖ
ଯାଞ୍ଚକାରୀେ ନାମ
ପଦବୀ
ସମାବାଇଲ୍ ନମବର

ପରିଗଣନାକାରୀେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ତାରିଖ େହ
ପରିଗଣନା କାରୀେ ନାମ
ପଦବୀ
ସମାବାଇଲ୍ ନମବର
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