୨୦୧୯-୨୦ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶାରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ର ାଜନାେ
ଅଗ୍ରଗତି
ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯ ୋଜନୋ ଓଡିଶୋ ସରକୋରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କୋ ୟ୍ କ୍ରମ ଅଯେ । ଏହୋ ଓଡିଶୋ ବନୋଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ
ସମିତି ଜରି ଆଯର କୋ ୟ୍ କୋରୀ କରୋ ୋଉଅଛି । ରୋଜୟଯର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ନିରନ୍ତର ପରି ଚୋଳନୋ ଏହି
ଯ ୋଜନୋର ମୁଖୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଯେ । ଜଙ୍ଗଲ ନିକେବର୍ତ୍୍ୀ ଗ୍ରୋମବୋସୀମୋନଙ୍କର ସହଭୋଗୀତୋଯର ଯସମୋନଙ୍କର
ଜୀବିକୋର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ନିମଯନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଯର ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆ ୋଇଅଛି । ଏଥ ି ପୋଇ ଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ସହ ଜଙ୍ଗଲ
ଉପଯର ନିକେସ୍ଥ ଗ୍ରୋମବୋସୀମୋନଙ୍କର ନିଭର
୍ ଶୀଳତୋକୁ ହ୍ରୋସ କରି ବିକଳ୍ପ ଜୀବନ ଜୀବିକୋର ବୟବସ୍ଥୋ କରି ବୋ
ପୋଇ ଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଯର ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ନିଆ ୋଇଅଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବଧ ି ୨୦୧୫-୧୬ ଠୋରୁ ୨୦୨୧-୨୨ ତଥୋ ୬ ବର୍୍
ଅଯେ ।

ଆର୍ଥିକ ଅଟକଳ:
ଏହି ଯ ୋଜନୋ କୋ ୟ୍ କୋରୀ ନିମଯନ୍ତ ଯମୋେ ଆଥିକ ଅେକଳ ୧୧୭୦.୦୩ ଯକୋେି େଙ୍କ। ଚୋରି ଯଗୋେି
ଆଧୋରରୁ, ଥୋ – ୫୧୧.୩୧ ଯକୋେି େଙ୍କ। କୋମ୍ପୋ ପୋଣ୍ଠିରୁ, ୨୮୫.୩୫ ଯକୋେି େଙ୍କ। ରୋଜୟ ଯ ୋଜନୋରୁ, ୩୨୨.୧୮
ଯକୋେି େଙ୍କ। ମହୋତ୍ମୋଗୋନ୍ଧୀ ଜୋତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରୋମୀଣ ଯରୋଜଗୋର ଯ ୋଜନୋ ଏବଂ ୫୧.୧୯ ଯକୋେି େଙ୍କୋ ଜୋତୀୟ
ଗ୍ରୋମୀଣ ଜୀବିକୋ ମିଶନରୁ ବୟବସ୍ଥୋ କରୋ ୋଇଅଛି ।

ର ାଜନାେ କା ୟ୍ ରେତ୍ର :
ବର୍ତ୍୍ମୋନ ଏହି ଯ ୋଜନୋକୁ ରୋଜୟର ୨୩େି ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରୀୟ ତଥୋ ବନୟପ୍ରୋଣୀ ବନଖଣ୍ଡ (DMUs)ଯର
କୋ ୟ୍ କୋରୀ କରୋ ୋଉଅଛି । ଯ ୋଜନୋର ଯମୋେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୭୦୦୦ ବନ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୧୮-୧୯ ସୁଦ୍ଧୋ ଏହି
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନଯର ୩୧୮୦ ଯଗୋେି ବନସୁରକ୍ଷ୍ୋ ସମିତି (VSS)ଯର କୋ ୟ୍ କୋରୀ ଯହଉଅଛି ଏବଂ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥିକ
ବର୍୍ ପୋଇ ଁ ଆଉ ୫୪୦ ଯଗୋେି ନୂ ଆ ବନ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ସମିତି ନିଆ ି ବୋର ଲକ୍ଷ୍ଧୋ ୟ୍ କରୋ ୋଇଛି । ଏଥ ି ସହିତ
୭୫୩୪ ଯଗୋେି ମହିଳୋ ସ୍ଵୟଂ ସହୋୟକ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯ ୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମଯର ବିଭିନ୍ନ ଯରୋଜଗୋର ବୃ ଦ୍ଧି କୋ କ୍ର
୍ ମ
ପୋଇ ଁ ଅନୟ ବିଭୋଗ ସହିତ ଯ ୋଗୋଯ ୋଗ କରୋଇ ଦିଆ ୋଇଛି। ଏଥ ିଯର ସ୍ଥୋନୀୟ ଗ୍ରୋମବୋସୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ
ସହୋୟତୋଯର ସମସ୍ତ କୋ ୟ୍ ସମ୍ପୋଦନ କରୋ ୋଉଅଛି ।

ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ର ାଜନା ଅଧୀନରେ ମୁଖ୍ୟ କା ୍ୟକ୍ରମ:










ବନସୁରକ୍ଷ୍ୋ ସମିତିର ଚୟନ
ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର ସଯଭ୍ ଓ ସୀମୋ ନିଦ୍ଧୋ୍ ରଣ
ଅଣୁ ଯ ୋଜନୋର ପ୍ରସ୍ତୁ ତି
ଗ୍ରୋମବୋସୀ ତଥୋ ବନବିଭୋଗ କମ୍ଚୋରୀଙ୍କୁ ତୋଲି ମ ପ୍ରଦୋନ ଜରି ଆଯର ସୋମଥ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି
ବୃ କ୍ଷ୍ଯରୋପଣ ବିନୋ ପ୍ରୋକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି (ANR without gap)
କୃତ୍ରିମ ବୃ କ୍ଷ୍ଯରୋପଣ (AR)
ପ୍ରଯତୟକ ଗ୍ରୋମଯର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଜରି ଆଯର ପ୍ରଯବଶିକୋ କୋ ୟ୍ କ୍ରମ (EPA)
ବନସୁରକ୍ଷ୍ୋ ସମିତିର ଗୃହ ନିମୋ୍ ଣ
ସରକୋରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭୋଗର ଉନ୍ନତି ମୂଳକ ଯ ୋଜନୋର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଉପୋୟଯର
ଗ୍ରୋମବୋସୀଙ୍କ ଜୀବିକୋ ଉପୋଜ୍ନର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି କରି ବୋ

୨୦୧୯-୨୦ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ର ାଜନା ଜେି ଆରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିର୍ଥବ
ି ା ମୁଖ୍ୟ ବିବେଣୀ:

 ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯ ୋଜନୋ ଅଦୟୋବଧ ି ଯମୋେ ୨୩ ଯଗୋେି ବନଖଣ୍ଡ ଓ ୧୨୮ ଯଗୋେି ବନୋଞ୍ଚଳଯର
୩୧୮୦ ଯଗୋେି ବନ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ସମିତି ମୋଧ୍ୟମଯର କୋ କ
୍ ୋରୀ ଯହଉଛି। ଏଥ ିଯର ମୁଖୟତଃ ନିମ୍ ନ
ଲି ଖତ
ି କୋ କ୍ର
୍ ମ କରୋ ୋଇଅଛି:
 ମହିଳୋ ସ୍ଵୟମସହୋୟକ ଯଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଖୟୋ ୮୬୧୯
 ପି .ଆର.ଏ. ଯଶର୍ ଯହୋଇଥ ିବୋ ବନ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ସମିତି ସଂଖୟୋ – ୨୯୬୬
 ଅଣୁ ଯ ୋଜନୋ ଯଶର୍ ଯହୋଇଥ ିବୋ VSS ସଂଖୟୋ - ୨୮୩୧
 ସଯଭ୍ ଓ ସୀମୋ ନିଦ୍ଧୋ୍ ରଣ ୧୬୯୭୪୮.୭୬ ଯହକ୍ଟର
(୩,୧୧୪ ଯଗୋେି ବନସୁରକ୍ଷ୍ୋ
ସମିତିଯର)
 ଅଣୁ ଯ ୋଜନୋ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ୨,୮୩୧ ଯଗୋେି
 ବୃ କ୍ଷ୍ଯରୋପଣ ବିନୋ ପ୍ରୋକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲଯର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି
(ANR)-୧,୬୦,୭୩୧ ଯହକ୍ଟର
 ସମୂହ ବୃ କ୍ଷ୍ଯରୋପଣ (Block Plantation) ୧,୦୧୦ ଯହକ୍ଟର
 ବନ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ସମିତି ଗୃହ ନିମୋ୍ ଣ ୩୦୦ ଯଗୋେି
 ମହୋତ୍ମୋଗୋନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ ନି କ୍ତ
ୁ ି ଯ ୋଜନୋ
୩୮୧ େି VSS
ମୋଧ୍ୟମଯର ପ୍ରଯବଶିକୋ କୋ ୟ୍ କ୍ରମ  ୧୫ ଯଗୋେି ଯସ୍ଵଚ୍ଛୋଯସବୀ ଅନୁ ଷ୍ୋଠ ନର ୧୧୨ ଯଗୋେି େିମ, ୨୪୧ ଜଣ ଉନ୍ନୟନ ଅଧକ
ି ୋରୀ ଓ ୨୫୫୯ ଜଣ
ଆନିଯମେର ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନଯର କୋମ କରୁଅଛନ୍ତି।
 ପ୍ରକଳ୍ପର କୋ କ୍ର
୍ ମ ସମ୍ବନ୍ଧଯର ଅବଧୋରଣୋ ପୋଇ ଁ ୧୧ ଯଗୋେି ମୋଗ୍ଦଶିକୋ ପୁସ୍ତକ ଓ ଦକ୍ଷ୍ତୋ ବିକୋଶ ପୋଇ ଁ
୧୧ଯଗୋେି ତୋଲି ମ ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୋ ୋଇ ଅଛି।
 ଅନୟ ବିଭୋଗ ମୋନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯ ୋଗୀକରଣ କୋ କ୍ର
୍ ମ (Convergence) ମୋଧ୍ୟମଯର ୪,୬୭,୭୫୩
ଜଣ ହିତୋଧକ
ି ୋରୀ ମୋନଙ୍କୁ ୧୪୬,୭୯,୬୬,୮୩୫ େଙ୍କୋର ସହୋୟତୋ ଯ ୋଗୋଇ ଦିଆ ୋଇ ଅଛି।

