ନାଗରିକ ଅଧିକାର ପତ୍ର

ଭା.କୃ .ଅ.ପ – ଭାରତୀୟ ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସଂସ୍ଥାନ
(୨୦୧୫-୨୦୧୬)

ଠିକଣା-

ପ ାଷ୍ଟ- ୂର୍ବତଟ ପେଳ େିପ ାଜନା େିସେ, ପେଳର୍ିହାେେ ର୍ି େୀତ,
ଭୁର୍ପନଶ୍ଵେ-୭୫୧୦୨୩, ଓଡିଶା

ପେର୍ ସାଇଟ ଠିକଣା

www.dwm.res.in

ଜାେିପହର୍ାେ ତାେିଖ

ଜୁ ଲାଇ, ୨୦୧୫

େର୍ତି ସମୀକ୍ଷା

ଜୁ ଲାଇ, ୨୦୧୬

ଲକ୍ଷ ଓ ଆଦର୍ଶ
ଆଦର୍ଶ
ର୍ିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତପେ କୃ ଷିେ ଉତ୍ପାଦକତା ଓ ଜୀର୍ନ ଧାେଣ ମାନ ର୍ୃ ଦ୍ଧି

ାଇଁ ଧାେଣକ୍ଷମ କୃ ଷି ଜଳ

ପ୍ରର୍ନ୍ଧନ ର୍ିକାଶ ।

ଲକ୍ଷ
ଧାେଣକ୍ଷମ ର୍ୃ ଦ୍ଧି

ାଇଁ ସଂସ୍ଥାଗତ ସମ୍ପକବ ସହିତ ଭିତଭ
ି ୂ ମି, ସହାୟତା ଓ ଦକ୍ଷୟତା ନିମବାଣ ଦ୍ଵାୋ

ପମୌଳିକ ପ୍ରପୟାଗାତ୍ମକ ଅଥର୍ା ଲକ୍ଷୟ ତ
ି ାତ୍ମକ ଜଳ ପ୍ରର୍ନ୍ଧନପେ
ୂ ବୀ ଗପର୍ଷଣା ମାଧ୍ୟମପେ ର୍ିର୍ଧ
ଉ ୁଜୁଥିର୍ା ସମସୟାେ ସମାଧାନ ।

ସୂଚୀ ସସବା /କାର୍ଯଶୟ
କ୍ରମିକ

ସସବା/କାର୍ଯଶ

ଭାର

ନମବର

ଦାୟିତ୍ଵସବାଧ

ଇସମଲ

ସମାବାଇଲ

ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ

ଓ ପଦ୍ଧତି

ଦୂରଭାସ ସଂଖ୍ୟା

ଆବର୍ୟକ

ସଦୟ ପଈଠ

ଦସ୍ତାବିଜ

ସେଣୀ

ପ୍ରାନ୍ତୀୟ

୭୦

ଡ଼. ଏସ. ପକ.

ଉ ପ ାଗୀ

ଅମବଷ୍ଟ,

କୃ ଷିଜଳ ପ୍ରର୍ନ୍ଧନ

ନିପଦବଶକ

director.dwm@
icar.org.in
director.iiwm@
icar.gov.in

ପ୍ରପଦୟାଗିକି

୦୬୭୪-୨୩୦୦୦୬୦,

 ସୂଚନା ାଇଁ ଆପର୍ଦନ

 ପଲଖା ଆପର୍ଦନ

ସେକାେୀ /

ଜାତୀୟକେଣ

(ଅଫି ସ)

 ମୂଲୟାଙ୍କନ

୦୬୭୪-୨୩୦୧୬୫୧
(ଫୟାକ୍ସ)

ପର୍ସେକାେୀ

ର୍ୟାଙ୍କ

/ ର୍ୟକ୍ତିଗତ

ଡ୍ରାଫଟ

 ସିକୃତପ୍ରାପ୍ତ

ଅଧିକାେୀଙ୍କ

ଅନୁ ସାପେ

ସେକାେୀ /

ଜାତୀୟକେଣ

ପର୍ସେକାେୀ

ର୍ୟାଙ୍କ

ଭା.କୃ .ଅ.

/ ର୍ୟକ୍ତିଗତ

ଡ୍ରାଫଟ



ମୂଲୟୋଶି

ଜମା

ଦାଖ୍ଲ

େୁ

ସଂସ୍ଥା

ଭା.କୃ .ଅ.
ନିୟମ

ଅନୁ ପମାଦନ
 ମୂଲୟୋଶି ଜମାକା ବ

ପ୍ରଚାେ ପ୍ରସାେ
ହିତାଧିକାେୀ ଙ୍କ

ମୂଲୟ

ନିଦ୍ଧବାେଣ

ପ୍ରଦାନ ଓ ଏହାେ
୨.

/

ଧନରାର୍ି

ବିଭାଗ

ନାମ ଓ ପଦ
୧.

ଦ୍ଵାରା

୩୦

ଦକ୍ଷତା ନିମବାଣ

ଡ.

ମଧୁମିତା

ଦାସ,

ପ୍ରଧାନ

mdas6@yahoo.
com

ପର୍ୈଜ୍ଞାନିକ

୯୪୩୭୨୮୨୬୬୭

 ଆପର୍ଦନ ଗ୍ରହଣ

୦୬୭୪-୨୩୦୦୦୬୦,

 ଆପର୍ଦନ ମୂଲୟାଙ୍କନ

ର୍ୟକ୍ତିଙ୍କ

(ଅଫି ସ)

 ସିକୃତପ୍ରାପ୍ତ

ର୍ିର୍େଣୀ

(ମୁର୍ତ୍ତକ
ି ା

ଅଧିକାେୀଙ୍କ

 ପଲଖା ଆପର୍ଦନ
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ବ

 ଆର୍ଶୟକ

ଅନୁ ପମାଦନ

ପଭୌତିକ

 ଆର୍ଶୟକ ଧନୋଶି ଜମା

ର୍ିଜ୍ଞାନ)

 ତାଲିମ କା ବୟାେମ୍ଭ

େୁ

ସଂସ୍ଥା

ନିୟମ
ଅନୁ ସାପେ

ଧନୋଶି ଜମା

ସସବା ସ୍ତର
କ୍ରମିକ ନମବର

ସସବା /କାର୍ଯଶୟ

୧

ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉ ପ ାଗୀ କୃ ଷଜ
ି ଳ

ଭାର
ପ୍ରର୍ନ୍ଧନ ୭୦

ସଫଳତା ସୂଚକାଙ୍କ

ସସବା ସ୍ତର

ମାପ

ଭାର

ସୂଚନା ସକନ୍ଦ୍ର

ଉ ପଦଶ / ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ

୬

ମାସ

୭୦

ଆଇ. ଆଇ. ଡର୍ଲ ୁ . ଏମ

ତାଲିମ ଓ ପ୍ରଦଶବନେ ଆପୟାଜନ

୩୦

କା ବୟ ଦିର୍ସ

୩୦

ଆଇ. ଆଇ. ଡର୍ଲ ୁ . ଏମ

ପ୍ରପଦୟାଗିକି ପ୍ରଦାନ ଓ ଏହାେ ପ୍ରଚାେ ପ୍ରସାେ
୨

ହିତାଧିକାେୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ନିମବାଣ

୩୦

ଆପତ୍ତି ଅଭିସର୍ଯାଗ ର୍ୁଣାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
କ୍ରମିକ

ସାଧାରଣ ଆପତ୍ତି ଅଭିସର୍ଯାଗ ଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ

ସାହାର୍ଯୟକାରୀ ଦୂରଭାଷ ସଂଖ୍ୟା

ଇ ସମଲ

ସମାବାଇଲ ସଂଖ୍ୟା

ଶ୍ରୀ ଏସ. ସି. ସିଟ,ି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାେୀ

୦୬୭୪-୨୩୦୧୮୧୫/

scsheet.icar@gmail.com

୦୭୮୯୪୭୪୩୭୨୦

dwm.fao@yahoo.com

୦୯୯୮୯୯୫୧୪୧୧

ନମବର
୧.

୨୩୦୦୦୧୦
୨.

ଶ୍ରୀ ଏନ. ଭି. ଆେ. ଏନ. ମୂର୍ତ୍ତବୀ, ର୍ିର୍ତ୍ତୀୟ ଓ ପଲଖା ପ ାଖା ୦୬୭୪-୨୩୦୦୦୭୩
ଅଧିକାେୀ (ଅତିେକ୍ତ
ି ପ୍ରଭାେ)

ହିତାଧିକାରୀ / ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଚ
ୂ ୀ
କ୍ରମିକ ନମବର

ହିତାଧିକାରୀ / ଗ୍ରାହକ

୧

କୃ ଷକ

୨

ୋଜୟ କୃ ଷି ର୍ିଶ୍ଵର୍ିଦୟାଳୟ/ ର୍ିଶ୍ଵର୍ିଦୟାଳୟ/ ଅନୟ ଗପର୍ଷଣା ସଂସ୍ଥାନ

୩

ୋଜୟ କୃ ଷର୍
ି ଭ
ି ାଗ / ଜଳସମ୍ପଦ/ ମୁର୍ତ୍ତକ
ି ା ସଂେକ୍ଷଣ ର୍ିଭାଗ ଇତୟାଦି

୪

କୃ ଷଜ
ି ାତ ଶିଳ୍ପ

୫

ପର୍ସେକାେୀ ସଂଗଠନ / ପେଛା ପସର୍ି ପଗାଷ୍ଠୀ / ଜଳ ଉ ପଭାକ୍କ୍ତା ସଂଗଠନ ଇତୟାଦି

୬

ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଏର୍ଂ ଗପର୍ଷକ

ଆଞ୍ଚଳିକ ସକନ୍ଦ୍ର: ନାହିଁ

ସସବପ୍ରାପ୍ତକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ାଏଁ
କ୍ରମିକ ନମବର

ସସବପ୍ରାପ୍ତକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ାଏଁ

୧

ଠିକ ସମୟପେ ର୍ୟକ୍ତି ର୍ିପଶଷ କିମବା ର୍ିଭାଗ ଦ୍ଵାୋ ଦେଖାସ୍ତ କିମବା ଆର୍ଶୟକତା ଦାଖଲ

୨

ଠିକ ସମୟପେ ପସର୍ପ୍ରାପ୍ତକାେୀ ଆର୍ଶୟକ ସୂଚନା ଦାଖଲ

୩

ପ୍ରପଦୟାଗିକି ର୍ିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତିକେଣପେ ଶିଳ୍ପେ ଆଗ୍ରହ ଓ ସହଭାଗିତା

୪

ଭା.କୃ .ଅ. େ ଅନୟାନୟ ସଂସ୍ଥାନ ଏର୍ଂ କୃ ଷି ର୍ିଶ୍ଵର୍ିଦୟାଳୟ ଇତୟାଦିଙ୍କ ଠାେୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ପକୌଶଳ ର୍ୃ ଦ୍ଧି ାଇଁ
ଠିକ ସମୟପେ ଦେଖାସ୍ତ ଆହବାନ ।

