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ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଭାରତ ସରକାର

ଗ୍ରାମମୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ

3R ମନ୍ତ୍ର ହ୍ରାସକରନ୍ତୁ , ପୁନଃ
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣ
କରନ୍ତୁ - ମାନବଜାତିର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ
ନିମନ୍ତେ ଯେ କ�ୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟହାସଲର
ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର l

ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ�ୋମାର

କୃ ଷି ଏବଂ କୃ ଷକ ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ତ୍ରୀ,
ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ଭାରତ ସରକାର

ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ରହିଛ ି
• ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ
•	ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା
• କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା
• ସରପଞ୍ଚ ଦିଦଙ୍କ
ି କଥା
• ଖବର ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟସମୁହ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଆପ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି

ଜା

ତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ 2020ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି ଭିଡଓ
ି କନଫରେନସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଭାରତର
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଏକ ଏକୀକୃ ତ ଇ-ଗ୍ରାମସ୍ୱରାଜ
ପ�ୋର୍ଟାଲ୍, ମ�ୋବାଇଲ୍ଆପ୍ଲିକେସନ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିଲେ l
ସାରା ଦେଶର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବାର
ପନ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗ�ୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଶିଖାଇଦେଇଛି l ସେ କହିଲେ ଯେ, ମହାମାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଦେଲା ଯେ
ଜଣକୁ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ l

“କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବା ନୂ ତନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କ�ୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣି ରଖିଦେଇଛି,
କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଦୃ ଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ି l ଏହା ଶିଖାଇଛି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ l ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଶର ବାହାରେ ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ଖ�ୋଜିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ l ଏହା
ହିଁ ହେଉଛି ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା l”
“ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଏହାର ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ l
ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାରା
ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ l”
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି କହିଲେ ଯେ, ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁ ତ କରିବାକୁ ସରକାର
କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ l
“ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 1.25 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର
100ଟି ରହିଥିଲା l ସମାନଭାବରେ, ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 3 ଲକ୍ଷ ଟପିଥିଲା l ”
ସେ କହିଲେ ଭାରତରେ ମ�ୋବାଇଲ୍ ଫ�ୋନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଉଥିବାରୁ, ସ୍ମାର୍ଟ ଫ�ୋନଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଶସ୍ତା ହ�ୋଇଯାଇଛି
ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ମାର୍ଟ ଫ�ୋନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁ ରି
ମଜବୁ ତ କରିବ l
“ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଦେଶ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ l”
ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସୀମିତ ସାଧନ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ି
ଏବଂ ନୂ ତନ ଶକ୍ତି ଉପାୟଗୁସହ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଛ ି l
ସେ କହିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ସାମୂହକ
ି କ୍ଷମତା ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି l
ଉତ୍ସ: ପ୍ରେସ ଇନଫର୍ମେଶନ ବ୍ୟୁର�ୋ (PIB)
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The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under Ministry of
Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is unintentional and not meant
to hurt any feelings and therefore may be excused.

ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ�ୋମାର

ବାର୍ତ୍ତା

କୃ ଷି ଏବଂ କୃ ଷକ ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ତ୍ରୀ,
ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ,
ଭାରତ ସରକାର

ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଂକଳ୍ପର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଗଲା, ଏହାକୁ ଏମିତ ି ଏକ ସଙ୍କଟମୟ
ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଅଣାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଏକ ଅଦୃ ଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି l
କର�ୋନା ଭୁତାଣୁ ବା କ�ୋଭିଡ୍ 19 ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହ�ୋଇଛି l କ�ୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାକୁ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ରହିଛ ି l ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସଂସ୍କରଣଟିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛ ି l
କର�ୋନା ଭୁତାଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ମହାମାରୀ କେବଳ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ
ର�ୋଗ ସହିତ ଭୟଭୀତ କରିଛ ି ତାହା ନୁହେଁ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି l
ସ�ୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦିଙ୍କ ଦକ୍ଷ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ଲ�ୋକମାନଙ୍କର
ନିରାପତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଠିକ ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ l ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ
ଭରସା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ଭୁତାଣୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ବହୁ ଳ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଲେ l ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
ଏବଂ ସମୟ�ୋଚିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି l
ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡକ
଼ି ପରି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘ�ୋଷଣା କରି ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଭାରତ ଏବଂ ଭ�ୋକାଲ୍ ଫର୍
ଲ�ୋକାଲ୍ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେଲେ l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 20 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘ�ୋଷଣା କରିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କୃ ଷର
ି ଭିତ୍ତିଭୂମି
ନିମନ୍ତେ 1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛି l ଏହା ଫଳରେ କୃ ଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ l ସହରରୁ ଗାଁଗୁଡକ
଼ି ୁ ଫେରିଆସିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିବା ସଙ୍କଟକୁ ସମାଧାନ କରିବା
ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଗରୀବ କଲ୍ୟାଣ ର�ୋଜଗାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫେରିଆସିଥିବା ସେହି ପ୍ରବାସୀ
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସଯୁ �ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ l ସଙ୍କଟକୁ ସୁଯ�ୋଗରେ ପରିବର୍ନ
ତ୍ତ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡାକରାରେ କୃ ଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବ�ୈପବ
୍ଲ କ
ି
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବିସ୍ତୃତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡକ
଼ି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି l କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ
ରଖି, ଏପରିକି ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟରେ କୃ ଷକ୍ଷେ
ି ତ୍ରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁ ମତି ଦେଲେ l
ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯ�ୋଗର ହାତ
ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଏନଡିଏ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା
ନିମନ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲୁ ରଖିଲା l ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ
କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଏହା ଅନୁ ଭବ କରିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇ-ଗ୍ରାମସ୍ୱରାଜ ପ�ୋର୍ଟାଲର (http://
egramswaraj.gov.in) ଆରମ୍ଭ କରିଲା l ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ଦେଖାଶୁଣା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଗ�ୋଟିଏ ଏକୀକୃ ତ ଡିଭାଇସ୍ପ୍ରଦାନ କରିଛ ି l

ଇ-ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ କରିଲେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆବାଦୀ ଜମି ଏବଂ ଆବାସିକ
ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର "ମାଲିକାନା ଦଲିଲ୍" ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ l ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଋଣ ଏବଂ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସୁଫଳ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ l
ମୁଁ ଦୃ ଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଏକ ସୁଯ�ୋଗରେ ପରିଣତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ
ଆଭିମଖ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରିବ l
ୁ ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ସହ ଆମର ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ଳ ଭାବରେ ସୁବଧ
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ଶ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ

ବାର୍ତ୍ତା

ସମ୍ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ,
ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ,
ଭାରତ ସରକାର

ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ (ଓଡିଏଫ୍) ଭାରତକୁ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବରେ
ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ମହାନ ପୁରୁଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଲେ, ସେଦିନ 2 ଅକ୍ଟୋବର 2019ରେ
ଗୁଜୁ ରାଟ ରାଜ୍ୟର ଅହମଦାବାଦ ନିକଟସ୍ଥ ସାବରମତୀ ନଦୀତଟରେ ଭାରତର ଗ�ୌରବମୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂ ତନ ଅଧ୍ୟାୟ
ଯ�ୋଡ଼ିଦଆ
ି ଗଲା l ଓଡିଏଫ୍ ଘ�ୋଷଣାନାମା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ (ଏସ୍ବଏ
ି ମ୍) ଗ୍ରାମୀଣର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଏବଂ ତୀବ୍ର
ଯାତ୍ରାକୁ ସୂଚାଇଦିଏ, ଯାହା 2 ଅକ୍ଟୋବର 2014ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ମାତ୍ର
39%ରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା l
60 କ�ୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିରାପଦ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି
ଗ�ୌରବମୟ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ମାଇଲଷ୍ଟୋନଆଦି ବିଶେଷ ଗୁଣ ବଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ ଆଚରଣ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି l ଏହି ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯାତ୍ରାରେ 10 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ପାଇଖାନା
ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର
ଦୃ ଢ଼ ଡାକରାରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ, 2014ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାପଦ ପରିଛନ୍ନତାର ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ
ହ�ୋଇ ସାରା ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ସଞ୍ଚରି ଗଲା l
ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଅଭିଯାନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପ୍ରଧାନ
ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) [ଏସ୍ବଏ
ି ମ୍ (ଜି)]ର ଦ୍ଵିତୀୟ
ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ 2024-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମ�ୋଦନ କରିଲେ l
4 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2020 ରେ [ଏସ୍ବଏ
ି ମ୍ (ଜି)]ର ୨ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଯ�ୋଗଦେବାର ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ମ�ୋର ଥିଲାl
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ କାହାରିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପାଇଖାନା ଯିବା ଏବଂ
ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହ�ୋଇଥିବା ଲାଭଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ [ଏସ୍ବଏ
ି ମ୍ (ଜି)]ର ୨ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦୃ ଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିବ l
ଦେଶର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ର ପରିଚାଳନା (ଏସ୍ଏଲ୍ଡବ୍ଏମ୍)
ଲୁ
କରାଯାଏ ବ�ୋଲି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ l [ଏସ୍ବଏ
ି ମ୍ (ଜି)]ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ-IIକୁ 2020-21 ରୁ 2024-25 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିଯାନ
ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟ�ୋଗ କରାଯିବ l ଯାହାର ମ�ୋଟ ବଜେଟ ଆକଳନ 1,40,881 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ l
ଯେହେତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ କ�ୋଭିଡ୍ 19 ସଂକଟରେ ଯୁଝିଆସୁଛ ି ତେଣୁକରି ଭାରତ ନିମନ୍ତେ ଏସବିଏମ୍(ଜି) ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨ର
ଭୂମିକା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ୱ ହ�ୋଇପଡ଼ିଛ ି l ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ, ବିଶେଷକରି ସାବୁ ନରେ ହାତ
ସଫାକରିବା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିୟମିତ ଶ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା; ଏହି ସରଳ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ଆଚରଣଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏବଂ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ସମୁତ୍ଥାନ ସହିତ ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିର�ୋଧ କରାଯାଇପାରିବ l ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟ
ଆମକୁ ଗ�ୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯେ, ଏହି ସଙ୍କଟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଆମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଥି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦୂ ତ ହେବେ l
ଏସବିଏମ୍-(ଜି) ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ 'ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଂକଳ୍ପ'ର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଦଳ
ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ମୁଁ ମ�ୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି l ମୁଁ ବହୁ ତ ଆଶାବାଦୀ ଯେ, ଏହି ସଂସ୍କରଣ ମାଧ୍ୟମରେ
ଏସବିଏମ୍-(ଜି) ସଫଳ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱଭାବ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବ l


(ଶ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ)
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ସୁନୀଲ କୁ ମାର, ଆଇଏଏସ୍

ବାର୍ତ୍ତା

ସଚିବ,
ଭାରତ ସରକାର,
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଂକଳ୍ପର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣକୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି l ଏହି
ସଂସ୍କରଣଟିକୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏମିତ ି ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କ�ୋଭିଡ୍-19
ସଂକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିଛ ି l ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ର�ୋକିବା ନିମନ୍ତେ
ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛ ି l ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣଟି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସମସ୍ତ
ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ l
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏକ ନୀରବ ବୀପ୍ଳବ
ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି l ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ସେହିଭଳି ଅନେକ ସଫଳ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ବାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି l ଯଦି ଆମେ ତଥ୍ୟ କଥା
କହିବା ତେବେ ସାରା ଭାରତକୁ ବାହ୍ୟ ମଳ ମୁକ୍ତ (ଓଡିଏଫ୍) କରିବାରେ ଏହା କ�ୌଣସି ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ଠାରୁ କମ ଅଟେ କି ?
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁବଧ
ି ା ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 2014ରେ କେବଳ 39% ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ତାହା ଅକ୍ଟୋବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ 100%ରେ
ପହଞ୍ଚିଲା l ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 10 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଘର�ୋଇ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା l ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ
ଏକ ଗଣ ଅଭିଯାନରେ ପରିଣତ କରି ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର 600 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଲେ l
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ
କେଉଁଠାରେ ବି ଆବର୍ଜନା ଜମି ରହିବ ନାହିଁ l ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ କାହାଣୀ
ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ l
ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିଛ ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି l ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା
ଶ�ୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଧାରଣକ୍ଷମ ବ୍ୟବହାରରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିଛନ୍ତି l ଲ�ୋକମାନଙ୍କର
ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନେ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି l ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହ�ୋଇଥିବା
ବିଷୟଗୁ ଏବଂ ସଫଳ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବେ l
ସମାଜର ତଳ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତି ଅଟନ୍ତି l ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର
କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଯାହାବି ଅର୍ଥ
ପଠାଉଛନ୍ତି ତାହା ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ l ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ
ରଖି ଅନ-ଲାଇନ ରିପ�ୋର୍ଟିଂ ଅଧୀନରେ ପ୍ରିଆସଫ୍ଟ-ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟଗୁଡ଼ିକ ପ�ୈଠ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି l ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସର
ି ସହିତ କହୁ ଛ ି ଯେ, ପାଖାପାଖି 1.39 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଅନଲାଇନରେ ଦେୟ ପଇଠ କରିବାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ପଞ୍ଜି କରଣ କରିଛନ୍ତିକରିଛନ୍ତି l ପାଖାପାଖି 1.03 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଅନଲାଇନରେ ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ମାଧ୍ୟମରେ ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ/ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେୟ ପ�ୈଠ କରୁଛନ୍ତି l
ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଚୟତିରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ କାମରେ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ 15 ଏପ୍ରିଲ୍ 2020ରେ ଏକ ନୂ ତନ
ଅଡିଟ୍ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନର ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା l ପାଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକର ଉପଯ�ୋଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବ�ୋଧତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା
ପାଇଁ ପଞ୍ଚୟତିରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଥିବା ମଞ୍ଜୁରୀର ଅନଲାଇନ ଅଡିଟକୁ ଅଡିଟ୍ ଅନଲାଇନ
ସୁବଧ
ି ାଜନକ କରିବ l ନିକଟ ଅତୀତରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ନୂ ତନ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି
ସଂସ୍କରଣଟି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ l ଇ-ଗ୍ରାମସ୍ୱରାଜ, ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ, ଏହି ସବୁ
ବିଷୟରେ ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ୱ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି l
ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ପାଠକମାନେ ଏହି ସଂସ୍କରଣଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ l ଦେଶରେ କ�ୋଭିଡ୍-19 ସଙ୍କଟ ଯ�ୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ସଂସ୍କରଣଟିକୁ ଆମେ କ�ୋଭିଡ୍ ବିଶେଷାଙ୍କ ସଂସ୍କରଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ l
ତାରିଖ: 30 ଜୁ ନ୍, 2020
6

ଜୁ ନ୍ 2020

(ସୁନୀଲ କୁ ମାର)

ଆୟ�ୋଗ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକ
଼ି ୁ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ରାଜସ୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ

- ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ�ୋମାର*

ଜା

ତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ
କହିଥିଲେ, ''ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ
ଏହାର ଗ୍ରାମରେ ନିହତ
ି ରହିଛ'ି ’ l ତାଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ
ସ୍ୱାଧୀନତା
କେବଳ
ରାଜନ�ୈତକ
ି
ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା l
ଅପେକ୍ଷାକୃ ତ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସାରା ଭାରତ
ନିମନ୍ତେ ନ�ୈତକ
ି , ସାମାଜିକ, ଏବଂ
ଆର୍ଥିକ
ସ୍ୱାଧୀନତା
ଉପରେ
ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରୁଥିଲେ l ଦେଶର
ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗାଁକୁ ମୁଖ୍ୟ ଏକକ ଭାବରେ
ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ l ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଗ୍ରାମ ଥରେ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହ�ୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ
ହ�ୋଇଯିବା ପରେ ସାରା ଦେଶ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ l ଆମର
ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ବିଂଶ ଶତାଦ୍ଦୀର
ଶେଷ ଦଶନ୍ଧିରେ 73ତମ ଏବଂ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ
ସଂଶ�ୋଧନବଳରେ ଜାତିର ପିତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜର ଧାରଣା
ଉପରେ ଭିତ୍ତିକରି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ
କରାଗଲା l ଆମ ଦେଶର ସଂଘୀୟ ରାଜନ�ୈତକ
ି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ତୃ ତୀୟ
ସ୍ତର ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରାଗଲା l

ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ଏକ ରାଜ୍ୟ
ବିଷୟ ହ�ୋଇଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜର
ବିଭିନ୍ନ ଦିଗଗୁଡିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ
ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୂମିକା ରହିଛ ି l ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ
ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛ ି ସେହି
ଅନୁ ସାରେ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ
ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ
ଏବଂ ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି
ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ନିମନ୍ତେ
ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବେ l କିନ୍ତୁ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର ଏବଂ କ୍ଷମତଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
ସେହି ରାଜ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ l ସମ୍ବିଧାନରେ 11
ଧାରାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି
29 ଗ�ୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ବିକାଶ
ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ତ
ଧି ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଯ�ୋଜନା
ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ବିଷୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ
ବିଧାନସଭାର କେବଳ କ୍ଷମତା ରହିଛ ି l ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକସ
ଆଦାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା
ବିଷୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ l ଏହା ବ୍ୟତୀତ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ
ଢାଞ୍ଚା ଗଠନ, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବାସହ
ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ
ରଖିବାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକ
଼ି ୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବା
କରନ୍ତିl
ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ
ଯେତେବେଳେ ଏନଡିଏ ସରକାର 2014ରେ କ୍ଷମତାକୁ
ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକ
଼ି ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା
ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ (ସିଏଫସି) ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗର
ଅନୁମ�ୋଦନ କରିବ l ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ, “କ�ୌଣସି ଅନୁମ�ୋଦନଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ବିବେଚନା ଅଧୀନରେ ଥିଲା
ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କର ଅନୁମ�ୋଦନ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଏକ ନିଷ୍ପତି ନେବାର ଥିଲା l ଅର୍ଥ କମିଶନର
ଯେତେଦୂ ର
ଦେଖାଯାଏ,
ପୂର୍ବ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳଗୁଡକ
଼ି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମ�ୋଦନଗୁଡ଼ିକୁ
ସେହି ରାଜ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଣ୍କ
ଠି ୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କର
ୁ ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଳନାତ୍ମକ
ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡକ
଼ି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆଭିମଖ
ଅନୁମ�ୋଦନ କରିବା କମିଶନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ l କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଭାବରେ ଅଧିକ ଗଠନମୂଳକ ହ�ୋଇଛି l
ଆୟ�ୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକ
଼ି
ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲ�ୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ
ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବଳଗୁଡକ
଼ି ର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା l ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ ଉପରେ
ଫଳରେ ସେଗୁଡକ
଼ି
ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବlି ଦଶମ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ଅର୍ଥ କମିଶନ (ମଞ୍ଜୁରୀ ଅବଧି 1995-2000) ପରେ
ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ l
ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କର ଅନୁମ�ୋଦନ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା l ଦ୍ୱାଦଶ
ଅର୍ଥ କମିଶନ (2005-2010) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକ
଼ି ୁ ବହୁତ କମ ପରିମାଣର ପାଣ୍ଠି ଅନୁମ�ୋଦନ
କରାଗଲା l ଦଶମ ଅର୍ଥ କମିଶନ ମ�ୋଟ 4380.93 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଅନୁମ�ୋଦନ କରିଥିଲେ l ମଞ୍ଜୁରୀ ଅବଧିରେ ମ�ୋଟ
3576.35 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା (81.63%) ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା l
ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏକାଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ (ମଞ୍ଜୁରୀ ଅବଧି
2000-2005) ମ�ୋଟ 8000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମ�ୋଦନ
କରିଥିଲେ l ମଞ୍ଜୁରୀ ଅବଧିରେ ମ�ୋଟ 6601.85 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା (82.52%) ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା l ଦ୍ୱାଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ
(ମଞ୍ଜୁରୀ ଅବଧି 2005-2010) ମ�ୋଟ 20,000 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଅନୁମ�ୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅବଧିରେ
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 18926.79 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା (94.5%) ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା l

ମ�ୌଳିକ ସେବାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ
ବିନଯି �ୋଗ କରାଗଲା l
ଖୁସର
ି ସହିତ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର
ସରକାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନର ଅନୁମ�ୋଦନଗୁଡିକୁ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବୃ ଦ୍ଧି ଫଳରେ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭବାନ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି l ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ଅବଧିରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ 180,237 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା (90%) ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
କରାଯାଇଛି l ଏହି ଅବଧିରେ ଏହା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ନୂ ତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ି l
ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ
ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଉପରଲିଖିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ
ଅଟନ୍ତି l ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ବାର୍ଷିକ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବାକୁ
ପଡ଼ୁଛି ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା କୁ ହାଯାଏ
(ଜିପିଡପ
ି ି) l ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ ଭିତକ
ି ରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅର୍ଥକୁ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯ�ୋଗ କରିଛନ୍ତି l ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ
ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନରେ କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟତୀତ ମ�ୌଳିକ ସୁଖ
ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ
ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ମଞ୍ଜୁରୀଗୁଡ଼ିକ କ�ୌଣସି ପ୍ରାକସର୍ତ୍ତ ବିନା
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା l

ତ୍ରୟ�ୋଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ (ମଞ୍ଜୁରୀ ଅବଧି 20102015) ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମ�ୋଦନ କରିଲା l
ସ୍ୱଳ୍ପ ଆକାରର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମିଶନ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭାଜ୍ୟ
ପୁଲର 2.5% ଅଂଶ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲା l ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ
ଅବଧିରେ ମ�ୋଟ ଆବଣ୍ଟନ 65,160.76 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ
58,256.63 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା (89.40%) ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା l ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନର ଅଭାବ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ତ
ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର ଦାବି
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ସୁବଧ
ି ା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ
କରିବାର ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିବାବେଳେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅନୁ ସାରେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ
କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ଅନୁ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ l
ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଇ-ଗ୍ରାମସ୍ୱରାଜ ପ�ୋର୍ଟାଲର ଡିଜାଇନ କରିଛ ି l
ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ଏଫ୍ଏଫସି-ମଞ୍ଜୁରୀରେ କରାଯାଇଥିବା
ଲି ଡ�ୋମେନରେ ଜିଓଫଟ�ୋକୁ
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃ ଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛ ି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରକୃ ତ ବିକାଶ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀକୁ ପବ୍କ
ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶରେ ନିହତ
ି ଅଛି l ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଟ୍ୟାଗିଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ l ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି
ଏକ ନୂ ତନ ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଏବଂ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ 6.14 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜିଓଟ୍ୟାଗ
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜର ଅନ୍ୟ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 8.25 ଲକ୍ଷ ଛବି ରହିଛ ି l ଅଧିକ
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କର/ସେବା
ଧି ସମସ୍ତ ପେମେଣ୍ଟକୁ
ଉଚିତ ବ�ୋଲି ଅନୁମ�ୋଦନ କରିଲେ, କାରଣ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କର ଏଫଏଫସି ସମ୍ବନ୍ତ
ପ୍ରିଆସଫ୍ଟ-ପିଏଫଏମଏସ ଇଣ୍ଟରଫେସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମ�ୌଳିକ ସୁଖ ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ
କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି l ଏହି ନୂ ତନ ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟ
କରାଯାଇଛି l
ସହିତ ଦେଶର 26 ଟି ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ମ�ୋଟ
2,00,299.20 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଯ�ୋଗାଇଦେବାକୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନର
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ (ଏଫଏଫସି) ଏକ ଅନୁମ�ୋଦନ ଅନୁମ�ୋଦନଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ରହିଅଛି l ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ
କରିଲେ l ଏହି ପାଣ୍ଠି ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିଚାଳନା କମିଶନ 2020-21 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ଏବଂ ପରିଛନ୍ନତା, ମଇଳା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, କଠିନ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି 60,750 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ
ପରିଚାଳନା, ବାତ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ସର୍ବସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁମ�ୋଦନ କରିଛ ି l ଆପଣମାନେ ଜାଣିକରି
ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ରାସ୍ତା, ଫୁଟପାଥ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନର
ଆଲ�ୋକୀକରଣର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ମ�ୌଳିକ ସୁଖ ଅନୁମ�ୋଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି l ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ତତସମ୍ବନ୍ତ
ଧି
ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ
ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇନଥିଲା l
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ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ କମିଶନଗୁଡକ
଼ି ଅଧୀନରେ
ଆବଣ୍ଟନରେ କ୍ରମାଗତ ବୃ ଦ୍ଧି
ଅର୍ଥ କମିଶନ

ଆବଣ୍ଟନ
(କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ଏକାଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ

8000

ଦ୍ୱାଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ

20000 (2.5 ଗୁଣ)

ତ୍ରୟ�ୋଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ

65160 (3.3 ଗୁଣ)

ଚତୁର୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ

200292 (3 ଗୁଣ)

ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ

ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି

ଅତୀତର ତିନ ି ଅର୍ଥ ଅୟ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା ହ�ୋଇଥିବା ଆବଣ୍ଟନ
ଅର୍ଥରାଶି କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ
ତୁ ଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ 13ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅପେକ୍ଷା 14ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ
ଅଧୀନରେ ତିନଗୁ
ି ଣ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ
12ଦଶ ଅର୍ଥ
କମିସନ
14ଦଶ ଅର୍ଥ
କମିସନ

ଛବିଗୁଡକ
଼ି କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାରେ
ଆବଣ୍ଟନ

ବିମ�ୋଚନଗୁଡକ
଼ି

13ଦଶ ଅର୍ଥ କମିସନ

ଛବିଗୁଡକ
଼ି କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ
ଆବଣ୍ଟନ

ବିମ�ୋଚନଗୁଡକ
଼ି

13ଦଶ ଅର୍ଥ
କମିସନ

14ଦଶ ଅର୍ଥ କମିସନ

ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉପଯୁକ୍ତ
ଗତ ତିନଗ�ୋ
ି ଟି ଅର୍ଥ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ହ�ୋଇଥିବା ଅନୁମ�ୋଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥ କମିଶନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ଓଡିଏଫ୍ ପ୍ଲସ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା,
ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିମ�ୋଚନ ହ�ୋଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶି
ଜିପିଡପ
ି ି ଅପଲ�ୋଡ଼ର ସ୍ଥିତ ି ଏବଂ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା
ଆବଣ୍ଟନ
ବିମ�ୋଚନଗୁଡକ
଼ି
ଛବିଗୁଡକ
଼ି କ�ୋଟି
ସୂଚତ
ି କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ପଞ୍ଚାୟତି
ଟଙ୍କାରେ
ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବ l
ବର୍ଷ 1

ବର୍ଷ 2

ବର୍ଷ 3

ଦ୍ୱାଦଶ ଅର୍ଥ କମିସନ

ବର୍ଷ 4

ବର୍ଷ 5

ଲଗାତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସମନ୍ବିତ
ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷମତା, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ
ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବା ଦରକାର l
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସର୍ବଦା ଏହାର ସମର୍ଥନ କରିଛ ି ଏବଂ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରିବା
ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଯ�ୋଗାଉଛି l ଆମେ
ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଏହାର
ଅନ୍ତିମ ରିପ�ୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ l ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଆୟ�ୋଗର
ବିକାଶମୂଳକ ଅନୁମ�ୋଦନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃ ଢ଼ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହା
ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି କଲ୍ୟାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା
ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଶକ୍ତୀକରଣକରି ଏକ ନୂ ତନ ଯୁଗ ର ଅୟମାରମ୍ଭ
କରିବ l

ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁମ�ୋଦନ କ୍ରମେ
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅର୍ଥ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜୁ ନ୍ 1, 2020ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
ଜାରି କରିଛନ୍ତି l ଯେପରି ଭାବରେ ଆଗରୁ କରାଯାଇଛି ସେହି
ପରି ଭାବରେ ମ�ୌଳିକ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଦୁ ଇଗ�ୋଟି କିସ୍ତିରେ ଅର୍ଥ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ l ସହବନ୍ଧନ-ମଞ୍ଜୁରୀ
ପ୍ରଦାନ କଥା ଯେତେଦୂ ର ବିଚାର କରାଯାଏ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ
*ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, କୃ ଷି ଏବଂ କୃ ଷକ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ବିଭାଗର ଅନୁମ�ୋଦନ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତ ସରକାର
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ଇ-ପଞ୍ଚାୟତ ମିଶନ ମ�ୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ:
ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିକାଶର ମାର୍ଗ

ବି

ଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ଅନୁ ସାରେ, “ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସୂଚତ
ି କରେ (ଯଥା
ୱାଇଡ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କସ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏବଂ ମ�ୋବାଇଲ୍
କମ୍ପ୍ୟୁଟିଙ୍ଗ୍), ଯାହାର କି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ,
ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ
କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛlି ଏହି ଟେକ୍ନୋଲଜିଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାରର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ: ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ
ସରକାରୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ
ସହିତ ଉନ୍ନତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରିବ, ସୂଚନାକୁ ଆକ୍ସେସ କରି
ନାଗରିକ ସଶକ୍ତୀକରଣ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦକ୍ଷ
ସରକାରୀ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବl ଯାହା ଫଳରେ
ସୁଫଳଗୁଡ଼ିକରେ କମ ଦୁର୍ନୀତି ରହିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃ ଦ୍ଧି ହେବ, ବହୁ ତ
ସୁବଧ
ି ା ହେବ, ରାଜସ୍ବ ବୃ ଦ୍ଧି ହେବ, ଏବଂ ବ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ହ୍ରାସ
ହେବl”

- ସୁନୀଲ କୁ ମାର*

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଝେ, ଯେମିତ ି କି ଯ�ୋଜନା କରିବା, ନିରୀକ୍ଷଣ
କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବା, ବ୍ୟୟ ଆକଳନକରିବା,
ଆକାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ କରିବା, ସାମାଜିକ ଅଡିଟ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ
ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଗୁଡିକ ମଞ୍ଜୁର କରିବା, ଲାଇସେନ୍ସ ମଞ୍ଜୁର
କରିବା ଭଳି ନାଗରିକ ସେବାଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ l
ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ(ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ) ଆଇସିଟ ି ଭିତ୍ତିଭୂମି
ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯ�ୋଗର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏନଆଇସି ଏବଂ
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମିଳତ
ି ସହଯ�ୋଗରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ
ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛ ି l ଇ-ପଞ୍ଚାୟତ ଧାରଣା ସ�ୋପାନରେ ଏହି
ପ୍ରୟାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ସୁଟ୍ (ପିଇଏସ୍)
ପ୍ରାୟ�ୋଜକତ୍ବ ଅଧୀନରେ ଏଗାର ଗ�ୋଟି (11) ସଫ୍ଟୱେର
ଆପ୍ଲିକେସନର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲାl ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି
ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଡାଇରେକ୍ଟୋରି (ଏଲଜିଡ)ି , ପ୍ଲାନପ୍ଲସ,
ପ୍ରିଆସଫ୍ଟ, ଆକ୍ସନସଫ୍ଟ, ଏରିଆପ୍ରୋଫାଇଲର, ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି
ଡାଇରେକ୍ଟୋରି (ଏନଏଡି), ସର୍ଭିସପ୍ଲସ, ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ
ପ�ୋର୍ଟାଲ (ଏନପିପି), ସାମାଜିକ ଅଡିଟ ଏବଂ ମିଟଂି ପରିଚାଳନା
(ଏସ୍ଏଏମ୍ଏମ୍), ତାଲିମ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ମାନଚିତ୍ର
(ଜିଆଇଏସ୍ଆପ୍ଲିକେସନ)

ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁ ତରେ
ି
ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ
ନିଶ୍ଚିତ କରାଇ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରତି ସହଜ
ଆକ୍ସେସ ପ୍ରଦାନ କରି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା
ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର 2006ରେ ଜାତୀୟ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ
ଯ�ୋଜନା(ଏନ୍ଇଜିପି)ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଲେ l ଏନ୍ଇଜିପିର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା “ସାଧାରଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଆଉଟଲେଟଗୁଡ଼ିକ
ଅଧିକନ୍ତୁ
ପ୍ରକଳ୍ପ
ଅଧୀନରେ
ପିଇଏସ୍
ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ
ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡ଼ିକର (11ଟି) ବ୍ୟବହାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା
ସେବାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଗମ୍ୟଯ�ୋଗ୍ୟ କରିବା ଏବଂ
ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କ (ଜିଲ୍ଲା
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁ ଭବ
ସ୍ତର) ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର
କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଭଳି ସେବାଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା,
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଏବଂ ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ
କାସକେଡିଙ୍ଗ୍ ମଡେଲ୍ର ଅବଲମ୍ବନ କରିଛ ି l
ଯ�ୋଗାଇଦେବା l” ଇ- ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟତମ ମିଶନ
ମ�ୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏମ୍ଏମପି), ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧିସମହ
ୂ
ଏବଂ ବଦଳାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ଲଗାଯାଉଛି l
ଏ. ଇ-ଫାଇନାନସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ
ଇ-ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ
(ପିଆରଆଇ) ଆଧୁନକ
ି ତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରତୀକ
ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିବାରୁ ଏହା
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିରାଟ ଶପଥ ରଖେ l
ଏହା ସାରାଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନୁ ପମ ଆଇଟି ପ୍ରୟାସ, ଯାହା
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ l
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବାରେ
ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଂଶ
ଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରେ l ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର
କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବାକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖେ l (ପାଖାପାଖି 2.5 ଲକ୍ଷ (ନିର୍ବାଚିତ) ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ) l
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ
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ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର
ପାଣ୍ଠି (200292 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା) 2.44 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ (ଜିପିଏସ) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ନିରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମଜବୁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା
ଜରୁରୀ ଅଟେ l ଏକ ସାମଗ୍ରି କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛ ି
ଯାହା ଯ�ୋଜନା ସ�ୋପାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ
ସ�ୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବ, ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା
ସମ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ
ହେଉଥିବା ବ୍ୟୟକୁ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ପଦ୍ଧତିକୁ ଧରି ରଖିପାରିବ l ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି
ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ଇ-ଫାଇନାନସିଆଲ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା

(ଇ-ଏଫଏମଏସ) ରଖିଛି ଯାହା ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତl (i)
ପ୍ଲାନପ୍ଲସ, ପ୍ରିଆସଫ୍ଟ, ଆକ୍ସନସଫ୍ଟ, ଏରିଆପ୍ରୋଫାଇଲର, ଏବଂ
ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟୋରି (ଏନଏଡି), ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ
ସରକାର ଡାଇରେକ୍ଟୋରି (ଏଲଜିଡ)ି
ଏବଂ ପବ୍କ୍
ଲି 
ଫାଇନାନସିଆଲ୍ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍)
ସହିତ ଏକ ମଜବୁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ ି ଗଠନ କରୁଛି l ନିମ୍ନ
ଚିତ୍ରରେ ନକ୍ସାଟିଟ ି ଦର୍ଶାଯାଇଛି l

•
•
•
•
•

ଇ-ଫାଇନାନସିଆଲ୍
ପରିଚାଳନା
ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ସୁଫଳଗୁଡକ
଼ି
ପାଣ୍ଠି ପ୍ରବାହର ପଛକୁ ପଛ ଟ୍ରାକିଂ ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା (ii)
ବୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ l
ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ଏବଂ ଦକ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣ l
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକାଶର ଭ�ୌତିକ ବିକାଶ ଟ୍ରାକିଂ l
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ଆରଏଲ୍ବ)ି ସ୍ତରରେ
ବିକଶିତ ରିପ�ୋର୍ଟିଂର ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ l
କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ
ଫଟ�ୋ ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗିଂ l

ବି.	ପ୍ରିଆସଫ୍ଟ-ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (ପିପିଆଇ)
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରବାହ ଏବଂ
ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ପରିସର ଅଧୀନରେ ହେଉଥିବା
ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ�ୋଟିଏ ଟ୍ରାକିଂ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ କରିବା ବହୁ ତ ଜରୁରୀ ହ�ୋଇପଡ଼ିଲା l ଏହାକୁ
ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁ ଇଟି ଏମଆଇଏସ/
ଆପ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ କରାଗଲା, ଯଥା; (କ) ପଞ୍ଚାୟତି
ରାଜ ଇନସ୍ଟିଚ୍ୟୁସନସ ଆକାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ ସଫ୍ଟୱେର (ପ୍ରିଆସଫ୍ଟ)
ଏବଂ (ଖ) ପବ୍କ
ଲି ଫାଇନାନସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ
(ପିଏଫଏମଏସ) l
ଯ�ୋଜନା ତଥ୍ୟ ପଠାଯାଏ

1.ପ୍ଲାନପ୍ଲସ୍
 ଯ�ୋଜନା ସୃ ଷ୍ଟି
 ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ମ�ୋଦନ

2. ଆକ୍ସନସଫ୍ଟ

ଦୁ ଇଗ�ୋଟି ଏମଆଇଏସ/ଆପ୍ଲିକେସନର ଏକାଭିମଖ
ୁ ୀକରଣ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକ
଼ି ରେ ଏକ ସୁଗମ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ନିଶ୍ଚିତ କରାଏ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦାୟିତ୍ୱବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଏ l ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଏ, ଭାରତକୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସଶକ୍ତ
ସମାଜ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥନୀତିରେ ବଦଳାଇ "ମୂଖବିହୀନ,
କାଗଜବିହୀନ, ଓ କ୍ୟାସବିହୀନ" କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟl
ପ୍ରିଆସଫ୍ଟ:ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏକ ଅନୁ ପମ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକ
଼ି ରେ କରାଯାଇଥିବା
କାମ
ନିମନ୍ତେ
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ
ଭେଣ୍ଡର/ସେବା
ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁ ରନ୍ତ ଦେୟ ପ�ୈଠ କରୁଛନ୍ତି l

ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ
ହ�ୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ/
କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇଡି

 କାର୍ଯ୍ୟର ଭ�ୌତିକ ଉନ୍ନତିର
ତଦାରଖ କରେ

ପ୍ରିଆସଫ୍ଟ: ଇ-ପଞ୍ଚାୟତ ମିଶନ ମ�ୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ
(ଏମ୍ଏମପି) ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍
ଆପ୍ଲିକେସନ୍/ଏମ୍ଆଇଏସ୍; ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ
ସମୂହ ରସିଦ ଭାଉଚର ବୁ କ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁ ଅନ୍ତି
ଏବଂ ବ୍ୟୟ ଭାଉଚର ବୁ କ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁ ଅନ୍ତି l
ପ୍ରିଆସଫ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ଡବଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାସଭିତକ
ି
ଆକାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଓ/ଓ ସିଏଜି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମଡେଲ
ଆକାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ (ଏମଏଏସ୍) ଅନୁ ସରଣ କରେl
ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ
ମଞ୍ଜୁରୀଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ହେଉଛି ଏକ
ସାଧାରଣ ନେଣଦେଣ ଭିତ୍ତିକ ଅନଲାଇନ ପାଣ୍ଠି
ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାl ଭାରତ
ସରକାରଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ
ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାକ କରିବା
ପାଇଁ ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି
ପ୍ରିଆସଫ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ ଏକ ପେମେଣ୍ଟ
ଗେଟୱେ ସଦୃ ଶ ଅଟେl

ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତିରେ

4. ପ୍ରିଆସଫ୍ଟ

5. ଏନ୍ଏଡି

 କାର୍ଯ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି
ପ୍ରଦାନ କରେ

 ସାଧାରଣ ବିବରଣୀଗୁଡକ
଼ି

 ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରେ
ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ

6. ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍
3. ଏମ୍ଆକ୍ସନସଫ୍ଟ

 ଇ-ଏ-ଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ
ତାତକ୍ଷଣିକ ପେମେଣ୍ଟ

 କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ�ୋପାନକ୍ରମିକ ଭ�ୌତିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଧରି ରଖେ
 ସମ୍ପତ୍ତିର ଫଟ�ୋ ସହିତ ଜିଓ-କ�ୋର୍ଡିନେଟସକୁ ଧରି ରଖେ
 ଧରି ରଖିଥିବା ବିବରଣୀକୁ ଆକ୍ସନସଫ୍ଟ ସହିତ ସେୟାର କରେ

ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ତଥ୍ୟାବଳୀ(ଏଲଜି)

ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ଆଜିର ଦିନରେ 21ଗ�ୋଟି ରାଜ୍ୟ 1,00,872 ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରିଆସଫ୍ଟ:ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବ୍ୟବହାର
କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 11,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ
କରୁଛନ୍ତି l

ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିସ୍ଲେସଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେମିତକ
ି ,ି ନିକଟତା ବିସ୍ଲେସଣ, ମାପ
ଉପକରଣ, ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଲିଭେସନ ପ୍ରୋଫାଇଲ, ପଞ୍ଚାୟତ
ପ୍ରୋଫାଇଲ ଇତ୍ୟାଦିl ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ
ଅଧୀନରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡକ
଼ି ର ପୁନରାବୃ ତ୍ତିକୁ ଏହା ସକ୍ଷମ
ସି. ଜିଓ-ସ୍ପାସିଆଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ– ଗ୍ରାମ ମାନଚିତ୍ର
କରିବl ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନରେ ସ୍ପାସିଆଲ ଯ�ୋଜନାକୁ
ଅକ୍ଟୋବର 23, 2019ରେ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବହାର କରି ଦାୟିତ୍ୱବ�ୋଧତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା,
ପୁରସ୍କାର, 2019 ଉପଲକ୍ଷେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, କୃ ଷି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ଗତି, ଏବଂ ଦକ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କୃ ଷକ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହ�ୋଦୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇପାରିବ l
ଗ୍ରାମ ମାନଚିତ୍ରର ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା l
ଡି.
ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
଼ି (ସିଏସିଏସ୍)
ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଓ ସ୍ପାସିଆଲ ଟେକ୍ନୋଲଜି
ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କରି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯ�ୋଜନା କରିବାର
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରଶାସନ
ସୁ ବ ଧ
ି ା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ
ମାନଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସ୍ପାସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ l ସହିତ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ l ଏହି
ି ାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣ
29ଗ�ୋଟି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଡିଜଟ
ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ଦେଖିବା ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ
ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ଏକୀକୃ ତ ଜିଓ ସ୍ପାସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିବାକୁ 21 ଅଗଷ୍ଟ 2019ରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ
(ଜିପିଡପ
ି ି) ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିଷ୍ପତି ସମର୍ଥନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁ ଝାବଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷର
କରାଯାଇଛିl
କରେ l
ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପାସିଆଲ
ଏବଂ ନନ୍-ସ୍ପାସିଆଲ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ସମନ୍ବିତ
କରାଯାଉଛି l ଯଥା; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ,
(ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନା, ଉପ-ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନା, ସିଏସସି,
ପିଏସସି, ଏବଂ ଉପକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ), ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ବ୍ୟାଙ୍କ
ଶାଖା, ଏଟିଏମ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରେଶପଣ୍ଡେନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି
ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼ିକ), ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ପ�ୋଷ୍ଟାଲ
ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼ିକ), ଉପଭ�ୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ
ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର ଦ�ୋକାନଗୁଡ଼ିକ),
ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ପାନୀୟ ଜଳ
ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ), ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ଧୀନରେଗା ସମ୍ପତ୍ତି ତଥ୍ୟ) ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ
ସ୍ୱାକ୍ଷର ବିଭାଗ (ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ) l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହି
ଆପ୍ଲିକେସନଟିର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଜାତି ଜନଗଣନା
(ଏସଇସିସ)ି ରିପ�ୋର୍ଟ, ମିଶନ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ (ଏମଏ) ଏବଂ
ଏମଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ବିସ୍ଲେସଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତକୁ
ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ବଳ ଇନଭେଲପ ସହିତ ସଂଶ୍ଷ୍ଟ
ଲି ଅଟେ l
ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସିଙ୍ଗଲ ଉଇଣ୍ଡୋରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ,
ଯାହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଯ�ୋଜନା ସମୟରେ
କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ/ସହଯ�ୋଗ
କରିବ l

ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦାନ
ନିମନ୍ତେ ସିଏସସି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଆକ୍ସେସ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରିବ l ସମସ୍ତ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଏହା ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସପ୍
ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ
ସହଜରେ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ
ଏହା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସାମୂହକ
ି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ
ଗ୍ରାମୀଣ ଔଦ୍ୟୋଗୀକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରି ଗ୍ରାମୀଣ
ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜୀବିକା ଗଠନ ପୂର୍ବକ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଯୁକ୍ତି
ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ l ଯାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
ମହିଳାଙ୍କୁ ଭିଏଲଇଏସ (ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର
ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ) ହେବା ନିମନ୍ତେ
ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯ�ୋଗାଇବା ସହ ସାମାଜିକ
ଏବଂ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଦାନକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
କରିବ l
ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହ କରାଯିବାକୁ ଥିବା
ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
•
•

ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମଳ
ୂ କ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ
ସ୍ଥିତକ
ି ୁ 'ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ' ତଦାରଖ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନାର
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ସହଜରେ ଟ୍ରାକ କରାଯାଇପାରିବ l ଉପଲବ୍ଧ •
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନୁ ସାରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବା
ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା
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ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ
ରହି ଅନଲାଇନ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦାନ l
ଇ- ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ସହାୟତା: ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡ଼ିକରେ ତଥ୍ୟ ଇନ୍ଟ୍
ପୁ
କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ନେଟୱର୍କିଙ୍ଗ
ଉପକରଣର ତଦାରଖରେ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟ l
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚିତ ଜନ
ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନଙ୍କୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡ�ୋମେନ
ଇତ୍ୟାଦିର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟତା

ସ୍ଵାମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବି.
ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ
ବି. ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ,
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏମଆଇଏସ ଏବଂ ରିପ�ୋର୍ଟର ସୃଷ୍ଟି
ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତୀୟ
କରିବା l
ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହଯ�ୋଗ ମୂଳକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା
•
ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ସର୍ବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଗ୍ରାମ ଯାହା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆବାଦୀ ଜମିକୁ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ
ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଡ୍ରନ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଟେକ୍ନୋଲଜୀ
କରିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ l
ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମନ୍ବିତ ସମ୍ପତ୍ତି
ବ�ୈ
ଧୀକରଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ
•
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ/
ରାଜ୍ୟର ଯ�ୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ l
ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେବା
ସି. ପଞ୍ଚାୟତ ଆକାଉଣ୍ଟସର ଅନଲାଇନ ଅଡିଟଙ୍
ି ଗ୍ 
•
ଡିଜଟ
ି ାଲ ଅଟ�ୋମେସନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଦ�ୈନନ୍ଦିନ
କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ/
ଏହା ସୂଚତ
ି କରାଯାଉଛି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର
ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ
ଆକାଉଣ୍ଟସକୁ ଅଡିଟ କରିବେl ଅଧିକନ୍ତୁ 2020-21 ବର୍ଷ
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଏହି ବୁଝାମଣା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ରିପ�ୋର୍ଟରେ; ପଞ୍ଚାୟତର
ଆକାଉଣ୍ଟସ ଅଡିଟ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଅନଲାଇନରେ ସଠିକ
ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରୀୟ
ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ କମିଶନ ସୁପାରିଶ
ଆବଶ୍ୟକତା, ନୀତି, ନିୟମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭିତ୍ତିକରି ସିଏସସିକରିଛନ୍ତି, ଏକ ଜଟିଳ ସଂଶ�ୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏସପିଭି ସମ୍ବନ୍ତ
ଧି ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
଼ି ସହିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର
ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି l ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହା ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ସପ
ୁ ାରିଶ
ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିପାରନ୍ତି l
କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହିଭଳି ସୂଚନାକୁ ଧରିରଖିବା ନିମନ୍ତେ
ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡକ
଼ି ୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ l ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ
ଇ-ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଆକାଉଣ୍ଟସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ
ତ୍ତ ାନ ଏକ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନର ବିକାଶ
ଏ. ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ, ଏକ ଏକୀକୃ ତ ପ�ୋର୍ଟାଲ: ଇ-ପଞ୍ଚାୟତ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ମ
କରି
ବ
ା
ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ
ରହିଛ–ି ଏହା ଅଡିଟଅନଲାଇନ ନାମରେ
ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡକ
଼ି ର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା
ନାମିତ l ଅଡିଟଅନଲାଇନ କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟସ ଅଡିଟ କରିବାକୁ
ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି ଏକ ଏକୀକୃ ତ ପ�ୋର୍ଟାଲ, ସହଜ ଓ ସରଳ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ନୂ ତନ ପ୍ରୟାସ ଯାହା ଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥିବା ଅଡିଟର ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁ,
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକ
଼ି ଦ୍ୱାରା ଆକାଉଣ୍ଟର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖ ହେଉଛି
(ଜିପିଡପ
ି ି) ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ଆର୍ଥିକ ଅଡିଟ ଉପକରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ
ଗ�ୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଟରଫେସ ପ୍ରଦାନ କରିବ l ଏହି ଏକୀକୃ ତ କରିବା ସହିତ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବ�ୋଧତାର
଼ି ର ପ୍ରବାହ ସୁଗମ
ପ�ୋର୍ଟାଲ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ଏକ ବିକାଶକୁ ନିଶ୍ଚିତl ଅଡିଟ ଅନୁସନ୍ଧାନଗୁଡକ
଼ି ର ଡ୍ରାଫ,୍ଟ ଅଡିଟ ପରସ
ସିଙ୍ଗଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ପିଇଏସ(ଉପରେ ଯେପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଡିଟ ରିପ�ୋର୍ଟଗୁଡକ
କରାଯାଇଛି)ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି l ତାହା ଏବେ ଇତ୍ୟାଦିର ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଡିଟଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନର
ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି l ବ୍ୟୟ ସମନ୍
୍ବ ତ
ଧି ଭାଉଚରଗୁଡ଼ିକୁ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ l
ସମୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ ଭାବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର
କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ହିସାବ ରଖିବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କରାଯିବ l ପ୍ରିଆସଫ୍ଟରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲଟିର ବିକାଶ କରାଯାଉଛି, ରସିଦ ଏବଂ ବ୍ୟୟଗୁଡକ
଼ି l ଏହା ଅଡିଟଅନଲାଇନ ସହିତ
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିପିଆଇର ସମନ୍ବିତ କରିବ l
କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ନିମନ୍ତେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖର୍ଚ୍ଚଉପରେ ନଜର
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ରଖିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ l ଏକୀକୃ ତ ପ�ୋର୍ଟାଲ
ଅଟେ
ଯେ,
ଆଗାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଥିବା ଏକୀକୃ ତ ପ�ୋର୍ଟାଲର
ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ
କରାଇବାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ପିଇଏସ୍ ବିକାଶରେ ପିପିଆଇକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନଲାଇନ
ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସର (ଓପିଆଇ) ଏକ ଅଂଶ ହେବ l
ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଟିଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ କରାଇବ l ସହଜରେ
ପଞ୍ଚାୟତ ଆକାଉଣ୍ଟସର ଅଡିଟକୁ ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରିବା
ଚଳାଇବା ସହିତ ଏହା ଏକ ଉପଯ�ୋଗୀ ଓ ଅନୁ କୂଳ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍
ନିମନ୍ତେ ଏହି ଓପିଆଇ ସହିତ ଅଡିଟ ଅନଲାଇନକୁ ସମନ୍ବିତ
ଆଣିବ, ଯାହା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର
କରାଯିବ l
କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନାକୁ ଟ୍ରାକ, ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଂଶ�ୋଧନ
କରିବାସହ କଳହ ମୁକ୍ତ କରିବ l
* ସଚିବ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଜିଓଆଇ
•

ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ: ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନିମନ୍ତେ ସରଳୀକୃ ତ
କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍
1.

ପୃ ଷ୍ଠଭୂମି

ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତକୁ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା
ପାଇଁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ହେଉଛି
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟl ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ତଦାରଖ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ (https://
egramswaraj.gov.in/)
ଗ�ୋଟିଏ
ଏକୀକୃ ତ
ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ l ପଞ୍ଚାୟତ ସୂଚନାକୁ ଧରି ରଖିବା
ନିମନ୍ତେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ପଞ୍ଚାୟତ
କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରିପ�ୋର୍ଟିଂ ଏବଂ ଟ୍ରାକିଙ୍ଗକୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ
ଉନ୍ନତ କରେ l
ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହିତ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଉଇଣ୍ଡୋ ଦ୍ୱାରା ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ, ପଞ୍ଚାୟତର
ଜନସାଂଖିକ, ଆର୍ଥିକ, ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ସହ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା (ଜିପିଡପ
ି ି) ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିବା
କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/ବିଭାଗଗୁଡକ
଼ି ରୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ
ଆସିଥିବା ସୂଚନା, ଯଥା ଜନଗଣନା 2011, ଏସଇସିସି
ତଥ୍ୟ, ମିଶନ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପ�ୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି
ପ୍ରଦାନ କରେ l
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ
କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ହ�ୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଟ୍ରାକିଂ
କରି ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟି
ଦିଏ l ସହଜରେ ଉପଯ�ୋଗୀ ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଆଣି ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଯେତେଗ�ୋଟି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି
କରାଇବାକୁ ହେବ ତାହାକୁ ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଆପ୍ଲିକେସନ
ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରେ l
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ
ଭିତକ
ି ରି ଆପ୍ଲିକେସନଟି 'ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ' କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ସ୍ଥିତ ି ପ୍ରଦାନ କରେ l ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ
ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ପିଏଫଏମଏସ ସହିତ ଲି ଙ୍କ କରାଯାଏ,
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟୟକୁ ତଦାରଖ
କରି ହୁଏ l ଏହା ଦାୟିତ୍ୱବ�ୋଧତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିଦେବା ସହ
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକ
଼ି ରେ
ସେବାର
ଗୁଣବତ୍ତା,
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ବେଗ, ଏବଂ ସୁଦକ୍ଷ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ବୃ ଦ୍ଧି କରିବ l
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ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍: ନିର୍ବାଚନ ବିବରଣୀ, ନିର୍ବାଚିତ
ସଦସ୍ୟଓ, କମିଟ ି ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ
ବଜାୟ ରଖେ l
• ସରପଞ୍ଚ, ସଭାପତି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର
ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏକ
ସାମଗ୍ରି କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରକୁ ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରେ l
• ନିର୍ବାଚନ ବିବରଣୀ, ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର
ବିବରଣୀକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ l
• ବିଭିନ୍ନ କମିଟ ି ଏବଂ କମିଟ ି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବିବରଣୀକୁ
ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ l
ଯ�ୋଜନା: କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତକ
ି ୁ
ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରେ
• ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ– ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଆଗତ ହ�ୋଇଥିବା ଇଛା,
ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିରଖେ
• କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଥାକ–କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଥାକକୁ ବଜାୟ
ରଖିବାରେ ପ୍ଲାନିଂ ୟୁ ନଟଗୁ
ି ଡ଼ିକୁ ସକ୍ଷମ କରେ l ଗ�ୋଟିଏ
ଯ�ୋଜନା ବର୍ଷରେ ପ୍ଲାନିଂ ୟୁ ନଟ
ି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର
ଥାକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ l
• ସମ୍ବଳ ଏନଭେଲପ୍- ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ସ୍କିମଗୁଡ଼ିକରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକରୁ ବଜେଟଗତ ପାଣ୍ଠି
ଆବଣ୍ଟନର ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
• ଏକାଭିମଖ
ୁ ୀକରଣ- ଗ�ୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ
ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା, ଉପଲବ୍ଧ
ପାଣ୍ଠି ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଛି
ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଅଭାବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି
ସମୟରେ ବାଦ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ l
• କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା- ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍କିମଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ
ପାଣ୍ଠି ଅନୁ ସାରେ ଅନୁମ�ୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବାରେ
ଯ�ୋଜନା ୟୁ ନଟଗୁ
ି ଡ଼ିକୁ ଅନୁ ମତି ଦେଇ ବାର୍ଷିକ ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହୁ ଏ l ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ସହ
ଏକାଧିକ ସ୍କିମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ସେୟାର
କରାଯାଇପାରିବ l

ଅଗ୍ରଗତି ରିପ�ୋର୍ଟିଂ: ଅନୁମ�ୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭ�ୌତିକ
ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକୁ ରେକର୍ଡ କରେ

• 4ଗ�ୋଟି ଭାଉଚର ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
଼ି ୁ
ପାଣ୍ଠି ନେଣଦେଣର ବିବରଣୀ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦିଏ:

• ବ�ୈଷୟିକ ଅନୁମ�ୋଦନ–ଏକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁମ�ୋଦନ
ନିମନ୍ତେ ଏହାର ବ�ୈଷୟିକ ଦିଗକୁ ବିସ୍ଲେସଣ କରିବାରେ
ଏବଂ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ l
• ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମ�ୋଦନ–ପାଣ୍ଠିର ଉତ୍ସ ଅନୁ ସାରେ ଏକ
କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁମ�ୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରଶାସନିକ ଦିଗକୁ
ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ l
଼ି ର
• ପାଣ୍ଠି ଚିହ୍ନଟୀକରଣ – ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକୃ ତ ପାଣ୍ଠିଗୁଡକ
ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଏ ତାହାର ସୁବଧ
ି ା କରେ l ପାଣ୍ଠିଗୁଡକ
଼ି ୁ
ସାଧାରଣତଃ କିସ୍ତି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ l
• ଅଗ୍ରଗତିର ରିପ�ୋର୍ଟିଂ: ଅନୁମ�ୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର
ଭ�ୌତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରେ l
ଗ�ୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଏହି ପରି ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍
କରାଯାଇପାରିବ, ଚାଲୁ ଅଛି, ବାତିଲ୍ ହ�ୋଇଛି,
ଛାଡ଼ିଦଆ
ି ଯାଇଛି, କିମ୍ବା ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି l

o

ରସିଦ ଭାଉଚର: ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବା ପାଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକୁ
ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ

o

ପେମେଣ୍ଟ ଭାଉଚର: ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଯେ
କ�ୌଣସି ପାଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ

o

କଣ୍ଟ୍ରା ଭାଉଚର: ପାଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ
ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ

o

ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ଭାଉଚର: କ�ୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂଶ�ୋଧନ/
ବୁ କ୍ବ୍ୟବସ୍ଥାପନକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ

ସମ୍ପତ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟୋରି: ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ
ଗଚ୍ଛିତ ରଖେ
• ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର
ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଯ�ୋଜନା ୟୁ ନଟ
ି ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅନୁ ପମ
ସମ୍ପତ୍ତି ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରେ
• ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥାନ, ସ୍ଥିତ,ି ମାଲିକାନା ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ବିବରଣୀକୁ
ଧରି ରଖେ

• ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗିଂ- ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଫଟ�ୋ
ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗିଂକୁ ସହାୟତା କରିବା
ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପତ୍ତିଭିତକ
ି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର
ଭ�ୌତିକ ଉନ୍ନତି ଅଧିକ ସହଜ ହୁ ଏ l

• ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାଉଚର
ବିବରଣୀକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ

• ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଇଣ୍ଟର-ମ�ୋଡ୍ୟୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବାହ ଭ�ୌତିକ
ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ରିପ�ୋର୍ଟିଂକୁ ସହଜ କରେ

• ଗ୍ରାମ ମାନଚିତ୍ର ଜିଆଇଏସରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ
କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଆକାଉଣ୍ଟିଂ: କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ପାଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକର
ତଦାରଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
• ଏମ୍ଏଏସ୍ ଅଧୀନରେ ସିଆଣ୍ଡଏଜି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ
4-ସ୍ତରୀୟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ବିଭାଗୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ
ରିପ�ୋର୍ଟିଂ ଫର୍ମାଟଗୁଡ଼ିକର ଅନୁ ପାଳନ କରେ l
• ବୁ କ୍-କିପିଂର ଡବଲ-ଏଣ୍ଟ୍,ରି କ୍ୟାସଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ଅନୁ ସରଣ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗ�ୋଟିଏ ନେଣଦେଣ
ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ଡେବିଟ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟର ରେକର୍ଡ
କରାଯାଏ l
• କାର୍ଯ୍ୟର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ହ�ୋଇଥିବା
ଖର୍ଚ୍ଚ, କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା
ଅଗ୍ରୀମଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ରଖେ l
• ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ପଞ୍ଜି କୃ ତ ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍
ସମର୍ଥିତ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ
• ଆକାଉଣ୍ଟସ ବହିର ଦ�ୈନକ
ି , ମାସିକ, ଏବଂ ବାର୍ଷିକ
ସମାପ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ, ଆକାଉଣ୍ଟସକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଅବଧିରେ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ
ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ l

3.

ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ମ�ୋବାଇଲ ଆପ୍

ହାତପାଆନ୍ତାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସୂଚନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବଧ
ି ା
ପାଇବାକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ/ନାଗରିକ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ
(https://play.google.
com/store/apps/
details?id=nic.in.unified)
ଇ-ଗ୍ରାମ
ସ୍ୱରାଜ
ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲ�ୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ l
ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚନା
ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ
• ମନ�ୋନୀତ
ପଞ୍ଚାୟତର ଇଆର୍
ତଥ୍ୟ
• ପଞ୍ଚାୟତର
କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
(କାର୍ଯ୍ୟ ନାମ, ସ୍କିମ
ନାମ ଏବଂ
ପରିମାଣ)
• ମନ�ୋନୀତ
ଏଫୱାଇ ନିମନ୍ତେ
ରସିଦଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ
ବ୍ୟୟ (ଏକୀଭୂତ)
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ: ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କ
ି ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡକ
଼ି ରେ ବିକଶିତ
ଟେକ୍ନୋଲଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ମ୍ୟାପିଂ
ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଏହାର ଗ୍ରାମଗୁଡକ
଼ି ରେ ନିହତ
ି ରହିଛ-ି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ

ଦେ

ଶର ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ରହିଛ ି l ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ନ�ୈତକ
ି ,
ସାମାଜିକ, ଏବଂ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ
ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚାହୁ ଁଥିଲେ l ତାଙ୍କର ବହୁ ତ ପ୍ରାଚୀନ 'ଗ୍ରାମ ଗଣତନ୍ତ୍ର'
ପ୍ରତି ଅନୁ ରକ୍ତି ଥିଲା l 'ଯଦି ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହ�ୋଇଯାଏ
ତେବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହ�ୋଇଯିବ ବ�ୋଲି ସେ ବୁ ଝଥି
ି ଲେ l
ଭାରତ ଆଉ ଭାରତ ହ�ୋଇ ରହିବ ନାହିଁ l ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର
ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଜିଯିବ l" (ହରିଜନ, 29-8-1936;
63:241)l ତାଙ୍କ ମତରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନଃର୍ଗଠନରେ ହିଁ
ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ l ସମୟ ସ୍ରୋତରେ
ସେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା,
ସାମାଜିକ ସମାନତା, ଏବଂ ଵିକେନ୍ଦ୍ରିତ ରାଜନ�ୈତକ
ି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ l

ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ମ�ୌଳିକ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନକୁ
ନିଶ୍ଚିତ କରି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହ�ୋଇଛି l ଭାରତର
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ଷମତାର ସ୍ଥିତ ି ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମଗୁଡିକର
ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ବୃ ଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ l ସେଇଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ବର୍ଷରେ 24 ଏପ୍ରିଲ,
2020 ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଦିବସରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ସ୍ଵାମୀତ୍ୱ ସ୍କିମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି l ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ "ଅଧିକାର ରେକର୍ଡ' ପ୍ରଦାନ କରି ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର
ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଉନ୍ନତି କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ରହିଛ ି l ନିମ୍ନଲିଖିତ
ଦୁ ଇଗ�ୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍କିମଟିର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେବ:ପର୍ଯ୍ୟାୟ I - ପାଇଲଟ୍ ସ୍କିମ୍ (ଏପ୍ରିଲ୍, 2020-ମାର୍ଚ୍ଚ,
2021)

ଆନୁ ମାନିକ 1 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଦୁ ଇଗ�ୋଟି
ରାଜ୍ୟ (ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ) ନିମନ୍ତେ ସିଓଆରଏସ
ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା l
ପର୍ଯ୍ୟାୟ II - (ଏପ୍ରିଲ୍, 2021-ମାର୍ଚ୍ଚ, 2024)
ଅବଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ତିନ ି ବର୍ଷ)
ଆଜିକାଲି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜମି ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ
ଜମିର ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ l ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା
କ�ୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଇନଗତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ଯ�ୋଗୁଁ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜମି ମାଲିକମାନେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତି
ଭାବରେ ଉପଯ�ୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁ ଅନ୍ତି ନାହିଁ l ଅଧିକନ୍ତୁ
ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକାର ରେକର୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଭାରତର
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜମି ସର୍ବେକ୍ଷଣ 70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କରାଯାଇଥିଲା,
ଏଥିରେ ବହୁ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆବାଦୀ (ବାସସ୍ଥାନ) ଅଞ୍ଚଳକୁ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ l
ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ,
ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ, ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ବ
ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ
ସହଯ�ୋଗମୂଳକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆବାଦୀ ଜମିକୁ
ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବାଧୁନକ
ି ଡ୍ରନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ
ଟେକ୍ନୋଲଜି ନିୟ�ୋଜିତ କରି ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ନିମନ୍ତେ
ଏକ ସମନ୍ବିତ ସମ୍ପତ୍ତି ବ�ୈଧୀକରଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ l
ସ୍କିମ୍ ର ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟ

• ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ନାଗରିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
କରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି
ଛ'ଗ�ୋଟି ପାଇଲଟ୍ ରାଜ୍ୟରେ (ହରିୟାଣା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ,
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ)
କାର୍ଡ ମଞ୍ଜୁର କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାସ�ୋପଯ�ୋଗୀ ଜମିର
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ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ବିବାଦଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ
କରିବା
• ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଟିକସ ଅସୁଲ ରେକର୍ଡସ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ
ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକସ ପରିବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା
• ସର୍ବ ସାଧାରଣ ଜମିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଜବରଦଖଲ ଦୂ ର
କରିବା
• ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଥିବା
ମାନଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଉତ୍ତମ ମାନର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା (ଜିପିଡପ
ି ିଏସ) ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ
କରିବା
ଏହି ସ୍କିମଟି ସୁଗଠିତ ଯ�ୋଜନା, ରାଜସ୍ବ ଆଦାୟ ନିଶ୍ଚିତ
କରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକର
ସ୍ପଷ୍ଟତା ପ୍ରଦାନ କରେ l ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ଋଣ ଆବେଦନ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ମାଲିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂ ତନ
ସୁଯ�ୋଗସବୁ ଖ�ୋଲିଦେବ l ଏହି ସ୍କିମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିବା ହକ୍ ଦଲିଲ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦଗୁଡିକର
ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇଯିବ l

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଥିବା
ମାନଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍କିମଟି ଉତ୍ତମ ମାନର ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା (ଜିପିଡପ
ି ିଏସ) ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ
ସକ୍ଷମ କରିବ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ନିଆଯାଇଥିବା
ସ୍ପାସିଆଲ ତଥ୍ୟ ନିଷ୍ପତି ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ
ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକର ବିକାଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରେ l

ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଉପାଦାନସମୁହ
i.	ଲଗାତାର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ରେଫରେନ୍ସ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ (ସିଓଆରଏସ)ର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା: ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସିଓଆରଏସ ନେଟୱାର୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଜମିଗୁଡ଼କ
ି ର ସଠିକ ଜିଓରେଫରେନସିଂ, ମ�ୌଳିକ ସତ୍ୟତା, ଏବଂ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ l
ii. ଡ୍ରନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାପକ ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ୍: ଭାରତୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆବାସିକ
(ଆବାଦି) ଅଞ୍ଚଳକୁ ମ୍ୟାପ୍ କରାଯିବ l ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଅଧିକ ରିଜ�ୋଲ୍ୟୁସନ ବିଶଷ୍ଟ
ି
ସଠିକ ମ୍ୟାପଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ l ମ୍ୟାପଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ
ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ l
iii. ଆଇଇସି ପ୍ରୟାସ: ଏହି ସ୍କିମର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସୁଫଳଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ
ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
iv. ସ୍ପାସିଆଲ ଯ�ୋଜନା ଆପ୍ଲିକେସନର ବୃ ଦ୍ଧି “ଗ୍ରାମ ମାନଚିତ୍ର”: ଜିପିଡପ
ି ି ପ୍ରସ୍ତୁ ତକ
ି ୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ସ୍ପାସିଆଲ
ବିସ୍ଲେସଣାତ୍ମକ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ନିମନ୍ତେ ଡ୍ରନ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିବା ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସ୍ପାସିଆଲ ତଥ୍ୟ/
ମାନଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
v. ଅନଲାଇନ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଅନଲାଇନ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ରିପ�ୋର୍ଟିଂ ଡ୍ୟାସବ�ୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶର ନିରୀକ୍ଷଣ
କରିବ l
vi. ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା: ସ୍କିମର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ
ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ୟୁ ନଟ
ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ l
ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ: ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ‘ଅଧିକାର ରେକର୍ଡ’
•
•

ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ ଋଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସୁଫଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇବାରେ ଏକ
ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ l
ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଟିକସ ଅସୁଲ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ସଂସ୍ଥାଗତ କରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଟିକସ ଅସୁଲ ଏବଂ ଚାହିଦା ଆକଳନ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ l
- ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ

17

ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼କ
ି ର ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଯ�ୋଜନା ଅଭିଯାନ–
2019ର ଏକ ଅବଲ�ୋକନ
କରେ ଉପଲବ୍ଧ ଉତ୍ସଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର
ଗ୍ରାମକରିପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ି
ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ନିମନ୍ତେ

ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା (ଜିପିଡପ
ି ି)
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବ�ୋଲି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l ଜିପିଡପ
ି ି
ଯ�ୋଜନା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଭାଗିଦାରୀ
ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଧାରିତ l ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ବିଧାନର ଏକାଦଶ
ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇଥିବା 29ଟି ବିଷୟ ସହିତ
ଜଡ଼ିତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/ଲାଇନ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ
ସ୍କିମଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନ ହେବ l ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱବହନ କରୁଥିବା ସ୍କିମଗୁଡ଼ିକର
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୟ
୍ୱ ନରେ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ରହିଛ ି l ଜିପିଡପ
ି ି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା 2.
ପାଇଁ ଲ�ୋକଙ୍କ ଯ�ୋଜନା ଅଭିଯାନ (ପିପିସ)ି ହେଉଛି
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଓପିଆର)ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
କାର୍ଯ୍ୟ l ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ
ସୁଦୃଢ଼ କରିବା l ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 31 ଡିସେମ୍ବର
ମଧ୍ୟରେ ଜିପିଡପ
ି ିଗୁଡ଼କ
ି ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ସମୟରେ ଜିପିଡପ
ି ି ପଦ୍ଧତିର
ଆରମ୍ଭ ହୁ ଏ l ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଯ�ୋଜନା ନିମନ୍ତେ "ସବ୍ କି
ଯ�ୋଜନା ସବ୍ କା ବିକାଶ" ସ୍ଲୋଗାନ ଅଧୀନର ଯ�ୋଜନା ତୀବ୍ର
ଏବଂ ସୁଗଠିତ ହେବ l ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ (ପିଆରଏଇଏସ) ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ତ
ଧି
ଲାଇନ ବିଭାଗଗୁଡକ
଼ି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିବ l
3.
ପିପିସ–ି 2019 ନିମନ୍ତେ ନେଟ୍ ଫଳାଫଳ ହେଲା ଯେ
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଠିକ ସମୟରେ ଜିପିଡପ
ି ି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଛନ୍ତି l
ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ପିପିସକ
ି ୁ 2 ଅକ୍ଟୋବର, 2019ରୁ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ
ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛ ି
2020-21 ନିମନ୍ତେ ଜିପିଡପ
ି ି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଏବଂ ଏହା 1 ଡିସେମ୍ବର,
2019ରେ ଶେଷ ହେଉଛି l ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡିକ ପିପିସରେ
ି
ସାମଗ୍ରି କ ଯ�ୋଜନା ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ
ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ
ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସ୍କିମଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ
ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଉଛି l ପଞ୍ଚୟତିରାଜ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହ�ୋଇଥିବା ସଂଶ�ୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
ଜିପିଡପ
ି ି ପ୍ରସ୍ତୁ ତରେ
ି ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ
କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ
କରେ l ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ପିପିସି
4.
2019ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଲା:
1.
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23 ଜୁ ଲାଇ 2019ରେ ଲାଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡକ
଼ି /
ବିଭାଗଗୁଡକ
଼ି
ସହିତ ବ�ୈଠକ:- ସମସ୍ତ ଲାଇନ
ଜୁ ନ୍ 2020

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକ/ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଯାହା 29 ଟି ବିଷୟକୁ
ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରେ; ସେଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ
ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ କରାଗଲା l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 23
ଜୁଲାଇ 2019ରେ ଏମଓପିଆରର ତତ୍କାଳୀନ ସଚିବ
ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ଭଟନାଗରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କୃ ଷି
ଭବନ,ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟ�ୋଜନ
କରାଗଲା l ପିପିସ-ି 2019କୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ଆଲ�ୋଚନା
କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲାଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/
ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର
ଅଧିକାରୀମାନେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲେ l
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଲାଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡକ
଼ି ୁ
ପତ୍ର:- ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତାଲିମ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହିତ
ସମ୍ବନ୍ତ
ଧି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀମାନେ
ପିପିସକ
ି ୁ ଆଗୁଆ ଭବେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବେ l ଏ ସମ୍ପର୍କରେ
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ
ପଠାଗଲା, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରଖିବେ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ତ
ଧି ରାଜ୍ୟ
ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଆଗଧାଡ଼ିର
କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ
କରିପାରିବେ l
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପତ୍ର:- ପିପିସି
ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସଂଶ୍ଷ୍ଟ
ଲି କରିବା
ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅବଲମ୍ବନ
କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତାଧାରାର
ସେୟାର କରିବାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ
ସଚିବ/ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ପତ୍ର ପଠାଗଲା l ପତ୍ର
ପଠାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା:
a.
ଅଭିଯାନ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ନ�ୋଡାଲ
ଅଫି ସରଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି
b.
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଉପସ୍ଥାପନ ଯେପରି ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମ ସଭାରେ
ପ୍ରୟ�ୋଗ କରାଯାଉଛି l
c.
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମ�ୋଡ୍ୟୁଲସ୍
d.
ପ୍ଲାନ ପ୍ଲସର ଯ�ୋଜନା ଆବଶ୍ୟକତାରେ
ଏମଓପିଆର୍ ସହିତ ସହଯ�ୋଗ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଯ�ୋଜନା ଅଭିଯାନ (ପିପିସ-ି 2019)
ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ୟୁ ନଟ୍
ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା
(ପିଏମୟୁ ):- ପିପିସି ପଦ୍ଧତି ସମୟରେ ସମୟାନୁ ସାରେ
ବ�ୈଷୟିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ

ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଏବଂ ସାମାଜିକ
ପରିବର୍ତ୍ତନ” କର୍ମଶାଳା

2019 ସେପ୍ଟେମର
୍ବ ମାସର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପିଏମୟୁ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା l ମିଶନ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ଜିପିଡପ
ି ି
ପଦ୍ଧତିରେ ସହଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପିଏମୟୁ ନିମନ୍ତେ
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା l ପିଏମୟୁରେ
ମାନବ ସମ୍ବଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକାଗୁଡକ
଼ି ହେଉଛି:a.

d) ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶ ଠାରେ ଅକ୍ଟୋବର 10
ଏବଂ 11, 2019 ''ଜିପିଡପ
ି ି ମାଧ୍ୟମରେ ହିମାଳୟ
ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି
ଏବଂ
ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ” କର୍ମଶାଳା

ରାଜ୍ୟ ନ�ୋଡାଲ୍ ଅଫି ସରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ
ସର୍ବେକ୍ଷଣକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ୟୁ ଜର୍ ନେମ୍
ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବା;

e) ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଚେନ୍ନାଇ ଠାରେ ଅକ୍ଟୋବର 30
ଏବଂ 31, 2019 ''ଜିପିଡପ
ି ି ମାଧ୍ୟମରେ
ଉପକୂ ଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ
ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ବିକାଶ ଏବଂ
ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ” କର୍ମଶାଳା

b.	ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆକ୍ସେସ କରିବାରେ
ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବୁ ଝବ
ି ା
c.

ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଏନଆଇସି ସହିତ
ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା

ମିଶନ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ଜିପିଡପ
ି ି ପ�ୋର୍ଟାଲରେ
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର
ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ୟୁ ନଟ୍
ି
ପ୍ରତିଷ୍ଠା (ପିଏମୟୁ ) ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ
କରିଲା l ଦ�ୈନନ୍ଦିନ ଭିତରେ
ି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ହେଲ୍ପ-ଡେସ୍କରେ ତିନଜ
ି ଣ ଟେଲିକାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା l ଏହା ଛଡ଼ା
ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଉଥିବା
ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ଲେସଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଏମୟୁ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଗ�ୋଟିଏ ଲଗ-ବହି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି l
ପିଏମୟୁ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥାଟି 6.
ହେଉଛି ପିପିସକ
ି ୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା
ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶକୁ ଯୁଗ୍ମ
ସଚିବ/ଏମଓପିଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଉଛିl
5.

ଆଞ୍ଚଳିକ କର୍ମଶାଳାଗୁଡକ
଼ି ର ଆୟ�ୋଜନ କରିବା: ପିପିସି
2019 ଅଧୀନରେ ଜିପିଡପ
ି ି-2020-21(ସବ୍ କୀ
ଯ�ୋଜନା ସବ୍ କା ବିକାଶ) ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ନିମନ୍ତେ ଦେଶର
ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଥିବା ଓରିଏଣ୍ଟେସନ
କର୍ମଶାଳାଗୁଡିକର ଆୟ�ୋଜନ କରାଗଲା l କର୍ମଶାଳାର
ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତa) ଏନଆଇଆରଡି ଆଣ୍ଡ ପିଆର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଠାରେ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ଏବଂ 7, 2019ରେ ଜିପିଡପ
ି ି2019 ଲାଗି ଲ�ୋକଙ୍କ ଯ�ୋଜନା ଅଭିଯାନ
ନିମନ୍ତେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
b) ମିଶନ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜିପିଡପ
ି ି
ଅଭିଯାନ ନିମନ୍ତେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଯ�ୋଜନାର ସମ୍ବଳ
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏନଇଆରସି, ଗ�ୌହାଟୀ,
ଆସାମ ଠାରେ ସେପ୍ଟେମର
୍ବ 12 ଏବଂ 13 , 2019ରେ
ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
c) ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଠାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24
- 25, 2019 ଜିପିଡପ
ି ି 2019 ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ନିମନ୍ତେ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଯ�ୋଜନା ଅଭିଯାନରେ ''ଜିପିଡପ
ି ି

f)

ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଇପର
ୁ ଟିପିଏସଆଇପିଆରଡି ଠାରେ
ନଭେମର
୍ବ 22 ଏବଂ 23, 2019 ''ଜିପିଡପ
ି ି
ମାଧ୍ୟମରେ ପିଇଏସଏ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
଼ି ରେ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି
ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ନ
ତ୍ତ ” କର୍ମଶାଳା

g) ଆସାମର ଗ�ୌହାଟି, ଆଇଆରଡିପିଆରଏନଇଆରସି
ଠାରେ ଡିସେମର
୍ବ 12 ଏବଂ 13, 2019 ଜିପିଡପ
ି ି
ନିମନ୍ତେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଯ�ୋଜନା ଅଭିଯାନ - ''ଜିପିଡପ
ି ି
ମାଧ୍ୟମରେ ଏନଇ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
଼ି ରେ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି
ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ”ର ଆଞ୍ଚଳିକ
କର୍ମଶାଳା
ଭିଡଓ
ି କନଫରେନସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପିପିସର
ି ତଦାରଖ:ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଜିପିଡପ
ି ି ଯ�ୋଜନାର ଉନ୍ନତିକୁ ତଦାରଖ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏମଓପିଆର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛlି ଏହି
କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏମଓପିଆର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ହ�ୋଇଥିବା ଉନ୍ନତି ଏବଂ
ସମ୍ବନ୍ତ
ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ
ଭିଡଓ
ି କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ�ୋଟିଏ ଉଇଣ୍ଡୋରେ
ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ
ସମୁଦାୟ 10ଗ�ୋଟି ଭିଡଓ
ି କନଫରେନ୍ସ କରାଗଲା l

ଏହା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡକ
଼ି ର ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକ
଼ି ରେ ଜିପିଡପ
ି ି
ପ୍ରସ୍ତୁ ତରେ
ି ପିପିସି ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ l
ଯାହା ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକ
଼ି ଏସଡିଜଗୁ
ି ଡକ
଼ି ର ବାସ୍ତବାୟନରେ
ଆଗରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନ ଲାଭ କରିବେ;
ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ, ମ�ୋକଦ୍ଦମା ମକ୍ତ
ୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଡ୍ରପ
ଆଉଟ୍ ଶୂନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ, ନିଶାମକ୍ତ
ୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ
ପଞ୍ଚାୟତ, ବୟସ୍କ ଅନୁକୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ, ଲିଙ୍ଗଗତ ଅନୁକୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ,
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାନୀୟ ଜଳ ସବ
ି ା ରହିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ, କାର୍ବନ ନିରପେକ୍ଷ
ୁ ଧ
ପଞ୍ଚାୟତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି l 2024ର ବାସ୍ତବାୟନରେ
ପିପିସି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକ
଼ି ୁ ତୃ ଣ ମୂଳ ସ୍ତରର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ
ସାମ୍ନା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ�ୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ MOPR ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି l
- ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ସରପଞ୍ଚ ଦିଦଙ୍କ
ି କଥା
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହ�ୋଇଥିବା
ଗାଁ,
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯ�ୋଗୁଁ ଝିଅ ଏବଂ ମା'ମାନେ ଖୁସି
ଅଟନ୍ତି,
ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ଗାଁଗୁଡକ
଼ି ମୁକ୍ତ
ଅଟନ୍ତି
ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯ�ୋଗୁଁ
ସେମାନେ ନିରାପଦ ଅନୁ ଭବ କରନ୍ତି
ସରପଞ୍ଚ ଦିଦ:ି

ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ କଥା ଯେ, ସରକାର ସବୁ ଜନ
ି ଷ
ି
କରିବେ ଏଭଳି ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ l ଆମ୍ଭେମାନେ,
ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମର ନିଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛ ି l

ଏହା ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ଆମର ଗାଁଗୁଡ଼କ
ି
ବାହ୍ୟ ମଳମୂକ୍ତ ହ�ୋଇଛି l ପରିଛନ୍ନତା ସମ୍ପର୍କରେ
ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମନରେ ସଚେତନତା ରହିଛ ି l ଆମର ସାହି,
ସହରଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ତ ଦିଗରୁ ଭଲ
ନାଳୀ ଏବଂ ଗାଁଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସଫା ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଅଟନ୍ତି l ବାସ୍ତବରେ, ଏବେ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁ ତ ବେଗରେ ଆବର୍ଯ୍ୟନା
ନିଜର ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି l ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଆମ ଦେଶର ପଡ଼ିଆରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି l ଆମ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ
35 ରାଜ୍ୟ/ଫକନ୍ଦ୍ରଶାସିକେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 699 ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁକୁ
ଅନ୍ତର୍ଗତ 6' ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ଏବେ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ (ଓଡିଏଫ) ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ମଡେଲ କରି ଗଢି ତ�ୋଳିବା ଏବଂ
ହ�ୋଇଛି l ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମହିଳାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଏହାକୁ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଆରେ ପରିଣତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା l ଯେମିତ ି
ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଶ�ୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅଭାବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦେହକୁ ସଫା ରଖିବା ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ସେହିପରି
ଅଧିକ ଅସୁବଧ
ି ାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା l ଝାଡ଼ା ଆମେ ଆମର ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଫେରିବାକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସହଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର l
ଅନ୍ଧାର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ l ଏହା
ଗ୍ରାମବାସୀ: ଆମର ଚତୁ ଃର୍ପାଶ୍ୱକୁ ସଫା ରଖିବାରେ
ଆମକୁ ଅଧିକ ନିରାପଦ କରିଛ ି ଏବଂ ଆମେ ମହିଳାମାନେ
ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁ ଭବ କରିବା ସହ ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିବ ?
ପାଇଲୁ l କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଏତିକରେ
ି
ଶାନ୍ତି ହ�ୋଇଯିବା
ସରପଞ୍ଚ ଦିଦ:ି
ଉଚିତ ନୁହେଁ l

ଆମେ ଆମର ଗାଁଗୁଡକ
଼ି ର ସଫା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର
ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଉ l
ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ
ସରପଞ୍ଚ ଦିଦ:ି
ଆମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସହର ଗୁଡକ
଼ି ରେ
ଯେପରି
ଆବର୍ଜନାର
ପାହାଡ଼
ରହି
ଛ
ି
ସେହି
ପ
ରି
କରି
ବ
ା
ନାହିଁ
l
ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ
ଏହା ବହୁ ତ କଷ୍ଟକର ନୁ ହେଁ l ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି
ଘରେ ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଭଳି ଏତେ ବିରାଟ କାମ
ଶିଖିବାକୁ ହେବ
ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ l
ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ, କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରନ୍ତୁ l
ଆମର ଗାଁଗୁଡକ
଼ି ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛି l
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
ଗାଁର ଗଳିଗୁଡକ
଼ି ଏବଂ ନାଳୀଗୁଡକ
଼ି ସଫା ଅଛି l
କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ l ଆମେ ଆମର
ଏପରିକି ଆମେ ଏତିକରି େ ରହିଯିବା ନାହିଁ l ଆମର ଶ�ୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସଫା ରଖିବା ତାହା ନୁହେଁ ଆହୁ ରି
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୁ ସମ୍ପଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉପରେ ଆମକୁ ଦୃ ଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବହାର
କରିବା ଦରକାର l ପରିଛନ୍ନତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର
ଦେବାକୁ ହେବ l
ଗ୍ରାମବାସୀ: ଦିଦ,ି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ କଣ କରିବା
ଦରକାର ?
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କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ l ଆବର୍ଜନାର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ
ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃ ଷ୍ଟି ଦେବା l
ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘର�ୋଇ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ କୃ ଷି କ୍ଷେତ୍ରର
ଆବର୍ଜନାର ଅପସାରଣର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ
ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ l ଜ�ୈବ-ଆବର୍ଜନା ଏବଂ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟର
ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ନୂ ତନ କ�ୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବାରେ
ସହରଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ
ଦକ୍ଷତା ରହିଛ ି l ସେହିଭଳି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବାକୁ
ହେବ ଯାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମର ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାରୁ
ଆମେ କିଛ ି ଲାଭ ପାଇପାରିବା l ହଁ, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁ ଛ ି l ବର୍ଜ୍ୟ
ପରିଚାଳନାରେ ସଠିକ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ
କରି ଆମେ ଉତ୍ତମ ର�ୋଜଗାର କରିପାରିବା l ତେବେ ଯାଇ
କେବଳ ବର୍ଜ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଲାଭର ଏକ ଉତ୍ସ ହେବ l ଏହି
ସୁଫଳଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଏବଂ
ବର୍ଜ୍ୟକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରି ଅର୍ଥ ର�ୋଜଗାର କରିବା l
ଗ୍ରାମବାସୀ: ଦିଦ,ି ବାସ୍ତବରେ ମଜାଦାର, ଦୟାକରି ଆମକୁ
ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛ ି କୁ ହନ୍ତୁ l
ସରପଞ୍ଚ ଦିଦ:ି

ପ୍ରକୃ ତ ି ମାତା କେବେ ବି କ�ୌଣସି ଜିନଷ
ି ବ୍ୟବହାରହୀନ
କରେ ନାହିଁ l
ଆମକୁ ମଲ
ୂ ୍ୟର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହା
ଅମୁଲ୍ୟ ଅଟେ l
ମଲ
ୂ ୍ୟହୀନ ବ�ୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଆବର୍ଜନାରୁ
ସୁନା ତିଆରି କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ବାଟ ବତାଇପାରିବ l
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆମେ ନିୟମିତଭାବରେ
ଆମର ଅଳିଆଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବାରେ ନିୟ�ୋଜିତ
କରିବା, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଠିନ ଏବଂ ଜ�ୈବ-ବିଘଟନଯ�ୋଗ୍ୟ
ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ରଖିବା l ଜ�ୈବ-ବିଘଟନଯ�ୋଗ୍ୟ
ଆବର୍ଜନା, ନଡ଼ାକୁଟା, କୃ ଷକ୍ଷେ
ି ତ୍ରର ଆବର୍ଜନା, ଗାଇଗ�ୋରୁଙ୍କର
ଗ�ୋବର ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହାକୁ ସହଜରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ/ଜିଆ ଖତରେ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ l ଏହା କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜମିର
ଉର୍ବରତା ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରୁଥିବା ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ସାର ଅଟେ l ଏହା
ରାସାୟନିକ ସାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟ�ୋଗର ହାନିକାରକ ପ୍ରଭାବକୁ
ଦୂ ରକରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ l ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଖତ ଦ୍ୱାରା
ଫସଲ ନିମନ୍ତେ କୃ ଷକକୁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
ଯାହା ଫଳରେ କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆୟ ମିଳେ l କମ୍ପୋଷ୍ଟ,
ଜିଆ ଖତ, ଜ�ୈବକ
ି ସାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କେବଳ କମ
ନିବେଶରେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଥାଉ ତାହା ନୁହେଁ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ
ଆମେ ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିଥାଉ l କୃ ଷକ୍ଷେ
ି ତ୍ରର
ଆବର୍ଜନା ଉପଯ�ୋଗ କରି ଆମେ ଗୁଣବତ୍ତାସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଜ�ୈବକ
ି
ସାର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିପାରିବା ଯାହା ବଜାରରେ ବିକ୍ରିଯ�ୋଗ୍ୟ ଅଟେ
ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆୟ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେl

ସରପଞ୍ଚ ଦିଦ:ି
ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ l
ଇନ୍ଧନ ଧୂଆଁ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହରଗୁଡକ
଼ି ର
ଅବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛି l
ସେଠାରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ସତେଜ ପବନ ପାଇବା
କଷ୍ଟକର ଅଟେ
ଆସନ୍ତୁ ନିରାପଦ ରହିବା ଏବଂ ଆମର ଗାଁଗଡ
଼ି ୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବା
ୁ କ
ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆସନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଏବଂ
ଦେଶର ବିକାଶରେ ଅବଦାନ ଦେବା
ପ୍ରଦୂ ଷଣ କେବଳ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ,
କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଏକ ସମସ୍ୟା ହ�ୋଇଛି l ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା
ହିସାବରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଏହି
ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ
କରିପାରିବା l ଆମକୁ ଜ�ୈବ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା ଇନ୍ଧନ ଏବଂ
ସାରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ l ଗାଈଗ�ୋରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା
ଗ�ୋବରକୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରସ୍ତୁ ତରେ
ି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ l ଆମେ
ଜାଣିଛେ ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ତଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ଛି ଯାହା
ଆମକୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ l
କୃ ଷକ୍ଷେ
ି ତ୍ରର ଆବର୍ଜନାକୁ ପ�ୋଡ଼ିଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ନିଆଯିବ l ତେବେ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ
ଉତ୍ତମ ପାରିବେଶିକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ
ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଖ�ୋଲା ଜାଗାରେ
ମଇଳା ଗଦା କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯିବ l ଏହି ସମସ୍ତ ସହିତ,
ଗାଁ ସ୍ତରରେ ବର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ସଫା ଏବଂ ସବୁ ଜ
ପରିବେଶ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ତ ଭଲ ହ�ୋଇପାରିବ l
ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ: କିନ୍ତୁ ଦିଦ,ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ
କର�ୋନା ପାଇଁ ଚିନ୍ତ
ତି ଅଟେ l ତାହା ସମାଧାନ କରିବାରେ
ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଭୂମିକା କଣ ରହିଛ ି ?
ସରପଞ୍ଚ ଦିଦ:ି

କର�ୋନା କ୍ରନ୍ଦନ ସବୁ ଆଡ଼େ ବ୍ୟାପଛ
ୁ ି
କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସଚେତନତାର ସହିତ ବୁ ଝବ
ି ା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ
କରିବା ଦରକାର
ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଗ�ୋଟିଏ ବାଟ ଅଛିବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରାପଦ
ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ l
ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଟେ l
ନିରାପତ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ଏକ
ବହୁ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛ,ି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନବାନ ରହିବା ଦରକାର l ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣର
ଧାରାରେ ବ୍ରେକ ସହ କର�ୋନା ଭୁତାଣୁର ଶୃଙ୍ଖଳ ବ୍ୟାପିବାରେ
ଆମେ ନିଜକୁ ବିରତ ରଖିପାରିବା l ଗ�ୋଟିଏ ମାସ୍କ ପରିଧାନ
ଗ୍ରାମବାସୀ: ଦିଦ,ି ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦନ
ି ଏହି ଏବଂ ଦୁ ଇ-ଗଜ ନିରାପଦ ଦୂ ରତା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ
କରାଯିବ l ପରିଛନ୍ନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମକୁ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ
ସବୁ ଜିନଷ
ି ଦେଖୁଛୁ l ଆପଣଙ୍କର କଥାଗୁଡକ
଼ି ଆମ ନିମନ୍ତେ
ବଞ୍ଚାଇବ l
ପ୍ରେରଣାର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସ ଅଟେ l
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ-ଜମାନ କି ସେର୍,
ବ୍ଲକ ପଛାଡ, ଜିଲ୍ଲା ସିରମ�ୌର୍
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବଲ�ୋକନ:

ଜ

ମାନ କି ସେର୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଟି ସିରମ�ୌର୍ ଜିଲ୍ଲା
ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଛାଡ ବିକାଶ ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ l ଏହା ବ୍ଲକ
ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ 20 କି.ମି. ଦୂ ରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ l
ଏପ୍ରିଲ 30, 2019ରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଜଳସେଚନ
ପୁଷ୍କରିଣୀର ଖନନ ଏବଂ ସମାପନ କରିଛ-ି ଯାହାର ନାମ
ଆଚ୍ଛଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ l ଏହି ନିର୍ମାଣରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେବଳ
ଏମଏନଆରଜିଏ ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ
କରିଲା ତାହା ନୁହେଁ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ 'ନାଳ'ରୁ ଜଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି
ଜଳାଭାବ ପରି ଏକ ବିରାଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲା l
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ବୃ ତ୍ତାକାର
ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ବର୍ଗାକାର ପୁଷ୍କରିଣୀ
ଖନନ କରାଗଲା l ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ଧାରଣ
କ୍ଷମତା 1,14,000 ଲିଟର ଏବଂ 65000 ଲିଟର l
ପାଖାପାଖି 10ଗ�ୋଟି ପରିବାର ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃ ତ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି l
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପଦ୍ଧତି:- ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଜମାନ କି
ସେରର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଗାଁର କୃ ଷକମାନଙ୍କର ଜମି ଗୁଡ଼ିକରେ
ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହ�ୋଇଥିଲା l
ଏହି ଉତ୍ସରୁ ଜଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଟାଙ୍କିକୁ ଉଠାଯାଏ
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ଏବଂ ପ୍ରାୟ 2 ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚିତ ଯ�ୋଗ୍ୟ ଜମିରେ ପାଣି
ମଡ଼ାଯାଏ l ଏହା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକାର୍ଜନ କରିବାରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ି ଏବଂ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଇ
ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉନ୍ନତ କରିଛ ି l ଏହି
ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଳୁ , ଟମାଟ�ୋ, ଲଙ୍କା,
କ୍ୟାପ୍ସିକମ, ଧାନ ଏବଂ ପିଆଜ ଭଳି ଫସଲକୁ ଜଳସେଚନ
କରାଯାଇପାରୁଛି l ଜମାନ କି ସେରର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ
ସାଧାରଣ ବର୍ଗର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର
ପରିବାର ପ୍ରତିପ�ୋଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୃ ଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦିନ
ମଜୁ ରୀ ବ୍ୟତୀତ ର�ୋଜଗାର କରିବାର ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ପନ୍ଥା
ନାହିଁ l ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ଏବଂ ଜଳ ସ୍ୱଳ୍ପତାକୁ ସମାଧାନ ମାଗଣା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଚ୍ଛଳ
ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତି
ଋତୁରେ 'ନାଳ'ରୁ ଜଳ ସଂଗୃହତ
ି କରାଯାଏ l ଏହାର ନିର୍ମାଣ
ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନକୁ
ବିକାଶ କରିଲା, କାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର
ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତ
ନାଳ ଜଳକୁ ଉପଯ�ୋଗ କରି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଉପୁଜାଇଲେ l
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ
ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି l ଏହା ନିମନ୍ତେ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜମାନ କି ସେରର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନ
ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି l

ସା

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀନରେଗା ପାର୍କ:
ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଡେଲ୍

ରା ଦେଶରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ 100 ଦିନର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା
ମନରେଗାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ l ଏହାର
ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ର�ୋଜଗାରର
ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମାଧ୍ୟମର ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ
ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରର ବିକାଶର
ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା l ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା
ଯ�ୋଜନାର ବିବଧ
ି ଦିଗଗୁଡିକ ରହିଛ ି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ
ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିବା 260ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ
ତାଲିକା ରହିଛ ି l ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ଆଇନର ମୂଳ ନୀତିକୁ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଏହି ତଥ୍ୟର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ l
ମନରେଗା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କେବଳ 100 ଦିନର (ହିମାଚଳରେ
120 ଦିନ) କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ
ଏହା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି
କରେ l ଯାହା ଫଳରେ ର�ୋଜଗାରର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକର
ବିକାଶ କରିହୁଏ l ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତା ନିମନ୍ତେ
ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଅଟେ l
ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଶିରାଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର
ରହିଛ ି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଶିକାରୀ ମାତା ମନ୍ଦିର ଏବଂ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସନ୍ତି l
ଯାନଯାଇହଲି ଠାରୁ 20 କି.ମି. ଦୂ ରରେ ଯେଉଁଠାରୁ
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ସେହି ବାଟରେ ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ ମର
ୁ ହାଗ ଅବସ୍ଥିତ l ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁରହାଗ
ଗ�ୋହର ବିକାଶ ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ l ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ
ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିବେଚନା କରି ଭରଡ଼ି ନାମକ ସ୍ଥାନର
ବିକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାର୍ଷିକ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଗଲା
ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମନରେଗା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାର୍କ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ
ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇପାରିଲା l ଏହି ପାର୍କଟିକୁ
5 ବୀଘା ଜମିରେ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି l ଏହି ପାର୍କର
ନିର୍ମାଣରେ ମନରେଗା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 1.10 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା l 14ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ
ଯ�ୋଜନା ପାଣ୍ଠିରୁ ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି l ଏହି
ଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପାର୍କ ନିମନ୍ତେ ମ�ୋଟ 1.20 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି, ଏହାର 99 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ
ନରେଗା ତରଫରୁ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି l

କ�ୌଣସି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର
ବିକାଶ କରାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରେରଣା
ଦେବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଭ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ଶିକ୍ଷାଲାଭ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଇବା, ଯାହା
ଫଳରେ ସେମାନେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା (ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ
ବିକାଶ) ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି l 8) ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ଏବଂ ମହିଳା
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗଗୁଡ଼ିକର
ସୃଷ୍ଟି କରିବା 9) ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାୟୀ
ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କରାଇ ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ସାମାଜିକ
ସମାବେଶ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା 10) ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକଧାର୍ମିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ
ନିମନ୍ତେ ଆୟର ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା l

ମନରେଗା ପାର୍କର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପରିବେଶର
କ�ୌଣସି କ୍ଷତି କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗାଡି
ଚଳାଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପେଭର ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ଅଧୀନରେ ରାସ୍ତାଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣ
କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କରାଗଲା l ଅବଶିଷ୍ଟ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 150ଟି ଚିନାର ଗଛ,
30ଟି ଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିସମର ଫୁଲଗଛଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଯାଇଛି l
ଏହା ସହିତ ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା
ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ�ୋର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି l ଯେ
କ�ୌଣସି ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ଏହି ପାର୍କ ଆସି ଗଛ
ଲଗାଇପାରିବେ l ପାର୍କରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତ ି
ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗ�ୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଛି
ଯେ, "ଯଦି ଆମେ ଆଜି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ପାର୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶର ତେବେ କିଛ ି ଦିନ ପରେ ସେଗୁଡିକୁ ଏହି ପ୍ରତିକୃତ ି ଭଳି
ି " l ଏହି ପ୍ରତିକୃତଗୁ
ି ଡ଼ିକ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର
10ଗ�ୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ– 1) ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳବ
ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା 2) ବଣ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା 3) ବୃ ଷ୍ଟି ଜଳ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଫଟ�ୋ ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ
ସଂରକ୍ଷଣ 4) ସ�ୌର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର 5) ନିଶା ନିବାରଣ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି l ପାର୍କରେ ବିଲଡିଂ
ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରସାର କରିବା 6) ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା 7) ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଗୁଡ଼ିକର ଛାତରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ପଡୁଛି ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ନରେଗା ଅଧୀନରେ ବର୍ଷା ଶାଳିକାଗୁଡକ
଼ି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି l
଼ି ମାଧ୍ୟମରେ 9 ଗ�ୋଟି
ସଂଗୃହତ
ି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଗ�ୋଟିଏ ଗାଡଆ
ପାଇନ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକ
ପ�ୋଖରୀରେ ଢଳାଯାଏ l ଗାଡଆ
଼ି ର ଜଳକୁ ନ�ୌଚାଳନା
ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ l ଏହି ଜଳକୁ ପରବର୍ତୀ
ସମୟରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ନିଆଯାଇ କୃ ଷିକାର୍ଯ୍ୟରେ
ି ଉପଯ�ୋଗ
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷାଜଳର ବିବଧ
ହୁ ଏ ଏବଂ ଜଳଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁ ଏ l
ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପାର୍କରେ ପ୍ରାୟ
100ଟି ସ�ୌର ଆଲ�ୋକ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ
“ସ�ୌର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର” ସମ୍ପର୍କରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି l
ପାର୍କର ବ�ୋର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃ ତ ି ପ୍ରେମଭିତ୍ତିକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି l ଏହା ସହିତ ନିଶା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା
ନିମନ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛ ି l ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଏକ ବ୍ୟାୟାମଶାଳାର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା
ଯୁବବର୍ଗ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ କରାଯାଇଛି l ପାର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକ ଏବଂ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ
ହ�ୋଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଶା ଭଳି ଅନ୍ୟ ଜିନଷ
ି କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ସହାୟକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି l
ହ�ୋଇପାରିବେ l
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ
ପାର୍କରେ ପରିବେଶ ଅନୁ କୂଳ ଡଷ୍ଟବିନଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛ ି l
ରଖାଯାଇଛି, ପାର୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଥିରୁ
ମନରେଗା ଅଧୀନରେ ପାର୍କରେ ଖେଳପଡ଼ିଆ, ସ୍ୱୟଂ
ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଆବର୍ଜନା ଖାତଗୁଡ଼ିକରେ
ସହାୟକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କ�ୋଠା, ଗ୍ରାମୀଣ ହାଟ, ଏବଂ
ରଖାଯାଏ ଏବଂ ସହର ପରିଷଦ ବଜାରର କାରଖାନାକୁ
ପଲିଥିନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ l ଏହି ଭଳି ଭାବରେ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ର�ୋଷେଇଶାଳ ସ୍ଥାନର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି l
ଏହି ପାର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନିଶା ନିବାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଯ�ୋଜନାର ଅର୍ଥରୁ ଗ�ୋଟିଏ ପିଣ୍ଡି ଏବଂ 14ଦଶ ଅର୍ଥ
କମିଶନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗ�ୋଟିଏ ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି l
କରାଯାଇଛି l ଏହି ବିଲଡିଂ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା
ପାର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ନିମନ୍ତେ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର
ଷ୍ଟେସନର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି l ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନେ ଆୟ�ୋଜନ କରିବାର ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ
ସ୍ଥାନେ ଲ�ୋକମାନେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀମାନ ମଧ୍ୟ ରାଜନ�ୈତକ
ି , ଅଫି ସିଆଲ, ଚିତ୍ତବିନ�ୋଦନ ଏବଂ କ୍ରୀଡା
ମନରେଗା ଅଧୀନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି l ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ
ସମାବେଶଗୁଡ଼ିକର ଆୟ�ୋଜନ କରିବାର ସୁବଧ
ି ା
ସହାୟକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ୨ଟି କ�ୋଠା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ
ପାଇଛନ୍ତି l
ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ମା' ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ସହିତ ପାର୍କଟିକୁ
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି l ପାର୍କଟିର ନିର୍ମାଣ ପରେ ମନ୍ଦିରର ମାସିକ
ଆୟରେ ବହୁ ତ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛ ି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟଟି ସୁରକ୍ଷା
ପାଇପାରିଛ ି l ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁରହାଗ ଗ�ୋଟିଏ ପାର୍କ ପାଇବା
ସହିତ ଏହା ପାଇଁ ଆୟର ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି,
ଯେଉଁଠାରୁ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପାର୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ
ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଭରଣା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ l ପ୍ରାୟ 2300 ମିଟର ଉଚ୍ଚ
ଅକ୍ଷାଂଶରେ ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବଦାରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ
ନିର୍ମିତ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାର୍କଟିର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି - “ପରିବେଶର
ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଅଟେ” l

ତେଜେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁ ର, ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁରହାଗ,
ବିକାଶ ବ୍ଲକ ଗ�ୋହାର, ଜିଲ୍ଲା ମଣ୍ଡି, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
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ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଧମନ
ୂ , ବ୍ଲକ ମାସ�ୋବ୍ରା,
ତହସିଲ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସିମଲା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
ଉପସ୍ଥାପନ:
ମଲା-ନଲଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ସିମଲା ଠାରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ସିଧମୂ
ନ 20 କି.ମି. ଦୂ ରରେ ଅବସ୍ଥିତ l ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ

13ଟି ପଥପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଏବଂ 7ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ l ଏହି
ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ରାଜ ଠାକୁ ର l
ଜୁ ବଡହଟ୍ଟି ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ
ରହିଛ ି l ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲାକାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ତଥା
ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପରିବେଶ, କୃ ଷ/ି ଉଦ୍ୟାନ କୃ ଷି ଏବଂ
ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ତଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିଛ ି l ସମ୍ମାନନୀୟ
କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ�ୋମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଧମୂନକୁ 2016-17 ଏବଂ 2017-18 ବର୍ଷ
ନିମନ୍ତେ ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସଶକ୍ତୀକରଣ
ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା l ଏହା ସହିତ ଏହି
ପଞ୍ଚାୟତ 2016-17 ଏବଂ 2017-18 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ନାନାଜୀ
ଦେଶମୁଖ ଜାତୀୟ ଗ�ୌରବ ଗ୍ରାମ ସଭା ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ
ହ�ୋଇଥିଲା l 5 ଜୁ ନ 2019ରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର
ସମ୍ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ପରିବେଶ ନେତୃ ତ୍ୱ
ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ l

ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନତା ଶିବର
ି ଆୟ�ୋଜନ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସବିଶେଷ କରାଯାଇ ଜ�ୈବକ
ି କୃ ଷି କରିବାକୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ
ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି: କରାଗଲା l କୃ ଷି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଧମୂନ
କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଧୁନକ
ି ମଞ୍ଜି /ଚାରା, ଖତ,
1. ପରିବେଶ/ପର୍ଯ୍ୟଟନ: ଉପକରଣ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପନିପରିବାର ମଞ୍ଜି (ଲାଲଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହଳଦିଆ କ୍ୟାପ୍କ
ସି ମ, ମଞ୍ଜି ହୀନ କାକୁଡ)଼ି ପ୍ରଦାନ
କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ବଘାଲି ଏବଂ ଭାବନା ଗ୍ରାମରେ କରାଗଲା l କୃ ଷକମାନଙ୍କର ସୁବଧ
ି ା ନିମନ୍ତେ ଫୁଲ ଏବଂ
ପଥପାର୍ଶ୍ୱ ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ କରାଗଲା l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପନିପରିବାର ଏକ ସମବାୟ ବିପଣନ ସମିତ ି ଗଠନ
ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନଙ୍କର ସହଯ�ୋଗ ସହିତ ମହିଳା ଦଳ, ସ୍ୱୟଂ କରାଯାଇଛି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୃ ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର
ସହାୟିକା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବା/ଫସଲକୁ କମିଟ ି ମାଧ୍ୟମରେ
ସହଯ�ୋଗରେ କରାଗଲା l ପ୍ରାୟ 300 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଯ�ୋଗାଡ଼ କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଠାକାର କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ
ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେବଦାରୁ, ଧାନ, ପିଜୁଳ,ି ସଠିକ ର�ୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର
ଏବଂ ଫୁଲ ଗଛମାନ ର�ୋପଣ କରାଗଲା, ଯାହାକି ପରିବେଶ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହ�ୋଇପାରିଛ ି l ଜୁ ବଡହଟ୍ଟି
ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଗ୍ରାମରେ କୃ ଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗ�ୋଟିଏ କୃ ଷକ ତାଲି ମ
କରିବ l ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଲ ଧାନ, କ�ୋଡା ଭଳି ପୁରୁଣା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସରକାରଙ୍କ
ଫସଲର ପୁନଃ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଧମୂନ ଦ୍ୱାରା ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଲା, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସରକାର 30 ଲକ୍ଷ
ସଚେତନତା ଶିବର
ି ଗୁଡ଼ିକର ଆୟ�ୋଜନ କରାଗଲା l
ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଲେ l ବିଲଡିଂର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ 3 ବିଶ୍ୱା ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଲା l କୃ ଷକମାନଙ୍କ
2. କୃ ଷ:ି ଦ୍ୱାରା ବହୁ ତ ଆଖିଦୃ ଶଆ
ି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି
ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମାନିତ ହେଲା l
କୃ ଷକ/ଉଦ୍ୟାନ କୃ ଷକ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି
ପରିସ୍ଥିତକ
ି ୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କୃ ଷି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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3. ଜଳସେଚନ

ସେମାନଙ୍କର ଆୟରେ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଲା l

ବୃ ଷ୍ଟି ଜଳକୁ ଉପଯ�ୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଧମୂନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହା ସର୍ବଦା
ଜଳସେଚନ ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବୃ ଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ ଯେ, ସଫଳତାର ନୂ ତନ ଉଚ୍ଚତାର
ଅଧୀନରେ ଭାବନା ଏବଂ ଖାଲଗ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଛୁ ଇଁବାରେ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଲଗାତାର ଭାବରେ
9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଦୁ ଇଗ�ୋଟି ଅତିରକ୍ତ
ି ବୃ ଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ ଆଗକୁ ବଢୁଛି l
ଗାଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି l ଏହି ଗାଡ଼ିଆଗୁଡିକର ଜଳଧାରଣ
ପ୍ରେମ ଲାଲ,
କ୍ଷମତା 2.50 ଲକ୍ଷରୁ 3.00 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ରହିଛ ି l ଏହି
ପଞ୍ଚାୟତ ନିରୀକ୍ଷକ, ବ୍ଲକ ମାସ�ୋବ୍ରା,
ଗାଡ଼ିଆଗୁଡିକ କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ
ଜିଲ୍ଲା ସିମଲା, ଏଚ.ପି.
କଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୃ ଷଜ
ି ାତ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ସହ

ଏକ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ: ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଡ଼କୁ ଗ�ୋଟିଏ ପାଦ
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଭାବର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ବ୍ଲକର ଆଇମା
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ
ହ�ୋଇପାରିଛ ି l
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସମ୍ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଜଇ
ରାମ ଠାକୁ ରଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ
କାଙ୍ଗ୍ରା ଜିଲ୍ଲାର ଭାବର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଇମା
ଗ୍ରାମରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କନୱାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବର୍ଜନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ
ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା l ଖୁବ କମ କରାଗଲା ଏବଂ 28 ଏପ୍ରିଲ 2018ରେ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନନୀୟ
ସମୟରେ, ତିନ ି ମାସ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର
କନୱାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲ�ୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ
କରାଗଲା l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବର୍ଜନା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏହି ଗ୍ରାମର 11
ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି l ଏହା ଗ�ୋଟିଏ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର
ମଡେଲ ଅଟେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ପରେ ଲାଭ ଅର୍ଜନ
କରିଆସୁଛ ି l

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ଜୀବନ୍ତ ରୂପ - ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଆଇମା, ବିକାଶ ବ୍ଲକ ଭାବର୍ଣ୍ଣ, ଜିଲ୍ଲା କାଙ୍ଗ୍ରା,
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦିଙ୍କର
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିଛ ି
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ଏହା ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ, ପାଲମପୁରର ଆଇମା
ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା
ହାସଲ କରିଛ ି l ର�ୋଷେଇଶାଳର ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ସାନିଟାରୀ
ନାପକିନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଇମା ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା
ଅନୁ ସରଣ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ
ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଏକ
ପ୍ରେରଣା ବ�ୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି l ଆଇମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର

ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖିଆ, ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ରାଣା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ନୂ ତନ
ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାର ଜନକ l ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ
ର�ୋଷେଇ ଘରର ଆବର୍ଜନାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ଖତ
କରାଯାଉଛି l ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିମନ୍ତେ ଶପଥ
ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି l ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଭାବରେ ଗଢିତ�ୋଳିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଛି l ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଗ�ୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଅନୁ କୂଳ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଣିଛ,ି ଯାହା
ମାଧ୍ୟମରେ ଆବର୍ଜନାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ବ�ୋହି ନିଆଯାଏ
ଏବଂ ଏକ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ଖତ ଭାବରେ
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ l
ଆଇମା ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଏବେ ଏକ
ପ୍ରେରରଣାଦାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତ ହ�ୋଇଛି l ଦେଶର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର
ବହୁ ତ ସଂସ୍ଥା ଏଠାକୁ ଆସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡିକରେ ସମାନ ଜିନଷ
ି ଲାଗୁ
କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି l ପାଲମପୁରର ଆଇମା ପଞ୍ଚାୟତ
ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମକରି ଆବର୍ଜନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛ ି
ତାହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟ�ୋଜିତ ୟୁ ଏନଏଫସିସି ସମ୍ମିଳନୀରେ
ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି l ୟୁ ଏନଏଫସିସି (ୟୁ ନାଇଟେଡ଼
ନେସନ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କନଭେନସନ ଅନ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ)
ଦ୍ୱାରା ଆୟ�ୋଜିତ ଏହି ସେମିନାରରେ 15 ଟି ଦେଶର
ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଇମା ପଞ୍ଚାୟତର ଆବର୍ଜନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ
ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା କିପରି
ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା l
ଏନଜିଟ ି ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ. ରାଜବନ୍ତ ସାନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏହାର ବହୁ ତ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ l
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ,
ପାଲମପୁରର ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ
ପଞ୍ଚାୟତ ହ�ୋଇପାରିଛ ି l

ଯଶବନ୍ତ ରାଓ ଚବନ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଆଡମିନଷ୍ଟ୍ରେ
ି ସନ ପ୍ରବ�ୋଧୀନି
(ଯଶଦା), ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫି ସର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ

ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା l ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ
ସାକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର 2, 2014 ରେ
ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା l ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ
ସ୍ତରରେ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସହରଗୁଡିକୁ ଏଥିରେ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲାl ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଗ�ୋଟିଏ
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଅଟେ l

ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇମା ଠାରେ ହ�ୋଇଥିବା ମଡେଲ
ଆବର୍ଜନା ବିଶ�ୋଧନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ହିମାଚଳ
ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ
ମିଶନର ଫଳ l ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇମା ହେଉଛି ଗ�ୋଟିଏ
ଉନ୍ନତ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁ କୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯାହା ପରିବେଶ
ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗ�ୋଟିଏ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ
ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛ ି l ଆବର୍ଜନା
ପୁନଃଚକ୍ରଣ, ପ୍ରାକୃ ତକ
ି
ସମ୍ବଳର ପରିଚାଳନା ଏବଂ
ବ୍ୟାଟେରୀଚାଳିତ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ
ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ହେଉଛି ଏକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଏହା ଗଠିତ l
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟ ଅଭିଯାନ l ଏହି ଅଭିଯାନରେ
ସ�ୌଜନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଈମା, ବିକାଶ ବ୍ଲକ
ଭାରତର ସମସ୍ତ ସହର ଏବଂ ନଗରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର
ରଖିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି l ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଭାରତ
ଭାବର୍ଣ୍ଣ, ଜିଲ୍ଲା କାଙ୍ଗ୍ରା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ (ଜିଲ୍ଲା
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର
ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫି ସର କାଙ୍ଗ୍ରା, ଧର୍ମଶାଳା)
ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦିଙ୍କ

କୁଲୁ ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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କ୍ଟୋବର 2, 2019ରେ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି
ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତକୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଜାତିର
ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଲେ l ସେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ହଜାର
ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ (ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ)
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ବିରାଟ ଜାତୀୟ
ଉପଲବ୍ଧିରେ ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ l

ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାରକୁ , ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେପରିକି କେହି
ଯେମିତ ି ଏଥିରୁ ବାଦ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁl

ଫେବୃ ଆରୀ 2020ରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ
ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) [ଏସବିଏମ (ଜି)] ପର୍ଯ୍ୟାୟ IIର ଅନୁମ�ୋଦନ
କରିଛ,ି ଯାହା ବାହ୍ୟ ମଳମୂକ୍ତ ପ୍ଲସ (ଓଡିଏଫ ପ୍ଲସ) ଉପରେ ଦୃ ଷ୍ଟି
ଦେବ l ଏଥିରେ ଓଡିଏଫ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ କଠିନ ତଥା ତରଳ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ 10 କ�ୋଟିରୁ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା (ଏସଏଲଡବ୍ଏମ)
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ l
ଲୁ
ଅଧିକ ଘରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଓଡିଏଫ ସ୍ଥିତ ି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ଏହା
ଅକ୍ଟୋବର 2014ରେ 39% ରେ ଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ଅକ୍ଟୋବର 2019ରେ 100%ରେ ପହଞ୍ଚିଲା l ଯାହା ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା,
35 ଗ�ୋଟି ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, 699 ଜିଲ୍ଲା, ଏବଂ ଲ�ୋକମାନେ ନିରାପଦ ପରିଛନ୍ନତା ଆଚରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲୁ
599,963 ଗ�ୋଟି ଗ୍ରାମ ନିଜକୁ ବାହ୍ୟ ମଳମୂକ୍ତ ଘ�ୋଷଣା ରଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ କଠିନ ଏବଂ ତରଳ
କରିଲେ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତଥା ଗ�ୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତାକୁ
ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ 6 ପ୍ରତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛ ି l
ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏସବିଏମଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟ IIକୁ
ରାଜନ�ୈତକ
ି
ନେତୃ ତ୍ୱ, ପବ୍କ
ଲି
ଫାଇନାନସିଂ, ଅନୁ ପମ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି l
ସହଭାଗିତା, ଓ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣକୁ ଗ୍ରହଣ
ଏସବିଏମଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟ -IIକୁ 2020-21 ଠାରୁ 2024ଫଳରେ ତୀବ୍ର ବ୍ୟବହାରଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯାନର ସଫଳତା
25 ମଧ୍ୟରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ
ଆସିପାରିଛ ି l ଅଧିକନ୍ତୁ , ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର 60 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ମ�ୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 1,40,881 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛ ି l
ଲ�ୋକ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍,ତି ବାସ୍ତବିକ
ଓଡିଏଫ ପ୍ଲସ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ଏହା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ (ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ)
ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଫାଇନାନସିଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ
ଥିଲା l
ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) ସ୍କିମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ନୂ ତନ ସମ୍ମିଳନ ମଡେଲ ହେବ l
ି ବ୍ଏସର
ଯ�ୋଗୁଁ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର 93.4 ପ୍ରତିଶତ ହ�ୋଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏସଏଲଡବ୍ଏମ
ଲୁ ନିମନ୍ତେ ଡିଡଡ
ଲୁ ୁ ପାଣ୍ଠି
ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି , ପରିବେଶଗତ, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭାଗ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାଣ୍ଠିକୁ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛ ି l ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ଏହା ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନର ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ମହାତ୍ମା
ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଂଶଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ି l ଏପରିକ,ି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗାନ୍ଧୀନରେଗା ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ମଡେଲ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ମଞ୍ଜୁରୀଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବl
ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିବା ସୁଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖିବା; ଯଥା
- ଡିଡଡ
ି ବ୍ଏସ,
ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଲୁ
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କ�ୋଭିଡ୍-19 ସମୟରେ ଡିଡଡ
ି ବ୍ଏସ
ଲୁ ପରିଛନ୍ନତା ପ୍ରଚାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ
ଦେବାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ

ଲ ଭାବରେ ହାତ ସଫା କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଛନ୍ନତା
ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର
ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା
ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା କ�ୋଭିଡ୍-19ର
ସଂକ୍ରମଣକୁ ଧୀର କରିବ l ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଜଳ
ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ,
ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ
ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା
ପ୍ରଟ�ୋକଲଗୁଡ଼ିକ ମାନିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ�ୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ
ପତ୍ର ଜାରି କରିଛ ି l
ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ
ଏସବିଏମ-ଜି ଗ�ୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ
ପରିଷ୍କାର
ପରିଛନ୍ନତା
କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକର ସ୍ଥିତ ି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁ ହାଯାଇଛି l

ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଗତ ପରିଛନ୍ନତା ଗୃହ
ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ l ଏହା ସହିତ କଠିନ ଏବଂ ତରଳ
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
କରାଯିବ l
ଅଧିକନ୍ତୁ ପରିଛନ୍ନତାର ପ୍ରଚାରକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ
କରାଯିବ ଉଚିତ ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଅଲଗା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି
କରାଯିବ l ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ, ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ
ପରିଛନ୍ନତା ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଲକଡାଉନ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯେମିତ ି କି ଯଥେଷ୍ଟ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂ ରତ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା
ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି l
ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ,
ନିରାପତ୍ତା, ଏବଂ ପରିଛନ୍ନତା ପ୍ରଟ�ୋକଲ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ
କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅତିରକ୍ତ
ି ଅନୁମ�ୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ି l

ପରାମର୍ଶ ପତ୍ର ଜଣାଇଲା ଯେ “ଏହି ସଙ୍କଟମୟ
ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ପରିଛନ୍ନତା ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ଉପାୟ ବିଷୟରେ
ଆବଶ୍ୟକ କରେ I ମଳତ୍ୟାଗ ନିମନ୍ତେ ଲ�ୋକମାନେ ଶ�ୌଚାଳୟ
ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପରିଛନ୍ନତା ସଚେତନ କରି ସାରିବା ପରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ
ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆଦି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ଉଚିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଛନ୍ନତା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ
ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ l ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ�ୋଧକ
ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ l”
ସାମଗ୍ରୀ, ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଉପକରଣ ଯ�ୋଗାଇ
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁ ତର
ି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ
20, 2020 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଏସବିଏମ (ଜି) ଅଧୀନରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ସରକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡିଏଫ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି l
କରିବାକୁ କୁ ହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘର�ୋଇ

ଏସବିଏମ-ଜି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ର ସାରାଂଶ:

ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବ୍ୟାପାର କରାଇବା ନିମନ୍ତେ
ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ
ଡିଡଡ
ି ବ୍ଏସ
ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ,
ଲୁ

ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏନଜିଓ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟଗୁଡକ
଼ି କାର୍ଯ୍ୟ
କରିଆସୁଛ ି l ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅନେକଗୁଡଏ
଼ି ପ୍ରୟାସ ଏବଂ
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ନିମ୍ନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ଲଗାଇଆସୁଛ:ି

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷୱାଡା: ଏପ୍ରିଲ 2016ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷୱାଡା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ
ମିଶନର ଏକ ପ୍ରୟାସ l ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ
ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଶ୍ଷ୍ଟ
ଲି
କରାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବ୍ୟାପାର କରାଇବା ଥିଲା
ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ l ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷୱାଡା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅଟେl

ପକ୍ଷୱାଡାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକୁ ଯ�ୋଜନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର
ପୂର୍ବରୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି l ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷୱାଡା ପାଳନ କରୁଥିବା
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମୀକ୍ଷାର ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ମାଧ୍ୟମରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି,
ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା,
ଛବି, ଓ ଭିଡଓ
ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଲ�ୋଡ଼ ଏବଂ ସେୟାର କରାଯାଏ l
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷୱାଡା ପାଳନ କରିସାରିବା ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦକ
ି
ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଉପକରଣ
ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକର
ଘ�ୋଷଣା କରନ୍ତି l ପକ୍ଷୱାଡା ପକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ପାଳନ କରୁଥିବା
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା
କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର କ୍ଷମତା ପରିସରରେ
ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବିକାଶ ଆଣିବା ଆଶା କରାଯାଏ l
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ସୁଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗାଁ ବିଷୟରେ ତାଲି ମ: ପାନୀୟ ଜଳ
ଏବଂ ପରିମଳ ବିଭାଗ (ଡିଡଡ
ି ବ୍ଏସ),
ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଲୁ
ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କ୍ଷମତା ଦୃ ଢ଼ୀକରଣ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ
କରିଲା l ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତରେ
ି
ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ବାହ୍ୟ ମଳମୂକ୍ତ (ଓଡିଏଫ) ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର
ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତାଲିମ
ପ୍ରଦାନକାରୀ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର
ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା
ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ କ୍ଷମତାସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରାଏ l ଏହା ସହିତ
ନିରାପଦ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣର ସୁବଧ
ି ା
କରାଏ l

ନାଗରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡକ
଼ି

ନାଗରିକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ସର୍ବେକ୍ଷଣ
ଗ୍ରାମୀଣ-2019 ପ୍ରତି
ସଚେତନ ଥିଲେ

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍ତରରେ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିକାଶ
ନିମନ୍ତେ ନାଗରିକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଭାରତ ମିଶନ-ଗ୍ରାମୀଣକୁ
ଶ୍ରେୟ ଦିଅନ୍ତି

ତରଳ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିଚାଳନା
କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର
ଗ୍ରାମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ�ୋଜନ
କରାଯାଇଛି ବ�ୋଲି
ନାଗରିକମାନେ ଜଣାଇଲେ

କଠିନ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିଚାଳନା
କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର
ଗ୍ରାମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ�ୋଜନ
କରାଯାଇଛି ବ�ୋଲି
ନାଗରିକମାନେ ଜଣାଇଲେ

ସେବା ସ୍ତର ଉନ୍ନତି (ସ୍ୱୟଂ ଆକଳନ ବିବରଣୀ)

ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ
ସ୍ୱଚ୍ଛଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା
ଗଠନ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷେତ୍ର
ତାଲିମଦାତାମାନଙ୍କର
ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ
76.8% ଜିଲ୍ଲା ଜଣାଇଲେ

ଓଡିଏଫ୍ ଧାରଣକ୍ଷମତା
ସେଲ୍ (ଓଡିଏଫ୍ଏସ୍
ସେଲ୍) ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ହ�ୋଇଥିବା ବିଷୟରେ
72.3% ଜିଲ୍ଲା
ଜଣାଇଲେ

ଏସ/ଏସଟି ବସ୍ତିରେ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟ
ନିର୍ମାଣ ହ�ୋଇଥିବା
ବିଷୟରେ 63% ଜିଲ୍ଲା
ଜଣାଇଲେ

ପାଇଖାନାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏଚ୍ଏଚ୍
ଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି
ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ
ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ
ହ�ୋଇଥିବା ବିଷୟରେ
66.9% ଜିଲ୍ଲା ଜଣାଇଲେ

4+1 ଆଇଇସି
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଚାଲୁ
ରହିଥିବା ବିଷୟରେ
69.4% ଜିଲ୍ଲା
ଜଣାଇଲେ

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁ ସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାରିଜଣ
କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ (ଏଫଟି) 5-ଦିନ ଟିଓଟି
ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ l ଜାନୁ ଆରୀ 2020 ସୁଦ୍ଧା
ଏସବିଏମ-ଜି ଅଧୀନରେ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ଡିଡଡ
ି ବ୍ଏସ
ଲୁ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯିବ l ତାହାପରେ •
ପରିଚାଳନାର (ଇଏମଏମ) ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ସ୍ତରର
ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଫଟିମାନେ ସରପଞ୍ଚ, ଗ୍ରାମ
ତଦାରଖ ଏବଂ ଆଇଇସି/ବିସସ
ି ି ହସ୍ତକ୍ଷେପ
ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩-ଦିନ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ
ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଚ୍ଚ, 2020
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନଗୁଡକ
଼ି (ଏସଆଇପି): ଫେବୃ ଆରୀ
ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ l
18, 2020ରେ ବ�ୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ, ଦେଓଘର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଗ୍ରାମୀଣ 2019: ପରିମାଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ (ଏସଆଇପି)
ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭିତରେ
ି
ଭାରତର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ର 3ୟ ବାର୍ଷିକ ସମୀକ୍ଷା ବ�ୈଠକର ଆୟ�ୋଜନ
ଗୁଡ଼ିକର ରାଙ୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିଛନ୍ନତା କରାଯାଇଥିଲା l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏସଆଇପି ସ୍ଥାନଗୁଡିକର
ବିଭାଗ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ “ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସିଏସଆର
ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଗ୍ରାମୀଣ-2019” (ଏସଏସଜି 2019)ର ଆରମ୍ଭ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକର ଅପଡେଟ
କରିଲା l ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ 33 ଗ�ୋଟି ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗ�ୋଟିଏ ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଲା l

ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ, 683 ଗ�ୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 17,209 ଗ୍ରାମକୁ
ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଲା l ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯେମିତକ
ି ି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡି,
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ହାଟ/ବଜାର, ପଞ୍ଚାୟତ, ଏସସି/ଏସଟି
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର
ଭାବନାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ l ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଗଠନ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ�ୋଟିଏ
ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଲା l
•
•
•
•
•
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ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଗ୍ରାମୀଣ 2019ର ଲକ୍ଷ୍ୟସମୂହ:
ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ
ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି
ଏସବିଏମ-ଜି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜିଲ୍ଲା
ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଙ୍କିଂ
ଜିଲ୍ଲାଗୁଡକ
଼ି ର ବଛା ବଛା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକ
଼ି ର
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେଗୁଡିକ ସହିତ
ସଂଶ୍ଷ୍ଟ
ଲି
ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାକୁ ସହଯ�ୋଗ
ନମୁନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉନ୍ନତିର ଅନଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଡିଟ ଏବଂ ଆକଳନ
ଜୁ ନ୍ 2020

ଏସଆଇପି ହେଉଛି ଏକ ବିବଧ
ି -ଅଂଶୀଦାର ଭିତ୍ତିକ
ପ୍ରୟାସ ଯାହା ଭାରତର 100 ଗ�ୋଟି "ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳୀ"କୁ ସଫା
କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ, ସେହି ସ୍ଥଳୀଗୁଡିକ ନିଜର ଐତିହ୍ୟ,
ଧାର୍ମିକ ଏବଂ/କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରମଖ
ୁ ଅଟନ୍ତି l ଏହି
ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡିକର ପରିଛନ୍ନତାରେ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା l ଡିଡଡ
ି ବ୍ଏସ
ନ�ୋଡାଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଲୁ
ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର
ସହଭାଗୀତାରେ କରାଯାଏ l ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ�ୈଷୟିକ ସାହାଯ୍ୟ
ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମଖ
଼ି ର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପିଏସୟୁଗୁଡ଼ିକ
ୁ ସ୍ଥଳୀଗୁଡକ
ରହିଛ ି l
ଫେଜ୍ I ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳଗୁଡକ
଼ି : 1. ଆଜମେର ଶରିଫ
ଦରଘା; 2. ସିଏସଟି ମୁମ୍ବାଇ; 3. ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଅମୃତସର;
4. କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର, ଆସାମ; 5. ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ,
ବାରଣାସୀ; 6. ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର, ମଦୁ ରାଇ; 7. ଶ୍ରୀ ମାତା
ବ�ୈଷ୍ଣଦେବୀ, କାତ୍ରା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର; 8. ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର
ପୁରୀ; 9. ତାଜ ମହଲ, ଆଗ୍ରା; 10. ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର, ତିରୁମାଲା
ଫେଜ୍ II ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳଗୁଡକ
଼ି : 1. ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ;
2. ଯମୁନେତ୍ରୀ; 3. ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ; 4. ଚାର
ମିନାର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ; 5. ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କନଭେନ୍ଟ ଅଫ ସେଣ୍ଟ

ଫ୍ରାନ୍ସିସ ଅଫ ଆସିସ,ି ଗ�ୋଆ ; 6. ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର
ପୀଠ,
କଲାଡି
ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ;
7.
ଗ�ୋମତେଶ୍ୱର,
ଶ୍ରବଣବେଲଗ�ୋଲା ; 8. ବ�ୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ, ଦେଓଘର;
9. ବିହାରର ଗୟା ତୀର୍ଥ; 10. ଗୁଜୁ ରାଟର ସ�ୋମନାଥ ମନ୍ଦିର
ଫେଜ୍ III ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳଗୁଡକ
଼ି : 1. ଶ୍ରୀ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ମନ୍ଦିର
2. ମନ ଗ୍ରାମ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ; 3. ବିଦୁର କୁଟୀ ମନ୍ଦିର, ଉତ୍ତର
ପ୍ରଦେଶ; 4. ଶ୍ରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର; 5. ଶ୍ରୀ ନାଗ
ବାସୁକୀ ମନ୍ଦିର; 6. କନ୍ୱଶ୍ରମ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ; 7. ଈମା
କେଇଥେଲ, ମଣିପୁର; 8. ହଜାରଦୁ ଆରୀ ରାଜପ୍ରାସାଦ, ପଶ୍ଚି ମ
ବଙ୍ଗ; 9. ପାନଗଙ୍ଗ ସ�ୋ; 10. ଶ୍ରୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ମଠ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟମ

ନମାମୀ ଗଙ୍ଗେ: ନମାମୀ ଗଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜଳ
ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ, ନଦୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାର ପୁନର୍ଜୀବନୀକରଣ,
ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା l ଗ�ୋଟିଏ
ଅନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହ�ୋଇଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର
କୂ ଳେ କୂ ଳେ ରହିଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡିଏଫ କରାଯାଉଛି ଏବଂ
କଠିନ ଓ ତରଳ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା (ଏସଏଲଡବ୍ଏମ)
ରେ
ଲୁ
ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଏମଡିଡବ୍ଏସ
ଦ୍ୱାରା
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱ
ୟ
ନ
ଲୁ
କରାଯାଉଛି l ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ
ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର 52 ଗ�ୋଟି ଜିଲ୍ଲାର 4470ଗ�ୋଟି
ଗ୍ରାମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକର ସକ୍ରିୟ ସହାୟତାରେ ଓଡିଏଫ
ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂ ଳରେ
ରହିଥିବା 25 ଗ�ୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ଗଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ
ଗଙ୍ଗା ସଫେଇ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ମିଶନ (ଏନଏମସିଜ)ି
ସହଯ�ୋଗରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି l

ଏନଏଆରଏସଏସ 2019-20: ଜାତୀୟ ବାର୍ଷିକ
ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ଏନଏଆରଏସଏସ) 2019-20
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ
ଗ୍ରାମୀଣ (ଏସବିଏମ-ଜି) ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଯାଞ୍ଚକରଣ
ସଂସ୍ଥା (ଆଇଭିଏ) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଛି
ଯେ 95.9% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାଇଖାନାର ସୁବଧ
ି ା ରହିଛ ି l
ଏନଏଆରଏସଏସ ପୁନଶ୍ଚ ଦୃ ଢ଼ୀକରଣ କରେ ଯେ, 90.1%
ଗାଁ ବାହ୍ୟ ମଳମୂକ୍ତ ହ�ୋଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡିକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା
ଶର ରାଜଧାନୀଠାରେ 4 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ ଗ�ୋଟିଏ
ଓ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଓଡିଏଫ ଭାବରେ ଘ�ୋଷଣା
ଜାତୀୟ ପ୍ରସାର ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କର୍ମଶାଳାରେ ଜଳ
କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା l ନଭେମ୍ବର 2019
ରୁ ଫେବୃ ଆରୀ 2020 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣଟି କରାଗଲା ଶକ୍ତି ବିଭାଗର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଏବଂ ସାରା ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଭାରତ ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) ଫେଜ୍ -II ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଲେ l
6136 ଗ�ୋଟି ଗ୍ରାମର 92040 ଘରକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥିଲା l
କର୍ମଶାଳାଟିର ଉଦଘାଟନ କରି ଶ୍ରୀ ଶେଖାୱତ୍
ଏନଏଆରଏସଏସ 2019-20ର ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଏସବିଏମ (ଜି) ଫେଜ୍ -Iର ବହୁଳ ସଫଳତାର ପ୍ରଶଂସା
ପ୍ରଦତ୍ତ:
କରି କହିଲେ ଯେ, ମିଶନର ଫେଜ୍ -II ନିମନ୍ତେ
•
ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ 94.4% ଘରେ ପାଇଖାନା କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମ�ୋଦନ ମିଳଛ
ି ି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି
ଯିବାର ସୁବଧ
ି ା ରହିଥିବାର ଦେଖାଗଲା
ଏସବିଏମ (ଜି) ଅଧୀନରେ ହ�ୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
•
95.9% ପାଇଖାନା ଥିବା ଲ�ୋକ ସେଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଲବ୍ଧିର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ l ଯାହା ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
କରନ୍ତି
ମ�ୋଦିଙ୍କର ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟିସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ନେତୃ ତ୍ୱରେ, ଅକ୍ଟୋବର 2,
•
90.1% ଗାଁଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଗୁଡିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଏଫ 2014ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାର ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଭାବରେ ଘ�ୋଷିତ ହ�ୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ହ�ୋଇଥିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାପଦ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି
ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଡିଏଫ ବ�ୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରାଗଲା l ଅବଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆକ୍ସେସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା l
ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ପ୍ରାୟ 93%
ଏସବିଏମ (ଜି)ର ଫେଜ୍ -II ବିଗତ ୫ବର୍ଷରେ ଏହି
ରହିଥିଲା l
•
ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, 95 % ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ହ�ୋଇଥିବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଲାଭଗୁଡ଼ିକ
ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର ଆବର୍ଜନା ରହିଛ ି ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର ଯଥା ପାଇଖାନାର ଆକ୍ସେସ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ
ଦେବ, ଯେମିତ ି କେହି ବାଦ ନ ପଡ଼ନ୍ତି l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, ଦେଶର
ଜମିରହୁ ଥିବା ଜଳ ଅଛି l

ଦେ

ଏସବିଏମ-ଜି ଫେଜ୍ -II
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା

ଗ�ୋବର-ଧନ ଯ�ୋଜନା: ଗାଲଭାନାଇଜିଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନିକ
ବାୟ�ୋ-ଆଗ୍ରୋ ରିସ�ୋର୍ସ ଧନ କିମ୍ବା ଗ�ୋବରଧନ” ସ୍କିମକୁ
ଏପ୍ରିଲ 30, 2018ରେ, ହରିୟାଣାର କର୍ଣ୍ଣଲ ଠାରେ
ଏମଡିଡବ୍ଏସ
ଲୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଲା l ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଗ�ୋବର ତଥା ଅନ୍ୟ ଜ�ୈବକ
ି ଉତ୍ସକୁ ଜ�ୈବଗ୍ୟାସ
ଏବଂ ଜ�ୈବକ
ି
ଖତରେ ପରିଣତ କରି କୃ ଷକ ଓ
ଗ�ୋପାଳକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଗାଁଗୁଡିକୁ ପରିସ୍କାର
ରଖିବା ହେଉଛି ଏହି ସ୍କିମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ l
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ

31

ଏକ ନୂ ତନ ମଡେଲ ହେବ l ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭାବରେ କଠିନ ଏବଂ
ତରଳ ବର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ 52,497 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିଛନ୍ନତା ବିଭାଗର ବଜେଟରୁ ପ୍ରଦାନ
କରାଯିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାଣ୍ଠିକୁ 15ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନର
ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ସୃଷ୍ଟି
ମଡେଲ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ରହିଥିବା ମଞ୍ଜୁରୀଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ
କରାଯିବ l

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ
କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ବର୍ଯ୍ୟର ପରିଚାଳନା (ଏସଏଲଡବ୍ଏମ)
ଲୁ
କରାଯିବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ l
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ
ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ
ରତନ ଲାଲ କଟାରିୟା ଏସବିଏମ (ଜି)ର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ
ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦଳକୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ
ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସାରା ଦେଶର
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଚରଣଗତ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବାରୁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନକୁ
ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିଥିବାରୁ
ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ l
ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିଛନ୍ନତା (ଡିଡଡ
ି ବ୍ଏସ)
ବିଭାଗର
ଲୁ
ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରନ ଆୟାର ଏସବିଏମ (ଜି) ଫେଜ୍ -II ର
ଆଦେଶନାମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ ଏହାକୁ 2020-21 ରୁ
2024-25 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଶନ ମ�ୋଡରେ ପ୍ରୟ�ୋଗ କରାଯିବ
ଏବଂ ଏଥିରେ ମ�ୋଟ ବ୍ୟୟ 1,40,881 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ରହିବ l
ଫାଇନାନସିଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗଗୁଡିକର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳନର ଏହା

ଏହି ଉପସ୍ଥାପନରେ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିଛନ୍ନତା
(ଡିଡଡ
ି ବ୍ଏସ)
ବିଭାଗର ଅତିରକ୍ତ
ି ସଚିବ, ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ ବର�ୋକା
ଲୁ
ନିବେଶର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇଥିବା
ଲାଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଏଫ ବାଦ ଏସବିଏମ-ଜି ଚାଲୁ ରଖିବାର
ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା
ସହିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିଶ୍ଚିତ କରି ଏସବିଏମ-ଜି
ଚାଲୁ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋକପାତ
କରିଥିଲେ l
ଚାରିଗ�ୋଟି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଓଡିଏଫ (ବାହ୍ୟ ମଳ
ମୁକ୍ତ) ପ୍ଲସର କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା
(ଏସଏଲଡବ୍ଏମ)
ଉପାଦାନର ଫଳାଫଳ ସୂଚକଗୁଡିକ
ଲୁ
ଭିତରେ
ି
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା,
ଜ�ୈବ-ଅପଘଟନଯ�ୋଗ୍ୟ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା (ଜୀବଜନ୍ତୁ
ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାକୁ ମିଶାଇ), ଧୂସର ଜଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ
ମଳ ପଙ୍କ ପରିଚାଳନା l ଘର�ୋଇ ଶ�ୌଚାଳୟ ଏବଂ ଗ�ୋଷ୍ଠିଭିତ୍ତିକ
ଶ�ୌଚାଳୟଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣ କରି ଏସବିଏମ (ଜି) ଫେଜ୍ -II
ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ
କରିବ l କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖାତ, ଭିଜାଇବା ଖାତ, ବର୍ଜ୍ୟ ଗଛିତ ହେବା
ପ�ୋଖରୀ, ପଦାର୍ଥ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସୁବଧ
ି ା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ
ଏସଏଲଡବ୍ଏମ୍
ଲୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବ l

ଏସବିଏମ (ଜି) ନିମନ୍ତେ ସଚ
ୂ ନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ (ଆଇଇସି)

ଏ

ସବିଏମଜିକୁ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଚାରକୁ
କେନ୍ଦ୍ରକରି ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରି
ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାକୁ ଧରି ରଖିବା ସହ
ବିଶ୍ୱର ଦୃ ଷ୍ଟିଆକର୍ଷଣ କରିଛ ି l ଏସବିଏମଜି ଅଧୀନରେ
ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ଲାଭଗୁଡକ
଼ି ୁ ଧରିରଖିବାରେ
ଆଇଇସିର ଭୂମିକାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଛି l ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ
ଶ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଓଡିଏଫ ପ୍ଲସ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡକ
଼ି
ଉପରେ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି l କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟ
ପରିଚାଳନା (ଏସଏଲଡବ୍ଏମ)
ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଲୁ
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି l ଏକ ନୂ ତନ ମିଶନ ଭାବରେ, 2019
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦିଙ୍କ ଘ�ୋଷଣା ଅନୁସାରେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ
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ଗ�ୋଟିଏ ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ (ଏସୟୁ ପି)
ମକ୍ତ
ୁ କରାଯିବ l
6 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମଗୁଡିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀରେ ବ୍ୟବହାରଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ପାରସ୍ପରିକ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ (ଆଇପିସ)ି ଆଇଇସି ନିମନ୍ତେ
ସବୁ ଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାଦାନ ହ�ୋଇଛି l 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ
ସ୍ୱେଚ୍ଛାଗ୍ରହୀ ନାମରେ ପରିଚତ
ି ଅଟନ୍ତି l ଗ୍ରାମୀଣ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ମଧ୍ୟରେ ନିରାପଦ ପରିଛନ୍ନତା ଆକ୍ସେସ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା
ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଶ�ୌଚାଳୟ
ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଇପିସକ
ି ୁ ଏକ
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର
କରନ୍ତି l ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇଇସି ବ୍ୟୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ

ଭାବରେ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛ ି I ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଇଇସି ପାଣ୍ଠି
ଉପଯ�ୋଗ ସର୍ବାଧିକ ହ�ୋଇଛି l ଆଇଇସିରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପରିଛନ୍ନତାର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ
ଆବୃ ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଛ ି l

ରାଜ୍ୟ/ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇଇସି ହସ୍ତକ୍ଷେପଗୁଡକ
଼ି ନିଶ୍ଚିତ କରି
ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ,
ପଦ୍ଧତିଏବଂ ନିୟମମାନ ଗଠନ କରାଗଲା l ଗ�ୋଟିଏ
ଆଇଇସି ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ
ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାର କରାଯାଇଛି l ତଳ
ତଳ ସ୍ତରରେ ତ୍ୱରିତ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ତରର ଆଇଇସି ହସ୍ତକ୍ଷେପଗୁଡିକର ସଠିକ ପ୍ରତିଫଳନ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଏବଂ ଓଡିଏଫ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ଦୃ ଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଆଇଇସି ପାଣ୍ଠିଗୁଡକ
଼ି ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ଦେଇ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଚ୍ଚ ଉପଯ�ୋଗ ନିମନ୍ତେ ଅଲଗା ଆଇଇସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି
ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏହି ବର୍ଷରେ ଆଇଇସି କରାଯାଇ
ଆଇଏମଆଇଏସରେ
ସଂଶ�ୋଧନଗୁଡ଼ିକ
ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦେବା ବିଷୟ ହ�ୋଇଛି l କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କରାଯାଇଛି l

ଏସବିଏମ-ଜିର ପ୍ରଭାବ: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁବଧ
ି ା,
ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସମ୍ମାନ

ନିସେଫ୍ ଏବଂ ବିଲ ଆଣ୍ଡ ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ
ୟୁଦ୍ୱାରା
କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁ ସାରେ ଘର�ୋଇ
ଶ�ୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ ହେବା ବୃ ଦ୍ଧି ଫଳରେ ଭାରତର
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁବଧ
ି ା, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ବିକାଶ ଘଟିଛ ି l

ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2020 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ
ମାର୍ଚ୍ଚ 4, 2020ରେ ଗ�ୋଟିଏ ଜାତୀୟ ପ୍ରସାର ଏବଂ ପରାମର୍ଶ
କର୍ମଶାଳାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ (ଏସବିଏମ-ଜି)ର
ଫେଜ୍ II ଲଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ
ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ
କରାଗଲାl

ଘର�ୋଇ ଶ�ୌଚାଳୟକୁ ଆକ୍ସେସ ବୃ ଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛ,ି ସମୟ ବଞ୍ଚିଛ,ି ଶ�ୌଚାଳୟର
ମାଲିକ ହେବାରେ ଗର୍ବ, ଗ�ୋପନୀୟତା ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛ,ି ଏବଂ ଚାପ
ହ୍ରାସ ଘଟିଛ ି l

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଶକ୍ତି
ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟ
଼ି ମଧ୍ୟରେ:
ସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ରତନ ଲାଲ କଟାରିୟା, ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଖ୍ୟ ଫଳାଫଳଗୁଡକ
ଏବଂ ପରିଛନ୍ନତା (ଡିଡଡ
ି ବ୍ଏସ)
ବିଭାଗର ସଚିବ ଶ୍ରୀ •
ଲୁ
ବାହାରକୁ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ନ ଯିବା ଦ୍ୱାରା 93%
ପରମେଶ୍ୱରନ ଆୟାର, ଡିଡଡ
ି ବ୍ଏସର
ଅତି
ର
କ୍ତ
ି
ସଚି
ବ
,
ଶ୍ରୀ
ଲୁ
ମହିଳା ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ନିରାପଦ ମଣିଲେ; 93%
ଅରୁଣ ବର�ୋକା, ଗ୍ରାମୀଣ ପରିଛନ୍ନତାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ/
ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାର ଭୟ ରହିଲା
ଭାରପ୍ରାପ୍ତ
ସଚିବ,
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ
ନାହିଁ; ଏବଂ 93% ମହିଳାଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ
ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର
ମିଶନ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
(ଏସବିଏମଜି),
ରହିଲା ନାହିଁ l
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ (ଜିଓଆଇ) ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଏସବିଏମ91% ମହିଳା ସେମାନଙ୍କର ଦିନର ଗ�ୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା
ଜିରେ ନିୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥିବା ଆମନ୍ତ୍ରିତ ରାଜ୍ୟ ନ�ୋଡାଲ •
ବଞ୍ଚାନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିକରି
ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
ଯିବାରେ ଏହି ସମୟ ଯାଉଥିଲା; 93% ମହିଳା ଝାଡ଼ା
ଯିବା ଡରରେ ଆଉ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ; ଏବଂ
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ - ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କ ସୁବଧ
ି ା,
98% ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଝାଡ଼ା ଯିବାକୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ 1
ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସମ୍ମାନ ଉପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ
କି.ମି. ଦୂ ର ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ l
ମିଶନ(ଗ୍ରାମୀଣ)ର ପ୍ରଭାବ –ଫେବୃ ଆରୀ 2020ରେ ବିହାର,
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଭଳି •
88% ମହିଳା ଗ�ୋଟିଏ ପାଇଖାନାର ମାଲିକ ହ�ୋଇ
5 ଗ�ୋଟି ରାଜ୍ୟରେ 6,993 ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ
ଗର୍ବିତ ଅଟନ୍ତି l 81% ମହିଳା ଋତୁସ୍ରାବ ସାମଗ୍ରୀ
ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସୂଚତ
ି କରିଲା ଯେ,
ବଦଳାଇବାରେ ଗ�ୋପନୀୟତା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଚିନ୍ତ
ତି
ଘର�ୋଇ ଶ�ୌଚାଳୟକୁ ଆକ୍ସେସ ବୃ ଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର
ନୁ ହଁନ୍ତି l 77% ମହିଳା ଋତୁସ୍ରାବ ସାମଗ୍ରୀ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କ ସୁବଧ
ି ା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନରେ
ବଦଳାଇବାରେ ଚାପମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି l
ବିକାଶ ଘଟିଛ ି l
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି
ଓଡିଏଫ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଏବଂ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦର୍ପଣ ପୁରସ୍କାର
12 ଜାନୁ ଆରୀ 2020ରେ ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ପାନୀୟ
ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ବିଭାଗ (ଡିଡଡ
ି ବ୍ଏସ),
ଜଳ ଶକ୍ତି
ଲୁ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓଡିଏଫ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଶୀର୍ଷକ କର୍ମଶାଳାର
ଆୟ�ୋଜନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅମୀର ଖାନଙ୍କର
(ଅଭିନେତା ଏବଂ ପାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ସେସନ ରହିଲା l ଏହି କର୍ମଶାଳାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦର୍ପଣ
ପୁରସ୍କାରକୁ ମଖ
ୁ ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକଗୁଡ଼ିକ ଭିତ୍ତିରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ
ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା
l ପୁରସ୍କୃତ ହ�ୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଗ�ୋଦାବରୀ
(ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ), ପଶ୍ଚି ମ କାମେଙ୍ଗ (ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ),
ବେମତାରା (ଛତିଶଗଡ଼), ଡିୟୁ (ଡାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ), ପାନିପତ
(ହରିୟାଣା), ବଦ�ୋଦରା (ଗୁଜରାଟ), କ�ୋହ୍ଲାପୁର (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର),
ମ�ୋଗା (ପଞ୍ଜାବ), ପୂର୍ବ ସିକମ
ି (ସିକମ
ି ) ଏବଂ ପେଦାପାଲୀ
(ତେଲେଙ୍ଗାନା) l ଚାରିଗ�ୋଟି ଜିଲ୍ଲା –ଦିବୃଗଡ଼ (ଆସାମ),
ସିରମ�ୌର୍ (ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ), ଇନ୍ଦୋର (ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ)
ଏବଂ ପୁରୀ (ଓଡ଼ିଶା) – ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ
ଅଭିନବତା ଏବଂ ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଏଗୁଡକ
଼ି ୁ ମଧ୍ୟ
ପୁରସ୍କୃତ କରାଗଲାl
ଓଡିଏଫ ପ୍ରଭାବ ଅଧ୍ୟୟନ– ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ, ଜୁ ନ
5, 2019
ଭୂତଳ ଜଳ, ଭୁପୃଷ୍ଠ ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା କିମ୍ବା ପବନ ହେଉ
– ବା ଓଡିଏଫ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକରେ ବାସ କରୁଥିବା
ଗ�ୋଷ୍ଠୀଗୁଡିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ ପରିବେଶର ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଭାବ ପକାଏ l ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂ ଷଣକୁ ହ୍ରାସ
କରିଥିବାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଜଳ ଶକ୍ତି
ବିଭାଗର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ୍ କହିଲେ
ଯେ, ଭାରତ ବାହ୍ୟ ମଳମୂକ୍ତ ହେବା ବେଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ
ମିଶନ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିବ
ଡବ୍ଏଚଓ
2018 ଅଧ୍ୟୟନ ହିସାବ କରିଥିଲା l ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ
ଲୁ
ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) ପାଇଁ ଦୁ ଇ ଗ�ୋଟି ସ୍ୱାଧୀନ ତୃ ତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ
ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ମିଶନ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର
ଜୀବନ ଉପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ
ପକାଇବ l
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନଗୁଡ଼ିକ ୟୁ ନସେ
ି ଫ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବିଲ ଆଣ୍ଡ
ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ
(ଗ୍ରାମୀଣ)ର ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ଆକଳନ କରିବା
ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ)ର ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ପଦଚିହ୍ନ
ଆକଳନ କରିବା ଥିଲା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ l
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ୟୁ ନସେ
ି ଫ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ଅଧ୍ୟୟନ:
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, ମଳଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଅଣବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟମଧରଣର ଥିଲେ:
•	ସେମାନଙ୍କର ଭୂତଳ ଜଳ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା
11.25 ଗୁଣ ଅଧିକ ଅଟେ (କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କ
ଠାରେ 12.7 ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂ ଷକ ଦେଖାଯାଏ)
•	ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ତିକା ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା
1.13 ଗୁଣ ଅଧିକ ଅଟେ l
•

ଖାଦ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା 1.48 ଗୁଣ ଅଧିକ
ଅଟେ ଏବଂ ଘର�ୋଇ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର
ଆଶଙ୍କା 2.68 ଗୁଣ ଅଧିକ ଅଟେ l

ଗେଟସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ଆଇଇସି ପଦଚିହ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନ
•

ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅଣ-ଆର୍ଥିକ ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ
ଏସବିଏମ 22,000 କ�ୋଟି ରୁ 26,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ କରିଲା l

•

ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାର, ଘର�ୋଇ
କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିକାଶ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ
3,500 – 4,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବ�ୋଲି
ହିସାବ କରାଗଲା l

ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ
ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 2,500 – 3,300 ଗ�ୋଟି ଏସବିଏମ
ଆଇଇସି ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତାର ସାମ୍ନା କରିଲେ l
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଦିବସ, ଅକ୍ଟୋବର 2, 2019, ସାବରମତୀ
ନଦୀତଟ
ଅହମଦାବାଦ ଠାରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଦିବସ 2019 ଉଦଘାଟନ କରିଲେ
l ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ଡାକ ଟିକେଟ
ଏବଂ ର�ୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଲେ l ସେ ମଧ୍ୟ
ବିଜୟୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ କରିଲେ l ପୂର୍ବରୁ
ଦିନ ବେଳେ ସେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି
'ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଦିବସ'ରେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ଏକ ସମାବେଶରେ

ଉଦବ�ୋଧନ ଦେଇ କହିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର
150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ କିଛ ି ଦିନ ପୂର୍ବେ
ୟୁ ଏନ ଗ�ୋଟିଏ ଡାକ ଟିକେଟ ଜାରୀ କରିଥିବାରୁ ଘଟଣାଟି
ଆହୁ ରି ଅଧିକ ସ୍ମରଣୀୟ ହ�ୋଇଛି l ସେ କହିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର
ଜୀବନରେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବାର ବହୁ ବାର ସୁଯ�ୋଗ
ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସମୟ ପରି ଏହି ଥରକ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକ
ଶକ୍ତି ଅନୁ ଭବ କରିଲେ l ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦି କହିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକ ନିଜେ ନିଜକୁ ବାହ୍ୟ ମଳମୂକ୍ତ
ବ�ୋଲି ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀ
ବିଶେଷକରି ଗାଁ ରେ ରହୁ ଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ
'ସ୍ୱଚ୍ଛତା' ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସେ
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ l ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ, ବୟସ,
ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ସ୍ଥିତ ି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା,
ଖ୍ୟାତି, ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବଦାନ
ଦେଇଛନ୍ତି l ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚକିତ ହ�ୋଇଗଲା ଯେ 60 ମାସରେ
10 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରି ଭାରତ 60
କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଶ�ୌଚାଳୟ ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ
କରିଛ ି l

ଅଧିକାର କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ‘ତାମିଲନାଡ଼ୁ’, ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର
କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ‘ପେଡାପଲ୍ଲୀ (ତେଲେଙ୍ଗାନା)’ ଏବଂ ଅଧିକ
ନାଗରିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ -ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କୁ
ଅକ୍ଟୋବର 2, 2019ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି
ଅହମଦାବାଦ ଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି
ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ l

ପରିମାଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ
ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ରାଙ୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ
ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିଛନ୍ନତା ବିଭାଗ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ
ସର୍ବେକ୍ଷଣ
ସଂସ୍ଥା
ମାଧ୍ୟମରେ
“ସ୍ୱଚ୍ଛ
ସର୍ବେକ୍ଷଣ
ଗ୍ରାମୀଣ-2019” (ଏସଏସଜି 2019)ର ଆରମ୍ଭ କରିଲା l
ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟାପକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତିକରି
ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯେମିତକ
ି ି
ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡି, ପିଏଚସି, ହାଟ/ବଜାର, ପଞ୍ଚାୟତ,
ଏସସି/ଏସଟି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ବିଷୟରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ
ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମ�ୋଦନ
ଏବଂ ଏସବିଏମଜି ଆଇଏମଆଇଏସ ଠାରୁ ତଥ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଗ୍ରାମୀଣ 2019 ପୁରସ୍କାର, ବିଶ୍ୱ ପାଇଖାନା କରାଯାଏ l
ଦିବସ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେନ୍ଦ୍ର
ରାସାୟନିକ ଏବଂ ସାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ
ଡି.ଭି. ସଦାନନ୍ଦ ଗ�ୌଡ଼ା ଏବଂ ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କେନ୍ଦ୍ର
ି
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ରତ୍ନ ଲାଲ କଟାରିୟା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଆଧୁନକ
ସମ୍ପର୍କିତ
ସୂ
ଚ
ନା
ପ୍ରଦାନ
କରି
ବ
ା
ନି
ମ
ନ୍ତେ
ଟେକ୍ନୋଲଜି
ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଗ୍ରାମୀଣ (ଏସଏସଜି) 2019 ପୁରସ୍କାର ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜଘାଟ ଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ମାଣ
ପ୍ରଦାନ କରିଲେ l ଏହି ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବକୁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଖାନା କରାଯାଉଛି l ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ ଅନୁ ଭୂତି କେନ୍ଦ୍ର
ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ
ଠାରେ ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୂଚନା, ସଚେତନତା, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ଲି କରାଇ ଏକ ୱାନ-ଷ୍ଟପ
ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା l ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ସର୍ବାଧିକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଂଶ୍ଷ୍ଟ
କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଛି l ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନ, ଏବଂ
ସଫଳତାର
କାହାଣୀ,
ଡିଜଟ
ି ାଲ
ଏବଂ
ବାହ୍ୟ
ଇନଷ୍ଟଲେସନଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ତୁ ଳିତ ମିଶ୍ରଣ ସହିତ କଥ�ୋପକଥନ
ଫର୍ମାଟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ
କରାଯାଇପାରିବ l

ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ମୁଜାଫରପୁରରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟ

ଜାନୁ ଆରୀ 7, 2020ରେ ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁର
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇବ୍ରାହିମପୁର, ବଖହରା ଏବଂ ମାଣିକପୁରୀ
ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ତିନଗି �ୋଟି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟର ଚାବି ସେହି
ପରିବାରଗୁଡିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର
ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜାଗା ନଥିଲା, ଯଥେଷ୍ଟ
ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା ଏବଂ ଆଚରଣଗତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ
ରହିଥିଲା l
ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ଅତି ବେଶୀରେ
108 ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଯ�ୋଜନା କରାଯାଇଛି l
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ (ଓଡିଏଫ) ସ୍ଥିତ ି ହାସଲ
କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ
ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ (ଏସବିଏମ -ଜି) ଅଭିଯାନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା
ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ପରିଛନ୍ନତା ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆକ୍ସେସ
ରହିଛlି

ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ନମନୀୟତା ରହୁ ଥିବାରୁ ଏହା
ସାହାଯ୍ୟ କରେ l
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟ ନିମନ୍ତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା: ସେମାନଙ୍କର
ଅନୁଭୂତି ଅନୁସାରେ ଡିଏମ କହିଲେ ଯେ ଜାଗରୁକତା ଏବଂ
ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଆଇଏଚଏଚଏଲ ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା l ଏପରିକି
ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁଭବ କରିଲେ ଯେ, ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟାର କିଛ ି
ଭାଗ ଲ�ୋକ ସମଳ
୍ବ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ–
ଯେମିତ ି କି, ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଏବଂ ପଇସାର
ଅଭାବ l କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ପରିଛନ୍ନତା ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ
ବଦଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ଥିଲେ l ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗକୁ
ଦୂ ର କରିବା ସହିତ ସବ
ି ା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ୁ ଧ
ଶ�ୌଚାଳୟଗୁଡକ
଼ି ଏହି ବର୍ଗର ଲ�ୋକଙ୍କର କାମରେ ଆସେ l

ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟଗୁଡକ
଼ି ପାଇଁ ସ୍ଥାନର ଚୟନ: ପୁରା
ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା
କରିଲେ ଏବଂ ପରିଛନ୍ନତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତିର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ
କରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର କରୁଥିଲା
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ l ଏହା ପରେ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ଶ�ୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗ�ୋଷ୍ଠୀକୁ ଦେବା
ମୁଜାଫରପୁରର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ (ଡିଏମ), ପୂର୍ବର ସେମାନେ ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ଚୟନ କରିଲେ, ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଲେ,
ୁ
ଶ୍ରୀ ଆଲ�ୋକ ରଞ୍ଜନ ଘ�ୋଷଙ୍କ ଅନୁ ସାରେ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ତିଭମି ନିର୍ମାଣ କରିଲେ ଏବଂ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକର
ୂ
ଶ�ୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ l
ରହୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଗ�ୋଟିଏ ଘର�ୋଇ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ�ୌଚାଳୟ (ଆଇଏଚଏଚଏଲ) ନିର୍ମାଣ ନହେବା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟରେ 6ଗ�ୋଟି ପାଇଖାନା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାମଚଳା ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରହିଛ–ି 3ଟି ପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ 3ଟି ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟ ଗ�ୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ
ଯାହାର ମାଲିକ ସେହି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଅଟେ, ଏହା ବାସସ୍ଥାନର
ନିକଟରେ ଥାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକାଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ
ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ l
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ରହିଛ ି l ଏହା ଏକ ଜଙ୍କସନ ବକ୍ସ ସହିତ ଦୁ ଇ ଗର୍ତ୍ତ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଅଟେ;
ଏଠାରେ ସ�ୋକ ପିଟ ଥିବା ଗ�ୋଟିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ, ଗ�ୋଟିଏ ସାଣ୍ଡ
ବ୍ଲକ, ସାବୁ ନ, ବହୁ ଥିବା ଜଳ ଏବଂ ଆଲ�ୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛ ି l
ଗ�ୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁ ନଟ
ି ନିମନ୍ତେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିକୁ
ମିଶାଇ 1,79,475 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁ ଏ l ଶ�ୌଚାଳୟକୁ ସଫା
ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିବା ପରିବାରଗୁଡିକୁ ଶ�ୌଚାଳୟର

ଚାବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ l ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶ�ୌଚାଳୟର
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ସରକାରଙ୍କର
7 ନିଶ୍ଚୟ ସ୍କିମର ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟ ି
(ଡବ୍ଆଇଏମସି
) ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଗରାନୀ
ଲୁ
ସମିତର
ି ଜୀବିକା ଦିଦମ
ି ାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ତଦାରଖ
କରାଯାଉଛି l

ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକ�ୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ର ସମାଧାନ କରେ

ଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ
ସ୍ୱପରି
ଚାଳନା ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆଣ୍ଡାମାନ

ନିକ�ୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନ
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପକାଯାଇଥିବା 300
କି.ଗ୍ରା. ଓଜନର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ l ଏହି
ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ କୁ ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ବୀପ (ହାଭେଲକ ଦ୍ବୀପ) ଏବଂ ସହୀଦ
ଦ୍ବୀପ (ନୀଲ ଦ୍ବୀପ)ରୁ ପ�ୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରକୁ ଫେବୃ ଆରୀ 24,
2020ରେ ନିଆଗଲା l
ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକ�ୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂ ଷଣ କିଛ ି
ସମୟ ଧରି ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହ�ୋଇଛି l ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ
ଠାରୁ ଏହି ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆସୁଛ ି ଏବଂ ଏଠି ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜରେ ବାସ
କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆବର୍ଜନା ଆସୁଛ ି ଯେଉଁମାନେ
ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି,
ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ୟାକ ହ�ୋଇଥାଏ l

ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫି ସର ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ (ଏସବିଏମ-ଜି)ର ନ�ୋଡାଲ
ଅଫି ସର ପଦବୀରେ ରଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ
ସଂଗୃହତ
ି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ଦେଶକୁ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ�ୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରକୁ
ପଠାଯାଇଛି l
ସେ କହିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ସ୍ଥଳୀଗୁଡକ
଼ି ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ l ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଧାତବ ଏବଂ ଇ-ବର୍ଯ୍ୟକୁ
ପନ
ୁ ଃ ଚକ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ପଠାଯିବା ବେଳେ ଜ�ୈବ-ଅପଘଟନଯ�ୋଗ୍ୟ
ବର୍ଜ୍ୟକୁ ଘର�ୋଇ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା
କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ ଜିଆଖତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ l
ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜରେ ଦୁ ଇ ଲିଟରରୁ କମ ପରିମାଣ ବିଶଷ୍ଟ
ି
ପିଇଟି ବ�ୋତଲ ଏବଂ ଗ�ୋଟିଏ ଥର ବ୍ୟବହାର

କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର
ବାରଣ କରାଯାଇଛି l ଏହା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ
ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଗଚ୍ଛିତ କରୁଥିବାର ଧରାପଡ଼ିଲେ ଉକ୍ତ
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜ�ୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ସମୟ
ସମୟରେ ସେହି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ
ଜବତ କରାଯାଏ l
ଏହି ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ
ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର
ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଉଛି l ଅଧିକନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ
ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାନର ପ�ୋଷ୍ଟର ଲଗାଯିବା ସହ ଘରେ ଘରେ
ବଣ୍ଟାଯାଇଛି l ଏସଡବ୍ଏମ
ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନରେ
ଲୁ
ଜ�ୋରିମାନା ଦେବାକୁ ହେବ ବ�ୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
ହ�ୋର୍ଡ଼ିଙ୍ଗପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ�ୋଇଛି l
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବେଳାଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା
କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା
ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନ ଛାତ୍ର,
ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଶ୍ଷ୍ଟ
ଲି କରାଇଛନ୍ତି l ନିକଟରେ
ଫେବୃ ଆରୀ 22, 2020ରେ ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ବୀପର ରାଧାନଗର
ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟ�ୋଜିତ
ହ�ୋଇଥିଲା l

ଜ�ୈସାଲମେର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ

ଭାରତ ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର �ିିତୀୟ
ସ୍ୱଚ୍ଛପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଜ�ୈସାଲମେର, ରାଜସ୍ଥାନର

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, କେହିବ ି ବାଦ ପଡ଼ିବେ
ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବାର ନୂ ତନ ହ�ୋଇଥିବାରୁ କିମ୍ବା ଏକ ଭାସମାନ
ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ଯ�ୋଜନାରୁ
ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ; ଏବଂ
ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ପାଇଖାନାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ
କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l
ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଭାଗ (ଡିଡଡ
ି ବ୍ଏସ)
ଦ୍ୱାରା
ଲୁ
ଜାରୀ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁ ସାରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
଼ି ୁ
ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁ ହାଯାଇଛି ଯେ, ଯେପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ
ପାଇଖାନା ନ ଥିବା କ�ୌଣସି ପରିବାର ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି
କେହି ରୁହନ୍ତି ପାଇଖାନା ନ ଥିବାର ଚିହ୍ନଟ ହୁ ଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜର
ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
କରାଯିବ, ଯେପରିକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କେହି ବାଦ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁl

(ଜି)ର ଫେଜ୍ IIକୁ 2024-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ
ଅନୁମ�ୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛ,ି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡିଏଫ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ
ଏବଂ କଠିନ ଓ ତରଳ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା (ଏସଏଲଡବ୍ଏମ)
ଲୁ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ l କେହି ଯେପରି ବାଦ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ
ଯେପରି ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ
ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ପ୍ଲସ ଭାରତ (ଓଡିଏଫ ପ୍ଲସ) ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ l
କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଏସବିଏମ63078 ଗ�ୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘର�ୋଇ ପାଇଖାନା
ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 2, 2017ରେ
ଜ�ୈସାଲମେରକୁ ଓଡିଏଫ ଘ�ୋଷଣା କରାଗଲା l ଏହା ଏକ
ଅସାଧାରଣ କାମ ଥିଲା କାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ପରିଛନ୍ନତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତି
2012ରେ ମାତ୍ର 37.72% ଥିଲା l ପ୍ରତି ଘରର ପରିଛନ୍ନତା
ପ୍ରତି ଅଭିଗମ୍ୟତା ରହୁ ଛ ି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରି ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ
ପୂରଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ତ ଗୁରୁତ୍ୱ
ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି l
ସିଇଓ-ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଶ୍ରୀ ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଅନୁ ସାରେ
ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଖ�ୋଜି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ
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(ଆଗଧାଡିର କର୍ମୀମାନେ) ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର
କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଡିଏମ,
ସିଇଓ, ଏବଂ ବିଡଓ
ି ଙ୍କ ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଗଲା l ଅଧିକନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ
ସେମାନଙ୍କର ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର
ଚତୁୁ ଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫା ସୁତରା ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଉତ୍ସାହିତ କରାଗଲା ବ�ୋଲି ସିଇଓ କହିଲେ l
ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ, ଏବଂ
ସର୍ବ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ 140ଗ�ୋଟି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟର
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି l ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ 81ଟିର ନିର୍ମାଣ
କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 59 ଟିର ନିର୍ମାଣ
କାର୍ଯ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବାକୁ ରହିଲା l ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯାଉଥିବା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ଶ�ୌଚାଳୟଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର ମାଗଣା ହେବ l ପ୍ରତ୍ୟେକ

ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟରେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ଅଲଗା ଅଲଗା ଶ�ୌଚାଳୟ ରୁହେ l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ସାନିଟାରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଦୁ ଇଗ�ୋଟି ଶ�ୌଚାଳୟ, 2 ଟି
ଗାଧୁଆଘର ଏବଂ ଦୁ ଇଗ�ୋଟି ପରିସ୍ରାଗାର ଥାଏ l

ନାଗାଲାଣ୍ଡର ସୁଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗାଁଶୀର୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (ଟିଓଟି)
ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗାଁ ସମ୍ପର୍କରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର କ�ୋହିମାର
ସଜଳ
ୁ ସାଧାରଣ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇଂଜିନୟ
ି ରିଂ ବିଭାଗ (ପିଏଚଇଡି)

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଫେବୃ ଆରୀ 10, 2020ରେ ଗ�ୋଟିଏ
ପାଞ୍ଚ-ଦିନଆ
ି
ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଲିମ
(ଟିଓଟି) ଆରମ୍ଭ ହେଲା l ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ
ସମୟାନୁ କ୍ରମେ ସରପଞ୍ଚ, ଗ୍ରାମ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ
ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ 3-ଦିନଆ
ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l

ନାଗାଲାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅତିବେଶୀରେ 48
କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ (25 ମହିଳା ଏବଂ 23
ପୁରୁଷ) ଏଥିରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ l

•

ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଚାହିଦା

•

ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ଯ�ୋଜନାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

•

ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା (ଡବ୍କ୍ୟୁଏମ)ର
ମୁଖ୍ୟ
ଲୁ
କଥାସମୂହ

•

ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଧରିରଖିବା

•

କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ବର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିତ ି
ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା

•

ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମଳ ପଙ୍କ
ପରିଚାଳନା

•

ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସେବା ପ୍ରଦାନର •
ଗୁରୁତ୍ୱ

•

ସୁଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗାଁର ଧାରଣା

ସୁଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗାଁ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ (ଆଇଇସି)

•

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ (ଜେଜେଏମ)ର ଉପସ୍ଥାପନ

ୟୁନସେ
ି ଫ୍ ସମର୍ଥିତ ଟିଓଟି ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ
ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ
କରାଯାଇଥିଲା l ବାହ୍ୟ ମଳମୂକ୍ତ (ଓଡିଏଫ) ସ୍ଥିତର
ି
ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଇଁ ଏବଂ ଓଡିଏଫ ପ୍ଲସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
(ଜ�ୈବଅପଘଟନଯ�ୋଗ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ
ପରିଚାଳନା, ଧୂସର ଜଳ ପରିଚାଳନା, ମଳ ପଙ୍କ ପରିଚାଳନା)
ହାତକୁ ନେଇ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ (ଜେଜେଏମ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ମାଧ୍ୟମରେ ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ
କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ l
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ
ଅଞ୍ଚଳଗୁଡକ
଼ି ହେଲା:

ପରିବ୍ୟାପ୍ତ

କରାଯାଇଥିବା

•

ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିରଖିବା
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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•

ସୁଜଳ ଗାଁ ଗଠନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା

କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ସରପଞ୍ଚ, ଗ୍ରାମ ସମ୍ପାଦକମାନେ
•
ଆଇଇସି ଏବଂ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସକ୍ରିୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ l ଓଡିଏଫ ପ୍ଲସ ଏବଂ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ଜେଜେଏମ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ
ଆଶାଜନକ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ
ବିକାଶ
କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା
•
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗାଁ ନିମନ୍ତେ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା ପଦ୍ଧତି
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ l
ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସହଯ�ୋଗ
ଦେଶର ଅଢ଼େଇ କ�ୋଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିବା
କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ସ�ୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଅଧିବେଶନଗୁଡ଼ିକ
କରାଗଲା ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପକରଣଗୁଡିକର ନିମନ୍ତେ; ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କର
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ; ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ମ୍ୟାପିଂ; ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛ ି l ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ଗଠନ
ି ବ୍ଏସ
ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼ିକର ଆକଳନ ଏବଂ ଜଳ ବଜେଟିଙ୍ଗ; ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡିଡଡ
ଲୁ
ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ଆକଳନ; ଋତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ମ୍ୟାପିଂ; ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ସମ୍ବଳର କାସକେଡ଼ିଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦକ୍ଷ ମାନବସମ୍ବଳ
ମ୍ୟାପିଂ; ଘର�ୋଇ ଜଳ ସ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ l ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି
ଆକଳନ; ସଂସ୍ଥାନିକ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (ଟିଓଟି)
ଆକଳନ; ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯାତ୍ରା; ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସନ; ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ 4 ଜଣ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ
ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ତାଲିମ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ (ଏଫଟିଏସ)ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ l
ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆପର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା l
ଏଫଟିଏସ ପରେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ, ଗ୍ରାମ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ
ି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଏହି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଗୁଡ଼ିକର ସଫଳତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ 3-ଦିନଆ
ପ୍ରଦାନ
କରି
ବେ
l
ଭାବରେ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର

“

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଏହାର ମ�ୌଳି କ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁ ଡିକ ପ୍ରଦାନ କରି ବ ା ନିମ ନ୍ତେ
ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂ ର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ l ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା କୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂ ର୍ଣ୍ଣ
ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ , ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭ ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାରା ଦେଶକୁ
ଆତ୍ମନିର୍ଭ ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ l

”

- ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଦିବସ, 2020 ଉପଲକ୍ଷେ
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ଜୀବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ି

ସା

ରା ଦେଶ ଗତ ଦୁ ଇମାସ ଧରି ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ନାଳନ୍ଦାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9000 ଗ�ୋଟି ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଡିକାଲ ସଙ୍କଟ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଥିବା ହ�ୋଇଛି l
ବେଳେ ବିହାରର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଗୁଡକ
଼ି (ଏସଏଚଜିଏସ)
ଲକଡାଉନ ଯ�ୋଗୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି
5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ତିଆରି କରି, ବର୍ତ୍ତମାନ
ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଲେ ନାହିଁ l ଏହାର ସମାଧାନ
ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି l
କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିହାର ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ପ୍ରଚାର ସମିତ ି
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁମନ ଲାଲ କର୍ଣ୍ଣ, ଲ�ୋହିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିହାର (ବିଆରଏଲପିଏସ) ଚାହିଦା ରହୁ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ
ଅଭିଯାନର ରାଜ୍ୟ ଆଇଇସି ପରାମର୍ଶଦାତ୍ତାଙ୍କ ଅନୁ ସାରେ ଗତ କଞ୍ଚାମାଲ ଯ�ୋଗାଣ କରିବାକୁ ଯ�ୋଜନା କରୁଛି l
ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 1276 ଗ�ୋଟି ଜୀବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ଜୀବିକା ଏସଏଚଜିମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ନିମନ୍ତେ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି l କଞ୍ଚାମାଲର ସୁଗମ ଯ�ୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି
ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ 65,842 ଗ�ୋଟି ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ସମୟରେ ବିହାର ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ
କରାଗଲା ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ସମୁଦାୟ 5,07,947 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରବଣ କୁ ମାର ସମସ୍ତ ଡିଏମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା
ଗ�ୋଟି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଲା l
ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି l
ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେଦୂ ର ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ବିହାରର
ସବୁ ଠାରୁ ଛ�ୋଟ ଜିଲ୍ଲା, ଶେଖପୁରାର ଜୀବିକା ଦିଦମ
ି ାନେ
66,657 ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଛନ୍ତି, ପାଟନାରେ 35217 ଗ�ୋଟି;
ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣରେ 51,000 ଗ�ୋଟି, ମଧୁବଣୀରେ 43,000
ଗ�ୋଟି, ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ 26,649 ଗ�ୋଟି, ଗୟାରେ
22,669 ଗ�ୋଟି ଏବଂ ଜାହାନବାଦରେ 20,892 ଗ�ୋଟି
ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇଛି l ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ବିହାର ଶକ୍ତି ବିତରଣ
କମ୍ପାନୀ 54000ଟି ମାସ୍କ କିଣିଛ ି l
ବାସ୍ତବରେ ଜୀବିକା ଦିଦମ
ି ାନେ କ�ୋଭିଡ୍-19
ବିର�ୋଧରେ ପ୍ରକୃ ତ ଯ�ୋଦ୍ଧା ବ�ୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି l
ଏହିଭଳି ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ସମୟରେ ମାସ୍କ ତିଆରି ସେମାନଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ ଜୀବିକାର୍ଜନର ଏବଂ ଔଦଗୀକତାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ
ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇଛି l

ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ନୁ ଆରୀ 1, 2020 ଠାରୁ କେରଳର ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ରାଜ୍ୟରେ ଗ�ୋଟିଏ ଥର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ
ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରି, ପ୍ରସ୍ତୁ ତ,ି ପରିବହନ, ଏବଂ ଗଛିତକରଣ ଉପରେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି l ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଥର
ଥର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପ୍ରତିବଦଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ
ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିୟମ 2016ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜ�ୈବଅପଘଟନଯ�ୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ l

ଏହି ଆଦେଶଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଲା ଯେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଚ୍ଛାଦିତ
ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲେଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ
ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାରା ଗଛର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ
ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି l ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ର ବ୍ୟାଗ କଥା ଯେତେଦୂ ର ଚିନ୍ତା
କରାଯାଏ କେବଳ ଜ�ୈବଅପଘଟନଯ�ୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ବ୍ୟାଗକୁ ବାୟ�ୋମେଡିକାଲ ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ
ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ l

ଏହି ଆଦେଶ ସତର୍କ କରାଇଲା ଯେ, ନକଲି
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବନ୍ଦହେବା ଦ୍ୱାରା ବଜାରରେ ବହୁ ଳ ପରିମାଣରେ
ନକଲି ଜ�ୈବ-ଅପଘଟନଯ�ୋଗ୍ୟ କ୍ୟାରୀ ବ୍ୟାଗ ଦେଖାଗଲା, କମ୍ପୋଷ୍ଟଯ�ୋଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା
ସେଥିପାଇଁ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି ବେଳେ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ
ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାମାଣିକତା/ଜ�ୈବ
କରାଗଲା l
ଅପଘଟନଯ�ୋଗ୍ୟତାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ l
“ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଦ�ୋକାନୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ
ଅଧିକନ୍ତୁ ହ�ୋର୍ଡ଼ିଂ ନିମନ୍ତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ-ଆଚ୍ଛାଦିତ କପଡ଼ା
ସେଥିରେ ରହିଥିବା ଫରକ ଜାଣିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି,
ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫ୍ଲେକ୍ସ/
ପିଭିସୀର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ କପଡ଼ା, କାଗଜ (ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ
ଏହା ପଛରେ ପକାଉଛି," ବ�ୋଲି ଆଦେଶଟି ଜଣାଇଲା l
ମକ୍ତ
ୁ ), ଏବଂ ପଲି ଏଥିଲିନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହ�ୋର୍ଡ଼ିଂଗରେ ବ୍ୟବହାର
ଏହି ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆହୁ ରି ଗ�ୋଟିଏ କରାଯିବା ଉଚିତ l ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଛପାରେ ପନ
ୁ ଃଚକ୍ରଣଯ�ୋଗ୍ୟ
ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ବିକଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକର ଲ�ୋଗ�ୋ, ପିଭିସୀ ମକ୍ତ
ୁ ଲ�ୋଗ�ୋ ରହିବ; ଏହା ସହିତ ସମାପ୍ତି
ତାଲିକା ରହିଛ ି ଯାହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଗ�ୋଟିଏ ଥର ତାରିଖ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂଗ ୟୁନଟ
ି ର ନାମ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂଗ ସଂଖ୍ୟା ରହିବା
ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପ୍ରତିବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର ଉଚିତ l 30 ଦିନ ପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାନରଗୁଡ଼ିକୁ
କରାଯାଇପାରିବ l କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯ�ୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଉଚିତl
ସାମଗ୍ରୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କ୍ୟାରୀ ବ୍ୟାଗକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା
ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହା ଜଣାଇଲା ଯେ, ଯେଉଁମାନେ
ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ କାଗଜ ଏବଂ କପଡା କ୍ୟାରୀ ବ୍ୟାଗ
ସରକାର ଆଦେଶର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିବେ
ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ l
ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜ�ୋରିମାନା ଦେବେ l
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ଥୁଇମଇ କବଲାରମାନେ–
ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନୂତନ ବିଜୟୀମାନେ

ମିଲନାଡ଼ୁ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃ ହତମ କ�ୋଭିଡ୍-19
ସଂକ୍ରମିତ ରାଜ୍ୟ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ର�ୋଗ ବିର�ୋଧରେ
ଆଗକୁ ଆସିଥିବା ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଥଇ
ୁ ମାଇ
କବଲରମାନେ (ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ) ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହୀମାନେ l

ଥୁଇମାଇ କବଲରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁର
କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ଦୁ ଆର
ଦୁ ଆର ବୁଲି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଅଲଗା କରନ୍ତି,
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟ
ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ କରନ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ର ନିରାପଦ
ଡିସପ�ୋଜାଲ କରନ୍ତି l ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ ସାରା
ରାଜ୍ୟର ବିଶ�ୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନିୟ�ୋଜିତ ଅଟନ୍ତି l
ସାମାଜିକ ଦୂ ରତ୍ୱ ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯ�ୋଗ କରନ୍ତି l ‘ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ – ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବ୍ୟକ୍ତି ନିରାପଦ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ନିରାପଦ ନୁ ହଁନ୍'ତି
ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଗ�ୋଷ୍ଠୀରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି l
ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର, ସାବୁ ନ ଏବଂ ଲାଇସଲ
ତିଆରିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତ
ଧ�ୋଇବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂ ରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ
ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିନବ କ�ୌଶଳଗୁଡ଼ିକୁ
ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି l ଏହି ଭଳି ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ସମୟରେ

ମାସ୍କ ତିଆରି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବିକାର୍ଜନର ଏବଂ
ଔଦଗୀକତାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି l
ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଥୁଥୁକୁଡି ଜିଲ୍ଲାର
ପୁରୁଣା ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବା ବଜାରରେ
ଗ�ୋଟିଏ ବିଶ�ୋଧନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି l ବଜାରକୁ
ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲ�ୋକ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯାହା
ସେମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ l

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

NOVEL

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

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

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

Throw used
tissues into closed
bins immediately
after use

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

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

Avoid participating
in large gatherings

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

Touch your eyes,
nose and mouth

Spit in public

Together we can fight Coronavirus
For further information :

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

@MoHFWIndia

@MoHFW_INDIA

mohfwindia

ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ରା

ରାମନଗର ଏସଡବ୍ଏମ
ଲୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ଗ�ୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ଥିବା
ପାଇଖାନାଗୁଡକ
଼ି ୁ ଦୁ ଇ ଗର୍ତ୍ତବଶ
ି ଷ୍ଟ
ି ପାଇଖାନାରେ ରୂପାନ୍ତରଣ

ମନଗର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ରେଶମ ଶିଳ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳ
ଯେଉଁଠି 2000 ରୁ ଅଧିକ ଘର�ୋଇ ରେଶମ ସୂତାକଟା
ୟୁ ନଟ
ି ରହିଛ ି l ଏମାନଙ୍କ ଆୟର ମଖ
ି ାର୍ଯ୍ୟରୁ ମିଳେ
ୁ ୍ୟ ଅଂଶ କୃ ଷକ
l ଏଠାକାର ରେଶମ ବଜାର ନିମନ୍ତେ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ଏହା
ଏସିଆର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ବୃ ହତମ ରେଶମ ବଜାର ଅଟେ l ଏହା
ରେଶମ ସହରର ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛ ି l ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର
ଲ�ୋକମାନେ କ�ୋଷାପ�ୋକ ନେଣଦେଣରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି l

ଦୁ ଇ ଗର୍ତ୍ତବଶ
ି ଷ୍ଟ
ି ପାଇଖାନାରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରିବାରଗୁଡିକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି l ଦ୍ବି-ଗର୍ତ୍ତ ବିଶଷ୍ଟ
ି
ପାଇଖାନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ଗର୍ତ୍ତ ପାଇଖାନା, ଯାହା ସେହି
ସ୍ଥାନରେ ମଳ ପଙ୍କକୁ ଖତରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଦିଏ l ଏଥିରେ
ଗ�ୋଟିଏ ଫ୍ଲସ ବିଶଷ୍ଟ
ି ପାଇଖାନାରେ Y-ଜଙ୍କସନ ବ୍ୟବହାର
କରି ପରସ୍ପରକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଦୁ ଇଗ�ୋଟି ଗର୍ତ୍ତ ଥାଏ l
ଗ�ୋଟିଏ ଥରରେ କେବଳ ଗ�ୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ
l ଗ�ୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଗର୍ତ୍ତ ଖାଲି
1,68,966 ଗ�ୋଟି ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରି ଅକ୍ଟୋବର 2, ରହେ l
2017ରେ ବାହ୍ୟ ମଳମକ୍ତ
ଥି ି ହାସଲ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକର
ୁ (ଓଡିଏଫ) ସ୍ତ
ରାମନଗର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓଡିଏଫ ପସ
୍ଲ ର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ କଠିନ
ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ର
ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା (ଏସଡବ୍ଏମ)
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଗ�ୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଶ�ୋଧନକୁ ନିଶ୍ଚତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ
ଲୁ
ଥିବା ପାଇଖାନାଗୁଡକ
଼ି ୁ ଦୁଇ ଗର୍ବ
ତ୍ତ ଶ
ି ଷ୍ଟ
ି ପାଇଖାନାରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ପଦକ୍ଷେପସମୂହ:
କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l
•
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ର ନିୟମିତ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପରିବହନ (ଓଦା

ଏବଂ ଶୁଖିଲା)
ଓଡିଏଫ ପ୍ଲସ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ
କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଗ୍ରାମ, ତାଲୁ କ ଏବଂ •
ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାହାରେ ଅଳିଆ
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ
ଗଦାକରିବା ପାଇଁ ଜ�ୋରିମାନା ଏବଂ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଅସୁଲ
ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା l ଏଥିରେ ଉତ୍ସ ନିକଟରେ ବିଭକ୍ତୀକରଣ, •	ଘର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ
ଦ�ୈନକ
ି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ, ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି
ଶୁଳ୍କ ଅସୁଲ
ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ର ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ l •	ଜ�ୈବ
ବିଘଟନଯ�ୋଗ୍ୟ
ଏବଂ
ଅଣ-ଜ�ୈବ
ବିଘଟନଯ�ୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ବିକ୍ରି
କିପରି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏସଡବ୍ଏମ
ି ଡ଼ିକ
ଲୁ ୟୁ ନଟଗୁ
ଉତ୍ସରୁ ବିଭକ୍ତୀକରଣ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା
ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ •
ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଡୁପି଼ କୁ
ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନର ଆୟ�ୋଜନ କରାଗଲା l ଏସଡବ୍ଏମ
ଲୁ
•
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡ଼ିଂ
ହସ୍ତକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ବକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ •
ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାରର ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଏବଂ
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି l
ଭିଡବ୍ଏସସି
କମିଟର
ି ନିୟମିତ ବ�ୈଠକ
ଲୁ
•
ପରିମଳ ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଖାନା
ଅଧିକନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଘର ଗୁଡ଼ିକର ଗ�ୋଟିକଆ
ି ଗର୍ତ୍ତବଶ
ି ଷ୍ଟ
ି
ଦିବସର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ
ପାଇଖାନା ରହିଥିଲା l ଗ�ୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ଥିବା ପାଇଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ
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ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକ
଼ି ରେ କଠିନ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା
(ବାସ୍ତବିକତା ଉପରେ ପରିଚାଳିତ)

ନିଶ୍ଚିତ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ି ଯେ, ଆମେ
“ମଗ�ୋଟି
ଁୁ ସର୍ବଦାଏ କଥା
ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୁ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ
ବିବେଚନା କରିବା ଉଚିତ l ଏହାକୁ ମଇଳା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ
ନାହିଁ l ଥରେ ଆମେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା
କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା
କରିବାର ନୂ ତନ କ�ୌଶଳ ପାଇପାରିବା l ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ ସହିତ
ଜଡ଼ିତ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂ ତନ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ନୂ ତନ
ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଗକୁ ଆସିବେ l ସହରର ପ�ୌର
ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନଙ୍କ ସହଯ�ୋଗ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ
ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାର ଏକ ବିରାଟ
ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି କରିଲେ l

– ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି ତାଙ୍କର ମନ୍ କୀ ବାତ୍
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ମେ 28, 2017 କ୍ଷମତା; ପରିବହନ ଏବଂ ଶ୍ରମଶକ୍ତିର ଆୟ�ୋଜନ; ସଂଗ୍ରହ
ି ର ମଧ୍ୟରେ ସହଯ�ୋଗ; ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ
ଆପଣମାନେ ଯେମିତ ି କହିବେ ଯେ, ‘ଗ�ୋଟିଏ କରିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼କ
ଜିନଷ
ି ରେ ନପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଲାଗି ରୁହ’, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ର ଶ�ୋଧନ; ଏବଂ ଏହି
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହ�ୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା l
ଭାରତ ମିଶନ-ଜି ଓଡିଏଫ (ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ) ସ୍ଥିତରେ
ି

ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା, ପରିଶେଷରେ ଅକ୍ଟୋବର 2019ରେ
ଆମେ ସେହି ସ୍ଥିତରେ
ି ପହଞ୍ଚିଲୁ l ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ରାମୀଣ
ପରିଛନ୍ନତା କ�ୌଶଳ 2019-2029ରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର
ପରିଛନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ ଦଶ ବର୍ଷର କ�ୌଶଳ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛ ି l
ଏହା ଓଡିଏଫ ପ୍ଲସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ l
ଓଡିଏଫ ଆଚରଣଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଗ୍ରାମର କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡକ
଼ି
ପ୍ରତି ଆକ୍ସେସ ରହୁଛ ି ଏହା ଓଡିଏଫ-ପ୍ଲସରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ l
କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ଲଗାଇବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ-ଜି 2014-19 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର
ମଧ୍ୟ ଅଂଶବିଶେଷ ହ�ୋଇଥିଲା l ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ଠାରୁ ବହୁ ତ ଆଗରୁ ଓଡିଏଫ ସୀମା ପାର କରିଥିବା କେରଳ,
ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ୱେଷ୍ଟ
ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସିକମ
ି ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସକ୍ରିୟ ପଞ୍ଚାୟତ
କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ୟୁ ନଟଗୁ
ି ଡ଼ିକ
ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ l

ପରିମଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସହରର ବିଶେଷ ଗୁଣ
ଭାବରେ ରହିଥିଲା l ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ
(ଜିପିଏସ) ସାହି ଝାଡୁକରିବା ଏବଂ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରିବା ଛଡ଼ା
ଅଧିକ କିଛ ି ଚିନ୍ତା କରିନାହାଁନ୍ତି l ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କଠିନ
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗରୁ କେବେ
ନଥିବା ଗ�ୋଟିଏ ‘ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା’ l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ
ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ
ଉପାୟରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ର ଡିସପ�ୋଜାଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା
ପଛକୁ ପଛ ଯ�ୋଜନା ଦରକାର କରେ l ଅନ୍ୟ କଥାରେ
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯ�ୋଜନା କରିବାର

ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ଏହା କୁ ହାଯାଇଥିଲା ଯେ
କେତେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା
ଉପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଯାହା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ
ଜିପିଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାକରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟିଗଲା l ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ୟୁ ନଟ
ି
ଚଲେଇବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ପରିଚାଳନା ମଡେଲ'କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁ ସରଣ
କରିଛନ୍ତି l ନିମ୍ନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ
ହେଉଛି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନମୁନା, କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ
ଏହା କରିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁ ଝାଇବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ
କରିପାରେ l
ଘଟଣା – 1 ମୁଦଚ
ି ୁ ର, (ତାମିଲନାଡ଼ୁ):
ତାମିଲନାଡ଼ୁର କାଞ୍ଚିପୁରମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଦଚ
ି ୁ ର ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ l ମ�ୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 15,000 (2011 ଜନଗଣନା)
ଏବଂ ଘର ସଂଖ୍ୟା 5326 (2012) l ସେଠାରେ 12 ଗ�ୋଟି
ୱାର୍ଡରେ 520 ଦ�ୋକାନ ରହିଛ ି ଏବଂ ଦୁ ଇଗ�ୋଟି ବିବାହ ମଣ୍ଡପ
ରହିଛ ି l ହାଣ୍ଡ-ଇନ-ହାଣ୍ଡ ଏନଜିଓ ଠାରୁ ସାହସ ପାଇ ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା (ଏସଡବ୍ଏମ)
ଲୁ
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l ଏହି ଏନଜିଓ ଏସଏଚଜି ସହିତ ଜଡ଼ିତ
କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ପରିଚତ
ି ଅଟେ l ଏହି
ଏନଜିଓ 26 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଲା
(ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ‘ସବୁ ଜ ବନ୍ଧୁ ’ ଭାବରେ ପରିଚତ
ି )
l ଏହି ଏନଜିଓ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାଲିମ, ଶ୍ରେଣୀକରଣରେ
ସଂଶ୍ଷ୍ଟ
ଲି ଅଟେ ଏବଂ ବ�ୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ l
ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତଦାରଖ କରି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ଏନଜିଓ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି l ପଞ୍ଚାୟତର
ସଭାପତିଙ୍କର ନେତୃ ତ୍ୱ ଅସାଧାରଣ ଅଟେ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ
40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଅଟେ l

କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରିପାରିବ l ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ମତ
ହେଉଛି ଯେ, ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର
ଛ�ୋଟ ଦ�ୋକାନରୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ଉପରେ ସେ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ l ଏହି ଅଭାବକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସଏଚଜିର
ଘର ଘର ବୁଲି ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବଳକା ଆୟରୁ ଭରଣା କରାଯାଏ, ଯିଏ ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ 20
ଆବର୍ଜନାକୁ ସବୁ ଜ ସାଥିମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ଲିଟର ପାନୀୟ ଜଳକୁ 12 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକ୍ରିକରେ l ଆରଓ
ଲ�ୋକମାନେ ତାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜିପି ପଟ୍ଟାସୂତ୍ରରେ ଏସଏଚଜିକୁ ପ୍ରଦାନ
ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜ ସାଥିମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆବର୍ଜନା କରିଛ ି l ଏହା ଏକ କ୍ରସ-ସବସିଡି ମଡେଲ ଭଳି ଅଟେ ଯାହା
ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି l କ�ୌଣସି ଘରର ଲ�ୋକ ଯଦି ଆବର୍ଜନା ଅତି ଉତ୍ତମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ l ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ର�ୋଜଗାର
ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ 'ସବୁ ଜ ସାଥିମାନେ' ତାହାକୁ ଅଲଗା ହେଉଥିବା ଅତିରକ୍ତ
ି ଆୟ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ନିମନ୍ତେ ଏସଡବ୍ଏମ
ି
ଲୁ ୟୁ ନଟ
କରି ଦେବାକୁ କହୁ ଛନ୍ତି l ସଂଗୃହତ
ି ଆବର୍ଜନାକୁ ଗ�ୋଟିଏ ଚଳାଇବାରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରେ l
ସାଧାରଣ ଛାତ (ସାମଗ୍ରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସୁବଧ
ି ା ଭଳି) ପାଖକୁ
ଅଣାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଓଦା ଆବର୍ଜନାକୁ ଜିଆ ଖତକରିବାକୁ ଘଟଣା– 2 ପ୍ରତାପଆଦିତ୍ୟନଗର (ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ):
ପଠାଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣଯ�ୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ରଦ୍ଦି
ୱେଷ୍ଟ
ବେଙ୍ଗଲର
24
ପ୍ରଗଣା
ଅନ୍ତର୍ଗତ
ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସି ନେବା ପାଇଁ ରଖାଯାଏ l ବଳକା ଆବର୍ଜନାକୁ
ପ୍ରତାପଆଦି
ତ
୍ୟନଗରରେ
ଗ�ୋଟି
ଏ
ଏସଡବ୍
ଏମ
ୟୁ
ନ
ଟ
ି
ଚାଲୁ ଛି,
ଲୁ
ଆବର୍ଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫ�ୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ l
ତାହାକୁ ସେମାନେ ଇକ�ୋ-ପାର୍କ ବ�ୋଲି କୁ ହନ୍ତି, କାରଣ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସବୁ ଜ ଲକ୍ଷ୍ୟର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି l ଏହା ପାଖାପାଖି
ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼ିକ (ଗ�ୋଟିଏ ଥର ଖର୍ଚ୍ଚ) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ l 33,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶଷ୍ଟ
ି (7500 ଘର) ଏକ ବିରାଟ
ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ମାସିକ ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ 1.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଟେ l ଇକ�ୋ-ପାର୍କଟି କାକଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଅଛି,
ବ�ୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ଏବଂ ମାସିକ ହାରାହାରି ଆୟ 1.3 ଲକ୍ଷ ଯାହା ଫୁଲ ପତ୍ର ତଥା ବନ୍ଦରର/ଉପକୂ ଳବର୍ତ୍ତୀ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ
ଟଙ୍କା l ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଘର ଏବଂ ଦ�ୋକାନଗୁଡ଼ିକରୁ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ l ଏହି ସବୁ
ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଓ ଏହା ଜିନଷ
ି ପ୍ରତାପଆଦିତ୍ୟନଗର ଜିପିକୁ ଏକ ସହର ଭଳି ନିଜର
ବ୍ୟତୀତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜିଆଖତ ବିକ୍ରିରୁ ଆୟ ମିଳେ l ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚୁର ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ କରେl
ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନାରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟକୁ ସବୁ ଜ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହାର 21 ଗ�ୋଟି ଗ୍ରାମ ସଂସଦ ରହିଛ,ି ଅନେକ ଦ�ୋକାନ
ମାସିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ l ଏବଂ ବଜାରସ୍ଥଳୀ ରହିଛ ି l ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ମଶାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ
ସେମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12.30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରି ଏବଂ ଘରକୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଲଗା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁ ନଟରେ
ି
ଫେରନ୍ତି ଏବଂ କିଛ ି ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି l ସ୍ଥାନୀୟ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁରର
ଲାଗନ୍ତି l
ଏନଜିଓ, ଆମର ସୁଷମା ଜଳପ୍ରପାତ (ଏଏସଜେ)ର ବ�ୈଷୟିକ
ସହାୟତାରେ
2016ରେ ଏସଡବ୍ଏମ
ୟୁ ନଟ
ି ଆରମ୍ଭ
ଲୁ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 30,000/-ଟଙ୍କା
କରାଗଲା l
ଅଭାବ ରହୁ ଛ ି [ଏସଡବ୍ଏମ
ି ଯ�ୋଗୁଁ] l ଯଦି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ
ଲୁ ୟୁ ନଟ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଏବଂ ଦ�ୋକାନରୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ
ଏଏସଜେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରି ଜିପିର 40 ଜଣ
ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ତେବେ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସହଜରେ ଏହି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି l
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ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ 11 ଗ�ୋଟି ଟ୍ରାଇ-ସାଇକେଲ ଏବଂ
ତିନଗି �ୋଟି ଛ�ୋଟ ଭ୍ୟାନ ରହିଛ ି l ଦୁ ଇଗ�ୋଟି ଛ�ୋଟ ଭ୍ୟାନକୁ
ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭଡାରେ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ
ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ l ଘର ଏବଂ ରେଷ୍ଟୋରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରୁ
ସଂଗୃହତ
ି ର�ୋଷେଇଶାଳ ଆବର୍ଜନାକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଏ l
ସେଥିରୁ ଜିଆଖତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହୁ ଏ l ତାହା
କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ପିଛା ଯଥାକ୍ରମେ 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ 6 ଟଙ୍କା ଦରରେ
ବିକ୍ରି ହୁ ଏ l ସେମାନେ ଆବର୍ଜନାଗୁଡିକୁ ଶୁଖାନ୍ତି (ଯଥା ବ�ୋତଲ,
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାର୍ଡବ�ୋର୍ଡ) ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣକାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ l
ପଞ୍ଚାୟତର ନିଷ୍ପତି ଅନୁ ସାରେ ସମସ୍ତ ଘର, ଦ�ୋକାନ,
ରେଷ୍ଟୋରାଣ୍ଟ, ବିବାହ ମଣ୍ଡପ, ପରିବା ଏବଂ ଫୁଲପତ୍ର ବଜାର
ଗୁଡ଼ିକ ମାସିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାରକରୀ ଶୁଳ୍କ ଗ୍ରାମସଭାର
ନିଷ୍ପତି ଅନୁ ସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ l ସେବା
ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରୁ ଆଦାୟ ଅର୍ଥରାଶି ନିୟମିତ
ଅଟେ l 104 ଗ�ୋଟି ଗରିବ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ
ସରକାରୀ ପେନସନରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି l ସେମାନଙ୍କୁ
ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି l 51
ଗ�ୋଟି ଯ�ୋଗ୍ୟ ଗରିବ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ
ସରକାରୀ ପେନସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି l ପଞ୍ଚାୟତର ଆୟ
ଉତ୍ସରୁ ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ମାସିକ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଏ l
ହାରାହାରି ମାସିକ ଆୟ 2.84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ�ୋଲି
ଜଣାଯାଇଛି l ମାସିକ ବ୍ୟୟ 2.97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟେ l ଜିଆଖତ
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନା ବିକ୍ରିରୁ ମାସିକ 40,000 –
45,000/-ଟଙ୍କା ମିଳେ, ଯାହାକି ମ�ୋଟ ଆୟର 15% ଅଟେl
ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କର
ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଶୁଳ୍କରୁ ମିଳଥ
ି ାଏ l ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟରେ ତଥାପି
ଛ�ୋଟ ଋଣାତ୍ମକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ (ଅଭାବ) ରହିଛ ି l ଏହି ଅଭାବକୁ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଭରଣା କରାଯାଉଛି l
ଏସଡବ୍ଏମ
ଅଭ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତାପଆଦିତ୍ୟନଗର ଗ୍ରାମ
ଲୁ
ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ
ଏକ ବାସ୍ତବ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଠିଆ ହ�ୋଇଛି l
ଘଟଣା – 3 ପାକଲା, (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ):
2017ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟର
ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 100 ଗ�ୋଟି ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ
କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ l ସେହିଗୁଡ଼କ
ି ହେଉଛି ‘କଠିନ ସମ୍ପଦ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର’, ସେହି ୟୁ ନଟଗୁ
ି ଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ
କରାଗଲା l ରାଜ୍ୟର 3200 ଗ�ୋଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଉନ୍ନତିମଳ
ୂ କ
ଭାବରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯ�ୋଜନା ରହିଛ ି l କଠିନ
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଅନୁ ଭବ ପାଇବାକୁ ଏହି ଲେଖକ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଚିତ�ୋର
ଜିଲ୍ଲାର ପାକଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି l
ଏସଡବ୍ଏମ
ି ଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ 'ଶୂନ ନଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ' ଭାବରେ
ଲୁ ୟୁ ନଟଗୁ
ନାମିତ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ‘ବୃ ନ୍ଦାବନ’ ଭାବରେ
ନାମିତ କରେ l ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଭାବରେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି

କରିଛନ୍ତି l ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଳ ଅଧିକାରୀ (ଡିଆରପିଏସ)
କୁ ହାଯାଏ l 4-5 ଗ�ୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ
ପରିଚାଳନା ୟୁ ନଟ
ି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଡିଆରପି ରୁହନ୍ତି l
ଗ�ୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶୂନ ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛ ି
ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ 18 ଗ�ୋଟି
ଉପାଦାନ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଯାଞ୍ଚତାଲିକା ରହିଥିବା ଗ�ୋଟିଏ ସାଧାରଣ
ମଡେଲ ରହିଛ ି l ର�ୋଷେଇଶାଳର ଆବର୍ଜନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଟେକ୍ନୋଲଜିଗୁଡ଼ିକ
ହେଉଛି ଏନଏଆରଡିଇପି ବେଡ ଏବଂ ଭର୍ମି-କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବେଡ l
ର�ୋଷେଇଶାଳର ଆବର୍ଜନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି
ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ନାମ
‘ଅମରାବତୀ ଗ�ୋଲଡ’ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ l ଶୁଖିଲା
ଆବର୍ଜନା ଅଲଗା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ସେଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରହିଛ,ି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ବ�ୋତଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାର୍ଡବ�ୋର୍ଡ
ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଅଲଗା କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦି
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ରଖନ୍ତି l ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା
ବ�ୋତଲ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ରଦ୍ଦି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକି ଟିକି କରି ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ l ଟିକି ଟିକି କରି ଗୁଣ୍ଡ
ହ�ୋଇଥିବା ବ�ୋତଲ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ (i)ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଏବଂ (ii) ରଦ୍ଦି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳଥ
ି ାଏ
ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଏ l କେବଳ ଘରଗୁଡ଼ିକରୁ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ
କରାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଦ�ୋକାନ, ରେଷ୍ଟୋରାଣ୍ଟ ଏବଂ
ଅନ୍ୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ l
ଏଠାରେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାରିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ
କରାଯାଏ ନାହିଁ l ବ୍ୟବହାରିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ରାଜ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ବ�ୋଲି ଜଣାଯାଇଛି l
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗାରୁ ଶ୍ରମ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ
ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆନ୍ଧ୍ର ନିଗମ ସହାୟତାରେ ୟୁ ନଟଗୁ
ି ଡ଼ିକର
ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି l ଗ�ୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତୀକରଣ
ସେଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି l ପାକଲା କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା/ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯ�ୋଗ କରିଛନ୍ତି
ବ�ୋଲି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚିତ ଜନ ପ୍ରତିନଧି
ି କହିଲେ l
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ପରିବହନ ଏବଂ ଉପକରଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଘର�ୋଇ ସ୍ତରରେ ସମ୍ଭବ ହୁ ଏ ନାହିଁ ତେବେ କେତେଗୁଡିଏ
ଘରକୁ ନେଇ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ, ପଞ୍ଚାଯତ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ
ନିୟମିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼କ
ି ଛଡ଼ା ୟୁ ନଟରେ
ି
ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହ�ୋଇଛି ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପୁଞ୍ଜ ସ୍ତରରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇପାରେ l ପରିବେଶ ପ୍ରତି
ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲେ l ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ଲୋୟର: ଏହା 'ଭଲ କରିବା' କିମ୍ବା ଏକ ଛ�ୋଟିଆ ମେଡିକାଲ ଆବଶ୍ୟକତା
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବରଣରୁ ଧୂଳି ସଫା କରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଖଣ୍ଡ ବ�ୋଲି ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ
ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର, କାଚ କ୍ରସର- ଏଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଟେ l
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ l ପ୍ରତିଦନ
ି ଉଭୟ ଓଦା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ବର୍ଜ୍ୟ
ଉପରେ ଆମେ ପାଠ କରିଥିବା ତିନଗି �ୋଟି ଘଟଣାରୁ
ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏl ପ୍ରତିଦନ
ି ର ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ 700 ରୁ
800 କେଜି ଭିତରେ ହୁ ଏ ବ�ୋଲି ଜଣାଯାଇଛି l ଏହି ମଡେଲର ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମାନତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଧାର
ଦୁ ଇଗ�ୋଟି ଅଧିକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି: (i) ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ କରିଛୁ:
ବଜାର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ମାଣ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ (ii) • ପାଠ କରାଯାଇଥିବା ତିନଗି �ୋଟି ଜିପି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁ ଇଗ�ୋଟି
ଜିପି ସହରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ସହର
ସାହି ବସ୍ତି ର ମୃତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଙ୍କୁ ଉଠାଇ ବାହାର ପଡ଼ିଆରେ
ପଞ୍ଚାୟତ ଭଳି ଅଟନ୍ତି l ସହର ଏବଂ ନଗର ଠାରୁ ଦୂ ରରେ
ପ�ୋତି ଦିଅନ୍ତିl
ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ସହର ଏବଂ ନଗରର
ଏହି ୟୁ ନଟରେ
ି
ତାର ବନ୍ଧାଯାଇ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ
ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରି
ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ପନିପରିବା ଚାଷ
ଥାଏ l
କରାଯାଇଛି l ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଗ�ୋଟିଏ ଆବର୍ଜନା ବିଭକ୍ତୀକରଣ
• ପାଠ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ତିନଗି �ୋଟି ଏସଡବ୍ଏମ
ଲୁ
ସ୍ଥାନ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଥାର୍ଥରେ ସେମାନେ 'ବୃ ନ୍ଦାବନ' ବ�ୋଲି
ୟୁ ନଟ
ି ପ୍ରତି କେବଳ ବିଡଓ
଼ି କିମ୍ବା ଡିଆରଡିଏର ସହଯ�ୋଗ
କୁ ହନ୍ତି, ଯାହାର ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛ ି l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ
ରହିଛ ି ତାହା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡକ
଼ି ପ୍ରତି ବ�ୈଷୟିକ
ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବିଭକ୍ତୀକରଣରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଷ୍ଟ
ଲି
ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା (ଅଧିକାଂଶ
ସେମାନଙ୍କୁ: ‘ସବୁ ଜ ଦୂ ତ’ କୁ ହାଯାଏ l
ସମୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆଇଇସି ସହଯ�ୋଗ)
ଏନଜିଓ/ ସମିତ/ି ସିଏସଆରଗୁଡକ
଼ି ର ସହଯ�ୋଗ ମଧ୍ୟ
ତିନ ି ବର୍ଷ ସମୟ ଅବଧିରେ, 2020 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ;
ରହି
ଛ
ି
l
ସମଗ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 3200 ଗ�ୋଟି ୟୁ ନଟ
ି
ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ • ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁ ଇଗ�ୋଟି ଜିପି ବ୍ୟବହାରିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ
(ଡିଆରପିଏସ) କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି l ୟୁ ନଟଗୁ
ି ଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆନ୍ଧ୍ର ନିଗମ
କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଗାଁରେ ଥିବା ଜିପି (ପାକଲା,
ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଆର୍ଥିକ ସହଯ�ୋଗ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ
ଏପି) ବ୍ୟବହାରିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି
ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ କିଛ ି କହିବେ ନାହିଁ, ଯାହାର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିକାଶ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନିଗମରୁ ଏହା
ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହ�ୋଇନପାରେ ବ�ୋଲି ଆମେ ଟିକେ
ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛି l ଏପରିକି ବ୍ୟବହାରିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ
ନିରୁତ୍ସାହିତ ଥିଲୁ l ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ରାମୀଣ
କରାଯାଉଥିବା ଜିପିଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ବ୍ୟବହାରିକ
ବିକାଶର ଅତିରକ୍ତ
ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯିଏ ବୃ ନ୍ଦାବନଗୁଡିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ l
କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମତାମତ • ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁ ଇଗ�ୋଟି ଜିପିରେ ଆବର୍ଜନାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି
ହେଲା ଯେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ଏସଡବ୍ଏମ
ପାଖକୁ
ଲୁ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀ ଭାବରେ
ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅନୁ ଦାନ ବ୍ୟବହାରିକ ଶୁଳ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ
ଦେଖାଯିବ l
ଆସେ, ଏବଂ ମାତ୍ର 15 – 20% ଅର୍ଥ ଜିଆଖତ ଏବଂ
ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯ�ୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରିରୁ ମିଳଥ
ି ାଏ l
ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ର ବିସ୍ଲେସଣ:
• ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକରୁ ଜିଆଖତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଖତ
‘ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ (କିମ୍ବା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ କରିବାର ଯ�ୋଜନା
ସ୍ଥାନୀୟ) ସ୍ତରରେ (ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ) ସମାଧାନ କରାଯିବା
ଭଲ ଅଟେ– ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କମଳା ଚ�ୋପାରୁ
ଉଚିତ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ସହିତ ସଙ୍ଗତ ଅଟେ’
ଲୁଗାସଫା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଣ୍ଡା ଖ�ୋଳପାରୁ ଅଣ୍ଡା ଖ�ୋଳପା ଗୁଣ୍ଡ
ଏହି ଉକ୍ତି ପଛରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତ୍ୟତା ରହିଛ ି l ବିକାଶ
ଇତ୍ୟାଦି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡିକର ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ
ଆଲ�ୋଚନାରେ ଏହାକୁ ‘ସହାୟକତା ନିୟମ’ କୁ ହାଯାଏ l
ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ୟମ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଅତିରକ୍ତ
ି
ସହାୟକତା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିୟମ ଯାହା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ
ବ୍ୟୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛ ି l ପ୍ରତାପଆଦିତ୍ୟନଗର
ସର୍ବନିମ୍ନ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତରରେ ବୁ ଝାମଣା କରିବାର ମତ ଉପରେ
(ଡବ୍ବିଲୁ )ରେ ସେମାନେ କେବଳ ଜିଆଖତ ଏବଂ ସାଧାରଣ
ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ l ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କଠିନ
ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରନ୍ତି; ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣଯ�ୋଗ୍ୟ
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ
ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣକାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦଆ
ି ଯାଏ l
ହେବା ଉଚିତ l ଯାହା ଘର�ୋଇ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା
ସେମାନେ ବହୁ ଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ
ଘର�ୋଇ ସ୍ତରରେ କରିବା ଉଚିତ ବ�ୋଲି ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ l
ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଗକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁ ଏ l 104
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ଗ�ୋଟି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ଛ�ୋଟ ଦ�ୋକାନୀମାନଙ୍କୁ
ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯିବାରୁ ଅଭାବ
ଜଣାପଡ଼େ, ଯାହା କି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଏକ
ଚେତନାମୂଳକ
ନିଷ୍ପତି
ଅଟେ
l
ଅନ୍ୟଥା
ପ୍ରତାପଆଦିତ୍ୟନଗର ଜିପି ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଯଦି ଆମେ
ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ
ହାରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ
କରିବା ତେବେ ସନ୍ତୁ ଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ l
ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଅନ୍ୟ ତିନଗି �ୋଟି ଜିପିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ,
କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ
ଠାରୁ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ l ଦ୍ବିତୀୟତଃ,
ଜିପିଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦେବା
ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ବିଶେଷକରି ଉଚିତ ଭାବରେ
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହର ଆୟ�ୋଜନ କରି ଏବଂ ଆଗ୍ରହ/
କିମ୍ବା ଅପରିପକ୍ୱ ଯ�ୋଜନା ଥିବା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କର
ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣକରି ଜିନଷ
ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଟିଳ କରିବା
ଅପେକ୍ଷା ସରଳୀକରଣ କରିବା ଉପରେ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦେବା
ଆବଶ୍ୟକ l
ପରିଶେଷରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା
ଦରକାର ଯେ, ଜିପି କେବଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା
କରିବା ଏବଂ ସଫା ସୂତରା ରଖିବାକୁ ରହିନାହିଁ l ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆହୁ ରି ଅନେକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି
କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଏବଂ କରିବାକୁ ରହିଛ ି l
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ କରିବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ
କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଘ�ୋଡାଇ ନଦିଏ କିମ୍ବା ଲୁ ଚାଇ ନଦିଏ l
ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ତାଲିକା କରିବା
ବେଳେ ଦୂ ରଦର୍ଶୀ ହୁ ଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ର
ପରିଚାଳନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ
ହେବ l

ଶିକ୍ଷାଲାଭ ନିମନ୍ତେ ବିଷୟ
ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ୟୁ ନଟ
ି
ସ୍ଥାପନ
କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗ�ୋଟିଏ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଉତ୍ସରୁ ପାଣ୍ଠି ଆସିଥାଏ l ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଭାରତ ମିଶନ-ଗ୍ରାମୀଣ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀନରେଗା, ପଞ୍ଚଦଶଅର୍ଥକମିଶନରୁ ହ�ୋଇପାରିବ l ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକର

(ଚଳନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ) ଯ�ୋଜନା ପଞ୍ଚାୟତକୁ କରିବାକୁ ହେବ,
ଯାହାକି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ l ଏପରିକ,ି ପରିଚାଳନା
ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ
ଦୂ ରେଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ l ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି
କରିବା ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛ ି - ଏହା
ବଡକରି କୁ ହାଯାଇଥିବା କଥା ନୁହେଁ –ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କଥା
ନୁହେଁ l ଆୟର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଆକଳନ କରିବା ସମୟରେ ଏବଂ
କେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବା ବେଳେ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟ ଅନୁ ସରଣ କରିବା
ଉଚିତ l ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ
ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଥିବା ଜିପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଜଣକ
ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ: ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ ଗଠନରେ ମ�ୋର
ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଅଟେ ? ଅନ୍ୟ କଥାରେ, ମ�ୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ‘ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଗ୍ରାମ’ ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା 'ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସାୟ'ରେ
ମ�ୋର ଗାଁକୁ ସଂଶ୍ଷ୍ଟ
ଲି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ମ�ୋର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ କି ? ଯଦି ଯ�ୋଜନାଟି ଏହିପରି ଅଟେ ତେବେ
ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସାୟ
କରିବା ପାଇଁ ସୁଚନ୍
ି ତ
ତି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରାଯିବା ଉଚିତ
ଏବଂ ମେହନତର ସହିତ ହିସାବ କରାଯିବା ଉଚିତ l ଏହା
ଆପେ ଆପେ ହୁ ଏ ନାହିଁ l 'ଜୀବିକା ବିକାଶ' ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ
ମନ୍ଦ ବିଚାର ନୁହେଁ l
‘କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା’ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଉପାଦାନ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ
ଯ�ୋଜନା (ଜିପିଡପ
ି ି)ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର l ଏହା
ଭଲ କଥା ଯେ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାରଯ�ୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ
ମଡେଲ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
ଅତିକମରେ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ
ନିଶ୍ଚିତ ବହନ କରିବ l ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା
ସମ୍ପର୍କରେ ଗ�ୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଡେଲ ସୃଷ୍ଟିକରିବାରେ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅବଲମ୍ବନ
କରିପାରିବ l ଏହା ଏପରି ଏକ ମଡେଲ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା
ନାଗରିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଯାହା
ଫଳରେ ଲ�ୋକମାନେ ମୂଲ୍ୟ ପଇଠ କରିବାକୁ ଇଛା ପ୍ରକାଶ
କରୁଛନ୍ତି l ଜିପି ସ୍ତରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ
ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ l
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଭ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ସମାନତା
ସହିତ ସର୍ବସାଧାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି l
ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଘଟଣା ଅଧ୍ୟୟନଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ
ପାଇଥିବା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପଦେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ
ଅଟନ୍ତି l
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହ�ୋଇଥିବା କଥା ହେଉଛି – ଯଦିଓ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଅଭିନବ ନୁହେଁ- ତେବେ ପରିଚାଳନା
ବ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ବହନ କରିବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ�ୋକାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଷ୍ଟୋରାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ
ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନେ ସେବା ଶୁଳ୍କ/ଉପଭ�ୋକ୍ତା ଦେୟ ଲାଗୁ
କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଦରକାର l ଦୁ ଇଟି ଘଟଣା (ଘଟଣା–
1 ଏବଂ 2) ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା ସୂଚତ
ି କରିଲା l ଏହାର ଏକ
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଶୁଳ୍କ ପଇଠ କରିବାକୁ
ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଗ�ୋଟିଏ ସକ୍ରିୟ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିପିଗୁଡ଼ିକ ଅତି କମରେ
କେତେଗୁଡ଼ିଏ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା
ଦରକାର l ଏହା କାମ କରେ, ଏହା ନିୟମିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା
ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ ଅଟେ l

କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଜିପି ସ୍ତରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ
ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ନିୟମାବଳୀର ବିକାଶ କରନ୍ତୁ l
ଜିପି ସ୍ତରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ମଡେଲ
ନିୟମାବଳୀ ଏନଆଇଆରଡିପିଆର ୱେବସାଇଟରେ
ଡାଉନଲ�ୋଡ଼ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି l
4.
ପରାମର୍ଶ/ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯ�ୋଗ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ
ଜିପିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁ ଭୂତି/
ଏହି ଘଟଣା ଅଧ୍ୟୟନଗୁଡ଼କ
ି ରୁ ଆମେ ସହଜରେ
ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଏନଜିଓ କିମ୍ବା ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା
ଆହରଣ କରିପାରିବା ଭଳି କେତେକ ଶିକ୍ଷା ନିମ୍ନରେ
ସଂସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଉଚିତ l
ଦିଆଯାଇଛିl
5.	ଟେକ୍ନୋଲଜି ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିବା ସମସ୍ୟା
1.
ସହର ଏବଂ ନଗରଗୁଡ଼ିକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରୁ
ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଅଧିକନ୍ତୁ
ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଲ�ୋକମାନେ
ଏକ ସାମାଜିକ-ମନସ୍ତାତ୍ୱିକ ସମସ୍ୟା ବ�ୋଲି ଅନୁ ଭବ
ଆବର୍ଜନାକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଦୃ ଢ଼ ଭାବରେ
କରନ୍ତୁ , ସରଳୀକରଣ କରନ୍ତୁ , ଏକ ମଜବୁ ତ ପରିଚାଳନା
ଅନୁ ଭବ କରନ୍ତି l ଯେଉଁଠାରେ ଲ�ୋକମାନେ ଏହାକୁ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରନ୍ତୁ , ଭିତଭ
ି ୂ ମିରେ ବହୁ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ
ଏକ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଅନୁ ଭବ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଦୃ ଢ଼
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଯାଦୁ ବଦ
ି ୍ୟା ଭଳି ଆବର୍ଜନାକୁ
ସମର୍ଥନ ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁ ତ ରହିଛ ି l ସହର ଏବଂ
ଖତରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ମେସିନଗୁଡ଼ିକ/
ନଗରଗୁଡ଼ିକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କିଛ ି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ
ଟେକ୍ନୋଲଜିଗୁଡ଼ିକରେ ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ l
କରନ୍ତୁ l ଗ୍ରାମୀଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନୁ ସାରେ ଏହି ଠାରେ ହିଁ
6.	ଘର�ୋଇ ସ୍ତରୀୟ ଆବର୍ଜନା ବିଭକ୍ତୀକରଣ କରିବା
ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ l
ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ
2.
ଜିପି ସ୍ତରରେ ବଜେଟ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ
କରାଯିବ l ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ l
ହେବାପରି ଜଣାପଡ଼େ l ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ
ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଘର�ୋଇ ଭାବରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିବାର
କେତେ ହେବ ତାହା ହିସାବ କରିବା; ଏବଂ କେଉଁ ବର୍ଗର
ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ l ଘର�ୋଇ ସ୍ତରରେ
ବ୍ୟବହାରକାରୀ କେତେ ପରିମାଣର ସେବା ଶୁଳ୍କ ପଇଠ
ର�ୋଷେଇଶାଳର ଆବର୍ଜନାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା
କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 80 - 85% ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବ୍ୟବହାରିକ
ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ –ଏହାକୁ ଖତ କରିଦଅ
ି ନ୍ତୁ l
ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରି ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ l ଏହି
ଶୁଖିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ସଂଗ୍ରହ
ସମସ୍ତ କଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏକ ମାନସିକ ପରୀକ୍ଷଣ
କରାଯାଇପାରିବ,
ଏବଂ
ଉପଯୁକ୍ତ
ଭାବରେ
ପରି ହ�ୋଇଥାଏ l ଅନେକ ଏସଡବ୍ଏମ
ି ଚାଲୁ
ଲୁ ୟୁ ନଟ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇପାରିବl
ହେବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଯାଏ, କାରଣ
ଜିପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆବର୍ଜନାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା 7.	ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ଏହିପରି ହେବା ଉଚିତ
ନୁହେଁ ଯେ: ଆପଣମାନେ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ,
ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହ�ୋଇଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ତାହାର
ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଆମେ ଅଛୁ l ବରଂ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିମନ୍ତେ କ�ୌଣସି ଆକଳନ
ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରୁ ଆବର୍ଜନା ହ୍ରାସ
କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ହେବା ଦିଗରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା
ଆୟର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର କରିନଥାନ୍ତି l ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ର
ଆବଶ୍ୟକ l
ପରିଚାଳନା ଶ୍ରମବହୁ ଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ l
ଡଃ. ଆର ରମେଶ, ପିଏଚଡି
3.
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ସେବାର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ
ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୂଚକ ହାରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ
ଆସ�ୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର, ସିଆରଆଇ
କରନ୍ତୁ (ଘର, ଦ�ୋକାନ, ରେଷ୍ଟୋରାଣ୍ଟ, ବିବାହ ମଣ୍ଡପ,
ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ରୁରାଲ
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ) ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା
ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ
ଏହାର ଅନୁମ�ୋଦନ କରନ୍ତୁ l କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ – 500 030
ପରିଚାଳନା ନିୟମ-2016ରେ ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ
e-mail: rramesh.nird@gov.in
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ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ସୁଯ�ୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗରିବ
କଲ୍ୟାଣ ର�ୋଜଗାର ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା

ଯେ

ଉଁ ଅଞ୍ଚଳ/ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟାନକ କ�ୋଭିଡ୍-19 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇ ବହୁ ଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି
ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ଜୀବିକାର ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି
ଜୁ ନ 20, 2020ରେ ଗ�ୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି-ସହିତ-ଗ୍ରାମୀଣ ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯାନର ଲଞ୍ଚ କରିଲେ, ଯାହାର ନାମ
ହେଉଛି 'ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ର�ୋଜଗାର ଅଭିଯାନ' l ଜୁନ 20 (ଶନିବାର) ଦିନ ଭିଡଓ
ି କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଖଗରିଆ
ି କନଫରେନ୍ସରେ 6 ଗ�ୋଟି
ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଦ�ୌର ବକ
୍ଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଲିହାର ଗ୍ରାମରୁ ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା l ଏହି ଭିଡଓ
ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିନଧି
ି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଖଗରିଆ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଲିହାର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡଓ
ି କନଫରେନସିଂ
ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ l ଏହି ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ର�ୋଜଗାର ଅଭିଯାନକୁ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା l କେତେକ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥିତ ି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରି ବୁ ଝଲି େ
ଏବଂ ଲକଡାଉନ ଅବଧିରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ସ୍କିମଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି କି ନାହିଁ
ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରି ବୁ ଝଲି େ l
ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦି ତାଙ୍କର କଥ�ୋପକଥନ ପରେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଲେ ଏବଂ କ�ୋଭିଡ୍-19 ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷରେ ଗ୍ରାମୀଣ
ଭାରତ କିପରି ଦୃ ଢ଼ ରହିଛ ି ସେ ବିଷୟ କହିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଙ୍କଟଜନକ ସମୟରେ ସାରା ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଏହା କିପରି ଏକ
ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ, ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଏବଂ
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତ
ତି ଥିଲେ l
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ, ପିଏମ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 1.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା l ସେ କହିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଛା କରୁଥିବା
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରମିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଇଲେ l
ଗରିବ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଗ�ୋଟିଏ ବିରାଟ ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବାରୁ ଆଜିର
ଦିନଟିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ�ୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଭାବରେ ଅଭିହତ
ି କରିଲେ l ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ
ପ୍ରତି ଏବଂ ଆମର ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁ ଥିବା ଯୁବକ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ l ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ବ�ୋଲି ସେ କହିଲେ l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଘ�ୋଷଣା କରି କହିଲେ ଯେ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ର�ୋଜଗାର ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 50,000
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ l
ସେ କହିଲେ, ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ 25ଗ�ୋଟି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି l ଏହି 25ଗ�ୋଟି କର୍ମ
ବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ତ
ଧି ଅଟେ, ଯଥା ଗରିବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ,
ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନ, ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟ, ଗ୍ରାମୀଣ ମଣ୍ଡି,
ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା, ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଗ�ୋରୁ ଗୁହାଳ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଭବନଗୁଡ଼ିକ ଇତ୍ୟାଦି l
ଉତ୍ସ: ପ୍ରେସ ଇନଫର୍ମେଶନ ବ୍ୟୁର�ୋ (PIB)
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ଭିଡଓ
ି କନଫରେନସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ
ନୂବିଆକଦିାଶ,ଲ୍ଲୀକୃଠାରଷି ୁ ଏବଂ
କୃ ଷକ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ

ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ�ୋମାର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ର�ୋଜଗାର
ଅଭିଯାନ ୱେବ୍ ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଲେ l ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ
ର�ୋଜଗାର ଅଭିଯାନ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟାପକ
ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି-ସହିତ-ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ l
କ�ୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିବା ପରିସ୍ତ
ଥି ି
ଯ�ୋଗୁଁ ଫେରିଆସିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର
ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରିମାସ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ
କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହାକୁ ଜୁ ନ 20, 2020ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦଘାଟନ କରାଗଲା l

ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ�ୋମାର ପ�ୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଲେ l ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି
ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସ୍କିମ ଅନୁ ସାରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ 6 ଗ�ୋଟି ରାଜ୍ୟର 116
ଜିଲ୍ଲାରେ 50,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପିଛା 25000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ
ରହିଛନ୍ତି ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନର ଉନ୍ନତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି l ଶ୍ରୀ ତ�ୋମାର
କହିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡିକର ସହଯ�ୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହାମାରୀ କ�ୋଭିଡ୍-19 ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିବା କଷ୍ଟକର
ପରିସ୍ଥିତଗୁ
ି ଡ଼ିକ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଛନ୍ତି l
ୱେବ୍ ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା 116 ଗ�ୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ନ�ୋଡାଲ ଅଫି ସର ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କର୍ମଶାଳାର
ଆୟ�ୋଜନ ହେଲା l ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନିରୀକ୍ଷଣ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା ଜଡ଼ିତ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସମ୍ବନ୍ତ
ଧି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା
ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରିଲେ l ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ
ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଖଣି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ନୂ ତନ ଏବଂ ନବୀକରଣଯ�ୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିଛନ୍ନତା
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଟେଲିକମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, କୃ ଷି
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସୀମାନ୍ତ ରାସ୍ତା ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ
ବିଭାଗଗୁଡିକ ନ�ୋଡାଲ ଅଫି ସରମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ l
ଉତ୍ସ: ପ୍ରେସ ଇନଫର୍ମେଶନ ବ୍ୟୁର�ୋ (PIB)

Ministry of Panchayati Raj
ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିଛନ୍ନତା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ୟୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଛପାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ
ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ: ସୁନୀଲ କୁ ମାର, ସଚିବ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ମୁଦ୍ରଣ: ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫସେଟ ପ୍ରେସ, ଏ-1, ମାୟାପୁରୀ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଫେଜ-1,
ମାୟାପୁରୀ, ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ- 110064
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ: ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର, ଟାୱାର II,
9ମ ମହଲା, ଜୀବନ ଭାରତୀ ବିଲଡିଂ, କନ୍ନଟ ପ୍ଲେସ୍, ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ-110001

The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under
Ministry of Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is
unintentional and not meant to hurt any feelings and therefore may be excused.

