
ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ୍ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ୍, ଓଡଶିା

ଏକାଭିମ୍ଖୁୀ ହାସଲ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ବକିାଶ ଯ ାଜ୍ନା
(ଜ୍ପିିଡପିି)ଯର ସହଭାଗୀ ଯ ାଜ୍ନା
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ଉପସ୍ଥାପନର ଗଠନ
• ପଞ୍ଚାୟତର ଆଯେଶ
• ଗ୍ରାମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ବକିାଶ ଯ ାଜ୍ନା (ଜ୍ପିିଡପିି)
• ଜ୍ପିିଡପିି ନୂତନ ପିଢରି ଆବଶୟକତା
• ଜ୍ପିିଡପିି ଚକ୍ର ଓ ପେଯେପ ସାମ୍ିଲି
• ଏକାଭିମ୍ଖୁତା କାହିଁକ?ି 

• ସଯବବାତ୍ତମ୍ ଅଭୟାସ
• ଏକାଭିମ୍ଖୁତା କପିରି ହାସଲ କରିପାରିବା? 

• ଉପସଂହାର
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ସାମି୍ବଧାନକି ବୟବସ୍ଥା
୨୪୩ଜ୍ି ଶକି୍ତ, ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ୋୟିତ୍ଵ :: -

“ଏହି ସମି୍ବଧାନର ନୟିମ୍ାବଳୀ ଅନୁ ାୟୀ, ଏକ ରାଜ୍ୟର ବଧିାନସଭା ଆଇନ ଅନୁ ାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏପରି େମ୍ତା
ଏବଂ ଅଧିକାର ପ୍ରୋନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯସମ୍ାନଙୁ୍କ ସ୍ଵୟଂ ଶାସନର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବଯର କା ବୟ କରବିାକୁ ସେମ୍
କରବିା ଆବଶୟକ ଯହାଇପାଯର ଏବଂ ଏହି ଆଇନଯର ବବିତ୍ତବନ ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା ରହପିାଯର । ପଞ୍ଚାୟତ ଉପଯର
େମ୍ତା ଏବଂ ୋୟିତ୍ଵ ଗୁଡକି, ଉପ ୁକ୍ତ ସ୍ତରଯର, ଯ ପରି ସତ୍ତବଗୁଡକି ଏଥିଯର ଉଯେଖ କରା ାଇପାଯର, ଯସହି
ସମ୍ବନ୍ଧଯର  ଥା:-
କ - ଅଥବଯନୌତକି ବକିାଶ ଏବଂ ସାମ୍ାଜ୍କି ନୟାୟ ପାଇଁ ଯ ାଜ୍ନା ପ୍ରସୁ୍ତତ;
ଖ - ଅଥବଯନୌତକି ବକିାଶ ଏବଂ ସାମ୍ାଜ୍କି ନୟାୟ ପାଇଁ ଯ ାଜ୍ନାଗୁଡକିର କା ବୟାନବୟନ ଯ ପରି ଏକାେଶ ସୂଚୀଯର
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବଷିୟଗୁଡକି ସହତି ଯସମ୍ାନଙ୍କ ଉପଯର ନୟସ୍ତ ଯହାଇପାଯର ”
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ଏକାେଶ ଅନୁସୂଚୀଯର ୨୯ ପରିଷେ
୧. କୃଷି

୨. ଜ୍ମ୍ି ଉନ୍ନତି କରଣ

୩. େିଦ୍ର ଜ୍ଳଯସଚନ

୪. ପଶୁ ପାଳନ .

୫. ମ୍ତ୍ସ୍ୟଚାଷ

୬. ସାମ୍ାଜ୍କି ବନକିରଣ.

୭. ଲଘୁ ବନଜ୍ାତ ଦ୍ରବୟ.

୮. େିଦ୍ର ଶଳି୍ପ.

୯. ଖାେ,ି ଗ୍ରାମ୍ୀଣ ଓ କୁଟରି ଶଳି୍ପ

୧୦. ଗ୍ରାମ୍ୀଣ ଗୃହ.

୧୧. ପାନୀୟ ଜ୍ଳ

୧୨. ଜ୍ାଯଳଣୀ ଓ ଯଗାଖାେୟ

୧୩. ରାସ୍ତା

୧୪. ଗ୍ରାମ୍ୀଣ ବେୁିୟତ କରଣ

୧୫.ଅଣପାରମ୍ପାରିକ ଶକି୍ତ

୧୬. ୋରିଦ୍ର େୁରୀକରଣ ଯ ାଜ୍ନା

୧୭. ଶେିା

୧୮. ଧନ୍ଦାମ୍ଳୂକ ଶେିା.

୧୯. ଯପୌଢ ଓ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ଶେିା

୨୦. ପାଠାଗାର

୨୧. ସାଂସ୍କତୃକି କା ବୟକ୍ରମ୍ 

୨୨. ବଜ୍ାର ଓ ଯମ୍ଳା.

୨୩. ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଓ ପରିମ୍ଳ.

୨୪. ପରିବାର କଲୟାଣ. 

୨୫. ମ୍ହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ

୨୬. ସାମ୍ାଜ୍କି କଲୟାଣ.

୨୭. େୃବଳବଗବ ପାଇଁ କଲୟାଣ 

୨୮. ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବୟବସ୍ଥା.

୨୯. ଯଗାଷ୍ଠୀ ସମ୍ପେର ରେଣ ଓ ଯବେଣ
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ଗ୍ରାମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ବକିାଶ ଯ ାଜ୍ନା

• ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶୟକତା ଉପଯର ଆଧାରକରି ଯହବା ଆବଶୟକ ।

• ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଥମ୍କିତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଉତ୍ସ୍ଗୁଡକିର  ୁକି୍ତ ୁକ୍ତ ସହୁାଇବାଭଳି ଯହବା ଆବଶୟକ ।

• ଗ୍ରାମ୍ସଭା ସମ୍ୟଯର ଯଲାକମ୍ାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବଯର ବକିଶତି ଏବଂ ଯଲାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ

ଯହଉଥିବା ଆବଶୟକ ।
5

ଏକ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସମ୍ୟସୀମ୍ା ମ୍ଧ୍ୟଯର ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ବକିାଶ ଲେୟ ହାସଲ କରବିାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଥମ୍କିତା
ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳ ଉପଯର ଆଧାର କରି ଉଯର୍ଦ୍ଦଶୟମ୍ଳୂକ କା ବୟ



ଜ୍ପିିଡପିିର ଲେୟ
ଜ୍ପିିଡପିି ସମ୍ପକବଯର ଜ୍ାଣିବା :

▪ ଗ୍ରାମୀଣ ଗରବି ଲ ାକଙ୍କ ଜୀବକିା ତଥା ଜୀବନଲ ୈଳୀଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାମାଜକି ଅଥଥଲନୈତକି ଅଭିବୃଦ୍ଧକୁି
ସହଜ କରବିା ପାଇଁ ଅଂ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଲ ାଜନା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବ ାଳୀ ପ୍ରକ୍ରିିାା ଲହାଇପାରବି ।

▪ ଚହି୍ନତି ପ୍ରମଖୁ ଲେତ୍ରଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭା ଏକ ବୟାପକ ଦୃଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀ ବକିା କରବିା ଆବ ୟକ କଲର
ଏବଂ ଅନୟ ଅଥଥଲର ସ୍ଥାନୀା ଲ ାକମାଲନ ଇଛାବୟକ୍ତ କରଲିବ, ଲସମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାାତ ଆସନ୍ତା ୫-

୧୦ ବର୍ଥ ମଧ୍ୟଲର କ’ଣ ବକିା ଲହାଇପାରବି ।

▪ ଦାରଦି୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ପରମିଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତକି ସମ୍ପଦ ପରଚିାଳନା ଇତୟାଦି ଉପଲର ବଲି ର୍ ଧ୍ୟାନ
ଦଆି ାଇପାରବି ।



କାହିଁକି ଗ୍ରାମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ବକିାଶ ଯ ାଜ୍ନା?

▪ ଲ ଲକୌଣସି କା ଥୟକଳାପର ସଫଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଲ ାଗଦାନ ସହତି ନୟାାପୂର୍ଣ୍ଥ
ଲ ାଜନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ କରଥିାଏ ।

▪ ପଞ୍ଚାାତସ୍ତରଲର ସମସ୍ତ ଆଥକି ସମବଳର ଏକୀକରଣ କରଥିାଏ ।

▪ ସଲବଥାତୃ୍କଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ସମବଳଗୁଡକିର ଏକତ୍ରତି କରଥିାଏ ।

▪ ସାମହୂକି ଦୃଷି୍ଟଲକାଣ ମାଧ୍ୟମଲର ପଞ୍ଚାାତଲର ବକିା ପ୍ରାଥମକିତା ଅନୁ ାାୀ କା ଥୟ କରଥିାଏ ।

▪ ଗୁଣାତ୍ମକ କା ଥୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀା ବାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀାତାକୁ ଲନଇ ଲଗାଷ୍ଠୀର ଲ ାଗଦାନ କରଥିାଏ ।

▪ ଅବଲହଳତି ସମ୍ପ୍ରଦାା ପାଖଲର ପହଞ୍ଚବିାଲର ସାହା ୟ କରଥିାଏ ।

ଜ୍ପିିଡପିି ସମ୍ପକବଯର ଜ୍ାଣିବା :



ଗ୍ରାମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ବକିାଶ ଯ ାଜ୍ନା

▪ ପଞ୍ଚାାତରିାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନସ୍ତରର ଏବଂ ନବିଥାଚତିପ୍ରତନିଧିି କା ଥୟକ ଥ୍ାମାନଙୁ୍କ ନଲିାାଜତି କରଥିାଏ ।

▪ ଏକ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସମା ସୀମା ମଧ୍ୟଲର ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ବକିା  େୟ ହାସ କରଥିାଏ ।

▪ ସ୍ୱଳ୍ପ ମ ୂୟ / ବୀନାମ ୂୟ ବକିା  େୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀା ପଦଲେପକୁ ଉତ୍ସାହତି କରଥିାଏ ।

▪ ସରକାରୀ, ପଞ୍ଚାାତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀା ବାସନି୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ସମଖୁଆଲ ାଚନା ସଦୃୁଢକଲର  ାହା
ସରକାରକୁ ଦାାୀତ୍ୱବାନ ଭାବଲର କା ଥୟକରବିା ପାଇଁ ଆଲଗଇଲନଇଥାଏ ।

▪ ଲ ାଜନା ଲକବଳ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା,  ାହାକି ଦାରଦି୍ର୍ ମକୁ୍ତ ପଞ୍ଚାାତ/ କଲଷ୍ଟର / ଲଗାଷ୍ଠୀକୁ ସଗୁମ କରବିା
ପାଇଁ ସହାାତା ଲହାଇଥାଏ ।

ଜ୍ପିିଡପିି ସମ୍ପକବଯର ଜ୍ାଣିବା :



କା ବୟଯର ଜ୍ପିିଡପିିର ପାର୍ଶ୍ବେୃଶୟ 
➢ ଜପିିଡପିି ପ୍ରସୁ୍ତତି ପାଇଁ ପଞ୍ଚାାତମାନଙୁ୍କ ଲବୈର୍ାିକ ସହାାତା
ଅଭାବ ଥାଏ |

➢ ଜପିିଡପିି ଏବଂ କା ଥୟଗୁଡକି ମଧ୍ୟଲର ଲକୌଣସି ସମ୍ପକଥ ନଥାଏ |

➢ କୃର୍,ି ମହଳିା ଓ   ିୁବକିା , ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏବଂ ପୁଷି୍ଟକର ଖାଦୟ,  େିା,
ପ ୁପାଳନ, ଦେତା ବକିା ଇତୟାଦି ପ୍ରମଖୁ ଲେତ୍ରଗୁଡକିର କମ୍
ସମନବା ଥାଏ ।

➢ ପଥୃକ ଭାବଲର ସମ୍ପକୃ୍ତ ବଭିାଗଗୁଡକି କା ଥୟ କରୁଥାନ୍ତି |
➢ଅନୟାନୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳା ଲ ାଜନାଗୁଡକି ପାଇଁ ଏକତ୍ରତି
ଭାବଲର ତଥୟ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ଲହାଇ ନଥାଏ ଏବଂ କାହାରି
ସହତି ଲମଳ ଖାଉ ନଥାଏ |

➢ବଲକ / ଜଲି୍ଲା / ରାଜୟ ସ୍ତରଲର ଜପିିଡପିି ର ସମୀୋ ନଥାଏ |

GPDP: Analysis of fund allocation



ଏକ ଆେଶବ ଜ୍ପିିଡପିି -ପରବତ୍ତବୀ ପାଢି
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• ବସୃି୍ତତ ଏବଂ ସାମଗି୍ରକ ଜପିିଡପିି |

• ଫଲାଗସପି୍ ସି୍କମ୍ ସହତି ସମି୍ମଶ୍ରଣ - ୧୫ତମ ଏବଂ ୫ତମ ଅଥଥ ଆଲାାଗ ,

ଏମ୍ଜ୍ଏିନଆରଜ୍ଏି, ଏନଆରଏଲମ୍, ପିଏମ୍ଏୱାଇ(ଜ୍)ି, କୃର୍ି ଇତୟାଦି ଏକାଦ 
ସଚୂୀର ୨୯ଟି ବରି୍ାକୁ ଅନ୍ତଭଥୁ କ୍ତ କଲର |

• ଗ୍ରାମ ସଭାଲର ସମସ୍ତ ବଭିାଗର ତୃଣମଳୂ କମଥଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଲହବାକୁ ପଲଡ ।

• ଜଳ ସଂରେଣ ।

• ଅଥଥଲନୈତକି ବକିା ଏବଂ ଆା ବୃଦ୍ଧି |
• ସାମାଜକି ନୟାା |

• ଲ ାକ, ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିିାା ମଧ୍ୟଲର ସମନବା |

• ପଲାନ୍ ପଲସ୍ ଉପଲର ଜପିିଡପିି |

• ଜଆିଇଏସ୍ ଆଧାରତି ଜପିିଡପିି |

• ଜଲି୍ଲା ଲ ାଜନାକୁ ଆଲଗଇ ଲନଉଥିବା ଜପିିଡପିିର ଏକୀକରଣ |
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ପରବତ୍ତବୀ
ଆଥକି ବଷବ
ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ 
ଯ ାଜ୍ନା ଏବଂ
ବଯଜ୍ଟର 
ଅନୁଯମ୍ାେନ 
କା ବୟକାରି ଓ
ତୋରଖ ୧ 
ଏପି୍ରଲଯର
ଆରମ୍ଭ ଯହବ 

ଜ୍ପିିଡପିିର ଯସାପାନ

ୱାଡବ ସ୍ତରୀୟ 
ଯବୈଠକଯର ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ପଞ୍ଚାୟତ ଯ ାଜ୍ନା 
ଏବଂ ବଯଜ୍ଟ୍, 
ମ୍ତାମ୍ତ ଏବଂ 

ଡ୍ରାଫ୍ଟଯର ପରିବତ୍ତବନ 
ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ ସଭା 

ପ୍ରମ୍ାଣ ଭିତି୍ତକ 
ଆବଶୟକତା ଏବଂ 
ପ୍ରାଥମ୍ିକତା

ଉପଯର ଆଧାର
କରି ଯ ାଜ୍ନା
କା ବୟକଳାପ 
ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ  
ସାମ୍ଭାବୟ ଯ ାଜ୍ନା 
ଏବଂ ବଯଜ୍ଟର 

ପ୍ରସୁ୍ତତ ି

ଜ୍ପିିଏଫ୍ଟି ଦ୍ୱାରା
ପଞ୍ଚାୟତ 
ଅଫି୍ସଯର 
ପରିସ୍ଥିତ ି

ବଯିେଷଣ ଏବଂ 
ସମ୍ସୟା, ଉତ୍ସ୍ ଓ 
ସମ୍ଭାବୟତାର 
ପରିଚୟ  

ପିଆରଏ
ଉପକରଣ ଏବଂ 
ସଂରଚନା 
ଫ୍ମ୍ବାଟ୍ 
ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ଯର

ପଯଡାଶୀ/ଗ୍ରାମ୍ 
ସ୍ତରଯର 

ପ୍ରାଥମ୍ିକ ତଥୟ 
ସଂଗ୍ରହ 

ସମ୍ସ୍ତ ବଭିାଗରୁ 
ପଞ୍ଚାୟତ, 

େତିୀୟ ସ୍ତରର 
ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ରାଜ୍ୟ, ଜ୍େିା, 

ବଲକ, ଜ୍ପିି ଏବଂ 
ମୁ୍ଖୟତ ଗ୍ରାମ୍ 
ସ୍ତରଯର ସୁସ୍ଥ 
ବାତାବରଣ 
ନମି୍ବାଣ 

ଜ୍ପିିଏଫ୍ଟି
ପ୍ରଯତୟକ 
ପଞ୍ଚାୟଯର
ପ୍ରତଷି୍ଠା
ଯହାଇଛ ି
ଏବଂ 
ବଆିରପି
ପ ବୟାୟକ୍ର
ଯମ୍ ତାଲିମ୍ 
ଯେଯବ 

ଏସଆରପି,

ବଆିରପି
ଗଠନ 
ଯହାଇଛି

ରାଜ୍ୟ ଏବଂ
ଜ୍େିା ସ୍ତରଯର 
େେତାବୃଦ୍ଧ ି
ଏବଂ ତାଲିମ୍ 

ଜ୍ପିିଡପିି ଜ୍ପିିଡପିି ସମ୍ପକବଯର ଜ୍ାଣିବା :



ଜ୍ପିିଡପିିର ଯ ାଜ୍ନା ଚକ୍ର 
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ଜ୍ପିିପିଏଫ୍ଟି
ଗଠନ

ପରଯିବଶ ସୃଷ୍ଟି

ପିଆରଏ ଯଗାଷ୍ଠୀ
ସଯଚତନତା

ପ୍ରାଥମ୍କି ଏବଂ ଦ୍ୱତିୀୟ
ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ 

ପରସି୍ଥିତି
ବଯିେଷଣଲେୟ ପ୍ରଯୟାଗ

ସମ୍ବଳ ଏବଂ 
କା ବୟକ୍ରମ୍ ଚହି୍ନଟ

ଯ ାଜ୍ନା ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଏବଂ 
ପ୍ରକଳ୍ପ କା ବୟକାର ି 

ଯ ାଜ୍ନା କା ବୟକାରତିା
ଏବଂ ତୋରଖ 

ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଗ୍ରାମ୍ ସଭା |

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମ୍ ସଭା
ଗ୍ରାମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଏହାର କମ୍ିଟି ସକି୍ରୟ ଅଂଶ
ଗ୍ରହଣ କରିଯବ ଏବଂ ଜ୍ପିିଡପିି ପ୍ରସୁ୍ତତି ନଶିି୍ଚତ
କରିଯବ

ଯ ାଜ୍ନା ଅନୁଯମ୍ାେନ
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• ଗ୍ରାମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଯ ାଜ୍ନା ସହାୟକ େଳ (ଜ୍ପିିପିଏଫ୍ଟ)ି ଗଠନ

• ସହାାକକାରୀ ଚାନ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ େମତା ପ୍ରଦାନ ।

• ସାମଗି୍ରକ ଜପିିଡପିି ପାଇଁ ସଦସୟମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ /ଲକୌ ଳ / ପାରଦ ତିାକୁ ବୟବହାର କରବିାର ମଖୁୟ
ଉଲର୍ଦ୍ଦ ୟ ।

• ମଖୁିଆ / ସରପଞ୍ଚ / ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାାତର ସଭାପତଙି୍କ ଅଧ୍ୟେତାଲର ଗଠନି ଲହବ ।

• ପଞ୍ଚାାତ ନାଗରକି ଚାନ କରନୁ୍ତ, ପଞ୍ଚାାତସ୍ତରଲର ସମସ୍ତ ବଭିାଗ ପ୍ରତନିଧିୀ, ସ୍ୱାଂ ସହାାକ ଲଗାଷ୍ଠୀ
ଇତୟାଦି ଦଳର ସଦସୟ ଲହବା ଉଚତି୍ ।

• ଅନୟ ପଞ୍ଚାାମାନଙ୍କର “ଦେ ଲନତା”ଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଜପିିପିଏଫଟରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନମିନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଭାବଲର ନମିନ୍ତ୍ରଣ
କରା ାଇପାଲର ।

• ଜପିିପିଏଫଟି ପ୍ରଲାାଗ, ଲ ାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତକରବିାର ପ୍ରତି ସ୍ତରଲର  ଥା ପରଲିବ ସଷୃ୍ଟିର ପ ଥୟାାରୁ
ଆରମ୍ଭକରି କା ଥୟାନବାନ ଓ ତଦାରଖ ସହତି ଲ ାଜନା ଅନୁଲମାଦନ ଲ ର୍ ପ ଥୟାା ପ ଥୟନ୍ତ ସହାାକ
କରଥିାଏ ।

ଜ୍ପିିଡପିି ପ୍ରସୁ୍ତତି ପାଇଁ ପେଯେପ ….
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• ପରିଯବଶ ପ୍ରସୁ୍ତତି
• ଯଗାଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଶାସନ ବୟବସ୍ଥାଯର ମ୍ଯନାଭାବର ପରିବତ୍ତବନ, େୃଷି୍ଟଯକାଣ ଏବଂ ଯକୌଶଳର ପୁନଃ
ଆଭିମ୍ଖୁୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଯେବା ।

• ଗ୍ରାମ୍ ସଭା (କ) ଜ୍ପିିଡପିିର ଆବଶୟକତା, (ଖ) ଯ ାଜ୍ନା କା ବୟକ୍ରମ୍, (ଗ) ଜ୍ପିିପିଏଫ୍ଟି ଗଠନ
ବଷିୟଯର ସଯଚତନ ଯହବା ।

• ଗ୍ରାମ୍ସଭାଯର ମ୍ହଳିାମ୍ାନଙ୍କର ବୟାପକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନଶିି୍ଚତ କରବିା ।
• ପଞ୍ଚାୟତ ନାଗରକିଙ୍କ ଆକାଂୋକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯ ାଜ୍ନା ପ୍ରସୁ୍ତତି ପାଇଁ ପରଯିବଶ ପ୍ରସୁ୍ତତକୁି ମ୍ଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵ
ଯେବା ।

• ମ୍ଲୂୟ-କମ୍ କମି୍ବା ବନିାମ୍ଲୂୟ / କମ୍ ମ୍ଲୂୟର କା ବୟକ୍ରମ୍ ମ୍ଧ୍ୟ ନଆି ାଇପାରବି ।

ଜ୍ପିିଡପିି ପ୍ରସୁ୍ତତି ପାଇଁ ପେଯେପ ….
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• ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ

• ଜ୍ପିିର ବକିାଶ ଆବଶୟକତା ସମ୍ାଧାନ ପାଇଁ ଉପାୟ ଚହି୍ନଟ ଏବଂ ସତୂ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିା ପାଇଁ ତଥୟ
ସଂଗ୍ରହ |

ଜ୍ପିିଡପିି ପ୍ରସୁ୍ତତି ପାଇଁ ପେଯେପ ….

ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ

ପ୍ରାଥମ୍କି ତଥୟ
- ପିଆରଏ

- ଯଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ତରଯର ଆଯଲାଚନା

- ଘଯରାଇ ସଯଭବ

- ପଯଡାଶୀ

ଦ୍ୱତିୀୟ ତଥୟ
- ମ୍ିଶନ୍ ଅଯତାେୟ

- ଏସଇସସିି

- ଜ୍ନଗଣନା

- ସମୃ୍ପକ୍ତ ବଭିାଗ
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• ପରିସ୍ଥିତି ବଯିେଷଣ
• ସମ୍ସୟାଗୁଡକିର ଚହି୍ନଟ ପାଇଁ, ଯଗାଷ୍ଠୀର ଆବଶୟକତା ଏବଂ ଯ ଉଁଠାଯର ଚାହେିାମ୍ତୁାବକ ହସ୍ତଯେପ
ଚହି୍ନଟ କରା ାଏ ।

• ମ୍ଖୁୟତଃ ବକିାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗଯର ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକିର ବେିୟମ୍ାନ େୃଶୟକୁ ଆକଳନ କରବିା,  ଥା ପଞ୍ଚାୟତଯର
ଉପଲବ୍ଧ ଯମ୍ୌଳକି ନାଗରକି ଯସବା, ଭିତି୍ତଭୂମ୍ି ଏବଂ ସବୁଧିାଗୁଡକିର ଗଣୁବତ୍ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଯେବା ।

• ସମ୍ାଧାନ ଯହବାକୁ ଥିବା ସଚୂକ ପ୍ରାଥମ୍କିତା  ଥା:
• ବାହଯର ମ୍ଳ ତୟାଗ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନତା ଅଭୟାସ ବଷିୟଯର ସଯଚତନତା ।
• ସତୁଳତି ଖାେୟଯପୟର ଆବଶୟକତା ବଷିୟଯର ଜ୍ନସଯଚତନତା ।
• ଉନ୍ନତ କୃଷି ଅଭୟାସ ଉପଯର ଜ୍ନସଯଚତନତା ।

ଜ୍ପିିଡପିି ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇଁ ପେଯେପ ….

ପରିସି୍ଥତ ିବଯିେଷଣ ସମ୍ାପ୍ତ ଯହବା ପଯର, ଜ୍ପିିପିଏଫ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବକିାଶ ସି୍ଥତ ିରିଯପାଟବ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବାକୁ ପଡବି  ାହା ଗ୍ରାମ୍ସଭା 
ସମ୍ମଖୁଯର ରଖା ିବ |



ପରିସ୍ଥିତ ିବଯିେଷଣର ଉୋହରଣ
କ୍ର.ନଂ ସମ୍ସୟା ଚହି୍ନଟ ପରସି୍ଥିତି ବଯିେଷଣ ସମ୍ଭାବୟ ବକିାଶ ବକିଳ୍ପଗୁଡକି
୧. ସବବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଯର

ଅସ୍ଵାସ୍ଥୟକର ପରମି୍ଳ
• ଖରାପ ଯଡ୍ରଯନଜ୍ ସବୁଧିା
• ରେଣାଯବେଣ ଅଭାବରୁ
ଯଗାଷ୍ଠୀର ଯଶୌଚାଳୟ ଗୁଡକି
ଅଚଳ

• ଯଖାଲାଯର ମ୍ଳ ତୟାଗ
• ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଅଭୟାସ ବଷିୟଯର
ସଯଚତନତାର ଅଭାବ

• ଗ୍ରାମ୍ ପରମି୍ଳ କମ୍ଟିି ଗଠନ
ଯହାଇନାହିଁ

• ନୂତନ ଯଡ୍ରଯନଜ୍ ଲାଇନର ନମି୍ବାଣ ଉନ୍ନତ
ଯଗାଷ୍ଠୀର ଯଶୌଚାଳୟ ନମି୍ବାଣ

• ଯଖାଲା ମ୍ଳ ତୟାଗ ଏବଂ ଅସ୍ଵାସ୍ଥୟକର
ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଅଭୟାସ ବଷିୟଯର ସଯଚତନତା
ସୃଷି୍ଟ କରବିା

• ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଏବଂ ପରମି୍ଳ କମ୍ଟିି ସକ୍ରିୟ
କରିବା

18



କ୍ରମ୍କି
ନମ୍ବର ସମ୍ସୟା ଚହି୍ନଟ ପରସି୍ଥିତି ବଯିେଷଣ ସମ୍ଭାବୟ ବକିାଶ ବକିଳ୍ପ ଗୁଡକି

୨. କମ୍ ଫ୍ସଲ ଉତ୍ପାେନ • ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଜ୍ାତରି କସିମ୍ ବଷିୟଯର
ସଯଚତନତାର ଅଭାବ

• ଆଧୁନକି କୃଷି ପ୍ର ୁକି୍ତର ଖରାପ
ଗ୍ରହଣ

• ଖରାପ ଫ୍ସଲ ସରୁୋ ବୟବସ୍ଥା

• ଉନ୍ନତ କୃଷି ଅଭୟାସ ଉପଯର ସଯଚତନତା ସୃଷି୍ଟ
କରବିା .

• ଶସୟ, ଡାଲି ଏବଂ ପନପିରବିାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଜ୍ାତରି
କସିମ୍ର ପରିଚୟ .

• ଉନ୍ନତ କୃଷ-ିଚାଷ / କୃଷ୍ଣ ବଗିୀୟ ଯକନ୍ଦ୍ରକୁ
ଏକ୍ସଯପାଜ୍ର ପରେିଶବନ

• କୃଷରି ସଫ୍ଳ ଅଭୟାସ ବଷିୟଯର କୃଷି ବଭିାଗ
ସହତି ପ ବୟାୟକ୍ରଯମ୍ ପାରସ୍ପରକି ଆଯଲାଚନା
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ପରସି୍ଥିତ ିବଲି ଲର୍ଣର ଉଦାହରଣ
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• ଲେୟ ପ୍ରଯୟାଗ

• ଯ ାଜ୍ନାଯର ଉଯଦ୍ଧଶୟ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯର ଏବଂ ଯ ାଜ୍ନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମ୍ାଲିକାନା ଭାବନା

ସହତି ଯଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରୋନ କରିଥାଏ ।

• ପ୍ରାଥମ୍ିକତା ଚହି୍ନଟ କରିବାଯର ସାହା ୟକଯର ଏବଂ ଯ ାଜ୍ନା ଅବଧି ମ୍ଧ୍ୟଯର ଗ୍ରାମ୍

ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ଯହବାକୁ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ମ୍ାଇଲଖଣୁ୍ଟ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ।

ଜ୍ପିିଡପିି ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇଁ ପେଯେପ….
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• ଯ ାଜ୍ନା ପାଇଁ ଉତ୍ସ୍ଗୁଡକି

• ପଞ୍ଚାୟତ ଯ ାଜ୍ନା ପାଇଁ ସମ୍ସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବଳ ବଷିୟଯର ସଯଚତନ ଯହବା  ଥା:
ସାମ୍ାଜ୍କି ସମ୍ବଳ, ପ୍ରାକୃତକି ସମ୍ପେ, ମ୍ାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଆଥକି ସମ୍ବଳ ।

• ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ପାଣ୍ଠରି ବସି୍ତାର  ଥା: ଶ୍ରମ୍ ବଯଜ୍ଟ୍ ଅନୁ ାୟୀ
ଏମ୍ଜ୍ଏିନଆରଇଜ୍ଏିସ, ଓଏସଆର, ଏଫ୍ଏଫ୍ସି ଅନୁୋନ, ଏସଏଫ୍ସି ଅନୁୋନ,

ଇତୟାେି ।

ଜ୍ପିିଡପିି ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇଁ ପେଯେପ….
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• ପ୍ରକଳ୍ପ ବକିାଶ / ପ୍ରକଳ୍ପକରଣ
• ସମ୍ଭାବୟ ଏବଂ କା ବୟକାରୀ କା ବୟଗୁଡକିର ପ୍ରସୁ୍ତତି ।

• ଚହି୍ନତି କା ବୟଗୁଡକୁି ପଞ୍ଚାୟତଯର ଉପଲବ୍ଧଥିବା ସମ୍ସ୍ତ ସମ୍ବଳଗୁଡକି ସହତି ଆକଳନ କରିବା ।

• କା ବୟକଳାପର ଉୋହରଣ (ଚତି୍ରଣ)  ାହାକି ଜ୍ପିିଡପିିଯର ଯବୈଶଷି୍ଟୟ ଯହାଇପାଯର  ଥା:

• ବାଳକିା ଶଶିୁ ଏବଂ ମ୍ହଳିାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଭେଭାବ ଉପଯର ସଯଚତନତା ଶବିରି,

• ଗରିବ ଏବଂ ଅତୟଧିକ େୁଃଖୀ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ବଯିଶଷ ସହାୟତା,

• ନୟିମ୍ିତ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଶବିରି,

• ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଯଗାଷ୍ଠୀ ସେସୟମ୍ାନଙୁ୍କ େେତା ବକିାଶ ତାଲିମ୍ ।

ଜ୍ପିିଡପିି ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇଁ ପେଯେପ ….
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• ଗ୍ରାମ୍ ସଭା ଏବଂ କା ବୟକାରିତା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ପିିଡପିିର ଅନୁଯମ୍ାେନ

• ଜ୍ପିିଡପିି ଅନୁଯମ୍ାେନ ପାଇଁ ସବବାଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଯଗାଷ୍ଠୀକୁ ସଯଚତନ କରତୁ ।

• ଗ୍ରାମ୍ସଭା ସମ୍ୟଯର ନଆି ାଇଥିବା ନଷି୍ପତି୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଅନୟାନୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଯର ଥିବା
ଯନାଟସି୍ ଯବାଡବଯର ପ୍ରେଶତି କରତୁ ।

• ଅନୁଯମ୍ାେତି ଜ୍ପିିଡପିି, ପ୍ରକୃତ ଆଯବଗଭାବ ଏବଂ ଠକି୍ ସମ୍ୟଯର କା ବୟକାରୀ ଯହାଇଥାଏ ।

ଜ୍ପିିଡପିି ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇଁ ପେଯେପ….



୨୦୨୦-୨୧ରୁ ମ୍ଧ୍ୟବତ୍ତବୀ ଏବଂ ଜ୍େିା ସ୍ତରଯର ସମ୍ନିବତ 
ବଯିକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଯ ାଜ୍ନା

• ଜ୍େିା ଉନ୍ନୟନ ଯ ାଜ୍ନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍େିା ଯ ାଜ୍ନା କମ୍ଟିି (ଡପିିସ)ି ଗଠନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ
ପାଇଁ ସାମି୍ବଧାନକି ଆଯେଶ ରହଛିି ।

• ସମ୍ସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯ ାଜ୍ନାଗୁଡକୁି ଏକତ୍ର କରବିାକୁ ଜ୍େିା
ଯ ାଜ୍ନା କରା ାଇଛି ।

• ବଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ / ସମୃ୍ପକ୍ତ ବଭିାଗର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଏକାକକିରଣ ହାସଲ କରା ାଇପାରବି ।

24



ଆହବାନ……

• କୃଷ,ି ଶଶିୁ ଓ ମ୍ହଳିା ବକିାଶ, ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଏବଂ ପଷିୁ୍ଟକର ଖାେୟ, ଶେିା, ପଶୁପାଳନ, େେତା ବକିାଶ ଇତୟାେି
ପ୍ରମ୍ଖୁ ଯେତ୍ରଗୁଡକିର କମ୍ ଭାଗୀୋରୀ ରହୁଛି ।

• ଯକବଳ ଏମ୍ଜ୍ଏିନଆରଇଜ୍ଏିସ ସହତି ସମି୍ମଶ୍ରଣ  ାହାକି ଅଳ୍ପ ରାଜ୍ୟଯର ଯହଉଛି ।
• ଜ୍ପିିଡପିି ଏକ ଇଚ୍ଛା ତାଲିକା ଭାବଯର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯହଉଛି ।
• ସମ୍ବଳ ପାଣ୍ଠି ସମ୍ବନ୍ଧଯର ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ବ ସଚୂନା ରହଥିାଉଛି ।
• ଜ୍ପିିଡପିି ପ୍ରସୁ୍ତତି ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତମ୍ାନଙୁ୍କ ଯବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଅଭାବ ରହଛିି ।
• ଜ୍ପିିଡପିି ଏବଂ କା ବୟଗୁଡକିର ଅଯନକ ଯେତ୍ରଯର ତାଳଯମ୍ଳ ଅଭାବ ରହୁଛି ।
• ଗ୍ରାମ୍ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକି ପୃଥକ ଭାବଯର କା ବୟ କରୁଛତି ।
• ବଲକ / ଜ୍େିା / ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରଯର ଜ୍ପିିଡପିିର ଏକୀକରଣ ଏବଂ ସମ୍ୀୋ ରହୁନାହିଁ ।
• ପିଇଏସଯର ଜ୍ପିିଡପିିର ଆଂଶକି ଅପଯଲାଡ୍ ଯହଉଛି । 25
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ଏକାଭିମ୍ଖୁତା ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ଯର ପଞ୍ଚାୟତ 
ଶକି୍ତଶାଳୀ ବକିାଶର-ଉୋହରଣ 
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ଆଯକାଡାରା ଗ୍ରାମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ - ଗୁଜୁ୍ରାଟ
• େୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାେନର ମ୍ାଯକବଟଂି ସମ୍ଥବନର ଗୁଜୁ୍ରାଟଯର ଏକ 
ସସୁଜ୍ଜତି ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ି। 

• ପ୍ରଯତୟକ ଗ୍ରାମ୍ୀଣ ପରିବାର େୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାେନରୁ ମ୍ାସକୁ ପ୍ରାୟ 
୧୫୦୦୦ ରୁ ୨୦୦୦୦ ପାଇଥାତ ି। 

• ଆଯକାଡାରା ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଲଗ୍ନ ବାଯୟାଗୟାସ୍ ପଲାଣ୍ଟ ସହତି 
େୁଇଟ ିପଶୁ ହଯଷ୍ଟଲ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରା ାଇଛ ି। 

• ହଯଷ୍ଟଲର ମ୍ଲୂୟ ପ୍ରତ ିପଶୁ ପ୍ରତ ିବାଷିକ ୬୦୦ରୁ କମ୍ 
ରଖା ାଇଛ ି। 

• ଏହା ଗ୍ରାମ୍ବାସୀଙୁ୍କ ଜ୍ଳ, ଛାଇ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ସହାୟତା 
ଯ ାଗାଇଥାଏ ଏବଂ ବାଯୟା-ଗୟାସ୍ ପଲାଣ୍ଟରୁ ସଲରିୁ ସାର ଭାବଯର
ବୟବହୃତ ଯହଉଛ ି। 
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ଯତଲ ନଷି୍କାସନ ୟୁନଟି୍: କୁଯଲଯସଖରପୁରମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ

• ଅଧିକ ମ୍ଲିୁଆ ଖଚବ ଯହତୁ ଅଯନକ ଗ୍ରାମ୍ଯର ଧାନ ଚାଷ ଅଥବଯନୈତକି
େୃଷି୍ଟରୁ ଅସହଯ ାଗୀ ଯହାଇପଡଥିିଲା ।

• କୁଯଲଯସଖରାପୁରମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ତଯିନାଟି ଯଜ୍ୈବକି ଫ୍ସଲ ଢାଞ୍ଚା ଗ୍ରହଣ
କରିଥିଯଲ, ଯସଥିମ୍ଧ୍ୟରୁ େୁଇଟି ଧାନ ଏବଂ ଯଗାଟଏି ଯତଲ ଚାଷ ଅଛି ।

• ଅଥବଯନୈତକି କା ବୟେମ୍ତା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ୬ଟି ପଯଡାଶୀ ପଞ୍ଚାୟତକୁ
ଯତଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ଉତ୍ସ୍ାହତି କରିଥିଯଲ  ାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଯତୈଳ
ଉଯତ୍ତାଳନ ୟୁନଟିି ସମ୍ଥବନ କରିବା ପାଇଁ ପ ବୟାପ୍ତ ପରିମ୍ାଣର ଯତଲ
ଉତ୍ପାେନ ଯହାଇପାରୁଛି ।

• ଏକ ଯତଲ ନଷି୍କାସନ ୟୁନଟି୍ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରା ାଇପାରବି, ଯଜ୍ୈବକି ଯତଲ
ଓ ନଡଆି ଯତଲର ଉତ୍ପାେନ ଆରମ୍ଭ ଯହାଇଥିଲା ଏବଂ ଯଜ୍ୈବକି ବ୍ରାଣି୍ଂ
ସହତି ପି୍ରମ୍ିୟମ୍ ମ୍ଲୂୟଯର ବକି୍ରି ଯହଉଛି ।



ହାଇଯୱ ବଜ୍ାର - ଯଜ୍ଏଫ୍ଏମ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକାଭିମ୍ଖୁତା 
ଏବଂ ଜ୍ଳ ବଯଜ୍ଟର ସଫ୍ଳତା 
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“ଗରିବ ଏବଂ େୁବବଳ ପରୁୁଷ (ସ୍ତ୍ରୀ)ଙ୍କ ଯଚଯହରାକୁ ମ୍ଯନରଖ,  ାହାକୁ
ଆପଣ ଯେଖିଥିଯବ, ଏବଂ ନଜି୍କୁ ପଚାରତୁ,  େି ଆପଣ ଚତିା କରୁଥିବା
ପେଯେପଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯକୌଣସି ଉପଯ ାଗୀ ଯହବ କ?ି ଯସ ଏହା ଦ୍ୱାରା
କଛି ି ପାଇବ କ?ି ଏହା ତାଙୁ୍କ ନଜି୍ ଜ୍ୀବନ ଏବଂ ଭାଗୟ ଉପଯର ନୟିନ୍ତ୍ରଣକୁ
ଯଫ୍ରାଇ ଆଣବି କ?ି ଅନୟ ଅଥବଯର, ଏହା ଯଭାକଲିା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି

ଯଭାକଲିା ଲେ ଲେ ଯଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵରାଜ୍ (ସ୍ଵାଧୀନତା) ଆଣିବ କ?ି ” -

ମ୍ହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ
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ଧନୟବାଦ

ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ୍ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ୍, ଓଡଶିା  


