
ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଯ ାଜନା 
 ଗରିବ ଓ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ମୃତବୟକି୍ତର ଅଯୟୟଷି୍ଟକି୍ରୟା (ଶବ ଦାହ / କବରୀକରଣ) 
ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ନକିଟତମ ସମ୍ପକକୀୟଙୁ୍କ ଆର୍ଥକି ସହାୟତା ଯ ାଗାଇଯଦବା କମିବା 
ଅଚହି୍ନା ଶବର ଯଶଷକୃତୟ କରିବା ଯହଉଛ ିହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଯେରଣାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।  
ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଯେରଣା – 
(i) ଏପରି ପରିସ୍ଥିତଯିର ସରପଞ୍ଚ / ଯପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ / ମହାନଗର ନଗିମ ଯମୟର 

ସହାୟତା ପାଇଁ ଯ ାଗୟ ମାମଲା ବଷିୟଯର ନଷି୍ପତି୍ତ ଯନଯବ ।  

(ii) ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଯର ସରପଞ୍ଚମାଯନ ଟ॰ ୨୦୦୦/- ଓ ସହରାଞ୍ଚଳଯର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ୟ / ଯମୟରମାଯନ ଟ॰ ୩୦୦୦/- ମଞ୍ଜରୁ କରିପାରିଯବ ।  

(iii) ଯପାଲିସ ଦ୍ଵାରା ବଧିିବଦ୍ଧ ଭାଯବ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯହାଇଥିବା ଅଚହି୍ନା / ଦାବହିୀନ 

ଶବର ସତ୍କାର ପାଇଁ ଉପ-ଜଲି୍ଲାପାଳମାଯନ  ସଯବକାଚ୍ଚ ଟ॰ ୩୦୦୦/- ପ କୟୟ 
ମଞ୍ଜରୁ କରିପାରିଯବ । 

(iv) ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଯ ାଗୟତା :  
ନମିନଲିଖିତ ଯ  ଯକୌଣସ ିବଗକଯର ଅୟଭକୁ କ୍ତ ଥିବା ପରିବାର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା 
ପାଇବା ପାଇଁ ଅନୁପ ୁକ୍ତ ଅଟୟ ି:-  

1. ଯ ଉଁ ପରିବାରର ଯକୌଣସ ି ସଦସୟଙ୍କର ଚାରି ଚକଆି / ଦୁଇ ଚକଆି 
 ନ୍ତ୍ରଚାଳତି ଗାଡ ିଥିବ ।  

2.  ଯ ଉଁ ପରିବାରର ଯକୌଣସ ିସଦସୟ ସରକାରୀ କମକଚାରୀ ଯହାଇଥିଯବ।  
3. ଯ ଉଁ ପରିବାରର ଯକୌଣସ ି ସଦସୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାରିଯତାଷିକ 
(honorarium) ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଯବ ।  

4. ଯ ଉଁ ପରିବାରର ସବକଯମାଟ ଜମି ଜମାର ପରିମାଣ ୫ ଏକରରୁ ଅଧିକ 
ଯହାଇଥିବ ।  

5. ଯ ଉଁ ପରିବାରର ଯକୌଣସ ିସଦସୟ ଆୟକର ଦାତା ଯହାଇଥିଯବ ।  

 ମଞ୍ଜରିୁଦାତା କତ୍ତକୃ ପକ୍ଷ୍  ର୍ଥା ସରପଞ୍ଚ/ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ / ଯମୟର ନଦି୍ଧକାରିତ ଫରମାଟଯର 
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ବାବଦଯର ଯ ାଷଣାନାମା ଗ୍ରହଣ କରିଯବ ।   



Online ମାଧ୍ୟମଯର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା େଦାନ :- 

ସାଧାରଣ େସାଶନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯ ାଗ ବଭିାଗ, ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବଭିାଗ 
ଏବଂ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗର ସଚବି ମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଦସ୍ତଖତଯର ସମସ୍ତ 
ଜଲି୍ଲାପାଳମାନଙୁ୍କ ପତ୍ର ସଂଖୟା 167 ତା 02.01.2015 ଦ୍ଵାରା ଅବଗତ 
କରାଇଦଆି ାଇଛ ି ଯ  ପଞ୍ଚାୟତ କମିବା ମୁୟନସିପିାଲିଟ ି ଯର ଗଚ୍ଛତିଥିବା  ଯ  ଯକୌଣସି 
ପାଣ୍ଠରୁି ଯ ାଗୟ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ସରପଞ୍ଚ/ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ / ଯମୟରମାଯନ ତତକ୍ଷ୍ଣାତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର 
ସହାୟତା େଦାନ କରିଯବ । ଏହାପଯର website ଯର ଯସମାନଙ୍କ user ID ଏବଂ 
password ବୟବହାର କରି ଖଚ୍ଚକ ଭରଣା ଫମକ ପୂରଣ କରି online ମାଧ୍ୟମଯର ସମୃ୍ପକ୍ତ 
ବଡିଓି / ମୁୟନସିପିାଲିଟରି କା କୟନବିକାହୀ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଯେରଣ କରିଯବ । ବଡିଓି / 
ମୁୟନସିପିାଲିଟରି କା କୟନବିକାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜରୁ କଲାପଯର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା 
ବାବଦଯର  େଦାନ କରା ାଇଥିବା ରାଶ ି ସରପଞ୍ଚ/ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ୟ / ଯମୟର ଙ୍କ ସରକାରୀ 
ଜମାଖାତାଯର online ମାଧ୍ୟମଯର ଗଚ୍ଛତି ଯହାଇ ିବ । 

ପୁରୀ ସ୍ଵଗକଦ୍ଵାରଯର ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ମୃତକର ଯଶଷକୃତୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ସହାୟତା 
େଦାନର ମାନକ ପରିଚାଳନା େକି୍ରୟା : 

(1)  େର୍ଥଯମ ମୃତକଙ୍କ ନକିଟ ସମ୍ପକକୀୟ ସ୍ଵଗକଦ୍ଵାରଯର ଏଥିପାଇଁ ଯଖାଲା ାଇଥିବା 
କାଉଣ୍ଟର ନକିଟକୁ  ାଇ ଏହ ିଯ ାଜନା ଅଧୀନଯର ସାହା ୟ ପାଇବା ନମିଯୟ 

ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇଯବ ।  
(2) କା କୟନବିକାହୀ ଅଧିକାରୀ (Executive Officer), ପୁରୀ ଯପୌରପାଳକିା, 

ଏହ ି ସାହା ୟ ପାଇଁ ଆଗୟୁକ ବୟକି୍ତ ମାନଙୁ୍କ ଯଶଷକୃତୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନମିଯୟ 

ସହାୟତା େଦାନର ଦାୟିତ୍ଵଯର ରହଯିବ ।  
(3) କତ୍ତକୃ ପକ୍ଷ୍ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଜରିୁ ପଯର ହତିାଧିକାରୀ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶୟକ ଯହଉଥିବା 

କାଠ ସ୍ଵଗକଦ୍ଵାର ପାଖଯର ଥିବା ଓଡଶିା ଜଙ୍ଗଲ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମର ଯଗାଲାରୁ 
ସଂଗ୍ରହ କରିଯବ । ଅନୟ ସହାୟକ ବସୁ୍ତ ମାନ ( ର୍ଥା ଝାଟ,ି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, କଳସ 



,  ିଅ, ଚନ୍ଦନ କାଠ, ଯଧାତ ି , ଗାମୁଛା, ଧୂପକାଠ ି ଇତୟାଦ ି ) ସ୍ଵଗକଦ୍ଵାର 

ପରିସରଯର ଥିବା ଲାଇଯସନସ ୋପ୍ତ ଯଦାକାନରୁ ପାଇଯବ ।  
(4) ସ୍ଵଗକଦ୍ଵାରଯର ଏବାବଦ ସଠକି ହସିାବ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯପୌରପାଳକିାର 

େତଷି୍ଠାନ ଅଧିକାରୀ ଜଯଣ କମକଚାରୀଙୁ୍କ ନଯିୟାଜତି କରିଯବ । ଏହ ିକାଉଣ୍ଟର 
୨୪  ଣ୍ଟା ଯଖାଲା ରହବି ଏବଂ କମକଚାରୀମାଯନ ପାଳକିରି ଯସମାନଙ୍କ କତ୍ତକବୟ 

ସମ୍ପାଦନ କରିଯବ । ଯସମାଯନ ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ମାମଲା ଗୁଡକି 
ଯରକଡକ କରିଯବ ଏବଂ ଓଡଶିା ଜଙ୍ଗଲ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ, ଲାଇଯସନସ ୋପ୍ତ 
ଯଦାକାନ, ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଦାହକଠାରୁ ରଶଦି ମାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଯବ।  

(5) ଦାୟିତ୍ଵଯର ଥିବା କମକଚାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯ ାଗାଣ ଏବଂ ପୂଜାରୀ ଓ ଦାହକଙୁ୍କ ତାଙ୍କ 
ଯଦୟ େଦାନଯବଯଳ ରଶଦି ଉପଯର ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କରିଯବ 

। ଏତଦପଯର ଯସ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆବଶୟକ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ହସ୍ତାୟର କରିଯବ । ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯକବଳ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯସବା 
ଆକାରଯର ଉପଲବ୍ଧ ଯହବ ।  

(6) ମଞ୍ଜରୁ ଯହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଖଚ୍ଚକ ଟ॰୨୦୦୦/- ରୁ ଅଧିକ ଯହବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା 
ପୁରୀ ଯପୌରପାଳକିାଯର ଏ ବାବଦ ଗଚ୍ଛତି ରଖା ାଇଥିବା ପାଣ୍ଠରୁି ଭରଣା 

କରା ିବ ।  

 


