ଓଡିଶାସରକାର

ଅନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତିଓଅନୁ ସଚ
ି ଜାତିଉନ୍ନୟନଏବଂସଂଖ୍ୟାଲଘୁସମ୍ପ୍ରଦାୟଓପଛୁ ଆବର୍ଗକଲୟାଣବିଭାର୍
ୂ ତ
ୂ ତ

PRERANA
ଏତଦଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଯ ାର୍ୟ ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜନଜାତି/ ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି/ ଅନୟାନୟ ପଛୁ ଆ ବର୍ଗ /ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ/ ଆର୍ଥିକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅବର୍ତି ନିମଯେ ଜଣାଇ
ଦିଆ ାଉଅଛିକି ୨୦୧୮-୧୯ବର୍ଗ ନିମଯେ ମାଟ୍ରିକପର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମଯେ ନାମଯଲଖ୍ାଇ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଯନ (i) ମାଟ୍ରିକ ପରବର୍ତ୍ଗୀ ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି ପାଇଁ ଏବଂ (ii) ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯରଜାତୀୟ ସ୍ତରର
ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନମାନଙ୍କଯର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଯକବଳ ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଯନ online ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା/ ପୂବଗ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନବୀକରଣ ଇତୟାଦି ନିମନଯର ପ୍ରଦର୍ତ୍ ତାରିଖ୍
ଅନୁ ାୟୀ ଯପ୍ରରଣା ଇ-ସ୍କଲାରଶିପ ଯପାର୍ଗାଲ ମାଧ୍ୟମଯର ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ କରା ିବ ।
(i)ମାଟ୍ରିକ ପରବର୍ତ୍ଗୀ ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି ପାଇବା ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟତା
କ)
ସମସ୍ତ ଯ ାର୍ୟ ଅନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତି/ ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତି / ଅନୟାନୟ ପଛୁ ଆ ବର୍ଗ /ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ/ ଆର୍ଥିକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଯନଓଡିଶାର ସ୍ଥାୟୀ
ୂ ତ
ୂ ତ
ଅଧିବାସୀ ଯହାଇଥିଯବ।
ଖ୍ )
ସମସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ପରିବାରର ବାର୍ିକ ଆୟ ର୍ ୨,୫୦,୦୦୦ /- (ଦୁ ଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ) ରୁ ଅଧିକ ଯହାଇନଥିବ ।
ର୍)
ଅନୟାନୟ ପଛୁ ଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ସମସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁପରିବାରର ବାର୍ିକ ଆୟ ର୍.୧,୦୦,୦୦୦/- (ଏକ ଲକ୍ଷ) ରୁ ଅଧିକ ଯହାଇନଥିବ ଏବଂ ପୂବଗ
ପରୀକ୍ଷାଯର ଅତି କମଯର
୫୦% ଭାର୍ ନମବର ରଖି ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ଗ ଯହାଇଥିଯବ ।
(ଘ)
ଯସ ସରକାରୀ/ ସରକାରୀ ସ୍ଵୀକୃ ତ ି ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଯର General/Technical/Professional ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମଯର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଯବ ।
ଙ)
ଆର୍ଥିକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ସମସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ପରିବାରର ବାର୍ିକ ଆୟ ର୍.୧,୦୦,୦୦୦/- (ଏକ ଲକ୍ଷ) ରୁ ଅଧିକ ଯହାଇନଥିବ ଓ ଯସ ଯକବଳ ସରକାରୀ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନଯର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଯଲ ମାଟ୍ରିକପର ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟ ବିଯବଚିତ ଯହଯବ।
ଚ)
ଆର୍ଥିକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକପର ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି (ଅନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତି/ ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି/ ଅନୟାନୟ ପଛୁ ଆ ବର୍ଗ /ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର
ୂ ତ
ବର୍ଗଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଯଦଇ) ଯକବଳ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମ।ନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ର ୁଜୟ।
(ii)ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନମାନଙ୍କଯର ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜନଜାତିବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଠ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯର ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟତା
କ)
ଯସ ଯକବଳ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯହାଇଥିଯବ ।
ଖ୍ )
ସମସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁତାଙ୍କ ପରିବାରର ବାର୍ିକ ଆୟ ର୍ ୨,୫୦,୦୦୦/- (ଦୁ ଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ) ରୁ ଅଧିକ ଯହାଇନଥିବ ।
ର୍)
ଯସ ଓଡିଶାର ଅଧିବାସୀ ଯହାଇଥିଯବ ।
ଘ)
ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯର ଆଯବଦନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରର୍ଥଯମ ମାଟ୍ରିକ ପର ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି ଯ ାଜନାଯର ଅେଭଗୁକ୍ତ କରା ାଇ ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି ଆକାରଯର ପ୍ରଦାନ
କରା ିବ । ଯ ଉଁ ପରିମାଣର ଅଧିକ ରାଶି ମାଟ୍ରିକ ପର ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି ଯ ାଜନାଯର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯର ପ୍ରଦାନ କରା ିବ ।
ଯପ୍ରରଣାଯର ଅନଲାଇନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପୂରଣ କରିବାର ସବିଯଶର୍ ବିବରଣୀ/ ନିଯଦ୍ଦଗଶନାମା website: mpsc.mp.nic.in/scholarships ଯର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଙ୍କ ଅବର୍ତି ନିମଯେ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛି ।
ନୂ ତନଦରଖ୍ାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନବୀକରଣର ସମୟ ସାରଣୀ
କ୍ର.
ନଂ

କା ଗୟ କ୍ରମ

ତାରିଖ୍

୧

ନୂ ତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲର ନ୍ତଖାଲିବା ତାରିଖ

ନୂ ତନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ
ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମଯେ
୦୧॰୦୮॰୨୦୧୮

ଦରଖ୍ାସ୍ତ ନବୀକରଣ
ନିମଯେ
୧୧॰୦୭॰୨୦୧୮

୨

ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲନ୍ତର ନୂ ତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନବୀକରଣ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ

୧୫॰୧୦॰୨୦୧୮

୧୫॰୧୦॰୨୦୧୮

୩

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରାonline ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଦରଖାସ୍ତର ନକଲ ସ୍ଵାକ୍ଷର କଲା ପନ୍ତର ଅନୁ ଷ୍ଠାନନ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ

୩୧॰୧୦॰୨୦୧୮

୩୧॰୧୦॰୨୦୧୮

୪

ଅନୁ ଷ୍ଠାନଦ୍ଵାରାonline ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକ
ି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କୁ ନ୍ତେରଣ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ

୧୨॰୧୧॰୨୦୧୮

୧୨॰୧୧॰୨୦୧୮

୫

ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକ
ି ର online ମଞ୍ଜୁରୀ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ

୩୦॰୧୧॰୨୦୧୮

୩୦॰୧୧॰୨୦୧୮

୬

ରାଜୟ ବାହାନ୍ତର ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ େିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନନ୍ତରଦରଖାସ୍ତେଦାନ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ (ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ନ୍ତରାଧ କରାଯାଉଛି କି
ନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତେରଣା website ରୁ common scholarshipapplicationform ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲ ନ୍ତହାମ୍ ନ୍ତପଜ୍ ନ୍ତର ଥିବା
downloadoption ରୁ ପାଇପାରିନ୍ତବ।)

୧୫॰୧୦॰୨୦୧୮

୧୫॰୧୦॰୨୦୧୮

୭

ରାଜୟ ବାହାନ୍ତର ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକ
ି େିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ ତଥା ସୁପାରିେ ପନ୍ତରଦରଖାସ୍ତଗୁଡକ
ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ

୩୦॰୧୦॰୨୦୧୮

୩୦॰୧୦॰୨୦୧୮

୮

ଜିଲ୍ଲାମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନ୍ତନ ରାଜୟ ବାହାନ୍ତର ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକ
ି ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲ ନ୍ତର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ମଞ୍ଜୁରୀ େଦାନ କରବା
ନ୍ତେଷ ତାରିଖ

୩୦॰୧୧॰୨୦୧୮

୩୦॰୧୧॰୨୦୧୮

ବିଯଶର୍ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ:-ଆନ୍ତବଦନକାରୀ ମାନ୍ତନ ନିଜ ନିଜର ବୟାଙ୍କ ସମବଧୀୟ ତଥୟ ଯଥା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମବର,IFSCCode, ୋଖା ନାମ ଇତୟାଦି ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲର ନିଧଟାରିତ box ନ୍ତର େଦାନ କଲାନ୍ତବନ୍ତଳ ଯତ୍ନବାନ ନ୍ତହନ୍ତବ ।

ବୟାଙ୍କ ତଥୟ େଦାନନ୍ତବନ୍ତଳ ନ୍ତକୌଣସି ତୁର୍ ି ବିଚ୍ୁୟତି ପାଇଁ ଏହି ବିଭାଗ ଦାୟୀ ରହିନ୍ତବ ନାହିଁ । ବୟାଙ୍କ ସମବଧୀୟ ଭୁଲ ତଥୟ େଦାନ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ସରକାରୀ ଅଥଟ ଅନୟ ନାମନ୍ତର ଥିବା ବୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ େଦାନ କରାଗଲା ନ୍ତତନ୍ତବ
ନ୍ତସଥିପାଇଁ ନ୍ତସ ଉତ୍ତର ଦାୟୀ ରହିନ୍ତବ ।
** ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓ ଅନୁ ଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ତଦଟେ ଦିଆଯାଉ ଅଛିକି ନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତେଷଦିନକୁ ଅନ୍ତପକ୍ଷା ନକରି ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡକ
ି ୁ ଆନ୍ତବଦନର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଯଥାକ୍ରନ୍ତମ ସମ୍ପୃକ୍ତ େିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ
େଦାନ କରିନ୍ତବ ।
** େଥନ୍ତମ ମିଳଥି
ି ବା ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକ
ି ୁ େିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନୱାରୀ ୋଥମିକତା ଭିତନ୍ତି ର ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି େଦାନ କରାଯିବ ।
**ନ୍ତଯନ୍ତହତୁ ଭାରତ ସରକାର ଆଧାର ନମବର ସଂନ୍ତଯାଗୀକରଣକୁ ଛାତ୍ର ବୃ ତ୍ତି େଦାନ ନିମନ୍ତେ ୋଧାନୟ ନ୍ତଦଉଛେି, ହୁ ଏତ ନ୍ତକବଳ ଆଧାରଯୁକ୍ତ ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକ
ି ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି େଦାନ ନିମନ୍ତେ ବିଚ୍ାର କରିବାପାଇଁ ନିନ୍ତଦଟେ େଦାନ
କରିପାରେି। ନ୍ତତଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଆଧାର ନମବର େଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁ ନ୍ତରାଧ କରାଯାଉଛି, ନ୍ତଯଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମବର ନାହିଁ, ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଯଥାେୀଘ୍ର ଆଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନମବର େଦାନ
କରିନ୍ତବ।
**ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ନ୍ତରାଧ କି ନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତେରଣା HomePage ନ୍ତର “Bank Accounts relatedadvisory”ଏବଂ Important Instructionsସୂଚ୍ନାକୁ ଭଲଭାନ୍ତବ ପଢି ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜି କରଣ
କରିନ୍ତବ। କାରଣ Final Locking ପନ୍ତରPRERANAPortalନ୍ତର ବୟାଙ୍କ ଖାତା ଏବଂ ଅନୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ନ୍ତକୌଣସି ସଂନ୍ତୋଧନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ କରିପାରିନ୍ତବ ନାହିଁ ।ନ୍ତକବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁ ନ୍ତରାଧ କ୍ରନ୍ତମ ଜନ ମଙ୍ଗଳ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଆବେୟକୀୟ କାଗଜାତ୍ ଯାଞ୍ଚ ନ୍ତହଲା ପନ୍ତର ନ୍ତସ ନିନ୍ତଜ ହିଁ ସଂନ୍ତୋଧନ କରିପାରିନ୍ତବ ।
**ନ୍ତଯଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ପୂବଟ ବଷଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଅସମଥଟ ଥିନ୍ତଲ, ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଏଇ ବଷଟ ଚ୍ଳିତ ବଷଟ ପାଇଁ ନୂ ତନ ରୂନ୍ତପ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିନ୍ତବ।
**ନବୀକରଣ /ନୂ ତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସମୟନ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ନ୍ତସମାନଙ୍କର ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ିଫିନ୍ତକର୍ ନ୍ତରାଲ ନମବର, ପାସ କରିବା ବଷଟ ଏବଂ ନ୍ତବାଡଟର ସଠିକ ବିବରଣୀ େଥମରୁ େସ୍ତୁ ତ କରି ରଖିନ୍ତବ ।
** PRERANAPortalନ୍ତର upload କରାଯାଇଥିବା ବାଷିକ ଆୟ େମାଣପତ୍ରନ୍ତର ଦେଟା ଯାଇଥିବା ସଠିକ ଆୟର ପରିମାଣ ଆନ୍ତବଦନ କରିବା ସମୟନ୍ତର େଦାନ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ । ଯଦି େିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ କିମାବ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଜ କରିବା ସମୟନ୍ତର ଯଦି ଏହି ଆୟର ପରିମାଣ upload କରାଯାଇଥିବା ଆୟ େମାଣପତ୍ର ସହ ତାଳନ୍ତମଳ ନ ରନ୍ତହ ନ୍ତତନ୍ତବ ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ୍ତହନ୍ତବ ।
** ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ନ୍ତରାଧ କରାଯାଉଛି କି ନ୍ତସମାନ୍ତନ PRERANAUserID ଓ Passwordକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିନ୍ତବ । ଅନୟ କାହାରିକୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ତଥୟ େଘର୍ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ର୍ଙ୍କା ଅନୟ କାହାରିକୁ େଦାନ କରାଯାଏ
କିମବା ଛାତ୍ର/ ଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ପାଇବାନ୍ତର ଅସୁବଧ
ି ାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁ ଅେି ନ୍ତତନ୍ତବ ଏଥିପାଇଁ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଟ ଦାୟୀ ରହିନ୍ତବ ।
** ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ online ନୂ ତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣସମୟନ୍ତର ନ୍ତକୌଣସି ଅସୁବଧ
ି ାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ୍ତହନ୍ତଲ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କିମବା e-MailID–
prerana.grievance@gmail.comନ୍ତର ନ୍ତଯାଗାନ୍ତଯାଗ କରିପାରିନ୍ତବ।

ନିଯଦ୍ଦଗଶକ, ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି କଲୟାଣ

ଓଡିୋସରକାର

ଅନୁ ସୂଚ୍ତ
ି ଜନଜାତିଓଅନୁ ସୂଚ୍ତ
ି ଜାତିଉନ୍ନୟନଏବଂସଂଖୟାଲଘୁସମ୍ପ୍ରଦାୟଓପଛୁ ଆବଗଟକଲୟାଣବିଭାଗ

PRERANA
ଏତଦଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଯ ାର୍ୟ ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜନଜାତି/ ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି/ ଅନୟାନୟ ପଛୁ ଆ ବର୍ଗ /ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ/ ଆର୍ଥିକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅବର୍ତି ନିମଯେ ଜଣାଇ
ଦିଆ ାଉଅଛିକି ୨୦୧୮-୧୯ବର୍ଗ ନିମଯେ ନୂ ତନ ଭାଯବ ମାଟ୍ରିକପର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମଯେ ନାମଯଲଖ୍ାଇ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଯନ ମାଟ୍ରିକ ପରବର୍ତ୍ଗୀ ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି ପାଇଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯର ଯକବଳ ଅନୁ ସୂଚତ
ି
ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଯନ online ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା/ ପୂବଗ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନବୀକରଣ / ାଞ୍ଚ/ ମଞ୍ଜୁରୀ ଇତୟାଦି ନିମନଯର ପ୍ରଦର୍ତ୍ ତାରିଖ୍ ଅନୁ ାୟୀ ଯପ୍ରରଣା ଇ-ସ୍କଲାରଶିପ ଯପାର୍ଗାଲ
ମାଧ୍ୟମଯର ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ କରା ିବ ।
ମାଟ୍ରିକ ପରବର୍ତ୍ଗୀ ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି ପାଇବା ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟତା
କ)
ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜନଜାତି/ ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି / ଅନୟାନୟ ପଛୁ ଆ ବର୍ଗ /ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ/ ଆର୍ଥିକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ, ଯସ ଓଡିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିବାସୀ ଯହାଇଥିଯବ।
ଖ୍ )
ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବାର୍ିକ ଆୟ ର୍ ୨,୫୦,୦୦୦ /- (ଦୁ ଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ) ରୁ ଅଧିକ ଯହାଇନଥିବ ।
ର୍)
ଅନୟାନୟ ପଛୁ ଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ପରିବାରର ବାର୍ିକ ଆୟ ର୍.୧,୦୦,୦୦୦/- (ଏକ ଲକ୍ଷ) ରୁ ଅଧିକ ଯହାଇନଥିବ ଏବଂ ପୂବଗ ପରୀକ୍ଷାଯର ଅତି କମଯର
୫୦% ଭାର୍ ନମବର ରଖି ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ଗ ଯହାଇଥିଯବ ।
(ଘ)
ଯସ ସରକାରୀ/ ସରକାରୀ ସ୍ଵୀକୃ ତ ି ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଯର General/Technical ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମଯର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଯବ ।
ଙ)
ଆର୍ଥିକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ପରିବାରର ବାର୍ିକ ଆୟ ର୍.୧,୦୦,୦୦୦/- (ଏକ ଲକ୍ଷ) ରୁ ଅଧିକ ଯହାଇନଥିବ ଓ ଯସ ଯକବଳ ସରକାରୀ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନଯର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଯଲ ମାଟ୍ରିକପର ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟ ବିଯବଚିତ ଯହଯବ।
ଚ)
ଆର୍ଥିକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଯକବଳ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଯନ ମାଟ୍ରିକପର ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟ ବିଯବଚିତ ଯହଯବ ।
ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯର ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟତା
କ)
ଯସ ଯକବଳ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯହାଇଥିଯବ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଯର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଯବ ।
ଖ୍ )
ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବାର୍ିକ ଆୟ ର୍ ୨,୫୦,୦୦୦/- (ଦୁ ଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ) ରୁ ଅଧିକ ଯହାଇନଥିବ ।
ର୍)
ଯସ ଓଡିଶାର ଅଧିବାସୀ ଯହାଇଥିଯବ ।
ଘ)
ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯର ଆଯବଦନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରର୍ଥଯମ ମାଟ୍ରିକ ପର ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି ଯ ାଜନାଯର ଅେଭଗୁକ୍ତ କରା ାଇ ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି ଆକାରଯର ପ୍ରଦାନ
କରା ିବ । ଯ ଉଁ ପରିମାଣର ଅଧିକ ରାଶି ମାଟ୍ରିକ ପର ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି ଯ ାଜନାଯର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯର ପ୍ରଦାନ କରା ିବ ।
ଯପ୍ରରଣାଯର ଅନଲାଇନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପୂରଣ କରିବାର ସବିଯଶର୍ ବିବରଣୀ/ ନିଯଦ୍ଦଗଶନାମା website: mpsc.mp.nic.in/scholarships ଯର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଙ୍କ ଅବର୍ତି ନିମଯେ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛି ।
ନୂ ତନଦରଖ୍ାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନବୀକରଣର ସମୟ ସାରଣୀ
କ୍ର.
ନଂ

କା ଗୟ କ୍ରମ

ତାରିଖ୍

୧

ନୂ ତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲର ନ୍ତଖାଲିବା ତାରିଖ

ନୂ ତନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ
ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମଯେ
୨୫॰୦୭॰୨୦୧୮

ଦରଖ୍ାସ୍ତ ନବୀକରଣ
ନିମଯେ
୧୧॰୦୭॰୨୦୧୮

୨

ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲନ୍ତର ନୂ ତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନବୀକରଣ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ

୧୫॰୧୦.୨୦୧୮

୧୫॰୦୯॰୨୦୧୮

୩

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିବା ଦରଖାସ୍ତ ଅନୁ ଷ୍ଠାନନ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ

୩୧॰୧୦॰୨୦୧୮

୨୮॰୦୯॰୨୦୧୮

୪

ଅନୁ ଷ୍ଠାନଦ୍ଵାରା ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକ
ି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କୁ online ନ୍ତେରଣ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ

୧୨॰୧୧॰୨୦୧୮

୧୫॰୧୦॰୨୦୧୮

୫

ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକ
ି ର online ମଞ୍ଜୁରୀ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ

୧୫॰୧୧॰୨୦୧୮

୩୧.୧୦.୨୦୧୮

୬

ରାଜୟ ବାହାନ୍ତର ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ େିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନନ୍ତରଦରଖାସ୍ତେଦାନ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ (ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ନ୍ତରାଧ କରାଯାଉଛି କି
ନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତେରଣା website ରୁ common scholarshipapplicationform ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲ ନ୍ତହାମ୍ ନ୍ତପଜ୍ ନ୍ତର ଥିବା
downloadoption ରୁ ପାଇପାରିନ୍ତବ।)

୧୫.୧୦.୨୦୧୮

୧୫.୧୦.୨୦୧୮

୭

ରାଜୟ ବାହାନ୍ତର ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକ
ି େିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ ତଥା ସୁପାରିେ ପନ୍ତରଦରଖାସ୍ତଗୁଡକ
ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ

୩୦॰୧୦॰୨୦୧୮

୩୦॰୧୦॰୨୦୧୮

୮

ଜିଲ୍ଲାମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନ୍ତନ ରାଜୟ ବାହାନ୍ତର ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକ
ି ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲ ନ୍ତର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ମଞ୍ଜୁରୀ େଦାନ କରବା
ନ୍ତେଷ ତାରିଖ

୩୦॰୧୧॰୨୦୧୮

୩୦॰୧୧॰୨୦୧୮

ବିଯଶର୍ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ:-ଆନ୍ତବଦନକାରୀ ମାନ୍ତନ ନିଜ ନିଜର ବୟାଙ୍କ ସମବଧୀୟ ତଥୟ ଯଥା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମବର,IFSCCode, ୋଖା ନାମ ଇତୟାଦି ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲର ନିଧଟାରିତ box ନ୍ତର େଦାନ କଲାନ୍ତବନ୍ତଳ ଯତ୍ନବାନ ନ୍ତହନ୍ତବ ।

ବୟାଙ୍କ ତଥୟ େଦାନନ୍ତବନ୍ତଳ ନ୍ତକୌଣସି ତୁର୍ ି ବିଚ୍ୁୟତି ପାଇଁ ଏହି ବିଭାଗ ଦାୟୀ ରହିନ୍ତବ ନାହିଁ । ବୟାଙ୍କ ସମବଧୀୟ ଭୁଲ ତଥୟ େଦାନ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ସରକାରୀ ଅଥଟ ଅନୟ ନାମନ୍ତର ଥିବା ବୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ େଦାନ କରାଗଲା ନ୍ତତନ୍ତବ
ନ୍ତସଥିପାଇଁ ନ୍ତସ ଉତ୍ତର ଦାୟୀ ରହିନ୍ତବ ।
** ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓ ଅନୁ ଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ତଦଟେ ଦିଆଯାଉ ଅଛିକି ନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତେଷଦିନକୁ ଅନ୍ତପକ୍ଷା ନକରି ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡକ
ି ୁ ଆନ୍ତବଦନର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଯଥାକ୍ରନ୍ତମ ସମ୍ପୃକ୍ତ େିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ
େଦାନ କରିନ୍ତବ ।
** େଥନ୍ତମ ମିଳଥି
ି ବା ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକ
ି ୁ େିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନୱାରୀ ୋଥମିକତା ଭିତନ୍ତି ର ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି େଦାନ କରାଯିବ ।
**ନ୍ତଯନ୍ତହତୁ ଭାରତ ସରକାର ଆଧାର ନମବର ସଂନ୍ତଯାଗୀକରଣକୁ ଛାତ୍ର ବୃ ତ୍ତି େଦାନ ନିମନ୍ତେ ୋଧାନୟ ନ୍ତଦଉଛେି, ହୁ ଏତ ନ୍ତକବଳ ଆଧାରଯୁକ୍ତ ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକ
ି ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି େଦାନ ନିମନ୍ତେ ବିଚ୍ାର କରିବାପାଇଁ ନିନ୍ତଦଟେ େଦାନ
କରିପାରେି। ନ୍ତତଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଆଧାର ନମବର େଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁ ନ୍ତରାଧ କରାଯାଉଛି, ନ୍ତଯଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମବର ନାହିଁ, ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଯଥାେୀଘ୍ର ଆଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନମବର େଦାନ
କରିନ୍ତବ।
**ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ନ୍ତରାଧ କି ନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତେରଣା HomePage ନ୍ତର “Bank Accounts relatedadvisory”ଏବଂ Important Instructionsସୂଚ୍ନାକୁ ଭଲଭାନ୍ତବ ପଢି ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜି କରଣ
କରିନ୍ତବ। କାରଣ Final Locking ପନ୍ତରPRERANAPortalନ୍ତର ବୟାଙ୍କ ଖାତା ଏବଂ ଅନୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ନ୍ତକୌଣସି ସଂନ୍ତୋଧନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ କରିପାରିନ୍ତବ ନାହିଁ ।ନ୍ତକବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁ ନ୍ତରାଧ କ୍ରନ୍ତମ ଜନ ମଙ୍ଗଳ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଆବେୟକୀୟ କାଗଜାତ୍ ଯାଞ୍ଚ ନ୍ତହଲା ପନ୍ତର ନ୍ତସ ନିନ୍ତଜ ହିଁ ସଂନ୍ତୋଧନ କରିପାରିନ୍ତବ ।
**ନ୍ତଯଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ପୂବଟ ବଷଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଅସମଥଟ ଥିନ୍ତଲ, ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଏଇ ବଷଟ ଚ୍ଳିତ ବଷଟ ପାଇଁ ନୂ ତନ ରୂନ୍ତପ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିନ୍ତବ।
**ନବୀକରଣ /ନୂ ତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସମୟନ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ନ୍ତସମାନଙ୍କର ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ିଫିନ୍ତକର୍ ନ୍ତରାଲ ନମବର, ପାସ କରିବା ବଷଟ ଏବଂ ନ୍ତବାଡଟର ସଠିକ ବିବରଣୀ େଥମରୁ େସ୍ତୁ ତ କରି ରଖିନ୍ତବ ।
** PRERANAPortalନ୍ତର upload କରାଯାଇଥିବା ବାଷିକ ଆୟ େମାଣପତ୍ରନ୍ତର ଦେଟା ଯାଇଥିବା ସଠିକ ଆୟର ପରିମାଣ ଆନ୍ତବଦନ କରିବା ସମୟନ୍ତର େଦାନ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ । ଯଦି େିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ କିମାବ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଜ କରିବା ସମୟନ୍ତର ଯଦି ଏହି ଆୟର ପରିମାଣ upload କରାଯାଇଥିବା ଆୟ େମାଣପତ୍ର ସହ ତାଳନ୍ତମଳ ନ ରନ୍ତହ ନ୍ତତନ୍ତବ ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ୍ତହନ୍ତବ ।
** ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ନ୍ତରାଧ କରାଯାଉଛି କି ନ୍ତସମାନ୍ତନ PRERANAUserID ଓ Passwordକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିନ୍ତବ । ଅନୟ କାହାରିକୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ତଥୟ େଘର୍ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ର୍ଙ୍କା ଅନୟ କାହାରିକୁ େଦାନ କରାଯାଏ
କିମବା ଛାତ୍ର/ ଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ପାଇବାନ୍ତର ଅସୁବଧ
ି ାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁ ଅେି ନ୍ତତନ୍ତବ ଏଥିପାଇଁ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଟ ଦାୟୀ ରହିନ୍ତବ ।
** ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ online ନୂ ତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣସମୟନ୍ତର ନ୍ତକୌଣସି ଅସୁବଧ
ି ାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ୍ତହନ୍ତଲ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କିମବା e-MailID–
prerana.grievance@gmail.comନ୍ତର ନ୍ତଯାଗାନ୍ତଯାଗ କରିପାରିନ୍ତବ।

ନିଯଦ୍ଦଗଶକ, ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି କଲୟାଣ

