
 
ହଯିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ୄମାଜନା 

 ଗଯିଫ ଓ ଅବାଫଗ୍ରସ୍ତ ଭୃତଫୟକି୍ତଯ ଅୄୟୟଷି୍ଟକି୍ରୟା (ଶଫ ଦାହ / କଫଯୀକଯଣ) ସମ୍ପାଦନ କଯିଫା ାଇଁ ତାଙ୍କଯ 
ନକିଟତଭ ସମ୍ପକକୀୟଙୁ୍କ ଆଥକି ସହାୟତା ୄମାଗାଇୄଦଫା କଭିବା ଅଚହି୍ନା ଶଫଯ ୄଶଷକୃତୟ କଯିଫା ୄହଉଛ ି ହଯିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର 
ସହାୟତା ୄମାଜନାଯ ଭୂ ରକ୍ଷ୍ୟ ।  

ହଯିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଯାଶ ି ଭଞ୍ଜଯୁ କଯୁଥିଫା 
କର୍ତ୍କୃ କ୍ଷ୍ :-  
 ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ ସଯଞ୍ଚ / 
ୄୌଯାଞ୍ଚୄଯ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ କଭିବା ଭହାନଗଯ 
ନଗିଭ ୄଭୟଯ ସହାୟତା ାଇଁ ୄମାଗୟ 
ହତିାଧିକାଯୀ ଫଷିୟୄଯ ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ୄନୄଫ 
।  
 ଏଥିାଇ ଁ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ 
ସଯଞ୍ଚଭାୄନ ଟ॰ ୨୦୦୦/- ଓ 
ସହଯାଞ୍ଚୄଯ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ / ୄଭୟଯଭାୄନ 
ଟ॰ ୩୦୦୦/- ଭଞ୍ଜଯୁ କଯିାଯିୄଫ ।  
 ୄାରିସ ଦ୍ଵାଯା ଫଧିିଫଦ୍ଧ ବାୄଫ 
ଞ୍ଜୀକୃତ ୄହାଇଥିଫା ଅଚହି୍ନା / 
ଦାଫହିୀନ ଶଫଯ ସତ୍କାଯ ାଇଁ ଉ-
ଜଲି୍ଲାାଭାୄନ  ସୄଫକାଚ୍ଚ ଟ॰ 
୩୦୦୦/- ମକୟୟ ଭଞ୍ଜଯୁ 
କଯିାଯିୄଫ । 
 

 
 

 ହଯିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ାଇଫା ାଇଁ 
ଅୄମାଗୟତା : 

 ନଭିନରିଖିତ ୄମ ୄକୌଣସି ଫଗକୄଯ 
ଅୟବକୁ କ୍ତ ଥିଫା ଯିଫାଯ ହଯିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର 

ସହାୟତା ାଇଫା ାଇଁ ଅନୁମୁକ୍ତ 
ଅଟୟ ି:- 

 Online ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ହଯିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା 
ପ୍ରଦାନ ଯ  ୄେଫସାଇଟ:- 
   www.cmrfodisha.gov.in 

ସାଧାଯଣ ପ୍ରସାଶନ ଓ ସାଧାଯଣ ଅବିୄମାଗ 
ଫବିାଗ, ଞ୍ଚାୟତଯିାଜ ଓ ାନୀୟଜ 
ଫବିାଗ ଏଫଂ ଗୃହ ଓ ନଗଯ ଉନ୍ନୟନ 
ଫବିାଗଯ ସଚଫି ଭାନଙ୍କ ଭିିତ ଦସ୍ତଖତୄଯ 
ସଭସ୍ତ ଜଲି୍ଲାାଭାନଙୁ୍କ ତ୍ର ସଂଖୟା 167 
ତା 02.01.2015 ଦ୍ଵାଯା ଅଫଗତ 
କଯାଇଦଆିମାଇଛ ି ୄମ ଞ୍ଚାୟତ କଭିବା 
ଭୁୟନସିିାରିଟ ି ୄଯ ଗଚ୍ଛତିଥିଫା  ୄମ 
ୄକୌଣସି ାଣ୍ଠଯୁି ୄମାଗୟ ହତିାଧିକାଯୀଙୁ୍କ 
ସଯଞ୍ଚ/ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ / ୄଭୟଯଭାୄନ 
ତତକ୍ଷ୍ଣାତ ହଯିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କଯିୄଫ । ଏହାୄଯ website  
(www.cmrfodisha.gov.in)ୄଯ 
ୄସଭାନଙ୍କ user ID ଏଫଂ 
password ଫୟଫହାଯ କଯି ଖଚ୍ଚକ ବଯଣା 
ପଭକ ୂଯଣ କଯି online ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 
ସମୃ୍ପକ୍ତ ଫଡିଓି / ଭୁୟନସିିାରିଟଯି 
କାମକୟନଫିକାହୀ ଅଧିକାଯୀଙୁ୍କ ୄପ୍ରଯଣ କଯିୄଫ 
। ଫଡିଓି / ଭୁୟନସିିାରିଟଯି କାମକୟନଫିକାହୀ 
ଅଧିକାଯୀ ଏହାକୁ ଭଞ୍ଜଯୁ କରାୄଯ 
ହଯିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଫାଫଦୄଯ  ପ୍ରଦାନ 
କଯାମାଇଥିଫା ଯାଶ ି ସଯଞ୍ଚ/ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ / 
ୄଭୟଯ ଙ୍କ ସଯକାଯୀ ଜଭାଖାତାୄଯ 
online ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଯାଜୟ ସଯକାଯଙ୍କ 
ଜଭା ଖାତ।ଯୁ ବଯଣା ୄହାଇମିଫ । 
 

 ୄମଉଁ ଯିଫାଯଯ ୄକୌଣସି 
ସଦସୟଙ୍କଯ ଚାଯି ଚକିଆ 
ମନ୍ତ୍ରଚାିତ ମାନ ଥିଫ ।  

 ୄମଉଁ ଯିଫାଯଯ ୄକୌଣସି 
ସଦସୟ ସଯକାଯୀ କଭକଚାଯୀ 
ୄହାଇଥିୄଫ। 

 ୄମଉଁ ଯିଫାଯଯ ୄକୌଣସି 
ସଦସୟ ସଯକାଯଙ୍କ ଠାଯୁ 
ାଯିୄତାଷିକ 
(honorarium) ଗ୍ରହଣ 
କଯୁଥିୄଫ ।  

 ୄମଉଁ ଯିଫାଯଯ ସଫକୄଭାଟ ଜଭି 
ଜଭାଯ ଯିଭାଣ ୫ ଏକଯଯୁ 
ଅଧିକ ୄହାଇଥିଫ ।  

 ୄମଉଁ ଯିଫାଯଯ ୄକୌଣସି 
ସଦସୟ ଆୟକଯ ଦାତା 
ୄହାଇଥିୄଫ ।  

ଭଞ୍ଜଯିୁଦାତା କର୍ତ୍କୃ କ୍ଷ୍ ମଥା ସଯଞ୍ଚ/ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ / ୄଭୟଯ ନଦି୍ଧକାଯିତ 

ପଯଭାଟୄଯ ଭୃତକଙ୍କ ଯିଫାଯଯ 
ସଦସୟଙ୍କ ଠାଯୁ ଉୄଯାକ୍ତ ଫାଫଦୄଯ 

ୄଘାଷଣାନାଭା ଗ୍ରହଣ କଯିୄଫ । 

ଫ.ିଦ୍ର- ସଫିୄ ଶଷ ତଥୟ ନଭିୄୟ ସମୃ୍ପକ୍ତ ଫଡିଓି / ଭୁୟନସିିାରିଟଯି କାମକୟନଫିକାହୀ ଅଧିକାଯୀଙୁ୍କ ୄମାଗାୄମାଗ କଯୟୁ ।  

                                               ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚଫି                              
                                                                           ସାଧାଯଣ ପ୍ରସାଶନ ଓ ସାଧାଯଣ ଅବିୄମାଗ ଫବିାଗ 
                   ଓଡଶିା ସଯକାଯ 


