
ଜଲି୍ଲା ବ୍ଲକ/ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଲି୍ଲା ବ୍ଲକ/ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଲି୍ଲା ବ୍ଲକ/ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଲି୍ଲା ବ୍ଲକ/ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଲି୍ଲା ବ୍ଲକ/ ସହରାଞ୍ଚଳ
କଣିହା ବ୍ଲକ୍ ଟାଙି୍ଗ ଚ ୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ୍ ଚ ାସାଣୀ ବ୍ଲକ୍ ଚେଲଚକାଇ ବ୍ଲକ୍ ଚବ୍ ୁନଆି ବ୍ଲକ୍
ୋଳଚ ର ମ୍ୁୁନସିିପାଲିଟି ନଶିି୍ଚନ୍ତଚକାଇଲି ବ୍ଲକ୍ ପାରଳାଚେମ୍ୁଣି୍ଡ ମ୍ୁୁନସିିପାଲିଟି ପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ଚବ୍ାଲ ଡ ବ୍ଲକ୍
ପାଲଲହଡା ବ୍ଲକ୍ ମ୍ାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ ଝାରସୁ ୁଡା ବ୍ଲକ୍ ସହରପଡା ବ୍ଲକ୍ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ୍
ଜଚଳଶ୍ୱର ବ୍ଲକ୍ ସାଚଲପୁର ବ୍ଲକ୍ ବ୍ରଜରାଜନ ର ମ୍ୁୁନସିିପାଲିଟି ହରି ନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ୍ ଚକାଣାକକ ଏନ୍.ଏ.ସି
ଚ ା ରାଇ ବ୍ଲକ୍ କାମ୍ାକ୍ଷାନ ର ଏନ୍.ଏ.ସି ମ୍.ରାମ୍ପୁର ବ୍ଲକ୍ ଚକାରାପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ଚ ାପ ବ୍ଲକ୍
ବ୍ଚିଜପୁର ବ୍ଲକ୍ କାମ୍ାକ୍ଷାନ ର ବ୍ଲକ୍ ଥୁ.ରାମ୍ପୁର ବ୍ଲକ୍ ଚକାରାପୁଟ ମ୍ୁୁନସିିପାଲିଟି ସେୁବ୍ାଦୀ ବ୍ଲକ୍
ଚ ଚଡନ ବ୍ଲକ୍ ଚେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୁୁନସିିପାଲିଟି ନଲକା ବ୍ଲକ୍ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ୍  ୁଡାରି ଏନ୍.ଏ.ସି
ଚସାଚହଲା ବ୍ଲକ୍  ୁବ୍ନ ଏନ୍.ଏ.ସି ଲାଞି୍ଜ ଡ ବ୍ଲକ୍ ଚବ୍ୈପାରି ୁଡା  ବ୍ଲକ୍  ୁଡାରି ବ୍ଲକ୍
ବ୍ନ୍ତ ବ୍ଲକ୍  ୁବ୍ନ ବ୍ଲକ୍ ଚକ.ନୂଆ  ା ବ୍ଲକ୍ ସୁନାଚବ୍ଡା ମ୍ୁୁନସିିପାଲିଟି  ୁଣୁପୁର ଏନ୍.ଏ.ସି
ବ୍ାସୁଚଦବ୍ପୁର ବ୍ଲକ୍ ଆସ୍କା ଏନ୍.ଏ.ସି ଜ.ିଉଦୟ ିର ିଏନ୍.ଏ.ସି ଚକାରୁକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍  ୁଣୁପୁର ବ୍ଲକ୍
 ୁଡଚ ଲା ବ୍ଲକ୍ ଆସ୍କା ବ୍ଲକ୍ ଜ.ିଉଦୟ ିର ିବ୍ଲକ୍ ବ୍ାଲିଚମ୍ଳା ଏନ୍.ଏ.ସି ପଦମପୁର ବ୍ଲକ୍
େୁଷୁରା ଏନ୍.ଏ.ସି କବ୍ସୂିର୍ଯକୁନ ର ଏନ୍.ଏ.ସି ବ୍ାଲି ୁଡା ବ୍ଲକ୍ େରିିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ ଜମ୍ନକରିା ବ୍ଲକ୍
ଚଦଓ  ା ବ୍ଲକ କବ୍ସୂିର୍ଯକୁନ ର ବ୍ଲକ୍  ରଦପୁର ବ୍ଲକ୍ ବ୍ାଙି୍ଗରିଚପାଷି ବ୍ଲକ୍ ନାକଟଚିଦଉଳ ବ୍ଲକ୍
ଚବ୍ଲପଡା ବ୍ଲକ୍  କିଟି ିଏନ୍.ଏ.ସି ମ୍ାର୍କାଘାଇ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ାରିପଦା ମ୍ୁୁନସିିପାଲିଟି ଚରୋଚୋଲ ଏନ୍.ଏ.ସ.ି

ସଇ େଳା ବ୍ଲକ୍  କିଟି ିବ୍ଲକ୍ ରାଜନ ର ବ୍ଲକ୍ ବ୍ହଳଦା ବ୍ଲକ୍ ଚରୋଚୋଲ ବ୍ଲକ୍
ଚବ୍ୈାଦ୍ଧ ହର ଙ୍ଗା ଏନ୍.ଏ.ସି ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍  ନ୍ଦାହାଣି୍ଡ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ଜିାେଳା ବ୍ଲକ୍  ୁରୁଣି୍ଡଆ ବ୍ଲକ୍

େଚିଲଇବ୍ଣି ବ୍ଲକ୍ ପୁରୁଚଷାତ୍ତମ୍ପୁର ଏନ୍.ଏ.ସି ଡାବୁ୍  ା ବ୍ଲକ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ୍ ନୂଆ  ା ବ୍ଲକ୍
ଚଦଓ  ା ମ୍ୁୁନସିିପାଲିଟି ପୁରୁଚଷାତ୍ତମ୍ପୁର ବ୍ଲକ୍ ରାଇଘର ବ୍ଲକ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏନ୍.ଏ.ସି ବ୍ଣାଇ ଡ ବ୍ଲକ୍
କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ ଚର୍ର ଡ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ଞି୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ୍ ସାରସକଣା ବ୍ଲକ୍ ବ୍ଶି୍ରା ବ୍ଲକ୍
େଚିତ୍ତକାଲ ବ୍ଲକ୍  ଣିଆ ବ୍ଲକ୍ ର୍ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ୍ େଡଆିଳ ଏନ୍.ଏ.ସି ଲହୁଣୀପଡା ବ୍ଲକ୍
ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ରଣପୁର ଏନ୍.ଏ.ସି େଡଆିଳ ବ୍ଲକ୍
ବ୍ୀରମ୍ହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ୍ ରଣପୁର ବ୍ଲକ୍ େଡଆିଳ ଚରାଡ ଏନ୍.ଏ.ସି
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ମ୍ାଲକାନ ିରି

ମ୍ୟୂର ଞ୍ଜ

           ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନରି୍ଦ୍ଧାରିତ ବାଦଦଦବା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଧୁ କ୍ତ ଦେଉନଥିବା ପରିବାର ଗୁଡକି ନୂଆ ଦରସନ କାଡଧ ପାଇବାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଦର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯଧୟାଳୟ ଏବଂ ସେରାଞ୍ଚଳର ଓ୍ୱାଡଧ ସ୍ତରଦର ସ୍ଥାପିତ ପଞି୍ଜକରଣ ଦକନ୍ଦ୍ରଦର ନମିନମଦତ ଅଂଶ ଗ୍ରେଣ କରିପାରିଦବ l

(ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଓ ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପଞି୍ଜକରଣ ବକନ୍ଦ୍ରବର ପ୍ରବୟେକ ପରିୋରକୁ ଏକ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ୟାରିଖ ଦଆିଯିେ)
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 ଜପେି

ନୂଆପଡାଚସାନପୁର ନୟା ଡ

ନବ୍ରଙ୍ଗପୁର

ଚକନ୍ଦ୍ରାପଡା

ଓଡଶିା ସରକାର
ଖାଦ୍ୟ ଯଯାଗ୍ାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ବ୍ଭିାଗ୍

        ଜାତୀୟ ଖାଦୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, 2013 ଆଧାରଦର PDS  େତିାଧିକାରୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଦର୍ଯାଗୟ ପରିବାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦବଦନ ପତ୍ର ଗ୍ରେଣ କରାରି୍ଯବ l ପ୍ରଦତୟକ ଜଲି୍ଲାର ବଲକ ଓ୍ ସେରାଞ୍ଚଳକୁ ଚାଦରାଟ ିର୍ାଗଦର ବରି୍କ୍ତ କରାର୍ଯାଇ ଚାରି ପର୍ଯଧୟାୟଦର ଜଲି୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଦବଦନ ପତ୍ର
ଗ୍ରେଣ କରାରି୍ଯବ l ତୃତୀୟ ପର୍ଯଧୟାୟଦର ଜଲି୍ଲାଓ୍ୱାରୀ ଅନ୍ତର୍ଧୁ କ୍ତ ବଲକ ଓ୍ ସେରାଞ୍ଚଳର ତାଲିକା ନମିନଦର ଦଆିଗଲା l

ବ୍ାଚଲଶ୍ୱର

ବ୍ର ଡ

ରାୟ ଡା

ପୁରୀ

ଚୋଦ୍ଧକା

କଳାହାଣି୍ଡ

ଝାରସୁ ୁଡା
ଚକନୁ୍ଦଝର

ପରିବ୍ାର ପଞି୍ଜକରଣ - 5 ମାର୍ଚ୍ଚ – 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ଆଯବ୍ଦ୍ନ ପତ୍ର ଦ୍ାଖଲ୍ - 12 ମାର୍ଚ୍ଚ -21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ଆଯବ୍ଦ୍ନ ପତ୍ର ଦ୍ାଖଲ୍ କରିଥିବ୍ା ପରିବ୍ାରଙୁ୍କ ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର ପ୍ରଦ୍ାନ  -  1 ମଇ - 5 ମଇ 2015 

ନୂଆ ଯରସନ କାଡଚ ପାଇ ଁହତିାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତୃତୀୟ ପଯଚୟାୟଯର ଅନ୍ତଭଚୁ କ୍ତ ବ୍ଲକ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ 


