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ଛେଣି୍ଡପଦା ବ୍ଲକ୍ କଟକ କଟକ ମହାନଗିର ନଗିମ ଛକାକସରା ବ୍ଲକ୍ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ୍ ପୁରୀ ମୁୁନସିିପାଲିଟି
ତାଳଛେର ବ୍ଲକ୍ ବ୍ାସୁଛଦବ୍ପୁର ଏନ.ଏ.ସି ଛଗାଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ଜୟପୁର ମୁୁନସିିପାଲିଟି ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ୍
ଜଛଳଶ୍ୱର ଏନ.ଏ.ସ ି ଭଣ୍ଡାରିଛପାଖରୀ ବ୍ଲକ୍ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ଛବ୍ାରିଗୁମା ବ୍ଲକ୍ େନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍
ନୀଳଗିର ିଏନ.ଏ.ସି ଭଦ୍ରକ ମୁୁନସିିପାଲିଟି ଭବ୍ାନୀପାଟଣା ମୁୁନସିିପାଲିଟି ଛକ.ଗୁମା ବ୍ଲକ୍ ବ୍ଷିମକଟକ ବ୍ଲକ୍
ବ୍ାହାନଗା ବ୍ଲକ୍ କାଶନିଗର ଏନ.ଏ.ସି ଛକାଟଗଡ ବ୍ଲକ୍ ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ମୁନଗୁିଡା ବ୍ଲକ୍
ଶମିୁଳଆି ବ୍ଲକ୍ କାଶନିଗର ବ୍ଲକ୍ ତୁମୁଡବି୍ନ୍ଧ ବ୍ଲକ୍ ମାଲକାନଗିରି ମୁୁନସିିପାଲିଟି ରାମାନାଗୁଡା ବ୍ଲକ୍
ଛସାର ବ୍ଲକ୍ ଗୁମା ବ୍ଲକ୍ ଦାରିଙି୍ଗବ୍ାଡ ିବ୍ଲକ୍ କୁଲିଅଣା ବ୍ଲକ୍ କୁେଣି୍ଡା ଏନ.ଏ.ସି
ଛସାର ଏନ.ଏ.ସି ଖଲି୍ଲଛକାଟ ଏନ.ଏ.ସି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏନ.ଏ.ସି ଛବ୍ତନଟୀ ବ୍ଲକ୍ କୁେଣି୍ଡା ବ୍ଲକ୍
ବ୍ାଛଲଶ୍ୱର ମୁୁନସିିପାଲିଟି ଖଲି୍ଲଛକାଟ ବ୍ଲକ୍ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ୍ ଛମାରଡା ବ୍ଲକ୍ ଧନଛକୌଡା ବ୍ଲକ୍
ଗାଇସିଲଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନଗିମ ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକ୍ ରାସଛଗାବ୍ନି୍ଦପୁର ବ୍ଲକ୍ ବ୍ାମରା ବ୍ଲକ୍
ବ୍ରପାଲି ଏନ.ଏ.ସି ବୁ୍ଗୁଡା ଏନ.ଏ.ସି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ୍ ଶୁାମାଖଣୁ୍ଟା ବ୍ଲକ୍ ବ୍ନିକିା ଏନ.ଏ.ସି
ବ୍ରପାଲି ବ୍ଲକ୍ ବୁ୍ଗୁଡା ବ୍ଲକ୍ ଆନନ୍ଦପୁର ମୁୁନସିିପାଲିଟି ଶୂଳଆିପଦା ବ୍ଲକ୍ ବ୍ନିକିା ବ୍ଲକ୍
ଭଟଲି ବ୍ଲକ୍ ହଞିି୍ଜଳକିାଟୁ ଏନ.ଏ.ସି ଘଷିପୁରା ବ୍ଲକ୍ ଉମରଛକାଟ ବ୍ଲକ୍ କୁଅଁରମୁ ୁ୍ଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍
କଣ୍ଟାବ୍ାଞ୍ଝି ଏନ.ଏ.ସି ହଞିି୍ଜଳକିାଟୁ ବ୍ଲକ୍ ହାଟଡହି ିବ୍ଲକ୍ ଉମରଛକାଟ ମୁୁନସିିପାଲିଟି କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ୍
ଖପ୍ରାଛଖାଲ ବ୍ଲକ୍ ଏରସମା ବ୍ଲକ୍ େଲିିକା ବ୍ଲକ୍ ନନ୍ଦାହାଣି୍ଡ ବ୍ଲକ୍ ଛକାଇରା ବ୍ଲକ୍
ତୁଛରଇଛକଲା ବ୍ଲକ୍ ବ୍ାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ୍ ବ୍ାଣପୁର ଏନ.ଏ.ସି ନବ୍ରଙ୍ଗପୁର ମୁୁନସିିପାଲିଟି ବ୍ାରଗଁା ବ୍ଲକ୍
ବ୍ଛଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ଧମମଶାଳା ବ୍ଲକ୍ ବ୍ାଣପୁର ବ୍ଲକ୍ ଖଣ୍ଡପଡା ଏନ.ଏ.ସି ବ୍ୀରମିତ୍ରପୁର ମୁୁନସିିପାଲିଟି
ମୁରିବ୍ାହାଲ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ର ିବ୍ଲକ୍ ବ୍ାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ଖଣ୍ଡପଡା ବ୍ଲକ୍ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ୍
ଓଡପଡା ବ୍ଲକ୍ ଯାଜପୁର ମୁୁନସିିପାଲିଟି ବ୍ାଲୁଗଁା ଏନ.ଏ.ସି ଦଶପଲ୍ଲା ଏନ.ଏ.ସି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ମୁୁନସିିପାଲିଟି
ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ ଝାରସୁଗୁଡା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ୍ ନୂଆପଡା ଛକାମନା ବ୍ଲକ୍ ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ ମୁୁନସିିପାଲିଟି

ଯୁଗ୍ମ ସଚବି୍

           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)

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଛଖାର୍ଦ୍ମା

ମୟୁରଭଞ୍ଜ

ନବ୍ରଙ୍ଗପୁର

ବ୍ଲାଙ୍ଗୀର

ଛେଙ୍କାନାଳ

ଜଗତସିିଂହପୁର

ଯାଜପୁର

ସମବଲପୁର

ବ୍ାଛଲଶ୍ୱର

ବ୍ରଗଡ

ଭଦ୍ରକ

ଗଜପତି

ଗଞ୍ଜାମ

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 lଚତୁର୍ଧ ପର୍ଯଧୟାୟଦର ଜଲି୍ଲାଓ୍ୱାରୀ ଅନ୍ତର୍ଧୁ କ୍ତ ବଲକ ଓ୍ ସେରାଞ୍ଚଳର ତାଲିକା ନମିନଦର ଦଆିଗଲା l

ନୟାଗଡ

ଛକନ୍ଦ୍ରାପଡା

ଛକନୁ୍ଦଝର

କଳାହାଣି୍ଡ

କନ୍ଧମାଳ

ଅନୁଗୁଳ

ଛସାନପୁର

ଛକାରାପୁଟ

ମାଲକାନଗିରି

ପୁରୀ

ରାୟଗଡା

ପରିବ୍ାର ପଞି୍ଜକରଣ - 23 ମାର୍ଚ୍ଚ – 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ଆଯବ୍ଦ୍ନ ପତ୍ର ଦ୍ାଖଲ୍ - 30 ମାର୍ଚ୍ଚ  - 8 ଏପି୍ରଲ୍2015 ଆଯବ୍ଦ୍ନ ପତ୍ର ଦ୍ାଖଲ୍ କରିଥିବ୍ା ପରିବ୍ାରଙୁ୍କ ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର ପ୍ରଦ୍ାନ  -  16 ମଇ - 20 ମଇ 2015 

ନୂଆ ଯରସନ କାଡଚ ପାଇଁ ହତିାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଚତୁର୍ଚ ପଯଚୟାୟଯର ଅନ୍ତଭଚୁ କ୍ତ ବ୍ଲକ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ 


