
 

 

 

ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ, ଉଦିତ୍.ନଗର, ରାଉରକେଲା   
 

୨୦୨୩ -୨୪ ବର୍ଷ ନିମକେ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ ଦ୍ଵାରା ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ପରିଚାଳନା ନିମକେ  
ଅଭିବୟକି୍ତ ପ୍ରୋଶନ ( ଏକ୍ସକପ୍ରସନ୍ ଅଫ୍ ଇକେକରଷ୍ଟ୍)      

 

ସଂଖ୍ୟା : __________      ତାରିଖ୍ : _________ 

 

ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ, ରାଉରକେଲା ୨୦୨୩ -୨୪ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ ଦ୍ଵାରା 
ସମସ୍ତ ୪୦ ନ୍ତ ାଟି  ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ର  ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ମଦୁା ଲଫାଫାନ୍ତର ଅଭିବୟକି୍ତ ପ୍ରକାଶନ ( ଏକ୍ସନ୍ତପ୍ରସନ୍ ଅଫ୍ 
ଇନ୍ତେନ୍ତରଷ୍ଟ୍) ଆହ୍ଵାନ କରୁଛେି। ଏହି ମଦୁା ଲଫାଫାନ୍ତର ଅଭିବୟକି୍ତ ପ୍ରକାଶନ (ଏକ୍ସନ୍ତପ୍ରସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ତେନ୍ତରଷ୍ଟ୍) 
ରାଉରନ୍ତକଲା ମହାନ ର ନି ମ, ଉଦିତ୍ ନ ର, ରାଉରନ୍ତକଲା, ଜିଲ୍ଲା-ସନୁ୍ଦର ଡ, ପିନ୍-୭୬୯୦୧୨ ଠିକଣାନ୍ତର 
ନ୍ତରଜିଷ୍ଟର୍ଷ/ସ୍ପୀର୍ ନ୍ତପାଷ୍ଟ୍ ଜରିଆନ୍ତର କିମ୍ଵା ରାଉରନ୍ତକଲା ମହାନ ର ନି ମ କାର୍ଯଷୟାଳୟନ୍ତର  ତା ୨୦-୧୨-୨୦୨୨ ରିଖ୍, 
ଅପରାହ୍ନ ୪ ଘଟିୋ ସଦୁ୍ଧା ଦାଖଲ କରିପାରିନ୍ତବ ।   
 
ନ୍ତଟକ୍ିିକାଲ୍ ବିର୍୍ ରାଉରନ୍ତକଲା ମହାନ ର ନି ମ ସଭା ହୃନ୍ତର ତା.୨୦-୧୨-୨୦୨୨ରିଖ୍, ଅପରାହ୍ନ ୪.୩୦ ଘଟିୋ ନ୍ତର  
ନ୍ତଖାଲାରି୍ଯବ। ମଦୁା ଲଫାଫା ଉପନ୍ତର “୨୦୨୩ -୨୪ ବର୍ଷ ନିମକେ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ ଦ୍ଵାରା ୱାର୍ଷ 
ଅଫିସ ୍ ପରିଚାଳନା ନିମକେ ଅଭିବୟକି୍ତ ପ୍ରୋଶନ ( ଏକ୍ସକପ୍ରସନ୍ ଅଫ୍ ଇକେକରଷ୍ଟ୍)” ଶନି୍ତରାନାମା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂନ୍ତପ 
ନ୍ତଲଖାରି୍ଯବା ଆବଶୟକ। ଏହି ଅଭିବୟକି୍ତ ପ୍ରକାଶନ ର ବିସୃ୍ତତ ସଚୂନା ନିନ୍ତମ୍ାିକ୍ତ ନ୍ତୱବ୍ ସାଇଟ୍ ନ୍ତର ମିଳିପାରିବ।  
 

କୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.rmc.nic.in 
 

                                     ଆୟୁକ୍ତ  
                                                                                                              ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ  
ପରିପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା :                                                ତାରିଖ୍: 
 

• ଏହାର ଏକ  କିତା ନକଲ  ନିନ୍ତଦଷଶକ ସଚୂନା ଓ ନ୍ତଲାକ ସମ୍ପକଷ ବିଭା , ଓଡିଶା, ଭୁବନ୍ତନଶ୍ଵରଙୁ୍କ ଏକ ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ 
ନ୍ତଦୈନିକ ଓଡିଆ ଖବର କା ଜ (ରାଉରନ୍ତକଲା ସଂସ୍କରଣ)ନ୍ତର ତା ୦୬/୧୨/୨୦୨୨ ରିଖ ପ୍ରକାଶନ ପାଇ ଁଅନୁନ୍ତରାଧ 
କରା ଲା । ବିଜ୍ଞାପନର ଅକ୍ଷରର ଆକାର ୮ ପଏେ  ରହିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ଏହାର ମଲୂୟ ବିଭା ର ନିଦ୍ଧଷାରିତ 
ମଲୂୟନ୍ତର ନ୍ତହବା ଉଚିତ୍ ।   

• ଏହି ବିଜ୍ଞପି୍ତର ଏକ  କିତା ନକଲ  ରାଉରନ୍ତକଲା ମହାନ ର ନି ମ କାର୍ଯଷୟାଳୟ ଓ ସମନ୍ି ଵତ ଶଶି ୁବିକାଶ ନ୍ତର୍ଯାଜନା 
କାର୍ଯଷୟାଳୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଫଳକନ୍ତର ପ୍ରକାଶନ କରାର୍ଯାଇ ସବଷସାଧାରଣଙ୍କ ଅବ ତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆ ଲା ।  ଏହାର 
ଏକ କିତା ନକଲ ଶଶି ୁବିକାଶ ନ୍ତର୍ଯାଜନା ଅଧକିାରୀ - ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ,୍ ଉଦିତନ ର ଓ ଶଳି୍ପାଞ୍ଚଳ / ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ ସଙ୍ଗଠିକାଙ୍କ 
ବିହିତ କାର୍ଯଷୟାନୁଷ୍ ଠାନ ନିମନ୍ତେ ନ୍ତପ୍ରରଣ କରା ଲା ।  

• ଏହାର ଏକ  କିତା ନକଲ  MIS Programmer, www.rmc.in ନ୍ତର ପ୍ରକାଶନ କରିବା ପାଇ ଁନିନ୍ତଦଷଶ ପ୍ରଦାନ 
କରା ଲା ।  
 

                                                                                                                            ଆୟୁକ୍ତ  
                                                                                                              ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ  

http://www.rmc.nic.in/
http://www.rmc.in/


 

 

୨୦୨୩ -୨୪ ବର୍ଷ ନିମକେ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ ଦ୍ଵାରା ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ପରିଚାଳନା ନିମକେ  
ସନ୍ଦଭଷ ଓ ସର୍ତ୍ଷାବଳୀ  ( ଟର୍ଷ୍ସ ୍ଆଣ୍ଡ କରଫକରନ୍ସ ୍  )      

 
 

 ଓର୍ିଶା ସରକାରଙ୍କର 5T ସଶୁାସନ ବୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ସ୍ଵରୂପ 2019 ମସିହା ଅ ଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ସମହୂକୁ 
କି୍ରୟାଶୀଳ କରାର୍ଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିମଖୁୟକୁ ଆହୁରି ଆ କୁ ନ୍ତନଇ ,  ହୃ ନିମଷାଣ ଓ ନ ର ଉନ୍ନୟନ ବିଭା  ପକ୍ଷରୁ 
ରାଜୟବୟାପୀ ନ୍ତପୌର ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ସମହୂର ରୂପାେରଣ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛି, ଏବଂ ମିଶନ୍ 
ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ ଦ୍ଵାରା ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବିଧବିଦ୍ଧ ସି୍ଥର କରାର୍ଯାଇ ନିମ୍ ିସତ୍ତଷାବଳୀ ଅନୁର୍ଯାୟୀ  
ଅଭିବୟକି୍ତ ପ୍ରକାଶନ ( ଏକ୍ସନ୍ତପ୍ରସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ତେନ୍ତରଷ୍ଟ୍) ଆହ୍ଵାନ କରାର୍ଯାଉଛି।  

୧. ଏହି ଅଭିବୟକି୍ତ ପ୍ରକାଶନ ( ଏକ୍ସନ୍ତପ୍ରସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ତେନ୍ତରଷ୍ଟ୍)ର ନ୍ତଶର୍ ତାରିଖ ୨୦-୧୨-୨୦୨୨ ଓ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୪ 
ଘଟିୋ ଧାର୍ଯଷୟ ନ୍ତହାଇଛି ଓ ନ୍ତଟକିି୍କାଲ୍ ବିର୍୍ ରାଉରନ୍ତକଲା ମହାନ ର ନି ମ ସଭା ହୃନ୍ତର ତା ୨୦-୧୨-୨୦୨୨, ସମୟ 

ଅପରାହ୍ନ ୪.୩୦ ଘଟିୋ ନ୍ତର  ନ୍ତଖାଲାରି୍ଯବ ନ୍ତବାଲି ସି୍ଥର କରାର୍ଯାଇଛି।  

୨. ଏଥ ି ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ ସମହୂ ଏହି ଅଭିବୟକି୍ତ ପ୍ରକାଶନ ( ଏକ୍ସନ୍ତପ୍ରସନ୍ ଅଫ୍ 
ଇନ୍ତେନ୍ତରଷ୍ଟ୍)ର ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ କୱବ୍ ସାଇଟ୍ (www.rmc.nic.in) ରୁ 
ଡାଉନନ୍ତଲାଡ୍ କରିପାରିନ୍ତବ।  

୩. ଏହି ଅଭିବୟକି୍ତ ପ୍ରକାଶନ ( ଏକ୍ସନ୍ତପ୍ରସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ତେନ୍ତରଷ୍ଟ୍) ଦାଖଲ କରିବାର ନ୍ତଶର୍ ତାରିଖ ଠାରୁ ୯୦ ଦିନ ପର୍ଯଷୟେ 

ନ୍ତବୈଧ ରହିବ।  

୪. ଏହି ଅଭିବୟକି୍ତ ପ୍ରକାଶନ ( ଏକ୍ସନ୍ତପ୍ରସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ତେନ୍ତରଷ୍ଟ୍) ନ୍ତଖାଲାରି୍ଯବା ସମୟନ୍ତର ବିର୍୍ ନ୍ତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥବିା 
ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧ ିଉପସି୍ଥତ ରହିନ୍ତବ। ସମ୍ପକୃ୍ତ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧଙି୍କ 
ଅନୁପସି୍ଥତିନ୍ତର କମିଟି  ଏକ୍ସନ୍ତପ୍ରସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ତେନ୍ତରଷ୍ଟ୍ (ଇ.ଓ.ଆଇ) କୁ ନ୍ତଖାଲି ପାରିନ୍ତବ।  

୫. ଏହି ଉନ୍ତଦଶୟନ୍ତର  ଠିତ ଏକ କମିଟି ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ପରିମାପକ ର୍ଯଥା ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ  ଠନର ବର୍ଷ, ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ପରିଚାଳନା, 
ପୟାନ୍, ଆୟକାରୀ କାର୍ଯଷୟବିଧନି୍ତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଆଥକି ବୟବହାର, ଦଳ ତ ନିଷ୍ ଠା ଓ ସାଧତୁା ଏବଂ ନ୍ତର୍ଯା ୟତା ଭିତି୍ତନ୍ତର  
ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ମଲୂୟାୟନ କରାରି୍ଯବ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପକଷନ୍ତର କମିଟରି ନିଷ୍ପତି୍ତ ଚୂର୍ାେ ନ୍ତବାଲି ଗ୍ରହଣ 
କରାରି୍ଯବ। ଅନୟ ନ୍ତକୌଣସି ବି ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏହି ନିଷ୍ପତି୍ତନ୍ତର ପରିବତ୍ତଷନ ନ୍ତହବ ନାହିଁ  ଓ ଏ ସମ୍ପକଷନ୍ତର ଆନ୍ତବଦନକାରୀ 
ଅଣ୍ଡରନ୍ତଟକିଙ୍୍ଗ ନ୍ତଲଖ ିକରି ନ୍ତଦନ୍ତବ।  

୬. ବିର୍୍ ନ୍ତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥବିା ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ପବୂଷ ନ୍ତରକର୍ଷ ତଥା ବିଶ୍ଵସନୀୟତା ନ୍ତର ଅସନ୍ତୋର୍ 
ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ରାଉରନ୍ତକଲା ମହାନ ର ନି ମର ପ୍ରତିନିଧ ି ରୂନ୍ତପ ଆୟୁକ୍ତ ସମ୍ପକୃ୍ତ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ବର୍ି୍ 
ଆନ୍ତବଦନ ଖାରଜ କରି ପାରିନ୍ତବ।  

୭. କମିଟିର ନିଷ୍ପତି୍ତ ସମ୍ପକଷନ୍ତର ନ୍ତକୌଣସି ଅଭିନ୍ତର୍ଯା  ନ୍ତଟଲିନ୍ତଫାନ୍ ,ଫୟାକ୍ସ, ଇ ନ୍ତମଲ୍ ଅଥବା ବୟକି୍ତ ତ ସାକ୍ଷାତନ୍ତର 
ଗ୍ରହଣୀୟ ନ୍ତହବନାହି।ଁ  

୮. ନ୍ତସବାର  ଣୁବତ୍ତା ସଂକ୍ରାେ ନ୍ତର ନ୍ତକୌଣସି ବିବାଦ ଉପଜୁିନ୍ତଲ ରାଉରନ୍ତକଲା ମହାନ ର ନି ମର ପ୍ରାଧକୃିତ କମଷକତ୍ତଷାଙ୍କ 
ଦ୍ଵାରା ର୍ଯାଞ୍ଚ କରାରି୍ଯବ।  



 

 

୯. ଅଗ୍ରୀମ ଅଥଷ ପ୍ରଦାନ ଅଥବା ସମୟ ସୀମା ନ୍ତନଇ ନ୍ତକୌଣସି ପ୍ରାକ୍ ସତ୍ତଷାବଳୀ ରହିବନାହିଁ। ନ୍ତକୌଣସି ପ୍ରାକ୍ ସତ୍ତଷାବଳୀ ବିନା 
ପ୍ରଦତ୍ତ  ବିର୍୍ କୁ ଚୂର୍ାେ ରୂନ୍ତପ ଗ୍ରହଣ କରାରି୍ଯବ।  

୧୦. ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ  ବିର୍୍ ନ୍ତର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅବଧ ିପରବତ୍ତଷୀ ଏକ ବର୍ଷ 
ନିମନ୍ତେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ (ଏମ୍ପୟାନ୍ତନଲ୍ର୍) ରହିନ୍ତବ ।  ରାଉରନ୍ତକଲା ମହାନ ର ନି ମ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପକୃ୍ତ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ 
ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ମଲୂୟାୟନ ସନ୍ତୋର୍ଜନକ ନ୍ତହନ୍ତଲ ହିଁ ଚୁକି୍ତର ଅବଧ ିସମ୍ପ୍ରସାରିତ ନ୍ତହବ।  

୧୧.  ନିନ୍ତମ୍ାିକ୍ତ ନ୍ତଲଖା ସହ ୧୦ ଟଙ୍କାର ନନ୍-ଜୁଡିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ନ୍ତପପର୍ ନ୍ତର ଏକ ଅଣ୍ଡରନ୍ତଟକିଙ୍୍ଗ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ 
ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ  ବିର୍୍ ନ୍ତର ସଂଲଗ୍ନ କରି ନ୍ତଦନ୍ତବ।  

➢ ମ ଁ ୁ(ନାମ, ପଦବୀ ଓ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ନାମ) ରାଉରନ୍ତକଲା ମହାନ ର ନି ମର ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ତର 
ରହିବି।  

➢ ଆମର ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ (ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ନାମ) ୱାର୍ଷ ନଂ ------ ନ୍ତର କାର୍ଯଷୟ କରୁଅଛି।  
➢ (ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ ଅଥବା ସଦସୟଙ୍କ ନାମ) ନ୍ତକୌଣସି ବୟାଙ୍କ ଅଥବା ଅଣ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଆଥକି 

ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଋଣ ପରିନ୍ତଶାଧ କରିବାନ୍ତର ଖଲିାଫ କରିନାହାେି ।  
➢ ର୍ଯଦି ଆନ୍ତମ (ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀଙ୍କ ନାମ) ଚୟନ କରାରି୍ଯବା ପନ୍ତର ଚୁକି୍ତ ତ ଅବଧ ିମଧ୍ୟନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ 

ତୁଲାଇବାନ୍ତର ଅଥବା ନ୍ତସବା ପ୍ରଦାନନ୍ତର ବିଫଳ ନ୍ତହବୁ ନ୍ତତନ୍ତବ ଆ ାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯଷୟେ ନ୍ତକୌଣସି ସରକାରୀ 
କାର୍ଯଷୟକ୍ରମ ପାଇବା ପାଇ ଁନ୍ତର୍ଯା ୟ ବିନ୍ତବଚିତ ନ୍ତହବୁନାହିଁ।  

➢ ଆନ୍ତମ (ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀଙ୍କ ନାମ)  ନ୍ତକୌଣସି ପବୂଷବତ୍ତଷୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସମୟନ୍ତର କଳା 
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନ୍ତହାଇନାହ ଁୁ।  

➢ ଆନ୍ତମ (ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀଙ୍କ ନାମ) ରାଉରନ୍ତକଲା ମହାନ ର ନି ମ ମଧ୍ୟନ୍ତର ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ 
ବୁଝାମଣା ଜ୍ଞାପନ ପତ୍ର (ନ୍ତମନ୍ତମାରାଣ୍ଡମ ୍ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣି୍ଡଂ)ର ସତ୍ତଷାବଳୀର ଅନୁପାଳନ କରିବୁ।  

୧୨.   ନ୍ତକବଳ ନ୍ତର୍ଯା ୟ ବିନ୍ତବଚିତ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଉପନ୍ତରାକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ  ଦିଆରି୍ଯବ।    

୧୩ . ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ କ ାଗୟତା ପରିମାପେ  
କ୍ରମ.ସଂ  ମାନଦଣ୍ଡ କ ାଗୟତା ପରିମାପେ 

୧. ନ୍ତ ାଷ୍ ଠୀ  ଠନ ୧. ୪. ୨୦୧୯ ସଦୁ୍ଧା  ଠିତ ନ୍ତହାଇଥବି ।  

୨. ନ୍ତ ାଷ୍ ଠୀ ପରିଚାଳନା  
ପଞ୍ଚ ସତୂ୍ରର କନ୍ତଠାର ଅନୁପାଳନ କରାରି୍ଯବ  
(ନିୟମିତ ନ୍ତବୈଠକ, ନିୟମିତ ସଞ୍ଚୟ, ନିୟମିତ ନ୍ତ ାଷ୍ ଠୀ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଋଣ କାରବାର, ନିୟମିତ 
ପରିନ୍ତଶାଧ, ନିୟମିତ ହିସାବ ବା ନ୍ତରକର୍ଷ ରଖବିା ଇତୟାଦି) 

୩. ପୟାନ୍  ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ ଠୀଙ୍କର ପରମାନ୍ତନେ ଆକାଉେ ନମ୍ଵର ଥବି।    

  ୪.. ଆୟକାରୀ କାର୍ଯଷୟବିଧ ି ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ନ୍ତ ାଷ୍ ଠୀ ପବୂଷରୁ ଆୟକାରୀ କାର୍ଯଷୟବିଧନି୍ତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥନି୍ତବ।  

୫. ଆଥକି ବୟବହାର 
ନ୍ତକୌଣସି ଆଥକି ଅନିୟମିତତା ର୍ଯଥା (ଋଣ ଏନ୍.ପି.ଏ, ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ କିମ୍ ଵା ୱାନ୍ ଟାଇମ ୍
ନ୍ତସଟଲନ୍ତମେ ନ୍ତ ାରି୍ତ ନ୍ତହାଇନଥବି।    

୬. ଦଳ ତ ନିଷ୍ ଠା ଓ ସାଧତୁା ନ୍ତକୌଣସି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯଷୟ ଅଥବା ଅପରାଧନ୍ତର ଜର୍ିତ ନଥନି୍ତବ।  

୭. ନ୍ତର୍ଯା ୟତା  ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ ଠୀ ସଦସୟଙ୍କ ଶକି୍ଷା ତ ନ୍ତର୍ଯା ୟତା ଅେତଃପନ୍ତକ୍ଷ 
ମାଟ୍ରିକୁୟନ୍ତଲସନ୍ ଅଥବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ଷ ନ୍ତହାଇଥବିା ଆବଶୟକ ।       

୮. ଅବସି୍ଥତି  ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ ଠୀର ଅବସି୍ଥତି ରାଉରନ୍ତକଲା ମହାନ ର ନି ମ ଅଞ୍ଚଳନ୍ତର 
ନ୍ତହାଇଥବିା  

 



 

 

୧୪. େମଷ ନିକୟାଜନ ସର୍ତ୍ଷାବଳୀ  
କ) ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ ସମହୂର କି୍ରୟାଶୀଳତା ଉନ୍ତଦଶୟନ୍ତର  ସହରାଞ୍ଚଳ ସଶୁାସନନ୍ତର ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ ସହଭା ିତା ନିମନ୍ତେ 
ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ ପବୂଷକ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀକୁ ନ୍ତସ୍ଵଚ୍ଛାକୃତ ଭିତି୍ତନ୍ତର ନିନ୍ତୟାଜିତ କରାରି୍ଯବ।  
ଖ) ରାଉରନ୍ତକଲା ମହାନ ର ନି ମ, ଚୟନ କରାର୍ଯାଇଥବିା ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ ସହ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର 
(ଏମ.୍ଓ.ୟୁ) ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିନ୍ତବ।   

 ) ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ବୁଝାମଣା ଜ୍ଞାପନ ପତ୍ର (ନ୍ତମନ୍ତମାରାଣ୍ଡମ ୍ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣି୍ଡଂ)ର ସତ୍ତଷାବଳୀ ନ୍ତର ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ ଅବଧ ିନିମନ୍ତେ 
ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀକୁ ନିନ୍ତୟାଜିତ କରାରି୍ଯବ  
 ) ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ସଦସୟ ନିଜକୁ ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ର ସ୍ଥାୟୀ କମଷଚାରୀ ରୂନ୍ତପ ଦାବୀ ଉପସ୍ଥାପନ 
କରି ପାରିନ୍ତବ ନାହି ଁ। 
ଙ) ଚୟନ କରାର୍ଯାଇଥବିା ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ସଦସୟ ମାନଙୁ୍କ ରାଉରନ୍ତକଲା ମହାନ ର ନି ମ 

ରାଉରନ୍ତକଲା ର ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପକଷନ୍ତର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦିଆରି୍ଯବ।  
 

୧୫. ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ପରିଚାଳନା ନିମକେ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ ସମହୂର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ 
ଭୂମିୋ  

 ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ ସମହୂଙ୍କ ଉପନ୍ତର ନୟସ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛି।  
କ)  ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ଜନ୍ତଣ ସଦସୟ ୱାର୍ଷ ନ୍ତକାଅଡିନ୍ତନଟର୍ ରୂନ୍ତପ ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ପରିଚାଳନା 
ଦାୟିତ୍ୱ ଅେ ଷତ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ତର୍ଯାଜନା ଓ କାର୍ଯଷୟକ୍ରମ ସମ୍ପକଷନ୍ତର ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ନା ରିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ ିଓ 
ଅଭିନ୍ତର୍ଯା  ସମହୂ ନ୍ତଲଖ ିନ୍ତସ ଡିୁକୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇନ୍ତବ।  
ଖ) ୱାର୍ଷ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ୟୁଜର୍ ଚାଜଷ ର୍ଯଥା ଜଳ/ପ୍ରପଟି/ନ୍ତହାଲି ଡଂ ଟୟାକ୍ସ ଓ ଅନୟ ନ୍ତପୌର ନ୍ତଦୟ ର୍ଯଥା ଷ୍ଟଲ୍ 
ଫି , ନ୍ତଟ୍ରର୍ ଲାଇନ୍ତସନ୍ ସ  ଆଦି ନ୍ତଦୟ ସଂଗ୍ରହ କରିନ୍ତବ।  
 ) ପ୍ରତିବର୍ଷ ନ୍ତଦଶ ତଥା ରାଜୟ ନିମନ୍ତେ  ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ଦିବସ ର୍ଯଥା ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୬ ଜାନୁଆରୀ, ୫ ମାର୍ଚ୍ଷ, ୧ ଏପି୍ରଲ୍ 
,୧୫ ଅ ଷ୍ଟ, ୩୧ ଅ ଷ୍ଟ, ଓ ୨ ଅନ୍ତକ୍ଟାବର ଆଦି ପାଳନ କରିନ୍ତବ।  
 ) ନିୟମିତ ରୂନ୍ତପ ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ସମହୂର ମାସିକ ତଥା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ନ୍ତବୈଠକ ପରିଚାଳନା କରିନ୍ତବ।  
ଙ) ସହରାଞ୍ଚଳ ସଶୁାସନନ୍ତର ସହଭା ିତା ଓ ସନ୍ତଚତନତାର ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ନିମନ୍ତେ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀକୁ ସଂଚାଳିତ କରିନ୍ତବ।  
ଚ) ଆପଦ କାଳୀନ ସି୍ଥତିନ୍ତର ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ସମହୂକୁ ‘ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଫିସ’୍ ରୂନ୍ତପ ସଂଚାଳନ କରିନ୍ତବ ।        

 

୧୬. ୱାର୍ଷ କୋଅରି୍ଡକନଟର୍ କହବା ନିମକେ କ ାଗୟତା ପରିମାପେ  
• ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ଅବସି୍ଥତି ରାଉରନ୍ତକଲା ମହାନ ର ନି ମର ନ୍ତର୍ଯଉ ଁ ୱାଡଷନ୍ତର 

ନ୍ତହାଇଥବି, ନ୍ତସହି ୱାଡଷନ୍ତର ୱାର୍ଷ ନ୍ତକାଅଡିନ୍ତନଟର୍ ପାଇ ଁଆନ୍ତବଦନ କରିପାରିନ୍ତବ ।  
• ସବଷନିମ୍ ିନ୍ତର୍ଯା ୟତା ରୂନ୍ତପ ୱାର୍ଷ ନ୍ତକାଅଡିନ୍ତନଟର୍ ନ୍ତର୍ଯ ନ୍ତକୌଣସି ବିର୍ୟନ୍ତର ସ୍ନାତକ ବା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ନ୍ତହାଇଥବିା 

ଆବଶୟକ। ନ୍ତତନ୍ତବ ସ୍ନାତକ ବା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପ୍ରାଥଷୀଙ୍କ ଅଭାବ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଉର୍ଚ୍ ମାଧ୍ୟମିକ କିମ୍ ଵା ଅେତଃପନ୍ତକ୍ଷ 
ମାଟ୍ରିକୁୟନ୍ତଲସନ୍ ଗ୍ରହଣନ୍ତର୍ଯା ୟ ବିନ୍ତବଚିତ ନ୍ତହବ  

• କମ୍ପୟୁଟର୍ ଚଳାଇବାନ୍ତର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥବିା ଆବଶୟକ।  
• ନ୍ତସ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ଜନ୍ତଣ ସକ୍ରିୟ ସଦସୟ ନ୍ତହାଇଥବିା ଆବଶୟକ।  
• ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ , ପୟାନ୍ ଏବଂ ଆଧାର ଆଦି ଥବିା ଆବଶୟକ।  
• ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ ଅଥବା ନ୍ତକୌଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଋଣ ପରିନ୍ତଶାଧନ୍ତର ଖଲିାଫ କରିନଥନି୍ତବ।  
• ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧନ୍ତର ନ୍ତକୌଣସି ଅପରାଧ ମାମଲା ଦାୟର ନ୍ତହାଇନଥବି।  

 

୧୭. ୱାର୍ଷ କୋଅରି୍ଡକନଟର୍ ତୁଲାଇବାେୁ ଥବିା ଭୂମିୋ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ  
 କ ) ଅଫିସ ୍ଚାବି ସନ୍ତମତ ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ର ନ୍ତଦଖାରଖା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ତନନ୍ତବ।  



 

 

  ଖ) ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାନ୍ତର ୱାର୍ଷ ଅଫିସର୍ ଙୁ୍କ  ସହାୟତା କରିନ୍ତବ।  
 ) ରାଉରନ୍ତକଲା ମହାନ ର ନି ମ ର ରାଜସ୍ଵ ର୍ଯଥା ନ୍ତହାଲି ଡଂ ଟୟାକ୍ସ , କଠିନ ବଜଷୟ ପରିଚାଳନା ଟିକସ, ବଜଷୟ 
ଜଳ ନି ଷମନ ଶଳୁ୍କ, ନ୍ତଟ୍ରର୍ ଲାଇନ୍ତସନ୍ ସ  ଆଦି ନ୍ତଦୟ ସଂଗ୍ରହ କରିନ୍ତବ।  
 ) ସମ୍ପତି୍ତ କର ବା ପ୍ରପଟି ଟୟାକ୍ସ ଆକଳନ ଓ ପନୁଃ ଆକଳନ ନିମନ୍ତେ ପଦନ୍ତକ୍ଷପ ତ୍ୱରାନ୍ି ଵତ କରିନ୍ତବ।  
ଙ) ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ସମହୂର ରକ୍ଷଣାନ୍ତବକ୍ଷଣ ସହ ଏହାର ପରିସର ମଧ୍ୟନ୍ତର ଥବିା ସମସ୍ତ ଉପନ୍ତର୍ଯା ୀ ଉପକରଣର 
ର୍ଯଥାଥଷ ରୂନ୍ତପ ତଦାରଖ କରିନ୍ତବ ଓ ବିଦୁୟତ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଉପନ୍ତର୍ଯା ୀତାର ବିଲ୍ ଠିକ ସମୟନ୍ତର ପଇଠ କରିନ୍ତବ।   
ଚ)  ୱାର୍ଷ ଅଫିସ ୍ସମହୂର ତଥା ନ୍ତସସବୁ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନ୍ତପୌର ନ୍ତସବା ଆଦି ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଆଥକି ନ୍ତଲଣନ୍ତଦଣ 
ନ୍ତରକର୍ଷ କରିବା ପାଇ ଁସଠିକ୍ କୟାଶ ୍ବୁକ୍ ପରିଚାଳନାନ୍ତର ସହାୟତା କରିନ୍ତବ ।  
 ଛ) ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୟସ୍ତ ଅନୟ ନ୍ତର୍ଯନ୍ତକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନିବଷାହ କରିନ୍ତବ।  

 
୧୮. କପ୍ରାତ୍ସାହନ ଅଥଷ ରାଶ ିଓ କଦୟ ପ୍ରଦାନ 

କ)  ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରତି ମାସନ୍ତର ୱାର୍ଷ ନ୍ତକାଅଡିନ୍ତନଟର୍ ଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦନ୍ତର 
୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଓ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ନ୍ତସବା ଶଳୁ୍କ ବାବଦନ୍ତର ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାରି୍ଯବ।  
ଖ) ଏହା ବୟତୀତ ନ୍ତକୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯଷୟ ନିମନ୍ତେ ନ୍ତକୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଅଥଷ ପ୍ରଦାନ କରାରି୍ଯବ ନାହିଁ ।   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

କେଉ ଁମିଶନ୍ ଶକି୍ତ କଗାଷ୍ଠୀ ଏକ୍ସକପ୍ରସନ୍ ଅଫ୍ ଇକେକରଷ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ େରି ପାରିକବ ନାହଁି  ?    
• ଆହାର, ଛତୁଆ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିତଥା ମଳ ଉପଚାର ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଆଦି ପରିଚାଳନା କରୁଥବିା  ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ 

ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ ଏ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଅଭିବୟକି୍ତ ପ୍ରକାଶନ ବା ଏକ୍ସନ୍ତପ୍ରସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ତେନ୍ତରଷ୍ଟ୍ ନିମନ୍ତେ ନ୍ତର୍ଯା ୟ ବିନ୍ତବଚିତ ନ୍ତହନ୍ତବ 
ନାହିଁ।  



 

 

ପରିଶଷି୍ଟ-େ 

ପ୍ରାକେର୍,ୁ 
ଆୟୁକ୍ତ, 
ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ, ରାଉରକେଲା  

 
 
ବରି୍ୟ: ୱାଡଷ ସଂଖୟା-............ର ୱାଡଷ ଅଫିସ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତବଦନ ।  
 
 
ମହାଶୟ, 

ଏତଦ୍ଵାରା ଆପଣଙୁ୍କ ଜଣାଇ ନ୍ତଦଉଛୁ କି, ଆନ୍ତେ _______________________ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ, 

ଠିକଣା:________________________________, ୱାଡଷ ସଂଖୟା:______, ରାଉରନ୍ତକଲା; ୱାଡଷ ସଂଖୟା-

________ର ୱାଡଷ ଅଫିସ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ତନବା ପାଇ ଁଇଛୁକ ଅଟୁ ।  ଏହା ପାଇ ଁଆବଶୟକ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଆନ୍ତେ 

ଏହି ଦରଖାସ୍ତ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରିଅଛୁ ।  
 
 

 
ସଙ୍କଳ୍ପନାମା: ଆନ୍ତେ ନ୍ତ ାର୍ଣା କରୁଅଛୁକି ପ୍ରସ୍ତାବନ୍ତର ଦିଆର୍ଯାଇଥବିା ସମସ୍ତ ତଥୟ/ବିବୃତି୍ତ ନିଭଷୁ ଲ ଅନ୍ତଟ । ର୍ଯଦି ନ୍ତକୌଣସି 

ତଥୟ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣତି ହୁଏ, ତାନ୍ତହନ୍ତଲ ଆନ୍ତେ  ୱାଡଷ ଅଫିସ ପରିଚାଳନା ପାଇ ଁଅନ୍ତର୍ଯା ୟ ବିନ୍ତବଚିତ ନ୍ତହବୁ ।  
 
 
 
 
 
 
 
ସଭାପତଙି୍କ କମାହର ସହିତ ସ୍ଵାକ୍ଷର:                                                   ସମ୍ପାଦିୋଙ୍କ କମାହର 
ସହିତ ସ୍ଵାକ୍ଷର: 
ତାରିଖ୍: 
 
 



 

 

ପରିଶଷି୍ଟ-ଖ୍ 

ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ ଦ୍ଵାରା ଦଆି ାଇଥବିା ଥବିା ଦସ୍ତାବଜିର ସବକିଶର୍ 
ତଥୟ : 

(କଟକ୍ିିୋଲ୍ ବର୍ି୍ଡ) 
କ୍ର: ସଂ: ବରି୍ୟ  ପଷୃ୍ଟା ସଂଖ୍ୟା 

୧ ପରିଶଷି୍ଟ-କ ୧ 

୨ ପରିଶଷି୍ଟ-ଖ ୨ 

୩ ପରିଶଷି୍ଟ-   ୩ 

୪ ପରିଶଷି୍ଟ-  ୪ 

୫ ପରିଶଷି୍ଟ-ଙ ୫ 

୬  ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ନ୍ତରଜିନ୍ତଷ୍ଟେସନ୍ ନମ୍ଵର/ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର  ୬ 

୭  ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ପୟାନ୍ କାଡଷର ନକଲ  ୭ 

୮ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର  ଠନ ଅଧନି୍ତବଶନ ବିବରଣୀ   

୯ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ବୟାଙ୍କ ବହିର ନକଲ (ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ନକଲ):  

୧୦ 
ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ନ୍ତବୈଠକ ବିବରଣୀର ନକଲ (ନ୍ତଶର୍ ୬ ମାସର ର୍ଯଥା; ଜୁନ୍ 

୨୦୨୨ ରୁ ନନ୍ତଭମ୍ଵର ୨୦୨୨ ପର୍ଯଷୟେ) 
 

୧୧ 
ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ବୟାଙ୍କ ଆକାଉେ ନ୍ତଷ୍ଟଟନ୍ତମେ (ନ୍ତଶର୍ ୩ ବର୍ଷର ର୍ଯଥା; 
୦୧-୦୪-୨୦୧୯ ରୁ ୩୧-୦୩-୨୦୨୨) 

 

୧୨ ୧୦ ଟଙ୍କା ମଲୂୟର  ନନ୍-ଜୁଡିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ନ୍ତପପରନ୍ତର ଅଣ୍ଡରନ୍ତଟକିଙ୍୍ଗ 
 

୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୱାର୍ଷ ନ୍ତକାଅଡନି୍ତନଟର୍ ର ଶକି୍ଷା ତ ନ୍ତର୍ଯା ୟତା ଓ କମ୍ପୟୁଟର୍ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର  
 

 
 

❖ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ ଦ୍ଵାରା ଦିଆ ାଇଥବିା ଦସ୍ତାବଜିର ସମଦୁାୟ ପଷୃ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା___________  
❖ ସମସ୍ତ ପଷୃ୍ଠାକର ପଷୃ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ରହିବା ଜରୁରୀ ଅକଟ ।  

 
 
 
 
 
 

 

ସଭାପତଙି୍କ କମାହର ସହିତ ସ୍ଵାକ୍ଷର:                                     ସମ୍ପାଦିୋଙ୍କ କମାହର ସହିତ 
ସ୍ଵାକ୍ଷର: 



 

 

ପରିଶଷି୍ଟ-ଗ 
ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀର ବସୃି୍ତତ ବବିରଣୀ: 

କ୍ର: 
ସଂ: ବରି୍ୟ  ସବକିଶର୍ ତଥୟ  

୧ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ନାମ : 
 

୨ 
ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ଠିକଣା ଓ 
ୱାଡଷ ସଂଖୟା : 

 

୩ 
ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର  ଠନ 
ତାରିଖ: 

 

 ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର 
ନ୍ତରଜିନ୍ତଷ୍ଟେସନ୍ ନମ୍ଵର: 

 

୪ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର 
ସଭାପତିଙ୍କର ନାମ ଓ ନ୍ତମାବାଇଲ ନମ୍ଵର: 

 

୫ 
ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର 
ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କର ନାମ ଓ ନ୍ତମାବାଇଲ ନମ୍ଵର: 

 

୬ 
ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ପୟାନ୍  
ନମ୍ଵର: 

 

୭ 
ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ନ୍ତକଉ ଁ 
ବୟାଙ୍କନ୍ତର ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଅଛି : 

 

୮ 
ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର ବୟାଙ୍କ 
ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ନମ୍ଵର : 

 

୯ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀର 

 

୧୦ ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତ ାଷ୍ଠୀ ଜଡିତ ଥବିା  
ଆୟ ସଷିୃ୍ଟକାରୀ କାର୍ଯଷୟକଳାପ  ଡୁିକର ନାମ  

 

  
 

 

ସଭାପତଙି୍କ କମାହର ସହିତ ସ୍ଵାକ୍ଷର:                                                 ସମ୍ପାଦିୋଙ୍କ କମାହର 
ସହିତ ସ୍ଵାକ୍ଷର: 



 

 

ପରିଶଷି୍ଟ-ଘ 

ମିଶନ୍ ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀର ସଦସୟା ମାନଙ୍କର ବସୃି୍ତତ ବବିରଣୀ: 

କ୍ର: 
ସଂ: ସଦସୟାଙ୍କର ନାମ ବୟସ ଶକି୍ଷାଗତ 

କ ାଗୟତା 

ଜର୍ଡିତ ଥବିା  ଆୟ 
ସଷିୃ୍ଟୋରୀ 

ୋ ଷୟେଳାପର ନାମ 
 

ପରିବାର 
ସଦସୟ 
ସଂଖ୍ୟା 

ବାସ େରୁଥବିା 
ସ୍ଥାନର ଠିେଣା 

କମାବାଇଲ 
ନର୍ବର 

୧ 
       

୨ 
       

୩ 
       

୪ 
       

୫ 
       

୬ 
       

୭ 
       

୮ 
       

୯ 
       

୧୦ 
       

୧୧ 
       

୧୨ 
       

 

 

ସଭାପତଙି୍କ କମାହର ସହିତ ସ୍ଵାକ୍ଷର:                                                 ସମ୍ପାଦିୋଙ୍କ କମାହର 
ସହିତ ସ୍ଵାକ୍ଷର: 



 

 

ପରିଶଷି୍ଟ- ଙ 

ପ୍ରସ୍ତାବତି ୱାର୍ଷ କୋଅର୍ଡକିନଟର୍ ର ବସୃି୍ତତ ବବିରଣୀ: 

ସଦସୟାଙ୍କ ନାମ  ଶକି୍ଷାଗତ 
କ ାଗୟତା  

େମ୍ପୟୁଟର୍ 
ଦକ୍ଷତା  ପୟାନ୍ ନର୍ବର 

ବୟାଙ୍କ ଆୋଉେ ନର୍ବର, 
ବୟାଙ୍କ ଓ ଶାଖ୍ାର  ନାମ  

ଋଣ ପରିକଶାଧ 
େରିବାକର 
ଖ୍ଲିାଫ ( ଦି 
େରିଛେ)ି 

େଳା ତାଲିୋ 
ସି୍ଥତ ି ଉପକର 
ମେବୟ  

       

 

 

 

 

 

 

ସଭାପତଙି୍କ କମାହର ସହିତ ସ୍ଵାକ୍ଷର:                                     ସମ୍ପାଦିୋଙ୍କ କମାହର ସହିତ 
ସ୍ଵାକ୍ଷର: 
ତାରିଖ୍: 
 
 
 
 
 
 


