ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୧

ସଂସ୍ଥାର ବିବରଣୀ, କାର୍ଯ୍ୁ ଓ କର୍ତ୍୍ବୁ
] ବିଭାଗ ୪ ()୧(ବି()i)]
ସଂସ୍ଥାପନ ବିଭାଗ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ର୍ାନଙ୍କ ର ର୍ାନବ ସ।ଧନ, ଦ୍ଦସବା ପୁସ୍ତିକା ରକ୍ଷଣଦ୍ଦବକ୍ଷଣ,

୦୧

ସଂସ୍ଥାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

୦୨

ଲକ୍ଷ / ଦୃ ଷ୍ଟିଦ୍ଦକାଣ

୦୩

ସଂସ୍ଥାପନ ବିଭାଗ ର ବିସ୍ତୃତ ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍ଥାପନ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାଯମୟ।ଳୟ, ଗଞ୍ଜାର୍ ର ଏକ ଅଭିଭାଜୟ ବିଭାଗ ।
ପୃଷ୍ଠଭୂର୍ି

୦୪

ସଂସ୍ଥାର ତଥ୍ୟ

୦୫

ବିଭାଗର ଆବଣ୍ଟନ

୦୬

କାଯମୟ ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରାପ୍ତିର ର୍ୂଳଲକ୍ଷ

୦୭

ବିଭାଗୀୟ ଦ୍ଦସବାର ସବିଦ୍ଦଶ୍ଷ୍ୟ ତଥ୍ୟ

ବଦଳି ନିଯୁକ୍ତି, ଦ୍ଦପନସନ, ଶ୍ୃଙ୍ଖଳାଗତ କାଯମୟ।ନୁ ଷ୍ଠାନ ଓ ପୁନବମାସ ସହାୟତା ଇତୟାଦି ।
ଆନ୍ତରିକତା ଓ ନିୟର୍ିତତା ସହିତ ସଂସ୍ଥାପନ ବିଭାଗର ଦ୍ଦଦୈନକ
ି କାଯମୟ ତୁ ଲାଇବା ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରକ୍ତ
ି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଦ୍ଦେପୁଟ ି କଦ୍ଦଲକଟର, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ, କନିଷ୍ଠ
ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ଓ ଚପରାଶ୍ି
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭାଗର ନିଣମାୟକ ଅଧିକାରୀ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ଓ କିଛ ି ନିଣମାୟକ ପରିସ୍ଥିତଦ୍ଦି ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତିରକ୍ତ
ି
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଓ ଦ୍ଦେପୁଟ ି କଦ୍ଦଲକଟର ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଅପମଣ କରିଥ୍ାନ୍ତି ।

ବିଭାଗର ସର୍ସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଙ୍କୁ ନୟସ୍ତ ଦ୍ଦହାଇଥିବା କାଯମୟ କୁ ର୍ିଳତ
ି ଭାଦ୍ଦବ ସୂଚାରୁ ରୂଦ୍ଦପ କାଯମୟ ସମ୍ପାଦନ
କରିଥ୍ାନ୍ତି ।

ବିଲ, ବଦ୍ଦଜଟ, ନିଯୁକ୍ତି, ବଦଳି, ଅଦାଲତ ବିଷ୍ୟ, ପୁନଃଥ୍ଇଥ୍ାନ, ଅେିଟ/ପରିଦଶ୍ମନ, ଦ୍ଦସବା ପୁସ୍ତିକା
ରକ୍ଷଣଦ୍ଦବକ୍ଷଣ, ପଦକ୍ରର୍, ଦ୍ଦପନସନ, ଦ୍ଦଗଦ୍ଦଜଟ ସଂସ୍ଥାପନ ଇତୟାଦି ।

ଅଫି ସ ର ସର୍ସ୍ତ ବିବରଣୀ ସୂଚନା ଓ ଦ୍ଦଲାକ ସମ୍ପକମ ଆଧାର ପ୍ରକାଦ୍ଦର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦ୍ଦଯାଗାଇ
୦୮

ଜନସାଧାରଣ ଙ୍କ ସହ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପକମ

ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ କାଯମୟ ଦିବସର କାଯମୟ ନିର୍ଣ୍ଟ
ମ ର୍ଧ୍ୟଦ୍ଦର ଜନସାଧରଣର୍ାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ

୦୯

ୋକ ଠିକଣା

ସଂସ୍ଥାପନ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାଯମୟ।ଳୟ, ଗ୍ରାର୍/ଦ୍ଦପାଷ୍ଟ – ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାର୍, ୭୬୧୦୨୦

୧୦

କାଯମୟ।ଳୟ ଅବସ୍ଥିତ ି ର ର୍ାନଚିତ୍ର

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାଯମୟ।ଳୟ ର ଦ୍ଵିତୀୟ ର୍ହଲା ଦ୍ଦର ସଂସ୍ଥାପନ ବିଭାଗ ଅବସ୍ଥିତ ।

୧୧

ଜନସାଧାରଣ ଓ କାଯମୟ।ଳୟ ର ସର୍ୟ ସକାଳ ୧୦.୦୦ ର୍ଣ୍ଟ ଠାରୁ ୫.୩୦ ର୍ଣ୍ଟା ପଯମୟନ୍ତ )ର୍ଧ୍ୟାହ୍ନ ଖାଇବା ବିରତି ୧.୩୦ ର୍ଣ୍ଟ ଠାରୁ
୨.୦୦ ର୍ଣ୍ଟ ଯାଏଁ( ସର୍ସ୍ତ କାଯମୟ ଦିବସଦ୍ଦର ।
ନିର୍ଣ୍ଟ
ମ

କାଯମୟ ସର୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁବଧ
ି ା ଓ ସହଦ୍ଦଯାଗ ଦିଆଯାଏ ।

ଅଫି ସ ର ସର୍ସ୍ତ ବିବରଣୀ ସୂଚନା ଓ ଦ୍ଦଲାକ ସମ୍ପକମ ଆଧାର ପ୍ରକାଦ୍ଦର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦ୍ଦଯାଗାଇ

୧୨

ଜନସାଧାରଣ ଙ୍କ ସହ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପକମ, ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ କାଯମୟ ଦିବସର କାଯମୟ ନିର୍ଣ୍ଟ
ମ ର୍ଧ୍ୟଦ୍ଦର ଜନସାଧରଣର୍ାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ
ଯଦି ଥ୍ାଏ
କାଯମୟ ସର୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁବଧ
ି ା ଓ ସହଦ୍ଦଯାଗ ଦିଆଯାଏ ।

୧୩

ଅଭିଦ୍ଦଯାଗ ପ୍ରତିକାର କ୍ରିୟା

ଏକ ଅଭିଦ୍ଦଯାଗ ଦ୍ଦପ୍ରାକାଷ୍ଠ ପ୍ରତିକାର ହିସାବଦ୍ଦର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାଯମୟ।ଳୟ ଓ
ଅନୟାନୟ ର୍ାଧ୍ୟର୍ଦ୍ଦର ଗ୍ରହଣ ଦ୍ଦହାଇଥିବା ସର୍ସ୍ତ ଅଭିଦ୍ଦଯାଗ ପତ୍ରଗୁେକ
ି ଗୁରୁତ୍ଵାଦ୍ଦରାପ ଦିଆଯାଏ ।

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୨

ପଦଧିକାରୀ ଏବଂ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ଓ କର୍ତ୍୍ବୁ
[ ବିଭାଗ

କ୍ର. ନ୍ଂ

୪ ()୧(ବି()ii)]

ପଦ ଉପାଧି

କ୍ଷମତା
ବୟବସ୍ଥାପନ

ଆଥ୍ିକ

କର୍ତ୍୍ବୁ ସଂଲଗ୍ନ
ଦ୍ଦବୈଧାନିକ

ଅନୟାନୟ

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ର
୦୧

ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ବିଭାଗର ସର୍ସ୍ତ କାଯମୟ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣଦ୍ଦର ହୁ ଏ ।

ସର୍ସ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଦ୍ଦବୈଧାନିକ କ୍ଷର୍ତା

କ୍ଷର୍ତା ର ଅଧିକାରୀ

ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦକୌଣସି ଧାରା
ଅନୁ ସାଦ୍ଦର ହୁ ଏ ।

ଅତିରକ୍ତ
ି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ
୦୨

୦୩

ଅତିରକ୍ତ
ି ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ବିଭାଗୀୟ କାଯମୟ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣଦ୍ଦର ହୁ ଏ ।

ଅନୁ ଦ୍ଦର୍ାଦନ

ର ଦ୍ଦବୈଧାନିକ କ୍ଷର୍ତା

ପଯମୟଦ୍ଦବକ୍ଷଣ

ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦକୌଣସି ଧାରା

କରିବା

ଅନୁ ସାଦ୍ଦର ହୁ ଏ ।

ଦ୍ଦେପୁଟ ି କଦ୍ଦଲକଟର

ଉଠାଣ ଓ ବିତରଣ

ପଯମୟଦ୍ଦବକ୍ଷଣ

)ସଂସ୍ଥାପନ ବିଭାଗ(

ଅଧିକାରୀ

କରିବା

ସଂସ୍ଥାପନ ବିଷ୍ୟ ଓ ସର୍ସ୍ତ
ବିଷ୍ୟ ଅନୁ ଦ୍ଦର୍ାଦନ କ୍ରିୟା
ଦ୍ଦର ହୁ ଏ ।

କାଯମୟ।ଳୟ ର ସର୍ସ୍ତ କାଯମୟ
୦୪

ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ

ପଯମୟଦ୍ଦବକ୍ଷକ ଏବଂ

ପଯମୟ।ଦ୍ଦଲାଚନ କରନ୍ତି ।
ନଥି ,ପତ୍ର ବିନର୍
ି ୟ ବିଲ,

୦୫

ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ

ବଦ୍ଦଜଟ ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ମ
ବିବରଣୀ କରନ୍ତି
ନିଗର୍
ମ ନ, ଦ୍ଦପ୍ରରଣ, ସର୍ାନ ଓ

୦୬

କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ

ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଅନୟାନୟ
ବିଷ୍ୟ କରନ୍ତି ।
ନଥି )ଫାଇଲ( ଦ୍ଦନବା

୦୭

ଚପରାଶ୍ି

ଆଣିବା କରିବା ଓ ୋକ
ବାଣ୍ଟିବା

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୩

ନ୍ିଷ୍ପତି ନନ୍ବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ
[ ବିଭାଗ

କ୍ର. ନ୍ଂ

କ୍ରିୟାଶୀଳତା

୪ ()୧(ବି()iii)]

କାର୍ଯ୍ୁର ସ୍ତର

ସମୟର ଗଢଣ

୦୧

ଦରଖାସ୍ତ ଓ ଚିଠପ
ି ତ୍ର ର ଗ୍ରହଣ

ୋଇରୀ ସହାୟକ

ସର୍ାନ ଦିନ

୦୨

ୋକର ପଠନ

ଦ୍ଦେପୁଟ ି କଦ୍ଦଲକଟର

ସର୍ାନ ଦିନ

୦୩

ଚିଠର
ି ଚିହ୍ନଟକରଣ

୦୪

ୋଇରୀ ଏବଂ ଚିଠଗ
ି ୁେକ
ି ର ହସ୍ତ।ନ୍ତିକରଣ

୦୫

ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ /

ଚିଠି ଗୁେକ
ି କାଯମୟ ପଞ୍ଜି ଦ୍ଦର ନଦ୍ଦର୍ାଦ କରି
ନଥିଦ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା

୦୬

ଦ୍ଦେପୁଟ ି କଦ୍ଦଲକଟରଙ୍କ ଅନୁ ଦ୍ଦର୍ାଦନ

୦୭

ଅନୁ ଦ୍ଦର୍ାଦନ ତଥ୍ା ଖାରଜ କରିବା

୦୮

ସର୍ାନ ଦିନ

ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ
ୋଇରୀ କିରାଣୀ

ସର୍ାନ ଦିନ

ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହାୟକ

ତିନଦ
ି ନ
ି ) ଯଦି ଜରୁରୀ ସର୍ାନ ଦିନ(

ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ

୧ ଦିନ ର୍ଧ୍ୟଦ୍ଦର

ଦ୍ଦେପୁଟ ି କଦ୍ଦଲକଟର / ଅତିରକ୍ତ
ି ଜିଲ୍ଲାପାଳ /
ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଅନୁ ଦ୍ଦର୍ାଦନ ପଦ୍ଦର, ଦ୍ଦପ୍ରରଣ ସ୍ଥାନକୁ

ଦ୍ଦପ୍ରରଣ ସହାୟକ

ପଠାଇବା

ଯଦି ଜରୁରୀ ସର୍ାନ ଦିନ
୧ ଦିନ ର୍ଧ୍ୟଦ୍ଦର

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୪

କାର୍ଯ୍ୁ ନ୍ିବ୍ାହ ନ୍ିମନେ ମାନ୍ ନ୍ିର୍ଦ୍୍ାରଣ
[ବିଭାଗ (୪ ()୧(ବି()iv)]

ବିଭିନ୍ନ କାଯମୟ ନିବମାହ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ତ ସବିଦ୍ଦଶ୍ଷ୍ ତଥ୍ୟ । କିଛ ି ର୍ାନ ନିର୍ଦ୍ମାରଣ ନିର୍ନଦ୍ଦର ଦଶ୍ମାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

କ୍ର. ନ୍ଂ

କ୍ରିୟାଶୀଳତା

ସମୟର ଗଢଣ / ମାନ୍

୦୧

ଚିଠର
ି ୋଇରି

୩ ର୍ିନଟ
ି ପ୍ରତି ଏକ ଚିଠି

୦୨

ଚିଠର
ି ଦ୍ଦପ୍ରରଣ

୫ ର୍ିନଟ
ି ପ୍ରତି ଏକ ଚିଠି

୦୩

ଟାଇପିଙ୍ଗ କପି

୨୦ ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରତିଦନ
ି

୦୪

ଚିଠି ଉପସ୍ଥାପନ

ସାଧାରଣତ ୩ ଦିନଦ୍ଦର । ଅତି ଜରୁରୀ ୨୪ ର୍ଣ୍ଟା
ର୍ଧ୍ୟଦ୍ଦର

ମେବୁ
ଓେିଶ୍ା ଦ୍ଦରକେମ ର୍ାନୁ ୟଆଲ, ୧୯୬୪ ପ୍ରକାଦ୍ଦର
ଦଶ୍ମୀତ ଦ୍ଦହାଇଥିବା ର୍ାନ ନିର୍ଦ୍ାମ ରଣ ଏବଂ ବାସ୍ତବ
ସାଧନ ଓ ଦ୍ଦଲାକ ସର୍ବଳକୁ ଦ୍ଦନଇ ପରିଚାଳନା
କରିବା ।

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୫

ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୁ ନ୍ିବ୍ାହ ନ୍ିମନେ ନ୍ିୟମ ଓ ଉନପନଦଶବଳୀ
[ବିଭାଗ (୪ ()୧(ବି()v)]

କ୍ର.
ନ୍ଂ

ନ୍ାମ, ଧାରା ଓ ଆଇନ୍ ନ୍ିୟମାବଳୀ

ପ୍ରାସଙ୍ଗି କତାର

ବିଷୟବସ୍ତୟ ର ସାରାଂଶ

୦୧

ଓେିଶ୍ା ଦ୍ଦରକେମ ର୍ାନୁ ୟଆଲ, ୧୯୬୪

କାଯମୟ।ଳୟ ନଥିର ପରିଚାଳନା

୦୨

ଓେିଶ୍ା ଦ୍ଦସବା ଦ୍ଦକାେ

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂସ୍ଥାପନ ଓ ଦ୍ଦସବା ବିଷ୍ୟ

୦୩

ଓେିଶ୍ା ସରକାର ଆଥ୍ିକ ନାୟର୍ାବଳୀ

ହିସାବ ପ୍ରକ୍ରିୟା

୦୪

ଓେିଶ୍ା ଛୁ ଟ ି ଆଇନ, ୧୯୬୬

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁ ଟ ି ର୍ଞ୍ଜୁରୀ

୦୫

ଓେିଶ୍ା ଦ୍ଦପନସନ ଆଇନ, ୧୯୯୨

ଦ୍ଦପନସନ ର୍ଞ୍ଜୁରୀ ଓ ଦ୍ଦପନସନ ସୁବଧ
ି ା

୦୬

ଓେିଶ୍ା )ସି. ସି.ଏ( ଆଇନ, ୧୯୬୨

ଶ୍ୃଙ୍ଖଳାଗତ କାଯମୟ।ନୁ ଷ୍ଠାନର ଉପକ୍ରର୍

ନ୍ମବର, ର୍ଯଦି ଥାଏ

ପ୍ରକାଶିତ ମୂଲୁ

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୬

ଏହାର ନ୍ିୟନ୍ତ୍ରଣନର ଥିବା ଦଲି ଲର ନେଣୀ ବିଭାଗର ବିବରଣୀ
[ବିଭାଗ (୪ ()୧(ବି()vi)]

ଦଲି ଲର ନେଣୀ ବିଭାଗର ବିବରଣୀ
କ୍ର. ନ୍ଂ
୦୧
୦୨

ନରକର୍୍ ର ସ୍ଵଭାବ
ଆବଣ୍ଟନ, ବିଲ, ସମ୍ଭ।ବୟ,
ଉପଦ୍ଦଯାଗ ପ୍ରର୍ାଣପତ୍ର ଦ୍ଦରଜିଷ୍ଟର
ପତ୍ରାଳପ ନଥି

ନକଉଁ ବିଭାଗନର

ଧାରଣ ଅବଧୀ ନକଉଁଠାନର

ଉପଲବ୍ଧ

ଉପଲବ୍ଧ

ସବିଦ୍ଦଶ୍ଷ୍ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବିନଦ୍ଦି ଯାଗ

ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହାୟକ

ସ୍ଥାୟୀ

ପତ୍ରାଳପ ଏବଂ ଟିପ୍ପଣୀ ଫେମ

ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହାୟକ

ସବିନଶଷ ସୂଚନ୍ା ଉପଲବ୍ଧ

ଓେିଶ୍ା ଦ୍ଦରକେମ ର୍ାନୁ ୟଆଲ,
୧୯୬୪ ପ୍ରକାଦ୍ଦର

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୭

ନର୍ଯନକୌଣସି ନ୍ିର୍ଦ୍ିଷ୍ଟ ବୁବସ୍ଥା ପାଇଁ ପରାମଶ୍ ସହ ବିଦୁମାନ୍ କିମବା ସଭୁମାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିନ୍ଧି
ି ର
ସବ୍ଜନ୍ୀନ୍ ସମ୍ପକ୍ ବୁବସ୍ଥିତ ନ୍ୀତିର କାର୍ଯ୍ୁକାରୀ କରିବା
[ବିଭାଗ (୪ ()୧(ବି()vii)]

କ୍ର. ନ୍ଂ

ବିଷୟ

1

2

ସବ୍ସାଧାରଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନର ଜନ୍।ର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୟନ୍ଶ୍ଚ
ି ି ତ କି

ସବ୍ସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ

(ହଁ / ନ୍ା)

ବୁବସ୍ଥାନର ଲାଗିବା

3

4

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୮

ଲି ଖିତ ପ୍ରକାନର ମଣ୍ଡଳୀ, ପରିଷଦ, କମିଟ ି ଏବଂ ଅନ୍ୁାନ୍ୁ ସଂସ୍ଥାପିତର ମୟଖ୍ୁ ମୟଖ୍ୁାଶ
[ବିଭାଗ (୪ ()୧(ବି()viii)]
ମଣ୍ଡଳୀଗୟର୍କ
ି ର ତାଲି କା, ପରିଷଦ, କମିଟ ି ଇତୁାଦି

ସଭା
କ୍ର.
ନ୍ଂ

ନ୍ାମ ଓ ଠିକଣା

ମୟକ୍ଷାଂଶ ଙ୍କ ମୟଖ୍ୁ

ମୟକ୍ଷାଂଶ ଙ୍କ

ସଙ୍ଗଠନ୍

ସମାହାନରା

ସଙ୍ଗଠନ୍

ତାରିଖ୍

ନକଉଁ ତାରିଖ୍
ପର୍ଯ୍ୁେ
ବିଧିମାନ୍ୁ

ଜନ୍ସାଧାର
ଣଙ୍କ
ପିଏଆଇଏ
ନ୍ ନଖ୍ାଲା
ରହିବ କି

ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ
1

ବିଭାଗୀୟ
ପଦ୍ଦଦାନ୍ନତି

ବିବରଣୀ
ସବ୍ସାଧାର

ସଭାର

ଣ ଙ୍କ

ନପୌନ୍ଃପୟ

ନବାଧଗମୁ

ନ୍ିକତା

କି ?

ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ
ପରବର୍ତ୍ମୀ ଦ୍ଦସାପାନ

ସର୍ିତ ି

ସରକାରୀ

ସ୍ଥାୟୀ

ନାହିଁ

ନାହିଁ

ପ୍ରତିବଷ୍ମ

କୁ ପଦ୍ଦଦାନ୍ନତି

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୯

ଅଧିକାରୀ ଓ କମ୍ଚାରୀ ସନ୍ନୀବିଷ୍ଟ ପୟସ୍ତକ
[ବିଭାଗ (୪ ()୧(ବି()ix)]

କ୍ର. ନ୍ଂ

ନ୍ାମ ଓ ପଦବୀ

ଅଫି ସ ନର୍ଯାଗାନର୍ଯାଗ ନ୍ଂ.

ଇ-ନମଲ ଠିକଣା
dm-ganjam@nic.in

୦୧

ଜିଲ୍ଲାପାଳ

୦୬୮୧୧-୨୬୩୭୦୦

୦୨

ଅତିରକ୍ତ
ି ଜିଲ୍ଲାପାଳ )ସାଧାରଣ(

୦୬୮୧୧-୨୬୩୯୨୭

୦୩

ଦ୍ଦେପୁଟ ି କଦ୍ଦଲକଟର )ସଂସ୍ଥାପନ(

୦୪

ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ

୦୫

ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ

୦୬

କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ

୦୭

ଚପରାଶ୍ି

୦୮

ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି

୦୯

ଡ୍ରାଇଭର

ମେବୁ

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୧୦

ଧାର୍ଯ୍ୁ ନ୍ିୟମ ପ୍ରକାନର ପ୍ରନତୁକ କମ୍ଚାରୀଙ୍କୟ ମିଳୟଥିବା ମାସିକ ପାରିେମିକ ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ବିବରଣୀ
[ବିଭାଗ (୪ ()୧(ବି()x)]
ସ୍ତର (ଓ.ଆର.ଏସ.ପି

କ୍ର. ନ୍ଂ

ପଦବୀ

ନ୍ାମ

୦୧

ଦ୍ଦେପୁଟ ି କଦ୍ଦଲକଟର )ସଂସ୍ଥାପନ(

ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ଧଳ, ଓ.ପ୍ର.ଦ୍ଦସ

ସ୍ତର - ୧୨

୦୨

ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ

ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

ସ୍ତର - ୦୯

ନ୍ିୟମ,୨୦୧୭ ପ୍ରକାନର)

I) ଶ୍ରୀ ରାର୍କୃ ଷ୍ଣ ପାତ୍ର
୦୩

ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ

ସ୍ତର - ୦୮

II) ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାନ୍ତ କୁ ର୍ାର ପଣ୍ଡା

ସ୍ତର - ୦୭

III) ଶ୍ରୀ ଅଭିନାଶ୍ ର୍ିଶ୍ର

ସ୍ତର - ୦୭

IV) ଶ୍ରୀ ବି. ଆଦ୍ଦଲୟା ଦ୍ଦରଡ୍ଡୀ

ସ୍ତର - ୦୭
ସ୍ତର – ୦୪

I) ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ଦ୍ଦଲାଚନ ପଣ୍ଡିତ
୦୪

କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ

ସ୍ତର – ୦୪

II) ଶ୍ରୀ କୃ ପାସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ

ସ୍ତର – ୦୪

III) ଶ୍ରୀର୍ତୀ ସଞ୍ଚରିତ। ପଟ୍ଟନାୟକ

ସ୍ତର – ୦୪
ସ୍ତର – ୦୪

୦୫

୦୬

ଚପରାଶ୍ି

ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି

I) ଶ୍ରୀ ର୍ଙ୍ଗଳା ଦ୍ଦଗୌେ

ସ୍ତର – ୦୧

II) ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଦ୍ଦଲାଚନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

ସ୍ତର – ୦୧

III) ଶ୍ରୀର୍ତୀ ନର୍ିତା ନାହକ

ସ୍ତର – ୦୧

IV) ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ବିଦ୍ଦଷ୍ାଇ

ସ୍ତର – ୦୧

V) କାଳୁ ଚରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦହରା

ସ୍ତର – ୦୧

ଶ୍ରୀ ସୁଦାର୍ ପଣ୍ଡା

ସ୍ତର – ୦୧

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୧୧

ପ୍ରନତୁକ କାର୍ଯ୍ୁ।ଳୟ ର ଆୟବୁୟ ର ଆବଣ୍ଟନ୍
[ବିଭାଗ (୪ ()୧(ବି()xi)]

ନର୍ଯାଜନ୍ା ଓ ଅଣ ନର୍ଯାଜନ୍ାର ଆୟବୁୟ
ମୟଖ୍ୁ ଭାଗ

03-2053

କ୍ରିୟକଳାପରସମ୍ପାଦନ୍

ଆୟବୁୟର ମଞ୍ଜୟରୀ

ଆୟବୁୟର ଅଟକଳ

ଦରର୍ା

59000000

59000000

ର୍ହଙ୍ଗା ଭର୍ତ୍ା

7680000

8780000

ର୍ରଭୋ

1340000

840000

ସଂନଶାଧନ୍ ଅଟକଳ

ବିଗତ ବଷ୍ର ବୁୟ
ଅଟକଳ

43848836
Nil

5598823
533916

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୧୨

ସରକାରୀ ସାହାର୍ଯୁ କାର୍ଯ୍ୁସୂଚୀ ର ସମ୍ପାଦନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା
[ବିଭାଗ (୪ ()୧(ବି()xii)]

ସରକାରୀ ସାହାର୍ଯୁ ନଦଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଠାନ୍ର ତାଲି କା
କ୍ର. ନ୍ଂ

ଅନ୍ୟ ଷ୍ଠାନ୍ର ନ୍ାମ ଓ ଠିକଣା

ସାହାର୍ଯୁ ପ୍ରାପ୍ତିର

ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ

ସାହାର୍ଯୁର

ବିଗତ ବଷ୍ର

ବିଗତ ବଷ୍ର

ଅଭିପ୍ରାୟ/କାରଣ

ସଂଖ୍ୁା

ପରିମାଣ

ଉପନର୍ଯାଗର ପ୍ରଗତି

ସଫଳତା

ଦିଆର୍ଯାଇଥିବା ବୁକ୍ତି ଗତ ଆଥିକ ସାହାର୍ଯୁର ତାଲି କା
କ୍ର. ନ୍ଂ

ଅନ୍ୟ ଷ୍ଠାନ୍ର ନ୍ାମ ଓ ଠିକଣା

ସାହାର୍ଯୁ ପ୍ରାପ୍ତିର
ଅଭିପ୍ରାୟ/କାରଣ

ସାହାର୍ଯୁର ପରିମାଣ

ପରିକଳ୍ପନ୍ା ଓ

ଅତୀତନର ନକଉଁ ସମୟନର

ମନନ୍ାନ୍ୟନ୍ର

ନକଉଁ ଉନର୍ଦ୍ଦଶୁ ପାଇଁ ଆଥିକ

ମାନ୍ଦଣ୍ଡ

ସାହାର୍ଯୁ ଦିଆର୍ଯାଇଥିଲା

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୧୩

ନ୍ିର୍ଦ୍ଷ୍ଠ
ି ପ୍ରାପ୍ତିକର୍ତ୍୍ା ମାନ୍ଙ୍କର ରିହାତି, ଅନ୍ୟ ମତି କିମବା ପ୍ରାଧିକାର ମଞ୍ଜୟର
[ବିଭାଗ (୪ ()୧(ବି()xiii)]
ହିତାଧିକାରିମାନ୍ଙ୍କ ତାଲି କା
ରିହାତିର
କ୍ର. ନ୍ଂ

ହିତାଧିକାରିଙ୍କ ନ୍ାମ ଓ ଠିକଣା

ସ୍ଵଭାବ/ଅନ୍ୟ ମତି/ପ୍ରାଧିକାର
ଅପ୍ଣ ନର୍ଯାଗାଇନଦବା

ନକଉଁ ଉନର୍ଦ୍ଦଶୁ
ପାଇଁ ମଞ୍ଜୟରୀ

ପରିକଳ୍ପନ୍ା ଓ

ଅତୀତନର ନକଉଁ ସମୟନର

ମନନ୍ାନ୍ୟନ୍ର

ନକଉଁ ଉନର୍ଦ୍ଦଶୁ ପାଇଁ ଆଥିକ

ମାନ୍ଦଣ୍ଡ

ସାହାର୍ଯୁ ଦିଆର୍ଯାଇଥିଲା

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୧୪

ଇନଲନକ୍ ରାନ୍ିକ ଫମ୍ ସଚ
ୂ ନ୍ା ଉପଲବ୍ଧ
[ବିଭାଗ (୪ ()୧(ବି()xiv)]

ଏହା ନେବସାଇଟନର ଉପଲବ୍ଧ କି କିମାବ

ନକଉଁ କ୍ରିୟକଳାପ ପାଇଁ
କ୍ର. ନ୍ଂ

ଇନଲନକ୍ ରାନ୍ିକ ତଥୁାବଳି

ସ୍ଵଭାବର ସୂଚନ୍ା ଉପଲବ୍ଧ

ଉପଲବ୍ଧ
1

2

3

ଜନ୍ସାଧାରଣ ନସଥିନର

ଏହା ତଥୁାବଳିନର

ଅଂଶିଦାର କି ?

ବିଉଆଇଏବିଏଏଚଆରଇଉଟିଏ ନହଉଛି

4

କି ?
5

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୧୫

ନ୍ାଗରିକଙ୍କ ସୂଚନ୍ା ପ୍ରାପ୍ତି ନ୍ିମନେ ନ୍ିର୍ଦ୍ଷ୍ଠ
ି ସୟବଧ
ି ା
[ବିଭାଗ (୪ ()୧(ବି()xiv)]

ସୂଚନ୍ା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସୟବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ
କ୍ର. ନ୍ଂ

ସୟବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ

ସ୍ଵଭାବର ସୂଚନ୍ା ଉପଲବ୍ଧ

କାର୍ଯ୍ୁରତ ସମୟ

1

ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ଦେବସାଇଟ
ganjam.nic.in

ଜିଲ୍ଲା ପାର୍ଶ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା

୨୪ ର୍ଣ୍ଟା

ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ଦନାଟିସ ଓ ଆଦ୍ଦଦଶ୍, ନିଯୁକ୍ତିର
କାଯମୟ।ଳୟ ଦ୍ଦନାଟିସ ଦ୍ଦବାେମ

2

ବିଜ୍ଞାପନ ଇତୟାଦି, ପ୍ରତି ସର୍ୟଦ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁ ସାଦ୍ଦର

କାଯମୟ।ଳୟ ସର୍ୟ ୧୦.୦୦ ର୍ଣ୍ଟା ଠାରୁ

ପ୍ରଦଶ୍ମନ କରିବା

୫.୩୦ ର୍ଣ୍ଟା ପଯମୟନ୍ତ

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୧୬

ନ୍ିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଠ
ି ଜନ୍ସାଧାରଣ ସୂଚନ୍ା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନ୍ାମ, ପଦବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୁାନ୍ୁ
[ବିଭାଗ (୪ ()୧(ବି()xvi)]

ଜନ୍ସାଧାରଣ ସଚ
ୂ ନ୍ା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲି କା
ନକ୍ଷତ୍ରର ସୀମା /
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ

କ୍ର.

ଜନ୍ସାଧାରଣ ସୂଚନ୍ା

ନ୍ଂ

କ୍ରିୟାଶୀଳ, ର୍ଯଦି ନସଠାନର
ର୍ାକ ଠିକଣା

ଦୟ ରାଭାସ ନ୍ଂ

ଇ-ନମଇଲ ଠିକଣା

ଅଧିକାରୀ ରୂନପ ନ୍ାମିତ

ନଗାଟିଏ ଜନ୍ସାଧାରଣ
ସୂଚନ୍ା ଅଧିକାରୀ ଠାରୟ
ଅଧିକ ଥାଏ

େୀ ବୀରଞ୍ଚିନ୍ାରାୟଣ

1.

ପ୍ରଧାନ୍

ଦ୍ଦଲାକ ସୂଚନା କାଯମୟ।ଳୟ,

06811263963

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାଯମୟ।ଳୟ, ଗଞ୍ଜାର୍,

diproganjam@gmail.com

ଛତ୍ରପୁର

ସହାୟକ ଜନ୍ସାଧାରଣ ସଚ
ୂ ନ୍ା ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ତାଲି କା
କ୍ର. ନ୍ଂ

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଜନ୍ସାଧାରଣ ସୂଚନ୍ା
ଅଧିକାରୀ ରୂନପ ନ୍ାମିତ

ର୍ାକ ଠିକଣା

ଦୟ ରାଭାସ ନ୍ଂ

ଇ-ନମଇଲ ଠିକଣା

ବିଭାଗ ମଧ୍ୟନର ଥିବା ପ୍ରଥମ ଅପିଲ ଅଧିକାରୀ
ନକ୍ଷତ୍ରର ସୀମା / କ୍ରିୟାଶୀଳ,
କ୍ର.

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଅପିଲ ଅଧିକାରୀ

ନ୍ଂ

ନ୍ାମିତ

ର୍ାକ ଠିକଣା

ଦୟ ରାଭାସ ନ୍ଂ

ଇ-ନମଇଲ ଠିକଣା

ର୍ଯଦି ନସଠାନର ନଗାଟିଏ
ଜନ୍ସାଧାରଣ ସୂଚନ୍ା
ଅଧିକାରୀ ଠାରୟ ଅଧିକ ଥାଏ

1.

େୀ କବିନ୍ଦ୍ର କୟ ମାର ସାହୟ , ଓ.ପ୍ର.ନସ (ବରିଷ୍ଠ),

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାଯମୟ।ଳୟ,

ଅତିରକ୍ତ
ି ଜିଲ୍ଲାପାଳ )ସାଧାରଣ(, ଗଞ୍ଜାର୍

ଗଞ୍ଜାର୍, ଛତ୍ରପୁର

ମାନ୍ୟ ୁଆଲ – ୧୭

ବୁବସ୍ଥିତ ଅନ୍ୁାନ୍ୁ ସୂଚନ୍ା
[ବିଭାଗ (୪ ( )୧((ବି()xvii)]

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନଭୌଗଳିକ ଏବଂ ଜନ୍ସଂଖ୍ୁ ତତ୍ତ୍ଵ
1.

ଅବସ୍ଥିତି

:-

ଅକ୍ଷାଂଶ୍: 19.5859712, ଦ୍ରାର୍ିର୍ା : 84.6897495

2.

ଦ୍ଦଭୌଗଳିକ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ର

:-

8,070.6 km2 (3,116.1 sq mi)

3.

ହାରାହାରି ବୃ ଷ୍ଟିପାତ

:-

1295 mm

4.

ଉପଖଣ୍ଡ ସଂଖୟା

:-

୩ (ଛତ୍ରପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର)

5.

ତହସିଲ ସଂଖୟା

:-

୨୩

6.

ବଲକ ସଂଖୟା

:-

୨୨

7.

ଗ୍ରାର୍ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖୟା

:-

୫୦୩

8.

ସର୍ୁଦାୟ ଗ୍ରାର୍ ସଂଖୟା

:-

୩୨୫୪

9.

ଦ୍ଦପୌରପାଳିକା ସଂଖୟା

:-

୦୨

10.

ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷ୍ଦଗୁେକ
ି ର ସଂଖୟା

:-

୧୬

11.

ସଂସଦ ସଂଖୟା

:-

୦୨

12.

ଜନସଂଖୟା

:-

3,520,151 (As per 2011 census)

13.

ସର୍ୁଦାୟ ର୍ତଦାତାଙ୍କ ସଂଖୟା

:-

୨୮୦୧୮୦୯

14.

ଲି ଙ୍ଗ ଅନୁ ପାତ

:-

981 (Number of females per 1000 males)

