
ଫଜି୍ଞାିତ ଅଞ୍ଚ ଯିଷଦ, ାଟଣାଗଡ 
ଫଜି୍ଞାନ  

ପ୍ରଧାନ ଭନ୍ତ୍ରୀ ଆଫାସ ୄମାଜନା 

 ଏତଦ୍ଵାଯା ାଟଣାଗଡ ଫଜି୍ଞାିତ ଅଞ୍ଚ ଯିଷଦଯ ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ଅଫଗତ ିନଭିୄେ ଜଣାଇ ଦଆିମାଉଛ ିୄମ , କ୍କା 
ଘଯ ନ ଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଭାନଙୁ୍କ ନଜିଯ ସହବାଗୀତା ଯାଶ ିସହତି( ସଭସ୍ତଙୁ୍କ ଗୃହ ୄମାଜନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ)    ୩୦ ଫଗଗ ଭିଟଯ ଫଶିଷି୍ଟ 

ନୂତନ ସଂପ୍ରସାଯଣ କ୍କା ଗୃହ ୄମାଗାଇ ୄଦଫା ନଭିୄେ ସଯକାଯଙ୍କ ତଯପଯୁ ନଷି୍ପତ ିନଆିମାଇଛ ି । ଏଥିାଇଁ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ 
ଆଫାସ ୄମାଜନା  (PMAY) ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରୄତୟକ ୄମାଗୟ ଫିୄ ଫଚତି ହତିାଧିକାଯୀ ଭାନଙୁ୍କ ୧.୫୦(ରକ୍ଷ) ଟଙ୍କା ଓ ଓଡଶିା 
ସଯକାଯଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୦.୫୦ (ରକ୍ଷ) ଟଙ୍କା ଆଥକି ସହାୟତା ସଯକାଯଙ୍କ ତଯପଯୁ ୄମାଗାଇ ଦଆିମିଫ । ଏହ ିୄମାଜନାଟ ି
ଆଥକି ଦୁଫଗ ୄେଣୀ (EWS – Economically Weaker Section ) ୄରାକଙ୍କ ାଇଁ ପ୍ରମୁଜୟ । ଉକ୍ତ ୄମାଜନା 
ୄଯ ଉକୃତ ୄହଫା ାଇଁ  ନଭିନରିଖିତ ସର୍ତ୍ଗାଫୀ  ୂଯଣ ୄହଫା ଆଫଶୟକ ।  
ସର୍ତ୍ଗାଫୀ  :- 

୧. ଆୄଫଦନକାଯୀଙ୍କ ନାଭୄଯ ସହଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅନୁୟନୟ ୪୦ ଫଗଗ ଭିଟଯ ନଜିସ୍ଵ ଜାଗା ଥିଫା ଆଫଶୟକ ।  
୨. ଉକ୍ତ ଫୟକି୍ତଙ୍କଯ ଫାଷିକ ୄଯାଜଗାଯ ଏକ ରକ୍ଷ ଅଶ ିହଜାଯ ଟଙ୍କା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଇଥିଫ ।  
୩. ଉକ୍ତ ଫୟକି୍ତ ସଯକାଯଙ୍କଯ ୄକୌଣସି ଗୃହ ୄମାଜନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ରାବଫାନ ୄହାଇନଥିୄଫ ।  
୪. ସହବାଗୀତା ଯାଶକୁି ଠକି୍ ସଭୟୄଯ ୄୈଠ କଯିଫା ାଇଁ ସକ୍ଷଭ ୄହାଇଥିୄଫ ।  
୫. ଫୟକି୍ତ ଫିୄ ଶଷ, କଭିବା ତାଙ୍କ ଯିଫାଯ ସଦସୟଙ୍କ ନାଭୄଯ ବାଯତଯ ୄକୌଣସି ଜାଗାୄଯ ଛାତ ଘଯ ନଥିଫ ।  
୬. ଗୃହ ନଭିଗାଣ ାଇଁ କାମଗୟ।ୄଦଶ (Work Order ) ାଇଫାକୁ ୄହୄର ହତିାଧିକାଯୀ ଙ୍କ ଫୟାଙ୍କ ଜଭାଖାତା ୄଯ 

ଅନୁୟନ ଟ॰ ୪୦,୦୦୦.୦୦ /- ଗଚ୍ଛତି ଥିଫା ଆଫଶୟକ ।     
୭. ହତିାଧିକାଯୀ ନଜିସ୍ଵ ଖର୍ଚ୍ଗ ୄଯ ଗୃହନଭିଗାଣ କାମଗୟ ଆଯମ୍ଭ କଯିୄଫ ଏଫଂ ଗୃହନଭିଗାଣ କାମଗୟ ଯ ଅଗ୍ରଗତ ିକୁ ବିରି୍ତ୍ 

କଯି ସଯକାଯୀ ସହାୟତା (୨.୦୦ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ୪ ଟ ିକସିି୍ତୄଯ ଫୟ।ଙ୍କ ଜଭାଖାତା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରଦାନ କଯାମିଫ 
ଏଫଂ ଘଯ କଯିଫା ନଭିୄେ ଅଫଶଷି୍ଟ ଯାଶ ିହତିାଧିକାଯୀ ନିୄ ଜ ଫହନ କଯିୄଫ ଏଫଂ ସଠକି ସଭୟୄଯ ଗୃହ 
ନଭିଗାଣ ସମୂ୍ପଣଗ କଯିୄଫ ।     

ଇଚୁ୍ଛକ ଜନସାଧାଯଣ ଆଫଶୟକୀୟ କାଗଜାତ ସହତି  ଫଜି୍ଞାିତ ଅଞ୍ଚ ଯିଷଦ କାମଗୟାୟୄଯ ନଭିନ ସ୍ଵାକ୍ଷଯକାଯୀଙ୍କ 
ନକିଟୄଯ ତା॰୨୨.୦୬.୨୦୧୬ ଯିଖ ଭଧ୍ୟୄଯ ଆୄଫଦନ କଯିାଯିୄଫ ।  

ଆଫାସ ୄମାଜନା ଯ ଆୄଫଦନ ପଭଗ  ( Application Form)  ଫଜି୍ଞାିତ ଅଞ୍ଚ ଯିଷଦ , ାଟଣାଗଡ   
ୄେଫସାଇଟ http://www.nacpatnagarh.in ଏଫଂ କାମଗୟ।ୟ ୄଯ ଉରବ୍ଧ୍ହ ୄହଫ ।  

ଦାଖର କଯିଫାକୁ ଥିଫା କାଗଜାତ - 
1. ଜଭି ଟ୍ଟାଯ ନଜିସ୍ଵ ଭାରିକାନାଯ ଅଫକି ନକର ପ୍ରଭାଣତ୍ର ।  
2. ଫାଷିକ ଆୟ (୧.୮୦ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୁ କଭ ) , ଛାତ ଘଯ ନ ଥିଫାଯ ଏଫଂ ସଯକାଯଙ୍କଯ ଗୃହ ନଭିଗାଣ ୄମାଜନା 

ୄଯ ହତିାଧିକାଯୀ ୄହାଇ ନ ଥିଫାଯ  ଏକ ୄଘାଷଣା ନାଭା  ଦାଖର କଯିୄଫ ।  
3. ଆଧାଯ କାଡଗ ଯ ଅଫକି ନକର ।  
4. ନଜି ନାଭୄଯ ଥିଫା ଫୟାଙ୍କ ଜଭା ଖାତା ଯ  ଅଫକି ନକର । 
5. ନଜିଯ ାସୄାଟଗ ସାଇଜ ଯଙ୍ଗୀନ  ପୄଟା ୨ ୄଗାଟ ି।  

         

 


