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ଏତଦଦ୍ଵାରା  ସମସ୍ତ ଯ ାର୍ୟ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ/ି ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ /ସାମାଜକି  ଓ ଶକି୍ଷା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ/ ଆର୍ଥକି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅବର୍ତ ିନମିଯେ ଜଣାଇ 
ଦଆି ାଉଅଛକି ି  ୨୦୧୮-୧୯ବର୍ଗ ନମିଯେ ମାଟ୍ରକିପର  ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା  ନମିଯେ ନାମଯଲଖ୍ାଇ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଯନ (i)  ମାଟ୍ରକି ପରବର୍ତ୍ଗୀ ଛାତ୍ରବୃରି୍ତ୍ ପାଇଁ ଏବଂ (ii) ଆର୍ଥକି ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯରଜାତୀୟ ସ୍ତରର 
ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କଯର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଯକବଳ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଯନ online ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା/ ପୂବଗ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନବୀକରଣ ଇତୟାଦ ି  ନମିନଯର ପ୍ରଦର୍ତ୍ ତାରିଖ୍  
ଅନୁ ାୟୀ ଯପ୍ରରଣା ଇ-ସ୍କଲାରଶପି ଯପାର୍ଗାଲ ମାଧ୍ୟମଯର ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ କରା ିବ । 
(i)ମାଟ୍ରକି ପରବର୍ତ୍ଗୀ ଛାତ୍ରବୃରି୍ତ୍ ପାଇବା ପାଇ ଁଯ ାର୍ୟତା 

 କ)    ସମସ୍ତ ଯ ାର୍ୟ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ/ି ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି/ ଅନୟାନୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ /ସାମାଜକି  ଓ ଶକି୍ଷା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ/ ଆର୍ଥକି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଯନଓଡଶିାର ସ୍ଥାୟୀ 
ଅଧିବାସୀ ଯହାଇଥିଯବ। 

 ଖ୍ )   ସମସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ପରିବାରର ବାରି୍କ ଆୟ  ର୍ ୨,୫୦,୦୦୦ /-  (ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ) ରୁ ଅଧିକ  ଯହାଇନଥିବ । 
 ର୍)    ଅନୟାନୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର  ସମସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁପରିବାରର ବାରି୍କ ଆୟ  ର୍.୧,୦୦,୦୦୦/-  (ଏକ ଲକ୍ଷ) ରୁ ଅଧିକ  ଯହାଇନଥିବ  ଏବଂ ପୂବଗ  ପରୀକ୍ଷାଯର ଅତ ିକମଯର  
  ୫୦% ଭାର୍ ନମବର ରଖି ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ଗ ଯହାଇଥିଯବ । 
 (ଘ) ଯସ  ସରକାରୀ/ ସରକାରୀ ସ୍ଵୀକୃତ ିପ୍ରାପ୍ତ  ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଯର  General/Technical/Professional ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମଯର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଯବ ।  
  ଙ)  ଆର୍ଥକି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର  ସମସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ପରିବାରର ବାରି୍କ ଆୟ  ର୍.୧,୦୦,୦୦୦/-  (ଏକ ଲକ୍ଷ) ରୁ ଅଧିକ  ଯହାଇନଥିବ ଓ ଯସ ଯକବଳ ସରକାରୀ  
  ଅନୁଷ୍ଠାନଯର  ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ପାଇ ଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଯଲ ମାଟ୍ରକିପର ଛାତ୍ରବୃରି୍ତ୍ ପାଇ ଁଯ ାର୍ୟ  ବଯିବଚତି ଯହଯବ।   
 ଚ)    ଆର୍ଥକି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଟ୍ରକିପର ଛାତ୍ରବୃରି୍ତ୍ (ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ/ି ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ /ସାମାଜକି  ଓ ଶକି୍ଷା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର 

ବର୍ଗଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ବାଦ୍ ଯଦଇ) ଯକବଳ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମ।ନଙ୍କ  ପାଇଁ ପ୍ର ୁଜୟ। 
  

(ii)ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କଯର ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତବିର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧଷି୍ଠ ଆର୍ଥକି ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯର ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟତା 
 କ)    ଯସ ଯକବଳ ଜନଜାତ ିବର୍ଗର  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯହାଇଥିଯବ ।  
 ଖ୍ )   ସମସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁତାଙ୍କ ପରିବାରର ବାରି୍କ ଆୟ  ର୍ ୨,୫୦,୦୦୦/-  (ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ) ରୁ ଅଧିକ  ଯହାଇନଥିବ । 
 ର୍)    ଯସ ଓଡଶିାର ଅଧିବାସୀ ଯହାଇଥିଯବ । 
 ଘ) ଆର୍ଥକି ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯର ଆଯବଦନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିସହାୟତା ରାଶ ିପ୍ରର୍ଥଯମ ମାଟ୍ରକି ପର ଛାତ୍ରବୃରି୍ତ୍  ଯ ାଜନାଯର ଅେଭଗୁ କ୍ତ କରା ାଇ ଛାତ୍ରବୃରି୍ତ୍ ଆକାରଯର ପ୍ରଦାନ 
କରା ିବ । ଯ ଉଁ ପରିମାଣର ଅଧିକ  ରାଶ ିମାଟ୍ରକି ପର ଛାତ୍ରବୃରି୍ତ୍ ଯ ାଜନାଯର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇ ପାରିବ  ନାହିଁ ତାହା ଆର୍ଥକି ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯର ପ୍ରଦାନ  କରା ିବ । 
ଯପ୍ରରଣାଯର ଅନଲାଇନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପୂରଣ କରିବାର ସବଯିଶର୍ ବବିରଣୀ/ ନଯିଦ୍ଦଗଶନାମା website: mpsc.mp.nic.in/scholarships ଯର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ  ଅବର୍ତ ିନମିଯେ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛ ି। 
 

 ନୂତନଦରଖ୍ାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନବୀକରଣର ସମୟ ସାରଣୀ 
କ୍ର.
ନଂ କା ଗୟ କ୍ରମ 

ତାରିଖ୍ 
ନୂତନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ 

ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମିଯେ 
ଦରଖ୍ାସ୍ତ ନବୀକରଣ 

ନମିଯେ 
୧ ନୂତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନବୀକରଣ ନମିନ୍ତେ ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲର ନ୍ତଖାଲିବା ତାରିଖ  ୦୧॰୦୮॰୨୦୧୮ ୧୧॰୦୭॰୨୦୧୮ 

୨ ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲନ୍ତର ନୂତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନବୀକରଣ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ ୧୫॰୧୦॰୨୦୧୮ ୧୫॰୧୦॰୨୦୧୮ 

୩ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରାonline ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦରଖାସ୍ତର ନକଲ  ସ୍ଵାକ୍ଷର କଲା ପନ୍ତର ଅନୁଷ୍ଠାନନ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ  ୩୧॰୧୦॰୨୦୧୮ ୩୧॰୧୦॰୨୦୧୮ 

୪ ଅନୁଷ୍ଠାନଦ୍ଵାରାonline ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଙୁ୍କ ନ୍ତେରଣ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ  ୧୨॰୧୧॰୨୦୧୮ ୧୨॰୧୧॰୨୦୧୮ 

୫ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକିର online ମଞ୍ଜରୁୀ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ  ୩୦॰୧୧॰୨୦୧୮ ୩୦॰୧୧॰୨୦୧୮ 

୬ 
ରାଜୟ ବାହାନ୍ତର ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ େକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନନ୍ତରଦରଖାସ୍ତେଦାନ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ (ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଅନୁନ୍ତରାଧ କରାଯାଉଛ ି କ ି
ନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତେରଣା website ରୁ common scholarshipapplicationform ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲ ନ୍ତହାମ୍ ନ୍ତପଜ୍ ନ୍ତର ଥିବା 
downloadoption ରୁ ପାଇପାରିନ୍ତବ।) 

୧୫॰୧୦॰୨୦୧୮ ୧୫॰୧୦॰୨୦୧୮ 

୭ ରାଜୟ ବାହାନ୍ତର ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକି େକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ ତଥା ସୁପାରିେ ପନ୍ତରଦରଖାସ୍ତଗୁଡକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର  
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ  ୩୦॰୧୦॰୨୦୧୮ ୩୦॰୧୦॰୨୦୧୮ 

୮ ଜଲି୍ଲାମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନ୍ତନ ରାଜୟ ବାହାନ୍ତର ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକି ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲ ନ୍ତର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ମଞ୍ଜରୁୀ େଦାନ କରବା 
ନ୍ତେଷ ତାରିଖ  ୩୦॰୧୧॰୨୦୧୮ ୩୦॰୧୧॰୨୦୧୮ 

 

ବଯିଶର୍ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ:-ଆନ୍ତବଦନକାରୀ ମାନ୍ତନ ନଜି ନଜିର ବୟାଙ୍କ ସମବଧୀୟ ତଥୟ ଯଥା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମବର,IFSCCode, ୋଖା ନାମ ଇତୟାଦ ିନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲର ନଧିଟାରତି box ନ୍ତର େଦାନ କଲାନ୍ତବନ୍ତଳ ଯତ୍ନବାନ ନ୍ତହନ୍ତବ । 
ବୟାଙ୍କ ତଥୟ େଦାନନ୍ତବନ୍ତଳ ନ୍ତକୌଣସି ତୁର୍ ିବଚୁି୍ୟତ ିପାଇଁ ଏହ ିବଭିାଗ ଦାୟୀ ରହନି୍ତବ ନାହିଁ । ବୟାଙ୍କ ସମବଧୀୟ ଭୁଲ ତଥୟ େଦାନ ଦ୍ଵାରା ଯଦ ିସରକାରୀ ଅଥଟ ଅନୟ ନାମନ୍ତର ଥିବା ବୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ  େଦାନ କରାଗଲା ନ୍ତତନ୍ତବ 
ନ୍ତସଥିପାଇଁ ନ୍ତସ ଉତ୍ତର ଦାୟୀ ରହନି୍ତବ । 
** ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କଓ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙୁ୍କ  ନନି୍ତଦଟେ ଦଆିଯାଉ ଅଛକି ିନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତେଷଦନିକୁ  ଅନ୍ତପକ୍ଷା ନକରି  ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡକୁି ଆନ୍ତବଦନର ୭ ଦନି ମଧ୍ୟନ୍ତର  ଯଥାକ୍ରନ୍ତମ ସମ୍ପକୃ୍ତ େକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ  ଓ  ଜଲି୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ 
େଦାନ କରିନ୍ତବ ।  
** େଥନ୍ତମ ମିଳଥିିବା  ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକୁି  େକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନୱାରୀ ୋଥମିକତା ଭିତନି୍ତର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି େଦାନ କରାଯିବ ।  
**ନ୍ତଯନ୍ତହତୁ ଭାରତ ସରକାର ଆଧାର ନମବର ସଂନ୍ତଯାଗୀକରଣକୁ ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତି େଦାନ ନମିନ୍ତେ ୋଧାନୟ ନ୍ତଦଉଛେ,ି ହୁଏତ ନ୍ତକବଳ ଆଧାରଯୁକ୍ତ ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି େଦାନ ନମିନ୍ତେ ବଚି୍ାର କରିବାପାଇଁ ନନି୍ତଦଟେ େଦାନ 
କରିପାରେ।ି ନ୍ତତଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଆଧାର ନମବର େଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁନ୍ତରାଧ କରାଯାଉଛ,ି ନ୍ତଯଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମବର ନାହିଁ, ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଯଥାେୀଘ୍ର ଆଧାର ପାଇଁ  ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନମବର େଦାନ 
କରିନ୍ତବ। 
**ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଅନୁନ୍ତରାଧ କ ିନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତେରଣା HomePage ନ୍ତର “Bank Accounts relatedadvisory”ଏବଂ Important Instructionsସୂଚ୍ନାକୁ  ଭଲଭାନ୍ତବ ପଢ ିଦରଖାସ୍ତ ପଞି୍ଜକରଣ 
କରିନ୍ତବ। କାରଣ Final Locking ପନ୍ତରPRERANAPortalନ୍ତର ବୟାଙ୍କ ଖାତା ଏବଂ ଅନୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ନ୍ତକୌଣସି ସଂନ୍ତୋଧନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ କରିପାରିନ୍ତବ ନାହିଁ ।ନ୍ତକବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁନ୍ତରାଧ କ୍ରନ୍ତମ ଜନ ମଙ୍ଗଳ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଆବେୟକୀୟ କାଗଜାତ୍ ଯାଞ୍ଚ ନ୍ତହଲା ପନ୍ତର ନ୍ତସ ନନି୍ତଜ ହିଁ ସଂନ୍ତୋଧନ କରିପାରିନ୍ତବ । 
**ନ୍ତଯଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ପୂବଟ ବଷଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଅସମଥଟ ଥିନ୍ତଲ, ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଏଇ ବଷଟ ଚ୍ଳତି ବଷଟ ପାଇଁ ନୂତନ ରୂନ୍ତପ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିନ୍ତବ। 
**ନବୀକରଣ /ନୂତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରବିା ସମୟନ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ନ୍ତସମାନଙ୍କର ମାଟ୍ରକି ସାର୍ଫିିନ୍ତକର୍ ନ୍ତରାଲ ନମବର, ପାସ କରିବା ବଷଟ ଏବଂ ନ୍ତବାଡଟର ସଠକି  ବବିରଣୀ  େଥମରୁ େସୁ୍ତତ କରି ରଖିନ୍ତବ । 
** PRERANAPortalନ୍ତର upload କରାଯାଇଥିବା ବାଷିକ ଆୟ େମାଣପତ୍ରନ୍ତର ଦେଟା ଯାଇଥିବା ସଠକି ଆୟର ପରିମାଣ ଆନ୍ତବଦନ କରବିା ସମୟନ୍ତର େଦାନ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ । ଯଦ ିେକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କମିବା ଜଲି୍ଲା ମଙ୍ଗଳ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଜ କରିବା ସମୟନ୍ତର ଯଦ ିଏହ ିଆୟର ପରିମାଣ upload କରାଯାଇଥିବା ଆୟ େମାଣପତ୍ର ସହ ତାଳନ୍ତମଳ ନ ରନ୍ତହ ନ୍ତତନ୍ତବ ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି ନ୍ତହନ୍ତବ । 
** ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଅନୁନ୍ତରାଧ କରାଯାଉଛ ିକ ିନ୍ତସମାନ୍ତନ PRERANAUserID ଓ Passwordକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିନ୍ତବ । ଅନୟ କାହାରିକୁ ଏହ ିଗୁପ୍ତ ତଥୟ େଘର୍ ଦ୍ଵାରା ଯଦ ିଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ର୍ଙ୍କା ଅନୟ କାହାରିକୁ େଦାନ କରାଯାଏ 
କମିବା ଛାତ୍ର/ ଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବାନ୍ତର ଅସୁବଧିାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅେ ି ନ୍ତତନ୍ତବ ଏଥିପାଇଁ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଟ ଦାୟୀ ରହନି୍ତବ । 
** ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ online ନୂତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣସମୟନ୍ତର ନ୍ତକୌଣସି ଅସୁବଧିାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ୍ତହନ୍ତଲ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲାର ଜଲି୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କମିବା e-MailID–
prerana.grievance@gmail.comନ୍ତର ନ୍ତଯାଗାନ୍ତଯାଗ କରିପାରିନ୍ତବ। 

 
ନଯିଦ୍ଦଗଶକ, ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିକଲୟାଣ 

  

P R E R A N A 



 
ଓଡେିାସରକାର 

ଅନୁସୂଚ୍ତିଜନଜାତଓିଅନୁସୂଚ୍ତିଜାତଉିନ୍ନୟନଏବଂସଂଖୟାଲଘୁସମ୍ପ୍ରଦାୟଓପଛୁଆବଗଟକଲୟାଣବଭିାଗ 

 
   

 
ଏତଦଦ୍ଵାରା  ସମସ୍ତ ଯ ାର୍ୟ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ/ି ଅନୁସୂଚତି ଜାତ/ି ଅନୟାନୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ /ସାମାଜକି  ଓ ଶକି୍ଷା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ/ ଆର୍ଥକି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅବର୍ତ ିନମିଯେ ଜଣାଇ 
ଦଆି ାଉଅଛକି ି ୨୦୧୮-୧୯ବର୍ଗ ନମିଯେ ନୂତନ ଭାଯବ  ମାଟ୍ରକିପର  ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା  ନମିଯେ ନାମଯଲଖ୍ାଇ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଯନ   ମାଟ୍ରକି ପରବର୍ତ୍ଗୀ ଛାତ୍ରବୃରି୍ତ୍ ପାଇ ଁଏବଂ  ଆର୍ଥକି ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯର ଯକବଳ ଅନୁସୂଚତି 
ଜନଜାତ ିବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଯନ online ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା/ ପୂବଗ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନବୀକରଣ / ାଞ୍ଚ/ ମଞ୍ଜରୁୀ ଇତୟାଦ ି  ନମିନଯର ପ୍ରଦର୍ତ୍ ତାରିଖ୍  ଅନୁ ାୟୀ ଯପ୍ରରଣା ଇ-ସ୍କଲାରଶପି ଯପାର୍ଗାଲ 
ମାଧ୍ୟମଯର ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ କରା ିବ । 
ମାଟ୍ରକି ପରବର୍ତ୍ଗୀ ଛାତ୍ରବୃରି୍ତ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟତା 
 କ)    ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ/ି ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି/ ଅନୟାନୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ /ସାମାଜକି  ଓ ଶକି୍ଷା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ/ ଆର୍ଥକି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ, ଯସ ଓଡଶିାର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିବାସୀ ଯହାଇଥିଯବ। 
 ଖ୍ )   ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବାରି୍କ ଆୟ  ର୍ ୨,୫୦,୦୦୦ /-  (ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ) ରୁ ଅଧିକ  ଯହାଇନଥିବ । 
 ର୍)    ଅନୟାନୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର  ପରିବାରର ବାରି୍କ ଆୟ  ର୍.୧,୦୦,୦୦୦/-  (ଏକ ଲକ୍ଷ) ରୁ ଅଧିକ  ଯହାଇନଥିବ  ଏବଂ ପୂବଗ  ପରୀକ୍ଷାଯର ଅତ ିକମଯର   
 ୫୦% ଭାର୍ ନମବର ରଖି ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ଗ ଯହାଇଥିଯବ । 
 (ଘ) ଯସ  ସରକାରୀ/ ସରକାରୀ ସ୍ଵୀକୃତ ିପ୍ରାପ୍ତ  ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଯର  General/Technical ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମଯର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଯବ ।  
  ଙ)  ଆର୍ଥକି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର  ପରିବାରର ବାରି୍କ ଆୟ  ର୍.୧,୦୦,୦୦୦/-  (ଏକ ଲକ୍ଷ) ରୁ ଅଧିକ  ଯହାଇନଥିବ ଓ ଯସ ଯକବଳ ସରକାରୀ   
 ଅନୁଷ୍ଠାନଯର  ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ପାଇ ଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଯଲ ମାଟ୍ରକିପର ଛାତ୍ରବୃରି୍ତ୍ ପାଇ ଁଯ ାର୍ୟ  ବଯିବଚତି ଯହଯବ।   
 ଚ)    ଆର୍ଥକି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରବୃରି୍ତ୍ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର  ଯକବଳ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଯନ  ମାଟ୍ରକିପର ଛାତ୍ରବୃରି୍ତ୍ ପାଇ ଁଯ ାର୍ୟ ବଯିବଚତି ଯହଯବ । 
  

ଆର୍ଥକି ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯର ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯ ାର୍ୟତା 
 କ)    ଯସ ଯକବଳ ଜନଜାତ ିବର୍ଗର  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯହାଇଥିଯବ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଯର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଯବ ।  
 ଖ୍ )   ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବାରି୍କ ଆୟ  ର୍ ୨,୫୦,୦୦୦/-  (ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ) ରୁ ଅଧିକ  ଯହାଇନଥିବ । 
 ର୍)    ଯସ ଓଡଶିାର ଅଧିବାସୀ ଯହାଇଥିଯବ । 
 ଘ) ଆର୍ଥକି ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯର ଆଯବଦନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିସହାୟତା ରାଶ ିପ୍ରର୍ଥଯମ ମାଟ୍ରକି ପର ଛାତ୍ରବୃରି୍ତ୍  ଯ ାଜନାଯର ଅେଭଗୁ କ୍ତ କରା ାଇ ଛାତ୍ରବୃରି୍ତ୍ ଆକାରଯର ପ୍ରଦାନ 
କରା ିବ । ଯ ଉଁ ପରିମାଣର ଅଧିକ  ରାଶ ିମାଟ୍ରକି ପର ଛାତ୍ରବୃରି୍ତ୍ ଯ ାଜନାଯର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇ ପାରିବ  ନାହିଁ ତାହା ଆର୍ଥକି ସହାୟତା ଯ ାଜନାଯର ପ୍ରଦାନ  କରା ିବ । 
ଯପ୍ରରଣାଯର ଅନଲାଇନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପୂରଣ କରିବାର ସବଯିଶର୍ ବବିରଣୀ/ ନଯିଦ୍ଦଗଶନାମା website: mpsc.mp.nic.in/scholarships  ଯର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ  ଅବର୍ତ ିନମିଯେ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛ ି। 
 

 ନୂତନଦରଖ୍ାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନବୀକରଣର ସମୟ ସାରଣୀ 
କ୍ର.
ନଂ କା ଗୟ କ୍ରମ 

ତାରିଖ୍ 
ନୂତନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ 

ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମିଯେ 
ଦରଖ୍ାସ୍ତ ନବୀକରଣ 

ନମିଯେ 
୧ ନୂତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନବୀକରଣ ନମିନ୍ତେ ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲର ନ୍ତଖାଲିବା ତାରିଖ  ୨୫॰୦୭॰୨୦୧୮ ୧୧॰୦୭॰୨୦୧୮ 

୨ ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲନ୍ତର ନୂତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନବୀକରଣ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ ୧୫॰୧୦.୨୦୧୮ ୧୫॰୦୯॰୨୦୧୮ 

୩ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିବା ଦରଖାସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନନ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ  ୩୧॰୧୦॰୨୦୧୮ ୨୮॰୦୯॰୨୦୧୮ 

୪ ଅନୁଷ୍ଠାନଦ୍ଵାରା ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଙୁ୍କ online ନ୍ତେରଣ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ  ୧୨॰୧୧॰୨୦୧୮ ୧୫॰୧୦॰୨୦୧୮ 

୫ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକିର online ମଞ୍ଜରୁୀ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ  ୧୫॰୧୧॰୨୦୧୮ ୩୧.୧୦.୨୦୧୮ 

୬ 
ରାଜୟ ବାହାନ୍ତର ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ େକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନନ୍ତରଦରଖାସ୍ତେଦାନ କରିବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ (ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଅନୁନ୍ତରାଧ କରାଯାଉଛ ି କ ି
ନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତେରଣା website ରୁ common scholarshipapplicationform ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲ ନ୍ତହାମ୍ ନ୍ତପଜ୍ ନ୍ତର ଥିବା 
downloadoption ରୁ ପାଇପାରିନ୍ତବ।) 

୧୫.୧୦.୨୦୧୮ ୧୫.୧୦.୨୦୧୮ 

୭ ରାଜୟ ବାହାନ୍ତର ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକି େକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ ତଥା ସୁପାରିେ ପନ୍ତରଦରଖାସ୍ତଗୁଡକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର  
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବାର ନ୍ତେଷ ତାରିଖ  ୩୦॰୧୦॰୨୦୧୮ ୩୦॰୧୦॰୨୦୧୮ 

୮ ଜଲି୍ଲାମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନ୍ତନ ରାଜୟ ବାହାନ୍ତର ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକି ନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲ ନ୍ତର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ମଞ୍ଜରୁୀ େଦାନ କରବା 
ନ୍ତେଷ ତାରିଖ  ୩୦॰୧୧॰୨୦୧୮ ୩୦॰୧୧॰୨୦୧୮ 

 

ବଯିଶର୍ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ:-ଆନ୍ତବଦନକାରୀ ମାନ୍ତନ ନଜି ନଜିର ବୟାଙ୍କ ସମବଧୀୟ ତଥୟ ଯଥା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମବର,IFSCCode, ୋଖା ନାମ ଇତୟାଦ ିନ୍ତେରଣା ନ୍ତପାର୍ଟାଲର ନଧିଟାରତି box ନ୍ତର େଦାନ କଲାନ୍ତବନ୍ତଳ ଯତ୍ନବାନ ନ୍ତହନ୍ତବ । 
ବୟାଙ୍କ ତଥୟ େଦାନନ୍ତବନ୍ତଳ ନ୍ତକୌଣସି ତୁର୍ ିବଚୁି୍ୟତ ିପାଇଁ ଏହ ିବଭିାଗ ଦାୟୀ ରହନି୍ତବ ନାହିଁ । ବୟାଙ୍କ ସମବଧୀୟ ଭୁଲ ତଥୟ େଦାନ ଦ୍ଵାରା ଯଦ ିସରକାରୀ ଅଥଟ ଅନୟ ନାମନ୍ତର ଥିବା ବୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ  େଦାନ କରାଗଲା ନ୍ତତନ୍ତବ 
ନ୍ତସଥିପାଇଁ ନ୍ତସ ଉତ୍ତର ଦାୟୀ ରହନି୍ତବ । 
** ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କଓ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙୁ୍କ  ନନି୍ତଦଟେ ଦଆିଯାଉ ଅଛକି ିନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତେଷଦନିକୁ  ଅନ୍ତପକ୍ଷା ନକରି  ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡକୁି ଆନ୍ତବଦନର ୭ ଦନି ମଧ୍ୟନ୍ତର  ଯଥାକ୍ରନ୍ତମ ସମ୍ପକୃ୍ତ େକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ  ଓ ଜଲି୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ 
େଦାନ କରିନ୍ତବ ।  
** େଥନ୍ତମ ମିଳଥିିବା  ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକୁି  େକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନୱାରୀ ୋଥମିକତା ଭିତନି୍ତର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି େଦାନ କରାଯିବ ।  
**ନ୍ତଯନ୍ତହତୁ ଭାରତ ସରକାର ଆଧାର ନମବର ସଂନ୍ତଯାଗୀକରଣକୁ ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତି େଦାନ ନମିନ୍ତେ ୋଧାନୟ ନ୍ତଦଉଛେ,ି ହୁଏତ ନ୍ତକବଳ ଆଧାରଯୁକ୍ତ ଦରଖାସ୍ତଗୁଡକି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି େଦାନ ନମିନ୍ତେ ବଚି୍ାର କରିବାପାଇଁ ନନି୍ତଦଟେ େଦାନ 
କରିପାରେ।ି ନ୍ତତଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଆଧାର ନମବର େଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁନ୍ତରାଧ କରାଯାଉଛ,ି ନ୍ତଯଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମବର ନାହିଁ, ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଯଥାେୀଘ୍ର ଆଧାର ପାଇଁ  ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନମବର େଦାନ 
କରିନ୍ତବ। 
**ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଅନୁନ୍ତରାଧ କ ିନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତେରଣା HomePage ନ୍ତର “Bank Accounts relatedadvisory”ଏବଂ Important Instructionsସୂଚ୍ନାକୁ  ଭଲଭାନ୍ତବ ପଢ ିଦରଖାସ୍ତ ପଞି୍ଜକରଣ 
କରିନ୍ତବ। କାରଣ Final Locking ପନ୍ତରPRERANAPortalନ୍ତର ବୟାଙ୍କ ଖାତା ଏବଂ ଅନୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ନ୍ତକୌଣସି ସଂନ୍ତୋଧନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ କରିପାରିନ୍ତବ ନାହିଁ ।ନ୍ତକବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁନ୍ତରାଧ କ୍ରନ୍ତମ ଜନ ମଙ୍ଗଳ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଆବେୟକୀୟ କାଗଜାତ୍ ଯାଞ୍ଚ ନ୍ତହଲା ପନ୍ତର ନ୍ତସ ନନି୍ତଜ ହିଁ ସଂନ୍ତୋଧନ କରିପାରିନ୍ତବ । 
**ନ୍ତଯଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ପୂବଟ ବଷଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଅସମଥଟ ଥିନ୍ତଲ, ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଏଇ ବଷଟ ଚ୍ଳତି ବଷଟ ପାଇଁ ନୂତନ ରୂନ୍ତପ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିନ୍ତବ। 
**ନବୀକରଣ /ନୂତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରବିା ସମୟନ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ନ୍ତସମାନଙ୍କର ମାଟ୍ରକି ସାର୍ଫିିନ୍ତକର୍ ନ୍ତରାଲ ନମବର, ପାସ କରିବା ବଷଟ ଏବଂ ନ୍ତବାଡଟର ସଠକି  ବବିରଣୀ  େଥମରୁ େସୁ୍ତତ କରି ରଖିନ୍ତବ । 
** PRERANAPortalନ୍ତର upload କରାଯାଇଥିବା ବାଷିକ ଆୟ େମାଣପତ୍ରନ୍ତର ଦେଟା ଯାଇଥିବା ସଠକି ଆୟର ପରିମାଣ ଆନ୍ତବଦନ କରବିା ସମୟନ୍ତର େଦାନ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ । ଯଦ ିେକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କମିବା ଜଲି୍ଲା ମଙ୍ଗଳ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଜ କରିବା ସମୟନ୍ତର ଯଦ ିଏହ ିଆୟର ପରିମାଣ upload କରାଯାଇଥିବା ଆୟ େମାଣପତ୍ର ସହ ତାଳନ୍ତମଳ ନ ରନ୍ତହ ନ୍ତତନ୍ତବ ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି ନ୍ତହନ୍ତବ । 
** ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଅନୁନ୍ତରାଧ କରାଯାଉଛ ିକ ିନ୍ତସମାନ୍ତନ PRERANAUserID ଓ Passwordକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିନ୍ତବ । ଅନୟ କାହାରିକୁ ଏହ ିଗୁପ୍ତ ତଥୟ େଘର୍ ଦ୍ଵାରା ଯଦ ିଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ର୍ଙ୍କା ଅନୟ କାହାରିକୁ େଦାନ କରାଯାଏ 
କମିବା ଛାତ୍ର/ ଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବାନ୍ତର ଅସୁବଧିାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅେ ି ନ୍ତତନ୍ତବ ଏଥିପାଇଁ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଟ ଦାୟୀ ରହନି୍ତବ । 
** ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ online ନୂତନ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣସମୟନ୍ତର ନ୍ତକୌଣସି ଅସୁବଧିାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ୍ତହନ୍ତଲ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲାର ଜଲି୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କମିବା e-MailID–
prerana.grievance@gmail.comନ୍ତର ନ୍ତଯାଗାନ୍ତଯାଗ କରିପାରିନ୍ତବ। 
 

 

ନଯିଦ୍ଦଗଶକ, ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିକଲୟାଣ 
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