
Guidelines for Deputation of Cultural Troupe  

(for Requesting Agency/ Organizer) 

Sl.No. Rules/Guidelines for Requesting Agency/Organizer  

1. The cultural troupes generally deputed for performance at various events/occasion by 

Odia Language, Literature and Culture Department on request of different requested 

agencies or organization. 

2. OLL&C Dept. may extend troupe support for traditional Odia festival like Rath Yatra, 

Shiba Ratri, Boitabandana, Rajo, Nuakhai, Pushpuni, Baliyatra, Makara Mela, Odia 

Naba Barsha & Pana Sankranti, Sital Sasthi, Odisha Divas, Lokamahotsav, Folk 

Festival, Tribal Festival, Regional Festival  etc. at important places in and outside the 

State.  

3. OLL&C Dept. may extend troupe support for  Silver, Golden, Diamond  Jubilee 

function of schools and colleges etc.  

4. Deptt. will not normally consider the proposal for general/public festivals (sarba-

janina) like Durga Puja, Ganesh Puja, Saraswati Puja, Holi, Diwali, Kali Puja etc. 

5. Troupe shall be deputed from among the registered cultural troupes of various art 

forms with OLL&C Dept.  

6. The Requesting Agency are to register in CTMS (Web application) for availing 

troupe support from OLLC Department with a registration fee of Rs.1,000/- for a 

year.  

7. Proposal from Requesting Agency (organizer) would be entertained 25 days before 

the date of proposed programme by OLL&C Dept. 

8. Deptt. deputes registered troupe on departmental approved rate and in case the 

Requesting Agency (Organizer) requests for well-known troupes or higher/ rates the 

additional  payment shall be borne by the Requesting Agency (organizer). 

9. One Requesting Agency (organizer) will be allowed a maximum of 3 requests on 

different occasions in a year or a maximum of 5CTs in a year whichever is covered 

earlier. 

10. All empanelled (organizers Requesting Agency) to arrange stage, light, sound, 

hospitality of deputed cultural troupes and also to furnish a performance certificate 

with the details of programmes along with visual proof, etc., soon after the 

programme is over for processing of payment to the troupe in the CTMS Web 

application. 

11. All the empanelled Requesting Agencies of Deptt. of OLLC would display a banner 

on the stage with the caption “Courtesy: Department of Odia, Language, 

Literature and Culture, Govt. of Odisha” during the programme and shall caption 

the social message of Hon’ble Chief Minister, Odisha. 

12. All the empanelled Requesting Agencies of  Deptt. of OLLC shall take steps to stop 

display of any obscene/vulgar performance. The use of dialogues / gestures/action  

sequences of troupe shall not  berate women and children. The actors should not use 

coarse language with double meaning having explicit overtones. The performance 

should not initiate hatred and disturb peace and harmony in the society with adequate   

respect shown to all religion, faith and sects.  

13. Any violation of above guideline would amount to ban up of the concerned CT. RAs 

are expected to report such incident failing which RA’s would be treated as ‘Partners 

in crime’ and would be banned.  

   

 

 

 



ବଭିିନ୍ନ ପରବବୋତ୍ସବ ଅବସରରର ସୋାଂସ୍କତୃକି କୋର୍ଯବୟକ୍ରମ ଆର ୋଜନ ନିମରେ  

ଆର ୋଜକ ଅନୁରରୋଧକୋରୀ ସାଂସ୍ଥୋମୋନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସାଂକ୍ରୋେୀ  

ମୋର୍ବଦର୍ଶକିୋ/ନି ମୋବଳୀ 
Rules /Guidelines for Cultural Programme ( for Requesting Agency ) 

କ୍ରମିକ 

ସାଂଖ୍ୟୋ 

ସୋାଂସ୍କତୃକି କୋର୍ଯବୟକ୍ରମ ଆର ୋଜନ ନିମରେ ଅନୁରରୋଧକୋରୀ ସାଂସ୍ଥୋମୋନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ 

ସାଂକ୍ରୋେୀ  ମୋର୍ବଦର୍ଶକିୋ/ନି ମୋବଳୀ 

୧. ବିଭିନ୍ନ ପରବବୋତ୍ସବ ଅବସରରର ସୋଧୋରଣତଃ ଓଡିଆ ଭୋଷୋ, ସୋହିତୟ ଓ ସଂସ୍କତୃି ବିଭୋଗ ପକ୍ଷରୁ 

ଅନୁରରୋଧ କ୍ରରେ ସୋଂସ୍କତୃିକ କୋର୍ଯବୟକ୍ରେ ପରିରବଷଣ ନିେରେ ବିଭିନ୍ନ ସୋଂସ୍କତୃିକ ଦଳେୋନ 

ରେରଣ କରୋର୍ଯୋଇ ଥୋଏ । 

୨. ଓଡିଶୋ ପୋରମ୍ପୋରିକ ର୍ଯୋନୀ ର୍ଯୋତ୍ରୋ ର୍ଯଥୋ- ରଥ ର୍ଯୋତ୍ରୋ, ଶବିରୋତ୍ର,ି ରବୋଇତ ବନ୍ଦୋଣ, ରଜ, 

ନୂଆଖୋଇ, ପଷୁପନୁୀ, ବୋଲିର୍ଯୋତ୍ରୋ, େକର ରେଳୋ, ଓଡିଆ ନବବଷବ, ପଣ।ସଂକ୍ରୋେି, ଶୀତଳ 

ଷଷ୍ଠୀ, ଓଡିଶୋ ଦିବସ, ରଲୋକ େରହୋତ୍ସବ, ପୋରମ୍ପୋରିକ ଆଦିବୋସୀ ଉତ୍ସବ, େେଖୁ ଆଞ୍ଚଳିକ 

ଉତ୍ସବ ଆଦି ଆର ୋଜିତ ରହୋଇ ଆସଥୁବିୋ େେଖୁ/ସବବଜନୋଦ୍ରୁତ  ସ୍ଥୋନ ବିରଶଷ ପୋଇ ଁଓଡିଆ 

ଭୋଷୋ, ସୋହିତୟ ଓ ସଂସ୍କତୃି ବିଭୋଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧ ି େତୁୋବକ ସୋଂସ୍କତୃିକ ଦଳେୋନ ରେରଣ 

କରୋରି୍ଯବ । 

୩. ସରକୋରୀ ବିଦୟୋଳ , େହୋବିଦୟୋଳ  ଗଡୁିକର ରରୌପୟ, ସ୍ଵର୍ଣ୍ବ, ହୀରକ ଜ େୀ ପୋଳନ 

ଅବସରରର ବିଭୋଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧ ିେତୁୋବକ ସୋଂସ୍କତୃିକ ଦଳେୋନ ରେରଣ କରୋରି୍ଯବ । 

୪.

  

ରକୌଣସି ସୋବବଜନୀନ ପଜୂୋ ଉତ୍ସବ ର୍ଯଥୋ-ଦୁଗବୋପଜୂୋ, ସରସ୍ଵତୀ ପଜୂୋ, ଗରଣଶ ପଜୂୋ, କୋଳି ପଜୂୋ, 

ରହୋଲି/ରଦୋଳ, ଦୀପୋବଳି ଇତୟୋଦି ପୋଇ ଁ ସୋଧୋରଣତଃ ବିଭୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସୋଂସ୍କତୃିକ ଦଳ 

ରେରଣୋ କରୋରି୍ଯବ ନ।ହି ଁ । ରତରବ, େେଖୁ/ସବବଜନୋଦ୍ରୁତ  ସ୍ଥୋନ ବିରଶଷ ପୋଇ ଁଓଡଆି ଭୋଷୋ, 

ସୋହିତୟ ଓ ସଂସ୍କତୃି ବିଭୋଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧ ିେତୁୋବକ ସୋଂସ୍କତୃିକ ଦଳେୋନ ରେରଣ କରୋର୍ଯୋଇ 

ପୋରର । 

୫. ସୋଧୋରଣତଃ ଓଡିଆ ଭୋଷୋ, ସୋହିତୟ ଓ ସଂସ୍କତୃି ବିଭୋଗ ସହ ପଞ୍ଜୀକୃତ  ରହୋଇଥବିୋ ବିଭିନ୍ନ 

ସୋଂସ୍କତୃିକ ଦଳେୋନ ରେରଣ କରୋରି୍ଯବ ।   

୬. ସୋଂସ୍କତୃିକ କୋର୍ଯବୟକ୍ରେ ପରିରବଷଣ ନିେରେ ଓଡିଆ ଭୋଷୋ, ସୋହିତୟ ଓ ସଂସ୍କତୃି ବିଭୋଗଙ୍କ ଠୋରୁ 

ସୋଂସ୍କତୃିକ ଦଳ ପୋଇବୋ ନିେରେ ଅନୁରରୋଧକୋରୀ ଅନୁଷ୍ଠୋନେୋରନ ବିଭୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ ଧୋର୍ଯବୟ 

କରୋର୍ଯୋଇଥବିୋ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ବୋବଦ ଟ.୧,୦୦୦/-ଙ୍କ। ଜେୋ କରିବୋ ସହ CTMS web 

application  େୋଧ୍ୟେରର ବିଭୋଗସହ ପଞ୍ଜୀକୃତ ରହରବ ।  

୭.

  

େସ୍ତୋବିତ କୋର୍ଯବକ୍ରେର ଧୋର୍ଯବୟ ଦିବସର ଅନୁୟନୟ ୨୫ ଦିନ ପବୂବରୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ   ଅନୁରରୋଧକୋରୀ 

ସଂସ୍ଥ।ଙ୍କ ଠୋରୁ ଏ ସଂକ୍ରୋେୀ  େସ୍ତୋବ ବିଭୋଗର ହସ୍ତଗତ ରହବ। ଆବଶୟକ ।  

୮.

  

ଓଡିଆ ଭୋଷୋ, ସୋହିତୟ ଓ ସଂସ୍କତୃି ବିଭୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ  ଅନୁରେୋଦିତ ପରିରବଷଣ େଲୂୟରର 

ସୋଧୋରଣତଃ ବିଭୋଗ ସହ ପଞ୍ଜୀକୃତ  ରହୋଇଥବିୋ ସୋଂସ୍କତୃିକ ଦଳେୋନ ରେରଣ କରୋରି୍ଯବ ।  

ଏହୋ ବୟତୀରରକ  ସବ  ଅନୁରରୋଧକୋରୀ ସଂସ୍ଥୋ ର୍ଯଦି ରକୌଣସି େେଖୁ/ସବବଜନୋଦ୍ରୁତ  ବୋ 

ଅନୁରେୋଦିତ ପରିରବଷଣ େଲୂୟରୁ ଅଧକି େୋପୟ ଚୋହ ଁୁଥବିୋ ସୋଂସ୍କତୃିକ ଦଳଙ୍କ ପରିରବଷଣ  

ଚୋହେିଁ, ରତରବ, ଅବଶଷି୍ଟ ପରିରବଷଣ େଲୂୟକୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅନୁରରୋଧକୋରୀ ସଂସ୍ଥୋ ନିରଜ ବହନ 

କରିରବ ।   

୯. ରଗୋଟିଏ ଅନୁରରୋଧକୋରୀ ସଂସ୍ଥୋ ବଷବକ େଧ୍ୟରର ସବବୋଧକି ୩ ରଗୋଟି ଅବସର ପୋଇ ଁେସ୍ତୋବ 

ଦୋଖଲ କରି ପୋରିରବ ଏବଂ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବଷବରର ସବବୋଧକି ପୋଞ୍ଚ ରଗୋଟି ସୋଂସ୍କତୃିକ ଦଳ ପୋଇ 

ପୋରିରବ ।  

ପ.ପ ୃ.ରଦ  

 

-୨- 



କ୍ରମିକ 

ସାଂଖ୍ୟୋ 

ସୋାଂସ୍କତୃକି କୋର୍ଯବୟକ୍ରମ ଆର ୋଜନ ନିମରେ ଅନୁରରୋଧକୋରୀ ସାଂସ୍ଥୋମୋନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ 

ସାଂକ୍ରୋେୀ  ମୋର୍ବଦର୍ଶକିୋ/ନି ମୋବଳୀ 

୧୦. ସେସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆରବଦଙ୍କରୀ ସଂସ୍ଥୋେୋରନ ତୋଙ୍କ କୋର୍ଯବୟକ୍ରେ ପୋଇ ଁଉନ୍ନତଧରଣର େଞ୍ଚ, ଶଦ୍ଦ, 

ଆରଲୋକ ସଜ୍ଜୋ ସହ ବିଭୋଗ ପକ୍ଷରୁ ରେରଣ କରୋର୍ଯୋଇ ଥବିୋ ସୋଂସ୍କତୃିକ ଦଳେୋନଙ୍କ 

ଆତିରଥ ତ। ଆଦି ବୟବସ୍ଥୋ କରିରବ । ପଣୁ,ି େସ୍ତୋବିତ କୋର୍ଯବୟକ୍ରେ ସେୋପନ ପରର ଉକ୍ତ 

ପରିରବଷଣକୋରୀ ସୋଂସ୍କତୃିକ ଦଳଙ୍କ ସପକ୍ଷରର ପରିରବଷଣ େେୋଣ ପତ୍ରସହ  ଉକ୍ତ 

ପରିରବଷଣର ଫରଟୋ, ଭିଡିଓ  ଆଦିକୁ ବିଭୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ େସୁ୍ତତ କରୋର୍ଯୋଇଥବିୋ CTMS web 

application  େୋଧ୍ୟେରର ଦୋଖଲ କରିରବ ।  

୧୧. ସେସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆରବଦଙ୍କରୀ ସଂସ୍ଥୋେୋରନ ତୋଙ୍କ କୋର୍ଯବୟକ୍ରେ ପୋଇ ଁ େସୁ୍ତତ  େଞ୍ଚ ରର 

ରସୌଜନୟ - ଓଡିର୍ଶୋ ସରକୋରଙ୍କ ରଲୋରଗୋ  ସହ ଓଡଆି ଭୋଷୋ, ସୋହିତୟ ଓ ସାଂସ୍କତୃ ିବଭିୋର୍, 

ଲିଖତି ବୟୋନର ଲଗୋଇରବ । ଏତଦ ବୟତୀତ ବିଭୋଗ ପୋଇ ଁ ଉଦି୍ଦଷ୍ଟ ଥବିୋ େୋନୟବର 

େଖୁୟେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୋେୋଜିକ ବୋର୍ତ୍ବୋକୁ େଧ୍ୟ କୋର୍ଯବୟକ୍ରେ ପରିସରର ଏକ େେଖୁ/ଦୃଶୟେୋନ ସ୍ଥୋନରର 

ଲଗୋଇରବ । 

୧୨. ବିଭୋଗ ଅଧୀନରର ପଞ୍ଜୀକୃତ ରହୋଇଥବିୋ ସୋଂସ୍କତୃିକ ଦଳେୋରନ ତୋଙ୍କ ପରିରବଷଣରର 

ରକୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳତୋ /ଅଶଷି୍ଟତୋକୁ େଶ୍ର  ରଦରବ ନୋହି ଁ। ରକୌଣସି ଦ୍ଵି-ଅଥବ ରବୋଧକ ଭୋଷୋ   ବୋ  

ଅଶ୍ଳୀଳ ଭୋଷୋ କିମ୍ବୋ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙି୍ଗତକୁ   େଧ୍ୟ ପରିହୋର କରିରବ ର୍ଯୋହୋକି େହିଳୋ ଏବଂ 

ରକୋେଳେତି  ଶଶିେୁୋନଙୁ୍କ   ଅବରବୋଧ ନ ରହବ  । ପରିରବଷଣରର ରର୍ଯେିତି ରକୌଣସି ଧେବ, 

ସଂେଦୋ , ରଲୋକ ବିଶ୍ଵୋସ ଆଦିକୁ ରକୌଣସି େକୋର ଆଘୋତ ନ ଦିଏ, ରସଥେିତି ପଞ୍ଜୀକୃତ 

ଦଳେୋରନ ବିରଶଷ ଧ୍ୟୋନ ରଦରବ ।  

୧୩.  ଉପରରୋକ୍ତ େୋଗବଦଶକିୋ/ନି େୋବଳୀକୁ ର୍ଯଦି ରକୌଣସି ଅନୁରରୋଧକୋରୀ ସଂସ୍ଥୋ ଉଲଂଘନ  

କରେି, ରତରବ, ତୋହୋକୁ  ଭୋର୍ୀଦୋରୀ ଅପରୋଧ  ବିରବଚନୋ କରୋର୍ଯୋଇ ସମ୍ପକୃ୍ତ ସଂସ୍ଥୋଙ୍କ 

ପଞି୍ଜକରଣକୁ ନି େ ଅନୁର୍ଯୋ ୀ ରଦ୍ଧ କରୋରି୍ଯବ ।  
 


