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( ଇନେନଟ୍ରାନକି୍ ବତିରଣ ନମିିତ )  

ଓଡଶି୍ା ସରଟାରଙ୍କ 5T ଚାର୍ଗର୍ ଅନୁଯାୟୀ ମାନୟବର 
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟଟ ଭିଡଓି ଟନଫନରନସ 
ମାଧ୍ୟମନର ମହଳିା ଏବଂ ଶ୍ଶୁି୍ ବଟିାଶ୍ ବଭିାର୍  (WCD) 
ଏବଂ ମିଶ୍ନ ଶ୍କି୍ତ ବଭିାର୍ର 5 ର୍ ି ନୂତନ ଅନୋଇନ୍ 
ନସବା ଆରମ୍ଭ ଟରଛିନ୍ତ।ି 

ଏହ ି 5 ର୍ ି ଅନୋଇନ୍ ନସବା ନହଉଛ ି ଇ-ଟାେିଟା, ନମା 
ଛତୁଆ ଆପ୍, ଇ-ସମ୍ମାନଜନଟ ନପାର୍ଗାଲ୍, ମମତା ଆପ୍ 
ଏବଂ MO ନସରୁ୍ ନପାର୍ଗାଲ୍ | ଏହ ି ପ୍ରନୟାର୍ରୁ୍ଡଟି 
ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି ଟମଗୀ, ମହଳିା ସବୟଂ ସହାୟଟ ନର୍ାଷ୍ଠୀ, 
ଟାଯଗୟରତ ମହଳିାଙ୍କ ପାଇଁ ହନେେ, ଦରଦି୍ର ଘର ଏବଂ ଶ୍ଶୁି୍ 
ଯତ୍ନ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ପାଇଁ ରୁ୍ଣାତ୍ମଟ ନସବା ନଯାର୍ାଇବାନର 
ସହାୟଟ ନହବ | 

ଏହ ି ସମାନରାହନର ଶ୍ରୀମତୀ ରୁ୍ଟୁନ ି ସାହୁ, ମାନନୀୟା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ମହଳିା ଏବଂ ଶ୍ଶୁି୍ ବଟିାଶ୍, ଶ୍ରୀ ସୁନରଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର 
ମହାପାତ୍ର, ଆଇଏଏସ୍, ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ାସନ ସଚବି,  ଅନୁ ର୍ର୍ଗ, 
ଆଇଏଏସ୍, ପ୍ରମୁଖ୍ ସଚବି, WCD ବଭିାର୍, ଶ୍ରୀ ଭି. ନଟ. 
ପାଣି୍ଡଆନ୍, ଆଇଏଏସ୍, ମାନୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚବି, 
ଶ୍ରୀମତୀ ଟବତିା ରୟ ଦାସ, DDG ଏବଂ SIO, NIC 
ଓଡଶି୍ା ଏବଂ ଅନୟ ବରଷି୍ଠ ଅଧିଟାରୀମାନନ ଉପସ୍ଥିତ 
ଥିନେ। 

NIC ଓଡଶିାର ଜ୍ଲି୍ଲା ୟୁନଟି୍ ରୁ ପ୍ରଶାେନ ପାଇଁ 
ଲମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ | 

ଓଡଶିାର ମାନୟବର ମଖୁୟମନ୍ତ୍ରୀ WCD ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ବଭିାଗର ପାଞ୍ଚଟ ିନୂତନ ଲେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତ ି

ଓଡଶି୍ାର ଜଲି୍ଲା ୟୁନଟି୍ ଦବାରା ବଟିଶ୍ତି ନହାଇଥିବା 
ନମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରୁ୍ଡଟି ନହଉଛ ି : ଆମ ଓଡଶି୍ା ଆମ 
ଜଲି୍ଲା, ଇ-ସାଇରାଟ୍, MITRA, ଜନିରା-ଏଫ୍, 
ନର୍ାଇଣି୍ଡଆ, ନଟାରାପୁର୍ ପଯଗୟର୍ନ, ଅନୁରୁ୍ଳ ନପାେିସ୍ 
ଟ୍ରାଟଂି, ପବିିକ୍ ଆଡମିନନିେସନ୍, ଅଗି୍ନଶ୍ମ ଟମଗଚାରୀ, 
ମାଇନର୍ ମିନନରାଲ୍ ଟ୍ରାଟଂି, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମନରି୍ରଂି ଆପ୍, ଶ୍ଶୁି୍ 
ମନରି୍ରଂି ଆପ୍, ଜାଗ୍ରନ୍, ନପ୍ରାନଜଟ୍ ମନରି୍ରଂି, ଜଲି୍ଲା ମିର୍ଂି 
ଆପ୍, CHETNA, ସବଚ୍ଛ ଟାଯଗୟାଳୟ, ଉଦୟମ, 
ମାତୃନଜାତ ି  ଏବଂ ଏମ-ଫାମମଂ ଇତୟାଦ ି| 

ଓଡଶି୍ାର ମାନୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟଟ ପାଞ୍ଚଜଣ ନୂତନ ନୋଟଙୁ୍କ ଆଧାରିତ ନସବା ଉଦ୍ଘାର୍ନ ଟରିଛନ୍ତ ି

ଜମି ନରଟଡଗରୁ୍ଡଟିର ତଥ୍ୟ ପରଚିାଳନା ପାଇଁ “ଭୁନଟଶା” 
ବୟବହୃତ ହୁଏ | ମାନଚତି୍ର, ପ୍ରଦଶ୍ଗନ ଏବଂ ଭୁନେଖ୍ନର 
ପାଠ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସହତି େିଙ୍୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟଟ ନହାଇଥ୍ାଏ | 

ନଦଶ୍ନର ୟୁନକି୍ େୟାଣ୍ଡ ପାସଗେ ଆଇନଡଣ୍ଟିଫିନଟସନ୍ 
ନମବର (ULPIN) ଭୁନଟଶା ନର ଏଟ ପାଦ ଆର୍ନର ଅଛ ି| 
ନାର୍ରଟି ତଥ୍ା ଅନୟାନୟ ହତିାଧିଟାରୀଙୁ୍କ ସମନିବତ ଜମ ି
ନସବା ନଯାର୍ାଇବା ପାଇଁ ଏହ ି ସଂଖ୍ୟା ନଯନଟୌଣସ ି ଜମି 
ସମ୍ପତ୍ତ ିପାସଗେ ସୂଚନା ଉପନର ସତୟତା ର ପ୍ରାଧିଟୃତ ଉତ୍ସ 
ନହବ | 

ଏହ ି ଉନେଶ୍ୟନର, 14 ଅଙ୍କ ବଶି୍େି ECCMA 
(ଇନେନଟ୍ରାନକି୍ ଟମସଗ ନଟାଡ୍ ମୟାନନଜନମଣ୍ଟ 
ଆନସାସଏିସନ୍) ମାନଟ ସଂନଟତ ଜାତୀୟ ସୂଚନା ନଟନ୍ଦ୍ର 
ଦ୍ୱାରା ଜମି ପାସଗେ ପାଇଁ ଜଓି-ନରଫନରନସ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ଟରାଯାଇଛ ି| 

ଏହପିର,ି ଓଡଶି୍ାର ଜଓି-ନରଫନରନସ ଡାର୍ା ସହତି ପିଟ୍ 
ରୁ୍ଡଟି ଏହପିର ି ସଂଖ୍ୟା ପାଇନବ | ଏହା ଅନୟ 
ପ୍ରନୟାର୍ରୁ୍ଡଟି ସହତି ସହଜ ପରଚିୟ, ପାରସ୍ପରଟି 
ଟାଯଗୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାନର ସାହାଯୟ ଟରବି |  

ପାଇେଟ୍ ରନ୍ ନର ଓଡଶି୍ାର ନଦଓର୍ଡ ଜଲି୍ଲାର 3 ର୍ ିର୍ାଁନର 
ULPIN ରୁ୍ଡଟୁି ନନିୟାଜନ ଟରାଯାଇଛ।ି ଉପେବ୍ଧ 
ସ୍ଥାନଟି ତଥ୍ୟନର ଅଧିଟ ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଗ ଏବଂ ଭାେୁୟ ଆଡସିନ୍ 
ପାଇଁ ମୟାପ୍ ବଙି୍ଗ ଟମିବା ରୁ୍ରୁ୍ଲ୍ ମୟାପ୍ସନର ମଧ୍ୟ ମାଉଣ୍ଟ 
ନହାଇପାରବି | 

ULPIN ଟୁ ଶ୍ରୀ ଅଜୟ ତଟିମ, ଆଇଏଏସ୍, ସଚବି, ଜମି 
ସମବଳ ବଭିାର୍ (DoLR), ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
(ଭାରତ ସରଟାର)  ଉନନମାଚନ ଟରାଯାଇଥିୋ। ଏହ ି
ସମାନବସନର  ଶ୍ରୀ ବଷୁି୍ଣପଦ ନସଠ୍ୀ, ଆଇଏଏସ୍, ପ୍ରମୁଖ୍ 
ସଚବି, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବପିଯଗୟୟ ପରଚିାଳନା ବଭିାର୍ 
(ଓଡଶି୍ା ସରଟାର), ଶ୍ରୀ ହୁଟୁମ୍ ସଂି ମୀନା, ଆଇଏଏସ୍, 
ଅତରିକି୍ତ ସଚବି, DoLR, ଭାରତ ସରଟାର, ଶ୍ରୀ ଡ.ି ସ.ି  
ମିଶ୍ର, DDG & HOG (LRISD), NIC, ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଟବତିା ରୟ ଦାସ, DDG & SIO, NIC, 
ଓଡଶି୍ା, ଉପସ୍ଥିତ ଥିନେ | 

ନମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମନର ଜଲି୍ଲା ପ୍ରଶ୍ାସନଟୁ ସକ୍ଷମ 
ଟରବିାଟୁ, ମହାନନିେଗଶ୍ଟ, NIC ନଦଶ୍ର ସମସ୍ତ NIC 
ଜଲି୍ଲା ୟୁନରି୍କ ୁ ନମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବଟିାଶ୍ନର ଭାର୍ ନନବାଟୁ 
ଆହବାନ ଟରିଥିନେ। 

NIC ଓଡଶି୍ା ରାଜୟ ନଟନ୍ଦ୍ରର ସକ୍ରିୟ ମାର୍ଗଦଶ୍ଗନ ଏବଂ 
ସହନଯାର୍ନର ଓଡଶି୍ାର ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲା ଏହ ି
ପ୍ରତନିଯାରି୍ତାନର ଉତ୍ସାହର ସହ ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ ଟରିଥିନେ। 
ଓଡଶି୍ା ରାଜୟର DIO / ADIO ବଭିିନ୍ନ ହତିାଧିଟାରୀଙ୍କ 
ପାଇଁ ଅତୟନ୍ତ ଉପନଯାର୍ୀ ନମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ଟରଛିନ୍ତ ି| ଏହ ିG2C ଏବଂ G2G ନସବା ନଭିଗରନଯାର୍ୟ 
ତଥ୍ା ରକ୍ଷଣାନବକ୍ଷଣ ନଯାର୍ୟ ଅନର୍ | 

ୟୁନକି୍ େୟାଣ୍ଡ ପାେଚେ ଆଇଲଡଣ୍ଟଫିିଲକେନ୍ ନମବର 
(ULPIN): ଏକ ମାଇେଖଣୁ୍ଟ  

ଡଏିମ୍, ଗଜ୍ପତ ିଏବଂ SIO, ଓଡଶିା ଲମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ 'ବଜି୍ଞପି୍ତ େୂଚନା 
ପ୍ରଣାଳୀ' େଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତ।ି 

DIO, ଝାରେୁଗୁଡା ଏବଂ ଏଡଏିମ୍, ରାଜ୍ସ୍ୱ 'ମାଇନର୍ ମିଲନରାଲ୍ 
ଟ୍ରାକଂି େଷି୍ଟମ୍' ଲମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ େଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତ ି

ଡଏିମ୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦବାରା, DIO ଏବଂ ADIO ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କ 
ଉପସି୍ଥତଲିର ଲମାବାଇେ ଆପ୍ 'MITRA' ର  େୁଭାରମ୍ଭ  | 
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... ମଁୁ ଭେ ଅଛ ି... ଟିାଉଡ୍ ଏବଂ ୱାଇ-ଫାଇ ନଯାରୁଁ୍ 
ଧନୟବାଦ ... 'ବକ୍ଗ ନରାମ୍ ନହାମ୍' ବଡ ମଜାଦାର ନହାଇଛ ି... 
ଟାହାରି ନଟୌଣସି ନରାଟ-ନର୍ାକ୍ ନାହିଁ ... ବାସ୍... 

ଓଡଶିା 

ହାଉସ୍ ଡଜିରି୍ାଇନଜସନ୍ ଅଧୀନନର 2021 ର ବନଜଟ୍ ଅଧିନବଶ୍ନନର 
ଜାତୀୟ ଇ-ବଧିାନସଭା ପ୍ରନୟାର୍ (ନନଭା) ବୟବହାର ଟରଥିିବା ଓଡଶି୍ା ପ୍ରଥ୍ମ 
ରାଜୟ ନହାଇଛ।ି 18.02.2021 ତାରଖି୍ନର, ବତ୍ତଗମାନର ଅଧିନବଶ୍ନର 
ପ୍ରଥ୍ମ ଦନିନର, NeVA ମାଧ୍ୟମନର ମାନୟବର ରାଜୟପାଳଙ୍କ ଭାଷଣ 
ଅନୋଇନନର ଟରାଯାଇଥିୋ | ଏଟ ସୂଚନା ଇ-ବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମନର OLA ର 
ସମସ୍ତ ର୍ଣୟମାନୟ ସଦସୟଙୁ୍କ ର୍ହୃନର ବଣ୍ଟନ ଟରାଯାଇଥିୋ | 'ନମାସନ ଅଫ୍ 
ଥ୍ାନକସ୍' ପାଇଁ ସରଟାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ହିବପ୍ ଦ୍ୱାରା ଟନଣ୍ଟରାେର୍ ଏବଂ ଡସିନପି ମଡୁୟଲ୍ 
ମଧ୍ୟ ୋରୁ୍ ଟରାଯାଇଛ ି| 

20.02.2021 ତାରଖି୍ ନର, NeVA ମାଧ୍ୟମନର ଅଥ୍ଗନନୈତଟି ସନଭଗ 
ସମ୍ମାନନୀୟ ସଦସୟ ତଥ୍ା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପେବ୍ଧ ନହୋ | ରାଜୟର 
ବନଜଟ୍ ଆଟଳନ ମାନୟବର ଅଥ୍ଗମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରିଂଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
NeVA ଇ-ବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମନର ର୍ହୃର ନର୍ବୁେ ଉପନର ରଖ୍ାଯାଇଥିୋ। 

NIC ଓଡଶିାର ଲଟକ୍-ଏକ୍ସଲପା "ଲେଲୋ ୱାେଚଡ" ଲର ଭବରି୍ୟତର ଲଟଲକନାଲୋଜ୍ ିପ୍ରଦଶଚୀତ  

ନହଉଛ ି ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣଟାରୀମାନନ ନର୍ାର୍ଏି ଛାତ ତନଳ 
ଚବଶି୍ର୍ ି ପିାର୍ଫମଗନର ନର୍ନଟନାନୋଜ ି ପ୍ରଦଶ୍ଗନ ଟରିବାର 
ସୁନଯାର୍ ପାଇଥିନେ | 

ଉଦଜାପନ ଅଧିନବଶ୍ନନର ଶ୍ରୀମତୀ ଟବତିା ରୟ ଦାସ, 
DDG ଏବଂ SIO, ଓଡଶି୍ା, ଶ୍ରୀ ସୁଶ୍ାନ୍ତ ଟୁମାର 
ମହାପାତ୍ର, DDG ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ, ନଟ୍ରନଂି ଡଭିିଜନ୍ ଏବଂ 
ସମସ୍ତ ASIO ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣଟାରୀମାନଙୁ୍କ ସନମବାଧିତ 
ଟରଥିିନେ ଏବଂ ପ୍ରତରି୍ ି ପିାର୍ଫମଗନର ପରବତ୍ତଗୀ ସ୍ତରଟୁ 
ଯିବାଟୁ ନଜି ନଜିର  ଉଦନବାଧନ ମାଧ୍ୟମନର ନସମାନଙୁ୍କ 
ନପ୍ରରଣା ନଦଇଥିନେ | 

19 ନଫବୃଆରୀ 2021 ନର, NIC ଓଡଶି୍ା ରାଜୟ ନଟନ୍ଦ୍ର 
ଏଟ ନର୍କ୍-ଏକ୍ସନପା ଆନୟାଜନ ଟରିଥିୋ ନଯଉଁଠ୍ାନର 
NIC ର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରଟଳ୍ପନର ଟାଯଗୟ ଟରୁଥିବା ଯୁବଟ 
ଟମଗଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚବଶି୍ର୍ ି ବଭିିନ୍ନ ନର୍ନଟନାନୋଜ ି
ପିାର୍ଫମଗ ପ୍ରଦଶ୍ମତ ନହାଇଥିୋ | 

NIC ଓଡଶି୍ା ରାଜୟ ନଟନ୍ଦ୍ରନର ଏହ ି ନର୍ନଟନାନୋଜ ି
ନମଳାର ଉନେଶ୍ୟ ଥିୋ ବଭିିନ୍ନ ନର୍ନଟନାନୋଜ,ି ଉପଟରଣ 
ଏବଂ ଅଭିନବ ଚନି୍ତାଧାରାଟୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଟରବିା ଯାହାଦବାରା 
ନସମାନନ ଭବଷିୟତ ପ୍ରଟଳ୍ପନର ପ୍ରଭାବଶ୍ାଳୀ ଭାବନର 
ବୟବହାର ନହାଇପାରନିବ। ଟାଯଗୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ୋଭ 

ଡ. େୂର୍ଯଚୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଓଡଶିାର ମାନୟବର ବାଚସ୍ପତ,ି  NeVA ର େୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତ ି

NeVA ଗ୍ରେଣ କରିବାଲର ଓଡଶିା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଲେୋ 

ଓଡଶିାର NIC ଦବାରା ବକିଶତି ବପିର୍ଯଚୟୟ େୋୟତା ମନଟିରିଂ ଏବଂ 
ଲପଲମଣ୍ଟ େିଷ୍ଟମ (DAMPS) ଲଜ୍ମସ ଡଜି୍ଟିାେ ଇଣି୍ଡଆ ପୁରସ୍କାର 

2020 େେତି ପୁରସ୍କୃତ ଲୋଇଛ ି 
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