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“Scientists have become the bearers 

of the torch of discovery in our quest 

for knowledge.”  

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବ଼ିଭାଗର 5T ପଦକ୍ଷେପର 
ଏକ ଅଂଶ ଭାବକ୍ଷର, 9 ନକ୍ଷଭମ୍ବର 2020 କ୍ଷର, ଓଡ଼ିଶାର 
ମ୍ାନନୀୟ ମ୍ୁଖ୍ୟମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାଯକ କ୍ଷେବ୍ 
ଆଧାର଼ିତ ଇ-ଜଳଆବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ  କର଼ିଛନ୍ତ଼ି। ଓଡ଼ିଶା 
ଜଳକ୍ଷସଚନ ଅଧିନ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜଳକ୍ଷସଚନ ନ଼ିୟମ୍ 
ଅନୁଯାୟୀ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବ଼ିଭାଗକ୍ଷର ସରକାରୀ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ 
ଜଳ ନ଼ିଷ୍କାସନ ନ଼ିମ୍କ୍ଷନ୍ତ, ବାଣ଼ିଜ଼ିୟକ ତଥା ଅନୟାନୟ 
ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁମ୍ତ଼ି କ୍ଷଦବା ପାଇଁ ସରକାରହିଁ ଦେ 
ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଟନ୍ତ଼ି। ଅନଲାଇନ୍ ଆକ୍ଷବଦନ ଗ୍ରହଣ କର଼ିବା 
ଏବଂ ବାଣ଼ିଜ଼ିୟକ ତଥା ଅନୟାନୟ ସଂସ୍ଥା(ଯଥା P.H. / 
RWSS ଜଳ କ୍ଷଯାଗାଣ, କ୍ଷରଳବାଇ, ବନ୍ଦର, ଅନୁଷ୍ଠାନ 
ଇତୟାଦ଼ି)କୁ  ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ  ଇ-ଜଳଆବଣ୍ଟନ 
(https://waterallocationod.nic.in) କ୍ଷହଉଛ଼ି  
ଏକ କ୍ଷେବ୍ ଆଧାର଼ିତ ବୟବସ୍ଥା |ଏହ଼ି ପର଼ିକ୍ଷଯାଜନାକ୍ଷର 
ଅନଲାଇନ୍ ଆକ୍ଷବଦନ ଗ୍ରହଣ, ସଂପକୃ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦବାରା 
ପ୍ରଶନ ଉଠାଇବା, କ୍ଷେକ୍ଷଜରୀ କ୍ଷପକ୍ଷମ୍ଣ୍ଟ କ୍ଷଗଟକ୍ଷେ 
ଇଣ୍ଟ଼ିକ୍ଷଗ୍ରସନ୍ (ସୁରୋ ଜମ୍ା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟାକରଣ ଶୁଳ୍କ), 

ଓଡଶିାର ବାନନୀୟ ବୁଖୟବନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା        
ଇ-ଜଳଆବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ  

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େଚୂନା ବଜି୍ଞାନ ସକନ୍ଦ୍ର 
ଓଡଶିା ରାଜୟ ସକନ୍ଦ୍ର 
ୟୁନ଼ିଟ୍ - IV, ସଚ଼ିବାଳୟ ମ୍ାଗଗ, 
ଭୁବକ୍ଷନଶବର - 751001 
ଦୂରଭାଷ: +91 - 674 - 25408438 
www.nic.in www.gov.in 
ଇ-କ୍ଷମ୍ଲ୍: sio-ori@nic.in 

ର଼ିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ କ୍ଷବସ଼ିନ ଅନୁସାକ୍ଷର ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ସ୍ଥ଼ିତ଼ି, 
SMS ଏବଂ ଇକ୍ଷମ୍ଲ୍ ବ଼ିଜ୍ଞପ୍ତ଼ି, ର଼ିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଷବଦନ 
ସ୍ଥ଼ିତ଼ି ୋକ଼ିଂ, ପଯଗୟାୟ ଅନସାକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧ଼ି / ହ୍ରାସ ଏବଂ 
ଡୟାସକ୍ଷବାଡଗ ଇତୟାଦ଼ି ରାଜୟକ୍ଷର ଜଳ ଆବଣ୍ଟନର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ 
ବୟବସ୍ଥାକ୍ଷର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣ଼ିବାକ୍ଷର ସାହାଯୟ କର଼ିବ | 
 
ଇ-ଜଳଆବଣ୍ଟନ  ଏନ୍ଆଇସ଼ି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜୟ କ୍ଷକନ୍ଦ୍ର, 
ଭୁବକ୍ଷନଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ବ଼ିକଶ଼ିତ କ୍ଷହାଇଛ଼ି | 

 ଭାରତ ସରକାର 
GOVERNMENT OF INDIA 

ଇକ୍ଷଲକ୍ଷକ୍ରାନ଼ିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତ଼ିବ଼ିଦୟା ମ୍ନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

ଜଲି୍ଲା େୂଚନାବଜି୍ଞାନ ଅଧିକାରୀ (DIO), ଗଞ୍ଜାବ, DAMPS ର 
ସବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦଶଷନ କରୁଛନ୍ତ ି| 

ଟୁନ
କ୍ 

NIC ଭିଡଓି କନଫସରନିସିଂ ସେବା ବାଧ୍ୟବସର ଇସଣ୍ଡା-ଭୁଟାନ ଅର୍ଷସନୈତକି େମ୍ପକଷ େୁଦୃଢ  

ଭାରତର ବାନୟବର ପ୍ରଧାନବନ୍ତ୍ରୀ ତର୍ା ଭୁଟାନର ବାନୟବର ପ୍ରଧାନବନ୍ତ୍ରୀ ବିଳିତ ଭାସବ NIC ଭିଡଓି କନଫସରନିସିଂ ସେବା ବାଧ୍ୟବସର ଭାରତ-ଭୁଟାନ 
ଅର୍ଷସନୈତକି େିଂବନ୍ଧର ଦ୍ଵତିୀୟ ପର୍ଯଷୟାୟର େୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତ ି

 – Stephen Hawking  

( ଇକ୍ଷଲକ୍ଷକ୍ରାନ଼ିକ୍ ବ଼ିତରଣ ନ଼ିମ଼୍ିତ )  

 ମ୍ାନୟବର ଜ଼ିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଙ୍କ ଅନୁକ୍ଷରାଧ କ୍ରକ୍ଷମ୍ ଗଞ୍ଜାମ୍ 
ଜ଼ିଲ୍ଲା କ୍ଷକାଟଗର ନ଼ିଯୁକ୍ତ଼ି ପ୍ରକ୍ର଼ିୟାକ୍ଷର କ୍ଷଯାଗୟ ପ୍ରାଥଗୀ 
ଚୟନ ପାଇଁ ଏକ କମୁ୍ପୟଟର  ପରୀୋ ପର଼ିଚାଳନା 
ଏବଂ ତଦାରଖ୍ କର଼ିବାର ଦାଯ଼ିତବ ଏନ.ଆଇ.ସ଼ି  ଗଞ୍ଜାମ୍ 
ସୁଚାରୂକ୍ଷପ ତୁଲାଇଥିଲା। ପରୀୋର ଉକ୍ଷେଶୟ କ୍ଷହଉଛ଼ି 
ପ୍ରାଥଗୀଙ୍କ କମୁ୍ପୟଟର ଦେତାକୁ ବ଼ିଚାର କର଼ିବା | 
29/11/2020 କ୍ଷର P.M.E.C. (ପାରଲା 
ମ୍ହାରାଜା ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜ଼ିନ଼ିୟର଼ିଂ କକ୍ଷଲଜ) କ୍ଷର 
ଇଣ୍ଟରକ୍ଷନଟ୍ ସୁବ଼ିଧା ସହ଼ିତ ଏହ଼ି ପରୀୋ 
କରାଯାଇଥିଲା | ପ୍ରାଥଗୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥ଼ିତ଼ିକ୍ଷର, ଜ଼ିଲ୍ଲା 
ସୁଚନାବ଼ିଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରୀ (DIO), ଗଞ୍ଜାମ୍ଙ୍କ   
ତତବାବଧାନକ୍ଷର ମ୍ୂଲୟାଙ୍କନ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟ଼ି କ୍ଷହାଇଥିବା 
କ୍ଷମ୍ର଼ିଟ୍ ତାଲ଼ିକା କ୍ଷେବସାଇଟକ୍ଷର ଉପଲବ୍ଧ 
କ୍ଷହାଇପାର଼ିଥିଲା | 

 ଇକ୍ଷଲକ୍ଷକ୍ରାନ଼ିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତ଼ିବ଼ିଦୟା ମ୍ନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ଅଧୀନକ୍ଷର ଥିବା STQC (ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡଗାଇକ୍ଷଜସନ୍ 
କ୍ଷଟଷ୍ଟ଼ିଂ ଏବଂ କ୍ୱାଲ଼ିଟ଼ି ସାଟଫି଼ିକ୍ଷକସନ୍) ଦ୍ୱାରା 
ସାଟଫିାଏଡ୍ ଆକ୍ଷକ୍ସସ଼ିବ଼ିଲ଼ିଟ଼ି କ୍ଷେବସାଇଟ୍  ହାସଲ 
କର଼ିବାକ୍ଷର ଗଞ୍ଜାମ୍ର ଜ଼ିଲ୍ଲା କ୍ଷେବସାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର 
ପ୍ରଥମ୍ ଜ଼ିଲ୍ଲା କ୍ଷେବସାଇଟ୍ କ୍ଷହାଇପାର଼ିଛ଼ି। ଭାରତର 

..ବ଼ିଚ଼ିତ୍ର ! ...କ୍ଷସମ୍ାକ୍ଷନ Cloud କ୍ଷର ଯ଼ିବାକୁ ସ୍ଥ଼ିର କର଼ି 
କ୍ଷମ୍ାକ୍ଷତ ଅତୟଧିକ ଓଜନ କହ଼ି ବାହାର କର଼ିକ୍ଷଦକ୍ଷଲ … 

S3waS କ୍ଷେବସାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଷକ୍ସସ଼ିବ଼ିଲ଼ିଟ଼ି 
ସାଟଫି଼ିକ୍ଷକସନ୍ ସ୍କ଼ିମ୍ ଅନ୍ତଗଗତ ଗଞ୍ଜାମ୍ ଜ଼ିଲ୍ଲା କ୍ଷେବସାଇଟ୍ 
STQC ଦ୍ୱାରା ଅଡ଼ିଟ୍ କରାଯାଇଛ଼ି | ଏହ଼ି ସାଟଫି଼ିକ୍ଷକଟ୍ 
ସୁନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ କକ୍ଷର କ୍ଷଯ କ୍ଷେବସାଇଟ୍ ଭ଼ିନ୍ନେମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 
ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ GIGW (ଭାରତୀୟ ସରକାରୀ 
କ୍ଷେବସାଇଟ୍ ପାଇଁ ନ଼ିକ୍ଷେଗଶାବଳୀ) ଅନୁରୂପ ଅକ୍ଷଟ | 

 ଭ଼ିଡ଼ିଓ କନଫକ୍ଷରନସ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍କ୍ଷର ଗଞ୍ଜାମ୍ ଜ଼ିଲ୍ଲାର ସମ୍ସ୍ତ 
23 ତହସ଼ିଲ କମ୍ଗଚାରୀଙୁ୍କ DAMPS (ବ଼ିପଯଗୟୟ 
ସହାୟତା ମ୍ନ଼ିଟର଼ିଂ ଏବଂ କ୍ଷପକ୍ଷମ୍ଣ୍ଟ ସ଼ିଷ୍ଟମ୍) ର ଦୁଇଟ଼ି 
ଅତ଼ିର଼ିକ୍ତ ମ୍ଡୁୟଲ୍ ପ୍ରଦାନ କର଼ିବା ପାଇଁ ଏନଆଇସ଼ି, 
ଗଞ୍ଜାମ୍ ଏବଂ ଜ଼ିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଗଞ୍ଜାମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ 
ତାଲ଼ିମ୍ କାଯଗୟକ୍ରମ୍ ଆକ୍ଷୟାଜ଼ିତ କ୍ଷହାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ସବୁାଷ 
ଚନ୍ଦ୍ର ମ଼୍ିଶ୍ର, DIO, ଏନ.ଆଇ.ସ଼ି, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ବ଼ିକଶ଼ିତ 
ସଫ୍କ୍ଷେୟାରର ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଏହାର ଉପାକ୍ଷଦୟତା 
ପ୍ରଦଶଗନ ପ୍ରଦାନ କର଼ିଥିକ୍ଷଲ | ଏଡ଼ିଏମ୍ (ରାଜସ୍ୱ) ଏହାର 
ପର଼ିଚାଳନାର ଅଧଯେତା କକ୍ଷଲ ଏବଂ ଜ଼ିଲ୍ଲା 
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ତାଙ୍କ କମ୍ଗଚାରୀଙ୍କ ସହ 
ଏବଂ ସମ୍ସ୍ତ ତହସ଼ିଲ କମ୍ଗଚାରୀମ୍ାକ୍ଷନ ନ଼ିଜ ନ଼ିଜ ସ୍ଥାନରୁ 
ଭ଼ିଡ଼ିଓ କନଫକ୍ଷରନସ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍କ୍ଷର କ୍ଷଯାଗଦାନ କକ୍ଷଲ | 
ତାଲ଼ିମ୍ କାଯଗୟକ୍ରମ୍ ପର଼ିଚାଳନା ପାଇଁ ଏନଆଇସ଼ି, 
ଗଞ୍ଜାମ୍ର ଭୂମ଼୍ିକାକୁ ଜ଼ିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶଂସା କର଼ିଛନ୍ତ଼ି। 

ଭାରତର ମ୍ାନୟବର ପ୍ରଧାନମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭୁଟାନର ମ୍ାନୟବର ପ୍ରଧାନମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ମ଼୍ିଳ଼ିତ ଭାକ୍ଷବ NIC ଭିଡଓି କନଫସରନିସିଂ 
ସେବା ମ୍ାଧ୍ୟମ୍କ୍ଷର RuPay କାଡଗ କ୍ଷସବାର ଦ୍ୱ଼ିତୀୟ ପଯଗୟାୟର ସୁଭରମ୍ଭ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି। ରୁକ୍ଷପ କାଡଗ ଚରଣ -1 ଭାରତରୁ 
ଆସ଼ିଥିବା ଭ୍ରମ୍ଣକାରୀଙୁ୍କ ଭୁଟାନର ଏଟ଼ିଏମ୍ ଏବଂ POS ଟମ୍ିନାଲ୍ ମ୍ାଧଯମ୍କ୍ଷର କାରବାରପ୍ରକ୍ଷବଶ କର଼ିବାକୁ ସେମ୍ 
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