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ଶୀର୍ଷଫେଖ 
ଆଫେଣ୍ଡର  ଦ 

“We've arranged a civilization in 
which most crucial elements 
profoundly depend on science and 
technology.”  

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଆଇଏଏସ୍, ଅତରିିକ୍ତ ମଖୁ୍ୟ 
ଶାସନ ସଚବି, ସରକାର ଓଡଶିାର ୱେବ୍ ୱପାର୍ଟାଲ୍ “ଖ୍ସୁୀ” 

ଓଡଶିାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କେୟାଣ ବଭିାଗ େକ୍ଷ 
େକ୍ଷ ଫୋକଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଖେୁ’ି ଆଣପିାରିଛ ି| 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େଚୂନା ବଜି୍ଞାନ ଫକନ୍ଦ୍ର 
ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଫକନ୍ଦ୍ର 
ୟୁନଟି୍ - IV, ସଚବିାଳୟ ମାର୍ଟ, 
ଭୁବୱନଶବର - 751001 
ଦୂରଭାଷ: +91 - 674 - 25408438 
www.nic.in www.gov.in 
ଇ-ୱମଲ୍: sio-ori@nic.in 

ଉୱନମାଚନ କରିଥିୱେ, ଯାହା NIC, ଓଡଶିା ଦ୍ୱାରା ବକିଶତି 
ଏବଂ ନୱିୟାଜତି ୱହାଇଛ ି | ଖ୍ସୁୀ ୱହଉଛ ି ଓଡଶିା 
ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କେୟାଣ ବଭିାର୍ ଦ୍ୱାରା 
କାଯଟୟକାରୀ ୱହାଇଥିବା ଏକ ମହଳିା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
ୱଯାଜନା। ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ 
ବଦିୟାଳୟୱର ଷଷ୍ଠ ୱଶ୍ରଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପଯଟୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1.7 
ନୟୁିତ ବାଳକିା ଛାତ୍ରଙୁ୍କ ମାର୍ଣା ସାନରି୍ାରୀ ପୟାଡ୍ 

ୱଯାର୍ାଇବାକୁ ଏହା େକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ।ି ୱପାର୍ଟାଲ୍ (https://
khushi.nic.in) ୱଯାଜନା ଏବଂ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ୱନବାୱର 
ବଭିାର୍କୁ ସାହାଯୟ କରିଥାଏ | ଏହା ରାଜୟୱର ନାପକନି୍ 
ୱଯାର୍ାଣ ତଥା ୱଯାର୍ାଣୱର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରୱଖ୍, ବଲକ୍ 
ସ୍ତର ୱର ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥ୍ିତ ି ଜାଣିବା, ବଲକ୍ ସ୍ତରର ୱର୍ାଦାମକୁ 
ନାପକନି୍ କ୍ରୟ ଏବଂ ପଠାଇବା କ୍ରୟ ଅଡଟର ଉତ୍ପାଦନ, 

ମାନୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡଶିା ଅଗି୍ନଶମ, ଫ ାମ ଗାଡଷ ଏବଂ େିଭିଲ୍ ଡଫିେନସ ପାଇଁ 5T ଅନୁକୂଳ 
ଫପାର୍ଷାଲ୍ ର େୁଭାରମ୍ଭ କଫେ  

ଓଡଶିାର ମାନୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡଶିା ଅଗି୍ନ, ଫ ାମ ଗାଡଷ ଏବଂ େିଭିଲ୍ ଡଫିେନସ ପାଇ ଁଫପାର୍ଷାଲ୍ ର େୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତ ି 

 – Carl Sagan  

( ଇୱେୱକ୍ରାନକି୍ ବତିରଣ ନମିିତ )  

କରାଯାଇଥିବା ୱପାର୍ଟାେର ପ୍ରମଖୁ୍ ବୱିଶସତବ | ଏହ ିୱପାର୍ଟାଲ୍ 
ଦବାରା ଅନୋଇନ୍ ୱହେପ ୱଡସ୍କ ସୁବଧିା ଉପେବ୍ଧ ଅଛ ି| 
  
ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅବଭିାଷଣ ୱର ଏହ ି ୱଯାଜନାର 
ଉୱେଶୟ ବଷିୟୱର ବର୍ଣ୍ଟନା କରିବା ସହତି ଏହ ି ୱପାର୍ଟାେ 
ନାର୍ରିକ ତଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କପିରି ସହାୟକ ୱହବ 
ତାହା ମଧ୍ୟ ଉୱେଖ୍ କରିଥିୱେ | 
 
ଏହ ିଅବସରୱର NIC, ଓଡଶିାର ଅନୟ ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ସହ NIC, ଓଡଶିାର ଉପମହାନୱିେଟଶକ ତଥା SIO, ଶ୍ରୀମତୀ 
କବତିା ରୟ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉପସି୍ଥ୍ତ ଥିୱେ। 

ଓଡଶିାର ମାନୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ର୍ହୃ 
ବଭିାର୍ର 5T ପଦୱକ୍ଷ୍ପର ଏକ ଅଂଶ ଭାବୱର 5 
ଜାନୁୟାରୀ 2021 ୱର ଓଡଶିା ଫାୟାର, ୱହାମ ର୍ାଡଟ ଏବଂ 
ସିଭିେ ଡୱିଫନସ (h t t p : / /
odishafshgscd.gov.in) ର ଓଡଶିାର ସରକାରୀ 
ର୍ତଶିୀଳ ୱପାର୍ଟାେ ଉୱନମାଚନ କରିଛନ୍ତ ି | ଏହ ି
ସମାୱରାହୱର ଶ୍ରୀ ଦବିୟା ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ମାନୟବର ରାଜୟ 
ମନ୍ତ୍ରୀ (ର୍ହୃ), ଶ୍ରୀ ସୁୱରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଆଇଏଏସ୍, 
ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚବି ଶ୍ରୀ ପି ୱଜନା, ଆଇଏଏସ୍, ବକିାଶ 
କମିଶନର, ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ୱଚାପ୍ରା, ଆଇଏଏସ୍, ଅତରିିକ୍ତ ମଖୁ୍ୟ 
ଶାସନ ସଚବି, ର୍ହୃ, ଶ୍ରୀ ଭି.ୱକ. ପାଣି୍ଡଆନ୍, ଆଇଏଏସ୍, 5 
ର୍ ିସଚବି, ଡ. ଏସ୍ ବାୋ, ଆଇପିଏସ୍, ସବତନ୍ତ୍ର ସଚବି, ର୍ହୃ, 
ଶ୍ରୀ ସତୟଜତି୍ ମହାନ୍ତ,ି ଆଇପିଏସ୍, ମହାନୱିେଟଶକ, ଓଡଶିା 
ଅଗି୍ନ ୱସବା ଉପସ୍ଥ୍ିତ ଥିୱେ |  ଏହ ି ଅବସରୱର NIC, 
ଓଡଶିାର ଅନୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ NIC, ଓଡଶିାର 
ଉପମହାନୱିେଟଶକ ତଥା SIO, ଶ୍ରୀମତୀ କବତିା ରୟ ଦାସ 
ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥ୍ିତ ଥିୱେ।  
 
ର୍ତଶିୀଳ ଏବଂ ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଟ ୱପାର୍ଟାେୱର ଫାୟାର 
ସଭିୱସସ୍, ୱହାମ ର୍ାଡଟ, ସିଭିଲ୍ ଡୱିଫନସ, 16 ର୍ ି ଅଗି୍ନ 
ସମବନ୍ଧୀୟ ୱସବା, ORTPSA ଅଧୀନୱର ଥିବା ୱସବା, 
ଅଗି୍ନ ନରିାପତ୍ତା, ଅଗି୍ନ ତାେିମ, ଅଗି୍ନ ନରିାକରଣ ଇତୟାଦ ି
ବଶିୟ ୱର ସୂଚନା ରହଛି ି| 

ଏନଆଇେ,ି ଓଡଶିା ଉପ-ନବିଷାଚନ ପରଚିାଳନା ପାଇଁ 
ECI କୁ ICT ଜ୍ଞାନ ଫକୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ି 

ଓଡଶି ବଧିାନସଭା ନମିିତ ଉପ-ନବିଟାଚନ 2020 ସଫଳତାର 
ସହତି ତୱିନାର୍ ି ଜେିା ୱକନ୍ଦ୍ରାପଡା, ବାୱେଶ୍ୱର ଏବଂ 
ଜର୍ତ୍ଂିହପୁରୱର ଅନୁଷ୍ଠିତ ୱହାଇଥିୋ ୱଯଉଁଥିୱର ସବ-
ବକିଶତି ବଭିିନ୍ନ ସଫ୍ୱେୟାର କାଯଟୟକାରୀ କରବିା ପାଇଁ 
NIC, ଓଡଶିା ଏକ ରୁ୍ରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହତି 
ଜେିାୱର ECI ଏବଂ ସିଇଓ, ପାଇ ଁ ଅନୟାନୟ ପ୍ରୱୟାର୍ର 
ସୁର୍ମ କାଯଟୟାନବୟନ ନମିିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିୋ। 
ଏବଂ ନବିଟାଚନ କତ୍ତଟୃ ପକ୍ଷ୍ଙୁ୍କ ଉଚତି ସମୟୱର ୱବୈଷୟିକ 
ସହାୟତା ୱଯାର୍ାଇ ୱଦଇ ପାରିଥିୋ | 
 
ୱପାଲ୍ ପସଟନାେ ଏବଂ ର୍ଣନାକାରୀ କମଟଚାରୀଙ୍କ ନୱିୟାଜନ 
ପାଇଁ ସଫ୍ୱେୟାର, ଆଇନ ଏବଂ ଅଡଟର / ମୱଡେ ଆଚରଣ 
ବଧିି (MCC) ଉେଂଘନ ଉପୱର ୱଦୈନନ୍ଦନି ରିୱପାର୍ଟ ପାଇଁ 
ସଫ୍ୱେୟାର ଏବଂ େିୱକାର ମନରି୍ରିଂ ବୟବସ୍ଥ୍ା NIC ଦ୍ୱାରା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଥିୋ | 
  
ଏହା ବୟତୀତ ECIC କମିବା cVIGIL (MCC ର 
ଉେଂଘନ ଅଭିୱଯାର୍, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଏହାର 
ୱରୱେସାଲ୍), EMS (ଇଭିଏମ୍ ମୟାୱନଜୱମଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍), 
SUVIDHA (ନାମାଙ୍କନ ଦାଖ୍େ ଏବଂ ୱଭାଟ୍ ର୍ଣନା), 
ୱଭାର୍ରଙ୍କ ଭଳ ି ECI କମିବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ୍ ଏୱଜନିସ 
ସଫ୍ୱେୟାରର ସୁର୍ମ କାଯଟୟାନବୟନ, ୱହେପୋଇନ ଆପ୍, 
ଇର୍ପିିବଏିସ୍ (ଇୱେୱକ୍ରାନକି୍ ଟ୍ରାନସମିୱର୍ଡ୍ ଡାକ ବାୋଟ୍ 
ସିଷ୍ଟମ୍), ୱମାବାଇଲ୍ ଆଧାରିତ ଜପିିଏସ୍ ଟ୍ରାକଂି ସିଷ୍ଟମ୍, 
ୱପାଲ୍ ଦନିୱର ୋଇଭ୍ ନବିଟାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ 
ସିଷ୍ଟମ୍, NGSP (ଜାତୀୟ ଅଭିୱଯାର୍ ୱସବା ୱପାର୍ଟାଲ୍) 
ଇତୟାଦ ିପାଇଁ ମଧ୍ୟ NIC ସହୱଯାର୍ କରିପାରିଥିୋ | 
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’Khushi’  

ରସିଦ ସହତି ବଲକ ୱର୍ାଦାମ ଦ୍ୱାରା ବଦିୟାଳୟରୁ୍ଡକୁି  
ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ ଇତୟାଦ ି ଏହ ି ନୂତନ ଭାୱବ ଡଜିାଇନ୍ 



ୟୁପି ମାନୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱଯାର୍ୀ ଆଦତିୟନାଥ, H&UD, ଓଡଶିା ସରକାର ଏବଂ ଏନଆଇସି, ଓଡଶିା କୁ ମିଳତି ଭାୱବ CSI SIG eGov-
ernance ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତ।ି ସସି୍ମଳତି ଭାବୱର ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ ି ଶ୍ରୀମତୀ କବତିା ରୟ ଦାସ, DDG ତଥା SIO, NIC, 
ଓଡଶିା, ଶ୍ରୀ ପି.ୱକ ସବାଇଁ, MD, ୋର୍ୱକା, ଓଡଶିା, ଶ୍ରୀ ୋୋୱର୍ଣୁ୍ଡ ଦାଶ, STD, NIC, ଓଡଶିା, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଜଏିମ୍, ୋର୍ୱକା, 
ପୁରୀ | 

ୱଯୱକୌଣସି ପରିବହନ କାଯଟୟାଳୟ ବାଛବିା ହଜାର ହଜାର 
ୱୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସବାଧିନତା ୱହବ ୱବାେି 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନ୍ତ।ି ପରିବହନ କାଯଟୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ୍ୱର 
ଥିବା େମବା ଧାଡ ି ଶୀଘ୍ର ଅତୀତର କାହାଣୀ ୱହାଇଯିବ 
ୱବାେି ୱସ ଆଶା କରିଥିୱେ। 
 
ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚବି ଶ୍ରୀ ସୁୱରଶ ମହାପାତ୍ର, ଆଇଏଏସ୍, 
5 ର୍ ିର ସଚବି, ଶ୍ରୀ ଭି.ୱକ ପାଣି୍ଡଆନ୍, ଆଇଏଏସ୍, ଏପିସ ି
ଶ୍ରୀ ରାଜ କୁମାର ଶମଟା, ଆଇଏଏସ୍, ମଖୁ୍ୟ ସଚବି, ବାଣିଜୟ 
ଏବଂ ପରିବହନ, ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ପାଦୀ, ଆଇଏଏସ୍, 
ପରିବହନ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଆଇ.ପି.ଏସ୍ 
ଏହ ି ଅବସରୱର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥ୍ିତ ଥିୱେ | ଡକ୍ର ନୀତା 
ଭମଟା, ଡଜି,ି ଏନଆଇସି, ଶ୍ରୀମତୀ ଶାେିନ ିମଥ୍ରାନୀ, ଡଡିଜି ି
ଏବଂ ରାଜୟ ସଂୱଯାଜକ, ଶ୍ରୀ ପେନ କୁମାର ୱଯାଶୀ, 
DDG & HOG ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜୟଦୀପ୍ ୱଶାମ, DDG & 
HOD, ପରିବହନ ବଭିାର୍, NIC (HQ) NIC VC 
ୱସବା ମାଧ୍ୟମ ୱର ଏହ ି ସମାୱରାହୱର ଭିଚଟୁ ଆଲ୍ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିୱେ | ଏହ ି ଅବସରୱର ଣୀ ର ଅନୟ 
ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମତୀ କବତିା ରୟ ଦାସ, 
DDG ତଥା SIO, ଓଡଶିା ଏବଂ ଟ୍ରାନସୱପାର୍ଟ 
ଅୱର୍ାୱମସନ୍ ଦଳର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥ୍ିତ ଥିୱେ। 
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ଓଡଶିାର ମାନୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦବାରା ପରିବ ନ ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ନୂତନ ଅନୋଇନ୍ ଫେବାର େୁଭାରମ୍ଭ   

ଓଡଶିାର ମାନୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବ ନ ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ନୂତନ ଅନୋଇନ୍ ଫେବାର େୁଭାରମ୍ଭ  କରୁଛନ୍ତ ି

...ବୟସ୍ତ ହୁଅନୁ୍ତ ନାହିଁ, ଆମର କଲାଉଡ୍ ଏୱତ ସୁରକି୍ଷ୍ତ ୱଯ 
ଆପଣ ନଜି ତଥୟକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ସମଥଟ ୱହୱବ ନାହିଁ ... 

NIC ଜେିା ୱକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଓଡଶିାର ଜେିା ପ୍ରଶାସନ 
ମଧ୍ୟୱର ଆଦଶଟ ସମନବୟ ଏବଂ ସହୱଯାର୍କୁ ବଜାୟ 
ରଖିବା ନମିିତ NIC ଓଡଶିାର ASIO ଶ୍ରୀ ଏସ ଏ 
ଖ୍ାନ ଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମତୀ କବତିା ରୟ ଦାସ, DDG ତଥା 
SIO, 28 ଡୱିସମବର 2020 ୱର ଭଦ୍ରକ ଜେିା NIC 
ପରଦିଶଟନ କରଛିନ୍ତ ିଏବଂ ବଭିିନ୍ନ ବକିାଶ ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଏବଂ ସମ୍ଭାବୟ ICT ସମାଧାନ କୁ ୱନଇ କୱେକର୍ ତଥା 

ଜେିା ମାଜୱିେର୍ ଡକ୍ର ଜ୍ଞାନ  ରଂଜନ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆୱୋଚନା କରଛିନ୍ତ।ି 
 
ଓଡଶିା ସରକାରଙ୍କ 5T ପଦୱକ୍ଷ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ଜେିାର 
ସମସ୍ତ ନାର୍ରକି ୱକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯଟୟକାରୀ କରବିାକୁ 
ଉଦୟମ କରଥିିବାରୁ ଡକ୍ର ଦାଶ NIC କୁ ଧନୟବାଦ 
ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି 
 
NIC ର ଜେିା ସୁଚନା ଅଧିକାରୀ (DIO), ଭଦ୍ରକ 
ଜେିାୱର କାଯଟୟକାରୀ ୱହାଇଥିବା eGovernance 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପୱର ଆୱୋକପାତ କରିଥିୱେ| 

10 ୱଫବୃଆରୀ 2021 ୱର ମାନୟବର ବାଣିଜୟ ଓ 
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଦମନାଭ ୱବୱହରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥ୍ିତୱିର 
ଓଡଶିାର ମାନୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 5T 
ପଦୱକ୍ଷ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣର 
ଅୱନକ ନାର୍ରିକ ୱକନ୍ଦ୍ର ୱସବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିୱେ। 
 
ଭଚଟୁ ଆଲ୍ ୱମାଡ୍ ଉପୱର ନଅର୍ ି ୱସବା ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଥିୋ ୱଯଉଁଥିୱର ଯାନ ପଞି୍ଜକରଣ, ସାମଗ୍ରୀର 
ସବୟଂ-ମଞ୍ଜରୁୀ ଏବଂ ଚୁକି୍ତନାମା ପରିବହନ ଅନୁମତ,ି ବସ୍ 
ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତ,ି ଆନ୍ତଜଟାତୀୟ ୋଇଭିଂ ଅନୁମତରି 
ଅନୋଇନ୍ ଆୱବଦନ, ପଞ୍ଜୀକରଣର ନବୀକରଣ ଏବଂ 
ମାେିକାନାର ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତର ଅନ୍ତଭଟୁ କ୍ତ | ରାଜୟ ର ଉମଙ୍ଗ 
ୱମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମୱର ଶକି୍ଷ୍ାଥଟୀ ୋଇୱସନସ ପାଇଁ 
ଅୱବଦନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ୱହାଇଅଛ ି| 
 
ଅୱର୍ା ନମବର ଉତ୍ପାଦନ ସହତି ଡଜିରି୍ାେ ସବାକ୍ଷ୍ର ମାଧ୍ୟମୱର 
ଡକୁୟୱମଣ୍ଟ ଅପୱୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଓଡଶିା ୱହଉଛ ି
ପ୍ରଥମ ରାଜୟ, ଯାହା ଦବାରା ସ୍ଥ୍ାନୀୟ ସଡକ ପରିବହନ 
କାଯଟୟାଳୟୱର କାର୍ଜପତ୍ର ଦାଖ୍େ କରିବା ସହ ମାେିକଙୁ୍କ 
NIC ର ପଲାର୍ଫମଟ ବୟବହାର କର ି ରାଜୟର ୱଯୱକୌଣସ ି
ପରିବହନ କାଯଟୟାଳୟୱର ର୍ାଡ ି ପଞି୍ଜକରଣ କରିବାକୁ 
ଅନୁମତ ିଦଆିଯାଇଛ।ି  | ଯାନବାହାନ ୱସବା ପାଇ ଁରାଜୟର 

        ଓଡଶିା 

ଓଡଶିା NIC ର ଉପମ ାନଫିଦଷଶକ ତଥା  ରାଜ୍ୟ 
େୁଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭଦ୍ରକ  ଜ୍ଲି୍ଲା ପରିଦଶଷନ  | 

NIC, ଓଡଶିାର ଶ୍ରୀମତୀ କବତିା ରୟ ଦାସ, DDG ଏବଂ SIO,        
ଡ. ଜ୍ଞାନ  ରଂଜନ ଦାସ, କୱେକର୍ ତଥା ଜେିା ମାଜୱିେଟ୍, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ 

ତାଙ୍କ ଜେିାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷ୍ାତକାର 

http://india.gov.in/

