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“No amount of experimentation can 
ever prove me right; a single 
experiment can prove me wrong.”  

ଓଡ଼ିଶାର ହ଼ିନୁ୍ଦ ଧାର୍ମିକ ଏଣ୍ଡାଣ୍ର୍ମଣ୍ଟ  ଅଫ଼ିସ଼ିଆଲ୍ 
ଣ୍େବସାଇଟ୍ ( h t t p s : / /
hinduendowments.odisha.gov.in ) 
ର୍ମାନ୍ୟବର ଆଇନ୍ ର୍ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ, ପାନ୍ୀୟ ଜଳ 
ଏବଂ ଗୃହ ଏବଂ ନ୍ଗର ଉନ୍ନୟନ୍ ର୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ 
ଣ୍ଜନ୍ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଣ୍ନ୍ମାଚ଼ିତ ଣ୍ହାଇଅଛ଼ି। ଏହ଼ି ସାଇଟ୍ ହ଼ିନୁ୍ଦ 
ଧାର୍ମିକ ର୍ମନ୍ଦ଼ିର ଏବଂ ର୍ମଠ ବ଼ିଷୟଣ୍ର ତଥ୍ୟର ଭଡାର 
ଅଣ୍େ | ଅଣ୍ନ୍କ ସୁବ଼ିଧା ଏବଂ ଣ୍ବୈଶ଼ିଷ୍ଟ୍ୟ ସହ଼ିତ ସଜ୍ଜ଼ିତ ଏହ଼ି 
ଣ୍େବସାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତର୍ମାନ୍ କାରଣ ତାଲ଼ିକା, ଣ୍କସ୍ ସ୍ଥ଼ିତ଼ି ଏବଂ 
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଆଣ୍େଶ / ବ଼ିଚାର ପର଼ି ଣ୍ସବା ଣ୍ ାଗାଇ 
ଜନ୍ସାଧାରଣଙୁ୍କ ସୁବ଼ିଧା କର଼ିଥ୍ାଏ | ନ୍ାଗର଼ିକ ଏବଂ 
ର୍ମକଦ୍ଦର୍ମାକାରୀର୍ମାଣ୍ନ୍ ଣ୍ସର୍ମାନ୍ଙ୍କର ଆଇନ୍ଗତ ବ଼ିବାେ 
ବ଼ିଷୟଣ୍ର ଜାଣ଼ିପାର଼ିଣ୍ବ କ଼ିର୍ମବା ଆଣ୍ୟାଗ କା ତୟାଳୟଣ୍ର 
ସର୍ମାଧାନ୍ କର଼ିପାର଼ିଣ୍ବ। ଅଧିକନୁ୍ତ, GIGW ଅନୁ୍ରୂପ 

ହନୁି୍ଦ ଧାର୍ମିକ ଏଲଣ୍ଡାଲର୍ମଣ୍ଟ ଲେବୋଇଟ୍ ଉଲନମାଚତି 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େଚୂନା ବଜି୍ଞାନ ଲକନ୍ଦ୍ର 
ଓଡଶିା ରାଜୟ ଲକନ୍ଦ୍ର 
ୟୁନ଼୍ିଟ୍ - IV, ସଚ଼ିବାଳୟ ର୍ମାଗତ, 
ଭୁବଣ୍ନ୍ଶବର - 751001 
େୂରଭାଷ: +91 - 674 - 25408438 
www.nic.in www.gov.in 
ଇ-ଣ୍ର୍ମଲ୍: sio-ori@nic.in 

ଏହ଼ି ଣ୍େବସାଇଟ୍ ଭ଼ିନ୍ନକ୍ଷର୍ମ ନ୍ାଗର଼ିକଙ୍କ ଅଭ଼ିଗର୍ମୟତା 
ନ଼୍ିର୍ମ଼ିତ ସକ୍ଷର୍ମ ଏବଂ CMS ର ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ ଅଣ୍େ ଏବଂ 
ଭୂର୍ମ଼ିକା ଆଧାର଼ିତ ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରାର୍ମାଣ଼ିକ଼ିକରଣ 
ବ଼ିଷୟବସୁ୍ତକୁ ସହଜଣ୍ର ପର଼ିଚାଳନ୍ା କର଼ିବାକୁ ଅନୁ୍ର୍ମତ଼ି 
େ଼ିଏ | 
 
ଏହ଼ି କା ତୟକ୍ରର୍ମଣ୍ର ଶ୍ରୀ ଶଶୀକାନ୍ତ ର୍ମ଼ିଶ୍ର, ର୍ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ୍ 
ସଚ଼ିବ, ଆଇନ୍ ବ଼ିଭାଗ, ଶ୍ରୀ ଚ଼ିର୍ତ୍ରଂଜନ୍ ର୍ମହାପାତ୍ର, 
କର୍ମ଼ିଶନ୍ର ଏଣ୍ଡାଣ୍ର୍ମଣ୍ଟସ୍, ଶ୍ରୀର୍ମତୀ କବ଼ିତା ରୟ ୋସ, 
ଉପ ର୍ମହାନ଼୍ିଣ୍େତଶକ ତଥ୍ା ରାଜୟ ସୁଚନ୍ା-ବ଼ିଜ୍ଞାନ୍ 
ଅଧିକାରୀ, NIC, ଓଡ଼ିଶା ଉପସ୍ଥ଼ିତ ଥିଣ୍ଲ | 

 ଭାରତ ସରକାର 
GOVERNMENT OF INDIA 

ଇଣ୍ଲଣ୍କ୍ରାନ଼୍ିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନ୍ା ପ୍ର ୁକ୍ତ଼ିବ଼ିେୟା ର୍ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

ଶ୍ରୀ ପି.ଲକ. ର୍ମହାପାତ୍ର, IAS, ଅତରିିକ୍ତ ର୍ମୁଖୟ ଶାେନ େଚବିଙ୍କ 
ଦବାରା   PC-PNDT web site ର େୁଭାରମ୍ଭ| 

ଟୁନ
କ୍ 

ଓଡଶିାର ର୍ମାନନୀୟ ର୍ମୁଖୟର୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା e– MSME ଲେବା ର ଶୁଭାରମ୍ଭ  
ଓଡଶିାର ର୍ମାନୟବର ରୁ୍ମଖୟର୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ e-MSME  ଲେବା ର  େୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତ ି

 – Albert Einstein  

( ଇଣ୍ଲଣ୍କ୍ରାନ଼୍ିକ୍ ବ଼ିତରଣ ନ଼୍ିର୍ମ଼ିତ )  

ଶ୍ରୀ ପ଼ି. ଣ୍କ. ର୍ମହାପାତ୍ର, ଆଇଏଏସ୍, ଅତ଼ିର଼ିକ୍ତ ର୍ମୁଖ୍ୟ 
ଶାସନ୍ ସଚ଼ିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏବଂ ପର଼ିବାର କଲୟାଣ ବ଼ିଭାଗ, 
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଏନ୍ଆଇସ଼ି, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ବ଼ିକଶ଼ିତ 
ଏବଂ ନ଼୍ିଣ୍ୟାଜ଼ିତ web site (http://
pndtorissa.gov.in) କୁ ଆରମ୍ଭ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି। ଏହ଼ି 
ଣ୍େବ୍ ଆପ଼ିିଣ୍କସନ୍, NIC ର ସଭିସ୍ ପିସ୍ ପିାେଫର୍ମତ 
ର୍ମାଧ୍ୟର୍ମଣ୍ର କା ତୟକାରୀ ଣ୍ହାଇଛ଼ି ଏବଂ PC-PNDT 
ଆକ୍କୁ ଅନୁ୍କରଣ କର଼ିବା ସହ  ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଣ୍ପଣ୍ର୍ମଣ୍ଟ 
ସୁବ଼ିଧା ସହ଼ିତ ଅଲ୍ରା ସାଉଡ ୟୁନ଼୍ିଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ 
ନ୍ବୀକରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ବେନ୍କୁ ସହଜ କର଼ିବା 
ପାଇଁ ଡ଼ିଜାଇନ୍ କରା ାଇଛ଼ି | ଏହ଼ି ସ଼ିଷ୍ଟ୍ର୍ମ 
ଆଣ୍ବେନ୍କାରୀଙୁ୍କ ଓଡ଼ିଶାଣ୍ର ଅଲ୍ରା ସାଉଡ ୟୁନ଼୍ିଟ୍ 
ସ୍ଥାପନ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ବେନ୍ କର଼ିବାକୁ ସକ୍ଷର୍ମ 
କର଼ିଥ୍ାଏ | ଏହ଼ି ଅନୁ୍ପ୍ରଣ୍ୟାଗ ସଂପକୃ୍ତ ଜ଼ିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙୁ୍କ 
ଅଣ୍ବେନ୍ର  ାଞ୍ଚ ଏବଂ ସ଼ିଷ୍ଟ୍ର୍ମ ର୍ମାଧ୍ୟର୍ମଣ୍ର ପ୍ରର୍ମାଣପତ୍ର 

..ସବୁ ସ୍ଥାନ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିାଉଡ୍ ଆପ୍ 
ଣ୍ ାଗୁ ଏହା ବତତର୍ମାନ୍ ଣ୍ର୍ମଘାଛନ୍ନ… 

ପ୍ରୋନ୍ କର଼ିବାଣ୍ର ସକ୍ଷର୍ମ କର଼ିଥ୍ାଏ | ସ଼ିଷ୍ଟ୍ମ୍ ସାହା ୟଣ୍ର 
ଜ଼ିଲ୍ଲା ର୍ମାଜ଼ିଣ୍େଟ୍ PC ଏବଂ PNDT କ଼ିିନ଼୍ିକଗୁଡ଼ିକର 
ପଞ୍ଜୀକରଣ / ନ୍ବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟାର କା ତୟକାର଼ିତା ସ୍ଥ଼ିତ଼ି 
ସର୍ମୀକ୍ଷା କର଼ିପାର଼ିଣ୍ବ ଏବଂ ସର୍ମୟାନୁ୍ସାଣ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ, 
ନ୍ବୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଣ୍ରକଡତ ରକ୍ଷଣାଣ୍ବକ୍ଷଣ ନ଼୍ିଶ୍ଚ଼ିତ 
କର଼ିପାର଼ିଣ୍ବ |  

ଓଡ଼ିଶାର ର୍ମାନ୍ୟବର ର୍ମୁଖ୍ୟର୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନ୍ବୀନ୍ ପଟ୍ଟନ୍ାୟକ 
21 ନ୍ଣ୍ଭର୍ମବର, 2020 ଣ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 5T 
ପେଣ୍କ୍ଷପ ଅନୁ୍ ାୟୀ ର୍ମାଇଣ୍କ୍ରା, କୁ୍ଷଦ୍ର ଏବଂ ର୍ମଧ୍ୟର୍ମ 
ଉଣ୍େୟାଗ ବ଼ିଭାଗର 11 େ଼ି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଣ୍ସବା ଆରମ୍ଭ 
କର଼ିଛନ୍ତ଼ି। MSME ବ଼ିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ରାଇଟ୍ େୁ ପବ଼ିିକ୍ 
ସଭିସ୍ ଆକ୍ (ORTPSA) ଅଧୀନ୍ଣ୍ର 23 େ଼ି ଣ୍ସବା 
ଣ୍ ାଗାଇଥ୍ାଏ, ଣ୍ସଥିର୍ମଧ୍ୟରୁ 12 େ଼ି ଣ୍ସବା ପୂବତରୁ 
Administration of Incentive for MSME  
(AIM) ନ୍ାର୍ମକ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳ଼ିତ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟା ର୍ମାଧ୍ୟର୍ମଣ୍ର 
ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଣ୍ହାଇସାର଼ିଛ଼ି | ବର୍ତ୍ତର୍ମାନ୍, ଅବଶ଼ିଷ୍ଟ୍ 11 େ଼ି 
ଣ୍ସବା ଆରମ୍ଭ କରା ାଇପାର଼ିଛ଼ି | ଏହ଼ି 11 େ଼ି ଣ୍ସବା 
ପାଞ୍ଚେ଼ି ସବାଧୀନ୍ ପ୍ରଣ୍ୟାଗ ର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ -  ଥ୍ା ରପ୍ତାନ଼୍ି 
ଣ୍ପ୍ରାତ୍ସାହନ୍ ଏବଂ ର୍ମାଣ୍କତେ଼ିଂ ନ଼୍ିଣ୍ଦ୍ଦତଶାଳୟ ଅନ୍ିାଇନ୍ ଣ୍ସବା 
(DEPMOS), ଅନ୍ିାଇନ୍  ରୁଣ ସୂଚନ୍ା ସ଼ିଷ୍ଟ୍ମ୍ (OLIS), 
ଅନ୍ିାଇନ୍ ର଼ିଣ୍ବଟ୍ ର୍ମୟାଣ୍ନ୍ଜଣ୍ର୍ମଣ୍ଟ ସ଼ିଷ୍ଟ୍ମ୍ (ORMS), 
ଅନ୍ିାଇନ୍ କଣ୍ନ୍ସାେୟିମ୍ ର୍ମାଣ୍କତେ଼ିଂ ସୂଚନ୍ା ସ଼ିଷ୍ଟ୍ମ୍ 
(OCMIS) ଏବଂ ନୂ୍ତନ୍ ଖ୍ାଡ଼ି ଅନୁ୍ଷ୍ଠାନ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ 
ସୁପାର଼ିଶ (RRNKI) | ଏହ଼ି ସର୍ମସ୍ତ ପ୍ରଣ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକ ଏକ 
ସାଧାରଣ ସାଇଟ୍ http://odishamsme.nic.in ଣ୍ର 
ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହା e- MSME ଣ୍ସବା ଭାବଣ୍ର 
ପର଼ିଚ଼ିତ | 

NIC ର େଭିସ୍ ପଲସ୍ ପଲାଟଫର୍ମଷ ର୍ମାଧ୍ୟର୍ମଲର PC-
PNDT ର େୁଭାରମ୍ଭ 

ଭାରତ VC: ଏକ େର୍ମୟାନୁୋର େଫଳ ନୀଲୟାଜନ 
COVID-19 ର୍ମହାର୍ମାରୀର ଆକସ୍ମ଼ିକ ଆବ଼ିଭତାବ ଏବଂ 
ବ଼ିସ୍ତାର ଡ଼ିଜ଼ିୋଲ୍ ର୍ମାଧ୍ୟର୍ମ କୁ ଆର୍ମର ଣ୍େୈନ୍ନ୍ଦ଼ିନ୍ ଜୀବନ୍ର 
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଅଂଶ କର଼ିପାର଼ିଛ ଼ି | ଏହ଼ି  ବ଼ିପେର 
ର୍ମୁକାବ଼ିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ର୍ମଧ୍ୟ ସର୍ମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ 
ପେଣ୍କ୍ଷପ ଣ୍ନ୍ଉଛନ୍ତ଼ି। ୋକତ ଫ୍ରର୍ମ ଣ୍ହାମ୍ (WFH) ର 
ଧାରଣା ଏଣ୍ବ ଏକ ସାଧାରଣ  ଶବ୍ଦଣ୍ର ପର଼ିଣତ ଣ୍ହାଇଛ଼ି | 
ଣ୍େଣ୍କେଣ୍ଟସ଼ିଆ ସଫ୍ଣ୍େର୍ ଣ୍େଣ୍କନାଣ୍ଲାଜ଼ି ଦ୍ୱାରା ନ଼୍ିର୍ମିତ,  
ସ୍ୱଣ୍େଶୀ ଉତ୍ପାେ ଏବଂ NIC ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷ଼ିତ ପିାେଫର୍ମତ 
ରୁଣ୍ପ ର୍ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ, ଏକ ଣ୍େବ୍ ଆଧାର଼ିତ ପିାେଫର୍ମତ 
 ାହାର ନ୍ାର୍ମ ଭାରତ VC, National Data Cen-
ter (NDC) ଣ୍ର ନ୍ୀଣ୍ୟାଜ଼ିତ ଣ୍ହାଇଛ଼ି |  | ଏହ଼ି ଣ୍େବ୍ 
ଭ଼ିଡ଼ିଓ କନ୍ଫଣ୍ରନ଼୍ିସଂ ଣ୍ଡସ୍କେପ୍, ଲାପେପ୍, ସ୍ମାେତଣ୍ଫାନ୍ 
ଇତୟାେ଼ି ର୍ମାଧ୍ୟର୍ମଣ୍ର, ସହଜଣ୍ର ବୟବହାର ନ଼୍ିର୍ମ଼ିତ ପ୍ରସୁ୍ତତ | 
ବର୍ତ୍ତର୍ମାନ୍ର ଭାରତ VC ପିାେଫର୍ମତକୁ ର୍ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ 
ସରକାରୀ ବ଼ିଭାଗ ବୟବହାର କରୁଛନ୍ତ଼ି। 
 
ଆଉ େୁଇେ଼ି ସ୍ୱଣ୍େଶୀ ସର୍ମାଧାନ୍ NDC ଭୁବଣ୍ନ୍ଶ୍ୱରରୁ 
ପୁଫ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ନ୍ସପ୍ ଣ୍ସେଅପ୍ ଅଧୀନ୍ଣ୍ର ଅଛ଼ି ଏବଂ ଏହା 
ଣ୍େଶବୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ଣ୍ହବ ଣ୍ବାଲ଼ି ଆଶା କରା ାଉଛ଼ି | 
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