
ମଇ-ଜୁନ ପତ୍ରକିା 2021 

ଶୀର୍ଷଲେଖ 

ଆଲେଣ୍ଡର  ଦ 

“To kill an error is as good a service 
as, and sometimes even better than, 
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 – Charles Darwin 

( ଇନେନଟ୍ରାନକି୍ ବତିରଣ ନମିିତ )  

ଓଡଶି୍ାର “eCourts” ପ୍ରଟଳ୍ପ ରାଜ୍ୟନର 244 ନଟାର୍ଗ 
ପ୍ରତଷି୍ଠାନନର ଅନୋଇନ୍ ଦାଖେ ପାଇଁ “eFiling” 
ନପାର୍ଗାଲ୍ (https://efiling.ecourts.gov.in/
or/) ଏବଂ ନଟାର୍ଗ ନଦୟ ପ୍ରଦାନ  ପାଇଁ “e-Pay” 
ନପାର୍ଗାେ (https://pay.ecourts.gov.in/
epay/) ଉନନମାଚନ ଟର ିଆଉ ଏଟ ମାଇେଖୁଣ୍ଟ ହାସେ 
ଟରଛି ି|  

ଓଡଶି୍ାର ମୁଖୟ ବଚିାରପତ ି ମାନୟବର ଜ୍ଷି୍ଟସ୍ ଏସ୍. 
ମୁରେିଧର ଏହ ି ନପାର୍ଗାେରୁ୍ଡଟି େଞ୍ଚ ଟରଛିନ୍ତ।ି ଏତଦ୍ 
ବୟତତି ନସ ହାଇନଟାର୍ଗ ଟନଲେକ୍ସନର ଇ-ନପନମଣ୍ଟ ଅଫ୍ 
ନଟାର୍ଗ ଫି, ପ୍ରନତୟଟ ଜ୍ଲି୍ଲା ନଟାର୍ଗ ଟନଲେକ୍ସନର ଭିଡଓି 
ଟନଫନରନିସଂ ଟୟାବନି ଏବଂ 78 ତାେୁଟା ନଟାର୍ଗ 
ଟନଲେକ୍ସନର ଇ-ନସବା ନଟନ୍ଦ୍ରର ଉଦଘାର୍ନ ଟରଛିନ୍ତ।ି 

ହାଇନଟାର୍ଗ ଟଲୁୟର୍ର ଟମିର୍ ି ଏବଂ ହାଇନଟାର୍ଗର 
ମାନୟବର ବଚିାରପତଙି୍କ ଉପସ୍ଥିତନିର ଭିଡଓି ଟନଫନରନିସଂ 
ଜ୍ରଆିନର ଆଡନଭାନଟଟ୍ ନଜ୍ନନରାଲ୍, ଓଡଶି୍ା, 
ହାଇନଟାର୍ଗ ବାର୍ ଆନସାସଏିସନର ସଭାପତ ି ତଥା 
ନରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରର ଅଧିଟାରୀ, ଓଡଶି୍ାର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜ୍ଲି୍ଲା 
ଅଧିନନର ଟାର୍ଯଗୟ ଟରୁଥିବା ଜ୍ଲି୍ଲା ଜ୍ଜ୍, ନୟାୟିଟ ଅଧିଟାରୀ 
ଏବଂ ଆଇନଜ୍ୀବୀଙୁ୍କ ନନଇ ର୍ଠତି ଶ୍ନହ ପଚାଶ୍ରୁ ଅଧିଟ 
ନଟାର୍ଗର ଏଟ ସମାନବଶ୍ଟୁ ସନମବାଧିତ ଟର ି ମାନନୀୟ 
ମୁଖୟ ବଚିାରପତ ିଏହ ିଇ-ନସବା ଆରମ୍ଭ ଟରବିା ଉନେଶ୍ୟ 
ଉପନର ରୁ୍ରୁତ୍ୱାନରାପ ଟରିଥିନେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟନର ନୟାୟିଟ 
ବୟବସ୍ଥାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବଦିୟା ଗ୍ରହଣ 
ଟରବିାଟୁ ଆହବାନ ନଦଇଥିନେ। 

ଭୁବଲନଶବର ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଡାଟା ଲକନ୍ଦ୍ର (NDC) 
ଏହାର ଲେବା ପାଇଁ ISO ୋଟଫିିଲକଟ୍ ପାଇୋ 

ଓଡଶିାର ମାନୟବର ମଖୁୟ ବଚିାରପତ ିଜଷି୍ଟସ୍ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ମୁରେିଧର NIC ର eCourts ଲରାଲଜକଟ 
ଅଧୀନଲର ଇ-ଫାଇେିିଂ ଏବିଂ ଇ-ଲପ ଲପାଟଷାେ େଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତ ି

ପରଚିାଳନା ଏବଂ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷା ପରଚିାଳନା ପାଇଁ  
ଆବଶ୍ୟଟ ଅନୁନମାଦତି ବୟବସ୍ଥା ଟୁ ଅନୁଶ୍ରଣ ଟନର | 

ଅନନଟ ରୁ୍ରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ଜ୍ାତୀୟ ପ୍ରଟଳ୍ପ NDC 
ଭୁବନନଶ୍ୱରନର ପ୍ରସ୍ଥାପିତ ନହାଇଛ ି | NDC 
ଭୁବନନଶ୍ୱରନର ଟୋଉଡ୍ ନହାଷି୍ଟଂ ନମିିତ୍ତ ମୁଖୟ ଆଟଷଗଣ 
ନହଉଛ ି ଏହାର ନୂତନ ନର୍ନଟନାନୋଜ୍ ି ଏବଂ ଅପନରର୍ଂି 
ପଦ୍ଧତରି ମାନଟ | 

ଜ୍ାତୀର୍ଯ ର୍ୀଟାଟରଣ ଟାର୍ଯଗୟକ୍ରମର ମନରି୍ରଂି ଏବଂ 
ପରଚିାଳନା COWIN (ବତ୍ତଗମାନ cowin.gov.in) 
ନପାର୍ଗାେରୁ ଆରମ୍ଭ ନହାଇଛ ି ର୍ଯାହାଟ ି ଜ୍ାତୀୟ ଡାର୍ା 
ନଟନ୍ଦ୍ର, ଭୁନନଶ୍ୱରନର ବପିର୍ଯଗୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନଟନ୍ଦ୍ର 
ଭାବନର ମିଳତି ଭାବନର ପ୍ରସ୍ଥାପିତ ନହାଇଛ ି| 

ଏହ ିନପାର୍ଗାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ନମାବାଇଲ୍ ନମବର ଏବଂ ID 
ପୁଫ୍ ବୟବହାର ଟର ି ସ୍ୱ-ପଞ୍ଜୀଟରଣ ପ୍ରଦାନ ଟନର | 
ର୍ୀଟାଟରଣ ପାଇଁ ନଟିର୍ସ୍ଥ ର୍ଟିା ନଟନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନ ଚୟନ 
ଟରାର୍ଯାଇ ସେଟ୍ ବୁକ୍ ନହଉଅଛ ି| 

ଓଡଶି୍ାର ମାନୟବର ମୁଖୟ  ବଚିାରପତ ିଜ୍ଷି୍ଟସ୍ ଏସ୍ ମୁରେିଧର ଇ-ଦାଖେ ଏବଂ ଇ-ନପ ନପାର୍ଗାେର ସୁଭାରମ୍ଭ ଟରୁଛନ୍ତ ି 

NIC, ପଶି୍ଚମ ବଂର୍ ଏବଂ NIC, ଓଡଶି୍ାର ମିଳତି 
ଉଦୟମନର, eAbkari ପ୍ରଟଳ୍ପ ଅଧୀନନର, ସମଗ୍ର 
ରାଜ୍ୟନର ଖୁଚୁରା OFF ଏବଂ CL ନଦାଟାନରୁ୍ଡଟିର  
eLottery ସଷି୍ଟମ ସଫଳ ବଟିାଶ୍ ଏବଂ ଟାର୍ଯଗୟାନବୟନ 
ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ନହୋ | 

ଏହ ିବୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମନର ନଦଶ୍ନର ପ୍ରାୟ 1500 CL ଏବଂ 
OFF ନଦାଟାନ ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ ଟରିଥିନେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 
22,000 ଆନବଦନ ଗ୍ରହଣ ଟରାର୍ଯାଇଥିୋ | ସଲୂର୍ଣ୍ଗ ସ୍ୱଚ୍ଛ  
ପ୍ରକ୍ରିୟା ନର ଏହାଟୁ ଟାର୍ଯଗୟଟାରୀ ଟରାର୍ଯାଇଥିୋ | ଏହ ି
ବୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମ ନର ନର୍ାର୍ଏି ମାସ ମଧ୍ୟନର ଏକ୍ସାଇଜ୍ 
ବଭିାର୍ ପ୍ରାୟ 250 ନଟାର୍ ିର୍ଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ଟରଛି ି| 

ଶ୍ରୀ ସୁଶ୍ୀେ ଟୁମାର ନୋହାନୀ, ଆଇଏଏସ୍, ପ୍ରଧାନ ସଚବି 
ଶ୍ରୀ ଆଶ୍ଷି ସଂି, ଆଇପିଏସ୍, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଟମିଶ୍ନର, 
ଏକ୍ସାଇଜ୍ ବଭିାର୍, ଓଡଶି୍ା ସରଟାରଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ନନତୃତ୍ୱନର 
ଏହ ିପ୍ରଟଳ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଟରାର୍ଯାଇଅଛ।ି 

eAbkari ଏକ୍ସାଇଜ୍ ନଡାନମନନର ଏଟ ERP ପୟାନଟଜ୍ 
ଭାବନର ବୟବହୃତ ନହଉଛ ି ଏବଂ ନଦଶ୍ର 10 ରୁ ଅଧିଟ 
ରାଜ୍ୟନର ଏହା ଟାର୍ଯଗୟକ୍ଷମ | 

ଏହା ଓଡଶି୍ା ପାଇଁ ର୍ବଗର ବଷିୟ ନର୍ଯ ଜ୍ାତୀୟ ଡାର୍ା ନଟନ୍ଦ୍ର 
(NDC) ଭୁବନନଶ୍ୱରଟୁ ISMS ଏବଂ ITSM ମାନଟ 
(ISO / IEC 27001: 2013 ଏବଂ ISO 2000-1: 
2018) ସହତି "ISO ପ୍ରମାଣିତ ସଂର୍ଠନ" ଭାବନର 
ପ୍ରମାଣିତ ଟରାର୍ଯାଇଛ ି | ଏହ ିଡାର୍ା ନଟନ୍ଦ୍ର ଆଇର୍ ିନସବା 

eAbkari ପରିଲ ାଜନା ଲର eLottery  
ବୟବସ୍ଥା ର େଭୁାରମ୍ଭ 

ଭୁବଲନଶବରଲର ଅବସି୍ଥତ ଜାତୀୟ ଡାଟା ଲକନ୍ଦ୍ର 



 ଭାରତ ସରଟାର 
GOVERNMENT OF INDIA 

ଇନେନଟ୍ରାନକି୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବଦିୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

ଟୁନ
କ୍ 

... ଡାକ୍ତର ସାର୍! ... ନମାର 
ହୃଦୟ ରୁ୍ଇ-ରୁ୍ଇ ଟରୁଛ,ି 
ନମା ନପର୍ ବେର୍-ବେର୍ 
ଟରୁଛ ିଏବଂ ନଶି୍ୱାସ 
ନନବାନବନଳ ରୁ୍େରୁ୍ଲ୍ 
ଶ୍ବ୍ଦ ଆସୁଛ ି... 

ଶ୍ରୀମତୀ ଟବତିା ରୟ ଦାସ, DDG & SIO, NIC, 
ଓଡଶି୍ା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ନରୁିପମା ମହାପାତ୍ର, STD ଏବଂ 
ASIO ନଟିର୍ ଅତୀତନର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁର ଏବଂ 
ପାରଳାନଖମୁଣି୍ଡ ସ୍ଥିତ NIC ଟାର୍ଯଗୟାଳୟ ରୁ୍ଡଟିର  
ପରଦିଶ୍ଗନ ଟରଛିନ୍ତ।ି 

SIO ଏବଂ ASIO, ର୍ଞ୍ଜାମର DIO ଏବଂ ADIO ଙ୍କ 
ସହତି ଶ୍ରୀ ବଜି୍ୟ ଅମତୃ ଟୁୋନେ (IAS), ଟନେଟ୍ର 
ଏବଂ ଜ୍ଲି୍ଲା ମାଜ୍ନିଷ୍ଟ୍ରଟ୍, ର୍ଞ୍ଜାମଙୁ୍କ ନଭର୍ଥିିନେ | ଶ୍ରୀମତୀ 
ଦାସ, NIC ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଯଗୟଟାରୀ ନହାଇଥିବା ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରଟଳ୍ପ 
ଏବଂ ଜ୍ଲି୍ଲା ର୍ଭନଗାନସ ନମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଚୟାନେଞ୍ଜ 
(ଡଜି୍ଏିମସ)ି ଅଧୀନନର ଅନୁଷ୍ଠିତ ନମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ 
ଚୟାନେଞ୍ଜ ଏବଂ ଅନର୍ା ଏସ୍କାନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହତି 
LRMS ସଫ୍ନେୟାରର ସବଗନଶ୍ଷ ପରବିତ୍ତଗନ ବଷିୟନର  
ସୂଚନା ନଦଇଥିନେ | ଶ୍ରୀ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, DIO ଏବଂ 
ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ନଟ ମଣ୍ଡଳ, ADIO, ଏନ୍ଆଇସ,ି ର୍ଞ୍ଜାମର 
ଟାର୍ଯଗୟଟଳାପ ଉପନର ବସୃି୍ତତ ବବିରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା 
ଟରଥିିନେ। 

ନୟାେନାେ ଇନଫରଲମଟକି୍ସ ଲେଣ୍ଟର (NIC) ମାଧ୍ୟମଲର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡଜିଟିାେ ଲେବା େମାଧାନ 

ସଂର୍ଠନର କ୍ରୟ ଏବଂ ନର୍ଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟଟତା ପୂରଣ 
ଟରୁଛ ି | “ଇ-ନଟାର୍ଗ” ଏବଂ “ଇ-ଟାରାର୍ାର” ପ୍ରଟଳ୍ପରୁ୍ଡଟି 
ମଧ୍ୟ ଆମ ନଦଶ୍ର ନୟାୟିଟ ବୟବସ୍ଥାଟୁ ମଜ୍ବୁତ ଟରବିାନର 
ସାହାର୍ଯୟ ଟରୁଛ।ି 

ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟନର ଏଟ ଟଷ୍ଟମ୍ ୋଟଗନଫୋ ଆଧାରତି 
ସଷି୍ଟମ୍ ବଟିାଶ୍ ଟରବିା ସବଗଦା ଟଷ୍ଟଟର ନହାଇଥାଏ | 
ନତଣୁ, NIC ଦବାରା ନଦଶ୍ ପାଇଁ ଏଟ ଉଚ୍ଚ ବନିୟାସ 

ନଜ୍ନନରିକ୍ ସଷି୍ଟମ୍ “ସଭିସ୍ ପେସ୍” ର ବଟିଶ୍ତି ନହାଇଅଛ ି 
| ଏହା ନହଉଛ ି ଏଟ ନମର୍ା-ଡାର୍ା ଆଧାରତି ଇ-ନସବା 
ବତିରଣ ମଂଚ ର୍ଯାହା ନାର୍ରଟିମାନଙୁ୍କ ଡଜି୍ରି୍ାଲ୍ ନସବା 
ନର୍ଯାର୍ାଇବା ପାଇଁ ନୋନଟାଡ୍ - ନନାନଟାଡ୍ (LCNC) 
ସ୍ଥାପତୟ ଉପନର ନମିିତ | ନର୍ାର୍ଏି ପୋର୍ଫମଗନର 31 ର୍ ି
ରାଜ୍ୟ ସହତି 2000 ରୁ ଅଧିଟ ନସବା ସହତି ଆରମ୍ଭ 
ନହାଇଥିବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରୁ ନର୍ାର୍ଏି 
ନବାେି ପ୍ରମାଣିତ ନହାଇଛ ି | NIC ବହିନ ପ୍ରମାଣୀଟରଣ 
ସ୍ୱୟଂଚାଳତି ଉତ୍ପାଦ “SCAP-NIC” ଟୁ ମଧ୍ୟ ବଟିଶ୍ତି 

ନଦଶ୍ନର ଡଜି୍ରି୍ାଲ୍ ସମାଧାନର ଚାହଦିା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ 
ମଧ୍ୟନର ନସମାନଙ୍କର ଟାର୍ଯଗୟକ୍ଷମ ନହବାନର NIC ଏଟ 
ରୁ୍ରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ଭୁମିଟା ବହାଂ ଟରଛି ି | NIC ଧିନର ଧିନର  
ଟଷ୍ଟମ୍-ନମିିତ ନପ୍ରାନଜ୍ଟ୍ରୁ ସଫ୍ନେର୍ ଉତ୍ପାଦଟୁ ପ୍ରାଧାନୟ 
ନଦଇଆସୁଛ ି | EOffice, GePNIC, eCourts, 
eHospital, eCabinet, ଏବଂ ଅନୟାନୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ସ୍ତରର ଉତ୍ପାଦନ ଟୁ ନନଇ NIC ନଜି୍ଟୁ ସୁଦୃଢ ଟରପିାରଛି ି
| NIC ର ଇ-ହସି୍ପର୍ାଲ୍ (ht t ps : / /

ehospital.gov.in) ପ୍ରନୟାର୍ ନହଉଛ ି ଏଟ  ଏଟଟ 
ମଂଚ ସମାଧାନ ର୍ଯାହା ନରାର୍ୀ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ 
ଡାକ୍ତରମାନଙୁ୍କ ନର୍ାର୍ଏି ଡଜି୍ରି୍ାଲ୍ ପୋର୍ଫମଗନର ସଂନର୍ଯାର୍ 
ଟରବିାନର ସାହାର୍ଯୟ ଟନର | ଇ-ଅଫିସ୍ (https://
eoffice.gov.in/) ପ୍ରନୟାର୍ NIC ଦବାରା  ଉତ୍ପାଦତି 
ଏବଂ ଏହା ଟାର୍ଯଗୟାଳୟ ରୁ୍ଡଟିର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାନର 
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପାରଦଶ୍ଗୀତା ସହ ଟାୟଗପ୍ରଣାଳୀନର  ଉନ୍ନତ ି
ଆଣିବାନର ସାହାର୍ଯୟ ଟନର | ନର୍ଯନତନବନଳ 
“GePNIC” (https://gepnic.gov.in) ପ୍ରଟାଶ୍ତି 
72 େକ୍ଷ ନର୍ଣ୍ଡର ସହତି ସରଟାରୀ ବଭିାର୍ ଏବଂ 

ଶ୍ରୀ ଟ.ି ଓ, IAS, RDC, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲେବୋଇଟ୍ ଉଲନମାଚନ କରୁଛନ୍ତ ି

NIC ଓଡଶିାର DDG ଏବିଂ SIO ଙ୍କର ଆରଡେିି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଏବିଂ ଗଜପତ ିଜେିା ପରିଦଶଷନ  

NIC ର ଲଦଶବୟାପୀ ଡଜିଟିାେ ଲେବା େମାଧାନ 

ଶ୍ରୀ ଟୁୋନେ ର୍ଞ୍ଜାମ ଜ୍ଲି୍ଲା ର୍ସ୍ତ ପାଇଁ SIO ଟୁ ଧନୟବାଦ 
ଜ୍ଣାଇଛନ୍ତ ି ଏବଂ ପ୍ରଟଳ୍ପରୁ୍ଡଟିର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ 
ମିଳତି ଭାନବ ଟାର୍ଯଗୟ ଟରବିାଟୁ ଆଶ୍ବାସନା ନଦଇଛନ୍ତ ି| 

SIO ଏବଂ ASIO ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ନରଭିନୁୟ ଡଭିିଜ୍ନାେ 
ଟମିଶ୍ନର (ସାଉଥ୍ ଡଭିିଜ୍ନ୍) ନର NIC ୟୁନଟି୍ 
ପରଦିଶ୍ଗନ ଟରବିା ସହ ନରଭିନୁୟ ଡଭିିଜ୍ନାେ ଟମିଶ୍ନର 
(ଆରଡସି)ି ଶ୍ରୀ ର୍.ି ଓ, (IAS) ଏବଂ ଆରଡସି ି ସଚବି 
ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜ୍ତା ସାହୁ (IAS)ଙୁ୍କ ନଭର୍ଥିିନେ। ନସମାନନ 
ଆରଡସି ି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଚବିଙ୍କ ସହ ବସୃି୍ତତ ଆନୋଚନା 

ଟରଥିିନେ। ଆରଡସି ି ଟାର୍ଯଗୟାଳୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ NIC 
ଦବାରା S3waaS ପୋର୍ଫମଗ ମାଧ୍ୟମନର ନମିିତ 
ନେବସାଇଟ୍ https://rdcsdbmp.nic.in ଟୁ େଞ୍ଚ 
ଟରବିା ସହ  ଟମିଶ୍ନର ମନହାଦୟ NIC ର ଟାର୍ଯଗୟଟୁ 
ପ୍ରଶ୍ଂସା ଟରଛିନ୍ତ ି  | 

ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ପାରଳାନଖମୁଣି୍ଡ ସ୍ଥିତ NIC ର୍ଜ୍ପତ ିଜ୍େିା 
ଟାର୍ଯଗୟାଳୟ ପରଦିଶ୍ଗନ ଟରିଥିନେ, ନର୍ଯଉଁଠାନର NIC, 
ର୍ଜ୍ପତ ି ଦବାରା ବଟିଶ୍ତି ଏଟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆଧାରତି 
ନମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ “ବଜି୍ଞପି୍ତ ସୂଚନା ସିଷ୍ଟମ—ର୍ଜ୍ପତ ିଜ୍ଲି୍ଲା” 
ର ଜ୍ଲି୍ଲା ଟନେଟ୍ର ଶ୍ରୀ ଅନୁପମ ସାହା (IAS), ଏବଂ 
ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ଙ୍କ ଦବାରା ନହାଇଅଛ ି | ଶ୍ରୀ ର୍ ି ବାୋକ୍ରଷି୍ଣା 
ମୁତ,ି DIO, ର୍ଜ୍ପତ ିଙ୍କ ଅନୁସାନର ଏହ ିଆପ୍ ମାଧ୍ୟମନର 
ଜ୍ଲି୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଟାର୍ଯଗୟାଳୟରୁ୍ଡଟିର ରୁ୍ରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ସବଗନଶ୍ଷ 
ସୂଚନା ନାର୍ରଟିମାନନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତ ି| 

ଶ୍ରୀ ସାହା NIC ର ଭୁୟସୀ ପ୍ରଶ୍ଂସା ଟରଛିନ୍ତ ି ଏବଂ 
ଶ୍ରୀମତ ି ଦାସ ଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ର୍ଜ୍ପତ ି ଜ୍େିା ପରଦିଶ୍ଗନ ପାଇଁ 
ଧନୟବାଦ ଅପଗଣ ଟରଛିନ୍ତ।ି 

ଟରପିାରଛି ି ର୍ଯାହାଟ ି ଓଡଶି୍ା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟନର 
ନନିୟାଜ୍ତି ନହାଇଛ ି| ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରଟାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ଜ୍ାତୀୟ ନରାେଆଉଟ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ଟରାର୍ଯାଇଛ ି | 
ନଶ୍ଷନର, ଣୀ ର ଉତ୍ପାଦନ “ପି-ବକ୍ସ” ର୍ଯାହା ଏଟ 
ପରୀକ୍ଷାର ଅନର୍ା ମନରି୍ର ଟରବିା ପାଇଁ ଆର୍ଫିିସଆିଲ୍ 
ଇନଣ୍ଟେିନଜ୍ନସର ଶ୍କି୍ତ ବୟବହାର ଟନର | ଏହା ଅସ୍ଥିର 
ନନର୍ୋଟଗ ନମାଡନର ଟାମ ଟରପିାରବି ର୍ଯାହା ଦୁର୍ଗମ 
ଅଞ୍ଚଳର ନୋଟଙୁ୍କ ବହୁତ ସାହାର୍ଯୟ ଟରଥିାଏ, ଅଥଗାତ୍, 
ର୍ଯଦଓି ଟଛି ି ସମୟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟନର ନନର୍ୋଟଗ 
ସଂନର୍ଯାର୍ ନଷ୍ଟ ନହାଇର୍ଯାଏ, ପରୀକ୍ଷାର ନରିନ୍ତରତା ରଖିବା 
ପାଇଁ ଏହାର ନବୈଶ୍ଷି୍ଟୟ ଅଛ ି| 

 ନଦଶ୍ର ସାମଗି୍ରଟ ସାମାଜ୍ଟି-ଅଥଗନନୈତଟି ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଁ 
ଏହପିର ି ଅଧିଟ ଉତ୍ପାଦ ଆସବି ନବାେି  NIC ଆଶ୍ା 
ଟରୁଛ ି| 

... ଦନିସାରା ସଫିଂ ବନ୍ଦ 
ଟରନୁ୍ତ, ଏବଂ Work 
For Home ପାଇଁ ଅତ ି
ଟମନର ଦନିଟୁ 2 ଘଣ୍ଟା 
ସମୟ ଦଅିନୁ୍ତ ... 

http://india.gov.in/

