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 – Galileo Galilei  

( ଇନେନଟ୍ରାନକି୍ ବତିରଣ ନମିିତ )  

ମାନୟବର ପ୍ରଧାନ ବଚିାରପତ ି ଡଟ୍ର ଜଷି୍ଟସ୍ ଏସ୍ 
ମରୁେିଧର, ଓଡଶି୍ାର ହାଇନଟାର୍ଗର ଏଟାଧିଟ ନଟାର୍ଗ 
ନସବା ଯଥା ହାଇନଟାର୍ଗ ନମାବାଇଲ୍ ଆପ୍, ଭଚଗୁ ଆଲ୍ 
ନଟାର୍ଗ ସଷି୍ଟମ୍ (https://vcourts.gov.in/
virtualcourt/, ଟର୍ଟ-ଭୁବନନଶ୍ୱର ଟମଶି୍ନରଙ୍କ 
ଅଧୀନନର ଟ୍ରାଫିଟ ବବିାଦର ଅନୋଇନ୍ ସମାଧାନ 
ପାଇଁ, ଓଡଶି୍ାର ଜଲି୍ଲା ତଥା ଅଧିନସ୍ଥ ଅଦାେତ ଜରମିାନା 
ନଦବାର online ବୟବସ୍ଥା (https://
pay.ecourts.gov.in/epay), ମଟଦ୍ଦମାଟାରୀ 
ତଥା ଓଟେିଙ୍କ ସବୁଧିା ପାଇଁ 02/08/2021 ନର 
ମାନୟବର ପ୍ରଧାନ ବଚିାରପତଙି୍କ ନଟାର୍ଗନର ନଟସ୍ 
ପ୍ରକି୍ରୟାର ୋଇଭ୍ ଷି୍ଟ୍ରମିିଂ ଇତୟାଦ ିର ସଭୁାରମ୍ଭ ଟରଛିନ୍ତ ି| 

ହାଇନଟାର୍ଗର ମାନୟବର ବଚିାରପତ,ି ରାଜୟର ଜଲି୍ଲା 
ଜଜ୍, ଆଡନଭାନଟଟ୍ ନଜନନରାଲ୍, ଓଡଶି୍ା, ଡଡିଜି ିଏବିଂ 
ସଓି, ଓଡଶି୍ା, ପରବିହନ ଟମଶି୍ନର, ଡଜି ି ନପାେିସ୍, 
ନପାେିସ୍ ଟମଶି୍ନର, ଟର୍ଟ ଏବିଂ ଭୁବନନଶ୍ୱର ଏବିଂ 
ହାଇନଟାର୍ଗ ବାର ଆନସାସଏିସନ ସଦସୟଙ୍କ ଭଚଗୁ ଆଲ୍ 
ସମାନବଶ୍ଟୁ ସନମବାଧିତ ଟରବିା ସହ ମାନୟବର ପ୍ରଧାନ 
ବଚିାରପତ ି ନୂତନ ନସବାର ୋଭ ଉପନର 
ରୁ୍ରୁତ୍ୱାନରାପ ଟରବିା ସହ ମାନୟବର ଇନଟା ଟମରି୍,ି 
ଭାରତର ସୁପି୍ରମନଟାର୍ଗଙ୍କ ପଦନେପ ଏବିଂ ଏହ ିଆଇର୍ ି
ନସବା ଟାଯଗୟଟାରୀ ଟରବିାନର NIC ଦ୍ୱାରା 
ଟରାଯାଇଥିବା ଉଦୟମଟୁ ପ୍ରଶ୍ିଂସା ଟରଛିନ୍ତ।ି ଆଇର୍ ି
ଏବିଂ ଏଆଇ ଟମିର୍ରି ଅଧ୍ୟେ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ଜଷି୍ଟସ 
ବଶି୍ୱଜତି୍ ମହାନ୍ତ ି ଏବିଂ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ଜଷି୍ଟସ୍ ଶ୍ତୁଘ୍ନ 
ପୂଜାରୀ ଏହ ି ନସବାରୁ୍ଡଟିର ବଭିିନ୍ନ ୋଭ ଉପନର 
ଆନୋଟପାତ ଟରଥିିନେ। 

ଏହ ି ଅବସରନର ଶ୍ରୀମତୀ ଟବତିା ରୟ ଦାସ, DDG 
& SIO, NIC ଉପସି୍ଥତ ଥିନେ | ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ 
ପ୍ରନତୟଟ ନସବାର ଉପନଯାରି୍ତା ଉପନର 
ଆନୋଟପାତ ଟରଥିିନେ ଏବିଂ ଏହ ିନସବାରୁ୍ଡଟି ପାଇ ଁ
ନର୍ନଟନାନୋଜ ି ସମାଧାନ ନଯାର୍ାଇବାନର NIC ର 
ଭୂମିଟା ବଷିୟନର ସୂଚନା ନଦଇଥିନେ | ମାନୟବର 

ମାନୟବର ମୁଖୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକି୍ତ ଲେତ୍ରର 9 ଅନଲାଇନ୍ 
ଲେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତ ି

ଓଡଶିା ହାଇଲକାର୍ଷର ମାନୟବର ପ୍ରଧାନ ବଚିାରପତ ିଭଚଷୁ ଆଲ୍ ଲକାର୍ଷ ଏବଂ ଇ-ଲେବା ଆରମ୍ଭ କଲଲ 

ପ୍ରଧାନ ବଚିାରପତ ିତଥା ଅନୟ ନମିନ୍ତ୍ରିତ ଅତଥିିମାନନ 
ନସବା ନଯାର୍ାଇବାନର NIC ର ଉଦୟମଟୁ ପ୍ରଶ୍ିଂସା 
ଟରଥିିନେ | 

ଆଇଏଏସ୍ ପରଚିାଳନା ଟରଥିିନେ। ଉତ୍ତମ ଶ୍ାସନର 
ଏଟ ହେମାଟଗ ଭାବନର, ଓଡଶି୍ା ସରଟାର ଏଟ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ 
ସମୟ ମଧ୍ୟନର ରୁ୍ରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ନସବା ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ
ପଦନେପ ଆରମ୍ଭ ଟରଛିନ୍ତ।ି ଓଡଶି୍ା ରାଇଟ୍ ରୁ୍ ପବିକି୍ 
ସଭିନସସ୍ (ORTPS) ଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶ୍ର୍ ି
ନସବାଟୁ ସୂଚତି ଟରାଯାଇଛ।ି ବଜି୍ଞପି୍ତ ନମବର 12974 
ତାରଖି 03.06.2020 “ENERGY DEPART-
MENT” ଅଧୀନନର, EIC (ବଦୁିୟତ୍) ଟାଯଗୟାଳୟ 
ସମବନ୍ଧୀୟ ଦଶ୍ ର୍ ିନସବା ମଧ୍ୟରୁ ନଅ ର୍ ିନସବା ବତ୍ତଗମାନ 
ରାଜୟ ନାର୍ରଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୋଇନନର ଉପେବ୍ଧ | 
ଚତି୍ରାଙ୍କନ ଅନୁନମାଦନ, ସାଧାରଣ ଯାଞ୍ଚ, ଜରୁରୀଟାଳୀନ 
ଯାଞ୍ଚ, ମାପ ଉପଟରଣ ଏବିଂ ଅନୟାନୟ ସାମଗ୍ରୀର 
ପରୀୋ ଏବିଂ ଟାେିନେସନ୍, ୱାଟଗମୟାନ୍ ଅନୁମତ,ି 
ସୁପରଭାଇଜର ୋଇନସନସ (MV / HT) ଅଥଗାତ୍ 
ଦେତାର ସୁପରଭାଇଜର ସାର୍ଫିିନଟଟ୍, ଟଣ୍ଟ୍ରାଟ୍ର 

ଓଡଶି୍ାର ମାନୟବର ମଖୁୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟଟ 
6 ଅର୍ଷ୍ଟ 2021 ନର ଓଡଶି୍ା ସରଟାରଙ୍କ 5T 
ପଦନେପର ଅିଂଶ୍ ଭାବନର ଶ୍କି୍ତ ବଭିାର୍ର ନଅର୍ ି
ଅନୋଇନ୍ ନସବାଟୁ ରାଜୟ ଟୁ ଉତ୍ସର୍ଗଗ ଟରଥିିନେ | 

ମାନୟବର ଶ୍କି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦବିୟ ଶ୍ଙ୍କର ମଶି୍ର, ମଖୁୟ 
ଶ୍ାସନ ସଚବି ଶ୍ରୀ ସୁନରଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଆଇଏଏସ୍, 

2021 

ବଟିାଶ୍ ଟମିଶ୍ନର, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଟୁମାର ନଜନା, 
ଆଇଏଏସ୍, ଶ୍କି୍ତ ବଭିାର୍ର ମଖୁୟ ସଚବି ଶ୍ରୀ ନଟୁିଞ୍ଜ 
ବହିାରୀ ଧଳ, ଆଇଏଏସ୍, ଆଇର୍ ିସଚବି ଶ୍ରୀ ମନନାଜ 
ଟୁମାର ମଶି୍ର, ଆଇଆରର୍ଏିସ୍, ଇଆଇସ ି (ବଦୁିୟତ୍), 
ଶ୍ରୀ ସାନନ୍ତାଷ ଟୁମାର ଦାଶ୍, ଏବିଂ DDG & SIO, 
NIC ଓଡଶି୍ା ରାଜୟ ନଟନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ଟବତିା ରୟ 
ଦାସ ଏହ ି ଟାଯଗୟକ୍ରମନର ଉପସି୍ଥତ ଥିନେ | ଏହ ି
ଟାଯଗୟକ୍ରମଟୁ 5T ସଚବି ଶ୍ରୀ ଭି ନଟ ପାଣି୍ଡଆନ୍, 

ୋଇନସନସ, ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଟଳ୍ପ ୋଇନସନସ ଏବିଂ ଚାର୍ଗାଡଗ 
ଇନେଟି୍ରଟାଲ୍ ସରୁୋ ଇଞି୍ଜନୟିର (CESE) 
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଇତୟାଦ ି ଜନଣ ନାର୍ରଟି https://
edistrict.odisha.gov.in ଏବିଂ https://
eicelectricityodisha.nic.in ନୱବସାଇର୍ନର 
ଉପନରାକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅନୋଇନ୍ ନସବା ପାଇପାରନିବ | 1 
ଅର୍ଷ୍ଟ 2021 ନର, 16,429  ସିଂଖୟଟ ଆନବଦନ 
ଅନୁନମାଦତି ଏବିଂ ନସବା ବତିରଣ ଟରାଯାଇଛ ି| 

ଓଡଶିାର ମାନୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶକି୍ତ ଲେତ୍ରଲର ୯ ଅନଲାଇନ୍ ଲେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତ ି



 ଭାରତ ସରଟାର 
GOVERNMENT OF INDIA 

ଇନେନଟ୍ରାନକି୍ସ ଏବିଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

ର୍ନ
କ୍ 

…Sorry ଡଅିର… ନଦଖ… ଏହ ି3 ପଦଟ ନସହ ିସମସ୍ତ 
ଉପହାର ଅନପୋ ଅଧିଟ ମୂେୟବାନ ଅନର୍ ଯାହା ମଁୁ ତୁମଟୁ 
ବଷଗ ବଷଗ ଧରି ନଦଇଆସିଛ ି... 

ଓଡଶିାର ସ୍କଲୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନମିିତ  NIC ଦବାରା  ନମିିତ ଇ-ପାଠଶାଳା  ଲପାର୍ଷାଲ୍ ର ସି୍କନି୍-େଟ୍ 

ମିଡଆି ବତିରଣ ଟରବିାଟୁ ବୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହା OTT 
(ଓଭର-ର୍ପ୍) ବଣ୍ଟ୍ନ ମନଡେଟୁ ଏବିଂ ଅନୟ ପନର୍ 
VOD ବୟବହାର ମନଡେଟୁ ବୁଝାଏ | ଏହା ନମାବାଇଲ୍ 
ପ୍ରଥମ ଆନପ୍ରାଚ୍ ସହତି ସାଇଟ୍ ଡଜିାଇନ୍ ନହାଇଛ ିଯାହା  
ଇ-ନେଟଚସଗ ସର୍ଚ୍ଗ ବକ୍ସ, ସବଗନଶ୍ଷ ଭିଡଓି, ସେିାବସ୍, ଉତ୍ସ 
ଏବିଂ ମତାମତ ନୱବସାଇର୍ନର ମଖୁୟତଃ ଛାତ୍ର ତଥା 
ଅଧ୍ୟାପଟମାନଙ୍କ ସୁବଧିା ସହ ଅବସ୍ଥାପିତ ନହାଇଛ ି| 

ରାଷର୍ୀୟ ଉଚତ୍ତର ଶ୍େିା ଅଭିଯାନ (RUSA) 
ଅଧୀନନର 2017 ନର ଭଚଗୁ ଆଲ୍ ରୁ୍ୟନର୍ାରଆିଲ୍ 
ନପ୍ରାନଜଟ ୍ (ଭିର୍ପିି) ଆରମ୍ଭ ନହାଇଥିୋ। ବତ୍ତଗମାନ 
ସମୟନର ଏଟାଦଶ୍ ବଷିୟର ପ୍ରଥମ ଏବିଂ ଦ୍ୱତିୀୟ 
ନସମଷି୍ଟାରର ମଳୂ ଟାର୍ଜପତ୍ର ପାଇଁ ଇ-ନେଟଚସଗ ଅଥଗାତ୍ 

ଓଡଶି୍ାର ଉର୍ଚ୍ଶ୍େିା ବଭିାର୍ର ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା 
ଅରୁଣ ସାହୁ, 8 ଜୁୋଇ, 2021 ନର ଟୃଷି ଭବନଙ୍କ 
ସମି୍ମଳନୀ ହେନର ସ୍ନାତଟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-
ନେଟଚସଗ ନପାର୍ଗାେ (h t t p s : / /
vtputkal.odisha.gov.in) ର ସୁଭାରମ୍ଭ 
ଟରଛିନ୍ତ।ି ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ଟମାଣ୍୍ଡ ଟନଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ନସଣ୍ଟ୍ରର 
VOD ସଭଗରନର ଏହ ିନପାର୍ଗାଲ୍ ଅବସ୍ଥାପିତ ନହାଇଛ ି| 
VOD ସଭଗର (ଭିଡଓି-ଅନ୍-ଡମିାଣ୍ଡ ସଭଗର) ନହଉଛ ି
ଏଟ ବନିଶ୍ଷ ସଭଗର ଯାହା ଇଣ୍ଟ୍ରନନଟ୍ ମାଧ୍ୟମନର 
ଭିଡଓି ବଷିୟବସୁ୍ତ ବତିରଣ ଟରଥିାଏ | HLS (HTTP 
ୋଇଭ୍ ଷି୍ଟ୍ରମିିଂ) ନହଉଛ ିଏଟ ମଡିଆି ଷି୍ଟ୍ରମିିଂ ନପ୍ରାନର୍ାଟଲ୍ 
ଯାହା ଅନୋଇନ୍ ଦଶ୍ଗଟଙୁ୍କ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବିଂ ଅଡଓି 

ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-ଲଲକଚେଷ ର େୁଭାରମ୍ଭ 

ଓଡଶିା ସ୍କଲୁ ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ NIC ର ଇ-ପାଠଶାଳା 
ମାଧ୍ୟମଲର ଲର ଶେିାଦାନ ବୟବସ୍ଥା 

ଓଡଶି୍ା ସରଟାର ମାନୟବର ବଦିୟାଳୟ ଓ ର୍ଣଶ୍େିା 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସମୀର ରିଂଜନ ଦାଶ୍ ଦୁଇର୍ ି ର୍ତଶି୍ୀଳ 
ନପାର୍ଗାେ ଉଦ୍ଘାର୍ନ ଟରଛିନ୍ତ:ି ଇ-ପାଠଶ୍ାଳା (http://
epathshala.odisha.gov.in) ଏବିଂ ଇ-
ମେୂୟାଙ୍କନ (h t t p : / /
emulyankan.odisha.gov.in), ଜାତୀୟ 
ସୂଚନା ନଟନ୍ଦ୍ର, ଓଡଶି୍ା ଦ୍ୱାରା ବଟିଶ୍ତି | 
 
ସରଟାରୀ ଏବିଂ ବଦିୟାଳୟ ଶ୍େିା ବଭିାର୍ ଅଧୀନନର 
ଥିବା ସରଟାରୀ ବଦିୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ “ଇ-
ପାଠଶ୍ାଳା” ଏବିଂ “ଇ-ମେୂୟାଙ୍କନ” ନହଉଛ ି େରି୍ଣ୍ିଂ 
ମୟାନନଜନମଣ୍ଟ୍ ନପାର୍ଗାେ | ଓଡଶି୍ାର ଉଭୟ ଅନୋଇନ୍ 
ଏବିଂ ଅଫୋଇନ୍ ଡଜିରି୍ାଲ୍ ବଷିୟବସୁ୍ତ, ଅନୋଇନ୍ 
ଶ୍େିାଦାନ ଏବିଂ ମେୂୟାଙ୍କନ ନଯାର୍ାଇବା ପାଇଁ ଓଡଶି୍ା 
ବଦିୟାଳୟ ଶ୍େିା ଟାଯଗୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିଟରଣ (OSEPA) 
ଏହ ି ନପାର୍ଗାେରୁ୍ଡଟୁି ବଟିଶ୍ତି ଟରଛି ି | ଏହ ି
ନପାର୍ଗାେରୁ୍ଡଟି 1.98 େେ ଶ୍େିଟ ଏବିଂ 71 େେ 
ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହତି ପ୍ରାୟ 54,911 ବଦିୟାଳୟଟୁ ସୁର୍ମ 
ଟରବି | ନସମାନଙ୍କ ପାଠୟକ୍ରମ ଉପନର ଆଧାର ଟର ି
ଡଜିରି୍ାଲ୍ ବଷିୟବସୁ୍ତଟୁ ପ୍ରନବଶ୍ ଟରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ 
ଶ୍େିାର ମେୂୟାଙ୍କନ ଟରବିାନର ମଧ୍ୟ ସାହାଯୟ ଟରନୁ୍ତ | 
COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟନର ମଧ୍ୟ ଏହ ିବୟବସ୍ଥା 
ସହାୟଟ ନହାଇପାରଛି ି| 

ପ୍ରାରମ୍ଭନର, 101 COE (ନସଣ୍ଟ୍ର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସନେନସ) 
ବଦିୟାଳୟନର ପାଇେଟ୍ ରନ୍ ଟରାଯାଇଥିୋ | 
ଭିଚଗୁ ଆଲ୍ ନମାଡ୍ ମାଧ୍ୟମନର ପ୍ରନତୟଟ ବଦିୟାଳୟର 
HM ଏବିଂ ଅନୟ ଦୁଇଜଣ ଶ୍େିଟଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍େିଣ 
ଦଆିଯାଇଥିୋ | ତାେିମ ପନର ମତାମତ 
ନଆିଯାଇଥିୋ | ଆନବଦନଟୁ ରାଜୟ ପାଇଁ ଅଧିଟ 
ଉପନଯାର୍ୀ ଟରବିା ପାଇଁ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବିଂ 

ପରାମଶ୍ଗଟୁ ସନମବାଧିତ ଟରାଯାଇଥିୋ। 

 
ଏହ ି ଅବସରନର ବଦିୟାଳୟ ତଥା ର୍ଣଶ୍େିା ବଭିାର୍ର 
ମଖୁୟ ସଚବି ଶ୍ରୀ ସତୟେତ ସାହୁ ଏବିଂ ରାଜୟ ପ୍ରଟଳ୍ପ 
ନନିଦ୍ଦଗଶ୍ଟ (ଏସପିଡ)ି ଓଏସପିଏ ଶ୍ରୀ ଭୁନପନ୍ଦ୍ର ସିିଂ 
ପୁନଆି ମଧ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ ଥିନେ। 

NIC େହଲଯାଗ ଲର ଓଡଶିାର ଉଚ୍ଚଶେିା ବଭିାଗ ତରଫରୁ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-ଲଲକଚେଷ ଆରମ୍ଭ ପଦାଥଗ ବଜି୍ଞାନ, ରସାୟନ ବଜି୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ବଜି୍ଞାନ, 
ଉଦି୍ଭଦ, ରାଜନ Political ତଟି ନୱବ୍ ନପାର୍ଗାେନର 
ସାଇନସ, ଓଡଆି, ଇତହିାସ, ଇିଂରାଜୀ, ସାଇନଟାନୋଜ,ି 
ବାଣିଜୟ ଏବିଂ ଅଥଗନୀତ ିଅପନୋଡ୍ ନହାଇଛ ି| ଏହ ି11 
ର୍ ି ବଷିୟର ଅବଶ୍ଷି୍ଟ ନସମଷି୍ଟାରର ଅନୟାନୟ ମଳୂ 
ଟାର୍ଜପତ୍ର ଠକି୍ ସମୟନର ଅପନୋଡ୍ ନହବ | 
ଏପଯଗୟନ୍ତ 40 ହଜାର ଉପନଭାକ୍ତା ଏହ ି ସାଇଟ୍ 
ପରଦିଶ୍ଗନ ଟରଛିନ୍ତ ି ଏବିଂ 15 ହଜାର ଛାତ୍ର ଇ-
ଅଧ୍ୟାପନା ଡାଉନନୋଡ୍ ଟରଛିନ୍ତ।ି ଭାରତର ବଭିିନ୍ନ 
ରାଜୟ ସହତି ଏହ ିସାଇଟ୍ ଅନୟାନୟ ନଦଶ୍ରୁ ହଟି୍ ମଧ୍ୟ 
ପାଇଆସୁଅଛ ି| 

http://india.gov.in/

