
oଡଶିା ସରକାର 

ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଣ o ଖାuଟ ିକଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ 

ବେିଶଷ ସୂଚନା 

1. ଭୁବେନଶ୍ଵର ମହାନଗର ନଗିମ eବଂ ଭୁବେନଶ୍ଵର ବ୍ଲକ an ର୍ଗତ ବଭିିn aଞ୍ଚଳେର ପଞି୍ଜକରଣ େକndମାନଙ୍କେର 
ନୂଆ େରସନ କାଡର୍ ପାiଁ ପରବିାର ପଞି୍ଜକରଣ େସେପ୍ଟମ୍ଵର 22 ତାରଖିରୁ ଆରm େହାi େସେପ୍ଟମ୍ଵର 30 
ତାରଖିେର ସମାp େହାiaଛ ି l e େର େଯu ଁ ପରବିାରମାେନ ନଜି ପରବିାରର ପଞି୍ଜକରଣ କର ିରସଦି୍ gହଣ 
କରଛିn,ି େସହ ିପରବିାରମାନଙୁ୍କ ଜଣାi ଦଆିଯାuଛ ିେଯ ପଞି୍ଜକୃତ ପରବିାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆେବଦନ ପt gହଣ 
କରବିା ପାiଁ ପୂବର୍ ନdିର୍ାରତି ପଞି୍ଜକରଣ େକnd ଗୁଡକି ପୁଣି ଥେର aେକ୍ଟାବର 8 ତାରଖି ଠାରୁ aେକ୍ଟାବର 22 
ତାରଖି ପଯର୍୍ୟn େଖାଲା ରହବି l 

2. ପୂବର୍ରୁ ଆେବଦନ ପt ସଂgହ କରି ବା ନdିଷ୍ଟ େକndେର, ପଞି୍ଜକରଣ ସମୟେର ମଳିି ବା ରସଦିର uେlଖ 
ବା ନdିଷ୍ଟ ତାରଖିେର uପs ିତ ରହ ିଆେବଦନ ପt ଦାଖଲ କରବିାକୁ ପଞି୍ଜକୃତ ପରବିାରମାନଙୁ୍କ aନୁେରାଧ l 

ମେନରଖିବା ଦରକାର େଯ, aନ୍ୟ େକୗଣସ ିପଞି୍ଜକରଣ େକndେର କମି୍ଵା ଭିn ୱାଡର୍େର ଆେବଦନ ପt gହଣ 
କରାଯିବ ନାହ l 

3. ଆଗାମୀ aେକ୍ଟାବର 8 ତାରଖିଠାରୁ ସବୁ ପଞି୍ଜକରଣ େକnd ସକାଳ 10ଟା ରୁ ସଂ ା 5ଟା ଯାe େଖାଲା ରହବି l 
ଆେବଦନ ପt ଦାଖଲ କରବିା ପାiଁ େକndକୁ ଆସୁ ବା ବ୍ୟkିଙ୍କ eକ kମକି ନମ୍ଵର େଲଖା କାଗଜ ଦଆିଯିବ l 
eଣୁ pଥେମ େକndକୁ ଆସି ବା ବ୍ୟkିଙୁ୍କ pଥେମ ଆେବଦନ ପt ଦାଖଲ କରବିାର ସେୁଯାଗ ଦଆିଯିବ l 

4. ସାଧରଣତଃ େଗାଟeି ଦନିେର େଗାଟeି େକndେର 75ରୁ 100ଟ ିଆେବଦନ ପt gହଣ କରାଯାi ଡଜିଟିାiଜ 
କରାଯିବ l ଯଦ ିପଞି୍ଜକରଣ ସମୟେର 100ରୁ a କ ବ୍ୟkିଙ୍କ େଗାଟeି ଦନି ପାiଁ େଟାକନ ଦଆିଯାi ବ, 
େତେବ େଗାଟeି ଦନିେର େକବଳ pଥମ 100 ଟ ିଆେବଦନ ପt gହଣ କରାଯିବ eବଂ ତାପେର ଆସୁ ବା 
ବ୍ୟkିଙୁ୍କ ଆu େଗାଟeି ତାରଖି ଦଆିଯିବ l ନୂତନ ତାରଖି uଭୟ େରଜଷି୍ଟାରେର eବଂ େସହ ି ବ୍ୟkିଙ୍କ 
େଟାେକନେର େଲଖି ଦଆିଯିବ l dତିୀୟେର ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟkି ନdିର୍ାରତି ଦନିେର ଆେବଦନ ପt ଦାଖଲ କରବିା 
ପାiଁ ଆସପିାରନିାହାn,ି େତେବ େସ ପରବtର୍ୀ ସମୟେର ପଞି୍ଜକରଣ େକndକୁ ଆସ ି ନୂଆ ତାରଖି   
େନiପାରେିବ l 

5. ଆେବଦନ ପt ଦାଖଲ କରବିା ସମୟେର ପରବିାରର େଯ େକୗଣସ ିଜେଣ ସଦସ୍ୟ େଭାଟର ପରଚିୟ ପt / 
ବସବାସ କରୁ ବା ବାସsାନର pମାଣ ପt ଯଥା – ବଦୁି୍ୟତ, ଜଳ େଯାଗାଣ ବଲି୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ ବହ,ିେରସନ 
କାଡର୍, େପନସନ କାଡର୍, େକୗଣସ ିବkିୀ ଦଲିଲ, ଆଧାର କାଡର୍ ଆଦ ିସା େର େନi uପs ିତ ରହବିା ଜରୁରୀ l 
ଆେବଦନ ପt ପୂରଣ କରବିା ପାiଁ ଆଙ୍ଗନୱାଡ ିକମର୍ୀଙ୍କ ସହାୟତା ନaିnୁ l 

6. େଯu ଁ ପରବିାର ମାେନ ଗତ େସେପ୍ଟମ୍ଵର 22 ରୁ 30 ତାରଖି ମ େର େକୗଣସ ିକାରଣରୁ ପରବିାର ପଞି୍ଜକରଣ 
କରାi ପାରନିାହାn ିେସହ ିପରବିାର ମାେନ ଭୁବେନଶ୍ଵର ମହାନଗର ନଗିମ eବଂ ଭୁବେନଶ୍ଵର ବ୍ଲକେର ନdିର୍ାରତି 
କରାଯାi ବା ଦୁiଟ ିପଞି୍ଜକରଣ େକndେର ଆସnା 3 ମାସ ମ େରପଞି୍ଜକରଣ eବଂ ଆେବଦନ ପt ଦାଖଲ 
କରପିାରେିବ l eହା ଆଗାମୀ ନେଭମ୍ଵର 1 ତାରଖିରୁ ଚାଲୁ େହବ l 

7. ପଞି୍ଜକରଣ େକndେର ଶାnଶିଙୃ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା eବଂ ସଚୂାରୁ ରୂେପ ଆେବଦନ ପt ଦାଖଲ କରବିା ପାiଁ 
େକnd କtର୍ୃ ପkଙୁ୍କ ସmୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ସହେଯାଗ କରବିାକୁ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ବନିm ନେିବଦନ l ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟkି 
ଆiନ ଶଙୃ୍ଖଳା ପରsି ିତ ିସଷିୃ୍ଟ କରn,ି ତାେହେଲ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ PCR Mobile କୁ 100 ନମ୍ଵରେର େଫାନ କର ି
ଜଣାnୁ l 

ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚବି 


