oଡିଶା ସରକାର
ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଣ o ଖାuଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ

ବିେଶଷ ସୂଚନା
1. ଭୁବେନଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ eବଂ ଭୁବେନଶ୍ଵର ବ୍ଲକ anର୍ଗତ ବିଭିn aଞ୍ଚଳେର ପଞ୍ଜି କରଣ େକndମାନଙ୍କେର
ନୂ ଆ େରସନ କାଡର୍ ପାiଁ ପରିବାର ପଞ୍ଜି କରଣ େସେପ୍ଟମ୍ଵର 22 ତାରିଖରୁ ଆରm େହାi େସେପ୍ଟମ୍ଵର 30
ତାରିଖେର ସମାp େହାiaଛି l e େର େଯuଁ ପରିବାରମାେନ ନିଜ ପରିବାରର ପଞ୍ଜି କରଣ କରି ରସିଦ୍ gହଣ
କରିଛnି, େସହି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଜଣାi ଦିଆଯାuଛି େଯ ପଞ୍ଜି କୃ ତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆେବଦନ ପt gହଣ
କରିବା ପାiଁ ପୂବର୍ ନିdର୍ାରିତ ପଞ୍ଜି କରଣ େକnd ଗୁଡକ
ି ପୁଣି ଥେର aେକ୍ଟାବର 8 ତାରିଖ ଠାରୁ aେକ୍ଟାବର 22
ତାରିଖ ପଯର୍୍ୟn େଖାଲା ରହିବ l
2. ପୂବର୍ରୁ ଆେବଦନ ପt ସଂgହ କରି ବା ନିdଷ୍ଟ େକndେର, ପଞ୍ଜି କରଣ ସମୟେର ମିଳ ି ବା ରସିଦର uେlଖ
ବା ନିdଷ୍ଟ ତାରିଖେର uପsିତ ରହି ଆେବଦନ ପt ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଞ୍ଜି କୃ ତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ aନୁ େରାଧ l
ମେନରଖିବା ଦରକାର େଯ, aନ୍ୟ େକୗଣସି ପଞ୍ଜି କରଣ େକndେର କିମ୍ଵା ଭିn ୱାଡର୍େର ଆେବଦନ ପt gହଣ
କରାଯିବ ନାହ l
3. ଆଗାମୀ aେକ୍ଟାବର 8 ତାରିଖଠାରୁ ସବୁ ପଞ୍ଜି କରଣ େକnd ସକାଳ 10ଟା ରୁ ସଂ ା 5ଟା ଯାe େଖାଲା ରହିବ l
ଆେବଦନ ପt ଦାଖଲ କରିବା ପାiଁ େକndକୁ ଆସୁ ବା ବ୍ୟkିଙ୍କ eକ kମିକ ନମ୍ଵର େଲଖା କାଗଜ ଦିଆଯିବ l
eଣୁ pଥେମ େକndକୁ ଆସି ବା ବ୍ୟkିଙ୍କୁ pଥେମ ଆେବଦନ ପt ଦାଖଲ କରିବାର ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ l
4. ସାଧରଣତଃ େଗାଟିe ଦିନେର େଗାଟିe େକndେର 75ରୁ 100ଟି ଆେବଦନ ପt gହଣ କରାଯାi ଡିଜଟ
ି ାiଜ
କରାଯିବ l ଯଦି ପଞ୍ଜି କରଣ ସମୟେର 100ରୁ a କ ବ୍ୟkିଙ୍କ େଗାଟିe ଦିନ ପାiଁ େଟାକନ ଦିଆଯାi ବ,
େତେବ େଗାଟିe ଦିନେର େକବଳ pଥମ 100 ଟି ଆେବଦନ ପt gହଣ କରାଯିବ eବଂ ତାପେର ଆସୁ ବା
ବ୍ୟkିଙ୍କୁ ଆu େଗାଟିe ତାରିଖ ଦିଆଯିବ l ନୂ ତନ ତାରିଖ uଭୟ େରଜିଷ୍ଟାରେର eବଂ େସହି ବ୍ୟkିଙ୍କ
େଟାେକନେର େଲଖି ଦିଆଯିବ l dିତୀୟେର ଯଦି ଜେଣ ବ୍ୟkି ନିdର୍ାରିତ ଦିନେର ଆେବଦନ ପt ଦାଖଲ କରିବା
ପାiଁ ଆସିପାରିନାହାnି, େତେବ େସ ପରବtର୍ୀ ସମୟେର ପଞ୍ଜି କରଣ େକndକୁ ଆସି ନୂ ଆ ତାରିଖ
େନiପାରିେବ l
5. ଆେବଦନ ପt ଦାଖଲ କରିବା ସମୟେର ପରିବାରର େଯ େକୗଣସି ଜେଣ ସଦସ୍ୟ େଭାଟର ପରିଚୟ ପt /
ବସବାସ କରୁ ବା ବାସsାନର pମାଣ ପt ଯଥା – ବିଦୁ୍ୟତ, ଜଳ େଯାଗାଣ ବିଲ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ ବହି,େରସନ
କାଡର୍, େପନସନ କାଡର୍, େକୗଣସି ବିkୀ ଦଲିଲ, ଆଧାର କାଡର୍ ଆଦି ସା େର େନi uପsିତ ରହିବା ଜରୁରୀ l
ଆେବଦନ ପt ପୂରଣ କରିବା ପାiଁ ଆଙ୍ଗନୱାଡି କମର୍ୀଙ୍କ ସହାୟତା ନିanୁ l
6. େଯuଁ ପରିବାର ମାେନ ଗତ େସେପ୍ଟମ୍ଵର 22 ରୁ 30 ତାରିଖ ମ େର େକୗଣସି କାରଣରୁ ପରିବାର ପଞ୍ଜି କରଣ
କରାi ପାରିନାହାnି େସହି ପରିବାର ମାେନ ଭୁବେନଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ eବଂ ଭୁବେନଶ୍ଵର ବ୍ଲକେର ନିdର୍ାରିତ
କରାଯାi ବା ଦୁ iଟି ପଞ୍ଜି କରଣ େକndେର ଆସnା 3 ମାସ ମ େରପଞ୍ଜି କରଣ eବଂ ଆେବଦନ ପt ଦାଖଲ
କରିପାରିେବ l eହା ଆଗାମୀ ନେଭମ୍ଵର 1 ତାରିଖରୁ ଚାଲୁ େହବ l
7. ପଞ୍ଜି କରଣ େକndେର ଶାnିଶଙ୍ଖ
ୃ ଳା ବଜାୟ ରଖିବା eବଂ ସୂଚାରୁ ରୂେପ ଆେବଦନ ପt ଦାଖଲ କରିବା ପାiଁ
େକnd କtର୍ୃପkଙ୍କୁ ସmୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ସହେଯାଗ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିନm ନିେବଦନ l ଯଦି େକୗଣସି ବ୍ୟkି
ଆiନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିsିତ ି ସୃଷ୍ଟି କରnି, ତାେହେଲ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ PCR Mobile କୁ 100 ନମ୍ଵରେର େଫାନ କରି
ଜଣାnୁ l
ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ

