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Latest ମହାନଗର ରାଜ�

ରାଜ�ର ବଭି�ନ�  ସ�ାନର�  ମେନାନୀତ ନସ��ୁ ସ�ତନ�  ନସ�ଂ
ତାଲ�ମ େଦଉଛ ି‘ଅେର�କ��’
ସୁଲଭ ମୂଲ�େର ବରିଷ� ନାଗରିକ� େସବା ପ�ଦାନ କର� ଛ ିସଂସ�ା

By Sambad Digital  Last updated Sep 27, 2022

ଭ� ବେନଶ�ର: ଅେର�କ�ସ ଏକ ଓଡ଼ଶିା ଭ��ିକ ସ�ାସ��େସବା ଷ�ାଟ�ଅପ, ଯାହାକି ସ�ାସ��େସବା େ�ତ�େର ୪ ବଷ�
େହଲା େଗୗରବମୟ େସବା େଦଇ ଆସୁଛ।ି  ଗତ ୪ ବଷ� ମ�େର କ�ାନରି କାମ ଓଡ଼ଶିାେର ଅେନକ େଲାକ�
ମନକୁ ଛୁଇଁଛ ି। କ�ାନ ିବ��ମାନ ଭ� ବେନଶ�ର, କଟକ ସହତି ଆ��ପ�େଦଶର ବଶିାଖାପା�ନମେର କାଯ�� କର� ଛି
ଏବଂ େବ�ାଲୁର� େର ଖୁବଶୀଘ� ଏହାର କାଯ�� ଆର� କରିବାକୁ ଯାଉଛ।ି ସେବ�ା� ଗଣୁର େସବା ପ�ଦାନ କରିବାକୁ
ଅେର�କ�ସ ଓଡ଼ଶିା ଦ�ତା ବକିାଶ ପ�ାଧ�କରଣ (ଓଏ� ଡଏି) ଅଧ�ନେର ଏକ ତାଲ�ମ କାଯ��କ�ମ ପରିଚାଳନ
କର� ଛ ି। ଏହ ିକାଯ��କ�ମେର ସାଟ�ଫ�େକଟ ଲାଭ କରିଥ�ବା ଏଏନଏମ ନସ�ମାେନ ସ�ାଧୀନ ଭାବେର ଘେର ଘେର
େରାଗୀ େସବା ଏବଂ ଜୀବନ ସହାୟତା ଉପକରଣ ପରିଚାଳନା କରିବାେର ଦ� ଅଟନି�।
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ରାଜ�ର ବଭି�ନ�  ସ�ାନର�  ମେନାନୀତ ନସ�ମାନ�ୁ ସ�ତନ�  ଘେରାଇ ନସ�ଂ ତାଲ�ମ ଦଆିଯାଉଛ ିଏବଂ ପରବ��ୀ 
ସମୟେର େସମାନ�ୁ ଦୀଘ�କାଳୀନ ବୃ�ି ସୁେଯାଗ ମ� େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ।ି ଏହପିରି ଭାବେର ଅେର�କ�ସ
ନଯିୁକି� ଏବଂ ଲ��ଗତ ସମାନତା ସମ��ୀୟ ସମସ�ାର ସମାଧାନ କେର।

ଅେର�କ�ସ ଦ� ାରା ପ�ଦାନ କରାଯାଉଥ�ବା େସବା ବେିଶଷ ଭାବେର ପରିବାର ବନିା ସହରେର ଏକା ର�ଥ�ବା
ବରିଷ� ନାଗରିକ�ୁ  ସୁଲଭ ମୂଲ�େର ମିଳିଥାଏ । ବ��ତ ମନଟିରି� ଏବଂ ନସ�ଂ ଆବଶ�କ କର� ଥ�ବା
େରାଗୀମାନ� ପାଇଁ ଏହା ଉପେଯାଗୀ ଅେଟ । ଜୁନ ୨୦୧୮େର ଅେର�କ�ସକୁ ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ଏକ ଷ�ାଟ�ଅ� 
ଉେଦ�ାଗ ଭାବେର ମାନ�ତା େଦଇଥ�େଲ। ଏହା େହାମ ନସ�ଂ ପାଇଁ କି�ନକିାଲ ଏଷ�ାବି� ସେମଂଟ ଲାଇେସନ�  ମ�
ପାଇଛ ି। ସଇିଓ ଅଜୟ ଭ�� ମତେର ଅେର�କ�ସ ଘେରାଇ ସ�ାସ��େସବୀ� କ�ାରିୟରେର ଏକ ସ�ାନସ�ଦ
ମୂଲ� ସ�ାପନ କରିବାେର ସଫଳ େହାଇଛ ି। ଏହା ବ�ତୀତ ଘେରାଇ ସ�ାସ��େସବାକୁ ମୁଖ� େସବା ଇେକାସଷି�ମର
ଏକ ଅଭ�ନ�  ଅ� ଭାବେର ପ�ସ�ାପନ କରିବାକୁ ଅେର�କ�ସ ପ�ତବି� େବାଲ� େସ କହଛିନି� ।
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