ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ନୂଆପଡ଼ା
ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା :1225

ତାରିଖ୍ : 03.06.2019

ଟେଣ୍ଡର ଟ ୋେିସ
ଏତତଦ୍ଵାରା ସବ୍ସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆର୍ଯାଉଅଛି ନ୍ତର୍ଯ, ନୂ ଆପଡା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଧିନସ୍ଥ ନିମନଲିଖିତ ସଇରାତ
ତା: ୦୧.୦୭.୨୦୧୯ ରିଖ୍ ଠାରୁ ତା : ୩୦.୦୬.୨୦୨୨ ରିଖ୍ ପର୍ଯ୍ୟେ ବନ୍ଧକଟା । ଏବଂ ନ୍ତଦୈନକ
ି ବଜାର , ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର, କଲୟାଣମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ତା:
୦୧.୦୭.୨୦୧୯ ରିଖ୍ ଠାରୁ ତା : ୩୧.୦୩.୨୦୨୦ ରିଖ୍ ପର୍ଯ୍ୟେ ନିଲାମ ଦିଆର୍ଯିବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ ସ୍ଵାକ୍ଷରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଫମ୍ ନ୍ତର ଜଉମୁଦ ନ୍ତଟଣ୍ଡର
ଆହଵାନ କରୁଅଛେି । ଉକ୍ତ ନ୍ତଟଣ୍ଡର ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଫମ୍ ମୂଲୟ (ଅଣନ୍ତଫରସ୍ଥ ) ପରିଷଦର ନ୍ତକସିୟର ଙ୍କ ନିକଟନ୍ତର DD/ Bankers Cheque ପଇଠ
ନ୍ତଦଇ ତା : ୦୪.୦୬.୨୦୧୯ ଠାରୁ ତା :୧୮.୦୬.୨୦୧୯ ରିଖ୍ ପୂବ୍ାହ୍ନ ଘ. ୧୧.୦୦ ଟିକା ସମୟ ମଧ୍ୟନ୍ତର କ୍ରୟ କରି ତା ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ ରିଖ୍

ଅପରାହ୍ନ ଘ. ୧.୦୦ ଟିକା ମଧ୍ୟନ୍ତର ନ୍ତରଜିଷ୍ଟ୍ରି ଡାକ /ସ୍ପିଡ ନ୍ତପାଷ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ନିମନ ସ୍ଵାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ।ଳୟ ନ୍ତର ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତା: ୨୦.୦୬.୨୦୧୯
ରିଖ୍ ଅପରାହ୍ନ ଘ. ୩.୦୦ ମି. ସମୟନ୍ତର ନ୍ତଟଣ୍ଡରଦାତା କିମଵା ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତନ୍ତି ର ଉକ୍ତ ନ୍ତଟଣ୍ଡର କାଗଜ ଗୁଡକ
ି ନ୍ତଖ୍ାଲାର୍ଯିବ ।
ନ୍ତର୍ଯଉଁମାନ୍ତନ ନ୍ତଟଣ୍ଡରକୁ ଠିକ ଭାବନ୍ତର ଦଶ୍୍ର୍ଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍୍ାବଳୀ ଅନୁ ସାନ୍ତର ଦାଖ୍ଲ କରି ନ ଥିନ୍ତବ ତାଙ୍କର ନ୍ତଟଣ୍ଡରଟି ନାକଚ କରାର୍ଯିବ । ନ୍ତଟଣ୍ଡର
ପକାଇବାପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ବୟକ୍ତି ସଇରାତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଠ
ି ଫମ୍ ନ୍ତର ନିମନନ୍ତର ନ୍ତଲଖ୍ା ଥିବା ଅମାନତ ଟଙ୍କା ନିବ୍ାହୀ ଅଧିକାରୀ , ନୂ ଆପଡା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ
, ନୂ ଆପଡା ଙ୍କ ନାମନ୍ତର Demand Draft କରି ନ୍ତଟଣ୍ଡର ଫମ୍ ସହିତ ଦାଖ୍ଲ କରିନ୍ତବ । ଲଫଫା ଉପନ୍ତର ନ୍ତଟଣ୍ଡର ଦାଖ୍ଲ କରୁଥିବା ସଇରାତ ର ନାମ
ଉନ୍ତେଖ୍ କରିନ୍ତବ । ନ୍ତଟଣ୍ଡର ସମଵନ୍ଧୀୟ ଅନୟାନୟ ସର୍ତ୍୍ାବଳୀ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ତା: ୦୪.୦୬.୨୦୧୯ ରିଖ୍ ଠାରୁ ତା: ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ ରିଖ୍ ମଧ୍ୟନ୍ତର

କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଗୁଡକ
ି ନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ସମୟ ମଧ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନ୍ତବ, କିମଵା ଜିୋପାଳ , ନୂ ଆପଡାଙ୍କ ନ୍ତେବସାଇଟ www.nuapadanic.in ରୁ
ନ୍ତଦଖିପାରିନ୍ତବ । ନ୍ତକାରିଅର ଦ୍ଵାରା ନ୍ତକୌଣସି ନ୍ତଟଣ୍ଡର ନ୍ତପପର ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯିବ ନହିଁ ।
କର୍ତ୍ୃପକ୍ଷ ସନ୍ତବ୍ାଚ ନ୍ତଟଣ୍ଡର ଏବଂ ସମସ୍ତ ନ୍ତଟଣ୍ଡରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁ ହେି । ଏହାଛଡା କର୍ତ୍ୃପକ୍ଷ ଚାହିଁନ୍ତଲ , ନ୍ତକୌଣସି କାରଣ ନ ଦଶ୍୍ାଇ
ନ୍ତଟଣ୍ଡର ରର୍ଦ୍ଧ / ନାକଚ କରିପାରିନ୍ତବ ।
କାର୍ଯ୍ୟନିବ୍ାହୀ ଅଧିକାରୀ
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ,ନୂ ଆପଡା
ପରିପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା :1226

ତା :- 03.06.2019

ଏହାର ଅକକିତା ନକଲ ଜିୋପାଳ , ନୂ ଆପଡା / ଉପ-ଜିୋପାଳ , ନୂ ଆପଡା / ତହସିଲଦାର ନୂ ଆପଡା / ପ୍ରକଳ୍ପ ନିନ୍ତଦ୍ଶ୍କ ,ଡି.ଆର.ଡି. ଏ
ନୂ ଆପଡା ଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ଫଳକନ୍ତର ସବ୍ସାଧାରଙ୍କ ଅବଗତି ପାଇଁ ଝୁ ଲାଇବା ସକାନ୍ତଶ୍ ନ୍ତସମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ନ୍ତରାଧ ଜଣାଇ ନ୍ତପ୍ରରଣା କରାଗଲା ।
ଏହାର ଏକାକିତା ନକଲ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଫଳକନ୍ତର ସବ୍ସାଧାରଙ୍କ ଅବଗତିନମ
ି ନ୍ତେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଆଗଲା

କାର୍ଯ୍ୟନିବ୍ାହୀ ଅଧିକାରୀ
ବିଜ୍ଞାପିତଅଞ୍ଚଳପରିଷଦ,ନୂ ଆପଡା
ପରିପତ୍ର ସଂଖ୍ୟୋ :

1227

ତୋ :- 03.06.2019

ଏହାର ଏକକିତ ନକଲ ଜିୋ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ , ଏନ. ଆଇ. ସି. ନୂ ଆପଡା/ ବିଜ୍ଞାପନ ମୟାନ୍ତନଜର ଖ୍ବରକାଗଜ ଧରିତ୍ରି / ପ୍ରମୟ
ଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାପନ ନିମନ୍ତେ ନ୍ତପ୍ରରଣା କରାଗଲା ।
କାର୍ଯ୍ୟନିବ୍ାହୀ ଅଧିକାରୀ
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ନୂ ଆପଡା
ପରିପତ୍ର ସଂଖ୍ୟୋ :

1228
ଏହୋର ଅକକିତୋ

ତୋ :- 03.06.2019
କଲ ଜିଲ୍ଲୋପୋଳ ,ତଥୋ ପ୍ରଶୋସକ ବିଜ୍ଞୋପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ୂ ଆପଡୋ ଓ ଟେଣ୍ଡର କମିେ ି ସଦସୟ ଙ୍କୁ ଟପ୍ରରଣ

କରୋଗଲୋ ।
କାର୍ଯ୍ୟନିବ୍ାହୀ ଅଧିକାରୀ
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ନୂ ଆପଡା

ନ୍ତଟଣ୍ଡରର ସର୍ତ୍୍ାବଳୀ
1.

ନ୍ତଟଣ୍ଡର ଦାତାଙ୍କ ନାମ ନ୍ତର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ , ନୂ ଆପଡା ମଧ୍ୟନ୍ତର ବାସଗୃହ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନ୍ତଟଣ୍ଡର ସହିତ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର
ଦାଖ୍ଲ କରିନ୍ତବ ।

2.

ନିର୍ଦ୍ଧ୍ାରିତ ତାରିଖ୍ ଓ ସମୟ ପନ୍ତର ଆସିଥିବା ନ୍ତକୌଣସି ନ୍ତଟଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁ ନ୍ତହଁ ।

3.

ନ୍ତଟଣ୍ଡର ଦାତାଙ୍କ ନାମ ନ୍ତର ପୂବ୍ରୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ , ନୂ ଆପଡା ର ନ୍ତକୌଣସି ବନ୍ତକୟା ପ୍ରାପୟ ଥିନ୍ତଲ ନ୍ତଟଣ୍ଡର ଟି ଅଗ୍ରାହୟ ନ୍ତହବ ଓ
ଅମାନତ ଟଙ୍କା ବାଜୟାପ୍ତି କରାର୍ଯିବ ।

4.

ଗୃହତ
ି ନ୍ତଟଣ୍ଡର ବାବଦ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ନିନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ଶ୍ ପ୍ରକାନ୍ତର ଦାଖ୍ଲ ନ୍ତଦନ୍ତବ ଓ ଏଥି ସମଵନ୍ଧୀୟ ଚୁକ୍ତି ପତ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରିନ୍ତବ, ନନ୍ତଚତ ନ୍ତଟଣ୍ଡର ଟି
ଆସିର୍ଦ୍ଧ କରାର୍ଯାଇ ଅମାନତ ଟଙ୍କା ବାଜୟାପ୍ତି କରାର୍ଯିବ ।

5.

ନ୍ତସରତରୁ ଆଦାୟ ଫି ଦର ସମ୍ପକ୍ନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ରୁ ବୁ ଝପ
ି ାରିନ୍ତବ ।

6.

ନ୍ତଟଣ୍ଡର ଫମ୍ ସହିତ ନ୍ତଟଣ୍ଡର ଦାତାଙ୍କ ନ୍ତଭାଟ ପରିଚୟ ପତ୍ରର ନକଲ କିମଵା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦାଖ୍ଲ ନ୍ତଦନ୍ତବ ।

7.

ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ବଶ୍ତଃ ୦୧.୦୭.୨୦୧୯ ଠାରୁ ତା ୩୧.୦୬.୨୦୨୨ ବଷ୍ ମଧ୍ୟନ୍ତର ନ୍ତଟଣ୍ଡର ମୂଲୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆନ୍ତବଦନ ଗ୍ରହଣୀୟ
ନୁ ନ୍ତହଁ ।

8.

ନ୍ତଟଣ୍ଡରଦାତା ନ୍ତର୍ଯଉଁ ନ୍ତଲାକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମହସୁଲ ଆଦାୟ କରିନ୍ତବ , ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଠିକଣା ଓ ଦୁ ଇଟି ଫନ୍ତଟା ନିବ୍ାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତଦଶ୍
ପାଇବାର ୩ ( ତିନ ି ) ଦିନ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଦାଖ୍ଲ କରିନ୍ତବ । ତହିଁନ୍ତର ନ୍ତଗାଟିଏ ଫନ୍ତଟା ଅନୁ ମତି ପତ୍ର ସହ ନିବ୍ାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖ୍ତ ଥାଇ
ମହସୁଲ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ବୟକ୍ତି ନିଜ ପାଖ୍ନ୍ତର ରଖିନ୍ତବ । ନ୍ତକୌଣସି ନ୍ତପାଲିସ କମ୍ଚାରୀ କିମଵା ପରିଷଦର ପରିଦଶ୍୍କ ଅସୁଲକାରୀଙ୍କ
ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦରକାର ନ୍ତହନ୍ତଲ ନ୍ତସ ତାଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ର ଫନ୍ତଟା ସହିତ ନ୍ତଦଖ୍ାଇନ୍ତବ । ଏହା ଦଶ୍୍ାଇ ନ ପାରିନ୍ତଲ , ଆଇନ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ନ୍ତଟଣ୍ଡରଦାତା କିମଵା ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ନ୍ତଲାକଙ୍କ ବିରୁର୍ଦ୍ଧନ୍ତର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯିବ ଓ ନ୍ତସଥିପାଇଁ ନ୍ତସ ନିନ୍ତଜ ହିଁ
ଦାୟୀ ରହିନ୍ତବ ।

9.

ନ୍ତଟଣ୍ଡର ଦାଖ୍ଲ କରିଥିବା ବୟକ୍ତିବନ୍ତି ଶ୍ଷ ନ୍ତକୌଣସି ଭୁଲ ତଥୟ ଦାଖ୍ଲ କରିଥିନ୍ତଲ କିମଵା ନ୍ତଟଣ୍ଡର ସମଵନ୍ଧୀୟ ନ୍ତକୌଣସି ସର୍ତ୍୍ାବଳୀ ଉପନ୍ତର
ଅଣ୍ଡରନ୍ତଟକିଂ ନ୍ତଦଇଥିନ୍ତଲ , ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯିବ ନହିଁ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନ୍ତଟଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଯାଗୟ ନ୍ତଘାଷିତ ନ୍ତହବ ।

10. ଦରଖ୍ାସ୍ତ ନ୍ତର ଲିଜ ପାଇଁ ସବ୍ାଧିକ ନ୍ତକନ୍ତତ ଟଙ୍କା ନ୍ତଦବାକୁ ସମ୍ମତି ଅଛେି ତାହା ସଠିକ ଭାନ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅକ୍ଷରନ୍ତର ନ୍ତଲଖ୍ାର୍ଯିବ ର୍ଯାହାକି
ଧାର୍ଯ୍ୟଦର ଠାରୁ କମ ନ୍ତହବ ନହିଁ ।
11. ନ୍ତଟଣ୍ଡର ସିଡୁୟଲ ନ୍ତଗାଟିଏ ଜଉମୁଦଦିଆ ଲଫାଫାନ୍ତର ଓ ଅନୟ କାଗଜପତ୍ର ଆଉ ନ୍ତଗାଟିଏ ଜଉମୁଦ ଦିଆ ଲଫାଫାନ୍ତର ଭର୍ତ୍ି କରି ଏହି
ଦୁ ଇନ୍ତଗାଟି ଲଫାଫାକୁ ନ୍ତଗାଟିଏ ବଡ ଲଫଫାନ୍ତର ଭର୍ତ୍ି କରି ଜଉମୁଦନ୍ତଦଇ ନ୍ତରନ୍ତଜଷ୍ଟ୍ରି ଡାକ / ସ୍ପିଡ ନ୍ତପାଷ୍ଟ ନ୍ତର୍ଯାନ୍ତଗ ପଠାଇନ୍ତବ ଅନୟଥା
ନ୍ତଟଣ୍ଡର କାଗଜ ନ୍ତଖ୍ାଲା ନ ର୍ଯାଇ ରର୍ଦ୍ଧ କରାର୍ଯିବ ।
12. ନ୍ତର୍ଯଉଁ ବୟକ୍ତିନ୍ତଟଣ୍ଡର ଦାଖ୍ଲ କରିନ୍ତବ ଲଫଫା ଉପନ୍ତର ନ୍ତଟଣ୍ଡରର ଦାଖ୍ଲ କରୁଥିବା ମାହାଲର ନାମ ଉନ୍ତେଖ୍ କରିନ୍ତବ ।
13. ନ୍ତକୌଣସି ଆନ୍ତବଦନ କାରୀ ସଇରାତ ପାଇବାପାଇଁ ନ୍ତର୍ଯାଗୟବିନ୍ତବଚିତ ନ୍ତହନ୍ତଲ ନ୍ତସତାଙ୍କର ଆନ୍ତବଦନ ଫମ୍ ନ୍ତର ଉନ୍ତେଖ୍ କରିଥିବା
ଅମାନତ ଟଙ୍କାର ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଚୁକ୍ତିନାମା ପୂବ୍ରୁ ଆନ୍ତବଦନ କରିଥିବା ମୂଲୟ ଟଙ୍କାର ୧୦୦% ଅମାନତ ଜମାନ୍ତଦନ୍ତବ , ଅନୟଥା ତାଙ୍କର
ଆନ୍ତବଦନ କରିଥିବା ନିଲାମ ଅମାନତ ଟଙ୍କା କୁ ବାଜୟାପ୍ତ କରାର୍ଯିବ ।
14. କଲୟାଣମଣ୍ଡପ ନିଲାମ ପାଇବା ବୟକ୍ତିଙ୍କର ଅମାନତ ଜମାରାଶ୍ି କଲୟାଣମଣ୍ଡପର ନିଲାମି ଅବଧି ନ୍ତଶ୍ଷ ନ୍ତହବାପନ୍ତର ନ୍ତଫନ୍ତରସ୍ତକରାର୍ଯିବ ।
କଲୟାଣମଣ୍ଡପର Minor Repair and Maintenance & electricity charges ନିଲାମି ପାଇଥିବା ବୟକ୍ତି ବହନ କରିନ୍ତବ
।

କାର୍ଯ୍ୟନିବ୍ାହୀ ଅଧିକାରୀ
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ,ନୂ ଆପଡା
Accepted the above Term & Conditions.
Full Signature of the Tenderer

ସଇରାତର ନାମ
କ୍ରମିକ

ସଇରାତର ନାମ

ନଂ

ଅଫନ୍ତସଟର

ଅମାନତ

ମୂଲୟ୦୧.୦୭.୧୯ଠାରୁ

ଅଫନ୍ତସଟ

୩୦.୦୬.୨୨ ବନ୍ଧକଟା ଏବଂ (ସ୍ଥିରୀକୃ ତ)
ନ୍ତଦୈନକ
ି

ବଜାର,

ବଜାର

ଓ

୦୧.୦୭.୧୯

ମୂଲୟ ନ୍ତଟଣ୍ଡର ନ୍ତପପରମୂଲୟ
ଦର
ର

୨୫

ସାପ୍ତାହିକ ଶ୍ତାଂଶ୍ ।

କଲୟାଣମଣ୍ଡପ
ଠାରୁ

୩୧.୦୩.୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟେ ।
୧

ଦଳ୍ୀ ବନ୍ଧ, ମହୁ ଆଭାଟା

୩୯୭୧୦/-

୯୯୨୮/-

୪୦୦/-

୨

ଗଦା ବନ୍ଧ , ଶ୍ିରନ୍ତତାଲ

୪୫୨୬୬/-

୧୧୩୧୭/-

୪୦୦/-

୩

କଟାବନ୍ଧ, ଶ୍ିରନ୍ତତାଲ

୨୩୩୪୩/-

୫୮୩୬/-

୪୦୦/-

୪

ନ୍ତଜଲ ବନ୍ଧ , ନୂ ଆପଡା

୧୦୯୬୪/-

୨୭୪୨/-

୪୦୦/-

୫

ପାଇଠୁ ବନ୍ଧ, ମନ୍ଦିରପଡା

୮୯୧୦୦/-

୨୨୨୭୫/-

୪୦୦/-

୬

ନସ୍ରୀବନ୍ଧ,ପଟନାୟକପଡା

୧୪୭୬୨/-

୩୬୯୦/-

୪୦୦/-

୭

ରାଜାବନ୍ଧ, ନୂ ଆପଡା

୭୭୦୦/-

୧୯୨୫/-

୪୦୦/-

୮

ନ୍ତଦୈନକ
ି ବଜାର, , ନୂ ଆପଡା

୧୧୫୪୬୮/-

୨୮୮୬୭/-

୧୫୦୦/-

୯

ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର , ନୂ ଆପଡା

୩୧୮୫୩୨/-

୭୯୬୩୩/-

୨୦୦୦/-

୧୦

କଲୟାଣମଣ୍ଡପ ନୂ ଆପଡା

୧୦୦୦୦୦/-

୨୫୦୦୦/-

୨୦୦୦/-

ନିଲାମନ୍ତର ଭାଗ ନ୍ତନବାକୁ ଅନୟାନୟ ସତ୍ାବଳି ନ୍ତଟଣ୍ଡର ନ୍ତପପର ସହ ପାଇନ୍ତବ ।

କାର୍ଯ୍ୟନିବା୍ ହୀ ଅଧିକାରୀ
ବିଜ୍ଞାପିତଅଞ୍ଚଳପରିଷଦ, ନୂ ଆପଡା

