ଦ

ପତ୍ରିକା

ଆଭେଣ୍ଡର

ନଭେମ୍ବର

( ଇପଲପକ୍ ରାନ୍ିକ୍ ବ୍ିତରଣ ନ୍ିମିତ )

ଶୀର୍ଷଭେଖ
ପ୍ରପୟାଗପର ନ୍ଥିବ୍ା ଯାନ୍ଗୁଡକ
ି ବ୍ିଷ୍ୟପର ମାଲିକମାପନ୍
ନ୍ିରନ୍ତର ଖ୍ବ୍ର ପାଇଥ୍ାନ୍ତି | ଉନ୍ନତ “ବ୍ାହାନ୍” ପ୍ରଣାଳୀ
େବାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯାନ୍ ଅନ୍ୁ ମତି ପଯପରିକି ଦ୍ରବ୍ୟ
ପରିବ୍ହନ୍ ଅନ୍ୁ ମତି, ଚୁକ୍ତିନ୍ାମା ପରିବ୍ହନ୍ ଅନ୍ୁ ମତି,ସବତନ୍ତ୍ର
ଇ-ଟ୍ରାନ୍ସପପାର୍ଟ, ଏନ୍.ଆଇ.ସି ର ଏକ ପେଶବ୍ୟାପୀ ମିଶନ୍ ଅନ୍ୁ ମତି, େନ୍ପସବ୍ା ଅନ୍ୁ ମତି ଇତୟାେି ଆରର୍ିଓର
ପମାଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବ୍ହନ୍ କାଯଟୟାଳୟ ଅଂଶିୋର ମାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେିୟାକତ, କାଗେବ୍ିହୀନ୍ ଏବ୍ଂ
(ଆରର୍ିଓ) ର କାଯଟୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୁବ୍ଧ
ି ାପର ସବତଃ ଅନ୍ୁ ପମାେିତ ପହାଇପାରୁଛି |
କରିଛ ି | ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସସମୟ ତଥ୍ୟ ଅେୟତନ୍ ସହିତ ଏକ
ପେଶବ୍ୟାପି ପରିବ୍ହନ୍ ଡାର୍ାପବ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଚା କରିଛ ି |
ରାେୟପର ଆନ୍ତରାେୟ ଅଣ ପରିବ୍ହନ୍ ଯାନ୍ / ଘପରାଇ

NIC ର ଇ-ପରିବହନ ଦବାରା ରାଜ୍ୟ େରକାର
ଜ୍ନତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଭେବା ଭଦବାପାଇଁ େକ୍ଷମ୍

ଯାନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆେି ର୍ିକସ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପେୟ ପାଇଁ
ଓଡିଶାପର ଇ-ପରିବ୍ହନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବ୍ିଭାଗ ଏକ ଇ-ପଚକ୍ ପପାଷ୍ଟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି |
ତଥ୍ା G2G, G2B ଏବ୍ଂ G2C ପସବ୍ା, ନ୍ାଗରିକ,
ପରିବ୍ହନ୍କାରୀ, ଯାନ୍ ବ୍ିପେତା, ନ୍ିମଟାତା, ପପାଲିସ,
ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବ୍ଂ ବ୍ୀମା କମ୍ପାନ୍ୀ ପାଇଁ ଲାଭୋୟକ
ପହାଇପାରିଛ ି |

2020

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ ଭକନ୍ଦ୍ର
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଭକନ୍ଦ୍ର

ୟୁ ନ୍ଟ୍
ି - IV, ସଚିବ୍ାଳୟ ମାଗଟ,
ଭୁବ୍ପନ୍ଶବର - 751001
େୂ ରଭାଷ୍: +91 - 674 - 25408438
www.nic.in www.gov.in
ଇ-ପମଲ୍: sio-ori@nic.in

“Science without religion is
lame, religion without science
is blind.”
- Albert Einstein

ମୁଖ୍ୟ ପେବ୍ ପପାର୍ଟାଲପର ଅପନ୍କ ଗୁଡଏ
ି ଅନ୍ୁ ପ୍ରପୟାଗ
ରହିଛ ି ଯଥ୍ା ବ୍ାହାନ୍, ସାରଥ୍ୀ, ଇ-ଚାଲାଣ, ଇପଚକପପାଷ୍ଟ, ଫୟାନ୍ିସ ନ୍ମବର ନ୍ିଲାମ, ଏବ୍ଂ ଆଡଭାନ୍ସ
ନ୍ମବର ବ୍ୁ କଂି ସିଷ୍ଟମ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରେୂ ଷ୍ଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର,
ଏମ-ପରିବ୍ହନ୍ ପମାବ୍ାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏବ୍ଂ ଇ-ପପପମଣ୍ଟ,
ନ୍ିଯୁକ୍ତି ବ୍ୁ କଂି ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ଅପନ୍କ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପସବ୍ା
ଆରର୍ିଓର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାକୁ ସୁେଢ଼ୃ଼ କପର।
ଅପର୍ା ନ୍ମବର ପେପନ୍ପରସନ୍ ଏବ୍ଂ ଡିେର୍
ି ାଲ୍ ସାକ୍ଷର
ଇ-ପରିବହନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଡୟାେଭବାଡଷର ସ୍କ୍ିନ
ି େଟ୍
ବ୍ୟବ୍ହାର କରି ଡକୁ ୟପମଣ୍ଟ୍ ଅପପଲାଡ୍ ସହିତ ଡିଲର
ଆବ୍ଶୟକ ଡକୁ ୟପମଣ୍ଟ ଅପପଲାଡ୍ କରିବ୍ା, ଆନ୍ତେଟାତୀୟ parivahan.gov.in) ଆପବ୍େନ୍ କରିପାରିପବ୍ | ଇପଏଣ୍ଟ ପଞ୍ଜି କରଣ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା କାଯଟୟକାରୀ କରିଥିବ୍ା ରାେୟ
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅନ୍ୁ ମତି ପାଇଁ ପେୟ ପେବ୍ା ଏବ୍ଂ ନ୍ିେ ସୁବ୍ଧ
ି ା ପରିବ୍ହନ୍ ସହ େଡିତ ନ୍ାଗରିକ ଏବ୍ଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ
ଭିତପର ଓଡିଶା ପହଉଛି ପ୍ରଥ୍ମ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ
ସ୍ଥାନ୍ର ସଲଟ୍ ବ୍ୁ କ୍ ପାଇଁ ପପାର୍ଟାଲପର (https:// େବାରା ସମସ୍ତ ପେୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ପର କରାଯାଇପାରିବ୍ |
ଓରାକଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ), ଏବ୍ଂ NIC, IEEE ତଥ୍ା Oracle ତରଫରୁ େୁ ରୀ ପଯାଗ ପେଇଥିପଲ | ସମସୟା
ବ୍ିବ୍ରଣୀ ଭିତରୁ
"ବ୍ିହନ୍ ପ୍ରାମାଣିକକ
ି ରଣପର ବ୍ଲକ୍
ପଚନ୍ ର ଉପପଯାଗିତା" ପହଲା ଅନ୍ୟତମ |

କଷ୍ି, ଶିକ୍ଷା ଏବ୍ଂ ପରିବ୍ହନ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବ୍ାସ୍ତବ୍
ସମୟପର ସମସୟାର ସମାଧାନ୍ ପାଇଁ ଅଭିନ୍ବ୍ ଉପାୟ
ପଖ୍ାେିବ୍ାପର NIC ଏବ୍ଂ IEEE ର ସମ୍ମିଳତ
ି ପ୍ରୟାସ
ପର ପେଶବ୍ୟାପୀ 36 ଘଣ୍ଟିଆ ଭଚଟୁଆଲ୍ ହୟାକଥ୍ନ୍,
“Gov – Tech Thon 2020” ଆପୟାେିତ
ପହାଇଥିଲା | ଏହି ଭଚଟୁଆଲ୍ ହୟାକଥ୍ନ୍ େନ୍ସାଧାରଣଙ୍କ
ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବ୍ଂ ଏକ ଭଚଟୁଆଲ୍ ଇପଭଣ୍ଟ
ଆପୟାେନ୍ କରିବ୍ାପର ଏହା ଏକ ମାଇଲଖ୍ୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ୍
କରିଥିଲା |

ଏନ୍ଆଇସି, ଓଡିଶାର କଷ୍ି ଅପର୍ାପମସନ୍ ର୍ିମ୍ (AAT)
ଓଡିଶା ତଥ୍ା ଉତ୍ତରାଖ୍ଣ୍ଡ ପର ବ୍ିହନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତକରଣ କାଯଟୟକାରୀ କରିଛ।ି ବ୍ିପଶଷ୍ଜ୍ଞତାକୁ
ବ୍ିଚାରକୁ ପନ୍ଇ AAT, ଓଡିଶା ପ୍ରେିୟା ପ୍ରବ୍ାହପର
ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ େଳକୁ
ପରାମଷ୍ଟ ପେବ୍ାପାଇଁ
ମପନ୍ାନ୍ୀତ ପହାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏହି ହୟାକଥ୍ନ୍ପର ବ୍ଲକ୍
ପଚନ୍ ସମାଧାନ୍ ବ୍ିତରଣପର ତତୀୟ ସ୍ଥାନ୍ ଅଧିକାର
କରିଥିଲା |

ଏହି ଭଚଟୁଆଲ୍ ସମ୍ମିଳନ୍ୀପର ସଚିବ୍ (MeitY) ମୁଖ୍ୟ
ଅତିଥି ଭାବ୍ପର ପଯାଗ ପେଇଥିପଲ ଏବ୍ଂ କାଯଟୟେମର
ସୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିପଲ | ଏଥିପର ମାନ୍ୟଗଣୟ ବ୍ୟକ୍ତି
ଡ। ନ୍ୀତା ବ୍ମଟା (ମହାନ୍ିପଦ୍ଦଟଶକ, ଏନ୍ଆଇସି),
ଡ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପୋହରୀ (ନ୍ିପଦ୍ଦଟଶକ-ଆଇର୍ି, ସିବ୍ଏ
ି ସ୍ଇ),
ଡ। ତ୍ରିପଲାଚନ୍ ମହାପାତ୍ର (ସଚିବ୍, DARE),
ମହାନ୍ିପଦ୍ଦଟଶକ (ICAR),
ଶ୍ରୀ ପଶୈପଲନ୍ଦ୍ର କୁ ମାର
(ଉପସଭାପତି ତଥ୍ା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳନ୍ା ନ୍ିପଦ୍ଦଟଶକ,
ଭାରତ ସରକାର

GOVERNMENT OF INDIA

Gov – Tech Thon 2020 ର ଉେଯାପନ୍
ସମାପରାହକୁ ସପମବାଧିତ କରି ଡ। ନ୍ୀତା ବ୍ମଟା,
ମହାନ୍ିପଦ୍ଦଟଶକ, NIC କହିଛନ୍ତି ପଯ ଏହି ଭଚଟୁଆଲ୍
ହୟାକଥ୍ନ୍ ଗୁଡକ
ି
ସାମାେିକ ପକ୍ଷତ୍ରପର ନ୍ୂ ତନ୍ତମ
ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଏକ ନ୍ିଆରା ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରେଶଟନ୍ କରିଥିପଲ | ପସ
ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପଯ ସାମାେିକ ଅନ୍ତଭଟୁକ୍ତୀକରଣ,
ପଲାକଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବ୍ଂ ପେଶର ସାମଗ୍ରି କ ଉନ୍ନତି
ପାଇଁ ହୟାକଥ୍ନ୍ ନ୍ୂ ତନ୍ତମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବ୍ହାରକୁ ସକ୍ଷମ
କରିଛ।ି

ଇପଲପକ୍ ରାନ୍ିକ୍ସ ଏବ୍ଂ ସୂଚନ୍ା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବ୍େ
ି ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

େଚିବ (MeitY) 'GOV - Tech Thon 2020' ଉଦ୍ଘାଟନ
କରିଛନ୍ତି
.... ଓଃ... ... AI ଏବ୍ଂ IoT େବାରା ସବ୍ୁ କଛ
ି ି ସମ୍ଭବ୍...

ଟୁନିକ୍

“GOV - Tech Thon 2020 ”: NIC
ଏବଂ IEEE ର ଏକ ଆନ୍ତଭଦଷର୍ୀୟ ମ୍ିଳିତ
ପ୍ରଭଚଷ୍ଟା

