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“Science without religion is 

lame, religion without science 

is blind.” 

ଇ-ଟ୍ରାନ୍ସପପାର୍ଟ, ଏନ୍.ଆଇ.ସ ିର ଏକ ପେଶବ୍ୟାପୀ ମିଶନ୍ 
ପମାଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳକି ପରିବ୍ହନ୍ କାଯଟୟାଳୟ 
(ଆରର୍ଓି) ର କାଯଟୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ସ୍ୱୟଂଚାଳତି 
କରଛି ି| ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ସସମୟ ତଥ୍ୟ ଅେୟତନ୍ ସହତି ଏକ 
ପେଶବ୍ୟାପି ପରବି୍ହନ୍  ଡାର୍ାପବ୍ସ ପ୍ରତଷି୍ଚା କରଛି ି | 
 
ଓଡଶିାପର ଇ-ପରବି୍ହନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ ବ୍ଭିାଗ 
ତଥ୍ା G2G, G2B ଏବ୍ଂ G2C ପସବ୍ା, ନ୍ାଗରକି, 
ପରବି୍ହନ୍କାରୀ, ଯାନ୍ ବ୍ପିେତା, ନ୍ମିଟାତା, ପପାଲିସ, 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବ୍ଂ ବ୍ୀମା କମ୍ପାନ୍ୀ ପାଇଁ ଲାଭୋୟକ 
ପହାଇପାରଛି ି| 
 
ମୁଖ୍ୟ ପେବ୍ ପପାର୍ଟାଲପର ଅପନ୍କ ଗୁଡଏି ଅନୁ୍ପ୍ରପୟାଗ 
ରହଛି ି ଯଥ୍ା ବ୍ାହାନ୍, ସାରଥ୍ୀ, ଇ-ଚାଲାଣ, ଇ-
ପଚକପପାଷ୍ଟ, ଫୟାନ୍ିସ ନ୍ମବର ନ୍ଲିାମ, ଏବ୍ଂ ଆଡଭାନ୍ସ 
ନ୍ମବର ବୁ୍କଂି ସଷି୍ଟମ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରେୂଷ୍ଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 
ଏମ-ପରବି୍ହନ୍ ପମାବ୍ାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏବ୍ଂ ଇ-ପପପମଣ୍ଟ, 
ନ୍ଯୁିକି୍ତ ବୁ୍କଂି ସିଷ୍ଟମ ଭଳ ି ଅପନ୍କ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପସବ୍ା 
ଆରର୍ଓିର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାକୁ  ସୁେ ୃ଼ଢ଼ କପର। 
 
ଅପର୍ା ନ୍ମବର ପେପନ୍ପରସନ୍ ଏବ୍ଂ ଡେିରି୍ାଲ୍ ସାକ୍ଷର 
ବ୍ୟବ୍ହାର କର ି ଡକୁୟପମଣ୍୍ଟ ଅପପଲାଡ୍ ସହତି ଡଲିର 
ପଏଣ୍ଟ ପଞି୍ଜକରଣ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା କାଯଟୟକାରୀ କରଥିିବ୍ା ରାେୟ 
ଭିତପର ଓଡଶିା ପହଉଛ ି ପ୍ରଥ୍ମ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ 

NIC ର ଇ-ପରିବହନ ଦବାରା ରାଜ୍ୟ େରକାର 
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ପ୍ରପୟାଗପର ନ୍ଥିବ୍ା ଯାନ୍ଗୁଡକି ବ୍ଷି୍ୟପର ମାଲିକମାପନ୍ 
ନ୍ରିନ୍ତର ଖ୍ବ୍ର ପାଇଥ୍ାନ୍ତ ି | ଉନ୍ନତ “ବ୍ାହାନ୍” ପ୍ରଣାଳୀ 
େବାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯାନ୍ ଅନୁ୍ମତ ି ପଯପରକି ି ଦ୍ରବ୍ୟ 
ପରବି୍ହନ୍ ଅନୁ୍ମତ,ି ଚୁକି୍ତନ୍ାମା ପରବି୍ହନ୍ ଅନୁ୍ମତ,ିସବତନ୍ତ୍ର 
ଅନୁ୍ମତ,ି େନ୍ପସବ୍ା ଅନୁ୍ମତ ି ଇତୟାେ ି ଆରର୍ଓିର 
ଅଂଶେିାର ମାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେିୟାକ ତ, କାଗେବ୍ହିୀନ୍ ଏବ୍ଂ  
ସୁବ୍ଧିାପର  ସବତଃ  ଅନୁ୍ପମାେତି  ପହାଇପାରୁଛ ି| 
 
ରାେୟପର ଆନ୍ତରାେୟ ଅଣ ପରବି୍ହନ୍ ଯାନ୍ / ଘପରାଇ 
ଯାନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆେ ି ର୍କିସ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପେୟ ପାଇଁ 
ଏକ ଇ-ପଚକ୍ ପପାଷ୍ଟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛ ି| 
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େଚବି (MeitY) 'GOV - Tech Thon 2020' ଉଦ୍ଘାଟନ 
କରିଛନ୍ତ ି

ଟୁନ
କ୍ 

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

ଇ-ପରିବହନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଡୟାେଭବାଡଷର ସି୍କ୍ନିେଟ୍ 

                -   Albert Einstein  

( ଇପଲପକ୍ରାନ୍କି୍ ବ୍ତିରଣ ନ୍ମିିତ )  

କ ଷ୍ି, ଶକି୍ଷା ଏବ୍ଂ ପରବି୍ହନ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବ୍ାସ୍ତବ୍ 
ସମୟପର ସମସୟାର ସମାଧାନ୍ ପାଇ ଁ ଅଭିନ୍ବ୍ ଉପାୟ 
ପଖ୍ାେବି୍ାପର NIC ଏବ୍ଂ IEEE ର ସମି୍ମଳତି ପ୍ରୟାସ 
ପର ପେଶବ୍ୟାପୀ 36 ଘଣ୍ଟିଆ ଭଚଟୁ ଆଲ୍ ହୟାକଥ୍ନ୍, 
“Gov – Tech Thon 2020” ଆପୟାେତି 
ପହାଇଥିଲା | ଏହ ି ଭଚଟୁ ଆଲ୍ ହୟାକଥ୍ନ୍ େନ୍ସାଧାରଣଙ୍କ 
ପାଇଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ଥିଲା ଏବ୍ଂ ଏକ ଭଚଟୁ ଆଲ୍ ଇପଭଣ୍ଟ 
ଆପୟାେନ୍ କରବି୍ାପର ଏହା ଏକ ମାଇଲଖ୍ୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ୍  
କରଥିିଲା | 
 
ଏହ ି ଭଚଟୁ ଆଲ୍ ସମି୍ମଳନ୍ୀପର ସଚବି୍ (MeitY) ମୁଖ୍ୟ 
ଅତଥିି ଭାବ୍ପର ପଯାଗ ପେଇଥିପଲ ଏବ୍ଂ କାଯଟୟେମର 
ସୁଭାରମ୍ଭ କରଥିିପଲ | ଏଥିପର ମାନ୍ୟଗଣୟ ବ୍ୟକି୍ତ         
ଡ। ନ୍ୀତା ବ୍ମଟା (ମହାନ୍ପିଦ୍ଦଟଶକ, ଏନ୍ଆଇସ)ି,          
ଡ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପୋହରୀ (ନ୍ପିଦ୍ଦଟଶକ-ଆଇର୍,ି ସବି୍ଏିସ୍ଇ), 
ଡ। ତ୍ରପିଲାଚନ୍ ମହାପାତ୍ର (ସଚବି୍, DARE), 
ମହାନ୍ପିଦ୍ଦଟଶକ (ICAR),  ଶ୍ରୀ ପଶୈପଲନ୍ଦ୍ର କୁମାର 
(ଉପସଭାପତ ି ତଥ୍ା ଆଞ୍ଚଳକି ପରଚିାଳନ୍ା ନ୍ପିଦ୍ଦଟଶକ, 

ଓରାକଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ), ଏବ୍ଂ NIC, IEEE ତଥ୍ା Ora-
cle ତରଫରୁ େୁରୀ ପଯାଗ ପେଇଥିପଲ | ସମସୟା 
ବ୍ବି୍ରଣୀ ଭିତରୁ   "ବ୍ହିନ୍ ପ୍ରାମାଣକିକିରଣପର ବ୍ଲକ୍ 
ପଚନ୍ ର ଉପପଯାଗିତା" ପହଲା ଅନ୍ୟତମ | 
 
ଏନ୍ଆଇସ,ି ଓଡଶିାର କ ଷ୍ି ଅପର୍ାପମସନ୍ ର୍ମି୍ (AAT) 
ଓଡଶିା ତଥ୍ା ଉତ୍ତରାଖ୍ଣ୍ଡ ପର ବ୍ହିନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର 
ସ୍ୱୟଂଚାଳତିକରଣ କାଯଟୟକାରୀ କରଛି।ି ବ୍ପିଶଷ୍ଜ୍ଞତାକୁ 
ବ୍ଚିାରକୁ ପନ୍ଇ AAT, ଓଡଶିା ପ୍ରେିୟା ପ୍ରବ୍ାହପର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ େଳକୁ ପରାମଷ୍ଟ ପେବ୍ାପାଇଁ 
ମପନ୍ାନ୍ୀତ ପହାଇଥିଲା, ଯାହାକ ିଏହ ିହୟାକଥ୍ନ୍ପର ବ୍ଲକ୍ 
ପଚନ୍ ସମାଧାନ୍ ବ୍ତିରଣପର ତ ତୀୟ ସ୍ଥାନ୍ ଅଧିକାର 
କରଥିିଲା | 
 
Gov – Tech Thon 2020 ର ଉେଯାପନ୍  
ସମାପରାହକୁ ସପମବାଧିତ କର ି ଡ। ନ୍ୀତା ବ୍ମଟା, 
ମହାନ୍ପିଦ୍ଦଟଶକ, NIC କହଛିନ୍ତ ି ପଯ ଏହ ି ଭଚଟୁ ଆଲ୍ 
ହୟାକଥ୍ନ୍ ଗୁଡକି ସାମାେକି ପକ୍ଷତ୍ରପର ନୂ୍ତନ୍ତମ 
ପ୍ରଯୁକି୍ତର ଏକ ନ୍ଆିରା ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରେଶଟନ୍ କରଥିିପଲ | ପସ 
ଆହୁର ି ମଧ୍ୟ କହଛିନ୍ତ ି ପଯ ସାମାେକି ଅନ୍ତଭଟୁ କ୍ତୀକରଣ, 
ପଲାକଙ୍କ ସଶକି୍ତକରଣ ଏବ୍ଂ ପେଶର ସାମଗି୍ରକ ଉନ୍ନତ ି
ପାଇଁ ହୟାକଥ୍ନ୍ ନୂ୍ତନ୍ତମ ପ୍ରଯୁକି୍ତର ବ୍ୟବ୍ହାରକୁ ସକ୍ଷମ 
କରଛି।ି  

.... ଓଃ... ... AI ଏବ୍ଂ IoT େବାରା ସବୁ୍କଛି ିସମ୍ଭବ୍... 

ଆବ୍ଶୟକ ଡକୁୟପମଣ୍ଟ ଅପପଲାଡ୍ କରବି୍ା, ଆନ୍ତେଟାତୀୟ 
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅନୁ୍ମତ ିପାଇଁ ପେୟ ପେବ୍ା ଏବ୍ଂ ନ୍େି ସୁବ୍ଧିା 
ସ୍ଥାନ୍ର ସଲଟ୍ ବୁ୍କ୍ ପାଇଁ ପପାର୍ଟାଲପର (https://

parivahan.gov.in) ଆପବ୍େନ୍ କରପିାରପିବ୍ | ଇ-
ପରବି୍ହନ୍ ସହ େଡତି ନ୍ାଗରକି ଏବ୍ଂ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
େବାରା ସମସ୍ତ ପେୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ପର କରାଯାଇପାରବି୍ | 

http://india.gov.in/

