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“To kill an error is as good a service
as, and sometimes even better than,
the establishing of a new truth or
fact.”
– Charles Darwin

ଓଡିଶ୍ାର ମାନୟବର ମୁଖୟ ବିଚାରପତି ଜ୍ଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରେିଧର ଇ-ଦାଖେ ଏବଂ ଇ-ନପ ନପାର୍ଗାେର ସୁଭାରମ୍ଭ ଟରୁଛନ୍ତି

ଓଡିଶାର ମାନୟବର ମୁଖୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ମୁରେିଧର NIC ର eCourts ଲରାଲଜକଟ
ଅଧୀନଲର ଇ-ଫାଇେି ିଂ ଏବିଂ ଇ-ଲପ ଲପାଟଷାେ େଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି
ଓଡିଶ୍ାର “eCourts” ପ୍ରଟଳ୍ପ ରାଜ୍ୟନର 244 ନଟାର୍ଗ
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନନର ଅନୋଇନ୍ ଦାଖେ ପାଇଁ “eFiling”
ନପାର୍ଗାଲ୍ (https://efiling.ecourts.gov.in/
or/) ଏବଂ ନଟାର୍ଗ ନଦୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ “e-Pay”
ନପାର୍ଗାେ
(https://pay.ecourts.gov.in/
epay/) ଉନନମାଚନ ଟରି ଆଉ ଏଟ ମାଇେଖୁଣ୍ଟ ହାସେ
ଟରିଛ ି |
ଓଡିଶ୍ାର ମୁଖୟ ବିଚାରପତି ମାନୟବର ଜ୍ଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍.

ମୁରେିଧର ଏହି ନପାର୍ଗାେର୍ୁଡଟ
ି େଞ୍ଚ ଟରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍
ବୟତିତ ନସ ହାଇନଟାର୍ଗ ଟନଲେକ୍ସନର ଇ-ନପନମଣ୍ଟ ଅଫ୍
ନଟାର୍ଗ ଫି , ପ୍ରନତୟଟ ଜ୍ିଲ୍ଲା ନଟାର୍ଗ ଟନଲେକ୍ସନର ଭିଡଓ
ି
ଟନଫନରନିସଂ ଟୟାବିନ ଏବଂ 78 ତାେୁ ଟା ନଟାର୍ଗ
ଟନଲେକ୍ସନର ଇ-ନସବା ନଟନ୍ଦ୍ରର ଉଦଘାର୍ନ ଟରିଛନ୍ତି।

ହାଇନଟାର୍ଗ ଟଲୁୟର୍ର ଟମିର୍ ି ଏବଂ ହାଇନଟାର୍ଗର
ମାନୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତନି ର ଭିଡଓ
ି ଟନଫନରନିସଂ
ଜ୍ରିଆନର ଆଡନଭାନଟଟ୍ ନଜ୍ନନରାଲ୍, ଓଡିଶ୍ା,
ହାଇନଟାର୍ଗ ବାର୍ ଆନସାସିଏସନର ସଭାପତି ତଥା
ନରଜ୍ିଷ୍ଟ୍ରିର ଅଧିଟାରୀ, ଓଡିଶ୍ାର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜ୍ିଲ୍ଲା
ଅଧିନନର ଟାର୍ଯଗୟ ଟରୁଥିବା ଜ୍ିଲ୍ଲା ଜ୍ଜ୍, ନୟାୟିଟ ଅଧିଟାରୀ
ଏବଂ ଆଇନଜ୍ୀବୀଙ୍କୁ ନନଇ ର୍ଠିତ ଶ୍ନହ ପଚାଶ୍ରୁ ଅଧିଟ
ନଟାର୍ଗର ଏଟ ସମାନବଶ୍ଟୁ ସନମବାଧିତ ଟରି ମାନନୀୟ
ମୁଖୟ ବିଚାରପତି ଏହି ଇ-ନସବା ଆରମ୍ଭ ଟରିବା ଉନେଶ୍ୟ
ଉପନର ର୍ୁରୁତ୍ୱାନରାପ ଟରିଥିନେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟନର ନୟାୟିଟ
ବୟବସ୍ଥାର ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂ ତନ ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା ଗ୍ରହଣ

ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ
ଆବଶ୍ୟଟ ଅନୁ ନମାଦିତ ବୟବସ୍ଥା ଟୁ ଅନୁ ଶ୍ରଣ ଟନର |
ଅନନଟ ର୍ୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ଜ୍ାତୀୟ ପ୍ରଟଳ୍ପ NDC
ଭୁବନନଶ୍ୱରନର ପ୍ରସ୍ଥାପିତ ନହାଇଛି | NDC
ଭୁବନନଶ୍ୱରନର ଟୋଉଡ୍ ନହାଷ୍ଟିଂ ନିମିତ୍ତ ମୁଖୟ ଆଟଷଗଣ
ନହଉଛି ଏହାର ନୂ ତନ ନର୍ନଟନାନୋଜ୍ି ଏବଂ ଅପନରର୍ିଂ
ପଦ୍ଧତିର ମାନଟ |
ଜ୍ାତୀର୍ଯ ର୍ୀଟାଟରଣ ଟାର୍ଯଗୟକ୍ରମର ମନିର୍ରିଂ ଏବଂ
ପରିଚାଳନା COWIN (ବତ୍ତଗମାନ cowin.gov.in)
ନପାର୍ଗାେରୁ ଆରମ୍ଭ ନହାଇଛି ର୍ଯାହାଟି ଜ୍ାତୀୟ ଡାର୍ା
ନଟନ୍ଦ୍ର, ଭୁନନଶ୍ୱରନର ବିପର୍ଯଗୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନଟନ୍ଦ୍ର
ଭାବନର ମିଳତ
ି ଭାବନର ପ୍ରସ୍ଥାପିତ ନହାଇଛି |
ଏହି ନପାର୍ଗାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ନମାବାଇଲ୍ ନମବର ଏବଂ ID
ପୁଫ୍ ବୟବହାର ଟରି ସ୍ୱ-ପଞ୍ଜୀଟରଣ ପ୍ରଦାନ ଟନର |
ର୍ୀଟାଟରଣ ପାଇଁ ନିଟର୍ସ୍ଥ ର୍ିଟା ନଟନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନ ଚୟନ
ଟରାର୍ଯାଇ ସେଟ୍ ବୁ କ୍ ନହଉଅଛି |

eAbkari ପରିଲ ାଜନା ଲର eLottery
ବୟବସ୍ଥା ର େୁଭାରମ୍ଭ
NIC, ପଶ୍ଚି ମ ବଂର୍ ଏବଂ NIC, ଓଡିଶ୍ାର ମିଳତ
ି
ଉଦୟମନର, eAbkari ପ୍ରଟଳ୍ପ ଅଧୀନନର, ସମଗ୍ର
ରାଜ୍ୟନର ଖୁଚୁରା OFF ଏବଂ CL ନଦାଟାନର୍ୁଡଟ
ି ର
eLottery ସିଷ୍ଟମ ସଫଳ ବିଟାଶ୍ ଏବଂ ଟାର୍ଯଗୟାନବୟନ
ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ନହୋ |
ଏହି ବୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମନର ନଦଶ୍ନର ପ୍ରାୟ 1500 CL ଏବଂ
OFF ନଦାଟାନ ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ ଟରିଥିନେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ
22,000 ଆନବଦନ ଗ୍ରହଣ ଟରାର୍ଯାଇଥିୋ | ସଲୂର୍ଣ୍ଗ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ନର ଏହାଟୁ ଟାର୍ଯଗୟଟାରୀ ଟରାର୍ଯାଇଥିୋ | ଏହି
ବୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମ ନର ନର୍ାର୍ିଏ ମାସ ମଧ୍ୟନର ଏକ୍ସାଇଜ୍
ବିଭାର୍ ପ୍ରାୟ 250 ନଟାର୍ି ର୍ଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ଟରିଛ ି |
ଶ୍ରୀ ସୁଶ୍ୀେ ଟୁ ମାର ନୋହାନୀ, ଆଇଏଏସ୍, ପ୍ରଧାନ ସଚିବ
ଶ୍ରୀ ଆଶ୍ିଷ ସିଂ, ଆଇପିଏସ୍, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଟମିଶ୍ନର,
ଏକ୍ସାଇଜ୍ ବିଭାର୍, ଓଡିଶ୍ା ସରଟାରଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ନନତୃ ତ୍ୱନର
ଏହି ପ୍ରଟଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଟରାର୍ଯାଇଅଛି।

eAbkari ଏକ୍ସାଇଜ୍ ନଡାନମନନର ଏଟ ERP ପୟାନଟଜ୍
ଭାବନର ବୟବହୃ ତ ନହଉଛି ଏବଂ ନଦଶ୍ର 10 ରୁ ଅଧିଟ
ରାଜ୍ୟନର ଏହା ଟାର୍ଯଗୟକ୍ଷମ |

ଟରିବାଟୁ ଆହବାନ ନଦଇଥିନେ।

ଭୁବଲନଶବର ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଡାଟା ଲକନ୍ଦ୍ର (NDC)
ଏହାର ଲେବା ପାଇଁ ISO ୋଟିଫିଲକଟ୍ ପାଇୋ
ଏହା ଓଡିଶ୍ା ପାଇଁ ର୍ବଗର ବିଷୟ ନର୍ଯ ଜ୍ାତୀୟ ଡାର୍ା ନଟନ୍ଦ୍ର
(NDC) ଭୁବନନଶ୍ୱରଟୁ ISMS ଏବଂ ITSM ମାନଟ
(ISO / IEC 27001: 2013 ଏବଂ ISO 2000-1:
2018) ସହିତ "ISO ପ୍ରମାଣିତ ସଂର୍ଠନ" ଭାବନର
ପ୍ରମାଣିତ ଟରାର୍ଯାଇଛି | ଏହି ଡାର୍ା ନଟନ୍ଦ୍ର ଆଇର୍ି ନସବା

ଭୁବଲନଶବରଲର ଅବସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଡାଟା ଲକନ୍ଦ୍ର

NIC ଓଡିଶାର DDG ଏବିଂ SIO ଙ୍କର ଆରଡିେି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଏବିଂ ଗଜପତି ଜିୋ ପରିଦଶଷନ
ଶ୍ରୀମତୀ ଟବିତା ରୟ ଦାସ, DDG & SIO, NIC, ଶ୍ରୀ ଟୁ ୋନେ ର୍ଞ୍ଜାମ ଜ୍ିଲ୍ଲା ର୍ସ୍ତ ପାଇଁ SIO ଟୁ ଧନୟବାଦ
ଓଡିଶ୍ା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ମହାପାତ୍ର, STD ଏବଂ ଜ୍ଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଟଳ୍ପର୍ୁଡଟ
ି ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ
ASIO ନିଟର୍ ଅତୀତନର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁର ଏବଂ ମିଳତ
ି ଭାନବ ଟାର୍ଯଗୟ ଟରିବାଟୁ ଆଶ୍ବାସନା ନଦଇଛନ୍ତି |
ପାରଳାନଖମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ NIC ଟାର୍ଯଗୟାଳୟ ର୍ୁଡଟ
ି ର
SIO ଏବଂ ASIO ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ନରଭିନୁୟ ଡିଭିଜ୍ନାେ
ପରିଦଶ୍ଗନ ଟରିଛନ୍ତି।
ଟମିଶ୍ନର (ସାଉଥ୍ ଡିଭିଜ୍ନ୍) ନର NIC ୟୁ ନଟ୍
ି
SIO ଏବଂ ASIO, ର୍ଞ୍ଜାମର DIO ଏବଂ ADIO ଙ୍କ ପରିଦଶ୍ଗନ ଟରିବା ସହ ନରଭିନୁୟ ଡିଭିଜ୍ନାେ ଟମିଶ୍ନର
ସହିତ ଶ୍ରୀ ବିଜ୍ୟ ଅମୃତ ଟୁ ୋନେ (IAS), ଟନେଟ୍ର (ଆରଡିସ)ି ଶ୍ରୀ ର୍ି. ଓ, (IAS) ଏବଂ ଆରଡିସି ସଚିବ
ଏବଂ ଜ୍ିଲ୍ଲା ମାଜ୍ିନଷ୍ଟ୍ରଟ୍, ର୍ଞ୍ଜାମଙ୍କୁ ନଭର୍ିଥିନେ | ଶ୍ରୀମତୀ
ଦାସ, NIC ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଯଗୟଟାରୀ ନହାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଟଳ୍ପ
ଏବଂ ଜ୍ିଲ୍ଲା ର୍ଭନଗାନସ ନମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଚୟାନେଞ୍ଜ
(ଡିଜ୍ଏ
ି ମସି) ଅଧୀନନର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ନମାବାଇଲ୍ ଆପ୍
ଚୟାନେଞ୍ଜ ଏବଂ ଅନର୍ା ଏସ୍କାନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ
LRMS ସଫ୍ନେୟାରର ସବଗନଶ୍ଷ ପରିବତ୍ତଗନ ବିଷୟନର
ସୂଚନା ନଦଇଥିନେ | ଶ୍ରୀ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, DIO ଏବଂ
ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ନଟ ମଣ୍ଡଳ, ADIO, ଏନ୍ଆଇସି, ର୍ଞ୍ଜାମର
ଟାର୍ଯଗୟଟଳାପ ଉପନର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା
ଟରିଥିନେ।

ଟରିଥିନେ। ଆରଡିସି ଟାର୍ଯଗୟାଳୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ NIC
ଦବାରା S3waaS ପୋର୍ଫମଗ ମାଧ୍ୟମନର ନିମିତ
ନେବସାଇଟ୍ https://rdcsdbmp.nic.in ଟୁ େଞ୍ଚ
ଟରିବା ସହ ଟମିଶ୍ନର ମନହାଦୟ NIC ର ଟାର୍ଯଗୟଟୁ
ପ୍ରଶ୍ଂସା ଟରିଛନ୍ତି |

ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ପାରଳାନଖମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ NIC ର୍ଜ୍ପତି ଜ୍ିୋ
ଟାର୍ଯଗୟାଳୟ ପରିଦଶ୍ଗନ ଟରିଥିନେ, ନର୍ଯଉଁଠାନର NIC,
ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜ୍ତା ସାହୁ (IAS)ଙ୍କୁ ନଭର୍ିଥିନେ। ନସମାନନ ର୍ଜ୍ପତି ଦବାରା ବିଟଶ୍ିତ ଏଟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆଧାରିତ
ଆରଡିସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଚିବଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆନୋଚନା ନମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ “ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସୂଚନା ସିଷ୍ଟମ—ର୍ଜ୍ପତି ଜ୍ିଲ୍ଲା”
ର ଜ୍ିଲ୍ଲା ଟନେଟ୍ର ଶ୍ରୀ ଅନୁ ପମ ସାହା (IAS), ଏବଂ
ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ଙ୍କ ଦବାରା ନହାଇଅଛି | ଶ୍ରୀ ର୍ି ବାୋକ୍ରିଷ୍ଣା
ମୁତ,ି DIO, ର୍ଜ୍ପତି ଙ୍କ ଅନୁ ସାନର ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମନର
ଜ୍ିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଟାର୍ଯଗୟାଳୟର୍ୁଡଟ
ି ର ର୍ୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ସବଗନଶ୍ଷ
ସୂଚନା ନାର୍ରିଟମାନନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି |
ଶ୍ରୀ ସାହା NIC ର ଭୁୟସୀ ପ୍ରଶ୍ଂସା ଟରିଛନ୍ତି ଏବଂ
ଶ୍ରୀମତି ଦାସ ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ର୍ଜ୍ପତି ଜ୍ିୋ ପରିଦଶ୍ଗନ ପାଇଁ
ଶ୍ରୀ ଟି. ଓ, IAS, RDC, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲେବୋଇଟ୍ ଉଲନମାଚନ କରୁଛନ୍ତି

ଧନୟବାଦ ଅପଗଣ ଟରିଛନ୍ତି।

ନୟାେନାେ ଇନଫରଲମଟିକ୍ସ ଲେଣ୍ଟର (NIC) ମାଧ୍ୟମଲର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡିଜଟ
ି ାେ ଲେବା େମାଧାନ
ନଦଶ୍ନର ଡିଜ୍ର୍
ି ାଲ୍ ସମାଧାନର ଚାହିଦା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ
ମଧ୍ୟନର ନସମାନଙ୍କର ଟାର୍ଯଗୟକ୍ଷମ ନହବାନର NIC ଏଟ
ର୍ୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ଭୁମିଟା ବହାଂ ଟରିଛ ି | NIC ଧିନର ଧିନର
ଟଷ୍ଟମ୍-ନିମିତ ନପ୍ରାନଜ୍ଟ୍ରୁ ସଫ୍ନେର୍ ଉତ୍ପାଦଟୁ ପ୍ରାଧାନୟ
ନଦଇଆସୁଛ ି | EOffice, GePNIC, eCourts,
eHospital, eCabinet, ଏବଂ ଅନୟାନୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ସ୍ତରର ଉତ୍ପାଦନ ଟୁ ନନଇ NIC ନିଜ୍ଟୁ ସୁଦୃଢ ଟରିପାରିଛ ି
|
NIC
ର
ଇ-ହସ୍ପିର୍ାଲ୍
(h t t p s : / /

ସଂର୍ଠନର କ୍ରୟ ଏବଂ ନର୍ଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟଟତା ପୂରଣ ଟରିପାରିଛ ି ର୍ଯାହାଟି ଓଡିଶ୍ା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟନର
ନିନୟାଜ୍ିତ ନହାଇଛି | ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରଟାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଟରୁଛି | “ଇ-ନଟାର୍ଗ” ଏବଂ “ଇ-ଟାରାର୍ାର” ପ୍ରଟଳ୍ପର୍ୁଡଟ
ି
ମଧ୍ୟ ଆମ ନଦଶ୍ର ନୟାୟିଟ ବୟବସ୍ଥାଟୁ ମଜ୍ବୁ ତ ଟରିବାନର ଜ୍ାତୀୟ ନରାେଆଉଟ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ଟରାର୍ଯାଇଛି |
ନଶ୍ଷନର, ଣୀ ର ଉତ୍ପାଦନ “ପି-ବକ୍ସ” ର୍ଯାହା ଏଟ
ସାହାର୍ଯୟ ଟରୁଛି।
ପରୀକ୍ଷାର ଅନର୍ା ମନିର୍ର ଟରିବା ପାଇଁ ଆର୍ିଫିସଆ
ି ଲ୍
ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟନର ଏଟ ଟଷ୍ଟମ୍ ୋଟଗନଫୋ ଆଧାରିତ ଇନଣ୍ଟେି ନଜ୍ନସର ଶ୍କ୍ତି ବୟବହାର ଟନର | ଏହା ଅସ୍ଥିର
ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଟାଶ୍ ଟରିବା ସବଗଦା ଟଷ୍ଟଟର ନହାଇଥାଏ | ନନର୍ୋଟଗ ନମାଡନର ଟାମ ଟରିପାରିବ ର୍ଯାହା ଦୁ ର୍ଗମ
ନତଣୁ, NIC ଦବାରା ନଦଶ୍ ପାଇଁ ଏଟ ଉଚ୍ଚ ବିନୟାସ ଅଞ୍ଚଳର ନୋଟଙ୍କୁ ବହୁ ତ ସାହାର୍ଯୟ ଟରିଥାଏ, ଅଥଗାତ୍,
ର୍ଯଦିଓ ଟିଛ ି ସମୟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟନର ନନର୍ୋଟଗ
ସଂନର୍ଯାର୍ ନଷ୍ଟ ନହାଇର୍ଯାଏ, ପରୀକ୍ଷାର ନିରନ୍ତରତା ରଖିବା
ପାଇଁ ଏହାର ନବୈଶ୍ଷ୍ଟ
ି ୟ ଅଛି |
ନଦଶ୍ର ସାମଗ୍ରି ଟ ସାମାଜ୍ିଟ-ଅଥଗନନୈତଟ
ି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ
ଏହିପରି ଅଧିଟ ଉତ୍ପାଦ ଆସିବ ନବାେି NIC ଆଶ୍ା
ଟରୁଛି |

ehospital.gov.in) ପ୍ରନୟାର୍ ନହଉଛି ଏଟ ଏଟଟ
ମଂଚ ସମାଧାନ ର୍ଯାହା ନରାର୍ୀ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନର୍ାର୍ିଏ ଡିଜ୍ର୍
ି ାଲ୍ ପୋର୍ଫମଗନର ସଂନର୍ଯାର୍
ଟରିବାନର ସାହାର୍ଯୟ ଟନର | ଇ-ଅଫି ସ୍ (https://
eoffice.gov.in/) ପ୍ରନୟାର୍ NIC ଦବାରା ଉତ୍ପାଦିତ
ଏବଂ ଏହା ଟାର୍ଯଗୟାଳୟ ର୍ୁଡଟ
ି ର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାନର
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପାରଦଶ୍ଗୀତା ସହ ଟାୟଗପ୍ରଣାଳୀନର ଉନ୍ନତି
ଆଣିବାନର ସାହାର୍ଯୟ ଟନର | ନର୍ଯନତନବନଳ
“GePNIC” (https://gepnic.gov.in) ପ୍ରଟାଶ୍ିତ
72 େକ୍ଷ ନର୍ଣ୍ଡର ସହିତ ସରଟାରୀ ବିଭାର୍ ଏବଂ

ଭାରତ ସରଟାର

GOVERNMENT OF INDIA

ନଜ୍ନନରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ “ସଭିସ୍ ପେସ୍” ର ବିଟଶ୍ିତ ନହାଇଅଛି
| ଏହା ନହଉଛି ଏଟ ନମର୍ା-ଡାର୍ା ଆଧାରିତ ଇ-ନସବା
ବିତରଣ ମଂଚ ର୍ଯାହା ନାର୍ରିଟମାନଙ୍କୁ ଡିଜ୍ର୍
ି ାଲ୍ ନସବା
ନର୍ଯାର୍ାଇବା ପାଇଁ ନୋନଟାଡ୍ - ନନାନଟାଡ୍ (LCNC)
ସ୍ଥାପତୟ ଉପନର ନିମିତ | ନର୍ାର୍ିଏ ପୋର୍ଫମଗନର 31 ର୍ି
ରାଜ୍ୟ ସହିତ 2000 ରୁ ଅଧିଟ ନସବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ
ନହାଇଥିବା ଏହା ସବୁ ଠାରୁ ସଫଳ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରୁ ନର୍ାର୍ିଏ
ନବାେି ପ୍ରମାଣିତ ନହାଇଛି | NIC ବିହନ ପ୍ରମାଣୀଟରଣ
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉତ୍ପାଦ “SCAP-NIC” ଟୁ ମଧ୍ୟ ବିଟଶ୍ିତ

ଇନେନଟ୍ ରାନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

ଟୁନିକ୍

NIC ର ଲଦଶବୟାପୀ ଡିଜଟ
ି ାେ ଲେବା େମାଧାନ

... ଡାକ୍ତର ସାର୍! ... ନମାର
ହୃ ଦୟ ର୍ୁ ଇ-ର୍ୁ ଇ ଟରୁଛି,
ନମା ନପର୍ ବେର୍-ବେର୍
ଟରୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ
ନନବାନବନଳ ର୍ୁେର୍ୁଲ୍
ଶ୍ବ୍ଦ ଆସୁଛ ି ...

... ଦିନସାରା ସଫି ଂ ବନ୍ଦ
ଟରନ୍ତୁ, ଏବଂ Work
For Home ପାଇଁ ଅତି
ଟମନର ଦିନଟୁ 2 ଘଣ୍ଟା
ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ...

