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ପାସପପାର୍ଟ ପସବା କାର୍ଯଟୟକ୍ରମ ଭି2.0
ଜାନୁ ଆରୀ 07, 2022
ପାସପପାର୍ଟ ପସବା କାର୍ଯଟୟକ୍ରମ (ପିଏସପି-ଭି2.0) ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯଟୟାୟ ପାଇଁ ପବୈପେଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜି ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ
ସହଭାଗୀ ପମସସଟ ର୍ାର୍ା କନସଲ୍ର୍ାନିି ସଭିପସସ୍ ଲ୍ିମିପର୍ଡ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛ।ି ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ଭି2.0 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ
ପସବା ପ୍ରୋନକାରୀ ଭାବପର ନିର୍ଯୁକ୍ତି ମିଳଛ
ି ।ି
ପିଏସପି-ଭି2.0 ପହଉଛି ପିଏସପି-ଭି1.0 କାର୍ଯଟୟକ୍ରମର ଅବିରାମ ତଥା ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ। ଏହି ଇ-ଗଭନଟାନି ଉପକରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ
ପାସପପାର୍ଟ ସମବନ୍ଧୀୟ ପସବା ପ୍ରୋନପର ଅଭୂତପୂବଟ ପରିବର୍ତ୍ଟନ ଆଣିଛ।ି ସୁବୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମପର ଏକ ଆରାମୋୟକ
ବାତାବରଣପର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମୟାନୁ ବର୍ତ୍ଟୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ନିଭର
ଟ ପର୍ଯାଗୟ ପଲାର୍ଫମଟ ପର୍ଯାଗାଇପେବା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ,
ତାଲ୍ିମପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ପପ୍ରରିତ ଶ୍ରମବଳ ଉପପର ଧ୍ୟାନ ପକନ୍ଦ୍ରିତ କରାର୍ଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିଛ ି ପର୍ଯ ନାଗରିକ ଇଣ୍ଟରପଫସ୍,
ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବେ
ି ୟା ପମରୁେଣ୍ଡ, କଲ୍ ପସଣ୍ଟର, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ଟନ ପରିଚାଳନା ଆେି ସହାୟତା କାର୍ଯଟୟ ପସବା ପ୍ରୋନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପର୍ଯାଗାଇ େିଆର୍ଯାଉଛି ଏବଂ ପାସପପାର୍ଟ ପ୍ରୋନ ପ୍ରକ୍ରିୟାପର ସରକାର ସମସ୍ତ ସାବଟପଭୌମ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯଟୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ପେଶପର ସାବଟଜନୀନ କାରବାର କାର୍ଯଟୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରପତୟକ ପଲ୍ାକସଭା ନିବାଟ ଚନମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯଉଁଠାପର ପାସପପାର୍ଟ ପସବା
ପକନ୍ଦ୍ର (ପିଏସପକ) କିମାବ ଡାକଘର ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ପକନ୍ଦ୍ର (ପିଓପିଏସପକ) ନାହିଁ ପସଠାପର ପସବା ପକନ୍ଦ୍ର ପଖ୍ାଲ୍ିବା େିଗପର ପବୈପେଶିକ
ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାର୍ଯଟୟ କରୁଛି। ଏପବ ସୁଦ୍ଧା 93 ପିଏସପକ, 428 ପିଓପିଏସପକ ଏବଂ 36 ପାସପପାର୍ଟ କାର୍ଯଟୟାଳୟ କାର୍ଯଟୟକ୍ଷମ ଅଛି।
ଏହି କାର୍ଯଟୟକ୍ରମର୍ିକୁ 176 ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ମିଶନ / ପପାଷ୍ଟ ସହିତ ପବୈଶ୍ୱକ
ି ପାସପପାର୍ଟ ପସବା କାର୍ଯଟୟକ୍ରମ (ଜିପିଏସପି) ମାଧ୍ୟମପର
ସଂର୍ଯୁକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛି, ର୍ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟକୁ ନିରନ୍ତର ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ପର୍ଯାଗାଇ େିଆର୍ଯାଉଛି।
ପିଏସପି-ଭି2.0 ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୋନଗୁଡକ
ି ପହଉଛି ଏକ ଅତୟାଧୁନକ
ି ଡିଜର୍
ି ାଲ୍ ଇପକାସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବିଭିନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀ ଓ ଡାର୍ାପବସ୍
ମଧ୍ୟପର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଧାର ଓ ଏକୀକରଣ, ନାଗରିକ ଇଣ୍ଟରପଫସ୍, ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବେ
ି ୟାର ନବୀକରଣ, ସପବଟାର୍ତ୍ମ କାର୍ଯଟୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁ ସରଣ ଏବଂ
ତଥୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁେୃଢ କରିବା। ଡାର୍ା ପସଣ୍ଟର୍, ଡାର୍ାପବସ୍ ଏବଂ ଆପିପଲ କସନ୍ ସଫଟପେଆର୍ ଭଳି ରଣନୀତିକ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ସପମତ ସୁରକ୍ଷା
େିଗଗୁଡକ
ି ଉପପର ସରକାରଙ୍କର ମାଲ୍ିକାନା ରହିବ। ବାପୟାପମଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଅନ୍ତଭଟୂକ୍ତ କରି ସାରା ସିଷ୍ଟମପର କଡା ଆପକ୍ସସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ।
ଡିଜର୍
ି ାଲ୍ ପକ୍ଷତ୍ରପର ଏହି କାର୍ଯଟୟକ୍ରମପର ଏକ ଡାର୍ା ପସଣ୍ଟର୍, ବିପର୍ଯଟୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭଣ୍ଡାରକୁ
ପିଏସପକ/ପିଓପିଏସପକ, ପାସପପାର୍ଟ କାର୍ଯଟୟାଳୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମିଶନ/ପପାଷ୍ଟ ସହିତ ପନର୍େକଟପର ରଖିବା, ପାସପପାର୍ଟ ପ୍ରୋନ
ଇପକାସିଷ୍ଟମପର ପାସପପାର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଇପଲ୍ପକଟ ରାନିକ୍ ଫାଇଲ୍ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅତୟାଧୁନକ
ି ପନର୍ୋକଟ ପରିଚାଳନା ପକନ୍ଦ୍ର
(ଏନଓସି) ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପକନ୍ଦ୍ର (ଏସଓସି) ମାଧ୍ୟମପର 24x7x365 ପର୍ଯଟୟପବକ୍ଷଣ ଓ ତୋରଖ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛ।ି

ସରକାରଙ୍କଠୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ (ଜି2ସି) ପସବା ତଥା ଆଇର୍ି ଏବଂ ଡିଜର୍
ି ାଲ୍ ମିଡଆ
ି ମାଧ୍ୟମପର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶୟକତାକୁ
େୃ ଷ୍ଟିପର ରଖି ପାସପପାର୍ଟ ପସବା କାର୍ଯଟୟକ୍ରମ ବାପୟାପମଟ୍ରିକ୍ସ, ଆର୍ିଫିସଆ
ି ଲ୍ ଇପଣ୍ଟଲ୍ିପଜନି, ଆଡଭାନି ଡାର୍ା ଆନାଲ୍ିର୍କ୍ସ
ି , ଚାଟ୍-ବଟ୍,
ଅପର୍ା-ପରସପନି, ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଭାଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, କଲାଉଡ ସାମଥଟୟ ବୟବହାର କରି ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବେ
ି ୟା ଉନ୍ନୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି,
ବଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ଟୀ ସ୍ତରର ନାଗରିକ ଅନୁ ଭୂତି ପାଇଁ ଉନ୍ନୀତ ପିଏସପି-ଭି2.0 ପର ଇ-ପାସପପାର୍ଟ ପ୍ରୋନ ପସବା ମଧ୍ୟ ଉପନମାଚିତ
ପହବ। ପାସପପାର୍ଟ ପସବା କାର୍ଯଟୟକ୍ରମ ପହଉଛି ନାଗରିକ ପକନ୍ଦ୍ରିକ ଇ-ଗଭନଟାନି ପଲାର୍ଫମଟ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ର୍ଯତ୍ନଶୀଳ, ବିଚାରଶୀଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଆେି ଗୁଣଗୁଡକ
ି ପାସପପାର୍ଟ ପସବା କାର୍ଯଟୟକ୍ରମର ମାଗଟେଶଟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବପର ଜାରି ରହିବ।
ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀ
ଜାନୁ ଆରୀ 07, 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s
website and may be referred to as the official press release.

