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ପାସପପାର୍ଟ ପସବା କାର୍ଯଟୟକ୍ରମ ଭି2.0 

ଜାନୁଆରୀ 07, 2022 

ପାସପପାର୍ଟ ପସବା କାର୍ଯଟୟକ୍ରମ (ପିଏସପି-ଭି2.0) ର ଦ୍ୱତିୀୟ ପର୍ଯଟୟାୟ ପାଇଁ ପବୈପେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜ ିଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ 

ସହଭାଗୀ ପମସସଟ ର୍ାର୍ା କନସଲ୍ର୍ାନିି ସଭିପସସ୍ ଲି୍ମିପର୍ଡ ସହତି ଏକ ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରଛି।ି ଏହ ିକମ୍ପାନୀକୁ ଭି2.0 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 

ପସବା ପ୍ରୋନକାରୀ ଭାବପର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ମିଳଛି।ି 

ପିଏସପି-ଭି2.0 ପହଉଛ ିପିଏସପି-ଭି1.0 କାର୍ଯଟୟକ୍ରମର ଅବରିାମ ତଥା ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ। ଏହ ିଇ-ଗଭନଟାନ ିଉପକରଣ ନାଗରକିମାନଙୁ୍କ 

ପାସପପାର୍ଟ ସମବନ୍ଧୀୟ ପସବା ପ୍ରୋନପର ଅଭୂତପବୂଟ ପରବିର୍ତ୍ଟନ ଆଣିଛ।ି ସୁବୟବସି୍ଥତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମପର ଏକ ଆରାମୋୟକ 
ବାତାବରଣପର ନାଗରକିମାନଙୁ୍କ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ଟୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ନଭିଟରପର୍ଯାଗୟ ପଲାର୍ଫମଟ ପର୍ଯାଗାଇପେବା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତବିଦ୍ଧ, 

ତାଲି୍ମପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ପପ୍ରରତି ଶ୍ରମବଳ ଉପପର ଧ୍ୟାନ ପକନ୍ଦ୍ରତି କରାର୍ଯାଇଛ।ି ପ୍ରକଳ୍ପ ଡଜିାଇନ୍ ସୁନଶିି୍ଚତ କରଛି ିପର୍ଯ ନାଗରକି ଇଣ୍ଟରପଫସ୍, 
ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବେିୟା ପମରୁେଣ୍ଡ, କଲ୍ ପସଣ୍ଟର, ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଏବଂ ପରବିର୍ତ୍ଟନ ପରଚିାଳନା ଆେ ିସହାୟତା କାର୍ଯଟୟ ପସବା ପ୍ରୋନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ପର୍ଯାଗାଇ େଆିର୍ଯାଉଛ ିଏବଂ ପାସପପାର୍ଟ ପ୍ରୋନ ପ୍ରକ୍ରୟିାପର ସରକାର ସମସ୍ତ ସାବଟପଭୌମ ଓ ସରୁକ୍ଷା ସମବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯଟୟ ଜାର ିରଖିଛନ୍ତ।ି 

ପେଶପର ସାବଟଜନୀନ କାରବାର କାର୍ଯଟୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି ପ୍ରପତୟକ ପଲ୍ାକସଭା ନବିଟାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯଉଁଠାପର ପାସପପାର୍ଟ ପସବା 
ପକନ୍ଦ୍ର (ପିଏସପକ) କମିବା ଡାକଘର ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ପକନ୍ଦ୍ର (ପିଓପିଏସପକ) ନାହିଁ ପସଠାପର ପସବା ପକନ୍ଦ୍ର ପଖ୍ାଲି୍ବା େଗିପର ପବୈପେଶକି 

ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାର୍ଯଟୟ କରୁଛ।ି ଏପବ ସୁଦ୍ଧା 93 ପିଏସପକ, 428 ପିଓପିଏସପକ ଏବଂ 36 ପାସପପାର୍ଟ କାର୍ଯଟୟାଳୟ କାର୍ଯଟୟକ୍ଷମ ଅଛ।ି 
ଏହ ିକାର୍ଯଟୟକ୍ରମର୍କୁି 176 ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ମିଶନ / ପପାଷ୍ଟ ସହତି ପବୈଶ୍ୱକି ପାସପପାର୍ଟ ପସବା କାର୍ଯଟୟକ୍ରମ (ଜପିିଏସପି) ମାଧ୍ୟମପର 
ସଂରୁ୍ଯକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛ,ି ର୍ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟକୁ ନରିନ୍ତର ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ପର୍ଯାଗାଇ େଆିର୍ଯାଉଛ।ି 

ପିଏସପି-ଭି2.0 ର ମଖୁ୍ୟ ଉପାୋନଗୁଡକି ପହଉଛ ିଏକ ଅତୟାଧୁନକି ଡଜିରି୍ାଲ୍ ଇପକାସଷି୍ଟମ୍ ପ୍ରତଷି୍ଠା, ବଭିିନ୍ନ ହତିାଧିକାରୀ ଓ ଡାର୍ାପବସ୍ 
ମଧ୍ୟପର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଧାର ଓ ଏକୀକରଣ, ନାଗରକି ଇଣ୍ଟରପଫସ୍, ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବେିୟାର ନବୀକରଣ, ସପବଟାର୍ତ୍ମ କାର୍ଯଟୟ ପଦ୍ଧତ ିଅନୁସରଣ ଏବଂ 

ତଥୟ ସରୁକ୍ଷାକୁ ସୁେୃଢ କରବିା। ଡାର୍ା ପସଣ୍ଟର୍, ଡାର୍ାପବସ୍ ଏବଂ ଆପିଲପକସନ୍ ସଫଟପେଆର୍ ଭଳ ିରଣନୀତକି ସମ୍ପର୍ତ୍ ିସପମତ ସରୁକ୍ଷା 

େଗିଗୁଡକି ଉପପର ସରକାରଙ୍କର ମାଲି୍କାନା ରହବି। ବାପୟାପମଟ୍ରକି୍ସକୁ ଅନ୍ତଭଟୂ କ୍ତ କର ିସାରା ସଷି୍ଟମପର କଡା ଆପକ୍ସସ୍ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରହବି। 
ଡଜିରି୍ାଲ୍ ପକ୍ଷତ୍ରପର ଏହ ିକାର୍ଯଟୟକ୍ରମପର ଏକ ଡାର୍ା ପସଣ୍ଟର୍, ବପିର୍ଯଟୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁରକି୍ଷତ ଭଣ୍ଡାରକୁ 
ପିଏସପକ/ପିଓପିଏସପକ, ପାସପପାର୍ଟ କାର୍ଯଟୟାଳୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମିଶନ/ପପାଷ୍ଟ ସହତି ପନର୍େକଟପର ରଖିବା, ପାସପପାର୍ଟ ପ୍ରୋନ 
ଇପକାସଷି୍ଟମପର ପାସପପାର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଇପଲ୍ପକଟରାନକି୍ ଫାଇଲ୍ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅତୟାଧୁନକି ପନର୍ୋକଟ ପରଚିାଳନା ପକନ୍ଦ୍ର 

(ଏନଓସ)ି ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ପରଚିାଳନା ପକନ୍ଦ୍ର (ଏସଓସ)ି ମାଧ୍ୟମପର 24x7x365 ପର୍ଯଟୟପବକ୍ଷଣ ଓ ତୋରଖ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି।ି 

 



ସରକାରଙ୍କଠୁ ନାଗରକିଙୁ୍କ (ଜ2ିସ)ି ପସବା ତଥା ଆଇର୍ ିଏବଂ ଡଜିରି୍ାଲ୍ ମିଡଆି ମାଧ୍ୟମପର ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନର ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ଆବଶୟକତାକୁ 
େୃଷ୍ଟିପର ରଖି ପାସପପାର୍ଟ ପସବା କାର୍ଯଟୟକ୍ରମ ବାପୟାପମଟ୍ରକି୍ସ, ଆର୍ଫିିସଆିଲ୍ ଇପଣ୍ଟଲି୍ପଜନ,ି ଆଡଭାନ ିଡାର୍ା ଆନାଲି୍ର୍କି୍ସ, ଚାଟ୍-ବଟ୍, 

ଅପର୍ା-ପରସପନ,ି ପ୍ରାକୃତକି ଭାଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, କଲାଉଡ ସାମଥଟୟ ବୟବହାର କର ିପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବେିୟା ଉନ୍ନୟନ ଆରମ୍ଭ କରବି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ,ି 
ବଦ୍ଧତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ଟୀ ସ୍ତରର ନାଗରକି ଅନୁଭୂତ ିପାଇଁ ଉନ୍ନୀତ ପିଏସପି-ଭି2.0 ପର ଇ-ପାସପପାର୍ଟ ପ୍ରୋନ ପସବା ମଧ୍ୟ ଉପନମାଚତି 

ପହବ। ପାସପପାର୍ଟ ପସବା କାର୍ଯଟୟକ୍ରମ ପହଉଛ ିନାଗରକି ପକନ୍ଦ୍ରକି ଇ-ଗଭନଟାନି ପଲାର୍ଫମଟ। ପ୍ରତକି୍ରିୟାଶୀଳ, ର୍ଯତ୍ନଶୀଳ, ବଚିାରଶୀଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ 

ଆେ ିଗୁଣଗୁଡକି ପାସପପାର୍ଟ ପସବା କାର୍ଯଟୟକ୍ରମର ମାଗଟେଶଟକ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଭାବପର ଜାର ିରହବି। 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ଜାନୁଆରୀ 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. 

 

 


