ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ୄବୋଟଯ ତୋରିକୋକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏଫଂ ତୁଟ ି ଭୁକ୍ତ କଯିଫୋ ନିଭୄେ ବୋଯତଯ ନିଫବୋଚନ ଅୄ ୋଗ ୄବୋଟଯ
ତୋରିକୋ ଶୁଦ୍ଧକ
ି ଯଣ ଓ ସୋଫୟସ୍ତିକଯଣ ବିମୋନ କୋମବୟକ୍ରଭ ହୋତକୁ ୄନଆଛେି I
ୄବୋଟଯ ତୋରିକୋଯ ଶୁଦ୍ଧକ
ି ଯଣ ଓ ସୋଫୟସ୍ତିକଯଣ ବିମୋନଯ ଭୁଖ୍ୟ ଉୄେଶୟ ୄହଉଛି ୨୦୧୫ ୄକଟୋଫଯ
ହିରୋ ସୁଦ୍ଧୋ ଡ୍ରୋପଟ ଆ-ୄଯୋର (Draft E-Roll) ରକ୍ଷ୍ୟ ୁଯଣ I


ଶତପ୍ରତିଶତ ତୁଟ ି ଭୁକ୍ତ I



ଯୋଜୟ ଓ ଜୋତୀ

ସ୍ତଯୄଯ ଶତପ୍ରତିଶତ ଏକୋଧିକ ସ୍ଥୋନୄଯ ନୋଭ ଞ୍ଜି କଯଣ ଭୁକ୍ତ ୄବୋଟଯ ତୋରିକୋକୁ ଅଧୋଯ

କୋଡବଯ ଫୋୄ ୋୄଭଟ୍ରିକ ତଥୟ କିଭବୋ ଅଧୋଯକୋଡବ ନଥିୄର ୫ଟି ଦସ୍ତୋଫିଜ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମ ୄକୌଣସି ୄଗୋଟିଏ ମଥୋ
ୋସ୍ ୄୋଟବ,  ଡ୍ରୋଆବିଂ ରୋଆୄସନସ୍,  ୟୋନକୋଡବ,  ଟି୍  ନଭବଯ କିଭବୋ ଫୟୋଙ୍କ ଅକୋଉଣ୍ଟ ତଥୟ ସହ ସଂମୁକ୍ତ
କଯୋମୋଆ ସୋଫୟସ୍ତକଯଣ କଯୋମିଫ I
ନିବବାଚନ ଆପ୍ର ାଗଙ୍କ ନିପ୍ରଦବଶକ୍ରପ୍ରେ ପ୍ର ାଟର ତାଲିକାକୁ ଶୁଦ୍ଧକ
ି ରଣ ଓ ସାବୟସ୍ତକରଣ କରିବା ାଇଁ ନିେନଲିଖିତ
କାର୍ଯବୟକ୍ରେ େସ୍ତୁ ତ କରାର୍ଯାଇଛି I

କାର୍ଯବୟକ୍ରେର ରୂପ୍ରରଖ


ଏକୋଧିକ ସ୍ଥୋନୄଯ ୄବୋଟଯ ତୋରିକୋୄଯ ନୋଭ ଥିୄର ସ୍ୱତ୍ତପ୍ରଫୃ ତ୍ତ ବୋୄଫ ପ୍ରକୋଶ ସହ ପ୍ରକୃ ତ ତଥୟ ୄମୋଗୋଣ
ସଂକବୄଯ ଫୟୋକ ପ୍ରଚୋଯ I



ଏଥିୋଆଁ ୄବୋଟଯଭୋୄନ ଭୁଖ୍ୟ ନିଫବୋଚନ ଧିକୋଯୀଙ୍କ ୄେଫ ସୋଆଟ୍ ଏଫଂ ୄନସନୋର ୄବୋଟଯସ୍ ସବିସ
ୄୋଟୋର ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଫିକ ଞ୍ଜି କଯଣ ସଂକବୄଯ ନୁ ସଂଧୋନ କଯିୋଯିୄଫ I



ମଦି ୄବୋଟଯ ତୋରିକୋୄଯ ଏକୋଧିକ ସ୍ଥୋନୄଯ ନୋଭ ଥୋଏ କିଭବୋ ୄକୌଣସି ସଂୄଶୋଧନ ଅଫଶୟକ ଚୋହଁୋେି,  ୄସ
ନିଭୄେ ଆ.ଅଯ.ଓ (ERO) ନିକଟୄଯ ପଭବ ନଭବଯ ୭ / ପଭବ ନଭବଯ ୮ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଦଯଖ୍ୋସ୍ତ କଯିୋଯିୄଫ I



ଏଥି ନିଭୄେ ୄବୋଟଦୋତୋ ଯୋଜୟୄଯ କୋମବୟ କଯୁଥିଫୋ ୫୮ଟି ୄବୋଟଯ ସହୋ ତୋ ୄକନ୍ଦ୍ରଯ ( 58 ERO-cumSub-Collector Office) ସହୋ ତୋ କଯିୋଯିୄଫ I



ପ୍ରତି ଫଦୄଯ ୄବୋଟଦୋତୋ ନୋଭ ଫୋଦ୍ କିଭବୋ ସଂୄଶୋଧନ ନିଭୄେ ୍  ରୋଆ୍  ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଭୁଖ୍ୟ ନିଫବୋଚନ
ଧିକୋଯୀ ୄେଫ ସୋଆଟ୍ ସବିସ ୄୋଟୋଲ୍ ଯ ସହୋ ତୋ ୄନଆୋଯିୄଫ I



ପ୍ରତିଦନ
ି ବିୄମୋଗ ଶୁଣୋଣୀ ନିଭୄେ ଆ.ଅଯ.ଓ (ERO) ୄଗୋଟିଏ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଭ

ନିର୍ବଣ୍ଟ କଯିୄଫ,  ୄମଉଁ

ସଭ ୄଯ ନିହୋତି ୄକ୍ଷ୍ ଜୄଣ ଏ.ଆ.ଅଯ.ଓ (AERO) କୋମବୟୋ ୄଯ ଉସ୍ଥିତ ଯହିୄଫ ଏଫଂ େତଃ ୄକ୍ଷ୍
ERO ସପ୍ତୋହୄଯ ୄଗୋଟିଏ ଦିନ ଉସ୍ଥିତ ଯହି ବିୄମୋଗଯ ଶୁଣୋଣୀ କଯିୄଫ I


ୄବୋଟଯଭୋୄନ ସହଜୄଯ ନୋଭ ତଦୋଯଖ୍ ନିଭୄେ ଆ.ଅଯ.ଓ (ERO) ପି ସ ଓ ଫି.ଏଲ୍.ଓ (BLO) ସ୍ତଯୄଯ
ୄବୋଟଯ ନୋଭ ତୋରିକୋ ଯଖ୍ୋମିଫ I



ସହଜ ସଂୄଶୋଧନ ଓ ପୄଟୋ ଯିଫତ୍ତବନ ନିଭୄେ ୄମ ୄକୌଣସି ଯିଫୋଯଯ ସଦସୟ ଅଫଶୟକ ଦଯଖ୍ୋସ୍ତ ଓ ତତ୍
ସରଗ୍ନ କୋଗଜୋତ୍ ସହିତ ଆ.ଅଯ.ଓ (ERO) କୋମବୟୋ ୄଯ ଅୄଫଦନ କଯିୋଯିୄଫ I



ସହଜ ସଂୄଶୋଧନକୁ ସୁଗଭ କଯିଫୋ ନିଭୄେ ତିକମ୍ ୄଯ ୭ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄବୋଟଯ ସହୋ ତୋ ୄକନ୍ଦ୍ର ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ
କଯୋମିଫ I

ଆଧାର ତଥୟ କିେବା ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଇ-ପ୍ରେଲ ଓ ପ୍ରୋବାଇଲ୍ ନେବର ସହ ସଂର୍ଯୁକ୍ତ ବୟବସ୍ଥା


ଭୁଖ୍ୟ ନିଫବୋଚନ ଧିକୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଜୋତୀ

ୄବୋଟଯ ସବିସ୍ ୄୋଟବୋର ସହିତ ସଯକୋଯୀ ୄେଫ ସୋଆଟ୍

ଦ୍ୱୋଯୋସଂମୁକ୍ତ କଯୋମୋଉଛି I ଏ ସଂକବୄଯ ଜିଲ୍ଲୋ ନିଫବୋଚନ ଧିକୋଯୀ ଫୟୋକ ପ୍ରଚୋଯଯ ଫୟଫସ୍ଥୋ କଯିୄଫ I ମୋହୋ
ପୄଯ ୄବୋଟଯଭୋୄନ ସି.ଆ.ଓ (CEO) ଙ୍କ ୄେଫ ସୋଆଟ୍ କିଭବୋ ସିଧୋସଖ୍ ୄନସନୋର ସବିସ ୄୋଟବୋର
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଅଧୋଯ ନଭବଯକୁ ସଂୄମୋଗ କଯିୋଯିୄଫ I


ଏତଦ୍ ଫୟତୀତ ଏସ୍.ଏମ୍.ଏସ୍ (SMS) ୄଗଟ୍ ୄେ (Gate Way) ଆ-ୄଭଲ୍ (E-Mail) ଏଫଂ ୄଭୋଫୋଆଲ୍
ଅିିୄକସନ (Mobile Application) ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସଂୄମୋଗ ନିଭୄେ ଦୄକ୍ଷ୍ ନିଅମୋଉଛି I



ଏତଦ୍ ଫୟତୀତ ତନ୍ନତନ୍ନ ସଂୄଶୋଧନ ସଭ ୄଯ ୄବୋଟଯଭୋନଙ୍କ ର୍ଯ ର୍ଯ ଫୁ ରି ଫି.ଏଲ୍.ଓ (BLO) ଭୋୄନ
ଅଧୋଯ ସଂଗ୍ରହ କଯିୄଫ I

SVEEP STRATEGY


ୄବୋଟଯ ତୋରିକୋକୁ ନିବୁ ର
ବ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କଯିଫୋ ରକ୍ଷ୍ୟୄନଆ ୄବୋଟଯଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୄଚତନତୋ ସୃଷ୍ଟି ନିଭୄେ
ତନ୍ନତନ୍ନ ପ୍ରଚୋଯ ବିମୋନ କଯୋମିଫ I



ୄଫୈଦୁୟତିକ ଗଣଭୋଧ୍ୟଭ ଓ ୄଯଡିଓ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରଚୋଯ



ନିଫବୋଚନ ଅୄ ୋଗ,  ଭୁଖ୍ୟ ନିଫବୋଚନ ଧିକୋଯୀ ଏଫଂ ଜିଲ୍ଲୋ ନିଫବୋଚନ ଧିକୋଯୀ ଙ୍କ ୄୋଟବୋର ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରଚୋଯ
ବିମୋନ I



ଫିବିନ୍ନ ସହବୋଗିତୋ ସଯକୋଯୀ ଫିବୋଗ I



ଯୋଜୄନୈତକ
ି ଦ ଭୋନଙ୍କ ସହ ସବୋ ଓ ଅୄରୋଚନୋ I

ପ୍ର ାଟର ୋନଙ୍କ ସୁବଧ
ି ା ନିେପ୍ରେ ପ୍ର ାଟର ତାଲି କା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଓ ସାବୟସ୍ତକରଣ


ଫିବିନ୍ନ ୄସଫୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄବୋଟଯଭୋୄନ ୄବୋଟଯ ଞ୍ଜି କଯଣ ଓ ନିଫବୋଚନ ସଂକବୄଯ ଖ୍ଫଯ ୋଆୋଯିୄଫ I



ନିଫବୋଚନ ସଭ ୄଯ ୄବୋଟଯ ସିିପ୍ ଠୋମିଫ I



ୄବୋଟଯଭୋନଙ୍କ ନିଭୄେ ରଗୋ ଅକୋଉଣ୍ଟ ଯଖ୍ୋମିଫ ଏଫଂ ୄକୌଣସି ଫୟକ୍ତି ୄବୋଟଯଭୋନଙ୍କ ଡୋଟୋକୁ (Data)
ଫିନୋ ନୁ ଭତିୄଯ ଯିଫତ୍ତବନ କଯିୋଯିୄଫ ନୋହିଁ I



ୄବୋଟଯଭୋନଙ୍କ ଡୋଟୋ (Data) ଫୋୄ ୋୄଭଟ୍ରିକ୍ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସୁଯକ୍ଷ୍ିତ ଯଖ୍ୋମୋଆ ୋଯିଫ ଏଫଂ ୄକଫ ୄବୋଟଯ
ନିୄଜ ନିଜଯ ଡୋଟୋ ୄଦଖି ୋଯିୄଫ I ନୟ ୄକହି ୄଦଖିୋଯିୄଫ ନୋହିଁ I ନିଜଯ ଫୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନୋ ଏହୋଦ୍ୱୋଯୋ
ସୁଯକ୍ଷ୍ିତ ୄହୋଆୋଯିଫ I



ୄବୋଟଯ ଯିଚ ତ୍ର ସୄଭତ ନୟୋନୟ ୄସଫୋ ସଂକବୀତ ସୂଚନୋ ୄବୋଟଦୋତୋଭୋୄନ ତୁ ଯେ ୋଆୋଯିୄଫ I



ୄବୋଟଯ ଞ୍ଜି କଯଣ ତଥୟ ଫିନୋ ୄବୋଟଯଯ ସହଭତିୄଯ ଫୋଦ୍ ଦିଅମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ I

--------X-------

