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પાસપોર્ટ સવેા દિવસ 2020 

જૂન 24, 2020 

24 જૂન 1967 નાાં રોજ કાર્ટરત કરવામાાં આવેલા પાસપોર્ટ અધિધનર્મની ર્ાિગીરીમાાં ધવિેશ માંત્રાલર્ દ્વારા 24 

જૂન 2020 નાાં રોજ પાસપોર્ટ સેવા દિવસની ઉજવણી કરવામાાં આવી હતી. આ પ્રસાંગન ેઅાંદકત કરવા મારે્ 
ધવિેશ માંત્રાલર્ દ્વારા ધવશેષ ઇવેન્ર્ ર્ોજવામાાં આવી હતી જેમાાં માનધનર્ ધવિેશ માંત્રી ડૉ. એસ. જર્શાંકર અને 
ધવિેશ માંત્રાલર્નાાં માનનીર્ રાજ્ર્ કક્ષાનાાં માંત્રી શ્રી વી. મુરલીિરને ધવડીર્ો કોન્ફરન્સ મારફત પાસપોર્ટ 
અધિકારીઓન ેસાંબોધ્ર્ા હતા. 

પોતાનાાં પ્રેરક સાંબોિનમાાં, ધવિેશ માંત્રીએ નોંિ લીિી હતી કે વતટમાન સરકારનાાં છેલ્લા છ વષો િરધમર્ાન 
પાસપોર્ટ ધવતરણ તાંત્રમાાં સાંપૂણટ રૂપાાંતરણ કરવામાાં આવરુ્ાં હતુાં. પાસપોર્ટ જારી કરતી સત્તાધિકારીતાઓ (PIA) 
દ્વારા ભારતમાાં અને ધવિેશમાાં 2019 માાં 1.22 કરોડ કરતા વિારે પાસપોર્ટ જારી કરવામાાં આવર્ા હતા. િેશમાાં 
કાર્ટરત પાસપોર્ટ કેન્રોની કુલ સાંખ્ર્ા 517 છે, જેમાાં 93 પાસપોર્ટ સેવા કેન્રો (PSK) અને 424 પોસ્ર્ ઓદફસ 
પાસપોર્ટ સેવા કેન્રો (POPSK) નો સમાવેશ થાર્ છે. તેણે જણાવરુ્ાં હતુાં કે ધવિેશ માંત્રાલર્નુાં ધ્ર્ાન િેશમાાં વિારે 
પોસ્ર્ ઓદફસ પાસપોર્ટ સેવા કેન્રો (POPSKs) ખોલીને પાસપોર્ટ સેવા લોકો સુિી વિારે નજીક લઇ જવાનાાં 
પ્રર્ાસોન ેવિારે મજબૂત કરવામાાં આવશે. વૈધવવક પહોંચ મહાવરાનાાં ભાગરૂપે, ધવિશેમાાં 95 ર્કા કરતા વિારે 
પાસપોર્ટ જારી કરતા 70 ધમશનો અને પોસ્્સમાાં પાસપોર્ટ જારીકરણ તાંત્રોનુાં સાંકલન કરુ્ું છે. તેણે પુનઃઉચ્ચારણ 
કરુ્ું હતુાં કે પાસપોર્ટ બનાવવાનાાં ધનર્મો અને પ્રદિર્ાઓ વિારે સરળ બનાવવા પ્રર્ાસો ચાલુાં રાખવા અધનવાર્ટ 
છે. વિુમાાં, આિુધનક ર્ેકનોલોજીનાાં ઉપર્ોગનો ફાર્િો કામગીરીઓ કરવી અધનવાર્ટ છે.  એમપાસપોર્ટ 
(mPassport) પોધલસ અને એમપાસપોર્ટ (mPassport) સેવા ઍપ જેવી શરૂઆતો તાંત્રોમાાં સુિારાઓ કરવા 
અને ગ્રાહકોનાાં સાંતોષ તરફ િોરી ગઇ છે. આ સાંિભટમાાં ઇ-પાસપોર્ટનુાં ધનમાટણ એક અન્ર્ અગત્ર્નુાં પગલુાં હશે. 

પોતાનાાં સાંબોિનમાાં, રાજ્ર્ કક્ષાનાાં માંત્રીએ આપણા નાગદરકોનાાં લાભ મારે્ પારિશટક અને કાર્ટિક્ષ પાસપોર્ટ 
ધવતરણ તાંત્રો સુધનધવચત કરવા મારે્ ભારતમાાં અને ધવિેશમાાં તમામ PIA નાાં પ્રર્ાસો પર પ્રકાશ પાડ્ર્ો હતો. 
તેણે એ પણ નોંિ લીિી હતી કે મજબૂત ફદરર્ાિ ધનવારણ ર્ાંત્રણા કે જેની CPGRAMS માાં તેની કાર્ટિક્ષતા 
બિલ ઓળખ કરવામાાં આવી હતી તેનાાંથી આપણી સેવાઓનાાં ધવતરણમાાં વિારે સુિારો કર્ો હતો. 

 

શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરતી પોસ્ર્ ઓદફસો અન ે સેવા પ્રિાતાનાાં કમટચારીઓ મારે્ પાસપોર્ટ સેવા પુરસ્કારો જાહેર 
કરવામાાં આવર્ા હતા. પોધલસ વેદરદફકેશન પાસપોર્ટ જારી કરવાની પ્રદિર્ાનો એક મહત્વનો ઘર્ક હોવાથી, ઝડપી 
પોધલસ ક્લીર્રન્સ પ્રિાન કરવામાાં પોધલસ ધવભાગોનાાં પ્રર્ોસાનો ધવશેષ નોંિ લેવામાાં આવી હતી. 

 

નવી દિલ્હી 
જૂન 24, 2020 

 

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. 


