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ಪಾಸ್ಪ ೋರ್ಟ್ಸೋವಾದಿನ2020 

ಜೂನ್ 24, 2020 

 

ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ವಿದೋಶಾಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಾಂಇಎ) 24 ಜೂನ್ 1967 ರಾಂದು 

ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ ಸೋವಾ ದಿವಾಸ್ (ಪಿಎಸ್ ಡಿ) ಆಚರಿಸಿತು. ಈ ಸಾಂದರ್್ವನುು ಗುರುತಿಸಲು ವಿದೋಶಾಾಂಗ 

ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿಶೋಷ ಕಾಯ್ಕ್ರಮವನುು ಆಯೋಜಿಸಿದುೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿದೋಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ 

(ಇಎಎಾಂ) ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕ್ರ್ ಮತುು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿದೋಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ (ಎಾಂಒಎಸ್) ವಿ. ಮುರಳೋಧರನ್ 

ರವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನಫರೆನ್ವಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ್ ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುುದೆೋಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 

 

ಪ್ರಸಕ್ು ಸಕಾ್ರದ ಕ್ಳೆದ ಆರು ವಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ ವಿತರಣಾ ವಯವಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ ರ್್ ಬದಲಾವಣೆ 

ಕ್ಾಂಡುಬಾಂದಿದ ಎಾಂದು ವಿದೋಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ತಮಮ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷರ್ದಲ್ಲಿ ತಿಳಸಿದ್ಾೆರೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ 

ಮತುು ವಿದೋಶಗಳಲ್ಲಿ 1.22 ಕೂೋಟಿಗೂ ಹೆಚುು ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ ಗಳನುು ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ ನ್ವೋಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

(ಪಿಐಎ) ನ್ವೋಡಿದ್ಾೆರೆ. 93 ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ ಸೋವಾ ಕೋಾಂದರ (ಪಿಎಸ್ ಕ) ಮತುು 424 ಪ ೋಸ್  ಆಫೋಸ್ 

ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ ಸೋವಾ ಕೋಾಂದರ (ಪಿಒಪಿಎಸ್ ಕ) ಸೋರಿದಾಂತೆ ಒಟ್ು್ 517 ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ ಕೋಾಂದರಗಳು ದೋಶದಲ್ಲಿ 

ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸುತಿುವೆ. ದೋಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚಿುನ ಪಿಒಪಿಎಸ್ ಕಗಳನುು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ್ ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ 

ಸೋವೆಗಳನುು ಜನರಿಗೆ ಹತಿುರ ತರುವ ಹೆಚಿುನ ಪ್ರಯತುಗಳಗೆ ವಿದೋಶಾಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೆಚಿುನ ಗಮನ ನ್ವೋಡಲ್ಲದ 

ಎಾಂದು ಅವರು ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿದ್ಾೆರೆ. ಜಾಗತಿಕ್ ಔಟಿರೋಚ್ ವಾಯಯಾಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ವಿದೋಶಾಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು 

ವಿದೋಶದಲ್ಲಿ 70 ಮಿಷನ್ ಮತುು ಹುದೆಗಳಗೆ ಪಾಸೂಪೋರ್ಟ್ ವಿತರಣಾ ವಯವಸೆಯನುು ಸಾಂಯೋಜಿಸಿದ ಮತುು 

ವಿದೋಶದಲ್ಲಿ 95 ಪ್ರತಿಶತ ಪಾಸೂಪೋಟ್್್ಳನುು ನ್ವೋಡುತುದ. ಪಾಸೂಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ನ್ವಯಮಗಳನುು 

ಮತುು ಕಾಯ್ವಿಧಾನಗಳನುು ಸರಳಗೊಳಸುವ ಪ್ರಯತುಗಳನುು ಮುಾಂದುವರಿಸಬೋಕ್ು ಎಾಂದು ಅವರು 

ಪ್ುನರುಚುರಿಸಿದರು. ಇದಲಿದ, ಆಧುನ್ವಕ್ ತಾಂತರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕಯ ಲಾರ್ ಪ್ಡೆಯಲು ಕ್ರಮಗಳನುು 

ತೆಗೆದುಕೂಳಳಬೋಕ್ು. ಎಾಂ-ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ ಪ ಲ್ಲೋಸ್ ಮತುು ಎಾಂ-ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ ಸೋವಾ ಅಪಿಿಕೋಶನ್ ಗಳು 

ವಯವಸೆಯನುು ಸುಧಾರಿಸಿದ ಮತುು ಗಾರಹಕ್ರ ತೃಪಿುಯನುು ಹೆಚಿುಸಿವೆ. ಇ-ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ ಗಳ ಉತ್ಾಪದನೆಯು 

ಈ ನ್ವಟಿ್ನಲ್ಲಿ ಮತೊುಾಂದು ಪ್ರಮುಖ್ ಹೆಜೆಯಾಗಿದ. 

 

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿದೋಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ತಮಮ ಭಾಷರ್ದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತುು ವಿದೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಸ ಮಾಡುತಿುರುವ 

ಎಲಾಿ ಪಿಐಎಗಳು ನಮಮ ನಾಗರಿಕ್ರ ಅನುಕ್ೂಲಕಾಾಗಿ ಪಾರದಶ್ಕ್ ಮತುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ 

ವಿತರಣಾ ವಯವಸೆಯನುು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೂಳಳಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತುಗಳನುು ಎತಿು ತೊೋರಿಸಿದರು. ಸಿಪಿಜಿ ಆರ್ 

ಎಎಾಂಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಪಟ್್ ಬಲವಾದ ಕ್ುಾಂದುಕೂರತೆ ನ್ವವಾರಣಾ ಕಾಯ್ವಿಧಾನವು ನಮಮ 

ಸೋವೆಗಳ ವಿತರಣೆಯನುು ಇನುಷು್ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಎಾಂದು ಅವರು ಹೆೋಳದರು. 

 

ಉತುಮವಾಗಿ ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸುವ ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ ಕ್ಚೋರಿಗಳಗೆ ಮತುು ಸೋವಾ ಪ್ ರೆೈಕದ್ಾರರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ 

ಸೋವಾ ಪ್ರಶಸಿುಗಳನುು ಘೂೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾಸ್ ಪ ೋರ್ಟ್ ವಿತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರರಯ್ದಯ ಪ ಲ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯು 

ಒಾಂದು ಪ್ರಮುಖ್ ಅಾಂಶವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ, ಪ ಲ್ಲೋಸರಿಾಂದ ಬೋಗನೆ ಅನುಮತಿ ನ್ವೋಡುವಲ್ಲಿ ಪ ಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳಗೆ 

ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತುಗಳಗಾಗಿ ವಿಶೋಷ ಉಲ್ಿೋಖ್ವನುು ನ್ವೋಡಲಾಯಿತು. 

 

ನವದಹಲ್ಲ 

ಜೂನ್24, 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. 


