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ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ଦିବସ 2020
ଜୁ ନ୍ 24, 2020
ବିପଦଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଇଏ) 24 ଜୁ ନ୍, 1967 କୁ ପାସପପାର୍ଟ ଅଧିନିୟମର ଲାଗୁର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟପର 24 ଜୁ ନ୍ 2020 ପର
ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବିପଦଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦବାରା ଏକ ବିପଶଷ
କାର୍ଯଟୟକ୍ରମର ଆପୟାଜନ କରାର୍ଯାଇଛି ପର୍ଯଉଁଥିପର ମାନନୀୟ ବିପଦଶ ମନ୍ତ୍ରୀ (ଇଏଏମ) ଡ. ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ମାନନୀୟ
ବିପଦଶ ରାଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଓଏସ) ଶ୍ରୀ ଭି. ମୁରଲିଧରନ ଭିଡଓ
ି କନ୍ଫପରନ୍ସ ଜରିଆପର ପାସପପାର୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ
ସପମବାଧିତ କପଲ।
ନିଜର ଭାଷଣପର, ବିପଦଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିପଲ ପର୍ଯ ପ୍ରଚଳଳିତ ସରକାରଙ୍କ ଗତ ଛଅ ବଷଟ ମଧ୍ୟପର ପାସପପାର୍ଟ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀପର
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବପର ପରିବର୍ତ୍ଟନ ପହାଇଛି। 2019 ସମୟପର ଭାରତ ଏବଂ ବିପଦଶପର ପାସପପାର୍ଟ ଜାରୀ କରୁଥିବା ପ୍ରାଧିକରଣ
(ପିଆଇଏ) 1.22 ପକାର୍ିରୁ ଅଧିକ ପାସପପାର୍ଟ ଜରି କରିଛନ୍ତି। ପଦଶପର ସମୁଦାୟ 517 ର୍ି ପାସପପାର୍ଟ ପକନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯଟୟ କରୁଅଛି
ପର୍ଯଉଁଥିପର 93 ର୍ି ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ପକନ୍ଦ୍ର (ପିଏସପକ) ଓ 424 ର୍ି ଡାକଘର ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ପକନ୍ଦ୍ର (ପିଓପିଏସପକ)
ସାମିଲ୍ ରହିଛ।ି ପସମାପନ ଉପେଖ କପଲ ପର୍ଯ ପଦଶପର ଅଧିକ ପିଓପିଏସପକ ପଖାଲି କରି ପାସପପାର୍ଟ ପସବାକୁ ପଲାକମାନଙ୍କ
ନିକର୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଆପଗଇ ପନବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିପଦଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶବ ଆଉର୍ରିଚ୍
ଅଭୟାସର ଏକ ଭାଗ ରୂପପ ବିପଦଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିପଦଶପର 70 ମିଶନ ଏବଂ ପପାଷ୍ଟକୁ ପାସପପାର୍ଟ ଜାରି କରିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ
ଏକିକୃତ କରିଛନ୍ତି, ର୍ଯାହାକି ବିପଦଶପର 95 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପାସପପାର୍ଟ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି। ପସ କହିଥିପଲ ପର୍ଯ ପାସପପାର୍ଟ
କରିବାର ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବା ଆବଶୟକ। ଏହା ବୟତୀତ ଆଧୁନକ
ି ପବୈଷୟିକତାର
ଉପପର୍ଯାଗ କରି ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଦପକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯିବା ଉଚଳିତ୍। ଏମପାସପପାର୍ଟ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ଏମପାସପପାର୍ଟ
ପସବା ଆପସ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଧାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସପନ୍ତାଷତାପର ବୃ ଦ୍ଧି ଆଣିଛନ୍ତି। ଇ-ପାସପପାର୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ଏହି
ସମବନ୍ଧପର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତବପୂଣ୍ଣଟ ପଦପକ୍ଷ୍ପ ଅପର୍।
ନିଜର ସପମବାଧନପର ଏମଓଏସ୍ ଆମର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ପାରଦଶି ଏବଂ କୁ ଶଳ ପାସପପାର୍ଟ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ବିପଦଶପର କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପିଆଇଏ ମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଉପପର ଆପଲାକପାତ
କରିଥିପଲ। ପସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିପଲ ପର୍ଯ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଅଭିପର୍ଯାଗ ନିବାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ପର୍ଯଉଁଥିପର ସିପିଜଆ
ି ରଏଏମଏସ୍ ପର
ନିଜର ଦକ୍ଷ୍ତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ତାହା ଆମର ପସବାର ବିତରଣକୁ ଆହୁ ରି ଉନ୍ନତ କରିପାରିଛ।ି

ସବଟପଶ୍ରଷ୍ଠ ପ୍ରଦଶଟନ କରୁଥିବା ପାସପପାର୍ଟ କାର୍ଯଟୟାଳୟ ଏବଂ ପସବା ପ୍ରଦାତା କମଟଚଳାରୀମାନଙ୍କୁ ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ପୁରସ୍କାର
ପଘାଷିତ କରାର୍ଯାଇଛି। ପର୍ଯପହତୁ ପପାଲିସ୍ ର୍ଯାଞ୍ଚ ପାସପପାର୍ଟ ଜାରି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ମହତବପୂଣ୍ଣଟ ଉପାଦାନ ଅପର୍ ପସଥିପାଇଁ ପୁଲିସ
ଦବାରା ତୁ ରନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରୀପ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ବିପଶଷ ଭାବପର ଉପେଖ କରାର୍ଯାଇଥିଲା।
ନୂ ଆ ଦିେୀ
ଜୁ ନ୍ 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.

