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ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ଦବିସ 2020 
ଜୁନ୍ 24, 2020 
 
ବପିଦଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଇଏ) 24 ଜୁନ୍, 1967 କୁ ପାସପପାର୍ଟ ଅଧିନୟିମର ଲାଗୁର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟପର 24 ଜୁନ୍ 2020 ପର 
ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ଦବିସକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତ।ି ଏହ ିଅବସରକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବପିଦଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦବାରା ଏକ ବପିଶଷ 
କାର୍ଯଟୟକ୍ରମର ଆପୟାଜନ କରାର୍ଯାଇଛ ିପର୍ଯଉଁଥିପର ମାନନୀୟ ବପିଦଶ ମନ୍ତ୍ରୀ (ଇଏଏମ) ଡ. ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ମାନନୀୟ 
ବପିଦଶ ରାଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଓଏସ) ଶ୍ରୀ ଭି. ମୁରଲିଧରନ ଭିଡଓି କନ୍ ଫପରନ୍ ସ ଜରିଆପର ପାସପପାର୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ 
ସପମବାଧିତ କପଲ।  
 
ନଜିର ଭାଷଣପର, ବପିଦଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କହପିଲ ପର୍ଯ ପ୍ରଚଳଳତି ସରକାରଙ୍କ ଗତ ଛଅ ବଷଟ ମଧ୍ୟପର ପାସପପାର୍ଟ ବତିରଣ ପ୍ରଣାଳୀପର 
ସମୂ୍ପଣ୍ଣର୍ ଭାବପର ପରିବର୍ତ୍ଟନ ପହାଇଛ।ି 2019 ସମୟପର ଭାରତ ଏବଂ ବପିଦଶପର ପାସପପାର୍ଟ ଜାରୀ କରୁଥିବା ପ୍ରାଧିକରଣ 
(ପିଆଇଏ) 1.22 ପକାର୍ରୁି ଅଧିକ ପାସପପାର୍ଟ ଜରି କରିଛନ୍ତ।ି ପଦଶପର ସମୁଦାୟ 517 ର୍ ିପାସପପାର୍ଟ ପକନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯଟୟ କରୁଅଛ ି
ପର୍ଯଉଁଥିପର 93 ର୍ ିପାସପପାର୍ଟ ପସବା ପକନ୍ଦ୍ର (ପିଏସପକ) ଓ 424 ର୍ ିଡାକଘର ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ପକନ୍ଦ୍ର (ପିଓପିଏସପକ) 
ସାମିଲ୍ ରହଛି।ି ପସମାପନ ଉପେଖ କପଲ ପର୍ଯ ପଦଶପର ଅଧିକ ପିଓପିଏସପକ ପଖାଲି କରି ପାସପପାର୍ଟ ପସବାକୁ ପଲାକମାନଙ୍କ 
ନକିର୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଆପଗଇ ପନବା ପାଇଁ ଏବଂ ବପିଦଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବଶିବ ଆଉର୍ରିଚ୍ 
ଅଭୟାସର ଏକ ଭାଗ ରୂପପ ବପିଦଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବପିଦଶପର 70 ମିଶନ ଏବଂ ପପାଷ୍ଟକୁ ପାସପପାର୍ଟ ଜାରି କରିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ 
ଏକକୃିତ କରିଛନ୍ତ,ି ର୍ଯାହାକ ିବପିଦଶପର 95 ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ ପାସପପାର୍ଟ ଜାରି କରିଥାନ୍ତ।ି ପସ କହଥିିପଲ ପର୍ଯ ପାସପପାର୍ଟ 
କରିବାର ନୟିମ ଏବଂ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ସରଳ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହବିା ଆବଶୟକ। ଏହା ବୟତୀତ ଆଧୁନକି ପବୈଷୟିକତାର 
ଉପପର୍ଯାଗ କରି ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଦପକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରାରି୍ଯବା ଉଚଳତି୍। ଏମପାସପପାର୍ଟ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ଏମପାସପପାର୍ଟ 
ପସବା ଆପ ସ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଧାରିଛନ୍ତ ି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସପନ୍ତାଷତାପର ବୃଦ୍ଧ ି ଆଣିଛନ୍ତ।ି ଇ-ପାସପପାର୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ଏହ ି
ସମବନ୍ଧପର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତବପୂଣ୍ଣଟ ପଦପକ୍ଷ୍ପ ଅପର୍।  
 
ନଜିର ସପମବାଧନପର ଏମଓଏସ୍  ଆମର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ପାରଦଶ ି ଏବଂ କୁଶଳ ପାସପପାର୍ଟ ବତିରଣ ପ୍ରଣାଳୀ 
ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ବପିଦଶପର କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପିଆଇଏ ମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଉପପର ଆପଲାକପାତ 
କରିଥିପଲ। ପସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହପିଲ ପର୍ଯ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଅଭିପର୍ଯାଗ ନବିାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ପର୍ଯଉଁଥିପର ସିପିଜଆିରଏଏମ ଏସ୍ ପର 
ନଜିର ଦକ୍ଷ୍ତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ତାହା ଆମର ପସବାର ବତିରଣକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିପାରିଛ।ି  
 



ସବଟପଶ୍ରଷ୍ଠ ପ୍ରଦଶଟନ କରୁଥିବା ପାସପପାର୍ଟ କାର୍ଯଟୟାଳୟ ଏବଂ ପସବା ପ୍ରଦାତା କମଟଚଳାରୀମାନଙୁ୍କ ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ପୁରସ୍କାର 
ପଘାଷିତ କରାର୍ଯାଇଛ।ି ପର୍ଯପହତୁ ପପାଲିସ୍ ର୍ଯାଞ୍ଚ ପାସପପାର୍ଟ ଜାରି ପ୍ରକି୍ରୟାର ଏକ ମହତବପୂଣ୍ଣଟ ଉପାଦାନ ଅପର୍ ପସଥିପାଇଁ ପୁଲିସ 
ଦବାରା ତୁରନ୍ତ ମଞ୍ଜରୁୀପ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ପୁଲିସ ବଭିାଗର ବପିଶଷ ଭାବପର ଉପେଖ କରାର୍ଯାଇଥିଲା।   
 
ନୂଆ ଦେିୀ  
ଜୁନ୍ 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. 


