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ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ 2020
24 ਜੂਨ, 2020
24 ਜੂਨ, 1967 ਨੂ ੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿੀ ਯਾਿ ਦਵਚ ਦਵਿੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2020 ਨੂ ੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ (PSD) ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਵਿੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਦਜਸ ਿੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਦਵਿੇਸ਼
ਮੂੰਤਰੀ (EAM) ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੂੰਕਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਦਵਿੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੂੰਤਰੀ (MoS ) ਸ਼ਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੂੰਦਸੂੰਗ
ਰਾਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂ ੂੰ ਸੂੰਬੋਦਧਤ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਵੱਚ ਦਵਿੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਮੌਜੂਿਾ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਦਪਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਿੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿੇਣ ਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾ
ਪੂਰਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਦਗਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਿੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਵਿੇਸ਼ਾਂ ਦਵੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ
(PIA) ਿੁ ਆਰਾ 1.22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਿੇਸ਼ ਦਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਿਰਾਂ ਿੀ ਕੁ ੱਲ
ਸੂੰਦਖਆ 517 ਹੈ, ਦਜੂੰਨਾਂ ਦਵੱਚ 93 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਰ (PSK) ਅਤੇ 424 ਡਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਰ (POPSK)
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਿੱਦਸਆ ਦਕ ਦਵਿੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਿਾ ਦਧਆਨ ਿੇਸ਼ ਦਵੱਚ ਹੋਰ POPSKs ਖੋਲ੍ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂ ੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਿੇ
ਹੋਰ ਨੇ ੜੇ ਦਲਜਾਣ ਿੀਆਂ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਿੇ ਅਦਭਆਸ ਿੇ ਦਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਵਿੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਨੇ
ਦਵਿੇਸ਼ਾਂ ਦਵੱਚ 70 ਦਮਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ, ਦਜੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਵਿੇਸ਼ਾਂ ਅੂੰਿਰ 95 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,
ਦਵੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂ ੂੰ ਏਕੀਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਦਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ
ਿੇ ਦਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦਕਦਰਆਵਾਂ ਨੂ ੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ ੱਟ
ਅਜੋਕੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾ ਫਾਇਿਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. MPassport ਪੁਦਲਸ ਅਤੇ
mPassportSeva ਐਪਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਦਹਲਾਂ ਸਿਕਾ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ. E-ਪਾਸਪੋਰਟ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸੂੰਬੂੰਧ ਦਵਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਸੂੰਬੋਧਨ ਦਵਚ ਦਵਿੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਦਰਕਾਂ ਿੇ ਫਾਇਿੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿੇਣ ਿੀ ਪਾਰਿਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁ ਸ਼ਲ
ਪਰਣਾਲੀ ਨੂ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਵਿੇਸ਼ ਦਵਚ ਸਾਰੇ PIAs ਿੀਆਂ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਕਹਾ ਦਕ CPGRAMS ਅੂੰਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁ ਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪਰਵਾਨਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਦਨਵਾਰਣ ਤੂੰਤਰ ਨੇ
ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਰਿਾਤਾ ਿੇ ਕਾਦਮਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਐਲਾਨੇ
ਗਏ। ਪੁਦਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸਿੀਕ ਹੋਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿੀ ਪਰਦਕਦਰਆ ਿਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੂੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਦਲਸ
ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਿੇਣ ਦਵੱਚ ਪੁਦਲਸ ਦਵਭਾਗਾਂ ਿੇ ਯਤਨਾਂ ਿਾ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਦਗਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
24 ਜੂਨ, 2020
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