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పాస్పోర్ట్సేవాదివస్2020
జూన్ 24, 2020
పాస్పోర్టుల

1967

చట్టం

24న

జూన్

అమల్లోకి

వచ్చిన

సందర్భాన్ని

పురస్కరించుకుని విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ (ఎంఈఏ) 2020 జూన్ 24న పాస్పోర్ట్
సేవా

దివస్

(పీఎస్డీ)

నిర్వహించింది.

ఈ

సందర్భంగా

ఎంఈఏ

నిర్వహించిన

ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో గౌరవనీయ విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి (ఈఏఎం) డా.
ఎస్.

జైశంకర్

మరియు

గౌరవనీయ

విదేశీ

వ్యవహారాల

శాఖ

సహాయ

మంత్రి

(ఎంవోఎస్) శ్రీ వి. మురళీధరన్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా పాస్పోర్టు
అధికారులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.
ప్రస్తుత

ప్రభుత్వం

అధికారంలోకి

వచ్చాక

గడిచిన

ఆరేళ్లలో

పాస్పోర్ట్

డెలివరీ వ్యవస్థ పూర్తిగా మారిపోయిందని ఈఏఎం తన కీలకోపన్యాసంలో
పేర్కొన్నారు. 2019లో దేశీయంగా మరియు విదేశాల్లో పాస్పోర్ట్ జారీ
ప్రాధికార సంస్థలు (పీఐఏ) 1.22 కోట్ల పైచిలుకు పాస్పోర్టులు జారీ చేశాయి.
517

దేశవ్యాప్తంగా

పాస్పోర్ట్

కేంద్రాలు

కార్యకలాపాలు

నిర్వహిస్తున్నాయి. వీటిలో 93 పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రాలు (పీఎస్కే) కాగా
424

పోస్టాఫీస్

పాస్పోర్ట్

సేవా

కేంద్రాలు

ఉన్నాయి.

పాస్పోర్టు

సర్వీసులను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేసే దిశగా దేశవ్యాప్తంగా మరిన్ని
పీవోపీఎస్కేలను ఏర్పాటు చేయడంపై ఎంఈఏ ప్రధానంగా దృష్టి సారించనుందని
ఈఏఎం తెలిపారు. అటు అంతర్జాతీయంగా చూస్తే విదేశాల్లో 70 మిషన్స్ అండ్
పోస్ట్స్లలో

పాస్పోర్ట్

జారీ

వ్యవస్థలను

అనుసంధానం

చేసినట్లు,

విదేశాల్లో 95 శాతం పైగా పాస్పోర్టులను జారీ చేసినట్లు ఆయన వివరించారు.
పాస్పోర్టులకు

సంబంధించిన

నిబంధనలు

మరియు

ప్రక్రియలను

మరింత

సరళతరం

చేసేందుకు ప్రయత్నాలు కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
అలాగే, ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించుకునేందుకు తగు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన
అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఎంపాస్పోర్ట్ పోలీస్ మరియు ఎంపాస్పోర్ట్ సేవ
వంటి

యాప్లతో

కలిగేలా

సేవలు

పాస్పోర్టుల

వ్యవస్థలు
అందించేందుకు

జారీ

మరో

మెరుగుపడటంతో
వీలవుతోందని

కీలకమైన

అడుగు

పాటు

కస్టమర్లకు

తెలిపారు.

ఇదే

కాగలదని

ఆయన

సంతృప్తి

క్రమంలో

ఈ-

పేర్కొన్నారు.

మన

పౌరుల

ప్రయోజనార్థం

పాస్పోర్టు

డెలివరీ

వ్యవస్థలు

మరింత

పారదర్శకంగా మరియు సమర్ధవంతంగా పనిచేసేలా చూసేందుకు భారత్ మరియు
విదేశాల్లోని అన్ని పీఐఏలు చేస్తున్న కృషిని ఎంవోఎస్ ప్రత్యేకంగా
ప్రస్తావించారు. సీపీజీఆర్ఎంఎస్లో సమర్థమంతమైన పనితీరునకు గుర్తింపు పొందిన
భారీ స్థాయి ఫిర్యాదు పరిష్కార వ్యవస్థ, తమ సర్వీసులను మరింత మెరుగ్గా
అందించేలా తీర్చిదిద్దగలిగిందని తెలిపారు.
ఉత్తమమైన పనితీరు కనపర్చిన పాస్పోర్ట్ ఆఫీసులు మరియు సర్వీస్ ప్రొవైడర్
సిబ్బందికి పాస్పోర్ట్ సేవా పురస్కారాలను ప్రకటించడం జరిగింది. పాస్పోర్టుల
జారీ ప్రక్రియలో పోలీస్ ధృవీకరణ ప్రక్రియ కీలకంగా ఉంటున్న నేపథ్యంలో
పోలీస్ క్లియరెన్సులు వేగవంతంగా ఇచ్చేందుకు కృషి చేస్తున్న పోలీస్ విభాగాలను
గురించి ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు.
న్యూఢిల్లీ
24జూన్2020

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.

