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پاسپورٹ سیوا دیوس 0202
 24جون0202 ،

وزارت خارجہ (ایم ای اے) نے  02جون 0202 ،کو ،پاسپورٹ سیوا دیوس (پی ایس ڈی) منایا ،جو کہ
 02جون 7691 ،کو پاسپورٹ ایکٹ کے نفاذ کی یاد میں منایا گیا ہے۔ اس موقع پر وزارت خارجہ کی
طرف سے ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا ،جس پر معزز وزیر خارجہ (ای اے ایم) ڈاکٹر
ایس جیشنکر اور معزز وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب مرلی دھرن نے ویڈیو کانفرنسنگ کے
ذریعے پاسپورٹ افسران سے خطاب کیا۔
اپنے کلیدی خطاب میں وزیر خارجہ نے ذکر کیا کہ موجودہ حکومت کے آخری چھ سالوں کے دوران
پاسپورٹ کی فراہمی کے نظام میں مکمل تبدیلی آچکی ہے۔ پاسپورٹ جاری کرنے والے اتھارٹی (پی
آئی اے) نے  0276کے دوران ہندوستان اور بیرون ملک  7200کروڑ سے زیادہ پاسپورٹ جاری کیے
تھے۔ ملک بھر میں کام کرنے والے پاسپورٹ مراکز کی کل تعداد  771ہے ،جس میں  69پاسپورٹ
سیوا کیندر ) (PSKاور  202پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر ) (POPSKشامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
وزارت خارجہ کی توجہ ملک میں مزید پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر ) (POPSKکھول کر
پاسپورٹ خدمات کو لوگوں کے مزید قریب لے جانے کی کوشش ہے۔ عالمی سطح پر پاسپورٹ خدمات
کو لوگوں کے مزید قریب لے جانے کی ایک عمل کے طور پر ،وزارت خارجہ نے بیرون ملک 12
مشنوں اور پوسٹ آفس میں پاسپورٹ جاری کرنے کے نظام کو مربوط کیا ہے جو کہ  67فیصد سے
زیادہ پاسپورٹ بیرون ملک جاری کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاسپورٹ بنانے کے
قواعد اور عمل کو مزید آسان بنانے کے لئے کوششیں جاری رکھنی چاہئیں۔ مزید یہ کہ جدید ٹکنالوجی
کے استعمال سے فائدہ اٹھانے کے لئے اقدامات کرنے چاہئیں.۔ ایم پاسپورٹ پولیس اور ایم پاسپورٹ
سیوا ایپس جیسی اقدامات کے نتیجے میں نظام میں بہتری اور گاہکوں کے مابیں اطمینان پیدا ہوا ہے۔
ای پاسپورٹ کو جاری کرنا بھی اس سلسلے میں ایک اور اہم اقدام ہوگا۔
اپنے خطاب میں ،وزارت داخلہ نے ہمارے اپنے شہریوں کے مفادات کے لئے شفاف اور موثر
پاسپورٹ کی فراہمی کے نظام کو یقینی بنانے کے لئے کام کرنے کے لئے ہندوستان اور بیرون ملک
کے تمام پاسپورٹ جاری کرنے والے اتھارٹی (پی آئی اے) کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اس
بات کا بھی ذکر کیا کہ ایک مضبوط شکایات ازالہ مکیکانزم ،جو سی پی جی آر اے ایم ایس میں اپنی
کارکردگی کے لئے مانا گیا تھا ،نے ہماری خدمات کی فراہمی میں مزید بہتری الئی ہے۔

بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پاسپورٹ دفاتر اور سروس فراہم کرنے والے اہلکاروں کے
لئے پاسپورٹ سیوا انعامات کا اعالن کیا گیا ہے۔ چونکہ پاسپورٹ کے اجراء کے عمل میں پولیس
تصدیق ایک اہم جز ہے ،لہذا ،جلد پولیس کلیئرنس کی فراہمی کے لئے پولیس محکموں کا خصوصی
ذکر کیا گیا۔
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