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ਡਿਜੀਲੋ ਕਰ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ
19 ਫਰਵਰੀ, 2021
1. ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨੇ ਹਪਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤ ਅੰ ਦਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਲੀਵਰੀ ਹਵਿੱ ਚ
ਵਿੱ ਿੀ ਹਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹਲਆਉਂਦੀ ਿੈ।
2. ਹਵਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਅਿੱ ਜ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਹਜਸ ਰਾਿੀਂ ਕੋਈ
ਹਬਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ

ਹਿਜੀਲੌ ਕਰ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਹਬਨੈਕਾਰ ਹਿਜੀਲੋ ਕਰ ਹਵਿੱ ਚ ਅਪਲੋ ਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਹਲੰਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸ
ਨਾਲ ਨਾਗਹਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜੀਲੌ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ-ਰਹਿਤ
ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਹਮਲੇ ਗੀ। ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਿੀਂ
ਿੈ। ਹਿਜੀਲੋ ਕਰ ਹਿਜੀਟਲ ਇੰ ਿੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਪਹਿਲ ਿੈ, ਇਿੱ ਕ ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ

ਨੂੰ ਹਿਜੀਟਲ ਪਿੱ ਖੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਗਆਨ-ਆਧਾਰਤ ਆਰਹਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਿੈ। ਹਿਜੀਲੋ ਕਰ ਨਾਗਹਰਕਾਂ
ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਜਨਤਕ ਕਲਾਉਿ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨਿੱਜੀ ਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਲਾਉਿ 'ਤੇ ਪਰਦਾਨ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ / ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਗ਼ਜ-ਰਹਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਹਿਜੀਲੋ ਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ / ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਨੂੰ ਹਿਜੀਟਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ

ਦਾ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਿੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਹਫਜੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟ ਜਦੋਂ
ਹਿਜੀਲੋ ਕਰ ਹਵਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲੋ ਿ ਕਰ ਹਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਅਹਧਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਨ ਦੀ
ਸਿੂਲਤ ਹਕਸੇ ਵੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਮਲ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰ ਮ ਿੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਤੀ
ਹਵਿੱ ਚ ਲਾਿੇਵੰਦ ਿੋਵੇਗੀ।
3. ਹਪਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਬਿੁਤ ਸੁਧਾਰ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਾਗਹਰਕਾਂ
ਲਈ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਲਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱਹਖਆ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਿਵਾਈ ਅਿੱ ਹਿਆਂ 'ਤੇ
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪਰਹਕਹਰਆਵਾਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਿੋਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪਰੋਗਰਾਮ V2.0 ਹਵਚ, ਉੱਭਰ ਰਿੀਆਂ
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਆਰਟੀਹਫਸ਼ਲ ਇੰ ਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਹਨੰਗ, ਚੈਟ-ਬੋਟ, ਹਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ,

ਰੋਬੋਹਟਕ ਪਰੋਸੈਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ (RPA) ਆਹਦ ਨਾਲ ਨਾਗਹਰਕਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਿੋਰ ਚੰ ਗੇਰਾ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ
ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਮਲਣ ਹਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਹਮਲੇ ਗੀ।
ਨਵੀਂ ਹਦਿੱ ਲੀ
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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.

