
Integration of DigiLocker platform with Passport 

Services 
February 19, 2021 

 

పాస్పో ర్్ట్సేవలతో్డిజిలాకర్ట్పాా ట్ఫామ్్అనుసంధానం 

ఫిబ్రవరి 19, 2021 

 

1. గడిచిన 6 ఏళ్ల  కాలంలో భారత లో పాస పో ర్్ట సేవలను అంద ంచడానికి సంబ్ంధ ంచి పాస పో ర్్ట సేవా పో ర గ్ాా మ్ 
అనే ఒక ప్రధానమ ైన డిజిటల్ ప్రివరతను ప్రవేశపెటా్ రు. 
 

2. విదేశీ వయవహారాల సహాయ మంత్రర శాీ వి. మురళీధరన్ నేడు ఈ కొత్త  ప్థకానిి ఆరంభంచారు. దీనిదాారా 
దరఖాసుత దారుడు భారత లో ఎకకడి నుంచ ైనా కూడా పాస పో ర్్ట సంబ్ంధ సేవల కోసం దరఖాసుత  
చేసుక ంటునిప్పుడు, భారత్ ప్రభుత్ాం యొకక డిజిలాకర్ట పాల ట ఫామ్ ను ఉప్యోగ్ించుకోవచుు. ఈ 
కొత్త  సకకమ్ ను పరా రంభంచడం దాారా, పాస పో ర్్ట సేవల కోసం దరఖాసుత  చేసే దరఖాసుత దారుల  
డిజిలాకర్ట లోకి తాము అప లోడ్ చేసిన నిరిిష్్ ప్తరా ల(డాక యమ ంటుల )క  సంబ్ంధ ంచిన లంక ను 
అందజేయవచుు. పాస పో ర్్ట సేవల కోసం అవసరమ ైన వివిధ డాక యమ ంటలను కాగ్ిత్ రహిత్ ప్దిత్రలో 
సమరిుంచేందుక  ఇద  పౌరులక  వీల  కలుసుత ంద . వారు త్మ అసల ైన (ఒరిజినల్) డాక యమ ంటలను 
వ ంట తీసుకెళ్లల లిన అవసరం ఉండదు. భారత ను డజిిటల్ శకితసామరాా ల  గల సమాజంగ్ా అలాగ్ ే
మేధోప్రమ ైన ఆరిాక వయవసాగ్ా మారుడమే లక్ష్యంగ్ా ప్రభుత్ాం పరా రంభంచిన డిజిటల్ ఇండియా ఫ్ాల గ షిప 
కారయకామంలో భాగంగ్ా ఈ కలీమ ైన డిజిలాకర్ట సదుపాయానిి అందుబ్ాటులోకి తీసుకొచాురు. ప్రభుత్ా 
కలల డ్ లో పౌరులక  ప్ంచుకోదగ్ిన పైెవైేటు సేుస ను ఈ డజిిలాకర్ట అంద సుత ంద . ఈ కలల డ్ సేుస లో అనిి 
డాక యమ ంటుల /సరి్ఫికేటుల  అందుబ్ాటులో ఉంటాయి. కాగ్ిత్ రహిత్ పాలన లక్ష్యంగ్ా తీసుకొచిున ఈ 
డిజిలాకర్ట అనేద  డాక యమ ంటి/సరి్ఫికేటి డిజిటల్ మారగంలో జారీ మరియు త్నిఖీ కోసం రూప ంద ంచిన 
పాల ట ఫామ్. దీనివలల  డాక యమ ంటలను భౌత్రకంగ్ా ఉప్యోగ్ించడానిి నివారిసుత ంద . అదేవిధంగ్ా, 
పాస పో ర్్టలను ఒకసారి డిజిలాకర్ట లో అప లోడ్ చేసేత , అధీకృత్ యూజరుల  ఏ పరా ంత్ం నుంచ ైనా వాటిని 
ప ందవచుు, ఇద  ముఖయంగ్ా పాస పో ర్్టను పో గ్ొటు్ క ని సందరాాలోల  చాలా ఉప్యోగకరంగ్ా ఉంటుంద . 
 

3. గడిచిన 6 ఏళ్లలో పాస పో ర్్ట సంబ్ంధ సేవలోల  చాలా మ రుగుదల చోటుచేసుక ంద . పౌరుల కోసం ఇ-
పాస పో ర్్టను తీసుకొచేుందుక  కూడా మంత్రరత్ా శాఖ ప్రణాళికల  రూప ంద సోత ంద . విదేశీ విమానాశాయాలోల  



భదరత్ పెరిగ్ేందుక  మరియు ఇమిగ్ేాష్న్ ప్రకిాయల సదుపాయాల  మ రుగుప్డేందుక  ఇద  దోహదం 
చేసుత ంద . రానుని పాస పో ర్్ట సేవా పో ర గ్ాా మ్ వి2.0లో, ఆరి్ఫిషియల్ ఇంటెలజెన్ి (ఏఐ), మ షకన్ ల రిింగ, 
చాట-బ్ో ట, ఎనలటికి, రోబ్ో టిక పరా సెస ఆటోమేష్న్ (ఆర్ట పకఏ) త్ద త్ర వరిమాన సాంకేత్రకత్లను 
ఉప్యోగ్ించడం వలల  పౌరులక  సేవలను వేగంగ్ా అంద ంచేందుక  అలాగ్ే మ రుగ్ెైన అనుభూత్రకి దోహదం 
చేయనుంద . 
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