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1. గడిచిన 6 ఏళ్ల కాలంలో భారతలో పాసపో ర్ట్ సేవలను అందంచడానికి సంబ్ంధంచి పాసపో ర్ట్ సేవా పో ర గ్ాామ్
అనే ఒక ప్రధానమైన డిజిటల్ ప్రివరత ను ప్రవేశపెట్ ారు.
2. విదేశీ వయవహారాల సహాయ మంత్రర శీా వి. మురళీధరన్ నేడు ఈ కొత్త ప్థకానిి ఆరంభంచారు. దీనిదాారా
దరఖాసుతదారుడు భారతలో ఎకకడి నుంచైనా కూడా పాసపో ర్ట్ సంబ్ంధ సేవల కోసం దరఖాసుత
చేసుక ంటునిప్పుడు, భారత్ ప్రభుత్ాం యొకక డిజిలాకర్ట పాలటఫామ్ను ఉప్యోగ్ించుకోవచుు. ఈ
కొత్త సకకమ్ను పారరంభంచడం దాారా, పాసపో ర్ట్ సేవల కోసం దరఖాసుత చేసే దరఖాసుతదారుల
డిజిలాకర్టలోకి తాము అపలోడ్ చేసిన నిరిిష్్ ప్తారల(డాక యమంటు
ల )క

సంబ్ంధంచిన లంకను

అందజేయవచుు. పాసపో ర్ట్ సేవల కోసం అవసరమైన వివిధ డాక యమంటల ను కాగ్ిత్ రహిత్ ప్ది త్రలో
సమరిుంచేందుక ఇద పౌరులక వీల కలుసుతంద. వారు త్మ అసల ైన (ఒరిజినల్) డాక యమంటల ను
వంట తీసుకెళ్ల లలిన అవసరం ఉండదు. భారతను డిజిటల్ శకితసామరాాల గల సమాజంగ్ా అలాగ్ే
మేధో ప్రమైన ఆరిాక వయవసా గ్ా మారుడమే లక్ష్యంగ్ా ప్రభుత్ాం పారరంభంచిన డిజిటల్ ఇండియా ఫ్ాలగషిప
కారయకామంలో భాగంగ్ా ఈ కీలమైన డిజిలాకర్ట సదుపాయానిి అందుబ్ాటులోకి తీసుకొచాురు. ప్రభుత్ా
కలలడ్లో పౌరులక ప్ంచుకోదగ్ిన పెైవేటు సేుసను ఈ డిజిలాకర్ట అందసుతంద. ఈ కలలడ్ సేుసలో అనిి
డాక యమంటు
ల /సరి్ఫికేటల ు అందుబ్ాటులో ఉంటాయి. కాగ్ిత్ రహిత్ పాలన లక్ష్యంగ్ా తీసుకొచిున ఈ
డిజిలాకర్ట అనేద డాక యమంటి/సరి్ఫికేటి డిజిటల్ మారగ ంలో జారీ మరియు త్నిఖీ కోసం రూప ందంచిన
పాలటఫామ్. దీనివలల

డాక యమంటల ను భౌత్రకంగ్ా ఉప్యోగ్ించడానిి నివారిసత ుంద. అదేవిధంగ్ా,

పాసపో ర్ట్లను ఒకసారి డిజిలాకర్టలో అపలోడ్ చేస,ేత అధీకృత్ యూజరుల ఏ పారంత్ం నుంచైనా వాటిని
ప ందవచుు, ఇద ముఖయంగ్ా పాసపో ర్ట్ను పో గ్ొటు్క ని సందరాాలోల చాలా ఉప్యోగకరంగ్ా ఉంటుంద.
3. గడిచిన 6 ఏళ్ల లో పాసపో ర్ట్ సంబ్ంధ సేవలోల చాలా మరుగుదల చోటుచేసుక ంద. పౌరుల కోసం ఇపాసపో ర్ట్ను తీసుకొచేుందుక కూడా మంత్రరత్ా శాఖ ప్రణాళికల రూప ందసోత ంద. విదేశీ విమానాశాయాలోల

భదరత్ పెరిగ్ేందుక మరియు ఇమిగ్ేాష్న్ ప్రకాయ
ి ల సదుపాయాల మరుగుప్డేందుక ఇద దో హదం
చేసత ుంద. రానుని పాసపో ర్ట్ సేవా పో ర గ్ాామ్ వి2.0లో, ఆరి్ఫిషియల్ ఇంటెలజెన్ి (ఏఐ), మషకన్ ల రిింగ,
చాట-బ్ో ట, ఎనలటికి, రోబ్ో టిక పారసెస ఆటోమేష్న్ (ఆర్టపకఏ) త్దత్ర వరిమాన సాంకేత్రకత్లను
ఉప్యోగ్ించడం వలల పౌరులక సేవలను వేగంగ్ా అందంచేందుక అలాగ్ే మరుగ్ెైన అనుభూత్రకి దో హదం
చేయనుంద.
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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.

