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ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮ ੱਲਵਾਨ ਭਾਈਵਾਲ ਮਸੈਰਜ਼ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਵਲਵਮਟੇਡ 

ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪਰਗੋਰਾਮ (PSP-V2.0) ਦ ੇਦੂਜ ੇਪੜਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਇਸਨੰੂ 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਵਨਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

PSP-V2.0 ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹ,ੈ ਜੋ PSP-V1.0 ਦਾ ਹੀ ਵਵਸਥਾਰ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਨੰੂ 

ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਮਲਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮ ੱਖ 

ਵਬੰਦੂ ਸਮੇਂ ਵਸਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਵਧੇਰੇ ਪਹ ੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸਮੇੰਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ 

ਨਾਗਵਰਕ ਸ ਚਾਰ ੂਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤ ੇਵਚਨਬੱਧ, ਵਸੱਵਖਅਤ ਅਤ ੇਪਰੇਵਰਤ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਭ ਚ ੱਕ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਵਕ ਨਾਗਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬੈਕਬੋਨ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 

ਪਵਰਵਰਤਨ ਪਰਬੰਧਨ ਆਵਦ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦਵਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਜ ੜ ੇਪਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤ ੇਸ ਰੱਵਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰ ੇਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਵਹਣਗੇ। 
 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਵੱਚ ਪਬਵਲਕ ਡੀਵਲੰਗ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 

ਹਲਕੇ ਵਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖਲੋਹਣ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਜੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 

(PSK) ਜਾਾਂ ਪੋਸਟ ਆਵਫਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (POPSK) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹ ਣ ਤੱਕ 93 PSK, 428 

POPSK ਅਤੇ 36 ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਵੱਚ ਗਲੋਬਲ 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪਰਗੋਰਾਮ (GPSP) ਰਾਹੀਂ 176 ਤੋਂ ਵਧੱ ਭਾਰਤੀ ਵਮਸ਼ਨਾਾਂ/ਪੋਸਟਾਾਂ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ ਵਗਆ ਹ,ੈ 

ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਨਰਵਵਘਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਦਦੰੇ ਹਨ। 
 

PSP-V 2.0 ਦੇ ਮ ੱਖ ਤੱਤ ਹਨ - ਅਵਤ-ਆਧ ਵਨਕ ਵਡਜੀਟਲ ਈਕੋਵਸਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਵਹੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਡਟੇਾਬੇਸ ਵਵਚੱ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਓਵਰਹਾਵਲੰਗ ਅਤ ੇਏਕੀਕਰਣ, ਨਾਗਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਵੱਚ 

ਸ ਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਵਧੀਆ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇਡਟੇਾ ਸ ਰੱਵਖਆ ਨੰੂ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ ਕ  ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਵਜਵੇਂ ਡਟੇਾ ਸੈਂਟਰ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤ ੇਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਮੇਤ 

ਸ ਰੱਵਖਆ ਪਵਹਲੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਇਓਮੈਵਟਰਕਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਣੇ ਵਸਸਟਮ ਵਵੱਚ 

ਸਖ਼ਤ ਐਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਡਜੀਟਲ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਅਤੇ 

ਪਰਦੇਸਾਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਵਮਸ਼ਨਾਾਂ/ਪੋਸਟਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਵਡਜ਼ਾਸਟਰ ਵਰਕਵਰੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇ

PSKs/POPSKs ਨਾਲ ਨੈੈੱਟਵਰਕਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਭੰਡਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 



ਈਕੋਵਸਸਟਮ ਵਵੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰੋਸੈਵਸਗੰ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਫਾਈਲ ਵਸਸਟਮ ਅਤ ੇ24 x 7 x 365 
ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਅਵਤ-ਆਧ ਵਨਕ ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (NOC) ਅਤੇ ਸ ਰੱਵਖਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 

(SOC) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

 

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਵਰਕ (G2C) ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਗ ਣਵੱਤਾ ਵਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤ ੇਆਈਟੀ 

ਅਤੇ ਵਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮ ਖ ਰੱਖਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱਚ 

ਬਾਇਓਮੈਵਟਰਕਸ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਟੰੈਲੀਜੈਂਸ, ਐਡਵਾਾਂਸ ਡਟੇਾ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਚੈਟ-ਬੋਟ, ਆਟ-ੋਵਰਸਪੌਂਸ, 

ਨੈਚ ਰਲ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪਰੋਸੈਵਸੰਗ, ਕਲਾਊਡ ਐਨੇਬਲੇਮੈਂਟਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੰੂ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪੱਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ PSP-V 2.0 ਵਵੱਚ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧੇਰੇ ਗਰਾਹਕ 
ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ, ਬੇਹਤਰ ਸ ਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਨਾਗਵਰਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵਮਲ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਸਪਰੋਟ ਸੇਵਾ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਨਾਗਵਰਕ ਕੇਂਦਵਰਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਦੇਖਭਾਲ, ਵਵਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤ ੇ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਗ ਣ ਪਾਸਪਰੋਟ ਸੇਵਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਸਧਾਾਂਤ ਬਣੇ ਰਵਹਣਗੇ। 
 

ਨਵੀਂ ਵਦੱਲੀ 
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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. 

 


