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1.  విదేశీ శఖ మమియు  స ఎస స ఈ-గవరన్స్ సమవీసెస ఇండియా లిమిటెడ్ 
(ఎలక్టరా నిక్స్ మమియు ఐటియ విఫాగము అభివిదదృ  చేసఽు న సంసూ) కలిస, గ్ా మీణ 
పర ంణాలలో వున లక్షకు ెైగ్ సమానయ సేవ క్ట ందార ల నఽంచి పసఽపో ర్టర సంబ్ంధదత 
సేవలనందదంచనఽందద.  ఈ చరయ దేశములో వున సంక్ట తిక వ ైవిధాయలకు చాలా వరకు 
వంణెన వేయనఽందద. 

 

2.  నేషనల్ ఈ-గవరన్స్ పా న్స (ఎన్స ఈజిక ) కా్్టంద గ్ా మీణ పర ంణాలలో లక్షకు ెైగ్ 
ఇంటమనట్ సౌకరయం గల సేవ క్ట ందార లనఽ సూ ంచేందఽకు ఫారత రభుతీము 2006 
లో స ఎస స సీమ్ నఽ ఆమోదదంచిందద.  గ్ా మీణ రజలకు వయవసయ, ఆమోగయ, విదాయ, 
బ్ాయంక్్టంగ్, ఇనాూ మనన్స్, ెనూన్స, వడుక బలుా ల చెలాింు, వినోదం వగ్నైమ సేవలకు 
స ఎస స లు క్ట ందరముగ్ మామభ.  పసఽపో ర్టర సంబ్ంధదత సేవలనఽ రసఽు తం 
అందదసఽు న సేవలకు అదనముగ్ జత చేమారు. 
 

3. పసఽపో ర్టర సేవల కా్్టంద, సంభందదత పజు జమ ణో పటు పసఽపో ర్టర సంబ్ంధదత సేవల క్టనై 
సమావేశనిక్్ట అపభంటెమంట్ క్టొరటంణో సహ పసఽపో ర్టర దరఖాసఽు   ముణాు ని ఆన్స-
ల ైన్స లో ూమిు చేయడాని విదేశీ శఖ తెనిసమ ిచేసందద.  పసఽపో ర్టర దరఖాసఽు  ని 
ఆన్స-ల ైన్స లో ెటరటం , సంభందదత పజు జమ చేయటం (క్టనాడిట్ క్టర్్ట/డెబట్ క్టర్్ట లేక 
ఎస బ ఐ ఇంటమనట్ బ్ాయంక్్టంగ్/చలాన్స దాీమ) మమియు పసఽపో ర్టర సేవ క్ట ందరములో 
సమావేశనిక్్ట అపభంటెమంట్ క్టోమ  సేవలు రూ. 100 మించకుండా నామ మాతరు 
పజుణో స ఎస స అందదసఽు ందద.  అపభంటెమంట్ జాబణా రక్టరం, అభయమిౄ పసఽపో ర్టర సేవ 



క్ట ందరమునకు వ ళ్ళి దరఖాసఽు  జమ  రక్ట్ాయనఽ ూమిు చేయాలి (డిజిటల్ 
ఫో టోగ్ా ఫ్/బ్యో బెటిరక్స్, సహాయక ణార ల ధివీకరణ మమియు ఆమోదము ణో 
కలి).  స ఎస స దాీమ ఈ సేవలు వమంణాలణో కలి వరం అంణా 
లభయమవుణాభ.  

 
 

4. ఉతుర్ట రదేశ్ మమియు జారఖండ్ లలోని 15 నిమవీత స ఎస స లలో ఈ సేవలు మార్టా 
2014 మనండవ వరము నఽంచి పర రంభమవుణాభ.  దేశం ముతుం మీద ఈ సేవలు 
మార్టా ఆఖమి కలాా  అందఽబ్ాటులోక్్ట వసు భ. 
 

5. పసఽపో ర్టర సంబ్ంధదత సేవల గుమించి మమిని వివమలకు, పసఽపో ర్టర వ బ్్ై్ట్ : 
www.passportindia.gov.in లేక నేషనల్ క్టల్ సెంటర్ట (టోల్ పర న ంబ్ర్ట 1800-
258-1800) దాీమ ప ందవచఽా. 
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పబ్రవమి 28, 2014  

http://www.passportindia.gov.in/

