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પાસપોટર્ સેવાની ફાળવણી અને સ�પણી
માટ�
િવદ� શ મંત્રાલયની
ક��ન્દ્રય પાસપોટર્ સંસ્થાનો
નાગ�રક કરાર

1.
1.1.

પ�રચય
ભારતીય પાસપોટર્ અને અન્ય પ્રવાસના દસ્તાવેજ �મ ક�, ઓળખ પ્રમાણપત્ર,
કટોકટ�ના પ્રમાણપત્ર, પોલીસ �ક્લયરન્સ પ્રમાણપત્ર અને LOC પાર કરવાની પ્રવાસ
પરિમટ િવદ� શ મંત્રાલય, ભારત સરકાર દ્વારા તેમની તાબાની કચેર� – ક��ન્દ્રય
પાસપોટર્ સંસ્થા અને તેમના ભારત અને િવદ� શમાં પાસપોટર્ આપતા સતાવાળા
(Passport Issuing Authorities - PIAs) ના જોડાણ દ્વરા આપવામાં આવે છે .

1.2.

ભારતના નાગ�રકોને પાસપોટર્ અને અન્ય પ્રવાસ દસ્તાવેજ આપવા�ુ ં િનયમન
પાસપોટર્ અિધિનયમ, 1967 દ્વારા કરવામાં આવે છે . કાયદા અ�ુસર, માન્ય પાસપોટર્
અથવા પ્રવાસ દસ્તાવેજ િવના કોઈપણ વ્ય�ક્તને ભારતની બહાર જવા પર પ્રિતબંધ
છે . તે પાસપોટર્ અને પ્રવાસ દસ્તાવેજ મેળવવા માટ� કાયર્વાહ� � ૂર� પાડ� છે અને �ના
આધાર� પાસપોટર્ અથવા પ્રવાસ દસ્તાવેજ નકાર� શકાય છે તેવાં સ્પષ્ટ કારણ
વ્યાખ્યાિયત કર� છે . કાયદો પાસપોટર્ અથવા પ્રવાસ દસ્તાવેજની જપ્તી અથવા રદ
કરવા માટ� પણ જોગવાઈઓ બનાવે છે અને આવી જપ્તી અને રદબાતલ માટ� સ્પષ્ટ
ર�તે કારણો વ્યાખ્યાિયત કર� છે . પાસપોટર્ નકારવાના, જપ્તીના અથવા રદ કરવાના
ઓડર્ ર વગેર� સામે અપીલ કરવા માટ� કાયદામાં યોગ્ય જોગવાઇઓનો સમાવેશ થાય
છે .

2.

નાગ�રક કરાર

2.1.

આ નાગ�રક કરાર, િવદ� શ મંત્રાલયની ક��ન્દ્રય પાસપોટર્ સંસ્થાના વહ�વટ� િનયંત્રણ

હ�ઠળ કાયર્ કરતી, ભારતમાં પાસપોટર્ કચેર� દ્વારા અપાતી પાસપોટર્ સેવા સંબિં ધત છે .
ભારતીય િમશન/િવદ� શી પોસ્ટ દ્વારા અપાતી પાસપોટર્ સેવાનો સમાવેશ આ કરારમાં નથી
થતો.
3.

�ુર�ૃ�ષ્ટ િનવેદન

3.1.

િવદ� શ મંત્રાલય, તેના પીઆઈએ (PIAs) ના જોડાણ દ્વારા, પાસપોટર્ અિધિનયમ 1967

અને તેવા િનયમોની હ�ઠળ ઘડવામાં આવેલ જોગવાઈઓ અ�ુસાર નાગ�રકો માટ� સમયસર,
પારદશર્ક, વ�ુ �ુલભ ર�તે, િવ�સનીય અને પ્રિતબદ્ધ ર�તે, તાલીમ પામેલ અને ઉત્સા�હત

કમર્ચાર�ઓ અને �ુવ્યવ�સ્થત પ્ર�ક્રયા દ્વારા આરામદાયક વાતાવરણમાં પાસપોટર્ સેવાઓ
પહ�ચાડવા પ્રયત્ન કર� છે .
4.

સેવાઓની અ�ુક્રમ�ણકા

4.1.

ફાળવણી:
 પાસપોટર્
 પો�લસ �ક્લયરન્સ પ્રમાણપત્ર
 પાસપોટર્ સ�પણી પ્રમાણપત્ર
 પાસપોટર્ આધા�રત અન્ય પર�ુરણ પ્રમાણપત્ર

4.2.

નાગ�રકના લાભ માટ� , િવગતવાર � ૂચનો તથા ફ� અને જ�ર� દસ્તાવેજ સ�હતની

પાસપોટર્ સેવાઓને સંબિં ધત �ણકાર� પોટર્ લ www.passportindia.gov.in પર � ૂર� પાડવામાં
આવી છે .
5.

નાગ�રક સહાય સેવા

પાસપોટર્ સેવા ક�ન્દ્ર (PSK)

પીએસક� (PSKs) સમગ્ર ભારતમાં �ુિવધા અને સેવાઓ
� ૂર� પાડ� છે �મ ક�, એ�ક્ઝ�ુ�ટવ આધાર, મા�હતી સ્થાન,
ફોટોકોપી, ખાવા-પીવાની �ુિવધા, �હ�ર ફોન મથક, બાળ
સંભાળ

�મ, ટ� �લિવઝન, ઇલેક્ટ્રોિનક

કતાર

સંચાલન

પધ્ધિત, એટ�એમ �ુિવધા અને િવકલાંગ વ્ય�ક્તઓ માટ�
ખાસ �ુિવધાઓ.
મા�હતીના

વપરાશ, ‘કોઇપણ સમયે કોઇપણ સ્થળે ’ ઉપલબ્ધ છે . નાગ�રક

ઓનલાઇન

ન�ધણી, તેમની અર�, પાસપોટર્ સેવા ક�ન્દ્ર (PSK) દ્વારા ઓનલાઇન

અર�,
�ુલાકાતની

ફ�

�ુકવણી, કર� અને તેમના ન�કના સેવા ક�ન્દ્ર પર �ુલાકાત માટ�
તા�રખ

અને તા�રખ મેળવી શક� છે � સામાન્ય ર�તે 1-7 ચા�ુ �દવસના

અર� �સ્થિત �ણવા િવશે

સમયગાળામાં ઉપલબ્ધ હોય છે . જોક�, ઋ�ુ અને પ્રાદ� શ
અ�ુસાર �ભ�તા હોઇ શક� છે .

રા�ષ્ટ્રય કોલ સેન્ટર

24 x 7 િનઃ�ુલ્ક ધ્વની જવાબ આપ-લે સહાય. સવાર� 8
વાગ્યા થી રાત્રે 10 વાગ્યા �ુધી 17 ભારતીય ભાષામાં
એ�ક્ઝ�ુ�ટવ સહાય

SMS દ્વારા �સ્થિત �ણવાની � ૂળ િનઃ�ુલ્ક એસએમએસ ઉપરાંત, વૈક�લ્પક પ્રીિમયમ

સેવા

સેવા પણ ન�વી ફ� �ુકવણી પર ઉપલબ્ધ છે .

ઇમેલ-આધા�રત હ�લ્પડ�સ્ક

નાગ�રકના પ્ર�ોના જવાબ આપવા માટ� પાસપોટર્ પોટર્ લ
મારફતે કાયર્ કર� છે

એમ(મોબાઇલ)પાસપોટર્

પાસપોટર્ સંબિં ધત મા�હતી અને અર� �સ્થિત આપતી

સેવા

મોબાઇલ

એ�પ્લક�શન

સ્માટર્

ફોન

વપરાશકતાર્

માટ�

બનાવવામાં આવેલ છે .
પાસપોટર્ મેળા

પાસપોટર્ મેળો સામાન્ય ર�તે પાસપોટર્ કચેર�/પીએસક�
(PSK) પર �હ�ર ર�ઓ પર નાગ�રકો માટ� અર� દાખલ
કરવા વ�ુ ં કલાકો આપતા િવશેષ માપદં ડ તર�ક� યો�ય
છે .

પાસપોટર્ અદાલત

પાસપોટર્ અદાલત સામાન્ય ર�તે લાંબા સમયથી બાક�
રહ�લી ફ�રયાદ અને જ�ટલ �કસ્સાના િનવારણ માટ�
પાસપોટર્ કચેર�ઓ ખાતે રાખવામાં આવે છે .

પાસપોટર્ સેવા ક�મ્પ

પાસપોટર્ સેવા ક�મ્પ, એક PSK �ૂ રના સ્થળોએ,
જ��રયાતના ધોરણે અરજદારોના લાભ માટ� રાખવામાં
આવે છે .

સેવા િવતરણના ધોરણ અને સમય મયાર્ દા

6.

કા�ુની જોગવાઇઓ પ્રમાણે, અર� મેળવવા પર, પીઆઇએ (PIA), તેમને જ�ુર� લાગે તે
� ૂછપરછ કયાર્ પછ�, પાસપોટર્ અથવા પ્રવાસ દસ્તાવેજ ઈશ્�ુ કર� દ� છે અથવા પાસપોટર્
અથવા પ્રવાસ દસ્તાવેજ આપવાની ના પાડ� છે . નીચે આપેલ સમયમયાર્ દા પો�લસ ચકાસણી
(PV) અથવા તેવી કોઇપણ �ુછપરછ અથવા અન્ય પ�રબળ ક� � પીઆઇએ (PIA) ના
િનયંત્રણ બહાર હોય તેના પર આધાર રાખે છે .
સેવાનો પ્રકાર

� ૂચક

�ટપ્પણી

સમયર� ખા
નવો (પ્રથમ વખત)

30 ચા�ુ �દવસ

સં� ૂણર્

પાસપોટર્ (ફાળવણી પહ�લાં

�ુધી [પીવી

મેળવ્યાની તા�રખથી અને પીઆઇએ

પોલીસ ચકાસણી જ�ર�)

(PV) સમય

(PIA) અને

બાદ કરતા]

અહ�વાલ

દસ્તાવે�કરણ

તથા

પ્રવેશ

ચોખ્ખા પોલીસ ચકાસણી
મળ્યા

હોવાના

સંતોષને

આિધન
નવો (પ્રથમ વખત)

7 ચા�ુ

સં� ૂણર્

દસ્તાવે�કરણ

પાસપોટર્

�દવસમાં

મેળવ્યાની

તા�રખથી

તથા
અને

પ્રવેશ
ચકાસણી

{ફાળવણી પછ� પીવી

પ્રમાણપત્ર/ઓળખ પ્રમાણપત્ર /�બન-

(PV) જ�ુર� અથવા �યાં

વાંધા

પ્રમાણપત્રની

પીવી (PV) જ�ુર� નથી}

�ુ�ષ્ટને

અને

i. તત્કાલ

અિધ�ૃતતાની

પીઆઇએ

(PIA)

ના

સંતોષને આિધન

ii. સરકાર�/
પીએસ�ુ (PSU)
કરમચાર�ઓ વગેર�
સમા�પ્ત પર અથવ િવઝા

7 ચા�ુ

જો વ્ય�ક્તગત િવગતમાં કોઇ ફ�રફાર ન

� ૃષ્ઠ ભરાય જવા પર

�દવસમાં (�યાં

હોય તો � ૂણર્ દસ્તાવે�કરણ અને પ્રવેશ

પાસપોટર્ ની �ુન: ફાળવણી

�ુવર્ પો�લસ

મેળવ્યાની તા�રખથી અને પીઆઇએ

ચકાસણી જ�ુર�

(PIA) ના સંતોષને આિધન

નથી)
(a) વ્ય�ક્તગત િવગતમાં

� ક�સમાં �ુવર્

� ૂણર્

દસ્તાવે�કરણ

ફ�રફારને કારણે

પો�લસ

મેળવ્યાની તા�રખથી અને પીઆઇએ

અને/અથવા (b) ખોવાય

ચકાસણી જ�ુર�

(PIA)

ગયેલ/ચોરાઇ

નથી તેમાં 7

ચકાસણી/મં�ુર�ને આિધન

ગયેલ/�ુકસાન

�દવસ �ુધીમાં

થયેલ/ફાટ� ગયેલ

અને �માં

પાસપોટર્ ને બદલે

પીવી (PV)

પાસપોટર્ ની �ુન: ફાળવણી

જ�ુર� છે તે

ના

સંતોષ

અને

પ્રવેશ

અને

જ�ુર�

અને

પ્રવેશ

ક�સમાં 30
�દવસ �ુધીમાં
[પીવી (PV)
સમય બાદ
કરતા]
પાસપોટર્

પર

આધા�રત 3 ચા�ુ �દવસ

� ૂણર્

દસ્તાવે�કરણ

પર� ૂરણ સેવાઓ �મ ક� �ુધીમાં (�

મેળવ્યાની તા�રખથી અને પીઆઇએ

પોલીસ મં�ુર� પ્રમાણપત્ર, ક�સમાં પો�લસ

(PIA)

સ�પણી પ્રમાણપત્ર અથવા ચકાસણી જ�ુર�

ચકાસણી/મં�ુર�ને આિધન

અન્ય પર�ુરણ પ્રમાણપત્ર

ના

સંતોષ

અને

જ�ુર�

નથી તેમાં)

7.

અરજદારોની સામાન્ય જવાબદાર�

7.1.

કા� ૂની ર�તે, તમામ પાસપોટર્ અરજદારોએ તેમની અર� સાચી મા�હતી અને માન્ય

અને વાસ્તિવક �ુરક દસ્તાવેજો સાથે જમા કરાવવી જ�ર� છે . પાસપોટર્ અિધિનયમ, 1967 ની
જોગવાઈઓ �ુજબ, અરજદાર� પાસપોટર્ અથવા પ્રવાસ દસ્તાવેજ મેળવવા કોઇ ખોટ� મા�હતી
આપવી જોઇએ નહ� અથવા કોઇપણ �ુખ્ય મા�હતી �પાવવી જોઇએ નહ�. આવા કોઈપણ
�ૃત્ય કરનારને સ� તર�ક� બે વષર્ �ુધીની �લ અથવા �. 5000/- દંડ અથવા બંને થઈ શક�
છે .
7.2.

અર�ઓ, આપેલ બંધારણમાં www.passportindia.gov.in પોટર્ લ પર જમા કરાવવાની

રહશે ત્યાર પછ� પ્રવેશ માટ� પીએસક� (PSK) પર વ્ય�ક્તગત �ુલાકાત થશે, �માં
બાયોમે�ટ્રક્સ, ફોટોગ્રાફ અને જો કોઈ ફ� લેવાની હોય તો તેનો સમાવેશ થશે. જો કોઈ �ુચક
સમયર� ખા હોય તો, પીઆઇએ (PIA) તરફથી જ�ર� સેવાની સમયબદ્ધ ફાળવણી માટ�
અરજદારોએ ઔપચા�રકતાઓ � ૂણર્ કરવા�ુ ં પાલન કર�ુ ં જોઈએ.
7.3.

અરજદારોને કોઈપણ � ૃચ્છા/ફ�રયાદ કરતા પહ�લાં તેમની અર� �સ્થિત �ણી લેવા

સલાહ આપવામાં આવે છે .
8.

ફ�રયાદ િનવારણ

8.1.

પીઆઇએ (PIA) ની કામગીર�માં સેવા ધોરણના કોઈપણ િવક્ષેપ, સેવા ફાળવણીમાં

િનષ્ફળતાને કારણે કોઈપણ તકરાર અથવા ફ�રયાદ હોય તો (a) ક��ન્દ્રય �હ�ર ફ�રયાદ
િનવારણ અને દ� ખર� ખ (Central Public Grievance Redress and Monitoring System CPGRAMS) pgportal.gov.in પર અથવા (b) www.passportindia.gov.in અથવા (c)
િન:�ુલ્ક નંબર 1800-258-1800 પર ન�ધાવવી.
9.

ુ ન
પ્રિતભાવ/�ચ

9.1.

પ્રિતભાવ અને �ુચન (i) પાસપોટર્ પોટર્ લ www.passportindia.gov.in (feedback

ફ�ડબેક પર �ક્લક કર�) ન�ધાવી શકો છો (ii) િન:�ુલ્ક નંબર 1800 258 1800 પર ફોન કર�
અથવા (iii) સહાયક પાસપોટર્ અિધકાર� (Assistant Passport Officer -PG), �હ�ર ફ�રયાદ
એકમ, �ુમ નં.24, સીપીવી (CPV) િવભાગ, િવદ� શ મંત્રાલય, પ�ટયાલા હાઉસ એનેક્સ, િતલક
માગર્, નવી �દલ્હ� 110001, ટ� �લ. નં. 011-23384519, 23384497, ફ�ક્સ નં. 011-23384461, ઇમેલ: passport.pg@mea.gov.in. પર લખીને મોકલી આપી શકો છો.
10.

ુ ર�, 2016 માં તૈયાર
કરારની આગામી સમીક્ષા માટ� મ�હનો/વષર્: આ કરાર ફ��આ

કરવામાં આવ્યો છે . તેની આગામી સમીક્ષા�ુ ં આયોજન �ુલાઇ 2016 માં છે .
*****

