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ആമുഖം
 

ഇരയൻ പാസകപാർട്ടടം അത കപാലലയ ള്ള മറ്റട  യാന്ദ്താ കര്ഖേളായ ഐഡന്റിറ്റി 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എമർജൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കപാലീസ  ക്ലിയറൻസ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കന്ദ്ോസ 
എൽ ഒ സി യാന്ദ്താ ലപർമിറ്റ്  ത ടങ്ങിയവയ ം ഇരയൻ ഗവൺലമന്റിന്ലറ  
വികേശോര്യവേ പ്പിന  േീഴില ള്ള  കേന്ദ്ര പാസകപാർട്ട് സംഘടനയ ലട 
ര്ാജയത്തിനേത്ത ം പ റത്ത മ ള്ള ശ ംഘലേൾ മ കഖന നൽേി വര് ന്ന .

പാസകപാർട്ട് ആക്ട്  ന്ദ്പോര്മാണ് ഇരയൻ പൗര്ന്മാർക്ക്
പാസകപാർട്ടടം മറ്റട യാന്ദ്താ കര്ഖേളടം നല്േി വര് ന്നത്. ഈ ആക്ട് അന സര്ിച്ച് 
ഏലതങ്കില ം  വയക്തി സാധ വായ പാസകപാർകട്ടാ യാന്ദ്താ കര്ഖേകളാ ഇലലാലത ഇരയക്ക്  
പ റത്ത  യാന്ദ്ത ലെയ്യടന്നത് തടയ ന്നതികനാലടാപ്പം പാസകപാർട്ട് അലലലങ്കിൽ യാന്ദ്താ 
കര്ഖേൾ ലഭിക്ക ന്നതിന ള്ള നടപടി ന്ദ്േമങ്ങൾ നിഷ്േർഷിക്ക േയ ം പാസകപാർട്ട് 
അലലലങ്കിൽ യാന്ദ്ത കര്ഖേളടലട തടഞ്ഞ ലവക്കൽ അലലലങ്കിൽ അസാധ വാക്ക ന്ന 
വേ പ്പടേൾ വയക്തമായി നിർവെിക്ക േയ ം ലെയ്യടന്ന . അത കപാലല തലന്ന 
പാസകപാർട്ട്  തടഞ്ഞ ലവക്കൽ അലലലങ്കിൽ  റദ്ദാക്കൽ  നടപടിക്ക് എതികര്യ ള്ള 
അപ്പീല േൾക്ക് കവണ്ടിയ ള്ള അന കയാജയമായ വയവസ്ഥേളടം നിയമത്തിൽ 
ഉൾലപ്പട ത്തിയിര്ിക്ക ന്ന .

  സിറ്റിസൺ ചാർട്ടർ (പൗരാവകാശ രരഖ)

ഇരയൻ വികേശോര്യ മന്ദ്രാലയത്തിന  േീഴിൽ ന്ദ്പവർത്തിക്ക ന്ന കേന്ദ്ര പാസകപാർട്ട്  
സംഘടന, അതിൻലറ േീഴ്ഘടേങ്ങളായ പാസകപാർട്ട് ആഫീസ േൾ വഴിയാണ് 
പാസകപാർട്ടിലന സംബന്ധിക്ക ന്ന കസവനങ്ങൾ നിർവകിക്ക ന്നത്. വികേശത്ത ളള 
ഇരയൻ മിഷന േളടം കപാസ്റ്റടേളടം നൽേ ന്ന പാസകപാർട്ട് കസവനങ്ങൾ ഇതിൻലറ 
പര്ിധിയിൽ ഉൾലപട ന്നിലല

  വിഷൻ രേറ്റ്മമൻറ്

ലല പാസകപാർട്ട് ആക്ടടിന ം അത സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാക്ക ന്ന നിയമങ്ങൾക്ക ം 
വികധയമായി, ഇരയൻ വികേശോര്യ മന്ദ്രാലയത്തിൻലറ നിയന്ദ്രണത്തില ള്ള 
കേന്ദ്രപാസകപാർട്ട് സംഘടനയ ലട േീഴിൽ ര്ാജയമാസേലം ന്ദ്പവർത്തിക്ക ന്ന അർപ്പണ 
കബാധമ ള്ള സതയസന്ധര് ം കസവന നിര്തര് ം ന്ദ്പതി്ാബദ്ധര് മായ പര്ിശീലനം 
ലഭിച്ചിട്ടടള്ള ഉകേയാഗസ്ഥലര്ലോണ്ട് പാസകപാർട്ട് സംബന്ധമായ കസവനങ്ങൾ സമയ 
ബന്ധിതമായി വിശവസ്സനീയവ ം സ താര്യവ മായ ര്ീതിയിൽ കനര്ിട്ടട ലഭയമാക്കാൻ 
ന്ദ്ശമിക്ക ന്ന .

രസവന സൂചിക

വിതര്ണം 
പാസകപാർട്ട്  
കപാലീസ ക്ലീയറൻസ സർട്ടിഫിേറ്റ്
പാസകപാർട്ട് സറണ്ടർ സർട്ടിഫിേറ്റ് 
മറ്റട വിവിധ പാസകപാർട്ട് സംബന്ധമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റടേൾ

പൗര്ന്മാര് ലട ആവശയത്തിന കവണ്ടി പാസകപാർട്ട് സംബന്ധമായ വിശോംശങ്ങൾ, 
മാർഗ്ഗ നിർകദ്ദശ്ശങ്ങൾ ഫീസ വിവര്ങ്ങൾ ത ടങ്ങി ആവശയമായ മറ്റ് കര്ഖേലളേ റിച്ചടള്ള 
വിവര്ങ്ങളടം  എന്ന കപാർട്ടലിൽ ലഭയമാണ്



 

5.പൗരസഹായ രസവനങ്ങൾ 

പാസകപാർട്ട് കസവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇരയലയാട്ടാലേയ ള്ള പാസകപാർട്ട് കസവാ 
കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ോര്യ നിർവകണ പിര ണ
വിവര് വിവര്ണ പിര ണ, ലഘ  പാനീയ 
സൗേര്യങ്ങൾ പബ്ലിക്ട ലടലി കഫാൺ ബൂത്ത്
ശിശ  പര്ിപാലന സൗേര്യം, ലടലിവിഷൻ
ഇലക്ടകന്ദ്ടാണിക്ട േയ  മാകനജ ലമൻറ് സിസ്റ്റം
എ .ടി.എം  സൗേര്യവ ം, േൂടാലത വിഭിന്ന 
കശഷി ഉള്ളവർക്ക് ന്ദ്പകതയേ സൗേര്യങ്ങളടം 
നൽേ ന്ന .

വിവര്കശഖര്ണംഓൺലലൻ 
ര്ജിസകന്ദ്ടഷൻഅകപക്ഷ ഫീസ
അടയ്ക്ക്കൽ സരർശന സമയം
അകപക്ഷലയ േ റിച്ചടള്ള 
വിവര് കശഖര്ണം    

ഏത  സമയത്ത ം എവികടയ ം  എന്ന 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കസവനം ലഭയമാണ്. 
പാസകപാർട്ട് കപാർട്ടൽ ഉപകയാഗിച്ച് ഓൺ 
ലലൻ വഴി അകപക്ഷ ര്ജിലസ്റ്റർ ലെയ്ക്ത  
അട ത്ത ള്ള കസവാ കേന്ദ്രത്തിൽ സരർശന 
സമയം തിര്ലഞ്ഞട ക്കാൻ പൗര്ന്മാർക്ക്
സാധിക്ക ം. സാധാര്ണയായി 
േിവസത്തിന ള്ളിൽ അലപ്പായിലന്മൻറ് 
ലഭയമാേ ം. ഇതിൽ ോലാന സ തവ ം
ന്ദ്പാകേശിേവ മായ െില മാറ്റങ്ങൾ 
വര്ാവ ന്നതാണ്. 

നാഷണൽ ോൾ ലസൻറർ കടാൾ ന്ദ്ഫീ ഇര് പത്തിനാല  മണിക്കൂറ ം 
ഇരയൻ ഭാഷേളിൽ കടാൾ ന്ദ്ഫീ ആയി 

വിവര്ങ്ങൾ. എക്ടസിേയൂട്ടീവ് പിര ണ 
വലര് ലഭിക്ക ന്നതാണ്.

എസ.എം.എസ അവസ്ഥാ നിലവാര് 
കസവനം. 

 

ന്ദ്ഫീ എസ.എം.എസ കസവനം േൂടാലത നാമ 
മാന്ദ്തമായ ത േ അടച്ച് അകപക്ഷയ ലട 
വിവര്ങ്ങൾ അറിയാവ ന്ന ന്ദ്പീമിയം
സർവീസ ം ലഭയമാണ്.

ഈലമയിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ള്ള
സകായം 

പൗര്ന്മാര് ലട അകനവഷണങ്ങൾക്ക് മറ പടി 
പാസകപാർട്ട് കപാർട്ടൽ വഴി നൽേ ന്ന . 

എം.പാസകപാർട്ട് കസവാ സമാർട്ട് കഫാൺ ഉപകഭാക്താക്കൾക്ക് 
കവണ്ടിയ ള്ള ആപ് ആണിത്. 
പാസകപാർട്ടടമായി ബന്ധലപ്പട്ട എലലാ 
വിവര്ങ്ങളടം അകപക്ഷയ ലട നിജസ്ഥിതിയ ം 
ഇതിലൂലട ലഭയമാണ്. 

പാസകപാർട്ട് കമള
 

പാസകപാർട്ട് കമള ഒര്  ന്ദ്പകതയേ 
മാനേണ്ഡത്തിൽ പാസകപാർട്ട് 
ഓഫീസ േളില ം കസവാ കേന്ദ്രങ്ങളില ം 
ലപാത  അവധി േിവസങ്ങളിൽ 
സംഘടിപ്പിക്ക ന്ന . പൗര്ന്മാർക്ക് പാസകപാർട്ട് 
കസവനങ്ങൾ േൂട തൽ സ ഗമമാക്ക വാന ം  
വയാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്ക വാന ം അകപക്ഷ 
സമർപ്പിക്ക വാൻ േൂട തൽ അവസര്വ ം 
ഇത  മൂലം ലഭിക്ക ന്ന . 



 

 രസവന വിതരണ നിലവാരങ്ങള ം അവയുമെ സമയ ക്കമവും- 

നിയമപര്മായ വയവസ്ഥേൾ അന സര്ിച്ച് ഒര്  അകപക്ഷ സവീേര്ിച്ചതിന  കശഷം
ആവശയമായ അകനവഷണത്തിന  കശഷം പാസകപാർട്ട് അലലലങ്കിൽ യാന്ദ്താ കര്ഖേൾ 
ലോട ക്ക വാകനാ ലോട ക്കാതിര്ിക്ക വാകനാ ഉള്ള അധിോര്ം പാസകപാർട്ട് വിതര്ണ 
അധിോര്ിക്ക ള്ളതാണ്(  കപാലീസ അകനവഷണം( അലലലങ്കിൽ അത കപാലലയ ള്ള 
മറ്റകനവഷണങ്ങൾ അത മലലലങ്കിൽ പി.ഐ.എ യ ലട നിയന്ദ്രണ പര്ിധിക്ക ം അപ്പടറത്ത ള്ള 
ോര്യങ്ങൾ താലഴ ലോട ത്തിട്ടടള്ള സമയന്ദ്േമലത്ത ബാധിക്കാവ ന്നതാണ്.

കസവനത്തിൻറ ര്ീതി സൂെേ സമയ 
ന്ദ്േമം

അഭിന്ദ്പായം

പ തിയ (ആേയലത്ത പാസകപാർട്ട്) 
(പാസകപാർട്ട് നൽേ ന്നതിന  മ മ്പ് 
കപാലീസ ലവര്ിഫികക്കഷൻ  
ആവശയമായത്)

 

 ന്ദ്പവ ത്തി 
േിവസങ്ങൾ വലര് 
(കപാലീസ 
ലവര്ിഫികക്കഷൻ 
ോലയളവ് 
ഒഴിവാക്കി.)

ആവശയമായ എലലാ 
കര്ഖേകളാട ം േൂടിയ 
ക്ക് ത പ്തിേര്മായ 
കപാലീസ ശ പാർശ 
ലെയ്ക്തിട്ടടള്ള പൂർണ്ണമായ 
അകപക്ഷേൾ 

ആേയലത്ത 
പാസകപാർട്ട്.പാസകപാർ
ട്ട് നൽേിയതിന  കശഷം 
കവര്ിഫികേഷൻ 
കവണ്ടവ / 
കവര്ിഫികേഷൻ 
കവണ്ടാത്തവ
തത്ോൽ
ഗവൺലമൻറ്/ ലപാത കമഖല 

സ്ഥാപനങ്ങളിലല (പബ്ലിക്ട 
അണ്ടർകടക്കിംഗ്) ഉകേയാഗസ്ഥർ 

 ന്ദ്പവ ത്തി 
േിവസം വലര്

ആവശയമായകര്ഖ 
കളാട േൂടിയ ക്ക് 
ത പ്തിേര്മായ 
അകപക്ഷേൾ. 
ലവര്ിഫികക്കഷൻ  
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / 
ത ടങ്ങിയവയ ലട 
സവീേര്ണത്തിന് 
വികധയമായിസവീേ
ര്ിച്ച േിവസം മ തൽ

ോലാവധി തീർന്ന 
പാസകപാർട്ട് പ ത ക്കൽ 
/ വിസ കപജ േൾ 
തീർന്നതിന  കശഷം ഉള്ള 
പാസകപാർട്ട്. 

േിവസം വലര് 
(കപാലീസ 
ലവര്ിഫികക്കഷൻ 
ആവശയമിലലാത്ത 
അകപക്ഷേൾ)

വയക്തിപര്മായ 
വിവര്ങ്ങളിൽ 
വയതയാസമിലലാത്ത 
പൂർണ്ണമായ ക്ക് 
ത പ്തിേര്മായ 
അകപക്ഷേൾ സവീേര്ിച്ച 
േിവസം മ തൽ.

പാസകപാർട്ട് അോലത്ത്  പാസകപാർട്ട് ഓഫീസ േളിൽ ലപാത വായി 
നടത്തലപ്പട ന്ന പാസകപാർട്ട് അോലത്ത േൾ
നീണ്ട ോലമായി പര്ികര്ിക്കലപ്പടാലത 
േിടക്ക ന്ന  അകപക്ഷേളിൽ തീർപ്പടണ്ടാക്കാൻ 
കവണ്ടിയാണ്  

പാസകപാർട്ട് കസവാ 
േയാമ്പ്.    

പാസകപാർട്ട് കസവാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന ം 
അേലലയ ള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അകപക്ഷേര് ലട 
ന്ദ്പകയാജനാർത്ഥം കസവാ േയാമ്പ േൾ 
സംഘടിപ്പിക്ക ന്ന . 



 

പാസകപാർട്ട് പ ത ക്കൽ 
വയക്തിഗതവിവര്ങ്ങളിൽ വയതയാസം 
ഉള്ളവ / േളഞ്ഞ കപായ / 
കേട പാട േൾ സംഭവിച്ച / 
വിേ തമായതിന  പേര്ം. 

7 േിവസം വലര്. 
കപാലീസ 
ലവര്ിഫികക്കഷൻ 
ആവശയമിലലാത്ത 
അകപക്ഷേൾ. 30 
േിവസം വലര് 
കപാലീസ 
ലവര്ിഫികക്കഷൻ 
ആവശയമ ള്ള 
അകപക്ഷേൾ. (
ോലയളവ് 
ഉൾലപ്പട ത്താലത)

പൂർണ്ണവ ം 
ത പ്തിേര്വ മായ 
അകപക്ഷേൾ സവീേര്ിച്ച 
േിവസം 
മ തൽ.ലവര്ിഫികക്കഷന ം 
ക്ലീയറൻസിന ം കശഷം. 

മറ്റട പലവിധ സർവ്വീസ േൾ. കപാലീസ 
ക്ലീയറൻസ സർട്ടിഫിക്കറ്റടേൾ. സറണ്ടർ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റടേൾ. മറ്റട പലവിധ  
പാസകപാർട്ട് സംബന്ധമായ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റടേൾ. 

3 ന്ദ്പവ ത്തി 
േിവസം വലര് 
(കപാലീസ 
ലവര്ിഫികക്കഷൻ 
കവണ്ടാത്തവ)

ക്ക് ത പ്തിേര്മായ 
അകപക്ഷേൾ.പൂർണ്ണമായ 
/ ആവശയമായ 
കര്ഖേകളാലടാപ്പം 
സവീേര്ിച്ച അകപക്ഷേൾ. 

  
  അരപക്ഷകരുമെ ചുമതലകൾ

 നിയമ ന്ദ്പോര്മ ള്ള നിബന്ധനേൾക്കന സ തമായി  എലലാ പാസകപാർട്ട് അകപക്ഷേര് ം 
ശര്ിയായ വിവര്ങ്ങകളാ്േൂടിയ അകപക്ഷേൾ മതിയായ കര്ഖേകളാ്േൂടി 
സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്. ലല പാസകപാർട്ട് നിയമന്ദ്പോര്ം അകപക്ഷേൻ ലതറ്റായ 
വിവര്ങ്ങൾ നൽേ ന്നത ം അവാസതവിേമായ കര്ഖേൾ നൽേി പാസകപാർട്ട്  / യാന്ദ്താ 
കര്ഖ എട ക്കാൻ ന്ദ്ശമിക്ക ന്നത ം േ റ്റേര്മാണ്. അങ്ങലന ലെയ്ക്താൽ വർഷം വലര് 
ജയിൽ ശിക്ഷകയാ അലലലങ്കിൽ  ര്ൂപ വലര് പിഴകയാ  അലലലങ്കിൽ ര്ണ്ട ം േൂടികയാ 
ശിക്ഷ ലഭിക്കാവ ന്നതാണ്.

എന്ന കപാർട്ടൽ വഴി  അകപക്ഷേൾ നിർദ്ദിഷ്ട കഫാർമാറ്റിൽ ഓൺ 
ലലനായി  സമർപ്പിക്കാവ ന്നതാണ്.  അകപക്ഷേൻ കസവാകേന്ദ്രം സരർശിക്ക ന്ന 
കവളയിൽ കഫാകട്ടാ എട ക്കൽ വിര്ലടയാളം പതിക്കൽ ആവശയമ ള്ള ഫീസ അടക്കൽ 
മ തലായവ ഉണ്ടായിര്ിക്ക ം. നിശ്ചിത സമയന്ദ്േമത്തിന ള്ളിൽ തലന്ന യ ലട നിർകദ്ദശ 
ന്ദ്പോര്ം അകപക്ഷാ നടപടിേൾ പൂർത്തീേര്ിക്കലപ്പട ന്നതാണ്.

അകപക്ഷേർ എലരങ്കില ം പര്ാതികയാ സങ്കടകമാ  അറിയിക്ക ന്നതിന  മ ൻപായി 
അവര് ലട അകപക്ഷയ ലട നിജസ്ഥിതി ലവബ്ലസറ്റിലൂലട ആര്ായാവ ന്നതാണ്. 

 പരാതി പരിഹാരം

  പാസകപാർട്ട് വിതര്ണ അധിോര്ിയ ലട കസവന നിർവകണത്തികലാ കസവന 
മാനേണ്ഡങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടടള്ള അപര്യാപ്തതക്ക് എതിര്ാകയാ പര്ാതിയ ലണ്ടങ്കിൽ 
ലസൻന്ദ്ടൽ പബ്ലിക്ട ന്ദ്ഗിവൻസസ റിന്ദ്രലസൽസ ആൻഡ് കമാണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തികലാ 
(  എന്ന കപാർട്ടലികലാ എന്ന ലവബ്ലസറ്റികലാ 
ഓൺ ലലനാകയാ പര്ാതി നൽോം. േൂടാലത കടാൾ ന്ദ്ഫീ നമ്പർ  ൽ ര്ജിസ്റ്റർ 
ലെയ്യടേകയാ ആവാം

 



 

 9.ക്പതികരണങ്ങള ം നിർരേശങ്ങള ം

 9.1 ന്ദ്പതിേര്ണങ്ങളടം നിർകദ്ദശങ്ങളടം നൽേ ന്നതിന് 

 പാസകപാർട്ട് കപാർട്ടലിൽ  കലാഗ് ലെയ്ക്ത് ഫീഡ് ബാക്ക് ക്ലിക്ക് 
ലെയ്യടേ. 

 1800 -258 -1800 എന്ന കടാൾ ന്ദ്ഫീ നമ്പറിൽ വിളിക്ക േ 

 അസിസ്റ്റൻറ് പാസകപാർട്ട് ഓഫീസർ ( പബ്ലിക്ടന്ദ്ഗിവൻസ ലസൽ, റൂം നമ്പർ 24,
ഡിവിഷൻ മിനിസന്ദ്ടി ഓഫ് എക്ടകസ്റ്റണൽ അലഫർസ പാട്ടയാല കൗസ അനക്ടസ

തിലക്ട മാർഗ് നയൂ ഡൽകി 110 001 ലടലികഫാൺ നമ്പർ 011-23384519 23384497 ഫാക്ടസ 
നമ്പർ 01123384461, ഇലമയിൽ  എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴ തി 
അറിയിക്ക േ

 
 10. അെുത്ത  പൗരാവകാശ രരഖയുമെ അവരലാകനത്തിൻമെ മാസം/ വർഷം 

      ഈ പൗര്ാവോശ കര്ഖ 2016 ലഫന്ദ്ബ വര്ിയിൽ പ റലപ്പട വിച്ചിര്ിക്ക ന്നത ം, 2016 
ജൂലലയിൽ അവകലാേനം ലെയ്യടന്നതിന  ഉകദ്ദശിച്ചിട്ടടള്ളത മാണ്. 

 


