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పో లీస్ వెరిఫక
ి ేషన్ ప్రకియ
ర ను వేగంగా ప్ూరిి చేయడం వల్ల కేవల్ం వారం రోజుల్లల పాస్ పో రటుల్ు జారీ చేసి, దేశంల్ల
తక్ుువ సమయంల్ల పాస్ పో రటు జారీ చేసే రాషు ంర గా తెల్ంగాణ నిలిచంది. ఈ విషయానిిరీజినల్ పాస్ పో రటు అధికారి
అశ్విని ముఖ్యమంత్రర శ్రి కె.చంద్రశేఖ్ర్ రావుక్ు తెలిపారట. రాషు ర ప్రభుతిం తీసుక్ుని చరయల్ వల్ల తెల్ంగాణల్ల పాస్
పో రటు వెరఫ
ి క
ి ేషన్ కేవల్ం మూడు రోజుల్లల ప్ూరి వుతునిద్ని, ప్ూరిి పారద్రశక్ంగా జరటగుతునిద్ని ప్రక్టంచన
అశ్విని, ఇంద్ుకోసం చొరవ చూపిన ముఖ్యమంత్రరకర క్ృతజఞ తల్ు తెలిపారట. పాస్ పో రటు జారీ అధికారి అశోక్ క్ుమార్ తో
పాటు కాయంప్ు కారాయల్యంల్ల ముఖ్యమంత్రరని ఆమె క్లిశారట. ఈ సంద్రబంగా తెల్ంగాణల్ల పాస్ పో రటు సేవల్ను
విసి రించే విషయంపై చరిచంచారట.
ప్రసి ుతం హైద్రాబాద్ క్ు తోడుగా నిజామాబాద్ ల్ల క్ూడా ఉప్ కేంద్రం ప్నిచేసి ునిద్ని, వచేచ నెల్ల్ల క్రీంనగర్ ల్ల
పాస్ పో రటు సేవా కేందారనిి పారరంభంచాల్ని సమావేశంల్ల నిరణయంచారట. వరంగల్ులల్ల క్ూడా పాస్ పో రటు సేవా కేందారనిి
ఏరాాటు చేయాల్ని ముఖ్యమంత్రర కోరారట. దీనికోసం తాను సియంగా కేంద్ర మంత్రర సుష్ాాసిరాజ్ తో మాటాలడుతానని
వెల్లడంచారట. చద్ువుల్ు, వాయపారాల్ నిమితి ం అమెరక
ి ాతో పాటు అనేక్ దేశాల్లల తెల్ంగాణ వారటనాిరని, వారి
రాక్పో క్ల్ు, వారి బంధువుల్ రాక్పో క్ల్ు క్ూడా ఇటీవల్ ఎక్ుువయాయయని ముఖ్యమంత్రర అనాిరట. తెల్ంగాణ నుంచ
విదేశాల్లల ప్రాయటక్ యాతరల్ు జరిపే వారి సంఖ్య క్ూడా పరటగుతునిద్ని ముఖ్యమంత్రర చెపాారట. గతంల్ల హద్
ై రాబాద్
తో పాటు కొనిి పారంతాల్ నుంచే ఎక్ుువగా విదేశాల్క్ు వెళ్లల వారని, కానీ ఇప్ుాడు తెల్ంగాణల్లని ప్రతీ మూల్ నుంచ
విదేశాల్క్ు వెళ్ి తనాిరనాిరట. పిల్లల్ు విదేశాల్లల ఉంటే వారిని చూడడానికర తలిల ద్ండురల్ు క్ూడా పద్ద సంఖ్యల్లనే
పో తునాిరనాిరట. వారంద్రికీ పాస్ పో రటుల్ు సకాల్ంల్ల అందించడానికర సేవల్ను విసి రించాల్ని ముఖ్యమంత్రర కోరారట.
పాస్ పో రటు అవసరమెన
ై ప్రతీ ఒక్ురట హద్
ై రాబాద్ రావడం క్షు ంగా ఉంద్ని, ఎక్ుడక్క్ుడ సేవల్ు అందించాల్నాిరట.
పాస్ పో రటు కోసం ఎవరూ రెండు వంద్ల్ కరల్లమీటరల క్ు మించ ప్రయాణం చేయక్ుండా సేవా కేందారల్ు ఏరాాటు
చేయాల్నాిరట. నిజామాబాద్ ల్ల సేవా కేంద్రం వల్ల ఆ జిల్ాలతో పాటు, ప్శ్వచమ ఆదిల్ాబాద్ జిల్ాలక్ు సేవల్ందించడం
సుల్భమవుతుంద్నాిరట. క్రీంనగరోల సేవా కేంద్రం రావడం వల్ల క్రీంనగర్ జిల్ాలతో పాటు తూరటా ఆదిల్ాబాద్ జిల్ాల

వాసుల్క్ు ఉప్యోగమనాిరట. వరంగల్ులల్ల సేవా కేంద్రం ఏరాాటు చేయడం వల్ల వరంగల్, ఖ్మాం, కొంత మేర
నల్్గండ జిల్ాలల్క్ు మేల్ు క్ల్ుగుతుంద్నాిరట. హైద్రాబాద్ నగరంల్లని సేవా కేందారల్ు ఇతర జిల్ాలల్క్ు అంద్ుబాటుల్ల
ఉంటాయని సిఎం అభపారయప్డాారట.
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