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பாஸ்பபார்ட் பேவை தினம் 2020 

ஜூன் 24, 2020 

 

பாஸ்பபார்ட் ேட்டம் 1967 ஜூன் 24 அன்று இயற்றப்பட்டவத நிவனவுகூறும் ைவையில் 

வைளிைிைார அவைச்ேைம் (எம்.இ.ஏ) 2020 ஜூன் 24 அன்று பாஸ்பபார்ட் பேைா திைவை 

(பி.எஸ்.டி) வைாண்டாடியது. இந்தச் ேந்தர்ப்பத்வத குறிக்கும் ைவையில் எம்.இ.ஏ ஆல் ஒரு ேிறப்பு 

நிைழ்வு ஏற்பாடு வேய்யப்பட்டது. வைளிைிைைார அவைச்ேர் டாக்டர் எஸ். வஜய்ேங்ைர் ைற்றும் 

ைாண்புைிகு வைளிைிைைார இராஜாங்ை அவைச்ேர் (எம்.ஓ.எஸ்) திரு. ை. முரளீதரன் இருைரும் 

வீடிபயா ைாநாடு மூலம் உவர நிைழ்த்தினர்.  

 

தற்பபாவதய அரோங்ைத்தின் ைடந்த ஆறு ஆண்டுைளில் பாஸ்பபார்ட் ைிநிபயாை முவறயில் 

முழுவையான ைாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று தனது முக்ைிய உவரயில் வைளிைிைைார அவைச்ேர் 

வதாிைித்தார். வைளிநாட்டிலும் பாஸ்பபார்ட் ைழங்கும் அதிைாாிைள் ( பிஐஏ) 2019 ஆம் ஆண்டில் 

12 பைாடிக்கும் அதிைைான பாஸ்பபார்ட்டுைள் ைழங்ைினர். நாட்டில் வேயல்படும் வைாத்த 

பாஸ்பபார்ட் பைந்திரங்ைளின் எண்ணிக்வை 517 ஆகும், இதில் 93 பாஸ்பபார்ட்  பேைா 

பைந்திரங்ைள் (பி.எஸ்.பை) ைற்றும் 424 தபால் அலுைலை பாஸ்பபார்ட் பேைா பைந்திரங்ைள் ( 

பிஓபிஎஸ்பை) உள்ளன. நாட்டில் அதிைைான POPSK ைவளத் திறப்பதன் மூலம் பாஸ்பபார்ட் 

பேவைைவள ைக்ைளுக்கு வநருக்ைைாை எடுத்துச் வேல்ைதற்ைான முயற்ேிைவள  பைலும் 

ைலுப்படுத்துைபத MEA இன் ைைனம் என்று அைர் குறிப்பிட்டுள்ளார். உலைளாைிய அவுட்ாீச் 

பயிற்ேியின் ஒரு பகுதியாை, MEA பாஸ்பபார்ட் ைழங்கும் முவறைவள 70 ைிஷன்ைள் ைற்றும் 

வைளிநாடுைளில் உள்ள பாஸ்பபார்ட் ைழங்கும் முவறைவள ஒருங்ைிவணத்து 95 ேதவீதத்திற்கும் 

அதிைைான பாஸ்பபார்ட்ைவள வைளிநாடுைளில் ைழங்ைியுள்ளது. பாஸ்பபார்ட்ைவள 

உருைாக்குைதற்ைான ைிதிைள் ைட்டும் வேயல்முவறைவள பைலும் எளிதாக்குைதற்ைான முயற்ேிைள் 

வதாடர்ந்து இருக்ை பைண்டும் என்று அைர் ைீண்டும் ைலியுறுத்தினார். பைலும், நவீன 

வதாழில்நுட்பத்வத பயன்படுத்துைதற்கு நடைடிக்வை எடுக்ை பைண்டும். எம் பாஸ்பபார்ட் 

பபாலீஸ் ைற்றும் எம் பாஸ்பபார்ட் பேைா ஆப்ஸ் பபான்ற முயற்ேிைளின் அவைப்புைளில் 

பைம்பாடு ைற்றும் ைாடிக்வையாளர் திருப்திக்கு ைழிைகுத்தன. இ- பாஸ்பபார்ட் உற்பத்தி இது 

ேம்பந்தைாை ைற்வறாரு முக்ைிய படியாை இருக்கும்.       

  

MOS தனது உவரயில், இந்தியாைிலும் வைளிநாட்டிலும் உள்ள அவனத்து பிஐஏக்ைளின் 

முயற்ேிைவளயும் நைது குடிைக்ைளின் நலனுக்ைாை வைளிப்பவடயான ைற்றும் திறவையான 

பாஸ்பபார்ட் ைிநிபயாை முவறைவள உறுதி வேய்யும் முயற்ேிைவள எடுத்துவரத்தார். CPGRAMS 

இல் அதன் வேயல்திறனுக்ைாை அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ஒரு ைலுைான குவற தீர்க்கும் வபாறிமுவற, 

எங்ைள் பேவைைவள பைலும் பைம்படுத்துைதாைவும் அைர் குறிப்பிட்டார்.  

 

 



பாஸ்பபார்ட் பேைா புரஸ்ைார்ைள் ேிறப்பாை வேயல்படும் பாஸ்பபார்ட் அலுைலைங்ைளுக்கும் 

பேவை ைழங்குநாின் பணியாளர்ைளுக்கும் அறிைிக்ைப்பட்டன. பாஸ்பபார்ட் ைழங்குைதற்ைான 

ஒரு முக்ைிய அங்ைைாை பபாலீஸ் ோிபார்ப்பு இருப்பதால் ைிவரைான பபாலீஸ் அனுைதிைவள 

ைழங்குைதில் பபாலீஸ் திவணக்ைளங்ைள் பைற்வைாண்ட முயற்ேிைளும்  ேிறப்பாை 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது,   

 

 

நியூ வடல்லி  

ஜூன்  24, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


