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સપંૂર્ણપર્ે મહિલાઓ દ્વારા સચંાહલત પાસપોર્ણ સવેા કને્દ્ર  
માચણ 08, 2021 

 

રાજ્યકક્ષાના હવદેશ મંત્રી શ્રી વી. મુરલીધરને 8 માચણ 2021ના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દદન હનહમતે્ત મંત્રાલયના 
પાસપોર્ણ સેવા કાયણક્રમ િેઠળ બે પાસપોર્ણ સવેા કેન્દ્રોને ‘સંપરૂ્ણપર્ે મહિલા સંચાહલત પીએસક’ેમા ંરૂપાંતદરત કયાણ 
િતા. તેમાંથી એક નવી દદલ્િીમા ંઆર કે પરુમ, ભીખાજી કામા પ્લેસ ખાતે અને બીજંુ કરેળમા ંકોહચન ખાતે 
હત્રપુનીથુરામા ંઆવેલું છે. 
પાસપોર્ણ સેવા કેન્દ્ર એ ભારત સરકારનો એક મિત્ત્વાકાંક્ષી કાયણક્રમ છે અને તે સૌથી સફળ કાયણક્રમો પૈકી એક તરીકે 
ઉભરી આવ્યો છે જેમા ંભારતમા ંવસતા તથા દેશ બિાર વસતા ભારતીય નાગદરકોને પાસપોર્ણને લગતી સેવાઓ પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. આ કાયણક્રમે દડહજર્લ ઇહન્દ્ડયાની પદરકલ્પનાન ેઅસરકારક રીતે સાકાર કરી છે, જેમા ંનીચે 
મુજબની હસહદ્ધ મળી છેેઃ 
 

i. નાગદરકોને સવણવ્યાપક રીતે તેમના ઘરઆંગર્ે પાસપોર્ણને લગતી સેવાઓ પિોંચાડવા મારે્ તમામ હિતધારકો મારે્ 
દડહજર્લ ઇકોહસસ્ર્મ. 
 

ii. સરળ ગવનણન્દ્સ અને સેવાઓમાં આસાની 

 

iii. નાગદરકોનું દડહજર્લી સશહતતકરર્ 

 

મે 2014થી મંત્રાલયે માત્ર ભારતમાં જ નિીં, પરંત ુભારત બિાર પર્ નાગદરકોને પાસપોર્ણ સેવા પૂરી પાડવામાં 
ગુર્ાત્મક અને જથ્થાત્મક સુધારા લાવવા હવહવધ પગલાં લીધા છે. પદરર્ામ ેદશેભરમાં િાલની 36 પાસપોર્ણ ઓદફસ 
ઉપરાંત 93 પાસપોર્ણ સવેા કેન્દ્રો અને 426 પોસ્ર્ ઓદફસ પાસપોર્ણ સેવા કેન્દ્ર શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત 
આ કાયણક્રમ હવદેશમા ં190 ભારતીય હમશન/પોસ્ર્ સુધી હવસ્તારવામાં આવ્યો છે જેથી એક વૈહવવક િાજરી રચાઈ 
છે. મંત્રાલયે લીધેલા પગલાંના કારર્ે નાગદરકોને સમયસર, પારદશણક, વધુ સરળ અને હવવવસનીય રીતે પાસપોર્ણ સેવા 
પિોંચાડવામાં મદદ મળી છે. જેમા ંતેઓ સુરેખ પ્રદક્રયા, પ્રહતબદ્ધ, તાલીમબદ્ધ અન ેપ્રેદરત શ્રમબળ દ્વારા 
આરામથી સેવા મેળવી શકે છે. પાસપોર્ણની પ્રદક્રયા, મેન્દ્યુઅલ અને હનયમોન ેસરળ બનાવવા મારે્ પર્ પગલા ંલેવાયા 
છે. 
 

ઉપર જર્ાવ્યા ઉપરાંત મંત્રાલયે પાસપોર્ણ સેવા કાયણક્રમ િેઠળ મહિલાઓના સશહતતકરર્ મારે્ પગલા ંલીધા છે. 
પાસપોર્ણ સેવા કાયણક્રમ િેઠળ કલુ 1670 મહિલા કમણચારીઓને હનયુતત કરવામાં આવી છે. પાસપોર્ણ સેવા કાયણક્રમ 
દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 2.76 કરોડથી વધ ુઅરજકતાણઓને પાસપોર્ણ જારી કરવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા ત્રર્ વર્ણમાં 



1.03 કરોડ પાસપોર્ણ મહિલા અરજકતાણઓને ઇશ્યૂ કરાયા છે જે કુલ અરજકતાણઓના 35% થાય છે. 
 

મંત્રી શ્રી મુરલીધરને જર્ાવ્યંુ કે જીવનના હવહવધ કે્ષત્રોમાં પરુુર્ો અને મહિલાઓ વચ્ચે સતંુલન સ્થાપવા મારે્ સરકાર 
સતત પ્રયત્ન કરી રિી છે, પછી તે વ્યાવસાહયક િોય કે વ્યહતતગત. તેમર્ે જર્ાવ્યંુ ક ેવડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના 
નેતૃત્વ િેઠળ દશે પ્રગહતશીલ, રે્કનોલોજીની દૃહિએ આધુહનક અને સામાહજક વૈહવધ્યપૂર્ણ સમુદાય બનવાની દદશામાં 
આગળ વધી રહ્યો છે. 8 માચણ 2021ના રોજ ઉપહસ્થત રિેલા પ્રહતહિત સમૂિ પરથી મહિલાઓની હસહદ્ધઓ સ્પિ 
જોઈ શકાતી િતી જેમા ંભારતીય વાયુસેના, રેલવે, આરોગ્ય કે્ષત્ર, મીદડયા અને મનોરજંન કે્ષત્રના મહિલા આગેવાનો 
િાજર િતા. પાસપોર્ણ કેર્લી સરળતાથી મેળવી શકાય છે તે હવશે જાગૃહત પેદા કરવા મારે્ આ પદાહધકારીઓને ફ્રેન્દ્્સ 
ઓફ પાસપોર્ણ સેવા પ્રોગ્રામ નામ આપવામા ંઆવ્યંુ છે.  

 

 

નવી દદલ્િી 
માચણ 08, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


