
All Women PSK 
March 08, 2021 

 

ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಲ ಕಲರ್ಮಿಕರು ದೇಶದ ಎರಡು ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಸೇವಲ ಕೇೇಂದರಗಳಲ್ಲಾರುತ್ಲಾರೆ 
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ಮಲರ್ಚಿ 08, 2021 

 

ಸಚಿವಲಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಸೇವಲ ಕಲಯಿಕರಮದ ಅೇಂಗವಲಗಿ, 8 ಮಲರ್ಚಿ 2021 ರೇಂದು 

ಅೇಂತರರಲಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಹಿಳಲ ದಿನಲಚರಣೆಯೇಂದು ವಿದೇಶಲೇಂಗ ಖಲತೆ ರಲಜ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೇ ವಿ.ಮುರಲ್ಲೇಧರನ್ ರವರು 

ಎರಡು ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಸೇವಲ ಕೇೇಂದರಗಳನ್ುು ಅನಲವರಣಗೊಳಿಸಿದರು, ಒೇಂದು ಆರ್.ಕ.ಪ್ುರೇಂ, ಭಿಕಲಜಿ ಕಲಮ ಪಾೇಸ್, 

ನ್ವದಹಲ್ಲ ಮತುಾ ಇನೊುೇಂದನ್ುು ತ್ರರಪ್ುನಿಥುರಲ, ಕೊಚಿಿನ್ , ಕೇರಳದಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಲರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರುತ್ಲಾರೆ. 

 

ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಸೇವಲ ಕಲಯಿಕರಮವು ಸಕಲಿರದ ಅತಯೇಂತ ಯಶಸಿಿ ಕಲಯಿಕರಮಗಳಲ್ಲಾ ಒೇಂದಲಗಿದ. ಈ ಮೊಲಕ 

ಭಲರತದ ನಲಗರಿಕರಿಗ ಮತುಾ ದೇಶದ ಹೊರಗ ವಲಸಿಸುವ ಭಲರತ್ರೇಯ ನಲಗರಿಕರಿಗ ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಸೇಂಬೇಂಧಿತ 

ಸೇವೆಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಲ್ಲಗುತಾದ. ಯಶಸಿಿ ಸ್ಲಾಪ್ನಯೇಂದಿಗ ಈ ಕಲಯಿಕರಮವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇೇಂಡಿಯಲದ ದೃಷ್ಟ್ಿಗ 

ಪ್ರಿಣಲಮಕಲರಿಯಲಗಿ ತಲುಪಿದ: 

 

i. ನಲಗರಿಕರಿಗ ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಸೇಂಬೇಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ುು ಸ್ಲವಿತ್ರರಕ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಾ ತಮಮ ಮನ ಬಲಗಿಲ್ಲಗ ನಿೇಡುವ 

ಎಲ್ಲಾ ಪಲಲುದಲರರಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸಾ 

 

ii. ಸುಗಮ ಕಲಯಲಿಚರಣೆ ಮತುಾ ಸೇವೆಗಳ ಸುಲಭತೆಯನ್ುು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುವುದು 

 

iii. ನಲಗರಿಕರಿಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಧಿಕಲರ ನಿೇಡುವುದು 

 

ಮೇ 2014 ರಿೇಂದ ನಲಗರಿಕರಿಗ ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಾ ಭಲರತದಲ್ಲಾ ಮಲತರವಲಾದ ಭಲರತದ 

ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಿಮಲಣಲತಮಕ ಮತುಾ ಗುಣಲತಮಕ ಸುಧಲರಣೆಯನ್ುು ತರಲು ಸಚಿವಲಲಯ ಹಲವಲರು ಕರಮಗಳನ್ುು 

ಕೈಗೊೇಂಡಿದ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಲಮವಲಗಿ, ದೇಶಲದಯೇಂತ ಅಸಿಾತಿದಲ್ಲಾರುವ 36 ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ುು 

ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ 93 ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಸೇವಲ ಕೇೇಂದರಗಳನ್ುು ಮತುಾ 426 ಪ ೇಸ್  ಆಫೇಸ್ ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಸೇವಲ 

ಕೇೇಂದರಗಳನ್ುು ನಿಯೇಜಿಸಲ್ಲಗಿದ. ಇದರೆೊೇಂದಿಗ, ಈ ಕಲಯಿಕರಮವನ್ುು ವಿದೇಶದಲ್ಲಾರುವ 190 ಭಲರತ್ರೇಯ 

ರ್ಮಷನ್/ಕೇೇಂದರಗಳಿಗ ವಿಸಾರಿಸಲ್ಲಗಿದ ಮತುಾ ಆದದರಿೇಂದ ಜಲಗತ್ರಕ ಹಜ್ಜೆಗುರುತನ್ುು ರಚಿಸಲ್ಲಗಿದ. ಸಚಿವಲಲಯವು 

ಕೈಗೊೇಂಡ ಕರಮಗಳು ನಲಗರಿಕರಿಗ ಸಮಯೇಚಿತ, ಪಲರದಶಿಕ, ಹಚುಿ ಪ್ರವೆೇಶ್ಸಬಹುದಲದ, ವಿಶಲಿಸ್ಲಹಿ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಾ 

ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಲಯ ಮಲಡಿದ ಮತುಾ ಸುವಯವಸಿಾತ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯ ಮೊಲಕ ಬದಧತೆ, 

ತರಬೇತ್ರ ಮತುಾ ಪರೇರಿತ ಕಲಯಿಪ್ಡೆಯ ಮೊಲಕ ಅನ್ುಕೊಲವಲಗಿದ. ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಕಲಯಿವಿಧಲನ್ಗಳನ್ುು, 

ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ುು ಮತುಾ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ಸರಳಿೇಕರಿಸಲು ಕರಮಗಳನ್ುು ತೆಗದುಕೊಳಳಲ್ಲಗಿದ. 

 

ಮೇಲ್ಲನ್ವುಗಳ ಜ್ಜೊತೆಗ, ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಸೇವಲ ಕಲಯಿಕರಮದಡಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ುು ಸಬಲ್ಲೇಕರಣಗೊಳಿಸಲು 

ಸಚಿವಲಲಯವು ಮುೇಂದಲಗಿದ. ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಸೇವಲ ಕಲಯಿಕರಮದಲ್ಲಾ ಒಟುಿ 1670 ಮಹಿಳಲ ಕಲರ್ಮಿಕರನ್ುು 



ನಿಯೇಜಿಸಲ್ಲಗಿದ. ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಸೇವಲ ಕಲಯಿಕರಮದ ಮೊಲಕ ಈವರೆಗ 2.76 ಕೊೇಟಿ ಅಜಿಿದಲರರಿಗ 

ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ನಿೇಡಲ್ಲಗಿದ. ಕಳೆದ ಮೊರು ವಷಿಗಳಲ್ಲಾ, ಮಹಿಳಲ ಅಜಿಿದಲರರಿಗ 1.03 ಕೊೇಟಿ 

ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಗಳನ್ುು ನಿೇಡಲ್ಲಗಿದ, ಇದು ಒಟುಿ ಅಜಿಿದಲರರಲ್ಲಾ 35% ಆಗಿದ. 

 

ವೃತ್ರಾಪ್ರ ಅಥವಲ ವೆೈಯಕ್ರಾಕವಲಗಿರಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ಹೇಂತಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ುರುಷರ ಮತುಾ ಮಹಿಳೆಯರ ನ್ಡುವೆ ಸಮತೆೊೇಲನ್ 

ಮೊಡಿಸಲು ಸಕಲಿರ ನಿರೇಂತರವಲಗಿ ಕಲಯಿನಿವಿಹಿಸುತ್ರಾದ ಎೇಂದು ಮುರಲ್ಲೇಧರನ್ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಲನ್ ಮೇಂತ್ರರ ಶ್ರೇ 

ನ್ರೆೇೇಂದರ ಮೇದಿಯವರ ನೇತೃತಿದಲ್ಲಾ ದೇಶವು ಪ್ರಗತ್ರಪ್ರ, ತ್ಲೇಂತ್ರರಕವಲಗಿ ಮುೇಂದುವರಿದ ಮತುಾ ಸ್ಲಮಲಜಿಕವಲಗಿ 

ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಸಮುದಲಯದತಾ ಸ್ಲಗುತ್ರಾದ ಎೇಂದು ಅವರು ಒತ್ರಾ ಹೇಳಿದರು. 8 ಮಲರ್ಚಿ 2021 ರೇಂದು ನ್ಡೆದ 

ಗೌರವಲನಿಿತ ಸಭೆಯ ಉಪ್ಸಿಾತ್ರಯೇಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಲಧನಗಳು ಸಪಷಿವಲಗಿವೆ, ಅಲ್ಲಾ ಅವರು ಭಲರತ್ರೇಯ 

ವಲಯುಪ್ಡೆ, ರೆೈಲ್ವಿ, ಆರೆೊೇಗಯ, ಮಲಧಯಮ ಮತುಾ ಮನ್ರೇಂಜ್ನಯೇಂತಹ ಕ್ಷೇತರಗಳಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಾ ಮಲಗಿ 

ಪರೇಕ್ಷಕರನ್ುು ಮತುಾ ಭವಿಷಯದ ಮಲಗಿ ಪರೇಕ್ಷಕರನ್ುು ಪ್ರತ್ರನಿಧಿಸುತ್ರಾದಲದರೆ. ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಪ್ಡೆಯುವ ಸುಲಭತೆಯ 

ಬಗೆ ಜಲಗೃತ್ರ ಮೊಡಿಸಲು ಗಣಯರನ್ುು ಪಲಸ್ ಪ ೇರ್ಟಿ ಸೇವಲ ಕಲಯಿಕರಮದ ಸುೇಹಿತರು ಎೇಂದು ಹಸರಿಸಲ್ಲಗಿದ. 

 

ನ್ವ ದಹಲ್ಲ 
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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. 

 


