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ഓൾ വുമൺ പാസ്സ്പപാർട്ട് പേവാ പേന്ദ്രങ്ങൾ  
മാർച്ച് 8, 2021 
 
 
പാസ്പപാർട്ട് പേവ പേന്ദ്രങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഓൾ വുമൺ പാസ്സ് പപാർട്ട് പേവാ പേന്ദ്രങ്ങൾ 
ആക്കി രൂപാന്തരണ്ടെടുത്തുണ്ടമന്ന് വിപേശോരയ േഹമന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ വി. മുരളീധരൻ 
ണ്ടവളിണ്ടെടുത്തി. ന്യൂഡൽഹി ആർ.ണ്ടേ. പുരം ഭിക്കാജി ോമ പേസ്, പേരളത്തിൽ ണ്ടോച്ചി 
തൃെൂണിത്തുറ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള പാസ്സ് പപാർട്ട് പേവാ പേന്ദ്രങ്ങൾ േളാണ് മാറ്റുന്നത്. 
മാർച്ച് 8, 2021 ന് അന്താരാന്ദ്ര വന്ിതാ േിന്പത്താടന്ുബന്ധിച്ച്, വിപേശ മന്ദ്ന്താലത്തിന്ണ്ടറ 
ന്ദ്പധാന് പാസ്പപാർട്ട് പേവാ പദ്ധതിയുണ്ടട േീഴിലാണ് ഇത് ന്ടൊക്കുന്നണ്ടതന്ന് മന്ദ്ന്തി 
അറിയിച്ചു. 
 
 
ഇന്തയാ ഗവൺണ്ടമന്റിന് അതീവ ന്ദ്പതീക്ഷയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് പാസ്പപാർട്ട് പേവാ 
പന്ദ്പാന്ദ്ഗാം.ഒെം, ഇന്തയയിണ്ടല പൗരന്മാർക്കും രാജയത്തിന് പുറത്ത് താമേിക്കുന്ന ഇന്തയൻ 
പൗരന്മാർക്കും പാസ്പപാർട്ട് അന്ുബന്ധ പേവന്ങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിജയേരമായ 
പദ്ധതിയായി ഇത് മാറിയിട്ടുെ്. ഇവ വിജയേരമായി സ്ഥാപിച്ചതിന്ാൽ, ഡിജിറ്റൽ 
ഇന്തയയുണ്ടട താണ്ടഴ പറയുന്ന ോഴ്ചൊടുേൾ ഫലന്ദ്പേമായി.  
 
 
i. പാസ്പപാർട്ടുമായി ബന്ധണ്ടെട്ട പേവന്ങ്ങൾ പൗരന്മാർക്ക് അവരുണ്ടട വീട്ടുവാതിൽക്കൽ 
വണ്ടര എവിണ്ടടയും വാഗ്ോന്ം ണ്ടചയ്യുന്ന എലലാ പങ്കാളിേൾക്കിടയിലുമുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ 
ഇപക്കാേിസ്റ്റം  
 
ii. േുഗമമായ പമൽപന്ാട്ടവും പേവന്ങ്ങളുണ്ടട എളുെവും ഉറൊക്കൽ 
 
iii. പൗരന്മാണ്ടര ഡിജിറ്റലായി ശാക്തീേരിക്കൽ 

 
ഇന്തയയിൽ മാന്ദ്തമലല, ഇന്തയക്ക് പുറത്തുള്ള പൗരന്മാർക്കും പാസ്പപാർട്ട് പേവന്ങ്ങൾ 
എത്തിക്കുന്നതിൽ ഗുണപരവും ന്ദ്േിയാത്മേവുമായ ണ്ടമച്ചണ്ടെടുത്തലുേൾ വരുത്തുന്നതിന് 2014 
ണ്ടമയ് മുതൽ മന്ദ്ന്താലയംന്ിരവധി ന്ടപടിേൾ കേണ്ടക്കാെിട്ടുെ്. തൽഫലമായി, ന്ിലവിലുള്ള 
36 പാസ്പപാർട്ട് ഓഫീേുേളിൽ ന്ിന്ന് 93 പാസ്പപാർട്ട് പേവ പേന്ദ്രങ്ങളും 426 പപാസ്റ്റ് 
ഓഫീസ് പാസ്പപാർട്ട് പേവാ പേന്ദ്രങ്ങളും രാജയത്തുടന്ീളം ന്ദ്പവർത്തന്ക്ഷമമാക്കി. 
ഇതിന്ുപുറണ്ടമ, വിപേശത്ത് 190 ഇന്തയൻ മിഷൻ / പപാസ്റ്റുേളിപലക്കും പന്ദ്പാന്ദ്ഗാം 
വയാപിെിക്കുേയും അങ്ങണ്ടന് ആപഗാള ചുവടുണ്ടവെ് േൃരിക്കുേയും ണ്ടചയ്തു. മന്ദ്ന്താലയം 
േവീേരിച്ച ന്ടപടിേൾ േമയബന്ധിതവും േുതാരയവും േൂടുതൽ ആക്േസ് 
ണ്ടചയ്യാവുന്നതുമാണ്. വിശവേന്ീയവുമായ രീതിയിലും േുഗമമായ അന്തരീക്ഷത്തിലും 
പാസ്പപാർട്ട് പേവന്ങ്ങൾ പൗരന്മാർക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇത് േഹായിച്ചിട്ടുെ്. പാസ്പപാർട്ട് 
ന്ദ്പന്ദ്േിയേൾ, മാന്ുവലുേൾ, ന്ിയമങ്ങൾ എന്നിവ ലളിതമാക്കുന്നതിന്ുള്ള ന്ടപടിേളും 
േവീേരിച്ചിട്ടുെ്. 

 
പമൽെറഞ്ഞവ േൂടാണ്ടത പാസ്പപാർട്ട് പേവാ പരിപാടിയുണ്ടട ഭാഗമായി സ്ന്ദ്തീേണ്ടള 
ശാക്തീേരിക്കാൻ മന്ദ്ന്താലയം മുൻകേണ്ടയടുത്തിട്ടുെ്. പാസ്പപാർട്ട് പേവാ പന്ദ്പാന്ദ്ഗാമിൽ 
ആണ്ടേ 1670 വന്ിതാ ജീവന്ക്കാണ്ടര വിന്യേിച്ചു. പാസ്പപാർട്ട് പേവാ പന്ദ്പാന്ദ്ഗാമിലൂണ്ടട 



ഇതുവണ്ടര 2.76 പോടിയിലധിേം അപപക്ഷേർക്ക് പാസ്പപാർട്ട് ന്ൽേിയിട്ടുെ്. േഴിഞ്ഞ മൂന്ന് 
വർഷത്തിന്ിണ്ടട 1.03 പോടി പാസ്പപാർട്ടുേൾ വന്ിതാ അപപക്ഷേർക്ക് ന്ൽേിയിട്ടുെ്, ഇത് 
ണ്ടമാത്തം അപപക്ഷേരുണ്ടട 35% ആണ്. 
 
 
ണ്ടതാഴിൽപരപമാ വയക്തിപരപമാ ആേണ്ടട്ട, ജീവിതത്തിന്ണ്ടറ വിവിധ പമഖലേളിൽ സ്ന്ദ്തീയും 
പുരുഷന്ും തമ്മിൽ േന്തുലിതാവസ്ഥ േൃരിക്കുന്നതിന് േർക്കാർ തുടർച്ചയായി 
ന്ദ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ മുരളീധരൻ അഭിന്ദ്പായണ്ടെട്ടു. 
ന്ദ്പധാന്മന്ദ്ന്തി ന്പരന്ദ്ര പമാേിയുണ്ടട പന്തൃതവത്തിൽ രാജയം ോപങ്കതിേമായി 
പുപരാഗമിച്ചുണ്ടോെ്  ോമൂഹിേമായി കവവിധയമാർന്ന ഒരു േമൂഹത്തിപലക്ക് അടിവച്ച് 
മുപന്നറുേയാണ്ടണന്നും, 2021 മാർച്ച് എട്ടിന് ഓഗസ്റ്റ് ഒത്തുപചരലിൽ, ഇന്തയൻ പവയാമപേന്, 
ണ്ടറയിൽ പവ, ആപരാഗയ പമഖലേൾ, മാധയമങ്ങൾ, വിപന്ാേം എന്നിവയുൾണ്ടെണ്ടടയുള്ള 
പമഖലേളിൽ പന്തൃസ്ഥാന്ങ്ങളും ഭാവിയിണ്ടല പന്തൃസ്ഥാന്ങ്ങളും സ്ന്ദ്തീേൾ 
ന്ദ്പതിന്ിധീേരിക്കുന്നത് ഇതിന് ണ്ടതളവാണ്ടണന്നും മന്ദ്ന്തി ചൂെിക്കാട്ടി. പാസ്പപാർട്ട് 
എളുെത്തിൽ ലഭയമാക്കുന്നതിണ്ടന്ക്കുറിച്ച് അവപബാധം േൃരിക്കുന്നതിന്ായി ഉന്നത 
പേവിയിലുള്ളവണ്ടര 'ന്ദ്ഫെ്സ് ഓഫ് പാസ്പപാർട്ട് പേവാ പന്ദ്പാന്ദ്ഗാം' ആയും  ന്ിയമിച്ചു. 

 

ന്യൂഡൽഹി 
മാർച്ച് 8, 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. 
 
 


