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ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହଳିା ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ପେନ୍ଦ୍ର 

ମାର୍ଚ୍ଟ 08, 2021 

ପବୈପେଶେି ବୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭି ମୁରଲୀଧରନ୍ ଅନ୍ତର୍ଟାତୀୟ ମହଳିା େବିସ ଅବସରପର 8 ମାର୍ଚ୍ଟ 2021 ପର ପବୈପେଶେି ବୟାପାର 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଫ୍ଲାଗସପି୍ ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ୋର୍ଯଟୟକ୍ରମ ଅଧୀନପର େୁଇର୍ ିପାସପପାର୍ଟ ପସବା ପେନ୍ଦ୍ରର ଉପନମାଚନ େରଛିନ୍ତ ିର୍ଯାହାେୁ "ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 

ମହଳିା ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ପେନ୍ଦ୍ର” ଭାପବ ରୂପାନ୍ତରତି େରାରି୍ଯବ। ଏମଧ୍ୟରୁ ପଗାର୍ଏି ନୂଆେଲି୍ଲୀର ଭିୋର୍ୀ ୋମା ପପଲସ ଅନ୍ତଗଟତ ଆର.ପେ. 

ପୁରମଠାପର ଏବଂ ଅନୟର୍ ିପେରଳର ପୋଚନି ଅନ୍ତଗଟତ ତ୍ରପିନୁଥିରୁାଠାପର ଅବସ୍ଥିତ।  

ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ୋର୍ଯଟୟକ୍ରମ ଭାରତ ସରୋରଙ୍କ ଏେ ମହତ୍ୱାୋଂକ୍ଷୀ ୋର୍ଯଟୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ନାଗରେି ତଥା ପେଶ ବାହାପର ବାସ 
େରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରେିଙୁ୍କ ପାସପପାର୍ଟ ସମବନ୍ଧୀୟ ପସବା ପର୍ଯାଗାଇବାପର ସଫ୍ଳତମ ୋର୍ଯଟୟକ୍ରମ ଭାବପର ଉଭା ପହାଇଛ।ି ଏହ ି
ୋର୍ଯଟୟକ୍ରମ ନାଗରେିମାନଙୁ୍କ ସଫ୍ଳତାର ସହ ବଭିିନ୍ନ ପସବା ପ୍ରୋନ େରବିା ସହତି ଡରି୍ରି୍ାଲ୍ ଭାରତ ଲକ୍ଷୟ ହାସଲ େରବିାପର ସହାୟ 
ପହାଇଛ:ି 

i. ପେଶବୟାପୀ ନାଗରେିମାନଙୁ୍କ ପସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରପର ପାସପପାର୍ଟ ସମବନ୍ଧୀୟ ପସବା ପ୍ରୋନ େରୁଥିବା ସମସ୍ତ ହତିାଧିୋରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟପର 
ଡରି୍ରି୍ାଲ୍ ଇପୋସଷି୍ଟମ୍ ପ୍ରତଷି୍ଠା େରଛି ି

ii. ଶାସନେୁ ସଗୁମ ଏବଂ ପସବାଗଡୁେୁି ସହର୍ େରଛି ି

iii. ନାଗରେିମାନଙ୍କର ଡରି୍ରି୍ାଲ୍ ସଶକି୍ତେରଣ େରଛି ି

ପମ 2014 ଠାରୁ ପବୈପେଶେି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପେବଳ ଭାରତପର ନୁପହେଁ ଭାରତ ବାହାପର ମଧ୍ୟ ନାଗରେିମାନଙୁ୍କ ପାସପପାର୍ଟ ପସବା 
ପର୍ଯାଗାଇବାପର ପାରମିାଣିେ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମେ ଉନ୍ନତ ିଆଣିବା ପାଇେଁ ଅପନେ ପେପକ୍ଷପ ପନଇଛ।ି ଫ୍ଳସ୍ୱରୂପ ପେଶପର ଥିବା 36 ର୍ ି
ପାସପପାର୍ଟ ୋର୍ଯଟୟାଳୟ ବୟତୀତ 93 ର୍ ିପାସପପାର୍ଟ ପସବା ପେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 426 ର୍ ିଡାେଘର ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ପେନ୍ଦ୍ରେୁ ୋର୍ଯଟୟକ୍ଷମ 
େରାର୍ଯାଇଛ।ି ଏହା ବୟତୀତ, ଏହ ିୋର୍ଯଟୟକ୍ରମେୁ ବପିେଶପର ଥିବା 190 ର୍ ିଭାରତୀୟ ମିଶନ୍/ପପାଷ୍ଟେୁ ବସି୍ତାର େରାର୍ଯାଇଛ ିଏବଂ ଏହପିର ି

ଭାବପର ଏହାର ଏେ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ିେରାର୍ଯାଇଛ।ି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନଆିର୍ଯାଇଥିବା ପେପକ୍ଷପଗୁଡେି ନାଗରେିମାନଙ୍କ ନେିର୍ପର 
ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ଠକି୍ ସମୟପର, ପାରେଶତିାର ସହତି, ଅଧିେ ସୁଗମ, ନଭିଟରପର୍ଯାଗୟ ଢଙ୍ଗପର ଏବଂ ପ୍ରତବିଦ୍ଧ, ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ 

ଅଭିପପ୍ରରତି େମଟଚାରୀଙ୍କ ର୍ରଆିପର ଶଙୃ୍ଖଳତି ପ୍ରକ୍ରୟିା ମାଧ୍ୟମପର ଆରାମୋୟେ ପରପିବଶପର ପହଞ୍ଚାଇବାପର ସାହାର୍ଯୟ େରଛି।ି 
ପାସପପାର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରୟିା, ପସବା ସମବନ୍ଧତି ପୁସ୍ତେ ଏବଂ ନୟିମର ସରଳୀେରଣ ପାଇେଁ ମଧ୍ୟ ପେପକ୍ଷପ ନଆିର୍ଯାଇଛ।ି 

ଉପପରାକ୍ତ ବଷିୟଗୁଡେି ବୟତୀତ, ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ୋର୍ଯଟୟକ୍ରମ ଅଧୀନପର ମହଳିାମାନଙ୍କର ସଶକି୍ତେରଣ ପାଇେଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପେପକ୍ଷପ 
ପନଇଛ।ି ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ୋର୍ଯଟୟକ୍ରମପର ପମାର୍ 1670 ମହଳିା େମଟଚାରୀ ନପିୟାର୍ତି ପହାଇଛନ୍ତ।ି ପାସପପାର୍ଟ ପସବା ୋର୍ଯଟୟକ୍ରମ 



ମାଧ୍ୟମପର ଆର୍ ିପର୍ଯଟୟନ୍ତ 2.76 ପୋର୍ରୁି ଅଧିେ ଆପବେନୋରୀଙୁ୍କ ପାସପପାର୍ଟ ପ୍ରୋନ େରାର୍ଯାଇଛ।ି ଗତ ତନିବିଷଟ ମଧ୍ୟପର ମହଳିା 
ଆପବେନୋରୀଙୁ୍କ 1.03 ପୋର୍ ିପାସପପାର୍ଟ ପ୍ରୋନ େରାର୍ଯାଇଛ,ି ର୍ଯାହା ପମାର୍ ଆପବେନୋରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର 35% ଅପର୍। 

ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମରୁଲୀଧରନ୍ ପ୍ରୋଶ େରଛିନ୍ତପିର୍ଯ ବୃତ୍ତଗିତ ତଥା ବୟକି୍ତଗତ ର୍ୀବନର ବଭିିନ୍ନ ପକ୍ଷତ୍ରପର ଉଭୟ ପରୁୁଷ ଓ ମହଳିାଙ୍କ ମଧ୍ୟପର 
ସନୁ୍ତଳନ ସୃଷି୍ଟ େରବିାେୁ ସରୋର ନରିନ୍ତର ୋର୍ଯଟୟ େରୁଛନ୍ତ।ି ପସ ଉପଲ୍ଲଖ୍ େରଛିନ୍ତପିର୍ଯ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନପରନ୍ଦ୍ର ପମାେୀଙ୍କ ପନତୃତ୍ୱପର 
ପେଶ ଏେ ପ୍ରଗତଶିୀଳ, ପବୈଷୟିେ େୃଷ୍ଟିପୋଣରୁ ଉନ୍ନତ ତଥା ସମାର୍ର ବବିଧି ସମ୍ପ୍ରୋୟେୁ ପନଇ ଅଗ୍ରସର ପହଉଛ ିଏବଂ ମହଳିାଙ୍କ 
ସଫ୍ଳତା 8 ମାର୍ଚ୍ଟ 2021 ର ଅଗଷ୍ଟ ସମାପବଶପର ପନତା ତଥା ମହଳିାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟପର ଭବଷିୟତର ପନତାଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପହାଇଛ।ି 

ଏଥିପର ଭାରତୀୟ ବାୟୁପସନା, ପରଳବାଇ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ମପନାରଞ୍ଜନ ଆେ ିପକ୍ଷତ୍ରରୁ ମହଳିାମାପନ ମଧ୍ୟ ସାମଲି ପହାଇଥିପଲ। 
ସହର୍ପର ପାସପପାର୍ଟ େପିର ିମଳିପିାରବି ପସ ସମବନ୍ଧପର ସପଚତନତା ସଷୃ୍ଟି େରବିା ପାଇେଁ ଗଣୟମାନୟ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ “ପେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ପାସପପାର୍ଟ 
ପସବା ୋର୍ଯଟୟକ୍ରମ” ଭାବପର ନରୁି୍ଯକ୍ତ େରାର୍ଯାଇଛ।ି 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ମାର୍ଚ୍ଟ 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. 


