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ਆਲ ਵੁਮੈਨ ਪਾਸਪਰੋਟ  ਸੇਵਾ ਕੇੰਦਰ  

8 ਮਾਰਚ, 2021 

ਵਵਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਵਿਲਾ ਵਦਵਸ ਦੇ ਮੌਕ ੇ'ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨ ੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਰਮੁੁੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਤਰਪਨੀਥੁਰਾ (ਕੋਚੀਨ) ਅਤੇ ਨਵੀਂ  ਵਦੁੱਲੀ  ਦੇ ਆਰ. ਕੇ. ਪੁਰਮ (ਭੀਕਾਜੀ ਕਾਮਾ ਪੈਲੇਸ) ਵਵੁੱਚ ਬਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ  ਨ ੰ ਆਲ ਵੁਮੈਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।   

ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੁੱਕ ਮਿੁੱਤਵਪ ਰਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਰਿਾ ਿ ੈਅਤੇ ਇਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 

ਬਾਿਰ ਰਵਿ ਰਿੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਨ ੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਕੇ 

ਉਭਵਰਆ ਿੈ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਜੀਟਲ ਇੰਿੀਆ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ ੰ ਿੇਠਲੀਆਾਂ ਗੁੱਲਾਾਂ ਰਾਿੀਂ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਿ ੈ: 

i. ਸਾਰ ੇਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਲਈ ਵਿਜੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਣਾਲੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਨ ੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਰਵਵਵਆਪੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਮਲ ਸਕਣਗੀਆਾਂ  

ii. ਵਨਰਵਵਘਨ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 

iii. ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਦਾ ਵਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ  

 

ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਨਾ ਵਸਰਫ ਭਾਰਤ ਵਵੁੱਚ ਬਲਵਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਵੀ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਨ ੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਦ ੇਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਗਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੁੱਕੇ ਿਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਦਫਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਛੁੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ 93 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 426 ਿਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਛੁੁੱਟ ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ  ਵਵਦੇਸ਼ਾਾਂ  ਵਵੁੱਚ 190 ਭਾਰਤੀ ਵਮਸ਼ਨਾਾਂ  / ਪੋਸਟਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ 

ਆਲਮੀ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਤੁੱਕ ਸੁਵਵਧਾਜਨਕ ਪਰਵਿਆਵਾਾਂ, ਪਰਤੀਬੁੱਧ, 

ਵਸੁੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰੇਵਰਤ ਕਾਵਮਆਾਂ ਰਾਿੀਂ ਸਮੇਂ ਵਸਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਵਧੇਰੇ ਪਿੁੰਚਯੋਗ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਵਵਧਾਜਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਵੁੱਚ 

ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਿੁੰਚਾਉਣ ਵਵੁੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੀ ਿੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਨ ੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੁੱਕੇ ਗਏ ਿਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਛੁੁੱਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੁੱਸ ੇਵਜੋਂ ਮਵਿਲਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪਵਿਲ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਸੇਵਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਵਚ ਕੁੁੱਲ 1670 ਮਵਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਿਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਿੁਣ ਤੁੱਕ 2.76 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 

ਵੁੱਧ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨ ੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਵਪਛਲੇ ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਵਵੁੱਚ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨ ੰ 1.03 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਿਨ, ਜੋ ਕੁੁੱਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦਾ 35% ਿੈ। 



 

ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਾਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੁੱਖੋ ਵੁੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਮਰਦਾਾਂ ਅਤੇ ਮਵਿਲਾਵਾਾਂ, ਦੋਵਾਾਂ 

ਵਵਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੁੱਤਾ ਵਕ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ 

ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਦੇਸ਼ ਅਗਾਾਂਿਵਧ , ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਸਮਾਵਜਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੁੱਲ ਵਧ ਵਰਿਾ ਿ ੈਅਤੇ 

ਔਰਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਾਂ 8 ਮਾਰਚ, 2021 ਨ ੰ ਿੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੌਜ ਦ ਪਤਵੰਤੇ ਇਕੁੱਠ ਤੋਂ ਜਾਿਰ ਿੁੰਦੀਆਾਂ ਿਨ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵੁੱਚ  

ਭਾਰਤੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਰੇਲਵੇ, ਵਸਿਤ, ਮੀਿੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਵਦ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ ਮਵਿਲਾ ਆਗ  ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 

ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਤਵੰਵਤਆਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। 

 

ਨਵੀਂ ਵਦੁੱਲੀ 

8 ਮਾਰਚ, 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. 

 


