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அனைத்து மகளிர் பாஸ்பபார்ட் பேவா பகந்திரா  

மார்ச் 08, 2021 

 

வெளிவிகார மாநில மந்திரி ஸ்ரீ. வி. முரளதீரன் இரண்டு பாஸ்பபாரட்் பேவெ 

பகந்திராக்கவள இன்று திறந்தார,் அது “மகளிர ் பாஸ்பபாரட்் பேவெ பகந்திரா” ஆக 

மாறி,ஒன்று ஆர ் பகபுரம்.பிகாஜி காமா பிபளஸ், புது வடல்லி மற்றும் மற்வறான்று 

திருபுனிதுரா, வகாேச்ி,பகரளாவில் உலக மகளிர ்தின வகாண்டாட்டங்கள் விழாவில்,8 

மாரே் ்2021 , அவமேச்ின் முதல் பாஸ்பபாரட்் பேொ திட்டத்தின் கீழ்.  

 

பாஸ்பபாரட்் பேொ திட்டம் இந்தியாவின் லட்சிய திட்டமாக இருந்து ெருகிறது, பமலும் 

இந்தியாவில் உள்ள குடிமக்களுக்கும், நாட்டிற்கு வெளிபய ொழும் இந்தியக் 

குடிமக்களுக்கும் பாஸ்பபாரட்் வதாடரப்ான பேவெகவள ெழங்கும் மிக வெற்றிகரமான 

திட்டமாக இது திகழ்கிறது. இந்தத் திட்டத்வத வெற்றிகரமாக நிறுவுெதன் மூலம் 

டிஜிட்டல் இந்தியாவின் பாரவ்ெக்கு திறம்பட ெழங்கியுள்ளது:   

 

i. பாஸ்பபாரட்்  வதாடரப்ான பேவெகவள எங்கும் பரெலாக தங்கள் வீடட்ு ொேலில் 

ெழங்கும் அவனத்து பங்குதாரரக்ளிடமும் அவனத்து சுற்றுசூழல் அவமப்பு 

 

ii. வமன்வமயான நிரெ்ாகம் மற்றும் பேவெகளின் எளிவமவய உறுதிவேய்தல். 

  

iii.டிஜிட்டல் முவறயில் குடிமக்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் 

 

இந்தியாவில் மடட்ுமல்ல இந்தியாவுக்கு வெளிபயயும் குடிமக்களுக்கு பாஸ்பபாரட்் 

பேவெகவள ெழங்குெதில் அளவு மற்றும் தரமான பமம்பாடுகவளக் வகாண்டுெர 2014 

பம முதல் அவமேே்கம் பல நடெடிக்வககவள எடுத்துள்ளது. இதன் விவளொக, 93 

பாஸ்பபாரட்் பகந்திரங்கள் மற்றும் 426 தபால் அலுெலக பாஸ்பபாரட்் பேொ 

பகந்திரங்கள் தற்பபாதுள்ள 36 பாஸ்பபாரட்் அலுெலங்களிருந்து ஒரு பகுதி நாடு 

முழுெதும் வேயல்படட்ு ெருகிறது. இது தவிர, இந்தத் திட்டம் வெளிநாடுகளில்190 இந்திய 

மிஷன்/இடுவககளுக்கும் விரிவுபடுத்தபடட்ுள்ளது, இதனால் உலகளாவிய தடம் 

உருொகிறது. அவமேச்ு எடுத்துள்ள நடெடிக்வககள் குடிமக்களுக்கு ேரியான பநரத்தில், 

வெளிப்பவடயான, அணுகக்கூடிய, நம்பகமான முவறயில் மற்றும் ெேதியான சூழலில் 

வநறிபடுத்தப்பட்ட வேயல்முவறகள்; அரப்ணிப்பு,பயிற்சி மற்றும் உந்துதல் 

வதாழிலாளரக்ள் மூலம் ெழங்க உதவியது. பாஸ்பபாரட்் வேயல்முவறகள், வகபயடுகள் 

மற்றும் விதிகவள எளிதாக்குெதற்கான நடெடிக்வககளும் எடுக்கப்படட்ுள்ளன. 



       

பமற்கூறியெற்வறத் தவிர, பாஸ்பபாரட்் பேொ திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 

வபண்கவள அதிகாரம் வேய்ய அவமேே்கம் முயற்சி எடுத்துள்ளது. 

பாஸ்பபாரட்் பேொ திட்டத்தில் வமாத்தம் 1670 வபண் ஊழியரக்ள் பணியில் 

அமரத்்தப்படட்ுள்ளனர.் பாஸ்பபாரட்் பேொ திட்டத்தின் மூலம், இன்று ெவர 

2.76 பகாடி விண்ணபத்தாரரக்ளுக்கு பாஸ்பபாரட்் ெழங்கப்படட்ுள்ளது.கடந்த 

மூன்று ஆண்டுகளில் வபண்கள் விண்ணப்பத்தாரரக்ளுக்கு 1.03 பகாடி 

பாஸ்பபாரட்் ெழங்கபடட்ுள்ளது, இது வமாத்தவிண்ணப்பத்தாரரக்ளில் 35% 

ஆகும். 

  

அவமேே்ர ் ஸ்ரீ. முரளதீரன், வதாழில்ரீதியாகபொ அல்லது 

தனிப்பட்டத்தாகபொ இருந்தாலும், பல்பெறு துவறகளில் ஆண்களுக்கும் 

வபண்களுக்கும் இவடயில் ஒரு ேமநிவலவய உருொக்க அரோங்கம் 

வதாடரந்்து வேயல்படட்ு ெருெதாக வதரிவித்தார.் பிரதமர ் ஸ்ரீ நபரந்திர 

பமாடியின் தவலவமயில் நாடு ஒரு முற்பபாக்கான, வதாழில்நுட்ப ரீதியாக 

முன்பனறிய மற்றும் ேமூக ரீதியாக பெறுபட்ட ேமூகத்வத பநாக்கி முன்பனறி 

ெருெதாகவும், வபண்களின் ோதவனகள் 2021 மாரே் ்8 ஆம் பததி தவலெரக்ள் 

மற்றும் எதிரக்ாலத்வத பிரதிநிதித்துெப்படுத்தும் ஆகஸ்ட் கூட்டத்தின் 

முன்னிவலயில் இருந்து வதளிொகின்றன என்றும் அெர ் பகாடிடட்ு 

காட்டினார.் இந்திய விமானப்பவட, ரயில்பெ, சுகாதாரத் துவறகள், 

ஊடகங்கள் மற்றும் வபாழுதுபபாக்கு பபான்ற பபான்ற வபண்கள் உட்பட 

தவலெரக்ள். பாஸ்பபாரவ்டப் வபறுெதற்கான எளிவம குறித்த 

விழிப்புணரவ்ெ ஏற்படுத்துெதற்காக பிரமுகரக்ள் பாஸ்பபாரட்் பேொ 

திட்டத்தின் நண்பரக்ள் என நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர.்  

         

நியூ டெல்லி 

மாரச் ்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. 

 


