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పూర్తి మహిళా పీఎస కే 

మార్చి 08, 2021 

 

అంతర్జా తీయ మహిళా దినోతసవజన్ని పురస్కర్చంచుకొన్న 8 మార్చి 2021న ‘‘పూర్చి మహిళా పీఎస కే’’లుగజ 
మారబో తుని ర్ ండు పజస పో ర్్ట సేవజ కేందరాల (పీఎస కే)ను విదేశీ వ్యవ్హార్జల స్హాయ మంత్రా శీ ీ వి. 
మురళీధరన్ ఆవిష్కర్చంచరరు. విదేశీ వ్యవ్హార్జల మంత్రాతవ శజఖ చేపట్ట్న ఫ్జా గ షిప్ పజస పో ర్్ట సేవజ పో ా గజీమ్ 
క ంద నయయఢిలా్లలోన్న ఆర్ట కే పురంలో భికజజీకజమా పేా స వ్దద  ఒకట్ట, కేరళ ర్జష్్రంలోన్న కొచ్చిన్ లో త్రాపున్నథుర వ్దద  
మర్ొకట్ట ఇవి ఏర్జాట్ు కజనునరియి. 
 
ఈ పజస పో ర్్ట సేవజ పోా గజీమ్ అనేది భారత పభాుతవం యొకక పతా్రష్జ్ తమక కజరయకీమం అలాగే భారత పౌరులు 
ఇంకజ దేశం వెలుపల న్నవ్సిస్ుి ని భారతీయులకు పజస పో ర్్ట స్ంబంధిత సేవ్లను అందిస్ుి ని అతయంత 
విజయవ్ంతమ ైన కజరయకీమాలోా  ఒకట్టగజ ఇది అవ్తర్చంచ్చంది. డిజిట్ల్ ఇండియా విజన్ ను స్మరథవ్ంతంగజ 
సజకజరం చేస్ుి ని ఈ పోా గజీమ్ లోన్న విజయవ్ంతమ ైన అంశజలు ఏంట్ంట్ే: 
 
i. పౌరులకు ఎకకడకజవజలంట్ే అకకడ వజర్చ గడపవ్దదనే పజస పో ర్్ట స్ంబంధిత సేవ్లను అన్ని పక్షాలకూ 
అందించే విధంగజ డిజిట్ల్ పర్జయవ్రణ వ్యవ్స్థ  (ఎకో సిస్్మ్) 
 
ii. కజరయకలాపజలు స్జావ్ుగజ జర్చగేలా భర్ోసజ మర్చయు స్ులభతరమ ైన సేవ్లు 
 
iii. పౌరులకు డిజిట్ల్ సజధికజర్చతను చేకూరిడం 
 
భారత తో పజట్ు విదేశజలోా  న్నవ్సిస్ుి ని పౌరులకు కూడర పజస పో ర్్ట సేవ్లను అందించడంలో స్ంఖయపరంగజ 
మర్చయు నరణయతపరంగజ మర్చంత మ రుగుదలను తీస్ుకొచేిందుకు 2014 మే నుంచీ మంత్రాతవ శజఖ పలు 
చరయలను చేపట్ట్ంది. దీన్న ఫలితంగజ, పసా్ుి త 36 పజస పో ర్్ట కజర్జయలయాలకు తోడు 93 పజస పో ర్్ట సేవజ కేందరాలు 
మర్చయు 426 పో సజ్ ఫీస పజస పో ర్్ట సేవజ కేందరాలు దేశవజయపింగజ కజరయకలాపజలను అందుబాట్ులోక  త్చరియి. 
దీంతోపజట్ు, విదేశజలోా న్న 190 భారతీయ మిష్న్/పో స్ లకు ఈ పోా గజీమ్ ను విసి్ర్చంచడం జర్చగచంది, తదరవర్జ 
ఇది పపాంచవజయపింగజ అందుబాట్ులోక  వ్చ్చింది. మంత్రాతవ శజఖ తీస్ుకుని ఈ చరయలతో, పౌరులకు 
స్మయాన్నక , పజరదరశకంగజ, మర్చంత అందుబాట్ులో, నమమకమ ైన ర్ీత్రలో అలాగే సౌకరయవ్ంతమ ైన 



వజతరవ్రణంలో న్నబదధత కలిగచన, స్ుశిక్షితుల ైన, చ్ైతనయవ్ంతుల ైన సిబబంది, కీమబదధమ ైన పకా యీల దరవర్జ 
పజస పో ర్్ట సేవ్లను అందించడంలో దోహదం చేసింది. పజస పో ర్్ట పకా యీలు, న్నబంధనరవ్ళిలు మర్చయు 
న్నయమాలను స్రళతరం చేయడం కోస్ం కూడర చరయలు తీస్ుకోవ్డం జర్చగచంది. 
 
ప ైన పేర్ొని వజట్టతో పజట్ు, పజస పో ర్్ట సేవజ పోా గజీమ్ లో భాగంగజ మహిళా సజధికజర్చతకు కూడర మంత్రాతవ శజఖ 
చరయలు తీస్ుకుంది. పజస పో ర్్ట సేవజ పో ా గజీమ్  దరవర్జ ఈ పజస పో ర్్ట సేవజ కజరయకీమంలో మొతిం 1,6 0 మంది 
మహిళా సిబబంది న్నయమించబడరా రు. ఇపాట్టవ్రకూ 2. 6 కోటా్ మందిక  ప ైగజ దరఖాస్ుి దరరులకు 
పజస పో రు్ లను జార్ీ చేశజరు. గడిచ్చన మూడేళాలో 1.03 కోటా్ పజస పో ర్్ట లను మహిళా దరఖాస్ుి దరరులకు జార్ీ 
చేశజరు, మొతిం దరఖాస్ుి దరరులోా  వీర్చ స్ంఖయ 35 శజతంగజ ఉంది. 
 
వ్ృతి్రపరంగజ లేదర వ్యక ిగతంగజ అయినర కూడర జీవితరల యొకక విభిని రంగజలోా  పురుష్ులు మర్చయు 
మహిళల మధయ స్మతులయతను నెలకొలేాందుకు పాభుతవం న్నరంతర్జయంగజ కృషి చేసిో ందన్న మంత్రా శీీ 
మురళీధరన్ అభిపజాయపడరా రు. పధారన మంత్రా శీ ీ నర్ేంద ామోదీ నరయకతవంలో మన దేశం పుర్ోగమన, 
సజంకేత్రకంగజ అధునరతన మర్చయు సజమాజికంగజ భిని స్మాజం దిశగజ అడుగులు వేసిో ందన్న ఆయన 
నొక కచ్పజారు. 8 మార్చి 2021న ఇకకడ హాజర్ ైన గౌరవ్నీయ స్మూహంలో మహిళలు సజధించ్చన 
విజయాలు ఇందుకు న్నదరశనంగజ న్నలుస్ుి నరియనరిరు. భారతీయ వజయు సేన, ర్ ైలేవ, ఆర్ోగయ స్ంరక్షణ 
రంగం, మీడియా & ఎంట్ర్ట ట్ ైన్ మ ంట్ తదితర రంగజలు స్హా మహిళా సజరథులు ఇంకజ భవిష్యతుి  సజరథులు 
ఇందులో ఉనరిరన్న ఆయన పేర్ొకనరిరు. పజస పో ర్్ట ను ప ందడంలో స్ులభతరమ ైన విధరనం గుర్చంచ్చ 
అవ్గజహనను కలిాంచడరన్నక  పమాుఖ వ్యకుి లను పజస పో ర్్ట సేవజ పోా గజీమ్ కు స్ంబంధించ్చన మితుాలుగజ 
న్నయమించడం జర్చగచంది. 
 
న్యూఢిలీ్ల 
మార్తి 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. 

 


