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 صرف خواتین کے لئے پاسپورٹ سیوا کیندر

 0202 مارچ، 08

 

 پاسپورٹ بردار پرچم کے داخلہ وزارت خارجہ جناب وی مرلی دھرن امور برائے مملکت وزیر

 سروس پاسپورٹکے موقع پر دو  خواتین یوم عالمی کے 0202 مارچ 8 تحت کے پروگرام سروس

 تبدیل پر طور کے کو "صرف خواتین کے لئے پاسپورٹ سیوا کیندر" جس کی، کشائی نقاب کی کیندر

 تریپنتورا، کے کیراال دوسرا اور دہلی نئی پلیس، بھکیاکاما پورم، کے آر ایک گا۔ ان میں سے جائے کیا

 قائم کیا جائے گا۔ میں

 میں ہندوستان وہ اور ،ہے رہا پروگرام مہتواکانکشی ایک کا ہند حکومت پروگرام خدمت پاسپورٹ

 واال کرنے فراہم خدمات متعلق سے پاسپورٹ کو شہریوں ہندوستانی مقیم باہر سے ملک اور شہریوں

 موثر پر وژن کے انڈیا ڈیجیٹلکے تحت  پروگرام اس۔ ہے ابھرا کر بن پروگرام کامیاب سے سب ایک

 :ساتھ کے قیام کامیاب درج ذیل امور کے عمل درآمد کیا گیا ہے میں انداز

I پر دہلیز کے ان کو شہریوںکے ذریعہ  نظام ماحولیاتی ڈیجیٹل مابین کے ہولڈرز اسٹیک تمام۔ 

 کی فراہمی خدمات متعلق سے پاسپورٹ

IIبنانا یقینی کو آسانی کی خدمات اور گورننس ہموار ۔ 

Iii بنانا اختیار با ڈیجیٹل طور پر کو شہریوں۔ 

 

 کو شہریوں بھی باہر کے ہندوستان بلکہ ہندوستان صرف نہ سے بعد کے 0222 مئی نے وزارت

۔ ہیں کیے اقدامات متعدد لئے کے النے بہتری معیاری اور مقداری میں فراہمی کی خدمات پاسپورٹ

 36کے طور پر  حصہ ایک کے دفاتر پاسپورٹ 63 موجودہ میں بھر ملک میں، نتیجے کے اس

 کے اس۔ ہے گیا کردیا آپریشنل کو سیوا کیندر پاسپورٹ آفس پوسٹ 203 اور کیندر سیوا پاسپورٹ

 طرح اس اور ہے پہنچایا گیا بھی تک پوسٹس/  مشن ہندوستانی 232 ملک بیرون کو پروگرام عالوہ،

 بروقت، کو شہریوں سے اقدامات گئے اٹھائے کے وزارت۔ رسائی پہنچائی گئی ہے پر سطح عالمی

 اور یافتہ تربیت پرعزم، عمل، ہموار میں ماحول دہ آرام اور انداز اعتماد قابل رسائی، قابل زیادہ شفاف،

 عمل، کے پاسپورٹ۔ ہے ملی مدد میں فراہمی کی خدمات کی پاسپورٹ ذریعہ کے قوت افرادی متحرک

 ۔ہیں گئے اٹھائے اقدامات بھی لئے کے بنانے آسان کو قواعد اور العمل دستور



 اختیار با کو خواتین تحت کے پروگرام سروس پاسپورٹ نے وزارت عالوہ، کے امور باال مذکورہ

 مالزمین خواتین 2362 پر طور مجموعی میں پروگرام سروس پاسپورٹ۔ ہے کی پہل لئے کے بنانے

 دہندگان درخواست زائد سے کروڑ 0763 تک آج ذریعے، کے پروگرام سروس پاسپورٹ۔ ہیں تعینات

 کروڑ 2726 کو دہندگان درخواست خواتین میں سالوں تین پچھلے۔ ہیں گئے کردیئے جاری پاسپورٹ کو

 ے۔ہ٪ 63 کی دہندگان درخواست تعداد تمام کل جن کی ہیں، گئے کیے جاری پاسپورٹ

 کے زندگی ذاتی یا  ورانہ پیشہ حکومت کہ کیا اظہار اس بات کا نے رندھ مرلی مملکت جناب وزیر

 کام پر طور مستقل لئے کے کرنے پیدا توازن درمیان کے دونوں خواتین اور مرد میں شعبوں مختلف

 ملک میں سربراہی کی مودی نریندر جناب اعظم وزیر کہ دیا زور پر بات اس نے انہوں۔ ہے رہی کر

 گامزن طرف کی برادری متنوع پر طور معاشرتی اور یافتہ ترقی پر طور تکنیکی پسند، ترقی ایک

 ہے ہوتا اندازہ کا کامیابیوں کی خواتین سے موجودگی کی اجتماعمنعقدہ  کو 0202 مارچ 8 اور ،ہے

 والی رکھنے تعلق سے وغیرہ تفریح اور میڈیا سیکٹرز، ہیلتھ ریلوے، فضائیہ، ہندوستانی میں جس

 پاسپورٹ کو معززین شریک میں اس لیڈرس اور مستقبل کی خواتین لیڈرس نے حصہ لیا۔ خواتین

 کی پیدا آگاہی میں بارے کے آسانی اس تاکہ ہے گیا کیا نامزد طور پر کے فرینڈز کے پروگرام سروس

 ۔ہے جاسکتا کیا حاصل پاسپورٹ سے جس جاسکے
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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. 

 


