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ഗവണ്ീെന്റ് ഒഫ് ഇന്ത്യയഽീെ െീറഺരഽ ഉത്കര്ുഷച്ഛ ന ന഻റഞ 
പദ്ധത഻യഺയ പഺസുപഺര്ട് ുസവ പദ്ധത഻ (പ഻എസപ഻) ,  ുേശ഼യ ഈ-
ഗുവണന്സസ ലാനഺന഻ീന്റ ഗഺഗെഺയ഻ ീപഺതഽ സാകഺരയ പങ്കഺള഻ത്ത 
ര഼ത഻യ഻ല്  (പബ്ല഻ക് ൂരപവറ് പഺര്്ണര്ഷ഻പ്് -പ഻പ഻പ഻) 
വ഻ജയകരെഺയ഻ നെക്കഽകയഺണ് . ഗവണ്ീെന്റ്  ന഻ര്വഹ഻ക്കഽ് 
വളീര രശുദ്ധയെഺയ ന഻യെരപകഺരെഽള്ള  ീപൌര ുകരര഼കിതെഺയ 
്ഺയ഻ ഇത് െഺറ഻ക്കഴ഻ഞഽ. എം/എസ െഺറഺ കണ്സള്ട്ടന്സസ഻ 
ീസര്വ഼സസ (െ഻സ഻എസ ) ്ണ് പ഻എസപ഻യഽീെ ുസവന േഺതഺക്കള്ട്   
 

ഇുപ്ഺള്ട്  ന഻ലവ഻ല്  , ഏറവഽം െ഻കച്ച ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള 
ീസൌകരയങ്ങുളഺീെ  89  പഺസുപഺര്ട് ുസവ ുകരരങ്ങള്ട്  ( 
പ഻എസീക),  38 പഺസുപഺര്ട് ഒക഼സഽകളനീെ ന഼ട഻യ ഹസതങ്ങളഺയ഻ 
രഺജയീെമ്പഺെഽം  രപവര്ത്ത഻ക്കഽ്ഽ ് , അത഻ലാീെ പഺസുപഺര്ട് 
അുപക്ഷകര്ക്ക് ീസൌകരയങ്ങള്ട്  എത്ത഻ക്കഽകയഺണ്. കഴ഻ഞ ര ര 

വര്ഷങ്ങളഺയ഻ രഺജയീത്ത പഺസുപഺര്ട് 
ുസവനങ്ങള഻ല്   ഗഽണപരെഺയഽം 
രപവര്ത്തനളവ഻ലഽം  ന഻രവധ഻  പര഻ഷ്ക്കഺരങ്ങള്ട്  വരഽത്ത഻യ഻രഽ്ഽ 
 

ുപഺയ വര്ഷങ്ങള഻ല്  , പഺസുപഺര്് ്ധപ്ീപ്ട ുസവനങ്ങളനീെ 
വയഺപ്ത഻യ഻ല്  വ഻കഺസെഽ ഺയ഻ടന ് . ഗവണ്ീെന്റ് ഒഫ് ഇന്ത്യ 1.15 
ുകഺെ഻ പഺസുപഺര്ടനകളനം െറ് ്ധപ്ീപ്ട ുസവനങ്ങളനം 2016 കല ര്  
വര്ഷത്ത഻ല്  നല്കഽകയഽ ഺയ഻  
 

പഺസുപഺര്ട് നല്കഽ്ത് താര഻തെഺക്കഽ്ത഻നഽ ുവ ഻ ുപഺല഼സ 
ുവര഻ക഻ുക്കഷന്സ  റ഻ുപ്ഺര്ട് ( പ഻വ഻്ര്  ) പാര്ത്ത഻യഺക്കഽവഺന്സ  
എെഽക്കഽ്   സെയം  കഽറക്കഽ്ത഻നഺയ഻ ുകരര 
വ഻ുേശകഺരയെരന്ത്ഺലയം സംസ്ഥഺനങ്ങള഻ീല/യാണ഻യന്സ  ീെറ഻ററ഻കള഻ീല 
ുപഺല഼സ വകഽപ്നകളനെഺയ഻ വളീരയെഽത്ത് ഇെീപെഽ്ഽ ് . 
പ഻എസപ഻യ഻ല്  , പഺസുപഺര്ട് ഒക഼സഽകള഻ല്  ന഻്ഽം പഺസുപഺര്ട് 
അുപക്ഷകരഽീെ രജ഻സ്റ്റര്  ീെയ്യീപ്ട ുെല്വ഻ലഺസത്ത഻ല്  



സെയ്ധപ്഻തെഺയ഻ പഺസുപഺര്ട്  വ഻തരണം ീെയ്യന്ത഻ല്  ുകരര 
വ഻ുേശകഺരയ െരന്ത്ഺലയത്ത഻ീന്റ വളീര ുരശഷ്ാെഺയ പങ്കഺള഻യഺണ് 
സ഻പ്ഺര്്ീെന്റ് ഒഫ് ുപഺസ്റ്റ്സ 

 
പഺസുപഺര്ട് വ഻തരണ രപരക഻യ  ഉേഺരെഺക്കഽ്ത഻നഽം 
സഽസംഘെ഻തെഺക്കഽവഺനഽം എളനപ്െഺക്കഽവഺനഽെഺയ഻ , ുകരര വ഻ുേശ 
കഺരയ െരന്ത്ലഺയം പഺസുപഺര്ട് നയ െണ്ഡലത്ത഻ല്  ന഻രവധ഻ െഺറങ്ങള്ട്  
കഴ഻ഞ വര്ഷം അവസഺനുത്തഺീെ ീകഺ ഽവര഻കയഽ ഺയ഻ , അത് 
പഺസുപഺര്ട഻നഽ അുപക്ഷ഻ക്കഽ് ഇന്ത്യന്സ  ീപൌരന്മഺരഽീെ രപുയഺജനം 
രപത഼ക്ഷ഻ച്ചന ീകഺ ഺയ഻രഽ്ഽ . പഺസുപഺര്ട് ന഻്ധപ്നകള഻ീല ഈ 
െഺറങ്ങള്ട്  പഺസുപഺര്ടനകള്ട്  ലഗ഻ക്കഽവഺനഺയ഻  പഺസുപഺര്ട് 
അുപക്ഷകരഽീെ രപരക഻യീയ ഇന഻യഽം കാെഽതല്  എളനപ്െഺക്കഽീെ്് 
രപത഼ക്ഷ഻ക്കഽ്ഽ  
 
പഺസുപഺര്ട് ഒക഼സഽകള഻ല്  ന഻്ഽം ോീരയഺയ഻ടനള്ള ജനങ്ങള഻ുലക്ക് 
എത്തഽവഺനഽം പഺസുപഺര്ടനകളനീെ ്വശയം സഺധ഻ക്കഽവഺനഽെഺണ് 
ഗവണ്ീെന്റ഻ന്റെീറ ലക്ഷയം . ന഻രവധ഻ ഇെങ്ങള഻ല്  പ഻എസീകകള്ട്  
തഽറക്കഽക എ്തഺണ് രഽ സെ഼പനം,  ഇതനഽസര഻ച്ച് വരഽം 
െഺസങ്ങള഻ല്  , െദ്ധയരപുേശ഻ീല ഇന്സുഡഺറ഻ല്  , രഺജസ്ഥഺന഻ീല 

ഉേയ്പാര഻ല് , ീവസ്റ്റ് ്ംഗഺള഻ീല സ഻ല഻ഗഽര഻യ഻ല്  , െഹഺരഺരരയ഻ീല 

ുഷഺലഺപ്ൂര഻ല്  -നഺലഽ പ഻എസീകകള്ട്  കാെഽതലഺയ഻ ഉദ്ഘഺെനം 
ീെയ്യനവഺനഺയ഻  ഗവണ്ീെന്റ് ത഼രഽെഺന഻ച്ചന . ര ഺെീത്ത സെ഼പനം , 
പഺസുപഺര്ട് ുസവ കയഺമ്പഽക്ല ന഻രവധ഻ രപുേശങ്ങള഻ല്  
സംഘെ഻പ്഻ക്കഽക എ്തഺണ്. 2016 ല്  , അത്തരം 80  കയഺമ്പഽകള്ട്  
രഺജയീത്ത വ഻വ഻ധ ുെഖലകള഻ല്  സംഘെ഻പ്഻ച്ച഻രഽ്ഽ , അത഻ല്  ന഻്ഽം 
34,111 പഺസുപഺര്ട് അുപക്ഷകളനീെ നെപെ഻രകെങ്ങള്ട്  ീെയ്ത഻രഽ്ഽ  
 

നമ്മഽീെ ീപൌരന്സെഺര്ക്ക് പഺസുപഺര്് ുസവനങ്ങള്ട്  കാെഽതല്  
വ഻ശഺലെഺയ഻ എത്ത഻ക്കഽ്ത഻നഽം വ഻ശഺലെഺയ ുെഖലകള്ട്  
ഉള്ട്ീക്കഺള്ള഻ക്കഽ്ത഻നഽം ുവ ഻ ുകരര വ഻ുേശകഺരയ െരന്ത്ഺലയവഽം 
(എംഇഎ) ഡ഻പ്ഺര്ട്ീെന്റ് ഒഫ് ുപഺസ്റ്റ്സ(ഡ഻ഒപ഻), നമ്മഽീെ രഺജയീത്ത 
ീപൌരന്സെഺര്ക്ക് പഺസുപഺര്ട് ്ധപ്ീപ്ട ുസവനങ്ങള്ട്  
നല്കഽ്ത഻നഺയ഻  ന഻രവധ഻ സംസ്ഥഺനങ്ങള഻ീല  ീഹഡ് ുപഺസ്റ്റ് 
ഒക഼സഽകീള (എച്ച്പ഻ഒ)   ുപഺസ്റ്റ് ഒക഼സ പഺസുപഺര്് ുസവ 

ുകരര(പ഻പ഻എസീക)ങ്ങളഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽവഺന്സ   ഇുപ്ഺള്ട്  
ത഼രഽെഺന഻ച്ചന . എംഇഎയഽീെയഽം ഡ഻പ഻യഽീെയഽം ഈ സംയഽക്ത 
സംരംഗത്ത഻ീന്റ . ൂപലറ് പദ്ധത഻കള്ട്  ജനഽവര഻ 25, 2017 നഽ 



കര്ണഺെകയ഻ീല ൂെസാര്  എച്ച്പ഻ യ഻ലഽം ഗഽജറഺത്ത഻ീല 

േഺുഹഺേ഻ലഽം ഉദ്ഘഺെനം ീെയ്യീപ്ടന . ഈ ര ഽ 
ഇെങ്ങള഻ുലക്കഽെഽള്ള പഺസുപഺര്ട് അുപക്ഷരഽീെ ന഻യെനം ജനഽവര഻ 
25, 2017 നഽ തഽെങ്ങഽ്ത്  രപസ഻ദ്ധ഼കര഻ച്ചന . പഺസുപഺര്ട് ുപഺര്ടല്  
വഴ഻ അവരഽീെ പഺസുപഺര്ടനകള്ട്  ഒണ്ൂലന഻ല്   അുപക്ഷ഻ച്ച 
അുപക്ഷകര്ക്ക഻ന഻  , കാെ഻ക്കഺഴ്െക്കഽള്ള ീഷഡയാള്ട്  ീെയ്യഺം, പ഻ീ് 
അനഽവേ഻ക്കീപ്ട പ഻പ഻എസീക സരര്ശ഻ച്ചന , പഺസുപഺര്ട് 
വ഻തരണത്ത഻ന്റെ െഽന്സപഽള്ള പ഻എസീകയ഻ീല സെഺനെഺയ 
നെപെ഻രകെങ്ങള്ട്  പാര്ത്ത഼കര഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യഺം 
 

ഐെ഻- വഴ഻യഽള്ള ീപഺതഽ ുസവനങ്ങീള രഺജയീത്ത ജനങ്ങള഻ുലക്ക് 
കാെഽതല്  എത്ത഻ക്കഽക എ്  ഗവണ്ീെന്റ഻ീന്റ െീറഺരഽ ീപൌര 
ുകരര഼കിത നെപെ഻യഺണ് പഺസുപഺര്ട് ്ധപ്ീപ്ട 
ുസവനങ്ങള്ട്   ുപഺസ്റ്റ് ഒക഼സ പഺസുപഺര്ട് ുസവ ുകരരങ്ങള഻ലാീെ 
വ഻തരണം ീെയ്യന്ത്  . ീപൌരന്സെഺര്ക്ക് പഺസുപഺര്ട് ്ധപ്ീപ്ട 
ുസവനങ്ങള്ട്  സെയ്ധപ്഻തെഺയ഻, സഽതഺരയെഺയ഻, കാെഽതല്  രപഺപയെഺയ 

ര഼ത഻യ഻ല് , കാെഽതല്  വ഻ശാഺസയെഺയ ര഼ത഻യ഻ല്  , സഽസംഘെ഻തെഺയ 
രപരക഻യയ഻ലാീെ , രപത഻്ദ്ധരഺയ , പര഻ശ഼ലനം ുനെ഻യ , 
ഉത്സഺഹഗര഻തരഺയ കര്െസംഘം വഴ഻ വ഻തരണം ീെയ്യന്ത് 
തഽെരഽവഺന്സ  ഗവണ്ീെന്റ഻ീന സഹഺയ഻ക്കഽവഺനഽള്ള െീറഺരഽ രപധഺന 

െഽവെഽവഺയ്പഺണ഼ പങ്കഺള഻ത്തം    
 

ൂപലറ് പദ്ധത഻കള്ട്  ര഻ക്കല്  വ഻ജയരെഺയ഻ രപവര്ത്ത഻ച്ചഺല്  , എലലഺ 
ീഹഡ് ുപഺസ്റ്റ് ഒക഼സഽകള഻ലഽം ുപഺസ്റ്റ് ഒക഼സ പഺസുപഺര്ട് ുസവ 
ുകരരകള്ട്  ഘടം ഘടെഺയ഻ തഽറക്കഺന്സ  പഺകത്ത഻ന്റെ  ഗവണ്ീെന്റ് ഈ 
പദ്ധത഻ീയ ഉയര്ത്തഽവഺന്സ  തഺത്പരയീപ്െഽ്ഽ  
 

നയാീഡല്ഹ഻ 
ജനഽവര഻ 24, 2017 

 


