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ജനുവരി 07, 2022 

 

നമ്മുടെ പങ്കാളിത്ത കമ്പനിയായ ൊറ്റ കൺേൾട്ടൻേി ടേർവീേേിടന ്േവന 
ദാതാവാക്കിടക്കാണ്ടുള്ള പാസ്് ്പാർട്ട് ്േവാ ്്പാ്്ാമിന്ടെ (PSP-V2.0) രണ്ടാമത് 
ഘട്ടത്തിനായുള്ള ഉെമ്പെിയിൽ ഇന്ന് വി്ദശകാരയ മ്രാലയാം ഒപ്പു വച്ചു. 

 

PSP-V2.0 എന്നത് പൗരന്മാർക്ക് പാസ്പാർട്ടുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ്േവനങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിൽ അഭൂതപൂർവമായ പരിവർത്തനാം അവതരിപ്പിച്ച PSP-V1.0 എന്ന 
ഇ-്്വണൻസ മാർ്ത്തിന്ടെ തുെർച്ചയുാം വിപുലീകരണവുമാണ്. 
േമയബന്ധിതവുാം േുതാരയവുാം കൂെുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ലഭയമാകുന്നതുാം 
വിശവേനീയവുമായ പ്ലാറ്റ്്്ാാം  കാരയക്ഷമമായ ്പ്കിയകളിലൂടെ പൗരന്മാർക്ക് 
േുഖ്പദമായ അരരീക്ഷത്തിൽ ആക്േസ ടെയ്യാനുള്ള േൗകരയാം 
്പതിബദ്ധതയുള്ള, പരിശീലനാം ലഭിച്ച ്പ്ൊദിതരായ ഒരു ടതാഴിൽ ശക്തി 
എന്നിവയിലാണ് ഇത് ്ശദ്ധ ്ക്രീകരിച്ചത്.പൗരന്മാർക്കാള്ള ഇന്െർ്്സ, 

ോ്ങ്കതിക മികവ്, ്കാൾ ടേന്െെുകൾ, പരിശീലനാം,  മാ്നജ്ടമന്് മാറ്റങ്ങൾ 
തുെങ്ങിയ പിരുണ ്പവർത്തനങ്ങൾ   ്േവന ദാതാവ് നൽകുന്നുടണ്ടന്നുാം 
പാസ്പാർട്ട് അനുവദിക്കുന്ന ്പ്കിയയിൽ േർക്കാെിന്ടെ പരമാധികാരവുാം 
േുരക്ഷയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട എലലാ ്പവർത്തനങ്ങളുാം തുെരുന്നതാടണന്നുാം 
്്പാജക്റ്റ് ഡിസേൻ ഉെപ്പുവരുത്തി.  

.  

രാജയത്തുെനീളാം പബ്ലിക് ഡീലിാംഗ് ഓ്ീേുകളുടെ എണ്ണാം വർദ്ധിച്ചു. 
പാസ്പാർട്ട് ്േവാ ്ക്ര്മാ (പിഎസടക) ്പാസറ്റ് ഓ്ീസ പാസ്പാർട്ട് 
്േവാ ്ക്ര്മാ (പിഒപിഎസടക) ഇലലാത്ത എലലാ ്ലാക്േഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലുാം 
ഒരു ്േവാ്ക്രാം തുെക്കുന്നതിനായി മ്രാലയാം ്പവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്നുവടര 
93 PSK-കളുാം 428 POPSK-കളുാം 36 പാസ്പാർട്ട് ഓ്ീേുകളുാം 
്പവർത്തനക്ഷമമാണ്.ഈ ്്പാ്്ാാം അെുത്തിടെ 176-ലധികാം ഇരയൻ 
മിഷനുകൾ/തസതികകളുമായി ്ലാബൽ പാസ്പാർട്ട് ്േവാ ്്പാ്്ാാം (GPSP) 

വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ഇരയൻ ്പവാേികൾക്ക് പാസ്പാർട്ട് 
്േവനങ്ങൾ തെസ്മിലലാടത വിതരണാം ടെയ്യുന്നു. 
അതയാധുനിക ഡിജിറ്റൽ ഇ്ക്കാേിസ്റ്റത്തിന്ടെ  േജ്ജീകരണാം, വിവിധ ഓഹരി 
ഉെമകൾക്കുാം ഡാറ്റാ്ബേിനുമിെയിൽ നെപെികളുടെ  പരി്ശാധനയുാം 
ോം്യാജനവുാം, പൗരന്മാർക്കായുള്ള ഇന്െർ്്സ ടമച്ചടപ്പെുത്തൽ, 

ോ്ങ്കതികവിദയ നവീകരിക്കൽ, മികച്ച രീതികൾ േവീകരിക്കൽ, ഡാറ്റ േുരക്ഷ 
ശക്തിടപ്പെുത്തൽ എന്നിവയാണ് PSP-V 2.0 ന്ടെ ്പധാന ഘെകങ്ങൾ. ഡാറ്റാ 



ടേന്െെുകൾ, ഡാറ്റാ്ബസ, ആപ്ലി്ക്കഷൻ ്ോഫ്ററ്റ് ടവയർ തുെങ്ങിയ 
ത്ര്പധാനമായ ആസതികൾ ഉൾടപ്പടെയുള്ള േുരക്ഷാ വശങ്ങൾ േർക്കാരിന്ടെ 
ഉെമസ്ഥതയിലായിരിക്കുാം. ബ്യാടമ്െിക്സ ഉൾടപ്പെുത്തി േിസ്റ്റത്തിലുെനീളാം 
കർശനമായ ആക്േസ നിയ്രണങ്ങൾ ഏർടപ്പെുത്തുന്നതാണ്. ഡിജിറ്റൽ രാം്ത്ത്, 
എലലാ PSK-കൾ/POPSK-കൾ, പാസ്പാർട്ട് ഓ്ീേുകൾ, കൂൊടത വി്ദശത്തുള്ള 
ഇരയൻ മിഷനുകൾ/്പാസറ്റുകൾ എന്നിവയി്ലക്കുാം ടനറ്റ് വർക്കുടെയ്ത ഡാറ്റാ 
ടേന്െർ, ഡിോസ്റ്റർ െിക്കവെി ടേന്െർ, ്വൺടമന്് ടേകയൂർ െി്പ്പാേിറ്റെി 
എന്നിവ, പാസ്പാര്ട്ട്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള വയവസ്ഥയിൽ ്പവർത്തിക്കുന്ന 
ഒരു ഇലക്്്ൊണിക് ്യൽ ോംവിധാനാം കൂൊടത അതയാധുനിക ടനറ്റ് വർക്ക് 
ഓപ്പ്െഷൻ ടേന്െർ (NOC), ടേകയൂരിറ്റി ഓപ്പ്െഷൻ ടേന്െർ (SOC) 

എന്നിവയിലൂടെ 24x7x365 നിരീക്ഷണവുാം ്മൽ്നാട്ടവുാം എന്നിവ ്്പാ്്ാാം 
വിഭാവനാം ടെയ്യുന്നു.  

 

്വൺടമന്് െു േിറ്റിേൺ (ജി 2 േി) ്േവനങ്ങളുടെ ്ുണനിലവാരാം 
തുെർച്ചയായി ടമച്ചടപ്പെു്ത്തണ്ടതിന്ടെ ആവശയകതയുാം ഐെി, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ 
വഴിയുള്ള മികച്ച ഭരണത്തിന്ടെ നയവുാം തിരിച്ചെിഞ്ഞ പാസ്പാർട്ട് ്േവാ 
്്പാ്്ാാം ബ്യാടമ്െിക്സ, ആർട്ടി്ിഷയൽ ഇന്െലിജൻസ, അഡവാൻസ ഡാറ്റ 
അനലിറ്റിക്സ, ൊറ്റ്-്ബാട്ട്, േവയ്മവയുള്ള ്പതികരണാം, നാച്ചുെൽ ലാാം്്വജ് 
്്പാേസ്ിാംഗ്, ക്ലൗഡ് ്പവർത്തനക്ഷമമാക്കൽ എന്നിവ ഉപ്യാ്ിച്ച് ോ്ങ്കതിക 
നവീകരണത്തിന് തുെക്കാം കുെിക്കുാം. വർദ്ധിച്ച ഉപ്ഭാക്തൃ ോംതൃപ്തി, മികച്ച 
േുരക്ഷ, പൗരന്മാർക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അനുഭവാം എന്നിവയ്ക്കായി ഇ-
പാസ്പാർട്ടുകളുടെ വിതരണവുാം നവീകരിച്ച PSP-V 2.0-ൽ അനാവരണാം ടെയ്യുാം. 
പാസ്പാർട്ട് ്േവാ ്്പാ്്ാാം ഒരു പൗര ്ക്രീകൃത ഇ-്്വണൻസ 
പ്ലാറ്റ് ്് ാമാണ്. ്പതികരണ്ശഷി, കരുതൽ, പരി്ണന, േുതാരയത എന്നീ 
്ുണങ്ങൾ പാസ്പാർട്ട് ്േവാ ്്പാ്്ാമിന്ടെ മാർഗ്ഗനിർ്േശ തതവമായി 
തുെരുാം. 

 

നയൂ ഡൽഹി  

ജനുവരി 07, 2022 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


