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ஐநத்ாவது கடவுசச்ீடட்ு சசவா திவாஸ் மற்றும் கடவுசச்ீடட்ு 

அதிகாரிகள் மாநாடு ஆகியன இநத்ிய வவளியுறவு 

அமமசச்கதத்ால் (MEA) 22-23 ஜூன், 2017 அன்று புது தில்லி 

ஜவஹரல்ால் சநரு பவனில் ஏற்பாடு வசய்யப்படட்ன. இநத் 

மாநாடட்ின் உயரம்டட் பிரிவு 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 23 

ஆம் சததி நமடவபற்றது. இநந்ிகழ்வில் வவளிவிவகார 

அமமசச்ர ் திருமதி சுஷ்மா ஸ்வராஜ், தகவல் வதாடரப்ுதத்ுமற 

அமமசச்ர ் மசனாஜ் சின்ஹா மற்றும் மாநில வவளிவிவகாரச ்

வசயலர ் (டாக்டர)் வி.சக. சிங் (ஓய்வுவபற்ற) மற்றும் மாநில 

வவளிவிவகாரச ்வசயளர ்ஸ்ரீ எம்.சஜ. அக்பர ்ஆகிசயார ்கலநத்ு 

வகாண்டனர். 

 

1967 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 24 ஆம் சததி, அன்று கடவுசச்ீடட்ு 

சடட்ம் 1967 நிமறவவற்றப்படட்தன் 50 ஆண்டுகள் நிமறவிமன 

ஓடட்ியும் வவளியுறவு அமமசச்கம் இங்கு வகாண்டாட ஏற்பாடு 

வசய்தது. ஆகியமவ இநத் நிகழ்சச்ிமய குறிக்க ஒரு சிறப்பு 

நிமனவு சின்னம் மற்றும் முதல் நாள் அடம்ட ஆகியன 

இடுமககள் திமணக்களதத்ால் வவளியிடப்படட்ன. 

 

ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிநத்ி இருவமாழி வமாழிகளில் கூடுதல் 

அம்சங்களுடன் கடவுசச்ீடட்ு அசச்ிடுவதற்கு, புதிய கடவுசச்ீடட்ு 

மகசயடம்ட விமரவில் அமுல்படுதத்ுவதாக வவளியுறவு 

அமமசச்ர ் அறிவிதத்ார். இருவமாழி கடவுசச்ீடட்ு வபற 

விரும்புபவரக்ள் சதவநாகரி வமாழியில் உமர அசச்ிடப்படும் 

வாய்ப்பு உள்ளது. இநத்ியா பாதுகாப்புப் பதத்ிரிமக, நாசிக் 

இநத் பணியிமன வசய்யும்படி சகடட்ுகவ்காள்ளப்படட்ுள்ளது. 

 

 

வவளியுறவு துமற அமமசச்ர ் சமலும் இரண்டு புதிய 

திடட்ங்கமள அறிவிதத்ுள்ளார ் - மூதத் குடிமக்களுக்கு ஒன்று 



மற்றும் எடட்ு வயது வமர உள்ள சிறுவரக்ளுக்கு மற்வறான்று. 

இநத் திடட்தத்ின் கீழ், 8 வயது வமர உள்ள சிறாரக்ளுக்கும் 

மற்றும் அமனதத்ு மூதத் முதிசயாரக்ளுக்கும் கடவுசச்ீடட்ு 

வழங்க கடவுசச்ீடட்ுகளுக்கான அமனதத்ு புதிய 

விண்ணப்பங்களுக்கும் வபாருநத்ும் கடவுசச்ீடட்ு கடட்ணதத்ில் 

10 சதவீத தள்ளுபடி வழங்கப்படும். இநத் வசதி 24 ஜூன் 2017 

முதல் கிமடக்கப்வபறும். 

 

 

கடவுசச்ீடட்ு வழங்குவதற்கான காவல்துமற சரிபாரப்்பு 

நமடமுமறகமள சமம்படுதத்வும் தாராளமயமாக்கவும், 

ஆதஹ்ார,் சதரத்ல் புமகப்பட அமடயாள அடம்ட (EPIC), நிரநத்ர 

கணக்கு எண் (PAN) அடம்ட மற்றும் பரிநத்ுமரக்கப்படட் 

வடிவதத்ில் விண்ணப்பதாரருக்கு எதிராக குற்றவியல் 

வழக்குகள் நிலுமவயில் இல்மல என்று ஒரு உறுதிவமாழி 

ஆகியன வகாண்டுள்ள அமனதத்ு முதல் முமற கடவுசச்ீடட்ு 

விண்ணப்பதாரரக்ளின் சாதாரண கடவுசச்ீடட்ு  

விண்ணப்பங்கள் பிநம்தய சபாலீஸ் சரிபாரப்்பு 

அடிப்பமடயில் வசயலாக்கப்படும் மற்றும் கூடுதல் கடட்ணம் 

வசலுதத்ாமல் விமரவாக கடவுசச்ீடட்ு அளிக்கவும் உதவும் என 

வவளிவிவகார அமமசச்ரமவயால் 2016 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 

மாதம் 25 ஆம் சததி அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. பான் காரட்ுக்கு 

பதிலாக, பான் காரட்ு அல்லது விண்ணப்பதாரியின் சரஷன் 

காரட்ு இநத் சநாக்கதத்ிற்காக ஏற்றுகவ்காள்ளப்படும் என்று 

வவளியுறவு அமமசச்ர ்இன்று அறிவிதத்ார். 

 

சிறநத் முமறயில் நடக்கும் கடவுசச்ீடட்ு அலுவலகங்கள், 

வபாலிஸ் துமறகள் மற்றும் பாஸ்சபாரட் ் அலுவலகங்களின் 

தகுதி வாய்நத் தனிப்படட் அதிகாரிகள் ஆகியவற்றிற்கு 

பாஸ்சபாரட் ்சசவா புருஸ்க்கார ்வழங்கப்படட்து. 

 

சம 2014 வமர, 77 கடவுசச்ீடட்ு சசவா சகநத்ிராக்கள் (PSK)க்கள் 

நாடட்ில் வசயல்படட்ன. தற்சபாமதய அரசாங்கம் 16 

கடவுசச்ீடட்ு சசவா லகு சகநத்ிராக்கள் (PSLK)க்கமள 

அறிவிதத்ுள்ளது. இநத் விரிவாக்க திடட்தத்ில் அமனதத்ு வட 

கிழக்கு மாநிலங்களும் சசரக்க்ப்படட்ுள்ளன. இநத் 16 இல், 

அமனதத்ு வட கிழக்கு நாடுகளிலும் உள்ளமவ உடப்ட, 



பதினான்கு பாஸ்சபாரட் ்சசவா லகு சகநத்ிராஸ் (பி.எஸ்.எல்.சக), 

வசயல்பட ஆரம்பிதத்ுள்ளன. சமற்கு வங்கதத்ில் சிலிகுரி 

மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் சஷாலாபூரில் இரண்டு PSLK க்கள் 

விமரவில் திறக்கப்படவுள்ளன. 

 

 

வவளிவிவகார அமமசச்ு, தகவல் வதாடரப்ாடல் அமமசச்ுடன் 

இமணநத்ு ஒரு புதுமமயான முயற்சிமய எடுதத்ு 'அஞ்சல் 

அலுவலகம் கடவுசச்ீடட்ு சசவா சகநத்ிரா' (POPSK) என்று 

அமழக்கப்படும் நாடட்ில் தமலமம தபால் அலுவலகங்களில் 

கடவுசச்ீடட்ு அலுவலகங்கமள திறப்பதற்காக முடிவவடுதத்து. 

இதில் 52 POPSK க்கள் வசயல்பாடட்ில் உள்ளன.வவளியுறவு 

அமமசச்ர ் இரண்டாவது கடட்மாக 149 POPSKக்கமள திறநத்ு 

வமாதத்ம் 235 என ஆகியுள்ளது. 235 POPSK க்களுடன் கூடுதலாக 

கடவுசச்ீடட்ு சசவா சகநத்ிரங்கமள உள்ளடக்கிய 'அஞ்சல் 

அலுவலகம் கடவுசச்ீடட்ு சசவா சகநத்ிரா' POPSK உடப்ட 

தற்சபாமதய அரசாங்கதத்ால் குடிமக்களின் நலனுக்காக 

உள்ளமவ 251 ஆக இருக்கும்.50 கிசலா மீடட்ர ்வதாமலவிற்குள் 

உள்ள குடிமக்களுக்கு கடவுசச்ீடட்ு சசமவகமள வசய்ய 

அமமசச்கம் இலக்கு வகாண்டுள்ளது. இநத் இலக்மக அமடய, 

அமனதத்ு 810 HPO க்களின் பாவமரவு வதாடங்கியுள்ளது. 

 

 

 

அரசு 'குமறநத்படச் அரசு, அதிகபடச் ஆடச்ி' என்கிற 

வகாள்மகக்கு உறுதியுடன் உள்ளது மற்றும் வசதியான, 

வபாறுப்புணரவ்ு உள்ள குடிமக்களுக்கு சசமவகமள 

வழங்குவமதயும் குறியாக வகாண்டுள்ளது மற்றும் இநத் 

சநாக்கங்கமள அமடய இன்னும் அதிகமான உள்ளடக்கம் 

மற்றும் வலுவான வழிமுமறகமள மவக்கின்றன. அதிக 

அரப்்பணிப்பு, கருதத்ில் மற்றும் ஒரு வவளிப்பமடயான 

மற்றும் வதாழில்முமற முமறயில் குடிமக்களுக்கு கடவுசச்ீடட்ு 

சசமவகமள வழங்குவதில் தங்கள் உறுதிப்பாடம்ட 

புதுப்பிக்க வவளியுறவு துமற அமமசச்ர ் மற்றும் மாநில 

அமமசச்ர ்அங்கு கூடியிருநச்தாமர சகடட்ுகவ்காண்டனர். 

 



புது தில்லி 

ஜூன் 24, 2017 

   


