
புதிய கடவுசச்ீடட்ு விதிகள் அறிவிப்பு 

டிசம்பர ்23, 2016 

1. கடவுசச்ீடட்ு வழங்கும் சசயல்முறையிறை 

ஒருமுகமாக்குவது மை்றும் தாராளமயமாக்குவது மை்றும் 

எளிதாக்கும் ச ாருடட்ு, சவளிவிவகார அறமசச்ிை் 

கடவுசச்ீடட்ு சகாள்றக உலகிைில்  ல நடவடிக்றககறள 

எடுதத்ு வருவது, ஒரு கடவுசச்ீடட்ு விண்ண ்பிக்கும் 

இநத்ிய குடிமக்களுக்கு ச ரிதும் உதவக்கூடும் எை்று 

எதிர ்ாரக்்கிைது. இநத் வழிமுறைகள் குறிதத் வி ரங்கள் 

கீழழ தர ் டட்ுள்ளை: - 

பிறந்த தததிக்கான ஆதாரம் 

2. கடவுசச்ீடட்ு விதிகள், 1980 நறடமுறை டி சடட்ரதீியாை 

ஏை் ாடுகளிை் பிரகாரம், 26/01/1989 அை்று அல்லது பிைகு 

பிைநத் அறைதத்ு விண்ண ் தாரரக்ளும் , ஒரு 

கடவுசச்ீடட்ு  ச றுவதை்காக, இதுகாறும் பிைநத் ழததி 

(பிை ்புச)் ஆதாரம் எை்ை பிை ்பு சாை்றிதழிறை 

கடட்ாயமாக சமர ்்பிக்க ழவண்டும். அதாவது 

கடவுசச்ீடட்ு ழவண்டும் அறைதத்ு விண்ண ் தாரரக்ள் 

அதை்காை கடவுசச்ீடட்ு விண்ண ் தற்த சமர ்்பிக்கும் 

ழ ாது பிை ்புச ் சாை்றுக்காக பிை்வரும் ஆவணங்களில் 

ஏதாவது ஒை்றை சமர ்்பிக்க முடியும் எை்று முடிவு 

சசய்ய ் டட்து: 

i. பிை ்பு மை்றும் இை ்பு  திவாளரால் அல்லது 

நகராடச்ி கார ்் ழரஷைால் அல்லது பிை ்பு மை்றும் 

இை ்பு சடட்ம், 1969 இை் கீழ் இநத்ியாவில் பிைநத் ஒரு 

குழநற்தறய பிை ்பு  திவு சசய்ய மை்ை 

 ரிநத்ுறரக்க ் டும் அதிகாரம் உறடய அதிகாரம் 

உறடயதால் வழங்க ் டட் பிை ்பு சாை்றிதழ் (பி.சா); 

ii. கடநத்ு கலநத்ு சகாண்ட  ள்ளியிைால் / அங்கீகாரம் 

ச ை்ை கல்வி குழுவிைால் வழங்க ் டட் 

விண்ண ் தாரரிை் பிை ்புதழ்ததி சகாண்ட 

மாை்ைம் /  ள்ளி  டி ்பு / சமடர்ிகுழலஷை் 

சாை்றிதழ்; 



iii. விண்ண ் தாரர ் பிை ்புச ் சகாண்டு வருமாை வரி 

துறை மூலம் வழங்க ் டும் நிரநத்ர கணக்கு எண் 

அடற்ட; 

iv. விண்ண ் தாரரிை் பிை ்புதழ்ததி சகாண்ட ஆதார ்

அடற்ட / மிை் ஆதார ்அடற்ட; 

v. (அரசு ஊழியரக்ள் எை்கிை அம்சதத்ில் மடட்ும்) 

விண்ண ் தாரியிை் ழசறவ சாதறையிை் பிரதி, 

ஓய்வூதிய ஆறண சம் ளம் (ஓய்வு ச ை்ை அரசு 

ஊழியரக்ள் எை்கிை அம்சதத்ில் மடட்ும்) முறையாக 

சாை்சைா ் ம் / அதிகாரி ஒருவரால் 

சாை்ைளிக்க ் டட் / சம் நத் ் டட் 

அறமசச்ரறவயில் உள்ள ச ாறு ் ாளர ்

விண்ண ் தாரர ்/ விண்ண ் தாரரிை் துறை, தைது 

பிை ்புதழ்ததி சகாண்ட பிரதி; 

vi. விண்ண ் தாரரிை் பிை ்புதழ்ததி சகாண்ட 

சம் நத் ் டட் மாநில அரசு ழ ாக்குவரதத்ு துறை 

அளிதத்ுள்ள ஓடட்ுநர ்உரிமம்; 

vii. இநத்ிய ழதரத்ல் ஆறணயம் சவளியிடட்ுள்ள 

விண்ண ் தாரரிை் பிை ்புதழ்ததி சகாண்ட ழதரத்ல் 

புறக ் ட அறடயாள அடற்ட (EPIC); 

viii. கா ்பீடு றவதத்ிரு ் வரிை் பிைநத் ழததி சகாண்ட, 

ச ாது ஆயுள் கா ்பீடட்ு நிறுவைங்கள் / 

குழுமங்களால்  வழங்க ் டட் சகாள்றக  தத்ிரம்; 

 

இடட அடமசச்ரடை குழுவின் அறிக்டக  

3. எங்கு தாய் / குழநற்த, தநற்தயிை் ச யர ்கடவுசச்ீடட்ில்  

குறி ்பிட ் ட கூடாது எை்று வலியுறுதத்ி உள்ளாழரா 

அல்லது ஒை்றை ் ச ை்ழைார ் உள்ள குழநற்தகறள 

மை்றும் ததத்ு குழநற்தகள் சதாடர ்ாை கடவுசச்ீடட்ு 

விஷயங்கறள ஆராய்வதை்காக, சவளிவிவகார 

அறமசச்ு மை்றும் ச ண்கள் மை்றும் குழநற்தகள் 

ழமம் ாடட்ு அறமசச்கம் இறணநத்ு அதிகாரிகள் 

அடங்கிய மூை்று ழ ர ்குழு ஓை்றிறை அறமதத்ுள்ளது . 

இநத் குழுவிை் அறிக்றக சவளிவிவகார 

அறமசச்ரறவயால் ஏை்க ் டட்ுள்ளது. 



இநத் குழுவிை்  ரிநத்ுறரகளிை் 

அடி ் றடயில்,மை்ைவை்றிை்கு இறடயில், இநத் சகாள்றக 

மாை்ைங்கள் சசய்ய ் டட்ுள்ளது. 

i. ஆை்றலைில் உள்ள கடவுசச்ீடட்ு விண்ண ்   டிவம் 

இ ்ழ ாது விண்ண ் தாரர ் தைது தநற்த அல்லது தாய் 

அல்லது சடட் ்பூரவ்  ாதுகாவலர,் அதாவது, இரண்டு 

ச யரும் அல்லாமல் ஒழர ஒரு ச ை்ழைார ் ச யர ்மடட்ும்  

வழங்க சசய்துள்ளது; இதைால் ஒை்றை ச ை்ழைாரக்ள் 

தங்கள் குழநற்தகளுக்கு கடவுசச்ீடட்ு விண்ண ்பிகக் 

உதவுவதுடை் விண்ண ் தாரர ் ழவண்டுழகாளிை் டி 

தநற்த அல்லது தாயிை் ச யர ்அசச்ிட ் டட் ழவண்டிய 

அவசியம் இல்றல எை் றதயும் அறிவிதத்து. 

ii. கடவுசச்ீடட்ு விதி, 1980  ரிநத்ுறர  டி சமாதத் 

பிை்ைிறண ்புகள் தை்ழ ாறதய 15 முதல் 9 ஆக 

இைங்கியுள்ளது. பிை்ைிறண ்புக்கறளயும் ஏ, சி, டி, இ, 

ழே, மை்றும் ழக நீக்க ் டட்ு விடட்ை மை்றும் குறி ்பிடட் 

பிை்ைிறண ்புக்கள் இறணக்க ் டட்ு வநத்ுள்ளது. 

iii. விண்ண ் தாரரக்ள் அளிக்க ழவண்டிய அறைதத்ு 

பிை்ைிறண ்புக்களும் ஒரு சவள்றள தாளில் ஒரு சுய 

அறிவி ்பு வடிவில் இருக்க ழவண்டும். சாை்சைா ் ம்/ 

ஆவண எழுதத்ு  திவாளர/் நிறைழவை்று நீதி தி / முதல் 

வகு ்பு குை்ைவியல் நீதிமை்ை நடுவர ்

ஆகிழயாரால்/முை்ைிறலயில்  தவி பிரமாணம் 

இதுமுதல் அவசியமாைதாகும்.  

iv. திருமணமாை விண்ண ் தாரரக்ள் இறண ்பு க அல்லது 

எநத் திருமண சாை்றிதழும் வழங்க ழதறவயில்றல. 

v. பிரிநத்ு வாழ்நத்ு வரும் அல்லது விவாகரதத்ு ந ரக்ள் 

விஷயதத்ில் அவரது / அவரது மறைவி ச யறர வழங்க 

விண்ண ் தாரரக்ளுக்கு அவசியம் இல்றல. இதத்றகய 

கடவுசச்ீடட்ு விண்ண ் தாரரக்ள், விவாகரதத்ுக்காை 

தீர ்் ாறண கூட வழங்க ழதறவயில்றல.  

vi. சாை்றிதழ் பிை ்பு, சமடர்ிகுழலஷை் சாை்றிதழ், விளம்பு 

வறகச ் நீதிமை்ை உதத்ரவு, ழ ாை்ை பிை ்புதழ்ததிக்காை 

எநத் ஆதாரமும் இல்லாத ஆதரவை்ை குழநற்தகள் 

இ ்ழ ாது ஆதரவை்ழைார ் / சிறுவர ்  ராமரி ்பு முக ்பு 

தறலவர ் விண்ண ் தாரரிை் பிை ்பு ழததியிறை 

உண்றம ் டுதத்ு வராக தங்கள் அறம ்பிை் 



அதிகார ்பூரவ் கடிதம் ஓை்றை சகாடுதத்ு ஒரு அறிவி ்பு 

சமர ்்பிக்கலாம்.  

vii. மண வாழ்க்றக சவளிழய பிைநத் குழநற்தகள் 

விஷயதத்ில் இதுழ ாை்ை குழநற்தகள் கடவுசச்ீடட்ு 

விண்ண ் தற்த சமர ்்பிக்கும் ழ ாது, கடவுசச்ீடட்ு 

விண்ண ் தாரர ் இறண ்பு ஜி மடட்ுழம சமர ்்பிக்க 

ழவண்டும். 

viii. உள்நாடட்ில் ததத்ு எடுக்க ் டட்ுள்ள குழநற்தகளிை் 

கடவுசச்ீடட்ு பிரசச்ிறை வழக்கில்,  திவு ததச்தடு ்பு 

 தத்ிரம் சமர ்்பிதத்ல் இைி ழதறவ ் டாது. இநத் 

விறளவுக்காை எநத் சசயலும் இல்லாத நிறலயில், 

கடவுசச்ீடட்ு விண்ண ் தாரர ்சவை்று காகித ததச்தடு ்பு 

உறுதி மூலம் ஒரு அறிவி ்பு சகாடுக்க கூடும். 

ix. அரசு ஊழியரக்ள் யார ் தங்களுக்காை தறலறம 

முதலாளியிடம் இருநத்ு அறடயாளச ் சாை்றிதழ் 

(இறண ்பு-பி) / மறு ்பு சாை்றிதழ் (இறண ்பு-எம்) 

ச ைமுடியாதிருநத்சதைில், அவசர அடி ் றடயில் 

 ாஸ்ழ ாரட் ் ச ை உதழ்தசிதத்ுள்ளவரக்ள்,  இறண ்பு- 

எை்’ ணில் ஒரு சுய பிரகடைம் சமர ்்பிதத்ு, அவை் / அவள் 

முதலாளிக்கு அவை் / அவள் ஒரு சாதாரண 

கடவுசச்ீடட்ுக்காக ஒரு கடவுசச்ீடட்ு அதிகாரிக்கு 

விண்ண ்பி ் றத ஓரு முை் அறிவி ்பு கடிதம் 

சதரிவி ் தை் மூலம் ச ை முடியும். 

x. சாதுக்கள் / சை்யாசிகள் அவரக்ளிை் ஆை்மீக குரு எை்ை 

ச யரில் தங்கள் உயிரியல் ச ை்ழைார ் (கள்) ச யர ் (கள்) 

 திலாக, குருவிை் ச யர ்  திவு சசய்ய ் டட்ுள்ளது 

எைில்,இநத்ிய ழதரத்ல் ஆறணயம் அளிதத்ுள்ள ழதரத்ல் 

புறக ் ட அறடயாள அடற்ட (EPIC), நிரநத்ர கணக்கு 

எண் அடற்ட, ஆதார ் அடற்ட, ழ ாை்ைவை்றில் இதில் 

குறைநத்து ஒரு ச ாது ஆவணம் வழங்க ் டும் 

எை் தை்கு உட ்டட்ு கடவுசச்ீடட்ிை்கு விண்ண ்பிக்க 

முடியும்.   

4. இநத் மாை்ைங்கள் விறளறவ சகாடுக்க, ழதறவயாை 

அறிவி ்புகள் விறரவில் அதிகார ்பூரவ் வரத்த்மாைியில் 

சவளியிட ் டும். இநத் திருதத் ் டட் கடட்ு ் ாடுகள் 

மீது, இநத்ியா மை்றும் சவளிநாடுகளில் உள்ள 

அதிகாரிகள் கடவுசச்ீடட்ு வழங்கும் அதிகாரிகள் மீது 

இநத் வழிமுறைகள்  முை்றவக்க ் டட்ுள்ளது.  



5. ழமலும் தங்கள் கடவுச ் சீடட்ு ச றுவதில் கடவுச ் சீடட்ு 

விண்ண ் தாரரக்ள் சசயல்முறையிறை எளிதாக்க 

ழமழல குறி ்பிடட்ுள்ள இநத் கடவுசச்ீடட்ு விதிகள் உதவும் 

எை சவளிவிவகார அறமசச்ரறவ எதிர ்ாரக்்கிைது. அழத 

ழநரதத்ில்,  ஒழுங்கு ் டுதத் ் டட்ுள்ள சசயல்முறைகள் 

மை்றும் உறுதி,  யிை்சி மை்றும் உநத்ுதல் சதாழிலாளரக்ள் 

மூலம் ஒரு சரியாை ழநரதத்ில், சவளி ் றடயாை, 

இை்னும் அணுகதத்க்க வறகயிலாை ஒரு நம் கமாை 

முறையில் மை்றும் ஒரு வசதியாை சூழலில் 

குடிமக்களுக்கு கடவுசச்ீடட்ு சதாடர ்ாை ழசறவகள் 

வழங்க சதாடரந்த்ு இநத் அறமசச்ு சசயல் டுதத் உதவும். 

 

புது தில்லி 

டிசம்பர ்23, 2016 


