
வெளிெிெகார அமைச்சர் கடவுச்சடீ்டு 
அதிகாரிகள் ைாநாடு வதாடங்கிமெத்தார்  
ஜூன் 24, 2014 

1. வெளிெிெகார அமைச்சர், திருைதி. சுஷ்ைா ஸ்ெராஜ் இன்று 
ஜெஹர்லால் நேரு பெனில் , ஒரு மூன்று ோள் கடவுச்சீட்டு 
அதிகாரிகள் 'ைாோடு வதாடங்கி மெத்தார். முப்பத்து ஏழு 
கடவுச்சீட்டு அதிகாரிகள் ைாோட்டில் கலந்து வகாள்கின்றனர். 

2. இந்த ேிகழ்வு கடவுச்சீட்டு சட்டம் 1967ம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட 
ோள் அதாெது ஜூன் 24 ேிமனொகவும், 'கடவுச்சீட்டு நசொ 
திொஸ்' கமடபிடிப்பது ேிமனொகவும் அமைகிறது.இந்த 
சட்டம் இந்தியாெில் கடவுச்சீட்டு ைற்றும் நெறு பயண 
ஆெணங்கள் ெழங்கல் வதாடர்பான ஒரு ெலுொன சட்ட 
கட்டமைப்புக்கு அடித்தளம் இடுகிறது. 

3. நதாழமையுணர்ச்சிமய ஊக்குெிக்க ைற்றும் சக குடிைக்களுக்கு  
நசமெ வசய்ய எடுத்துள்ள உறுதிவைாழிமய புதுப்பிக்க 
நெண்டும் என்ற கருத்தில், 37 கடவுச்சீட்டு அலுெலகங்கள் 
ைற்றும் ோட்டின் 77 பாஸ்நபார்ட் நசமெ மையங்களில் உள்ள  
அமனத்து அதிகாரிகள் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு 'கடவுச்சீட்டு 
நசொ' முன்ைடிப்மப அமைச்சர் வெளியிட்டார். 

4. ெிழாெில் நபசிய, அமைச்சர் கடவுச்சீட்டு நசொ திொஸ் 
கமடபிடிக்கப்படுகின்றது வெறும் சடங்குமுமறயாக இருக்க 
கூடாது என்பமத ெலியுறுத்தினார். ைாறாக இது எங்கள் பலம் 
ைற்றும் பலெனீங்கமள, சாதமனகள் ைற்றும் குமறபாடுகள் 
ஆகியெற்மற ைதிப்படீு வசய்ய ைற்றும் இமடவெளிகமள 
ேிரப்ப ெழிகள் ைற்றும் ஆெணங்கள் நதடும் ொய்ப்புகளாக  
இருக்கும். 

5. ேமடமுமறயில் ைக்களின் ேம்பிக்மகமய ைீட்பதில் கெனம் 
ைற்றும் அெர்களின் ொழ்ெில் புலப்படும் ைாற்றம் வகாண்டு 



ெருெமதயும் இலக்காக வகாண்ட ைக்கள்-ேட்பு  ரீதியான 
சீர்திருத்தங்கமளயும் வகாள்மககமளயும் அறிமுகப்படுத்த 
அரசு தீர்ைானித்துள்ளமத அமைச்சர் வெளிப்படுத்தினார். 
‘நசொ' என்ற ொர்த்மதயின் வபாருநள அடக்கத்துடன் 
வசய்யும் தன்னலைற்ற நசமெ என்று கூறியநதாடு 
கடவுச்சீட்டு ெழங்கும் அதிகாரிகள் ெழக்கைான 
உத்திநயாகப்பூர்ெ கடமையாக வகாள்ளாைல் ைரியாமத 
ைற்றும் பச்சாத்தாபத்துடன் வபாதுைக்களுக்கு நசமெ வசய்ய 
நெண்டும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார். அமைச்சர் சரியான 
நேரத்தில், பயனுள்ள ைற்றும் வபாறுப்பான நசமெ ெழங்கும் 
உறுதியான ேல்லாட்சி நதமெ என்பமத ெலியுறித்தினார். 
அமைச்சர், வசயல்முமறகள் ைற்றும் ேமடமுமறகமள   
நைலும் எளிமைப்படுத்தல் ைற்றும் நதமெயற்றமத  
ேீக்கிெிடவும் அமனத்து பங்குதாரர்களும்  சிக்கலான ேடுேிமல  
வசய்யவும் அமைச்சர் தாக்கம் வசய்தார். 

6. அமைச்சர் அமைப்மப சீர்திருத்தும் உள்ள ைத்திய கடவுச்சீட்டு  
அமைப்பின் (ஸிபிஒ) முயற்சிகள் குறித்து திருப்தி 
வதரிெித்துள்ளநதாடு  நைலும் முன்நனற்றத்திற்கான ொய்ப்பு 
இருப்பமத உணர்ெதாக கூறினார். சீர்திருத்த  ேடெடிக்மககள் 
சாதாரண ைனிதனின் கெமலகமள ைற்றும் ேலன்புரிதலில் 
கெனம் வசலுத்த நெண்டும் – அதாெது ெரிமசயில் கமடசி 
ைனிதன் உட்பட. நைலும், ைிக முக்கியைாக, இந்த டிஜிட்டல் 
ெயது  எனப்படும் தகெல் காலத்தில், கடவுச்சீட்டு 
ெிண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் ெிண்ணப்பங்கள் ேிமலமய 
அறிந்து வகாள்ள வசய்து அெர்கள் கெமலபடாைல் இருக்க 
வசய்ய நெண்டும் . நெகம் ைற்றும் வசயல்திறன் கடவுச்சீட்டு 
நசொெின் நகாட்பாடாக இருக்க நெண்டும். 

7. அமைச்சர், குடிைக்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிறந்த நசமெக்காக, 
சிறந்த கடவுச்சீட்டு அலுெலகங்கள் ைற்றும் சிறந்த நசமெ 
ெழங்குேர் அதிகாரிகளுக்கு கடவுச்சீட்டு நசொ ெிருதுகள் 



ெழங்கினார். காெல்துமற சரிபார்ப்பு, கடவுச்சீட்டு ெழங்கலில்  
ஒரு முக்கியைான கூறாக  இருமகயில், ெிமரொக நபாலீஸ் 
ஒப்புதல் ெழங்கியதற்கான முயற்சிகமள அங்கீகரிக்க டில்லி, 
அரியானா, ஆந்திரா ைற்றும் வதலுங்கானா நசர்ந்த காெல் 
துமறகளுக்கு பரிசுகள் அளித்தார். 

8. வெளியுறவு வசயலாளர் திருைதி சுஜாதா சிங், கடவுச்சீட்டு 
நசொ குறித்த ஒரு கண்நணாட்டம் அளிக்மகயில், கடவுச்சீட்டு 
நசொ திட்டம் உருைாற்றும் அம்சங்கள் நகாடிட்டு அநதாடு 
கூறியது :    

-ோடு முழுெதும் 37 கடவுச்சீட்டு அலுெலகங்கள் கீழ் 
வசயல்படும் 77 கடவுச்சீட்டு நசமெ மையங்கள் (பி எஸ் நக) 
அதிகைாக பிமணயப்பட்டுள்ளன  

- ைக்களின் பலன்களுக்காக ேீடிக்கப்பட்ட பணி நேரம்  

- 17 வைாழிகளில் • 24 * 7 நதசிய அமழப்பு மைய ஆதரவு 

-முழுமையாக ெிண்ணப்பங்கமள வசயலாக்குெமத  
எண்முமறப்படுத்தல் ைற்றும் அவ்ெப்நபாது பி.எஸ்.நக. ெந்து 
நபாகும் ெிண்ணப்பதாரர் வசலவு ைற்றும் நேரத்மத  
ஒட்டுவைாத்தைாக குமறக்கும் பயன்பாடு  

-ைிகவும் பாதுகாப்பான சூழலில் எடுக்கப்படும் உயிர் 
புள்ளியியல் தரவு ைற்றும் புமகப்படங்கள் 

-கூடுதலான வெளிப்பமடத்தன்மைமய முன்னணி 
வகாண்டுெரும் ெிண்ணப்பதாரர் முன் எடுக்கப்படும் 
ெழங்குதல் முடிவு 

-பி.எஸ்.நக. ெிட்டு வெளிநயறும் குடிைக்கள் தங்கள் 
ெிண்ணப்பத்தின் ேிமல குறித்து உறுதியாக இருப்பது 

-கண்காணிப்பு ைற்றும் முடிவெடுப்பமத எளிதாக்க ேிகழ் நேர 
தரவு இமணயத்தளத்தில் ஆன்மலனில் கிமடக்கும். 



9. 1.7 நகாடிக்கு நைற்பட்ட கடவுச்சீட்டு நசமெகள் இந்த புதிய 
அமைப்பின் கீழ் ைாற்றப்பட்டுெிட்டன.கடவுச்சீட்டு 
ெிேிநயாகத்தின் ஒட்டுவைாத்த நைலாண்மைமய நைம்படுத்த 
ைற்றும் ேம்பகத்தன்மை, நெகம், பாதுகாப்பு ைற்றும் 
வெளிப்பமடத்தன்மைமய ஆய்வு வசய்ய ஜூன் 2014, 23ம் நததி 
முதல் 25ம் நததி ெமர இந்த ைாோடு ஏற்பாடு 
வசய்யப்பட்டுள்ளது. கடவுச்சீட்டு ெழங்கும் அதிகாரிகளின்  
வசயல்திறமை ைற்றும் ெிமளவுத்திறமன 
நைம்படுத்துெமதநய நோக்கைாக வகாண்ட ஒரு ஊக்கமூட்டும் 
திட்டத்மத வகாண்டு இந்த ைாோடு முடிெமடகிறது. 

                               


