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1. அிமுகம் 

    1.1 இந்தின அபசின் வயிபவுத்துற அறநச்சகம் தன் கீழ் உள் அலுயகம் 
பநாக, இந்தின கடவுச்சீட்டு நற்றும் இதப னண ஆயணங்கள்  அதாயது 
அறடனா சான்ிதழ், அயசப சான்ிதழ், காயல் துற அனுநதிச் சான்ிதழ் நற்றும் 
ல்ற கடந்து வசல்யதற்கா  னண அனுநதி ஆகினறய இந்தினா நற்றும் 
வயிாடுகில் உள் கடவுச்சீட்டு யமங்கும் அதிகாரிகள் பநாக 
யமங்கப்டுகிது. 

    1.2 இந்தின குடிநக்களுக்கு கடவுச்சீட்டு  நற்றும் னண ஆயணங்கள் யமங்குதல்  
கடவுசீட்டு சட்டம், 1967  பநாக கட்டுப்டுத்தப்டுகின் ,   வசல்லுடினாகும் 
கடவுச்சீட்டு நற்றும் னண ஆயணங்கள் இல்ாநல் ந்த ஒரு ரும் இந்தினாயில் 
இருந்து னணம் வசய்ன இந்த சட்டம் தடுக்கிது.   கடவுச்சீட்டு நற்றும் னண 
ஆயணங்கள் வறுயதற்கா றடபறகள் நற்றும் வதியாக ந்த 
அடிப்றடனில் நறுப்தற்கா யிதிபறகளும் இந்த சட்டத்தில் 
யறபனறுக்கப்ட்டுள். கடவுச்சீட்டு அல்து  நற் னண ஆயணங்கறப்  
ிபதல் நற்றும் பத்து வசய்யதற்கா யிதிபறகள் வதியாக 
யறபனறுக்கப்ட்டுள். மநலும்  கடவுச்சீட்டு  நறுப்பு உத்தபவு , ிபதல் , பத்து 
மான்றயகளுக்கு திபாக பறனடீுகள் வசய்யதற்கா யமிபறகளும் இந்த 
சட்டத்தில் மசர்க்கப்ட்டுள். 
 

2. நக்கள் சாசம் 

 

       2.1. வயிபவுத்துற  அறநச்சகத்தின் கீழ் இனங்கும் நத்தின கடவுச்சீட்டு  
அறநப்பு ிர்யாக கட்டுப்ாட்டில் யரும் இந்தினாயில் உள் அறத்து கடவுச்சீட்டு  
அலுயகங்கள் பநாக கடவுச்சீட்டு மசறயகள்   குடிநக்கள்  சாசத்தின் 
அடிப்றடனில் அிக்கப்டுகிது. வயிாடுகில்  உள்  இந்தின தூதபகங்கில் 
பநாக அிக்கப்டும் கடவுச்சீட்டு  மசறயகள்  இந்த சாச மாக்கத்தில் இருந்து 
யிக்கப்ட்டுள்து. 
 

3. வதாம சாக்கு அிக்மக 

 3.1. வயிபவுத்துற  அறநச்சகம் , அதன்  கடவுச்சீட்டு  யமங்கும் அதிகாரிகள் 
பநாக, கடவுச்சீட்டு சட்டம் 1967 நற்றும் சட்டயிதிகளுக்கு  ற் சரினா 
மபத்தில், வயிப்றடனா,  ம்கநா பறனில்,  யசதினா சூமில் 
விப்டுத்தப்ட்ட வசனல்பறகள், னிற்சி வற் ஊமினர்கள் பநாக  
மசறயகள் யமங்கப்டுகிது. 
 

      
 
 
 



4. சசமயகின் குினீடு 

   4.1. யமங்கல்: 
 கடவுச்சீட்டு 
 காயல் துற அனுநதிச் சான்ிதழ் 
 கடவுச்சீட்டு ஒப்றடப்பு சான்ிதழ் 
 கடவுச்சீட்டு அடிப்றடனிா இதப சான்ிதழ். 
  

   4.2. குடிநக்கள் ன்றநக்காக கடவு ச்சீட்டு வதாடர்புறடன யிரியா தகயல்கள் , 
கட்டணங்கள் நற்றும் மதறயனா ஆயணங்கள் உட்ட கடவு ச்சீட்டு மசறயகள் 
வதாடர்ா தகயல்கற www.passportindia.gov.in ன் இறணனதத்தில்  
யமங்கப்ட்டுள்து. 
 
5. குடிநக்களுக்கா உதவும் சசமயகள் 
 

கடவுச்சீட்டு மசறய 
றநனம்  
(ி.ஸ்.மக.) 
 

இந்தினா பழுயதும் உள் கடவுச்சீட்டு மசறய றநனம்  
ிர்யாக ஆதபவு , தகயல் றநனம் , கல் டுத்தல் , உணவு 
நற்றும் குிர்ாங்கள் யசதிகள் , வாது வதாறமசி சாயடி , 
குமந்றத பாநரிப்பு அற , வதாறக்காட்சி , நின்ணு 
யரிறசனில் மநாண்றந அறநப்பு , டிம் யசதிகள் நற்றும்  
நாற்றுத் திாிகளுக்குச் சிப்பு யசதிகள் பதா யசதிகள் 
நற்றும் மசறயகற யமங்குகிது. 

தகயல் வறுதல், 
இணனதப் 
திவு, யிண்ணப்ம், 
கட்டணம், பன் 
திவு நற்றும் 
யிண்ணப்த்தின் 
ிற அிதல் 

'ங்மகபம் ப்மாதும் ' கிறடக்கக்கூடின  அடிப்றடனில் 
வசய்னப்ட்டுள்து. கடவுச்சீட்டு இணனதத்தில்   குடிநக்கள் 
தங்கள் யிண்ணப்ங்கற சநர்ப்ிக்க நற்றும் அயர்கது 
அருகாறநனில் உள் கடவுச்சீட்டு மசறய றநனத்திற்கு  
(ி.ஸ்.மக.) யருறகபுரின 1-7 மயற ாட்கில் பன்திவு 
வாதுயாக கிறடக்கும். ினும் , ருயகா நற்றும் ிபாந்தின  
நாறுதலுக்கு உட்ட்டது. 

மதசின அறமப்பு 
றநனம் 

24 X 7 கட்டணநில்ா இயச அறமப்பு  உதயி காற 8 நணி 
பதல் இபவு 10 நணி யறப 17 இந்தின வநாமிகில் 
கிறடக்கிது.  

குறுஞ்வசய்தி பம் 
ிறக் காணும் 
மசறய 

இயச குறுஞ்வசய்தி (ஸ்ம்ஸ்) மசறயறன தயிப கட்டணம் 
வசலுத்துயது பநாக  யிருப் கட்டணம்   மசறயறனபம் 
யமங்குகிமாம். 

நின்ஞ்சல் சார்ந்த 
உதயி மகட்டல் 

குடிநக்கின் மகள்யிகளுக்கு கடவுச்சீட்டு  இறணனதம் பம் 
தில்  யமங்கப்டுகிது. 
 

mPassport மசறய ஸ்நார்ட்மான் னன்ாட்டார்கள் றகப்மசி னன்ாட்டின் 
பநாக கடவுச்சீட்டுத் வதாடர்ா தகயல்கறபம்  நற்றும்  



யிண்ணப்த்தின் ிறறனபம்  அிந்துவகாள்ாம்.  
கடவுச்சீட்டு மநா வாதுயாக கடவுச்சீட்டு மநா  குடிநக்களுக்கு  யிடுபற 

ாட்கில் கடவுச்சீட்டு  அலுயகம்/ கடவுச்சீட்டு மசறய 
றநனத்தில் ஒரு சிப்பு டயடிக்றகனாக   யிண்ணப்த்றதச் 
சநர்ப்ிக்கும் காம்  ீட்டிக்க டத்தப்டுகிது. 

கடவுச்சீட்டு குற 
தீர்க்கும் ாள் 

வாதுயாக சிக்கா கடவுச்சீட்டு நற்றும் ீண்ட ாள் 
ிலுறயனிலுள் யிண்ணப்ங்கள் ியர்த்தி வசய்ன கடவுச்சீட்டு 
அலுயகங்கில் கடவுச்சீட்டு குற தீர்க்கும் ாள்  
டத்தப்டுகின். 

கடவுச்சீட்டு மசறய 
பகாம் 

யிண்ணப்தாபர்கின் னுக்காக , கடவுச்சீட்டு மசறய 
பகாம்கள் கடவுச்சீட்டு  மசறய றநன த்திிருந்து வதாறதூப 
இடங்கில், மதறயனின் அடிப்றடனில் றடவறுகிது. 

 

6. சசமய யமங்கல் தபிமகள் நற்றும் கா ிர்ணனம்  

      சட்டரீதினா ற்ாடுகின்டி ஒரு யிண்ணப்ம் வற்றுக் வகாண்ட உடம , 
கடவுச்சீட்டு யமங்கும் அதிகாரிகள் யிசாபறண மநற்வகாண்ட ிகு , கடவுச்சீட்டு  
அல்து னண ஆயணங்கற யமங்கமயா அல்து நறுக்கமயா படிவு மநற் 
வகாள்யர். கீமம வகாடுக்கப்ட்ட கா அயகாசம்  காயல் துற யிசாபறண  (ி.யி.) 
அல்து அத்தறகன யிசாபறண அல்து மயறு மதனும் காபணங்கள் கடவுச்சீட்டு 
யமங்கும்  அதிகாரிகின்   கட்டுப்ாட்றட தாண்டி இருக்காம் . 

மசறய இனல்பு காக்வகடு அிகுி குிப்புகள் 
புதின (பதல் 
பறனாக) 
கடவுச்சீட்டு  
(யமங்குயதற்கு பன் 
காயல் துற 
யிசாபறண மதறய). 

30 மயற ாட்கள் 
[காயல் துறனின் 
யிசாபறண. படிபம் 
காம் தயிப). 

திவு வசய்த நற்றும்  
பழுறநனா ஆயணங்கள் 
வப்ட்ட மததினிிருந்து  
கடவுச்சீட்டு யமங்கும் 
அதிகாரினின்   திருப்தி 
வதியா  காயல் துறனின் 
யிசாபறண அிக்றக. 

புதின (பதல் 
பறனாக) 
கடவுச்சீட்டு யமங்கல்  
{ கடவுச்சீட்டு 
யமங்கினின் காயல் 
துற யிசாபறண     
அல்து காயல் 
துற யிசாபறண   
மதறய இல்ற} I). 
உடடி II). அபசு 

7 மயற ாட்களுக்குள் 
 

திவு வசய்த நற்றும்  
பழுறநனா ஆயணங்கள் 
வப்ட்ட மததினிிருந்து    
யிசாபறண   சான்ிதழ் / 
அறடனாச் சான்ிதழ் / 
தறடனின்றநச் சான்ிதழ் / 
அனுநதிச் சான்ிதமின் 
ம்கத்தன்றந நற்றும் 
கடவுச்சீட்டு யமங்கும் 
அதிகாரினின்  திருப்தி. 



/வாதுத்துற 
ிறுய ஊமினர்கள் 
பதின 

 

 காாயதினாகும் 
கடவுச்சீட்டுக்கு 
நீண்டும் கடவுச்சீட்டு 
யமங்குதல் நற்றும் 
படிந்து மா யிசா 
க்கங்கள். 

7 மயற ாட்களுக்குள் 
(பன் காயல் துற  
யிசாபறண 
மதறயனில்ாத 
சந்தர்ப்ங்கில்) 

திவு வசய்த நற்றும்  
பழுறநனா ஆயணங்கள் 
வப்ட்ட மததினிிருந்து  
கடவுச்சீட்டு யமங்கும் 
அதிகாரினின்   திருப்தி, 
திப்ட்ட யியபங்கில் ந்த 
நாற்பம் இல்ாதமாது. 

(அ) திப்ட்ட 
யியபங்கில் 
நாற்ம் நற்றும் 
(ஆ)இமந்த/ 
திருடப்ட்ட / 
மசதநறடந்த / 
சிறதந்த 
கடவுச்சீட்டுக் காக 
நீண்டும் 
கடவுச்சீட்டுத்   
மதறயப்ட்டால் 

7 மயற ாட்களுக்குள் 
(பன் காயல் துற   
யிசாபறண 
மதறயனில்ாத 
சந்தர்ப்ங்கில்) 30 
மயற ாட்கள் யறப 
காயல் துற    
யிசாபறண மதறயப்டும் 
சந்தர்ப்ங்கில்  
[காயல் துறனின் 
யிசாபறண காம் தயிப). 

திவு வசய்த நற்றும்  
பழுறநனா ஆயணங்கள் 
வப்ட்ட மததினிிருந்து 
கடவுச்சீட்டு யமங்கும் 
அதிகாரினின்   திருப்தி  நற்றும் 
மதறயனா யிசாபறண நற்றும் 
அனுநதிகள். 

இதப மசறயகள் 
அதாயது காயல் 
துற  அனுநதிச்      
சான்ிதழ், 
ஒப்றடப்பு 
சான்ிதழ் அல்து 
கடவுச்சீட்டு 
சம்ந்தநா  இதப 
சான்ிதழ்கள். 

3 மயற ாட்களுக்குள்  
(பன் காயல் துற  
யிசாபறண 
மதறயனில்ாத 
சந்தர்ப்ங்கில்) 

திவு வசய்த நற்றும்  
பழுறநனா ஆயணங்கள் 
வப்ட்ட மததினிிருந்து,  
ஒப்புதல் அதிகாரி திருப்தி 
நற்றும் மதறயனா யிசாபறண 
நற்றும் 
அனுநதிகள். 

 

7. யிண்ணப்தாபர்கின் வாது கடமநகள் 

 

7.1. சட்டப்பூர்யநாக , அறத்து ாஸ்மார்ட் யிண்ணப்தாபர்கள் சரினா தகயல் 
நற்றும் உண்றநனா சம்ந்தப்ட்ட ஆயணங்கற வகாண்டு தங்கள் 
யிண்ணப்ங்கற சநர்ப்ிக்க மயண்டும். கடவுச்சீட்டு சட்டம் 1967  ன்  கீழ் ஒரு 
யிண்ணப்தாபர்   கடவுச்சீட்டு  நற்றும் னண ஆயணங்கற வறுயதில் 
ந்தவயாரு தயா தகயல் தரு யமதா அல்து தகயற நறப்மதா கூடாது . 



அத்தறகன ந்த ஒரு வசனலுக்கும் இபண்டு ஆண்டுகள் யறப சிற த் தண்டற 
அல்து அபாதம் ரூ.5000/- யறப அல்து இபண்டுமந தண்டறனாக யமங்கப்டும். 

7.2. www.passportindia.gov.in ன்னும் இறணனதத்தில் குிப்ிட்ட டியத்தில் 
ஆன்றன் பநாக யிண்ணப்ங்கற சநர்ப்ிக்க மயண்டும். இறதத் வதாடர்ந்து  
றகமபறக,புறகப்டம் டுப்தற்கு நற்றும் கட்டணம் வசலுத்துதயதற்கு   
சம்ந்தப்ட்ட ர் கடவுச்சீட்டு மசறய றநனத்திற்கு   (ி.ஸ்.மக.) மரில் வசல் 
மயண்டும் மபக்கட்டுப்ாட்டுடன் ிதாக பறப்டி ிறவு  வசய்ன  நற்றும்  
கடவுச்சீட்டு யமங்கும் அதிகாரிகள்    சரிார்ப்பு படிபம் யறப யிண்ணப்தாபர்கள் 
வாறுறநபடன் இருக்க மயண்டும். 

7.3. யிண்ணப்தாபர்கள் தங்கள் யிண்ணப்த்தின் ிறறனக் கண் டிந்த ிமக  
ந்தயித மகள்யிமனா / நக்குறமனா ழுப்புயதற்கு  அிவுறுத்தப்டுகிார்கள். 
 

8. குமதரீ்ப்பு 

 

8.1. மசறய தபம் , மசறய யமங்குயதில் மதால்யி அல்து  கடவுச்சீட்டு யமங்கும் 
அதிகாரினின் வசனல்ாட்டில்  குறகறமனா அல்து புகா மபா இருப்ின் ,  (அ)  
நத்தின வாது குறகறத் தீர்ப்தற்கா நற்றும் கண்காணிப்பு அறநப்பு ( CPGRAMS) 
pgportal.gov.in ல் இறணனபகப்பு அல்து (ஆ) www.passportindia.gov.in அல்து (இ) 
கட்டணநில்ா வதாறமசி ண் 1800-258-1800 பநாக திவு வசய்னாம். 
 

9. கருத்துக்கள் / ரிந்துமபகள் 

 

9.1. கருத்துக்கள் நற்றும் ஆமாசறகள் கீழ்க்கண்டயாறு வதரியிக்காம் ,  
(i) கடவுச்சீட்டு இறணனதம்  www.passportindia.gov.in ல்  கருத்துக்கற மதர்வு 
வசய்னவும். 
(ii) கட்டணநில்ா வதாறமசி ண் 1800 -258-1800 ல் அறமக்கவும் அல்து  (iii) 
உதயி கடவுச்சீட்டு அதிகாரி ( PG) வாது குற தீர்க்கும் ி ரிவு, அற ண் 24 , CPV  
ிரிவு, வயிபவுத்துற அறநச்ச கம், ாட்டினாா ஹவுஸ் இறணப்பு , திக் 
நார்க், புது தில்ி 110001, வதாறமசி  ண் 011-23384519, 23384497, வதாறகல் ண் 
011-23384461, நின்ஞ்சல்: passport.pg@mea.gov.in.  
 
10. சாசத்தின் அடுத்த யிநர்ச (Review) ஆண்டு /நாதம்: இந்த சாசம் ிப்பயரி 
2016 ல் யமங்கப்ட்டது.  இந்த சாசம்  ஜூற 2016 ல் நறுரிசீற (Review)  
வசய்ன உத்மதசிக்கப்ட்டுள்து. 
 

***** 
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