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01. ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் 

01. 1.அபைம் 

இங்கை அெ ஊௐர்ைளுக்கு த்ோௐல் 
அபைப்டுத்ோப்ட்டுள் அப்ௐ ெபைப் 
துைப்பு வகத் ோட்ை ங்கும் அெ 
வெகௐல் ஏய்வூோௐ பககௐ்து 1900 

ஆம் ஆண்டுைல் த்ோ்ௐ ை்த்து 
ஆட்ெௐன் ைழ் ஆம்க்ைப்ட்டுள்துன் அது 
கௐ்ோைவும் ைொப்டுைன்து. 
ன்லும் அெ ஊௐன் கற்குப் 
ன்்ர் சருோ ற்ரம் ெபை ோௐை 
அசெௌைௐங்ைளுக்கு பைங்சைடுக்கும்  
ோகைள் ற்ரம் அௌகோைளுக்ை் ெபைப் 
துைப்பு பககசௐன்ை அோற்கு 
பன்்வ ௌௐோை அோது  1898, இக்ைம் 
01 இக்யுகௐ ோகைள் ற்ரம் 
அௌகோைள் ஏய்வூோௐத் ோட் ௌோௐ ைட்கச் 
ெட்ம் இோற்கு ெட்ெௐக்ைன்து. இச் 
ெட்ம் ற்ரம் 1934 ஆம் ஆண்டு சப்  
ோம் ஸ்ோக்ைப்ட் ஏய்வூோௐ ொக் 
குப்்து ெட்ோௐ்  ஆொங்ை்ல் 
அபல்ௌத்ோப்டும் கைௐல் அெ வெகௐல் 
ஏய்வூோௐ ௌகபககௐ இங்கை அசு  
ெட்சன்ை ெட்ோௐை 
ை்ப்டுத்ோௐது.  

ஏய்வூோௐப் ொக் குப்பு 1934 ஆண்டு 
சோக்ைம் ல்வர ெந்ோர்ப்ங்ைல் 
ோருத்ோங்ைள் இம்சற்வோடு  1972 வ ோம் 
05 ஆந் ோைோௐன்ர வற்சைள்ப்ட் 
ோருத்ோங்ைளுக்கும் ைட்டுப்ட்டு ஏய்வூோௐம் 

செலுத்தும் பக ௌகபகப்டுத்ோப் 

டுைன்து. 

அத்வோடு 1898 இக்ைம் 01 இக்யுகௐ 
ோகைள், அௌகோைள் ஏய்வூோௐ ௌோ 
ைட்கச் ெட்ம் ற்ரம் 1983, இக்ைம் 24 

இக்யுகௐ ோபுோர், அௌகோைள் ஏய்வூோௐ 
ௌோச் ெட்ம் ற்ரம்  1981, இக்ைம் 44 

இக்யுகௐ ோகைள், அௌகோைள் ௌோௐ 
ோருத்ோச் ெட்த்ோன் ைழ்  அங்ைவீ்ர்ைளுக்ை் 
ஏய்வூோௐத் ோட்த்ோக்யும் வெர்த்து 

ௌன்சரோற்ை் ய்ப்புக்ைள் 
ஸ்ோக்ைப்ட்டு ோகைள், அௌகோைள் 
ஏய்வூோௐம் செலுத்தும் ோட்ம் 
ௌகபகப்டுத்ோப்டுைன்து. இத் 
ோருத்ோங்ைளுக்கு ைட்டுப்ட்டு 2010, இக்ைம்  08 

ற்ரம்  09 இக்யுகௐ ெட்த் ோருத்ோங்ைக 
சோர்ந்தும் ோகைள், அௌகோைள் ற்ரம் 
அங்ைவீ்ர் ஏய்வூோௐத் ோட் ௌன்ைக 
வுடுத்ோயுள்வோடு ோற்வது அச் ெட்ம் 
ௌகபகப்டுத்ோப்ட்டும் ருைன்து.   

அவ்வ 1942, இக்ைம் 18 இக்யுகௐ 
சதுச்  வெகைள் ஊௐர் வெ ௌோௐச் 
ெட்த்ோன் ைம் செௐற்டுத்ோப்டும் 
சதுச்  வெகைள் ஊௐர் வெ ௌோௐபம் 
அோற்கு இகொௐை அெ வெகௐன் ற்சரு 
ென்  ெபைப் துைப்பு பகயும் 
லுப்டுத்ோப்டுைன்து.  

இம் பன்ர ௐங்ைகயும் ெட் ோௐை 
ௌகபகப்டுத்தும் சருட்டு 1970 ஆம் 
ஆண்டு ோசெம்ர் ோம் 23 ஆந் ோைோௐன்ர 
சது ௌருை அகச்ென் ைழ்  A ோத்துகௐ 
ோகொக்ைை  ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் 

இஸ்ோக்ைப்ட்து.  
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வௌக்கு 

சருோ ற்ரம் ெபை ோௐல் ோருப்ோ க்ைவோர் ஏய்வூோௐர் ெபோௐம் 

 

செௐற்ொ 

அெ வெக ஏய்வூோௐைர்ைள் ற்ரம் அர்ைன் ௐ்ைளுக்கு ோைல் 
சோல்நுட்ம் ற்ரம் ௌகவ் பைகத்து பககைகப் ௐன்டுத்ோயும், 

அெ ற்ரம் ோ்ௐர் கூட்டுச் செௐற்ட்டின் பம் உௐர் வெகசரௌர் ற்ரம் வெக 
ங்குௌர் ோருப்ோகௐ உரோப்டுத்ோ ெட்ோௐ் ௐன்ைக ங்குோல்.
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ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் - அனுோௐக்ைப்ட் ோௐொ 2018.12.31 

ோ
ௐன் 
ோன்
க 

ோ சோர்புகௐ 
வெக 

ெம்த் 
ோட்ம் 

அனுோௐ
க்ைப்ட் 
சத்ோப் 

ோைன் 
ண்ொக்

கை 

வெகௐலு
ள்வன் 
ண்ொக்

கை 

சற்
ைவுள் 
ோைன் 
ண்ொக்

கை 

ெ
வ

ஷ்


 ௌ
க


 

ஏய்வூோௐப் ொப்ர் 
ௌௐைம் 

இ.ௌ.வெ  (வெ) SL-3-2016 1 1 0 

வோை ஏய்வூோௐப் 
ொப்ர் ௌௐைம் 

இ.ௌ.வெ  (வெ) SL-3-2016 1 0 1 

ருத்து 
உத்ோவௐைத்ோர் 

ஆம் ௌக SL-2-2016 1 0 1 

ஏய்வூோௐப் ொப்ர் இ.ௌ.வெ (குப்பு I) SL-1-2016 4 3 1 

ோ் ைொக்ைர் இ.ைொ.வெ (குப்பு I) SL-1-2016 1 1 0 

ோ் உள்ைக் 
ைொக்ைய்ர் 

இ.ைொ.வெ (குப்பு I) SL-1-2016 1 1 0 

ோப் ொப்ர்/ 
உோப் ொப்ர் 

இ.ௌ.வெக (குப்பு 
II அல்து III) 

SL-1-2016 10 9 1 

ைொக்ைர் இ.ைொ.வெ (குப்பு I) SL-1-2016 1 1 0 

ைொக்ைர் 
இ.ைொ.வெக 
(குப்பு II அல்து III) 

SL-1-2016 9 6 3 

ோப் ொப்ர்/ 
உோப் ொப்ர் 

இ.ோ.சோ.வெக 
(குப்பு II அல்து III) 

SL-1-2016 1 0 1 

ெட் உத்ோவௐைத்ோர் ோொக்ைத்ோற்குது SL-1-2016 1 0 1 

சன்சருள் 
உருக்குௌர் 

ோொக்ைத்ோற்குது 

எப்ந்ோ 
அடிப்க
ௐல் 

3 2 1 

        34 24 10 

ப
ன்


ம்

 ௌ
க


 ௌர்ை உத்ோவௐைத்ோர் 

இ.ப.உ.வெ 
(அோவெ) 

MN-7-2016 4 1 3 

சசௐர்ப்ர் 
ெங்ைம்-ஆங்ைம்  01 

ெங்ைம் –ோழ்  01 

சசௐர்ப்ர் 
வெக 

MN-6-2016 2 2* 0 

ோைல், சோர்ல் 
சோல்நுட் 
உத்ோவௐைத்ோர் 

இ.ோ.சோ.சோ.வெ MN-6-2016 5 2 3 

        11 5 6 

இ
க


ௌ

க


 

சோல்நுட் 
உத்ோவௐைத்ோர் 

இ.சோ.வெ MN-3-2016 1 0 1 

வுசெவுத்ோட் 
உோௐர் 

RS MN-4-2016 1 1 0 

ஏய்வூோௐ 
உத்ோவௐைத்ோர் 

ோொக்ைத்ோற்குௐது MN-4-2016 340 244 96 

அருத்ோ 
உத்ோவௐைத்ோர் 

அ.உ.வெ MN-4-2016 398 395 3 

அெ பைகத்து 
உோௐர் 

அ.ப.உ.வெ MN-2-2016 190 178 12 

ோைல், சோர்ல் 
சோல்நுட் 
உோௐர் 

இ.ோ.சோ.சோ.வெ MT-1-2016 5 2 3 

ஆொ உோௐர் ோொக்ைத்ோற்குது MN-1-2016 141 123 
18 

 

உோ அலுை 
சோற்ட்ர் 

ோொக்ைத்ோற்குது 
எப்ந்ோ 
அடிப்க

2 0 2 
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ௐல் 

        1078 943 135 

ஆ
ம்

 
ௌ

க


 

ங்ைப் 
சரப்ர் 

ோொக்ைத்ோற்குது PL-1-2016 2 1 1 

ெகௐல்ைர்/ பூங்ை 
சோர் 

ோொக்ைத்ோற்குது PL-1-2016 4 3 1 

ெோைள் ெ.வெ PL-3-2016 12 10 2 

ன்ெத் 
சோல்நுட்ௐர் 

ோொக்ைத்ோற்குது PL-3-2016 1 0 1 

அலுை உோௐர் அ.உ.வெ PL-1-2016 56 43 13 

        75 57 18 

சத்ோம் 1198 1029 169 
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செௐற்ரகை அக்கை - 2018 

ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் 

02.  ோகொக்ைத்ோன் செௐற்டுைள் 

ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைத்ோ்ல் 
ௌகவற்ப்டும் எட்டுசத்ோ ொைை 
ோவு செய்ோல், சைடுப்்வு எளங்குபகைள், 

சரகை எளங்குபகைள் ற்ரம் அருத்ோ 
அணுகுபகைள் வன்  செௐற்டுைள் 
ௌன்ைக்யும் குப் படியும். இச் 
செௐற்டுைள் அக்த்கோயும் ௌத்ோச் 
செல்ோக் இகுடுத்தும் கைௐல் ல்வர 
வுைன் பம் ௌர்ை ௌடிக்கைைளும்  
இம்சரைன்து.  

 

02. 1. ோவு செய்ோல் 

ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைத்ோ்ல் ங்ைப்டும் 
ௌன்ைக உத்துகௐோக்ைக்  சைள்ளும் 
ெை ௐ்ைகயும் ோவு செய்து 
அர்ைன் ஆகௐங்ைக 
உரோப்டுத்தும் கைௐல் பகெர்ந்ோ 
ோௐை சைடுப்்வுைள் ற்ரம் 
அல்ைக வற்சைள்ோற்ைை குத்ோ 
ோைல்ைக ோவுத் ோத்ோல் வெர்த்ோல் ற்ரம் 
ஏய்வூோௐ இக்ைசன்க் ங்குோல் 
உள்ட் ெை அடிப்க ௌடிக்கைைளும் 
வற்சைள்ப்டுது ோவு செய்ோல்  
செௐற்ட்டின் பகும்.    

ௌடு பளது ைொப்டும் ெை அெ 
ஊௐர்ைள் ற்ரம் ஆயுோப் கச் வெகௐல் 
ைகௐற்ரம் அலுர்ைன்  வெகக் 
ைம் ௌகவு சற்ர ஏய்வு சச் 
செய்ோ்ல் அர்ைக ோவு  செய்ோக்ப் 
வன்வ ோருத்ோௐகக்ைப்ட்  ஏய்வூோௐம், 

வெ இப்பீடுைள் ற்ரம் இப்பீட்டு 
ஏய்வூோௐத்ோற்ை் ோவுைக வற்சைள்ளும் 
செௐற்ட்டிக்யும் இௐங்ைகௐல் ோவுப் 
்ல் வற்சைள்ப்டுைன்து.  

ஆயுோப் க ஊௐர்ைள் ைகௐலீடுட்டுக் 
சைண்டிருக்கும் வது ொத்து ட்ல் 
அன் சுைளுக்கு ொப் ொக்சைக 

ௌன்ைகப் சரோற்ைை ோக் 
வற்சைள்ளும் ௐபம் ோவுப் ்ல் 
வற்சைள்ப்டுைன்து. 

அவோ வன்ர ச் ஆெௐர்ைள், 

ோ்ௐர் ெக ஆெௐர்ைள், 2006.01.02 

ஆந் ோைோக்கு பன்்ர் ஏய்வு சற்ர்ைள், 

க்த்ோ்ன்க ைொை ஏய்வு சச் 
செய்ௐப்ட்ர்ைள், எளக்ைற்ர 
ௌடிக்கைௐன் ைொை ஏய்வு சச் 
செய்ௐப்ட்ர்ைள் வன் 
ன்பைப்டுத்ோப்ோ  குோௐ்ன் 
ஏய்வூோௐத்ோக்ச் செலுத்தும் 
செௐற்ட்டிற்ைை ோவு செய்ோல் 
ண்ொப்ங்ைகப் ட்ெத்துப் ர்த்ோல் 
ற்ரம் அோனுன் சோர்புகௐ ௐங்ைக 
ஆய்வு செய்ோல் இப் ன் பம் 
வற்சைள்ப்டுைன்து.  

அவ்வ ெை அெ ஊௐர்ைளும் அெ 
வெகௐனுள் உள்ர்க்ைப்ட்ோன் ன்்ர் 
ோகைள் ற்ரம் அௌகோைள்ஏய்வூோௐத் 
ோட்த்ோல் ோவு செய்ௐப்டுது 
ைட்ௐ்ோகும். இங்ைகப்டுத்ோப்ட் 
ோவுத் ோசன்ன் ஊை ஏய்வூோௐ 
பைகத்துத் ோவுத் ோத்ோனுள் வெத்து 
ோகைள் ற்ரம் அௌகோைள் 
இக்ைத்ோக்ப் ோம் அலுைத்ோலிருந்வோ 
சற்ரக் சைள்ோற்கு வோகௐ் ெோைள் 
வற்சைள்ப்ட்டுள்து. அவ்வ அெ 
ஊௐசருன் அல்து ஏய்வூோௐம் சரௌர் 
எருன் ொத்ோற்குப் ன்்ர் ோகைள் 
அல்து ோபுோர் அல்து அௌகோைளுக்ை்  
ஏய்வூோௐம் செலுத்துோற்ைை ோவு செய்யும் 
செௐற்டும், அெ வெகௐல் ொௐற்க் 
சைண்டிருக்கும் வது ொக்குத்து 
இந்து வ் அெ ஊௐர்ைள் ற்ரம் 
ௐங்ைோத் ோக்குோலி்ல் இந்து  வ் 
அெ ஊௐர்ைள் வன்வருக்கு் ொப் 
ொக்சைக இக்ைத்ோக் ங்கும் 
செௐற்டும் இம்சரது ோகைள், 

அௌகோைள் ன் பகும்.   
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செௐற்ரகை அக்கை - 2018 

ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் 

1942 ஆம் ஆண்டு 18 ஆம் இக்ைத்துகௐ 
ஊௐர் வெ ௌோௐக் ைட்கச் 
ெட்த்ோனுள் உள்க்ைப்டும் அெ 
வெகௐல் ஏய்வூோௐற் ௌௐ்ங்ைகப் 
சற்ர்ைளுக்கு வெக இரோௐல் 
ைகக்ைப்சரம் ௌன்ைக 
உரோப்டுத்துோற்ைை சதுச்  வெகைள் 
ஊௐர் வெ ௌோௐத்ோல் ோவு 
செய்ோ்து  சதுச்  வெகைள் ஊௐர் 
வெ ௌோௐப் ்ல் 
வற்சைள்ப்டுைன்து.  

02. 2.  சைடுப்்வு எளங்குபக. 

ஏய்வூோௐம் ற்ரம் ோகைள், ோபுோர்ைள், 

அௌகோைள் ற்ரம் அங்ைவீ்ர்ைளுக்ை் 
ஏய்வூோௐம் ஆைௐ சைடுப்்வுைள்  ோந்ோம்  
வற்சைள்ப்டும் சைடுப்்வுைை 
ைொப்டுவோடு, அெ  வெக ஊௐர் 
வெ ௌோௐத்ோன் ௌன் சைடுப்்வுைள், 

ோகைள் ற்ரம் அௌகோைள் ௌோௐத்கோ 
க் சைடுப்்வுைள், ஏய்வூோௐப் 
ொக்சைக சைடுப்்வுைள், இப்ற்ை் 
ொப் ொக்சைக சைடுப்்வுைள் 
ன்் எவ ோகௐல் செலுத்ோப்டுைன்். 

அக ெௐ்ோைவும் துல்லிௐத் 
ோன்கயுனும் ைொக்ைப்ட்டு 
எளங்குபகௐல் செலுத்ோப்டுோல் 
சைடுப்்வு எளங்குபகௐன் பம் 
வற்சைள்ப்டுைன்து. 

ஏய்வூோௐது ஏய்வூோௐ உத்கோச்  ென்ரப் 
டுத்துோற்ைை செௐற்டு  ”ெத்ை ௐெ” 
வௌர்பைப் ட்கெௐன் பம் 
இம்சரவோடு ோவு செய்யும் ன் 
வற்ர்கௐன் ைழ் ோந்ோ ஏய்வூோௐக் 
சைடுப்்வும் ஆம்க்ைப்டுைன்து. 

ஏய்வூோௐம் சரௌர் ோயும் ை அலுர் 
ற்குௐ வோெ செௐைத்ோ்ல் 
ஏய்வூோௐம் சரௌருக்ை் ஏய்வூோௐ சைகப் 
த்ோம் குத்ோ ௌர்த்ோல் 
ங்ைப்டுவோடு, ஏய்வூோௐத் 
ோகொக்ைத்ோன் ோவுத் ோத்ோனுள் அோக் 

உள்க்ை உரோப்டுத்தும் ௌைழ்வும் 
ௌகசரைன்து. அவ்ர 
உரோப்டுத்ோப்ோ ெந்ோர்ப்ங்ைல் 
அோது, வோெ செௐைங்ைன் பம் 
குத்ோ ஏய்வூோௐம் சரௌன் ோைல்ைள் 
ௌரூக்ைப்ோ வது ஏய்வூோௐத் 
ோகொக்ைத்ோன் உள்ை ைொக்ைய்வுப் 
ன் பம் ோவுத் ோம் ட்ெக்ைப்ட்டு 
அவ் ஏய்வூோௐக் சைடுப்்க் 
ௌரத்துோற்கு ௌடிக்கை டுக்ைப்டுைன்து.  

ோகைள் ற்ரம் அௌகோைளுக்ை் 
ஏய்வூோகௐக்  சைடுப்்வும்  வற்டி 
சைடுப்்வு செௐன்பகக்கு ற் 
ௌகசரவோடு, ோந்ோக் சைடுப்்வுப் 
்ல் குத்ோ சைடுப்்வுைளும் 
ோந்ோம் இம்சரைன்து.  

அவோவன்ர சௌடுைல் உள் 
ஏய்வூோௐப் சரௌர்ைன் அல்து ஏய்வூோௐக் 
ைொப்்து சௌட்டு  ஏய்வூோௐப் 
்ல் வற்சைள்ப்டுவோடு 
ோந்ோக் சைடுப்்வுப் ்ல் குத்ோ 
சைடுப்்வுைள் எளங்குபகப் டுத்ோவும் 
டுைன்து. இவ்் ெை 
சைடுப்்வுைளும் ஏய்வூோௐப் சரௌர்ைன் 
ோ்ப்ட் ைொக்ைற்கு வௌடிௐை வு 
கக்ைப்டுைன்். 

எவ ோகௐல் த்ோம் செலுத்ோப்டும் 
சைடுப்்வுைளுக்ைகௐல் ஏய்வூோௐப் 
ொக்சைகக் சைடுப்்வு ொக்சைகக் 
சைடுப்்வுப் ்ல் 
வற்சைள்ப்டுவோடு  ஏய்வூோௐம் 
சரௌருந்து அெ்ல் அப் 
வண்டிௐ அல்ைள் ைொப்டின் அவ் 
அல்ைக வற்சைண்டு ஞ்ெௐ 
சோகைகௐ ஏய்வூோௐப் சரௌன் ைொக்ைல் 
வு கக்ைப்டும். அவ்வ ொப் 
ொக்சைககௐ செலுத்துோற்ை் ொைள் 
ோகைள் ற்ரம் அௌகோைள் ஏய்வூோௐப் 
்ல் வற்சைள்ப்டுைன்து. 
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ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் 

ஏய்வூோௐ உத்துககௐப் சல் 
வெகௐலிருந்து கும் ஆயுோப் 
கௐ்ருக்ை் வெகப் ொக்சைக 
ற்ரம் ெல் வெகப் ொக்சைககௐ 
ோௐர்டுத்தும் ொயும் ோவு செய்ோல் 
்லும் ைொப்பீடு செய்யும் ்லும் 
வற்சைள்ப்டுைன்து. வெ இப்பீட்டுக் 
சைடுப்்ற்ை் ைொப்பீடும் ோவுப் 
்ல் வற்சைள்ப்டுைன்து. இவ் 
அக்த்து ைொப்பீடுைளுக்கும் உத்ோ்  
சைடுப்்வுைக செலுத்துோற்குௐ 
வற்ர்க ற்ரம் பைகத்துத்ோன் ைழ் 
சப்கத் ோன்கயுன் 
வற்சைள்ோக் ைொக்குப் வு ோ்து 
ோ் ொௐைக் சைண்டுள்து.  

ோகைள், அௌகோைள் ௌோௐத்துக்கு ச் 
செலுத்தும் ௌடிக்கைகௐ ோகைள், 

அௌகோைள் ௌோௐ ச் செலுத்தும் வு 
ற்ரம் அெ  வெக ஊௐர் வெ ௌோௐக் 
சைடுப்்வுைள் அெ வெக ஊௐர் 
வெ ௌோௐப் ்லும் 
வற்சைள்ப்டுவோடு ருந்ோ வு 
செவுத் ோட் ோப்பீட்டின் பம் 
எதுக்ைப்டும் ௌோ ற்டுைகத் 
ோகொக்ைத்ோன் செௐற்டுைளுக்குப் 
ௐன்டுத்துது சோர்் ைொக்குைக 
வொச் செல்ல் ைொக்குப் ன் பக்ைௐ 
ொௐைக் ைொப்டுைன்து. 

02. 3.  சரகை எளங்குபக 

ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைத்ோன் ோ் 
சோற்டுைனுள் சரகை எளங்குபக 
பக்ைௐ இத்கோ ைக்ைன்வோடு, அப் 
ொௐ்து ோகைள், அௌகோைள் 
ௌோௐத்ோன் சரகை எளங்குபக, அெ 
வெக ஊௐர் வெ ௌோௐ சரகை 
எளங்குபக ற்ரம் ைட்டி கை ற்ரம் 
டுபக டுோை்ல் ைகக்ைப்சரம் 
ருய் எளங்குபக ் பன்ர குோைன் 
ைழ் அற்க் ப்ோற்கு படியும்.  

ோகைள், அௌகோைள் ஏய்வூோௐ ௌோச் 
ெட்ம், ோபுோர், அௌகோைள் ஏய்வூோௐ ௌோச் 
ெட்ம் ற்ரம் ோகைள், அௌகோைள் ற்ரம் 
ஆயுோப் கௐ்ர் ௌோச் ெட்த்ோன் ன் 
ெட்ங்ைன் ைம் குத்ோ 
ங்ைப்ர்ைருந்து ங்ைப்புத் 
சோகை அ வண்டியுள்து. அோன் 
ஆம் ட்ம் ற்ரம் இண்ம் ௌக 
ட்ங்ைகயுகௐ உத்ோவௐைத்ோர்ைள் 
அர்ைன் ெம்த்ோல் 6% யும், பன்ம் 
ௌக ட்ம் ற்ரம் ெவஷ் ட்த்துகௐ 
உத்ோவௐைத்ோர்ைருந்து 7% வீோபம் 
ோகைள், அௌகோைள் ங்ைப்புத் 
சோகைௐல்  வு கத்ோல் வண்டும். த்ோௐ 
அென் ௌர் ற்ரக் குப்புக்ைன் பம் 
வௌடிௐை சதுத் ோகவெௐன் 
என்கொந்ோ ௌோௐத்துக்குௐ ௌோௐல் வு 
கக்ைப்டுவோடு, உள்ளூட்ெ ெக ற்ரம் 
ைொ ெக ௌர்ங்ை்ல் ைவெக 
பம் குத்ோ ௌோ செலுத்ோப்டுைன்து. 

ோகைள், அௌகோைள் ௌோௐத்கோ ச்  
செலுத்துோற்ைை இந் ௌோ 
ௐன்டுத்ோப்டுவோடு ோகைள், 

அௌகோைள் ்ல் குத்ோ சரகை 
எளங்குபக வற்சைள்ப்டுைன்து. 

அெ வெக ஊௐர் வெ ௌோௐச் 
ெட்த்ோன் டி அெ வெக ஊௐர் வெ 
ௌோௐத்ோல் அங்ைத்தும் ைக்கும் 
உத்ோவௐைத்ோர்ைன் ெம்த்ோலிருந்து 
அப்டும் 8% வீோம் சைண் ங்ைப்புத் 
சோகையும், அங்ைத்ோர் வெகௐற்ரம் 
வெக ௌகௐத்ோ்ல் செலுத்ோப்டும் 12% 

வீோ ங்ைப்புத் சோகையும் அெ வெக 
ஊௐர்  வெ ௌோௐத்ோல் வு 
கக்ைப்டும். ௌோௐக் ச் 
செலுத்துோற்ைை அெௐப்டும் ொம் 
ோர்ந்ோ க்ௐ ெை சோகைைளும் சதுத் 
ோகவெ உண்டிௐல், ோகவெ கொபைள் 
ற்ரம் ௌகௐ் கப்புக்ைல் போலீடு 
செய்ௐப்டுவோடு அற்்ல் 
ைகக்ைப்சரம் ட்டி ைோங்ைளும் 
அங்ைத்ோர்ைளுக்கு ௌன்ைை 
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ங்ைப்டுைன்து. இங்கு அெ வெக 
ஊௐர் வெ ௌோௐத்ோன் சரகை 
எளங்குபகைள் இம்சரது அெ வெக 
ஊௐர் வெ ௌோௐப் ்கும்.  

ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைத்ோன் சரகைைல் 
பன்ம் குோௐை அகது 
ைட்டிங்ை்ல் ைகக்ைப்சரம் கை 
ற்ரம் டுபக டுோைல் இருந்து 
ைகக்ைப்சரம் ருய்ைகும்.  ஏய்வூோௐத் 
ோகொக்ைம் அகந்துள் ைட்டித்ோல் 
ோகொக்ைம் ௐன்டுத்ோோ  இ அக் 
வசரு ௌர்த்ோற்கு கை 
அடிப்கௐல் ங்ைப்ட்டுள்வோடு, அோன் 
பம் ோந்ோ ரு்பம் அப்ட்டு 
ருைன்து. 

அவ்வ ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைத்ோ்ல் 
ஏய்வூோௐச் ெபைம் உள்ட் எட்டுசத்ோ 
க்ை்தும் ௐன்ட்டிற்குை 
ௌத்ோப்ட்டுச் செல்லும் டுபக 
டுோைலிருந்தும் ோந்ோம் ரு்ங்ைள் 
ைகக்ைப்சற்ரக் சைண்டிருக்ைன்். 

ைொ சோபள் டுபக டுோௐ்து 
3.0575 சக்வௐர் ப்க்க் 
சைண்கந்துள்வோடு அோல் டுோைள், 

அக ெோைள், வுக அங்குைள் வன் 
ெோைளுன் உொவு டுோயும் ெலுகை க 
அடிப்கௐன் ைழ் ங்ைப்டுைன்து. 
அவோவன்ர 0.1427 சக்வௐர் ப்ல் 
அகந்துள் ம்சக டுபக டுோயும் 
ஏய்வூோௐச் ெபைத்கோப் வன்வ உள்ௌட்டு 
ற்ரம் சௌட்டு சுற்ரப் ௐொைளுக்கும் 
ோங்கு ெோைள் ங்ைப்டுவோடு அோன் 
பபம் ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைத்துக்கு 
ரு்ம் ைகக்ைப்சரைன்து. 

அவ்் ைட்டிங்ைள் ற்ரம் டுபக 
டுோைலிருந்து ைகக்ைப் சரம் 
ரு்த்கோ எளங்கு பகப்டுத்துது 
ோகொக்ைத்ோன் ைட்டுப்ட்டுப் 
்கும். 

 

 

02. 4.  அருத்ோப் அணுகுபகைள் 

ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைத்ோன் அருத்ோச் 
செௐற்டுைள் ோ்ை ்ோ  
அருத்ோ, ோைல் சோல்நுட் அருத்ோ, 
ௐம் ெர் அருத்ோ ற்ரம் சௌோை  
அருத்ோ வன்  ௌன்கு பக்ைௐ 
ொங்ைன் ஊை க்ை படிைன்து. 

ோகொக்ைத்ோன் பக்ைௐ ை ங்கும் 
்ோ  அருத்ோகௐ 
வம்டுத்துோற்ைை ௌர்ை ற்ரம் ௌன்புப் 
்ல் ௐற்ெத் ோட்ங்ைக 
எளங்குடுத்தும் ௌடிக்கைைள் 
இம்சரைன்். அோல் ோகொக்ை 
உத்ோவௐைத்ோர்ைன் ௐ அக ருத்ோ 
செய்ோல் ற்ரம் புோௐ வக்குைள் சோர்் 
இற்கப்டுத்ோப்ட் ௐங்க ஆம் 
ௌைழ்ச்ெத் ோட்ங்ைலும், ்ப்ங்கு ற்ரம் 
ோன் ருத்ோத் ோட்ங்ைள் உள்ைப் ௐற்ெ 
ற்ரம்  சப் ௐற்ெத் ோட்ங்ைளும் 
ற்டு செய்ௐப்ட்டுள்். இோன்  வது 
ல்கைௐ் ர்ைள் ற்ரம் 
ௌர்ங்ைக சோர்புடுத்ோ இப் ௐற்ெத் 
ோட்ங்ைள் ௌகபகப்டுத்ோப்ட்டு 
ருைன்து. அவ்வ ோகொக்ைத்ோன் ்ோ 
த்கோ, ர்ைை ௐன்டுத்ோ 
ஏய்வூோௐத் ோட்ம்  சோர்ை க்ௐ 
ௌர்ங்ைளுக்கு சோவுடுத்தும் ௐற்ெத் 
ோட்ங்ைகயும் ற்டு செய்து இப்ன் 
ௐப் ப்ன் ைழ் ௌகசரைன்து. 

ோைல் சோல்நுட் ோௐை உைல் ல்வர 
துகைல் துோ வைத்துன் பன்வ்க்ைப் 
ௐொத்து சென்ர அற்ற்கு இகொௐை 
இற்கப்டுத்ோப்ட் ஏய்வூோௐத் ோட் 
செௐன்பககௐ உை ோைல் 
சோல்நுட்த்ோன் புோௐ வக்குன் 
இற்கப்டுத்ோ புோௐ வௐைங்ைகக் 
கைௐண்டு ௌவீ் பவௐங்ைக 
அபைப்டுத்ோ கப்து ோகொக்ைத்ோன் 
ோைல் சோல்நுட்ப் ன் பம் 
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வற்சைள்ப்டுைன்து. 

ௌைழ்ௌகப்டுத்ோப்ட் ோவுத் ோத்ோக் 
அபைஞ் செய்து கப்ோக்ப் வன்வ 
அற்க் இற்கப்டுத்துதும், 

உத்ோவௐைபூர் இகொௐத்ோத்கோ 
இற்கப்டுத்ோ வொச் செல்தும் ோைல் 
சோல்நுட் ன் வௌடி ைட்டுப்ட்டின் 
ைழ் ௌகசரைன்து. 

ோைல் சோல்நுட் அருத்ோயுன் ோைல் 
சோர்ல் ௌடிக்கைைளும் ௌவீ் 
சோல்நுட் உௐங்ைன் ஊை 
வற்சைள்ோக் ோகொக்ைத்ோன் ஊை 
அைன் பம் இம்சரைன்து. அோல் 
உத்ோவௐைபூர் இகொௐத்ோம், 

உத்ோவௐைபூர் Facebook க்ைம், 
உத்ோவௐைபூர் youtube ைசொ, 
இகொௐத்ோ ெஞ்ெகை ற்ரம் ஏய்வூோௐ 
ச்லி வன் ஊைங்ைன் பம் 
ோைல்ைக இற்கப்டுத்துதும் ச 
ஊை ௌர்ங்ைளுக்ை ோைல்ைக 
ங்குதும் ஊைப் ்ல் 
வற்சைள்ப்டுைன்து. 

ஏய்வூோௐத் ோட் ௐம், ௌவுைன் ெபை 
ோௐ் ௌககைன் ைழ் 
இற்கப்டுத்ோல்ைள் ற்ரம் ௐம் ெர்ந்ோ 
அடிப்க ச்ெக்ைக ோர்த்ோல் ன்் 
இம்சரது சைள்கை ற்ரம் ெட்ப் 
்கும். அோன் வது ஏய்வூோௐத் 
ோட்ம் சோர்் சைள்கை ோௐ் 
ோர்்ங்ைக டுத்ோல், புோௐ 
சுற்க்கைைக சௐடுோல் ற்ரம் 
சைள்கை ோௐ் ொக்குைக ோர்த்ோல், 

ஏய்வூோௐம் சோர்் ெட்ோௐ் 
ௌடிக்கைைளுக்ைை செௐற்டுோல் வன் 
ௐம் ெர்ந்ோ அருத்ோச் செௐற்டுைக 
வற்சைள்லும் சைள்கை ற்ரம் ெட்ப் 
்ல் வற்சைள்ப்டுைன்து. 

அத்வோடு ோகொக்ைத்ோன் ஆொௐ்கப் 
வன்வ வெகப் சரௌர் ஏய்வூோௐச் 
ெபைத்துக்ை் ெோ ய்ப்புக்க ங்குோல் 

வன் ௌ்ோ சௌோை அருத்ோைக 
செௐற்டுத்துோல் ைட்டுப்ட்டு ற்ரம் 
ௌன்புப் ்ல் 
வற்சைள்ப்டுைன்து. அோன் வது 
ோகொக்ைத்ோன் உள்ை ற்ரம் 
சௐ் சூல் வன் இரு 

வுையும் ருத்ோ செய்ோல் ற்ரம் உௐ 
கைௐல் ப்பு ௌடிக்கைைக 
வற்சைள்ப்டுைன்து. 

02.5.சோர் ௌடிக்கைைள் 

ய்வு ஆண்டினுள் ோகொக்ைத்ோன் 
உள்ை ைொக்ைய்வுக்கு வோைை 13 

வோெ செௐைங்ைன் ெல், ோகைள் 
ற்ரம் இணுத்ோ்ருக்ை் ஏய்வூோௐத்கோ 
செலுத்துது சோர்ை உள்ை 
ைொக்ைய்வுப் வெோக்ைள் 
வற்சைள்ப்டுைன்து. அோ்ல் 2018 

ஆண்டுக்கு பன்்ர் இருந்து செலுத்ோப்ட்டு 
ந்ோ ழ்ோக் சைடுப்்வு, 
இகக்ைக் சைடுப்்வு, அடிப்கச் 
ெம்ம் ற்ரம் ெம் ற்ங்ைக 
வற்சைள்ளும் வது ல்வர ோப்்ர்ைள் 
சோர்ை டுக்ைப்ட் சைள்கை ோௐ் 
ோர்்த்ோன் அடிப்கௐல்  ைொக்ைடும் 
வது ஏய்வூோௐம் சரௌர்ைளுக்கு வோைை 
செலுத்ோப்ட்டுள் 48 ல்லிௐன் ரூத் 
சோகை ் அந்து சைள்ோற்கு படியுை 
உள்து. அவ்ர ைண்டுடிக்ைப்ட் 
அோகூடிௐ சைடுப்்க ெ செய்ோற்கும் 
அோக்  அடுோற்கும் ௌடிக்கை 
டுக்ைப்ட்டுள்துன் அெ ௌோ சோர்ை 
ோகொக்ைத்ோன் சரப்க உௐ கைௐல் 
ௌகவற்ரோற்கும் படியுை உள்து. 

வோைை செலுத்ோப்ட்டுள் 
சைடுப்்வு ைண்டுடிக்ைப்ட்ோன் ன்்ர், 

ெ செய்ோற்கு டுக்ைப்ட் ௌடிக்கைௐன் 
பம், ருந்ோம் இம்சரம் கூடுோை 
செலுத்ோப்ட் ஏய்வூோௐ அக் குகத்துக் 
சைள்ோற்கும் படியுை உள்து. இோற்கு 
வோைை ஏய்வூோக் சைடுப்்வு 
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ெம்ந்ோை ைகக்ைப்சற் பகப்டுைள் 
ற்ரம் னுக்ைள் சோர்ை 
வற்சைள்ப்ட் வெ ைொக்ைய்வு 
வெோக்ைன் பம் ோைல்ைக உௐ 
கைௐல் பன்கக்ைக ற்ரம் 
படிகப்ோன் ைொை  இம்சற் 
கூடுோல் ற்ரம் ோகுோௐற் சைடுப்்வுை 
ோடுத்துக் சைள்ோற்கும், அத் சோகைகௐ 
அட்டுக் சைள்ோற்கும் இௐலுக 
ைொப்டுைன்து. 

ய்வு ருத்ோனுள் ஏய்வூோௐம் ங்குோல் 
ற்ரம் ோகொக்ைத்ோன் க்ௐ 
ௌடிக்கைைள் சோர்ை ைொக்ைய்வு 
ோகக அோோௐ்ல் வற்சைள்ப்ட் 
ைொக்ைய்வு வெோக்ைல் 44 ைொக்ைய்வு 
்ல்ைள் பன்கக்ைப்ட்டுள்். இந் 44 

ைொக்ைய்வு ்ல்ைல் 37 ைொக்ைய்வு 
்ல்ைளுக்கு ோல் ங்ைப்ட்டுள்துன் 
வலும் 7 ைொக்ைய்வு ்ல்ைளுக்கு ோல்ைள் 
ோௐக்ைப்ட்டு பன்கக்ைப்வுள்து. 
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செௐற்ரகை அக்கை - 2018 

ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் 

03.  ருந்ோ ோட்ங்ைள் 

03.1.  வோெௐ ஏய்வூோௐத் ோ்க் 
சைண்ட்ம். 

இங்கை ஏய்வூோௐச் ெபைம் அெ வெகக்ைை 
வற்சைள்ளும் அோவெ அர்ப்ொப்புைக 
சருகயுன் ௌக்வு டுத்ோ எவ்சரு 
ருபம் எக்வர் ோம் 08 ஆந் ோைோக்கு 
ை்ப்டுத்ோப்ட்டுள்  “வோெௐ ஏய்வூோௐர் 
ோ்ம்” 2018 ஆம் ஆண்டிலும் சகு 
ர்கெௐை சைண்டுோற்கு 
அெௐப்டும் ௌடிக்கைைக ஏய்வூோௐத் 
ோகொக்ைத்ோன் பம் 
எளங்குடுத்ோப்ட்டுள்து. ௌட்டில் உள்  
ெை ஏய்வூோௐச் ெபைத்கோயும் 
ோௌோத்துப்டுத்தும் கைௐல் என்து 
ைொங்ைகயும் ோௌோத்துப்டுத்ோ 
ைளுத்துக, ைண்டி, அம்க, இத்ோ்பு, 
ௐழ்ப்ொம், சன்்ரக, புத்ோம், 

த்ோக ற்ரம் துள்க வன் ட்ச் 
செௐைங்ைக எருங்ைகொத்து குத்ோ 
சைண்ட் க் ற்டு 
செய்துள்து.  

 

ஏய்வூோௐச் ெபைத்துக்கு ோந்ோம் ஏய்வூோௐம் 
செலுத்தும் செௐற்ட்டிக்யும் ஞ்ெ ெபை, 
சருோ துைப்ற்ைை வோெௐ 
ட்த்ோ் உகௐலிக் உருக்கும் 
வௌக்குன் இம்பக வோெௐ ஏய்வூோௐர் ோ்ம் 

ற்டு செய்ௐப்ட்து “ ழ்வுக்கு புோௐவோர் 
சவு” னும் வெ ோகப்்கும்.  

அவ்ந்ோ ைொங்ைளுக்கு அகயும் கைௐல் 
அர்ைன் செற்சவுைள், 
ௐங்குைள், ருத்து பைம்ைள் வன் 
ௌன்புச் வெகைள்  ஏய்வூோௐம் 
சரௌர்ைளுக்கு ற்டு செய்து 
ங்ைப்ட்டுள்துன் ஏய்வூோௐர் ோ் 
வுக்கு ங்குற்ரோற்கு படிௐற் வ்  
உலிௐல் ோௐை ோக்ைப்ட்டுள் ெவஷ் 
ஏய்வூோௐப் கெைக சைௌக்கும் பைை 
அர்ைன் வீடுைளுக்குச் சென்ர ழ்த்துத்  
சோத்ோல் ௌைழ்வு வோெ ட்த்ோலும் எரு 
ெ ட்ங்ைலும் 
வற்சைள்ப்ட்ோ்து இம்பக 
ௌகசற் ன் வெ ோன்கௐை 
ங்ைௐது. 

ஆக்ைபூர்் ைகத் ோன்ைக 
சக்சைொரும் கைௐல் 
ஏய்வூோௐர்ை்ல் பன்கக்ைப்ட்டுள்  
சளதுவக்கு ௌைழ்ச்ெத் ோட்ங்ை்ல் 
ைகைட்டிௐ சைண்ட்  ௌைழ்ச்ெக்ைை 
ட்ச் செௐர் உட் ட்ச்  
செௐைங்ைன் அலுர்ை்து ங்ைப்பும் 

சச்ெத்ோக்ைது. அவோவன்ர அெ ற்ரம் 
ோ்ௐர்த் துக ெர்ந்ோ ல்வர 
ௌர்ங்ைன் ௌோௐௐல் அனுெகொயுன் 
ெல்ைள் ற்ரம் ௌன்ைகப் ைர்ந்ோத்து 
வோெௐ ஏய்வூோௐர் ோ்த்கோ க்ை படிௐோ 
ோ்ை ற்ரோற்கு ோை ங்ைப்பு 
ங்ைப்ட்து. 
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ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் 

03.2.சோல்நுட் அர்வு 

ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைத்ோன் பம் வோெௐ 
ஏய்வூோௐர் ோ்த்துக்கு இகொௐை இண்ம் 
ோகௐைவும் ைவும் சற்ைை ற்டு 
செய்ௐப்ட்டிருந்ோ “சோல்நுட் அர்வு –2018” 
னும் ோகப்ல் 2018.10.26 ஆந் ோைோௐன்ர 
த்ோபல்க வட்ர்ஸ் ஜ் சகு 
ர்கெௐை ௌகசற்து. 

அெ வெகௐன் ெை அெ 
ௌர்ங்ைளுனும் சோர்க் ற்டுத்ோக் 
சைண்  பன்்்ைக்கும் ோகொக்ைை 
ோைளம்  ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம், அோன் 
சைடுப்்வு செௐற்டு ற்ரம் 
ைட்கக்ைப்ட் ோவுத் ோம் ெர்ந்து 
வற்சைள்ப்டும் ௌவீ் ற்ங்ைள் ற்ரம் 
இற்கப்டுத்ோல்ைள் சோர்் க்ௐ அெ 
ௌர்ங்ைன் உௐர் ௌர்ைைக 
ப்பூட்டும் வௌக்ைத்துன் சோல்நுட் 
அர்வு – 2018 ற்டு செய்ௐப்ட்து. 

 

ஏய்வூோௐக் சைடுப்்வு பகயுன் 
சோர்புகௐோை வற்சைள்ப் 
வண்டிௐ இற்கப்டுத்ோல்ைள் ற்ரம் 
வம்டுத்ோல்ைள் சோர்ை அென்  உௐர் 
ட் அலுர்ைன் அப்ௐங்ைள் ற்ரம் 
ைருத்துக்ைகப் சரோற்ைை அைர்ைன் 
ைந்துகௐசன்ை சோல்நுட் 
அர்வு – 2018 ற்டு செய்ௐப்ட்டிருந்ோது. 
அது  “Sustainable Digitization of Pension 

Services” னும் ோகப்ல் 
அகௐப்சற்ருந்ோது. இந் ௌைழ்ல் 
வெௐர் ோரு. ச்.டீ. ைருொத்் அர்ைள் 
ெப்புகௐற்்ர். அத்வோடு ௐப்க் 
அடிப்கௐைக் சைண்டு அெ 
வெகௐலிருந்து ஏய்வு சச் 
செய்ௐப்டுைன்ர்ைன் ஏய்வூோௐக் 
சைடுப்்வு பகௐன்ெர்வோெப் வக்குைள் 
சோர்ைவும் ெர்வோெ ோத்துன் கூடிௐ 
இங்கை ஏய்வூோௐோ ோட்ச் செௐன்பகௐல் 
ற் வண்டிௐ புோௐ வக்குைள்  குத்தும் 
அெப்ட்து. ைொக்ைய்வு ஆகொக்குளத் 
ோகர் ற்ரம் ைொக்ைய்வு அோர் ோரு. 
ச்.ம். ைொ வேெங்ை அர்ைள் 
ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைத்ோன் சோல்நுட் 
அர்ல் வெ செற்சற் 
ஏய்வூோௐக் சைடுப்்வு செௐன்பக 
சோர்ை ோகொக்ைத் ோகன் 
சரப்புக் கூல் சோர்ைவும் 
சோவுடுத்ோப்ட்து. ஏய்வூோௐத் 
ோகொக்ைத்ோன் உத்ோவௐைபூர் 
இகொௐத்ோத்கோ இகொௐத்ோல் 
சௐடுோல், சௌட்டு ஏய்வூோௐத் 
ோட்த்கோ ௌைழ்ௌகப்டுத்ோல், சது 55 
ோப் டித்கோ ௌைழ்ௌகப்டுத்ோல், 
அகௐ அட்கப் ோௐடும் புோௐ 
அச்ெடும் இௐந்ோத்கோ அபைப்டுத்ோல் 
வன்் ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைத்ோன் பம் 
ஏய்வூோௐச் ெபைத்துக்கு ைகக்ைப்சரைன் 
புோௐ வெகைை சோல்நுட் அர்வுக்கு 
இகொௐை ௌகசற்து.  

இந் ௌைழ்வுக்கு சைௌ. அகச்ெர் ஞ்ெத் 
ந்து ண் அர்ைள், அகச்ென் 
செௐர் த்ெ ேௐன்் அர்ைள் 
உள்ட் அகச்சுக்ைன் செௐர்ைள், 
ட்ச் செௐர்ைள், ோகொக்ைத் 
ோகர்ைள் வன்  அென் உௐர்ட் 
அலுர்ைள் ற்ரம் ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் 
ற்ரம் அோனுன் ப்வதும் சோர்புட்டு 
செௐற்டும் ோ்ௐர்த் துகௐன் சோல் 
பக்வரும் ைந்துசைண்ர்ைள். 
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03. 3. உள்ௌட்டுப் ௐற்ெைள் ற்ரம் ச 
ௌட்டுப் ௐற்ெ ய்ப்புக்ைக பைக 
செய்ோல். 

ௌடு பூைவும் ளைன் ஆர இட்ெத்துக்கும் 
வ் ஏய்வூோௐர்ைன் ோந்ோ ஏய்வூோௐக் 
சைடுப்்வு செௐற்ட்டிக் 
துல்லிௐைவும் ோம் ய்ந்ோோைவும் 
க்த்ோன் க்ை வெகசௐன்ை வொச் 
செல்ோற்கு பக்ப்பு்் ொௐல் 
ோகொக்ைத்ோன்  உௐர் ட்த்ோலிருந்து ைழ் 
வௌக்ை உள்ர்ைள் அர்ைது ோக்குௐ 
ொகௐக் ைச்ெோை ௌகவற்ரைன்ர்ைள். 
அோ்ல் ்ோ  ௌர்த்துக்குௐ 
சரோ ய்ந்ோ ை ைருோப்டும் 
ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் ல்வர ௐற்ெத் 
ோட்ங்ைக பைகத்தும் செய்து ோ்து 
அலுர்ைளுக்கு அவு ற்ரம் ோன்ைக 
ருத்ோ செய்ோற்கு ௌடிக்கை 
டுக்ைன்ர்ைள். அோன் அடிப்கௐல் 2018 
ஆண்டில் அவௌை் அலுர்ைள் ல்வர 
ௐற்ெத்ோட்ங்ைல் ஈடுடுத்ோப்ட்து அோன் 
கவுைல் என்கும். 

2018 ஆம் ஆண்டில் அெ பைகத்து 
உோௐர் வெகௐல் 
இகொத்துக்சைள்ப்ட் ோகொக்ைத்ோன் 
புோௐ அலுர்ைள் 53 வருக்கு 2018.05.15 ஆந் 
ோைோ போல் 2018.07.22 ஆந் ோைோ க இரு 
 ைத்துக்கு வெகத் துக்ைப் 
ௐற்ெௐக் ங்குோற்குௐ ௌடிக்கை 

டுக்ைப்ட்து. அவோவன்ர 2018.07.07 ஆந் 
ோைோ போல் 2018.07.22 ஆந் ோைோ க  
இரோ ௌட்ைல் ஆம் ோத்துகௐ 
அலுர்ைளுக்ை் ோழ் சக்ை் 
ௐற்ெயும் அெ பைகத்து உோௐர் 
வெகக்கு ௌௐ்ம் சற் ஏய்வூோௐத் 
ோகொக்ைத்துக்கு இகொக்ைப்ட்டுள்  
இண்ம் குளன் 18 அலுர்ைளுக்கும் 
2018.10.19 ஆந் ோைோ போல் 2018.11.02 ஆந் ோைோ 
க இரு த்துக்குௐ வெக துக்ைப் 
ௐற்ெகௐயும் ங்குோற்கு ௌடிக்கை 
டுக்ைப்ட்டுள்து.  அலுை பகக 
ோ் ோக்வைக ற்ரம் க்ைள் 
சோர்ல் சோர்ைவும் ோகொக்ைத்ோல் 
இண்ம் ௌக ட்த்துகௐ 
அலுர்ைன் அவு ற்ரம் ்ப்ங்கு 
ருத்ோ செய்யும் வௌக்குன் ௐங்சைன்ர 
2018.12.08 /09 ஆைௐ இரு ோ்ங்ைல் ை்ௐ 
சோபள் ஏய்வூோௐ டுபக டுோௐல் 
ௌத்ோப்ட்து.  அோற்ைை ோகொக்ைத்ோன் 
93 அலுர்ைள் ைந்து சைண்ர்ைள். 
அத்வோடு 2018.12.14/15 ஆைௐ இரு ோ்ங்ைல் 
சவௐ அகந்ோ ௐற்ெத் ோட்ங்ைக 

(Outbound Training) எளங்குடுத்தும் 
அலுர்ைளுக்கு ோககத்துப் ௐற்ெ 
ற்ரம் ஆளுக ருத்ோக்ை் வெ 
செௐற்டுைல் ஈடுடுோற்ை் 
ெந்ோர்ப்ங்ைக ங்குோற்கும் ௌடிக்கை 
டுக்ைப்ட்டுள்து. இோல் 89 அலுர்ைகக் 
சைண் ஏர் குளை அந் ௌைழ்ச்ெத்ோட்த்ோல் 
ங்சைடுத்ோர்ைள். 
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செத்து / உைொங்ைளுன் சோர்புகௐ 
ௌகௐ் செத்துக்ைகவொச் செல்து 
சோர்ை ோன்ைள் அருத்ோ  
அோைெகௐன் பம் 2018.07.17 ஆந் ோைோ 
ௌத்ோப்ட் ௐற்ெத் ோட்த்ோற்ைை 
ோகொக்ைத்ோன் எரு குள்ர் 
ைந்துசைண்ர்ைள். வோெௐ சோல் 
ைற்கைைள் ௌர்த்ோன்  பம் ொக்குைள் 
பைகத்தும் ற்ரம்குக ோர்ப்புைள் 
சோர்ை  அெ  அலுர்ைளுக்கு 
ங்ைப்ட் ௐற்ெ  ய்ப்புக்ைளுக்ைை 
ோகொக்ைத்கோப் ோௌோத்துப்டுத்ோ 
ோௌக அலுர் எருர் ைந்து சைள்ச் 
செய்ௐப்ட்ர். வோெௐ சோல் ைற்கைைள் 
ௌர்த்ோ்ல் அெ அலுர்ைன்  
ெம்ங்ைகத் ோௐத்ோல், ெோைன் ோன் 
ருத்ோ ற்ரம் அலுை உோௐர்ைன் 
சரகை ௌடிக்கை வன் ோகப்புக்ைன் 
ைழ் ௌத்ோப்ட் ௐற்ெத் ோட்ங்ைற்ைை 
ோகொக்ை அலுர்ைகயும் ங்குற்ச் 
செய்ோர்ைள். Academy of Financial Studies ன் 
ௌர்த்ோன் பம் ௌத்ோப்ட் எளக்ைற்ர 
ௌடிக்கை சோர்் ௐற்ெத் ோட்ம் 
வன் ் ௐற்ெைளுக்கு 
ோகொக்ைத்ோ்ல் அலுர்ைள் அனுப் 
கக்ைப்ட்டுள்ர்ைள். அத்வோடு புோௐ 
அனுங்ைன் ஊை அலுர்ைன்  
்ப்ங்கு ற்ரம் ோன்ைக ருத்ோ 
செய்ோற்கு 2018 ஆம் ஆண்டில் 
ோகொக்ைத்ோ்ல் அோைட்ெ ங்ைப்க் 
ங்குோற்கு ௌடிக்கை டுக்ைப்ட்டுள்து. 

 

 

 

 

 

 

 

அெ ௌர்ங்ைளுக்ைகௐல் உௐர் ோத்துன்  
கூடிௐ வெககௐ ங்கும் அெ ௌர்ை 
ோைளம் ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் ஏய்வூோௐக் 
சைடுப்்வுச் செௐற்ட்டிக் ெர்வோெ 
ோத்துன் வொச் செல்ோற்ைை ெர்வோெ 
ோௐ் ெபைப்துைப்பு செௐற்டு 
சோர்ை ௌத்ோபம் அோ்ங்ைகச் 
செலுத்துைன்து. ோகொக்ைத்துக்கு 
ங்ைப்டும் ருந்ோ சௌட்டுப் ௐற்ெ 
ய்ப்புக்ைள் அோன் வௌக்ைங்ைக அகந்து 
சைள்ோற்ைை பைக செய்து 2018 ஆம் 
ஆண்டில் சௌட்டுப் ௐற்ெக்ை் 
ெந்ோர்ப்ங்ைக அலுர்ைளுக்கு 
ங்ையுள்ர்ைள். 2018.03.25 ஆந் ோைோ போல் 
2018.04.02 ஆந் ோைோ க ோய்ந்ோல் 
ௌகசற் பைகத்தும் சோர்் PMI 

ெர்வோெ ௌைழ்ச்ெக்ைை ஏய்வூோௐத் 
ோகொக்ைத்ோன் அலுர் எருர் ைந்து 
சைள்ச் செய்ௐப்ட்வோடு 2018.04.25-26 
ஆம் இரு ோ்ங்ைலும் ௐப்்ல் ௌகசற் 
ைப்புரோ ற்ரம் ஆெௐன் ஏய்வூோௐச் 
வெப்பு சோர்ை ADBI-JFSA-OECD ன் 
ெந்ோப்ற்ைை ோகொக்ைத்ோன் அலுர் 
எருர் ைந்து சைள்ச்செய்ௐப்ட்ர். 
ௌகவ் அருத்ோ னும் இக்ைக் 
அகந்து சைள்ோற்ைை ௌோச் ெபைப் 
துைப்க லுப்டுத்துோற்ைை ன் 
ோகப்ல் 2018.05.15 ஆந் ோைோௐலிருந்து 
ௐப்்ல் ௌகசற் ௌட்டில் 
ங்குற்ரோற்ை் ய்ப்பு 
ைகக்ைப்சற்கௐ்து ோகொக்ைம் 
அகந்ோ வெ சௌட்டு ௐற்ெைல் 
என்ை ைருோபடிைன்து. இந்ோௐ அெ துக 
சோர்ை ஆய்ோற்ைை 2018.07.30 ஆந் 
ோைோ போல் 2018.08.03 ஆந் ோைோ க 
ௌகசற் சுற்ரற்கும் ோகொக்ைத்கோ 
ோௌோத்துப்டுத்ோௐவோடு 2018.08.22 ஆந்  
ோைோௐன்ர ௐப்்ல் ௌகசற் ட்ப்ன் 
ட்ம் ற்ரம் வெௐர் ட்த்ோற்ை் 
ௐற்ெ ோட்த்ோற்ைை ோகொக்ைம் ெர்ை 
ோௌோத்தும் செய்ோர்ைள். 2018.10.22 ஆந் 
ோைோ போல் 2018.10.26 ஆந் ோைோ க 
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இந்ோௐல் ௌகசற் அெ ௌர்ை ற்ர 
அருத்ோ ௌைழ்ச்ெத்ோட்த்ோற்ைைவும்  அவோ 
ோகப்ல் 2018.11.26 ஆந் ோைோ போல் 
2018.11.30 ஆந் ோைோ க இந்ோௐல் 
ௌகசற் ௐற்ெத் ோட்த்ோற்ைைவும் 
ோகொக்ைம் ெர்ை அலுர்ைள் ைந்து 
சைண்ர்ைள். 

03.4. அவு பைகத்தும் 

ஏய்வூோௐப் ோ்து ௌைழ்ௌகப்டுத்துது 
சோர்ைவும் ோகைள், அௌகோைக  
ோவு செய்ோல் சோர்ைவும்  ோகைள், 
அௌகோைள் ஏய்வூோௐ ண்ொப்ங்ைள் 
ௌைழ்ௌகப்டுத்ோப்ட் கைௐல் அனுப் 
வண்டும் ் அெ அலுர்ைக 
ப்பூட்டுோற்ைை ஏய்வூோௐ பைகத்து 
அகப்பு ற்ரம் அோனுன் சோர்புகௐ 
ௌடிக்கைைள் 3000 க்கும் வற்ட் அெ  
அலுர்ைக ப்பூட்ல், 

ௐற்ெௐப்ோற்ைை ர்ைன் 
ங்ைப்கப் சற்ர அர்ைக 
க்த்ோன் க்ை ோைல் சோகுோௐனுள் 
சோர்புடுத்ோப்டுர்ைள். 

பள ருத்ோலும் த்ோௐ அகெப் வன்வ 
ைொ ெகைள் ற்ரம் உள்ளூட்ெ 
ௌர்ங்ைன் அலுர்ைளுக்கும் 
ௐற்ெௐக்கும் 19 ௐற்ெத் ோட்ங்ைள் 
ௌத்ோப்ட்டுள்து.  

அவ்வ ஏய்வூோௐச் செௐற்ட்டில் 
ௌவீ்ௐப்டுத்ோல்ைக 
அபைப்டுத்துோற்ைை ௌடு பூைவும் 
வோெ செௐைங்ைல் ைகௐற்ரம் 
ைொக்ைர்ைளுக்கு ௐற்ெௐப்ோற்ைை 2018 
ஆம்  ஆண்டினுள் 03 ௐற்ெ  ௌைழ்ச்ெத் 
ோட்ங்ைள் ௌத்ோப்ட்டுள்து. அவ்வ 
இங்கை அருத்ோ ௌர்ை ௌரைம், 
இங்கை ன்ம் வன் அெ ஊௐர்ைக 
ௐற்ெௐக்கும் ௌர்த்ோற்ைை ஏய்வூோௐச் 
செௐற்டு சோர்ை ௐற்ெௐப்ோற்கு 

அவ்ப்வது ர்ைக ங்கும் ௌைழ்வு 
ௌகசற்ரள்து. 

ௐற்ெ ௐங்குைள் ௌத்ோப்டுோற்கு 
வோைை ோகொக்ைத்ோன் 
உத்ோவௐைபூர் இகொௐத்ோத்ோன் ஊை 
ைட்டிக் குப்புைகக் ைட்ெப்டுத்துோன் 
பபம் ௌைழ்ௌகப்டுத்ோப்ட் ௌகௐல் 
ோவுைக வற்சைள்ல் சோர்ை அெ 
ஊௐர்ைளுக்கு உ்டித் ோர்வுைகப்  
சற்ரக்சைடுப்ோன் பம் ஏய்வூோௐ 
ோகொக்ைம் ோைல் சோல்நுட்த்ோன் து 
உருக்ைப்ட்டுள் ௌவீ் 
அபைப்டுத்ோல்ைள் சோர்ை க்ௐ அெ 
ௌர்ங்ைகயும் ப்பூட்டுோற்கு 
ௌடிக்கை டுக்ைப்ட்டுள்து. 

03. 5.சௐ் செௐற்டுைள் 

இௐந்ோை ௌள்வோரும் ைகௐற்ரம் 
அலுர் குத்துக்கு ைக, இக்ைௐம் ற்ரம் 
ௐப் ப்ற்கு சௐ் அவு 
உொர்ோன் சைண் அலுர்ைக 
உருக்குோன் பம் ௐனுரோத்ோன்க 
ய்ந்ோ அெ அலுர்ைக வோற்ரக்ை 
படியும் ன் வௌக்குன் ௌடிக்கைைக 
வற்சைள்ளும் ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைத்ோன் 
உௐர் ட் பைகத்துத்ோ்ல் 
அலுர்ைன் ைக ெர்ந்ோ 
சளதுவக்குைக ருத்ோ செய்ோற்ைை 
„Friday Forum‟ ன் ண்ொக்ைரு 
வோற்ரக்ைப்ட்து. 
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 ருங்ைை ௌகசற்ர ரும் „Friday 
Forum‟ ன் ண்ொக்ைருக உௐர் ைகப் 
சளதுவக்குன் கூடிௐ உொர்ோன் 
சைண் அலுர்க் குத்ோக் ஏய்வூோௐத் 
ோகொக்ைத்ோனுள் உருக்குோக்ப் 
வன்வ ல்வர துகைலும் ௌபுொத்தும் 
க்ைர்ைன்  ோக்ைத்ோக்ப் சற்ரக் 
சைடுப்ோற்கு படியு் கைௐல் 
சற்ை் ண்ொக்ைருக் 
அபைப்டுத்ோயுள்து. ோகொக்ைத்ோன் 
ெை துகைகயும் ோௌோத்துப்டுத்தும் 
கைௐல் ோத்ோற்கு எருபக அோைட்ெ 
அர்ப்ொப்புன் ற்டு செய்ௐப்டுைன் 
„Friday Forum‟  ௌைழ்ச்ெத்ோட்ம் 2018 ஆம் 
ஆண்டில் சரும்லும் சற்ைை 
ௌத்துோற்கு ௌடிக்கை 
டுக்ைப்ட்டுள்து. 

2018.01.26 ஆந் ோைோௐன்ர ோகொக்ைத்ோன் 
அலுர்ை்ல் ற்டு செய்ௐப்ட் 
ருத்ோன் போது „Friday Forum‟ த்ோன் 
அனு் “ை ல் ” இகெ 
ௌைழ்ச்ெத்ோட்ம் ோகொக்ைத்ோல் டும் 
ோகயுள் அலுர்ைள் ன் 
ோகைக சக் சைொருோற்ை் 
ெந்ோர்ப்ை அகந்த்து. உலிௐல் ற்ரம் 
உௐல் ோௐல் ஆவக்ைௐ் ழ்வுக்கு 
ௌம் ௌட்டு கத்ோௐ துகௐன் 
ைட்லுன் அலுர்ைக ப்பூட்டும் 
கைௐல் “ஆவக்ைௐ் ழ்வுக்ை் 
கோ” னும் ோகப்ன் ைழ் ற்டு 
செய்ௐப்ட்டிருந்ோ “Friday Forum” 
ௌைழ்ச்ெத்ோட்த்ோல்ஆயுர்வோ ௌபுொத்து 
ருத்து் ோரு.டீ.ம். சோன்்வைன் 
அர்ைல் ௌத்ோ கக்ைப்ட்து. 

2018.04.20 ஆந் ோைோௐ „Friday Forum‟ 
ௌைழ்ச்ெத்ோட்த்ோல் ோரு.ெவஷ் ங்ைோ 
ெோஸ்ெந்ோ ோெங்ை அர்ைள் 
வம்டுத்ோப்ட் கைௐல் ்கோ வ்ர 
வொக் சைள்து சோர்ை ் 
ண்ொங்ைக ற்டுத்ோக் சைள்ோன் 
பக்ைௐத்தும் சோர்ை ெப்் 
செற்சசன்க் ௌைழ்த்ோ்ர். 

2018.06.22 ஆந் ோைோௐன்ர சலிஸ் 
வெோை் வ்ஜ் ெௌௐை அர்ைல் 

“இங்கைௐல் ெரர் துஷ்வௐைம் 
சோர்ை ோற்வகோௐ ௌகக” னும் 
ோகப்லும் 2018.10.12 ஆந் ோைோௐன்ர 
ம்ௐ கத்ோௐ் ோருோ. ௗர் 
்ந்து அர்ை்ல் “ ம்ௐ 
பலிகைௐல் ஆவக்ைௐ் ழ்வு” னும் 
ோகப்லும் „Friday Forum‟ என்ர 
ௌத்ோப்ட்து. ெக்யுன் ஊைப் 
க் ற்ரம் ழ்க்கை சோர்ை 
2018.11.09 ஆந் ோைோௐன்ர இம்சற் „Friday 

Forum‟ த்ோல் ோத்ோற்குௐ  
சோ்ப்சருை அகந்ோதுன் அோக் 
ைௌோ ந்ோ சட்டிௐச்ெ அர்ைல் 
ௌத்ோப்ட்து. 2018.12.07 ஆந் ோைோ 
அோது ரு இரோௐல் ௌகசற் „Friday 

Forum‟ இன் ௌைழ்ச்ெௐை ௌட்டுப் பு ல்ைள் 
இகெயுன் கூடிௐோைவும் ைர்ச்ெை் 
அனுத்ோக்யும் சைண்டு ந்து 
வெர்த்துள்து. “ௌட்டுப் பு லும் அோனுன் 
இகொந்ோ து ழ்வும்” ன் 
சோ்ப்சருன் ைழ் வெ „Friday Forum‟ 
ௌைழ்ச்ெத்ோட்த்கோ ௌத்ோௐர்  
ைகைர் ென் ன் அர்ைள் உள்ட் 
ன் ன்த்ோன் ைகைர்ைன் 
ோககௐகும். 
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ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் 

என்ரக்சைன்ர வரட் ோகப்புக்ைல் 
ற்டு செய்ௐப்ட் „Friday Forum‟ 
ௌைழ்ச்ெத்ோட்ங்ைள் அக்த்தும் 
ோகொக்ைத்ோன் அலுர்ைருந்து ௐ 
வற்பு ைகக்ைப்சற்வோடு அோன் பம் 
ைக ழ்க்கைகௐ ௌத்ோச் செல்ோற்ைை 
ௐ ஆர்பம் ைகக்ைப்சற்ரள்து. 
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ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் 

04.  புோௐ அபைப்டுத்ோல்ைள் 

ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைத்ோனுள் ௌவுைன் 
பகககௐயும் ைொப்டுைன் 
ௌகககௐயும்  வம்டுத்ோ ஏய்வூோௐச் 
செௐற்ட்டிக் சன்வலும் ருத்ோ செய்யும் 
ௌடிக்கை 2018 ஆம் ஆண்டினுள் 
இம்சற்து. 

 

04. 1.  சௌோை ோௐ் வம்டுத்ோல்ைள். 

புோோை வெகௐலிருந்து இகப்ரம் ெை 
அலுர்ைளும் வௌர்பைப் ட்கெசௐன்ரக்கு 
உட்டுத்ோப்ட்டு ப்புப் ௐெ (ெத்ை 
ௐெ) ன் ஊை ஏய்வூோௐர்ைன் 
ௌடிக்கைைள் ைவும் இகுை 
ௌகவற்ரோற்கு படியு் கைௐல் 
ௌவீ்ௐப்டுத்ோப்ட்டுள்து. 

அோல் வற்பு ெங்ைளுக்ை் புோௐ டிக் 
ைொ்ைள் 03 உம் சற்ரக்சைடுப்தும் ெத்ை 
ௐெற்ை் வகெ ைோகைக ங்குோல் 
ற்ரம் ைடிோ ஆொங்ைக வொச் 
செல்ோற்ை் ைட் என்ரம் ங்ை 
கக்ைப்ட்டுள்து. 

அலு்தும் ஏய்வூோௐம் சரௌ்தும் 
ொைக இகு டுத்துோற்ைை 
ோகொக்ைத்ோனுள் க்ைள் ங்ை ATM 

இௐந்ோசன்க் ௌரவுோற்கு 
இக்ைப்னுள் வற்சைள்ப்ட் 
ோ் ொௐகும். 

அலுருந்து ைவும் ௐனுரோ க்ை 
வெகசௐன்க் ோர்ர்த்து அர்ைன் 
ைகச் சூக ௌவீ்ௐப்டுத்துதும் 
அென் ைொக்ைய்வுப் வு, எளங்ைன்கப் 
வு ற்ரம் ங்ைப்புத் சோகைப் வு 
ோகொக்ைத்ோன் பன்ம் டிௐவ 
ௌவீ்ௐப்டுத்ோப்ட் ற்சரு இத்ோல் 
ௌரவும் ௌடிக்கையும் இம்சற்ரள்து. 

ோைல் சோல்நுட்ப் வு ற்ரம் ௌர் 

அருத்ோப் வு ன்ற்கயும் 
ௌவீ்ௐப்டுத்ோ அோன் ைழ் டிகௐப் 
ௐன்டுத்ோ கூட்ங்ைக ௌத்துோற்ை் 
அகசௐன்ர ௌர்ொக்ைப்ட்டுள்வோடு,  

உள்ை ைொக்ைய்வுப் க் 
ௌவீ்ௐப்டுத்ோ ோகொக்ைத்ோனுள் டிைள் 
ற்ல்  வுைை இம்சற்ர ந்ோ 
ோகைள், அௌகோைள் ற்ரம் ெல் 
ஆொக் ைப்ைம் ந்ோம் டிௐல் 
எளங்குபகௐல் ௌரவுோற்கும் படியுைக் 
ைொப்ட்து. 

 

 

 

 

 

 

 

 

அவ்வ ஏய்வூோௐச் ெங்ைத்ோன் 
ோௌோைளுக்கு ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைத்துன் 
வௌடிௐை சோர்புைக வொச் 
செல்ோற்ைைவும் அர்ைன் 
ௌடிக்கைைக இகுை ௌகவற்க் 
சைடுப்ோற்குை ஏய்வூோௐச் ெங்ைத்ோன் 
எருங்ைகொப்பு அகும் போல் டிௐல் 
ௌரப்ட்டுள்து. 

ோைல் சோல்நுட்ம் சோர்ை 
வற்சைள்ப்ட்டுள் ெை புோௐ 
அபைப்டுத்ோல்ைளுக்கும் ற்ற் கைௐல் 
புோௐ வெர்ர் ந்ோசன்க் சைள்்வு 
செய்ோற்கும் ற்ட்டுள்து. 

2018 ஆம் ஆண்டினுள் ை்ௐ சோபள் 
டுபக டுோௐன் துைப்பு வலி ற்ரம் 
பப்ோ குோகௐ துைப்பு கௐ்ல் 
படுோற்கும் பன்னுக ங்ைப்ட்டு 
வற்சைள்ப்டும் ொௐை அகந்துள்து. 
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ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் 

ோகொக்ைத்ோன் அலுர்ைள் ற்ரம் 

ோகொக்ைத்துக்கு ருகை ோரும் வெகப் 
சரௌர்ைன் துைப்க் 
உரோப்டுத்துோற்ைை துைப்பு சை 
சோகுோகௐ ௌவீ்ௐப்டுத்துோல் ற்ரம் 
ோௐகொப்பு துைப்பு சோகுோௐக்யும் 
இற்கப்டுத்துோற்கு ற்ட்டுள்து. 

அலுைத்ோனுள் ெந்வோெ் சூக 
ற்டுத்துோல் ற்ரம் இம் ெர்ந்ோ ெோைக 
வம்டுத்துோற்ைை ோகொக்ைத்ோல் 
ௐன்ட்டிற்கு டுக்ை படிௐோ சருட்ைக 
பகெர்ந்ோ கைௐல் அைற்ரம் 
ௌடிக்கையும் இம்சரைன்து. வலும் 
ோகொக்ைத்துக்கு ருகை ோரும் ௌர்ைன் 
ஆகௐத்கோ உரோப்டுத்துோற்ைை 

Visitors Pass ங்ைப்டும்  செௐற்டும் 
ஆம்த்து கக்ைப்ட்டுள்து. 

 

அவ்வ ஆொௐ்ன் டுபகைக 
பைக செய்ோற்ைை அெௐப்டும் 
வோகைளுக்கு ற் ோைல்ைகப் சற்ரக் 
சைள் படியு் கைௐல் ைொ் 
சன்சருசன்க் உருக்ை டுபக 
பைகத்து அகப்சன்க் புோோை 
சற்ரக்சைள் படியுை உள்து. 

அவோவன்ர ோ்ந்வோரும் ோகொக்ைத்துக்கு 
சௐலிருந்து ருகை ோரும் ௌர்ைக 
ஆகௐம் ைண்டு சைள்ோற்ைை 
அர்ைளுக்சை் பன்்ங்கு ெகொ  
ெத்ோல் இருந்து அனுோப் 

த்ோசன்க்யும் ங்ை 
ஆம்க்ைப்ட்டுள்து. 

 

04.2. ௐத்கோ அடிப்கௐைக் சைண் 

வம்டுத்ோல்ைள் 

ஏய்வூோௐ ோகொக்ைத்ோன் பக்ைௐ ொௐைக் 
ைொப்டும் ஏய்வூோௐம் ங்கும் 
செௐற்ட்டிக் ைவும் க்த்ோனுனும் 
ௐனுரோ ய்ந்ோோைவும் ற்ரோற்கு 
ல்வர ௐங்ைக அடிப்கௐைக் 
சைண் வம்டுத்ோல்ைள் சோர்ை கூடிௐ 
ை்ம் செலுத்ோப்ட்டுள்து. 

ன்பைப்டுத்ோப்ட் ெை சைடுப்்வுைளும் 
ௌைழ்ௌகப்டுத்ோப்ட் பகௐல் ற்ம் 
செய்ோன் பம் சற்ரக் சைள்ப்ட் அோ 
உௐர் க்த்ோன் ன்பைப்டுத்ோப்ோ 
சைடுப்்வுைள் சோர்ைவும் 
சற்ரக்சைள்ோற்ை் அகெயுன் 
ன்பைப்டுத்ோப்ோ ஏய்வூோௐ 
ண்ொப்ங்ைக ௌைழ்ௌகப்டுத்ோப் 
கைௐல் சற்ரக்சைள்ோற்ைை 
அெௐப்டும் ஆம் ௌடிக்கைைள் இவ் 
ருத்ோவ ஆம்க்ைப்ட்டுள்து. 

ஏய்வூோௐச் சுற்க்கை இக்ைம் 09/2015 இற்கு 
ற் ௌைழ்ந்ோ ொப் ொக்சைக 
சைடுப்்வுச் செௐற்டு 2018.06.01 ஆந் ோைோ 
போல் ஏய்வூோௐச் சுற்க்கை இக்ைம் 09/2015 

இற்கு (ோருத்ோப்ட் III) ற் ௌைழ்ௌகச் 
செௐற்ை ற்ப்ட்ோன் ைொை 
இவ்ருத்ோல் ொப் ொக்சைக 
செலுத்தும்  செௐற்ட்டில் ற்ங்ைள் 
ற்ட்டுள்். 

ோந்ோம் ஏய்வூோௐம் செலுத்தும் வது 
ஏய்வூோௐர்ைள் ங்ைைலிருந்து ைன் 
ெோைகப் சற்ரக்சைள்ளும் வது ௌைளம் 
வெடிைக குகத்துக் சைள்ோற்கு 
படியு் கைௐல் செௐற்டுைக 
பன்ச்டுப்ோற்கும், க்த்ோன் க்ைோை 
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ோந்ோ ஏய்வூோௐத்கோ செலுத்துோற்கும் 
அெௐப்டும் சோல்நுட்ச் ெோ்ங்ைக 
இற்கப்டுத்துோற்கும், ைொக்குைல் 
ௌவுைன்  குகடுகௐ ோவுைக 
வெர்க்கும் வது ற்டும் ோரைள் ைொை 
ங்ைை்ல் ோருப் அனுப்ப்டும் 
ோந்ோ ஏய்வூோௐத்ோன் அக் குகத்துக் 
சைள்ோற்கு் ௌடிக்கைக 
டுப்ோற்கும் 2018 ஆம் ஆண்டுைல் 
இம்சற்ரள்து.  

அவ்வ ஆயுோப் கச் வெகப் ன் 
பம் வெகைக சரம் ஏய்வூோௐர் 
ெபைத்துக்கு க்த்ோன் சைண் வெககௐ 
ௌகவற்ரோற்ைை சோற்குப்ன் பம் 
வகத் ோட்ங்ைள் கோ ௌகவற்ச் 
செல்ோற்கு  படியு் சோற் 
கௐொசௐன்ர ை 
உருக்ைப்ட்டுள்து. 

அவ்வ பப்கௐ்ன் ஏய்வூோௐத்ோற்ைை 
Forces 01 னும் ோப் டிம் அபைப்ட்டு, 
எரு ஏய்வூோௐம்  சரௌர்  ஏய்வூோௐங்ைகப் 
சரைன் ன்து ற் ஆய்ோற்கும் 
அோன் பம் எவ கைகௐச் வெர்ந்ோ 
ஏய்வூோௐங்ைள் கோ சரம் ய்ப்க் 
ோடுத்துக் சைள்ோற்ை் ௌடிக்கையும் 
டுக்ைப்ட்டுள்து. அோ்ல் ௌை படியு் 
பகவைடுைக வலும் 
குகத்துக்சைள்ோற்கும் 
ோர்ர்க்ைப்டுைன்து. ோைல் 
சோல்நுட்ப் வுக்கு எப்ந்ோ 
அடிப்கௐல் அலுர்ைள் இருக 
இகொத்துக் சைள்ல், இகொௐத்ோத்கோ 
ௌவீ்ௐப்டுத்ோல், சது 55 ற்ரம் 
ொக்சைககௐ ச் செலுத்துோற்ைை 
புோௐ அகப்சன்க்யும்  அபைப்டுத்ோ 
கத்துள்து.  

ஏய்வூோௐச் ெபைத்ோன் ஏய்வூோௐ 
பண்டுைக ௌக்ை சைடுப்்வுைக 
செலுத்தும் வது ற்டும் ோோங்ைக 
ோர்த்துக் சைள்ோற்ைை எளங்ைன்கப் 

ன் ைகைன் சருட்டு வோெ 
செௐைங்ைல் வெகௐற்ரம் ஏய்வூோௐ 
அலுர்ைக கத்து அந் 
ௌடிக்கைைக துோப்டுத்ோ ௌகவற்ரம் 
கைௐல் செௐற்ட்டுள்து. 
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05. அகவுைள் 

 

ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் 2018 ஆம் ஆண்டினுள் 
வற்சைண் புோௐ அபைப்டுத்ோல்ைள் 
ற்ரம் வம்டுைள் ைொை 
ோகொக்ைத்ோனுள் ெப்பு ய்ந்ோ அகவுைள் 
கோ ட்டுோற்கு படியுை அகந்துள்து. 
அோற்ைொங்ை ஏய்வூோௐச் சுற்க்கை 9/2015 

(ோருத்ோப்ட் III) இன் ைம் இப்புப் 
ொக்சைக செலுத்தும் செௐற்ட்க 
ௌைழ்ௌகப்டுத்துோற்கு படியுகைௐல் 
ண்ொப்ங்ைக ௌைழ்ௌகப்டுத்ோப்ட் 
பகௐன் பம் அனுப் கக்ைப்டுோன்  
பம் கை ண்ொப்ங்ைள் ங்ை 
குகடுைள் ௌவுைன்ோௐன் அற்க 
துோை பூர்த்ோ செய்து க்த்ோன் 
க்ைோை சைடுப்்வுைக சலுத்ோ 
படியுை உள்து. இப்புப் ொக்சைக 
செலுத்தும் செௐன்பககௐ கவு 
டுத்ோப்டுதுன் அோன் ன்்ை 
வற்சைள்ப்டும் சைடுப்்வுைகயும் 
ோகைள் ற்ரம் அௌகோைளுக்கு செலுத்தும் 
ௌடிக்கையும் துோப்டுத்ோப்டுைன்து. 

 

அவ்வ ஏய்வூோௐக் சைடுப்்க 
ஆம்ப்ோற்கு பன்்வ ப்புப் 
ௐென் பம் ( ெத்ை ௐெ) ஏய்வூோௐம் 
சரௌருன் ௌத்ோப்டும் வௌர்பைப் 
ைந்துகௐல் செௐற்ட்க 
துோப்டுத்துோன் ைொை புோௐ 
ஏய்வூோௐர் ெபைத்துக்கு கை ஏய்வூோௐ 
ௌன்ைக ங்குோற்கு படியுை உள்து. 
அோற்ைொங்ை 2018 ஆம் ஆண்டில் 27856 ஆ் 
சோகைௐ்கக் சைண் ஏய்வூோௐர்ைன் 
ஏய்வூோௐத்கோ செௐற்டுத்துோற்ை் 
வௌர்பைப் ட்கெக்கு உட்டுத்ோப்ட்ர்ைள் 
ன்துன் 27856 ஏய்வூோௐர்ைளுக்கு 
அகௐ அட்கைளும் ங்ைப்ட்டுள்து. 

 

ஏய்வூோௐ பண்டுைக ௌக்கும் 
செௐற்ட்டில் ஏய்வூோௐ ோருத்ோ ௌலுகக் 
சைடுப்்வு 13000 க்கும்வற்ட்டுக் 
ைொப்ட்வோடு 2018 ஆம் ஆண்டினுள் அவ் 
அக்த்து ௌலுகைளும் செலுத்ோப்ட்டு 
ௌகவு செய்ோற்ை் இௐலுக 
ைொப்டுைன்து. வலும் வோெ 
செௐைங்ைல் இருந்து அனுப்ப்டும் 
ௌலுகக் சைடுப்்வுைள் அவ்ந்ோ 
ோங்ைளுக்வை செலுத்ோ படிப்ோற்கு 2018ஆம் 
ஆண்டினுள் செௐற்ட்டுள்ர்ைள். 

 

 ருங்ைை ோகொக்ை ைத்ோனுள் 
கைௐன் அடிப்கௐல் ௌத்ோப்ட்டுச் 
செல்லும் ௌர்ங்ைருந்து அக் 
கூடிௐ ௌலுகத் சோகை ைட்டிங்ைன் 
கைௐல் அட்டுக் சைள்ோற்கு 2018 

ஆம் ஆண்டினுள் ௌடிக்கை 
டுக்ைப்ட்டுள்துன் அோன் சரும் குோ  
அப்ட்டும் உள்து. 

 

்ோ  அருத்ோச் செௐன்பகௐல் 
அருத்ோ உத்ோவௐைத்ோர் வெகௐன் 
வெகக் ைம் ற்ரம் க்த்ோன் ைண் 
ோக ோண்க பளகப்டுத்ோௐருப்னும் 
ோௐல் ௌந்ோப் டுத்துோற்கு ோகௐை 
உள் த்ோவௐைக் வைகைள் அோை 
ண்ொக்கைௐல் ைொப்டுைன் 
குகடுைக ௌர்த்ோ செய்து 
இற்கப்டுத்துோற்கு ௌடிக்கை 
டுக்ைப்ட்டுள்து. அோன் பம் குத்ோ 
அலுர்ைன் வெக உரோப்டுத்ோக 
ந்துக செய்து அனுப்புோல் ற்ரம் ெை 
அருத்ோ உத்ோவௐைத்ோர்ை்தும் 
த்ோவௐைக் வைகைள்  உௐ கைௐல் 
இற்கப்டுத்துோல் ற்ரம் ஆொ  
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செௐற்ரகை அக்கை - 2018 

ஏய்வூோௐத் ோகொக்ைம் 

 

 

உோௐர்ைன் வெகத் வோகக்கு ற் 
க்த்ோன் ைண் ோக ோண்ல் 
ட்கெகௐ ௌத்ோயும் ௌகவு 
செய்ௐப்ட்டுள்து 
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செயாற்ரகை அமிக்கை - 2018 

ஓய்வூதித் திகைக்ைரம் 

1 2 3 4 5

ஓ்வூதிகாக்பி
ண் எ்ிக்கக 

546,379 560,462 579,508 600,867 621,905

ஆ்டு 2014 2015 2016 2017 2018

520000

540000

560000

580000

600000

620000

640000

ஓன்வூதினந் பறுவ ோபி் எண்ணிக்கக  

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

நோகோணங்கி் அடி்கையி் 
ஓன்வூதினக் பகோடு்வுக் - 2018 

தாகக 

06. ஓய்வூதித் திகைக்ைரம் 

06. 1. லருடாந்த ஓய்வூதிைார்ைரின் ண்ைிக்கை 

  

 

 

மூயம்: ைைக்குப் பிாிவு 

 

• ாைாைங்ைரின் அடிப்பகடில் ஓய்வூதிைார்ைரின் பம்பல் -2018 

 

  

ஆண்டு 

ஓய்வூதிைார்ை
ரின்ண்ைிக்

கை 

2014 546,379 

2015 560,462 

2016 579,508 

2017 600,867 

2018 621,905 

ாைாைம் 

ஓய்வூதிைா
ர்ைரின் 

ண்ைிக்கை 

சதாகை 

ஊலா 
ாைாைம் 

33,180 815,920,749 

ைிறக்கு 
ாைாைம் 

25,200 637,839,893 

ெப்ைமுல 
ாைாைம் 

50,168 1,289,057,093 

லடமல் 
ாைாைம் 

71,393 1,850,421,693 

த்தி 
ாைாைம் 

80,417 2,089,194,514 

லட த்தி 
ாைாைம் 

40,007 1,013,575,194 

லட 
ாைாைம் 

20,705 524,790,005 

மல் 
ாைாைம் 

216,635 5,617,829,247 

சதன் 
ாைாைம் 

75,175 1,919,917,640 

சலரிநாட்டு 
ஓய்வூதிம் 

9,025 255,090,300 

சாத்தம் 621,905 16,013,636,328 
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செயாற்ரகை அமிக்கை - 2018 

ஓய்வூதித் திகைக்ைரம் 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

நோகோணங்கி் அடி்கையி் ஓன்வூதினகோபபக்ி் 
பந்் - 2018 

ஓ்வூதிகாக்பிண் எ்ிக்கக 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூயம்: ைைக்குப் பிாிவு 

 

• ாதாந்த ஓய்வூதிக் சைாடுப்பனவுைரின் சுருக்ைம் 

ாதம் 

ஒட்டுசாத்த செலூக்ைமுள்ர 
ஓய்வூதிைார்ைரின்ண்ைிக்கை 

ெிலில் ற்ரம் லிதகலைள் 
அநாகதைள் 

சாத்தம் 
இாணுலம் 

ஜனலாி 411,334 189,929 601,263 

சபப்லாி 412,072 190,098 602,170 

ார்ச் 413,603 190,306 603,909 

ப்ல் 415,761 190,566 606,327 

ம 416,562 190,675 607,237 

ஜூன் 417,831 190,852 608,683 

ஜூகய 419,646 191,090 610,736 

ஆைஸ்ட் 420,066 190,180 610,246 

செப்டம்பர் 422,048 190,734 612,782 

ஒக்மடாபர் 423,370 190,917 614,287 

நலம்பர் 425,913 191,473 617,386 

டிெம்பர் 429,654 192,251 621,905 

 

மூயம்: ைைக்குப் பிாிவு 
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செயாற்ரகை அமிக்கை - 2018 

ஓய்வூதித் திகைக்ைரம் 

1,547 1,416 

2,023 2,105 
1,556 

2,650 
2,367 

2,598 
2,256 

2,543 
3,074 

4,251 

103 
270 297 88 152 147 239 41 117 85 65 49 

343 
845 760 754 694 

1,051 
812 949 832 803 986 1,167 

புதின பெனலூக்கமு் ஓன்வூதினகோபபக்ி் 
எண்ணிக்கக - 2018 

சிவின் *இாணுவ் விகவகப் அாககப் 

 

ாதம் 

புதிதாை இகைந்த ஓய்வூதிைார்ைரின் ண்ைிக்கை 2018 

ெிலில் *இாணுலம் 
லிதகலைள் 
அநாகதைள் 

சாத்தம் 

ஜனலாி 1,547 103 343 1,993 

சபப்லாி 1,416 270 845 2,531 

ார்ச் 2,023 297 760 3,080 

ப்ல் 2,105 88 754 2,947 

ம 1,556 152 694 2,402 

ஜூன் 2,650 147 1,051 3,848 

ஜூகய 2,367 239 812 3,418 

ஆைஸ்ட் 2,598 41 949 3,588 

செப்டம்பர் 2,256 117 832 3,205 

ஒக்மடாபர் 2,543 85 803 3,431 

நலம்பர் 3,074 65 986 4,125 

டிெம்பர் 4,251 49 1,167 5,467 

சாத்தம் 28,386 1,653 9,996 40,035 

 

மூயம்: ைைக்குப் பிாிவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூயம்: ைைக்குப் பிாிவு 
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செயாற்ரகை அமிக்கை - 2018 

ஓய்வூதித் திகைக்ைரம் 

167 

45 
84 96 

122 

38 44 35 26 8 4 10 

475 

நபண் ணிக்பகோகைக்        
பகோடு்வுக் - 2018 

தெலு்த்தட்ட ககாகவகபிண் எ்ிக்கக 

89% 

4% 1% 6% 

மு்கை ந்றுந் போலிஸ் 
பகோடு்வுகி் 
எண்ணிக்கக 

இாணுவ்  

கடந்தகட 

வாண்தகட 

ததாலிஸ்  

 ைப் பைிக்சைாகடக் சைாடுப்பனவுைள் – 2018 

 

ாதம் 

 

செலுத்தப்பட்ட 
மைாகலைரின் 
ண்ைிக்கை 

ஜனலாி 167 

சபப்லாி 45 

ார்ச் 84 

ப்ல் 96 

ம 122 

ஜூன் 38 

ஜூகய 44 

ஆைஸ்ட் 35 

செப்டம்பர் 26 

ஒக்மடாபர் 8 

நலம்பர் 4 

டிெம்பர் 10 

சாத்தம் 679 

இகைலறி முகம 475 

இரதிக் 
கூட்டுத்சதாகை 

1154 

 

 ைித்த ற்ரம் பயவீனகடந்த முப்பகட ற்ரம் சபாலிஸ் மெகல 
அங்ைத்தலர்ைலக்ைான ெம்பரங்ைள் ற்ரம் படிைள் செலுத்துதல் 

 

முப்பகட 
ற்ரம் 

சபாலிஸ் 
சைாடுப்பன

வுைள் 

2018 டிெம்பர் லகில் 

ண்ைிக்கை 

  

செலுத்தி
சதாகை ரூபா 

பில்லின் 

இாணுலம் 36,460 26.96 

ைடற்பகட 1,439 1.14 

லான்பகட 533 0.42 

சபாலிஸ் 2,337 1.83 

சாத்தம் 40,769 30.35 

 

மூயம்: ைைக்குப் பிாிவு 
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செயாற்ரகை அமிக்கை - 2018 

ஓய்வூதித் திகைக்ைரம் 

சிவின் 

92% 

கக்
குத் 
தா்்
ன் 

2% 

இாணு
வ் 

0% 


ங்கப் 

3% 

ஏகண
கவ* 

3% 

ணிக்பகோகைக் பெலுத்துத் 

 

 முப்பகட ற்ரம் சபாலிஸ் சைாடுப்பனவுைள் 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

ஆட்ைரின் 
ண்ைிக்

கை 

செயவு 
(ரூபா 

ில்லின்) 

ஆட்ைரின் 
ண்ைிக்

கை 

செயவு 
(ரூபா) 

ஆட்ைரின் 
ண்ைிக்

கை 

செயவு 
(ரூபா) 

ஆட்ைரின் 
ண்ைிக்

கை 

செயவு 
(ரூபா) 

ஆட்ைரின் 
ண்ைிக்

கை 

செயவு 
(ரூபா) 

இயங்கை 
இாணுலம் 

29,846 15,883 30,986 20,516 34,756 23,682 35,599 24,717 36,460 26,959 

இயங்கை 
ைடற்பகட 

1,444 924 1,472 1,042 1,415 1,037 1,391 982 1,439 1,139 

இயங்கை 
லான்பகட 

577 350 566 405 560 410 535 404 533 427 

இயங்கை 
சபாலிஸ் 
திகைக்ைரம் 

2,611 1,087 2,590 1,470 2,503 1,551 2,471 1,704 2,337 1,834 

சாத்தப் 
சபரதி 34,478 18,244 35,614 23,433 39,234 26,679 39,996 27,808 40,769 30,359 

                      

 

06.2. பைிக்சைாகடைள் செலுத்துதல் 

பைிக்சைா
கட லகை 

செலுத்தி 
ண்ைிக்கை 

செலுத்தி 
சதாகை (ரூபா) 

ெிலில் 27,400 23,826,294,186 

ைைக்குப் 
பார்த்தல் 

1,444 569,905,539 

இாணுலம் 210 86,298,818 

ைங்ைள் 1,232 641,158,406 

கனகல* 7,298 678,477,355 

சாத்தம் 37,584 25,802,134,304 

 

* மெகலப் பைிக்சைாகட (09), திருத்தப் பைிக்சைாகட 

லிமெட நட்டஈடு (10 ற்ரம் ெிலில்) ைங்ைள் (17) 
 

 

27,400 

1,444 

210 

1,232 

7,298 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

சிவின் 

கக்குத் தா்்ன் 

இாணுவ் 

ங்கப் 

ஏகணகவ* 

ணிக்பகோகை கிகைத்த பக்் - 2018 

தெலு்தி எ்ிக்கக 
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செயாற்ரகை அமிக்கை - 2018 

ஓய்வூதித் திகைக்ைரம் 

 

 லங்ைிைரின் அடிப்பகடில் ஓய்வூதிக் சைாடுப்பனவுைரின் பம்பல் - 2018  

 

மூயம்: ைைக்குப் பிாிவு 

 

 லங்ைிைரின் அடிப்பகடில் பைிக்சைாகடக் சைாடுப்பனவு  
 

 

ஆண்டு 

க்ைள் லங்ைி இயங்கை லங்ைி மெிப்பு லங்ைி 

ஓய்வூதிைா
ர்ைரின் 
ண்ைிக்

கை 

சபரதி 

ஓய்வூதிைா
ர்ைரின் 
ண்ைிக்

கை 

சபரதி 

ஓய்வூதிைா
ர்ைரின் 
ண்ைிக்

கை 

சபரதி 

2016 10,569 5,839,820,740 8,435 4,740,430,451 4,263 2,400,917,501 

2017 12,581 8,055,213,108 9,307 6,115,014,815 5,005 3,420,559,676 

2018 11,665 9,015,737,529 10,041 7,967,838,463 6,488 5,370,084,742 

சாத்தம் 34,815 22,910,771,377 27,783 18,823,283,729 15,756 11,191,561,919 

 

மூயம்: ைைக்குப் பிாிவு 

 

ாதம் 

க்ைள் லங்ைி இயங்கை லங்ைி மெிப்பு லங்ைி 
ஓய்வூதிைா

ர்ைரின் 
ண்ைிக்கை 

சபரதி 
ஓய்வூதிைா

ர்ைரின் 
ண்ைிக்கை 

சபரதி 
ஓய்வூதிைா

ர்ைரின் 
ண்ைிக்கை 

சபரதி 

ஜனலாி 925 648,906,368 788 571,278,062 488 370,452,886 

சபப்லாி 684 481,607,405 481 347,558,739 281 206,827,460 

ார்ச் 1,320 970,612,013 960 729,280,662 613 468,726,965 

ப்ல் 619 486,429,103 675 523,548,339 424 337,782,172 

ம 891 663,312,900 1,075 860,661,339 657 547,131,248 

ஜூன் 900 730,012,746 866 698,932,609 531 455,401,327 

ஜூகய 1,007 806,610,250 871 713,013,794 521 444,919,444 

ஆைஸ்ட் 1,425 1,135,589,592 1,170 921,226,274 805 672,496,309 

செப்டம்பர் 920 728,837,834 701 559,866,364 482 407,103,455 

ஒக்மடாபர் 1,071 813,244,627 818 660,927,309 557 459,502,891 

நலம்பர் 1,027 841,145,621 904 775,243,048 617 558,712,237 

டிெம்பர் 876 709,429,069 732 606,301,925 512 441,028,348 

சாத்தம் 11,665 9,015,737,529 10,041 7,967,838,463 6,488 5,370,084,742 
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ஓய்வூதித் திகைக்ைரம் 

759 

2,414 

1,147 1,312 
892 

1,119 1,044 
668 

1,251 
966 792 

1,252 

ிலுக ெ ்ெந்ெ ்பெலுத்த்கி் 
எண்ணிக்கக  

எ்ிக்கக 

06.3. நிலுகலச் ெம்பரங்ைள் செலுத்துதல்  2018 

 

ஓய்வூதிம் செலுத்த ஆம்பிப்பது தாதகடதல், அமிலிக்ைால் சலரிநாடு 
செல்லுதல், ெம்பர முண்பாடுைகரச் செம்காக்ை செய்தல் ஆைி 
ைாைங்ைரினால் ஓய்வூதி நிலுகலைள் லறங்ை மலண்டி ற்படுைின்மன. 
அதற்ைிைங்ை, 5 இயட்ெம் ரூபாவுக்கு மற்பட்ட ற்ரம் 10 இயட்ெம் ரூபாவுக்கு 
மற்பட்ட மைாகலைள் ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்திற்கு தருலிக்ைப்பட்டு 
குழுசலான்மின் ஊடாைத் மொதகனிட்டு நிலுகல ஓய்வூதிங்ைள் 
செலுத்தப்படுைின்மன. 5 இயட்ெம் ரூபாவுக்குக் குகமந்த ஓய்வூதி நிலுகலைள், 
மைாகலைகர தருலிக்ைாது அத்திலெிான ஆலைங்ைள் பிமதெ செயாராின் 
ஊடாை AR ஆை ஸ்மைன் செய்து ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தினால் அந்த 
ஆலைங்ைகரச் மொதகனிட்டு நிலுகலச் ெம்பரங்ைள் செலுத்தப்படுைின்மன.  
அதற்ைிைங்ை, 2018 ஆம் ஆண்டில் செலுத்தப்பட்ட ஓய்வூதி நிலுகலக் 
சைாடுப்பனவுைள் பின்லருார ைாைப்பட்டன 

ாதம் ண்ைிக்கை 
ாதாந்தச் 

செயவு 

ஜனலாி 759 43,710,628 

சபப்லாி 2,414 139,830,201 

ார்ச் 1,147 72,615,932 

ப்ல் 1,312 77,444,662 

ம 892 51,642,627 

ஜூன் 1,119 72,137,445 

ஜூகய 1,044 71,849,750 

ஆைஸ்ட் 668 51,821,400 

செப்டம்பர் 1,251 78,381,271 

ஒக்மடாபர் 966 52,008,918 

நலம்பர் 792 43,657,430 

டிெம்பர் 1,252 65,761,563 

சாத்தம் 13,616 820,861,827 
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அபெ வெக  வெநோ ிதினக் கிகை்வுக் 
ந்றுந் பகோண்டு்வுக்  

கிகடத்தணவுகப் (ரூதா) தகாடுத்தணவுகப் (ரூதா) 

06.4. அெ மெகல மெயாப நிதிக் ைிகடப்பனவுைள் ற்ரம் 
சைாண்டுப்பனவுைள் (8%+ 12%) 2018 

 

2018 ஆம் ஆண்டிற்ைான அெ மெகல மெயாப நிதித்திற்ைான ைட்டாப் பங்ைரிப்புத் 
சதாகை (8%) ைிகடப்பனவு ரூபா. 296,797,239.00 ரூபா ன்பலதுடன் அொங்ைத்தின் 
அெின் ிகைக் சைாடுப்பனவு (12%) 439,403,601.00 ரூபா ஆகும். நிதித்தின் மூயம் 
லருடத்திற்ைாைச் செய்ப்பட்ட சைாடுப்பனவுைள் 354,979,756.00 ஆகும். 

ாதம் 
ைிகடப்பனவு

ைள்(ரூபா) 

சைாடுப்பனவு
ைள்(ரூபா) 

ஜனலாி 59,499,451 33,766,397 

சபப்லாி 49,327,311 39,038,292 

ார்ச் 52,287,270 19,317,506 

ப்ல் 55,312,972 33,253,465 

ம 56,910,617 21,414,708 

ஜூன் 39,493,263 18,696,515 

ஜூகய 51,515,599 17,647,927 

ஆைஸ்ட் 56,034,460 35,021,301 

செப்டம்பர் 85,410,435 8,608,894 

ஒக்மடாபர் 93,505,460 46,585,902 

நலம்பர் 86,822,096 38,059,593 

டிெம்பர் 50,081,961 43,569,255 

சாத்தம் 736,200,895 354,979,756 
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அபெ வெக  வெநோ ிதினத்தி் 2018 ஆந் ஆண்டி் 
புதிதோக இகண்த ந்றுந் விகிெ ்பெ் 

அங்கத்த ப் எண்ணிக்கக   

வினகிெ ்தெண்ந அங்க்வ ்எ்ிக்கக 

இ் அங்க்வ ்எ்ிக்கக 

 2018 ஆம் ஆண்டில் புதிதாை இகைந்து சைாண்ட அங்ைத்தலர் ண்ைிக்கை 
(அெ மெகல மெயாப நிதிம்) 

ாதம் 

லியைிச் சென்ம 
அங்ைத்தலர் 
ண்ைிக்கை 

இைந்த 
அங்ைத்தலர் 
ண்ைிக்கை 

ஜனலாி 509 109 

சபப்லாி 500 153 

ார்ச் 293 118 

ப்ல் 342 154 

ம 322 202 

ஜூன் 363 287 

ஜூகய 301 478 

ஆைஸ்ட் 453 654 

செப்டம்பர் 103 514 

ஒக்மடாபர் 690 787 

நலம்பர் 496 539 

டிெம்பர் 584 563 

சாத்தம் 4,956 4,558 
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ஓய்வூதித் திகைக்ைரம் 

கை்ைை  ோைகக 
கிகை்வுக்  2018 

கஹன்ட ்தான் விந்தகண ிகன் 

ெ்த ்வங்கி AT M 

ஹட்டண் ஷணன் வங்கி 

ஹட்டண் ஷணன் வங்கி ATM 

அெ கெகவ ஓ்வூதிகாக்பிண் 
்பிக்கக ிதி் 

அெ கெகவ ஓ்வூதிகாக்ப் தகுதி II  

பிகெ சுகாா கெகவத் தித்தாப ்
அலுவனக் 

னங்கா தஹாஸ்பிட்டன் (ணிா)் க்தணி 

தெவுக் ககத்ாழின் திகக்கப் 

ாகா காட்டா ்வாகண ஆகாப ்
அலுவனக் 

உவக் 

ாகா காி ஆகாப ்
திகக்கப் (க.ா) 

சுகாா கெகவத் தித்தாப ்அலுவனக் 
(க.ா) 

பிகெ சுகாா கெகவ 

பிகெ சுகாா கெகவத் தித்தாப ்
அலுவனக் தகுதி II 

அெ அெெ்கக் கூடட்ு்ாதண் 

அஞ்ென் அலுவனக் 

06. 5. ைட்டட லாடகை ைிகடப்பனவுைள் ற்ரம் லிடுமுகம பங்ைராக்ைரின் 
லருானம் 

 ைட்டட லாடகை ைிகடப்பனவுைள்  2018 

நிரலனத்தின் சபர் 

ைட்டட 
லாடகை 

ைிகடப்பனவுை
ள் (ரூபா) 

கையண்ட் பால் லிற்பகன 
நிகயம் 

126,000 

ெம்பத் லங்ைி AT M 270,600 

ைட்டன் நளனல் லங்ைி 2,100,000 

ைட்டன் நளனல் லங்ைி ATM 264,000 

அெ மெகல 
ஓய்வூதிைார்ைரின் நம்பிக்கை 
நிதிம் 

120,000 

அெ மெகல ஓய்வூதிைார்ைள் 
பகுதி II  

48,000 

பிமதெ சுைாதா மெகலப் 
பைிப்பாரர் அலுலயைம் 

4,080,000 

யங்ைா சைாஸ்பிட்டல் 
(தனிார்) ைம்பனி 

408,000 

சநெவுக் கைத்சதாறில் 
திகைக்ைரம் 

1,560,000 

ாைாை மாட்டார் லாைன 
ஆகைாரர் அலுலயைம் 

8,400,000 

உைலைம் 386,100 

ாைாை ைாைி ஆகைாரர் 
திகைக்ைரம் (ம.ா) 

3,165,000 

சுைாதா மெகலப் பைிப்பாரர் 
அலுலயைம் (ம.ா) 

4,080,000 

பிமதெ சுைாதா மெகல 3,600,000 

பிமதெ சுைாதா மெகலப் 
பைிப்பாரர் அலுலயைம் பகுதி II  

அெ அச்ெைக் கூட்டுத்தாபனம் 240,000 

அஞ்ெல் அலுலயைம் 2,160,000 

சாத்தம் 31,847,700 
 

 லிடுமுகம பங்ைராக்ைரின் லருானம் 

லிடுமுகம பங்ைராலின் சபர் 
லருானம் 

(ரூபா 

ம்சபாகட லிடுமுகம பங்ைரா 353,100 

ைரனி சலதமுல்கய லிடுமுகம 
பங்ைரா 

8,811,585 

சாத்த லருானம் 9,164,685 

மூயம்: ைைக்குப் பிாில, நிருலாைப் பிாிவு 


