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நம் நாடட்ின் குடிமக்களுகக்ு கடவுசச்ீடட்ு த ாடரப்ான 

சசவைகள் ைழங்குை ற்காக, தைளிவிைகார அவமசச்ு 

(எம்.ஈ.ஏ) மற்றும்  பால் திவைக்களம் (டி.ஓ.பி) இவைநத்ு 

பல்சைறு மாநிலங்களில்  பால் அலுைலகம் கடவுசச்ீடட்ு சசைா 

சகநத்ிரா (POPSK)  வலவம  பால் அலுைலகங்கவள (HPO) 

பயன்படு  ் முடியும் என்ற முடிவை ஜனைரி 24, 2017 அன்று  

அறிவி  ்து. பரந ் பகுதியில் பாதுகாப்பிவன உறுதி தசய்ய 

ஒரு தபரிய அளவில் கடவுசச்ீடட்ு சசவைகவள நீடட்ிப்பச ,  

இந ் கூடட்ாை்வமயின் சநாக்கமாகும். 

தைளியுறவு மற்றும் டி.ஓ.பி இவடயிலான இந ் கூடட்ு 

முன்சனாடி  ் திடட்ங்கள், கரந்ாடகாவில் உள்ள வமசூரு 

 வலவம  பால் நிவலய த்ில் (HPO) 25 ஜனைரி, 2017 அன்று ஸ்ரீ 

அனந ் ் குமார,் தகமிக்கல்ஸ் & தபரட்ிவலசரஸ்் மற்றும் 

பாராளுமன்ற விைகார த்ுவற அவமசச்ர,் மற்றும் குஜரா த்ில் 

டச ா த்ில்  பால் அலுைலக த்ில் தஜனரல் (ஓய்வுதபற்ற.) 

டாக்டர ் வி.சக.சிங், தைளிவிைகார அவமசச்ர,் மற்றும் ஸ்ரீ 

ஜசை்ன் ச்ிங் சுமன்பாயி பாசபார,்பழங்குடி விைகார 

அவமசச்ர,் மற்றும் இநத்ிய அரசு ஆகிசயாரால் த ாடங்கி 

வைக்கப்படட்து. திறநத்ுவைக்கப்படட்தில் இருநத்ு, இந ் 

இரை்டு இடங்களில் உள்ள POPSK தைற்றிகரமாக நட த்ிக் 

தகாை்டு ைருகின்றன. ஒை்தைாரு நாளும் ஒை்தைாரு 

POPSKவிற்கும் நூறு நியமனங்கள் தைளியிடப்படட்ு 

ைருகின்றன. 

இந ் இரை்டு முன்னனி  திடட்ங்கள் தைற்றிகரமாக 

தசயல்படு த்ு ப்படட்து த ாடரந்த்ு, மு ல் த ாகுதி 

விரிைாக்கம் கீழ் பின்ைரும் இடங்களில் 56 POPSKs திறப்ப ன் 



மூலம் அரசு இப்சபாது இந ் திடட் வ்  அதிகரிக்க முடிவு 

தசய்துள்ளது: 

 



இடம் மாநிலம் கடவுசச்ீடட்ு 

அலுவலகம் 

1. கரன்ூல் 

2. கடப்பா ் 

ஆநத்ிரபிரச சம் விஷாகபடன்ம் 

3. சில்சார ் அஸ்ஸாம் குை ாதி 

4. பூரன்ியா 

5. சகாபால்கஞ்ச ்

6. முசாபாரப்ூர ்

7. பாகல்பூர ்

8. சிைான் 

பீ ார ் பாடன்ா 

9. சுரக்ுஜா சடட்ிசக்ர ்் ராய்பூர ்

10.  ாமான்  ாமன் மும்வப 

11. டியு தியு அ ்தமடாபா  ்

12. சில்ைாஸா  ா ர&்நாகர ்

 தைலீ 

மும்பய் 

13.  கிழக்கு தில்லி, 

14. ைடகிழக்கு தில்லி, 

15. ைட சமற்கு தில்லி 

16. த ற்கு தில்லி 

17. சமற்கு தில்லி 

டில்லி டில்லி 

18. பூஜ் 

19. பலன்பூர ்

குஜரா  ் அ ம ாபா  ்

20. ஹிசார ்  ரியானா சன்டிகர ்் 



21. கரன்ால்  

22. பரி ாபா  ்  டில்லி 

23. பலம்பூர ்

24.  மீரப்ூர ்

ஹிமாசல் 

பிரத ஷ் 

ஷிம்லா 

25. சல ் 

26. உ ம்பூர ்

ஜம்மு & கஷ்மிர ் ஸ்ரீநகர ்

27. ஜம்சஷ ப்ூர ் ஜரக்ன்ட ் ரான்சி 

28.  ான்பா  ்

29.திசயாகார ்

  

30. தபல்காம் 

31. ச ைங்கிரி 

32.  ாசன் 

33. குல்பரக்ா 

கரன்ாடகா தபங்கலூரு 

34. ப  ்னம்திடட்ா சகரளா டர்ிைன்டர்ம் 

35. காசரச்காடு  தகாழிசகாட ்

36. கைராடட்ி லக்்ஷைதீப் தகாசச்ின் 

37. குைாலியர ்

38. சடன்ா 

39. ஜபல்பூர ்

40. விதிஷா 

ம ய்பிரச ஷ் சபாபால் 

41. ரூரச்கலா 

42. சம்பல்பூர ்

ஓடிஷா புபசனஷ்ைர ்



 

தைளியுறவு துவற மற்றும் டி.ஓ.பி,சமசல குறிப்பிடட்ுள்ள POPSK 

க்களில் கடவுசச்ீடட்ு  த ாடரப்ான சசவைகவள விவரவில் 

ஆரம்பிப்ப ற்காக தநருக்கமாக பைி புரிநத்ு ைருகின்றன. 

இது முழுவமயாக தசயல்பட ஆரம்பிக்வகயில் கடவுசச்ீடட்ு 

நுவழைாயில் ஊடாக  ங்கள் கடவுசச்ீடட்ிவன ஆன்-வலனில் 

விை்ைப்பிக்கும் விை்ைப்ப ாரரக்ள்,  ங்கள் கடவுசச்ீடட்ு 

தைளியிடுை ற்கு முன்னர ்ச வையான விதிகள் அவன த்ும் 

பூர ்த்ி தசய்ை ற்காக சமசல குறிப்பிடட்ுள்ள POPSK வில் ஒரு 

சநத்ிப்புக்கு திடட்மிட முடியும். 

43. சகாராபுட ்

44. சகாடா 

45. தஜய்சால்மர ்

46. ஜுன்ஜுனு 

47. பிகானீர ்

48. ஜலைால் 

ராஜஸ் ான் வஜபூர ்

49.சசலம் 

50. சைலூர ்

 மிழ்நாடு தகாயம்ப த்ூர ்

தசன்வன 

51. மகபூப்நகர ்

52. ைாரங்கல் 

த லுங்கானா  ய்த ராபா  ்

53. ஆசன்சசால் 

54. நாடியா 

55. ைடக்கு டினாஜ்பூர ்

56. ைட தகால்க  ்ா 

சமற்குைங்காளம் சகால்க  ்ா 

 



 

 
 

23 டிசம்பர ் 2016 அன்று கடவுசச்ீடட்ு தகாள்வககள் 

 ாராளமயமாக்கல் என்கிற அறிவிப்பிவன த ாடரந்த்ு, நமது 

கடவுசச்ீடட்ிற்கான ச வை கிடட்  ்டட் 30% எழுசச்ியிவன 

கை்டுள்ளது. உ ாரைமாக, 7.2.2017 அன்று ஓரு சா வன 

எை்ைாக 53,400 விை்ைப்பங்கள் பதிவு தசய்யப்படட்ு, இதில் 

49,259 புதிய விை்ைப்பங்களாக இருந ்ன. கடவுசச்ீடட்ு சசைா 

திடட்ம் த ாடங்கியது மு ல் இதுசை மிகவும் உயரந் ் 

எை்ைாக உள்ளது. அதிகரி த்ு ைரும் கடவுசச்ீடட்ு ச வைவய 

பூர ்த்ி தசய்ய ைார இறுதிகளில் சிறப்பு கடவுசச்ீடட்ு 

விழாக்கள் நவடதபற உள்ளன. 
 
 

 பால் அலுைலகம் பாஸ்சபாரட் ் சசைா சகநத்ிரா (POPSK) 

முன்னனி திடட்ங்கள் வமசூரு மற்றும்  ாச ாதில் 

தைற்றிகரமாக நட  ்ப்படட்ு ைருகின்றன. 100 ச வீ ம் 

பயன்பாடு என்ற  அடிப்பவடயில் வமசூர ் மற்றும்  ாச ா  ்

POPSKவில் நாதளான்றுக்கு நாம் 100 நியமனங்கவள 

தைளியிடட்ு ைருகின்சறாம்.  ாச ாதில் அடு  ் நாசள 

கிவடக்கும் சபாது வமசூரில், நியமனங்கள் இப்சபாது ப த்ு 

நாடக்ளில் கிவடக்கின்றன. 
 

 

கடவுசச்ீடட்ு தகாள்வககள்  ாராளமயமாக்கலின் 

தைற்றியிவன இது த ளிைாக சுடட்ிக்காடட்ுைதுடன், POPSK 

திறநத்ு வை  ்ல் , அரசின் தைற்றிகரமான இந ் முயற்சி 

குடிமக்களால் நன்கு ைரசைற்கப்படட்ுள்ளன என்பவ யும் 

நன்கு காடட்ுகிறது. இந ் கூடு ல் POPSK திறப்ப ன் மூலம், 

நமது குடிமக்கள் சமலும் எளி ாக கடவுசச்ீடட்ு தபறுை ற்கு 

உ வும் என்று எதிரப்ாரக்்கிசறாம். 

 

புது தில்லி 

பிப்ரவரி 09, 2017 


