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ஜூன் 17, 2017 

 
1. வெளிவிெகார அமைசச்ு (MEA) ைற்றுை் இடுமககள் 

திமைக்களை் (DOP) நாடட்ின் குடிைக்களுக்கு கடவுசச்ீடட்ு 

வதாடரப்ான சசமெகமள ெழங்குெதற்காக நாடட்ில் 

உள்ள தமலமை அஞ்சல் அலுெலகங்கள் (HPO) / தபால் 

அலுெலகங்கமள தபால் அலுெலகை் கடவுசச்ீடட்ு சசொ 

சகநத்ிராொக (POPSK) பயன்படுதத் முடிவு வசய்துள்ளன.  

கடவுசச்ீடட்ு வதாடரப்ான சசமெகமள ஒரு வபரிய 

அளவிலாக விரிொக்கவுை்  ைற்றுை் பரநத் பரப்பளமெ 

உறுதிப்படுதத்ுெசத இநத் கூடட்ாை்மையின் 

சநாக்கைாகுை். முதல் கடட்தத்ில், நாடட்ில் 86 POPSK க்கமள 

திறக்க முடிவு வசய்யப்படட்ுள்ளது. 52 POPSK க்கள் 

வசயல்பாடட்ுக்கு  ெநத்ுள்ளன.முதல் கடட்தத்ில் மீதமுள்ள 34 

POPSK க்களில் கடவுசச்ீடட்ு வதாடரப்ான சசமெகமள 

வசயல்படுதத்ுெதற்கு வெளிவிெகார அமைசச்ு (MEA) 

ைற்றுை் இடுமககள் திமைக்களை் (DOP) ஆகியமெ 

வநருக்கைாக வசயல்படுகின்றன. 

2. இநத் POPSKக்களின் வெற்றிகரைான வசயல்பாடு ைற்றுை் 

ைக்களிடமிருநத்ு வபறப்படட் சநரை்மறயான பதிமலப் 

பின்பற்றி, MEA ைற்றுை் DOP ஆகியமெ இப்சபாது 149 POPSK 

க்கமள திறக்க முடிவு வசய்துள்ளன. 

 



எண்.. 
மாநிலம்/ 

யூனியன்பிரசதசம் 
இடம் மமாத்தம் 

1 ஆநத்ிர பிரசதசை் 
அனநத்த்பூர,்சிதத்ூர,்குன்டூர,்க்ருஷ்னா,ஒன்சகால், 

ராஜமுன்தர்ி,ஸ்ரிகாகுலை் 
7 

2 அருைாசலபிரசதசை் சன்ங்லாங்,திராப் 2 

3 அஸ்ஸாை் 

துப்ரி, திப்ருகரஹ்், சகால்பரா, கரப்ி 

அங்க்சலாங்க், சகாக்ரஜார,் ைங்கல்சடாய், ெட 

லக்கிை்பூர,் சசானிபூர,் டின்சுகியா 

9 

4 பிஹார ்
சபகுசராய், புக்ஷார,் கிழக்கு சை்பரன், கயா, 

ைதுபாைி, சைஸ்திபூர,் சப்ளால், முங்கர,் நொடா 
9 

5 சடட்ிஸ்காரஹ்் துரக்், ராஜ்நாநத்க்ாென் 2 

6 குஜராத ்
ஆனநத்,் பாரூக், பாெ்நகர,் ஜாை்நகர,் ஜுனாகர,் 

வகடா, நாெ்சரி, ெல்சாத ்
8 

7 ஹரியானா 
மபஹானி, மகதால், நரச்னால், பானிபட,் 

சராஹ்தக், சசானிபட,் யமுநாநகர ்
7 

8 ஹிைாசல் பிரசதசை்  காங்க்ரா, ைை்டி, யூனா 3 

9 ஜை்மு & காஷ்மீர ் ஆனநத்நாக், பாரமுள, கதத்ுொ 3 

10 ஜாரக்ான்ட ் வபாகசரா, ஹசாரிபாக், வைடின்நகர ் 3 

11 கரன்ாடகா 
வபல்லாரி, பிதார,் மரசச்ூர,் ஷிொசைாகா, 

துமுகுரு, உடுப்பி, விஜயபுர ்
7 

12 சகரளா வசங்கன்னூர,் இடுக்கி 2 

13 ைதத்ியபிரசதசை் 

பலஹாட,் சின்டெ்ாரா, சதொஸ், 

சஹாஷங்காபாத,் சீசஹார,் சிதி, உஜ்மஜன், 

வபதத்ுல், சிவினி 

9 

14 ைஹராஷ்டர்ா 

அஹ்ைதந்கர,் ஜல்னா, லாதூர,் பாநத்ரப்ூர,் 

சாங்க்லி, சிநத்ுதுரக்், ொரத்ா, நவி முை்மப, 

சடாை்பிவிளி, பன்வெல், நாநச்தட ்

11 

15 சைகலயா பக்ைாரா, துரா 2 

16 ஓடிஷா பாலசசார,் வபரஹ்ாை்பூர,் பொனிபதன்ா 3 

17 பஞ்ஜாப் 
சைாகா, சங்க்ருர,் டாரன்் தாரன், எஸ்.பி.எஸ் நகர ்

(நொன் ஷாஹார)், பாக்ொரா 
5 

18 புதுசச்சரி காமரகால் 1 

19 ராஜஸ்தான் 

அஜ்மீர,் சுரு, துங்கரப்ூர,் ஹனுைங்கர,் கரூலி-

தஹுல்பூர,் நாகுர,் ஸ்ரகங்கநகர,் அல்ெர,் 

சிதச்தாரக்ர,் பன்ஸ்ொரா, பாலி 

11 

20 தமிழ்நாடு 

கடலூர,் திை்டுக்கல், நாைக்கல், வபரை்பலூர,் 

புதுக்சகாடம்ட, ராைநாதபுரை், சிெகங்மக, 

திருப்பூர,் விழுப்புரை், விருதுநகர,் கன்னியாகுைரி 

11 



 

3. வெளிவிெகார அமைசச்ு 2014 ஆை் ஆை்டு சை ைாததத்ிற்குப் 

பின்னர ்அமனதத்ு ெட கிழக்கு நாடுகளிலுை் 14 கடவுசச்ீடட்ு 

சசொ லகு சகநத்ிராக்கமள (PSLK) திறநத்ு மெதத்து. நாடட்ில் 

கடவுசச்ீடட்ு சசொ சகநத்ிராக்களின் எை்ைிக்மகயிமன 

93 ஆக எடுதத்ு வசல்ல, சைற்கு ெங்கதத்ில் சிலிகுரி ைற்றுை் 

ைகாராஷ்டிராவின் சஷாலாபூரில் இரை்டு கடவுசச்ீடட்ு 

சசொ லகு சகநத்ிரா (PSLK)  விமரவில் திறக்கப்படவுள்ளன. 

235 POPSKகள் கூடுதலாக, கடவுசச்ிடட்ு உடப்ட வைாதத்ை் 

கடவுசச்ீடட்ு சசொ சகநத்ிராக்களின் எை்ைிக்மக 251 ஆக 

இருக்குை். 

 

புது டில்லி, 

 

ஜூன் 17, 2017 
 

 

(சைற்கு) 

21 வதலங்கனா 
ஆதிலாபாத,் சைடக், கை்ைை், சிதத்ிசபட,் 

நல்வகாை்டா 
5 

22 உதத்ரகன்ட ் பவுரி, ரூரக்ி, ருதர்பூர ் 3 

23 உதத்ரபிரசதசை் 

அலிகார,் அசைதி, ஆஸை்கார,் பஹ்ராய்ச,் பிலியா, 

பால்ராை்பூர,் பாராபங்கி, பாஸ்தி, சகாை்டா, 

ஜான்புர,் குஷினாகர,் ைாாௗ, சீதாபூர,் முரடபாத,் 

பிரதாப்கர,் ராய் பசரலி, ராை்பூர,் சஹரன்பூர,் 

உன்சனாெ் 

19 

24 சைற்குெங்காளை் பரத்ைன், பாரக்ஸ்சபார,் டாரஜ்ீலிங், ைால்டா 4 

25 டில்லி கிருஷ்ைா நகர,் சலாதி சாமல, சாக்வகட ் 3 

 

 
மமாத்தம் 149 


