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கடவுசச்ீடட்ு சசவா திடட்ம், (பிஎஸ்பி), இநத்ிய அரசின் ஒரு 

லடச்ிய மிஷன் முறை திடட்ம், சேசிய மின்-ஆளுறம 

திடட்ேத்ின் ஒரு பகுதியாக, பபாது-ேனியார ் கூடட்ு (பிபிபி) 

முறையில் பவரற்ிகரமாக  நடேே்ப்படட்ுள்ளது. அரசு மூலம் 

அளிக்கப்படட் குறிப்பிடேே்க்க சடட் ரதீியான மை்றும் 

குடிமகன் றமயப்படுேத்ிய சசறவகளுள் மிகவும் 

குறிப்பிடேே்கக் ஓன்ைாக அது பவளிப்படட்ுள்ளது. கடவுசச்ீடட்ு 

சசவா திடட்ம் (பிஎஸ்பி) க்கு சசறவ வழங்குநராக M/s டாடா 

கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் (டிசிஎஸ்) உள்ளது. 

ேை்சபாது, 38 கடவுசச்ீடட்ு அலுவலகங்களின் விரிவாக்கப்படட் 

கரங்களாக உள்-வரக்்க வசதிகள் பகாண்ட 89 கடவுசச்ீடட்ு 

சசவா சகநத்ிரா (பி.எஸ்.சக.) சிைநே் நாடு முழுவதும் 

பசயல்படட்ு வருகின்ைன, இேனால் கடவுச ் சீடட்ு 

விண்ணப்போரரக்ளுக்கு இநே்   விரிவுபடுேத்ிய உேவி 

பசன்ைறடயும். கடநே் இரண்டறர ஆண்டுகளில், நாடட்ில் 

கடவுச ் சீடட்ு சசறவகளின் வழங்கலின் சபாது பல 

அளவுரதீியாலன மை்றும் ேரம்ரதீியிலான சமம்பாடுகள் 

பசய்யப்படட்ுள்ளது. 

கடநே் ஆண்டுகளில், கடவுசச்ீடட்ு போடரப்ான சசறவகளின் 

அளவு போடரந்த்ு விரிவாக்கம் பபை்றுள்ளது. காலண்டர ்

ஆண்டு 2016 சபாது இநத்ிய அரசு 1.15 சகாடி கடவுச ் சீடட்ு 

மை்றும் பிை போடரப்ுறடய சசறவகறள அளிேத்ுள்ளது. 

கடவுசச்ீடட்ு விறரவாக வழங்குவேை்காக, சபாலீஸ் சரிபாரப்்பு 

அறிக்றக (PVR) முடிேே்லுக்காக எடுேத்ுகப்காள்ளும் சநரேற்ே 

குறைப்பேை்காக, பவளிவிவகார அறமசச்ு மாநிலங்கள் / 

யூனியன் பிரசேசங்களில் உள்ள பபாலிஸ் துறைகளுடன் 

பநருக்கமாக ஈடுபடட்ு வருகிைது. கடவுசச்ீடட்ு 

அலுவலகங்களில் இருநத்ு கடவுச ் சீடட்ு விண்ணப்போரரக்ள் 

பதிவு முகவரிக்கு சரியான சநரேத்ில் கடவுசச்ீடட்ுகள் 



விநிசயாகம் பசய்வதிறன  உறுதி பசய்ேது மூலம் ேபால் 

திறணக்களம், கடவுசச்ீடட்ு சசவா திடட்ம் (PSP) இல் உள்ள 

பவளிவிவகார அறமசச்ரறவயின் ஒரு மதிப்புமிக்க 

பங்குோரராக இருநத்ு வருகிைது. 

கடவுசச்ீடட்ு பிரசச்ிறன பசயல்முறையிறன ஒருமுகப்படுேே், 

ோராளமயமாக்க மை்றும் எளிோக்கும் பபாருடட்ு, 

பவளிவிவகார அறமசச்ு கடநே் ஆண்டு இறுதியில் கடவுச ்

சீடட்ு பகாள்றக உலகினில் அறே சநாக்கி பல மாை்ைங்கறள 

பசய்துள்ளனர,் இது ஒரு கடவுச ் சீடட்ு விண்ணப்பிக்கும் 

இநத்ிய குடிமக்களுக்கு பபரிதும் உேவக்கூடும் என்று 

பேரிகிைது. கடவுசச்ீடட்ு விதிகளில் ஏை்படும் இநே் மாை்ைங்கள், 

சமலும் கடவுச ்சீடட்ு விண்ணப்போரரக்ள் ேங்கள் கடவுசச்ீடட்ு 

பபறுவேை்கான பசயல்முறையிறன எளிோக்க உேவும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 

கடவுசச்ீடட்ுகள் சேறவகறள பூரே்த்ி பசய்வது மை்றும் 

கடவுசச்ீடட்ு அலுவலகங்களில் இருநத்ு போறலவில் 

அறமநத்ுள்ள மக்கள் பசன்ைறடவசே அரசின் குறிக்சகாளாக 

இருநத்ு வருகிைது. பல்சவறு இடங்களில் பி.எஸ்.சக. 

திைப்பேை்கு முேல் அணுகுமுறை இருநத்ு வருகிைது மை்றும் 

இேன் கீழ், வரும் மாேங்களில் அரசு கூடுேலாக 

மகாராஷ்டிராவில் இநத்ூர,் சமை்கு வங்காளேத்ில் சிலிகுரி 

மை்றும் ராஜஸ்ோனில் உேய்பூர,் மை்றும் மேத்ியப் 

பிரசேசேத்ில் சசாலாப்பூர ் என நான்கு பி.எஸ்.சக.கக்ளிறன 

திைநத்ுறவக்க முடிவு பசய்துள்ளது. இரண்டாவது 

அணுகுமுறையாக பல்சவறு இடங்களில் கடவுசச்ீடட்ு சசவா 

முகாம்கள் ஏை்பாடு பசய்யபடட்ுள்ளது. 2016 ஆண்டில், 80 அது 

சபான்ை முகாம்கள் ஏை்பாடு பசய்யப்படட்ு 34.111 கடவுச ்சீடட்ு 

விண்ணப்பங்கள் நாடு முழுவதும் பல்சவறு இடங்களில் 

இருநத்ு பரிசீலிக்கப்படட்ுள்ளன. 

ஒரு பபரிய அளவில் எமது குடிமக்களுகக்ு கடவுசச்ீடட்ு 

சசறவகள் நீடட்ிக்க மை்றும் பரநே் பகுதியில் உள்ளடக்கல் 

உறுதி பசய்யும் பபாருடட்ு. பவளிவிவகார அறமசச்ரறவ (எம் 

ஈ ஏ) மை்றும் இடுறககள் துறை ( டி ஓ பி), நம் நாடட்ின் 

குடிமக்களுக்கு கடவுசச்ீடட்ு போடரப்ான சசறவகளிறன 

வழங்குவேை்காக பல்சவறு மாநிலங்களில் உள்ள  ேறலறம 

கடவுசச்ீடட்ு அலுவலகங்களிறன (HPO) ேபால் அலுவலகம் 



பாஸ்சபாரட் ் சசவா சகநத்ிராவாக (POPSK) பயன்படுேத்ிக் 

பகாள்ள ஓப்புகப்காண்டுள்ளனர். இநே் கூடட்ு 

முயரச்ிகளுக்கான முன்சனாடிே ் திடட்ங்கள் பவளியுைவு 

அறமசச்ரறவ மை்றும் இடுறககள் துறை இறடசய 25 ஜனவரி, 

2017 அன்று கரந்ாடகாவில் றமசூரிலும் மை்றும் குஜராேத்ிலும் 

டச ாே ் ேறலறம கடவுசச்ீடட்ு அலுவலகேத்ிலும் (HPO) 

போடங்கி றவக்கப்படும்.கடவுசச்ீடட்ு நுறழவாயில் மூலம், 

ஆன்றலனில் கடவுசச்ீடட்ுகள் விண்ணப்பிக்கும் 

விண்ணப்போரரக்ள் இப்சபாது ஒரு சநத்ிப்பு திடட்மிடல் மூலம், 

நியமிக்கப்படட் ேபால் அலுவலகம் பாஸ்சபாரட் ் சசவா 

சகநத்ிராவிை்கு (POPSK) வருறக பசய்து பாஸ்சபாரட் ் சசவா 

சகநத்ிராவில் உள்ள ஓேே்வை்றை, கடவுசச்ீடட்ு அளிப்பேை்கு 

முன்னோக உள்ள அறணேத்ு விதிகறளயும் பூரே்த்ி 

பசய்யலாம். 

போழில்நுடப் துறை (IT) - இயக்கப்படும் பபாது சசறவகறள 

நம் நாடட்ு மக்களிடம் பநருக்கமாக எடுேத்ு பசல்ல ேபால் 

அலுவலகம் பாஸ்சபாரட் ் சசவா சகநத்ிரா (POPSK) மூலம் 

கடவுசச்ீடட்ு போடரப்ான சசறவகறள படட்ுவாடா பசய்வது, 

அரசுறடய மை்பைாரு குடிமகன் றமயப்படுேத்ிய 

நடவடிக்றகயாக இருக்கும். பநறிப்படுேே்ப்படட் 

பசயை்பாடுகள் மை்றும், ஈடுபாடு, பயிை்சி மை்றும் உநத்ுேல் 

போழிலாளரக்ளின் மூலம் ஒரு சரியான சநரேத்ில், 

பவளிப்பறடயான, இன்னும் அணுகேே்க்க வறகயிலான 

மை்றும் நம்பகமான முறையில் கடவுசச்ீடட்ு போடரப்ான 

சசறவகள் வழங்குவறே போடரந்த்ு அரசு பசயல்படுேே் இநே் 

கூடட்ாண்றம ஒரு முக்கியமான முன்சனை்ை நடவடிக்றக 

இருக்கும்.  

இநே் முன்சனாடி திடட்ங்கள் பவை்றிகரமாக 

பசயை்படுேே்ப்படட் பின்னர,் அரசு ஒரு படிப்படியான 

முறையில் அறனேத்ு ேறலறம கடவுசச்ீடட்ு 

அலுவலகங்கள்(HPO) விலும் ேபால் அலுவலகம் பாஸ்சபாரட் ்

சசவா சகநத்ிரா (POPSK) திைப்பேன் மூலம் இநே் திடட்ேத்ிறன 

விரிவக்க சநாக்கம் பகாண்டுள்ளது. 

 

புது தில்லி 



ஜனவரி 24, 2017 


