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இ�திய ெபா�ளாதார�ைத

��ேன���

சர�� வ��தக� 

அ��பண��க�ப�ட சர�� 

�ைனய�தி� இர�� 

ப���க� 

நிைறவைட���ளன.

பா�கா�� 

இ�வைர இ�லாத வைகய��

மிக�சிற�த பா�கா�� பண�

சாதைனக� 2018-19

இ�தியாவ��

�திய நவன� ��வ� 

வாரணாசிய�� �ச� 

ேலாேகாேமா��� ெதாழி��ட�தி� 

உலகிேலேய �த��லான

�ச� ேலாேகாைவ

எல���� ேலாேகாவாக

மா��� ��ப�.

பா�கா�பான

கிராசி��க� 

அகல�பாைத தட�தி� உ�ள 

அைன�� ஆ� இ�லா

ெலவ� கிராசி��க� 

அக�ற�ப�டன. 

1.5 இல�ச� ேப��கான மாெப�� 

பண� நியமன� நிைறவைட���ள� 

அ��த இர�� ஆ��கள�� ��த� 2.3 இல�ச� 

ேப��� ேவைலவா��� 

ரய��ேவ

மி�மயமா�க� 

அகல�பாைத

வழி�தட�கள��

100% மி�மயமா�க� 

ேம� இ� இ�தியா தி�ட� 

�த��ைறயாக உ�நா��� 

உ�வா�க�ப�ட ேவகமாக 

ெச��� வ�ேத பார�

வ�ைர� ரய�� 

02 03

மிக�� ந�ளமான ரய��

ம��� சாைல பால� 

அ�ணாசல� ப�ரேதச�ைத 

இ�தியாவ�� ப�ற

ப�திகேளா� 

இைண��� பா�ப��

பால� 

நா��கி� அ� ��கி� ேஹ 
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அகல�பாைத 

வழி�தட�கள�� அைன�� 

ஆ� இ�லாத ெலவ� 

கிராசி��க� (UMLCs)

அக�ற�ப�டன. 

5,000 கிம� 2018-19 � எதி�பா��க�ப�கிற� 

2,926 கிம� 2013-14

ஐசிஎ� பயண�ெப��கள�� 50 

ஆ�� வ�வ�லான உ�ப�தி 

நி��த�ப�ட�.

1,137 UMLCs  2009-14 �
ஆ�ெடா���� 

3,479 UMLCs 2018-192018-19-� இ�வைர இ�லாத

வைகய�� மிக�சிற�த பா�கா�� 

பண� சாதைனக� 

இற�� எ�ண��ைக 81% �ைற�� 

*ஜன 31, 2019 வைர 

152
2013-14

29
2018-19*
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பா�கா�ேப

�த�ைம

அ�ச� 

அதி ேவகமானஅளவ�� 

ரய�� ���ப��த� 

ெசய�பா�க� 

இற�� எ�ண��ைக 



பா�கா�� 

2014 ஆ� ஆ��லி��� 45,200 

�ழ�ைதக� ம��க�ப�டன�. 

2014 ஆ� ஆ��லி��� மகள���� 

எதிரான ��ற�ெசய�க� ���த 

547 நப�க� அரசா�க காவ� 

�ைறய�ன�ட� (GRP) 

ஒ�பைட�க�ப�டன�.

அைன�� ரய�� 

வ��கள��� ரய�� 

நிைலய�கள��� சிசி�வ� / 

க�காண��� அைம��க� 

நிைலநா�ட�ப���ளன. 

0706

சிகர� ெதா�ட 

பா�கா�� 

பண�க� 
` 1 இல�ச� ேகா� 

ெதாைக அளவ�லான 

ரா���ய ரய�� ச�ரஷ 

ேகா� நிதியான� 

(RRSK) பா�கா�� 

ெசலவ�ன�தி�காக 

உ�வா�க�ப�ட�. 

நைடேம�பால�க� ம��� 

உய� ம�ட நைடேமைடக� 

அைம�பதி� �� கவன�

ஆ�ெடா���� 

2014-18

74

23
2009-14
ஆ�ெடா���� 

2017-18-� இ�வைர இ�லாத அதிக 

அளவ�� சாைல ேம�பால�க� / 

சாைல கீ��பால�க� / 

�ர�க�பாைதக� க��மான� 

415
2004-14
ஆ�ெடா���� 

1,220
ஆ�ெடா����

 2014-18

ஆ�ெடா���� 3 மட��க� 

அளவ�� நைடேம�பால�க� 

க�ட�ப���ளன.

ஆ�ெடா���� சராச�யாக 

க��மான�தி� 3 மட�� 

அதிக��� 
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�த��� 

ெசலவ�ன�கள�� 

ெப�மளவ�லான 

அதிக��� 

2019-20 ஆ���கான �தல��� 

ெசலவ�ன� - ` 1.58 இல�ச� ேகா� 

(இ� வைர இ�லாத வைகய�� அதிக 

அளவ�லான�)

2014-19 ஆ��க��கிைடேய ெமா�த 

�தல��� ெசல��ெதாைக, 2009-14 

ெசலவ�ட�ப�ட ெதாைகைய� 

கா���� இர���பான� எ�ப� 

�றி�ப�ட�த�க�. (2009-14) 

`2.3 
lakh cr 

(2014-19)

`5.1 
lakh cr 

*

08

* Including RE 2018-19

திற� 

வ��வ�க�தி�� 

வழிவைக 

��தகதிய�� 

ேம�ெகா�ள�ப�ட ரய��ேவ 

ைல�க� நி��� பண�க� 

இல�� 2019-20-� நா� 

ஒ���� 15.34 கிம� 

�திய ைல�  / இர�ைட பாைத / 

3 வ� & 4 வ� ைல� 

ெசய�தி�ட�க��கான 

சராச�யான நி��வத�கான 

நைட�ைற�ப���� கால அள� 

59% அதிக அளவ�லான�. 

4.1 கிம�
நாெளா����

2009-14

6.53 கிம� நாெளா����

2014-18

09
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ஈ�டா நக�லி��� தி��க��� பயண �ர� 180 கிம� ம��ேம 

11

ெதாைல� �ர� 700 கிம��� ேம� 

�ைற�க�ப���ள�. 

பயண ேநர� 24 மண� ேநர� ஆக 

இ��த� இ�ெபா�� 5 மண� ேநர� 

ம��ேம. 

ேபாகிப��  பால� :
வள��சி சா��த இைடெவள�ைய இைண�ப� 

இ�தியாவ�� மிக�ெப�ய 

பால� 4.94 கிம� ந�ள� 

அதிநவன�  

ெதாழி���ப� 

ம��� சாதன�க� 

பய�ப��தி 

உ�வா�க�ப�ட� 

10

1997-98-� அ�மதி 

அள��க�ப�ட�; 

வ�ைர��ப��த�ப�� 

இ�ெபா�� 

���க�ப�ட�. 
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இ�தியாைவ இைண�� - உய�ேரா�ட�ைத இைண�ப�

வடகிழ�� ப�திய�� ரய�� இைண�ப�� மாெப�� ��ேன�ற� 

! த��தைடய�ற  ப�ைண�ைப உ�தி ெச��� வைகய�� வடகிழ�� ��வ�� 

அகல�பாைதயாக மா�ற�ப���ள�. 

! ரய��ேவய�� அைம��ட� 7 சேகாத� மாநில�களான (அசா�, ேமகாலயா, நாகாலா��, 

தி��ரா, மிேசார�, மண���� ம��� அ�ணா�சல� ப�ரேதச�) இைண�க�ப���ள�. 

! 2014-� க�ஹா�தி ம��ேம அகல�பாைத இைண�� ெகா����த�. 

! இ�ெபா�� ஈ�டாநக� ம��� அக�தலா இைண�க�ப���ள�. 

! 2020-21-��� ம�த��ள மாநில தைலநகர�க� இைண�க�ப��. 

! ஜி�பா� - ��� - இ�பா� �திய ைல� ெசய�தி�ட�தி� கீ� இ�தியாவ�� மிக உய��த 

பால� க�ட�ப�� வ�கிற�. 

12

�றநக� ரய�� அைம�ப�� �திய ப�மாண� 

13

ெப�க�� �றநக� அைம�� 

உ�வா�க� :

` 15,700 ேகா���� ேம�ப�ட 

ெப�மான��ள ெசய�தி�ட� 

பண�க� நைடெப�� 

வ�கி�றன. 

! 15 இல�ச� பயண�க� 

பயனைடவா�க� 

! அதிநவன�  �ைறக�ட� 

��ய �ள�� சாதன வசதி 

ெகா�ட பயண�ெப��க�, 

��வ�தமான சி�ன�லி� 

ம��� அதிநவன�  ரய�� 

நிைலய�க� 

��ைப �றநக� அைம�� 

உ�வா�க� :

` 70,000 ேகா���� ேம�ப�ட 

ெப�மான��ள ெசய�தி�ட� 

பண�க� நைடெப�� 

வ�கி�றன. 

Ÿ 75 இல�ச� பயண�க� 

பயனைடவா�க�. 

Ÿ 2014 �த� 214 �திய ேசைவக� 

ேச��க�ப���ளன. 

Ÿ �ள�� சாதன வசதி ெகா�ட 

பயண�ெப��கள�� பயண�க� 

ெசௗக�யமாக உண�வா�க�. 

! ந��ட காலமாக நி�ைவய�� 

உ�ள சீ�� / ெபலா��� - 

உரா� �திய ைல� 

ெசய�தி�ட�, 2018 ஆ� ஆ�� 

நவ�ப� மாத�தி� திற�� 

ைவ�க�ப�ட�. 

! கா�சி �ல� பயண�க��� 

ெத�வ���� ெசய��ைற (VAIS) 

பயண�க� பா�கா�ைப உ�தி 

ெச��� வைகய�� ரய�� 

�ற�ப�வைத� கா�ப��க, 

பயண�ெப��ய�� கதவ�� ந�ல 

நிற வ�ள�� எ���. 
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��த��� ேவக� ெப�� �திய இ�தியா 

வ�ேத பார� வ�ைர� ரய�� 
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! �ைர� 18 ேர� உபேயாகி�க�ப�கிற� 

! ேம� இ� இ�தியா தயா��� : இ�தியாவ�� �த� உய� 

ெதாழி���ப, ஆ�ற� ெசய�திற� மி�க, 'ெச�� 

�ராெப��' அ�ச� ெகா�ட ரய�� 

! இ�தியா��காக இ�ேபா� ேம�� பல உ�வா�க�பட 

உ�ள�; ெவள�நா�க���� ஏ��மதி ெச�ய�பட உ�ள�. 

! அதிகப�சமான ேவக� - மண��� 160 கிம� 

! தி�லி ம��� வாரணாசி இைடேயயான அதிேவக

ரய�ைல வ�ட 35-40% ேவக� உைடய�. 

! வ�ைரவாக ����வ� ம��� ேவக�தண��� 

ேம�ெகா�ள�ப�வதா� பயண ேநர� கண�சமாக

�ைற��.

! பயண�ய� வசதிக��காக உலக�தர� வா��த

சிற�ப�ச�க�

!  130 �ைர� ெச��க� ஆ�ட� ெச�ய�பட உ�ள�.

முதன்முதலாக உள் நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட அதிவேக 

ரயில் தில்லி மற்றும் வாரணாசி இடையே இயக்கம் 
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ரய�� வ��கள�� வ��கால� 

��ல� ரய�� 

! 2023-��� ��வைடய உ�ள�. 

! 50 ஆ��கள�� ��ய� அள� பதி� உட� 

��ய ஷி�க�ச� ெதாழி���ப� ; ரய�� 

தாமத� ஆவ� ஒ� நிமிட�தி�� �ைற� 

எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. 

! பயண ேநர� ஆன�, ேதாராயமாக 8 மண� 

ேநர�திலி��� 2 மண� ேநரமாக �ைற��. 

! ஜ�பா� அரசி� மிக��ைற�த அளவ�லான 

வ�� வ�கித�தி� �ைற�த ஆ�க ெசல� நிதி. 

இதைன ச�தி�� ஏ�றதாக ஆ�கி உ�ள�. 

! மிக�ெப�ய அளவ�� ேநர� ம��� மைற�க 

ேவைலவா���க� 

! ேம� இ� இ�தியா தி�ட�தி� வாய�லாக, 

இ�தியா, உய�ேவக ெதாழி���ப�தி�

தைலைம வகி�க� ேபாகிற�. 

அகமதாபா� ��ைப

அதிேவக வ�ைர� ரய�� 
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அ�மதி வழ�க�ப�டைவ 

! மகாரா��ராவ�� லா��� �திய 

பயண�ெப�� தயா���� 

ெதாழி�சாைல 

! அசாமி� ெபா�ைககா� - � LHB 

பயண�ெப��க��� 

���ெபாலி���� ெதாழி��ட� 

! அசாமி� ���� - � DEMU / 

ெமய�� ைல� EMU ெஷ� 

! ஹ�யானாவ�� ேசான��பா� - � 

ரய�� பயண�ெப�� 

���ெபாலி���� ெதாழி��ட� 

! உ�தர ப�ரேதச�தி� ஜா�சிய�� 

ரய�� பயண�ெப�� 

���ெபாலி���� வசதிக� 

ேம� இ� இ�தியா 

உ�தர ப�ரேதச மாநில�தி� வாரணாசிய�� 

�ச� ேலாேகாேமா��� ெதாழி��ட� :

மி�மயமா�க� �றி�ேகாைள அைடய 

ஏ�வாக �ச� ேலாேகா�கைள எல���� 

ேலாேகாவாக மா��� உலகி� �த� 

ெதாழி���ப� ெகா�ட ெதாழி��ட�

ப�கா� மாநில�தி� மாேத�ராவ�� எல���� 

ேலாேகாேமா��� ெதாழி�சாைல :

12,000 ெஹ� ப� �த� அதிநவன�  எல���� 

ேலாேகாேமா��� 

சிற�பான பா�கா�� ம��� வசதிக�ட� ��ய 

�மா�� பயண�ெப��க� 

அதிநவன�  பயண�ெப�� ெதாழி��ட�, ரா� ெபேரலி 

! 2010-� ஆ�ெடா���� 1,000 பயண�ெப��க� 

தயா��பத�காக நி�வ�ப�ட�. 

! 2014 வைர க��தலாவ�லி��� வரவைழ�க�ப�ட 

பயண�ெப��கள�� சிறிய ப�ன�ஷி� ேவைல 

ேம�ெகா�ள�ப�ட�. 

! �� பயண�ெப��, 2014-ஆ� ஆ�� ஆக�� 

மாத� உ�ப�தி ெச�ய�ப�ட�. 

! இ�ெபா�� - 1,000 எ�பதிலி��� 

ஆ�ெடா���� 2,844 பயண�ெப��க� ஆக 

அதிக��க, திற� அ�மதி�க�ப���ள�. 
18
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��தகதிய�� நைடெப��

பண�கள�� அதிக��� 

610 
RKM

2013-14

2017-18

4,087 
RKM

2018-19-�கான இல�� : 6,000 RKM

இ�திய ரய��ேவ��ைறய�� 

அகல�பாைத வழி�தட�க�, 

2021-22-� 100% மி�மயமா�க� 

ஆ��. 

திற� ம��� ேவக� ெசயலா�க 

திற� அதிக��� ைல� திற� 

வ��வைட�� ரய�� வ��கள�� 

சராச� ேவக� ேம�ப��. 

ேசமி�� ம��� ஆ�ற� பா�கா�� 

எ�ெபா�� ெசலவ�ன�தி� 

ஆ�ெடா���� ` 13,500 ேகா� 

மி�சமா�� 

நிைல�த�ைம 

�����ழ� சா��த ஆ�க ெசல� 

எல���� �ரா���� 1.5 ைபசா. 

அ�ேவ �ச� �ரா���� 5.1 ைபசா 

ந�ைமக� 

மி�மயமா�க�ப�ட

ரய��ேவ��ைற
நவன�  சி�ன�லி�

! ரய��ேவய�� மிக�� 

அதிநவன�  சி�ன�லி� 

அைம�� 

அைம�க�ப���ள� 

! 2018-19 - � இத�கான 

ஒ��கீ� - ` 77,912 ேகா� 

! �த�க�டமாக, 640 RKM-�

4 ப���க�, ேசாதைன 

�ய�சியாக, ETCS L 2 

நிைலநா�ட��காக 

எ���� ெகா�ள�ப�டன. 

ந�ைமக� 

பா�கா�ப��

ந���த த�ைம 

திறன�� அதிக��� 

�றி�த ேநர�ைத

ப��ப��வதி� ேம�பா� 

ேவக�தி� அதிக��� 
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�வ�ைரவான பாைதய�� ப�நைட 

ேபா�� சர�� வ��தக� 
சர�� ேபா��வர���கான அதிக��� மாதி� ப���காக

2022-�கான இல�� 33% லி��� 45% ஆக அதிக��க ெச�த� 

! சர�� ேபா��வர���கான க�டைம�� ம��� 

ெசயலா�க�கள�� தன�யா� ப�கள��ைப ஊ��வ��த� 

! தன�யா� சர�� �ைனய� ெகா�ைக - 60 தன�யா� சர�� 

�ைனய�க� அறிவ��க�ப���ள� 

! சர�� வ�மான�தி� இ� வைர இ�லாத வைகய�� 

அதிக���, BE 2019 - 20-� 1.43 இல�ச� ஆக இ���� என 

எதி�பா��க�ப�கிற�. 

! ��வ�தமான ஃப�ைர� கா�வா� சி�ட� ெதாட�க�ப�ட� 

! கா�வா� நா�கள�� சர�� வர�தி� 50% வைர அதிக��� 

! 10 ம�டல ரய��ேவ�கள�� ெவ�றிகரமாக இய�க�ப�கிற�. 

அ��பண��க�ப�ட சர�� �ைனய� (DFCs)

! ��த� ப���க� நிைறவைட���ளன 

! �கிழ�� DFC

பதா� �த� ��ஜா வைர - 200 கிம� நிைறவைட�த� 

! �ேம�� DFC

ேரவா� �த� மடா� வைர - 306 கிம� நிைறவைட�த� 

! ��� DFC, 2020-21��� நிைறவைட�� எ�� 

எதி�பா��க�ப�கிற� 

! �அதிேவக, த�� தைடய��றி எள�தாக ெபா��க� ெகா�� 

ெச�ல�ப�வ� உ�தி ெச�ய�ப�கிற� 

! �ெதாழி��ட�க� ம��� ப�ைணக� �ைற�க�க�ட� 

இைண�க�ப�வதா� ெபா�ளாதார வள��சி ஏ�ப�வேதா� 

ேவைலவா���க�� உ�வா��. 

சர��

தா�வார�: 

வ�ைரவான

வள��சி�கான

�ைழவாய�� 

in 2013-141,052 MT 

1,216 MT in RE 2018-19

இ�வைர இ�லாத 

வைகய��

சர�� ஏ�ற� 

சர�� ஏ�ற�தி�

15.6%

அதிக��� 
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நிைலய�க� உ�வா�க� 
��ேன�ற�தி� நைடேமைடக� 

!  ப�ேவ� வ��தக மாதி�க� வாய�லாக ம�உ�வா�க� பண�க� :

! வ��தக ம��� வசி�ப�ட உ�வா�க�கைள 99 ஆ��க� ந��ட 

கால ��தைக உட� ��யதாக ேம�ெகா��த� 

! 4 நிைலய�க� ��ேன�ற�தி� உ�ளன - ஹ�ப�க��, கா�தி நக�, 

சா�பா� ம��� ேகாமதிநக� 

!  உ��� கைலைய� பய�ப��தி 65 நிைலய�க� 

அழ��ப��த�ப���ளன. 

! அைன�� நிைலய�கள��� LED வ�ள��க� ெபா��த�ப���ளன. 

! வ�மான நிைலய�தி� இ��ப� ேபா�ற ைவைப, உண�� �ட�க�, 

கியா��, ெர�டார�� ப�ேவ� வசதிக� ரய�� நிைலய�கள�� 

அைம�க�ப���ள� 

!  மா��� திறனாள�க�, எள�தாக ேபா� வர லி��க�, 

எ�கேல�ட�க�, �ராவல�ட�க�, ச�� பாைதக� ரய�� 

நிைலய�கள�� உ�ளன. 
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வ��வா�க�ப�ட

பயண�க� ேசைவக� 

கால� அறித� 

!  ேட�டா லா�க�கள�லி��� ஆ�ேடாேம��� ேட�டா 

�ல� உ�ைமயான ரய�� வ��கள�� ேநர�க� 

!  1,373 ரய�� வ��க��� ���ெச�தி �ல� ரய�� 

தாமத� ப�றி ெத�வ���� ேசைவ 

அதிக��க�ப�ட எ�ண��ைகய�லான

எ�கேல�ட�க� ம��� லி��க� 

199 603
இ�ெபா�� வைர2014

97
2014

445

27

2014 லி��� 871 �திய ரய�� ேசைவக�

ெதாட�க�ப���ளன. 
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!  பயண�க��கான அதிநவன�  வசதிக� 

உட� ��ய ேதஜ� ரய�� வ��க� 

! க�மா� ரய�� வ��க� : ெசா�� 

வசதி ெகா�ட அதிேவக ரய�� 

அறி�க� ஆகி��ள�. 

! ஹ�சப� ரய�� வ��கள�� 

பயண�ெப��கள�� ��த� வசதிக� 

ேச��க�ப���ளன. 

! அ��ேயாதயா ரய�� வ��க� : ந��ட 

�ர�தி�கான ரய�� வ��க� 

��வ�� ��பதி� இ�லாத� நவன�  

வசதிக�ட� ��யதாக 

அறி�க�ப��த�ப���ள� 

!  வ�சாக�ப��ன� - அர�, ��ைப - 

ேகாவா ம��� உலக ப�பா� கா�கா - 

சி�லா ப���கள�� கிளா� டா� 

வ���டேடா� பயண�ெப��க� 

அறி�க�ப��த�ப���ளன. 

!  �ராெஜ�� �வ�� ம��� �ராெஜ�� 

உ���� �ைறேய ரா�தான� / சதா�தி 

ம��� ெமய�� / வ�ைர� வ��கைள 

ேம�ப��த ெதாட�க�ப���ள�. 
29

மற�க ��யாத பயண அ�பவ� பயண�ெப��கள�� ேம�பா� 

!  நவன�  வசதிக�ட� ��ய த�� தயா� ம��� 

அ��தி பயண�ெப��க� அறி�க� 

!  ���ெபாலி��ட�ப�ட பயண�ெப��க� ம��� 

வசதிக�ட� ��யதாக மகா�மா வ�ைர� ரய�� 

அறி�க� 

!  UDAY - உ���� இர�ைட ெப�� �ள�� சாதன 

வசதி ெகா�ட வ�ைர� ரய��, 40% 

அதிக��க�ப�ட திற� உட� ��யதாக 

அறி�க�ப��த�ப���ள�. 
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�ஜி�ட� இ�தியா, 

�ஜி�ட� ரய�� 

!  �ஜி�ட� உலக��ட� இைண�தி��க�. 

800�� ேம�ப�ட நிைலய�கள�� உய� ேவக 

ைவைப ேசைவ 

!  ேவகமான, பய�ப��த எள�தான இைணயதள� - 

�திய பயண�சீ�� இைணயதள� (IRCTC) 

பயண�சீ�� உ�தி�ப���� �ைற உ�ள��ட 

சிற�ப�ச�க� ெகா�ட� 

!  ந�� ட வ�ைசய�� நி�பதிலி��� வ��தைல : 

இ�தியா ��வ�� காகித� இ�லாத 

பயண�சீ�� (UTS) 

!  இ�ெபா�� நா� ஒ���� 1,14,000 

பயண�சீ��க� வா�க�ப�கி�றன.

2014-15-� நா� ஒ���� 195 

பயண�சீ��க� வா�க�ப�ட�. 

!  ரய�� நிைலய�கள�� ஓ�� : பயண�க� 

ெசௗக�ய�தி�காக ஓ�வைறகைள ஆ�ைல� 

�ல� பதி� ெச�� ெகா��� வசதி 

!  எள�தான ெவள��பைடயான ைகயட�க�

க�வ� (POS) 

! எ�லா ரய�� வ��கள��� இ�த க�வ� 

இ���� 

!  கா�தி���� பயண�க��� காலி 

இட�கைள அறி�� ெகா��� வசதி 

தரமான

உணவக ேசைவக� 

!  16 சைமயலைறகள�� சிசி�வ� 

காமிரா�க� நிைலநா�ட�ப���ளன. 

உண�� ப�ட�கள�� �ைறகைள� 

க�டறிய / ச� ெச�ய ஆ��ப�ஷிய� 

இ��டலிஜ�� (AI) எ�கிற 

ெதாழி���ப� பய�ப��த�ப�கிற�. 

!  தர�தி� உ�தி : உணவக ேசைவகள�� 

தர� �றி�� ��றா� நப�களா� 

ப�ேசாதைன ேம�ெகா�ள�ப��.

! அதிக அளவ�� உண� வ�ைல 

வ�லி�த� இன�ேம� கிைடயா�. 

!  அைன�� உண�� ெபா�டல�கள��� 

வ�ைல (MRP) �றி�ப�ட�பட ேவ���.

! உண�� ெபா�டல�கள�� வ�ைலைய 

ச�யாக அறி�� ெகா�ள ெம� 

அ�ைட உ�ள Rails ெசயலி (ஆ�) 

அறி�க�ப��த�ப���ள�. 

!  உ�க� உணைவ ேத��ெத��க� - 325 
ரய�� நிைலய�கள�� இ-ேக�ட�� 

ேசைவக� இய�க�ப�கி�றன. நா� 

ஒ���� 15,000-16,000 சா�பா� 

வழ�க�ப�� வ�கிற�. 
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“கட���� அ��த� 

��ைமேய ஆ��”
 - மகா�மா கா�திய�க� 
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��ைம� பண�ேய

ேசைவ� பண� 

��ைமயான இ����பாைத 

Ÿ 2014 லி��� 1.8 இல�ச�தி��� 

ேம�ப�ட கழி�பைறக� (ஐ�� 

ஆ��க����) அைம�க�ப�டன. 

இ�ேவ, 2004-14 காலக�ட�தி� 9,587 

ம��ேம அைம�க�ப�டன எ�ப� 

ஒ�ப�ட�த�க�. 

��ைமயான நிைலய�க�

Ÿ  697 ரய�� நிைலய�கள�� ஒ��கிைண�த 

இய�திர �தியான ��ைமயா�க� 

பண�க� 

Ÿ  407 ெப�ய ரய�� நிைலய�கள�� 

��ைமய�� த�ைம �றி�� ��றா� 

நப�களா� ப�ேசாதைன 

��ைமயான பயண�ெப��க�

Ÿ 1,068 ரய�� வ��கள�� பயண த�ண 

��ைம ேசைவ�பண� (OBHS)

Ÿ  ேகா�� மி�ர ேசைவ  2,167 ரய�� 

வ��கள�� ெதாட�க�ப���ள�. 

பயண�ெப��கள�� ��ைமயா�க� ப�றி 

பயண�க� ���ெச�தி அ�ல� ெசயலி 

(ஆ�) �ல� ேக��� ெகா�ளலா�. 

 ��ைமயான �ண�க� 

Ÿ சலைவ ெச�� தர�ப�� �ண�கள�� 

தர�ைத ேம�ப��த இய�திர �தியான 

சலைவயக�க� : மா��� 2014 வைர

25 ஆக இ��த� 2018-19-� (இ� வைர) 

57 ஆக அதிக����ள�. 
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இ�தியா: உலகி� ஆ�மிக தைலநகர� 

 ராமாய� வ�ைர� ரய�� : 
காவ�ய நாயக� இைறவ� 

இராமப�ரான�� வழி�தட�தி� ஒ� 

ஆ�மிக பயண� 

  ப�� த�� வ�ைர� ரய�� :
சீ�கிய சமய��ட� ஐ�� �ன�த 

தக� ப�திகைள இைண��� ரய�� 

 ��த� வ�ட ��� ரய�� : 
உலக�தர� வா��த வசதிக�ட� 

��ய இ�த ரய��, ��த ேதவ� 

வா�வ�� ெதாட��ைடய இட�கள�� 

ெச��� இ�த ரய��. 

 த��ேகா� ம��� பா�ப� 

பால� ெசய�தி�ட� 

இராேம�வர� ம��� த��ேகா� 

(ராமேச�வ�� ெதாட�க �ைன)  

இைடேயயான ரய�� வழி�தட�ைத�� 

பா�ப� த�வ�� ைமய நில� 

ப�திைய�� இராேம�வர�ைத�� 

இைண��� பா�ப� பால�ைத�� 

அைம�க தி�டமிட�ப���ள�. 

 � மாதா ைவ�ேணா ேதவ� 

ஆலய�தி�� இைண�� : உத��� 

ம��� க�ரா இைடேய 25 கிம� ைல�. 

இதனா� ேநர� இைண�� ஏ�ப�வதா� 

ப�த�க� பயனைடகிறா�க�. 

 மாதா சி����ண� ஆலய�தி�� 

இைண�� 
நா�க� �த� த�வாரா ரய�� 

வழி�தட�தி� ஆ�த�ரா - த�ல��� 

ச�� ப��� இமா�சல� ப�ரேதச�தி� 

உனாவ�� உ�ள சி����ண� ஆலய 

த�சன�தி�� ஏ�வாக திற�க�ப���ள�. 

��பேமளா :

Ÿ � . 2,100 ேகா� ெப�மான��ள ெசய� 

தி�ட�க� நிைறேவ�ற�ப���ளன 

அ�ல� ��வைட���ளன.

Ÿ 2 ,600 ரய��ேவ பா�கா�� பைட வர� �க� 

உ�பட 5,100 �� ேம�ப�ட சிற�� 

பய��சி ெப�ற ஊழிய�க� திர��

வ�த ப�த�க��� உதவ� ��கி�றன�. 

Ÿ � �பேமளா சிற�� ரய�� 

பயண�சீ��கள�� ேம�வ� (ச�சா��) 

கிைடயா�. 

Ÿ ர ய�� ��� ேசவா - 2019 எ��� 

ெசயலி (ஆ�), ேமளா சிற�� ரய��க�, 

ரய�� நிைலய�க��கான வழிகா��, 

ேமளா ம�டல�, ேஹா�ட�க�, 

ேப��� நி��த� ஆகிய தகவ�கைள 

ெகா���ள�. 
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ரய�� தி��� : ரய��ேவ��ைற ப�றிய ஒ� பறைவ பா�ைவ

ெபா� ம�க�, raildrishti.cris.org.in இைணயதள�ைத பா��க வழிவைக ெச�ய�ப���ள�. 

ரய��ேவ��ைற ப�றிய தகவ� கள�சிய� இ�. ம�க��� பல வ�வர�கைள அள��கிற�. 

�ைறக� சாதனைகள் ேசைவ�பண�க� ெதாழிலாள� நல�

ரய��கள�� ேநரைல நிைலய� பட�க� ப�பா� சர�� ஏ��த� / இற��த� 
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1 வ� �ைறயான ரய�� ப�கைல�கழக� 

ேபா��வர���காக திறைமகைள உ�வா��� ேக�திர� 

ேதசிய ரய�� & ேபா��வர�� க�வ���ட� 

Ÿ  2018 ஆ� ஆ��, ஆசி�ய�க� தின�த�� இ� நிஜமான� �றி�ப�ட�த�க� 

Ÿ �த� ப��� கால� 103 மாணவ�க� உட� இர�� இள�கைல ப���க�ட� ெதாட�கிய�. - B. Sc (ேபா��வர�� 

ெதாழி���ப�) & BBA (ேபா��வர�� ேமலா�ைம) 

Ÿ  அ��த ஐ�� ஆ��க��காக �. 421 ேகா� அ�மதி�க�ப���ள�. 

Ÿ  ஆசி�ய�க� / மாணவ�கைள மா�றி� ெகா�ள�� ��டாக ஆரா��சி ெச�ய�� ச�வேதச ப�கைல�கழக�க�ட� 

ெதாழி� உற� 

Ÿ  ெதாழி� ெதாட�க ஊ�க�� ஆ�க�� த�வ�ட� �டா�� அ� இ�தியா ���ய�சி�� ஆதர�� அள��க�ப�கிற�. 

ரய��ேவ ���ப���� அதிகார� அள��த� 

பண�யாள�க��� அதிகார� அள��த� 

Ÿ அதிகப�ச வர�� வைர பண�கைள ஒ��த� ெச�ய ெபா� ேமலாள�க��� 

�� அதிகார�க� வழ�க�ப���ளன. 

Ÿ பண�க� ஒ�ப�த�க� ெதாட�பாக, வ�ைரவாக பண�கைள ���க�� 

���கைள ேம�ெகா�ள�� ேகா�ட ரய��ேவ ேமலாள�க���

அதிகார�க� வழ�கெபப���ளன. 

உட� நல ப�ேசாதைன �கா� 

வரலா��� சிற�� மி�க நியமன�க� 

Ÿ 1.5 இல�ச� காலிய�ட�க� நிர�ப�ப�� வ�கி�றன. 

Ÿ அ��த இர�� ஆ��கள�� 2.3 இல�ச� ேப� நியமன� ெச�ய�ப�வா�க�. 

�ராெஜ�� ச�� எ�பத� கீ� பய��சி 

Ÿ அைன�� ஊழிய�க���� பண� ப�றிய 5 நா� பய��சி 

Ÿ 12 இல�ச�தி��� ேம�ப�ட ஊழிய�க� பய��சி ெப�றா�க� எ�ப�

ஒ� சாதைன

Ÿ திறைமக� ��ைமயா��த� ம��� உ�ப�தி� திற� ேம�ப���த� 
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in 2014
19,867 1,07,541

1640

Android App 
“IREPS -आपूित�” 
launched for 
access to 
information 
on e-tenders 
and e-auctions 

Mira Chanu

Sathish Kumar 
Sivalingam

வ��தக� ெச�வதி�

எள�ய வழி�ைறக� 
IREPS வைலதள� வாய�லாக பதி� 

ெச�� ெகா��� வ��தக�கள�� 

(ெவ�டா�க�) ெமா�த 

எ�ண��ைகய�� 5 மட����� 

ேமலான அதிக��� காண�ப�கிற� 

ேசைவ�பண� ஒ�ப�த�க��கான ெபா� 

நிப�தைனக� அறி�க� 

ெச�ய�ப���ள� 

Ÿ ேசைவ�பண� ஒ�ப�த�க��காக 

எள�தான பதி� நைட�ைற

ெகா��த� பழ�க வழ�க�கள�� மா�ற�

Ÿ இ-�வ�� ஏல� ெகா�ைக ெவள�ய��  

Ÿ ஒ�ைற வைலதள� வாய�லாக 100% 

மி�ன� �தியான ெகா��த� 

Ÿ ெபா�  உபேயாக�தி�கான ெபா��க� / 

ேசைவக��காக அரசா�க�தி�

'“இ-மா��ெக� �ேள� “எ�பத� �ல� 

க�டாய ெகா��த� ப��ப�ற�ப�கிற�. 

ஆரா��சி வ�வைம��க� ம��� 

தர�க� அைம�ப�� (RDSO) 
ப��ப�ற�ப�� எள�தான ஒ��த� 

நைட�ைறக� 

Ÿ இ�� ஒ��த� அள��க கால அவகாச� 

30 மாத�கள�லி��� 6 மாத�களாக 

�ைற�க�ப���ள�. 

ஜனவ� '19 வைர 

இ�தியாைவ ெப�ைம 

மி�க வ�ைளயா�� 

ேதசமாக மா�றிய 

ரய��ேவ உ��ப�ன�க� 

ரய��ேவ��ைறய�ன�� 

மக�தான சாதைனக� 

Ÿ 4 ரய��ேவ ஆ�ட�கார�க���

“ப�ம�  வ���க� வழ�க�ப�டன 

Ÿ 40 ேதசிய சா�ப�ய�ஷி� 

ேபா��கள�� ெவ�றிேமைடைய 

அல�க��த வ�ைளயா�� வர� �க� 

Ÿ காம�ெவ�� வ�ைளயா��� 

ேபா��கள�� 24 பத�க�க� (2014 & 

2018) ம��� ஆசிய வ�ைளயா��� 

ேபா��கள�� (2014 & 2018)

52 பத�க�க�

வ�ைளயா�� வர� �க��� 

ஊ�க�� ஆ�க�� 

Ÿ தடகள� ேபா��கள�� தன���வ� 

கா��யவ�க��� 330 நா�க� 

சிற�� த�ெசய� வ����, ெரா�க 

வ���க�, �ைறைய வ���த பதவ� 

உய��. 

Ÿ 7 வ�ைளயா�� வர� �க��� 

அதிகா�க� ஆக பதவ� உய�� 

வழ�க�ப���ள� 

Ÿ ம���த பய��சியாள� ��த��

சி�-�� அதிகா�யாக பதவ� உய�� 

வழ�க�ப���ள�
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! 2014 �த� உ�ப�திய��

மி�லிய� ட� அதிக��� 105 
! 2013-14 �� ��பாக, இதைன 

அைடய 7 ஆ��க� ஆகிய�    

2013-14
6.9

13.7
2017-18

471 
2013-14 

580 
2017-18

நில�க� : வள��சி கா�� �ைற

இல�ச�

ம��ட� 

இல�ச�

ம��ட� 

2018-19 �  இல��

13.67 இல�ச� ம��ட� 

அக���� �ைளய��த� ேகா� இ�தியா நி�வன�தி�

நில�க� உ�ப�தி 

2018-19 �  இல��

610 மி�லிய� ட� 

ேகா� இ�தியாவ�டமி��� 

ெபற�ப�ட நில�க� அள� 

மி�லிய� 
ட� 

மி�லிய� 
ட� 

2018-19 �  இல��

610 மி�லிய� ட� 

...இத� வ�ைளவாக 

ேபா�மான அள��� நில�க� இ���  

Ÿ �ைற�த அளவ�� இ��� ைவ���ள நில�க� 

ஆைலக�, (ப��ரவ� 20,2019  ேததி�ப�) 125 - � 4- 

எ�பதாக உ�ள�. 2014-� 3-� 2 ப�� நில�க� 

ஆைலக� �ைற�த இ��� உட� காண�ப�டன. 

நில�க� இற��மதி கண�சமான அளவ�� 

�ைற�க�ப���ள� 

Ÿ ��ைதய நிலவர�ப� பா��தா�, 2017-18-� 

இற��மதி, 380 மி�லிய� ட� எ�கிற நிைலைய 

அைட�தி����. 

Ÿ ஆ�ெடா���� ~ 200 மி�லிய� ட� எ�கிற

நிைல பராம��க�ப�ட�. 
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வ��தக �திய�லான நில�க� �ர�க அக�� 

! 1973 ஆ� ஆ��, ேதசிய மயமா�க�ப�ட 

ப�ற�, நில�க� �ர�க அக�� �ைறய�� 

மிக�� இல�சிய���வமான சீ�தி��த� 

!  இற��மதிைய ந�ப� இ���� 

நிைலைமைய �ைற�� உ�தியான 

நில�க� வழ�க� �லமாக ஆ�ற� 

பா�கா�ைப ெகா�� வ��. 

ெவள��பைடயான மி�ன� ஏல� ம��� 

நில�க� ெதா���க� ஒ��கீ� 

! 2014-� 204 நில�க� �ர�க�க� 
மா��மி� உ�சந�திம�ற�தா� ர�� 
ெச�ய�ப�ட�. 

! இ��

! 85 நில�க� �ர�க�க���  

ெவ�றிகரமாக ஏல� நட�தி ஒ��கீ� 

ெச�ய�ப���ள�.

! - நில�க� வள� ெகா���ள 

மாநில�க��� 100% வ�வா� 
`34,709 cr 

`24,922 cr 

மி�ச�தி ஆைலகள�� 

ந�ைமக� 

தன��சிற�� மி�க நில�க� தர� 
! நில�க� தர�ைத ச� பா��க ��றாவ� நப� 

�ல� மாதி� ப�ேசாதைன ெச��� நைட�ைற

!  மி�ச�தி உ�ப�தி ஆைலக��� 100% 

உைட�க�ப�ட நில�க� 

!  ேகா� இ�தியாவ�� ம��� சி�கேரண� 

ெகா�லி�� க�ெபன�ய�� அைன�� 

�ர�க�க�� ம� தர வ�வ� (regradation) 

ெச�ய�ப�ட�. 

மி�சார�தி� ஆ�க ெசல� �ைற�� 

!  ஒ� �ன�� மி�சார� உ�ப�தி ெச�ய 

ேதைவ�ப�� நில�க� அள� (�றி�ப��ட 

நில�க� �க��), 2014 �த� 8% ஆக 

�ைற�க�ப���ள�. 

�திய இ�தியா��கான

நில�க� ச�ீதி��த�க� 

ராய�� வழ�கீ� 

(39% வள��சி)

��ைதய 4 ஆ��கள�� ெச��த�ப�ட�. 

கட�த 4 ஆ��கள�� ெச��த�ப�ட�
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ெவள��பைட�த�ைம 

ம��� ெபா���ண��

அ�ேக உ�ள ப�திய�லி��� மி�ச�தி 
உ�ப�தி�� நில�க� ெப�� வழி�ைற 

!  இ�ப��ப�ட வழி�ைறயா� 61 மி�லிய� ட� 

நில�க��� வழிவைக ெச�ததா� ஆ���� 

கிைட�கிற ேசமி�� �. 3,651 ேகா� ஆ�� (இ�� 

வைர)

ச�தி தி�ட�

! (இ�தியாவ�� நில�க� ெப�த� ம��� ஒ��கீ� 

ெச�த� பண�கள�� ெவள��பைட�த�ைம �றி�த 

தி�ட�) 

! அ�ேக உ�ள ப�தி நில�க��கான ஏல� ம��� 

ஒ��கீ���காக மா��த� ெகா�ைக 

(Transformational policy) 

! இதனா� மி�ச�தியான�, ெபா�ளாதார 

ச�தி�ேக�ப உ�வாவ�ட� ெவள��பைடயான 

�ைறய�� நில�க� ஒ��கீ� ேம�ெகா�ள 

ஏ�வாகிற�. 

! 18 எ�ெபா�� வழ�கீ� உட�ப��ைகக� 

ைகெயா�பமாகி��ள�. 

ெமா�தமான நில�க� ஏ��த�

அதிக����ள� 

ரய�� நில�க� ஒ�திைச� 

14 அ�தியாவசியமான ெசய� 

தி�ட�க��காக, நில�க� ேபா��வர�ைத 
அதிக��க ஏ�வாக, கால�ெக� நி�ணய��� 
நில�க� அக�� பண�க� 
ேம�ெகா�ள�ப�டன. 

! மா��� 2018-� ஒ�சா மாநில�தி� 

ஜா���டா - ப�பாலி (52 கிம�) ரய�� ைல� 

���க�ப�ட�

! ெச�ட�ப� 2018- � ஜா��க�� மாநில�தி� 

ந��ட காலமாக கா�தி��ப�� இ��த ேடா� 

- ஷி��� (44 கிம�) ரய�� ைல� 

���க�ப�ட� 
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