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7-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரரகள் எப்பபோது 

அமல்படுத்தப்படும் 

இரண்டு தவரைகளோக முந்ரதய பரிந்துரர: 

 

கடந்த, 2006ம் ஆண்டில் தாக்கல் செய்னப்ட்ட, ஆாயது ஊதினக் 

குழுயின் ரிந்துரபகள், இரு ஆண்டுகள் கமித்து தான் 

அநல்டுத்தப்ட்ட. அதால் நத்தின அபெின் ெம் ில், 35 ெதயதீம் 

அதிகரித்து, ெம் உனர்ரய சநாத்தநாக சகாடுக்க முடினாத ிர 

ற்ட்டு, 40 ெதயதீ சதாரக, 2008 - 09ம் ஆண்டிலும், 60 ெதயதீ சதாரக, 

2009 - 10ம்ிதினாண்டிலும் யமங்கப்ட்டது. 

 

மாயது ஊதினக் குழுயின் ரிந்துரபரன, அடுத்த ஆண்டு 

அநல்டுத்துயதால், ிதிப் ற்ாக்குர நிக அதிகரிக்கும் ன் அச்ெம் 

ததரயனில்ர. ெற்த அதிகரிக்கும் ிதிப் ற்ாக்குரரனயும் 

கட்டுப்டுத்தி யிடுதயாம். சாருாதாபத்திற்கு ாதிப்பு ற்டாத 

யரகனில், டயடிக்ரககள் டுக்கப்டும். இந்தச் செவுகள் திடீசப 

யந்ததல்; ற்கதய திர்ார்த்தது தான் ெக்திகந்த தாஸ், 

சாருாதாப துர செனர் 

 

 

குரந்தட்ெ ெம் உனர்வு, 18 ஆனிபம், அதிகட்ெ ெம் உனர்வு, 2.5 

ட்ெம் ரூாய்ஆண்டுக்கு, 3 ெதயதீ ெம் உனர்வுக்கு ெம் கநிரன் 

ரிந்துரப 

ெம் கநிரன் ரிந்துரபனால், ஆண்டுக்கு, 1.02 ட்ெம் தகாடி 

ிதிச்சுரந ற்டும் 

 

'கிதபடு ெம்ம், த தண்ட்' முரகள் பத்து செய்னப்ட்டுள் 

ெினாச்ெின் குதினில் ாதுகாப்பு யபீர்களுக்கு, நாத ெம்த்தில், 21 - 31 

ஆனிபம் ரூாய் யரப உனர்வு 

 

பபோருளோதோர வளர்ச்சி 0.65 சதவதீம்: 

 

அடுத்த ஆண்டு ஜயரினில் அநல்டுத்தப்ட உள், மாயது ஊதினக் 

குழுயின் ரிந்துரபனால், ாட்டின் சநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தி, 0.65 

ெதயதீம் கூடும் , நதிப்ிடப்ட்டு உள்து; இது, ஆாயது ஊதினக் 

குழுயின் தாது, 0.77 ெதயதீநாக இருந்தது. 
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* ஊதினக் குழு ரிந்துரபரன செனல்டுத்தும் தாது, 2016 - 17ம் 

ிதினாண்டில், நத்தின அபசுக்கு, 1.02 ட்ெம் தகாடி ரூாய் கூடுதல் 

செயாகும். இது, நத்தின ட்சஜட்டில், 73 ஆனிபத்து, 650 தகாடி ரூாய், 

பனில்தய ட்சஜட்டில், 28 ஆனிபத்து, 450 தகாடி ரூாய் , கிர்ந்து 

சகாள்ப்டும் 

 

* ஊமினர்கின் ெம்ம் நற்றும் டிகர, 23.55 ெதயதீம் உனர்த்தி 
யமங்க, ரிந்துரப செய்னப்ட்டு உள்து. அடிப்ரட ெம்ம் நட்டும், 

16 ெதயதீ அவுக்கும், அரத்து யிதநா டிகளும், 63 ெதயதீம் 

அவுக்கும் உனரும். ெம்த்திற்கா அபெின் செவு, 39 ஆனிபத்து, 100 

தகாடி ரூாய் அதிகரித்து, இபண்டு ட்ெத்து, 83 ஆனிபத்து, 400 தகாடி 

ரூானாக இருக்கும்.  

 

டிகளுக்கா செவு, 12 ஆனிபத்து, 100 தகாடி ரூாய் அதிகரித்து, 36 

ஆனிபத்து, 400 தகாடி ரூானாக இருக்கும். ஓய்வூதினத்திற்கா செவு, 

33 ஆனிபத்து, 700 தகாடி அதிகரித்து, ஒரு ட்ெத்து, 76 ஆனிபத்து, 300 

தகாடி ரூானாக இருக்கும்  

 

* முன்ாள் பாணுயத்திருக்கு, 'ஒதப தயி; ஒதப ஓய்வூதினம்' 

திட்டத்ரத அநல்டுத்தப்ட உள்தால், ெம் கநிரன் ரிந்துரப 

அநல் கூடுதல் சுரநனாகும். 

 

 23.55 %:நத்தின அபசு ஊமினர்கின் ெம்ம், டிகள் நற்றும் 

சன்ரன் உனர்வு 

 16 %:அபசு ஊமினரின் அடிப்ரட ெம்ம் உனர்வு 

 63 %:டிகில் உனர்வு 

 24 %:சன்ரில் உனர்வு 

 

 

52பத்து: 

 

* பனில்தய ஊமினர் நற்றும் தகிட்செனர்களுக்கா தகிக்ரக டி 

* குடும் கட்டுப்ாடு, முடி சயட்ட, ரிதொதர, இறுதிச்ெடங்கு, 

தெநிப்புக் கணக்கு, கூடுதல் தயர டிகள் 

* ர்ெிங் ஊமினர்களுக்கா உணயக டி 
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36:ி டிகளுடன் இரணப்பு 

* யாரிங் அயன்ஸ் ப்டும் துணி துரயப்பு டி இரணப்பு 

* குிப்ிட்ட இடங்களுக்கா டிகள், இடர்ாடு நற்றும் கடிப்ணி 
டினில் இரணப்பு 

 

108:சதாடரும், கூடுதாகியுள் டிகள் 

* நாற்றுப்ணி, ததெின யிடுமுர நற்றும் சநாமி டிகள், 50 ெதயதீநாக 

அதிகரிப்பு 

* இரணனதம், சநாரல், செய்தித்தாள் டிகள் 

ஒழுங்குடுத்தப்ட்டுள் 

* சயிாட்டு சுற்றுப்னணத்தின் தாது யமங்கப்டும் திப்டி 

சதாடர்கிது 

 

 

 

சம்பளத்ரத அதிகம் சோப்பிடும் நோன்கு துரறகள் 

 பனில்தய: 36.60 % 

 உள்துர: 23.98% 

 ி துரகள்: 19.17% 

 ாதுகாப்புத்துர (ெியில்): 12.16% 

 தால் துர: 8.09% 

 


