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ப ொது விவகொரங்கள் குறியீடு 2022 - 

பெய்திக் குறிப்பு 

 
ப ொது விவகொரக் குறியீடு 2022 (பிஏஐ 2022) என் து ஒரு  ொர ட்ெமற்ற மற்றும் 

சுதந்திரமொன முயற்சியொகும், இது இந்திய மொநிலங்களில் ஆளுககக்கு ஆதொர 

அடிப் கையிலொன நுண்ணறிவுககை வழங்குகிறது. இந்த அைவு மதிப்பீடு மத்திய அரசின் 

ஆதொரங்களில் இருந்து தரகவப்  யன் டுத்தி ஒரு  ொர ட்ெமற்ற மற்றும் சுயொதீனமொன 

முயற்சியொகும். 

பிஏஐ 2022 அக்டைொ ர் 14, 2022 பவள்ளிக்கிழகம பதொைங்கப் ட்ைது. விவரங்கள் வருமொறு: 

 டேரம் 4.00 ல்தமு 6.00) 

 இைம்: நிர்வொக ஆரொய்ச்சி நிறுவனம் 01, இன்ஃ ொன்ைரி டரொடு, சிவொஜி ேகர், 

ப ங்களூரூ, கர்ேொைகொ 

 
பிஏசியின் இயக்குேர் ஜி. குருெரண் (ஐஏஎஸ், ஓய்வுப ற்றவர்), தனது பதொைக்கக் 

குறிப்புகளில், “இந்தியொவில் உள்ை மொநிலங்களின்  ொத்திரங்கள் மற்றும் ப ொறுப்புகளின் 

அரசியலகமப்பு ரீதியில் கட்ைகையிைப் ட்ை கட்ைகமப்க  ஏற்று அதன் 

அணுகுமுகறயில் இந்த ஏழொவது  திப் ொனது ஒரு முன்னுதொரண மொற்றத்கத 

ஏற் டுத்துகிறது. 2021-2022 ஆம் ஆண்டில் அவர்களின் நிர்வொகச் பெயல்திறனின் தரம் மற்றும் 

ட ொதுமொன தன்கமகய மதிப்பிடுவதற்கொன அடிப் கை. மொநிலங்களின் நிர்வொக 

பெயல்திறகன அைவிை  யன் டும் கருப்ப ொருள்கள், துகண கருப்ப ொருள்கள் மற்றும் 

குறிகொட்டிகள் இவ்வொறு முதன்கமயொக இந்திய அரசியலகமப்பில் இருந்து 

ப றப் டுகின்றன. ஒரு முகறயொன கண்டணொட்ைத்தில் கூை, பிஏஐ 2022 முந்கதய 

 திப்புகளின் முன்டனொடிககை விை மிகவும் கடுகமயொனது. பிஏஐ 2022 க்கு 

 யன் டுத்தப் டும் முகறயின் மீது ப ொது விவகொர கமயத்தின் (PAC) கவனம் 

 குப் ொய்வுகளில் அறிவியல் கடுகமகயப் புகுத்துவது மற்றும் அகநிகலத்தன்கமகய 

அகற்றுவது ஆகும்.” 

தகலகம விருந்தினர், மூத்த வழக்கறிஞர் திரு. வி சுதீஷ் க , “அரசியலகமப்பு என் து 

சுதந்திரத்தொல் வழங்கப் ட்ை அதிகொர ெொெனத்கதப் பிரதி லிக்கிறது, அதிகொரத்தொல் 

வழங்கப் ட்ை சுதந்திர ெொெனம் அல்ல. மக்களின் உரிகமகள் மற்றும் சுதந்திரங்கள் அரசின் 

அதிகொரத்கத மட்டுப் டுத்துகின்றன. கணக்கிைப் ட்ை அதிகொரங்களின் வகரயறுக்கப் ட்ை 

அரெொங்கத்கதப் ப றுவது. அரசியலகமப்புச் ெட்ைத்தொல் உருவொக்கப் ட்ை அகமப்புகளும் 

அதன்  ல்டவறு விதிகளும் ஜனேொயகமும் சுதந்திரமும் பவற்று வொக்குறுதிகள் அல்ல, நீதியும் 

ேல்லொட்சியும் உறுதி பெய்யப் டுகின்றன. III மற்றும் IV  குதிகளுைன் முன்னுகர 

அரசியலகமப்பின்  ொர்கவகய பிரதி லிக்கிறது. (பிஏஐ 2022) ேல்ல நிர்வொகத்கத 

வழங்குவதற்கும் நீதிக்கொன அரசியலகமப்பு பதொகலடேொக்கு   ொர்கவகய அகைவதற்கும் 

முயற்சிக்கும் அரெொங்கங்களின் பெயல்திறகன மதிப்பிை முயல்கிறது”. 

 
டாக்டர். ஏ. ரவீந்திரா, (ஐஏஎஸ், ஓய்வு) தலைவர், பிஏசி தனது உலரயிமு, “பிஏஐ-2022 சுதந்திர, 

நவீன இந்தியாவின் வவர்களுக்குத் திரும்புகிறது, அதன் அரசியைலைப்பு. இது நமுைாட்சி-நீதியின் 

அடிப்பலட ஆவணத்தின் உணர்லவ ைாநிைங்களுக்கும் லையத்திற்கும் நிலனவூட்டுகிறது: 

பபாருளாதாரம், சமூகம் ைற்றும் அரசியமு, அதன் ல்ன்னுலரயிமு பபாறிக்கப்பட்டுள்ளது ைற்றும் 

ைாநிைக் பகாள்லகயின் வழிகாட்டுதமு வகாட்பாடுகளிமு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ைக்கலள 

லையைாகக் பகாண்ட ஆட்சிலய வநாக்கி ைாநிைங்கலளத் தூண்ட வவண்டும்.” 

இந்திய சுதந்திரத்தின் ‘அமிர்த கொலில்’, இந்திய ஜனேொயகத்கத வழிேைத்தும் அரசியலகமப்பு 

உைன் டிக்கககய நிகறடவற்ற மொநில அரசுகளின் உறுதிப் ொட்கை பிஏஐ 2022 

மதிப்பிடுகிறது. பிஏஐ 2022 இல், ஆளுககயின்  குப் ொய்வு நிகலயொன வைர்ச்சி இலக்குகளின் 

(SDGs) கட்ைகமப்பிலிருந்து அரசியலகமப்பு ரீதியொக ப ொறிக்கப் ட்ை நீதிக் பகொள்ககக்கு 

மொறுகிறது. நீதியின் இந்த கருத்தொக்கம் மூன்று கருப்ப ொருள்கள் மூலம் 

பெயல் டுத்தப் டுகிறது 
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- ெமூக நீதி, ப ொருைொதொர நீதி மற்றும் அரசியல் நீதி - ஐந்து துகண கருப்ப ொருள்கள் 

மற்றும் 22 குறிகொட்டிகள். 

பிஏஐ 2022 ஒரு முகறயொன மொற்றத்கத அனு விக்கிறது மற்றும் ஒரு கூட்டு குறியீட்டுக்கு 

வருவதற்கு ஐடியல் பெொல்யூஷன் (TOPSIS) முகறகயப்  யன் டுத்தி விருப் த்டதர்வுக்கொன 

நுட் த்கதப்  யன் டுத்தி  ல அைவுடகொல் முடிபவடுக்கும் (MCDM) அணுகுமுகறகய 

அறிமுகப் டுத்துகிறது. 

TOPSIS இன்  யன் ொட்டிற்குப் பின்னொல் உள்ை கருத்து என்னபவன்றொல், 

டதர்ந்பதடுக்கப் ட்ை மொற்று டேர்மகற இலட்சிய சூழ்நிகலக்கு (ஒப்பீட்டு சிறந்த 

பெயல்திறன்) பேருக்கமொக இருக்க டவண்டும் மற்றும் எதிர்மகறயொன இலட்சிய 

தீர்விலிருந்து (ஒப்பீட்டு டமொெமொன பெயல்திறன்) பதொகலவில் இருக்க டவண்டும். இந்த 

முகற குறிகொட்டிகளுக்கு எகைககை ஒதுக்கும் பெயல்முகறகய நீக்குகிறது மற்றும் சிறந்த 

தீர்வுத் பதொகுப்புகளிலிருந்து விலகல்களின் அடிப் கையில் மட்டுடம அைவிைப் டுகிறது. 

இந்த விலகல் மஹொலடனொபிஸ் தூரத்கதப்  யன் டுத்தி அைவிைப் டுகிறது; 

குறிகொட்டிகளுக்கு இகைடய உள்ை ஒத்துகழப்க  கணக்கில் எடுத்துக்பகொள்வது. 

மக்கள்பதொகக மற்றும் அைவு அடிப் கையில் இந்திய மொநிலங்களில் உள்ை மொறு ொட்கைக் 

கணக்கிடுவது, மொநிலங்ககை 18 ப ரிய மொநிலங்கள் மற்றும் 10 சிறிய மொநிலங்கைொக 

வககப் டுத்த ஒரு முழங்கக முகற  யன் டுத்தப் ட்ைது. பிஏஐ 2022, யூனியன் 

பிரடதெங்களுக்கு தரவு கிகைக்கொததன் கொரணமொகவும் அவற்றின் நிர்வொகத்தில் 

அரசியலகமப்பு ரீதியொக கட்ைொயப் டுத்தப் ட்ை சில பெயல் ொடுகளின் ப ொருத்தமின்கம 

கொரணமொகவும்  குப் ொய்வுகளில் இருந்து விலக்கு அளிக்கிறது. 

 

பிஏஐ 2022 முடிவுகள் 

ப ரிய மொநிலங்கள் 
 

ப ரிய 

மொநிலங்கள் 

குறியீட்டு 

மதிப்ப ண் 

தரவரிகெ 

ஹரியொனொ 0.6948 1 

தமிழ்ேொடு 0.6668 2 

டகரைொ 0.6666 3 

ெட்டீஸ்கர் 0.6305 4 

 ஞ்ெொப் 0.6223 5 

கர்ேொைகொ 0.6216 6 

ஆந்திர பிரடதெம் 0.5925 7 

மத்திய பிரடதெம் 0.5768 8 

ரொஜஸ்தொன் 0.5525 9 

குஜரொத் 0.5473 10 

ஒடிஷொ 0.5412 11 

உத்தரப்பிரடதெம் 0.5201 12 

அஸ்ஸொம் 0.5024 13 

பதலுங்கொனொ 0.4871 14 

பீகொர் 0.4609 15 

மகொரொஷ்டிரொ 0.4416 16 

டமற்கு வங்கம் 0.4238 17 

ஜொர்க்கண்ட் 0.3534 18 
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சிறு மொநிலங்கள் 
 

 

சிறு மொநிலங்கள் குறியீட்டு 

மதிப்ப ண் 

தரவரிகெ 

சிக்கிம் 0.5715 1 

இமொச்ெல பிரடதெம் 0.5048 2 

உத்தரகொண்ட் 0.4953 3 

டகொவொ 0.4828 4 

மிடஜொரம் 0.4700 5 

அருணச்ெொல பிரடதெம் 0.4639 6 

டமகொலயொ 0.4466 7 

மணிப்பூர் 0.3441 8 

திரிபுரொ 0.3166 9 

ேொகொலொந்து 0.3104 10 

 

சிறந்த பெயல்திறன் பகொண்ைவர்களுக்கொன கொட்டி நிகல நுண்ணறிவு 
 

மொநி

லம்/யூ

பி 

 

ப ொருைொதொர நீதி 

 

அரசியல் நீதி 

 

ெமூக நீதி 

 

 

ெ
ொ
த
க
ன
க
ள்

 

பதொழிலொைர் உற் த்தித்திறன் 

 

கூலித் பதொழிலொைர்களுக்கு 

வொழ்க்ககத் தரத்திகன 

உறுதியளித்தல் 

ஊரொக மற்றும் ேகர்புற 

உள்ைொட்சி 

 

அகமப்புகளுக்கு 

அதிகொரப் கிர்வு 

 

உள்ைொட்சி 

அகமப்புகளுக்கு 

சுதந்திரமொன நிதிப் 

 கிர்வுக்கொன 

அர்ப் ணிப்பு 

 ள்ளி மொணவர்களுக்கொன கற்றல் 

முடிவுகள் 

 

 ொதுகொப் ொன குடிநீர் 

மற்றும் சுகொதொர  ொதுகொப்பு 

 

குழந்கத  ருவ 

வைர்ச்சியின் முடிவுகள் 

 

தைவொைங்கள் மற்றும் 

வர்த்தகத்தின் எளிகம 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
ஹரியொனொ 

  
 

 

 

ே
ொ
ட்
ை
ங்
க
ள்

 

டமம் ொடு மீதொன 

ப ொது பெலவு 

ெமூக  ொதுகொப்பு 

வகலயின் கவடரஜ் 

குற்ற நிகழ்வு 

வழக்கு பதொைர் ொன 

ஆதொரங்ககைத் 

திரட்டுவதில் 

கொவல்துகறயின் 

திறகம 

 

 

மின்ெொர விநிடயொகத்தின் 

ஒழுங்குமுகற மற்றும் 

ேம் கத்தன்கம 

 டவகல 

வொய்ப்புகள் 

டெொதகனக்குட் ட்ை 

மக்களுக்கு நிவொரணம் 
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தமிழ்ேொடு 

 

ெ
ொ
த
க
ன
க
ள்

 

 

 

 

 
வருமொனம் மற்றும் 

வைங்களின் ெமமொன 

விநிடயொகம் 

வழக்கு பதொைர் ொன 

ஆதொரங்ககைத் 

திரட்டுவதில் 

கொவல்துகறயின் 

திறகம 

குற்ற நிகழ்வு 

ஊரொக மற்றும் ேகர்புற 

உள்ைொட்சி 

அகமப்புகளுக்கு 

பெயல் ொட்டு 

அதிகொரப் கிர்வு 

டெொதகனக்குட் ட்ை 

மக்களுக்கு நிவொரணம் 

மக்கள்பதொகக 

ஆடரொக்கியம் 

குழந்கத  ருவ 

வைர்ச்சியின் 

முடிவுகள் 

சுத்தமொன 

ெகமயல் 

எரிப ொருளுக்

கொன அணுகல் 
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ள்

 டமம் ொடு மீதொன 

ப ொது பெலவு 

டவகல 

வொய்ப்புகள் 

 

 
- 

 

 
கற்றல் விகைவுகள் 
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பதொழிலொைர் 

உற் த்தித்திறன் 

கூலித் 

பதொழிலொைர்களுக்கு 

வொழ்க்ககத் தரத்திகன 

உறுதியளித்தல் 

வழக்கு பதொைர் ொன 

ஆதொரங்ககைத் 

திரட்டுவதில் 

கொவல்துகறயின் 

திறகம 

டெொதகனக்குட் ட்ை 

மக்களுக்கு நிவொரணம் 

 
மக்கள்பதொகக 

ஆடரொக்கியம் 

ஆரம்  குழந்கத 

 ருவ வைர்ச்சி 

முடிவு 

 
டகரைொ 

வருமொனம் மற்றும் 

வைங்களின் ெமமொன 

விநிடயொகம் 

ஊரொக மற்றும் ேகர்புற 

உள்ைொட்சி 

அகமப்புகளுக்கு 

பெயல் ொட்டு 

அதிகொரப் கிர்வு 

 ொதுகொப் ொன 

துப்புரவு 

கவடரஜ் 
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 டமம் ொடு மீதொன 

ப ொது பெலவு 

டவகல 

வொய்ப்புகள் 

 

 
- 

 

தைவொைங்கள் 

மற்றும் வர்த்தகத்தின் 

எளிகம 

 

 

 

 

 

 

 

 
சிக்கிம் 
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டவகல 

வொய்ப்புகள் 

பதொழிலொைர் 

உற் த்தித்திறன் 

கூலித் 

பதொழிலொைர்களுக்கு 

வொழ்க்ககத் தரத்திகன 

உறுதியளித்தல் 

ப ொருைொதொரத்தில் 

ப ண்களின்  ங்களிப்பு 

 

 

 
உள்ைொட்சி 

அகமப்புகளுக்கு 

சுதந்திரமொன நிதிப் 

 கிர்வுக்கொன 

அர்ப் ணிப்பு 

 

குழந்கத  ருவ 

வைர்ச்சியின் 

முடிவுகள் 

நில  யன் ொட்டின் 

பெயல்திறன் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் 

நிகலத்தன்கம 
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டமம் ொடு மீதொன 

ப ொது பெலவு 

  

 வருமொனம் மற்றும் 

வைங்களின் ெமமொன 

விநிடயொகம் 

- 
 ள்ளி 

மொணவர்களுக்கொன 

கற்றல் முடிவுகள் 

 பெொந்த ஆதொர 

வருவொய் திரட்டுதல் 
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இமொச்ெல 

பிரடதெம் 
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ப ொருைொதொரத்தில் 

ப ண்களின்  ங்களிப்பு 

பெொந்த ஆதொர 

வருவொய் திரட்டுதல் 

கூலித் 

பதொழிலொைர்களுக்கு 

வொழ்க்ககத் தரத்திகன 

உறுதியளித்தல் 

ஊரொக மற்றும் ேகர்புற 

உள்ைொட்சி 

அகமப்புகளுக்கு  

பெயல் ொட்டு 

அதிகொரப் கிர்வு 

உள்ைொட்சி 

அகமப்புகளுக்கு 

சுதந்திரமொன நிதிப் 

 கிர்வுக்கொன 

அர்ப் ணிப்பு 

 

வழக்கு பதொைர் ொன 

ஆதொரங்ககைத் 

திரட்டுவதில் 

கொவல்துகறயின் 

திறகம 

 

மக்கள்பதொகக 

ஆடரொக்கியம் 

 ொதுகொப் ொன 

குடிநீருக்கொன 

அணுகல்  

தைவொைங்கள் 

மற்றும் வர்த்தகத்தின் 

எளிகம 

 ள்ளி 

மொணவர்களுக்கொன 

கற்றல் முடிவுகள் 
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ெமூக  ொதுகொப்பு வகலயின் 

பெயபலல்கல 

 

குற்ற நிகழ்வு 

 

மின்ெொர 

விநிடயொகத்தின் 

ஒழுங்குமுகற 

மற்றும் 

ேம் கத்தன்கம 

 

 வருமொனம் மற்றும் 

வைங்களின் ெமமொன 

விநிடயொகம் 

- நில  யன் ொட்டின் 

பெயல்திறன் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் 

நிகலத்தன்கம 
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வழக்கு பதொைர் ொன 

ஆதொரங்ககைத் 

திரட்டுவதில் 

கொவல்துகறயின் திறகம 

 

தைவொைங்கள் மற்றும் 

வர்த்தகத்தின் எளிகம 

 
 

மின்ெொர விநிடயொகத்தின் 

ஒழுங்குமுகற மற்றும் 

ேம் கத்தன்கம 

 ொதுகொப் ொன 

குடிநீருக்கொன அணுகல்  

 

நில  யன் ொட்டின் 

பெயல்திறன் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் 

நிகலத்தன்கம 
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கூலித் 

பதொழிலொைர்களுக்கு 

வொழ்க்ககத் தரத்திகன 

உறுதியளித்தல் 

 

 

 

 

 

 

 

 டவகல 

வொய்ப்புகள் 

 

டமம் ொடு மீதொன ப ொது 

பெலவு 

ஊரொக மற்றும் ேகர்புற 

உள்ைொட்சி 

அகமப்புகளுக்கு 

பெயல் ொட்டு 

அதிகொரப் கிர்வு - 

 

 வருனம் மற்றும் 

வைங்களின் ெமமொன 

விநிடயொகம் 

  

பதொைர்பு ே ர்கள் 
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