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இந்தினாவிலுள் வங்கி நற்றும் ிதிக் குழுக்கள் 

அ 

 அிட் ஹுசைன் குழு:சிமி அரலியான த ாறிற்சாலயகள் 

 அில் கவுைல் குழு:ஸ்தபக்ட்ம் லிலய நிர்ணிப்ப ில் டிாய் தசய்ப்பட்ட 

பரிந்துலகலர ஆய்வு தசய். 

 அபவிந்த் நானபம் குழு:நநளனல் ஸ்பாட் க்ஸ்நசஞ்ச் யிிதடட் (NSEL) 

பற்மி கூமப்படும் பலமநகடுகள் குமித்து புகார் அரிக்க. 

 அபவிந்த நானபம் குழு:தலரிநாட்டு நநடி ப லீடு (FDI) ற்றும் 

தலரிநாட்டு நிறுலன ப லீடுகளுக்கு(FII) த ரிலான லலலமகள் 

தகாடுக்க 

ஆ  

 ஆத்ரபனா குழு:டிபி றுசீலப்பு. 

 ஆதித்னா பூரி குழு:கடன்  கலல் பலலுக்கான குழு  

 ஆர் வி குப்தா குழு:சிமி நசிப்புக்கான குழு. 

 ஆர்.எஸ் குஜ்பால் குழு:MSME ற்று ிகலர அ ிகரிக்கும் 

நடலடிக்லககலர பரிந்துலக்க நலண்டும். 

இ 

 இங்கிாந்து ஷர்நா குழு: RRB இல் NABARD பங்கு. 

உ 

 உர்ஜிட் ரேல் குழு:  ற்நபால  பணலில் தகாள்லக கட்டலப்லப 

ஆய்வு தசய்பம் குழு. 

எ  

 எம்ிஎன்  பாவ் குழு:இந் ிாலின் ப ல் தபண்கள் லங்கிின் 

லலபடத்ல   ாரிப்ப ற்கான குழு. 
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 எ ைி ைிஷா குழு: லங்கி அல்யா  நி ி நிறுலனங்கள் த ாடர்பான 

றுசீலப்பு  குழு (NFBC) 

 எ ரக கான்ஜு  குழு: உத் கண்ட் தலள்ரம் 

 எம்.ி. ஷா குழு:சட்டலிநா  சுங்க நடலடிக்லககலர ஆய்வு தசய்பம் 

துலம. 

 எம்.பைிம்ஹம் குழு:லங்கித்துலம சீர் ிருத் ங்ககான குழு. 

 என் பங்காச்ைாரி குழு:I.T க்கு லரி லி ிப்புக் தகாள்லககலர ஆய்வு தசய்பம் 

துலம. 

 என் ஆர் ாபானண பர்த்தி குழு:உர் கல்லி நிறுலனத் ில் பங்கு ார் 

பங்கரிப்பு  ிப்படீு தசய்ல ற்கு. 

 எஸ் ரக ஸ்ரீவஸ்தவா குழு:நியக்கரி உற்பத் ில அ ிகரிப்ப ற்காக தபாது-

 னிார் கூட்டு ா ிரிில் எரு தகாள்லகல உருலாக்குல ற்கான குழு. 

 எஸ்.ி. தல்வார் குழு:பயலனீான தபாதுத்துலம லங்கில 

றுசீலப்ப ற்கான குழு. 

 எஸ்.என். வர்நா குழு(1999):லணிக லங்கிகள் றுசீலப்பு 

ஜ 

 ஜாகிபாநன் குழு: லங்கிின் பாதுகாப்பு பரிலர்த் லனகலர லிசாரிக்க. 

 JS நாதுர் குழு: தசய் ித் ாள் லிரம்பம் லிகி ங்கலர றுஆய்வு தசய். 

க 

 ரகல்கர் குழு: லரி எழுங்கு சீர் ிருத் ங்களுக்கான குழு. 

 கிரிட் ரிக்ஹ் குழு:ரிதபாருள் லிலய. 

 ரக.எம். ைந்திபரைகர் குழு: தலரிநாட்டு ப லீட்டு லி ிபலமகலர 

பகுப்பாய்வு தசய்ல ற்கான குழு  

 குக் குழு: லங்கிகரின் பய ன ஆ ாத் ிற்காக. 

 ரக. பத்ா ிபா குழு:ஊடகங்கரில் தபண்கரின் இறிலான சித் ரிப்பு. 

ை 

 ைிட்ேகண்ட்  நகாத்பா குழு:அசியலப்பின் ட்டாலது 

அட்டலலணில் நபாஜ்பூரி தாறிிலன நசர்க்க அலக்கப்பட்ட குழு. 
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 ைி. பங்கபாஜன் குழு: நாட்டில் லறுல அரலடீ்டு  ிப்படீுகள் 

 ைி. பங்கபாஜன் குழு:சர்லந ச ரிலாப நிலயங்கரின் சாசரிாக லந்து 

நசரும் எரு சிக்கயான பலமப்படி இற்லக ரிலாப லிலய 

பரிந்துலக்கப்படுகிமது. 

 சுநா வர்நா குழு:லங்கிக் குலம ீர்ப்பாரர்  ிட்டம்,புதுப்பிக்கவும், 

 ிருத் வும்(2006). 

 

 ாச்ைிக்ரகட் ரநார் குழு:சிறு லணிகங்கள் ற்றும் குலமந்  லருானம் 

தபறும் குடும்பங்களுக்கு லிரிலான நி ி நசலலகளுக்கான குழு. 

 ரபஷ் ைந்திபா குழு:பாதுகாப்பு பிச்சிலனகரின் 14 உறுப்பினர் பணிக்கான 

குழு.  

 ீதிதி A.P. ஷா குழு: சாலயின் பாதுகாப்பிற்கான  லயல குழு. 

த  

 தீக் ரபக் குழு : உள்கட்டலப்பு துலம நி ிப லி 

 

 ரைல் குழு: லங்கி நற்பார்லலக்கான குழு  

 ிநல் ஜான் குழு:பு ி லங்கி உரிங்களுக்கு லிண்ணப்பங்கலரச் 

சரிபார்க்க. 

 ண்ோரி குழு: ஆர்.ஆர்.பி.க்கரின் புனலப்புகான குழு  

 ி. நகாத்பா குழு:லங்கிகள் / நி ி நிறுலனங்கரின் பன்நனற்மங்கலர 

றுசீலப்ப ில் ற்கனநல இருக்கும் புத் ிசாயித் ன லறிகாட்டு ல்கலர 

 ிப்பாய்வு தசய்பம் குழு . 

 ார்த்தைாபதி ரஷாரந: லரி நிர்லாக சீர் ிருத்  ஆலணம் (TARC), சிமந்  

லரி இணக்கத்ல  தசல்படுத்துல ற்கு எரு அலப்லப பரிந்துல தசய்பம் 

குழு. 

 ார்த்தைாபதி ரஷாரந குழு:GAAR நலடபலமப்படுத்துல ற்கு(தபாது 

 ிர்ப்பு  லிர்ப்பு லி ி) 
 பர்ைி நிஸ்ட்ரி குழு:பம்லப சர்லந ச நி ி லம் உருலாக்க. 
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 ிபைாத் குழு:சர்லந ச லர்த் க ற்றும் நசலலகள் 

 புாக் குநார் ைின்ஹா குழு:ஆ ாரின் சாத் ிக்கூறுகலர ஆய்வு தசய் & 

ஆ ார் அட்லட  ற்நபால  பரிலர்த் லனகலர அங்கீகரிப்ப ற்கான எரு 

கூடு ல் காணி. 

ந 

 பநக்கின்ரை அிக்சக:ஸ்.பி..லங்கி உடன் 7 இலண லங்கிகலர 

இலணப்பது. 

 பகுல் பட்கல் உறுப்ிர் குழு:பில் ஸ்பாட்-நிர்ணம் பற்மி ஆய்வு 

தசய். 

 பகுல் பட்கல் குழு: ிலப்பட அனு ி தசல்பலமகலர பார்க்க. 

ே 

 ோரநாதபன் குழு:லங்கிகரில் லாடிக்லகாரர் நசலலகலர நம்படுத் . 

 ரேவ் குழு(2000): எழுங்கலக்கப்பட்ட துலமக்கான ஏய்வூ ித் 

 ிட்டத் ிற்கான குழு  

ப  

 பகுபாம் பாஜன் குழு:நி ித்துலம சீர் ிருத் ங்களுக்கான குழு. 

 பாஜா பைல்சனா குழு:லரி சீர் ிருத் ங்களுக்கான குழு. 

 பபஃஹி  குழு:லமபக லரிகளுக்கான குழு. 

  

வ  

 வாக்லூல் குழு: இந் ிாலில் பண சந்ல க்கான குழு. 

 வாசுரதவ் குழு:NBFC( லங்கி அல்யா  நி ி நிறுலனம்)துலம சீர் ிருத் ங்கள். 

ன  

 Y B பபட்டி கநிட்டி (2001): லருான லரி  ிப்பாய்வு தசய்பம் குழு. 
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ஷ  

 ஷினாநா ரகாிாத் குழு:அஞ்சல் அலுலயக சிமி நசிப்பு  ிட்டங்கள் 

பற்மி ஆநயாசலனகளுக்கான குழு. 

  

 


