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வா��ல விைட
கான வினா
க 0640 / ’09 1. ெகளரவ  ஆ�. பி. எ. ரண$ர பதிரண,— ேபா'(வர�� அைம+சைர'   ேக�பத-(,— (அ) (i) வட'கி. ேபா� /0நிைல காரணமாக அ2ராத3ர�தி-( அ4பா.  எ5த 3ைகயிரத நிைலய  வைர 3ைகயிரத ேசைவைய நட�த 789மாயி:5த� எ�பைத9,  (ii) ேபா� 78வைட5தத� பி�ன� வ<னியா<'( அ4பா. 3ைகயிரத ேசைவ இட ெப-றி:4பி� அ� எ4ேபா� எ5த 3ைகயிரத நிைலய வைர எ�பைத9  அவ� இ+சைபயி. (றி4பி>வாரா? (ஆ) (i) வ<னியா<'( அ4பா. 3ைகயிரத ேசைவைய ஆரபி4பத-கான விழாெவா�A நைடெப-றதா எ�பைத9,  (ii) அBவாெறனி� அ� எ4ேபா� எ�பைத9,  (iii) அதைன அ>�� அ5த4 பாைதகளி. ஒBெவா: மாத�திD அ5த5த திகதிகளி. எ�தைன தடைவகE 3ைகயிதரFகE ேசைவயி. ஈ>ப>�த4 ப�டன  எ�பைத9,   அவ� இ+சைபயி. அறிவி4பாரா? (இ) வட'கி-( 3ைகயிரத ேசைவ ஆரபி'4ப�ட ேபாதிD பயணிகைள ெபா� ம'களி� ேபா'(வர��� ேதைவைய நிைறேவ-ற இ5த+ ேசைவகளி� ேபாதா� எ�பைத அவ� ஏ-A'ெகாEவாரா? (ஈ) இ�ேற., ஏ�? 0660 / ’09 2. ெகளரவ லJம� நி3ணஆர+சி,— நகர அபிவி:�தி, 3னித ப(திகE அபிவி:�தி அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) Dனாவ அபிவி:�தி' க:�தி�ட ெதாட�பி. அ4ப(தி ம'கE எதி�ேநா'கி9Eள பிர+சிைனகE ப-றி ஆராKவத-கான “ச5தசிறி வி'கிரமஆர+சி  தனிநப� (M”  எ�திகதியி. நியமி'க4ப�ட� எ�பைத9 ,  (ii) ேம-ப8 (Mவினா. சம�4பி'க4ப�ட அறி'ைகயி� பிரகார அத� சாராச  யாெத�பைத9 , 
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  (iii) ேம-ப8 அறி'ைக சம�4பி'க4ப�ட திகதி யாெத�பைத9 ,  (iv) சப5த4ப�ட அறி'ைகைய பாரா
ம�ற��'( சம�4பி'(ப8 ேவOட4ப�ட ச5த�4பFகE  உOடா எ�பைத9,  (v) இ-ைற வைர ேம-ப8 அறி'ைகைய பாரா
ம�ற��'( சம�4பி'கா ைம'கான காரணFகE யாைவெய�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா ? (ஆ) இ�ேற., ஏ� ? 0699 / ’09 3. ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெந>SசாைலகE, $தி அபிவி:�தி அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) மஹி5த சி5தைன ெகாEைகைய நைட7ைற4ப>��வத� கீ0 தாபி'க4 ப�>Eள “மகெந(ம” க:�தி�ட�தி� கீ0 2008 ம-A 2009 ஆ ஆO>களி. இ�வைர நி�மாணி'க4ப�>Eள $திகளி� எOணி'ைக எBவள< எ�பைத9,  (ii) அ5த ஒBெவா: $தி'காக மதி4W> ெசKய4ப�ட ெதாைக எBவள< எ�பைத9,  (iii) அBவாA மதி4W> ெசKய4ப�ட ெதாைகயி. இ�வைர ெசலவிட4 ப�>Eள ெதாைக ெவBேவறாக எBவள< எ�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) (i) இ5த தி�ட�தி� கீ0 தாபி'க4ப�>Eள ெந>SசாைலகE, நி�மாணி43கE ம-A இய5திர உபகரணFகE நிAவன�தி� கீ0 உEள வாகனFகளி� எOணி'ைக எBவள< எ�பைத9,  (ii) அ5த நிAவன�தி� கீ0 நா> 7MவதிD திற'க4ப�>Eள அDவல கFகளி� எOணி'ைக ம-A வாகன ஆவணFகE யாைவ எ�பைத9  அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�? 0700 / ’09 4. ெகளரவ எ..ஜி.வச5த பியதிYஸ,— பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43,  ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதி அைம+ச:மானவைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) கிழ'( மாகாண�தி. ச�டாீதியான அ2மதியி�றி ஆ9த தாி�த நப�கE இ:'கி�றனரா,  (ii) சிவி. பா�கா43, ெபா[Y, 74பைட தவி�5த ேவA ஆ�க
'(  ஆ9த தாி4பத-( அ2மதி வழFக4ப�>Eளதா,  (iii) ஆெமனி., அத-கான காரண யா�  (iv) இவ�கைள நிரா9த பாணிகளா'(வத-( அரசாFக நடவ8'ைக எ>'(மா  எ�பைத அவ� இ+சைப'(� ெதாிவி4பாரா? (இ)  இ�ேற.,  ஏ�? 
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 0715 / ’09 5. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதி அைம+ச:மானவைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) 2009 ேம 19 இ-( 7�ன�, ஆ9த4 பைடகளி[:5� த4பி வ5தத� காரணமாக சிைறயி. அைட'க4ப�>Eள ஆ9த4பைட $ர�களி� எOணி'ைகைய9,  (ii) அவ�கE வி>தைல ெசKய4ப>வைத உAதி ெசK� ெகாEவத-( ேம-ெகாEள4ப> நடவ8'ைககைள9,  (iii) ஓK^திய ெப-A'ெகாEவத-( உாி��ைடயவரா( கால4ப(தி வைர அவ�கE ேசைவயா-றியி:4பி� அவ�க
'( ஓK^திய ெபAவத-கான உாிைம உOடா எ�பைத9,  (iv) இ.ைலெயனி., அவ�கE மீO> ேசைவயி. இைணவத-( எBவைகயான உதவிகைள ந.க 789ெம�பைத9,  அவ� இ+சைப'( ெதாிவி4பாரா? (ஆ) இ�ேற., ஏ�? 0729 / ’ 09 6. ெகளரவ காமினி ஜயவி'கிரம ெபேரரா,—-  ெந>SசாைலகE, $தி அபிவி:�தி அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) ெத-( க>கதி ெந>Sசாைலயி. ேம. வைள< பால ஒ�A இ85� விM5தைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) இ5த க>கதி ெந>Sசாைலயி. எ�தைன ேம. வைள<4 பாலFகE நி�மாணி'க4ப�>Eளன எ�பைத9,  (ii) இத� நி�மாண4பணிகைள தி�டமி�ட நிAவன அ.ல� கெபனியி� ெபய� எ�ன எ�பைத9,  (iii) இ5த நி�மாண4பணிகE உEநா�> ெபாறியியலாள� நிAவனFகளா. ேம-பா�ைவ ெசKய4ப�>Eளதா எ�பைத9,  (iv) அBவாA அ.லாவி8�, அத-கான காரண எ�ன எ�பைத9,  (v) அ5த தி�டமிட.கE ெந>SசாைலகE, $தி அபிவி:�தி அைம+சினா. அ2மதி'க4ப�8:5தனவா  எ�பைத9,  (vi) (றி4பி�ட நி�மாண4பணிக
'( ெசD�த4ப�ட பண எBவள< எ�பைத9,  (vii) அBவாA ெசலவிட4ப�ட ேதசிய ெச.வ�ைத மீள ெப-A' ெகாEள எ�ன நடவ8'ைக எ>'க4ப�ட� எ�பைத9,  (viii) நி�மாண4பணிகE _��தி ெசKய4ப�ட எ�தைன பாலFகைள அக-ற நடவ8'ைக எ>'க4ப�>Eள� எ�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (இ) அBவாA அக-Aவத-( நடவ8'ைக எ>'க4ப> பாலFகE ெதாட�பான 7Mைமயான அறி'ைகெயா�ைற அவ� இ+சைப'( சம�4பி4பாரா? 
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 (ஈ) (i) இ5த $தியி� நி�மாண4பணிகE ஒ4பைட'க4ப�>Eள� ெவளிநா�> கெபனிக
'கா அ.ல� உEநா�>' கெபனிக
'கா எ�பைத9,  (ii) இத-காக எ>'க4ப�ட கடனி� அள< ம-A (றி4பி�ட வ�8 உ�பட ெசD�த4பட ேவO8ய ெதாைக எBவள< எ�பைத9  அவ�  இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (உ) இ�ேற.,  ஏ�? 0775 / ’09 7. ெகளரவ ைவ.எ.நவர�ன பOடா,— இைளஞ� வD^�>ைக, சaக ெபா:ளாதார அபிவி:�தி அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ஆகிய வ:டFக
'காக  இBவைம+b'( வர< ெசல< தி�ட�தி. எBவள< நிதி ஒ�'க4ப�>Eள�,  (ii) இ5நிதி� ெதாைக aலதன ம-A மீO>வ: எ�றவாA ெவBேவறாக எBவள<,     (iii) அ5த5த வ:ட�தி. ஒ�'க4ப�ட நிதி'( கிைட�த நிதி'(  இைடேய ேவAபா> உOடா,  (iv) ஆெமனி., வ:டா5த ெவBேவறாக அ�ெதாைக எBவள<,  (v) அBவாA நிதி (ைற5தி:4பி� அத-கான காரண யா�             எ�பைத அவ� இ+சைப'(� ெதாிவி4பாரா? (ஆ) இைளஞ� வD^�>ைக, சaக ெபா:ளாதார அபிவி:�தி  அைம+சி� கீ0 உEள பிரதான நிAவனFகளி� எOணி'ைகைய9 அைவ யாைவ எ�பைத9 ெவBேவறாக அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�?                                                                                                           0641 / ’09 8. ெகளரவ ஆ�.பி.ஏ.ரண$ர பதிரண,— கம�ெதாழி. அபிவி:�தி, கமநல ேசைவகE அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) ெபாலனAைவ மாவ�ட�தி. அைம5�Eள ஹிF(ர'ெகாட அரசாFக விைத ெந. உ-ப�தி  பOைண எ�ேததியி. ஆரபி'க4ப�ட�,  (ii) அ� எ5த ேநா'க�தி-காக Yதாபி'க4ப�ட�,  (iii) இ4பOைண (�தைக'(' ெகா>'க4ப�8:5தா. அ.ல� வி-க4 ப�8:5தா. அ� எ4ெபாM� நிக05த�,  (iv) அ� எ5த நிAவன�தி-( எ�பைத அவ� இ+சைப'(� ெதாிவி4பாரா? (ஆ)  (i)   இ4பOைண (�தைக'( அ.ல� வாடைக அ84பைடயி. ெகா>'க4ப�8:5தா. (�தைக'(' ெகா>'க4ப�ட நில�தி� பர4பள< எBவள<,  (ii) (�தைக'(' ெகா>'க4ப�ட ஆO8[:5� ஒBெவா: வ:ட7 அரசாFக�தி-(+ ெசD�த4ப�ட (�தைக4பண எBவள<,  (iii) 2008ஆ ஆO8. இ4பOைணயி[:5� ஒ: ெஹ'டய:'( கிைட�த (�தைக வ:மான எBவள<, 
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  (iv) இைத ஒ4பைட'கி�றேபா� எBவள< அைச9, அைசயா ெசா��கE இ:5தன,  (v) அ+ெசா��கE  எ4பணிக
'(4 பய�ப>�த4ப>கி�றன  எ�பைத அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) ேபாதியள< விைத ெந. உEளி�ட விைதகைள வழF(வத-( Yதாபி'க4 ப�ட இ4பOைணைய இழ5ததா. விவசாயிக
'( அநீதி நிக05�Eளத� காரணமாக இைத� தி:��வத-( அவ� உாிய நடவ8'ைக எ>4பாரா? (ஈ)  இ�ேற., ஏ�? 0695 / ’09 9. ெகளரவ லJம� நி3ணஆர+சி,— ைக�ெதாழி. அபிவி:�தி அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) 2006 ஆகY� மாத 30 ஆ திகதிய�A நைடெப-ற அைம+சரைவ ��ட�தி. ,1980 cைல ேவைல நிA�த�தி. ஈ>ப�ட ெநச<' ைக�ெதாழி. �ைறயி� ஊழிய�க
'( நிDைவ+ சபள வழF(வத-( தீ�மான  எ>'க4ப�>Eளதா எ�பைத  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) bமா� 30 ஆO>கE  கட5�Eள, ேம-ப8 ஓK<ெப-ற ஊழிய�களி� நிDைவ+ சபள�ைத  வழF(வத-(  நடவ8'ைக  எ>'காைம'கான காரணFகE யாைவ ெய�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா ? (இ) இ�ேற., ஏ� ?       0701/ ’09 10. ெகளரவ எ.. ஜீ. வச5த பியதிYஸ,— �ைண4பயி� அபிவி:�தி அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) ஹிF(ரான சீனி உ-ப�தி நிAவன�ைத மீO> அரb எ4ேபா�     b$காி��'ெகாOடெத�பைத9,  (ii) தனியா�மய4ப>�த[� விைளவாக அரb'( ஏ-ப�ட ெமா�த ந�ட எBவளெவ�பைத9,  (iii) அதி[:5� நிAவன�தி. க:3 அைர�த. பணி நிA�த4ப�> எBவள< காலமாகி�றெத�பைத9,  (iv) மீ�> கபனியாக மா-றியைம'( வைர பராமாி43 ம-A நி:வாக நடவ8'ைககளி� ெபா:�> மாதா5த ெசலவிட4ப�ட ெதாைக எBவளெவ�பைத9,  (v) இ5 நி:வன மீO> யாாிட, எ4ேபா� ஒ4பைட'க4ப�ட ெத�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ)  ஹிF(ரான சீனி உ-ப�தி நிAவன மீள' ைகயளி'க4ப> ேபா� அத-(றியதாக ஒ: ஒ4ப5த ைக+சா�திட4ப�8:5தா. உாிய ஒ4ப5த�ைத அவ� இ+சைப'(+ சம�4பி4பாரா?  
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 (இ) (i) த-ேபா� பயி�+ ெசKைககE ேம-ெகளEள4ப�>Eள காணிகளி� அள< மறA ஒ: ெதா� க:3'(+ ெசD�த4ப> விைல எBவள ெவ�பைத9,    (ii) நிAவன�தி. கைடைமயா-றிய ம-A த-ேபா� கைடைமயா-றி' ெகாO>Eள கeட ேசைவ' ெகா>4பன< கிைட'க4ெபற ேவO8ய ஊழிய�களி�  எOணி'ைக எ�தைனெய�பைத9,  (iii) இவ�க
'( உாி�தான ெதாைக9 உாிய ெதாைக இவ�க
'(+ ெசD�த4ப>மா எ�பைத9,  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஈ)      (i) தனியா�மய4ப>�த[�ேபா� 10% பF(�ெதாைகைய4 ெபAவத-( உாிைமெகாO>Eள ஊழிய� எOணி'ைக எ�தைனெய�பைத9,   (ii) சகல:'(7ாிய ெமா�த� ெதாைக எBவளெவ�பைத9,  (iii) இதைன� �ாிதமாக வழF(வத-( நடவ8'ைக எ>'க4ப>மா எ�பைத9,  அவ� இ+சைப'(' (றி4பி>வாரா? (உ)  இ�ேற., ஏ�? 0716 / ’09 11. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,—  விைளயா�>��ைற, ெபா�4ெபாM�ேபா'( அDவ.கE அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ)  (i)  இ�AEளவாA இலFைக கிாி'ெக� சைபயி� நிதிைய நி:வகி'( நப�களி� ெபய�கைள9,         (ii)  த-ேபாைதய ம-A கட5த 05 வ:டFக
'கான  நிதி நிைலைமைய வ:டா5த அ84பைடயிD,         (iii)  கிாி'ெக� சைபயி� கட5த 10 வ:டFக
'கான நிதி aலFகைள வ:டா5த அ84பைடயிD,         (iv)  வ:மான ஈ�8'ெகாEள எம'(த< அைன�� வி:�க
 ஒ: ேகEவிம2+சைபயினா.தா� தீ�மானி'க4ப>கி�றனவா எ�பைத9,         (v)  இ.ைலெயனி.,  இதி. நியாய_�வமாக பிரேயாகி'க4ப>  7ைறைய9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ)  இலFைக' கிாி'ெக� சைபயி� கட5த 06 வ:டFக
'கான கண'காK< ெசKய4ப�ட கண'(கைள அவ� இ+ சைப'(+ சம�4பி4பாரா? (இ)  (i)  கிாி'ெக� $ர�க
'( (ழா�திDEள $ர�க
'( ெசD�த4ப> ெதாைகைய9,         (ii)  அவ�களி� ஈ�ட.கE வாி வில'களி'க4ப�டைவயா எ�பைத9,         (iii)  இ.ைலெயனி., வாி உEளீ�ைட9,         (iv)  இலFைக' கிாி'ெக� க�>4பா�>+ சைபயி� 20 அதி ெசல< �8ய அதிகாாிகளி� ெபய�கைள9;         (v)  கட5த 05 வ:டFக
'கான அவ�கள� மாதா5த / வ:டா5த ஈ�ட.கைள வ:டா5த அ84பைடயி. ெவBேவறாக<  அவ� ெதாிவி4பாரா? (ஈ)     இ�ேற.,  ஏ�? 
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 0738 / ’ 09 12. ெகளரவ காமினி ஜயவி'கிரம ெபேரரா,—-  பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதி அைம+ச:மானவைர' ேக�பத-(,— 
(அ) (i) 2009.08.09 ஆ5 திகதி (O>கE ெபா:�த4ப�ட வா� வO8ெயா�A ம�னா� நகாி. ைக4ப-ற4ப�டதா எ�பைத9,  (ii) அ5த (O8� எைட எBவள< எ�பைத9,  (iii) ைக4ப-ற4ப�ட 54 - 6293 ஆ இல'க வானி� உாிைமயாள� யா� எ�பைத9,  (iv) அவ� த-ேபா� ெபா[சாாி� ைகதி. இ:'கிறாரா அ.ல� வி>வி'க4 ப�>Eளாரா எ�பைத9,  (v) வி>வி'க4ப�8:5தா. அ� எ5த அ84பைடயி. எ�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? 
(ஆ) (i) ேம-�றிய வாகன�ைத ைக4ப-றிய ெபா[Y உ�திேயாக�த� யா� எ�பைத9,  (ii) ெபய� (றி4பிட4படாவி8� அத-கான காரண எ�ன எ�பைத9  அவ� இ+சைபயி. அறிவி4பாரா? (இ) (றி4பி�ட பிாி<'(4 ெபாA4பான பிரதி4 ெபா[Y மாஅதிப� இBவாறான (O> ெபா:�த4ப�ட வாகனெமா�A ைக4ப-ற4படவி.ைல என �றி9Eளைத அவ� அறிவாரா?  (ஈ) (i) அBவாெறனி� அத� அ84பைட எ�ன எ�பைத9,  (ii) இ5த' (O>, (O> ெசய[ழ43 பிாி<'( ைகயளி'க4ப�டதா எ�பைத9,  (iii) அBவாA ைகயளி'க4படா� ெகாM3'( எ>��வர4ப�8:4பி� அத-கான காரண எ�ன எ�பைத9  அவ� (றி4பி>வாரா? (உ) இ� ெதாட�பான 7Mைமயான அறி'ைகெயா�ைற அவ� இ+சைப'( சம�4பி4பாரா? (ஊ) இ�ேற., ஏ�? 0776 / ’09 13. ெகளரவ ைவ.எ.நவர�ன பOடா,— அரசியலைம43 அDவ.கE, ேதசிய ஒ:ைம4பா�> அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ஆகிய வ:டFக
'காக இBவைம+b'( வர< ெசல< தி�ட�தி. எBவள< நிதி ஒ�'க4ப�>Eள�,  (ii) இ5நிதி� ெதாைக aலதன ம-A மீO>வ: எ�றவாA ெவBேவறாக எBவள<,     (iii) அ5த5த வ:ட�தி. ஒ�'க4ப�ட நிதி'( கிைட�த நிதி'(  இைடேய ேவAபா> உOடா, 
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  (iv) ஆெமனி., வ:டா5த ெவBேவறாக அ�ெதாைக எBவள<,  (v) அBவாA நிதி (ைற5தி:4பி� அத-கான காரண யா�  எ�பைத அவ� இ+சைப'(� ெதாிவி4பாரா? (ஆ) அரசியலைம43 அDவ.கE, ேதசிய ஒ:ைம4பா�> அைம+சி� கீ0 உEள பிரதான நிAவனFகளி� எOணி'ைகைய9  அைவ யாைவ எ�பைத9 ெவBேவறாக அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற. ஏ�?                                                                                                        0642 / ’09 14. ெகளரவ ஆ�.பி.ஏ.ரண$ர பதிரண,— மீE (8யம���ைக, அன��த நிவாரண ேசைவகE அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) வட'கி. நிலவிய 9�த /ழ. காரணமாக எ�தைனேப� இட ெபய� 7காகளி. வா0கி�றன�,   (ii) சப5த4ப�ட நலேனாப. நிைலயFகE ஆரபி'க4ப�ட  நாE7த. இ-ைறவைர அ7காகளி. நிக05த இய-ைக  மரணFகளி� எOணி'ைக எBவள<,  (iii) அ� நா�8� சராசாி மரண விகிதாசார�தி-( ஒ4W�டளவி.  உயா் $தமா  எ�பைத அவ� இ+சைப'(� ெதாிவி4பாரா? (ஆ) (i) ேம-ப8 மரண��'(Eளாகி�றவ�களி� இAதி' கிாிையகைள இவ�களி� கலாசார��'( மத��'( ஏ-ப நட��வத-( வாK43 ஏ-ப>�தி' ெகா>'க4ப�>Eளதா,  (ii) அ�தைகய ேவைல�தி�டெமா�A இ:4பி� அ� யா�            எ�பைத அவ� (றி4பி>வாரா? (இ)  இ�ேற., ஏ�?                                                                                                          0702 / ’ 09 15. ெகளரவ எ..ஜீ. வச5த பியதிYஸ,—-  க.வி அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) அபாைற மாவ�ட�தி. அைம5�Eள சகல பாடசாைலக
'( ேதைவயான ஆசிாிய�களி� எOணி'ைக  எ�தைனெய�பைத9,  (ii) இ4 பாடசாைலகளி. த-ேபா�Eள ஆசிாிய�களி� எOணி'ைக எ�தைன ெய�பைத9   அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ)    (i) ேம-ப8 மாவ�ட�தி. த-ேபா� காண4ப>கி�ற ஆசிாிய� ெவ-றிடFகE அ5த5த பாட�தி-ேக-ப ெவBேவறாக  எ�தைனெய�பைத9,  
          (ii)  இ5த ெவ-றிடFகைள நிர43வத-காக எ>'க4ப�>Eள நடவ8'ைககE யாைவெய�பைத9  அவ� (றி4பி>வாரா? (இ)   இ�ேற.,  ஏ�?  
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 0708 / ’ 09 16. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— வ��தக, ச5ைத4ப>�த. அபிவி:�தி, ��>ற<��ைற,   iக�ேவா� ேசைவகE அைம+சைர' ேக�பத-(,—  (அ) கட5த ஐ5� ஆO>களாக,  (i) இ5நா�8-(  இற'(மதி  ெசKய4ப>கி�ற,  உEநா�8.  உ-ப�தி ெசKய4ப>  10  விவசாய iக�<4 ெபா:�கைள9,  (ii)  ஆOெடா�A'( இற'(மதி ெசKய4ப> அளைவ அ5த5த4 ெபா:E வாாியாக<,  (iii) இ5த4 ெபா:�களி� உEநா�> iக�வி� அளைவ அவ-றி�  உOைமயான உEநா�> உ-ப�தி  அள<டன2,  (iv) இ5த4 ெபா:�கE மீ� விதி'க4ப> தீ�ைவயி� அளைவ9,  (v) அவ-ைற உEநா�8. அதிகளவி. உ-ப�தி ெசKயாைம'கான காரண�ைத9  அவ� இ+சைபயி. ெதாிவி4பாரா? (ஆ) (i) த-ேபா� உர மானிய வழFக4ப>கி�றதா எ�பைத9,  (ii) அBவாறாயி�,  வழFக4ப>   ெதா�களி� அளைவ ஆO> வாாி யாக<  ெபா:E வாாியாக<, 
  (iii)   த-ேபா� ஊ'(வி43 அளி'க4ப> ேவA ஐ5� (5)  கம�ெதாழி.  உ-ப�திகைள9  அவ� �Aவாரா? (இ) இ�ேற.,  ஏ�?  
பிேரரைண ��னறிவி�த�க�� தின�பணிக�� *1 பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதி அைம+ச:மானவ�,— அரசியலைம4பி� கீ0 தீ�மான (கண'( வா'(4பண 2010),— 2010 சனவாி மாத 1 ஆ திகதி ெதாடFகி 2010 8ெசப� மாத 31 ஆ திகதிய�A 78வைட9 2010 ஆ நிதியாO8� ேசைவக
'( ஏ-பா> ெசK9 ஒ�'கீ�>+ ச�ட நைட7ைற'( வ: ேததி'( 75திய நாள�A 78வைட9 கால4ப(தியி� ேபா�-    (அ)  தீ�மான�தி-கான 7தலா அ�டவைணயி. (றி��ைர'க4ப�ட ேசைவக
'( (எ5த+ ேசைவகE ெதாட�பி. ெசலவின�தி-கான ஏ-பா> 2008 ஆ ஆO8� 43 ஆ இல'க ஒ�'கீ�>+ ச�ட�தாD (ைறநிர43 மதி4W>களினாD ஏ-பா> ெசKய4ப�டேதா அ5த+ ேசைவகE)  7�k-A ஐப�� ஆறாயிர�� நாl-றி அAப�� ஐ5� மி.[ய� ஐl-A ஏழாயிர mபாைவ (mபா. 356,465,507,000)  விSசாத பண�ெதாைககE இலFைக+ சனநாயக ேசாச[ச' (8யரசி� திர�> நிதிய�தி[:5� ெசD�த4ப>த. 
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 ேவO> எ�ப�ட� ெசா.ல4ப�ட பண�ெதாைககE ேம-�ற4ப�ட கால4ப(தியி�ேபா� அ�தைகய அ�டவைணயி� (றி��ைர'க4ப�ட 7ைறயி. ெசலவிட<படலா என< ;  அ��ட�  (ஆ)  ��>ெமா�த�தி. ஆறாயிர�� இ:l-றி இ:ப�தியிரO> மி.[ய� நாk-A அAப�தி ஏழாயிர mபாைவ (mபா. 6,222,467,000) விSசாத பண�ெதாைககE இ�தீ�மான�தி-கான இரOடா அ�டவைணயி� நிைர       
I  இ. (றி��ைர'க4ப�ட ேசைவக
'( திர�> நிதிய�தி[:5� 7-பணFகE எ�ற வைகயி. ெசD�த4பட-பாலனவாத. ேவO> எ�ப�ட� ேம-�ற4ப�ட கால4ப(தயி�ேபா� அ�தைகய எைவேய2 ேசைவகE ெதாட�பி. உற4ப�ட ப-AகE அ5த அ�டவைணயி� நிைர II இ. ேநெரா�த பதிவி. (றி��ைர'க4ப�டவாறான உ+ச வர3கைள விSbதDமாகா� ; என<  அரசியலைம4பி� 150 ஆவ� உA43ைரயி� (2) ஆ ப5தியி� பிரகார இ4பாரா
ம�ற தீ�மானி'கி�ற�.  (அைம+சரைவயி�  அFகீகார ெபற4ப�>Eள�.)   �தலா� அ�டவைண ெபா�� ேசைவக���� ெகா��க�த�க ெதாைகக� தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல��    1   அதிேமத� சனாதிபதி                  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 912,104,000     388,216,000    நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க�   1,000,000,000                                                           தைல��  2    பிரதம அைம�சா் அ8வலக�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 52,250,000  13,166,000  தைல��   3    மீ:யா் நீதிம;ற நீதிபதிக�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�    15,521,000                                                 தைல��   4   அைம�சரைவ அ8வலக�  நிக)�சி�தி�ட� 01    ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  11,290,000     3,466,000   தைல��   5   பாரா�ம;ற�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  449,096,000  50,000,000   தைல��   6   பாரா�ம;ற சைப �த,வாி;  அ8வலக�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 6,426,000  550,000  தைல��   7   பாரா�ம;ற பிரதான அரசா=க ெகாறடாவி; அ8வலக�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 7,885,000 366,000  தைல��     8  பாரா�ம;ற எதி?�க�சி� தைலவாி; அ8வலக�                  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 17,326,000 466,000 



( 11 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல��  11  அரசியலைம��� சைப  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 3,739,000 66,000  தைல��  12   அரசா=க ேசைவ ஆைண��A  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 38,223,000 1,446,000  தைல��  13   நீதி�ேசைவ ஆைண��A  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 11,125,000 766,000  தைல�� 14    ேதசிய ெபாBC ஆைண��A  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 15,875,000 433,000  தைல�� 15    நி�வாக ேம;�ைறD�க� நியாயசைப  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 3,908,000 91,000  தைல�� 16    இல ச� அ,ல� ஊழ, �.ற�சா��கைள   விசாரைண ெசHவத.கான ஆைண��A   நிக)�சி�தி�ட�  01  ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 39,998,000 18,716,000  தைல�� 17    ேதா்த, திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 356,196,000 10,100,000  தைல�� 18   கண�காHவாளா்  அதிபதி  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  167,025,000 77,666,000  தைல�� 19   நி�வாக���கான பாரா�ம;ற ஆைணயாளா் அ8வலக�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 1,940,000 66,000  தைல�� 20    நிதி ஆைண��A அ8வலக�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 11,016,000 21,811,000  தைல��  21   ேதசிய க,வி ஆைண��A  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 7,870,000 1,853,000  தைல�� 22   இல=ைக மனித உாிைமக� ஆைண��A  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 33,833,000 766,000  தைல�� 101  மத அ8வ,க�,  ஒA�க ேம�பா�� அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 23,412,000 101,905,000     தைல�� 201  ��த விவகார=க� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 8,485,000 31,926,000  நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  124,885,000   



( 12 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல��  202 �CB� சமய கலாசார அ8வ,க� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 11,821,000 26,891,000   தைல�� 203  கிறிC�தவ சமய அ8வ,க� திைண�கள�    நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 18,388,000 4,613,000  தைல�� 204  இK� சமய கலாசார அ8வ,க� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 02  அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 18,665,000 21,868,000  தைல�� 205  ெபா� ந�பி�ைக� ெபாL�பாளா் திைண�கள�    நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 9,958,000 346,000  தைல�� 102  நிதி, தி�டமிட, அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 349,938,000 7,708,000  நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  258,666,000  தைல�� 237  ேதசிய தி�டமிட, திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 25,058,000 33,943,000  தைல�� 238  அரசிைற� ெகா�ைக திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  712,922,000 1,058,000   தைல�� 239  ெவளிநா�� வள=க� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 51,501,000 5,883,000  தைல�� 240  ேதசிய வரM ெசலM� தி�ட� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 20,364,000 14,933,000  நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 7,241,666,000 9,649,166,000  தைல�� 241  அரச ெபா� ெதாழி, �ய.சிக� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 11,531,000 2,400,000  தைல�� 242  �காைம��வ ேசைவக� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 8,910,000 598,000  தைல�� 243 அபிவி��தி நிதி� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�   200,538,000 133,000  நிக)�சி�தி�ட� 02  அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  733,333,000  தைல�� 244  வியாபார தீ?ைவ ம.L� �தN��� ெகா�ைக� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  206,739,000 106,000     



( 13 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல�� 245  அரச ெபா� நிதி� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 21,576,000 950,000  தைல��246  உ�நா�� இைறவாி� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�   482,946,000 223,566,000  தைல�� 247   இல=ைக� ச=க�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�    539,483,000 516,666,000   தைல�� 248  ம�வாி� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 118,574,000 23,833,000  தைல�� 249  திைறேசாி� ெசய.பா�க� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�   1,742,555.000 412,216,000  நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க�     4,822,266,000  தைல�� 250  அரச கண��க� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 8,535,000 616,000  தைல�� 251 மதி�O��� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 58,266,000 16,283,000  தைல�� 252  ெதாைக மதி�� ��ளிவிபர� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 173,500,000 111,600,000  தைல�� 296  இற��மதி ஏ.Lமதி� க���பா��� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 11,820,000 550,000  தைல�� 323  ச�ட அ8வ,க� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 1,537,000 350,000  தைல�� 324  �காைம��வ கண�காHM திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 7,186,000 466,000  தைல�� 103  பா�கா��, ெபா�ம�க� பா�கா��,  ச�ட��  ஒA=�� ப.றிய அைம�சா்  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�    702,713,000 1,406,466,000  தைல�� 222  இல=ைக� தைர�பைட  நிக��சி�தி	ட� 01   ெசய��ைற� ெசய�பா�க�      32,414,333,000 2,131,333,000  தைல�� 223  இல=ைக� கட.பைட  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 9,514,000,000 2,086,666,000  



( 14 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல�� 224  இல=ைக வா;பைட  நிக��சி�தி	ட� 01   ெசய��ைற� ெசய�பா�க� 6,091,666,000 1,725,000,000  தைல�� 225  ெபாBC திைண�கள�  நிக��சி�தி	ட� 01   ெசய��ைற� ெசய�பா�க� 11,479,766,000 922,000,000  தைல�� 320  சிவி, பா�கா��� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 2,854,333,000 124,000,000  தைல�� 325 கட.கைர� பா�கா��� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 13,450,000 3,150,000  தைல�� 104  தி�ட� ெசய.ப���ைக அைம�சா்  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 37,741,000 3,708,000  தைல�� 280  ெவளிநா�� உதவி, வரM ெசலM� தி�ட�   க�காணி��� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 16,823,000 6,683,000  தைல�� 105  ேதச�ைத� க�QெயA��த,,நி?மாண� ம.L�   ேதா�ட உ�க�டைம�� அபிவி��தி அைம�சா்  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 9,751,000 733,000  நிக)�சி�தி�ட� 02  அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 2,944,312,000 15,723,087,000  தைல�� 218 ச�?�தி ஆைணயாளா் அதிபதி திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 3,893,716,000 1,066,000  தைல�� 305  மைலயக  சிLபயி?�ெசHைக �னரைம��� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 4,579,000 300,000  தைல�� 106  இடா் �காைம��வ மனித உாிைமக� அைம�சா்  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 31,678,000 26,000,000  நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  39,300,000 445,520,000                தைல�� 304  வளிம�டலவிய, திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 49,930,000 74,400,000  தைல�� 107  R.Lலா��ைற அைம�சா்  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 33,976,000 1,874,000  நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க�     601,000,000                                                  



( 15 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல�� 108  தபா, ம.L� ெதாைல�ெதாடா்� அைம�சா்  நிக)�சி�தி�ட� 01  ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 27,211,000 4,317,000 நிக)�சி�தி�ட� 02  அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 6.666,000 25,000.000  தைல�� 308  அ ச, திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01  ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�   2,240,333,000 51,363,000                                     தைல�� 110  நீதி, ச�ட மLசீரைம�� அைம�சா்  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  109,092,000 70,633,000 நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  16,700,000  தைல�� 228  நீதிம;ற நி�வாக�  நிக)�சி�தி�ட� 01  ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�    834,723,000 339,136,000  தைல�� 229  ச�டமா அதிபா் திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�    126,970,000 11,166,000                                             தைல�� 230  ச�டவைரஞா் திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 15,336,000 22,166,000  தைல��  231 கட; இண�க�சைப� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 1,935,000 58,000  தைல�� 232 சிைற�சாைலக� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  943,900,000 92,733,000    தைல�� 233  அரசா=க ப��பாHவாளா் திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 23,048,000 85,566.000  தைல�� 234  உயா் நீதிம;ற� பதிவாளா்  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 23,702,000 3,616,000  தைல�� 235 ச�ட ஆைண��A� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 3,655,000 1,266,000  தைல�� 111  Rகாதார  நல��ைற ம.L� ேபாசைண அைம�சா்  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 13,032,982,000 340,070,000  நிக)�சி�தி�ட� 02  அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  1,630,639,000 4,662,940,000  தைல�� 112  ெவளிநா�� அ8வ,க� அைம�சா்  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 39,047,000 2,751,000  நிக)�சி�தி�ட� 02  அபிவி��தி� ெசய.பா�க�   1,566,240,000 266,000,000                           



( 16 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல�� 113  �ைற�க=க�, விமான� ேசைவக� அைம�சா்  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 85,330,000 3,140,000  நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க�   12,248,929,000                                                     தைல�� 114 ேபா��வர�� அைம�சா்  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 41,210,000 23,533,000  நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க�     1,358,333,000 1,323,083,000                                    தைல�� 306  இல=ைக �ைகயிரத திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 02  அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  3,130,731,000 3,146,333,000                                         தைல�� 307 ேமா�டா? ேபா��வர��� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க�       237,009,000 427,166,000   தைல�� 115  ெப.ேறாBய�, ெப.ெறாBய வள=க� அபிவி��தி அைம�சா்  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�     45,360,000 101,870,000                                                          தைல�� 116 வா்�தக சKைத�ப��த, அபிவி��தி,  Tகா்ேவா? அ8வ,க� அைம�சா்  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  163,313,00 311,804,000  தைல�� 297  க�பனிக� பதிவாளா்  திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�     8,183,000  தைல�� 298  அளைவ�ULக�, நியம=க�, ேசைவக� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01  ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 16,625,000 34,000,000  தைல�� 299 இல=ைக ேதசிய �லைம� ெசா�� அ8வலக�   நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  4,786,000  தைல�� 300  உணM ஆைணயாளா்  திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 27,128,000 8,925,000  தைல�� 301  U��றM��ைற அபிவி��தி திைண�கள�  ( U��றM� ச=க=க� பதிவாளா்)  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 13,450,000 1,940,000  தைல�� 302 U��றM��ைற  பணியாளா் ஆைண��A  நிக)�சி�தி�ட� 01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 3,008,000 81,000   



( 17 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல�� 117  ெந� சாைலக� Xதி அபிவி��தி அைம�சா்  நிக)�சி�தி�ட�  01   ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 41,294,000 4,741,000  நிக)�சி�தி�ட�  02   அபிவி��தி� ெசய.பா�க�    29,210,466,000  தைல�� 118 கம�ெதாழி,  அபிவி��தி, கமநல ேசைவக� அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட�  01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 85,901,000   6,983,000   நிக)�சி�தி�ட�  02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 9,143,208,000   3,432,695,000  தைல�� 281 கமநல அபிவி��தி� திைண�கள�    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 53,936,000   12,833,000   நிக)�சி�தி�ட� 02  அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 799,733,000   81,833,000  தைல�� 285 கம�ெதாழி, திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 64,693,000   5,916,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 469,446,000   125,766,000  தைல�� 289 விவசாய ஏ.Lமதி� திைண�கள�    நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 77,019,000   112,266,000  தைல�� 119 மி;வ8, ச�தி அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 545,310,000   118,458,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�   12,816,666,000   தைல�� 120 சிLவா் அபிவி��தி ம.L� மகளி? வ8Y��ைக அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 66,946,000   44,183,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 214,975,000   33,203,000   தைல�� 217  ந;னட�ைத� பா�காவ,, சிLவா்  கவனி��� ேசைவ� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 3,998,000   275,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 43,015,000   2,408,000  தைல�� 121 ெபா�நி�வாக, உ�நா�� அ8வ,க� அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 154,766,000   262,333,000   தைல�� 253 ஓHYதிய� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�   26,958,533,000   5,450,000   தைல�� 254 பதிவாளா்  நாயக� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 149,625,000   35,733,000   தைல�� 255 மாவ�ட� ெசயலக�, ெகாA��   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 120,056,000   53,858,000   



( 18 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல�� 256 மாவ�ட� ெசயலக�, க�பஹா   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 163,641,000   12,133,000  தைல�� 257 மாவ�ட� ெசயலக�, க���ைற   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 134,136,000   10,133,000   தைல�� 258 மாவ�ட� ெசயலக�, க�Q   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 182,721,000   20,566,000   தைல�� 259 மாவ�ட� ெசயலக�, மா�தைள   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 95,691,000   14,166,000  தைல�� 260 மாவ�ட� ெசயலக�, TவெரBயா    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 71,750,000   66,508,000  தைல�� 261 மாவ�ட� ெசயலக�, காB   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 163,175,000   18,466,000  தைல�� 262 மாவ�ட� ெசயலக�, மா�தைற  நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 129,791,000   15,883,000   தைல�� 263 மாவ�ட� ெசயலக�, அ�பாKேதா�ைட    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 102,971,000   18,600,000  தைல�� 264 மாவ�ட� ெசயலக�, க�ேசாி, யா)�பாண�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 85,933,000  13,983,000   தைல�� 265 மாவ�ட� ெசயலக�, க�ேசாி, ம;னா?   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 24,321,000   12,516,000  தைல�� 266 மாவ�ட� ெசயலக�, க�ேசாி, வMனியா   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 28,895,000   9,700,000  தைல�� 267 மாவ�ட� ெசயலக�, க�ேசாி, �,ைல�தீM   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 21,983,000   5,466,000  தைல�� 268 மாவ�ட� ெசயலக�, க�ேசாி, கிளிெநா�சி   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 23,808,000   7,983,000   தைல�� 269 மாவ�ட� ெசயலக�, க�ேசாி, ம�ட�கள��   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 80,160,000   14,983,000  



( 19 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல�� 270 மாவ�ட� ெசயலக�, க�ேசாி, அ�பாைற   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 134,896,000   35,066,000  தைல�� 271 மாவ�ட� ெசயலக�, க�ேசாி, தி�ேகாணமைல   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 53,625,000   10,783,000   தைல�� 272 மாவ�ட� ெசயலக�, ��நாக,    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 254,488,000   27,050,000  தைல�� 273 மாவ�ட� ெசயலக�, ��தள�    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 105,283,000   25,100,000  தைல�� 274 மாவ�ட� ெசயலக�, அ\ராத�ர�  நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 130,691,000   16,050,000   தைல�� 275 மாவ�ட� ெசயலக�, ெபால;னLைவ   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 61,075,000   16,866,000  தைல�� 276 மாவ�ட� ெசயலக�, ப�ைள    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 108,408,000   41,183,000  தைல�� 277 மாவ�ட� ெசயலக�, ெமானராகைல    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 73,933,000   54,483,000   தைல�� 278 மாவ�ட� ெசயலக�, இர�தின�ாி   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 113,701,000   14,850,000  தைல�� 279 மாவ�ட� ெசயலக�, ேககாைல  நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 91,933,000   18,433,000   தைல�� 122 ம�க� ெதாடா்பாட,, தகவ, அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 36,868,000   9,233,000  நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 51,666,000   73,333,000   தைல�� 210 தகவ, திைண�கள�     நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 42,555,000   40,050,000   தைல�� 211 அரசா=க அ�சாளா?  திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 335,678,000   41,666,000     தைல�� 123 நகர அபிவி��தி, �னித ப�திக� அபிவி��தி அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 51,825,000   3,182,000  நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  3,134,333,000  



( 20 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல�� 311 ேதசிய ெபௗதிக� தி�டமிட, திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  43,696,000   833,000  நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  198,333,000   தைல�� 124 ச!க ேசைவக� ம.L� ச!க நலேனா��ைக அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 77,951,000   7,966,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 49,000,000   43,433,000  தைல�� 216 ச!க ேசைவக� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 28,259,000   7,633,000  நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  67,858,000   9,016,000  தைல�� 125 Xடைம�� ெபா� வசதிக� அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  35,802,000   2,458,00  நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  333,000   294,000,000          தைல�� 126 க,வி அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 111,081,000   33,100,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 6,944,295,000   1,468,083,000       தைல�� 212 பாீ�ைச� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 483,416,000   21,666,000   தைல�� 213 க,வி ெவளிD��� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 7,677,000   17,100,000       தைல�� 127 ெதாழி, உறMக�, மனித வ8 அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  30,479,000   20,933,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 73,469,000   20,341,000      தைல�� 221 ெதாழி, திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  140,486,000   39,633,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 124,082,000   62,991,000       தைல�� 128 கிராமிய ைக�ெதாழி,, Rயெதாழி,  ஊ��வி�� அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 149,443,000   12,816,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  44,333,000       தைல�� 129 வா)�ைக� ெதாழி, ம.L� ெதாழி,T�ப� பயி.சி அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 36,954,000   4,616,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 494,583,000   628,608,000   



( 21 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல�� 215 ெதாழி,T�ப� க,வி ம.L� பயி.சி� திைண�கள�    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 31,766,000   3,433,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 240,933,000   105,900,000   தைல�� 130 மகாண சைபக�,  உ�^ரா�சி அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  60,770,000   167,900,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  2,624,166,000   தைல�� 312 ேம, மாகாண சைப     நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 640,873,000    நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  745,232,000   தைல�� 313 ம�திய மாகாண சைப    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 4,058,706,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�   1,005,921,000       தைல�� 314 ெத; மாகாண சைப    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 3,432,640,000    நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  717,504,000      தைல�� 315 வட�� மாகாண சைப    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 2,782,888,000    நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�   736,370,000       தைல�� 316 வடேம, மாகாண சைப    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  4,097,966,000    நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க�   633,229,000       தைல�� 317 வடம�திய மாகாண சைப    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 2,090,134,000    நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�   665,965,000      தைல�� 318 ஊவா மாகாண சைப    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 2,635,548,000    நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  903,325,000       தைல�� 319 ச�பிரக�வ மாகாண சைப   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  2,964,273,000    நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  891,176,000       



( 22 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல�� 321 கிழ�� மாகாண சைப    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 3,296,970,000    நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  1,694,181,000   தைல�� 132 ெதாழி, �ய.சி அபிவி��தி, �தN�� ஊ��வி��  அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 48,253,000   481,403,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 19,691,000   41,900,000      தைல�� 133 வி ஞான, ெதாழி,T�பவிய, அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 48,126,000   3,250,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 311,796,000   666,803,000   தைல�� 134 அரசியலைம�� அ8வ,க�, ேதசிய ஒ�ைம�பா�� அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 36,276,000   36,033,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 20,823,000   3,758,000       தைல�� 236 அரச க�ம ெமாழிக� திைண�கள�    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 19,361,000   16,383,000       தைல�� 135 ெப�Kேதா�ட� ைக�ெதாழி, அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 31,597,000   5,516,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 485,314,000   956,116,000     தைல�� 293 இற�பா் அபிவி��தி� திைண�கள�    நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 52,716,000   137,116,000   தைல�� 136 விைளயா����ைற ெபா�� ெபாA�ேபா��  அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 30,791,000  1,853,000  நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 34,406,000   49,516,000      தைல�� 219 விைளயா����ைற அபிவி��தி திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 25,019,000   216,000  நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 88,488,000   229,046,000  தைல�� 294 ேதசிய வில=�� கா�சி�சாைலக� திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 39,170,000   74,183,000   தைல�� 322 ேதசிய தாவரவிய. திைண�கள�    நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  45,638,000   40,833,000      



( 23 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல�� 138 Rேதச ம���வ��ைற அைம�ச?    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 50,133,000   34,283,000  நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  34,666,000  தைல�� 220 ஆ_?ேவத திைண�கள�     நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 60,718,000  11,133,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 154,996,000   287,281,000  தைல�� 139 கட.ெறாழி,, நீரக வள!லக=க� அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  42,833,000   5,133,000  நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 168,233,000   2,137,856,000  தைல�� 290 கட.ெறாழி,, நீ?வள=க� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 75,620,000   21,258,000  தைல�� 291 கைரேயார� ேபண, திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 36,863,000   64,075,000  தைல��140 கா,நைட அபிவி��தி அைம�ச?  நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 35,250,000   8,155,000  நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 4,448,000   117,966,000  தைல�� 292 வில=� உ.ப�தி Rகாதார� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  25,766,000  7,500,000  நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  68,478,000   186,366,000  தைல�� 142 கலாசார அ8வ,க� ம.L� ேதசிய மர�ாிைமக� அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�     42,871,000   2,625,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 148,938,000   519,858,000    தைல�� 206 கலாசார அ8வ,க� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 16,010,000   673,000  நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 55,815,000   36,506,000  தைல�� 207 ெதா,ெபா�ளிய, திைண�கள�  நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 11,741,000   1,175,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 99,218,000   14,233,000       



( 24 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல�� 208 ேதசிய `தனசாைலக� திைண�கள�    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  5,429,000   336,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 23,342,000   12,050,000      தைல�� 209 ேதசிய கவQ�Uட� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 6,405,000   1,625,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 8,689,000   26,616,000       தைல�� 143 பாரா�ம;ற அ8வ,க� அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 97,658,000   11,516,000       தைல�� 145 மீ� �Qயம?��ைக, அன?�த நிவாரண ேசைவ அைம�சா்  நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  144,953,000   53,766,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 773,340,000   794,641,000       தைல�� 149 ைக�ெதாழி, அபிவி��தி அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  37,470,000   3,933,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  25,913,000   296,866,000       தைல�� 303 �டைவ� ைக�ெதாழி, திைண�கள�    நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 51,740,000   8,141,000       தைல�� 151 ெவளிநா�� ேவைலவாH�� ஊ��வி�� நலேனா��ைக அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 25,973,000   144,241,000       தைல�� 152 நீ?�பாசன��ைற,  நீ? �காைம��வ அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 21,766,000   5,115,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 39,456,000   2,821,350,000   தைல�� 282 நீ?�பாசன� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  97,866,000   12,583,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 287,551,000   765,443,000     தைல�� 153 காணி, காணி அபிவி��தி அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 36,546,000   3,883,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 40,611,000   508,490,000     தைல�� 286 காணி ஆைணயாளா் திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 52,508,000   101,583,000  



( 25 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல�� 287 காணி உாிைம நி?ணய� திைண�கள�    நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  23,578,000   1,116,000       தைல�� 288 நில அளைவ� திைண�கள�    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 46,470,000   7,860,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 448,533,000   20,050,000       தைல�� 156 இைளஞ?  அ8வ,க� அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 5,973,000   833,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 205,241,000   373,191,000       தைல�� 160 R.றாட,,  இய.ைக வள=க� அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 51,293,000   4,700,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 100,500,000   795,883,000    தைல�� 283 வனவள� திைண�கள�    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 248,420,000   109,533,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�   5,000,000       தைல�� 284 வனவில=�� பா�கா��� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 134,600,000   188,950,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  7,750,000   தைல�� 161 உ�ளக நி�வாக அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 10,503,000   933,000       தைல�� 226 �QவரM, �Qயக,M� திைண�கள�    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 162,450,000   180,333,000       தைல�� 227 ஆ�பதிM� திைண�கள�    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 63,316,000   252,500,000       தைல�� 163 இைளஞ? வ8Y��ைக, ச!க ெபா�ளாதார அபிவி��தி அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 23,181,000   1,316,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  170,500,000       தைல�� 164 ச�தாய அபிவி��தி, ச!க அநீதி ஒழி�� அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 19,570,000   133,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க�   100,000,000  



( 26 ) தைல��                                                                    மீ��வ�        !லதன�   இல                                                                                        ெசலவின�         ெசலவின�    %பா.              %பா. தைல�� 166 நீ?வழ=க�, வQகாலைம�� அைம�சா்   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 34,406,000   3,166,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 15,416,000   9,518,166,000       தைல�� 167 ஏ.Lமதி அபிவி��தி, சா்வேதச வா்�தக அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 122,521,000   321,333,000   தைல�� 295 வா்�தக� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 29,138,000   3,241,000       தைல�� 168 ம�க� ேதா�ட �காைம, அபிவி��தி  அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 26,593,000   3,600,000      தைல�� 169 நி?மாண��ைற, ெபாறியிய, ேசைவக� அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 20,043,000   2,819,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 12,000,000   16,666,000       தைல�� 309 க�டட=க� திைண�கள�   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  16,846,000   2,600,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 48,139,000   6,766,000       தைல�� 310 அரசா=க ெதாழி.சாைல   நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க� 9,126,000   3,916,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 7,045,000   3,200,000   தைல�� 171 உயா் க,வி அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  30,153,000   2,683,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 122,666,000   1,791,666,000    தைல�� 214 ப,கைல�கழக மானிய ஆைண��A   நிக)�சி�தி�ட� 02 ,அபிவி��தி� ெசய.பா�க� 3,725,333,000   1,716,666,000       தைல�� 172 �ைண�பயி? அபிவி��தி அைம�சா்    நிக)�சி�தி�ட� 01 ெசய,�ைற� ெசய.பா�க�  24,808,000   3,358,000   நிக)�சி�தி�ட� 02 அபிவி��தி� ெசய.பா�க�  31,833,000   35,000,000  ெமா�த�  197197197197,,,,478478478478,,,,109109109109,,,,000000000000    158158158158,,,,987987987987,,,,398398398398,,,,000000000000                                                        



( 27 ) 

 

ெதாட?  இல. அைம�R/திைண�கள� ெசலவின இல. I அரச ெசய.பா�� வ?�க� II அரசா=க�தி; ெசய.பா�களி; ெசலவின�தி; உ�ச எ,ைலக� %. 
இர�டா�  அ	டவைணஇர�டா�  அ	டவைணஇர�டா�  அ	டவைணஇர�டா�  அ	டவைண    �.பண� கண�� ெசய.பா�களி; வைரயைற  

1 அதிேமத� சனாதிபதி 00101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  9,184,000 2 பிரதம அைம�ச? 00201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,166,000 3 மீ_ய? நீதிம;ற நீதிபதிக� 00301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  692,000  4 அைம�சரைவ அ8வலக� 00401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,390,000  5 பாரா�ம;ற� 00501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  12,280,000  6 பாரா$ம&ற �த�வாி& அ)வலக� 00601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,026,000  7 பாரா�ம;ற பிரதம அரசா=க   ெகாரடாவி; அ8வலக� 00701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,064,000  8 பாரா�ம;ற எதி?க�சி� தைலவாி;   அ8வலக� 00801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,225,000  9 அரசா=க ேசைவ ஆைண��A 01201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,480,000  10 நீதி� ேசைவ ஆைண��A 01301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,744,000  11 ேதசிய ெபாBC ஆைண��A 01401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,730,000  12 நிவாரண  ேம;�ைறD��   நியதி� சைப 01501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  444,000  13 இல ச� அ,ல� ஊழ, �.ற�   சா��கைள விசாரைண ெசHவத.கான   ஆைண��A 01601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,477,000  14 இல ச� அ,ல� ஊழ, �.ற�  01602 இல ச�ைத� க��பிQ�பத.காக  2,333,000   சா���கைள விசாரைண ெசHவத.கான  இல ச� வழ=�வத.�,    ஆைண��A  பய;ப���வத.� பண�     �.பணமான வழ=�த,   15 ேத?த,க� திைண�கள� 01701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  10,550,000  16 கண�காHவாள? அதிபதி  01801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  22,904,000  17 நி�வாக�தி.கான பாரா�ம;ற   ஆைணயாள? அ8வலக� 01901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  678,000  18 நிதி ஆைண��A அ8வலக� 02001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,394,000  19 ேதசிய க,வி ஆைண��A 02101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,030,000  20 மத அ8வ,க�, ஒA�க ேம�பா��   அைம�ச? 10101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,441,000  



( 28 ) 

 

ெதாட?  இல. அைம�R/திைண�கள� ெசலவின இல. I அரச ெசய.பா�� வ?�க� II அரசா=க�தி; ெசய.பா�களி; ெசலவின�தி; உ�ச எ,ைலக� %. 21 நிதி, தி�டமிட, அைம�ச? 10201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  7,144,000  22 பா+கா,-, ெபா+ம.க� பா+கா,-�   ச	ட�� ஒA=�� ப.றிய அைம�ச? 10301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  21,839,000  23 தி�ட� ெசய.ப���ைக  அைம�ச? 10401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,386,000  24 ேதச�ைத� க�QெயA��த,,  10501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  28,741,000   நி?மாண� ம.L� ேதா�ட   உ�க�டைம�� அபிவி��தி அைம�சா்  25 இட? �காைம��வ  10601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,236,000   மனித உாிைமக� அைம�ச?  26 R.Lலா��ைற அைம�ச? 10701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,135,000  27 தபா,, ெதாைலெதாட?� அைம�ச? 10801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  4,138,000  28 நீதி, ச�ட மLசீரைம�� அைம�ச? 11001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  5,534,000  29 Rகாதார நல; ம.L�  11101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  352,563,000  ேபாசைன அைம�ச?    30 ெவளிநா�� அ8வ,க� அைம�ச? 11201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  10,838,000  31 �ைற�க=க�   விமான ேசைவக� அைம�ச? 11301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,185,000  32 ேபா��வர�� அைம�ச? 11401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,222,000  33 ெப.ேறாBய� ெப.ேறாBய    வள=க� அபிவி��தி அைம�ச? 11501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,234,000  34 வ?�தக�, வாணிப�, Tக?ேவா?  11601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,203,000   அ8வ,க� ம.L� சKைத�ப��த,   அபிவி��தி அைம�ச?  35 ெந� சாைலக�, 11701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,963,000   Xதி அபிவி��தி அைம�ச?   36 ைக�ெதாழி, அபிவி��தி   11801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  6,367,000   கமநல ேசைவக� அைம�ச?  37 மி;வ8 ச�தி அைம�ச? 11901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,118,000  38 சிLவ? அபிவி��தி ம.L�   மகளி? வ8Y�ட, அைம�ச? 12001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  7,735,000  39 ெபா� நி�வாக உ�நா��   அ8வ,க� அைம�ச?  12101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  11,212,000  40 ம�க� ெதாட?பாட,,   தகவ, அைம�ச?  12201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,518,000  41 நகர அபிவி��தி �னித ப�திக�   அபிவி��தி அைம�ச? 12301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,518,000  42 ச!க ேசைவக�,   ச!க நலேநா��ைக அைம�ச? 12401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  4,690,000  



( 29 ) 

 

ெதாட?  இல. அைம�R/திைண�கள� ெசலவின இல. I அரச ெசய.பா�� வ?�க� II அரசா=க�தி; ெசய.பா�களி; ெசலவின�தி; உ�ச எ,ைலக� %. 43 Xடைம�� ெபா�வசதிக�   அைம�ச? 12501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,480,000  44 க,வி அைம�ச? 12601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  331,531,000  45 ெதாழி, உறMக�   மனிதவ8 அைம�ச? 12701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  10,420,000  46 கிராமிய ைக�ெதாழி,, Rயெதாழி,   ேம�பா�� அைம�ச? 12801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,515,000  47 வா)�ைக� ெதாழி, ம.L�   ெதாழிT�ப பயி.சி அைம�ச? 12901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  8,130,000  48 உ�^ரா�சி மாகாண சைபக�   அைம�ச? 13001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,539,000  49 ெதாழி, �ய.சி அபிவி��தி,   �தN�� ேம�பா�� அைம�ச? 13201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,655,000   50 வி ஞான ெதாழி\�பவிய,   அைம�ச? 13301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  10,563,000 51 அரசியலைம�� விவகார�   ேதசிய ஒ�ைம�பா�� அைம�ச? 13401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,670,000 52 ெப�Kேதா�ட ைக�ெதாழி,  13501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,853,000   அைம�ச? 53 விைளயா�� ெபாA�ேபா��  13601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,770,000   அைம�ச?  54 Rேதச ம���வ அைம�ச? 13801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  4,184,000  55 கட.ெறாB, ம.L� நீாிய, 13901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,222,000   வள=க� அைம�ச?  56 கா,நைட  அபிவி��தி அைம�ச? 14001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,505,000   57 கலாசார அ8வ,க� ம.L�  14201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  11,157,000   ேதசிய மர�க� அைம�ச?  58 பாரா�ம;ற அ8வ,க�  14301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,236,000   அைம�ச?  59 மீ� �Qயம?��ைக, அன?�த  14501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,929,000   நிவாரண ேசைவக� அைம�ச?  60 ைக�ெதாழி, அபிவி��தி  14901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  4,002,000   அைம�ச?  61 ெவளிநா�� ேவவைலவாH��  15101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,074,000  ஊ��விப�� நலேநா��ைக   அைம�ச?   62 நீ?பாசன��ைற நீ? �காைம��வ  15201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,595,000   அைம�ச?  63 காணி, காணி அபிவி��தி அைம�ச?  15301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  9,096,000  



( 30 ) 

 

ெதாட?  இல. அைம�R/திைண�கள� ெசலவின இல. I அரச ெசய.பா�� வ?�க� II அரசா=க�தி; ெசய.பா�களி; ெசலவின�தி; உ�ச எ,ைலக� %. 64 இைளஞ? விவகார அைம�ச? 15601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,368,000  65 /�றாட� இய�ைக வள2க� அைம�ச3 16001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,438,000  66 உ�ளக நி?வாக அைம�ச? 16101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,216,000  67 இைளஞ? வ8Y��ைக அைம�ச? 16301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  878,000  68 ச!க அபிவி��தி ச!க அநீதி   16401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,215,000   ஒழி�� அைம�ச? 69 நீ? வழ=க� வQகாலைம�� 16601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,653,000    அைம�ச?  70 ஏ.Lமதி அபிவி��தி  16701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,084,000  ச?வேதச வ?�தக அைம�ச?   71 ம�க� ேதா�ட �காைம 16801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,054,000    அபிவி��தி அைம�ச?  72 நி?மாண��ைற, ெபாறியிய,   16901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,416,000   ேசைவக� அைம�ச?  73 உய? க,வி அைம�ச? 17101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,604,000  74 �ைன��யி? அபிவி��தி அைம�ச? 17201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  704,000  75 ��த விவகார=க� அைம�ச? 20101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  7,841,000  76 �CB� சமய கலாசார அ8வ,க�   திைண�கள� 20201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,046,000  77 கிறிCதவ கமய அ8வ,க�   திைண�கள� 20301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  858,000  78 இK� சமய கலாகார அ8வ,க�  20401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,580,000   திைண�கள�  79 ெபா� ந�பி�ைக� ெபாL�பாள?  20501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,927,000  திைண�கள�  80 கலாசார அ8வ,க� திைண�கள� 20601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  7,953,000  81 ெதா,ெபா�ளிய, திைண�கள� 20701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  17,915,000  82 ேதசிய �தனசாைலக திைண�கள� 20801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  4,619,000  83 ேதசிய RவQ�Uட� திைண�கள� 20901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,126,000  84 தகவ, திைண�கள� 21001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  4,261,000  85 அரசா=க அ�சாள? திைண�கள� 21101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  23,374,000  86 பாீ�ைச� தைண�கள� 21201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  9,609,000  87 க,வி ெவளிD��� திைண�கள� 21301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,835,000  88 க,வி ெவளிD��� திைண�கள� 21302 அ�சி�த,, பிரRர� ம.L�      ��தக=க� வி.பைன  800,000,000  89 ெதாழி,T�ப� க,வி� பயி.சி�  21501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  27,908,000  திைண�கள�  90 ச!க ேசைவக� திைண�கள� 21601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  9,316,000  



( 31 ) 

 

ெதாட?  இல. அைம�R/திைண�கள� ெசலவின இல. I அரச ெசய.பா�� வ?�க� II அரசா=க�தி; ெசய.பா�களி; ெசலவின�தி; உ�ச எ,ைலக� %. 91 ந;னட�ைத பா�காவ,, சிLவ?  21701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  6,034,000    கவனி��� ேசைவ� திைண�கள�     92 ச�?�தி ஆைணயாள? நாயக�  21801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  7,597,000  திைண�கள�  93 விைளயா����ைற அபிவி��தி�   21901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,382,000  திைண�கள�  94 ஆய?ேவத� திைண�கள� 22001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  18,362,000  95 ெதாழி, திைண�க� 22101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  30,934,000  96 இல2ைக� தைர,பைட� திைண.கள� 22201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  824,342,000  97 இல=ைக கட.பைட 22301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  251,465,000  98 இல=ைக கட.பைட 22302 ப�டகசாைல (ெவQெபா�� க�)   173,333,000   �.பண�கண��    99 இல=ைக வா;பைட 22401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  201,235,000  100 ெபாBC திைண�கள� 22501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  490,116,000  101 �QவரM �Qயக,M� திைண�கள� 22601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  10,567,000  102 ஆ�பதிM� திைண�கள� 22701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  7,751,000  103 நீதிம;ற நி�வாக� 22801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  57,519,000  104 ச�டமா அதிப? திைண�கள� 22901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  8,177,000  105 ச�டவைரஞ? திைண�கள� 23001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,257,000  106 கட; இண�கசைப�; திைண�கள� 23101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  344,000  107 சிைற�சாைலக� திைண�கள� 23201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  50,525,000  108 சிைற�சாைலக� திைண�கள� 23202 சிைற�சாைலக� ைக�ெதாழி,,  27,333,000    கம�ெதாழி,  ெபாL�ேப.�க�   109 அரசா2க ப5,பா6வாள3 திைண.கள� 23301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,364,000  110 உய? நீதிம;ற� பதிவாள? 23401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  4,942,000  111 ச�ட ஆைண�க�A� திைண�கள� 23501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  688,000  112 அரச ஆைண��A� திைண�கள�; 23601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,513,000  113 ேதசிய தி�டமிட, திைண�கள� 23701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,426,000  114 அரசிைற� ெகா�ைக� திைண�கக� 23801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,710,000  115 ெவளிநா�� வள� திைண�கள� 23901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,442,000  116 ேதசிய வரM ெசலM� திைண�கள� 24001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,463,000  117 அரச ெதாழி� �ய�சிக� திைண.கள� 24101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,721,000  118 �காைம�+வ ேசைவக� திைண.கள� 24201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,233,000  119 அபிவி��தி நிதி� திைண�களம 24301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,358,000  120 வியாபார� தீ?ைவ ம.L�  24401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,387,000  �தN��� ெகா�ைக� திைண�கள�  121 அரச ெபா� நிதி� திைண�கள� 24501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,227,000  



( 32 ) 

 

ெதாட?  இல. அைம�R/திைண�கள� ெசலவின இல. I அரச ெசய.பா�� வ?�க� II அரசா=க�தி; ெசய.பா�களி; ெசலவின�தி; உ�ச எ,ைலக� %. 122 உ�நா�� இைறவாி� திைண�கள� 24601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  24,110,000  123 இல=ைக R=க� திைண�கள� 24701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  29,314,000  124 இல=ைக R=க� திைண�கள� 24702 த��க�ப�ட ம.L� தைட 1,833,000     ெசHய�ப�ட   125 ம�வாி� திைண�கள� 24801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  17,519,000  126 திைற�ேசாி� ெசய.பா�க� 24901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,113,000   திைண�கள�  127 அரச கண��க� திைண�கள� 25001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,236,000  128 அரச கண��க� திைண�கள� 25002 பிற அரசா=க�தி; சா?பி,  1,766,000   ெகா��பனMக��கான    129 அரச கண��க� திைண�கள� 25003 ப,Bன �.பண=க�  66,666,000  130 மதி�O��� திைண�கள� 25101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  7,011,000  131 ெதாைக மதி�� ��ளிவிவர�  25201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  18,278,000  திைண�கள�  132 ஓHYதிய� திைண�கள� 25301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  14,263,000  133 பதிவாள? நாயக� திைண�கள� 25401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  21,809,000  134 மாவ�ட� ெசயலக�,  ெகாA�� 25501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  16,187,000  135 மாவ�ட� ெசயலக�, க�பஹா 25601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  21,107,000  136 மாவ�ட� ெசயலக� க���ைற 25701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  21,754,000  137 மாவ�ட� ெசயலக�,  க�Q 25801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  22,338,000  138 மாவ�ட� ெசயலக�, மா�தைள 25901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  15,224,000  139 மாவ�ட� ெசயலக�, TவெரBயா 26001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  10,727,000  140 மாவ�ட�  ெசயலக�, காB 26101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  21,942,000  141 மாவ�ட� ெசயலக�, மா�தைற 26201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  16,337,000  142 மாவ�ட� ெசயலக�,  26301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  14,403,000  அ�பாKேதா�ைட  143 மாவ�ட� ெசயலக� க�ேசாி,  26401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  13,174,000 யா)�பாண�   144 மாவ�ட� ெசயலக� க�ேசாி,  26501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  5,170,000  ம;னா?  145 மாவ�ட� ெசயலக� க�ேசாி,  26601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  4,539,000  வMனியா   146 மாவ�ட� ெசயலக� க�ேசாி,  26701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  4,533,000  �,ைல�தீM  147 மாவ�ட� ெசயலக� க�ேசாி,  26801 அரச அ8வ,க��கான �.பண� 4,411,000          கிளிெநா�சி  148 மாவ�ட� ெசயலக� க�ேசாி,  26901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  11,558,000 ம�ட�கள��   



( 33 ) 

 

ெதாட?  இல. அைம�R/திைண�கள� ெசலவின இல. I அரச ெசய.பா�� வ?�க� II அரசா=க�தி; ெசய.பா�களி; ெசலவின�தி; உ�ச எ,ைலக� %. 149 மாவ�ட� ெசயலக�, அ�பாைற 27001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  19,075,000  150 மாவ�ட� ெசயலக� க�ேசாி,  27101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  9,169,000  தி�ேகாணமைல  151 மாவ�ட� ெசயலக�, ��நாக, 27201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  33,420,000  152 மாவ�ட� ெசயலக�, ��தள� 27301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  16,997,000  153 மாவ�ட� ெசயலக�, அ\ராத�ர� 27401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  21,394,000  154 மாவ	ட� ெசயலக�, ெபால&ன:ைவ 27501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  9,405,000  155 மாவ�ட� ெசயலக�, ப�ைள 27601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  15,500,000  156 மாவ�ட� ெசயலக�, ெமானராகைல 27701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  10,780,000  157 மாவ�ட� ெசயலக�, இர�தின�ாி 27801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  17,212,000  158 மாவ�ட� ெசயலக�, ேககாைல 27901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  15,740,000  159 ெவளிநா�� உதவி வரM ெசலM�  28001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,740,000 தி�ட� க�காணி��� திைண�கள�   160 கமநல அபிவி��தி� திைண�கள� 28101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  112,168,000  161 நீ?பாசன� திைண�கள� 28201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  54,862,000  162 வனவள� திைண�கள� 28301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  29,014,000  163 வனவில=�� பா�கா��� 28401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  14,705,000  திைண�கள�  164 கம�ெதாழி, திைண�கள� 28501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  56,433,000  165 கம�ெதாழி, திைண�கள� 28502 விவசாய� ப�ைண �.பண�  107,000,000  166 காணி ஆைணயாள? திைண�கள� 28601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  8,220,000  167 காணி உாிைம நி3ணய� திைண.கள� 28701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  2,514,000  168 நிலஅளைவ நாயக� திைண�கள� 28801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  52,253,000  169 விவசாய ஏ.Lமதி� திைண�கள� 28901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  10,440,000  170 கட�ெறாழி� நீ3வள2க� திைண.கள�  29001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  8,973,000  171 கைரேயார� ேபண, திைண�கள� 29101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  6,385,000  172 வல=� உ.ப�தி Rகாதார�  29201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  9,251,000  திைண�கள�   173 இற�ப? அபிவி��தி� திைண�கள� 29301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  6,777,000  174 ேதசிய மி�க� கா�சி�சாைலக� 29401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  5,536,000   திைண�கள�  175 வ?�தக� திைண�கள� 29501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,752,000  176 இற��மதி ஏ.Lமதி�  29601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,754,000  க���பா��� திைண�கள�  177 க�பனிக� பதிவாள? திைண�கள� 29701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,890,000  178 அளைவ� ULக� நியம=க�  29801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,356,000  ேசைவக� திைண�கள�  
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ெதாட?  இல. அைம�R/திைண�கள� ெசலவின இல. I அரச ெசய.பா�� வ?�க� II அரசா=க�தி; ெசய.பா�களி; ெசலவின�தி; உ�ச எ,ைலக� %. 179 இல=ைக ேதசிய �லைம� ெசா��  29901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  1,385,000 திைண�கள�   180 உணM ஆைணயாள? திைண�கள� 30001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  4,915,000 181 U��றM��ைற அபிவி��தி,   30101 அரச அ8வ,க��கான �.பண� 2,112,000  U��றM� ச=க=க� பதிவாள? திைண�கள�  182 U��றM��ைற பணியாள?  30201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  684,000   ஆைண��A  183 �டைவ� ைக�ெதாழி, திைண�கள�30301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,205,000  184 வளிம�டலவிய, திைண�கள� 30401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  5,013,000  185 மைலயக� சிLபயி?�ெசHைக  30501 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  704,000  �னரைம��� திைண�கள�  186 இல=ைக �ைகயிரத� திைண�கள� 30601 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  202,340,000  187 இல=ைக �ைகயிரத� திைண�கள� 30602 இல=ைக �ைகயிரத� திைண�கள�     ப�டகசாைல �.பண�கண��  400,000,000  188 ேமா�டா? ேபா��வர��     திைண�கள� 30701 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  9,888,000  189 அ ச, திைண�கள� 30801 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  203,640,000  190 க�Qட=க� திைண�கள� 30901 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  7,802,000  191 அரசா=க� ெதாழி.;சாைல 31001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  11,327,000  192 அரசா=க� ெதாழி.சாைல 31002 அரசா2க ப=டகசாைல ப=டகசாைல     �.பண�கண��  40,000,000  193 அரசா=க� ெதாழி.சாைல 31003 அரசா=க ெதாழி.சாைல ெசH�     �>.க,ப	ட ேவைல ��பண.கண.5  80,000,000  194 ேதசிய ெபௗதிக� தி�டமிட,     திைண�கள� 31101 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  5,410,000  195 சிவி, பா�கா��� திைண�கள� 32001 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  25,040,000  196 ேதசிய தாவரவிய, திைண�கள� 32201 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  3,614,000  197 ச�ட அ8வ,க� திைண�கள� 32301 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  233,000  198 �காைம��வ� கண�காHM�     திைண�கள� 32401 அரச அ8வ,க��கான �.பண�  696,000   ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�             6 6 6 6,,,,222222222222,,,,467467467467,,,,000000000000      
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 *2.    பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதி அைம+ச: ,— (ைறநிர43 ெதாைக — தைல43 249,  நிக0+சி�தி�ட 01,— † 2009 ஆ ஆO> சனவாி மாத 1 ஆ திகதி ெதாடFகி 2009 ஆ ஆO> திெசப� மாத 31 ஆ திகதி 78வைட9 நிதியாO8� ேசைவ'( இலFைக+ சனநாயக ேசாச[ச' (8யரசி� திர�> நிதிய�தினி�A அ.ல� இலFைக சனநாயக ேசாச[ச' (8யரசி� அரசாFக�தின� அ.ல� இலFைக சனநாயக ேசாச[ச (8யரசி� அரசாFக பய�ப>�த'�8ய ேவெற5த நிதியி[:5� அ.ல� பண�தி[:5� அ.ல� இலFைக+ சனநாயக ேசாச[ச' (8யரசி� அரசாFக ெப-றி:'( எ5த' கட� நிதிய�தி[:5� ப�தாயிர�� அAlA மி.[ய�            (mபா 10,600,000,000.) mபாவி-( ேம-படாத (ைறநிர43 ெதாைகெயா�A வழFக4பட. ேவO>. அ�ெதாைக பி�வ: அ�டவைணயி. (றி4பிட4 ப�>EளவாA ெசல< ெசKய4படலா:- அ�டவைண  தைல43:  249 —   திைறேசாி ெசய-பா>கE     mபா    திைண'கள  நிக0+சி�தி�ட : 01   —  ெதாழி-பா�>+ ெசய-பா>கE   மீO>வ:S ெசலவின     m.  10,600,000,000     ———————-                                              m.   10,600,000,000                         ============    ============    ============    ============(அைம+சரைவயி�  அFகீகார ெபற4ப�>Eள�.)   
† 2009, ஒ-ேறாப�  மாத 21 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட 2009 ஆ ஆO8� 24 ஆ இல'க (ைறநிர43 மதி4W�ைட4 பா�'க. இல'க 1 7த. 23 வைர9Eள (ைறநிர43  மதி4W>களி� ெமா�த mபா. 77,006,003,938 *3. ஊழிய� சகாய நிதிய (தி:�த)  ச�டaல — இரOடா  மதி4W>. *4. கிராேமாதய சைப நிதிய (தி:�த)  ச�டaல — இரOடா  மதி4W>. *5. இ5திய' (8வர< ெதாழிலாள� (நீ'க)  ச�டaல — இரOடா  மதி4W>. *6. ெசா��'களா. ஆதார4ப>�த4ப�ட பிைண4 ெபாA4பளி�த. ச�டaல                          — இரOடா மதி4W>. *7. கா43Aதி� ெதாழிைல ஒMF(ப>�த. (தி:�த) ச�டaல — இரOடா மதி4W> *8. தவைண தவறிய வாிகE (விேசட ஏ-பா>கE) ச�டaல — இரOடா மதி4W>. 
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 *9. இலFைக $டைம43 அபிவி:�தி நிதி'��>�தாபன வFகி (தி:�த+) ச�டaல — இரOடா மதி4W>.  *10. இலFைக4 பகிரFக� ெதாழி. 7ய-சிகE சீ�தி:�த ஆைண'(M (நீ'க+) ச�டaல —  இரOடா மதி4W>. *11. (-ற+ ெசய.க
'(4 ப[யா'க4ப�ேடா:'( சா�சிக
'(மான உதவி ம-A பா�கா43 ச�டaல  —  விவாத ஒ�திைவ'க4ப�ட விடய (c� 17, 2008) [1]. *12. ஆ
ந�களி� ஓK^திய ச�டaல —  இரOடா மதி4W>. *13. மிைக4ெபா:E திணி4ெபதி�43 ம-A எதிாீ�>� தீ�ைவகE ச�டaல — விவாத ஒ�திைவ'க4ப�ட விடய  (ஏ4பிற. 04, 2006) [1]. *14. வFகிகளா. வழFக4ப�ட கட�கE அறவி>த. (விேசட ஏ-பா>கE) (தி:�த+)  ச�டaல — விவாத ஒ�திைவ'க4ப�ட விடய (cைல 18, 2006) [1]. *15. ெசயs'கம-ற ெசா��'கE (மீ�3+) ச�டaல — விவாத ஒ�திைவ'க4ப�ட விடய (cைல 18, 2006) [1]. *16. /தா�ட (விேசட ஏ-பா>) ச�டaல — விவாத ஒ�திைவ'க4ப�ட விடய (cைல 18, 2006) [1].  *17.    7-பா�கா43 வழி7ைறகE ச�டaல — விவாத ஒ�திைவ'க4ப�ட விடய (ஏ4பிற. 04, 2006) [1]. *18. (8யிய. வா�ெசல< ச�டaல — இரOடா மதி4W>.  *19. (8யிய. நடவ8'ைக7ைற+ ச�ட'ேகாைவ (தி:�த+) ச�டaல —  இரOடா மதி4W>. *20. இலFைக அபிவி:�தி நி�வாக நி:வக (தி:�த+) ச�டaல —  இரOடா மதி4W>. 
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 *21. ேத�த.கE (விேசட ஏ-பா>கE) (தி:�த+) ச�டaல — இரOடா மதி4W>.  *22. பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதியைம+ச:,— அரசியலைம4பி� கீழான தீ�மான (இல.1),— 06/2006 ஆ இல'க7 2006.04.25 ஆ திகதி9 ெகாOட ெபா� நி�வாக b-Aநி:ப�தி� ஏ-பா>க
'( அைமவாக 2006.01.01 ஆ திகதியி[:5� நைட7ைற'( வ:மாA பிரதம நீதியரச�, உய� நீதிம�ற நீதிபதிகE, ேம�7ைறt�> நீதிம�ற�தி� தைலவ�, ேம�7ைறt�> நீதிம�ற நீதிபதிகE ஆகிேயா:'கான மாதா5த சபளFகE பி�வ:மாA அைமய ேவO>ெமன இலFைக+ சனநாயக ேசாச[ச' (8யரb அரசியலைம4பி� 108(1) ஆ உA43ைரயி� கீ0 இ5த4 பாரா
ம�ற�தினா. இ�தா. தீ�மானி'க4ப>கி�ற�. மாO3மி( பிரதம நீதியரச�  m.70,000.00                                                                                                       m.  1,500.00 உய�நீதிம�ற நீதிபதிக
 ேம�7ைறt�>  நீதிம�ற�தி� தைலவ: m. 65,000.00 ேம�7ைறt�> நீதிம�ற நீதிபதிகE m. 63,500.00 ேமD, உய�நீதிம�ற�தின� ேம�7ைறt�> நீதிம�ற�தின� நீதிபதிக
'(+ ெசD�த4பட ேவO8ய சபளFகளாக 2004 ெச�ெதப� மாத 09 ஆ திகதி பாரா
ம�ற�தி. சம�4பி�� நிைறேவ-ற4ப�ட சபள�தி�டFக
'(4 பதிலாக, இ4பிேரரைணயினா. தீ�மானி'க4ப> சபளFகE நைட7ைற4ப>�த4பட ேவO> ெமன இ5த4பாரா
ம�ற ேமD தீ�மானி'கி�ற�.  (அைம+சரைவயி� அFகீகார ெபற4ப�>Eள�.) *23. பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதியைம+ச:,— அரசியலைம4பி� கீழான தீ�மான (இல.2),— 2008.07.01 ஆ திகதியி[:5� நைட7ைற'( வ:மாA பிரதம நீதியரச�, உய�நீதிம�ற நீதிபதிகE, ேம�7ைறt�> நீதிம�ற�தி� தைலவ�, ேம�7ைறt> நீதிம�ற நீதிபதிகE ஆகிேயா:'காக, சபள�தி� 25% இ-(+சமமான மாதா5த ஆEசா� ப8ெயா�ைற+ ெசD��வத-( இலFைக+ சனநாயக ேசாச[ச' (8யரb அரசியலைம4பி� 108(1) ஆ உA43ைரயி� கீ0 இ5த4 பாரா
ம�ற�தினா. இ�தா. தீ�மானி'க4ப>கி�ற�.  ேமD, உய�நீதிம�ற�தின� ேம�7ைறt�> நீதிம�ற�தின� நீதிபதிக
'(+ ெசD�த4பட ேவO8ய ஆEசா� ப8களாக பாரா
ம�ற�தினா. 1998 மா+b மாத 17 ஆ திகதி நிைறேவ-ற4ப�ட ப8க
'(4 பதிலாக, இ4பிேரரைணயினா. தீ�மானி'க4ப> ஆEசா� ப8கE நைட7ைற4ப>�த4பட ேவO>ெமன இ4பாரா
 ம�ற�தினா. ேமD தீ�மானி'க4ப>கி�ற�. (அைம+சரைவயி� அFகீகார ெபற4ப�>Eள�.) 
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 *24. பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதியைம+ச:,— அரசியலைம4பி� கீழான தீ�மான (இல.3),— ேமD, 2007.08.01 ஆ5 திகதியி[:5� நைட7ைற'( வ:மாA பிரதம நீதியரச: உய�நீதிம�ற நீதிபதிக
'( ேம�7ைறt�> நீதிம�ற�தி� தைலவ:'( ேம�7ைறt>் நீதிம�ற நீதிபதிக
'( கீ0'காuமாA மாதா5த $�> வாடைக4 ப8கE ெசD�த4பட ேவO>ெமன இலFைக+ சனநாயக ேசாச[ச' (8யரb அரசியலைம4பி� 108(1) ஆ உA43ைரயி� இ4பாரா
ம�ற�தினா. ேமD தீ�மானி'க4ப>கி�ற�. மாO3மி( பிரதம நீதியரச�     m. 27,500.00 உய�நீதிம�ற நீதிபதிகE, ேம�7ைறt�> நீதிபதிகளி� தைலவ�   m. 25,000.00 ேம�7ைறt�> நீதிம�ற நீதிபதிகE    m. 22,500.00 ேமD, உய� நீதிம�ற�தின� ேம�7ைறt�> நீதிம�ற�தின� நீதிபதி க
'(+ ெசD�த4பட ேவO8ய $�> வாடைக4 ப8யாக 2004 ெச�ெதப� மாத        09 ஆ5 திகதி பாரா
ம�ற�தினா. தீ�மானி'க4ப�ட ப8'(4 பதிலாக, இ4 பாரா
ம�ற�தினா. தீ�மானி'க4ப�ட $�> வாடைக4 ப8 நைட7ைற4ப>�த4      பட ேவO>ெமன< இ4பாரா
ம�ற�தினா. தீ�மானி'க4ப>கி�ற�. (அைம+சரைவயி� அFகீகார ெபற4ப�>Eள�.)  *25. பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதியைம+ச:,— அரசியலைம4பி� கீழான தீ�மான (இல.4),— 2008.07.01 ஆ திகதியி[:5� நைட7ைற'( வ:மாA, பிரதம நீதியரச:'( உபசரைண4 ப8யாக மாதா5த m. 3,500 ப8ெயா�ைற+ ெசD��வத-( இலFைக+ சனநாயக ேசாச[ச' (8யரb அரசியலைம4பி� 108 (1) ஆ உA43ைரயி� கீ0 இ4பாரா
ம�ற�தினா. இ�தா. தீ�மானி'க4ப>கி�ற�.  ேமD இத-( 7�ன� பிரதம நீதியரச:'காக பாரா
ம�ற�தினா. தீ�மானி'க4ப�ட உபசரைண4 ப8'(4 பதிலாக, இ4பிேரரைணயினா. தீ�மானி'க4 ப> உபசரைண4 ப8 நைட7ைற4ப>�த4பட ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற� தினா. தீ�மானி'க4ப>கி�ற�.  (அைம+சரைவயி� அFகீகார ெபற4ப�>Eள�.)  *26. பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதி அைம+ச: ,— உEநா�> இைறவவாி+ ச�ட�தி�   கீ0 ஒMF(விதிகE,— 2006 ஆ ஆO8� 10  ஆ இல'க உEநா�> இைறவாி+ ச�ட�தி� 26  ஆ பிாி<ட� ேச��� வாசி'க4ப> அ+ச�ட�தி� 212 ஆ பிாிவி�  கீ0 ஆெளா:வ� ஒBெவா: காலாO>'( ெசD�த ேவO8ய  ேதச�ைத க�8ெயM43  வாி ெதாட�பி. பதி. நிதி, தி�டமிட.  அைம+சரா. ஆ'க4ப�>  2009 c� 19 ஆ5 திகதிய 1606/31 ஆ இல'க அதிவிேசட வ��தமானியி. பிரbாி'க4 ப�ட� 2009.10.08 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட�மான ஒMF(விதிகE அFகீகாி'க4ப>மாக. (அைம+சரைவயி� அFகீகார ெபற4ப�>Eள�.) 
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 *27. பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதி அைம+ச: ,— உ-ப�தி வாி (விேசட ஏ-பா>கE) ச�ட�தி� கீ0 க�டைள,— 1989 ஆ ஆO8� 13  ஆ இல'க உ-ப�தி� தீ�ைவ  வாி (விேசட ஏ-பா>கE) ச�ட�தி�  3 ஆ பிாிவி�  கீ0 உ-ப�தி வாி ெதாட�பி. நிதி, தி�டமிட.  அைம+சரா. ஆ'க4ப�>  2009 c� 30 ஆ5 திகதிய 1608/17 ஆ இல'க அதிவிேசட வ��தமானியி. பிரbாி'க4ப�ட� 2009.10.08 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட �மான  க�டைள அFகீகாி'க4ப>மாக.  (அைம+சரைவயி� அFகீகார ெபற4ப�>Eள�.) *28. பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதி அைம+ச: ,— 3ைகயிைல  வாி+ ச�ட�தி� கீ0 ஒMF(விதிகE,— 1999 ஆ ஆO8� 8 ஆ இல'க 3ைகயிைல  வாி+ ச�ட�தி� 21 ஆ பிாிவி�  கீ0 சிகெர�, b:�>, W8,  அ.ல� (ழாKகE 3ைகயிைல ெபா:�டான aல4ெபா:E அ.ல� 78<-ற ெபா:�கைள உ-ப�தி ெசKத., களSசிய4ப>�த.  இற'(மதி ெசKத. அ.ல� ஏ-Aமதி ெசKத. ெதாட�பி. பதி. நிதி, தி�டமிட.  அைம+சரா. ஆ'க4ப�>  2009 cைல 17 ஆ5 திகதிய 1610/28 ஆ இல'க அதிவிேசட வ��தமானியி. பிரbாி'க4ப�ட� 2009.10.08 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட�மான ஒMF(விதிகE அFகீகாி'க4ப>மாக. (அைம+சரைவயி� அFகீகார ெபற4ப�>Eள�.)  *29. மி�வD,  ச'தி  அைம+ச� ,— இலFைக மி�சார சைப+ ச�ட�தி� கீ0 ஒMF(விதிகE,— 2009  ஆ ஆO8� 20  ஆ இல'க இலFைக மி�சார சைப+ ச�ட�தி�   54 ஆ பிாிவி� கீ0 இலFைக ெபா�4 பய�பா>கE  ஆைண'(Mவி� சிபாாிbகளி� ேபாி. மி�வD,  ச'தி  அைம+சரா. ஆ'க4ப�>  2009 ெச�ெதப�  03 ஆ5 திகதிய 1617/34 ஆ இல'க அதிவிேசட வ��தமானியி. பிரbாி'க4ப�ட� 2009.10.08 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட�மான ஒMF(விதிகE அFகீகாி'க4ப>மாக. (அைம+சரைவயி�  அFகீகார ெபற4ப�>Eள�.)  *30. கம�ெதாழி. அபிவி:�தி,  கமநல ேசைவகE அைம+ச� ,— மOவள4 பா�கா43+ ச�ட�தி� கீ0 ஒMF(விதிகE,— (450 ஆ அ�தியாயமான) 1951 ஆ ஆO8� 25 ஆ இல'க மOவள4 பா�கா43+ ச�ட�தி� 4 ஆ பிாிவி� கீ0 கம�ெதாழி. அபிவி:�தி,  கமநல ேசைவகE அைம+சாினா. ஆ'க4ப�>, மOவள4 பா�கா43+ ச�ட�தி� 9 (1) ஆ பிாிவி� பிரகார அதிவிேசட வ��தமானியி. பிரbாி'( ெபா:�> 2009.10.09 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட ஒMF(விதிகE அFகீகாி'க4ப>மாக. *31. ெதாழி. உற<கE, மனித வD அைம+ச�,— ேவைலயா�களி� வர<ெசல<�தி�ட நிவாரண4 ப8+ ச�ட�தி� கீ0 ஒMF(விதிகE,— 2005 ஆ ஆO8� 36 ஆ இல'க  ேவைலயா�களி� வர<ெசல<�தி�ட நிவாரண4 ப8+ ச�ட�தி�   11 ஆ பிாிவி� கீ0 ெதாழி. உற<கE, மனித வD அைம+சாினா. ஆ'க4ப�> 2009 ேம 19  திகதிய 1602/6 ஆ இல'க அதிவிேசட வ��தமானியி.  ெவளியிட4ப�ட �  2009. 09.08 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட�மான  ஒMF(விதிகE  அFகீகாி'க4ப>மாக.         
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 *32. ேபா'(வர�� அைம+ச�,— ேதசிய ேபா'(வர�� ஆைண'(M+ ச�ட�தி� கீ0 ஒMF(விதி,— 1991 ஆ ஆO8� 37 ஆ இல'க ேதசிய ேபா'(வர�� ஆைண'(M+ ச�ட�தி�  46  ஏ எ�2  பிாி<ட�  ேச��� வாசி'க4ப>் அ+ச�ட�தி� 44 ஆ பிாிவி� கீ0 ேபா'(வர�� அைம+சரா. ஆ'க4ப�> 2009 ேம மாத 29 ஆ திகதிய  1603 /44 ஆ இல'க அதிவிேசட வ��தமானியி. ெவளியிட4ப�ட� 2009.09.10 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட�மான  ஒMF(விதி  அFகீகாி'க4ப>மாக.   *33. பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதி அைம+ச:,— ம�வாி' க�டைள+ச�ட�தி� கீ0 க�டைள,— (52 ஆ அ�தியாயமான) ம�வாி' க�டைள+ச�ட�தி� 32 ஆ  பிாிவி� கீ0 சனாதிபதியினா.  ம�வாி ெதாட�பி. ஆ'க4ப�> 2008, ஏ4பிற. மாத 10 ஆ5 திகதிய 1544/17 ஆ இல'க அதிவிேசட வ��தமானியி. ெவளியிட4ப�ட� 2008.06.19 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட�மான க�டைள அFகீகாி'க4ப>மாக.  *34. தபா., ெதாைல�ெதாட�3கE அைம+ச�,— அSச. அDவலக' க�டைள+ ச�ட�தி� கீ0 விதி,— (190ஆ அ�தியாயமான) அSச. அDவலக' க�டைள+ ச�ட�தி� 12, 21, 25, 27, 81, 62, 06, 39, 49, 44, 68, 67, 40, 24, 59, 60, 35, 59, 67 ம-A 64ஆ பிாி<களி� கீ0, அSச., ெதாைல�ெதாட�3கE அைம+சரா. நிதி அைம+சாி� உட�பா�>ட� ஆ'க4ப�>, 2007, ஏ4பிற. மாத 25 ஆ திகதிய 1494/10 ஆ இல'க அதிவிேசட வ��தமானியி. பிரbாி'க4ப�ட� 2007. 07. 17 ஆ5 திகதி சம�4பி'க4ப�ட�மான விதி அFகீகாி'க4ப>மாக. *35. bகாதார நல��ைற, ேபாசைண அைம+ச�,— ம:��வ க�டைள+ ச�ட�தி� கீ0 ஒMF(விதிகE,— இலFைக ம:��வ4 ேபரைவ9டனான கல5தாேலாசைன9ட�   (105 ஆ அ�தியாயமான) ம:��வ' க�டைள+ ச�ட�தி� 72 ஆ பிாி<ட� ேச��� வாசி'க4> 19 ஆ பிாிவி� கீ0 bகாதார நல��ைற, ேபாசைண அைம+சரா. ஆ'க4ப�> 2009  ெப4ரவாி மாத 25 ஆ5 திகதிய   1590 / 13 ஆ இல'க அதி விேசட வ��தமானியி. பிரbாி'க4ப�ட� 2009.04.21 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட�மான ஒMF(விதிகE அFகீகாி'க4ப>மாக. *36. bகாதார நல��ைற, ேபாசைண அைம+ச�,— இலFைக அரச ம:5தா'க� ெபா:�கE உ-ப�தி' ��>�தாபன�தி� வ:டா5த அறி'ைக9 கண'(க
—2007,—  1957 ஆ ஆO8� 49 ஆ இல'க அரச ைக�ெதாழி. ��>�தாபன+ ச�ட�தி� 30 (2) பிாிவி-கைமய< 1971 ஆ ஆO8� 38 ஆ இல'க நிதி+ ச�ட�தி� 14(3) பிாிவி-கைமய< 2009.07.08 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட 2007.12.31 ஆ திகதி 78வைட9 ஆO8-காக தயாாி'க4ப�ட கண'காKவாள� நாயக�தி� அவதானி43க
டனான இலFைக அரச ம:5தா'க� ெபா:�கE உ-ப�தி' ��>� தாபன�தி� வ:டா5த அறி'ைக9 கண'(க
  அFகீகாி'க4ப>மாக. (bகாதார நல��ைற, ேபாசைண ப-றிய ஆேலாசைன' (Mவினா. பாிசீ['க4ப�ட�) *37. bகாதார நல��ைற, ேபாசைண அைம+ச�,— விஜய(மார�Fக ஞாபகா��த ம:��வமைன வ:டா5த அறி'ைக9 கண'(க
 — 2007,—   1957 ஆ ஆO8� 49 ஆ இல'க அரச ைக�ெதாழி. ��>�தாபன+ ச�ட�தி� 30 (2) பிாிவி-கைமய< 
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 1971 ஆ ஆO8� 38 ஆ இல'க நிதி+ ச�ட�தி� 14(3) பிாிவி-கைமய< 2009.07.08 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட 2007.12.31 ஆ திகதி 78வைட9 ஆO8-காக தயாாி'க4ப�ட கண'காKவாள� நாயக�தி� அவதானி43க
டனான விஜய(மார�Fக ஞாபகா��த ம:��வமைன வ:டா5த அறி'ைக9 கண'(க
 அFகீகாி'க4ப>மாக. (bகாதார நல��ைற, ேபாசைண ப-றிய ஆேலாசைன' (Mவினா. பாிசீ['க4 ப�ட�) *38. bகாதார நல��ைற, ேபாசைண அைம+ச�,— v ஜயவ�தன3ர ெபா� ைவ�தியசாைலயி� வ:டா5த அறி'ைக9 கண'(க
 — 2006,—   1957 ஆ ஆO8� 49 ஆ இல'க அரச ைக�ெதாழி. ��>�தாபன+ ச�ட�தி� 30 (2) பிாிவி-கைமய< 1971 ஆ ஆO8� 38 ஆ இல'க நிதி+ ச�ட�தி� 14(3) பிாிவி-கைமய< 2009.07.08 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட 2006.12.31 ஆ திகதி 78வைட9 ஆO8-காக தயாாி'க4ப�ட கண'காKவாள� நாயக�தி� அவதானி43க
டனான v ஜயவ�தன3ர ெபா� ைவ�தியசாைலயி� வ:டா5த அறி'ைக9 கண'(க
  அFகீகாி'க4ப>மாக. (bகாதார நல��ைற, ேபாசைண ப-றிய ஆேலாசைன' (Mவினா. பாிசீ['க4 ப�ட�)  *39. விSஞான, ெதாழி.i�பவிய. அைம+ச�,— இலFைக' க�டைளகE நிAவன�தி� ஆOடறி'ைக –  2007,— 1984 ஆ ஆO8� 6 ஆ இல'க இலFைக' க�டைளகE நிAவன+ ச�ட�தி-கைமய< 1971 ஆ ஆO8� 38 ஆ இல'க நிதி+ ச�ட�தி� 14(3) பிாிவி-கைமய< 2009.09.09 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட 2007 ஜனவாி 01 ஆ திகதி 7த. 2007 8சப� 31 ஆ திகதி வைர 78வைட9 ஆO8-காக தயாாி'க4ப�ட கண'காKவாள� நாயக�தி� அவதானி43க
டனான இலFைக க�டைளகE நிAவன�தி� ஆOடறி'ைக அFகீகாி'க4ப>மாக. (விSஞான, ெதாழி.i�பவிய. ப-றிய ஆேலாசைன' (Mவினா. பாிசீ['க4 ப�ட�)  *40. விSஞான, ெதாழி.i�பவிய. அைம+ச�,— ைக�ெதாழி. ெதாழி.i�ப நிAவன�தி� ஆOடறி'ைக –  2006,— 1994 ஆ ஆO8� 11 ஆ இல'க விSஞான, ெதாழி.i�பவிய. அபிவி:�தி ச�ட�தி� 40(3) பிாிவி-கைமய< 1971 ஆ ஆO8� 38 ஆ இல'க நிதி+ ச�ட�தி� 14(3) பிாிவி-கைமய< 2009.09.06 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட 2006 ஜனவாி 01 ஆ திகதி 7த. 2006 8சப� 31 ஆ திகதி வைர 78வைட9 ஆO8-காக தயாாி'க4ப�ட கண'காKவாள� நாயக�தி� அவதானி43 க
டனான ைக�ெதாழி. ெதாழி.i�பவிய. நிAவன�தி�  ஆOடறி'ைக அFகீகாி'க4ப>மாக. (விSஞான, ெதாழி.i�பவிய. ப-றிய ஆேலாசைன' (Mவினா. பாிசீ['க4 ப�ட�)  *41. விSஞான, ெதாழி.i�பவிய. அைம+ச�,— ஒ�திய.3 மதி4W�8-கான இலFைக� தராதர அFகீகார+ சைபயி� ஆOடறி'ைக –  2006,— 2005 ஆ ஆO8� 32 ஆ இல'க ஒ�திய.3 மதி4W�8-கான இலFைக� தராதர அFகீகார+ சைப+ ச�ட�தி� 29 (5) பிாிவி-கைமய< 1971 ஆ ஆO8� 38 ஆ இல'க நிதி+ ச�ட�தி� 14(3) பிாிவி-கைமய< 2009.09.09 ஆ திகதி சம�4பி'க4ப�ட 2006 ஜனவாி 01 ஆ திகதி 7த. 2006 8சப� 31 ஆ திகதி வைர 78வைட9 
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 ஆO8-காக தயாாி'க4ப�ட கண'காKவாள� நாயக�தி� அவதானி43க
டனான ஒ�திய.3 மதி4W�8-கான இலFைக� தராதர அFகீகார+ சைபயி� ஆOடறி'ைக அFகீகாி'க4ப>மாக. (விSஞான, ெதாழி.i�பவிய. ப-றிய ஆேலாசைன' (Mவினா. பாிசீ['க4ப�ட�) 
 42. அரசியலைம4பி-கான ப�ெதா�பதாவ� தி:�த+ ச�டaல — இரOடா மதி4W>. 43. வட'( ம-A கிழ'( இ: மாகாணFகைள9 த-கா[கமாக இைண�தி:4பைத இர��+ ெசKவத-கான (விேசட பிரமாணFகE) ச�டaல —  இரOடா மதி4W>. 44. பி[ய5தல த�மசாY�ேராதய பிாிேவ� விகாரYத சFவ�தன சபாவ (��8ைண�த.)  ச�டaல —  இரOடா மதி4W>. 45. மா�தைற இரா(ல க.sாி பைழய மாணவ� கழக (ெகாM3' கிைள) (��8ைண�த.)  ச�டaல —  இரOடா மதி4W>. 46. பலா�காரமாக மத மா-Aவைத� தைடெசKத. ச�டaல — பாிசீலைன.  47. ஸ நபி'ைக4ெபாA43 (��8ைண�த.)  ச�டaல — பாிசீலைன.  * அரசாFக அDவ.கைள' (றி'கி�ற�. [1] “ச�டaல இ4ெபாM� இரOடா 7ைறயாக மதி4பிட4ெபAமாக” என4 பிேரரைண ெகாO>வர4ப�> எ>�தியப4ெப-ற�. 

2009200920092009, , , , நெவப� நெவப� நெவப� நெவப� 04040404, , , , �த�கிழைம�த�கிழைம�த�கிழைம�த�கிழைம    

வா��ல விைட
கான வினா
க 0274 / ’ 09 1. ெகளரவ லJம� நி3ணஆர+சி,— க.வி அைம+சைர' ேக�பத-(,—  (அ)     (i) 2009 ஆ ஆO8. பி[ய5தல ம�திய மகாவி�தியாலய�தி� (ேதசிய பாடசாைல) 6 ஆ5 தர�தி-( மாணவ�கைள+ ேச���'ெகாE
 ெபா:�> ஆO> 5 3லைம4 பாிசி. பாீ�ைசயி� 3EளிகE  7ைற கைட4பி8'க4ப�டதா எ�பைத9,  (ii)  2009 ஆ ஆO8. 6 ஆ5 தர�தி-(+ ேச���'ெகாEள4ப�ட மாணவ� களி� எOணி'ைக, அவ�களி� ெபய�கE, 7கவாி, 3லைம4பாிசி. பாீ�ைச'(� ேதா-றிய பாடசாைல ம-A ெப-ற 3EளிகE யாைவெய�பைத9,  (iii) ேபாசி'க4ப>கி�ற பாடசாைலகE எ�ற வைகயி. 7�2ாிைம வழFக4ப>கி�ற பாடசாைலகE இ:4பி� அைவ யாைவெய�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா?  
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 (ஆ) (i)  இவ�கE ம�தியி. இராuவ நடவ8'ைகயி. ஈ>ப�>Eளவ�களி� பிEைளகE எ�தைன ேப� உEளனெர�பைத9,  (ii) இBவிதமாக ேச���'ெகாEள4பட விOண4பி�த ேபாதிD பாடசாைல'(+ ேச���'ெகாEள4படாத பிEைளகளி� எOணி'ைக, அ4பிEைளகளி� ெபய�கE ம-A 3லைம4பாிசி. பாீ�ைசயி. ெப-ற 3EளிகE யாைவெய�பைத9    அவ� இ+சைப'( சம�4பி4பாரா? (இ)   (i)   3லைம4பாிசி. பாீ�ைச4 3Eளிகளி� வாிைச'கிரம�ைத'  க:�தி- ெகாEளாம.  பாடசாைல'(+ ேச���'ெகாEள4ப�>Eள பிEைளகE அ��ட� அவ�கE ெப-AEள 3EளிகE யாெத�பைத9,  (ii) இBவிதமாக இவ�கE ேச���'ெகாEள4ப�டைம'கான காரணFகE       யாைவெய�பைத9    அவ� (றி4பி>வாரா? (ஈ)    இ�ேற., ஏ�? 0294 / ’ 09 2. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— ெவளிநா�டDவ.கE அைம+சைர'         ேக�பத-(,—  (அ) 2009, ேம, 15 இ-( 7�3 ஒBெவா: நா> தன� கட-ப>ைக உாிைம  ெதாட�பாக உாிைம' ேகாாி'ைகைய வி>'க ேவO>ெம�பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) அBவாA இBஅைம+b ெசK�Eளதா எ�பைத அவ� இ+சைப'( ெதாிவி4பாரா? (இ) ஆ எனி., சப5த4ப�ட ச�வேதச அைம4பி-( சம�4பி�த ேகாாி'ைகைய சபாWட�தி. சம�4பி4பாரா? (ஈ) (i) 3திதாக உாிைம'ேகாாி'ைக வி>'க4ப�ட ப(தியி� பர4பள< எ�தைன ச�ர கிேலாமீ-ற� எ�பைத9,  (ii) ஐ'கிய நா>கE சைப அ.ல� ெபா:�தமான உலக அைம4பினா. உ�திேயாக_�வமாக அ� அFகீகாி'க4ப> திகதி எ�ன எ�பைதய,  அவ� ேமD அறிவி4பாரா? (உ) இ�ேற., ஏ�? 0454 / ’ 09 3. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,— பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதி அைம+ச:மானவைர' ேக�பத-(,— (அ) (i)  ச�வ க�சி மகாநா> எ4ேபா� தாபி'க4ப�டெத�பைத9, 
 (ii)  அத� அFக��வ' க�சிகE யாைவெய�பைத9, 
 (iii)  ச�வ க�சி மகாநா�8� தவிசாளாி� ெபய� யாெத�பைத9,  (iv)  த-ேபாதய தைலைமயி� கீ0 மகாநா> எ�தைன தடைவகE ��ட4ப�ட ெத�பைத9, 
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  (v)   ச�வ க�சி மகாநா�8� 7�ெமாழி<கE யாைவெய�பைத9, 
 (vi)  ேம-ப8 7�ெமாழி<கைள ஏ-A'ெகாOட அரசிய. க�சிகE யாைவ ெய�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ)  இ�ேற., ஏ�? 0466 / ’ 09 4. ெகளரவ ஆ�.பி.ஏ.ரண$ர பதிரண,— க.வி அைம+சைர' ேக�பத-(,— ( அ) (i)  வட மாகாண�தி. எ�தைன பாடசாைலகE உEளனெவ�பைத9, 
 (ii)  இவ-றி. எ�தைன பாடசாைலகE க.வி நடவ8'ைகக
'காக திற5�ைவ'க4ப�>Eளனெவ�பைத9,  (iii) ேம-ப8 பாடசாைலகளி. எ�தைன பாடசாைலகE aட4ப�>Eளன ெவ�பைத9, 
 (iv)  9�த காரணமாக aட4ப�ட பாடசாைலகE மீO> எ4ேபா� திற'க4 ப>ெம�பைத9, 
 (v)  aட4ப�>Eள ேம-ப8 பாடசாைலகE ம-A க.வி பயி�ற மாணவ�களி� எOணி'ைக யாெத�பைத9   அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ)  9�த காரணமாக மாணவ மாணவிகளி� பாட4 3�தகFக
 க-ற. உபகரணFக
 அழிவைட5�Eளனெவ�பைத அவ� அறிவாரா? (இ)   (i)  ஆெமனி., அவ�க
'( பாட4 3�தகFகைள  வழFக எ�தைகய நடவ8'ைககE ேம-ெகாEள4ப�>Eளனெவ�பைத9,  (ii) 9�த காரணமாக இடெபய�5�Eள மாணவ மாணவிகளி. எ�தைன ேப:'( 7ைறயாக' க.வி நடவ8'ைககைள ேம-ெகாE
 ெபா:�> பாடசாைலகE வழFக4ப�>Eளனெவ�பைத9,  (iii) த-கா[க 7காகளி. தாபி'க4ப�>Eள த-கா[க பாடசாைலகளி. எ�தைன மாணவ�கE க.வி பயி.கி�றனெர�பைத9,  (iv) அவ�களி�  க.வி நடவ8'ைககE எ4ேபா� ஒMF( 7ைறயா'க4ப> ெம�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஈ)  இ�ேற.,  ஏ�? 0512 / ’ 09 5. ெகளரவ திலகர�ன விதானா+சி,— ெந>SசாைலகE, $தி அபிவி:�தி அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i)  2003 இ. ஏ-ப�ட பாாிய ெவEள4ெப:'கினா. அழிவைட5த எ4பல  ஆ>பால�தி-(4 பதிலாக ஆசிய அபிவி:�தி வFகியி� நிதியFகளி [:5� 7+ச'கர வO8 ெச.ல'�8யவாறான பாலெமா�ைற அைம4பத-( அFகீகாி'க4ப�டெத�பைத9, 
 (ii)  உ�ேதசி'க4ப�8:5த ேம-ப8 பால�ைத ேவேறா� இட�தி-( ெகாO> ெச.ல உ�திேயாக�த�கE  ேம-ெகாOட 7ய-சி'( கிராமவாசிகளி� க> எதி�43 ெதாிவி'க4ப�டெத�பைத9, 
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  (iii) உ�திேயாக�த�கE உ:வா'கிய அநாவசியமான சி'க.கE காரணமாக ஆசிய அபிவி:�தி வFகி ேம-ப8 பால அைம4பைத த-கா[கமாக இைடநிA�தியெத�பைத9  அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) மீO> ஆசிய அபிவி:�தி வFகியி� இலFைக 7காைமயாள�  இ4பால அைம4பைத ஆரபி'( வி:4ப��ட� இ� ெதாட�பாக தவலம பிரேதச ெசயலாளாிட தகவ.கைள விசாாி��Eளாெர�பைத9,  (ii) த-ேபா� த-கா[கமாக தக>கE இட4ப�> தி:�தியைம'க4ப�>Eள  எ4பல  ஆ>பால மிக< சிைத5�Eளெத�பைத9  அவ� ஏ-A'ெகாEவாரா? (இ) உாிய இட�திேலேய ேம-ப8 பால�ைத அைம'க வித43ைர  வழF(மாA  தவலம பிரேதச ெசயலாள:'( அவ� அறி<ைர வழF(வாரா? (ஈ) இ�ேற., ஏ�? 0518 / ’ 09 6. ெகளரவ ஜய5த விேஜேசகர,— ேதச�ைத' க�8ெயM43த., ேதா�ட உ�க�டைம43   அபிவி:�தி  அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i)  ேதச�ைத' க�8ெயM43த., ேதா�ட உ�க�டைம43 அபிவி:�தி அைம+சினா. 2009 ஆ ஆO> தி:ேகாணமைல மாவ�ட��'( ஒ�'க4ப�>Eள  ெதாைக எBவள<,  (ii) இ�ெதாைகயி�  aல ேம-ெகாEள4ப�>Eள க:�தி�டFகE யாைவ,  (iii) இ'க:�தி�டFக
'( ஒ�'க4ப�>Eள ெதாைக ெவBேவறாக எBவள<  எ�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) இ�ேற., ஏ�? 
 0532 / ’ 09 7. ெகளரவ ரSசி� அDவிஹாேர,— ெதாழி. உற<கE, மனித வD அம+சைர' ேக�பத-(,—  (அ) (i) 1980 ஆ ஆO> cைல ேவைல பகிeகாி4பி. ஈ>ப�டத�   விைளவாக ெதாழி.கைள இழ5த ெநச<' ைக�ெதாழி. அைம+சி� கீMEள நிAவனFகளி. கடைமயா-றிய ஊழிய�களி� எOணி'ைக எ�தைன ெய�பைத9,  (ii) இவ�களி. மீO> ெதாழி. வழFக4ப�>Eேளாாி� எOணி'ைக எ�தைனெய�பைத9,  (iii) மீO> ெதாழி. கிைட'க4ெபறாதவ�களி� எOணி'ைக எ�தைன ெய�பைத9,   (iv) இவ�க
'( ெதாழி. கிைட'காைம'கான காரண  யாெத�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? 
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 (ஆ) 32/89 ெபா� நி:வாக b-றறி'ைகயி� பிரகார ��>�தாபன பகிeகாி4பாள�க
'கான சDைககE சில:'( இ�வைர வழFக4 படாைம'கான  காரண யாெத�பைத அவ� (றி4பி>வாரா?  (இ) 2006.08.30 ஆ திகதிய அப/06/1540/230/039 இல'க7ைடய அைம+சரைவ4 ப�திர�தி-( அFகீகார கிைட��Eள ேபாதிD ெதாழி. ஆைணயாள� இ' ெகா>4பன<கைள தாமதி'கி�றா� எ�பைத அவ� ஏ-A'ெகாEவாரா? (ஈ) இ�ேற.,   ஏ�? 0703 / ’09 8. ெகளரவ எ..ஜீ. வச5த பியதிYஸ,—-  க.வி அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ)   (i)  கிழ'( மாகாண சைபயி� கீ0 அபாைற மாவ�ட�தி. அைம5�Eள பாடசாைலகளி� எOணி'ைக எ�தைனெய�பைத9,  (ii) அபாைற மாவ�ட�தி. அைம5�Eள ேதசிய4  பாடசாைலகளி� எOணி'ைக  எ�தைனெய�பைத9,  (iii) அபாைற மாவ�ட�தி. அைம5�Eள ேதசிய4  பாடசாைலகளிD  மாகாண சைப பாடசாைலகளிD7Eள மாணவ�களி� எOணி'ைக ெவBேவறாக எ�தைனெய�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) (i)  ேம-ப8 பாடசாைலகளி. விSஞான ஆK<�டFகள-ற பாடசாைலகளி� எOணி'ைக எ�தைனெய�பைத9,  (ii) ேம-ப8 பாடசாைலகளி. ேமைச, கதிைர ப-றா'(ைறயி� எOணி'ைக எ�தைனெய�பைத9,  (iii) ஆசிாிய� ேமைச ம-A ஆசிய� கதிைர ப-றா'(ைறயி� எOணி'ைக எ�தைனெய�பைத9  அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�? 0777/ ’09 9. ெகளரவ ைவ.எ.நவர�ன பOடா,— நகர அபிவி:�தி, 3னித ப(திகE அபிவி:�தி அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ஆகிய வ:டFக
'காக இBவைம+b'( வர< ெசல< தி�ட�தி. எBவள< நிதி ஒ�'க4ப�>Eள�,  (ii) இ5நிதி� ெதாைக aலதன ம-A மீO>வ: எ�றவாA ெவBேவறாக எBவள<,     (iii) அ5த5த வ:ட�தி. ஒ�'க4ப�ட நிதி'( கிைட�த நிதி'(  இைடேய ேவAபா> உOடா,  (iv) ஆெமனி., வ:டா5த ெவBேவறாக அ�ெதாைக எBவள<,  (v) அBவாA நிதி (ைற5தி:4பி� அத-கான காரண யா�  எ�பைத அவ� இ+சைப'(� ெதாிவி4பாரா? 
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 (ஆ) நகர அபிவி:�தி, 3னித ப(திகE அபிவி:�தி அைம+சி� கீ0 உEள பிரதான நிAவனFகளி� எOணி'ைகைய9 அைவ யாைவ எ�பைத9 ெவBேவறாக அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�? 0467 / ’ 09 10. ெகளரவ ஆ�.பி.ஏ.ரண$ர பதிரண,— கம�ெதாழி. அபிவி:�தி, கமநல ேசைவகE அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) “உல� வலய வா0வாதார ெதாட�பான உபகரண க:�தி�ட’ எ2 ெபயாி. ஒ: க:�தி�ட ஆரபி'க4ப�டெத�பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) இ'க:�தி�ட எ4ேபா� ஆரபி'க4ப�> எ4ேபா� நிைற< ெசKய4ப>வத-( உ�ேதசி'க4ப�>Eள�,  (ii) இ'க:�தி�ட ெசய4ப>�த4ப>வத� aல எK�வி4பத-( எதி�பா�'க4ப> ேநா'க யா�,  (iii) ‘உல�வலய வா0வாதார ெதாட�பான உபகரண க:�தி�ட��'(’ 2007 ஆ  ஆO> எBவள< நிதி ஒ�'கீ> ெசKய4ப�ட�,  (iv) ஒ�'க4ப�ட 7M�ெதாைகயி. வ:ட இAதியி. ெசல< ெசKய4ப�>Eள சத$த யா�  எ�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (இ) 2007  ஆ ஆO>'( ஒ�'க4ப�ட நிதி மீதமி:4பி�, மீதமாவத-கான காரண யாெத�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஈ) இ�ேற., ஏ�? 0474 / ’09 11. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,—  ெவளிநா�டDவ.கE  அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) இலFைக 1948 7த. இ�A வைர இ5திய அரசாFக��ட� ைகசா�தி�>Eள  உட�ப8'ைககளி� எOணி'ைக  யாெத�பைத9,  (ii) அ� எ5த அரசாFகFகளி�  காலக�ட�தி. எ�பைத9,  (iii) ேம-ப8 ஒBெவா: உட�ப8'ைகயிD ைகசா�தி�டவ�களி� ெபய�கE ம-A பதவிகE யாைவெய�பைத9   அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா ? (ஆ) (i) 2005 7த. இ-ைற வைரயிலான காலக�ட�தி. இ5திய அரசாFக��ட� இராஜத5திர ம�ட�தி. எ�தைன b-A ேப+b வா��ைதகE இட ெப-AEளன எ�பைத9,  (ii) ேம-ப8 ேப+bவா��ைதகE நைடெப-ற திகதிகE யாைவெய�பைத9,   (iii) ேப+bவா��ைதகE நைடெப-ற இடFகE  யாைவெய�பைத9,  (iv) ேம-ப8 கல5�ைரயாட.களி�ேபா� இரO> நா>கைள9 பிரதிநிதி� �வ4ப>�தியவ�கள� ெபய� ம-A பதவிகE யாைவெய�பைத9  அவ� (றி4பி>வாரா  ? (இ) இ�ேற.,  ஏ� ? 
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 0534 / ’ 09 12. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,—  க.வி  அைம+சைர' ேக�பத-(,— (1) (அ) (i) 2009  ஜூைல 1   2002  ஜூைல 1   1995  ஜூைல 1   ஆகிய தகதிகளி. மாகாண ம�டFகளிD, ேதசிய ம�ட�திD இயFகிய பாடசாைலகளி� எOணி'ைக எBவளெவ�பைத9,  (ii) இ�ைறய தின�திDEளவாA மாகாண ம�ட�திD ேதசிய ம�ட�திD 7Eள ஆசிாிய�கள� எOணி'ைக எBவளெவ�பைத9 அவ�க
'( வழFக4ப> சபள�ெதாைக எBவள< எ�பைத தனி�தனியாக<   அவ� இ+சைபயி. ெதாிவி4பாரா? (ஆ) ஆசிாிய, மாணவ விகிதாசார  எ�னெவ�பைத அவ� ெதாிவி4பாரா? (இ) கட5த ஐ5� வ:டFகளாக ஆO>ேதாA 7தலா தர�தி-( அ2மதி'க4 ப�ட மாணவ�களி� எOணி'ைக எ�னெவ�பைத9 அவ� ெதாிவி4பாரா? (ஈ) இ�ேற., ஏ�? 0778 / ’09 13. ெகளரவ ைவ.எ.நவர�ன பOடா,— இைளஞ� அDவ.கE அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ஆகிய வ:டFக
'காக இBவைம+b'( வர< ெசல< தி�ட�தி. எBவள< நிதி ஒ�'க4ப�>Eள�,  (ii) இ5நிதி� ெதாைக aலதன ம-A மீO>வ: எ�றவாA ெவBேவறாக எBவள<,     (iii) அ5த5த வ:ட�தி. ஒ�'க4ப�ட நிதி'( கிைட�த  நிதி'(  இைடேய ேவAபா> உOடா,  (iv) ஆெமனி., வ:டா5த ெவBேவறாக அ�ெதாைக எBவள<,  (v) அBவாA நிதி (ைற5தி:4பி� அத-கான காரண யா�             எ�பைத அவ� இ+சைப'(� ெதாிவி4பாரா? (ஆ) இைளஞ� அDவ.கE அைம+சி� கீ0 உEள பிரதான நிAவனFகளி� எOணி'ைகைய9 அைவ யாைவ எ�பைத9 ெவBேவறாக அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற.,  ஏ�? 0468 / ’ 09 14. ெகளரவ ஆ�.பி.ஏ.ரண$ர பதிரண,— மீE (8யம���ைக, அன��த நிவாரண ேசைவகE அைம+சைர' ேக�பத-(,— 
(அ) (i) கிழ'( மாகாண�ைத வி>வி�தத� பி�3 ஆரபி'க4ப�ட வ�னி நடவ8'ைகயி� இAதிய. வட மாகாண�தி. ஒBெவா: மாவ�ட�திD எ�தைன ேப� இட ெபய�5�Eளன�, 
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  (ii) வ�னி நடவ8'ைகைய ஆரபி'(ேபா� (றி4பி�ட பிரேதச�தி. அ5த5த  மாவ�ட�தி. எ�தைன  சிவி. பிரைசகE இ:5தா�கE,  (iii) (றி4பி�ட ஒBெவா: மாவ�ட�திD இடெபய�5ேதாாி. சிAவ�கE வய�வ5தவ�கE எ�தைன ேப� இ:5தன�,  (iv) இவ�களி. எ�தைன ேப� இ�வைர மீE (8யம��த4ப�>Eளா�கE,  (v)  இவ�கைள மீE(8யம���த. எ5த� திகதி'( 7�ன� நிைற< ெசKய4ப>  எ�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? 
(ஆ) (i) இவ�களி. எ�தைன அரச ஊழிய�கE இ:'கி�றன�,  (ii) நிர5தர� ெதாழி.3ாிேவா� எ�தைன ேப�,  (iii) ெதாழி.வாK4ப-ேறா� எ�தைன ேப�,  (iv) ெதாழி. 3ாியாேதா� இ:4பி� ெதாழி. வழF(வத-காக எBவாறான நடவ8'ைககE ேம-ெகாEள4ப>  எ�பைத அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�?                                                                                              0475 / ’09 15. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,—  நிதி, தி�டமிட. அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) 12.5  கிேலாகிரா  அடFகிய $�>4 பாவைன'கான ஒ: எாிவா9 சி[Oடாி[:5�  அரசாFக அறவி>கி�ற வாி� ெதாைக எBவள ெவ�பைத9,  (ii) 2009 ெப4:வாி மாத�தி. 12.5 கிேலாகிரா அடFகிய $�>4 பாவைன'கான   ஒ: எாிவா9  சி[Oடாி[:5� அறவி>கி�ற  ெதாைக எ5தளவி. அதிகாி'க4ப�டெத�பைத9   அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா ? (ஆ) $�>4பாவைன'கான எாிவா9 சி[Oட�கE மீ� விதி'க4ப�ட வாியி� aல 2008 ஆ ஆO8. அரசாFக ஈ�89Eள ெமா�த வ:மான  எBவளெவ�பைத அவ� (றி4பி>வாரா ? (இ) இ�ேற., ஏ� ?     

2009200920092009, , , , நெவப� நெவப� நெவப� நெவப� 05050505, , , , வியாழ�கிழைமவியாழ�கிழைமவியாழ�கிழைமவியாழ�கிழைம    

வா��ல விைட
கான வினா
க 0400 / ’ 09 1. ெகளரவ லJம� நி3ணஆர+சி,—  ேபா'(வர�� அைம+சைர' ேக�பத-(,—  (அ) (i) 3ைகயிரத திைண'கள�தி-(+ ெசா5தமான காணிகE,  இலFைக ெப-ேறா[ய' ��>�தாபன�தி-( (�தைக ஒ4ப5தFகளி� கீ0 எாிெபா:E நிர43 நிைலயFக
'காக (�தைக'( வழFக4ப�>Eளனவா  எ�பைத9,   (ii) இ�தைகய காணிகளி. எ�தைன நிர43 நிைலயFகE உEளன எ�பைத9, 
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  (iii) இவ-றி.  ஐ.ஓ. சீ.  கபனியி� கீMEள  நிர43 நிைலயFகE உEளனவா எ�பைத9  அவ� இ+சைப'(� ெதாிவி4பாரா ? (ஆ) (i) ேம-ப8 (�தைக ஒ4ப5தFகளி� கீ0 (�தைக'( வழFக4ப�8:4பதா. 3ைகயிரத திைண'கள�தி-( அறவிட4பட ேவO89Eள  நிDைவ (�தைக� ெதாைக  எBவளெவ�பைத9,  (ii) இ-ைற4ப>�த4படாத (�தைக ஒ4ப5தFகளி� எOணி'ைக எ�தைன ெய�பைத9,  அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற.,  ஏ� ?  0469 / ’ 09 2. ெகளரவ ஆ�.பி.ஏ.ரண$ர பதிரண,— சகாதார நல��ைற, ேபாசைண அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) வட மாகாண�தி. ஒBெவா: மாவ�ட�திD ெசய-ப>, ைவ�தியசாைலகE எ�தைன எ�பைதய ம:��வ+சாைலE எ�தைன எ�பைத9 அவ� (றி4பி>வாரா? (ஆ)  இB ைவ�தியசாைலகளிDEள,  (i) க�8.களி� எOணி'ைக,  (ii) பணி3ாி9 ம:��வ� ம-A தாதிமா�களி� எOணி'ைக,  (iii) பணி3ாி9 ைவ�திய நி3ண�களி� எOணி'ைக ம-A  (iv) இ மாகாண�தி. பணி3ாி9 7M பணியா�ெடா(தி எBவளெவ�பைத   அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) ேபாதிய பணியா�ெடா(தி இ�ேற., ெவ-றிடFகE எ4ேபா� நிர4ப4ப> எ�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஈ) இ�ேற., ஏ�?                                                                                               0476 / ’09 3. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,—  நிதி , தி�டமிட.  அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) ஒ: கிேலாகிரா  பா.மாவி�  இற'(மதி+ெசல< எBவளெவ�பைத9 ,  (ii) ஒ: கிேலாகிரா பா.மா<'காக விதி'க4ப�>Eள வாி வைககE யாைவெய�பைத9 ,  (iii) விதி'க4ப�>Eள வாிகளி� சத$த  எBவளெவ�பைத9 ,  (iv) ஒ: கிேலாகிரா பா.மா<'( அரசாFக விதி��Eள ெமா�த வாி எBவளெவ�பைத9,  (v) ஒ: கிேலா கிரா பா.மாவி� ச5ைத விைல எBவளெவ�பைத9  அவ�  இ+சைப'(  அறிவி4பாரா ? (ஆ) பா.மா<'( விதி'க4ப�>Eள வாிகளி� aல 2008 ஆ ஆO8. அரசாFக ஈ�8ய ெமா�த வ:மான எBவளெவ�பைத அவ� (றி4பி>வாரா ? (இ)  இ�ேற., ஏ� ?   
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 0500 / ’ 09 4. ெகளரவ லJம� கிாிஎ.ல,— ைக�ெதாழி. அபிவி:�தி அைம+சைர'    ேக�பத-(,—  (அ) “மஹி5த சி5தைன” ெகாEைக4 பிரகடன�தி� 48 ஆ ப'க�தி. (சிFகள ெமாழிaல) 7�ெமாழிய4ப�>EளவாA, சகல பிரேதச ெசயலக4 பிாி<களிD பாாிய அளவிலான ைக�ெதாழி-சாைலெயா�A உ:வா( வைகயி. 300 3திய ைக�ெதாழி-சாைலகைள தாபி'( தி�ட�தி� கீ0 த-ேபா� ஆரபி'க4ப�>Eள பாாிய அளவிலான ைக�ெதாழி-சாைலகளி� எOணி'ைக எ�தைனெய�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா?  (ஆ) இ'ைக�ெதாழி-சாைலக
 அைவ நி�மாணி'க4ப�டEள பிரேதச  ெசயலக4 பிாி<க
 யாைவெய�பைத அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�?  0519 / ’09 5. ெகளரவ ஜய5த விேஜேசகர,— ேதச�ைத' க�8ெயM43த., ேதா�ட க�க�டைம43 அபிவி:�தி  அைம+சைர' ேக�பத-(,— 
(அ) (i) ேதச�ைத' க�8ெயM43த., ேதா�ட உ�க�டைம43 அபிவி:�தி அைம+சினா. 2008 ஆ ஆO> கிழ'( மாகாண சைப'( ஓ�'க4ப�>Eள ெதாைக எBவள<,  (ii) இ�ெதாைகயி. தி:ேகாணமைல மாவ�ட��'( ஒ�'க4ப�>Eள ெதாைக எBவள<,  (iii) இ�ெதாைகயி� aல ேம-ெகாEள4ப�>Eள க:�தி�டFகE ெவBேவறாக யாைவ,  (iv) இ'க:�தி�டFக
'( ஒ�'க4ப�>Eள ெதாைக ெவBேவறாக எBவள<  எ�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) இ�ேற., ஏ�? 0630 / ’ 09 6. ெகளரவ ரSசி� அDவிஹாேர,— ெவளிநா�> ேவைலவாK43 ஊ'(வி43 ம-A நலேனா3ைக அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) ச<தி அேரபியாவி. றியா� நகாி� இலFைக� yதரக�திD அத� த>43  7காமிD த>�� ைவ'க4ப�>Eள bமா� 650 ெதாழி. ெசKேவா�  உOணாவிரத�தி. ஈ>ப�8:'கி�றன� எ�பைத அவ� அறிவாரா, (ஆ) (i) ேம-(றி4பி�ேடா�  உOணாவிரத�தி. ஈ>ப�8:4பத� காரண யா�, 
 (ii) இவ�கைள இ5நா�>'( அைழ�� வ:வத-( எ>'க4ப�>Eள நடவ8'ைக யா�  எ�பைத அவ� இ+சைப'(� ெதாிவி4பாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�? 
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 0705/ ’ 09 7. ெகளரவ வஜிர அேபவ�தன,— உய�க.வி  அைம+சைர' ேக�பத-(,— 
(அ) (i) 2007/ 2008 ஆ ஆO8. ப.கைல'கழகFக
'( ெதாி< ெசKய4ப�ட மாணவ�களி� எOணி'ைக எBவள< எ�பைத9,  (ii) அ5த க.வி ஆO8. ப.கைல'கழகFக
ட� இைண5த நிAவனFகளி. பதி< ெசK4ப�8:5த எ�தைன மாணவ�களி� விOண4பFகE நிராகாி'க4ப�8:5தன எ�பைத9,  (iii) ேம� 7ைறt>கE aல எ�தைன மாணவ�கE ப.கைல'கழகFக
'( ேச���' ெகாEள4ப�டா�கE எ�பைத9,  (iv) அ5த மாணவ�கE எ5த அ84பைடயி. ேசர��' ெகாEள4ப�டா�கE எ�பைத9,  (v) அ5த மாணவ�கE ேசர��' ெகாEள4ப�ட ஆக'(ைற5த ‘Z’ 3Eளி எBவள< எ�பைத9  அவ� இ+சைபயி. அறிவி4பாரா? (ஆ) (i) (றி4பி�ட விடய��ட� ெதாட�3ைடயதாக 2009 ஆ ஆO8. எ�தைன மாணவ�களி� விOண4பFகE நிராகாி'க4ப�டன எ�பைத9,  (ii) கட5த வ:ட ேம-(றி�த விடய��ட� ெதாட�3ைடயதாக நிராகாி'க4 ப�ட விOண4பFகளி[:5� மாணவ�கE ேச���' ெகாEள4 ப�8:4பி�, இBவ:ட7 அBவாA மாணவ�கE ேச���' ெகாEள4 ப>வா�களா எ�பைத9  அவ� அறிவி4பாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�? 0706 / ’ 09 8. ெகளரவ சர�ச5திர ராஜக:ணா,— b-றாட., இய-ைக வளFகE  அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) கபஹா மாவ�ட�தி., கிாி5திெவல மாளிகாவ�ைத வன+ ெசKைக பிரேதச�த'(E (4ைப �ழFகைள அக-Aவத-கான க:�தி�ட ெமா�றி� ெபா:�> காணிெயா�A ஒ�'க4ப�>Eள� எ�பைத9,  (ii) 7Mைமயாக 31 ெஹ'ேடய� பர4பளைவ' ெகாOட வன+ ெசKைகயி. உ�ேதச க:�தி�ட�தி�ட��'( ெபAமதியான மரFகைள' ெகாOட ஒ: ப(தி ஒ�'க4ப�>Eள� எ�பைத9  அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) உ�ேதச க:�தி�ட��'(ாிய காணியி. இலFைகயி. மிக< அாிதான பிர+3+ ெச8கE, பலதர4ப�ட aFகி. மரFகE, மேஹாகனி, பலா, ெந5�� எ'ேகசிபா, ைபன� ேபா�ற தாவரFகE இ:'கி�றன எ�பைத9,  (ii) வன4 பயி�+ெசKைகைய' ெகாOட இ5த பா�கா434 பிரேதச அழிவதனா. அF( வாM விலFகினFகE, ம-A ப.வைக பறைவக
'( வா0வத-கான நில4பிரேதசெமா�A இ.லாம. ேபாவதனா. பல /ழ. பிர+சிைனகE ஏ-ப> எ�பைத9  அவ� ஏ-A'ெகாEவாரா? 
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 (இ) உ�ேதச க:�தி�ட��'காக ஒ�'க4ப�>Eள காணி'( அOைமயி. அைம5தி:'( 3த�க
ட� �8ய எ�தைகய பயி�+ெசKைக9 இ.லாத காணிைய இ'க:�தி�ட�தி-(4 பய�ப>�தாதி:'காைம'கான காரண  யாெத�பைத அவ� இ+சைபயி. சமர4பி4பாரா? (ஈ) (றி4பி�ட க:�தி�ட��'கான உ�ேதச காணி'(4 பதிலாக பா�கா43 பிரேதச�தி2E அைம5�Eள எ�தைகய பயி�+ெசKைக9 ேம-ெகாEள4 படாத காணிெயா�ைற ஒ�'கி' ெகா>4பத-( அவ� உாிய நடவ8'ைக எ4பாரா? (உ) இ�ேற., ஏ�?  0477 / ’ 09  9. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,—  நிதி , தி�டமிட. அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) ெப-ேறா. மீ� விதி'க4ப�>Eள வாி வைககளி�  எOணி'ைக யாெத�பைத9,  (ii) அBவாி வைககளி�  ெபய�கE யாைவெய�பைத9,  (iii) ஒ: z�ட� ெப-ேறாD'( விதி'க4ப>கி�ற ெமா�த வாி�ெதாைக ம-A சத$தமாக அ� எBவள< எ�பைத9   அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா ? (ஆ) (i) ஒ: z�ட� ெப-ேறா[� ச5ைத விைல எBவளெவ�பைத9,  (ii) கட5த ஐ5� ஆO>களி. ெப-ேறா. aல அரசாFக ஈ�89Eள ெமா�த4  பண எBவளெவ�பைத9,  அவ� (றி4பி>வாரா ? (இ) இ�ேற.,  ஏ� ?   0573 / ’ 09 10. ெகளரவ ஆ�.W.ஏ.ரண$ர பதிரன,— வ��தக, ச5ைத4ப>�த. அபிவி:�தி, ��>ற<��ைற, iக�ேவா� ேசைவகE அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) அ�தியாவசிய iக�<4 பOடFகளி� விைல ெதாட�+சியாக அதிகாி�� வ:கி�றெத�பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) 2005 ெதாட'க 2009 வைர ஒBெவா: ஆO8D அாிசி, மிளகாK, ப:43, பா.மா ம-A சீனி ஆகியவ-றி� ஒ: கிேலாகிராமி� விைல ெவBேவறாக எBவள<,  (ii) 2005 ஆ ஆO>ட� ஒ4பி>ைகயி. இ4ெபா:�களிE விைல (ைற5�Eளதா இ�ேற. அதிகாி��Eளதா,  (iii) (றி4பி�ட விைலகE அதிகாி�தி:4பி� இ5த அ�தியாவசிய iக�<4 பOடFகளி� விைலைய' (ைற4பத-( எBவாறான நடவ8'ைககE ேம-ெகாEள4ப> எ�பைத  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�? 
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 0631/ ’ 09 11. ெகளரவ ரSசி� அDவிஹாேர,— கம�ெதாழி. அபிவி:�தி, கமநல ேசைவகE அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) ெமாரகஹக5த நீ��ேத'க க:�தி�ட எ4ெபாM� ஆரபி'க4ப�ட� எ�பைத அவ� இ+சைப'(� ெதாிவி4பாரா, (ஆ) 2009 ஆகY� மாதமளவி. இ'க:�தி�ட�தி� காரணமாக a0(கி�ற ம'கE ெசா��களி� மதி4W�>'ைமய  இவ�க
'( வழFக4ப>கி�ற ந�டஈ> ப-றிய அறி'ைகெயா�ைற அவ� இ+சைப'(+ சம�4பி4பாரா, (இ) (i) 2009 c� மாத 30ஆ திகதி நாஉல பிரேதச ெசயலாள� பிாிவி. நைடெப-ற ��ட�தி. தம� ெசா��'கைள இழ'கி�ற (8யி:4பாள�களிடமி:5� ஏேத2 ஓ� உட�ப8'ைகயி. ைகெயா4ப ெபற4ப�டதா,   
           (ii) ஆெமனி., அB<ட�ப8'ைகயி. (றி4பிட4ப�>Eள வாசகFகE யாைவ,  எ�பைத அவ� (றி4பி>வாரா? (ஈ) இB<ட�ப8'ைகயி.  ைகெயா4பமிட மA�த (8யி:4பாள�க
'(  ெமாரகஹக5த க:�தி�ட�தி. வழFக4ப�8:5த �[ ேவைலகE நிA�த4 ப�>Eளன எ�பைத அவ� அறிவாரா?  (உ) இ�ேற., ஏ�? 0539 / ’09 12. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,— கட-ெறாழி., நீரக வளaலFகE அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) 2009 ஆ ஆO> வர<-ெசல<� தி�ட�தி� பிரகார கட-ெறாழி., நீரக வளaலFகE அைம+சி-(  ஒ�'க4ப�ட பண�ெதாைக யாெத�பைத9, 
 (ii) ேம-ப8 பண�ெதாைகயி. 2009 சனவாி 01ஆ திகதி 7த. 2009  cைல 01 ஆ திகதி வைர ெசல< ெசKய4ப�ட ெமா�த பண�ெதாைக யாெத�பைத9, 
 (iii) இ� எ5த ெசலவின� தைல43களி� கீ0 எ�பைத9,  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) (i) 2008 ஆ ஆO8� வர<-ெசல<� தி�ட�தி� பிரகார கட-ெறாழி., நீரக வளaலFகE அைம+சி-( ஒ�'க4ப�ட பண�ெதாைக யாெத� பைத9, 
 (ii) ேம-ப8 பண�ெதாைகயி. 2008 சனவாி 01 ஆ திகதி 7த. 2008 8ெசப� 31 ஆ திகதி வைரயிலான கால4ப(தியி. ெசல<ெசKய4ப�ட ெமா�த பண�ெதாைக யாெத�பைத9,  அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�?  
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 0574 / ’ 09 13. ெகளரவ ஆ�.W.ஏ.ரண$ர பதிரன,— வ��தக, ச5ைத4ப>�த. அபிவி:�தி, ��>ற<��ைற, iக�ேவா� ேசைவகE அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) அ�தியாவசிய iக�<4 ெபா:�களாக' க:த4ப>கி�ற சீனி, ப:43, பா. மா, மிளகாK, உ:ைள'கிழF(  ம-A ெபாிய ெவFகாய ேபா�றைவ அரசாFக�தினா. அ.ல� தனியா� �ைறயினா. இற'(மதி ெசKய4 ப�டதா எ�பைத9, 
           (ii) ஆெமனி., 2005 ஆ ஆO> ெதாட'க 2009 ஆO> வைரயிலான கால4ப(தியி. வ:டேதாA எBவள< ெதாைக இற'(மதி ெசKய4ப�டெத�பைத தனி�தனியாக<,   
 (iii) இBவாA இற'(மதி ெசKய4ப>கி�ற அளவான�  இ5நா�>�ேதைவ யி. எ�தைன சத$த எ�பைத9,  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) (i) ேம-ப8 அ�தியாவசிய iக�<4 ெபா:�கE இற'(மதி ெசKய4ப> ேபா� வாி அறவிட4ப>கி�றதா எ�பைத9, 
 (ii) ஆெமனி.  அறவிட4ப>கி�ற வாி வைககE யாைவெய�பைத9, 
 (iii) இற'(மதி ெசKய4ப> ஒBெவா: ெபா:ளின� ஒ: கிேலா<'காக அறவிட4ப>கி�ற சகல வாிகளின� ெமா�த  எBவளெவ�பைத9,  (iv) ெபா:�களி� விைலகைள' க�>4ப>��வத-( மீO> நடவ8'ைக எ>'க4ப�>Eளதா எ�பைத9,  
 (v) இ�ேற. எBவைகயான நடவ8'ைககE எ>'க4ப>  எ�பைத9,    அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�?  0842/ ’ 09 14. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'கஈ,— ைக�ெதாழி. அபிவி:�தி அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ)  (i) ம�ேதெகாட, ெவயா�ெகாட ம-A _ெகாட ஆகிய ஆைட�ெதாழி- சாைலகE ஆரபி'க4ப�டதிகதிகைள9,  
 (ii) த-ேபா� அ�ெதாழி- சாைலகE இயF(கி�றனவா எ�பைத9,  (iii) அBவாெறனி. ஒBவா: ஆைட�ெதாழி-சாைலயிD பணி3ாி9 ஊழிய�களி� எOணி'ைகைய9,  (iv) அ�ெதாழி-சாைலகE அரசாFக�தி-( அ.ல� தனியா� நிAவன�தி-( ெசா5தமானைவயா எ�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) இ�ேற., ஏ�?  
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 0894/ ’ 09 15. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'கஈ,— ெவளிநா�> ேவைலவாK43 ஊ'(வி43 ம-A நலேனா3ைக  அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) இலFைக ெவளிநா�> ேவைலவாK43 பணியக ெதாட�பி. பி�வ:வனவ-றி.,  (i) 2005 இ[:5� 2009 ஆ ஆO> வைரயான வ:டா5த வ:மானFக
 ெசல$னFக
, 
 (ii) தலா வ:ட அ84பைடயி. அரசாFக�திடமி:5தான ஒ�'கீ>கE எ�பவ-ைற  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) (i)  நிAவன�ைத 7காைம ெசKத பணி4பாள�களி� ெபய�கE,  (ii)  மிைகெயா�A காண4ப�டதாயி� அ� எBவாA பய�ப>�த4ப�ட� எ�பைத9, 
    (iii) ப-றா'(ைற நிலவியெதனி�  அ4ப-றா'(ைற எBவாA நிவ��தி'க4 ப�> நிதியளி'க4ப�ட� எ�பைத9, 
 (iv) தலா வ:ட அ84பைடயி. தைலவ�, ெபா� 7காைமயாள� ம-A நிைறேவ-A4 பணி4பாள�க
'கான ெமா�த ெசல<கைள9    அவ� ெவBேவறாக  ெதாிவி4பாரா? (இ) இ�ேற.,  ஏ�?  

2009200920092009, , , , நெவப� நெவப� நெவப� நெவப� 06060606, , , , ெவ"ளி�கிழைமெவ"ளி�கிழைமெவ"ளி�கிழைமெவ"ளி�கிழைம    

வா��ல விைட
கான வினா
க  0115 / ’ 09 1. ெகளரவ ஆ�. பி. ஏ. ரண$ர பதிரண,— ேதச�ைத' க�8ெயM43த., ேதா�ட உ�க�டைம43 அபிவி:�தி அைம+சைர' ேக�பத-(,— (1) (அ) ேதச�ைத' க�8ெயM43த., ேதா�ட உ�க�டைம43 அபிவி:�தி அைம+சி� கீ0 வலய இல'க 01 என' ெகாEள4ப>கி�ற ெமானறாகல, ப�ைள, iவெர[யா,இர�தின3ாி  ஆகிய மாவ�டFகளி� சaக நலேனாப. க:�தி�டFக
'காக 2006, 2007, 2008, 2009 ஆO>களி. தனி�தனியாக எBவள< பண�ெதாைக ஒ�'க4ப�>Eளெத�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) (i) ேம-ப8 க:�தி�டFகளி� ேவைலகE _��தி ெசKய4ப�8:4பி� ேவைலகE ஆரபி'க4ப�ட திகதி, ேவைலகE நிைற<ெசKய4ப�ட  திகதி, மதி4W> ெசKய4ப�ட ெதாைக ம-A  ெசD�தி9Eள ெமா�த ெதாைக  தனி�தனியாக  எBவளெவ�பைத9 , 
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  (ii)  ேம-ப8 க:�தி�டFகளி� aலமாக நல�ெபAகி�ற (>பFகளி� எOணி'ைக  தனி�தனியாக  எBவளெவ�பைத9, 
 (iii)  2009 ஆ ஆO>'காக ெதாி< ெசKய4ப�>Eள க:�தி�டFகE ம-A  மதி4W> ெசKய4ப�>Eள பண�ெதாைக தனி�தனியாக எBவள ெவ�பைத9  அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற.,  ஏ�? 0540 / ’ 09 2. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,— கட-ெறாழி., நீரக வளaலFகE அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) எம� நா�8�  ெப:5ெதாைகயான கட-ெறாழிலாள�கE இ5திய அரசி� த>43'காவ[. உEளா�கE எ�பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) 2009 சனவாி மாத 7த. இ-ைறவைர இ5திய அரசாFக�தினா. ைக� ெசKய4ப�ட கட-ெறாழிலாள�களி� எOணி'ைக யாெத�பைத9, 
 (ii) த-ேபா� த>43'காவ[. உEள கட-ெறாழிலாள�களி� எOணி'ைக யாெத�பைத9, 
 (iii) த>43'காவ[DEள கட-ெறாழிலாள�கைள வி>வி4பத-( ேம-ெகாE ள4ப�>Eள நடவ8'ைக யாெத�பைத9,  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�?                                                                                                0648 / ’ 09  3. ெகளரவ காமினி ஜயவி'ரம ெபேரரா,— உE{ரா�சி, மாகாண சைபகE அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) 1999 ஆ ஆO> 7த. 2008 ஆ ஆO> வைரயிலான, வடேம-( மாகாண சைபயி�  கண'( அறி'ைககைள அவ� இ+சைபயி. சம�4பி4பாரா ? (ஆ) ேம-ப8 கண'( அறி'ைககளி�  aல ெவளிவ5த ேமாச8கE ம-A ஊழ.க
ட� சப5த4ப�ட உ�திேயாக�த�க
'( எதிராக ஒM'கா-A விசாரைண  ேம-ெகாEள4ப�டதா எ�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா ? (இ) ேம-ப8 ேமாச8கE ம-A ஊழ.க
ட� சப5த4ப�ட உ�திேயாக� த�க
'( ஏைனய நப�க
'( எதிராக ேம-ெகாEள4ப�ட நடவ8'ைககE சப5தமான விாிவான அறி'ைகெயா�ைற அவ� இ+சைபயி.  சம�4பி4பாரா ? (ஈ) (i)  ஒM'கா-A விசாரைணயி� 78<க
'ேக-ப (-றசா�ட4ப�ட உ�திேயாக�த�கைள ேசைவயி[:5� நீ'(வத-( நடவ8'ைக எ>'க4ப�டதா எ�பைத9,  (ii) இ�ேற., (-றசா�ட4ப�ட உ�திேயாக�த�கைள ேசைவயி. ஈ>ப>�தி9Eள அதிகாாிக
'ெகதிராக ஒM'கா-A நடவ8'ைக எ>'க4ப>மா எ�பைத9  அவ� (றி4பி>வாரா ? (உ) இ�ேற., ஏ� ?   
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 0651 / ’09 4. ெகளரவ லJம�  நி3ணஆர+சி,— bகாதார நல��ைற, ேபாசைண அைம+சைர' ேக�பத-(,—  (அ) (i) 2007 ஆ ஆO>  bகாதார நல��ைற , ேபாசைண அைம+சி� கீ0 aலதன+ ெசலவினமாக மதி4W> ெசKய4ப�ட வ:டா5த மதி4W�>� ெதாைக ம-A (ைறநிர43 மதி4W�8� பிரகார ஒ�'க4ப�ட ெமா�த நிதி ஏ-பா>கE எBவளெவ�பைத9, 
 (ii) இதி. வ:ட இAதியி. ெசலவாகிய ெமா�த aலதன+ ெசல< எBவள ெவ�பைத9, 
 (iii) ெசல<ெசKய4படாம. எSசிய ெமா�த aலதன+ ெசல< எBவள ெவ�பைத9, 
 (iv) ெசல<ெசKய4படாம.  எSசிய ெதாைக சத$த அ84பைடயி. எBவள ெவ�பைத9  அவ� இ+சைவ'( அறிவி4பாரா? (ஆ) பய�ப>�த4படாம. பண எSசியி:4பத-கான காரணFகE யாைவ ெய�பைத அவ� இ+சைப'( 7�ைவ4பாரா?  (இ) இ�ேற., ஏ�? 0673 / ’ 09 5. ெகளரவ விஜித ரண$ர,—   bகாதார நல��ைற, ேபாசைண  அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) ெத� மாகாண�தி. உEள மாவ�ட ஆதார ைவ�தியசாைலகளி� எOணி'ைக அ5த5த மாவ�டFக
'( அைமய ெவBேவறாக யாெத�பைத9,  (ii) மாவ�ட ஆதார ைவ�தியசாைலெயா�றி. இ:'க ேவO8ய ஆக' (ைற5த ப�ச பதவிகளி� எOணி'ைக எBவள< எ�பைத9,  (iii) ேம-ப8 ஒBெவா: ைவ�தியசாைலயிD த-ேபா�Eள பதவிகளி� எOணி'ைக எBவள< எ�பைத9,  (iv) அ5த ஒBெவா: ைவ�தியசாைலயிD உEள பதவி ெவ-றிடFகளி்� எOணி'ைக ெவBேவறாக எBவள< எ�பைத9,  அவ� இ+சைபயி. சம�4பி4பாரா? (அ) (i) ேம-�றிய ஒBெவா: ைவ�தியசாைல9 மாவ�ட ைவ�தியசாைலயாக எ4ேபா� தர உய��த4ப�ட� எ�பைத9,  (ii) அ� யாரா. எ�பைத9, அவ� இ+சைபயி. அறிவி4பாரா? (இ) ேம-ப8 ஒBெவா: மாவ�ட ஆதார ைவ�தியசாைலயிD த-ேபா�Eள மானிட ம-A ெபளதீக வளFக
'கான ப-றா'(ைற எ' காலவைர யைற'(E _��தி ெசKய4ப> எ�பைத அவ� (றி4பி>வாரா? (ஈ) இ�ேற., ஏ�?    
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 0696 / ’ 09 
6. ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ம'கE ெதாட�பாட., தகவ. அைம+ச: ெதாழி.7ய-சி அபிவி:�தி, 7தz�> ஊ'(வி43 அைம+ச:மானவைர'           ேக�பத-(,— (அ) நா>_ராவிD அ7[. உEள ெதாைல'கா�சி ஒளிபர43 நிைலயFகE ம-A வாெனா[ நிைலயFக
'கான உாிம4ப�திர ெப-AEளவ�களின� நிAவனFகளின� ெபய�கE ம-A 7கவாிகE யாைவெய�பைத அவ� இ+சைப'(+ சம�4பி4பாரா? (ஆ)     (i) உாிம4ப�திரFகE வழFக4ப�>EளேபாதிD, இ-ைறவைர இய'கநிைலயி. இ.லாத ெதாைல'கா�சி ஒளிபர43 ம-A வாெனா[ நிைலயFகE யாைவெய�பைத9, 

 (ii) ேம-ப8 ெதாைல'கா�சி ஒளிபர43 நிைலயFகைள9 வாெனா[ நிைலயFகைள9 இய'காைம'கான காரணFகE  யாைவெய�பைத9  அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�? 0725 / ’ 09 
7. ெகளரவ எ. 8. நா. க:ணார�ன,— நிதி, தி�டமிட. அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) ஊழிய� நபி'ைக4 ெபாA43 நிதிய+ சைபயி. 2007 ஆ ஆO8. நைடெப-ற ந�3ற<' ��டெமா�றி� ேபா� ஏ-ப�ட ேமாத. ெதாட�பாக தி:. சாகர ேஹவாகமவி� ேசைவ நிA�த4ப�>Eளெத�பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) ஆெமனி., ேசைவ நிA�த ெசKய4ப�ட திகதிைய9, அ� ஆரப விசாரைணயி� பி�னரா எ�பைத9,  (ii) அ� நைடெப-ற இட�ைத9, எவ:ைடய பFேக-பி. இடெப-ற� எ�பைத9  அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) இ� சப5தமான அறி'ைகயிைன அவ� இ+சைப'( சம�4பி4பாரா? (ஈ) (i) ேம-ப8 ேமாத. (றி�� ெபா[|. 7ைற4பா> ெசKய4ப�8:4பி� அத� இல'க யாெத�பைத9,  (ii) இவ:'( எதிராக 7�ைவ'க4ப�ட (-ற+சா�>'கE யாைவெய� பைத9,  (iii) இரOடாவத (-ற+சா�> ெதாட�பாக 7ைறயான ம:��வ+ சா�றித0 சம�4பி'க4ப�>Eளதா எ�பைத9   அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (உ) a�றா (-ற+சா�> 7�ைவ'க4ப>வ� இவர� ேசைவ நிA�த�தி� பி�னப� எ�பைத அவ� ஏ-A'ெகாEவாரா? (ஊ) ஒM'கா-A விசாரைணயி� ேபா� இவ� (-றவாளியா'க4ப�டாரா எ�பைத9, நீதிபதியி� இAதி அறி'ைகயிைன9 அவ� இ+சைபயி. சம�4பி4பாரா? 
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 (எ) (i) இவ:'( எதிரான 7�ைனய (-ற+சா�>'கE இ:'(மாயி� அைவ யாைவெய�பைத9,  (ii) நிDைவ+ சபள ம-A ெகா>4பன<கேளா> மீO> ேசைவயி. அம��த4ப>வாரா எ�பைத9,  (iii) ேமாத. ாீதியான /ழைல ஏ-ப>�தியவ�க
'(  எதிராக ஒM'கா-A நடவ8'ைக எ>'க4ப>மா எ�பைத9  அவ� அறிவி்4பாரா? இ�ேற., ஏ�?  0541/ ’ 09 8. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,— நிதி, தி�டமிட. அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) 2009 வர< ெசல<� தி�ட�தி-ேக-ப ெமா�த அரச வ:மான எBவளெவ�பைத9, 
 (ii) 2009 c� 30 ஆ திகதியா( ேபா� அரசி-( கிைட�த ெமா�த வ:மான யாெத�பைத9, 
 (iii) 2009 c� 30 ஆ திகதியா( ேபா� அரசினா. ஏ-க4ப�ட ெமா�த ெசலவின யாெத�பைத9, 
 (iv) அரb எ5த ெசலவின� தைல4பி� கீ0 எBவள< பண�ெதாைகைய இBவாA ெசலவி�டெத�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) இ�ேற., ஏ�? 0637/ ’ 09 

9. ெகளரவ ஆ�.பி.ஏ.ரண$ர பதிரண,— bகாதார நல��ைற,ேபாசைண அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) அiராத3ர தாதிமா� க.sாி'(+ ேச���'ெகாEள4ப>கி�ற  மாணவ�களி� ெமா�த எOணி'ைக யா�,  
           (ii) இAதியாக இ�தாதிமா� க.sாி'( மாணவ� (Mெவா�A  ேச���' ெகாEள4ப�ட ஆO> யா�, 
 (iii) இBவிதமாக ேச���'ெகாEள4ப�ட மாணவ�களி� ெமா�த  எOணி'ைக  யா�, 
 (iv) இAதி4 பாீ�ைசயி� பி�ன� இவ�கE எ4ேபா� கைல5� ெச.வ�   எ�பைத அவ� இ+சைப'(+ சம�4பி4பாரா? (ஆ) (i) இ'(Mவின� கைல5� ெச�றபி�ன� 3திய (Mெவா�A ேச���' ெகாEள4ப>மாெவ�பைத9, 
 (ii) ஆெமனி. எ�திகதி'( 7�ன� ேச���'ெகாEள4ப>வ�  எ�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? 
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 (இ) 2006 ஆ ஆO8. தாதி மாணவமாணவிய� ேச���'ெகாEள4ப�ட பி�ன� மீO> ேச���'ெகாEள4படாைமயி� aல இ�தாதிமா� க.sாிைய a8வி>வத-கான ேவைல�தி�டெமா�A நைடெப-A வ:வெத�பைத அவ� அறிவாரா? (ஈ) அரசாFக ைவ�தியசாைலகளி. ேசைவயி� நிமி�த ேபாதியள< தாதிமா�கE இ.லாத நிைலைமயி. எ'காரண�தி-காக ஆ�ேச�43 தாமதி'க4ப�ட ெத�பைத அவ�(றி4பி>வாரா? (உ) இ�ேற., ஏ�? 0652 / ’ 09 10. ெகளரவ லJம� நி3ணஆர+சி,—   நகர அபிவி:�தி, 3னித ப(திகE அபிவி:�தி அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) Dனாைவ கள43 ேமபா�> க:�தி�டதி-( கிைட�த ெமா�த ெவளிநா�>' கட� ெதாைக எBவளெவ�பைத9, 
 (ii) ேம-ப8 க:�தி�டதி-( கட� அ.லாத ெவளிநா�> உதவி கிைட�தி:4பி� அத� ெமா�த ெபAமதி எBவளெவ�பைத9, 
 (iii) க:�தி�ட�தி� ேவைலகைள நிைற< ெசKவத-( ெசல< ெசKய4ப�ட ெமா�த பண�ெதாைக யாெத�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) (i) க:�தி�ட�தி. தி�டமிட4ப�டவாA ேவைலகைள _��தி ெசKய� தவறிய �ைறகE யாைவெய�பைத9, 
 (ii) ேவைலகE _��தி ெசKய4படாைம'கான காரண யாெத�பைத9  அவ� இ+சைப'( (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�? 0698 / ’ 09 

11. ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெந>SசாைலகE, $தி அபிவி:�தி அைம+சைர' ேக�பத-(,— 
(அ) (i) “மகந(ம” க:�தி�ட�ைத தாபி4பத-காக சமர4பி'க4ப�ட  2004.01.21 ஆ திகதிய அைம+சரைவ நி:ப�தி� பிரகார உ:வா'க4ப�ட நிAவனFகE யாைவ எ�பைத9,  (ii) இ'க:�தி�ட�தி� கீ0 தாபி'க4ப�>Eள மகந(ம $தி நி�மாணி43 இய5திர உபகரணFகE நிAவன�தி� த-ேபாைதய தைலவாி� ெபய� ம-A இவாி� க.வி�தைகைமகE எ�ன எ�பைத9,  (iii) ேம-ப8 தைலவ:'( வழFக4ப> மாதா5த சபள ம-A ஏைனய ெகா>4பன<கE யாைவ எ�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? 
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 (ஆ) (i) ேம-ப8 நிAவன�தி� பணி4பாள� சைபயிDEளவ�களி� ெபய�கE, 7கவாிகE இவ�க
'ெகன வழFக4ப�ட சபளFகE ம-A ெகா>4பன<கE யாைவெய�பைத9,  (ii) இF(Eள உ�திேயாக�த�கள�  ெபய�கE, பதவிகE ம-A இவ�கE ெபA சபளFகE, ேவதனFகE அ.ல� ெகா>4பன<கE யாைவெய�பைத9  2007, 2008 ம-A 2009 ஆO>களி� ெபா:�> தனி�தனியாக அவ� இ+சைப'(  சமர4பி4பாரா? (இ) ேம-ப8 நிAவன�தி-( (�தைக அ84பைடயி. ெபற4ப�>Eள வாகனFகளி� எOணி'ைக, அைவ ஒBெவா�A ெசா5தமான நிAவனFகE அ.ல� நப�கE அ��ட� ஒBெவா: வாகன�தி-( வழFக4ப> எாிெபா:E ெகா>4பன<கE தனி�தனியாக யாைவெய�பைத அவ� (றி4பி>வாரா? (ஈ) இ�ேற., ஏ�? 0542 / ’09 12. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,—  நிதி,  தி�டமிட.  அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) 2009 ஆ ஆO8. பாரா
ம�ற�தி-(+ சம�4பி'க4ப�ட (ைற நிர43 மதி4W>களி� எOணி'ைக எ�தைனெய�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) (i) ேம-ப8 (ைற நிர43 மதி4W>கE எ�ேதைவயி� அ84பைடயி. சம�4பி'க4ப�டன எ�பைத9, 
 (ii) இமதி4W>களி� ெபAமதி எBவளெவ�பைத9, 
 (iii) 2009 ஆ ஆO>'கான வர< ெசல<� தி�ட�தி� அரச ெசலவின�ைத4 பா�'கிD  இத�  அதிகாி43  எBவள<  எ�பைத9,   அவ� இ+சைப'(' (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�?                                                                                                     0643/ ’ 09 

13. ெகளரவ ஆ�.பி.ஏ.ரண$ர பதிரண,— bகாதார நல��ைற,ேபாசைண அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) வட'( மனிதாபிமான நடவ8'ைகயி� பி�3 இடெபய�5� வ<னியா பிரேதச நல�3ாி நிைலயFகளி. தFகியி:'( ம'க
'(4 ேபாதிய bகாதார வசதிகE ம-A �43ர< ஏ-பா�> வசதிகளி.ைல எ�பைத அறிவாரா? (ஆ) (i) a�A இல�ச��'( அதிகமான இடெபய�5த ம'க
'கான நல�3ாி நிைலயFகளி. நி�மாணி'க4ப�>Eள மலசல �டFகளி� எOணி'ைக எBவள<,  (ii) இ5நல�3ாி நிைலயFகளி. த-ேபா� பணி3ாி9 ம:��வ நி3ண�கE ம-A ஏைனய ம:��வ�களி� எOணி'ைக ெவBேவறாக எBவள<, 
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  (iii) இ5நிைலயFகளி. பணி'கம��த4ப�>Eள உதவி+ bகாதார பணியா�ெடா(தி எBவள<,  (iv) இ�வைர இ5நல�3ாி நிைலயFகளி. வாM ம'க
'( பலவித ெதா-A ேநாKகE ஏ-ப�>Eளனவா,  (v) அBவாறாயி� இ5ேநாKகைள� த>4பத-காக எ>'க4ப�>Eள நடவ8'ைககE யா�,  (vi) இF( பணி3ாி9 ம:��வ�கE அடFகலான bகாதார4 பணியா�ெடா(தி'( வழFக4ப�>Eள தF(மிட ம-A ஏைனய வசதிகE யாைவ  எ�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�?                                                                                                  0895/ ’ 09 
14. ரவி க:ணாநாய'க,— ஏ-Aமதி அபிவி:�தி ச�வேதச வ��தக அDவ.கE  அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ)  (i) ஏ-Aமதி அபிவி:�தி, ச�வேதச வ��தக அDவ.கE அைம+சி� aலதன ம-A மீOெடM  ெசல$னFக
'காக 2007, 2008. 2009 ஆ ஆO>களி� வர<ெசல<� தி�ட�தி. ஒ�'க4ப�ட பண� ெதாைகைய9,  (ii) 2007, 2008. 2009 ஆ ஆO>களி.  aலதன ம-A மீOெடM  ெசல$னFக
'காக உOைமயாக ஒ�'க4ப�ட பண� ெதாைகைய9,  (iii) அைம+சி� விைன�திறைன பாதி'கா� அ�தைகய (ைற4ைப அைம+b எBவாA 7காைமெசKத� எ�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) 2007, 2008. 2009 ஆ ஆO>களி.  தலா வ:ட  அ84பைடயி. ெசலவிட4ப�ட  ஏைனய பிரதான ெசல<க
ட�  அைம+சிDEள அைன�� அைம+ச�க
'(மான  ேபா'(வர��, ெவளிநா�>4 பயண, ேஹா�ட. (உE
�, ெவளிநா>, பா�கா43, உதவியாள�கE ேபா�றவ-A'காக ெசலவிட4ப�ட பண�ெதாைககைள ெவBேவறாக அவ� ெதாிவி4பாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�? 0897/ ’ 09 
15. ரவி க:ணாநாய'க,— நிதி, தி�டமிட.  அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ)     (i) 2006  சனவாி 01 ஆ திகதியி[:5� இ-ைறவைர இலFைகயி. சீன அரசாFக அ.ல� சீன' கபனிகE ேம-ெகாO> வ:கி�ற அைன�� க:�தி�டFகளின� ெபய�கைள9,  (ii) அைவ கட�, ெகாைட அ.ல� ��> 7ய-சியி� கீ0  ேம-ெகாEள4 ப>கி�றதா எ�பைத9,  (iii) ேமேல (i) இ-கான நிதி aலவளFகைள9 ம-A அத2ட� ெதாட�3ைடய அைன�� ெசல<கைள9   அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா 
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 (ஆ) (i)  அரசாFக ஆதர<ட� ெகாO>வர4ப�ட 3ைகயிரத எSசி�கE, ெபாறி�ெதா(திகE,  கணினிகE, ெச8மரFகE ேபா�ற  உபகரணFகE யாைவ எ�பைத9?  (ii)  உட�பா> காண4ப�ட ெசல< ம-A நிதியிட. 7ைறைமகைள9   அவ� ெதாிவி4பாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�? 
 

பிேரரைண ��னறிவி�த�க�� தின�பணிக�� 1. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— சனாதிபதி ம-A பிரதம அைம+ச� ஆகிேயா� அைம+சரைவ அைம+b4 பதவிகைள ைவ�தி:4பைத தைடெசKத.,— விவாத ஒ�திைவ'க4ப�ட விடய (cைல 06, 2007) “விைன�திறைம மி'கேதா� நி�வாக�ைத ேம-ெகாE
7கமாக< தம� அைம+ச�கள� ெசய-பா>கைள விம�சனாீதியாக ஆK< ெசKவத-( ஏ�வான வைகயி. சனாதிபதி ம-A பிரதம அைம+ச� ஆகிேயா� அைம+சரைவ அைம+b4 பதவிகைள ைவ�தி:4பைத தைடெசKய ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�” என4 பிேரரைண ெகாO>வர4ப�> எ>�தியப4 ெப-ற�.  [ பா.3/ ’05] பா.1 / ’ 09 2. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,—  ஆ9தFகைள பதி< ெசKத.,— இலFைகயிDEள அைன�� ஆ9தFகைள9 பதி<ெசKய ேவO>ெமன< அBவாA பதி< ெசKததி� பி�ன: யாாிடமாவ� அதிகாரம-ற ஆ9தFகE ைவ�தி:4ப� கO>பி8'க4ப�டா. (றி�த நப:'( எதிராக (-றவிய. ச�ட�ைத மீறிய (-ற�தி-காக வழ'(� ெதாடர4ப�> 20 வ:டகால சிைற� தOடைன விதி'க4பட ேவO>ெமன இ4பாரா
 ம�ற க:�கி�ற�.      பா.2 / ’ 09 3. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— வFகி அDவலக ேநர�ைத நீ8�த.,— நா�8� ெபா:ளாதார நடவ8'ைககைள ேமப>��7கமாக வFகி அDவலக ேநர�திைன 9.00 மணி 7த. 16.00 மணிவைர நீ8'க ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.3 / ’ 09 4. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— ேகா�ேட ேத�த. ெதா(தியி. உEள அைன�� ம�பான வி-பைன நிைலயFகைள9 a8வி>த.,— மிக bத5திரமாகேவ ம�பானFகE வி-பைன ெசKய4ப>வ� நா�8� ஒM'கவிMமியFக
'( பFகேம-ப>�தி வ:வதா. ேகா�ேட ேத�த. ெதா(தியி. உEள அைன�� ம�பான வி-பைன நிைலயFகைள9 a8விட ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�.  
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 பா.4 / ’ 09 5. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— ஊடகவியலாள�க
'( அரசாFக ெபாA43 7ய-சிகE ப-றிய (M (COPE) அரசாFக' கண'('(M (PAC) ம-A ஆேலாசைன' (M'��டFகளி. பிரச�னமாயி:'க அ2மதியளி�த.,— அரசாFக ெபாA43 7ய-சிகE ப-றிய (M (COPE) அரசாFக' கண'('(M (PAC) ம-A ஆேலாசைன'(M' ��டFகளி. இ�ேபா�ற கல5�ைரயாட.கE மிக விைளபய2ைடயதாக< அ��த3e89Eளதாக< ெவளி4பைடயான�மாக அைமய ஏ�வாக இ:'( எ�பதா., ஊடகவியலாள�க
'( அதி. பிரச�னமாயி:'க அ2மதியளி'க4பட ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.5 / ’ 09 6. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— bயெதாழிலாக கம�ெதாழி[. ஈ>ப�>Eள விவசாயிக
'( விவசாய' கட2தவிகைள அளி�த.,— bயெதாழிலாக கம�ெதாழி[. ஈ>ப�>Eள விவசாயிக
'( விவசாய' கட2தவியாக அதிகப�ச கடனாக 2,50,000  mபாைவ 5% (ைற5த வ�8 $த�தி. வழFக ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.6 / ’ 09 7. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— ெபா[�தீ�, பிளாY8' ேபா�ற கழி<4 ெபா:�கைள அழி��வி>வ� ெதாட�பான ெபா�ம'க
'( அறி^�>7கமாக நாடளாவிய ாீதியிலான நிக0+சி�தி�டெமா�றிைன அ7லா'(த.,— நா�82E ெபா[�தீ� ம-A பிளாY8' ேபா�றவ-றி� பாவைன ேவகமாக அதிகாி�� வ:வதாD அBவாறான கழி<4 ெபா:�கைள பாரyரமி�றி அக-Aவதனா. ஏ-ப> பாாியள< b-றாட. மாbப>த. நிமி�த7 ெபா[�தீ�, பிளாY8' ேபா�ற கழி<4 ெபா:�கைள அழி��வி>வ� ெதாட�பான ெபா�ம'க
'( அறி^�>7கமாக நாடளாவிய ாீதியிலான நிக0+சி�தி�டெமா�றிைன அ7லா'க ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.7 / ’ 09 8. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— அரச வFகிகளி[:5� கட� வாFகி மீள ெசD�த� தவறியவ�களி� ெபய�கைள ெவளியி>த.,— அரச வFகியி[:5� mபா 100 மி.[ய2'( ேம-ப�ட கட� வாFகி மீள ெசD�த� தவறியவ�களி� ெபய�கைள ெவளியி>வத-காக ச�ட ஏ-பா>கைள அறி7க4ப>�த ேவO>ெம�A இ4பாரா
 ம�ற க:�கி�ற�. பா.8 / ’ 09 9. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— தனியா� உA4பின�களி� பிேரரைணகE ெசய- ப>�த.,— பாரா
ம�ற�தி. பிேராி'க4ப> தனியா� உA4பின�களி� பிேரரைணகE பாரா
ம�ற உA4பின�களி� பய2Eள பFகளி4ெபா�றாக அைமவத-( ஏ�வாக அைவகE ஒ: வ:ட��'(E விவாதி'க4பட ேவO>ெம�A பாரா
ம�ற�தினா. நிைறேவ-ற4ப�டா. ஆAமாதFக
'(E அைம+சரைவயினா. அFகீகாி'க4 பட ேவO>ெம�A இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. 
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 பா.9 / ’ 09 10. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— பாரா
ம�ற�தி. ேதசிய கீத இைச�த.,— நா�8. ேதசிய மன4பாFைக ஏ-ப>��7கமாக பாரா
ம�ற அம�< ஆரபமா( ேபா� ஒ�திைவ'( ேபா� பாரா
ம�ற�தி. ேதசிய கீத இைச'க ேவO> ெம�A இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.10 / ’ 09 11. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— பலமான இலFைக அைடயாள�ைத ஏ-ப>��த.,— அரச ஆவணFகளி. ஒ:வர� சாதிைய9 சமய�ைத9 ெவளி4ப>�த ேவO>ெம�ற ேதைவ4பா> பலமான ேதசிய அைடயாள�ைத ஏ-ப>��வ-( தைடயாக< இட�4பா டக<7Eளதா. இ�ேதைவ4பா�8[:5� வில'களி'க4பட ேவO>ெம�A இ4 பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.11 / ’ 09 12. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— வ��தக ேநா'கFக
'காக சமய� தைலவ�களி� உ:வFகைள பய�ப>��வைத தைடெசKத.,— சகல சமயFக
 சமமாக மதி'க4 பட. ேவO>ெம�ப�ட� 3�தெப:மா�, ேயbநாத�, சிவெப:மா�, 7ஹம� நபி (ஸ.) அவ�கE ஆகிேயாாி� உ:வFகைள வ��தக விளபரFகளிேலா ேவAவிதமான சமயசா�ப-ற ப8வFகளிேலா பய�ப>�தைல தைடெசKதD ேவO>ெம�A இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.12 / ’ 09 13. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— நீதிம�றFகைள அவமதி�த. நைட7ைறகைள ஒMF(ப>��வத-கான 3திய ச�டFகைள ஆ'(த.,— சகல:'( சமமான நியாய�ைத உAதி4ப>��வத-காக சனநாயக�ைத வD4ப>��வத-( பலமான bத5திர ஊடக வியைல ஏ-ப>��வத-( நீதிம�றFகைள அவமதி�த. நைட7ைற கைள ஒMF(ப>��வத-கான 3திய ச�டFகைள ஆ'க ேவO>ெம�A இ4பாரா
 ம�ற க:�கி�ற�. பா.13 / ’ 09 14. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— ெபா�ம'களி� நல2'கான ச�டநடவ8'ைக க
'காக ச�டFகைள அறி7க4ப>�த.,— வறிய ம'களி� அ84பைட உாிைமகE மீAத., அரசாFக ெகாEைககளி. உEளட'க ம-A நடா��த., மாதா5த சைபகE அதிகாாிகளினா. ெபா�' கடைமகE நிைறேவ-Aத., சமய உாிைமகE அ.ல� அ84பைட உாிைமகE மீAத. ம-A ெபா�ம'கைள கடனாளிகளா'(கி�ற அ.ல� அவ�க
'( ேமலதிக ெபாA43கE ஏ-ப>��கி�ற ஊழ.கE ஆகியைவ ெதாட�பி. ெபா�ம'களி� நல2'கான ச�டநடவ8'ைகக
'காக ச�டFகைள அறி7க4ப>�த  ேவO>ெம�A இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.14 / ’ 09 15. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— அரசிய. க�சிகளினா. ேத�த. ஆைண'(M<'( நிதி கண'காK< அறி'ைககE சம�4பி�த.,— எ.லா அFகீகாி'க4ப�ட அரசிய. க�சிகளினாD ெபற4ப�ட வ:மான7 ெசலவிட4ப�ட ெசலவின7 ப-றிய கண'காK< ெசKய4ப>த. ேவO>ெமன< வ:ட ேதாA பாரா
ம�ற�தி-( சம�4பி'க4ப>தD ேவO>ெமன< இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. 
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 பா.15 / ’ 09 16. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— அரச அDவல�க
'( தOடைன வழF(த.,— அரச உய� அDவல�கE தம� bத5திர நிைலைமைய அரசிய. மயமா'கி ம-A அவ�கE 7ைறேகடாக நட5தா. அதனா. அவ�கE (-றவாளிகளாக கO>பி8'க4ப�டா.  அவ�க
'( எதிராக (-ற+சா�>4 ப�திரFகைள ைகயளி��  தOடைன  விதி'க4பட ேவO>ெம�A இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.16 / ’ 09 17. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,—  ஓK< ெபA வயெத.ைலைய நீ8�த.,— அரச அDவல�களி� ஓK< ெபA வயெத.ைல 65 வ:டவைர நீ8'க4பட ேவO>ெம�A பாரா
ம�ற�தினா. அFகீகாி'க4ப�டா. விேசட திறைம9Eள அரச அDவல�களி� ஓK< ெபA வயெத.ைல 70 வ:டவைர நீ8'க4பட ேவO>ெம�A இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.17 / ’ 09 18. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,—  க.விைய4 பா�கா4பத-காக தர4 பா�கா43 ேபரைவெயா�ைற நிA<த.,— ெபாA4ப-ற 7ைறயி. ப.கைல'கழக ெபய�கைள பாவி�� இலFைகயி2E பல க.வி நிAவனFகைள ஏ-ப>��வதனா. க.விைய எதி�கால ச5ததியின:'காக பா�கா4பத-காக “தர4 பா�கா43 ேபரைவெயா�ைற” ச�ட�தி� aல உடன8யாக நிAவ ேவO>ெம�A இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.18 / ’ 09 19. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,—  ‘விேசட வழ'(� ெதா>ந�’ என4ப> பதவிெயா�A உ:வா'(த.,— அரச ேசைவ அரசிய. தைலt>களி[:5�  வில'(வத-காக bத5திர ஆைண'(M'கE, அரசாFக கண'(' (M, அரசாFக ெபாA437ய-சிகE ப-றிய (M ஆகியவ-றினா. நிAவனFகளி. ெசய-றிறைம பாதி'கி�ற ேமாச8கE, ஊழ.கE, ெசய-திறைமயி.லாைம ஆகியவ-ைற கO>பி8�த உடேன பாரா
ம�ற�தி-( அறி'ைகயி>வத-காக  அவ-A'ெகதிராக வழ'(� ெதா>'க4ப>வத-( ‘‘விேசட வழ'(� ெதா>ந�” என4ப> பதவிெயா�A உ:வா'க ேவO>ெம�A இ4பாரா
 ம�ற க:�கி�ற�. பா.19 / ’ 09 20. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,—  வர< ெசல<�தி�ட நிைறேவ-ற4ப>வத-( 7�ன� _�வாFக வர< ெசல<�தி�ட விவாதெமா�A நடா��த.,—  இ5தியா ம-A ஐ'கிய இரா+சிய�தி். ேபா�A,  வர< ெசல<�தி�ட நிைறேவ-ற4ப>வத-( a�A மாதFக
'( 7�ன� வர< ெசல<�தி�ட மதி4W>களிDEள எதிரான� சா�ப-ற�மான  தா'க.கE  ஏ� இ:4பி� அைவகைள  நிவ��தி ெசKவத-( தனி4பத-( _�வாFக வர< ெசல<�தி�ட விவாதெமா�A நடா�த4பட ேவO> ெம�A  இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�.  
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 பா.20 / ’  09 21. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— பண$'க�தி-(4 ெபா:�தமான வைகயி. 1%ெகா>4பன< ஒ�A ஊழிய�க
'( ெசD��த.,— அரச நிAவனFகளினா. நி�வகி'க4ப> ஊழிய� ேசமலாப நிதிய ம-A ஊழிய� நபி'ைக4ெபாA43 நிதிய பணFகைள ெசD��வதி. ஒBெவா: வ:ட�தி-கான பண$'க அள<'( ேமலதிகமாக 1% ெகா>4பன< ஒ�A ஊழிய�க
'( ெசD��வைத உAதி4ப>�த ேவO>ெம�A இ4பாரா
ம�ற தீ�மானி'கி�ற�.  பா.21 / ’  09 22. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— சிேரeட பிரைசக
'( இலவச பயண வசதிகE ஏ-பா> ெசKத.,— சகல சிேரeட பிரைசக
'( ெபா�4ேபா'(வர��+ ேசைவகளி. இலவச பயண வசதிகைள ஏ-பா> ெசK�தர ேவO>ெம�A இ4பாரா
ம�ற தீ�மானி'கி�ற�.  பா.22 / ’  09 23. ெகளரவ ரவி க:ணாநாய'க,— தகராAகE தீ�'( நிைலயெமா�ைற உ:வா'(த.,— பல இன, மத ம'கE வாM இலFைகயி. சமாதான�தி-( பFக ஏ-ப> சவா.கைள எதி�ேநா'(கி�றைமயினா. அைவகைள இலFைகயிD, பிரா5திய�திD ம-A 7M உலக�திD தீ�4பத-காக ெபள�த, கிாிYதவ ம-A இYலா ஆகிய மதFகளி� ஒM'க ெநறிகைள' ெகாOட, தகராAகE தீ�'( நிைலயெமா�ைற உ:வா'க ேவO>ெம�A இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�.  பா.23 / ’  09 24. ெகளரவ லeம� நி3ணஆர+சி,— ஓK< பணி'ெகாைடைய தாமதமி�றி ெப-A'ெகா>�த.,— இ�வைர ஓK< பணி'ெகாைட ெப-A'ெகாEள4படாத ஓK< ெப-றவ�க
'( அ4பணி'ெகாைடைய தாமதமி�றி ெப-A'ெகா>4பத-காக நடவ8'ைக எ>'க4பட ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற தீ�மானி'கி�ற�. பா.25 / ’ 08 25. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— ேககாைல மாவ�ட�தி. lதனசாைல ெயா�றிைன தாபி�த.,— ேககாைல மாவ�ட�தி. உEள 3ராதன, கலாசார, ேதசிய விMமியFகE ெதாட�பி. தகவ.கைள4 ெப-A'ெகாEள'�8ய வைகயிD ெதா.ெபா:�கைள4 ெப-A' ெகாEள'�8ய வைகயிDமாக lதனசாைலெயா�A தாபி�த. ெதாட�பி. நடவ8'ைக எ>'க4ப>த.  ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.26 / ’ 08 26. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,—  ேதசிய ெகாEைக நி�ணய ெதாட�பி. ேதசிய ெகாEைகயா'க சைப ஒ�றிைன நியமி�த.,— 7ைறசா� ேதசிய ெகாEைக ம-A தி�டவா'க ெதாட�பி. அரசிய.வாதிகE, ம-A விடயசா� அதிகாாிகைள' ெகாOட� அரசாFக  மாAேபா� மாறாத�மான விேசட அதிகாரFகைள' ெகாOட ேதசிய ெகாEைகயா'க சைபெயா�A நியமி'க4ப>த. ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�.  
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 பா.27 / ’ 08 27. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— ெவளிநா�8. ேவைல ெசKபவ�களி� பிர+சிைனக
'(� தீ�< காuத. ெதாட�பி. ச�ட அதிகாரFகைள' ெகாOடேதா� அலைக ஏ-ப>�த.,— ெவளிநா>களி. ேவைல ெசKேவா�கE 7க ெகா>'க ேவO8 ஏ-ப>கி�ற தா'(த.கE, ஆ�கட�த., க-பழி43, ெபOகைள இழிெதாழி[. ஈ>ப>�த., ஆ�ெகாைலகE ம-A ெவளிநா>க
'( ேவைலவாK43 ெதாட�பி. ெச.Dேபா� இடெபAகி�ற ேமாச8கE, ெவளிநா>களி. அகதிகளா'க4ப�>E ளவ�கைள தி:ப அைழ��'ெகாEள. ம-A அவ�களி� பா�கா43 ெதாட�பி. ெசய-பட'�8ய ச�ட அதிகாரFகைள' ெகாOடேதா� அல( ஏ-ப>�த4பட ேவO> ெமன  இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.28 / ’ 08 28. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— 3திய கO>பி843கைள உலகி-( அறி7க4ப>�� 7கமாக ேதசிய தி�டெமா�றிைன உ:வா'(த.,— 3திய கO>பி84 பாள�கைள9 பலதர4ப�ட திறைமகைள' ெகாOட பிரைசகைள9 உலக�தி-( அறி7க4ப>��வத-காக< அவ�கள� திறைமகE உ:வா'கFகைள ேமப>��வத- காக< ேதசிய தி�டெமா�றிைன வ('க ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.29 / ’ 08 29. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— உE{� aலவளFகைள பய�ப>�� ைக�ெதாழிலாள�க
'( வாி+சDைககE வழFக.,— உலக+ ச5ைத'காக 75% உE நா�> aலவளFகைள4 பய�ப>�தி உ-ப�திகைளேம-ெகாE
 உEநா�> ைக� ெதாழிலாள�க
'( 2 வ:டகால வாி+சDைக வழFக4பட ேவO>ெமன இ4பாரா
 ம�ற க:�கி�ற�. பா.30 / ’ 08 30. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— நீதி��ைற, காவ.�ைற ம-A சிைற+சாைல ஆகியவ-ைற ஒ�றிைண�� சனாதிபதி ஆைண'(Mெவா�றிைன நியமி�த.,— சaக�தி. வியாபி�� வ: (-ற+ ெசய.கைள (ைற4பத-காக<, (-றவிய. ச�டFகளி. உEள (ைறபா>கைள' (ைற�� அதைன ேமப>�தி9 காணி� தகராAகE உ�பட நீதிம�றFகளி. (வி5தி:'( விசாரைணகளி� ேத'க நிைலைய நீ'(வத-காக< ம-A நீதி��ைற, காவ.�ைற, சிைற+சாைல ஆகியவ-றிைன ந$ன மய4ப>�தி �ாித ேசைவகைள வழF(தைன ேநா'கமாக< ெகாO> நீதி��ைற, காவ.�ைற, சிைற+சாைல ஆகிவ-ைற ஒ�றிைண�� சனாதிபதி ஆைண'(M ெவா�றிைன நியமி'க ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.31 / ’ 08 31. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— ேதா�ட ச7தாய�தி-( பிரசா<ாிைம வழF(த.,— இலFைக4 பிரசா<ாிைமய-ற சகல ேதா�ட43ற ம'களி-( அவ�கள� வி:4ப�தி� ேபாி. பிரசா<ாிைம வழFக4பட ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�.  
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 பா.32 / ’ 08 32. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— தீவிேல9Eள ஆரப4 பாடசாைல மாணவ�களி-( ஒ: ேகா4ைப4 பா. வழF(த..— தீவிேல9Eள சகல ஆரப4 பாடசாைல மாணவ�களி-( காைலயி. இலவசமாக ஒ: ேகா4ைப பா. வழF(வத-( நடவ8'ைக எ>'க ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�.  பா.33 / ’ 08 33. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— ஊழிய� ேசமலாப நிதி, ஊழிய� நபி'ைக4  ெபாA43 நிதியFகைள ஒ: வாரகால�தி2E விOண4பதாாிக
'( ெப-A' ெகா>�த.,— ஊழிய� ேசமலாப நிதி, ஊழிய� நபி'ைக4 ெபாA43 நிதியFகைள மீள4 ெபற விOண4பி4பவ�க
'( ஒ: வார கால�தி2E அவ-ைற4 ெப-A'ெகா>4 பத-( உாிய தி�டெமா�றிைன வ('க ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:� கி�ற�.  பா.34 / ’ 08 34. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— அரச ��>�தாபனFகE, சைபகE, அதிகார சைப ம-A நியதி+ ச�ட நிAவனFகளி-( தவிசாள�கைள9 இய'(ன� சைபகைள9 நியமி�த.,— அரச ��>�தாபனFகE, சைபகE, அதிகார சைப ம-A நியதி+ ச�ட நிAவனFகளி-( தவிசாள�களாக< இய'(ன� சைப உA4பின�க ளாக< ெதாழி.சா� க.வி� தைகைமகE, அ2பவFகE உEளவ�கைள ம�>ேம ேத�5ெத>'க ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�.  பா.35 / ’ 08 35. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— கிராம உ�திேயாக4 பிாி<கE, பிரேதச ெசயலாள� பிாி<கE, மாவ�ட  நி�வாக பிரேதசFகளி� எ.ைலகைள விSஞான 7ைறயி. மீள நி�ணயி�த.,— நா> 7Mவ� மீO> நில அள$ெடா�றிைன ேம-ெகாO> கிராம உ�திேயாக�த� பிாி<கE, பிரேதச ெசயலாள� பிாி<கE, மாவ�ட நி�வாக பிரேதசFகளி� எ.ைலகைள விSஞான 7ைறயி. மீள நி�ணயி4பத-( நடவ8'ைக எ>'க ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�.  பா.36 / ’ 08 36. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— v லFகா, ெவளிநா�> ேசைவ'( வைரயA'க4ப�ட ேபா�84 பாீ�ைச4 3Eளிகளி� அ84பைடயி. ம�>ேம ஆ�ேச��த.,— v லFகா, ெவளிநா�> y�வராலய ேசைவ'( ஆ�ேச�'( ேபா� வைரயA'க4ப�ட ேபா�84 பாீ�ைச4 3Eளிகளி� அ84பைடயி. ம�>ேம தீ�மான எ>4ப�ட� அ84பைட' க.வி� தைகைமகைள பாிசீ[�தேல ேந�7க4பாீ�ைசயி� ேபா�  ேம-ெகாEள4பட  ேவO>ெமன  இ4பாரா
ம�ற  க:�கி�ற�. 
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 பா.37 / ’ 08 37. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— (-றவாளிக
'( தOடைன வழF(வ�ட� பாதி'க4ப�டவ�க
'( ந�டஈ> வழF(த.,— (-றவாளிக
'( தOடைன வழF(வ�ட� பாதி'க4ப�டவ�க
'( ந�டஈ> வழF(தD ஒேர நீதிம�ற�தி. இடெபற'�8ய வைகயி. ச�ட இய-ற4பட ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.38 / ’ 08 38. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— பாடசாைல மாணவ�க
'( இலவச4 பயண+ சீ�> வழF(த.,— பாடசாைல மாணவ�கைள $தி4 பயணிகE ேபா'(வர�� அதிகாரசைப ேபm5�களி. பிரயாண ெசKவத-காக இலவச பயண+சீ�>'கைள வழF(கி�ற  7ைறெயா�றிைன அறி7க4ப>�த ேவO>ெமன இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.39 / ’ 08 39. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— அரசிய. பழிவாFக.க
'(Eளான வ�க
'கான நிவாரண அளி'(7கமாக சனாதிபதி ஆைண'(M,— ஆரப கால 7த. இ�Aவைர தா ெகாOட அரசிய. ெகாEைக காரணமாக அரசிய. பழிவாFக.க
'(Eளானவ�களி� 7ைற4பா>கைள விசாரைண ெசK� நிவாரண வழF(வத-காக _ரண பல7ைடய சனாதிபதி ஆைண'(Mெவா�A நியமி'க4பட ேவO>ெமன இ4 பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.40 / ’ 08 40. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— விைளயா�>4 பாடசாைலகைள அைம�தD ேதசிய விைளயா�>' ெகாEைகயிைன வ(�தD,— நீOட கால இல'(ைடய  ேதசிய விைளயா�>' ெகாEைகயிைன வ(4பத-கான ந8வ8'ைககைள எ>4பத-கான 7த. க�டமாக சகல மாவ�டFகைள9 உEளட'�8ய  வைகயி. விைளயா�டரF(, விைளயா�> ைமதான, விைளயா�> உபகரணFகE, விைளயா�> ேபாதனாசிாிய�கைள' ெகாOட உய� ம�ட விைளயா�>4 பாடசாைலகைள அைம'க ேவO>ெம�A இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.41 / ’ 08 41. ெகளரவ ஆ�. எ. காமினி ர�நாய'க,— ேதசிய ெமாழிகளி-கான  க.வி4 Wடெமா� றிைன நி�மாணி�த.,— ஆசிாிய�களி-( சிFகள, தமி0, ஆFகில ஆகிய ெமாழிகைள க-பி4பத-காக ேதசிய ெமாழிகளி-கான க.வி4Wடெமா�றிைன நி�மாணி'க ேவO> ெம�A இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�. பா.43 / ’ 09 42. ெகளரவ விஜித ரண$ர,— உYஸ�ெகாட மைல�ெதாட� அைம5�Eள நில4பர4ைப4 ேபணி4 பா�கா�த.,— வரலா-A'( 75திய 9க�தி. ம�திய 7�ைனய காலகால��'(ாியெதன இனFகாண4ப�>Eள� ெத� மாகாண�தி. அபலா5ேதா�ைட பிரேதச  ெசயலாள� பிாிவி. கட-கைரேயார�தி. அைம5�Eள� ெத�னிலFைகயி� ேஹா�ட� சமெவளி என4 பிரப.யமைட5 �Eள�மான உYஸ�ெகாட மைல�ெதாட� அைம5�Eள நில4பர43, இலFைகயி.                       இ:ப�ெத�டாயிர வ:டFகE பழைம வாK5த திற5த ெவளி' (8ேய-றெமா�றி� 
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 ேக�திரவ8வ ஆ9தFக
 பாைறக
 கO>பி8'க4ப�ட நில4ப(தியாக< கட. ம-A தைர உயிாிய. ப.வைக�த�ைமயி. ெப:மள< வளFகE நிைற5த நில4ப(தியாக<, சிற5த கடலாைமகளி� வா0விட மாக<, bனாமி4 ேபரைலயினா. ம'கைள4 பா�கா�த மதிலாக< அதிக ெபAமதிைய ெகாO8:4பதனா. இ5நில4ப(தியி. ஆரபி4பத-( உ�ேதசி'க4ப�>Eள க:�தி�டFகைள நிA�தி வி�> உடன8யாக4 ேபணி4 பா�கா'க ேவO8ய b-றாட. ெதா(திெயா�றாக பிரகடன4ப>�த ேவO>ெமன  இ4பாரா
ம�ற க:�கி�ற�.  
2009200920092009, , , , நெவப� நெவப� நெவப� நெவப� 17171717, , , , ெச�வா��கிழைமெச�வா��கிழைமெச�வா��கிழைமெச�வா��கிழைம    

வா��ல விைட
கான வினா
க 0228 / ’ 09    1. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,— bகாதார நல��ைற, ேபாசைண அைம+சைர' ேக�பத-(,—  (அ) ம:5� வைககE ெகாEவன< ெசK9ேபா� பி�ப-ற4படேவO8ய  ேகEவி4ப�திர  நைட7ைற   பி�ப-ற4படாம.   2005   ஆ   ஆO8. 670 Streptokinase  Injection   அல(கE, ஒ: அல( 5000 mபாK $த ெகாEவன<  ெசKய4ப�டெத�பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) 2005 ஆ ஆO8. Streptokinase Injection ஒ�றி� சராசாி விைல எBவளெவ�பைத9,  (ii) ஏ-ப�ட   ந�ட�தி�  நிதி4  ெபAமதி  யாெத�பைத9,  (iii) 2005 ஆ ஆO>  இடெப-ற நிதி 7ைறேக>க
'( ெபாA43' �றேவO8யவ�கE யாவ� எ�பைத9  அவ� இ+சைப'( (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�? 0572 / ’ 09 2. ெகளரவ ஆ�.பி.ஏ.ரண$ர பதிரண,—  க.வி அைம+சைர' ேக�பத-(,—  (அ) (i) வடம�திய மாகாண�தி. எ�தைன பாடசாைலகE க.வி நடவ8'ைக க
'காக� திற'க4ப�8:'கி�றன,  (ii) திற5தி:'கி�ற பாடசாைலகளி. அதிப� தர�திலான எ�தைன அதிப�கE இ:'கி�னறன�,   (iii) எ�தைன பாடசாைலகளி. பதி- கடைமயா-A அதிப�கE ேசைவ யா-Aகி�றன�,  எ�பைத அவ� இ+சைப'(� ெதாிவி4பாரா? (ஆ) (i) இ மாகாண�தி. பாடசாைலகளி. அதிப�களாக ேசைவயா-Aவத-காக அதிப� தர�திலான எ�தைன அதிப�கE ேதைவ4ப>கி�றன�,  (ii) பாடசாைல அதிப� தர�தி. I, II, III ஆ தரFக
'(ாிய பாடசாைல அதிப�கE ெவBேவறாக  எ�தைனேப� ேசைவயிz>ப�8:'கி�றன�, 
 (iii) நில< ெவ-றிடFகளி� எOணி'ைக எBவள<, 
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  (iv) பாடசாைல அதிப�களாக4 பணியா-றாத அதிப� தர�திலான பாடசாைல அதிப�களி� எOணி'ைக எBவள<,  (v)  இBவதிப� தர�திலானவ�கைள பாடசாைல அதிப�களாக நியமி'க உாிய நடவ8'ைக எ>4பாரா  எ�பைத அவ� (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�? 0625 / ‘ 09  3. ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43 , ச�ட7 ஒMF( பிரதி அைம+ச:மானவைர' ேக�பத-( ,—  (அ)  (i) இலFைக ெதாைல� ெதாட�3 ஒMFகைம43 ஆைண'(Mவி� பணி4பாள� நாயக  எ4ேபாதி:5� நியமி'க4ப�>Eளா�  எ�பைத9 ,  (ii) அவர� தைகைமகE யாைவெய�பைத9 ,  (iii) அவ� இ-ைற வைர ேம-ெகாO>Eள ெவளிநா�> விஜயFகளி� எOணி'ைக யாெத�பைத9 , 
 (iv) அBவிஜயFக
'காக அரசாFக  ெசலவி�>Eள ெதாைக எBவள ெவ�பைத9 ,  (v) (றி�த விஜயFகளி�ேபா�  இ5நா�>'(  ெப-A� த5�Eள ந�ைமகE தனி�தனியாக  யாைவெய�பைத9   அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா ? (ஆ) இ�ேற., ஏ� ? 0653 / ’09 4. ெகளரவ லJம�  நி3ணஆர+சி,— கம�ெதாழி. அபிவி:�தி, கமநல ேசைவகE அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) 2006 ஆ ஆO>  கம�ெதாழி. அபிவி:�தி , கமநல ேசைவகE அைம+சி� கீ0 aலதன+ ெசலவினமாக மதி4W> ெசKய4ப�ட வ:டா5த மதி4W�>� ெதாைக ம-A (ைறநிர43 மதி4W�8� பிரகார  ஒ�'க4ப�ட ெமா�த நிதி ஏ-பா>கE  எBவளெவ�பைத9,  (ii) இதி. வ:ட இAதியி. ெசலவாகிய ெமா�த aலதன+ ெசல< எBவளெவ�பைத9,  (iii) ெசல<ெசKய4படாம. எSசிய ெமா�த aலதன+ ெசல< எBவள ெவ�பைத9,  (iv) ெசல<ெசKய4படாம. எSசிய ெதாைக சத$த அ84பைடயி. எBவள ெவ�பைத9,  அவ� இ+சைவ'(+ சம�4பி4பாரா? (ஆ) பய�ப>�த4படாம. பண எSசியி:4பத-கான காரணFகE யாைவ ெய�பைத அவ� இ+சைப'( 7�ைவ4பாரா?  (இ) இ�ேற.,  ஏ�?  
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 0726 / ’09  5.  ெகளரவ எ. �. நாம. க:ணார�ன,— நீ�4பாசன, நீ� 7காைம��வ அைம+ச: �ைற7கFகE,  விமான+ேசைவகE அைம+ச:மானவைர' ேக�பத-(,— (அ) (:ணாகைல மாவ�ட நீ�4பாசன� தி�டFகளி. ஹ'வ�>னாஓய தி�ட 7'கிய இட வகி'கி�றெத�பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) இ�தி�ட�தி� aல ெந-பயி�+ெசKைக ெசKய4ப> நில4பர4பள< கட5த ப�� வ:டFகளி. 7M நில4பரவிD பயி�+ெசKைக ெசKய4ப�ட ேபாகFகளி� எOணி'ைக9 யாெத�பைத அவ� இ+சைபயி. சம�4பி4பாரா? (இ) (i) நீ��ேத'க��'( ேமDEள ேத'(, 94ெக[4டY, எேகஷஜயா, 7த[ய ெவளிநா�> வன4 பயி�+ெசKைகைய அக-றிவி�> உEநா�> வன4 பயி�+ெசKைககைள ஆரபி4பத-( b-றாட. இய-ைக வள அைம+bட� இைண5� நடவ8'ைக எ>'க4ப>கி�றதா,  (ii) நீ�4பாசன நீ�7காைம��வ ெதாட�பான ஆேலாசைன' (M' ��ட�தி. �ாித4ப>�த4பட ேவO>8மன ஏ-A'ெகாEள4ப�ட நீ��ேத'க�தி� அைண'க�> ம-A நீ��ேத'க மAசீரைம43 நடவ8'ைககE எ4ேபா� ஆரபி'க4ப>  எ�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஈ) (i) இ5நீ��ேத'க�தி� நில4பர43 எBவள<,  (ii) ெகாEளள< எBவள<,  (iii) பிரதான நீ� aல யா�,  (iv) இ5 நீ� aல�தி� நீ� வழFக. ெகாEளள<'( ேபாதியதாக உEளதா,  (v) நீ�� ேத'க�தி� நீ�4ப-றா'(ைற'(� தீ�வாக மகாவ[ நீைர வழFக நடவ8'ைக எ>'க4ப>மாயி� அ� எ4ேபா�,  (vi) இ�ேற., மா-A� தி�டெமா�ைற சம�4பி4பாரா  எ�பைத அவ� (றி4பி>வாரா? (உ)  இ�ேற., ஏ�?  0773 / ’09 
6. ெகளரவ ரSசி� அDவிஹாேர,— காணி, காணி அபிவி:�தி அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) மா�தைள மாவ�ட�தி. பYெகாட பிரேதச ெசயலாள� பிாிவி. ஹுலFக5த—கர5தெக�8ய வன ஒ�'(4பிரேதச �43ர< ெசKய4ப�ட ஜி. பியதாச, ஜி. காமினி தில'கசிறி ஆகிேயா�களா. $> அைம4பத-காக நில தயா� ெசKய4ப�> அ�திவார இட4ப�>Eள� எ�பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) அவ�க
'( இ5த வன ஒ�'(4 பிரேதச�தி. $>கைள அைம'க யா� அ2மதி வழFகினா� எ�பைத9 அ� எ5த அ84பைடயி. எ�பைத9, 
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  (ii) இவ�கE இ5த வன ஒ�'(4 பிரேதச�ைத ச�ட��'( 7ரணான வைகயி. �43ர< ெசKதி:4பி� அ� ெதாட�பாக எ>'க4ப> ச�ட நடவ8'ைக எ�ன எ�பைத9,  அவ� இ+சைபயி. அறிவி4பாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�? 0229 / ’ 09    7. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,— bகாதார நல��ைற, ேபாசைண அைம+சைர' ேக�பத-(,—     (அ) ம:5�  வைககE  ெகாEவன<  ெசKய4ப>ேபா�    பி�ப-ற4படேவO8ய  ேகEவி4ப�திர   நைட7ைற   பி�ப-ற4படாம.  2003 ஆ ஆO8. Spinal Needles  1650   அல(கE     ெகாEவன<  ெசKய4ப�டெத�பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) ேம-ப8 அலெகா�A  ெகாEவன<  ெசKய4ப�ட விைல எBவள ெவ�பைத9,  (ii) 2003 ஆ   ஆO8.  Spinal Needles   அலெகா�றி�  சராசாி விைல யாெத�பைத9,  (iii) Spinal Needles     ெகாEவன<   ெசKய4ப�டேபா�    ஏ-ப�ட  நிதி ாீதியிலான  ந�ட எBவளெவ�பைத9,  (iv) ேம-ப8   நிதி   7ைறேக�8-(   ெபாA43'  �றேவO8யவ�கE யாவெர�பைத9,  அவ� இ+சைப'( (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�?  0644 / ’09 8. ெகளரவ ஆ�. பி. ஏ. ரண$ர பதிரண,— மீE (8யம���ைக, அன��த நிவாரண அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) வட'கி. மனிதாபிமான நடவ8'ைகயி� பி�ன� இடெபய�5� வ<னியா நல�3ாி  நிைலயFகளி. வா0கி�ற bமா� a�A இல�ச ம'க
'( ேபாதியள< வசதிகE இ.ைலெய�பைத  அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) வ<னியா<'( அ:கி. அைம'க4ப�>Eள நல�3ாி நிைலயFகளி� எOணி'ைக எBவள<,  (ii) ேம-ப8 ஒBெவா: நிைலய�திD வா0கி�ற (>பFகளி�  எOணி'ைக9 ஆ�களி� எOணி'ைக9 எBவள<,  (iii) வ<னியா<'( அ:கி. அைம'க4ப�>Eள அ5த நல�3ாி நிைலயFகளி. வா0கி�ற bமா� a�A இல�ச ம'க
'கான உண< பானFக
'( அரசாFக நாளா5த எBவள< பண�ைத  ெசலவி>கி�ற�,         (iv)  உண< பானFக
'( ேமலதிகமாக ஏைனய நாளா5த ெசல<கE  எBவள<             எ�பைத அவ� இ+சைப'(� ெதாிவி4பாரா? (இ) (i) இ5நிைலயFகளி. நி�வாக4 பணிக
'காக 3திய பணியாள�கE   ேச�'க4ப�>Eளனரா, 
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  (ii) ஆெமனி.,  அBெவOணி'ைக எBவள<,  (iii) இBவைன�� ெசல<க
 சப5த4ப�ட அைம+சி� aல  ஏ-க4ப>கி�றதா,  (iv) இ�ேற., இத�ெபா:�> ெசல<கைள4 ெபாA4ேப-கி�ற ஏைனய நிAவனFகE யாைவ  எ�பைத அவ� (றி4பி>வாரா? (ஈ) இ�ேற.,  ஏ�? 0765 / ’09 
9. ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF(  பிரதி அைம+ச:மானவைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) 2006, 2007, 2008, 2009 ஆகிய வ:டFகளி. ெதா.ெபா:ளிய. ெபAமதி9ைடய எ�தைன இடFகE உைட��+ சிைத'க4 ப�8:'கி�றன,  (ii) அBவிடFகE யாைவ,  (iii) அவ-றி. ெபா[b'( அறிவி'க4ப�>Eள எOணி'ைக எBவள<,  (iv) அத� பிரகார ைக� ெசKய4ப�>Eள எOணி'ைக எBவள<,  (v) சப5த4ப�ட சபவFகளி.  ெதா.ெபா:ளிய.  க�டைள+ச�ட�தி� கீ0 வழ'(� ெதாடர4ப�>Eள  சபவFகளி� எOணி'ைக எBவள<,  எ�பைத அவ� இ+சைப'(� ெதாிவி4பாரா? (ஆ) இ�ேற., ஏ�? 0774 / ’09 
10. ெகளரவ ரSசி� அDவிஹாேர,— பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43 ,ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதி அைம+ச:மானவைர' ேக�பத-(,— 

(அ) (i) த3Eள, (Aணாகைல $தி, (: ப<ர, இல. 163 எ2 7கவாியி. தி:. ேக. ஏ. ர�னாய'க (8யி:5த $>, 2007.12.11 ஆ திகதி ேஹம5த ேராஹண எ�பவ� உEளி�ட (Oட�கE (Mெவா�றினா. பாாிய ேடாசாினா. உைட�� அழி'க4ப�>Eளெத�பைத9,  (ii) மைனவி உ�பட பிEைளகைள $�8[:5� ெவளிேய-றி ெபா:�கE உைட'க4ப�> ேவெறா: காணியி. எறிய4ப�>Eளெத�பைத9,  (iii) இ� ப-றி அ�ைறய தினேம த3Eள ெபா[Y நிைலய�தி. 7ைற4பா> ெசKய4ப�>Eளெத�பைத9  அவ� அறிவாரா? (ஆ) ம�ேபாைதயி. ெசயலா-றிய ேம-ப8 (Oட�கE (ப. ெதாட�பாக இ்�வைர ச�டாீதியான நடவ8'ைக எ>'க4படவி.ைலெய�பைத அவ� ஏ-A'ெகாEவாரா? (இ) த-ேபா� நி�'கதியாகி9Eள இ' (>ப�தி-காக நீதிைய நிைலநா�8 இவ�கE (8யி:5த $�ைட9 ெபா:�கைள9 மீள4 ெப-A'ெகா>'க அவ� நடவ8'ைக எ>4பாரா? (ஈ) இ�ேற., ஏ�? 
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                                                                                                    0661 / ’09  11. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,—  நிதி , தி�டமிட. அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) ச�வேதச நாணய நிதிய�தி[:5�  இAதியாக ெப-A'ெகாOட  கட�  ெதாைக எBவளெவ�பைத9 ,  (ii) ேம-ப8 கடைன ெபAவத-( விOண4பி�த�  எ4ேபாெத�பைத9 ,  (iii) ேவOட4ப�ட  கட� ெதாைக ம-A அத-கான வ�8 $த எBவள ெவ�பைத9 ,  (iv) ேம-ப8 கடைன4 ெப-A�த:வத-கான நிப5தைனகE யாைவ ெய�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா ? (ஆ) (i) த-ேபா� எம� நா�8� ெமா�த ெவளிநா�>' கட� ெதாைக எBவள ெவ�பைத9 ,  (ii) ெப-A'ெகாOட  கடைன  எ�தைகய பணிக
'(4 பய�ப>��வத-( எதி�பா�கக4ப>கி�றெத�பைத9  அவ� (றி4பி>வாரா ? (இ) இ�ேற.,  ஏ� ?   
2009200920092009, , , , நெவப� நெவப� நெவப� நெவப� 18181818, , , , �த�கிழைம�த�கிழைம�த�கிழைம�த�கிழைம    

வா��ல விைட
கான வினா
க 0662 / ’09  1. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,— உE{ரா�சி , மாகாண சைபகE அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) (i) கிழ'( மாகாண 7தலைம+சாி� 7M4 ெபய� யாெத�பைத9,  (ii) அவ� அ4 பதவியி� கடைமகைள ெபாA4ேப-ற�  எ4ேபாெத�பைத9 ,  (iii) 7தலைம+ச� பதவிைய ஏ-றத� பி�ன� அவைர ச5தி4பத-(   ெவளிநா�> அரச பிரதிநிதிகE வ:ைக த5தி:4பி�  அ5த  எOணி'ைக யாெத�பைத9, 
 (iv)) அBவாA வ:ைக த5�Eள ெவளிநா�> பிரதிநிதிகளி� ெபய�கE யாைவெய�பைத9  (v) அவ�கE வ:ைக த5�Eள திகதிகE  யாைவெய�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா ? (ஆ) (i) ேம-ப8 ெவளிநா�>4  பிரதிநிதிகE எவர� அைழ4பி� ேபாி. வ5�Eளா�கெள�பைத9,   (ii) ேம-ப8 ெவளிநா�>4 பிரதிநிதிகE கல5�ைரயா8ய விடயFகE யாைவெய�பைத9,  அவ� (றி4பி>வாரா ? (இ) இ�ேற., ஏ� ? 
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 0663 / ’09  
2. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,— பிரதம அைம+ச: உEளக நி�வாக அைம+ச: பா�கா43 ,ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதி அைம+ச:மானவைர' ேக�பத-(,— (அ) ெத� மாகாண ம-A ஊவா மாகாண��'(  ெபாA4பான சிேரeட பிரதி ெபா[Y மா அதிப�களி� ெபய�கE யாைவெய�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா ? (ஆ) சிேரeட பிரதி ெபா[Y மா அதிபெரா:வ:'( தன� பதவிைய பய�ப>�தி அரசிய. ��டFகளி.  ேபbவத-ேகா அ.ல� ஒMFகைம434 பணிகளி. ஈ>ப>வத-ேகா அதிகார இ:'கி�றதா  எ�பைத அவ� (றி4பி>வாரா ? (இ)  இ�ேற., ஏ� ?  0664 / ’09 3. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,— பிரதம அைம+ச: உEளக நி:வாக அைம+ச: பா�கா43, ெபா�ம'கE பா�கா43, ச�ட7 ஒMF( பிரதி அைம+ச:மானவைர' ேக�பத-(,— (அ) கிழ'( மாகாண�தி� க5தளாK பிரேதச�தி. 15,000 ஏ'க� நில4 பர4பிைன நீOட கால (�ைதைக அ84பைடயி. ய4பானிய கபனிெயா�A'( வழF(வத-( அைம+சரைவ நி:பெமா�A சம�4பி'க4ப�>Eளெத�பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) ேம-ப8 அைம+சரைவ நி:ப எ4ேபா� சம�4பி'க4ப�ட� எ�பைத9, 

 (ii) அ� அFகீகாி'க4ப�டதா எ�பைத9  அவ� இ+சைப'( சம�4பி4பாரா? (இ) (i) 15,000 ஏ'க� காணிைய4 ெப-A'ெகாEவத-( கிழ'( மாகாண�தி�  மாகாண அைம+சைரைவயிட  ம�திய அரசாFக எ4ேபா� ேவO>ேகாE வி>�தெத�பைத9, 
 (i) ேம-ப8 காணிைய ெப-A'ெகா>4பத-( கிழ'( மாகாண அைம+சரைவ இணFகி9Eளதா எ�பைத9, 
 (iii) ஆெமனி., அ� எ4ேபாெத�பைத9  அவ� இ+சைப'( (றி4பி>வாரா? (ஈ) இ�ேற., ஏ�?    
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 2009200920092009, , , , நெவப� நெவப� நெவப� நெவப� 19191919, , , , வியாழ�கிழைமவியாழ�கிழைமவியாழ�கிழைமவியாழ�கிழைம    

வா��ல விைட
கான வினா
க  0665/ ’ 09 
1. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,— நகர அபிவி:�தி, 3னித ப(திகE அபிவி:�தி அைம+சைர' ேக�பத-(,—    (அ) 2005 ஆ ஆO> 7த. 2007 ஆ ஆO> வைரயிலான கால4ப(தியி. நகர அபிவி:�தி, 3னித ப(திகE அபிவி:�தி அைம+ச� எ�தைன தடைவகE  ெவளிநா�> விஜயFகைள ேம-ெகாO>Eளாெர�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா?  (ஆ) சப5த4ப�ட ெவளிநா�>4 பயண+ ெசலவின 7-பணFகE தீ�'க4ப�>Eளதா எ�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (இ) பயண+ ெசலவின 7-பணFகE தீ�'க4படவி.ைலயாயி� அத-கான காரண யாெத�பைத அவ� இ+சைப'( (றி4பி>வாரா? (ஈ) இ�ேற., ஏ�?  0667/ ’ 09 2. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக,—  மி�வD, ச'தி அைம+சைர' ேக�பத-(,—    (அ) (i) 1998   ஆ    ஆO>    7த.   2005   வைரயிலான  கால4ப(தியி. மி�வD, ச'தி அைம+ச� எ�தைன தடைவகE ெவளிநா�> விஜயFகைள ேம-ெகாO>Eளாெர�பைத9, 

 (ii) சப5த4ப�ட ெவளிநா�> பயண+ ெசல< 7-பணFகE தீ�'க4 ப�>Eளதா எ�பைத9  அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) பயண+ ெசல< 7-பணFகE தீ�'க4படவி.ைலயாயி� அத-கான காரண யாெத�பைத அவ� இ+சைப'( (றி4பி>வாரா? (இ) இ�ேற., ஏ�? 0669 / ’ 09    3. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக ,—-  உய� க.வி அைம+சைர' ேக�பத-(,— (அ) ப.கைல'கழக மானியFகE ஆைண'(Mைவ+ ேச�5த பிரதான உEளக' கண'காKவாள� உEளி�ட  ஒ: (Mவின� 2007-2008  ஆO8.  A(2 ப.கைல'கழக�தி. கண'காKெவா�ைற  ேம-ெகாOடன� எ�பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) ேம-ப8 உEளக' கண'காK<4 பிாி< உாிய கண'காK< அறி'ைகைய 2008.01.29 ஆ திகதி ப.கைல'கழக மானியFகE ஆைண'(Mவிட ஒ4பைட�தெத�பைத அவ� ஏ-A'ெகாEவாரா?  
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 (இ) (i) ேம-ப8 அறி'ைகயி� பிரகார (-றSசா�ட4ப�>Eள நப�களி� ெபய�க
 பதவிக
 யாைவெய�பைத9, 
 (ii) இவ�க
'ெகதிராக எ>'க4ப�>Eள நடவ8'ைககE யாைவ ெய�பைத9,  அவ� (றி4பி>வாரா? (ஈ) இ�ேற., ஏ�? 

  
2009200920092009, , , , நெவப� நெவப� நெவப� நெவப� 20202020, , , , ெவ"ளி�கிழைமெவ"ளி�கிழைமெவ"ளி�கிழைமெவ"ளி�கிழைம    

வா��ல விைட
கான வினா
க 0670 / ’ 09 1. ெகளரவ ேபமசிறி மானேக ,—  க.வி அைம+சைர' ேக�பத-(,—    (அ) ெத� மாகாண    வலய' க.வி  அDவலக�ைத9 ேகா�ட' க.வி அDவலக�ைத9 ேச�5த உ�திேயாக�த�கைள பாரா�>வத-கான ஒ: விழா 2009 cைல மாத இAதியி. நட�த4ப�டெத�பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) இBவிழாவி. பFேக-ற அைம+ச�களி� ெபய�க
 பதவிக
 யாைவ ெய�பைத அவ� இ+சைப'(+ சம�4பி4பாரா? (இ) வி:� ெப-ற வலய' க.வி  அDவலக�ைத9 ேகா�ட' க.வி அDவலக�ைத9 ேச�5த உ�திேயாக�த�களி� ெபய�க
 பதவிக
 யாைவெய�பைத அவ� (றி4பி>வாரா? (ஈ) இ�ேற., ஏ�? 
  

2009200920092009, , , , திெசப� திெசப� திெசப� திெசப� 09090909, , , , �த�கிழைம�த�கிழைம�த�கிழைம�த�கிழைம    

வா��ல விைட
கான வினா
க 0090 / ’ 09 1. ெகளரவ லJம� நி3ணஆர+சி,— ெபா� நி:வாக, உEநா�டDவ.கE அைம+ச: நிதி, தி�டமிட. பிரதி அைம+ச:மானவைர ேக�பத-(,—  (அ) (i) 1977 அரசிய. பழிவாFக
'( இல'கானவ�களி� ம-A 1980 ஜுைல ேவைல நிA�த�தி. ெதாழி. வாK43கைள இழ5தவ�களி� ஓK^திய பிர+சிைனைய தீ�4பத-காக நியமி'க4ப�ட (M'கE யாைவ ெய�பைத9 ,  (ii) ேம-ப8 (M'கE நியமி'க4ப�ட  திகதிகE யாைவெய�பைத9   அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா ? (ஆ) நியமி'க4ப�ட  (M'களா. இ-ைற வைர அறி'ைககE அ.ல� தீ�<கE வழFக4படாைம'கான காரணFகE யாைவெய�பைத அவ� இ+சைபயி. சம�4பி4பாரா? 
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 (இ) தீ�<கE வழFக4படாைமயினா. அநீதி'( இல'காகி9Eள ஓK< ெபAந�களி� பிர+சிைனகE ம-A அைவ சப5தமாக ேம-ெகாEள4ப> நடவ8'ைககE யாைவெய�பைத  அவ� இ+சைப'( சம�4பி4பாரா ? (ஈ) இ�ேற., ஏ� ?  0288/ ’  09 2. ெகளரவ எ. ேஜாச4 ைம'க. ெபேரரா,— ேபா'(வர�� அைம+சைர'     ேக�பத-(,—-  (அ) (i) 1996ஆ ஆO> 7தலா தர�தி-(4 பதவி9ய�< ெப-ற 3ைகயிரத நிைலய ெபாA4பதிகாாி தி:. ேக. சி. ட4ளி9. ஆ�. ப�னா5� உEளி�ட சில:'( 7 சபள ஏ-றFகளி. 7ரOபா>்Eளெத�பைத9,  (ii) இ-ைறவைர அைத� தி:��வத-( நடவ8'ைக எ>'க4படவி.ைல எ�பைத9  அவ� அறிவாரா? (ஆ) 1994.02.11ஆ திகதிய 11/94ஆ இல'க ெபா� நி:வாக b-Aநி:ப�தி�  5.3.1.ஆ பிாிைவ9 2/97 (iii) சபள மா-ற�ைத9 சாியாக நைட7ைற4 ப>�தாைமயா. 2 சபள ஏ-றFகைள இழ5�, 1994.08.01ஆ திகதி 7த. 1999.11.11ஆ திகதி வைர ஒேர சபள�தி. இ:5த இவ�க
'( 7/2003 ஆ இல'க ெபா.நி.b. பிரகார 1997,1998, 1999 ஆகிய a�A வ:டFக
'(ாிய 3 சபE ஏ-றFகைள கிைட'காம- ெசKதி:4ப� எBவாA  எ�பைத அவ� இ+சைப'(� ெதாிவி4பாரா? (இ)     (i) ேம-(றி4பி�டவ�கைள விட a�A ஆO>களி� பி�ன� பதவி9ய�< ெப-ற, a43ாிைமயி. 3 ஆO>கE (ைற5த உ�திேயாக�த�களி� சபள (றி4பி�ட உ�திேயாக�த�களி�  சபள�ைதவிட 3 சபள ஏ-றFகE உய�வாக ைவ'க4ப�8:4ப� எ5த அ84பைடயி.,    (ii)   இ� 11/94 ஆ இல'க ெபா� நி:வாக b-Aநி:ப�ைத மீறி a43ாிைமைய அல�சிய4 ப>�தியதாக  அைமயாதா    எ�பைத அவ� (றி4பி>வாரா? (ஈ)  இ�ேற.,  ஏ�?                                                                                                 0362 / ’ 09 3. ெகளரவ ஆ�.எ. காமினி ர�நாய'க,— கம�ெதாழி. அபிவி:�தி, கமநல ேசைவகE அைம+சைர' ேக�பத-(,—  (அ) ேககாைல மாவ�ட�தி-( இ7ைற சிAேபாக�தி-காக வழFக4ப>கிற உர மானிய�தி� ெபா:�> அ24ப. க�டைள வழFக4ப�>Eள உர வைககளி� அள< எBவளெவ�பைத ெவBேவறாக அவ� (றி4பி>வாரா? (ஆ) பயி� ெசK� bமா� ஒ: மாத கழி5� இ�2 கமநல அபிவி:�தி நிைலய�தி-( ேம-ப8 மானிய உர வழFக4படவி.ைல எ�பைத அவ�  அறிவாரா? (இ)  (i) அBவாA கமநல அபிவி:�தி நிைலய�தி-( உர கிைட4ப� தாமதமான த-கான காரண யா�, 
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  (ii) கமநல அபிவி:�தி நிைலய�தி-( உர ஏ-றி+ ெச.வத-காக ேகEவி4ப�திர ேகார4ப�8:4பி� அ� எ4ேபா�, 
 (iii)  உர ஏ-றி+ ெச.ல. யாாிட ஒ4பைட'க4ப�ட�,   

 (iv) அ5நிAவன�தி� ெபய�, 7கவாி யா�  எ�பைத அவ� இ+சைப'(+ சம�4பி4பாரா? (ஈ) உாிய ேநர�தி. விவசாயிக
'( மானிய உர கிைட'காதத� காரணமாக  ஏ-பட'�8ய சிரமFகைள� தவி���' ெகாEவத-காக< ஒ�'க4ப>கி�ற ஏ-பா>களி[:5� ஆக' �8ய பயைன4 ெபAவத-காக< ேம-ெகாEள4 ப> நடவ8'ைகயாெத�பைத அவ� (றி4பி>வாரா? (உ)  இ�ேற., ஏ�? 
  

2009200920092009, , , , திெசப� திெசப� திெசப� திெசப� 10101010, , , , வியாழ�கிழைமவியாழ�கிழைமவியாழ�கிழைமவியாழ�கிழைம    

வா��ல விைட
கான வினா
க 0596 / ’ 09 1. ெகளரவ  எ. ேஜாச4 ைம'க. ெபேரரா,—  ேபா'(வர��   அைம+சைர' ேக�பத-(,—  (அ) 3ைகயிரத ெபா� 7காைமயாளாி� (நி:வாக) 2004.10.29 ஆ5 திகதிய க8த�தி�ப8 3ைகயிரத நிைலய ெபாA4பதிகாாிகளி� சபளFகE தயாாி'( ேபா� 1996 ஆ வ:ட 7தலா வ(43'( பதவி உய�<ெப-ற 3ைகயிரத நிைலய ெபாA4பதிகாாி தி:. K. C. W. R. ெப�னா5� உ�பட  தர4பின:'(  7 சபள ஏ-ற 7ரOபா>கE ஏ-ப�>Eளதாக ஏ-A' ெகாOட ேபாதிD அ� சீரா'க4படாைம'கான காரண எ�ன எ�பைத அவ� இ+சைப'( அறிவி4பாரா? (ஆ) ெகளரவ ேபா'(வர�� அைம+ச:ட� இடெப-ற ேப+bவா��ைத'( அைமய இ5த 7ரOபா�ைட நீ'(மாA 3ைகயிரத 7காைமயாள:'( (நி�வாக) 2008.10.07 ஆ திகதி ம-A 2008.11.09 ஆ திகதிய க8தFகE  aல அறி<A�த.க
 க�டைளக
 வழFக4ப�>Eளைத அவ� அறிவாரா? (இ) (i) ேம-�றியவ�களி� சபள 7ரOபா�ைட நீ'(வத-( �ாித நடவ8'ைககE எ>'க4ப>மா எ�பைத9,  (ii)  அBவாெறனி�, அ� எ4ேபா� எ�பைத9  அவ� (றி4பி>வாரா? (ஈ) இ�ேற.,  ஏ�?   
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 திகதி �றி�க�படாத பிேரரைண ��னறிவி�த�க� 

1. பா. 42 / ’ 09  ெகளரவ ஆ�. எ. ப�ம உதயசா5த (ணேச'கர  ெகளரவ எY. ஏ. ஜய5த சமர$ர ெகளரவ தீபா. (ணேசகர ெகளரவ எ�. �. எ�. பி. ஜயசிFக ெகளரவ (வண.) அ'மீமன தயார�ன ேதர� ெகளரவ (வண.) ெகாடெபால அமரகி�தி ேதர� ெகளரவ (வண.) அலBேவ ந5தாேலா'க ேதர�  ெகளரவ மேனா விஜயர�ன ெகளரவ பி. $ர(மார திஸாநாய'க ெகளரவ மஹி5த அமர$ர ெகளரவ 7ஸமி. ெமாஹம�  ெகளரவ ாீ. W. ஏ'கநாய'க ெகளரவ மஹி5த யா4பா அேபவ�தன ெகளரவ அமீ� அ[ ெகளரவ விநாயகa��தி 7ரளிதர� ெகளரவ (தி:மதி) ேபாிய. இYமாயி. அeரஃ4 ெகளரவ (தி:மதி) அ�ஜா� உமா,— இலFைக'(E இற'(மதி ெசKய4ப> பா.மாவி� தர ச�வேதச தரFக
'( ஏ-3ைடயதா எ�பதைன விசாாி4பத-கான  பாரா
ம�ற ெதாி(M,— இலFைகயி. ச5ைதயி. உEள இற'(மதி ெசKய4ப�ட பா.மாவி� உEளட'க, ேச�'ைக, உைறயிட., பிரசார எ�பன ச�வேதச ஏ-A'ெகாO>Eள ச�டFகE, ஒMF(விதிக
'( ஏ-ப நைடெபAகி�றதா எ�ப� அகில இலFைக ம'களிைடேய ஒ: ேகEவியாக உEள�ட� உலகி. பிரப.ய வாK5த பா. மாைவ உ-ப�தி ெசKகி�ற ம-A வி-பைன ெசKகி�ற இ'கபனிகE ேமலதிக இலாப ெபA ெபா:�> மனித உயி:'( மிக< பாதகமான இரசாயன4 ெபா:�கைள உEளட'கி, பா.மா ேபா�A வி-பைன ெசKவ� மிக4 பிரசி�தி ெப-ற விடயமா( எ�பதனாD கட5த ஆO8. இதி. ஒ: கபனி சீனாவி. (ழ5ைதக
'கான பா.மாவி. 
“ெமலைம�” எ�ற க>ைமயான விஷ இரசாயண4 ெபா:ைள' கல5தி:5தைம ச�ட�தி� 7�னா. நிmபி'க4ப�டதா. சீன அரச ச�ட 7கவ� நிைலய�தி� aல, அ'கபனி உ�திேயாக�த�கE இ:வ:'( மரண தOடைன விதி'க4ப�> பல உ�திேயாக�த�க
'( சிைற� தOடைன விதி'க4ப�டதனாD, இ5 நிைலைம ப-றி' கவன ெசD��ைகயி., இ5நா�களி. இலFைகயி. பா. மா ஒ: பிரதான உணவாக மாறி, இத� aல இற'(மதி ெசKய4ப> பா. மா<'( பாாியெதா: ச5ைத உ:வாகி உEளதாதலாD, இ+ ச5ைதைய க�8ெயM43வத-காக பல வாK5த பிரசார ஊடகFகளினா. பா. மாவி� உEளட'க ெதாட�பான பிைழயா ன� ெபாKயான�மான பிரசாரFகைள+ ெசK� ம'கைள ஏமா-றி இ4பா. மா அ�தியாவசியமானெதா: உண<4 ெபா:ெள�ற எOண�ைத ம'கE மனதி. ஏ-ப>��கி�ற ெசய-பா�8� இலFைகயி. இற'(மதி ெசKய4ப> பா. மாவி� தர எBவாெற�பைத விசாாி�� நடவ8'ைக ேம-ெகாEவ� நா�> ம'களி� இைறைமைய ெகாOட� ச�டவா'க��'(மான பிரதான நிAவன�தி� பிரதிநிதிக ளான எம� கடைமயா(மாதலாD 
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 இ5 நிைலைமைய' கவன�தி-ெகாO> இ� ெதாட�பாக 7ைற4ப8 ஆK<கைள+ ெசK� அரb'( அ� ெதாட�பாக ெசய-ப> அைன�� நிAவனFகE/நப�க
'(மான ச�டFகE, சிபாாிbகE ம-A தீ�<கைள' கOடறி5� சம�4பி4பத-( பி�வ: விடயFகE ப-றி கவன ெசD�த ேவO>ெமன 7�ெமாழிகி�ேறா. (அ) (i)   இலFைகயி. பா. மா இற'(மதி ெசKேவா� யாெர�பைத அறி5� ெகாEள.,  (ii)  ஒBேவா� இற'(மதியாள: இற'(மதி ெசK9 பா. வைககE, அள<, ம-A உ-ப�தி ெசK9 நா> ஆகியன யாைவ எ�பைத அறி5� ெகாEள., (ஆ) (i) இ5த ஒBேவா� இற'(மதியாளராD இற'(மதி ெசKய4ப> பா. மாவி. அடFகி உEளைவ, உைற ஆகியைவ ச�வேதச தர��'( ஏ-3ைடயதா எ�பைத கOடறித.,  (ii) இ5த இற'(மதி4 பா. மா ச�வேதச bகாதார பா�கா43+ ச�டFக
'( ஏ-3ைடயதா எ�பைத' கOடறித., (இ) (i) இ5த இற'(மதி4 பா. மா இற'(மதியாள�கE வ��தக ம-A ச5ைத4ப>�த. கபனிகளிkடாக பா. மாவி� உEளட'க ம-A ேபாசா'( ெதாட�பாக மிைக4ப>�திய ம-A/அ.ல� பிைழயான கா�சிெயா�ைற ஏ-ப>��வதkடாக ம'கE ஏமா-ற4பட. ம-A/ அ.ல� உEளட'க ெதாட�பான பிைழயான �-A'கைள 7�ைவ4பதனா. ம-A / அ.ல� தன� உ-ப�திகைள ம'கE மனதி. பதிய ைவ4பத-காக இல�திரனிய., அ+b, �O>4பிரbர, bவெரா�8கE, பதாைதகE ம-A ெபய�4 பலைககைள உபேயாகி'கி�றதா எ�பைத' கOடறித..  (ii) இ5த ஒBேவா� இற'(மதி4 பா. மா வ��தக:, இற'(மதியாள:, வியாபார� �ைறயி. ேம-ெகாEகி�ற பாாிய பிரசார நடவ8'ைககE பாதாகமான 7ைறயி. ம'க
'(� தா'க�ைத ஏ-ப>��கி�றதா எ�பைத' கOடறிவத..  (iii) ேம-ப8 இற'(மதி4 பா. மா வ��தக�கE இற'(மதியாள�கE விநிேயாக�த�கE ேம-ெகாEகி�ற அநீதியான ம-A / அ.ல� அநாவசியமான ம-A மிைக4ப>�த4ப�ட ேபா�8 ாீதியான வ��தக பிர+சாரFகளிkடாக ச5ைதயி. பா. மாவி� விைல அநாவசியமான வித�தி. அதிகாி'கி�றதா எ�பைத கOடறித.. (ஈ) (i) ேம-ப8 இற'(மதி4 பா. மா வ��தக�கE, இற'(மதியாள�கE ம-A வி-பைனயாள�கE ெபா� ம'களி� பண�தி[:5� மைற7கமான ந�ைமகைள4 ெபAவத-( இற'(மதி+ சDைககE வாி ம�னி43 ம-A ேவA சDைககைள ெப-A' ெகாEகி�றா�களா எ�பைத கOடறிவத-(,  (ii) ேம-ப8 இற'(மதி4 பா. மா ச�வேதச ாீதியாக ஏ-A'ெகாEள4ப�ட தரFக
'( ஏ-றதாக இ.லாத ம-A / அ.ல� தர�தி. (ைற5தி:4பி� ம-A/ அ.ல�  உEளடFகி9Eள ேச�'ைககE ப-றி பிர+சார ஊடக�தி� aலமாக ெபாKகைள 3ைன5� ம'கைள ஏமா-Aவதாயி�, ேம- (றி4பி�>Eள ப.ேவA விதமான சDைககE ம-A ஏைனய சDைககE வழFக4ப>த. நியாயமானதா எ�பைத கOடறிவத.. 
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 (உ) ேம-ப8 விடயFகைள ப(4பாK< ெசKத பி�ன�,  (i) இதேனா> சப5த4ப�ட ச�டாீதியான நிைலைமைய கவன�தி- ெகாO> ேதைவயான நடவ8'ைககைள ேம-ெகாEவத-காக பாரா
ம�ற�தி. சம�4பி4பத-(,  (ii) இதேனா> சப5த4ப�ட இற'(மதி தர'க�>4பா>, bகாதார, bFக, உண< ம-A iக�ேவா� பா�கா43 அதிகார சைப ஆகிய நிAவனFக
'( ேதைவயான ஆேலாசைனகைள வழF(வத-(,  (iii) இத� aல, இற'(மதியாள�கைள9, iக�ேவாைர9, பா�கா4ப த-(, ம'களி� அ84பைட உாிைமகE ம-A bகாதார பா�கா4ைப உAதி4ப>�த< ெமா�த�தி. இதேனா> சப5த4ப�ட அைன�� நிAவனFகைள9 தர ாீதியி. பல4ப>��வத-(� ேதைவயான சிபாாிகைள வழF(வத-(, (ஊ) விவசாய�ைத அ84பைடயாக' ெகாOட உEநா�>4 ெபா:ளாதார�ைத வD4ப>��கி�ற அரச ெகாEைகைய 7த�ைமயாக' ெகாOட ேவைல� தி�ட�தி� 7'கியமானெதா: அசமான, இலFைகைய பா[னா. த�னிைறவைடய+ ெசK9 இல'(கைள அைடவதி. அெசளகாியFகைள ஏ-ப>��கி�ற பா. மாைவ பிரப.ய4ப>�� தி�ட�தி� aலமாக பாரyர மான தா'கFகைள ஏ-ப>��கி�ற காரணFகைள ப-றி ஆராKவத-(, பாரா
ம�ற�தி-( 7Mைமயான அறி'ைகெயா�ைற சம�4பி4பத-(மான ஒ: ெதாி<'(M நியமி'க4பட ேவO>ெமன இ+சைப தீ�மானி'கி�ற�. 2. (அ) அ'(M< அத� தவிசாள: சபாநாயக� அவ�களி� ெபய�(றி�� நியமி'க4ப>த.  ேவO>, அ��ட�  (ஆ) 95 ஆ நிைலயிய- க�டைளயி� ஏ-பா>கE எBவாறி:4பி2 ெதாி(M இ:ப�ெதா�றி-( (21) ேம-படாத உA4பின�கைள' ெகாO8:'க ேவO>.  3.    (Mவான� பி�வ:வன த��வ7ைடயததா. ேவO>,-  (அ) அத� ��ட நட4ெபOைண நி�ணயி�த.,   (ஆ) ேமேல (றி4W> ெசKய4ப�ட க:மFகைள 7Mைமயாக' கவன��� ெகாEவத-( அவசியெமன' (M க:த'�8யவாறாக, அத� 7�ன� ேதா�Aப8 எவேர2ெமா:வைர' க�டைளயி�டைழ�த., ஏேத2 ஆவண�ைத அ.ல� பதிேவ�ைட' காOபி'(ப8 எவேர2ெமா:வைர� ேதைவ4ப>��த., அ.ல� எM�திலான அ.ல� வாKெமாழி aலமான அ�தைகய எ.லா+ சா�Aகைள9 ெப-A' ெகாE
த. ம-A ஏ-ற.,   (இ) (M<'( உதவி3ாிவெத-ெகன இையபான �ைறகளிலான வ.Dனந� களின� நி3ண�களின� ேசைவகைள4 ெபAத., அ��ட�   (ஈ) கால��'('கால இைட'கால அறி'ைககைள+ ெசKத., அ��ட� பாரா
ம�ற ஒ�திைவ'க4ப82 ெதாட�5� நடா�தி+ ெச.ல. 4. (Mவான� அ�தைகய எ.லா' க:மFகைள9 கவன���ெகாOடத� ேம., (M தாபி'க4ப�டதி[:5� ஒ: (1) வ:ட�தி2E அ.ல�, பாரா
ம�ற அத� த-Aணிபி� ேபாி. நியமி'க' �8யவாறான அ�தைகய பி5திய ேததியி2E அத� அறி'ைகைய4 பாரா
ம�ற�திட சம�4பி'கேவO>.  
  


