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வா��ல விைட
கான வினா
க 0002/’10 1. ெகளரவ சஜி� பிேரமதாச,— &'றாட( அைம+சைர, ேக�பத'-,— (அ) அ�மா.ேதா�ைட மாவ�ட�தி( தி/ஸமஹாராம பிரேதச ெசயலாள� பிாிவி34 கிாி.த - யால ெதாட,க� ற5மினிெத�ன கிராம� வைர 7000 ஏ,க� நில9பர9பி( 40 ஆ5<க
,-� ேமலாக, 4500 ெதாட,க� 6000 இைட9ப�ட விவசாய, -<�ப@க4 ேசைன9 பயி�+ெசAைக Bல� தம� வாCவாதார�ைத9 ேபணிவEகி�றா�கெள�பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) நி�,கதியான அ.த ேசைன விவசாயிகளி� விவசாய நில@கைள அவ�க
,- இழ,க+ ெசAகி�ற தி�டெமா�G உ4ளதா,  (ii) அIவாறாயி� அ.த �ய'சிைய உடனJயாக த<�� நிG�த நடவJ,ைக எ<9பாரா எ�பைத அவ� இ+சைபயி( -றி9பி<வாரா? (இ) (i) இ.த விவசாய நில@க4 எ9ேபா�� கா�< யாைனகளினா( பாதி9M,-4ளா,க9 ப<கி�றனவா,  (ii) அIவாறாயி� இ.த9 பாதி9Mகைள� தவி���,ெகா4ள எ<,க9ப<� நடவJ,ைகக4 யாைவ,  (iii) ேம'பJ நில@க
,கான நீ�, மி�சார�, பாைதக4 ஆகிய அJ9பைட வசதிகைள வழ@கி விவசாய, காணிகளாக அவ'ைற அபிவிE�தி ெசA�, அவ'றி� உாிைமைய விவசாயிக
,- ெப'G,ெகா<,க நடவJ,ைக எ<9பாரா? எ�பைத அவ� -றி9பி<வாரா? (ஈ) இ�ேற(, ஏ�? 0003/’10 2. ெகளரவ சஜி� பிேரமதாச,— &'றாட( அைம+சைர, ேக�பத'-,— (அ) அ�மா.ேதா�ைட மாவ�ட�தி( Qாியெவவ பிரேதச ெசயலாள� பிாிவி(, &ாிவிEகம கிராம+ ேசவக� பிாிR,-�ப�ட, ேகா@ெகJஆர கிராம�தி( வசி,-� ம,களி� ெபE�பா5ைமயாேனாாி� சீவேனாபாய�, வEட�தி( ஒE �ைற ம�<� ெசAய,�Jய ேசைன9பயி�+ ெசAைகயா-� எ�பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) ேகா@ெகJஆர கிராம�தி( அைம.�4ள இ9பயி�+ ெசAைக நில9பர9பி34 2009 ெச9ெத�ப� மாத�திUE.� &'G9Mற 
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 வன@களிV4ள கா�< யாைனகைள, ெகா5< வ.� மி�ேவU அைம��, அைட�� ைவ��4ளத� Bல�, நி�,கதியான &மா� 300 -<�ப@க4, &மா� 3000 ஏ,க� பர9பளவிலான தம� ேசைன9 பயி�+ெசAைக காணிகைள இழ.�4ளனரா எ�பைதW�,   (ii) ஆெமனி(, பயி�+ெசAைக நில@கைள இழ.� நி�,கதி,-4ளான ேசைன9 பயி�+ ெசAைகயாள�களி� பயி�+ ெசAைக, காணிகைள அவ�களிட� திE9பி ஒ9பைட9பத'- நடவJ,ைக எ<9பாரா? எ�பைத அவ� இ+சைபயி( -றி9பி<வாரா? (இ) இ�ேற(, ஏ�? 0004/10 3. ெகளரவ சஜி� பிேரமதாச,— கம�ெதாழி( அைம+சைர, ேக�பத'-,- (ஆ) (i) 1958 ஆ� ஆ5J� 01 ஆ� இல,க ெந'காணி+ ச�ட�தினா( -�தைக விவசாயியி� -�தைக உாிைம, காணி உாிைம, பி�3ாிமயாள� உாிைம ம'G� ஏைனய உாிைமக4 பா�கா,க9ப�டன எ�பைதW�,  (ii) இIRாிைமக4 அைன��� 2000 ஆ� ஆ5J� 46 ஆ� இல,க கமநல அபிவிE�தி+ ச�ட�தி� Bல� இர�தாகியெத�பைதW� அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) தம� உாிைமகைள இழ.த இல@ைகயி� &மா� 4 இல�ச� -�தைக விவசாய, -<�ப@களி� -�தைக உாிைமயிைன பா�கா,-� �கமாக Mதிய ெந'காணி+ ச�டெமா�ைற+ சம�9பி9பத'- அவ� நடவJ,ைக எ<9பாரா?  (ii) ஆெமனி(, அ� எ,கால9ப-தியி( நைடெபG� எ�பைத அவ� இ +சைபயி( -றி9பி<வாரா? (இ) இ�ேற(, ஏ�? 0008/’10  4. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— உ4Yரா�சி, மாகாண சைபக4 அைம+சைர, ேக�பத'-,—  (அ) (i) கிழ,- மாகாண �தலைம+சாி� �Z9 ெபய� யாெத�பைதW�,  (ii) அவ� அ9 பதவியி� கடைமகைள ெபாG9ேப'ற�  எ9ேபாெத�பைதW� ,  (iii) �தலைம+ச� பதவிைய ஏ'றத� பி�ன� அவைர ச.தி9பத'-   ெவளி நா�< அரச பிரதிநிதிக4 வEைக த.திE9பி�  அ.த  எ5ணி,ைக யாெத�பைதW�,  (iv) அIவாG வEைக த.�4ள ெவளிநா�< பிரதிநிதிகளி� ெபய�க4 யாைவெய�பைதW�, 
 (v) அவ�க4 வEைக த.�4ள திகதிக4  யாைவெய�பைதW� அவ� இ+சைப,- அறிவி9பாரா ? (ஆ) (i) ேம'பJ ெவளிநா�<9 பிரதிநிதிக4 எவர� அைழ9பி� ேபாி( வ. �4ளா�கெள�பைதW�,   (ii) ேம'பJ ெவளிநா�<9 பிரதிநிதிக4 கல.�ைரயாJய விடய@க4 யாைவெய�பைதW� 
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 அவ� -றி9பி<வாரா ? (இ) இ�ேற(, ஏ� ? 0009/’10 5. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— &'றாட( அைம+சைர, ேக�பத'-,—  (அ) (i) வன வள@க4 �காைம��வ கE�தி�ட�தி'காக எ.த ெவளிநா�< நிGவன�திடமிE.� எIவளR கட� ெதாைக ெப'G, ெகா4ள9 ப�<4ள� எ�பைதW�,  (ii) இ,கE�தி�ட�தி� கீC அள\<க4 ேம'ெகா4ள9ப�< வைரபட�தி'- உ4ளட,க9ப<வத'காக இல,கமிட9ப�<4ள கா<களி� பர9பளR எIவளெவ�பைதW�,  (iii) வைரபட�தி'- உ4ளட,க9ப�<4ள காணியி� பர9பளR எIவள ெவ�பைதW�,  (iv) அத'- ெசலR ெசAய9ப�ட பண�ெதாைக எIவளெவ�பைதW� அவ� இ+சைப,- அறிவி9பாரா? (ஆ) (i) ேம'பJ கE�தி�ட�தி� கீC ஆேலாசகர�களாக ஆ�ேச�9M ெசAய9ப�ட ெவளிநா�டவ�க
,- ெசV�த9ப�ட பண�ெதாைக எIவளR எ�பைதW�,  (ii) ேம'பJ கE�தி�ட�தி� கீC ெவளிநா�< விஜய@கைள ேம'ெகா5ட வ�க4 யாவெர�பைதW�,  (iii) இ.த ெவளிநா�< விஜய@க
,- ெசலR ெசAய9ப�ட பண�ெதாைக எIவளெவ�பைதW� அவ� இ+சைப,- -றி9பி<வாரா? (இ) (i) ேம'பJ கE�தி�ட�தி� கீC கா<களி� எ(ைலகைள -றி��, கா�<வத'காக9 ெபற9ப�ட ெகா@கிறீ� ]5களி� எ5ணி,ைக ம'G� அத'காக ெசலRெசAய9ப�ட பண�ெதாைக யாெத�பைதW�,  (ii) எ^சிW4ள ]5களி� எ5ணி,ைக யாெத�பைதW�,  (iii) ேதைவயான எ5ணி,ைகWட� ஒ9பி<ைகயி( மி-தியா-� ]5களி� எ5ணி,ைக யாெத�பைதW�,  (iv) இ.த, கE�தி�ட�தி� வைரபட�தி'-4ளா,க( ம'G� பய�ப<�த9 ப�ட  ]5களி� ெபாE�< நில அளைவ� திைன,கள�தி� அ@கீகார� கிைட��4ளதா எ�பைதW� அவ� -றி9பி<வாரா? (ஈ)  இ�ேற( ஏ�? 0010/’10 6. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— ��<றR, உ4நா�< வ��தக அைம+சைர, ேக�பத'-,— (அ) (i) “ல,செதாச” நிGவன�தி� மனித வள@க4 ம'G� நி�வாக9 பணி9பாளாி� ெபய� எ�ன எ�பைதW�, 
 (ii) அவEைடய ெபய� திE. பிறியா( ெபேரராவா எ�பைதW�, 
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  (iii) அIவாறாயி� அ.த9 பிறியா( ெபேரராவி� தகைமக4, வய� எ�பன எ�ன எ�பைதW�, 
 (iv) வரR9 M�தகெமா�றி( ைக+சா�திடாம( 2 வEட@க
,கான                      (2006 - 2008) _ைவ பணமா,-தலாக  80,000 `பாைவ அவ� எIவாG  ெப'G, ெகா5டா� எ�பைதW�, 
 (v) ச�பளமாக  115,000 `பா 
  ேபா,-வர�தி'காக  43,500 `பா 
  ெப'ேறாV,காக  20,000 `பா 
  ெதாைலேபசி,காக  2,500 `பா 
 �தUய மாதா.த ஊதிய@கைள அவ� ெப'G,ெகா5ட கால9ப-திையW�  அவ� சைப,-� ெதாிவி9பாரா? 
(ஆ) இIவாறான ந�ைமகைள9 ெபG� ஏைனய பணியா�ெடா-தி உG9பின� களி� ெபய�க4 எ�ன? 
(இ) இ�ேற(, ஏ�? 0024 /’10 7. ெகளரவ அஜி� -மார,—  க(வி அைம+சைர,  ேக�பத'-,— 
(அ) பாடசாைல மாணவ�க
,- ஆ@கில�, தமிC ம'G� ஜ9பா� ெமாழிகைள க'பி9பத'காக “கிராமிய க(வி அபிவிE�தி நிைலய�”  எ3�  நிGவனெமா�G ெத� மாகாண� உ�பட பல மாகாண@களி(  ெசய'ப�< வEகி�றெத�பைத அவ� அறிவாரா ? (ஆ) (i) ஆெமனி(, ேம'பJ பாடசாைலக4 யாைவெய�பைதW�,  (ii) ேம'பJ கE�தி�ட� ெசய'ப<�த9ப<கி�ற ஏைனய மாகாண@க
� ச�ப.த9ப�ட  பாடசாைலக
� யாைவெய�பைதW�, 
 (iii) அத'காக க(வி அைம+சிUE.� அ(ல� மாகாண க(வி அைம+&களிUE.� ேம'பJ நிGவன��,- அ@கீகார� வழ@க9 ப�<4ளதா  எ�பைதW�,  (iv) அ� எ9ேபா�, எவரா(, எ�தைகய நிப.தைனகளி� கீC எ�பைதW�  அவ�  இ+சைபயி( சம�9பி9பாரா ? (இ) (i) ேம'பJ கE�தி�ட�தி� கீC மாணவ�களிடமிE.� பண� அறவிட9 ப<வதாயி� ஒE மாணவனிடமிE.� அறவிட9ப<� ெதாைக எIவள ெவ�பைதW� , 
 (ii) க(வி அைம+& அ(ல� ேவG அரச நிGவனெமா�G அத'கான அ@கீகார�ைத வழ@கிW4ளதா எ�பைதW�  அவ� இ+சைபயி( -றி9பி<வாரா ? 
(ஈ) இ�ேற(,  ஏ� ? 0025/’10 8. ெகளரவ அஜி� -மார,—  க(வி அைம+சைர,  ேக�பத'-,— (அ) (i) பாடசாைல மாணவ�க
,- ஆ@கில�, தமிC ம'G� ஜ9பா� ெமாழிகைள க'பி9பத'காக “கிராமிய க(வி அபிவிE�தி நிைலய�” எ3� நிGவனெமா�G ெத� மாகாண� உ�பட பல மாகாண@களி( 
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 நைட�ைற9ப<�த9ப<� ெசய'தி�ட�தி'- ஆசிாிய�கைள ஆ�ேச�9M+ ெசAW�ேபா� பி�ப'ற9ப<� �ைறைம யா� எ�பைதW�,  (ii) அIவாசிாிய�க4 ஆ@கில�, தமிC ம'G� ஜ9பா� ேபா�ற ெமாழிலகைள க'பி9பத'கான த-தியானவ�க4 எ�பத'கான சா�றிதC உ4ளதா எ�பைதW�, 
 (iii) ேம'பJ கE�தி�ட� அரச நிGவனெமா�றினா( ேம'பா�ைவ ெசAய9ப< கி�றதா எ�பைதW� ,  (vi) ஆெமனி(, அ�  யாரா(  எ�பைதW� ,  (v)  க(வி அைம+சி� அ@கீகார� ெப'G அ(ல� ெபற9படா�  இE,ைகயி(,  ச�ப.த9ப�ட நிப.தைனகளி� பிரகார� ெசய'படா திE9பி�, ேம'பJ கE�தி�ட�ைத நைட�ைற9ப<��த( ச�ப.தமாக எ<,-� நடவJ,ைக யாெத�பைதW� அவ� இ+சைபயி( -றி9பி<வாரா ? 
(ஆ) இ�ேற(,  ஏ� ? 0026/’10 9. ெகளரவ &னி( ஹ.�ென�தி,— க(வி அைம+சைர, ேக�பத'-,— (அ) (i) 2011 ஆ5< உய�தர9 பாீ�ைச,-� ேதா'Gவத'-, ஆ@கில ெமாழி Bல� அரசிய( வி^ஞான� ம'G� விவசாய பாட@கைள, க'-� மாணவ�க
,கான பாடவிதான@க4 தயாாி,க9ப�<4ளனவா எ�பைதW�,   (ii) அIவாறாயி�, அைவ பாடசாைலகளி( க'பி�தV,காக9 பய�ப<�த9ப<கி�றனவா எ�பைதW�,  (iii) இ�ேற(, ஆ@கில ெமாழி Bல� அ.த9 பாட@கைள, க'G� மாணவ�க4 எ.த9 பாடவிதான�தி� கீC பாீ�ைச,-� ேதா'றR4ளா�க4 எ�பைதW� அவ� இ+சைப,- அறிவி9பாரா? (ஆ) இ�ேற(, ஏ�? 
 

 

பிேரரைண ��னறிவி�த�க�� தின�பணிக�� 
*1. பிரதம அைம+சE� ெபள�த சாசன, மத அVவ(க4 அைம+சE�,— விேசட வியாபார9 ப5ட அற\�<+ ச�ட�தி�  கீC க�டைள (இல.1),—  அரசியலைம9பி� 44 (2) ஆ� உG9MைரWட� ேச��� வாசி,க9ப<� 2007  ஆ�  ஆ5J� 48 ஆ� இல,க விேசட வியாபார9 ப5ட அற\�<+ ச�ட�தி� 2 ஆ� பிாிவி� கீC  விேசட வியாபார9 ப5ட அற\< ெதாட�பி( சனாதிபதியினா( ஆ,க9ப�< 2009 ெச�ெத�ப� மாத� 30 ஆ� திகதிய 1621/11 ஆ� இல,க அதிவிேசட வ��தமானியி( ெவளியிட9ப�ட�� 2010.05.04 ஆ� திகதி சம�9பி,க9ப�ட�மான க�டைள அ@கீகாி,க9ப<மாக. (அைம+சரைவயி� அ@கீகார� ெபற9ப�<4ள�.)   
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 *2.  பிரதம அைம+சE� ெபள�த சாசன, மத அVவ(க4 அைம+சE�,— விேசட வியாபார9 ப5ட அற\�<+ ச�ட�தி�  கீC க�டைள (இல.2),—  அரசியலைம9பி� 44 (2) ஆ� உG9MைரWட� ேச��� வாசி,க9ப<� 2007  ஆ�  ஆ5J� 48 ஆ� இல,க  விேசட வியாபார9 ப5ட அற\�<+ ச�ட�தி� 2 ஆ� பிாிவி� கீC  விேசட வியாபார9 ப5ட அற\< ெதாட�பி( சனாதிபதியினா( ஆ,க9ப�< 2009 நெவ�ப� மாத� 09 ஆ� திகதிய 1627/9 ஆ� இல,க அதிவிேசட வ��தமானியி( ெவளியிட9ப�ட�� 2010.05.04 ஆ� திகதி சம�9பி,க9ப�ட�மான க�டைள அ@கீகாி,க9ப<மாக. (அைம+சரைவயி� அ@கீகார� ெபற9ப�<4ள�.) 
*3.  பிரதம அைம+சE� ெபள�த சாசன, மத அVவ(க4 அைம+சE�,— விேசட வியாபார9 ப5ட அற\�<+ ச�ட�தி�  கீC க�டைள (இல.3),—  அரசியலைம9பி� 44 (2) ஆ� உG9MைரWட� ேச��� வாசி,க9ப<� 2007  ஆ�  ஆ5J� 48 ஆ� இல,க விேசட வியாபார9 ப5ட அற\�<+ ச�ட�தி� 2 ஆ� பிாிவி� கீC  விேசட வியாபார9 ப5ட அற\< ெதாட�பி( சனாதிபதியினா( ஆ,க9ப�< 2009 திெச�ப� மாத� 20 ஆ� திகதிய 1632/37 ஆ� இல,க அதிவிேசட வ��தமானியி( ெவளியிட9ப�ட�� 2010.05.04 ஆ� திகதி சம�9பி,க9ப�ட�மான க�டைள அ@கீகாி,க9ப<மாக. (அைம+சரைவயி� அ@கீகார� ெபற9ப�<4ள�.) 
*4.  பிரதம அைம+சE� ெபள�த சாசன, மத அVவ(க4 அைம+சE�,— அரசியலைம9பி� கீழான தீ�மான�,— நிEவாக�தி'கான பாரா
ம�ற ஆைணயாளாி� (ஒ�M�&ம�) ச�பள� இல@ைக சனநாயக ேசாசUச, -Jயரசி� அரசியலைம9பி� அரசியலைம9பி� 156 (3) உG9Mைரயி� வ5ண� 2009.01.01 ஆ. திகதியிUE.� நைட�ைற,- வEமாG அைமய ேவ5<ெமன இ9 பாரா
ம�ற�தினா( இ�தா( -றி��ைர,க9ப<கி�ற�. நிEவாக�தி'கான பாரா
ம�ற ஆைணயாள� (ஒ�M�&ம�)   -  `. 65,000 /=  ேமV�, இ.த மாதா.த ச�பள��4 இத'- ��ன� பாரா
ம�ற�தினா(  அ@கீகாி,க9ப�<4ள \�< வாடைக9 பJW� உ4ளட,க9ப�<4ளதாதலா(, நிEவாக�தி'கான பாரா
ம�ற ஆைணயாளE,- (ஓ�M�&ம�) \�< வாடைக9 பJW� அட@கலாக `. 65,0000/= மாதா.த ச�பள�தி'-9 Mற�பாக, 2009.01.01 ஆ. திகதியிUE.� நைட�ைற,- வEமாG பிற பJகைக9 ெபGவத'- உாிைம இ(ைலெயனR� இ.த9 பாரா
ம�ற�தினா( ேமV� தீ�மானி,க9ப<கிற�. (அைம+சரைவயி� அ@கீகார� ெபற9ப�<4ள�)  
*5.  காணி ,காணி அபிவிE�தி அைம+ச�,,,,————உாி��9 பதிR+ ச�ட�தி� கீC ஒZ@- விதிக4, —    1998 ஆ� ஆ5J� 21 ஆ� இல,க,  உாி��9 பதிR+ ச�ட�தி� 60 ஆ� 62 ஆ�  பிாிRக
ட� ேச��� வாசி,க9ப<� அ+ச�ட�தி� 67  ஆ� பிாிவி� கீC  காணிக4 ம'G� காணி அபிவிE�தி அைம+சாினா( ஆ,க9ப�<  2009 ஓக�� மாத� 24 ஆ. திகதிய 1616/23 ஆ� இல,க அதிவிேசட வ��தமானியி( ெவளியிட9ப�ட�� 2010.05.06ஆ� திகதி சம�9பி,க9ப�ட�மான ஒZ@-விதிக4 அ@கீகாி,க9ப<மாக. (அைம+சரைவயி� அ@கீகார� ெபற9ப�<4ள�.)  
* அரசா@க அVவ(கைள, -றி,கி�ற�. 
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 2010201020102010, , , , ேம ேம ேம ேம 19191919, , , , 	த�கிழைம	த�கிழைம	த�கிழைம	த�கிழைம    
வா��ல விைட�கான வினா�க�வா��ல விைட�கான வினா�க�வா��ல விைட�கான வினா�க�வா��ல விைட�கான வினா�க�    0005/’10 1. ெகளரவ சஜி� பிேரமதாச,— கம�ெதாழி( அைம+சைர, ேக�பத'-,— (ஆ) (i) அ�பா.ேதா�ைட மாவ�ட�தி� கமநல ம�திய நிைலய ஆ
ைக9 பிரேதச@களி� எ5ணி,ைக எIவளெவ�பைதW�,   (ii) ேம'பJ ஆ
ைக9 பிரேதச@க4 யாைவ எ�பைதW�,  (iii) கமநல ம�திய நிைலய@க4 ம�ட�தி( காண9ப<� -�தைக விவசாயிகளி� எ5ணி,ைக எIவளெவ�பைதW� அவ� இ+சைப,- அறிவி9பாரா? (ஆ) -�தைக விவசாயிகளி� �கவாிகைள உ4ளட,கிய ெபய�9ப�Jயெலா�ைற கமநல ம�திய நிைலய@க4 ம�ட�தி( ெப'G� தEவத'- அவ� நடவJ,ைக எ<9பாரா? (இ) இ�ேற(, ஏ�? 0006/’10 2. ெகளரவ சஜி� பிேரமதாச,— கம�ெதாழி( அைம+சைர, ேக�பத'-,— (ஆ) (i) இல@ைகயி( காண9ப<� கமநல ம�திய நிைலய ஆ
ைக9 பிரேதச@களி� எ5ணி,ைக எIவளெவ�பைதW�,   (ii) அைவ யாைவ எ�பைதW�,  (iii) கமநல ம�திய நிைலய@க4 ம�ட�தி( உ4ள -�தைக விவசாயிகளி� எ5ணி,ைக எIவளெவ�பைதW� அவ� -றி9பி<வாரா? (ஆ) -�தைக விவசாயிகளி� �கவாிகைள உ4ளட,கிய ெபய�9ப�Jயெலா�ைற கமநல ம�திய நிைலய@க4 ம�ட�தி( ெப'G� தEவத'- அவ� நடவJ,ைக எ<9பாரா? (இ) இ�ேற(, ஏ�? 0007/’10 3. ெகளரவ சஜி� பிேரமதாச,- &'றாட( அைம+சைர, ேக�பத'-,- (அ) கிாி.த ஓயா கழி �க�திUE.� ெதார ஓயா கழி �க� வைரW4ள 396 ஏ,க� dராR� பர.�4ள 04.05 கிேலா மீ'ற� நீள��, 01.05 கிேலா மீ'ற� அகல��, 30 மீ'ற� உயர�� ெகா5ட மாகம மண( ேம< ப'றி அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) இ.த மண( ேம�J� காரணமாக 676 ஏ,க� வயV� 31 ஏ,க� ேமலதிக பயி�+ெசAைக, காணிW� கடலைலயிUE.� பா�கா,க9 ப<கி�றெத�பைதW�,   (ii) இ.த மண( ேமடான� ெத�னில@ைக,-ாிய பாைல, \ர, ெபா�னாவர&, ேபா�ற தாவர@கைள உ4ளட,கிW4ளெத�பைதW� 
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 அவ� அறிவாரா? (இ) (i) இ.த மண( ேமடான�, அதிV4ள இ(மைன�, கிரைன� ஆகிய கனிய@கைள ெப'G, ெகா4வத'காக ெவளிநா�< நிGவனெமா�G,- ஒ9பைட,க9ப�<4ள� எ�பைதW�,  (ii) &மா� எ�< அJ,- கீZ4ள இ.த கனிய@கைள ெப'G,ெகா4
� ெபா� நில ம�ட�திUE.� ேமV4ள மண( ேம'பர9பி( 60 \த� வைர அக'ற9ப<வதா( மாகம ம'G� அதைன அ5மி�த கிராம@க
,- பாதி9Mக4 ஏ'ப<ெம�பைதW�  அவ� ஏ'G,ெகா4வாரா? (ஈ) (i) அIவாெறனி� அ.த பாதி9Mகைள� தவி�9பத'காக ேம'ெகா4ள9ப�<4ள நடவJ,ைகக4 எ�னெவ�பைதW�,   (ii) இ.த கE�தி�ட�தி'காக பிரேதச ம,களி� விE9ப�ைத, ேக�டறிவைத கE�தி�ட, -Z ேம'ெகா5டதா எ�பைதW�,  (iii) ம,களி� எதி�9M,- ம�தியி( இ.த, கE�தி�ட� அ�(ப<�த9ப�JE9பி� அIவாG ெசAய9ப�ட� யாEைடய வழிகா�டU� கீC எ�பைதW� அவ� இ+சைப,- அறிவி9பாரா? (உ)   இ�ேற(, ஏ�? 0011/’10 4. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— ெந<^சாைலக4 அைம+சைர, ேக�பத'-,—  (அ) (i) மஹி.த சி.தைன ெகா4ைகைய நைட�ைற9ப<��வத� கீC தாபி,க9 ப�<4ள “மகெந-ம” கE�தி�ட�தி� கீC 2008 ஆ� ஆ5JUE.�  இ�வைர நி�மாணி,க9ப�<4ள \திகளி� எ5ணி,ைக எIவளR எ�பைதW�, 
 (ii) அ.த ஒIெவாE \தி,காக மதி9e< ெசAய9ப�ட ெதாைக எIவளR எ�பைதW�, 
 (iii) அIவாG மதி9e< ெசAய9ப�ட ெதாைகயி( இ�வைர ெசலவிட9 ப�<4ள ெதாைக ெவIேவறாக எIவளR எ�பைதW� அவ� இ+சைப,- அறிவி9பாரா? (ஆ) (i) இ.த தி�ட�தி� கீC தாபி,க9ப�<4ள ெந<^சாைலக4, நி�மாணி9Mக4 ம'G� இய.திர உபகரண@க4 நிGவன�தி� கீC உ4ள வாகன@களி� எ5ணி,ைக எIவளR எ�பைதW�, 
 (ii) அ.த நிGவன�தி� கீC நா< �ZவதிV� திற,க9ப�<4ள அVவல க@களி� எ5ணி,ைக ம'G� வாகன ஆவண@க4 யாைவ எ�பைதW� அவ� -றி9பி<வாரா? 
(இ) இ�ேற(, ஏ�? 0012/’10  5. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— உ4Yரா�சி, மாகாண சைபக4 அைம+சைர, ேக�பத'-,—  
(அ) 1999 ஆ� ஆ5< �த( 2008 ஆ� ஆ5< வைரயிலான, வடேம( மாகாண சைபயி�  கண,- அறி,ைககைள அவ� இ+சைபயி( சம�9பி9பாரா ? 
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 (ஆ) ேம'பJ கண,- அறி,ைககளி�  Bல� ெவளிவ.த ேமாசJக4 ம'G� ஊழ(க
ட� ச�ப.த9ப�ட உ�திேயாக�த�க
,- எதிராக ஒZ,கா'G விசாரைண  ேம'ெகா4ள9ப�டதா எ�பைத அவ� இ+சைப,- அறிவி9பாரா ? 
(இ) ேம'பJ ேமாசJக4 ம'G� ஊழ(க
ட� ச�ப.த9ப�ட உ�திேயாக� த�க
,-� ஏைனய நப�க
,-� எதிராக ேம'ெகா4ள9ப�ட நடவJ,ைகக4 ச�ப.தமான விாிவான அறி,ைகெயா�ைற அவ� இ+சைபயி(  சம�9பி9பாரா ? (ஈ) (i)  ஒZ,கா'G விசாரைணயி� �JRக
,ேக'ப -'ற�சா�ட9ப�ட உ�திேயாக�த�கைள ேசைவயிUE.� நீ,-வத'- நடவJ,ைக எ<,க9ப�டதா எ�பைதW�, 
 (ii) இ�ேற(, -'ற� சா�ட9ப�ட உ�திேயாக�த�கைள ேசைவயி( ஈ<ப<�திW4ள அதிகாாிக
,ெகதிராக ஒZ,கா'G நடவJ,ைக எ<,க9ப<மா எ�பைதW� அவ� -றி9பி<வாரா ? 
(உ) இ�ேற(, ஏ� ? 0013 /’10 6. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— கட'ெறாழி(, நீரக வளBல@க4 அபிவிE�தி அைம+சைர, ேக�பத'-,—  
(அ) எம� நா�J�  ெபE.ெதாைகயான கட'ெறாழிலாள�க4 இ.திய அரசி� த<9M,காவU( உ4ளா�க4 எ�பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) 2009 சனவாி மாத� �த( இ'ைறவைர இ.திய அரசா@க�தினா( ைக� ெசAய9ப�ட கட'ெறாழிலாள�களி� எ5ணி,ைக யாெத�பைதW�,  (ii) த'ேபா� த<9M,காவU( உ4ள கட'ெறாழிலாள�களி� எ5ணி,ைக யாெத�பைதW�,  (iii) த<9M,காவUV4ள கட'ெறாழிலாள�கைள வி<வி9பத'- ேம'ெகா4 ள9ப�<4ள நடவJ,ைக யாெத�பைதW� அவ� இ+சைப,- அறிவி9பாரா? 
(இ) இ�ேற(, ஏ�? 
 

2010201020102010, , , , ேம ேம ேம ேம 20202020, , , , வியாழ�கிழைமவியாழ�கிழைமவியாழ�கிழைமவியாழ�கிழைம    

வா��ல விைட�கான வினா�க�வா��ல விைட�கான வினா�க�வா��ல விைட�கான வினா�க�வா��ல விைட�கான வினா�க�     0014/’10 1. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,—  பிரதம அைம+சE� ெபள�த சாசன, மத அVவ(க4 அைம+சEமானவைர, ேக�பத'-,—  (அ) வEடா.த அJ9பைடயி(,  இ'ைறவைர கட.த 10 ஆ5<க
,கான - 
 (i) இராfவ�திV4ள ஆளணியினாி� எ5ணி,ைகயிைனW�, 
 (ii) ச�பள� ம'G� ெகா<9பனRகளி'ெகன ஏ'ப�ட ெசலவிைனW� அவ� இ+சைப,- அறிய� தEவாரா? 
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 (ஆ) கட.த 5 வEட@களி( இராfவ�தி'ேக'ப�ட ெமா�த மீ5ெடZ� ம'G� Bலதன+ ெசலவின�ைத அவ� -றி9பி<வாரா? (இ) (i) ஒE பைடயணியி( அ(ல� -Zவி( உ4ள இராfவ ஆளணியினாி� எ5ணி,ைகயிைனW�, 
 (ii) நிைல9ப<�த9ப�ட பைடயினாி� எ5ணி,ைகயிைன மாகாண அJ9பைடயிV�  அவ� -றி9பி<வாரா? 
(ஈ) இ�ேற(, ஏ�? 0015/’10 2. ெகளரவ  ரவி கEணாநாய,க,—  பிரதம அைம+சE� ெபள�த சாசன, மத அVவ(க4 அைம+சEமானவைர, ேக�பத'-,—  (அ) (i) 2008 ஆ� ஆ5< ெதாட,க� இ'ைறவைர நா< �ZவதிV� வEடா.த� இட�ெப'G4ள வாகன விப��,களி� எ5ணி,ைக எIவளR எ�பைதW�, 
 (ii) அவ'G4 மரண� ச�பவி�த வாகன விப��,களி� எ5ணி,ைக, ம'G� சாதாரண வாகன விப��,களி� எ5ணி,ைக ெவIேவறாக  எIவளR எ�பைதW�, 
 (iii) இ.த வாகன விப��,களி( மிக ேவகமாக ஓ�Jயதனா(, ம'G� ம�பான� அE.தியத� காரணமாக ச�பவி��4ள விப��,களி� எ5ணி,ைக எIவளR எ�பைதW�, 
 (iv) இ.த விப��,களினா( உயிாிழ.த, ம'G� காயமைட.த அ(ல� அ@க\ன�'றவ�களி� எ5ணி,ைக எIவளR எ�பைதW� அவ� இ+சைபயி( அறிவி9பாரா? 
(ஆ) இIவாG நா< �ZவதிV� ஏ'ப<� வாகன விப��,கைள தவி�9பத'- எ<,க9ப<� நடவJ,ைகக4 எ�ன எ�பைத அவ� -றி9பி<வாரா? 
(இ) இ�ேற(, ஏ�? 
 0016/’10 3. ெகளரவ  ரவி  கEணாநாய,க,—  பிரதம அைம+சE� ெபள�த சாசன, மத அVவ(க4 அைம+சEமானவைர, ேக�பத'-,—  
(அ) இ�Gவைர கட.த 10 ஆ5<க
,கான வEட அJ9பைடயி( - 
 (i) விமான9பைட ஆளணியினாி� எ5ணி,ைகயிைனW�, 
 (ii) ச�பள� ம'G� ெகா<9பனRகளி( ஏ'ப�ட ெசலவிைனW�  அவ� இ+சைப,- அறிவி9பாரா? 
(ஆ) கட.த ஐ.� ஆ5<களி'கான விமான9பைட,கான ெமா�த  மீ5ெடZ� ம'G� Bலதன+ ெசலRகைள வEட அJ9பைடயி( அவ� இ+சைப,- அறிவி9பாரா? (இ) (i) ஒE பைடயணியிV4ள அ(ல� -ZவிV4ள விமான9பைட ஆளணியி� எ5ணி,ைகயிைனW�, 
 (ii) நிைல9ப<�த9ப�ட எ5ணி,ைகயிைன மாகாண அJ9பைடயிV�  
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 அவ� இ+சைப,- அறிவி9பாரா? 
(ஈ) இ�ேற(, ஏ�?  

2010201020102010, , , , �� �� �� �� 08080808, , , , ெச�வா��கிழைமெச�வா��கிழைமெச�வா��கிழைமெச�வா��கிழைம    

வா��ல விைட�கான வினா�க�வா��ல விைட�கான வினா�க�வா��ல விைட�கான வினா�க�வா��ல விைட�கான வினா�க�    0017/’10 1. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— பிரதம அைம+சE� ெபள�த சாசன, மத அVவ(க4 அைம+சEமானவைர, ேக�பத'-,—   (அ) (i) 2000 ஆ� ஆ5< ெதாட,க�  ந�ட ஈ�<  உாிைம  ெபGவத'-4ள பா�கா9M9பைடைய+ ேச�.த ஆ�களி� எ5ணி,ைக எ�தைன எ�பைதW�,    (ii) ந�ட ஈ�< உாிைமயாக வழ@க9ப<� ெதாைக எIவளெவ�பைதW�,    (iii) இ�வைர எ�தைன ேபE,- ந�டஈ�< உாிைம வழ@க9ப�<4ள ெத�பைதW�,  (iv) ந�டஈ�< உாிைம வழ@க9ப<த( தாமதமைடவத'கான காரண@க4 யாைவெய�பைதW�, அவ� இ+சைப,- அறிவி9பாரா? (ஆ)   இ�ேற(, ஏ�? 0019/’10 
2. ெகளரவ  ரவி கEணாநாய,க,—  நிதி, தி�டமிட(  அைம+சைர, ேக�பத'-,—  (அ) (i) 2006,  சனவாி 01 ஆ� திகதியிUE.� இ'ைறவைர இல@ைகயி( சீன அரசா@க� அ(ல� சீன, க�பனிக4 ேம'ெகா5<வEகி�ற அைன�� கE�தி�ட@களின� ெபய�கைளW�, 
 (ii) அைவ கட�, ெகாைட அ(ல� ��< �ய'சியி� கீC  ேம'ெகா4ள9 ப<கி�றதா எ�பைதW�, 
 (iii) ேமேல (i) இ'கான நிதி Bலவள@கைளW� ம'G� அத3ட� ெதாட� Mைடய அைன�� ெசலRகைளW�  அவ� இ+சைப,- அறிவி9பாரா 
(ஆ) இ�ேற(, ஏ�? 0020/’10 3. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— ெந<^சாைலக4 அைம+சைர, ேக�பத'-,—  (அ) (i) “மகந-ம” கE�தி�ட�ைத தாபி9பத'காக சம�9பி,க9ப�ட  2004.01.21 ஆ� திகதிய அைம+சரைவ நிEப�தி� பிரகார� உEவா,க9ப�ட நிGவன@க4 யாைவ எ�பைதW�, 
 (ii) இ,கE�தி�ட�தி� கீC தாபி,க9ப�<4ள மகந-ம \தி நி�மாணி9M இய.திர உபகரண@க4 நிGவன�தி� த'ேபாைதய தைலவாி� ெபய� ம'G� இவாி� க(வி�தைகைமக4 எ�ன எ�பைதW�, 
 (iii) ேம'பJ தைலவE,- வழ@க9ப<� மாதா.த ச�பள� ம'G� ஏைனய ெகா<9பனRக4 யாைவ எ�பைதW� 
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 அவ� இ+சைப,- அறிவி9பாரா? (ஆ) (i) ேம'பJ நிGவன�தி� பணி9பாள� சைபயிV4ளவ�களி� ெபய�க4, �கவாிக4 இவ�க
,ெகன வழ@க9ப�ட ச�பள@க4 ம'G� ெகா<9 பனRக4 யாைவெய�பைதW�, 
 (ii) இ@-4ள உ�திேயாக�த�கள�  ெபய�க4, பதவிக4 ம'G� இவ�க4 ெபG� ச�பள@க4, ேவதன@க4 அ(ல� ெகா<9பனRக4 யாைவ ெய�பைதW� 
 2007, 2008, 2009 ம'G� 2010 ஆ5<களி� ெபாE�< தனி�தனியாக அவ� இ+சைப,-  சமர9பி9பாரா? 
(இ) ேம'பJ நிGவன�தி'- -�தைக அJ9பைடயி( ெபற9ப�<4ள வாகன@ களி� எ5ணி,ைக, அைவ ஒIெவா�G� ெசா.தமான நிGவன@க4 அ(ல� நப�க4 அ��ட� ஒIெவாE வாகன�தி'-� வழ@க9ப<� எாிெபாE4 ெகா<9பனRக4 தனி�தனியாக யாைவெய�பைத அவ� -றி9பி<வாரா? 
(ஈ) இ�ேற(, ஏ�? 
 

2010 2010 2010 2010 �� �� �� �� 11111111, , , , ெவ�ளி�கிழைமெவ�ளி�கிழைமெவ�ளி�கிழைமெவ�ளி�கிழைம 
பிேரரைண ��னறிவி�த�க�� தின�பணிக��பிேரரைண ��னறிவி�த�க�� தின�பணிக��பிேரரைண ��னறிவி�த�க�� தின�பணிக��பிேரரைண ��னறிவி�த�க�� தின�பணிக��    பா.1/’10 1. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— சனாதிபதி ம'G� பிரதம அைம+ச� ஆகிேயா� அைம+சரைவ அைம+&9 பதவிகைள ைவ�திE9பைத தைடெசAத(,— விைன�திறைம மி,கேதா� நி�வாக�ைத ேம'ெகா4
�கமாகR� தம� அைம+ச�கள� ெசய'பா<கைள விம�சனாீதியாக ஆAR ெசAவத'- ஏ�வான வைகயி( சனாதிபதி ம'G� பிரதம அைம+ச� ஆகிேயா� அைம+சரைவ அைம+&9 பதவிகைள ைவ�திE9பைத தைடெசAய ேவ5<ெமன இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.2/’10 2. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— ஆWத@கைள பதிR ெசAத(,— இல@ைகயிV4ள அைன�� ஆWத@கைளW� பதிRெசAய ேவ5<ெமனR� அIவாG பதிR ெசAததி� பி�னE� யாாிடமாவ� அதிகாரம'ற ஆWத@க4 ைவ�திE9ப� க5<பிJ,க9ப�டா( -றி�த நபE,- எதிராக -'றவிய( ச�ட�ைத மீறிய -'ற�தி'காக வழ,-� ெதாடர9ப�< 20 வEடகால சிைற� த5டைன விதி,க9பட ேவ5<ெமன இ9பாரா
 ம�ற� கE�கி�ற�. பா.3/’10 3. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— வ@கி அVவலக ேநர�ைத நீJ�த(,— நா�J� ெபாEளாதார நடவJ,ைககைள ேம�ப<���கமாக வ@கி அVவலக ேநர�திைன 9.00 மணி �த( 16.00 மணிவைர நீJ,க ேவ5<ெமன இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.4/’10 4. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— ஊடகவியலாள�க
,- அரசா@க ெபாG9M �ய'சிக4 ப'றிய -Z (COPE) அரசா@க, கண,-,-Z (PAC) ம'G� ஆேலாசைன, -Z,��ட@களி( பிரச�னமாயிE,க அ3மதியளி�த(,— அரசா@க ெபாG9M �ய'சிக4 ப'றிய -Z (COPE) அரசா@க, கண,-,-Z (PAC) ம'G� 
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 ஆேலாசைன,-Z, ��ட@களி( இ�ேபா�ற கல.�ைரயாட(க4 மிக விைளபய3ைடயதாகR� அ��தMmJW4ளதாகR� ெவளி9பைடயான�மாக அைமய ஏ�வாக இE,-� எ�பதா(, ஊடகவியலாள�க
,- அதி( பிரச�னமாயிE,க அ3மதியளி,க9பட ேவ5<ெமன இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.5/’10 5. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— &யெதாழிலாக கம�ெதாழிU( ஈ<ப�<4ள விவசாயிக
,- விவசாய, கட3தவிகைள அளி�த(,— &யெதாழிலாக கம�ெதாழிU( ஈ<ப�<4ள விவசாயிக
,- விவசாய, கட3தவியாக அதிகப�ச கடனாக 2,50,000  `பாைவ 5% -ைற.த வ�J \த�தி( வழ@க ேவ5<ெமன இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.6/’10 6. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— ெபாU�தீ�, பிளா/J, ேபா�ற கழிR9 ெபாE�கைள அழி��வி<வ� ெதாட�பான ெபா�ம,க
,- அறிo�<�கமாக நாடளாவிய ாீதியிலான நிகC+சி�தி�டெமா�றிைன அ�லா,-த(,— நா�J34 ெபாU�தீ� ம'G� பிளா/J, ேபா�றவ'றி� பாவைன ேவகமாக அதிகாி�� வEவதாV� அIவாறான கழிR9 ெபாE�கைள பார]ரமி�றி அக'Gவதனா( ஏ'ப<� பாாியளR &'றாட( மா&ப<த( நிமி�த�� ெபாU�தீ�, பிளா/J, ேபா�ற கழிR9 ெபாE�கைள அழி��வி<வ� ெதாட�பான ெபா�ம,க
,- அறிo�<�கமாக நாடளாவிய ாீதியிலான நிகC+சி�தி�டெமா�றிைன அ�லா,க ேவ5<ெமன இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.7/’10 7. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— அரச வ@கிகளிUE.� கட� வா@கி மீள ெசV�த� தவறியவ�களி� ெபய�கைள ெவளியி<த(,— அரச வ@கியிUE.� `பா 100 மி(Uய3,- ேம'ப�ட கட� வா@கி மீள ெசV�த� தவறியவ�களி� ெபய�கைள ெவளியி<வத'காக ச�ட ஏ'பா<கைள அறி�க9ப<�த ேவ5<ெம�G இ9பாரா
 ம�ற� கE�கி�ற�. பா.8/’10 8. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— தனியா� உG9பின�களி� பிேரரைணக4 ெசய' ப<�த(,— பாரா
ம�ற�தி( பிேராி,க9ப<� தனியா� உG9பின�களி� பிேரரைணக4 பாரா
ம�ற உG9பின�களி� பய34ள ப@களி9ெபா�றாக அைமவத'- ஏ�வாக அைவக4 ஒE வEட��,-4 விவாதி,க9பட ேவ5<ெம�G� பாரா
ம�ற�தினா( நிைறேவ'ற9ப�டா( ஆGமாத@க
,-4 அைம+சரைவயினா( அ@கீகாி,க9 பட ேவ5<ெம�G� இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.9/’10 9. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— பாரா
ம�ற�தி( ேதசிய கீத� இைச�த(,— நா�J( ேதசிய மன9பா@ைக ஏ'ப<���கமாக பாரா
ம�ற அம�R ஆர�பமா-� ேபா�� ஒ�திைவ,-� ேபா�� பாரா
ம�ற�தி( ேதசிய கீத� இைச,க ேவ5< ெம�G� இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.10/’10 10. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— பலமான இல@ைக அைடயாள�ைத ஏ'ப<��த(,— அரச ஆவண@களி( ஒEவர� சாதிையW� சமய�ைதW� ெவளி9ப<�த ேவ5<ெம�ற 
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 ேதைவ9பா< பலமான ேதசிய அைடயாள�ைத ஏ'ப<��வ'- தைடயாகR� இட�9பா டகR�4ளதா( இ�ேதைவ9பா�JUE.� வில,களி,க9பட ேவ5<ெம�G இ9 பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.11/’10 11. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— வ��தக ேநா,க@க
,காக சமய� தைலவ�களி� உEவ@கைள பய�ப<��வைத தைடெசAத(,— சகல சமய@க
� சமமாக மதி,க9 பட( ேவ5<ெம�ப�ட� M�தெபEமா�, ேய&நாத�, சிவெபEமா�, �ஹ�ம� நபி (ஸ() அவ�க4 ஆகிேயாாி� உEவ@கைள வ��தக விள�பர@களிேலா ேவGவிதமான சமயசா�ப'ற பJவ@களிேலா பய�ப<�தைல தைடெசAதV� ேவ5<ெம�G இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.12/’10 12. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— நீதிம�ற@கைள அவமதி�த( நைட�ைறகைள ஒZ@-ப<��வத'கான Mதிய ச�ட@கைள ஆ,-த(,— சகலE,-� சமமான நியாய�ைத உGதி9ப<��வத'காக சனநாயக�ைத வV9ப<��வத'- பலமான &த.திர ஊடக வியைல ஏ'ப<��வத'-� நீதிம�ற@கைள அவமதி�த( நைட�ைற கைள ஒZ@-ப<��வத'கான Mதிய ச�ட@கைள ஆ,க ேவ5<ெம�G இ9பாரா
 ம�ற� கE�கி�ற�. பா.13/’10 13. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— ெபா�ம,களி� நல3,கான ச�டநடவJ,ைக க
,காக ச�ட@கைள அறி�க9ப<�த(,— வறிய ம,களி� அJ9பைட உாிைமக4 மீGத(, அரசா@க ெகா4ைககளி( உ4ளட,க� ம'G� நடா��த(, மாதா.த சைபக4 அதிகாாிகளினா( ெபா�, கடைமக4 நிைறேவ'Gத(, சமய உாிைமக4 அ(ல� அJ9பைட உாிைமக4 மீGத( ம'G� ெபா�ம,கைள கடனாளிகளா,-கி�ற அ(ல� அவ�க
,- ேமலதிக ெபாG9Mக4 ஏ'ப<��கி�ற ஊழ(க4 ஆகியைவ ெதாட�பி( ெபா�ம,களி� நல3,கான ச�டநடவJ,ைகக
,காக ச�ட@கைள அறி�க9ப<�த  ேவ5<ெம�G இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.14/’10 14. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— அரசிய( க�சிகளினா( ேத�த( ஆைண,-ZR,- நிதி கண,காAR அறி,ைகக4 சம�9பி�த(,— எ(லா அ@கீகாி,க9ப�ட அரசிய( க�சிகளினாV� ெபற9ப�ட வEமான�� ெசலவிட9ப�ட ெசலவின�� ப'றிய கண,காAR ெசAய9ப<த( ேவ5<ெமனR� வEட� ேதாG� பாரா
ம�ற�தி'- சம�9பி,க9ப<தV� ேவ5<ெமனR� இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.15/’10 15. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— அரச அVவல�க
,- த5டைன வழ@-த(,— அரச உய� அVவல�க4 தம� &த.திர நிைலைமைய அரசிய( மயமா,கி ம'G� அவ�க4 �ைறேகடாக நட.தா( அதனா( அவ�க4 -'றவாளிகளாக க5<பிJ,க9ப�டா(  அவ�க
,- எதிராக -'ற+சா�<9 ப�திர@கைள ைகயளி��  த5டைன  விதி,க9பட ேவ5<ெம�G இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.16/’10 16. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,—  ஓAR ெபG� வயெத(ைலைய நீJ�த(,— அரச அVவல�களி� ஓAR ெபG� வயெத(ைல 65 வEட�வைர நீJ,க9பட 
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 ேவ5<ெம�G� பாரா
ம�ற�தினா( அ@கீகாி,க9ப�டா( விேசட திறைமW4ள அரச அVவல�களி� ஓAR ெபG� வயெத(ைல 70 வEட�வைர நீJ,க9பட ேவ5<ெம�G� இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.17/’10 17. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,—  க(விைய9 பா�கா9பத'காக தர9 பா�கா9M ேபரைவெயா�ைற நிGRத(,— ெபாG9ப'ற �ைறயி( ப(கைல,கழக ெபய�கைள பாவி�� இல@ைகயி34 பல க(வி நிGவன@கைள ஏ'ப<��வதனா( க(விைய எதி�கால ச.ததியினE,காக பா�கா9பத'காக “தர9 பா�கா9M ேபரைவெயா�ைற” ச�ட�தி� Bல� உடனJயாக நிGவ ேவ5<ெம�G இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.18/’10 18. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,—  ‘விேசட வழ,-� ெதா<ந�’ என9ப<� பதவிெயா�G உEவா,-த(,— அரச ேசைவ அரசிய( தைலs<களிUE.�  வில,-வத'காக &த.திர ஆைண,-Z,க4, அரசா@க கண,-, -Z, அரசா@க ெபாG9M�ய'சிக4 ப'றிய -Z ஆகியவ'றினா( நிGவன@களி( ெசய'றிறைம பாதி,கி�ற ேமாசJக4, ஊழ(க4, ெசய'திறைமயி(லாைம ஆகியவ'ைற க5<பிJ�த உடேன பாரா
ம�ற�தி'- அறி,ைகயி<வத'காக  அவ'G,ெகதிராக வழ,-� ெதா<,க9ப<வத'- ‘‘விேசட வழ,-� ெதா<ந�” என9ப<� பதவிெயா�G உEவா,க ேவ5<ெம�G இ9பாரா
 ம�ற� கE�கி�ற�. பா.19/’10 19. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,—  வரR ெசலR�தி�ட� நிைறேவ'ற9ப<வத'- ��ன� d�வா@க வரR ெசலR�தி�ட விவாதெமா�G நடா��த(,—  இ.தியா ம'G� ஐ,கிய இரா+சிய�தி்( ேபா�G,  வரR ெசலR�தி�ட� நிைறேவ'ற9ப<வத'- B�G மாத@க
,- ��ன� வரR ெசலR�தி�ட மதி9e<களிV4ள எதிரான�� சா�ப'ற�மான  தா,க(க4  ஏ�� இE9பி� அைவகைள  நிவ��தி ெசAவத'-� தனி9பத'-� d�வா@க வரR ெசலR�தி�ட விவாதெமா�G நடா�த9பட ேவ5< ெம�G  இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.20/’10 20. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— பண\,க�தி'-9 ெபாE�தமான வைகயி( 1%ெகா<9பனR ஒ�G ஊழிய�க
,- ெசV��த(,— அரச நிGவன@களினா( நி�வகி,க9ப<� ஊழிய� ேசமலாப நிதிய ம'G� ஊழிய� ந�பி,ைக9ெபாG9M நிதிய பண@கைள ெசV��வதி( ஒIெவாE வEட�தி'கான பண\,க அளR,- ேமலதிகமாக 1% ெகா<9பனR ஒ�G ஊழிய�க
,- ெசV��வைத உGதி9ப<�த ேவ5<ெம�G இ9பாரா
ம�ற� தீ�மானி,கி�ற�. பா.21/’10 21. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— சிேரmட பிரைசக
,- இலவச பயண வசதிக4 ஏ'பா< ெசAத(,— சகல சிேரmட பிரைசக
,-� ெபா�9ேபா,-வர��+ ேசைவகளி( இலவச பயண வசதிகைள ஏ'பா< ெசA�தர ேவ5<ெம�G இ9பாரா
ம�ற� தீ�மானி,கி�ற�. பா.22/’10 22. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— தகராGக4 தீ�,-� நிைலயெமா�ைற உEவா,-த(,— பல இன, மத ம,க4 வாZ� இல@ைகயி( சமாதான�தி'- ப@க� 
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 ஏ'ப<� சவா(கைள எதி�ேநா,-கி�றைமயினா( அைவகைள இல@ைகயிV�, பிரா.திய�திV� ம'G� �Z உலக�திV� தீ�9பத'காக ெபள�த, கிாி/தவ ம'G� இ/லா� ஆகிய மத@களி� ஒZ,க ெநறிகைள, ெகா5ட, தகராGக4 தீ�,-� நிைலயெமா�ைற உEவா,க ேவ5<ெம�G இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.23/’10 23. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— ஓAR பணி,ெகாைடைய தாமதமி�றி ெப'G,ெகா<�த(,— இ�வைர ஓAR பணி,ெகாைட ெப'G,ெகா4ள9படாத ஓAR ெப'றவ�க
,- அ9பணி,ெகாைடைய தாமதமி�றி ெப'G,ெகா<9பத'காக நடவJ,ைக எ<,க9பட ேவ5<ெமன இ9பாரா
ம�ற� தீ�மானி,கி�ற�. பா.24/’10 24. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,—  ேதசிய ெகா4ைக நி�ணய� ெதாட�பி( ேதசிய ெகா4ைகயா,க சைப ஒ�றிைன நியமி�த(,— �ைறசா� ேதசிய ெகா4ைக ம'G� தி�டவா,க� ெதாட�பி( அரசிய(வாதிக4, ம'G� விடய�சா� அதிகாாிகைள, ெகா5ட�� அரசா@க�  மாG�ேபா� மாறாத�மான விேசட அதிகார@கைள, ெகா5ட ேதசிய ெகா4ைகயா,க சைபெயா�G நியமி,க9ப<த( ேவ5<ெமன இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.25/’10 25. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— ெவளிநா�J( ேவைல ெசAபவ�களி� பிர+சிைனக
,-� தீ�R காfத( ெதாட�பி( ச�ட அதிகார@கைள, ெகா5டேதா� அலைக ஏ'ப<�த(,— ெவளிநா<களி( ேவைல ெசAேவா�க4 �க� ெகா<,க ேவ5J ஏ'ப<கி�ற தா,-த(க4, ஆ�கட�த(, க'பழி9M, ெப5கைள இழிெதாழிU( ஈ<ப<�த(, ஆ�ெகாைலக4 ம'G� ெவளிநா<க
,- ேவைலவாA9M ெதாட�பி( ெச(V�ேபா� இட�ெபGகி�ற ேமாசJக4, ெவளிநா<களி( அகதிகளா,க9ப�<4 ளவ�கைள திE�ப அைழ��,ெகா4ள( ம'G� அவ�களி� பா�கா9M ெதாட�பி( ெசய'பட,�Jய ச�ட அதிகார@கைள, ெகா5டேதா� அல- ஏ'ப<�த9பட ேவ5< ெமன  இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.26/’10 26. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— Mதிய க5<பிJ9Mகைள உலகி'- அறி�க9ப<�� �கமாக ேதசிய தி�டெமா�றிைன உEவா,-த(,— Mதிய க5<பிJ9 பாள�கைளW� பலதர9ப�ட திறைமகைள, ெகா5ட பிரைசகைளW� உலக�தி'- அறி�க9ப<��வத'காகR� அவ�கள� திறைமக4 உEவா,க@கைள ேம�ப<��வத' காகR� ேதசிய தி�டெமா�றிைன வ-,க ேவ5<ெமன இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.27/’10 27. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— உ4Y� Bலவள@கைள பய�ப<��� ைக�ெதாழிலாள�க
,- வாி+சVைகக4 வழ@க(,— உலக+ ச.ைத,காக 75% உ4 நா�< Bலவள@கைள9 பய�ப<�தி உ'ப�திகைளேம'ெகா4
� உ4நா�< ைக� ெதாழிலாள�க
,- 2 வEடகால வாி+சVைக வழ@க9பட ேவ5<ெமன இ9பாரா
 ம�ற� கE�கி�ற�.   
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 பா.28/’10 28. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— ேதா�ட ச�தாய�தி'- பிரசாRாிைம வழ@-த(,— இல@ைக9 பிரசாRாிைமய'ற சகல ேதா�ட9Mற ம,களி'-� அவ�கள� விE9ப�தி� ேபாி( பிரசாRாிைம வழ@க9பட ேவ5<ெமன இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.29/’10 29. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— தீவிேலW4ள ஆர�ப9 பாடசாைல மாணவ�களி'- ஒE ேகா9ைப9 பா( வழ@-த(.— தீவிேலW4ள சகல ஆர�ப9 பாடசாைல மாணவ�களி'-� காைலயி( இலவசமாக ஒE ேகா9ைப பா( வழ@-வத'- நடவJ,ைக எ<,க ேவ5<ெமன இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.30/’10 30. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— ஊழிய� ேசமலாப நிதி, ஊழிய� ந�பி,ைக9  ெபாG9M நிதிய@கைள ஒE வாரகால�தி34 வி5ண9பதாாிக
,- ெப'G, ெகா<�த(,— ஊழிய� ேசமலாப நிதி, ஊழிய� ந�பி,ைக9 ெபாG9M நிதிய@கைள மீள9 ெபற வி5ண9பி9பவ�க
,- ஒE வார கால�தி34 அவ'ைற9 ெப'G,ெகா<9 பத'- உாிய தி�டெமா�றிைன வ-,க ேவ5<ெமன இ9பாரா
ம�ற� கE� கி�ற�. பா.31/’10 31. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— பாடசாைல மாணவ�க
,- இலவச9 பயண+ சீ�< வழ@-த(,— பாடசாைல மாணவ�கைள \தி9 பயணிக4 ேபா,-வர�� அதிகாரசைப ேப`.�களி( பிரயாண� ெசAவத'காக இலவச பயண+சீ�<,கைள வழ@-கி�ற  �ைறெயா�றிைன அறி�க9ப<�த ேவ5<ெமன இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.32/’10 32. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— விைளயா�<9 பாடசாைலகைள அைம�தV� ேதசிய விைளயா�<, ெகா4ைகயிைன வ-�தV�,— நீ5ட கால இல,-ைடய  ேதசிய விைளயா�<, ெகா4ைகயிைன வ-9பத'கான நJவJ,ைககைள எ<9பத'கான �த( க�டமாக சகல மாவ�ட@கைளW� உ4ளட,�Jய  வைகயி( விைளயா�டர@-, விைளயா�< ைமதான�, விைளயா�< உபகரண@க4, விைளயா�< ேபாதனாசிாிய�கைள, ெகா5ட உய� ம�ட விைளயா�<9 பாடசாைலகைள அைம,க ேவ5<ெம�G இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.33/’10 33. ெகளரவ ரவி கEணாநாய,க,— ேதசிய ெமாழிகளி'கான  க(வி9 eடெமா�றிைன நி�மாணி�த(,— ஆசிாிய�களி'- சி@கள�, தமிC, ஆ@கில� ஆகிய ெமாழிகைள க'பி9பத'காக ேதசிய ெமாழிகளி'கான க(வி9eடெமா�றிைன நி�மாணி,க ேவ5< ெம�G இ9பாரா
ம�ற� கE�கி�ற�. பா.34/’10 34. ெகளரவ (அ(ஹாu) ஏ.எ+.எ�. அ/வ�,—  M�தள� மாவ�ட�தி( ைக�ெதாழி( ேப�ைடகைள தாபி�த(,— M�தள� மாவ�ட�தி( ைக�ெதாழி(கைள ேம�ப<��� ேநா,கிV�  இைளஞ�க
,- ெதாழி(வாA9M,கைள வழ@-வத'காகR�  மாவ�ட�தி( ெபாE�தமான அைமவிட@களி( ைக�ெதாழி( ேப�ைடக4 அைம,க9படேவ5<ெம�G� இ9பாரா
ம�ற� கE�கிற�. 
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 பா.35/’10 35.  ெகளரவ (அ(ஹாu) ஏ.எ+.எ�. அ/வ�,—   க(�ைன நகர�தி( சா�த@ேகனி ெபா� விைளயா�< ைமதான�ைத அபிவிE�தி ெசAத(,—  திகாம<(ல மாவ�ட�தி� இைளஞ�க
,- உய�தர�திலான வசதிகைள வழ@-� ெபாE�<� ப(ேவG �ைறசா�.த விைளயா�<,களிV� அவ�கள�  திறைமக4, ஆ'ற( எ�பவ'ைற ேம�ப<��� ெபாE�<� ச�வேதச விைளயா�< ைமதானெமா�றாக அைன�� �ைறகளிV� சா�த@ேகனி ெபா� விைளயா�< ைமதான� விE�திெசAய9பட ேவ5<ெம�G� இ9பாரா
ம�ற� கE�கிற�.   
திகதி �றி�க�படாத பிேரரைண ��னறிவி�த�க� *1. ெகளரவ க(வி அைம+ச�,— ேதசிய க(வி, ெகா4ைகெயா�ைற� தயாாி9பத'கான பாரா
ம�ற� ெதாி-Z, — இல@ைகயி( இலவச, க(வி� தி�ட� நைட�ைற9ப<�த9ப�ட பி�ன� க(வி �ைறயான� அளRசா� ாீதியாக விE�தியைட.திE.த ேபாதிV� ஒ9e�டளவி( ப5MாீதியாகR� க�டைம9M ாீதியாகR� வள�+சியைடயாைமயினா( ஆசிாிய�க
,-� மாணவ, மாணவியE,-� ெப'ேறா�க
,-� பாதி9M ஏ'பட,�Jய &'G+Qழ( ேதா�றிW4ளதாV�, அIவிடய��ட� ெதாட�Mைடயதாக க(வி��ைறயி( பலவிதமான �ைறய'ற ெசய(க
� அநீதிW� மா�திரமி�றி ேமாசJW� ஊழ(க
� இட� ெபGவதாக சBக அபி9பிராயெமா�G ேதா�றிW4ளைமயாV�, ஒ�<ெமா�தமான க(வி�திட�திV� பாாிய மா'ற@க
� ப(ேவG மGசீரைம9M,க
� இட�ெபற ேவ5<ெம�ற ம,க4 கE�� உEவாகிW4ளதாV�, மஹி.த சி.தைன எதி�கால ேநா,கிைன ைமயமாக, ெகா5ட அபிவிE�தி உபாய �ைறைய, கவன�தி' ெகா5<�, ஒ�<ெமா�தமான இல@ைக மாணவ� ச.ததியினாி� எதி�கால�ைத உEவா,க ஏ'Mைடயதாக, �JயவாG பால� பாடசாைல9 பEவ�திUE.� ப(கைல,கழக, க(விவைர மாணவ�களி� அறிR, திற� ம'G� மன9பா@கிைன விE�தி ெசAவத'- ஏ�வான வைகயிலான ேதசிய க(வி� தி�டெமா�ைற தயாாி9ப� கால.தாC�த இயலாத��, ேதசிய ��3ாிைம கிைட,க ேவ5Jய விடயமாக அைமவதாV�, (அ) ��ப4ளிக4, ஆர�ப, இர5டா� நிைல ம'G� B�றா� நிைல, க(வியி( ஏ'பட ேவ5Jய அளR ாீதியான, ப5M ாீதியான ம'G� க�டைம9M ாீதியான மா'ற@க4 உ4ளனவாெவ�பைத, க5டறிவத'காகR� , (ஆ) ேதசிய சமய, ம'G� கலாசார விZமிய@கைள9 பா�கா,-� ெபாE�< க(வி� தி�ட�தி( ஏ'ப<�த ேவ5Jய மா'ற@க4 ப'றி, க5டறிவத'காகR�, (இ) பிாிேவனா, க(வியி( இட�ெபற ேவ5Jய மா'ற@க4 ப'றி, க5டறிவத'காகR�, (ஈ) �தலா. தர�தி'-+ சிGவ�கைள+ ேச���, ெகா4வத'கான தி�டவ�டமான வழி�ைறெயா�G உ4ளதாெவன, க5டறிவத'காகR�, 
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 (உ) அைன��9 பாீ�ைசகளின�� பாீ�சி்�த@களினத� ெபGேபGகைள உய�.த ம�ட�தி'-, ெகா5வEத( ம'G� உய�க(வி,கான தைகைமகைள9 ெபறாத மாணவ�க
,காக க(வி� தி�ட�திV4ேள வழ@க,�Jய மா'G வழி�ைறகைள உEவா,க ேவ5<மா எ�பைத, க5டறிவத'காகR�, (ஊ) ப(கைல,கழக�தி( பிரேவசி9பத'கான தைகைமகைள9 ெப'ற ேபாதிV� இல@ைக9 ப(கைல,கழெமா�றி( பிரேவசி,காம( ெவளிநா<களி( க(விெபG� ெபாE�< ெவளிநா<க
,-+ ெச(V� மாணவ�க
,- இ.நா�Jேலேய க(வி,கான வாA9M,கைள வழ@க,�Jய வழி�ைறக4 உ4ளனவாெவ�பைத, க5டறிவத'காகR�, (எ) க(வி�தி�ட� அ�லா,க9ப<கி�ற நிைலயி( பிரேதச, இன ம'G� சமய ாீதியி( நிலRகி�ற �ர5பா<கைள நீ,-வத'காக ேம'ெகா4ள ெவ5Jய வழி�ைறக4 யாைவெயன, க5டறிவத'காகR�, (ஏ) ேதசிய க(வி, ெகா4ைக நைட�ைற9ப<�த9ப<ைகயி( ம�திய அரசா@க�தி'-� மாகாண சைபக
,-� இைடயி( உEவாக ேவ5Jய இைட�ெதாட�Mகளி� த�ைம ப'றி, க5டறிவத'காகR�, (ஐ) க(வி+ ெசய'பா�J( ஆசிாிய�க4, ஆசிாிய ஆேலாசக�க4, பாடசாைலயதிப�க4, ேகா�ட, க(வி9 பணி9பாள�க4, வலய, க(வி9 பணி9பாள�க4 ம'G� மாகாண, க(வி9 பணி9பாள�கைள உ4ளி�ட ஒ�<ெமா�தமான க(விமா�களி� ெபாG9ைபW� கடைமையW� நி+சயி��, ெகா4வத'காக ேம'ெகா4ள ேவ5Jய நடவJ,ைகக4 யாைவெய�பைத, க5டறிவத'காகR�,  பாரா
ம�ற� ெதாி-Zெவா�G நியமி,க9ப<த( ேவ5<ெம�G இ+சைப, தீ�மானி,கி�ற�. (2) (அ) அ,-ZR� அத� தவிசாளE� சபாநாயகரா( நியமி,க9ப<த( ேவ5<�.  (ஆ) நிைலயிய' க�டைள 95இ� ஏ'பா<க4 எIவாறிE9பி3�, அ,-Z இEப�ெதா�G,- (21) ேம'படாத எ5ணி,ைகயிலான உG9பின�கைள, ெகா5JE�த( ேவ5<�.  (இ) அத� அறி,ைகைய அத� �தலாவ� ��ட�தி( இE.� B�G மாத (03) கால9ப-தி,-4 அ(ல� பாரா
ம�ற�தினா( நீJ,க9ப<கி�ற அ�தைகய கால9ப-தி,-4 பாரா
ம�ற�தி'-+ சம9பி�த( ேவ5<�. (3) அ,-Zவான�,  (அ) அத� ��டநட9ெப5ைண நி�ணயி9பத'- அதிகார�ைடய தாயிE�த( ேவ5<�.  (ஆ) -Zவி� �� ேதா'GமாG எவைரW� க�டைளயி�டைழ9பத'-� ஏேத3� ஆவண�ைத அ(ல� பதிேவ�ைட+ சம�9பி,-மாG எவேர3� ஒEவE,-, க�டைளயிடR� ேமV4ள விடய�ைத9 dரணமாக ஆராAவத'-� ேதைவயானெதன, கE�� அ�தைகய எZ�திலான அ(ல� வாAெமாழியிலான அைன��+ சா�சிகைள9 ெப'G, ெகா4ளR� ெபாG9ேப'கR� அதிகார�ைடயதாக இE�த( ேவ5<�.  
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  (இ) -ZR,-� �ைணMாியெவன உாிய �ைறகளி( சிற9M� த-திக4 உைடேயா� ம'G� நிMண�க4 ஆகிேயாாி� ேசைவகைள9 ெப'G, ெகா4வத'- அதிகார�ைடயதாயிE�த( ேவ5<�.  (ஈ) கால�தி'-, கால� இைட,கால அறி,ைககைள+ சம�9பி,கR� பாரா
ம�ற� ஒ�திைவ,க9பJ3� ��ட�ைத� ெதாட�.� நடா�தி+ ெச(லR� அதிகார�ைடயதாக இE�த( ேவ5<�.  
* அரசா@க அVவ(கைள, -றி,கி�ற�  


