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கான வினா
க 1. 116/ ’15 ெகௗரவ  �திக ப�திறண,— உய� க&வி ம'(� ெந*+சாைலக. அைம0சைர1 ேக�பத'3,— (1) (அ) (i) ெவளிவாாி மாணவ�க
1காக ஆர�ப7 ப�ட7 பாடெநறிகைள நடா��கி�ற இல9ைகயி� அரச ப&கைல1கழக9க. யாைவெய�பைத;�; 

 (ii) ேம'ப= ப&கைல1கழக9களா& நட�த7ப*கி�ற பாடெநறிக. ஒ?ெவா@ ப&கைல1கழக�தி�ப= தனி�தனியாக யாைவெய�பைத;�; 
 (iii) த'ேபா� பதிB ெசCய7ப�*.ள மாணவ�களி� எDணி1ைக ஒ?ெவா@ ப&கைல1கழக�தி�ப= தனி�தனியாக யாெத�பைத;�; அவ� இ0சைப13 அறிவி7பாரா? (ஆ) (i) ேம'ப= ப&கைல1கழக9களி& ெவௗிவாாி7 ப�ட7ப=7 1காக இ(தியாக மாணவ�க. பதிB ெசCய7ப�ட திகதி ஒ?ெவா@ ப&கைல1கழக�தி�ப= தனி�தனியாக யாெத�பைத;�; 
 (ii) மாணவ�கைள7 பதிB ெசCத& �ைறசா�Fத கால இைடெவளியி�ப= ேம'ெகா.ள7படாைம1கான காரண9க. யாைவெய�பைத;�; 
 (iii) ஆர�ப ெவளிவாாி7 ப�ட�தி'கான மாணவ� பதிைவ ம�*7ப*��வத'3 நடவ=1ைக எ*1க7ப�*.ளதா எ�பைத;�; அவ� இ0சைப13 அறிவி7பாரா? 
(இ) இ�ேற&, ஏ�? 2. 1202/ ’16 ெகௗரவ ப�ம உதயசாFத 3ணேசகர,— நீ�7பாசன ம'(� நீரக வளKல �காைம��வ அைம0சைர1 ேக�பத'3,— (1) 
(அ) 1983 ஆDடளவி& வBனியா மாவ�ட�திL. காண7ப�ட, 
 (i) நீ�7பாசன9களி� எDணி1ைக; 
 (ii) சி( 3ள9க., அைண1க�*க., கா&வாCகளி� எDணி1ைக; 
 (iii) அவ'றி� Kல� பயி�ெசCைக ேம'ெகா.ள7ப�ட விவசாய நில9களி� அளB; எ?வளெவ�பைத அவ� இ0சைப13 அறிவி7பாரா? (ஆ) (i) 1983 �த& 2009  ஆ� ஆD=& ;�த� �=வைட;� வைர நீ�7பாசன9க., 3ள9க., அைண1க�*க., கா&வாCகைள  னரைம7பத'காக ஒ�1க7ப�ட பண�ெதாைக ஆD* வாாியாக எ?வளெவ�பைத;�;  (ii) ;�த நிலவர� �=வைடFத பி�ன� 2015 ஆ� ஆD* வைர ஒ�*ெமா�த நீ�7பாசன9க., 3ள9க., அைண1க�*க., கா&வாCகளி�  னரைம7 1காக அரசா9க�தினா& ஒ�1க7ப�ட பண�ெதாைக ஆD* வாாியாக எ?வளெவ�பைத;�; அவ� இ0சைப13 அறிவி7பாரா? 
(இ) இ�ேற&, ஏ�? 



( 2 ) 3. 1418/’16 ெகௗரவ பF�ல 3ணவ�தன,— அபிவி@�தி உபாய �ைறக. ம'(� ச�வேதச வ��தக அைம0சைர1 ேக�பத'3,— (1) (அ) 2016 ஆ� ஆD*1கான வரB ெசலB�தி�ட ��ெமாழிB இல1க� 198 இ& கா�ட7ப�*.ளவா( 2015 ம'(� 2016 ஆ� ஆD*களி& பி�வ@� ஒ?ெவா@ �ைற சா�பாகB� இல9ைக131 கிைட1க7ெப'ற ேநர= ெவளிநா�* �தQ*க. யாைவ   (i) எDெணC R�திகாி7 ;  (ii)  �7பி1கத1க வSச1தி;  (iii) ஒ@9கிைணFத ேமா�டா� வாகன உ'ப�தி;  (iv) வலய�தி� ெபா@�* உ@137 பால9கைள உ'ப�தி ெசCத&;  (v) உர�, �ாிப& R7ப� ெபாRேப'( உ'ப�தி;  (vi) ெசCமதி� ெதாழி&U�ப�;  (vii) விமான9க
1கான தி@�த9க. ம'(� அத'3 உதவியான ெசய'பா*க.;  (viii) ஒ@9கிைணFத சீனி உ'ப�தி; எ�பைத அவ� இ0சைப13 அறிவி7பாரா?  (ஆ) (i) 2015.01.01 ஆ� திகதி உ.ளவா( இல9ைக அரச பிைணய9களி& ெவளிநா�* �தQ*களி� அளB யாெத�பைத;�;  (ii) 2017.01.01 ஆ� திகதி உ.ளவா( அரச பிைணய9களி& ெவளிநா�* �தQ*களி� அளB யாெத�பைத;�;  (iii) பி0 ேர�=9 ம'(� ேமா0சி நி(வன9களா& 2014, 2015, 2016 ஆ� ஆD*களி& இல9ைக137 ெப'(1ெகா*1க7ப�*.ள ச�வேதச கட� தர7ப*�த&க. யாைவெய�பைத;�; அவ� இ0சைப13 அறிவி7பாரா? 
(இ) இ�ேற&, ஏ�? 4. 1511/ ’17 ெகௗரவ உதய பிரபா� க�ம�பில,— ச�ட�� ஒW93� ம'(� ெத� அபிவி@�தி அைம0சைர1 ேக�பத'3,— (1) (அ) (i) 2016 ஆ� ஆD=& அறி1ைகயிட7ப�ட வாகன விப��1களி� எDணி1ைக ம'(� வாகன விப��1களி� காரணமாக நிகXFத மரண9களி� எDணி1ைக எ?வளெவ�பைத;�;  (ii) 2014 ம'(� 2015 ஆ� ஆD*க
13 ஒ7Y�டளவி&, 2016 ஆ� ஆD=& இட�ெப'ற வாகன விப��1களி� எDணி1ைக ம'(� வாகன விப��1களி� காரணமாக நிகXFத மரண9களி� எDணி1ைக எ?வளB ெதாைகயா& அதிகாி��.ளெத�பைத;�; அவ� இ0சைபயி& அறிவி7பாரா? 
(ஆ) இ�ேற&, ஏ�? 



( 3 ) 5. 1540/ '17 ெகௗரவ சமிFத விேஜசிறி,— நகர�  தி�டமிட& ம'(� நீ� வழ9க& அைம0சைர1 ேக�பத'3,— (1) (அ) (i) உமா ஓயா அபிவி@�தி1 க@�தி�ட� காரணமாக நீ� Kல9க. வ'றியைமயா& உடேப@வ, அராவ�த, ம13& எ&ல, எெகாடகம உ.ளி�ட  ப�ைள மாவ�ட ம1க. பாாிய பாதி7 13 உ.ளாகி;.ளன� எ�பைத அறிவாரா; 
 (ii) ேம'ப= ம1க
13 3=நீ� ம'(� ஏைனய நீ� வசதிகைள ெப'(1ெகா*7பத'3 அைம0R எ*��.ள நடவ=1ைகக. யாைவ; எ�பைத அவ� இ0சைப13 அறிவி7பார; 
(ஆ) இ�ேற&, ஏ�? 6. 1620/ ’17 ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக,—  �த சாசன அைம0சைர1 ேக�பத'3,— (1) 
(அ) (i) எ�பி_7பி�=ய நகர�தி& வ��தக நிைலய9கைள1 ெகாD*.ள வ��தக�க. தம� வ��தக நிைலய9க
1காக ெபௗ�த அSவ&க. திைண1கள��13 வாி ெசS�த ேநாி�*.ளெத�பைத அறிவாரா;  (ii) இத'கான வாி அறவிட7ப*வ� உாிய காணி7ப3தி1காகவா ; இ�ேற&, வ��தக�க. தம� ெசலவி& நி�மாணி��.ள க�=ட9க
1காகவா எ�பைத 3றி7பி*வாரா;  (iii) ேம'ப= வாி அற`�*ட� ெதாட� ைடயதாக, ெபௗ�த அSவ&க. ஆைணயாளாினா& சிபாாிR ெசCய7ப�*.ள ஆவண9கைள0 சம�7பி7பாரா;  (iv) இ�தைகய வ��தக நிைலயெமா�ைற ேவெரா@ ஆ
13 வி'பைன ெசC;�ேபா� கிைட13� பண�தி& 25% ஏ' ைடய விகாைர13 ெசS�த ேவD*ெமன ெபௗ�த அSவ&க. ஆைணயாளாி� க�டைளெயா�( உ.ளதா;  (v) ஆெமனி&, தம� தனி7ப�ட பண�தினா&  நி�மாணி1க7ப�ட  பாாிய க�=ட9க
ட� தம� வ��தக நிைலய9கைள வி'பைன ெசC;�ேபா� இவ�க
13 ெப@� அநீதி ஏ'ப*கி�ற� எ�பைத ஏ'(1 ெகா.வாரா; எ�பைத அவ� இ0சைப13 அறிவி7பாரா? 
(ஆ) இ�ேற&, ஏ�? 7. 1637/ ’17 ெகௗரவ ந_� பDடார ஜயமஹ,— மி�வS ம'(�  �7பி1க�த1க ச1தி அைம0சைர1 ேக�பத'3,— (1) (அ) (i) யாX7பாண� மாவ�ட�தி�, aநகாி பிரேதச�தி&  �7பி1க�த1க வSச1தி7 ேப�ைடெயா�ைற நி@மாணி7பத'3 நடவ=1ைக ேம'ெகா.ள7ப�*.ளதா எ�பைத;�;  (ii) ேம'ப=  �7பி1க�த1க வSச1தி ேப�ைடயி& உ'ப�தி ெசCவத'3 எதி�பா�1க7ப*� bாிய மி�ச1தியி� அளB எ?வளெவ�பைத;�;  (iii) ேம'ப= வSச1தி7 ேப�ைடயி& உ'ப�தி ெசCவத'3 எதி�பா�1க7ப*� கா'( மி�ச1தியி� அளB எ?வளெவ�பைத;�;  (iv) ேம'ப= க@�தி�ட�தி� ��ேன'ற� யாெத�பைத;�; அவ� இ0சைப13 அறிவி7பாரா? (ஆ) இ�ேற&, ஏ�? 



( 4 ) 8. 1669/ ’17 ெகௗரவ அேசா1க பிாியFத,— மாகாண சைபக. ம'(� உ.cரா�சி அைம0சைர1 ேக�பத'3,— (1) (அ) (i) வடேம& மாகாண சைபயி� கீX  �தள� மாவ�ட�தி& இய9கி வ@� உ.cரா�சி நி(வன9களா& கழிB7 ெபா@�க
� 37ைப �ள9க
� அக'ற7ப*கி�ற இட9க. யாைவ எ�பைத;�;  (ii) திDம1 கழிB7ெபா@. �காைம��வ��1கான க@�தி�டெமா�( ேம'ப= உ.cரா�சி நி(வன9க
1காக அறி�க7ப*�த7ப�*.ளதா எ�பைத;�;  (iii) ஆெமனி&, 2010 ஆ� ஆD* ெதாட1க� இ�( வைர ேம'ப= க@�தி�ட�தி'ெகன, உ.cரா�சி நி(வன� ஒ?ெவா�(13� வழ9கி;.ள வசதிக. ம'(� பண�ெதாைக தனி�தனியாக யா� எ�பைத;�; அவ� இ0சைபயி& அறிவி7பாரா? 
(ஆ) இ�ேற&, ஏ�? 9. 1684/ ’17 ெகௗரவ எ�.எ0.எ�. ச&மா�,— உ.நா�டSவ&க. அைம0சைர1 ேக�பத'3,— (1)  
(அ) (i) அ�பாைற மாவ�ட�தி&, ெபா��வி& பிரேதச ெசயலாள� பிாிB தாபி1க7ப�ட திகதி யாெத�பைத;�; 
 (ii) அ� ெதாட�பாக ெவளியிட7ப�ட வ��தமானி அறிவி�த_� பிரதிெயா�ைற சைபயி& சம�7பி7பாரா எ�பைத;�; 
 (iii) ேம'ப= பிரேதச ெசயலாள� பிாிவி& உ.ளட93கி�ற ெமா�த நில7பர7  எ?வளெவ�பைத;�; 
 (iv) அத� கிராம அSவல� பிாிBகளி� எDணி1ைக எ?வளெவ�பைத;�; 
 (v) அ1 கிராம அSவல� பிாிBகளி� உ�திேயாகa�வ இல1க9க. ம'(� ெபய�க. யாைவ எ�பைத;�; அவ� இ0 சைப13 அறிவி7பாரா? (ஆ) (i) ேம'ப= பிரேதச ெசயலாள� பிாிB தாபி1க7ப*ைகயி& உ�திேயாகa�வமாக எ&ைல நி�ணய நடவ=1ைக ேம'ெகா.ள7ப�டதா எ�பைத;�;  (ii) ஆெமனி&, அ� ெதாட�பான விபர9க. யாைவ எ�பைத;�; அவ� இ0 சைப13 அறிவி7பாரா? (இ) (i) ேம'ப= பிரேதச ெசயலக��13ாிய கிராம அSவல� பிாிBகளி& ஏேதL� பிாிவி�/பிாிBகளி� நி@வாக நடவ=1ைகக. அ&ல� வழிநட�த& நடவ=1ைகக. ேவ( பிரேதச ெசயலக9களி� Kல� ேம'ெகா.ள7 ப*கி�றதா எ�பைத;�;  (ii) ஆெமனி&, அ1கிராம அSவல� பிாிBகளி� ெபய�க., உ�திேயாகa�வ இல1க9க. உ.ளி�ட விபர9கைள சம�7பி7பாரா எ�பைத;�; அவ� 3றி7பி*வாரா? 
(ஈ) இ�ேற&, ஏ�? 



( 5 ) 10. 1690/’17 ெகௗரவ ட1ளe ேதவானFதா,—  க&வி அைம0சைர1 ேக�பத'3,— (1) 
(அ) (i) 2000.05.05 ஆ� திகதிய 1130/22 ஆ� இல1க வ��தமானி அறிவி�த_� Kல�  ஐ1கிய நா*க. அைம7பி� நிபFதைனக
டனான உலக மர ாிைம அFதe� ந1க&e  மைல�ெதாட@13 கிைட�தெத�பைத;�;  (ii) 3றி7பி�ட நிபFதைனகளிS.ள பிரதான நிபFதைனயி�ப=, ந1க&e மைல�ெதாட@13  மிக அDைமயி& அைமF�.ள மினி7ேப, ப�வில, பா�த��பர, ல1கல, வி&க�வ, ர�ெதா�ட, உ13ெவல ம'(� மா�தைள ஆகிய 8 பிரேதச ெசயலாள� பிாிBக
13ாிய 2000 ஏ1க� பர7பளB ெகாDட நில7ப3தி 3றி7பி�ட மைல�ெதாட@ட� ஒ�றிைண1க7படவி&ைல எ�பைத;�;  (iii) எனேவ,  ந1க&e மைல�ெதாட�  உலக மர ாிைம அFதeதி_@F� நீ1க7ப*� ஆப��13 உ.ளாகி;.ள� எ�பைத;�; அவ� அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ந1க&e மைல�ெதாட�  உலக மர ாிைம அFதeதி_@F� நீ1க7ப*வைத தவி�7பத'காக ேமேல 3றி7ப�ட  2000 ஏ1க� நில7பர7ைப ந1க&e மைல�ெதாட@ட� ஒ�றிைண1க நடவ=1ைக ேம'ெகா.வாரா;  (ii) ஆெமனி&, அத� த'ேபாைதய நிைலைம யா�; எ�பைத அவ� இ0சைப13 அறிவி7பாரா? 
(இ) இ�ேற&, ஏ�? 11. 1697/ ’17 ெகௗரவ பிம& ர�நாய1க,— ெதாைல�ெதாட� க. ம'(� =ஜி�ட& உ�க�டைம7  வசதிக. அைம0சைர1 ேக�பத'3,— (1) (அ) (i) இல9ைகயி& நைட�ைற7ப*�த உ�ேதசி1க7ப�=@Fத “�க& g�” க@�தி�ட� ெதாட�பி& �க& நி(வன�தி'3� இல9ைக அரசா9க�தி'3� இைடயி& ஏ'ப*�தி1ெகா.ள7ப�ட உட�ப=1ைக அ&ல� இண1க7பா�* ஆவணெமா�( உ.ளதா எ�பைத;�;  (ii) இத'காக �க& நி(வன�ைத ெதாிB ெசCவத'3 இல9ைக அரசா9க� தீ�மானி�தத� அ=7பைட யாெத�பைத;�;  (iii) இ1க@�தி�ட�தி'ெகன இல9ைக அரசா9க� ெப'(1ெகா*7பத'3 இண9கிய ம'(� ெப'(1ெகா*�த வசதிக. யாைவ எ�பைத;�;  (iv) ேம'ப= க@�தி�ட�தி'காக இல9ைக அரசா9க�தி'3 ெசலவான பண� ெதாைக எ?வளெவ�பைத;�;  (v) �க& நி(வன� ஆகாய��13 ஏவிய பg� கீேழ `XFதைம1கான காரண� எ�னெவ�பைத;�;  (vi) இ� ப'றி விசாரைண நட�த7ப�* அறி1ைகெயா�( ெவளியிட7ப�*.ளதா எ�பைத;�;  (vii) �க& நி(வன� இ1க@�தி�ட�ைத ைகவி�டதாக அறிவி��.ளதா எ�பைத;�;  (viii) ஆெமனி�, 3றி�த உட�ப=1ைக ம'(� இண1க7பா* �றிFதைமயா& ஏ'ப�ட நிதி ாீதியான ம'(� ஏைனய ேசத9க. யாைவ எ�பைத;�;  (ix) ேம'ப= ேசத9க
1காக ெபா(7ைப ஏ'க ேவD=யவ�க. யாவ� எ�பைத;�; அவ� இ0சைபயி& அறிவி7பாரா? 
(ஆ) இ�ேற&, ஏ�? 



( 6 ) 12. 118/ ’15 ெகளரவ  �திக ப�திறன,— வSவாதார அபிவி@�தி ம'(� வனசீவராசிக. அைம0சைர1 ேக�பத'3,—  (1) (அ) (i) ெதஹிவைள மி@க1 கா�சி0சாைலயி& மி@க9க
13 சிகி0ைசயளி7பத'3 ேதைவயான வசதிக. 3ைறFத ம�ட�தி& காண7ப*வைத;�; 
 (ii) மி@க ைவ�திய�க
1கான ப'றா13ைற நிலBவைத;�;  (iii) இFத நிைலயி& மி@க9க. சில உயிாிழFதி@7பைத;�;  (iv) ேமS� சில மி@க9க. ேநாCவாC7ப�=@7பைத;� அவ� அறிவாரா? 
(ஆ) 2013.01.01 ஆ� திகதி ெதாட1க� 2015.06.30 ஆ� திகதி வைரயிலான கால7ப3தி13. ெதஹிவைள மி@க1கா�சி0சாைலயி& உயிாிழFத மி@க9களி� வைகக., வய� ம'(� உயிாிழ7பத'கான காரண9க. ெவ?ேவறாக  யாைவ எ�பைத அவ�  இ0சைபயி& அறிவி7பாரா? 
(இ) (i) ெதஹிவைள மி@க1 கா�சி0சாைல13 இைண1க7ப�=@1க ேவD=ய 3ைறFதப�ச மி@க ைவ�திய�களி� எDணி1ைக எ?வளB எ�பைத;�; 
 (ii) த'ேபா� ெதஹிவைள மி@க1 கா�சி0சாைலயி& பணியா'(� மி@க ைவ�திய�களி� எDணி1ைக எ?வளB எ�பைத;�; 
 (iii) ெதஹிவைள மி@க1 கா�சி0சாைலயி& மி@க9களி� Rகாதார நிைலைமைய ேம�ப*�த எ*1க7ப*� நடவ=1ைகக. யாைவ எ�பைத;� அவ�  இ0சைபயி& அறிவி7பாரா? (ஈ) இ�ேற&, ஏ�? 13. 1203/’16 ெகௗரவ ப�ம உதயசாFத 3ணேசகர,— நீ�7பாசன ம'(� நீரக வளKல �காைம��வ அைம0சைர1 ேக�பத'3,— (1) 
(அ) 1983 ஆDடளவி& ம�ட1கள7  மாவ�ட�திL. காண7ப�ட, 
 (i) நீ�7பாசன9களி� எDணி1ைக; 
 (ii) சி( 3ள9க., அைண1க�*க., கா&வாCகளி� எDணி1ைக; 
 (iii) அவ'றி� Kல� பயி�ெசCைக ேம'ெகா.ள7ப�ட விவசாய நில9களி� அளB; எ?வளெவ�பைத அவ� இ0சைப13 அறிவி7பாரா? (ஆ) (i) 1983 �த& 2009  ஆ� ஆD=& ;�த� �=வைட;� வைர நீ�7பாசன9க., 3ள9க., அைண1க�*க., கா&வாCகைள  னரைம7பத'காக ஒ�1க7ப�ட பண�ெதாைக ஆD* வாாியாக எ?வளெவ�பைத;�;  (ii) ;�த நிலவர� �=வைடFத பி�ன� 2015 ஆ� ஆD* வைர ஒ�*ெமா�த நீ�7பாசன9க., 3ள9க., அைண1க�*க., கா&வாCகளி�  னரைம7 1காக அரசா9க�தினா& ஒ�1க7ப�ட பண�ெதாைக ஆD* வாாியாக எ?வளெவ�பைத;�; அவ� இ0சைப13 அறிவி7பாரா? 
(இ) இ�ேற&, ஏ�? 



( 7 ) 14. 1420/’16 ெகௗரவ பF�ல 3ணவ�தன,— ெதாைல�ெதாட� க. ம'(� =ஜி�ட& உ�க�டைம7  அைம0சைர1 ேக�பத'3,— (1) (அ) (i) 2016 ஆ� ஆD*1கான வரB ெசலB�தி�ட�தி� 187 ஆ� இல1க ��ெமாழிவி� பிரகார� அறி�க7ப*��வத'3 ��ெமாழிய7ப�ட =ஜி�ெட& அைடயாள அ�ைடயி� ப@ம�டான வ=வைம7ைப சம�7பி7பாரா எ�பைத;�;  (ii) ேம'ப= அைடயாள அ�ைடைய விநிேயாகி13� அதிகாாி யாெர�பைத;�;  (iii) பிரைசக
13 அைடயாள அ�ைடகைள விநிேயாகி7பத'காக மதி7Y* ெசCய7ப�*.ள ெசலவின� யாெத�பைத;�;  (iv) அ0ெசலவின� யாரா& ஏ'க7ப*ெம�பைத;�;  (v) 2017 ஆ� ஆD=& =ஜி�ெட& அைடயாள அ�ைட தி�ட�ைத நைட�ைற7ப*��வத'காக அரசா9க வரB ெசலB�தி�ட�தி_@F� ஒ�1க7ப�*.ள நிதி ஏ'பா* எ?வளெவ�பைத;�; அவ� இ0சைப13 அறிவி7பாரா? 
(ஆ) இ�ேற&, ஏ�? 15. 1512/ ’17 ெகௗரவ உதய பிரபா� க�ம�பில,— பிரதம அைம0ச@� ேதசிய ெகா.ைகக. ம'(� ெபா@ளாதார அSவ&க. அைம0ச@மானவைர1 ேக�பத'3,— (1) 
(அ) (i) 2016.12.31 ஆ� திகதியி& உ.ளவா( அரச ம'(� அரசசா� �ைறகளி� ெமா�த ெதாழி&நிைல யாெத�பைத;�; 
 (ii) 2016.12.31 ஆ� திகதியி& உ.ளவா( அரச ம'(� அரசசா� �ைறகளி� ெதாழி&நிைல தனி�தனியாக எ?வளெவ�பைத;�; 
 (iii) 2016.12.31 ஆ� திகதியி& உ.ளவா( அரச ம'(� அரசசா� �ைறகளி� ெதாழி&நிைல ஆD/ெபD  பா&நிைல1ேக'ப தனி�தனியாக எ?வளெவ�பைத;�; 
 (iv) 2014.12.31 ம'(� 2015.12.31 ஆ� திகதி13 ஒ7Y�டளவி& 2016.12.31 ஆ� திகதி உ.ளவா( அரச ம'(� அரசசா� �ைறகளி� ெதாழி&நிைல அதிகாி��.ள அளB தனி�தனியாக எ?வளெவ�பைத;�; அவ� இ0சைப13 அறிவி7பாரா? 
(ஆ) இ�ேற&, ஏ�? 



( 8 ) 

ெபா� அ�வ�க ஆர�ப�தி� ேபா� 

பிேரரைண �	னறிவித�பிேரரைண �	னறிவித�பிேரரைண �	னறிவித�பிேரரைண �	னறிவித�    1. பாரா
ம�ற0 சைப �த&வ�,— பாரா
ம�ற அம�Bக.,— இ7பாரா
ம�ற� இ�( அத� அம�B கைல;� ேபா�, 2017 ெச7ெத�ப� மாத� 6 ஆ� திகதி,  த�கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர ஒ�திைவ1க7ப*மாக. 
பிேரரைண ��னறிவி�த�க�� தின�பணிக��பிேரரைண ��னறிவி�த�க�� தின�பணிக��பிேரரைண ��னறிவி�த�க�� தின�பணிக��பிேரரைண ��னறிவி�த�க�� தின�பணிக��    * 1. உ.c� அதிகாரசைபக. ேதா்த&க. (தி@�த0) ச�டKல� — விவாத� ஒ�திைவ1க7ப�ட விடய�  (2017,  ஆகe�  24) [1]. * 2. உDணா�டரசிைற0 ச�டKல�  — இரDடா� மதி7Y*. (அைம0சரைவ அ9கீகார� ெபற7ப�*.ள�.) * 3. நிதி ம'(� ெவ3சன ஊடக அைம0ச�,— ��திைர� தீ�ைவ (விேசட ஏ'பா*க.) ச�ட�தி� கீX க�டைள,— 2006 ஆ� ஆD=� 12 ஆ� இல1க, ��திைர� தீ�ைவ (விேசட ஏ'பா*க.) ச�ட�தி� 5 ஆ� பிாிவி� கீX, நிதி அைம0சரா& ��திைர� தீ�ைவ ெதாட�பாக ஆ1க7ப�*, 2017 ெப7 @வாி  21 ஆ� திகதிய 2007/24 ஆ� இல1க அதிவிேசட வ��தமான7 ப�திாிைகயி& பிரRாி1க7ப�ட�� 2017.08.08 ஆ� திகதி சம�7பி1க7ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி1க7ப*மாக. (அைம0சரைவ அ9கீகார� ெபற7ப�*.ள�.) * 4. பிரதம அைம0ச@� ேதசிய ெகா.ைகக. ம'(� ெபா@ளாதார அSவ&க. அைம0ச@�,— மீள ஒ7பைட�த& ச�ட�தி� கீX க�டைள (இல.1),— ேதசிய அரR7 ேபரைவயி�  1977 ஆ� ஆD=� 8 ஆ� இல1க,  மீள ஒ7பைட�த& ச�ட�தி� 3 ஆ� பிாிவி� கீX, இல9ைக0 சனநாயக ேசாச_ச1 3=யரR13� ரlய ச�ேமளன�தி'3� இைடேய மீள ஒ7பைட�த& ெபா@�தைன ெதாட�பி& சனாதிபதியினா& ஆ1க7ப�*, 2017 m� 07 ஆ� திகதிய 2022/27 ஆ� இல1க அதிவிேசட வ��தமான7 ப�திாிைகயி& பிரRாி1க7ப�ட�� 2017.07.25 ஆ� திகதி சம�7பி1க7ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி1க7ப*மாக. (அைம0சரைவ அ9கீகார� ெபற7ப�*.ள�) 



( 9 ) * 5. பிரதம அைம0ச@� ேதசிய ெகா.ைகக. ம'(� ெபா@ளாதார அSவ&க. அைம0ச@�,— மீள ஒ7பைட�த& ச�ட�தி� கீX க�டைள (இல.2),— ேதசிய அரR7 ேபரைவயி�  1977 ஆ� ஆD=� 8 ஆ� இல1க,  மீள ஒ7பைட�த& ச�ட�தி� 3 ஆ� பிாிவி� கீX, இல9ைக0 சனநாயக ேசாச_ச1 3=யரR13� உ1ைரL13� இைடேய மீள ஒ7பைட�த& ெபா@�தைன ெதாட�பி& சனாதிபதியினா& ஆ1க7ப�*, 2017 m� 02 ஆ� திகதிய 2021/47 ஆ� இல1க அதிவிேசட வ��தமான7 ப�திாிைகயி& பிரRாி1க7ப�ட�� 2017.07.26 ஆ� திகதி சம�7பி1க7ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி1க7ப*மாக. (அைம0சரைவ அ9கீகார� ெபற7ப�*.ள�) * 6. 3'ற0ெசய&க
137 ப_யா1க7ப�ேடா@13� சா�சிக
13மான உதவி ம'(� பா�கா7  (தி@�த0) ச�டKல�   —  இரDடா� மதி7Y*. (அைம0சரைவ அ9கீகார� ெபற7ப�*.ள�) * 7. மாகாண சைப� ேதாத்&க. (தி@�த0) ச�டKல�   —   இரDடா� மதி7Y*. (அைம0சரைவ அ9கீகார� ெபற7ப�*.ள�) * 8. வS1க�டாயமாக1 காணாம'ேபா1க7ப*த__@F� எ&லா ஆ�கைள;� பா�கா�த& ப'றிய ச�வேதச0 சமவாய ச�டKல�  — இரDடா� மதி7Y*. (அைம0சரைவ அ9கீகார� ெபற7ப�*.ள�.) * 9. 3'ற0ெசய&கைள� த*�த& (தி@�த0) ச�டKல�  —  இரDடா� மதி7Y*. (அைம0சரைவ அ9கீகார� ெபற7ப�*.ள�.) * 10. இல9ைக நிைலெப(த3 அபிவி@�தி0 ச�டKல� — விவாத� ஒ�திைவ1க7ப�ட விடய�  (2017, மா�0R 08) [1]. * 11. ேபா13வர�� ம'(� சிவி& விமான0 ேசைவக. அைம0ச�,— ேதசிய ேபா13வர�� ஆைண13Wவி� வ@டாFத அறி1ைக ம'(� கண13க. (2013),— 1971 ஆ� ஆD=� 38 ஆ� இல1க நிதி0ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீX 2016.09.06 ஆF திகதி சம�7பி1க7ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �=வைடFத வ@ட��1காக தயாாி1க7ப�ட கண1காCவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி7 க. உ.ளட1க7ப�ட ேதசிய ேபா13வர�� ஆைண13Wவி� வ@டாFத அறி1ைக ம'(� கண13க. அ9கீகாி1க7ப*மாக. (ேபா13வர�� ம'(� ெதாைல�ெதாட�  ப'றிய �ைறசா� ேம'பா�ைவ1 3Wவினா& 2017.01.26 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசCய7ப�ட�.) 



( 10 ) * 12. ேபா13வர�� ம'(� சிவி& விமான0 ேசைவக. அைம0ச�,— இல9ைக7 ேபா13வர��0 சைபயி� வ@டாFத அறி1ைக ம'(� கண13க. (2012),— 1971 ஆ� ஆD=� 38 ஆ� இல1க நிதி0ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீX 2017.03.07 ஆ� திகதி சம�7பி1க7ப�ட 2012.12.31 ஆ� திகதி �=வைடFத வ@ட��1காக தயாாி1க7ப�ட கண1காCவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி7 க. உ.ளட1க7ப�ட இல9ைக7 ேபா13வர��0 சைபயி� வ@டாFத அறி1ைக ம'(� கண13க. அ9கீகாி1க7ப*மாக. (ேபா13வர�� ம'(� ெதாைல�ெதாட�  ப'றிய �ைறசா� ேம'பா�ைவ1 3Wவினா& 2017.03.24 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசCய7ப�ட�.) * 13. ேபா13வர�� ம'(� சிவி& விமான0 ேசைவக. அைம0ச�,— ேதசிய ேபா13வர�� ஆைண13Wவி� வ@டாFத அறி1ைக ம'(� கண13க. (2014),— 1971 ஆ� ஆD=� 38 ஆ� இல1க நிதி0ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீX 2017.05.03 ஆ� திகதி சம�7பி1க7ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �=வைடFத வ@ட��1காக தயாாி1க7ப�ட கண1காCவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி7 க. உ.ளட1க7ப�ட ேதசிய ேபா13வர�� ஆைண13Wவி� வ@டாFத அறி1ைக ம'(� கண13க. அ9கீகாி1க7ப*மாக. (ேபா13வர�� ம'(� ெதாைல�ெதாட�  ப'றிய �ைறசா� ேம'பா�ைவ1 3Wவினா& 2017.05.26 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசCய7ப�ட�.) * 14. அரச ெதாழி&�ய'சிக. அபிவி@�தி அைம0ச�,— இல9ைக அரச ெப@Fேதா�ட1 ��*�தாபன�தி� வ@டாFத அறி1ைக ம'(� ஒ@9கிைணFத நிதி1�'(1க. (2011),— 1971 ஆ� ஆD=� 38 ஆ� இல1க நிதி0ச�ட�தி� 14(3) பிாிவி� கீX 2016.12.10 ஆF திகதி சம�7பி1க7ப�ட 2011.12.31 ஆ� திகதி �=வைடFத வ@ட��1காக தயாாி1க7ப�ட கண1காCவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி7 க. உ.ளட1க7ப�ட இல9ைக அரச ெப@Fேதா�ட1 ��*�தாபன�தி� ஒ@9கிைணFத நிதிநிைல1 �'(1க. ம'(� வ@டாFத அறி1ைக ஆகியன அ9கீகாி1க7ப*மாக. (ெபா@ளாதார அபிவி@�தி ப'றிய �ைறசா� ேம'பா�ைவ1 3Wவினா& 2017.05.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசCய7ப�ட�.) * 15. அரச ெதாழி&�ய'சிக. அபிவி@�தி அைம0ச�,— ேதசிய ேசமி7  வ9கியி� ஆDடறி1ைக ம'(� ஒ@9கிைணFத நிதி1�'(1க. (2015),— நிதி0 ச�ட�தி� 35(3) ஆ� உ�பிாிB ம'(� 1971 ஆ� ஆD=� 38 ஆ� இல1க நிதி0ச�ட�தி� 14(3) ஆ� உ�பிாிவி� கீX, 2017.01.24 ஆF திகதி சம�7பி1க7ப�ட 2015.12.31 ஆ� திகதி �=வைடFத வ@ட��1காக தயாாி1க7ப�ட கண1காCவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி7 க. உ.ளட9கலான ேதசிய ேசமி7  வ9கியி� வ@டாFத அறி1ைக ம'(� ஒ@9கிைணFத நிதி1�'(1க. அ9கீகாி1க7ப*மாக. (ெபா@ளாதார அபிவி@�தி ப'றிய �ைறசா� ேம'பா�ைவ1 3Wவினா& 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசCய7ப�ட�.) 



( 11 ) * 16. அரச ெதாழி&�ய'சிக. அபிவி@�தி அைம0ச�,— இல9ைக வ9கியி� வ@டாFத அறி1ைக ம'(� ஒ@9கிைணFத நிதி1�'(1க. (2015),— நிதி0ச�ட�தி� 35(3) உ�பிாிB ம'(� 1971 ஆ� ஆD=� 38 ஆ� இல1க நிதி0ச�ட�தி� 14(3) உ�பிாிவி� கீX 2017.01.25 ஆF திகதி சம�7பி1க7ப�ட 2015.12.31 ஆ� திகதி �=வைடFத வ@ட��1காக தயாாி1க7ப�ட�� கண1காCவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி7  உ.ளட9கலான இல9ைக வ9கியி� வ@டாFத அறி1ைக ம'(� ஒ@9கிைணFத நிதி1�'(1க. அ9கீகாி1க7ப*மாக. (ெபா@ளாதார அபிவி@�தி ப'றிய �ைறசா� ேம'பா�ைவ1 3Wவினா& 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசCய7ப�ட�.) * 17. அரச ெதாழி&�ய'சிக. அபிவி@�தி அைம0ச�,— ம1க. வ9கியி� வ@டாFத அறி1ைக ம'(� ஒ@9கிைணFத நிதி1�'(1க. (2015),— நிதி0 ச�ட�தி� 35(3) உ�பிாிB ம'(� 1971 ஆ� ஆD=� 38 ஆ� இல1க நிதி0ச�ட�தி� 14(3) உ�பிாிவி� கீX 2017.03.08 ஆF திகதி சம�7பி1க7ப�ட 2015.12.31 ஆ� திகதி �=வைடFத வ@ட��1காக தயாாி1க7ப�ட கண1காCவாள� நாயக�தி� அவதானி7 க. உ.ளட9கலான ம1க. வ9கியி� வ@டாFத அறி1ைக ம'(� ஒ@9கிைணFத நிதி1�'(1க. அ9கீகாி1க7ப*மாக. (ெபா@ளாதார அபிவி@�தி ப'றிய �ைறசா� ேம'பா�ைவ1 3Wவினா& 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசCய7ப�ட�.) * 18. அரச ெதாழி&�ய'சிக. அபிவி@�தி அைம0ச�,— வைரய(1க7ப�ட 3@ணாக& ெப@Fேதா�ட1 க�பனியி� வ@டாFத அறி1ைக ம'(� நிதி1�'(1க. (2014),— 1971 ஆ� ஆD=� 38 ஆ� இல1க நிதி0ச�ட�தி� 14(3) உ�பிாிவி� கீX 2017.03.21 ஆF திகதி சம�7பி1க7ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �=வைடFத வ@ட��1காக தயாாி1க7ப�ட Rயாதீன ப�டய1 கண1காள�களி� க@��1க. உ.ளட1க7ப�ட வைரய(1க7ப�ட 3@ணாக& ெப@Fேதா�ட1 க�பனியி� வ@டாFத அறி1ைக ம'(� நிதி1�'(1க. அ9கீகாி1க7ப*மாக. (ெபா@ளாதார அபிவி@�தி ப'றிய �ைறசா� ேம'பா�ைவ1 3Wவினா& 2017.05.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசCய7ப�ட�.) * 19. Rகாதார�, ேபாசைண ம'(� Rேதச ம@��வ அைம0ச�,— அரச ம@F�1 ��*�தாபன வ@டாFத அறி1ைக;� கண13க
� (2013),— 1957 ஆ� ஆD=� 49 ஆ� இல1க அரசா9க ச�டa�வமான ெதாழி&U�ப1 ��*�தாபன0 ச�ட�தி� 30(2) ஆ� பிாிB ம'(� 1971 ஆ� ஆD=� 38 ஆ� இல1க நிதி0ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீX 2016.07.08 ஆF திகதி சம�7பி1க7ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �=வைடFத வ@ட��1காக தயாாி1க7ப�ட கண1காCவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி7 க. உ.ளட9கலான அரச ம@F�1 ��*�தாபன ஆDடறி1ைக;� கண13க
� அ9கீகாி1க7ப*மாக. (Rகாதார�, மனித ேசமநல� ம'(� சKக வSn�ட& ப'றிய �ைறசா� ேம'பா�ைவ1 3Wவினா& 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசCய7ப�ட�.) 



( 12 ) * 20. Rகாதார�, ேபாசைண ம'(� Rேதச ம@��வ அைம0ச�,— o ஜயவ�தன ர ைவ�தியசாைலயி� வ@டாFத அறி1ைக;� கண13க
� (2013),— 1983 ஆ� ஆD=� 54 ஆ� இல1க o ஜயவ�தன ர ைவ�தியசாைல0 ச�ட�தி� 30(2) ஆ� பிாிB ம'(� 1971 ஆ� ஆD=� 38 ஆ� இல1க நிதி0ச�ட�தி� 14(2)(C) ஆ� பிாிவி� கீX 2016.07.21 ஆF திகதி சம�7பி1க7ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �=வைடFத வ@ட��1காக தயாாி1க7ப�ட கண1காCவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி7 க. உ.ளட9கலான o ஜயவ�தன ர ைவ�தியசாைலயி� ஆDடறி1ைக;� கண13க
� அ9கீகாி1க7ப*மாக. (Rகாதார�, மனித ேசமநல� ம'(� சKக வSn�ட& ப'றிய �ைறசா� ேம'பா�ைவ1 3Wவினா& 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசCய7ப�ட�.) * 21. Rகாதார�, ேபாசைண ம'(� Rேதச ம@��வ அைம0ச�,— அரச ம@F� உ'ப�தி1 ��*�தாபன வ@டாFத அறி1ைக;� கண13க
� (2013),— 1957 ஆ� ஆD=� 49 ஆ� இல1க அரசா9க ச�டa�வமான ெதாழி&U�ப1 ��*�தாபன0 ச�ட�தி� 30(2) ஆ� பிாிB ம'(� 1971 ஆ� ஆD=� 38 ஆ� இல1க நிதி0ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீX 2016.08.11 ஆ� திகதி சம�7பி1க7ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �=வைடFத வ@ட��1காக தயாாி1க7ப�ட கண1காCவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி7 13 உ�ப*�த7ப�ட அரச ம@F� உ'ப�தி1 ��*�தாபன வ@டாFத அறி1ைக;� கண13க
� அ9கீகாி1க7ப*மாக. (Rகாதார�, மனித ேசமநல� ம'(� சKக வSn�ட& ப'றிய �ைறசா� ேம'பா�ைவ1 3Wவினா& 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசCய7ப�ட�.) * 22. Rகாதார�, ேபாசைண ம'(� Rேதச ம@��வ அைம0ச�,— ேதசிய ம@F�க. ஒW93ப*��� அதிகாரசைப0 ச�ட�தி� கீX ஒW93விதிக.,— 2015 ஆ� ஆD=� 5 ஆ� இல1க, ேதசிய ம@F�க. ஒW93ப*��� அதிகார சைப0 ச�ட�தி� 118 ஆ� பிாிBட� ேச��� வாசி1க7ப*� 142 ஆவ� பிாிவி� கீX, ம@��வ உபகரண9களி� விைல 3றி�த& ெதாட�பாக Rகாதார�, ேபாசைண ம'(� Rேதச ம@��வ அைம0சாினா& ஆ1க7ப�*, 2017 ெப7 @வாி 17 ஆ� திகதிய 2006/45 ஆ� இல1க அதிவிேசட வ��தமான7 ப�திாிைகயி& பிரRாி1க7ப�ட�� 2017.05.23 ஆ� திகதி சம�7பி1க7ப�ட�மான ஒW93விதிக. அ9கீகாி1க7ப*மாக. * 23. ெபௗ�த அறநிைலய9க. (தி@�த0)  ச�டKல� —  இரDடா� மதி7Y*. (அைம0சரைவ அ9கீகார� ெபற7ப�*.ள�.) * 24. ேதரவாத பி13மா�க. கதிகாவ� (பதிB ெசCத&) ச�டKல� — இரDடா� மதி7Y*. (அைம0சரைவ அ9கீகார� ெபற7ப�*.ள�.) * 25. அரசியலைம7பி� கீX பிேரரைண,— விவாத� ஒ�திைவ1க7ப�ட விடய� (2016 m� 22),— “இல9ைக சனநாயக ேசாச_ச1 3=யரசி� அரசியலைம7பி� 104ஆ (5) (அ) ஆ� உ(7 ைரயி� ஏ'பா*களி� பிரகார�, ேதா்த& ஆைண13Wவினா& 2016 ெப7 @வாி 25 ஆ� திகதிய 1955/19 ஆ� இல1க அதிவிேசட வ��தமானியி& பிரRாி1க7ப�ட��, 2016.05.06 ஆ� திகதி சம�7பி1க7ப�ட�மான, ம1க. தீ�7ெபா�(1கான அ&ல� ேதாத்ெலா�(1கான கால1ெக*வி� ேபா� இல�திரனிய& ம'(� அ0R ஊடக9க. பி�ப'றிெயாWக ேவD=ய ஒW1கெநறிக. அ�ல� வழிகா�� ெநறிக� அ�கீகாி�க�ப�மாக” என7 பிேரரைண ெகாD*வர7ப�* எ*�திய�ப7ெப'ற�. 



( 13 ) 26. இல9ைக ஆளணி �காைம நி(வக� (தி@�த0) ச�டKல�  —  இரDடா� மதி7Y*. 27. சி(வ�  ன�வாXB ைமய� (��=ைண�த&) ச�டKல� — இரDடா� மதி7Y*. 28. இல9ைக ஐ1கிய கிறிeதவ ந� ாிைம (��=ைண�த&) ச�டKல� — இரDடா� மதி7Y*. 29. o ல9கா மகளி� ச�ேமளன� (��=ைண�த&) ச�டKல� — இரDடா� மதி7Y*. 30. ெமாணறாகல மாவ�ட கா��தா மஹா ச9கமய (��=ைண�த&) ச�டKல� — இரDடா� மதி7Y*. 31. லசா_ய� சKக க&வி0 ேசைவக. (��=ைண�த&) ச�டKல�  —- இரDடா� மதி7Y*. 32. ச�வேதச ெபDக. ம'(� பி.ைளகளி� உாிைமக. ேபரைவ (��=ைண�த&) ச�டKல�  —  இரDடா� மதி7Y*. 
*   அரசா9க அSவ&கைள1 3றி1கி�றன. [1] “ச�டKல� இ7ெபாW� இரDடா� �ைறயாக மதி7பிட7ெப(மாக” என7 பிேரரைண ெகாD*வர7ப�* எ*�திய�ப7ெப'ற�. 


