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வா��ல விைட
கான வினா
க 1. 1220/ ’16 ெகௗரவ ப�ம உதயசா$த %ணேசகர,— உ)நா�ட+வ,க) அைம/சைர0 ேக�பத1%,— (1) 

(அ) (i) கிளிெநா/சி மாவ�ட�தி, அைம$�)ள அரச நி5வன7களி� எ8ணி0ைக யாெத�பைத9�;  (ii) எ,.ாீ.ாீ.ஈ. பய7கரவாதிகளா, 1983 ஆ� ஆ8A0% பி�ன� அழி0கCப�A)ள அரச நி5வன7களி� எ8ணி0ைக யாெத�பைத9�,  (iii) அழிவைட$�)ள ேம1பD ெசா��0க) ப1றி அரசா7க�தினா, ஏ150 ெகா)ள0�Dய மதிCFெடா�5 ெசGயCப�A)ளதா எ�பைத9�;  (iv) ஆெமனி,, அ/ெசா��0களி� ெமா�த ெப5மதி யாெத�பைத9�;  (v) அழி0கCப�A)ள ஒJெவாK ெசா�� ெதாட�பாகL� ெபா5CM0�ற ேவ8Dய பய7கரவாதிக
0% எதிராக ச�ட நடவD0ைகக) ேம1ெகா)ளCப�A)ளதா எ�பைத9�;  (vi) ஆெமனி,, அ$த நடவD0ைகக) யாைவெய�பைத9�;  (vii) ேம1பD (i) - (vi) வைர விசாாி0கCப�A)ள தகவ,க) ெதாட�பான �Nைமயான அறி0ைகெயா�ைற/ சம�CபிCபாரா எ�பைத9�; அவ� இ/சைப0% அறிவிCபாரா? 
(ஆ) இ�ேற,, ஏ�? 2. 1331/’16 ெகௗரவ M�திக ப�திறண,— மி�வ+ ம15� M�Cபி0க�த0க ச0தி அைம/சைர0 ேக�பத1%,— (2) 
(அ) (i) LTL Holdings (Pvt.) Ltd க�பனி0%/ ெசா$தமான உபக�பனிகளி� எ8ணி0ைக ம15� அவ1றி� ெபய�க) யாைவ;  (ii) ேம1பD உபக�பனிக) தாபி0கCபA� �ைறயிய, யா�;  (iii) ேம1பD ஒJெவாK க�பனியினா+� ேம1ெகா)ளCபA� பணிக) ெவJேவறாக யாைவ; எ�பைத அவ� %றிCபிAவாரா? 
(ஆ) (i) %றிCபி�ட க�பனிகளி� வKமான�தி\K$�  இல7ைக மி�சார சைப0% கிைட0%� இலாபC ப7கி� சத]த�, ஒJெவாK க�பனியி� அDCபைடயி, ெவJேவறாக யா�;  (ii) இ$த இலாபC ப7% சாியான� அ,ல எ�பைத ஏ150ெகா)வாரா;  (iii) ஆெமனி,, அதைன� திK��வத1% நடவD0ைக ேம1ெகா)வாரா;  எ�பைத அவ� இ/சைப0% அறிவிCபாரா? 
(இ) இ�ேற,, ஏ�? 



( 2 ) 3. 1406/’16 ெகௗரவ ப$�ல %ணவ�தன,— உய� க,வி  ம15� ெநA_சாைலக) அைம/சைர0 ேக�பத1%,— (2) 
(அ) (i) 2016 ஆ� ஆ8A0கான வரL ெசலLதி�ட�தி� 185 ஆ� இல0க பிேரரைண0% அைமவாக, இலவச Wi-Fi வசதிக) வழ7கCப�A)ள அரச ப,கைல0கழக7க) ம15� அCப,கைல0கழக7களி� மாணவ�க)  இ$த வசதியிைன அbபவி0க ஆர�பி�த திகதிக) ெவJேவறாக யாைவெய�பைத9�; 
 (ii) அரச ப,கைல0கழக �ைறைமயிb) ேம1பD Dஜி�ட,மயCபA�த, வசதிகைள வழ7%வத1காக அரசா7க�தினா, உறCப�ட  ெமா�த ெசலL யாெத�பைத9�; 
 (iii) ேம1பD ெசலL எ$த அைம/சினா, அ,ல� நி5வன�தினா, ெசலவினமாக ஏ1கCப�A)ளெத�பைத9�; 
 (iv) அரச ப,கைல0கழக �ைறைமயிb) க,வி க1%� அைன�� மாணவ�க
0%� மD0கணனி வழ7%த, ச�ப$தமாக அரசா7க�தி1% தி�டவ�டமான ேவைல�தி�டெமா�5 உ)ளதா எ�பைத9�;  (v) ஆெமனி,, அ$த ேவைல�தி�ட� யாெத�பைத9�; அவ� இ/சைப0% அறிவிCபாரா? 
(ஆ) இ�ேற,, ஏ�? 4. 1477/ ’16 ெகௗரவ சமி$த விேஜசிறி,— நகர� தி�டமிட, ம15� நீ� வழ7க, அைம/சைர0 ேக�பத1%,— (2 )  (அ) (i) நகர� தி�டமிட, ம15� நீ� வழ7க, அைம/e0%/ ெசா$தமான திைண0கள7க), ��A�தாபன7க), சைபக) ம15� நியதி/ ச�ட நி5வன7க) யாைவ எ�பைத9�; 
 (ii) 2015 இ, த1ேபாைதய ந,லா�சி அரசா7க� ஆ�சி0% வ$த பி�ன� இ$த ஒJெவாK நி5வன�தி1காகL� ஆ�ேச�CM ெசGயCப�A)ள பணியாள� எ8ணி0ைக தனி�தனியாக யா� எ�பைத9�; 
 (iii) அJவா5 ஆ�ேச�CM ெசGயCப�ட ஆ�களி� ெபய�க), �கவாிக), க,வி� தைகைமக) ம15� ஆ�ேச�CM0%ாிய பதவிக) யாைவ எ�பைத9�;  (iv) ேம1பD பணியாள�கைள ஆ�ேச�CM ெசGய பி�ப1றCப�ட �ைறயிய, யா� எ�பைத9�; அவ� இ/சைப0% அறிவிCபாரா? 
(ஆ) இ�ேற,, ஏ�? 



( 3 ) 5. 1729/ ’17 ெகௗரவ பிம, ர�நாய0க,— பிரதம அைம/சK� ேதசிய ெகா)ைகக) ம15� ெபாKளாதார அ+வ,க) அைம/சKமானவைர0 ேக�பத1%,— (1) (அ) (i) உ)நா�A ம15� ெவளிநா�A க,வி நடவD0ைகக
0காக இல7ைகய� க
0% சனாதிபதி நிதிய�தி� gல� �Nைமயான அ,ல� ப%தியளL MலைமC பாிசி, வழ7%� ேவைல�தி�டெமா�5 காணCபAகி�றதா எ�பைத9�;  (ii) ஆெமனி�, ேம1பD ேவைல�தி�ட�தி1% அைமவாக இத1காக தைகைம ெப1றவ�க) ெதாிL ெசGயCபA� அDCபைட ம15� �ைறயிய, யாெத�பைத9�;  (iii) க.ெபா.த. (உய� தர�) அதி�Dய M)ளிகைள ெப150ெகா)
� மாணவ� க
0% MலைமCபாிசி, வழ7%� �ைறயியெலா�5 காணCபAகி�றதா எ�பைத9�;  (iv) ப�டCபி� பDCM க,வி0காக ப�டதாாிக
0% MலைமCபாிசி, வழ7%� �ைறயியெலா�5 காணCபAகி�றதா எ�பைத9�;  (v) ேம1பD (iii) ம15� (iv) தவிர ேவ5 உ)நா�A ம15� ெவளிநா�A MலைமC பாிசி,கைள ெப150ெகாA0%� �ைறயியெலா�5 காணCபAகி�றதா எ�பைத9�;  (vi) ஆெமனி�, ேம1பD �ைறயிய, யாெத�பைத9�;  (vii) 2005 ஆ� ஆ8A ெதாட0க� 2017 ஆ� ஆ8A வைர ேம1பD (iii) ம15� (iv) இ, %றிCபிடCப�ட �ைறயிய,க
0% Mற�பாக, உ)நா�A அ,ல� ெவளிநா�A MலைமCபாிசி,கைள ெப150ெகா8டவ�களி� ெபய�, நிதி� ெதாைக, நி5வன� ம15� ெவளிநாெடனி,, அ$நா�D� ெபய� ஆ8Aவாாியாக தனி�தனிேய யாெத�பைத9�; அவ� இ/சைபயி, அறிவிCபாரா? 
(ஆ) இ�ேற,, ஏ�? 6. 1735/’17 ெகளரவ வாeேதவ நாணாய0கார,— பிரதம அைம/சK� ேதசிய ெகா)ைகக) ம15� ெபாKளாதார அ+வ,க) அைம/சKமானவைர0 ேக�பத1%,— (1) (அ) (i) ெவளிநா�AC ப,கைல0கழக7களி, க,வி0காக இல7ைக மாணவ�க) சா�பி, ஒK வKட�தி1%/ ெசலவா%� பண�ெதாைக0% இல7ைகயி� ெவௗிநா�A நாணய ஒ�0க�தினா, ஏ1க ேநாிAகி�ற eைம எJவளL எ�பைத9�; 
 (ii) தனிCப�ட ெவளிநா�A e15Cபயண7க
0காக ெவளிநாA ெச,+� ஆ�க
0காக இல7ைகயி� நிதி ஒ�0க�தினா, வKடா$த� ஏ1க ேநாிAகி�ற eைம எJவளL எ�பைத9�;  (iii) இல7ைகயி\K$� அbCபCபAகி�ற வ��தகC ப8ட7க) அ,ல� பணிக
0காக இல7ைக0% அறவிடCபட ேவ8Dயதான ெவளிநா�A நிதியி, எJவளL பண�ெதாைக கிைட0கா�)ள� எ�பைத9�; அவ� இ/சைப0% அறிவிCபாரா? 
(ஆ) இ�ேற,, ஏ�? 



( 4 ) 7. 1753/ ’17 ெகௗரவ ல0கி ஜயவ�தன,— ெப1ேறா\ய வள7க) அபிவிK�தி  அைம/சைர0 ேக�பத1%,— (1) 
(அ) (i) த1ேபா� நாA hராகL� ெசய1ப�A வK� எாிெபாK) நிரCM� நிைலய7களி� எ8ணி0ைக யா�;  (ii) இவ1றி,, இல7ைக ெப1ேறா\ய0 ��A�தாபன��0%/ ெசா$தமான எாிெபாK) நிரCM� நிைலய7களி� எ8ணி0ைக ம15�  தனியா� நி5வன7க
0%/ ெசா$தமான எாிெபாK) நிரCM� நிைலய7களி� எ8ணி0ைக  ெவJேவறாக எJவளL;  (iii) இல7ைக ெப1ேறா\ய0 ��A�தாபன��0%/ ெசா$தமான எாிெபாK) நிரCM� நிைலய7க) அைம$�)ள இட7க) யாைவ;  (iv) ேமேல  (iii)இ, %றிCபிடCப�A)ள எாிெபாK) நிரCM� நிைலய7கைள த1ேபா� ேபணிவKகி�ற ஆ�க) யாவ�; எ�பைத அவ� இ/சைப0% அறிவிCபாரா?  
(ஆ) (i) தனியா� நி5வன7க
0%/ ெசா$தமான எாிெபாK) நிரCM� நிைலய7க)  அைம$�)ள இட7க) யாைவ;  (ii) அவ1றி� உாிைமயாள�க) யாவ�;  (iii) எாிெபாK) நிரCM� நிைலய7கைள ஒN7%�ைறCபA�த, உாிய �ைறயி, நைடெப5வதி,ைல எ�பைத ஏ150ெகா)வாரா;  (iv) ஆெமனி,, இ$த எாிெபாK) நிரCM� நிைலய7கைள ஒN7% �ைறCபA��வத1% �ைறசா�$த �ைறயியெலா�ைற தயா� ெசGவாரா;  (v) ஆெமனி,, அ� எJவா5; எ�பைத அவ� இ/சைப0% அறிவிCபாரா?  
(இ) இ�ேற,, ஏ�? 8. 1779/ ’17 ெகௗரவ அேசா0க பிாிய$த,— மாகாண சைபக) ம15� உ)iரா�சி அைம/சைர0 ேக�பத1%,— (1) (அ) (i) வடேம, மாகாணசைபயி� கீj M�தள� மாவ�ட�தி, இய7%� ��ப)ளிகளி� எ8ணி0ைக எJவளெவ�பைத9�;  (ii) ேம1பD ��ப)ளிகளி� ெபயா்க) யாைவ எ�பைத9�;  (iii) 2010 ஆ� ஆ8A ெதாட0க� ேம1பD ஒJெவாK ��ப)ளி0%� ெப150 ெகாA0கCப�ட உதவி� ெதாைக தனி�தனிேய எJவளெவ�பைத9�;  (iv) மாவ�ட�தி� ��ப)ளிகைள ��ேன15வத1%� ஒN7%�ைறC பA��வத1%� மாகாணசைப ேம1ெகா8A)ள ம15� எதி�கால�தி, ேம1ெகா)ளL)ள நடவD0ைகக) யாைவ எ�பைத9�; அவ� இ/சைபயி, அறிவிCபாரா? 
(ஆ) இ�ேற,, ஏ�? 



( 5 ) 9. 1789/ ’17 ெகௗரவ எ�.எ/.எ�. ச,மா�,— க,வி அைம/சைர0 ேக�பத1%,— (1) 
(அ) (i) 1990.12.31 ஆ$ திகதி அ,ல� அத1% அ8மி�த காலக�ட�தி, வட0% மாகாண� �,ைல�தீL மாவ�ட�தி, ம�திய அைம/e ம15� மாகாணசைபயி�கீj இய7கி0ெகா8DK$த தமிj ெமாழிgல �l\� பாடசாைலகளி�  எ8ணி0ைக யா�;  (ii) அCபாடசாைலகளி� ெபய�க) ம15� அைவ அைம$திK$த இட7க) யாைவ;  (iii) அCபாடசாைலக) உ)ளட7%கி�ற க,வி வலய7க) ம15� பிரேதச ெசயலாள� பிாிLக) யாைவ;  (iv) ேம1பD ஒJெவாK பாடசாைல9� அரசா7கC பாடசாைலயாக  பிரகடன_ ெசGயCப�ட  வ��தமானC ப�திாிைக இல0க7க) ம15� திகதிகைள சைபயி, சம�CபிCபாரா; எ�பைத அவ� இ/சைப0% அறிவிCபாரா? 
(ஆ) இ�ேற,, ஏ�? 10. 1852/ ’17 ெகௗரவ ாீ. ர_சி� த ெசாGசா,— உ)நா�ட+வ,க) அைம/சைர0 ேக�பத1%,— (1) (அ) (i) கிராம உ�திேயாக�த�கைள ஆ�ேச�CM ெசGவத1% பகிர7க ேசைவக) ஆைண0%Nவினா, �ைறசா�$த ஆ�ேச�CM நைட�ைறெயா�5 அ�,பA�தCபAகி�றெத�பைத ஏ150ெகா)கி�றாரா எ�பைத9�; 
 (ii) Mதிதாக கிராம உ�திேயாக�த�கைள ஆ�ேச�CM ெசGவத1% பாீ�ைசக) திைண0கள�தினா, ேபா�DC பாீ�ைசெயா�5 நட�தCப�A ெப5ேப5கைள ெவளியிAவத1% அ8மி�திK$த நிைலயி,, ஓGL ெப1ற கிராம உ�திேயாக�த�கைள ஒCப$த அDCபைடயி, ஆ�ேச�CM ெசGவத1% நடவD0ைக ேம1ெகா)ளCபAகி�றதா எ�பைத9�; 
 (iii) ஆெமனி,, அத� gல�, ேபா�DC பாீ�ைச0% ேதா1றியிK$த வி8ணCபதாாிக
0% ெபK� அநீதி இைழ0கCபAகி�றெத�பைத ஏ150ெகா)கி�றாரா எ�பைத9�; அவ� இ/ சைப0% அறிவிCபாரா? 
(ஆ) Mதிய ஆ�ேச�CMக) ஒCப$த அDCபைடயி, ேம1ெகா)ளCபAமாயி�, அ� ெதாட�பாக ேம1ெகா)ளCப�A)ள நடவD0ைகக) யாைவ எ�பைத9� அவ� இ/ சைப0% அறிவிCபாரா?      
(இ) இ�ேற,, ஏ�? 



( 6 ) 11. 1854/ ’17 ெகௗரவ எl.எ�. மாி0கா�,— மாநகர ம15� ேம, மாகாண அபிவிK�தி அைம/சைர0 ேக�பத1%,— (1) (அ) (i) மாநகர ம15� ேம, மாகாண அபிவிK�தி அைம/சினா, நைட�ைறCபA�தCபA� மாநகர தி�ட�தி� (Megapolis plan) கீj 2017 ஆ� ஆ8A ெதாட0க� ��ேனா0கி9)ள 03 ஆ8Aக) வைரயி, ெகாN�M பிரேதச ெசயலாள� பிாிவி1காக தி�டமிடCப�A)ள அபிவிK�தி நிகj/சி�தி�ட7க) யாைவ எ�பைத9�;  (ii) ஏ1கனேவ ஏேதb� நிகj/சி�தி�ட7க) ஆர�பி0கCப�A)ளதாயி�, அைவ யாைவ எ�பைத9�;  (iii) ஆர�பிCபத1% எதி�Cபா�0கCபA� நிகj/சி�தி�ட7க) தி�டவ�டமாக ஆர�பி0கCபடL)ள திகதிக) யாைவ எ�பைத9�;  (iv) இத1ெகன அரச ம15� தனியா� �தrAக) ேம1ெகா)ளCபAமா எ�பைத9�;  (v) ஆெமனி�, அைவ தனி�தனிேய யாைவ எ�பைத9�; அவ� இ/சைபயி, அறிவிCபாரா? (ஆ) (i) ஏ1கனேவ ஆர�பி0கCப�A)ள அ,ல� ஆர�பி0க எதி�Cபா�0கCபA� நிகj/சி�தி�ட7க
0காக ஒ�0கCப�A)ள நிதி� ெதாைக எJவளெவ�பைத9�;  (ii) த1சமய� ெசலவிடCப�A)ள நிதி� ெதாைக எJவளL எ�பைத9�;  (iii) இத1காக கட� ெதாைகக) ெப150ெகா)ளCபAமா எ�பைத9�;  (iv) ஆெமனி�, கட� ெப150ெகா)ளCபA� நி5வன7க) ம15� கட� ெதாைக எJவளெவ�பைத9�;  (v) இ�ேற,, அரசா7க�தினா, ஒ�0கCப�A)ள நிதி� ெதாைக எJவளெவ�பைத9�; அவ� இ/சைபயி, அறிவிCபாரா? 
(இ) இ�ேற,, ஏ�? 12. 1873/ ’17 ெகளரவ இ�ரா� மstC,— ெபா� நி�வாக ம15� �காைம��வ அைம/சைர0 ேக�பத1%,— (1) 
(அ) இல7ைக தி�டமிட, ேசைவயி� சிறCM,  I, II ம15� III ஆ$ தர7க
0காக அ7கீகாி0கCப�ட பதவியணி எ8ணி0ைக (Cadre) ம15� இ�றளவி, ேசைவயி, ஈAப�A)ள உ�திேயாக�த�களி� எ8ணி0ைக தனி�தனியாக யாெத�பைத அவ� இ/சைப0% அறிவிCபாரா ? 

(ஆ) இல7ைக தி�டமிட, ேசைவயி,,  (i) சிறCM� தர�ைத/ ேச�$த பதவிக) யாைவ;  (ii) இ�றளவி, அCபதவிகளி, ேசைவயி, ஈAப�A)ள  உ�திேயாக�த�களி� ெபய�க) ம15� அவ�களி� ேசைவக) யாைவ;  (iii) தர� 1 இ1%ாிய பதவிக) யாைவ;  (iv) இ�றளவி, அCபதவிகளி, ேசைவயி, ஈAப�A)ள உ�திேயாக�த�களி� ெபய�க) ம15� அவ�களி� ேசைவக) யாைவ;  எ�பைத9� அவ� இ/சைப0% அறிவிCபாரா? 
(இ) இ�ேற,, ஏ�? 



( 7 ) 13. 1949/ ’17 ெகௗரவ மய$த திசாநாய0க,—  பிரதம அைம/சK� ேதசிய ெகா)ைகக) ம15� ெபாKளாதார அ+வ,க) அைம/சKமானவைர0 ேக�பத1%,— (1) 
(அ) மைலநா�AC பிரேதச7கைள அபிவிK�தி ெசGவத1காக ஆர�பி0கCப�ட மைலநா�A0 கிராமிய Mன�வாjவளிCM� திைண0கள� கட$த அரசா7க�தினா,  ஒழி0கCப�டைம காரணமாக மைலநா�AC பிரேதச ம0க
0% அநீதி ேந�$�)ளெத�பைத அவ� ஏ150ெகா)கிறாரா? 

(ஆ) (i) மைலநா�A அபிவிK�தி அதிகாரசைபயி� gல� மைலநா�AC பிரேதச�தி1% உாி�தான அபிவிK�தி ந�ைமக) யாைவ;  (ii) ேம1பD அதிகாரசைப0% ஒ�0கிய பண�ெதாைக எJவளL;   (iii) ேம1பD அதிகாரசைபயினா, ேம1ெகா)ளCப�ட பணிக) ம15� அ�லா0கCப�ட கK�தி�ட7க) யாைவ ;   (iv) மைலநா�A அபிவிK�தி அதிகாரசைபயி� தைலைம��வ� ம15� தாபனC ெபா5Cபிைன வகி0கி�ற  ஆ�க) யா� ;  (v) மைலநா�A அபிவிK�தி அதிகாரசைப gலமாக மைலநா�AC பிரேதச�தி� வறிய கிராம7களி� ம0க
0% வழ7கிய ெதாழி,க) ம15� ெதாழி,வாGCM0களி� எ8ணி0ைக யா�;  (vi) மைலநா�A அபிவிK�தி அதிகாரசைபயினா, வறிய கிராம7ைள/ ேச�$த  ம0களி� வாj0ைக� தர�ைத ேம�பA��வத1காக   ஆர�பி0கCப�ட கK�தி�ட7களி� எ8ணி0ைக எJவளL, ம15� கK�தி�ட7களி� ெபய�க) யாைவ; எ�பைத அவ� இ/சைப0% அறிவிCபாரா? 
(இ) (i) மைலநா�A0 கிராமிய Mன�வாjவளிCM� திைண0கள�ைத மீ8A� ஆர�பி0க கKதி9)ளாரா;  (ii) ஆெமனி,, அ�திகதி யா� ; எ�பைத9� அவ� இ/சைப0% அறிவிCபாரா? 
(ஈ) இ�ேற,, ஏ�? 14. 1951/ ‘17 ெகௗரவ கனக ேஹர�,— ெபK$ேதா�ட0 ைக�ெதாழி, அைம/சைர0 ேக�பத1%,— (1) (அ) (i) 2014, 2015 ம15� 2016 ஆ� ஆ8Aகளி, இல7ைகயி, சிறிய அளவிலான இறCப� ைக�ெதாழி\, த7கிவாj$த %A�ப7களி� எ8ணி0ைக ஆ8A வாாியாக தனி�தனியாக எJவளெவ�பைத9�; 
 (ii) 2016 ஆ� ஆ8D, ேம1பD %A�ப7களி� எ8ணி0ைக 2014 ஆ� ஆ8ைட விட எJவளவா, %ைறவைட$�)ளெத�பைத9�;  (iii) இறCப� ெசGைக ேம1ெகா)ளாைமயினா, ெதாழி,வாGCMகைள இழ$�)ள ஆ�களி� வாj0ைக� தர�ைத ேம�பA�த அரசா7க� ேம1ெகா)
� நடவD0ைக யாெத�பைத9�;  (iv) ைகவிடCப�A)ள இறCப� ெசGைகைய மீ8A� க�DெயNCப நடவD0ைக எACபாரா எ�பைத9�;  (v) ஆெமனி,, அ� திகதி யாெத�பைத9�; அவ� இ/சைப0% அறிவிCபாரா? 
(ஆ) இ�ேற,, ஏ�? 



( 8 ) 

ெபா� அ�வ�க ஆர�ப�தி� ேபா� 

பிேரரைண �	னறிவித�பிேரரைண �	னறிவித�பிேரரைண �	னறிவித�பிேரரைண �	னறிவித�    1. பாரா
ம�ற/ சைப �த,வ�,— பாரா
ம�ற அ+வ,க),— ஒN7%C ப�திர�தி, காணCபA� ெபா� அ+வ,களி, 2 ஆ� இல0க பிேரரைண மீதான நடவD0ைகக) இ�ைறய அம�வி, 23 ஆ� இல0க பாரா
ம�ற நிைலயிய1 க�டைளயி� ஏ1பாA களி\K$� வில0%Cெப5மாக. 2. பாரா
ம�ற/ சைப �த,வ�,— பாரா
ம�ற அம�L (இல.1),— 7ஆ� இல0க பாரா
ம�ற நிைலயிய1 க�டைளயி� ஏ1பாAகளினா+� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா
ம�ற�தினா, ஏ150ெகா)ளCப�ட பிேரரைணகளினா+� தைடெபறாம,, 2017 ஒ0ேதாப� மாத� 19 ஆ� திகதி, வியாழ0கிழைம சைப அம�L ேநர� �.ப. 10.30 மணி �த, பி.ப. 12.30 மணி வைர9� பி.ப. 1.30 �த, பி.ப. 6.30 மணி வைர9� இK0%மாக. �.ப. 11.30 மணி0% 7(5) ஆ� இல0க பாரா
ம�ற நிைலயிய1 க�டைள ெதாழி1பAமாக. பி.ப. 6.30 மணி0% சபாநாயக� பாரா
ம�ற�ைத வினாவி�றி ஒ�திைவCபாராக. 3. பாரா
ம�ற/ சைப �த,வ�,— பாரா
ம�ற அம�L (இல.2),— இCபாரா
ம�ற� இ�5 அத� அம�L கைல9� ேபா� 2017, ஒ0ேதாப� மாத� 19 ஆ� திகதி, வியாழ0கிழைம �.ப. 10.30 மணி வைர ஒ�திைவ0கCபAமாக. 
பிேரரைண ��னறிவி�த�க�� தின�பணிக��பிேரரைண ��னறிவி�த�க�� தின�பணிக��பிேரரைண ��னறிவி�த�க�� தின�பணிக��பிேரரைண ��னறிவி�த�க�� தின�பணிக��    * 1. இல�திரனிய, ெகாA0க,வா7க,க) (திK�த/) ச�டgல� — இர8டா� மதிCFA. (அைம/சரைவ அ7கீகார� ெபறCப�A)ள�.) * 2. பாரா
ம�ற சைப �த,வ�,— 2018 ஆ� ஆ8A0கான வரL ெசலL�தி�ட மதிCFAகளி\K$� ெதாிL ெசGயCப�ட அைம/e0களி� ெசலL� தைலCM0க) ப1றி0 கல$�ைரயாAவத1கான பாரா
ம�ற� ெதாி%N,—  2018 ஆ� ஆ8A0கான வரL ெசலL� தி�ட மதிCFAக) ெதாட�பான %Nநிைல நிகj/சி நிர+0காக ஒ�0கCப�A)ள கால� ம�ACபA�தCப�A)ளைமயினா+�; ஒேர தின�தி, ப,ேவ5 ெசலL� தைலCM0க) ப1றி0 கல$�ைரயாட ேந�$�)ளதா,, அத1கிண7க ஒJெவாK அைம/e0களி� ெசலL� தைலCM0கைள கல$�ைரயாAவத1காக ஒ�0கCப�A)ள ேநர� வைரயைற0%�ப�A)ளைமயா+�; பாரா
ம�ற/ சைப �த,வ� ம15� எதி�0க�சியி� �த1ேகாலாசா� ஆகிேயாாி� இண0க�தி� பிரகார� பாரா
ம�ற அ+வ,க) ப1றிய %Nவி, தீ�மானி0கCப�ட  கீj0 %றிCபிடCப�A)ள இைணCபி� பிரகார� 10 அைம/e0களி� ெசலL� தைலCM0க) ப1றிC பாரா
ம�ற உ5Cபின�க) �D0 கல$�ைரயாAவத1% இயல/ெசG9� வைகயி, பாரா
ம�ற� ெதாி%Nெவா�5 நியமி0கCபட, ேவ8Aெமன இCபாரா
ம�ற� தீ�மானி0கி�ற�. 



( 9 ) 2. (அ) அ0%NL� அத� தவிசாளK� சபாநாயகாினா, ெபய� %றிCபிடCபட, ேவ8A�.  (ஆ) பாரா
ம�ற�தி� 95 ஆ� நிைலயிய1 க�டைளயி� ஏ1பாAகளினா, தைடெபறாம,, அ0%Nவான� அரசா7க0க�சியி\K$�� எதி�0 க�சியி\K$�� ெதாிL ெசGயCப�ட இKப�திெயா�50% (21) ேம1படாத உ5Cபின�கைள0 ெகா8DK0%மாக. 3. அ0%Nவான�,  (அ) அத� ��ட நடCெப8ைண நி�ணயிCபத1%�; ம15�  (ஆ) ஆ�க), ப�திர7க) ம15� பதிேவAகைள வரவைழCபத1%� யாேரb� நபைரC பாரா
ம�ற�தி1% அ,ல� அ0%Nவி� �� ச�கமளி0%மா5 உ�தரவிAவத1%�;  அதிகார� உைடயதாG இK�த, ேவ8A�. 4. ேம1பD ெதாிL ெசGயCப�ட அைம/e0களி� ெசலL� தைலCM0களி� %Nநிைல ஆGL ஆர�பி0%� திகதியி, அ,ல� அத1% ��ன� அ0%N அத� அறி0ைகைய பாரா
ம�ற�தி1%/ சம�Cபி�த, ேவ8A�.  இைண��இைண��இைண��இைண��    i. மைலநா�A Mதிய கிராம7க), உ�க�டைமCM வசதிக) ம15� ச�தாய அபிவிK�தி அைம/e ii. சிைற/சாைலக) ம5சீரைமCM, Mன�வாjவளிCM, மீ)%Dேய1ற ம15� இ$�மத அ+வ,க) அைம/e iii. ேதசிய சகவாjL, கல$�ைரயாட, ம15� அரசகKம ெமாழிக) அைம/e iv. ேதசிய ஒKைமCபாA ம15� ந,\ண0க அைம/e v. M�தசாசன அைம/e vi. தபா,, தபா, ேசைவக) ம15� �l\� சமய அ+வ,க) அைம/e vii. e15லா��ைற அபிவிK�தி ம15� கிறிlதவ சமய அ+வ,க) அைம/e viii. விேசட பணிCெபா5CM0க
0கான அைம/e ix. ெதாைல�ெதாட�Mக) ம15� Dஜி�ட, உ�க�டைமCM வசதிக) அைம/e x. வி_ஞான, ெதாழி,y�ப ம15� ஆராG/சி அைம/e * 3. ேபா0%வர�� ம15� சிவி, விமான/ ேசைவக) அைம/ச�,— ேமா�டா� வாகன/ ச�ட�தி� கீj ஒN7%விதிக),— ( 203 ஆ� அ�தியாயமான) ேமா�டா� வாகன/ ச�ட�தி� 5 ஆ� பிாிவி� (2) ஆ� உ�பிாிL ம15� 19 ஆ� பிாிLட� ேச��� வாசி0கCபA� அ/ச�ட�தி� 237 ஆ� பிாிவி� கீj, ேபா0%வர�� ம15� சிவி, விமான/ ேசைவக) அைம/சரா, ஆ0கCப�A, 2017 ெசCெத�ப� 22 ஆ� திகதிய 2037/23 ஆ� இல0க அதிவிேசட வ��தமான ப�திாிைகயி� gல� திK�தCப�A 2017 ெசCெத�ப� 08 ஆ� திகதிய 2035/51 ஆ� இல0க அதிவிேசட வ��தமானC ப�திாிைகயி, பிரeாி0கCப�ட�� 2017.10.09 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட�மான ஒN7%விதிக) அ7கீகாி0கCபAமாக. 



( 10 ) * 4. ஒ�0கீ�A/ ச�டgல� (2018) —  இர8டா� மதிCFA. (அைம/சரைவ அ7கீகார� ெபறCப�A)ள�.) * 5. நிதி ம15� ெவ%சன ஊடக அைம/ச�,— ம�வாி0 க�டைள/ ச�ட�தி� கீj அறிவி�த,,— ம�வாி0 க�டைள/ ச�ட�தி� (52 ஆ� அ�தியாயமான) 12, 14 ம15� 22 ஆ� பிாிLக
ட� ேச��� வாசி0கCபA� 32 ஆ� பிாிவி� கீj,  ம�வாி ெதாட�பாக நிதி ம15� ெவ%சன ஊடக  அைம/சரா, ஆ0கCப�A, 2017 {ைல 28 ஆ� திகதிய 2029/51ஆ� இல0க அதிவிேசட வ��தமானC ப�திாிைகயி, பிரeாி0கCப�ட�� 2017.10.09 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட�மான அறிவி�த, அ7கீகாி0கCபAமாக. (ம� அறிவி�த, இல0க� 996) (அைம/சரைவ அ7கீகார� ெபறCப�A)ள�.) * 6. நீதி��ைற (திK�த/) ச�டgல�  —  இர8டா� மதிCFA.  (அைம/சரைவ அ7கீகார� ெபறCப�A)ள�.) * 7. அரசியலைமCM0கான இKபதாவ� திK�த/ ச�டgல� — இர8டா� மதிCFA. (அைம/சரைவ அ7கீகார� ெபறCப�A)ள�.) * 8. வ+0க�டாயமாக0 காணாம1ேபா0கCபAத\\K$� எ,லா ஆ�கைள9� பா�கா�த, ப1றிய ச�வேதச/ சமவாய/ ச�டgல�  — இர8டா� மதிCFA. (அைம/சரைவ அ7கீகார� ெபறCப�A)ள�.) * 9. %1ற/ெசய,க
0%C ப\யா0கCப�ேடாK0%� சா�சிக
0%மான உதவி ம15� பா�காCM (திK�த/) ச�டgல�   —  இர8டா� மதிCFA. (அைம/சரைவ அ7கீகார� ெபறCப�A)ள�.) * 10. %1ற/ெசய,கைள� தA�த, (திK�த/) ச�டgல�  —  இர8டா� மதிCFA. (அைம/சரைவ அ7கீகார� ெபறCப�A)ள�.) * 11. ேபா0%வர�� ம15� சிவி, விமான/ ேசைவக) அைம/ச�,— ேதசிய ேபா0%வர�� ஆைண0%Nவி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) - 2013,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீj 2016.09.06 ஆ$ திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட0கCப�ட ேதசிய ேபா0%வர�� ஆைண0%Nவி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (ேபா0%வர�� ம15� ெதாைல�ெதாட�M ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.01.26 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) 



( 11 ) * 12. ேபா0%வர�� ம15� சிவி, விமான/ ேசைவக) அைம/ச�,— இல7ைகC ேபா0%வர��/ சைபயி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) - 2012,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீj 2017.03.07 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2012.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட0கCப�ட இல7ைகC ேபா0%வர��/ சைபயி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (ேபா0%வர�� ம15� ெதாைல�ெதாட�M ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.03.24 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 13. ேபா0%வர�� ம15� சிவி, விமான/ ேசைவக) அைம/ச�,— ேதசிய ேபா0%வர�� ஆைண0%Nவி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) - 2014,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீj 2017.05.03 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட0கCப�ட ேதசிய ேபா0%வர�� ஆைண0%Nவி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (ேபா0%வர�� ம15� ெதாைல�ெதாட�M ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.05.26 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 14. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— இல7ைக அரச ெபK$ேதா�ட0 ��A�தாபன�தி� வKடா$த அறி0ைக ம15� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) - 2011,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) பிாிவி� கீj 2016.12.10 ஆ$ திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2011.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட0கCப�ட இல7ைக அரச ெபK$ேதா�ட0 ��A�தாபன�தி� ஒK7கிைண$த நிதிநிைல0 �150க) ம15� வKடா$த அறி0ைக ஆகியன அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.05.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 15. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— ேதசிய ேசமிCM வ7கியி� ஆ8டறி0ைக ம15� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) - 2015,— நிதி/ ச�ட�தி� 35(3) ஆ� உ�பிாிL ம15� 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) ஆ� உ�பிாிவி� கீj, 2017.01.24 ஆ$ திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2015.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான ேதசிய ேசமிCM வ7கியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 16. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— இல7ைக வ7கியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) - 2015,— நிதி/ச�ட�தி� 35(3) உ�பிாிL ம15� 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) உ�பிாிவி� கீj 2017.01.25 ஆ$ திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2015.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட�� கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCM உ)ளட7கலான இல7ைக வ7கியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) 



( 12 ) * 17. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— ம0க) வ7கியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) - 2015,— நிதி/ ச�ட�தி� 35(3) உ�பிாிL ம15� 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) உ�பிாிவி� கீj 2017.03.08 ஆ$ திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2015.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட கண0காGவாள� நாயக�தி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான ம0க) வ7கியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 18. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— வைரய50கCப�ட %Kணாக, ெபK$ேதா�ட0 க�பனியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� நிதி0�150க) - 2014,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) உ�பிாிவி� கீj 2017.03.21 ஆ$ திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட eயாதீன ப�டய0 கண0காள�களி� கK��0க) உ)ளட0கCப�ட வைரய50கCப�ட %Kணாக, ெபK$ேதா�ட0 க�பனியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� நிதி0�150க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.05.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 19. eகாதார�, ேபாசைண ம15� eேதச மK��வ அைம/ச�,— அரச மK$�0 ��A�தாபன வKடா$த அறி0ைக9� கண0%க
� - 2013,— 1957 ஆ� ஆ8D� 49 ஆ� இல0க அரசா7க ச�டh�வமான ெதாழி,y�ப0 ��A�தாபன/ ச�ட�தி� 30(2) ஆ� பிாிL ம15� 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீj 2016.07.08 ஆ$ திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான அரச மK$�0 ��A�தாபன ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (eகாதார�, மனித ேசமநல� ம15� சgக வ+|�ட, ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 20. eகாதார�, ேபாசைண ம15� eேதச மK��வ அைம/ச�,— } ஜயவ�தனMர ைவ�தியசாைலயி� வKடா$த அறி0ைக9� கண0%க
� - 2013,— 1983 ஆ� ஆ8D� 54 ஆ� இல0க } ஜயவ�தனMர ைவ�தியசாைல/ ச�ட�தி� 30(2) ஆ� பிாிL ம15� 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(2)(C) ஆ� பிாிவி� கீj 2016.07.21 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான } ஜயவ�தனMர ைவ�தியசாைலயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (eகாதார�, மனித ேசமநல� ம15� சgக வ+|�ட, ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 21. eகாதார�, ேபாசைண ம15� eேதச மK��வ அைம/ச�,— அரச மK$� உ1ப�தி0 ��A�தாபன வKடா$த அறி0ைக9� கண0%க
� - 2013,— 1957 ஆ� ஆ8D� 49 ஆ� இல0க அரசா7க ச�டh�வமான ெதாழி,y�ப0 ��A�தாபன/ ச�ட�தி� 30(2) ஆ� பிாிL ம15� 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீj 2016.08.11 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCM0% உ�பA�தCப�ட அரச மK$� உ1ப�தி0 ��A�தாபன வKடா$த அறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (eகாதார�, மனித ேசமநல� ம15� சgக வ+|�ட, ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) 



( 13 ) * 22. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— இல7ைக காCM5தி0 ��A�தாபன�தி� வKடா$த அறி0ைக ம15� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) - 2014,— 2007 ஆ� ஆ8D� 07 ஆ� இல0க க�பனிக) ச�ட� ம15� 2000 ஆ� ஆ8D� 43 ஆ� இல0க காCM5தி0 ைக�ெதாழி, ச�ட�தி� ஒN7%விதிக
0கைமய 2017.03.22 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, ப�டய0 கண0காள�களான ேகFஎ�ஜீ நி5வன�தி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான இல7ைக காCM5தி0 ��A�தாபன�தி� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) ம15� வKடா$த அறி0ைக அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 23. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— ேதசிய ேசமிCM வ7கியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� ஒK7கிைண0கCப�ட நிதி0�150கக) - 2014,— பண0ெகா)ைக/ ச�ட�தி� 35 (3) ஆ� உ�பிாிL ம15� 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14 (3) ஆ� உ�பிாிவி� கீj, 2016.05.05 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாளாி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான ேதசிய ேசமிCM வ7கியி� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) ம15� வKடா$த அறி0ைக அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 24. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— ம0க) வ7கியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) - 2014,— பண0ெகா)ைக/ ச�ட�தி� 35 (3) உ�பிாிL ம15� 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14 (3) உ�பிாிவி� கீj 2016.09.22 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட கண0காGவாள� நாயக�தி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான ம0க) வ7கியி� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) ம15� வKடா$த அறி0ைக அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 25. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— இல7ைக வ7கியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) - 2014,— பண0ெகா)ைக/ ச�ட�தி� 35 (3) உ�பிாிL ம15� 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14 (3) உ�பிாிவி� கீj 2017.05.05 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCM உ)ளட7கலான இல7ைக வ7கியி� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) ம15� வKடா$த அறி0ைக அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 26. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— சிலாப� ெபK$ேதா�ட0 க�பனியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� நிதி0�150க) - 2014,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14 (3) உ�பிாிவி� கீj 2016.11.15 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட கண0காGL� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான சிலாப� ெபK$ேதா�ட0 க�பனியி� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) ம15� வKடா$த அறி0ைக அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) 



( 14 ) * 27. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— பிரேதச அபிவிK�தி வ7கியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� நிதி0�150க) - 2014,— பண0ெகா)ைக/ ச�ட�தி� 35 (3) உ�பிாிவி� கீj ம15� 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14 (3) உ�பிாிவி� கீj 2016.10.28 ஆ$ திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCM உ)ளட7கலான பிரேதச அபிவிK�தி வ7கியி� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) ம15� வKடா$த அறி0ைக அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 28. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— } ல7க� விமான/ேசைவ0 க�பனியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� நிதி0�150க) - 2014/2015,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) ஆ� உ�பிாிவி� கீj 2016.08.09 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2015.03.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, ஏனl� அ� ய7 நி5வன�தி� ப�டய0 கண0காள�களி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான } ல7க� விமான/ேசைவ0 க�பனியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� நிதி0�150க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.08.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 29. eகாதார�, ேபாசைண ம15� eேதச மK��வ அைம/ச�,— விஜய %மார�7க ஞாபகா��த ைவ�தியசாைலயி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) - 2013,— 1999 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க விஜய %மார�7க ஞாபகா��த ைவ�தியசாைல/ சைப/ ச�ட�தி� 30(2) ஆ� பிாிL ம15�  1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ ச�ட�தி� 14(2)சீ பிாிவி� கீj 2016.08.12 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான விஜய %மார�7க ஞாபகா��த ைவ�தியசாைலயி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (eகாதார�, மனித ேசமநல�, சgக வ+|�ட, ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 30. ச�ட�� ஒN7%� ம15� ெத� அபிவிK�தி அைம/ச�,— ேதசிய அபாயகர ஔடத7க) க�ACபா�A/ சைபயி� வKடா$த அறி0ைக ம15� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) - 2013,— 1984 ஆ� ஆ8D� 11 ஆ� இல0க, ேதசிய அபாயகர ஔடத7க) க�ACபா�A/ சைப/ ச�ட� ம15� 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ ச�ட�தி� 13(1) பிாிவி� கீj 2016.08.24 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான வKடா$த அறி0ைக9� நிதி0�150க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (ேதசிய பா�காCM ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2016.10.05 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 31. ]டைமCM ம15� நி�மாண��ைற அைம/ச�,— ேதசிய ]டைமCM அபிவிK�தி அதிகாரசைபயி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) - 2012,— 1979 ஆ� ஆ8D� 17 ஆ� இல0க ேதசிய ]டைமCM அபிவிK�தி அதிகாரசைப/ ச�ட�தி1க
0கைமய 2016.10.25 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான வKடா$த ஆ8டறி0ைக ம15� கண0%க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (eகாதார�, மனித ேசமநல�, சgக வ+|�ட, ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.08.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) 



( 15 ) * 32. ]டைமCM ம15� நி�மாண��ைற அைம/ச�,— நி�மாணC பயி1சி அபிவிK�தி நி5வக�தி� ஆ8டறி0ைக ம15� கண0%க) - 2013,— 1957 ஆ� ஆ8D� 49 ஆ� இல0க அரச ைக�ெதாழி, ��A�தாபன/ ச�ட�தி� 2 ஆ� பிாிவி� 1 ஆ� உ�பிாிவி� கீj ம15� 1992 ஜூ� மாத� 10 ஆ� திகதிய 718/15 ஆ� இல0க அதிவிேசட வ��தமானC ப�திாிைக0கைமய 2016.10.25 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான ஆ8டறி0ைக ம15� கண0%க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (eகாதார�, மனித ேசமநல�, சgக வ+|�ட, ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.08.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 33. காணி ம15� பாரா
ம�ற ம5சீரைமCM அைம/ச�,— காணி சீ�திK�த ஆைண0%Nவி� ஆ8டறி0ைக ம15� கண0%க) - 2013,— 1972 ஆ� ஆ8D� 1 ஆ� இல0க காணி சீ�திK�த ஆைண0%N/ ச�ட�தி� கீj 2016.11.18 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (கம�ெதாழி, ம15� காணி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.03.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 34. காணி ம15� பாரா
ம�ற ம5சீரைமCM அைம/ச�,— காணி சீ�திK�த ஆைண0%Nவி� ஆ8டறி0ைக ம15� கண0%க) - 2014,— 1972 ஆ� ஆ8D� 1 ஆ� இல0க காணி சீ�திK�த ஆைண0%N/ ச�ட�தி� கீj 2016.11.18 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (கம�ெதாழி, ம15� காணி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.03.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 35. ேபா0%வர�� ம15� சிவி, விமான/ ேசைவக) அைம/ச�,— இல7ைக சிவி, விமான/ேசைவக) அதிகாரசைபயி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) - 2014,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீj 2016.12.05 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான இல7ைக சிவி, விமான/ேசைவக) அதிகாரசைபயி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (ேபா0%வர�� ம15� ெதாைல�ெதாட�Mக) ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.08.10 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 36. ]டைமCM ம15� நி�மாண��ைற அைம/ச�,— அரச அபிவிK�தி ம15� நி�மாண0 ��A�தாபன�தி� ஆ8டறி0ைக ம15� கண0%க) - 2012,— 1957 ஆ� ஆ8D� 49 ஆ� இல0க அரச ைக�ெதாழி, ��A�தாபன/ ச�ட�தி� 2 ஆ� பிாிவி� 1 ஆ� உ�பிாிவி� கீj 2017.01.24 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (eகாதார�, மனித ேசமநல�, சgக வ+|�ட, ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.08.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) 



( 16 ) * 37. ேபா0%வர�� ம15� சிவி, விமான/ ேசைவக) அைம/ச�,— ேதசிய ேபா0%வர�� ைவ�திய நி5வக�தி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) - 2013,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீj 2017.01.24 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான ேதசிய ேபா0%வர�� ைவ�திய நி5வக�தி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (ேபா0%வர�� ம15� ெதாைல�ெதாட�Mக) ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.08.10 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 38. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— } ல7க� விமான/ேசைவ0 க�பனியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க) - 2015/2016,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) ஆ� உ�பிாிவி� கீj 2017.07.25 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2016.03.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான } ல7க� விமான/ேசைவ0 க�பனியி� ஒK7கிைண$த நிதி0�150க)  ம15� வKடா$த அறி0ைக அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.08.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 39. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— } ல7க� விமான/ேசைவ0 க�பனியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) - 2013/2014,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) ஆ� உ�பிாிவி� கீj 2015.03.04 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2014.03.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, ஏ�னl� அ�� ய�7 நி5வன�தி� ப�டய0 கண0காளாி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான } ல7க� விமான/ேசைவ0 க�பனியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.08.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 40. பிரதம அைம/சK� ேதசிய ெகா)ைகக) ம15� ெபாKளாதார அ+வ,க) அைம/சK�,— இல7ைக ேதசிய மனித வள அபிவிK�தி ஆைண0%Nவி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� - 2014,— 1997 ஆ� ஆ8D� 18 ஆ� இல0க இல7ைக ேதசிய மனித வள அபிவிK�தி ஆைண0%N/ ச�ட�தி� 24 ஆ� பிாிவி� கீj 2016.10.27 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான இல7ைக ேதசிய மனித வள அபிவிK�தி ஆைண0%Nவி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.02.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 41. அபிவிK�திC பணிCெபா5CMக) அைம/சK� ெவளிவிவகார அைம/சK�,—  ஊழிய� ந�பி0ைகC ெபா5CM நிதிய�தி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� - 2014,— 1980 ஆ� ஆ8D� 46 ஆ� இல0க ஊழிய� ந�பி0ைகC ெபா5CM நிதிய/ சைப/ ச�ட�தி� 11 ஆ� பிாிவி� கீj 2016.11.12 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான ஊழிய� ந�பி0ைகC ெபா5CM நிதிய/ சைபயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.02.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) 



( 17 ) * 42. பிரதம அைம/சK� ேதசிய ெகா)ைகக) ம15� ெபாKளாதார அ+வ,க) அைம/சK�,— ேதசிய காCM5தி ந�பி0ைக நிதிய�தி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� - 2013,— 2006 ஆ� ஆ8D� 28 ஆ� இல0க ேதசிய காCM5தி ந�பி0ைக நிதிய/ சைப/ ச�ட�தி� 17 ஆ� பிாிவி� கீj 2016.01.27 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான ேதசிய காCM5தி ந�பி0ைக நிதிய�தி� வKடா$த அறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.02.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 43. பிரதம அைம/சK� ேதசிய ெகா)ைகக) ம15� ெபாKளாதார அ+வ,க) அைம/சK�,— ேதசிய காCM5தி ந�பி0ைக நிதிய�தி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� - 2014,— 2006 ஆ� ஆ8D� 28 ஆ� இல0க ேதசிய காCM5தி ந�பி0ைக நிதிய/ ச�ட�தி� 17 ஆ� பிாிவி� கீj 2016.12.10 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான ேதசிய காCM5தி ந�பி0ைக நிதிய�தி� வKடா$த அறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.02.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) *44. ெவளிநா�A ெதாழி,வாGCM அைம/சK� நீதி அைம/சK�,— இல7ைக ெவளிநா�A ேவைலவாGCMC பணியக�தி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� - 2013,— 1985 ஆ� ஆ8D� 21 ஆ� இல0க இல7ைக ெவளிநா�A� ெதாழி,வாGCM/ ச�ட�தி� 19 ஆ� பிாிவி� கீj, 2016.06.08 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான இல7ைக ெவளிநா�A ேவைலவாGCMC பணியக�தி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (ச�வேதச ெதாட�Mக) ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2016.10.05 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) *45. பிரதம அைம/சK� ேதசிய ெகா)ைகக) ம15� ெபாKளாதார அ+வ,க) அைம/சK�,— இல7ைக மகாவ\ அதிகாரசைபயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� - 2012,— 1979 ஆ� ஆ8D� 23 ஆ� இல0க இல7ைக மகாவ\ அதிகாரசைப/ ச�ட�தி� 34 ஆ� பிாிவி� கீj 2016.05.04 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான இல7ைக மகாவ\ அதிகாரசைபயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (கம�ெதாழி, ம15� காணி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.03.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) *46. பிரதம அைம/சK� ேதசிய ெகா)ைகக) ம15� ெபாKளாதார அ+வ,க) அைம/சK�,— இல7ைக மகாவ\ அதிகாரசைபயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� - 2013,— 1979 ஆ� ஆ8D� 23 ஆ� இல0க இல7ைக மகாவ\ அதிகாரசைப/ ச�ட�தி� 34 ஆ� பிாிவி� கீj 2016.11.15 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான இல7ைக மகாவ\ அதிகாரசைபயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (கம�ெதாழி, ம15� காணி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.03.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) 



( 18 ) *47. பிரதம அைம/சK� ேதசிய ெகா)ைகக) ம15� ெபாKளாதார அ+வ,க) அைம/சK�,— அரச மர0 ��A�தாபன�தி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� - 2013,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ ச�ட�தி� 14 ஆ� பிாிவி� கீj 2016.09.06 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான அரச மர0 ��A�தாபன�தி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (வ+வாதார அபிவிK�தி, e1றாட, ம15� இய1ைக வள7க) ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.03.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) *48. ைக�ெதாழி, ம15� வாணிப அ+வ,க) அைம/ச�,— }ல7கா lேட� DேரD7 (ெஜனர,) ேகாCபேரஷ� \மிெட�D� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) - 2012/2013,— 1970 ஆ� ஆ8D� 33 ஆ� இல0க } ல7கா lேட� DேரD7 (ெஜனர,) ேகாCபேரஷ� \மிெட� ச�ட�தி� கீj 2016.07.07 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2013.03.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, eயாதீன கண0காGவாள�களி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான }ல7கா lேட� DேரD7 (ெஜனர,) ேகாCபேரஷ� \மிெட�D� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (உ1ப�திக
� ேசைவக
� ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2016.10.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) *49. ைக�ெதாழி, ம15� வாணிப அ+வ,க) அைம/ச�,— }ல7கா lேட� DேரD7 (ெஜனர,) ேகாCபேரஷ� \மிெட�D� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0%க) - 2013/2014,— 1970 ஆ� ஆ8D� 33 ஆ� இல0க } ல7கா lேட� DேரD7 (ெஜனர,) ேகாCபேரஷ� \மிெட�ட ச�ட�தி� கீj 2017.02.09 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2014.03.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, eயாதீன கண0காGவாள�களி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான }ல7கா lேட� DேரD7 (ெஜனர,) ேகாCபேரஷ� \மிெட�D� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (உ1ப�திக
� ேசைவக
� ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.04.07 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) *50. மகளி� ம15� சி5வ� அ+வ,க) அைம/ச�,— ேதசிய சி5வ� பா�காCM அதிகாரசைபயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
�-2013,— 1996 ஆ� ஆ8D� 50 ஆ� இல0க ேதசிய சி5வ� பா�காCM அதிகாரசைப/ ச�ட�தி� 32 ஆ� பிாிL ம15� 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ ச�ட�தி� 14(2)(உ) பிாிவி� கீj 2016.06.07 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான, ேதசிய சி5வ� பா�காCM அதிகாரசைபயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெப8க) பா,நிைல ப1றிய ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.02.21 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) *51. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— ல7கா M�ர அபிவிK�தி வ7கியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� நிதி0�150க) -2013,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீj 2017.05.23 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, eயாதீன கண0காGவாள�களான எl.ேஜ.எ�.எl.  ப�டய0 கண0காள� நி5வன�தி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான ல7கா M�ர அபிவிK�தி வ7கியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� நிதி0�150க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.09.06 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) 



( 19 ) *52. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— ல7கா M�ர அபிவிK�தி வ7கியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� நிதி0�150க) -2014,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீj 2017.08.09 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, eயாதீன கண0காGவாள�களான எl.ேஜ.எ�.எl.  ப�டய0 கண0காள� நி5வன�தி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான ல7கா M�ர அபிவிK�தி வ7கியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� நிதி0�150க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.09.06 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) *53. அரச ெதாழி,�ய1சிக) அபிவிK�தி அைம/ச�,— எ/DஎCசி வ7கியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� நிதி0�150க)-2014,— 1949 ஆ� ஆ8D� 58 ஆ� இல0க நிதி0ெகா)ைக 35(3) பிாிவி� கீj ம15� 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீj 2017.07.04 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான எ/DஎCசி வ7கியி� வKடா$த அறி0ைக ம15� நிதி0�150க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (ெபாKளாதார அபிவிK�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.09.06 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) *54. ெப1ேறா\ய வள7க) அபிவிK�தி அைம/ச�,— இல7ைக ெப1ேறா\ய0 ��A�தாபன�தி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
�-2013,— 1961 ஆ� ஆ8D� 28 ஆ� இல0க இல7ைக ெப1ேறா\ய0 ��A�தாபன/ ச�ட�தி� 32(3) ஆ� பிாிவி� கீj 2016.04.05 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான இல7ைக ெப1ேறா\ய0 ��A�தாபன�தி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (வ+/ச0தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2016.10.07 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) *55. �ைற�க7க) ம15� கCப15ைற அ+வ,க) அைம/ச�,— வைரய50கCப�ட இல7ைக கCப, ��A�தாபன�தி� வKடா$த அறி0ைக9� கண0%க
�-2012/2013,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீj 2016.01.28 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2013.03.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான வைரய50கCப�ட இல7ைக கCப, ��A�தாபன�தி� வKடா$த அறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (ேபா0%வர�� ம15� ெதாைல�ெதாட�Mக) ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.08.10 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) *56. �ைற�க7க) ம15� கCப15ைற அ+வ,க) அைம/ச�,— வைரய50கCப�ட இல7ைக கCப, ��A�தாபன�தி� வKடா$த அறி0ைக9� கண0%க
�-2013/2014,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீj 2016.09.06 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2014.03.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான வைரய50கCப�ட இல7ைக கCப, ��A�தாபன�தி� வKடா$த அறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (ேபா0%வர�� ம15� ெதாைல�ெதாட�Mக) ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.08.10 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) 



( 20 ) *57. eகாதார�, ேபாசைண ம15� eேதச மK��வ அைம/ச�,— இல7ைக ஆ9�ேவத மK$�CெபாK) ��A�தாபன�தி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
�-2013,— 1957 ஆ� ஆ8D� 49 ஆ� இல0க அரச ைக�ெதாழி, ��A�தாபன/ ச�ட�தி� 30 ஆ� பிாிவி� கீj 2017.01.09 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான இல7ைக ஆ9�ேவத மK$தக0 ��A�தாபன�தி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (eகாதார�, மனித ேசமநல� ம15� சgக வ+|�ட, ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) *58. eகாதார�, ேபாசைண ம15� eேதச மK��வ அைம/ச�,— ேஹாமிேயாபதி மK��வ சைபயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
�-2011,— 1970 ஆ� ஆ8D� 07 ஆ� இல0க ேஹாமிேயாபதி/ ச�ட�தி� 40 ஆ� பிாிவி� கீj 2017.01.25 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட 2011.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான ேஹாமிேயாபதி மK��வ சைபயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (eகாதார�, மனித ேசமநல� ம15� சgக வ+|�ட, ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) *59. �ைற�க7க) ம15� கCப15ைற அ+வ,க) அைம/ச�,— இல7ைக �ைற�க அதிகாரசைபயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
�-2012,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீj 2015.10.08 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான இல7ைக �ைற�க அதிகாரசைபயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (ேபா0%வர�� ம15� ெதாைல�ெதாட�Mக) ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.01.26 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) *60. �ைற�க7க) ம15� கCப15ைற அ+வ,க) அைம/ச�,— இல7ைக �ைற�க அதிகாரசைபயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
�-2013,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீj 2016.06.21 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான இல7ைக �ைற�க அதிகார சைபயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (ேபா0%வர�� ம15� ெதாைல�ெதாட�Mக) ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.01.24 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) *61. �ைற�க7க) ம15� கCப15ைற அ+வ,க) அைம/ச�,— இல7ைக �ைற�க அதிகார சைபயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
�-2014,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீj 2016.11.12 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான இல7ைக �ைற�க அதிகார சைபயி� ஆ8டறி0ைக9� கண0%க
� அ7கீகாி0கCபAமாக. (ேபா0%வர�� ம15� ெதாைல�ெதாட�Mக) ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.01.26 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) 



( 21 ) *62. விைளயா�A��ைற அைம/ச�,— eகததாச ேதசிய விைளயா�AC ப,ெதா%தி அதிகாரசைபயி� வKடா$த அறி0ைக ம15� கண0கறி0ைக-2012,— 1971 ஆ� ஆ8D� 38 ஆ� இல0க நிதி/ச�ட�தி� 14(2)சீ உ�பிாிவி� கீj 2016.06.24 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி9ட� �Dவைட$த வKட��0காக தயாாி0கCப�ட, கண0காGவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானிCMக) உ)ளட7கலான eகததாச ேதசிய விைளயா�AC ப,ெதா%தி அதிகாரசைபயி� ஆ8டறி0ைக ம15� கண0%க) அ7கீகாி0கCபAமாக. (இைளஞ�, விைளயா�A��ைற, கைல ம15� மரMாிைமக) ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ0 %Nவினா, 2017.02.21 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசGயCப�ட�.) * 63. ெபௗ�த அறநிைலய7க) (திK�த/)  ச�டgல� —  இர8டா� மதிCFA. (அைம/சரைவ அ7கீகார� ெபறCப�A)ள�.) * 64. ேதரவாத பி0%மா�க) கதிகாவ� (பதிL ெசGத,) ச�டgல� — இர8டா� மதிCFA. (அைம/சரைவ அ7கீகார� ெபறCப�A)ள�.) * 65. அரசியலைமCபி� கீj பிேரரைண,— விவாத� ஒ�திைவ0கCப�ட விடய� (2016 {� 22),— “இல7ைக சனநாயக ேசாச\ச0 %Dயரசி� அரசியலைமCபி� 104ஆ (5) (அ) ஆ� உ5CMைரயி� ஏ1பாAகளி� பிரகார�, ேதா்த, ஆைண0%Nவினா, 2016 ெபCMKவாி 25 ஆ� திகதிய 1955/19 ஆ� இல0க அதிவிேசட வ��தமானியி, பிரeாி0கCப�ட��, 2016.05.06 ஆ� திகதி சம�Cபி0கCப�ட�மான, ம0க) தீ�Cெபா�50கான அ,ல� ேதாத்ெலா�50கான கால0ெகAவி� ேபா� இல�திரனிய, ம15� அ/e ஊடக7க) பி�ப1றிெயாNக ேவ8Dய ஒN0கெநறிக) அ�ல� வழிகா�� ெநறிக� அ�கீகாி�க�ப�மாக” எனC பிேரரைண ெகா8AவரCப�A எA�திய�பCெப1ற�. 66. இல7ைக ஆளணி �காைம நி5வக� (திK�த/) ச�டgல�  —  இர8டா� மதிCFA. 67. சி5வ� Mன�வாjL ைமய� (��Dைண�த,) ச�டgல� — இர8டா� மதிCFA. 68. இல7ைக ஐ0கிய கிறிlதவ ந�Mாிைம (��Dைண�த,) ச�டgல� — இர8டா� மதிCFA. 69. } ல7கா மகளி� ச�ேமளன� (��Dைண�த,) ச�டgல� — இர8டா� மதிCFA. 70. ெமாணறாகல மாவ�ட கா��தா மஹா ச7கமய (��Dைண�த,) ச�டgல� — இர8டா� மதிCFA. 



( 22 ) 71. லசா\ய� சgக க,வி/ ேசைவக) (��Dைண�த,) ச�டgல�  —- இர8டா� மதிCFA. 72. ச�வேதச ெப8க) ம15� பி)ைளகளி� உாிைமக) ேபரைவ (��Dைண�த,) ச�டgல�  —  இர8டா� மதிCFA. 73. ஆேலாகா சgக ேசைவ ம�ற� (��Dைண�த,) ச�டgல�  —  இர8டா� மதிCFA. 74. த இ�lD�9� ஒJ ேசா்Dைப� பCளி0 அ0கL�ட�l (��Dைண�த,) ச�டgல�  —  இர8டா� மதிCFA. 
*   அரசா7க அ+வ,கைள0 %றி0கி�றன. 


