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க 1. 544/ ’16 ெகௗரவ !�திக ப�திறண,— கிராமிய ெபா&ளாதார அ)வ*க+ ப,றிய அைம.சைர0 ேக�பத,2,— (1) (அ) (i) 2015 ஆ� ஆ78 �9வைட:�ேபா� இல<ைகயி* எ&ைம= பா* உ,ப�தியிைன தம� வா@வாதாரமாக0 ெகா79&Aதவ�களி� எ7ணி0ைக எ�தைனெய�பைத:�; 

 (ii) 2015 ஆ� ஆ79* இல<ைகயி* எ&ைம= பா* உ,ப�தியான� எ�தைன C,ற�க+ எ�பைத:�; 
 (iii) 2015 ஆ� ஆ79� �9வி* இல<ைகயி* காண=ப�ட எ&ைம மா8களி� எ7ணி0ைக எ�தைனெய�பைத:�; அவ� இ.சைப02 அறிவி=பாரா? (ஆ) (i) எ&ைம=பா* சா�Aத ைக�ெதாழிF* ஈ8ப8கி�றவ�க
02 அ0ைக�ெதாழிைல ��ேன,Hவத,2� ேதைவாயான வசதிக+ அரசா<க�தினா* வழ<க=ப�8+ளனவா எ�பைத:�;  (ii) ஆெமனி*, அIவசதிக+ யாைவெய�பைத:�; அவ� இ.சைப02 அறிவி=பாரா? (இ) (i) எ&ைம மா8களி� ெதாைகைய அதிகாி0க. ெசJவத,2 அரசா<க� நடவ90ைக எ8��+ளதா எ�பைத:�;  (ii) ஆெமனி* அAநடவ90ைகக+ யாெத�பைத:�; அவ� இ.சைப02 ேம)� அறிவி=பாரா? (ஈ) இ�ேற*, ஏ�? 2. 1224/ ’16 ெகௗரவ ப�ம உதயசாAத 2ணேசகர,— உ+நா�ட)வ*க+ அைம.சைர0 ேக�பத,2,— (1) 
(அ) (i) தி&ேகாணமைல மாவ�ட�தி* அைமA�+ள அரச நிHவன<களி� எ7ணி0ைக யாெத�பைத:�;  (ii) எ*.ாீ.ாீ.ஈ. பய<கரவாதிகளா* 1983 ஆ� ஆ7802 பி�ன� அழி0க=ப�8+ள அரச நிHவன<களி� எ7ணி0ைக யாெத�பைத:�,  (iii) அழிவைடA�+ள ேம,ப9 ெசா��க+ ப,றி அரசா<க�தினா* ஏ,H0 ெகா+ள0�9ய மதி=Qெடா�H ெசJய=ப�8+ளதா எ�பைத:�;  (iv) ஆெமனி*, அ.ெசா��களி� ெமா�த ெபHமதி யாெத�பைத:�;  (v) அழி0க=ப�8+ள ஒIெவா& ெசா�� ெதாட�பாகT� ெபாH=!0�ற ேவ79ய பய<கரவாதிக
02 எதிராக ச�ட நடவ90ைகக+ ேம,ெகா+ள=ப�8+ளதா எ�பைத:�; 
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 (vi) ஆெமனி*, அAத நடவ90ைகக+ யாைவெய�பைத:�;  (vii) ேம,ப9 (i) - (vi) வைர விசாாி0க=ப�8+ள தகவ*க+ ெதாட�பான �Uைமயான அறி0ைகெயா�ைற சம�=பி=பாரா எ�பைத:�; அவ� இ.சைப02 அறிவி=பாரா? 
(ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 3. 1401/ ’16 ெகௗரவ பA�ல 2ணவ�தன,— கம�ெதாழி* அைம.சைர0 ேக�பத,2,— (1) (அ) (i) 2016 வரT ெசலT தி�ட�தி� 173 ஆ� ��ெமாழிவி� பிரகார�, கிராமிய கம�ெதாழி)02 உதT� வைகயி*, சிH 2ள<க+ ம,H� கா*வாJகைள !னரைம=பத,காக ஒ�0க=ப�ட Wபா 2000 மி*Fய� நிதி ஏ,பா�9� ஊடாக 2016 ஆ� ஆ79* !னரைம0க=ப�ட சிH 2ள<க+ ம,H� கா*வாJக+ ம,H� இத,ெகன ஏ,க=ப�ட ெசலவின� உ+ளட<கிய ப�9யெலா�ைற சம�=பி=பாரா எ�பைத:�;  (ii) இ�ேற*, ஏ� எ�பைத:�;  (iii) சிH 2ள<க+ ம,H� கா*வாJகைள !னரைம�த* ப,றிய ெபாH=! ஒ=பைட0க=ப�ட அைம.Y ம,H� இIவைம.Y02 2016 ஆ� ஆ79* ெபா�� திைறேசாியினா* வி8வி0க=ப�ட பண� ெதாைக எIவளெவ�பைத:�;  (iv) Wபா 2000 மி*Fய� ெபHமதியான இ=பாாிய க&�தி�ட�ைத ேம,பா�ைவ ெசJவத,2 ப*ேவH ம�ட�தி* ப<களி=!. ெசJத நிHவன<க+ அ*ல� அைம=!0க+ யாைவ எ�பைத:�;  (v) க&�தி�ட�தி� ேம,பா�ைவ= பணி0காக ெசலவிட=ப�ட ெமா�த பண� ெதாைக எIவளெவ�பைத:�; அவ� இ.சைபயி* அறிவி=பாரா? (ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 4. 1476/ ’16 ெகௗரவ சமிAத விேஜசிறி,— மி�வ) ம,H� !�=பி0க�த0க ச0தி அைம.சைர0 ேக�பத,2,— (1) (அ) (i) 2010 ஆ� ஆ78 ெதாட0க� இ�Hவைர இல<ைகயி* இய<2� தனியா� மி�[,ப�தி க�பனிகளி� எ7ணி0ைக எIவளெவ�பைத:�;  (ii) ேம,ப9 க�பனிகளி� ெபய�க+, �கவாிக+ ம,H� பணி=பாள� சைப உH=பின�களி� ெபய�க+ யாைவ எ�பைத:�;  (iii) 2010 ஆ� ஆ78 ெதாட0க� ேம,ப9 ஒIெவா& க�பனியினா)� இல<ைக மி�சார சைப02 ெப,H0ெகா80க=ப�ட மி�சார அல2களி� எ7ணி0ைக ம,H� ேம,ப9 ஒIெவா& நிHவன�தி,2� இல<ைக மி�சார சைபயினா* ெச)�த=ப�ட பண� ெதாைக, ஒIெவா& ஆ78 அ9=பைடயி* தனி�தனிேய யாைவ எ�பைத:�;  (iv) த,ேபாைதய ந*லா�சி அரசா<க�தி� கீ@ இல<ைக மி�சார சைபயி\டாக ேம,ெகா+ள=ப8� மி�[,ப�திைய அதிகாி0க. ெசJவத,2 ேம,ெகா+ள=ப8� நடவ90ைகக+ யாைவ எ�பைத:�; அவ� இ.சைபயி* அறிவி=பாரா? (ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 
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5. 1578/ ’17 ெகௗரவ வாYேதவ நாணாய0கார,— நிதி ம,H� ெவ2சன ஊடக அைம.சைர0 ேக�பத,2,— (2) 
(அ) (i) நா�9� ெமா�த வாிகளி* 57% இல<ைக Y<க�தினா* அறவிட=ப8கி�றெத�பைத:�;  (ii) இதி* அதிக வாி ]த� வாகன இற02மதி வாியா2� எ�பைத:�;  (iii) வாி ெச)�தாமF&=பத,2 வாகன இற02மதியாள�க+ பலவித உபாய<கைள பய�ப8��கி�றன� எ�பைத:�;  (iv) ஏ,ெகனேவ ெவளியிட=ப�8+ள அதிவிேசட வ��தமானி அறிவி�த*க
02 ேமலதிகமாக, 2015.02.10 ஆ� திகதிய 1901/3 ஆ� இல0க வ��தமானி அறிவி�தF\டாகT�, இAநிைலைமைய� தவி�=பத,கான க�டைளக+ விதி0க=ப�8+ளன எ�பைத:�; அவ� அறிவாரா?  
(ஆ) (i) எIவாறாயி[�, 2015.09.22 ஆ� திகதிய 1933/6 ஆ� இல0க வ��தமானி அறிவி�தF� ^ல� தீய வ��தக�க
02 வி&�பியவாH நடA�ெகா+வத,2 வாJ=பளி0க=ப�8+ள� எ�பைத:�;  (ii) அ (iv) இ* 2றி=பிட=ப�ட வ��தமானி அறிவி�தF� ^ல� வழ<க=ப�ட அதிகார�தி� ேபாி*  Y<க அதிகாாிகளினா*   ெவௗி=ப8�த=ப�ட விைல 2ைறவாக0 2றி=பிட=ப�ட 1000 வாகன<க+ ெதாட�பி* விசாரைண ேம,ெகா+ள=ப�டா*, Wபா 8000/- மி*Fய[02 அதிகமான வ&மான�ைத அறவிட�9:� எ�பைத:�;  (iii) Y<க= பணி=பாள� நாயக�தி� க�டைளயி� பிரகார� 2016.09.21 ஆ� திகதி அைன�� Y<க= பாிேசாதைனகைள:� த,காFகமாக இைடநிH�தி த,ேபா� 04 மாத<க+ கழிA�+ளதா* நா8 ெப&Aெதாைகயான வ&மான�ைத இழA�+ள� எ�பைத:�; அவ� ஏ,H0ெகா+வாரா? (இ) ஆெமனி*, அ (iv) இ* 2றி=பிட=ப�ட க�டைளைய ெச*)ப9ய,றதா02வத,2 நடவ90ைக ேம,ெகா+வாரா எ�பைத அவ� இ.சைப02 அறிவி=பாரா? 

(ஈ) இ�ேற*, ஏ�? 6. 1783/ ’17 ெகௗரவ எ�.எ..எ�. ச*மா�,— நீதி அைம.சைர0 ேக�பத,2,— ( 1 )  (அ) (i) 1990 ஆ� ஆ78 திெச�ப� மாத� 31 ஆ� திகதி அ*ல� அத,2 அ7மி�தெதா& கால�தி* வட மாகாண�தி� கிளிெநா.சி மாவ�ட�தி* �_F� விவாக ம,H� விவாகர�� ச�ட�தி� கீ@ காதி நீதிபதிகளாக நியமி0க=ப�9&Aதவ�க+ யாவெர�பைத:�; 
 (ii) இவ�களி� ெபய�க+ ம,H� �கவாிக+ யாைவெய�பைத:�; 
 (iii) ேம,ப9 காதி நீதிம�ற வலய�தி* உ+ளட<2கி�ற கிராம அ)வல� பிாிTக+ ம,H� பிரேதச ெசயலாள� பிாிTக+ யாைவெய�பைத:�;  (iv) ேம,ப9 காதி நீதிம�ற வலய<க+ பிரகடன=ப8�த=ப�ட வ��தமான= ப�திாிைக இல0க� ம,H� திகதிகைள சைபயி* சம�=பி=பாரா எ�பைத:�; அவ� 2றி=பி8வாரா? (ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 
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7. 1859/ ’17 ெகௗரவ எ_.எ�. மாி0கா�,— மாநகர ம,H� ேம* மாகாண அபிவி&�தி அைம.சைர0 ேக�பத,2,— (1) (அ) (i) மாநகர ம,H� ேம* மாகாண அபிவி&�தி அைம.சினா* நைட�ைற=ப8�த=ப8� மாநகர தி�ட�தி� (Megapolis Plan) கீ@ 2017 ஆ� ஆ78 ெதாட0க� ��ேனா0கி:+ள 03 ஆ78க+ வைரயி* ெமாற�8ைவ பிரேதச ெசயலாள� பிாிவி,காக தி�டமிட=ப�8+ள அபிவி&�தி நிக@.சி�தி�ட<க+ யாைவ எ�பைத:�;  (ii) ஏ,கனேவ ஏேத[� நிக@.சி�தி�ட<க+ ஆர�பி0க=ப�8+ளதாயி�, அைவ யாைவ எ�பைத:�;  (iii) ஆர�பி=பத,2 எதி�=பா�0க=ப8� நிக@.சி�தி�ட<க+ தி�டவ�டமாக ஆர�பி0க=படT+ள திகதிக+ யாைவ எ�பைத:�;  (iv) இத,ெகன அரச ம,H� தனியா� �தC8க+ ேம,ெகா+ள=ப8மா எ�பைத:�;  (v) ஆெமனி�, அ��தC8க+ தனி�தனிேய யாைவ எ�பைத:�; அவ� இ.சைபயி* அறிவி=பாரா? (ஆ) (i) ஏ,கனேவ ஆர�பி0க=ப�8+ள அ*ல� ஆர�பி0க எதி�=பா�0க=ப8� நிக@.சி�தி�ட<க
0காக ஒ�0க=ப�8+ள நிதி� ெதாைக எIவளெவ�பைத:�;  (ii) த,சமய� ெசலவிட=ப�8+ள நிதி� ெதாைக எIவளT எ�பைத:�;  (iii) இத,காக கட� ெதாைகக+ ெப,H0ெகா+ள=ப8மா எ�பைத:�;  (iv) ஆெமனி�, கட� ெப,H0ெகா+ள=ப8� நிHவன<க+ ம,H� கட� ெதாைக எIவளெவ�பைத:�;  (v) இ�ேற*, அரசா<க�தினா* ஒ�0க=ப�8+ள நிதி� ெதாைக எIவளெவ�பைத:�; அவ� இ.சைபயி* ேம)� அறிவி=பாரா? 
(இ) இ�ேற*, ஏ�? 8. 1879/ ’17 ெகௗரவ (டா0ட�) நளிAத ஜயதி_ஸ,— பிரதம அைம.ச&� ேதசிய ெகா+ைகக+ ம,H� ெபா&ளாதார அ)வ*க+ அைம.ச&மானவைர0 ேக�பத,2,— (1) (அ) (i) 2015.01.08 ஆ� திகதியிF&A� இ�H வைர அைம.சரைவ அைம.ச�க+, இராஜா<க அைம.ச�க+ ம,H� பிரதி அைம.ச�க
0ெகன வாகன<க+ ெகா+வனT ெசJய=ப�ட சAத�=ப<க+ யாைவ எ�பைத:�; 
 (ii) ஒIெவா& வாகன�தின�� வைக ம,H� விைல யா�  எ�பைத:�; 
 (iii) ேம,ப9 வாகன<க
0ெகன ெசலவிட=ப�ட ெமா�த பண� ெதாைக யா� எ�பைத:�; அவ� இ.சைபயி* அறிவி=பாரா? (ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 9. 1979/ ’17 ெகளரவ அ[ர சி�னி ஜயர�ன,— காணி ம,H� பாரா
ம�ற மHசீரைம=! அைம.சைர0 ேக�பத,2,— (1) (அ) (i) தி&ேகாணமைல மாவ�ட�தி* திாியாய பிரேதச�தி* அைமA�+ள கிாிஹ78ேசய !னித _தல��02ாிய காணிக+ நில அளைவ ெசJய=ப�8 k��திெசJய=ப�8+ளதா எ�பைத:�; 
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 (ii) ஆெமனி*, அளைவெசJய=ப�8 இன<காண=ப�8+ள நில�தி� மீ� அைடயாள� இட=ப�8+ளதா எ�பைத:�; 
 (iii) அளைவெசJய=ப�டத� ^ல� இன<காண=ப�8+ள !னித _தல�தி,2ாிய காணியி� அளT எIவளT எ�பைத:�; 
 (iv) 2றி=பி�ட வைர=பட<கைள !�த சாசன அைம.Y02 வழ<2வதி* தாமத� ஏ,பட0 காரண� எ�னெவ�பைத:�; அவ� இ.சைபயி* அறிவி=பாரா? (ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 10. 1989/ ’17 ெகௗரவ இ. சா+_ நி�மலநாத�,— பிரதம அைம.ச&� ேதசிய ெகா+ைகக+ ம,H� ெபா&ளாதார அ)வ*க+ அைம.ச&மானவைர0 ேக�பத,2,— ( 1 )  (அ) (i) இல0க� 11, !ைகயிரத ]தி, ம�னா� எ[� �கவாியி* அைமA�+ள (உHதி இல0க� 16) 190 ேப.ச_ அளவிைன0 ெகா7ட காணி� �7டான� 1872.12.17 ஆ� திகதி ம�னா� காணி0 காாியால�தினா* ெமத9_� தி&.சைப02ாிய காணியாக பதிT ெசJய=ப�8+ளெத�பைத:� (பதிவில0க� B 1/53); 
 (ii) 1985 ஆ� ஆ78 நா�9* ஏ,ப�ட அைமதியி�ைம காரணமாக 2றி=பி�ட காணிைய= பராமாி0க �9யாம*ேபான சAத�=ப�தி* இல<ைக இராmவ� 2றி=பி�ட காணியி* அ)வலகெமா�ைற தாபி��+ளெத�பைத:�; 
 (iii) ேம,ப9 அ)வலக�தி,காக ம�னா� நக&02 அ&காைமயி* காணி� �7ெடா�H ஒ�0க=ப�8 3 வ&ட<க
02 ேமலாகி:� ெமத9_� தி&.சைப02. ெசாAதமான 2றி�த காணியான� இ�வைரயி* இராmவ�தினரா* வி8வி0க=படவி*ைலெய�பைத:�; அவ� அறிவாரா? (ஆ) த,ேபா� ெமத9_� தி&.சைப02 ெபாி�� ேதைவ=ப�8+ள ேம,ப9 காணிைய� �ாிதமாக வி8வி=பத,2 நடவ90ைக எ8=பாரா எ�பைத அவ� இ.சைப02 அறிவி=பாரா? 
(இ) இ�ேற*, ஏ�? 11. 1991/ ’17 ெகௗரவ மயி*வாகன� திலகராஜா,— மாகாண சைபக+ ம,H� உ+nரா�சி அைம.சைர0 ேக�பத,2,— (1) (அ) (i) ெப&Aேதா�ட<க+ அைமA�+ள பிரேதச<களி)+ள பிரேதச சைபக
02 தம� ேசைவகைள நிைறேவ,ற �9யாதவாH பிரேதச சைப. ச�ட ஏ,பா8க+ அைமA�+ளன எ�பைத:�; 
 (ii) அவ,ைற� தி&��வத,கான ��ெமாழிTக+ ��ைவ0க=ப�8+ளன எ�பைத:�; 
 (iii) இத,காக அைம.சரைவ= ப�திரெமா�H சம�=பி0க=ப�8+ள� எ�பைத:�; அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) ேம,ப9 ச�ட ஏ,பா8க
0கான தி&�த<களி� த,ேபாைதய நிைலைம யாெத�பைத:�; 
 (ii) அ�தி&�த<கைள ேம,ெகா+வதி* ஏேத[� தைடக+ உ+ளனவா எ�பைத:�; 
 (iii) 2றி�த ச�ட� தி&�த<க+ பாரா
ம�ற�தி,2. சம�=பி0க=ப8� திகதி யாெத�பைத:�; அவ� இ.சைப02 அறிவி=பாரா? (இ) இ�ேற*, ஏ�? 
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12. 1994/ ’17 ெகௗரவ ஆனAத அ)�கமேக,—  Yகாதார�, ேபாசைண ம,H� Yேதச ம&��வ அைம.சைர0 ேக�பத,2,—  ( 1 )  (அ)  (i)  க79, ேபாதனா ைவ�தியசாைல02ாிய ெமா�த0 காணியி� பர=பளT எIவளெவ�பைத:�; 
 (ii) அAத= பர=பளவி* த,ேபா� ைவ�தியசாைலயினா* பய�ப8�த=ப8� காணியி� பர=பளT எIவளெவ�பைத:�;  (iii) ைவ�தியசாைல02ாிய காணியி* ெப&மளT நி=ப2தி அ[மதியி�றி பய�ப8�த=ப8வைத அறிவாரா எ�பைத:�;  (iv) அAத நிைலைம ைவ�தியசாைலயி� நடவ90ைகக
02 தைடயாகவி&=பைத ஏ,H0ெகா+வாரா எ�பைத:�;  (v) ஆெமனி*, அAத நிைலைமைய க�8=ப8�த எ80க=ப8� நடவ90ைக யாெத�பைத:�; அவ� 2றி=பி8வாரா? (ஆ) இ�ேற* ஏ�? 13. 1995/ ’17 ெகௗரவ பிம* ர�நாய0க,— பிரதம அைம.ச&� ேதசிய ெகா+ைகக+ ம,H� ெபா&ளாதார அ)வ*க+ அைம.ச&மானவைர0 ேக�பத,2,— ( 1 )  (அ) (i) 2010 ஆ� ஆ78 ெதாட0க� 2017 ஆ� ஆ78 ஜூ� மாத� 30 ஆ� திகதி வைர சனாதிபதியினா* சனாதிபதி. ச�ட�தரணிகளாக ெபயாிட=ப�ட ஆ�களி� ெபய�=ப�9யைல ஒIெவா& வ&ட<க
0கைமய ெவIேவறாக சம�=பி=பாரா எ�பைத:�; 
 (ii) சனாதிபதி. ச�ட�தரணி02= ெபயாிட=ப8� ேபா� பி�ப,ற=ப8� �ைறயிய* யாெத�பைத:�; அவ� இ.சைபயி* அறிவி=பாரா? (ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 14. 2073/ ’17 ெகௗரவ ட0ள_ ேதவானAதா,— சிைற.சாைலக+ மHசீரைம=!, !ன�வா@வளி=!, மீ+ 29ேய,ற� ம,H� இA� மத அ)வ*க+ அைம.சைர0  ேக�பத,2,— (1) 
(அ) (i) 2010 ஆ� ஆ79* வTனியா, ெந8<ேகணி பிரேதச ெசயலாள� பிாிவி�, மா<2ள� கிராம அ)வல� பிாிவி* அைமA�+ள, !�விளா<2ள�, !�2ள�, 2pY2ள�, ம�ன2ள�, ெகா*ல� !ளிய<2ள� ஆகிய 05 கிராம<களி* Yமா� 270 28�ப<க+ மீள0 29யம��த=ப�டா�க+ எ�பைத:�; 
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 (ii) இ0 கிராம<க+ �*ைல�தீT ம,H� வTனியா ஆகிய மாவ�ட<களி� எ*ைலயி* அைமA�+ளன எ�பைத:�; 
 (iii) மீ+29ேய,ற=ப�ட கால�திF&A� இ�வைர02� இ� ம0க+ எIவித அ9=பைட வசதிக
மி�றி க8� சிரம�ைத எதி�ெகா+கி�றா�க+ எ�பைத:�; 
 (iv) A-9 ]தி02 பிரேவசி=பத,கான பாைதக+ இ*லாைம ம,H� கிராம<க
02 ஊடாக அைமA�+ள !ைகயிரத= பாைத02 2H0காக. ெச*கி�ற ]திக
02 பா�கா=பான !ைகயிரத0 கடைவக+ இ*லாத காரண�தினா* இ� ம0க+ ப*ேவH சிரம<கைள எதி�ெகா+கி�றா�க+ எ�பைத:�; அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) ேம,ப9 கிராம<க
02 ேதைவயான அ9=பைட வசதிகைள வழ<2வத,2 நடவ90ைக எ8=பாரா எ�பைத:�; 
 (ii) ஆெமனி*, அI வசதிக+ ெப,H0 ெகா80க=ப8� திகதி யாெத�பைத:�; அவ� இ. சைப02 அறிவி=பாரா? (இ) இ�ேற*, ஏ�? 15. 2118/ ’17 ெகௗரவ ஜயAத சமர]ர,— அன��த �காைம��வ அைம.சைர0  ேக�பத,2,— (1) 
(அ (i) 2017.05.27 ஆA திகதிய�H ஏ,ப�ட ெவௗ்ள=ெப&02 ம,H� ம7சாிT அன��த<களினா* க
��ைற மாவ�ட�தி* உயிாிழAத ம,H� காணாம*ேபான ஆ�களி� எ7ணி0ைக ெவIேவறாக எIவளெவ�பைத:�; 
 (ii) ெவௗ்ள=ெப&02 ம,H� ம7சாிT காரணமாக உயிாிழAத ஆ�களி� எ7ணி0ைக ெவIேவறாக எIவளெவ�பைத:�; அவ� 2றி=பி8வாரா? (ஆ) ேம,ப9 அன��த�தினா* உயிாிழAத ம,H� காணாம*ேபான ஆ�களி�, 
 (i) ெபய�, �கவாி, வய�, ெதாழி* ம,H� ஆ7/ெப7 பா*நிைல; 
 (ii) கிராம அ)வல� பிாிT ம,H� பிரேதச ெசயலாள� பிாிT; 
 (iii) ெந&<கிய உறவினாி� ெபய� ம,H� �கவாி; யாைவ எ�பைத:� அவ� 2றி=பி8வாரா? (இ) (i) அIவாH உயிாிழAத அ*ல� காணாம*ேபான ஆ�க
0காக இ�றளவி* இழ=Q8 ெச)�த=ப�8+ளதா எ�பைத:�; 
 (ii) ஆெமனி*, ேம,ப9 ஆ�களி� ெபய�க
� ெச)�த=ப�ட பண� ெதாைக:� ெவIேவறாக எIவளெவ�பைத:�; 
 (iii) இழ=Q8க+ ெச)�தி �90க=படT+ள திகதி யாெத�பைத:�; அவ� இ. சைப02 அறிவி=பாரா? (ஈ) இ�ேற*, ஏ�? 
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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. ஒ�0கீ�8. ச�ட^ல� (2018) — (ஒ�0க=ப�ட இர7டா� நா+) — விவாத� ஒ�திைவ0க=ப�ட விடய�  (2017, நவ�ப� 09) [1]. (அைம.சரைவ அ<கீகார� ெபற=ப�8+ள�.) * 2. நிதி ம,H� ெவ2சன ஊடக அைம.ச�,— ம�வாி0 க�டைள. ச�ட�தி� கீ@ அறிவி�த*,— ம�வாி0 க�டைள. ச�ட�தி� (52 ஆ� அ�தியாயமான) 12, 14 ம,H� 22 ஆ� பிாிTக
ட� ேச��� வாசி0க=ப8� 32 ஆ� பிாிவி� கீ@,  ம�வாி ெதாட�பாக நிதி ம,H� ெவ2சன ஊடக  அைம.சரா* ஆ0க=ப�8, 2017 tைல 28 ஆ� திகதிய 2029/51ஆ� இல0க அதிவிேசட வ��தமான= ப�திாிைகயி* பிரYாி0க=ப�ட�� 2017.10.09 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட�மான அறிவி�த* அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ம� அறிவி�த* இல0க� 996) (அைம.சரைவ அ<கீகார� ெபற=ப�8+ள�.) * 3. �ைற�க<க+ ம,H� க=ப,Hைற அ)வ*க+ அைம.ச�,— வணிக0 க=ப,ெறாழி* ச�ட�தி� கீ@ ஒU<2விதிக+,— 1971 ஆ� ஆ79� 52 ஆ� இல0க, வணிக0 க=ப,ெறாழி* ச�ட�தி� 126 ம,H� 321 ஆ� பிாிTகளி� கீ@, கடேலா9க
0கான பயி,சியளி�த*, சா�றளி�த*, காவ* கா�தF* ஈ8பட* நியம<க+ ெதாட�பாக �ைற�க<க+ ம,H� க=ப,Hைற அைம.சரா* ஆ0க=ப�8, 2017 ேம 08 ஆ� திகதிய 2018/3 ஆ� இல0க அதிவிேசட வ��தமான= ப�திாிைக ^ல� தி&�த=ப�ட 2016 ஒ0ேடாப� 04 ஆ� திகதிய1987/19 ஆ� இல0க அதிவிேசட வ��தமான= ப�திாிைகயி* பிரYாி0க=ப�ட�� 2017.10.17 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட�மான ஒU<2விதிக+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (அைம.சரைவ அ<கீகார� ெபற=ப�8+ள�) * 4. அரசியலைம=!0கான இ&பதாவ� தி&�த. ச�ட^ல� — இர7டா� மதி=Q8. (அைம.சரைவ அ<கீகார� ெபற=ப�8+ள�.) * 5. வ)0க�டாயமாக0 காணாம,ேபா0க=ப8தFF&A� எ*லா ஆ�கைள:� பா�கா�த* ப,றிய ச�வேதச. சமவாய. ச�ட^ல�  — இர7டா� மதி=Q8. (அைம.சரைவ அ<கீகார� ெபற=ப�8+ள�.) * 6. ேபா02வர�� ம,H� சிவி* விமான. ேசைவக+ அைம.ச�,— ேதசிய ேபா02வர�� ஆைண02Uவி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ - 2013,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீ@ 2016.09.06 ஆA திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட0க=ப�ட ேதசிய ேபா02வர�� ஆைண02Uவி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ேபா02வர�� ம,H� ெதாைல�ெதாட�! ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.01.26 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) 



( 9 ) 

 

* 7. ேபா02வர�� ம,H� சிவி* விமான. ேசைவக+ அைம.ச�,— இல<ைக= ேபா02வர��. சைபயி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ - 2012,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீ@ 2017.03.07 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2012.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட0க=ப�ட இல<ைக= ேபா02வர��. சைபயி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ேபா02வர�� ம,H� ெதாைல�ெதாட�! ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.03.24 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 8. ேபா02வர�� ம,H� சிவி* விமான. ேசைவக+ அைம.ச�,— ேதசிய ேபா02வர�� ஆைண02Uவி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ - 2014,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீ@ 2017.05.03 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட0க=ப�ட ேதசிய ேபா02வர�� ஆைண02Uவி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ேபா02வர�� ம,H� ெதாைல�ெதாட�! ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.05.26 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 9. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— இல<ைக அரச ெப&Aேதா�ட0 ��8�தாபன�தி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ - 2011,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) பிாிவி� கீ@ 2016.12.10 ஆA திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2011.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட0க=ப�ட இல<ைக அரச ெப&Aேதா�ட0 ��8�தாபன�தி� ஒ&<கிைணAத நிதிநிைல0 �,H0க+ ம,H� வ&டாAத அறி0ைக ஆகியன அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.05.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 10. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— ேதசிய ேசமி=! வ<கியி� ஆ7டறி0ைக ம,H� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ - 2015,— நிதி. ச�ட�தி� 35(3) ஆ� உ�பிாிT ம,H� 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) ஆ� உ�பிாிவி� கீ@, 2017.01.24 ஆA திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2015.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான ேதசிய ேசமி=! வ<கியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 11. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— இல<ைக வ<கியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ - 2015,— நிதி.ச�ட�தி� 35(3) உ�பிாிT ம,H� 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) உ�பிாிவி� கீ@ 2017.01.25 ஆA திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2015.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட�� கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=! உ+ளட<கலான இல<ைக வ<கியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) 
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* 12. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— ம0க+ வ<கியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ - 2015,— நிதி. ச�ட�தி� 35(3) உ�பிாிT ம,H� 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) உ�பிாிவி� கீ@ 2017.03.08 ஆA திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2015.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட கண0காJவாள� நாயக�தி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான ம0க+ வ<கியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 13. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— வைரயH0க=ப�ட 2&ணாக* ெப&Aேதா�ட0 க�பனியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� நிதி0�,H0க+ - 2014,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) உ�பிாிவி� கீ@ 2017.03.21 ஆA திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட Yயாதீன ப�டய0 கண0காள�களி� க&��0க+ உ+ளட0க=ப�ட வைரயH0க=ப�ட 2&ணாக* ெப&Aேதா�ட0 க�பனியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� நிதி0�,H0க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.05.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 14. Yகாதார�, ேபாசைண ம,H� Yேதச ம&��வ அைம.ச�,— அரச ம&A�0 ��8�தாபன வ&டாAத அறி0ைக:� கண02க
� - 2013,— 1957 ஆ� ஆ79� 49 ஆ� இல0க அரசா<க ச�டk�வமான ெதாழி*u�ப0 ��8�தாபன. ச�ட�தி� 30(2) ஆ� பிாிT ம,H� 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீ@ 2016.07.08 ஆA திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான அரச ம&A�0 ��8�தாபன ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (Yகாதார�, மனித ேசமநல� ம,H� ச^க வ)v�ட* ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 15. Yகாதார�, ேபாசைண ம,H� Yேதச ம&��வ அைம.ச�,— w ஜயவ�தன!ர ைவ�தியசாைலயி� வ&டாAத அறி0ைக:� கண02க
� - 2013,— 1983 ஆ� ஆ79� 54 ஆ� இல0க w ஜயவ�தன!ர ைவ�தியசாைல. ச�ட�தி� 30(2) ஆ� பிாிT ம,H� 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(2)(C) ஆ� பிாிவி� கீ@ 2016.07.21 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான w ஜயவ�தன!ர ைவ�தியசாைலயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (Yகாதார�, மனித ேசமநல� ம,H� ச^க வ)v�ட* ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 16. Yகாதார�, ேபாசைண ம,H� Yேதச ம&��வ அைம.ச�,— அரச ம&A� உ,ப�தி0 ��8�தாபன வ&டாAத அறி0ைக:� கண02க
� - 2013,— 1957 ஆ� ஆ79� 49 ஆ� இல0க அரசா<க ச�டk�வமான ெதாழி*u�ப0 ��8�தாபன. ச�ட�தி� 30(2) ஆ� பிாிT ம,H� 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீ@ 2016.08.11 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!02 உ�ப8�த=ப�ட அரச ம&A� உ,ப�தி0 ��8�தாபன வ&டாAத அறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (Yகாதார�, மனித ேசமநல� ம,H� ச^க வ)v�ட* ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) 
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* 17. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— இல<ைக கா=!Hதி0 ��8�தாபன�தி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ - 2014,— 2007 ஆ� ஆ79� 07 ஆ� இல0க க�பனிக+ ச�ட� ம,H� 2000 ஆ� ஆ79� 43 ஆ� இல0க கா=!Hதி0 ைக�ெதாழி* ச�ட�தி� ஒU<2விதிக
0கைமய 2017.03.22 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, ப�டய0 கண0காள�களான ேகQஎ�ஜீ நிHவன�தி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான இல<ைக கா=!Hதி0 ��8�தாபன�தி� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ ம,H� வ&டாAத அறி0ைக அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 18. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— ேதசிய ேசமி=! வ<கியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� ஒ&<கிைண0க=ப�ட நிதி0�,H0கக+ - 2014,— பண0ெகா+ைக. ச�ட�தி� 35 (3) ஆ� உ�பிாிT ம,H� 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14 (3) ஆ� உ�பிாிவி� கீ@, 2016.05.05 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாளாி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான ேதசிய ேசமி=! வ<கியி� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ ம,H� வ&டாAத அறி0ைக அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 19. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— ம0க+ வ<கியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ - 2014,— பண0ெகா+ைக. ச�ட�தி� 35 (3) உ�பிாிT ம,H� 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14 (3) உ�பிாிவி� கீ@ 2016.09.22 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட கண0காJவாள� நாயக�தி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான ம0க+ வ<கியி� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ ம,H� வ&டாAத அறி0ைக அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 20. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— இல<ைக வ<கியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ - 2014,— பண0ெகா+ைக. ச�ட�தி� 35 (3) உ�பிாிT ம,H� 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14 (3) உ�பிாிவி� கீ@ 2017.05.05 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=! உ+ளட<கலான இல<ைக வ<கியி� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ ம,H� வ&டாAத அறி0ைக அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 21. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— சிலாப� ெப&Aேதா�ட0 க�பனியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� நிதி0�,H0க+ - 2014,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14 (3) உ�பிாிவி� கீ@ 2016.11.15 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட கண0காJT� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான சிலாப� ெப&Aேதா�ட0 க�பனியி� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ ம,H� வ&டாAத அறி0ைக அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) 
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* 22. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— பிரேதச அபிவி&�தி வ<கியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� நிதி0�,H0க+ - 2014,— பண0ெகா+ைக. ச�ட�தி� 35 (3) உ�பிாிவி� கீ@ ம,H� 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14 (3) உ�பிாிவி� கீ@ 2016.10.28 ஆA திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=! உ+ளட<கலான பிரேதச அபிவி&�தி வ<கியி� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ ம,H� வ&டாAத அறி0ைக அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 23. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— w ல<க� விமான.ேசைவ0 க�பனியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� நிதி0�,H0க+ - 2014/2015,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) ஆ� உ�பிாிவி� கீ@ 2016.08.09 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2015.03.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, ஏன_� அ� ய< நிHவன�தி� ப�டய0 கண0காள�களி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான w ல<க� விமான.ேசைவ0 க�பனியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� நிதி0�,H0க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.08.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 24. Yகாதார�, ேபாசைண ம,H� Yேதச ம&��வ அைம.ச�,— விஜய 2மார�<க ஞாபகா��த ைவ�தியசாைலயி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ - 2013,— 1999 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க விஜய 2மார�<க ஞாபகா��த ைவ�தியசாைல. சைப. ச�ட�தி� 30(2) ஆ� பிாிT ம,H�  1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி. ச�ட�தி� 14(2)சீ பிாிவி� கீ@ 2016.08.12 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான விஜய 2மார�<க ஞாபகா��த ைவ�தியசாைலயி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (Yகாதார�, மனித ேசமநல�, ச^க வ)v�ட* ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 25. ச�ட�� ஒU<2� ம,H� ெத� அபிவி&�தி அைம.ச�,— ேதசிய அபாயகர ஔடத<க+ க�8=பா�8. சைபயி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ - 2013,— 1984 ஆ� ஆ79� 11 ஆ� இல0க, ேதசிய அபாயகர ஔடத<க+ க�8=பா�8. சைப. ச�ட� ம,H� 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி. ச�ட�தி� 13(1) பிாிவி� கீ@ 2016.08.24 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான வ&டாAத அறி0ைக:� நிதி0�,H0க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ேதசிய பா�கா=! ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2016.10.05 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 26. ]டைம=! ம,H� நி�மாண��ைற அைம.ச�,— ேதசிய ]டைம=! அபிவி&�தி அதிகாரசைபயி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ - 2012,— 1979 ஆ� ஆ79� 17 ஆ� இல0க ேதசிய ]டைம=! அபிவி&�தி அதிகாரசைப. ச�ட�தி,க
0கைமய 2016.10.25 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான வ&டாAத ஆ7டறி0ைக ம,H� கண02க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (Yகாதார�, மனித ேசமநல�, ச^க வ)v�ட* ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.08.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) 
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* 27. ]டைம=! ம,H� நி�மாண��ைற அைம.ச�,— நி�மாண= பயி,சி அபிவி&�தி நிHவக�தி� ஆ7டறி0ைக ம,H� கண02க+ - 2013,— 1957 ஆ� ஆ79� 49 ஆ� இல0க அரச ைக�ெதாழி* ��8�தாபன. ச�ட�தி� 2 ஆ� பிாிவி� 1 ஆ� உ�பிாிவி� கீ@ ம,H� 1992 ஜூ� மாத� 10 ஆ� திகதிய 718/15 ஆ� இல0க அதிவிேசட வ��தமான= ப�திாிைக0கைமய 2016.10.25 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான ஆ7டறி0ைக ம,H� கண02க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (Yகாதார�, மனித ேசமநல�, ச^க வ)v�ட* ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.08.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 28. காணி ம,H� பாரா
ம�ற மHசீரைம=! அைம.ச�,— காணி சீ�தி&�த ஆைண02Uவி� ஆ7டறி0ைக ம,H� கண02க+ - 2013,— 1972 ஆ� ஆ79� 1 ஆ� இல0க காணி சீ�தி&�த ஆைண02U. ச�ட�தி� கீ@ 2016.11.18 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (கம�ெதாழி* ம,H� காணி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.03.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 29. காணி ம,H� பாரா
ம�ற மHசீரைம=! அைம.ச�,— காணி சீ�தி&�த ஆைண02Uவி� ஆ7டறி0ைக ம,H� கண02க+ - 2014,— 1972 ஆ� ஆ79� 1 ஆ� இல0க காணி சீ�தி&�த ஆைண02U. ச�ட�தி� கீ@ 2016.11.18 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (கம�ெதாழி* ம,H� காணி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.03.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 30. ேபா02வர�� ம,H� சிவி* விமான. ேசைவக+ அைம.ச�,— இல<ைக சிவி* விமான.ேசைவக+ அதிகாரசைபயி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ - 2014,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீ@ 2016.12.05 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான இல<ைக சிவி* விமான.ேசைவக+ அதிகாரசைபயி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ேபா02வர�� ம,H� ெதாைல�ெதாட�!க+ ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.08.10 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 31. ]டைம=! ம,H� நி�மாண��ைற அைம.ச�,— அரச அபிவி&�தி ம,H� நி�மாண0 ��8�தாபன�தி� ஆ7டறி0ைக ம,H� கண02க+ - 2012,— 1957 ஆ� ஆ79� 49 ஆ� இல0க அரச ைக�ெதாழி* ��8�தாபன. ச�ட�தி� 2 ஆ� பிாிவி� 1 ஆ� உ�பிாிவி� கீ@ 2017.01.24 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (Yகாதார�, மனித ேசமநல�, ச^க வ)v�ட* ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.08.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) 
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* 32. ேபா02வர�� ம,H� சிவி* விமான. ேசைவக+ அைம.ச�,— ேதசிய ேபா02வர�� ைவ�திய நிHவக�தி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ - 2013,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீ@ 2017.01.24 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான ேதசிய ேபா02வர�� ைவ�திய நிHவக�தி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ேபா02வர�� ம,H� ெதாைல�ெதாட�!க+ ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.08.10 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 33. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— w ல<க� விமான.ேசைவ0 க�பனியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+ - 2015/2016,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) ஆ� உ�பிாிவி� கீ@ 2017.07.25 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2016.03.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான w ல<க� விமான.ேசைவ0 க�பனியி� ஒ&<கிைணAத நிதி0�,H0க+  ம,H� வ&டாAத அறி0ைக அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.08.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 34. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— w ல<க� விமான.ேசைவ0 க�பனியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ - 2013/2014,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) ஆ� உ�பிாிவி� கீ@ 2015.03.04 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2014.03.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, ஏ�ன_� அ�� ய�< நிHவன�தி� ப�டய0 கண0காளாி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான w ல<க� விமான.ேசைவ0 க�பனியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.08.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 35. பிரதம அைம.ச&� ேதசிய ெகா+ைகக+ ம,H� ெபா&ளாதார அ)வ*க+ அைம.ச&�,— இல<ைக ேதசிய மனித வள அபிவி&�தி ஆைண02Uவி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� - 2014,— 1997 ஆ� ஆ79� 18 ஆ� இல0க இல<ைக ேதசிய மனித வள அபிவி&�தி ஆைண02U. ச�ட�தி� 24 ஆ� பிாிவி� கீ@ 2016.10.27 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான இல<ைக ேதசிய மனித வள அபிவி&�தி ஆைண02Uவி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.02.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 36. அபிவி&�தி= பணி=ெபாH=!க+ அைம.ச&� ெவளிவிவகார அைம.ச&�,—  ஊழிய� ந�பி0ைக= ெபாH=! நிதிய�தி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� - 2014,— 1980 ஆ� ஆ79� 46 ஆ� இல0க ஊழிய� ந�பி0ைக= ெபாH=! நிதிய. சைப. ச�ட�தி� 11 ஆ� பிாிவி� கீ@ 2016.11.12 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான ஊழிய� ந�பி0ைக= ெபாH=! நிதிய. சைபயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.02.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) 
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* 37. பிரதம அைம.ச&� ேதசிய ெகா+ைகக+ ம,H� ெபா&ளாதார அ)வ*க+ அைம.ச&�,— ேதசிய கா=!Hதி ந�பி0ைக நிதிய�தி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� - 2013,— 2006 ஆ� ஆ79� 28 ஆ� இல0க ேதசிய கா=!Hதி ந�பி0ைக நிதிய. சைப. ச�ட�தி� 17 ஆ� பிாிவி� கீ@ 2016.01.27 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான ேதசிய கா=!Hதி ந�பி0ைக நிதிய�தி� வ&டாAத அறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.02.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 38. பிரதம அைம.ச&� ேதசிய ெகா+ைகக+ ம,H� ெபா&ளாதார அ)வ*க+ அைம.ச&�,— ேதசிய கா=!Hதி ந�பி0ைக நிதிய�தி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� - 2014,— 2006 ஆ� ஆ79� 28 ஆ� இல0க ேதசிய கா=!Hதி ந�பி0ைக நிதிய. ச�ட�தி� 17 ஆ� பிாிவி� கீ@ 2016.12.10 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான ேதசிய கா=!Hதி ந�பி0ைக நிதிய�தி� வ&டாAத அறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.02.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) *39. ெவளிநா�8 ெதாழி*வாJ=! அைம.ச&� நீதி அைம.ச&�,— இல<ைக ெவளிநா�8 ேவைலவாJ=!= பணியக�தி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� - 2013,— 1985 ஆ� ஆ79� 21 ஆ� இல0க இல<ைக ெவளிநா�8� ெதாழி*வாJ=!. ச�ட�தி� 19 ஆ� பிாிவி� கீ@, 2016.06.08 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான இல<ைக ெவளிநா�8 ேவைலவாJ=!= பணியக�தி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ச�வேதச ெதாட�!க+ ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2016.10.05 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) *40. பிரதம அைம.ச&� ேதசிய ெகா+ைகக+ ம,H� ெபா&ளாதார அ)வ*க+ அைம.ச&�,— இல<ைக மகாவF அதிகாரசைபயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� - 2012,— 1979 ஆ� ஆ79� 23 ஆ� இல0க இல<ைக மகாவF அதிகாரசைப. ச�ட�தி� 34 ஆ� பிாிவி� கீ@ 2016.05.04 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான இல<ைக மகாவF அதிகாரசைபயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (கம�ெதாழி* ம,H� காணி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.03.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) *41. பிரதம அைம.ச&� ேதசிய ெகா+ைகக+ ம,H� ெபா&ளாதார அ)வ*க+ அைம.ச&�,— இல<ைக மகாவF அதிகாரசைபயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� - 2013,— 1979 ஆ� ஆ79� 23 ஆ� இல0க இல<ைக மகாவF அதிகாரசைப. ச�ட�தி� 34 ஆ� பிாிவி� கீ@ 2016.11.15 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான இல<ைக மகாவF அதிகாரசைபயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (கம�ெதாழி* ம,H� காணி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.03.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) 
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*42. பிரதம அைம.ச&� ேதசிய ெகா+ைகக+ ம,H� ெபா&ளாதார அ)வ*க+ அைம.ச&�,— அரச மர0 ��8�தாபன�தி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� - 2013,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி. ச�ட�தி� 14 ஆ� பிாிவி� கீ@ 2016.09.06 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான அரச மர0 ��8�தாபன�தி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (வ)வாதார அபிவி&�தி, Y,றாட* ம,H� இய,ைக வள<க+ ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.03.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) *43. ைக�ெதாழி* ம,H� வாணிப அ)வ*க+ அைம.ச�,— wல<கா _ேட� 9ேர9< (ெஜனர*) ேகா=பேரஷ� Fமிெட�9� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+ - 2012/2013,— 1970 ஆ� ஆ79� 33 ஆ� இல0க w ல<கா _ேட� 9ேர9< (ெஜனர*) ேகா=பேரஷ� Fமிெட� ச�ட�தி� கீ@ 2016.07.07 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2013.03.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, Yயாதீன கண0காJவாள�களி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான wல<கா _ேட� 9ேர9< (ெஜனர*) ேகா=பேரஷ� Fமிெட�9� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (உ,ப�திக
� ேசைவக
� ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2016.10.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) *44. ைக�ெதாழி* ம,H� வாணிப அ)வ*க+ அைம.ச�,— wல<கா _ேட� 9ேர9< (ெஜனர*) ேகா=பேரஷ� Fமிெட�9� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண02க+- 2013/2014,— 1970 ஆ� ஆ79� 33 ஆ� இல0க w ல<கா _ேட� 9ேர9< (ெஜனர*) ேகா=பேரஷ� Fமிெட�ட ச�ட�தி� கீ@ 2017.02.09 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2014.03.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, Yயாதீன கண0காJவாள�களி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான wல<கா _ேட� 9ேர9< (ெஜனர*) ேகா=பேரஷ� Fமிெட�9� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (உ,ப�திக
� ேசைவக
� ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.04.07 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) *45. மகளி� ம,H� சிHவ� அ)வ*க+ அைம.ச�,— ேதசிய சிHவ� பா�கா=! அதிகாரசைபயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
�-2013,— 1996 ஆ� ஆ79� 50 ஆ� இல0க ேதசிய சிHவ� பா�கா=! அதிகாரசைப. ச�ட�தி� 32 ஆ� பிாிT ம,H� 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி. ச�ட�தி� 14(2)(உ) பிாிவி� கீ@ 2016.06.07 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான, ேதசிய சிHவ� பா�கா=! அதிகாரசைபயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெப7க+ பா*நிைல ப,றிய ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.02.21 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) *46. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— ல<கா !�ர அபிவி&�தி வ<கியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� நிதி0�,H0க+-2013,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீ@ 2017.05.23 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, Yயாதீன கண0காJவாள�களான எ_.ேஜ.எ�.எ_.  ப�டய0 கண0காள� நிHவன�தி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான ல<கா !�ர அபிவி&�தி வ<கியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� நிதி0�,H0க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.09.06 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) 
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*47. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— ல<கா !�ர அபிவி&�தி வ<கியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� நிதி0�,H0க+-2014,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீ@ 2017.08.09 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, Yயாதீன கண0காJவாள�களான எ_.ேஜ.எ�.எ_.  ப�டய0 கண0காள� நிHவன�தி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான ல<கா !�ர அபிவி&�தி வ<கியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� நிதி0�,H0க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.09.06 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) *48. அரச ெதாழி*�ய,சிக+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— எ.9எ=சி வ<கியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� நிதி0�,H0க+-2014,— 1949 ஆ� ஆ79� 58 ஆ� இல0க நிதி0ெகா+ைக 35(3) பிாிவி� கீ@ ம,H� 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி. ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீ@ 2017.07.04 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான எ.9எ=சி வ<கியி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� நிதி0�,H0க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ெபா&ளாதார அபிவி&�தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.09.06 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) *49. ெப,ேறாFய வள<க+ அபிவி&�தி அைம.ச�,— இல<ைக ெப,ேறாFய0 ��8�தாபன�தி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
�-2013,— 1961 ஆ� ஆ79� 28 ஆ� இல0க இல<ைக ெப,ேறாFய0 ��8�தாபன. ச�ட�தி� 32(3) ஆ� பிாிவி� கீ@ 2016.04.05 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான இல<ைக ெப,ேறாFய0 ��8�தாபன�தி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (வ).ச0தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2016.10.07 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) *50. �ைற�க<க+ ம,H� க=ப,Hைற அ)வ*க+ அைம.ச�,— வைரயH0க=ப�ட இல<ைக க=ப* ��8�தாபன�தி� வ&டாAத அறி0ைக:� கண02க
�-2012/2013,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி. ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீ@ 2016.01.28 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2013.03.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான வைரயH0க=ப�ட இல<ைக க=ப* ��8�தாபன�தி� வ&டாAத அறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ேபா02வர�� ம,H� ெதாைல�ெதாட�!க+ ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.08.10 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) *51. �ைற�க<க+ ம,H� க=ப,Hைற அ)வ*க+ அைம.ச�,— வைரயH0க=ப�ட இல<ைக க=ப* ��8�தாபன�தி� வ&டாAத அறி0ைக:� கண02க
�-2013/2014,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீ@ 2016.09.06 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2014.03.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான வைரயH0க=ப�ட இல<ைக க=ப* ��8�தாபன�தி� வ&டாAத அறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ேபா02வர�� ம,H� ெதாைல�ெதாட�!க+ ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.08.10 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) 
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*52. Yகாதார�, ேபாசைண ம,H� Yேதச ம&��வ அைம.ச�,— இல<ைக ஆ:�ேவத ம&A�=ெபா&+ ��8�தாபன�தி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
�-2013,— 1957 ஆ� ஆ79� 49 ஆ� இல0க அரச ைக�ெதாழி* ��8�தாபன. ச�ட�தி� 30 ஆ� பிாிவி� கீ@ 2017.01.09 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான இல<ைக ஆ:�ேவத ம&Aதக0 ��8�தாபன�தி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (Yகாதார�, மனித ேசமநல� ம,H� ச^க வ)v�ட* ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) *53. Yகாதார�, ேபாசைண ம,H� Yேதச ம&��வ அைம.ச�,— ேஹாமிேயாபதி ம&��வ சைபயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
�-2011,— 1970 ஆ� ஆ79� 07 ஆ� இல0க ேஹாமிேயாபதி. ச�ட�தி� 40 ஆ� பிாிவி� கீ@ 2017.01.25 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட 2011.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான ேஹாமிேயாபதி ம&��வ சைபயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (Yகாதார�, மனித ேசமநல� ம,H� ச^க வ)v�ட* ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) *54. �ைற�க<க+ ம,H� க=ப,Hைற அ)வ*க+ அைம.ச�,— இல<ைக �ைற�க அதிகாரசைபயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
�-2012,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீ@ 2015.10.08 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான இல<ைக �ைற�க அதிகாரசைபயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ேபா02வர�� ம,H� ெதாைல�ெதாட�!க+ ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.01.26 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) *55. �ைற�க<க+ ம,H� க=ப,Hைற அ)வ*க+ அைம.ச�,— இல<ைக �ைற�க அதிகாரசைபயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
�-2013,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீ@ 2016.06.21 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான இல<ைக �ைற�க அதிகார சைபயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ேபா02வர�� ம,H� ெதாைல�ெதாட�!க+ ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.01.24 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) *56. �ைற�க<க+ ம,H� க=ப,Hைற அ)வ*க+ அைம.ச�,— இல<ைக �ைற�க அதிகாரசைபயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
�-2014,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீ@ 2016.11.12 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான இல<ைக �ைற�க அதிகார சைபயி� ஆ7டறி0ைக:� கண02க
� அ<கீகாி0க=ப8மாக. (ேபா02வர�� ம,H� ெதாைல�ெதாட�!க+ ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.01.26 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) 
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*57. விைளயா�8��ைற அைம.ச�,— Yகததாச ேதசிய விைளயா�8= ப*ெதா2தி அதிகாரசைபயி� வ&டாAத அறி0ைக ம,H� கண0கறி0ைக-2012,— 1971 ஆ� ஆ79� 38 ஆ� இல0க நிதி.ச�ட�தி� 14(2)சீ உ�பிாிவி� கீ@ 2016.06.24 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி:ட� �9வைடAத வ&ட��0காக தயாாி0க=ப�ட, கண0காJவாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி=!க+ உ+ளட<கலான Yகததாச ேதசிய விைளயா�8= ப*ெதா2தி அதிகாரசைபயி� ஆ7டறி0ைக ம,H� கண02க+ அ<கீகாி0க=ப8மாக. (இைளஞ�, விைளயா�8��ைற, கைல ம,H� மர!ாிைமக+ ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ0 2Uவினா* 2017.02.21 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெசJய=ப�ட�.) * 58. ெபௗ�த அறநிைலய<க+ (தி&�த.)  ச�ட^ல� —  இர7டா� மதி=Q8. (அைம.சரைவ அ<கீகார� ெபற=ப�8+ள�.) * 59. ேதரவாத பி02மா�க+ கதிகாவ� (பதிT ெசJத*) ச�ட^ல� — இர7டா� மதி=Q8. (அைம.சரைவ அ<கீகார� ெபற=ப�8+ள�.) * 60. அரசியலைம=பி� கீ@ பிேரரைண,— விவாத� ஒ�திைவ0க=ப�ட விடய� (2016 t� 22),— “இல<ைக சனநாயக ேசாசFச0 29யரசி� அரசியலைம=பி� 104ஆ (5) (அ) ஆ� உH=!ைரயி� ஏ,பா8களி� பிரகார�, ேதா்த* ஆைண02Uவினா* 2016 ெப=!&வாி 25 ஆ� திகதிய 1955/19 ஆ� இல0க அதிவிேசட வ��தமானியி* பிரYாி0க=ப�ட��, 2016.05.06 ஆ� திகதி சம�=பி0க=ப�ட�மான, ம0க+ தீ�=ெபா�H0கான அ*ல� ேதாத்ெலா�H0கான கால0ெக8வி� ேபா� இல�திரனிய* ம,H� அ.Y ஊடக<க+ பி�ப,றிெயாUக ேவ79ய ஒU0கெநறிக+ அ�ல� வழிகா�� ெநறிக� அ�கீகாி�க�ப�மாக” என= பிேரரைண ெகா78வர=ப�8 எ8�திய�ப=ெப,ற�. 61. இல<ைக ஆளணி �காைம நிHவக� (தி&�த.) ச�ட^ல�  —  இர7டா� மதி=Q8. 62. சிHவ� !ன�வா@T ைமய� (��9ைண�த*) ச�ட^ல� — இர7டா� மதி=Q8. 63. இல<ைக ஐ0கிய கிறி_தவ ந�!ாிைம (��9ைண�த*) ச�ட^ல� — இர7டா� மதி=Q8. 64. w ல<கா மகளி� ச�ேமளன� (��9ைண�த*) ச�ட^ல� — இர7டா� மதி=Q8. 65. ெமாணறாகல மாவ�ட கா��தா மஹா ச<கமய (��9ைண�த*) ச�ட^ல� — இர7டா� மதி=Q8. 
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66. லசாFய� ச^க க*வி. ேசைவக+ (��9ைண�த*) ச�ட^ல�  —- இர7டா� மதி=Q8. 67. ச�வேதச ெப7க+ ம,H� பி+ைளகளி� உாிைமக+ ேபரைவ (��9ைண�த*) ச�ட^ல�  —  இர7டா� மதி=Q8. 68. ஆேலாகா ச^க ேசைவ ம�ற� (��9ைண�த*) ச�ட^ல�  —  இர7டா� மதி=Q8. 69. த இ�_9�:� ஒI ேசா்9ைப� ப=ளி0 அ0கT�ட�_ (��9ைண�த*) ச�ட^ல�  —  இர7டா� மதி=Q8. 
*   அரசா<க அ)வ*கைள0 2றி0கி�றன. [1] “ச�ட^ல� இ=ெபாU� இர7டா� �ைறயாக மதி=பிட=ெபHமாக” என= பிேரரைண ெகா78வர=ப�8 எ8�திய�ப=ெப,ற�. 


