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த�    பா. 216/ ’ 18 ெகௗரவ திேன� �ணவ�தன ெகளரவ வா"ேதவ நாணாய%கார ெகௗரவ சம' ராஜப) ெகௗரவ விம' *ரவ+ச ெகௗரவ உதய பிரபா� க�ம�பில ெகௗரவ டல- அழக0ெப1ம ெகௗரவ மஹி3த யா0பா அேபவ�தன ெகௗரவ சா43த திசாநாய%க ெகௗரவ ாீ.7. ஏ%கநாய%க ெகளரவ நிஷா3த ��ெஹ�:கமேக ெகளரவ ாீ. ர;ஜி� த ெசா<சா ெகௗரவ மஹி3தான3த அ=�கமேக ெகளரவ ெசஹா� ேசமசி+க ெகளரவ ஜானக வ%��>ர ெகளரவ கனக ேஹர� ெகௗரவ தார%க பால?ாிய ெகௗரவ இ3திக அA1�த ேஹர� ெகௗரவ விமல*ர திசாநாய%க ெகளரவ ப3�ல �ணவ�தன ெகௗரவ எ-. பிேரமர�ன ெகௗரவ :.*. சானக ெகளரவ நாம' ராஜப) ெகௗரவ பிரச�ன ரண�+க ெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ�தன ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா: ெகௗரவ பிய' நிசா3த த சி'வா ெகௗரவ பிேரமலா' ஜயேச%கர ெகளரவ வி�ற வி%கிரமநாய%க ெகௗரவ சீ.7. ர�நாய%க ெகளரவ (டா%ட�) ரேம� பதிரண 



( 2 ) ெகௗரவ ஜய3த சமர*ர ெகௗரவ காமினி ெலா%�ேக ெகளரவ (தி1மதி) பவி�ராேதவி வ�னிஆரCசி ெகௗரவ ேஜா�-ட� ப�னா3� ெகளரவ எ-.சீ. ����மாரன ெகளரவ ெலாஹா� ர�வ�ேத ெகளரவ ேதDக விதானகமேக ெகளரவ தி
� அ�Eகம ெகௗரவ ெகெஹ4ய ர�>%ெவ'ல ெகௗரவ க;சன விேஜேசகர ெகௗரவ �F0 விேஜேச%கர ெகளரவ விஜித ேப1ெகாட ெகௗரவ சன� நிசா3த ெபேரரா ெகளரவ அ13தி%க ப�னா3� ெகௗரவ �மார ெவ'கம ெகௗரவ பிய+கர ஜயர�ன ெகௗரவ ஜனக பGடார ெத�னேகா� ெகௗரவ எ-.எ�. ச3திரேசன ெகௗரவ ப�ம உதயசா3த �ணேசகர ெகளரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி'வா ெகௗரவ ச3திரசிறி கஜதீர ெகௗரவ நிம' லா�சா ெகௗரவ ேக. காத� ம-தா� ெகௗரவ "ச3த >;சிநிலேம ெகௗரவ பிரச�ன ரண*ர,— பிரதம அைமCச1� ேதசிய ெகாIைககI மJK� ெபா1ளாதார அபிவி1�தி அைமCச1மான ெகௗரவ ரணி' வி%கிரமசி+க அவ�கI மீ� ந�பி%ைகயி�ைம,— பிைண�றி ேமாச:ைய ேமJெகாI
� ேநா%க��ட� வழைம%� மாJறமாக இல+ைக ம�திய வ+கிைய நிதி அைமCசி413� நீ%கி தன%�% கீL ெகாGM வ3ததனா=�; இல+ைக0 பிரைச அ'லாதவ1�, கள+கமான வரலாJைற% ெகாGடவ1�, அ%கைறக
%கிைடயிலான �ரGபாM உைடயவ1மான தி1. அ�ஜு� மேக3திரைன இல+ைக ம�திய வ+கியி� ஆ
ந� பதவி%� ெபய�நியமன� ெச<ததனா=�; அGைம% கால�தி' உலக�தி' நட3த பாாிய நிதி ேமாச:யான இல+ைக ம�திய வ+கி பிைண�றிகI ேமாச:Qட� மிக� ெதளிவாகேவ ச�ப3த0ப�:10பதனா=�; ேமJப: ேமாச:யி' ச�ப3த0ப�ட ேமாச:%கார�கைள கா0பாJKவதJகாக த�Dைடய அரசிய' நGப�கைள உIளட%கிய பி�:பன �Rைவ நியமி�� �றி�த ேமாச:%கார�கைள% கா0பாJற �யJசிெயM�ததனா=�; ம�திய வ+கி பிைண�றி ேமாச: ெதாட�பாக ேமாச:%கார�கைள கா0பாJKகி�ற வைகயி=�, உGைமயான விடய+கைள S:மைற��� 2015 மா�C 17 ஆ� திகதி விேசட �Jெறா�ைற ெவௗியி�M பாரா
ம�ற�ைத தவறான வழியி' இ�MCெச�றதனா=�; 



( 3 ) பிைண�றி ேமாச: ெதாட�பாக பாரா
ம�ற�தி� அரசா+க ெபாK0> �யJசிகI �Rவினா' (ேகா0) விசாாி%க0ப�M வ3த நிைலயி' அ% �Rைவ பிரதிநிதி��வ0பM�திய ஐ.ேத.க. பாரா
ம�ற உK0பினெரா1வைர மாJறி >திய உK0பினெரா1வைர உIவா+கி ேமJப: �Rவி� ஊடாக �Jறவாளிகைள �JறமJறவ�களாக கா�MவதJ� �யJசிைய ேமJெகாGடதனா=�; பிைண�றி ேமாச: ெதாட�பாக பாரா
ம�ற�தி� அரசா+க ெபாK0> �யJசிகI �Rவினா' (ேகா0) விசாாி%க0ப�M வ3த நிைலயி' அ� ெதாட�பாக எ[வாK ெசயJபட ேவGMெமன அ% �Rவி� அ+க�தவ உK0பின�க
%� அR�த+கைள பிரேயாகி�ததனா=�; ம�திய வ+கி பிைண�றி ேமாச:Qட� ெதாட�>ப�MIளதாக அ� ெதாட�பான சனாதிபதி ஆைண%�Rவி' ெவளி0பM�த0ப�ட பிரதி ம�திய வ+கி ஆ
ந� தி1. பி. சமரசிறி%� நிதி அைமCசி' ஆேலாசக� பதவிெயா�ைற வழ+�வதJ� அைமCசரைவ%� சிபா�" ெச<ததனா=�; ம�திய வ+கி பிைண�றி ேமாச:யி� �Jறவாளிகளி' ஒ1வரான தி1. அ�ஜு� மேக3திரD%� பதிலாக ேவK ஒ1வைர இல+ைக ம�திய வ+கியி� ஆ
ந� பதவி%� நியமன� ெச<வதJ� சனாதிபதி நடவ:%ைக எM�தேபா� மீGM� இவைர ேமJப: பதவி%� நியமி0பதJ� ெப1� பிரய�தன� ேமJெகாGடதனா=�; பிைண�றி ேமாச:யி� �Jறவாளிகளி' ஒ1வராகியதனா' தி1. அ�ஜு� மேக3திர� ம�திய வ+கியி� ஆ
ந� பதவிைய இழ3த பி�ன1� இவ1%� தம� அைமCசி' ஆேலாசக� பதவிெயா�ைற வழ+கியதனா=�; தி1. அ�ஜு� மேக3திர� இல+ைகயி413� ெவளிேயK� வைர இவ� ெவளிநாM ெச'வைத தM%�� நீதிம�ற% க�டைளெயா�K ெபJK%ெகாIள0பMவைத� தவி��தத� Sல� இவ� ெவௗிநாM ெச�K நீதிம�ற�திJ� தைலமைறவாயி10பதJ� வா<0ேபJபM�தி%ெகாM�ததனா=�; நிதி அைமCசரா' மா�திர� த��வ+கைள அ�'பM�த% �:யதான, i.  1949 ஆ� ஆG:� 58 ஆ� இல%க பணC ச�ட�. ii.  1953 ஆ� ஆG:� 24 ஆ� இல%க ெசலாவணி% க�M0பா�MC ச�ட�. iii.  1923 ஆ� ஆG:� 8 ஆ� இல%க உI_� திைறேசாி உG:ய'கI க�டைளC ச�ட�. iv.  1937 ஆ� ஆG:� 7 ஆ� இல%க பதி`ெச<ய0ப�ட ப+��ெதா�திகI மJK� பிைணய+கI க�டைளC ச�ட�. v.  1944 ஆ� ஆG:� 16 ஆ� இல%க நிதிசா� ஒ�%� நிதிய+கI க�டைளC ச�ட�. vi.  1988 ஆ� ஆG:� 30 ஆ� இல%க வ+கி�ெதாழி' ச�ட�. vii.  1979 ஆ� ஆG:� 35 ஆ� இல%க எதி�பாராC ெசல` நிதியC ச�ட�.  viii.  2006 ஆ� ஆG:� 5 ஆ� இல%க பண� c<தா%க' தைடC ச�ட�. ix.  2006 ஆ� ஆG:� 6 ஆ� இல%க நிதிசா� ெகாM%க' வா+க'கைள அறி%ைகயிட' ச�ட�  



( 4 ) ஆகிய ச�ட+கைள0 பJறி அறி3தி13த நிைலயி', இல+ைக ம�திய வ+கிைய தம%�% கீL ெகாGMவ3� ேமJப: ச�ட+களி� கீழான த��வ+கைள பிரேயாகி�தத� Sல� நா�:� ெபா1ளாதார� மJK� நிதி% க�M0பாM ெதாட�பி' மிக`� �%கிய��வ� வா<3ததான ச�ட+கைள மீறியைமயினா=�; ெபா1ளாதார அ=வ'கI அைமCைசQ�  ெபா1ளாதார �காைம��வ �Rவி� ஊடாக நிதி அைமCைசQ� மJK� ம�திய வ+கிையQ� தம%� கீL ெகாGMவ3� கட3த S�K ஆGM கால0ப�தியிDI  ேதசிய ெபா1ளாதார�ைத வழிநட�தியத� விைளவாக ெபா1ளாதார வள�Cசி பாதி%க0ப�டைமயி� Sல��, ப+�C ச3ைத *LCசியைட3தத� Sல��, பண*%க� க�M0பM�த �:யாத வைகயி' உய�வைட3தத� Sல��, வ�: *த� ேவகமாக அதிகாி�தத� Sல��, ெவளிநா�M �தF�டாள�கI �தFMகைள மீள0ெபJK இல+ைகயி413�  ெவளிேயறியத� Sல�� பாாிய ெபா1ளாதார ெந1%க:ைய ேதாJKவி�� ெபா�ம%கைள பாதி0>%� உIளா%கியதனா=�; ச�ட�� ஒR+�� பJறிய அைமC"0 பதவிைய  வகி�த நிைலயி'  கG: மாவ�ட�தி' ஏJப�ட பதJறநிைலயி� ேபா� சி+கள, தமிL மJK� �-4� ம%க
%� பா�கா0> வழ+�வதJ� �ாிதமாக நடவ:%ைக ேமJெகாIள� தவறியைமயினா',  உயிாிழ0>%கI மJK� ெசா��%க
%� ேசத� ஏJப�டத� Sல� ேதசிய ஒJKைம ெவ�வாக பாதி%க0ப�M ச�வேதச சSக�தி' இல+ைகயி� பிரதிைம%� கள+க� ஏJபM�தியதனா=�; பிரதம அைமCச� ெகௗரவ ரணி' வி%கிரமசி+க அவ�க
%� ெதாட�3�� பிரதம அைமCசரா`� அைமCசரைவ அைமCசெரா1வராக`� ெசயலாJKவதJகான இய=ைம �றி��� ேம=� அவ� பிரதம அைமCசராக பதவி வகி%�� அரசா+க�தினா' ெசயலாJKவதJகான இய=ைம �றி��� ந�பி%ைகயி�ைம காண0பMவதாக இ0பாரா
ம�ற� பிேரரைண நிைறேவJKமாக. 


