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வா��ல விைட
கான வினா
க 1. 893/’16 ெகௗரவ "�திக ப�திறண,—  உ'நா�ட)வ*க' அைம-சைர/ ேக�பத12,— (2) (அ) (i) கிழ/2 மாகாண�தி�, பாணம கிராம�தி* வசி/2� சி5கள ம17� தமி8 ம/க' மிக9� சகவா89ட� வசி/கி�றா�க' எ�பைத:�; 

 (ii) இ�ம/க' தம� அ=>பைட� ேதைவகைள ?��தி ெச@�ெகா'வதி* பல பிர-சிைனக
/2 �க�ெகாB/க ேநாி�B'ளெத�பைத:�; அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) பாணம பிரேதச ம/களி� தEணீ�, காணி சா�Gத பிர-சிைனகைள தீா்>பத12 நடவ=/ைக எB/க>ப�B'ளதா எ�பைத:�; 
 (ii) ஆெமனி�, அைவ யாைவ எ�பைத:�; அவ� இ-சைபயி* அறிவி>பாரா? (இ) (i) ேம1ப= ம/களி� கலாசார தனி��வ5க' ம17� பார�பாிய உாிைமகைள ேபணி வா8வத12 அரசா5க� அJசரைண வழ5கி:'ளதா எ�பைத:�; 
 (ii) ஆெமனி�, எKவா7 எ�பைத:�; அவ� 2றி>பிBவாரா? 
(ஈ) இ�ேற*, ஏ�? 2. 1270/ ’16 ெகௗரவ ப�ம உதயசாGத 2ணேசகர,— க*வி அைம-சைர/ ேக�பத12,— (2) (அ) (i) 2015 சனவாி 08 ஆ� திகதி/2 ��ன� ெமாணறாகைல மாவ�ட�தி� ஒKெவாS வலய/ க*வி அ)வலக ம�ட�தி* அரசிய* பழிவா5க)/2 உ'ளாகிய ஆசிாிய�க' இSGதா�களா எ�பைத:�;  (ii) ஆெமனி*, அKெவEணி/ைக யாெத�பைத:�;  (iii) ேம1ப= (i) இ* 2றி>பிட>பB� ஆ�க
/2 பழிவா5க)ட� ெதாட�"ைடயதாக வித>"ைரக' வழ5க>ப�B'ளனவா எ�பைத:�; 
 (iv) அGத ஆவண�தி� �Uைமயான அறி/ைகெயா�ைற- சம�>பி>பாரா எ�பைத:�; அவ� இ-சைப/2 அறிவி>பாரா? 
(ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 



( 2 ) 3. 1351/ ’16 ெகளரவ டலV அழக>ெபSம,— ேபா/2வர�� ம17� சிவி* விமான- ேசைவக' அைம-சைர/ ேக�பத12,— (2) 
(அ) "ைகயிரத திைண/கள�தி12 ெசாGதமான ெமா�த/ காணிகளி� அள9 ஒKெவாS நகர�தி� அ=>பைடயி* தனிதனிேய யா� எ�பைத அவ� இ-சைப/2 அறிவி>பாரா? 

(ஆ) ேமேல (அ) இ* 2றி>பிட>ப�B'ள ெமா�த/ காணிகளி� அளவி* 2�தைக அ=>பைடயி* அ*ல� ேவ7 ஏேதJேமா� அ=>பைடயி* த1ேபா� திைண/கள�தி� உபேயாக�திWSG� நீ/க>ப�B'ள காணிகளி� அள9,  (i) ஏ1"ைடய பர>பள9;  (ii) ஏ1"ைடய ?ேகாள ஆ
ைக> பிரேதச�;  (iii) ஏ1"ைடய அ=>பைட;  (iv) திைண/கள�தி� உபேயாக�திWSG� நீ/க>ப�ட திகதி; ஆகியவ17/2 அைமய தனிதனிேய யா� எ�பைத அவ� இ-சைப/2  அறிவி>பாரா? 
(இ) (i) "ைகயிரத திைண/கள�தி12 ெசாGதமான காணிகைள 2�தைக/2 வழ5க, வி1பைன ெச@ய அ*ல� திைண/கள�தி� க�B>பா�=WSG� நீ/2வத12 த1ேபா� ஏேதJ� தீ�மான� ேம1ெகா'ள>ப�B'ளதா; 
 (ii) ஆெமனி*, 2றி�த காணிக' யாைவ;  (iii) ஏ1"ைடய காணிகைள நீ/2வத1கான அ=>பைட யா�;  (iv) 2�தைக அ=>பைடயி* நீ/க>ப�B'ள காணிகளி� ஒS ப�சX12 த1ேபா� அறவிட>பBகி�ற 2�தைக� ெதாைக யா�;  (v) 2�தைக ெச)��வைத "ற/கணி��'ள காணிகளி� எEணி/ைக யா�; 
 (vi) 2�தைக ெச)��வைத "ற/கணி��'ளைம ெதாட�பாக ேம1ெகா'ள> ப�B'ள ச�ட நடவ=/ைகக' யாைவ; எ�பைத:� அவ� இ-சைப/2 அறிவி>பாரா? (ஈ) இ�ேற*, ஏ�? 4. 1407/ ’16 ெகளரவ பG�ல 2ணவ��தன,— ஆர�ப/ ைக�ெதாழி* அைம-சைர/ ேக�பத12,— (3) 
(அ) (i) 2016 வர9 ெசல9�தி�ட�தி* 183 ஆ� இல/க ��ெமாழிவி� பிரகார�, ெகௗரவ பிரதம அைம-சாி� ெகா'ைக> பிரகடன�தி* 2றி>பிட> ப�B'ளவா7, தாபி>பத12 ��ெமாழிய>ப�ட விேசட கம�ெதாழி* ம17� மீ�பி= ஏ17மதி வலய5களி*, 2016 ஆ� ஆE=* தாபி/க>ப�ட வலய5களி� எEணி/ைக ம17� அைவ தாபி/க>ப�B'ள இட5க' யாைவ  எ�பைத:�; 
 (ii) ேம1ப= பிேரரைண/2 அைமய, தாபி/க>ப�ட ஒKெவாS வலய�தி1காக9� அரசா5க�தினா* ஏ1க>ப�ட ெமா�த ெசலவின� தனி�தனிேய எKவள9 எ�பைத:�;  (iii) இGத கம�ெதாழி* ம17� மீ�பி= ஏ17மதி வலய5களி� ெபா7>ைப எGத அரச நி7வன� ஏ17'ள� எ�பைத:�;  (iv) 2016 ஆ� ஆE=* அKவாறான வலய5க' தாபி/க>ப�=S>பி�, ேம1ப= ஒKெவாS வலய�தின�� ஏ17மதி வSவா@ யாெத�பைத:�; அவ� இ-சைப/2 அறிவி>பாரா? 
(ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 



( 3 ) 5. 1467/ ’16 ெகௗரவ சமிGத விேஜசிறி,— பிரதம அைம-சS� ேதசிய ெகா'ைகக' ம17� ெபாSளாதார அ)வ*க' அைம-சSமானவைர/ ேக�பத12,— (1) 
(அ) (i) உமா ஒய அபிவிS�தி கS�தி�ட� காரணமாக ப�ைள மாவ�ட�ைத- ேச�Gத ம/க' ெபSமளவி* பாதி/க>ப�B'ளா�க' எ�பைத ஏ17/ெகா'கி�றாரா எ�பைத:�; 
 (ii) ஆெமனி*, இ/ கS�தி�ட�தி� காரணமாக பாதி/க>ப�ட 2B�ப5களி� எEணி/ைக ம17� ஏ1"ைடய பிரேதச ெசயலாள� பிாி9க' யாைவ எ�பைத:�; 
 (iii) இ/ கS�தி�ட�தினா* பாதி/க>ப�B'ள ம/க
/2 உடன=யாக நிவாரண� வழ52மா7 உய�நீதிம�ற� தீ�>பளி��'ளெத�பைத அறிவாரா எ�பைத:�; 
 (iv) ஆெமனி*, ேம1ப= நீதிம�ற க�டைள/கைமய, உமா ஒய அபிவிS�தி கS�தி�ட�தினா* பாதி/க>ப�B'ள ம/க
/2 நிவாரண� வழ52வத12 அைம-[ ேம1ெகா'
� நடவ=/ைகக' யாைவ எ�பைத:�; அவ� இ- சைப/2 அறிவி>பாரா? 
(ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 6. 1514/’17 ெகளரவ உதய பிரபா� க�ம�பில,— ச�ட��, ஒU52� ம17� ெத� அபிவிS�தி அைம-சைர/ ேக�பத12,— (1) 
(அ) (i) பய5கரவாத� தB>"- ச�ட�தி� கீ8 2013 ஆ� ஆEB �த* 2016 ஆ� ஆEB வைரயான கால>ப2தி/2' ைக� ெச@ய>ப�B'ள சGேதக நப�களி� எEணி/ைக ஆEB ாீதியாக தனி�தனிேய யா� எ�பைத:�; 
 (ii) ேம1ப= பய5கரவாத சGேதக நப�க
/2 எதிராக உ'ள 21ற-சா�B/க' யாைவ எ�பைத:�; அவ� இ-சைப/2 அறிவி>பாரா? 
(ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 7. 1571/ ’17 ெகௗரவ ெசயி� அW ஸாஹி� ெமௗலானா,— க*வி அைம-சைர/ ேக�பத12,— (1) 
(அ) கிழ/2 மாகாண�தி* உ'ள ேதசிய பாடசாைலக' ெதாட�பாக, 
 (i) அதிப�க
/கான அ5கீகாி/க>ப�ட பதவியணிைய:�; 
 (ii) த1ேபாைதய அதிப�களி� ெபய�கைள அவ�களி� தர��டJ�; 
 (iii) பகிர5க ேசைவ ஆைண/2Uவி� அ5கீகார�தி� ேபாி* பதவி/2 அம��த>ப�B'ள அதிப�களி� ெபய�கைள:�; 
 (iv) பகிர5க ேசைவ ஆைண/ 2Uவா* அ5கீகாி/க>படா�'ள நியமன5கைள/ ெகாE=S/2� அதிப�களி� ெபய�கைள:� அGத நியமன5கைள அ5கீகாி�த அ)வலாி� ெபயைர:�; அவ� இ-சைப/2 ெதாிவி>பாரா? (ஆ) (i) பகிர5க ேசைவ ஆைண/2U- ெசயலாளரா* அ�றி ேதசிய பாடசாைலகளி* உ'ள அதிப�க
/கான நியமன/ க=த5கைள வழ52வ� ஒU52 �ைறயா2மா எ�பைத:�; 
 (ii) அைத சீ� ெச@வத12 நடவ=/ைக ேம1ெகா'ள>பBமா எ�பைத:� 
 (iii) அKவாெறனி* எ>ேபா� எ�பைத:�; அவ� இ-சைப/2 ேம)� ெதாிவி>பாரா? (இ) இ�ேற*, ஏ�? 



( 4 ) 8. 1579/ ’17 ெகௗரவ வா[ேதவ நாணாய/கார,— மி�வ) ம17� "�>பி/க�த/க ச/தி அைம-சைர/ ேக�பத12,— (1) 
(அ) (i) கடGத அரசா5க�தினா* சீனாவி� உதவி:ட� கி��*கல, க)ெகாஹுெத�ன  பிரேதச�தி* "ேரா�லE� நீ� மி� நிைலய�ைத அைம/க நடவ=/ைக ேம1ெகா'ள>ப�ட� எ�பைத அறிவாரா;  (ii) இ/கS�தி�ட��/காக அரசா5க��/2 [_காி/க>ப�ட ேமேல 2றி>பிட>ப�B'ள கிராம�தி� 2=யிS>பாள�களி� காணிக
/2 த2Gதவா7 இழ>`B வழ5க>பBவதாக உ7தியளி/க>ப�ட�ட�, aவெரWயா மாவ�ட��/2ாிய 2=யிS>பாள�க
/2 இழ>`B வழ5க>ப�டேபாதி)� ேககாைல மாவ�ட�தி12ாிய 2=யிS>பாள�க
/2  மிக- சிறியெதாS இழ>`�B� ெதாைகேய வழ5க>ப�B'ள� எ�பைத ஏ17/ெகா'வாரா; எ�பைத அவ� இ-சைப/2 அறிவி>பாரா? 
(ஆ) இ� ெதாட�பாக விசாாி�� ேககாைல மாவ�ட��/2ாிய 2=யிS>பாள�க
/2� ேபாதியள9  இழ>`�B� ெதாைகைய வழ5க நடவ=/ைக ேம1ெகா'வாரா எ�பைத அவ� இ-சைப/2 அறிவி>பாரா? 

(இ) இ�ேற*, ஏ�? 9. 1590/ ’17 ெகௗரவ பிம* ர�நாய/க,— ேபா/2வர�� ம17� சிவி* விமான ேசைவக' அைம-சைர/ ேக�பத12,— (1) (அ) (i) உ�ேதச 2Sணாக* – ஹபரண "ைகயிரத> பாைதயி� ஆர�ப தி�ட�ைத மா17வத12 இKவள9 கால� எB�த� ஏென�பைத:�:  (ii) ேம1ப= மா1ற�திcடாக பைழய தி�ட� ேதா*விகரமானெத�ப� "ல>பBகி�றதா எ�பைத:�;   (iii) ஆெமனி*, அைத "ாிG�/ெகா'வத12 இKவள9 கால� எB�த� ஏென�பைத:�;  (iv) ேம1ப= மா1ற�தினா* விரயமா/க>ப�ட ெபா�>பண� ம17� அத12 இைரயான ம/க' மீ� விB/க>ப�ட அU�த� ெதாட�பாக ேம1ெகா'ள>ப�ட  நடவ=/ைக யாெத�பைத:�;  (v) ேம1ப= இரEB தி�ட5கைள:� விபரமான அறி/ைகக
ட� தனி�தனியாக சம�>பி>பாரா எ�பைத:�;  (vi) ேம1ப= "ைகயிரத _தி அைம/க>பBவத� அ=>பைட� ேதைவ யாெத�பைத:�;  (vii) இ> "ைகயிரத பாைத காரணமாக ெசா��/கைள இழ/கி�றவ�க
/2 ந�டஈB வழ5க>பBமா எ�பைத:�;  (viii) ஆெமனி*, ந�டஈ�B� ெதாைக ம17� நிபGதைனக' யாைவ எ�பைத:�;  (ix) ஆர�ப தி�ட�தி� ப= ெசா��கைள இழ/கி�ற ம/க' 2றி>பி�ட காணிகளி* எ�தைகய அபிவிS�தி> பணிைய:�  ெச@ய �=யா�'ளைம, காணிகளி� வ��தக மதி>`B 2ைறவைடத*, கட�ப�B "திய _Bகைள நி�மாணி�� 2=யிSGத _Bகளி� பராமாி>" ைகவிட>ப�டைம ேபா�ற  காரண5களினா* [மா� 10 ஆEB கால� கB� அU�த��ட� இSGதன�  எ�பைத ஏ17ெகா'வாரா எ�பைத:�; அவ� இ-சைப/2 அறிவி>பாரா? (ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 



( 5 ) 10. 1617/’17 ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக,— க*வி அைம-சைர/ ேக�பத12,— (1) 
(அ) (i) இர�தின"ாி மாவ�ட�தி* ெசய1பB� ேதசிய பாடசாைலக' ம17� மாகாண சைப> பாடசாைலகளி� எEணி/ைக ெவKேவறாக யாைவ;  (ii) இ>பாடசாைலகளி* த2திவா@Gத அதிப�க' இ*லாத  பாடசாைலகளி� எEணி/ைக யா�;  (iii) அ>பாடசாைலக' யாைவ;  (iv) கடGத கால�தி* அரசிய* ந�பி� ேபாி* தைகைமய1ற பதி* அதிப�க' ெபSமளவி* நியமி/க>ப�B'ளன� எ�பைத ஏ17/ெகா'வாரா; எ�பைத அவ� இ-சைப/2 அறிவி>பாரா? 
(ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 11. 1631/ ’17 ெகௗரவ அஜி� மா�ன>ெபSம,— மி�வ) ம17� "�>பி/க�த/க ச/தி அைம-சைர/ ேக�பத12,— (1) (அ) (i) "�>பி/க�த/க ச/தியிைன ேம�பB��வத12 ஆசிய அபிவிS�தி வ5கியிடமிSG� இ1ைறவைர கிைட��'ள ெமா�த ெகாைடக' ம17� கட�களி� அள9 எKவளெவ�பைத:�;  (ii) ேம1ப= ஒKெவாS கட�/ெகாைட கிைட/க>ெப1ற ஆEB ம17� அள9 ெவKேவறாக யாெத�பைத:�;  (iii) ேம1ப= ஒKெவாS கட�/ெகாைட fலமாக "�>பி/க�த/க ச/தி ேம�பா�B/காக வழ5க>ப�B'ள ப5களி>" ப1றி திS>தியைடகி�றாரா எ�பைத:�; அவ� இ-சைப/2 அறிவி>பாரா? (ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 12. 1638/ ’ 17 ெகௗரவ நW� பEடார ஜயமஹ,— மி�வ) ம17� "�>பி/க�த/க ச/தி அைம-சைர/ ேக�பத12,— (1) (அ) (i) இல5ைக மி�சார சைபயி� க�டைம>"/2' "�>பி/க�த/க ச/தி அபிவிS�தி/காக விேசடமாக  ெபா7>"க' சா�ட>ப�B'ள பிாிெவா�7 இ*ைலெய�பைத அறிவாரா எ�பைத:�;  (ii) "�>பி/க�த/க ச�தி அபிவிS�தி/காக ஒ�/க>ப�ட விேசடமான பிாிெவா�7 இ*லாம* "�>பி/க�த/க ச/திைய உ-ச அளவி* ேதசிய மி�சார �ைறைம/2 ேச�/கி�றேபா� ேதா�ற/�=ய ெதாழி*a�ப சவா*கைள ெவ1றிெகா'ள �=:மா எ�பைத:�;  (iii) "�>பி/க�த/க ச/தி ச�பGதமாக இல5ைக மி�சார சைப கா�B� பி1ேபா/கான மேனாபாவ�தி1கான காரண� யாெத�பைத:�; அவ� இ-சைப/2 அறிவி>பாரா? (ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 



( 6 ) 13. 1687/’17 ெகளரவ ட/ளV ேதவானGத,—  க*வி அைம-சைர/ ேக�பத12,— (1) 
(அ) (i) கிழ/2 மாகாண�தி� 331 பாடசாைலகளி* அதிப�க' இ*ைலெய�பைத:�; பதி1கடைமயா17� அதிப�களாக 252 ேப� ெசயலா17கி�றனெர�பைத:�;  (ii) இGத பதி1கடைமயா17� அதிப�கைள இல5ைக அதிப� தர�தி12 உ'ளீ�/2மா7  ேகாாி/ைகக' ��ைவ/க>ப�B'ளனெவ�பைத:�;  (iii) ப�=S>" க*வி வலய�தி� ேபாரதீ9>ப17 ேகா�ட�தி* 1ஏ, ` தர�ைத- ேச�Gத பாடசாைலக' இ*ைலெய�பைத:�;  (iv) அ/ேகா�ட�தி* கணித� ம17� விgஞான� ஆகிய பாட5கைள க1பி>பத1கான ஆசிாிய� ப1றா/2ைற நில9கி�றெத�பைத:�; அவ� அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேமேல 2றி>பி�B'ள 331 பாடசாைலக
/காக அதிப�கைள நியமி/க ேம1ெகாEB'ள நடவ=/ைகக' யாைவ;  (ii) பதி1கடைமயா17�  252 அதிப�களி� நிைலைம எ�ன;  (iii) ேபாரதீ9>ப17 ேகா�ட�தி12 1ஏ, ` தர�ைத-ேச�Gத பாடசாைலெயா�ைற வழ5க இய)மா;  (iv) கணித� ம17� விgஞான� ஆகிய பாட5க
/கான ஆசிாிய� ப1றா/2ைறய நிவ��திெச@ய ேம1ெகாEB'ள நடவ=/ைகக' யாைவ; எ�பைத அவ� இ-ைப/2 அறிவி>பாரா? 
(இ) இ�ேற*, ஏ�? 14. 1698/’17 ெகௗரவ �ஷார இG�னி* அமரேசன,— காணி ம17� பாரா
ம�ற ம7சீரைம>" அைம-சைர/ ேக�பத12,— (1) (அ) (i) அரசா5க காணிகளி* 10 ஆEBக
/2 ேம1ப�ட கால� 2=யிS/கி�ற ஆ�க
/2 உாி�� உ7திகைள ெப17/ெகாB>பத12 அரசா5க� ெகா'ைக ாீதியிலான ஒS தீ�மான�ைத ேம1ெகாEB'ளெத�பைத:�;  (ii) 2016.10.27 ஆ� திகதி பிரதம அைம-சரா* பிரகடன>பB�த>ப�ட நB�தர கால ெபாSளாதார ேநா/2 ப1றிய அரசா5க�தி� ெகா'ைக> பிரகடன�தி� fல� இ� மீEB� உ7தி>பB�த>ப�B'ளெத�பைத:�; அவ� ஏ17/ெகா'வாரா? (ஆ) (i) ேம1ப= ெகா'ைகைய நைட�ைற>பB��வத12 ேம1ெகா'ள>ப�B'ள நடவ=/ைகக' யாைவ எ�பைத:�;  (ii) 2015.01.08 ஆ� திகதி/2 பி�ன� உாி�� உ7திக' வழ5க>ப�B'ள காணி� �EBகளி� எEணி/ைக எKவளெவ�பைத:�;  (iii) த1சமய� உாி�� உ7திகைள ெப17/ெகாB>பத1காக இன5காண> ப�B'ள காணி� �EBகளி� எEணி/ைக, மாவ�ட� ம17� பிரேதச ெசயலாள� பிாிவிகளி� அ=>பைடயி* தனி�தனிேய யாெத�பைத:�;  (iv) ேம1ப= (iii) இ* 2றி>பிட>ப�B'ள காணி� �EBகளி* அரசா5க�தினா* வைரபட� தயாாி/க>ப�B'ள காணி� �EBகளி� எEணி/ைக, மாவ�ட� ம17� பிரேதச ெசயலாள� பிாிவிகளி� அ=>பைடயி* தனி�தனிேய யாைவ எ�பைத:�;  (v) ேதசிய ெபாSளாதார�தி12 மிக9� �/கிய��வ� வா@Gததான ேம1ப= கS�தி�ட�ைத நைட�ைற>பB��வதி* அதிக தாமத� ஏ1ப�B'ளெத�பைத ஏ17/ெகா'வாரா எ�பைத:�;  (vi) ஆெமனி�, ேம1ப= ேவைல�தி�ட�ைத ெவ1றியைடய- ெச@வத12 ேம1ெகா'ள>பB� நடவ=/ைகக' யாைவ எ�பைத:�; அவ� இ-சைபயி* அறிவி>பாரா? 
(இ) இ�ேற*, ஏ�? 



( 7 ) 15. 1703/ ’17 ெகளரவ (டா/ட�) நளிGத ஜயதிVஸ,— ச�ட��, ஒU52� ம17� ெத12 அபிவிS�தி அைம-சைர/ ேக�பத12,— (1) (அ) (i) வசீ� தாஜுதீனி� சில உட1 பாக5க' மால�ேப, ெநவி* ெப�ணாG� ைவ�தியசாைலயி* அ*ல� SAITM நி7வன�திJ' கEெடB/க> ப�B'ளனவா எ�பைத:�;  (ii) ஆெமனி*, அ�திகதி யா� எ�பைத:�;  (iii) ேம1ப= உட1 பாக5கைள ெகாU�" ேதசிய ைவ�தியசாைலயிWSG� ெகாEBெச*வத12 ம17� ேம1ப= இட�தி* ைவ�திS>பத12 அJமதி ெப17/ ெகா'ள>ப�B'ளதா எ�பைத:�; 
 (iv) இ�ேற*, அத1காக ேம1ெகா'ள>ப�ட ச�ட நடவ=/ைகக' யாைவ எ�பைத:�; அவ� இ-சைப/2 அறிவி>பாரா? 
(ஆ) இ�ேற*, ஏ�? 

ெபா� அ�வ�க ஆர�ப�தி� ேபா� 
ச�ட�ல சம�	பண �னறிவி�த�ச�ட�ல சம�	பண �னறிவி�த�ச�ட�ல சம�	பண �னறிவி�த�ச�ட�ல சம�	பண �னறிவி�த�    1. பிரதம அைம-சS� ேதசிய ெகா'ைகக' ம17� ெபாSளாதார அ)வ*க' அைம-சS�,— மாகாண சைப ேதா்த*க' (திS�த�),— 1988 ஆ� ஆE=� 2 ஆ� இல/க, மாகாண சைப ேதா்த*க' ச�ட�ைத� திS��வத1கானெதாS ச�டfல�. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�.) 2. ெவளிநா�B ெதாழி*வா@>" அைம-சS� நீதி அைம-சS�,— நீதி��ைற (திS�த�),— 1978 ஆ� ஆE=� 2 ஆ� இல/க, நீதி��ைற- ச�ட�ைத� திS��வத1கானெதாS ச�டfல�. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�.) 

பிேரரைண �னறிவி�த�க�பிேரரைண �னறிவி�த�க�பிேரரைண �னறிவி�த�க�பிேரரைண �னறிவி�த�க�    3. பாரா
ம�ற- சைப �த*வ�,— பாரா
ம�ற அம�9க' (இல.1),— 7ஆ� இல/க பாரா
ம�ற நிைலயிய1 க�டைளயி� ஏ1பாBகளினா)� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா
ம�ற�தினா* ஏ17/ெகா'ள>ப�ட பிேரரைணயினா)� தைடெபறாம*, 2017 ெச>ெத�ப� 20 ஆ� திகதி, "த�கிழைம சைப அம�9 ேநர� �.ப. 9.30 மணி �த* பி.ப. 6.30 மணி வைர இS/2மாக. பி.ப. 6.30 மணி/2 சபாநாயக� பாரா
ம�ற�ைத வினாவி�றி ஒ�திைவ>பாராக. 4. பாரா
ம�ற- சைப �த*வ�,— பாரா
ம�ற அம�9க' (இல.2),— இ>பாரா
ம�ற� இ�7 அத� அம�9 கைல:� ேபா�, 2017 ெச>ெத�ப� மாத� 20 ஆ� திகதி, "த�கிழைம �.ப. 9.30 மணி வைர ஒ�திைவ/க>பBமாக. 5. ெகளரவ ெசயி� அW ஸாஹி� ெமௗலானா,— ச�டfல� ெகாEBவர அJமதி,— பி�வS� ச�டfல� ெகாEBவர அJமதி வழ5க>பBமாக :- “1976 ஆ� ஆE=� 29 ஆ� இல/க இல5ைக றிபா@ தாீ/ ச5க� (��=ைண�த*) ச�ட�ைத� திS��வத1கானெதாS ச�டfல�”  



( 8 ) 

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. ேமா�டா� வாகன� (திS�த-) ச�டfல�  —  இரEடா� மதி>`B. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�.) * 2. அரசியலைம>"/கான இSபதாவ� (திS�த-) ச�டfல� — இரEடா� மதி>`B. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�) * 3. வ)/க�டாயமாக/ காணாம1ேபா/க>பBதWWSG� எ*லா ஆ�கைள:� பா�கா�த* ப1றிய ச�வேதச- சமவாய ச�டfல�  — இரEடா� மதி>`B. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�.) * 4. அபிவிS�தி உபாய �ைறக' ம17� ச�வேதச வ��தக அைம-ச�,— ஏ17மதி இற/2மதி (க�B>பா�B-)  ச�ட�தி� கீ8 ஒU52விதிக',— 1985 ஆ� ஆE=� 48 ஆ� இல/க ச�ட� ம17� 1987 ஆ� ஆE=� 28 ஆ� இல/க ச�ட5க' fல� திS�த>ப�டவாறான 1969 ஆ� ஆE=� 1 ஆ� இல/க, ஏ17மதி இற/2மதி (க�B>பா�B-)  ச�ட�தி� 4 ஆ� பிாிவி� ( 3 )  உப பிாி9 ம17� 14 ஆ� பிாி9 எ�பவ17ட� ேச��� வாசி/க>பட ேவE=ய 2றி�த ச�ட�தி� 20 ஆ� பிாிவி� கீ8, 2017 இற/2மதி அJமதி> ப�திர ம17� தர>பB�த)� தர/க�B>பாB� ஒU52விதிக' ெதாட�பி*, அபிவிS�தி உபாய �ைறக' ம17� ச�வேதச வ��தக அைம-சரா* ஆ/க>ப�B, 2017 ஆகV� மாத� 15 ஆ� திகதிய 2032/10 ஆ� இல/க அதிவிேசட வ��தமான> ப�திாிைகயி* பிர[ாி/க>ப�ட�� 2017.09.06 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட�மான ஒU52விதிக' அ5கீகாி/க>பBமாக. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�) * 5. [காதார�, ேபாசைண ம17� [ேதச மS��வ அைம-ச�,— ேதசிய மSG�க' ஒU52பB��� அதிகாரசைப- ச�ட�தி� கீ8 ஒU52விதிக' (இல.1),— 2015 ஆ� ஆE=� 5 ஆ� இல/க, ேதசிய மSG�க' ஒU52பB��� அதிகார சைப- ச�ட�தி� 118 ஆ� பிாி9ட� ேச��� வாசி/க>பB� 142 ஆவ� பிாிவி� கீ8, மS��வ உபகரண5களி� விைல 2றி�த* ெதாட�பாக [காதார�, ேபாசைண ம17� [ேதச மS��வ அைம-சாினா* ஆ/க>ப�B, 2017 ெப>"Sவாி 17 ஆ� திகதிய 2006/45 ஆ� இல/க அதிவிேசட வ��தமான> ப�திாிைகயி* பிர[ாி/க>ப�ட�� 2017.05.23 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட�மான ஒU52விதிக' அ5கீகாி/க>பBமாக. * 6. [காதார�, ேபாசைண ம17� [ேதச மS��வ அைம-ச�,— ேதசிய மSG�க' ஒU52பB��� அதிகாரசைப- ச�ட�தி� கீ8 ஒU52விதிக' (இல.2),— 2015 ஆ� ஆE=� 5 ஆ� இல/க, ேதசிய மSG�க' ஒU52பB��� அதிகாரசைப- ச�ட�தி� 59 ஆ� 63 ஆ� பிாி9க
ட� ேச��� வாசி/க>பB�  142 ஆ� பிாிவி� (2) உ�பிாிவி� (ப) எ�J� பGதியி� கீ8 [காதார�, ேபாசைண ம17� [ேதச மS��வ அைம-சரா* ஆ/க>ப�B, 2017 q� 14 ஆ� திகதிய 2023/30 ஆ� இல/க அதிவிேசட வ��தமான> ப�திாிைகயி* பிர[ாி/க>ப�ட�� 2017.08.22 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட�மான ஒU52விதிக' அ5கீகாி/க>பBமாக. 



( 9 ) * 7. பிரதம அைம-சS� ேதசிய ெகா'ைகக' ம17� ெபாSளாதார அ)வ*க' அைம-சS�,— மீள ஒ>பைட�த* ச�ட�தி� கீ8 க�டைள (இல.1),— ேதசிய அர[> ேபரைவயி�  1977 ஆ� ஆE=� 8 ஆ� இல/க,  மீள ஒ>பைட�த* ச�ட�தி� 3 ஆ� பிாிவி� கீ8, இல5ைக- சனநாயக ேசாசWச/ 2=யர[/2� ரrய ச�ேமளன�தி12� இைடேய மீள ஒ>பைட�த* ெபாS�தைன ெதாட�பி* சனாதிபதியினா* ஆ/க>ப�B, 2017 q� 07 ஆ� திகதிய 2022/27 ஆ� இல/க அதிவிேசட வ��தமான> ப�திாிைகயி* பிர[ாி/க>ப�ட�� 2017.07.25 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட�மான க�டைள அ5கீகாி/க>பBமாக. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�) * 8. பிரதம அைம-சS� ேதசிய ெகா'ைகக' ம17� ெபாSளாதார அ)வ*க' அைம-சS�,— மீள ஒ>பைட�த* ச�ட�தி� கீ8 க�டைள (இல.2),— ேதசிய அர[> ேபரைவயி�  1977 ஆ� ஆE=� 8 ஆ� இல/க,  மீள ஒ>பைட�த* ச�ட�தி� 3 ஆ� பிாிவி� கீ8, இல5ைக- சனநாயக ேசாசWச/ 2=யர[/2� உ/ைரJ/2� இைடேய மீள ஒ>பைட�த* ெபாS�தைன ெதாட�பி* சனாதிபதியினா* ஆ/க>ப�B, 2017 q� 02 ஆ� திகதிய 2021/47 ஆ� இல/க அதிவிேசட வ��தமான> ப�திாிைகயி* பிர[ாி/க>ப�ட�� 2017.07.26 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட�மான க�டைள அ5கீகாி/க>பBமாக. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�) * 9. பிரதம அைம-சS� ேதசிய ெகா'ைகக' ம17� ெபாSளாதார அ)வ*க' அைம-சS�,— மீள ஒ>பைட�த* ச�ட�தி� கீ8 க�டைள (இல.3),— ேதசிய அர[> ேபரைவயி�  1977 ஆ� ஆE=� 8 ஆ� இல/க,  மீள ஒ>பைட�த* ச�ட�தி� 3 ஆ� பிாிவி� கீ8,  இல5ைக- சனநாயக ேசாசWச/ 2=யர[/2� ம/க' சீன 2=யர[/2� இைடேய மீள ஒ>பைட�த* ெபாS�தைன ெதாட�பி* சனாதிபதியினா* ஆ/க>ப�B, 2017 q� 20 ஆ� திகதிய 2024/25 ஆ� இல/க அதிவிேசட வ��தமான> ப�திாிைகயி* பிர[ாி/க>ப�ட�� 2017.08.22 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட�மான க�டைள அ5கீகாி/க>பBமாக. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�) * 10. பிரதம அைம-சS� ேதசிய ெகா'ைகக' ம17� ெபாSளாதார அ)வ*க' அைம-சS�,— மீள ஒ>பைட�த* ச�ட�தி� கீ8 க�டைள (இல.4),—    ேதசிய அர[> ேபரைவயி�  1977 ஆ� ஆE=� 8 ஆ� இல/க,  மீள ஒ>பைட�த* ச�ட�தி� 3 ஆ� பிாிவி� கீ8,  இல5ைக- சனநாயக ேசாசWச/ 2=யர[/2� விய�நா� ேசாசWச/ 2=யர[/2� இைடேய மீள ஒ>பைட�த* ெபாS�தைன ெதாட�பி* சனாதிபதியினா* ஆ/க>ப�B, 2017 qைல 19 ஆ� திகதிய 2028/16 ஆ� இல/க அதிவிேசட வ��தமான> ப�திாிைகயி* பிர[ாி/க>ப�ட�� 2017.08.23 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட�மான க�டைள அ5கீகாி/க>பBமாக. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�) * 11. 21ற-ெசய*க
/2> பWயா/க>ப�ேடாS/2� சா�சிக
/2மான உதவி ம17� பா�கா>" (திS�த-) ச�டfல�   —  இரEடா� மதி>`B. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�) 



( 10 ) * 12. மாகாண சைப� ேதாத்*க' (திS�த-) ச�டfல�   —   இரEடா� மதி>`B. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�) * 13. 21ற-ெசய*கைள� தB�த* (திS�த-) ச�டfல�  —  இரEடா� மதி>`B. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�.) * 14. இல5ைக நிைலெப7த2 அபிவிS�தி- ச�டfல� — விவாத� ஒ�திைவ/க>ப�ட விடய�  (2017, மா�-[ 08) [1]. * 15. கா>"7தி� ெதாழிைல ஒU52பB�த* (திS�த-) ச�டfல� — இரEடா� மதி>`B. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�) * 16. இல�திரனிய* ெகாB/க*வா5க*க' (திS�த-) ச�டfல� — இரEடா� மதி>`B. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�) * 17. ேபா/2வர�� ம17� சிவி* விமான- ேசைவக' அைம-ச�,— ேதசிய ேபா/2வர�� ஆைண/2Uவி� வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' (2013),— 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீ8 2016.09.06 ஆG திகதி சம�>பி/க>ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட/க>ப�ட ேதசிய ேபா/2வர�� ஆைண/2Uவி� வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' அ5கீகாி/க>பBமாக. (ேபா/2வர�� ம17� ெதாைல�ெதாட�" ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.01.26 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 18. ேபா/2வர�� ம17� சிவி* விமான- ேசைவக' அைம-ச�,— இல5ைக> ேபா/2வர��- சைபயி� வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' (2012),— 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீ8 2017.03.07 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட 2012.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட/க>ப�ட இல5ைக> ேபா/2வர��- சைபயி� வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' அ5கீகாி/க>பBமாக. (ேபா/2வர�� ம17� ெதாைல�ெதாட�" ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.03.24 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) 



( 11 ) * 19. ேபா/2வர�� ம17� சிவி* விமான- ேசைவக' அைம-ச�,— ேதசிய ேபா/2வர�� ஆைண/2Uவி� வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' (2014),— 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீ8 2017.05.03 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட/க>ப�ட ேதசிய ேபா/2வர�� ஆைண/2Uவி� வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' அ5கீகாி/க>பBமாக. (ேபா/2வர�� ம17� ெதாைல�ெதாட�" ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.05.26 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 20. அரச ெதாழி*�ய1சிக' அபிவிS�தி அைம-ச�,— இல5ைக அரச ெபSGேதா�ட/ ��B�தாபன�தி� வSடாGத அறி/ைக ம17� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' (2011),— 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(3) பிாிவி� கீ8 2016.12.10 ஆG திகதி சம�>பி/க>ப�ட 2011.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட/க>ப�ட இல5ைக அரச ெபSGேதா�ட/ ��B�தாபன�தி� ஒS5கிைணGத நிதிநிைல/ �17/க' ம17� வSடாGத அறி/ைக ஆகியன அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.05.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 21. அரச ெதாழி*�ய1சிக' அபிவிS�தி அைம-ச�,— ேதசிய ேசமி>" வ5கியி� ஆEடறி/ைக ம17� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' (2015),— நிதி- ச�ட�தி� 35(3) ஆ� உ�பிாி9 ம17� 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(3) ஆ� உ�பிாிவி� கீ8, 2017.01.24 ஆG திகதி சம�>பி/க>ப�ட 2015.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான ேதசிய ேசமி>" வ5கியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 22. அரச ெதாழி*�ய1சிக' அபிவிS�தி அைம-ச�,— இல5ைக வ5கியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' (2015),— நிதி-ச�ட�தி� 35(3) உ�பிாி9 ம17� 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(3) உ�பிாிவி� கீ8 2017.01.25 ஆG திகதி சம�>பி/க>ப�ட 2015.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட�� கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>" உ'ளட5கலான இல5ைக வ5கியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) 



( 12 ) * 23. அரச ெதாழி*�ய1சிக' அபிவிS�தி அைம-ச�,— ம/க' வ5கியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' (2015),— நிதி- ச�ட�தி� 35(3) உ�பிாி9 ம17� 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(3) உ�பிாிவி� கீ8 2017.03.08 ஆG திகதி சம�>பி/க>ப�ட 2015.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட கண/கா@வாள� நாயக�தி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான ம/க' வ5கியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 24. அரச ெதாழி*�ய1சிக' அபிவிS�தி அைம-ச�,— வைரய7/க>ப�ட 2Sணாக* ெபSGேதா�ட/ க�பனியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� நிதி/�17/க' (2014),— 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(3) உ�பிாிவி� கீ8 2017.03.21 ஆG திகதி சம�>பி/க>ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட [யாதீன ப�டய/ கண/காள�களி� கS��/க' உ'ளட/க>ப�ட வைரய7/க>ப�ட 2Sணாக* ெபSGேதா�ட/ க�பனியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� நிதி/�17/க' அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.05.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 25. [காதார�, ேபாசைண ம17� [ேதச மS��வ அைம-ச�,— அரச மSG�/ ��B�தாபன வSடாGத அறி/ைக:� கண/2க
� (2013),— 1957 ஆ� ஆE=� 49 ஆ� இல/க அரசா5க ச�ட?�வமான ெதாழி*a�ப/ ��B�தாபன- ச�ட�தி� 30(2) ஆ� பிாி9 ம17� 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீ8 2016.07.08 ஆG திகதி சம�>பி/க>ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான அரச மSG�/ ��B�தாபன ஆEடறி/ைக:� கண/2க
� அ5கீகாி/க>பBமாக. ([காதார�, மனித ேசமநல� ம17� சfக வ)s�ட* ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 26. [காதார�, ேபாசைண ம17� [ேதச மS��வ அைம-ச�,— t ஜயவ�தன"ர ைவ�தியசாைலயி� வSடாGத அறி/ைக:� கண/2க
� (2013),— 1983 ஆ� ஆE=� 54 ஆ� இல/க t ஜயவ�தன"ர ைவ�தியசாைல- ச�ட�தி� 30(2) ஆ� பிாி9 ம17� 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(2)(C) ஆ� பிாிவி� கீ8 2016.07.21 ஆG திகதி சம�>பி/க>ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான t ஜயவ�தன"ர ைவ�தியசாைலயி� ஆEடறி/ைக:� கண/2க
� அ5கீகாி/க>பBமாக. ([காதார�, மனித ேசமநல� ம17� சfக வ)s�ட* ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) 



( 13 ) * 27. [காதார�, ேபாசைண ம17� [ேதச மS��வ அைம-ச�,— அரச மSG� உ1ப�தி/ ��B�தாபன வSடாGத அறி/ைக:� கண/2க
� (2013),— 1957 ஆ� ஆE=� 49 ஆ� இல/க அரசா5க ச�ட?�வமான ெதாழி*a�ப/ ��B�தாபன- ச�ட�தி� 30(2) ஆ� பிாி9 ம17� 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(3) ஆ� பிாிவி� கீ8 2016.08.11 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"/2 உ�பB�த>ப�ட அரச மSG� உ1ப�தி/ ��B�தாபன வSடாGத அறி/ைக:� கண/2க
� அ5கீகாி/க>பBமாக. ([காதார�, மனித ேசமநல� ம17� சfக வ)s�ட* ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 28. அரச ெதாழி*�ய1சிக' அபிவிS�தி அைம-ச�,— இல5ைக கா>"7தி/ ��B�தாபன�தி� வSடாGத அறி/ைக ம17� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' (2014),— 2007 ஆ� ஆE=� 07 ஆ� இல/க க�பனிக' ச�ட� ம17� 2000 ஆ� ஆE=� 43 ஆ� இல/க கா>"7தி/ ைக�ெதாழி* ச�ட�தி� ஒU52விதிக
/கைமய 2017.03.22 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, ப�டய/ கண/காள�களான ேக`எ�ஜீ நி7வன�தி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான இல5ைக கா>"7தி/ ��B�தாபன�தி� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க'  ம17� வSடாGத அறி/ைக அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 29. அரச ெதாழி*�ய1சிக' அபிவிS�தி அைம-ச�,— ேதசிய ேசமி>" வ5கியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� ஒS5கிைண/க>ப�ட நிதி/�17/கக' (2014),— பண/ெகா'ைக- ச�ட�தி� 35 (3) ஆ� உ�பிாி9 ம17� 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14 (3) ஆ� உ�பிாிவி� கீ8, 2016.05.05 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாளாி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான ேதசிய ேசமி>" வ5கியி� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' ம17� வSடாGத அறி/ைக அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 30. அரச ெதாழி*�ய1சிக' அபிவிS�தி அைம-ச�,— ம/க' வ5கியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' (2014),— பண/ெகா'ைக- ச�ட�தி� 35 (3) உ�பிாி9 ம17� 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14 (3) உ�பிாிவி� கீ8 2016.09.22 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட கண/கா@வாள� நாயக�தி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான ம/க' வ5கியி� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' ம17� வSடாGத அறி/ைக அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) 



( 14 ) * 31. அரச ெதாழி*�ய1சிக' அபிவிS�தி அைம-ச�,— இல5ைக வ5கியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' (2014),— பண/ெகா'ைக- ச�ட�தி� 35 (3) உ�பிாி9 ம17� 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14 (3) உ�பிாிவி� கீ8 2017.05.05 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>" உ'ளட5கலான இல5ைக வ5கியி� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' ம17� வSடாGத அறி/ைக அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 32. அரச ெதாழி*�ய1சிக' அபிவிS�தி அைம-ச�,— சிலாப� ெபSGேதா�ட/ க�பனியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� நிதி/�17/க' (2014),— 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14 (3) உ�பிாிவி� கீ8 2016.11.15 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட கண/கா@9� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான சிலாப� ெபSGேதா�ட/ க�பனியி� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' ம17� வSடாGத அறி/ைக அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 33. அரச ெதாழி*�ய1சிக' அபிவிS�தி அைம-ச�,— பிரேதச அபிவிS�தி வ5கியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� நிதி/�17/க' (2014),— பண/ெகா'ைக- ச�ட�தி� 35 (3) உ�பிாிவி� கீ8 ம17� 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14 (3) உ�பிாிவி� கீ8 2016.10.28 ஆG திகதி சம�>பி/க>ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>" உ'ளட5கலான பிரேதச அபிவிS�தி வ5கியி� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' ம17� வSடாGத அறி/ைக அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.05.03 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 34. அரச ெதாழி*�ய1சிக' அபிவிS�தி அைம-ச�,— t ல5க� விமான-ேசைவ/ க�பனியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� நிதி/�17/க' - 2014/2015,— 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(3) ஆ� உ�பிாிவி� கீ8 2016.08.09 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2015.03.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, ஏனV� அ� ய5 நி7வன�தி� ப�டய/ கண/காள�களி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான t ல5க� விமான-ேசைவ/ க�பனியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� நிதி/�17/க' அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.08.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 35. [காதார�, ேபாசைண ம17� [ேதச மS��வ அைம-ச�,— விஜய 2மார�5க ஞாபகா��த ைவ�தியசாைலயி� வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' - 2013,— 1999 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க விஜய 2மார�5க ஞாபகா��த ைவ�தியசாைல- சைப- ச�ட�தி� 30(2) ஆ� பிாி9 ம17�  1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி- ச�ட�தி� 14(2)சீ பிாிவி� கீ8 2016.08.12 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான விஜய 2மார�5க ஞாபகா��த ைவ�தியசாைலயி� வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' அ5கீகாி/க>பBமாக. ([காதார�, மனித ேசமநல�, சfக வ)s�ட* ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.07.04 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) 



( 15 ) * 36. ச�ட�� ஒU52� ம17� ெத� அபிவிS�தி அைம-ச�,— ேதசிய அபாயகர ஔடத5க' க�B>பா�B- சைபயி� வSடாGத அறி/ைக ம17� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' - 2013,— 11 ஆ� இல/க ேதசிய அபாயகர ஔடத5க' க�B>பா�B- சைபயி� 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி- ச�ட�தி� 13(1) பிாிவி� கீ8 2016.08.24 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான வSடாGத அறி/ைக:� நிதி/�17/க
� அ5கீகாி/க>பBமாக. (ேதசிய பா�கா>" ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2016.10.05 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 37. _டைம>" ம17� நி�மாண��ைற அைம-ச�,— ேதசிய _டைம>" அபிவிS�தி அதிகாரசைபயி� வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' - 2012,— 1979 ஆ� ஆE=� 17 ஆ� இல/க ேதசிய _டைம>" அபிவிS�தி அதிகாரசைப- ச�ட�தி1க
/கைமய 2016.10.25 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான வSடாGத ஆEடறி/ைக ம17� கண/2க' அ5கீகாி/க>பBமாக. ([காதார�, மனித ேசமநல�, சfக வ)s�ட* ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.08.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 38. _டைம>" ம17� நி�மாண��ைற அைம-ச�,— நி�மாண> பயி1சி அபிவிS�தி நி7வக�தி� ஆEடறி/ைக ம17� கண/2க' - 2013,— 1957 ஆ� ஆE=� 49 ஆ� இல/க அரச ைக�ெதாழி* ��B�தாபன- ச�ட�தி� 2 ஆ� பிாிவி� 1 ஆ� உ�பிாிவி� கீ8 ம17� 1992 ஜூ� மாத� 10 ஆ� திகதிய 718/15 ஆ� இல/க அதிவிேசட வ��தமான> ப�திாிைக/கைமய 2016.10.25 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான ஆEடறி/ைக ம17� கண/2க' அ5கீகாி/க>பBமாக. ([காதார�, மனித ேசமநல�, சfக வ)s�ட* ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.08.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 39. காணி ம17� பாரா
ம�ற ம7சீரைம>" அைம-ச�,— காணி சீ�திS�த ஆைண/2Uவி� ஆEடறி/ைக ம17� கண/2க' - 2013,— 1972 ஆ� ஆE=� 1 ஆ� இல/க காணி சீ�திS�த ஆைண/2U- ச�ட�தி� கீ8 2016.11.18 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' அ5கீகாி/க>பBமாக. (கம�ெதாழி* ம17� காணி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.03.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 40. காணி ம17� பாரா
ம�ற ம7சீரைம>" அைம-ச�,— காணி சீ�திS�த ஆைண/2Uவி� ஆEடறி/ைக ம17� கண/2க' - 2014,— 1972 ஆ� ஆE=� 1 ஆ� இல/க காணி சீ�திS�த ஆைண/2U- ச�ட�தி� கீ8 2016.11.18 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' அ5கீகாி/க>பBமாக. (கம�ெதாழி* ம17� காணி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.03.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) 



( 16 ) * 41. ேபா/2வர�� ம17� சிவி* விமான- ேசைவக' அைம-ச�,— இல5ைக சிவி* விமான-ேசைவக' அதிகாரசைபயி� வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' - 2014,— 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(2)(C) பிாிவி� கீ8 2016.12.05 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான இல5ைக சிவி* விமான-ேசைவக' அதிகாரசைபயி� வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' அ5கீகாி/க>பBமாக. (ேபா/2வர�� ம17� ெதாைல�ெதாட�"க' ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.08.10 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 42. _டைம>" ம17� நி�மாண��ைற அைம-ச�,— அரச அபிவிS�தி ம17� நி�மாண/ ��B�தாபன�தி� ஆEடறி/ைக ம17� கண/2க' - 2012,— 1957 ஆ� ஆE=� 49 ஆ� இல/க அரச ைக�ெதாழி* ��B�தாபன- ச�ட�தி� 2 ஆ� பிாிவி� 1 ஆ� உ�பிாிவி� கீ8 2017.01.24 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி:ட� �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' அ5கீகாி/க>பBமாக. ([காதார�, மனித ேசமநல�, சfக வ)s�ட* ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.08.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 43. ேபா/2வர�� ம17� சிவி* விமான- ேசைவக' அைம-ச�,— ேதசிய ேபா/2வர�� ைவ�திய நி7வக�தி� வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' - 2013,— 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(2)(C) பிவாி� கீ8 2017.01.24 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி:ட� �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான ேதசிய ேபா/2வர�� ைவ�திய நி7வக�தி� வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' அ5கீகாி/க>பBமாக. (ேபா/2வர�� ம17� ெதாைல�ெதாட�"க' ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.08.10 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 44. அரச ெதாழி*�ய1சிக' அபிவிS�தி அைம-ச�,— t ல5க� விமான-ேசைவ/ க�பனியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க' - 2015/2016,— 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(3) ஆ� உ�பிாிவி� கீ8 2017.07.25 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2016.03.31 ஆ� திகதி:ட� �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான t ல5க� விமான-ேசைவ/ க�பனியி� ஒS5கிைணGத நிதி/�17/க'  ம17� வSடாGத அறி/ைக அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.08.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 45. அரச ெதாழி*�ய1சிக' அபிவிS�தி அைம-ச�,— t ல5க� விமான-ேசைவ/ க�பனியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' - 2013/2014,— 1971 ஆ� ஆE=� 38 ஆ� இல/க நிதி-ச�ட�தி� 14(3) ஆ� உ�பிாிவி� கீ8 2015.03.04 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2014.03.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, ஏ�னV� அ�� ய�5 நி7வன�தி� ப�டய/ கண/காளாி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான t ல5க� விமான-ேசைவ/ க�பனியி� வSடாGத அறி/ைக ம17� கண/2க' அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.08.23 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) 



( 17 ) * 46. பிரதம அைம-சS� ேதசிய ெகா'ைகக' ம17� ெபாSளாதார அ)வ*க' அைம-சS�,— இல5ைக ேதசிய மனித வள அபிவிS�தி ஆைண/2Uவி� ஆEடறி/ைக:� கண/2க
� - 2014,— 1997 ஆ� ஆE=� 18 ஆ� இல/க இல5ைக ேதசிய மனித வள அபிவிS�தி ஆைண/2U- ச�ட�தி� 24 ஆ� பிாிவி� கீ8 2016.10.27 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி:ட� �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான இல5ைக ேதசிய மனித வள அபிவிS�தி ஆைண/2Uவி� ஆEடறி/ைக:� கண/2க
� அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.02.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 47. அபிவிS�தி> பணி>ெபா7>"க' அைம-சS� ெவளிவிவகார அைம-சS�,—  ஊழிய� ந�பி/ைக> ெபா7>" நிதிய- சைபயி� ஆEடறி/ைக:� கண/2க
� - 2014,— 1980 ஆ� ஆE=� 46 ஆ� இல/க ஊழிய� ந�பி/ைக> ெபா7>" நிதிய- ச�ட�தி� 11 ஆ� பிாிவி� கீ8 2016.11.12 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான ஊழிய� ந�பி/ைக> ெபா7>" நிதிய- சைபயி� ஆEடறி/ைக:� கண/2க
� அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.02.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 48. பிரதம அைம-சS� ேதசிய ெகா'ைகக' ம17� ெபாSளாதார அ)வ*க' அைம-சS�,— ேதசிய கா>"7தி ந�பி/ைக நிதிய�தி� ஆEடறி/ைக:� கண/2க
� - 2013,— 2006 ஆ� ஆE=� 28 ஆ� இல/க ேதசிய கா>"7தி ந�பி/ைக நிதிய- ச�ட�தி� 17 ஆ� பிாிவி� கீ8 2016.01.27 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி:ட� �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான ேதசிய கா>"7தி ந�பி/ைக நிதிய�தி� வSடாGத அறி/ைக:� கண/2க
� அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.02.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 49. பிரதம அைம-சS� ேதசிய ெகா'ைகக' ம17� ெபாSளாதார அ)வ*க' அைம-சS�,— ேதசிய கா>"7தி ந�பி/ைக நிதிய�தி� ஆEடறி/ைக:� கண/2க
� - 2014,— 2006 ஆ� ஆE=� 28 ஆ� இல/க ேதசிய கா>"7தி ந�பி/ைக நிதிய- ச�ட�தி� 17 ஆ� பிாிவி� கீ8 2016.12.10 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி:ட� �=வைடGத வSட��/காக தயாாி/க>ப�ட, கண/கா@வாள� தைலைம அதிபதியி� அவதானி>"க' உ'ளட5கலான ேதசிய கா>"7தி ந�பி/ைக நிதிய�தி� வSடாGத அறி/ைக:� கண/2க
� அ5கீகாி/க>பBமாக. (ெபாSளாதார அபிவிS�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ/ 2Uவினா* 2017.02.09 ஆ� திகதி பாிசீலைன ெச@ய>ப�ட�.) * 50. ெபௗ�த அறநிைலய5க' (திS�த-)  ச�டfல� —  இரEடா� மதி>`B. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�.) * 51. ேதரவாத பி/2மா�க' கதிகாவ� (பதி9 ெச@த*) ச�டfல� — இரEடா� மதி>`B. (அைம-சரைவ அ5கீகார� ெபற>ப�B'ள�.) 



( 18 ) * 52. அரசியலைம>பி� கீ8 பிேரரைண,— விவாத� ஒ�திைவ/க>ப�ட விடய� (2016 q� 22),— “இல5ைக சனநாயக ேசாசWச/ 2=யரசி� அரசியலைம>பி� 104ஆ (5) (அ) ஆ� உ7>"ைரயி� ஏ1பாBகளி� பிரகார�, ேதா்த* ஆைண/2Uவினா* 2016 ெப>"Sவாி 25 ஆ� திகதிய 1955/19 ஆ� இல/க அதிவிேசட வ��தமானியி* பிர[ாி/க>ப�ட��, 2016.05.06 ஆ� திகதி சம�>பி/க>ப�ட�மான, ம/க' தீ�>ெபா�7/கான அ*ல� ேதாத்ெலா�7/கான கால/ெகBவி� ேபா� இல�திரனிய* ம17� அ-[ ஊடக5க' பி�ப1றிெயாUக ேவE=ய ஒU/கெநறிக' அ�ல� வழிகா�� ெநறிக� அ�கீகாி�க�ப�மாக” என> பிேரரைண ெகாEBவர>ப�B எB�திய�ப>ெப1ற�. 53. இல5ைக ஆளணி �காைம நி7வக� (திS�த-) ச�டfல�  —  இரEடா� மதி>`B. 54. சி7வ� "ன�வா89 ைமய� (��=ைண�த*) ச�டfல� — இரEடா� மதி>`B. 55. இல5ைக ஐ/கிய கிறிVதவ ந�"ாிைம (��=ைண�த*) ச�டfல� — இரEடா� மதி>`B. 56. t ல5கா மகளி� ச�ேமளன� (��=ைண�த*) ச�டfல� — இரEடா� மதி>`B. 57. ெமாணறாகல மாவ�ட கா��தா மஹா ச5கமய (��=ைண�த*) ச�டfல� — இரEடா� மதி>`B. 58. லசாWய� சfக க*வி- ேசைவக' (��=ைண�த*) ச�டfல�  —- இரEடா� மதி>`B. 59. ச�வேதச ெபEக' ம17� பி'ைளகளி� உாிைமக' ேபரைவ (��=ைண�த*) ச�டfல�  —  இரEடா� மதி>`B. 60. ஆேலாகா சfக ேசைவ ம�ற� (��=ைண�த*) ச�டfல�  —  இரEடா� மதி>`B. 61. த இ�V=�:� ஒK ேசா்=ைப� ப>ளி/ அ/க9�ட�V (��=ைண�த*) ச�டfல�  —  இரEடா� மதி>`B. 
*   அரசா5க அ)வ*கைள/ 2றி/கி�றன. [1] “ச�டfல� இ>ெபாU� இரEடா� �ைறயாக மதி>பிட>ெப7மாக” என> பிேரரைண ெகாEBவர>ப�B எB�திய�ப>ெப1ற�. 


