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* தீவிர� ெபா��� �காைம ச�ட ல�  —  இர"டா� மதி�#$. (அைம&சரைவ அ'கீகார� ெபற�ப�$(ள�.) 
* ெகா+�� ப',� ெதா,தி� பாிவ��தைனைய பர/பரம0றமயமா1க2 ச�ட ல� —  இர"டா� மதி�#$. (அைம&சரைவ அ'கீகார� ெபற�ப�$(ள�.) 
* பிரதம அைம&ச3� ேதசிய ெகா(ைகக( ம0�� ெபா3ளாதார அ5வ2க( அைம&ச3�,— ெவளிநா�$& ெசலாவணி& ச�ட�தி� கீ8 ஒ+',விதிக(,— 2017 ஆ� ஆ"?� 12 ஆ� இல1க, ெவளிநா�$& ெசலாவணி& ச�ட�தி� 7 ஆ� பிாிAட�  ேச��� வாசி1க�ப$� 29 ஆ� பிாிவி� கீ8,  ேதசிய    ெகா(ைகக( ம0�� ெபா3ளாதார அ5வ2க( அைம&ச3மானவரா2 ஆ1க�ப�$, 2017 நெவ�ப� 17 ஆ� திகதிய 2045/56 ஆ� இல1க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிரDாி1க�ப�ட�� 2018.02.19 ஆ� திகதி சம��பி1க�ப�ட�மான ஒ+',விதிக( அ'கீகாி1க�ப$மாக. (அைம&சரைவ அ'கீகார� ெபற�ப�$(ள�) 
* பிரதம அைம&ச3� ேதசிய ெகா(ைகக( ம0�� ெபா3ளாதார அ5வ2க( அைம&ச3�,— பிரதம நீதியரச� ம0�� உய� நீதிம�ற நீதிபதிக
1கான ச�பள� ம0�� ப?களி2 தி3�த� ேம0ெகா(ள2 ெதாட�பான அரசியலைம�பி� கீழான தீ�மான�,— ப�ெதா�பதாவ� அரசியலைம��& சீ�தி3�த�தி� ஊடாக தி3�த� ப�டவாறான இல'ைக சனநாயக ேசாசHஷ1 ,?யரD அரசியலைம�பி� 108(1) ஆ� உ���ைரயி� பிரகார� உய� நீதிம�ற நீதிபதிக( ம0�� ேம��ைறK�$ நீதிம�ற நீதிபதிகளி� ச�பள'க( பாரா
ம�ற�தினா2 தீ�மானி1க�ப$கி�றைமயினா5�;  ஜனாதிபதியினா2 2018.02.17 ஆ� திகதி சம��பி1க�ப�ட அைம&சரைவ நி3ப�தி0கான 2018.02.20 ஆ� திகதிய அைம&சரைவ� தீ�மான�தி0கைமய பிரதம நீதியரச�  ம0�� உய� நீதிம�ற நீதிபதிகளி� ச�பள'க( ம0�� ப?கைள 2018.01.01 ஆ� திகதி �த2 கீ8 ,றி�பிட�ப$� பிரகார� தி3�தியைம�பத0, அ'கீகார� வழ'க�ப�$(ளைமயினா5�:— 



( 2 ) (அ) 3/2017 ஆ� இல1க �காைம��வ ேசைவக( D0றறி1ைகயி2 ,றி�பிட�ப�$(ள பிரதம நீதியரச�, உய� நீதிம�ற நீதிபதிக(, ேம��ைறK�$ நீதிம�ற�தி� தைலவ� ம0�� ேம��ைறK�$ நீதிம�ற�தி� நீதிபதிக
1கான ச�பள'க( ேதசிய ச�பள'க( ம0�� ஆளணி ஆைண1,+வினா2 தயாாி1க�ப�$ இைண�� 1 ஆக சம��பி1க�ப�$(ள ஆவண�தி2 ,றி�பிட�ப�$(ளத� பிரகார� 2018.01.01 ஆ� திகதி �த2 அ�51, வ3� வைகயி2 தி3�தியைம�த2 ம0�� ச�பள மா0ற�ைத ப?�ப?யாக ேம0ெகா(ள2 எO� அ?�பைடயி2 ேம0ெகா(வத0,�; (ஆ) இ�வைர ச�பள�தி2 25% எO� அ?�பைடயி2 ெச5�த�ப�ட ஓSTதிய��டனான ப?ைய 2018.01.01 ஆ� திகதி �த2 அ�51, வ3� வைகயி2 50% வைர அதிகாி�த5� அUத� ப?ைய �திய ச�பள�தி0கைமய ெப0�1ெகா(ள�ப$� ச�பள� ப?நிைலயி� அ?�பைடயி2 கண1கி$வத0,�; (இ) மாதாUத� Vபா 15,000/- எO� வைகயி2  ெச5�த�ப�ட ஓSTதியம0ற விேசட ப?1,� பதிலாக மாதாUத� Vபா 150,000/- ஓSTதிய�தி0, கண1கிட�ப$� ெதாழி2சா� ப?ைய ெச5��வத0,�; அத� பிரகார�, இல'ைக சனநாயக ேசாசHஷ1 ,?யரசி� அரசியலைம�பி� 108(1) உ���ைரயி� பிரகார� பிரதம நீதியரச� ம0�� உய� நீதிம�ற நீதிபதிகளி� ச�பள'க( ம0�� ப?க( ேமேல ,றி�பிட�ப�$(ள பிரகார� தி3�தியைம1க�ப$மாகெவன இ�பாரா
ம�ற� தீ�மானி1கி�ற�. 
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* பிரதம அைம&ச3� ேதசிய ெகா(ைகக( ம0�� ெபா3ளாதார அ5வ2க( அைம&ச3�,— ைஹ�ேரா�ேளாெராகாபைன (Hydroflurocarbons –HFC) க�ட' க�டமாக ,ைற�த2 ச�பUதமாக ெமா��ாிெய2 ��டைம�� ேம0ெகா"ட கிகாH தி3�த�தி0, இல'ைக இண'கி& ெசய0பட2 ெதாட�பான பிேரரைண நிைறேவ0ற�,— Xேகாள ெவ�பமைடதைல1 ,ைற�பத0காக ெமா��ாிய2 அைம�பினா2 1990 இ2 இல"ட� தி3�த�, 1992 ேகாப�ேஹக� தி3�த�, 1997 ெமா��ாிய2 தி3�த�, 1999 #ஜி' தி3�த� என ப2ேவ� இல1,கைள அைடU�ெகா(வத0காக நா�, சUத��ப'களி2 தி3�த'க( அறி�கY ெசSய�ப�$(ள�ட�, இல'ைக உாிய கால� ப,திகளி2 அUத� தி3�த'க
1, இண'கி& ெசய0ப�$(ளதா5�; 2016 ஆ� ஆ"?� தி3�தமாக கிகாH தி3�த� அறி�க� ெசSய�ப�$(ள�ட�, அத[டாக 2050 ஆ"டா,�ேபா� காபனீெரா�ைச� வா\ 100 பி2Hய� ெதா�O1, சமமான Xேகாள ெவ�பமைடத51, ப'களி��& ெச5��� ,ளி�பதன� ெபா3�கைள பய�பா�?H3U� அக0�வத0கான வாS��1 கிைட�பதனா2 Xேகாள ெவ�ப�ைத 0.5 பாைக ெச2சியஸா2 அதிகாி�பதைன1 த$�பத0கான வாS�� உ3வாகி�றைமயினா5�; அரசியலைம�பி� 33(2) (ஏ) இ� கீ8 அரசியலைம�பி� அ2ல� ேவ� ஏேதO� எ+��  லமான ச�ட�தி0, அ2ல� ஏ0பா$க
1, �ர"படாத ச�வேதச ச�ட�, பழ1க வழ1க'க( அ2ல� பய�பா�?0கைமய நிைறேவ0�வத0, ஜனாதிபதி1, அதிகார� கிைட��(ளதனா2 கிகாH தி3�த�தி0, இண1க� ெதாிவி�த2 ஜனாதிபதியி� தனி& சிற�� அதிகார�தி0,�ப�ட விடயமா,ெம�பதா5�; அரசியலைம�பி� 33அ உ���ைரயி� கீ8 ெபா� ம1க( பா�கா�� ச�பUதமாக அ1கால� ப,தியி2 ெசய2வ5விH3Uத ச�ட� உ�பட ஏேதO� எ+��  ல ச�ட�தி� கீ8 Dயாதீன அதிகார'க(, அ5வ2க( ம0�� ெபா���1கைள உாிய பிரகார� ெசய0ப$�த2 ம0�� உாிய பிரகார� நிைறேவ0�த2 ச�பUதமாக ஜனாதிபதி பாரா
ம�ற�தி0, ெபா���1�ற2 ேவ"$ெம�பதா5�; 2017 ெச�ெட�ப� 29 ஆ� திகதி  சனாதிபதி அவ�க( மகாவH அபிவி3�தி ம0�� D0றாட2 அைம&ச� எ�ற ாீதியி2 சம��பி�த அைம&சரைவ நி3ப� ெதாட�பாக எ$1க�ப�ட 2017 ஒ1ேடாப� மாத� 10 ஆ� திகதிய அைம&சரைவ� தீ�மான�தி0கைமய ெமா��ாிய2 அைம�பி� �திய தி3�தமான கிகாH தி3�த�தி0, இண'கி& ெசய0ப$வத0, அ'கீகார� கிைட��(ளைமயினா5�; அத� பிரகார�, அரசியலைம�பி� 33அ உ���ைர1, இண'கி சனாதிபதி அவ�களி� பிேரரைணெயா�றாக ைஹ�ேரா�ேளாெராகாபைன க�ட' க�டமாக ,ைற�த2 ச�பUதமாக ெமா��ாிய2 அைம�பினா2 ேம0ெகா(ள�ப�ட கிகாH தி3�த� ெதாட�பி2 இல'ைக இண'கி& ெசய0ப$வத0, இ�பாரா
ம�ற� பிேரரைண நிைறேவ0�மாக. 
* நிதி ம0�� ெவ,சன ஊடக அைம&ச�,— ம�வாி1 க�டைள& ச�ட�தி� க�டைள,— ம�வாி1 க�டைள& ச�ட�தி� ( 52 ஆ� அ�தியாயமான)  32 ஆ� பிாிAக
ட� ேச��� வாசி1க�ப$� 2, 12, 22 ம0�� 25 ஆ� பிாிAகளி� கீ8,  ,?பானம2லாத /பிாி�� இற1,மதி1கான ம�வாி ெதாட�பாக நிதி ம0�� ெவ,சன ஊடக  அைம&சரா2 விதி1க�ப�$, 2017 திெச�ப� 19 ஆ� திகதிய 2050/11ஆ� இல1க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிரDாி1க�ப�ட�� 2018.02.19 ஆ� திகதி சம��பி1க�ப�ட�மான அறிவி�த2 அ'கீகாி1க�ப$மாக. (ம� அறிவி�த2 இல1க� 1005) (அைம&சரைவ அ'கீகார� ெபற�ப�$(ள�) 
* நிதி ம0�� ெவ,சன ஊடக அைம&ச�,— உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பா$க() ச�ட�தி� கீ8 க�டைள (இல.1 ) ,— 1989 ஆ� ஆ"?� 13 ஆ� இல1க, உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பா$க() ச�ட�தி� 3 ஆ� பிாிவி� கீ8 உ0ப�தி வாி ெதாட�பி2 நிதி ம0�� ெவ,சன ஊடக அைம&சரா2 ஆ1க�ப�$, 2017 நெவ�ப� 09 ஆ� திகதிய 2044/32 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிரDாி1க�ப�ட�� 2018.02.22 ஆ� திகதி சம��பி1க�ப�ட�மான க�டைள அ'கீகாி1க�ப$மாக. (அைம&சரைவ அ'கீகார� ெபற�ப�$(ள�) 
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* நிதி ம0�� ெவ,சன ஊடக அைம&ச�,— உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பா$க() ச�ட�தி� கீ8 க�டைள (இல. 2 ) ,— 1989 ஆ� ஆ"?� 13 ஆ� இல1க, உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பா$க() ச�ட�தி� 3 ஆ� பிாிவி� கீ8 உ0ப�தி வாி ெதாட�பி2 நிதி ம0�� ெவ,சன ஊடக அைம&சரா2 ஆ1க�ப�$, 2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய 2045/32 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிரDாி1க�ப�ட�� 2018.02.22 ஆ� திகதி சம��பி1க�ப�ட�மான க�டைள அ'கீகாி1க�ப$மாக. (அைம&சரைவ அ'கீகார� ெபற�ப�$(ள�) 
* நிதி ம0�� ெவ,சன ஊடக அைம&ச�,— உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பா$க() ச�ட�தி� கீ8 க�டைள (இல. 3 ) ,— 1989 ஆ� ஆ"?� 13 ஆ� இல1க, உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பா$க() ச�ட�தி� 3 ஆ� பிாிவி� கீ8 உ0ப�தி வாி ெதாட�பி2 நிதி ம0�� ெவ,சன ஊடக அைம&சரா2 ஆ1க�ப�$, 2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய 2045/33 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிரDாி1க�ப�ட�� 2018.02.22 ஆ� திகதி சம��பி1க�ப�ட�மான க�டைள அ'கீகாி1க�ப$மாக. (அைம&சரைவ அ'கீகார� ெபற�ப�$(ள�) 
* நிதி ம0�� ெவ,சன ஊடக அைம&ச�,— உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பா$க() ச�ட�தி� கீ8 க�டைள (இல. 4 ) ,— 1989 ஆ� ஆ"?� 13 ஆ� இல1க, உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பா$க() ச�ட�தி� 3 ஆ� பிாிவி� கீ8 உ0ப�தி வாி ெதாட�பி2 நிதி ம0�� ெவ,சன ஊடக அைம&சரா2 ஆ1க�ப�$, 2017 நெவ�ப� 22 ஆ� திகதிய 2046/14 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிரDாி1க�ப�ட�� 2018.02.22 ஆ� திகதி சம��பி1க�ப�ட�மான க�டைள அ'கீகாி1க�ப$மாக. (அைம&சரைவ அ'கீகார� ெபற�ப�$(ள�) 
* நிதி ம0�� ெவ,சன ஊடக அைம&ச�,— உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பா$க() ச�ட�தி� கீ8 க�டைள (இல. 5 ) ,— 1989 ஆ� ஆ"?� 13 ஆ� இல1க, உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பா$க() ச�ட�தி� 3 ஆ� பிாிவி� கீ8 உ0ப�தி வாி ெதாட�பி2  நிதி ம0�� ெவ,சன ஊடக அைம&சரா2 ஆ1க�ப�$, 2017 நெவ�ப� 28 ஆ� திகதிய 2047/25 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிரDாி1க�ப�ட�� 2018.02.22 ஆ� திகதி சம��பி1க�ப�ட�மான க�டைள அ'கீகாி1க�ப$மாக. (அைம&சரைவ அ'கீகார� ெபற�ப�$(ள�) 
* ெவளிநா�$ ெதாழி2வாS�� அைம&ச3� நீதி அைம&ச3�,— ச�ட1 க2வி� ேபரைவ1 க�டைள& ச�ட�தி� கீ8 ஒ+',விதிக(,— ( 2 76 ஆ� அ�தியாயமான)  ச�ட1 க2வி� ேபரைவ1 க�டைள& ச�ட�தி� 7 ஆ� பிாிவி� கீ8, நீதி அைம&சாி� ஒ3�பா�$ட�  ��?ைண1க�ப�ட ச�ட1 க2வி� ேபரைவயினா2  ஆ1க�ப�$, 2017 நெவ�ப� 28 ஆ� திகதிய 2047/27 ஆ� இல1க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிரDாி1க�ப�ட�� 2018.02.20 ஆ� திகதி சம��பி1க�ப�ட�மான ஒ+',விதிக( அ'கீகாி1க�ப$மாக. 
* ெவளிநா�$ ெதாழி2வாS�� அைம&ச3� நீதி அைம&ச3�,— நீதி��ைற& ச�ட�தி� கீ8 ஒ+',விதிக(,— 1978 ஆ� ஆ"?� 2 ஆ� இல1க, நீதி��ைற& ச�ட�தி� 60 ஆ� பிாிAட� ேச��� வாசி1க�ப$� 61 பிாிவி� கீ8, பிரதம நீதியராி� ஒ3�பா�$ட� நீதியைம&சரா2 ஆ1க�ப�$, 2017 திெச�ப� 21 ஆ� திகதிய 2050/34 ஆ� இல1க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிரDாி1க�ப�ட�� 2018.02.20 ஆ� திகதி சம��பி1க�ப�ட�மான ஒ+',விதிக( அ'கீகாி1க�ப$மாக. 
*   அரசா�க அ�வ
கைள �றிகி�ற�. 
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1639/ ’17 ெகௗரவ நH� ப"டார ஜயமஹ,— மி�வ5 ம0�� ���பி1க�த1க ச1தி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (3) (அ) (i) ேநாப2 ாிேசாச/ Hமி�ட� எO� க�பனியினா2 இல'ைக மி�சார சைப1, இைட1கிைட வழ'க�ப�$(ள ெமா�த நில1 காியி� அளA யாெத�பைத\�;  (ii) ேம0ப? நில1காி சா�பாக ,றி�பி�ட க�பனி1,& ெச5�த�ப�$(ள ெமா�த பண� ெதாைக யாெத�பைத\�;  (iii) ,றி�த க�பனியான� உாிய ேநர�தி0, நில1காி வழ',வத0, தவறியத� காரணமாக bைர&ேசாைல நில1காி மி� உ0ப�தி நிைலய�தி� ெதாழி0பா�?ைன இைடநி��த ேவ"?ேய0ப�ட கால�ப,தி யாெத�பைத\�;  (iv) அdவா� மி� பிற�பா1கி இயUதிர'களி� ெதாழி0பா$ இைடநி��த� ப�டத� விைளவாக இல'ைக மி�சார சைப1, ஏ0ப�$(ள ந�ட� யாெத�பைத\�; அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? (ஆ) (i) ேநாப2 ாிேசாச/ Hமி�ட� நி�வன�தினா2 ெபற�ப�$(ள இல1க� LCC/09/T/02, LCC/01 ம0�� LCC/13/T/01 ேக(வி�ப�திர'க
1, ஏ0�ைடயதான இல'ைகயி� உ(i� பிரதிநிதிக( ெவdேவறாக யா� எ�பைத\�;  (ii) ெப�ைக ெசய2 நைட�ைறைய1 க3�தி0ெகா(ளா� ேம0ப? நில1காி வழ'க2 ,றி�பி�ட க�பனி1,� ெப0�1ெகா$1க�ப$வத0கான காரண� யாெத�பைத\�; அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(இ) இ�ேற2, ஏ�? 1669/ ’17 ெகௗரவ அேசா1க பிாியUத,— மாகாண சைபக( ம0�� உ(iரா�சி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (2) (அ) (i) வடேம2 மாகாண சைபயி� கீ8 ��தள� மாவ�ட�தி2 இய'கி வ3� உ(iரா�சி நி�வன'களா2 கழிA� ெபா3�க
� ,�ைப �ள'க
� அக0ற�ப$கி�ற இட'க( யாைவ எ�பைத\�;  (ii) தி"ம1 கழிA�ெபா3( �காைம��வ��1கான க3�தி�டெமா�� ேம0ப? உ(iரா�சி நி�வன'க
1காக அறி�க�ப$�த�ப�$(ளதா எ�பைத\�;  (iii) ஆெமனி2, 2010 ஆ� ஆ"$ ெதாட1க� இ�� வைர ேம0ப? க3�தி�ட�தி0ெகன, உ(iரா�சி நி�வன� ஒdெவா��1,� வழ'கி\(ள வசதிக( ம0�� பண�ெதாைக தனி�தனியாக யா� எ�பைத\�; அவ� இ&சைபயி2 அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 
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1690/ ’17 ெகௗரவ ட1ள/ ேதவானUதா,—  க2வி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (2) 
(அ) (i) 2000.05.05 ஆ� திகதிய 1130/22 ஆ� இல1க வ��தமானி அறிவி�தH�  ல�  ஐ1கிய நா$க( அைம�பி� நிபUதைனக
டனான உலக மர�ாிைம அUத/� ந1க2/  மைல�ெதாட31, கிைட�தெத�பைத\�;  (ii) ,றி�பி�ட நிபUதைனகளி5(ள பிரதான நிபUதைனயி�ப?, ந1க2/ மைல�ெதாட31,  மிக அ"ைமயி2 அைமU�(ள மினி�ேப, ப�வில, பா�த��பர, ல1கல, வி2க�வ, ர�ெதா�ட, உ1,ெவல ம0�� மா�தைள ஆகிய 8 பிரேதச ெசயலாள� பிாிAக
1,ாிய 2000 ஏ1க� பர�பளA ெகா"ட நில�ப,தி ,றி�பி�ட மைல�ெதாட3ட� ஒ�றிைண1க�படவி2ைல எ�பைத\�;  (iii) எனேவ,  ந1க2/ மைல�ெதாட�  உலக மர�ாிைம அUத/திH3U� நீ1க�ப$� ஆப��1, உ(ளாகி\(ள� எ�பைத\�; அவ� அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ந1க2/ மைல�ெதாட�  உலக மர�ாிைம அUத/திH3U� நீ1க�ப$வைத தவி��பத0காக ேமேல ,றி�ப�ட  2000 ஏ1க� நில�பர�ைப ந1க2/ மைல�ெதாட3ட� ஒ�றிைண1க நடவ?1ைக ேம0ெகா(வாரா;  (ii) ஆெமனி2, அத� த0ேபாைதய நிைலைம யா�; எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(இ) இ�ேற2, ஏ�? 

1695/ ’17 ெகளரவ �ஹம� நவவி,—  மாகாண சைபக( ம0�� உ(iரா�சி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (3) (அ) (i) 2013 ஆ� ஆ"?2 bைர&ேசாைல1 கிராம�தி2 சி�வ� X'காெவா�றிைன அைம�பத0கான அ'கீகார�ைத ��தள� மாவ�ட�தி5(ள க2பி�?ய பிரேதச சைப வழ'கியதா எ�பைத\�;  (ii) அdவாெறனி2, அ�தைகய சி�வ� X'கா அைம1க�ப�டதா எ�பைத\�; அவ� ,றி�பி$வாரா? (ஆ) (i) இUேநா1க�தி0காக கிைட1க�ெப0ற நிதி எdவளA எ�பைத\�;  (ii) அUநிதிைய� ெப0�1ெகா"டவ� யா� எ�பைத\�; அவ� இ&சைபயி2 ெதாிவி�பாரா? (இ)  இ�ேற2, ஏ�? 1697/ ’17 ெகௗரவ பிம2 ர�நாய1க,— ெதாைல�ெதாட��க( ம0�� ?ஜி�ட2 உ�க�டைம�� வசதிக( அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (2) (அ) (i) இல'ைகயி2 நைட�ைற�ப$�த உ�ேதசி1க�ப�?3Uத “�க2 m�” க3�தி�ட� ெதாட�பி2 �க2 நி�வன�தி0,� இல'ைக அரசா'க�தி0,� இைடயி2 ஏ0ப$�தி1ெகா(ள�ப�ட உட�ப?1ைக அ2ல� இண1க�பா�$ ஆவணெமா�� உ(ளதா எ�பைத\�;  (ii) இத0காக �க2 நி�வன�ைத ெதாிA ெசSவத0, இல'ைக அரசா'க� தீ�மானி�தத� அ?�பைட யாெத�பைத\�;  (iii) இ1க3�தி�ட�தி0ெகன இல'ைக அரசா'க� ெப0�1ெகா$�பத0, இண'கிய ம0�� ெப0�1ெகா$�த வசதிக( யாைவ எ�பைத\�; 



( 7 )  (iv) ேம0ப? க3�தி�ட�தி0காக இல'ைக அரசா'க�தி0, ெசலவான பண� ெதாைக எdவளெவ�பைத\�;  (v) �க2 நி�வன� ஆகாய��1, ஏவிய பm� கீேழ o8Uதைம1கான காரண� எ�னெவ�பைத\�;  (vi) இ� ப0றி விசாரைண நட�த�ப�$ அறி1ைகெயா�� ெவளியிட�ப�$(ளதா எ�பைத\�;  (vii) �க2 நி�வன� இ1க3�தி�ட�ைத ைகவி�டதாக அறிவி��(ளதா எ�பைத\�;  (viii) ஆெமனி�, ,றி�த உட�ப?1ைக ம0�� இண1க�பா$ �றிUதைமயா2 ஏ0ப�ட நிதி ாீதியான ம0�� ஏைனய ேசத'க( யாைவ எ�பைத\�;  (ix) ேம0ப? ேசத'க
1காக ெபா��ைப ஏ0க ேவ"?யவ�க( யாவ� எ�பைத\�; அவ� இ&சைபயி2 அறிவி�பாரா? (ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 1732/ ’17 ெகௗரவ ெசயி� அH ஸாஹி� ெமௗலானா,— க2வி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (3) (அ)  (i)  வட1, ம0�� கிழ1, மாகாண'களி5(ள ஒdெவா3 க2வி வலய�தி� கீ+� காண�ப$கி�ற �/H� பாடசாைலகளி� எ"ணி1ைகைய\�;  (ii) இ/லா�, இ/லாமிய1 க0ைகக(, அர� ஆகிய க0பி�த2கைள ேம0ப? வலய'களி2 ேம0பா�ைவ ெசSகி�ற உதவி1 க2வி� பணி�பாள�களி� (இ/லா�) ெபய�கைள\�;  (iii) உதவி1 க2வி� பணி�பாள�க( (இ/லா�) இ2லாத க2வி வலய'களி� ெபய�கைள\�;  (iv) இUத க2வி வலய'களி2 ேம0ப? பாட'க( ெதாட�பான க0பி�தைல ேம0பா�ைவ ெசSவத0, பணி1க�ப�ட ேம0பா�ைவயாள�களி� ெபய�கைள\� அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? (ஆ)  (i) இல'ைக க2வி நி�வாக ேசைவ (விேசட பதவியணி - இ/லா�) ெதாட�பான வ��தானி அறிவி�தH2 இத0ெகன இர"$ ெவ0றிட'க( மா�திர� காண�ப$வதாக ,றி�பிட�ப�?Uதைத\�;  (ii) கைல�தி�ட�தி2 சமய� பாட� க�டாயமானெத�பைத\�;  (iii) இ/லா� பாட�ைத ேம0பா�ைவ ெசSயாம2 வி$வதான� �/H� மாணவ� க
ைடய சமய1 க2வியி2 பாதகமான தா1க�ைத ஏ0ப$��ெம�பைத\� அவ� அறிவாரா? (இ) (i) இல'ைக க2வி நி�வாக ேசைவ (விேசட பதவியணி - இ/லா�) பதவியணியி2 அதிகாி�பிைன ேம0ெகா(வத0கான நடவ?1ைக ேம0ெகா(ள�ப$மா எ�பைத\�;  (ii) இ2ைலெயனி2,  பதி0 கடைம அ?�பைடயி2 உதவி1 க2வி� பணி�பாள�கைள (இ/லா�) நியமி�பத0கான நடவ?1ைக ேம0ெகா(ள�ப$மா எ�பைத\�;  (iii) அdவாெறனி2, எ�ேபா� எ�பைத\�; அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? (ஈ) இ�ேற2 ஏ�? 
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1743/ ’17 ெகௗரவ ாீ. ரYஜி� த  ெசாSசா,— சிைற&சாைல ம�சீரைம��, �ன�வா8வளி��, மீ( ,?ேய0ற� ம0�� இU� மத அ5வ2க( அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (2) (அ) (i) சிைற&சாைல காவலாளி பதவி1, ஆ�ேச��� ெசSவத0காக சிைற&சாைலக( திைண1கள�தினா2 2016 ஆ� ஆ"$ ேந��க� பாீ�ைசெயா�� நடா�த�ப�டெத�பைத அறிவாரா எ�பைத\�;  (ii) ஆெமனி2, 2016.10.19 ஆ� திகதி �த2 2016.10.27 ஆ� திகதி வைர நைடெப0ற ேந��க� பாீ�ைச ம0�� 2016.11.03 ஆ� திகதி �த2 2016.11.12 ஆ� திகதி வைர நடா�த�ப�ட க�டைம1க�ப�ட ேந��க� பாீ�ைச ெப�ேப�களி� அ?�பைடயி2 ச�பUத�ப�ட பதவிக
1, ெதாிAெசSய�ப�ட வி"ண�பதாாிகளி� எ"ணி1ைக யாெத�பைத\�;  (iii) ேம0ப? பதவிக
1, ஆ�ேச��� ெசSய�ப�$(ளெத�பைத\� ச�பUத�ப�ட உட�ப?1ைகயி2 2016.11.24 ஆ� திகதி ைகெயா�பமி$மா� தைகைம ெப0றவ�க
1, சிைற&சாைலக( திைண1கள�தினா2 அறிவி1க�ப�$ மீ"$� அ� ஒ�திைவ1க�ப�டைம1கான காரண� யாெத�பைத\�;  (iv) அdவா� ஒ�திைவ1க�ப�ட நியமன'க( இ0ைறவைர வழ'க�படாைம1கான காரண� யாெத�பைத\�, அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? (ஆ) (i) நியமன� வழ',வதி2 சி1க2மி, நிைல உ(ளேபா� நியமன� ெப�பவ� கைள அெசௗகாிய�ப$��� வைகயி2 இவ�க
1, உட�ப?1ைக1 க?த� வழ'க�ப�டைம1கான காரண� யாெத�பைத\�;  (ii) தைகைமகைள X��திெசS�(ள நியமன�ெப�ன�க
1, நியமன'கைள வழ'காதத�  ல� இவ�க( ெப3� அெசௗகாிய�தி0, உ(ளாகி\(ளா�க( எ�பைத ஏ0�1ெகா(வாரா எ�பைத\�;  (iii) ஆெமனி2, நியமன'கைள மீள வழ',வத0, நடவ?1ைக எ$�பாரா எ�பைத\�;  (iv) ஆெமனி2, அ�ேததி யாெத�பைத\�; அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? (இ) இ�ேற2, ஏ�? 
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2018 2018 2018 2018 ேமேமேமேம 08, ெச$வா%�கிழைம08, ெச$வா%�கிழைம08, ெச$வா%�கிழைம08, ெச$வா%�கிழைம    
வா��ல விைட
கான வினா
க 

1246/’16 ெகௗரவ ப�ம உதயசாUத ,ணேசகர,— நகர� தி�டமிட2 ம0�� நீ�வழ'க2 அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) 
(அ) (i) 1983 ஆ� ஆ"டளவி2 தி3ேகாணமைல மாவ�ட�தி2 ேதசிய நீ� வழ'க2 ம0�� வ?காலைம��& சைபயினா2 D�திகாி1க�ப�ட ,?நீ� வழ'க�ப�?3Uத o$களி� எ"ணி1ைக யா�;  (ii) இ�றளவி2 D�திகாி1க�ப�ட ,?நீ� வழ'க�ப$கி�ற o$களி� எ"ணி1ைக யா�;  (iii) 1983 ஆ� ஆ"?� பி�ன� \�த நிைலைம �?வைட\� வைர ,?நீ� வழ',வத0காக ஒdேவா� ஆ"?0,� அரசா'க� ஒ�1கிய ெமா�த� பண�ெதாைக யா�;  (iv) \�த நிைலைம �?வைடUத பி�ன� 2015 ஆ� ஆ"$ வைர ,?நீ� வழ'க2 க3�தி�ட'க
1காக அரசா'க� ஒ�1கிய ெமா�த பண�ெதாைக ஆ"$ வாாியாக தனி�தனியாக எdவளA;  (v) ேம0ப? அைன�தின�� ��ேன0ற அறி1ைகைய& சம��பி�பாரா; எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 1330/ '16 ெகௗரவ ��திக ப�திறண,— மி�வ5 ம0�� ���பி1க�த1க ச1தி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (3) (அ) (i) வைரய�1க�ப�ட ல'கா ரா�/ேபாம� (LTL) க�பனியி� உப க�பனியான LTL �ேராெஜ1�/ க�பனி தாபி1க�ப�ட திகதி யா�;  (ii) LTL க�பனி1,  இத� 100% உாிைம உ(ளதா;  (iii) இத� த0ேபாைதய உாிைமயாள�க( யாவ�;   (iv) த0ேபா� LTL க�பனி1,  LTL �ெராெஜ1�/ க�பனியி� ப',க( உாி��ைடயதாக1 காண�ப$கி�றதா;  (v) LTL க�பனி1, உாி�தான LTL �ெராெஜ1�/ க�பனியி� ப',கைள பராதீன�ப$��வத0, அ2ல� உாிைம மா0ற�  ெசSவத0கான உாிைமைய வழ'கியவ�க( யா�; எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 



( 10 ) (ஆ) (i) LTL க�பனி1, உாி�தான LTL �ெராெஜ1�/ (தனியா�) வைரய�1க�ப�ட உப க�பனியான� 2006 ஆ� ஆ"$1,� பி�ன� கண1காSA அறி1ைக களி2 உ(ளட'கவி2ைல எ�பைத\�, இத� காரணமாக இ1க�பனியி� இலாப� ப',க( அரசா'க��1, கிைட1க� ெப�வதி2ைல எ�பைத\� அவ� அறிவாரா;  (ii) இ� ெதாட�பி2 விசாரைண நட�தி, 2006ஆ� ஆ"$ �த2 இ�வைர அரசா'க� இழUத இலாப� ப',� பண�ெதாைகைய ெப0�1ெகா(வத0, நடவ?1ைக ேம0ெகா(வாரா;  எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா?  (இ) இ�ேற2, ஏ�? 
1408/ ’16 ெகௗரவ பU�ல ,ணவ�தன,— ஆர�ப1 ைக�ெதாழி2 அைம&சைர1  ேக�பத0,,— (4) 

(அ) (i) 2016 ஆ� ஆ"$1கான வரAெசலA தி�ட�தி� 182 ஆ� இல1க பிேரரைண1கைமவாக, ஆர�ப1 ைக�ெதாழி2 ேபரைவெயா�� (Primary Industry Council) தாபி1க�ப�டதா எ�பைத\�;  (ii) ஆெமனி2, அ�ேததி ம0�� இட� யாெத�பைத\�;  (iii) ேம0ப? வரAெசலAதி�ட� பிேரரைணயி5(ள ஆர�ப1 ைக�ெதாழி2 ேபரைவெயா�ைற தாபி�பத� ேநா1க� ம0�� அத0கான ேவைல�தி�ட�ைத� ப0றி D31கமாக ெதளிப$��வாரா எ�பைத\�; 
 (iv) இUத ேபரைவ\ட� ெதாட��ைடய நி�ண�களி� ெபய� ப�?யைல சம��பி�பாரா எ�பைத\�; 
 (v) ேம0ப? பிேரரைணயி2 ,றி�பிட�ப$கி�ற இல'ைகயி2 த0ேபா� இய',� நிைலயி5(ள ஆர�ப1 ைக�ெதாழி2க( ப0றிய ப�?யெலா�ைற சம��பி�பாரா எ�பைத\�; 
 (vi) 2009 இ2 \�த� �?வைடUத பி�ன� வட1,, கிழ1, உ(ளி�ட இல'ைகயி2 �திதாக ஆர�பி1க�ப�ட ஆர�ப1 ைக�ெதாழி2க( யாைவெய�பைத\�; அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 

1742/ ’17 ெகளரவ சமிUத விேஜசிறி,— க2வி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) (அ) (i) ப�ைள மாவ�ட�தி2 அைமU�(ள க.ெபா.த. (உ./த.) ெதாழி2b�ப� பிாிA1கான வ,��1க( நைடெப�கி�ற பாடசாைலகளி� எ"ணி1ைக யா� எ�பைத\�;  (ii) ேம0ப? பாடசாைலகளி� ெபய�க( யாைவ எ�பைத\�;  (iii) த0ேபா� ப�ைள மாவ�ட�தி2 உ(ள ெதாழி2b�ப� பாட�ைத1 க0பி1கி�ற ஆசிாிய�களி� எ"ணி1ைக யா� எ�பைத\�; 
 (iv) இவ�களி� ெபய�க( ம0�� த0ேபா� ேசைவயா0�கி�ற பாடசாைலக( யாைவ எ�பைத\�; 
 (v) எதி�வ3� கால�தி2 ப�ைள மாவ�ட�தி2 மாணவ�க
1, ம�தியி2 ெதாழி2b�ப� பாட�ைத பிரப2ய�ப$��வத0காக அைம&D ேம0ெகா(
� நடவ?1ைகக( யாைவ எ�பைத\�; அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 
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2142/ ’17 ெகௗரவ அேசா1க பிாியUத,— மாகாண சைபக( ம0�� உ(iரா�சி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) (அ) (i) வடேம2 மாகாண சைபயி2 அைம&D� பதவிைய வகி1,� அைம&ச�களி� ெபய�க( யாைவெய�பைத\�;  (ii) இவ�க( ஏ0�(ள அைம&D1க( ெவdேவறாக யாைவெய�பைத\�;  (iii) ஒdெவா3 அைம&சாி� கீ+� உ(ள நி�வன'க( ம0�� ஏைனய நியதி&ச�ட நி�வன'க( யாைவெய�பைத\�;  (iv) த0ேபாைதய ந2லா�சி அரசா'க� ஆ�சி1, வUத பி�ன� ஒdெவா3 அைம&சாினா5� வழ'க�ப�$(ள நியமன'களி� எ"ணி1ைக எdவளெவ�பைத\�;  (v) நியமன� ெப0�1ெகா"ட ஆ�களி� ெபய�க(, �கவாிக(, க2வி� தைகைமக( ம0�� பதவிக( யாைவெய�பைத\�;  (vi) ேம0ப? நியமன'கைள வழ',கி�றேபா� பி�ப0ற�ப�ட �ைறயிய2 யாெத�பைத\�;  (vii) நியமன� வழ',� விடய�தி2 ஏேதO� �ைறேக$க( நிக8Uதி3�பி� அைம&D அ� ச�பUதமாக ேம0ெகா(
� நடவ?1ைக யாெத�பைத\�; அவ� இ&சைப1, அறவி�பாரா? (ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 
2206/ ’17 ெகளரவ ட1ள/ ேதவானUதா,— கட0ெறாழி2 ம0�� நீரக வள ல அபிவி3�தி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) (அ) (i) கிளிெநா&சி மாவ�ட�தி� Xநகாி பிரேதச ெசயலாள� பிாிவி� வைல�பா$ கிராம�தி2 300 இ0,� ேம0ப�ட மீனவ1 ,$�ப'க( வா8U�வ3கி�றன எ�பைத\�;  (ii) ேம0ப? ,$�ப'களி2 Dமா� 100 ,$�ப'க( ேநர?யாக மீ�பி?1 ைக�ெதாழிH5�, ஏைனய ,$�ப'க( ேவ� ெதாழி2களி5� ஈ$ப$கி�ற ேபாதி5�, ேபாதியளA வ3மான� இ�றி வா8U�வ3கி�றன� எ�பைத\�;  (iii) ேம0ப? மீ�பி?� ெதாழிலாள�க( நாளாUத� 1000 கிேலா கிறா�1,� அதிகமான ந"$க( ம0�� கட2 உணAகைள பி?�� அவ0ைற ேவ� இட'க
1, அO�பி பதனி�$ ெவளி மாகாண'க
1, அO��கி�றன� எ�பைத\�; அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) ேம0ப? ம1களி� வா8வாதார� ப0றி1 கவன� ெச5�தி, ேம0ப? பிரேதச�தி2 கட2 உணAகைள� பதனி$� ெதாழி2சாைலெயா�ைற நி�மாணி1க� ேதைவயான நடவ?1ைககைள ேம0ெகா(வாரா எ�பைத\�;  (ii) ஆெமனி2, அ�திகதி யா� எ�பைத\�; அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 

(இ) இ�ேற2, ஏ�? 
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2225/ ’17 ெகௗரவ இ. சா(/ நி�மலநாத�,— தபா2, தபா2 ேசைவக( ம0�� �/H� சமய அ5வ2க( அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) 
(அ) (i) �2ைல�தீA மாவ�ட�தி2 இய'கிவUத மாவ�ட தபா2 அ�திய�சக� அ5வலக� \�த சமய�தி2  ட�ப�டெத�பைத\�;  (ii) மீள1 ,?யம���� பணிக( ஆர�பி1க�ப�ட பி�ன� ஏைனய அைன�� அ5வலக'க
� மீ"$� ஆர�பி1க�ப�டேபாதி5�  இdவ5வலக� மா�திர� இ0ைறவைர ஆர�பி1க�படவி2ைல எ�பைத\�;  (iii) எனேவ, ஏற1,ைறய 100 கிேலாமீ0ற� ெதாைலவி2 அைமU�(ள வAனியா மாவ�ட தபா2 அ5வலக�தி0,& ெச�� தம� தபா2 ச�பUதமான பிர&சிைனகைள ��ைவ1கி�ற மிகA� சிரமமான  நிைலைமைய �2ைல�தீA ம1க( எதி�ேநா1கி உ(ளனெர�பைத\�;  (iv) இUத அ5வலக�ைத மீ"$� ஆர�பி�த2 ச�பUதமாக எ�னா2 2017.07.07 ஆU திகதி எ+�திலான ேகாாி1ைகெயா�� ��ைவ1க�ப�டெத�பைத\�; அவ� அறிவாரா? 
(ஆ) ஆெமனி2, �2ைல�தீA மாவ�ட தபா2 அ�திய�சக�  அ5வலக�ைத மிகA� �ாிதமாக மீ"$� திறU�ைவ1க நடவ?1ைக எ$�பாரா எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(இ) இ�ேற2, ஏ�? 

2236/ ’17 ெகௗரவ பிம2 ர�நாய1க,— ைக�ெதாழி2 ம0�� வாணிப அ5வ2க( அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) 
(அ) ைக�ெதாழி2 ம0�� வாணிப அ5வ2க( அைம&சாி� பிர�திேயக பதவியணி1, இைண1க�ப�$(ள உ�திேயாகX�வ வாகன'க( வழ'க�ப�$(ள ஒdேவா� உ�திேயா�தர�� ெபய�, பதவி, ஒ�1க�ப�$(ள வாகன�தி� வைக, பதிவில1க� ம0�� அdவித� ஒ�1,வத0, அ'கீகார� வழ'கிய� யா� எ�பைத ெவdேவறாக அவ� இ&சைபயி2 அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 2297/ ’17 ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக,— கம�ெதாழி2 அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) 
(அ) (i) இர�தின�ாி மாவ�ட��1காக அ'கீகாி1க�ப�$(ள கம�ெதாழி2, ஆராS&சி உ0ப�தி உதவி உ�திேயாக�த�களி� எ"ணி1ைக எdவளெவ�பைத\�;  (ii) இ�றளவி2 ேசைவயி2 ஈ$ப�$(ள உ�திேயாக�த�களி� எ"ணி1ைக எdவளெவ�பைத\�;  (iii) இவ�க( ேசைவயி2 ஈ$ப�$(ள கிராம உ�திேயாக�த� பிாிAக( யாைவ எ�பைத\�;  (iv) இ�றளவி2 ேம0ப? பதவியி2 நிலAகி�ற ெவ0றிட'களி� எ"ணி1ைக எdவளெவ�பைத\�;  (v) அd ெவ0றிட'கைள நிர��வத0, அைம&D ேம0ெகா(
� நடவ?1ைகக( யாைவ எ�பைத\�; அவ� இ& சைப1, அறிவி�பாரா? (ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 
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2302/ ’17 ெகௗரவ (டா1ட�) நளிUத ஜயதி/ஸ,— பிரதம அைம&ச3� ேதசிய ெகா(ைகக( ம0�� ெபா3ளாதார அ5வ2க( அைம&ச3மானவைர1 ேக�பத0,,— (1) (அ) (i) ஊழ2 ஒழி�� ,+ ெசயலக� நி�வ�ப�ட திகதி யாெத�பைத\�;  (ii) இdவ5வலக� எdவளA கால� ேபணிவர�ப�ட� எ�பைத\�;  (iii) ேம0ப? அ5வலக�தி2 இைண1க�ப�$ ேசைவயா0றிய ஆளணியின� எdவளெவ�பைத\�;  (iv) ,றி�த காலக�ட�திO( இdவ5கல�தி0, கிைட�த �ைற�பா$களி� எ"ணி1ைக எdவளெவ�பைத\�;  (v) ேமலதிக விசாரைணக
1காக ஒdெவா3 நி�வன�திற1,� இ��ைற�பா$க( ஆ0��ப$�த�ப�ட �ைற யாெத�பைத\�;  (vi) ,றி�த காலக�ட�திO( ேம0ப? அ5வல�ைத பராமாி�பத0காக ஏ0ப�ட ெசலA எdவளெவ�பைத\�; அவ� இ&சைபயி2 அறிவி�பாரா? (ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 
2347/ ’17 ெகௗரவ (தி3மதி) ேராஹினி ,மாாி விேஜர�ன,— க2வி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) 

(அ) (i)  மா�தைள மாவ�ட�தி2 ம�திய மாகாண சைபயி� கீ8 நி3வகி1க�ப$கி�ற பாடசாைலகளி� எ"ணி1ைக யா�;  (ii) ேம0ப? பாடசாைலகளி� ெபய�க( யாைவ;  (iii) த0ேபா� இ�பாடசாைலக
1, ம�தியி2 பதி2 கடைமயா0�� அதிப�க( உ(ள பாடசாைலகளி� எ"ணி1ைக ம0�� அவ0றி� ெபய�க( யாைவ;  (iv) த0ேபா� மாவ�ட�தி2 நிலAகி�ற ஆசிாிய� ெவ0றிட'களி� எ"ணி1ைக, ஒdெவா3 க2வி1 ேகா�ட�தி� ப? ெவdேவறாக யாைவ;  (v) மா�தைள மாவ�ட�தி2 அதிப� ெவ0றிட'க( ம0�� ஆசிாிய� ெவ0றிட'கைள நிர��வத0, அைம&D ேம0ெகா(
� நடவ?1ைகக( யாைவ; எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா?  
(ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 2415/ ’17 ெகௗரவ �ஷார இU�னி2 அமரேசன,— நீ��பாசன ம0�� நீ�வள �காைம��வ  அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) (அ) (i) ,3நாக2 மாவ�ட�தி2 உ(ள ,ள'களி� எ"ணி1ைக யா� எ�பைத\�;  (ii) ேம0ப? ,ள'களி� ெபய�க( ஒdெவா3 ேத�த2 ெதா,தி வாாியாக யாைவ எ�பைத\�;  (iii) த0ேபாைதய ந2லா�சி அரசா'க� ஆ�சி1, வUத பி�ன� இ�வைர மாவ�ட�தி2 அபிவி3�தி ெசSய�ப�ட ,ள'க( ம0�� அத0காக ெசலவிட�ப�ட ெதாைக யா� எ�பைத\�;  (iv) நிர2 அைம&சி�  ல� வடேம2 மாகாண நீ��பாசன அபிவி3�தி1காக இUத ஆ"?0, Vபா 400 மி2Hய� வி$வி1க�ப�$(ள ேபாதி5�, ,றி�த அபிவி3�தி� பணிக( இ�வைர ஆர�பி1க�படாத காரண�தினா2, ,றி�த பண� ெதாைக திைறேசாி1, தி3�பி& ெச25� ஆப�� ேதா�றி\(ளைத அறிவாரா எ�பைத\�;  (v) ஆெமனி�, ேம0ப? பண�ைத மாவ�ட�தி5(ள ,ள'கைள அபிவி3�தி ெசSவத0,� பய�ப$�த அைம&D எ$1,� நடவ?1ைக யா� எ�பைத\�; அவ� இ&சைபயி2 அறிவி�பாரா? (ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 
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2439/ ’17 ெகௗரவ ாீ. ரYஜி� த ெசாSசா,— ச க வ5T�ட2, நல��ாி ம0�� க"? மர�ாிைமக( அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) (அ) (i) த0ேபா� நா�?O( ச��தி நிவாரண� ெப�� பயனாளிகளி� எ"ணி1ைக எdவளA;  (ii) இத0காக 2017 ஆ� ஆ"$1கான வரA ெசலA� தி�ட�தி2 ஒ�1க�ப�$(ள ெமா�த நிதி� ெதாைக எdவளA;  (iii) ேம0ப? பயனாளிக( ெதாட�பாக நாடளாவிய ாீதியிலான மதி�பாSெவா�� ேம0ெகா(ள�ப�$(ளதா;  (iv) ேம0ப? மதி�பாSவி2 கலU�ெகா"ட உ�திேயாக�த�க
1, ஏேதO� ெகா$�பனA வழ'க�ப�?3�பி� அ� எUத அ?�பைடயி2;  (v) ேம0ப? மதி�பாSவி� ேநா1க� யா�;  (vi) ேம0ப? மதி�பாSA1காக ெசலவிட�ப�ட ெமா�த நிதி� ெதாைக எdவளA; எ�பைத அவ� இ&சைபயி2 அறிவி�பாரா? 
(இ) இ�ேற2, ஏ�? 

2446/ ’17 ெகௗரவ வாDேதவ நாணாய1கார,— பிரதம அைம&ச3� ேதசிய ெகா(ைகக( ம0�� ெபா3ளாதார அ5வ2க( அைம&ச3மானவைர1 ேக�பத0,,— (1) (அ) (i) இல. 25/14, மரதான வ�த, ெஹUதல, வ�தைள எO� �கவாியி2 வதி\� தி3. ஆ�. ஜயபா2, இல'ைக ம�திய வ'கியி2 பதிAெசSய�ப�$(ள வைரய�1க�ப�ட ெசH'ேகா றிய2ாி அ�� ெகா�ெசாHேடட� க�பனியி2 ஒ3 மி2Hய� Vபாைவ,  �� ஆ"$ கால�தி0, ைவ�பிH�$ அதிH3U� கிைட1,� வ�? வ3மான�தி2 வா81ைக நட�தி வUதா� எ�பைத\�;  (ii) இ�பண�தி0காக ெச5�த ேவ"?ய வ�? ஒ+',�ைறய0ற வித�தி2 ெச5�த�ப�$(ளெத�பைத\�;  (iii) ஆர�ப ைவ��� ெதாைகயி2 எYசி\(ள Vபா 525,000 /= பண�ெதாைக �தி�&சியைடUதத� அ?�பைடயி2 தி3�பி& ெச5�த உ�ேதசமாயி3Uத ேபாதி5�, எdவளAதா� ேகாாி1ைக வி$1க�ப�ட ேபாதி5� அ�ெதாைக தி3�பி வழ'க�படவி2ைல எ�பைத\�; அவ� அறிவாரா? (ஆ) ேம0ப? க�பனி உ�பட இ�தைகய பல க�பனிக( இdவா� பண ைவ�பாள�க
1, ேமாச? ெசSத2 ெதாட�பாக எ$1க�ப$� நடவ?1ைக யாெத�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? (இ) இ�ேற2, ஏ�? 2466/ ’17 ெகௗரவ இஷா1 ரஹுமா�,— மாகாண சைபக( ம0�� உ(iரா�சி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) 
(அ) (i) இ�பேலாகம பிரேதச ெசயலாள� பிாிவி2, கலாெவவ கிராம�தி2 Dமா� 2500 ,$�ப'க( வசி1கி�றா�க( எ�பைத\�;  (ii) இ1 கிராம�, மாவ�ட�தி2 சன ெநாிச2 மி1க �ாிதமாக நகரமயமாகி1ெகா"?31,� ஒ3 கிராம� எ�பதா2 இத� கிைள oதிக( ம0�� வ?கா" ெதா,திகைள �ைறயாக அைம1க ேவ"?ய� இ�றியைமயாத� எ�பைத\�; அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) இ1 ,ைறகைள நிவ��தி ெசSவத0, ேதைவயான நிதி ஏ0பா�ைட வழ',வாரா எ�பைத\�;  (ii) ஆெமனி2, அ� திகதி யாெத�பைத\�; அவ� இ& சைப1, அறிவி�பாரா? (இ) இ�ேற2, ஏ�? 
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2018 2018 2018 2018 ேமேமேமேம 09, &த(கிழைம09, &த(கிழைம09, &த(கிழைம09, &த(கிழைம    
வா��ல விைட
கான வினா
க 1332/ '16 ெகௗரவ ��திக ப�திறண,— மி�வ5 ம0�� ���பி1க�த1க ச1தி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (3) (அ) (i) இல'ைக மி�சார சைபயி� கீ8 ல'கா �ரா�/ேபாம�/ எO� ெபயாி2 நி�வனெமா�� காண�ப�டதா;  (ii) ேம0ப? நி�வன�தி� ெபய� மா0ற�ப�$(ளதா;  (iii) ஆெமனி2, இத� த0ேபாைதய ெபய� யா�;  (iv) வ/ப எ2ாீஎ2 ேஹா2?'/ ( தனியா�) க�பனி1,& ெசாUதமான ப',க( பகிர�ப�$(ள வித� யா�;  (v) ESOT (ந�பி1ைக� ெபா���) ப',தார�களிட� காண�ப$� ப',கைள நி3வகி�ப� யா�;  (vi) இத� ப',தார�களி� ெபய�க( ம0�� அவ�களிட� காண�ப$� ப',களி� எ"ணி1ைக ப0றிய ப�?யெலா�ைற சம��பி�பாரா;  (vii) ஊழிய� ந�பி1ைக� ெபா��� ஒ�பUத�தி� பிரகார�, இ� தாபி1க�ப�$ எdவளA கால�ப,தியி2 அவ�கள� ப',க( ,றி��� அவ�க( ப',தார�க( எ�ப� ப0றி\� அறிவி1க�ப�$(ளதா; எ�பைத அவ� ,றி�பி$வாரா? (ஆ) (i) ESOT க�பனியி� ஆர�ப ப',தார�க( யா�, அவ�க
1, உாி�தானதாயி3Uத ப',களி� அளA யா�;  (ii) ேம0ப? ப',தார�களி2 இல'ைக மி�சார சைபயி� ஊழிய�க( காண�ப$கி�றா�களா;  (iii) ஆெமனி2, அவ�க
1, பிைண�� ப0றிய   �ர"பா$ இ3�பைத அவ� ஏ0�1ெகா(வாரா; எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? (இ) (i) COPE அறி1ைகயி2 ,றி�பிட�ப�$(ளத� பிரகார� வ/ப எ2ாீஎ2 ேஹா2?'/ (தனியா�) க�பனியினா2 Vபா 232 மி2Hய�  இலாப�ப', இல'ைக மி�சார சைப1, வழ'க�படவி2ைல எ�பைத அறிவாரா;  (ii) இ� ெதாட�பி2 எ$1க�ப�$(ள நடவ?1ைகக( யாைவ; எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 

(ஈ) இ�ேற2, ஏ�? 
1619/ ’17 ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக,— பிரதம அைம&ச3� ேதசிய ெகா(ைகக( ம0�� ெபா3ளாதார அ5வ2க( அைம&ச3மானவைர1 ேக�பத0,,— (2) 

(அ) (i) இர�தின�ாி மாவ�ட�தி2 �ாிதமாக அபிவி3�தி அைடU�வ3� எ�பிH�பி�?ய நகர�தி2 வ��தக1 காணிக
1, உாி��கைள வழ',வதி2 பிர&சிைன நிலAகி�ற� எ�பைத  ஏ0�1ெகா(வாரா;  (ii) ஆெமனி2, சாியான �ைறயி2 காணி உாி��கைள வழ',வத0, ேம0ெகா(ள�ப�$(ள நடவ?1ைகக( யாைவ; எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
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(ஆ) (i) இUநகர�தி2 காணிக( ெதாட�பி2 விஹாைரெயா�� உாிைம ேகா3வதனா2, வ��தக�க( தம� வ��தக நிைலய'களி2 க�?ட'கைள நி�மாணி�பதி2ைல எ�பைத அறிவாரா;  (ii) இdவிஹாைர1, ,றி�பி�ட காணிக( ெதாட�பி2 உ"ைமயிேலேய இ31கி�ற உாி�� யா�;  (iii) பல வ3ட காலமாக இUநகர�தி2 ,றி�பி�ட வ��தக நிைலய'களி� ஆ�சிைய அOபவி�� வ3கி�ற வ��தக�க
1, அவ0றி� உாி�ைத வழ',வத0,�, தம� வ��தக நடவ?1ைககைள ேம0ெகா(வத0, வ��தக ச க�தின31, வசதிகைள வழ',வத0,� நடவ?1ைக ேம0ெகா(வாரா;  எ�பைத\� அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா?  

(இ) இ�ேற2, ஏ�? 
1651/ ’17 ெகௗரவ சமிUத விேஜசிறி,—  க2வி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) (அ) (i) த0ேபா� க2வி நி3வாக ேசைவயி2 ஈ$ப�$(ள ெமா�த உ�திேயாக�த�களி� எ"ணி1ைக எdவளெவ�பபைத\�;  (ii) அUத உ�திேயாக�த�களி� ெபய�க(, பதவி� ெபய�க(, ேசைவ �ாி\� இட'க( ஆகியன ெவdேவறாக யாைவெய�பைத\�;  (iii) த0ேபா� க2வி நி3வாக& ேசைவயி2 நிலA� ெவ0றிட'களி� எ"ணி1ைக ம0�� ெவ0றிட'க( நிலA� ேசைவ நிைலய'க( யாைவெய�பைத\�;  (iv) அUத ெவ0றிட'கைள நிர��வத0, க2வி அைம&D ேபா�?� பாீ�ைசகைள நட�தி\(ளதா எ�பைத\�;  (v) ஆெமனி2, அUத� பாீ�ைசயி2 சி�தியைடUதவ�களி� ெபய�க( ம0�� �கவாிக( யாைவ எ�பைத\�;  (vi) இவ�க
1, நியமன� வழ'க எ$1க�படA(ள நடவ?1ைகக( யாைவ எ�பைத\�; அவ� இ&சைபயி2 அறிவி�பாரா? 

(ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 
1729/’17 ெகௗரவ பிம2 ர�நாய1க,— பிரதம அைம&ச3� ேதசிய ெகா(ைகக( ம0�� ெபா3ளாதார அ5வ2க( அைம&ச3மானவைர1 ேக�பத0,,— (2) (அ) (i) உ(நா�$ ம0�� ெவளிநா�$ க2வி நடவ?1ைகக
1காக இல'ைகய� க
1, சனாதிபதி நிதிய�தி�  ல� �+ைமயான அ2ல� ப,தியளA �லைம� பாிசி2 வழ',� ேவைல�தி�டெமா�� காண�ப$கி�றதா எ�பைத\�;  (ii) ஆெமனி�, ேம0ப? ேவைல�தி�ட�தி0, அைமவாக இத0காக தைகைம ெப0றவ�க( ெதாிA ெசSய�ப$� அ?�பைட ம0�� �ைறயிய2 யாெத�பைத\�;  (iii) க.ெபா.த. (உய� தர�) அதி�?ய �(ளிகைள ெப0�1ெகா(
� மாணவ� க
1, �லைம�பாிசி2 வழ',� �ைறயியெலா�� காண�ப$கி�றதா எ�பைத\�;  (iv) ப�ட�பி� ப?�� க2வி1காக ப�டதாாிக
1, �லைம�பாிசி2 வழ',� �ைறயியெலா�� காண�ப$கி�றதா எ�பைத\�;  (v) ேம0ப? (iii) ம0�� (iv) தவிர ேவ� உ(நா�$ ம0�� ெவளிநா�$ �லைம� பாிசி2கைள ெப0�1ெகா$1,� �ைறயியெலா�� காண�ப$கி�றதா எ�பைத\�; 



( 17 )  (vi) ஆெமனி�, ேம0ப? �ைறயிய2 யாெத�பைத\�;  (vii) 2005 ஆ� ஆ"$ ெதாட1க� 2017 ஆ� ஆ"$ வைர ேம0ப? (iii) ம0�� (iv) இ2 ,றி�பிட�ப�ட �ைறயிய2க
1, �ற�பாக, உ(நா�$ அ2ல� ெவளிநா�$ �லைம�பாிசி2கைள ெப0�1ெகா"டவ�களி� ெபய�, நிதி� ெதாைக, நி�வன� ம0�� ெவளிநாெடனி2, அUநா�?� ெபய� ஆ"$வாாியாக தனி�தனிேய யாெத�பைத\�; அவ� இ&சைபயி2 அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 

1735/ ’17 ெகளரவ வாDேதவ நாணாய1கார,— பிரதம அைம&ச3� ேதசிய ெகா(ைகக( ம0�� ெபா3ளாதார அ5வ2க( அைம&ச3மானவைர1 ேக�பத0,,— (2) (அ) (i) ெவளிநா�$� ப2கைல1கழக'களி2 க2வி1காக இல'ைக மாணவ�க( சா�பி2 ஒ3 வ3ட�தி0,& ெசலவா,� பண�ெதாைக1, இல'ைகயி� ெவௗிநா�$ நாணய ஒ�1க�தினா2 ஏ0க ேநாி$கி�ற Dைம எdவளA எ�பைத\�; 
 (ii) தனி�ப�ட ெவளிநா�$ D0��பயண'க
1காக ெவளிநா$ ெச25� ஆ�க
1காக இல'ைகயி� நிதி ஒ�1க�தினா2 வ3டாUத� ஏ0க ேநாி$கி�ற Dைம எdவளA எ�பைத\�;  (iii) இல'ைகயிH3U� அO�ப�ப$கி�ற வ��தக� ப"ட'க( அ2ல� பணிக
1காக இல'ைக1, அறவிட�பட ேவ"?யதான ெவளிநா�$ நிதியி2 எdவளA பண�ெதாைக கிைட1கா�(ள� எ�பைத\�; அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 

1755/ ’17 ெகௗரவ ல1கி ஜயவ�தன,— கம�ெதாழி2 அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (2) (அ) (i) ேம�$1 காணிகளி2லாத ஆ�க
1, தம� வய2 காணியி2 10 ப�ச/ அளைவ நிர�பி oெடா�ைற அைம��1ெகா(ள அOமதி வழ',த2 நீ"ட காலமாக நைட�ைறயிH3Uெத�பைத அறிவாரா எ�பைத\�;  (ii) த0ேபா� ேம�$1 காணிகளி2லாத ஆ�க
1, தம� வய2 காணியி2 10 ப�ச/ அளைவ நிர�பி oெடா�ைற அைம��1ெகா(ள வழ'க�ப�?3Uத  வாS�� இழ1க& ெசSய�ப�$(ளெத�பைத ஏ0�1ெகா(வாரா எ�பைத\�;  (iii) ஆைகயா2 நா�?� ப2ேவ� பிரேதச'களி2 காணியி2லாத ெப3� ெதாைகயான ம1க( நி�1கதி நிைலைம1, உ(ளாகி\(ளனெர�பைத ஏ0�1ெகா(வாரா எ�பைத\�; அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? (ஆ) (i) வய2 காணியி2 10 ப�ச/ அளைவ நிர��வத0காக இ�றளவி2 கமநல ேசைவக( திைண1கள�தி0, வி"ண�பி��(ள ஆ�களி� எ"ணி1ைக யாெத�பைத\�;  (ii) ேம0ப? ஆ�க
1, மிக� �ாிதமாக ேம0ப?10 ப�ச/ வய2 காணிைய நிர�பி1ெகா(ள வாS�பளி�பாரா எ�பைத\�;  (iii) ஆெமனி2, அ� எ�திகதியிH3U� எ�பைத\�; அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(இ) இ�ேற2, ஏ�? 
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1866/ ’17  ெகளரவ எ/.எ�. மாி1கா�,— மாநகர ம0�� ேம2 மாகாண அபிவி3�தி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) (அ) (i) எதி�வ3� 03 வ3ட'களிO( ஆர�பி1க�படA(ள ெகா+�� மாவ�ட�தி� நகர oடைம��1 க3�தி�ட'களி� எ"ணி1ைக யா� எ�பைத\�;  (ii) ேம0ப? oடைம��1 க3�தி�ட'களி2 நி�மாணி1க உ�ேதசி1க�ப�$(ள o�$ அல,களி� எ"ணி1ைக யா� எ�பைத\�;  (iii) இUத oடைம��1 க3�தி�ட'க
1ெகன தி�டவ�டமாக காணிக( இன'காண�ப�$(ளனவா எ�பைத\�;  (iv) ஆெமனி2, அ1காணிக( யாைவ எ�பைத\�; அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(ஆ) (i) ேம0ப? க3�தி�ட'க
1,& ெசலவிட உ�ேதசி��(ள ெமா�த பண�ெதாைக யா� எ�பைத\�;  (ii) இத0,� தனியா� �ைறயி� �த�$க( காண�ப$மாயி�, அைவ யாைவ எ�பைத\�;  (iii) அரச ம0�� தனியா� �த�$களி�  ல� நி�மாணி1க�ப$கி�ற o$களி� எ"ணி1ைக தனி�தனிேய எdவளA எ�பைத\�;  (iv) ேம0ப? க3�தி�ட'கைள X��தி ெசSய எதி�பா�1கி�ற தின'க( யாைவ எ�பைத\�;  (v) ேம0ப? oடைம��1 க3�தி�ட'களி5(ள ஒ3 o�?� ெமா�த� ெப�மதி யா� எ�பைத\�; 
 (vi) ேம0ப? o$கைள ெபா� ம1க
1,� ெப0�1 ெகா$1,� ேவைல�தி�ட� யா� எ�பைத\�; அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? (இ)  இ�ேற2, ஏ�? 

2590/ ’17 ெகௗரவ நிஹா2 கல�ப�தி,— க2வி  அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1)  (அ) (i) 2016 ஆ� ஆ"?2 ஐUதா� ஆ"$ �லைம� பாிசி2 பாீ�ைசயி2 சி�தியைடUத சகல மாணவ�க
1,� மாணவ� உதAெதாைக வழ'க�ப$கி�றதா;  (ii) ஒ3 மாணவ31, மாதெமா��1, வழ'க�ப$� மாணவ� உதAெதாைக எdவளA;  (iii) மாணவ� உதAெதாைகைய வழ',வத0காக மாதெமா��1, ெசலவா,� ெமா�த� பண�  ெதாைக எdவளA;  (iv) 2016 ஆ� ஆ"$1,ாிய மாணவ� உதAெதாைக வழ'க�ப�$(ளதா;  (v) 2017 ஆ� ஆ"?2 எUத மாத� வைர மாணவ� உதAெதாைக வழ'க�ப�$(ள�; எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? (ஆ) (i) மாணவ� உதAெதாைகைய� ெப0�1ெகா(வத0காக ஐUதா� ஆ"$ �லைம� பாிசி2 பாீ�ைசயி2 சி�தியைடவத0, ேமலதிகமாக ேவ� தைகைமக( ேதைவ�ப$கி�றனவா;  (ii) ஆெமனி2, அ�தைகைமக( யாைவ;  (iii) அ�தைகைமக
1,ாிய அளAேகா2க( தயாாி1க�ப�$(ள வ3ட�  யா�;  (iv) ேமலதிக தைகைமகைள1 க3�தி0ெகா(ளா� ஐUதா� ஆ"$ �லைம� பாிசி2 பாீ�ைசயி2 சி�தியைடUத சகல மாணவ�க
1,� மாணவ� உதAெதாைகைய� ெப0�1ெகா$�பத0, நடவ?1ைக எ$�பாரா;  (v) ஆெமனி2, அ�திகதி யா�; எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? (இ) இ�ேற2, ஏ�? 
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2018 2018 2018 2018 ேமேமேமேம 10, வியாழ�கிழைம10, வியாழ�கிழைம10, வியாழ�கிழைம10, வியாழ�கிழைம    
வா��ல விைட
கான வினா
க 

837/ ’16 ெகௗரவ ��திக ப�திறண,— ேபா1,வர�� ம0�� சிவி2 விமான& ேசைவக( அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) 
(அ) (i) ெகா+�� நகர�தி� ம�திய ேப3U� தாி�� நிைலய�, ,ணசி'க�ர தனியா� ேப3U� தாி�� நிைலய�  ம0�� ப/திய� மாவ�ைதயி2 அைமU�(ள தனியா�  ேப3U� தாி�� நிைலய�  ஆகிய இட'களி2 ேப3U�களிH3U� க�ப� ெபற�ப$கி�றெத�பைத\�;  (ii) ேபாைத� ெபா3�க( ம0�� பிற �ைறதகாத தீ�ெதாழி2க
ட� ெதாட��ைடய ஆ�க( தம� வியாபார நடவ?1ைகக
1காக இUத இட'கைள பய�ப$��கி�றனெர�பைத\�;  (iii) இUத இட'களி2 உ(நா�$ ம0�� ெவௗிநா�$� பயணிக
1, ேபாதியளA வசதிக( இ2ைலெய�பைத\�; அவ� அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேம0ப? �ைறதகாத ெசய2களி2 ஈ$ப$கி�ற ஆ�கைள ஒழி�பத0காக நடவ?1ைகக( எ$1க�ப�$(ளனவா;  (ii) ஆெமனி2 2016 ஆ� ஆ"?2 ைக�ெசSய�ப�ட ம0�� ச�ட நடவ?1ைகக( ேம0ெகா(ள�ப�ட ஆ�களி� எ"ணி1ைக யா�;  (iii) இUத இட'களி� பா�கா��1காக ெபா�ஸா� ஈ$ப$�த�ப�$(ளனரா; எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(இ) (i) இUத ேப3U� தாி�� நிைலய'களி2 மலசல�ட'க( உ(ளி�ட உ�க�டைம�� வசதிகைள வி3�திெசSய நடவ?1ைகக(  எ$1க�ப�$(ளனவா;  (ii) ஆெமனி2, அUநடவ?1ைகக( யாைவ; எ�பைத\� அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(ஈ) இ�ேற2, ஏ�? 

1247/ ’16 ெகௗரவ ப�ம உதயசாUத ,ணேசகர,— நகர� தி�டமிட2 ம0�� நீ�வழ'க2 அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) 
(அ) (i) 1983 ஆ� ஆ"டளவி2 ��தள� மாவ�ட�தி2 ேதசிய நீ� வழ'க2 ம0�� வ?காலைம��& சைபயினா2 D�திகாி1க�ப�ட ,?நீ� வழ'க�ப�?3Uத o$களி� எ"ணி1ைக யா�;  (ii) இ�றளவி2 D�திகாி1க�ப�ட ,?நீ� வழ'க�ப$கி�ற o$களி� எ"ணி1ைக யா�;  (iii) 1983 ஆ� ஆ"?� பி�ன� \�த நிைலைம �?வைட\� வைர ,?நீ� வழ',வத0காக ஒdேவா� ஆ"?0,� அரசா'க� ஒ�1கிய ெமா�த� பண�ெதாைக யா�;  (iv) \�த நிைலைம �?வைடUத பி�ன� 2015 ஆ� ஆ"$ வைர ,?நீ� வழ'க2 க3�தி�ட'க
1காக அரசா'க� ஒ�1கிய ெமா�த பண�ெதாைக ஆ"$ வாாியாக தனி�தனியாக எdவளA;  (v) ேம0ப? அைன�தின�� ��ேன0ற அறி1ைகைய& சம��பி�பாரா; எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 
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1550/ ’17 ெகௗரவ பU�ல ,ணவ�தன,—  நிதி ம0�� ெவ,ச ஊடக அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) (அ) (i) 2016 ஆ� ஆ"$1கான வரA ெசலA�தி�ட பிேரரைண இல1க� 205 இ0, அைமவாக, இயUதிர'க
1காக �த�$ ெசS� த0ேபா� காண�ப$� ெதாழி2 �ய0சிகைள வி/தாி�பத0கான நoனமயமா1க2 ஊ1,வி�பி0, வாி& ச5ைகக( ெப0�1ெகா$1க�ப�$(ள ெதாழி2 �ய0சிகளி� எ"ணி1ைக எdவளெவ�பைத\�;  (ii) ேம0ப? பிேரரைண1, அைமவாக, உ(நா�$ இைறவாி� திைண1கள�தினா2 வாி ஊ1,வி��க( ெப0�1ெகா$1க�ப�ட ெதாழி2 �ய0சியாள�களி� ெபய�க( ம0�� �கவாிகைள& சம��பி�பாரா எ�பைத\�;  (iii) இdவாி& ச5ைகைய ெப0�1ெகா"ட ெதாழி2 �ய0சிகளினா2 �த�$ ெசSய�ப�ட இயUதிரசாதன'க( யாைவ எ�பைத\�;  (iv) இUத நoனமயமா1க2 க3�தி�ட�தி�  ல� வாிகைள கணி�பி$� ேபா� கவன�தி0 ெகா(ள�ப�$ உ3வா1க�ப�ட �திய ெதாழி2 வாS��1களி� எ"ணி1ைக எdவளA எ�பைத\�; அவ� இ&சைபயி2 அறிவி�பாரா? (ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 1759/ ’17 ெகௗரவ சமிUத விேஜசிறி,— மாகாண சைபக( ம0�� உ(iரா�சி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) (அ) (i) ,�ைப�ழ� பிர&சிைன பாாியெதா3 பிர&சிைனயாக மாறி\(ளெத�பைத ஏ0�1ெகா(வாரா எ�பைத\�;  (ii) ேம0ப? ,�ைப�ழ� பிர&சிைனைய� தீ��பத0காக அைம&D உ(iரா�சி நி�வன'க
1, வழ',� நிவாரண'க( ம0�� உதவிக( யாைவ எ�பைத\�;  (iii) மாகாண சைபக( ம0�� உ(iரா�சி அைம&சி� நிதி ஏ0பா�?2 க3�தி�ட'கைள நைட�ைற�ப$�திவ3� உ(iரா�சி நி�வன'க( யாைவ எ�பைத\�;  (iv) ,�ைப�ழ� பிர&சிைனைய� தீ��பத0காக அைம&D எ$1,� நடவ?1ைககக( யாைவ எ�பைத\�; அவ� இ&சைபயி2 அறிவி�பாரா?   (ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 
2207/ ’17 ெகௗரவ ட1ள/ ேதவானUதா,— கட0ெறாழி2 ம0�� நீரக வள ல அபிவி3�தி அைம&சைர1 ேக�பத0, ,— (1) 

(அ) (i) கிளிெநா&சி மாவ�ட�தி2 அைமU�(ள 11 ,ள'கைள& சா�Uததாக ஏற1,ைறய 750 ,$�ப'க( ந�னீ� மீ�பி?1 ைக�ெதாழிH2  ஈ$ப�$(ளனெர�பைத\�;  (ii) அ"ைமயிH3U� நிலவிவ3கி�ற க$� வற�சி காரணமாக இUத ,$�ப'களி� வா8வாதார� �0றாகேவ இழ1க�ப�$(ளெத�பைத\�; அவ� அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) இUத ம1களி� வா8வாதார� ப0றி1 கவன�ெச5�தி ஏேதO� ந�டஈ�?ைன வழ'க1�?ய இய5ைம உ(ளதா;  (ii) ஆெமனி2 வழ'க1�?ய நிவாரண� யா�  (iii) அUத நிவாரண� வழ'க�ப$� திகதி யா�; எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(இ) இ�ேற2, ஏ�? 

2231/ ’17 ெகௗரவ அேசாக பிாியUத,— மகளி� ம0�� சி�வ� அ5வ2க( அைம&சைர1 ேக�பத0,,— ( 1 ) (அ) (i) 2010 ஆ� ஆ"$ ெதாட1க� வடேம2 மாகாண�தி2 ��தள� ம0�� ,3ணாக2 மாவ�ட'களி2 பதிவாகி\(ள சி�வ� ��பிரேயாக ச�பவ'களி� எ"ணி1ைக எdவளA;  (ii) அUத ச�பவ'க( பதிவாகி\(ள பிரேதச ெசயலாள� பிாிAகளி� ெபய�க( யாைவ;  (iii) ேம0ப? ச�பவ'க( ெதாட�பாக ேதசிய சி�வ� பா�கா�� அதிகாரசைப எ$��(ள நடவ?1ைகக( யாைவ;  (iv) எதி�வ3� கால�தி2 வடேம2 மகாண�தி2 இட�ெப�� சி�வ� ��பிரேயாக'கைள ,ைற�பத0, அைம&D ேம0ெகா(வத0, எதி�பா�1,� நடவ?1ைகக( யாைவ; எ�பைத அவ� இ& சைபயி2 அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இ�ேற2, ஏ� ? 

2237/ ’17 ெகௗரவ பிம2 ர�நாய1க,— பிரேதச அபிவி3�தி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) 
(அ) பிரேதச அபிவி3�தி அைம&சாி� பிர�திேயக பதவியணி1, இைண1க�ப�$(ள உ�திேயாகX�வ வாகன'க( வழ'க�ப�$(ள ஒdேவா� உ�திேயா�தர�� ெபய�, பதவி, ஒ�1க�ப�$(ள வாகன�தி� வைக, பதிவில1க� ம0�� அdவித� ஒ�1,வத0, அ'கீகார� வழ'கிய� யா� எ�பைத ெவdேவறாக அவ� இ&சைபயி2 அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 2298/ ’17 ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக,— ச க வ5T�ட2, நல��ாி ம0�� க"? மர�ாிைமக( அைம&சைர1 ேக�பத0,,—  (1) 
(அ) (i) இர�தின�ாி மாவ�ட�தி2 வசி1,� ,$�ப'களி2 வ�ைம1 ேகா�$1, கீ8 வா8கி�ற ,$�ப'களி� எ"ணி1ைக, ஒdெவா3 பிரேதச ெசயலாள� பிாிA1கைமய ெவdேவறாக எdவளெவ�பைத\�;  (ii) அ1 ,$�ப'களி� வாழ1ைக� தர�ைத ேம�ப$��வத0, அைம&D ேம0ெகா(
� நடவ?1ைக யாெத�பைத\�; அவ� இ& சைப1, அறிவி�பாரா? (ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 
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2303/ ’17 ெகௗரவ (டா1ட�) நளிUத ஜயதி/ஸ,—  நீதி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) (அ) (i) 2017.08.01 ஆ� திகதியளவி2 நிதியிய2 ,0ற� �லனாSA� பிாிவினா2 (FCID) �லனாSAக( �?A��த�ப�$ ச�ட��ைற� தைலைமயதிபதி திைண1கள�தி0, ஆ0��ப$�த�ப�ட ஒdெவா3 �லனாSA அறி1ைக\� ச�ட��ைற� தைலைமயதிபதி திைண1கள�தி0, கிைட1க�ெப0ற திகதி தனி�தனிேய யாெத�பைத\�;  (ii) இவ0றி2 த0சமய� வழ1,� ெதாடர�ப�$(ள �ைற�பா$களி� எ"ணி1ைக எdவளெவ�பைத\�;  (iii) ேம0ப? ஒdெவா3 வழ1,� ெதாடர�ப�ட திகதி ம0�� வழ1, விசாாி1க�ப$� நீதிம�ற� தனி�தனிேய யாெத�பைத\�; அவ� இ&சைபயி2 அறிவி�பாரா? (ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 
2404/ ’17 ெகௗரவ (தி3மதி) ேராஹினி ,மாாி விேஜர�ன,— க2வி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) 

(அ) (i) மா�தைள மாவ�ட�தி2 உ(ள பாடசாைலகளி� எ"ணி1ைக யா�;  (ii) ேம0ப? பாடசாைலகளி� ெபய�க( யாைவ;  (iii) மா�தைள மாவ�ட� பாடசாைலகளி2 விYஞான, கணித ம0�� ஆ'கில ஆசிாிய�க
1கான க$� ப0றா1,ைற நிலAகி�றெத�பைத அவ� அறிவாரா;  (iv) ஆெமனி2, ேம0ப? பாட'க
1கான ஆசிாிய� ெவ0றிட'க( நிலAகி�ற பாடசாைலகளி� எ"ணி1ைக  ம0�� அ�பாடசாைலகளி� ெபய�க( யாைவ;  (v) மா�தைள மாவ�ட�தி2 நிலAகி�ற  விYஞான, கணித ம0�� ஆ'கில ஆசிாிய� ெவ0றிட'கைள நிர�ப அைம&D ேம0ெகா(
� நடவ?1ைக யா�; எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 

2416/ ’17 ெகௗரவ �ஷார இU�னி2 அமரேசன,— நீ��பாசன ம0�� நீ� வள ல �காைம��வ  அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1)  (அ) (i) நி1கவர�?ய, மாக2ேல ,ள�தி� கீ8 பயி�&ெசSைக ெசSய�ப$� ெமா�த வய2 காணியி� பர�பளA எdவளA;  (ii) இ1,ள�தி�, ,ள ஒ�1க�தி2 அOமதிய0ற ,?யி3�பாள�க( ,?யி31கி�றன� எ�பைத அறிவாரா;  (iii) ஆெமனி2, ேம0ப? ,$�ப'களி� எ"ணி1ைக யா�;  (iv) இdவா� அOமதிய0ற ,?யி3�பாள�க( த'கியி3�பதனா2 ,ள��1, ெப3� ேசத� ஏ0ப$கி�ற� எ�பைத அறிவாரா;  (v) ஆெமனி2, ேம0ப? அOமதிய0ற ,?யி3�பாள�கைள அக0றி இ1,ள�ைத அபிவி3�தி ெசSவத0, அைம&D ேம0ெகா(
� நடவ?1ைகக( யாைவ;  எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(ஆ)  இ�ேற2, ஏ�? 
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2440/ ’17 ெகளரவ ாீ. ரYஜி� த ெசாSசா,— க2வி அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) (அ) (i) இர�தின�ாி மாவ�ட�தி2 உ(ள தமி8 ெமாழி ல பாடசாைலகளி� எ"ணி1ைக எdவளA;  (ii) ேம0ப? பாடசாைலகளி2 ஆர�பநிைல ம0�� இர"டா� நிைல பாடசாைலகளி� எ"ணி1ைக ெவdேவறாக எdவளA;  (iii) ேம0ப? பாடசாைலகளி2 ம�திய அரD1,ாிய பாடசாைலகளி� எ"ணி1ைக எdவளA;  (iv) அUத பாடசாைலகளி� ெபய�க( யாைவ;  (v) தமி8 ெமாழி ல� க2வி க0,� ெமா�த மாணவ�களி� எ"ணி1ைக எdவளA; எ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இர�தின�ாி மாவ�ட�தி2,   (i) 2010 ஆ� ஆ"$ ெதாட1க� இ0ைற வைர ஐUதா� ஆ"$ �லைம�பாிசி2 பாீ�ைசயி2 சி�தியைடUத ம0�� சி�தியைடயாத மாணவ�களி� எ"ணி1ைக ெவdேவறாக எdவளA;  (ii) 2010 ஆ� ஆ"$ ெதாட1க� இ0ைறவைர க.ெபா.த.(சாதாரண தர) ம0�� க.ெபா.த (உய� தர) பாீ�ைசயி2 சி�தியைடUத ம0�� சி�தியைடயாத மாணவ�களி� எ"ணி1ைக ெவdெவறாக எdவளA;  (iii) 2010 ஆ� ஆ"$ ெதாட1க� இ0ைறவைர ெபாறியிய2 ம0�� ம3��வ �ைறயி2 க0பத0, ப2கைல1கழக'க
1கான தைகைமகைள� ெப0ற  மாணவ�களி� எ"ணி1ைக எdவளA;   (iv) சி'கள ெமாழி ல ம0�� தமி8 ெமாழி ல மாணவ�க
1கிைடேய ேம0கா" பாீ�ைசகளி2 சி�தியைடUத ம0�� சி�தியைடயாத மாணவ�களி� எ"ணி1ைக சதoதமாக எdவளA; எ�பைத அவ� இ&சைபயி2 அறிவி�பாரா? 
(இ) இ�ேற2, ஏ�? 2467/ ’17 ெகளரவ இஷா1 ரஹுமா�,— வ5வாதார அபிவி3�தி ம0�� வனசீவராசிக( அைம&சைர1 ேக�பத0,,— (1) (அ) (i) 2012 ஆ� ஆ"$ பலாகல பிரேதச ெசயலாள� பிாிவி2, பலாகல-ேநக�பஹ oதியி2 ஆர�பி1க�ப�ட “விஜயகம” பைடoர� கிராம� 2013 ஆ� ஆ"$ ேதசிய oடைம�� அபிவி3�தி அதிகாரசைபயினா2 ெபா�ம1க
1, ைகயளி1க�ப�$(ள� எ�பைத\�;  (ii) ேம0ப? கிராம�தி2 கா�$ யாைனக( அ?1க? நடமா$வத� காரணமாக கிராம�தி2 வசி�பவ�களி� அ�றாட நடவ?1ைககைள ேம0ெகா(வ� �ட மிகA� அபாயகரமான நிைலயி2 காண�ப$கி�ற� எ�பைத\�; 
 (iii) ேம0ப? கிராம�ைத& D0றி யாைன ேவHெயா�ைற நி�மாணி1க பிேராி1க�ப�$(ள ேபாதி5�, இ�வைர அ� ேம0ெகா(ள�படவி2ைல எ�பைத\�; அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) கிராமவாசிகளி� பா�கா��1காக �ாிதமாக யாைன ேவHெயா�ைற நி�மாணி1க நடவ?1ைக ேம0ெகா(வாரா எ�பைத\�;  (ii) ஆெமனி2, அ�திகதி யா� எ�பைத\�; அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? 
(இ) இ�ேற2, ஏ�? 



( 24 ) 

2474 / ‘17 ெகௗரவ வாDேதவ நாணாய1கார,— பிரதம அைம&ச3� ேதசிய ெகா(ைகக( ம0�� ெபா3ளாதார அ5வ2க( அைம&ச3மானவைர1 ேக�பத0,,— (1) (அ) 2015 ஆ� ஆ"?H3U� இ0ைறவைர வ�? oத� அதிகாி�த2, Vபாவி� மதி�பிற1க� ம0�� ெவௗிநா�$& ெசலாவணி க�$�பா�ைட தள��த2 ஆகியன காரணமாக இல'ைகயிH3U� ெவௗிேய ெச��(ள ெடால�களி� ெப�மதி எdவளெவ�பைத அவ� இ&சைப1, அறிவி�பாரா? (ஆ) இ�ேற2, ஏ�? 2501/ ’17 ெகௗரவ இUதிக அO3�த ேஹர�,— பிரதம அைம&ச3� ேதசிய ெகா(ைகக( ம0�� ெபா3ளாதார அ5வ2க( அைம&ச3மானவைர1 ேக�பத0,,— (1) 
(அ) (i) இல'ைக ெபா3ளாதார�தி� பிரதான ஆ1க1��களான கம�ெதாழி2, ைக�ெதாழி2 �ைற ம0�� ேசைவ வழ'க2 ஆகியைவ 2016 ஆ� ஆ"?� ெமா�த உ(நா�$ உ0ப�தி1, ப'களி�� ெசS�(ள  அளA ெவdேவறாக எdவளெவ�பைத\�;   (ii) ேம0ப? அளAக( சதoத அ?�பைடயி2 எdவளெவ�பைத\�;  (iii) 2016 ஆ� ஆ"?� ெமா�த உ(நா�$ உ0ப�தி1, ேசைவ� �ைறயி� ப'களி�� எ�தைன மி2Hய� Vபா எ�பைத\�;  (iv) ேம0ப? ேசைவ வ,தி1,ாி�தான �திய ஆ1க1��க( யாைவ எ�பைத\�; அவ� ,றி�பி$வாரா? (ஆ) (i) 2013 ஆ� ஆ"$ ெதாட1க� 2016 ஆ� ஆ"$ வைர ப',& சUைத விைல& D�ெட" ஒdெவா3 வ3ட��1கைமய ெவdேவறாக யாெத�பைத\�;  (ii) ேம0ப? D�ெட" ெதாட�U�� o8&சி அைடவைத த$�பத0, 2017 ஆ� ஆ"?2 ெசSய�ப�$(ள ��ெமாழிAக( யாைவ எ�பைத\�;  (iii) 2016  ஆ� ஆ"$ சனவாி, ��, ெச�ெத�ப� ஆகிய மாத'களி2 ேதசிய bக�ேவா� விைல& D�ெட"ணி� ெப�மதி யாெத�பைத\�;  (iv) 2015 ம0�� 2016 ஆ� ஆ"$களி� �த2  ப,தியி2 ெதாழி0பைட ப'களி�� oத�  யாெத�பைத\�;  (v) கம�ெதாழி2 �ைறயி2 ெதாழி2�ாிேவா�களி� எ"ணி1ைக எdவளெவ�பைத\�;  (vi) 2015 ம0�� 2016 ஆ� ஆ"$களி2 அரச �ைற ம0�� Dய ெதாழி2களி2 ஈ$ப�$(ளவ�களி� எ"ணி1ைக எdவளெவ�பைத\�; அவ� இ& சைப1, அறிவி�பாரா? (இ) இ�ேற2, ஏ�? 


