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பிேரரைண �	னறிவித�க�� தின�பணிக��பிேரரைண �	னறிவித�க�� தின�பணிக��பிேரரைண �	னறிவித�க�� தின�பணிக��பிேரரைண �	னறிவித�க�� தின�பணிக��    * நிதி� ச�ட�ல�  —  இர�டா� மதி� !. (அைம�சரைவ அ$கீகார� ெபற�ப�!'ள�.) * இல$ைக மி�சார� (தி*�த�) ச�ட�ல�  —  இர�டா� மதி� !. (அைம�சரைவ அ$கீகார� ெபற�ப�!'ள�.) * பிரதம அைம�ச*� ேதசிய ெகா'ைகக' ம-.� ெபா*ளாதார அ/வ0க' அைம�ச*�,— மீள ஒ�பைட�த0 ச�ட�தி� கீ2 க�டைள,— ேதசிய அர3� ேபரைவயி� 1977 ஆ� ஆ�8� 8 ஆ� இல:க,  மீள ஒ�பைட�த0 ச�ட�தி� 3 ஆ� பிாிவி� கீ2, இல$ைக� சனநாயக ேசாச>ச: ?8யர3:?� �*:கி: ?8யரசி-?� இைடேய மீள ஒ�பைட�த0 ெபா*�தைன ெதாட�பி0 சனாதிபதியினா0 ஆ:க�ப�!, 2018 Bைல 13 ஆ� திகதிய 2079/77 ஆ� இல:க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி0 பிர3ாி:க�ப�ட�� 2018.09.04 ஆ� திகதி சம��பி:க�ப�ட�மான க�டைள அ$கீகாி:க�ப!மாக. (அைம�சரைவ அ$கீகார� ெபற�ப�!'ள�.) * பிரதம அைம�ச*� ேதசிய ெகா'ைகக' ம-.� ெபா*ளாதார அ/வ0க' அைம�ச*�,— தனியா� பா�கா�D Eகவ� நி.வன$கைள ஒF$?ப!��� ச�ட�தி� கீ2 ஒF$?விதிக',— 1998 ஆ� ஆ�8� 45 ஆ� இல:க, தனியா� பா�கா�D Eகவ� நி.வன$கைள ஒF$?ப!��� ச�ட�தி� 18 ஆ� பிாிவி� கீ2 க�டண அறJ!கைள தி*��வ� ெதாட�பி0 பா�கா�D  அைம�சரா0 ஆ:க�ப�!, 2018 B� 07 ஆ� திகதிய 2074/34 ஆ� இல:க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி0 பிர3ாி:க�ப�ட�� 2018.09.04 ஆ� திகதி சம��பி:க�ப�ட�மான ஒF$?விதிக' அ$கீகாி:க�ப!மாக. * நிதி ம-.� ெவ?சன ஊடக அைம�ச�,— ம�வாி: க�டைள� ச�ட�தி� கீ2 அறிவி�த0 ( இல.1 ) ,— ம�வாி: க�டைள� ச�ட�தி� (52 ஆ� அ�தியாயமான) 32 ஆ� பிாிLட� ேச��� வாசி:க�ப!� 2, 12, 22 ம-.� 25 ஆ� பிாிLகளி� கீ2 ம�வாி� தீ�ைவ ெதாட�பி0 நிதி ம-.� ெவ?சன ஊடக அைம�சரா0 விதி:க�ப�!, 2018 B� 13 ஆ� திகதிய 2075/23 ஆ� இல:க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி0 பிர3ாி:க�ப�ட�� 2018.09.04 ஆ� திகதி சம��பி:க�ப�ட�மான அறிவி�த0 அ$கீகாி:க�ப!மாக (ம�வாி அறிவி�த0 இல:க� 10/2018.) (அைம�சரைவ அ$கீகார� ெபற�ப�!'ள�.) 
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* நிதி ம-.� ெவ?சன ஊடக அைம�ச�,— ம�வாி: க�டைள� ச�ட�தி� கீ2 அறிவி�த0, ( இல. 2 )— ம�வாி: க�டைள� ச�ட�தி� (52 ஆ� அ�தியாயமான) 32 ஆ� பிாிவி� கீ2 ம�வாி� தீ�ைவ ெதாட�பி0  நிதி ம-.� ெவ?சன ஊடக அைம�சரா0 விதி:க�ப�!, 2018 B� 13 ஆ� திகதிய 2075/24 ஆ� இல:க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி0 பிர3ாி:க�ப�ட�� 2018.09.04 ஆ� திகதி சம��பி:க�ப�ட�மான அறிவி�த0 அ$கீகாி:க�ப!மாக. (ம�வாி அறிவி�த0 இல:க� 11/2018.) (அைம�சரைவ அ$கீகார� ெபற�ப�!'ள�.) 
*   அரசா�க அ�வ
கைள �றிகி�ற�. 

2018 ஒ�ேதாப�2018 ஒ�ேதாப�2018 ஒ�ேதாப�2018 ஒ�ேதாப� 12, ெவ�ளி�கிழைம12, ெவ�ளி�கிழைம12, ெவ�ளி�கிழைம12, ெவ�ளி�கிழைம    
பிேரரைண �	னறிவித�க�� தின�பணிக��பிேரரைண �	னறிவித�க�� தின�பணிக��பிேரரைண �	னறிவித�க�� தின�பணிக��பிேரரைண �	னறிவித�க�� தின�பணிக��    பா. 3/ ’18 ெகௗரவ (டா:ட�) நளிOத ஜயதிQஸ,— ெமாற�!வ ப0கைல:கழக�தி-காக E�ெமாழிய�ப�!'ள ம*��வ  ட�தி-கான ேபாதனா ைவ�தியாசாைலயாக நாெகாைட    ெபா� ைவ�தியசாைலைய அபிவி*�தி ெசTத0,— 2018 ஆ� ஆ�!:கான வரL ெசலL�தி�ட� �ல� ெமாற�!வ ப0கைல:கழக��ட� இைணOத ம*��வ  டெமா�ைற நி�மாணி:க E�ெமாழிய�ப�!'ளேதா! ேம-ப8 E�ெமாழிய�ப�!'ள ம*��வ  ட�தி-கான ேபாதனா ைவ�தியாசாைலயாக நாெகாைட    ெபா� ைவ�தியசாைலைய அபிவி*�தி ெசTய�பட0 ேவ�!ெமன இ�பாரா
�ற� பிேராி:கி�ற�.  பா. 4/ '18 ெகௗரவ எQ.எ�. மாி:கா�,— அறெநறி� பாடசாைல: க0விைய க�டாய�ப!�த0,— நாகாீகமான ஒ* ச�க��:? ஒVவாத வைகயி0 நா�8W' பரவி வ*கி�ற ?-ற� ெசய0க' ம-.� சி.வ� ?-ற�ெசய0கைள ஒழி�பத-?� 3ய ஒF:க: க�!�பா�ைட ஏ-ப!��வத-?மாக சகல பி'ைளக
:?� 9 ஆ� தர� வைர அவ�கள� சமய$களி� அ8�பைடயி0 ஞாயி-.:கிழைம அறெநறி� பாடசாைல: க0விைய: க�டாய�ப!�த0 உகOதெதன இ�பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�. பா. 16/ ’18 ெகௗரவ சமிOத விேஜசிறி,— கிராமிய� பிரேதச$களி0 ெபௗ�த விஹாைரகளி0 த$கியி*:?� வேயாதிப பி:?மா�கைள� பா�கா�பத-கான நிக2�சி�தி�டெமா�ைற அைம�த0,— இல$ைகயி� அேநகமான கிராமிய� பிரேதச$களி0 ெபௗ�த விஹாைரக' மிக: ?ைறOத ெபா*ளாதார நிைலயி/'ளதா0, அ�தைகய விஹாைரகளி0 த$கியி*:?� வேயாதிப பி:?மா�கைள� பா�கா�பத-கான நிக2�சி�தி�டெமா�. தயாாி:க�ப!த0 ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேரரைண நிைறேவ-.கிற�. பா. 21/ ’18 ெகௗரவ (தி*மதி) ஹி*ணிகா பிேரம�சOதிர,— இைணய� தள$களி0 ஆபாச காெனாளிக' உலாLவைத த!:?� ெபா*�! சிற�D நி.வனெமா�ைற தாபி�த0,— த-ேபா� அதிகளவி0 இைணய� தள$க' ஊடாக ப0ேவ. ஆபாச காெனாளி: கா�சிக' உலாLவத� �ல� ஆ�களி� அOதர$க��:? பாதி�ேப-ப!வேதா! ?றி�பாக ெப�க' அத� �ல� ெப*� அெசௗகாிய$கைள எதி�ெகா'வதா0, இVவாறான காெனாளி: கா�சிகைள த� வச� ைவ��'ள, விநிேயாகி:கி�ற ம-.� உ*வா:?கி�ற ஆ�க' ெதாட�பாக DலனாTL ெசTவத-? பய�மி:க சிற�D பிாிெவா�. ?-ற� DலனாTL� திைண:கள�தி� கீ2 தாபி:க�பட ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேரரைண நிைறேவ-.கி�ற�. 



( 3 ) 

 

பா. 22/ ‘18 ெகௗரவ (தி*மதி) ஹி*ணிகா பிேரம�சOதிர,— ப0கைல:கழக$க' ம-.� ஏைனய அைன�� உய�க0வி நி.வன$க
:?� சிற�D� பயி-சி ெப-ற உளநல ஆேலாக�கைள அ0ல� ேபாசக�கைள நியமி�த0,— த-ேபா� பரவலாக காண:�8யதாக உ'ள இைளஞ� ^வதிக', மாணவ மாணவிய�க' த-ெகாைல ெசT� ெகா'
� ேபா:கிைன த!�பத-? அைன�� அரச க0வி நி.வன$க
:?� பயி-சி ெப-ற உளநல ஆேலாசக�க', ேபாசக�க' நியமி�பட ேவ�!ெமன அ0ல� ேம-ப8 க0வி நி.வன$களி0 த-ேபா� பணியா-.கி�ற ஆசிாிய�க
:? உளநல ஆேலாசைன ெதாட�பான சிற�D� பயி-சிக' அளி:க�பட ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேரரைண நிைறேவ-.கி�ற�. பா. 24/ ’18 ெகௗரவ அேசா:க பிாியOத,— D�தள� மாவ�ட��:?ாி�தாக  இ*Oத கர�பOதா�ட விைளயா�8� ெப*ைமைய மீ�!� க�8ெயF�Dவத-கான நிக2�சி�தி�டெமா�ைற நைடEைற�ப!�த0,— இ-ைற:? ஏற�தாழ ஒ* தசா�த��:? E�ன� D�தள� மாவ�ட�தி� பாடசாைலகளி>*O� உ*வாகிய திறைமவாTOத கர�பOதா�ட விைளயா�! Jர�க
� Jரா$கைனக
� ேதசிய ம-.� ச�வேதச ேபா�8களி0 ெவளி�ப!�திய திைறைமகளி� காரணமாக D�தள� மாவ�ட��:? கர�பOதா�ட விைளயா�! �ல� ெப*ைமயானேதா� இட� கிைட�தி*Oத ேபாதி/�, இ�றளவி0 அOத நிைலைமயி0 ஓரளL J2�சி  ஏ-ப�!'ளதனா0, மீ�!� அOத� ெப*ைமைய D�தள� மாவ�ட��:? ெகா�! வ*வத-கான நிக2�சி�தி�டெமா�. நைடEைற� ப!�த�பட0 ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேரரைண நிைறேவ-.கிற�. பா. 25/ ’18 ெகௗரவ அேசா:க பிாியOத,— D�தள� மாவ�ட�தி0 ாி� மீ� ெதாழி-சாைல ஒ�ைற� தாபி�த0,— ம:களி� ேபாஷா:?� ேதைவகைள a��தி ெசTவத-?� ேதைவயான Dரத�ச�ைத ெப-.: ெகா!:கL�, வ*டாOத� ாி� மீ� இற:?மதி:காக ெவௗிநா�!:? பாT�ச�ப!கி�ற ெவௗிநா�!� ெசலாவணிைய பா�கா��: ெகா'வத-காகL�, ேம/� ாி� மீ� ெதாழி-சாைலெயா�ைற ஆர�பி:க� ேதைவயான அைன�� வள$க
� D�தள� மாவ�ட�தி0 இ*�பதா/�, அ�மாவ�ட�தி0 ாி� மீ� ெதாழி-சாைலெயா�ைற ஆர�பி:க நடவ8:ைக ேம-ெகா'ள�பட ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேரரைண நிைறேவ-.கிற�. பா. 26/ ’18 ெகௗரவ அேசா:க பிாியOத,—  ெகாF�D –க�!நாய:க அதிேவக ெந!bசாைலைய சிலாப� வைர நீ8�த0,— ஒ* நா�8� அபிவி*�தியி0 அதிேவக ெந!bசாைலக' மிக E:கியமானைவயாக உ'ளதா/�, த-ேபாைதய ந0லா�சி அரசா$க�தி� கீ2 D�தள� மாவ�ட� மிக �ாிதமாக அபிவி*�தியைடO� வ*வதா/�, அOத அபிவி*�தி ேவக�ைத ேம/� அதிகாி:க� ெசT^� ெபா*�! த-ேபா� ெகாF�பி>*O�  க�!நாய:க வைர^'ள அதிேவக ெந!bசாைல சிலாப� வைர நீ8:க�பட ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேரரைண நிைறேவ-.கிற�. பா 27/ ’18 ெகௗரவ அேசா:க பிாியOத,— வடேம0 மாகாண�தி0 ?ள$க', ஆ.க' ம-.� கா0வாTகைள சா�Oததாக ம*த மர ந!ைக: க*�தி�டெமா�ைற ஆர�பி�த0,— ம�ணி0 உ'ள நீைர� பா�கா:?� ஆ-றைல�ேபா�ேற ம�ணாி�பிைன ?ைற:?� ப�Dைடய நீ�ட ஆ^�கால�ைத:ெகா�ட ம*த மர�ைத வடேம0 மாகாண�தி� ?ள$க', ஆ.க' ம-.� கா0வாTகைள சா�Oததாக ந!ைகெசT^� க*�தி�டெமா�. ஆர�பி:க�பட ேவ�!ெமன இ�பாரா
�ற� பிேராி:கி�ற�. 



( 4 ) 

 

பா 28/ ’18 ெகௗரவ அேசா:க பிாியOத,— ப�தல$?�! தீLவாசிகளான மீனவ�களி� அ8�பைட� ேதைவ�பா!கைள நிைறேவ-.வத-கான �ாித நடவ8:ைககைள ேம-ெகா'ள0,— வடேம0 மாகாண�தி� D�தள� மாவ�ட�தி� க-பி�8: ?டாநா�!:? அ*கி0 உ'ள பிரதான தீLகளிெலா�றான ப�தல$?�! தீைவ�ேச�Oத  மீனவ�களி� அ8�பைட� ேதைவ�பா!க' இ-ைறவைர Eைறயான கவன�தி-? இல:காகவி0ைல எ�பதா0,  நிக2கால ந0லா�சி அரசா$க�தி� கீ2 அ�ம:களி� அ8�பைட� ேதைவ�பா!கைள நிைறLெசT� அவ�களி� வா2:ைக�தர�ைத உய���வத-கான �ாித நடவ8:ைகக' ேம-ெகா'ள�பட ேவ�!ெமன இ�பாரா
�ற� பிேராி:கி�ற�.  பா.29/ ’18 ெகௗரவ �ஷார இO�னி0 அமரேசன,— ேகாழி� ப�ைண உாிைமயாள�களினா0 பய�ப!�த�ப!கி�ற ‘ப�றாி ேக
’ Eைறைமைய நி.��த0,— இல$ைக ப�ைடய காலOெதா�! உயிாின$க' மீ� அ�D ெச/��கி�ற ெபௗ�த நாடாக விள$கிய ேபாதி/�, இ�றளவி0 சில ேகாழி� ப�ைணயாள�க' பய�ப!��கி�ற ப�றாி ேக
 Eைறைம காரணமாக வில$?க' ெப*� சி�திரவைத:?'ளாவதனா/�, அதிக E�ைட உ-ப�தியி� �ல� சிறிய அளவிலான ேகாழி� ப�ைணயாள�களி� ெதாழி0க' ஆப�தான நிைல:? உ'ளாகி^'ளத� காரண�தினா/�,  ேம-ப8 மனிதாபிமானம-ற Eைறைமைய நி.��வத-? ேதைவயான நடவ8:ைகக' ேம-ெகா'ள�பட ேவ�!ெமன இ� பாரா
ம�ற� பிேரரைண நிைறேவ-.கி�ற�. பா.30/ ’18 ெகௗரவ �ஷார இO�னி0 அமரேசன,— பா0 உ-ப�தி: ைக�ெதாழி>0 ஈ!ப�!'ள உ'நா�!� பா- ப�ைணயாள�களி� பிர�சிைனகைள� தீ��பத-? �ாித நிக2�சி� தி�டெமா�ைற நைடEைற�ப!��த0,— வ*டாOத� எம� நா�8-கான பா0 மா இற:?மதி:காக ெப*Oெதாைக� பண� ெசலவிட�ப!வ�ட�, இ�பண�ைத எம� நா�8-?'ேளேய ேசமி��:ெகா'ள E8^ெமனி0 அ� நா�8� ெபா*ளாதார�தி-? ெப*� உO�ச:தியாக அைம^ெம�பதா0 பா0 உ-ப�தி: ைக�ெதாழி>0 ஈ!ப�!'ள உ'நா�! பா- ப�ைணயாள�களி� பிர�சிைனகைள� தீ��பத-? �ாிதமான நிக2�சி� தி�டெமா�. நைடEைற�ப!�த�ப!த0 ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேரரைண நிைறேவ-.கிற�.    பா. 31/ ’18 ெகௗரவ �ஷார இO�னி0 அமரேசன,—  வடேம0 மாகாண�திW' அைமO�'ள ெதா0ெபா*ளிய0 ாீதியி0 ெப.மதிவாTOத இட$கைள ேபdவத-காக �ாிதமான நிக2�சி�தி�டெமா�ைற நைடEைற�ப!��த0,— வடேம0 மாகாண�தி/'ள ?*ணாக0 மாவ�ட� மிகL� ெப*ைமவாTOத வரலா-றி:? உாிைம ேகா*� ெதா0ெபா*ளிய0 ாீதியி0 ெப.மதிவாTOத பல இட$கைள: ெகா�டெதா* மாவ�டமாக இ*�ப�ட�, ப�ைடய கால�தி0 ?*ணாக0, த�பெதனிய ம-.� யா�ப?வ ேபா�ற இரா�சிய$க
� இ�மாவ�ட�திேலேய அைமOதி*OதெதனிW� த-ேபா� இOத Dராதன இட$களி� பா�கா�D ச�பOதமாக பாாிய பிர�சிைனக' ேதா�றி^'ளதா0 ேம-ப8 ெதா0ெபா*ளிய0 இட$கைள ேபdவத-காக �ாிதமான நிக2�சி�தி�டெமா�. நைடEைற�ப!�த�ப!த0 ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேரரைண நிைறேவ-.கிற�.  பா. 32/ ’18 ெகௗரவ �ஷார இO�னி0 அமரேசன,— சகல �ைறகைள^� உ'ளட:?� வைகயி0 விாிவான ச�க பா�கா�D வைலயைம�ெபா�ைற நைடEைற�ப!�த0,— எOதெவா* நா�8/� ெவ-றிகரமான ச�க பா�கா�D வைலயைம�ெபா�. காண�ப!வ� அOத நா�80 வாF� பிரைசக
:? E:கியமா?� எ�ப�ட�, இல$ைகயி0 அரச�ைற ம-.� தனியா��ைற ஊழிய�க
:காக ஓTeதிய Eைறெயா�. அ0ல� ேசமலாப நிதிய Eைறெயா�. நைடEைறயி0 இ*Oத ேபாதி/�, நா�80 Eைறசாரா �ைறயி/'ள ஊழிய�க
:காக அ�தைகய ச�க பா�கா�D Eைறெயா�. நைடEைறயி0 இ0லாைமயா0, அைன�� �ைறகைள^� உ'ளட:?� வைகயி0 விாிவான ச�க பா�கா�D வைலயைம�ெபா�. நைடEைற�ப!�த�பட0 ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேரரைண நிைறேவ-.கிற�. 
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பா. 33/ ’18 ெகௗரவ ஆனOத அ/�கமேக,— க�8 மாவ�ட�தி0 ந�னீ� மீ� வள��D: ைக�ெதாழிைல ேம�ப!�த0,— க�8 மாவ�ட�ைத Dவியிய0 ாீதியி0 ேநா:?ைகயி0 கட0 பிரேதச�தி>*O� fரமாக அைமOதி*�பதனா0 இ�மாவ�ட�தி0 வா2கி�ற ம:களி� Dரத� ேதைவைய நிைறL ெசTவத-காக க�8 மாவ�ட�தி/'ள அைன�� ?ள$க' ம-.� நீ��ேத:க$களி0 ந�னீ� மீ� வள��D: ைக�ெதாழிைல ேம�ப!�த ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�. பா. 34/ ’18 ெகௗரவ ஆனOத அ/�கமேக,— க�8 மாவ�ட�தி0 ைபனQ மர வள��பினா0 ஏ-ப�!'ள 3-றாட0 பாதி�ைப: ?ைற�த0,— க�8 மாவ�ட�தி0 ைபனQ மர வள��D காரணமாக gழ/:? பல�த ேசத� ஏ-ப�!'ளைமயா0 இOத gழ0 பாதி�ைப ?ைற�பத-கான �ாித நிக2�சி�தி�டெமா�ைற E�ென!:க ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�. பா.35/ ’18 ெகௗரவ ஆனOத அ/�கமேக,— க�8 ைவ�தியசாைல வளவி0 உ'ள அ$கீகாரம-ற  நி�மாணி�Dகைள அக-.த0,— த-ேபாைதய ந0லா�சி அரசா$க�தி� கீ2 க�8 ைவ�தியசாைலைய இர�டாவ� ேதசிய ைவ�தியசாைலயாக E�ேன-ற நடவ8:ைகக' ேம-ெகா'ள�ப�! வ*வதா0, ேம-ப8 ைவ�தியசாைல வளவி0 உ'ள அ$கீகாரம-ற நி�மாணி�Dக' அைன�ைத^� அக-ற� �ாித நடவ8:ைக எ!:க�பட0 ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�.  பா. 36/ ’18 ெகளரவ சமிOத விேஜசிறி,— பிராOதிய ஊடகவியலாள�களி� ெதாழி0க' பிர�சிைனகைள� தீ��பத-கான ெபாறிEைற ஒ�ைற� தாபி�த0,— ஒ* நா�8� அபிவி*�தி:? தகவ0க' E:கிய காரணிகளாக இ*�ப�ட� இVவாறான தகவ0கைள அளி�பதி0 E:கிய ப$கா-றி வ*� பிராOதிய ஊடகவியலாள�களி� பிர�சிைனகைள� தீ��பத-கான ெபாறிEைற ஒ�ைற தாபி:க ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�.  பா.37/ ’18 ெகௗரவ அேசா:க பிாியOத,— D�தள� மாவ�ட�தி0 நீ�வா2 தாவர வள��D க*�தி�டெமா�ைற ஆர�பி�த0,— த-ெபாF� உலகி0 நீ�வா2 தாவர$க
:? ெப*$ ேக'வி நிலLவேதா!, அத� �ல� எம� நா�!:? ெப*மளவி0 அ�னிய ெசலாவணிைய ஈ�ட:�8ய பரO�ப�ட வாT�D உ*வாகி^'ளேதா!, அ�ைமயி0 ஜ�பா� நா�! நிDண�களா0 தம� ஆராT�சி அறி:ைகெயா�றி0 நீ�வா2 தாவர வள��D:? D�தள� மாவ�ட�தி� கைரேயார� சா�Oத பிரேதச� மிகL� உகOதெதன� 3�8கா�8^'ள பி�னணியி0 நீ� வா2 தாவர வள��D க*�தி�டெமா�ைற D�தள� மாவ�ட�தி0 ஆர�பி:க ேவ�!ெமன இ� பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�. பா.38/ ’18 ெகௗரவ அேசா:க பிாியOத,— வட ேம0 மாகாண�தி0  D-.ேநாT ைவ�தியசாைல ஒ�ைற நி.Lத0,— வடேம0 மாகாண�தி0 த-ேபா� D-.ேநாயாள�களி� எ�ணி:ைக ெப*மளL அதிகாி��'ளைமயினா0 அOத ேநாயாளிக
:காக வடேம0 மாகாண�தி0 D-.ேநாT ைவ�தியசாைலெயா�ைற நி.வ ேவ�!ெமன இ� பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�. 
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பா 39/ ’18 ெகௗரவ அேசா:க பிாியOத,— வட ேம0 மாகாண�தி0 சி.வ� ைவ�தியசாைல ஒ�ைற� தாபி�த0,— இல$ைகயி� பிரதான சி.வ� ைவ�தியசாைலயாகிய றி�hேவ சீமா�8 சி.வ� ைவ�தியசாைலயி0 காண�ப!கி�ற பாாிய இட ெந*:க8ைய: ?ைற�பத-காகL� வட ேம0, வட ம�திய மாகாண$கைள� ேச�Oத ம:க
:?� பய�த*� வைகயி/� வட ேம0 மாகாண�தி0 சி.வ� ைவ�தியசாைலெயா�. தாபி:க�பட ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�. பா 40/ ’18 ெகௗரவ அேசா:க பிாியOத,— D�தள� மாவ�ட�தி0 ேஹா�ட0 பாடசாைல ஒ�ைற� தாபி�த0,— த-ேபாைதய ந0லா�சி அரசா$க�தி� கீ2 D�தள� மாவ�ட�திைன ஒ* 3-.லா வலயமாக E�ேன-.வத-? எதி�பா��பதா0 இ:ைக�ெதாழி>� E�ேன-ற�தி-? ேதைவயான மனித வள�ைத பயி-.வி�பத-காக D�தள� மாவ�ட�தி0 ேஹா�ட0 பாடசாைலெயா�ைற� தாபி:க ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�. பா. 41/ ’18 ெகௗரவ �ஷார இO�னி0 அமரேசன,— வடேம0 மாகாண�தி0 சி.நீரக ேநாயாளிக
:காக ைவ�தியசாைலெயா�ைற நி�மாணி�த0,— வடேம0 மாகாண�தி0, ?*ணாகைல மாவ�ட�தி0 அ�ைம:காலமாக சி.நீரக ேநாயாள�களி� எ�ணி:ைக பாாியளவி0 அதிகாி��'ளைமயா0, சி.நீரக ேநாயாள�க
:காக வடேம0 மாகாண�தி0 ைவ�தியசாைலெயா�ைற நி�மாணி:க ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�. பா. 42/ ’18 ெகௗரவ �ஷார இO�னி0 அமரேசன,— வடேம0 மாகாண�தி� ?*நாக0 மாவ�ட�தி0 தலசீமியா ேநாயாள�க
:ெகன ைவ�தியசாைலெயா�ைற� தாபி�த0,— அ�ைம: கால�தி0 இல$ைகயி0 அதிக எ�ணி:ைகயான தலசீமியா ேநாயாள�க' அறி:ைகயிட�ப�8*�ப� ?*நாக0 மாவ�ட�திலா?� எ�ப�ட� இ�வைர ேம-ப8 ேநாயாளிக
:? சிகி�ைச ெப-.: ெகா'வத-கான தனியான ைவ�தியசாைலெயா�ைற தாபி:க�படாைமயினா0 ேம-ப8 ேநாயாளிக
:? தனியான ைவ�தியசாைலெயா�ைற ?*நாக0 மாவ�ட�தி0 தாபி:க ேவ�!� எ�. இ�பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�. பா.43/ ’18 ெகௗரவ எQ.எ�.மாி:கா�,— ெகாெலா�னாவ மாநகரசைபைய நி.Lத0,— ெகாF�D நகர�ைத^� அ�8ய  நகர$கைள^� நி�வகி�பத-காக ெகாF�D, க!ெவல ம-.� ேகா�ேட  எW� ��. மாநகரசைபக' நிலவியேபாதி/�, இOத ��. மாநகரசைப ஆ
ைக� பிரேதச$களின�� எ0ைலயி0 அைமO�'ள ெகாெலா�னாவ ேத�த0 ெதா?தி இர�! நி�வாக அல?களான ெகாெலா�னாவ நகரசைப ம-.� ெகா�8காவ�த – E0ேலாியாவ பிரேதச சைபயினா0 நி்�வகி:க�ப�! வ*வதா0 ஒ�!ெமா�த ெகாெலா�னாவ ேத�த0 ெதா?தியின�� ெபா*ளாதார, ச�க ம-.� கலாசார ேவ.பா!கைள� ேதா-.வி:க இ� காரணமாக அைமO�'ளேதா! 3-.�Dற�தி0 நிலLகி�ற மாநகரசைபக' நி�வாக�தி� விைன�திறனி�ேபாி0 �ாித அபிவி*�திைய இ�றளவி0 அைடO�'ளைமயா0, ஒ�!ெமா�த ெகாெலா�னாவ ேத�த0 ெதா?தியின�� அபிவி*�திைய ேநா:கமாக:ெகா�! ெகாெலா�னாவ நகரசைபைய^� ெகா�8காவ�த – E0ேலாியா  பிரேதச சைபைய^� ஒ*$கிைண�� ெகாெலா�னாவ மாநகரசைப நி.வ�பட0 ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�. 



( 7 ) 

 

பா.44/ ’18 ெகௗரவ Eஹ�ம� நசீ�,— ஹh யா�திைர� ச�டெமா�ைற அறிEக�ப!�த0,— வ*டாOத� ஹh யா�திைரயி0 ஈ!ப!கி�ற ப:த�க' எதி�ேநா:?கி�ற பிர�சிைனக
:? தீ�L கா�பத-காகL�, அ� ெதாட�பான நி*வாக அைம�ெபா�ைற தாபி�� ச�ட Eைறயான ஏ-பா!கைள வ?:கL�, அரசா$க�தா0 
“ஹh யா�திைர� ச�டெமா�.” அறிEக�ப!�த ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�. பா.45/ ’18  ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— உமா ஒய அபிவி*�தி க*�தி�ட�தி� விைளவாக ப�டாரவைள, >ய�கஹெவல பிரேதச�தி0 J!க', காணிக' உ'ளி�ட ெசா��:கைள இழO�'ள ?!�ப$க
:? நிவாரண� வழ$?த0,— உமா ஒய அபிவி*�தி க*�தி�ட�தி-காக நில:கீ2 3ர$க$க' அகழ�ப!வதா0 ப�டாவைள, >ய�கஹெவல பிரேதச�தி/'ள ம:க' த$கள� J!கைள^� காணிகைள^� இழO� த-ேபா� ��. வ*ட கால� கடO�'ள நிைலயி0, இட�ெபய�O�'ள இ�ம:க
:? இ-ைறவைர எVவித இழ� �!� ெதாைகேயா அ0ல� ேவ. நிவாரணேமா கிைட:கவி0ைல எ�பதா0 இ�ம:க
:? நிவாரண� வழ$?� நிக2�சி�தி�டெமா�. நைடEைற�ப!�த�பட ேவ�!ெமன இ�பாா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�.  பா. 46/’18 ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— Dைகயிரத� �ல� காTகறிகைள எ!���ெச0வத-கான தி�டெமா�ைற ஆர�பி�த0,— ப�ைள மாவ�ட� உ'ளி�ட காTகறி உ-ப�தி ெசTய�ப!� மாவ�ட$களி>*O� காTகறி உ-ப�தியாள�களி� உ-ப�திகைள ?ைறOத ெசலவி/� விரய�திைன இய�றளL ?ைற:?� வைகயி/� Dைகயிரத� �லமாக நா�8� ஏைனய பிரேதச$க
:? எ!�� ெச0வத-கான தி�டெமா�ைற ஆர�பி:க ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�. பா. 47/18 ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— உமா ஓயா அபிவி*�தி�தி�ட� காரணமாக நீ�� த�!�பா�ைட  எதி�ேநா:கி^'ள ம:க
:? வசதிகைள� ெசT� ெகா!�த0,— உமா ஓயா அபிவி*�தி�தி�ட� காரணமாக த-ேபா� ஏF பிரேதச ெசயலாள� பிாிLகளி0 உ'ள 8394 ?!�ப$க' நீ� ப-றா:?ைறைய எதி�ேநா:கி^'ளதனா0 அOத ம:க
:கான நீ� வசதிைய வழ$?வத-காக �ாித ேவைல�தி�டெமா�ைற நடEைற�ப!�த ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�. பா. 48/18 ெகளரவ �ஷார இO�னி0 அமரேசன,— வடேம0 மாகாண�தி0 J2�சியைடO� ெச0/� விகாைரகைள அபிவி*�தி ெசTத0,— இல$ைகயி0 அதிக எ�ணி:ைகயிலான விகாைரக' காண�ப!வ��, அதிகப8யான பி:?மா� வசி�ப��, �!தலான ெபள�த�க' வா2வ�� ம-.� அதிகளவான சாசன பா�கா�D அதிகார ம�ற$க' நைடEைறயி0 உ'ள�மான வடேம0 மாகாண�தி0 J2�சியைடO� ெச0/� விகாைரகைள அபிவி*�தி ெசTவத-? �ாித நிக2�சி� தி�டெமா�ைற நைடEைற�ப!�த ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேராி:கிற�. பா. 49/’18 ெகௗரவ அேசா:க பிாியOத,- க0பி�8 சா�Oத பிரேதச$களி0 பைன: ைக�ெதாழிைல ஊ:?வி�த0,- வட ேம0 மாகாண�தி� க0பி�8 பிரேதச�தி0 பைன சா�Oத ைக�ெதாழி0 கடOத சில வ*ட$களாக ெப*� சாிைவ சOதி��'ளதா0, த-ேபாைதய அரசா$க�தி� ெகா'ைககளி� பிரகார�, எதி�கால�தி0 க0பி�8 பிரேதச�ைத 3-.லா நகரமாக அபிவி*�தி  ெசT^� ேவைல�தி�ட�தி-? ேந� ஒ�ததாக அ� பிரேதச�தி0 பைன: ைக�ெதாழிைல ஊ:?வி:?� ேவைல�தி�டெமா�.� E�ென!:க�பட ேவ�!ெமன இ�பாரா
ம�ற� பிேராி:கி�ற�. 


