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இந்தஷஶலிலுள்ர கஷளன்கள் ற்றும் கஷட்டிகள் 

இந்தஷஶலிலுள்ர பக்கஷ கஷளன்கள் ற்றும் கஷட்டிகள் இங்கு பட்டியஷடப்பட்டுள்ரன.இது அனனத்து பபஶட்டி 

பதர்வுகளுக்கும் பக்கஷஶனது. 

வ.எண் 

கமிட்டிகள்/கமிஷன்கள்  

பெயர்கள்  பதாடர்புடடயது  கூடுதல் தகவல் 

1 பபயகர் நீதஷன்மம் 

பத்தஷரிக்னகஶரர்கரின் சம்பர சஸர் 

தஷபேத்தங்கள்   

2  ல்ஹவஶத்ஶ கஷட்டி 

கஶப்படீு சஸர்தஷபேத்தம் ஹசய் உபேலஶக்கப்பட்ட 

கஷட்டி 

இந்த கஷட்டி 1993ல் 

ஆர்.என்.ல்ஹவஶத்ஶ(பன்னஶள்  

ரிசர்வ் லங்கஷின் கலர்னர்) 

தனயனில் உபேலஶக்கப்பட்ட 

கஷட்டி 

3  ஜஶனகஷ ஶம் கஷட்டி 

லங்கஷின் பஶதுகஶப்பு நடலடிக்னககள் 

லிசஶனை பற்ஹகஶள்ர உபேலஶக்கப்பட்டது.   

4 சக்லர்த்தஷ கஷட்டி லங்கஷத்துனம சஸர்தஷபேத்தம்   

5 ஜநீ்தர் சச்சஶர் கஷட்டி 

பஸ்லீம் சபகத்தஷன் பம்பஶடு குமஷத்து 

ஆஶ உபேலஶக்கப்பட்ட கஷட்டி 

இந்தஷ நஶட்டில் உள்ரபஸ்லீம் 

சபகத்தஷன் கல்லி ற்றும் 

ஹபஶபேரஶதஶத்னத ஆஶ 2005ல் 

ஹடல்யஷ உர்நீதஷன்ம நீதஷபதஷ 
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ஜநீ்தர் சச்சஶர் தனயில்  

உபேலஶக்கப்பட்ட கஷட்டி 

6 ஹசல்னயஶ கஷட்டி 

கறுப்புப் பைத்னத ஒறஷக்க உபேலஶக்கப்பட்ட 

கஷட்டி   

7 லஶன்சூ கஷட்டி லரி லிசஶனை   

8 பஶனு பிதஶப் சஷங் கஷட்டி  லிலசஶம்   

9 பகல்கர் கஷட்டி 

பிற்படுத்தப்பட்படஶபேக்கஶன கஶர்கஷல் 

பஶதுகஶப்பு லிசஶனை. 

இது ஜனலரி 29,1953ல் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது 

10 ங்கஶஜன் கஷட்டி 

தனிஶர் துனம சஸர்தஷபேத்தங்கள் / புள்ரில் 

துனம/சர்க்கன ஆனய   

11 பகஷ கஷட்டி னமபக லரி லிதஷப்பு கட்டனப்பு    

12 அயஶக் கஷட்டி 

இந்தஷ குடினப்பைி பதர்வுக்கஶக 

அனக்கப்பட்டது.   

13 ஶஷ்பஶல் கஷட்டி பள்ரிக் கல்லி பனம   

14 வனுந்தஶவ் கஷட்டி உம்   

15 வஶஜன் கஷட்டி சர்க்கன ஆனயத்ஹதஶறஷல்   

16 R.V.குப்தஶ கஷட்டி லிலசஶக்கடன்   

17 கஶன் கஷட்டி நஷதஷ நஷறுலனங்கரின் பன்பனற்மம்   

18 சந்தஷத்தஶ கஷட்டி பங்குச் சங்னத   

19 UK.ளர்ஶ கஷட்டி RRBல் NABARD லங்கஷின் ஹசல்   
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20 அஜதீ்குஶர் கஷட்டி இஶணுலத்தஷற்கஶன சம்பரம்   

21 CB பஶபல கஷட்டி கம்ஹபனித் தகலல்   

22 NN பலஶஶ கஷட்டி 

அசஷல்லஶதஷகள் கஷரிஷனல்களுடனஶன 

ஹதஶடர்பு   

23 பில் ஜூல்கஶ கஷட் ATCOS ன் ஹசல்பஶடு   

24 தனுக்கஶ கஷட்டி பங்குச் சந்னத   

25  சஷ.பஶபு ஶஜவீ் கஷட்டி கப்பல் துனமில் ஶற்மங்கள்   

26  S.L.கபூர் கஷட்டி SSI ல் கடன் ற்றும் பை ஶற்மம்   

27  தஶபல கஷட்டி Unorganized sector ல் ஓய்வூதஷம்   

28  பளல்கர் கஷட்டி ஆட்படஶஹஶனபல் எரிஹபஶபேள் ஹகஶள்னக   

29  YB ஹட்டி கஷட்டி லபேஶன லரிில் ஶற்மம்   

30  பூரியஶல் கஷட்டி பஶட்டஶர் லஶகன லரி உர்வு   

31 சப்தரிளஷ கஷட்டி 

உள் நஶட்டில் பதினயத் ஹதஶறஷல் 

பன்பனற்மம்   

32 அபிஜஷத் ஹசன் கஷட்டி நீண்ட கஶய உைவுக் ஹகஶள்னக   

33 கக்பகஶதர் கஷட்டி ஹில் பஶதுகஶப்பு   

34 பி.பக.சதுர்பலதஷ ஷன் துனம சஸர்தஷபேத்தம்   

35 

 சஷஶயஶ பகஶபினஶத் 

கஷட்டி நஷதஷ பஶசடி   

36 ஶம் பிதஶன் கஷட்டி பம்னபத் தஶக்குதல் ஹதஶடர்பஶக லிசஶனை 2008ம் ஆண்டு பம்னபத் 
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தஶக்குதல் 

நனடஹபற்மது.தீலிலஶதஷஅஜ்ல் 

கசஶப் தூக்கஷயஷடப்பட்டஶன். 

37 டி.பி லஶதலஶ கஷட்டி 

ஹபஶது லிநஷபஶக பனமின் சஸர்தஷபேத்தம் 

பரிந்துன ஹகஶடுக்க உச்ச நீதஷன்மம் 

நஷறுலப்பட்டது   

38 J.J.ஶைி கஷட்டி கம்ஹபனி சட்டத்தஷல் ஶற்மங்கள்   

கமிஷன்கள் 

39 பெ.சஷ.பஶனர்ஜஷ கஷளன் 

பகஶத்ஶ படுஹகஶனய பற்மஷ 

லிசஶனைக்கஶன கஷளன்   

40 சர்கஶரிஶ கஷளன் 

த்தஷ அசு ற்றும் ஶநஷய அசுக்கும் சுபக 

உமவு ஏற்படுத்த உபேலஶக்கப்பட்ட கஷளன் 

சர்கஶரிஶ கஷளன் 1983ல் த்தஷ 

அசஶல் 

ஆம்பிக்கப்பட்டது.இக்கஷளனி
ன் தனயலஶக ஓய்வுஹபற்ம 

நீதஷபதஷ ஶஜஷந்தர் சஷங் சர்கஶரிஶ 

ஹசல்பட்டஶர். 

41 வகஷபேஷ்ைஶ கஷளன் 

1.1992ம் ஆண்டு நனடஹபற்ம குண்டிஹலடிப்னப 

லிசஶரிக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட 

கஷளன்2.ஹதலுங்கஶன ஶநஷயம் உபேலஶக்கம் 

ஹதஶடர்பஶன கஷளன்.இது 2010ல்   
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அனக்கப்பட்டது. 

42 தக்கர் கஷளன் 

இந்தஷஶ கஶந்தஷ படுஹகஶனய சம்பத்தஷற்கஶக 

ஏற்படுத்தப்பட்ட லிசஶனைக் கஷளன்   

43 ஹஜி கஷளன் 

ஶஜவீ் கஶந்தஷ கஶந்தஷ படுஹகஶனயக்கு 

கஶைஶன சதஷ பற்மஷ லிசஶனை   

44 லர்ஶ கஷளன் 

ஶஜவீ் கஶந்தஷ கஶந்தஷ படுஹகஶனயக்குக் 

கஶைஶன பஶதுகஶப்பு குனமபஶடுகள் பற்மஷ 

லிசஶனை   

45 

புகன் கஷளன் ற்றும் 

சகர்ஶ கஷட்டி ஹடகல்கஶ படப்ஸ்   

46 உபபந்தஷஶ கஷளன் 

தங்கம் பனஶஶ பதலி என்ம ஹபண் 

கற்பறஷக்கப்பட்டு ஹகஶனய ஹசய்ப்பட்டஶர். 

அனத லிசஶரிக்க உபேலஶக்கப்பட்ட கஷளன் 

தங்கம் னபஶஶ பதலி என்ம 

ஹபண் 17 அஸ்ழஶம் னபில்ஸ் 

துனை ஶணுல அதஷகஶரிகரஶல் 

கற்பறஷக்கப்பட்டு ஹகஶனய 

ஹசய்ப்பட்டஶர். அனத லிசஶரிக்க 

உபேலஶக்கப்பட்ட கஷளன் 

47  பகஶத்தஶரி கஷளன் கல்லிச் சஸர்தஷபேத்தம்    

48 நீதஷபதஷ நஶனஶலதஷ கஷளன் 

இந்தஷஶகஶந்தஷ ஹகஶனய ஹசய்பட்டது 

ஹதஶடர்பஶக லிசஶனை பற்ஹகஶள்ர 

ஏற்படுத்தப்பட்ட கஷளன்.   
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49 நஶனஶலதஷ பத்தஶ கஷளன் 

குஜஶத் ஶநஷயத்தஷல் பகஶத்ஶ ில் சம்பலம் 

எரிப்பு பற்மஷ லிசஶனை 

27 பிப்லரி 2002 அன்று 

இக்பகஶச்சம்பலம் நனடஹபற்மது 

50 யஷபஶன் கஷளன் பஶபர் சூதஷ இடிப்பு சம்ந்தஶக லிசஶரிப்பு 

1992 டிசம்பர் 6ம் பததஷ பஶபர் சூதஷ 
இடிக்கப்பட்டது 

51 பகஶஷ்யஶ கஷளன் 

சுபஶஷ் சந்தஷ பபஶஸ் இமப்பின் உண்னன 

கண்டமஷ நீதஷபதஷ பகஶஷ்யஶ தனயனில் 

உபேலஶக்கப்பட்டது. 

இக் கஷளன் 1970ல் 

அனக்கப்பட்டது 

அரசு சார்ந்த கமிஷன்கள் 

52 த்தஷ தகலல் ஆனைம் 

இது தகலல் அமஷபம் உரினச் 

சட்டத்தஷன்(2005) கஸழ் அனக்கப்பட்டது. இந்த 

ஆனைத்தஷல் தகலல்கனர ஹபம பல் 

பனமடீு ஹசய் அனக்கப்பட்டது. 

2005ல் பதன் பதயஷல் இந்த 

ஆனைம் அனக்கப்பட்டது. 

த்தஷ தகலல் ஆனைத்தஷன் 

பதல் ஆனைர் லஶஜஶவட் 

வபிபுல்யஶ 

53 

த்தஷ 

கண்கஶைிப்புத்துனம 

ஆனைக்குழு ஹடல்யஷில் அனந்துள்ரது. 

நஷத்தூர் வநஷலஶச ஶவ் பதன் 

த்தஷ கண்கஶைிப்புத் துனம 

ஆனைக்குழுலின் ஆனைர். 

54 பதர்தல் ஆனைம் 

இந்த ஆனைம் பஶஶளுன்ம,சட்டன்ம, 

ஜனஶதஷபதஷ ற்றும் துனை ஜனஶதஷபதஷ 
பதர்தனய நடத்துகஷமது. 

 இது ஜனலரி 25,1950 பதல் 

ஹசல்பட்டு லபேகஷமது. 

இந்தஷஶலின் பதல் பதர்தல் 

ஆனைர் சுகுஶர் ஹசன் 
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55 

பைிஶரர்கள் பதர்வு 

ஆனைம் 

இந்த ஆனைம் ஹடல்யஷில் 

அனந்துள்ரது. 

 நலம்பர் 4,1975ல் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

  

முக்கிய கமிட்டிகள் ெற்றிய விளங்கங்கள்: 

 லர்ஶ கஷட்டி – லைிக லங்கஷகள் ஶற்மம் 

 ஹட்டி கஷட்டி – லபேஶன லரிில் ஶற்மம் 

 ஹகஶல்கஶர் கஷட்டி – லரிலதஷப்பு ஶற்மங்கள் 

 பகல்கர் கஷட்டி – பதயஶலது பிற்படுத்தப்பட்ட ஆனைம் 

 ண்டல் கஷசன் – இண்டஶலது பிற்படுத்தப்பட்ட ஆனைம் 

 G.ஹகர் ஆனைம் – அலுலயக ஹஶறஷகள் 

 நசஷம்ன் கஷட்டி – லங்கஷச் சஸர்த்தஷபேத்தம் 

 ஶஜஶ ஹசல்னயஶ கஷட்டி – லரிச் சஸர்தஷபேத்தம் 

 V.ஶஜ ன்னஶர் கஷட்டி – த்தஷ ஶநஷய உமவுகள் 

 M.குன்சஷங் – த்தஷ ஶநஷய உமவுகள் 

 தஷபனஷ் பகஶஸ்லஶஷ – பதர்தல் சஸர்தஷபேத்தம் 

 M.யஷண்படஶ – ஶைலப்பபேல அசஷல் 

 M.கஷர்பஶல் கஷட்டி – பதசஷ லன ஆனைம் 

 ஹஶஶய்ஜஷ பதசஶய் – பதல் நஷர்லஶகச் சஸர்தஷபேத்தம் 

 லீப்ப ஹஶய்யஷ – இண்டஶலது நஷர்லஶகச் சஸர்தஷபேத்தம் 
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 பல்லந்த்ஶய் பத்தஶ – பன்மடுக்கு பஞ்சஶத்து 

 அபசஶக் பத்தஶ – இண்டடுக்கு பஞ்சஶத்து 

 M.D.ஶவ் – பஞ்சஶத்து 

 M.சஷங்லி – பஞ்சஶத்து 

 ஶதவ் கஶட்கஷல் – பற்குத் ஹதஶடர்ச்சஷ னய பஶம்பரிம் குமஷத்து ஆஶ 

 கஸ்தூரி ங்கன் – பற்குத் ஹதஶடர்ச்சஷ னய பஶம்பரிம் குமஷத்து ஆஶ 

 பசஶயஷ ஹசஶஶப்ஜஷ – கஶலல்துனம சஸர்தஷபேத்தம் 

 பசல் அயஷ – ஶநஷய றுசஸனப்பு ஆனைம் 

 ஶம்நந்தன் பிசஶத் – பஶபயடு லகுப்பினர் 

 பத்நஶபன் கஷட்டி – லைிக லங்கஷகரின் நஷனய 

 குஶம் ஶஜன் – நஷதஷ நஷறுலனங்கரில் சஸர்தஷபேத்தம் 

 T.நஶனஶலதஷ – 1984 – சஸக்கஷக் கயலம் 

 பட்யர் கஷட்டி – இந்தஷ ஶகஶைம் குனமஶட்சஷக்கு உள்ர ஹதஶடர்பு 

 படின் கஷட்டி – இட்னட ஆட்சஷ 


