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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால, பிரதி' சபாநாயக(� $)#களி தவிசாள(� ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, $)#களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ,நா�ட-வ.க, அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர �க,ேஜா� அமர �க,ேஜா� அமர �க,ேஜா� அமர �க, 012லா��ைற அபிவி(�தி ம12� கிறி3தவ சமய அ-வ.க, அைம'ச� ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க, காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம56 அைம'ச(� அரசா�க# க�சி �த1ேகாலாசா8� ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச�, க.வி அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல$ம� கிாிஎ�ல,ல$ம� கிாிஎ�ல,ல$ம� கிாிஎ�ல,ல$ம� கிாிஎ�ல, உய� க.வி ம12� ெந9:சாைலக, அைம'ச(� பாரா�மற' சைப �த.வ(� ெகௗரவ  மி!த திசாநாய�க,ெகௗரவ  மி!த திசாநாய�க,ெகௗரவ  மி!த திசாநாய�க,ெகௗரவ  மி!த திசாநாய�க, கம�ெதாழி. அைம'ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப(;ேதா�ட# ைக�ெதாழி. அைம'ச� ெகௗரவ எ&. (. நாவி�ன,ெகௗரவ எ&. (. நாவி�ன,ெகௗரவ எ&. (. நாவி�ன,ெகௗரவ எ&. (. நாவி�ன, உ,ளக அ-வ.க,, வடேம. அபிவி(�தி ம12� கலாசார அ-வ.க, அைம'ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ-வாதார அபிவி(�தி ம12� வனசீவராசிக, அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(� ெகௗரவ ஏ. *. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. *. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. *. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. *. �சி� பிேரமஜய!த, வி:ஞான, ெதாழி.>�ப ம12� ஆரா@'சி அைம'ச� ெகௗரவ றிஸா- பதி.தீ�,ெகௗரவ றிஸா- பதி.தீ�,ெகௗரவ றிஸா- பதி.தீ�,ெகௗரவ றிஸா- பதி.தீ�, ைக�ெதாழி. ம12� வாணிப அ-வ.க, அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன, அபிவி(�தி5 பணி5ெபா256க, அைம'ச(� ெவளிநா�ட-வ.க, அைம'ச(� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க, ெப1ேறாAய வள�க, அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம, அபிவி(�தி உபாய �ைறக, ம12� ச�வேதச வ��தக அைம'ச� ெகௗரவ ம�கள சமர3ர,ெகௗரவ ம�கள சமர3ர,ெகௗரவ ம�கள சமர3ர,ெகௗரவ ம�கள சமர3ர, நிதி ம12� ெவ$சன ஊடக அைம'ச� ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க, �ைற�க�க, ம12� க5ப12ைற அ-வ.க, அைம'ச� ெகௗரவ டபி56. 7. ேஜ. ெசெனவிர8ன,ெகௗரவ டபி56. 7. ேஜ. ெசெனவிர8ன,ெகௗரவ டபி56. 7. ேஜ. ெசெனவிர8ன,ெகௗரவ டபி56. 7. ேஜ. ெசெனவிர8ன, ெதாழி., ெதாழி1ச�க உறCக, ம12� ச5பிரக�வ அபிவி(�தி அைம'ச� 



                            ( 2 )  M. No. 233 ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார8ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார8ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார8ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார8ன, 0காதார�, ேபாசைண ம12� 0ேதச ம(��வ அைம'ச� ெகௗரவ *.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ *.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ *.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ *.எ�. �வாமிநாத�, சிைற'சாைலக, ம2சீரைம56, 6ன�வாDவளி56, மீ,$Eேய1ற ம12� இ;�மத அ-வ.க, அைம'ச� ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�, நகர� தி�டமிட. ம12� நீ�வழ�க. அைம'ச� ெகௗரவ (�- மா�ஷ� சர8 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ (�- மா�ஷ� சர8 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ (�- மா�ஷ� சர8 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ (�- மா�ஷ� சர8 ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி(�தி அைம'ச�  ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க.வி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா! >5ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா! >5ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா! >5ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா! >5ேள, நகர� தி�டமிட. ம12� நீ� வழ�க. இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன, பா�கா56 இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபள@,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபள@,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபள@,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபள@, ேதசிய ஒ(ைம5பா9 ம12� ந.Aண#க இராஜா�க அைம'ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா#$வர�� ம12� சிவி. விமான' ேசைவக, பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன, நிதி ம12� ெவ$சன ஊடக பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ எ?.ஆ�. சாரதீ  Bம!த,ெகௗரவ எ?.ஆ�. சாரதீ  Bம!த,ெகௗரவ எ?.ஆ�. சாரதீ  Bம!த,ெகௗரவ எ?.ஆ�. சாரதீ  Bம!த, நீதி பிரதி அைம'ச(� 6�தசாசன பிரதி அைம'ச(� ெகௗரவ மCஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மCஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மCஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மCஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�9 ெதாழி.வா@56 பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ க�ணார8ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார8ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார8ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார8ன பரணவிதான, திறக, அபிவி(�தி ம12� ெதாழி1பயி1சி பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அஜி8 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி8 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி8 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி8 பி. ெபேரரா, மிவ- ம12� 6�5பி#க�த#க ச#தி பிரதி அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தாராநா8 ப&நாய�க,தாராநா8 ப&நாய�க,தாராநா8 ப&நாய�க,தாராநா8 ப&நாய�க, ெதாைல�ெதாட�6க, ம12� Eஜி�ட. உ�க�டைம56 வசதிக, பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, சIக வ-J�ட., நல6ாி ம12� கKE மர6ாிைமக, பிரதி அைம'ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ<>ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ<>ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ<>ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ<>ஹாமி   ெகௗரவ மஹி!த யா<பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி!த யா<பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி!த யா<பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி!த யா<பா அேபவ�தன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ8 வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ8 வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ8 வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ8 வல   ெகௗரவ மஹி!தான!த அD8கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அD8கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அD8கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அD8கமேக   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ நால�க பிரசா8 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா8 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா8 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா8 ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ உதய பிரபா8 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா8 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா8 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா8 க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல<ப8திெகௗரவ நிஹா� கல<ப8திெகௗரவ நிஹா� கல<ப8திெகௗரவ நிஹா� கல<ப8தி   ெகௗரவ திேனB Fணவ�தனெகௗரவ திேனB Fணவ�தனெகௗரவ திேனB Fணவ�தனெகௗரவ திேனB Fணவ�தன   



                            ( 3 )  M. No. 233 ெகௗரவ ப! ல Fணவ�தனெகௗரவ ப! ல Fணவ�தனெகௗரவ ப! ல Fணவ�தனெகௗரவ ப! ல Fணவ�தன   ெகௗரவ எ-வ- Fணேசகரெகௗரவ எ-வ- Fணேசகரெகௗரவ எ-வ- Fணேசகரெகௗரவ எ-வ- Fணேசகர   ெகௗரவ எ&. எ�. ச!திரேசனெகௗரவ எ&. எ�. ச!திரேசனெகௗரவ எ&. எ�. ச!திரேசனெகௗரவ எ&. எ�. ச!திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா*ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா*ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா*ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா*   ெகௗரவ (டா�ட�) நளி!த ஜயதி&ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி!த ஜயதி&ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி!த ஜயதி&ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி!த ஜயதி&ஸ   ெகௗரவ ந1� பGடார ஜயமஹெகௗரவ ந1� பGடார ஜயமஹெகௗரவ ந1� பGடார ஜயமஹெகௗரவ ந1� பGடார ஜயமஹ   ெகௗரவ அCர சி-னி ஜயர8னெகௗரவ அCர சி-னி ஜயர8னெகௗரவ அCர சி-னி ஜயர8னெகௗரவ அCர சி-னி ஜயர8ன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ பிய� நிசா!த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா!த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா!த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா!த த சி�வா   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி8 த ெசாHசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி8 த ெசாHசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி8 த ெசாHசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி8 த ெசாHசா   ெகௗரவ Iஹம- நவவிெகௗரவ Iஹம- நவவிெகௗரவ Iஹம- நவவிெகௗரவ Iஹம- நவவி   ெகௗரவ இ. சா5& நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா5& நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா5& நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா5& நி�மலநாத�   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி8 சKஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி8 சKஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி8 சKஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி8 சKஜய ெபேரரா   ெகௗரவ ப! ல லா� பGடாாிெகாடெகௗரவ ப! ல லா� பGடாாிெகாடெகௗரவ ப! ல லா� பGடாாிெகாடெகௗரவ ப! ல லா� பGடாாிெகாட   ெகௗரவ எ&.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ&.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ&.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ&.எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ெசயி- அ1 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி- அ1 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி- அ1 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி- அ1 ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத� ம&தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம&தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம&தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம&தா�   ெகௗரவ அ< �லா மஹL<ெகௗரவ அ< �லா மஹL<ெகௗரவ அ< �லா மஹL<ெகௗரவ அ< �லா மஹL<   ெகௗரவ அஜி8 மா�ன<ெப�மெகௗரவ அஜி8 மா�ன<ெப�மெகௗரவ அஜி8 மா�ன<ெப�மெகௗரவ அஜி8 மா�ன<ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ பிம� ர8நாய�கெகௗரவ பிம� ர8நாய�கெகௗரவ பிம� ர8நாய�கெகௗரவ பிம� ர8நாய�க   ெகௗரவ Iஜி>� ரஹுமா�ெகௗரவ Iஜி>� ரஹுமா�ெகௗரவ Iஜி>� ரஹுமா�ெகௗரவ Iஜி>� ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ ஜானக வ�F�>ரெகௗரவ ஜானக வ�F�>ரெகௗரவ ஜானக வ�F�>ரெகௗரவ ஜானக வ�F�>ர   ெகௗரவ வி ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி ற வி�கிரமநாய�க   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர8னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர8னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர8னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர8ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர8னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர8னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர8னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர8ன   ெகௗரவ  M< விேஜேசகரெகௗரவ  M< விேஜேசகரெகௗரவ  M< விேஜேசகரெகௗரவ  M< விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ விம� 3ரவ�செகௗரவ விம� 3ரவ�செகௗரவ விம� 3ரவ�செகௗரவ விம� 3ரவ�ச   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஜய!த சமர3ரெகௗரவ ஜய!த சமர3ரெகௗரவ ஜய!த சமர3ரெகௗரவ ஜய!த சமர3ர   ெகௗரவ எ�.எ?.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எ?.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எ?.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எ?.எ�. ச�மா�   



                            ( 4 )  M. No. 233 ெகௗரவ த�ம1�க� சி8தா�த�ெகௗரவ த�ம1�க� சி8தா�த�ெகௗரவ த�ம1�க� சி8தா�த�ெகௗரவ த�ம1�க� சி8தா�த�   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ-*ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ-*ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ-*ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ-*ஆர?சி      தி(. த�மிக தசநாய#க, பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக�   தி(. நீ. இ�தவல, பணியா�ெடா$தி5 பிரதானிM� பிரதி5 பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக��   தி(மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி' ெசயலாள� நாயக�  தி(. E#கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி' ெசயலாள� நாயக�    ஒ8திைவ<பி� பிரகார� பாராOம�ற� P*ய . ஒ8திைவ<பி� பிரகார� பாராOம�ற� P*ய . ஒ8திைவ<பி� பிரகார� பாராOம�ற� P*ய . ஒ8திைவ<பி� பிரகார� பாராOம�ற� P*ய .     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி8த�க5அறிவி8த�க5அறிவி8த�க5அறிவி8த�க5: : : :  சபாநாயக� பிவ(மா2 அறிவி�த. வி9�தா�:— 
“இல�ைக' சனநாயக ேசாசAச# $Eயரசி அரசியலைம5பி 79 ஆ� உ256ைரயி ஏ1பா9களி பிரகார�, 2017 திச�ப� மாத� 09 ஆ� திகதி ‘ஒ �கீQஒ �கீQஒ �கீQஒ �கீQ’     எ8�  ச�டIல�தி. எனா. சா2ைர எ)த5ப�டெதபைத� ெதாிவி��#ெகா,ள வி(�6கிேற.”   2.2.2.2.    FRFRFRFR    அறி�ைகக5அறி�ைகக5அறி�ைகக5அறி�ைகக5    சம�<பண�சம�<பண�சம�<பண�சம�<பண�: : : : (1)    க.வி ம12� மனித வள அபிவி(�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ# $)வி  தவிசாள� ெகளரவ வEேவ. 0ேரS சா�பாக அ# $)வி உ25பின� ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ0 மாரசி�க, அ# $)வி1$ ஆ125ப9�திய,— 
 (i) 2013 ம12� 2014 ஆ� ஆK9க�#கான நWன ெதாழி.>�பவிய-#கான ஆத� சீ கிளா# நிறவன�தி வ(டா;த அறி#ைகக,; 
 (ii) 2014 ம12� 2015 ஆ� ஆK9க�#கான இல�ைக ஒ�திய.6 மதி5Z�E1கான தராதர அ�கீகார சைபயி வ(டா;த அறி#ைகக,;  (iii) 2013 ம12� 2014 ஆ�  ஆK9க�#கான ைக�ெதாழி. ெதாழி.>�ப நி2வன�தி வ(டா;த அறி#ைகக,;  (iv) 2014 ஆ� ஆK9#கான இல�ைக� ேதசிய ெபாறியிய. ஆரா@'சி அபிவி(�தி  நிைலய�தி வ(டா;த அறி#ைக;  (v) 2013 ம12� 2014 ஆ� ஆK9க�#கான இல�ைக க�டைளக, நி2வன�தி வ(டா;த அறி#ைகக,;  (vi)  2013 ம12� 2014 ஆ� ஆK9க�#கான ேதசிய வி:ஞான ெதாழி.>�ப ஆைண#$)வி ஆKடறி#ைகக,;  (vii)  2013 ம12� 2014 ஆ� ஆK9க�#கான ேதசிய வி:ஞான மற�தி ஆKடறி#ைகக,;      (viii) 2015 ம12� 2016 ஆ� ஆK9க�#கான க.வி அைம'சி ெசயலா12ைக அறி#ைகக,;    ம12�  (ix) 2014 ம12� 2015 ஆ� ஆK9க�#கான க.வி ெவளி\�9� திைண#கள�தி ெசயலா12ைக அறி#ைகக, 



                            ( 5 )  M. No. 233 ெதாட�பிலான அ# $)வி அறி#ைகைய' சம�5பி�தா�. ேம1பE அறி#ைக சபா(ட8தி1ட<படசபா(ட8தி1ட<படசபா(ட8தி1ட<படசபா(ட8தி1ட<பட ேவK9ெமன# க�டைளயாயி12.  
(2)    ச�ட விவகார� (ஊழ-#ெகதிரான) ம12� ஊடக��ைற  ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ# $)வி  தவிசாள� ெகளரவ அஜி� மான5ெப(ம, அ# $)வி1$ ஆ125ப9�த5ப�ட,  “2016 ஆ� ஆK9#கான ச�ட ஆைண#$)�  திைண#கள�தி  ெசயலா12ைக அறி#ைக” ெதாட�பிலான அ#$)வி  அறி#ைகைய' சம�5பி�தா�.  ேம1பE அறி#ைக சபா(ட8தி1ட<படசபா(ட8தி1ட<படசபா(ட8தி1ட<படசபா(ட8தி1ட<பட ேவK9ெமன# க�டைளயாயி12.   3.3.3.3.    மC�க5மC�க5மC�க5மC�க5    : : : :     

(1)  பலா�ெகாட, ெவAெகெபால, ெப�தர#$�6ரவி. வதிM� தி(. ேக.எ.. நிஹா. 6Sப$மாரவின� 2017.09.11 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம8ைவ ெகௗரவ ட5ளி_.E.ேஜ. ெசெனவிர�ன சம�5பி�தா�.  
(2)  ெதஹிவைள, ஹி.டா மாE W�9�ெதா$தி, இல. ஏ/13 இ. வதிM� தி(. ஆ�.ஏ. பிாிய;தவின� 2017.10.02 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம8ைவ ெகௗரவ �ஹி6� ரஹுமா சம�5பி�தா�.  25அ ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைள#கைமய ேம1பE ம8#க, ெபா� ம8#க, $)C#$ ஆ125ப9�த5ப�டன.     4.4.4.4.    ம வாிம வாிம வாிம வாி    (தி�8த�)(தி�8த�)(தி�8த�)(தி�8த�): : : : நிதி ம12� ெவ$சன ஊடக அைம'ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— (52 ஆ� அ�தியாயமான) ம�வாி# க�டைள' ச�ட�ைத� தி(��வத1கானெதா( ச�டIல�. ச�டIல� 2018 சனவாி மாத� 23 ஆ� திகதி ெசbவா@#கிழைம இரKடா� மதி5Z9 ெச@ய5பட ேவK9ெமனC�, அ'சிட5பட ேவK9ெமனC�, அ' ச�டIல� உாிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ# $)C#$ ஆ125ப9�த5பட ேவK9ெமனC� க�டைளயாயி12.  5.5.5.5.    பாராOம�ற அDவ�க5பாராOம�ற அDவ�க5பாராOம�ற அDவ�க5பாராOம�ற அDவ�க5: : : : பாரா�மற' சைப �த.வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— ஒ)�$5 ப�திர�தி. காண5ப9� ெபா� அ-வ.களி. 7 ஆ� இல#க விடய� மீதான நடவE#ைகக, இைறய அம�வி. 23 ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி ஏ1பா9களிA(;� வில#$5ெப2மாக. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�9 ஏ12#ெகா,ள5ப�ட�.     6.6.6.6.    பாராOம�ற அம�S (இல.பாராOம�ற அம�S (இல.பாராOம�ற அம�S (இல.பாராOம�ற அம�S (இல.1111 )))) : : : : பாரா�மற' சைப �த.வ� சம�5பி�த பிேரரைண,—  7 ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி ஏ1பா9களினா-� 2017.12.09 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா. ஏ12#ெகா,ள5ப�ட பிேரரைணயி ஏ1பா9களினா-� தைடெபறாம.,  இைறய தின� சைப அம�C ேநர� �.ப. 9.30 மணி �த. �.ப. 11.30 மணிவைர இ(#$மாக. �.ப. 11.30 மணி#$ சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ5பாராக. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�9 ஏ12#ெகா,ள5ப�ட�.     7.7.7.7.    பாராOம�ற அம�SபாராOம�ற அம�SபாராOம�ற அம�SபாராOம�ற அம�S    (இல.(இல.(இல.(இல.2222 )))) ::::பாரா�மற' சைப �த.வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— இ5பாரா�மற� இ2 அத அம�C கைலM� ேபா� 2018 சனவாி மாத� 23 ஆ� திகதி, ெசbவா@#கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர ஒ�திைவ#க5ப9மாக. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�9 ஏ12#ெகா,ள5ப�ட�.  



                            ( 6 )  M. No. 233 8.8.8.8.    சிற<>ாிைமக5சிற<>ாிைமக5சிற<>ாிைமக5சிற<>ாிைமக5    (இல(இல(இல(இல. 1. 1. 1. 1)))): : : : பாரா�மற' சைப �த.வ� சம�5பி�த பிேரரைண,—— பாரா�மற உ25பின�களி சிற56ாிைமக, மீற5ப�9,ளதாக பாரா�மற உ25பின� ெகளரவ திேனS $ணவ�தன அவ�களா. 2017 நவ�ப� மாத� 09 ஆ� திகதி பாரா�மற�தி. எ)5பிய விடய�, 127 ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி கீD சிற56ாிைமக, ப1றிய $)வி1$ ஆ125ப9�த5ப9மாக. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�9 ஏ12#ெகா,ள5ப�ட�.     9. 9. 9. 9. சிற<>ாிைம சிற<>ாிைம சிற<>ாிைம சிற<>ாிைம (இல(இல(இல(இல. 2. 2. 2. 2 )))) : : : : பாரா�மற' சைப �த.வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— பாரா�மற உ25பின� ெகளரவ ெராசா ரணசி�க அவ�களா. தன� சிற56ாிைமக, மீற5ப�9,ளதாக 2017 நவ�ப� 23 ஆ� திகதி பாரா�மற�தி. எ)5பிய விடய�, 127 ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி கீD சிற56ாிைமக, ப1றிய $)வி1$ ஆ125ப9�த5ப9மாக. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�9 ஏ12#ெகா,ள5ப�ட�.  10.10.10.10.    ஒ �கீQஒ �கீQஒ �கீQஒ �கீQ    (தி�8த?தி�8த?தி�8த?தி�8த?)))) ச-டTல�ச-டTல�ச-டTல�ச-டTல�: : : : இரKடா� மதி5Z�9#கான க�டைள வாசி#க5ப�ட�. 
“ச�டIல� த1ெபா)� இரKடா� மதி5Z9 ெச@ய5ப9மாக”  என நிதி ம12� ெவ$சன ஊடக அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�9 பிவ(மா2 சா�பாக 53 ேப(�; எதிராக 08 ேப(� எற வைகயி. வா#களி�� நிைறேவ1ற5ப�ட�.                                                                                                                                                         சா�பாகசா�பாகசா�பாகசா�பாக ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன ெகௗரவ ேஜா அமர��க ெகௗரவ கய;த க(ணாதில#க ெகௗரவ லcம கிாிஎ.ல ெகௗரவ �மி;த திசாநாய#க ெகௗரவ எ3. Z. திசாநாய#க ெகௗரவ எ3. Z. நாவின ெகௗரவ காமினி ஜயவி#கிரம ெபேரரா ெகௗரவ ஏ. E. 0சி. பிேரமஜய;த ெகௗரவ றிஸா� பதிMதீ ெகௗரவ தில# மாரபன ெகளரவ அ�ஜுண ரண��க ெகௗரவ மA# சமரவி#கிரம ெகௗரவ ட5ளி_. E. ேஜ. ெசெனவிர�ன ெகௗரவ (டா#ட�) ராஜித ேசனார�ன ெகௗரவ E.எ�. 0வாமிநாத ெகௗரவ ரஊ5 ஹகீ� ெகௗரவ Z.� மா�ஷ. சர� ெபாேசகா 

 ெகௗரவ தில�க 0மதிபால ெகௗரவ ெச.வ� அைட#கலநாத ெகௗரவ (டா#ட�) (தி(மதி) 0த�ஷினி ப�னா;�6,ேள ெகௗரவ (வ விேஜவ�தன ெகௗரவ ஏ. எ'. எ�. ெபளe ெகௗரவ அேசா# அேபசி�க ெகௗரவ லஸ;த அலகியவன ெகௗரவ எ'.ஆ�. சாரதீ �Sம;த ெகௗரவ மfஷ நாணாய#கார ெகௗரவ க(ணார�ன பரணவிதான ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா ெகௗரவ தாராநா� ப3நாய#க ெகௗரவ ரஜ ராமநாய#க ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ��வல   ெகௗரவ ரவி க(ணாநாய#க   ெகௗரவ நாலக பிரசா� ெகாலன   
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அதபE ச�டIல� இரKடாவ� �ைறயாக மதி5பிட5ெப1ற�. “ச�டIல� �)5பாரா�மற $)வி பாிசீலைன#$ விட5ப9மாக” என நிதி ம12� ெவ$சன ஊடக அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�9 ஏ12#ெகா,ள5ப�ட�. உடேன பாரா�மற� $)வாக மாறிய�. ($)நிைலயி.) சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�. 1 �த. 3 வைரயான வாசக�க, ஏ12#ெகா,ள5ப�டன. ச-டமா�FவாசகI� ச-ட<ெபய��:ச-டமா�FவாசகI� ச-ட<ெபய��:ச-டமா�FவாசகI� ச-ட<ெபய��:ச-டமா�FவாசகI� ச-ட<ெபய��:    ச�டமா#$ வாசக�� ச�ட5ெபய(� ச�டIல�தி ஒ( ப$தியாக இ(#க ேவK9ெமற பிேரரைண $)வி1$ விட5ப�9 ஏ12#ெகா,ள5ப�ட�. ச�டIல� தி(�த�களிறி ஏ12#ெகா,ள5ப�டதாக அறிவி#க5ப�ட�. “ச�டIல� இ5ெபா)� Iறாவ� �ைறயாக மதி5பிட5ெப2மாக” என நிதி ம12� ெவ$சன ஊடக அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�9 ஏ12#ெகா,ள5ப�ட� அத1கைமய' ச�டIல� Iறாவ� �ைறயாக மதி5பிட5ெப12  நிைறேவ1ற5ப�ட�.  

ெகௗரவ அ8ர சி�னி ஜயர�ன   ெகௗரவ ல#கி ஜயவ�தன ெகௗரவ மயி.வாகன� திலகராஜா ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ 0ஜி� ச:ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ ப;�ல லா. பKடாாிெகாட   ெகௗரவ எ3.எ�. மாி#கா�   ெகௗரவ ேக. காத� ம3தா   ெகௗரவ அ5�.லா மஹg5   ெகௗரவ அஜி� மான5ெப(ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ0 மாரசி�க   

ெகௗரவ �ஜி6� ரஹுமா   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக(ணா   ெகௗரவ அ�கஜ இராமநாத   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி#ரமர�ன   ெகௗரவ (தி(மதி) ேராஹினி $மாாி விேஜர�ன ெகௗரவ எ�.எ'.எ�. ச.மா   ெகௗரவ எ�.ஏ. 0ம;திர   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�Eஆர'சி    
            எதிராகஎதிராகஎதிராகஎதிராக     ெகௗரவ திேனS $ணவ�தன   ெகௗரவ ப;�ல $ணவ�தன   ெகௗரவ (டா#ட�) நளி;த ஜயதி3ஸ ெகௗரவ ாீ. ரஜி� த ெசா@சா   

 ெகௗரவ பிம. ர�நாய#க   ெகௗரவ ஜானக வ#$�6ர   ெகௗரவ விம. Wரவ�ச ெகௗரவ ஜய;த சமரWர 



                            ( 8 )  M. No. 233 11.11.11.11.    மிைக<ெபா�5மிைக<ெபா�5மிைக<ெபா�5மிைக<ெபா�5    திணி<ெபதி�<>திணி<ெபதி�<>திணி<ெபதி�<>திணி<ெபதி�<>    மVW�மVW�மVW�மVW�    எதிாீ-Q8தீ�ைவக5எதிாீ-Q8தீ�ைவக5எதிாீ-Q8தீ�ைவக5எதிாீ-Q8தீ�ைவக5    ச-டTல�ச-டTல�ச-டTல�ச-டTல�:  இரKடா� மதி5Z�9#கான க�டைள வாசி#க5ப�ட�. 
“ச�டIல� த1ெபா)� இரKடாவ� தடைவயாக மதி5Z9 ெச@ய5ப9மாக” என உய� க.வி ம12� ெந9:சாைலக, அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ9�திய�ப5ெப1ற�. 
“விவாத� இ5ேபா� ஒ�திைவ#க5ப9மாக” என பாரா�மற உய� க.வி ம12� ெந9:சாைலக, அைம'ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�9 ஏ12#ெகா,ள5ப�ட�.  அத பிரகார� விவாத� ஒ�திைவ#க5ப�ட�. மீK9� விவாத� 2018 சனவாி மாத� 23 ஆ� திகதி ெசbவா@#கிழைம நைடெப2�.  12.12.12.12.    IVபா கா<>IVபா கா<>IVபா கா<>IVபா கா<>    வழிIைறக5வழிIைறக5வழிIைறக5வழிIைறக5    ச-டTல�ச-டTல�ச-டTல�ச-டTல�    :  :  :  :  இரKடா� மதி5Z�9#கான க�டைள வாசி#க5ப�ட�. 
“ச�டIல� த1ெபா)� இரKடாவ� தடைவயாக மதி5Z9 ெச@ய5ப9மாக” என உய� க.வி ம12� ெந9:சாைலக, அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ9�திய�ப5ெப1ற�. 
“விவாத� இ5ேபா� ஒ�திைவ#க5ப9மாக” என பாரா�மற உய� க.வி ம12� ெந9:சாைலக, அைம'ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�9 ஏ12#ெகா,ள5ப�ட�.  அத பிரகார� விவாத� ஒ�திைவ#க5ப�ட�. மீK9� விவாத� 2018 சனவாி மாத� 23 ஆ� திகதி ெசbவா@#கிழைம நைடெப2�.     13.13.13.13.    ம வாி�ம வாி�ம வாி�ம வாி�    க-டைள?க-டைள?க-டைள?க-டைள?    ச-ட8தி�ச-ட8தி�ச-ட8தி�ச-ட8தி�    கீYகீYகீYகீY    அறிவி8த�அறிவி8த�அறிவி8த�அறிவி8த�: : : : நிதி ம12� ெவ$சன ஊடக அைம'ச� சா�பி.  உய� க.வி ம12� ெந9:சாைலக, அைம'ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— ம�வாி# க�டைள' ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 32 ஆ� பிாிCட ேச��� வாசி#க5ப9� அ'ச�ட�தி 2, 12, 22 ம12� 25 ஆ� பிாிCகளி கீD, $Eபானம.லாத 3பிாி�� இற#$மதி  மீதான ம�வாி� தீ�ைவ ெதாட�பி. நிதி ம12� ெவ$சன ஊடக அைம'சரா. விதி#க5ப�9, 2017 நவ�ப� 09 ஆ� திகதிய 2044/33 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி. பிர0ாி#க5ப�ட�� 2017.12.05 ஆ� திகதி சம�5பி#க5ப�ட�மான அறிவி�த. அ�கீகாி#க5ப9மாக.  
(ம� அறிவி�த. இல.999) பிேரரைண சைப#$ விட5ப�9 ஏ12#ெகா,ள5ப�ட� 
 14. 14. 14. 14. இற�Fமதிக5 மVW� ஏVWமதிக5இற�Fமதிக5 மVW� ஏVWமதிக5இற�Fமதிக5 மVW� ஏVWமதிக5இற�Fமதிக5 மVW� ஏVWமதிக5    (க-Q<பா-Q?) ச-ட8தி�(க-Q<பா-Q?) ச-ட8தி�(க-Q<பா-Q?) ச-ட8தி�(க-Q<பா-Q?) ச-ட8தி�    கீYகீYகீYகீY    ஒR�Fவிதிக5 (இலஒR�Fவிதிக5 (இலஒR�Fவிதிக5 (இலஒR�Fவிதிக5 (இல. 1. 1. 1. 1)))): : : : அபிவி(�தி உபாய �ைறக, ம12� ச�வேதச வ��தக அைம'ச� சா�பி.  உய� க.வி ம12� ெந9:சாைலக, அைம'ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 1985 ஆ� ஆKE 48 ஆ� இல#க ம12� 1987 ஆ� ஆKE 28 ஆ� இல#க' ச�ட�களி Iல� தி(�த5ப�டவாறான, 1969 ஆ� ஆKE 1 ஆ� இல#க, இற#$மதிக, ம12� ஏ12மதிக, (க�95பா�9') ச�ட�தி  4 ஆ� பிாிவி ( 3 )  ஆ� உப பிாிC ம12� 14 ஆ� பிாிC எபவ12ட ேச��� வாசி#க5பட ேவKEய $றி�த ச�ட�தி 20 ஆ� பிாிவி கீD அபிவி(�தி உபாய �ைறக, ம12� ச�வேதச வ��தக அைம'சரா.  ஆ#க5ப�9, 2017 நவ�ப� 09 ஆ� திகதிய 2044/40 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி. பிர0ாி#க5ப�ட�� 2017.11.29 ஆ� திகதி சம�5பி#க5ப�ட�மான ஒ)�$விதிக, அ�கீகாி#க5ப9மாக. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�9 ஏ12#ெகா,ள5ப�ட�. 
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 15. 15. 15. 15. இற�Fமதிக5 மVW� ஏVWமதிக5இற�Fமதிக5 மVW� ஏVWமதிக5இற�Fமதிக5 மVW� ஏVWமதிக5இற�Fமதிக5 மVW� ஏVWமதிக5    (க-Q<பா-Q?) ச-ட8தி�(க-Q<பா-Q?) ச-ட8தி�(க-Q<பா-Q?) ச-ட8தி�(க-Q<பா-Q?) ச-ட8தி�    கீYகீYகீYகீY    ஒR�Fவிதிக5 (இலஒR�Fவிதிக5 (இலஒR�Fவிதிக5 (இலஒR�Fவிதிக5 (இல. 2. 2. 2. 2)))):::: அபிவி(�தி உபாய �ைறக, ம12� ச�வேதச வ��தக அைம'ச� சா�பாக  உய� க.வி ம12� ெந9:சாைலக, அைம'ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 1985 ஆ� ஆKE 48 ஆ� இல#க ம12� 1987 ஆ� ஆKE 28 ஆ� இல#க' ச�ட�களி Iல� தி(�த5ப�டவாறான, 1969 ஆ� ஆKE 1 ஆ� இல#க, இற#$மதிக, ம12� ஏ12மதிக, (க�95பா�9') ச�ட�தி  4 ஆ� பிாிவி ( 3 )  ஆ� உப பிாிC ம12� 14 ஆ� பிாிC எபவ12ட ேச��� வாசி#க5பட ேவKEய $றி�த ச�ட�தி 20 ஆ� பிாிவி கீD  அபிவி(�தி உபாய �ைறக, ம12� ச�வேதச வ��தக அைம'சரா.  ஆ#க5ப�9, 2017 நவ�ப� 09 ஆ� திகதிய 2044/41 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி. பிர0ாி#க5ப�ட�� 2017.11.29 ஆ� திகதி சம�5பி#க5ப�ட�மான ஒ)�$விதிக, அ�கீகாி#க5ப9மாக. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�9 நிைறேவ1ற5ப�ட�.  16. 16. 16. 16. அ8தியாவசிய ெபா ம�க5அ8தியாவசிய ெபா ம�க5அ8தியாவசிய ெபா ம�க5அ8தியாவசிய ெபா ம�க5    ேசைவ?ேசைவ?ேசைவ?ேசைவ?    ச-ட8தி� கீYச-ட8தி� கீYச-ட8தி� கீYச-ட8தி� கீY    தீ�மான�தீ�மான�தீ�மான�தீ�மான�: : : : பிரதம அைம'ச(� ேதசிய ெகா,ைகக, ம12� ெபா(ளாதார அ-வ.க, அைம'ச(மானவ�  சா�பாக உய� க.வி ம12� ெந9:சாைலக, அைம'ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 1979 ஆ� ஆKE 61 ஆ� இல#க அ�தியாவசிய ெபா�ம#க, ேசைவக, ச�ட�தி கீD சனாதிபதியினா. பிரகடன5ப9�த5ப�9, 2017 திெச�ப� 09 ஆ� திகதிய, 2048/47 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி. பிர0ாி#க5ப�ட��, 2017.12.09 ஆ� திகதி சம�5பி#க5ப�ட�மான பிரகடன� ெதாட�பான பிேரரைண அ�கீகாி#க5பட ேவK9ெமன இ5பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ12மாக. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�9 பிவ(மா2 சா�பாக 52 ேப(�; எதிராக 08 ேப(� என வா#களி�� நிைறேவ1ற5ப�ட�.                                                                                                                                                          சா�பாகசா�பாகசா�பாகசா�பாக ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன ெகௗரவ ேஜா அமர��க ெகௗரவ கய;த க(ணாதில#க ெகௗரவ லcம கிாிஎ.ல ெகௗரவ �மி;த திசாநாய#க ெகௗரவ எ3. Z. திசாநாய#க ெகௗரவ எ3. Z. நாவின ெகௗரவ காமினி ஜயவி#கிரம ெபேரரா ெகௗரவ ஏ. E. 0சி. பிேரமஜய;த ெகௗரவ றிஸா� பதிMதீ ெகௗரவ தில# மாரபன ெகளரவ அ�ஜுண ரண��க ெகௗரவ மA# சமரவி#கிரம ெகௗரவ (டா#ட�) ராஜித ேசனார�ன ெகௗரவ E.எ�. 0வாமிநாத 

 ெகௗரவ ரஊ5 ஹகீ� ெகௗரவ Z.� மா�ஷ. சர� ெபாேசகா ெகௗரவ தில�க 0மதிபால ெகௗரவ ெச.வ� அைட#கலநாத ெகௗரவ (டா#ட�) (தி(மதி) 0த�ஷினி ப�னா;�6,ேள ெகௗரவ (வ விேஜவ�தன ெகௗரவ ஏ. எ'. எ�. ெபளe ெகௗரவ அேசா# அேபசி�க ெகௗரவ லஸ;த அலகியவன ெகௗரவ எ'.ஆ�. சாரதீ �Sம;த ெகௗரவ மfஷ நாணாய#கார ெகௗரவ க(ணார�ன பரணவிதான ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா ெகௗரவ தாராநா� ப3நாய#க 
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            எதிராகஎதிராகஎதிராகஎதிராக     ெகௗரவ உதய பிரபா� க�மபில ெகௗரவ திேனS $ணவ�தன   ெகௗரவ ப;�ல $ணவ�தன  ெகௗரவ சிசிர ஜயெகாE  
 ெகௗரவ (டா#ட�) நளி;த ஜயதி3ஸ ெகௗரவ ாீ. ரஜி� த ெசா@சா   ெகௗரவ பிம. ர�நாய#க   ெகௗரவ ஜானக வ#$�6ர    

ெகௗரவ ரஜ ராமநாய#க ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ��வல   ெகௗரவ நாலக பிரசா� ெகாலன   ெகௗரவ அ8ர சி�னி ஜயர�ன   ெகௗரவ ல#கி ஜயவ�தன ெகௗரவ மயி.வாகன� திலகராஜா ெகௗரவ இ. சா,3 நி�மலநாத ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ 0ஜி� ச:ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ ப;�ல லா. பKடாாிெகாட   ெகௗரவ எ3.எ�. மாி#கா�   ெகௗரவ ேக. காத� ம3தா   ெகௗரவ அ5�.லா மஹg5   

ெகௗரவ அஜி� மான5ெப(ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ0 மாரசி�க   ெகௗரவ �ஜி6� ரஹுமா   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக(ணா   ெகௗரவ அ�கஜ இராமநாத   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி#ரமர�ன   ெகௗரவ (தி(மதி) ேராஹினி $மாாி விேஜர�ன ெகௗரவ எ�.எ'.எ�. ச.மா   ெகௗரவ எ�.ஏ. 0ம;திர   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�Eஆர'சி   

17171717....    ஒ8திைவ<> : ஒ8திைவ<> : ஒ8திைவ<> : ஒ8திைவ<> : “இ5பாரா�மற� இ5ெபா)� ஒ�திைவ#க5ப9மாக” என பாரா�மற' சைப �த.வ�  பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப#$ விட5ப�9 ஏ12#ெகா,ள5ப�ட�. �.ப. 11.26 மணி#$,  இைறய தின சைப� தீ�மான�தி1கைமய 2018 சனவாி 23 ஆ� திகதி ெசbவா@#கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர பாரா�மற� ஒ�திைவ#க5ப�ட�.  


