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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 ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, &*!களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம�ச,� ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க� அைம�ச,� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ�நா�ட0வ1க� அைம�ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க, �./லா��ைற அபிவி,�தி ம./� கிறி3தவ சமய அ0வ1க� அைம�ச� ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள5ல அபிவி,�தி அைம�ச,� மகாவ6 அபிவி,�தி இராஜா9க 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 ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம�ச,� அரசா9க! க�சி �த.ேகாலாசா<� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல$ம� கிாிஎ�ல,ல$ம� கிாிஎ�ல,ல$ம� கிாிஎ�ல,ல$ம� கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி1�ய.சிக� ம./� க=> அபிவி,�தி அைம�ச,� பாரா�மற� சைப �த1வ,� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�?��ைற அைம�ச� ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா!&வர�� ம./� சிவி1 விமான� ேசைவக� அைம�ச� ெகௗரவ  மி"த திசாநாய�க,ெகௗரவ  மி"த திசாநாய�க,ெகௗரவ  மி"த திசாநாய�க,ெகௗரவ  மி"த திசாநாய�க, கம�ெதாழி1 அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. ). *சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. ). *சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. ). *சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. ). *சி� பிேரமஜய"த, விAஞான, ெதாழி1C�ப ம./� ஆராE�சி அைம�ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஆ�. எ�. ர,சி- ம- மப.டார,ஆ�. எ�. ர,சி- ம- மப.டார,ஆ�. எ�. ர,சி- ம- மப.டார,ஆ�. எ�. ர,சி- ம- மப.டார, ெபா� நி�வாக ம./� �காைம��வ அைம�ச,� ச�ட�� ஒ*9&� ப.றிய அைம�ச,� ெகௗரவ அ/ர பிாியத�ஷன யா1பா,ெகௗரவ அ/ர பிாியத�ஷன யா1பா,ெகௗரவ அ/ர பிாியத�ஷன யா1பா,ெகௗரவ அ/ர பிாியத�ஷன யா1பா, அன��த �காைம��வ அைம�ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க, ெப.ேறா6ய வள9க� அபிவி,�தி அைம�ச� ெகௗரவ ம3� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம3� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம3� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம3� சமரவி�ரம, அபிவி,�தி உபாய �ைறக� ம./� ச�வேதச வ��தக அைம�ச� ெகௗரவ ம�கள சமர#ர,ெகௗரவ ம�கள சமர#ர,ெகௗரவ ம�கள சமர#ர,ெகௗரவ ம�கள சமர#ர, நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�ச� ெகௗரவ ர#"திர சமர#ர,ெகௗரவ ர#"திர சமர#ர,ெகௗரவ ர#"திர சமர#ர,ெகௗரவ ர#"திர சமர#ர, வ0வாதார அபிவி,�தி ம./� வனசீவராசிக� அைம�ச� 



                            ( 2 )  M. No. 249 ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார-ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார-ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார-ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார-ன, �காதார�, ேபாசைண ம./� �ேதச ம,��வ அைம�ச� ெகௗரவ ரஊ1 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ1 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ1 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ1 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட1 ம./� நீ�வழ9க1 அைம�ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய: ெபா,ளாதார விவகார9க� ப.றிய அைம�ச� ெகௗரவ 9�: மா�ஷ� சர- ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 9�: மா�ஷ� சர- ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 9�: மா�ஷ� சர- ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 9�: மா�ஷ� சர- ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி,�தி அைம�ச�  ெகௗரவ வச"த அ;விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ;விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ;விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ;விஹாேர, கம�ெதாழி1 இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ ாீ. 9. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 9. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 9. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 9. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க1வி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா,(கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா,(கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா,(கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க� இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா, மிவ0 ம./� ;�:பி!க�த!க ச!தி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க� இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர-ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர-ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர-ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர-ன, நிதி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன, பா�கா:; இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ தி31 ெவதஆர=சி,ெகௗரவ தி31 ெவதஆர=சி,ெகௗரவ தி31 ெவதஆர=சி,ெகௗரவ தி31 ெவதஆர=சி, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள5ல அபிவி,�தி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ *ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ *ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ *ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ *ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ ல$ம� ெசெனவிர-ன,ெகௗரவ ல$ம� ெசெனவிர-ன,ெகௗரவ ல$ம� ெசெனவிர-ன,ெகௗரவ ல$ம� ெசெனவிர-ன, விAஞான, ெதாழி1C�ப ம./� ஆராE�சி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. எ=. எ�. ெபள>,ெகௗரவ ஏ. எ=. எ�. ெபள>,ெகௗரவ ஏ. எ=. எ�. ெபள>,ெகௗரவ ஏ. எ=. எ�. ெபள>, ேதசிய ஒ,ைம:பா? ம./� ந16ண!க இராஜா9க அைம�ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா!&வர�� ம./� சிவி1 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 ம./� ெவ&சன ஊடக பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ- வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ- வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ- வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ- வல, உ�நா�ட0வ1க� பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, �காதார�, ேபாசைண ம./� �ேதச ம,��வ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ அ/ராத ஜயர-ன,ெகௗரவ அ/ராத ஜயர-ன,ெகௗரவ அ/ராத ஜயர-ன,ெகௗரவ அ/ராத ஜயர-ன, மகாவ6 அபிவி,�தி ம./� �.றாட1 பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ பா3த @மார ெதவர1ெப�ம,ெகௗரவ பா3த @மார ெதவர1ெப�ம,ெகௗரவ பா3த @மார ெதவர1ெப�ம,ெகௗரவ பா3த @மார ெதவர1ெப�ம, உ�ளக அ0வ1க�, வடேம1 அபிவி,�தி ம./� கலாசார அ0வ1க� பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ எ=.ஆ�. சாரதீ  Aம"த,ெகௗரவ எ=.ஆ�. சாரதீ  Aம"த,ெகௗரவ எ=.ஆ�. சாரதீ  Aம"த,ெகௗரவ எ=.ஆ�. சாரதீ  Aம"த, நீதி பிரதி அைம�ச,� ;�தசாசன பிரதி அைம�ச,� ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான, திறக� அபிவி,�தி ம./� ெதாழி.பயி.சி பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ *ச"த B,சிநிலேம,ெகௗரவ *ச"த B,சிநிலேம,ெகௗரவ *ச"த B,சிநிலேம,ெகௗரவ *ச"த B,சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம./� �காைம��வ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச5க வ0H�ட1, நல;ாி ம./� க=> மர;ாிைமக� பிரதி அைம�ச� 



                            ( 3 )  M. No. 249 ெகௗரவ C-  சிவ3�க�,ெகௗரவ C-  சிவ3�க�,ெகௗரவ C-  சிவ3�க�,ெகௗரவ C-  சிவ3�க�, ஆர�ப! ைக�ெதாழி1 பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ அமீ� அ3 சிஹா1தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ3 சிஹா1தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ3 சிஹா1தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ3 சிஹா1தீ�, கிராமிய ெபா,ளாதார அ0வ1க� பிரதி அைம�ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ1Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ1Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ1Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ1Bஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேப@ணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேப@ணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேப@ணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேப@ணவ�தன   ெகௗரவ மஹி"த யா1பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா1பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா1பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா1பா அேபவ�தன   ெகௗரவ சிசிர @மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர @மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர @மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர @மார அேபேசகர   ெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசன   ெகௗரவ மஹி"தான"த அ;-கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ;-கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ;-கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ;-கமேக   ெகௗரவ ர,சி- அ;விஹாேரெகௗரவ ர,சி- அ;விஹாேரெகௗரவ ர,சி- அ;விஹாேரெகௗரவ ர,சி- அ;விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி"- @மா�ெகௗரவ அ. அரவி"- @மா�ெகௗரவ அ. அரவி"- @மா�ெகௗரவ அ. அரவி"- @மா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த @மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த @மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த @மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த @மாரசிறி   ெகௗரவ ேவ; @மா�ெகௗரவ ேவ; @மா�ெகௗரவ ேவ; @மா�ெகௗரவ ேவ; @மா�   ெகௗரவ ச"திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச"திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச"திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச"திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ நிஹா� கல1ப-திெகௗரவ நிஹா� கல1ப-திெகௗரவ நிஹா� கல1ப-திெகௗரவ நிஹா� கல1ப-தி   ெகௗரவ திேனA @ணவ�தனெகௗரவ திேனA @ணவ�தனெகௗரவ திேனA @ணவ�தனெகௗரவ திேனA @ணவ�தன   ெகௗரவ  ப" ல @ணவ�தனெகௗரவ  ப" ல @ணவ�தனெகௗரவ  ப" ல @ணவ�தனெகௗரவ  ப" ல @ணவ�தன   ெகௗரவ எ:வ: @ணேசகரெகௗரவ எ:வ: @ணேசகரெகௗரவ எ:வ: @ணேசகரெகௗரவ எ:வ: @ணேசகர   ெகௗரவ ப-ம உதயசா"த @ணேசகரெகௗரவ ப-ம உதயசா"த @ணேசகரெகௗரவ ப-ம உதயசா"த @ணேசகரெகௗரவ ப-ம உதயசா"த @ணேசகர   ெகௗரவ எE. எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எE. எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எE. எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எE. எ�. ச"திரேசன   ெகௗரவ ).#. சானகெகௗரவ ).#. சானகெகௗரவ ).#. சானகெகௗரவ ).#. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)   ெகௗரவ (டா�ட�) நளி"த ஜயதிEஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி"த ஜயதிEஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி"த ஜயதிEஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி"த ஜயதிEஸ   ெகௗரவ ந3� ப.டார ஜயமஹெகௗரவ ந3� ப.டார ஜயமஹெகௗரவ ந3� ப.டார ஜயமஹெகௗரவ ந3� ப.டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அFர சி:னி ஜயர-னெகௗரவ அFர சி:னி ஜயர-னெகௗரவ அFர சி:னி ஜயர-னெகௗரவ அFர சி:னி ஜயர-ன   ெகௗரவ (டா�ட�) கவி"த ேஹஷா� ஜயவ�தனெகௗரவ (டா�ட�) கவி"த ேஹஷா� ஜயவ�தனெகௗரவ (டா�ட�) கவி"த ேஹஷா� ஜயவ�தனெகௗரவ (டா�ட�) கவி"த ேஹஷா� ஜயவ�தன   ெ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 க.  ைரெர:ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர:ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர:ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர:ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப.டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப.டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப.டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப.டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எE. ெதள9�ெகௗரவ எ�.எE. ெதள9�ெகௗரவ எ�.எE. ெதள9�ெகௗரவ எ�.எE. ெதள9�   ெகௗரவ சிறினா� ) ெம�ெகௗரவ சிறினா� ) ெம�ெகௗரவ சிறினா� ) ெம�ெகௗரவ சிறினா� ) ெம�   ெ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�ஜி- த ெசாGசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி- த ெசாGசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி- த ெசாGசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி- த ெசாGசா   



                            ( 4 )  M. No. 249 ெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�க   ெகௗரவ #ர@மார திசாநாய�கெகௗரவ #ர@மார திசாநாய�கெகௗரவ #ர@மார திசாநாய�கெகௗரவ #ர@மார திசாநாய�க   ெகௗரவ சா3"த திசாநாய�கெகௗரவ சா3"த திசாநாய�கெகௗரவ சா3"த திசாநாய�கெகௗரவ சா3"த திசாநாய�க   ெகௗரவ Cஹம: நவவிெகௗரவ Cஹம: நவவிெகௗரவ Cஹம: நவவிெகௗரவ Cஹம: நவவி   ெகௗரவ வா*ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா*ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா*ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா*ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ B-திக ப-திறணெகௗரவ B-திக ப-திறணெகௗரவ B-திக ப-திறணெகௗரவ B-திக ப-திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ சன- நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன- நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன- நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன- நிசா"த ெபேரரா   ெகௗரவ *ஜி- ச,ஜய ெபேரராெகௗரவ *ஜி- ச,ஜய ெபேரராெகௗரவ *ஜி- ச,ஜய ெபேரராெகௗரவ *ஜி- ச,ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம=ச"திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம=ச"திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம=ச"திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம=ச"திர   ெகௗரவ எE. பிேரமர-னெகௗரவ எE. பிேரமர-னெகௗரவ எE. பிேரமர-னெகௗரவ எE. பிேரமர-ன   ெகௗரவ ப" ல லா� ப.டாாிெகாடெகௗரவ ப" ல லா� ப.டாாிெகாடெகௗரவ ப" ல லா� ப.டாாிெகாடெகௗரவ ப" ல லா� ப.டாாிெகாட   ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ Cஹ�ம  இ1ராஹி� Cஹ�ம  ம�
�ெகௗரவ Cஹ�ம  இ1ராஹி� Cஹ�ம  ம�
�ெகௗரவ Cஹ�ம  இ1ராஹி� Cஹ�ம  ம�
�ெகௗரவ Cஹ�ம  இ1ராஹி� Cஹ�ம  ம�
�   ெகௗரவ இ�ரா� மHI1ெகௗரவ இ�ரா� மHI1ெகௗரவ இ�ரா� மHI1ெகௗரவ இ�ரா� மHI1   ெகௗரவ அஜி- மா�ன1ெப�மெகௗரவ அஜி- மா�ன1ெப�மெகௗரவ அஜி- மா�ன1ெப�மெகௗரவ அஜி- மா�ன1ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ* மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ* மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ* மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ* மாரசி�க   ெகௗரவ எE.சீ. C- @மாரணெகௗரவ எE.சீ. C- @மாரணெகௗரவ எE.சீ. C- @மாரணெகௗரவ எE.சீ. C- @மாரண   ெகௗரவ சீனி-த�பி ேயாேகEவர�ெகௗரவ சீனி-த�பி ேயாேகEவர�ெகௗரவ சீனி-த�பி ேயாேகEவர�ெகௗரவ சீனி-த�பி ேயாேகEவர�   ெகௗரவ (வண.) அ ர3ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ ர3ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ ர3ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ ர3ேய ரதன ேதர�   ெகௗரவ பிம� ர-நாய�கெகௗரவ பிம� ர-நாய�கெகௗரவ பிம� ர-நாய�கெகௗரவ பிம� ர-நாய�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண#ரெகௗரவ பிரச�ன ரண#ரெகௗரவ பிரச�ன ரண#ரெகௗரவ பிரச�ன ரண#ர   ெகௗரவ CஜிB� ரஹுமா�ெகௗரவ CஜிB� ரஹுமா�ெகௗரவ CஜிB� ரஹுமா�ெகௗரவ CஜிB� ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ காமினி ெலா�@ேகெகௗரவ காமினி ெலா�@ேகெகௗரவ காமினி ெலா�@ேகெகௗரவ காமினி ெலா�@ேக   ெகௗரவ ஜானக வ�@�Bரெகௗரவ ஜானக வ�@�Bரெகௗரவ ஜானக வ�@�Bரெகௗரவ ஜானக வ�@�Bர   ெ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�ரமர-னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர-னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர-னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர-ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �க   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  >தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  >தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  >தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  >தா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லJம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லJம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லJம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லJம� ஆன"த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி @மாாி விேஜர-னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி @மாாி விேஜர-னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி @மாாி விேஜர-னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி @மாாி விேஜர-ன   ெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறி   ெகௗரவ  K1 விேஜேசகரெகௗரவ  K1 விேஜேசகரெகௗரவ  K1 விேஜேசகரெகௗரவ  K1 விேஜேசகர   ெகௗரவ க,சன விேஜேசகரெகௗரவ க,சன விேஜேசகரெகௗரவ க,சன விேஜேசகரெகௗரவ க,சன விேஜேசகர   



                            ( 5 )  M. No. 249 ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ விம� #ரவ�செகௗரவ விம� #ரவ�செகௗரவ விம� #ரவ�செகௗரவ விம� #ரவ�ச   ெகௗரவ @மார ெவ�கமெகௗரவ @மார ெவ�கமெகௗரவ @மார ெவ�கமெகௗரவ @மார ெவ�கம   ெகௗரவ ஞானC-  Mேநச�ெகௗரவ ஞானC-  Mேநச�ெகௗரவ ஞானC-  Mேநச�ெகௗரவ ஞானC-  Mேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி MEக"தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி MEக"தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி MEக"தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி MEக"தராசா   ெகௗரவ ஜய"த சமர#ரெகௗரவ ஜய"த சமர#ரெகௗரவ ஜய"த சமர#ரெகௗரவ ஜய"த சமர#ர   ெகௗரவ ச"தி- சமரசி�கெகௗரவ ச"தி- சமரசி�கெகௗரவ ச"தி- சமரசி�கெகௗரவ ச"தி- சமரசி�க   ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப"த�,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப"த�,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப"த�,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப"த�, பாரா�மற எதி�!க�சி� தைலவ� ெகௗரவ வ)ேவ� *ேரAெகௗரவ வ)ேவ� *ேரAெகௗரவ வ)ேவ� *ேரAெகௗரவ வ)ேவ� *ேரA   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ ச- ர ச"தீப ேசனார-னெகௗரவ ச- ர ச"தீப ேசனார-னெகௗரவ ச- ர ச"தீப ேசனார-னெகௗரவ ச- ர ச"தீப ேசனார-ன   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ *னி� ஹ" �ென-திெகௗரவ *னி� ஹ" �ென-திெகௗரவ *னி� ஹ" �ென-திெகௗரவ *னி� ஹ" �ென-தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ:)ஆர=சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ:)ஆர=சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ:)ஆர=சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ:)ஆர=சி   ெகௗரவ இ"திக அ/�-த ேஹர-ெகௗரவ இ"திக அ/�-த ேஹர-ெகௗரவ இ"திக அ/�-த ேஹர-ெகௗரவ இ"திக அ/�-த ேஹர-   ெகௗரவ கனக ேஹர-ெகௗரவ கனக ேஹர-ெகௗரவ கனக ேஹர-ெகௗரவ கனக ேஹர-      தி,. த�மிக தசநாய!க, பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக�   தி,. நீ1 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி: பிரதானிJ� பிரதி: பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக��   தி,மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி� ெசயலாள� நாயக�  தி,. >!கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி� ெசயலாள� நாயக�   ஒ-திைவ1பி� பிரகார� பாராOம�ற� P)ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ-திைவ1பி� பிரகார� பாராOம�ற� P)ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ-திைவ1பி� பிரகார� பாராOம�ற� P)ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ-திைவ1பி� பிரகார� பாராOம�ற� P)ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    ப-திர�கQப-திர�கQப-திர�கQப-திர�கQ    சம�1பண�சம�1பண�சம�1பண�சம�1பண�: : : : (1) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம�ச�, 2016 ஆ� ஆ=?!கான ேதசிய ெபா63 ஆைண!&*வி வ,டாNத அறி!ைகைய� சம�:பி�� ேம.ப> அறி!ைககைய ேதசிய: பா�கா:; ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! &*வி.& ஆ./:ப?�த:பட ேவ=?ெமன: பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 
(2) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம�ச�, 2016 ஆ� ஆ=?!கான கண!காEP ேசைவக� ஆைண!&*வி வ,டாNத அறி!ைகைய� சம�:பி�� ேம.ப> அறி!ைகைய உ�ளக நி,வாக� ம./� அரச �காைம��வ� ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! &*வி.& ஆ./:ப?�த:பட ேவ=?ெமன: பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 
(3) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம�ச�, 2015 ஆ� ஆ=> ேதசிய ச5க அபிவி,�தி நி/வன�தி வ,டாNத அறி!ைகைய� சம�:பி�� ேம.ப> அறி!ைகைய �காதார� ம./� மனித ேசமநல�, ச5க வ0H�ட1 ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! &*வி.& ஆ./:ப?�த:பட ேவ=?ெமன: பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 
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(4) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம�ச�, 2015 ஆ� ஆ=?!கான ேதசிய க�>ட ஆராE�சி நி/வன�தி ஆ=டறி!ைகைய� சம�:பி�� ேம.ப>  அறி!ைகைய வ0வாதார அபிவி,�தி ம./� �.றாட1 ம./� இய.ைக வள9க� ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! &*வி.& ஆ./:ப?�த:பட ேவ=?ெமன: பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 
(5) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம�ச�,  2014 ஆ� ஆ=?!கான இல9ைக� தகவ1 ெதாட�பாட1 ெதாழி1C�ப �கவ� நிைலய�தி வ,டாNத அறி!ைகைய� சம�:பி�� ேம.ப> அறி!ைகைய ேபா!&வர�� ம./� ெதாைல�ெதாட�;   ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! &*வி.& ஆ./:ப?�த:பட ேவ=?ெமன: பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 
(6) அபிவி,�தி உபாய �ைறக� ம./� ச�வேதச வ��தக   அைம�ச�,   2015 ஆ� ஆ=?!கான இல9ைக �தS�?� சைபயி வ,டாNத அறி!ைகைய� சம�:பி�� ேம.ப> அறி!ைகைய ச�வேதச ெதாட�;க� ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! &*வி.& ஆ./:ப?�த:பட ேவ=?ெமன: பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�.  (7) அபிவி,�தி உபாய �ைறக� ம./� ச�வேதச வ��தக   அைம�ச�,   2008 ஆ� ஆ=> 14 ஆ� இல!க, ெசய1CU!க அபிவி,�தி! க,�தி�ட9க� ச�ட�தி 3 (4) ஆ� பிாிவி கீW அபிவி,�தி உபாய �ைறக� ம./� ச�வேதச வ��தக அைம�சரா1 ஆ!க:ப�?, 2018 மா�� 16 ஆ� திகதிய 2062/47 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைக 5ல� தி,�த:ப�ட 2017 திெச�ப� 15 ஆ� திகதிய 2049/59 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1  பிர�ாி!க:ப�ட, க�டைளைய� சம�:பி�� ேம.ப> க�டைளைய ெபா,ளாதார அபிவி,�தி  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! &*வி.& ஆ./:ப?�த:பட ேவ=?ெமன: பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�.  2.2.2.2.    மF�கQமF�கQமF�கQமF�கQ    : : : :     

(1) (i)  த�கா நக�, &�>ெவ6ெகாட, “உதய” எ<� �கவாியி1 வதிJ� தி,. ஜி.ஐ.>. ராஜித ம�ச9க யஹ�ப�தின� 2018.01.15 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவJ�;  
 (ii) அல\வ, ெதாட�&�;ரவ�த, இல. 344 இ1 வதிJ� தி,. ம�கமேக ேபமர�னவின� 2017.08.18 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவJ�;  
 (iii) அCராத;ர�, ப=?லகம, இல. 45 இ1 வதிJ� தி,. ட:ளி].ஏ. க� எர9க ஜயேசகரவின� 2017.10.27 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவJ�  ெகௗரவ �மிNத திசாநாய!க சம�:பி�தா�. 25அ ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள!கைமய ேம.ப> ம<!க� ெபா� ம<!க� &*P!& ஆ./:ப?�த:ப�டன.     3.3.3.3.    பிரதம நீதியரச�பிரதம நீதியரச�பிரதம நீதியரச�பிரதம நீதியரச�    மRS� உய� நீதிம�ற நீதிபதிகO�கானமRS� உய� நீதிம�ற நீதிபதிகO�கானமRS� உய� நீதிம�ற நீதிபதிகO�கானமRS� உய� நீதிம�ற நீதிபதிகO�கான    ச�பள�ச�பள�ச�பள�ச�பள�    மRS�மRS�மRS�மRS�    ப)களி�ப)களி�ப)களி�ப)களி�    தி�-த� ேமRெகாQள� ெதாட�பானதி�-த� ேமRெகாQள� ெதாட�பானதி�-த� ேமRெகாQள� ெதாட�பானதி�-த� ேமRெகாQள� ெதாட�பான    அரசியலைம1பி� கீழானஅரசியலைம1பி� கீழானஅரசியலைம1பி� கீழானஅரசியலைம1பி� கீழான    தீ�மான�தீ�மான�தீ�மான�தீ�மான�: : : : பிரதம அைம�ச,� ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க� அைம�ச,மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி1�ய.சிக� ம./� க=> அபிவி,�தி அைம�ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— ப�ெதாபதாவ� அரசியலைம:;� சீ�தி,�த�தி ஊடாக தி,�த: ப�டவாறான இல9ைக சனநாயக ேசாச6ஷ! &>யர� அரசியலைம:பி 108(1) ஆ� உ/:;ைரயி பிரகார� உய� நீதிமற நீதிபதிக� 



                            ( 7 )  M. No. 249 ம./� ேம�ைற_�? நீதிமற நீதிபதிகளி ச�பள9க� பாரா�மற�தினா1 தீ�மானி!க:ப?கிறைமயினா0�;  ஜனாதிபதியினா1 2018.02.17 ஆ� திகதி சம�:பி!க:ப�ட அைம�சரைவ நி,ப�தி.கான 2018.02.20 ஆ� திகதிய அைம�சரைவ� தீ�மான�தி.கைமய பிரதம நீதியரச�  ம./� உய� நீதிமற நீதிபதிகளி ச�பள9க� ம./� ப>கைள 2018.01.01 ஆ� திகதி �த1 கீW &றி:பிட:ப?� பிரகார� தி,�தியைம:பத.& அ9கீகார� வழ9க:ப�?�ளைமயினா0�:— (அ) 3/2017 ஆ� இல!க �காைம��வ ேசைவக� �.றறி!ைகயி1 &றி:பிட:ப�?�ள பிரதம நீதியரச�, உய� நீதிமற நீதிபதிக�, ேம�ைற_�? நீதிமற�தி தைலவ� ம./� ேம�ைற_�? நீதிமற�தி நீதிபதிக�!கான ச�பள9க� ேதசிய ச�பள9க� ம./� ஆளணி ஆைண!&*வினா1 தயாாி!க:ப�? இைண:; 1 ஆக சம�:பி!க:ப�?�ள ஆவண�தி1 &றி:பிட:ப�?�ளத பிரகார� 2018.01.01 ஆ� திகதி �த1 அ�0!& வ,� வைகயி1 தி,�தியைம�த1 ம./� ச�பள மா.ற�ைத ப>:ப>யாக ேம.ெகா�ள1 எ<� அ>:பைடயி1 ேம.ெகா�வத.&�; (ஆ) இ�வைர ச�பள�தி1 25% எ<� அ>:பைடயி1 ெச0�த:ப�ட ஓEHதிய��டனான ப>ைய 2018.01.01 ஆ� திகதி �த1 அ�0!& வ,� வைகயி1 50% வைர அதிகாி�த0� அNத: ப>ைய ;திய ச�பள�தி.கைமய ெப./!ெகா�ள:ப?� ச�பள: ப>நிைலயி அ>:பைடயி1 கண!கி?வத.&�; (இ) மாதாNத� cபா 15,000/- எ<� வைகயி1 ெச0�த:ப�ட ஓEHதியம.ற விேசட ப>!&: பதிலாக மாதாNத� cபா 150,000/- ஓEHதிய�தி.& கண!கிட:ப?� ெதாழி1சா� ப>ைய ெச0��வத.&�; அத பிரகார�, இல9ைக சனநாயக ேசாச6ஷ! &>யரசி அரசியலைம:பி 108(1) உ/:;ைரயி பிரகார� பிரதம நீதியரச� ம./� உய� நீதிமற நீதிபதிகளி ச�பள9க� ம./� ப>க� ேமேல &றி:பிட:ப�?�ள பிரகார� தி,�தியைம!க:ப?மாகெவன இ:பாரா�மற� தீ�மானி!கிற�. 



                            ( 8 )  M. No. 249 பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�.  4.4.4.4.    தீவிர1தீவிர1தீவிர1தீவிர1    ெபாS1BெபாS1BெபாS1BெபாS1B    CகாைமCகாைமCகாைமCகாைம    ச:டUல�ச:டUல�ச:டUல�ச:டUல�:   :   :   :   இர=டா� மதி:d�?!கான க�டைள வாசி!க:ப�ட�. ச�ட5ல� இர=டா� மதி:d? ெசEய:ப?மாக என பிரதம அைம�ச,� ேதசிய! ெகா�ைகக� ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க� அைம�ச,மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி1�ய.சிக� ம./� க=> அபிவி,�தி அைம�ச� பிேராி�தா�. 
(�.ப. 11.29 மணி!& &*!களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா9கினா�. )  
“ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா9&வாராக”  என ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க� இராஜா9க அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 
(பி.ப. 2.00 மணி!& ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா9கினா�. )  
“ெகௗரவ �ஜி;� ரeமா தைலைம தா9&வாராக”  என கிராமிய: ெபா,ளாதார அ0வ1க� அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 
(பி.ப. 3.21 மணி!& ெகௗரவ �ஜி;� ரஹுமா தைலைம தா9கினா�. )  
“ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா9&வாராக”  என அரச ெதாழி1�ய.சிக� ம./� க=> அபிவி,�தி  அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 
(பி.ப. 5.02 மணி!& ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா9கினா�. )  
(பி.ப. 5.40 மணி!& சபாநாயக� தைலைம தா9கினா�. )  அம�P த.கா6கமாக ஒ�திைவ:; பி.ப. 6.05 மணி!& பி.ப. 6.35 மணி வைர அம�P ஒ�திைவ:; பி.ப. 6.35 மணி அம�P ெதாட9கிய�. சபாநாயக� தைலைம தா9கினா�. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. ச�ட5ல� அத.கைமய இர=டாவ� �ைறயாக மதி:பிட:ப�ட�. “ச�ட5ல� �*:பாரா�மற! &*வி பாிசீலைன!& விட:ப?மாக” என  பிரதம அைம�ச,� ேதசிய! ெகா�ைகக� ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க� அைம�ச,மானவ� சா�பாக நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. உடேன பாரா�மற� &*வாக மாறிய�. (&*நிைலயி1) சபாநாயக� தைலைம தா9கினா�. 1 ஆ� வாசக�  1 ஆ� வாசக�  1 ஆ� ப!க�தி1 3 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�? அத.&: பதிலாக: பிவ,வதைன இ?மா/  பிரதம அைம�ச,� ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க� அைம�ச,மானவ� சா�பாக நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�ச� தி,�தெமாைற: பிேராி�தா�,— 



                            ( 9 )  M. No. 249  1. இ�ச�ட�, 2018 ஆ� ஆ=> ........ ஆ� இல!க, தீவிர:” ;   தி,�த� ஏ./!ெகா�ள:ப?மாக எ<� பிேரரைண &*வி.& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 
 வாசக� தி,�த:ப�டவா/ ச�ட5ல�தி ஒ, ப&தியாக இ,!கேவ=?ெமற பிேரரைண &*வி.& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 2 ஆ� வாசக� ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 3 ஆ� வாசக� 2 ஆ� ப!க�தி1 14 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�? அத.&: பதிலாக: பிவ,வதைன இ?மா/  பிரதம அைம�ச,� ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க� அைம�ச,மானவ� சா�பாக நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�ச� தி,�தெமாைற: பிேராி�தா�,—  பாரா�மற�, &றி:பி�டெவா, நிதியா=>ேபா� கால��!&! கால�, தீ�மான�தி5ல�,” ;   தி,�த� ஏ./!ெகா�ள:ப?மாக எ<� பிேரரைண &*வி.& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 3 ஆ� ப!க�தி1 4 �த1 7 வைரயிலான வாிகைள  நீ!கிவி�? அத.&: பதிலாக: பிவ,வதைன இ?மா/  பிரதம அைம�ச,� ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க� அைம�ச,மானவ� சா�பாக நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�ச� ேம0ெமா, தி,�த�ைத: பிேராி�தா�,—  

“�.ேபாNத நிதியா=> �>வி0�ளவாறாக ெமா�த நி0ைவயாகP�ள தனிசி ப�� சதiத�ைத விAசாதி,!க ேவ=>ய�� &றி:பி�டெவா, நிதியா=> ேபாதான�மான பண�ெதாைகெயாைற� திர�?வத.& அ9கீகாரமளி!கலா�.” .   
“தி,�த� ஏ./!ெகா�ள:ப?மாக” எ<� பிேரரைண &*வி.& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. வாசக� தி,�த:ப�டவா/ ச�ட5ல�தி ஒ, ப&தியாக இ,!கேவ=?ெமற பிேரரைண &*வி.& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 4 �த1  8 வைரயான வாசக9க� ஏ./!ெகா�ள:ப�டன. 9 ஆ� வாசக� 4 ஆ� ப!க�தி1 27 �த1 30 வைரயான வாிகைளJ� (இர=?��பட)  ம./� 5 ஆ� ப!க�தி1 1 �த1 14 வைரயான வாிகைளJ� (இர=?��பட) நீ!கிவி�? அத.&: பதிலாக: பிவ,வதைன இ?மா/  பிரதம அைம�ச,� ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க� அைம�ச,மானவ� சா�பாக நிதி ம./� ெவ&சன  ஊடக அைம�ச� தி,�தெமாைற: பிேராி�தா�,— 



                            ( 10 )  M. No. 249 

“தி,�த� ஏ./!ெகா�ள:ப?மாக” எ<� பிேரரைண &*வி.& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. வாசக� தி,�த:ப�டவா/ ச�ட5ல�தி ஒ, ப&தியாக இ,!கேவ=?ெமற பிேரரைண &*வி.& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 10 �த1 15 வைரயான வாசக9க� ஏ./!ெகா�ள:ப�டன. விாிP: ெபய� விாிP: ெபய� நீ!க:ப�? அத.&: பதிலாக கீW வ,� ப&திைய இ?மா/  பிரதம அைம�ச,� ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க� அைம�ச,மானவ� சா�பாக நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�ச� தி,�தெமாைற: பிேராி�தா�,—  
“இல9ைகயி1 ெபா�� தனி� �காைமைய� சீரா!&வத.&� தீவிர: ெபா/:; �காைம ேநா!க��!காக இல9ைகயி1 அ1ல� இல9ைக!& ெவளிேய கடகைள� திர�?வத.& அதிகாரமளி:பத.&�; அ��ட அதேனா? ெதாட�;ப�ட அ1ல� அத இைடேந� விைளவான க,ம9க�!& ஏ.பா? ெசEவத.&மானெதா, ச�ட�. ” ;   “தி,�த� ஏ./!ெகா�ள:ப?மாக” எ<� பிேரரைண &*வி.& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 

“விாிP: ெபய� ச�ட5ல�தி ஒ, ப&தியாக இ,!கேவ=?ெமற” பிேரரைண &*வி.& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. ச�டமா!&வாசக� ச�டமா!&வாசக� ச�ட5ல�தி ஒ, ப&தியாக இ,!க ேவ=?ெமற பிேரரைண &*வி.& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�.  ச�ட:ெபய�:  

“ந�ெல�ண��ட
 ெச�ய�ப� ெசய�க��கான பா�கா��. 9. ( 1 )  பண� சைபயி உ/:பினெரவ,� அ1ல� இல9ைக ம�திய வ9கியி அ0வல� அ1ல� ேசைவயாள� எவ,�, வ9கியினா1 உற:ப�ட ஏேத<� ேசத��!காக அ1ல� ந�ட��!காக, அ�தைகய ேசத� அ1ல� ந�ட� அவர� ேவ=?ெமற ��நட�ைதயினா1 அ1ல� ேவ=?ெமற தவ/ைகயினா1 விைளவி!க:ப�>,Nதாெலாழிய ஆளாதலாகா�. (2) பண�சைபயி உ/:பின� ஒ\ெவா,வ,!&� ம./� இல9ைக ம�திய வ9கியி அ0வல� அ1ல� ேசைவயாள� ஒ\ெவா,வ,!&�, அவர� கடைமகைள நிைறேவ./வதி1 அ1ல� நிைறேவ./த1 ெதாட�பாக அவாினா1 உற:ப�ட எ1லா ந�ட9க�!&� ெசலPக�!&� எதிராக, அவர� ��நட�ைதயினா1 அ1ல� ேவ=?ெமற தவ/ைகயினா1 ஏ.ப?�த:ப�?�ளெவன: பண�சைப க,த!�>யவாறானஅ�தைகய ந�ட9க�� ெசலPக�� தவிர, இல9ைக ம�தியவ9கியினா1 ந�ேடா�தரவாதமளி!க:ப?த1 ேவ=?�. 



                            ( 11 )  M. No. 249 சி9கள வாசக�தி1 2 ஆ� ப!க�தி1 5 ஆவ� வாிைய நீ!கிவி�? அத.&: பதிலாக கீW வ,� ப&திைய இ?மா/  பிரதம அைம�ச,� ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க� அைம�ச,மானவ� சா�பாக நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�ச� தி,�தெமாைற: பிேராி�தா�,— 
“ෙමම පනත ස�ය වග�� කළමනාකරණ පනත”  என அறி�க� ெசEய:ப?மாக. 
“தி,�த� ஏ./!ெகா�ள:ப?மாக” எ<� பிேரரைண &*வி.& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. வாசக� தி,�த:ப�டவா/ ச�ட5ல�தி ஒ, ப&தியாக இ,!கேவ=?ெமற பிேரரைண &*வி.& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. ச�ட5ல� தி,�த9க�ட ஏ./!ெகா�ள:ப�டதாக அறிவி!க:ப�ட�. “ச�ட5ல� இ:ெபா*� 5றாவ� �ைறயாக மதி:பிட: ெப/மாக” என பிரதம அைம�ச,� ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க� அைம�ச,மானவ� சா�பாக நிதி ம./� ெவ&சன  ஊடக அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�.  இதப> ச�ட5ல� தி,�த:ப�டவா/ 5றாவ� �ைறயாக மதி:பிட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�.  5.5.5.5.    உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)    ச:ட-தி�ச:ட-தி�ச:ட-தி�ச:ட-தி�    கீWகீWகீWகீW    க:டைள (இலக:டைள (இலக:டைள (இலக:டைள (இல.1.1.1.1 )))) : : : : நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 1989 ஆ� ஆ=> 13 ஆ� இல!க, உ.ப�தி வாி (விேசட ஏ.பா?க�) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீW உ.ப�தி வாி ெதாட�பி1 நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�சரா1 ஆ!க:ப�?, 2017 நெவ�ப� 09 ஆ� திகதிய 2044/32 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட�� 2018.02.22 ஆ� திகதி சம�:பி!க:ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி!க:ப?மாக. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�.   6.6.6.6.    உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)    ச:ட-தி�ச:ட-தி�ச:ட-தி�ச:ட-தி�    கீWகீWகீWகீW    க:டைள (இலக:டைள (இலக:டைள (இலக:டைள (இல. 2. 2. 2. 2 )))) :::: நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 1989 ஆ� ஆ=> 13 ஆ� இல!க, உ.ப�தி வாி (விேசட ஏ.பா?க�) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீW உ.ப�தி வாி ெதாட�பி1 நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�சரா1 ஆ!க:ப�?, 2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய 2045/32 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட�� 2018.02.22 ஆ� திகதி சம�:பி!க:ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி!க:ப?மாக. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�.  
 7.7.7.7.    உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)    ச:ட-தி�ச:ட-தி�ச:ட-தி�ச:ட-தி�    கீWகீWகீWகீW    க:டைள (இலக:டைள (இலக:டைள (இலக:டைள (இல. 3. 3. 3. 3 )))) :::: நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 1989 ஆ� ஆ=> 13 ஆ� இல!க, உ.ப�தி வாி (விேசட ஏ.பா?க�) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீW உ.ப�தி வாி ெதாட�பி1 நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�சரா1 ஆ!க:ப�?, 2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய 2045/33 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட�� 2018.02.22 ஆ� திகதி சம�:பி!க:ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி!க:ப?மாக. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�.   



                            ( 12 )  M. No. 249 8.8.8.8.    உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)    ச:ட-தி�ச:ட-தி�ச:ட-தி�ச:ட-தி�    கீWகீWகீWகீW    க:டைள (இலக:டைள (இலக:டைள (இலக:டைள (இல. 4. 4. 4. 4 )))) :::: நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 1989 ஆ� ஆ=> 13 ஆ� இல!க, உ.ப�தி வாி (விேசட ஏ.பா?க�) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீW உ.ப�தி வாி ெதாட�பி1 நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�சரா1 ஆ!க:ப�?, 2017 நெவ�ப� 22 ஆ� திகதிய 2046/14 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட�� 2018.02.22 ஆ� திகதி சம�:பி!க:ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி!க:ப?மாக. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�.   9.9.9.9.    உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)உRப-தி வாி (விேசட ஏRபாVகQ)    ச:ட-தி�ச:ட-தி�ச:ட-தி�ச:ட-தி�    கீWகீWகீWகீW    க:டைள (இலக:டைள (இலக:டைள (இலக:டைள (இல. 5. 5. 5. 5 )))) :::: நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 1989 ஆ� ஆ=> 13 ஆ� இல!க, உ.ப�தி வாி (விேசட ஏ.பா?க�) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீW உ.ப�தி வாி ெதாட�பி1  நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம�சரா1 ஆ!க:ப�?, 2017 நெவ�ப� 28 ஆ� திகதிய 2047/25 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட�� 2018.02.22 ஆ� திகதி சம�:பி!க:ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி!க:ப?மாக. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 
“ெகௗரவ பிம1 ர�நாய!க தைலைம தா9&வாராக”  என அரச ெதாழி1�ய.சிக� ம./� க=> அபிவி,�தி  அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. 
(பி.ப. 6.49 மணி!& ெகௗரவ பிம1 ர�நாய!க  தைலைம தா9கினா�. )   10.10.10.10.    ஒ-திைவ1Bஒ-திைவ1Bஒ-திைவ1Bஒ-திைவ1B (((( ப�கைல�கழக�களி�ப�கைல�கழக�களி�ப�கைல�கழக�களி�ப�கைல�கழக�களி�    க�விசாராக�விசாராக�விசாராக�விசாரா    ஊழிய�களி�ஊழிய�களி�ஊழிய�களி�ஊழிய�களி�    ெதாட�ெதாட�ெதாட�ெதாட�    ேவைலேவைலேவைலேவைல    நிS-த�நிS-த�நிS-த�நிS-த�) :) :) :) :   “இ: பாரா�மற� இ:ேபா� ஒ�திைவ!க:ப?மாக” என பாரா�மற சைப �த1வ�  பிேராி�தா�. பிேரரைண எ?�திய�ப: ெப./ விவாதி!க:ப�ட�.        பிேரரைண சைப!& விட:ப�? ஏ./!ெகா�ள:ப�ட�. பி.ப. 7.08 மணி!&,  2018 ஏ:பிற1 03 ஆ� திகதி ெச\வாE!கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ!க:ப�ட�. 


