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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 ெகா1ைகக1 ம23� ெபா/ளாதார அ4வ�க1 அைம.ச/� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ1நா�ட4வ�க1 அைம.ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர �க,ேஜா� அமர �க,ேஜா� அமர �க,ேஜா� அமர �க, 623லா��ைற அபிவி/�தி ம23� கிறி7தவ சமய அ4வ�க1 அைம.ச� ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர, கட2ெறாழி� ம23� நீரக வள9ல அபிவி/�தி அைம.ச/� மகாவ: அபிவி/�தி இராஜா=க அைம.ச/� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    கய"த க�ணாதில�க,கய"த க�ணாதில�க,கய"த க�ணாதில�க,கய"த க�ணாதில�க, காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைம�> அைம.ச/� அரசா=க# க�சி �த2ேகாலாசா?� ெ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, அரச ெதாழி��ய2சிக1 ம23� க@A அபிவி/�தி அைம.ச/� பாரா�மற. சைப �த�வ/� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாBC, கலD�ைரயாட� ம23� அரசக/ம ெமாழிக1 அைம.ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    பழனி திகா�பர�,பழனி திகா�பர�,பழனி திகா�பர�,பழனி திகா�பர�, மைலநா�E >திய கிராம=க1, உ�க�டைம�> வசதிக1 ம23� ச�தாய அபிவி/�தி அைம.ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப/Dேதா�ட# ைக�ெதாழி� அைம.ச� ெகௗரவ எ(. *. நாவி�ன,ெகௗரவ எ(. *. நாவி�ன,ெகௗரவ எ(. *. நாவி�ன,ெகௗரவ எ(. *. நாவி�ன, உ1ளக அ4வ�க1, வடேம� அபிவி/�தி ம23� கலாசார அ4வ�க1 அைம.ச� ெகௗரவ ஏ. ,. -சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. ,. -சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. ,. -சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. ,. -சி� பிேரமஜய"த, விFஞான, ெதாழி�I�ப ம23� ஆரா".சி அைம.ச� ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�, ைக�ெதாழி� ம23� வாணிப அ4வ�க1 அைம.ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப5டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப5டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப5டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப5டார, மகளி� ம23� சி3வ� அ4வ�க1 அைம.ச� ெகௗரவ ைபஸ� 6(தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 6(தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 6(தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 6(தபா, மாகாண சைபக1 ம23� உ1Kரா�சி அைம.ச� ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க, க/�தி�ட �காைம��வ�, இைளஞ� அ4வ�க1 ம23� ெத அபிவி/�தி அைம.ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க, ெப2ேறா:ய வள=க1 அபிவி/�தி அைம.ச� 



                            ( 2 )  M. No. 250 ெகௗரவ ச"திம #ர�ெகா,,ெகௗரவ ச"திம #ர�ெகா,,ெகௗரவ ச"திம #ர�ெகா,,ெகௗரவ ச"திம #ர�ெகா,, திறக1 அபிவி/�தி ம23� ெதாழி2பயி2சி அைம.ச� ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம, அபிவி/�தி உபாய �ைறக1 ம23� 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 ம23� ெவ(சன ஊடக அைம.ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ,.எ�. -வாமிநாத�,,.எ�. -வாமிநாத�,,.எ�. -வாமிநாத�,,.எ�. -வாமிநாத�, சிைற.சாைலக1 ம3சீரைம�>, >ன�வாBவளி�>, மீ1(Aேய2ற ம23� இD�மத அ4வ�க1 அைம.ச� ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�, நகர� தி�டமிட� ம23� நீ�வழ=க� அைம.ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    அ< � ஹ=�,அ< � ஹ=�,அ< � ஹ=�,அ< � ஹ=�, தபா�, தபா� ேசைவக1 ம23� �7:� சமய அ4வ�க1 அைம.ச� ெகௗரவ க*� ஹஷீ�,ெகௗரவ க*� ஹஷீ�,ெகௗரவ க*� ஹஷீ�,ெகௗரவ க*� ஹஷீ�, உய�க�வி ம23� ெநEFசாைலக1 அைம.ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய� ெபா/ளாதார விவகார=க1 ப2றிய அைம.ச� ெகௗரவ *�0 மா�ஷ� சர7 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ *�0 மா�ஷ� சர7 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ *�0 மா�ஷ� சர7 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ *�0 மா�ஷ� சர7 ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி/�தி அைம.ச�  ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல%ம� யா<பா அேபவ�தன,ல%ம� யா<பா அேபவ�தன,ல%ம� யா<பா அேபவ�தன,ல%ம� யா<பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி� �ய2சிக1 அபிவி/�தி இராஜா=க அைம.ச� ெகௗரவ வச"த அ?விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ?விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ?விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ?விஹாேர, கம�ெதாழி� இராஜா=க அைம.ச� ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா=க அைம.ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, க/�தி�ட �காைம��வ�, இைளஞ� அ4வ�க1 ம23� ெத அபிவி/�தி இராஜா=க 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� ெ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 ெகா1ைகக1 ம23� ெபா/ளாதார அ4வ�க1 இராஜா=க அைம.ச� ெகௗரவ அஜி7 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி7 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி7 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி7 பி. ெபேரரா, மிவ4 ம23� >��பி#க�த#க ச#தி இராஜா=க அைம.ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா1ைகக1 ம23� ெபா/ளாதார அ4வ�க1 இராஜா=க அைம.ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஏ. ,. பிேரமதாச,ஏ. ,. பிேரமதாச,ஏ. ,. பிேரமதாச,ஏ. ,. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி� ம23� வாணிப அ4வ�க1 இராஜா=க அைம.ச� ெகௗரவ பா9த ர�ேக ப5டார,ெகௗரவ பா9த ர�ேக ப5டார,ெகௗரவ பா9த ர�ேக ப5டார,ெகௗரவ பா9த ர�ேக ப5டார, நீ��பாசன இராஜா=க அைம.ச� ெகௗரவ #.எ(. இராதாகி�Aண�,ெகௗரவ #.எ(. இராதாகி�Aண�,ெகௗரவ #.எ(. இராதாகி�Aண�,ெகௗரவ #.எ(. இராதாகி�Aண�, க�வி இராஜா=க அைம.ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர7ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர7ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர7ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர7ன, நிதி இராஜா=க அைம.ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன, பா�கா�> 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� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல%ம� ெசெனவிர7ன,ல%ம� ெசெனவிர7ன,ல%ம� ெசெனவிர7ன,ல%ம� ெசெனவிர7ன, விFஞான, ெதாழி�I�ப ம23� ஆரா".சி இராஜா=க அைம.ச� ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட4வ�க1 இராஜா=க அைம.ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஏ. எB. எ�. ெபளC,ஏ. எB. எ�. ெபளC,ஏ. எB. எ�. ெபளC,ஏ. எB. எ�. ெபளC, ேதசிய ஒ/ைம�பாE ம23� ந�:ண#க இராஜா=க அைம.ச�  



                            ( 3 )  M. No. 250 ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    அேசா� அேபசி�க,அேசா� அேபசி�க,அேசா� அேபசி�க,அேசா� அேபசி�க, ேபா#(வர�� ம23� சிவி� விமான. ேசைவக1 பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7 வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7 வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7 வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7 வல, உ1நா�ட4வ�க1 பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 6காதார�, ேபாசைண ம23� 6ேதச ம/��வ பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ  ேனA க�க"த,ெகௗரவ  ேனA க�க"த,ெகௗரவ  ேனA க�க"த,ெகௗரவ  ேனA க�க"த, அன��த �காைம��வ பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக, ெப2ேறா:ய வள=க1 அபிவி/�தி பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ (தி�மதி) -ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) -ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) -ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) -ேமதா ஜீ. ஜயேசன, வ4வாதார அபிவி/�தி ம23� வன சீவராசிக1 பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ எB.ஆ�. சாரதீ  Aம"த,ெகௗரவ எB.ஆ�. சாரதீ  Aம"த,ெகௗரவ எB.ஆ�. சாரதீ  Aம"த,ெகௗரவ எB.ஆ�. சாரதீ  Aம"த, நீதி பிரதி அைம.ச/� >�தசாசன பிரதி அைம.ச/� ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான, திறக1 அபிவி/�தி ம23� ெதாழி2பயி2சி பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ -ச"த EFசிநிலேம,ெகௗரவ -ச"த EFசிநிலேம,ெகௗரவ -ச"த EFசிநிலேம,ெகௗரவ -ச"த EFசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம23� �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, ச9க வ4N�ட�, நல>ாி ம23� க@A மர>ாிைமக1 பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ 67  சிவ9�க�,ெகௗரவ 67  சிவ9�க�,ெகௗரவ 67  சிவ9�க�,ெகௗரவ 67  சிவ9�க�, ஆர�ப# ைக�ெதாழி� பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ அமீ� அ9 சிஹா<தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ9 சிஹா<தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ9 சிஹா<தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ9 சிஹா<தீ�, கிராமிய ெபா/ளாதார அ4வ�க1 பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ எB.எ�.எ�. ஹாீ(,ெகௗரவ எB.எ�.எ�. ஹாீ(,ெகௗரவ எB.எ�.எ�. ஹாீ(,ெகௗரவ எB.எ�.எ�. ஹாீ(, விைளயா�E��ைற பிரதி அைம.ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ<Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ<Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ<Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ<Eஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ�தன   ெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசன   ெகௗரவ டல( அழக<ெப�மெகௗரவ டல( அழக<ெப�மெகௗரவ டல( அழக<ெப�மெகௗரவ டல( அழக<ெப�ம   ெகௗரவ ஆன"த அ?7கமேகெகௗரவ ஆன"த அ?7கமேகெகௗரவ ஆன"த அ?7கமேகெகௗரவ ஆன"த அ?7கமேக   ெகௗரவ மஹி"தான"த அ?7கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ?7கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ?7கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ?7கமேக   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி"7 Gமா�ெகௗரவ அ. அரவி"7 Gமா�ெகௗரவ அ. அரவி"7 Gமா�ெகௗரவ அ. அரவி"7 Gமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Gமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Gமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Gமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Gமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ? Gமா�ெகௗரவ ேவ? Gமா�ெகௗரவ ேவ? Gமா�ெகௗரவ ேவ? Gமா�   ெகௗரவ நால�க பிரசா7 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா7 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா7 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா7 ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க#"திர� ேகாH(வர�ெகௗரவ க#"திர� ேகாH(வர�ெகௗரவ க#"திர� ேகாH(வர�ெகௗரவ க#"திர� ேகாH(வர�   ெகௗரவ ச"திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச"திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச"திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச"திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ ச"திம கமேகெகௗரவ ச"திம கமேகெகௗரவ ச"திம கமேகெகௗரவ ச"திம கமேக   ெகௗரவ உதய பிரபா7 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா7 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா7 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா7 க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல<ப7திெகௗரவ நிஹா� கல<ப7திெகௗரவ நிஹா� கல<ப7திெகௗரவ நிஹா� கல<ப7தி   ெகௗரவ திேனA Gணவ�தனெகௗரவ திேனA Gணவ�தனெகௗரவ திேனA Gணவ�தனெகௗரவ திேனA Gணவ�தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப" ல Gணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப" ல Gணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப" ல Gணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப" ல Gணவ�தன   



                            ( 4 )  M. No. 250 ெகௗரவ எ0வ0 Gணேசகரெகௗரவ எ0வ0 Gணேசகரெகௗரவ எ0வ0 Gணேசகரெகௗரவ எ0வ0 Gணேசகர   ெகௗரவ ப7ம உதயசா"த Gணேசகரெகௗரவ ப7ம உதயசா"த Gணேசகரெகௗரவ ப7ம உதயசா"த Gணேசகரெகௗரவ ப7ம உதயசா"த Gணேசகர   ெகௗரவ ,.#. சானகெகௗரவ ,.#. சானகெகௗரவ ,.#. சானகெகௗரவ ,.#. சானக   ெ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 ந9� ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந9� ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந9� ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந9� ப5டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அJர சி0னி ஜயர7னெகௗரவ அJர சி0னி ஜயர7னெகௗரவ அJர சி0னி ஜயர7னெகௗரவ அJர சி0னி ஜயர7ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர7னெகௗரவ பிய�கர ஜயர7னெகௗரவ பிய�கர ஜயர7னெகௗரவ பிய�கர ஜயர7ன   ெ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.  ைரெர0ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர0ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர0ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர0ணசி�க�   ெகௗரவ ஆK6க� ெதா5டமா�ெகௗரவ ஆK6க� ெதா5டமா�ெகௗரவ ஆK6க� ெதா5டமா�ெகௗரவ ஆK6க� ெதா5டமா�   ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள*�ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள*�ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள*�ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள*�   ெகௗரவ சிறினா� , ெம�ெகௗரவ சிறினா� , ெம�ெகௗரவ சிறினா� , ெம�ெகௗரவ சிறினா� , ெம�   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி7 த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி7 த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி7 த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி7 த ெசாLசா   ெகௗரவ அMர திசாநாய�கெகௗரவ அMர திசாநாய�கெகௗரவ அMர திசாநாய�கெகௗரவ அMர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�க   ெகௗரவ #ரGமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரGமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரGமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரGமார திசாநாய�க   ெகௗரவ சா9"த திசாநாய�கெகௗரவ சா9"த திசாநாய�கெகௗரவ சா9"த திசாநாய�கெகௗரவ சா9"த திசாநாய�க   ெகௗரவ 6ஹம0 நவவிெகௗரவ 6ஹம0 நவவிெகௗரவ 6ஹம0 நவவிெகௗரவ 6ஹம0 நவவி   ெகௗரவ 6ஹ�ம  நசீ�ெகௗரவ 6ஹ�ம  நசீ�ெகௗரவ 6ஹ�ம  நசீ�ெகௗரவ 6ஹ�ம  நசீ�   ெகௗரவ வா-ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா-ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா-ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா-ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாN( நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாN( நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாN( நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாN( நி�மலநாத�   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமA பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ சன7 நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன7 நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன7 நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன7 நிசா"த ெபேரரா   ெகௗரவ -ஜி7 சFஜய ெபேரராெகௗரவ -ஜி7 சFஜய ெபேரராெகௗரவ -ஜி7 சFஜய ெபேரராெகௗரவ -ஜி7 சFஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமBச"திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமBச"திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமBச"திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமBச"திர   ெகௗரவ எ(. பிேரமர7னெகௗரவ எ(. பிேரமர7னெகௗரவ எ(. பிேரமர7னெகௗரவ எ(. பிேரமர7ன   ெகௗரவ ப" ல லா� ப5டாாிெகாடெகௗரவ ப" ல லா� ப5டாாிெகாடெகௗரவ ப" ல லா� ப5டாாிெகாடெகௗரவ ப" ல லா� ப5டாாிெகாட   ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ 6ஹ�ம  இ<ராஹி� 6ஹ�ம  ம�
�ெகௗரவ 6ஹ�ம  இ<ராஹி� 6ஹ�ம  ம�
�ெகௗரவ 6ஹ�ம  இ<ராஹி� 6ஹ�ம  ம�
�ெகௗரவ 6ஹ�ம  இ<ராஹி� 6ஹ�ம  ம�
�   



                            ( 5 )  M. No. 250 ெகௗரவ எ(.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ(.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ(.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ(.எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ெசயி0 அ9 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி0 அ9 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி0 அ9 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி0 அ9 ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத� ம(தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம(தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம(தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம(தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மOP<ெகௗரவ இ�ரா� மOP<ெகௗரவ இ�ரா� மOP<ெகௗரவ இ�ரா� மOP<   ெகௗரவ அ< �லா மஹP<ெகௗரவ அ< �லா மஹP<ெகௗரவ அ< �லா மஹP<ெகௗரவ அ< �லா மஹP<   ெகௗரவ அஜி7 மா�ன<ெப�மெகௗரவ அஜி7 மா�ன<ெப�மெகௗரவ அஜி7 மா�ன<ெப�மெகௗரவ அஜி7 மா�ன<ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ- மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ- மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ- மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ- மாரசி�க   ெகௗரவ எ(.சீ. 67 Gமாரணெகௗரவ எ(.சீ. 67 Gமாரணெகௗரவ எ(.சீ. 67 Gமாரணெகௗரவ எ(.சீ. 67 Gமாரண   ெகௗரவ சீனி7த�பி ேயாேக(வர�ெகௗரவ சீனி7த�பி ேயாேக(வர�ெகௗரவ சீனி7த�பி ேயாேக(வர�ெகௗரவ சீனி7த�பி ேயாேக(வர�   ெகௗரவ பிம� ர7நாய�கெகௗரவ பிம� ர7நாய�கெகௗரவ பிம� ர7நாய�கெகௗரவ பிம� ர7நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா� ர7வ7ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர7வ7ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர7வ7ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர7வ7ேத   ெகௗரவ பிரச�ன ரண �கெகௗரவ பிரச�ன ரண �கெகௗரவ பிரச�ன ரண �கெகௗரவ பிரச�ன ரண �க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண#ரெகௗரவ பிரச�ன ரண#ரெகௗரவ பிரச�ன ரண#ரெகௗரவ பிரச�ன ரண#ர   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ 6ஜிE� ரஹுமா�ெகௗரவ 6ஜிE� ரஹுமா�ெகௗரவ 6ஜிE� ரஹுமா�ெகௗரவ 6ஜிE� ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ சம� ராஜப%ெகௗரவ சம� ராஜப%ெகௗரவ சம� ராஜப%ெகௗரவ சம� ராஜப%   ெகௗரவ நாம� ராஜப%ெகௗரவ நாம� ராஜப%ெகௗரவ நாம� ராஜப%ெகௗரவ நாம� ராஜப%   ெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேக   ெகௗரவ ஜானக வ�G�Eரெகௗரவ ஜானக வ�G�Eரெகௗரவ ஜானக வ�G�Eரெகௗரவ ஜானக வ�G�Eர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரBசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரBசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரBசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரBசி   ெ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�ரமர7னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர7னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர7னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர7ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �க   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  Cதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  Cதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  Cதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  Cதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறி   ெகௗரவ  =< விேஜேசகரெகௗரவ  =< விேஜேசகரெகௗரவ  =< விேஜேசகரெகௗரவ  =< விேஜேசகர   ெகௗரவ கFசன விேஜேசகரெகௗரவ கFசன விேஜேசகரெகௗரவ கFசன விேஜேசகரெகௗரவ கFசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�   ெகௗரவ விம� #ரவ�செகௗரவ விம� #ரவ�செகௗரவ விம� #ரவ�செகௗரவ விம� #ரவ�ச   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி Q(க"தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி Q(க"தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி Q(க"தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி Q(க"தராசா   ெகௗரவ ச"தி7 சமரசி�கெகௗரவ ச"தி7 சமரசி�கெகௗரவ ச"தி7 சமரசி�கெகௗரவ ச"தி7 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 ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   



                            ( 6 )  M. No. 250 ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ அ5ணாமைல நேட- சிவச�திெகௗரவ அ5ணாமைல நேட- சிவச�திெகௗரவ அ5ணாமைல நேட- சிவச�திெகௗரவ அ5ணாமைல நேட- சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. -ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. -ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. -ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. -ம"திர�   ெ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 ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ -னி� ஹ" �ென7திெகௗரவ -னி� ஹ" �ென7திெகௗரவ -னி� ஹ" �ென7திெகௗரவ -னி� ஹ" �ென7தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ0,ஆரBசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0,ஆரBசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0,ஆரBசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0,ஆரBசி   ெகௗரவ இ"திக அM�7த ேஹர7ெகௗரவ இ"திக அM�7த ேஹர7ெகௗரவ இ"திக அM�7த ேஹர7ெகௗரவ இ"திக அM�7த ேஹர7   ெகௗரவ கனக ேஹர7ெகௗரவ கனக ேஹர7ெகௗரவ கனக ேஹர7ெகௗரவ கனக ேஹர7   ெகௗரவ விஜித ேஹர7ெகௗரவ விஜித ேஹர7ெகௗரவ விஜித ேஹர7ெகௗரவ விஜித ேஹர7      தி/. த�மிக தசநாய#க, பாரா�மற. ெசயலாள� நாயக�   தி/. நீ� இ�தவல, பணியா�ெடா(தி� பிரதானிP� பிரதி� பாரா�மற. ெசயலாள� நாயக��   தி/மதி (ஷானி ேராஹனதீர, உதவி. ெசயலாள� நாயக�  தி/. A#கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி. ெசயலாள� நாயக�   ஒ7திைவ<பி� பிரகார� பாராTம�ற� U,ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ7திைவ<பி� பிரகார� பாராTம�ற� U,ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ7திைவ<பி� பிரகார� பாராTம�ற� U,ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ7திைவ<பி� பிரகார� பாராTம�ற� U,ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி7த�கNஅறிவி7த�கNஅறிவி7த�கNஅறிவி7த�கN: : : : சபாநாயக� பிவ/மா3 அறிவி�த�கைள விE�தா�:- 
I “அரசியலைம�பி 121(1) ஆ� உ3�>ைரயி பிரகார� “நீதி��ைற (தி/�த�)” எ?� ச�ட9ல� ெதாட�பாக உய� நீதிமற�தி2( சம��பி#க�ப�ட ம?#க1 ெதாட�பான உய� நீதிமற�தி தீ��ைப அறிவி#க வி/�>கிேற. ச�ட9ல�தி 12அ(1) ஆ� பிாிC  அரசியலைம�பி 154(ஞ)(3)(அ) ஆ� உ3�>ைர#( �ரணாவ�ட ச�ட9ல�தி 12அ(1) ஆ� பிாிவி2( பய?3தியளி�பத2( அரசியலைம�பி� தி/�தெமாைற ேம2ெகா1ள ேவ@AP1ள�. இ� ச�ட9ல� 9றி� இர@E ெப/�பாைமPட  நிைறேவ2ற�படேவ@Eெமன ேகா/கிற�. எ!வாறாயி?� 1996 ஆ� ஆ@A 10 ஆ� இல#க. ச�ட� ம23� 2006 ஆ� ஆ@A  54 ஆ� இல#க. ச�ட�   எபவ2றி� உ1ளவா3  154(ஞ) (3) (இ) உ3�>ைரயி கீB  மாகாண=களி  ேம� நீதிமற�தி2(  இDநியாயாதி#க� வழ=க�ப�டா�  இDத தி/�த பிாிவி� உ1ள �ர@பாE நீ=கிவிE�. ச�ட9ல�தி 12அ(2) ஆ� பிாிவி தி/�த�தி கீB நீதி.ேசைவ ஆைண#(+வா� நிரDதர நீதாய ேம� நீதிமற�தி2( நீதிபதிக1  ெபய�(றி�� நியமி#க�பEவ�. இ� அரசியலைம�பி 154(ஞ)(2) ஆ� உ3�>ைரPட �ர@பEவேதாE ச�ட9ல�தி 12அ(2) ஆ� பிாிவி2( பய?3தியளி�பத2(  அரசியலைம�பி� தி/�தெமாைற ேம2ெகா1ளேவ@AP1ள�. இ� 9றி� இர@E ெப/�பாைமையP� ேதைவ�பE��கிற�. எ!வாறாயி?�,  ச�ட9ல�தி 12அ(2) ஆ� பிாிC நீ#க�ப�E,  154(ஞ)(2) ஆ� உ3�>ைர அ!வாேற ேபண�பEமானா�   இDத �ர@பாE நீ=(�. 



                            ( 7 )  M. No. 250 ச�ட9ல�தி� தி/�த�ப�ட 12அ(7) ஆ� பிாிC  அரசியலைம�பி 12(1) ஆ� உ3�>ைர#( �ரணானதா(�. எ!வாறாயி?�, பிரதம நீதியரசாி2( நிரDதர நீதாய விள#கெமாைற நட��வதா அ�ல� இ�ைலயா எபைத  தீ�மானி#க அதிகாரமளி#க�ப�டா� இDத தி/�த� பிாிவி �ர@பாE நீ=(�. உய� நீதிமற�தி தீ��> இைறய ��ட நடவA#ைகக1 ப2றிய அதிகார அறி#ைகயி� பதி�பிட ேவ@Eெமன நா க�டைளயிEகிேற.”  
II 

“இல=ைக. சனநாயக ேசாச:ச# (Aயரசி அரசியலைம�பி 79 ஆ� உ3�>ைரயி பிரகார�, 2018 மா�.6 மாத� 28 ஆ� திகதி ““““ந�பி�ைக< ெபாK<E�கN ந�பி�ைக< ெபாK<E�கN ந�பி�ைக< ெபாK<E�கN ந�பி�ைக< ெபாK<E�கN (தி�7த�)(தி�7த�)(தி�7த�)(தி�7த�)””””,    ““““ EலைமB ெசா7  (தி�7த�)EலைமB ெசா7  (தி�7த�)EலைமB ெசா7  (தி�7த�)EலைமB ெசா7  (தி�7த�)” ” ” ” ம23�  ““““தீவிர< ெபாK<E 6காைமதீவிர< ெபாK<E 6காைமதீவிர< ெபாK<E 6காைமதீவிர< ெபாK<E 6காைம” ” ” ” என�பE� ச�ட9ல=க1 எனா� சா3ைர எ+த�ப�டெதபைத� ெதாிவி��#ெகா1ள வி/�>கிேற.” 
III 

“பாரா�மற உ3�பின� ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ அவ�களி   சிற�>ாிைமக1 மீற�ப�E1ளதாக 2018 ெப�ரவாி மாத� 21 ஆ� திகதி பாரா�மற�தி� எ+�பிய விடய� ெதாட�பி� சிற�>ாிைமக1 ப2றிய (+வி2( ஆ23�பE��வத2கான பிேரரைணெயா3 ெகா@E வர�படலா�.”  2. 2. 2. 2. ப7திர�கNப7திர�கNப7திர�கNப7திர�கN    சம�<பண�சம�<பண�சம�<பண�சம�<பண�: : : : -காதார�-காதார�-காதார�-காதார�, ேபாசைண ம23� 6ேதச ம/��வ அைம.ச�, 2015 ஆ� ஆ@A 5 ஆ� இல#க, ேதசிய ம/D�க1 ஒ+=(பE��� அதிகாரசைப. ச�ட�தி  59 ஆ� ம23� 63 ஆ� பிாிCக�ட ேச��� வாசி#க�பE� 142 (2) ஆ� பிாிவி (ப) எ?� பDதியி  கீB 2017 ஆ� ஆ@A 2 ஆ� இல#க, ம/D�கைள� பதிCெச"த4� அவ23#( உாிமமளி�த4� (க�டண=க1) ஒ+=(விதிக1 ெதாட�பி� 6காதார�, ேபாசைண ம23� 6ேதச ம/��வ அைம.சரா� ஆ#க�ப�E, 2018 சனவாி 05 ஆ� திகதிய 2052/33 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி� பிர6ாி#க�ப�ட ஒ+=(விதிகைள. சம��பி�� ேம2பA ஒ+=(விதிக1 6காதார� ம23� மனித ேசமநல�, ச9க வ4N�ட� ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ# (+வி2( ஆ23�பE�த�பட ேவ@Eெமன� பிேராி�தா�. பிேரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23#ெகா1ள�ப�ட�.  3.3.3.3.    GXGXGXGX    அறி�ைககNஅறி�ைககNஅறி�ைககNஅறி�ைககN    சம�<பண�சம�<பண�சம�<பண�சம�<பண�: : : : (1) ேபா#(வர�� ம23� ெதாைல�ெதாட�>  ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ# (+வி  தவிசாள� ெகளரவ சம� ராஜப_வினா� அ#(+வி2( ஆ23�பE�த�ப�ட, 
 (i) (203 ஆ� அ�தியாயமான) ேமா�டா� வாகன. ச�ட�தி கீழான ஒ+=(விதிக1 ;  
 (ii) 2015 ஆ� ஆ@A2கான ேதசிய ேபா#(வர�� ஆைண#(+வி ஆ@டறி#ைக ;   ம23� 
 (iii) 2013 ஆ� ஆ@A2கான இல=ைக ேபா#(வர�� சைபயி ஆ@டறி#ைக  ெதாட�பிலான (+ அறி#ைகைய. சம��பி�தா�. ேம2பA அறி#ைக சபா*ட7தி9ட<படசபா*ட7தி9ட<படசபா*ட7தி9ட<படசபா*ட7தி9ட<பட ேவ@Eெமன# க�டைளயாயி23.   
(2)  உ2ப�திக�� ேசைவக�� ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ# (+வி  தவிசாள� ெகௗரவ ந: ப@டார ஜயமஹ சா�பாக அ#(+வி உ3�பின� ெகௗரவ 6ஜி� சஜய ெபேரரா,  அ# (+வி2( ஆ23�பE�த�ப�ட,  
 (i)  2016  ஆ� ஆ@E#கான ஏ23மதி விவசாய� திைண#கள�தி வ/டாDத ெசய2 திற அறி#ைக; 
 (ii) 2016  ஆ� ஆ@E#கான ஆர�ப# ைக�ெதாழி� அைம.சி வ/டாDத ெசய2திற அறி#ைக; 
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 (iii) 2014 ம23� 2015 ஆ� ஆ@Eக�#கான ேதசிய அ/=கைலக1 ேபரைவயி வ/டாDத அறி#ைகக1; 
 (iv) 2016 ஆ� ஆ@E#கான >டைவ# ைக�ெதாழி� திைண#கள�தி  வ/டாDத  ெசய2பா�E அறி#ைக; 
 (v)  2013 ஆ� ஆ@E#கான இல=ைக சீெமD�# ��E�தாபன�தி வ/டாDத அறி#ைக; 
 (vi) 2015 மா�. 31ஆ�  திகதி �AவைடDத ஆ@E#கான ல=கா ேலல� (தனியா�) :மிட�A  நிதி அறி#ைக;   ம23� 

 (vii) 2012/2013 ஆ� ஆ@E#கான மாDைத உ�> :மி2ெற�A   ஆ@டறி#ைகP� கண#(க�� ெதாட�பிலான அ#(+வி     அறி#ைகைய. சம��பி�தா�.  ேம2பA அறி#ைக சபா*ட7தி9ட<படசபா*ட7தி9ட<படசபா*ட7தி9ட<படசபா*ட7தி9ட<பட ேவ@Eெமன# க�டைளயாயி23. 
(3) வ4வாதார அபிவி/�தி, 62றாட� ம23� இய2ைக வள=க1 ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ# (+வி  தவிசாள� ெகளரவ (தி/மதி) பவி�ராேதவி வனிஆர.சி சா�பாக அ#(+வி உ3�பின� ெகௗரவ சDதி� சமரசி=க,  அ# (+வி2( ஆ23�பE�த�ப�ட,  “ைஹ�ேரா>ேளாெராகாபைன (Hydroflurocarbons –HFC )  க�ட= க�டமாக (ைற�த� ச�பDதமாக ெமா�ாிெய� ��டைம�> ேம2ெகா@ட கிகா: தி/�த�தி2( இல=ைக இண=கி. ெசய2பட�” ெதாட�பிலான அ#(+வி  அறி#ைகைய. சம��பி�தா�. ேம2பA அறி#ைக சபா*ட7தி9ட<படசபா*ட7தி9ட<படசபா*ட7தி9ட<படசபா*ட7தி9ட<பட ேவ@Eெமன# க�டைளயாயி23. 
(4) அரசா=க நிதி ப2றிய (+வி  தவிசாள� ெகளரவ எ�.ஏ. 6மDதிர, சா�பாக அ#(+வி உ3�பின� ெகௗரவ ( கலாநிதி)  ஆ6 மாரசி=க அ#(+வி2( ஆ23�பE�த�ப�ட,   “விேசட வியாபார� ப@ட அறa�E. ச�ட�தி கீழான க�டைளக1” ெதாட�பிலான அ#(+வி  அறி#ைகைய. சம��பி�தா�.   ேம2பA அறி#ைக சபா*ட7தி9ட<படசபா*ட7தி9ட<படசபா*ட7தி9ட<படசபா*ட7தி9ட<பட ேவ@Eெமன# க�டைளயாயி23.  4.4.4.4.    மJ�கNமJ�கNமJ�கNமJ�கN    : : : :     

(1)  ேககாைல, ெமாலெகாட வ�தவி� வதிP� தி/மதி ேக.ஆ�. ல=கா இD�மதி ெகெஹ�பனலவின� 2017.09.16 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ கb� ஹஷீ� சம��பி�தா�.  
(2)  ெகா7ெகாட, எெகாட�வ, (/D�வ�தவி� வதிP� தி/மதி ெவ�தாகலேக cயானி ம=களிகாவின� 2017.10.02 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ கயDத க/ணாதிலக சம��பி�தா�.  
(3)  ேபா�தல, மீபாவல, ெத�கஹவ�த aதி எ?� �கவாியி� வதிP� தி/. ேக.ஏ.A. (ணர�னவின� 2017.11.15 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ 6னி� ஹD�ென�தி சம��பி�தா�.  
(4) (i)   அ=ெகாட, வ�ெபால, பரா#கிரம மாவ�ைத, இல. 97/4 இ� வதிP� தி/. ஏ. சDதிரபாலவின� 2018.01.23 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம?ைவP�;  
 (ii) க�Eக7ேதா�ைட, உEவாவல, இல. 115/5 இ� வதிP� தி/. ஏ.b. தCலகலவின� 2018.01.25 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம?ைவP�;  
 (iii) கிரம, அ�பஹேஹன, ெதனபி�டேஹனவி� வதிP� தி/. எ.. நDதன சம (மாரவின� 2018.01.13 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம?ைவP�  ெகௗரவ (டா#ட�) நளிDத ஜயதி7ஸ  சம��பி�தா�. 



                            ( 9 )  M. No. 250 25அ ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய2 க�டைள#கைமய ேம2பA ம?#க1 ெபா� ம?#க1 (+C#( ஆ23�பE�த�ப�டன.  5.5.5.5.    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    கண�காLYகண�காLYகண�காLYகண�காLY: : : : பிரதம அைம.ச/� ேதசிய ெகா1ைகக1 ம23� ெபா/ளாதார அ4வ�க1 அைம.ச/மானவ� சம��பி�தா�,— கண#கா"C. ேசைவ ஆைண#(+வி த��வ=க1, கடைமக1 ம23� பணிக�#(�; ேதசிய கண#கா"C அ4வலக�ைதP� இல=ைக அரச கண#கா"C. ேசைவையP� தாபி�பத2(� ஏ2பாEெச"வத2(�; பகிர=க நிதி மீ� கண#கா"வாள� தைலைமயதிபதியி ப=களி�ைப# (றி��ைர�பத2(�; அ��ட அவ23ட ெதாட�>ப�ட அ�ல� அவ2றி இைடேநா்விைளவான விடய=க�#( ஏ2பாE ெச"வத2(மானெதா/ ச�ட9ல�. ச�ட9ல� 2018, ஏ�பிற� 19 ஆ� திகதி வியாழ#கிழைம இர@டா� மதி�bE ெச"ய�பட ேவ@EெமனC� அ. ச�ட9ல� அ.சிட�பட ேவ@EெமனC� உாிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ# (+C#( ஆ23�பE�த�பட ேவ@EெமனC� க�டைளயாயி23.  6. 6. 6. 6. G,யிய�G,யிய�G,யிய�G,யிய�    வா�ெசலYவா�ெசலYவா�ெசலYவா�ெசலY    (தி�7த�)(தி�7த�)(தி�7த�)(தி�7த�): : : : ேபா#(வர�� ம23� சிவி� விமான. ேசைவக1 அைம.ச� சம��பி�த ச�ட9ல�,— 2010 ஆ� ஆ@A 14 ஆ� இல#க, (Aயிய� வாெசலC. ச�ட�ைத� தி/��வத2கானெதா/ ச�ட9ல�. ச�ட9ல� 2018, ஏ�பிற� 19 ஆ� திகதி வியாழ#கிழைம இர@டா� மதி�bE ெச"ய�பட ேவ@EெமனC� அ. ச�ட9ல� அ.சிட�பட ேவ@EெமனC� உாிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ# (+C#( ஆ23�பE�த�பட ேவ@EெமனC� க�டைளயாயி23.  7.7.7.7.    காலவிதி<E (விேசடகாலவிதி<E (விேசடகாலவிதி<E (விேசடகாலவிதி<E (விேசட    ஏZபா[கN)ஏZபா[கN)ஏZபா[கN)ஏZபா[கN)    (தி�7த�)(தி�7த�)(தி�7த�)(தி�7த�): : : : நீதி அைம.ச� சா�பாக காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைம�> அைம.ச� சம��பி�த ச�ட9ல�,— 2016 ஆ� ஆ@A 5 ஆ� இல#க, காலவிதி�> (விேசட ஏ2பாEக1) ச�ட�ைத� தி/��வத2கானெதா/ ச�ட9ல�. ச�ட9ல� 2018, ஏ�பிற� 19 ஆ� திகதி வியாழ#கிழைம இர@டா� மதி�bE ெச"ய�பட ேவ@EெமனC� அ. ச�ட9ல� அ.சிட�பட ேவ@EெமனC� உாிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ# (+C#( ஆ23�பE�த�பட ேவ@EெமனC� க�டைளயாயி23.     8.8.8.8.    ச0ட\ல� ெகா5[வர அJமதிச0ட\ல� ெகா5[வர அJமதிச0ட\ல� ெகா5[வர அJமதிச0ட\ல� ெகா5[வர அJமதி: : : : “சாயா மற�ைத# ��Aைண�பத2கானெதா/ ச�ட9ல�” எ?� ச�ட9ல� ெகா@Eவர அ?மதி வழ=க�பEமாக ெகளரவ நாம� ராஜப_ பிேராி�தா�. ெகளரவ கஜன விேஜேசகர அ?வதி�தா�. பிேரரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23#ெகா1ள�ப�ட�. அத2கைமய. ச�ட9ல�  �தலாவ� �ைறயாக  மதி�பிட�ெப23  அ.சிட�பட ேவ@Eெமன# க�டைளயாயி23. 47 (5) ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய2 க�டைள#கைமய அறி#ைகயிEவத2காக ச�ட9ல� ச9க வ4N�ட�, நல>ாி ம23� க@A மர>ாிைமக1 அைம.சாி கவன�தி2( ஆ23�பE�த�ப�ட�.  9.9.9.9.    விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�    கீ]கீ]கீ]கீ]    க0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இல.1.1.1.1)))): : : : நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக அைம.ச� சம��பி�த பிேரரைண,—  2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல#க விேசட வியாபார� ப@ட அறa�E. ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார� ப@ட அறaE ெதாட�பி� நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக  அைம.சாினா� ஆ#க�ப�E, 2017 நெவ�ப� 06 ஆ� திகதிய 2044/6 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி� பிர6ாி#க�ப�ட�� 2018.03.22 ஆ� திகதி சம��பி#க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி#க�பEமாக. 
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(பி.ப. 2.20 மணி#( (+#களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா=கினா�. )  
“ெகௗரவ ல#கி ஜயவ�தன தைலைம தா=(வாராக” என அரச ெதாழி� �ய2சிக1 ம23� க@A அபிவி/�தி அைம.ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23#ெகா1ள�ப�ட�. 
(பி.ப. 2.40 மணி#( ெகௗரவ ல#கி ஜயவ�தன தைலைம தா=கினா�. )  பிேரரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23# ெகா1ள�ப�ட�. 
“ெகௗரவ எ�வ� (ணேசகர தைலைம தா=(வாராக” என திறக1 அபிவி/�தி ம23� ெதாழி2பயி2சி பிரதி அைம.ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23#ெகா1ள�ப�ட�. 
(பி.ப. 4.13 மணி#( ெகௗரவ எ�வ� (ணேசகர தைலைம தா=கினா�. )  பிேரரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23#ெகா1ள�ப�ட�.  10.10.10.10.    விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�    கீ]கீ]கீ]கீ]    க0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இல.2.2.2.2 )))) : : : : நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக அைம.ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல#க விேசட வியாபார� ப@ட அறa�E. ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார� ப@ட அறaE ெதாட�பி� நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக  அைம.சாினா� ஆ#க�ப�E, 2017 நெவ�ப� 07 ஆ� திகதிய 2044/25 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி� பிர6ாி#க�ப�ட�� 2018 . 0 3 . 2 2 ஆ� திகதி சம��பி#க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி#க�பEமாக. பிேரரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23#ெகா1ள�ப�ட�.  11.11.11.11.    விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�    கீ]கீ]கீ]கீ]    க0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இல.3.3.3.3 )))) : : : : நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக அைம.ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல#க விேசட வியாபார� ப@ட அறa�E. ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார� ப@ட அறaE ெதாட�பி� நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக  அைம.சாினா� ஆ#க�ப�E, 2017 நெவ�ப� 08 ஆ� திகதிய 2044/26 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி� பிர6ாி#க�ப�ட�� 2018 . 0 3 . 2 2 ஆ� திகதி சம��பி#க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி#க�பEமாக. பிேரரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23#ெகா1ள�ப�ட�.  12.12.12.12.    விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�    கீ]கீ]கீ]கீ]    க0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இல.4.4.4.4)))): : : : நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக அைம.ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல#க விேசட வியாபார� ப@ட அறa�E. ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார� ப@ட அறaE ெதாட�பி� நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக  அைம.சாினா� ஆ#க�ப�E, 2017 நெவ�ப� 20 ஆ� திகதிய 2046/3 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி� பிர6ாி#க�ப�ட�� 2018.03.22 ஆ� திகதி சம��பி#க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி#க�பEமாக. பிேரரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23#ெகா1ள�ப�ட�. 
 13.13.13.13.    விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�    கீ]கீ]கீ]கீ]    க0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இல.5.5.5.5)))): : : : நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக அைம.ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல#க விேசட வியாபார� ப@ட அறa�E. ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார� ப@ட அறaE ெதாட�பி� நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக  அைம.சாினா� ஆ#க�ப�E, 2017 Aச�ப� 13 ஆ� திகதிய 2049/20 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி� பிர6ாி#க�ப�ட�� 2018.03.22 ஆ� திகதி சம��பி#க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி#க�பEமாக. 



                            ( 11 )  M. No. 250 பிேரரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23#ெகா1ள�ப�ட�. 
 14.14.14.14.    விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�    கீ]கீ]கீ]கீ]    க0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இல.6.6.6.6)))): : : : நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக அைம.ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல#க விேசட வியாபார� ப@ட அறa�E. ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார� ப@ட அறaE ெதாட�பி� நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக  அைம.சாினா� ஆ#க�ப�E, 2017 Aச�ப� 14 ஆ� திகதிய 2049/32 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி� பிர6ாி#க�ப�ட�� 2018.03.22 ஆ� திகதி சம��பி#க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி#க�பEமாக. பிேரரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23#ெகா1ள�ப�ட�. 
 15.15.15.15.    விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�    கீ]கீ]கீ]கீ]    க0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இல.7.7.7.7)))): நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக அைம.ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல#க விேசட வியாபார� ப@ட அறa�E. ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார� ப@ட அறaE ெதாட�பி� நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக  அைம.சாினா� ஆ#க�ப�E, 2017 Aச�ப� 31 ஆ� திகதிய 2051/45 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி� பிர6ாி#க�ப�ட�� 2018.03.22 ஆ� திகதி சம��பி#க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி#க�பEமாக. பிேரரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23#ெகா1ள�ப�ட�. 
 16.16.16.16.    விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�    கீ]கீ]கீ]கீ]    க0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இல.8.8.8.8)))): : : : நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக அைம.ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல#க விேசட வியாபார� ப@ட அறa�E. ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார� ப@ட அறaE ெதாட�பி� நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக  அைம.சாினா� ஆ#க�ப�E, 2018 சனவாி 18 ஆ� திகதிய 2054/40 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி� பிர6ாி#க�ப�ட�� 2018.03.22 ஆ� திகதி சம��பி#க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி#க�பEமாக. பிேரரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23#ெகா1ள�ப�ட�. 
 17. 17. 17. 17. விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�    கீ]கீ]கீ]கீ]    க0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இல.9.9.9.9)))): : : : நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக அைம.ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல#க விேசட வியாபார� ப@ட அறa�E. ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார� ப@ட அறaE ெதாட�பி� நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக  அைம.சாினா� ஆ#க�ப�E, 2018 சனவாி 31 ஆ� திகதிய 2056/33 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி� பிர6ாி#க�ப�ட�� 2018.03.22 ஆ� திகதி சம��பி#க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி#க�பEமாக. பிேரரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23#ெகா1ள�ப�ட�. 
 18. 18. 18. 18. விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�விேசட வியாபார< ப5ட அற#0[B ச0ட7தி�    கீ]கீ]கீ]கீ]    க0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இலக0டைள (இல.10.10.10.10)))): : : : நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக அைம.ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல#க விேசட வியாபார� ப@ட அறa�E. ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார� ப@ட அறaE ெதாட�பி� நிதி ம23� ெவ(சன ஊடக  அைம.சாினா� ஆ#க�ப�E, 2018 ெப�ரவாி 15 ஆ� திகதிய 2058/30 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி� பிர6ாி#க�ப�ட�� 2018.03.22 ஆ� திகதி சம��பி#க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி#க�பEமாக. பிேரரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23#ெகா1ள�ப�ட�. 
 



                            ( 12 )  M. No. 250 19. 19. 19. 19. ைஹ0ேராEேளாெராகாபைன (ைஹ0ேராEேளாெராகாபைன (ைஹ0ேராEேளாெராகாபைன (ைஹ0ேராEேளாெராகாபைன (HydroflurocarbonsHydroflurocarbonsHydroflurocarbonsHydroflurocarbons ––––HFCHFCHFCHFC))))    க0ட�க0ட�க0ட�க0ட�    க0டமாகக0டமாகக0டமாகக0டமாக    Gைற7த� ச�ப"தமாக ெமா�0ாிெய� U0டைம<E ேமZெகா5ட கிகா9 தி�7த7திZGGைற7த� ச�ப"தமாக ெமா�0ாிெய� U0டைம<E ேமZெகா5ட கிகா9 தி�7த7திZGGைற7த� ச�ப"தமாக ெமா�0ாிெய� U0டைம<E ேமZெகா5ட கிகா9 தி�7த7திZGGைற7த� ச�ப"தமாக ெமா�0ாிெய� U0டைம<E ேமZெகா5ட கிகா9 தி�7த7திZG    இல�ைக இண�கிB ெசயZபட�இல�ைக இண�கிB ெசயZபட�இல�ைக இண�கிB ெசயZபட�இல�ைக இண�கிB ெசயZபட�    ெதாட�பானெதாட�பானெதாட�பானெதாட�பான    பிேரரைணபிேரரைணபிேரரைணபிேரரைண    நிைறேவZற�நிைறேவZற�நிைறேவZற�நிைறேவZற�: : : : பிரதம அைம.ச/� ேதசிய ெகா1ைகக1 ம23� ெபா/ளாதார அ4வ�க1 அைம.ச/மானவ� சம��பி�த பிேரரைண,— fேகாள ெவ�பமைடதைல# (ைற�பத2காக ெமா�ாிய� அைம�பினா� 1990 இ� இல@ட தி/�த�, 1992 ேகாபேஹக தி/�த�, 1997 ெமா�ாிய� தி/�த�, 1999 bஜி= தி/�த� என ப�ேவ3 இல#(கைள அைடD�ெகா1வத2காக நா( சDத��ப=களி� தி/�த=க1 அறி�கF ெச"ய�ப�E1ள�ட, இல=ைக உாிய கால� ப(திகளி� அDத� தி/�த=க�#( இண=கி. ெசய2ப�E1ளதா4�; 2016 ஆ� ஆ@A தி/�தமாக கிகா: தி/�த� அறி�க� ெச"ய�ப�E1ள�ட, அதgடாக 2050 ஆ@டா(�ேபா� காபனீெரா�ைச� வாP 100 பி�:ய ெதா?#( சமமான fேகாள ெவ�பமைடத4#( ப=களி�>. ெச4��� (ளி�பதன� ெபா/�கைள பயபா�A:/D� அக23வத2கான வா"�># கிைட�பதனா� fேகாள ெவ�ப�ைத 0.5 பாைக ெச�சியஸா� அதிகாி�பதைன# தE�பத2கான வா"�> உ/வாகிறைமயினா4�; அரசியலைம�பி 33(2) (ஏ) இ கீB அரசியலைம�பி அ�ல� ேவ3 ஏேத?� எ+�� 9லமான ச�ட�தி2( அ�ல� ஏ2பாEக�#( �ர@படாத ச�வேதச ச�ட�, பழ#க வழ#க=க1 அ�ல� பயபா�A2கைமய நிைறேவ23வத2( ஜனாதிபதி#( அதிகார� கிைட��1ளதனா� கிகா: தி/�த�தி2( இண#க� ெதாிவி�த� ஜனாதிபதியி தனி. சிற�> அதிகார�தி2(�ப�ட விடயமா(ெமபதா4�; அரசியலைம�பி 33அ உ3�>ைரயி கீB ெபா� ம#க1 பா�கா�> ச�பDதமாக அ#கால� ப(தியி� ெசய�வ4வி:/Dத ச�ட� உ�பட ஏேத?� எ+�� 9ல ச�ட�தி கீB 6யாதீன அதிகார=க1, அ4வ�க1 ம23� ெபா3�>#கைள உாிய பிரகார� ெசய2பE�த� ம23� உாிய பிரகார� நிைறேவ23த� ச�பDதமாக ஜனாதிபதி பாரா�மற�தி2( ெபா3�>#�ற� ேவ@Eெமபதா4�; 2017 ெச�ெட�ப� 29 ஆ� திகதி  சனாதிபதி அவ�க1 மகாவ: அபிவி/�தி ம23� 62றாட� அைம.ச� எற ாீதியி� சம��பி�த அைம.சரைவ நி/ப� ெதாட�பாக எE#க�ப�ட 2017 ஒ#ேடாப� மாத� 10 ஆ� திகதிய அைம.சரைவ� தீ�மான�தி2கைமய ெமா�ாிய� அைம�பி >திய தி/�தமான கிகா: தி/�த�தி2( இண=கி. ெசய2பEவத2( அ=கீகார� கிைட��1ளைமயினா4�; அத பிரகார�, அரசியலைம�பி 33 (அ)  உ3�>ைர#( இண=கி சனாதிபதி அவ�களி பிேரரைணெயாறாக ைஹ�ேரா>ேளாெராகாபைன க�ட= க�டமாக (ைற�த� ச�பDதமாக ெமா�ாிய� அைம�பினா� ேம2ெகா1ள�ப�ட கிகா: தி/�த� ெதாட�பி� இல=ைக இண=கி. ெசய2பEவத2( இ�பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ23மாக. பிேரரைண சைப#( விட�ப�E ஏ23#ெகா1ள�ப�ட�.  20.20.20.20.    ஒ7திைவ<Eஒ7திைவ<Eஒ7திைவ<Eஒ7திைவ<E    : : : : “இ� பாரா�மற� இ�ேபா� ஒ�திைவ#க�பEமாக” என விFஞான�, ெதாழி�I�ப� ம23� ஆரா".சி அைம.ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எE�திய�ப�ெப23 விவாதி#க�ப�ட�. பி.ப. 4.22 மணி#(, 2018 ஏ�பிர� 04 ஆ� திகதி >தகிழைம �.ப. 9.30 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ#க�ப�ட�.  


