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பாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைக        2018 மா��� 20, ெச�வா !கிழைம பி.ப. 1.00 மணி!'      

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*�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம�ச*� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ அைம�ச*� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, நீதி அைம�ச� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ/நா�ட2வ3க/ அைம�ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க, �01லா��ைற அபிவி*�தி ம01� கிறி6தவ சமய அ2வ3க/ 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 ம01� பாரா�மற ம1சீரைம78 அைம�ச*� அரசா9க! க�சி �த0ேகாலாசா:� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல!ம� கிாிஎ�ல,ல!ம� கிாிஎ�ல,ல!ம� கிாிஎ�ல,ல!ம� கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி3�ய0சிக/ ம01� க;< அபிவி*�தி அைம�ச*� பாரா�மற� சைப �த3வ*� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�=��ைற அைம�ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப*>ேதா�ட! ைக�ெதாழி3 அைம�ச� ெகௗரவ எ%. '. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ%. '. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ%. '. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ%. '. திசாநாய�க, ச?க வ2@�ட3, நல8ாி ம01� க;< மர8ாிைமக/ அைம�ச� ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன,ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன,ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன,ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன, உ/ளக அ2வ3க/, வடேம3 அபிவி*�தி ம01� கலாசார அ2வ3க/ அைம�ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, 8�தசாசன அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. ). �சி� பிேரமஜய த,ெகௗரவ ஏ. ). �சி� பிேரமஜய த,ெகௗரவ ஏ. ). �சி� பிேரமஜய த,ெகௗரவ ஏ. ). �சி� பிேரமஜய த, விBஞான, ெதாழி3D�ப ம01� ஆரா �சி அைம�ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    சாகல ர*நாய�க,சாகல ர*நாய�க,சாகல ர*நாய�க,சாகல ர*நாய�க, க*�தி�ட �காைம��வ�, இைளஞ� அ2வ3க/ ம01� ெத அபிவி*�தி அைம�ச� ெகௗரவ பா+டளி ச.பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா+டளி ச.பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா+டளி ச.பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா+டளி ச.பிக ரணவ�க, மாநகர ம01� ேம3 மாகாண அபிவி*�தி அைம�ச� ெகௗரவ ச திம /ர�ெகா),ெகௗரவ ச திம /ர�ெகா),ெகௗரவ ச திம /ர�ெகா),ெகௗரவ ச திம /ர�ெகா), திறக/ அபிவி*�தி ம01� ெதாழி0பயி0சி அைம�ச� ெகௗரவ ர/ திர சமர/ர,ெகௗரவ ர/ திர சமர/ர,ெகௗரவ ர/ திர சமர/ர,ெகௗரவ ர/ திர சமர/ர, வ2வாதார அபிவி*�தி ம01� வனசீவராசிக/ அைம�ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    டபி01. 2. ேஜ. ெசெனவிர*ன,டபி01. 2. ேஜ. ெசெனவிர*ன,டபி01. 2. ேஜ. ெசெனவிர*ன,டபி01. 2. ேஜ. ெசெனவிர*ன, ெதாழி3, ெதாழி0ச9க உறGக/ ம01� ச7பிரக�வ அபிவி*�தி அைம�ச� 



                            ( 2 )  M. No. 246 ெகௗரவ ).எ.. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ).எ.. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ).எ.. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ).எ.. �வாமிநாத�, சிைற�சாைலக/ ம1சீரைம78, 8ன�வாHவளி78, மீ/'<ேய0ற ம01� இ>�மத அ2வ3க/ அைம�ச� ெகௗரவ ரஊ4 ஹகீ.,ெகௗரவ ரஊ4 ஹகீ.,ெகௗரவ ரஊ4 ஹகீ.,ெகௗரவ ரஊ4 ஹகீ., நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழ9க3 அைம�ச� ெகௗரவ அ4�� ஹ7.,ெகௗரவ அ4�� ஹ7.,ெகௗரவ அ4�� ஹ7.,ெகௗரவ அ4�� ஹ7., தபா3, தபா3 ேசைவக/ ம01� �6I� சமய அ2வ3க/ அைம�ச� ெகௗரவ '�+ மா�ஷ� சர* ெபா�ேசகா,ெகௗரவ '�+ மா�ஷ� சர* ெபா�ேசகா,ெகௗரவ '�+ மா�ஷ� சர* ெபா�ேசகா,ெகௗரவ '�+ மா�ஷ� சர* ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி*�தி அைம�ச�  ெகௗரவ ல!ம� யா4பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல!ம� யா4பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல!ம� யா4பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல!ம� யா4பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி3 �ய0சிக/ அபிவி*�தி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ வச த அ9விஹாேர,ெகௗரவ வச த அ9விஹாேர,ெகௗரவ வச த அ9விஹாேர,ெகௗரவ வச த அ9விஹாேர, கம�ெதாழி3 இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ ாீ. '. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. '. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. '. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. '. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, க*�தி�ட �காைம��வ�, இைளஞ� அ2வ3க/ ம01� ெத அபிவி*�தி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க3வி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா, ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. ). பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ). பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ). பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ). பிேரமதாச, ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அ2வ3க/ 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 (தி�மதி) ;யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) ;யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) ;யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) ;யாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக/ ம01� உ/Kரா�சி 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, விBஞான, ெதாழி3D�ப ம01� ஆரா �சி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ வச த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட2வ3க/ இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ எ..எ�.ஏ.எ.. ஹி%<�லா=,ெகௗரவ எ..எ�.ஏ.எ.. ஹி%<�லா=,ெகௗரவ எ..எ�.ஏ.எ.. ஹி%<�லா=,ெகௗரவ எ..எ�.ஏ.எ.. ஹி%<�லா=, 8ன�வாHவளி78 ம01� மீ/'<ேய0ற இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஏ. எ>. எ.. ெபள?,ஏ. எ>. எ.. ெபள?,ஏ. எ>. எ.. ெபள?,ஏ. எ>. எ.. ெபள?, ேதசிய ஒ*ைம7பா= ம01� ந3Iண!க இராஜா9க அைம�ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா!'வர�� ம01� சிவி3 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 ம01� ெ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�ட2வ3க/ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ அAராத ஜயர*ன,ெகௗரவ அAராத ஜயர*ன,ெகௗரவ அAராத ஜயர*ன,ெகௗரவ அAராத ஜயர*ன, மகாவI அபிவி*�தி ம01� �0றாட3 பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ பாBத Cமார ெதவர4ெப�ம,ெகௗரவ பாBத Cமார ெதவர4ெப�ம,ெகௗரவ பாBத Cமார ெதவர4ெப�ம,ெகௗரவ பாBத Cமார ெதவர4ெப�ம, உ/ளக அ2வ3க/, வடேம3 அபிவி*�தி ம01� கலாசார அ2வ3க/ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ எ>.ஆ�. சாரதீ �Eம த,ெகௗரவ எ>.ஆ�. சாரதீ �Eம த,ெகௗரவ எ>.ஆ�. சாரதீ �Eம த,ெகௗரவ எ>.ஆ�. சாரதீ �Eம த, நீதி பிரதி அைம�ச*� 8�தசாசன பிரதி அைம�ச*� ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�= ெதாழி3வா 78 பிரதி அைம�ச� 



                            ( 3 )  M. No. 246 ெகௗரவ க�ணார*ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார*ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார*ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார*ன பரணவிதான, திறக/ அபிவி*�தி ம01� ெதாழி0பயி0சி பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச?க வ2@�ட3, நல8ாி ம01� க;< மர8ாிைமக/ பிரதி அைம�ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ4<ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ4<ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ4<ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ4<ஹாமி   ெகௗரவ மஹி த யா4பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி த யா4பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி த யா4பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி த யா4பா அேபவ�தன   ெகௗரவ �ஷார இ �னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ �னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ �னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ �னி� அமரேசன   ெகௗரவ டல% அழக4ெப�மெகௗரவ டல% அழக4ெப�மெகௗரவ டல% அழக4ெப�மெகௗரவ டல% அழக4ெப�ம   ெகௗரவ ஆன த அ9*கமேகெகௗரவ ஆன த அ9*கமேகெகௗரவ ஆன த அ9*கமேகெகௗரவ ஆன த அ9*கமேக   ெகௗரவ மஹி தான த அ9*கமேகெகௗரவ மஹி தான த அ9*கமேகெகௗரவ மஹி தான த அ9*கமேகெகௗரவ மஹி தான த அ9*கமேக   ெகௗரவ ரHசி* அ9விஹாேரெகௗரவ ரHசி* அ9விஹாேரெகௗரவ ரHசி* அ9விஹாேரெகௗரவ ரHசி* அ9விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி * Cமா�ெகௗரவ அ. அரவி * Cமா�ெகௗரவ அ. அரவி * Cமா�ெகௗரவ அ. அரவி * Cமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ.. ஆன த Cமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ.. ஆன த Cமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ.. ஆன த Cமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ.. ஆன த Cமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ9 Cமா�ெகௗரவ ேவ9 Cமா�ெகௗரவ ேவ9 Cமா�ெகௗரவ ேவ9 Cமா�   ெ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 பிரபா* க.ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா* க.ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா* க.ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா* க.ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல4ப*திெகௗரவ நிஹா� கல4ப*திெகௗரவ நிஹா� கல4ப*திெகௗரவ நிஹா� கல4ப*தி   ெகௗரவ திேனE Cணவ�தனெகௗரவ திேனE Cணவ�தனெகௗரவ திேனE Cணவ�தனெகௗரவ திேனE Cணவ�தன   ெகௗரவ ப �ல Cணவ�தனெகௗரவ ப �ல Cணவ�தனெகௗரவ ப �ல Cணவ�தனெகௗரவ ப �ல Cணவ�தன   ெகௗரவ எ+வ+ Cணேசகரெகௗரவ எ+வ+ Cணேசகரெகௗரவ எ+வ+ Cணேசகரெகௗரவ எ+வ+ Cணேசகர   ெகௗரவ ப*ம உதயசா த Cணேசகரெகௗரவ ப*ம உதயசா த Cணேசகரெகௗரவ ப*ம உதயசா த Cணேசகரெகௗரவ ப*ம உதயசா த Cணேசகர   ெகௗரவ எ%. எ.. ச திரேசனெகௗரவ எ%. எ.. ச திரேசனெகௗரவ எ%. எ.. ச திரேசனெகௗரவ எ%. எ.. ச திரேசன   ெகௗரவ )./. சானகெகௗரவ )./. சானகெகௗரவ )./. சானகெகௗரவ )./. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)   ெகௗரவ மB* ஜயதிலகெகௗரவ மB* ஜயதிலகெகௗரவ மB* ஜயதிலகெகௗரவ மB* ஜயதிலக   ெ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 அFர சி+னி ஜயர*னெகௗரவ அFர சி+னி ஜயர*னெகௗரவ அFர சி+னி ஜயர*னெகௗரவ அFர சி+னி ஜயர*ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர*னெகௗரவ பிய�கர ஜயர*னெகௗரவ பிய�கர ஜயர*னெகௗரவ பிய�கர ஜயர*ன   ெ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 ஜனக பJடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பJடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பJடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பJடார ெத�னேகா�   ெ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   



                            ( 4 )  M. No. 246 ெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வா   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி* த ெசாKசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி* த ெசாKசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி* த ெசாKசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி* த ெசாKசா   ெகௗரவ அAர திசாநாய�கெகௗரவ அAர திசாநாய�கெகௗரவ அAர திசாநாய�கெகௗரவ அAர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய த திசாநாய�கெகௗரவ மய த திசாநாய�கெகௗரவ மய த திசாநாய�கெகௗரவ மய த திசாநாய�க   ெகௗரவ சாB த திசாநாய�கெகௗரவ சாB த திசாநாய�கெகௗரவ சாB த திசாநாய�கெகௗரவ சாB த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள% ேதவான தாெகௗரவ ட�ள% ேதவான தாெகௗரவ ட�ள% ேதவான தாெகௗரவ ட�ள% ேதவான தா   ெகௗரவ Lஹம+ நவவிெகௗரவ Lஹம+ நவவிெகௗரவ Lஹம+ நவவிெகௗரவ Lஹம+ நவவி   ெகௗரவ Lஹ.ம� நசீ�ெகௗரவ Lஹ.ம� நசீ�ெகௗரவ Lஹ.ம� நசீ�ெகௗரவ Lஹ.ம� நசீ�   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா0% நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா0% நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா0% நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா0% நி�மலநாத�   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி* சHஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி* சHஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி* சHஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி* சHஜய ெபேரரா   ெகௗரவ ேஜா�%ட� ப�னா �ெகௗரவ ேஜா�%ட� ப�னா �ெகௗரவ ேஜா�%ட� ப�னா �ெகௗரவ ேஜா�%ட� ப�னா �   ெ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 ப �ல லா� பJடாாிெகாடெகௗரவ ப �ல லா� பJடாாிெகாடெகௗரவ ப �ல லா� பJடாாிெகாடெகௗரவ ப �ல லா� பJடாாிெகாட   ெ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 எ%.எ.. மாி�கா�ெகௗரவ எ%.எ.. மாி�கா�ெகௗரவ எ%.எ.. மாி�கா�ெகௗரவ எ%.எ.. மாி�கா�   ெகௗரவ ெசயி+ அB ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி+ அB ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி+ அB ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி+ அB 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� ம=M4ெகௗரவ இ.ரா� ம=M4ெகௗரவ இ.ரா� ம=M4ெகௗரவ இ.ரா� ம=M4   ெகௗரவ அஜி* மா�ன4ெப�மெகௗரவ அஜி* மா�ன4ெப�மெகௗரவ அஜி* மா�ன4ெப�மெகௗரவ அஜி* மா�ன4ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ%.சீ. L*�Cமாரணெகௗரவ எ%.சீ. L*�Cமாரணெகௗரவ எ%.சீ. L*�Cமாரணெகௗரவ எ%.சீ. L*�Cமாரண   ெகௗரவ பிம� ர*நாய�கெகௗரவ பிம� ர*நாய�கெகௗரவ பிம� ர*நாய�கெகௗரவ பிம� ர*நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா� ர*வ*ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர*வ*ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர*வ*ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர*வ*ேத   ெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��க   ெகௗரவ ெகெஹBய ர.<�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹBய ர.<�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹBய ர.<�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹBய ர.<�ெவ�ல   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ Lஜி<� ரஹுமா�ெகௗரவ Lஜி<� ரஹுமா�ெகௗரவ Lஜி<� ரஹுமா�ெகௗரவ Lஜி<� ரஹுமா�   ெகௗரவ சம� ராஜப!ெகௗரவ சம� ராஜப!ெகௗரவ சம� ராஜப!ெகௗரவ சம� ராஜப!   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சா   ெகௗரவ காமினி ெலா�Cேகெகௗரவ காமினி ெலா�Cேகெகௗரவ காமினி ெலா�Cேகெகௗரவ காமினி ெலா�Cேக   



                            ( 5 )  M. No. 246 ெகௗரவ ஜானக வ�C.<ரெகௗரவ ஜானக வ�C.<ரெகௗரவ ஜானக வ�C.<ரெகௗரவ ஜானக வ�C.<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�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 லOம� ஆன த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Cமாாி விேஜர*னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Cமாாி விேஜர*னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Cமாாி விேஜர*னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Cமாாி விேஜர*ன   ெகௗரவ சமி த விேஜசிறிெகௗரவ சமி த விேஜசிறிெகௗரவ சமி த விேஜசிறிெகௗரவ சமி த விேஜசிறி   ெகௗரவ �74 விேஜேசகரெகௗரவ �74 விேஜேசகரெகௗரவ �74 விேஜேசகரெகௗரவ �74 விேஜேசகர   ெகௗரவ கHசன விேஜேசகரெகௗரவ கHசன விேஜேசகரெகௗரவ கHசன விேஜேசகரெகௗரவ கHசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதFக விதானகமேகெகௗரவ ேதFக விதானகமேகெகௗரவ ேதFக விதானகமேகெகௗரவ ேதFக விதானகமேக   ெகௗரவ விம� /ரவ�செகௗரவ விம� /ரவ�செகௗரவ விம� /ரவ�செகௗரவ விம� /ரவ�ச   ெகௗரவ Cமார ெவ�கமெகௗரவ Cமார ெவ�கமெகௗரவ Cமார ெவ�கமெகௗரவ Cமார ெவ�கம   ெ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 வ)ேவ� �ேரEெகௗரவ வ)ேவ� �ேரEெகௗரவ வ)ேவ� �ேரEெகௗரவ வ)ேவ� �ேரE   ெ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 அA�*த ேஹர*ெகௗரவ இ திக அA�*த ேஹர*ெகௗரவ இ திக அA�*த ேஹர*ெகௗரவ இ திக அA�*த ேஹர*   ெகௗரவ கனக ேஹர*ெகௗரவ கனக ேஹர*ெகௗரவ கனக ேஹர*ெகௗரவ கனக ேஹர*   ெகௗரவ விஜித ேஹர*ெகௗரவ விஜித ேஹர*ெகௗரவ விஜித ேஹர*ெகௗரவ விஜித ேஹர*      தி*. நீ3 இ�தவல, பதி0 பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக��   தி*மதி 'ஷானி ேராஹனதீர, உதவி� ெசயலாள� நாயக�  தி*. <!கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி� ெசயலாள� நாயக�   ஒ*திைவ4பி� பிரகார. பாராRம�ற. S)ய�. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ*திைவ4பி� பிரகார. பாராRம�ற. S)ய�. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ*திைவ4பி� பிரகார. பாராRம�ற. S)ய�. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ*திைவ4பி� பிரகார. பாராRம�ற. S)ய�. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி*த�க0அறிவி*த�க0அறிவி*த�க0அறிவி*த�க0: : : : சபாநாயக�சபாநாயக�சபாநாயக�சபாநாயக�    பி�வ�மாTபி�வ�மாTபி�வ�மாTபி�வ�மாT    அறிவி*த�அறிவி*த�அறிவி*த�அறிவி*த�    விU*தா�விU*தா�விU*தா�விU*தா�::::    
I 

“அரசியலைம7பி 121(1) ஆ� உ178ைரயி பிரகார� ‘தீவிர4 ெபாT4< தீவிர4 ெபாT4< தீவிர4 ெபாT4< தீவிர4 ெபாT4< LகாைமLகாைமLகாைமLகாைம’ எ:� ச�ட?ல� ெதாட�பாக உய� நீதிமற�தி0' சம�7பி!க7ப�ட ம:!க/ ெதாட�பான உய� நீதிமற�தி தீ�7ைப அறிவி!க வி*�8கிேற.”  இ� ச�ட?ல� அரசியலைம78!' �ரணான� அ3ல என உய� நீதிமற� தீ�7பளி��/ள�. 



                            ( 6 )  M. No. 246 உய� நீதிமற�தி தீ�78 இைறய ��ட நடவ<!ைகக/ ப0றிய அதிகார அறி!ைகயி3 பதி7பிட ேவ;=ெமன நா க�டைளயி=கிேற.” 
II 

“அரசியலைம7பி 121(1) ஆ� உ178ைரயி பிரகார� ‘நீதி��ைற (தி*�த�)’ எ:� ச�ட?ல� ெதாட�பாக உய� நீதிமற�தி0'� சம�7பி!க7ப�ட ஏ+  ம:!களி பிரதிக/  என!'! கிைட��/ளெதபைத பாரா�மற�தி0' அறிவி!க வி*�8கிேற.”  
III 

“இல9ைக� சனநாயக ேசாசIச! '<யரசி அரசியலைம7பி 79 ஆ� உ178ைரயி பிரகார�, 2018 மா��� மாத� 19 ஆ� திகதி ‘மிைக4ெபா�0 மிைக4ெபா�0 மிைக4ெபா�0 மிைக4ெபா�0 திணி4ெபதி�4< மVT. எதிாீ+U*தீ�ைவக0திணி4ெபதி�4< மVT. எதிாீ+U*தீ�ைவக0திணி4ெபதி�4< மVT. எதிாீ+U*தீ�ைவக0திணி4ெபதி�4< மVT. எதிாீ+U*தீ�ைவக0’,    ‘LVபா�கா4< வழிLைறக0LVபா�கா4< வழிLைறக0LVபா�கா4< வழிLைறக0LVபா�கா4< வழிLைறக0’    ம01�  
‘ம�வாி (தி�*த.)ம�வாி (தி�*த.)ம�வாி (தி�*த.)ம�வாி (தி�*த.)’    ஆகிய ச�ட?ல9க/ எனா3 சா1ைர எ+த7ப�டெதபைத� ெதாிவி��!ெகா/ள வி*�8கிேற.”  2.2.2.2.    ப*திர�க0ப*திர�க0ப*திர�க0ப*திர�க0    சம�4பண.சம�4பண.சம�4பண.சம�4பண.: : : : (1) சபாநாயக�, இல9ைக� சனநாயக� ேசாசIச! '<யரசி அரசியலைம7பி 154(6) ஆ�  உ178ைரயி பிரகார�  

 (i) 2014 ஆ� நிதி ஆ;<0கான கண!கா வாள� தைலைமயதிபதியி அறி!ைகயி இர;டாவ� ெதா'தியி XXV ஆ� ப'திையX�; ம01� 
 (ii) 2016 ஆ� நிதி ஆ;<0கான கண!கா வாள� தைலைமயதிபதியி அறி!ைகயி இர;டாவ� ெதா'தியி XII ஆ� ம01� XIII ப'திகைளX� ?றாவ� ெதா'தியி V ஆ� ப'திையX�சம�7பி�தா�. ேம0ப< அறி!ைகக/ சபா'ட*திBட4படசபா'ட*திBட4படசபா'ட*திBட4படசபா'ட*திBட4பட ேவ;=ெமனG� அ�சிட7பட ேவ;=ெமனG� க�டைளயாயி01. 
(2) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம78 அைம�ச�, 2014 ஆ� ஆ;=!கான ரணவி* ேசைவ அதிகாரசைபயி ஆ;டறி!ைகைய� சம�7பி�� அ�வறி!ைகைய ேதசிய பா�கா78  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '+வி0' ஆ017ப=�த7பட ேவ;=ெமன7 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 
(3) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம78 அைம�ச�,  
 (i) 2015 ஆ� ஆ;=!கான ேதசிய ேபா!'வர�� ஆைண!'+வி ஆ;ட றி!ைக; 
 (ii) (203 ஆ� அ�தியாயமான) ேமா�டா� வாகன� ச�ட�தி 8, 14 ம01� 30 ஆ� பிாிGக�ட ேச��� வாசி!க7ப=� அ�ச�ட�தி 237 ஆ� பிாிவி கீH ேமா�டா� வாகன க�டண ஒ+9'விதிக/ ெதாட�பி3  ேபா!'வர�� ம01� சிவி3 விமான� ேசைவக/ அைம�சரா3 ஆ!க7ப�=, 2018 சனவாி 15 ஆ� திகதிய 2054/6 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான7 ப�திாிைகயி3 பிர�ாி!க7ப�ட ஒ+9'விதிக/;   (iii) (203 ஆ� அ�தியாயமான) ேமா�டா� வாகன� ச�ட�தி 143 ஆ� பிாிGட ேச��� வாசி!க7ப=� அ�ச�ட�தி 237 ஆ� பிாிவி கீH ேமா�டா� வாகன (க=கதி7 பாைத) ஒ+9'விதிக/ ெதாட�பி3  ேபா!'வர�� ம01� சிவி3 விமான� ேசைவக/ அைம�சரா3 ஆ!க7ப�=, 2018 சனவாி 15 ஆ� திகதிய 2054/8 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான7 ப�திாிைகயி3 பிர�ாி!க7ப�ட ஒ+9'விதிக/; ம01�    



                            ( 7 )  M. No. 246     (iv)  (203 ஆ� அ�தியாயமான) ேமா�டா� வாகன� ச�ட�தி 215 அ பிாிGட ேச��� வாசி!க7ப=� அ�ச�ட�தி 237 ஆ� பிாிவி கீH உடன<யான '0ற7பண�ெதாைக  ஒ+9'விதிக/ ெதாட�பி3  ேபா!'வர�� ம01� சிவி3 விமான� ேசைவக/ அைம�சரா3 ஆ!க7ப�=, 2018 சனவாி 15 ஆ� திகதிய 2054/9 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான7 ப�திாிைகயி3 பிர�ாி!க7ப�ட ஒ+9'விதிக/    ஆகியவ0ைற� சம�7பி�� ேம0ப< அறி!ைக ம01� ஒ+9'விதிகைள ேபா!'வர�� ம01� ெதாைல�ெதாட�8  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '+வி0' ஆ017ப=�த7பட ேவ;=ெமன7 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 
(4) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம78 அைம�ச�, ம�வாி! க�டைள� ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 32 ஆ� பிாிGட ேச��� வாசி!க7ப=� அ�ச�ட�தி  25 ஆ� பிாிவி கீH வ*டா>த  ம�பான உாிம! க�டண� ெதாட�பி3  நிதி ம01� ெவ'சன ஊடக அைம�சரா3 விதி!க7ப�=, 2017 திெச�ப� 11 ஆ� திகதிய 2049/4 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான7 ப�திாிைகயி3 பிர�ாி!க7ப�ட அறிவி�தைல சம�7பி�� ேம0ப< அறிவி�தைல அரசா9க நிதி  ப0றிய '+வி0' ஆ017ப=�த7பட ேவ;=ெமன7 பிேராி�தா�. (ம�வாி அறிவி�த3 இல!க� 1004)  பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 
(5) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம78 அைம�ச�,   
 (i) 1978 ஆ� ஆ;< 16 ஆ� இல!க ப3கைல!கழக9க/ ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி  கீH    ப3கைல!கழக மானிய9க/ ஆைண!'+வி வித78ைரயி மீ�,  கிழ!'7 ப3கைல!கழக�தி கைல ம01� கலாசார \ட�தி3 த��வவிய3 ம01� வி+மிய! க0ைகக/ �ைறைய� தாபி�த3 ெதாட�பாக உய�க3வி ம01� ெந=Bசாைலக/ அைம�சரா3 ஆ!க7ப�=, 2016 திெச�ப�  01 ஆ� திகதிய  1995/27 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான7 ப�திாிைகயி3 பிர�ாி!க7ப�ட க�டைள; ம01�  (ii) 1978 ஆ� ஆ;< 16 ஆ� இல!க ப3கைல!கழக9க/ ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி  கீH    ப3கைல!கழக மானிய9க/ ஆைண!'+வி வித78ைரயி மீ�, ] ஜயவ��தன8ர ப3கைல!கழக�தி மானிடவிய3க/ ம01� ச?க விBஞான9க/ \ட�தி3 த��வ�  ம01� உளவிய3 �ைற ம01� பிரேயாக விBஞான9க/ \ட�தி3 விைளயா�= விBஞான� �ைறைய� தாபி�த3 ெதாட�பாக உய�க3வி ம01� ெந=Bசாைலக/ அைம�சரா3 ஆ!க7ப�=, 2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய  2045/17 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான7 ப�திாிைகயி3 பிர�ாி!க7ப�ட க�டைள   ஆகியவ0ைற� சம�7பி�� அ!க�டைளகைள க3வி ம01� மனித வள அபிவி*�தி   ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '+வி0' ஆ017ப=�த7பட ேவ;=ெமன7 பிேராி�தா�.    பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 
(6) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம78 அைம�ச�,    2014 ஆ� ஆ;=!கான வாH!ைக� ெதாழி3சா� ெதாழி3D�ப ப3கைல!கழக�தி ஆ;டறி!ைகைய� சம�7பி�� ேம0ப< அறி!ைகைய க3வி ம01� மனித வள அபிவி*�தி    ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '+வி0' ஆ017ப=�த7பட ேவ;=ெமன7 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 
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(7) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம78 அைம�ச�,    2008 ஆ� ஆ;<  14 ஆ� இல!க, ெசய3D^!க அபிவி*�தி! க*�தி�ட9க/ ச�ட�தி 3 (4)  ஆ� பிாிவி கீH அபிவி*�தி உபாய �ைறக/ ம01� ச�வேதச வ��தக அைம�சரா3 ஆ!க7ப�=, 2014 _ 16 ஆ� திகதிய 1867/5 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான7 ப�திாிைகயி3  பிர�ாி!க7ப�ட க�டைளைய� தி*�தி 2017 திெச�ப� 29 ஆ� திகதிய 2051/38 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான7 ப�திாிைகயி3   பிர�ாி!க7ப�ட க�டைளைய� சம�7பி�� ேம0ப< அ!க�டைளைய ெபா*ளாதார அபிவி*�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '+வி0' ஆ017ப=�த7பட ேவ;=ெமன7 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�.  3.3.3.3.    CWCWCWCW    அறி�ைகக0அறி�ைகக0அறி�ைகக0அறி�ைகக0    சம�4பண.சம�4பண.சம�4பண.சம�4பண.: : : : (1) அரசா9க நிதி ப0றிய '+வி  தவிசாள� ெகளரவ எ�.ஏ. �ம>திர சா�பாக அ!'+வி உ17பின� ெகௗரவ �ஹம� நவாவி, அ! '+வி0' ஆ017ப=�த7ப�ட,  
 (i) 1989 ஆ� ஆ;< 13 ஆ� இல!க, உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பா=க/) ச�ட�தி 3ஆ�  பிாிவி கீழான க�டைளக/;   (ii) வ*டா>த மதி7\=க/ ப0றிய அறி�க! 'றி7பி3 கா�ட7ப�=/ள ேதசிய வரG ெசலG�தி�ட�தி கீH 'ைறநிர78 உதவி� ேசைவக/ ம01� அவசர ேதைவ7 ெபா178!களி ?ல� வழ9க7ப�=/ள ேமலதிக ஒ�!கீ=க/ ெதாட�பான 'றி78;  ம01�  (iii) பிரதம நீதியரச�  ம01� உய� நீதிமற நீதிபதிக�!கான ச�பள� ம01� ப<களி3 தி*�த� ேம0ெகா/ள3 ெதாட�பிலான அ!'+வி அறி!ைகைய� சம�7பி�தா�. ேம0ப< அறி!ைக சபா\ட�திட7பட ேவ;=ெமன! க�டைளயாயி01. (2) ெபா*ளாதார அபிவி*�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '+வி  தவிசாள� ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆன>த 'மாரசிறி சா�பாக அ!'+வி உ17பின� ெகௗரவ ஆேசா!க அ8சி9க, அ! '+வி0' ஆ017ப=�த7ப�ட,   (i) ெகா+�8 ப9'� ெதா'தி7  பாிவ��தைனைய பர6பரம0றமயமா!க3  ச�ட?ல�;  (ii) 2013 ஆ� ஆ;=!கான இல9ைக ெகா/ைக ஆ G நி1வக�தி வ*டா>த அறி!ைகX� கண!'க��;  (iii) 2015 ஆ� ஆ;=!கான இல9ைக ஏ01மதி அபிவி*�தி� சைபயி வ*டா>த அறி!ைக;  (iv) 2013 ம01� 2014 ஆ� ஆ;=!கான இல9ைக �தa�=� சைபயி வ*டா>த அறி!ைக;   ம01� 
 (v) 2015 ஆ� ஆ;=!கான ேதசிய ெபௗதீக தி�டமிட3 திைண!கள�தி ெப1ேப01 அறி!ைக  ெதாட�பிலான அ!'+வி     அறி!ைகைய� சம�7பி�தா�. ேம0ப< அறி!ைக சபா\ட�திIட7பட ேவ;=ெமன! க�டைளயாயி01.    4444....    மF�க0மF�க0மF�க0மF�க0: : : :     

(1)  உ=க�ெபால, bதியவ�த, ெவேதசிவ�த, ‘ெச�சிாி’ எ:� �கவாியி3 வதிX� தி*. எ6.எ6. ப�னா>�வின� 2016.06.20 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம:ைவ ெகௗரவ மஹி>தான>த அ2�கமேக சம�7பி�தா�.  
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(2)  தலா�ஓய, ெகாெடா�பி�<ய, ேபாகஹல>த, இல. 103 இ3 வதிX� தி*. \.ஜி. ஜயேசன ேபாகஹலத>தவின� 2018.01.20 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம:ைவ ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன சம�7பி�தா�.  25அ ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள!கைமய ேம0ப< ம:!க/ ெபா� ம:!க/ '+G!' ஆ017ப=�த7ப�டன.  5.5.5.5.    ந.பி�ைக4ந.பி�ைக4ந.பி�ைக4ந.பி�ைக4    ெபாT4<�க0ெபாT4<�க0ெபாT4<�க0ெபாT4<�க0    (தி�*த>)(தி�*த>)(தி�*த>)(தி�*த>)    ச+டXல.ச+டXல.ச+டXல.ச+டXல.    : : : : இர;டா� மதி7\�=!கான க�டைள வாசி!க7ப�ட�. “ச�ட?ல� த0ெபா+� இர;டா� மதி7\= ெச ய7ப=மாக” என நீதி அைம�ச� சா�பாக அரச ெதாழி3�ய0சிக/ ம01� க;< அபிவி*�தி அைம�ச�  பிேராி�தா�. 

“ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா9'வாராக” என �01லா��ைற அபிவி*�தி ம01� கிறி6தவ சமய அ2வ3க/ அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 
(பி.ப. 2.24 மணி!' ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா9கினா�. )  
“ெகௗரவ எ�வ� 'ணேச!கர தைலைம தா9'வாராக”  என ெதாழி3, ெதாழி3ச9க உறGக/ ம01� ச7பிரக�வ அபிவி*�தி அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 
(பி.ப. 3.30 மணி!' ெகௗரவ எ�வ� 'ணேச!கர தைலைம தா9கினா�. )  
“ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா9'வாராக”  என ச?க வ2@�ட3, நல8ாி ம01� க;< மர8ாிைமக/  அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 
(பி.ப. 5.09 மணி!' ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா9கினா�. )  பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. ச�ட?ல� அதபிரகார� இர;டா� மதி7\= ெச ய7ப�ட�. “ச�ட?ல� �+7 பாரா�மற! '+வி பாிசீலைன!' விட7ப=மாக” என நீதி அைம�ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. உடேன பாரா�மற� '+வாக மாறிய�. ('+நிைலயி3) தலைமதா9'� உ17பின� தைலைம தா9கினா�. 1 ஆ� வாசக�  ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 2 ஆ� வாசக� 1 ஆ� ப!க�தி3 8 ஆ� 9 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�= அத0'7 பதிலாக  பிவ*வதைன இ=மா1  நீதி அைம�ச� ஒ* தி*�த�ைத7 பிேராி�தா�,—  

“இ�தா0 பிவ*மா1 தி*�த7ப=கிற�:- (1) அ7பிாிவி (உ) எ:� ப>திைய நீ!கிவி�= அத0'7 பதிலாக7 பிவ*� ப>திைய இ=வத?ல� :-   தி*�த� ஏ01!ெகா/ள7ப=மாக எ:� பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 



                            ( 10 )  M. No. 246 1 ஆ� ப!க�தி3 16 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�= அத0'7 பதிலாக  பிவ*வதைன இ=மா1  நீதி அைம�ச� ஒ* தி*�த�ைத7 பிேராி�தா�,— 
 

“(2) அ7பிாிவி (ச) எ:� ப>திைய உடன=��7 பிவ*� ப>திைகைள� ேச�7பத ?ல��:-  
''(ஞ) ''ெவளி7பைடயான ந�பி!ைக7 ெபா178'' எப�, ந�பி!ைக7 ெபா17பி உ�க*�ைத� ��<!கா�=கிற நி�சய��ட எ+�தி3 ெபா�வாக ஒ* சாசன� எற வ<வ�தி3 ந�பி!ைக7 ெபா178 ஆ!'நாினா3 உ*வா!க7ப=� ஒ* ந�பி!ைக7 ெபா178 என7 ெபா*/ப=�, ஆனா3 த*ம ேநா!கமானதாயி:Bசாி அ3லாதாயி:Bசாி, ஓ� அைம78வழி ந�பி!ைக7 ெபா17ைப அ3ல� நிகHG7ப<யான ந�பி!ைக7 ெபா17ைப உ/ளட!கா�; (ட)  ''விதி��ைர!க7ப�ட�'' எப�, இ�ச�ட�தி கீH ''.  தி*�த� ஏ01!ெகா/ள7ப=மாக எ:� பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. வாசக� தி*�த7ப�டவா1 ச�ட?ல�தி ஒ* ப'தியாக இ*!கேவ;=ெமற பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. வாசக� 3  1 ஆ� ப!க�தி3 25 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�= அத0'7 பதிலாக பிவ*வதைன இ=மா1 நீதி அைம�ச� ேம2� ஒ* தி*�த�ைத7 பிேராி�தா�,—  
“ெவளி7பைடயான ந�பி!ைக7ெபா178 ஒ�ெவா1� ெதாட�பி3 விதி�”;  தி*�த� ஏ01!ெகா/ள7ப=மாக எ:� பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 2 ஆ� ப!க�தி3 1 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�= அத0'7 பதிலாக  பிவ*வதைன இ=மா1  நீதி அைம�ச� ேம2� ஒ* தி*�த�ைத7 பிேராி�தா�,—  
“(2) ெவளி7பைடயான ந�பி!ைக7ெபா178ெபா1 ெதாட�பி3 ஏேத:� அைசயா ஆதன�தி அ3ல�”;  தி*�த� ஏ01!ெகா/ள7ப=மாக எ:� பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 2 ஆ� ப!க�தி3 14 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�= அத0'7 பதிலாக  பிவ*வதைன இ=மா1  நீதி அைம�ச� ேம2� ஒ* தி*�த�ைத7 பிேராி�தா�,—  
“ப�=/ள ஏேத:� ெவளி7பைடயான ந�பி!ைக7ெபா178ட” ;   தி*�த� ஏ01!ெகா/ள7ப=மாக எ:� பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. வாசக� தி*�த7ப�டவா1 ச�ட?ல�தி ஒ* ப'தியாக இ*!கேவ;=ெமற பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 



                            ( 11 )  M. No. 246 வாசக� 4 2 ஆ� ப!க�தி3 29 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�= அத0'7 பதிலாக  பிவ*வதைன இ=மா1  நீதி அைம�ச� ஒ* தி*�த�ைத7 பிேராி�தா�,— 
  

“6 ஆ� பிாிவிகீH ெவளி7பைடயான ந�பி!ைக7 ெபா178 உ*வா!”;  தி*�த� ஏ01!ெகா/ள7ப=மாக எ:� பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 3 ஆ� ப!க�தி3 19 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�= அத0'7 பதிலாக  பிவ*வதைன இ=மா1  நீதி அைம�ச� ேம2� ஒ* தி*�த�ைத7 பிேராி�தா�,—  
“ெவளி7பைடயான ந�பி!ைக7ெபா17ெபா1, ஆ�களி”;  தி*�த� ஏ01!ெகா/ள7ப=மாக எ:� பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 4 ஆ� ப!க�தி3 1 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�= அத0'7 பதிலாக  பிவ*வதைன இ=மா1  நீதி அைம�ச� ேம2� ஒ* தி*�த�ைத7 பிேராி�தா�,— 

  
“ெவளி7பைடயான ஒ* ந�பி!ைக7ெபா17பான�, இய0ைக”;  தி*�த� ஏ01!ெகா/ள7ப=மாக எ:� பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 4 ஆ� ப!க�தி3 17 ஆ� 18  ஆ� வாிகைள நீ!கிவி�= அத0'7 பதிலாக  பிவ*வதைன இ=மா1  நீதி அைம�ச� ேம2� ஒ* தி*�த�ைத7 பிேராி�தா�,—  
“ெசா>த!கார�”  எப�,  அ>த ெவளி7பைடயான ந�பி!ைக7ெபா17பி நைமகைள இ1தியாக� ெசா>தமாக!”;  தி*�த� ஏ01!ெகா/ள7ப=மாக எ:� பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 4 ஆ� ப!க�தி3 21 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�= அத0'7 பதிலாக  பிவ*வதைன இ=மா1  நீதி அைம�ச� ேம2� ஒ* தி*�த�ைத7 பிேராி�தா�,—  
“ஆெளா*வ� அ3ல� ஆ�க/ அ3ல� ெவளி7பைடயான ந�பி!ைக”;  தி*�த� ஏ01!ெகா/ள7ப=மாக எ:� பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 5 ஆ� ப!க�தி3 1 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�= அத0'7 பதிலாக  பிவ*வதைன இ=மா1  நீதி அைம�ச� ேம2� ஒ* தி*�த�ைத7 பிேராி�தா�,— 

 19ஆ. (1) (அ) ெவளி7பைடயான ந�பி!ைக7 ெபா17ெபாறி ந�பி!ைக7ெபா17பாள� ஒ*வ�  தி*�த� ஏ01!ெகா/ள7ப=மாக எ:� பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 



                            ( 12 )  M. No. 246 5 ஆ� ப!க�தி3 27 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�= அத0'7 பதிலாக  பிவ*வதைன இ=மா1  நீதி அைம�ச� ேம2� ஒ* தி*�த�ைத7 பிேராி�தா�,— 
  “(2) (அ) ஒ* ெவளி7பைடயான ந�பி!ைக7 ெபா17ெபாறி ந�பி!ைக7 ெபா17பாளெரா*வ�”;  தி*�த� ஏ01!ெகா/ள7ப=மாக எ:� பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. வாசக� தி*�த7ப�டவா1 ச�ட?ல�தி ஒ* ப'தியாக இ*!கேவ;=ெமற பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. 5 �த3 8 வைரயான வாசக9க/ ஏ01!ெகா/ள7ப�டன. ச+டமா�CவாசகL. ச+ட4ெபய�. ச+டமா�CவாசகL. ச+ட4ெபய�. ச+டமா�CவாசகL. ச+ட4ெபய�. ச+டமா�CவாசகL. ச+ட4ெபய�.     ச�டமா!'வாசக�� ச�ட7ெபய*� ச�ட?ல�தி ஒ* ப'தியாக இ*!க ேவ;=ெம1 பிேரரைண '+வி0' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. ச�ட?ல� தி*�த9க�ட ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. “தி*�த7ப�டவாறான ச�ட?ல� இ7ெபா+� ?றாவ� �ைறயாக மதி7பிட7 ெப1மாக”  என நீதி அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�. அத0கைமய� ச�ட?ல� தி*�த7ப�டவா1 ?றாவ� �ைறயாக மதி7பிட7ெப01  நிைறேவ0ற7ப�ட�.  6. 6. 6. 6. நீதி*�ைற> ச+ட*தி�நீதி*�ைற> ச+ட*தி�நீதி*�ைற> ச+ட*தி�நீதி*�ைற> ச+ட*தி�    கீYகீYகீYகீY    ஒW�Cவிதிக0ஒW�Cவிதிக0ஒW�Cவிதிக0ஒW�Cவிதிக0: : : : நீதி அைம�ச� சம�7பி�த பிேரரைண,— 1978 ஆ� ஆ;< 2 ஆ� இல!க, நீதி��ைற� ச�ட�தி 60 ஆ� பிாிGட ேச��� வாசி!க7ப=� 61 பிாிவி கீH, பிரதம நீதியராி ஒ*7பா�=ட நீதியைம�சரா3 ஆ!க7ப�=, 2017 திெச�ப� 21 ஆ� திகதிய 2050/34 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான7 ப�திாிைகயி3 பிர�ாி!க7ப�ட�� 2018.02.20 ஆ� திகதி சம�7பி!க7ப�ட�மான ஒ+9'விதிக/ அ9கீகாி!க7ப=மாக. பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�.  7.7.7.7.    ச+ட� க�வி4 ேபரைவ�ச+ட� க�வி4 ேபரைவ�ச+ட� க�வி4 ேபரைவ�ச+ட� க�வி4 ேபரைவ�    க+டைள>க+டைள>க+டைள>க+டைள>    ச+ட*தி�ச+ட*தி�ச+ட*தி�ச+ட*தி�    கீYகீYகீYகீY    ஒW�Cவிதிக0ஒW�Cவிதிக0ஒW�Cவிதிக0ஒW�Cவிதிக0: : : : நீதி அைம�ச� சம�7பி�த பிேரரைண,— ( 276 ஆ� அ�தியாயமான)  ச�ட! க3வி7 ேபரைவ! க�டைள� ச�ட�தி 7 ஆ� பிாிவி கீH, நீதி அைம�சாி ஒ*7பா�=ட  ��<ைண!க7ப�ட ச�ட! க3வி7 ேபரைவயினா3  ஆ!க7ப�=, 2017 நெவ�ப� 28 ஆ� திகதிய 2047/27 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான7 ப�திாிைகயி3 பிர�ாி!க7ப�ட�� 2018.02.20 ஆ� திகதி சம�7பி!க7ப�ட�மான ஒ+9'விதிக/ அ9கீகாி!க7ப=மாக. பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�.  8.8.8.8.    இல�ைக ஏVTமதிஇல�ைக ஏVTமதிஇல�ைக ஏVTமதிஇல�ைக ஏVTமதி    அபிவி�*தி> ச+ட*தி�அபிவி�*தி> ச+ட*தி�அபிவி�*தி> ச+ட*தி�அபிவி�*தி> ச+ட*தி�    கீYகீYகீYகீY    க+டைளக+டைளக+டைளக+டைள:::: அபிவி*�தி உபாய �ைறக/ ம01� ச�வேதச வ��தக அைம�ச� சா�பாக நீதி அைம�ச� சம�7பி�த பிேரரைண,— 1979 ஆ� ஆ;< 40 ஆ� இல!க, இல9ைக ஏ01மதி அபிவி*�தி� ச�ட�தி 14 ஆ� பிாிவி கீH ெச6 வாி ெதாட�பி3 அபிவி*�தி உபாய �ைறக/ ம01� ச�வேதச வ��தக அைம�சரா3 ஆ!க7ப�=, 2017 நெவ�ப� 27 ஆ� திகதிய 2047/2 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான7 ப�திாிைகயி3 பிர�ாி!க7ப�ட�� 2018.01.23 ஆ� திகதி சம�7பி!க7ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி!க7ப=மாக. 



                            ( 13 )  M. No. 246 பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01!ெகா/ள7ப�ட�.  9.9.9.9.    ஒ*திைவ4<ஒ*திைவ4<ஒ*திைவ4<ஒ*திைவ4<    (L�ைல*தீZ மாவ+ட*தி� 23 கிராம அ9வல� பிாிZகளி� L�ைல*தீZ மாவ+ட*தி� 23 கிராம அ9வல� பிாிZகளி� L�ைல*தீZ மாவ+ட*தி� 23 கிராம அ9வல� பிாிZகளி� L�ைல*தீZ மாவ+ட*தி� 23 கிராம அ9வல� பிாிZகளி� சL�*தி* தி+ட*ைத அL�பU*த�சL�*தி* தி+ட*ைத அL�பU*த�சL�*தி* தி+ட*ைத அL�பU*த�சL�*தி* தி+ட*ைத அL�பU*த�)))) :::: “இ7ேபா� இ7பாரா�மற� ஒ�திைவ!க7ப=மாக” என பாரா�மற� சைப �த3வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ=�திய�ப7ெப01 விவாதி!க7ப�ட�. பிேரரைண சைப!' விட7ப�= ஏ01! ெகா/ள7ப�ட�.  பி.ப. 6.41 மணி!', 2018 மா��� மாத� 21 ஆ� 8தகிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ!க7ப�ட�. 


