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ாி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�   ெ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� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க,ே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 மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவா?@, கலA�ைரயாட1 ம./� அரசக(ம ெமாழிக- அைம�ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப! ைக�ெதாழி1 அைம�ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�C��ை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 பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�C ;திய கிராம9க-, உ�க�டைம:; வசதிக- ம./� ச�தாய அபிவி(�தி 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 எ). +. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ). +. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ). +. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ). +. திசாநாய�க, ச5க வ0E�ட1, நல;ாி ம./� க=> மர;ாிைமக- அைம�ச� ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன,ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன,ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன,ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன, உ-ளக அ0வ1க-, வடேம1 அபிவி(�தி ம./� கலாசார அ0வ1க- அைம�ச� 



                            ( 2 )  M. No. 248 ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, ;�தசாசன அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. -. �சி� பிேரமஜய#த,ெகௗரவ ஏ. -. �சி� பிேரமஜய#த,ெகௗரவ ஏ. -. �சி� பிேரமஜய#த,ெகௗரவ ஏ. -. �சி� பிேரமஜய#த, விFஞான, ெதாழி1H�ப ம./� ஆராI�சி அைம�ச� ெகௗரவ சஜி. பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி. பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி. பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி. பிேரமதாஸ, Jடைம:; ம./� நி�மாண��ைற அைம�ச� ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க- அைம�ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஆ�. எ�. ர4சி. ம.!மப5டார,ஆ�. எ�. ர4சி. ம.!மப5டார,ஆ�. எ�. ர4சி. ம.!மப5டார,ஆ�. எ�. ர4சி. ம.!மப5டார, ெபா� நி�வாக ம./� �காைம��வ அைம�ச(� ச�ட�� ஒ)9%� ப.றிய அைம�ச(� ெகௗரவ அ6ர பிாியத�ஷன யா8பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத�ஷன யா8பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத�ஷன யா8பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத�ஷன யா8பா, 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 பா0டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா0டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா0டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா0டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம./� ேம1 மாகாண அபிவி(�தி அைம�ச� ெகௗரவ ம;� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம;� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம;� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம;� 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� ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க, �ைற�க9க- ம./� க:ப./ைற அ0வ1க- அைம�ச� ெ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 -.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ -.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ -.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ -.எ�. �வாமிநாத�, சிைற�சாைலக- ம/சீரைம:;, ;ன�வா?வளி:;, மீ-%>ேய.ற ம./� இA�மத அ0வ1க- அைம�ச� ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 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 +�0 மா�ஷ� சர. ெபா�ேசகா,ெகௗரவ +�0 மா�ஷ� சர. ெபா�ேசகா,ெகௗரவ +�0 மா�ஷ� சர. ெபா�ேசகா,ெகௗரவ +�0 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 பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, க(�தி�ட �காைம��வ�, இைளஞ� அ0வ1க- ம./� ெத அபிவி(�தி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க1வி 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- 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� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஏ. -. பிேரமதாச,ஏ. -. பிேரமதாச,ஏ. -. பிேரமதாச,ஏ. -. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப 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 (தி�மதி) Aயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Aயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Aயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Aயாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக- ம./� உ-Mரா�சி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ தி;8 ெவதஆரBசி,ெகௗரவ தி;8 ெவதஆரBசி,ெகௗரவ தி;8 ெவதஆரBசி,ெகௗரவ தி;8 ெவதஆரBசி, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள5ல அபிவி(�தி இராஜா9க அைம�ச� 



                            ( 3 )  M. No. 248 ெ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, விFஞான, ெதாழி1H�ப ம./� ஆராI�சி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. எB. எ�. ெபளC,ெகௗரவ ஏ. எB. எ�. ெபளC,ெகௗரவ ஏ. எB. எ�. ெபளC,ெகௗரவ ஏ. எB. எ�. ெபளC, ேதசிய ஒ(ைம:பாC 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 !ேனD க�க#த,ெகௗரவ !ேனD க�க#த,ெகௗரவ !ேனD க�க#த,ெகௗரவ !ேனD க�க#த, அன��த �காைம��வ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ அ6ராத ஜயர.ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர.ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர.ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர.ன, மகாவ6 அபிவி(�தி ம./� �.றாட1 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 E4சிநிலேம,ெகௗரவ �ச#த E4சிநிலேம,ெகௗரவ �ச#த E4சிநிலேம,ெகௗரவ �ச#த E4சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம./� �காைம��வ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ தாராநா. ப)நாய�க,ெகௗரவ தாராநா. ப)நாய�க,ெகௗரவ தாராநா. ப)நாய�க,ெகௗரவ தாராநா. ப)நாய�க, ெதாைல�ெதாட�;க- ம./� >ஜி�ட1 உ�க�டைம:; வசதிக- பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ F.! சிவ;�க�,ெகௗரவ F.! சிவ;�க�,ெகௗரவ F.! சிவ;�க�,ெகௗரவ F.! சிவ;�க�, ஆர�ப! ைக�ெதாழி1 பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ அமீ� அ; சிஹா8தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ; சிஹா8தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ; சிஹா8தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ; சிஹா8தீ�, கிராமிய ெபா(ளாதார அ0வ1க- பிரதி அைம�ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ8Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ8Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ8Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ8Eஹாமி   ெகௗரவ மஹி#த யா8பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி#த யா8பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி#த யா8பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி#த யா8பா அேபவ�தன   ெகௗரவ சிசிர Gமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Gமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Gமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Gமார 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 ர4சி. அ?விஹாேரெகௗரவ ர4சி. அ?விஹாேரெகௗரவ ர4சி. அ?விஹாேரெகௗரவ ர4சி. அ?விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி#. Gமா�ெகௗரவ அ. அரவி#. Gமா�ெகௗரவ அ. அரவி#. Gமா�ெகௗரவ அ. அரவி#. 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 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 சிறிபால கமல.ெகௗரவ சிறிபால கமல.ெகௗரவ சிறிபால கமல.ெகௗரவ சிறிபால கமல.   ெகௗரவ உதய பிரபா. க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா. க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா. க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா. க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல8ப.திெகௗரவ நிஹா� கல8ப.திெகௗரவ நிஹா� கல8ப.திெகௗரவ நிஹா� கல8ப.தி   



                            ( 4 )  M. No. 248 ெகௗரவ திேனD Gணவ�தனெகௗரவ திேனD Gணவ�தனெகௗரவ திேனD Gணவ�தனெகௗரவ திேனD Gணவ�தன   ெகௗரவ ப#!ல Gணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Gணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Gணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Gணவ�தன   ெகௗரவ எ0வ0 Gணேசகரெகௗரவ எ0வ0 Gணேசகரெகௗரவ எ0வ0 Gணேசகரெகௗரவ எ0வ0 Gணேசகர   ெகௗரவ ப.ம உதயசா#த Gணேசகரெகௗரவ ப.ம உதயசா#த Gணேசகரெகௗரவ ப.ம உதயசா#த Gணேசகரெகௗரவ ப.ம உதயசா#த Gணேசகர   ெ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 (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 ந;� ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந;� ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந;� ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந;� ப5டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அJர சி0னி ஜயர.னெகௗரவ அJர சி0னி ஜயர.னெகௗரவ அJர சி0னி ஜயர.னெகௗரவ அJர சி0னி ஜயர.ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர.னெகௗரவ பிய�கர ஜயர.னெகௗரவ பிய�கர ஜயர.னெகௗரவ பிய�கர 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 பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகர   ெ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 ஜனக ப5டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப5டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப5டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப5டார ெத�னேகா�   ெ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 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 ெசாKசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி. த ெசாKசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி. த ெசாKசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி. த ெசாKசா   ெகௗரவ அ6ர திசாநாய�கெகௗரவ அ6ர திசாநாய�கெகௗரவ அ6ர திசாநாய�கெகௗரவ அ6ர 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 ட�ள) ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள) ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள) ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள) ேதவான#தா   ெகௗரவ Fஹம0 நவவிெகௗரவ Fஹம0 நவவிெகௗரவ Fஹம0 நவவிெகௗரவ Fஹம0 நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாL) நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாL) நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாL) நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாL) நி�மலநாத�   ெகௗரவ E.திக ப.திறணெகௗரவ E.திக ப.திறணெகௗரவ E.திக ப.திறணெகௗரவ E.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. ச4ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி. ச4ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி. ச4ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி. ச4ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அ�#தி�க ப�னா#!ெகௗரவ அ�#தி�க ப�னா#!ெகௗரவ அ�#தி�க ப�னா#!ெகௗரவ அ�#தி�க ப�னா#!   ெ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   



                            ( 5 )  M. No. 248 ெ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). பிேரமர.னெகௗரவ எ). பிேரமர.னெகௗரவ எ). பிேரமர.னெகௗரவ எ). பிேரமர.ன   ெ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 Fஹ�ம! இ8ராஹி� Fஹ�ம! ம�
�ெகௗரவ Fஹ�ம! இ8ராஹி� Fஹ�ம! ம�
�ெகௗரவ Fஹ�ம! இ8ராஹி� Fஹ�ம! ம�
�ெகௗரவ Fஹ�ம! இ8ராஹி� Fஹ�ம! ம�
�   ெகௗரவ ெசயி0 அ; ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி0 அ; ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி0 அ; ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி0 அ; ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ இ�ரா� மMN8ெகௗரவ இ�ரா� மMN8ெகௗரவ இ�ரா� மMN8ெகௗரவ இ�ரா� மMN8   ெகௗரவ அஜி. மா�ன8ெப�மெகௗரவ அஜி. மா�ன8ெப�மெகௗரவ அஜி. மா�ன8ெப�மெகௗரவ அஜி. மா�ன8ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ).சீ. F.!Gமாரணெகௗரவ எ).சீ. F.!Gமாரணெகௗரவ எ).சீ. F.!Gமாரணெகௗரவ எ).சீ. F.!Gமாரண   ெகௗரவ சீனி.த�பி ேயாேக)வர�ெகௗரவ சீனி.த�பி ேயாேக)வர�ெகௗரவ சீனி.த�பி ேயாேக)வர�ெகௗரவ சீனி.த�பி ேயாேக)வர�   ெகௗரவ பிம� ர.நாய�கெகௗரவ பிம� ர.நாய�கெகௗரவ பிம� ர.நாய�கெகௗரவ பிம� ர.நாய�க   ெ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 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 (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப%ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப%ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப%ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ 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 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) !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 லOம� ஆன#த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன#த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன#த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன#த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Gமாாி விேஜர.னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Gமாாி விேஜர.னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Gமாாி விேஜர.னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Gமாாி விேஜர.ன   ெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறி   ெகௗரவ !P8 விேஜேசகரெகௗரவ !P8 விேஜேசகரெகௗரவ !P8 விேஜேசகரெகௗரவ !P8 விேஜேசகர   ெகௗரவ க4சன விேஜேசகரெகௗரவ க4சன விேஜேசகரெகௗரவ க4சன விேஜேசகரெகௗரவ க4சன 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� $ரவ�ச   ெகௗரவ Gமார ெவ�கமெகௗரவ Gமார ெவ�கமெகௗரவ Gமார ெவ�கமெகௗரவ Gமார ெவ�கம   ெகௗரவ ஞானF.! Aேநச�ெகௗரவ ஞானF.! Aேநச�ெகௗரவ ஞானF.! Aேநச�ெகௗரவ ஞானF.! Aேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி A)க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி A)க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி A)க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி A)க#தராசா   ெகௗரவ ஜய#த சமர$ரெகௗரவ ஜய#த சமர$ரெகௗரவ ஜய#த சமர$ரெகௗரவ ஜய#த சமர$ர   



                            ( 6 )  M. No. 248 ெ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 ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ வ-ேவ� �ேரDெகௗரவ வ-ேவ� �ேரDெகௗரவ வ-ேவ� �ேரDெகௗரவ வ-ேவ� �ேரD   ெ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#!�ென.திெகௗரவ �னி� ஹ#!�ென.திெகௗரவ �னி� ஹ#!�ென.திெகௗரவ �னி� ஹ#!�ென.தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ0-ஆரBசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0-ஆரBசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0-ஆரBசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0-ஆரBசி   ெகௗரவ இ#திக அ6�.த ேஹர.ெகௗரவ இ#திக அ6�.த ேஹர.ெகௗரவ இ#திக அ6�.த ேஹர.ெகௗரவ இ#திக அ6�.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(. த�மிக தசநாய!க, பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக�   தி(. நீ1 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி: பிரதானிO� பிரதி: பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக��   தி(மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி� ெசயலாள� நாயக�  தி(. >!கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி� ெசயலாள� நாயக�   ஒ.திைவ8பி� பிரகார� பாராTம�ற� U-ய!. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ.திைவ8பி� பிரகார� பாராTம�ற� U-ய!. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ.திைவ8பி� பிரகார� பாராTம�ற� U-ய!. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ.திைவ8பி� பிரகார� பாராTம�ற� U-ய!. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி.த�கLஅறிவி.த�கLஅறிவி.த�கLஅறிவி.த�கL: : : : சபாநாயக� பிவ(மா/ அறிவி�த1 விC�தா�:— 
“இல9ைக� சனநாயக ேசாச6ச! %>யர� அரசியலைம:பி 79 ஆ� உ/:;ைரயி பிரகார� ‘வ0!க�டாயமாக! காணாம.ேபா!க:பCத66(A� எ1லா ஆ�கைளO� பா�கா�த1 ப.றிய ச�வேதச� சமவாய� ச�ட5ல�’ எ<�  ச�ட5ல�தி1, 2018 மா��� மாத� 21 ஆ� திகதி எனா1 சா/ைர எ)த:ப�டெதபைத அறிவி!க வி(�;கிேற.”  2222....    ப.திர�கLப.திர�கLப.திர�கLப.திர�கL    சம�8பண�சம�8பண�சம�8பண�சம�8பண�    : : : : (1) சபாநாயக�,        
 (i) இல9ைக� சனநாயக� ேசாச6ச! %>யர� அரசியலைம:பி 41ஆ (6) உ/:;ைரயி ம./� 1996    ஆ� ஆ=> 21 ஆ� இல!க, இல9ைக மனித உாிைமக- ஆைண!%)� ச�ட�தி 30 ஆ� வாசக�தி பிரகார�, 2017 ஆ� ஆ=> இர=டா� காலா=>.கான (2017.04.01 - 2017.06.30) இல9ைக மனித உாிைமக- ஆைண!%)வி ெசயலா./ைக அறி!ைக;   ம./� 
 (ii) இல9ைக� சனநாயக� ேசாச6ச! %>யர� அரசியலைம:பி 41ஆ (6) ம./� 153 ஏ உ/:;ைரகளி பிரகார�, 2017 ஆ� ஆ=> நாகா� காலா=>.கான (2017.10.01 - 2017.12.31) கண!காI@ ேசைவக- ஆைண!%)வி ெசயலா./ைக அறி!ைக ஆகியவ.ைற� சம�:பிததா�. ேம.ப> அறி!ைகக- சபா+ட.தி;ட8படசபா+ட.தி;ட8படசபா+ட.தி;ட8படசபா+ட.தி;ட8பட    ேவ=Cெமன! க�டைளயாயி./, 
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(2) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம�ச�, 
 (i) 2007 ஆ� ஆ=> 48 ஆ� இல!க விேசட வியாபார: ப=ட அறJ�C� ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார: ப=ட அறJC ெதாட�பி1 நிதி ம./� ெவ%சன ஊடக  அைம�சாினா1 ஆ!க:ப�C, 2017 நெவ�ப� 06 ஆ� திகதிய 2044/6 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட  க�டைள; 
 (ii) 2007 ஆ� ஆ=> 48 ஆ� இல!க விேசட வியாபார: ப=ட அறJ�C� ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார: ப=ட அறJC ெதாட�பி1 நிதி ம./� ெவ%சன ஊடக  அைம�சாினா1 ஆ!க:ப�C, 2017 நெவ�ப� 07 ஆ� திகதிய 2044/25 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட  க�டைள;  
 (iii) 2007 ஆ� ஆ=> 48 ஆ� இல!க விேசட வியாபார: ப=ட அறJ�C� ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார: ப=ட அறJC ெதாட�பி1 நிதி ம./� ெவ%சன ஊடக  அைம�சாினா1 ஆ!க:ப�C, 2017 நெவ�ப� 08 ஆ� திகதிய 2044/26 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட  க�டைள;  
 (iv) 2007 ஆ� ஆ=> 48 ஆ� இல!க விேசட வியாபார: ப=ட அறJ�C� ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார: ப=ட அறJC ெதாட�பி1 நிதி ம./� ெவ%சன ஊடக  அைம�சாினா1 ஆ!க:ப�C, 2017 நெவ�ப� 20 ஆ� திகதிய 2046/3 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட  க�டைள;  
 (v) 2007 ஆ� ஆ=> 48 ஆ� இல!க விேசட வியாபார: ப=ட அறJ�C� ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார: ப=ட அறJC ெதாட�பி1 நிதி ம./� ெவ%சன ஊடக  அைம�சாினா1 ஆ!க:ப�C, 2017 >ச�ப� 13 ஆ� திகதிய 2049/20 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட  க�டைள;  
 (vi) 2007 ஆ� ஆ=> 48 ஆ� இல!க விேசட வியாபார: ப=ட அறJ�C� ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார: ப=ட அறJC ெதாட�பி1 நிதி ம./� ெவ%சன ஊடக  அைம�சாினா1 ஆ!க:ப�C, 2017 >ச�ப� 14 ஆ� திகதிய 2049/32 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட  க�டைள;  
 (vii) 2007 ஆ� ஆ=> 48 ஆ� இல!க விேசட வியாபார: ப=ட அறJ�C� ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார: ப=ட அறJC ெதாட�பி1 நிதி ம./� ெவ%சன ஊடக  அைம�சாினா1 ஆ!க:ப�C, 2017 >ச�ப� 31 ஆ� திகதிய 2051/45 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட  க�டைள; 
 (viii) 2007 ஆ� ஆ=> 48 ஆ� இல!க விேசட வியாபார: ப=ட அறJ�C� ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார: ப=ட அறJC ெதாட�பி1 நிதி ம./� ெவ%சன ஊடக  அைம�சாினா1 ஆ!க:ப�C, 2018 சனவாி 18 ஆ� திகதிய 2054/40 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட  க�டைள;  
 (ix) 2007 ஆ� ஆ=> 48 ஆ� இல!க விேசட வியாபார: ப=ட அறJ�C� ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார: ப=ட அறJC ெதாட�பி1 நிதி ம./� ெவ%சன ஊடக  அைம�சாினா1 ஆ!க:ப�C, 2018 சனவாி 31 ஆ� திகதிய 2056/33 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட  க�டைள; ம./� 
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 (x) 2007 ஆ� ஆ=> 48 ஆ� இல!க விேசட வியாபார: ப=ட அறJ�C� ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார: ப=ட அறJC ெதாட�பி1 நிதி ம./� ெவ%சன ஊடக  அைம�சாினா1 ஆ!க:ப�C, 2018 ெப:ரவாி 15 ஆ� திகதிய 2058/30 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட  க�டைள ஆகியவ.ைற� சம�:பி�� ேம.ப> க�டைளகைள அரசா9க நிதி ப.றிய %)வி.% ஆ./:பC�த:பட ேவ=Cெமன: பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!% விட:ப�C ஏ./!ெகா-ள:ப�ட�.  3.3.3.3.    GWGWGWGW    அறி�ைககLஅறி�ைககLஅறி�ைககLஅறி�ைககL    சம�8பண�சம�8பண�சம�8பண�சம�8பண�: : : : உ-ளக நி(வாக� ம./� அரச �காைம��வ� ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! %)வி  தவிசாள� ெகளரவ  காமினி ெலா!%ேக சா�பாக அ!%)வி உ/:பின� ெகௗரவ நிஹ1 கல:ப�தி, அ! %)வி.%  ஆ./:பC�த:ப�ட,  
 (i) மாகாண சைப ேத�த1 பிாி@களி எ1ைலக- நி�ணய! %)வி அறி!ைக; ம./�  
 (ii) 2015 ஆ�  ஆ=C!கான  இல9ைக உ-M� ஆ�ைக நி/வக�தி ஆ=டறி!ைக ெதாட�பிலான அ!%)வி  அறி!ைகைய� சம�:பி�தா�. ேம.ப> அறி!ைக சபா+ட.தி;ட8படசபா+ட.தி;ட8படசபா+ட.தி;ட8படசபா+ட.தி;ட8பட ேவ=Cெமன! க�டைளயாயி./. 
 4.4.4.4.    மJ�கLமJ�கLமJ�கLமJ�கL    : : : :             

(1) (i)  ெத6^ஜவில, அ%(ெகாட Jதி, ‘ேராஹன’ எ<� �கவாியி1 வதிO� தி(. ஏ.ேக. �த6ேகயின� 2017.12.18 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவO�;  
 (ii) ெத6^ஜவில, எ1கிாிய, ‘ெவ<ர’ எ<� �கவாியி1 வதிO� தி(. ேஜ. தி!மா�ெகாட 2018.01.09 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவO�;  
 (iii) அ%ர3ஸ, ெகாடபி�>ய, ஒ`ன வ�த, இல. 30/சீ யி1 வதிO� தி(மதி எ�.ஐ.எ3. அசீமாவின� 2017.01.09 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவO�  ெகௗரவ ;�திக ப�திறண சம�:பி�தா�. 25அ ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள!கைமய ேம.ப> ம<!க- ெபா� ம<!க- %)@!% ஆ./:பC�த:ப�டன.     5.5.5.5.    ேதசிய ம�#!கL ஒW�GபX.!� அதிகாரசைபB ச0ட.தி�ேதசிய ம�#!கL ஒW�GபX.!� அதிகாரசைபB ச0ட.தி�ேதசிய ம�#!கL ஒW�GபX.!� அதிகாரசைபB ச0ட.தி�ேதசிய ம�#!கL ஒW�GபX.!� அதிகாரசைபB ச0ட.தி�    கீYகீYகீYகீY    ஒW�GவிதிகLஒW�GவிதிகLஒW�GவிதிகLஒW�GவிதிகL:::: �காதார�, ேபாசைண ம./� �ேதச ம(��வ அைம�ச� சா�பாக  காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம�ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 2015 ஆ� ஆ=> 5 ஆ� இல!க, ேதசிய ம(A�க- ஒ)9%பC��� அதிகாரசைப� ச�ட�தி  118 ஆ� பிாி@ட ேச��� வாசி!க:பC� 142 ஆ� பிாிவி கீ? 2016 ஆ� ஆ=> 2 ஆ� இல!க, ேதசிய ம(A�க- ஒ)9%பC��� அதிகாரசைப (விைலகளி மீதான உ�சவர�;) ஒ)9%விதிக- ெதாட�பி1 �காதார�, ேபாசைண ம./� �ேதச ம(��வ அைம�சரா1 ஆ!க:ப�C, 2017 திெச�ப� 14 ஆ� திகதிய 2049/31 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர�ாி!க:ப�ட�� 2018.01.23 ஆ� திகதி சம�:பி!க:ப�ட�மான ஒ)9%விதிக- அ9கீகாி!க:பCமாக. 

(�.ப. 11.00 மணி!% %)!களி பிரதி� தவிசாள� தலைம தா9கினா�. )  



                            ( 9 )  M. No. 248 “ெகளரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா9%வாராக” என �காதார�, ேபாசைன ம./� �ேதச ம(��வ அைம�ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!% விட:ப�C ஏ./!ெகா-ள:ப�ட�. (பி.ப. 2.15 மணி!% ெகளரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா9கினா�.) “ெகளரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா9%வாராக” என �காதார�, ேபாசைண ம./� �ேதச ம(��வ அைம�ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!% விட:ப�C ஏ./!ெகா-ள:ப�ட�. (பி.ப. 2.40 மணி!% ெகளரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா9கினா�.) “ெகளரவ ெசஹா ேசமசி9க தைலைம தா9%வாராக” என அரச ெதாழி1 �ய.சிக- ம./� க=> அபிவி(�தி அைம�ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!% விட:ப�C ஏ./!ெகா-ள:ப�ட�. (பி.ப. 3.39 மணி!% ெகளரவ ெசஹா ேசமசி9க தைலைம தா9கினா�.) பிேரரைண சைப!% விட:ப�C ஏ./!ெகா-ள:ப�ட�.  6.6.6.6.    EலைமBEலைமBEலைமBEலைமB    ெசா.!ெசா.!ெசா.!ெசா.!    (தி�.தB)(தி�.தB)(தி�.தB)(தி�.தB)    ச0டZல�ச0டZல�ச0டZல�ச0டZல�    : : : : இர=டா� மதி:c�C!கான க�டைள வாசி!க:ப�ட�. ச�ட5ல� இர=டா� மதி:cC ெசIய:பCமாக என ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அைம�ச�  சா�பாக அரச ெதாழி1 �ய.சிக- ம./� க=> அபிவி(�தி அைம�ச� சம�:பி�தா�. ச�ட5ல� அத.கைமய இர=டாவ� �ைறயாக மதி:பிட:ப�ட�. “ச�ட5ல� �):பார�மற %)வி பாிசீலைன!% விட:பCமாக” என  ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அைம�ச� சா�பாக அரச ெதாழி1 �ய.சிக- ம./� க=> அபிவி(�தி அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!% விட:ப�C ஏ./!ெகா-ள:ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %)வாக மாறிய�. (%)நிைலயி1) தலைம தா9%� உ/:பின� தைலைம தா9கினா�. 1 �த1 3 வைரயான வாசக9க- ஏ./!ெகா-ள:ப�டன. ச�டமா!%வாசக�� ச�ட:ெபய(�: ச�டமா!%வாசக�� ச�ட:ெபய(� ச�ட5ல�தி ஒ( ப%தியாக இ(!க ேவ=Cெமற பிேரரைண %)வி.% விட:ப�C ஏ./!ெகா-ள:ப�ட�. ச�ட5ல� தி(�த9களிறி ஏ./!ெகா-ள:ப�டதாக அறிவி!க:ப�ட�. “ச�ட5ல� இ:ெபா)� 5றாவ� �ைறயாக மதி:பிட:ெப/மாக” என ைக�தெதாழி1 ம./� வாணிப அைம�ச�  சா�பாக அரச ெதாழி1 �ய.சிக- ம./� க=> அபிவி(�தி அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!% விட:ப�C ஏ./!ெகா-ள:ப�ட�.  இதப> ச�ட5ல� 5றாவ� �ைறயாக மதி:பிட:ப�C ஏ./!ெகா-ள:ப�ட�.  



                            ( 10 )  M. No. 248 7.7.7.7.    ஒ.திைவ8Eஒ.திைவ8Eஒ.திைவ8Eஒ.திைவ8E (((( அரசிய�அரசிய�அரசிய�அரசிய�    )தீர)தீர)தீர)தீர    நிைலைய8நிைலைய8நிைலைய8நிைலைய8    பா!கா8பத[காகபா!கா8பத[காகபா!கா8பத[காகபா!கா8பத[காக    மாகாணமாகாணமாகாணமாகாண    சைப.சைப.சைப.சைப.    ேத�தைலேத�தைலேத�தைலேத�தைல    நடா.!த�நடா.!த�நடா.!த�நடா.!த�) :) :) :) :  “இ: பாரா�மற� இ:ேபா� ஒ�திைவ!க:பCமாக” என பாரா�மற சைப �த1வ�  பிேராி�தா�. பிேரரைண எC�திய�ப: ெப./ விவாதி!க:ப�ட�.        பிேரரைண சைப!% விட:ப�C ஏ./!ெகா-ள:ப�ட�. பி.ப. 5.28 மணி!%, 2016 மா�� 08 ஆ� திகதிய சைப�தீ�மான�தி.% ஏ.ப, 2018 மா��� மாத� 23 ஆ� திகதி ெவ-ளி!கிழைம  �.ப. 10.30  மணிவைர பாரா�மற� ஒ�திைவ!க:ப�ட�. 


