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ாி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�, $*#களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ.நா�ட1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க, 4/0லா��ைற அபிவி)�தி ம/0� கிறி5தவ சமய அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    மஹி#த அமர$ர,மஹி#த அமர$ர,மஹி#த அமர$ர,மஹி#த அமர$ர, கட/ெறாழி2 ம/0� நீரக வள7ல அபிவி)�தி அைம(ச� ம/0� மகாவ8 அபிவி)�தி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம, விேசட பணி<ெபா0<�#க�#கான அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    கய#த க�ணாதில�க,கய#த க�ணாதில�க,கய#த க�ணாதில�க,கய#த க�ணாதில�க, காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம<� அைம(ச)� அரசா;க# க�சி �த/ேகாலாசா>� ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க,ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க,ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க,ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க, ெவளிநா�ட1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�, க2வி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல, உய� க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச)� பாரா�மற( சைப �த2வ)� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�?��ைற அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    நிம� சிறிபால த சி�வா,நிம� சிறிபால த சி�வா,நிம� சிறிபால த சி�வா,நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா#$வர�� ம/0� சிவி2 விமான( ேசைவக. அைம(ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப)Aேதா�ட# ைக�ெதாழி2 அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    எ.. 0. திசாநாய�க,எ.. 0. திசாநாய�க,எ.. 0. திசாநாய�க,எ.. 0. திசாநாய�க, ச7க வ1B�ட2, நல�ாி ம/0� கCD மர�ாிைமக. அைம(ச� ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன, உ.ளக அ1வ2க., வடேம2 அபிவி)�தி ம/0� கலாசார அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ1வாதார அபிவி)�தி ம/0� வனசீவராசிக. அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஹாி� ப�னா#!,ஹாி� ப�னா#!,ஹாி� ப�னா#!,ஹாி� ப�னா#!, ெதாைல�ெதாட��க. ம/0� Dஜி�ட2 உ�க�டைம<� வசதிக. அைம(ச� 



                            ( 2 )  M. No. 182 ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ, Eடைம<� ம/0� நி�மாண��ைற அைம(ச� ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. 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� ம/0� சி0வ� அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி)�தி< பணி<ெபா0<�க. அைம(ச� ெகௗரவ ைபஸ� (.தபா,ெகௗரவ ைபஸ� (.தபா,ெகௗரவ ைபஸ� (.தபா,ெகௗரவ ைபஸ� (.தபா, மாகாண சைபக. ம/0� உ.Fரா�சி அைம(ச� ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க, ச�ட�� ஒ*;$� ம/0� ெ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, ெப/ேறா8ய வள;க. அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப+,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப+,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப+,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப+, நீதி அைம(ச)� ��தசாசன அைம(ச)� ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா7,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா7,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா7,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா7, திறக. அபிவி)�தி ம/0� ெதாழி/பயி/சி அைம(ச� ெகௗரவ ம8� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம8� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம8� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம8� சமரவி�ரம, அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம(ச� ெகௗரவ ம�கள சமர$ர,ெகௗரவ ம�கள சமர$ர,ெகௗரவ ம�கள சமர$ர,ெகௗரவ ம�கள சமர$ர, நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க, �ைற�க;க. ம/0� க<ப/0ைற அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ர:சி' சிய�பலாபி7ய,ெகௗரவ ர:சி' சிய�பலாபி7ய,ெகௗரவ ர:சி' சிய�பலாபி7ய,ெகௗரவ ர:சி' சிய�பலாபி7ய, மிவ1 ம/0� ��<பி#க�த#க ச#தி அைம(ச� ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன, ெதாழி2, ெதாழி/ச;க உறIக. ம/0� ச<பிரக�வ அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ 7.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 7.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 7.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 7.எ�. �வாமிநாத�, சிைற(சாைலக. ம0சீரைம<�, �ன�வாJவளி<�, மீ.$Dேய/ற ம/0� இA�மத அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ க0� ஹஷீ�,ெகௗரவ க0� ஹஷீ�,ெகௗரவ க0� ஹஷீ�,ெகௗரவ க0� ஹஷீ�, அரச ெதாழி2�ய/சிக. அபிவி)�தி அைம(ச�  ெகௗரவ 0�2 மா�ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�2 மா�ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�2 மா�ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�2 மா�ஷ� சர' ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல+ம� யா?பா அேபவ�தன,ல+ம� யா?பா அேபவ�தன,ல+ம� யா?பா அேபவ�தன,ல+ம� யா?பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி2 �ய/சிக. அபிவி)�தி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ வச#த அ@விஹாேர,ெகௗரவ வச#த அ@விஹாேர,ெகௗரவ வச#த அ@விஹாேர,ெகௗரவ வச#த அ@விஹாேர, கம�ெதாழி2 இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ ாீ. 0. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 0. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 0. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 0. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ 7லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 7லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 7லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 7லா� ெபேரரா, ெந?@சாைலக. இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா#!B;ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா#!B;ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா#!B;ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா#!B;ேள, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ� வழ;க2 இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. 7. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 7. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 7. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 7. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன, நிதி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன, பா�கா<� இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ தி8? ெவதஆரEசி,ெகௗரவ தி8? ெவதஆரEசி,ெகௗரவ தி8? ெவதஆரEசி,ெகௗரவ தி8? ெவதஆரEசி, கட/ெறாழி2 ம/0� நீரக வள7ல அபிவி)�தி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர, ெதாழி2 ம/0� ெதாழி/ச;க உறIக. 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� 



                            ( 3 )  M. No. 182 ெகௗரவ ல+ம� ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ ல+ம� ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ ல+ம� ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ ல+ம� ெசெனவிர'ன, வி@ஞான, ெதாழி2L�ப ம/0� ஆராN(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�ட1வ2க. இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.B�லாF,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.B�லாF,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.B�லாF,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.B�லாF, �ன�வாJவளி<� ம/0� மீ.$Dேய/ற இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளG, ேதசிய ஒ)ைம<பா? ம/0� ந28ண#க இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா#$வர�� ம/0� சிவி2 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/0� ெவ$சன ஊடக பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ !ேனH க�க#த,ெகௗரவ !ேனH க�க#த,ெகௗரவ !ேனH க�க#த,ெகௗரவ !ேனH க�க#த, அன��த �காைம��வ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அIராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அIராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அIராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அIராத ஜயர'ன, மகாவ8 அபிவி)�தி ம/0� 4/றாட2 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, வ1வாதார அபிவி)�தி ம/0� வன சீவராசிக. பிரதி 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/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. 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/0� ெதாழி/பயி/சி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ல+ம� வச#த ெபேரரா,ெகௗரவ ல+ம� வச#த ெபேரரா,ெகௗரவ ல+ம� வச#த ெபேரரா,ெகௗரவ ல+ம� வச#த ெபேரரா, ெப)Aேதா�ட ைக�ெதாழி2 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/0� Dஜி�ட2 உ�க�டைம<� வசதிக. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச7க வ1B�ட2, நல�ாி ம/0� கCD மர�ாிைமக. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ !J? விேஜேசகர,ெகௗரவ !J? விேஜேசகர,ெகௗரவ !J? விேஜேசகர,ெகௗரவ !J? விேஜேசகர, தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� �58� சமய அ1வ2க. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அமீ� அ8 சிஹா?தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ8 சிஹா?தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ8 சிஹா?தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ8 சிஹா?தீ�, கிராமிய ெபா)ளாதார அ1வ2க. பிரதி அைம(ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ?Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ?Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ?Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ?Bஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தன   ெகௗரவ மஹி#த யா?பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி#த யா?பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி#த யா?பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி#த யா?பா அேபவ�தன   ெகௗரவ !ஷார இ#!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ#!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ#!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ#!னி� அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ'!வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ'!வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ'!வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ'!வல   ெகௗரவ டல. அழக?ெப�மெகௗரவ டல. அழக?ெப�மெகௗரவ டல. அழக?ெப�மெகௗரவ டல. அழக?ெப�ம   ெகௗரவ ஆன#த அ@'கமேகெகௗரவ ஆன#த அ@'கமேகெகௗரவ ஆன#த அ@'கமேகெகௗரவ ஆன#த அ@'கமேக   ெ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 அ. அரவி#' Kமா�ெகௗரவ அ. அரவி#' Kமா�ெகௗரவ அ. அரவி#' Kமா�ெகௗரவ அ. அரவி#' Kமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Kமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ@ Kமா�ெகௗரவ ேவ@ Kமா�ெகௗரவ ேவ@ Kமா�ெகௗரவ ேவ@ Kமா�   



                            ( 4 )  M. No. 182 ெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க$#திர� ேகா=.வர�ெகௗரவ க$#திர� ேகா=.வர�ெகௗரவ க$#திர� ேகா=.வர�ெகௗரவ க$#திர� ேகா=.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 பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல?ப'திெகௗரவ நிஹா� கல?ப'திெகௗரவ நிஹா� கல?ப'திெகௗரவ நிஹா� கல?ப'தி   ெகௗரவ திேனH Kணவ�தனெகௗரவ திேனH Kணவ�தனெகௗரவ திேனH Kணவ�தனெகௗரவ திேனH Kணவ�தன   ெகௗரவ ப#!ல Kணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Kணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Kணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Kணவ�தன   ெகௗரவ எ2வ2 Kணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Kணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Kணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Kணேசகர   ெகௗரவ ப'ம உதயசா#த Kணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா#த Kணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா#த Kணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா#த Kணேசகர   ெகௗரவ எ.. எ�. ச#திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச#திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச#திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச#திரேசன   ெகௗரவ 7.$. சானகெகௗரவ 7.$. சானகெகௗரவ 7.$. சானகெகௗரவ 7.$. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா7ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா7ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா7ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா7   ெ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 ந8� ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந8� ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந8� ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந8� ப5டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அNர சி2னி ஜயர'னெகௗரவ அNர சி2னி ஜயர'னெகௗரவ அNர சி2னி ஜயர'னெகௗரவ அNர சி2னி 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 க. !ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர2ணசி�க�   ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�   ெ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 ெசாOசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாOசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாOசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாOசா   ெகௗரவ அIர திசாநாய�கெகௗரவ அIர திசாநாய�கெகௗரவ அIர திசாநாய�கெகௗரவ அIர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல$ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல$ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல$ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல$ர திசாநாய�க   ெகௗரவ $ரKமார திசாநாய�கெகௗரவ $ரKமார திசாநாய�கெகௗரவ $ரKமார திசாநாய�கெகௗரவ $ரKமார திசாநாய�க   ெகௗரவ சா8#த திசாநாய�கெகௗரவ சா8#த திசாநாய�கெகௗரவ சா8#த திசாநாய�கெகௗரவ சா8#த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள. ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான#தா   ெகௗரவ (ஹம2 நவவிெகௗரவ (ஹம2 நவவிெகௗரவ (ஹம2 நவவிெகௗரவ (ஹம2 நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா;. நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா;. நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா;. நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா;. நி�மலநாத�   ெ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   



                            ( 5 )  M. No. 182 ெ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 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 ெசயி2 அ8 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி2 அ8 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி2 அ8 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி2 அ8 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� மFP?ெகௗரவ இ�ரா� மFP?ெகௗரவ இ�ரா� மFP?ெகௗரவ இ�ரா� மFP?   ெகௗரவ அ?!�லா மஹP?ெகௗரவ அ?!�லா மஹP?ெகௗரவ அ?!�லா மஹP?ெகௗரவ அ?!�லா மஹP?   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ..சீ. ('!Kமாரணெகௗரவ எ..சீ. ('!Kமாரணெகௗரவ எ..சீ. ('!Kமாரணெகௗரவ எ..சீ. ('!Kமாரண   ெகௗரவ (வண.) அ!ர8ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ!ர8ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ!ர8ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ!ர8ேய ரதன ேதர�   ெ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 இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ (ஜிB� ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிB� ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிB� ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிB� 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 அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேக   ெகௗரவ ஜானக வ�K�Bரெகௗரவ ஜானக வ�K�Bரெகௗரவ ஜானக வ�K�Bரெகௗரவ ஜானக வ�K�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 (டா�ட�) (தி�மதி) !Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Gதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லQம� ஆன#த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன#த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன#த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன#த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர'ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Rயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Rயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Rயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Rயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதNக விதானகமேகெகௗரவ ேதNக விதானகமேகெகௗரவ ேதNக விதானகமேகெகௗரவ ேதNக விதானகமேக   ெகௗரவ விம� $ரவ�செகௗரவ விம� $ரவ�செகௗரவ விம� $ரவ�செகௗரவ விம� $ரவ�ச   ெகௗரவ Kமார ெவ�கமெகௗரவ Kமார ெவ�கமெகௗரவ Kமார ெவ�கமெகௗரவ Kமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான('! Rேநச�ெகௗரவ ஞான('! Rேநச�ெகௗரவ ஞான('! Rேநச�ெகௗரவ ஞான('! Rேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி R.க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி R.க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி R.க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி R.க#தராசா   ெகௗரவ ஜய#த சமர$ரெகௗரவ ஜய#த சமர$ரெகௗரவ ஜய#த சமர$ரெகௗரவ ஜய#த சமர$ர   



                            ( 6 )  M. No. 182 ெ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 எ�.ஏ. �ம#திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம#திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம#திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம#திர�   ெகௗரவ வ7ேவ� �ேரHெகௗரவ வ7ேவ� �ேரHெகௗரவ வ7ேவ� �ேரHெகௗரவ வ7ேவ� �ேரH   ெ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 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). நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா$தி< பிரதானிP� பிரதி< பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக��   தி)மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  தி). D#கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி( ெசயலாள� நாயக�    ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராVம�ற� W7ய!. ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராVம�ற� W7ய!. ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராVம�ற� W7ய!. ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராVம�ற� W7ய!.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி'த�அறிவி'த�அறிவி'த�அறிவி'த�: : : : சபாநாயக� பிவ)மா0 அறிவி�தா�, — “இல;ைக( சனநாயக ேசாச8ச# $Dயரசி அரசியலைம<பி 79 ஆ� உ0<�ைரயி ஏ/பா?களி  பிரகார�, 2017 �ைல மாத� 25 ஆ� திகதி  “கட/ெறாழி2 நீ�வாJ உயிாின வள;க. (தி)�த�)” எ>�  ச�ட7ல�தி2 எனா2 சா0ைர எ*த<ப�டெதபைத� ெதாிவி��#ெகா.ள வி)��கிேற.”     2.2.2.2.    ப'திர�க;ப'திர�க;ப'திர�க;ப'திர�க;    சம�?பண�சம�?பண�சம�?பண�சம�?பண�: : : : (1) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம<�  அைம(ச�, 1979 ஆ� ஆCD 61 ஆ� இல#க, அ�தியாவசிய ெபா�ம#க. ேசைவ( ச�ட�தி   2  ஆ�      பிாிவி கீJ,  ெப/ேறா8ய உ/ப�திக. ம/0� திரவ வாP உ.ளி�ட அைன�� எாிெபா). வழ;க2 ம/0� பகி�Aதளி�த2 ெதாட�பி2 சனாதிபதியினா2 பிரகடன<ப?�த<ப�?, 2017 �ைல 25 ஆ� திகதிய 2029/23 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைகயி2 பிர4ாி#க<ப�ட க�டைளைய( சம�<பி�தா�. ேம/பD ப�திர� சபா0ட'தி8ட?படசபா0ட'தி8ட?படசபா0ட'தி8ட?படசபா0ட'தி8ட?பட ேவC?ெமன# க�டைளயாயி/0. 
(2) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம<� அைம(ச�, ேதசிய அர4< ேபரைவயி  1977 ஆ� ஆCD 8 ஆ� இல#க,  மீள ஒ<பைட�த2 ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீJ,  இல;ைக( சனநாயக ேசாச8ச# $Dயர4#$� உ#ைர>#$� இைடேய மீள ஒ<பைட�த2 ெபா)�தைன ெதாட�பி2 சனாதிபதியினா2 ஆ#க<ப�?, 2017 � 02 ஆ� திகதிய 2021/47 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைகயி2 பிர4ாி#க<ப�ட க�டைளைய( சம�<பி�� ேம/பD# க�டைளைய  ேதசிய< பா�கா<� ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/0<ப?�த<பட ேவC?ெமன< பிேராி�தா�.  



                            ( 7 )  M. No. 182 பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 
(3) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம<�  அைம(ச�, 2014 ஆ� ஆC?#கான இல;ைக மகாவ8 அதிகாரசைபயி ஆCடறி#ைகைய( சம�<பி�� ேம/பD அறி#ைகைய கம�ெதாழி2 ம/0� காணி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/0<ப?�த<பட ேவC?ெமன< பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 
(4) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம<�  அைம(ச�, 2016 ஆ� ஆC?#கான கைரேயார� ேபண2 ம/0� கைரேயார 7லவள �காைம� திைண#கள�தி வ)டாAத ெசயலா/0ைக அறி#ைகைய( சம�<பி�� ேம/பD அறி#ைகைய வ1வாதார அபிவி)�தி ம/0� 4/றாட2 ம/0� இய/ைக வள;க. ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/0<ப?�த<பட ேவC?ெமன< பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 
(5) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம<�  அைம(ச�, 2016 ஆ� ஆC?#கான எ2ைல நி�ணய ஆைண#$*வி வ)டாAத �ேன/ற அறி#ைகைய( சம�<பி�� ேம/பD அறி#ைகைய உ.ளக நி)வாக� ம/0� அரச �காைம��வ�  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/0<ப?�த<பட ேவC?ெமன< பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. (6) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம<�  அைம(ச�, 2015 ஆ� ஆC?#கான வைரய0#க<ப�ட விமானநிைலய� ம/0� விமானேசைவக. (இல;ைக) க�பனியி வ)டாAத  அறி#ைகைய( சம�<பி�� ேம/பD அறி#ைகைய( சம�<பி��  ேம/பD அறி#ைகைய ேபா#$வர�� ம/0� ெதாைல�ெதாட�� ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/0<ப?�த<பட ேவC?ெமன< பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 
(7) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம<�  அைம(ச�, 2013 ம/0� 2014 ஆ� ஆC?க�#கான சிரம வாசனா நிதிய�தி ஆCடறி#ைககைள( சம�<பி�� ேம/பD அறி#ைககைள க2வி ம/0� மனித வள அபிவி)�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/0<ப?�த<பட ேவC?ெமன< பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 
(8) ெகௗரவ உய� க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச�,     
 (i)  1978 ஆ� ஆCD 16 ஆ� இல#க ப2கைல#கழக;க. ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி  கீJ உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(சரா2 ப2கைல#கழக மானிய;க. ஆைண#$*வி வித<�ைரயி மீ�,  ெதகிழ#$< ப2கைல#கழக�தி கைல ம/0� கலாசார _ட�தி1.ள ஆ;கில ெமாழி க/பி�த2 பிாிைவ  ஆ;கில ெமாழி க/பி�த2 �ைறயாக தர�ய���த2 ெதாட�பி2 ஆ#க<ப�?, 2017 �  14 ஆ� திகதிய 2023/31 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைகயி2 பிர4ாி#க<ப�ட க�டைள; 
 (ii)  1978 ஆ� ஆCD 16 ஆ� இல#க ப2கைல#கழக;க. ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி  கீJ உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(சரா2 ப2கைல#கழக மானிய;க. ஆைண#$*வி வித<�ைரயி மீ�, யாJ<பாண< ப2கைல#கழக  ம)��வ _ட�தி2  LCaயிாிய2 �ைற ம/0� ஒ�?Cணியிய2 �ைறைய நி0Iவ� ெதாட�பி2  ஆ#க<ப�?, 2017 � 14 ஆ� திகதிய 2023/32 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைகயி2 பிர4ாி#க<ப�ட க�டைள; ம/0� 



                            ( 8 )  M. No. 182  (iii)  1978 ஆ� ஆCD 16 ஆ� இல#க ப2கைல#கழக;க. ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி  கீJ உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(சரா2 ப2கைல#கழக மானிய;க. ஆைண#$*வி வித<�ைரயி மீ�, களனி ப2கைல#கழக  ச7க வி@ஞான;க. _ட�தி2  ச�வேதச க/ைகக. �ைற, ச7க< �.ளிவிபரவிய2 �ைற ம/0� அரசிய2 வி@ஞான� �ைற  ஆகியவ/ைற நி0Iவ� ெதாட�பி2  ஆ#க<ப�?, 2017 � 14 ஆ� திகதிய 2023/33 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைகயி2 பிர4ாி#க<ப�ட க�டைள. ஆகிய க�டைளகைள( சம�<பி�� ேம/பD க�டைளகைள க2வி ம/0� மனித வள அபிவி)�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/0<ப?�த<பட ேவC?ெமன< பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 
(9) �ைற�க;க. ம/0� க<ப/0ைற அ1வ2க. அைம(ச�, அ�பாAேதா�ைட� �ைற�க� ெதாட�பான அ>மதியளி#$� வைரI உடபD#ைகைய( சம�<பி�தா�. ேம/பD அறி#ைக சபா0ட'தி8ட?படசபா0ட'தி8ட?படசபா0ட'தி8ட?படசபா0ட'தி8ட?பட    ேவC?ெமன# க�டைளயாயி/0. 
(10) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம<� அைம(ச�,  
 (i)  2016 ஆ� ஆC?#கான ெபௗ�த மத அ1வ2க. திைண#கள�தி ெசய/தி�ட அறி#ைக; ம/0� 
 (ii)  2016 ஆ� ஆC?#கான ��தசாசன அைம(சி வ)டாAத ெசயலா/0ைக அறி#ைக ஆகியவ/ைற( சம�<பி�� ேம/பD அறி#ைககைள இைளஞ�, விைளயா�?��ைற, கைல ம/0� மர�ாிைமக. ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/0<ப?�த<பட ேவC?ெமன< பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 
(11) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம<� அைம(ச�, 2013 ஆ� ஆC?#கான வாJ#ைக�ெதாழி2சா� ெதாழி2L�ப ப2கைல#கழக�தி ஆCடறி#ைகைய( சம�<பி�� ேம/பD அறி#ைகைய க2வி ம/0� மனித வள அபிவி)�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/0<ப?�த<பட ேவC?ெமன< பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 
(12) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம<� அைம(ச�, ேதசிய அர4< ேபரைவயி  1973 ஆ� ஆCD 25 ஆ� இல#க,  விைளயா�?#க. ச�ட�தி 31 ஆ� பிாிIட ேச��� வாசி#க<ப?� 41 ஆ� பிாிவி கீJ,   ேதசிய விைளயா�?( ச;க ஒ*;$விதிக.  ெதாட�பாக  விைளயா�?��ைற அைம(சரா2    ஆ#க<ப�?, 2017 ேம  05 ஆ� திகதிய 2017/41 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைகயி2 பிர4ாி#க<ப�ட ஒ*;$விதிைய( சம�<பி�� ேம/பD ஒ*;$விதிைய   இைளஞ�, விைளயா�?��ைற, கைல ம/0� மர�ாிைமக. ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/0<ப?�த<பட ேவC?ெமன< பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�.  3.3.3.3.    மN�க;மN�க;மN�க;மN�க;    

(1)  அ�பெபால, ப#மீெவவ, Eரேசாலயவி2 வதிP� தி). ட<ளி�.எ�. சர� நAதசிாி பCடாரவின� 2017.02.03 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ எ5._. நாவின சம�<பி�தா�.  
(2)  ெக<ெப�D<ெபால, ெவேவவ�த, “விஜய” எ>� �கவாியி2 வதிP� தி).   ட<ளி�.எ�. யஸபாலவின� 2016.11.27 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ ஹாி ப�னாA� சம�<பி�தா�.  
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(3)  ெகா*�� 08, ெபார2ல, ெமகc Eதி, இல. 23/64 இ2 வதிP� தி). ஏ. ர@சி� விேஜசிாியின� 2017.06.16 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ அேசா# அேபசி;க சம�<பி�தா�.  

 (4) (i) ெவ8க2ல, ெகா�டேகெதனிய Eதி, இல. 130 இ2 வதிP� தி). அர�ேபெகதர ச@ஜீவ ரEAதிர ராஜபdவின� 2017.05.17 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவP�;   
  (ii)  ஹAெத5ஸ, இ��2ெதனிய, இல. 01 இ2 வதிP� தி). D.எ�.ாீ._. திசாநாய#கவின� 2017.07.01 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவP�; 
  (iii) கCD, ெமாரெகா2ல, eயாகம, இல. 14 இ2 வதிP் தி)மதி பி. ேகானாரவின� 2017.06.06 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவP�; 
  (iv) அ�பஹெபெல5ஸ, 6 ஆ� க�ப�, இல. 17/2 இ2 வதிP� தி). ாீ.ஜீ. ைசமனின� 2017.06.10 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவP�; ம/0� 
  (v) உD5ப��வ, ெபா�த2ெகாட, வாஸலவி2 வதிP� தி). ட<ளி�.எ�.ட<ளி�.ஜீ.ைவ.ாீ. வாஸல பCடாரவின� 2017.06.20 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவP�  
  ெகௗரவ ல#கி ஜயவ�தன சம�<பி�தா�. 

(5)  $ளியா<பி�Dய, இல;ைக மிசார சைப, மனித வள< பிாிவி2 (வடேம2)  பணி�ாிP� தி). எ5. 4த� ஜயEரவின� 2017.06.21 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ பிம2 ர�னாய#க சம�<பி�தா�.  
(6) மா�தைள, ஹுல;க�வ Eதி, இல. 254 இ2 வதிP� தி). எ(.எ�. $ணவ�தனவின� 2017.05.25 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ ர@சி� அ1விஹாேர சம�<பி�தா�.   

 (7) (i) கிாிெம�D�2ல, ெத8hஜவில, அல5வ�த, ச<�ம2 மாவ�ைத, இல. 
32/25/ஏ யி2 வதிP� தி)மதி ேஜ.பி.பி. மேனாஹாாியின� 2017.06.30 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவP�;   

  (ii)  க��0க�வ, கண�ேதெகாட, ேபாகஹவ�தவி2 வதிP� தி)மதி எ2.ேக. இேரசா சாAதனீயின� 2017.06.07 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவP�; ம/0� 

  (iii) �ஹு2ெவ2ல, கAெதவிஹார Eதி, “அ�� ெகதர” எ>� �கவாியி2  தி). ட<ளி�. பிேரமசிாியின� 2017.06.29 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவP� 

  ெகௗரவ ��திக ப�திறண சம�<பி�தா�. 
(8)  ெபாலன0வ, அ��வ�த, இல. 138/2 இ2 வதிP� தி). எ�வ� ெபான�ெப)மவின� 2017.06.02 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ நாலக பிரசா� ெகாலன சம�<பி�தா�.  
(9)  ர�மலாைன, ரஜமாவ�ைத Eதி, இல. 9/3 இ2 வதிP� தி). ட<ளி�.ேக. லdமனின� 2017.06.06 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ (டா#ட�)  நளிAத ஜயதி5ஸ  சம�<பி�தா�.  
(10)  ர��#கைன, ய�டகம, �வ#ெமாேட, இல. ஈ 78/1 இ2 வதிP� தி). எ(.ஆ�. ஹீபCடாவின� 2017.06.05 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ சAதி� சமரசி;க சம�<பி�தா�.  25அ ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள#கைமய ேம/பD ம>#க. ெபா� ம>#க. $*I#$ ஆ/0<ப?�த<ப�டன.     



                            ( 10 )  M. No. 182 அம�I த/கா8கமாக இைட நி0�த� பி.ப. 2.21 மணி பி.ப. 3.09 மணி வைர அம�I த/கா8கமாக இைடநி0�த� பி.ப. 3.09 மணி#$ அம�I மீC?� ெதாட;கிய� சபாநாயக� தைலைம தா;கினா�.  4.4.4.4.    மாகாணமாகாணமாகாணமாகாண    சைப'சைப'சைப'சைப'    ேதாத்�க;ேதாத்�க;ேதாத்�க;ேதாத்�க;    (தி�'த�)(தி�'த�)(தி�'த�)(தி�'த�)    : மாகாணசைபக. ம/0� உ.Fரா�சி அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச� சம�<பி�த பிேரரைண,— 1988 ஆ� ஆCD 2 ஆ� இல#க, மாகாண சைப� ேதாத்2க. ச�ட�ைத� தி)��வத/கானெதா) ச�ட7ல�. ச�ட 7ல� 2017 ஆக5� மாத� 08 ஆ� திகதி ெசNவாNகிழைம இரCடா� மதி<_? ெசNய<பட ேவC?ெமனI� அ( ச�ட7ல� அ(சிட<பட ேவC?ெமனI� அ( ச�ட7ல� உாிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*I#$ ஆ/0<ப?�த<பட ேவC?ெமனI� க�டைளயாயி/0.  5.5.5.5.    விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�    கீ\கீ\கீ\கீ\    க2டைள (இல.க2டைள (இல.க2டைள (இல.க2டைள (இல.1111) ) ) ) : நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச� சம�<பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆCD 48 ஆ� இல#க விேசட வியாபார< பCட அறE�?( ச�ட�தி  5 ஆ� பிாிவி கீழான விேசட வியாபார< பCட அறE? ெதாட�பி2 நிதி அைம(சாினா2 ஆ#க<ப�?, 2017 மா�(4 28 ஆ� திகதிய 2012/16 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைகயி2 பிர4ாி#க<ப�ட�� 2017.06.20 ஆ� திகதி சம�<பி#க<ப�ட�மான க�டைள அ;கீகாி#க<ப?மாக. பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�.  6.6.6.6.    விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�    கீ\கீ\கீ\கீ\    க2டைள (இல.க2டைள (இல.க2டைள (இல.க2டைள (இல.2222) ) ) ) : நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச� சம�<பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆCD 48 ஆ� இல#க விேசட வியாபார< பCட அறE�?( ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி (3) ஆ� உப பிாிவி  கீJ  விேசட வியாபார< பCட அறE? ெதாட�பி2 நிதி அைம(சாினா2 ஆ#க<ப�?, 2017 மா�(4 28 ஆ� திகதிய 2012/17 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைகயி2 பிர4ாி#க<ப�ட�� 2017.06.20 ஆ� திகதி சம�<பி#க<ப�ட�மான க�டைள அ;கீகாி#க<ப?மாக. பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�.  7777. விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�. விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�. விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�. விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�    கீ\கீ\கீ\கீ\    க2டைள (இல.க2டைள (இல.க2டைள (இல.க2டைள (இல.3333) ) ) ) : நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச� சம�<பி�த பிேரரைண,—2007 ஆ� ஆCD 48 ஆ� இல#க விேசட வியாபார< பCட அறE�?( ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி (3) ஆ� உப பிாிவி  கீJ விேசட வியாபார< பCட அறE? ெதாட�பி2 நிதி அைம(சாினா2 ஆ#க<ப�?, 2017 மா�(4 31 ஆ� திகதிய 2012/52 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைகயி2 பிர4ாி#க<ப�ட�� 2017.06.20 ஆ� திகதி சம�<பி#க<ப�ட�மான க�டைள அ;கீகாி#க<ப?மாக. பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�.  8888. விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�. விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�. விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�. விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�    கீ\கீ\கீ\கீ\    க2டைள (இல.க2டைள (இல.க2டைள (இல.க2டைள (இல.4444) ) ) ) : நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. 



                            ( 11 )  M. No. 182 அைம(ச� சம�<பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆCD 48 ஆ� இல#க விேசட வியாபார< பCட அறE�?( ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி (3) ஆ� உப பிாிவி  கீJ விேசட வியாபார< பCட அறE? ெதாட�பி2 நிதி அைம(சாினா2 ஆ#க<ப�?, 2017 ேம 08 ஆ� திகதிய 2018/2 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைகயி2 பிர4ாி#க<ப�ட�� 2017.06.20 ஆ� திகதி சம�<பி#க<ப�ட�மான க�டைள அ;கீகாி#க<ப?மாக. பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�.  9999. விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�. விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�. விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�. விேசட வியாபார? ப5ட அற$2[E ச2ட'தி�    கீ\கீ\கீ\கீ\    க2டைள (இல.க2டைள (இல.க2டைள (இல.க2டைள (இல.5555) ) ) ) : நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச� சம�<பி�த பிேரரைண,—2007 ஆ� ஆCD 48 ஆ� இல#க விேசட வியாபார< பCட அறE�?( ச�ட�தி  2 ஆ� பிாிவி (3) ஆ� உப பிாிவி  கீJ விேசட வியாபார< பCட அறE? ெதாட�பி2 நிதி அைம(சாினா2 ஆ#க<ப�?, 2017 ேம 19 ஆ� திகதிய 2019/21 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைகயி2 பிர4ாி#க<ப�ட�� 2017.06.20 ஆ� திகதி சம�<பி#க<ப�ட�மான க�டைள அ;கீகாி#க<ப?மாக. பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�.  10101010....    ��க� க2டைளE ச2ட'தி���க� க2டைளE ச2ட'தி���க� க2டைளE ச2ட'தி���க� க2டைளE ச2ட'தி�    கீ\கீ\கீ\கீ\    தீ�மான�தீ�மான�தீ�மான�தீ�மான�    : நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச� சம�<பி�த பிேரரைண,— (235 ஆ� அ�தியாயமான) 4;க# க�டைள( ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீJ இற#$மதி தீ�ைவக. ெதாட�பி2 நிதி அைம(சாினா2 ஆ#க<ப�? 2017.06.20 ஆ� திகதி சம�<பி#க<ப�ட தீ�மான� அ;கீகாி#க<ப?மாக. (2017 ெப<ரவாி 16 ஆ� திகதிய 2006/42  ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைக) பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�.  11. 11. 11. 11. நா2ைட�நா2ைட�நா2ைட�நா2ைட�    க27ெய]?Bத�க27ெய]?Bத�க27ெய]?Bத�க27ெய]?Bத�    வாிவாிவாிவாி    (தி�'தE)(தி�'தE)(தி�'தE)(தி�'தE)    ச2ட^ல�ச2ட^ல�ச2ட^ல�ச2ட^ல�    : : : : இரCடா� மதி<_�?#கான க�டைள வாசி#க<ப�ட�. “ச�ட7ல� இ<ேபா� இரCடாவ� �ைறயாக மதி<பிட<ெப0மாக” என  நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. ச�ட7ல� அத/கைமய இரCடாவ� �ைறயாக மதி<பிட<ப�ட�. “ச�ட7ல� �*<பார�மற $*வி பாிசீலைன#$ விட<ப?மாக” என  நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. உடேன பாரா�மற� $*வாக மாறிய�. ($*நிைலயி2) சபாநாயக� தைலைம தா;கினா�. 1 ஆ� வாசக� ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 2 ஆ� வாசக�: 2 ஆ� ப#க�தி2 25 �த2 31 வைரயான வாிகைள நீ#கிவி�? அத/$< பதிலாக பிவ)வதைன அ;$ ேச�#க ேவண?ெமன நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக.  அைம(ச� ஒ) தி)�த�ைத< பிேராி�தா�. 



                            ( 12 )  M. No. 182  “(இ) அத (xviஅ)எ>� விடய�தி2 “ எயா�ல;கா ேக/ரறி; ேசைவக. 8மிெட�, ”  எ>� ெசா/க�#$< பதிலாக< பிவ)� ெசா/கைளP� எCகைளP� இ?வத 7ல��:- 
“2017, ஓக�� 1 ஆA ேததி#$ �னரான ஏேத>� கால<ப$தி#காக எயா� ல;கா ேக�டாி; ேச�விச5 8மி�ெட�;”;  “தி)�த� ஏ/0#ெகா.ள<ப?மாக” எற பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 3 ஆ� ப#க�தி2 6 ஆ� வாிைய நீ#கிவி�? அத/$< பதிலாக பிவ)வதைன அ;$ ேச�#க ேவண?ெமன நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக.  அைம(ச� ஒ) தி)�த�ைத< பிேராி�தா�.   “2017, ஓக�� 1 ஆA ேததி#$ �ன�”;  “தி)�த� ஏ/0#ெகா.ள<ப?மாக” எற பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 3 ஆ� ப#க�தி2 24 ஆ� வாிைய நீ#கிவி?மா0 நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக.  அைம(ச� ஒ) தி)�த�ைத< பிேராி�தா�. “தி)�த� ஏ/0#ெகா.ள<ப?மாக” எற பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 3 ஆ� ப#க�தி2 31 ஆ� வாிைய நீ#கிவி�? அத/$< பதிலாக பிவ)வதைன அ;$ ேச�#க ேவண?ெமன நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக.  அைம(ச� ஒ) தி)�த�ைத< பிேராி�தா�.     “வழ;$த1�;”;  “தி)�த� ஏ/0#ெகா.ள<ப?மாக” எற பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 4 ஆ� ப#க�தி2 10 ஆ� வாிைய நீ#கிவி�? அத/$< பதிலாக பிவ)வதைன அ;$ ேச�#க ேவண?ெமன நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக.  அைம(ச� ஒ) தி)�த�ைத< பிேராி�தா�.     “2017, ஓக�� 1 ஆA ேததி#$”;  “தி)�த� ஏ/0#ெகா.ள<ப?மாக” எற பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 4 ஆ� ப#க�தி2 14 ஆ� வாிைய நீ#கிவி�? அத/$< பதிலாக பிவ)வதைன அ;$ ேச�#க ேவண?ெமன நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக.  அைம(ச� ஒ) தி)�த�ைத< பிேராி�தா�.     “(இ) 2017, ஓக�� 1 ஆA ேததிய0”; 
 “தி)�த� ஏ/0#ெகா.ள<ப?மாக” எற பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 



                            ( 13 )  M. No. 182 4 ஆ� ப#க�தி2 26 ஆ� வாிைய நீ#கிவி�? அத/$< பதிலாக பிவ)வதைன அ;$ ேச�#க ேவண?ெமன நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக.  அைம(ச� ஒ) தி)�த�ைத< பிேராி�தா�.     “(xiv)(அ) 2017, ஓக�� 1 ஆA ேததி#$”;  “தி)�த� ஏ/0#ெகா.ள<ப?மாக” எற பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 4 ஆ� ப#க�தி2 28 ஆ� வாிைய நீ#கிவி�? அத/$< பதிலாக பிவ)வதைன அ;$ ேச�#க ேவண?ெமன நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக.  அைம(ச� ஒ) தி)�த�ைத< பிேராி�தா�.     “(ஆ) 2017, ஓக�� 1 ஆA ேததிய0”;  “தி)�த� ஏ/0#ெகா.ள<ப?மாக” எற பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 5 ஆ� ப#க�தி2 18 ஆ� வாிைய நீ#கிவி�? அத/$< பதிலாக பிவ)வதைன அ;$ ேச�#க ேவண?ெமன நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக.  அைம(ச� ஒ) தி)�த�ைத< பிேராி�தா�.     “எ>� ெசா/க�#$< பதிலாக “2017, ஓக��”;  “தி)�த� ஏ/0#ெகா.ள<ப?மாக” எற பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 5 ஆ� ப#க�தி2 24 ஆ� வாிைய நீ#கிவி�? அத/$< பதிலாக பிவ)வதைன அ;$ ேச�#க ேவண?ெமன நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக.  அைம(ச� ஒ) தி)�த�ைத< பிேராி�தா�.     “(xxxviii) 2017, ஓக�� 1 ஆA ேததி#$ �ன�”;  “தி)�த� ஏ/0#ெகா.ள<ப?மாக” எற பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. “வாசக� தி)�த<ப�டவா0 ச�ட7ல�தி ஒ) ப$தியாக இ)#க ேவC?ெமற” பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 3 ஆ� வாசக� ம/0� 4 ஆ� வாசக;க. ஏ/0#ெகா.ள<ப�டன. ச�டமா#$வாசக�� ச�ட<ெபய)�: “ச�டமா#$வாசக�� ச�ட<ெபய)� ச�ட7ல�தி ஒ) ப$தியாக இ)#க ேவC?ெமற” பிேரரைண $*வி/$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�.  ச�ட7ல� தி)�த;க�ட ஏ/0#ெகா.ள<ப�டதாக அறிவி#க<ப�ட�. “ச�ட7ல� இ<ெபா*� 7றாவ� �ைறயாக மதி<பிட< ெப0மாக” என நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக.  அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. இதபD ச�ட7ல� தி)�த<ப�டவா0 7றாவ� �ைறயாக மதி<பிட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. 



                            ( 14 )  M. No. 182 12121212....    ஒ'திைவ?Bஒ'திைவ?Bஒ'திைவ?Bஒ'திைவ?B: “இ<ேபா� இ<பாரா�மற� ஒ�திைவ#க<ப?மாக” என பாரா�மற( சைப �த2வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட<ப�? ஏ/0#ெகா.ள<ப�ட�. பி.ப. 3.35 மணி#$ 2017 � மாத� 07 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி/$ ஏ/ப 2017 �ைல மாத� 27 ஆ� திகதி வியாழ#கிழைம �.ப. 10.30 வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ#க<ப�ட�. 


