
இல. 184184184184.] (எ�டாவ� பாரா�மற� - �தலாவ� ��ட�ெதாட�) 
பாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைக        2017 �ைல 28, ெவ�ளி!கிழைம �.ப. 10.30  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*� ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, %+!களி பிரதி� தவிசாள�    ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா*ளாதார அ0வ1க� அைம)ச*� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ�நா�ட0வ1க� அைம)ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர!�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர!�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர!�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர!�க, 3./லா��ைற அபிவி*�தி ம./� கிறி4தவ 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 வள6ல அபிவி*�தி அைம)ச� ம./� மகாவ7 அபிவி*�தி இராஜா:க 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*� 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�ட0வ1க� அைம)ச� ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�, க1வி அைம)ச� ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல, உய� க1வி ம./� ெந>?சாைலக� அைம)ச*� பாரா�மற) சைப �த1வ*� ெ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�>��ை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�> <திய கிராம:க�, உ�க�டைம;< வசதிக� ம./� ச�தாய அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப*Bேதா�ட! ைக�ெதாழி1 அைம)ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ0வாதார அபிவி*�தி ம./� வனசீவராசிக� அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய#த,ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய#த,ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய#த,ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய#த, வி?ஞான, ெதாழி1D�ப ம./� ஆராE)சி அைம)ச� ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ�,ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ�,ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ�,ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ�, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க� அைம)ச� 



                            ( 2 )  M. No. 184 ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப3டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப3டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப3டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப3டார, மகளி� ம./� சி/வ� அ0வ1க� அைம)ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி*�தி; பணி;ெபா/;<க� அைம)ச� ெகௗரவ அ4ர பிாியத�ஷன யா6பா,ெகௗரவ அ4ர பிாியத�ஷன யா6பா,ெகௗரவ அ4ர பிாியத�ஷன யா6பா,ெகௗரவ அ4ர பிாியத�ஷன யா6பா, அன��த �காைம��வ அைம)ச� ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க, ச�ட�� ஒ+:%� ம./� ெ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.ேறா7ய 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�ெகா,,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா,,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா,,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா,, திறக� அபிவி*�தி ம./� ெதாழி.பயி.சி அைம)ச� ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம, அபிவி*�தி உபாய �ைறக� ம./� ச�வேதச வ��தக அைம)ச� ெகௗரவ ம�கள சமர$ர,ெகௗரவ ம�கள சமர$ர,ெகௗரவ ம�கள சமர$ர,ெகௗரவ ம�கள சமர$ர, நிதி ம./� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க, �ைற�க:க� ம./� க;ப./ைற அ0வ1க� அைம)ச� ெகௗரவ ர;சி7 சிய�பலாபி,ய,ெகௗரவ ர;சி7 சிய�பலாபி,ய,ெகௗரவ ர;சி7 சிய�பலாபி,ய,ெகௗரவ ர;சி7 சிய�பலாபி,ய, மிவ0 ம./� <�;பி!க�த!க ச!தி அைம)ச� ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர7ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர7ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர7ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர7ன, ெதாழி1, ெதாழி.ச:க உறHக� ம./� ச;பிரக�வ அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார7ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார7ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார7ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார7ன, 3காதார�, ேபாசைண ம./� 3ேதச ம*��வ அைம)ச� ெகௗரவ விஜி7 விஜய?ணி ெசா@சா,ெகௗரவ விஜி7 விஜய?ணி ெசா@சா,ெகௗரவ விஜி7 விஜய?ணி ெசா@சா,ெகௗரவ விஜி7 விஜய?ணி ெசா@சா, நீ�;பாசன ம./� நீரக வள6ல �காைம��வ அைம)ச� ெகௗரவ ,.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ,.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ,.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ,.எ�. �வாமிநாத�, சிைற)சாைலக� ம/சீரைம;<, <ன�வாIவளி;<, மீ�%Jேய.ற ம./� இB�மத அ0வ1க� அைம)ச� ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட1 ம./� நீ�வழ:க1 அைம)ச� ெகௗரவ அ6!� ஹB�,ெகௗரவ அ6!� ஹB�,ெகௗரவ அ6!� ஹB�,ெகௗரவ அ6!� ஹB�, தபா1, தபா1 ேசைவக� ம./� �47� சமய அ0வ1க� அைம)ச� ெகௗரவ கC� ஹஷீ�,ெகௗரவ கC� ஹஷீ�,ெகௗரவ கC� ஹஷீ�,ெகௗரவ கC� ஹஷீ�, அரச ெதாழி1�ய.சிக� அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய; ெபா*ளாதார விவகார:க� ப.றிய அைம)ச� ெகௗரவ C�. மா�ஷ� சர7 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ C�. மா�ஷ� சர7 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ C�. மா�ஷ� சர7 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ C�. மா�ஷ� சர7 ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி*�தி அைம)ச�  ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க1வி இராஜா:க அைம)ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா*ளாதார அ0வ1க� இராஜா:க அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா#!D<ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா#!D<ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா#!D<ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா#!D<ேள, நகர� தி�டமிட1 ம./� நீ� வழ:க1 இராஜா:க அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. ,. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ,. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ,. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ,. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க� இராஜா:க அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேகEவர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேகEவர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேகEவர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேகEவர�, சி/வ� அ0வ1க� 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 ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர, ெதாழி1 ம./� ெதாழி.ச:க உறHக� 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. 184 ெகௗரவ ல&ம� ெசெனவிர7ன,ெகௗரவ ல&ம� ெசெனவிர7ன,ெகௗரவ ல&ம� ெசெனவிர7ன,ெகௗரவ ல&ம� ெசெனவிர7ன, வி?ஞான, ெதாழி1D�ப ம./� ஆராE)சி இராஜா:க அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளH, ேதசிய ஒ*ைம;பா> ம./� ந17ண!க இராஜா:க 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 ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 3காதார�, ேபாசைண ம./� 3ேதச ம*��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ !ேனI க�க#த,ெகௗரவ !ேனI க�க#த,ெகௗரவ !ேனI க�க#த,ெகௗரவ !ேனI 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, ெப.ேறா7ய வள:க� அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அ4ராத ஜயர7ன,ெகௗரவ அ4ராத ஜயர7ன,ெகௗரவ அ4ராத ஜயர7ன,ெகௗரவ அ4ராத ஜயர7ன, மகாவ7 அபிவி*�தி ம./� 3.றாட1 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, வ0வாதார அபிவி*�தி ம./� 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./� ெபா*ளாதார அ0வ1க� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எG.ஆ�. சாரதீ !Iம#த,ெகௗரவ எG.ஆ�. சாரதீ !Iம#த,ெகௗரவ எG.ஆ�. சாரதீ !Iம#த,ெகௗரவ எG.ஆ�. சாரதீ !Iம#த, நீதி பிரதி அைம)ச*� <�தசாசன பிரதி அைம)ச*� ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�> ெதாழி1வாE;< பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான, திறக� அபிவி*�தி ம./� ெதாழி.பயி.சி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அஜி7 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி7 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி7 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி7 பி. ெபேரரா, மிவ0 ம./� <�;பி!க�த!க ச!தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அமீ� அ9 சிஹா6தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ9 சிஹா6தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ9 சிஹா6தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ9 சிஹா6தீ�, கிராமிய ெபா*ளாதார அ0வ1க� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீE,ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீE,ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீE,ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீE, விைளயா�>��ைற பிரதி அைம)ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட� அ6Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ6Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ6Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ6Dஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபLணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபLணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபLணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபLணவ�தன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7!வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7!வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7!வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7!வல   ெகௗரவ மஹி#தான#த அM7கமேகெகௗரவ மஹி#தான#த அM7கமேகெகௗரவ மஹி#தான#த அM7கமேகெகௗரவ மஹி#தான#த அM7கமேக   ெகௗரவ அ. அரவி#7 Lமா�ெகௗரவ அ. அரவி#7 Lமா�ெகௗரவ அ. அரவி#7 Lமா�ெகௗரவ அ. அரவி#7 Lமா�   ெகௗரவ க$#திர� ேகா>Eவர�ெகௗரவ க$#திர� ேகா>Eவர�ெகௗரவ க$#திர� ேகா>Eவர�ெகௗரவ க$#திர� ேகா>Eவர�   ெ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 நிஹா� கல6ப7திெகௗரவ நிஹா� கல6ப7திெகௗரவ நிஹா� கல6ப7திெகௗரவ நிஹா� கல6ப7தி   ெகௗரவ திேனI Lணவ�தனெகௗரவ திேனI Lணவ�தனெகௗரவ திேனI Lணவ�தனெகௗரவ திேனI Lணவ�தன   ெகௗரவ ப#!ல Lணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Lணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Lணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Lணவ�தன   ெகௗரவ எ.வ. Lணேசகரெகௗரவ எ.வ. Lணேசகரெகௗரவ எ.வ. Lணேசகரெகௗரவ எ.வ. Lணேசகர   



                            ( 4 )  M. No. 184 ெகௗரவ ப7ம உதயசா#த Lணேசகரெகௗரவ ப7ம உதயசா#த Lணேசகரெகௗரவ ப7ம உதயசா#த Lணேசகரெகௗரவ ப7ம உதயசா#த Lணேசகர   ெகௗரவ எE. எ�. ச#திரேசனெகௗரவ எE. எ�. ச#திரேசனெகௗரவ எE. எ�. ச#திரேசனெகௗரவ எE. எ�. ச#திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா,ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா,ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா,ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா,   ெகௗரவ ம97 ஜயதிலகெகௗரவ ம97 ஜயதிலகெகௗரவ ம97 ஜயதிலகெகௗரவ ம97 ஜயதிலக   ெகௗரவ (டா�ட�) நளி#த ஜயதிEஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி#த ஜயதிEஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி#த ஜயதிEஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி#த ஜயதிEஸ   ெகௗரவ அKர சி.னி ஜயர7னெகௗரவ அKர சி.னி ஜயர7னெகௗரவ அKர சி.னி ஜயர7னெகௗரவ அKர சி.னி ஜயர7ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர7னெகௗரவ பிய�கர ஜயர7னெகௗரவ பிய�கர ஜயர7னெகௗரவ பிய�கர ஜயர7ன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. !ைரெர.ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர.ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர.ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர.ணசி�க�   ெகௗரவ எ�.எE. ெதளC�ெகௗரவ எ�.எE. ெதளC�ெகௗரவ எ�.எE. ெதளC�ெகௗரவ எ�.எE. ெதளC�   ெகௗரவ சிறினா� , ெம�ெகௗரவ சிறினா� , ெம�ெகௗரவ சிறினா� , ெம�ெகௗரவ சிறினா� , ெம�   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி7 த ெசா@சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி7 த ெசா@சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி7 த ெசா@சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி7 த ெசா@சா   ெகௗரவ அ4ர திசாநாய�கெகௗரவ அ4ர திசாநாய�கெகௗரவ அ4ர திசாநாய�கெகௗரவ அ4ர திசாநாய�க   ெகௗரவ ?ஹம. நவவிெகௗரவ ?ஹம. நவவிெகௗரவ ?ஹம. நவவிெகௗரவ ?ஹம. நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ D7திக ப7திறணெகௗரவ D7திக ப7திறணெகௗரவ D7திக ப7திறணெகௗரவ D7திக ப7திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேமI பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமI பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமI பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமI பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி7 ச;ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி7 ச;ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி7 ச;ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி7 ச;ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#த   ெகௗரவ ப#!ல லா� ப3டாாிெகாடெகௗரவ ப#!ல லா� ப3டாாிெகாடெகௗரவ ப#!ல லா� ப3டாாிெகாடெகௗரவ ப#!ல லா� ப3டாாிெகாட   ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ எE.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எE.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எE.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எE.எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ெசயி. அ9 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி. அ9 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி. அ9 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி. அ9 ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத� மEதா�ெகௗரவ ேக. காத� மEதா�ெகௗரவ ேக. காத� மEதா�ெகௗரவ ேக. காத� மEதா�   ெகௗரவ அஜி7 மா�ன6ெப�மெகௗரவ அஜி7 மா�ன6ெப�மெகௗரவ அஜி7 மா�ன6ெப�மெகௗரவ அஜி7 மா�ன6ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எE.சீ. ?7!Lமாரணெகௗரவ எE.சீ. ?7!Lமாரணெகௗரவ எE.சீ. ?7!Lமாரணெகௗரவ எE.சீ. ?7!Lமாரண   ெகௗரவ சீனி7த�பி ேயாேகEவர�ெகௗரவ சீனி7த�பி ேயாேகEவர�ெகௗரவ சீனி7த�பி ேயாேகEவர�ெகௗரவ சீனி7த�பி ேயாேகEவர�   ெகௗரவ பிம� ர7நாய�கெகௗரவ பிம� ர7நாய�கெகௗரவ பிம� ர7நாய�கெகௗரவ பிம� ர7நாய�க   ெகௗரவ சீ. C. ர7நாய�கெகௗரவ சீ. C. ர7நாய�கெகௗரவ சீ. C. ர7நாய�கெகௗரவ சீ. C. ர7நாய�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 இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ ?ஜிD� ரஹுமா�ெகௗரவ ?ஜிD� ரஹுமா�ெகௗரவ ?ஜிD� ரஹுமா�ெகௗரவ ?ஜிD� ரஹுமா�   



                            ( 5 )  M. No. 184 ெ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�Lேகெகௗரவ காமினி ெலா�Lேகெகௗரவ காமினி ெலா�Lேகெகௗரவ காமினி ெலா�Lேக   ெகௗரவ ஜானக வ�L�Dரெகௗரவ ஜானக வ�L�Dரெகௗரவ ஜானக வ�L�Dரெகௗரவ ஜானக வ�L�Dர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரGசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரGசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரGசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரGசி   ெ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) !Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Hதா 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 Lமாாி விேஜர7னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Lமாாி விேஜர7னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Lமாாி விேஜர7னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Lமாாி விேஜர7ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ ேதKக விதானகமேகெகௗரவ ேதKக விதானகமேகெகௗரவ ேதKக விதானகமேகெகௗரவ ேதKக விதானகமேக   ெகௗரவ Lமார ெவ�கமெகௗரவ Lமார ெவ�கமெகௗரவ Lமார ெவ�கமெகௗரவ Lமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான?7! Pேநச�ெகௗரவ ஞான?7! Pேநச�ெகௗரவ ஞான?7! Pேநச�ெகௗரவ ஞான?7! Pேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி PEக#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி PEக#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி PEக#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி PEக#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�   ெகௗரவ வ,ேவ� �ேரIெகௗரவ வ,ேவ� �ேரIெகௗரவ வ,ேவ� �ேரIெகௗரவ வ,ேவ� �ேரI   ெ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 விேஜபால ெஹ.,ஆரGசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ.,ஆரGசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ.,ஆரGசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ.,ஆரGசி   ெகௗரவ இ#திக அ4�7த ேஹர7ெகௗரவ இ#திக அ4�7த ேஹர7ெகௗரவ இ#திக அ4�7த ேஹர7ெகௗரவ இ#திக அ4�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*. நீ1 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி; பிரதானிL� பிரதி; பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக��   தி*மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  தி*. J!கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி) ெசயலாள� நாயக�    



                            ( 6 )  M. No. 184 ஒ7திைவ6பி� பிரகார� பாராTம�ற� U,ய!. ஒ7திைவ6பி� பிரகார� பாராTம�ற� U,ய!. ஒ7திைவ6பி� பிரகார� பாராTம�ற� U,ய!. ஒ7திைவ6பி� பிரகார� பாராTம�ற� U,ய!.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    ப7திர�க<ப7திர�க<ப7திர�க<ப7திர�க<    சம�6பண�சம�6பண�சம�6பண�சம�6பண�:  :  :  :  (1) சபாநாயக�, இல:ைக) சனநாயக) ேசாச7ச! %Jயரசி அரசியலைம;பி 154(6) ஆ� உ/;<ைரயி பிரகார�:  2011 ஆ� நிதி ஆRJ.கான கண!காEவாள� தைலைம அதிபதியி அறி!ைகயி இரRடாவ� ெதா%தியி XVII ஆ� ப%திையL�, நாகாவ� ெதா%தியி VIII ஆ� ப%திையL�;  2012 ஆ� நிதி ஆRJ.கான கண!காEவாள� தைலைம அதிபதியி அறி!ைகயி �தலாவ� ெதா%தியி XV ஆ� ம./� XVI ஆ� ப%திகைளL�, இரRடாவ� ெதா%தியி XXII ஆ� ம./� XXIV  ஆ� ப%திகைளL�, 6றாவ� ெதா%தியி VII ஆ� ம./� VIII ப%திகைளL�, நாகாவ� ெதா%தியி XI ஆ� ப%திையL� ;  2013 ஆ� நிதி ஆRJ.கான கண!காEவாள� தைலைம அதிபதியி அறி!ைகயி �தலாவ� ெதா%தியி XVI ஆ� ப%திையL�, நாகாவ� ெதா%தியி XIII ஆ� ப%திையL�; 2014 ஆ� நிதி ஆRJ.கான கண!காEவாள� தைலைம அதிபதியி அறி!ைகயி �தலாவ� ெதா%தியி XIII ஆ�  ம./� XIV ஆ� ப%திகைளL�, நாகாவ� ெதா%தியி XIII ஆ� ப%திையL�, ஆறாவ� ெதா%தியி XIV, XV, XVI, XVII, XVIII ம./� XIX ஆ� ப%திகைளL�; ம./� 2015 ஆ� நிதி ஆRJ.கான கண!காEவாள� தைலைம அதிபதியி அறி!ைகயி �தலாவ� ெதா%தியி X, XI, XII, XIII, XIV, ம./� XV ஆ�  ப%திகைளL�, நாகாவ� ெதா%தியி VII ஆ� ப%திையL�, ஐBதாவ� ெதா%தியி V ம./� VI ஆ� ப%திகைளL�; ஆறாவ� ெதா%தியி I ம./�  II ஆ� ப%திகைளL�; எ�டாவ� ெதா%தியி I ஆ� ப%திையL� சம�;பி�தா�.   ேம.பJ அறி!ைக சபாCட7தி9ட6படசபாCட7தி9ட6படசபாCட7தி9ட6படசபாCட7தி9ட6பட ேவR>ெமனH� அ)சிட;பட ேவR>ெமனH� க�டைளயாயி./. 
(2) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;< அைம)ச�, 2016 ஆ� ஆR>!கான அைம)சரைவ அ0வலக�தி ெசயலா./ைக அறி!ைகைய) சம�;பி�� ேம.பJ அறி!ைகைய உ�ளக நி*வாக� ம./� அரச �காைம��வ� ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! %+வி.% ஆ./;ப>�த;பட ேவR>ெமன; பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!% விட;ப�> ஏ./!ெகா�ள;ப�ட�.  
(3) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;< அைம)ச�,  2013 ஆ� ஆR>!கான ம�திய ெபாறியிய1 உசா�ைண; பணியக�தி வ*டாBத அறி!ைகைய) சம�;பி�� ேம.பJ அறி!ைகைய  கம�ெதாழி1 ம./� காணி  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! %+வி.% ஆ./;ப>�த;பட ேவR>ெமன; பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!% விட;ப�> ஏ./!ெகா�ள;ப�ட�.  
(4) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;< அைம)ச�  2013 ஆ� ஆR>!கான இல:ைக ப�Jனி ஒழி;< இய!க) சைபயி வ*டாBத அறி!ைகைய) சம�;பி�� ேம.பJ அறி!ைகைய கம�ெதாழி1 ம./� காணி  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! %+வி.% ஆ./;ப>�த;பட ேவR>ெமன; பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!% விட;ப�> ஏ./!ெகா�ள;ப�ட�.   2.2.2.2.    மK�க<மK�க<மK�க<மK�க<    : : : :     

(1)  ெதஹவைள, வட�ேவ�� இட�, இல. 23 W, 4/3 இ1 வதிL� தி*மதி ஏ.எ�.பி. ெசப4திய�பி�ைளயின� 2017.05.12 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம=ைவ ெகௗரவ ஏ.எ).எ�. ெபௗZ சம�;பி�தா�.  
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 (2) (i) ப�ைள, ெக;ெப�Jெபால [தி, இல. 19 இ1 வதிL� தி*. அமர ம1வ�த WாிZன� 2017.07.17  ஆ� திகதியிட;ப�ட ம=ைவL�;  ம./� 

  (ii)  பRடாரவைள, அ�பதRேடகம, ெகா�>ேவ ெகதரவி1 வதிL� தி*மதி W.ட;ளி�. ஞானவதீயின� 2017.07.04 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம=ைவL� 

  ெகௗரவ ர[Bதிர சமர[ர சம�;பி�தா�. 
(3)  ப�ேதகம, கி�பிஎல, “நி1மினி” யி1 வதிL� தி*. ேக.எ1. சிாிபாலவின� 

2017.07.03 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம=ைவ ெகௗரவ (டா!ட�) நளிBத  ஜயதி4ஸ சம�;பி�தா�.  
(4)  ம1ம>வ, ம1ம>வ பஹல, பஹல ம>க4ெதனவி1 வதிL� தி*. ஜி.எ�. ேதவ;பிாிய �ஹBதிரமின� 2017.04.22 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம=ைவ ெகௗரவ (டா!ட�) (தி*மதி) �Zதா விேஜமான சம�;பி�தா�.  25அ ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள!கைமய ேம.பJ ம=!க� ெபா� ம=!க� %+H!% ஆ./;ப>�த;ப�டன.  3.3.3.3.    பாராTம�ற அம�V (இல.பாராTம�ற அம�V (இல.பாராTம�ற அம�V (இல.பாராTம�ற அம�V (இல.1111)))): : : : பாரா�மற) சைப �த1வ� சம�;பி�த பிேரரைண,— 7ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைளயி ஏ.பா>களினா0� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா1 ஏ./!ெகா�ள;ப�ட பிேரரைணகளினா0� தைடெபறாம1, இைறய தின� சைப அம�H ேநர� �.ப. 10.30 மணி �த1 பி.ப. 6.30 மணி வைர இ*!%மாக. �.ப. 11.30 மணி!% 7(5) ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள ெதாழி.ப>மாக. பி.ப. 6.30 மணி!% சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ;பாராக. பிேரரைண சைப!% விட;ப�> ஏ./!ெகா�ள;ப�ட�.  4.4.4.4.    பாராTம�ற அம�V (இல.பாராTம�ற அம�V (இல.பாராTம�ற அம�V (இல.பாராTம�ற அம�V (இல.2222 )))) : : : : பாரா�மற) சைப �த1வ� சம�;பி�த பிேரரைண,— 7 ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைளயி ஏ.பா>களினா0� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா1 ஏ./!ெகா�ள;ப�ட பிேரரைணகளினா0� தைடெபறாம1, 2017 ஆக4� மாத� 04 ஆ� திகதி ெவ�ளி!கிழைம சைப அம�H நாளாக இ*!%மாக. அ�ேதா>, அைறய தின� சைப அம�H ேநர� �.ப. 10.30 மணி �த1 பி.ப. 12.30 மணி வைர இ*!%மாக. பி.ப. 12.30 மணி!% சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ;பாராக. பிேரரைண சைப!% விட;ப�> ஏ./!ெகா�ள;ப�ட�.  5.5.5.5.    பாராTம�ற அம�V (இல.பாராTம�ற அம�V (இல.பாராTம�ற அம�V (இல.பாராTம�ற அம�V (இல.3333)))): : : : பாரா�மற) சைப �த1வ� சம�;பி�த பிேரரைண,—  இ;பாரா�மற� இ/ அத அம�H கைலL� ேபா�, 2017 ஆக4� மாத� 04 ஆ� திகதி, ெவ�ளி!கிழைம �.ப. 10.30 மணி வைர ஒ�திைவ!க;ப>மாக.  பிேரரைண சைப!% விட;ப�> ஏ./!ெகா�ள;ப�ட�.  6. 6. 6. 6. அ7தியாவசிய ெபா!G ேசைவக< ச.ட7தி�அ7தியாவசிய ெபா!G ேசைவக< ச.ட7தி�அ7தியாவசிய ெபா!G ேசைவக< ச.ட7தி�அ7தியாவசிய ெபா!G ேசைவக< ச.ட7தி�    கீWகீWகீWகீW    தீ�மான�தீ�மான�தீ�மான�தீ�மான�: : : : விவாத� ஒ�திைவ!க;ப�ட விடய�ைத ெதாட�B�� நடா�தி) ெச1வத.கான க�டைள வாசி!க;ப�ட�. (2017 �ைல 27),— “1979 ஆ� ஆRJ 61 ஆ� இல!க அ�தியாவசிய ெபா�) ேசைவக� ச�ட�தி பிாிH 2 இ கீI ெப.ேறா7ய உ.ப�திக� ம./� திரவ எாிவாL உ�பட அைன�� வைகயான எாிெபா*� வழ:க1 ம./� விநிேயாக� ம./� 3:க க�டைள)ச�ட�தி ேநா!க:க�!காக �ைற�க� என வைரவில!கண;ப>�த;ப�>�ள எBதெவா* �ைற�க�தி0� க;ப71 இ*B� எRெணE அ1ல� எாிெபா*ைள அக./த1, ெகாR>ெச1ல1, இற!%த1, கள?சிய;ப>�த1, ஒ;பைட�த1 அ1ல� அக./வ�ட ெதாட�பாக ேம.ெகா�ள ேவRJய அ1ல� அ�தியாவசியமான அைன�� ேசைவக�, ேவைலக� அ1ல� எBத 



                            ( 8 )  M. No. 184 வைகயி0மான ஊழிய�ைத; பயப>�த1 ேபாற ேசைவகைள வழ:%� நடவJ!ைககளி1 ஈ>ப�>�ள எBதெவா* அரச ��>�தாபன�திbடாக அ1ல� அரச திைண!கள�திbடாக அ1ல� உ�cரா�சி நி/வன�திbடாக அ1ல� ��>றH) ச:க�திbடாக அ1ல� அவ.றி கிைளயிbடாக வழ:க;ப>� ேசைவக� ெபா� ம!களி இய1< வாI!ைக!% அ�தியாவசியெமன! க*�தி.ெகாR> ம./� அBத) ேசைவகைள வழ:%வத.% இைட?ச1 அ1ல� தைடக� ஏ.ப>வத.கான வாE;< நிலHவத காரணமாக எBதெவா* அரச ��>�தாபன�திbடாக அ1ல� அரச திைண!கள�திbடாக அ1ல� உ�cரா�சி நி/வன�திbடாக அ1ல� ��>றH) ச:க�திbடாக அ1ல� அவ.றி கிைளயிbடாக வழ:க;ப>� ேசைவக� ேம0�ள உ/;<ைரயி அ0வ1க� ெதாட�பி1 அ�தியாவசிய ேசைவகளாக சனாதிபதியினா1 2017 �ைல 25 ஆ� திகதிய 2029/23 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான; ப�திாிைகயி1 பிர3ாி!க;ப�ட க�டைளயி ஊடாக, 2017 �ைல மாத� 25 ஆ� திகதி �த1 இல:ைக �+வ�� அ�1ப>�தி ேம.ெகா�ள;ப�ட பிரகடன� அ:கீகாி!க;பட ேவR>ெமன இ;பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ./மாக” என; பிேரரைண ெகாR>வர;ப�> எ>�திய�ப;ெப.ற�.  பிேரரைண எ>�திய�ப; ெப./ விவாத� ெதாட�B� நடா�த;ப�ட�. பிேரரண சைப!% விட;ப�> ஏ./!ெகா�ள;ப�ட�.  7. 7. 7. 7. ஒ7திைவ6Dஒ7திைவ6Dஒ7திைவ6Dஒ7திைவ6D    : : : : “இ;பாரா�மற� இ;ெபா+� ஒ�திைவ!க;ப>மாக” என பாரா�மற) சைப �த1வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!% விட;ப�> ஏ./!ெகா�ள;ப�ட�. �.ப. 11.45 மணி!% இைறய தின சைப�தீ�மான�தி.% ஏ.ப, 2017 ஆக4� மாத� 04 ஆ� திகதி ெவ�ளி!கிழைம �.ப. 10.30 மணி வைர  பாரா�மற� ஒ�திைவ!க;ப�ட�. 


