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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகௗரவ 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 ெகா0ைகக0 ம12� ெபா+ளாதார அ3வ4க0 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, ெவளிநா�5 ெதாழி4வா!67 அைம*ச+� நீதி அைம*ச+� ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க, 912லா��ைற அபிவி+�தி ம12� கிறி�தவ சமய அ3வ4க0 அைம*ச� ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர, கட1ெறாழி4 ம12� நீரக வள:ல அபிவி+�தி அைம*ச� ம12� மகாவ; 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 பணி6ெபா267"க�"கான 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 ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச+� அரசா>க" க�சி �த1ேகாலாசா@� ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�, க4வி அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல)ம� கிாிஎ�ல,ல)ம� கிாிஎ�ல,ல)ம� கிாிஎ�ல,ல)ம� கிாிஎ�ல, உய� க4வி ம12� ெந5Bசாைலக0 அைம*ச+� பாரா�மற* சைப �த4வ+� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாCD, கலE�ைரயாட4 ம12� அரசக+ம ெமாழிக0 அைம*ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�5��ை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�� ம12� சிவி4 விமான* ேசைவக0 அைம*ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப+Eேதா�ட" ைக�ெதாழி4 அைம*ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ3வாதார அபிவி+�தி ம12� வனசீவராசிக0 அைம*ச+� 7�தசாசன அைம*ச+� ெகௗரவ ஏ. /. �சி� பிேரமஜய#த,ெகௗரவ ஏ. /. �சி� பிேரமஜய#த,ெகௗரவ ஏ. /. �சி� பிேரமஜய#த,ெகௗரவ ஏ. /. �சி� பிேரமஜய#த, விBஞான, ெதாழி4G�ப ம12� ஆரா!*சி அைம*ச� ெகௗரவ றிஸா1 பதி2தீ�,ெகௗரவ றிஸா1 பதி2தீ�,ெகௗரவ றிஸா1 பதி2தீ�,ெகௗரவ றிஸா1 பதி2தீ�, ைக�ெதாழி4 ம12� வாணிப அ3வ4க0 அைம*ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப4டார, மகளி� ம12� சி2வ� அ3வ4க0 அைம*ச� 



                            ( 2 )  M. No. 186 ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி+�தி6 பணி6ெபா267க0 அைம*ச+� ெவளிவிவகார அைம*ச+� ெகௗரவ ைபஸ5 &6தபா,ெகௗரவ ைபஸ5 &6தபா,ெகௗரவ ைபஸ5 &6தபா,ெகௗரவ ைபஸ5 &6தபா, மாகாண சைபக0 ம12� உ0Hரா�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,>'� ம12� ெத அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா/,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா/,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா/,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா/, திறக0 அபிவி+�தி ம12� ெதாழி1பயி1சி அைம*ச� ெகௗரவ ம7� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம7� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம7� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம7� சமரவி�ரம, அபிவி+�தி உபாய �ைறக0 ம12� ச�வேதச வ��தக அைம*ச� ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க, �ைற�க>க0 ம12� க6ப12ைற அ3வ4க0 அைம*ச� ெகௗரவ டபி89. :. ேஜ. ெசெனவிர%ன,ெகௗரவ டபி89. :. ேஜ. ெசெனவிர%ன,ெகௗரவ டபி89. :. ேஜ. ெசெனவிர%ன,ெகௗரவ டபி89. :. ேஜ. ெசெனவிர%ன, ெதாழி4, ெதாழி1ச>க உறDக0 ம12� ச6பிரக�வ அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ (டா�ட5) ராஜித ேசனார%ன,ெகௗரவ (டா�ட5) ராஜித ேசனார%ன,ெகௗரவ (டா�ட5) ராஜித ேசனார%ன,ெகௗரவ (டா�ட5) ராஜித ேசனார%ன, 9காதார�, ேபாசைண ம12� 9ேதச ம+��வ அைம*ச� ெகௗரவ விஜி% விஜய&ணி ெசா;சா,ெகௗரவ விஜி% விஜய&ணி ெசா;சா,ெகௗரவ விஜி% விஜய&ணி ெசா;சா,ெகௗரவ விஜி% விஜய&ணி ெசா;சா, நீ�6பாசன ம12� நீரக வள:ல �காைம��வ அைம*ச� ெகௗரவ ரஊ= ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ= ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ= ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ= ஹகீ�, நகர� தி�டமிட4 ம12� நீ�வழ>க4 அைம*ச� ெகௗரவ க>5 ஹஷீ�,ெகௗரவ க>5 ஹஷீ�,ெகௗரவ க>5 ஹஷீ�,ெகௗரவ க>5 ஹஷீ�, அரச ெதாழி4�ய1சிக0 அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய6 ெபா+ளாதார விவகார>க0 ப1றிய அைம*ச� ெகௗரவ >�1 மா5ஷ� சர% ெபா�ேசகா,ெகௗரவ >�1 மா5ஷ� சர% ெபா�ேசகா,ெகௗரவ >�1 மா5ஷ� சர% ெபா�ேசகா,ெகௗரவ >�1 மா5ஷ� சர% ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி+�தி அைம*ச�  ெகௗரவ ல)ம� யா=பா அேபவ5தன,ெகௗரவ ல)ம� யா=பா அேபவ5தன,ெகௗரவ ல)ம� யா=பா அேபவ5தன,ெகௗரவ ல)ம� யா=பா அேபவ5தன, அரச ெதாழி4 �ய1சிக0 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�ெதாழி4 இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ பா7த ர�ேக ப4டார,ெகௗரவ பா7த ர�ேக ப4டார,ெகௗரவ பா7த ர�ேக ப4டார,ெகௗரவ பா7த ர�ேக ப4டார, நீ�6பாசன இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக6வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக6வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக6வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக6வர�, சி2வ� அ3வ4க0 இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ $.எ6. இராதாகி�Bண�,ெகௗரவ $.எ6. இராதாகி�Bண�,ெகௗரவ $.எ6. இராதாகி�Bண�,ெகௗரவ $.எ6. இராதாகி�Bண�, க4வி இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர%ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர%ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர%ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர%ன, நிதி இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ5தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ5தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ5தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ5தன, பா�கா67 இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர, ெதாழி4 ம12� ெதாழி1ச>க உறDக0 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� ெகௗரவ ல)ம� ெசெனவிர%ன,ெகௗரவ ல)ம� ெசெனவிர%ன,ெகௗரவ ல)ம� ெசெனவிர%ன,ெகௗரவ ல)ம� ெசெனவிர%ன, விBஞான, ெதாழி4G�ப ம12� ஆரா!*சி இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி6C�லாD,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி6C�லாD,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி6C�லாD,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி6C�லாD, 7ன�வாCவளி67 ம12� மீ0'Jேய1ற 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+ைம6பா5 ம12� ந4;ண"க இராஜா>க அைம*ச�  ெகௗரவ லஸ#த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ#த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ#த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ#த அலகியவ�ன, நிதி ம12� ெவ'சன ஊடக பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 9காதார�, ேபாசைண ம12� 9ேதச ம+��வ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ (டா�ட5) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட5) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட5) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட5) (தி�மதி) அேனாமா கமேக, ெப1ேறா;ய வள>க0 அபிவி+�தி பிரதி அைம*ச� 



                            ( 3 )  M. No. 186 ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன, வ3வாதார அபிவி+�தி ம12� வன சீவராசிக0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ பா7த Hமார ெதவர=ெப�ம,ெகௗரவ பா7த Hமார ெதவர=ெப�ம,ெகௗரவ பா7த Hமார ெதவர=ெப�ம,ெகௗரவ பா7த Hமார ெதவர=ெப�ம, உ0ளக அ3வ4க0, வடேம4 அபிவி+�தி ம12� கலாசார அ3வ4க0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ5ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ5ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ5ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ5ஷ த சி�வா, ேதசிய ெகா0ைகக0 ம12� ெபா+ளாதார அ3வ4க0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ க�ணார%ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார%ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார%ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார%ன பரணவிதான, திறக0 அபிவி+�தி ம12� ெதாழி1பயி1சி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ �ச#த CIசிநிலேம,ெகௗரவ �ச#த CIசிநிலேம,ெகௗரவ �ச#த CIசிநிலேம,ெகௗரவ �ச#த CIசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம12� �காைம��வ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா, மிவ3 ம12� 7�6பி"க�த"க ச"தி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அ�#தி�க ப5னா# ,ெகௗரவ அ�#தி�க ப5னா# ,ெகௗரவ அ�#தி�க ப5னா# ,ெகௗரவ அ�#தி�க ப5னா# , 912லா��ைற அபிவி+�தி ம12� கிறி�தவ மத அ3வ4க0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ இ#திக ப4டாரநாய�க,ெகௗரவ இ#திக ப4டாரநாய�க,ெகௗரவ இ#திக ப4டாரநாய�க,ெகௗரவ இ#திக ப4டாரநாய�க, Lடைம67 ம12� நி�மாண��ைற பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ தாராநா% ப6நாய�க,ெகௗரவ தாராநா% ப6நாய�க,ெகௗரவ தாராநா% ப6நாய�க,ெகௗரவ தாராநா% ப6நாய�க, ெதாைல�ெதாட�7க0 ம12� Jஜி�ட4 உ�க�டைம67 வசதிக0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ0நா�ட3வ4க0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ  J= விேஜேசகர,ெகௗரவ  J= விேஜேசகர,ெகௗரவ  J= விேஜேசகர,ெகௗரவ  J= விேஜேசகர, தபா4, தபா4 ேசைவக0 ம12� ��;� சமய அ3வ4க0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அமீ5 அ7 சிஹா=தீ�,ெகௗரவ அமீ5 அ7 சிஹா=தீ�,ெகௗரவ அமீ5 அ7 சிஹா=தீ�,ெகௗரவ அமீ5 அ7 சிஹா=தீ�, கிராமிய ெபா+ளாதார அ3வ4க0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ எE.எ�.எ�. ஹாீ6,ெகௗரவ எE.எ�.எ�. ஹாீ6,ெகௗரவ எE.எ�.எ�. ஹாீ6,ெகௗரவ எE.எ�.எ�. ஹாீ6, விைளயா�5��ைற பிரதி அைம*ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட5 அ=Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட5 அ=Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட5 அ=Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட5 அ=Cஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபHணவ5தனெகௗரவ ேராஹித அேபHணவ5தனெகௗரவ ேராஹித அேபHணவ5தனெகௗரவ ேராஹித அேபHணவ5தன   ெகௗரவ மஹி#த யா=பா அேபவ5தனெகௗரவ மஹி#த யா=பா அேபவ5தனெகௗரவ மஹி#த யா=பா அேபவ5தனெகௗரவ மஹி#த யா=பா அேபவ5தன   ெ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 டல6 அழக=ெப�மெகௗரவ டல6 அழக=ெப�மெகௗரவ டல6 அழக=ெப�மெகௗரவ டல6 அழக=ெப�ம   ெகௗரவ ரIசி% அ@விஹாேரெகௗரவ ரIசி% அ@விஹாேரெகௗரவ ரIசி% அ@விஹாேரெகௗரவ ரIசி% அ@விஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி#% Hமா5ெகௗரவ அ. அரவி#% Hமா5ெகௗரவ அ. அரவி#% Hமா5ெகௗரவ அ. அரவி#% Hமா5   ெகௗரவ ேவ@ Hமா5ெகௗரவ ேவ@ Hமா5ெகௗரவ ேவ@ Hமா5ெகௗரவ ேவ@ Hமா5   ெகௗரவ க$#திர� ேகா:6வர�ெகௗரவ க$#திர� ேகா:6வர�ெகௗரவ க$#திர� ேகா:6வர�ெகௗரவ க$#திர� ேகா:6வர�   ெ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 திேனB Hணவ5தனெகௗரவ திேனB Hணவ5தனெகௗரவ திேனB Hணவ5தனெகௗரவ திேனB Hணவ5தன   ெகௗரவ எ1வ1 Hணேசகரெகௗரவ எ1வ1 Hணேசகரெகௗரவ எ1வ1 Hணேசகரெகௗரவ எ1வ1 Hணேசகர   ெகௗரவ ப%ம உதயசா#த Hணேசகரெகௗரவ ப%ம உதயசா#த Hணேசகரெகௗரவ ப%ம உதயசா#த Hணேசகரெகௗரவ ப%ம உதயசா#த Hணேசகர   



                            ( 4 )  M. No. 186 ெகௗரவ /.$. சானகெகௗரவ /.$. சானகெகௗரவ /.$. சானகெகௗரவ /.$. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா/ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா/ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா/ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா/   ெகௗரவ ம7% ஜயதிலகெகௗரவ ம7% ஜயதிலகெகௗரவ ம7% ஜயதிலகெகௗரவ ம7% ஜயதிலக   ெகௗரவ (டா�ட5) நளி#த ஜயதி6ஸெகௗரவ (டா�ட5) நளி#த ஜயதி6ஸெகௗரவ (டா�ட5) நளி#த ஜயதி6ஸெகௗரவ (டா�ட5) நளி#த ஜயதி6ஸ   ெகௗரவ ந7� ப4டார ஜயமஹெகௗரவ ந7� ப4டார ஜயமஹெகௗரவ ந7� ப4டார ஜயமஹெகௗரவ ந7� ப4டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அMர சி1னி ஜயர%னெகௗரவ அMர சி1னி ஜயர%னெகௗரவ அMர சி1னி ஜயர%னெகௗரவ அMர சி1னி ஜயர%ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர%னெகௗரவ பிய�கர ஜயர%னெகௗரவ பிய�கர ஜயர%னெகௗரவ பிய�கர ஜயர%ன   ெகௗரவ (டா�ட5) கவி#த ேஹஷா� ஜயவ5தனெகௗரவ (டா�ட5) கவி#த ேஹஷா� ஜயவ5தனெகௗரவ (டா�ட5) கவி#த ேஹஷா� ஜயவ5தனெகௗரவ (டா�ட5) கவி#த ேஹஷா� ஜயவ5தன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ5தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ5தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ5தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ5தன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ ஆO&க� ெதா4டமா�ெகௗரவ ஆO&க� ெதா4டமா�ெகௗரவ ஆO&க� ெதா4டமா�ெகௗரவ ஆO&க� ெதா4டமா�   ெகௗரவ எ�.எ6. ெதள>�ெகௗரவ எ�.எ6. ெதள>�ெகௗரவ எ�.எ6. ெதள>�ெகௗரவ எ�.எ6. ெதள>�   ெ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 ெசா;சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி% த ெசா;சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி% த ெசா;சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி% த ெசா;சா   ெகௗரவ அPர திசாநாய�கெகௗரவ அPர திசாநாய�கெகௗரவ அPர திசாநாய�கெகௗரவ அPர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய#த திசாநாய�கெகௗரவ மய#த திசாநாய�கெகௗரவ மய#த திசாநாய�கெகௗரவ மய#த திசாநாய�க   ெகௗரவ $ரHமார திசாநாய�கெகௗரவ $ரHமார திசாநாய�கெகௗரவ $ரHமார திசாநாய�கெகௗரவ $ரHமார திசாநாய�க   ெகௗரவ சா7#த திசாநாய�கெகௗரவ சா7#த திசாநாய�கெகௗரவ சா7#த திசாநாய�கெகௗரவ சா7#த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள6 ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள6 ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள6 ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள6 ேதவான#தா   ெகௗரவ &ஹம1 நவவிெகௗரவ &ஹம1 நவவிெகௗரவ &ஹம1 நவவிெகௗரவ &ஹம1 நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா86 நி5மலநாத�ெகௗரவ இ. சா86 நி5மலநாத�ெகௗரவ இ. சா86 நி5மலநாத�ெகௗரவ இ. சா86 நி5மலநாத�   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி% சIஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி% சIஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி% சIஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி% சIஜய ெபேரரா   ெகௗரவ ேஜா�6ட� ப5னா# ெகௗரவ ேஜா�6ட� ப5னா# ெகௗரவ ேஜா�6ட� ப5னா# ெகௗரவ ேஜா�6ட� ப5னா#    ெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#த   ெகௗரவ எ6. பிேரமர%னெகௗரவ எ6. பிேரமர%னெகௗரவ எ6. பிேரமர%னெகௗரவ எ6. பிேரமர%ன   ெகௗரவ ப# ல லா� ப4டாாிெகாடெகௗரவ ப# ல லா� ப4டாாிெகாடெகௗரவ ப# ல லா� ப4டாாிெகாடெகௗரவ ப# ல லா� ப4டாாிெகாட   ெ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 &ஹ�ம  இ=ராஹி� &ஹ�ம  ம�
5ெகௗரவ &ஹ�ம  இ=ராஹி� &ஹ�ம  ம�
5ெகௗரவ &ஹ�ம  இ=ராஹி� &ஹ�ம  ம�
5ெகௗரவ &ஹ�ம  இ=ராஹி� &ஹ�ம  ம�
5   ெகௗரவ எ6.எ�. மாி�கா5ெகௗரவ எ6.எ�. மாி�கா5ெகௗரவ எ6.எ�. மாி�கா5ெகௗரவ எ6.எ�. மாி�கா5   ெகௗரவ ெசயி1 அ7 ஸாஹி5 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி1 அ7 ஸாஹி5 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி1 அ7 ஸாஹி5 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி1 அ7 ஸாஹி5 ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத5 ம6தா�ெகௗரவ ேக. காத5 ம6தா�ெகௗரவ ேக. காத5 ம6தா�ெகௗரவ ேக. காத5 ம6தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மDQ=ெகௗரவ இ�ரா� மDQ=ெகௗரவ இ�ரா� மDQ=ெகௗரவ இ�ரா� மDQ=   ெகௗரவ (ேபராசிாிய5) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய5) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய5) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய5) ஆ� மாரசி�க   



                            ( 5 )  M. No. 186 ெகௗரவ எ6.சீ. &% Hமாரணெகௗரவ எ6.சீ. &% Hமாரணெகௗரவ எ6.சீ. &% Hமாரணெகௗரவ எ6.சீ. &% Hமாரண   ெகௗரவ (வண.) அ ர7ேய ரதன ேதர5ெகௗரவ (வண.) அ ர7ேய ரதன ேதர5ெகௗரவ (வண.) அ ர7ேய ரதன ேதர5ெகௗரவ (வண.) அ ர7ேய ரதன ேதர5   ெ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 ெகெஹ7ய ர�C�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ7ய ர�C�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ7ய ர�C�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ7ய ர�C�ெவ�ல   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ &ஜிC5 ரஹுமா�ெகௗரவ &ஜிC5 ரஹுமா�ெகௗரவ &ஜிC5 ரஹுமா�ெகௗரவ &ஜிC5 ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ5ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ5ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ5ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ5ஷண ராஜக�ணா   ெ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 ஜானக வ�H�Cரெகௗரவ ஜானக வ�H�Cரெகௗரவ ஜானக வ�H�Cரெகௗரவ ஜானக வ�H�Cர   ெ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�ட5) (தி�மதி)  Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட5) (தி�மதி)  Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட5) (தி�மதி)  Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட5) (தி�மதி)  Gதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Hமாாி விேஜர%னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Hமாாி விேஜர%னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Hமாாி விேஜர%னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Hமாாி விேஜர%ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Sயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Sயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Sயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Sயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறி   ெகௗரவ கIசன விேஜேசகரெகௗரவ கIசன விேஜேசகரெகௗரவ கIசன விேஜேசகரெகௗரவ கIசன 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� $ரவ�ச   ெகௗரவ Hமார ெவ�கமெகௗரவ Hமார ெவ�கமெகௗரவ Hமார ெவ�கமெகௗரவ Hமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான&%  Sேநச�ெகௗரவ ஞான&%  Sேநச�ெகௗரவ ஞான&%  Sேநச�ெகௗரவ ஞான&%  Sேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி S6க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி S6க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி S6க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி S6க#தராசா   ெகௗரவ ஜய#த சமர$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 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 எ�.எE.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எE.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எE.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எE.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம#திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம#திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம#திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம#திர�   ெகௗரவ ச% ர ச#தீப ேசனார%னெகௗரவ ச% ர ச#தீப ேசனார%னெகௗரவ ச% ர ச#தீப ேசனார%னெகௗரவ ச% ர ச#தீப ேசனார%ன   ெகௗரவ �னி� ஹ# �ென%திெகௗரவ �னி� ஹ# �ென%திெகௗரவ �னி� ஹ# �ென%திெகௗரவ �னி� ஹ# �ென%தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ1/ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ1/ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ1/ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ1/ஆரEசி   ெகௗரவ இ#திக அP�%த ேஹர%ெகௗரவ இ#திக அP�%த ேஹர%ெகௗரவ இ#திக அP�%த ேஹர%ெகௗரவ இ#திக அP�%த ேஹர%   ெகௗரவ கனக ேஹர%ெகௗரவ கனக ேஹர%ெகௗரவ கனக ேஹர%ெகௗரவ கனக ேஹர%   



                            ( 6 )  M. No. 186 ெகௗரவ விஜித ேஹர%ெகௗரவ விஜித ேஹர%ெகௗரவ விஜித ேஹர%ெகௗரவ விஜித ேஹர%       தி+. த�மிக தசநாய"க, பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக�   தி+. நீ4 இ�தவல, பணியா�ெடா'தி6 பிரதானிN� பிரதி6 பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக��   தி+மதி 'ஷானி ேராஹனதீர, உதவி* ெசயலாள� நாயக�  தி+. J"கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி* ெசயலாள� நாயக�    ஒ%திைவ=பி� பிரகார� பாராVம�ற� W/ய . ஒ%திைவ=பி� பிரகார� பாராVம�ற� W/ய . ஒ%திைவ=பி� பிரகார� பாராVம�ற� W/ய . ஒ%திைவ=பி� பிரகார� பாராVம�ற� W/ய .     சபாநாயக5 தைலைம தா�கினா5.சபாநாயக5 தைலைம தா�கினா5.சபாநாயக5 தைலைம தா�கினா5.சபாநாயக5 தைலைம தா�கினா5.        1.1.1.1.    ப%திர�க8ப%திர�க8ப%திர�க8ப%திர�க8    சம5=பண�சம5=பண�சம5=பண�சம5=பண�:  :  :  :  (1) சபாநாயக�, இல>ைக* சனநாயக* ேசாச;ச" 'Jயரசி அரசியலைம6பி 154(6) ஆ� உ267ைரயி பிரகார�— 2002 �த4 2006 வைரயிலான நிதி ஆT5க�"கான கண"கா!வாள� தைலைம அதிபதியி அறி"ைகயி இரTடாவ� ெதா'தி;  2007 ஆ� நிதி ஆTJ1கான கண"கா!வாள� தைலைம அதிபதியி அறி"ைகயி இரTடாவ� ெதா'தியி XIII ஆ� ம12� XIV ஆ� ப'திகைளN�;  2008 ஆ� நிதி ஆTJ1கான கண"கா!வாள� தைலைம அதிபதியி அறி"ைகயி இரTடாவ� ெதா'தியி X ஆ� ம12� XI ஆ� ப'திகைளN�; 2009 ஆ� நிதி ஆTJ1கான கண"கா!வாள� தைலைம அதிபதியி அறி"ைகயி இரTடாவ� ெதா'தியி XIII ஆ�  ம12� XIV ஆ� ப'திகைளN�;  2010 ஆ� நிதி ஆTJ1கான கண"கா!வாள� தைலைம அதிபதியி அறி"ைகயி இரTடாவ� ெதா'தியி XV ஆ� ம12� XVI ஆ� ப'திகைளN�;  2011 ஆ� நிதி ஆTJ1கான கண"கா!வாள� தைலைம அதிபதியி அறி"ைகயி இரTடாவ� ெதா'தியி XVI ஆ� ப'திையN�;  2012 ஆ� நிதி ஆTJ1கான கண"கா!வாள� தைலைம அதிபதியி அறி"ைகயி இரTடாவ� ெதா'தியி XXIII ஆ� ப'திையN�;  2013 ஆ� நிதி ஆTJ1கான கண"கா!வாள� தைலைம அதிபதியி அறி"ைகயி இரTடாவ� ெதா'தியி XXIII ஆ� ப'திையN�; 2014 ஆ� நிதி ஆTJ1கான கண"கா!வாள� தைலைம அதிபதியி அறி"ைகயி இரTடாவ� ெதா'தியி XXI ஆ� ப'திையN� :றாவ� ெதா'தியி VII ஆ� ப'திகைளN�; ம12� 2015 ஆ� நிதி ஆTJ1கான கண"கா!வாள� தைலைம அதிபதியி அறி"ைகயி இரTடாவ� ெதா'தியி VI, VII, XIV, XV, XVI, XVII ம12� XVIII ஆ� ப'திகைளN� :றாவ� ெதா'தியி III, V ம12� VI   ஆ� ப'திகைளN� ஒபதாவ� ெதா'தியி I, II ம12� III  ஆ� ப'திகைளN� சம�6பி�தா�. ேம1பJ அறி"ைகக0 சபா>ட%தி7ட=பYமாO�சபா>ட%தி7ட=பYமாO�சபா>ட%தி7ட=பYமாO�சபா>ட%தி7ட=பYமாO� அ*சிட6ப5மா2� க�டைளயாயி12. 
(2) வ3வாதார அபிவி+�தி ம12� வனசீவராசிக0 அைம*ச�, 2015 ஆ� ஆT5"கான  தாவரவிய1 Z>கா"க0 ந�பி"ைக நிதிய�தி ஆTடறி"ைகைய* சம�6பி�� ேம1பJ அறி"ைகைய    வ3வாதார அபிவி+�தி ம12� 91றாட4 ம12� இய1ைக வள>க0 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ126ப5�த6பட ேவT5ெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 



                            ( 7 )  M. No. 186 
(3) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச�, 2016 ஆ� ஆT5"கான ச:க ேசைவக0 திைண"கள�தி ெசய1பா�5 அறி"ைகைய* சம�6பி�� ேம1பJ அறி"ைகைய 9காதார� ம12� மனித ேசமநல�, ச:க வ3\�ட4 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ126ப5�த6பட ேவT5ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(4) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச�,  
 (i)  2006 ஆ� ஆTJ 12 ஆ� இல"க, ��திைர� தீ�ைவ (விேசட ஏ1பா5க0) ச�ட�தி 5 ஆ� பிாிவி கீC, நிதி அைம*சரா4 ��திைர� தீ�ைவ ெதாட�பாக ஆ"க6ப�5, 2017 ெப67+வாி  21 ஆ� திகதிய 2007/24 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர9ாி"க6ப�ட க�டைள; ம12�  (ii)  2016 ஆ� ஆTJ 24 ஆ� இல"க, ஒ�"கீ�5* ச�ட�தி 6(1) ஆ� பிாிவி கீC  2017.06.01 �த4 2017.06.30 ஆ� திகதி வைரN0ளவா2 ேதசிய வரD ெசலD�தி�ட�தி ெசலவின� தைல67 இல"க� 240 இ கீC 'ைறநிர67 உதவி* ேசைவக0 ம12� அவசர ேதைவ6பா5க0 ெபா267" க+�தி�ட�தி :ல� ெச!ய6ப�ட 'ைறநிர67 ஒ�"கீ5க0 ெதாட�பான 'றி67 ஆகியவ1ைற* சம�6பி�� ேம1பJ க�டைள ம12� 'ைறநிர67 ஒ�"கீ5க0 ப1றிய 'றி67 அரசா>க நிதி ப1றிய ',வி1' ஆ126ப5�த6பட ேவT5ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(5) உய� க4வி ம12� ெந5Bசாைலக0 அைம*ச�,  
 (i) 1978 ஆ� ஆTJ 16 ஆ� இல"க ப4கைல"கழக>க0 ச�ட�தி 20(4) 

(ஆ) ஆ� பிாிவி கீC  உய�க4வி ம12� ெந5Bசாைலக0 அைம*சரா4  ஆ"க6ப�5, க�பஹா வி"கிரமாரா*சி ஆN�ேவத நி2வக�தி நி�வாகி"'6 பதிலாக த'திவா!Eத அதிகாாி ஒ+வைர 2017 ெப67+வாி  27 ஆE திகதியி;+E� நைட�ைற"' வ+� வைகயி4 நியமி�த4 ெதாட�பி4  
2017 ^  29 ஆ� திகதிய 2025/32 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர9ாி"க6ப�ட க�டைள; ம12� 

 (ii) 1978 ஆ� ஆTJ 16 ஆ� இல"க ப4கைல"கழக>க0 ச�ட�தி 20(4) (ஆ) ஆ� பிாிவி கீC  உய�க4வி ம12� ெந5Bசாைலக0 அைம*சரா4 ஆ"க6ப�5, க�பஹா வி"கிரமாரா*சி ஆN�ேவத நி2வக�தி நி�வாகி"'6 பதிலாக த'திவா!Eத அதிகாாி  ஒ+வைர 2017 ேம  27 ஆE திகதியி;+E� நைட�ைற"' வ+� வைகயி4 நியமி�த4 ெதாட�பி4  2017 ^  29 ஆ� திகதிய 2025/33 ஆ� இல"க  அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர9ாி"க6ப�ட க�டைள ஆகியவ1ைற* சம�6பி�� ேம1பJ க�டைளகைள க4வி ம12� மனித வள அபிவி+�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ126ப5�த6பட ேவT5ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(6) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச�, 2011 ம12� 2012 ஆ� ஆT5க�"கான இல>ைக திாிேபாஷ க�பனியி ஆTடறி"ைககைள* சம�6பி�� ேம1பJ அறி"ைககைள 9காதார�, மனித ேசமநல� ம12� ச:கவ3\�ட4 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',D"' ஆ126ப5��மா2 பிேராி�தா�.  



                            ( 8 )  M. No. 186 அ வறி"ைகக0 9காதார� ம12� மனித ேசமநல�, ச:க வ3\�ட4 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ126ப5�த6பட ேவT5ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(7) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச�, 2014 ஆ� ஆT5"கான இல>ைக ேசமி67 வ>கியி வ+டாEத அறி"ைகைய* சம�6பி�� ேம1பJ அறி"ைகைய  ெபா+ளாதார அபிவி+�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ126ப5�த6பட ேவT5ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(8) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச�, 2014 ஆ� ஆT5"கான இல>ைக அபிவி+�தி நி+வாக நி2வக�தி வ+டாEத அறி"ைகைய* சம�6பி�� ேம1பJ அறி"ைகைய  உ0ளக நி+வாக� ம12� அரச �காைம��வ� ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ126ப5�த6பட ேவT5ெமன6 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�.  2.2.2.2.    HZHZHZHZ    அறி�ைககைளEஅறி�ைககைளEஅறி�ைககைளEஅறி�ைககைளE    சம5=பி%த�சம5=பி%த�சம5=பி%த�சம5=பி%த�: : : : (1) நீJ�� நிைல"க"�Jய அபிவி+�தி"கான ஐ"கிய நா5க0 2030 நிகC*சிநிர4 மீதான பாரா�மற� ெதாி',வி இைட"கால அறி"ைகைய அ"',வி தவிசாள� ெகௗரவ தில>க 9மதிபால சம�6பி�தா�.  ேம1பJ அறி"ைக சபா>ட%தி7ட=படசபா>ட%தி7ட=படசபா>ட%தி7ட=படசபா>ட%தி7ட=பட ேவT5ெமனD� அ*சிட6பட ேவT5ெமனD� க�டைளயாயி12. 
(2) இைளஞ�, விைளயா�5��ைற, கைல ம12�  மர7ாிைமக0 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி தவிசாள� ெகௗரவ சீ.பி. ர�னாய"க சா�பாக அ" ',வி உ26பின� ெகௗரவ ஹ�சன ராஜக+ணா, அ"',வி1' ஆ126ப5�த6ப�ட, 
 (i)   9கததாச ேதசிய விைளயா�5"க0 க�டட� ெதா'தி அதிகாரசைப (தி+�த*) ச�ட:ல�; 
 (ii)   2013 ஆ�  ஆT5"கான 9கததாச ேதசிய விைளயா�5" க�Jட�ெதா'தி அதிகாரசைபயி வ+டாEத அறி"ைக; ம12�  
 (iii) 2016 ஆ� ஆT5"கான விைளயா�5��ைற அைம*சி வ+டாEத  ெசய1சாதைன  அறி"ைக  ெதாட�பிலான அ" ',வி அறி"ைகைய* சம�6பி�தா�.  ேம1பJ அறி"ைக சபாaட�தி;ட6பட ேவT5ெமன" க�டைளயாயி12.  
(3) க4வி ம12� மனித வள அபிவி+�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி தவிசாள� ெகௗரவ வJேவ4 9ேரb சா�பாக அ" ',வி உ26பின� ெகௗரவ 9ஜி� சBஜய ெபேரரா,  அ" ',வி1' ஆ126ப5�த6ப�ட,   

 (i)   இல>ைக ேஜ�ம ெதாழி4G�ப பயி1சி நி2வக ச�ட:ல�;  (ii)  1978  ஆ� ஆTJ 16 ஆ� இல"க, ப4கைல"கழக>க0 ச�ட� 20(4) (ஆ) பிாிவி கீழான க�டைள;  (iii) 1978 ஆ� ஆTJ 16 ஆ� இல"க, ப4கைல"கழக>க0 ச�ட� 25 (அ) பிாிவி கீழான க�டைள;  (iv) 1978 ஆ� ஆTJ 16 ஆ� இல"க, ப4கைல"கழக>க0 ச�ட� 27(1) பிாிவி கீழான க�டைளக0; ம12�  (v) 1978 ஆ� ஆTJ 16 ஆ� இல"க, ப4கைல"கழக>க0 ச�ட� 27(1)(ஆ) பிாிவி கீழான க�டைள ெதாட�பிலான அ" ',வி அறி"ைகைய* சம�6பி�தா�.  



                            ( 9 )  M. No. 186 ேம1பJ அறி"ைக சபா>ட%தி7ட=படசபா>ட%தி7ட=படசபா>ட%தி7ட=படசபா>ட%தி7ட=பட    ேவT5ெமன" க�டைளயாயி12.  
(2) ெபா+ளாதார அபிவி+�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி ',வி தவிசாள� ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனEத 'மாரசிறி சா�பாக அ" ',வி உ26பின� ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக+ணா, அ" ',வி1'  ஆ126ப5�த6ப�ட, 
 (i) 2012, 2013, ம12� 2015 ஆ� ஆT5க�"கான ஊழிய� ந�பி"ைக ெபா267 நிதிய* சைபயி ஆTடறி"ைகக0;     (ii)  2013 ஆ� ஆT5"கான இல>ைக ேதசிய மனிதவள அபிவி+�தி  சைபயி ஆT5 அறி"ைக; 
 (iii) 2013, 2014 ம12� 2015 ஆ� ஆT5க�"கான  இல>ைக  பிைணய>க0 ம12� பாிவ��தைன ஆைண"',வி ஆTடறி"ைகக0;  (iv) 2013, 2014,  ம12� 2015 ஆ� ஆT5க�"கான இல>ைக6   ெபா�6 பயபா5க0 ஆைண"',வி ஆTடறி"ைகக0;   (v)  2016 ஆ� ஆT5"கான ெதாைகமதி676 70ளிவிபர� திைண"கள�தி ெசயலா12ைக அறி"ைக;   (vi)  2016 ஆ� ஆT5"கான ேதசிய தி�டமிட4 திைண"கள�தி ெசயலா12ைக அறி"ைக;  (vii) 2016 ஆ� ஆT5"கான ெவளிநா�5 வள>க0 திைண"கள�தி ெசயலா12ைக அறி"ைக; ம12�   (viii) 2016 ஆ� ஆT5"கான ேதசிய ெகா0ைகக0 ம12� ெபா+ளாதார விவகார>க0 அைம*சி ெசயலா12ைக அறி"ைக ெதாட�பிலான அ" ',வி அறி"ைகைய* சம�6பி�தா�. ேம1பJ அறி"ைக சபா>ட%தி7ட=படசபா>ட%தி7ட=படசபா>ட%தி7ட=படசபா>ட%தி7ட=பட ேவT5ெமன" க�டைளயாயி12.   3.3.3.3.    மM�க8மM�க8மM�க8மM�க8    : : : :     
 (1) (i) மஹகம, நாயெதால, இல. 151 இ4 வதிN� தி+. ேக. ரணசி>கவின� 

2017.05.06 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம@ைவN�;  ம12� 
  (ii)  க���ைற ெத1', இல. 50 இ4 வதிN� தி+. எ�.எ�.எ�. ^96 அ;யின� 2017.05.07 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம@ைவN� 

  ெகௗரவ பா;த 'மார ெதவர6ெப+ம சம�6பி�தா�. 
(2)  ெகா,�7, ெதமடெகாட, சாவியா ப0ளி Lதி, இல. 39/11 ஏ யி4 வதிN� தி+. எ�.எ�.எ�. ரஷீJன� 2017.03.21 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம@ைவ ெகௗரவ �ஜி7� ரஹுமா சம�6பி�தா�.  25அ ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைள"கைமய ேம1பJ ம@"க0 ெபா� ம@"க0 ',D"' ஆ126ப5�த6ப�டன.   4.4.4.4.    H[றEெசய�கைள%H[றEெசய�கைள%H[றEெசய�கைள%H[றEெசய�கைள%    தY%த�தY%த�தY%த�தY%த�    (தி�%த�)(தி�%த�)(தி�%த�)(தி�%த�): : : : நீதி அைம*ச+� 7�தசாசன அைம*ச+மானவ� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச� சம�6பி�த பிேரரைண,— (22 ஆ� அ�தியாயமான) '1ற*ெசய4கைள� த5�த4 க�டைள*ச�ட�ைத� தி+��வத1கானெதா+ ச�ட:ல�. ச�ட:ல� 2017 ஆக�� மாத� 22 ஆ� திகதி ெச வா!"கிழைம இரTடா� மதி6a5 ெச!ய6பட ேவT5ெமனD� அ*சிட6பட ேவT5ெமனD� அ* ச�ட:ல� உாிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',D"' ஆ126ப5�த6பட ேவT5ெமனD� க�டைளயாயி12. 



                            ( 10 )  M. No. 186 5. 5. 5. 5. �கததாச�கததாச�கததாச�கததாச    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    விைளயா1Yக8விைளயா1Yக8விைளயா1Yக8விைளயா1Yக8    க1/ட%ெதாHதிக1/ட%ெதாHதிக1/ட%ெதாHதிக1/ட%ெதாHதி    அதிகாரசைபஅதிகாரசைபஅதிகாரசைபஅதிகாரசைப    (தி�%தE)(தி�%தE)(தி�%தE)(தி�%தE)    ச1ட\ல�ச1ட\ல�ச1ட\ல�ச1ட\ல�    : இரTடா� மதி6a�5"கான க�டைள வாசி"க6ப�ட�. “ச�ட:ல� இ6ேபா� இரTடாவ� �ைறயாக மதி6பிட6ெப2மாக” என  விைளயா�5��ைற அைம*ச� பிேராி�தா�. 
(பி.ப. 2.28 மணி"' பிரதி* சபாநாயக�  தைலைம  தா>கினா�.) பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. ச�ட:ல� அத1கைமய இரTடாவ� �ைறயாக மதி6பிட6ப�ட�. “ச�ட:ல� �,6 பாரா�மற ',வி பாிசீலைன"' விட6ப5மாக” என  விைளயா�5��ைற அைம*ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. உடேன பாரா�மற� ',வாக மாறிய�. (',நிைலயி4) பிரதி* சபாநாயக� தைலைம தா>கினா�. 1 �த4 38  வைரயான வாசக>க0 ஏ12"ெகா0ள6ப�டன. ச�டமா"'வாசக�� ச�ட6ெபய+�: 
“ச�டமா"'வாசக�� ச�ட6ெபய+� ச�ட:ல�தி ஒ+ ப'தியாக இ+"க ேவT5ெமற” பிேரரைண ',வி1' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. ச�ட:ல� தி+�த>களிறி ஏ12"ெகா0ள6ப�டதாக அறிவி"க6ப�ட�. “ச�ட:ல� இ6ெபா,� :றாவ� �ைறயாக மதி6பிட6 ெப2மாக” என விைளயா�5��ைற  அைம*ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. இதபJ ச�ட:ல� தி+�த>களிறி :றாவ� �ைறயாக மதி6பிட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�.  6. 6. 6. 6. இல�ைக ேஜாம்� ெதாழி�P1ப= பயி[சி நிOவகஇல�ைக ேஜாம்� ெதாழி�P1ப= பயி[சி நிOவகஇல�ைக ேஜாம்� ெதாழி�P1ப= பயி[சி நிOவகஇல�ைக ேஜாம்� ெதாழி�P1ப= பயி[சி நிOவக    ச1ட\ல�ச1ட\ல�ச1ட\ல�ச1ட\ல�: : : : இரTடா� மதி6a�5"கான க�டைள வாசி"க6ப�ட�. “ச�ட:ல� இ6ேபா� இரTடாவ� �ைறயாக மதி6பிட6ெப2மாக” என  திறக0 அபிவி+�தி ம12� ெதாழி1பயி1சி அைம*ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச� பிேராி�தா�.  “ெகௗரவ எ�வ� 'ணேசகர தைலைம தா>'வாராக” என விைளயா�5��ைற  அைம*ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. (பி.ப. 3.47 மணி"' ெகௗரவ எ�வ� 'ணேசகர  தைலைம தா>கினா�.) (பி.ப. 6.12 மணி"' பிரதி* சபாநாயக� தைலைம தா>கினா�.) பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. ச�ட:ல� அத1கைமய இரTடாவ� �ைறயாக மதி6பிட6ப�ட�.  “ச�ட:ல� �,6 பாரா�மற ',வி பாிசீலைன"' விட6ப5மாக” என  திறக0 அபிவி+�தி ம12� ெதாழி1பயி1சி  அைம*ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 



                            ( 11 )  M. No. 186 உடேன பாரா�மற� ',வாக மாறிய�. (',நிைலயி4) பிரதி* சபாநாயக� தைலைம தா>கினா�. 1 �த4 6 வைரயான வாசக>க0 ஏ12"ெகா0ள6ப�டன. 7 ஆ� வாசக� 9 ஆ� ப"க�தி4 17 �த4 22 வைரயான வாிகைள (இரT5��பட) நீ"கிவி�5 அத1'6 பதிலாக பிவ+வதைன அ>' ேச�"க ேவT5ெமன திறக0 அபிவி+�தி ம12� ெதாழி1பயி1சி அைம*ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச�  தி+�தெமாைற6 பிேராி�தா�. 
“அவ�க�0 ஒ ெவா+வ+� ெபாறி�ைற அ4ல� ேமா�டா� வாகன எEதிரவிய4, மிசார அ4ல� இல�திரனிய4 எEதிரவிய4, நிதி, ச�ட�, திற அபிவி+�தி ம12� ெதாழி4சா� க4வி ம12� ெதாழி4�ய1சி��வ� எற �ைறகளி4 தைகைம ெகாTவ�களாகவி+�த4 ேவT5�” .   10 ஆ� ப"க�தி4 19 ஆ� வாி"'6 பதிலாக பிவ+வதைன அ>' ேச�"க ேவT5ெமன திறக0 அபிவி+�தி ம12� ெதாழி1பயி1சி அைம*ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச� தி+�தெமாைற6 பிேராி�தா�.  
“(7) சைபயி பதவிவழி உ26பின� ஒ ெவா+வ+�, அவ� எEத6; ” .    “தி+�த� ஏ12"ெகா0ள6ப5மாக” எற பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. “வாசக� தி+�த6ப�டவா2 ச�ட:ல�தி ஒ+ ப'தியாக இ+"க ேவT5ெமற” பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 8 �த4 33 வைரயான வாசக>க0 ஏ12"ெகா0ள6ப�டன. �@ைர: 1 ஆ� ப"க�தி4 13 ஆ� வாி"'6 பதிலாக பிவ+வதைன அ>' ேச�"க ேவT5ெமன திறக0 அபிவி+�தி ம12� ெதாழி1பயி1சி அைம*ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச�  தி+�தெமாைற6 பிேராி�தா�.  'றி�தளி"க6ப�50ளதாதலா3�; 
“2005 ஆ� ஆTJ4, 1978 ஆ� ஆTJ 19 ஆ� இல"க, ேபா"'வர��* சைப* ச�ட� 2005 ஆ� ஆTJ 27 ஆ� இல"க, இல>ைக6 ேபா"'வர��* சைப* ச�ட�தா4 நீ"க6ப�J+6பதாதலா3� அ��ட விைளெவாறாக இல>ைக ேஜ�ம ெதாழி4G�ப6 பயி1சி நி2வக�தி நி+வாக� ேபா"'வர�� அைம*9"' 'றி�தளி"க6ப�J+6பதாதலா3�: அ��ட 'றி�தெவா+ அைம*சி வர�ெப4ைலயி கீC எ4லா வாC"ைக�தெதாழி4சா� ம12� ெதாழி4G�ப பயி1சி நி2வன>கைள நி+வகி6பத1ெகன அரசா>க�தி ெகா0ைக இ+6பதாதலா3� அ��ட இத1கிண>க, இல>ைக ேஜ�ம ெதாழி4G�ப6 பயி1சி நி2வக�தி நி+வாக� ேபா"'வர�� 



                            ( 12 )  M. No. 186 அைம*சி;+E� இைளஞ� அ3வ4க0 ம12� திறக0 அபிவி+�தி அைம*9"' ைமா1ற6ப�J+6பதாதலா3�:”. 
   “தி+�த� ஏ12"ெகா0ள6ப5மாக” எற பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. “�@ைர தி+�த6ப�டவா2 ச�ட:ல�தி ஒ+ ப'தியாக இ+"க ேவT5ெமற” பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. ச�டமா"'வாசக�� ச�ட6ெபய+�: “ச�டமா"'வாசக�� ச�ட6ெபய+� ச�ட:ல�தி ஒ+ ப'தியாக இ+"க ேவT5ெமற” பிேரரைண ',வி1' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. ச�ட:ல� தி+�த>க�ட ஏ12"ெகா0ள6ப�டதாக அறிவி"க6ப�ட�. “ச�ட:ல� இ6ெபா,� :றாவ� �ைறயாக மதி6பிட6 ெப2மாக” என திறக0 அபிவி+�தி ம12� ெதாழி1பயி1சி அைம*ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. இதபJ ச�ட:ல� தி+�த>க�ட :றாவ� �ைறயாக மதி6பிட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�.  7777....    ஒ%திைவ=C (இர%மலாைனஒ%திைவ=C (இர%மலாைனஒ%திைவ=C (இர%மலாைனஒ%திைவ=C (இர%மலாைன    விழி=Cல�விழி=Cல�விழி=Cல�விழி=Cல�, , , , ெச7=Cலன[றெச7=Cலன[றெச7=Cலன[றெச7=Cலன[ற    பாடசாைல=பாடசாைல=பாடசாைல=பாடசாைல=    பி8ைளகV�Hபி8ைளகV�Hபி8ைளகV�Hபி8ைளகV�H    த�Hமிடவசதி)த�Hமிடவசதி)த�Hமிடவசதி)த�Hமிடவசதி)    ::::    “இ6ேபா� இ6பாரா�மற� ஒ�திைவ"க6ப5மாக” என காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ5�திய�ப6ெப12 விவாதி"க6ப�ட�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. பி.ப. 6.47 மணி"'  2017 ஆக�� மாத� 09 ஆ� திகதி 7தகிழைம பி.ப. 1.00 வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ"க6ப�ட�.   

 

   
   


