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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�    ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ 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� ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன, உ0நா�ட3வ4க0 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 �த1ேகாலாசாA� ெ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+� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    மேனா கேணச�,மேனா கேணச�,மேனா கேணச�,மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாCD, கலE�ைரயாட4 ம12� அரசக+ம ெமாழிக0 அைம*ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப" ைக�ெதாழி4 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 பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�5 7திய கிராம?க0, உ�க�டைம67 வசதிக0 ம12� 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�ெதாழி4 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 எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க, ச;க வ3F�ட4, நல7ாி ம12� கGH மர7ாிைமக0 அைம*ச� 



                            ( 2 )  M. No. 190 ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன, உ0ளக அ3வ4க0, வடேம4 அபிவி+�தி ம12� கலாசார அ3வ4க0 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� ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% , ெதாைல�ெதாட�7க0 ம12� Hஜி�ட4 உ�க�டைம67 வசதிக0 அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. 2. �சி� பிேரமஜய%த,ெகௗரவ ஏ. 2. �சி� பிேரமஜய%த,ெகௗரவ ஏ. 2. �சி� பிேரமஜய%த,ெகௗரவ ஏ. 2. �சி� பிேரமஜய%த, விBஞான, ெதாழி4J�ப ம12� ஆரா!*சி அைம*ச� ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ, Kடைம67 ம12� நி�மாண��ைற அைம*ச� ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ�,ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ�,ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ�,ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ�, ைக�ெதாழி4 ம12� வாணிப அ3வ4க0 அைம*ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப7டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப7டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப7டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப7டார, மகளி� ம12� சி2வ� அ3வ4க0 அைம*ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி+�தி6 பணி6ெபா267க0 அைம*ச+� ெவளிவிவகார அைம*ச+� ெகௗரவ அ8ர பிாியத"ஷன யா:பா,ெகௗரவ அ8ர பிாியத"ஷன யா:பா,ெகௗரவ அ8ர பிாியத"ஷன யா:பா,ெகௗரவ அ8ர பிாியத"ஷன யா:பா, அன��த �காைம��வ 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 அ"ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க, ெப1ேறா<ய வள?க0 அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ பா4டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா4டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா4டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா4டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம12� ேம4 மாகாண அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ ம=� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம=� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம=� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம=� 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 ர>சி' சிய�பலாபி2ய,ெகௗரவ ர>சி' சிய�பலாபி2ய,ெகௗரவ ர>சி' சிய�பலாபி2ய,ெகௗரவ ர>சி' சிய�பலாபி2ய, மிவ3 ம12� 7�6பி"க�த"க ச"தி அைம*ச� ெகௗரவ டபி?@. A. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி?@. A. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி?@. A. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி?@. A. ேஜ. ெசெனவிர'ன, ெதாழி4, ெதாழி1ச?க உறDக0 ம12� ச6பிரக�வ அபிவி+�தி 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, 9காதார�, ேபாசைண ம12� 9ேதச ம+��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 அ: � ஹC�,ெகௗரவ அ: � ஹC�,ெகௗரவ அ: � ஹC�,ெகௗரவ அ: � ஹC�, தபா4, தபா4 ேசைவக0 ம12� ��<� சமய அ3வ4க0 அைம*ச� ெகௗரவ க0" ஹஷீ�,ெகௗரவ க0" ஹஷீ�,ெகௗரவ க0" ஹஷீ�,ெகௗரவ க0" 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 0�4 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�4 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�4 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�4 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி+�தி அைம*ச�  ெகௗரவ ல*ம� யா:பா அேபவ"தன,ெகௗரவ ல*ம� யா:பா அேபவ"தன,ெகௗரவ ல*ம� யா:பா அேபவ"தன,ெகௗரவ ல*ம� யா:பா அேபவ"தன, அரச ெதாழி4 �ய1சிக0 அபிவி+�தி இராஜா?க அைம*ச� ெகௗரவ வச%த அDவிஹாேர,ெகௗரவ வச%த அDவிஹாேர,ெகௗரவ வச%த அDவிஹாேர,ெகௗரவ வச%த அDவிஹாேர, கம�ெதாழி4 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 2லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 2லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 2லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 2லா� ெபேரரா, ெந5Bசாைலக0 இராஜா?க அைம*ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா0ைகக0 ம12� ெபா+ளாதார அ3வ4க0 இராஜா?க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி4 ம12� வாணிப அ3வ4க0 இராஜா?க அைம*ச� 



                            ( 3 )  M. No. 190 ெகௗரவ &.எ.. இராதாகி�Fண�,ெகௗரவ &.எ.. இராதாகி�Fண�,ெகௗரவ &.எ.. இராதாகி�Fண�,ெகௗரவ &.எ.. இராதாகி�Fண�, 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� விேஜவ"தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன, பா�கா67 இராஜா?க அைம*ச� ெகௗரவ தி=: ெவதஆரHசி,ெகௗரவ தி=: ெவதஆரHசி,ெகௗரவ தி=: ெவதஆரHசி,ெகௗரவ தி=: ெவதஆரHசி, கட1ெறாழி4 ம12� நீரக வள;ல 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, ெதாழி4 ம12� ெதாழி1ச?க உறDக0 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, ெதாழி4J�ப ம12� ஆரா!*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�ட3வ4க0 இராஜா?க அைம*ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.I�லாJ,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.I�லாJ,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.I�லாJ,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.I�லாJ, 7ன�வாCவளி67 ம12� மீ0'Hேய1ற இராஜா?க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. எH. எ�. ெபளK,ெகௗரவ ஏ. எH. எ�. ெபளK,ெகௗரவ ஏ. எH. எ�. ெபளK,ெகௗரவ ஏ. எH. எ�. ெபளK, ேதசிய ஒ+ைம6பா5 ம12� ந4<ண"க இராஜா?க அைம*ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா"'வர�� ம12� சிவி4 விமான* ேசைவக0 பிரதி 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 அ8ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ8ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ8ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ8ராத ஜயர'ன, மகாவ< அபிவி+�தி ம12� 91றாட4 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, வ3வாதார அபிவி+�தி ம12� வன சீவராசிக0 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 ெகா0ைகக0 ம12� ெபா+ளாதார அ3வ4க0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ எH.ஆ". சாரதீ  Fம%த,ெகௗரவ எH.ஆ". சாரதீ  Fம%த,ெகௗரவ எH.ஆ". சாரதீ  Fம%த,ெகௗரவ எH.ஆ". சாரதீ  Fம%த, நீதி பிரதி அைம*ச+� 7�தசாசன பிரதி அைம*ச+� ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�5 ெதாழி4வா!67 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 I>சிநிலேம,ெகௗரவ �ச%த I>சிநிலேம,ெகௗரவ �ச%த I>சிநிலேம,ெகௗரவ �ச%த I>சிநிலேம, ெ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 ல*ம� வச%த ெபேரரா,ெகௗரவ ல*ம� வச%த ெபேரரா,ெகௗரவ ல*ம� வச%த ெபேரரா,ெகௗரவ ல*ம� வச%த ெபேரரா, ெப+Eேதா�ட ைக�ெதாழி4 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ இ%திக ப7டாரநாய�க,ெகௗரவ இ%திக ப7டாரநாய�க,ெகௗரவ இ%திக ப7டாரநாய�க,ெகௗரவ இ%திக ப7டாரநாய�க, Kடைம67 ம12� நி�மாண��ைற 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�7க0 ம12� Hஜி�ட4 உ�க�டைம67 வசதிக0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ நிஷா%த ( ெஹ42கமேக,ெகௗரவ நிஷா%த ( ெஹ42கமேக,ெகௗரவ நிஷா%த ( ெஹ42கமேக,ெகௗரவ நிஷா%த ( ெஹ42கமேக, �ைற�க?க0 ம12� க6ப12ைற அ3வ4க0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச;க வ3F�ட4, நல7ாி ம12� கGH மர7ாிைமக0 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  C: விேஜேசகர,ெகௗரவ  C: விேஜேசகர,ெகௗரவ  C: விேஜேசகர,ெகௗரவ  C: விேஜேசகர, தபா4, தபா4 ேசைவக0 ம12� ��<� சமய அ3வ4க0 பிரதி அைம*ச� 



                            ( 4 )  M. No. 190 ெகௗரவ அமீ" அ= சிஹா:தீ�,ெகௗரவ அமீ" அ= சிஹா:தீ�,ெகௗரவ அமீ" அ= சிஹா:தீ�,ெகௗரவ அமீ" அ= சிஹா:தீ�, கிராமிய ெபா+ளாதார அ3வ4க0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ எH.எ�.எ�. ஹாீ.,ெகௗரவ எH.எ�.எ�. ஹாீ.,ெகௗரவ எH.எ�.எ�. ஹாீ.,ெகௗரவ எH.எ�.எ�. ஹாீ., விைளயா�5��ைற பிரதி அைம*ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட" அ:Iஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ:Iஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ:Iஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ:Iஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபMணவ"தனெகௗரவ ேராஹித அேபMணவ"தனெகௗரவ ேராஹித அேபMணவ"தனெகௗரவ ேராஹித அேபMணவ"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 திN� அ()கமெகௗரவ திN� அ()கமெகௗரவ திN� அ()கமெகௗரவ திN� அ()கம   ெ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 ர>சி' அDவிஹாேரெகௗரவ ர>சி' அDவிஹாேரெகௗரவ ர>சி' அDவிஹாேரெகௗரவ ர>சி' அDவிஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி%' Mமா"ெகௗரவ அ. அரவி%' Mமா"ெகௗரவ அ. அரவி%' Mமா"ெகௗரவ அ. அரவி%' Mமா"   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Mமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Mமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Mமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Mமாரசிறி   ெகௗரவ (தி�மதி) கீதா சம�மC Mமாரசி�ஹெகௗரவ (தி�மதி) கீதா சம�மC Mமாரசி�ஹெகௗரவ (தி�மதி) கீதா சம�மC Mமாரசி�ஹெகௗரவ (தி�மதி) கீதா சம�மC Mமாரசி�ஹ   ெகௗரவ ேவD Mமா"ெகௗரவ ேவD Mமா"ெகௗரவ ேவD Mமா"ெகௗரவ ேவD Mமா"   ெகௗரவ ச%திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச%திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச%திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச%திரசிறி கஜதீர   ெ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 ப% ல Mணவ"தனெகௗரவ ப% ல Mணவ"தனெகௗரவ ப% ல Mணவ"தனெகௗரவ ப% ல Mணவ"தன   ெகௗரவ எ4வ4 Mணேசகரெகௗரவ எ4வ4 Mணேசகரெகௗரவ எ4வ4 Mணேசகரெகௗரவ எ4வ4 Mணேசகர   ெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Mணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Mணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Mணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Mணேசகர   ெகௗரவ எ.. எ�. ச%திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச%திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச%திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச%திரேசன   ெகௗரவ 2.&. சானகெகௗரவ 2.&. சானகெகௗரவ 2.&. சானகெகௗரவ 2.&. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2   ெகௗரவ ம=' ஜயதிலகெகௗரவ ம=' ஜயதிலகெகௗரவ ம=' ஜயதிலகெகௗரவ ம=' ஜயதிலக   ெகௗரவ (டா�ட") நளி%த ஜயதி.ஸெகௗரவ (டா�ட") நளி%த ஜயதி.ஸெகௗரவ (டா�ட") நளி%த ஜயதி.ஸெகௗரவ (டா�ட") நளி%த ஜயதி.ஸ   ெகௗரவ ந=� ப7டார ஜயமஹெகௗரவ ந=� ப7டார ஜயமஹெகௗரவ ந=� ப7டார ஜயமஹெகௗரவ ந=� ப7டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அLர சி4னி ஜயர'னெகௗரவ அLர சி4னி ஜயர'னெகௗரவ அLர சி4னி ஜயர'னெகௗரவ அLர சி4னி 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.  ைரெர4ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர4ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர4ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர4ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப7டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப7டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப7டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப7டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�   



                            ( 5 )  M. No. 190 ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 2 ெ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 ெசாPசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாPசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாPசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாPசா   ெகௗரவ அ8ர திசாநாய�கெகௗரவ அ8ர திசாநாய�கெகௗரவ அ8ர திசாநாய�கெகௗரவ அ8ர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�க   ெகௗரவ &ரMமார திசாநாய�கெகௗரவ &ரMமார திசாநாய�கெகௗரவ &ரMமார திசாநாய�கெகௗரவ &ரMமார திசாநாய�க   ெகௗரவ சா=%த திசாநாய�கெகௗரவ சா=%த திசாநாய�கெகௗரவ சா=%த திசாநாய�கெகௗரவ சா=%த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள. ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான%தா   ெகௗரவ (ஹம4 நவவிெகௗரவ (ஹம4 நவவிெகௗரவ (ஹம4 நவவிெகௗரவ (ஹம4 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 I'திக ப'திறணெகௗரவ I'திக ப'திறணெகௗரவ I'திக ப'திறணெகௗரவ I'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   ெகௗரவ எ.. பிேரமர'னெகௗரவ எ.. பிேரமர'னெகௗரவ எ.. பிேரமர'னெகௗரவ எ.. பிேரமர'ன   ெகௗரவ ப% ல லா� ப7டாாிெகாடெகௗரவ ப% ல லா� ப7டாாிெகாடெகௗரவ ப% ல லா� ப7டாாிெகாடெகௗரவ ப% ல லா� ப7டாாிெகாட   ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ (ஹ�ம  இ:ராஹி� (ஹ�ம  ம�
"ெகௗரவ (ஹ�ம  இ:ராஹி� (ஹ�ம  ம�
"ெகௗரவ (ஹ�ம  இ:ராஹி� (ஹ�ம  ம�
"ெகௗரவ (ஹ�ம  இ:ராஹி� (ஹ�ம  ம�
"   ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா"   ெகௗரவ ெசயி4 அ= ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி4 அ= ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி4 அ= ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி4 அ= 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� மJQ:ெகௗரவ இ�ரா� மJQ:ெகௗரவ இ�ரா� மJQ:ெகௗரவ இ�ரா� மJQ:   ெகௗரவ அஜி' மா�ன:ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன:ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன:ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன:ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�க   ெ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 (வண.) அ ர=ேய ரதன ேதர"ெகௗரவ (வண.) அ ர=ேய ரதன ேதர"ெகௗரவ (வண.) அ ர=ேய ரதன ேதர"ெகௗரவ (வண.) அ ர=ேய ரதன ேதர"   ெ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 பிரச�ன ரண&ரெகௗரவ பிரச�ன ரண&ரெகௗரவ பிரச�ன ரண&ரெகௗரவ பிரச�ன ரண&ர   ெகௗரவ ெகெஹ=ய ர�I�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ=ய ர�I�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ=ய ர�I�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ=ய ர�I�ெவ�ல   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ (ஜிI" ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிI" ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிI" ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிI" ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ"ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ"ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ"ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ"ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ நாம� ராஜப*ெகௗரவ நாம� ராஜப*ெகௗரவ நாம� ராஜப*ெகௗரவ நாம� ராஜப*   



                            ( 6 )  M. No. 190 ெகௗரவ காமினி ெலா�Mேகெகௗரவ காமினி ெலா�Mேகெகௗரவ காமினி ெலா�Mேகெகௗரவ காமினி ெலா�Mேக   ெகௗரவ ஜானக வ�M�Iரெகௗரவ ஜானக வ�M�Iரெகௗரவ ஜானக வ�M�Iரெகௗரவ ஜானக வ�M�Iர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரHசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரHசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரHசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரHசி   ெ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)  Kதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Kதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Kதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Kதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லRம� ஆன%த விேஜமா�னெகௗரவ லRம� ஆன%த விேஜமா�னெகௗரவ லRம� ஆன%த விேஜமா�னெகௗரவ லRம� ஆன%த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Mமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Mமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Mமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Mமாாி விேஜர'ன   ெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறி   ெகௗரவ க>சன விேஜேசகரெகௗரவ க>சன விேஜேசகரெகௗரவ க>சன விேஜேசகரெகௗரவ க>சன 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 Mமார ெவ�கமெகௗரவ Mமார ெவ�கமெகௗரவ Mமார ெவ�கமெகௗரவ Mமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான('  Tேநச�ெகௗரவ ஞான('  Tேநச�ெகௗரவ ஞான('  Tேநச�ெகௗரவ ஞான('  Tேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா%தி T.க%தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா%தி T.க%தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா%தி T.க%தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா%தி T.க%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 எ�.எH.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எH.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எH.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எH.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ ('  சிவ=�க�ெகௗரவ ('  சிவ=�க�ெகௗரவ ('  சிவ=�க�ெகௗரவ ('  சிவ=�க�   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�   ெகௗரவ வ2ேவ� �ேரFெகௗரவ வ2ேவ� �ேரFெகௗரவ வ2ேவ� �ேரFெகௗரவ வ2ேவ� �ேரF   ெ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 ெஹ42ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ42ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ42ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ42ஆரHசி   ெகௗரவ இ%திக அ8�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அ8�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அ8�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அ8�'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+. நீ4 இ�தவல, பணியா�ெடா'தி6 பிரதானிO� பிரதி6 பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக��   தி+மதி 'ஷானி ேராஹனதீர, உதவி* ெசயலாள� நாயக�  தி+. H"கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி* ெசயலாள� நாயக�  



                            ( 7 )  M. No. 190 ஒ'திைவ:பி� பிரகார� பாராNம�ற� V2ய . ஒ'திைவ:பி� பிரகார� பாராNம�ற� V2ய . ஒ'திைவ:பி� பிரகார� பாராNம�ற� V2ய . ஒ'திைவ:பி� பிரகார� பாராNம�ற� V2ய .     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�க?அறிவி'த�க?அறிவி'த�க?அறிவி'த�க?: : : : சபாநாயக� பிவ+மா2 அறிவி�த4 வி5�தா�,—    
I “இல?ைக* சனநாயக ேசாச<ச" 'Hயரசி அரசியலைம6பி 79 ஆ� உ267ைரயி ஏ1பா5களி பிரகார�, 2017 ஆக�� மாத� 17 ஆ� திகதி ‘9கததாச ேதசிய விைளயா�5க0 க�Hட�ெதா'தி அதிகாரசைப (தி+�த�)’  எA�  ச�ட;ல�தி4 எனா4 சா2ைர எ,த6ப�டெதபைத� ெதாிவி��"ெகா0ள வி+�7கிேற.”    
II “அரசியலைம6பி 121(1) ஆ� உ267ைரயி பிரகார� ‘மாகாண சைப� ேத�த4க0 (தி+�த�)’  எA� ச�ட;ல�தி1ெகதிராக ஆ126ப5�த6ப�ட மA ச�பEதமாக உய� நீதிமற�தி தீ�6ைப பாரா�மற�தி1' அறிவி"க வி+�7கிேற. மAதார� இ*ச�ட;ல� ெதாட�பான மAவிைன ெதாட�E� �ென5"க வி+�பவி4ைலெயன நீதிமற�தி1' அறிவி��0ளதாக உய� நீதிமற� ெதாிவி��0ள�. இ* ச�ட;ல� அரசியலைம6பி ஏ1பா5க�"' �ரணாண� அ4ல எ2� அரசியலைம6பி 12(4) அ�தியாய�தி4 'றி6பிட6ப�50ள சம��வ�தி1கான உாிைம ஏ1பா5க�"' ஆதரவளி"கிறெதனD� உய� நீதிமற� தீ�6பளி��0ள�. உய� நீதிமற�தி தீ�67 இைறய ��ட நடவH"ைகக0 ப1றிய அதிகார அறி"ைகயி4 பதி6பிட ேவG5ெமன நா க�டைளயி5கிேற.”   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) சபாநாயக�, இல?ைக* சனநாயக* ேசாச<ச" 'Hயர9 அரசியலைம6பி 41ஆ (6) உ267ைரயி பிரகார� 2017 ஆ� ஆGH �த4 காலாGH1கான (2017.01.01 �த4 2017.03.31 வைரயிலான) ேதசிய ெப2ைக ஆைண"',வி �ேன1ற அறி"ைகைய* சம�6பி�தா�.  ேம1பH அறி"ைக சபா0ட'தி=ட:படசபா0ட'தி=ட:படசபா0ட'தி=ட:படசபா0ட'தி=ட:பட    ேவG5ெமன" க�டைளயாயி12.        

(2) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச�, ேதசிய அர96 ேபரைவயி  1977 ஆ� ஆGH 8 ஆ� இல"க,  மீள ஒ6பைட�த4 ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீC,  இல?ைக* சனநாயக ேசாச<ச" 'Hயர9"'� ம"க0 சீன 'Hயர9"'� இைடேய மீள ஒ6பைட�த4 ெபா+�தைன ெதாட�பி4 சனாதிபதியினா4 ஆ"க6ப�5, 2017 Z 20 ஆ� திகதிய 2024/25 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர9ாி"க6ப�ட க�டைள சம�6பி"க6ப�5 அ"க�டைள ேதசிய6 பா�கா67 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',D"' ஆ126ப5�த6பட ேவG5ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(3) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச�, 2015 ஆ� ஆG5"கான இல?ைக ேதசிய மனிதவள அபிவி+�தி சைபயி ஆG5 அறி"ைகைய* சம�6பி�� ேம1பH அறி"ைகைய ெபா+ளாதார அபிவி+�தி ப1றிய �ைறாசா� ேம1பா�ைவ" ',D"' ஆ126ப5�த6பட ேவG5ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(4) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச�,  (i) 1989 ஆ� ஆGH 13 ஆ� இல"க உ1ப�தி வாி (விேசட ஏ1பா5க0) ச�ட�தி  3 ஆ� பிாிவி கீழான உ1ப�தி வாி ெதாட�பி4 நிதி ம12� ெவ'சன ஊடக அைம*சரா4  ஆ"க6ப�5, 2017 Z 09 ஆ� திகதிய 

2022/30 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர9ாி"க6ப�ட  க�டைள;  
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 (ii) 1989 ஆ� ஆGH 13 ஆ� இல"க உ1ப�தி வாி (விேசட ஏ1பா5க0) ச�ட�தி  3 ஆ� பிாிவி கீழான உ1ப�தி வாி ெதாட�பி4 நிதி ம12� ெவ'சன ஊடக அைம*சரா4  ஆ"க6ப�5, 2017 Z 19 ஆ� திகதிய 

2024/1 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர9ாி"க6ப�ட  க�டைள;   

 (iii) 1989 ஆ� ஆGH 13 ஆ� இல"க உ1ப�தி வாி (விேசட ஏ1பா5க0) ச�ட�தி  3 ஆ� பிாிவி கீழான உ1ப�தி வாி ெதாட�பி4 நிதி ம12� ெவ'சன ஊடக அைம*சரா4  ஆ"க6ப�5, 2017 Zைல 11 ஆ� திகதிய 
2027/7 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர9ாி"க6ப�ட  க�டைள; ஆகியவ1ைற* சம�6பி�தா�. ேம1பH க�டைளக0 அரசா?க நிதி ப1றிய ',வி1' ஆ126ப5�த6பட ேவG5ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 

(5) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச�, 2012 ம12� 2013 ஆ� ஆG5க�"கான ெசலசிேன ெதாைல"கா�சி நி2வன�தி ஆGடறி"ைககைள* சம�6பி�� ேம1பH அறி"ைககைள ச�ட விவகார� (ஊழ3"ெகதிரான) ம12� ஊடக��ைற ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ126ப5�த6பட ேவG5ெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(6) 9காதார�, ேபாசைண ம12� 9ேதச ம+��வ அைம*ச�, 2015 ஆ� ஆGH 5 ஆ� இல"க, ேதசிய ம+E�க0 ஒ,?'ப5��� அதிகாரசைப* ச�ட�தி 59 ஆ� 63 ஆ� பிாிDக�ட ேச��� வாசி"க6ப5�  142 ஆ� பிாிவி (2) உ�பிாிவி (ப) எA� பEதியி கீC 9காதார�, ேபாசைண ம12� 9ேதச ம+��வ அைம*சரா4 ஆ"க6ப�5, 2017 Z 14 ஆ� திகதிய 2023/30 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர9ாி"க6ப�ட ஒ,?'விதிகைள* சம�6பி�� ேம1பH ஒ,?'விதிகைள 9காதார� ம12� மனித ேசமநல�, ச;க வ3F�ட4 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ126ப5�த6பட ேவG5ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(7) உ0ளக அ3வ4க0, வடேம4 அபிவி+�தி ம12� கலாசார அ3வ4க0 அைம*ச�, 2016 ஆ� ஆG5"கான 'HவரD, 'Hயக4D� திைண"கள�தி ெசயலா12ைக அறி"ைகைய* சம�6பி�� ேம1பH அறி"ைகைய உ0ளக நி+வாக� ம12� அரச �காைம��வ� ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ126ப5�த6பட ேவG5ெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(8) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச�, 2014 ஆ� ஆG5"கான இல?ைக" ைக6பணி6ெபா+�க0 சைபயி வ+டாEத அறி"ைகைய* சம�6பி�� ேம1பH அறி"ைக உ1ப�திக�� ேசைவக�� ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ126ப5�த6பட ேவG5ெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12" ெகா0ள6ப�ட�. 
(9) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச�, 2013 ஆ� ஆG5"கான அரச அபிவி+�தி நி+மாண" ��5�தாபன�தி வ+டாEத அறி"ைகைய* சம�6பி�� ேம1பH அறி"ைகைய 9காதார� ம12� மனித ேசமநல�, ச;க வ3F�ட4 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ126ப5�த6பட ேவG5ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12" ெகா0ள6ப�ட�. 



                            ( 9 )  M. No. 190 
(10) பிரேதச அபிவி+�தி   அைம*ச�, 1972 ஆ� ஆGH 11 ஆ� இல"க, அரச கம�ெதாழி1 ��5�தாபன?க0 ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி  கீC 1978 ெப67+வாி 01 ஆ� திகதிய 302/12 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர9ாி"க6ப�ட க�டைளைய� தி+�தி,   பிரேதச அபிவி+�தி அைம*சரா4   ஆ"க6ப�5, 2017 Zைல 07 ஆ� திகதிய 2026/45 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர9ாி"க6ப�ட க�டைளைய* சம�6பி�� ேம1பH அ"க�டைளைய ெபா+ளாதார அபிவி+�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ126ப5�த6பட ேவG5ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12" ெகா0ள6ப�ட�.  3.3.3.3.    MXMXMXMX    அறி�ைக?அறி�ைக?அறி�ைக?அறி�ைக?    சம":பண�சம":பண�சம":பண�சம":பண�: : : : (1) ேபா"'வர�� ம12� ெதாைல�ெதாட�7 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி  தவிசாள� ெகௗரவ சம4 ராஜப_  சா�பாக அ" ',வி உ26பின� ெகௗரவ ல`ம ஆனEத விேஜமான,  அ" ',வி1' ஆ126ப5�த6ப�ட “உய� க4வி ம12� ெந5Bசாைலக0 அைம*9"கான  'ைறநிர67� ெதாைக — தைல67 117— நிகC*சி�தி�ட� 2” ெதாட�பிலான அ"',வி  அறி"ைகைய* சம�6பி�தா�. ேம1பH அறி"ைக சபா0ட'தி=ட:படசபா0ட'தி=ட:படசபா0ட'தி=ட:படசபா0ட'தி=ட:பட    ேவG5ெமன" க�டைளயாயி12.  
(2) உ0ளக நி+வாக� ம12� அரச �காைம��வ� ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி  தவிசாள� ெகளரவ காமினி ெலா"'ேக சா�பாக அ" ',வி உ26பின� ெகௗரவ ல"கி ஜயவ�தன , அ" ',வி1' ஆ126ப5�த6ப�ட,—  (i) “1968 ஆ� ஆGH 32 ஆ� இல"க ஆ�கைள6 பதிD ெச!O� ச�ட�தி 52(1) பிாிவி கீழான ஒ,?'விதிக0” ம12�   (ii) “2011, 2012, 2015 ம12� 2016 ஆ� ஆG5க�"கான ஆ�கைள6 பதிD ெச!O� திைண"கள�தி ெசய4 மதி6a�5 அறி"ைகக0”  ெதாட�பிலான அ" ',வி அறி"ைகைய* சம�6பி�தா�. ேம1பH அறி"ைக சபா0ட'தி=ட:படசபா0ட'தி=ட:படசபா0ட'தி=ட:படசபா0ட'தி=ட:பட ேவG5ெமன" க�டைளயாயி12.  
(3) இைளஞ�, விைளயா�5��ைற, கைல ம12� மர7ாிைமக0 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி  தவிசாள� ெகளரவ சீ. a. ர�நாய"க சா�பாக அ" ',வி உ26பின� ெகௗரவ �ஜி7� ரbமா,  அ" ',வி1' ஆ126ப5�த6ப�ட,— 

 (i) “1973 ஆ� ஆGH 25 ஆ� இல"க, விைளயா�5"க0 ச�ட�தி கீழான ஒ,?'விதிக0” ம12�  (ii) “2016 ஆ� ஆG5"கான விைளயா�5 அபிவி+�தி� திைண"கள�தி வ+டாEத ெசயலா12ைக அறி"ைக” ெதாட�பி4  அ" ',வி அறி"ைகைய* சம�6பி�தா�. ேம1பH அறி"ைக சபா0ட'திட:படசபா0ட'திட:படசபா0ட'திட:படசபா0ட'திட:பட        ேவG5ெமன" க�டைளயாயி12.  
(4) அரசா?க நிதி ப1றிய ',வி தவிசாள�  ெகளரவ எ�.ஏ. 9மEதிர அவ�களினா4 அ" ',வி1' ஆ126ப5�த6ப�ட,—   (i) உGணா�டரசிைற* ச�ட;ல�; 
 (ii) ��திைர� தி�ைவ* (விேசட ஏ1பா5க0) ச�ட�தி கீழான க�டைள; ம12�  (iii) உய�க4வி ம12� ெந5Bசாைலக0 அைம*சி ெசலD� தைல67 117- ேவைல�தி�ட� 2 ஆ� 'ைற நிர67 மதி6a5 ெதாட�பி4  அ" ',வி அறி"ைகைய* சம�6பி�தா�. 



                            ( 10 )  M. No. 190  ேம1பH அறி"ைக சபா0ட'தி=ட:படசபா0ட'தி=ட:படசபா0ட'தி=ட:படசபா0ட'தி=ட:பட    ேவG5ெமன" க�டைளயாயி12.      4.4.4.4.    மL�க?மL�க?மL�க?மL�க?    : : : :         
 (1) (i) அ�பலெதா�ட,  7ஹு4யாய Kதி, “ஜயெசவன”, எA� �கவாியி4 வதிO� தி+மதி ஞானவதீ சமரKரவின� 2017.06.30 ஆ� திகதியிட6ப�ட மAைவO�;  ம12� 
  (ii)  அ�பலாEெதா�ட, ப�க�ெகாட4லவி4 வதிO� தி+மதி எ�.பி. நEதாவதீயின� 2017.06.30 ஆ� திகதியிட6ப�ட மAைவO� 

  ெகௗரவ நிஹா4 கல6ப�தி சம�6பி�தா�.  
(2)  க���ைற, மஹ ஹீனHயகல, இல. 18,   நி�ெதர அஸ7வ இ4 வதிO� தி+. ேப�f நாணாய"காரவின� 2017.01.30 ஆ� திகதியிட6ப�ட மAைவ ெகௗரவ ல_ம ஆனEத விேஜமான சம�6பி�தா�.  

 (3) (i) பாணE�ைற, அ�ேபா�4ல, ெஹாரண Kதி, இல. 245 இ4 வதிO� தி+. எ*.ஜீ.ட6ளிZ. ப�மசிாியின� 2017.07.24 ஆ� திகதியிட6ப�ட மAைவO�;   
  (ii)  பிடேகா�ேட, தலவ��ெகாட, விஜித7ரய, இல. 21 இ4 வதிO� தி+. எ4.ஏ.ஆ�.பி.ேக. <யனஆர*சியின� 2017.07.24 ஆ� திகதியிட6ப�ட மAைவO�; ம12�  
  (iii) ெதாடெகாட, உடவ�ேதெகாட, “சசிE�” எA� �கவாியி4 வதிO� தி+. பி.ேக.H. ர�னசி?கவின� 2017.07.26 ஆ� திகதியிட6ப�ட மAைவO� 

  ெகௗரவ 9ஜி� சBஜய ெபேரரா சம�6பி�தா�.  25அ ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைள"கைமய ேம1பH மA"க0 ெபா� மA"க0 ',D"' ஆ126ப5�த6ப�டன.     5.5.5.5.    கா:IYதி'கா:IYதி'கா:IYதி'கா:IYதி'    ெதாழிைலெதாழிைலெதாழிைலெதாழிைல    ஒX�MபZ'த�ஒX�MபZ'த�ஒX�MபZ'த�ஒX�MபZ'த�    (தி�'த�)(தி�'த�)(தி�'த�)(தி�'த�)    : : : : நிதி ம12� ெவ'சன ஊடக அைம*ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச� சம�6பி�த பிேரரைண,— 2000 ஆ� ஆGH 43 ஆ� இல"க, கா672தி� ெதாழிைல ஒ,?'ப5�த4 ச�ட�ைத� தி+��வத1கானெதா+ ச�ட;ல�. ச�ட;ல� 2017 ெச�ெத�ப� 06 ஆ� திகதி 7தகிழைம இரGடா� மதி6a5 ெச!ய6ப5மா2�, அ� அ*சிட6பட ேவG5ெமனD� உாிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',D"' ஆ126ப5�த6பட ேவG5ெமனD� க�டைளயாயி12.  6.6.6.6.    இல'திரனிய�இல'திரனிய�இல'திரனிய�இல'திரனிய�    ெகாZ�க�வா�க�க?ெகாZ�க�வா�க�க?ெகாZ�க�வா�க�க?ெகாZ�க�வா�க�க?    (தி�'த�)(தி�'த�)(தி�'த�)(தி�'த�): : : : ெதாைல�ெதாட�7க0 ம12� Hஜி�ட4 உ�க�டைம67 வசதிக0 அைம*ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச� சம�6பி�த பிேரரைண,— 2006 ஆ� ஆGH 19 ஆ� இல"க, இல�திரனிய4 ெகா5"க4வா?க4 ச�ட�ைத� தி+��வத1கானெதா+ ச�ட;ல�. ச�ட;ல� 2017 ெச�ெத�ப� 06 ஆ� திகதி 7தகிழைம இரGடா� மதி6a5 ெச!ய6ப5மா2�, அ� அ*சிட6பட ேவG5ெமனD� உாிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',D"' ஆ126ப5�த6பட ேவG5ெமனD� க�டைளயாயி12.  



                            ( 11 )  M. No. 190 7.7.7.7.    Mைறநிர:I�Mைறநிர:I�Mைறநிர:I�Mைறநிர:I�    ெதாைகெதாைகெதாைகெதாைக    ————    தைல:Iதைல:Iதைல:Iதைல:I    117117117117————நிக[Hசி'தி4ட�நிக[Hசி'தி4ட�நிக[Hசி'தி4ட�நிக[Hசி'தி4ட�    02 : 02 : 02 : 02 : உய� க4வி ம12� ெந5Bசாைலக0 அைம*ச� சம�6பி�த பிேரரைண,— 2017 சனவாி 01 ஆ� திகதிOட ஆர�பி�� 2017 திெச�ப� 31 ஆ� திகதிOட �HவைடO� நிதியாGH4 இல?ைக சனநாயக ேசாச<ச" 'Hயரசி பிற ஏேதA� ஒ+ நிதிய� ஒறி<+Eேதா அ4ல� நிதியி<+Eேதா அ4ல�  இல?ைக சனநாயக ேசாச<ச" 'Hயரசினா4 ெப12"ெகா0ள6ப�ட ெதாைகயி<+Eேதா அ4ல� இல?ைக சனநாயக ேசாச<ச" 'Hயரசி4 ெப12"ெகா0ள6ப�ட கட ெதாைகயி<+Eேதா, 53 பி4<ய gபாவி1' (gபா 53,000,000,000 )  விBசாத 'ைறநிர67� ெதாைக. அ�ெதாைக கீேழ அ�டவைணயி4 'றி6பிட6ப�50ளவா2 ெசலவிட6பட4 ேவG5மாக. அ4டவைணஅ4டவைணஅ4டவைணஅ4டவைண    தைல67  - 117  உய"உய"உய"உய"    க�விக�விக�விக�வி    ம\Y�ம\Y�ம\Y�ம\Y�    ெநZ>சாைலக?ெநZ>சாைலக?ெநZ>சாைலக?ெநZ>சாைலக?    அைமH�அைமH�அைமH�அைமH� நிகC*சி�தி�ட� - 2      அபிவி�'திஅபிவி�'திஅபிவி�'திஅபிவி�'தி    நிக[Hசி'தி4ட�நிக[Hசி'தி4ட�நிக[Hசி'தி4ட�நிக[Hசி'தி4ட�              QபாQபாQபாQபா    மி�=ய�மி�=ய�மி�=ய�மி�=ய� க+�தி�ட� - 3    அதிேவக:அதிேவக:அதிேவக:அதிேவக:    பாைதபாைதபாைதபாைத    அபிவி�'திஅபிவி�'திஅபிவி�'திஅபிவி�'தி         31,200.00   ெவளிநா�5" கட   (நிதியிய4 'றிh5 12)     30,000.00   உ0நா�5" கட      (நிதியிய4 'றிh5 17)       1,200.00   (அ�டவைண இல. 01)   - 4    ெப�%ெத��க?ெப�%ெத��க?ெப�%ெத��க?ெப�%ெத��க?    அபிவி�'திஅபிவி�'திஅபிவி�'திஅபிவி�'தி                                15,800.00   (ெவளிநா�5" கட ம12� உ0i� நிதிய?க0           ம12� ெவளிநா�5" கடக0)   (அ�டவைண இல. 02)   ெவளிநா�5" கட    (நிதியிய4 'றிh5 12)    14,500.00   உ0நா�5" கட       (நிதியி4 'றிh5 17)       1,300.00   (அ�டவைண இல. 02)   - 6     பால�கN�பால�கN�பால�கN�பால�கN�    ேம�பால�கN�ேம�பால�கN�ேம�பால�கN�ேம�பால�கN�    நி"மாண�நி"மாண�நி"மாண�நி"மாண�            6,000.00   ெவளிநா�5" கட    (நிதியிய4 'றிh5 12)   (அ�டவைண இல. 03)      ெமா�த* ெசலD                     53,000.0053,000.0053,000.0053,000.00 (gபா ஐ�ப�தி ;2 பி4<ய மா�திர�.) (பி.ப. 2.46 மணி"'  பிரதி* சபாநாயக� தைலைம தா?கினா�.)  “ெகளரவ எ�வ� 'ணேசகர தைலைம தா?'வாராக” என  உய� க4வி ம12� ெந5Bசாைலக0  அைம*ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. (பி.ப. 3.20 மணி"'  ெகௗரவ எ�வ� 'ணேசகர  தைலைம தா?கினா�.)  “ெகளரவ ல"கி ஜயவ�தன தைலைம தா?'வாராக” என  �ைற�க?க0 ம12� க6ப12ைற அ3வ4க0 பிரதி அைம*ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. (பி.ப. 4.25 மணி"'  ெகௗரவ ல"கி ஜயவ�தன தைலைம தா?கினா�.)  பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 



                            ( 12 )  M. No. 190 8.8.8.8.    ஆ4கைள: பதி] ெசPத�ஆ4கைள: பதி] ெசPத�ஆ4கைள: பதி] ெசPத�ஆ4கைள: பதி] ெசPத�    ச4ட'தி�ச4ட'தி�ச4ட'தி�ச4ட'தி�    கீ[கீ[கீ[கீ[    ஒX�Mவிதிக?ஒX�Mவிதிக?ஒX�Mவிதிக?ஒX�Mவிதிக?: : : : உ0ளக அ3வ4க0, வடேம4 அபிவி+�தி ம12� கலாசார அ3வ4க0 அைம*ச� சா�பாக உய�க4வி ம12� ெந5Bசாைலக0 அைம*ச� சம�6பி�த பிேரரைண,— 1968 ஆ� ஆGH 32 ஆ� இல"க,  ஆ�கைள6 பதிD ெச!த4 ச�ட�தி  52 ஆ� பிாிவி (1) ஆ� உப பிாிவி கீC, உ0ளக அ3வ4க0, வடேம4 அபிவி+�தி ம12� கலாசார அ3வ4க0  அைம*சாினா4  ஆ"க6ப�5, 2017 ேம 31 ஆ� திகதிய 2021/28 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர9ாி"க6ப�ட�� 2017.07.25 ஆ� திகதி சம�6பி"க6ப�ட�மான ஒ,?'விதிக0 அ?கீகாி"க6ப5மாக. பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�.  9.9.9.9.    விைளயா4Z�க? ச4ட'தி�விைளயா4Z�க? ச4ட'தி�விைளயா4Z�க? ச4ட'தி�விைளயா4Z�க? ச4ட'தி�    கீ[கீ[கீ[கீ[    ஒX�MவிதிஒX�MவிதிஒX�MவிதிஒX�Mவிதி: : : : விைளயா�5��ைற அைம*ச� சா�பாக உய�க4வி ம12� ெந5Bசாைலக0 அைம*ச� சம�6பி�த பிேரரைண,— ேதசிய அர96 ேபரைவயி  1973 ஆ� ஆGH 25 ஆ� இல"க,  விைளயா�5"க0 ச�ட�தி 31 ஆ� பிாிDட ேச��� வாசி"க6ப5� 41 ஆ� பிாிவி கீC, ேதசிய விைளயா�5* ச?க ஒ,?'விதிக0 ெதாட�பாக விைளயா�5��ைற அைம*சரா4 ஆ"க6ப�5, 2017 ேம  05 ஆ� திகதிய 2017/41 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர9ாி"க6ப�ட�� 2017.07.26 ஆ� திகதி சம�6பி"க6ப�ட�மான ஒ,?'விதி அ?கீகாி"க6ப5மாக. பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�.  10101010....    ஒ'திைவ:I ((�ைல'தீ]ஒ'திைவ:I ((�ைல'தீ]ஒ'திைவ:I ((�ைல'தீ]ஒ'திைவ:I ((�ைல'தீ]    வய\காணிகைளவய\காணிகைளவய\காணிகைளவய\காணிகைள    (�ைனய(�ைனய(�ைனய(�ைனய    உாிைமயாள"கN�Mஉாிைமயாள"கN�Mஉாிைமயாள"கN�Mஉாிைமயாள"கN�M    வழ�Mத�)வழ�Mத�)வழ�Mத�)வழ�Mத�): “இ6ேபா� இ6பாரா�மற� ஒ�திைவ"க6ப5மாக” என6 பாரா�மற சைப �த4வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ5�திய�ப6ெப12 விவாதி"க6ப�ட�. “ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனEத 'மாரசிறி தைலைம தா?'வாராக” என  காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம*ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. (பி.ப. 6.35 மணி"'  ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனEத 'மாரசிறி தைலைம தா?கினா�.)  பிேரரைண சைப"' விட6ப�5 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�.  பி.ப. 7.21 மணி"'  தைலைம தா?'� உ26பினரா4  2017 ஆக�� மாத� 23 ஆ� திகதி 7தகிழைம பி.ப. 1.00 வைர  ஒ�திைவ"க6ப�ட�.  


