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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 ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, %($களி பிரதி� தவிசாள�    ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம+ச,� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா,ளாதார அ1வ2க. அைம+ச,� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, ெவளிநா�3 ெதாழி2வா4�� அைம+ச,� நீதி அைம+ச,� ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன, உ.நா�ட1வ2க. அைம+ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க, 7/0லா��ைற அபிவி,�தி ம/0� கிறி8தவ சமய அ1வ2க. அைம+ச� ெகௗரவ மஹி$த அமர%ர,ெகௗரவ மஹி$த அமர%ர,ெகௗரவ மஹி$த அமர%ர,ெகௗரவ மஹி$த அமர%ர, கட/ெறாழி2 ம/0� நீரக வள9ல அபிவி,�தி அைம+ச� ம/0� மகாவ: அபிவி,�தி இராஜா=க அைம+ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர& அ'(கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர& அ'(கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர& அ'(கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர& அ'(கம, விேசட பணி�ெபா0��$க�$கான அைம+ச� ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க, காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம�� அைம+ச,� அரசா=க$ க�சி �த/ேகாலாசா?� ெகௗரவ அகில விரா) காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா) காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா) காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா) காாியவச�, க2வி அைம+ச� ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல, உய� க2வி ம/0� ெந3@சாைலக. அைம+ச,� பாரா�மற+ சைப �த2வ,� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    மேனா கேணச�,மேனா கேணச�,மேனா கேணச�,மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாAB, கலC�ைரயாட2 ம/0� அரசக,ம ெமாழிக. அைம+ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப$ ைக�ெதாழி2 அைம+ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�3��ைற அைம+ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�3 �திய கிராம=க., உ�க�டைம�� வசதிக. ம/0� ச�தாய அபிவி,�தி அைம+ச� ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க, ச9க வ1E�ட2, நல�ாி ம/0� கFG 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,� ��தசாசன அைம+ச,� 



                            ( 2 )  M. No. 194 ெகௗரவ ஏ. 2. 3சி� பிேரமஜய$த,ெகௗரவ ஏ. 2. 3சி� பிேரமஜய$த,ெகௗரவ ஏ. 2. 3சி� பிேரமஜய$த,ெகௗரவ ஏ. 2. 3சி� பிேரமஜய$த, வி@ஞான, ெதாழி2I�ப ம/0� ஆரா4+சி அைம+ச� ெகௗரவ சஜி& பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி& பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி& பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி& பிேரமதாஸ, Jடைம�� ம/0� நி�மாண��ைற அைம+ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி,�தி� பணி�ெபா0��க. அைம+ச,� ெவளிவிவகார அைம+ச,� ெகௗரவ அ5ர பிாியத!ஷன யா7பா,ெகௗரவ அ5ர பிாியத!ஷன யா7பா,ெகௗரவ அ5ர பிாியத!ஷன யா7பா,ெகௗரவ அ5ர பிாியத!ஷன யா7பா, 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(=%� ம/0� ெத அபிவி,�தி அைம+ச� ெகௗரவ பா8டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா8டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா8டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா8டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம/0� ேம2 மாகாண அபிவி,�தி அைம+ச� ெகௗரவ ச$திம %ர�ெகா2,ெகௗரவ ச$திம %ர�ெகா2,ெகௗரவ ச$திம %ர�ெகா2,ெகௗரவ ச$திம %ர�ெகா2, திறக. அபிவி,�தி ம/0� ெதாழி/பயி/சி அைம+ச� ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� 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 விஜி& விஜய'ணி ெசா;சா,ெகௗரவ விஜி& விஜய'ணி ெசா;சா,ெகௗரவ விஜி& விஜய'ணி ெசா;சா,ெகௗரவ விஜி& விஜய'ணி ெசா;சா, நீ��பாசன ம/0� நீரக வள9ல �காைம��வ அைம+ச� ெகௗரவ 2.எ�. 3வாமிநாத�,ெகௗரவ 2.எ�. 3வாமிநாத�,ெகௗரவ 2.எ�. 3வாமிநாத�,ெகௗரவ 2.எ�. 3வாமிநாத�, சிைற+சாைலக. ம0சீரைம��, �ன�வாAவளி��, மீ.%Gேய/ற ம/0� இC�மத அ1வ2க. அைம+ச� ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ�வழ=க2 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 ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க2வி இராஜா=க அைம+ச� ெகௗரவ 2லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 2லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 2லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 2லா� ெபேரரா, ெந3@சாைலக. இராஜா=க அைம+ச� ெகௗரவ (டா�ட!) (தி�மதி) 3த!ஷினி ப!னா$�?@ேள,ெகௗரவ (டா�ட!) (தி�மதி) 3த!ஷினி ப!னா$�?@ேள,ெகௗரவ (டா�ட!) (தி�மதி) 3த!ஷினி ப!னா$�?@ேள,ெகௗரவ (டா�ட!) (தி�மதி) 3த!ஷினி ப!னா$�?@ேள, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ� வழ=க2 இராஜா=க அைம+ச� ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. இராஜா=க அைம+ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக.வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக.வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக.வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக.வர�, சி0வ� அ1வ2க. இராஜா=க அைம+ச� ெகௗரவ %.எ.. இராதாகி�Bண�,ெகௗரவ %.எ.. இராதாகி�Bண�,ெகௗரவ %.எ.. இராதாகி�Bண�,ெகௗரவ %.எ.. இராதாகி�Bண�, க2வி 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 தி:7 ெவதஆரDசி,ெகௗரவ தி:7 ெவதஆரDசி,ெகௗரவ தி:7 ெவதஆரDசி,ெகௗரவ தி:7 ெவதஆரDசி, கட/ெறாழி2 ம/0� நீரக வள9ல 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 உறBக. 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.?�லாE,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.?�லாE,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.?�லாE,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.?�லாE, �ன�வாAவளி�� ம/0� மீ.%Gேய/ற 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� 



                            ( 3 )  M. No. 194 ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 7காதார�, ேபாசைண ம/0� 7ேதச ம,��வ பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ (தி�மதி) 3ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) 3ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) 3ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) 3ேமதா 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 மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�3 ெதாழி2வா4�� 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 3ச$த ?Gசிநிலேம,ெகௗரவ 3ச$த ?Gசிநிலேம,ெகௗரவ 3ச$த ?Gசிநிலேம,ெகௗரவ 3ச$த ?Gசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம/0� �காைம��வ பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா, மிவ1 ம/0� ���பி$க�த$க ச$தி பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ இ$திக பHடாரநாய�க,ெகௗரவ இ$திக பHடாரநாய�க,ெகௗரவ இ$திக பHடாரநாய�க,ெகௗரவ இ$திக பHடாரநாய�க, Jடைம�� ம/0� நி�மாண��ைற பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ நிஷா$த '�ெஹ82கமேக,ெகௗரவ நிஷா$த '�ெஹ82கமேக,ெகௗரவ நிஷா$த '�ெஹ82கமேக,ெகௗரவ நிஷா$த '�ெஹ82கமேக, �ைற�க=க. ம/0� க�ப/0ைற அ1வ2க. பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச9க வ1E�ட2, நல�ாி ம/0� கFG மர�ாிைமக. பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ.நா�ட1வ2க. பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ �I7 விேஜேசகர,ெகௗரவ �I7 விேஜேசகர,ெகௗரவ �I7 விேஜேசகர,ெகௗரவ �I7 விேஜேசகர, தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� �8:� சமய அ1வ2க. பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ அமீ! அ: சிஹா7தீ�,ெகௗரவ அமீ! அ: சிஹா7தீ�,ெகௗரவ அமீ! அ: சிஹா7தீ�,ெகௗரவ அமீ! அ: சிஹா7தீ�, கிராமிய ெபா,ளாதார அ1வ2க. பிரதி அைம+ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட! அ7?ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட! அ7?ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட! அ7?ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட! அ7?ஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ!தனெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ!தனெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ!தனெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ!தன   ெகௗரவ மஹி$த யா7பா அேபவ!தனெகௗரவ மஹி$த யா7பா அேபவ!தனெகௗரவ மஹி$த யா7பா அேபவ!தனெகௗரவ மஹி$த யா7பா அேபவ!தன   ெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ&�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ&�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ&�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ&�வல   ெகௗரவ டல. அழக7ெப�மெகௗரவ டல. அழக7ெப�மெகௗரவ டல. அழக7ெப�மெகௗரவ டல. அழக7ெப�ம   ெகௗரவ மஹி$தான$த அ>&கமேகெகௗரவ மஹி$தான$த அ>&கமேகெகௗரவ மஹி$தான$த அ>&கமேகெகௗரவ மஹி$தான$த அ>&கமேக   ெகௗரவ ரGசி& அ>விஹாேரெகௗரவ ரGசி& அ>விஹாேரெகௗரவ ரGசி& அ>விஹாேரெகௗரவ ரGசி& அ>விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி$& Jமா!ெகௗரவ அ. அரவி$& Jமா!ெகௗரவ அ. அரவி$& Jமா!ெகௗரவ அ. அரவி$& Jமா!   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Jமாரசிறி   ெகௗரவ ச$திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச$திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச$திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச$திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ ச$திம கமேகெகௗரவ ச$திம கமேகெகௗரவ ச$திம கமேகெகௗரவ ச$திம கமேக   ெகௗரவ நிஹா� கல7ப&திெகௗரவ நிஹா� கல7ப&திெகௗரவ நிஹா� கல7ப&திெகௗரவ நிஹா� கல7ப&தி   ெகௗரவ திேனB Jணவ!தனெகௗரவ திேனB Jணவ!தனெகௗரவ திேனB Jணவ!தனெகௗரவ திேனB Jணவ!தன   ெகௗரவ ப$�ல Jணவ!தனெகௗரவ ப$�ல Jணவ!தனெகௗரவ ப$�ல Jணவ!தனெகௗரவ ப$�ல Jணவ!தன   ெகௗரவ ப&ம உதயசா$த Jணேசகரெகௗரவ ப&ம உதயசா$த Jணேசகரெகௗரவ ப&ம உதயசா$த Jணேசகரெகௗரவ ப&ம உதயசா$த Jணேசகர   



                            ( 4 )  M. No. 194 ெகௗரவ எ.. எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச$திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2   ெகௗரவ ந:� பHடார ஜயமஹெகௗரவ ந:� பHடார ஜயமஹெகௗரவ ந:� பHடார ஜயமஹெகௗரவ ந:� பHடார ஜயமஹ   ெகௗரவ அFர சி8னி ஜயர&னெகௗரவ அFர சி8னி ஜயர&னெகௗரவ அFர சி8னி ஜயர&னெகௗரவ அFர சி8னி 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 ஜனக பHடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பHடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பHடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பHடார ெத�னேகா�   ெ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 ெமாஹா� பிாியத!ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத!ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத!ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத!ஷன 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 அ5ர திசாநாய�கெகௗரவ அ5ர திசாநாய�கெகௗரவ அ5ர திசாநாய�கெகௗரவ அ5ர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல%ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல%ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல%ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல%ர திசாநாய�க   ெகௗரவ %ரJமார திசாநாய�கெகௗரவ %ரJமார திசாநாய�கெகௗரவ %ரJமார திசாநாய�கெகௗரவ %ரJமார 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 வா3ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா3ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா3ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா3ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா@. நி!மலநாத�ெகௗரவ இ. சா@. நி!மலநாத�ெகௗரவ இ. சா@. நி!மலநாத�ெகௗரவ இ. சா@. நி!மலநாத�   ெகௗரவ ?&திக ப&திறணெகௗரவ ?&திக ப&திறணெகௗரவ ?&திக ப&திறணெகௗரவ ?&திக ப&திறண   ெகௗரவ (டா�ட!) ரேமB பதிரணெகௗரவ (டா�ட!) ரேமB பதிரணெகௗரவ (டா�ட!) ரேமB பதிரணெகௗரவ (டா�ட!) ரேமB பதிரண   ெ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 3ஜி& சGஜய ெபேரராெகௗரவ 3ஜி& சGஜய ெபேரராெகௗரவ 3ஜி& சGஜய ெபேரராெகௗரவ 3ஜி& சGஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அ�$தி�க ப!னா$�ெகௗரவ அ�$தி�க ப!னா$�ெகௗரவ அ�$தி�க ப!னா$�ெகௗரவ அ�$தி�க ப!னா$�   ெகௗரவ 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$�ல லா� பHடாாிெகாடெகௗரவ ப$�ல லா� பHடாாிெகாடெகௗரவ ப$�ல லா� பHடாாிெகாடெகௗரவ ப$�ல லா� பHடாாிெகாட   ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ 'ஹ�ம� இ7ராஹி� 'ஹ�ம� ம�
!ெகௗரவ 'ஹ�ம� இ7ராஹி� 'ஹ�ம� ம�
!ெகௗரவ 'ஹ�ம� இ7ராஹி� 'ஹ�ம� ம�
!ெகௗரவ 'ஹ�ம� இ7ராஹி� 'ஹ�ம� ம�
!   ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா!ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா!ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா!ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா!   ெகௗரவ ெசயி8 அ: ஸாஹி! ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி8 அ: ஸாஹி! ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி8 அ: ஸாஹி! ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி8 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� மEL7ெகௗரவ இ�ரா� மEL7ெகௗரவ இ�ரா� மEL7ெகௗரவ இ�ரா� மEL7   ெகௗரவ அஜி& மா�ன7ெப�மெகௗரவ அஜி& மா�ன7ெப�மெகௗரவ அஜி& மா�ன7ெப�மெகௗரவ அஜி& மா�ன7ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ3 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ3 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ3 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ3 மாரசி�க   



                            ( 5 )  M. No. 194 ெகௗரவ எ..சீ. '&�Jமாரணெகௗரவ எ..சீ. '&�Jமாரணெகௗரவ எ..சீ. '&�Jமாரணெகௗரவ எ..சீ. '&�Jமாரண   ெ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 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 பிரச�ன ரண%ரெகௗரவ பிரச�ன ரண%ரெகௗரவ பிரச�ன ரண%ரெகௗரவ பிரச�ன ரண%ர   ெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�க   ெகௗரவ ெகெஹ:ய ர�?�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ:ய ர�?�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ:ய ர�?�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ:ய ர�?�ெவ�ல   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ 'ஜி?! ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜி?! ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜி?! ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜி?! 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 அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேக   ெகௗரவ ஜானக வ�J�?ரெகௗரவ ஜானக வ�J�?ரெகௗரவ ஜானக வ�J�?ரெகௗரவ ஜானக வ�J�?ர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரDசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரDசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரDசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரDசி   ெ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) �Nதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட!) (தி�மதி) �Nதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட!) (தி�மதி) �Nதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட!) (தி�மதி) �Nதா 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 Jமாாி விேஜர&னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர&னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர&னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர&ன   ெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறி   ெகௗரவ கGசன விேஜேசகரெகௗரவ கGசன விேஜேசகரெகௗரவ கGசன விேஜேசகரெகௗரவ கGசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ விம� %ரவ�செகௗரவ விம� %ரவ�செகௗரவ விம� %ரவ�செகௗரவ விம� %ரவ�ச   ெகௗரவ Jமார ெவ�கமெகௗரவ Jமார ெவ�கமெகௗரவ Jமார ெவ�கமெகௗரவ Jமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான'&� Qேநச�ெகௗரவ ஞான'&� Qேநச�ெகௗரவ ஞான'&� Qேநச�ெகௗரவ ஞான'&� Qேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா$தி Q.க$தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா$தி Q.க$தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா$தி Q.க$தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா$தி Q.க$தராசா   ெ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�$க�சி� தைலவ� ெகௗரவ எ�.எD.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எD.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எD.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எD.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ த�ம:�க� சி&தா!த�ெகௗரவ த�ம:�க� சி&தா!த�ெகௗரவ த�ம:�க� சி&தா!த�ெகௗரவ த�ம:�க� சி&தா!த�   ெகௗரவ எ�.ஏ. 3ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 3ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 3ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 3ம$திர�   ெகௗரவ வ2ேவ� 3ேரBெகௗரவ வ2ேவ� 3ேரBெகௗரவ வ2ேவ� 3ேரBெகௗரவ வ2ேவ� 3ேரB   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   



                            ( 6 )  M. No. 194 ெகௗரவ 3னி� ஹ$��ென&திெகௗரவ 3னி� ஹ$��ென&திெகௗரவ 3னி� ஹ$��ென&திெகௗரவ 3னி� ஹ$��ென&தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ82ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ82ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ82ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ82ஆரDசி   ெகௗரவ இ$திக அ5�&த ேஹர&ெகௗரவ இ$திக அ5�&த ேஹர&ெகௗரவ இ$திக அ5�&த ேஹர&ெகௗரவ இ$திக அ5�&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$க, பாரா�மற+ ெசயலாள� நாயக�   தி,. நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி� பிரதானிN� பிரதி� பாரா�மற+ ெசயலாள� நாயக��   தி,. G$கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி+ ெசயலாள� நாயக�    ஒ&திைவ7பி� பிரகார� பாராSம�ற� T2ய�. ஒ&திைவ7பி� பிரகார� பாராSம�ற� T2ய�. ஒ&திைவ7பி� பிரகார� பாராSம�ற� T2ய�. ஒ&திைவ7பி� பிரகார� பாராSம�ற� T2ய�.     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,மா0 அறிவி�த2 வி3�தா�,— 
I “இல=ைக+ சனநாயக ேசாச:ச$ %Gயரசி அரசியலைம�பி 79 ஆ� உ0��ைரயி ஏ/பா3களி பிரகார�, 2017 ஆக8� மாத� 31 ஆ� திகதி ‘ உ.T� அதிகாரசைபக. ேதா்த2க. (தி,�த+) ச�ட9ல�’  எ?�  ச�ட9ல�தி2 எனா2 சா0ைர எ(த�ப�டெதபைத� ெதாிவி��$ெகா.ள வி,��கிேற.” 
II “அரசியலைம�பி 121(1) ஆ� உ0��ைரயி பிரகார� ‘ அரசியலைம�பி/கான இ,பதாவ� தி,�த�’  எ?� ச�ட9ல� ெதாட�பாக உய� நீதிமற�தி/%+ சம��பி$க�ப�ட பதி90 ம?$களி பிரதிக. கிைட$க�ெப/0.ளன எபதைன பாரா�மற�தி/% அறிவி$க வி,��கிேற.”  2.2.2.2.    ப&திர�க@ப&திர�க@ப&திர�க@ப&திர�க@    சம!7பண�சம!7பண�சம!7பண�சம!7பண�: : : : (1) உய�க2வி ம/0� ெந3@சாைலக. அைம+ச�, 

 (i) 2014 ஆ� ஆF3$கான ேதசிய பா�கா�� நிதிய� ப/றிய     கண$கா4வாள� தைலைம அதிபதியி அறி$ைக; ம/0� 
 (ii) 2016 ஆ� ஆFG 24 ஆ� இல$க, ஒ�$கீ�3+ ச�ட�தி 6(1)     ஆ� பிாிவி கீA  2017.07.01 �த2 2017.07.31 ஆ� திகதி வைரN.ளவா0 ேதசிய வரB ெசலB�தி�ட�  திைண$கள�தி  ெசலவின� தைல�� இல$க� 240 இ கீA %ைறநிர�� உதவி+ ேசைவக. ம/0� அவசர ேதைவ�பா3க. ெபா0��$ க,�தி�ட�தி 9ல� ெச4ய�ப�ட %ைறநிர�� ஒ�$கீ3க. ெதாட�பான %றி�� ஆகியவ/ைற+ சம��பி�� ேம/பG அறி$ைக ம/0� %ைறநிர�� ஒ�$கீ3க. ெதாட�பான %றி�� அரசா=க நிதி ப/றிய %(வி/% ஆ/0�ப3�த�பட ேவF3ெம� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா.ள�ப�ட�. 
(2) உய�க2வி ம/0� ெந3@சாைலக. அைம+ச�, 2013 ஆ� ஆF3$கான ேஹாமிேயாபதி ம,��வ சைபயி ஆFடறி$ைகைய+ சம��பி�� ேம/பG அறி$ைகைய   7காதார� ம/0� மனித ேசமநல�, ச9க வ1E�ட2 ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %(வி/% ஆ/0�ப3�த�பட ேவF3ெமன� பிேராி�தா�.    பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா.ள�ப�ட�. 
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(3) உய�க2வி ம/0� ெந3@சாைலக. அைம+ச�, 2015/16 ஆ� ஆF3$கான வைரய0$க�ப�ட இல=ைக ெபா8ேப� நி0வன�தி ஆF3 அறி$ைகைய+ சம��பி�� அ\வறி$ைகைய  கம�ெதாழி2 ம/0� காணி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %(வி/% ஆ/0�ப3�த�பட ேவF3ெமன� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா.ள�ப�ட�. 
(4) உய�க2வி ம/0� ெந3@சாைலக. அைம+ச�, 1985 ஆ� ஆFG 48 ஆ� இல$க ச�ட� ம/0� 1987 ஆ� ஆFG 28 ஆ� இல$க ச�ட=க. 9ல� தி,�த�ப�டவாறான 1969 ஆ� ஆFG 1 ஆ� இல$க, ஏ/0மதி இற$%மதி (க�3�பா�3+)  ச�ட�தி 4 ஆ� பிாிவி (3) உப பிாிB ம/0� 14 ஆ� பிாிB எபவ/0ட ேச��� வாசி$க�பட ேவFGய %றி�த ச�ட�தி 20 ஆ� பிாிவி கீA, 2017 இற$%மதி அ?மதி� ப�திர ம/0� தர�ப3�த1� தர$க�3�பா3� ஒ(=%விதிக. ெதாட�பி2, அபிவி,�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம+சரா2 ஆ$க�ப�3 2017 ஆக8� மாத� 15 ஆ� திகதிய 2032/10 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிர7ாி$க�ப�ட ஒ(=%விதிகைள+ சம��பி�� ேம/பG ஒ(=%விதிகைள ெபா,ளாதார அபிவி,�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %(வி/% ஆ/0�ப3�த�பட ேவF3ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா.ள�ப�ட�.  3.3.3.3.    JVJVJVJV    அறி�ைகக@அறி�ைகக@அறி�ைகக@அறி�ைகக@    சம!7பண�சம!7பண�சம!7பண�சம!7பண�:  :  :  :  (1) 7காதார� ம/0� மனித ேசமநல�, ச9க வ1E�ட2 ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %(வி  தவிசாள� ெகௗரவ லகி ஜயவ�தன, அ$ %(வி/%  ஆ/0�ப3�த�ப�ட, “2015 ஆ� ஆFG 5 ஆ� இல$க, ேதசிய ம,C�க. ஒ(=%ப3��� அதிகார சைப+ ச�ட�தி கீழான ஒ(=%விதிக.” ெதாட�பிலான அ$%(வி  அறி$ைகைய+ சம��பி�தா�. ேம/பG அறி$ைக சபா0ட&தி:ட7படசபா0ட&தி:ட7படசபா0ட&தி:ட7படசபா0ட&தி:ட7பட ேவF3ெமன$ க�டைளயாயி/0.  
(2) ெபா,ளாதார அபிவி,�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %(வி தவிசாள� ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனCத %மாரசிறி,  அ$ %(வி/% ஆ/0�ப3�த�ப�ட,  (i) 2016 ஆ� ஆF3$கான க,�தி�ட �காைம��வ� ம/0� கFகாணி��� திைண$கள�தி வ,டாCத ெசய/பா�3 அறி$ைக ;    (ii) 2013 ஆ� ஆF3$கான வைரய0�த இல=ைக$ கா��0தி$ ��3�தாபன�தி  வ,டாCத அறி$ைக;   (iii) 2013 ம/0� 2014  ஆ� ஆF3க�$கான ல=கா��ர அபிவி,�தி வ=கியி ஆFடறி$ைகக.;  (iv) 2014 ஆ� ஆF3$கான இல=ைக எ+Gஎ�சி வ=கியி ஆFடறி$ைக; ம/0�   (v) 2015 ம/0� 2016 ஆ� ஆF3க�$கான அரச ெதாழி2�ய/சிக. அபிவி,�தி அைம+சி ெசய/திற அறி$ைகக.    ெதாட�பிலான அ$%(வி அறி$ைகைய+ சம��பி�தா�. ேம/பG அறி$ைக சபா0ட&தி:ட7படசபா0ட&தி:ட7படசபா0ட&தி:ட7படசபா0ட&தி:ட7பட ேவF3ெமன$ க�டைளயாயி/0.  
(3) அரசா=க நிதி ப/றிய %(வி தவிசாள� ெகௗரவ எ�.ஏ, 7மCதிர சா�பாக அ$ %(வி உ0�பின� (ேபராசிாிய�) ஆ7 மாரசி=க,  அ$ %(வி/% ஆ/0�ப3�த�ப�ட,  (i)  வ,டாCத மதி�`3க. ப/றிய அறி�க$ %றி�பி2 கா�ட�ப�3.ள ேதசிய வரB ெசலB�தி�ட� திைண$கள�தி கீA %ைறநிர�� உதவி+ ேசைவக. ம/0� அவசர ேதைவ� ெபா0��$களி 9ல� வழ=க�ப�3.ள ேமலதிக ஒ�$கீ3க. ெதாட�பான %றி��;   



                            ( 8 )  M. No. 194  (ii)  கா��0தி� ெதாழிைல ஒ(=%ப3�த2 (தி,�த�) ச�ட9ல�;   (iii) 1989  ஆ� ஆFG 13ஆ� இல$க, உ/ப�தி வாி (விேசட ஏ/பா3க.) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீழான க�டைளக.;  ம/0�  (iv)  2017 ஆ� ஆFG இரFடாவ�  காலாFG  நிதி ெசயலா/0ைக ெதாட�பிலான அ$%(வி அறி$ைகைய+ சம��பி�தா�. ேம/பG அறி$ைக சபா0ட&தி:ட7படசபா0ட&தி:ட7படசபா0ட&தி:ட7படசபா0ட&தி:ட7பட    ேவF3ெமன$ க�டைளயாயி/0.   4.4.4.4.    மF�க@மF�க@மF�க@மF�க@    : : : :     
(1)  ேவயெகாட, %�ப2ஒ1வ, இல. 242 இ2 வதிN� தி,. ட�ளிa.ஏ. பிாிய=க பிேரமலா2 Jர$ெகாGயின� 2017.04.19 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ (டா$ட�) கவிCத ேஹசா ஜயவ�தன சம��பி�தா�.  
(2)  ெத:கம, %மாாிேக வ�த, இல. எஃ� 35/2 இ2 வதிN� தி,. ேக. ட�ளிa.எ8 %ணவ�தனவின� 2017.07.06 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ 7ஜி� ச@ஜய ெபேரரா சம��பி�தா�.  
(3)  மீ எ2ல, 7மிஹிாிகம, இல. 58 இ2 வதிN� தி,மதி ட�ளிa.எ�. சCராவின� 

2016.11.28 திகதியிட�ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�Gஆர+சி சம��பி�தா�.  25அ ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள$கைமய ேம/பG ம?$க. ெபா� ம?$க. %(B$% ஆ/0�ப3�த�ப�டன.     5.5.5.5.    ச�கமளி$காதி,�பத/கானச�கமளி$காதி,�பத/கான  அ?மதிஅ?மதி:  :  காணிகாணி  ம/0�ம/0�  பாரா�மறபாரா�மற  ம0சீரைம��ம0சீரைம��  அைம+ச�அைம+ச�  சம��பி�தசம��பி�த  பிேரரைணபிேரரைண,,——    அரசியலைம�பிஅரசியலைம�பி  66 (66 ( உஉ)  )  உ0��ைறயிஉ0��ைறயி  கீAகீA, , பாரா�மறபாரா�மற  உ0�பின�உ0�பின�  ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர@சி� ம��மபFடார அவ�க.  2017 ெச�ெத�ப� 20 ஆ� திகதி �த2 90 மாத கால�தி/% பாரா�மற அம�Bக�$%  ச�கமளி$காதி,�பத/% அ?மதி வழ=க�ப3மாக. பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ ெகா.ள�ப�ட�.  6. 6. 6. 6. ேமா8டா!ேமா8டா!ேமா8டா!ேமா8டா!    வாகன�வாகன�வாகன�வாகன�    (தி�&த�)(தி�&த�)(தி�&த�)(தி�&த�): : : : ேபா$%வர�� ம/0� சிவி2 விமான+ ேசைவக. அைம+ச� சா�பாக காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம�� அைம+ச� சம��பி�த பிேரரைண,— (203 ஆ� அ�தியாயமான) ேமா�டா� வாகன+ ச�ட�ைத� தி,��வத/கானெதா, ச�ட9ல�. ச�ட9ல� 2017 ெச�ெத�ப� 19 ஆ� திகதி ெச\வா4$கிழைம இரFடா� மதி�`3 ெச4ய�ப3த2 ேவF3ெமனB� உாிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %(B$% ஆ/0�ப3�த ேவF3ெமனB� அ+ச�ட9ல� அ+சிட�பட ேவF3ெமனB� க�டைளயாயி/0.  7. 7. 7. 7. பாராSம�ற அம!Wக@ (இல.பாராSம�ற அம!Wக@ (இல.பாராSம�ற அம!Wக@ (இல.பாராSம�ற அம!Wக@ (இல.1111)))): : : : பாரா�மற+பாரா�மற+  சைபசைப  �த2�த2  சம��பி�தசம��பி�த  பிேரரைணபிேரரைண,— 7ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைளயி ஏ/பா3களினா1� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா2 ஏ/0$ெகா.ள�ப�ட பிேரரைணயினா1� தைடெபறாம2, இைறய தின� சைப அம�B ேநர� பி.ப. 1.00 மணி �த2 பி.ப. 6.30 மணி வைர இ,$%மாக. பி.ப. 6.30 மணி$% சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ�பாராக. பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ ெகா.ள�ப�ட�.  



                            ( 9 )  M. No. 194 8. 8. 8. 8. பாராSம�ற அம!Wக@ (இல.பாராSம�ற அம!Wக@ (இல.பாராSம�ற அம!Wக@ (இல.பாராSம�ற அம!Wக@ (இல.2222 ))))     : : : : பாரா�மற சைப �த2வ� சம��பி�த பிேரரைண,— 7ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைளயி ஏ/பா3களினா1� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா2 ஏ/0$ெகா.ள�ப�ட பிேரரைணயினா1� தைடெபறாம2, 2017 ெச�ெத�ப� 07 ஆ� திகதி, வியாழ$கிழைம சைப அம�B ேநர� �.ப. 9.30 மணி �த2 பி.ப. 7.30 மணி வைர இ,$%மாக. பி.ப. 7.30 மணி$% சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ�பாராக. பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ ெகா.ள�ப�ட�.  9. 9. 9. 9. பாராSம�ற அம!Wக@ (இல.பாராSம�ற அம!Wக@ (இல.பாராSம�ற அம!Wக@ (இல.பாராSம�ற அம!Wக@ (இல.3333 )))) : : : : பாரா�மற சைப �த2வ� சம��பி�த பிேரரைண,—     இ�பாரா�மற� இ0 அத அம�B கைலN� ேபா�, 2017 ெச�ெத�ப� மாத� 7 ஆ� திகதி, வியாழ$கிழைம �.ப. 9.30 மணி வைர ஒ�திைவ$க�ப3மாக. பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ ெகா.ள�ப�ட�. 

 10. 10. 10. 10. உYப&தி வாி (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி�உYப&தி வாி (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி�உYப&தி வாி (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி�உYப&தி வாி (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி�    கீ[கீ[கீ[கீ[    க8டைள (இலக8டைள (இலக8டைள (இலக8டைள (இல.1.1.1.1 ) : ) : ) : ) : நிதி ம/0� ெவ%சனஊடக அைம+ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 1989 ஆ� ஆFG 13 ஆ� இல$க உ/ப�தி வாி (விேசட ஏ/பா3க.) ச�ட�தி  3 ஆ� பிாிவி கீழான உ/ப�தி வாி ெதாட�பி2 நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம+சரா2  ஆ$க�ப�3, 2017 a 09 ஆ� திகதிய 2022/30 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிர7ாி$க�ப�ட�� 2017.08.22 ஆ� திகதி சம��பி$க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி$க�ப3மாக. 
(பி.ப. 2.41 மணி$% %($களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா=கினா�. )  
“ெகௗரவ ல$கி ஜயவ�தன தைலைம தா=%வாராக” என உய�க2வி ம/0� ெந3@சாைலக. அைம+ச� பிேராி�தா�. பிேரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ ெகா.ள�ப�ட�. 
(பி.ப. 3.37 மணி$% ெகௗரவ ல$கி ஜயவ�தன தைலைம தா=கினா�. )  பிேரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ ெகா.ள�ப�ட�.  11. 11. 11. 11. உYப&தி வாி (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி�உYப&தி வாி (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி�உYப&தி வாி (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி�உYப&தி வாி (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி�    கீ[கீ[கீ[கீ[    க8டைள (இலக8டைள (இலக8டைள (இலக8டைள (இல.2.2.2.2 ) : ) : ) : ) : நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம+ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந3@சாலைக. அைம+ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 1989 ஆ� ஆFG 13 ஆ� இல$க உ/ப�தி வாி (விேசட ஏ/பா3க.) ச�ட�தி  3 ஆ� பிாிவி கீழான உ/ப�தி வாி ெதாட�பி2 நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம+சரா2  ஆ$க�ப�3, 2017 a 19 ஆ� திகதிய 2024/1 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிர7ாி$க�ப�ட�� 2017.08.22 ஆ� திகதி சம��பி$க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி$க�ப3மாக. பிேரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ ெகா.ள�ப�ட�.  12. 12. 12. 12. உYப&தி வாி (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி�உYப&தி வாி (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி�உYப&தி வாி (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி�உYப&தி வாி (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி�    கீ[கீ[கீ[கீ[    க8டைள (இலக8டைள (இலக8டைள (இலக8டைள (இல.3.3.3.3 )))) : : : : நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம+ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 1989 ஆ� ஆFG 13 ஆ� இல$க உ/ப�தி வாி (விேசட ஏ/பா3க.) ச�ட�தி  3 ஆ� பிாிவி கீழான உ/ப�தி வாி ெதாட�பி2 நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம+சரா2  ஆ$க�ப�3, 2017 aைல 11 ஆ� திகதிய 2027/7 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிர7ாி$க�ப�ட�� 2017.08.22 ஆ� திகதி சம��பி$க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி$க�ப3மாக. பிேரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ ெகா.ள�ப�ட�.  



                            ( 10 )  M. No. 194 13. 13. 13. 13. '&திைர& தீ!ைவ (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி� கீ[ க8டைள'&திைர& தீ!ைவ (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி� கீ[ க8டைள'&திைர& தீ!ைவ (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி� கீ[ க8டைள'&திைர& தீ!ைவ (விேசட ஏYபாZக@) ச8ட&தி� கீ[ க8டைள: : : : நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம+ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந3@சாைலக. அைம+ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 2006 ஆ� ஆFG 12 ஆ� இல$க, ��திைர� தீ�ைவ (விேசட ஏ/பா3க.) ச�ட�தி 5 ஆ� பிாிவி கீA, நிதி அைம+சரா2 ��திைர� தீ�ைவ ெதாட�பாக ஆ$க�ப�3, 2017 ெப��,வாி  21 ஆ� திகதிய 2007/24 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிர7ாி$க�ப�ட�� 2017.08.08 ஆ� திகதி சம��பி$க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி$க�ப3மாக. பிேரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ ெகா.ள�ப�ட�.  14. 14. 14. 14. ஒ&திைவ7?ஒ&திைவ7?ஒ&திைவ7?ஒ&திைவ7?    : : : : “இ�பாரா�மற� இ�ெபா(� ஒ�திைவ$க�ப3மாக” என பாரா�மற+ சைப �த2வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா.ள�ப�ட�. பி.ப. 6.16 மணி$%,  இைறய தின சைப� தீ�மான�தி/% ஏ/ப, 2017 ெச�ெத�ப� மாத� 07 ஆ�  திகதி வியாழ$கிழைம �.ப. 9.30 மணி வைர  பாரா�மற� ஒ�திைவ$க�ப�ட�. 


