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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 (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, ெவளிநா�, ெதாழி-வா�./ அைம(ச)� நீதி அைம(ச)� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ3நா�ட4வ-க3 அைம(ச� ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர, கட5ெறாழி- ம56� நீரக வள7ல அபிவி)�தி அைம(ச� ம56� மகாவ8 அபிவி)�தி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர  அ!"கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர  அ!"கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர  அ!"கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர  அ!"கம, விேசட பணி.ெபா6./ 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 ம56� பாரா�மற ம6சீரைம./ அைம(ச)� அரசா;க  க�சி �த5ேகாலாசா>� ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச&,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச&,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச&,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச&, க-வி அைம(ச� ெகௗரவ ல'ம( கிாிஎ*ல,ெகௗரவ ல'ம( கிாிஎ*ல,ெகௗரவ ல'ம( கிாிஎ*ல,ெகௗரவ ல'ம( கிாிஎ*ல, உய� க-வி ம56� ெந,?சாைலக3 அைம(ச)� பாரா�மற( சைப �த-வ)� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    மேனா கேணச(,மேனா கேணச(,மேனா கேணச(,மேனா கேணச(, ேதசிய சகவா@A, கலB�ைரயாட- ம56� அரசக)ம ெமாழிக3 அைம(ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப  ைக�ெதாழி- 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�� ம56� சிவி- விமான( ேசைவக3 அைம(ச� ெகௗரவ �மி�த திசாநாய$க,ெகௗரவ �மி�த திசாநாய$க,ெகௗரவ �மி�த திசாநாய$க,ெகௗரவ �மி�த திசாநாய$க, கம�ெதாழி- அைம(ச� ெகௗரவ நவி( திசாநாய$க,ெகௗரவ நவி( திசாநாய$க,ெகௗரவ நவி( திசாநாய$க,ெகௗரவ நவி( திசாநாய$க, ெப)Bேதா�ட  ைக�ெதாழி- அைம(ச� ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய$க,ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய$க,ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய$க,ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய$க, ச7க வ4D�ட-, நல/ாி ம56� கEF மர/ாிைமக3 அைம(ச� ெகௗரவ எ,. .. நாவி(ன,ெகௗரவ எ,. .. நாவி(ன,ெகௗரவ எ,. .. நாவி(ன,ெகௗரவ எ,. .. நாவி(ன, உ3ளக அ4வ-க3, வடேம- அபிவி)�தி ம56� கலாசார அ4வ-க3 அைம(ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி$கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி$கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி$கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி$கிரம ெபேரரா, வ4வாதார அபிவி)�தி ம56� வனசீவராசிக3 அைம(ச)� /�தசாசன அைம(ச)� 



                            ( 2 )  M. No. 218 ெகௗரவ ஏ. 0. �சி* பிேரமஜய�த,ெகௗரவ ஏ. 0. �சி* பிேரமஜய�த,ெகௗரவ ஏ. 0. �சி* பிேரமஜய�த,ெகௗரவ ஏ. 0. �சி* பிேரமஜய�த, வி?ஞான, ெதாழி-H�ப ம56� ஆரா�(சி அைம(ச� ெகௗரவ சஜி  பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி  பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி  பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி  பிேரமதாஸ, Iடைம./ ம56� நி�மாண��ைற அைம(ச� ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ(,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ(,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ(,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ(, ைக�ெதாழி- ம56� வாணிப அ4வ-க3 அைம(ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப5டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப5டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப5டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப5டார, மகளி� ம56� சி6வ� அ4வ-க3 அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தில$ மாரபன,தில$ மாரபன,தில$ மாரபன,தில$ மாரபன, அபிவி)�தி. பணி.ெபா6./க3 அைம(ச)� ெவளிநா�ட4வ-க3 அைம(ச)� ெகௗரவ அ7ர பிாியத�ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ7ர பிாியத�ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ7ர பிாியத�ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ7ர பிாியத�ஷன யா9பா, 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*;&� ம56� ெ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, ெப5ேறா8ய வள;க3 அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ பா2டளி ச&பிக ரணவ$க,ெகௗரவ பா2டளி ச&பிக ரணவ$க,ெகௗரவ பா2டளி ச&பிக ரணவ$க,ெகௗரவ பா2டளி ச&பிக ரணவ$க, மாநகர ம56� ேம- மாகாண அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ ச�திம �ர$ெகா0,ெகௗரவ ச�திம �ர$ெகா0,ெகௗரவ ச�திம �ர$ெகா0,ெகௗரவ ச�திம �ர$ெகா0, திறக3 அபிவி)�தி ம56� ெதாழி5பயி5சி அைம(ச� ெகௗரவ ம<$ சமரவி$ரம,ெகௗரவ ம<$ சமரவி$ரம,ெகௗரவ ம<$ சமரவி$ரம,ெகௗரவ ம<$ சமரவி$ரம, அபிவி)�தி உபாய �ைறக3 ம56� ச�வேதச வ��தக அைம(ச� ெகௗரவ ம�கள சமர�ர,ெகௗரவ ம�கள சமர�ர,ெகௗரவ ம�கள சமர�ர,ெகௗரவ ம�கள சமர�ர, நிதி ம56� ெவ&சன ஊடக அைம(ச� ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க, �ைற�க;க3 ம56� க.ப56ைற அ4வ-க3 அைம(ச� ெகௗரவ ர=சி  சிய&பலாபி0ய,ெகௗரவ ர=சி  சிய&பலாபி0ய,ெகௗரவ ர=சி  சிய&பலாபி0ய,ெகௗரவ ர=சி  சிய&பலாபி0ய, மிவ4 ம56� /�.பி க�த க ச தி அைம(ச� ெகௗரவ டபி>?. @. ேஜ. ெசெனவிர ன,ெகௗரவ டபி>?. @. ேஜ. ெசெனவிர ன,ெகௗரவ டபி>?. @. ேஜ. ெசெனவிர ன,ெகௗரவ டபி>?. @. ேஜ. ெசெனவிர ன, ெதாழி-, ெதாழி5ச;க உறAக3 ம56� ச.பிரக�வ அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ (டா$ட�) ராஜித ேசனார ன,ெகௗரவ (டா$ட�) ராஜித ேசனார ன,ெகௗரவ (டா$ட�) ராஜித ேசனார ன,ெகௗரவ (டா$ட�) ராஜித ேசனார ன, Lகாதார�, ேபாசைண ம56� Lேதச ம)��வ அைம(ச� ெகௗரவ விஜி  விஜய!ணி ெசாAசா,ெகௗரவ விஜி  விஜய!ணி ெசாAசா,ெகௗரவ விஜி  விஜய!ணி ெசாAசா,ெகௗரவ விஜி  விஜய!ணி ெசாAசா, நீ�.பாசன ம56� நீரக வள7ல �காைம��வ அைம(ச� ெகௗரவ 0.எ&. �வாமிநாத(,ெகௗரவ 0.எ&. �வாமிநாத(,ெகௗரவ 0.எ&. �வாமிநாத(,ெகௗரவ 0.எ&. �வாமிநாத(, சிைற(சாைலக3 ம6சீரைம./, /ன�வா@வளி./, மீ3&Fேய5ற ம56� இB�மத அ4வ-க3 அைம(ச� ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ&,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ&,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ&,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ&, நகர� தி�டமிட- ம56� நீ�வழ;க- அைம(ச� ெகௗரவ அ9�* ஹC&,ெகௗரவ அ9�* ஹC&,ெகௗரவ அ9�* ஹC&,ெகௗரவ அ9�* ஹC&, தபா-, தபா- ேசைவக3 ம56� �M8� சமய அ4வ-க3 அைம(ச� ெகௗரவ க.� ஹஷீ&,ெகௗரவ க.� ஹஷீ&,ெகௗரவ க.� ஹஷீ&,ெகௗரவ க.� ஹஷீ&, அரச ெதாழி-�ய5சிக3 அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச(,ெகௗரவ பி. ஹாிச(,ெகௗரவ பி. ஹாிச(,ெகௗரவ பி. ஹாிச(, கிராமிய. ெபா)ளாதார விவகார;க3 ப5றிய அைம(ச� ெகௗரவ .*2 மா�ஷ* சர  ெபா(ேசகா,ெகௗரவ .*2 மா�ஷ* சர  ெபா(ேசகா,ெகௗரவ .*2 மா�ஷ* சர  ெபா(ேசகா,ெகௗரவ .*2 மா�ஷ* சர  ெபா(ேசகா, பிரேதச அபிவி)�தி அைம(ச�  ெகௗரவ ல'ம( யா9பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல'ம( யா9பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல'ம( யா9பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல'ம( யா9பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி- �ய5சிக3 அபிவி)�தி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ வச�த அDவிஹாேர,ெகௗரவ வச�த அDவிஹாேர,ெகௗரவ வச�த அDவிஹாேர,ெகௗரவ வச�த அDவிஹாேர, கம�ெதாழி- இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ ாீ. .. ஏ$கநாய$க,ெகௗரவ ாீ. .. ஏ$கநாய$க,ெகௗரவ ாீ. .. ஏ$கநாய$க,ெகௗரவ ாீ. .. ஏ$கநாய$க, காணி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ ெமாஹா( லா* கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா( லா* கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா( லா* கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா( லா* கிேர�, உய� க-வி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ 0லா( ெபேரரா,ெகௗரவ 0லா( ெபேரரா,ெகௗரவ 0லா( ெபேரரா,ெகௗரவ 0லா( ெபேரரா, ெந,?சாைலக3 இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ நிேராஷ( ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ( ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ( ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ( ெபேரரா, ேதசிய ெகா3ைகக3 ம56� ெபா)ளாதார அ4வ-க3 இராஜா;க அைம(ச� 



                            ( 3 )  M. No. 218 ெகௗரவ ஏ. 0. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 0. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 0. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 0. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி- ம56� வாணிப அ4வ-க3 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(, சி6வ� அ4வ-க3 இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ �.எ,. இராதாகி�Fண(,ெகௗரவ �.எ,. இராதாகி�Fண(,ெகௗரவ �.எ,. இராதாகி�Fண(,ெகௗரவ �.எ,. இராதாகி�Fண(, க-வி 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<9 ெவதஆரHசி,ெகௗரவ தி<9 ெவதஆரHசி,ெகௗரவ தி<9 ெவதஆரHசி,ெகௗரவ தி<9 ெவதஆரHசி, கட5ெறாழி- ம56� நீரக வள7ல அபிவி)�தி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ ர��திர சமர�ர,ெகௗரவ ர��திர சமர�ர,ெகௗரவ ர��திர சமர�ர,ெகௗரவ ர��திர சமர�ர, ெதாழி- ம56� ெதாழி5ச;க உறAக3 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, வி?ஞான, ெதாழி-H�ப ம56� ஆரா�(சி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. எH. எ&. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எH. எ&. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எH. எ&. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எH. எ&. ெபளI, ேதசிய ஒ)ைம.பா, ம56� ந-8ண க இராஜா;க அைம(ச�  ெகௗரவ அேசா$ அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா$ அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா$ அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா$ அேபசி�க, ேபா &வர�� ம56� சிவி- விமான( ேசைவக3 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ(ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ(ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ(ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ(ன, நிதி ம56� ெவ&சன ஊடக பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ைபஸா* காசி&,ெகௗரவ ைபஸா* காசி&,ெகௗரவ ைபஸா* காசி&,ெகௗரவ ைபஸா* காசி&, Lகாதார�, ேபாசைண ம56� Lேதச ம)��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, ெப5ேறா8ய வள;க3 அபிவி)�தி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அ7ராத ஜயர ன,ெகௗரவ அ7ராத ஜயர ன,ெகௗரவ அ7ராத ஜயர ன,ெகௗரவ அ7ராத ஜயர ன, மகாவ8 அபிவி)�தி ம56� L5றாட- பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ பா<த Kமார ெதவர9ெப�ம,ெகௗரவ பா<த Kமார ெதவர9ெப�ம,ெகௗரவ பா<த Kமார ெதவர9ெப�ம,ெகௗரவ பா<த Kமார ெதவர9ெப�ம, உ3ளக அ4வ-க3, வடேம- அபிவி)�தி ம56� கலாசார அ4வ-க3 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 ெகா3ைகக3 ம56� ெபா)ளாதார அ4வ-க3 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ மLஷ நாணாய$கார,ெகௗரவ மLஷ நாணாய$கார,ெகௗரவ மLஷ நாணாய$கார,ெகௗரவ மLஷ நாணாய$கார, ெவளிநா�, ெதாழி-வா�./ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ க�ணார ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார ன பரணவிதான, திறக3 அபிவி)�தி ம56� ெதாழி5பயி5சி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ �ச�த M=சிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த M=சிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த M=சிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த M=சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம56� �காைம��வ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அஜி  பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி  பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி  பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி  பி. ெபேரரா, மிவ4 ம56� /�.பி க�த க ச தி 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�/க3 ம56� Fஜி�ட- உ�க�டைம./ வசதிக3 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ர(ஜ( ராமநாய$க,ெகௗரவ ர(ஜ( ராமநாய$க,ெகௗரவ ர(ஜ( ராமநாய$க,ெகௗரவ ர(ஜ( ராமநாய$க, ச7க வ4D�ட-, நல/ாி ம56� கEF மர/ாிைமக3 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ நிம* லா(சா,ெகௗரவ நிம* லா(சா,ெகௗரவ நிம* லா(சா,ெகௗரவ நிம* லா(சா, உ3நா�ட4வ-க3 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ எH.எ&.எ&. ஹாீ,,ெகௗரவ எH.எ&.எ&. ஹாீ,,ெகௗரவ எH.எ&.எ&. ஹாீ,,ெகௗரவ எH.எ&.எ&. ஹாீ,, விைளயா�,��ைற பிரதி அைம(ச�   ெகௗரவ ெஹ$ட� அ9Mஹாமிெகௗரவ ெஹ$ட� அ9Mஹாமிெகௗரவ ெஹ$ட� அ9Mஹாமிெகௗரவ ெஹ$ட� அ9Mஹாமி   ெகௗரவ மஹி�த யா9பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா9பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா9பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா9பா அேபவ�தன   



                            ( 4 )  M. No. 218 ெகௗரவ சிசிர Kமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Kமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Kமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Kமார அேபேசகர   ெ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 ஆன�த அD கமேகெகௗரவ ஆன�த அD கமேகெகௗரவ ஆன�த அD கமேகெகௗரவ ஆன�த அD கமேக   ெகௗரவ மஹி�தான�த அD கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அD கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அD கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அD கமேக   ெகௗரவ ர=சி  அDவிஹாேரெகௗரவ ர=சி  அDவிஹாேரெகௗரவ ர=சி  அDவிஹாேரெகௗரவ ர=சி  அDவிஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி�  Kமா�ெகௗரவ அ. அரவி�  Kமா�ெகௗரவ அ. அரவி�  Kமா�ெகௗரவ அ. அரவி�  Kமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ&. ஆன�த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ&. ஆன�த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ&. ஆன�த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ&. ஆன�த Kமாரசிறி   ெகௗரவ நால$க பிரசா  ெகாெலா(ேனெகௗரவ நால$க பிரசா  ெகாெலா(ேனெகௗரவ நால$க பிரசா  ெகாெலா(ேனெகௗரவ நால$க பிரசா  ெகாெலா(ேன   ெகௗரவ க��திர( ேகா@,வர(ெகௗரவ க��திர( ேகா@,வர(ெகௗரவ க��திர( ேகா@,வர(ெகௗரவ க��திர( ேகா@,வர(   ெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேக   ெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேக   ெகௗரவ சிறிபால கமல ெகௗரவ சிறிபால கமல ெகௗரவ சிறிபால கமல ெகௗரவ சிறிபால கமல    ெகௗரவ உதய பிரபா  க&ம(பிலெகௗரவ உதய பிரபா  க&ம(பிலெகௗரவ உதய பிரபா  க&ம(பிலெகௗரவ உதய பிரபா  க&ம(பில   ெகௗரவ நிஹா* கல9ப திெகௗரவ நிஹா* கல9ப திெகௗரவ நிஹா* கல9ப திெகௗரவ நிஹா* கல9ப தி   ெகௗரவ திேனF Kணவ�தனெகௗரவ திேனF Kணவ�தனெகௗரவ திேனF Kணவ�தனெகௗரவ திேனF Kணவ�தன   ெகௗரவ ப��ல Kணவ�தனெகௗரவ ப��ல Kணவ�தனெகௗரவ ப��ல Kணவ�தனெகௗரவ ப��ல Kணவ�தன   ெகௗரவ எ2வ2 Kணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Kணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Kணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Kணேசகர   ெகௗரவ எ,. எ&. ச�திரேசனெகௗரவ எ,. எ&. ச�திரேசனெகௗரவ எ,. எ&. ச�திரேசனெகௗரவ எ,. எ&. ச�திரேசன   ெ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<( ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந<( ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந<( ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந<( ப5டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அLர சி2னி ஜயர னெகௗரவ அLர சி2னி ஜயர னெகௗரவ அLர சி2னி ஜயர னெகௗரவ அLர சி2னி 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 பிேரமலா* ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா* ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா* ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா* ஜயேசகர   ெகௗரவ க. �ைரெர2ணசி�க&ெகௗரவ க. �ைரெர2ணசி�க&ெகௗரவ க. �ைரெர2ணசி�க&ெகௗரவ க. �ைரெர2ணசி�க&   ெகௗரவ ஜனக ப5டார ெத(னேகா(ெகௗரவ ஜனக ப5டார ெத(னேகா(ெகௗரவ ஜனக ப5டார ெத(னேகா(ெகௗரவ ஜனக ப5டார ெத(னேகா(   ெகௗரவ எ&.எ,. ெதள.$ெகௗரவ எ&.எ,. ெதள.$ெகௗரவ எ&.எ,. ெதள.$ெகௗரவ எ&.எ,. ெதள.$   ெகௗரவ சிறினா* 0 ெம*ெகௗரவ சிறினா* 0 ெம*ெகௗரவ சிறினா* 0 ெம*ெகௗரவ சிறினா* 0 ெம*   ெகௗரவ ாீ. ர(ஜி  த ெசாAசாெகௗரவ ாீ. ர(ஜி  த ெசாAசாெகௗரவ ாீ. ர(ஜி  த ெசாAசாெகௗரவ ாீ. ர(ஜி  த ெசாAசா   ெ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 !ஹம2 நவவிெகௗரவ !ஹம2 நவவிெகௗரவ !ஹம2 நவவிெகௗரவ !ஹம2 நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய$காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய$காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய$காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய$கார   



                            ( 5 )  M. No. 218 ெகௗரவ இ. சா>, நி�மலநாத(ெகௗரவ இ. சா>, நி�மலநாத(ெகௗரவ இ. சா>, நி�மலநாத(ெகௗரவ இ. சா>, நி�மலநாத(   ெகௗரவ M திக ப திறணெகௗரவ M திக ப திறணெகௗரவ M திக ப திறணெகௗரவ M திக ப திறண   ெகௗரவ (டா$ட�) ரேமF பதிரணெகௗரவ (டா$ட�) ரேமF பதிரணெகௗரவ (டா$ட�) ரேமF பதிரணெகௗரவ (டா$ட�) ரேமF பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெ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 ப��ல லா* ப5டாாிெகாடெகௗரவ ப��ல லா* ப5டாாிெகாடெகௗரவ ப��ல லா* ப5டாாிெகாடெகௗரவ ப��ல லா* ப5டாாிெகாட   ெ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 ேக. காத� ம,தா(ெகௗரவ ேக. காத� ம,தா(ெகௗரவ ேக. காத� ம,தா(ெகௗரவ ேக. காத� ம,தா(   ெகௗரவ இ&ரா( மOP9ெகௗரவ இ&ரா( மOP9ெகௗரவ இ&ரா( மOP9ெகௗரவ இ&ரா( மOP9   ெகௗரவ அ9�*லா மஹP9ெகௗரவ அ9�*லா மஹP9ெகௗரவ அ9�*லா மஹP9ெகௗரவ அ9�*லா மஹP9   ெகௗரவ அஜி  மா(ன9ெப�மெகௗரவ அஜி  மா(ன9ெப�மெகௗரவ அஜி  மா(ன9ெப�மெகௗரவ அஜி  மா(ன9ெப�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 சீ. .. ர நாய$கெகௗரவ சீ. .. ர நாய$கெகௗரவ சீ. .. ர நாய$கெகௗரவ சீ. .. ர நாய$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 !ஜிM� ரஹுமா(ெகௗரவ !ஜிM� ரஹுமா(ெகௗரவ !ஜிM� ரஹுமா(ெகௗரவ !ஜிM� 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 மஹி�த ராஜப$ெகௗரவ மஹி�த ராஜப$ெகௗரவ மஹி�த ராஜப$ெகௗரவ மஹி�த ராஜப$    ஷஷஷஷ   ெகௗரவ காமினி ெலா$Kேகெகௗரவ காமினி ெலா$Kேகெகௗரவ காமினி ெலா$Kேகெகௗரவ காமினி ெலா$Kேக   ெகௗரவ ஜானக வ$K&Mரெகௗரவ ஜானக வ$K&Mரெகௗரவ ஜானக வ$K&Mரெகௗரவ ஜானக வ$K&Mர   ெ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$ட�) (தி�மதி) �Iதா விேஜமா(னெகௗரவ (டா$ட�) (தி�மதி) �Iதா விேஜமா(னெகௗரவ (டா$ட�) (தி�மதி) �Iதா விேஜமா(னெகௗரவ (டா$ட�) (தி�மதி) �Iதா விேஜமா(ன   ெகௗரவ லQம( ஆன�த விேஜமா(னெகௗரவ லQம( ஆன�த விேஜமா(னெகௗரவ லQம( ஆன�த விேஜமா(னெகௗரவ லQம( ஆன�த விேஜமா(ன   ெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறி   ெகௗரவ �C9 விேஜேசகரெகௗரவ �C9 விேஜேசகரெகௗரவ �C9 விேஜேசகரெகௗரவ �C9 விேஜேசகர   ெ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 ஞான! � Tேநச(ெகௗரவ ஞான! � Tேநச(ெகௗரவ ஞான! � Tேநச(ெகௗரவ ஞான! � Tேநச(   ெ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� 



                            ( 6 )  M. No. 218 ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ(ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ(ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ(ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ(   ெ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 ! � 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 வ0ேவ* �ேரFெகௗரவ வ0ேவ* �ேரFெகௗரவ வ0ேவ* �ேரFெகௗரவ வ0ேவ* �ேரF   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ20ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ20ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ20ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ20ஆரHசி   ெகௗரவ இ�திக அ7� த ேஹர ெகௗரவ இ�திக அ7� த ேஹர ெகௗரவ இ�திக அ7� த ேஹர ெகௗரவ இ�திக அ7� த ேஹர    ெகௗரவ கனக ேஹர ெகௗரவ கனக ேஹர ெகௗரவ கனக ேஹர ெகௗரவ கனக ேஹர       தி). த�மிக தசநாய க, பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக�   தி). நீ- இ�தவல, பணியா�ெடா&தி. பிரதானிO� பிரதி. பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக��   தி)மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  தி). F கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி( ெசயலாள� நாயக�    ஒ திைவ9பி( பிரகார& பாராWம(ற& X0ய�. ஒ திைவ9பி( பிரகார& பாராWம(ற& X0ய�. ஒ திைவ9பி( பிரகார& பாராWம(ற& X0ய�. ஒ திைவ9பி( பிரகார& பாராWம(ற& X0ய�.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.     1. ப திர�க>1. ப திர�க>1. ப திர�க>1. ப திர�க>    சம�9பண&சம�9பண&சம�9பண&சம�9பண&: : : : (1) சபாநாயக�, இல;ைக( சனநாயக( ேசாச8ச  &Fயரசி அரசியலைம.பி 154(6) ஆ� உ6./ைரயி பிரகார�─   
 (i)  2014 ஆ� நிதி ஆEF5கான கண கா�வாள� தைலைம அதிபதியி அறி ைகயி இரEடாவ� ெதா&தியி XXIV ஆ� ப&திையO� 7றாவ� ெதா&தியி X ஆ� ப&திையO�;  
 (ii) 2015 ஆ� நிதி ஆEF5கான கண கா�வாள� தைலைம அதிபதியி அறி ைகயி �தலாவ� ெதா&தியி XXVI ஆ� ப&திையO� இரEடாவ� ெதா&தியி XXI ஆ� ப&திையO� ஒபதாவ� ெதா&தியி V ஆ� ப&திையO�; ம56� 
 (iii) 2016 ஆ� நிதி ஆEF5கான கண கா�வாள� தைலைம அதிபதியி அறி ைகயி �தலாவ� ெதா&தியி VI ம56� VII ஆ� ப&திகைளO�,  இரEடாவ� ெதா&தியி IV ஆ� ப&திையO� ஒபதாவ� ெதா&தியி I ஆ� ப&திையO� சம�.பி�தா�. ேம5பF அறி ைக சபா.ட தி<ட9படசபா.ட தி<ட9படசபா.ட தி<ட9படசபா.ட தி<ட9பட ேவE,ெமனA� அ(சிட.பட ேவE,ெமனA� க�டைளயாயி56. 
(2) காணி ம56� பாரா�மற ம6சீரைம. அைம(ச�, 2016 ஆ� ஆE, கான ஜனாதிபதி ெசயலக�தி ெசயலா56ைக அறி ைகைய( சம�.பி�� ேம5பF அறி ைகைய உ3ளக நி)வாக� ம56� அரச �காைம��வ�   ப5றிய �ைறசா� ேம5பா�ைவ  &*வி5& ஆ56.ப,�த.பட ேவE,ெமன. பிேராி�தா�. பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. 
(3) காணி ம56� பாரா�மற ம6சீரைம. அைம(ச�, 2016 ஆ� ஆE, கான உ3நா�, இைறவாி� திைண கள�தி ெசயலா56ைக அறி ைகைய( சம�.பி�� ேம5பF அறி ைகைய அரசா;க நிதி ப5றிய &*வி5& ஆ56.ப,�த.பட ேவE,ெமன. பிேராி�தா�.  பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�.  



                            ( 7 )  M. No. 218 2. 2. 2. 2. KZKZKZKZ    அறி$ைகக>அறி$ைகக>அறி$ைகக>அறி$ைகக>    சம�9பண&சம�9பண&சம�9பண&சம�9பண&: : : : க-வி ம56� மனித வள அபிவி)�தி ப5றிய �ைறசா� ேம5பா�ைவ  &*வி  தவிசாள� ெகளரவ வFேவ- LேரW, அ  &*வி5& ஆ56.ப,�த.ப�ட, 
 (i) 1978  ஆ� ஆEF 16 ஆ� இல க, ப-கைல கழக;க3 ச�ட� 27 (1) பிாிவி கீழான க�டைளக3; 
 (ii) 1978  ஆ� ஆEF 16 ஆ� இல க, ப-கைல கழக;க3 ச�ட� 25 (அ)   பிாிவி கீழான க�டைள; ம56� 
 (iii) 1978  ஆ� ஆEF 16 ஆ� இல க, ப-கைல கழக;க3 ச�ட� 20 (4)   (ஆ) பிாிவி கீழான  க�டைள  ெதாட�பிலான அ  &*வி அறி ைகைய( சம�.பி�தா�. ேம5பF ப�திர;க3 சபா.ட தி<ட9படசபா.ட தி<ட9படசபா.ட தி<ட9படசபா.ட தி<ட9பட ேவE,ெமன  க�டைளயாயி56.  3.3.3.3.    மL$க>மL$க>மL$க>மL$க>    : : : :     

(1)  ேபாபி�Fய, கBெதவ�தவி- வதிO� தி). ஆ�.ஜி. சிாிவ�தனவின� 
2017.08.27 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ காமினி ஜயவி கிரம ெபேரரா சம�.பி�தா�.  

 (2) (i) அ மீமன, ல/�வ, சிறித�ம மாவ�ைத, இல;ைக உய� ெதாழிH�ப  க-வி நி6வக� எற �கவாியி- வதிO� தி)மதி ஏ.பி. &��மா8யின� 2017.07.31 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம>ைவO�;   
  (ii)  பி�Fகல, மஹவ�த Iதி, &)B�வ�தவி- வதிO� தி). சீ.ஆ�. அேபLBதரவின� 2017.08.02 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம>ைவO�; 
  (iii) சா�Bதம)� 10, ஹாஜா ஒ*;ைக, இல. 158 இ- வதிO� தி). எ�.ஐ.எ�. ச�ாிகீனின� 2016.12.20 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம>ைவO�; 
  (iv) கா8, அ�பலவ�த, ெமாாிM Iதி, இல. 205 இ- வதிO� தி). எM.F. விL�ெப)மவின�  2016.07.04 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம>ைவO�; 
  (v) ெதஹிவைள, க�ேபாவில, /�தேகாச மகா வி�தியாலய, அதிப� வி,தியி- வதிO� தி). எM.எ-. &ணவ�தனவின� 2017.07.14 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம>ைவO� 
  ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன சம�.பி�தா�. 
 (3) (i) வ?சாவல, ெபதிெனா)வ, தலாவவி- வதிO� தி). கீ��தி சமரசி;கவின� 2017.07.20 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம>ைவO�; 
  (ii) கா8, கேணெகாட, கி��3வி�Fகல, அ�பகஹெகாட Iதியி- வதிO� தி). எ�.பி. திலகர�னவின� 2017.08.12 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம>ைவO� 
  ெகௗரவ சBதிரம Iர ெகாF சம�.பி�தா�. 
 (4) (i) கடவ�த, கEF Iதி, இல. 584 இ- வதிO� தி). [.ஜி. ஜயதிலக பEடாவின� 2017.07.10 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம>ைவO�; 
  (ii) அ�ேலகம, ெகால�பெகதரவி- வதிO� தி). எ�. ஜயதிMஸவின� 

2017.04.06 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம>ைவO� 
  ெகௗரவ லஸBத அலகியவன சம�.பி�தா�. 

(5)  ேவயெகாட, ) மேல, )வ/ர, இல. 233/1 இ- வதிO� தி). ஆ�.பி.பி. ஜயெகாFயின� 2017.09.17 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ ஹ�ஷன ராஜக)ணா சம�.பி�தா�.  



                            ( 8 )  M. No. 218 25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய5 க�டைள கைமய ேம5பF ம> க3 ெபா� ம> க3 &*A & ஆ56.ப,�த.ப�டன.     4. 4. 4. 4.     இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    வ� தகவ� தகவ� தகவ� தக    ம திய,தம திய,தம திய,தம திய,த    நிைலயநிைலயநிைலயநிைலய    (தி� த&): (தி� த&): (தி� த&): (தி� த&): ெவளிநா�, ெதாழி-வா�./ அைம(ச)� நீதி அைம(ச)மானவ� சா�பாக காணி ம56� பாரா�மற ம6சீரைம./ அைம(ச� சம�.பி�த பிேரரைண,— 2000 ஆ� ஆEF 44 ஆ� இல க, இல;ைக வ��தக ம�தியMத நிைலய( ச�ட�ைத� தி)��வத5கானெதா) ச�ட7ல�. ச�ட7ல� 2017 நவ�ப� மாத� 28 ஆ� திகதி ெச�வா� கிழைம இரEடா� மதி.[, ெச�ய.பட ேவE,ெமனA�, அ(சிட.பட ேவE,ெமனA� உாிய �ைறசா� ேம5பா�ைவ  &*A & ஆ56.ப,�த.பட ேவE,ெமனA� க�டைளயாயி56.  5. 5. 5. 5. ஒ�$கீ2\H ச2ட]ல& (201ஒ�$கீ2\H ச2ட]ல& (201ஒ�$கீ2\H ச2ட]ல& (201ஒ�$கீ2\H ச2ட]ல& (2018888) ) ) ) — (ஒ� க.ப�ட ப�தாவ� நா3) : &* ஆ�நிைலயி- பாிசீலைன. (&*நிைலயி-) சபாநாயக� தைலைம தா;கினா�, தைல./ 117 நிக@(சி�தி�ட�  01 (மீE,வ)� ெசலவின�) “நிக@(சி�தி�ட� 10/- _பாவினா- &ைற க.ப,மாக” என ெகளரவ இ. சா3M நி�மலநாத  பிேராி�தா�. (�.ப. 11.16 மணி & பிரதி( சபாநாயக�  தைலைம  தைலைம தா;கினா�.) ((பி.ப. 1.00 மணி & ெகளரவ கனக ேஹர� தைலைம தா;கினா�.) (பி.ப. 2.52 மணி & ெகளரவ (டா ட�) கவிBத ேஹஷா ஜயவ�தன தைலைம தா;கினா�.) (பி.ப. 3.33  மணி & ெகளரவ ஹ�ஷன ராஜக)ணா தைலைம தா;கினா�.) (பி.ப. 4.58 மணி & ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனBத &மாரசிறி தைலைம தா;கினா�.) (பி.ப.6.30 மணி & ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா;கினா�.) (பி.ப. 7.04 மணி & சபாநாயக�  தைலைம தா;கினா�.) பிேரரைண சைப & விட.ப�, நிராகாி க.ப�ட�.                                                                                                                                                           117 ஆ� தைல.பி  01 ஆ� நிக@(சி� தி�ட� —   மீE,வ)? ெசலA ெகன _பா 707,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க.பட ேவE,ெமற பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. நிக@(சி�தி�ட�  01 (7லதன( ெசலவின�)  117 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிக@(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலA ெகன _பா 2,691,350,000 அ�டவைணயி- ேச� க.பட ேவE,ெமற பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. நிக@(சி�தி�ட�  02 (மீE,வ)� ெசலவின�)   117 ஆ� தைல.பி  02 ஆ� நிக@(சி� தி�ட� — மீE,வ)? ெசலA ெகன _பா 1,225,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க.பட ேவE,ெமற பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. நிக@(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�) 
117 ஆ� தைல.பி  02 ஆ� நிக@(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலA ெகன _பா 133,808,650,000 அ�டவைணயி- ேச� க.பட ேவE,ெமற பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. 



                            ( 9 )  M. No. 218 தைல./ 214 நிக@(சி�தி�ட�  02  (மீE,வ)� ெசலவின�)  214 ஆ� தைல.பி  02 ஆ� நிக@(சி� தி�ட� —   மீE,வ)? ெசலA ெகன _பா 30,825,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க.பட ேவE,ெமற பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. நிக@(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�)  214 ஆ� தைல.பி  02 ஆ� நிக@(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலA ெகன _பா . 13,500,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க.பட ேவE,ெமற பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. தைல./ 197 நிக@(சி�தி�ட�  01 (மீE,வ)� ெசலவின�)  197 ஆ� தைல.பி  01 ஆ� நிக@(சி� தி�ட� —   மீE,வ)? ெசலA ெகன _பா 4,503,740,000 அ�டவைணயி- ேச� க.பட ேவE,ெமற பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. நிக@(சி�தி�ட�  01 (7லதன( ெசலவின�)  197 ஆ� தைல.பி  01 ஆ� நிக@(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலA ெகன _பா 1,172,600,000 அ�டவைணயி- ேச� க.பட ேவE,ெமற பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. நிக@(சி�தி�ட�  02 (மீE,வ)� ெசலவின�)   197 ஆ� தைல.பி  02 ஆ� நிக@(சி� தி�ட� — மீE,வ)? ெசலA ெகன _பா 80,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க.பட ேவE,ெமற பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. நிக@(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�)   197 ஆ� தைல.பி  02 ஆ� நிக@(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலA ெகன _பா 2,928,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க.பட ேவE,ெமற பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. தைல./ 215 நிக@(சி�தி�ட�  01 (மீE,வ)� ெசலவின�)  215 ஆ� தைல.பி  01 ஆ� நிக@(சி� தி�ட� —   மீE,வ)? ெசலA ெகன _பா 233,776,000 அ�டவைணயி- ேச� க.பட ேவE,ெமற பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. நிக@(சி�தி�ட�  01 (7லதன( ெசலவின�)  215 ஆ� தைல.பி  01 ஆ� நிக@(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலA ெகன _பா 25,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க.பட ேவE,ெமற பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. நிக@(சி�தி�ட�  02 (மீE,வ)� ெசலவின�)  215 ஆ� தைல.பி  02 ஆ� நிக@(சி� தி�ட� —   மீE,வ)? ெசலA ெகன _பா 1,726,040,000 அ�டவைணயி- ேச� க.பட ேவE,ெமற பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. நிக@(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�)  215 ஆ� தைல.பி  02 ஆ� நிக@(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலA ெகன _பா 212,850,000 அ�டவைணயி- ேச� க.பட ேவE,ெமற பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. 
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“&* ெச�� �F�த பாிசீலைன ப5றி� தைலவ� சைப & அறிவி.ப�ட &* மீE,� �,வத5& அ>மதி ேகா)வாராக” என  உய�க-வி ம56� ெந,?சாைலக3 அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண &*A & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. &* ெச�� �F�த பாிசீலைன ப5றி அறிவி க.ப�ட�. 2017 நெவ�ப� மாத� 22 ஆ� திகதி /தகிழைம &* மீE,� �,�.  6666....    ஒ திைவ9M: ஒ திைவ9M: ஒ திைவ9M: ஒ திைவ9M: “இ.பாரா�மற� இ.ெபா*� ஒ�திைவ க.ப,மாக” என பாரா�மற( சைப �த-வ�   பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப & விட.ப�, ஏ56 ெகா3ள.ப�ட�. பி.ப. 7.27 மணி &,  2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி5கைமய 2017 நெவ�ப�  மாத�  22 திகதி   /தகிழைம  �.ப. 9.30 மணிவைர சபாநாயகாினா-  பாரா�மற� ஒ�திைவ க.ப�ட�. 


