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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�   அதிேமத�அதிேமத�அதிேமத�அதிேமத�    ைம�திாிபாலைம�திாிபாலைம�திாிபாலைம�திாிபால    சிறிேசனசிறிேசனசிறிேசனசிறிேசன, , , , இல-ைக சனநாயக  ேசாச0ச  %1யரசி சனாதிபதி2�, பா�கா34 அைம(ச)� மகாவ0 ம67� 86றாட9 அைம(ச)� ேதசிய ஒ)ைம3பா; ம67� ந90ண க அைம(ச)� ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா<ைகக< ம67� ெபா)ளாதார அ=வ9க< 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�; ெதாழி9வா�34 அைம(ச)� நீதி அைம(ச)� ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன, உ<நா�ட=வ9க< அைம(ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர%�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர%�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர%�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர%�க, 867லா��ைற அபிவி)�தி ம67� கிறி@தவ சமய அ=வ9க< அைம(ச� ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர,ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர,ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர,ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர, கட6ெறாழி9 ம67� நீரக வளAல அபிவி)�தி அைம(ச� ம67� மகாவ0 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 பணி3ெபா734 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 ம67� பாரா�மற ம7சீரைம34 அைம(ச)� அரசா-க  க�சி �த6ேகாலாசாC� ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�, க9வி அைம(ச� ெகௗரவ ல-ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல-ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல-ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல-ம� கிாிஎ�ல, உய� க9வி ம67� ெந;Dசாைலக< அைம(ச)� பாரா�மற( சைப �த9வ)� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாEF, கலG�ைரயாட9 ம67� அரசக)ம ெமாழிக< அைம(ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப  ைக�ெதாழி9 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�� ம67� சிவி9 விமான( ேசைவக< அைம(ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�; 4திய கிராம-க<, உ�க�டைம34 வசதிக< ம67� ச�தாய அபிவி)�தி அைம(ச� 



                            ( 2 )  M. No. 228 ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப)Gேதா�ட  ைக�ெதாழி9 அைம(ச� ெகௗரவ எ0. 2. நாவி�ன,ெகௗரவ எ0. 2. நாவி�ன,ெகௗரவ எ0. 2. நாவி�ன,ெகௗரவ எ0. 2. நாவி�ன, உ<ளக அ=வ9க<, வடேம9 அபிவி)�தி ம67� கலாசார அ=வ9க< அைம(ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ=வாதார அபிவி)�தி ம67� வனசீவராசிக< அைம(ச)� 4�தசாசன அைம(ச)� ெகௗரவ ஹாி� ப&னா(%,ெகௗரவ ஹாி� ப&னா(%,ெகௗரவ ஹாி� ப&னா(%,ெகௗரவ ஹாி� ப&னா(%, ெதாைல�ெதாட�4க< ம67� 1ஜி�ட9 உ�க�டைம34 வசதிக< அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. 4. �சி� பிேரமஜய(த,ெகௗரவ ஏ. 4. �சி� பிேரமஜய(த,ெகௗரவ ஏ. 4. �சி� பிேரமஜய(த,ெகௗரவ ஏ. 4. �சி� பிேரமஜய(த, விDஞான, ெதாழி9J�ப ம67� ஆரா�(சி அைம(ச� ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாஸ, Kடைம34 ம67� நி�மாண��ைற அைம(ச� ெகௗரவ றிஸா6 பதி7தீ�,ெகௗரவ றிஸா6 பதி7தீ�,ெகௗரவ றிஸா6 பதி7தீ�,ெகௗரவ றிஸா6 பதி7தீ�, ைக�ெதாழி9 ம67� வாணிப அ=வ9க< அைம(ச� ெகௗரவ ஆ&. எ�. ர:சி� ம�%மப;டார,ெகௗரவ ஆ&. எ�. ர:சி� ம�%மப;டார,ெகௗரவ ஆ&. எ�. ர:சி� ம�%மப;டார,ெகௗரவ ஆ&. எ�. ர:சி� ம�%மப;டார, ெபா� நி�வாக ம67� �காைம��வ அைம(ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப;டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப;டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப;டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப;டார, மகளி� ம67� சி7வ� அ=வ9க< அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தில�தில�தில�தில�    மாரபன,மாரபன,மாரபன,மாரபன, அபிவி)�தி3 பணி3ெபா734க< அைம(ச)� ெவளிநா�ட=வ9க< அைம(ச)� ெகௗரவ ைபஸ& *0தபா,ெகௗரவ ைபஸ& *0தபா,ெகௗரவ ைபஸ& *0தபா,ெகௗரவ ைபஸ& *0தபா, மாகாண சைபக< ம67� உ<Lரா�சி அைம(ச� ெகௗரவ அ<ர பிாியத&ஷன யா>பா,ெகௗரவ அ<ர பிாியத&ஷன யா>பா,ெகௗரவ அ<ர பிாியத&ஷன யா>பா,ெகௗரவ அ<ர 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*-%� ம67� ெ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, ெப6ேறா0ய வள-க< அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ பா6டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா6டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா6டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா6டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம67� ேம9 மாகாண அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ ச(திம )ர�ெகா4,ெகௗரவ ச(திம )ர�ெகா4,ெகௗரவ ச(திம )ர�ெகா4,ெகௗரவ ச(திம )ர�ெகா4, திறக< அபிவி)�தி ம67� ெதாழி6பயி6சி அைம(ச� ெகௗரவ மA� சமரவி�ரம,ெகௗரவ மA� சமரவி�ரம,ெகௗரவ மA� சமரவி�ரம,ெகௗரவ மA� சமரவி�ரம, அபிவி)�தி உபாய �ைறக< ம67� 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 ம67� ெவ%சன ஊடக அைம(ச� ெகௗரவ மஹி(த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி(த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி(த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி(த சமரசி�க, �ைற�க-க< ம67� க3ப67ைற அ=வ9க< அைம(ச� ெகௗரவ ர:சி� சிய�பலாபி4ய,ெகௗரவ ர:சி� சிய�பலாபி4ய,ெகௗரவ ர:சி� சிய�பலாபி4ய,ெகௗரவ ர:சி� சிய�பலாபி4ய, மிவ= ம67� 4�3பி க�த க ச தி அைம(ச� ெகௗரவ டபிBC. D. ேஜ. ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ டபிBC. D. ேஜ. ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ டபிBC. D. ேஜ. ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ டபிBC. D. ேஜ. ெசெனவிர�ன, ெதாழி9, ெதாழி6ச-க உறFக< ம67� ச3பிரக�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, 8காதார�, ேபாசைண ம67� 8ேதச ம)��வ அைம(ச� ெகௗரவ 4.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 4.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 4.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 4.எ�. �வாமிநாத�, சிைற(சாைலக< ம7சீரைம34, 4ன�வாEவளி34, மீ<%1ேய6ற ம67� இG�மத அ=வ9க< அைம(ச� ெகௗரவ ரஊ> ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ> ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ> ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ> ஹகீ�, நகர� தி�டமிட9 ம67� நீ�வழ-க9 அைம(ச� ெகௗரவ அ>%� ஹF�,ெகௗரவ அ>%� ஹF�,ெகௗரவ அ>%� ஹF�,ெகௗரவ அ>%� ஹF�, தபா9, தபா9 ேசைவக< ம67� �@0� சமய அ=வ9க< அைம(ச� ெகௗரவ க2& ஹஷீ�,ெகௗரவ க2& ஹஷீ�,ெகௗரவ க2& ஹஷீ�,ெகௗரவ க2& ஹஷீ�, அரச ெதாழி9�ய6சிக< அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய3 ெபா)ளாதார விவகார-க< ப6றிய அைம(ச� ெகௗரவ 2�6 மா&ஷ� சர� ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 2�6 மா&ஷ� சர� ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 2�6 மா&ஷ� சர� ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 2�6 மா&ஷ� சர� ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி)�தி அைம(ச�  



                            ( 3 )  M. No. 228 ெ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 ெதாழி9 �ய6சிக< அபிவி)�தி இராஜா-க அைம(ச� ெகௗரவ வச(த அGவிஹாேர,ெகௗரவ வச(த அGவிஹாேர,ெகௗரவ வச(த அGவிஹாேர,ெகௗரவ வச(த அGவிஹாேர, கம�ெதாழி9 இராஜா-க அைம(ச� ெகௗரவ ாீ. 2. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 2. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 2. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 2. 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� க9வி இராஜா-க அைம(ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா<ைகக< ம67� ெபா)ளாதார அ=வ9க< இராஜா-க அைம(ச� ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%HBேள,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%HBேள,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%HBேள,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%HBேள, நகர� தி�டமிட9 ம67� நீ� வழ-க9 இராஜா-க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. 4. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 4. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 4. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 4. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி9 ம67� வாணிப அ=வ9க< இராஜா-க அைம(ச� ெகௗரவ பாAத ர�ேக ப;டார,ெகௗரவ பாAத ர�ேக ப;டார,ெகௗரவ பாAத ர�ேக ப;டார,ெகௗரவ பாAத ர�ேக ப;டார, நீ�3பாசன இராஜா-க அைம(ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர�, சி7வ� அ=வ9க< இராஜா-க அைம(ச� ெகௗரவ ).எ0. இராதாகி�Jண�,ெகௗரவ ).எ0. இராதாகி�Jண�,ெகௗரவ ).எ0. இராதாகி�Jண�,ெகௗரவ ).எ0. இராதாகி�Jண�, க9வி 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 திA> ெவதஆரKசி,ெகௗரவ திA> ெவதஆரKசி,ெகௗரவ திA> ெவதஆரKசி,ெகௗரவ திA> ெவதஆரKசி, கட6ெறாழி9 ம67� நீரக வளAல 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, ெதாழி9 ம67� ெதாழி6ச-க உறFக< 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, விDஞான, ெதாழி9J�ப ம67� ஆரா�(சி இராஜா-க அைம(ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி0H�லாL,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி0H�லாL,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி0H�லாL,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி0H�லாL, 4ன�வாEவளி34 ம67� மீ<%1ேய6ற இராஜா-க அைம(ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா %வர�� ம67� சிவி9 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 ம67� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 8காதார�, ேபாசைண ம67� 8ேதச 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, ெப6ேறா0ய வள-க< அபிவி)�தி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அ<ராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அ<ராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அ<ராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அ<ராத ஜயர�ன, மகாவ0 அபிவி)�தி ம67� 86றாட9 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ மMஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மMஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மMஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மMஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�; ெதாழி9வா�34 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 ம67� ெதாழி6பயி6சி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ �ச(த H:சிநிலேம,ெகௗரவ �ச(த H:சிநிலேம,ெகௗரவ �ச(த H:சிநிலேம,ெகௗரவ �ச(த H:சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம67� �காைம��வ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா, மிவ= ம67� 4�3பி க�த க ச தி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ இ(திக ப;டாரநாய�க,ெகௗரவ இ(திக ப;டாரநாய�க,ெகௗரவ இ(திக ப;டாரநாய�க,ெகௗரவ இ(திக ப;டாரநாய�க, Kடைம34 ம67� நி�மாண��ைற பிரதி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தாராநா� ப0நாய�க,தாராநா� ப0நாய�க,தாராநா� ப0நாய�க,தாராநா� ப0நாய�க, ெதாைல�ெதாட�4க< ம67� 1ஜி�ட9 உ�க�டைம34 வசதிக< பிரதி அைம(ச� 



                            ( 4 )  M. No. 228 ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ<நா�ட=வ9க< பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அமீ& அA சிஹா>தீ�,ெகௗரவ அமீ& அA சிஹா>தீ�,ெகௗரவ அமீ& அA சிஹா>தீ�,ெகௗரவ அமீ& அA சிஹா>தீ�, கிராமிய ெபா)ளாதார அ=வ9க< பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ எK.எ�.எ�. ஹாீ0,ெகௗரவ எK.எ�.எ�. ஹாீ0,ெகௗரவ எK.எ�.எ�. ஹாீ0,ெகௗரவ எK.எ�.எ�. ஹாீ0, விைளயா�;��ைற பிரதி அைம(ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட& அ>Hஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட& அ>Hஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட& அ>Hஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட& அ>Hஹாமி   ெ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 ேஜ.சீ. அலவ�%வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�%வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�%வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�%வல   ெகௗரவ டல0 அழக>ெப�மெகௗரவ டல0 அழக>ெப�மெகௗரவ டல0 அழக>ெப�மெகௗரவ டல0 அழக>ெப�ம   ெகௗரவ ஆன(த அG�கமேகெகௗரவ ஆன(த அG�கமேகெகௗரவ ஆன(த அG�கமேகெகௗரவ ஆன(த அG�கமேக   ெகௗரவ மஹி(தான(த அG�கமேகெகௗரவ மஹி(தான(த அG�கமேகெகௗரவ மஹி(தான(த அG�கமேகெகௗரவ மஹி(தான(த அG�கமேக   ெகௗரவ ர:சி� அGவிஹாேரெகௗரவ ர:சி� அGவிஹாேரெகௗரவ ர:சி� அGவிஹாேரெகௗரவ ர:சி� அGவிஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி(� �மா&ெகௗரவ அ. அரவி(� �மா&ெகௗரவ அ. அரவி(� �மா&ெகௗரவ அ. அரவி(� �மா&   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன(த �மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன(த �மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன(த �மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன(த �மாரசிறி   ெகௗரவ ேவG �மா&ெகௗரவ ேவG �மா&ெகௗரவ ேவG �மா&ெகௗரவ ேவG �மா&   ெகௗரவ நால�க பிரசா� ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா� ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா� ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா� ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க)(திர� ேகாD0வர�ெகௗரவ க)(திர� ேகாD0வர�ெகௗரவ க)(திர� ேகாD0வர�ெகௗரவ க)(திர� ேகாD0வர�   ெகௗரவ ச(திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச(திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச(திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச(திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேக   ெகௗரவ சிறிபால கமல�ெகௗரவ சிறிபால கமல�ெகௗரவ சிறிபால கமல�ெகௗரவ சிறிபால கமல�   ெகௗரவ நிஹா� கல>ப�திெகௗரவ நிஹா� கல>ப�திெகௗரவ நிஹா� கல>ப�திெகௗரவ நிஹா� கல>ப�தி   ெகௗரவ திேனJ �ணவ&தனெகௗரவ திேனJ �ணவ&தனெகௗரவ திேனJ �ணவ&தனெகௗரவ திேனJ �ணவ&தன   ெகௗரவ எ6வ6 �ணேசகரெகௗரவ எ6வ6 �ணேசகரெகௗரவ எ6வ6 �ணேசகரெகௗரவ எ6வ6 �ணேசகர   ெகௗரவ எ0. எ�. ச(திரேசனெகௗரவ எ0. எ�. ச(திரேசனெகௗரவ எ0. எ�. ச(திரேசனெகௗரவ எ0. எ�. ச(திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா4ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா4ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா4ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா4   ெகௗரவ (டா�ட&) நளி(த ஜயதி0ஸெகௗரவ (டா�ட&) நளி(த ஜயதி0ஸெகௗரவ (டா�ட&) நளி(த ஜயதி0ஸெகௗரவ (டா�ட&) நளி(த ஜயதி0ஸ   ெகௗரவ நA� ப;டார ஜயமஹெகௗரவ நA� ப;டார ஜயமஹெகௗரவ நA� ப;டார ஜயமஹெகௗரவ நA� ப;டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அMர சி6னி ஜயர�னெகௗரவ அMர சி6னி ஜயர�னெகௗரவ அMர சி6னி ஜயர�னெகௗரவ அMர சி6னி 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 ஜனக ப;டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப;டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப;டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப;டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ0. ெதள2�ெகௗரவ எ�.எ0. ெதள2�ெகௗரவ எ�.எ0. ெதள2�ெகௗரவ எ�.எ0. ெதள2�   



                            ( 5 )  M. No. 228 ெகௗரவ அ<ர திசாநாய�கெகௗரவ அ<ர திசாநாய�கெகௗரவ அ<ர திசாநாய�கெகௗரவ அ<ர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய(த திசாநாய�கெகௗரவ மய(த திசாநாய�கெகௗரவ மய(த திசாநாய�கெகௗரவ மய(த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள0 ேதவான(தாெகௗரவ ட�ள0 ேதவான(தாெகௗரவ ட�ள0 ேதவான(தாெகௗரவ ட�ள0 ேதவான(தா   ெகௗரவ *ஹம6 நவவிெகௗரவ *ஹம6 நவவிெகௗரவ *ஹம6 நவவிெகௗரவ *ஹம6 நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ H�திக ப�திறணெகௗரவ H�திக ப�திறணெகௗரவ H�திக ப�திறணெகௗரவ H�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 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 எ0. பிேரமர�னெகௗரவ எ0. பிேரமர�னெகௗரவ எ0. பிேரமர�னெகௗரவ எ0. பிேரமர�ன   ெகௗரவ ப(%ல லா� ப;டாாிெகாடெகௗரவ ப(%ல லா� ப;டாாிெகாடெகௗரவ ப(%ல லா� ப;டாாிெகாடெகௗரவ ப(%ல லா� ப;டாாிெகாட   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ எ0.எ�. மாி�கா&ெகௗரவ எ0.எ�. மாி�கா&ெகௗரவ எ0.எ�. மாி�கா&ெகௗரவ எ0.எ�. மாி�கா&   ெகௗரவ ேக. காத& ம0தா�ெகௗரவ ேக. காத& ம0தா�ெகௗரவ ேக. காத& ம0தா�ெகௗரவ ேக. காத& ம0தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மLN>ெகௗரவ இ�ரா� மLN>ெகௗரவ இ�ரா� மLN>ெகௗரவ இ�ரா� மLN>   ெகௗரவ அ>%�லா மஹN>ெகௗரவ அ>%�லா மஹN>ெகௗரவ அ>%�லா மஹN>ெகௗரவ அ>%�லா மஹN>   ெ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 எ0.சீ. *�%�மாரணெகௗரவ எ0.சீ. *�%�மாரணெகௗரவ எ0.சீ. *�%�மாரணெகௗரவ எ0.சீ. *�%�மாரண   ெகௗரவ சீனி�த�பி ேயாேக0வர�ெகௗரவ சீனி�த�பி ேயாேக0வர�ெகௗரவ சீனி�த�பி ேயாேக0வர�ெகௗரவ சீனி�த�பி ேயாேக0வர�   ெகௗரவ சீ. 2. ர�நாய�கெகௗரவ சீ. 2. ர�நாய�கெகௗரவ சீ. 2. ர�நாய�கெகௗரவ சீ. 2. 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 இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ *ஜிH& ரஹுமா�ெகௗரவ *ஜிH& ரஹுமா�ெகௗரவ *ஜிH& ரஹுமா�ெகௗரவ *ஜிH& 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 காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேக   ெகௗரவ ஜானக வ���Hரெகௗரவ ஜானக வ���Hரெகௗரவ ஜானக வ���Hரெகௗரவ ஜானக வ���Hர   ெ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 (டா�ட&) (தி�மதி) %Oதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) %Oதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) %Oதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) %Oதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லPம� ஆன(த விேஜமா�னெகௗரவ லPம� ஆன(த விேஜமா�னெகௗரவ லPம� ஆன(த விேஜமா�னெகௗரவ லPம� ஆன(த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�ன   



                            ( 6 )  M. No. 228 ெகௗரவ சமி(த விேஜசிறிெகௗரவ சமி(த விேஜசிறிெகௗரவ சமி(த விேஜசிறிெகௗரவ சமி(த விேஜசிறி   ெகௗரவ %F> விேஜேசகரெகௗரவ %F> விேஜேசகரெகௗரவ %F> விேஜேசகரெகௗரவ %F> 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 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 ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெகௗரவ எ�.எK.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எK.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எK.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எK.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ வ4ேவ� �ேரJெகௗரவ வ4ேவ� �ேரJெகௗரவ வ4ேவ� �ேரJெகௗரவ வ4ேவ� �ேரJ   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ இ(திக அ<��த ேஹர�ெகௗரவ இ(திக அ<��த ேஹர�ெகௗரவ இ(திக அ<��த ேஹர�ெகௗரவ இ(திக அ<��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). நீ9 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி3 பிரதானி2� பிரதி3 பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக��   தி)மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  தி). 1 கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி( ெசயலாள� நாயக�    ஒ�திைவ>பி� பிரகார� பாராSம�ற� T4ய%. பிரதிKஒ�திைவ>பி� பிரகார� பாராSம�ற� T4ய%. பிரதிKஒ�திைவ>பி� பிரகார� பாராSம�ற� T4ய%. பிரதிKஒ�திைவ>பி� பிரகார� பாராSம�ற� T4ய%. பிரதிK    சபாநாயக& தைலைம சபாநாயக& தைலைம சபாநாயக& தைலைம சபாநாயக& தைலைம தா�கினா&.தா�கினா&.தா�கினா&.தா�கினா&.  1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி�த�கBஅறிவி�த�கBஅறிவி�த�கBஅறிவி�த�கB    : : : : பிரதி( சபாநாயக� பிவ)மா7 அறிவி�த9 வி;�தா�,— “பாரா�மற உ73பின� ெகௗரவ திேனR %ணவ�தன 2017  நவ�ப� மாத� 09 ஆ� திகதி பாரா�மற�தி9 எ*3பிய விடய� ெதாட�பி9 சிற34ாிைமக< ப6றிய %*வி6% ஆ673ப;��வத6கான பிேரரைணெயா7 ெகாU; வர3படலா�.”     2.2.2.2.    ப�திர�கBப�திர�கBப�திர�கBப�திர�கB சம&>பண�சம&>பண�சம&>பண�சம&>பண�: (1) பிரதி( சபாநாயக�, இல-ைக( சனநாயக( ேசாச0ச  %1யர8 அரசியலைம3பி 41ஆ (6) உ734ைரயி பிரகார�, 2016 ஆ� ஆU1 நாகா� காலாU16கான (2016.10.01 - 2016.12.31) ேதசிய ெபா0@ ஆைண %*வி ெசயலா67ைக அறி ைகைய( சம�3பி�தா�. ேம6ப1 அறி ைக சபாசபாசபாசபா    2ட�திட>பட2ட�திட>பட2ட�திட>பட2ட�திட>பட    ேவU;ெமன  க�டைளயாயி67. 
(2) உய�க9வி ம67� ெந;Dசாைலக< அைம(ச�, —- 
 (i) 2016 ஆ� ஆU1 24 ஆ� இல க, ஒ� கீ�;( ச�ட�தி 6(1) ஆ� பிாிவி கீE  2017.10.01 �த9 2017.10.31 ஆ� திகதி வைர2<ளவா7 ேதசிய வரF ெசலF�தி�ட�  திைண கள�தி ெசலவின� தைல34 இல க� 240 இ கீE %ைறநிர34 உதவி(  ேசைவக< ம67� அவசர ேதைவ3பா;க< ெபா734  க)�தி�ட�தி Aல� ெச�ய3ப�ட %ைறநிர34 ஒ� கீ;க< ெதாட�பான %றி34; ம67�  
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 (ii) ம�வாி  க�டைள( ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 32 ஆ� பிாிவி ேச��� வாசி க3ப;� அ(ச�ட�தி 2, 12, 22 ம67� 25 ஆ� பிாிFகளி  கீE, %1பானம9லாத @பிாி�� இற %மதி  மீதான ம�வாி� தீ�ைவ ெதாட�பி9 நிதி ம67� ெவ%சன ஊடக அைம(சரா9 விதி க3ப�;, 2017 நவ�ப� 09 ஆ� திகதிய 2044/33 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி9 பிர8ாி க3ப�ட அறிவி�த9 
  (ம�வாி அறிவி�த9 இல க� 999)  ஆகியவ6ைற( சம�3பி�� அ %ைறநிர34 ஒ� கீ;க< ெதாட�பான %றி34 ம67� அறிவி�த9 அரசா-க நிதி ப6றிய  %*வி6% ஆ673ப;�த3பட ேவU;ெமன3 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�.  3. 3. 3. 3. �U�U�U�U    அறி�ைககBஅறி�ைககBஅறி�ைககBஅறி�ைககB    சம&>பண�சம&>பண�சம&>பண�சம&>பண�: : : : 2018 ஆ� ஆU; கான வரF ெசலF�தி�ட மதி3^;களி0)G� ெதாிF ெச�ய3ப�ட அைம(8 களி ெசலF� தைல34 க< ப6றி  கலG�ைரயா;வத6கான பாரா�மற� ெதாி%*வி தவிசாள� ெகௗரவ மஹிGத சமரசி-ஹ, 2018 ஆ� ஆU; கான வரF ெசலF�தி�ட மதி3^;களி0)G� ெதாிF ெச�ய3ப�ட அைம(8 களி ெசலF� தைல34 க< ப6றி  கலG�ைரயா;வத6கான பாரா�மற� ெதாி%*வி அறி ைகைய( சம�3பி�தா�. ேம6ப1 அறி ைக சபா2ட�திAட>படசபா2ட�திAட>படசபா2ட�திAட>படசபா2ட�திAட>பட ேவU;ெமனF� அ(சிட3பட ேவU;ெமனF� க�டைளயாயி67.  4.4.4.4.    மM�கBமM�கBமM�கBமM�கB: : : :     

(1)  அ�பாைற, 4திய நகர�, இல. எ9./165 இ9 வதி2� தி). ஆ�.1. சித� காமினியின� 2017.05.07 ஆ� திகதியிட3ப�ட மCைவ ெகௗரவ தயா கமேக சம�3பி�தா�.  
(2)  அJராத4ர�, ைமலக@ சGதி, அJலாேதவி மாவ�ைத, இல. 388/1 ஏ யி9 வதி2� தி). எ@.பி.எ�.^. விேஜவ�தனவின� 2017.10.02 ஆ� திகதியிட3ப�ட மCைவ ெகௗரவ ரDசி� அ=விஹாேர சம�3பி�தா�.  
(3)  மஹரகம, 4ைகயிரத மாவ�ைத, இல. 85/6ஏ, யி9 வதி2� தி). சன %ணவ�தனவின� 2017.10.23 ஆ� திகதியிட3ப�ட மCைவ ெகௗரவ 4�திக ப�திறண சம�3பி�தா�.      (4) (i) கலெக1ேஹன, திஹாாிய, இல. 04 இ9 வதி2� தி). ேக.ாீ.ஏ.1.ஏ.ேக. க@_ாிர�னவின� 2017.08.16 ஆ� திகதியிட3ப�ட மCைவ2�;   

  (ii)  பா�ராெகாட, ெக3பி�1வலான, இல. 114 இ9 வதி2� தி). எ�.ஆ�. வி கிரமசி-கவின� 2017.09.10 ஆ� திகதியிட3ப�ட மCைவ2�; 
  (iii) 4�பி�1ய, பி0%��வ, இல. 173/1 இ9 வதி2� தி)மதி எ�.K. ட3ளி`. %மாாியின� 2017.09.07 ஆ� திகதியிட3ப�ட மCைவ2�;   
  (iv)  ேப0யெகாட, மீகஹவ�த, இல. 243/1 இ9 வதி2� தி). ஓ.ேக.1. Kரசி-கவின� 2017.09.13 ஆ� திகதியிட3ப�ட மCைவ2� 

  ெகௗரவ அஜி� மான3ெப)ம சம�3பி�தா�. 
(5)  க�பஹா, ஒ)ெதா�ட Kதி, இல. ^/02 இ9 வதி2� தி). எ(.ஏ. ெசா�சாவின� 2017.09.02 ஆ� திகதியிட3ப�ட மCைவ ெகௗரவ பிரசன ரண�-க சம�3பி�தா�.  



                            ( 8 )  M. No. 228 25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய6 க�டைள கைமய ேம6ப1 மC க< ெபா� மC க< %*F % ஆ673ப;�த3ப�டன.  5555....    பிேரசி� நா64� உBள இல�ைக�  Wதரக�தி� அGவலக� மXY� ஐ�கிய பிேரசி� நா64� உBள இல�ைக�  Wதரக�தி� அGவலக� மXY� ஐ�கிய பிேரசி� நா64� உBள இல�ைக�  Wதரக�தி� அGவலக� மXY� ஐ�கிய பிேரசி� நா64� உBள இல�ைக�  Wதரக�தி� அGவலக� மXY� ஐ�கிய அெமாி�கா, நிCேயா&�கிGBள ஐ�கிய நா[களி� இல�ைக�கான நிர(தர> அெமாி�கா, நிCேயா&�கிGBள ஐ�கிய நா[களி� இல�ைக�கான நிர(தர> அெமாி�கா, நிCேயா&�கிGBள ஐ�கிய நா[களி� இல�ைக�கான நிர(தர> அெமாி�கா, நிCேயா&�கிGBள ஐ�கிய நா[களி� இல�ைக�கான நிர(தர> பிரதிநிதியி� அGவலக� எ�பவXைற� ெகாBவன\ ெச]வதXகாக இல�ைக ம�திய பிரதிநிதியி� அGவலக� எ�பவXைற� ெகாBவன\ ெச]வதXகாக இல�ைக ம�திய பிரதிநிதியி� அGவலக� எ�பவXைற� ெகாBவன\ ெச]வதXகாக இல�ைக ம�திய பிரதிநிதியி� அGவலக� எ�பவXைற� ெகாBவன\ ெச]வதXகாக இல�ைக ம�திய வ�கி�� ஏXப6ட ெசல\கைள ஒ^ெவா� வளாக� ெதாட&பி� தனி�தனியாக வ�கி�� ஏXப6ட ெசல\கைள ஒ^ெவா� வளாக� ெதாட&பி� தனி�தனியாக வ�கி�� ஏXப6ட ெசல\கைள ஒ^ெவா� வளாக� ெதாட&பி� தனி�தனியாக வ�கி�� ஏXப6ட ெசல\கைள ஒ^ெவா� வளாக� ெதாட&பி� தனி�தனியாக ஆரா](% அறி�ைக சம&>பி>பதXகான பாராSம�ற ெதாி�Uஆரா](% அறி�ைக சம&>பி>பதXகான பாராSம�ற ெதாி�Uஆரா](% அறி�ைக சம&>பி>பதXகான பாராSம�ற ெதாி�Uஆரா](% அறி�ைக சம&>பி>பதXகான பாராSம�ற ெதாி�U: : : : பாரா�மற( சைப �த9வ� சம�3பி�த பிேரரைண,— 2017 ேம மாத� 23 ஆ� திகதி ெகௗரவ சபாநாயக� அவ�களினா9 நியமி க3ப�ட  பிேரசி9 நா�19 உ<ள இல-ைக�  _தரக�தி அ=வலக� ம67� ஐ கிய அெமாி கா, நி`ேயா� கி=<ள ஐ கிய நா;களி இல-ைக கான நிரGதர3 பிரதிநிதியி அ=வலக� எபவ6ைற  ெகா<வனF ெச�வத6காக இல-ைக ம�திய வ-கி % ஏ6ப�ட ெசலFகைள ஒ�ெவா) வளாக� ெதாட�பி9 தனி�தனியாக ஆரா�G� அறி ைக சம�3பி3பத6கான ெதாி%* தனா9 அவதானி க3ப�ட விடய-கைள, 2017 ெப3ரவாி  மாத� 09  ஆ� திகதி பாரா�மற�தா9 நிைறேவ6ற3ப�ட பிேரரைண Aலமாக பணி க3ப�ட கால எ9ைல %< பாரா�மற�தி9 சம�3பி3பத6% இயலா�<ளதா9 %றி3பி�ட ெதாி%*வி6% ெப67  ெகா; க3ப�;<ள கால எ9ைல பாரா�மற�தி 96 ஆ� இல க நிைலயிய6 க�டைளயி பிரகார� 2018 `  மாத� 05 ஆ� திகதி வைர கால நீ134 ெச�ய3ப;மாக. பிேரரைண சைப % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�.  6. 6. 6. 6. சிற>HாிைமகBசிற>HாிைமகBசிற>HாிைமகBசிற>HாிைமகB: : : : பாரா�மற( சைப �த9வ� சம�3பி�த பிேரரைண,— பாரா�மற உ73பின�களி சிற34ாிைமக< மீற3ப�;<ளதாக பாரா�மற உ73பின� ெகளரவ (ேபராசிாிய�) ஆ8 மாரசி-க அவ�களா9 2017 நவ�ப� 18 ஆ� திகதி பாரா�மற�தி9 எ*3பிய விடய�, 127 ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய6 க�டைளயி கீE சிற34ாிைமக< ப6றிய %*வி6% ஆ673ப;�த3ப;மாக. பிேரரைண சைப % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�.  7.7.7.7.    ஒ%�கீ6[K ச6ட_ல� (201ஒ%�கீ6[K ச6ட_ல� (201ஒ%�கீ6[K ச6ட_ல� (201ஒ%�கீ6[K ச6ட_ல� (2018888) ) ) ) — (ஒ� க3ப�ட இ)பதாவ� நா<) : %* ஆ�நிைலயி9 ேம=� பாிசீலைன. (%*நிைலயி9) பிரதி( சபாநயாக� தைலைம தா-கினா�, தைல34 119 நிகE(சி�தி�ட�  01 (மீU;வ)� ெசலவின�) “நிகE(சி�தி�ட� 10/- dபாவினா9 %ைற க3ப;மாக” என ெகளரவ (டா ட�)  நளிGத ஜயதி@ஸ பிேராி�தா�. (பி.ப. 1.00 மணி % ெகளரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா-கினா�.) (பி.ப. 2.01 மணி % ெகளரவ கனக ேஹர� தைலைம தா-கினா�.) (பி.ப. 2.59 மணி % ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனGத %மாரசிறி தைலைம தா-கினா�.) (பி.ப. 4.01 மணி % ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா-கினா�.) (பி.ப. 5.47 மணி % ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர  தைலைம தா-கினா�.) பிேரரைண சைப % விட3ப�; நிராகாி க3ப�ட�. 
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119 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகE(சி� தி�ட� —   மீU;வ)D ெசலF ெகன  dபா 266,150,000 அ�டவைணயி9 ேச� க3பட ேவU;ெமற பிேரரைண %*F % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. நிகE(சி�தி�ட�  01 (Aலதன( ெசலவின�) 
119 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகE(சி� தி�ட� — Aலதன( ெசலF ெகன dபா 6,550,000 அ�டவைணயி9 ேச� க3பட ேவU;ெமற பிேரரைண %*F % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. நிகE(சி�தி�ட�  02 (Aலதன( ெசலவின�) 
119 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகE(சி� தி�ட� —   மீU;வ)D ெசலF ெகன dபா  232,000,000 அ�டவைணயி9 ேச� க3பட ேவU;ெமற பிேரரைண %*F % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. நிகE(சி�தி�ட�  02 (Aலதன( ெசலவின�) 
119 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகE(சி� தி�ட� — Aலதன( ெசலF ெகன dபா 333,183,000 அ�டவைணயி9 ேச� க3பட ேவU;ெமற பிேரரைண %*F % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. தைல34 150 நிகE(சி�தி�ட� 01 (மீU;வ)� ெசலவின�) 
150 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகE(சி� தி�ட� —   மீU;வ)D ெசலF ெகன  dபா 148,100,000 அ�டவைணயி9 ேச� க3பட ேவU;ெமற பிேரரைண %*F % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. நிகE(சி�தி�ட�  01 (Aலதன( ெசலவின�) தைல34 150 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகE(சி� தி�ட� — Aலதன( ெசலF ெகன dபா 13,700,000 அ�டவைணயி9 ேச� க3பட ேவU;ெமற பிேரரைண %*F % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. நிகE(சி�தி�ட� 02 (மீU;வ)� ெசலவின�) 
150 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகE(சி� தி�ட� —   மீU;வ)D ெசலF ெகன dபா  94,000,000 அ�டவைணயி9 ேச� க3பட ேவU;ெமற பிேரரைண %*F % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. நிகE(சி�தி�ட�  02 (Aலதன( ெசலவின�) 
150 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகE(சி� தி�ட� — Aலதன( ெசலF ெகன dபா 53,000,000 அ�டவைணயி9 ேச� க3பட ேவU;ெமற பிேரரைண %*F % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. தைல34 151  நிகE(சி�தி�ட� 01 (மீU;வ)� ெசலவின�) 
151 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகE(சி� தி�ட� —   மீU;வ)D ெசலF ெகன  dபா 220,080,000 அ�டவைணயி9 ேச� க3பட ேவU;ெமற பிேரரைண %*F % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. நிகE(சி�தி�ட�  01 (Aலதன( ெசலவின�) 
151 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகE(சி� தி�ட� — Aலதன( ெசலF ெகன dபா 667,500,000 அ�டவைணயி9 ேச� க3பட ேவU;ெமற பிேரரைண %*F % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. 
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151 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகE(சி� தி�ட� —   மீU;வ)D ெசலF ெகன dபா  1,095,000,000 அ�டவைணயி9 ேச� க3பட ேவU;ெமற பிேரரைண %*F % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. நிகE(சி�தி�ட�  02 (Aலதன( ெசலவின�) 
151 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகE(சி� தி�ட� — Aலதன( ெசலF ெகன dபா 4,932,500,000 அ�டவைணயி9 ேச� க3பட ேவU;ெமற பிேரரைண %*F % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. தைல34 290 நிகE(சி�தி�ட� 01 (மீU;வ)� ெசலவின�) 
290 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகE(சி� தி�ட� —   மீU;வ)D ெசலF ெகன  dபா 443,115,000 அ�டவைணயி9 ேச� க3பட ேவU;ெமற பிேரரைண %*F % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. நிகE(சி�தி�ட�  01 (Aலதன( ெசலவின�) 
290 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகE(சி� தி�ட� — Aலதன( ெசலF ெகன dபா 400,000,000 அ�டவைணயி9 ேச� க3பட ேவU;ெமற பிேரரைண %*F % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. “%* ெச�� �1�த பாிசீலைன ப6றி� தைலவ� சைப % அறிவி3ப�ட %* மீU;� �;வத6% அCமதி ேகா)வாராக” என காணி ம67� பாரா�மற ம7சீரைம34 அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. %* ெச�� �1�த பாிசீலைன ப6றி அறிவி க3ப�ட�. 2017 திெச�ப� மாத� 06 ஆ� திகதி 4தகிழைம மீU;� �;�. பிேரரைண  சைப % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�.  8.8.8.8.    இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    ெபXேறாAய�ெபXேறாAய�ெபXேறாAய�ெபXேறாAய�    T6[�தாபன�தி�T6[�தாபன�தி�T6[�தாபன�தி�T6[�தாபன�தி�    ஆ;டறி�ைக7�ஆ;டறி�ைக7�ஆ;டறி�ைக7�ஆ;டறி�ைக7�    கண��கS�கண��கS�கண��கS�கண��கS�----2013: 2013: 2013: 2013: ெப6ேறா0ய வள-க< அபிவி)�தி அைம(ச� சா�பாக காணி சம�3பி�த பிேரரைண,— 1961 ஆ� ஆU1 28 ஆ� இல க இல-ைக ெப6ேறா0ய  ��;�தாபன( ச�ட�தி 32 ( 3 ) ஆ� பிாிவி கீE 2016.04.05 ஆ� திகதி சம�3பி க3ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி2ட �1வைடGத வ)ட�� காக தயாாி க3ப�ட, கண கா�வாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி34க< உ<ளட-கலான இல-ைக ெப6ேறா0ய  ��;�தாபன�தி ஆUடறி ைக2� கண %க�� அ-கீகாி க3ப;மாக. பிேரரைண  சைப % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�.  9.9.9.9.    ஒ�திைவ>H : ஒ�திைவ>H : ஒ�திைவ>H : ஒ�திைவ>H : “இ3பாரா�மற� இ3ெபா*� ஒ�திைவ க3ப;மாக” என காணி ம67� பாரா�மற ம7சீரைம34 அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப % விட3ப�; ஏ67 ெகா<ள3ப�ட�. பி.ப. 6.55 மணி %,  2017 நெவ�ப� 15 ஆG திகதிய சைப� தீ�மான�தி6கைமய 2017 திெச�ப� மாத�  06 திகதி 4தகிழைம �.ப. 9.30 மணிவைர பாரா�மற� ஒ�திைவ க3ப�ட�.  


