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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால, பிரதி( சபாநாயக)� %* களி தவிசாள)� ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, %* களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ        ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா�ைகக� ம-.� ெபா)ளாதார அ/வ0க� 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�1 ெதாழி0வா234 அைம(ச)� நீதி அைம(ச)� ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன, உ�நா�ட/வ0க� அைம(ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க, 7-.லா��ைற அபிவி)�தி ம-.� கிறி8தவ சமய அ/வ0க� அைம(ச� ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர,ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர,ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர,ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர, கட-ெறாழி0 ம-.� நீரக வள9ல அபிவி)�தி அைம(ச� ம-.� 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 பணி3ெபா.34 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-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம(ச)� அரசா=க  க�சி �த-ேகாலாசா?� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல*ம� கிாிஎ�ல,ல*ம� கிாிஎ�ல,ல*ம� கிாிஎ�ல,ல*ம� கிாிஎ�ல, உய� க0வி ம-.� ெந1@சாைலக� அைம(ச)� பாரா�மற( சைப �த0வ)� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாAB, கலC�ைரயாட0 ம-.� அரசக)ம ெமாழிக� அைம(ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப  ைக�ெதாழி0 அைம(ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�1��ைற அைம(ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�1 4திய கிராம=க�, உ�க�டைம34 வசதிக� ம-.� 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�ெதாழி0 அைம(ச� ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன, உ�ளக அ/வ0க�, வடேம0 அபிவி)�தி ம-.� கலாசார அ/வ0க� 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 ம-.� வனசீவராசிக� அைம(ச)� 4�தசாசன அைம(ச)� 



                            ( 2 )  M. No. 231 ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% , ெதாைல�ெதாட�4க� ம-.� Eஜி�ட0 உ�க�டைம34 வசதிக� 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, வி@ஞான, ெதாழி0G�ப ம-.� ஆரா2(சி அைம(ச� ெகௗரவ ஆ". எ�. ர4சி' ம' மப5டார,ெகௗரவ ஆ". எ�. ர4சி' ம' மப5டார,ெகௗரவ ஆ". எ�. ர4சி' ம' மப5டார,ெகௗரவ ஆ". எ�. ர4சி' ம' மப5டார, ெபா� நி�வாக ம-.� �காைம��வ 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� ம-.� சி.வ� அ/வ0க� அைம(ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி)�தி3 பணி3ெபா.34க� அைம(ச)� ெவளிநா�ட/வ0க� அைம(ச)� ெகௗரவ அ6ர பிாியத"ஷன யா8பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத"ஷன யா8பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத"ஷன யா8பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத"ஷன யா8பா, அன��த �காைம��வ அைம(ச� ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க, ெப-ேறா:ய வள=க� 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-.� ெ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-.� 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=க� ம-.� க3ப-.ைற அ/வ0க� அைம(ச� ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன, ெதாழி0, ெதாழி-ச=க உறBக� ம-.� ச3பிரக�வ அபிவி)�தி 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�3பாசன ம-.� நீரக வள9ல �காைம��வ அைம(ச� ெகௗரவ 2.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 2.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 2.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 2.எ�. �வாமிநாத�, சிைற(சாைலக� ம.சீரைம34, 4ன�வாAவளி34, மீ�%Eேய-ற ம-.� இC�மத அ/வ0க� அைம(ச� ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட0 ம-.� நீ�வழ=க0 அைம(ச� ெகௗரவ அ8 � ஹA�,ெகௗரவ அ8 � ஹA�,ெகௗரவ அ8 � ஹA�,ெகௗரவ அ8 � ஹA�, தபா0, தபா0 ேசைவக� ம-.� �8:� சமய அ/வ0க� அைம(ச� ெகௗரவ 0�B மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�B மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�B மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�B மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி)�தி அைம(ச�  ெகௗரவ வச%த அCவிஹாேர,ெகௗரவ வச%த அCவிஹாேர,ெகௗரவ வச%த அCவிஹாேர,ெகௗரவ வச%த அCவிஹாேர, கம�ெதாழி0 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 நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம-.� ெபா)ளாதார அ/வ0க� இராஜா=க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி0 ம-.� வாணிப அ/வ0க� இராஜா=க அைம(ச� ெகௗரவ பா:த ர�ேக ப5டார,ெகௗரவ பா:த ர�ேக ப5டார,ெகௗரவ பா:த ர�ேக ப5டார,ெகௗரவ பா:த ர�ேக ப5டார, நீ�3பாசன இராஜா=க அைம(ச� ெகௗரவ &.எ.. இராதாகி�Eண�,ெகௗரவ &.எ.. இராதாகி�Eண�,ெகௗரவ &.எ.. இராதாகி�Eண�,ெகௗரவ &.எ.. இராதாகி�Eண�, க0வி 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�கா34 இராஜா=க அைம(ச� ெகௗரவ ர&%திர சமர&ர,ெகௗரவ ர&%திர சமர&ர,ெகௗரவ ர&%திர சமர&ர,ெகௗரவ ர&%திர சமர&ர, ெதாழி0 ம-.� ெதாழி-ச=க உறBக� 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� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல*ம� ெசெனவிர'ன,ல*ம� ெசெனவிர'ன,ல*ம� ெசெனவிர'ன,ல*ம� ெசெனவிர'ன, வி@ஞான, ெதாழி0G�ப ம-.� ஆரா2(சி இராஜா=க அைம(ச� 



                            ( 3 )  M. No. 231 ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளH, ேதசிய ஒ)ைம3பா1 ம-.� ந0:ண க இராஜா=க அைம(ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா %வர�� ம-.� சிவி0 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-.� ெவ%சன ஊடக 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, ெப-ேறா:ய வள=க� அபிவி)�தி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அ6ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர'ன, மகாவ: அபிவி)�தி ம-.� 7-றாட0 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ பா:த Jமார ெதவர8ெப�ம,ெகௗரவ பா:த Jமார ெதவர8ெப�ம,ெகௗரவ பா:த Jமார ெதவர8ெப�ம,ெகௗரவ பா:த Jமார ெதவர8ெப�ம, உ�ளக அ/வ0க�, வடேம0 அபிவி)�தி ம-.� கலாசார அ/வ0க� 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-.� ெபா)ளாதார அ/வ0க� பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ எF.ஆ". சாரதீ  Eம%த,ெகௗரவ எF.ஆ". சாரதீ  Eம%த,ெகௗரவ எF.ஆ". சாரதீ  Eம%த,ெகௗரவ எF.ஆ". சாரதீ  Eம%த, நீதி பிரதி அைம(ச)� 4�தசாசன 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-.� ெதாழி-பயி-சி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ �ச%த K4சிநிலேம,ெகௗரவ �ச%த K4சிநிலேம,ெகௗரவ �ச%த K4சிநிலேம,ெகௗரவ �ச%த K4சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம-.� �காைம��வ 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)Cேதா�ட ைக�ெதாழி0 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தாராநா' ப.நாய�க,தாராநா' ப.நாய�க,தாராநா' ப.நாய�க,தாராநா' ப.நாய�க, ெதாைல�ெதாட�4க� ம-.� Eஜி�ட0 உ�க�டைம34 வசதிக� பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ�நா�ட/வ0க� பிரதி அைம(ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட" அ8Kஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ8Kஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ8Kஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ8Kஹாமி   ெகௗரவ சிசிர Jமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Jமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Jமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Jமார 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 மஹி%தான%த அC'கமேகெகௗரவ மஹி%தான%த அC'கமேகெகௗரவ மஹி%தான%த அC'கமேகெகௗரவ மஹி%தான%த அC'கமேக   ெகௗரவ ர4சி' அCவிஹாேரெகௗரவ ர4சி' அCவிஹாேரெகௗரவ ர4சி' அCவிஹாேரெகௗரவ ர4சி' அCவிஹாேர   ெ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 ேவC Jமா"ெகௗரவ ேவC Jமா"ெகௗரவ ேவC Jமா"ெகௗரவ ேவC Jமா"   ெ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 நிஹா� கல8ப'திெகௗரவ நிஹா� கல8ப'திெகௗரவ நிஹா� கல8ப'திெகௗரவ நிஹா� கல8ப'தி   



                            ( 4 )  M. No. 231 ெகௗரவ திேனE Jணவ"தனெகௗரவ திேனE Jணவ"தனெகௗரவ திேனE Jணவ"தனெகௗரவ திேனE Jணவ"தன   ெகௗரவ ப% ல Jணவ"தனெகௗரவ ப% ல Jணவ"தனெகௗரவ ப% ல Jணவ"தனெகௗரவ ப% ல Jணவ"தன   ெகௗரவ எBவB Jணேசகரெகௗரவ எBவB Jணேசகரெகௗரவ எBவB Jணேசகரெகௗரவ எBவB Jணேசகர   ெ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 (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 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 மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க.  ைரெரBணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெரBணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெரBணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெரBணசி�க�   ெ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 ாீ. ர�ஜி' த ெசா>சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசா>சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசா>சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசா>சா   ெகௗரவ அ6ர திசாநாய�கெகௗரவ அ6ர திசாநாய�கெகௗரவ அ6ர திசாநாய�கெகௗரவ அ6ர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய%த திசாநாய�கெகௗரவ மய%த திசாநாய�கெகௗரவ மய%த திசாநாய�கெகௗரவ மய%த 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 (ஹமB நவவிெகௗரவ (ஹமB நவவிெகௗரவ (ஹமB நவவிெகௗரவ (ஹமB 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 K'திக ப'திறணெகௗரவ K'திக ப'திறணெகௗரவ K'திக ப'திறணெகௗரவ K'திக ப'திறண   ெகௗரவ (டா�ட") ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமE பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி' ச4ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' ச4ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' ச4ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' ச4ஜய ெ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 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 எ..எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா"   ெகௗரவ ெசயிB அ: ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயிB அ: ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயிB அ: ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயிB 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� மLM8ெகௗரவ இ�ரா� மLM8ெகௗரவ இ�ரா� மLM8ெகௗரவ இ�ரா� மLM8   ெகௗரவ அ8 �லா மஹM8ெகௗரவ அ8 �லா மஹM8ெகௗரவ அ8 �லா மஹM8ெகௗரவ அ8 �லா மஹM8   



                            ( 5 )  M. No. 231 ெகௗரவ அஜி' மா�ன8ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன8ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன8ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன8ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�க   ெ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 சீ. 0. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. 0. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. 0. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. 0. 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�K�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ:ய ர�K�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ:ய ர�K�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ:ய ர�K�ெவ�ல   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ (ஜிK" ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிK" ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிK" ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிK" 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 நாம� ராஜப*ெகௗரவ நாம� ராஜப*ெகௗரவ நாம� ராஜப*ெகௗரவ நாம� ராஜப*   ெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேக   ெகௗரவ ஜானக வ�J�Kரெகௗரவ ஜானக வ�J�Kரெகௗரவ ஜானக வ�J�Kரெகௗரவ ஜானக வ�J�Kர   ெ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)  Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Hதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லNம� ஆன%த விேஜமா�னெகௗரவ லNம� ஆன%த விேஜமா�னெகௗரவ லNம� ஆன%த விேஜமா�னெகௗரவ லNம� 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 (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரம ெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறி   ெகௗரவ  A8 விேஜேசகரெகௗரவ  A8 விேஜேசகரெகௗரவ  A8 விேஜேசகரெகௗரவ  A8 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 சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான('  Oேநச�ெகௗரவ ஞான('  Oேநச�ெகௗரவ ஞான('  Oேநச�ெகௗரவ ஞான('  Oேநச�   ெகௗரவ ச%தி' சமரசி�கெகௗரவ ச%தி' சமரசி�கெகௗரவ ச%தி' சமரசி�கெகௗரவ ச%தி' சமரசி�க   ெகௗரவ ('  சிவ:�க�ெகௗரவ ('  சிவ:�க�ெகௗரவ ('  சிவ:�க�ெகௗரவ ('  சிவ:�க�   ெகௗரவ அ5ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ5ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ5ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ5ணாமைல நேட� சிவச�தி   ெகௗரவ ச' ர ச%தீப ேசனார'னெகௗரவ ச' ர ச%தீப ேசனார'னெகௗரவ ச' ர ச%தீப ேசனார'னெகௗரவ ச' ர ச%தீப ேசனார'ன   



                            ( 6 )  M. No. 231 ெ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 ெஹB2ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹB2ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹB2ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹB2ஆரFசி   ெகௗரவ இ%திக அ6�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அ6�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அ6�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அ6�'த ேஹர'   ெகௗரவ விஜித ேஹர'ெகௗரவ விஜித ேஹர'ெகௗரவ விஜித ேஹர'ெகௗரவ விஜித ேஹர'      தி). த�மிக தசநாய க, பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக�   தி). நீ0 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி3 பிரதானிK� பிரதி3 பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக��   தி)மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  தி). E கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி( ெசயலாள� நாயக�    ஒ'திைவ8பி� பிரகார� பாராRம�ற� S2ய . ஒ'திைவ8பி� பிரகார� பாராRம�ற� S2ய . ஒ'திைவ8பி� பிரகார� பாராRம�ற� S2ய . ஒ'திைவ8பி� பிரகார� பாராRம�ற� S2ய .     சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".     1111....    ப'திர�க;ப'திர�க;ப'திர�க;ப'திர�க;    சம"8பண�சம"8பண�சம"8பண�சம"8பண�: : : : காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம(ச�,( 2 35 ஆ� அ�தியாயமான) 7=க  க�டைள( ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீA இற %மதி தீ�ைவக� ெதாட�பான தீ�மான�ைத( (2017 நவ�ப� 09  ஆ� திகதிய 2044/31 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைக) சம�3பி�� ேம-பE தீ�மான�  அரசா=க நிதி ப-றிய  %*வி-% ஆ-.3ப1�த3பட ேவS1ெமன3 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�1�ள�.     2. 2. 2. 2. JTJTJTJT    அறி�ைகக;அறி�ைகக;அறி�ைகக;அறி�ைகக;    சம"8பண�சம"8பண�சம"8பண�சம"8பண�: : : : (1) அரசா=க  கண %  %*வி தவிசாள� ெகௗரவ லசCத அழகியவன, எ�டாவ� பாரா�மற�தி �தலாவ� ��ட�ெதாடாி-கான அரசா=க  கண %  %*வி நாகாவ� (2017.01.24 �த0 2017.05.24 வைரயிலான) அறி ைகைய( சம�3பி�தா�. 
 ேம-பE அறி ைக சபா0ட'தி:ட8படசபா0ட'தி:ட8படசபா0ட'தி:ட8படசபா0ட'தி:ட8பட ேவS1ெமனB� அ(சிட3பட ேவS1ெமனB� க�டைளயாயி-.. 
(2) கம�ெதாழி0 ம-.� காணி ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  %*வி தவிசாள� ெகௗரவ விஜித ேஹர�  சா�பாக அ  %*வி அ=க�தவ� ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனCத %மாரசிறி, அ  %*வி-% ஆ-.3ப1�திய,  

 (i)  2013 ஆ� ஆS1 கான இல=ைக� ேதயிைல சைபயி வ)டாCத அறி ைக; 
 (ii)   2014/2015 ஆS1 கான வைரய. க3ப�ட க�ேபாவி�Eயான ேதயிைல� ெதாழி-சாைல   :மிெர�E ஆSடறி ைக; 
 (iii)  2015 ஆ� ஆS1 கான இல=ைக இற3ப� ஆரா2(சி நி.வன�தி ஆSடறி ைக; 
 (iv)  2015 ஆ� ஆS1 கான இற3ப� அபிவி)�தி� திைண கள�தி ெசயலா-.ைக அறி ைக; 
  (v)  2015 ஆ� ஆS1 கான ெதைன3 பயி�(ெச2ைக( சைபயி வ)டாCத அறி ைக; 
 (vi)  2014 ஆ� ஆS1 கான ெதைன ஆரா2(சி நிைலய�தி ஆSடறி ைக; 
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 (vii) 2015 ஆ� ஆS1க� கான ேதசிய ெப)Cேதா�ட �காைம��வ    நி.வக�தி ஆSடறி ைக; 
 (viii) 2014 ஆ� ஆS1 கான இல=ைக விவசாய ஆரா2(சி  ெகா�ைக( சைபயி வ)டாCத அறி ைக; 
 (ix)  2013, 2014 ம-.� 2015 ஆ� ஆS1க� கான ெஹ ட� ெகா3ேபக1வ  கமநல ஆரா2(சி, பயி-சி நி.வக�தி வ)டாCத அறி ைகக�; 
 (x)   2014 ஆ� ஆS1 கான கமநல அபிவி)�தி� திைண கள�தி ெசயலா-. மதி34 அறி ைக; 
 (xi)   2014 ஆ� ஆS1 கான கம�ெதாழி0 ம-.� கமநல கா34.தி( சைபயி ஆSடறி ைக; 
 (xii)  2016 ஆ� ஆS1 கான கம�ெதாழி0 அைம(சி ெசயலா-.ைக அறி ைக; 
 (xiii) 2016 ஆ� ஆS1 கான காணி உபேயாக  ெகா�ைக� தி�டமிட0 திைண கள�தி ெசய-திற அறி ைக; 
 (xiv)  2016 ஆ� ஆS1 கான காணி அைம(சி ெசயலா-.ைக   அறி ைக;  ம-.�  
 (xv)   2016 ஆ� ஆS1 கான காணி ஆைணயாள� நாயக திைண கள�தி ெசய-திற ஆSடறி ைக ெதாட�பிலான அ  %*வி அறி ைகைய( சம�3பி�தா�. ேம-பE அறி ைக சபா0ட'தி:ட8படசபா0ட'தி:ட8படசபா0ட'தி:ட8படசபா0ட'தி:ட8பட    ேவS1ெமன  க�டைளயாயி-.. 
(3) க0வி ம-.� மனித வள அபிவி)�தி ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  %*வி  தவிசாள� ெகளரவ வEேவ0 7ேரX சா�பாக அ  %*வி உ.3பின� ெகௗரவ 

(ேபராசிாிய�) ஆ7 மாரசி=க, அ  %*வி-% ஆ-.3ப1�த3ப�ட,  
 (i) 2012, 2013 ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான இல=ைக உய� ெதாழி0G�பவிய0 க0வி நி.வக�தி ஆSடறி ைகக�; 
 (ii) 2013 ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான மானிடவிய0 ம-.� ச9க வி@ஞான�தி0 உய� க0வி கான ேதசிய நிைலய�தி ஆSடறி ைகக�; 
 (iii) 2013 ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான இல=ைக பி % ப0கைல கழக�தி ஆSடறி ைகK� கண %க��; 
 (iv) 2012, 2013  ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான ேபராதைன3 ப0கைல கழக�தி வ)டாCத அறி ைகக�; 
 (v) 2012, 2013  ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான ேபராதைன3 ப0கைல கழக�தி வி@ஞான ப�ட3பிபE34 நி.வக�தி வ)டாCத அறி ைகக�� கண %க��; 
 (vi) 2012, 2013 ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான ேபராதைன3 ப0கைல கழக�தி விவசாய3 ப�ட3 பி பE34 நி.வன�தி ஆSடறி ைகக�; 
 (vii) 2012, 2013  ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான இல=ைக களனி3 ப0கைல கழக�தி ஆSடறி ைகக�� கண %க��; 
 (viii) 2012, 2013 ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான களனி3 ப0கைல கழக�தி க�பஹா வி ரமார(சி ஆK�ேவத க0வி நி.வக�தி ஆSடறி ைகக�; 
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 (ix) 2012 ம-.� 2013 ஆ� ஆS1க� கான களனி3 ப0கைல கழக�தி ெதா0ெபா)ளிய0 ப�ட3பிபE34 நி.வக�தி வ)டாCத அறி ைகக�; 
 (x) 2013  ம-.�    2014 ஆ� ஆS1க� கான பாளி, ெபௗ�த க0வி3 ப�ட3பிபE34 (களனி3 ப0கைல கழக�) நி.வன�தி வ)டாCத அறி ைகK� கண %க��; 
 (xi) 2012, 2013  ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான யாA3பாண3 ப0கைல கழக�தி ஆSடறி ைகக�; 
 (xii) 2012, 2013  ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான இல=ைக ெதகிழ %3 ப0கைல கழக�தி வ)டாCத அறி ைகக�; 
 (xiii) 2012 ம-.� 2013   ஆ� ஆS1க� கான இல=ைக வய�ப ப0கைல கழக�தி ஆSடறி ைகக�� கண %க��; 
 (xiv) 2012, 2013  ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான ஊவா ெவ0ல8ஸ ப0கைல கழக�தி ஆSடறி ைகக�; 
 (xv) 2013 ஆ� ஆS1 கான இல=ைக திறCத ப0கைல கழக�தி ஆ=கில ப�ட3பிபE34 நி.வக�தி வ)டாCத அறி ைகK� கண %க��; 
 (xvi)  2013 ம-.� 2014  ஆ� ஆS1க� கான இல=ைக திறCத ப0கைல கழக�தி ஆSடறி ைகக�; 
  (xvii) 2013, 2014 ம-.� 2015 ஆ� ஆS1க� கான ெமாற�1ைவ3 ப0கைல கழக�தி வ)டாCத அறி ைகக�� கண கறி ைகக��; 
 (xviii) 2013 ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான இல=ைக ெமாற�1ைவ3 ப0கைல கழக ெதாழி0G�ப நி.வன�தி ஆSடறி ைகக�� வ)டாCத கண கறி ைகக��; 
 (xix)  2012, 2013  ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான இல=ைக, கிழ %3 ப0கைல கழக�தி 7வாமி வி4லானCத அழகிய- க-ைகக� நி.வக�தி வ)டாCத அறி ைகக�; 
 (xx) 2012, 2013  ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான இல=ைக ச3ரக�வ ப0கைல கழக�தி வ)டாCத அறி ைகக�; 
 (xxi)  2012, 2013  ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான இல=ைக ரஜர�ட ப0கைல கழக�தி வ)டாCத அறி ைக�� கண %க��; 
 (xxii) 2012, 2013  ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான க�4ல ஆ-.ைக  கைலக� ப0கைல கழக�தி ஆSடறி ைகக�; 
 (xxiii) 2013, 2014  ம-.� 2015 ஆ� ஆS1க� கான Z ஜயவ�தன4ர ப0கைல கழக�தி ஆSடறி ைகக�; 
 (xxiv) 2012 ம-.� 2013 ஆ� ஆS1க� கான உ)%ைண ப0கைல கழக�தி  ஆSடறி ைகக�; 
 (xxv) 2013 ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான Zஜயவ�தன4ர ப0கைல கழக�தி �காைம��வ ப�ட3பிபE34 நி.வக�தி ஆSடறி ைகக�; 
 (xxvi) 2014 ஆ� ஆS1 கான ம)��வ3 ப�ட3பி பE34 நி.வக�தி வ)டாCத அறி ைக;   
 (xxvii) 2014 ஆ� ஆS1 கான ெகா*�43 ப0கைல கழக கம�ெதாழி0 ெதாழி0G�பவிய0 ம-.� கிராமிய வி@ஞான=க� கான நி.வன�தி ஆSடறி ைக; 
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 (xxviii) 2014 ஆ� ஆS1 கான ெகா*�4 ப0கைல கழக ேதசிய [லக� ம-.� தகவ0 வி@ஞான நி.வன�தி ஆS1 அறி ைக; 
  (xxix) 2013 ஆ� ஆS1 கான இல=ைக கிழ %3 ப0கைல கழக�தி  வ)டாCத அறி ைக; ம-.�  
 (xxx) 2013 ம-.� 2014 ஆ� ஆS1க� கான  இல=ைக ெபௗ�த பாளி ப0கைல கழக�தி ஆSடறி ைகக� ெதாட�பிலான அ  %*வி  அறி ைகைய( சம�3பி�தா�. ேம-பE அறி ைக சபா0ட'தி:ட8படசபா0ட'தி:ட8படசபா0ட'தி:ட8படசபா0ட'தி:ட8பட ேவS1ெமன  க�டைளயாயி-.. 

(4) ெபா)ளாதார அபிவி)�தி ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  %*வி  தவிசாள� ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனCத %மாரசிறி, அ  %*வி-% ஆ-.3ப1�த3ப�ட, “ 2008 ஆ� ஆSE 14 ஆ� இல க உபாய அபிவி)�தி க)�தி�ட=க� ச�ட�தி 3 (4) ஆ� பிாிவி கீழான க�டைளக�” ெதாட�பிலான அ %*வி  அறி ைகைய( சம�3பி�தா�.  ேம-பE அறி ைக சபா0ட'தி:ட8படசபா0ட'தி:ட8படசபா0ட'தி:ட8படசபா0ட'தி:ட8பட ேவS1ெமன  க�டைளயாயி-..     3.3.3.3.    மU�க;மU�க;மU�க;மU�க;: : : :     
(1)  ேககாைல, மீபி�Eய, எ�வி விேஜர�ன மாவ�ைத, இல. 61 இ0 வதிK� தி). ாீ.ேஜ. ஜயவ�தனவின� 2017.10.30 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ 4�திக ப�திறண சம�3பி�தா�.      (2) (i) அ�பலCெதா�ட, சி�ராகல, மினி4ரகமவி0 வதிK� தி). சமரவி கிரம ஆர(சிேக நிம:ன� 2017.07.24 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம?ைவK�;   

  (ii)  ெப:அ�த, மஹஹீ0ல, தகஹவ�தவி0 வதிK� தி)மதி ட3ளி]. ர�யாவதியின� 2017.08.09 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம?ைவK� 

  ெகௗரவ நாம0 ராஜப^ சம�3பி�தா�. 
(3)  ெதமடெகாட, ெபா:8 நிைலய�தி ெபா:8 பாிேசாதக� _.ஏ. 7ஜி� க=கநாதவின� 2017.08.14 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ 7ஜி� ச@ஜய ெபேரரா சம�3பி�தா�.  
(4)  9`�, பிரதான aதி, நீதிமற�தி-% �னா0 வதிK� தி). ேக.பி. ஜனக 4Xப %மாரவின� 2017.10.05 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ இ�ரா மbc3 சம�3பி�தா�.  
(5)  ேகாணா_?வல, %)ஸெகாட, “விஜயானி” எ?� �கவாியி0 வதிK� தி). விஜயபால மானவ1வின� 2017.07.17 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ விஜயபால ெஹ�Eஆர(சி சம�3பி�தா�.  25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைள கைமய ேம-பE ம? க� ெபா� ம? க� %*B % ஆ-.3ப1�த3ப�டன.     4.4.4.4.    பாராRம�ற அCவ�க;பாராRம�ற அCவ�க;பாராRம�ற அCவ�க;பாராRம�ற அCவ�க;: : : : பாரா�மற சைப �த0வ� சம�3பி�த பிேரரைண,— ஒ*=%3 ப�திர�தி0 காண3ப1� ெபா� அ/வ0களி0 2 ஆ� ம-.� 3 ஆ� இல க விடய=க� மீதான நடவE ைகக� இைறய அம�வி0 23 ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைளயி ஏ-பா1களி:)C� வில %3ெப.மாக. பிேரரைண சைப % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�.     5555....    சBடWல� ெகா5Xவர அUமதிசBடWல� ெகா5Xவர அUமதிசBடWல� ெகா5Xவர அUமதிசBடWல� ெகா5Xவர அUமதி::::    “ேமாக ல=கா மற�ைத  ��Eைண3பத-கானெதா) ச�ட9ல�” எ?� ச�ட9ல� ெகாS1வர அ?மதி வழ=க3ப1மாக என ெகௗரவ நாம0 ராஜப^, ெகௗரவ ேக. காத� ம8தா அ?வதி க  பிேராி�தா�. 



                            ( 10 )  M. No. 231 பிேரரைண சைப % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. அத-கைமய( ச�ட9ல� �தலாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ெப-. அ(சிட3பட ேவS1ெமன  க�டைளயாயி-.. 47 (5) ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைள கைமய அறி ைகயி1வத-காக ச�ட9ல� ச9கவ/e�ட0, நல4ாி ம-.� கSE மர4ாிைமக�  அைம(சாி கவன�தி-%  ஆ-.3ப1�த3ப�ட�.  6666....    சBடWல� ெகா5Xவர அUமதிசBடWல� ெகா5Xவர அUமதிசBடWல� ெகா5Xவர அUமதிசBடWல� ெகா5Xவர அUமதி::::    “ஆயிஷா க0வி ந�பி ைக3 ெபா.3ைப  ��Eைண3பத-கானெதா) ச�ட9ல�” எ?� ச�ட9ல� ெகாS1வர அ?மதி வழ=க3ப1மாக என ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேகேகேகேக. . . . காத"காத"காத"காத"    ம.தா�ம.தா�ம.தா�ம.தா�    , , , , ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    நாம�நாம�நாம�நாம�    ராஜப*ராஜப*ராஜப*ராஜப*    அUவதி�கஅUவதி�கஅUவதி�கஅUவதி�க     பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. அத-கைமய( ச�ட9ல� �தலாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ெப-. அ(சிட3பட ேவS1ெமன  க�டைளயாயி-.. 47 (5) ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைள கைமய அறி ைகயி1வத-காக ச�ட9ல� ச9கவ/e�ட0, நல4ாி ம-.� கSE மர4ாிைமக�  அைம(சாி கவன�தி-%  ஆ-.3ப1�த3ப�ட�.  7.7.7.7.    ஒ �கீBXF சBடWல� (201ஒ �கீBXF சBடWல� (201ஒ �கீBXF சBடWல� (201ஒ �கீBXF சBடWல� (2018888) ) ) ) — (ஒ� க3ப�ட இ)ப�� 9றாவ� நா�) : %* ஆ2நிைலயி0 ேம/� பாிசீலைன. (%*நிைலயி0) சபாநாயக� தைலைம தா=கினா�, தைல34 101 நிகA(சி�தி�ட� 01 (மீS1வ)� ெசலவின�) “நிகA(சி�தி�ட� 10/- cபாவினா0 %ைற க3ப1மாக” என ெகளரவ (டா ட�)  நளிCத ஜயதி8ஸ பிேராி�தா�. (�.ப. 11.00 மணி % பிரதி( சபாநாயக� தைலைம தா=கினா�.) (�.ப. 1.00 மணி % %* களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா=கினா�.) (பி.ப. 3.06 மணி % ெகளரவ (தி)மதி) Zயாணி விேஜவி கிரம தைலைம தா=கினா�.) (பி.ப. 4.16 மணி % ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா=கினா�.) (பி.ப. 6.31 மணி % பிரதி( சபாநாயக� தைலைம தா=கினா�.) பிேரரைண சைப % விட3ப�1 நிராகாி க3ப�ட�. 
101 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீS1வ)@ ெசலB ெகன  cபா 131,860,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  01 (9லதன( ெசலவின�) 
101 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 9லதன( ெசலB ெகன cபா 7,610,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. 



                            ( 11 )  M. No. 231 நிகA(சி�தி�ட�  02 (மீS1வ)� ெசலவின�) 
101 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — மீS1வ)@ ெசலB ெகன  cபா 75,500,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  02 (9லதன( ெசலவின�) 
101 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —  9லதன( ெசலB ெகன cபா 689,000,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 201 நிகA(சி�தி�ட� 01 (மீS1வ)� ெசலவின�) 
201 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீS1வ)@ ெசலB ெகன  cபா 55,469,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  01 (9லதன( ெசலவின�) 
201 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 9லதன( ெசலB ெகன cபா 7,200,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட� 02 (மீS1வ)� ெசலவின�) 
201 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீS1வ)@ ெசலB ெகன cபா  448,816,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  02 (9லதன( ெசலவின�) 
201 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 9லதன( ெசலB ெகன cபா 47,500,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 108 நிகA(சி�தி�ட� 01 (மீS1வ)� ெசலவின�) 
108 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீS1வ)@ ெசலB ெகன  cபா 134,300,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  01 (9லதன( ெசலவின�) 
108 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 9லதன( ெசலB ெகன cபா 11,700,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 202 நிகA(சி�தி�ட� 02 (மீS1வ)� ெசலவின�) 
202 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீS1வ)@ ெசலB ெகன cபா  91,000,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  02 (9லதன( ெசலவின�) 
202 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 9லதன( ெசலB ெகன cபா 59,700,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. 



                            ( 12 )  M. No. 231 தைல34 308 நிகA(சி�தி�ட� 02 (மீS1வ)� ெசலவின�) 
308 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீS1வ)@ ெசலB ெகன cபா  12,932,500,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  02 (9லதன( ெசலவின�) 
308 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 9லதன( ெசலB ெகன cபா 301,600,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 159  நிகA(சி�தி�ட� 01 (மீS1வ)� ெசலவின�) 
159 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீS1வ)@ ெசலB ெகன  cபா 138,760,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  01 (9லதன( ெசலவின�) 
159 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 9லதன( ெசலB ெகன cபா 9,900,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட� 02 (மீS1வ)� ெசலவின�) 
159 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீS1வ)@ ெசலB ெகன  cபா 300,000,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  02 (9லதன( ெசலவின�) 
159 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 9லதன( ெசலB ெகன cபா 470,000,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 203 நிகA(சி�தி�ட� 02 (மீS1வ)� ெசலவின�) 
203 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீS1வ)@ ெசலB ெகன cபா  73,747,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  02 (9லதன( ெசலவின�) 
203 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 9லதன( ெசலB ெகன cபா 32,070,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 167 நிகA(சி�தி�ட� 01 (மீS1வ)� ெசலவின�) 
167 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீS1வ)@ ெசலB ெகன cபா  74,000,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. 



                            ( 13 )  M. No. 231 நிகA(சி�தி�ட�  01 (9லதன( ெசலவின�) 
167 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 9லதன( ெசலB ெகன cபா 31,000,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 194  நிகA(சி�தி�ட� 01 (மீS1வ)� ெசலவின�) 
194 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீS1வ)@ ெசலB ெகன  cபா 202,722,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  01 (9லதன( ெசலவின�) 
194 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 9லதன( ெசலB ெகன cபா 74,150,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட� 02 (மீS1வ)� ெசலவின�) 
194 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீS1வ)@ ெசலB ெகன cபா  11,420,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  02 (9லதன( ெசலவின�) 
194 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 9லதன( ெசலB ெகன cபா 1,981,850,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 196  நிகA(சி�தி�ட� 01 (மீS1வ)� ெசலவின�) 
196 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீS1வ)@ ெசலB ெகன  cபா 197,300,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  01 (9லதன( ெசலவின�) 
196 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 9லதன( ெசலB ெகன cபா 11,000,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட� 02 (மீS1வ)� ெசலவின�) 
196 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீS1வ)@ ெசலB ெகன cபா  1,666,300,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  02 (9லதன( ெசலவின�) 
196 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 9லதன( ெசலB ெகன cபா 3,768,600,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவS1ெமற பிேரரைண %*B % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. “%* ெச2� �E�த பாிசீலைன ப-றி� தைலவ� சைப % அறிவி3ப�ட %* மீS1� �1வத-% அ?மதி ேகா)வாராக” என காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. 



                            ( 14 )  M. No. 231 %* ெச2� �E�த பாிசீலைன ப-றி அறிவி க3ப�ட�. 2017 திெச�ப� மாத� 09 ஆ� திகதி சனி கிழைம மீS1� �1�. பிேரரைண  சைப % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�.  8.8.8.8.    ெசய�6)�க அபிவி�'தி� க�'திBட�க; சBட'தி� கீ] தீ"மான� (இல. 1)ெசய�6)�க அபிவி�'தி� க�'திBட�க; சBட'தி� கீ] தீ"மான� (இல. 1)ெசய�6)�க அபிவி�'தி� க�'திBட�க; சBட'தி� கீ] தீ"மான� (இல. 1)ெசய�6)�க அபிவி�'தி� க�'திBட�க; சBட'தி� கீ] தீ"மான� (இல. 1)::::    அபிவி)�தி உபாய �ைறக� ம-.� ச�வேதச வ��தக அைம(ச� சம�3பி�த பிேரரைண,— 2008 ஆ� ஆSE 14 ஆ� இல க ெசய0Gg க அபிவி)�தி  க)�தி�ட=க� ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி (4) ஆ� உப பிாிவி கீA அபிவி)�தி உபாய �ைறக� ம-.� ச�வேதச வ��தக அைம(சரா0 விதி க3ப�1, 2017 திெச�ப� 07 ஆ� திகதிய 2048/31 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி0 பிர7ாி க3ப�ட�� 2017.12.07 ஆ� திகதி சம�3பி க3ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி க3பட ேவS1ெமன இ3பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ-.கிற�. பிேரரைண சைப % விட3ப�1 சா�பாக 72 ேப)�; எதிராக 07 ேப)� வா களி�� நிைறேவ-ற3ப�ட�.                                                                                                                                                          சா"பாகசா"பாகசா"பாகசா"பாக ெகௗரவ ரணி0 வி கிரமசி=க ெகௗரவ (தி)மதி) தலதா அ�ேகாரல ெகௗரவ ேஜா அமர�=க ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ�gகம ெகௗரவ கயCத க)ணாதில க ெகௗரவ ல^ம கிாிஎ0ல ெகௗரவ மேனா கேணச ெகௗரவ தயா கமேக ெகௗரவ பழனி திகா�பர� ெகௗரவ எ8. _. நாவின ெகௗரவ காமினி ஜயவி கிரம ெபேரரா ெகௗரவ ஹாி ப�னாC� ெகௗரவ ஏ. E. 7சி0 பிேரமஜயCத ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர@சி� ம��மபSடார ெகௗரவ (தி)மதி) சCதிராணி பSடார ெகௗரவ தில  மாரபன ெகௗரவ அGர பிாியத�ஷன யா3பா ெகௗரவ சCதிம aர ெகாE ெகௗரவ ம:  சமரவி கிரம ெகௗரவ மஹிCத சமரசி=க ெகௗரவ விஜி� விஜய�ணி ெசா2சா ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ� ெகௗரவ அ3�0 ஹh� 

 ெகௗரவ வசCத அ/விஹாேர ெகௗரவ நிேராஷ ெபேரரா ெகௗரவ ஏ. E. பிேரமதாச ெகௗரவ பா:த ர=ேக பSடார ெகௗரவ a.எ8. இராதாகி)Xண ெகௗரவ )வ விேஜவ�தன ெகௗரவ 7ஜீவ ேசனசி=க ெகௗரவ ல^ம ெசெனவிர�ன ெகௗரவ அேசா  அேபசி=க ெகௗரவ (டா ட�) (தி)மதி) அேனாமா கமேக ெகௗரவ அGராத ஜயர�ன ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி0வா ெகௗரவ எ(.ஆ�. சாரதீ �XமCத ெகௗரவ க)ணார�ன பரணவிதான ெகௗரவ 7சCத 4@சிநிலேம ெகௗரவ தாராநா� ப8நாய க ெகௗரவ ெஹ ட� அ34ஹாமி  ெகௗரவ சிசிர %மார அேபேசகர   ெகௗரவ �ஷார இC�னி0 அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ��வல   ெகௗரவ ரவி க)ணாநாய க   ெகௗரவ அ. அரவிC� %மா�   



                            ( 15 )  M. No. 231 ெகௗரவ ேவ/ %மா� ெகௗரவ சCதிம கமேக   ெகௗரவ ந: பSடார ஜயமஹ   ெகௗரவ (டா ட�) கவிCத ேஹஷா ஜயவ�தன   ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன ெகௗரவ மயி0வாகன� திலகராஜா ெகௗரவ க. �ைரெர�ணசி=க�   ெகௗரவ எ�.எ8. ெதள_    ெகௗரவ ெமாஹம� நவவி ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ 7ஜி� ச@ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ பC�ல லா0 பSடாாிெகாட   ெகௗரவ எ8.எ�. மாி கா�   ெகௗரவ ெசயி� அ: ஸாஹி� ெமௗலானா   

ெகௗரவ ேக. காத� ம8தா   ெகௗரவ இ�ரா மbc3   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ7 மாரசி=க   ெகௗரவ இஷா  ரஹுமா   ெகௗரவ �ஜி4� ரஹுமா   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக)ணா   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி ரமர�ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�=க ெகௗரவ (டா ட�) (தி)மதி) �jதா விேஜமான ெகௗரவ லkம ஆனCத விேஜமான  ெகௗரவ (தி)மதி) ேராஹினி %மாாி விேஜர�ன   ெகௗரவ சமிCத விேஜசிறி   ெகௗரவ சCதி� சமரசி=க                எதிராகஎதிராகஎதிராகஎதிராக     ெகௗரவ நிஹா0 கல3ப�தி   ெகௗரவ அGர திசாநாய க ெகௗரவ விஜித ேப)ெகாட   ெகௗரவ பிம0 ர�நாய க   
 ெகௗரவ 7னி0 ஹC�ென�தி   ெகௗரவ இCதிக அG)�த ேஹர�   ெகௗரவ விஜித ேஹர� 

9.   9.   9.   9.   ெசய�6)�க அபிவி�'தி� க�'திBட�க; சBட'தி� கீ] தீ"மான� (இல. 2)ெசய�6)�க அபிவி�'தி� க�'திBட�க; சBட'தி� கீ] தீ"மான� (இல. 2)ெசய�6)�க அபிவி�'தி� க�'திBட�க; சBட'தி� கீ] தீ"மான� (இல. 2)ெசய�6)�க அபிவி�'தி� க�'திBட�க; சBட'தி� கீ] தீ"மான� (இல. 2): : : : அபிவி)�தி உபாய �ைறக� ம-.� ச�வேதச வ��தக அைம(ச� சம�3பி�த பிேரரைண,—  2008 ஆ� ஆSE 14 ஆ� இல க ெசய0Gg க அபிவி)�தி  க)�தி�ட=க� ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி (4) ஆ� உப பிாிவி கீA அபிவி)�தி உபாய �ைறக� ம-.� ச�வேதச வ��தக அைம(சரா0 விதி க3ப�1, 2017 திெச�ப� 07 ஆ� திகதிய 2048/32 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி0 பிர7ாி க3ப�ட�� 2017.12.07 ஆ� திகதி சம�3பி க3ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி க3பட ேவS1ெமன இ3பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ-.கிற�. பிேரரைண சைப % விட3ப�1 சா�பாக 72 ேப)�; எதிராக 07 ேப)� வா களி�� நிைறேவ-ற3ப�ட�.   



                            ( 16 )  M. No. 231                                                                                                                                                         சா"பாகசா"பாகசா"பாகசா"பாக ெகௗரவ ரணி0 வி கிரமசி=க ெகௗரவ (தி)மதி) தலதா அ�ேகாரல ெகௗரவ ேஜா அமர�=க ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ�gகம ெகௗரவ கயCத க)ணாதில க ெகௗரவ ல^ம கிாிஎ0ல ெகௗரவ மேனா கேணச ெகௗரவ தயா கமேக ெகௗரவ பழனி திகா�பர� ெகௗரவ எ8. _. நாவின ெகௗரவ காமினி ஜயவி கிரம ெபேரரா ெகௗரவ ஹாி ப�னாC� ெகௗரவ ஏ. E. 7சி0 பிேரமஜயCத ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர@சி� ம��மபSடார ெகௗரவ (தி)மதி) சCதிராணி பSடார ெகௗரவ தில  மாரபன ெகௗரவ அGர பிாியத�ஷன யா3பா ெகௗரவ சCதிம aர ெகாE ெகௗரவ ம:  சமரவி கிரம ெகௗரவ மஹிCத சமரசி=க ெகௗரவ விஜி� விஜய�ணி ெசா2சா ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ� ெகௗரவ அ3�0 ஹh� ெகௗரவ வசCத அ/விஹாேர ெகௗரவ நிேராஷ ெபேரரா ெகௗரவ ஏ. E. பிேரமதாச ெகௗரவ பா:த ர=ேக பSடார ெகௗரவ a.எ8. இராதாகி)Xண ெகௗரவ )வ விேஜவ�தன ெகௗரவ 7ஜீவ ேசனசி=க ெகௗரவ ல^ம ெசெனவிர�ன ெகௗரவ அேசா  அேபசி=க ெகௗரவ (டா ட�) (தி)மதி) அேனாமா கமேக ெகௗரவ அGராத ஜயர�ன 

 ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி0வா ெகௗரவ எ(.ஆ�. சாரதீ �XமCத ெகௗரவ க)ணார�ன பரணவிதான ெகௗரவ 7சCத 4@சிநிலேம ெகௗரவ தாராநா� ப8நாய க ெகௗரவ ெஹ ட� அ34ஹாமி  ெகௗரவ சிசிர %மார அேபேசகர   ெகௗரவ �ஷார இC�னி0 அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ��வல   ெகௗரவ ரவி க)ணாநாய க   ெகௗரவ அ. அரவிC� %மா�   ெகௗரவ ேவ/ %மா� ெகௗரவ சCதிம கமேக   ெகௗரவ ந: பSடார ஜயமஹ   ெகௗரவ (டா ட�) கவிCத ேஹஷா ஜயவ�தன   ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன ெகௗரவ மயி0வாகன� திலகராஜா ெகௗரவ க. �ைரெர�ணசி=க�   ெகௗரவ எ�.எ8. ெதள_    ெகௗரவ ெமாஹம� நவவி ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ 7ஜி� ச@ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ பC�ல லா0 பSடாாிெகாட   ெகௗரவ எ8.எ�. மாி கா�   ெகௗரவ ெசயி� அ: ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத� ம8தா   ெகௗரவ இ�ரா மbc3   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ7 மாரசி=க   ெகௗரவ இஷா  ரஹுமா   ெகௗரவ �ஜி4� ரஹுமா   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக)ணா   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி ரமர�ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�=க 



                            ( 17 )  M. No. 231 ெகௗரவ (டா ட�) (தி)மதி) �jதா விேஜமான   ெகௗரவ லkம ஆனCத விேஜமான   ெகௗரவ (தி)மதி) ேராஹினி %மாாி விேஜர�ன   ெகௗரவ சமிCத விேஜசிறி   ெகௗரவ சCதி� சமரசி=க    
            எதிராகஎதிராகஎதிராகஎதிராக     ெகௗரவ நிஹா0 கல3ப�தி   ெகௗரவ அGர திசாநாய க ெகௗரவ விஜித ேப)ெகாட   ெகௗரவ பிம0 ர�நாய க   

 ெகௗரவ 7னி0 ஹC�ென�தி   ெகௗரவ இCதிக அG)�த ேஹர�   ெகௗரவ விஜித ேஹர� 10.10.10.10.    ஒ'திைவ8K : ஒ'திைவ8K : ஒ'திைவ8K : ஒ'திைவ8K : “இ3பாரா�மற� இ3ெபா*� ஒ�திைவ க3ப1மாக” என பாரா�மற( சைப �த0வ�  பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. பி.ப. 7.54 மணி %,  2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி-கைமய 2017 திெச�ப�  மாத�  09 ஆ� திகதி சனி கிழைம �.ப. 9.30 மணிவைர   பாரா�மற� ஒ�திைவ க3ப�ட�.  


