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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(�   அதிேமத�அதிேமத�அதிேமத�அதிேமத�    ைம�திாிபாலைம�திாிபாலைம�திாிபாலைம�திாிபால    சிறிேசனசிறிேசனசிறிேசனசிறிேசன, , , , இல�ைக சனநாயக# ேசாச.ச# $/யரசி சனாதிபதி0�, பா�கா12 அைம'ச(� மகாவ. ம45� 64றாட7 அைம'ச(� ேதசிய ஒ(ைம1பா9 ம45� ந7.ண#க அைம'ச(� ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம'ச(� ேதசிய ெகா:ைகக: ம45� ெபா(ளாதார அ;வ7க: அைம'ச(� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ:நா�ட;வ7க: அைம'ச� ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர, கட4ெறாழி7 ம45� நீரக வள>ல அபிவி(�தி அைம'ச� ம45� மகாவ. அபிவி(�தி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க, காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம12 அைம'ச(� அரசா�க# க�சி �த4ேகாலாசா@� ெகௗரவ ல#ம$ கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல#ம$ கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல#ம$ கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல#ம$ கிாிஎ�ல, உய� க7வி ம45� ெந9Aசாைலக: அைம'ச(� பாரா�மற' சைப �த7வ(� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�9��ை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#$வர�� ம45� சிவி7 விமான' ேசைவக: அைம'ச� ெகௗரவ 'மி!த திசாநாய�க,ெகௗரவ 'மி!த திசாநாய�க,ெகௗரவ 'மி!த திசாநாய�க,ெகௗரவ 'மி!த திசாநாய�க, கம�ெதாழி7 அைம'ச� ெகௗரவ நவி$ திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி$ திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி$ திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி$ திசாநாய�க, ெப(Bேதா�ட# ைக�ெதாழி7 அைம'ச� ெகௗரவ எ(. *. நாவி$ன,ெகௗரவ எ(. *. நாவி$ன,ெகௗரவ எ(. *. நாவி$ன,ெகௗரவ எ(. *. நாவி$ன, உ:ளக அ;வ7க:, வடேம7 அபிவி(�தி ம45� கலாசார அ;வ7க: அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய!த, விAஞான, ெதாழி7D�ப ம45� ஆராF'சி அைம'ச� ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாஸ, Gடைம12 ம45� நி�மாண��ைற அைம'ச� ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ$,ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ$,ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ$,ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ$, ைக�ெதாழி7 ம45� வாணிப அ;வ7க: 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)�$� ம45� ெ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, ெப4ேறா.ய வள�க: அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ ம2� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம2� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம2� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம2� சமரவி�ரம, அபிவி(�தி உபாய �ைறக: ம45� ச�வேதச வ��தக அைம'ச� 



                            ( 2 )  M. No. 227 ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க, �ைற�க�க: ம45� க1ப45ைற அ;வ7க: 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, 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ அைம'ச� ெகௗரவ அ6'� ஹ78,ெகௗரவ அ6'� ஹ78,ெகௗரவ அ6'� ஹ78,ெகௗரவ அ6'� ஹ78, தபா7, தபா7 ேசைவக: ம45� �H.� சமய அ;வ7க: அைம'ச� ெகௗரவ *�. மா�ஷ� சர� ெபா$ேசகா,ெகௗரவ *�. மா�ஷ� சர� ெபா$ேசகா,ெகௗரவ *�. மா�ஷ� சர� ெபா$ேசகா,ெகௗரவ *�. மா�ஷ� சர� ெபா$ேசகா, பிரேதச அபிவி(�தி அைம'ச�  ெகௗரவ வச!த அ:விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ:விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ:விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ:விஹாேர, கம�ெதாழி7 இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ ெமாஹா$ லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா$ லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா$ லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா$ லா� கிேர�, உய� க7வி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ நிேராஷ$ ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ$ ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ$ ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ$ ெபேரரா, ேதசிய ெகா:ைகக: ம45� ெபா(ளாதார அ;வ7க: இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!';<ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!';<ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!';<ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!';<ேள, நகர� தி�டமிட7 ம45� நீ� வழ�க7 இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ பா2த ர�ேக ப>டார,ெகௗரவ பா2த ர�ேக ப>டார,ெகௗரவ பா2த ர�ேக ப>டார,ெகௗரவ பா2த ர�ேக ப>டார, நீ�1பாசன இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ ".எ(. இராதாகி�@ண$,ெகௗரவ ".எ(. இராதாகி�@ண$,ெகௗரவ ".எ(. இராதாகி�@ண$,ெகௗரவ ".எ(. இராதாகி�@ண$, க7வி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ தி26 ெவதஆரBசி,ெகௗரவ தி26 ெவதஆரBசி,ெகௗரவ தி26 ெவதஆரBசி,ெகௗரவ தி26 ெவதஆரBசி, கட4ெறாழி7 ம45� நீரக வள>ல அபிவி(�தி 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, விAஞான, ெதாழி7D�ப ம45� ஆராF'சி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட;வ7க: இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. எB. எ8. ெபளC,ெகௗரவ ஏ. எB. எ8. ெபளC,ெகௗரவ ஏ. எB. எ8. ெபளC,ெகௗரவ ஏ. எB. எ8. ெபளC, ேதசிய ஒ(ைம1பா9 ம45� ந7.ண#க இராஜா�க அைம'ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா#$வர�� ம45� சிவி7 விமான' ேசைவக: பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ$ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ$ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ$ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ$ன, நிதி ம45� ெவ$சன ஊடக பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி8,ெகௗரவ ைபஸா� காசி8,ெகௗரவ ைபஸா� காசி8,ெகௗரவ ைபஸா� காசி8, 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ பா2த �மார ெதவர6ெப�ம,ெகௗரவ பா2த �மார ெதவர6ெப�ம,ெகௗரவ பா2த �மார ெதவர6ெப�ம,ெகௗரவ பா2த �மார ெதவர6ெப�ம, உ:ளக அ;வ7க:, வடேம7 அபிவி(�தி ம45� கலாசார அ;வ7க: 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: ம45� ெபா(ளாதார அ;வ7க: 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 ம45� ெதாழி4பயி4சி பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா, மிவ; ம45� 2�1பி#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, Gடைம12 ம45� நி�மாண��ைற பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ எB.எ8.எ8. ஹாீ(,ெகௗரவ எB.எ8.எ8. ஹாீ(,ெகௗரவ எB.எ8.எ8. ஹாீ(,ெகௗரவ எB.எ8.எ8. ஹாீ(, விைளயா�9��ைற பிரதி அைம'ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ6;ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ6;ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ6;ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ6;ஹாமி   



                            ( 3 )  M. No. 227 ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�'வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�'வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�'வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�'வல   ெகௗரவ ஆன!த அ:�கமேகெகௗரவ ஆன!த அ:�கமேகெகௗரவ ஆன!த அ:�கமேகெகௗரவ ஆன!த அ:�கமேக   ெகௗரவ ரDசி� அ:விஹாேரெகௗரவ ரDசி� அ:விஹாேரெகௗரவ ரDசி� அ:விஹாேரெகௗரவ ரDசி� அ:விஹாேர   ெ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.எ8. ஆன!த �மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ8. ஆன!த �மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ8. ஆன!த �மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ8. ஆன!த �மாரசிறி   ெகௗரவ நால�க பிரசா� ெகாெலா$ேனெகௗரவ நால�க பிரசா� ெகாெலா$ேனெகௗரவ நால�க பிரசா� ெகாெலா$ேனெகௗரவ நால�க பிரசா� ெகாெலா$ேன   ெகௗரவ க"!திர$ ேகாE(வர$ெகௗரவ க"!திர$ ேகாE(வர$ெகௗரவ க"!திர$ ேகாE(வர$ெகௗரவ க"!திர$ ேகாE(வர$   ெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ உதய பிரபா� க8ம$பிலெகௗரவ உதய பிரபா� க8ம$பிலெகௗரவ உதய பிரபா� க8ம$பிலெகௗரவ உதய பிரபா� க8ம$பில   ெகௗரவ நிஹா� கல6ப�திெகௗரவ நிஹா� கல6ப�திெகௗரவ நிஹா� கல6ப�திெகௗரவ நிஹா� கல6ப�தி   ெகௗரவ திேன@ �ணவ�தனெகௗரவ திேன@ �ணவ�தனெகௗரவ திேன@ �ணவ�தனெகௗரவ திேன@ �ணவ�தன   ெகௗரவ எ.வ. �ணேசகரெகௗரவ எ.வ. �ணேசகரெகௗரவ எ.வ. �ணேசகரெகௗரவ எ.வ. �ணேசகர   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா,ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா,ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா,ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா,   ெ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 ந2$ ப>டார ஜயமஹெகௗரவ ந2$ ப>டார ஜயமஹெகௗரவ ந2$ ப>டார ஜயமஹெகௗரவ ந2$ ப>டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அGர சி.னி ஜயர�னெகௗரவ அGர சி.னி ஜயர�னெகௗரவ அGர சி.னி ஜயர�னெகௗரவ அGர சி.னி 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 க. 'ைரெர.ணசி�க8ெகௗரவ க. 'ைரெர.ணசி�க8ெகௗரவ க. 'ைரெர.ணசி�க8ெகௗரவ க. 'ைரெர.ணசி�க8   ெ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 எ8.எ(. ெதள*�ெகௗரவ எ8.எ(. ெதள*�ெகௗரவ எ8.எ(. ெதள*�ெகௗரவ எ8.எ(. ெதள*�   ெகௗரவ மய!த திசாநாய�கெகௗரவ மய!த திசாநாய�கெகௗரவ மய!த திசாநாய�கெகௗரவ மய!த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள( ேதவான!தாெகௗரவ ட�ள( ேதவான!தாெகௗரவ ட�ள( ேதவான!தாெகௗரவ ட�ள( ேதவான!தா   ெகௗரவ Hஹம. நவவிெகௗரவ Hஹம. நவவிெகௗரவ Hஹம. நவவிெகௗரவ Hஹம. நவவி   ெ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 ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி� சDஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� சDஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� சDஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� சDஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!த   ெகௗரவ எ(.எ8. மாி�கா�ெகௗரவ எ(.எ8. மாி�கா�ெகௗரவ எ(.எ8. மாி�கா�ெகௗரவ எ(.எ8. மாி�கா�   ெகௗரவ ேக. காத� ம(தா$ெகௗரவ ேக. காத� ம(தா$ெகௗரவ ேக. காத� ம(தா$ெகௗரவ ேக. காத� ம(தா$   ெகௗரவ இ8ரா$ மIJ6ெகௗரவ இ8ரா$ மIJ6ெகௗரவ இ8ரா$ மIJ6ெகௗரவ இ8ரா$ மIJ6   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ(.சீ. H�'�மாரணெகௗரவ எ(.சீ. H�'�மாரணெகௗரவ எ(.சீ. H�'�மாரணெகௗரவ எ(.சீ. H�'�மாரண   



                            ( 4 )  M. No. 227 ெகௗரவ சீனி�த8பி ேயாேக(வர$ெகௗரவ சீனி�த8பி ேயாேக(வர$ெகௗரவ சீனி�த8பி ேயாேக(வர$ெகௗரவ சீனி�த8பி ேயாேக(வர$   ெ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 இஷா� ரஹுமா$ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா$ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா$ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா$   ெகௗரவ Hஜி;� ரஹுமா$ெகௗரவ Hஜி;� ரஹுமா$ெகௗரவ Hஜி;� ரஹுமா$ெகௗரவ Hஜி;� ரஹுமா$   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய8பதி வி�ரமர�னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய8பதி வி�ரமர�னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய8பதி வி�ரமர�னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய8பதி 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) 'Cதா விேஜமா$னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 'Cதா விேஜமா$னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 'Cதா விேஜமா$னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 'Cதா விேஜமா$ன   ெகௗரவ லKம$ ஆன!த விேஜமா$னெகௗரவ லKம$ ஆன!த விேஜமா$னெகௗரவ லKம$ ஆன!த விேஜமா$னெகௗரவ லKம$ ஆன!த விேஜமா$ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�ன   ெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறி   ெகௗரவ '76 விேஜேசகரெகௗரவ '76 விேஜேசகரெகௗரவ '76 விேஜேசகரெகௗரவ '76 விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா$ 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 ஞானH�' Nேநச$ெகௗரவ ஞானH�' Nேநச$ெகௗரவ ஞானH�' Nேநச$ெகௗரவ ஞானH�' Nேநச$   ெகௗரவ ஜய!த சமர"ரெகௗரவ ஜய!த சமர"ரெகௗரவ ஜய!த சமர"ரெகௗரவ ஜய!த சமர"ர   ெகௗரவ ச!தி� சமரசி�கெகௗரவ ச!தி� சமரசி�கெகௗரவ ச!தி� சமரசி�கெகௗரவ ச!தி� சமரசி�க   ெகௗரவ ராஜவேராதய8 ச8ப!த$,ெகௗரவ ராஜவேராதய8 ச8ப!த$,ெகௗரவ ராஜவேராதய8 ச8ப!த$,ெகௗரவ ராஜவேராதய8 ச8ப!த$, பாரா�மற எதி�#க�சி� தைலவ� ெகௗரவ எ8.எB.எ8. ச�மா$ெகௗரவ எ8.எB.எ8. ச�மா$ெகௗரவ எ8.எB.எ8. ச�மா$ெகௗரவ எ8.எB.எ8. ச�மா$   ெகௗரவ த�ம2�க8 சி�தா�த$ெகௗரவ த�ம2�க8 சி�தா�த$ெகௗரவ த�ம2�க8 சி�தா�த$ெகௗரவ த�ம2�க8 சி�தா�த$   ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக$ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக$ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக$ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக$   ெகௗரவ எ8.ஏ. �ம!திர$ெகௗரவ எ8.ஏ. �ம!திர$ெகௗரவ எ8.ஏ. �ம!திர$ெகௗரவ எ8.ஏ. �ம!திர$   ெகௗரவ வ,ேவ� �ேர@ெகௗரவ வ,ேவ� �ேர@ெகௗரவ வ,ேவ� �ேர@ெகௗரவ வ,ேவ� �ேர@   ெ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   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ.,ஆரBசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ.,ஆரBசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ.,ஆரBசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ.,ஆரBசி   ெ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(. நீ7 இ�தவல, பணியா�ெடா$தி1 பிரதானி0� பிரதி1 பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக��   தி(மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி' ெசயலாள� நாயக�  தி(. /#கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி' ெசயலாள� நாயக�    



                            ( 5 )  M. No. 227 ஒ�திைவ6பி$ பிரகார8 பாராPம$ற8 Q,ய'. ஒ�திைவ6பி$ பிரகார8 பாராPம$ற8 Q,ய'. ஒ�திைவ6பி$ பிரகார8 பாராPம$ற8 Q,ய'. ஒ�திைவ6பி$ பிரகார8 பாராPம$ற8 Q,ய'.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.  
1. சாபாநாயகாி$சாபாநாயகாி$சாபாநாயகாி$சாபாநாயகாி$ அறிவி�த�க<அறிவி�த�க<அறிவி�த�க<அறிவி�த�க<: சபாநாயக� பிவ(மா5 அறிவி�த7 வி9�தா�,— 

“பாரா�மற உ51பின� ெகௗரவ ெராசா ரணசி�க 2017  நவ�ப� மாத� 23 ஆ� திகதி பாரா�மற�தி7 எ)1பிய விடய� ெதாட�பி7 சிற12ாிைமக: ப4றிய $)வி4$ ஆ451ப9��வத4கான பிேரரைணெயா5 ெகாP9 வர1படலா�.”     2.2.2.2.    ப�திர�க<ப�திர�க<ப�திர�க<ப�திர�க< சம�6பண8சம�6பண8சம�6பண8சம�6பண8: (1) காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம12 அைம'ச�, 2015 ஆ� ஆP9#கான இல�ைக ேதசிய ெபாறியிய7 ஆராF'சி அபிவி(�தி நிைலய�தி வ(டாBத அறி#ைகைய' சம�1பி�� ேம4ப/ அறி#ைகைய  க7வி ம45� மனித வள அபிவி(�தி ப4றிய �ைறசா� ேம4பா�ைவ# $)வி4$ ஆ451ப9�த1பட ேவP9ெமன1 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. 
(2) காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம12 அைம'ச�, 2016 ஆ� ஆP9#கான இல�ைக வ�கியி ஆPடறி#ைகைய' சம�1பி�� ேம4ப/ அறி#ைகைய  ெபா(ளாதார அபிவி(�தி ப4றிய �ைறசா� ேம4பா�ைவ# $)வி4$ ஆ451ப9�த1பட ேவP9ெமன1 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�.  3.3.3.3.    மG�க<மG�க<மG�க<மG�க<: : : :     

(1)  நாவலபி�/ய, ெசாFசா கேல, 04 ஆ� ஒ)�ைக, இல. 26/6 இ7 வதி0� தி(. சி.எ�.எ�. ச�6தீனின� 2017.09.13 ஆ� திகதியிட1ப�ட ம@ைவ ெகௗரவ ஆனBத அ;�கமேக சம�1பி�தா�.  
(2)  கP/, ேலெவ7ல Gதி, 6தBதிர மாவ�ைத, இல. 12/30 இ7 வதி0� தி(. ேஜ.எ�. மஹிBத ஜய6Bதரவின� 2017.07.20 ஆ� திகதியிட1ப�ட ம@ைவ ெகௗரவ (தி(மதி) ேராஹினி $மாாி விேஜர�ன சம�1பி�தா�.  25அ ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய4 க�டைள#கைமய ேம4ப/ ம@#க: ெபா� ம@#க: $)U#$ ஆ451ப9�த1ப�டன.  4.4.4.4.    ஒ'�கீ.Rஒ'�கீ.Rஒ'�கீ.Rஒ'�கீ.R    (தி��த8)(தி��த8)(தி��த8)(தி��த8): : : : நிதி ம45� ெவ$சன ஊடக அைம'ச� சா�பாக காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம12 அைம'ச� சம�1பி�த பிேரைண,— 2016 ஆ� ஆP/ 24 ஆ� இல#க, ஒ�#கீ�9' ச�ட�ைத� தி(��வத4கானெதா( ச�ட>ல�. ச�ட>ல� 2017 திச�ப�  மாத� 11 ஆ� திகதி தி�க�கிழைம இரPடா� மதி1V9 ெசFய1ப9மா5�, அ'சிட1ப9மா5� அரசா�க நிதி ப4றிய $)U#$ ஆ451ப9�த1பட ேவP9ெமனU� க�டைளயாயி45.  5. 5. 5. 5.     �Sறவிய��Sறவிய��Sறவிய��Sறவிய�    நடவ,�ைகHைறBநடவ,�ைகHைறBநடவ,�ைகHைறBநடவ,�ைகHைறB    ச.ட�ேகாைவச.ட�ேகாைவச.ட�ேகாைவச.ட�ேகாைவ    (விேசட  ஏSபாRக<) (தி��த8)(விேசட  ஏSபாRக<) (தி��த8)(விேசட  ஏSபாRக<) (தி��த8)(விேசட  ஏSபாRக<) (தி��த8): : : : ெவளிநா�9 ெதாழி7வாF12 அைம'ச(� நீதி அைம'ச(மானவ� சா�பாக காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம12 அைம'ச� சம�1பி�த பிேரைண,— 2013 ஆ� ஆP/ 2 ஆ� இல#க, $4றவிய7 நடவ/#ைக�ைற' ச�ட#ேகாைவ (விேசட  ஏ4பா9க:) ச�ட�ைத� தி(��வத4கானெதா( ச�ட>ல�. ச�ட>ல� 2017 திச�ப�  மாத� 11 ஆ� திகதி தி�க�கிழைம இரPடா� மதி1V9 ெசFய1ப9மா5�, அ'சிட1ப9மா5� உாிய �ைறசா� ேம4பா�ைவ# $)U#$ ஆ451ப9�த1பட ேவP9ெமனU� க�டைளயாயி45.  



                            ( 6 )  M. No. 227 6.6.6.6.    ஒ'�கீ.RB ச.டTல8 (201ஒ'�கீ.RB ச.டTல8 (201ஒ'�கீ.RB ச.டTல8 (201ஒ'�கீ.RB ச.டTல8 (2018888) ) ) ) — (ஒ�#க1ப�ட ப�ெதாபதாவ� நா:) : $) ஆFநிைலயி7 ேம;� பாிசீலைன. ($)நிைலயி7) சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�, தைல12 111 நிகX'சி�தி�ட�  01 (மீP9வ(� ெசலவின�) “நிகX'சி�தி�ட� 10/- Zபாவினா7 $ைற#க1ப9மாக” என ெகளரவ (டா#ட�) நளிBத ஜயதிHஸ பிேராி�தா�. (�.ப. 10.52 மணி#$ பிரதி' சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.) (பி.ப. 1.09 மணி#$ ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனBத $மாரசிறி தைலைம தா�கினா�.) (பி.ப. 3.01 மணி#$ ெகௗரவ �ஜி2� ரஹுமா தைலைம தா�கினா�.) (பி.ப. 4.06 மணி#$ ெகௗரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம தா�கினா�.) (பி.ப. 6.40 மணி#$ பிரதி' சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.) பிேரரைண சைப#$ விட1ப�9 நிராகாி#க1ப�ட�. 
111 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� —   மீP9வ(A ெசலU#ெகன  Zபா 118,176,198,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. நிகX'சி�தி�ட�  01 (>லதன' ெசலவின�) 
111 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலU#ெகன Zபா 10,812,200,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. நிகX'சி�தி�ட� 02 (மீP9வ(� ெசலவின�) 
111 ஆ� தைல1பி 02 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� —   மீP9வ(A ெசலU#ெகன Zபா  14,867,350,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. நிகX'சி�தி�ட�  02 (>லதன' ெசலவின�) 
111 ஆ� தைல1பி 02 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலU#ெகன Zபா 32,536,800,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. தைல12 220 நிகX'சி�தி�ட� 01 (மீP9வ(� ெசலவின�) 
220 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� —   மீP9வ(A ெசலU#ெகன  Zபா 116,200,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. நிகX'சி�தி�ட�  01 (>லதன' ெசலவின�) 
220 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலU#ெகன Zபா 10,700,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. 



                            ( 7 )  M. No. 227 நிகX'சி�தி�ட� 02 (மீP9வ(� ெசலவின�) 
220 ஆ� தைல1பி 02 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� —   மீP9வ(A ெசலU#ெகன Zபா  1,240,250,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. நிகX'சி�தி�ட�  02 (>லதன' ெசலவின�) 
220 ஆ� தைல1பி 02 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலU#ெகன Zபா 640,300,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. தைல12 123 நிகX'சி�தி�ட� 01 (மீP9வ(� ெசலவின�) 
 123 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� —   மீP9வ(A ெசலU#ெகன  Zபா 252,600,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. நிகX'சி�தி�ட�  01 (>லதன' ெசலவின�) 
123 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலU#ெகன Zபா 11,000,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. நிகX'சி�தி�ட� 02 (மீP9வ(� ெசலவின�) 
123 ஆ� தைல1பி 02 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� —   மீP9வ(A ெசலU#ெகன Zபா  155,000,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. நிகX'சி�தி�ட�  02 (>லதன' ெசலவின�) 
123 ஆ� தைல1பி 02 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலU#ெகன Zபா 10,106,000,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�.   தைல12 309 நிகX'சி�தி�ட� 01 (மீP9வ(� ெசலவின�) 
309 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� —   மீP9வ(A ெசலU#ெகன  Zபா 105,950,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. நிகX'சி�தி�ட�  01 (>லதன' ெசலவின�) 
309 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலU#ெகன Zபா 23,800,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. நிகX'சி�தி�ட� 02 (மீP9வ(� ெசலவின�) 
309 ஆ� தைல1பி 02 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� —   மீP9வ(A ெசலU#ெகன Zபா  220,000,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. நிகX'சி�தி�ட�  02 (>லதன' ெசலவின�) 
309 ஆ� தைல1பி 02 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலU#ெகன Zபா 67,700,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. 



                            ( 8 )  M. No. 227 தைல12 310 நிகX'சி�தி�ட� 02 (மீP9வ(� ெசலவின�) 
310 ஆ� தைல1பி 02 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� —   மீP9வ(A ெசலU#ெகன  Zபா 100,950,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. நிகX'சி�தி�ட�  02 (>லதன' ெசலவின�) 
310 ஆ� தைல1பி 02 ஆ� நிகX'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலU#ெகன Zபா 204,500,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க1பட ேவP9ெமற பிேரரைண $)U#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. 
“$) ெசF� �/�த பாிசீலைன ப4றி� தைலவ� சைப#$ அறிவி1ப�ட $) மீP9� �9வத4$ அ@மதி ேகா(வாராக” என  காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம12 அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. $) ெசF� �/�த பாிசீலைன ப4றி அறிவி#க1ப�ட�. 2017 திச�ப� மாத� 05 ஆ� திகதி ெச^வாF#கிழைம மீP9� �9�. பிேரரைண  சைப#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�.  7.7.7.7.    ேதசிய ம�!'க< ஒX��பR�'8 அதிகாரசைபB ச.ட�தி$ேதசிய ம�!'க< ஒX��பR�'8 அதிகாரசைபB ச.ட�தி$ேதசிய ம�!'க< ஒX��பR�'8 அதிகாரசைபB ச.ட�தி$ேதசிய ம�!'க< ஒX��பR�'8 அதிகாரசைபB ச.ட�தி$    கீYகீYகீYகீY    ஒX��விதிக<ஒX��விதிக<ஒX��விதிக<ஒX��விதிக<:::: 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ அைம'ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 2015 ஆ� ஆP/ 5  ஆ� இல#க, ேதசிய ம(B�க: ஒ)�$ப9��� அதிகாரசைப' ச�ட�தி 118 ஆ� பிாிUட ேச���  வாசி#க1ப9� 142 ஆ� பிாிவி கீX ம(��வ உபகரண�க: விைல$றி�த7  ெதாட�பி7 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ அைம'சரா7 ஆ#க1ப�9, 2017 ஆகH� 04 ஆ� திகதிய 2030/47 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான1 ப�திாிைகயி7 பிர6ாி#க1ப�ட�� 2017.11.13 ஆ� திகதி சம�1பி#க1 ப�ட�மான ஒ)�$விதிக: அ�கீகாி#க1ப9மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�.  8.8.8.8.    அரசஅரசஅரசஅரச    ம�!'�ம�!'�ம�!'�ம�!'�    Q.R�தாபனQ.R�தாபனQ.R�தாபனQ.R�தாபன    வ�டா!தவ�டா!தவ�டா!தவ�டா!த    அறி�ைக/8அறி�ைக/8அறி�ைக/8அறி�ைக/8    கண��கP8 கண��கP8 கண��கP8 கண��கP8 ----    2013201320132013: : : : 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ அைம'ச� சம�1பி�த பிேரரைண,—  1957 ஆ� ஆP/ 49 ஆ� இல#க அரசா�க ச�டa�வமான ெதாழி7D�ப# ��9�தாபன' ச�ட�தி 30(2 )  ஆ� பிாிU ம45� 1971 ஆ� ஆP/ 38 ஆ� இல#க நிதி'ச�ட�தி 14(3 )  ஆ� பிாிவி கீX 2016.07.08 ஆB திகதி சம�1பி#க1ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �/வைடBத வ(ட��#காக தயாாி#க1ப�ட கண#காFவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி12க: உ:ளட�கலான அரச ம(B�# ��9�தாபன ஆPடறி#ைக0� கண#$க�� அ�கீகாி#க1ப9மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�.  9.9.9.9.    NNNN    ஜயவ�தன;ரஜயவ�தன;ரஜயவ�தன;ரஜயவ�தன;ர    ைவ�தியசாைலயி$ைவ�தியசாைலயி$ைவ�தியசாைலயி$ைவ�தியசாைலயி$    வ�டா!தவ�டா!தவ�டா!தவ�டா!த    அறி�ைக/8அறி�ைக/8அறி�ைக/8அறி�ைக/8    கண��கP8 கண��கP8 கண��கP8 கண��கP8 ----    2013201320132013:::: 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ அைம'ச� சம�1பி�த பிேரரைண,—  1983 ஆ� ஆP/ 54 ஆ� இல#க b ஜயவ�தன2ர ைவ�தியசாைல' ச�ட�தி 30

(2 )  ஆ� பிாிU ம45� 1971 ஆ� ஆP/ 38 ஆ� இல#க நிதி'ச�ட�தி 14(2)(ச)ீ  ஆ� பிாிவி கீX 2016.07.21 ஆ� திகதி சம�1பி#க1ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �/வைடBத வ(ட��#காக தயாாி#க1ப�ட கண#காFவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி12க: உ:ளட�கலான b ஜயவ�தன2ர ைவ�தியசாைலயி ஆPடறி#ைக0� கண#$க�� அ�கீகாி#க1ப9மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. 



                            ( 9 )  M. No. 227 10.10.10.10.    அரசஅரசஅரசஅரச    ம�!'ம�!'ம�!'ம�!'    உSப�தி�உSப�தி�உSப�தி�உSப�தி�    Q.R�தாபனQ.R�தாபனQ.R�தாபனQ.R�தாபன    வ�டா!தவ�டா!தவ�டா!தவ�டா!த    அறி�ைக/8அறி�ைக/8அறி�ைக/8அறி�ைக/8    கண��கP8 கண��கP8 கண��கP8 கண��கP8 ----    2013201320132013: : : : 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ அைம'ச� சம�1பி�த பிேரரைண,—  1957 ஆ� ஆP/ 49 ஆ� இல#க அரசா�க ச�டa�வமான ெதாழி7D�ப# ��9�தாபன' ச�ட�தி 30(2 )  ஆ� பிாிU ம45� 1971 ஆ� ஆP/ 38 ஆ� இல#க நிதி'ச�ட�தி 14(3 )  ஆ� பிாிவி கீX 2016.08.11 ஆ� திகதி சம�1பி#க1ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �/வைடBத வ(ட��#காக தயாாி#க1ப�ட கண#காFவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி12#$ உ�ப9�த1ப�ட அரச ம(B� உ4ப�தி# ��9�தாபன வ(டாBத அறி#ைக0� கண#$க�� அ�கீகாி#க1ப9மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�.  11. 11. 11. 11. விஜயவிஜயவிஜயவிஜய    �மார'�க�மார'�க�மார'�க�மார'�க    ஞாபகா��தஞாபகா��தஞாபகா��தஞாபகா��த    ைவ�தியசாைலயி$ைவ�தியசாைலயி$ைவ�தியசாைலயி$ைவ�தியசாைலயி$    வ�டா!தவ�டா!தவ�டா!தவ�டா!த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    மS[8மS[8மS[8மS[8    கண��க<கண��க<கண��க<கண��க<    ----    2013: 2013: 2013: 2013: 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ அைம'ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 1999 ஆ� ஆP/ 38 ஆ� இல#க விஜய $மார��க ஞாபகா��த ைவ�தியசாைல' சைப' ச�ட�தி 30(2 )  ஆ� பிாிU ம45�  1971 ஆ� ஆP/ 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14(2 ) (சீ) பிாிவி கீX 2016.08.12 ஆ� திகதி சம�1பி#க1ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �/வைடBத வ(ட��#காக தயாாி#க1ப�ட, கண#காFவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி12க: உ:ளட�கலான விஜய $மார��க ஞாபகா��த ைவ�தியசாைலயி வ(டாBத அறி#ைக ம45� கண#$க: அ�கீகாி#க1ப9மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�.  12. 12. 12. 12. இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    ஆ/�ேவதஆ/�ேவதஆ/�ேவதஆ/�ேவத    ம�!'6ெபா�<ம�!'6ெபா�<ம�!'6ெபா�<ம�!'6ெபா�<    Q.R�தாபன�தி$Q.R�தாபன�தி$Q.R�தாபன�தி$Q.R�தாபன�தி$    ஆ>டறி�ைக/8ஆ>டறி�ைக/8ஆ>டறி�ைக/8ஆ>டறி�ைக/8    கண��கP8கண��கP8கண��கP8கண��கP8----2013:2013:2013:2013: 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ அைம'ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 1957 ஆ� ஆP/ 49 ஆ� இல#க அரச ைக�ெதாழி7 ��9�தாபன' ச�ட�தி 30 ஆ� பிாிவி கீX 2017.01.09 ஆ� திகதி சம�1பி#க1ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �/வைடBத வ(ட��#காக தயாாி#க1ப�ட கண#காFவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி12க: உ:ளட�கலான இல�ைக ஆ0�ேவத ம(Bதக# ��9�தாபன�தி ஆPடறி#ைக0� கண#$க�� அ�கீகாி#க1ப9மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�.  13. 13. 13. 13. ேஹாமிேயாபதி ம��'வ சைபயி$ ேஹாமிேயாபதி ம��'வ சைபயி$ ேஹாமிேயாபதி ம��'வ சைபயி$ ேஹாமிேயாபதி ம��'வ சைபயி$ ஆ>டறி�ைக/8ஆ>டறி�ைக/8ஆ>டறி�ைக/8ஆ>டறி�ைக/8    கண��கP8கண��கP8கண��கP8கண��கP8----2011: 2011: 2011: 2011: 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ அைம'ச� சம�1பி�த பிேரரைண,—  1970 ஆ� ஆP/ 7 ஆ� இல#க ேஹாமிேயாபதி' ச�ட�தி 40 ஆ� பிாிவி கீX 2017.01.25 ஆ� திகதி சம�1பி#க1ப�ட 2011.12.31 ஆ� திகதி �/வைடBத வ(ட��#காக தயாாி#க1ப�ட கண#காFவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி12க: உ:ளட�கலான ேஹாமிேயாபதி ம(��வ சைபயி ஆPடறி#ைக0� கண#$க�� அ�கீகாி#க1ப9மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�.  14. 14. 14. 14. ேதசியேதசியேதசியேதசிய    "டைம6;"டைம6;"டைம6;"டைம6;    அபிவி��திஅபிவி��திஅபிவி��திஅபிவி��தி    அதிகாரசைபயி$அதிகாரசைபயி$அதிகாரசைபயி$அதிகாரசைபயி$    வ�டா!தவ�டா!தவ�டா!தவ�டா!த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    மS[8மS[8மS[8மS[8    கண��க<கண��க<கண��க<கண��க<    ----    2012:2012:2012:2012: Gடைம12 ம45� நி�மாண��ைற அைம'ச� சா�பாக 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ அைம'ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 1979 ஆ� ஆP/ 17 ஆ� இல#க ேதசிய Gடைம12 அபிவி(�தி அதிகாரசைப' ச�ட�தி4க�#கைமய 2016.10.25 ஆ� திகதி சம�1பி#க1ப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி �/வைடBத வ(ட��#காக தயாாி#க1ப�ட, கண#காFவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி12க: உ:ளட�கலான வ(டாBத ஆPடறி#ைக ம45� கண#$க: அ�கீகாி#க1ப9மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. 



                            ( 10 )  M. No. 227 15. 15. 15. 15. நி�மாண6நி�மாண6நி�மாண6நி�மாண6    பயிSசிபயிSசிபயிSசிபயிSசி    அபிவி��திஅபிவி��திஅபிவி��திஅபிவி��தி    நி[வக�தி$நி[வக�தி$நி[வக�தி$நி[வக�தி$    ஆ>டறி�ைகஆ>டறி�ைகஆ>டறி�ைகஆ>டறி�ைக    மS[8மS[8மS[8மS[8    கண��க<கண��க<கண��க<கண��க<    ----    2013: 2013: 2013: 2013: Gடைம12 ம45� நி�மாண��ைற அைம'ச� சா�பாக 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ அைம'ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 1957 ஆ� ஆP/ 49 ஆ� இல#க அரச ைக�ெதாழி7 ��9�தாபன' ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி 1 ஆ� உ�பிாிவி கீX ம45� 1992 ஜூ மாத� 10 ஆ� திகதிய 718/15 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான1 ப�திாிைக#கைமய 2016.10.25 ஆ� திகதி சம�1பி#க1ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �/வைடBத வ(ட��#காக தயாாி#க1ப�ட, கண#காFவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி12க: உ:ளட�கலான ஆPடறி#ைக ம45� கண#$க: அ�கீகாி#க1ப9மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. 
 16.16.16.16.    அரசஅரசஅரசஅரச    அபிவி��திஅபிவி��திஅபிவி��திஅபிவி��தி    மS[8மS[8மS[8மS[8    நி�மாண�நி�மாண�நி�மாண�நி�மாண�    Q.R�தாபன�தி$Q.R�தாபன�தி$Q.R�தாபன�தி$Q.R�தாபன�தி$    ஆ>டறி�ைகஆ>டறி�ைகஆ>டறி�ைகஆ>டறி�ைக    மS[8மS[8மS[8மS[8    கண��க<கண��க<கண��க<கண��க<    ----    2012: 2012: 2012: 2012: Gடைம12 ம45� நி�மாண��ைற அைம'ச� சா�பாக 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ அைம'ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 1957 ஆ� ஆP/ 49 ஆ� இல#க அரச ைக�ெதாழி7 ��9�தாபன' ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி 1 ஆ� உ�பிாிவி கீX 2017.01.24 ஆ� திகதி சம�1பி#க1ப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி0ட �/வைடBத வ(ட��#காக தயாாி#க1ப�ட, கண#காFவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி12க: உ:ளட�கலான வ(டாBத அறி#ைக ம45� கண#$க: அ�கீகாி#க1ப9மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�.  17171717....    ஒ�திைவ6; : ஒ�திைவ6; : ஒ�திைவ6; : ஒ�திைவ6; : “இ1பாரா�மற� இ1ெபா)� ஒ�திைவ#க1ப9மாக” என காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம12 அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப#$ விட1ப�9 ஏ45#ெகா:ள1ப�ட�. பி.ப. 7.28 மணி#$, 2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி4கைமய 2017 திெச�ப� மாத� 05 ஆ� திகதி ெச^வாF#கிழைம �.ப. 9.30 மணிவைர பாரா�மற� ஒ�திைவ#க1ப�ட�.  


