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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�கா�� அைம)ச�� மகாவ0 ம45� 64றாட7 அைம)ச�� ேதசிய ஒ�ைம�பா9 ம45� ந70ண"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 (தி�மதி) தலதா அ%ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ%ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ%ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ%ேகாரல, ெவளிநா�9 ெதாழி7வா<�� அைம)ச�� நீதி அைம)ச�� ெகௗரவ ேஜா� அமர%�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர%�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர%�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர%�க, 645லா��ைற அபிவி��தி ம45� கிறி>தவ சமய அ;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� மகாவ0 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 ம5சீரைம�� அைம)ச�� அரசா-க" க�சி �த4ேகாலாசாA� ெகௗரவ அகில விரா) காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா) காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா) காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா) காாியவச�, க7வி அைம)ச� ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல, உய� க7வி ம45� ெந9Cசாைலக: அைம)ச�� பாரா�மற) சைப �த7வ�� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப" ைக�ெதாழி7 அைம)ச� ெ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 பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�9 �திய கிராம-க:, உ�க�டைம�� வசதிக: ம45� ச�தாய அபிவி��தி 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� 



                            ( 2 )  M. No. 241 ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ;வாதார அபிவி��தி ம45� வனசீவராசிக: அைம)ச�� ��தசாசன அைம)ச�� ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய'த,ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய'த,ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய'த,ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய'த, விCஞான, ெதாழி7F�ப ம45� ஆரா<)சி அைம)ச� ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�, ைக�ெதாழி7 ம45� வாணிப அ;வ7க: அைம)ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி��தி� பணி�ெபா5��"க: ம45� ெவளிநா�9 அ;வ7க: அைம)ச� ெகௗரவ அ6ர பிாியத7ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத7ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத7ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத7ஷன யா9பா, அன��த �காைம��வ அைம)ச� ெகௗரவ ச'திம (ர�ெகா1,ெகௗரவ ச'திம (ர�ெகா1,ெகௗரவ ச'திம (ர�ெகா1,ெகௗரவ ச'திம (ர�ெகா1, திறக: அபிவி��தி ம45� ெதாழி4பயி4சி அைம)ச� ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம, அபிவி��தி உபாய �ைறக: ம45� 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: ம45� க�ப45ைற அ;வ7க: அைம)ச� ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர�ன, ெதாழி7, ெதாழி4ச-க உறGக: ம45� ச�பிரக�வ அபிவி��தி அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட7) ராஜித ேசனார�ன,ெகௗரவ (டா�ட7) ராஜித ேசனார�ன,ெகௗரவ (டா�ட7) ராஜித ேசனார�ன,ெகௗரவ (டா�ட7) ராஜித ேசனார�ன, 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம���வ அைம)ச� ெகௗரவ 1.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 1.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 1.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 1.எ�. �வாமிநாத�, சிைற)சாைலக: ம5சீரைம��, �ன�வாHவளி��, மீ:&1ேய4ற ம45� இI�மத அ;வ7க: அைம)ச� ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட7 ம45� நீ�வழ-க7 அைம)ச� ெகௗரவ அ9%� ஹ?�,ெகௗரவ அ9%� ஹ?�,ெகௗரவ அ9%� ஹ?�,ெகௗரவ அ9%� ஹ?�, தபா7, தபா7 ேசைவக: ம45� �>0� சமய அ;வ7க: அைம)ச� ெகௗரவ க/7 ஹஷீ�,ெகௗரவ க/7 ஹஷீ�,ெகௗரவ க/7 ஹஷீ�,ெகௗரவ க/7 ஹஷீ�, அரச ெதாழி7�ய4சிக: அபிவி��தி அைம)ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய� ெபா�ளாதார விவகார-க: ப4றிய 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 ாீ. /. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. /. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. /. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. /. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா-க அைம)ச� ெகௗரவ 1லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 1லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 1லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 1லா� ெபேரரா, ெந9Cசாைலக: 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�ட7) (தி�மதி) �த7ஷினி ப7னா'%A;ேள,ெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) �த7ஷினி ப7னா'%A;ேள,ெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) �த7ஷினி ப7னா'%A;ேள,ெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) �த7ஷினி ப7னா'%A;ேள, நகர� தி�டமிட7 ம45� நீ� வழ-க7 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�, சி5வ� அ;வ7க: இராஜா-க அைம)ச� ெகௗரவ (.எ-. இராதாகி�Dண�,ெகௗரவ (.எ-. இராதாகி�Dண�,ெகௗரவ (.எ-. இராதாகி�Dண�,ெகௗரவ (.எ-. இராதாகி�Dண�, க7வி இராஜா-க அைம)ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ7தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ7தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ7தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ7தன, பா�கா�� இராஜா-க அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) Eயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Eயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Eயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Eயாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக: ம45� உ:Jரா�சி இராஜா-க அைம)ச� ெகௗரவ தி:9 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ தி:9 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ தி:9 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ தி:9 ெவதஆரGசி, கட4ெறாழி7 ம45� நீரக வள?ல 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, ெதாழி7 ம45� ெதாழி4ச-க உறGக: 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� 



                            ( 3 )  M. No. 241 ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளH, ேதசிய ஒ�ைம�பா9 ம45� ந70ண"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 %ேனD க�க'த,ெகௗரவ %ேனD க�க'த,ெகௗரவ %ேனD க�க'த,ெகௗரவ %ேனD க�க'த, அன��த �காைம��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ7ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ7ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ7ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ7ஷ த சி�வா, ேதசிய ெகா:ைகக: ம45� ெபா�ளாதார அ;வ7க: பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�9 ெதாழி7வா<�� 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 �ச'த AJசிநிலேம,ெகௗரவ �ச'த AJசிநிலேம,ெகௗரவ �ச'த AJசிநிலேம,ெகௗரவ �ச'த AJசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம45� �காைம��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ இ'திக பKடாரநாய�க,ெகௗரவ இ'திக பKடாரநாய�க,ெகௗரவ இ'திக பKடாரநாய�க,ெகௗரவ இ'திக பKடாரநாய�க, Lடைம�� ம45� நி�மாண��ைற 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��க: ம45� 1ஜி�ட7 உ�க�டைம�� வசதிக: பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ நிஷா'த L%ெஹ31கமேக,ெகௗரவ நிஷா'த L%ெஹ31கமேக,ெகௗரவ நிஷா'த L%ெஹ31கமேக,ெகௗரவ நிஷா'த L%ெஹ31கமேக, �ைற�க-க: ம45� க�ப45ைற அ;வ7க: பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச?க வ;M�ட7, நல�ாி ம45� கN1 மர�ாிைமக: பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீ-,ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீ-,ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீ-,ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீ-, விைளயா�9��ைற பிரதி அைம)ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட7 அ9Aஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட7 அ9Aஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட7 அ9Aஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட7 அ9Aஹாமி   ெகௗரவ மஹி'த யா9பா அேபவ7தனெகௗரவ மஹி'த யா9பா அேபவ7தனெகௗரவ மஹி'த யா9பா அேபவ7தனெகௗரவ மஹி'த யா9பா அேபவ7தன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�%வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�%வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�%வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�%வல   ெகௗரவ டல- அழக9ெப�மெகௗரவ டல- அழக9ெப�மெகௗரவ டல- அழக9ெப�மெகௗரவ டல- அழக9ெப�ம   ெகௗரவ ரJசி� அ@விஹாேரெகௗரவ ரJசி� அ@விஹாேரெகௗரவ ரJசி� அ@விஹாேரெகௗரவ ரJசி� அ@விஹாேர   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன'த �மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன'த �மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன'த �மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன'த �மாரசிறி   ெகௗரவ ேவ@ �மா7ெகௗரவ ேவ@ �மா7ெகௗரவ ேவ@ �மா7ெகௗரவ ேவ@ �மா7   ெ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 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 திேனD �ணவ7தனெகௗரவ திேனD �ணவ7தனெகௗரவ திேனD �ணவ7தனெகௗரவ திேனD �ணவ7தன   ெகௗரவ ெகௗரவ ெகௗரவ ெகௗரவ (((( கலாநிதிகலாநிதிகலாநிதிகலாநிதி)  )  )  )  ப'%ல �ணவ7தனப'%ல �ணவ7தனப'%ல �ணவ7தனப'%ல �ணவ7தன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா1ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா1ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா1ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா1   



                            ( 4 )  M. No. 241 ெகௗரவ ம:� ஜயதிலகெகௗரவ ம:� ஜயதிலகெகௗரவ ம:� ஜயதிலகெகௗரவ ம:� ஜயதிலக   ெகௗரவ (டா�ட7) நளி'த ஜயதி-ஸெகௗரவ (டா�ட7) நளி'த ஜயதி-ஸெகௗரவ (டா�ட7) நளி'த ஜயதி-ஸெகௗரவ (டா�ட7) நளி'த ஜயதி-ஸ   ெகௗரவ ந:� பKடார ஜயமஹெகௗரவ ந:� பKடார ஜயமஹெகௗரவ ந:� பKடார ஜயமஹெகௗரவ ந:� பKடார ஜயமஹ   ெகௗரவ அIர சி3னி ஜயர�னெகௗரவ அIர சி3னி ஜயர�னெகௗரவ அIர சி3னி ஜயர�னெகௗரவ அIர சி3னி ஜயர�ன   ெகௗரவ (டா�ட7) கவி'த ேஹஷா� ஜயவ7தனெகௗரவ (டா�ட7) கவி'த ேஹஷா� ஜயவ7தனெகௗரவ (டா�ட7) கவி'த ேஹஷா� ஜயவ7தனெகௗரவ (டா�ட7) கவி'த ேஹஷா� ஜயவ7தன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ7தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ7தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ7தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ7தன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. %ைரெர3ணசி�க�ெகௗரவ க. %ைரெர3ணசி�க�ெகௗரவ க. %ைரெர3ணசி�க�ெகௗரவ க. %ைரெர3ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக பKடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பKடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பKடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பKடார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ-. ெதள/�ெகௗரவ எ�.எ-. ெதள/�ெகௗரவ எ�.எ-. ெதள/�ெகௗரவ எ�.எ-. ெதள/�   ெகௗரவ சிறினா� 1 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 1 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 1 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 1 ெம�   ெகௗரவ மய'த திசாநாய�கெகௗரவ மய'த திசாநாய�கெகௗரவ மய'த திசாநாய�கெகௗரவ மய'த திசாநாய�க   ெகௗரவ (ர�மார திசாநாய�கெகௗரவ (ர�மார திசாநாய�கெகௗரவ (ர�மார திசாநாய�கெகௗரவ (ர�மார 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 Lஹ�ம% நசீ7ெகௗரவ Lஹ�ம% நசீ7ெகௗரவ Lஹ�ம% நசீ7ெகௗரவ Lஹ�ம% நசீ7   ெகௗரவ (டா�ட7) ரேமD பதிரணெகௗரவ (டா�ட7) ரேமD பதிரணெகௗரவ (டா�ட7) ரேமD பதிரணெகௗரவ (டா�ட7) ரேமD பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி� சJஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� சJஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� சJஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� சJஜய ெபேரரா   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ ெசயி3 அ: ஸாஹி7 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி3 அ: ஸாஹி7 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி3 அ: ஸாஹி7 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி3 அ: ஸாஹி7 ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத7 ம-தா�ெகௗரவ ேக. காத7 ம-தா�ெகௗரவ ேக. காத7 ம-தா�ெகௗரவ ேக. காத7 ம-தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மNO9ெகௗரவ இ�ரா� மNO9ெகௗரவ இ�ரா� மNO9ெகௗரவ இ�ரா� மNO9   ெகௗரவ (ேபராசிாிய7) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய7) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய7) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய7) 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 (வண.) அ%ர:ேய ரதன ேதர7ெகௗரவ (வண.) அ%ர:ேய ரதன ேதர7ெகௗரவ (வண.) அ%ர:ேய ரதன ேதர7ெகௗரவ (வண.) அ%ர:ேய ரதன ேதர7   ெ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 இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ LஜிA7 ரஹுமா�ெகௗரவ LஜிA7 ரஹுமா�ெகௗரவ LஜிA7 ரஹுமா�ெகௗரவ LஜிA7 ரஹுமா�   ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப*ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப*ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப*ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப*   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சா   ெகௗரவ ஜானக வ���Aரெகௗரவ ஜானக வ���Aரெகௗரவ ஜானக வ���Aரெகௗரவ ஜானக வ���Aர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி�திராேதவி வ�னிஆரGசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி�திராேதவி வ�னிஆரGசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி�திராேதவி வ�னிஆரGசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி�திராேதவி வ�னிஆரGசி   



                            ( 5 )  M. No. 241 ெ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�ட7) (தி�மதி) %Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) %Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) %Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) %Hதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லQம� ஆன'த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன'த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன'த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� 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 %?9 விேஜேசகரெகௗரவ %?9 விேஜேசகரெகௗரவ %?9 விேஜேசகரெகௗரவ %?9 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 ஞானL�% Eேநச�ெகௗரவ ஞானL�% Eேநச�ெகௗரவ ஞானL�% Eேநச�ெகௗரவ ஞானL�% Eேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா'தி E-க'தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா'தி E-க'தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா'தி E-க'தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா'தி E-க'தராசா   ெகௗரவ ச'தி� சமரசி�கெகௗரவ ச'தி� சமரசி�கெகௗரவ ச'தி� சமரசி�கெகௗரவ ச'தி� சமரசி�க   ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப'த�,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப'த�,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப'த�,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப'த�, பாரா�மற எதி�"க�சி� தைலவ� ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெகௗரவ த�ம:�க� சி�தா7த�ெகௗரவ த�ம:�க� சி�தா7த�ெகௗரவ த�ம:�க� சி�தா7த�ெகௗரவ த�ம:�க� சி�தா7த�   ெகௗரவ L�% சிவ:�க�ெகௗரவ L�% சிவ:�க�ெகௗரவ L�% சிவ:�க�ெகௗரவ L�% சிவ:�க�   ெகௗரவ அKணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அKணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அKணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அKணாமைல நேட� சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம'திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம'திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம'திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம'திர�   ெகௗரவ வ1ேவ� �ேரDெகௗரவ வ1ேவ� �ேரDெகௗரவ வ1ேவ� �ேரDெகௗரவ வ1ேவ� �ேரD   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெ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&தி� பிரதானி2� பிரதி� பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக��   தி�மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  தி�. 1"கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி) ெசயலாள� நாயக�   ஒ�திைவ9பி� பிரகார� பாராUம�ற� V1ய%. சபாநாயக7 தைலைம தா�கினா7.ஒ�திைவ9பி� பிரகார� பாராUம�ற� V1ய%. சபாநாயக7 தைலைம தா�கினா7.ஒ�திைவ9பி� பிரகார� பாராUம�ற� V1ய%. சபாநாயக7 தைலைம தா�கினா7.ஒ�திைவ9பி� பிரகார� பாராUம�ற� V1ய%. சபாநாயக7 தைலைம தா�கினா7.        1.1.1.1.    ப�திர�க;ப�திர�க;ப�திர�க;ப�திர�க;    சம79பண�சம79பண�சம79பண�சம79பண�:::: (1) சபாநாயக�, இல-ைக) சனநாயக) ேசாச0ச" &1யரசி அரசியலைம�பி 154(6) ஆ� உ5��ைரயி பிரகார�,    கண"கா<வாள� தைலைமயதிபதியி அறி"ைகயி ப�தாவ� ெதா&தியி விேசட கண"கா<G அறி"ைக - VI ஆ� ப&திைய  சம��பி�தா�.    ேம4ப1 அறி"ைக சபா/ட�தி:ட9படசபா/ட�தி:ட9படசபா/ட�தி:ட9படசபா/ட�தி:ட9பட ேவN9ெமனG� அ)சிட�பட ேவN9ெமனG� க�டைளயாயி45. 
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(2)  காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம�� அைம)ச�, 
 (i) 1989 ஆ� ஆN1 13 ஆ� இல"க, உ4ப�தி வாி (விேசட ஏ4பா9க:) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீH உ4ப�தி வாி ெதாட�பி7 நிதி ம45� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா7 ஆ"க�ப�9, 2017 நெவ�ப� 09 ஆ� திகதிய 2044/32 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி7 பிர6ாி"க�ப�ட  க�டைள; 
 (ii) 1989 ஆ� ஆN1 13 ஆ� இல"க, உ4ப�தி வாி (விேசட ஏ4பா9க:) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீH உ4ப�தி வாி ெதாட�பி7 நிதி ம45� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா7 ஆ"க�ப�9, 2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய 2045/32 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி7 பிர6ாி"க�ப�ட  க�டைள; 
 (iii) 1989 ஆ� ஆN1 13 ஆ� இல"க, உ4ப�தி வாி (விேசட ஏ4பா9க:) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீH உ4ப�தி வாி ெதாட�பி7 நிதி ம45� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா7 ஆ"க�ப�9, 2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய 2045/33 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி7 பிர6ாி"க�ப�ட  க�டைள; 
 (iv) 1989 ஆ� ஆN1 13 ஆ� இல"க, உ4ப�தி வாி (விேசட ஏ4பா9க:) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீH உ4ப�தி வாி ெதாட�பி7 நிதி ம45� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா7 ஆ"க�ப�9, 2017 நெவ�ப� 22 ஆ� திகதிய 2046/14 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி7 பிர6ாி"க�ப�ட  க�டைள; ம45� 
 (v) 1989 ஆ� ஆN1 13 ஆ� இல"க, உ4ப�தி வாி (விேசட ஏ4பா9க:) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீH உ4ப�தி வாி ெதாட�பி7  நிதி ம45� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா7 ஆ"க�ப�9, 2017 நெவ�ப� 28 ஆ� திகதிய 2047/25 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி7 பிர6ாி"க�ப�ட  க�டைள ஆகியவ4ைற) சம��பி�� ேம4ப1 க�டைளகைள அரசா-க நிதி ப4றிய &*G"& ஆ45�ப9�த�பட ேவN9ெமன� பிேராி�தா�.  பிேரைண சைப"& விட�ப�9 ஏ45"ெகா:ள�ப�ட�. 
(3) காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம�� அைம)ச�, 2015 ஆ� ஆN9"கான சிரம வாசனா நிதிய�தி ஆNடறி"ைகைய) சம��பி�� ேம4ப1 அறி"ைகைய க7வி ம45� மனித வள அபிவி��தி ப4றிய �ைறசா� ேம4பா�ைவ" &*வி4& ஆ45�ப9�த�பட ேவN9ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"& விட�ப�9 ஏ45"ெகா:ள�ப�ட�.  
(4) காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம�� அைம)ச�, 2005/2006 ம45� 2007 ஆ� ஆN9க�"கான ல-கா செதாச 0மிட�1 வ�டாIத அறி"ைககைள) சம��பி�� ேம4ப1 அறி"ைககைள  உ4ப�திக�� ேசைவக��  ப4றிய �ைறசா� ேம4பா�ைவ" &*வி4& ஆ45�ப9�த�பட ேவN9ெமன� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"& விட�ப�9 ஏ45"ெகா:ள�ப�ட�.  
(5) காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம�� அைம)ச�, 2016 ஆ� ஆN9"கான �5சவிய நி5வன�தி வ�டாIத அறி"ைகைய) சம��பி�� ேம4ப1 அறி"ைகைய கம�ெதாழி7 ம45� காணி ப4றிய �ைறசா� ேம4பா�ைவ" &*வி4& ஆ45�ப9�த�பட ேவN9ெமன� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"& விட�ப�9 ஏ45"ெகா:ள�ப�ட�.  
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(6) காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம�� அைம)ச�, 2016 ஆ� ஆN9"கான மிவ; ம45� ���பி"க�த"க ச"தி அைம)சி வ�டாIத  ெசய4பா�9 அறி"ைகைய) சம��பி�� ேம4ப1 அறி"ைகைய வ;)ச"தி ப4றிய �ைறசா� ேம4பா�ைவ" &*வி4& ஆ45�ப9�த�பட ேவN9ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"& விட�ப�9 ஏ45"ெகா:ள�ப�ட�.   2.2.2.2.    மI�க;மI�க;மI�க;மI�க;    ::::    

(1)  எ�பி0பி�1ய, �-கம, க��க>ஆர சிைற)சாைல ேவைல �கா� எA� �கவாியி7 வதி2� தி�. ஏ.ேக. ெசெனர� &மார ரணசி-கவின� 2017.11.20 ஆ� திகதியிட�ப�ட மAைவ ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரள சம��பி�தா�.  
(2)  நா&;க�வ, திய எல, 6ேமத மாவ�ைத, ேபாதிய ெகதரவி7 வதி2� தி�. 6வIத ெஹனதிேக ஆாியதாசவின� 2017.08.31 ஆ� திகதியிட�ப�ட மAைவ ெகௗரவ தி0� ெவதஆர)சி சம��பி�தா�.  

 (3) (i) ம"ெகான, �-ேஹன Lதி, இல. 40/] யி7 வதி2� ெச7வி ^�பா வயல� சிசி0யா சி7வாவின� 2017.11.29 ஆ� திகதியிட�ப�ட மAைவ2�;   
  (ii)  ம�ட"கள��, நாவ4&டா, பைழய க7�ைன Lதி, இல. 265 இ7 வதி2� தி�. ெசா�ண0-க� 6தானIதனின� 2017.12.07 ஆ� திகதியிட�ப�ட மAைவ2�; 
  (iii) தி�ேகாணமைல, நிலாெவளி, ேகா�ட� இல. 02 இ7 வதி2� தி�. ேவ;�பி:ைள வி_வநாதனின� 2017.12.13 ஆ� திகதியிட�ப�ட மAைவ2�;   (iv) தி�ேகாணமைல, வனசீவராசிக: பா�கா�ப� திைண"கள�, வலய அ;வலக�தி7 பணி�ாி2� தி�. ட�ளி`.ஏ. ல0� &மாரவின� 

2017.11.20 ஆ� திகதியிட�ப�ட மAைவ2�; 
  (v) தலா��ஓய, கமநல ேசைவக: Lதி, இல. 82  இ7 வதி2� தி�. ட�ளி`. ஜி. லbம &ணர�னவின� 2017.12.13 ஆ� திகதியிட�ப�ட மAைவ2� 

  ெகௗரவ 6சIத �Cசிநிெலேம சம��பி�தா�. 
(4)  இர�தின�ாி, பலாெவல, த�ெம Lதியி7 வதி2� தி�. ஈ.எ�.ட�ளி`. &ணதிலகவின� 2017.10.12 ஆ� திகதியிட�ப�ட மAைவ ெகௗரவ �ேன_ ககIத சம��பி�தா�.  
(5)  மஹரகம, வ�ேதெகதர Lதி, 6ர�யா மாவ�ைத, இல. 36 இ7 வதி2� தி�. விஜய &ணவ�தனவின� 2017.12.04 ஆ� திகதியிட�ப�ட மAைவ ெகௗரவ க�ணார�ன பரணவிதான சம��பி�தா�.  
(6)  ம��கம, நG��9வ, இல. 43 ஏ யி7 வதி2� தி�. எ).1. 6மி� நIதன ஜயேசகரவின� 2017.10.16 ஆ� திகதியிட�ப�ட மAைவ ெகௗரவ லdம ஆனIத விேஜமான சம��பி�தா�.  

 (7) (i) கா0, மா இ�1�ேப, இரNடா� ஒ*-ைக, உ9�7ல ேதா�ட�, இல. 
245/19 இ7 வதி2� தி�. மேனாe Fவ &மார மா இ�1�ேபயின� 
2017.07.10 ஆ� திகதியிட�ப�ட மAைவ2�;   

  (ii)  கா0, ல��வ, சிாித�ம மாவ�ைத, இல-ைக உய� ெதாழிF�ப நி5வக�தி7 பணி�ாி2� தி�. எ.பி.ேக. இெல�ெப�மவின� 
2017.08.03 ஆ� திகதியிட�ப�ட மAைவ2� 

 ெகௗரவ (டா"ட�) ரேம_ பதிரண சம��பி�தா�. 
 



                            ( 8 )  M. No. 241 25அ ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய4 க�டைள"கைமய ேம4ப1 மA"க: ெபா� மA"க: &*G"& ஆ45�ப9�த�ப�டன.     3.3.3.3.    அIதாப9அIதாப9அIதாப9அIதாப9    பிேரரைணபிேரரைணபிேரரைணபிேரரைண: : : : �னா: பாரா�மற உ5�பினராகிய காலCெசற ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) டபி:`.ஏ. வி>வா வ�ணபாலவி அAதாப� பிேரரைணைய உய�க7வி ம45� ெந9Cசாைலக: அைம)ச� பிேராி�தா�. �னா: பாரா�மற உ5�பினராகிய காலCெசற ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) டபி:`.ஏ. வி>வா வ�ணபாலவி மைறைவெயா�1 இ�பாரா�மற�தி7 இர-க;ைர நிகH�திய இ� தர��� பாரா�மற உ5�பின�க�டA� தாA� இைணI�ெகாN9 தன� அAதாப-கைள2� ெதாிவி��"  ெகா:வதாக ெகௗரவ சபாநாயக� அறிவி�தேதா9 இfGைரக: அட-கிய பாரா�மற விவாத-க: (ஹசா�) அதிகார அறி"ைகயி பிரதிைய காலCெசற உ5�பினாி &9�ப உ5�பின�க�"& அA�பிைவ"&மா5� பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக�ைத� பணி�தா�.   4.4.4.4.    அIதாப9அIதாப9அIதாப9அIதாப9    பிேரரைணபிேரரைணபிேரரைணபிேரரைண: : : : �னா: பாரா�மற உ5�பினராகிய காலCெசற ெகளரவ ஈ0ய எ�. நாணாய"காரவி அAதாப� பிேரரைணைய காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம�� அைம)ச� பிேராி�தா�. �னா: பாரா�மற உ5�பினராகிய காலCெசற ெகளரவ ஈ0ய எ�. நாணாய"காரவி மைறைவெயா�1 இ�பாரா�மற�தி7 இர-க;ைர நிகH�திய இ� தர��� பாரா�மற உ5�பின�க�டA� தாA� இைணI�ெகாN9 தன� அAதாப-கைள2� ெதாிவி��"  ெகா:வதாக ெகௗரவ சபாநாயக� அறிவி�தேதா9 இfGைரக: அட-கிய பாரா�மற விவாத-க: (ஹசா�) அதிகார அறி"ைகயி பிரதிைய காலCெசற உ5�பினாி &9�ப உ5�பின�க�"& அA�பிைவ"&மா5� பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக�ைத� பணி�தா�.   5. 5. 5. 5. பாராUம�ற அம7XபாராUம�ற அம7XபாராUம�ற அம7XபாராUம�ற அம7X: : : : காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம�� அைம)ச� சம��பி�த பிேரரைண,— இ�பாரா�மற� இ5 அத அம�G கைல2� ேபா� 2018, மா�)6 மாத� 06 ஆ� திகதி, ெசfவா<"கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர ஒ�திைவ"க�ப9மாக. பிேரரைண சைப"& விட�ப�9 ஏ45" ெகா:ள�ப�ட�.  6.6.6.6.    ஒ�திைவ9Aஒ�திைவ9Aஒ�திைவ9Aஒ�திைவ9A    : : : : “ இ� பாரா�மற� இ�ேபா� ஒ�திைவ"க�ப9மாக”  என காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம�� அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"& விட�ப�9 ஏ45" ெகா:ள�ப�ட�. பி.ப. 2.51 மணி"&, இைறய தின சைப� தீ�மான�தி4& ஏ4ப, 2018 மா�)6 மாத� 06 ஆ� திகதி ெசfவா<"கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ"க�ப�ட�.    


