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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, $(#களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம+ச,� ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க- அைம+ச,� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ-நா�ட0வ1க- அைம+ச� ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர, கம�ெதாழி1 அைம+ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர& அ'(கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர& அ'(கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர& அ'(கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர& அ'(கம, வி3ஞான, ெதாழி16�ப, ஆரா8+சி, திறக- அபிவி,�தி, ெதாழி.பயி.சி ம./� க�9 மர�ாிைமக- அைம+ச� ெகௗரவ கய"த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய"த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய"த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய"த க�ணாதில�க, காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;� அைம+ச,� அரசா<க# க�சி =த.ேகாலாசா?� ெகௗரவ ல)ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல)ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல)ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல)ம� கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி1=ய.சி ம./� க�9 நகர அபிவி,�தி அைம+ச,� பாரா�மற+ சைப =த1வ,� ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா#$வர�� ம./� சிவி1 விமான+ ேசைவக- அைம+ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப,@ேதா�ட# ைக�ெதாழி1 அைம+ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, ��தசாசன அைம+ச� ெகௗரவ றிஸா- பதி.தீ�,ெகௗரவ றிஸா- பதி.தீ�,ெகௗரவ றிஸா- பதி.தீ�,ெகௗரவ றிஸா- பதி.தீ�, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க- அைம+ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப0டார, மகளி� ம./� சி/வ� அ0வ1க- அைம+ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, ெவளிநா�ட0வ1க- அைம+ச� ெகௗரவ சாகல ர&நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர&நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர&நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர&நாய�க, இைளஞ� அ0வ1க-, க,�தி�ட =காைம��வ� ம./� ெத அபிவி,�தி அைம+ச� ெகௗரவ ம�கள சமர#ர,ெகௗரவ ம�கள சமர#ர,ெகௗரவ ம�கள சமர#ர,ெகௗரவ ம�கள சமர#ர, நிதி ம./� ெவ$சன ஊடக அைம+ச� ெகௗரவ ர1சி& சிய�பலாபி2ய,ெகௗரவ ர1சி& சிய�பலாபி2ய,ெகௗரவ ர1சி& சிய�பலாபி2ய,ெகௗரவ ர1சி& சிய�பலாபி2ய, மிவ0 ம./� ��;பி#க�த#க ச#தி அைம+ச� ெகௗரவ விஜி& விஜய'ணி ெசா3சா,ெகௗரவ விஜி& விஜய'ணி ெசா3சா,ெகௗரவ விஜி& விஜய'ணி ெசா3சா,ெகௗரவ விஜி& விஜய'ணி ெசா3சா, கட.ெறாழி1, நீரக வளBல அபிவி,�தி ம./� கிராமிய; ெபா,ளாதார அ0வ1க- அைம+ச� ெகௗரவ 2.எ�. 5வாமிநாத�,ெகௗரவ 2.எ�. 5வாமிநாத�,ெகௗரவ 2.எ�. 5வாமிநாத�,ெகௗரவ 2.எ�. 5வாமிநாத�, மீ-$9ேய.ற�, �ன�வாCவளி;�, வட#$ அபிவி,�தி ம./� இ@�மத அ0வ1க- அைம+ச� ெகௗரவ அ67� ஹ8�,ெகௗரவ அ67� ஹ8�,ெகௗரவ அ67� ஹ8�,ெகௗரவ அ67� ஹ8�, தபா1, தபா1 ேசைவக- ம./� =DE� சமய அ0வ1க- அைம+ச� 



                            (2 ) M. No. 6 ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, சBக வ0F�ட1க- அைம+ச�  ெகௗரவ வச"த அ9விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ9விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ9விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ9விஹாேர, கம�ெதாழி1 இராஜா<க அைம+ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, இைளஞ� அ0வ1க-, க,�தி�ட =காைம��வ�, ம./� ெத அபிவி,�தி இராஜா<க 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 அ0வ1க- இராஜா<க அைம+ச� ெகௗரவ #ர;மார திசாநாய�க,ெகௗரவ #ர;மார திசாநாய�க,ெகௗரவ #ர;மார திசாநாய�க,ெகௗரவ #ர;மார திசாநாய�க, மகாவE அபிவி,�தி இராஜா<க அைம+ச� ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா, மிவ0 ம./� ��;பி#க�த#க ச#தி இராஜா<க அைம+ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க- இராஜா<க அைம+ச� ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச, ெப,@ேதா�ட# ைக�ெதாழி1 இராஜா<க அைம+ச� ெகௗரவ பா=த ர�ேக ப0டார,ெகௗரவ பா=த ர�ேக ப0டார,ெகௗரவ பா=த ர�ேக ப0டார,ெகௗரவ பா=த ர�ேக ப0டார, நீ�;பாசன, நீ� வள<க- ம./� அன��த =காைம��வ 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�, சி/வ� அ0வ1க- இராஜா<க அைம+ச� ெகௗரவ #.எ>. இராதாகி�@ண�,ெகௗரவ #.எ>. இராதாகி�@ண�,ெகௗரவ #.எ>. இராதாகி�@ண�,ெகௗரவ #.எ>. இராதாகி�@ண�, க1வி இராஜா<க அைம+ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன, நிதி இராஜா<க அைம+ச� ெகௗரவ (தி�மதி) Aயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Aயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Aயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Aயாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக-, உ-Hரா�சி ம./� விைளயா�I��ைற இராஜா<க அைம+ச� ெகௗரவ ல)ம� ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ ல)ம� ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ ல)ம� ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ ல)ம� ெசெனவிர&ன, வி3ஞான, ெதாழி16�ப, ஆரா8+சி, திறக- அபிவி,�தி, ெதாழி.பயி.சி ம./� க�9 மர�ாிைமக- 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�ட0வ1க- இராஜா<க அைம+ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி>B�லாC,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி>B�லாC,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி>B�லாC,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி>B�லாC, ெநI3சாைலக- ம./� Jதி அபிவி,�தி இராஜா<க அைம+ச� ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளE,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளE,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளE,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளE, ேதசிய ஒ./ைம ம./� சகவாCL இராஜா<க அைம+ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா#$வர�� ம./� சிவி1 விமான+ ேசைவக- பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ லஸ"த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ"த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ"த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ"த அலகியவ�ன, நிதி ம./� ெவ$சன ஊடக பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ பா=த ;மார ெதவர6ெப�ம,ெகௗரவ பா=த ;மார ெதவர6ெப�ம,ெகௗரவ பா=த ;மார ெதவர6ெப�ம,ெகௗரவ பா=த ;மார ெதவர6ெப�ம, வ0வாதார அபிவி,�தி, வனசீவராசிக- ம./� பிரேதச அபிவி,�தி பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார, ெதாைல�ெதாட��க- , 9ஜி�ட1 உ�க�டைம;� வசதிக- ம./� ெவளிநா�I� ெதாழி1வா8;� பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ க�ணார&ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார&ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார&ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார&ன பரணவிதான, வி3ஞான, ெதாழி16�ப, ஆரா8+சி, திறக- அபிவி,�தி, ெதாழி.பயி.சி ம./� க�9 மர�ாிைமக- பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ '&7 சிவ=�க�,ெகௗரவ '&7 சிவ=�க�,ெகௗரவ '&7 சிவ=�க�,ெகௗரவ '&7 சிவ=�க�, சBக நல�ாி ம./� ஆர�ப# ைக�ெதாழி1 பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ அமீ� அ= சிஹா6தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ= சிஹா6தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ= சிஹா6தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ= சிஹா6தீ�, கட.ெறாழி1, நீரக வளBல அபிவி,�தி ம./� கிராமிய; ெபா,ளாதார அ0வ1க- பிரதி அைம+ச� 



                            (3 ) M. No. 6 ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ>,ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ>,ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ>,ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ>, அரச ெதாழி1=ய.சி ம./� க�9 நகர அபிவி,�தி பிரதி அைம+ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ6Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ6Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ6Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ6Bஹாமி   ெகௗரவ மஹி"த யா6பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா6பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா6பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா6பா அேபவ�தன   ெகௗரவ ல)ம� யா6பா அேபவ�தனெகௗரவ ல)ம� யா6பா அேபவ�தனெகௗரவ ல)ம� யா6பா அேபவ�தனெகௗரவ ல)ம� யா6பா அேபவ�தன   ெகௗரவ 7ஷார இ"7னி� அமரேசனெகௗரவ 7ஷார இ"7னி� அமரேசனெகௗரவ 7ஷார இ"7னி� அமரேசனெகௗரவ 7ஷார இ"7னி� அமரேசன   ெகௗரவ திG� அ'(கமெகௗரவ திG� அ'(கமெகௗரவ திG� அ'(கமெகௗரவ திG� அ'(கம   ெகௗரவ டல> அழக6ெப�மெகௗரவ டல> அழக6ெப�மெகௗரவ டல> அழக6ெப�மெகௗரவ டல> அழக6ெப�ம   ெகௗரவ ஆன"த அ9&கமேகெகௗரவ ஆன"த அ9&கமேகெகௗரவ ஆன"த அ9&கமேகெகௗரவ ஆன"த அ9&கமேக   ெகௗரவ மஹி"தான"த அ9&கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ9&கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ9&கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ9&கமேக   ெகௗரவ ாீ. J. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. J. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. J. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. J. ஏ�கநாய�க   ெகௗரவ ர1சி& அ9விஹாேரெகௗரவ ர1சி& அ9விஹாேரெகௗரவ ர1சி& அ9விஹாேரெகௗரவ ர1சி& அ9விஹாேர   ெ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 ேவ9 ;மா�ெகௗரவ ேவ9 ;மா�ெகௗரவ ேவ9 ;மா�ெகௗரவ ேவ9 ;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� ேகாK>வர�ெகௗரவ க#"திர� ேகாK>வர�ெகௗரவ க#"திர� ேகாK>வர�ெகௗரவ க#"திர� ேகாK>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 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 (கலாநிதி) ப"7ல ;ணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப"7ல ;ணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப"7ல ;ணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப"7ல ;ணவ�தன   ெகௗரவ ப&ம உதயசா"த ;ணேசகரெகௗரவ ப&ம உதயசா"த ;ணேசகரெகௗரவ ப&ம உதயசா"த ;ணேசகரெகௗரவ ப&ம உதயசா"த ;ணேசகர   ெ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 அFர சி-னி ஜயர&னெகௗரவ அFர சி-னி ஜயர&னெகௗரவ அFர சி-னி ஜயர&னெகௗரவ அFர சி-னி ஜயர&ன   ெகௗரவ அMராத ஜயர&னெகௗரவ அMராத ஜயர&னெகௗரவ அMராத ஜயர&னெகௗரவ அMராத 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 தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர   ெகௗரவ (தி�மதி) 5ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) 5ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) 5ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) 5ேமதா ஜீ. ஜயேசன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. 7ைரெர-ணசி�க�ெகௗரவ க. 7ைரெர-ணசி�க�ெகௗரவ க. 7ைரெர-ணசி�க�ெகௗரவ க. 7ைரெர-ணசி�க�   



                            (4 ) M. No. 6 ெகௗரவ எ�.எ>. ெதளJ�ெகௗரவ எ�.எ>. ெதளJ�ெகௗரவ எ�.எ>. ெதளJ�ெகௗரவ எ�.எ>. ெதளJ�   ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�   ெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வா   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசா3சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசா3சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசா3சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசா3சா   ெகௗரவ அMர திசாநாய�கெகௗரவ அMர திசாநாய�கெகௗரவ அMர திசாநாய�கெகௗரவ அMர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�க   ெகௗரவ எ>. J. திசாநாய�கெகௗரவ எ>. J. திசாநாய�கெகௗரவ எ>. J. திசாநாய�கெகௗரவ எ>. J. திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள> ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள> ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள> ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள> ேதவான"தா   ெகௗரவ 'ஹம- நவவிெகௗரவ 'ஹம- நவவிெகௗரவ 'ஹம- நவவிெகௗரவ 'ஹம- நவவி   ெகௗரவ 'ஹ�ம7 நசீ�ெகௗரவ 'ஹ�ம7 நசீ�ெகௗரவ 'ஹ�ம7 நசீ�ெகௗரவ 'ஹ�ம7 நசீ�   ெகௗரவ வா5ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா5ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா5ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா5ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாN> நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாN> நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாN> நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாN> நி�மலநாத�   ெகௗரவ B&திக ப&திறணெகௗரவ B&திக ப&திறணெகௗரவ B&திக ப&திறணெகௗரவ B&திக ப&திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேம@ பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம@ பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம@ பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம@ பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ 5ச"த B1சிநிலேமெகௗரவ 5ச"த B1சிநிலேமெகௗரவ 5ச"த B1சிநிலேமெகௗரவ 5ச"த B1சிநிலேம   ெகௗரவ சன& நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன& நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன& நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன& நிசா"த ெபேரரா   ெகௗரவ 5ஜி& ச1ஜய ெபேரராெகௗரவ 5ஜி& ச1ஜய ெபேரராெகௗரவ 5ஜி& ச1ஜய ெபேரராெகௗரவ 5ஜி& ச1ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அ�"தி�க ப�னா"7ெகௗரவ அ�"தி�க ப�னா"7ெகௗரவ அ�"தி�க ப�னா"7ெகௗரவ அ�"தி�க ப�னா"7   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"த   ெகௗரவ ஏ. 2. 5சி� பிேரமஜய"தெகௗரவ ஏ. 2. 5சி� பிேரமஜய"தெகௗரவ ஏ. 2. 5சி� பிேரமஜய"தெகௗரவ ஏ. 2. 5சி� பிேரமஜய"த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமDச"திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமDச"திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமDச"திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமDச"திர   ெகௗரவ ப"7ல லா� ப0டாாிெகாடெகௗரவ ப"7ல லா� ப0டாாிெகாடெகௗரவ ப"7ல லா� ப0டாாிெகாடெகௗரவ ப"7ல லா� ப0டாாிெகாட   ெ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 'ஹ�ம7 இ6ராஹி� 'ஹ�ம7 ம�
�ெகௗரவ 'ஹ�ம7 இ6ராஹி� 'ஹ�ம7 ம�
�ெகௗரவ 'ஹ�ம7 இ6ராஹி� 'ஹ�ம7 ம�
�ெகௗரவ 'ஹ�ம7 இ6ராஹி� 'ஹ�ம7 ம�
�   ெகௗரவ எ>.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ>.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ>.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ>.எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ேக. காத� ம>தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம>தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம>தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம>தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மCO6ெகௗரவ இ�ரா� மCO6ெகௗரவ இ�ரா� மCO6ெகௗரவ இ�ரா� மCO6   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ5 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ5 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ5 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ5 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.) அ7ர=ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ7ர=ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ7ர=ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ7ர=ேய ரதன ேதர�   ெகௗரவ பிம� ர&நாய�கெகௗரவ பிம� ர&நாய�கெகௗரவ பிம� ர&நாய�கெகௗரவ பிம� ர&நாய�க   ெகௗரவ சீ. J. ர&நாய�கெகௗரவ சீ. J. ர&நாய�கெகௗரவ சீ. J. ர&நாய�கெகௗரவ சீ. J. ர&நாய�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண7�கெகௗரவ பிரச�ன ரண7�கெகௗரவ பிரச�ன ரண7�கெகௗரவ பிரச�ன ரண7�க   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   



                            (5 ) M. No. 6 ெகௗரவ 'ஜிB� ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜிB� ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜிB� ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜிB� ரஹுமா�   ெகௗரவ சம� ராஜப)ெகௗரவ சம� ராஜப)ெகௗரவ சம� ராஜப)ெகௗரவ சம� ராஜப)   ெகௗரவ மஹி"த ராஜப�ெகௗரவ மஹி"த ராஜப�ெகௗரவ மஹி"த ராஜப�ெகௗரவ மஹி"த ராஜப�    ஷஷஷஷ   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�;ேகெகௗரவ காமினி ெலா�;ேகெகௗரவ காமினி ெலா�;ேகெகௗரவ காமினி ெலா�;ேக   ெகௗரவ ஜானக வ�;�Bரெகௗரவ ஜானக வ�;�Bரெகௗரவ ஜானக வ�;�Bரெகௗரவ ஜானக வ�;�Bர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரDசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரDசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரDசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரDசி   ெகௗரவ வி7ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி7ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி7ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி7ற 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) 7Eதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 7Eதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 7Eதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 7Eதா 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 786 விேஜேசகரெகௗரவ 786 விேஜேசகரெகௗரவ 786 விேஜேசகரெகௗரவ 786 விேஜேசகர   ெகௗரவ க1சன விேஜேசகரெகௗரவ க1சன விேஜேசகரெகௗரவ க1சன விேஜேசகரெகௗரவ க1சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதFக விதானகமேகெகௗரவ ேதFக விதானகமேகெகௗரவ ேதFக விதானகமேகெகௗரவ ேதFக விதானகமேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�   ெகௗரவ விம� #ரவ�செகௗரவ விம� #ரவ�செகௗரவ விம� #ரவ�செகௗரவ விம� #ரவ�ச   ெகௗரவ ;மார ெவ�கமெகௗரவ ;மார ெவ�கமெகௗரவ ;மார ெவ�கமெகௗரவ ;மார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான'&7 Aேநச�ெகௗரவ ஞான'&7 Aேநச�ெகௗரவ ஞான'&7 Aேநச�ெகௗரவ ஞான'&7 Aேநச�   ெகௗரவ ஜய"த சமர#ரெகௗரவ ஜய"த சமர#ரெகௗரவ ஜய"த சமர#ரெகௗரவ ஜய"த சமர#ர   ெ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 த�ம=�க� சி&தா�த�ெகௗரவ த�ம=�க� சி&தா�த�ெகௗரவ த�ம=�க� சி&தா�த�ெகௗரவ த�ம=�க� சி&தா�த�   ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ எ�.ஏ. 5ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 5ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 5ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 5ம"திர�   ெகௗரவ வ2ேவ� 5ேர@ெகௗரவ வ2ேவ� 5ேர@ெகௗரவ வ2ேவ� 5ேர@ெகௗரவ வ2ேவ� 5ேர@   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ 5னி� ஹ"7�ென&திெகௗரவ 5னி� ஹ"7�ென&திெகௗரவ 5னி� ஹ"7�ென&திெகௗரவ 5னி� ஹ"7�ென&தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ-2ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ-2ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ-2ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ-2ஆரDசி   ெகௗரவ விஜித ேஹர&ெகௗரவ விஜித ேஹர&ெகௗரவ விஜித ேஹர&ெகௗரவ விஜித ேஹர&     தி,. த�மிக தசநாய#க, பாரா�மற+ ெசயலாள� நாயக�   தி,. நீ1 இ�தவல, பணியா�ெடா$தி; பிரதானிN� பிரதி; பாரா�மற+ ெசயலாள� நாயக=�   தி,மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி+ ெசயலாள� நாயக�  தி,. 9#கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி+ ெசயலாள� நாயக�  



                            (6 ) M. No. 6 ஒ&திைவ6பி� பிரகார� பாராGம�ற� S2ய7. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ&திைவ6பி� பிரகார� பாராGம�ற� S2ய7. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ&திைவ6பி� பிரகார� பாராGம�ற� S2ய7. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ&திைவ6பி� பிரகார� பாராGம�ற� S2ய7. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.     1.1.1.1.    ப&திர�கைளDப&திர�கைளDப&திர�கைளDப&திர�கைளD    சம�6பி&த�சம�6பி&த�சம�6பி&த�சம�6பி&த�: : : : (1) சபாநாயக�, இல<ைக+ சனநாயக+ ேசாசEச# $9யரசி அரசியலைம;பி 154(6) ஆ� உ/;�ைரயி பிரகார� கண#கா8வாள� தைலைமயதிபதியி விேசட அறி#ைகயி ப�தாவ� ெதா$தியி III, XI ம./� XII ப$திகைள+ சம�;பி�தா�. ேம.ப9; ப�திர<க- சபாJட&திட6படசபாJட&திட6படசபாJட&திட6படசபாJட&திட6பட ேவ�IெமனL� அ+சிட;பட ேவ�IெமனL� க�டைளயாயி./. 
(2) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;� அைம+ச�, 2014 ஆ� ஆ�I#கான இல<ைக; ப�திாிைக; ேபரைவயி ஆ�டறி#ைகையN� கண#$க- �.ைறN� சம�;பி��  அT அறி#ைகைய ச�ட விவகார� (ஊழ0#ெகதிரான) ம./� ஊடக��ைற  ப.றிய $(வி.$ ஆ./;பI�த;பட ேவ�Iெமன; பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட;ப�I ஏ./# ெகா-ள;ப�ட�. 
(3) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;� அைம+ச�, 2017 ஆ� ஆ�I#கான இல<ைக; பாரா�மற�தி வ,டா@த ெசயலா./ைக அறி#ைகைய+ சம�;பி�� ேம.ப9 அறி#ைகைய ச�ட விவகார� (ஊழ0#ெகதிரான) ம./� ஊடக��ைற  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ# $(வி.$ ஆ./;பI�த;பட ேவ�Iெமன; பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட;ப�I ஏ./# ெகா-ள;ப�ட�. 
(4) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;� அைம+ச�, 
 (i) 2014/2015 ம./� 2015/2016 ஆ� ஆ�Iக�#கான X ல<கா Dேட� (ெஜனர1) ேகா;பேரச Eமி�ெட�9 வ,டா@த அறி#ைகக-; ம./� 
 (ii) 2012 ஆ� ஆ�I#கான ��IறL ெமா�த வி.பைன� தாபன�தி ஆ�I அறி#ைகN� கண#$க�� ஆகியவ.ைற+ சம�;பி�� ேம.ப9 அறி#ைககைள வியாபார� ம./� வணிக� ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ# $(வி.$ ஆ./;பI�த;பட ேவ�Iெமன; பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட;ப�I ஏ./# ெகா-ள;ப�ட�. 
(5) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;� அைம+ச�, 
 (i) 2013 ஆ� ஆ�I#கான ைக�ெதாழி1 அபிவி,�தி+ சைபயி ஆ�டறி#ைக; ம./� 
 (ii) 2014 ஆ� ஆ�I#கான ேதசிய வ9வைம;� நிைலய�தி ஆ�டறி#ைகN� கண#$# �./� ஆகியவ.ைற+ சம�;பி�� ேம.ப9 அறி#ைககைள உ.ப�திக�� ேசைவக�� ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ# $(வி.$ ஆ./;பI�த;பட ேவ�Iெமன; பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட;ப�I ஏ./# ெகா-ள;ப�ட�. 
(6) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;� அைம+ச�, 2015 ஆ� ஆ�I#கான இல<ைக ெப.ேறாEய# ��I�தாபன�தி ஆ�டறி#ைகைய+ சம�;பி�� ேம.ப9 அறி#ைகைய வ0+ச#தி ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ# $(வி.$ ஆ./;பI�த;பட ேவ�Iெமன; பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப#$ விட;ப�I ஏ./# ெகா-ள;ப�ட�.  



                            (7 ) M. No. 6 2.2.2.2.    ;U;U;U;U    அறி�ைககNஅறி�ைககNஅறி�ைககNஅறி�ைககN    சம�6பி&த�சம�6பி&த�சம�6பி&த�சம�6பி&த�: : : : (1) கம�ெதாழி1 ம./� காணி ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ# $(வி தவிசாள� ெகௗரவ விஜித ேஹர�, அ# $(வி.$ ஆ./;பI�த;ப�ட,  (i) 2013 ம./� 2014 ஆ� ஆ�Iக�#கான ேதயிைல சி/ ப./நில<க- அபிவி,�தி அதிகாரசைபயி ஆ�டறி#ைகக-;  (ii) 2015 ஆ� ஆ�I#கான வைரய/#க;ப�ட இல<ைக உர#க�பனியி வ,டா@த அறி#ைக;  (iii) 2015 ஆ� ஆ�I#கான வ/ப ெகா(�� ெகாம�ஷ1 உர# க�பனியி வ,டா@த அறி#ைக;  (iv) 2013 ம./� 2014 ஆ� ஆ�Iக�#கான இல<ைக ேதசிய ப�9னி ஒழி;� இய#க+ சைபயி வ,டா@த அறி#ைகக-; ம./�  (v) இல<ைக ேதயிைல+ சைப (தி,�த�) ச�டBல�   ெதாட�பிலான அ#$(வி  அறி#ைகைய+ சம�;பி�தா�. ேம.ப9 அறி#ைக சபாJட&தி=ட6படசபாJட&தி=ட6படசபாJட&தி=ட6படசபாJட&தி=ட6பட    ேவ�Iெமன# க�டைளயாயி./. 
(2) \காதார� ம./� மனித ேசமநல�, சBக வ0F�ட1 ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ# $(வி  தவிசாள� ெகளரவ ல#கி ஜயவ�தன, அ# $(L#$ ஆ./;பI�த;ப�ட, “2015 ஆ� ஆ�9 5 ஆ� இல#க, ேதசிய ம,@�க- ஒ(<$பI��� அதிகாரசைப+ ச�ட�தி கீC ஒ(<$விதிக-” ெதாட�பிலான அ#$(வி  அறி#ைகைய+ சம�;பி�தா�. ேம.ப9 அறி#ைக சபா_ட�திEட;படடடட ேவ�Iெமன# க�டைளயாயி./.  
(3) க1வி ம./� மனித வள அபிவி,�தி ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ# $(வி  தவிசாள�  ெகளரவ வ9ேவ1 \ேர`, அ# $(வி.$ ஆ./;பI�த;ப�ட,   (i) 2016 ஆ� ஆ�I#கான  உய� க1வி ம./� ெநI3சாைலக- அைம+சி  வ,டா@த ெசயலா./ைக அறி#ைக;  (ii) 2014 ஆ� ஆ�9.கான இல<ைக கிழ#$  ப1கைல#கழக�தி  வ,டா@த அறி#ைக;  (iii) 2014 ம./� 2015 ஆ� ஆ�Iக�#கான  இல<ைக திற@த ப1கைல#கிழக�தி ஆ<கில ப�ட;பிப9;� நி/வக�தி வ,டா@த அறி#ைகக�� வ,டா@த கண#$க��;  (iv) 2015 ஆ� ஆ�9.கான இல<ைக உய� ெதாழி16�பவிய1  க1வி நி/வக�தி  ஆ�டறி#ைக;   (v) 2015 ஆ� ஆ�I#கான ெகா(�� ப1கைல#கழக�தி ஆ�டறி#ைக;   (vi) 2015 ஆ� ஆ�I#கான களனி; ப1கைல#கழக�தி  பாளி, ெபௗ�த க1வி; ப�ட;பிப9;� நி/வன�தி வ,டா@த  அறி#ைக; ம./�    (vii) 2015 ஆ� ஆ�I#கான இல<ைக ெபௗ�த, பாளி ப1கைல#கழக�தி  ஆ�டறி#ைக  ெதாட�பிலான அ#$(வி  அறி#ைகைய+ சம�;பி�தா�.  ேம.ப9 அறி#ைக சபாJட&தி=ட6படசபாJட&தி=ட6படசபாJட&தி=ட6படசபாJட&தி=ட6பட ேவ�Iெமன# க�டைளயாயி./.  



                            (8 ) M. No. 6 3.3.3.3.    ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.1)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.1)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.1)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.1): : : : பிரதம அைம+ச,� ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க- அைம+ச,மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி1=ய.சி ம./� க�9 நகர அபிவி,�தி அைம+ச� சம�;பி�த பிேரரைண,— இல<ைக+ சனநாயக ேசாசEச# $9யரசி அரசியலைம;பின� 44 ஆ� உ/;�ைரயி 
(2 )  ஆ� ப@திNட ேச��� வாசி#க;பI� 1980 ஆ� ஆ�9 47 ஆ� இல#க, ேதசிய cழ1 ச�ட�தி 24இ ம./� 24ஈ பிாிLகளி கீC வரதன - ஹ#கி@த cழ. பா�கா;�; பிரேதச� ெதாட�பாக சனாதிபதி அவ�களா1 ஆ#க;ப�I, 2017 e  19 ஆ� திகதிய 2024/6 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான; ப�திாிைகயி1 பிர\ாி#க;ப�ட�� 2018.05.09 ஆ� திகதி சம�;பி#க;ப�ட�மான க�டைள அ<கீகாி#க;பIமாக. 

(பி.ப. 2.30 மணி#$  $(#களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா<கினா�. )  “ெகளரவ ேவ0 $மா� தா<$வாராக” என உ-நா�ட0வ1க- அைம+ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட;ப�I ஏ./#ெகா-ள;ப�ட�. 
(பி.ப. 3.32 மணி#$ ெகௗரவ ேவ0 $மா� தைலைம தா<கினா�. )  
(பி.ப. 4.29 மணி#$ $(#களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா<கினா�. )  பிேரரைண சைப#$ விட;ப�I ஏ./#ெகா-ள;ப�ட�.  4.4.4.4.    ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.2)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.2)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.2)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.2): : : : பிரதம அைம+ச,� ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க- அைம+ச,மானவ� சா�பாக காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;� அைம+ச� சம�;பி�த பிேரரைண,— இல<ைக+ சனநாயக ேசாசEச# $9யரசி அரசியலைம;�#கான ப�ெதாபதா� தி,�த�தி 51 ஆ� பிாிLட ேச��� வாசி#க;பI� 1980 ஆ� ஆ�9 47 ஆ� இல#க, ேதசிய cழ1 ச�ட�தி 23ய பிாிவி கீC ெபாE�தீ பாவைன =காைம��வ� ெதாட�பாக  சனாதிபதி அவ�களா1 ஆ#க;ப�I, 2017 ெச�ெத�ப� 01 ஆ� திகதிய 2034/33 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான; ப�திாிைகயி1 பிர\ாி#க;ப�ட�� 2018.05.09 ஆ� திகதி சம�;பி#க;ப�ட�மான க�டைள அ<கீகாி#க;பIமாக. பிேரரைண சைப#$ விட;ப�I ஏ./#ெகா-ள;ப�ட�. 
 5.5.5.5.    ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.3)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.3)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.3)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.3): : : : பிரதம அைம+ச,� ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க- அைம+ச,மானவ� சா�பாக காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;� அைம+ச� சம�;பி�த பிேரரைண,— இல<ைக+ சனநாயக ேசாசEச# $9யரசி அரசியலைம;�#கான ப�ெதாபதா� தி,�த�தி 51 ஆ� பிாிLட ேச��� வாசி#க;பI� 1980 ஆ� ஆ�9 47 ஆ� இல#க, ேதசிய cழ1 ச�ட�தி 23ய பிாிவி கீC ெபாE�தீ பாவைன =காைம��வ� ெதாட�பாக  சனாதிபதி அவ�களா1 ஆ#க;ப�I, 2017 ெச�ெத�ப� 01 ஆ� திகதிய 2034/34 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான; ப�திாிைகயி1 பிர\ாி#க;ப�ட�� 2018.05.09 ஆ� திகதி சம�;பி#க;ப�ட�மான க�டைள அ<கீகாி#க;பIமாக. பிேரரைண சைப#$ விட;ப�I ஏ./#ெகா-ள;ப�ட�. 
 6.6.6.6.    ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.4)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.4)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.4)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.4): : : : பிரதம அைம+ச,� ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க- அைம+ச,மானவ� சா�பாக காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;� அைம+ச� சம�;பி�த பிேரரைண,— இல<ைக+ சனநாயக ேசாசEச# $9யரசி அரசியலைம;�#கான ப�ெதாபதா� தி,�த�தி 51 ஆ� பிாிLட ேச��� வாசி#க;பI� 1980 ஆ� ஆ�9 47 ஆ� இல#க, ேதசிய cழ1 ச�ட�தி 23ய பிாிவி கீC ெபாE�தீ பாவைன =காைம��வ� ெதாட�பாக  சனாதிபதி அவ�களா1 ஆ#க;ப�I, 2017 ெச�ெத�ப� 01 ஆ� திகதிய 2034/35 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான; ப�திாிைகயி1 பிர\ாி#க;ப�ட�� 2018.05.09 ஆ� திகதி சம�;பி#க;ப�ட�மான க�டைள அ<கீகாி#க;பIமாக. பிேரரைண சைப#$ விட;ப�I ஏ./#ெகா-ள;ப�ட�. 



                            (9 ) M. No. 6 7.7.7.7.    ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV ஒU�;விதிகNேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV ஒU�;விதிகNேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV ஒU�;விதிகNேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV ஒU�;விதிகN    (((( இல.5)இல.5)இல.5)இல.5): : : : பிரதம அைம+ச,� ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க- அைம+ச,மானவ� சா�பாக காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;� அைம+ச� சம�;பி�த பிேரரைண,—  இல<ைக+ சனநாயக ேசாசEச# $9யரசி அரசியலைம;�#கான ப�ெதாபதா� தி,�த�தி 51 ஆ� பிாிL ம./�  1980 ஆ� ஆ�9 47 ஆ� இல#க ேதசிய cழ1 ச�ட�தி  32 ஆ� பிாிLட ேச��� வாசி#க;பI� அ+ச�ட�தி  23 ஒ ம./� 23 ஓ பிாிLகளி கீC ெபாE�தீ பாவைன =காைம��வ� ெதாட�பாக சனாதிபதி அவ�களா1 ஆ#க;ப�I, 2017 ெச�ெத�ப� 01 ஆ� திகதிய 2034/36 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான; ப�திாிைகயி1 பிர\ாி#க;ப�ட�� 2018.05.09 ஆ� திகதி சம�;பி#க;ப�ட�மான ஒ(<$விதிக- அ<கீகாி#க;பIமாக. பிேரரைண சைப#$ விட;ப�I ஏ./#ெகா-ள;ப�ட�.     8.8.8.8.    ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.6)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.6)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.6)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.6):::: பிரதம அைம+ச,� ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க- அைம+ச,மானவ� சா�பாக காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;� அைம+ச� சம�;பி�த பிேரரைண,— இல<ைக+ சனநாயக ேசாசEச# $9யரசி அரசியலைம;�#கான ப�ெதாபதா� தி,�த�தி 51 ஆ� பிாிLட ேச��� வாசி#க;பI� 1980 ஆ� ஆ�9 47 ஆ� இல#க, ேதசிய cழ1 ச�ட�தி 23ய பிாிவி கீC ெபாE�தீ பாவைன =காைம��வ� ெதாட�பாக  சனாதிபதி அவ�களா1 ஆ#க;ப�I, 2017 ெச�ெத�ப� 01 ஆ� திகதிய 2034/37ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான; ப�திாிைகயி1 பிர\ாி#க;ப�ட�� 2018.05.09 ஆ� திகதி சம�;பி#க;ப�ட�மான க�டைள அ<கீகாி#க;பIமாக. பிேரரைண சைப#$ விட;ப�I ஏ./#ெகா-ள;ப�ட�. 
 9.9.9.9.    ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.7)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.7)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.7)ேதசிய 
ழ� ச-ட&தி� கீV க-டைள (இல.7): : : : பிரதம அைம+ச,� ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க- அைம+ச,மானவ� சா�பாக காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;� அைம+ச� சம�;பி�த பிேரரைண,—  இல<ைக+ சனநாயக ேசாசEச# $9யரசி அரசியலைம;�#கான ப�ெதாபதா� தி,�த�தி 51 ஆ� பிாிLட ேச��� வாசி#க;பI� 1980 ஆ� ஆ�9 47 ஆ� இல#க, ேதசிய cழ1 ச�ட�தி 23ய பிாிவி கீC ெபாE�தீ பாவைன =காைம��வ� ெதாட�பாக  சனாதிபதி அவ�களா1 ஆ#க;ப�I, 2017 ெச�ெத�ப� 01 ஆ� திகதிய 2034/38 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான; ப�திாிைகயி1 பிர\ாி#க;ப�ட�� 2018.05.09 ஆ� திகதி சம�;பி#க;ப�ட�மான க�டைள அ<கீகாி#க;பIமாக. பிேரரைண சைப#$ விட;ப�I ஏ./#ெகா-ள;ப�ட�.  10101010....    ஒ&திைவ6Bஒ&திைவ6Bஒ&திைவ6Bஒ&திைவ6B    (((( விவசாயவிவசாயவிவசாயவிவசாய    உ]ப&திகைளஉ]ப&திகைளஉ]ப&திகைளஉ]ப&திகைள    ேநர2யாக�ேநர2யாக�ேநர2யாக�ேநர2யாக�    ெகாNவன^ெகாNவன^ெகாNவன^ெகாNவன^    ெச3.�ெச3.�ெச3.�ெச3.�    'ைறைம'ைறைம'ைறைம'ைறைம)  : )  : )  : )  : “இ; பாரா�மற� இ;ேபா� ஒ�திைவ#க;பIமாக”  என காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;� அைம+ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எI�திய�ப;ெப./ விவாதி#க;ப�ட�. “ெகளரவ (டா#ட�) (தி,மதி) �gதா விேஜமான தைலைம தா<$வாராக” என  காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;� அைம+ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட;ப�I ஏ./#ெகா-ள;ப�ட�. 
(பி.ப. 6.20 மணி#$ ெகௗரவ (டா#ட�) (தி,மதி) �gதா விேஜமான தைலைம தா<கினா�.)  பிேரரைண சைப#$ விட;ப�I எ./#ெகா-ள;ப�ட�. பாரா�மற�, பி.ப. 7.16 மணி#$ 2018 ேம 24 ஆ� திகதி வியாழ#கிழைம =.ப. 10.30 மணி வைர ஒ�திைவ#க;ப�ட�.  


