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ாி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�, $*#களி பிரதி� தவிசாள�    ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல, ெவளிநா�3 ெதாழி2வா45� அைம(ச� ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன, உ.நா�ட1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர �க,ேஜா� அமர �க,ேஜா� அமர �க,ேஜா� அமர �க, 7/0லா��ைற அபிவி)�தி ம/0� கிறி8தவ சமய அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    மஹி%த அமர&ர,மஹி%த அமர&ர,மஹி%த அமர&ர,மஹி%த அமர&ர, கட/ெறாழி2 ம/0� நீரக வள:ல அபிவி)�தி அைம(ச� ம/0� மகாவ; அபிவி)�தி இராஜா>க அைம(ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம, விேசட பணி5ெபா05�#க�#கான அைம(ச� ெகௗரவ கய%த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய%த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய%த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய%த க�ணாதில�க, காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம(ச)� அரசா>க# க�சி �த/ேகாலாசா@� ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க,ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க,ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க,ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க, ெவளிநா�ட1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�, க2வி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல, உய� க2வி ம/0� ெந3Aசாைலக. அைம(ச)� பாரா�மற( சைப �த2வ)� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாBC, கலD�ைரயாட2 ம/0� அரசக)ம ெமாழிக. அைம(ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப# ைக�ெதாழி2 அைம(ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�3��ைற அைம(ச� ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா#$வர�� ம/0� சிவி2 விமான( ேசைவக. அைம(ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப)Dேதா�ட# ைக�ெதாழி2 அைம(ச� ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன, உ.ளக அ1வ2க., வடேம2 அபிவி)�தி ம/0� கலாசார அ1வ2க. அைம(ச� 



                            ( 2 )  M. No. 178 ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ1வாதார அபிவி)�தி ம/0� வனசீவராசிக. அைம(ச� ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ, Fடைம5� ம/0� நி�மாண��ைற அைம(ச� ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி)�தி5 பணி5ெபா05�க. அைம(ச� ெகௗரவ அ5ர பிாியத"ஷன யா7பா,ெகௗரவ அ5ர பிாியத"ஷன யா7பா,ெகௗரவ அ5ர பிாியத"ஷன யா7பா,ெகௗரவ அ5ர பிாியத"ஷன யா7பா, அன��த �காைம��வ அைம(ச� ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க, ச�ட�� ஒ*>$� ம/0� ெத அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க, ெப/ேறா;ய வள>க. அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம/0� ேம2 மாகாண அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா:,ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா:,ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா:,ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா:, திறக. அபிவி)�தி ம/0� ெதாழி/பயி/சி அைம(ச� ெகௗரவ மஹி%த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி%த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி%த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி%த சமரசி�க, �ைற�க>க. ம/0� க5ப/0ைற அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ர;சி' சிய�பலாபி:ய,ெகௗரவ ர;சி' சிய�பலாபி:ய,ெகௗரவ ர;சி' சிய�பலாபி:ய,ெகௗரவ ர;சி' சிய�பலாபி:ய, மிவ1 ம/0� ��5பி#க�த#க ச#தி அைம(ச� ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர'ன, ெதாழி2, ெதாழி/ச>க உறCக. ம/0� ச5பிரக�வ அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    :.எ�. �வாமிநாத�,:.எ�. �வாமிநாத�,:.எ�. �வாமிநாத�,:.எ�. �வாமிநாத�, சிைற(சாைலக. ம0சீரைம5�, �ன�வாBவளி5�, மீ.$Hேய/ற ம/0� இD�மத அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ�வழ>க2 அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    அ7 � ஹ@�,அ7 � ஹ@�,அ7 � ஹ@�,அ7 � ஹ@�, தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� �8;� சமய அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ 0�2 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�2 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�2 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�2 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி)�தி அைம(ச�  ெகௗரவ வச%த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச%த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச%த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச%த அAவிஹாேர, கம�ெதாழி2 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 :லா� ெபேரரா,ெகௗரவ :லா� ெபேரரா,ெகௗரவ :லா� ெபேரரா,ெகௗரவ :லா� ெபேரரா, ெந3Aசாைலக. இராஜா>க அைம(ச� ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% C<ேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% C<ேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% C<ேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% C<ேள, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ� வழ>க2 இராஜா>க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. :. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. :. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. :. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. :. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. இராஜா>க அைம(ச� ெகௗரவ பாDத ர�ேக பEடார,ெகௗரவ பாDத ர�ேக பEடார,ெகௗரவ பாDத ர�ேக பEடார,ெகௗரவ பாDத ர�ேக பEடார, நீ�5பாசன 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�, சி0வ� அ1வ2க. 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 ர&%திர சமர&ர,ெகௗரவ ர&%திர சமர&ர,ெகௗரவ ர&%திர சமர&ர,ெகௗரவ ர&%திர சமர&ர, ெதாழி2 ம/0� ெதாழி/ச>க உறCக. 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, ெதாழி2J�ப ம/0� ஆரா4(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�ட1வ2க. இராஜா>க அைம(ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.C�லாG,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.C�லாG,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.C�லாG,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.C�லாG, �ன�வாBவளி5� ம/0� மீ.$Hேய/ற இராஜா>க அைம(ச� 



                            ( 3 )  M. No. 178 ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஏ. எH. எ�. ெபளI,ஏ. எH. எ�. ெபளI,ஏ. எH. எ�. ெபளI,ஏ. எH. எ�. ெபளI, ேதசிய ஒ)ைம5பா3 ம/0� ந2;ண#க இராஜா>க அைம(ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா#$வர�� ம/0� சிவி2 விமான( ேசைவக. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன, நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 7காதார�, ேபாசைண ம/0� 7ேதச ம)��வ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அ5ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ5ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ5ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ5ராத ஜயர'ன, மகாவ; அபிவி)�தி ம/0� 7/றாட2 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/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. 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/0� ெதாழி/பயி/சி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அஜி' பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி' பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி' பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி' பி. ெபேரரா, மிவ1 ம/0� ��5பி#க�த#க ச#தி 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)Dேதா�ட ைக�ெதாழி2 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ இ%திக பEடாரநாய�க,ெகௗரவ இ%திக பEடாரநாய�க,ெகௗரவ இ%திக பEடாரநாய�க,ெகௗரவ இ%திக பEடாரநாய�க, Fடைம5� ம/0� நி�மாண��ைற பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ நிஷா%த ( ெஹ2:கமேக,ெகௗரவ நிஷா%த ( ெஹ2:கமேக,ெகௗரவ நிஷா%த ( ெஹ2:கமேக,ெகௗரவ நிஷா%த ( ெஹ2:கமேக, �ைற�க>க. ம/0� க5ப/0ைற அ1வ2க. 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 வ1L�ட2, நல�ாி ம/0� கMH மர�ாிைமக. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ  @7 விேஜேசகர,ெகௗரவ  @7 விேஜேசகர,ெகௗரவ  @7 விேஜேசகர,ெகௗரவ  @7 விேஜேசகர, தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� �8;� சமய அ1வ2க. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அமீ" அD சிஹா7தீ�,ெகௗரவ அமீ" அD சிஹா7தீ�,ெகௗரவ அமீ" அD சிஹா7தீ�,ெகௗரவ அமீ" அD சிஹா7தீ�, கிராமிய ெபா)ளாதார அ1வ2க. பிரதி அைம(ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட" அ7Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ7Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ7Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ7Cஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ"தனெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ"தனெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ"தனெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ"தன   ெகௗரவ மஹி%த யா7பா அேபவ"தனெகௗரவ மஹி%த யா7பா அேபவ"தனெகௗரவ மஹி%த யா7பா அேபவ"தனெகௗரவ மஹி%த யா7பா அேபவ"தன   ெ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 டல. அழக7ெப�மெகௗரவ டல. அழக7ெப�மெகௗரவ டல. அழக7ெப�மெகௗரவ டல. அழக7ெப�ம   ெகௗரவ மஹி%தான%த அA'கமேகெகௗரவ மஹி%தான%த அA'கமேகெகௗரவ மஹி%தான%த அA'கமேகெகௗரவ மஹி%தான%த அA'கமேக   ெகௗரவ ர;சி' அAவிஹாேரெகௗரவ ர;சி' அAவிஹாேரெகௗரவ ர;சி' அAவிஹாேரெகௗரவ ர;சி' அAவிஹாேர   ெ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 ேவA Jமா"ெகௗரவ ேவA Jமா"ெகௗரவ ேவA Jமா"ெகௗரவ ேவA Jமா"   ெ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   



                            ( 4 )  M. No. 178 ெகௗரவ ச%திம கமேகெகௗரவ ச%திம கமேகெகௗரவ ச%திம கமேகெகௗரவ ச%திம கமேக   ெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல7ப'திெகௗரவ நிஹா� கல7ப'திெகௗரவ நிஹா� கல7ப'திெகௗரவ நிஹா� கல7ப'தி   ெகௗரவ திேனN Jணவ"தனெகௗரவ திேனN Jணவ"தனெகௗரவ திேனN Jணவ"தனெகௗரவ திேனN Jணவ"தன   ெகௗரவ ப% ல Jணவ"தனெகௗரவ ப% ல Jணவ"தனெகௗரவ ப% ல Jணவ"தனெகௗரவ ப% ல Jணவ"தன   ெகௗரவ எ2வ2 Jணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Jணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Jணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Jணேசகர   ெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Jணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Jணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Jணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Jணேசகர   ெகௗரவ எ.. எ�. ச%திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச%திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச%திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச%திரேசன   ெகௗரவ :.&. சானகெகௗரவ :.&. சானகெகௗரவ :.&. சானகெகௗரவ :.&. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா:ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா:ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா:ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா:   ெகௗரவ மD' ஜயதிலகெகௗரவ மD' ஜயதிலகெகௗரவ மD' ஜயதிலகெகௗரவ மD' ஜயதிலக   ெ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 நD� பEடார ஜயமஹெகௗரவ நD� பEடார ஜயமஹெகௗரவ நD� பEடார ஜயமஹெகௗரவ நD� பEடார ஜயமஹ   ெகௗரவ அOர சி2னி ஜயர'னெகௗரவ அOர சி2னி ஜயர'னெகௗரவ அOர சி2னி ஜயர'னெகௗரவ அOர சி2னி ஜயர'ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர'னெகௗரவ பிய�கர ஜயர'னெகௗரவ பிய�கர ஜயர'னெகௗரவ பிய�கர ஜயர'ன   ெகௗரவ (டா�ட") கவி%த ேஹஷா� ஜயவ"தனெகௗரவ (டா�ட") கவி%த ேஹஷா� ஜயவ"தனெகௗரவ (டா�ட") கவி%த ேஹஷா� ஜயவ"தனெகௗரவ (டா�ட") கவி%த ேஹஷா� ஜயவ"தன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தன   ெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகர   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க.  ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர2ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக பEடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பEடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பEடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பEடார ெத�னேகா�   ெ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 ெசாPசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாPசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாPசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாPசா   ெகௗரவ அ5ர திசாநாய�கெகௗரவ அ5ர திசாநாய�கெகௗரவ அ5ர திசாநாய�கெகௗரவ அ5ர 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 சாD%த திசாநாய�கெகௗரவ சாD%த திசாநாய�கெகௗரவ சாD%த திசாநாய�கெகௗரவ சாD%த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள. ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான%தா   ெகௗரவ (ஹம2 நவவிெகௗரவ (ஹம2 நவவிெகௗரவ (ஹம2 நவவிெகௗரவ (ஹம2 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 C'திக ப'திறணெகௗரவ C'திக ப'திறணெகௗரவ C'திக ப'திறணெகௗரவ C'திக ப'திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி' ச;ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' ச;ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' ச;ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' ச;ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய%தெகௗரவ அேசா�க பிாிய%தெகௗரவ அேசா�க பிாிய%தெகௗரவ அேசா�க பிாிய%த   



                            ( 5 )  M. No. 178 ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமHச%திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமHச%திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமHச%திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமHச%திர   ெகௗரவ எ.. பிேரமர'னெகௗரவ எ.. பிேரமர'னெகௗரவ எ.. பிேரமர'னெகௗரவ எ.. பிேரமர'ன   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ (ஹ�ம  இ7ராஹி� (ஹ�ம  ம�
"ெகௗரவ (ஹ�ம  இ7ராஹி� (ஹ�ம  ம�
"ெகௗரவ (ஹ�ம  இ7ராஹி� (ஹ�ம  ம�
"ெகௗரவ (ஹ�ம  இ7ராஹி� (ஹ�ம  ம�
"   ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா"   ெகௗரவ ெசயி2 அD ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி2 அD ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி2 அD ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி2 அD ஸாஹி" ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத" ம.தா�ெகௗரவ ேக. காத" ம.தா�ெகௗரவ ேக. காத" ம.தா�ெகௗரவ ேக. காத" ம.தா�   ெகௗரவ அஜி' மா�ன7ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன7ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன7ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன7ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") 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 பிம� ர'நாய�கெகௗரவ பிம� ர'நாய�கெகௗரவ பிம� ர'நாய�கெகௗரவ பிம� 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 இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ (ஜிC" ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிC" ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிC" ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிC" ரஹுமா�   ெகௗரவ சம� ராஜப+ெகௗரவ சம� ராஜப+ெகௗரவ சம� ராஜப+ெகௗரவ சம� ராஜப+   ெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேக   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரHசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரHசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரHசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரHசி   ெ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)  Iதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Iதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Iதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Iதா 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 Jமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர'ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Rயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Rயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Rயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Rயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறி   ெகௗரவ க;சன விேஜேசகரெகௗரவ க;சன விேஜேசகரெகௗரவ க;சன விேஜேசகரெகௗரவ க;சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�   ெகௗரவ விம� &ரவ�செகௗரவ விம� &ரவ�செகௗரவ விம� &ரவ�செகௗரவ விம� &ரவ�ச   ெகௗரவ Jமார ெவ�கமெகௗரவ Jமார ெவ�கமெகௗரவ Jமார ெவ�கமெகௗரவ Jமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான('  Rேநச�ெகௗரவ ஞான('  Rேநச�ெகௗரவ ஞான('  Rேநச�ெகௗரவ ஞான('  Rேநச�   ெ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 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 எ�.எH.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எH.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எH.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எH.எ�. ச�மா�   



                            ( 6 )  M. No. 178 ெகௗரவ த�மD�க� சி'தா"த�ெகௗரவ த�மD�க� சி'தா"த�ெகௗரவ த�மD�க� சி'தா"த�ெகௗரவ த�மD�க� சி'தா"த�   ெகௗரவ அEணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அEணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அEணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அEணாமைல நேட� சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�   ெகௗரவ வ:ேவ� �ேரNெகௗரவ வ:ேவ� �ேரNெகௗரவ வ:ேவ� �ேரNெகௗரவ வ:ேவ� �ேரN   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெ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 ெஹ2:ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ2:ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ2:ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ2:ஆரHசி   ெகௗரவ இ%திக அ5�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அ5�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அ5�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அ5�'த ேஹர'   ெகௗரவ கனக ேஹர'ெகௗரவ கனக ேஹர'ெகௗரவ கனக ேஹர'ெகௗரவ கனக ேஹர'       தி). த�மிக தசநாய#க, பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக�   தி). நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா$தி5 பிரதானிO� பிரதி5 பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக��   தி)மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  தி). H#கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி( ெசயலாள� நாயக�    ஒ'திைவ7பி� பிரகார� பாராUம�ற� V:ய . ஒ'திைவ7பி� பிரகார� பாராUம�ற� V:ய . ஒ'திைவ7பி� பிரகார� பாராUம�ற� V:ய . ஒ'திைவ7பி� பிரகார� பாராUம�ற� V:ய .     சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".        1.1.1.1.    ப'திர�க<ப'திர�க<ப'திர�க<ப'திர�க<    சம"7பண�சம"7பண�சம"7பண�சம"7பண�: : : : (1) உய�க2வி ம/0� ெந3Aசாைலக.  அைம(ச�,  (i) 2017  இ �த2 காலாMH நிதி( ெசயலா/0ைக (ெமா�தமாக) ெதாட�பிலான அறி#ைக; ம/0�    
 (ii) 2015 ஆ� ஆM3#கான இல>ைக கா5�0தி( சைபயி வ)டாDத  அறி#ைக ஆகிய அறி#ைககைள( சம�5பி�� ேம/பH அறி#ைககைள அரசா>க நிதி ப/றிய $*வி/$ ஆ/05ப3�த5பட ேவM3ெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�3 ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�.  
(2) உய�க2வி ம/0� ெந3Aசாைலக.  அைம(ச�, 2014 ஆ� ஆM3#கான மனிதவ1 ேவைலவா45�� திைண#கள�தி ெசயலா/0ைக அறி#ைகைய( சம�5பி�� ேம/பH அறி#ைகைய   க2வி ம/0� மனித வள அபிவி)�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/05ப3�த5பட ேவM3ெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட5ப�3 ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�.  
(3) உய�க2வி ம/0� ெந3Aசாைலக.  அைம(ச�,    
 (i)  2016 ஆ� ஆM3#கான இர�தின�ாி மாவ�ட( ெசயலக�தி ெசய/பா�3 ம/0� கண#$ அறி#ைக; 
 (ii) 2016 ஆ� ஆM3#கான மா�தைற மாவ�ட( ெசயலக�தி ெசய/திற அறி#ைகO� கண#$�; ம/0� 
 (iii) 2016 ஆ� ஆM3#கான அJராத�ர மாவ�ட( ெசயலக�தி ெசய/திற அறி#ைகக�� ஆM3# கண#$க�� 



                            ( 7 )  M. No. 178 ஆகியவ/ைற( சம�5பி�� ேம/பH அறி#ைககைள உ.ளக நி)வாக� ம/0� அரச �காைம��வ�  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/05ப3�த5பட ேவM3ெமன5 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப#$ விட5ப�3 ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�.  
(4) உய�க2வி ம/0� ெந3Aசாைலக.  அைம(ச�, 2014 ஆ� ஆM3#கான இல>ைக அரச ம)D�க. நி0வன�தி ஆM3 அறி#ைகைய( சம�5பி�� ேம/பH அறி#ைகைய 7காதார� ம/0� மனித ேசமநல�, ச:க வ1L�ட2  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/05ப3�த5பட ேவM3ெமன5 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப#$ விட5ப�3 ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�.  
(5) உய�க2வி ம/0� ெந3Aசாைலக.  அைம(ச�,    2016 ஆ� ஆM3#கான ெபா� ந�பி#ைக5 ெபா05பாள� திைண#கள�தி ெசயலா/ற2 அறி#ைகைய( சம�5பி�� ேம/பH அறி#ைகைய இைளஞ�, விைளயா�3��ைற, கைல ம/0� மர�ாிைமக. ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/05ப3�த5பட ேவM3ெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�3 ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�.  
(6) உய�க2வி ம/0� ெந3Aசாைலக.  அைம(ச�, 2013 ஆ� ஆM3#கான 7கததாச ேதசிய விைளயா�3# க�Hட�ெதா$தி அதிகாரசைபயி வ)டாDத அறி#ைகைய( சம�5பி�� ேம/பH அறி#ைகைய இைளஞ�, விைளயா�3��ைற, கைல ம/0� மர�ாிைமக. ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/05ப3�த5பட ேவM3ெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட5ப�3 ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�.   2.2.2.2.    உEணா2டரசிைறஉEணா2டரசிைறஉEணா2டரசிைறஉEணா2டரசிைற:  :  :  :  நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம(ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2017, ஏ5பிற2 1 ஆ� திகதிய0 அ2ல� அத பின� ெதாட>$கிற ஏேத@� வாி மதி5X�டாM3#காக வ)மான வாி விதி5பத/$ ஏ/பா3 ெச4வத/கானெதா) ச�ட:ல�. ச�ட:ல� 2017 �ைல மாத� 18 ஆ� திகதி ெசYவா4#கிழைம இரMடா� மதி5X3 ெச4ய5பட ேவM3ெமனC� அ(ச�ட:ல� அ(சிட5பட ேவM3ெமனC� அ( ச�ட:ல� உாிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*C#$ ஆ/05ப3�த5பட ேவM3ெமனC� க�டைளயாயி/0.  3.3.3.3.    இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    ேஜாம்�ேஜாம்�ேஜாம்�ேஜாம்�    ெதாழி�52ப7ெதாழி�52ப7ெதாழி�52ப7ெதாழி�52ப7    பயிXசிபயிXசிபயிXசிபயிXசி    நிYவக�நிYவக�நிYவக�நிYவக�    : : : : திறக. அபிவி)�தி ம/0� ெதாழி2பயி/சி அைம(ச� சா�பாக காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம(ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— இல>ைக ேஜாம் ெதாழி2J�ப5 பயி/சி நி0வக�ைத� தாபி5பத/$ ஏ/பா3 ெச4வத/$�; நி0வக�தி த��வ>கைளO�, கடைமகைளO�, பணிகைளO� $றி��ைர5பத/$�; அ��ட அவ/ேறா3 ெதாட��ப�ட அ2ல� அவ/றி இைடேநாவ்ிைளவான க)ம>க�#$ ஏ/பா3 ெச4வத/$மானெதா) ச�ட:ல�. ச�ட:ல� 2017 �ைல மாத� 18 ஆ� திகதி ெசYவா4#கிழைம இரMடா� மதி5X3 ெச4ய5பட ேவM3ெமனC� அ(ச�ட:ல� அ(சிட5பட ேவM3ெமனC� அ( ச�ட:ல� உாிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*C#$ ஆ/05ப3�த5பட ேவM3ெமனC� க�டைளயாயி/0.     4.4.4.4.    பாராUம�ற அAவ�க<பாராUம�ற அAவ�க<பாராUம�ற அAவ�க<பாராUம�ற அAவ�க<: : : : பாரா�மற( சைப �த2வா் சம�5பி�த பிேரரைண,— பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள இல#க>க. 42, 43 ம/0� 44 எபவ/றி ஏ/பா3க�#கைமய, பாரா�மற�தி இ#��ட� ெதாடாி ேபா� இல�திரனிய2 வா#களி5� �ைறைய உபேயாகி�� பாரா�மற�தி2 வா#களி5ைப ேம/ெகா.ள இய1ெமன இ5பாரா�மற� தீ�மானி#கிற�.  



                            ( 8 )  M. No. 178 பிேரரைண சைப#$ விட5ப�3 ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�.   5. 5. 5. 5.     இல;ச�இல;ச�இல;ச�இல;ச�    மXY�மXY�மXY�மXY�    ஊழ�ஊழ�ஊழ�ஊழ�    பXறியபXறியபXறியபXறிய    விசாரைணவிசாரைணவிசாரைணவிசாரைண    ஆைண�JZவி�ஆைண�JZவி�ஆைண�JZவி�ஆைண�JZவி�    பணி7பாள"பணி7பாள"பணி7பாள"பணி7பாள"    நாயக'தி�நாயக'தி�நாயக'தி�நாயக'தி�    ச�பள�ச�பள�ச�பள�ச�பள�    மXY�மXY�மXY�மXY�    ப:களி�ப:களி�ப:களி�ப:களி�    தி�'த�தி�'த�தி�'த�தி�'த�    ேமXெகா<ள�ேமXெகா<ள�ேமXெகா<ள�ேமXெகா<ள�: : : : பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)மானவ� சம�5பி�த பிேரரைண,— 1994 ஆ� ஆMH 19 ஆ� இல#க இலAச� ம/0� ஊழ2 ப/றிய விசாரைண ஆைண#$*( ச�ட�தி 16(1) ஆவ� பிாிவி[டாக ஆைண#$*விட� ஒ5பைட#க5 ப�H)#$� அ1வ2கைள நிைறேவ/0� ெபா)�3 அDத ஆைண#$*வி/$ ஒ��ைழ5� வழ>$வத/காக பணி5பாள� நாயக� ஒ)வைர நியமி5பத/$� அ5பதவிைய வகி5பவ)#$ பாரா�மற�தினா2 தீ�மானி#க5ப3� ச�பள�ைத( ெச1��வத/$� ஏ/பா3க. ேம/ெகா.ள5ப�3.ளதாதலா1�; இலAச� ம/0� ஊழ2 ப/றிய விசாரைண ஆைண#$*வி பணி5பாள� நாயக� பதவி#$ 2016.11.24 ஆ� திகதியி;)D� ச�டமா அதிப� திைண#கள�தி2 ேமலதிக ெசா;ஷி�ட� ெஜனர2 பதவிைய வகி�த ஜனாதிபதி ச�ட�தரணி தி). சர� ஜயமான அவ�க. நியமி#க5ப�3.ளதாதலா1�; இலAச� ம/0� ஊழ2 ப/றிய விசாரைண ஆைண#$*வி பணி5பாள� நாயகமான ஜனாதிபதி ச�ட�தரணி தி). சர� ஜயமான அவ�க�#$ தனி5ப�ட வைகயி2 ெச21பHயா$� வMண� ேமலதிக ெசா;ஷி�ட� ெஜனரா2 பதவி#$ாி�தான மாதாDத( ச�பள� ம/0� அரசா>க�தினா2 உ�திேயாக\�வ இ2லெமா0 வழ>க5படவி2ைலயாயி F�3 வாடைக# ெகா35பனC உ�பட சகல பHக. (ெதாைலேபசி# ெகா35பனC ம/0� எாிெபா). ெகா35பனC தவி�Dத) ெச1��வத/$�, இலAச� ம/0� ஊழ2 ப/றிய விசாரைண ஆைண#$*வி பணி5பாள� நாயக�தி பதவி#$ாி�தான அைம(சரைவ( ெசயலாள)#$ாிய ெகா35பனC, ெதாைலேபசி# ெகா35பனC, எாிெபா). ெகா35பனC எபவ/ைற 2016.11.24 ஆ� திகதி �த2 ெச1��வத/$ அ>கீகார� வழ>க5ப�3.ளதாதலா1�; அத/கைமய, 1994 ஆ� ஆMH 19 ஆ� இல#க இலAச� ம/0� ஊழ2 ப/றிய விசாரைண ஆைண#$*( ச�ட�தி 16(2) ஆவ� பிாிC#கைமய, இலAச� ம/0� ஊழ2 ப/றிய விசாரைண  ஆைண#$*வி பணி5பாள� நாயக� ஜனாதிபதி ச�ட�தரணி தி). சர� ஜயமான அவ�க�#$ அரசா>க�தி திர�3 நிதிய�தி;)D� ேமேல $றி5பிட5ப�ட மாதாDத ச�பள� ம/0� பHகைள( ெச1��வத/$ இ5பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ/0கிற�. 
(பி.ப. 2.33 மணி#$ பிரதி( சபாநாயக�  தைலைம தா>கினா�. )  “ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனDத $மாரசிறி தைலைம தா>$வாராக” என மீபிH ம/0� நீரகவள>க. அபிவி)�தி அைம(ச)� மகாவ; அபிவி)�தி இராஜா>க அைம(ச)மானவ� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட5ப�3 ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. (பி.ப. 4.13 மணி#$ ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனDத $மாரசிறி  தைலைம  தா>கினா�.)  “ெகளரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம தா>$வாராக” என திறக. அபிவி)�தி ம/0� ெதாழி/பயி/சி  பிரதி அைம(ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட5ப�3 ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. (பி.ப. 5.22 மணி#$ ெகளரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம  தா>கினா�.)  பிேரரைண சைப#$ விட5ப�3 ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�.  



                            ( 9 )  M. No. 178 6. 6. 6. 6. ஒ'திைவ7Cஒ'திைவ7Cஒ'திைவ7Cஒ'திைவ7C    (உமாஓயாஉமாஓயாஉமாஓயாஉமாஓயா    ேபா�றேபா�றேபா�றேபா�ற    க�'தி2ட�களினா�க�'தி2ட�களினா�க�'தி2ட�களினா�க�'தி2ட�களினா�    ஏXப2\<ளஏXப2\<ளஏXப2\<ளஏXப2\<ள    �Xறாட��Xறாட��Xறாட��Xறாட�    பிரHசிைனகளி�பிரHசிைனகளி�பிரHசிைனகளி�பிரHசிைனகளி�    ஊடாகஊடாகஊடாகஊடாக    அரசிய�அரசிய�அரசிய�அரசிய�    இலாபமீ2ட�இலாபமீ2ட�இலாபமீ2ட�இலாபமீ2ட�): : : : “இ5பாரா�மற� இ5ெபா*� ஒ�திைவ#க5ப3மாக” என காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ3�திய�ப5 ெப/0 விவாதி#க5ப�ட�. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�3 ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. பி.ப. 7.18மணி#$,  2017 மா�( மாத� 08 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி/$ ஏ/ப, 2017 �ைல மாத� 06 ஆ� திகதி வியாழ#கிழைம �.ப. 10.30 மணி வைர  பாரா�மற� ஒ�திைவ#க5ப�ட�. 


