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ாி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! ேசாச1ச! &2யரசி சனாதிபதி3�, பா�கா45 அைம)ச*� மகாவ1 ம78� 97றாட: அைம)ச*� ேதசிய ஒ*ைம4பா< ம78� ந:1ண!க அைம)ச*�.     ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78� ெபா*ளாதார அ>வ:க= 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�< ெதாழி:வா 45 அைம)ச� ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன, உ=நா�ட>வ:க= அைம)ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர%�க,ேஜா� அமர%�க,ேஜா� அமர%�க,ேஜா� அமர%�க, 978லா��ைற அபிவி*�தி ம78� கிறி@தவ சமய அ>வ:க= அைம)ச� ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர,ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர,ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர,ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர, கட7ெறாழி: ம78� நீரக வளBல அபிவி*�தி அைம)ச� ம78� மகாவ1 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 பணி4ெபா845!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 ம78� பாரா�மற ம8சீரைம45 அைம)ச*� அரசா.க! க�சி �த7ேகாலாசாD� ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க,ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க,ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க,ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க, ெவளிநா�ட>வ:க= அைம)ச� ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�, க:வி அைம)ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல-ம� கிாிஎ�ல,ல-ம� கிாிஎ�ல,ல-ம� கிாிஎ�ல,ல-ம� கிாிஎ�ல, உய� க:வி ம78� ெந<Eசாைலக= அைம)ச*� பாரா�மற) சைப �த:வ*� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாFG, கலH�ைரயாட: ம78� அரசக*ம ெமாழிக= அைம)ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப! ைக�ெதாழி: அைம)ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    நிம� சிறிபால த சி�வா,நிம� சிறிபால த சி�வா,நிம� சிறிபால த சி�வா,நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா!&வர�� ம78� சிவி: விமான) ேசைவக= அைம)ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப*Hேதா�ட! ைக�ெதாழி: அைம)ச� 



                            ( 2 )  M. No. 181 ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன, உ=ளக அ>வ:க=, வடேம: அபிவி*�தி ம78� கலாசார அ>வ:க= அைம)ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ>வாதார அபிவி*�தி ம78� வனசீவராசிக= அைம)ச� ெகௗரவ ஹாி� ப&னா(%,ெகௗரவ ஹாி� ப&னா(%,ெகௗரவ ஹாி� ப&னா(%,ெகௗரவ ஹாி� ப&னா(%, ெதாைல�ெதாட�5க= ம78� 2ஜி�ட: உ�க�டைம45 வசதிக= அைம)ச� ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாஸ, Jடைம45 ம78� நி�மாண��ைற அைம)ச� ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�, ைக�ெதாழி: ம78� வாணிப அ>வ:க= அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப6டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப6டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப6டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப6டார, மகளி� ம78� சி8வ� அ>வ:க= அைம)ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845க= அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸ& */தபா,ெகௗரவ ைபஸ& */தபா,ெகௗரவ ைபஸ& */தபா,ெகௗரவ ைபஸ& */தபா, மாகாண சைபக= ம78� உ=Kரா�சி அைம)ச� ெகௗரவ அ7ர பிாியத&ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ7ர பிாியத&ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ7ர பிாியத&ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ7ர பிாியத&ஷன யா9பா, 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+.&� ம78� ெத அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப-,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப-,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப-,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப-, நீதி அைம)ச*� 5�தசாசன அைம)ச*� ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம, அபிவி*�தி உபாய �ைறக= ம78� ச�வேதச வ��தக அைம)ச� ெகௗரவ ம�கள சமர)ர,ெகௗரவ ம�கள சமர)ர,ெகௗரவ ம�கள சமர)ர,ெகௗரவ ம�கள சமர)ர, நிதி ம78� ெவ&சன ஊடக 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, 9காதார�, ேபாசைண ம78� 9ேதச ம*��வ அைம)ச� ெகௗரவ விஜி� விஜய*ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி� விஜய*ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி� விஜய*ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி� விஜய*ணி ெசா<சா, நீ�4பாசன ம78� நீரக வளBல �காைம��வ அைம)ச� ெகௗரவ =.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ =.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ =.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ =.எ�. �வாமிநாத�, சிைற)சாைலக= ம8சீரைம45, 5ன�வாFவளி45, மீ=&2ேய7ற ம78� இH�மத அ>வ:க= அைம)ச� ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட: ம78� நீ�வழ.க: அைம)ச� ெகௗரவ அ9%� ஹ?�,ெகௗரவ அ9%� ஹ?�,ெகௗரவ அ9%� ஹ?�,ெகௗரவ அ9%� ஹ?�, தபா:, தபா: ேசைவக= ம78� �@1� சமய அ>வ:க= அைம)ச� ெகௗரவ க1& ஹஷீ�,ெகௗரவ க1& ஹஷீ�,ெகௗரவ க1& ஹஷீ�,ெகௗரவ க1& ஹஷீ�, அரச ெதாழி:�ய7சிக= அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய4 ெபா*ளாதார விவகார.க= ப7றிய அைம)ச� ெகௗரவ 1�3 மா&ஷ� சர� ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 1�3 மா&ஷ� சர� ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 1�3 மா&ஷ� சர� ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 1�3 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�ெதாழி: இராஜா.க அைம)ச� ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா.க அைம)ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க:வி இராஜா.க அைம)ச� ெகௗரவ =லா� ெபேரரா,ெகௗரவ =லா� ெபேரரா,ெகௗரவ =லா� ெபேரரா,ெகௗரவ =லா� ெபேரரா, ெந<Eசாைலக= இராஜா.க அைம)ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா=ைகக= ம78� ெபா*ளாதார அ>வ:க= இராஜா.க அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%BCேள,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%BCேள,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%BCேள,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%BCேள, நகர� தி�டமிட: ம78� நீ� வழ.க: இராஜா.க அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. =. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. =. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. =. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. =. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி: ம78� வாணிப அ>வ:க= இராஜா.க அைம)ச� 



                            ( 3 )  M. No. 181 ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர�ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர�ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர�ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர�ன, நிதி இராஜா.க அைம)ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ&தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ&தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ&தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ&தன, பா�கா45 இராஜா.க அைம)ச� ெகௗரவ ர)(திர சமர)ர,ெகௗரவ ர)(திர சமர)ர,ெகௗரவ ர)(திர சமர)ர,ெகௗரவ ர)(திர சமர)ர, ெதாழி: ம78� ெதாழி7ச.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� ெகௗரவ ல-ம� ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ ல-ம� ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ ல-ம� ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ ல-ம� ெசெனவிர�ன, விEஞான, ெதாழி:N�ப ம78� ஆரா )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>வ:க= இராஜா.க அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளF, ேதசிய ஒ*ைம4பா< ம78� ந:1ண!க இராஜா.க அைம)ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா!&வர�� ம78� சிவி: 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 ம78� ெவ&சன ஊடக பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 9காதார�, ேபாசைண ம78� 9ேதச ம*��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ %ேனG க�க(த,ெகௗரவ %ேனG க�க(த,ெகௗரவ %ேனG க�க(த,ெகௗரவ %ேனG க�க(த, அன��த �காைம��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) அேனாமா கமேக, ெப7ேறா1ய வள.க= அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அ7ராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அ7ராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அ7ராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அ7ராத ஜயர�ன, மகாவ1 அபிவி*�தி ம78� 97றாட: பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன, வ>வாதார அபிவி*�தி ம78� வன சீவராசிக= 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= ம78� ெபா*ளாதார அ>வ:க= பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எE.ஆ&. சாரதீ %Gம(த,ெகௗரவ எE.ஆ&. சாரதீ %Gம(த,ெகௗரவ எE.ஆ&. சாரதீ %Gம(த,ெகௗரவ எE.ஆ&. சாரதீ %Gம(த, நீதி பிரதி அைம)ச*� 5�தசாசன பிரதி அைம)ச*� ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�< ெதாழி:வா 45 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 ம78� ெதாழி7பயி7சி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ �ச(த BJசிநிலேம,ெகௗரவ �ச(த BJசிநிலேம,ெகௗரவ �ச(த BJசிநிலேம,ெகௗரவ �ச(த BJசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம78� �காைம��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அ�(தி�க ப&னா(%,ெகௗரவ அ�(தி�க ப&னா(%,ெகௗரவ அ�(தி�க ப&னா(%,ெகௗரவ அ�(தி�க ப&னா(%, 978லா��ைற அபிவி*�தி ம78� கிறி@தவ மத அ>வ:க= பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ இ(திக ப6டாரநாய�க,ெகௗரவ இ(திக ப6டாரநாய�க,ெகௗரவ இ(திக ப6டாரநாய�க,ெகௗரவ இ(திக ப6டாரநாய�க, Jடைம45 ம78� நி�மாண��ைற பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, சBக வ>O�ட:, நல5ாி ம78� கP2 மர5ாிைமக= பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ=நா�ட>வ:க= பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ %?9 விேஜேசகர,ெகௗரவ %?9 விேஜேசகர,ெகௗரவ %?9 விேஜேசகர,ெகௗரவ %?9 விேஜேசகர, தபா:, தபா: ேசைவக= ம78� �@1� சமய அ>வ:க= பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அமீ& அ: சிஹா9தீ�,ெகௗரவ அமீ& அ: சிஹா9தீ�,ெகௗரவ அமீ& அ: சிஹா9தீ�,ெகௗரவ அமீ& அ: சிஹா9தீ�, கிராமிய ெபா*ளாதார அ>வ:க= பிரதி அைம)ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட& அ9Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட& அ9Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட& அ9Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட& அ9Bஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ&தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ&தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ&தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ&தன   



                            ( 4 )  M. No. 181 ெகௗரவ மஹி(த யா9பா அேபவ&தனெகௗரவ மஹி(த யா9பா அேபவ&தனெகௗரவ மஹி(த யா9பா அேபவ&தனெகௗரவ மஹி(த யா9பா அேபவ&தன   ெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர �மார 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/ அழக9ெப�மெகௗரவ டல/ அழக9ெப�மெகௗரவ டல/ அழக9ெப�மெகௗரவ டல/ அழக9ெப�ம   ெகௗரவ ஆன(த அ@�கமேகெகௗரவ ஆன(த அ@�கமேகெகௗரவ ஆன(த அ@�கமேகெகௗரவ ஆன(த அ@�கமேக   ெகௗரவ மஹி(தான(த அ@�கமேகெகௗரவ மஹி(தான(த அ@�கமேகெகௗரவ மஹி(தான(த அ@�கமேகெகௗரவ மஹி(தான(த அ@�கமேக   ெகௗரவ ரJசி� அ@விஹாேரெகௗரவ ரJசி� அ@விஹாேரெகௗரவ ரJசி� அ@விஹாேரெகௗரவ ரJசி� அ@விஹாேர   ெ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 நால�க பிரசா� ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா� ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா� ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா� ெகாெலா�ேன   ெ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 உதய பிரபா� க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா� க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா� க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா� க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல9ப�திெகௗரவ நிஹா� கல9ப�திெகௗரவ நிஹா� கல9ப�திெகௗரவ நிஹா� கல9ப�தி   ெகௗரவ திேனG �ணவ&தனெகௗரவ திேனG �ணவ&தனெகௗரவ திேனG �ணவ&தனெகௗரவ திேனG �ணவ&தன   ெகௗரவ ப(%ல �ணவ&தனெகௗரவ ப(%ல �ணவ&தனெகௗரவ ப(%ல �ணவ&தனெகௗரவ ப(%ல �ணவ&தன   ெகௗரவ எ3வ3 �ணேசகரெகௗரவ எ3வ3 �ணேசகரெகௗரவ எ3வ3 �ணேசகரெகௗரவ எ3வ3 �ணேசகர   ெ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 =.). சானகெகௗரவ =.). சானகெகௗரவ =.). சானகெகௗரவ =.). சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா=ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா=ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா=ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா=   ெகௗரவ ம:� ஜயதிலகெகௗரவ ம:� ஜயதிலகெகௗரவ ம:� ஜயதிலகெகௗரவ ம:� 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 ந:� ப6டார ஜயமஹெகௗரவ ந:� ப6டார ஜயமஹெகௗரவ ந:� ப6டார ஜயமஹெகௗரவ ந:� ப6டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அIர சி3னி ஜயர�னெகௗரவ அIர சி3னி ஜயர�னெகௗரவ அIர சி3னி ஜயர�னெகௗரவ அIர சி3னி ஜயர�ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர�னெகௗரவ பிய�கர ஜயர�னெகௗரவ பிய�கர ஜயர�னெகௗரவ பிய�கர ஜயர�ன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ&தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ&தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ&தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ&தன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. %ைரெர3ணசி�க�ெகௗரவ க. %ைரெர3ணசி�க�ெகௗரவ க. %ைரெர3ணசி�க�ெகௗரவ க. %ைரெர3ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப6டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப6டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப6டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப6டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�   ெகௗரவ சிறினா� = ெம�ெகௗரவ சிறினா� = ெம�ெகௗரவ சிறினா� = ெம�ெகௗரவ சிறினா� = ெம�   ெ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 ெ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 ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி� த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி� த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி� த ெசா<சா   



                            ( 5 )  M. No. 181 ெகௗரவ அ7ர திசாநாய�கெகௗரவ அ7ர திசாநாய�கெகௗரவ அ7ர திசாநாய�கெகௗரவ அ7ர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல)ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல)ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல)ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல)ர திசாநாய�க   ெகௗரவ )ர�மார திசாநாய�கெகௗரவ )ர�மார திசாநாய�கெகௗரவ )ர�மார திசாநாய�கெகௗரவ )ர�மார திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள/ ேதவான(தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான(தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான(தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான(தா   ெகௗரவ *ஹம3 நவவிெகௗரவ *ஹம3 நவவிெகௗரவ *ஹம3 நவவிெகௗரவ *ஹம3 நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாC/ நி&மலநாத�ெகௗரவ இ. சாC/ நி&மலநாத�ெகௗரவ இ. சாC/ நி&மலநாத�ெகௗரவ இ. சாC/ நி&மலநாத�   ெகௗரவ B�திக ப�திறணெகௗரவ B�திக ப�திறணெகௗரவ B�திக ப�திறணெகௗரவ B�திக ப�திறண   ெகௗரவ (டா�ட&) ரேமG பதிரணெகௗரவ (டா�ட&) ரேமG பதிரணெகௗரவ (டா�ட&) ரேமG பதிரணெகௗரவ (டா�ட&) ரேமG 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 ேஜா�/ட� ப&னா(%ெகௗரவ ேஜா�/ட� ப&னா(%ெகௗரவ ேஜா�/ட� ப&னா(%ெகௗரவ ேஜா�/ட� ப&னா(%   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய(தெகௗரவ அேசா�க பிாிய(தெகௗரவ அேசா�க பிாிய(தெகௗரவ அேசா�க பிாிய(த   ெகௗரவ ப(%ல லா� ப6டாாிெகாடெகௗரவ ப(%ல லா� ப6டாாிெகாடெகௗரவ ப(%ல லா� ப6டாாிெகாடெகௗரவ ப(%ல லா� ப6டாாிெகாட   ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ எ/.எ�. மாி�கா&ெகௗரவ எ/.எ�. மாி�கா&ெகௗரவ எ/.எ�. மாி�கா&ெகௗரவ எ/.எ�. மாி�கா&   ெகௗரவ ெசயி3 அ: ஸாஹி& ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி3 அ: ஸாஹி& ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி3 அ: ஸாஹி& ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி3 அ: ஸாஹி& ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத& ம/தா�ெகௗரவ ேக. காத& ம/தா�ெகௗரவ ேக. காத& ம/தா�ெகௗரவ ேக. காத& ம/தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மMN9ெகௗரவ இ�ரா� மMN9ெகௗரவ இ�ரா� மMN9ெகௗரவ இ�ரா� மMN9   ெகௗரவ அ9%�லா மஹN9ெகௗரவ அ9%�லா மஹN9ெகௗரவ அ9%�லா மஹN9ெகௗரவ அ9%�லா மஹN9   ெகௗரவ அஜி� மா�ன9ெப�மெகௗரவ அஜி� மா�ன9ெப�மெகௗரவ அஜி� மா�ன9ெப�மெகௗரவ அஜி� மா�ன9ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ/.சீ. *�%�மாரணெகௗரவ எ/.சீ. *�%�மாரணெகௗரவ எ/.சீ. *�%�மாரணெகௗரவ எ/.சீ. *�%�மாரண   ெகௗரவ (வண.) அ%ர:ேய ரதன ேதர&ெகௗரவ (வண.) அ%ர:ேய ரதன ேதர&ெகௗரவ (வண.) அ%ர:ேய ரதன ேதர&ெகௗரவ (வண.) அ%ர:ேய ரதன ேதர&   ெகௗரவ பிம� ர�நாய�கெகௗரவ பிம� ர�நாய�கெகௗரவ பிம� ர�நாய�கெகௗரவ பிம� ர�நாய�க   ெகௗரவ சீ. 1. ர�நாய�கெகௗரவ சீ. 1. ர�நாய�கெகௗரவ சீ. 1. ர�நாய�கெகௗரவ சீ. 1. ர�நாய�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண%�கெகௗரவ பிரச�ன ரண%�கெகௗரவ பிரச�ன ரண%�கெகௗரவ பிரச�ன ரண%�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண)ரெகௗரவ பிரச�ன ரண)ரெகௗரவ பிரச�ன ரண)ரெகௗரவ பிரச�ன ரண)ர   ெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�க   ெகௗரவ ெகெஹ:ய ர�B�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ:ய ர�B�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ:ய ர�B�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ:ய ர�B�ெவ�ல   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ *ஜிB& ரஹுமா�ெகௗரவ *ஜிB& ரஹுமா�ெகௗரவ *ஜிB& ரஹுமா�ெகௗரவ *ஜிB& ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ&ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ&ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ&ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ&ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ சம� ராஜப-ெகௗரவ சம� ராஜப-ெகௗரவ சம� ராஜப-ெகௗரவ சம� ராஜப-   ெகௗரவ நாம� ராஜப-ெகௗரவ நாம� ராஜப-ெகௗரவ நாம� ராஜப-ெகௗரவ நாம� ராஜப-   ெகௗரவ மஹி(த ராஜப�ெகௗரவ மஹி(த ராஜப�ெகௗரவ மஹி(த ராஜப�ெகௗரவ மஹி(த ராஜப�    ஷஷஷஷ   



                            ( 6 )  M. No. 181 ெ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�னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி�திராேதவி வ�னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி�திராேதவி வ�னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி�திராேதவி வ�னிஆரEசி   ெகௗரவ வி%ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி%ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி%ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி%ற வி�கிரமநாய�க   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர�னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர�னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர�னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர�ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ%�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ%�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ%�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ%�க   ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) %Fதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) %Fதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) %Fதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) %Fதா 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 (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி(த விேஜசிறிெகௗரவ சமி(த விேஜசிறிெகௗரவ சமி(த விேஜசிறிெகௗரவ சமி(த விேஜசிறி   ெகௗரவ கJசன விேஜேசகரெகௗரவ கJசன விேஜேசகரெகௗரவ கJசன விேஜேசகரெகௗரவ கJசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதIக விதானகமேகெகௗரவ ேதIக விதானகமேகெகௗரவ ேதIக விதானகமேகெகௗரவ ேதIக விதானகமேக   ெ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*�% Pேநச�ெகௗரவ ஞான*�% Pேநச�ெகௗரவ ஞான*�% Pேநச�ெகௗரவ ஞான*�% Pேநச�   ெ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 ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெ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 *�% சிவ:�க�ெகௗரவ *�% சிவ:�க�ெகௗரவ *�% சிவ:�க�ெகௗரவ *�% சிவ:�க�   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம(திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம(திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம(திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம(திர�   ெகௗரவ வ=ேவ� �ேரGெகௗரவ வ=ேவ� �ேரGெகௗரவ வ=ேவ� �ேரGெகௗரவ வ=ேவ� �ேரG   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெ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 ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ3=ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ3=ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ3=ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ3=ஆரEசி   ெகௗரவ இ(திக அ7��த ேஹர�ெகௗரவ இ(திக அ7��த ேஹர�ெகௗரவ இ(திக அ7��த ேஹர�ெகௗரவ இ(திக அ7��த ேஹர�   ெ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*. நீ: இ�தவல, பணியா�ெடா&தி4 பிரதானி3� பிரதி4 பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக��   தி*மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  தி*. 2!கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி) ெசயலாள� நாயக�   



                            ( 7 )  M. No. 181 ஒ�திைவ9பி� பிரகார� பாராTம�ற� U=ய%. ஒ�திைவ9பி� பிரகார� பாராTம�ற� U=ய%. ஒ�திைவ9பி� பிரகார� பாராTம�ற� U=ய%. ஒ�திைவ9பி� பிரகார� பாராTம�ற� U=ய%.     சபாநாயக& தைலைம தா�கினா&.சபாநாயக& தைலைம தா�கினா&.சபாநாயக& தைலைம தா�கினா&.சபாநாயக& தைலைம தா�கினா&.        1.1.1.1.    சாபாநாயகாி�சாபாநாயகாி�சாபாநாயகாி�சாபாநாயகாி�    அறிவி�த�கCஅறிவி�த�கCஅறிவி�த�கCஅறிவி�த�கC:  :  :  :  சபாநாயக� பிவ*மா8 அறிவி�த: வி<�தா�,— இல.ைக) சனநாயக ேசாச1ச! &2யரசி அரசியலைம4பி 79 ஆ� இல!க உ845ைரயி ஏ7பா<களி பிரகார�, 2017 �ைல மாத� 21 ஆ� திகதி “ேத*ந�௧ைள4 பதிG ெச த: (விேசட ஏ7பா<௧=)” எD�  ச�டBல�தி: எனா: சா8ைர எ+த4ப�டெதபைத� ெதாிவி��!ெகா=ள வி*�5கிேற.      2.2.2.2.    ப�திர�கCப�திர�கCப�திர�கCப�திர�கC    சம&9பண�சம&9பண�சம&9பண�சம&9பண�:  :  :  :  (1) சாபாநாயக�, இல.ைக) சனநாயக) ேசாச1ச! &2யர9 அரசியலைம4பி 41ஆ (6) உ845ைரயி பிரகார� 2016.10.01 �த: 2016.12.31 வைரயிலான  இல.ைக மனித உாிைமக= ஆைண!&+வி ெசயலா78ைக அறி!ைகைய நா சம�4பி!கிேற.  ேம7ப2 அறி!ைக சபா1ட�தி:ட9படசபா1ட�தி:ட9படசபா1ட�தி:ட9படசபா1ட�தி:ட9பட    ேவP<ெமன! க�டைளயாயி78. 
(2) காணி ம78� பாரா�மற ம8சீரைம45 அைம)ச�, ேதசிய அர94 ேபரைவயி 1977 ஆ� ஆP2 8 ஆ� இல!க,    மீள ஒ4பைட�த: ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீF,  இல.ைக) சனநாயக ேசாச1ச! &2யர9!&� ர^ய ச�ேமளன�தி7&� இைடேய மீள ஒ4பைட�த: ெபா*�தைன ெதாட�பி: சனாதிபதியினா: ஆ!க4ப�<, 2017 � 07 ஆ� திகதிய 2022/27 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான4 ப�திாிைகயி: பிர9ாி!க4ப�ட க�டைளைய) சம�4பி�� ேம7ப2 க�டைளைய  ேதசிய4 பா�கா45 ப7றிய �ைறசா� ேம7பா�ைவ! &+வி7& ஆ784ப<�த4பட ேவP<ெமன4 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 
(3) காணி ம78� பாரா�மற ம8சீரைம45 அைம)ச�,  2017 ஆ� ஆP<!கான அைரயாP< அரசிைற நிைலைம அறி!ைகைய) சம�4பி�� ேம7ப2 அறி!ைகைய  அரசா.க நிதி  ப7றிய &+வி7& ஆ784ப<�த4பட ேவP<ெமன4 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 
(4) காணி ம78� பாரா�மற ம8சீரைம45 அைம)ச�,  1968 ஆ� ஆP2 32 ஆ� இல!க,  ஆ�கைள4 பதிG ெச த: ச�ட�தி 52 ஆ� பிாிவி  (1) ஆ� உப பிாிவி கீF, உ=ளக அ>வ:க=, வடேம: அபிவி*�தி ம78� கலாசார அ>வ:க=  அைம)சாினா:  ஆ!க4ப�<, 2017 ேம 31 ஆ� திகதிய 2021/28 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான4 ப�திாிைகயி: பிர9ாி!க4ப�ட ஒ+.&விதிகைள) சம�4பி�� ேம7ப2 ஒ+.&விதிக= உ=ளக நி*வாக� ம78� அரச �காைம��வ� ப7றிய �ைறசா� ேம7பா�ைவ! &+வி7& ஆ784ப<�த4பட ேவP<ெமன4 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 
(5) காணி ம78� பாரா�மற ம8சீரைம45 அைம)ச�, 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010,  2010/2011 ம78� 2011/2012  ஆ� ஆP<க�!கான நஷன: ேப4ப� க�பனி 1மிெட�2 வ*டாHத அறி!ைககைள) சம�4பி�� ேம7ப2 அறி!ைககைள வியாபார� ம78� வணிக� ப7றிய �ைறசா� ேம7பா�ைவ! &+வி7& ஆ784ப<�த4பட ேவP<ெமன4 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 
(6) காணி ம78� பாரா�மற ம8சீரைம45 அைம)ச�,  2013 ம78� 2014 ஆ� ஆP<க�!கான ேதயிைல சி8 ப78நில.க= அபிவி*�தி அதிகாரசைபயி ஆPடறி!ைககைள) சம�4பி�� ேம7ப2  அறி!ைகைகைள கம�ெதாழி: ம78� காணி  ப7றிய �ைறசா� ேம7பா�ைவ! &+வி7& ஆ784ப<�த4பட ேவP<ெமன4 பிேராி�தா�.    பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 
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(7) காணி ம78� பாரா�மற ம8சீரைம45 அைம)ச�, 2015/2016 ஆ� ஆP<!கான சிறில.க எயா�ைலa ஆPடறி!ைகைய) சம�4பி�� ேம7ப2 அறி!ைகைய ெபா*ளாதார அபிவி*�தி ப7றிய �ைறசா� ேம7பா�ைவ! &+வி7& ஆ784ப<�த4பட ேவP<ெமன4 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 
(8) காணி ம78� பாரா�மற ம8சீரைம45 அைம)ச�,  2016 ஆ� ஆP<!கான காணி ஆைணயாள� நாயக திைண!கள�தி ெசய7திற அறி!ைகைய) சம�4பி��  ேம7ப2 அறி!ைகைய கம�ெதாழி: ம78� காணி ப7றிய �ைறசா� ேம7பா�ைவ! &+வி7& ஆ784ப<�த4பட ேவP<ெமன4 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�.  3.3.3.3.    �V�V�V�V    அறி�ைககCஅறி�ைககCஅறி�ைககCஅறி�ைககC    சம&9பண�சம&9பண�சம&9பண�சம&9பண�: : : : (1) வ>வாதார அபிவி*�தி, 97றாட: ம78� இய7ைக வள.க=  ப7றிய �ைறசா� ேம7பா�ைவ! &+வி தவிசாள� ெகளரவ (தி*மதி) பவி�ராேதவி வனிஆர)சி, அ!க+G!& ஆ784ப<�த4ப�ட— 
 (i) 2008 ஆ� ஆP2 35 ஆ� இல!க, கட:சா� தீF45�தைட) ச�ட�தி கீழான ஒ+.&விதிக=;  
 (ii) 2013 ஆ� ஆP<!கான 5வி)சாிதவிய: ஆ G 9ர.க4 பணியக�தி வ*டாHத அறி!ைக ;  
 (iii) 2013 ம78� 2014  ஆ� ஆP<க�!கான  ம�திய 97றாட: அதிகார சைபயி ஆPடறி!ைகக= ;  
 (iv) 2013 ம78� 2014 ஆ�  ஆP<க�!கான  கட:சா� cழ: பா�கா45 அதிகார சைபயி ஆP< அறி!ைகக=;   
 (v) 2013 ம78� 2014 ஆ�  ஆP<க�!கான அரசா.க மர! ��<�தாபன�தி ஆP< அறி!ைகக= ;    (vi) 2013 ம78� 2014 ஆ� ஆP<க�!கான ேதசிய இர�தின!க: ஆபரண அதிகார சைபயி ஆPடறி!ைகக=;    (vii) 2012 ம78� 2013 ஆ� ஆP<க�!கான மாணி!க!க: ஆபரண ஆரா )சி பயி78வி45 நி8வக�தி ஆPடறி!ைகக= ;  
 (viii) 2015 ஆ� ஆP<!கான கைரேயார� ேபண: ம78� கைரேயார Bலவள �காைம��வ திைண!கள�தி வ*டாHத ெசயலா78ைக அறி!ைக ; ம78�  
 (ix) 2015 ஆ� ஆP<!கான வன4 பா�கா45� திைண!கள�தி ெசயலா78ைக அறி!ைக   ெதாட�பிலான அ! &+வி அறி!ைகைய) சம�4பி�தா�.  ேம7ப2 அறி!ைக சபா1ட�தி:ட9படசபா1ட�தி:ட9படசபா1ட�தி:ட9படசபா1ட�தி:ட9பட    ேவP<ெமன! க�டைளயாயி78. 
(2) உ=ளக நி*வாக� ம78� அரச �காைம��வ� ப7றிய �ைறசா� ேம7பா�ைவ! &+வி  தவிசாள� ெகளரவ காமினி ெலா!&ேக  சா�பாக அ!&+வி உ84பின� ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன, அ! &+வி7& ஆ784ப<�த4ப�ட— 
 (i)  உ=�� அதிகாரசைபக=  ேத�த:க= (தி*�த�) ச�டBல�; ம78� 

 (ii) 2012 ம78� 2014 ஆ�  ஆP<க�!கான இல.ைக உ=�� ஆ�ைக நி8வக�தி ஆPடறி!ைகக= ெதாட�பிலான அ!&+வி  அறி!ைகைய) சம�4பி�தா�.  



                            ( 9 )  M. No. 181 ேம7ப2 அறி!ைகக= சபா1ட�தி:ட9படசபா1ட�தி:ட9படசபா1ட�தி:ட9படசபா1ட�தி:ட9பட    ேவP<ெமன! க�டைளயாயி78. 
(3) அரசா.க நிதி ப7றிய &+வி  தவிசாள� ெகௗரவ எ�.ஏ. 9மHதிர அ! &+வி7& ஆ784ப<�த4ப�ட—  
 (i)  நா�ைட! க�2ெய+45த: வாி (தி*�த�) ச�டBல�;   (ii)  விேசட வியாபார4 பPட அறJ�< ச�ட�தி கீழான க�டைளக=;  (iii) 9.க! க�டைள) ச�ட�தி கீழான தீ�மான�;    (iv)  வ*டாHத மதி4e<க= ப7றிய அறி�க! &றி4பி: கா�ட4ப�ட=ள  ேதசிய வரG ெசலG� தி�ட�தி கீF &ைறநிர45 உதவி)  ேசைவக= ம78� அவசர ேதைவ4 ெபா845!களி Bல� வழ.க4ப�<=ள ேமலதிக ஒ�!கீ<க=  ெதாட�பான &றி45; ம78�  
 (v) 2017 இ �த: காலாP2 நிதி) ெசயலா78ைக (ெமா�தமாக) ப7றிய அறி!ைக  ெதாட�பிலான அ!&+வி  அறி!ைகைய) சம�4பி�தா�.  ேம7ப2 அறி!ைக சபா1ட�தி:ட9படசபா1ட�தி:ட9படசபா1ட�தி:ட9படசபா1ட�தி:ட9பட    ேவP<ெமன! க�டைளயாயி78.  4.4.4.4.    மI�கCமI�கCமI�கCமI�கC: : : :      (1) (i) இர�தின5ாி, 5திய நகர�, சிாி9மனகம, இல. 423/133, இ: வதி3� தி*மதி ஐ.2. ம.களிகாவின� 2017.06.20 ஆ� திகதியிட4ப�ட மDைவ3�;  
  (ii)  ேகா!கிளா , �:ைல�தீG, 5னித அன�மா= கிராமிய மீனவ� ச.க�தி தைலவ� தி*. எ�. *!மா: �சார 1ேவராவின� 2017.07.05 ஆ� திகதியிட4ப�ட மDைவ3�; ம78� 
  (iii) ெமார�<வ, அ.&லான, 5ைகயிரத நிைலய Jதி, நேவாதா ேதா�ட�, இல. 128/23 இ: வதி3� தி*. ட4ளி�.எ�.ஜி. ெசெனவிர�னவின� 

2017.07.03 ஆ� திகதியிட4ப�ட மDைவ3� 

  ெகௗரவ 9சHத 5Eசிநிெலேம சம�4பி�தா�.   
(2) 5ல�ெகாஹுபி�2ய, ேவக:ல, உடஹவ�தவி: வதி3� தி*. எ).பி. தயானHதவின� 2017.06.14 ஆ� திகதியிட4ப�ட மDைவ ெகௗரவ விஜித ேஹர� சம�4பி�தா�.  
(3) நாவலபி�2ய, வரகாவ, ெகா@வ�த, இல.382/1 இ: வதி3� தி*மதி க*ணா நவர�னவின� 207.07.05 ஆ� திகதியிட4ப�ட மDைவ ெகௗரவ ஆனHத அ>�கமேக  சம�4பி�தா�.  
(4) ெகா+�5 02, ேசாட�@ ேகா��, இல. 55/9 இ: வதி3� தி*. எ�.எ).எ�. அஸனின� 2017.01.23 ஆ� திகதியிட4ப�ட மDைவ ெகௗரவ �ஜி5� ரஹுமா சம�4பி�தா�.  25அ ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய7 க�டைள!கைமய ேம7ப2 மD!க= ெபா� மD!க= &+G!& ஆ784ப<�த4ப�டன.  5.5.5.5.    �WறEெசய�கT��9�WறEெசய�கT��9�WறEெசய�கT��9�WறEெசய�கT��9    ப:யா�க9ப3ேடா����ப:யா�க9ப3ேடா����ப:யா�க9ப3ேடா����ப:யா�க9ப3ேடா����    சா3சிகT��மானசா3சிகT��மானசா3சிகT��மானசா3சிகT��மான    உதவிஉதவிஉதவிஉதவி    மWX�மWX�மWX�மWX�    பா%கா9Bபா%கா9Bபா%கா9Bபா%கா9B    (தி��த�)(தி��த�)(தி��த�)(தி��த�): : : : நீதி ம78� 5�தசாசன அைம)ச� சா�பாக காணி ம78� பாரா�மற ம8சீரைம45 அைம)ச� சம�4பி�த பிேரரைண,—  2015 ஆ� ஆP2 4 ஆ� இல!க, &7ற) ெசய:க�!&4 ப1யா!க4ப�ேடா*!&� சா�சிக�!&மான உதவி ம78� பா�கா45) ச�ட�ைத� தி*��வத7கானெதா* ச�டBல�. 



                            ( 10 )  M. No. 181 ச�டBல� 2017  ஆக@� மாத� 08 ஆ� திகதி ெச�வா !கிழைம இரPடா� மதி4e< ெச ய4பட ேவP<ெமனG�, அ) ச�டBல� அ)சிட4பட ேவP<ெமனG� அ) ச�டBல� உாிய �ைறசா� ேம7பா�ைவ! &+G!& ஆ784ப<�த4பட ேவP<ெமனG� க�டைளயாயி78.  6.6.6.6.    ச3டYல� ெகா6Zவர அIமதிச3டYல� ெகா6Zவர அIமதிச3டYல� ெகா6Zவர அIமதிச3டYல� ெகா6Zவர அIமதி::::    “சி�னி ஜயர�ன மற�ைத! ��2ைண4பத7கானெதா* ச�டBல�”   எD� ச�டBல� ெகாP<வர அDமதி வழ.க4ப<மாக என ெகௗரவ ெஹ!ட� அ45ஹாமி பிேராி�தா�. ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாச அDவதி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. அத7கைமய) ச�டBல� �தலாவ� �ைறயாக மதி4பிட4ெப78 அ)சிட4பட ேவP<ெமன! க�டைளயாயி78. 47 (5) ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய7 க�டைள!கைமய அறி!ைகயி<வத7காக ச�டBல� சBக வ>O�ட:, நல5ாி ம78� கP2 மர5ாிைமக= அைம)சாி கவன�தி7&  ஆ784ப<�த4ப�ட�.  7777....    ெவளிநா3ZEெவளிநா3ZEெவளிநா3ZEெவளிநா3ZE    ெசலாவணிெசலாவணிெசலாவணிெசலாவணி    ச3டYல�ச3டYல�ச3டYல�ச3டYல�    : : : : இரPடா� மதி4e�<!கான க�டைள வாசி!க4ப�ட�. “ச�டBல� இ4ேபா� இரPடாவ� �ைறயாக மதி4பிட4ெப8மாக” என  பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78� ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� பிேராி�தா�. (பி.ப. 2.50  மணி!&  பிரதி) சபாநாயக� தைலைம தா.கினா�.)  “ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனHத &மாரசிறி தைலைம தா.&வாராக” என விேசட பணி4ெபா845!க=   அைம)ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. (பி.ப. 3.27 மணி!&  ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனHத &மாரசிறி  தைலைம தா.கினா�.)  ெகளரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா.&வாராக” என திறக= அபிவி*�தி ம78� ெதாழி7 பயி7சி பிரதி  அைம)ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. (பி.ப. 5.24 மணி!&  ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா.கினா�.)  (பி.ப. 6.10  மணி!&  சபாநாயக� தைலைம தா.கினா�.)  பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. ச�டBல� அத7கைமய இரPடாவ� �ைறயாக மதி4பிட4ப�ட�. “ச�டBல� �+4பார�மற &+வி பாிசீலைன!& விட4ப<மாக” என  பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78� ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. உடேன பாரா�மற� &+வாக மாறிய�. (&+நிைலயி:) சபாநாயக� தைலைம தா.கினா�. 1 ஆ� வாசக� ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 2 ஆ� வாசக�: 



                            ( 11 )  M. No. 181 1 ஆ� ப!க�தி: 13 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“ேம�ப<��ைகைய3� ஒ+.&ப<��ைகைய3� உ8தி4” ;  “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 3 ஆ� வாசக� 2 ஆ� ப!க�தி: 10 �த: 12 வைரயான  ஆ� வாிைய நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  

“அைமய, ெவளிநா�<) ெசலாவணி� திைண!கள� தைலவராக4 ெபய� &றி!க4ப�ட அ>வலாினா: அ:ல� அவர� சா�பி: அவர� உதவியாளராக4 ெபய�&றி!க4ப�ட ேவெறவேரD� அ>வலாினா: பிரேயாகி!க4படலா�, 5ாிய4பட” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 4 ஆ� வாசக� 3 ஆ� ப!க�தி: 15, 16 ஆ� வாிகைள நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“எவேரDமாைள அ:ல� வ&4பினரான அ:ல� வ&45களினரான ஆ�கைள,  9  ஆ� பிாிவி ஏ7பா<க�!கைமய, ” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 4 ஆ� ப!க�தி: 5 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“பட!�2யவறான அ�தைகய நியதிநிபHதைனக�!கைமய” ;   



                            ( 12 )  M. No. 181 “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 5 ஆ� வாசக� 4 ஆ� ப!க�தி: 27 �த: 30 வைரயான வாிக= (இரP<��பட) ம78� 5 ஆ� ப!கதி: 1  �த: 11 வைரயான வாிகைள3� (இரP<��பட) நீ!கிவி<மா8 பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�. “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 6 ஆ� வாசக� 6 ஆ� ப!க�தி: 17  ஆ� வாிைய நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“ைகய ெவளி4ப<��ைகைய) ெச 3�ப2 ேகா*த: ேவP<�. ” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 7 ஆ� வாசக� 7 ஆ� ப!க�தி: 18  ஆ� வாிைய நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“வா.க:களி வ&45!& அ:ல� வ&45க�!& ஒ+.&விதி” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 8 ஆ� ப!க�தி: 2 �த: 6 வைரயான வாிகைள நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“களி வ&45!காக அ:ல� வ&45க�!காக எHத எ:ைலவைர Bலதன! ெகா<!க:வா.க:க= அதிகாரமளி!க4படலா ெமபைத3� அHத ெவளிநா�<) ெசலாவணி எHத நியதிநிபHதைனக�!கைமய ைகயாள4படலாேமா அHத” ;   



                            ( 13 )  M. No. 181 “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 8 ஆ� ப!க�தி: 10 ஆ� 11 ஆ� வாிகைள நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“விதிகளிBல� அதிகாரமளி!க4ப�டெவா* வ&4பினதான அ:ல� வ&4பினவான Bலதன! ெகா<!க:வா.க:களாக” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 9 ஆ� ப!க�தி: 4 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  

“ேகா*த: ேவP<�. ” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 8 ஆ� வாசக� 10 ஆ� ப!க�தி: 16 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“க= வைர3�, அ�தைகய நியதிநிபHதைனக�!கைமயG�” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 10 ஆ� ப!க�தி: 29 �த: 31 வைரயான வாிக= (இரP<��பட) ம78� 11 ஆ� ப!கதி: 1  �த: 2 வைரயான வாிகைள3� (இரP<��பட) நீ!கிவி<மா8 பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  

“அ:ல� மா78வதி1*Hதான அ:ல� இல.ைகயி: அ:ல� இல.ைகயி1*Hதான ஏேதD� ேசைவைய வழ.&வதி1*Hதான ெவளிநா�<) ெசா�ெதாைற,  அத7ெகன ஆ!க4ப�ட ஒ+.&வதிகளிBல� அைம)சாினா: விதி��ைர!க4பட! �2யவாறான அ�தைகய ேநா!க.க�!காகG�, அ�தைகய வைரயைறக= வைர3� அ��ட அ�தைகய நியதிநிபHதைனக�!கைமயG� ம�<ேம ெகா=�” ;   “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 



                            ( 14 )  M. No. 181 10 ஆ� ப!க�தி: 7 �த: 8 வைரயான வாிகைள ( இரP<��பட)   நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“அ:ல� ெவளிநா�<) ெசலாவணி திைண!கள� தைலவ*!& ெவளி4ப<�த4படாத��, 2006 ஆ� ஆP2 5 ஆ� இல!க, பண� j தா!க: தைட) ச�ட�தி கீழான, 2005 ஆ� ஆP2 25 ஆ� இல!க, ” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 11 ஆ� ப!க�தி: 11 ஆ�, 23 ஆ� வாிகைள நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“வாிைய,  மிைக!க�டண�ைத அ:ல� அறJ�ைட) ெச>��வத7& அைமHதவராத>மாகா�: ” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 11 ஆ� ப!க�தி: 24 �த: 30 வைரயான வாிகைள (இரP<��பட) நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  

“ஆயி, இல.ைக!& ெவளிேய ைவ�தி*!க4ப�ட��, ஒ* மி:1ய ஐ!கிய அெமாி!க நா<க= ெடால�களி ெப8மதிைய விEசாத�மான ெவளிநா�<) ெசலாவணிைய இல.ைக!& அD45கிற அ�தைகய எவேரDமா=,  அD45ெதாைக! க�டண�ைத அ:ல� ேவேறேதD� வாிைய, மிைக!க�டண�ைத, அறJ�ைட அ:ல� தPட�ைத) ெச>��வத7& ஆளாதலாகா� எப�ட,  அ�தைகய ெப8மதிைய விE9கிறதாக அD4ப4ப�ட ஏேதD� ெதாைக,  இ�G�பிாிவிகீF விதி��ைர!க4பட!�2யவாறான அD45ெதாைக! க�டண��!& உ�ப�டதாத>� ேவP<�; ஆயி,  ேம>� இல.ைக!& ெவளிேய ைவ�தி*!க4ப�ட��, ஒ* மி:1ய ஐ!கிய அெமாி!க நா<க= ெடால�களி ெப8மதிைய விE9கிற�மான ெவளிநா�<) ெசலாவணி� ெதாைகெயாைற இல.ைக!& அD45கிறவ*�  இல.ைக அரசா.க�தினா: வழ.க4ப�ட அபிவி*�தி �றிெயாறி: �தk<ெச கிறவ*மான அ�தைகய எவேரDமா=,  அD45ெதாைக! க�டண�ைத அ:ல� ேவேறேதD� வாிைய, மிைக!க�டண�ைத, அறJ�ைட அ:ல� தPட�ைத) ெச>��வத7& ஆளாதலாகா�. 
(4) இல.ைக!& ெவளிேய ைவ�தி*!க4ப�ட��, (3 )  ஆ� உ�பிாிவிகீF நியமி!க4ப�ட ேததி!&4 பின� 



                            ( 15 )  M. No. 181 இல.ைக!& அD4ப4ப�ட�மான ெவளிநா�<) ெசலாவணி ஒ* ெவளிநா�< நாணய!கண!கி: ைவ�தி*!க4படலா� அ:ல� இல.ைக lபா!களாக மா7ற4படலா�. 
(5) Bறா� உ�பிாிவி7 &றி4e<ெச ய4ப�ட ஆதன�, ம�திய வ.கியி அDமதியிறி அ�தைகய ெவளிநா�<) ெசலாவணி இல.ைக!& ெவளிேய ைவ�தி*!க4ப�2*4பிD. �ட, 2006 ஆ� ஆP2 5 ஆ� இல!க, பண� j தா!க: ச�ட�திகீழான தவெறாைற4 5ாிHதைமBல� ெபற4ப�ட ஆதனமாக! க*த4படலாகா�. 
(6) எ�டா� பிாிவி ( 3 )  ஆ� உ�பிாிவி நியதிகளிப2” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 9 ஆ� வாசக� 12 ஆ� ப!க�தி: 23ஆ�, 24 ஆ� வாிகைள நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  

“வியாபாாியாக இராத எவேரDமா�!& அ:ல� வ&4பினரான அ:ல� வ&4பின�களான ஆ�க�!& வழிகா�< ெநறிகைள” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 10 ஆ� வாசக�  13  ஆ� ப!க�தி: 8 �த: 13 வைரயான வாிகைள  நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“மாளி அ:ல� வ&4பினரான அ:ல� வ&4பின�களான ஆ�களி ெவௗநா�<) ெசலாவணி! ெகா<!க:வா.க:க�� ப7றிய 5லனா ெவா8,  (இதனக��4 பின� 

“அதிகாரமளி!க4ப�ட ஆ=”  ஒ*வ� என! &றி4e<ெச ய4ப<�)  ம�திய வ.கியினா: அத7ெகன எ+�தி: அதிகாரமளி!க4ப�ட ெவளிநா�<) ெசலாவணி� திைண!கள�தி அ>வலெரா*வாினா:” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 



                            ( 16 )  M. No. 181 12  ஆ� ப!க�தி: 17 ஆ�, 18 ஆ� வாிகைள நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“யின�� அ:ல� ேவெறவDமாளின��, வ&4பினரான அ:ல� வ&4பின�களினரான ஆ�களின�� கடைமயாத:” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 11 ஆ� வாசக� 17  ஆ� ப!க�தி: 21 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“ெகா<!க:வா.க1: ெவளிநா�<) ெசலாவணிைய! ைகயா�கிறாெரன” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 17  ஆ� ப!க�தி: 23 ஆ�, 24 ஆ� வாிகைள நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“ெசா��!க= ெதாட�பாக ெவளிநா�<) ெசலாவணிைய! ைகயா�கிறாெரன” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 17  ஆ� ப!க�தி: 5 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“அைம)ச*!& அறிவி!க4ப�டதேம:,  இ)ச�ட�தி ஏ7பா<க�!&” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 18  ஆ� ப!க�தி: 15, 16 ஆ� வாிகைள நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�. 



                            ( 17 )  M. No. 181 
“தவ8மிட��, ம�திய வ.கி, ெவளிநா�<) ெசலாவணிைய! ைகயா�வத7& 4 ஆ� பிாிவி  (1 )  ஆ� உ�பிாிவி கீF அ:ல�” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 19  ஆ� ப!க�தி: 26 �த: 34 வைரயான வாிகைள3� (இரP<��பட)  ம78� 20 ஆ� ப!கதி: 1 �த: 3 வைரயான வாிகைள3� (இரP<��பட) நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  

“(5) அதிகாரமளி!க4ப�ட வியாபாாிெயா*வராக அ:ல� ம�<4ப<�த4ப�ட வியாபாாிெயா*வராக இராத ேவெறவேரDமா= அ:ல� வ&4பினரான அ:ல� வ&4பின�களான ஆ�க= (1) ஆ� உ�பிாிவி (அ), (ஆ), (இ) அ:ல� (ஈ)  எD� பHதிகளி ஏ7பா<கைள மீறி) ெசயலா78மிட��,  ம�திய வ.கி,  அைம)ச*!& அறிவி!க4ப�டத ேம:, ேக�க4ப<வத7& அ�தைகய ஆ�!& நியாயமான சHத�4பெமாைற அளி�தபின�, ஒ* மி:1ய lபாைவ விEசாத பண�ெதாைகெயாைற� தPடமாக) ெச>���ப2, ெவளிநா�<) ெசலாவணியி: அ:ல� இல.ைக நாணய�தி: அ�தைகய நட45! ெகா<!க:வா.க1 அ:ல� Bலதன! ெகா<!க:வா.க1 ெதாைகைய அ:ல� ெப8மதிைய அ:ல� அ�தைகய ெவளிநா�<) ெசா�தி அ:ல� அத ஏேதD� பாக�தி ெப8மதிைய விEசாத ெதாைகயிலானெதா* தPட�ைத,  அ�தைகய ெகா<!க:வா.கைல! கP<பி24பத7காகG� 5லனா G ெச வத7காகG� ம�திய வ.கியினா: உற4ப�ட அ�தைகய ெசலGக�ட ேச���) ெச>���ப2 அ�தைகய ஆைள எ+�தி: ேதைவ4ப<�தலா�. ” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 20  ஆ� ப!க�தி: 6 �த: 9 வைரயான வாிகைள நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“ெதாழி!&மிட�� அ:ல� (4)  ஆ� உ�பிாிவி (அ)  எD� பHதியி கீF தீ�மானி!க4ப�ட பண�ெதாைகைய) ெச>��வத7&� ேதைவ4ப<��மிட�� அ:ல� (4 )  ஆ� உ�பிாிவி (ஆ)  எD� பHதியி கீழான வைரயைறைய” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 21  ஆ� ப!க�தி: 3 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�. 



                            ( 18 )  M. No. 181  
“உ�பிாிவிகீF விதி!க4ப�ட தPட�தினா: இன>8” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 21  ஆ� ப!க�தி: 21, 22 ஆ� வாிகைள நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  

“(9 )  நாகா� உ�பிாிவி (அ)  எD� பHதியிகீF ம�திய வ.கி!&) ெச>�த4ப�ட ஏேதD� பண�ெதாைக அ:ல� (5 ) ” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 12  �த: 14 வைரயான வாசக.க= ஏ78!ெகா=ள4ப�டன. 15 ஆ� வாசக� 26 ஆ� ப!க�தி: 17 �த: 20 வைரயான வாிகைள நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“(ஆ) நீதிவா, அதேம:, இ)ச�ட�திகீF வ*மதியான பண�ெதாைகைய அறவி<வத7காக ேமலதிக வழ!& நடவ2!ைகக= அவ*!ெகதிராக ஏ எ<!க4படலாகாெதன! காரண.கா�<வத7& அ�தைகய ஆைள! க�டைளவி�ட” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 16 ஆ� வாசக� 27  ஆ� ப!க�தி: 22 ஆ� வாிைய  நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  

“16.  இ)ச�ட�தி ஏ7பா<க�!கைமய, இ)ச�ட�தி கீF அளி!க4ப�ட ஏேதD� அDமதி, ”   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 17 ஆ� வாசக� 



                            ( 19 )  M. No. 181 28  ஆ� ப!க�தி: 7 ஆ� வாிைய  நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“ேரDமா= அ:ல� வ&4பினரான அ:ல� வ&4பின�களான” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 28  ஆ� ப!க�தி: 14 ஆ�, 15 ஆ� வாிகைள  நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“வியாபாாிைய,  ஆைள அ:ல� வ&4பினரான அ:ல� வ&4பின�களான ஆ�கைள) சா�Hததாத: ேவP<�. ” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 18 ஆ� வாசக� ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 19 ஆ� வாசக� 28  ஆ� ப!க�தி: 24 ஆ�, 25 ஆ� வாிகைள  நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“19. பதிBறா� பிாிவி கீழான ஏேதD� விசாரைணயி: அ:ல� 11 ஆ� பிாிவி கீழான ஏேதD� வழ!& நடவ2!ைகயி: பி” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 28  ஆ� ப!க�தி: 32 ஆ� வாிைய  நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“வ&4பினரான அ:ல� வ&4பின�களான ஆ�க�!ெகதிராக)” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 20 ஆ� வாசக� ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 



                            ( 20 )  M. No. 181 21 ஆ� வாசக� 29  ஆ� ப!க�தி: 26 ஆ� வாிைய  நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“21. (1 )  ம�திய வ.கியி ெவளிநா�<) ெசலாவணி�” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 29  ஆ� ப!க�தி: 1 �த: 8 வைரயான வாிகைள  நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“(அ) அ!க*ம� எ�வா= அ:ல� எ�வ&4பினரான அ:ல� எ�வ&4பின�களான ஆ�க= ெதாட�பானேதா அ�வா= அ:ல� அ�வ&4பினரான அ:ல� அ�வ&4பின�களான  ஆ�க= அ:ல� அ�தைகய ஆளி அ:ல� அ�வ&4பினரான அ:ல� அ�வ&4பின�களான ஆ�களி அதிகாரமளி!க4ப�ட பிரதிநிதி; ” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 29  ஆ� ப!க�தி: 13 ஆ� வாிைய  நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  

“ெவளிநா�<) ெசலாவணி� திைண!கள�தி அ>வ; ”   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 30  ஆ� ப!க�தி: 15 ஆ� வாிைய  நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“(ஈ) ம�திய வ.கி எD� விடய� &றி�தளி!க4ப�ட அைம)சாி” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 31  ஆ� ப!க�தி: 6 ஆ� வாிைய  நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  



                            ( 21 )  M. No. 181 
“ெவளிநா�<) ெசலாவணி� திைண!கள�தி அ>வல�” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�.  “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 22 �த: 27 வைரயான வாசக.க= ஏ78!ெகா=ள4ப�டன. 28 ஆ� வாசக� 34  ஆ� ப!க�தி: 19 ஆ� வாிைய  நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“1*H� B8 மாத.களிD= அ.கீகார��!காக4 பாரா�” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 29 ஆ� வாசக� 35  ஆ� ப!க�தி: 2 �த: 18 வைரயான வாிகைள நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  

“(அ) நீ!க4ப�ட ச�ட�தி கீF ெதா<!க4ப�டைம3� நியமி!க4ப�ட ேததி!& ேந��Hதிய நாள8 �2Gறா�=ளைவ3மான எ:லா� �ட�)சிக��, வழ!&க��, வழ!& நடவ2!ைகக��,  நியமி!க4ப�ட ேததியி1*H� நீ!க4ப�ட ச�ட�திகீF ெதா<!க4ப�ட �ட�)சிகளாகG�, வழ!&களாகG�,  வழ!&நடவ2!ைககளாகG� க*த4ப<த: ேவP<ெமப�ட,  அ)ச�ட�தி கீF ேக�< �2G8�த4ப<த>� ேவP<�; அ��ட 
(ஆ)  நீ!க4ப�ட ச�ட�தி கீF ெதா<!க4ப�டைவ3� நியமி!க4ப�ட ேததி!& ேந��Hதிய நாள8 �2Gறா�=ளைவ3மான எ:லா4 5லனா Gக��, விசாரைணக��, நியமி!க4ப�ட ேததியி1*H� நீ!க4ப�ட ச�ட�திகீF ெதா<!க4ப�ட 5லனா GகளாகG�, விசாரைணகளாகG� க*த4ப<த: ேவP<ெமப�ட, நியமி!க4ப�ட ேததியி1*H� ஆ8மாத! கால4ப&தியிD= அ)ச�ட�திகீF �2G8�த4ப<த>� ேவP<�. ” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 30 ஆ� வாசக� 



                            ( 22 )  M. No. 181 36  ஆ� ப!க�தி: 5 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�< அத7&4 பதிலாக பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“(3) இ)ச�ட�தி ேநா!க��!காக” ;   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 31 ஆ� வாசக� ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 32 ஆ� வாசக� 39 ஆ� ப!க�தி: 11  ஆ� வாி!& உடன<��4 பின� பிவ*வதைன அ.& ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“அைம)ச�”  எப�,  ம�திய வ.கி எD� விடய� &றி�தளி!க4ப�ட அைம)ச� எ8 ெபா*ளா&�; ” .   “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. 5திய வாசக� 33 ப!க�தி: 25 ஆ� வாிைய உடன<��4 பின� பிவ*�  5திய வாசக�ைத உ�5&��மா8 பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.               

“த�ட�க�. 26. (1) இ)ச�ட�தி எHத ஏ7பா<க�!& அ:ல� அத கீF வழ.க4ப�ட  அ:ல� ஆ!க4ப�ட எHத ஒ+.&விதி!&,  க�டைள!& அ:ல� பணி45!&� தPடெம�G� விதி��ைர!க4படவி:ைலேயா அHத எைவேயD� ஏ7பா<க�!&, ஒ+.&விதி!&, க�டைள!& அ:ல� பணி45!& �ரணாக) ெசயலா78கிற எவேரDமா= ஒ* மி:1ய lபாைவ  விEசாத பண�ெதாைகெயாைற அ�தைகய ேதைவ4பா�2: &றி��ைர!க4பட!�2யவாறான அ�தைகய கால4ப&தியிD= தPடமாக) ெச>���ப2 ம�திய வ.கியினா: எ+�தி: ேதைவ4ப<�த4படலா�. 
(2 )  ஓரா� உ�பிாிவி கீF விதி��ைர!க4ப�ட தPடெமாறினா: இன>8� எவேரDமா=, அ�தைகய தPட�ைத) ெச>��வத7கான ேதைவ4பா< அ�தைகய ஆ�!& அறிவி!க4ப�ட பின� �4ப� நா�களிD= அ�தைகய தPட�ைத) ெச>��வத7கான அ�தைகய ேதைவ4பா�<!ெகதிராக விசாரைண) சைப!& ேம�ைறo< ெச யலா�;  அ�,  1 3  ஆ� பிாிவி7றர4ப�<=ள நடவ2!ைக�ைற!கிண.க அ�தைகய ேம�ைறo�ைட� தீ�மானி�த: ேவP<�. ” .  



                            ( 23 )  M. No. 181 “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. அ�டவைண 40  ஆ� ப!க�தி: அ�டவைணயி: கீF &றி4பிட4ட4டைத ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“ச�பHத4ப�ட உ84பின�க�டனான கலHதாேலாசைனயி பின�, ”  எD� ெசா7க�!&4 பதிலாக “ ச�பHத4ப�ட உ84பின�க�டனான கலHதாேலாசைனயி பின�, ”  எD� ெசா7கைள இ<க.  “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “5திய வாசக� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. விாிG4ெபய� 1 ஆ� ப!க�தி: விாிG4ெபய� இ கீF &றி4பிட4ப�டைவகைள ேச�!க ேவண<ெமன பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத4 பிேராி�தா�.  
“ெவளிநா�<) ெசலாவணிைய ேம�ப<��வத7&� ஒ+.&ப<��வத7&� ஏ7பா<ெச வத7&�;  ெவளிநா�<) ெசலாவணிைய ேம�ப<��வத7&� ஒ+.&ப<��வத7&மான ெபா84ைப அரசா.க�தி �கவெர�ைறயி: ம�திய வ.கி!& உாி�தா!&வத7&�; ”  எD� ெசா7கைள நீ!கிவி�< அவ78!&4 பதிலாக “ ெவளிநா�<) ெசலாவணிைய ேம�ப<��வத7&� ஒ+.&ப<��வத7&� ஏ7பா<ெச வத7&�; ெவளிநா�<) ெசலாவணிைய ேம�ப<��வத7&� ஒ+.&ப<��வத7&மான ெபா84ைப அரசா.க�தி �கவெர�ைறயி: ம�திய வ.கி!& உாி�தாவத7&�; ”  எD� ெசா7கைள இ<க.  “தி*�த� ஏ78!ெகா=ள4ப<மாக” எற பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. “விாிG4ெபய� தி*�த4ப�டவா8 ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற” பிேரரைண சைப!& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. ச�டமா!&வாசக�� ச�ட4ெபய*�: ச�டமா!&வாசக�� ச�ட4ெபய*� ச�டBல�தி ஒ* ப&தியாக இ*!க ேவP<ெமற பிேரரைண &+வி7& விட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�. ச�டBல� தி*�த.க�ட ஏ78!ெகா=ள4ப�டதாக அறிவி!க4ப�ட�. 



                            ( 24 )  M. No. 181 “ச�டBல� தி*�த4ப�டவா8 இ4ெபா+� Bறாவ� �ைறயாக மதி4பிட4 ெப8மாக” என பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா=ைகக= ம78�  ெபா*ளாதார அ>வ:க= அைம)ச*மானவ� சா�பாக அபிவி*�தி4 பணி4ெபா845!க=  அைம)ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட4ப�<, 43 ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய7 க�டைள!& ஏ7ப, பிவ*மா8 சா�பாக 94, எதிராக 18 எற அ24பைடயி: வா!களி!க4ப�< நிைறேவ7ற4ப�ட�. இதப2 ச�டBல� தி*�த4ப�டவா8 Bறாவ� �ைறயாக மதி4பிட4ப�< ஏ78!ெகா=ள4ப�ட�.  8888....    ஒ�திைவ9B (காணாமWேபானஒ�திைவ9B (காணாமWேபானஒ�திைவ9B (காணாமWேபானஒ�திைவ9B (காணாமWேபான    ஆ3கCஆ3கCஆ3கCஆ3கC    ெதாட&பி�ெதாட&பி�ெதாட&பி�ெதாட&பி�    அரசி�அரசி�அரசி�அரசி�    கட9பா3=ைனகட9பா3=ைனகட9பா3=ைனகட9பா3=ைன    நிைறேவWXத�)நிைறேவWXத�)நிைறேவWXத�)நிைறேவWXத�): “இ4ேபா� இ4பாரா�மற� ஒ�திைவ!க4ப<மாக” என பாரா�மற சைப �த:வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ<�திய�ப4ெப78 விவாதி!க4ப�ட�. (பி.ப. 6.57  மணி!&  &+!களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா.கினா�.)  அ�ேவைள ேநர� பி.ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ &+!களி பிரதி� தவிசாள�  வினாவிறி பாரா�மற�ைத ஒ�திைவ�தா�. பாரா�மற� அத பிரகார�, 2017 �ைல மாத� 07 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி7& ஏ7ப, 2017 �ைல மாத� 26 ஆ� திகதி 5தகிழைம பி.ப. 1.00 வைர  ஒ�திைவ!க4ப�ட�.                    


