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பாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைக        2017 �ைல 27, வியாழ!கிழைம �.ப. 10.30  மணி!$      

ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெ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�, $)!களி பிரதி� தவிசாள�    ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி
க,ரணி� வி�கிரமசி
க,ரணி� வி�கிரமசி
க,ரணி� வி�கிரமசி
க, பிரதம அைம%ச(� ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- அைம%ச(� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, ெவளிநா�2 ெதாழி1வா345 அைம%ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர�
க,ெகௗரவ ேஜா� அமர�
க,ெகௗரவ ேஜா� அமர�
க,ெகௗரவ ேஜா� அமர�
க, 6./லா��ைற அபிவி(�தி ம./� கிறி7தவ சமய அ0வ1க- அைம%ச� ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள9ல அபிவி(�தி அைம%ச� ம./� மகாவ: அபிவி(�தி இராஜா=க அைம%ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர# அ$%கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர# அ$%கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர# அ$%கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர# அ$%கம, விேசட பணி4ெபா/45!க�!கான அைம%ச� ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க, காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம%ச(� அரசா=க! க�சி �த.ேகாலாசா?� ெகௗரவ அகில விரா' காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா' காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா' காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா' காாியவச�, க1வி அைம%ச� ெகௗரவ ல(ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல(ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல(ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல(ம� கிாிஎ�ல, உய� க1வி ம./� ெந2Aசாைலக- அைம%ச(� பாரா�மற% சைப �த1வ(� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�2��ைற அைம%ச� ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா!$வர�� ம./� சிவி1 விமான% ேசைவக- அைம%ச� ெகௗரவ எ+. -. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ+. -. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ+. -. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ+. -. திசாநாய�க, ச9க வ0B�ட1, நல5ாி ம./� கCD மர5ாிைமக- அைம%ச� ெகௗரவ எ+. -. நாவி�ன,ெகௗரவ எ+. -. நாவி�ன,ெகௗரவ எ+. -. நாவி�ன,ெகௗரவ எ+. -. நாவி�ன, உ-ளக அ0வ1க-, வடேம1 அபிவி(�தி ம./� கலாசார அ0வ1க- அைம%ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம%ச� ெகௗரவ ஹாி� ப/னா!�,ெகௗரவ ஹாி� ப/னா!�,ெகௗரவ ஹாி� ப/னா!�,ெகௗரவ ஹாி� ப/னா!�, ெதாைல�ெதாட�5க- ம./� Dஜி�ட1 உ�க�டைம45 வசதிக- அைம%ச� ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய!த, விAஞான, ெதாழி1F�ப ம./� ஆரா3%சி அைம%ச� ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க- அைம%ச� 



                            ( 2 )  M. No. 183 ெ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� ம./� சி/வ� அ0வ1க- அைம%ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி(�தி4 பணி4ெபா/45க- 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)=$� ம./� ெத அபிவி(�தி அைம%ச� ெகௗரவ அ/ஜுன ரண�
க,ெகௗரவ அ/ஜுன ரண�
க,ெகௗரவ அ/ஜுன ரண�
க,ெகௗரவ அ/ஜுன ரண�
க, ெப.ேறா:ய வள=க- அபிவி(�தி அைம%ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப(,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப(,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப(,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப(, நீதி அைம%ச(� 5�தசாசன அைம%ச(� ெகௗரவ ம;� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம;� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம;� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம;� சமரவி�ரம, அபிவி(�தி உபாய �ைறக- ம./� ச�வேதச வ��தக அைம%ச� ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர#ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர#ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர#ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர#ன, ெதாழி1, ெதாழி.ச=க உறIக- ம./� ச4பிரக�வ அபிவி(�தி அைம%ச� ெகௗரவ விஜி# விஜய$ணி ெசா?சா,ெகௗரவ விஜி# விஜய$ணி ெசா?சா,ெகௗரவ விஜி# விஜய$ணி ெசா?சா,ெகௗரவ விஜி# விஜய$ணி ெசா?சா, நீ�4பாசன ம./� நீரக வள9ல �காைம��வ அைம%ச� ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட1 ம./� நீ�வழ=க1 அைம%ச� ெகௗரவ அ9�� ஹA�,ெகௗரவ அ9�� ஹA�,ெகௗரவ அ9�� ஹA�,ெகௗரவ அ9�� ஹA�, தபா1, தபா1 ேசைவக- ம./� �7:� சமய அ0வ1க- அைம%ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய4 ெபா(ளாதார விவகார=க- ப.றிய அைம%ச� ெகௗரவ -�3 மா/ஷ� சர# ெபா�ேசகா,ெகௗரவ -�3 மா/ஷ� சர# ெபா�ேசகா,ெகௗரவ -�3 மா/ஷ� சர# ெபா�ேசகா,ெகௗரவ -�3 மா/ஷ� சர# ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி(�தி அைம%ச�  ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல(ம� யா9பா அேபவ/தன,ல(ம� யா9பா அேபவ/தன,ல(ம� யா9பா அேபவ/தன,ல(ம� யா9பா அேபவ/தன, அரச ெதாழி1 �ய.சிக- அபிவி(�தி இராஜா=க அைம%ச� ெகௗரவ வச!த அBவிஹாேர,ெகௗரவ வச!த அBவிஹாேர,ெகௗரவ வச!த அBவிஹாேர,ெகௗரவ வச!த அBவிஹாேர, கம�ெதாழி1 இராஜா=க அைம%ச� ெகௗரவ 1லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 1லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 1லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 1லா� ெபேரரா, ெந2Aசாைலக- 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 (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�டமிட1 ம./� நீ� வழ=க1 இராஜா=க அைம%ச� ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க- இராஜா=க அைம%ச� ெகௗரவ பா;த ர
ேக ப6டார,ெகௗரவ பா;த ர
ேக ப6டார,ெகௗரவ பா;த ர
ேக ப6டார,ெகௗரவ பா;த ர
ேக ப6டார, நீ�4பாசன 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 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;9 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ தி;9 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ தி;9 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ தி;9 ெவதஆரGசி, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள9ல அபிவி(�தி இராஜா=க அைம%ச� ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர,ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர,ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர,ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர, ெதாழி1 ம./� ெதாழி.ச=க உறIக- 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, ெதாழி1F�ப ம./� ஆரா3%சி இராஜா=க அைம%ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி+C�லாH,எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி+C�லாH,எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி+C�லாH,எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி+C�லாH, 5ன�வாJவளி45 ம./� மீ-$Dேய.ற இராஜா=க அைம%ச� 



                            ( 3 )  M. No. 183 ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளI, ேதசிய ஒ(ைம4பா2 ம./� ந1:ண!க இராஜா=க அைம%ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி
க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி
க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி
க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி
க, ேபா!$வர�� ம./� சிவி1 விமான% ேசைவக- பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன, நிதி ம./� ெவ$சன ஊடக பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ (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, ெப.ேறா:ய வள=க- அபிவி(�தி பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ அ7ராத ஜயர#ன,ெகௗரவ அ7ராத ஜயர#ன,ெகௗரவ அ7ராத ஜயர#ன,ெகௗரவ அ7ராத ஜயர#ன, மகாவ: அபிவி(�தி ம./� 6.றாட1 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./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- 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./� ெதாழி.பயி.சி பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ அஜி# பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி# பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி# பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி# பி. ெபேரரா, மிவ0 ம./� 5�4பி!க�த!க ச!தி பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ இ!திக ப6டாரநாய�க,ெகௗரவ இ!திக ப6டாரநாய�க,ெகௗரவ இ!திக ப6டாரநாய�க,ெகௗரவ இ!திக ப6டாரநாய�க, Lடைம45 ம./� நி�மாண��ைற பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ தாராநா# ப+நாய�க,ெகௗரவ தாராநா# ப+நாய�க,ெகௗரவ தாராநா# ப+நாய�க,ெகௗரவ தாராநா# ப+நாய�க, ெதாைல�ெதாட�5க- ம./� Dஜி�ட1 உ�க�டைம45 வசதிக- பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச9க வ0B�ட1, நல5ாி ம./� கCD மர5ாிைமக- பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ �A9 விேஜேசகர,ெகௗரவ �A9 விேஜேசகர,ெகௗரவ �A9 விேஜேசகர,ெகௗரவ �A9 விேஜேசகர, தபா1, தபா1 ேசைவக- ம./� �7:� சமய அ0வ1க- பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ அமீ/ அ; சிஹா9தீ�,ெகௗரவ அமீ/ அ; சிஹா9தீ�,ெகௗரவ அமீ/ அ; சிஹா9தீ�,ெகௗரவ அமீ/ அ; சிஹா9தீ�, கிராமிய ெபா(ளாதார அ0வ1க- பிரதி அைம%ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட/ அ9Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட/ அ9Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட/ அ9Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட/ அ9Cஹாமி   ெகௗரவ மஹி!த யா9பா அேபவ/தனெகௗரவ மஹி!த யா9பா அேபவ/தனெகௗரவ மஹி!த யா9பா அேபவ/தனெகௗரவ மஹி!த யா9பா அேபவ/தன   ெ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 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 நால�க பிரசா# ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா# ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா# ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா# ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க"!திர� ேகா>+வர�ெகௗரவ க"!திர� ேகா>+வர�ெகௗரவ க"!திர� ேகா>+வர�ெகௗரவ க"!திர� ேகா>+வர�   ெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ ச!திம கமேகெகௗரவ ச!திம கமேகெகௗரவ ச!திம கமேகெகௗரவ ச!திம கமேக   ெகௗரவ சிறிபால கமல#ெகௗரவ சிறிபால கமல#ெகௗரவ சிறிபால கமல#ெகௗரவ சிறிபால கமல#   ெகௗரவ உதய பிரபா# க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா# க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா# க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா# க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல9ப#திெகௗரவ நிஹா� கல9ப#திெகௗரவ நிஹா� கல9ப#திெகௗரவ நிஹா� கல9ப#தி   ெகௗரவ திேனL Jணவ/தனெகௗரவ திேனL Jணவ/தனெகௗரவ திேனL Jணவ/தனெகௗரவ திேனL Jணவ/தன   ெகௗரவ ப!�ல Jணவ/தனெகௗரவ ப!�ல Jணவ/தனெகௗரவ ப!�ல Jணவ/தனெகௗரவ ப!�ல Jணவ/தன   



                            ( 4 )  M. No. 183 ெகௗரவ எ3வ3 Jணேசகரெகௗரவ எ3வ3 Jணேசகரெகௗரவ எ3வ3 Jணேசகரெகௗரவ எ3வ3 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 சிசிர ஜயெகா1ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா1ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா1ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா1   ெ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 அMர சி3னி ஜயர#னெகௗரவ அMர சி3னி ஜயர#னெகௗரவ அMர சி3னி ஜயர#னெகௗரவ அMர 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+. ெதள-�ெகௗரவ எ�.எ+. ெதள-�ெகௗரவ எ�.எ+. ெதள-�ெகௗரவ எ�.எ+. ெதள-�   ெகௗரவ சிறினா� 1 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 1 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 1 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 1 ெம�   ெகௗரவ 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 ெசா?சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி# த ெசா?சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி# த ெசா?சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி# த ெசா?சா   ெகௗரவ அ7ர திசாநாய�கெகௗரவ அ7ர திசாநாய�கெகௗரவ அ7ர திசாநாய�கெகௗரவ அ7ர 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 சா;!த திசாநாய�கெகௗரவ சா;!த திசாநாய�கெகௗரவ சா;!த திசாநாய�கெகௗரவ சா;!த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள+ ேதவான!தாெகௗரவ ட�ள+ ேதவான!தாெகௗரவ ட�ள+ ேதவான!தாெகௗரவ ட�ள+ ேதவான!தா   ெகௗரவ $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. 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 (டா�ட/) ரேமL பதிரணெகௗரவ (டா�ட/) ரேமL பதிரணெகௗரவ (டா�ட/) ரேமL பதிரணெகௗரவ (டா�ட/) ரேமL பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி# சNஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி# சNஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி# சNஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி# சNஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமGச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமGச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமGச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமGச!திர   ெ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� மHO9ெகௗரவ இ�ரா� மHO9ெகௗரவ இ�ரா� மHO9ெகௗரவ இ�ரா� மHO9   



                            ( 5 )  M. No. 183 ெகௗரவ அ9��லா மஹO9ெகௗரவ அ9��லா மஹO9ெகௗரவ அ9��லா மஹO9ெகௗரவ அ9��லா மஹO9   ெ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. $#�Jமாரணெகௗரவ எ+.சீ. $#�Jமாரணெகௗரவ எ+.சீ. $#�Jமாரணெகௗரவ எ+.சீ. $#�Jமாரண   ெ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 சீ. -. ர#நாய�கெகௗரவ சீ. -. ர#நாய�கெகௗரவ சீ. -. ர#நாய�கெகௗரவ சீ. -. 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 இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ $ஜிC/ ரஹுமா�ெகௗரவ $ஜிC/ ரஹுமா�ெகௗரவ $ஜிC/ ரஹுமா�ெகௗரவ $ஜிC/ ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ/ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ/ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ/ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ/ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ சம� ராஜப(ெகௗரவ சம� ராஜப(ெகௗரவ சம� ராஜப(ெகௗரவ சம� ராஜப(   ெகௗரவ அ
கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ
கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ
கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ
கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேக   ெகௗரவ ஜானக வ�J�Cரெகௗரவ ஜானக வ�J�Cரெகௗரவ ஜானக வ�J�Cரெகௗரவ ஜானக வ�J�Cர   ெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�க   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர#னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர#னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர#னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர#ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�
கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�
கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�
கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�
க   ெகௗரவ (டா�ட/) (தி�மதி) �Iதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட/) (தி�மதி) �Iதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட/) (தி�மதி) �Iதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட/) (தி�மதி) �Iதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லPம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லPம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லPம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லPம� ஆன!த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர#னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர#னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர#னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர#ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறி   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதMக விதானகமேகெகௗரவ ேதMக விதானகமேகெகௗரவ ேதMக விதானகமேகெகௗரவ ேதMக விதானகமேக   ெகௗரவ விம� "ரவ
செகௗரவ விம� "ரவ
செகௗரவ விம� "ரவ
செகௗரவ விம� "ரவ
ச   ெகௗரவ Jமார ெவ�கமெகௗரவ Jமார ெவ�கமெகௗரவ Jமார ெவ�கமெகௗரவ Jமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான$#� Qேநச�ெகௗரவ ஞான$#� Qேநச�ெகௗரவ ஞான$#� Qேநச�ெகௗரவ ஞான$#� Qேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி Q+க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி Q+க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி Q+க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி Q+க!தராசா   ெ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�   



                            ( 6 )  M. No. 183 ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�   ெகௗரவ வ1ேவ� �ேரLெகௗரவ வ1ேவ� �ேரLெகௗரவ வ1ேவ� �ேரLெகௗரவ வ1ேவ� �ேரL   ெ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 �னி� ஹ!��ென#திெகௗரவ �னி� ஹ!��ென#திெகௗரவ �னி� ஹ!��ென#திெகௗரவ �னி� ஹ!��ென#தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ31ஆரGசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ31ஆரGசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ31ஆரGசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ31ஆரGசி   ெ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(. நீ1 இ�தவல, பணியா�ெடா$தி4 பிரதானிN� பிரதி4 பாரா�மற% ெசயலாள� நாயக��   தி(மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி% ெசயலாள� நாயக�  தி(. D!கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி% ெசயலாள� நாயக�    ஒ#திைவ9பி� பிரகார� பாராUம�ற� V1ய�. ஒ#திைவ9பி� பிரகார� பாராUம�ற� V1ய�. ஒ#திைவ9பி� பிரகார� பாராUம�ற� V1ய�. ஒ#திைவ9பி� பிரகார� பாராUம�ற� V1ய�.     பிரதிGபிரதிGபிரதிGபிரதிG    சபாநாயக/ தைலைம சபாநாயக/ தைலைம சபாநாயக/ தைலைம சபாநாயக/ தைலைம தா
கினா/.தா
கினா/.தா
கினா/.தா
கினா/.        1.1.1.1.    ப#திர
க<ப#திர
க<ப#திர
க<ப#திர
க<    சம/9பண�சம/9பண�சம/9பண�சம/9பண�:  :  :  :  (1) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம%ச�, 2016 ஆ� ஆC2!கான ெபா� ெதாழி1�ய.சிக- திைண!கள�தி ெசயலா./ைக அறி!ைகைய% சம�4பி�� ேம.பD அறி!ைகைய  அரசா=க நிதி ப.றிய $)வி.$ ஆ./4ப2�த4பட ேவC2ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!$ விட4ப�2 ஏ./!ெகா-ள4ப�ட�. 
(2) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம%ச�, 2015 ஆ� ஆC2!கான ெஹ!ட� ெகா4ேபக2வ கமநல ஆரா3%சி, பயி.சி நி/வக�தி வ(டாTத அறி!ைகைய% சம�4பி�� ேம.பD அறி!ைகைய கம�ெதாழி1 ம./� காணி  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! $)வி.$ ஆ./4ப2�த4பட ேவC2ெமன4 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!$ விட4ப�2 ஏ./!ெகா-ள4ப�ட�. 
(3) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம%ச�, 2016 ஆ� ஆC2!கான கிராமிய ெபா(ளாதார அ0வ1க- அைம%சி ெசயலா./ைக அறி!ைகைய% சம�4பி�� ேம.பD அறி!ைகைய வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� 6.றாட1 ம./� இய.ைக வள=க-  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! $)வி.$ ஆ./4ப2�த4பட ேவC2ெமன4 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!$ விட4ப�2 ஏ./!ெகா-ள4ப�ட�. 
(4) விைளயா�2��ைற அைம%ச�, 2016 ஆ� ஆC2!கான விைளயா�2 அபிவி(�தி� திைண!கள�தி வ(டாTத ெசயலா./ைக அறி!ைகைய% சம�4பி�� ேம.பD அறி!ைகைய இைளஞ�, விைளயா�2��ைற, கைல ம./� மர5ாிைமக- ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! $)வி.$ ஆ./4ப2�த4பட ேவC2ெமன4 பிேராி�தா�.   



                            ( 7 )  M. No. 183 பிேரரைண சைப!$ விட4ப�2 ஏ./!ெகா-ள4ப�ட�. 
(5) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம%ச�, 2016 ஆ� ஆC2!கான ெதாைல�ெதாட�5க- ம./� Dஜி�ட1 உ�க�டைம45 வசதிக- அைம%சி வ(டாTத ெசயலா./ைக அறி!ைகைய% சம�4பி�� ேம.பD அறி!ைகைய  ேபா!$வர�� ம./� ெதாைல�ெதாட�5  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! $)வி.$ ஆ./4ப2�த4பட ேவC2ெமன4 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப!$ விட4ப�2 ஏ./!ெகா-ள4ப�ட�.  2.2.2.2.    மM�க<மM�க<மM�க<மM�க<: : : :     

(1)  உடவலவ, ஆ�. ஈ. ாீ. சTதி, இல. ாீ 6 இ1 வதிN� தி(. D.எ%.ேஜ.பி. விமலசிாியின� 2017.06.13 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ தலதா அ�ேகாரள சம�4பி�தா�.  
(2)  த=க1ல, ெகாய�ெபா!க, “ஹ=சகிாி” யி1 வதிN� தி(. எ7.சீ.ேக. Lரவ�தனவின� 2017.06.23 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ தி:4 ெவதஆர%சி சம�4பி�தா�.  
(3)  நாவலபி�Dய, ஹ1ெகா1ல 01, இல. 06 இ1 வதிN� தி(. W.எ�.ேக.W. ப7நாய!கவின� 2017.06.04 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ சம�4பி�தா�.  
(4)  இர�தின5ாி, ப�2ெகதர பைழய Lதி, இல. 04 இ1 வதிN� தி(. எ1.எ%.எ1. ராஜபYவின� 2017.03.02 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�=க சம�4பி�தா�.  
(5)  ப�ைள, சி1மியா5ர, ப/அ1 �சி� மகா வி�தியாலய�தி1 பணி5ாிN� தி(. எ�.எ%. ஆத�பாவாவின� 2017.06.05 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ அ. அரவிT� $மா�  சம�4பி�தா�.  

 (6) (i) ெகா�டரா�1ல அ1 ஹிரா �7:� வி�தியாலய�தி1 பணி5ாிN� தி(. ஏ.எ�.ஏ. லதீபின� 2017.06.06 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம?ைவN�;  ம./� 

  (ii)  ஆCDகம, மதவ!$ள�, இல. 31/ஏ யி1 வதிN� தி(. எ�.ஐ.எ�. சி�தீனின� 2017.05.20 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம?ைவN� 

  ெகௗரவ ெமாஹம� நவவி சம�4பி�தா�.  25அ ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள!கைமய ேம.பD ம?!க- ெபா� ம?!க- $)I!$ ஆ./4ப2�த4ப�டன.  3.3.3.3.    பாராUம�ற அBவ�க<பாராUம�ற அBவ�க<பாராUம�ற அBவ�க<பாராUம�ற அBவ�க<: : : : பாரா�மற% சைப �த1வ� பிவ(மா/ பிேராி�தா�,— ஒ)=$4 ப�திர�தி1 காண4ப2� ெபா� அ0வ1களி1 1ஆ� இல!க பிேரரைண மீதான நடவD!ைகக- இைறய அம�வி1 23 ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைளயி ஏ.பா2களி:(T� வில!$4ெப/மாக. பிேரரைண சைப!$ விட4ப�2 ஏ./!ெகா-ள4ப�ட�.  4.4.4.4.    அ#தியாவசிய ெபா�G ேசைவக< ச3ட#தி�அ#தியாவசிய ெபா�G ேசைவக< ச3ட#தி�அ#தியாவசிய ெபா�G ேசைவக< ச3ட#தி�அ#தியாவசிய ெபா�G ேசைவக< ச3ட#தி�    கீXகீXகீXகீX    தீ/மான�தீ/மான�தீ/மான�தீ/மான�: : : : பிரதம அைம%ச(� ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- அைம%ச(மானவ� சா�பாக உய�க1வி ம./� ெந2Aசாைலக- அைம%ச� சம�4பி�த பிேரரைண,— 1979 ஆ� ஆCD 61 ஆ� இல!க அ�தியாவசிய ெபா�% ேசைவக- ச�ட�தி பிாிI 2 இ கீJ ெப.ேறா:ய உ.ப�திக- ம./� திரவ எாிவாN உ�பட அைன�� வைகயான எாிெபா(- வழ=க1 ம./� விநிேயாக� ம./� 6=க க�டைள% ச�ட�தி 



                            ( 8 )  M. No. 183 ேநா!க=க�!காக �ைற�க� என வைரவில!கண4ப2�த4ப�2-ள எTதெவா( �ைற�க�தி0� க4ப:1 இ(T� எCெண3 அ1ல� எாிெபா(ைள அக./த1, ெகாC2ெச1ல1, இற!$த1, களAசிய4ப2�த1, ஒ4பைட�த1 அ1ல� அக./வ�ட ெதாட�பாக ேம.ெகா-ள ேவCDய அ1ல� அ�தியாவசியமான அைன�� ேசைவக-, ேவைலக- அ1ல� எTத வைகயி0மான ஊழிய�ைத4 பயப2�த1 ேபாற ேசைவகைள வழ=$� நடவD!ைககளி1 ஈ2ப�2-ள எTதெவா( அரச ��2�தாபன�தி`டாக அ1ல� அரச திைண!கள�தி`டாக அ1ல� உ-aரா�சி நி/வன�தி`டாக அ1ல� ��2றI% ச=க�தி`டாக அ1ல� அவ.றி கிைளயி`டாக வழ=க4ப2� ேசைவக- ெபா� ம!களி இய15 வாJ!ைக!$ அ�தியாவசியெமன! க(�தி.ெகாC2 ம./� அTத% ேசைவகைள வழ=$வத.$ இைடAச1 அ1ல� தைடக- ஏ.ப2வத.கான வா345 நிலIவத காரணமாக எTதெவா( அரச ��2�தாபன�தி`டாக அ1ல� அரச திைண!கள�தி`டாக அ1ல� உ-aரா�சி நி/வன�தி`டாக அ1ல� ��2றI% ச=க�தி`டாக அ1ல� அவ.றி கிைளயி`டாக வழ=க4ப2� ேசைவக- ேம0-ள உ/45ைரயி அ0வ1க- ெதாட�பி1 அ�தியாவசிய ேசைவகளாக சனாதிபதியினா1 2017 �ைல 25 ஆ� திகதிய 2029/23 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான4 ப�திாிைகயி1 பிர6ாி!க4ப�ட க�டைளயி ஊடாக, 2017 �ைல மாத� 25 ஆ� திகதி �த1 இல=ைக �)வ�� அ�1ப2�தி ேம.ெகா-ள4ப�ட பிரகடன� அ=கீகாி!க4பட ேவC2ெமன இ4பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ./மாக. 
(2017.07.26 ஆ� திகதி பாரா�மற�தி1 சம�4பி!க4ப�ட�.) பிேரரைண எ2�திய�ப4ெப./ விவாதி!க4ப�ட�. “ெகளரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா=$வாராக” என உய�க1வி ம./� ெந2Aசாைலக- அைம%ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!$ விட4ப�2 ஏ./!ெகா-ள4ப�ட�. 
(பி.ப. 1.30 மணி!$ ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா=கினா�. )    “ெகளரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம தா=$வாராக” என ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- பிரதி அைம%ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!$ விட4ப�2 ஏ./!ெகா-ள4ப�ட�. 
(பி.ப. 3.14 மணி!$ ெகௗரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம தா=கினா�. )   
(ப.ப. 4.44 மணி!$ பிரதி% சபாநாயக� தைலைம தா=கினா�. )  
“விவாத� இ4ேபா� ஒ�திைவ!க4ப2மாக” எ?� பிேரரைணைய உய�க1வி ம./� ெந2Aசாைலக- அைம%ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!$ விட4ப�2 ஏ./!ெகா-ள4ப�ட�. அத பிரகார� விவாத� ஒ�திைவ!க4ப�ட�, விவாத� மீC2� 2017 �ைல மாத�  28 ஆ� திகதி ெவ-ளி!கிழைம  நைடெப/�.  5. 5. 5. 5. ஒ#திைவ9Cஒ#திைவ9Cஒ#திைவ9Cஒ#திைவ9C: : : : “பாரா�மற� இ4ேபா� ஒ�திைவ!க4ப2மாக”  என பாரா��ற% சைப �த1வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!$ விட4ப�2 ஏ./!ெகா-ள4ப�ட�. �.ப. 5.00 மணி!$, 2017 �ைல மாத� 07 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி.$ ஏ.ப, 2017 ஆ� ஆC2 �ைல மாத� 28 ஆ� திகதி ெவ-ளி!கிழைம �.ப. 10.30 வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ!க4ப�ட�. 


