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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால, பிரதி) சபாநாயக*� %+$களி தவிசாள*� ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, %+$களி பிரதி� தவிசாள�    ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ 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�4 ெதாழி3வா56� அைம)ச*� நீதி அைம)ச*� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர �க,ேஜா� அமர �க,ேஜா� அமர �க,ேஜா� அமர �க, 801லா��ைற அபிவி*�தி ம01� கிறி�தவ சமய அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர, கட0ெறாழி3 ம01� நீரக வள9ல அபிவி*�தி அைம)ச� ம01� 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 பணி6ெபா16�$க�$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 ம01� பாரா�மற ம1சீரைம6� அைம)ச*� அரசா=க$ க�சி �த0ேகாலாசா?� ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�, க3வி அைம)ச� ெகௗரவ ல)ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல)ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல)ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல)ம� கிாிஎ�ல, உய� க3வி ம01� ெந4Aசாைலக/ அைம)ச*� பாரா�மற) சைப �த3வ*� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�4��ை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�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� ெகௗரவ  மி#த திசாநாய�க,ெகௗரவ  மி#த திசாநாய�க,ெகௗரவ  மி#த திசாநாய�க,ெகௗரவ  மி#த திசாநாய�க, கம�ெதாழி3 அைம)ச� ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய�க, ச9க வ2B�ட3, நல�ாி ம01� கCD மர�ாிைமக/ அைம)ச� ெகௗரவ எ,. .. நாவி�ன,ெகௗரவ எ,. .. நாவி�ன,ெகௗரவ எ,. .. நாவி�ன,ெகௗரவ எ,. .. நாவி�ன, உ/ளக அ2வ3க/, வடேம3 அபிவி*�தி ம01� கலாசார அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ2வாதார அபிவி*�தி ம01� வனசீவராசிக/ அைம)ச*� ��தசாசன அைம)ச*� ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய#த,ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய#த,ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய#த,ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய#த, விAஞான, ெதாழி3F�ப ம01� ஆரா5)சி அைம)ச� 



                            ( 2 )  M. No. 187 ெகௗரவ சஜி% பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி% பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி% பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி% பிேரமதாஸ, Gடைம6� ம01� நி�மாண��ைற அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப3டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப3டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப3டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப3டார, மகளி� ம01� சி1வ� அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி*�தி6 பணி6ெபா16�க/ அைம)ச*� ெவளிவிவகார அைம)ச*� ெகௗரவ ைபஸ4 &,தபா,ெகௗரவ ைபஸ4 &,தபா,ெகௗரவ ைபஸ4 &,தபா,ெகௗரவ ைபஸ4 &,தபா, மாகாண சைபக/ ம01� உ/Hரா�சி அைம)ச� ெகௗரவ அ5ர பிாியத4ஷன யா7பா,ெகௗரவ அ5ர பிாியத4ஷன யா7பா,ெகௗரவ அ5ர பிாியத4ஷன யா7பா,ெகௗரவ அ5ர பிாியத4ஷன 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+=%� ம01� ெத அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ அ4ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ4ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ4ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ4ஜுன ரண �க, ெப0ேறா:ய வள=க/ அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ பா9டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா9டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா9டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா9டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம01� ேம3 மாகாண அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா1,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா1,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா1,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா1, திறக/ அபிவி*�தி ம01� ெதாழி0பயி0சி அைம)ச� ெகௗரவ ம;� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம;� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம;� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம;� சமரவி�ரம, அபிவி*�தி உபாய �ைறக/ ம01� ச�வேதச வ��தக அைம)ச� ெகௗரவ ம�கள சமர$ர,ெகௗரவ ம�கள சமர$ர,ெகௗரவ ம�கள சமர$ர,ெகௗரவ ம�கள சமர$ர, நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக 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/ ம01� க6ப01ைற அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர%ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர%ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர%ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர%ன, ெதாழி3, ெதாழி0ச=க உறKக/ ம01� ச6பிரக�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�6பாசன ம01� நீரக வள9ல �காைம��வ அைம)ச� ெகௗரவ 1.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 1.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 1.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 1.எ�. �வாமிநாத�, சிைற)சாைலக/ ம1சீரைம6�, �ன�வாLவளி6�, மீ/%Dேய0ற ம01� இM�மத அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழ=க3 அைம)ச� ெகௗரவ அ7 � ஹB�,ெகௗரவ அ7 � ஹB�,ெகௗரவ அ7 � ஹB�,ெகௗரவ அ7 � ஹB�, தபா3, தபா3 ேசைவக/ ம01� ��:� சமய அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ க.4 ஹஷீ�,ெகௗரவ க.4 ஹஷீ�,ெகௗரவ க.4 ஹஷீ�,ெகௗரவ க.4 ஹஷீ�, அரச ெதாழி3�ய0சிக/ அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய6 ெபா*ளாதார விவகார=க/ ப0றிய அைம)ச� ெகௗரவ .�9 மா4ஷ� சர% ெபா�ேசகா,ெகௗரவ .�9 மா4ஷ� சர% ெபா�ேசகா,ெகௗரவ .�9 மா4ஷ� சர% ெபா�ேசகா,ெகௗரவ .�9 மா4ஷ� சர% ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி*�தி அைம)ச�  ெகௗரவ ல)ம� யா7பா அேபவ4தன,ெகௗரவ ல)ம� யா7பா அேபவ4தன,ெகௗரவ ல)ம� யா7பா அேபவ4தன,ெகௗரவ ல)ம� யா7பா அேபவ4தன, அரச ெதாழி3 �ய0சிக/ அபிவி*�தி இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ வச#த அCவிஹாேர,ெகௗரவ வச#த அCவிஹாேர,ெகௗரவ வச#த அCவிஹாேர,ெகௗரவ வச#த அCவிஹாேர, கம�ெதாழி3 இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அ2வ3க/ இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ பா;த ர�ேக ப3டார,ெகௗரவ பா;த ர�ேக ப3டார,ெகௗரவ பா;த ர�ேக ப3டார,ெகௗரவ பா;த ர�ேக ப3டார, நீ�6பாசன 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�, சி1வ� அ2வ3க/ இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ $.எ,. இராதாகி�Eண�,ெகௗரவ $.எ,. இராதாகி�Eண�,ெகௗரவ $.எ,. இராதாகி�Eண�,ெகௗரவ $.எ,. இராதாகி�Eண�, க3வி 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� 



                            ( 3 )  M. No. 187 ெகௗரவ தி;7 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ தி;7 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ தி;7 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ தி;7 ெவதஆரGசி, கட0ெறாழி3 ம01� 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, ெதாழி3 ம01� ெதாழி0ச=க உறKக/ 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, ெதாழி3F�ப ம01� ஆரா5)சி இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளH, ேதசிய ஒ*ைம6பா4 ம01� ந3:ண$க இராஜா=க அைம)ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா$%வர�� ம01� சிவி3 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 ம01� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 8காதார�, ேபாசைண ம01� 8ேதச ம*��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ  ேனE க�க#த,ெகௗரவ  ேனE க�க#த,ெகௗரவ  ேனE க�க#த,ெகௗரவ  ேனE க�க#த, அன��த �காைம��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட4) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட4) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட4) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட4) (தி�மதி) அேனாமா கமேக, ெப0ேறா:ய வள=க/ அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அ5ராத ஜயர%ன,ெகௗரவ அ5ராத ஜயர%ன,ெகௗரவ அ5ராத ஜயர%ன,ெகௗரவ அ5ராத ஜயர%ன, மகாவ: அபிவி*�தி ம01� 80றாட3 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, வ2வாதார அபிவி*�தி ம01� வன சீவராசிக/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ4ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ4ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ4ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ4ஷ த சி�வா, ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ 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 ம01� ெதாழி0பயி0சி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா, மிவ2 ம01� ��6பி$க�த$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*Mேதா�ட ைக�ெதாழி3 பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அ�#தி�க ப4னா# ,ெகௗரவ அ�#தி�க ப4னா# ,ெகௗரவ அ�#தி�க ப4னா# ,ெகௗரவ அ�#தி�க ப4னா# , 801லா��ைற அபிவி*�தி ம01� கிறி�தவ மத அ2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ தாராநா% ப,நாய�க,ெகௗரவ தாராநா% ப,நாய�க,ெகௗரவ தாராநா% ப,நாய�க,ெகௗரவ தாராநா% ப,நாய�க, ெதாைல�ெதாட��க/ ம01� Dஜி�ட3 உ�க�டைம6� வசதிக/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ நிஷா#த & ெஹ91கமேக,ெகௗரவ நிஷா#த & ெஹ91கமேக,ெகௗரவ நிஷா#த & ெஹ91கமேக,ெகௗரவ நிஷா#த & ெஹ91கமேக, �ைற�க=க/ ம01� க6ப01ைற அ2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ  B7 விேஜேசகர,ெகௗரவ  B7 விேஜேசகர,ெகௗரவ  B7 விேஜேசகர,ெகௗரவ  B7 விேஜேசகர, தபா3, தபா3 ேசைவக/ ம01� ��:� சமய அ2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அமீ4 அ; சிஹா7தீ�,ெகௗரவ அமீ4 அ; சிஹா7தீ�,ெகௗரவ அமீ4 அ; சிஹா7தீ�,ெகௗரவ அமீ4 அ; சிஹா7தீ�, கிராமிய ெபா*ளாதார அ2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீ,,ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீ,,ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீ,,ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீ,, விைளயா�4��ைற பிரதி அைம)ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட4 அ7Iஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட4 அ7Iஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட4 அ7Iஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட4 அ7Iஹாமி   ெகௗரவ மஹி#த யா7பா அேபவ4தனெகௗரவ மஹி#த யா7பா அேபவ4தனெகௗரவ மஹி#த யா7பா அேபவ4தனெகௗரவ மஹி#த யா7பா அேபவ4தன   ெகௗரவ சிசிர Jமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Jமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Jமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Jமார அேபேசகர   



                            ( 4 )  M. No. 187 ெ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 ஆன#த அC%கமேகெகௗரவ ஆன#த அC%கமேகெகௗரவ ஆன#த அC%கமேகெகௗரவ ஆன#த அC%கமேக   ெகௗரவ ரLசி% அCவிஹாேரெகௗரவ ரLசி% அCவிஹாேரெகௗரவ ரLசி% அCவிஹாேரெகௗரவ ரLசி% அCவிஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி#% Jமா4ெகௗரவ அ. அரவி#% Jமா4ெகௗரவ அ. அரவி#% Jமா4ெகௗரவ அ. அரவி#% Jமா4   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Jமாரசிறி   ெகௗரவ ேவC Jமா4ெகௗரவ ேவC Jமா4ெகௗரவ ேவC Jமா4ெகௗரவ ேவC Jமா4   ெ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 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 திேனE Jணவ4தனெகௗரவ திேனE Jணவ4தனெகௗரவ திேனE Jணவ4தனெகௗரவ திேனE Jணவ4தன   ெகௗரவ ப# ல Jணவ4தனெகௗரவ ப# ல Jணவ4தனெகௗரவ ப# ல Jணவ4தனெகௗரவ ப# ல Jணவ4தன   ெகௗரவ எ9வ9 Jணேசகரெகௗரவ எ9வ9 Jணேசகரெகௗரவ எ9வ9 Jணேசகரெகௗரவ எ9வ9 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 1.$. சானகெகௗரவ 1.$. சானகெகௗரவ 1.$. சானகெகௗரவ 1.$. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா1ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா1ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா1ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா1   ெகௗரவ ம;% ஜயதிலகெகௗரவ ம;% ஜயதிலகெகௗரவ ம;% ஜயதிலகெகௗரவ ம;% ஜயதிலக   ெகௗரவ (டா�ட4) நளி#த ஜயதி,ஸெகௗரவ (டா�ட4) நளி#த ஜயதி,ஸெகௗரவ (டா�ட4) நளி#த ஜயதி,ஸெகௗரவ (டா�ட4) நளி#த ஜயதி,ஸ   ெகௗரவ ந;� ப3டார ஜயமஹெகௗரவ ந;� ப3டார ஜயமஹெகௗரவ ந;� ப3டார ஜயமஹெகௗரவ ந;� ப3டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அNர சி9னி ஜயர%னெகௗரவ அNர சி9னி ஜயர%னெகௗரவ அNர சி9னி ஜயர%னெகௗரவ அNர சி9னி ஜயர%ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர%னெகௗரவ பிய�கர ஜயர%னெகௗரவ பிய�கர ஜயர%னெகௗரவ பிய�கர ஜயர%ன   ெகௗரவ (டா�ட4) கவி#த ேஹஷா� ஜயவ4தனெகௗரவ (டா�ட4) கவி#த ேஹஷா� ஜயவ4தனெகௗரவ (டா�ட4) கவி#த ேஹஷா� ஜயவ4தனெகௗரவ (டா�ட4) கவி#த ேஹஷா� ஜயவ4தன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ4தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ4தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ4தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ4தன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ ஆO&க� ெதா3டமா�ெகௗரவ ஆO&க� ெதா3டமா�ெகௗரவ ஆO&க� ெதா3டமா�ெகௗரவ ஆO&க� ெதா3டமா�   ெகௗரவ எ�.எ,. ெதள.�ெகௗரவ எ�.எ,. ெதள.�ெகௗரவ எ�.எ,. ெதள.�ெகௗரவ எ�.எ,. ெதள.�   ெ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 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 விமல$ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல$ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல$ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல$ர திசாநாய�க   



                            ( 5 )  M. No. 187 ெகௗரவ $ரJமார திசாநாய�கெகௗரவ $ரJமார திசாநாய�கெகௗரவ $ரJமார திசாநாய�கெகௗரவ $ரJமார திசாநாய�க   ெகௗரவ சா;#த திசாநாய�கெகௗரவ சா;#த திசாநாய�கெகௗரவ சா;#த திசாநாய�கெகௗரவ சா;#த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள, ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள, ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள, ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள, ேதவான#தா   ெகௗரவ &ஹம9 நவவிெகௗரவ &ஹம9 நவவிெகௗரவ &ஹம9 நவவிெகௗரவ &ஹம9 நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா<, நி4மலநாத�ெகௗரவ இ. சா<, நி4மலநாத�ெகௗரவ இ. சா<, நி4மலநாத�ெகௗரவ இ. சா<, நி4மலநாத�   ெகௗரவ I%திக ப%திறணெகௗரவ I%திக ப%திறணெகௗரவ I%திக ப%திறணெகௗரவ I%திக ப%திறண   ெகௗரவ (டா�ட4) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட4) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட4) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட4) ரேமE பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ சன% நிசா#த ெபேரராெகௗரவ சன% நிசா#த ெபேரராெகௗரவ சன% நிசா#த ெபேரராெகௗரவ சன% நிசா#த ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#த   ெகௗரவ ப# ல லா� ப3டாாிெகாடெகௗரவ ப# ல லா� ப3டாாிெகாடெகௗரவ ப# ல லா� ப3டாாிெகாடெகௗரவ ப# ல லா� ப3டாாிெகாட   ெகௗரவ &ஹ�ம  இ7ராஹி� &ஹ�ம  ம�
4ெகௗரவ &ஹ�ம  இ7ராஹி� &ஹ�ம  ம�
4ெகௗரவ &ஹ�ம  இ7ராஹி� &ஹ�ம  ம�
4ெகௗரவ &ஹ�ம  இ7ராஹி� &ஹ�ம  ம�
4   ெகௗரவ எ,.எ�. மாி�கா4ெகௗரவ எ,.எ�. மாி�கா4ெகௗரவ எ,.எ�. மாி�கா4ெகௗரவ எ,.எ�. மாி�கா4   ெகௗரவ ெசயி9 அ; ஸாஹி4 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி9 அ; ஸாஹி4 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி9 அ; ஸாஹி4 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி9 அ; ஸாஹி4 ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத4 ம,தா�ெகௗரவ ேக. காத4 ம,தா�ெகௗரவ ேக. காத4 ம,தா�ெகௗரவ ேக. காத4 ம,தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மPQ7ெகௗரவ இ�ரா� மPQ7ெகௗரவ இ�ரா� மPQ7ெகௗரவ இ�ரா� மPQ7   ெகௗரவ (ேபராசிாிய4) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய4) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய4) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய4) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ,.சீ. &% Jமாரணெகௗரவ எ,.சீ. &% Jமாரணெகௗரவ எ,.சீ. &% Jமாரணெகௗரவ எ,.சீ. &% Jமாரண   ெகௗரவ (வண.) அ ர;ேய ரதன ேதர4ெகௗரவ (வண.) அ ர;ேய ரதன ேதர4ெகௗரவ (வண.) அ ர;ேய ரதன ேதர4ெகௗரவ (வண.) அ ர;ேய ரதன ேதர4   ெகௗரவ பிம� ர%நாய�கெகௗரவ பிம� ர%நாய�கெகௗரவ பிம� ர%நாய�கெகௗரவ பிம� ர%நாய�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண �கெகௗரவ பிரச�ன ரண �கெகௗரவ பிரச�ன ரண �கெகௗரவ பிரச�ன ரண �க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண$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 இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ &ஜிI4 ரஹுமா�ெகௗரவ &ஜிI4 ரஹுமா�ெகௗரவ &ஜிI4 ரஹுமா�ெகௗரவ &ஜிI4 ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ4ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ4ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ4ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ4ஷண ராஜக�ணா   ெ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 ஜானக வ�J�Iரெகௗரவ ஜானக வ�J�Iரெகௗரவ ஜானக வ�J�Iரெகௗரவ ஜானக வ�J�Iர   ெ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�ட4) (தி�மதி)  Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட4) (தி�மதி)  Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட4) (தி�மதி)  Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட4) (தி�மதி)  Hதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லRம� ஆன#த விேஜமா�னெகௗரவ லRம� ஆன#த விேஜமா�னெகௗரவ லRம� ஆன#த விேஜமா�னெகௗரவ லRம� 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) Sயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Sயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Sயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Sயாணி விேஜவி�கிரம   



                            ( 6 )  M. No. 187 ெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறி   ெகௗரவ கLசன விேஜேசகரெகௗரவ கLசன விேஜேசகரெகௗரவ கLசன விேஜேசகரெகௗரவ கLசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ விம� $ரவ�செகௗரவ விம� $ரவ�செகௗரவ விம� $ரவ�செகௗரவ விம� $ரவ�ச   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான&%  Sேநச�ெகௗரவ ஞான&%  Sேநச�ெகௗரவ ஞான&%  Sேநச�ெகௗரவ ஞான&%  Sேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி S,க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி S,க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி S,க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி S,க#தராசா   ெகௗரவ ஜய#த சமர$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 எ�.எG.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எG.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எG.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எG.எ�. ச�மா�   ெ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 வ1ேவ� �ேரEெகௗரவ வ1ேவ� �ேரEெகௗரவ வ1ேவ� �ேரEெகௗரவ வ1ேவ� �ேரE   ெ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 ெஹ91ஆரGசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ91ஆரGசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ91ஆரGசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ91ஆரGசி   ெ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 விஜித ேஹர%ெகௗரவ விஜித ேஹர%ெகௗரவ விஜித ேஹர%ெகௗரவ விஜித ேஹர%       தி*. த�மிக தசநாய$க, பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக�   தி*. நீ3 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி6 பிரதானிO� பிரதி6 பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக��   தி*மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  தி*. D$கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி) ெசயலாள� நாயக�    ஒ%திைவ7பி� பிரகார� பாராVம�ற� W1ய . ஒ%திைவ7பி� பிரகார� பாராVம�ற� W1ய . ஒ%திைவ7பி� பிரகார� பாராVம�ற� W1ய . ஒ%திைவ7பி� பிரகார� பாராVம�ற� W1ய .     சபாநாயக4 தைலைம தா�கினா4.சபாநாயக4 தைலைம தா�கினா4.சபாநாயக4 தைலைம தா�கினா4.சபாநாயக4 தைலைம தா�கினா4.        1. 1. 1. 1.     சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி%த�க<அறிவி%த�க<அறிவி%த�க<அறிவி%த�க<: : : : சபாநாயக4சபாநாயக4சபாநாயக4சபாநாயக4    பி�வ�மாOபி�வ�மாOபி�வ�மாOபி�வ�மாO    அறிவி%த�அறிவி%த�அறிவி%த�அறிவி%த�    விY%தா4விY%தா4விY%தா4விY%தா4,,,,————    இல=ைக) சனநாயக ேசாச:ச$ %Dயர8 அரசியலைம6பி 79 ஆ� இல$க, உ16�ைரயி ஏ0பா4களி பிரகார� ““““நா9ைட� க91ெய[7Iத� வாி (தி�%த�)நா9ைட� க91ெய[7Iத� வாி (தி�%த�)நா9ைட� க91ெய[7Iத� வாி (தி�%த�)நா9ைட� க91ெய[7Iத� வாி (தி�%த�)” ” ” ” எ?�  ச�ட9ல�தி3,  2017 ஆக�� மாத� 09 ஆ� திகதி  எனா3 ச1ைர எ+த6ப�டெதபைத அறிவி$க வி*��கிேற.   2.2.2.2.    ப%திர�க<ப%திர�க<ப%திர�க<ப%திர�க<    சம47பண�சம47பண�சம47பண�சம47பண�: : : : (1) சபாநாயக�, பாரா�மற உ16பின�க�$கான நட�ைத$ ேகாைவ இ1தி வைரவிைன) சம�6பி�தா�. ேம0பD வைரK அறி$ைக சபா.ட%தி;ட7படசபா.ட%தி;ட7படசபா.ட%தி;ட7படசபா.ட%தி;ட7பட    ேவC4ெமன$ க�டைளயாயி01.  
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(2) உய�க3வி ம01� ெந4Aசாைலக/ அைம)ச�, 2017 ஆ� ஆCD  1 ஆ� இல$க %ைறநிர6� மதி6U�Dைன) சம�6பி��, அ$ %ைறநிர6� மதி6U�ைட அரசா=க நிதி$ %+K$%� ம01� ேபா$%வர�� ம01� ெதாைல� ெதாட�� ப0றிய  �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+K$%�  ஆ016ப4�த6பட ேவC4ெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட6ப�4 ஏ01$ெகா/ள6ப�ட�. 
(3) உய�க3வி ம01� ெந4Aசாைலக/ அைம)ச�, 
 (i) 1978 ஆ� ஆCD 16 ஆ� இல$க ப3கைல$கழக=க/ ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி கீL ப3கைல$கழக மானிய=க/ ஆைண$%+வி வித6�ைரயி மீ�, ரஜர�ைட ப3கைல$கழக  ச9க விAஞான� ம01� மா?டவிய3 Uட�தி   ஆ=கில ெமாழி க0பி�த3 பிாிைவ ஆ=கில ெமாழி க0பி�த3 �ைறயாக� தர�ய���த3 ெதாட�பி3  உய�க3வி ம01� ெந4Aசாைலக/ அைம)சரா3 ஆ$க6ப�4, 2017 W 30 ஆ� திகதிய 2025/38 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர8ாி$க6ப�ட க�டைள; ம01� 
 (ii) 1978 ஆ� ஆCD 16 ஆ� இல$க ப3கைல$கழக=க/ ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி   கீL  ப3கைல$கழக மானிய=க/ ஆைண$%+வி வித6�ைரயி மீ�,  ெகா+��6 ப3கைல$கழக�தி கைல6Uட�தி3 ஆ=கிலெமாழி க0பி�த3 �ைறெயாைற நி1Kவ�  ெதாட�பி3  உய�க3வி ம01� ெந4Aசாைலக/ அைம)சரா3 ஆ$க6ப�4, 2017 W 30 ஆ� திகதிய 2025/39 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர8ாி$க6ப�ட க�டைள ஆகியவ0ைற) சம�6பி�� ேம0பD க�டைளகைள) க3வி ம01� மனிதவள அபிவி*�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+K$% ஆ016ப4��மா1 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட6ப�4 ஏ01$ெகா/ள6ப�ட�. 
(4) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம6� அைம)ச�,  2016 ஆ� ஆC4$கான Fவெர:யா மாவ�ட ெசயலக�தி வ*டாMத ெசயலா01ைக அறி$ைகையO� கண$%கைளO� சம�6பி�� அ]வறி$ைகைய உ/ளக நி*வாக� ம01� அரச �காைம��வ�  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி0% ஆ016ப4�த6பட ேவC4ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட6ப�4 ஏ01$ெகா/ள6ப�ட�. 
(5) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம6� அைம)ச�,  2016 ஆ� ஆC4$கான ேதசிய ^தனசாைலக/ திைண$கள�தி வ*டாMத ெசயலா01ைக அறி$ைகைய) சம�6பி�� ேம0பD அறி$ைகைய இைளஞ�, விைளயா�4��ைற, கைல ம01� மர�ாிைமக/ ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி0% ஆ016ப4�த6பட ேவC4ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட6ப�4 ஏ01$ெகா/ள6ப�ட�. 
(6) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம6� அைம)ச�,  2016 ஆ� ஆC4$கான உணK ஆைணயாள� திைண$கள�தி ெசய3நிைறேவ01 அறி$ைகைய) சம�6பி�� ேம0பD அறி$ைகைய உ0ப�திக�� ேசைவக�� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி0% ஆ016ப4�த6பட ேவC4ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட6ப�4 ஏ01$ெகா/ள6ப�ட�. 
(7) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம6� அைம)ச�,  2014 ஆ� ஆC4$கான இல=ைக நிைலெப1த% வ2 அதிகார சைபயி வ*டாMத அறி$ைகைய) சம�6பி�� ேம0பD அறி$ைகைய வ2)ச$தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி0% ஆ016ப4�த6பட ேவC4ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட6ப�4 ஏ01$ெகா/ள6ப�ட�. 
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(8) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம6� அைம)ச�,  2014 ஆ� ஆC4$கான ல=கா��ர அபிவி*�தி வ=கியி ஆCடறி$ைகைய) சம�6பி�� ேம0பD அறி$ைகைய  ெபா*ளாதார அபிவி*�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி0% ஆ016ப4�த6பட ேவC4ெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட6ப�4 ஏ01$ெகா/ள6ப�ட�. 
(9) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம6� அைம)ச�, 2016 ஆ� ஆC4$கான இல=ைக ெபா:` ெசயலா01 அறி$ைகைய) சம�6பி�� ேம0பD அறி$ைகைய ேதசிய பா�கா6� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி0% ஆ016ப4�த6பட ேவC4ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட6ப�4 ஏ01$ெகா/ள6ப�ட�.  3.3.3.3.    J[J[J[J[    அறி�ைகக<அறி�ைகக<அறி�ைகக<அறி�ைகக<    சம47பண�சம47பண�சம47பண�சம47பண�    : : : : (1) 8காதார� ம01� மனித ேசமநல�, ச9க வ2B�ட3 ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$  %+வி தவிசாள� ெகளரவ ல$கி ஜயவ�தன,  அ$%+வி0% ஆ016ப4�த6ப�ட,—     
 (i) 2012 ம01� 2013 ஆ� ஆC4க�$கான a ல=கா அரச ெபாறியிய3     ��4�தாபன�தி ஆCடறி$ைகக/ ; 
 (ii) 2013 ஆ� ஆC4$கான நி�மாண6 பயி0சியளி6� அபிவி*�தி$கான நி1வன�தி வ*டாMத    அறி$ைக; 
 (iii) 2012 ம01� 2013 ஆ� ஆC4க�$கான ேதசிய Gடைம6� அபிவி*�தி அதிகாரசைபயி வ*டாMத அறி$ைகக/ ; 
 (iv) 2012 ஆ� ஆC4$கான ��டாதன �காைம��வ அதிகாரசைபயி வ*டாMத அறி$ைக; 
 (v) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ம01� 2014 ஆ� ஆC4க�$கான க�டட� திைண$கள�தி வ*டாMத ெசயலா01ைக அறி$ைகக/; 
 (vi) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ம01� 2015 ஆ� ஆC4க�$கான  ெகாெலானாவ அரசா=க� ெதாழி0சாைல திைண$கள�தி ெசய3திற அறி$ைகக/ ; ம01� 
 (vii) 2012 ஆ� ஆC4$கான அரச அபிவி*�தி நி�மாண$ ��4�தாபன�தி வ*டாMத அறி$ைக  ெதாட�பிலான அ$%+வி அறி$ைகைய) சம�6பி�தா�. ேம0பD அறி$ைக சபா.ட%தி;ட7படசபா.ட%தி;ட7படசபா.ட%தி;ட7படசபா.ட%தி;ட7பட    ேவC4ெமன$ க�டைளயாயி01. 
(2) வியாபார� ம01� வணிக� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி தவிசாள� ெகௗரவ ெசயி� அ: ஸாஹி� ெமௗலானா சா�பாக  அ$ %+வி உ16பின� ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாச, அ$%+வி0% ஆ016ப4�த6ப�ட, 
 (i) “2013 ஆ� ஆC4$கான இல=ைக ைக6பணி6ெபா*�க/ சைபயி வ*டாMத அறி$ைக” ம01�   (ii) “2014 ஆ� ஆC4$கான பாவைனயாள� அ2வ3க/ அதிகாரசைபயி வ*டாMத அறி$ைக”  ெதாட�பிலான அ$ %+வி அறி$ைகய) சம�6பி�தா�.  ேம0பD அறி$ைக சபா.ட%தி;ட7படசபா.ட%தி;ட7படசபா.ட%தி;ட7படசபா.ட%தி;ட7பட  ேவC4ெமன$ க�டைளயாயி01. 
(3) ச�வேதச ெதாட��க/ ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி தவிசாள� ெகளரவ ரAசி� அ2விஹாேர, அ$%+வி0% ஆ016ப4�த6ப�ட,—  
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   (i) “2016 ஆ� ஆC4$கான  ெவளிநா�4 ேவைலவா56�  அைம)சி         வ*டாMத ெசயலா01ைக அறி$ைக” ம01�  (ii) “2014 ஆ� ஆC4$கான  இல=ைக ெவளிநா�4 ேவைலவா56�6 பணியக�தி ஆCடறி$ைகO� கண$%க��”  ெதாட�பிலான அ$ %+வி அறி$ைகைய) சம�6பி�தா�.  
 ேம0பD அறி$ைக சபா.ட%தி;ட7படசபா.ட%தி;ட7படசபா.ட%தி;ட7படசபா.ட%தி;ட7பட ேவC4ெமன$ க�டைளயாயி01. 
(3) அரசா=க நிதி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி தவிசாள� ெகளரவ எ�.ஏ. 8மMதிர அ$%+வி0% ஆ016ப4�த6ப�ட,  
 (i) “இல=ைக மனித உாிைமக/ ஆைண$%+� தைலவாி ச�பள�                       ம01� ெகா46பனKகளி3 தி*�த� ேம0ெகா/ள3” ம01�   (ii) “2016 ஆ� ஆC4$கான இல=ைக ம�திய வ=கியி ஆCடறி$ைக”  ெதாட�பிலான அ$%+வி அறி$ைகைய) சம�6பி�தா�. ேம0பD அறி$ைக சபா.ட%தி;ட7படசபா.ட%தி;ட7படசபா.ட%தி;ட7படசபா.ட%தி;ட7பட ேவC4ெமன$ க�டைளயாயி01. 
 4.4.4.4.    மN�க<மN�க<மN�க<மN�க< : 
 (1) (i) கதி�காம�, கலஹி�Dய, பைழய Gதி, கா3ெலவ�த எ?� �கவாியி3 வதிO� தி*. சி.ஆ�.U. மானவ4வின� 2017.05.14 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம?ைவO�;   
  (ii)  ஹ�பாMேதா�ைட, மOர�ர, ெம� ெசவன, இல. 73 இ3 வதிO� தி*. ேக.வி.ஏ. 8னி:ன� 2017.07.11 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம?ைவO�; ம01� 
  (iii) ெதவிFவர, க3கேன Gதி, சமகி மாவ�ைத, இல. 49/9 இ3 வதிO� தி*. பி.எ�.பி. %மாரவின� 2017.06.19 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம?ைவO� 
  ெகௗரவ நிஹா3 கல6ப�தி சம�6பி�தா�.  
 (2) (i) ப�ேதகம, %�ேம, “8ஹத” எ?� �கவாியி3 வதிO� தி*. ேஜ.D. சMதிர%மார ஜயேசகரவின� 2017.04.05 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம?ைவO�;  ம01� 

  (ii)  கா:, பஹல D$ச Gதி, வன6ப%தி  அ2வலக�தி3 பணி�ாிO� தி*. ஆ�.எ�. :யனேகயின� 2017.01.30 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம?ைவO�; 
  ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�Dஆர)சி சம�6பி�தா�.  25அ ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள$கைமய ேம0பD ம?$க/ ெபா� ம?$க/ %+K$% ஆ016ப4�த6ப�டன. 
 5.5.5.5.        ச9ட]ல� ெகா3Yவர அNமதி:ச9ட]ல� ெகா3Yவர அNமதி:ச9ட]ல� ெகா3Yவர அNமதி:ச9ட]ல� ெகா3Yவர அNமதி: “அரவிM� %மா� மற�ைத$ ��Dைண6பத0கானெதா* ச�ட9ல�”  எ?� ச�ட9ல� ெகாC4வர அ?மதி வழ=க6ப4மாக என    ெகளரவ ேவ2 %மா� பிேராி�தா�. ெகௗரவ எ�.எ).எ�. ச3மா அ?வதி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட6ப�4 ஏ01$ெகா/ள6ப�ட�. அத0கைமய) ச�ட9ல� �தலாவ� �ைறயாக மதி6பிட6ெப01 அ)சிட6பட ேவC4ெமன$ க�டைளயாயி01. 47 (5) ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள$கைமய அறி$ைகயி4வத0காக) ச�ட9ல� ச9க வ2B�ட3, நல�ாி ம01� கCD மர�ாிைமக/ அைம)சாி கவன�தி0%  ஆ016ப4�த6ப�ட�. 



                            ( 10 )  M. No. 187 6.6.6.6.    ச9ட]ல� ெகா3Yவர அNமதிச9ட]ல� ெகா3Yவர அNமதிச9ட]ல� ெகா3Yவர அNமதிச9ட]ல� ெகா3Yவர அNமதி:::: “ேக.ேக.  பியதாஸ மற�ைத$ ��Dைண6பத0கானெதா* ச�ட9ல�”  எ?� ச�ட9ல� ெகாC4வர அ?மதி வழ=க6ப4மாக என    ெகளரவ பM� லா3 பCடாறிெகாட பிேராி�தா�. ெகௗரவ சMதி� சமரசி=க அ?வதி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட6ப�4 ஏ01$ெகா/ள6ப�ட�. அத0கைமய) ச�ட9ல� �தலாவ� �ைறயாக மதி6பிட6ெப01 அ)சிட6பட ேவC4ெமன$ க�டைளயாயி01. 47 (5) ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள$கைமய அறி$ைகயி4வத0காக) ச�ட9ல� ச9க வ2B�ட3, நல�ாி ம01� கCD மர�ாிைமக/ அைம)சாி கவன�தி0%  ஆ016ப4�த6ப�ட�. 
(பி.ப. 2.39 மணி$% %+$களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா=கினா�.)   7. 7. 7. 7. கட�சா4 தீ_7I% தைடG ச9ட%தி�கட�சா4 தீ_7I% தைடG ச9ட%தி�கட�சா4 தீ_7I% தைடG ச9ட%தி�கட�சா4 தீ_7I% தைடG ச9ட%தி�    கீ_கீ_கீ_கீ_    ஒ[�Jவிதிக<ஒ[�Jவிதிக<ஒ[�Jவிதிக<ஒ[�Jவிதிக<: : : : பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ அைம)ச*மானவ� சா�பாக உய�க3வி  ம01� ெந4Aசாைலக/ அைம)ச� சம�6பி�த பிேரரைண ,— 2008 ஆ� ஆCD 35 ஆ� இல$க கட3சா� தீL6�� தைட) ச�ட�தி பிாிK 6 (உ) ம01� பிாிK 21 உட ேச��� வாசி$க6ப4� பிாிK 51 இ கீL மகாவ: அபிவி*�தி ம01� 80றாட3 அைம)சரா3 ஆ$க6ப�4, 2016 திெச�ப� 06 ஆ� திகதிய 1996/27 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர8ாி$க6ப�ட�� 2017.06.07 ஆ� திகதி சம�6பி$க6ப�ட�மான ஒ+=%விதிக/ அ=கீகாி$க6ப4மாக. “ெகளரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா=%வாராக” என கட0ெறாழி3 ம01� நீரக வள9ல அபிவி*�தி அைம)ச*� மகாவ: அபிவி*�தி இராஜா=க அைம)ச*மானவ� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட6ப�4 ஏ01$ெகா/ள6ப�ட�. (பி.ப. 4.10 மணி$% ெகளரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம  தா=கினா�.)  பிேரரைண சைப$% விட6ப�4 ஏ01$ெகா/ள6ப�ட�.  8.  8.  8.  8.  இல�ைக மனித உாிைமக< ஆைண�J[% தைலவாி� ச�பள� ம`O� இல�ைக மனித உாிைமக< ஆைண�J[% தைலவாி� ச�பள� ம`O� இல�ைக மனித உாிைமக< ஆைண�J[% தைலவாி� ச�பள� ம`O� இல�ைக மனித உாிைமக< ஆைண�J[% தைலவாி� ச�பள� ம`O� ெகாY7பனaகளி� தி�%த� ேம`ெகா<ள�ெகாY7பனaகளி� தி�%த� ேம`ெகா<ள�ெகாY7பனaகளி� தி�%த� ேம`ெகா<ள�ெகாY7பனaகளி� தி�%த� ேம`ெகா<ள�    : : : : பிரதம அைம)ச*�, ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ அைம)ச*மானவ�  சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம6� அைம)ச� சம�6பி�த பிேரரைண,—  இல=ைக சனநாயக ேசாச:ச$ %Dயர8 அரசியலைம6பி 41(ஆ) ஆவ� உ16�ைர ம01� 1996 ஆ� ஆCD 21 ஆ� இல$க மனித உாிைமக/ ஆைண$%+) ச�ட�தி 3 ம01� 3(4) பிாிKகளி பிரகார�, மனித உாிைமக/ �ைற ச�பMதமான பரMதளவிலான அறிK ம01� ெசய�ைற ாீதியிலான அ?பவ�ைத$ ெகாCட ேபராதைன6 ப3கைல$கழக�தி ச�ட� திைண$கள�தி தைலவராக பணியா01� கலாநிதி தி*மதி ெந2� தீபி$கா உடகம அவ�க/ இல=ைக மனித உாிைமக/ ஆைண$%+வி தைலவராக 91 (03) வ*ட கால�தி0% 2015.10.30 ஆ� திகதி �த3 அ�2$% வ*� வைகயி3 ஜனாதிபதி அவ�களா3 நியமி$க6ப�4/ளாராதலா2�; 2015.10.30 ஆ� திகதி �த3 இல=ைக மனித உாிைமக/ ஆைண$%+வி தைலவராக கடைமயா01� கலாநிதி தி*மதி ெந2� தீபி$கா உடகம அவ�க/ 91 

(03) வ*ட ேசைவ$ கால�தி பின� மீC4� தன� நிரMதர6 பதவி$%) ெச3வத0% க*தியி*6ப�ட, இMத 91 (03) வ*ட கால6 ப%தியி3 சகல பDக�� உ/ளட=கலான ப3கைல$கழக) ச�பள�ைத அவ� இழMதா3 அவ*$% கிைட$க ேவCDய அ?�ல=க/ மீ� பாதி6� ஏ0ப4� என அவ� %றி6பி�4/ளாராதலா2�;  



                            ( 11 )  M. No. 187 அத0கைமய, இல=ைக மனித உாிைமக/ ஆைண$%+வி த0ேபாைதய தைலவராக கடைமயா01� கலாநிதி தி*மதி ெந2� தீபி$கா உடகம அவ�க�$% தனி6ப�ட வைகயி3 ெச32பDயா%� வைகயி3 அவ� ேசைவயா01� ேபராதைன6 ப3கைல$கழக�தி சகல பDக�� உ/ளட=கிய �+ ேநர விாிKைரயாள*$%ாிய ச�பள�ைத 2015.10.30 ஆ� திகதி �த3 ெச2��வத0%�, ஆைண$%+வி தைலவ� பதவி$%ாி�தான fபா 10,000/- மாதாMத� ெதாைலேபசி$ ெகா46பனK, தனி6ப�ட பாவைன$% உாிைமைய$ ெகாCட உ�திேயாகg�வ வாகன� ம01� அMத வாகன�தி0% 225 h�ட� எாிெபா*/ அ3ல� சMைதயி3 நிலK� எாிெபா*�$கான விைல$%) சமமான எாிெபா*/ ெகா46பனைவ) ெச2��வத0%� 2017.06.13 ஆ� திகதி அைம)சரைவ அ=கீகார�ைத வழ=கிO/ளதாதலா2�; அத0கைமய, 1996 ஆ� ஆCD 21 ஆ� இல$க இல=ைக மனித உாிைமக/ ஆைண$%+) ச�ட�தி 8 ஆவ� பிாிவி பிரகார� இல=ைக மனித உாிைமக/ ஆைண$%+வி தைலவரான தி*மதி ெந2� தீபி$கா உடகம அவ�க�$% அரசா=க�தி திர�4 நிதிய�தி:*M� ேமேல %றி6பிட6ப�ட மாதாMத) ச�பள� ம01� பDகைள) ெச2��வத0% இ6பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ01கிற�. பிேரரைண சைப$% விட6ப�4 ஏ01$ெகா/ள6ப�ட�. “ெகளரவ ல$கி ஜயவ�தன தைலைம தா=%வாராக” என காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம6� அைம)ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட6ப�4 ஏ01$ெகா/ள6ப�ட�. (பி.ப. 5.37 மணி$%  ெகளரவ ல$கி ஜயவ�தன தைலைம  தா=கினா�.)   9.9.9.9.    ஒ%திைவ7Iஒ%திைவ7Iஒ%திைவ7Iஒ%திைவ7I    (கி3ணியாகி3ணியாகி3ணியாகி3ணியா ம`O�ம`O�ம`O�ம`O� ]b4]b4]b4]b4 ைவ%தியசாைலகைளைவ%தியசாைலகைளைவ%தியசாைலகைளைவ%தியசாைலகைள ம%தியம%தியம%தியம%திய அரசி�அரசி�அரசி�அரசி� கீ_கீ_கீ_கீ_ ெகா3Yெகா3Yெகா3Yெகா3Y வ�த�வ�த�வ�த�வ�த�): : : : “இ6பாரா�மற� இ6ெபா+� ஒ�திைவ$க6ப4மாக” என காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம6� அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ4�திய�ப6 ெப01 விவாதி$க6ப�ட�. பிேரரைண சைப$% விட6ப�4 ஏ01$ெகா/ள6ப�ட�. பி.ப. 6.34 மணி$%,  2016 மா�) மாத� 08 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி0% ஏ0ப, 2017 ஆக�� மாத� 10 ஆ� திகதி வியாழ$கிழைம �.ப. 10.30 மணி வைர  பாரா�மற� ஒ�திைவ$க6ப�ட�.   


