
இல. 189189189189.] (எ�டாவ� பாரா�மற� - �தலாவ� ��ட�ெதாட�) 
பாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைக        2017 ஆக��  11, ெவ�ளி"கிழைம �.ப. 10.30 மணி"&      

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        ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க, -./லா��ைற அபிவி+�தி ம./� கிறி�தவ சமய அ1வ2க� 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+� அரசா8க" க�சி �த.ேகாலாசா9� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ        ல&ம� கிாிஎ�ல,ல&ம� கிாிஎ�ல,ல&ம� கிாிஎ�ல,ல&ம� கிாிஎ�ல, உய� க2வி ம./� ெந;<சாைலக� அைம*ச+� பாரா�மற* சைப �த2வ+� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவா=>, கல?�ைரயாட2 ம./� அரசக+ம ெமாழிக� அைம*ச� ெகௗரவ எ). +. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ). +. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ). +. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ). +. திசாநாய�க, ச@க வ1A�ட2, நல5ாி ம./� கBC மர5ாிைமக� அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. -. �சி� பிேரமஜய$த,ெகௗரவ ஏ. -. �சி� பிேரமஜய$த,ெகௗரவ ஏ. -. �சி� பிேரமஜய$த,ெகௗரவ ஏ. -. �சி� பிேரமஜய$த, வி<ஞான, ெதாழி2E�ப ம./� ஆராF*சி அைம*ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச$திராணி ப.டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச$திராணி ப.டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச$திராணி ப.டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச$திராணி ப.டார, மகளி� ம./� சி/வ� அ1வ2க� 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,8&� ம./� ெ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 ர0சி! சிய�பலாபி-ய,ெகௗரவ ர0சி! சிய�பலாபி-ய,ெகௗரவ ர0சி! சிய�பலாபி-ய,ெகௗரவ ர0சி! சிய�பலாபி-ய, மிவ1 ம./� 5�4பி"க�த"க ச"தி அைம*ச� ெகௗரவ அ1�� ஹ3�,ெகௗரவ அ1�� ஹ3�,ெகௗரவ அ1�� ஹ3�,ெகௗரவ அ1�� ஹ3�, தபா2, தபா2 ேசைவக� ம./� ��H� சமய அ1வ2க� அைம*ச� ெகௗரவ +�4 மா5ஷ� சர! ெபா�ேசகா,ெகௗரவ +�4 மா5ஷ� சர! ெபா�ேசகா,ெகௗரவ +�4 மா5ஷ� சர! ெபா�ேசகா,ெகௗரவ +�4 மா5ஷ� சர! ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி+�தி அைம*ச�  ெகௗரவ வச$த அ7விஹாேர,ெகௗரவ வச$த அ7விஹாேர,ெகௗரவ வச$த அ7விஹாேர,ெகௗரவ வச$த அ7விஹாேர, கம�ெதாழி2 இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா+ளாதார அ1வ2க� இராஜா8க 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� அ1வ2க� இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர!ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர!ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர!ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர!ன, நிதி இராஜா8க அைம*ச� 



                            ( 2 )  M. No. 189 ெகௗரவ தி91 ெவதஆர;சி,ெகௗரவ தி91 ெவதஆர;சி,ெகௗரவ தி91 ெவதஆர;சி,ெகௗரவ தி91 ெவதஆர;சி, கட.ெறாழி2 ம./� நீரக வள@ல அபிவி+�தி இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி)<�லா=,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி)<�லா=,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி)<�லா=,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி)<�லா=, 5ன�வா=வளி45 ம./� மீ�&Cேய.ற இராஜா8க அைம*ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா"&வர�� ம./� சிவி2 விமான* ேசைவக� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன, நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ �ேன> க�க$த,ெகௗரவ �ேன> க�க$த,ெகௗரவ �ேன> க�க$த,ெகௗரவ �ேன> க�க$த, அன��த �காைம��வ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ5ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ5ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ5ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ5ஷ த சி�வா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா+ளாதார அ1வ2க� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ �ச$த <0சிநிலேம,ெகௗரவ �ச$த <0சிநிலேம,ெகௗரவ �ச$த <0சிநிலேம,ெகௗரவ �ச$த <0சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம./� �காைம��வ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அஜி! பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி! பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி! பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி! பி. ெபேரரா, மிவ1 ம./� 5�4பி"க�த"க ச"தி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ இ$திக ப.டாரநாய�க,ெகௗரவ இ$திக ப.டாரநாய�க,ெகௗரவ இ$திக ப.டாரநாய�க,ெகௗரவ இ$திக ப.டாரநாய�க, Lடைம45 ம./� நி�மாண��ைற பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ�நா�ட1வ2க� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ �31 விேஜேசகர,ெகௗரவ �31 விேஜேசகர,ெகௗரவ �31 விேஜேசகர,ெகௗரவ �31 விேஜேசகர, தபா2, தபா2 ேசைவக� ம./� ��H� சமய அ1வ2க� பிரதி அைம*ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட5 அ1<ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட5 அ1<ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட5 அ1<ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட5 அ1<ஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேப?ணவ5தனெகௗரவ ேராஹித அேப?ணவ5தனெகௗரவ ேராஹித அேப?ணவ5தனெகௗரவ ேராஹித அேப?ணவ5தன   ெகௗரவ மஹி$த யா1பா அேபவ5தனெகௗரவ மஹி$த யா1பா அேபவ5தனெகௗரவ மஹி$த யா1பா அேபவ5தனெகௗரவ மஹி$த யா1பா அேபவ5தன   ெ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) அழக1ெப�மெகௗரவ டல) அழக1ெப�மெகௗரவ டல) அழக1ெப�மெகௗரவ டல) அழக1ெப�ம   ெகௗரவ ர0சி! அ7விஹாேரெகௗரவ ர0சி! அ7விஹாேரெகௗரவ ர0சி! அ7விஹாேரெகௗரவ ர0சி! அ7விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி$! ?மா5ெகௗரவ அ. அரவி$! ?மா5ெகௗரவ அ. அரவி$! ?மா5ெகௗரவ அ. அரவி$! ?மா5   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த ?மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த ?மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த ?மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த ?மாரசிறி   ெகௗரவ ேவ7 ?மா5ெகௗரவ ேவ7 ?மா5ெகௗரவ ேவ7 ?மா5ெகௗரவ ேவ7 ?மா5   ெ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 உதய பிரபா! க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா! க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா! க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா! க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல1ப!திெகௗரவ நிஹா� கல1ப!திெகௗரவ நிஹா� கல1ப!திெகௗரவ நிஹா� கல1ப!தி   ெகௗரவ திேன> ?ணவ5தனெகௗரவ திேன> ?ணவ5தனெகௗரவ திேன> ?ணவ5தனெகௗரவ திேன> ?ணவ5தன   ெகௗரவ ப$�ல ?ணவ5தனெகௗரவ ப$�ல ?ணவ5தனெகௗரவ ப$�ல ?ணவ5தனெகௗரவ ப$�ல ?ணவ5தன   ெகௗரவ எ). எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ). எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ). எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ). எ�. ச$திரேசன   ெகௗரவ (டா�ட5) நளி$த ஜயதி)ஸெகௗரவ (டா�ட5) நளி$த ஜயதி)ஸெகௗரவ (டா�ட5) நளி$த ஜயதி)ஸெகௗரவ (டா�ட5) நளி$த ஜயதி)ஸ   



                            ( 3 )  M. No. 189 ெகௗரவ ந9� ப.டார ஜயமஹெகௗரவ ந9� ப.டார ஜயமஹெகௗரவ ந9� ப.டார ஜயமஹெகௗரவ ந9� ப.டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அEர சி4னி ஜயர!னெகௗரவ அEர சி4னி ஜயர!னெகௗரவ அEர சி4னி ஜயர!னெகௗரவ அEர சி4னி ஜயர!ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர!னெகௗரவ பிய�கர ஜயர!னெகௗரவ பிய�கர ஜயர!னெகௗரவ பிய�கர ஜயர!ன   ெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகர   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ எ�.எ). ெதள+�ெகௗரவ எ�.எ). ெதள+�ெகௗரவ எ�.எ). ெதள+�ெகௗரவ எ�.எ). ெதள+�   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி! த ெசாFசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி! த ெசாFசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி! த ெசாFசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி! த ெசாFசா   ெகௗரவ அGர திசாநாய�கெகௗரவ அGர திசாநாய�கெகௗரவ அGர திசாநாய�கெகௗரவ அGர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமலHர திசாநாய�கெகௗரவ விமலHர திசாநாய�கெகௗரவ விமலHர திசாநாய�கெகௗரவ விமலHர திசாநாய�க   ெகௗரவ "ஹம4 நவவிெகௗரவ "ஹம4 நவவிெகௗரவ "ஹம4 நவவிெகௗரவ "ஹம4 நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாI) நி5மலநாத�ெகௗரவ இ. சாI) நி5மலநாத�ெகௗரவ இ. சாI) நி5மலநாத�ெகௗரவ இ. சாI) நி5மலநாத�   ெகௗரவ <!திக ப!திறணெகௗரவ <!திக ப!திறணெகௗரவ <!திக ப!திறணெகௗரவ <!திக ப!திறண   ெ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 �ஜி! ச0ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி! ச0ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி! ச0ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி! ச0ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய$தெகௗரவ அேசா�க பிாிய$தெகௗரவ அேசா�க பிாிய$தெகௗரவ அேசா�க பிாிய$த   ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ எ).எ�. மாி�கா5ெகௗரவ எ).எ�. மாி�கா5ெகௗரவ எ).எ�. மாி�கா5ெகௗரவ எ).எ�. மாி�கா5   ெகௗரவ ெசயி4 அ9 ஸாஹி5 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி4 அ9 ஸாஹி5 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி4 அ9 ஸாஹி5 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி4 அ9 ஸாஹி5 ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத5 ம)தா�ெகௗரவ ேக. காத5 ம)தா�ெகௗரவ ேக. காத5 ம)தா�ெகௗரவ ேக. காத5 ம)தா�   ெகௗரவ இ�ரா� ம=J1ெகௗரவ இ�ரா� ம=J1ெகௗரவ இ�ரா� ம=J1ெகௗரவ இ�ரா� ம=J1   ெகௗரவ அ1��லா மஹJ1ெகௗரவ அ1��லா மஹJ1ெகௗரவ அ1��லா மஹJ1ெகௗரவ அ1��லா மஹJ1   ெகௗரவ அஜி! மா�ன1ெப�மெகௗரவ அஜி! மா�ன1ெப�மெகௗரவ அஜி! மா�ன1ெப�மெகௗரவ அஜி! மா�ன1ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய5) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய5) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய5) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய5) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ).சீ. "!�?மாரணெகௗரவ எ).சீ. "!�?மாரணெகௗரவ எ).சீ. "!�?மாரணெகௗரவ எ).சீ. "!�?மாரண   ெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��க   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ "ஜி<5 ரஹுமா�ெகௗரவ "ஜி<5 ரஹுமா�ெகௗரவ "ஜி<5 ரஹுமா�ெகௗரவ "ஜி<5 ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ5ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ5ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ5ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ5ஷண 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 காமினி ெலா�?ேகெகௗரவ காமினி ெலா�?ேகெகௗரவ காமினி ெலா�?ேகெகௗரவ காமினி ெலா�?ேக   ெகௗரவ ஜானக வ�?�<ரெகௗரவ ஜானக வ�?�<ரெகௗரவ ஜானக வ�?�<ரெகௗரவ ஜானக வ�?�<ர   ெ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   



                            ( 4 )  M. No. 189 ெகௗரவ (டா�ட5) (தி�மதி) �Lதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட5) (தி�மதி) �Lதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட5) (தி�மதி) �Lதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட5) (தி�மதி) �Lதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறி   ெகௗரவ க0சன விேஜேசகரெகௗரவ க0சன விேஜேசகரெகௗரவ க0சன விேஜேசகரெகௗரவ க0சன விேஜேசகர   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான"!� Nேநச�ெகௗரவ ஞான"!� Nேநச�ெகௗரவ ஞான"!� Nேநச�ெகௗரவ ஞான"!� Nேநச�   ெ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 எ�.எ;.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எ;.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எ;.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எ;.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ த�ம9�க� சி!தா5த�ெகௗரவ த�ம9�க� சி!தா5த�ெகௗரவ த�ம9�க� சி!தா5த�ெகௗரவ த�ம9�க� சி!தா5த�   ெகௗரவ "!� சிவ9�க�ெகௗரவ "!� சிவ9�க�ெகௗரவ "!� சிவ9�க�ெகௗரவ "!� சிவ9�க�   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம$திர�   ெகௗரவ வ-ேவ� �ேர>ெகௗரவ வ-ேவ� �ேர>ெகௗரவ வ-ேவ� �ேர>ெகௗரவ வ-ேவ� �ேர>   ெகௗரவ �னி� ஹ$��ென!திெகௗரவ �னி� ஹ$��ென!திெகௗரவ �னி� ஹ$��ென!திெகௗரவ �னி� ஹ$��ென!தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ4-ஆர;சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ4-ஆர;சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ4-ஆர;சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ4-ஆர;சி   ெகௗரவ இ$திக அG�!த ேஹர!ெகௗரவ இ$திக அG�!த ேஹர!ெகௗரவ இ$திக அG�!த ேஹர!ெகௗரவ இ$திக அG�!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+. நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி4 பிரதானிN� பிரதி4 பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக��   தி+மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி* ெசயலாள� நாயக�  தி+. C"கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி* ெசயலாள� நாயக�    ஒ!திைவ1பி� பிரகார� பாராQம�ற� R-ய�. ஒ!திைவ1பி� பிரகார� பாராQம�ற� R-ய�. ஒ!திைவ1பி� பிரகார� பாராQம�ற� R-ய�. ஒ!திைவ1பி� பிரகார� பாராQம�ற� R-ய�.     சபாநாயக5 தைலைம தா�கினா5.சபாநாயக5 தைலைம தா�கினா5.சபாநாயக5 தைலைம தா�கினா5.சபாநாயக5 தைலைம தா�கினா5.        1.1.1.1.    ப!திர�கIப!திர�கIப!திர�கIப!திர�கI    சம51பண�சம51பண�சம51பண�சம51பண�:  :  :  :  (1) உய� க2வி ம./� ெந;<சாைலக� அைம*ச�,     (i) 2014 ஆ� ஆB;"கான ம+��வ4 ப�ட4பிபC45 நி/வக�தி வ+டா?த அறி"ைக; 
 (ii) 2014 ஆ� ஆB;"கான ெகா,�5 ப2கைல"கழக ேதசிய Qலக� ம./� தகவ2 வி<ஞான நி/வன�தி ஆB; அறி"ைக; 
 (iii) 2014  ஆ� ஆB;"கான ெகா,�54 ப2கைல"கழக கம�ெதாழி2 ெதாழி2E�பவிய2 ம./� கிராமிய வி<ஞான8க�"கான நி/வன�தி ஆBடறி"ைக; 
 (iv) 2014 ஆ� ஆB;"கான இல8ைக உய� ெதாழி2E�பவிய2 க2வி நி/வக�தி ஆBடறி"ைக: ம./� 

 (v) 2013 ம./� 2014 ஆ� ஆB;க�"கான ேபராதைன4 ப2கைல"கழக�தி வி<ஞான ப�ட4பிபC45 நி/வக�தி வ+டா?த அறி"ைகக�� கண"&க�� 



                            ( 5 )  M. No. 189 ஆகியவ.ைற சம�4பி�� ேம.பC அறி"ைககைள க2வி ம./� மனித வள அபிவி+�தி  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ" &,வி.& ஆ./4ப;�த4பட ேவB;ெமன4 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"& விட4ப�; ஏ./"ெகா�ள4ப�ட�. 
(2) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம*ச�, 2014 ஆ� ஆB;"கான ேதசிய அC4பைட" க.ைகக� நி/வக�தி வ+டா?த அறி"ைகைய* சம�4பி�� ேம.பC அறி"ைகைய  க2வி ம./� மனித வள அபிவி+�தி  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ" &,வி.& ஆ./4ப;�த4பட ேவB;ெமன4 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"& விட4ப�; ஏ./"ெகா�ள4ப�ட�. 
(3) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம*ச�, 2014 ஆ� ஆB;"கான அ/வைட"&4 பி?திய ெதாழி2E�ப நி/வன�தி வ+டா?த அறி"ைகைய* சம�4பி�� ேம.பC அறி"ைகைய  கம�ெதாழி2 ம./� காணி ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ" &,வி.& ஆ./4ப;�த4பட ேவB;ெமன4 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"& விட4ப�; ஏ./"ெகா�ள4ப�ட�. 
(4) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம*ச�, 2014 ஆ� ஆB;"கான இல8ைக மர�?திாிைக ��;�தாபன�தி வ+டா?த அறி"ைகையN� கண"ைகN� சம�4பி�� ேம.பC அறி"ைகைய ெபா+ளாதார அபிவி+�தி ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ" &,வி.& ஆ./4ப;�த4பட ேவB;ெமன4 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"& விட4ப�; ஏ./"ெகா�ள4ப�ட�.     2.2.2.2.    மE�கIமE�கIமE�கIமE�கI::::    

(1)  ேநா��ட பிறிT, ஹ.ற Lதியி2 வதிN� தி+. ஏ.C.ஏ. ெந1� &மாரவின� 2017.04.06 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம9ைவ ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ சம�4பி�தா�.  
(2)  அ�பலா?ேதா�ைட, ேநானாகம, ெவHபடவில ச?தியி2 வதிN� தி+. எ2.ைவ. க+ணாதாசவின� 2017.02.17 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம9ைவ ெகௗரவ நாம2 ராஜபW சம�4பி�தா�.  25அ ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள"கைமய ேம.பC ம9"க� ெபா� ம9"க� &,>"& ஆ./4ப;�த4ப�டன.     3.3.3.3.    பாராQம�ற அ7வ�கIபாராQம�ற அ7வ�கIபாராQம�ற அ7வ�கIபாராQம�ற அ7வ�கI: : : : பாரா�மற* சைப �த2வ� சம�4பி�த பிேரரைண,— ஒ,8&4 ப�திர�தி2 காண4ப;� ெபா� அ1வ2களி2 1, 2, 3, 4, 5 ம./� 6 ஆ� இல"க விடய8க� மீதான நடவC"ைகக� இைறய அம�வி2 20(7) ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைளயி ஏ.பா;களிH+?� வில"&4ெப/மாக. பிேரரைண சைப"& விட4ப�; ஏ./"ெகா�ள4ப�ட�.     4444....    ?Sறவிய�?Sறவிய�?Sறவிய�?Sறவிய�    நடவ-�ைக"ைற;நடவ-�ைக"ைற;நடவ-�ைக"ைற;நடவ-�ைக"ைற;    ச4ட�ேகாைவச4ட�ேகாைவச4ட�ேகாைவச4ட�ேகாைவ    (விேசட(விேசட(விேசட(விேசட    ஏSபாTகI)ஏSபாTகI)ஏSபாTகI)ஏSபாTகI)    (தி�!த;)(தி�!த;)(தி�!த;)(தி�!த;)    ச4டUல�ச4டUல�ச4டUல�ச4டUல�    : : : : இரBடா� மதி4Y�;"கான க�டைள வாசி"க4ப�ட�.     ச�ட@ல� சைபயி அ9மதிNட மீள4 ெபற4ப�ட�.  5.5.5.5.    நீதி!�ைற;நீதி!�ைற;நீதி!�ைற;நீதி!�ைற;    ச4ட!தி�ச4ட!தி�ச4ட!தி�ச4ட!தி�    கீVகீVகீVகீV    ஒW�?விதிஒW�?விதிஒW�?விதிஒW�?விதி: : : : நீதி அைம*ச+� 5�தசாசன அைம*ச+மானவ� சா�பாக உய�க2வி ம./� ெந;<சாைலக� அைம*ச� சம�4பி�த பிேரரைண,— 1978 ஆ� ஆBC 2 ஆ� இல"க, நீதி��ைற* ச�ட�தி 60 ஆ� பிாி>ட ேச��� வாசி"க4ப;�, அ* ச�ட�தி  61 ஆ� பிாிவி கீ=, நீதி 



                            ( 6 )  M. No. 189 அைம*சாினா2  ஆ"க4ப�;, 2017 மா*- 27 ஆ� திகதிய 2012/5 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான4 ப�திாிைகயி2 பிர-ாி"க4ப�ட�� 2017.05.23 ஆ� திகதி சம�4பி"க4ப�ட�மான ஒ,8&விதி அ8கீகாி"க4ப;மாக. ஒ,8&விதி சைபயி அ9மதிNட மீள4 ெபற4ப�ட�.     6. 6. 6. 6. ெவSறிடமாகி�ற கிராம உ!திேயாக!த5 பதவிகளி� பதிS கடைம <ாிX� ெவSறிடமாகி�ற கிராம உ!திேயாக!த5 பதவிகளி� பதிS கடைம <ாிX� ெவSறிடமாகி�ற கிராம உ!திேயாக!த5 பதவிகளி� பதிS கடைம <ாிX� ெவSறிடமாகி�ற கிராம உ!திேயாக!த5 பதவிகளி� பதிS கடைம <ாிX� நியமன�கQ�காக விைன!திற�மி�க ேவைல!தி4டெமா�ைற! தயாாி!த�நியமன�கQ�காக விைன!திற�மி�க ேவைல!தி4டெமா�ைற! தயாாி!த�நியமன�கQ�காக விைன!திற�மி�க ேவைல!தி4டெமா�ைற! தயாாி!த�நியமன�கQ�காக விைன!திற�மி�க ேவைல!தி4டெமா�ைற! தயாாி!த�: : : : ெகளரவ 5�திக ப�திறண, ெகௗரவ �ஜி5� ரZமா அ9வதி"க சம�4பி�த பிேரரைண,— கிராம உ�திேயாக�த� பதவியி2 ெவ.றிட� ஏ.ப;கிற ச?த�4ப�தி2 அBைமயி1�ள கிராம உ�திேயாக�த� பிாிைவ* ேச�?த கிராம உ�திேயாக�த� மிக* சிறியெதா+ ெகா;4பனவி அC4பைடயி2 பதி.கடைம"காக நியமி"க4ப;வதா1�, ேம.பC பதி. கடைம நியமன�தி @ல� கிராம உ�திேயாக�த� பிாி>க� இரBCன�� விைன�திற L=*சயைடவதா1�, இ?த நிைலைமைய தவி���" ெகா��� ெபா+�; சகல பிரேதச ெசயலக4 பிாி>களி1� கிராம உ�திேயாக�த� ேச�ம� ஒைற அைம"க ேவB;ெமபேதா;, ெவ.றிட� ஏ.ப;கிற பிாி>க�"& ேம.பC ேச�ம�திH+?� கிராம உ�திேயாக�த�கைள நியமி4பத.&�, ேம.பC ேச�ம�தி1�ள கிராம உ�திேயாக�த�கைள, பிரேதச ெசயலாளாினா2 ஒ4பைட"க4ப;கிற ேவ/ பய9�ள �ைறகளி2 அ2ல� கடைமகளி2 ஈ;ப;��வத.&மான ேவைல�தி�டெமா/ தயாாி"க4ப;த2 ேவB;ெமன இ4பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ./கிற�.
(பா.9/ ’ 15) 

(நBபக2 12.00 மணி"& பிரதி* சபாநாயக� தைலைம தா8கினா�. )  
(பி.ப. 1.30 மணி"& &,"களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா8கினா�. )  பிேரரைண சைப"& விட4ப�; ஏ./"ெகா�ள4ப�ட�.  7. 7. 7. 7. பாடசாைலகQ�? ப4டதாாிகைள உளவள அ7வலக5களாக ஆ4ேச51<; பாடசாைலகQ�? ப4டதாாிகைள உளவள அ7வலக5களாக ஆ4ேச51<; பாடசாைலகQ�? ப4டதாாிகைள உளவள அ7வலக5களாக ஆ4ேச51<; பாடசாைலகQ�? ப4டதாாிகைள உளவள அ7வலக5களாக ஆ4ேச51<; ெசFத�ெசFத�ெசFத�ெசFத�: : : : ெகௗரவ அ4�2லா மZ\4, ெகௗரவ ேவ1 &மா�  அ9வதி"க சம�4பி�த பிேரரைண,—நாடளாவிய ாீதியி2 இட�ெப/� ெபBக� ம./� சி/வ� �]பிரேயாக� ஆகிய &.ற* ெசய2கைள இ2லாெதாழி"&� �கமாக நாடளாவிய ாீதியி2 சகல பாடசாைலகளி1� உ�ள ஆர�ப, இைடநிைல ம./� உய�தர மாணவ�க�"&, அவ�களி க2வி* ெசய.பா;"&* சமா?தரமாக வழிகா�;வத.& பிரேதச ெசயலக8களி2 த.ேபா� இைண?� பணியா./கிற உளவள அ1வல�களி பணிக�"& ஒ4பான அ1வல�கைள4 பணி"& அம���வத.கான ெசய.றி�டெமாைற நைட�ைற4ப;�தி ேம.&றி4பி�ட அ1வலைர4 ேபா/ ப�டதாாிகைள ஒ^ெவா+ பாடசாைல"&� உ�ளீ�45* ெசF� 2016 ஆ� ஆB; �த2 அ�1"&வ+� வைகயி2 விேசட நியமன8கைள வழ8&வதா2 ப�டதாாிக�"& ேவைலவாF45கைளN� உ+வா"க �CNெமன இ4பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ./கிற�. (பா.182/ ’16) பிேரரைண சைப"& விட4ப�; ஏ./"ெகா�ள4ப�ட�.  8888....    ஒ!திைவ1< (மிைகஒ!திைவ1< (மிைகஒ!திைவ1< (மிைகஒ!திைவ1< (மிைக    நிர1<நிர1<நிர1<நிர1<    ஊழிய5ஊழிய5ஊழிய5ஊழிய5    அ-1பைடயி�அ-1பைடயி�அ-1பைடயி�அ-1பைடயி�    நியமி�க1ப4டநியமி�க1ப4டநியமி�க1ப4டநியமி�க1ப4ட    மSZ�மSZ�மSZ�மSZ�    பதிSகடைமபதிSகடைமபதிSகடைமபதிSகடைம    <ாிX�<ாிX�<ாிX�<ாிX�    அதிப5கI):அதிப5கI):அதிப5கI):அதிப5கI):    “இ4ேபா� இ4பாரா�மற� ஒ�திைவ"க4ப;மாக” என காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம*ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ;�திய�ப4ெப./ விவாதி"க4ப�ட�. பிேரரைண சைப"& விட4ப�; ஏ./"ெகா�ள4ப�ட�. பி.ப. 2.59 மணி"&  2017 ஆக�� மாத� 22 ஆ� திகதி ெச^வாF"கிழைம பி.ப. 1.00 வைர ஒ�திைவ"க4ப�ட�. 


