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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- ம./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- அைம'ச(� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ-நா�ட0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர!�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர!�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர!�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர!�க, 3./லா��ைற அபிவி(�தி ம./� கிறி4தவ சமய அ0வ1க- 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/சீரைம�6 அைம'ச(� அரசா7க! க�சி �த.ேகாலாசா8� ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச�, க1வி அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல$ம� கிாிஎ�ல,ல$ம� கிாிஎ�ல,ல$ம� கிாிஎ�ல,ல$ம� கிாிஎ�ல, உய� க1வி ம./� ெந9:சாைலக- அைம'ச(� பாரா�மற' சைப �த1வ(� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவா;<, கல=�ைரயாட1 ம./� அரசக(ம ெமாழிக- அைம'ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�9��ை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 பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�9 6திய கிராம7க-, உ�க�டைம�6 வசதிக- ம./� ச�தாய அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப(=ேதா�ட! ைக�ெதாழி1 அைம'ச� ெகௗரவ எ(. *. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ(. *. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ(. *. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ(. *. திசாநாய�க, ச?க வ0@�ட1, நல6ாி ம./� கAB மர6ாிைமக- 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(� 6�தசாசன அைம'ச(� ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய"த, வி:ஞான, ெதாழி1D�ப ம./� ஆராF'சி அைம'ச� ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ�,ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ�,ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ�,ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ�, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க- 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� ம./� சி/வ� அ0வ1க- அைம'ச� 



                            ( 2 )  M. No. 199 ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி(�தி� பணி�ெபா/�6க- அைம'ச(� ெவளிவிவகார அைம'ச(� ெகௗரவ ைபஸ� 4(தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 4(தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 4(தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 4(தபா, மாகாண சைபக- ம./� உ-Gரா�சி அைம'ச� ெகௗரவ ச"திம 5ர�ெகா,,ெகௗரவ ச"திம 5ர�ெகா,,ெகௗரவ ச"திம 5ர�ெகா,,ெகௗரவ ச"திம 5ர�ெகா,, திறக- அபிவி(�தி ம./� ெதாழி.பயி.சி அைம'ச� ெகௗரவ ம�கள சமர5ர,ெகௗரவ ம�கள சமர5ர,ெகௗரவ ம�கள சமர5ர,ெகௗரவ ம�கள சமர5ர, நிதி ம./� ெ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�க7க- ம./� க�ப./ைற அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார8ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார8ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார8ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார8ன, 3காதார�, ேபாசைண ம./� 3ேதச ம(��வ அைம'ச� ெகௗரவ விஜி8 விஜய4ணி ெசா9சா,ெகௗரவ விஜி8 விஜய4ணி ெசா9சா,ெகௗரவ விஜி8 விஜய4ணி ெசா9சா,ெகௗரவ விஜி8 விஜய4ணி ெசா9சா, நீ��பாசன ம./� நீரக வள?ல �காைம��வ அைம'ச� ெகௗரவ ,.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ,.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ,.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ,.எ�. �வாமிநாத�, சிைற'சாைலக- ம/சீரைம�6, 6ன�வா;வளி�6, மீ-%Bேய.ற ம./� இ=�மத அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�, நகர� தி�டமிட1 ம./� நீ�வழ7க1 அைம'ச� ெகௗரவ அ;!� ஹ<�,ெகௗரவ அ;!� ஹ<�,ெகௗரவ அ;!� ஹ<�,ெகௗரவ அ;!� ஹ<�, தபா1, தபா1 ேசைவக- ம./� �4J� சமய அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய� ெபா(ளாதார விவகார7க- ப.றிய அைம'ச� ெகௗரவ *�. மா�ஷ� சர8 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ *�. மா�ஷ� சர8 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ *�. மா�ஷ� சர8 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ *�. மா�ஷ� சர8 ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி(�தி அைம'ச�  ெகௗரவ ல$ம� யா;பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல$ம� யா;பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல$ம� யா;பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல$ம� யா;பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி1 �ய.சிக- அபிவி(�தி இராஜா7க அைம'ச� ெகௗரவ வச"த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ>விஹாேர, கம�ெதாழி1 இராஜா7க அைம'ச� ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா7க அைம'ச� ெகௗரவ ,லா� ெபேரரா,ெகௗரவ ,லா� ெபேரரா,ெகௗரவ ,லா� ெபேரரா,ெகௗரவ ,லா� ெபேரரா, ெந9:சாைலக- இராஜா7க அைம'ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- இராஜா7க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. ,. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ,. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ,. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ,. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க- இராஜா7க 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��பாசன இராஜா7க 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- இராஜா7க அைம'ச� ெகௗரவ 5.எ(. இராதாகி�Aண�,ெகௗரவ 5.எ(. இராதாகி�Aண�,ெகௗரவ 5.எ(. இராதாகி�Aண�,ெகௗரவ 5.எ(. இராதாகி�Aண�, க1வி இராஜா7க அைம'ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர8ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர8ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர8ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர8ன, நிதி இராஜா7க அைம'ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன, பா�கா�6 இராஜா7க அைம'ச� ெகௗரவ தி?; ெவதஆரCசி,ெகௗரவ தி?; ெவதஆரCசி,ெகௗரவ தி?; ெவதஆரCசி,ெகௗரவ தி?; ெவதஆரCசி, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள?ல அபிவி(�தி இராஜா7க அைம'ச� ெகௗரவ ர5"திர சமர5ர,ெகௗரவ ர5"திர சமர5ர,ெகௗரவ ர5"திர சமர5ர,ெகௗரவ ர5"திர சமர5ர, ெதாழி1 ம./� ெதாழி.ச7க உற<க- இராஜா7க அைம'ச� ெகௗரவ ல$ம� ெசெனவிர8ன,ெகௗரவ ல$ம� ெசெனவிர8ன,ெகௗரவ ல$ம� ெசெனவிர8ன,ெகௗரவ ல$ம� ெசெனவிர8ன, வி:ஞான, ெதாழி1D�ப ம./� ஆராF'சி இராஜா7க அைம'ச� ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட0வ1க- இராஜா7க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD, ேதசிய ஒ(ைம�பா9 ம./� ந1Jண!க இராஜா7க அைம'ச� 



                            ( 3 )  M. No. 199 ெ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 ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 3காதார�, ேபாசைண ம./� 3ேதச ம(��வ பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ !ேனA க�க"த,ெகௗரவ !ேனA க�க"த,ெகௗரவ !ேனA க�க"த,ெகௗரவ !ேனA 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, ெப.ேறாJய வள7க- அபிவி(�தி 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, வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� 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- ம./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�9 ெதாழி1வாF�6 பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ க�ணார8ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார8ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார8ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார8ன பரணவிதான, திறக- அபிவி(�தி ம./� ெதாழி.பயி.சி பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ �ச"த FGசிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த FGசிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த FGசிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த FGசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம./� �காைம��வ பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அஜி8 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி8 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி8 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி8 பி. ெபேரரா, மிவ0 ம./� 6��பி!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(=ேதா�ட ைக�ெதாழி1 பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ நிஷா"த 4!ெஹ.,கமேக,ெகௗரவ நிஷா"த 4!ெஹ.,கமேக,ெகௗரவ நிஷா"த 4!ெஹ.,கமேக,ெகௗரவ நிஷா"த 4!ெஹ.,கமேக, �ைற�க7க- ம./� க�ப./ைற அ0வ1க- பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ !<; விேஜேசகர,ெகௗரவ !<; விேஜேசகர,ெகௗரவ !<; விேஜேசகர,ெகௗரவ !<; விேஜேசகர, தபா1, தபா1 ேசைவக- ம./� �4J� சமய அ0வ1க- பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அமீ� அ? சிஹா;தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ? சிஹா;தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ? சிஹா;தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ? சிஹா;தீ�, கிராமிய ெபா(ளாதார அ0வ1க- பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ(,ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ(,ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ(,ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ(, விைளயா�9��ைற பிரதி அைம'ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட� அ;Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ;Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ;Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ;Fஹாமி   ெகௗரவ மஹி"த யா;பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா;பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா;பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா;பா அேபவ�தன   ெகௗரவ சிசிர Hமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Hமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Hமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Hமார அேபேசகர   ெகௗரவ !ஷார இ"!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ"!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ"!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ"!னி� அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ8!வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ8!வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ8!வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ8!வல   ெகௗரவ டல( அழக;ெப�மெகௗரவ டல( அழக;ெப�மெகௗரவ டல( அழக;ெப�மெகௗரவ டல( அழக;ெப�ம   ெகௗரவ ஆன"த அ>8கமேகெகௗரவ ஆன"த அ>8கமேகெகௗரவ ஆன"த அ>8கமேகெகௗரவ ஆன"த அ>8கமேக   ெகௗரவ மஹி"தான"த அ>8கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ>8கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ>8கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ>8கமேக   ெகௗரவ ரGசி8 அ>விஹாேரெகௗரவ ரGசி8 அ>விஹாேரெகௗரவ ரGசி8 அ>விஹாேரெகௗரவ ரGசி8 அ>விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி"8 Hமா�ெகௗரவ அ. அரவி"8 Hமா�ெகௗரவ அ. அரவி"8 Hமா�ெகௗரவ அ. அரவி"8 Hமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Hமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Hமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Hமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Hமாரசிறி   ெகௗரவ நால�க பிரசா8 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா8 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா8 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா8 ெகாெலா�ேன   



                            ( 4 )  M. No. 199 ெகௗரவ க5"திர� ேகாI(வர�ெகௗரவ க5"திர� ேகாI(வர�ெகௗரவ க5"திர� ேகாI(வர�ெகௗரவ க5"திர� ேகாI(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 பிரபா8 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா8 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா8 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா8 க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல;ப8திெகௗரவ நிஹா� கல;ப8திெகௗரவ நிஹா� கல;ப8திெகௗரவ நிஹா� கல;ப8தி   ெகௗரவ திேனA Hணவ�தனெகௗரவ திேனA Hணவ�தனெகௗரவ திேனA Hணவ�தனெகௗரவ திேனA Hணவ�தன   ெகௗரவ ப"!ல Hணவ�தனெகௗரவ ப"!ல Hணவ�தனெகௗரவ ப"!ல Hணவ�தனெகௗரவ ப"!ல Hணவ�தன   ெகௗரவ எ.வ. Hணேசகரெகௗரவ எ.வ. Hணேசகரெகௗரவ எ.வ. Hணேசகரெகௗரவ எ.வ. Hணேசகர   ெகௗரவ ப8ம உதயசா"த Hணேசகரெகௗரவ ப8ம உதயசா"த Hணேசகரெகௗரவ ப8ம உதயசா"த Hணேசகரெகௗரவ ப8ம உதயசா"த Hணேசகர   ெகௗரவ ,.5. சானகெகௗரவ ,.5. சானகெகௗரவ ,.5. சானகெகௗரவ ,.5. சானக   ெகௗரவ ம?8 ஜயதிலகெகௗரவ ம?8 ஜயதிலகெகௗரவ ம?8 ஜயதிலகெகௗரவ ம?8 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?� ப3டார ஜயமஹெகௗரவ ந?� ப3டார ஜயமஹெகௗரவ ந?� ப3டார ஜயமஹெகௗரவ ந?� ப3டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அEர சி.னி ஜயர8னெகௗரவ அEர சி.னி ஜயர8னெகௗரவ அEர சி.னி ஜயர8னெகௗரவ அEர சி.னி ஜயர8ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர8னெகௗரவ பிய�கர ஜயர8னெகௗரவ பிய�கர ஜயர8னெகௗரவ பிய�கர ஜயர8ன   ெகௗரவ (டா�ட�) கவி"த ேஹஷா� ஜயவ�தனெகௗரவ (டா�ட�) கவி"த ேஹஷா� ஜயவ�தனெகௗரவ (டா�ட�) கவி"த ேஹஷா� ஜயவ�தனெகௗரவ (டா�ட�) கவி"த ேஹஷா� ஜயவ�தன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. !ைரெர.ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர.ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர.ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர.ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப3டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப3டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப3டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப3டார ெத�னேகா�   ெ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�ஜி8 த ெசா9சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி8 த ெசா9சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி8 த ெசா9சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி8 த ெசா9சா   ெகௗரவ அKர திசாநாய�கெகௗரவ அKர திசாநாய�கெகௗரவ அKர திசாநாய�கெகௗரவ அKர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல5ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல5ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல5ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல5ர 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 4ஹம. நவவிெகௗரவ 4ஹம. நவவிெகௗரவ 4ஹம. நவவிெகௗரவ 4ஹம. நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாL( நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாL( நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாL( நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாL( நி�மலநாத�   ெகௗரவ F8திக ப8திறணெகௗரவ F8திக ப8திறணெகௗரவ F8திக ப8திறணெகௗரவ F8திக ப8திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமA பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி8 சGஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி8 சGஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி8 சGஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி8 சGஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"த   ெகௗரவ எ(. பிேரமர8னெகௗரவ எ(. பிேரமர8னெகௗரவ எ(. பிேரமர8னெகௗரவ எ(. பிேரமர8ன   



                            ( 5 )  M. No. 199 ெ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 4ஹ�ம! இ;ராஹி� 4ஹ�ம! ம�
�ெகௗரவ 4ஹ�ம! இ;ராஹி� 4ஹ�ம! ம�
�ெகௗரவ 4ஹ�ம! இ;ராஹி� 4ஹ�ம! ம�
�ெகௗரவ 4ஹ�ம! இ;ராஹி� 4ஹ�ம! ம�
�   ெகௗரவ ெசயி. அ? ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி. அ? ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி. அ? ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி. 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� மMN;ெகௗரவ இ�ரா� மMN;ெகௗரவ இ�ரா� மMN;ெகௗரவ இ�ரா� மMN;   ெகௗரவ அ;!�லா மஹN;ெகௗரவ அ;!�லா மஹN;ெகௗரவ அ;!�லா மஹN;ெகௗரவ அ;!�லா மஹN;   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ(.சீ. 48!Hமாரணெகௗரவ எ(.சீ. 48!Hமாரணெகௗரவ எ(.சீ. 48!Hமாரணெகௗரவ எ(.சீ. 48!Hமாரண   ெகௗரவ சீனி8த�பி ேயாேக(வர�ெகௗரவ சீனி8த�பி ேயாேக(வர�ெகௗரவ சீனி8த�பி ேயாேக(வர�ெகௗரவ சீனி8த�பி ேயாேக(வர�   ெகௗரவ பிம� ர8நாய�கெகௗரவ பிம� ர8நாய�கெகௗரவ பிம� ர8நாய�கெகௗரவ பிம� ர8நாய�க   ெகௗரவ சீ. *. ர8நாய�கெகௗரவ சீ. *. ர8நாய�கெகௗரவ சீ. *. ர8நாய�கெகௗரவ சீ. *. ர8நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா� ர8வ8ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர8வ8ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர8வ8ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர8வ8ேத   ெகௗரவ பிரச�ன ரண5ரெகௗரவ பிரச�ன ரண5ரெகௗரவ பிரச�ன ரண5ரெகௗரவ பிரச�ன ரண5ர   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ 4ஜிF� ரஹுமா�ெகௗரவ 4ஜிF� ரஹுமா�ெகௗரவ 4ஜிF� ரஹுமா�ெகௗரவ 4ஜிF� 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 அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Hேகெகௗரவ காமினி ெலா�Hேகெகௗரவ காமினி ெலா�Hேகெகௗரவ காமினி ெலா�Hேக   ெகௗரவ ஜானக வ�H�Fரெகௗரவ ஜானக வ�H�Fரெகௗரவ ஜானக வ�H�Fரெகௗரவ ஜானக வ�H�Fர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி8திராேதவி வ�னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி8திராேதவி வ�னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி8திராேதவி வ�னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி8திராேதவி வ�னிஆரCசி   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர8னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர8னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர8னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர8ன   ெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறி   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான48! Qேநச�ெகௗரவ ஞான48! Qேநச�ெகௗரவ ஞான48! Qேநச�ெகௗரவ ஞான48! 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 சமர5ரெகௗரவ ஜய"த சமர5ரெகௗரவ ஜய"த சமர5ரெகௗரவ ஜய"த சமர5ர   ெகௗரவ ச"தி8 சமரசி�கெகௗரவ ச"தி8 சமரசி�கெகௗரவ ச"தி8 சமரசி�கெகௗரவ ச"தி8 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�.எC.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ 48! சிவ?�க�ெகௗரவ 48! சிவ?�க�ெகௗரவ 48! சிவ?�க�ெகௗரவ 48! சிவ?�க�   



                            ( 6 )  M. No. 199 ெகௗரவ அ3ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ3ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ3ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ3ணாமைல நேட� சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�   ெகௗரவ வ,ேவ� �ேரAெகௗரவ வ,ேவ� �ேரAெகௗரவ வ,ேவ� �ேரAெகௗரவ வ,ேவ� �ேரA   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ.,ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ.,ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ.,ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ.,ஆரCசி   ெகௗரவ இ"திக அK�8த ேஹர8ெகௗரவ இ"திக அK�8த ேஹர8ெகௗரவ இ"திக அK�8த ேஹர8ெகௗரவ இ"திக அK�8த ேஹர8   ெகௗரவ விஜித ேஹர8ெகௗரவ விஜித ேஹர8ெகௗரவ விஜித ேஹர8ெகௗரவ விஜித ேஹர8       தி(. த�மிக தசநாய!க, பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக�   தி(. நீ1 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி� பிரதானிN� பிரதி� பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக��   தி(மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி' ெசயலாள� நாயக�  தி(. B!கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி' ெசயலாள� நாயக�    ஒ8திைவ;பி� பிரகார� பாராTம�ற� U,ய!. ஒ8திைவ;பி� பிரகார� பாராTம�ற� U,ய!. ஒ8திைவ;பி� பிரகார� பாராTம�ற� U,ய!. ஒ8திைவ;பி� 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.    ப8திர�கLப8திர�கLப8திர�கLப8திர�கL    சம�;பண�சம�;பண�சம�;பண�சம�;பண�: : : : (1) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம�6 அைம'ச�, 
 (i)  2016 ஆ� ஆA9!கான ச�டமா அதிபதி திைண!கள�தி ெசயலா./ைக அறி!ைக; 
 (ii)  2016 ஆ� ஆA9!கான ச�ட வைரஞ� திைண!கள�தி ெசயலா./ைக அறி!ைக; ம./� 
 (iii) 2016 ஆ� ஆA9!கான அரசா7க ப%�பாFவாள� திைண!கள�தி ெசயலா./ைக அறி!ைக ஆகியவ.ைற' சம��பி�� ேம.பB அறி!ைகைய ச�ட விவகார� (ஊழ0!ெகதிரான) ம./� ஊடக��ைற ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! %)வி.% ஆ./�ப9�த�பட ேவA9ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./! ெகா-ள�ப�ட�.   2. 2. 2. 2.     HVHVHVHV    அறி�ைககLஅறி�ைககLஅறி�ைககLஅறி�ைககL    சம�;பண�சம�;பண�சம�;பண�சம�;பண�: : : : ெபா�ளாதாரெபா�ளாதாரெபா�ளாதாரெபா�ளாதார    அபிவி�8திஅபிவி�8திஅபிவி�8திஅபிவி�8தி    பWறியபWறியபWறியபWறிய    !ைறசா�!ைறசா�!ைறசா�!ைறசா�    ேற�பா�ைவ�ேற�பா�ைவ�ேற�பா�ைவ�ேற�பா�ைவ�    HVவி�HVவி�HVவி�HVவி�    தவிசாள�தவிசாள�தவிசாள�தவிசாள�    ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜேஜேஜேஜ....எ�எ�எ�எ�. . . . ஆன"தஆன"தஆன"தஆன"த    HமாரசிறிHமாரசிறிHமாரசிறிHமாரசிறி, , , , அ�அ�அ�அ�    HVவிWHHVவிWHHVவிWHHVவிWH    ஆWX;பY8த;ப.டஆWX;பY8த;ப.டஆWX;பY8த;ப.டஆWX;பY8த;ப.ட,,,,    
(1)  (i) 1969 ஆ� ஆAB  1 ஆ� இல!க, இற!%மதிக- ம./� ஏ./மதிக- (க�9�பா�9') ச�ட�தி 20 ஆ� பிாிவி கீழான ஒ)7%விதிக-;   
 (ii) 1972 ஆ� ஆAB 11 ஆ� இல!க, அரச  கம�ெதாழி. ��9�தாபன7க- ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீழான க�டைள;  
  (iii) 2016 ஆ� ஆA9!கான விேசட பணி�ெபா/�6 அைம'சி ெசயலா./ைக அறி!ைக;  (iv) 2010 ம./� 2011 ஆ� ஆA9க�!கான மஹெபால ெபா/�6 நிதிய�தி ஆAடறி!ைகN� கண!%க��; 
 (v) 2014 ஆ� ஆA9!கான அரச ஈ�9 �தT�9 வ7கியி ஆAடறி!ைக; ம./� 
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 (vi) 2014 ஆ� ஆA9!கான இல7ைக ேசமி�6 வ7கியி வ(டா=த அறி!ைக  ெதாட�பிலான அ! %)வி அறி!ைகைய' சம��பி�தா�. ேம.பB அறி!ைக சபா*ட8தி?ட;படசபா*ட8தி?ட;படசபா*ட8தி?ட;படசபா*ட8தி?ட;பட    ேவA9ெமன! க�டைளயாயி./.  3.3.3.3.    மE�கLமE�கLமE�கLமE�கL: : : :         

(1)  எ��- ேகா�ேட, ேகா�ேட Uதி, இல. 976 இ1 வதிN� தி(. எ�.ஐ. அேசாக ஜயர�னவின� 2017.07.12 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம8ைவ ெகௗரவ ப=�ல %ணவ�தன சம��பி�தா�.  
(2)  அரணாய!க, ெமன�, பானேகெகாடவி1 வதிN� தி(. ஆ�.எ�. Uரேசகரவின� 2017.06.20 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம8ைவ ெகௗரவ நிஹா1 கல�ப�தி சம��பி�தா�.  
(3)  ெவJகம, ெகா!மா�வ, ெஹ�Bேகவ�தவி1 வதிN� தி(. வி6ல ர�ன ெஹ�Bேகயின� 2017.07.28 திகதியிட�ப�ட ம8ைவ ெகௗரவ 6�திக ப�திறண சம��பி�தா�.  
(4)  க1�ைன, வலய! க1வி அ0வலக�தி உதவி! க1வி� பணி�பாள� தி(. எ4.எ�.எ�.எ4. ெமௗலானாவின� 2017.07.24 திகதியிட�ப�ட ம8ைவ ெகௗரவ �ஹ�ம� இ�ராஹி� �ஹ�ம� மX� சம��பி�தா�.  25அ ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள!கைமய ேம.பB ம8!க- ெபா� ம8!க- %)<!% ஆ./�ப9�த�ப�டன. 

(�.ப. 10.51 மணி!% பிரதி' சபாநாயக� தைலைம தா7கினா�. )      4.4.4.4.    இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    நிைலெபXதHநிைலெபXதHநிைலெபXதHநிைலெபXதH    அபிவி�8திCஅபிவி�8திCஅபிவி�8திCஅபிவி�8திC    ச.டZல�ச.டZல�ச.டZல�ச.டZல�: : : : ஒ8திைவ�க;ப.டஒ8திைவ�க;ப.டஒ8திைவ�க;ப.டஒ8திைவ�க;ப.ட    விவாத8ைத8விவாத8ைத8விவாத8ைத8விவாத8ைத8    ெதாட�வதWகானெதாட�வதWகானெதாட�வதWகானெதாட�வதWகான    க.டைளக.டைளக.டைளக.டைள        வாசி�க;ப.ட!வாசி�க;ப.ட!வாசி�க;ப.ட!வாசி�க;ப.ட!. . . . விவாத� ஒ8திைவ�க;ப.ட விவாத� ஒ8திைவ�க;ப.ட விவாத� ஒ8திைவ�க;ப.ட விவாத� ஒ8திைவ�க;ப.ட விடய�  (2017, மா�C�விடய�  (2017, மா�C�விடய�  (2017, மா�C�விடய�  (2017, மா�C�    00008888) ) ) ) ,,,,————----    
“ச�ட?ல� த.ெபா)� இரAடா� மதி�Y9 ெசFய�ப9மாக” என பிேரரைண மீA9� எ9�திய�ப� ெப./ விவாத� ெதாட7கிய�.  “ெகௗரவ மய=த திசாநாய!கன தைலைம தா7%வாராக” என வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ� பிேராி�தா�. பிேரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./! ெகா-ள�ப�ட�. 
(பி.ப. 12.19 மணி!% ெகௗரவ மய=த திசாநாய!க தைலைம தா7கினா�.)  
(பி.ப. 1.30 மணி!% %)!களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா7கினா�. )  
(பி.ப. 4.19 மணி!% சபாநாயக� தைலைம தா7கினா�. )  
“ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா7%வாராக” என வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக-  அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ�  பிேராி�தா�. பிேரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./! ெகா-ள�ப�ட�. 
(பி.ப. 4.40 மணி!% ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா7கினா�. )  பிேரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./! ெகா-ள�ப�ட�. ச�ட?ல� அத பிரகார� இரAடா� மதி�Y9 ெசFய�ப�ட�. “ச�ட?ல� �)�பாரா�மற %)வி பாிசீலைன!% விட�ப9மாக” என  வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ� பிேராி�தா�. 



                            ( 8 )  M. No. 199 பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %)வாக மாறிய�. (%)நிைலயி1) தைலைம தா7%� உ/�பின� தைலைம தா7கினா�. 1 ஆ� வாசக� ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. 2 ஆ� வாசக� வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ� பிேராி�த தி(�தெமா/: 2 ஆ� ப!கதி1 18 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�9 அத.%� பதிலாக பிவ(தைன இ9க.  
“களி ஒறிைணைவ ேம�ப9�த0� அவ.றி சமநிைலைய� ேப\த0�; அ��ட”;   “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள�ப9மாக” எற பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. “வாசக� தி(�த�ப�டவா/ ச�ட?ல�தி ஒ( ப%தியாக இ(!க ேவA9ெமற” பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. 3 ஆ� வாசக� ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. 4 ஆ� வாசக� வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ� பிேராி�த தி(�தெமா/: 3 ஆ� ப!கதி1 9 ஆ� வாிைய உடன9�� பிவ(தைன இ9க.  

“(i) சனாதிபதியி ெசயலாள�”;   “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள�ப9மாக” எற பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ� பிேராி�த தி(�தெமா/: 4 ஆ� ப!கதி1 13 ஆ� வாிைய உடன9�� பிவ(தைன இ9க.  
“ஆயி, எ]வாறாயி8�, ஏேத8� மாகாண சைப ச�ப=த�ப�ட க(மெமா/ ேபரைவயி ��ட�தி1 கல=�ைரயாட0!ெகன எ9!க�ப9� ப�ச�தி1, அ�தைகய மாகாண சைபயினா1 ெபய�%றி�� நியமி!க�ப�ட உ/�பின� அ�தைகய ��ட�தி1 ப7%ப./வத.கான த��வ�ைத! ெகாAB(�த1 ேவA9�.”;   “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள�ப9மாக” எற பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ�  பிேராி�த தி(�தெமா/: 4 ஆ� ப!கதி1 18 ஆ�, 19 ஆ� வாிைகள நீ!கிவி�9 அவ./!%� பதிலாக பிவ(தைன இ9க.  

“உய�ெதாழி.சா� தைகைமகைளN� வி:ஞான�தி1, ெபா(ளியJ1, Xழ1 வி:ஞான�தி1 அ1ல� ச?க வி:ஞான�தி1 பர=த அ8ப”;  



                            ( 9 )  M. No. 199  “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள�ப9மாக” எற பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. “வாசக� தி(�த�ப�டவா/ ச�ட?ல�தி ஒ( ப%தியாக இ(!க ேவA9ெமற” பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. 5 ஆ� வாசக� வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ� பிேராி�த தி(�தெமா/: 6 ஆ� ப!கதி1 13 ஆ� வாிைய உடன9�� பிவ(தைன இ9க.  
“(3) ேபரைவயான�, ஒ]ேவாராAB0� ஒ]ெவா( ?/ மாத7க�!%� ஒ( தடைவ அத ��ட7கைள நடா��த1 ேவA9�.”;   “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள�ப9மாக” எற பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. “வாசக� தி(�த�ப�டவா/ ச�ட?ல�தி ஒ( ப%தியாக இ(!க ேவA9ெமற” பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. 6 �த1 9 வைரயான வாசக7க- ஏ./! ெகா-ள�ப�டன. 10 ஆ� வாசக� வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ�  பிேராி�த தி(�தெமா/: 9 ஆ� ப!கதி1 24 ஆ�, 25 ஆ� வாிைகள நீ!கிவி�9 அவ./!%� பதிலாக பிவ(தைன இ9க.  
“(ஏ) ஆராF'சி ம./� அபிவி(�தி, 6�தா!க�, க1வி, விழி�6ண�'சி ம./� வ/ைமெயாழி�6 எபன உ�பட நிைலெப/த%”;   “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள�ப9மாக” எற பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ� பிேராி�த தி(�தெமா/: 10 ஆ� ப!கதி1 2 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�9  அவ./!%� பதிலாக பிவ(தைன இ9க.  
“கைளN�, கண!காF< வழி�ைறகைளN�, ம.ெற1லா! க(ம7”;   “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள�ப9மாக” எற பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ� பிேராி�த தி(�தெமா/: 10 ஆ� ப!கதி1 22 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�9  அவ./!%� பதிலாக பிவ(தைன இ9க.  

“ேவA9�. அ�தைகய எ)�திலான அ7கீகார� ஏேத8� கட�பா�ைட அ1ல� நிப=தைனைய விதி�தலாகா�; ”;   “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள�ப9மாக” எற பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. 



                            ( 10 )  M. No. 199 வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ� பிேராி�த தி(�தெமா/: 10 ஆ� ப!கதி1 22 ஆ� வாிைய உடன9�� பிவ(தைன இ9க. 
“(க) பதிேன) நிைலெப/த% அபிவி(�தி இல!%கைள எF�வத.%! க(�தி�ட அ7கீகார �கவராAைமக�ட ஒ(7கிைணத1”;   “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள�ப9மாக” எற பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. “வாசக� தி(�த�ப�டவா/ ச�ட?ல�தி ஒ( ப%தியாக இ(!க ேவA9ெமற” பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. 11 ஆ� வாசக� வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ� பிேராி�த தி(�தெமா/: 11 ஆ� ப!கதி1 11 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�9  அவ./!%� பதிலாக பிவ(தைன இ9க.  
“ெசய1 D\!க�� 2030 ஆ� ஆA9வைர வ0வி0-ள”;   “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள�ப9மாக” எற பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ� பிேராி�த தி(�தெமா/: 11 ஆ� ப!கதி1 12 ம./� 13 ஆ� வாிகைள நீ!கிவி�9  அவ./!%� பதிலாக பிவ(தைன இ9க.  
“ேதசிய! ெகா-ைகையN� ெசய1 D\!க�ைதN� சனாதிபதி!%� அைம'ச(!%� அ8�பிைவ�த1 ேவA9�. அைம'ச� அைம'சரைவயி”;   “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள�ப9மாக” எற பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ� பிேராி�த தி(�தெமா/: 12 ஆ� ப!கதி1 5 ஆ� வாிைய உடன9�� பிவ(தைன இ9க.  

“(8) நிைலெப/த% அபிவி(�தி மீதான ேதசிய! ெகா-ைகையN� ெசய1 D\!க�ைதN� அ�லா!%கிற ேநா!க��!காக அைம'ச� ஏைனய க(�தி�ட அ7கீகார �கவராAைமக�ட ஒ(7கிைணத1 ேவA9�.”;   “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள�ப9மாக” எற பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. “வாசக� தி(�த�ப�டவா/ ச�ட?ல�தி ஒ( ப%தியாக இ(!க ேவA9ெமற” பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. 12 �த1 28 வைரயான வாசக7க- ஏ./!ெகா-ள�ப�டன. ெபா�வான தி(�த� வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ�  பிேராி�த ெபா�வான   தி(�தெமா/:   



                            ( 11 )  M. No. 199 
“நிைலெப/த%” எ8� ெசா1 ச�ட?ல�தி1 காண�ப9� இட7களிெல1லா� “நிைலெப/த%” எ8� ெசா1ைல இ9வத ?ல��.  “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள�ப9மாக” எற பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. “வாசக� தி(�த�ப�டவா/ ச�ட?ல�தி ஒ( ப%தியாக இ(!க ேவA9ெமற” பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. ச�டமா!%வாசக�� ச�ட�ெபய(�: “ச�டமா!%வாசக�� ச�ட�ெபய(� தி(�தியவா/ ச�ட?ல�தி ஒ( ப%தியாக இ(!க ேவA9ெமற” பிேரரைண %)வி.% விட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�. ச�ட?ல� தி(�த7க�ட ஏ./!ெகா-ள�ப�டதாக அறிவி!க�ப�ட�. “ச�ட?ல� தி(�த�ப�டவா/ இ�ெபா)� ?றாவ� �ைறயாக மதி�பிட� ெப/மாக” என வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக-  அைம'ச(� 6�தசாசன அைம'ச(மானவ�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./! ெகா-ள�ப�ட�. இதபB ச�ட?ல� தி(�த7க�ட ?றாவ� �ைறயாக மதி�பிட�ப�9 ஏ./!ெகா-ள�ப�ட�.  5. ஒ8திைவ;F 5. ஒ8திைவ;F 5. ஒ8திைவ;F 5. ஒ8திைவ;F (((( ெறாஹி�கியாெறாஹி�கியாெறாஹி�கியாெறாஹி�கியா    ம�களி�ம�களி�ம�களி�ம�களி�    பிரCசிைன8பிரCசிைன8பிரCசிைன8பிரCசிைன8    தீ�`�Hதீ�`�Hதீ�`�Hதீ�`�H    மிய�மா�மிய�மா�மிய�மா�மிய�மா�    அரசா�க8தைதஅரசா�க8தைதஅரசா�க8தைதஅரசா�க8தைத    வ?/X8!த�வ?/X8!த�வ?/X8!த�வ?/X8!த�)))) ::::    “ இ� பாரா�மற� இ�ேபா� ஒ�திைவ!க�ப9மா”  என  காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம�6 அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ9�திய�ப� ெப./ விவாதி!க�ப�ட�. பிேரரைண சைப!% விட�ப�9 ஏ./! ெகா-ள�ப�ட�.   பி.ப. 6.57 மணி!%, 2016 மா�' மாத� 08 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி.% ஏ.ப, 2017 ெச�ெத�ப� 22 ஆ� திகதி ெவ-ளி!கிழைம �.ப. 10.30 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ!க�ப�ட�.    


