
இல. 210210210210.] (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 நெவ�ப� 11, சனி கிழைம �.ப. 9.30 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�   ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ,நா�ட-வ.க, 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 ம1சீரைம34 அைம&ச(� அரசா5க  க�சி �த0ேகாலாசா7� ெகௗரவ ல!ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல!ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல!ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல!ம� கிாிஎ�ல, உய� க.வி ம01� ெந89சாைலக, அைம&ச(� பாரா�மற& சைப �த.வ(� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�8��ை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� சிவி. விமான& ேசைவக, அைம&ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண%
க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண%
க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண%
க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண%
க, ெப0ேறா:ய வள5க, அபிவி(�தி அைம&ச� ெகௗரவ பா&டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா&டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா&டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா&டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம01� ேம. மாகாண அபிவி(�தி அைம&ச� ெகௗரவ டபி(). +. ேஜ. ெசெனவிர,ன,ெகௗரவ டபி(). +. ேஜ. ெசெனவிர,ன,ெகௗரவ டபி(). +. ேஜ. ெசெனவிர,ன,ெகௗரவ டபி(). +. ேஜ. ெசெனவிர,ன, ெதாழி., ெதாழி0ச5க உற;க, ம01� ச3பிரக�வ அபிவி(�தி அைம&ச� ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார,ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார,ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார,ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார,ன, <காதார�, ேபாசைண ம01� <ேதச ம(��வ அைம&ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய3 ெபா(ளாதார விவகார5க, ப0றிய அைம&ச�  ெகௗரவ ல!ம� யா0பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல!ம� யா0பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல!ம� யா0பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல!ம� யா0பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி. �ய0சிக, அபிவி(�தி இராஜா5க அைம&ச� ெகௗரவ வச�த அ1விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ1விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ1விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ1விஹாேர, கம�ெதாழி. இராஜா5க அைம&ச� ெகௗரவ 2லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 2லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 2லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 2லா� ெபேரரா, ெந89சாைலக, இராஜா5க அைம&ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா,ைகக, ம01� ெபா(ளாதார அ-வ.க, இராஜா5க அைம&ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக4வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக4வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக4வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக4வர�, சி1வ� அ-வ.க, இராஜா5க அைம&ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர,ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர,ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர,ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர,ன, நிதி இராஜா5க அைம&ச� ெகௗரவ ல!ம� ெசெனவிர,ன,ெகௗரவ ல!ம� ெசெனவிர,ன,ெகௗரவ ல!ம� ெசெனவிர,ன,ெகௗரவ ல!ம� ெசெனவிர,ன, வி9ஞான, ெதாழி.@�ப ம01� ஆராB&சி இராஜா5க அைம&ச� 



                            ( 2 )  M. No. 211 ெகௗரவ வச�த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச�த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச�த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச�த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட-வ.க, இராஜா5க அைம&ச� ெகௗரவ ஏ. எ7. எ�. ெபள8,ெகௗரவ ஏ. எ7. எ�. ெபள8,ெகௗரவ ஏ. எ7. எ�. ெபள8,ெகௗரவ ஏ. எ7. எ�. ெபள8, ேதசிய ஒ(ைம3பா8 ம01� ந.:ண க இராஜா5க 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 அ:ராத ஜயர,ன,ெகௗரவ அ:ராத ஜயர,ன,ெகௗரவ அ:ராத ஜயர,ன,ெகௗரவ அ:ராத ஜயர,ன, மகாவ: அபிவி(�தி ம01� <0றாட. பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன, வ-வாதார அபிவி(�தி ம01� 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, ம01� ெபா(ளாதார அ-வ.க, பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ �ச�த <=சிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த <=சிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த <=சிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த <=சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம01� �காைம��வ பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, சEக வ-F�ட., நல4ாி ம01� கGH மர4ாிைமக, பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ,நா�ட-வ.க, பிரதி அைம&ச�   ெகௗரவ மஹி�த யா0பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா0பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா0பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா0பா அேபவ�தன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ,%வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ,%வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ,%வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ,%வல   ெகௗரவ ஆன�த அ1,கமேகெகௗரவ ஆன�த அ1,கமேகெகௗரவ ஆன�த அ1,கமேகெகௗரவ ஆன�த அ1,கமேக   ெகௗரவ ர=சி, அ1விஹாேரெகௗரவ ர=சி, அ1விஹாேரெகௗரவ ர=சி, அ1விஹாேரெகௗரவ ர=சி, அ1விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி�, ?மா�ெகௗரவ அ. அரவி�, ?மா�ெகௗரவ அ. அரவி�, ?மா�ெகௗரவ அ. அரவி�, ?மா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த ?மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த ?மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த ?மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த ?மாரசிறி   ெகௗரவ நால�க பிரசா, ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா, ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா, ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா, ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க@�திர� ேகா+4வர�ெகௗரவ க@�திர� ேகா+4வர�ெகௗரவ க@�திர� ேகா+4வர�ெகௗரவ க@�திர� ேகா+4வர�   ெகௗரவ நிஹா� கல0ப,திெகௗரவ நிஹா� கல0ப,திெகௗரவ நிஹா� கல0ப,திெகௗரவ நிஹா� கல0ப,தி   ெகௗரவ திேனA ?ணவ�தனெகௗரவ திேனA ?ணவ�தனெகௗரவ திேனA ?ணவ�தனெகௗரவ திேனA ?ணவ�தன   ெகௗரவ ப�%ல ?ணவ�தனெகௗரவ ப�%ல ?ணவ�தனெகௗரவ ப�%ல ?ணவ�தனெகௗரவ ப�%ல ?ணவ�தன   ெகௗரவ எ&வ& ?ணேசகரெகௗரவ எ&வ& ?ணேசகரெகௗரவ எ&வ& ?ணேசகரெகௗரவ எ&வ& ?ணேசகர   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2   ெகௗரவ (டா�ட�) நளி�த ஜயதி4ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி�த ஜயதி4ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி�த ஜயதி4ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி�த ஜயதி4ஸ   ெகௗரவ அBர சி&னி ஜயர,னெகௗரவ அBர சி&னி ஜயர,னெகௗரவ அBர சி&னி ஜயர,னெகௗரவ அBர சி&னி ஜயர,ன   ெ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 பCடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பCடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பCடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பCடார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ4. ெதளD�ெகௗரவ எ�.எ4. ெதளD�ெகௗரவ எ�.எ4. ெதளD�ெகௗரவ எ�.எ4. ெதளD�   ெ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   



                            ( 3 )  M. No. 211 ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி, த ெசாEசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி, த ெசாEசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி, த ெசாEசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி, த ெசாEசா   ெகௗரவ அ:ர திசாநாய�கெகௗரவ அ:ர திசாநாய�கெகௗரவ அ:ர திசாநாய�கெகௗரவ அ:ர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல@ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல@ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல@ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல@ர திசாநாய�க   ெகௗரவ சாF�த திசாநாய�கெகௗரவ சாF�த திசாநாய�கெகௗரவ சாF�த திசாநாய�கெகௗரவ சாF�த திசாநாய�க   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி, ச=ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி, ச=ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி, ச=ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி, ச=ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ எ4. பிேரமர,னெகௗரவ எ4. பிேரமர,னெகௗரவ எ4. பிேரமர,னெகௗரவ எ4. பிேரமர,ன   ெகௗரவ ப�%ல லா� பCடாாிெகாடெகௗரவ ப�%ல லா� பCடாாிெகாடெகௗரவ ப�%ல லா� பCடாாிெகாடெகௗரவ ப�%ல லா� பCடாாிெகாட   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ Gஹ�ம% இ0ராஹி� Gஹ�ம% ம�H�ெகௗரவ Gஹ�ம% இ0ராஹி� Gஹ�ம% ம�H�ெகௗரவ Gஹ�ம% இ0ராஹி� Gஹ�ம% ம�H�ெகௗரவ Gஹ�ம% இ0ராஹி� Gஹ�ம% ம�H�   ெகௗரவ இ�ரா� மIJ0ெகௗரவ இ�ரா� மIJ0ெகௗரவ இ�ரா� மIJ0ெகௗரவ இ�ரா� மIJ0   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி
கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி
கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி
கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி
க   ெகௗரவ சீனி,த�பி ேயாேக4வர�ெகௗரவ சீனி,த�பி ேயாேக4வர�ெகௗரவ சீனி,த�பி ேயாேக4வர�ெகௗரவ சீனி,த�பி ேயாேக4வர�   ெ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 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 (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) %8தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) %8தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) %8தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) %8தா விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Kயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Kயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Kயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Kயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ %L0 விேஜேசகரெகௗரவ %L0 விேஜேசகரெகௗரவ %L0 விேஜேசகரெகௗரவ %L0 விேஜேசகர   ெகௗரவ க=சன விேஜேசகரெகௗரவ க=சன விேஜேசகரெகௗரவ க=சன விேஜேசகரெகௗரவ க=சன விேஜேசகர   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞானG,% Kேநச�ெகௗரவ ஞானG,% Kேநச�ெகௗரவ ஞானG,% Kேநச�ெகௗரவ ஞானG,% Kேநச�   ெகௗரவ ச�தி, சமரசி
கெகௗரவ ச�தி, சமரசி
கெகௗரவ ச�தி, சமரசி
கெகௗரவ ச�தி, சமரசி
க   ெகௗரவ எ�.எ7.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எ7.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எ7.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எ7.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ G,% சிவF
க�ெகௗரவ G,% சிவF
க�ெகௗரவ G,% சிவF
க�ெகௗரவ G,% சிவF
க�   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம�திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம�திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம�திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம�திர�   ெகௗரவ வ2ேவ� �ேரAெகௗரவ வ2ேவ� �ேரAெகௗரவ வ2ேவ� �ேரAெகௗரவ வ2ேவ� �ேரA   ெகௗரவ இ�திக அ:�,த ேஹர,ெகௗரவ இ�திக அ:�,த ேஹர,ெகௗரவ இ�திக அ:�,த ேஹர,ெகௗரவ இ�திக அ:�,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,    



                            ( 4 )  M. No. 211   தி(. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற& ெசயலாள� நாயக�   தி(. நீ. இ�தவல, பணியா�ெடா%தி3 பிரதானிJ� பிரதி3 பாரா�மற& ெசயலாள� நாயக��   தி(மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி& ெசயலாள� நாயக�  தி(. H கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி& ெசயலாள� நாயக�    ஒ,திைவ0பி� பிரகார� பாராOம�ற� P2ய%. ஒ,திைவ0பி� பிரகார� பாராOம�ற� P2ய%. ஒ,திைவ0பி� பிரகார� பாராOம�ற� P2ய%. ஒ,திைவ0பி� பிரகார� பாராOம�ற� P2ய%.     பிரதி7பிரதி7பிரதி7பிரதி7    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�0பண�சம�0பண�சம�0பண�சம�0பண�: : : : (1) உய�க.வி ம01� ெந89சாைலக, அைம&ச�, அரசியலைம3பி உ134ைர 154 ண (4) இ பிரகார� ேமத% சனாதிபதி அவ�க� %& சம�3பி %� 2018 ஆ� ஆG8 கான நிதி ஆைண %)வி   பாிP�ைரகைள& சம�3பி�� ேம0பH அறி ைகைய அரசா5க நிதி  %); % ஆ013ப8��மா1 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட3ப�8 ஏ01 ெகா,ள3ப�ட�. 
(2) உய�க.வி ம01� ெந89சாைலக, அைம&ச�, 2013 ஆ� ஆG8 கான இல5ைக ெகா,ைக ஆB; நி1வக�தி வ(டாPத அறி ைகைய& சம�3பி�� ேம0பH அறி ைகைய ெபா(ளாதார அபிவி(�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  %)வி0% ஆ013ப8�த3பட ேவG8ெமன3 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட3ப�8 ஏ01 ெகா,ள3ப�ட�. 
(3) உய�க.வி ம01� ெந89சாைலக, அைம&ச�,  2016 ஆ� ஆG8 கான வன3பா�கா34� திைண கள�தி ெசயலா01ைக அறி ைகைய& சம�3பி�� ேம0பH அறி ைகைய  வ-வாதார அபிவி(�தி ம01� <0றாட. ம01� இய0ைக வள5க,  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  %)வி0% ஆ013ப8�த3பட ேவG8ெமன3 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட3ப�8 ஏ01 ெகா,ள3ப�ட�. 
(4) உய�க.வி ம01� ெந89சாைலக, அைம&ச�,  2016 ஆ� ஆG8 கான பதிவாள� நாயக� திைண கள�தி ெப1ேப01 அறி ைகையJ� கண %கைளJ�  சம�3பி�� ேம0பH அறி ைகைய உ,ளக நி(வாக� ம01� அரச �காைம��வ�  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  %)வி0% ஆ013ப8�த3பட ேவG8ெமன3 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட3ப�8 ஏ01 ெகா,ள3ப�ட�. 
(5) உய�க.வி ம01� ெந89சாைலக, அைம&ச�,  
 (i) 2015 ஆ� ஆG8 கான அரச ஈ�8 �தU�8 வ5கியி ஆGடறி ைக; ம01� 
 (ii)  2015 ஆ� ஆG8 கான ேஹா�ட. Hவல3ப�W (ல5கா) பிஎ.சியி  ஆGடறி ைக ஆகியவ0ைற& சம�3பி�� ேம0பH அறி ைககைள  ெபா(ளாதார அபிவி(�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  %)வி0% ஆ013ப8�த3பட ேவG8ெமன3 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட3ப�8 ஏ01 ெகா,ள3ப�ட�.  2.2.2.2.    ?Q?Q?Q?Q    அறி�ைகக(அறி�ைகக(அறி�ைகக(அறி�ைகக(    சம�0பண�சம�0பண�சம�0பண�சம�0பண�: : : : அரசா5க நிதி ப0றிய %)வி  தவிசாள� ெகௗரவ எ�.ஏ. <மPதிர, அ  %)வி0% ஆ013ப8�த3ப�ட,  
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 (i) ம�வாி க�டைள& ச�ட�தி கீழான அறிவி�த.; ம01�   (ii) வ(டாPத மதி3Y8க, ப0றிய அறி�க  %றி3பி. கா�ட3ப�8,ள ேதசிய வர; ெசல;�தி�ட� திைண கள�தி கீZ %ைறநிர34 உதவி& ேசைவக, ம01� அவசர ேதைவ3 ெபா134 களி Eல� வழ5க3ப�8,ள ேமலதிக ஒ� கீ8க, ெதாட�பான %றி34; ெதாட�பிலான அ %)வி  அறி ைகைய& சம�3பி�தா�. ேம0பH அறி ைக சபாDட,திFட0படசபாDட,திFட0படசபாDட,திFட0படசபாDட,திFட0பட ேவG8ெமன  க�டைளயாயி01.  3.3.3.3.    மB�க(மB�க(மB�க(மB�க(: : : :     
 (1) (i) ப�ைள, ஆ�.எ&. %ணவ�தன மாவ�ைத, இல. 15ஏ/24 இ. வதிJ� தி(. H.எ�.H.Y. திசாநாய கவின� 2017.01.18 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம7ைவJ�;   
  (ii)  �.ேலாியாவ 4திய நகர�, ஹி�4�டான, ஜயPதி மாவ�ைத, இல. 191/எ3 இ. வதிJ� தி(. ஐ.ேக.எ�.எ�.Y. இல5கசி5கவின� 2017.08.31 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம7ைவJ�; 
  ெகௗரவ வா<ேதவ நாணய கார சம�3பி�தா�. 

(2)  அ�பாைற, ெக�]4ர, இல. எW/பி/03/ஏ யி. வதிJ� தி(. ட3ளி^.எ. நிசாPத ஆாியர�னவின� 2017.08.21 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம7ைவ ெகௗரவ விமல_ர திசாநாய க  சம�3பி�தா�.  25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள கைமய ேம0பH ம7 க, ெபா� ம7 க, %); % ஆ013ப8�த3ப�டன.     4444....    ஒ%�கீ&R7 ச&டSல� (201ஒ%�கீ&R7 ச&டSல� (201ஒ%�கீ&R7 ச&டSல� (201ஒ%�கீ&R7 ச&டSல� (2018888) ) ) ) ————    (இரGடாவ� ஒ� க3ப�ட நா,) — ஒ�திைவ க3ப�ட விவாத�ைத ஆர�பி3பத0கான க�டைள வாசி க3ப�ட�.       (2017 நவ�ப� 09  பிேரரைண மீதான�)  “ச�டEல� இ3ேபா� இரGடாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ெப1மாக” எ7� பிேரரைண மீG8� எ8�திய�ப3ெப01 விவாத� ெதாட�Pத�. 
“ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனPத %மாரசிறி தைலைம தா5%வாராக”  என உய�க.வி ம01� ெந89சாைலக, அைம&ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட3ப�8 ஏ01 ெகா,ள3ப�ட�. (�.ப. 11.32 மணி % ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனPத %மாரசிறி தைலைம தா5கினா�.) 
“ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா5%வாராக”  என நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம&ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட3ப�8 ஏ01 ெகா,ள3ப�ட�. (பி.ப. 1.30 மணி % ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா5கினா�.) 
(பி.ப. 3.32 மணி % %) களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா5கினா�)  
“ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா5%வாராக”  என உய�க.வி ம01� ெந89சாைலக, அைம&ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட3ப�8 ஏ01 ெகா,ள3ப�ட�. (பி.ப. 5.33 மணி % ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா5கினா�.) 
“ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனPத %மாரசிறி தைலைம தா5%வாராக”  என உய�க.வி ம01� ெந89சாைலக, அைம&ச� பிேராி�தா�. 



                            ( 6 )  M. No. 211 பிேரரைண சைப % விட3ப�8 ஏ01 ெகா,ள3ப�ட�. (பி.ப. 6.24 மணி % ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனPத %மாரசிறி தைலைம தா5கினா�.) “விவாத� இ3ேபா� ஒ�திைவ க3ப8மாக” என உய�க.வி ம01� ெந89சாைலக, அைம&ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட3ப�8 ஏ01 ெகா,ள3ப�ட�. விவாத�  2017 நெவ�ப� 13 ஆ� திகதி தி5க�கிழைம  மீG8� ஆர�பமா%�.     5. 5. 5. 5. ஒ,திைவ0<ஒ,திைவ0<ஒ,திைவ0<ஒ,திைவ0<: “இ3 பாரா�மற� இ3ேபா� ஒ�திைவ க3ப8மாக என பாரா�மற& சைப �த.வ�  பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட3ப�8 ஏ01 ெகா,ள3ப�ட�. பாரா�மற� பி.ப. 6.45 மணி % 2017 ஒ ேடாப� மாத� 20 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி0கிண5க, 2017 நெவ�ப� மாத� 13 ஆ� திகதி தி5க�கிழைம �.ப. 9.30  மணிவைர ஒ�திைவ க3ப�ட�.  


