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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 ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, (+#களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம.ச�� ேதசிய ெகா0ைகக0 ம12� ெபா�ளாதார அ3வ4க0 அைம.ச�� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ0நா�ட3வ4க0 அைம.ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க, 612லா��ைற அபிவி��தி ம12� கிறி7தவ சமய அ3வ4க0 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 ம12� பாரா�மற ம2சீரைம�� அைம.ச�� அரசா9க# க�சி �த1ேகாலாசா:� ெகௗரவ அகில விரா" காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா" காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா" காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா" காாியவச�, க4வி அைம.ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல#ம� கிாிஎ�ல,ல#ம� கிாிஎ�ல,ல#ம� கிாிஎ�ல,ல#ம� கிாிஎ�ல, உய� க4வி ம12� ெந;<சாைலக0 அைம.ச�� பாரா�மற. சைப �த4வ�� ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன,ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன,ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன,ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன, உ0ளக அ3வ4க0, வடேம4 அபிவி��தி ம12� கலாசார அ3வ4க0 அைம.ச� ெகௗரவ ஏ. ). *சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. ). *சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. ). *சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. ). *சி� பிேரமஜய!த, வி<ஞான, ெதாழி4?�ப ம12� ஆரா".சி அைம.ச� ெகௗரவ சஜி+ பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி+ பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி+ பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி+ பிேரமதாஸ, Aடைம�� ம12� நி�மாண��ைற அைம.ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன, அபிவி��தி� பணி�ெபா2��#க0 ம12� ெவளிநா�ட3வ4க0 அைம.ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க, ெப1ேறாBய வள9க0 அபிவி��தி அைம.ச� ெகௗரவ ர.சி+ சிய�பலாபி)ய,ெகௗரவ ர.சி+ சிய�பலாபி)ய,ெகௗரவ ர.சி+ சிய�பலாபி)ய,ெகௗரவ ர.சி+ சிய�பலாபி)ய, மிவ3 ம12� ���பி#க�த#க ச#தி அைம.ச� ெகௗரவ விஜி+ விஜய/ணி ெசா0சா,ெகௗரவ விஜி+ விஜய/ணி ெசா0சா,ெகௗரவ விஜி+ விஜய/ணி ெசா0சா,ெகௗரவ விஜி+ விஜய/ணி ெசா0சா, நீ��பாசன ம12� நீரக வளCல �காைம��வ அைம.ச�  ெகௗரவ வச!த அ1விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ1விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ1விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ1விஹாேர, கம�ெதாழி4 இராஜா9க அைம.ச� ெகௗரவ ாீ. '. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. '. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. '. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. '. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா9க அைம.ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    பியேசன கமேக,பியேசன கமேக,பியேசன கமேக,பியேசன கமேக, ச�ட�� ஒ+9(� ம12� ெத அபிவி��தி இராஜா9க அைம.ச� 



                            ( 2 )  M. No. 239 ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா0ைகக0 ம12� ெபா�ளாதார அ3வ4க0 இராஜா9க அைம.ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) *த�ஷினி ப�னா! 78ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) *த�ஷினி ப�னா! 78ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) *த�ஷினி ப�னா! 78ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) *த�ஷினி ப�னா! 78ேள, நகர� தி�டமிட4 ம12� நீ� வழ9க4 இராஜா9க அைம.ச� ெகௗரவ ஏ. ). பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ). பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ). பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ). பிேரமதாச, ைக�ெதாழி4 ம12� வாணிப அ3வ4க0 இராஜா9க அைம.ச� ெகௗரவ :.எ%. இராதாகி�<ண�,ெகௗரவ :.எ%. இராதாகி�<ண�,ெகௗரவ :.எ%. இராதாகி�<ண�,ெகௗரவ :.எ%. இராதாகி�<ண�, க4வி இராஜா9க அைம.ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர+ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர+ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர+ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர+ன, நிதி இராஜா9க அைம.ச� ெகௗரவ (தி�மதி) =யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) =யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) =யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) =யாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக0 ம12� உ0Gரா�சி இராஜா9க அைம.ச� ெகௗரவ தி>? ெவதஆரAசி,ெகௗரவ தி>? ெவதஆரAசி,ெகௗரவ தி>? ெவதஆரAசி,ெகௗரவ தி>? ெவதஆரAசி, கட1ெறாழி4 ம12� நீரக வளCல அபிவி��தி இராஜா9க அைம.ச� ெகௗரவ ர:!திர சமர:ர,ெகௗரவ ர:!திர சமர:ர,ெகௗரவ ர:!திர சமர:ர,ெகௗரவ ர:!திர சமர:ர, ெதாழி4 ம12� ெதாழி1ச9க உறHக0 இராஜா9க அைம.ச� ெகௗரவ *ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ *ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ *ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ *ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா9க அைம.ச� ெகௗரவ ஏ. எA. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எA. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எA. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எA. எ�. ெபளB, ேதசிய ஒ�ைம�பா; ம12� ந4Bண#க இராஜா9க அைம.ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா#(வர�� ம12� சிவி4 விமான. ேசைவக0 பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன, நிதி ம12� ெவ(சன ஊடக பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 6காதார�, ேபாசைண ம12� 6ேதச ம���வ பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ மCஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மCஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மCஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மCஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�; ெதாழி4வா"�� பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ *ச!த 7.சிநிலேம,ெகௗரவ *ச!த 7.சிநிலேம,ெகௗரவ *ச!த 7.சிநிலேம,ெகௗரவ *ச!த 7.சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம12� �காைம��வ பிரதி அைம.ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ?7ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ?7ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ?7ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ?7ஹாமி   ெ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 Dமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Dமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Dமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Dமார அேபேசகர   ெ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% அழக?ெப�மெகௗரவ டல% அழக?ெப�மெகௗரவ டல% அழக?ெப�மெகௗரவ டல% அழக?ெப�ம   ெ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 அ. அரவி!+ Dமா�ெகௗரவ அ. அரவி!+ Dமா�ெகௗரவ அ. அரவி!+ Dமா�ெகௗரவ அ. அரவி!+ Dமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Dமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Dமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Dமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Dமாரசிறி   ெகௗரவ நால�க பிரசா+ ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா+ ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா+ ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா+ ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க:!திர� ேகாG%வர�ெகௗரவ க:!திர� ேகாG%வர�ெகௗரவ க:!திர� ேகாG%வர�ெகௗரவ க:!திர� ேகாG%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   



                            ( 3 )  M. No. 239 ெகௗரவ உதய பிரபா+ க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா+ க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா+ க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா+ க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல?ப+திெகௗரவ நிஹா� கல?ப+திெகௗரவ நிஹா� கல?ப+திெகௗரவ நிஹா� கல?ப+தி   ெகௗரவ திேன< Dணவ�தனெகௗரவ திேன< Dணவ�தனெகௗரவ திேன< Dணவ�தனெகௗரவ திேன< Dணவ�தன   ெகௗரவ ப! ல Dணவ�தனெகௗரவ ப! ல Dணவ�தனெகௗரவ ப! ல Dணவ�தனெகௗரவ ப! ல Dணவ�தன   ெகௗரவ ப+ம உதயசா!த Dணேசகரெகௗரவ ப+ம உதயசா!த Dணேசகரெகௗரவ ப+ம உதயசா!த Dணேசகரெகௗரவ ப+ம உதயசா!த Dணேசகர   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)   ெ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>� பIடார ஜயமஹெகௗரவ ந>� பIடார ஜயமஹெகௗரவ ந>� பIடார ஜயமஹெகௗரவ ந>� பIடார ஜயமஹ   ெ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 க.  ைரெரJணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெரJணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெரJணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெரJணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக பIடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பIடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பIடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பIடார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ%. ெதள'�ெகௗரவ எ�.எ%. ெதள'�ெகௗரவ எ�.எ%. ெதள'�ெகௗரவ எ�.எ%. ெதள'�   ெகௗரவ சிறினா� ) ெம�ெகௗரவ சிறினா� ) ெம�ெகௗரவ சிறினா� ) ெம�ெகௗரவ சிறினா� ) ெம�   ெ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 விமல:ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல:ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல:ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல:ர 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 /ஹமJ நவவிெகௗரவ /ஹமJ நவவிெகௗரவ /ஹமJ நவவிெகௗரவ /ஹமJ நவவி   ெகௗரவ /ஹ�ம  நசீ�ெகௗரவ /ஹ�ம  நசீ�ெகௗரவ /ஹ�ம  நசீ�ெகௗரவ /ஹ�ம  நசீ�   ெகௗரவ வா*ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா*ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா*ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா*ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா8% நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா8% நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா8% நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா8% நி�மலநாத�   ெகௗரவ 7+திக ப+திறணெகௗரவ 7+திக ப+திறணெகௗரவ 7+திக ப+திறணெகௗரவ 7+திக ப+திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேம< பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம< பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம< பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம< 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 *ஜி+ ச.ஜய ெபேரராெகௗரவ *ஜி+ ச.ஜய ெபேரராெகௗரவ *ஜி+ ச.ஜய ெபேரராெகௗரவ *ஜி+ ச.ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ /ஹ�ம  இ?ராஹி� /ஹ�ம  ம�
�ெகௗரவ /ஹ�ம  இ?ராஹி� /ஹ�ம  ம�
�ெகௗரவ /ஹ�ம  இ?ராஹி� /ஹ�ம  ம�
�ெகௗரவ /ஹ�ம  இ?ராஹி� /ஹ�ம  ம�
�   ெகௗரவ எ%.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ%.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ%.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ%.எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ இ�ரா� மLM?ெகௗரவ இ�ரா� மLM?ெகௗரவ இ�ரா� மLM?ெகௗரவ இ�ரா� மLM?   ெகௗரவ அ? �லா மஹM?ெகௗரவ அ? �லா மஹM?ெகௗரவ அ? �லா மஹM?ெகௗரவ அ? �லா மஹM?   ெகௗரவ அஜி+ மா�ன?ெப�மெகௗரவ அஜி+ மா�ன?ெப�மெகௗரவ அஜி+ மா�ன?ெப�மெகௗரவ அஜி+ மா�ன?ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ* மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ* மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ* மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ* மாரசி�க   ெகௗரவ எ%.சீ. /+ Dமாரணெகௗரவ எ%.சீ. /+ Dமாரணெகௗரவ எ%.சீ. /+ Dமாரணெகௗரவ எ%.சீ. /+ Dமாரண   



                            ( 4 )  M. No. 239 ெ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 (வண.) அ ர>ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ ர>ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ ர>ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ ர>ேய ரதன ேதர�   ெகௗரவ ெலாஹா� ர+வ+ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர+வ+ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர+வ+ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர+வ+ேத   ெகௗரவ பிரச�ன ரண �கெகௗரவ பிரச�ன ரண �கெகௗரவ பிரச�ன ரண �கெகௗரவ பிரச�ன ரண �க   ெகௗரவ ெகெஹ>ய ர�7�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ>ய ர�7�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ>ய ர�7�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ>ய ர�7�ெவ�ல   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ /ஜி7� ரஹுமா�ெகௗரவ /ஜி7� ரஹுமா�ெகௗரவ /ஜி7� ரஹுமா�ெகௗரவ /ஜி7� ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ காமினி ெலா�Dேகெகௗரவ காமினி ெலா�Dேகெகௗரவ காமினி ெலா�Dேகெகௗரவ காமினி ெலா�Dேக   ெகௗரவ ஜானக வ�D�7ரெகௗரவ ஜானக வ�D�7ரெகௗரவ ஜானக வ�D�7ரெகௗரவ ஜானக வ�D�7ர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி+திராேதவி வ�னிஆரAசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி+திராேதவி வ�னிஆரAசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி+திராேதவி வ�னிஆரAசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி+திராேதவி வ�னிஆரAசி   ெ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 (டா�ட�) (தி�மதி)  Bதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  Bதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  Bதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  Bதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லNம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லNம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லNம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லNம� ஆன!த விேஜமா�ன   ெகௗரவ  O? விேஜேசகரெகௗரவ  O? விேஜேசகரெகௗரவ  O? விேஜேசகரெகௗரவ  O? விேஜேசகர   ெகௗரவ க.சன விேஜேசகரெகௗரவ க.சன விேஜேசகரெகௗரவ க.சன விேஜேசகரெகௗரவ க.சன விேஜேசகர   ெ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 விம� :ரவ�செகௗரவ விம� :ரவ�செகௗரவ விம� :ரவ�செகௗரவ விம� :ரவ�ச   ெகௗரவ ஞான/+  =ேநச�ெகௗரவ ஞான/+  =ேநச�ெகௗரவ ஞான/+  =ேநச�ெகௗரவ ஞான/+  =ேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி =%க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி =%க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி =%க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி =%க!தராசா   ெ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 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�   ெகௗரவ /+  சிவ>�க�ெகௗரவ /+  சிவ>�க�ெகௗரவ /+  சிவ>�க�ெகௗரவ /+  சிவ>�க�   ெகௗரவ அIணாமைல நேட* சிவச�திெகௗரவ அIணாமைல நேட* சிவச�திெகௗரவ அIணாமைல நேட* சிவச�திெகௗரவ அIணாமைல 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� *ேர<ெகௗரவ வ)ேவ� *ேர<ெகௗரவ வ)ேவ� *ேர<ெகௗரவ வ)ேவ� *ேர<   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ இ!திக அK�+த ேஹர+ெகௗரவ இ!திக அK�+த ேஹர+ெகௗரவ இ!திக அK�+த ேஹர+ெகௗரவ இ!திக அK�+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+    



                            ( 5 )  M. No. 239   தி�. த�மிக தசநாய#க, பாரா�மற. ெசயலாள� நாயக�   தி�. நீ4 இ�தவல, பணியா�ெடா(தி� பிரதானிK� பிரதி� பாரா�மற. ெசயலாள� நாயக��   தி�மதி (ஷானி ேராஹனதீர, உதவி. ெசயலாள� நாயக�  தி�. N#கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி. ெசயலாள� நாயக�   ஒ+திைவ?பி� பிரகார� பாராRம�ற� S)ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ+திைவ?பி� பிரகார� பாராRம�ற� S)ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ+திைவ?பி� பிரகார� பாராRம�ற� S)ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ+திைவ?பி� பிரகார� பாராRம�ற� S)ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1. 1. 1. 1. ப+திர�க8ப+திர�க8ப+திர�க8ப+திர�க8    சம�?பண�சம�?பண�சம�?பண�சம�?பண�: : : : (1) சபாநாயக�, இல9ைக. சனநாயக. ேசாசBச# (Nயரசி அரசியலைம�பி 154(6) ஆ� உ2��ைரயி பிரகார�─   

 (i) 2014 ஆ� நிதி ஆRN1கான கண#கா"வாள� தைலைம அதிபதியி அறி#ைகயி  ஆறாவ� ெதா(தியி XXV ஆ� ப(திையK�;  
 (ii) 2015 ஆ� நிதி ஆRN1கான கண#கா"வாள� தைலைம அதிபதியி அறி#ைகயி நாகாவ� ெதா(தியி XI ஆ� ப(திையK� ஐUதாவ� ெதா(தியி IX ஆ� ப(திையK� ஆறாவ� ெதா(தியி XVI ம12� XVII ஆ� ப(திகைளK� எ�டாவ� ெதா(தியி IV ம12� V ஆ� ப(திகைளK�;  ம12� 
 (iii) 2016 ஆ� நிதி ஆRN1கான கண#கா"வாள� தைலைம அதிபதியி அறி#ைகயி �தலாவ� ெதா(தியி VIII, IX, X ம12� XI ஆ� ப(திகைளK� Cறாவ� ெதா(தியி VI ஆ� ப(திையK� நாகாவ� ெதா(தியி II ம12� III ஆ� ப(திகைளK� ஐUதாவ� ெதா(தியி I,II, 

III, IV, V ம12� VI ஆ� ப(திகைளK� ஆறாவ� ெதா(தியி I ம12� II ஆ� ப(திகைளK� எ�டாவ� ெதா(தியி II ஆ� ப(திையK� ப�தாவ� ெதா(தியி I ம12� II ஆ� ப(திகைளK� சம�பி�தா�. ேம1பN அறி#ைக சபா'ட+தி>ட?படசபா'ட+தி>ட?படசபா'ட+தி>ட?படசபா'ட+தி>ட?பட ேவR;ெமனH� அ.சிட�பட ேவR;ெமனH� க�டைளயாயி12. 
(2) உய� க4வி ம12� ெந;<சாைலக0 அைம.ச�,   
 (i) 2014 ஆ� ஆR;#கான  இல9ைக கிழ#( ப4கைல#கழக�தி வ�டாUத அறி#ைக; 
 (ii) 2014 ம12� 2015 ஆ� ஆR;க�#கான இல9ைக திறUத ப4கைல#கழக�தி ஆ9கில  ப�ட�பிபN�� நி2வக�தி வ�டாUத அறி#ைகக�� கண#(க��; ம12� 
 (iii) 2015 ஆ� ஆR;#கான இல9ைக உய� ெதாழி4?�பவிய4 க4வி  நி2வக�தி ஆRடறி#ைக ஆகியவ1ைற. சம��பி�� அ! அறி#ைககைள க4வி ம12� மனித வள அபிவி��தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ# (+வி1( ஆ12�ப;�த�பட ேவR;ெமன� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#( விட�ப�; ஏ12#ெகா0ள�ப�ட�. 
(3) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம�� அைம.ச�,  2013 ஆ� ஆR;#கான வைரய2#க�ப�ட இல9ைக திாிேபாஷ க�பனியி ஆRடறி#ைகைய. சம��பி�� அ!வறி#ைகைய 6காதார� ம12� மனித ேசமநல�, சCக வ3X�ட4 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ# (+வி1( ஆ12�ப;�த�பட ேவR;ெமன� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#( விட�ப�; ஏ12#ெகா0ள�ப�ட�. 
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(4) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம�� அைம.ச�, 2012/2013 ஆ� ஆR;#கான மாUைத உ�� Bமி1ெற�N   ஆRடறி#ைகையK�  கண#(கைளK�  சம��பி�� அ!வறி#ைகைய வியாபார� ம12� வணிக� ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ# (+வி1( ஆ12�ப;�த�பட ேவR;ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#( விட�ப�; ஏ12#ெகா0ள�ப�ட�. 
(5) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம�� அைம.ச� ம12� ��தசாசன அைம.ச�,  2016 ஆ� ஆR;#கான வ��தக� திைண#கள�தி ெசய4நிைறேவ12 அறி#ைகையK� வ�டாUத கண#(கைளK� சம��பி�� ேம1பN அறி#ைக உ1ப�திக�� ேசைவக�� ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ# (+வி1( ஆ12�ப;�த�பட ேவR;ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#( விட�ப�; ஏ12#ெகா0ள�ப�ட�. 
(6) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம�� அைம.ச�, 2013 ம12� 2014 ஆ� ஆR;க�#கான ேதசிய� திைர�பட# ��;�தாபன�தி ஆRடறி#ைககைள. சம��பி�� ேம1பN அறி#ைகக0 இைளஞ�, விைளயா�;��ைற, கைல ம12� மர�ாிைமக0 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ# (+வி1( ஆ12�ப;�த�பட ேவR;ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#( விட�ப�; ஏ12#ெகா0ள�ப�ட�. 
(7) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம�� அைம.ச�, 2015 ஆ� ஆR;#கான வைரய2#க�ப�ட கUதளா" சீனி# ைக�ெதாழி1சாைலயி ஆRடறி#ைகைய. சம��பி�� ேம1பN அறி#ைகைய கம�ெதாழி4 ம12� காணி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ# (+வி1( ஆ12�ப;�த�பட ேவR;ெமன� பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப#( விட�ப�; ஏ12#ெகா0ள�ப�ட�. 
(8) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம�� அைம.ச�,   (i) (276 ஆ� அ�தியாயமான) ச�ட# க4வி� ேபரைவ# க�டைள. ச�ட�தி 7 ஆ� பிாிவி கீZ, நீதி அைம.சாி ஒ��பா�;ட  ��Nைண#க�ப�ட  ச�ட# க4வி� ேபரைவயினா4  ஆ#க�ப�;, 2017 நெவ�ப� 28 ஆ� திகதிய 2047/27 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி4 பிர6ாி#க�ப�ட ஒ+9(விதிக0;   ம12� 
 (ii) 1978 ஆ� ஆRN 2 ஆ� இல#க, நீதி��ைற. ச�ட�தி 60 ஆ� பிாிHட ேச��� வாசி#க�ப;�  61 பிாிவி கீZ, பிரதம நீதியராி  ஒ��பா�;ட  நீதியைம.சரா4 ஆ#க�ப�;, 2017 திெச�ப� 21 ஆ� திகதிய 2050/34 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி4 பிர6ாி#க�ப�ட ஒ+9(விதிக0  ஆகியவ1ைற. சம��பி�� ேம1பN ஒ+9(விதிக0 ச�ட விவகார� (ஊழ3#ெகதிரான) ம12� ஊடக��ைற ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ# (+வி1( ஆ12�ப;�த�பட ேவR;ெமன� பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப#( விட�ப�; ஏ12#ெகா0ள�ப�ட�.  2.2.2.2.    DTDTDTDT    அறி�ைகக8அறி�ைகக8அறி�ைகக8அறி�ைகக8    சம�?பண�சம�?பண�சம�?பண�சம�?பண�: : : : (1) ெபா�ளாதார அபிவி��தி    ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ# (+வி தவிசாள� ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனUத (மாரசிறி சா�பாக  அ#(+வி உ2�பின� ெகௗரவ ேக.ேக.  பியதாஸ,  அ# (+வி1( ஆ12�ப;�த�படட,  
 (i) பிைணய9க0 பாிவ��தைன ச�டCல�; 
 (ii) 2016 ஆ� ஆR;#கான இல9ைக பிைணய9க0 ம12� பாிவ��தைன ஆைண#(+வி ஆRடறி#ைக;  
 (iii) 1979 ஆ�  ஆRN 40 ஆ�  இல#க, இல9ைக ஏ12மதி அபிவி��தி. ச�ட�தி 14 ஆ� பிாிவி கீழான க�டைள; ம12� 
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 (iv) 2013 ம12� 2014 ஆ� ஆR;க�#கான இல9ைக ஏ12மதி அபிவி��தி. சைபயி வ�டாUத அறி#ைகக0  ெதாட�பிலான அ#(+வி     அறி#ைகைய. சம��பி�தா�. ேம1பN அறி#ைக சபா'ட+தி>ட?படசபா'ட+தி>ட?படசபா'ட+தி>ட?படசபா'ட+தி>ட?பட    ேவR;ெமன# க�டைளயாயி12.         3.3.3.3.    மC�க8மC�க8மC�க8மC�க8    ::::    

(1)  ச�மாU�ைற, ம4வ�த, மஜீ� �ர�, இல. ஏ எ. எ7 8/` யி4 வதிK� தி� எ7.எ..எ�. ரஹும�4லாவின� 2017.11.20 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவ ெகௗரவ எ.எ..எ�. ெபௗb சம��பி�தா�.  
(2)  காB, ெகா+�� Aதி, இல. 288/2 இ4 வதிK� தி�. எ�.ஏ. ேசனாநாய#கவின� 2017.11.17 திகதியிட�ப�ட ம:ைவ ெகௗரவ ம:ஷ நாணாய#கார சம��பி�தா�.  

 

 (3) (i) பிBயUதல, ேபா(Uதர, ��மலமஹர, இல. 224/2 இ4 வதிK� தி�. ேக.ஏ.எ..ேக. ெபேரராவின� 2017.10.16 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவK�;   
  (ii)  �4ேலாியாவ �திய நகர�, உ;�4ல, இல. 305 ஏ யி4 வதிK� தி�. விஜயத நிரஜ ெபேரரா Bயனேகயின� 2017.09.18  ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவK�; 
  ெகௗரவ காமினி ெலா#(ேக சம��பி�தா�. 

(4)  மஹரகம, பைழய Aதி, �தலா� ஒ+9ைக, இல. 6/10 இ4 வதிK� தி�. எ�.ேக.ட�ளிc. வி#கிரமர�னவின� 2017.09.12 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவ ெகௗரவ டல7 அழக�ெப�ம  சம��பி�தா�.  25அ ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைள#கைமய ேம1பN ம:#க0 ெபா� ம:#க0 (+H#( ஆ12�ப;�த�ப�டன.         4.4.4.4.    பாராRம�றபாராRம�றபாராRம�றபாராRம�ற    அம�Uஅம�Uஅம�Uஅம�U: : : : பாரா�மற. சைப �த4வ� சம��பி�த பிேரரைண ,— 7ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி ஏ1பா;களினா3� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா4 ஏ12#ெகா0ள�ப�ட பிேரரைணகளினா3� தைடெபறாம4, இைறய தின� சைப அம�H ேநர� பி.ப 1.00 மணி �த4 பி.ப. 6.30 மணிவைர இ�#(மாக. பி.ப. 2.00 மணி#( 7(5) ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைள ெதாழி1ப;மாக. பி.ப. 6.30 மணி#( சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ�பாராக. பிேரரைண சைப#( விட�ப�; ஏ12# ெகா0ள�ப�ட�.   5. 5. 5. 5. ஒ+திைவ?7ஒ+திைவ?7ஒ+திைவ?7ஒ+திைவ?7        (திைறேசாி பிைண �றிகளி� விநிேயாக� ெதாட�பான திைறேசாி பிைண �றிகளி� விநிேயாக� ெதாட�பான திைறேசாி பிைண �றிகளி� விநிேயாக� ெதாட�பான திைறேசாி பிைண �றிகளி� விநிேயாக� ெதாட�பான சனாதிபதியி� அறி�ைகக�சனாதிபதியி� அறி�ைகக�சனாதிபதியி� அறி�ைகக�சனாதிபதியி� அறி�ைகக�    ம���ம���ம���ம��� பாாிய ேமாச�க�, ஊழ!, அதிகார# பாாிய ேமாச�க�, ஊழ!, அதிகார# பாாிய ேமாச�க�, ஊழ!, அதிகார# பாாிய ேமாச�க�, ஊழ!, அதிகார# $%பிரேயாக�, அரச வள&க�, சிற'(ாிைமகைள# $%பிரேயாக� ெச)தைம $%பிரேயாக�, அரச வள&க�, சிற'(ாிைமகைள# $%பிரேயாக� ெச)தைம $%பிரேயாக�, அரச வள&க�, சிற'(ாிைமகைள# $%பிரேயாக� ெச)தைம $%பிரேயாக�, அரச வள&க�, சிற'(ாிைமகைள# $%பிரேயாக� ெச)தைம ெதாட�பாக (லனா)+ ெச)$ விசாாி'பத�கான சனாதிபதி விசாரைண ெதாட�பாக (லனா)+ ெச)$ விசாாி'பத�கான சனாதிபதி விசாரைண ெதாட�பாக (லனா)+ ெச)$ விசாாி'பத�கான சனாதிபதி விசாரைண ெதாட�பாக (லனா)+ ெச)$ விசாாி'பத�கான சனாதிபதி விசாரைண ஆைண�-.வி� ஆைண�-.வி� ஆைண�-.வி� ஆைண�-.வி� (PRCIFAC)    இ�தி அறி�ைகக�இ�தி அறி�ைகக�இ�தி அறி�ைகக�இ�தி அறி�ைகக�) : ) : ) : ) : “பாரா�மற� இ�ேபா� ஒ�திைவ#க�ப;மாக”  என� பாரா�மற. சைப �த4வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ;�திய�ப�ெப12 விவாதி#க�ப�ட�. பிேரரைண சைப#( விட�ப�; ஏ12# ெகா0ள�ப�ட�.  பி.ப. 1.38 மணி#(, 2018 ெப���வாி மாத� 21 ஆ� திகதி �தகிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ#க�ப�ட�. 


