
இல. 242242242242.] (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        2018 மா��� 06, ெச�வா !கிழைம பி.ப. 1.00 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 ெ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-� ச�ட� ம01� ஒ*5' அைம�ச-� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ/நா�ட2வ3க/ 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 வள8ல அபிவி-�தி அைம�ச-� மகாவ9 அபிவி-�தி இராஜா5க அைம�ச-� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர% அ&'கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர% அ&'கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர% அ&'கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர% அ&'கம, விேசட பணி<ெபா1<=!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 ம1சீரைம<= அைம�ச-� அரசா5க! 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, அரச ெதாழி3�ய0சிக/ ம01� க@A அபிவி-�தி அைம�ச-� பாரா�மற� சைப �த3வ-� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    மேனா கேணச�,மேனா கேணச�,மேனா கேணச�,மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாBC, கலD�ைரயாட3 ம01� அரசக-ம ெமாழிக/ அைம�ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப! ைக�ெதாழி3 அைம�ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�F��ை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 பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�F =திய கிராம5க/, உ�க�டைம<= வசதிக/ ம01� ச�தாய அபிவி-�தி 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 நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப-Dேதா�ட! ைக�ெதாழி3 அைம�ச� ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க, ச8க வ2G�ட3, நல=ாி ம01� க@A மர=ாிைமக/ அைம�ச� ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. 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, =�தசாசன அைம�ச� 



                            ( 2 )  M. No. 242 ெகௗரவ ஏ. 2. 3சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. 2. 3சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. 2. 3சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. 2. 3சி� பிேரமஜய!த, விHஞான, ெதாழி3J�ப ம01� ஆரா �சி அைம�ச� ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�,ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�,ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�,ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�, ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அ2வ3க/ அைம�ச� ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர9சி% ம%-மப:டார,ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர9சி% ம%-மப:டார,ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர9சி% ம%-மப:டார,ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர9சி% ம%-மப:டார, ெபா� நி�வாக ம01� �காைம��வ அைம�ச-�  ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன, அபிவி-�தி< பணி<ெபா1<=க/ அைம�ச-� ெவளிநா�ட2வ3க/ அைம�ச-� ெகௗரவ ைபஸ� &.தபா,ெகௗரவ ைபஸ� &.தபா,ெகௗரவ ைபஸ� &.தபா,ெகௗரவ ைபஸ� &.தபா, மாகாண சைபக/ ம01� உ/Kரா�சி அைம�ச� ெகௗரவ சாகல ர%நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர%நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர%நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர%நாய�க, க-�தி�ட �காைம��வ�, இைளஞ� அ2வ3க/ ம01� ெத அபிவி-�தி அைம�ச� ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா2,ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா2,ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா2,ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா2, 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 ர"!திர சமர"ர,ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர,ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர,ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர, வ2வாதார அபிவி-�தி ம01� வனசீவராசிக/ 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 விஜி% விஜய&ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி% விஜய&ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி% விஜய&ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி% விஜய&ணி ெசா<சா, நீ�<பாசன ம01� நீரக வள8ல �காைம��வ அைம�ச� ெகௗரவ ரஊ> ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ> ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ> ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ> ஹகீ�, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழ5க3 அைம�ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய< ெபா-ளாதார விவகார5க/ ப0றிய அைம�ச� ெகௗரவ 0�5 மா�ஷ� சர% ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�5 மா�ஷ� சர% ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�5 மா�ஷ� சர% ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�5 மா�ஷ� சர% ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி-�தி அைம�ச�  ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல)ம� யா>பா அேபவ�தன,ல)ம� யா>பா அேபவ�தன,ல)ம� யா>பா அேபவ�தன,ல)ம� யா>பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி3 �ய0சிக/ அபிவி-�தி இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ வச!த அ@விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ@விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ@விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ@விஹாேர, கம�ெதாழி3 இராஜா5க 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 அ2வ3க/ இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா-ளாதார அ2வ3க/ இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 3த�ஷினி ப�னா!-ABேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 3த�ஷினி ப�னா!-ABேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 3த�ஷினி ப�னா!-ABேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 3த�ஷினி ப�னா!-ABேள, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ� வழ5க3 இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ பா;த ர�ேக ப:டார,ெகௗரவ பா;த ர�ேக ப:டார,ெகௗரவ பா;த ர�ேக ப:டார,ெகௗரவ பா;த ர�ேக ப:டார, நீ�<பாசன 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 �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன, பா�கா<= இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ (தி�மதி) Eயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Eயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Eயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Eயாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக/ ம01� உ/Kரா�சி இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ தி;> ெவதஆரFசி,ெகௗரவ தி;> ெவதஆரFசி,ெகௗரவ தி;> ெவதஆரFசி,ெகௗரவ தி;> ெவதஆரFசி, கட0ெறாழி3 ம01� நீரக வள8ல அபிவி-�தி இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ ல)ம� ெசெனவிர%ன,ெகௗரவ ல)ம� ெசெனவிர%ன,ெகௗரவ ல)ம� ெசெனவிர%ன,ெகௗரவ ல)ம� ெசெனவிர%ன, விHஞான, ெதாழி3J�ப ம01� ஆரா �சி இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட2வ3க/ இராஜா5க அைம�ச� 



                            ( 3 )  M. No. 242 ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளG, ேதசிய ஒ-ைம<பாF ம01� ந39ண!க இராஜா5க 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 ேஜ.சீ. அலவ%-வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ%-வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ%-வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ%-வல, உ/நா�ட2வ3க/ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, �காதார�, ேபாசைண ம01� �ேதச ம-��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, ெப0ேறா9ய வள5க/ அபிவி-�தி பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ அHராத ஜயர%ன,ெகௗரவ அHராத ஜயர%ன,ெகௗரவ அHராத ஜயர%ன,ெகௗரவ அHராத ஜயர%ன, மகாவ9 அபிவி-�தி ம01� �0றாட3 பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ (தி�மதி) 3ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) 3ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) 3ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) 3ேமதா ஜீ. ஜயேசன, வ2வாதார அபிவி-�தி ம01� வன சீவராசிக/ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ பா;த Iமார ெதவர>ெப�ம,ெகௗரவ பா;த Iமார ெதவர>ெப�ம,ெகௗரவ பா;த Iமார ெதவர>ெப�ம,ெகௗரவ பா;த Iமார ெதவர>ெப�ம, உ/ளக அ2வ3க/, வடேம3 அபிவி-�தி ம01� கலாசார அ2வ3க/ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ எF.ஆ�. சாரதீ -Jம!த,ெகௗரவ எF.ஆ�. சாரதீ -Jம!த,ெகௗரவ எF.ஆ�. சாரதீ -Jம!த,ெகௗரவ எF.ஆ�. சாரதீ -Jம!த, நீதி பிரதி அைம�ச-� =�தசாசன பிரதி அைம�ச-� ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�F ெதாழி3வா <= 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 3ச!த A9சிநிலேம,ெகௗரவ 3ச!த A9சிநிலேம,ெகௗரவ 3ச!த A9சிநிலேம,ெகௗரவ 3ச!த A9சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம01� �காைம��வ 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-Dேதா�ட ைக�ெதாழி3 பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச8க வ2G�ட3, நல=ாி ம01� க@A மர=ாிைமக/ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ &%- சிவ;�க�,ெகௗரவ &%- சிவ;�க�,ெகௗரவ &%- சிவ;�க�,ெகௗரவ &%- சிவ;�க�, ஆர�ப! ைக�ெதாழி3 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 அ2வ3க/ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ எF.எ�.எ�. ஹாீ.,ெகௗரவ எF.எ�.எ�. ஹாீ.,ெகௗரவ எF.எ�.எ�. ஹாீ.,ெகௗரவ எF.எ�.எ�. ஹாீ., விைளயா�F��ைற பிரதி அைம�ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ>Aஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ>Aஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ>Aஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ>Aஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபIணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபIணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபIணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபIணவ�தன   ெ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 Iமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Iமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Iமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Iமார அேபேசகர   ெகௗரவ -ஷார இ!-னி� அமரேசனெகௗரவ -ஷார இ!-னி� அமரேசனெகௗரவ -ஷார இ!-னி� அமரேசனெகௗரவ -ஷார இ!-னி� அமரேசன   ெகௗரவ டல. அழக>ெப�மெகௗரவ டல. அழக>ெப�மெகௗரவ டல. அழக>ெப�மெகௗரவ டல. அழக>ெப�ம   ெகௗரவ ஆன!த அ@%கமேகெகௗரவ ஆன!த அ@%கமேகெகௗரவ ஆன!த அ@%கமேகெகௗரவ ஆன!த அ@%கமேக   ெகௗரவ மஹி!தான!த அ@%கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அ@%கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அ@%கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அ@%கமேக   ெகௗரவ ர9சி% அ@விஹாேரெகௗரவ ர9சி% அ@விஹாேரெகௗரவ ர9சி% அ@விஹாேரெகௗரவ ர9சி% அ@விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி!% Iமா�ெகௗரவ அ. அரவி!% Iமா�ெகௗரவ அ. அரவி!% Iமா�ெகௗரவ அ. அரவி!% Iமா�   



                            ( 4 )  M. No. 242 ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Iமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Iமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Iமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Iமாரசிறி   ெகௗரவ க"!திர� ேகாL.வர�ெகௗரவ க"!திர� ேகாL.வர�ெகௗரவ க"!திர� ேகாL.வர�ெகௗரவ க"!திர� ேகாL.வர�   ெ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� கல>ப%திெகௗரவ நிஹா� கல>ப%திெகௗரவ நிஹா� கல>ப%திெகௗரவ நிஹா� கல>ப%தி   ெகௗரவ திேனJ Iணவ�தனெகௗரவ திேனJ Iணவ�தனெகௗரவ திேனJ Iணவ�தனெகௗரவ திேனJ Iணவ�தன   ெகௗரவ ப!-ல Iணவ�தனெகௗரவ ப!-ல Iணவ�தனெகௗரவ ப!-ல Iணவ�தனெகௗரவ ப!-ல Iணவ�தன   ெகௗரவ எ5வ5 Iணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Iணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Iணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Iணேசகர   ெகௗரவ ப%ம உதயசா!த Iணேசகரெகௗரவ ப%ம உதயசா!த Iணேசகரெகௗரவ ப%ம உதயசா!த Iணேசகரெகௗரவ ப%ம உதயசா!த Iணேசகர   ெகௗரவ 2.". சானகெகௗரவ 2.". சானகெகௗரவ 2.". சானகெகௗரவ 2.". சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2   ெகௗரவ ம;% ஜயதிலகெகௗரவ ம;% ஜயதிலகெகௗரவ ம;% ஜயதிலகெகௗரவ ம;% 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;� ப:டார ஜயமஹெகௗரவ ந;� ப:டார ஜயமஹெகௗரவ ந;� ப:டார ஜயமஹெகௗரவ ந;� ப:டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அKர சி5னி ஜயர%னெகௗரவ அKர சி5னி ஜயர%னெகௗரவ அKர சி5னி ஜயர%னெகௗரவ அKர சி5னி ஜயர%ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர%னெகௗரவ பிய�கர ஜயர%னெகௗரவ பிய�கர ஜயர%னெகௗரவ பிய�கர 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 ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. -ைரெர5ணசி�க�ெகௗரவ க. -ைரெர5ணசி�க�ெகௗரவ க. -ைரெர5ணசி�க�ெகௗரவ க. -ைரெர5ணசி�க�   ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�   ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�   ெ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 ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன 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 அHர திசாநாய�கெகௗரவ அHர திசாநாய�கெகௗரவ அHர திசாநாய�கெகௗரவ அHர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய!த திசாநாய�கெகௗரவ மய!த திசாநாய�கெகௗரவ மய!த திசாநாய�கெகௗரவ மய!த திசாநாய�க   ெகௗரவ "ரIமார திசாநாய�கெகௗரவ "ரIமார திசாநாய�கெகௗரவ "ரIமார திசாநாய�கெகௗரவ "ரIமார 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 &ஹம5 நவவிெகௗரவ &ஹம5 நவவிெகௗரவ &ஹம5 நவவிெகௗரவ &ஹம5 நவவி   ெகௗரவ &ஹ�ம- நசீ�ெகௗரவ &ஹ�ம- நசீ�ெகௗரவ &ஹ�ம- நசீ�ெகௗரவ &ஹ�ம- நசீ�   ெகௗரவ வா3ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா3ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா3ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா3ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாB. நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாB. நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாB. நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாB. நி�மலநாத�   ெகௗரவ A%திக ப%திறணெகௗரவ A%திக ப%திறணெகௗரவ A%திக ப%திறணெகௗரவ A%திக ப%திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேமJ பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமJ பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமJ பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமJ பதிரண   



                            ( 5 )  M. No. 242 ெ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 3ஜி% ச9ஜய ெபேரராெகௗரவ 3ஜி% ச9ஜய ெபேரராெகௗரவ 3ஜி% ச9ஜய ெபேரராெகௗரவ 3ஜி% ச9ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அ�!தி�க ப�னா!-ெகௗரவ அ�!தி�க ப�னா!-ெகௗரவ அ�!தி�க ப�னா!-ெகௗரவ அ�!தி�க ப�னா!-   ெகௗரவ ேஜா�.ட� ப�னா!-ெகௗரவ ேஜா�.ட� ப�னா!-ெகௗரவ ேஜா�.ட� ப�னா!-ெகௗரவ ேஜா�.ட� ப�னா!-   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமFச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமFச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமFச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமFச!திர   ெகௗரவ எ.. பிேரமர%னெகௗரவ எ.. பிேரமர%னெகௗரவ எ.. பிேரமர%னெகௗரவ எ.. பிேரமர%ன   ெ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 &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 ெசயி5 அ; ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி5 அ; ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி5 அ; ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி5 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� மNO>ெகௗரவ இ�ரா� மNO>ெகௗரவ இ�ரா� மNO>ெகௗரவ இ�ரா� மNO>   ெகௗரவ அஜி% மா�ன>ெப�மெகௗரவ அஜி% மா�ன>ெப�மெகௗரவ அஜி% மா�ன>ெப�மெகௗரவ அஜி% மா�ன>ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ3 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ3 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ3 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ3 மாரசி�க   ெகௗரவ எ..சீ. &%-Iமாரணெகௗரவ எ..சீ. &%-Iமாரணெகௗரவ எ..சீ. &%-Iமாரணெகௗரவ எ..சீ. &%-Iமாரண   ெகௗரவ சீ. 0. ர%நாய�கெகௗரவ சீ. 0. ர%நாய�கெகௗரவ சீ. 0. ர%நாய�கெகௗரவ சீ. 0. ர%நாய�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண-�கெகௗரவ பிரச�ன ரண-�கெகௗரவ பிரச�ன ரண-�கெகௗரவ பிரச�ன ரண-�க   ெ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 &ஜிA� ரஹுமா�ெகௗரவ &ஜிA� ரஹுமா�ெகௗரவ &ஜிA� ரஹுமா�ெகௗரவ &ஜிA� 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 மஹி!த ராஜப�ெகௗரவ மஹி!த ராஜப�ெகௗரவ மஹி!த ராஜப�ெகௗரவ மஹி!த ராஜப�    ஷஷஷஷ   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Iேகெகௗரவ காமினி ெலா�Iேகெகௗரவ காமினி ெலா�Iேகெகௗரவ காமினி ெலா�Iேக   ெகௗரவ ஜானக வ�I�Aரெகௗரவ ஜானக வ�I�Aரெகௗரவ ஜானக வ�I�Aரெகௗரவ ஜானக வ�I�Aர   ெ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 ஏ.ஏ. விேஜ-�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ-�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ-�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ-�க   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) -Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) -Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) -Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) -Gதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Iமாாி விேஜர%னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Iமாாி விேஜர%னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Iமாாி விேஜர%னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Iமாாி விேஜர%ன   ெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறி   



                            ( 6 )  M. No. 242 ெகௗரவ -Q> விேஜேசகரெகௗரவ -Q> விேஜேசகரெகௗரவ -Q> விேஜேசகரெகௗரவ -Q> 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 Iமார ெவ�கமெகௗரவ Iமார ெவ�கமெகௗரவ Iமார ெவ�கமெகௗரவ Iமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான&%- Eேநச�ெகௗரவ ஞான&%- Eேநச�ெகௗரவ ஞான&%- Eேநச�ெகௗரவ ஞான&%- Eேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி E.க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி E.க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி E.க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி E.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 ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெ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 அ:ணாமைல நேட3 சிவச�திெகௗரவ அ:ணாமைல நேட3 சிவச�திெகௗரவ அ:ணாமைல நேட3 சிவச�திெகௗரவ அ:ணாமைல நேட3 சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. 3ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 3ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 3ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 3ம!திர�   ெகௗரவ ச%-ர ச!தீப ேசனார%னெகௗரவ ச%-ர ச!தீப ேசனார%னெகௗரவ ச%-ர ச!தீப ேசனார%னெகௗரவ ச%-ர ச!தீப ேசனார%ன   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ 3னி� ஹ!-�ென%திெகௗரவ 3னி� ஹ!-�ென%திெகௗரவ 3னி� ஹ!-�ென%திெகௗரவ 3னி� ஹ!-�ென%தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ52ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ52ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ52ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ52ஆரFசி   ெகௗரவ இ!திக அH�%த ேஹர%ெகௗரவ இ!திக அH�%த ேஹர%ெகௗரவ இ!திக அH�%த ேஹர%ெகௗரவ இ!திக அH�%த ேஹர%   ெகௗரவ கனக ேஹர%ெகௗரவ கனக ேஹர%ெகௗரவ கனக ேஹர%ெகௗரவ கனக ேஹர%      தி-. த�மிக தசநாய!க, பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக�   தி-. நீ3 இ�தவல, பணியா�ெடா'தி< பிரதானிN� பிரதி< பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக��   தி-மதி 'ஷானி ேராஹனதீர, உதவி� ெசயலாள� நாயக�  தி-. A!கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி� ெசயலாள� நாயக�   ஒ%திைவ>பி� பிரகார� பாராUம�ற� V2ய-. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ%திைவ>பி� பிரகார� பாராUம�ற� V2ய-. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ%திைவ>பி� பிரகார� பாராUம�ற� V2ய-. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ%திைவ>பி� பிரகார� பாராUம�ற� V2ய-. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி%த�கBஅறிவி%த�கBஅறிவி%த�கBஅறிவி%த�கB: : : : சபாநாயக�சபாநாயக�சபாநாயக�சபாநாயக�    பி�வ�மாWபி�வ�மாWபி�வ�மாWபி�வ�மாW    அறிவி%த�அறிவி%த�அறிவி%த�அறிவி%த�    விX%தா�விX%தா�விX%தா�விX%தா�::::    
“அரசியலைம<பி 121(1) ஆ� உ1<=ைரயி பிரகார� ‘தீவிர< ெபா1<= �காைம’ எ?� ச�ட8ல� ெதாட�பாக உய� நீதிமற�தி0'� சம�<பி!க<ப�ட நா' ம?!களி பிரதிக/  என!'! கிைட��/ளெதபைத 50(2)(அ) ஆ� இல!க, பாரா�மற  நிைலயிய0 க�டைளயி கீB பாரா�மற�தி0' அறிவி!க வி-�=கிேற.”       



                            ( 7 )  M. No. 242 2.2.2.2.    ப%திர�கBப%திர�கBப%திர�கBப%திர�கB    சம�>பண�சம�>பண�சம�>பண�சம�>பண�:::: (1) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம<= அைம�ச�, 2013 ம01� 2014 ஆ� ஆ@Fக�!கான ெஜனர3 ேச� ேஜா ெகா�தலாவல பா�கா<=< ப3கைல!கழக�தி வ-டாDத அறி!ைகையN� நிதி!�01 அறி!ைகையN� சம�<பி�� ேம0பA அறி!ைககைள  ேதசிய< பா�கா<= ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '*வி0' ஆ01<பF�த<பட ேவ@Fெமன< பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!' விட<ப�F ஏ01!ெகா/ள<ப�ட�. 
(2) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம<= அைம�ச�, 2013 ம01� 2014 ஆ� ஆ@Fக�!கான ேதசிய இைளஞ� ேசைவக/ மற�தி  வ-டாDத அறி!ைககைள� சம�<பி�� ேம0பA அறி!ைககைள ெபா-ளாதார அபிவி-�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '*வி0' ஆ01<பF�த<பட ேவ@Fெமன< பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!' விட<ப�F ஏ01!ெகா/ள<ப�ட�. 
(3) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம<= அைம�ச�,  2015 ஆ� ஆ@F!கான இல5ைக� ேதயிைல� சைபயி வ-டாDத அறி!ைகைய� சம�<பி�� ேம0பA அறி!ைகைய கம�ெதாழி3 ம01� காணி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '*வி0' ஆ01<பF�த<பட ேவ@Fெமன< பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!' விட<ப�F ஏ01!ெகா/ள<ப�ட�. 
(4) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம<= அைம�ச�,  2015 ஆ� ஆ@F!கான இல5ைக அபிவி-�தி நி-வாக நி1வக�தி வ-டாDத அறி!ைகைய� சம�<பி�� ேம0பA அறி!ைகைய உ/ளக நி-வாக� ம01� அரச �காைம��வ�  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '*வி0' ஆ01<பF�த<பட ேவ@Fெமன< பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப!' விட<ப�F ஏ01!ெகா/ள<ப�ட�. 
(5) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம<= அைம�ச�,   (i) 2015 ஆ� ஆ@F!கான இD� சமய, கலாசார அ2வ3க/ திைண!கள�தி நிகB�சிக/ ம01� ெசயலா01ைக ப0றிய அறி!ைக; ம01�  (ii) 2015 ஆ� ஆ@F!கான ஆ�கைளN�, ஆதன5கைளN� ைக�ெதாழி3கைளN� =னரைம<=� அதிகாரசைபயி வ-டாDத அறி!ைகN� நிதி! �01� ஆகியவ0ைற� சம�<பி�� ேம0பA அறி!ைககைள ந39ண!க� ம01� வட!ைகN� கிழ!ைகN� மீள! க�Aெய*<=த3 ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '*வி0' ஆ01<பF�த<பட ேவ@Fெமன< பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!' விட<ப�F ஏ01!ெகா/ள<ப�ட�. 
(6) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம<= அைம�ச�, 2014 ஆ� ஆ@F!கான ேதசிய ெமாழி!க3வி ம01� பயி0சி நி1வன�தி வ-டாDத அறி!ைகைய� சம�<பி�� ேம0பA அறி!ைகைய ந39ண!க� ம01� வட!ைகN� கிழ!ைகN� மீள! க�Aெய*<=த3 ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '*வி0' ஆ01<பF�த<பட ேவ@Fெமன< பிேராி�தா�.  
(7)  மகாண சைபக/ ம01� உ/Kரா�சி அைம�ச�, 2017 ஆ� ஆ@A 17 ஆ� இல!க ச�ட�தினா3 தி-�த<ப�டவாறான  1988 ஆ� ஆ@A 2 ஆ� இல!க, மாகாண சைப� ேத�த3க/ ச�ட�தி 3அ. (11) ஆ� பிாிவி பிரகார� எ3ைல நி�ணய! '*வினா3 அைம�ச-!'� சம�<பி!க<ப�ட அ!'*வி அறி!ைகைய� சம�<பி�� ேம0பA அறி!ைகைய உ/ளக நி-வாக� ம01� அரச �காைம��வ�  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '*வி0' ஆ01<பF�த<பட ேவ@Fெமன< பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!' விட<ப�F ஏ01!ெகா/ள<ப�ட�.  



                            ( 8 )  M. No. 242 3. 3. 3. 3. IYIYIYIY    அறி�ைககBஅறி�ைககBஅறி�ைககBஅறி�ைககB    சம�>பண�சம�>பண�சம�>பண�சம�>பண�: : : : (1) �காதார� ம01� மனித ேசமநல�, ச8க வ2G�ட3 ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '*வி  தவிசாள� ெகளரவ ல!கி ஜயவ�தன, அ! '*வி0' ஆ01<பF�த<ப�ட, “2015 ஆ� ஆ@A 5 ஆ� இல!க, ேதசிய ம-D�க/ ஒ*5'பF��� அதிகாரசைப� ச�ட�தி கீB ஒ*5'விதிக/” ெதாட�பிலான அ!'*வி  அறி!ைகைய� சம�<பி�தா�. ேம0பA அறி!ைக சபா0ட%தி;ட>படசபா0ட%தி;ட>படசபா0ட%தி;ட>படசபா0ட%தி;ட>பட    ேவ@Fெமன! க�டைளயாயி01.   
(2)  ெபா-ளாதார அபிவி-�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '*வி  தவிசாள� ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனDத 'மாரசிறி, அ! '*வி0' ஆ01<பF�த<ப�ட,  (i) 2017 ஆ� ஆ@A 12 ஆ� இல!க ெவளிநா�F� ெசலாவணி� ச�ட�தி கீழான ஒ*5'விதிக/;  (ii) 2015 ஆ� ஆ@F!கான ேஹா�ட3 Aவல<ப�] (ல5கா) பிஎ3சியி ஆ@டறி!ைக;  (iii) 2015 ஆ� ஆ@F!கான இல5ைக மர�Dதிாிைக ��F�தாபன�தி வ-டாDத கண!'� அறி!ைகN�;  (iv) 2015 ஆ� ஆ@F!கான வைரய1!க<ப�ட '-நாக3 ெப-Dேதா�ட பயி��ெச ைகக/ க�பனியி வ-டாDத அறி!ைக;  (v) 2015 ஆ� ஆ@F!கான பிரேதச அபிவி-�தி வ5கியி வ-டாDத அறி!ைக;    (vi) 2015 ஆ� ஆ@F!கான அரச ஈ�F �த_�F வ5கியி ஆ@டறி!ைக;    (vii) 2016 ஆ� ஆ@F!கான ம!க/ வ5கியி வ-டாDத அறி!ைக; ம01�    (viii) 2016 ஆ� ஆ@F!கான இல5ைக வ5கியி ஆ@டறி!ைக ெதாட�பிலான அ!'*வி  அறி!ைகைய� சம�<பி�தா�.  ேம0பA அறி!ைகக/ சபா0ட%தி;ட>படசபா0ட%தி;ட>படசபா0ட%தி;ட>படசபா0ட%தி;ட>பட ேவ@Fெமன! க�டைளயாயி01.    4.4.4.4.    மK�கBமK�கBமK�கBமK�கB    ::::    

(1)  அ�ேபா�3ல, எவாியாவ�த, ஜன<பிாிய மாவ�ைத, இல. 55 இ3 வதிN� தி-. விதானேக சாDதவின� 2017.10.11 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ (டா!ட�) ராஜித ேசனார�ன சம�<பி�தா�.  
(2)  ெநா�சியாகம, 'ள� bதி, இல. 510 இ3 வதிN� தி-. ட<ளிc.எ�.பி. வனிநாய!கவின� 2017.08.02 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ பி. ஹாிஸ சம�<பி�தா�.  
(3)  மா�தைள, ேம3பி�Aய, ஆனDத இ3ல� எ?� �கவாியி3 வதிN� தி-. A.எ�.ஜி.e. திசாநாய!கவின� 2017.12.23 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம?ைவ வசDத அ2விஹாேர சம�<பி�தா�.  

 (4) (i) ேஹாமாகம, ஹபரகட, ரனால bதி, இல. 230/4 இ3 வதிN� தி-மதி A.e. '��னி ஹீெதனியவின� 2017.11.25 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம?ைவN�;   
  (ii)  ெகா*�= 06, ெபேரரா bதி, இல. 49/1 சீ யி3 வதிN� தி-. ெஜர3� ெம39ன� 2017.11.04 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம?ைவN� 

  ெகௗரவ இரா வி!கிரமர�ன சம�<பி�தா�. 
(5)  க�Fெவ3லகம, ெதா�A3லகஹவ�த, இல. 244/ஏ/01 இ3 வதிN� தி-. ஆ�.பி. திலகர�னவின� 2017.10.28 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம?ைவ எ�வ� 'ணேசகர சம�<பி�தா�.  
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(6)  வா��வ, தி]ஸ bதி, இல. 15 இ3 வதிN� தி-. ஜக� ரbDதிர ஜயெந�தியின� 2017.11.13 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம?ைவ ஜயDத சமரbர சம�<பி�தா�.  
(7)  இர�தின=ாி, பFகபடா bதி, இல. 110/ஏ யி3 வதிN� தி-மதி ஏ.ஜி. விஜிதா பிாிய5கனியின� 2017.03.27 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ ஜானக வ!'�=ர சம�<பி�தா�.  

 (8) (i) க5காவில, ம�கம, மஹக�பஹனவி3 வதிN� தி-மதி ேக. சிாியாவதீயின� 2017.08.23 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம?ைவN�;   
  (ii) மீகஹெதன, பிரதான bதி, இல. 173/1 இ3 வதிN� தி-மதி எ3.A. கயானி திசாநாய!கவின� 2017.11.20 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம?ைவN�;  

  (ii)  ேப-வைள, கரDதெகாட, ெவெலெகதரவ�தவி3 வதிN� தி-மதி எ3.ஏ. ேசாமவதி eாிgன� 2017.09.04 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம?ைவN� 

  ெகௗரவ பிய3 நிசாDத த சி3வா சம�<பி�தா�. 
(9)  தல5கம வட!', ெபலவ�த, ப�தர�3ல, மNரபாத பிாிெவ விஹாைர எ?� �கவாியி3 வதிN� ப/ேளெவல த�மேதவ ேதராின� 2017.11.24 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி5க சம�<பி�தா�.  25அ ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள!கைமய ேம0பA ம?!க/ ெபா� ம?!க/ '*C!' ஆ01<பF�த<ப�டன.  5. 5. 5. 5. நீதி%-ைறநீதி%-ைறநீதி%-ைறநீதி%-ைற    (தி�%த�)(தி�%த�)(தி�%த�)(தி�%த�): : : : நீதி அைம�ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம<= அைம�ச� சம�<பி�த ச�ட8ல�,— 1978 ஆ� ஆ@A 2 ஆ� இல!க, நீதி��ைற� ச�ட�ைத� தி-��வத0கானெதா- ச�ட8ல�. ச�ட8ல� 2018 மா�� மாத� 20 ஆ� திகதி ெச�வா !கிழைம இர@டா� மதி<eF ெச ய<பட ேவ@FெமனC� அ�சிட<பட ேவ@FெமனC� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ! '*வி0' ஆ01<பF�த<பட ேவ@FெமனC� க�டைளயாயி01.  6.6.6.6.    ஒ%திைவ>Aஒ%திைவ>Aஒ%திைவ>Aஒ%திைவ>A    (((( நா52�நா52�நா52�நா52�    ப�ேவWப�ேவWப�ேவWப�ேவW    பIதிகளி�பIதிகளி�பIதிகளி�பIதிகளி�    இட�ெபW�இட�ெபW�இட�ெபW�இட�ெபW�    இனஇனஇனஇன    ேமாத�கைள�ேமாத�கைள�ேமாத�கைள�ேமாத�கைள�    க5X>பX%த�க5X>பX%த�க5X>பX%த�க5X>பX%த�) :  ) :  ) :  ) :  “இ< பாரா�மற� இ<ேபா� ஒ�திைவ!க<பFமாக” என பாரா�மற� சைப �த3வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண எF�திய�ப<ெப01 விவாதி!க<ப�ட�. 

(பி.ப. 2.50 மணி!' '*!களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா5கினா�. )  
(பி.ப. 2.58 மணி!' சபாநாயக� தைலைம தா5கினா�. )  
(பி.ப. 3.06 மணி!' '*!களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா5கினா�. )  
“ெகௗரவ எ�வ� 'ணேசகர தைலைம தா5'வாராக” என ச8க வ2G�ட3, நல=ாி ம01� க@A மர=ாிைமக/ பிரதி அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!' விட<ப�F ஏ01!ெகா/ள<ப�ட� 
(பி.ப. 5.05 மணி!' ெகௗரவ எ�வ� 'ணேசகர தைலைம தா5கினா�. )  பிேரரைண சைப!' விட<ப�F ஏ01! ெகா/ள<ப�ட�. பி.ப. 6.40 மணி!', 2018 மா��� மாத� 07 ஆ� திகதி =தகிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ!க<ப�ட�.  


