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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகளரவ ெ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/0� ெபா-ளாதார அ1வ2க. அைம,ச-� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,(தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,(தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,(தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, நீதி ம/0� சிைற,சாைலக. ம0சீரைம56 அைம,ச� ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன, உ.நா�ட1வ2க. அைம,ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க, 8/0லா��ைற அபிவி-�தி ம/0� கிறி9தவ சமய அ1வ2க. அைம,ச� ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர,ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர,ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர,ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர, கம�ெதாழி2 அைம,ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    (கலாநிதி) சர' அ()கம,(கலாநிதி) சர' அ()கம,(கலாநிதி) சர' அ()கம,(கலாநிதி) சர' அ()கம, வி:ஞான, ெதாழி2=�ப, ஆரா�,சி, திறக. அபிவி-�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�? மர6ாிைமக. 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/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம,ச-� அரசா@க  க�சி Aத/ேகாலாசாB� ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�, க2வி அைம,ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி2Aய/சி ம/0� க�? நகர அபிவி-�தி அைம,ச-� பாரா�மற, சைப Aத2வ-� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய ஒ-ைம5பாD, ந2Eண க� ம/0� அரசக-ம ெமாழிக. அைம,ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, சFக நல6ாி ம/0� ஆர�ப  ைக�ெதாழி2 அைம,ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    நிம� சிறிபால த சி�வா,நிம� சிறிபால த சி�வா,நிம� சிறிபால த சி�வா,நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா &வர�� ம/0� சிவி2 விமான, ேசைவக. அைம,ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    பழனி திகா�பர�,பழனி திகா�பர�,பழனி திகா�பர�,பழனி திகா�பர�, மைலநா�D 6திய கிராம@க., உ�க�டைம56 வசதிக. ம/0� சAதாய அபிவி-�தி அைம,ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    �மி%த திசாநாய�க,�மி%த திசாநாய�க,�மி%த திசாநாய�க,�மி%த திசாநாய�க, நீ�5பாசன, நீ� வள@க. ம/0� அன��த Aகாைம��வ அைம,ச� ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன, உ.ளக அ1வ2க. ம/0� வடேம2 அபிவி-�தி அைம,ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஹாி� ப"னா%�,ஹாி� ப"னா%�,ஹாி� ப"னா%�,ஹாி� ப"னா%�, ெதாைல�ெதாட�6க. , ?ஜி�ட2 உ�க�டைம56 வசதிக. ம/0� ெவளிநா�D� ெதாழி2வா�56 க. அைம,ச� ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ, Hடைம56 ம/0� நி�மாண��ைற அைம,ச� 



                            (2 ) M. No. 5 ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம,ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப6டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப6டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப6டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப6டார, மகளி� ம/0� சி0வ� அ1வ2க. அைம,ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, ெவளிநா�ட1வ2க. அைம,ச� ெகௗரவ ைபஸ" (/தபா,ெகௗரவ ைபஸ" (/தபா,ெகௗரவ ைபஸ" (/தபா,ெகௗரவ ைபஸ" (/தபா, மாகாண சைபக., உ.Iரா�சி ம/0� விைளயா�D��ைற அைம,ச� ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க, இைளஞ� அ1வ2க., க-�தி�ட Aகாைம��வ� ம/0� ெத அபிவி-�தி அைம,ச� ெகௗரவ ம7� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம7� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம7� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம7� சமரவி�ரம, அபிவி-�தி உபாய Aைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம,ச� ெகௗரவ ம�கள சமர&ர,ெகௗரவ ம�கள சமர&ர,ெகௗரவ ம�கள சமர&ர,ெகௗரவ ம�கள சமர&ர, நிதி ம/0� ெவ&சன ஊடக அைம,ச� ெகௗரவ விஜி' விஜய(ணி ெசா8சா,ெகௗரவ விஜி' விஜய(ணி ெசா8சா,ெகௗரவ விஜி' விஜய(ணி ெசா8சா,ெகௗரவ விஜி' விஜய(ணி ெசா8சா, கட/ெறாழி2, நீரக வளFல அபிவி-�தி ம/0� கிராமிய5 ெபா-ளாதார அ1வ2க. அைம,ச� ெகௗரவ 9.எ�. :வாமிநாத�,ெகௗரவ 9.எ�. :வாமிநாத�,ெகௗரவ 9.எ�. :வாமிநாத�,ெகௗரவ 9.எ�. :வாமிநாத�, மீ.&?ேய/ற�, 6ன�வாKவளி56, வட & அபிவி-�தி ம/0� இL�மத அ1வ2க. அைம,ச� ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ�வழ@க2 அைம,ச� ெகௗரவ அ<�� ஹ=�,ெகௗரவ அ<�� ஹ=�,ெகௗரவ அ<�� ஹ=�,ெகௗரவ அ<�� ஹ=�, தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� A9E� சமய அ1வ2க. அைம,ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, சFக வ1M�ட2க. அைம,ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    1�3 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,1�3 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,1�3 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,1�3 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா, வ1வாதார அபிவி-�தி, வனசீவராசிக. ம/0� பிரேதச அபிவி-�தி அைம,ச�  ெகௗரவ வச%த அ?விஹாேர,ெகௗரவ வச%த அ?விஹாேர,ெகௗரவ வச%த அ?விஹாேர,ெகௗரவ வச%த அ?விஹாேர, கம�ெதாழி2 இராஜா@க அைம,ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, இைளஞ� அ1வ2க., க-�தி�ட Aகாைம��வ�, ம/0� ெத அபிவி-�தி இராஜா@க 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/0� ெபா-ளாதார அ1வ2க. இராஜா@க அைம,ச� ெகௗரவ &ர@மார திசாநாய�க,ெகௗரவ &ர@மார திசாநாய�க,ெகௗரவ &ர@மார திசாநாய�க,ெகௗரவ &ர@மார திசாநாய�க, மகாவE அபிவி-�தி இராஜா@க அைம,ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    அஜி' பி. ெபேரரா,அஜி' பி. ெபேரரா,அஜி' பி. ெபேரரா,அஜி' பி. ெபேரரா, மிவ1 ம/0� 6�5பி க�த க ச தி இராஜா@க அைம,ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா-ளாதார அ1வ2க. இராஜா@க அைம,ச� ெகௗரவ ஏ. 9. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 9. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 9. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 9. பிேரமதாச, ெப-Lேதா�ட  ைக�ெதாழி2 இராஜா@க 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�, சி0வ� அ1வ2க. இராஜா@க அைம,ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன, நிதி இராஜா@க அைம,ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன, பா�கா56 இராஜா@க அைம,ச� ெகௗரவ தி7< ெவதஆரDசி,ெகௗரவ தி7< ெவதஆரDசி,ெகௗரவ தி7< ெவதஆரDசி,ெகௗரவ தி7< ெவதஆரDசி, கட/ெறாழி2, நீரக வளFல அபிவி-�தி ம/0� கிராமிய5 ெபா-ளாதார அ1வ2க. இராஜா@க அைம,ச� ெகௗரவ :ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ :ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ :ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ :ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா@க அைம,ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல+ம� ெசெனவிர'ன,ல+ம� ெசெனவிர'ன,ல+ம� ெசெனவிர'ன,ல+ம� ெசெனவிர'ன, வி:ஞான, ெதாழி2=�ப, ஆரா�,சி, திறக. அபிவி-�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�? மர6ாிைமக. இராஜா@க அைம,ச� 



                            (3 ) M. No. 5 ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/E�லாF,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/E�லாF,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/E�லாF,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/E�லாF, ெநD:சாைலக. ம/0� Hதி அபிவி-�தி இராஜா@க அைம,ச� ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளG, ேதசிய ஒ/0ைம ம/0� சகவாKN இராஜா@க அைம,ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா &வர�� ம/0� 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/0� ெவ&சன ஊடக பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 8காதார�, ேபாசைண ம/0� 8ேதச 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, ெப/ேறாEய வள@க. அபிவி-�தி பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார, ெதாைல�ெதாட�6க. , ?ஜி�ட2 உ�க�டைம56 வசதிக. ம/0� ெவளிநா�D� ெதாழி2வா�56 பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ க�ணார'ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார'ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார'ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார'ன பரணவிதான, வி:ஞான, ெதாழி2=�ப, ஆரா�,சி, திறக. அபிவி-�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�? மர6ாிைமக. பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ ெசயி3 அ7 ஸாஹி" ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி3 அ7 ஸாஹி" ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி3 அ7 ஸாஹி" ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி3 அ7 ஸாஹி" ெமௗலானா, ேதசிய ஒ-ைம5பாD, ந2Eண க� ம/0� அரசக-ம ெமாழிக. பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ ('� சிவ7�க�,ெகௗரவ ('� சிவ7�க�,ெகௗரவ ('� சிவ7�க�,ெகௗரவ ('� சிவ7�க�, சFக நல6ாி ம/0� ஆர�ப  ைக�ெதாழி2 பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ அமீ" அ7 சிஹா<தீ�,ெகௗரவ அமீ" அ7 சிஹா<தீ�,ெகௗரவ அமீ" அ7 சிஹா<தீ�,ெகௗரவ அமீ" அ7 சிஹா<தீ�, கட/ெறாழி2, நீரக வளFல அபிவி-�தி ம/0� கிராமிய5 ெபா-ளாதார அ1வ2க. பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ/,ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ/,ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ/,ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ/, அரச ெதாழி2Aய/சி ம/0� க�? நகர அபிவி-�தி பிரதி அைம,ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட" அ<Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ<Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ<Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ<Eஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேப@ணவ"தனெகௗரவ ேராஹித அேப@ணவ"தனெகௗரவ ேராஹித அேப@ணவ"தனெகௗரவ ேராஹித அேப@ணவ"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 �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 ாீ. 1. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க   ெகௗரவ ரIசி' அ?விஹாேரெகௗரவ ரIசி' அ?விஹாேரெகௗரவ ரIசி' அ?விஹாேரெகௗரவ ரIசி' அ?விஹாேர   ெ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� ேகாJ/வர�ெகௗரவ க&%திர� ேகாJ/வர�ெகௗரவ க&%திர� ேகாJ/வர�ெகௗரவ க&%திர� ேகாJ/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   



                            (4 ) M. No. 5 ெ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 திேனL @ணவ"தனெகௗரவ திேனL @ணவ"தனெகௗரவ திேனL @ணவ"தனெகௗரவ திேனL @ணவ"தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப%�ல @ணவ"தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப%�ல @ணவ"தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப%�ல @ணவ"தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப%�ல @ணவ"தன   ெகௗரவ எ3வ3 @ணேசகரெகௗரவ எ3வ3 @ணேசகரெகௗரவ எ3வ3 @ணேசகரெகௗரவ எ3வ3 @ணேசகர   ெகௗரவ எ/. எ�. ச%திரேசனெகௗரவ எ/. எ�. ச%திரேசனெகௗரவ எ/. எ�. ச%திரேசனெகௗரவ எ/. எ�. ச%திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா9ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா9ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா9ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா9   ெகௗரவ ம7' ஜயதிலகெகௗரவ ம7' ஜயதிலகெகௗரவ ம7' ஜயதிலகெகௗரவ ம7' 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 ந7� ப6டார ஜயமஹெகௗரவ ந7� ப6டார ஜயமஹெகௗரவ ந7� ப6டார ஜயமஹெகௗரவ ந7� ப6டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அHர சி3னி ஜயர'னெகௗரவ அHர சி3னி ஜயர'னெகௗரவ அHர சி3னி ஜயர'னெகௗரவ அHர சி3னி ஜயர'ன   ெகௗரவ அMராத ஜயர'னெகௗரவ அMராத ஜயர'னெகௗரவ அMராத ஜயர'னெகௗரவ அMராத 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 தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர   ெகௗரவ (தி�மதி) :ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) :ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) :ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) :ேமதா ஜீ. ஜயேசன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. �ைரெர3ணசி�க�ெகௗரவ க. �ைரெர3ணசி�க�ெகௗரவ க. �ைரெர3ணசி�க�ெகௗரவ க. �ைரெர3ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப6டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப6டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப6டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப6டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�   ெகௗரவ சிறினா� 9 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 9 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 9 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 9 ெ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 ெசா8சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசா8சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசா8சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசா8சா   ெகௗரவ மய%த திசாநாய�கெகௗரவ மய%த திசாநாய�கெகௗரவ மய%த திசாநாய�கெகௗரவ மய%த திசாநாய�க   ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�கெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�கெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�கெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க   ெகௗரவ சா7%த திசாநாய�கெகௗரவ சா7%த திசாநாய�கெகௗரவ சா7%த திசாநாய�கெகௗரவ சா7%த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள/ ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான%தா   ெ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. சாN/ நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சாN/ நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சாN/ நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சாN/ நி"மலநாத�   ெகௗரவ E'திக ப'திறணெகௗரவ E'திக ப'திறணெகௗரவ E'திக ப'திறணெகௗரவ E'திக ப'திறண   ெகௗரவ (டா�ட") ரேமL பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமL பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமL பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமL பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ :ச%த EIசிநிலேமெகௗரவ :ச%த EIசிநிலேமெகௗரவ :ச%த EIசிநிலேமெகௗரவ :ச%த EIசிநிலேம   



                            (5 ) M. No. 5 ெகௗரவ :ஜி' சIஜய ெபேரராெகௗரவ :ஜி' சIஜய ெபேரராெகௗரவ :ஜி' சIஜய ெபேரராெகௗரவ :ஜி' சIஜய ெ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 ஏ. 9. :சி� பிேரமஜய%தெகௗரவ ஏ. 9. :சி� பிேரமஜய%தெகௗரவ ஏ. 9. :சி� பிேரமஜய%தெகௗரவ ஏ. 9. :சி� பிேரமஜய%த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமDச%திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமDச%திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமDச%திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமDச%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 இ�ரா� மFO<ெகௗரவ இ�ரா� மFO<ெகௗரவ இ�ரா� மFO<ெகௗரவ இ�ரா� மFO<   ெ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 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�ர7ேய ரதன ேதர"ெகௗரவ (வண.) அ�ர7ேய ரதன ேதர"ெகௗரவ (வண.) அ�ர7ேய ரதன ேதர"ெகௗரவ (வண.) அ�ர7ேய ரதன ேதர"   ெகௗரவ பிம� ர'நாய�கெகௗரவ பிம� ர'நாய�கெகௗரவ பிம� ர'நாய�கெகௗரவ பிம� ர'நாய�க   ெகௗரவ சீ. 1. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. 1. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. 1. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. 1. ர'நாய�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண&ரெகௗரவ பிரச�ன ரண&ரெகௗரவ பிரச�ன ரண&ரெகௗரவ பிரச�ன ரண&ர   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ (ஜிE" ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிE" ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிE" ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிE" 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 அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சா   ெகௗரவ காமினி ெலா�@ேகெகௗரவ காமினி ெலா�@ேகெகௗரவ காமினி ெலா�@ேகெகௗரவ காமினி ெலா�@ேக   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரDசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரDசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரDசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரDசி   ெ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 @மாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி @மாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி @மாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி @மாாி விேஜர'ன   ெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறி   ெகௗரவ �=< விேஜேசகரெகௗரவ �=< விேஜேசகரெகௗரவ �=< விேஜேசகரெகௗரவ �=< விேஜேசகர   ெகௗரவ கIசன விேஜேசகரெகௗரவ கIசன விேஜேசகரெகௗரவ கIசன விேஜேசகரெகௗரவ கIசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதHக விதானகமேகெகௗரவ ேதHக விதானகமேகெகௗரவ ேதHக விதானகமேகெகௗரவ ேதHக விதானகமேக   



                            (6 ) M. No. 5 ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�   ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா9ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா9ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா9ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா9   ெகௗரவ @மார ெவ�கமெகௗரவ @மார ெவ�கமெகௗரவ @மார ெவ�கமெகௗரவ @மார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான('� Rேநச�ெகௗரவ ஞான('� Rேநச�ெகௗரவ ஞான('� Rேநச�ெகௗரவ ஞான('� Rேநச�   ெ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 த�ம7�க� சி'தா"த�ெகௗரவ த�ம7�க� சி'தா"த�ெகௗரவ த�ம7�க� சி'தா"த�ெகௗரவ த�ம7�க� சி'தா"த�   ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ தில�க :மதிபாலெகௗரவ தில�க :மதிபாலெகௗரவ தில�க :மதிபாலெகௗரவ தில�க :மதிபால   ெகௗரவ எ�.ஏ. :ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. :ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. :ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. :ம%திர�   ெகௗரவ வ9ேவ� :ேரLெகௗரவ வ9ேவ� :ேரLெகௗரவ வ9ேவ� :ேரLெகௗரவ வ9ேவ� :ேரL   ெகௗரவ டபிNS. J. ேஜ. ெசெனவிர'னெகௗரவ டபிNS. J. ேஜ. ெசெனவிர'னெகௗரவ டபிNS. J. ேஜ. ெசெனவிர'னெகௗரவ டபிNS. J. ேஜ. ெசெனவிர'ன   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ :னி� ஹ%��ென'திெகௗரவ :னி� ஹ%��ென'திெகௗரவ :னி� ஹ%��ென'திெகௗரவ :னி� ஹ%��ென'தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ39ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ39ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ39ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ39ஆரDசி   ெகௗரவ இ%திக அM�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அM�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அM�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அM�'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&தி5 பிரதானிP� பிரதி5 பாரா�மற, ெசயலாள� நாயகA�   தி-மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி, ெசயலாள� நாயக�  தி-. ? கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி, ெசயலாள� நாயக�   ஒ'திைவ<பி� பிரகார� பாராUம�ற� V9ய�. சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".ஒ'திைவ<பி� பிரகார� பாராUம�ற� V9ய�. சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".ஒ'திைவ<பி� பிரகார� பாராUம�ற� V9ய�. சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".ஒ'திைவ<பி� பிரகார� பாராUம�ற� V9ய�. சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".     1. 1. 1. 1.     சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி'த�கNஅறிவி'த�கNஅறிவி'த�கNஅறிவி'த�கN: : : : சபாநாயக� பிவ-மா0 அறிவி�த2 விD�தா� :-    
I “இல@ைக, சனநாயக ேசாசEச  &?யரசி அரசியலைம5பி 79 ஆ� இல க உ056ைரயி பிரகார�, 2018 ேம 15 ஆ� திகதி ‘நீதி��ைற (தி-�த�)’  ம/0� 2018 ேம 21 ஆ� திகதி ‘த�டைன, ச�ட ேகாைவ (தி-�த�)’, ‘&/றவிய2 நடவ? ைகAைற, ச�ட ேகாைவ (தி-�த�)’ ம/0� ‘&?யிய2 வாெசலN (தி-�த�)’ என5பD� ச�டFல@க. எனா2 சா0ைர எ)த5ப�டெதபைத� ெதாிவி�� ெகா.ள வி-�6கிேற.” 
II “140 ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைளயி பிரகார� எ�டாவ� பாரா�மற�தி இர�டாவ� அம�N வார�தி ேபா� ேசைவயா/0வத/காக கீK &றி5பிட5ப�D.ள பாரா�மற உ05பின�க. தவிசாள� &ழாமி/& உ.ளட &வத/& எனா2 ெபய� &றி5பிட5ப�D.ள� என பாரா�மற�தி/& அறிவி��  ெகா.ள வி-�6கிேற. 



                            (7 ) M. No. 5 ெகௗரவ பிய@கர ஜயர�ன ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன ெகௗரவ பிம2 ர�நாய க ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனLத &மாரசிறி ெகௗரவ ேக. �ைரெர�ணசி@க� ெகௗரவ ெசஹா ேசமசி@க ெகௗரவ கனக ேஹர� ெகௗரவ ேவ1 &மா� ெகௗரவ Aஜி6� ரஹுமா  ெகௗரவ ( டா ட�) (தி-மதி) �Zதா விேஜமான” 
 2.2.2.2.    ப'திர�கN சம"<பி'த�ப'திர�கN சம"<பி'த�ப'திர�கN சம"<பி'த�ப'திர�கN சம"<பி'த�: : : : (1) சபாநாயக�, இல@ைக, சனநாயக, ேசாசEச  &?யர8 அரசியலைம5பி 41ஆ (6) உ056ைரயி பிரகார� 2017.01.01 Aத2 2017.12.31 வைரயிலான நிதி ஆைண &)வி ெசயலா/0ைக அறி ைகைய, சம�5பி�தா�.  ேம/ப? அறி ைக சபா1ட'தி7ட<படசபா1ட'தி7ட<படசபா1ட'தி7ட<படசபா1ட'தி7ட<பட ேவ�Dெமன  க�டைளயாயி/0. 
(2) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம,ச�, 2016 ஆ� ஆ�D கான இல@ைக ேதசிய மனிதவள அபிவி-�தி சைபயி ஆ�டறி ைகைய, சம�5பி�� ேம/ப? அறி ைகைய ெபா-ளாதார அபிவி-�தி  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &)வி/& ஆ/05பD�த5பட ேவ�Dெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட5ப�D ஏ/0 ெகா.ள5ப�ட�. 
(3) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம,ச�,  2016 ஆ� ஆ�D கான வைரய0 க5ப�ட விமான நிைலய  ம/0� விமான ேசைவக. (இல@ைக) க�பனியி வ-டாLத அறி ைகைய, சம�5பி�� ேம/ப? அறி ைகைய ேபா &வர�� ம/0� ெதாைல�ெதாட�6 ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &)வி/& ஆ/05பD�த5பட ேவ�Dெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட5ப�D ஏ/0 ெகா.ள5ப�ட�. 
(4) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம,ச�,       (i) ம�வாி  க�டைள, ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 32(1) ஆ� பிாிவி கீK,  ம�வாி ெதாட�பாக  நிதி ம/0� ெவ&சன ஊடக  அைம,சரா2 விதி க5ப�D, 2018 சனவாி 18 ஆ� திகதிய 2054/41 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர8ாி க5ப�ட அறிவி�த2.   (ம�வாி அறிவி�த2 இல க� 03/2018);  (ii) ம�வாி  க�டைள, ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 25 ஆ� பிாிவி கீK,  ம�வாி ெதாட�பாக  நிதி ம/0� ெவ&சன ஊடக  அைம,சரா2 விதி க5ப�D, 2018 சனவாி 18 ஆ� திகதிய 2054/42 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர8ாி க5ப�ட அறிவி�த2.(ம�வாி அறிவி�த2 இல க� 04/2018);  (iii) ம�வாி  க�டைள, ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 2 ம/0� 22 ஆ� பிாிNகளி கீK,  ம�வாி ெதாட�பாக நிதி ம/0� ெவ&சன ஊடக  



                            (8 ) M. No. 5 அைம,சரா2 விதி க5ப�D, 2018 சனவாி 23  ஆ� திகதிய 2055/9 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர8ாி க5ப�ட அறிவி�த2க..   (ம�வாி அறிவி�த2 இல க@க. 05/2018 ம/0� 06/2018); ம/0�  (iv) ம�வாி  க�டைள, ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 32 ஆ� பிாிNட ேச��� வாசி க5பD� 2, 12, 22 ம/0� 25 ஆ� பிாிNகளி கீK,  ம�வாி ெதாட�பாக நிதி ம/0� ெவ&சன ஊடக  அைம,சரா2 விதி க5ப�D, 2018 ெப5ரவாி 21 ஆ� திகதிய 2059/32 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர8ாி க5ப�ட அறிவி�த2.   (ம�வாி அறிவி�த2 இல க� 07/2018) ஆகியவ/ைற, சம�5பி�� ேம/ப? அறிவி�த2கைள  அரசா@க நிதி  ப/றிய &)வி/& ஆ/05பD�த5பட ேவ�Dெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட5ப�D ஏ/0  ெகா.ள5ப�ட�. 
(5) அரச ெதாழி2Aய/சி  ம/0� க�? நகர அபிவி-�தி அைம,ச�,  2016 ஆ� ஆ�D கான இல@ைக மரALதிாிைக ��D�தாபன�தி வ-டாLத கண ைகP� அறி ைகையP� சம�5பி�� ேம/ப? அறி ைகைய ெபா-ளாதார அபிவி-�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &)வி/& ஆ/05பD�த5பட ேவ�Dெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட5ப�D ஏ/0 ெகா.ள5ப�ட�. 
(6) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம,ச�, 2015 ஆ� ஆ�D கான ேதயிைல  சி0ப/0நில@க. அதிகாரசைபயி ஆ�டறி ைகைய, சம�5பி�� ேம/ப? அறி ைகைய கம�ெதாழி2 ம/0� காணி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &)வி/& ஆ/05பD�த5பட ேவ�Dெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட5ப�D ஏ/0  ெகா.ள5ப�ட�. 
(7) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம,ச�,  
 (i) 2013 ஆ� ஆ�D கான ேதசிய க2வி நி0வக�தி ஆ�டறி ைக; ம/0�  (ii)  2016 ஆ� ஆ�D கான க2வி ெவளிa�D� திைண கள�தி வ-டாLத ெசயலா/0ைக அறி ைக ஆகியவ/ைற, சம�5பி�� ேம/ப? அறி ைகைய க2வி ம/0� மனித வள அபிவி-�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &)வி/& ஆ/05பD�த5பட ேவ�Dெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட5ப�D ஏ/0  ெகா.ள5ப�ட�.     3.3.3.3.    @W@W@W@W    அறி�ைககNஅறி�ைககNஅறி�ைககNஅறி�ைககN    சம"<பி'த�சம"<பி'த�சம"<பி'த�சம"<பி'த�: : : : வ1வாதார அபிவி-�தி, 8/றாட2 ம/0� இய/ைக வள@க. ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &)வி  தவிசாள� ெகளரவ (தி-மதி) பவி�ராேதவி வனிஆர,சி, அ &)வி/& ஆ/05பD�திய,   (i) 1980 ஆ� ஆ�? 47 ஆ�  இல க,ேதசிய bழ2 ச�ட�தி கீழான ஒ)@&விதிக.;   (ii) 1980  ஆ� ஆ�? 47 ஆ�  இல க, ேதசிய bழ2 ச�ட�தி 24 இ ம/0� பிாிN 24 ஈ எபவ/றி கீழான க�டைள; ம/0� 

 (iii) 1980 ஆ� ஆ�?  47 ஆ� இல க, ேதசிய bழ2 ச�ட�தி 23ய ஆ� பிாிவி   கீழான ஐL�  க�டைளக.  ெதாட�பிலான அ &)வி     அறி ைகைய, சம�5பி�தா�.  



                            (9 ) M. No. 5 ேம/ப? அறி ைக சபா1ட'தி7ட<படசபா1ட'தி7ட<படசபா1ட'தி7ட<படசபா1ட'தி7ட<பட    ேவ�Dெமன  க�டாளயாயி/0. 
 4. 1990 4. 1990 4. 1990 4. 1990 :வெசாிய:வெசாிய:வெசாிய:வெசாிய    ம�ற�ம�ற�ம�ற�ம�ற�: : : : பிரதமபிரதமபிரதமபிரதம    அைமDச��அைமDச��அைமDச��அைமDச��    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    ெகாNைககNெகாNைககNெகாNைககNெகாNைககN    மXY�மXY�மXY�மXY�    ெபா�ளாதாரெபா�ளாதாரெபா�ளாதாரெபா�ளாதார    அ?வ�கNஅ?வ�கNஅ?வ�கNஅ?வ�கN    அைமDச�மானவ"அைமDச�மானவ"அைமDச�மானவ"அைமDச�மானவ"    சா"பாகசா"பாகசா"பாகசா"பாக    காணிகாணிகாணிகாணி    மXY�மXY�மXY�மXY�    பாராUம�றபாராUம�றபாராUம�றபாராUம�ற    மYசீரைம<EமYசீரைம<EமYசீரைம<EமYசீரைம<E    அைமDச"அைமDச"அைமDச"அைமDச"    சம"<பி'தசம"<பி'தசம"<பி'தசம"<பி'த    ச3டZல�ச3டZல�ச3டZல�ச3டZல�,— 1990 8வெசாிய மற�திைன தாபி5பத/& ஏ/பாD ெச�வத/&� அ��ட அதேனாD ெதாட�6ப�ட அ2ல� அத இைடேநா்விைளவான க-ம@க� & ஏ/பாD ெச�வத/&மானெதா- ச�டFல�. இ, ச�டFல� 2018 f 05 ஆ� திகதி ெச�வா� கிழைம இர�டா� மதி5gD ெச�ய5பட ேவ�DெமனN�, அ,ச�டFல� அ,சிட5பட ேவ�DெமனN� உாிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &)வி/& ஆ/05பD�த5பட ேவ�DெமனN� க�டைளயாயி/0.  5. 5. 5. 5.     காணிகாணிகாணிகாணி    (பராதீன<ப['த�(பராதீன<ப['த�(பராதீன<ப['த�(பராதீன<ப['த�    மீதானமீதானமீதானமீதான    ம3[<பா[கN)ம3[<பா[கN)ம3[<பா[கN)ம3[<பா[கN)    (தி�'த�)(தி�'த�)(தி�'த�)(தி�'த�): : : : நிதி ம/0� ெவ&சன ஊடக அைம,ச� சா�பாக காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம,ச� சம�5பி�த ச�டFல� ,— 2014 ஆ� ஆ�? 38 ஆ� இல க, காணி (பராதீன5பD�த2 மீதான ம�D5பாDக.) ச�ட�ைத� தி-��வத/கானெதா- ச�டFல�. இ, ச�டFல� 2018 f  05 ஆ� திகதி ெச�வா� கிழைம இர�டா� மதி5gD ெச�ய5பட ேவ�DெமனN�, அ,ச�டFல� அ,சிட5பட ேவ�DெமனN� உாிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &)வி/& ஆ/05பD�த5பட ேவ�DெமனN� க�டைளயாயி/0.  6.6.6.6. பாராUம�ற நிைலயியX க3டைளகN பXறிய @WபாராUம�ற நிைலயியX க3டைளகN பXறிய @WபாராUம�ற நிைலயியX க3டைளகN பXறிய @WபாராUம�ற நிைலயியX க3டைளகN பXறிய @W: பாரா�மற, சைப Aத2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள இல. 116 இ ஒ)@&விதிகளி பிரகார�, நிைலயிய/ க�டைளக. ப/றிய &), தவிசாளராக, சபாநாயகைரP�, பிரதி, சபாநாயகைரP�, &) களி பிரதி� தவிசாளைரP� ம/0� ெதாிN  &)வினா2 ெபய�&றி�� நியமி க5பDகிற ேம1� ஆ0 (06) உ05பின�கைளP� உ.ளட கியி-�த2 ேவ�Dமாக. பிேரரைண சைப & விட5ப�D எ/0 ெகா.ள5ப�ட�.  7.7.7.7.    சைப� @Wசைப� @Wசைப� @Wசைப� @W: : : : பாரா�மற, சைப Aத2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,—  பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள இல. 117 இ ஒ)@&விதிகளி பிரகார�, சைப  &), தவிசாளராக, சபாநாயகைரP� ெதாிN  &)வினா2 ெபய�&றி�� நியமி க5பDகிற ேம1� ஒப� ( 09 )  உ05பின�கைளP� உ.ளட கியி-�த2 ேவ�Dமாக. பிேரரைண சைப & விட5ப�D எ/0 ெகா.ள5ப�ட�.  8.8.8.8.    ஒW�கவிய� மXY� சிற<EாிைமகN பXறிய @WஒW�கவிய� மXY� சிற<EாிைமகN பXறிய @WஒW�கவிய� மXY� சிற<EாிைமகN பXறிய @WஒW�கவிய� மXY� சிற<EாிைமகN பXறிய @W: : : : பாரா�மற, சைப Aத2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள இல. 118 இ ஒ)@&விதிகளி பிரகார�, ஒ) கவிய2 ம/0� சிற56ாிைமக. ப/றிய &), ெதாிN  &)வினா2 ெபய�&றி�� நியமி க5பDகிற ப�� ( 1 0 )  உ05பின�க� & ேம/படாதவ�கைள உ.ளட கியி-�த2 ேவ�Dமாக. பிேரரைண சைப & விட5ப�D எ/0 ெகா.ள5ப�ட�.     9.9.9.9.    அரசா�க கண�@கN பXறிய @Wஅரசா�க கண�@கN பXறிய @Wஅரசா�க கண�@கN பXறிய @Wஅரசா�க கண�@கN பXறிய @W: : : : பாரா�மற, சைப Aத2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள இல. 119 இ ஏ/பாDகளினா2 தைடெபறாம2, அரசா@க கண &க. ப/றிய &) ெதாிN  &)வினா2 ெபய�&றி�� நியமி க5பDகிற இ-ப�� ஆ0 (26) உ05பின�கைள  ெகா�?-�த2 ேவ�Dமாக. 



                            (10 ) M. No. 5 பிேரரைண சைப & விட5ப�D எ/0 ெகா.ள5ப�ட�. 
 10.10.10.10.    அரசா�க ெபாY<E (யXசிகN பXறிய @Wஅரசா�க ெபாY<E (யXசிகN பXறிய @Wஅரசா�க ெபாY<E (யXசிகN பXறிய @Wஅரசா�க ெபாY<E (யXசிகN பXறிய @W: : : : பாரா�மற, சைப Aத2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள இல. 120 இ ஏ/பாDகளினா2 தைடெபறாம2, அரசா@க ெபா056 Aய/சிக. ப/றிய &) ெதாிN  &)வினா2 ெபய�&றி�� நியமி க5பDகிற இ-ப�� ஆ0 (26) உ05பின�கைள  ெகா�?-�த2 ேவ�Dமாக. பிேரரைண சைப & விட5ப�D எ/0 ெகா.ள5ப�ட�.  11. 11. 11. 11. அரசா�க நிதி  பXறிய @Wஅரசா�க நிதி  பXறிய @Wஅரசா�க நிதி  பXறிய @Wஅரசா�க நிதி  பXறிய @W: : : : பாரா�மற, சைப Aத2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள இல. 121 இ ஏ/பாDகளினா2 தைடெபறாம2, அரசா@க நிதி ப/றிய &) ெதாிN  &)வினா2 ெபய�&றி�� நியமி க5பDகிற தவிசாள� ஒ-வைரP� ேம1� ப�ெதாப� (1 9)  உ05பின�கைளP� ெகா�?-�த2 ேவ�Dமாக. பிேரரைண சைப & விட5ப�D எ/0 ெகா.ள5ப�ட�.  12. 12. 12. 12.     ெபா� மH�கN பXறிய @Wெபா� மH�கN பXறிய @Wெபா� மH�கN பXறிய @Wெபா� மH�கN பXறிய @W    : : : : பாரா�மற, சைப Aத2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள இல. 122  இ ஏ/பாDகளினா2 தைடெபறாம2, ெபா� மB க. ப/றிய &) ெதாிN  &)வினா2 ெபய�&றி�� நியமி க5பDகிற இ-ப�� இர�D ( 22 )  உ05பின�கைள  ெகா�?-�த2 ேவ�Dமாக. பிேரரைண சைப & விட5ப�D ஏ/0  ெகா.ள5ப�ட�.  13.13.13.13.    ெசய�M)�க அபிவி�'தி� க�'தி3ட�கN ச3ட'தி�ெசய�M)�க அபிவி�'தி� க�'தி3ட�கN ச3ட'தி�ெசய�M)�க அபிவி�'தி� க�'தி3ட�கN ச3ட'தி�ெசய�M)�க அபிவி�'தி� க�'தி3ட�கN ச3ட'தி�    கீ]கீ]கீ]கீ]    க3டைள க3டைள க3டைள க3டைள 

(இலஇலஇலஇல.1.1.1.1 )))) ::::அபிவி-�தி உபாய Aைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம,ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2008 ஆ� ஆ�?  14 ஆ� இல க, ெசய2=h க அபிவி-�தி  க-�தி�ட@க. ச�ட�தி 3 (4) ஆ� பிாிவி கீK அபிவி-�தி உபாய Aைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம,சரா2 ஆ க5ப�D, 2014 f 16 ஆ� திகதிய 1867/5 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர8ாி க5ப�ட க�டைளைய� தி-�தி 2017 திெச�ப� 29 ஆ� திகதிய 2051/38 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர8ாி க5ப�ட�� 2018.03.20 ஆ� திகதி சம�5பி க5ப�ட�மான க�டைள அ@கீகாி க5பDமாக. பிேரரைண சைப & விட5ப�D எ/0 ெகா.ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 2.15 மணி & &) களி பிரதி�  தவிசாள� தைலைம தா@கினா�. )  பிேரரைண சைப & விட5ப�D ஏ/0 ெகா.ள5ப�ட�. “ெகளரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா@&வாராக” என 8/0லா��ைற அபிவி-�தி ம/0� கிறி9தவ மத அ1வ2க. அைம,ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட5ப�D ஏ/0 ெகா.ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 3.29 மணி & ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா@கினா�.) “ெகளரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா@&வாராக” என  அரச ெதாழி2 Aய/சிக. ம/0� க�? நகர அபிவி-�தி  அைம,ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட5ப�D ஏ/0 ெகா.ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 4.32 மணி & ெகௗரவ லகி ஜயவ�தன தைலைம தா@கினா�.) “ெகளரவ (டா ட�) (தி-மதி) �Zதா விேஜமான தைலைம தா@&வாராக” என  அரச ெதாழி2 Aய/சிக. ம/0� க�? நகர அபிவி-�தி  அைம,ச� பிேராி�தா�.  



                            (11 ) M. No. 5 பிேரரைண சைப & விட5ப�D ஏ/0 ெகா.ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 5.26 மணி & (டா ட�) (தி-மதி) �Zதா விேஜமான தைலைம தா@கினா�.) 
(பி.ப. 5.59 மணி & சபாநாயக� தைலைம தா@கினா�. ) பிேரரைண சைப & விட5ப�D ஏ/0 ெகா.ள5ப�ட�.     14.14.14.14.    ெசய�M)�க அபிவி�'தி� க�'தி3ட�கN ச3ட'தி�ெசய�M)�க அபிவி�'தி� க�'தி3ட�கN ச3ட'தி�ெசய�M)�க அபிவி�'தி� க�'தி3ட�கN ச3ட'தி�ெசய�M)�க அபிவி�'தி� க�'தி3ட�கN ச3ட'தி�    கீ]கீ]கீ]கீ]    க3டைள க3டைள க3டைள க3டைள 

(இலஇலஇலஇல.2.2.2.2 )))) : : : : அபிவி-�தி உபாய Aைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம,ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2008 ஆ� ஆ�? 14 ஆ� இல க, ெசய2=h க அபிவி-�தி  க-�தி�ட@க. ச�ட�தி 3(4) ஆ� பிாிவி கீK அபிவி-�தி உபாய Aைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம,சரா2 ஆ க5ப�D, 2018 மா�, 16 ஆ� திகதிய 2062/47 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைக Fல� தி-�த5ப�ட 2017 திெச�ப� 15 ஆ� திகதிய 2049/59 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர8ாி க5ப�ட�� 2018.03.23 ஆ� திகதி சம�5பி க5ப�ட�மான க�டைள அ@கீகாி க5பDமாக. பிேரரைண சைப & விட5ப�D ஏ/0 ெகா.ள5ப�ட�.  15.15.15.15.    ஒ'திைவ<Eஒ'திைவ<Eஒ'திைவ<Eஒ'திைவ<E    (மீனவ"கU�@மீனவ"கU�@மீனவ"கU�@மீனவ"கU�@    (�ைனய(�ைனய(�ைனய(�ைனய    விைலயி�விைலயி�விைலயி�விைலயி�    எாிெபா�Nஎாிெபா�Nஎாிெபா�Nஎாிெபா�N    வழ�க�வழ�க�வழ�க�வழ�க�) :  ) :  ) :  ) :  இ5 பாரா�மற� இ5ேபா� ஒ�திைவ க5பDமாக”  என பாரா�மற, சைப Aத2வ� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட5ப�D எ/0 ெகா.ள5ப�ட�. “ெகளரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா@&வாராக” என அபிவி-�தி உபாய வழிக. ம/0� ச�வேதச வ��தக இராஜா@க அைம,ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட5ப�D ஏ/0 ெகா.ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 6.10 மணி & ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா@கினா�.) பிேரரைண சைப & விட5ப�D எ/0 ெகா.ள5ப�ட�. பி.ப. 7.10 மணி & பாரா�மற� 2018 ேம 23 ஆ� திகதி 6தகிழைம பி.ப. 1.00 வைர  ஒ�திைவ க5ப�ட�. 


