
இல. 15151515.] (எ�டாவ� பாரா�மற� - இர�டாவ� ��ட�ெதாட�) 
பாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைக        2018 �  21, வியாழ கிழைம #.ப.10.00 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 ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி,ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி,ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி,ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி, 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/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. 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, 4/0லா��ைற அபிவி)�தி ம/0� கிறி6தவ 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    கய�த க�ணாதில�க,கய�த க�ணாதில�க,கய�த க�ணாதில�க,கய�த க�ணாதில�க, காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89 அைம(ச)� அரசா:க  க�சி #த/ேகாலாசா;� ெ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 ெதாழி2#ய/சி ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச)� பாரா�மற( சைப #த2வ)� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    மேனா கேணச!,மேனா கேணச!,மேனா கேணச!,மேனா கேணச!, ேதசிய ஒ)ைம8பா>, ந2?ண க� ம/0� அரசக)ம ெமாழிக. அைம(ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ச@க நல9ாி 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� ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப-டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப-டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப-டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப-டார, மகளி� ம/0� சி0வ� அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ைபஸ% /0தபா,ெகௗரவ ைபஸ% /0தபா,ெகௗரவ ைபஸ% /0தபா,ெகௗரவ ைபஸ% /0தபா, மாகாண சைபக., உ.Cரா�சி ம/0� விைளயா�>��ைற அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    சாகல ர1நாய�க,சாகல ர1நாய�க,சாகல ர1நாய�க,சாகல ர1நாய�க, இைளஞ� அ1வ2க., க)�தி�ட #காைம��வ� ம/0� ெத அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ அ%ஜுன ரண&#க,ெகௗரவ அ%ஜுன ரண&#க,ெகௗரவ அ%ஜுன ரண&#க,ெகௗரவ அ%ஜுன ரண&#க, ெப/ேறா?ய வள:க. அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ம3� சமரவி�ரம,ம3� சமரவி�ரம,ம3� சமரவி�ரம,ம3� சமரவி�ரம, அபிவி)�தி உபாய #ைறக. 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 ர(�திர சமர(ர,ெகௗரவ ர(�திர சமர(ர,ெகௗரவ ர(�திர சமர(ர,ெகௗரவ ர(�திர சமர(ர, ெதாழி2 ம/0� ெதாழி/ச:க உறFக. அைம(ச� 



                            (2 ) M. No. 15 ெகௗரவ மஹி�த சமரசி#க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி#க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி#க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி#க, �ைற#க:க. ம/0� க8ப/0ைற அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ர5சி1 சிய�பலாபி6ய,ெகௗரவ ர5சி1 சிய�பலாபி6ய,ெகௗரவ ர5சி1 சிய�பலாபி6ய,ெகௗரவ ர5சி1 சிய�பலாபி6ய, மிவ1 ம/0� 9�8பி க�த க ச தி அைம(ச� ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார1ன,ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார1ன,ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார1ன,ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார1ன, 4காதார�, ேபாசைண ம/0� 4ேதச ம)��வ அைம(ச� ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ�வழ:க2 அைம(ச� ெகௗரவ அ8&� ஹ:�,ெகௗரவ அ8&� ஹ:�,ெகௗரவ அ8&� ஹ:�,ெகௗரவ அ8&� ஹ:�, தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� #6?� சமய அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!, ச@க வ1G�ட2க. அைம(ச�  ெகௗரவ ர5சி1 அ;விஹாேர,ெகௗரவ ர5சி1 அ;விஹாேர,ெகௗரவ ர5சி1 அ;விஹாேர,ெகௗரவ ர5சி1 அ;விஹாேர, 4/0லா��ைற அபிவி)�தி ம/0� கிறி6தவ சமய அ1வ2க. இராஜா:க 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� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல�கி ஜயவ%தன,ல�கி ஜயவ%தன,ல�கி ஜயவ%தன,ல�கி ஜயவ%தன, மைலநா�> 9திய கிராம:க., உ�க�டைம89 வசதிக. ம/0� ச#தாய 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, மகாவ? அபிவி)�தி இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    அஜி1 பி. ெபேரரா,அஜி1 பி. ெபேரரா,அஜி1 பி. ெபேரரா,அஜி1 பி. ெபேரரா, மிவ1 ம/0� 9�8பி 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. 6. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 6. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 6. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 6. பிேரமதாச, ெப)Iேதா�ட  ைக�ெதாழி2 இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    பா3த ர#ேக ப-டார,பா3த ர#ேக ப-டார,பா3த ர#ேக ப-டார,பா3த ர#ேக ப-டார, நீ�8பாசன, நீ� வள:க. ம/0� அன��த #காைம��வ இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர!,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர!,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர!,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர!, சி0வ� அ1வ2க. இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ (.எ0. இராதாகி�?ண!,ெகௗரவ (.எ0. இராதாகி�?ண!,ெகௗரவ (.எ0. இராதாகி�?ண!,ெகௗரவ (.எ0. இராதாகி�?ண!, க2வி இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர1ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர1ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர1ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர1ன, நிதி 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� ெகௗரவ ல*ம! ெசெனவிர1ன,ெகௗரவ ல*ம! ெசெனவிர1ன,ெகௗரவ ல*ம! ெசெனவிர1ன,ெகௗரவ ல*ம! ெசெனவிர1ன, விJஞான, ெதாழி2K�ப, ஆராL(சி, திறக. அபிவி)�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�< மர9ாிைமக. இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி0A�லாB,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி0A�லாB,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி0A�லாB,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி0A�லாB, ெந>Jசாைலக. ம/0� Mதி அபிவி)�தி இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD, ேதசிய ஒ/0ைம ம/0� சகவாNF 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 ேஜ.சீ. அலவ1&வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ1&வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ1&வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ1&வல, உ.நா�ட1வ2க. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 4காதார�, ேபாசைண ம/0� 4ேதச ம)��வ பிரதி அைம(ச� 



                            (3 ) M. No. 15 ெ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/ேறா?ய வள:க. அபிவி)�தி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ எEவE �ணேசகர,ெகௗரவ எEவE �ணேசகர,ெகௗரவ எEவE �ணேசகர,ெகௗரவ எEவE �ணேசகர, உ.ளக அ1வ2க. ம/0� வடேம2 அபிவி)�தி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ந3! ப-டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந3! ப-டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந3! ப-டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந3! ப-டார ஜயமஹ, அரச நி)வாக #காைம��வ ம/0� ச�ட#� ஒ*:%� பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ எC.ஆ%. சாரதீ &?ம�த,ெகௗரவ எC.ஆ%. சாரதீ &?ம�த,ெகௗரவ எC.ஆ%. சாரதீ &?ம�த,ெகௗரவ எC.ஆ%. சாரதீ &?ம�த, நீதி ம/0� சிைற(சாைலக. ம0சீரைம89 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ க�ணார1ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார1ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார1ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார1ன பரணவிதான, விJஞான, ெதாழி2K�ப, ஆராL(சி, திறக. அபிவி)�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�< மர9ாிைமக. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ெசயிE அ3 ஸாஹி% ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயிE அ3 ஸாஹி% ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயிE அ3 ஸாஹி% ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயிE அ3 ஸாஹி% ெமௗலானா, ேதசிய ஒ)ைம8பா>, ந2?ண க� ம/0� அரசக)ம ெமாழிக. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேக. காத% ம0தா!,ேக. காத% ம0தா!,ேக. காத% ம0தா!,ேக. காத% ம0தா!, மீ.%<ேய/ற�, 9ன�வாNவளி89 ம/0� வட % அபிவி)�தி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அஜி1 மா!ன8ெப�ம,ெகௗரவ அஜி1 மா!ன8ெப�ம,ெகௗரவ அஜி1 மா!ன8ெப�ம,ெகௗரவ அஜி1 மா!ன8ெப�ம, 4/றாட2 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ நிஷா�த /&ெஹE6கமேக,ெகௗரவ நிஷா�த /&ெஹE6கமேக,ெகௗரவ நிஷா�த /&ெஹE6கமேக,ெகௗரவ நிஷா�த /&ெஹE6கமேக, �ைற#க:க. ம/0� க8ப/0ைற அ1வ2க. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அ#கஜ! இராமநாத!,ெகௗரவ அ#கஜ! இராமநாத!,ெகௗரவ அ#கஜ! இராமநாத!,ெகௗரவ அ#கஜ! இராமநாத!, கம�ெதாழி2 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ /1& சிவ3#க�,ெகௗரவ /1& சிவ3#க�,ெகௗரவ /1& சிவ3#க�,ெகௗரவ /1& சிவ3#க�, ச@க நல9ாி ம/0� ஆர�ப  ைக�ெதாழி2 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ0,ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ0,ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ0,ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ0, அரச ெதாழி2#ய/சி ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி பிரதி அைம(ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட% அ8Aஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அ8Aஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அ8Aஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அ8Aஹாமி   ெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசனெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசனெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசனெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசன   ெகௗரவ திF� அ/Gகமெகௗரவ திF� அ/Gகமெகௗரவ திF� அ/Gகமெகௗரவ திF� அ/Gகம   ெகௗரவ டல0 அழக8ெப�மெகௗரவ டல0 அழக8ெப�மெகௗரவ டல0 அழக8ெப�மெகௗரவ டல0 அழக8ெப�ம   ெகௗரவ ஆன�த அ;1கமேகெகௗரவ ஆன�த அ;1கமேகெகௗரவ ஆன�த அ;1கமேகெகௗரவ ஆன�த அ;1கமேக   ெகௗரவ மஹி�தான�த அ;1கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ;1கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ;1கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ;1கமேக   ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ./. /க�மE இ0மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ./. /க�மE இ0மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ./. /க�மE இ0மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ./. /க�மE இ0மாயி�   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி�1 �மா%ெகௗரவ அ. அரவி�1 �மா%ெகௗரவ அ. அரவி�1 �மா%ெகௗரவ அ. அரவி�1 �மா%   ெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேக   ெகௗரவ சிறிபால கமல1ெகௗரவ சிறிபால கமல1ெகௗரவ சிறிபால கமல1ெகௗரவ சிறிபால கமல1   ெகௗரவ உதய பிரபா1 க�ம!பிலெகௗரவ உதய பிரபா1 க�ம!பிலெகௗரவ உதய பிரபா1 க�ம!பிலெகௗரவ உதய பிரபா1 க�ம!பில   ெகௗரவ நிஹா� கல8ப1திெகௗரவ நிஹா� கல8ப1திெகௗரவ நிஹா� கல8ப1திெகௗரவ நிஹா� கல8ப1தி   ெகௗரவ திேன? �ணவ%தனெகௗரவ திேன? �ணவ%தனெகௗரவ திேன? �ணவ%தனெகௗரவ திேன? �ணவ%தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ%தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ%தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ%தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ%தன   



                            (4 ) M. No. 15 ெகௗரவ ப1ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப1ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப1ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப1ம உதயசா�த �ணேசகர   ெகௗரவ எ0. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ0. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ0. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ0. எ�. ச�திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா6ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா6ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா6ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா6   ெகௗரவ ம31 ஜயதிலகெகௗரவ ம31 ஜயதிலகெகௗரவ ம31 ஜயதிலகெகௗரவ ம31 ஜயதிலக   ெகௗரவ (டா�ட%) நளி�த ஜயதி0ஸெகௗரவ (டா�ட%) நளி�த ஜயதி0ஸெகௗரவ (டா�ட%) நளி�த ஜயதி0ஸெகௗரவ (டா�ட%) நளி�த ஜயதி0ஸ   ெகௗரவ அJர சிEனி ஜயர1னெகௗரவ அJர சிEனி ஜயர1னெகௗரவ அJர சிEனி ஜயர1னெகௗரவ அJர சிEனி ஜயர1ன   ெகௗரவ அKராத ஜயர1னெகௗரவ அKராத ஜயர1னெகௗரவ அKராத ஜயர1னெகௗரவ அKராத ஜயர1ன   ெகௗரவ பிய#கர ஜயர1னெகௗரவ பிய#கர ஜயர1னெகௗரவ பிய#கர ஜயர1னெகௗரவ பிய#கர ஜயர1ன   ெ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. &ைரெரEணசி#க�ெகௗரவ க. &ைரெரEணசி#க�ெகௗரவ க. &ைரெரEணசி#க�ெகௗரவ க. &ைரெரEணசி#க�   ெகௗரவ ாீ. ர!ஜி1 த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி1 த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி1 த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி1 த ெசாLசா   ெ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 சா3�த திசாநாய�கெகௗரவ சா3�த திசாநாய�கெகௗரவ சா3�த திசாநாய�கெகௗரவ சா3�த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள0 ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள0 ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள0 ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள0 ேதவான�தா   ெகௗரவ வா@ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா@ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா@ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா@ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாM0 நி%மலநாத!ெகௗரவ இ. சாM0 நி%மலநாத!ெகௗரவ இ. சாM0 நி%மலநாத!ெகௗரவ இ. சாM0 நி%மலநாத!   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ @ச�த A5சிநிலேமெகௗரவ @ச�த A5சிநிலேமெகௗரவ @ச�த A5சிநிலேமெகௗரவ @ச�த A5சிநிலேம   ெகௗரவ @ஜி1 ச5ஜய ெபேரராெகௗரவ @ஜி1 ச5ஜய ெபேரராெகௗரவ @ஜி1 ச5ஜய ெபேரராெகௗரவ @ஜி1 ச5ஜய ெ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 (டா�ட%) (தி�மதி) @த%ஷினி ப%னா�&AMேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) @த%ஷினி ப%னா�&AMேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) @த%ஷினி ப%னா�&AMேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) @த%ஷினி ப%னா�&AMேள   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமCச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமCச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமCச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமCச�திர   ெகௗரவ எ0. பிேரமர1னெகௗரவ எ0. பிேரமர1னெகௗரவ எ0. பிேரமர1னெகௗரவ எ0. பிேரமர1ன   ெகௗரவ தாராநா1 ப0நாய�கெகௗரவ தாராநா1 ப0நாய�கெகௗரவ தாராநா1 ப0நாய�கெகௗரவ தாராநா1 ப0நாய�க   ெ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& இ8ராஹி� /ஹ�ம& ம!
%ெகௗரவ /ஹ�ம& இ8ராஹி� /ஹ�ம& ம!
%ெகௗரவ /ஹ�ம& இ8ராஹி� /ஹ�ம& ம!
%ெகௗரவ /ஹ�ம& இ8ராஹி� /ஹ�ம& ம!
%   ெகௗரவ எ0.எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ0.எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ0.எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ0.எ�. மாி�கா%   ெகௗரவ இ�ரா! மBN8ெகௗரவ இ�ரா! மBN8ெகௗரவ இ�ரா! மBN8ெகௗரவ இ�ரா! மBN8   ெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆ@ மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆ@ மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆ@ மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆ@ மாரசி#க   ெகௗரவ எ0.சீ. /1&�மாரணெகௗரவ எ0.சீ. /1&�மாரணெகௗரவ எ0.சீ. /1&�மாரணெகௗரவ எ0.சீ. /1&�மாரண   ெகௗரவ அKர பிாியத%ஷன யா8பாெகௗரவ அKர பிாியத%ஷன யா8பாெகௗரவ அKர பிாியத%ஷன யா8பாெகௗரவ அKர பிாியத%ஷன யா8பா   ெகௗரவ சீனி1த�பி ேயாேக0வர!ெகௗரவ சீனி1த�பி ேயாேக0வர!ெகௗரவ சீனி1த�பி ேயாேக0வர!ெகௗரவ சீனி1த�பி ேயாேக0வர!   



                            (5 ) M. No. 15 ெகௗரவ பிம� ர1நாய�கெகௗரவ பிம� ர1நாய�கெகௗரவ பிம� ர1நாய�கெகௗரவ பிம� ர1நாய�க   ெகௗரவ சீ. O. ர1நாய�கெகௗரவ சீ. O. ர1நாய�கெகௗரவ சீ. O. ர1நாய�கெகௗரவ சீ. O. ர1நாய�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 /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 காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேக   ெகௗரவ ஜானக வ���Aரெகௗரவ ஜானக வ���Aரெகௗரவ ஜானக வ���Aரெகௗரவ ஜானக வ���Aர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி1திராேதவி வ!னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி1திராேதவி வ!னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி1திராேதவி வ!னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி1திராேதவி வ!னிஆரCசி   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர1னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர1னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர1னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர1ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ&#கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ&#கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ&#கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ&#க   ெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) &Dதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) &Dதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) &Dதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) &Dதா விேஜமா!ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர1னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர1னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர1னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர1ன   ெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறி   ெகௗரவ &:8 விேஜேசகரெகௗரவ &:8 விேஜேசகரெகௗரவ &:8 விேஜேசகரெகௗரவ &:8 விேஜேசகர   ெகௗரவ க5சன விேஜேசகரெகௗரவ க5சன விேஜேசகரெகௗரவ க5சன விேஜேசகரெகௗரவ க5சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா! விதானேகெகௗரவ ேஹஷா! விதானேகெகௗரவ ேஹஷா! விதானேகெகௗரவ ேஹஷா! விதானேக   ெகௗரவ ேதJக விதானகமேகெகௗரவ ேதJக விதானகமேகெகௗரவ ேதJக விதானகமேகெகௗரவ ேதJக விதானகமேக   ெகௗரவ ச�திம (ர�ெகா6ெகௗரவ ச�திம (ர�ெகா6ெகௗரவ ச�திம (ர�ெகா6ெகௗரவ ச�திம (ர�ெகா6   ெ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/1& Qேநச!ெகௗரவ ஞான/1& Qேநச!ெகௗரவ ஞான/1& Qேநச!ெகௗரவ ஞான/1& Qேநச!   ெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி Q0க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி Q0க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி Q0க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி Q0க�தராசா   ெகௗரவ ஜய�த சமர(ரெகௗரவ ஜய�த சமர(ரெகௗரவ ஜய�த சமர(ரெகௗரவ ஜய�த சமர(ர   ெகௗரவ ச�தி1 சமரசி#கெகௗரவ ச�தி1 சமரசி#கெகௗரவ ச�தி1 சமரசி#கெகௗரவ ச�தி1 சமரசி#க   ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ!ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ!ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ!ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ!   ெ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 வ6ேவ� @ேர?ெகௗரவ வ6ேவ� @ேர?ெகௗரவ வ6ேவ� @ேர?ெகௗரவ வ6ேவ� @ேர?   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#க   ெகௗரவ @னி� ஹ�&!ென1திெகௗரவ @னி� ஹ�&!ென1திெகௗரவ @னி� ஹ�&!ென1திெகௗரவ @னி� ஹ�&!ென1தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹE6ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹE6ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹE6ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹE6ஆரCசி   ெகௗரவ இ�திக அK�1த ேஹர1ெகௗரவ இ�திக அK�1த ேஹர1ெகௗரவ இ�திக அK�1த ேஹர1ெகௗரவ இ�திக அK�1த ேஹர1   



                            (6 ) M. No. 15 ெகௗரவ கனக ேஹர1ெகௗரவ கனக ேஹர1ெகௗரவ கனக ேஹர1ெகௗரவ கனக ேஹர1     தி). த�மிக தசநாய க, பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக�   தி). நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி8 பிரதானிP� பிரதி8 பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக#�   தி)மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  தி). < கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி( ெசயலாள� நாயக�   ஒ1திைவ8பி! பிரகார� பாராFம!ற� T6ய&. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ1திைவ8பி! பிரகார� பாராFம!ற� T6ய&. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ1திைவ8பி! பிரகார� பாராFம!ற� T6ய&. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ1திைவ8பி! பிரகார� பாராFம!ற� T6ய&. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.  1.1.1.1.    சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!    அறிவி1த�கMஅறிவி1த�கMஅறிவி1த�கMஅறிவி1த�கM    : : : : சபாநாயக%சபாநாயக%சபாநாயக%சபாநாயக%    பி!வ�மாUபி!வ�மாUபி!வ�மாUபி!வ�மாU    அறிவி1த�அறிவி1த�அறிவி1த�அறிவி1த�    விV1தா%விV1தா%விV1தா%விV1தா%::::    தவிசாள� %ழா�தி2 பணியா/0� ெபா)�> எனா2 நியமன� ெசLய8ப�>.ள ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனIத %மாரசிறி பிரதி( சபாநாயகராகF�, ெகௗரவ லகி ஜயவ�தன இராஜா:க அைம(ச� ஒ)வராகF�, ெகௗரவ எ�வ� %ணேச கர பிரதி அைம(சராகF� நியமன� ெப/0.ளைமயினா2 பாரா�மற நிைலயிய/க�டைள இல 140 இ  பிரகார� ெகௗரவ மயIத திசாநாய க, ெகௗரவ ேஹசா விதானேக ம/0� ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�<யார(சி ஆகிேயா� எ�டவ� பாரா�மற�தி  இர�டாவ� அம�F வார�தி தவிசாள� %ழா�தி2 ேசைவயா/0� #கமாக நியமன� ெசLய8ப�>.ளா� எபைத ெதாிவி��  ெகா.ள வி)�9கிேற.  2. 2. 2. 2. ெபா&ெபா&ெபா&ெபா&    மJ�கMமJ�கMமJ�கMமJ�கM    சம%8பி1த�சம%8பி1த�சம%8பி1த�சம%8பி1த�: : : :         (1) அரச ெதாழி2#ய/சிக. ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச�, 
 (i) (அ�தியாய� 235)  4:க  க�டைள( ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீN இற %மதி� தீ�ைவ  க�டண:க. ெதாட�பான தீ�மான� 
    (2018 மா�( 16 ஆ� திகதிய 2062/45 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைக); 
 (ii) (அ�தியாய� 235)  4:க  க�டைள( ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீN இற %மதி� தீ�ைவ  க�டண:க. ெதாட�பான தீ�மான� 
    (2018 ஏ8ர2 17 ஆ� திகதிய 2067/2 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைக); 
 (iii) (அ�தியாய� 235)  4:க  க�டைள( ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீN இற %மதி� தீ�ைவ  க�டண:க. ெதாட�பான தீ�மான� 
  (2018 ேம 01 ஆ� திகதிய 2069/2 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைக); 
 (iv) (அ�தியாய� 235)  4:க  க�டைள( ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீN இற %மதி� தீ�ைவ  க�டண:க. ெதாட�பான தீ�மான�   (2018 ேம 02 ஆ� திகதிய 2069/19 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைக);  (v) (அ�தியாய� 235)  4:க  க�டைள( ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீN இற %மதி� தீ�ைவ  க�டண:க. ெதாட�பான தீ�மான�   (2018 ேம 15 ஆ� திகதிய 2071/15 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைக ); 
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 (vi) 2007 ஆ� ஆ�< 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார8 ப�ட அறM�>( ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீN விேசட வியாபார8 ப�ட அறM> ெதாட�பி2 நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக  அைம(சரா2 ஆ க8ப�>, 2018 ெப8ரவாி 23 ஆ� திகதிய 2059/52 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி2  பிர4ாி க8ப�ட க�டைள; 
 (vii) 2007 ஆ� ஆ�< 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார8 ப�ட அறM�>( ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீN விேசட வியாபார8 ப�ட அறM> ெதாட�பி2 நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம(சரா2 ஆ க8ப�>, 2018 மா�( 07 ஆ� திகதிய 2061/22 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி2  பிர4ாி க8ப�ட க�டைள; 
 (viii) 2007 ஆ� ஆ�< 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார8 ப�ட அறM�>( ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீN விேசட வியாபார8 ப�ட அறM> ெதாட�பி2 நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக  அைம(சரா2 ஆ க8ப�>, 2018 மா�( 19 ஆ� திகதிய 2063/13 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி2  பிர4ாி க8ப�ட க�டைள; 
 (ix) 2007 ஆ� ஆ�< 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார8 ப�ட அறM�>( ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீN விேசட வியாபார8 ப�ட அறM> ெதாட�பி2 நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக  அைம(சரா2 ஆ க8ப�>, 2018 ஏ8ர2 01 ஆ� திகதிய 2064/49 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி2  பிர4ாி க8ப�ட க�டைள; 
  (x) 2007 ஆ� ஆ�< 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார8 ப�ட அறM�>( ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீN விேசட வியாபார8 ப�ட அறM> ெதாட�பி2 நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக  அைம(சரா2 ஆ க8ப�>, 2018 ேம 01 ஆ� திகதிய 2069/18 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி2  பிர4ாி க8ப�ட க�டைள;  (xi) 2007 ஆ� ஆ�< 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார8 ப�ட அறM�>( ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீN விேசட வியாபார8 ப�ட அறM> ெதாட�பி2 நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக  அைம(சரா2 ஆ க8ப�>, 2018 ேம 08 ஆ� திகதிய 2070/2 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி2  பிர4ாி க8ப�ட க�டைள; 
 (xii) 2007 ஆ� ஆ�< 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார8 ப�ட அறM�>( ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீN விேசட வியாபார8 ப�ட அறM> ெதாட�பி2 நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக  அைம(சரா2 ஆ க8ப�>, 2018 ேம 09 ஆ� திகதிய 2070/6 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி2  பிர4ாி க8ப�ட க�டைள; ம/0� 
 (xiii) 2007 ஆ� ஆ�< 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார8 ப�ட அறM�>( ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீN விேசட வியாபார8 ப�ட அறM> ெதாட�பி2 நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக  அைம(சரா2 ஆ க8ப�>, 2018 ேம 20 ஆ� திகதிய 2071/85 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி2  பிர4ாி க8ப�ட க�டைள ஆகியவ/ைற( சம�8பி�� ேம/ப<� தீ�மான:க. ம/0� க�டைளக. அரசா:க நிதி  ப/றிய %*வி/% ஆ/08ப>�த8பட ேவ�>ெமன8 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 
(2) அரச ெதாழி2#ய/சிக. ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச�, 2017 ஆ� ஆ�> கான மா�தைற மாவ�ட ெசயலக�தி ெசய/திற அறி ைகையP�, கண %கைளP� சம�8பி�� ேம/ப< அறி ைகைய உ.ளக நி)வாக� ம/0� அரச #காைம��வ� ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  %*வி/% ஆ/08ப>�த8பட ேவ�>ெமன8 பிேராி�தா�.   



                            (8 ) M. No. 15 பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 
(3) அரச ெதாழி2#ய/சிக. ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச�, 2016 ம/0� 2017 ஆ� ஆ�>க� கான  ேதசிய ெபௗதீக தி�டமிட2 திைண கள�தி ெப0ேப/0 அறி ைககைள( சம�8பி�� ேம/ப< அறி ைககைள  ெபா)ளாதார அபிவி)�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  %*வி/% ஆ/08ப>�த8பட ேவ�>ெமன8 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 
(4) அரச ெதாழி2#ய/சிக. ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச�, 2016/2017 ஆ� ஆ�> கான வைரய0 க8ப�ட இல:ைக ெபா6ேப� க�ெபனியி ஆ�> அறி ைகைய( சம�8பி�� ேம/ப< அறி ைகைய கம�ெதாழி2 ம/0� காணி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  %*வி/% ஆ/08ப>�த8பட ேவ�>ெமன8 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 
(5) அரச ெதாழி2#ய/சிக. ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச�,  
 (i) 2017 ஆ� ஆ�> கான காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89 அைம(சி ெசயலா/0ைக அறி ைக; 
 (ii) 2017 ஆ� ஆ�> கான காணி உபேயாக  ெகா.ைக�  தி�டமிட2 திைண கள�தி ெசய/திற அறி ைக; ம/0� 
 (iii) 2017 ஆ� ஆ�</கான காணி உாி�� நி�ணய�  திைண கள�தி ெசய2 இல % அறி ைக ஆகியவ/ைற( சம�8பி�� ேம/ப< அறி ைககைள கம�ெதாழி2 ம/0� காணி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  %*வி/% ஆ/08ப>�த8பட ேவ�>ெமன8 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�.  3.3.3.3.    �W�W�W�W    அறி�ைககMஅறி�ைககMஅறி�ைககMஅறி�ைககM    சம%8பி1த�சம%8பி1த�சம%8பி1த�சம%8பி1த�: : : : ெபா)ளாதார அபிவி)�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  %*வி  தவிசாள� சா�பாக அ  %*வி உ08பின� ெகளரவ மயIத திசாநாய க, அ  %*F % ஆ/08ப>�த8ப�ட, “1990 4வெசாிய மற� ச�ட@ல�” ெதாட�பிலான அ %*வி  அறி ைகைய( சம�8பி�தா�. ேம/ப< அறி ைக சபாOட1தி3ட8படசபாOட1தி3ட8படசபாOட1தி3ட8படசபாOட1தி3ட8பட ேவ�>ெமன  க�டைளயாயி/0.  4. 4. 4. 4.     மJ�கMமJ�கMமJ�கMமJ�கM    : : : :     

(1) (i)  அறநாய க, கீரபனய, “%)கேல” வி2 வதிP� தி)மதி உ�லாவதி ெமனிேகயின� 2017.12.29 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவP�;  
 (ii) ேககாைல, தி�92க#வ, ெப?வ�தவி2 வதிP� தி). ட8ளி�.பி. 4பசி:கவின� 2016.04.18 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவP� 

  ெகௗரவ ரJசி� சிய�பலாபி�<ய சம�8பி�தா�.  (2) (i) மா�தைள, க�ேதவல, பாராவ�த, இல. 4/சீ யி2 வதிP� தி). ேக.ஜி. பிேரமசிாியின� 2018.05.07 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவP�;  
  (ii) மா�தைள, ம2வ�த Mதி, இல. 200/5 இ2 வதிP� தி). பிரதீ8 ம��ம %லேகயின� 2018.05.12 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவP�;    (iii) மா�தைள, க�>ெதனிய, இல. 145/2/` யி2 வதிP� தி). ட8ளி�.எ�. எ�.ஜி. இIதிக %மாரவின� 2018.05.07 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவP�  ெகௗரவ வசIத அ1விஹாேர சம�8பி�தா�.  
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(3)  ெகா*�9 05, கி)ல8பன மாவ�ைத, இல. 73/47 ` யி2 வதிP� தி). ேக.ஏ. பா?த ர�யசிாி ெபேரராவின� 2018.03.21 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ இரா வி கிரமர�ன சம�8பி�தா�.  
(4) எ��. ேகா�ேட, மாளிகாவ Mதி, இல. 16/25 ` இ2 வதிP� தி). த�மிக பரண யா8பாவின� 2018.03.16 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ 

(கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி2வா சம�8பி�தா�.  
(5)  அ மீமன, க89ஹ�பல, ெகாடaவ, இல. 106/4 இ2 வதிP� தி)மதி எ6.ஏ. அ�தப��வின� 2018.04.16 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ பிய:கர ஜயர�ன சம�8பி�தா�.  

 (6) (i) ெதLயIதர, க�கலெதனிய, இல. 2/17 இ2 வதிP� தி). ேஜ.எ2. 4னி2 நIதவின� 2018.03.23 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவP�;  
  (ii) ெதஹிவைள, அநகாாிக த�மபால மாவ�ைத, இல. 81/7 சீ யி2 வதிP� தி)மதி ேக.சீ.ேஜ. ெபb2 ப�னாI�வின� 2018.03.07 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவP�;    (iii) பி?யIதல, மாவி�தர, மயான Mதி, இல. 98/6 இ2 வதிP� தி). எ�.ேக. ேசனவின� 2018.03.02 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவP�; 
  (iv) அ��ர?ய, யஹ#2ல, இ�92கஹவ�த, “வி6மி” எ;� #கவாியி2 வதிP� தி). மஹவ�தேக விேஜர�னவின� 2018.03.14 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவP� 

  ெகௗரவ 4னி2 ஹI�ென�தி சம�8பி�தா�. 
(7)  பனிரடாவ, சிறிய பி:கிாிய எ;� #கவாியி2 வதிP� தி)மதி ஆ�.பி. �cகா தி2ஹானியின� 2018.04.04 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ  அ)Iதிக ப�னாI� சம�8பி�தா�.  
(8)  இபேலாகம, %Jசி%ள�, இல. 28 இ2 வதிP� தி). ேஜ.ேக. ேசனாதீரவின� 

2018.04.30 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ இஷா  ரஹுமா சம�8பி�தா�.  
(9)  ய கல, ெபா2ேஹன, இல. 31/1 இ2 வதிP� தி)மதி ேஜ.ஏ.பி. ப�மலதாவின� 2018.03.04 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ ஹ�ஷன ராஜக)ணா சம�8பி�தா�.  
(10)  எ�பி?பி�<ய, ெமாரெக�<ய, Kேக %0 % Mதி, இல. 399 3/5 இ2 வதிP� தி). ஏ. எதிாிசி:கவின� 2018.05.02 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக சம�8பி�தா�.  
(11)  எஹ?யெகாட, ர:ேககம, பனாவல, இல. ஏ/12/4, இ2 வதிP� பி.எ(. பியவ:சவின� 2018.05.14 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ சIதி� சமரசி:க சம�8பி�தா�.  30 (10) ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள கைமய ேம/ப< ம; க. ெபா� ம; க. %*F % ஆ/08ப>�த8ப�டன.        5.5.5.5.    1990 1990 1990 1990 @வெசாிய@வெசாிய@வெசாிய@வெசாிய    ம!ற�ம!ற�ம!ற�ம!ற�    சEடXல�சEடXல�சEடXல�சEடXல�    : : : : இர�டா� மதி8`�> கான க�டைள வாசி க8ப�ட�. 

“ச�ட@ல� இ8ெபா*� இர�டா� மதி8`> ெசLய8ப>மாக” என பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2 #ய/சி ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� பிேராி�தா�. 
(#.ப. 11.35 மணி % %* களி பிரதி� தவிசாள�  தைலைம தா:கினா�.) 



                            (10 ) M. No. 15 “ெகளரவ ேஹஷா விதானேக தைலைம தா:%வாராக” என நீ�8பாசன� ம/0� நீரக வள:க. ம/0� இட� #காைம��வ இராஜா:க அைம(ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 
(பி.ப. 1.44 மணி % ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக தைலைம தா:கினா�.) “ெகளரவ ெசஹா ேசமசி:க தைலைம தா:%வாராக” என ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. இராஜா:க அைம(ச� (ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி2வா) பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 
(பி.ப. 2.00 மணி % ெகளரவ ெசஹா ேசமசி:க தைலைம தா:கினா�.) பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. “ெகளரவ ேஹஷா விதானேக தைலைம தா:%வாராக” என கம�ெதாழி2  அைம(ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 
(பி.ப. 3.09 மணி % ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக தைலைம தா:கினா�.) 
“ெகௗரவ (டா ட�) (தி)மதி) �bதா விேஜமான தைலைம தா:%வாராக” என ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. இராஜா:க அைம(ச�  (ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி2வா) பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 
(பி.ப. 4.12 மணி % ெகௗரவ (டா ட�) (தி)மதி) �bதா விேஜமான தைலைம தா:கினா�.) 
(பி.ப. 4.43 மணி % ெகௗரவ பிரதி( சபாநாயக� தைலைம தா:கினா�.) பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. அத பிரகார� ச�ட@ல� இர�டா� மதி8`> ெசLய8ப�ட�. “ச�ட@ல� #*8பாரா�மற %*வி பாிசீலைன % விட8ப>மாக” என  பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சி ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %*வாக மாறிய�. (%*நிைலயி2) பிரதி( சபாநாயக� தைலைம  தா:கினா�. 1 ம/0� 2 ஆ� வாசக:க. ஏ/0 ெகா.ள8ப�டன. 3 ஆ� வாசக� 2 ஆ� ப க�தி2 21 ஆ� வாிைய நீ கிவி�> அத/%8 பதிலாக பிவ)வதைன இ>மா0 பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சி  ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� தி)�தெமாைற8 பிேராி�தா�,—  

“ெச2வத/% #னரான கவனி8ைப வழ:%த2. ” ;   “தி)�த� ஏ/0 ெகா.ள8ப>மாக” எற பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. “வாசக� தி)�த8ப�டவா0 ச�ட@ல�தி ஒ) ப%தியாக இ) க ேவ�>ெமற” பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 



                            (11 ) M. No. 15 4 ஆ� வாசக� ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 5 ஆ� வாசக�  4 ஆ� ப க�தி2 8 ஆ� வாிைய நீ கிவி�> அத/%8 பதிலாக பிவ)வதைன இ>மா0 பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சி  ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� தி)�தெமாைற8 பிேராி�தா�,—  
“இ0திவி)8பாவண  ைகயளி89, மரணசாசன  ெகாைட” ;    “தி)�த� ஏ/0 ெகா.ள8ப>மாக” எற பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. “வாசக� தி)�த8ப�டவா0 ச�ட@ல�தி ஒ) ப%தியாக இ) க ேவ�>ெமற” பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 6 ஆ� வாசக� 4 ஆ� ப க�தி2 25 ஆ� வாிைய நீ கிவி�> அத/%8 பதிலாக பிவ)வதைன இ>மா0 பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சி  ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� தி)�தெமாைற8 பிேராி�தா�,—  
“பிரேயாகி�த1� 9ாித1� ம/0� நிைறேவ/0த1� ேவ�>�” ;    “தி)�த� ஏ/0 ெகா.ள8ப>மாக” எற பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. “வாசக� தி)�த8ப�டவா0 ச�ட@ல�தி ஒ) ப%தியாக இ) க ேவ�>ெமற” பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 7 ஆ� வாசக�  5 ஆ� ப க�தி2 13 ம/0� 14 ஆ� வாிகைள நீ கிவி�> அத/%8 பதிலாக பிவ)வதைன இ>மா0 பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சி  ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� தி)�தெமாைற8 பிேராி�தா�,— 
“விJஞான� ம)Iதிய2, ம)��வ� ெதாழி2K�ப�, நிதி, #காைம, நி)வாக� அ2ல� ஆகிய �ைற” ;     “தி)�த� ஏ/0 ெகா.ள8ப>மாக” எற பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. “வாசக� தி)�த8ப�டவா0 ச�ட@ல�தி ஒ) ப%தியாக இ) க ேவ�>ெமற” பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 8 ஆ� வாசக� ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 9 ஆ� வாசக�  6 ஆ� ப க�தி2 16 ஆ� வாிைய நீ கிவி�> அத/%8 பதிலாக பிவ)வதைன இ>மா0 பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சி  ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� தி)�தெமாைற8 பிேராி�தா�,—  
“வாி” ;   “தி)�த� ஏ/0 ெகா.ள8ப>மாக” எற பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 



                            (12 ) M. No. 15 6 ஆ� ப க�தி2 9 ஆ� வாிைய நீ கிவி�> அத/%8 பதிலாக பிவ)வதைன இ>மா0 பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சி  ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� ேம1ெமா) தி)�த�ைத8 பிேராி�தா�.  
“சைபயி உ08பின� எற வைகயி2 அவர� பணி” ;    “தி)�த� ஏ/0 ெகா.ள8ப>மாக” எற பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. “வாசக� தி)�த8ப�டவா0 ச�ட@ல�தி ஒ) ப%தியாக இ) க ேவ�>ெமற” பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 10 #த2 16 வைரயான வாசக:க. ஏ/0 ெகா.ள8ப�டன. 17 ஆ� வாசக�  8 ஆ� ப க�தி2 24ஆ� வாிைய நீ கிவி�> அத/%8 பதிலாக பிவ)வதைன இ>மா0 பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சி  ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� தி)�தெமாைற8 பிேராி�தா�,—  
“அதன� த��வ:கைளP� பணிகைளP� கடைமகைளP�” ;    “தி)�த� ஏ/0 ெகா.ள8ப>மாக” எற பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. “வாசக� தி)�த8ப�டவா0 ச�ட@ல�தி ஒ) ப%தியாக இ) க ேவ�>ெமற” பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 18 ம/0� 19 ஆ�  வாசக:க. ஏ/0 ெகா.ள8ப�டன. 20 ஆ� வாசக�  14 ஆ� ப க�தி2 18 #த2 31 ஆ� வைரயான வாிகைள நீ கிவி�> அத/%8 பதிலாக பிவ)வதைன இ>மா0 பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சி  ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� தி)�தெமாைற8 பிேராி�தா�,— “��றவிய� அ�ல
 ��யிய� வழ� நடவ�ைகயிலான எதி�வாத�. 20. (அ)  சைபயி உ08பின� ஒ)வரா2; (ஆ) மற�தி எவேர;� ஊழிய� அ2ல� #காைமயாள�களா2; ெசLய8ப�ட அ2ல� ெசLயா�விட8ப�ட எத/%�, இ( ச�ட�திகீN அ2ல� அதகீN வழ:க8ப�ட அ2ல� ஆ க8ப�ட ஏேத;� ஒ*:%விதியிகீN, விதியி கீN, க�டைள யிகீN அ2ல� பணி89ைரயிகீN அவர� கட8பா�ைட நிைறேவ/ற ெசLவதி2 அ2ல� அ� ச�பIதமாக அ2ல� அவர� கட8பா�<2 ெகா.ள8ப�ட நிைறேவ/0ைகயி ேபா� அவ� உாிய விழி89  கவன�ைதP� நியாயமான கவனி8ைபP� பிரேயாகி��.ளா� அ2ல� ந2ெல�ண��ட ெசயலா/றி P.ளா� என அவ� எ�பி�தா2, அ� ஏேத;� %/றவிய2 அ2ல� %<யிய2 வழ % நடவ< ைகயி எதி�வாத� ஒறாத2 ேவ�>�.  



                            (13 ) M. No. 15 “தி)�த� ஏ/0 ெகா.ள8ப>மாக” எற பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. “வாசக� தி)�த8ப�டவா0 ச�ட@ல�தி ஒ) ப%தியாக இ) க ேவ�>ெமற” பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 21 ம/0� 22 ஆ�  வாசக:க. ஏ/0 ெகா.ள8ப�டன. 23 ஆ� வாசக�  15 ஆ� ப க�தி2 22 ஆ� வாிைய நீ கிவி�> அத/%8 பதிலாக பிவ)வதைன இ>மா0 பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சி ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� தி)�தெமாைற8 பிேராி�தா�,—  
“அ�தியாயமான) த�டைன( ச�ட ேகாைவயி க)�தி/” ;   “தி)�த� ஏ/0 ெகா.ள8ப>மாக” எற பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. “வாசக� தி)�த8ப�டவா0 ச�ட@ல�தி ஒ) ப%தியாக இ) க ேவ�>ெமற” பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 24 #த2 26 வைரயான   வாசக:க. ஏ/0 ெகா.ள8ப�டன. 27 ஆ� வாசக�  24 ஆ� ப க�தி2 24 ஆ� வாிைய நீ கிவி�> அத/%8 பதிலாக பிவ)வதைன இ>மா0 பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சி ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� தி)�தெமாைற8 பிேராி�தா�,— 
“4காதார கவனி89 வழ:%ந�” எப�, ஏேத;� 4கMன�” .    “தி)�த� ஏ/0 ெகா.ள8ப>மாக” எற பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. “வாசக� தி)�த8ப�டவா0 ச�ட@ல�தி ஒ) ப%தியாக இ) க ேவ�>ெமற” பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 28 ஆ� வாசக� ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. பாயிர� 1 ஆ� ப க�தி2 21 ஆ� வாிைய நீ கிவி�> அத/%8 பதிலாக பிவ)வதைன இ>மா0 பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சி ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� தி)�தெமாைற8 பிேராி�தா�,— 
“%றி��ைர8பத/%� அவசியமாக வI�.ளதாதலா1�” ;    “தி)�த� ஏ/0 ெகா.ள8ப>மாக” எற பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. “பாயிர� தி)�த8ப�டவா0 ச�ட@ல�தி ஒ) ப%தியாக இ) க ேவ�>ெமற” பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. ச�டமா %வாசக#� ச�ட8ெபய)�: 

“ச�டமா %வாசக#� ச�ட8ெபய)� ச�ட@ல�தி ஒ) ப%தியாக இ) க ேவ�>ெமற” பிேரரைண %*வி/% விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. ச�ட@ல�  தி)�த:க�ட ஏ/0 ெகா.ள8ப�டதாக அறிவி க8ப�ட�. 



                            (14 ) M. No. 15 “ச�ட@ல� இ8ெபா*� @றாவ� #ைறயாக மதி8பிட8ெப0மாக” என பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சி ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. தி)�த8ப�டவா0 ச�ட@ல� @றா� #ைறயாக மதி8பிட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�.  6.6.6.6.    ம&வாி� கEடைளC சEட1தி!ம&வாி� கEடைளC சEட1தி!ம&வாி� கEடைளC சEட1தி!ம&வாி� கEடைளC சEட1தி!    கீYகீYகீYகீY    அறிவி1த�அறிவி1த�அறிவி1த�அறிவி1த�    (இலஇலஇலஇல. 1. 1. 1. 1): : : : நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சிக. ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� சம�8பி�த பிேரரைண,— ம�வாி  க�டைள( ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 32 ஆ� பிாிFட ேச��� வாசி க8ப>� 25 ஆ� பிாிவி கீN,  ம�வாி ெதாட�பாக   நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக  அைம(சரா2 விதி க8ப�>, 2018 ஏ8ர2 09 ஆ� திகதிய 2066/2 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி2 பிர4ாி க8ப�ட�� 2018.06.05 ஆ� திகதி சம�8பி க8ப�ட�மான அறிவி�த2 அ:கீகாி க8ப>மாக. (ம�வாி அறிவி�த2  இல க� 08/2018) பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�.  7.7.7.7.    ம&வாி� கEடைளC சEட1தி!ம&வாி� கEடைளC சEட1தி!ம&வாி� கEடைளC சEட1தி!ம&வாி� கEடைளC சEட1தி!    கீYகீYகீYகீY    அறிவி1த�அறிவி1த�அறிவி1த�அறிவி1த�    (இலஇலஇலஇல. 2. 2. 2. 2): : : : நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சிக. ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� சம�8பி�த பிேரரைண,— ம�வாி  க�டைள( ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 32 ஆ� பிாிFட ேச��� வாசி க8ப>� 25 ஆ� பிாிவி கீN,  ம�வாி ெதாட�பாக  நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக  அைம(சரா2 விதி க8ப�>, 2018 ஏ8ர2 06 ஆ� திகதிய 2065/57 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி2 பிர4ாி க8ப�ட�� 2018.06.05 ஆ� திகதி சம�8பி க8ப�ட�மான அறிவி�த2 அ:கீகாி க8ப>மாக. (ம�வாி அறிவி�த2  இல க� 09/2018) பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�.  8. 8. 8. 8. இற��மதிகM மZU� ஏZUமதிகM (கEV8பEVC) சEட1தி! கீY இற��மதிகM மZU� ஏZUமதிகM (கEV8பEVC) சEட1தி! கீY இற��மதிகM மZU� ஏZUமதிகM (கEV8பEVC) சEட1தி! கீY இற��மதிகM மZU� ஏZUமதிகM (கEV8பEVC) சEட1தி! கீY ஒW#�விதிகMஒW#�விதிகMஒW#�விதிகMஒW#�விதிகM: : : : அபிவி)�தி உபாய #ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம(ச� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சி ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� சம�8பி�த பிேரரைண ,— 1985 ஆ� ஆ�<  48 ஆ� இல க ம/0� 1987 ஆ� ஆ�< 28 ஆ� இல க ச�ட:க. @ல� தி)�த8ப�டவாறான 1969 ஆ� ஆ�< 1 ஆ� இல க,  இற %மதிக. ம/0� ஏ/0மதிக. (க�>8பா�>()  ச�ட�தி 4(3)  ஆ� பிாிF ம/0� 14 ஆ� பிாிFட ேச��� வாசி க8பட ேவ�<ய அ(ச�ட�தி 20 ஆ� பிாி கீN 2017 இற %மதிக. ம/0� ஏ/0மதிக. க�>8பா�> ( தர8ப>�த1� தர க�>8பா>�) ஒ*:%விதிக. ெதாட�பி2  அைம(சரா2 ஆ க8ப�>, 2018 மா�(  29 ஆ� திகதிய 2064/34 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி2 பிர4ாி க8ப�ட�� 2018.05.09 ஆ� திகதி சம�8பி க8ப�ட�மான ஒ*:%விதிக. அ:கீகாி க8ப>மாக. பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�.     9999.... ஒ1திைவ8Aஒ1திைவ8Aஒ1திைவ8Aஒ1திைவ8A    (காப!காப!காப!காப!    நிதிய1தி!நிதிய1தி!நிதிய1தி!நிதிய1தி!    Xல�Xல�Xல�Xல�    வனCவனCவனCவனC    ெசLைக�கானெசLைக�கானெசLைக�கானெசLைக�கான    ெகாV8பனெவா!ைற8ெகாV8பனெவா!ைற8ெகாV8பனெவா!ைற8ெகாV8பனெவா!ைற8    ெபZU�ெபZU�ெபZU�ெபZU�    ெகாMள�ெகாMள�ெகாMள�ெகாMள�) :  ) :  ) :  ) :  “இ8 பாரா�மற� இ8ேபா� ஒ�திைவ க8ப>மாக” என பாரா�மற( சைப #த2வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ>�திய�ப8 ெப/0 விவாதி க8ப�ட�. பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. பாரா�மற� அதப< 2018.06.20 ஆ� திகதிய தீ�மான�தி/கிண:க பி.ப. 7.27 மணி %, 2018 � 22 ஆ� திகதி #.ப. 10.00 வைர ஒ�திைவ க8ப�ட�. 


