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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 வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ+நா�ட,வ-க+ அைம�ச� ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க, காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம23 அைம�ச4� அரசா5க! க�சி �த/ேகாலாசா7� ெகௗரவ அகில விரா� காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா� காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா� காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா� காாியவச�, க-வி அைம�ச� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவா89, கல:�ைரயாட- ம/0� அரசக4ம ெமாழிக+ அைம�ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�;��ை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�� ம/0� சிவி- விமான� ேசைவக+ அைம�ச� ெகௗரவ எ#. %. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ#. %. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ#. %. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ#. %. திசாநாய�க, ச=க வ,>�ட-, நல3ாி ம/0� க?@ மர3ாிைமக+ அைம�ச� ெகௗரவ எ#. %. நாவி�ன,ெகௗரவ எ#. %. நாவி�ன,ெகௗரவ எ#. %. நாவி�ன,ெகௗரவ எ#. %. நாவி�ன, உ+ளக அ,வ-க+, வடேம- அபிவி4�தி ம/0� கலாசார அ,வ-க+ அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. '. (சி� பிேரமஜய�த,ெகௗரவ ஏ. '. (சி� பிேரமஜய�த,ெகௗரவ ஏ. '. (சி� பிேரமஜய�த,ெகௗரவ ஏ. '. (சி� பிேரமஜய�த, விAஞான, ெதாழி-C�ப ம/0� ஆராE�சி அைம�ச� ெகௗரவ ச�திம )ர�ெகா',ெகௗரவ ச�திம )ர�ெகா',ெகௗரவ ச�திம )ர�ெகா',ெகௗரவ ச�திம )ர�ெகா', திறக+ அபிவி4�தி ம/0� ெதாழி/பயி/சி அைம�ச� ெகௗரவ மஹி�த சமரசி+க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி+க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி+க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி+க, �ைற�க5க+ ம/0� க2ப/0ைற அ,வ-க+ அைம�ச� ெகௗரவ ரஊ- ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ- ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ- ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ- ஹகீ�, நகர� தி�டமிட- ம/0� நீ�வழ5க- அைம�ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய2 ெபா4ளாதார விவகார5க+ ப/றிய அைம�ச�  ெகௗரவ வச�த அ/விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ/விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ/விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ/விஹாேர, கம�ெதாழி- இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ ாீ. %. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. %. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. %. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. %. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, க4�தி�ட �காைம��வ�, இைளஞ� அ,வ-க+ ம/0� ெத அபிவி4�தி இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா+ைகக+ ம/0� ெபா4ளாதார அ,வ-க+ இராஜா5க அைம�ச� 



                            ( 2 )  M. No. 244 ெகௗரவ ).எ#. இராதாகி�2ண�,ெகௗரவ ).எ#. இராதாகி�2ண�,ெகௗரவ ).எ#. இராதாகி�2ண�,ெகௗரவ ).எ#. இராதாகி�2ண�, க-வி இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர3ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர3ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர3ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர3ன, நிதி இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ (தி�மதி) 6யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) 6யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) 6யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) 6யாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக+ ம/0� உ+Hரா�சி இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ ல7ம� ெசெனவிர3ன,ெகௗரவ ல7ம� ெசெனவிர3ன,ெகௗரவ ல7ம� ெசெனவிர3ன,ெகௗரவ ல7ம� ெசெனவிர3ன, விAஞான, ெதாழி-C�ப ம/0� ஆராE�சி இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி#8�லா9,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி#8�லா9,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி#8�லா9,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி#8�லா9, 3ன�வா8வளி23 ம/0� மீ+%@ேய/ற இராஜா5க அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. எ:. எ�. ெபள<,ெகௗரவ ஏ. எ:. எ�. ெபள<,ெகௗரவ ஏ. எ:. எ�. ெபள<,ெகௗரவ ஏ. எ:. எ�. ெபள<, ேதசிய ஒ4ைம2பா; ம/0� ந-Jண!க இராஜா5க அைம�ச�  ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன, நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ3>வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ3>வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ3>வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ3>வல, உ+நா�ட,வ-க+ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, �காதார�, ேபாசைண ம/0� �ேதச ம4��வ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ அ?ராத ஜயர3ன,ெகௗரவ அ?ராத ஜயர3ன,ெகௗரவ அ?ராத ஜயர3ன,ெகௗரவ அ?ராத ஜயர3ன, மகாவJ அபிவி4�தி ம/0� �/றாட- பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ ம@ஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ ம@ஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ ம@ஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ ம@ஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�; ெதாழி-வாE23 பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ க�ணார3ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார3ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார3ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார3ன பரணவிதான, திறக+ அபிவி4�தி ம/0� ெதாழி/பயி/சி பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ (ச�த 8Aசிநிலேம,ெகௗரவ (ச�த 8Aசிநிலேம,ெகௗரவ (ச�த 8Aசிநிலேம,ெகௗரவ (ச�த 8Aசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம/0� �காைம��வ பிரதி அைம�ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ-8ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ-8ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ-8ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ-8ஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபBணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபBணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபBணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபBணவ�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 Bமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Bமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Bமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Bமார அேபேசகர   ெகௗரவ >ஷார இ�>னி� அமரேசனெகௗரவ >ஷார இ�>னி� அமரேசனெகௗரவ >ஷார இ�>னி� அமரேசனெகௗரவ >ஷார இ�>னி� அமரேசன   ெகௗரவ ஆன�த அ/3கமேகெகௗரவ ஆன�த அ/3கமேகெகௗரவ ஆன�த அ/3கமேகெகௗரவ ஆன�த அ/3கமேக   ெகௗரவ ரAசி3 அ/விஹாேரெகௗரவ ரAசி3 அ/விஹாேரெகௗரவ ரAசி3 அ/விஹாேரெகௗரவ ரAசி3 அ/விஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி�3 Bமா�ெகௗரவ அ. அரவி�3 Bமா�ெகௗரவ அ. அரவி�3 Bமா�ெகௗரவ அ. அரவி�3 Bமா�   ெகௗரவ ேவ/ Bமா�ெகௗரவ ேவ/ Bமா�ெகௗரவ ேவ/ Bமா�ெகௗரவ ேவ/ Bமா�   ெகௗரவ க)�திர� ேகாD#வர�ெகௗரவ க)�திர� ேகாD#வர�ெகௗரவ க)�திர� ேகாD#வர�ெகௗரவ க)�திர� ேகாD#வர�   ெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ உதய பிரபா3 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா3 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா3 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா3 க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல-ப3திெகௗரவ நிஹா� கல-ப3திெகௗரவ நிஹா� கல-ப3திெகௗரவ நிஹா� கல-ப3தி   ெகௗரவ திேன2 Bணவ�தனெகௗரவ திேன2 Bணவ�தனெகௗரவ திேன2 Bணவ�தனெகௗரவ திேன2 Bணவ�தன   ெகௗரவ ப�>ல Bணவ�தனெகௗரவ ப�>ல Bணவ�தனெகௗரவ ப�>ல Bணவ�தனெகௗரவ ப�>ல Bணவ�தன   ெ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   



                            ( 3 )  M. No. 244 ெகௗரவ நF� பGடார ஜயமஹெகௗரவ நF� பGடார ஜயமஹெகௗரவ நF� பGடார ஜயமஹெகௗரவ நF� பGடார ஜயமஹ   ெகௗரவ அ@ர சிHனி ஜயர3னெகௗரவ அ@ர சிHனி ஜயர3னெகௗரவ அ@ர சிHனி ஜயர3னெகௗரவ அ@ர சிHனி ஜயர3ன   ெகௗரவ பிய+கர ஜயர3னெகௗரவ பிய+கர ஜயர3னெகௗரவ பிய+கர ஜயர3னெகௗரவ பிய+கர ஜயர3ன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தன   ெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகர   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. >ைரெரHணசி+க�ெகௗரவ க. >ைரெரHணசி+க�ெகௗரவ க. >ைரெரHணசி+க�ெகௗரவ க. >ைரெரHணசி+க�   ெ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 அ?ர திசாநாய�கெகௗரவ அ?ர திசாநாய�கெகௗரவ அ?ர திசாநாய�கெகௗரவ அ?ர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல)ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல)ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல)ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல)ர திசாநாய�க   ெகௗரவ IஹமH நவவிெகௗரவ IஹமH நவவிெகௗரவ IஹமH நவவிெகௗரவ IஹமH நவவி   ெகௗரவ Iஹ�ம> நசீ�ெகௗரவ Iஹ�ம> நசீ�ெகௗரவ Iஹ�ம> நசீ�ெகௗரவ Iஹ�ம> நசீ�   ெகௗரவ வா(ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா(ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா(ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா(ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாJ# நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாJ# நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாJ# நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாJ# நி�மலநாத�   ெகௗரவ 83திக ப3திறணெகௗரவ 83திக ப3திறணெகௗரவ 83திக ப3திறணெகௗரவ 83திக ப3திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேம2 பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம2 பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம2 பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம2 பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ (ஜி3 சAஜய ெபேரராெகௗரவ (ஜி3 சAஜய ெபேரராெகௗரவ (ஜி3 சAஜய ெபேரராெகௗரவ (ஜி3 சAஜய ெபேரரா   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம:ச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம:ச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம:ச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம:ச�திர   ெகௗரவ ப�>ல லா� பGடாாிெகாடெகௗரவ ப�>ல லா� பGடாாிெகாடெகௗரவ ப�>ல லா� பGடாாிெகாடெகௗரவ ப�>ல லா� பGடாாிெகாட   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ Iஹ�ம> இ-ராஹி� Iஹ�ம> ம�
�ெகௗரவ Iஹ�ம> இ-ராஹி� Iஹ�ம> ம�
�ெகௗரவ Iஹ�ம> இ-ராஹி� Iஹ�ம> ம�
�ெகௗரவ Iஹ�ம> இ-ராஹி� Iஹ�ம> ம�
�   ெகௗரவ எ#.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ#.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ#.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ#.எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ெசயிH அF ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயிH அF ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயிH அF ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயிH அF ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ இ�ரா� ம9K-ெகௗரவ இ�ரா� ம9K-ெகௗரவ இ�ரா� ம9K-ெகௗரவ இ�ரா� ம9K-   ெகௗரவ அ->�லா மஹK-ெகௗரவ அ->�லா மஹK-ெகௗரவ அ->�லா மஹK-ெகௗரவ அ->�லா மஹK-   ெகௗரவ அஜி3 மா�ன-ெப�மெகௗரவ அஜி3 மா�ன-ெப�மெகௗரவ அஜி3 மா�ன-ெப�மெகௗரவ அஜி3 மா�ன-ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ( மாரசி+கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ( மாரசி+கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ( மாரசி+கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ( மாரசி+க   ெகௗரவ எ#.சீ. I3>Bமாரணெகௗரவ எ#.சீ. I3>Bமாரணெகௗரவ எ#.சீ. I3>Bமாரணெகௗரவ எ#.சீ. I3>Bமாரண   ெகௗரவ பிம� ர3நாய�கெகௗரவ பிம� ர3நாய�கெகௗரவ பிம� ர3நாய�கெகௗரவ பிம� ர3நாய�க   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ Iஜி8� ரஹுமா�ெகௗரவ Iஜி8� ரஹுமா�ெகௗரவ Iஜி8� ரஹுமா�ெகௗரவ Iஜி8� ரஹுமா�   ெகௗரவ சம� ராஜப7ெகௗரவ சம� ராஜப7ெகௗரவ சம� ராஜப7ெகௗரவ சம� ராஜப7   ெகௗரவ காமினி ெலா�Bேகெகௗரவ காமினி ெலா�Bேகெகௗரவ காமினி ெலா�Bேகெகௗரவ காமினி ெலா�Bேக   ெகௗரவ ஜானக வ�B�8ரெகௗரவ ஜானக வ�B�8ரெகௗரவ ஜானக வ�B�8ரெகௗரவ ஜானக வ�B�8ர   



                            ( 4 )  M. No. 244 ெ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�ரமர3னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர3னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர3னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர3ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ>+கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ>+கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ>+கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ>+க   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) ><தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) ><தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) ><தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) ><தா விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Bமாாி விேஜர3னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Bமாாி விேஜர3னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Bமாாி விேஜர3னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Bமாாி விேஜர3ன   ெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறி   ெகௗரவ >M- விேஜேசகரெகௗரவ >M- விேஜேசகரெகௗரவ >M- விேஜேசகரெகௗரவ >M- 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 Bமார ெவ�கமெகௗரவ Bமார ெவ�கமெகௗரவ Bமார ெவ�கமெகௗரவ Bமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞானI3> 6ேநச�ெகௗரவ ஞானI3> 6ேநச�ெகௗரவ ஞானI3> 6ேநச�ெகௗரவ ஞானI3> 6ேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி 6#க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி 6#க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி 6#க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி 6#க�தராசா   ெகௗரவ ச�தி3 சமரசி+கெகௗரவ ச�தி3 சமரசி+கெகௗரவ ச�தி3 சமரசி+கெகௗரவ ச�தி3 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�மF+க� சி3தா�த�ெகௗரவ த�மF+க� சி3தா�த�ெகௗரவ த�மF+க� சி3தா�த�ெகௗரவ த�மF+க� சி3தா�த�   ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ அGணாமைல நேட( சிவச�திெகௗரவ அGணாமைல நேட( சிவச�திெகௗரவ அGணாமைல நேட( சிவச�திெகௗரவ அGணாமைல நேட( சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. (ம�திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. (ம�திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. (ம�திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. (ம�திர�   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ ச3>ர ச�தீப ேசனார3னெகௗரவ ச3>ர ச�தீப ேசனார3னெகௗரவ ச3>ர ச�தீப ேசனார3னெகௗரவ ச3>ர ச�தீப ேசனார3ன   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி+கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி+கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி+கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி+க   ெகௗரவ (னி� ஹ�>�ென3திெகௗரவ (னி� ஹ�>�ென3திெகௗரவ (னி� ஹ�>�ென3திெகௗரவ (னி� ஹ�>�ென3தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹH'ஆர:சிெகௗரவ விேஜபால ெஹH'ஆர:சிெகௗரவ விேஜபால ெஹH'ஆர:சிெகௗரவ விேஜபால ெஹH'ஆர:சி   ெகௗரவ கனக ேஹர3ெகௗரவ கனக ேஹர3ெகௗரவ கனக ேஹர3ெகௗரவ கனக ேஹர3      தி4. த�மிக தசநாய!க, பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக�   தி4. நீ- இ�தவல, பணியா�ெடா%தி2 பிரதானிM� பிரதி2 பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக��   தி4மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி� ெசயலாள� நாயக�  தி4. @!கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி� ெசயலாள� நாயக�   ஒ3திைவ-பி� பிரகார� பாராQம�ற� R'ய>. சபாநாயக� தைலைம தா+கினா�.ஒ3திைவ-பி� பிரகார� பாராQம�ற� R'ய>. சபாநாயக� தைலைம தா+கினா�.ஒ3திைவ-பி� பிரகார� பாராQம�ற� R'ய>. சபாநாயக� தைலைம தா+கினா�.ஒ3திைவ-பி� பிரகார� பாராQம�ற� R'ய>. சபாநாயக� தைலைம தா+கினா�.        1.1.1.1.    ப3திர+கJப3திர+கJப3திர+கJப3திர+கJ    சம�-பண�சம�-பண�சம�-பண�சம�-பண�: : : : சபாநாயக�சபாநாயக�சபாநாயக�சபாநாயக�, , , , இல5ைக� சனநாயக� ேசாசJச! %@யர� அரசியலைம2பி 104ஆ (3) உ023ைரயி பிரகார� 2017.07.01 ஆ� திகதி �த- 2017.09.30 ஆ� திகதி வைர ேத�த- ஆைண!%(வி ெசயலா/0ைக அறி!ைகைய� சம�2பி�தா�. 



                            ( 5 )  M. No. 244 ேம/ப@ அறி!ைக சபா%ட3திFட-படசபா%ட3திFட-படசபா%ட3திFட-படசபா%ட3திFட-பட ேவ?;ெமன! க�டைளயாயி/0.  2.2.2.2.    ம@�கJம@�கJம@�கJம@�கJ: : : :     
(1)  ெபா�தல, ெபா�தல ச:தி, “சி�சர” எ7� �கவாியி- வதிM� தி4மதி எ.@. கா:தி Tயலதாவின� 2017.11.09 ஆ� திகதியிட2ப�ட ம7ைவ ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன சம�2பி�தா�.  
(2)  ஆனம;வ, “மி-லகVயாய”வி- வதிM� தி4. எV. ச:திரேசனவின� 

2017.09.24 ஆ� திகதியிட2ப�ட ம7ைவ ெகௗரவ சிசிர %மார அேபேசகர சம�2பி�தா�.  25அ ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள!கைமய ேம/ப@ ம7!க+ ெபா� ம7!க+ %(9!% ஆ/02ப;�த2ப�டன.  3. 3. 3. 3. ம>வாிம>வாிம>வாிம>வாி    (தி�3த:)(தி�3த:)(தி�3த:)(தி�3த:)    சHடSல�சHடSல�சHடSல�சHடSல�: : : : இர?டா� மதி2W�;!கான க�டைள வாசி!க2ப�ட�. 
“ச�ட=ல� இர?டா� மதி2W; ெசEய2ப;மாக என” நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம�ச� சா�பாக காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம23 அைம�ச� பிேராி�தா�. 
(�.ப. 11.30 மணி!% %(!களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா5கினா�. )  
“ெகௗரவ (டா!ட�) நளி:த ஜயதிVஸ தைலைம தா5%வாராக”  என விAஞான ெதாழி-C�ப ம/0� ஆராE�சி இராஜா5க  அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!% விட2ப�; ஏ/0!ெகா+ள2ப�ட�. 
(பி.ப. 2.12 மணி!% ெகௗரவ (டா!ட�) நளி:த ஜயதிVஸ தைலைம தா5கினா�. )   “ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�@யாரா�சி தைலைம தா5%வாராக” என விைளயா�;��ைற அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!% விட2ப�; ஏ/0!ெகா+ள2ப�ட�. 
(பி.ப. 3.03 மணி!% ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�@யாரா�சி தைலைம தா5கினா�. )  பிேரரைண சைப!% விட2ப�; ஏ/0! ெகா+ள2ப�ட�. அத பிரகார� ச�ட=ல� இர?டா� மதி2W; ெசEய2ப�ட�.  “ச�ட=ல� �(2 பாரா�மற! %(வி பாிசீலைன!% விட2ப;மாக” என நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம�ச� சா�பாக காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம23 அைம�ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!% விட2ப�; ஏ/0!ெகா+ள2ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %(வாக மாறிய�. (%(நிைலயி-) தலைம தா5%� உ02பின�  தைலைம தா5கினா�. 1 ஆ� வாசக� நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம�ச� சா�பாக காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம23 அைம�ச� சி5கள ெமாழியி- பிவ4� தி4�த�ைத2 பிேராி�தா�,—  
“ �යා�මක �නය ජනවා� 1 වැ�දා ෙනොව 2018 අෙපේ� 1 වැ�දා �ය ��ය”  தி4�த� ஏ/0!ெகா+ள2ப;மாக எ7� பிேரரைண %(வி/% விட2ப�; ஏ/0!ெகா+ள2ப�ட�. 



                            ( 6 )  M. No. 244 வாசக� தி4�த2ப�டவா0 ச�ட=ல�தி ஒ4 ப%தியாக இ4!கேவ?;ெமற பிேரரைண %(வி/% விட2ப�; ஏ/0!ெகா+ள2ப�ட�. வாசக� 2 ம/0� 3 ஆ� வாசக5க+ ஏ/0!ெகா+ள2ப�டன. சHடமா�BவாசகI� சHட-ெபய�� சHடமா�BவாசகI� சHட-ெபய�� சHடமா�BவாசகI� சHட-ெபய�� சHடமா�BவாசகI� சHட-ெபய��     ச�டமா!%வாசக�� ச�ட2ெபய4� ச�ட=ல�தி ஒ4 ப%தியாக இ4!க ேவ?;ெம0 பிேரரைண %(வி/% விட2ப�; ஏ/0!ெகா+ள2ப�ட�. ச�ட=ல� தி4�த5க�ட ஏ/0!ெகா+ள2ப�ட�. “தி4�த2ப�டவாறான ச�ட=ல� இ2ெபா(� =றாவ� �ைறயாக மதி2பிட2 ெப0மாக” என நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம�ச� சா�பாக காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம23 அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!% விட2ப�; ஏ/0!ெகா+ள2ப�ட�. அத/கைமய� ச�ட=ல� தி4�த2ப�டவா0 =றாவ� �ைறயாக மதி2பிட2ெப/0  நிைறேவ/ற2ப�ட�.     4.4.4.4.    நிதி:நிதி:நிதி:நிதி:    சHட3தி�சHட3தி�சHட3தி�சHட3தி�    கீTகீTகீTகீT    ஒU+BவிதிகJஒU+BவிதிகJஒU+BவிதிகJஒU+BவிதிகJ: : : : நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம�ச� சா�பாக காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம23 அைம�ச� பிேராி�தா� ,— 2006 ஆ� ஆ?@ 11 ஆ� இல!க நிதி� ச�ட�தி 8 ஆ� பிாி9ட ேச��� வாசி!க2ப;� அ�ச�ட�தி 6(2) ஆ� பிாிவி கீ8 ெதாைல!கா�சி நாடக�, திைர2பட� ம/0� வ��தக அற^; ெதாட�பி- நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம�சரா- விதி!க2ப�;, 2017 நெவ�ப� 07 ஆ� திகதிய 2044/21 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான2 ப�திாிைகயி-  பிர�ாி!க2ப�ட�� 2018.01.23 ஆ� திகதி சம�2பி!க2ப�ட�மான ஒ(5%விதிக+ அ5கீகாி!க2ப;மாக. பிேரரைண சைப!% விட2ப�; ஏ/0!ெகா+ள2ப�ட�.  5.5.5.5.    ம>வாி�ம>வாி�ம>வாி�ம>வாி�    கHடைள:கHடைள:கHடைள:கHடைள:    சHட3தி�சHட3தி�சHட3தி�சHட3தி�    கீTகீTகீTகீT    கHடைளகHடைளகHடைளகHடைள    : : : : நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம�ச� சா�பாக காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம23 அைம�ச� பிேராி�தா� ,—  ம�வாி! க�டைள� ச�ட�தி ( 52 ஆ� அ�தியாயமான)  32 ஆ� பிாி9க�ட ேச��� வாசி!க2ப;� 2, 12, 22 ம/0� 25 ஆ� பிாி9களி கீ8,  %@பானம-லாத Vபிாி�� இற!%மதி!கான ம�வாி ெதாட�பாக நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக  அைம�சரா- விதி!க2ப�;, 2017 திெச�ப� 19 ஆ� திகதிய 2050/11ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான2 ப�திாிைகயி- பிர�ாி!க2ப�ட�� 2018.02.19 ஆ� திகதி சம�2பி!க2ப�ட�மான அறிவி�த- அ5கீகாி!க2ப;மாக. 
(ம� அறிவி�த- இல!க� 1005 )  பிேரரைண சைப!% விட2ப�; ஏ/0!ெகா+ள2ப�ட�.  6.6.6.6.    ஒ3திைவ-8ஒ3திைவ-8ஒ3திைவ-8ஒ3திைவ-8    (((( வட�கி�வட�கி�வட�கி�வட�கி�    பைனபைனபைனபைன, ெத�ைன , ெத�ைன , ெத�ைன , ெத�ைன வளவளவளவள    அபிவி�3தி�அபிவி�3தி�அபிவி�3தி�அபிவி�3தி�    RHVறW:RHVறW:RHVறW:RHVறW:    ச+க+களி�ச+க+களி�ச+க+களி�ச+க+களி�    விXபைனவிXபைனவிXபைனவிXபைன    ேநர3ைத ேநர3ைத ேநர3ைத ேநர3ைத மாXYத�) மாXYத�) மாXYத�) மாXYத�) : “பாரா�மற� த/ெபா(� ஒ�திைவ!க2ப;மாக” என காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம23 அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ;�திய�ப2ெப/0 விவாதி!க2ப�ட�. பிேரரைண சைப!% விட2ப�; ஏ/0!ெகா+ள2ப�ட�. பி.ப. 5.23 மணி!%, 2016 மா��� 08 ஆ� திகதிய பாரா�மற� தீ�மான�தி/% ஏ/ப 2018 மா��� 09 ஆ� திகதி ெவ+ளி!கிழைம �.ப. 10.30 வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ!க2ப�ட�. 


