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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 தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால, 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�   ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ !கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ !கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ !கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ !கம, விேசட பணி-ெபா.-/!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 ம2.� பாரா�மற ம.சீரைம-/ அைம�ச*� அரசா4க! க�சி �த2ேகாலாசா5� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவா67, கல8�ைரயாட9 ம2.� அரசக*ம ெ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�� ம2.� சிவி9 விமான� ேசைவக� அைம�ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப*8ேதா�ட! ைக�ெதாழி9 அைம�ச� ெகௗரவ எ(. *. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ(. *. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ(. *. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ(. *. திசாநாய�க, ச;க வ<=�ட9, நல/ாி ம2.� க>? மர/ாிைமக� அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய"த, வி@ஞான, ெதாழி9B�ப ம2.� ஆராD�சி அைம�ச� ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ�,ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ�,ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ�,ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ�, ைக�ெதாழி9 ம2.� வாணிப அ<வ9க� அைம�ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன, அபிவி*�தி- பணி-ெபா.-/க� அைம�ச*� ெவளிநா�ட<வ9க� அைம�ச*� ெகௗரவ அ1ர பிாியத2ஷன யா4பா,ெகௗரவ அ1ர பிாியத2ஷன யா4பா,ெகௗரவ அ1ர பிாியத2ஷன யா4பா,ெகௗரவ அ1ர பிாியத2ஷன யா4பா, அன��த �காைம��வ அைம�ச� ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம, அபிவி*�தி உபாய �ைறக� ம2.� ச�வேதச வ��தக அைம�ச� ெகௗரவ மஹி"த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி"த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி"த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி"த சமரசி�க, �ைற�க4க� ம2.� க-ப2.ைற அ<வ9க� அைம�ச� ெகௗரவ டபி78. 9. ேஜ. ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ டபி78. 9. ேஜ. ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ டபி78. 9. ேஜ. ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ டபி78. 9. ேஜ. ெசெனவிர�ன, ெதாழி9, ெதாழி2ச4க உற7க� ம2.� ச-பிரக�வ அபிவி*�தி அைம�ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய- ெபா*ளாதார விவகார4க� ப2றிய அைம�ச� ெகௗரவ *�. மா2ஷ� சர� ெபா�ேசகா,ெகௗரவ *�. மா2ஷ� சர� ெபா�ேசகா,ெகௗரவ *�. மா2ஷ� சர� ெபா�ேசகா,ெகௗரவ *�. மா2ஷ� சர� ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி*�தி அைம�ச�  



                            ( 2 )  M. No. 245 ெகௗரவ வச"த அ:விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ:விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ:விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ:விஹாேர, கம�ெதாழி9 இராஜா4க அைம�ச� ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா4க அைம�ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, க*�தி�ட �காைம��வ�, இைளஞ� அ<வ9க� ம2.� ெத அபிவி*�தி இராஜா4க அைம�ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ2ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ2ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ2ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ2ஷ த சி�வா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம2.� ெபா*ளாதார அ<வ9க� இராஜா4க அைம�ச� ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா, மிவ< ம2.� /�-பி!க�த!க ச!தி இராஜா4க அைம�ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம2.� ெபா*ளாதார அ<வ9க� இராஜா4க அைம�ச� ெகௗரவ (டா�ட2) (தி�மதி) �த2ஷினி ப2னா";<7ேள,ெகௗரவ (டா�ட2) (தி�மதி) �த2ஷினி ப2னா";<7ேள,ெகௗரவ (டா�ட2) (தி�மதி) �த2ஷினி ப2னா";<7ேள,ெகௗரவ (டா�ட2) (தி�மதி) �த2ஷினி ப2னா";<7ேள, நகர� தி�டமிட9 ம2.� நீ� வழ4க9 இராஜா4க அைம�ச� ெகௗரவ பா5த ர�ேக ப>டார,ெகௗரவ பா5த ர�ேக ப>டார,ெகௗரவ பா5த ர�ேக ப>டார,ெகௗரவ பா5த ர�ேக ப>டார, நீ�-பாசன இராஜா4க 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�, சி.வ� அ<வ9க� இராஜா4க அைம�ச� ெகௗரவ தி54 ெவதஆர@சி,ெகௗரவ தி54 ெவதஆர@சி,ெகௗரவ தி54 ெவதஆர@சி,ெகௗரவ தி54 ெவதஆர@சி, கட2ெறாழி9 ம2.� நீரக வள;ல அபிவி*�தி இராஜா4க அைம�ச� ெகௗரவ லAம� ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ லAம� ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ லAம� ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ லAம� ெசெனவிர�ன, வி@ஞான, ெதாழி9B�ப ம2.� ஆராD�சி இராஜா4க அைம�ச� ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட<வ9க� இராஜா4க அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளB, ேதசிய ஒ*ைம-பா: ம2.� ந9Iண!க இராஜா4க அைம�ச�  ெகௗரவ லஸ"த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ"த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ"த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ"த அலகியவ�ன, நிதி ம2.� ெ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�ட<வ9க� 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 ம2.� ெதாழி2பயி2சி பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ �ச"த <Cசிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த <Cசிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த <Cசிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த <Cசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம2.� �காைம��வ பிரதி அைம�ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட2 அ4<ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட2 அ4<ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட2 அ4<ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட2 அ4<ஹாமி   ெகௗரவ மஹி"த யா4பா அேபவ2தனெகௗரவ மஹி"த யா4பா அேபவ2தனெகௗரவ மஹி"த யா4பா அேபவ2தனெகௗரவ மஹி"த யா4பா அேபவ2தன   ெகௗரவ சிசிர Dமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Dமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Dமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Dமார அேபேசகர   ெகௗரவ ;ஷார இ";னி� அமரேசனெகௗரவ ;ஷார இ";னி� அமரேசனெகௗரவ ;ஷார இ";னி� அமரேசனெகௗரவ ;ஷார இ";னி� அமரேசன   ெகௗரவ ரCசி� அ:விஹாேரெகௗரவ ரCசி� அ:விஹாேரெகௗரவ ரCசி� அ:விஹாேரெகௗரவ ரCசி� அ:விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி"� Dமா2ெகௗரவ அ. அரவி"� Dமா2ெகௗரவ அ. அரவி"� Dமா2ெகௗரவ அ. அரவி"� Dமா2   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Dமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Dமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Dமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Dமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ: Dமா2ெகௗரவ ேவ: Dமா2ெகௗரவ ேவ: Dமா2ெகௗரவ ேவ: Dமா2   ெகௗரவ கF"திர� ேகா9(வர�ெகௗரவ கF"திர� ேகா9(வர�ெகௗரவ கF"திர� ேகா9(வர�ெகௗரவ கF"திர� ேகா9(வர�   



                            ( 3 )  M. No. 245 ெ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   ெகௗரவ சிறிபால கமல�ெகௗரவ சிறிபால கமல�ெகௗரவ சிறிபால கமல�ெகௗரவ சிறிபால கமல�   ெகௗரவ உதய பிரபா� க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா� க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா� க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா� க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல4ப�திெகௗரவ நிஹா� கல4ப�திெகௗரவ நிஹா� கல4ப�திெகௗரவ நிஹா� கல4ப�தி   ெகௗரவ திேனH Dணவ2தனெகௗரவ திேனH Dணவ2தனெகௗரவ திேனH Dணவ2தனெகௗரவ திேனH Dணவ2தன   ெகௗரவ ப";ல Dணவ2தனெகௗரவ ப";ல Dணவ2தனெகௗரவ ப";ல Dணவ2தனெகௗரவ ப";ல Dணவ2தன   ெகௗரவ எ.வ. Dணேசகரெகௗரவ எ.வ. Dணேசகரெகௗரவ எ.வ. Dணேசகரெகௗரவ எ.வ. Dணேசகர   ெகௗரவ (டா�ட2) நளி"த ஜயதி(ஸெகௗரவ (டா�ட2) நளி"த ஜயதி(ஸெகௗரவ (டா�ட2) நளி"த ஜயதி(ஸெகௗரவ (டா�ட2) நளி"த ஜயதி(ஸ   ெகௗரவ அIர சி.னி ஜயர�னெகௗரவ அIர சி.னி ஜயர�னெகௗரவ அIர சி.னி ஜயர�னெகௗரவ அIர சி.னி ஜயர�ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர�னெகௗரவ பிய�கர ஜயர�னெகௗரவ பிய�கர ஜயர�னெகௗரவ பிய�கர ஜயர�ன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. ;ைரெர.ணசி�க�ெகௗரவ க. ;ைரெர.ணசி�க�ெகௗரவ க. ;ைரெர.ணசி�க�ெகௗரவ க. ;ைரெர.ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப>டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப>டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப>டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப>டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள*�ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள*�ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள*�ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள*�   ெகௗரவ அ1ர திசாநாய�கெகௗரவ அ1ர திசாநாய�கெகௗரவ அ1ர திசாநாய�கெகௗரவ அ1ர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�க   ெகௗரவ விமலFர திசாநாய�கெகௗரவ விமலFர திசாநாய�கெகௗரவ விமலFர திசாநாய�கெகௗரவ விமலFர திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள( ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள( ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள( ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள( ேதவான"தா   ெகௗரவ  ஹம. நவவிெகௗரவ  ஹம. நவவிெகௗரவ  ஹம. நவவிெகௗரவ  ஹம. நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா7( நி2மலநாத�ெகௗரவ இ. சா7( நி2மலநாத�ெகௗரவ இ. சா7( நி2மலநாத�ெகௗரவ இ. சா7( நி2மலநாத�   ெகௗரவ <�திக ப�திறணெகௗரவ <�திக ப�திறணெகௗரவ <�திக ப�திறணெகௗரவ <�திக ப�திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ சன� நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன� நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன� நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன� நிசா"த ெபேரரா   ெகௗரவ �ஜி� சCஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� சCஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� சCஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� சCஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அ�"தி�க ப2னா";ெகௗரவ அ�"தி�க ப2னா";ெகௗரவ அ�"தி�க ப2னா";ெகௗரவ அ�"தி�க ப2னா";   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"த   ெ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 தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ எ(.எ�. மாி�கா2ெகௗரவ எ(.எ�. மாி�கா2ெகௗரவ எ(.எ�. மாி�கா2ெகௗரவ எ(.எ�. மாி�கா2   ெகௗரவ ெசயி. அ5 ஸாஹி2 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி. அ5 ஸாஹி2 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி. அ5 ஸாஹி2 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி. அ5 ஸாஹி2 ெமௗலானா   ெகௗரவ இ�ரா� மJK4ெகௗரவ இ�ரா� மJK4ெகௗரவ இ�ரா� மJK4ெகௗரவ இ�ரா� மJK4   ெகௗரவ அ4;�லா மஹK4ெகௗரவ அ4;�லா மஹK4ெகௗரவ அ4;�லா மஹK4ெகௗரவ அ4;�லா மஹK4   ெகௗரவ (ேபராசிாிய2) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய2) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய2) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய2) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ பிம� ர�நாய�கெகௗரவ பிம� ர�நாய�கெகௗரவ பிம� ர�நாய�கெகௗரவ பிம� ர�நாய�க   



                            ( 4 )  M. No. 245 ெகௗரவ சீ. *. ர�நாய�கெகௗரவ சீ. *. ர�நாய�கெகௗரவ சீ. *. ர�நாய�கெகௗரவ சீ. *. ர�நாய�க   ெகௗரவ  ஜி<2 ரஹுமா�ெகௗரவ  ஜி<2 ரஹுமா�ெகௗரவ  ஜி<2 ரஹுமா�ெகௗரவ  ஜி<2 ரஹுமா�   ெகௗரவ சம� ராஜபAெகௗரவ சம� ராஜபAெகௗரவ சம� ராஜபAெகௗரவ சம� ராஜபA   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Dேகெகௗரவ காமினி ெலா�Dேகெகௗரவ காமினி ெலா�Dேகெகௗரவ காமினி ெலா�Dேக   ெ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 லMம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லMம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லMம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லMம� ஆன"த விேஜமா�ன   ெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறி   ெகௗரவ ;N4 விேஜேசகரெகௗரவ ;N4 விேஜேசகரெகௗரவ ;N4 விேஜேசகரெகௗரவ ;N4 விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ Dமார ெவ�கமெகௗரவ Dமார ெவ�கமெகௗரவ Dமார ெவ�கமெகௗரவ Dமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான �; Pேநச�ெகௗரவ ஞான �; Pேநச�ெகௗரவ ஞான �; Pேநச�ெகௗரவ ஞான �; Pேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி P(க"தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி P(க"தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி P(க"தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி P(க"தராசா   ெகௗரவ ச"தி� சமரசி�கெகௗரவ ச"தி� சமரசி�கெகௗரவ ச"தி� சமரசி�கெகௗரவ ச"தி� சமரசி�க   ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப"த�,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப"த�,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப"த�,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப"த�, பாரா�மற எதி�!க�சி� தைலவ� ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெகௗரவ த�ம5�க� சி�தா2த�ெகௗரவ த�ம5�க� சி�தா2த�ெகௗரவ த�ம5�க� சி�தா2த�ெகௗரவ த�ம5�க� சி�தா2த�   ெகௗரவ (டா�ட2) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட2) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட2) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட2) சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ அ>ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ>ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ>ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ>ணாமைல நேட� சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�   ெகௗரவ வ,ேவ� �ேரHெகௗரவ வ,ேவ� �ேரHெகௗரவ வ,ேவ� �ேரHெகௗரவ வ,ேவ� �ேரH   ெ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";�ென�திெகௗரவ �னி� ஹ";�ென�திெகௗரவ �னி� ஹ";�ென�திெகௗரவ �னி� ஹ";�ென�தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ.,ஆர@சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ.,ஆர@சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ.,ஆர@சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ.,ஆர@சி   ெகௗரவ விஜித ேஹர�ெகௗரவ விஜித ேஹர�ெகௗரவ விஜித ேஹர�ெகௗரவ விஜித ேஹர�      தி*. த�மிக தசநாய!க, பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக�   தி*. நீ9 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி- பிரதானிL� பிரதி- பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக��   தி*மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி� ெசயலாள� நாயக�  தி*. ?!கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி� ெசயலாள� நாயக�  



                            ( 5 )  M. No. 245 ஒ�திைவ4பி� பிரகார� பாராSம�ற� T,ய;. சபாநாயக2 தைலைம தா�கினா2.ஒ�திைவ4பி� பிரகார� பாராSம�ற� T,ய;. சபாநாயக2 தைலைம தா�கினா2.ஒ�திைவ4பி� பிரகார� பாராSம�ற� T,ய;. சபாநாயக2 தைலைம தா�கினா2.ஒ�திைவ4பி� பிரகார� பாராSம�ற� T,ய;. சபாநாயக2 தைலைம தா�கினா2.        1111....    சனாதிபதியி�சனாதிபதியி�சனாதிபதியி�சனாதிபதியி�    ெசUதிெசUதிெசUதிெசUதி: : : : அதிஅதிஅதிஅதி    ேமதDேமதDேமதDேமதD    சனாதிபதியிடமி�";சனாதிபதியிடமி�";சனாதிபதியிடமி�";சனாதிபதியிடமி�";    கிைட�தகிைட�தகிைட�தகிைட�த    ெசUதிையெசUதிையெசUதிையெசUதிைய    ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    சபாநாயக2சபாநாயக2சபாநாயக2சபாநாயக2    வாசி�தா2வாசி�தா2வாசி�தா2வாசி�தா2....    

2222....    DVDVDVDV    அறி�ைகக7அறி�ைகக7அறி�ைகக7அறி�ைகக7    சம24பண�சம24பண�சம24பண�சம24பண�: : : : வியாபார� ம2.� வணிக� ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+வி தவிசாள� ெகௗரவ ெசயி�  அI ஸாஹி� ெமௗலானா அ! &+வி2& ஆ2.-ப:�த-ப�ட,    ““““<லைம@ ெசா�; (தி��த@) ச.டXல�<லைம@ ெசா�; (தி��த@) ச.டXல�<லைம@ ெசா�; (தி��த@) ச.டXல�<லைம@ ெசா�; (தி��த@) ச.டXல�” ” ” ”     ம2.�  “2016 “2016 “2016 “2016 ஆ� ஆ>^�கான ைக�ெதாழி� ம`a� வாணிப அ:வ�க7 அைம@சி� வ�டா"த ஆ� ஆ>^�கான ைக�ெதாழி� ம`a� வாணிப அ:வ�க7 அைம@சி� வ�டா"த ஆ� ஆ>^�கான ைக�ெதாழி� ம`a� வாணிப அ:வ�க7 அைம@சி� வ�டா"த ஆ� ஆ>^�கான ைக�ெதாழி� ம`a� வாணிப அ:வ�க7 அைம@சி� வ�டா"த ெசயலா`aைக அறி�ைகெசயலா`aைக அறி�ைகெசயலா`aைக அறி�ைகெசயலா`aைக அறி�ைக” ” ” ”     ெதாட�பிலான அ!&+வி     அறி!ைகைய� சம�-பி�தா�. 



                            ( 6 )  M. No. 245 ேம2ப? அறி!ைக சபா*ட�தி5ட4படசபா*ட�தி5ட4படசபா*ட�தி5ட4படசபா*ட�தி5ட4பட ேவ>:ெமன! க�டைளயாயி2..  3.3.3.3.    பாராSம�ற அ:வ�க7பாராSம�ற அ:வ�க7பாராSம�ற அ:வ�க7பாராSம�ற அ:வ�க7: : : : காணிகாணிகாணிகாணி    ம`a�ம`a�ம`a�ம`a�    பாரா�மற ம.சீரைம-/ அைம�ச� பிவ*மா. பிேராி�தா�,— இைறய தின� அரசா4க அ<வ9க� �னீடைடLமாக. பிேரரைண சைப!& விட-ப�: ஏ2.!ெகா�ள-ப�ட�.     4.4.4.4.    வணிக� க4ப`ெறாழி� ச.ட�தி�வணிக� க4ப`ெறாழி� ச.ட�தி�வணிக� க4ப`ெறாழி� ச.ட�தி�வணிக� க4ப`ெறாழி� ச.ட�தி�    கீbகீbகீbகீb    ஒV�Dவிதிக7ஒV�Dவிதிக7ஒV�Dவிதிக7ஒV�Dவிதிக7: : : : �ைற�க4க� ம2.� க-ப2.ைற அ<வ9க� அைம�ச� சா�பாக காணி ம2.� பாரா�மற ம.சீரைம-/ அைம�ச� சம�-பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆ>? 52 ஆ� இல!க, வணிக! க-ப2ெறாழி9 ச�ட�தி 44 ஆ� பிாி7ட ேச��� வாசி!க-ப:� அ�ச�ட�தி  321 ஆ� பிாிவி கீ6 2017 ஆ� ஆ>? வணிக! க-ப2ெறாழி9 (சிறியவ��தக! கலக�) ஒ+4&விதிக� ெதாட�பி9 �ைற�க4க� ம2.� க-ப2.ைற அ<வ9க� அைம�சரா9 ஆ!க-ப�:, 2017 ேம 04 ஆ� திகதிய 2017/31 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான- ப�திாிைகயி9 பிர�ாி!க-ப�ட�� 2018.01.23 ஆ� திகதி சம�-பி!க-ப�ட�மான ஒ+4&விதிக� அ4கீகாி!க-ப:மாக. 
(�.ப. 11.00  மணி!& &+!களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா4கினா�. )  
“ெகௗரவ பிம9 ர�நாய!க தைலைம தா4&வாராக” என �ைற�க4க� ம2.� க-ப2ெறாழி9 அ<வ9க� அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட-ப�: ஏ2.!ெகா�ள-ப�ட�. 
(ந>பக9 12.00 மணி!& ெகௗரவ பிம9 ர�நாய!க தைலைம தா4கினா�. )  
“ெகௗரவ ேவ< &மா� தைலைம தா4&வாராக”  என �ைற�க4க� ம2.� க-ப2ெறாழி9 அ<வ9க� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட-ப�: ஏ2.!ெகா�ள-ப�ட�. 
(பி.ப. 12.27 மணி!& ெகௗரவ ேவ< &மா� தைலைம தா4கினா�. )  
“ெகௗரவ அேசா!க பிாிய8த தைலைம தா4&வாராக” என ெகௗரவ சமி8த விேஜசிறி, ெகௗரவ தார!க பாலXாிய அ5வதி!க- பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட-ப�: ஏ2.!ெகா�ள-ப�ட�. 
(பி.ப. 1. 21 மணி!& ெகௗரவ அேசா!க பிாிய8த தைலைம தா4கினா�. )  பிேரரைண சைப!& விட-ப�: ஏ2.!ெகா�ள-ப�ட�.  5.5.5.5.    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    க�விக�விக�விக�வி    ஆைண�DVவி�ஆைண�DVவி�ஆைண�DVவி�ஆைண�DVவி�    தைலவ2தைலவ2தைலவ2தைலவ2    ம`a�ம`a�ம`a�ம`a�    உபஉபஉபஉப    தைலவாி�தைலவாி�தைலவாி�தைலவாி�    ஊதிய�க7ஊதிய�க7ஊதிய�க7ஊதிய�க7    ம`a�ம`a�ம`a�ம`a�    ஆைண�DVஆைண�DVஆைண�DVஆைண�DV    அ�க�தவ2களி�அ�க�தவ2களி�அ�க�தவ2களி�அ�க�தவ2களி�    ெகா^4பனdகைள�ெகா^4பனdகைள�ெகா^4பனdகைள�ெகா^4பனdகைள�    தி��தியைம�த�தி��தியைம�த�தி��தியைம�த�தி��தியைம�த�: : : : பிரதம அைம�ச*� ேதசிய ெகா�ைகக� ம2.� ெபா*ளாதார அ<வ9க� அைம�ச*மானவ� சா�பாக காணி ம2.� பாரா�மற ம.சீரைம-/ அைம�ச� சம�-பி�த பிேரரைண,— 1991 இ 19 ஆ� இல!க ேதசிய க9வி ஆைண!&+� ச�ட�தினா9 தாபி!க-ப�ட இY ஆைண!&+ அ4க�தவ�களி ஊதிய4க� ச�ட�தி 4(8) ஆ� பிாி7!& ஏ2ப பாரா�மற�தினா9 தீ�மானி!க-பட9 ேவ>:ெமபைதL�; அதனா9, 2017.11.14 ஆ� திகதிய அைம�சரைவ� தீ�மான�ைத அ?-பைடயாக! ெகா>: ேதசிய க9வி ஆைண!&+வி தைலவ� ம2.� உப தைலவாி ஊதிய4க� ம2.� இY ஆைண!&+ அ4க�தவ�களி ெகா:-பன7கைள! கீ6வ*மா. தி*�தியைம!க அ4கீகார� வழ4க-ப�:�ளதாதலா<�; 
 (i) ஆைண!&+வி தைலவ� ம2.� உப தைலவ*!& �ைறேய Zபா 75,000/- ம2.� Zபா 60,000/- மாதா8த ஊதிய4கைள வழ4&வத2&�; 



                            ( 7 )  M. No. 245 
 (ii) ஆைண!&+வி அ4க�தவ�க�!& ஒ* ��ட அம�7!& ஒ*வ*!& Zபா 6,000/- ெகா:-பனெவாைற வழ4&வத2&�; 
 (iii) அரசா4க நி�வாக �2றறி!ைக இல!க� 13/2008(iv)இ ஏ2பா:க�!& அைமவாக தைலவ*!& 225 \2ற� எாிெபா*ளி விைல!&� சமனான மாதா8த எாிெபா*� ெகா:-பனெவாைறL�, உப தைலவ*!& 170 \2ற� எாிெபா*ளி விைல!&� சமனான மாதா8த எாிெபா*� ெகா:-பனெவாைறL� வழ4&வத2&�; அத2ேக2ப, 1991 இ 19 ஆ� இல!க ேதசிய க9வி ஆைண!&+� ச�ட�தி 4(8) ஆ� பிாி7!& அைமவாக, ேதசிய க9வி ஆைண!&+வி தைலவ�, உப தைலவ� ம2.� ஆைண!&+ அ4க�தவ�க�!& அரசி திர�: நிதிய�தி2& ெசலவாக அைமL� வைகயி9 ஊதிய4கைள� ெச<��வத2& இ-பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ2.மாக. பிேரரைண சைப!& விட-ப�: ஏ2.!ெகா�ள-ப�ட�.  6.6.6.6.    ஒ�திைவ4<ஒ�திைவ4<ஒ�திைவ4<ஒ�திைவ4<    (((( ராஜா�கன விவசாயிகளி� ஆ24பா.ட�தி�ராஜா�கன விவசாயிகளி� ஆ24பா.ட�தி�ராஜா�கன விவசாயிகளி� ஆ24பா.ட�தி�ராஜா�கன விவசாயிகளி� ஆ24பா.ட�தி�    ேபாதானேபாதானேபாதானேபாதான    ேகார�ேகார�ேகார�ேகார�    தா�Dத�தா�Dத�தா�Dத�தா�Dத�) :) :) :) : “இ-ேபா� இ-பாரா�மற� ஒ�திைவ!க-ப:மாக” என காணி ம2.� பாரா�மற ம.சீரைம-/ அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ:�திய�ப-ெப2. விவாதி!க-ப�ட�. 
“ெகௗரவ ேவ< &மா� தைலைம தா4&வாராக” என காணி ம2.� பாரா�மற ம.சீரைம-/  அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட-ப�: ஏ2.!ெகா�ள-ப�ட�. 
(பி.ப. 2.30 மணி!& ெகௗரவ ேவ< &மா� தைலைம தா4கினா�. )  பிேரரைண சைப!& விட-ப�: ஏ2.! ெகா�ள-ப�ட�.  பி.ப. 2.42 மணி!&, 2018 மா��� 20 ஆ� திகதி ெசYவாD!கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ!க-ப�ட�. 


