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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)� %*$களி தவிசாள)�   ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, ெவளிநா�3 ெதாழி2வா45� அைம(ச)� நீதி அைம(ச)� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ.நா�ட1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க, 8/0லா��ைற அபிவி)�தி ம/0� கிறி9தவ சமய அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர! அ"#கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர! அ"#கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர! அ"#கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர! அ"#கம, விேசட பணி5ெபா05�$க�$கான அைம(ச� ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க, காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம(ச)� அரசா:க$ க�சி �த/ேகாலாசா;� ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச&,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச&,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச&,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச&, க2வி அைம(ச� ெகௗரவ ல'ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல'ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல'ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல'ம� கிாிஎ�ல, உய� க2வி ம/0� ெந3<சாைலக. அைம(ச)� பாரா�மற( சைப �த2வ)� ெகௗரவ பழனி திகா&பர&,ெகௗரவ பழனி திகா&பர&,ெகௗரவ பழனி திகா&பர&,ெகௗரவ பழனி திகா&பர&, மைலநா�3 �திய கிராம:க., உ�க�டைம5� வசதிக. ம/0� ச�தாய அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன, உ.ளக அ1வ2க., வடேம2 அபிவி)�தி ம/0� கலாசார அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ1வாதார அபிவி)�தி ம/0� வனசீவராசிக. அைம(ச)� ��தசாசன 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 சாகல ர!நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர!நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர!நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர!நாய�க, ச�ட�� ஒ*:%� 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� ெகௗரவ ம0� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம0� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம0� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம0� சமரவி�ரம, அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம(ச� ெகௗரவ ம�கள சமர2ர,ெகௗரவ ம�கள சமர2ர,ெகௗரவ ம�கள சமர2ர,ெகௗரவ ம�கள சமர2ர, நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம(ச� 



                            ( 2 )  M. No. 234 ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார!ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார!ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார!ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார!ன, 8காதார�, ேபாசைண ம/0� 8ேதச ம)��வ அைம(ச� ெகௗரவ 3.எ&. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 3.எ&. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 3.எ&. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 3.எ&. �வாமிநாத�, சிைற(சாைலக. ம0சீரைம5�, �ன�வா@வளி5�, மீ.%Aேய/ற ம/0� இC�மத அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ரஊ5 ஹகீ&,ெகௗரவ ரஊ5 ஹகீ&,ெகௗரவ ரஊ5 ஹகீ&,ெகௗரவ ரஊ5 ஹகீ&, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ�வழ:க2 அைம(ச� ெகௗரவ அ5�� ஹ8&,ெகௗரவ அ5�� ஹ8&,ெகௗரவ அ5�� ஹ8&,ெகௗரவ அ5�� ஹ8&, தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� �9>� சமய அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ க,� ஹஷீ&,ெகௗரவ க,� ஹஷீ&,ெகௗரவ க,� ஹஷீ&,ெகௗரவ க,� ஹஷீ&, அரச ெதாழி2�ய/சிக. அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய5 ெபா)ளாதார விவகார:க. ப/றிய அைம(ச� ெகௗரவ ,�: மா�ஷ� சர! ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ,�: மா�ஷ� சர! ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ,�: மா�ஷ� சர! ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ,�: மா�ஷ� சர! ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி)�தி அைம(ச�  ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, ச�ட�� ஒ*:%� ம/0� ெத அபிவி)�தி இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ பா0த ர�ேக ப-டார,ெகௗரவ பா0த ர�ேக ப-டார,ெகௗரவ பா0த ர�ேக ப-டார,ெகௗரவ பா0த ர�ேக ப-டார, நீ�5பாசன இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ 2.எ*. இராதாகி�=ண�,ெகௗரவ 2.எ*. இராதாகி�=ண�,ெகௗரவ 2.எ*. இராதாகி�=ண�,ெகௗரவ 2.எ*. இராதாகி�=ண�, க2வி 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�கா5� இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ தி05 ெவதஆர?சி,ெகௗரவ தி05 ெவதஆர?சி,ெகௗரவ தி05 ெவதஆர?சி,ெகௗரவ தி05 ெவதஆர?சி, கட/ெறாழி2 ம/0� நீரக வளEல அபிவி)�தி 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� ெசெனவிர!ன,ெகௗரவ ல'ம� ெசெனவிர!ன,ெகௗரவ ல'ம� ெசெனவிர!ன,ெகௗரவ ல'ம� ெசெனவிர!ன, வி<ஞான, ெதாழி2G�ப ம/0� ஆரா4(சி இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ எ&.எ�.ஏ.எ&. ஹி*@�லாA,ெகௗரவ எ&.எ�.ஏ.எ&. ஹி*@�லாA,ெகௗரவ எ&.எ�.ஏ.எ&. ஹி*@�லாA,ெகௗரவ எ&.எ�.ஏ.எ&. ஹி*@�லாA, �ன�வா@வளி5� ம/0� மீ.%Aேய/ற இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. எ?. எ&. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ&. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ&. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ&. ெபளB, ேதசிய ஒ)ைம5பா3 ம/0� ந2>ண$க இராஜா:க அைம(ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா$%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 �ேன= க�க$த,ெகௗரவ �ேன= க�க$த,ெகௗரவ �ேன= க�க$த,ெகௗரவ �ேன= க�க$த, அன��த �காைம��வ பிரதி 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. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�3 ெதாழி2வா45� 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 ம/0� ெதாழி/பயி/சி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ �ச$த @Eசிநிலேம,ெகௗரவ �ச$த @Eசிநிலேம,ெகௗரவ �ச$த @Eசிநிலேம,ெகௗரவ �ச$த @Eசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம/0� �காைம��வ பிரதி அைம(ச� 



                            ( 3 )  M. No. 234 ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, சEக வ1I�ட2, நல�ாி ம/0� கJA மர�ாிைமக. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ எ?.எ&.எ&. ஹாீ*,ெகௗரவ எ?.எ&.எ&. ஹாீ*,ெகௗரவ எ?.எ&.எ&. ஹாீ*,ெகௗரவ எ?.எ&.எ&. ஹாீ*, விைளயா�3��ைற பிரதி அைம(ச�’    ெகௗரவ ெஹ�ட� அ5@ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ5@ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ5@ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ5@ஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபFணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபFணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபFணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபFணவ�தன   ெகௗரவ சிசிர Fமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Fமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Fமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Fமார அேபேசகர   ெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ!�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ!�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ!�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ!�வல   ெகௗரவ டல* அழக5ெப�மெகௗரவ டல* அழக5ெப�மெகௗரவ டல* அழக5ெப�மெகௗரவ டல* அழக5ெப�ம   ெகௗரவ ஆன$த அG!கமேகெகௗரவ ஆன$த அG!கமேகெகௗரவ ஆன$த அG!கமேகெகௗரவ ஆன$த அG!கமேக   ெகௗரவ மஹி$தான$த அG!கமேகெகௗரவ மஹி$தான$த அG!கமேகெகௗரவ மஹி$தான$த அG!கமேகெகௗரவ மஹி$தான$த அG!கமேக   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ ேஜ.எ&. ஆன$த Fமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ&. ஆன$த Fமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ&. ஆன$த Fமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ&. ஆன$த Fமாரசிறி   ெகௗரவ ச$திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச$திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச$திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச$திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ உதய பிரபா! க&ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா! க&ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா! க&ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா! க&ம�பில   ெகௗரவ திேன= Fணவ�தனெகௗரவ திேன= Fணவ�தனெகௗரவ திேன= Fணவ�தனெகௗரவ திேன= Fணவ�தன   ெகௗரவ ப$�ல Fணவ�தனெகௗரவ ப$�ல Fணவ�தனெகௗரவ ப$�ல Fணவ�தனெகௗரவ ப$�ல Fணவ�தன   ெகௗரவ ப!ம உதயசா$த Fணேசகரெகௗரவ ப!ம உதயசா$த Fணேசகரெகௗரவ ப!ம உதயசா$த Fணேசகரெகௗரவ ப!ம உதயசா$த Fணேசகர   ெகௗரவ எ*. எ&. ச$திரேசனெகௗரவ எ*. எ&. ச$திரேசனெகௗரவ எ*. எ&. ச$திரேசனெகௗரவ எ*. எ&. ச$திரேசன   ெகௗரவ 3.2. சானகெகௗரவ 3.2. சானகெகௗரவ 3.2. சானகெகௗரவ 3.2. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா3ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா3ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா3ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா3   ெகௗரவ ந0� ப-டார ஜயமஹெகௗரவ ந0� ப-டார ஜயமஹெகௗரவ ந0� ப-டார ஜயமஹெகௗரவ ந0� ப-டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அDர சி:னி ஜயர!னெகௗரவ அDர சி:னி ஜயர!னெகௗரவ அDர சி:னி ஜயர!னெகௗரவ அDர சி:னி 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 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 ஆK"க� ெதா-டமா�ெகௗரவ ஆK"க� ெதா-டமா�ெகௗரவ ஆK"க� ெதா-டமா�ெகௗரவ ஆK"க� ெதா-டமா�   ெகௗரவ எ&.எ*. ெதள,�ெகௗரவ எ&.எ*. ெதள,�ெகௗரவ எ&.எ*. ெதள,�ெகௗரவ எ&.எ*. ெதள,�   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி! த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி! த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி! த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி! த ெசாLசா   ெகௗரவ அMர திசாநாய�கெகௗரவ அMர திசாநாய�கெகௗரவ அMர திசாநாய�கெகௗரவ அMர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய$த திசாநாய�கெகௗரவ மய$த திசாநாய�கெகௗரவ மய$த திசாநாய�கெகௗரவ மய$த திசாநாய�க   ெ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   



                            ( 4 )  M. No. 234 ெகௗரவ இ. சாN* நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாN* நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாN* நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாN* நி�மலநாத�   ெ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! சEஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி! சEஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி! சEஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி! சEஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அ�$தி�க ப�னா$�ெகௗரவ அ�$தி�க ப�னா$�ெகௗரவ அ�$தி�க ப�னா$�ெகௗரவ அ�$தி�க ப�னா$�   ெகௗரவ ேஜா�*ட� ப�னா$�ெகௗரவ ேஜா�*ட� ப�னா$�ெகௗரவ ேஜா�*ட� ப�னா$�ெகௗரவ ேஜா�*ட� ப�னா$�   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய$தெகௗரவ அேசா�க பிாிய$தெகௗரவ அேசா�க பிாிய$தெகௗரவ அேசா�க பிாிய$த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா 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 எ*. பிேரமர!னெகௗரவ எ*. பிேரமர!னெகௗரவ எ*. பிேரமர!னெகௗரவ எ*. பிேரமர!ன   ெகௗரவ ப$�ல லா� ப-டாாிெகாடெகௗரவ ப$�ல லா� ப-டாாிெகாடெகௗரவ ப$�ல லா� ப-டாாிெகாடெகௗரவ ப$�ல லா� ப-டாாிெகாட   ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ "ஹ&ம� இ5ராஹி& "ஹ&ம� ம�
�ெகௗரவ "ஹ&ம� இ5ராஹி& "ஹ&ம� ம�
�ெகௗரவ "ஹ&ம� இ5ராஹி& "ஹ&ம� ம�
�ெகௗரவ "ஹ&ம� இ5ராஹி& "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� மAO5ெகௗரவ இ&ரா� மAO5ெகௗரவ இ&ரா� மAO5ெகௗரவ இ&ரா� மAO5   ெகௗரவ அ5��லா மஹO5ெகௗரவ அ5��லா மஹO5ெகௗரவ அ5��லா மஹO5ெகௗரவ அ5��லா மஹO5   ெகௗரவ அஜி! மா�ன5ெப�மெகௗரவ அஜி! மா�ன5ெப�மெகௗரவ அஜி! மா�ன5ெப�மெகௗரவ அஜி! மா�ன5ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ*.சீ. "!�Fமாரணெகௗரவ எ*.சீ. "!�Fமாரணெகௗரவ எ*.சீ. "!�Fமாரணெகௗரவ எ*.சீ. "!�Fமாரண   ெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண2ரெகௗரவ பிரச�ன ரண2ரெகௗரவ பிரச�ன ரண2ரெகௗரவ பிரச�ன ரண2ர   ெகௗரவ ெகெஹ0ய ர&@�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ0ய ர&@�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ0ய ர&@�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ0ய ர&@�ெவ�ல   ெகௗரவ "ஜி@� ரஹுமா�ெகௗரவ "ஜி@� ரஹுமா�ெகௗரவ "ஜி@� ரஹுமா�ெகௗரவ "ஜி@� ரஹுமா�   ெகௗரவ சம� ராஜப'ெகௗரவ சம� ராஜப'ெகௗரவ சம� ராஜப'ெகௗரவ சம� ராஜப'   ெகௗரவ நாம� ராஜப'ெகௗரவ நாம� ராஜப'ெகௗரவ நாம� ராஜப'ெகௗரவ நாம� ராஜப'   ெகௗரவ மஹி$த ராஜப�ெகௗரவ மஹி$த ராஜப�ெகௗரவ மஹி$த ராஜப�ெகௗரவ மஹி$த ராஜப�    ஷஷஷஷ   ெகௗரவ காமினி ெலா�Fேகெகௗரவ காமினி ெலா�Fேகெகௗரவ காமினி ெலா�Fேகெகௗரவ காமினி ெலா�Fேக   ெகௗரவ ஜானக வ�F&@ரெகௗரவ ஜானக வ�F&@ரெகௗரவ ஜானக வ�F&@ரெகௗரவ ஜானக வ�F&@ர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி!திராேதவி வ�னிஆர?சிெகௗரவ (தி�மதி) பவி!திராேதவி வ�னிஆர?சிெகௗரவ (தி�மதி) பவி!திராேதவி வ�னிஆர?சிெகௗரவ (தி�மதி) பவி!திராேதவி வ�னிஆர?சி   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ��கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ��கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ��கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ��க   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Bதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Bதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Bதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Bதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர!னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர!னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர!னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர!ன   ெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறி   ெகௗரவ �85 விேஜேசகரெகௗரவ �85 விேஜேசகரெகௗரவ �85 விேஜேசகரெகௗரவ �85 விேஜேசகர   ெகௗரவ கEசன விேஜேசகரெகௗரவ கEசன விேஜேசகரெகௗரவ கEசன விேஜேசகரெகௗரவ கEசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   



                            ( 5 )  M. No. 234 ெகௗரவ ேதDக விதானகமேகெகௗரவ ேதDக விதானகமேகெகௗரவ ேதDக விதானகமேகெகௗரவ ேதDக விதானகமேக   ெகௗரவ Fமார ெவ�கமெகௗரவ Fமார ெவ�கமெகௗரவ Fமார ெவ�கமெகௗரவ Fமார ெவ�கம   ெ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�$க�சி� தைலவ� ெகௗரவ அ-ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ-ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ-ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ-ணாமைல நேட� சிவச�தி   ெகௗரவ எ&.ஏ. �ம$திர�ெகௗரவ எ&.ஏ. �ம$திர�ெகௗரவ எ&.ஏ. �ம$திர�ெகௗரவ எ&.ஏ. �ம$திர�   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ �னி� ஹ$��ென!திெகௗரவ �னி� ஹ$��ென!திெகௗரவ �னி� ஹ$��ென!திெகௗரவ �னி� ஹ$��ென!தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ:3ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ:3ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ:3ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ:3ஆர?சி   ெகௗரவ இ$திக அM�!த ேஹர!ெகௗரவ இ$திக அM�!த ேஹர!ெகௗரவ இ$திக அM�!த ேஹர!ெகௗரவ இ$திக அM�!த ேஹர!   ெகௗரவ கனக ேஹர!ெகௗரவ கனக ேஹர!ெகௗரவ கனக ேஹர!ெகௗரவ கனக ேஹர!   ெகௗரவ விஜித ேஹர!ெகௗரவ விஜித ேஹர!ெகௗரவ விஜித ேஹர!ெகௗரவ விஜித ேஹர!      தி). நீ2 இ�தவல, பதி/ பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக�   தி)மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  தி). A$கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி( ெசயலாள� நாயக�   பாராPம�றபாராPம�றபாராPம�றபாராPம�ற    நிைலயியQக:டைளநிைலயியQக:டைளநிைலயியQக:டைளநிைலயியQக:டைள    இலஇலஇலஇல    14 14 14 14 இ�இ�இ�இ�    கீRகீRகீRகீR    சாபாநாயகாி�சாபாநாயகாி�சாபாநாயகாி�சாபாநாயகாி�    2018 2018 2018 2018 சனவாிசனவாிசனவாிசனவாி    மாத&மாத&மாத&மாத&    08 08 08 08 ஆ&ஆ&ஆ&ஆ&    திகதியதிகதியதிகதியதிகதிய    அறிவி!த0�அறிவி!த0�அறிவி!த0�அறிவி!த0�    பிரகார&பிரகார&பிரகார&பிரகார&    பாராPம�ற&பாராPம�ற&பாராPம�ற&பாராPம�ற&    S3ய�S3ய�S3ய�S3ய�. . . . சாபாநாயக�சாபாநாயக�சாபாநாயக�சாபாநாயக�    சைப�F!சைப�F!சைப�F!சைப�F!    தைலைமதைலைமதைலைமதைலைம    தா�கினா�தா�கினா�தா�கினா�தா�கினா�....     1. 1. 1. 1. பாராPம�ற!ைத�பாராPம�ற!ைத�பாராPம�ற!ைத�பாராPம�ற!ைத�    S:TவதQகானS:TவதQகானS:TவதQகானS:TவதQகான    ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    பி�வ�&பி�வ�&பி�வ�&பி�வ�&        வ�!தமானிவ�!தமானிவ�!தமானிவ�!தமானி    அறிவி!தைலஅறிவி!தைலஅறிவி!தைலஅறிவி!தைல        பதி�பதி�பதி�பதி�    பாராPம�ற?பாராPம�ற?பாராPம�ற?பாராPம�ற?    ெசயலாள�ெசயலாள�ெசயலாள�ெசயலாள�    நாயக&நாயக&நாயக&நாயக&        வாசி5பாராகவாசி5பாராகவாசி5பாராகவாசி5பாராக....                “சாபாநாயகாி�சாபாநாயகாி�சாபாநாயகாி�சாபாநாயகாி�    அறிவி!த�அறிவி!த�அறிவி!த�அறிவி!த�   இல:ைக( சனநாயக ேசாச>ச$ %Aயரசி பாரா�மற�ைத 2018, சனவாி 10 ஆ� திகதி  �தகிழைம �.ப. 10.30 மணி$%$ ��3த2 பாரா�மற�தி சபாநாயக� க) ஜயNாிய ஆகிய நா, பிரதம அைம(சாி ேவJ3ேகா�$கிண:க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள இல$க� 14 இ பிரகார�, 2018, சனவாி மாத� 10 ஆ� திகதி �தகிழைம �/பக2 10.30 மணி$% பாரா�மற�ைத$ �3வத/% அைழ5பாைண வி3�தி)$கிேற எபைத இ�தா2 அறிவி$கிேற.  க) ஜயNாிய சபாநாயக� 2018 சனவாி 08 ஆ� திகதி O ஜயவ�தன�ர$ ேகா�ேட,”  



                            ( 6 )  M. No. 234 2.2.2.2.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி!த�அறிவி!த�அறிவி!த�அறிவி!த�: : : : “இல:ைக( சனநாயக ேசாச>ச$ %Aயரசி அரசியலைம5பி 79 ஆ� இல$க உ05�ைரயி பிரகார�, 2017 திெச�ப� மாத� 14 ஆ� திகதி “ஒ�$கீ3 (தி)�த�)” ம/0� “உ.U� அதிகாரசைபக. ேத�த2க. (தி)�த�)” ஆகிய ச�டEல:களி2 எனா2 சா0ைர எ*த5ப�டெதபைத� ெதாிவி��$ெகா.ள வி)��கிேற.”  அம�V த/கா>கமாக இைட நி0�த� �.ப. 11.40 மணி �.ப. 11.52 வைர அம�V த/கா>கமாக இைடநி0�த5ப�ட�. �.ப. 11.52 மணி அம�V மீள ஆர�பி�த�� சபாநாயக� தைலைம தா:கினா�.  3.3.3.3.    பாராPம�ற அபாராPம�ற அபாராPம�ற அபாராPம�ற அGவ�கNGவ�கNGவ�கNGவ�கN: : : : பாரா�மற( சைப �த2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— இைறய தின பாரா�மற அ1வ2க. 7 ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைளயி ஏ/பா3களி>)C�� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா2 ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட பிேரரைணயி ஏ/பா3களி>)C�� வில$%5ெப0மாக. பிேரரைண சைப$% விட5ப�3 ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  4.4.4.4.    பாராPம�ற அம�UபாராPம�ற அம�UபாராPம�ற அம�UபாராPம�ற அம�U: : : : பாரா�மற( சைப �த2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,—  இ5பாரா�மற� இ0 அத அம�V கைலX� ேபா� 2018 சனவாி மாத� 23 ஆ� திகதி, ெசYவா4$கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர ஒ�திைவ$க5ப3மாக. பிேரரைண சைப$% விட5ப�3 ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  5.5.5.5.    ஒ!திைவ5@ஒ!திைவ5@ஒ!திைவ5@ஒ!திைவ5@ :“இ5 பாரா�மற� த/ெபா*� ஒ�திைவ$க5ப3மாக”  என பரா�மற( சைப �த2வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�3 ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�, பி.ப. 12.42 மணி$%, இைறய தின சைப� தீ�மான�தி/% ஏ/ப, 2018 சனவாி 23 ஆ� திகதி ெசYவா4கிழைம பி.ப. 1.00 வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ$க5ப�ட�. 


