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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 வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ.நா�ட/வ0க. 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 ம23� பாரா�மற ம3சீரைம56 அைம)ச*� அரசா7க! க�சி �த2ேகாலாசா9� ெகௗரவ அகில விரா" காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா" காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா" காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா" காாியவச�, க0வி அைம)ச� ெகௗரவ ல#ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல#ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல#ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல#ம� கிாிஎ�ல, உய� க0வி ம23� ெந:;சாைலக. அைம)ச*� பாரா�மற) சைப �த0வ*� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�: 6திய கிராம7க., உ�க�டைம56 வசதிக. ம23� ச�தாய அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப*<ேதா�ட! ைக�ெதாழி0 அைம)ச� ெகௗரவ எ&. (. நாவி�ன,ெகௗரவ எ&. (. நாவி�ன,ெகௗரவ எ&. (. நாவி�ன,ெகௗரவ எ&. (. நாவி�ன, உ.ளக அ/வ0க., வடேம0 அபிவி*�தி ம23� கலாசார அ/வ0க. அைம)ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ/வாதார அபிவி*�தி ம23� வனசீவராசிக. அைம)ச*� 6�தசாசன அைம)ச*� ெகௗரவ ஏ. *. �சி� பிேரமஜய த,ெகௗரவ ஏ. *. �சி� பிேரமஜய த,ெகௗரவ ஏ. *. �சி� பிேரமஜய த,ெகௗரவ ஏ. *. �சி� பிேரமஜய த, வி;ஞான, ெதாழி0>�ப ம23� ஆரா )சி 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� ம23� சி3வ� அ/வ0க. அைம)ச� ெகௗரவ *.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ *.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ *.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ *.எ�. �வாமிநாத�, சிைற)சாைலக. ம3சீரைம56, 6ன�வா@வளி56, மீ.&Aேய2ற ம23� இ<�மத அ/வ0க. அைம)ச� ெகௗரவ ரஊ/ ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ/ ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ/ ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ/ ஹகீ�, நகர� தி�டமிட0 ம23� நீ�வழ7க0 அைம)ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய5 ெபா*ளாதார விவகார7க. ப2றிய அைம)ச� ெகௗரவ (�2 மா�ஷ� சர4 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ (�2 மா�ஷ� சர4 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ (�2 மா�ஷ� சர4 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ (�2 மா�ஷ� சர4 ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி*�தி அைம)ச�  ெகௗரவ ல#ம� யா/பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல#ம� யா/பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல#ம� யா/பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல#ம� யா/பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி0 �ய2சிக. அபிவி*�தி இராஜா7க அைம)ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன, நிதி இராஜா7க அைம)ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன, பா�கா56 இராஜா7க அைம)ச� 



                            ( 2 )  M. No. 235 ெகௗரவ தி6/ ெவதஆர8சி,ெகௗரவ தி6/ ெவதஆர8சி,ெகௗரவ தி6/ ெவதஆர8சி,ெகௗரவ தி6/ ெவதஆர8சி, கட2ெறாழி0 ம23� நீரக வளDல அபிவி*�தி இராஜா7க அைம)ச� ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா7க அைம)ச� ெகௗரவ ல#ம� ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ ல#ம� ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ ல#ம� ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ ல#ம� ெசெனவிர4ன, வி;ஞான, ெதாழி0>�ப ம23� ஆரா )சி இராஜா7க அைம)ச�  ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, Eகாதார�, ேபாசைண ம23� Eேதச ம*��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ பா6த :மார ெதவர/ெப�ம,ெகௗரவ பா6த :மார ெதவர/ெப�ம,ெகௗரவ பா6த :மார ெதவர/ெப�ம,ெகௗரவ பா6த :மார ெதவர/ெப�ம, உ.ளக அ/வ0க., வடேம0 அபிவி*�தி ம23� கலாசார அ/வ0க. 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. ம23� ெபா*ளாதார அ/வ0க. பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான, திறக. அபிவி*�தி ம23� ெதாழி2பயி2சி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா, மிவ/ ம23� 6�5பி!க�த!க ச!தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, சDக வ/F�ட0, நல6ாி ம23� கGA மர6ாிைமக. பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா/தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா/தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா/தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா/தீ�, கிராமிய ெபா*ளாதார அ/வ0க. பிரதி அைம)ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ/;ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ/;ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ/;ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ/;ஹாமி   ெ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 ேஜ.சீ. அலவ4<வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4<வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4<வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4<வல   ெகௗரவ டல& அழக/ெப�மெகௗரவ டல& அழக/ெப�மெகௗரவ டல& அழக/ெப�மெகௗரவ டல& அழக/ெப�ம   ெகௗரவ ஆன த அ=4கமேகெகௗரவ ஆன த அ=4கமேகெகௗரவ ஆன த அ=4கமேகெகௗரவ ஆன த அ=4கமேக   ெகௗரவ மஹி தான த அ=4கமேகெகௗரவ மஹி தான த அ=4கமேகெகௗரவ மஹி தான த அ=4கமேகெகௗரவ மஹி தான த அ=4கமேக   ெகௗரவ ர>சி4 அ=விஹாேரெகௗரவ ர>சி4 அ=விஹாேரெகௗரவ ர>சி4 அ=விஹாேரெகௗரவ ர>சி4 அ=விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன த :மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன த :மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன த :மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன த :மாரசிறி   ெகௗரவ நால�க பிரசா4 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா4 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா4 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா4 ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க@ திர� ேகாA&வர�ெகௗரவ க@ திர� ேகாA&வர�ெகௗரவ க@ திர� ேகாA&வர�ெகௗரவ க@ திர� ேகாA&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   ெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல/ப4திெகௗரவ நிஹா� கல/ப4திெகௗரவ நிஹா� கல/ப4திெகௗரவ நிஹா� கல/ப4தி   ெகௗரவ திேனC :ணவ�தனெகௗரவ திேனC :ணவ�தனெகௗரவ திேனC :ணவ�தனெகௗரவ திேனC :ணவ�தன   ெகௗரவ ப <ல :ணவ�தனெகௗரவ ப <ல :ணவ�தனெகௗரவ ப <ல :ணவ�தனெகௗரவ ப <ல :ணவ�தன   ெகௗரவ எ&. எ�. ச திரேசனெகௗரவ எ&. எ�. ச திரேசனெகௗரவ எ&. எ�. ச திரேசனெகௗரவ எ&. எ�. ச திரேசன   ெ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 ந6� ப-டார ஜயமஹெகௗரவ ந6� ப-டார ஜயமஹெகௗரவ ந6� ப-டார ஜயமஹெகௗரவ ந6� ப-டார ஜயமஹ   



                            ( 3 )  M. No. 235 ெகௗரவ பிய�கர ஜயர4னெகௗரவ பிய�கர ஜயர4னெகௗரவ பிய�கர ஜயர4னெகௗரவ பிய�கர ஜயர4ன   ெ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 மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ சிறினா� * ெம�ெகௗரவ சிறினா� * ெம�ெகௗரவ சிறினா� * ெம�ெகௗரவ சிறினா� * ெம�   ெகௗரவ அEர திசாநாய�கெகௗரவ அEர திசாநாய�கெகௗரவ அEர திசாநாய�கெகௗரவ அEர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய த திசாநாய�கெகௗரவ மய த திசாநாய�கெகௗரவ மய த திசாநாய�கெகௗரவ மய த திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல@ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல@ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல@ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல@ர திசாநாய�க   ெகௗரவ சா6 த திசாநாய�கெகௗரவ சா6 த திசாநாய�கெகௗரவ சா6 த திசாநாய�கெகௗரவ சா6 த திசாநாய�க   ெகௗரவ Fஹம2 நவவிெகௗரவ Fஹம2 நவவிெகௗரவ Fஹம2 நவவிெகௗரவ Fஹம2 நவவி   ெகௗரவ இ. சாG& நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாG& நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாG& நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாG& நி�மலநாத�   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேமC பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமC பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமC பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமC பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ சன4 நிசா த ெபேரராெகௗரவ சன4 நிசா த ெபேரராெகௗரவ சன4 நிசா த ெபேரராெகௗரவ சன4 நிசா த ெபேரரா   ெகௗரவ �ஜி4 ச>ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி4 ச>ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி4 ச>ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி4 ச>ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய தெகௗரவ அேசா�க பிாிய தெகௗரவ அேசா�க பிாிய தெகௗரவ அேசா�க பிாிய த   ெ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 Fஹ�ம< இ/ராஹி� Fஹ�ம< ம�
�ெகௗரவ Fஹ�ம< இ/ராஹி� Fஹ�ம< ம�
�ெகௗரவ Fஹ�ம< இ/ராஹி� Fஹ�ம< ம�
�ெகௗரவ Fஹ�ம< இ/ராஹி� Fஹ�ம< ம�
�   ெகௗரவ ெசயி2 அ6 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி2 அ6 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி2 அ6 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி2 அ6 ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ இ�ரா� மHI/ெகௗரவ இ�ரா� மHI/ெகௗரவ இ�ரா� மHI/ெகௗரவ இ�ரா� மHI/   ெகௗரவ அஜி4 மா�ன/ெப�மெகௗரவ அஜி4 மா�ன/ெப�மெகௗரவ அஜி4 மா�ன/ெப�மெகௗரவ அஜி4 மா�ன/ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ&.சீ. F4<:மாரணெகௗரவ எ&.சீ. F4<:மாரணெகௗரவ எ&.சீ. F4<:மாரணெகௗரவ எ&.சீ. F4<:மாரண   ெகௗரவ சீனி4த�பி ேயாேக&வர�ெகௗரவ சீனி4த�பி ேயாேக&வர�ெகௗரவ சீனி4த�பி ேயாேக&வர�ெகௗரவ சீனி4த�பி ேயாேக&வர�   ெகௗரவ (வண.) அ<ர6ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ<ர6ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ<ர6ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ<ர6ேய ரதன ேதர�   ெகௗரவ சீ. (. ர4நாய�கெகௗரவ சீ. (. ர4நாய�கெகௗரவ சீ. (. ர4நாய�கெகௗரவ சீ. (. ர4நாய�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 Fஜி;� ரஹுமா�ெகௗரவ Fஜி;� ரஹுமா�ெகௗரவ Fஜி;� ரஹுமா�ெகௗரவ Fஜி;� ரஹுமா�   ெகௗரவ காமினி ெலா�:ேகெகௗரவ காமினி ெலா�:ேகெகௗரவ காமினி ெலா�:ேகெகௗரவ காமினி ெலா�:ேக   ெ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�ரமர4னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர4னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர4னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர4ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ<�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ<�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ<�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ<�க   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) <Kதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) <Kதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) <Kதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) <Kதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லLம� ஆன த விேஜமா�னெகௗரவ லLம� ஆன த விேஜமா�னெகௗரவ லLம� ஆன த விேஜமா�னெகௗரவ லLம� ஆன த விேஜமா�ன   ெகௗரவ <M/ விேஜேசகரெகௗரவ <M/ விேஜேசகரெகௗரவ <M/ விேஜேசகரெகௗரவ <M/ விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   



                            ( 4 )  M. No. 235 ெ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 ச தி4 சமரசி�கெகௗரவ ச தி4 சமரசி�கெகௗரவ ச தி4 சமரசி�கெகௗரவ ச தி4 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 F4< சிவ6�க�ெகௗரவ F4< சிவ6�க�ெகௗரவ F4< சிவ6�க�ெகௗரவ F4< சிவ6�க�   ெகௗரவ அ-ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ-ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ-ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ-ணாமைல நேட� சிவச�தி   ெகௗரவ வ*ேவ� �ேரCெகௗரவ வ*ேவ� �ேரCெகௗரவ வ*ேவ� �ேரCெகௗரவ வ*ேவ� �ேரC   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ2*ஆர8சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ2*ஆர8சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ2*ஆர8சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ2*ஆர8சி   ெகௗரவ இ திக அE�4த ேஹர4ெகௗரவ இ திக அE�4த ேஹர4ெகௗரவ இ திக அE�4த ேஹர4ெகௗரவ இ திக அE�4த ேஹர4      தி*. த�மிக தசநாய!க, பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக�   தி*. நீ0 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி5 பிரதானிI� பிரதி5 பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக��   தி*மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  தி*. A!கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி) ெசயலாள� நாயக�   ஒ4திைவ/பி� பிரகார� பாராOம�ற� P*ய<. ஒ4திைவ/பி� பிரகார� பாராOம�ற� P*ய<. ஒ4திைவ/பி� பிரகார� பாராOம�ற� P*ய<. ஒ4திைவ/பி� பிரகார� பாராOம�ற� P*ய<.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி4த�கGஅறிவி4த�கGஅறிவி4த�கGஅறிவி4த�கG    : சபாநாயக� பிவ*மா3 அறிவி�த0  வி:�தா�:— 
“அரசியலைம5பி 66(ஆ) உ356ைரயி பிரகார�, பாரா�மற உ35பின� ெகளரவ எ�. எ). எ�. ச0மா தன� பாரா�மற உ35பின� பதவிைய �ற!&� கAத�ைத பாரா�மற ெசயலாள� நாயக�தி2& ைகயளி��.ளா� எபதைன5 பாரா�மற�தி2& அறிவி��! ெகா.கிேற. அ! கAத� த2ெபா+� பாரா�மற ெசயலாள� நாயக� அவ�களா0 சைப!& வாசி!க5ப:�.”                                                                 



                            ( 5 )  M. No. 235 2222....    ப4திர�கGப4திர�கGப4திர�கGப4திர�கG    சம�/பண�சம�/பண�சம�/பண�சம�/பண�: : : : (1) சபாநாயக�, இல7ைக) சனநாயக) ேசாசMச! &Aயரசி அரசியலைம5பி 154(6) ஆ�  உ356ைரயி பிரகார�─         
 (i) 2011 ஆ� நிதி ஆGA2கான கண!கா வாள� தைலைம அதிபதியி அறி!ைகயி இரGடாவ� ெதா&தியி XVIII ஆ� ப&திையI�;  
 (ii) 2013 ஆ� நிதி ஆGA2கான கண!கா வாள� தைலைம அதிபதியி அறி!ைகயி இரGடாவ� ெதா&தியி XXIV ஆ� ப&திையI� Dறாவ� ெதா&தியி VIII ஆ� ப&திையI�;  
 (iii) 2015 ஆ� நிதி ஆGA2கான கண!கா வாள� தைலைம அதிபதியி அறி!ைகயி இரGடாவ� ெதா&தியி XXII ஆ� ப&திையI� Dறாவ� ெதா&தியி VIII ஆ� ப&திையI� ஒபதாவ� ெதா&தியி 

VI ஆ� ப&திையI�; ம23�  (iv) 2016 ஆ� நிதி ஆGA2கான கண!கா வாள� தைலைம அதிபதியி அறி!ைகயி இரGடாவ� ெதா&தியி V, VI, VII, VIII, IX, ம23� X ஆ� ப&திகைளI�, Dறாவ� ெதா&தியி III ஆ� ம23� IV ஆ� ப&திகைளI� ஒபதாவ� ெதா&தியி II ஆ�  ப&திையI� சம�5பி�தா�. ேம2பA அறி!ைகக. சபா(ட4தி6ட/படசபா(ட4தி6ட/படசபா(ட4தி6ட/படசபா(ட4தி6ட/பட ேவG:ெம3� அ)சிட5பட ேவG:ெம3� க�டைளயாயி23. 
(2) காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைம56 அைம)ச�,     
 (i) 2016 ஆ� ஆG:!கான இல;ச� அ0ல� ஊழ0 ப2றிய சா���த0கைள5 6லனா T ெச வத2கான ஆைண!&+வி இல;ச� அ0ல� ஊழ0 ப2றிய வ*டா<த அறி!ைக; ம23� 
 (ii) இல7ைக சனநாயக ேசாசMச! &Aயரசி அரசியலைம5பி 104ஆ (5) (அ) உ356ைரயி கீ@ ேத�த0 ஆைண!&+வினா0 ஆ!க5ப�:, 2017 திெச�ப� 04 ஆ� திகதி 2048/1 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி0 பிரEாி!க5ப�ட ம!க. தீ�5ெபா3!கான அ0ல� ேத�தெலா3!கான கால!ெக:வி ேபா� இல�திரனிய0 ம23� அ)E ஊடக7க. பிப2றிெயா+க ேவGAய ஒ+!க ெநறிக.; ஆகியவ2ைற) சம�5பி�� அ� அறி!ைக ம23�  ஊடக வழிகா�: ெநறிக. ச�ட விவகார� (ஊழ/!ெகதிரான) ம23� ஊடக��ைற ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+வி2& ஆ235ப:�த5பட ேவG:ெமன5 பிேராி!க5ப�ட�.   பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. 
(3) காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைம56 அைம)ச�,     
 (i) 2017 ஆ� ஆGA Dறாவ� காலாG: வைரயிலான நிதி) ெசயலா23ைக அறி!ைக; 
 (ii) 2006 ஆ� ஆGA 11 ஆ� இல!க நிதி) ச�ட�தி 8 ஆ� பிாிTட ேச��� வாசி!க5ப:� அ)ச�ட�தி 6 (2) ஆ� பிாிவி கீ@ ெதாைல!கா�சி நாடக�, திைர5பட� ம23� வ��தக அறY: ெதாட�பி0 நிதி ம23� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா0 விதி!க5ப�:, 2017 நெவ�ப� 07 ஆ� திகதிய 2044/21 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி0  பிரEாி!க5ப�ட ஒ+7&விதிக.; ம23� 
 (iii) 2016 ஆ� ஆGA 24 ஆ� இல!க, ஒ�!கீ�:) ச�ட�தி 6(1) ஆ�பிாிவி கீ@ 2017.11.01 �த0 2017.12.29 ஆ� திகதி வைரI.ளவா3 ேதசிய வரT ெசலT�தி�ட� திைண!கள�தி ெசலவின� தைல56 இல!க� 240 இ கீ@ &ைறநிர56 உதவி) ேசைவக. ம23� அவசர 



                            ( 6 )  M. No. 235 ேதைவ5பா:க. ெபா356! க*�தி�ட�தி Dல� ெச ய5ப�ட &ைறநிர56 ஒ�!கீ:க. ெதாட�பான &றி56 ஆகியவ2ைற) சம�5பி�� ேம2பA  அறி!ைக, ஒ+7&விதிக. ம23� &ைறநிர56 ஒ�!கீ:க. ெதாட�பான &றி56 அரசா7க நிதி  ப2றிய &+வி2& ஆ235ப:�த5பட ேவG:ெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. 
(4) காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைம56 அைம)ச�, 2014 ம23� 2015 ஆ� ஆG:க�!கான ஊழிய� ேசமலாப நிதிய�தி ஆGடறி!ைககைள) சம�5பி�� ேம2பA அறி!ைககைள  க0வி ம23� மனித வள அபிவி*�தி  ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+வி2& ஆ235ப:�த5பட ேவG:ெமன5 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. 
(5) உய�க0வி ம23� ெந:;சாைலக.  அைம)ச�,  
 (i) 2015 ெப5ரவாி 01 ஆ� திகதி �த0 2016 மா�)E 31 ஆ� திகதி வைரயிலான கால5ப&தியி0 திைறேசாி பிைண �றிகைள வழ7&த0 ெதாட�பாக பாீ�சி��5 பா�!&� ம23� 6லனா T ெச I� சனாதிபதி 6லனா T ஆைண!&ழவி அறி!ைக சைபயி விேசட அ7கீகார��ட ஆ7கில ெமாழியி0; ம23� 
 (ii) பாாிய ேமாசA, ஊழ0, அதிகார �[பிரேயாக�, அரச ெசா��!க. ம23� சிற56ாிைமகைள� �[பிரேயாக� ெச த0 ெதாட�பாக விசாரைண ெச வத2கான சனாதிபதி 6லனா T ஆைண!&+வி இ3தி அறி!ைக சைபயி விேசட அ7கீகார��ட சி7கள  ெமாழியி0 ஆகியவ2ைற) சம�5பி�� ேம2பA அறி!ைகக. சபா(ட4தி6ட/படசபா(ட4தி6ட/படசபா(ட4தி6ட/படசபா(ட4தி6ட/பட    ேவG:ெமன! க�டைளயாயி23. 
(6) உய�க0வி ம23� ெந:;சாைலக. அைம)ச�,  
 (i) 1978 ஆ� ஆGA 16 ஆ� இல!க ப0கைல!கழக7க. ச�ட�தி 25அ ஆ� பிாிவி  கீ@  ப0கைல!கழக மானிய7க. ஆைண!&+வி வித56ைரயி மீ�, சT� ஏஷிய இ\ாிாிI2 ஒ5 ெட!ேனாெலாஜி அ� ெமAசி Mமிெட�  நி3வன�ைத உயி� �ைறைமயிய0 ெகௗரவ வி;ஞான இளமாணி5 ப�ட� ம23� கல�ேபா இட�நஷன0 ேநா�A!க0 அ� எஜினியாி7  ெகாேல^ (பிைறேவ�) Mமி�ெட� நி3வன�ைத சி0லைற ச<ைத5ப:�த0 ம23� பGட!&றியி:தM0  ெகௗரவ �காைம��வ இளமாணி ம23� விநிேயாக ச7கிM �காைம��வ�தி0 ெகௗரவ �காைம��வ இளமாணி ப�ட7கைள வழ7&� நி3வன7களாக அ7கீகாி�� உய�க0வி ம23� ெந:;சாைலக. அைம)சரா0 ஆ!க5ப�:, 2017 நெவ�ப� 28 ஆ� திகதிய 2047/26 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி0 பிரEாி!க5ப�ட க�டைளக.; ம23� 
 (ii) 1978 ஆ� ஆGA 16 ஆ� இல!க ப0கைல!கழக7க. ச�ட�தி 27(1)(ஆ) ஆ� பிாிவி  கீ@  சT� ஏஷிய இ\ாிாிI2 ஒ5 ெட!ேனாெலாஜி அ� ெமAசி (பிைறேவ�) Mமிெட� (SAITM)   நி3வன�  ெதாட�பி0   உய�க0வி ம23� ெந:;சாைலக. அைம)சரா0 ஆ!க5ப�:, 2013 ெச�ெத�ப�  26 ஆ� திகதிய 1829/36 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைக Dல� தி*�த5ப�ட 2011 ஆக_�  30 ஆ� திகதிய  1721/19 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகைய� தி*�தி  2017 திெச�ப� 12 ஆ� திகதிய 2049/15 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி0 பிரEாி!க5ப�ட க�டைள 



                            ( 7 )  M. No. 235 ஆகியவ2ைற) சம�5பி�� அ!க�டைளக. க0வி ம23� மனித வள அபிவி*�தி  ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+வி2& ஆ235ப:�த5பட ேவG:ெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. 
(7) காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைம56 அைம)ச�,     
 (i) 2015 ஆ� ஆG:!கான ேதசிய வி;ஞான மற�தி ஆGடறி!ைக; ம23� 
 (ii) 2015 ஆ� ஆG:!கான இல7ைக 6�தா!&ன� ஆைண!&+வி வ*டா<த அறி!ைக ஆகியவ2ைற) சம�5பி�� அ�வறி!ைகக. க0வி ம23� மனித வள அபிவி*�தி ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+வி2& ஆ235ப:�த5பட ேவG:ெமன5 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. 
(8) காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைம56 அைம)ச�,  
 (i) 2015 ஆ� ஆG:!கான இல7ைக �ைற�க அதிகாரசைபயி ஆGடறி!ைக; ம23� 
 (ii) 1971 ஆ� ஆGA 52 ஆ� இல!க, வணிக! க5ப2ெறாழி0 ச�ட�தி 44 ஆ� பிாிTட ேச��� வாசி!க5ப:� அ)ச�ட�தி  321 ஆ� பிாிவி கீ@ 2017 ஆ� ஆGA வணிக! க5ப2ெறாழி0 (சிறியவ��தக! கலக.) ஒ+7&விதிக. ெதாட�பி0  �ைற�க7க. ம23� க5ப23ைற அ/வ0க. அைம)சரா0 ஆ!க5ப�:, 2017 ேம 04 ஆ� திகதிய 2017/31 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி0 பிரEாி!க5ப�ட ஒ+7&விதிக. ஆகியவ2ைற) சம�5பி�� ேம2பA அறி!ைக ம23� ஒ+7&விதிக. ேபா!&வர�� ம23� ெதாைல�ெதாட�6 ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+வி2& ஆ235ப:�த5பட ேவG:ெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. 
(9) காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைம56 அைம)ச�, 2015 ஆ� ஆGA 5 ஆ� இல!க, ேதசிய ம*<�க. ஒ+7&ப:��� அதிகாரசைப) ச�ட�தி  118 ஆ� பிாிTட ேச��� வாசி!க5ப:�   142 ஆ� பிாிவி கீ@ 2016 ஆ� ஆGA 2 ஆ� இல!க, ேதசிய ம*<�க. ஒ+7&ப:��� அதிகாரசைப (விைலகளி மீதான உ)சவர�6) ஒ+7&விதிக. ெதாட�பி0 Eகாதார�, ேபாசைண ம23� Eேதச ம*��வ அைம)சரா0 ஆ!க5ப�:, 2017 திெச�ப� 14 ஆ� திகதிய 2049/31 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி0 பிரEாி!க5ப�ட ஒ+7&விதிகைள) சம�5பி�� ேம2பA  ஒ+7&விதிக.  Eகாதார� ம23� மனித ேசமநல�, சDக வ/F�ட0 ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+வி2& ஆ235ப:�த5பட ேவG:ெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. 
(10) காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைம56 அைம)ச�, 2013 ஆ� ஆG:!கான இல7ைக சீெம<�! ��:�தாபன�தி வ*டா<த அறி!ைகைய) சம�5பி�� அ�வறி!ைக உ2ப�திக�� ேசைவக�� ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+வி2& ஆ235ப:�த5பட ேவG:ெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. 
(11) காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைம56 அைம)ச�, 2015 ஆ� ஆG:!கான ேதசிய ெபௗதீக தி�டமிட0 திைண!கள�தி ெப3ேப23 அறி!ைகைய) சம�5பி�� 



                            ( 8 )  M. No. 235 ேம2பA அறி!ைக ெபா*ளாதார அபிவி*�தி ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+வி2& ஆ235ப:�த5பட ேவG:ெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. 
(12) காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைம56 அைம)ச�, , , , 2012, 2013, 2014, 2015 ம23� 2016 ஆ� ஆG:க�!கான கட2ெறாழி0 ம23� நீரக வளDல அபிவி*�தி அைம)சி வ*டா<த ெசயலா23 அறி!ைககைள) சம�5பி�� அ�வறி!ைககைள   வ/வாதார அபிவி*�தி ம23� E2றாட0 ம23� இய2ைக வள7க. ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+வி2& ஆ235ப:�த5பட ேவG:ெமன5 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. 
(13) காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைம56 அைம)ச�, , , , 2015 ஆ� ஆG:!கான ெத7& அபிவி*�தி அதிகாரசைபயி வ*டா<த அறி!ைகைய) சம�5பி�� அ�வறி!ைகைய கம�ெதாழி0 ம23� காணி  ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+வி2& ஆ235ப:�த5பட ேவG:ெமன5 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. 
(14) காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைம56 அைம)ச�, 2014 ஆ� ஆG:!கான இல7ைக ெதாழி2 பயி2சி அதிகாரசைபயி வ*டா<த அறி!ைகைய) சம�5பி�� ேம2பA அறி!ைகைய  க0வி ம23� மனித வள அபிவி*�தி ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+வி2& ஆ235ப:�த5பட ேவG:ெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. 
(15) காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைம56 அைம)ச�, 1979 ஆ� ஆGA 40 ஆ� இல!க, இல7ைக ஏ23மதி) ச�ட�தி 14 ஆ� பிாிவி கீ@ ெச_ வாி ெதாட�பி0 அபிவி*�தி உபாய �ைறக. ம23� ச�வேதச வ��தக அைம)சரா0 ஆ!க5ப�:, 2017 நெவ�ப� 27 ஆ� திகதிய 2047/2 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி0 பிரEாி!க5ப�ட க�டைளைய) சம�5பி��,  அ!க�டைள ெபா*ளாதார அபிவி*�தி   ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+வி2& ஆ235ப:�த5பட ேவG:ெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�.  3. 3. 3. 3. :Q:Q:Q:Q    அறி�ைககGஅறி�ைககGஅறி�ைககGஅறி�ைககG    சம�/பண�சம�/பண�சம�/பண�சம�/பண�: : : : வ/வாதார அபிவி*�தி, E2றாட0 ம23� இய2ைக வள7க.   ப2றிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+வி  தவிசாள� ெகளரவ (தி*மதி) பவி�ராேதவி வனிஆர)சி சா�பாக  அ! &+வி உ35பின� ெகௗரவ நிஹ0 கல5ப�தி அ!&+வி2& ஆ235ப:�த5ப�ட, கடRெறாழி�  கடRெறாழி�  கடRெறாழி�  கடRெறாழி�  ((((ெவளிநா2S மீ�பி* ெவளிநா2S மீ�பி* ெவளிநா2S மீ�பி* ெவளிநா2S மீ�பி* வGள�கைள ஒQ�:பS4த�) வGள�கைள ஒQ�:பS4த�) வGள�கைள ஒQ�:பS4த�) வGள�கைள ஒQ�:பS4த�) ((((தி�4த8தி�4த8தி�4த8தி�4த8) ) ) ) ச2டTல� ச2டTல� ச2டTல� ச2டTல� ெதாட�பிலான அ!&+வி     அறி!ைகைய) சம�5பி�தா�. ேம2பA அறி!ைக சபா(ட4தி6ட/படசபா(ட4தி6ட/படசபா(ட4தி6ட/படசபா(ட4தி6ட/பட    ேவG:ெமன! க�டைளயாயி23,   4.4.4.4.    மU�கGமU�கGமU�கGமU�கG: : : :     
 (1) (i) மீாிகம, அடவி வன அ/வலக�தி0 பணி6ாிI�் தி*. எ�.ஏ. திலகர�னவின� 2017.10.28 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�;   
  (ii)  ேவ உட, ய�Aவி0ல, ேபாகஹவி0 பணி6ாிI� தி*மதி எ_.ஏ. ேசாமலதாவின� 2017.11.11 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI� 

  ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�வல சம�5பி�தா�. 
(2)  மீாிகம, விஜய ரஜதஹன, இல. 26 இ0 வதிI� தி*. எ_.எ. மஹெவலேகயின� 2017.10.23 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவ ெகௗரவ அஜி� மான5ெப*ம சம�5பி�தா�.  
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 (3) (i) &*விட, மி0லவி�Aய, ெகா+�6 Yதியி0 வதிI� தி*. ஏ.ேக.ட5ளிa. விேஜேசகரவின� 2017.11.30 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�;   
  (ii)  அ>ராத6ர�, ர�ம0கஹெவவ, ெந/ெகா0லாகடவி0 வதிI� தி*மதி ஏ.எ�. ப_மியாவின� 2017.10.27 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�; 
  (iii) ெமதெவ)சி, நீதிமற Yதி, இல. 3/10 இ0 வதிI� தி* A.ேக. ஜயதிலகவின� 2017.08.23 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�; 
  (iv) ேகா�ேட, மாதிெவல, சிேகரா Yதி, இல. 245/3/ஏ யி0 வதிI� தி*. எ). ேசனார�னவின� 2017.08.28 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�; 
  (v) ெக&ணெகா0ல, நி�0லகஹபி�Aயவி0 வதிI� தி*. இ6ரா ெல5ேப ஆத�6.ேளயின� 2017.09.28 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�; 
  (vi) அகலவ�த, ப�ரMய Yதி, இல. 53 இ0 வதிI� தி*. ேக.ஏ. EனிMன� 

2017.10.02 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�;   
  (vii)  பிMய<தல, மா�ேப, பி.எ_. ெபேரரா மாவ�ைத, இல. 107 இ0 வதிI� தி*. எ0.பி. ஜயசி7கவின� 2017.10.23 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�; 
  (viii) நா�தாGAய, மாரவில Yதி, ெஹ�Aவ�தவி0 வதிI� தி*. எ�.ேஜ. ெமA\ன� 2017.08.10 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�; 
  (ix) கGA, &�க�மன, மாலக�மன, இல. 1/29 இ0 வதிI� தி*. எ�.பி.ேக. மாலக�மனவி� 2017.11.08 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�;   (x) ெபாரல_க�வ, பேராபாகார மாவ�ைத, ர�ெகத இட�, இல. 1/30 இ0 வதிI� தி*. எ�.ாீ. விேஜேசகரவின� 2017.11.26 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�;   
  (xi)  மஹ எலக�வ, ெஹாெராெபாலவி0 வதிI� தி*. �ஹ�ம� இ_மாயி0 ந5ஸாவின� 2017.11.15 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�; 
  (xii) மஹரகம, பிMய<தல Yதி, இல. 193/5 இ0 வதிI� ெச0வி எ.A. ேஹர�தின� 2017.10.05 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�; 
  (xiii) க�பஹா, நார7வல, இல. 44/7 இ0 வதிI� தி*மதி எ.ட5ளிa.ஏ.ஆ�.ட5ளிa. நாணாய!காரவின� 2017.12.04 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�;   (xiv) ம�கம, ஓவி�Aகல, இல. 582 இ0 வதிI� தி*. பி.ேக. பிேரமதாசவின� 

2017.10.03 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�;   
  (xv)  மீகஹெதன, ெமாரகல, பசலவி2& �னா0 வதிI� தி*. பி.எ0. உ60 ச<தவின� 2017.09.27 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�; 
  (xvi) ெகெச0வ�த, ெகாரகான, க0கdவ Yதி, இல. 126/5 இ0 வதிI� தி*. பிேரமசிாி Eவாாி\ன� 2017.09.18 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவI�; 
  ெகௗரவ (டா!ட�) நளி<த ஜயதி_ஸ சம�5பி�தா�. 

(4)  மாவன0ல, ெதஹிம:வ, க<ேதேஹன, இல. சீ/111/6 இ0 வதிI� ெச0வி ஏ.ஏ.ஆ�. தமய<தி அமரசி7கவின� 2017.11.10 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவ ெகௗரவ தாரக பாலeாிய சம�5பி�தா�.  
(5)  கடவத, ேகானேஹனவி0 வதிI� தி*. A.எ.ஆ�. ந<தசிாியின� 2017.03.28 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவ ெகௗரவ பிரசன ரணYர சம�5பி�தா�.  
(6)  காM, இஹலகி�பிய, பஹலவ�தவி0 வதிI� தி*. ாீ.Y. ெராஹா &மாரவின� 2017.09.18 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவ ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�Aஆர)சி சம�5பி�தா�.  



                            ( 10 )  M. No. 235 25அ ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய2 க�டைள!கைமய ேம2பA ம9!க. ெபா� ம9!க. &+T!& ஆ235ப:�த5ப�டன.  5. 5. 5. 5. ;லைம8;லைம8;லைம8;லைம8    ெசா4<ெசா4<ெசா4<ெசா4<    (தி�4த�)(தி�4த�)(தி�4த�)(தி�4த�): : : : ைக�ெதாழி0 ம23� வாணிப அ/வ0க. அைம)ச� சா�பாக காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைமை56 அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2003 ஆ� ஆGA 36 ஆ� இல!க, 6லைம) ெசா��) ச�ட�ைத� தி*��வத2கானெதா* ச�டDல�. ச�டDல� 2018 ெப5*வாி மாத� 19 ஆ� திகதி தி7க�கிழைம இரGடா� மதி5f: ெச ய5பட ேவG:ெமனT�, அ� அ)சிட5பட ேவG:ெமனT�, அ) ச�டDல� உாிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+T!& ஆ235ப:�த5பட ேவG:ெமனT� க�டைளயாயி23.  6.6.6.6.    ந�பி�ைக/ந�பி�ைக/ந�பி�ைக/ந�பி�ைக/    ெபாV/;�கGெபாV/;�கGெபாV/;�கGெபாV/;�கG    (தி�4த�)(தி�4த�)(தி�4த�)(தி�4த�): : : : ெவளிநா�: ெதாழி0வா 56 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*மாகியவ� சா�பாக காணி ம23� பாரா�மற ம3சீரைம56 அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2003 ஆ� ஆGA 36 ஆ� இல!க, 6லைம) ெசா��) ச�ட�ைத� தி*��வத2கானெதா* ச�டDல�. ச�டDல� 2018 ெப5*வாி மாத� 19 ஆ� திகதி தி7க�கிழைம இரGடா� மதி5f: ெச ய5பட ேவG:ெமனT�, அ� அ)சிட5பட ேவG:ெமனT�, அ) ச�டDல� உாிய �ைறசா� ேம2பா�ைவ! &+T!& ஆ235ப:�த5பட ேவG:ெமனT� க�டைளயாயி23.  7.7.7.7.    ச2டTல� ெகா-Sவர அUமதிச2டTல� ெகா-Sவர அUமதிச2டTல� ெகா-Sவர அUமதிச2டTல� ெகா-Sவர அUமதி::::    “h நாத அக_தான ச�வேதச 6�த தியான நிைலய ெசயலா23ைக) ச7க�ைத! ��Aைண5பத2கானெதா* ச�டDல�” எ9� ச�டDல� ெகாG:வர அ9மதி வழ7க5ப:மாக என ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆன<த &மாரசிறி  பிேராி�தா�. ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ��வல அ9வதி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. அத2கைமய) ச�டDல� �தலாவ� �ைறயாக மதி5பிட5ெப23 அ)சிட5பட ேவG:ெமன! க�டைளயாயி23. 47 (5) ஆ� இல!க நிைலயிய2 க�டைள!கைமய அறி!ைகயி:வத2காக ச�டDல� 6�தசாசன அைம)சாி கவன�தி2& ஆ235ப:�த5ப�ட�.  8. 8. 8. 8. ச2டTல� ெகா-Sவர அUமதிச2டTல� ெகா-Sவர அUமதிச2டTல� ெகா-Sவர அUமதிச2டTல� ெகா-Sவர அUமதி::::    “நிம0 jபசி7ஹ ந�6றT மற�ைத! ��Aைண5பத2கானெதா* ச�டDல�” எ9� ச�டDல� ெகாG:வர அ9மதி வழ7க5ப:மாக என ெகௗரவ இஷா! ரஹுமா பிேராி�தா�. ெகௗரவ ெமாஹம� நவவி அ9வதி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. அத2கைமய) ச�டDல� �தலாவ� �ைறயாக மதி5பிட5ெப23 அ)சிட5பட ேவG:ெமன! க�டைளயாயி23. 47 (5) ஆ� இல!க நிைலயிய2 க�டைள!கைமய அறி!ைகயி:வத2காக ச�டDல� க0வி அைம)சாி கவன�தி2& ஆ235ப:�த5ப�ட�.  9.9.9.9.    ஒ4திைவ/;ஒ4திைவ/;ஒ4திைவ/;ஒ4திைவ/;: “இ5ேபா� இ5பாரா�மற� ஒ�திைவ!க5ப:மாக” என பாரா�மற) சைப �த0வ�  பிேராி�தா�.    பிேரரைண சைப!& விட5ப�: ஏ23!ெகா.ள5ப�ட�. பி.ப. 1.56 மணி!&  2018 சனவாி 24 ஆ� திகதி 6தகிழைம பி.ப.1.00  மணிவைர ஒ�திைவ!க5ப�ட�. 


