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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�      ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம,ச-� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா-ளாதார அ2வ�க/ அைம,ச-� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ/நா�ட2வ�க/ அைம,ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க, 401லா��ைற அபிவி-�தி ம01� கிறி5தவ சமய அ2வ�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 ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�7 அைம,ச-� அரசா8க" க�சி �த0ேகாலாசா9� ெகௗரவ அகில விரா" காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா" காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா" காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா" காாியவச�, க�வி அைம,ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல#ம� கிாிஎ�ல,ல#ம� கிாிஎ�ல,ல#ம� கிாிஎ�ல,ல#ம� கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி��ய0சிக/ ம01� க:; அபிவி-�தி அைம,ச-� பாரா�மற, சைப �த�வ-� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவா<=, கல>�ைரயாட� ம01� அரசக-ம ெமாழிக/ அைம,ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப" ைக�ெதாழி� அைம,ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப->ேதா�ட" ைக�ெதாழி� அைம,ச� ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன,ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன,ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன,ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன, உ/ளக அ2வ�க/, வடேம� அபிவி-�தி ம01� கலாசார அ2வ�க/ அைம,ச� ெகௗரவ ஏ. ). *சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. ). *சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. ). *சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. ). *சி� பிேரமஜய!த, வி@ஞான, ெதாழி�C�ப ம01� ஆராD,சி அைம,ச� ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர,சி- ம- மப.டார,ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர,சி- ம- மப.டார,ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர,சி- ம- மப.டார,ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர,சி- ம- மப.டார, ெபா� நி�வாக ம01� �காைம��வ அைம,ச-� ச�ட�� ஒ)8&� ப0றிய 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� ம01� சி1வ� அ2வ�க/ அைம,ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, ெவளிநா�ட2வ�க/ அைம,ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க, ெப0ேறாFய வள8க/ அபிவி-�தி அைம,ச� ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம01� ேம� மாகாண அபிவி-�தி அைம,ச� ெகௗரவ ம�கள சமர4ர,ெகௗரவ ம�கள சமர4ர,ெகௗரவ ம�கள சமர4ர,ெகௗரவ ம�கள சமர4ர, நிதி ம01� ெவ&சன ஊடக அைம,ச� ெகௗரவ ர4!திர சமர4ர,ெகௗரவ ர4!திர சமர4ர,ெகௗரவ ர4!திர சமர4ர,ெகௗரவ ர4!திர சமர4ர, வ2வாதார அபிவி-�தி ம01� வனசீவராசிக/ அைம,ச� 



                            ( 2 )  M. No. 252 ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார-ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார-ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார-ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார-ன, 4காதார�, ேபாசைண ம01� 4ேதச ம-��வ அைம,ச� ெகௗரவ ).எ�. *வாமிநாத�,ெகௗரவ ).எ�. *வாமிநாத�,ெகௗரவ ).எ�. *வாமிநாத�,ெகௗரவ ).எ�. *வாமிநாத�, சிைற,சாைலக/ ம1சீரைம�7, 7ன�வா<வளி�7, மீ/&;ேய0ற ம01� இ>�மத அ2வ�க/ அைம,ச� ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட� ம01� நீ�வழ8க� அைம,ச� ெகௗரவ அ6 � ஹ9�,ெகௗரவ அ6 � ஹ9�,ெகௗரவ அ6 � ஹ9�,ெகௗரவ அ6 � ஹ9�, தபா�, தபா� ேசைவக/ ம01� �5F� சமய அ2வ�க/ அைம,ச� ெகௗரவ க'� ஹஷீ�,ெகௗரவ க'� ஹஷீ�,ெகௗரவ க'� ஹஷீ�,ெகௗரவ க'� ஹஷீ�, உய�க�வி ம01� ெநI@சாைலக/ அைம,ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய� ெபா-ளாதார விவகார8க/ ப0றிய அைம,ச� ெகௗரவ '�2 மா�ஷ� சர- ெபா�ேசகா,ெகௗரவ '�2 மா�ஷ� சர- ெபா�ேசகா,ெகௗரவ '�2 மா�ஷ� சர- ெபா�ேசகா,ெகௗரவ '�2 மா�ஷ� சர- ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி-�தி அைம,ச�  ெகௗரவ வச!த அ;விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ;விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ;விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ;விஹாேர, கம�ெதாழி� இராஜா8க அைம,ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க�வி இராஜா8க 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/ ம01� ெபா-ளாதார அ2வ�க/ இராஜா8க அைம,ச� ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா, மிவ2 ம01� 7��பி"க�த"க ச"தி இராஜா8க அைம,ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா-ளாதார அ2வ�க/ இராஜா8க அைம,ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஏ. ). பிேரமதாச,ஏ. ). பிேரமதாச,ஏ. ). பிேரமதாச,ஏ. ). பிேரமதாச, ைக�ெதாழி� ம01� வாணிப அ2வ�க/ இராஜா8க 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�, சி1வ� அ2வ�க/ இராஜா8க அைம,ச� ெகௗரவ 4.எ%. இராதாகி�=ண�,ெகௗரவ 4.எ%. இராதாகி�=ண�,ெகௗரவ 4.எ%. இராதாகி�=ண�,ெகௗரவ 4.எ%. இராதாகி�=ண�, க�வி இராஜா8க அைம,ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர-ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர-ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர-ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர-ன, நிதி இராஜா8க அைம,ச� ெகௗரவ தி>6 ெவதஆர?சி,ெகௗரவ தி>6 ெவதஆர?சி,ெகௗரவ தி>6 ெவதஆர?சி,ெகௗரவ தி>6 ெவதஆர?சி, கட0ெறாழி� ம01� நீரக வளKல அபிவி-�தி இராஜா8க அைம,ச� ெகௗரவ *ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ *ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ *ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ *ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா8க அைம,ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல#ம� ெசெனவிர-ன,ல#ம� ெசெனவிர-ன,ல#ம� ெசெனவிர-ன,ல#ம� ெசெனவிர-ன, வி@ஞான, ெதாழி�C�ப ம01� ஆராD,சி இராஜா8க அைம,ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா"&வர�� ம01� சிவி� 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 ம01� ெ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�ட2வ�க/ பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 4காதார�, ேபாசைண ம01� 4ேதச ம-��வ பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ மAஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மAஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மAஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மAஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�I ெதாழி�வாD�7 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 ம01� ெதாழி0பயி0சி பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ *ச!த B,சிநிலேம,ெகௗரவ *ச!த B,சிநிலேம,ெகௗரவ *ச!த B,சிநிலேம,ெகௗரவ *ச!த B,சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம01� �காைம��வ பிரதி அைம,ச� 



                            ( 3 )  M. No. 252 ெகௗரவ எ?.எ�.எ�. ஹாீ%,ெகௗரவ எ?.எ�.எ�. ஹாீ%,ெகௗரவ எ?.எ�.எ�. ஹாீ%,ெகௗரவ எ?.எ�.எ�. ஹாீ%, விைளயா�I��ைற பிரதி அைம,ச�      ெகௗரவ மஹி!த யா6பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி!த யா6பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி!த யா6பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி!த யா6பா அேபவ�தன   ெகௗரவ சிசிர Cமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Cமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Cமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Cமார அேபேசகர   ெகௗரவ  ஷார இ! னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ! னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ! னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ! னி� அமரேசன   ெகௗரவ டல% அழக6ெப�மெகௗரவ டல% அழக6ெப�மெகௗரவ டல% அழக6ெப�மெகௗரவ டல% அழக6ெப�ம   ெகௗரவ ஆன!த அ;-கமேகெகௗரவ ஆன!த அ;-கமேகெகௗரவ ஆன!த அ;-கமேகெகௗரவ ஆன!த அ;-கமேக   ெகௗரவ ர,சி- அ;விஹாேரெகௗரவ ர,சி- அ;விஹாேரெகௗரவ ர,சி- அ;விஹாேரெகௗரவ ர,சி- அ;விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி!- Cமா�ெகௗரவ அ. அரவி!- Cமா�ெகௗரவ அ. அரவி!- Cமா�ெகௗரவ அ. அரவி!- Cமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Cமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Cமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Cமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Cமாரசிறி   ெகௗரவ ச!திம கமேகெகௗரவ ச!திம கமேகெகௗரவ ச!திம கமேகெகௗரவ ச!திம கமேக   ெகௗரவ உதய பிரபா- க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா- க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா- க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா- க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல6ப-திெகௗரவ நிஹா� கல6ப-திெகௗரவ நிஹா� கல6ப-திெகௗரவ நிஹா� கல6ப-தி   ெகௗரவ திேன= Cணவ�தனெகௗரவ திேன= Cணவ�தனெகௗரவ திேன= Cணவ�தனெகௗரவ திேன= Cணவ�தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப! ல Cணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப! ல Cணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப! ல Cணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப! ல Cணவ�தன   ெகௗரவ எ2வ2 Cணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Cணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Cணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Cணேசகர   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)   ெகௗரவ ந>� ப.டார ஜயமஹெகௗரவ ந>� ப.டார ஜயமஹெகௗரவ ந>� ப.டார ஜயமஹெகௗரவ ந>� ப.டார ஜயமஹ   ெ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 க.  ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர2ணசி�க�   ெகௗரவ எ�.எ%. ெதள'�ெகௗரவ எ�.எ%. ெதள'�ெகௗரவ எ�.எ%. ெதள'�ெகௗரவ எ�.எ%. ெதள'�   ெகௗரவ மய!த திசாநாய�கெகௗரவ மய!த திசாநாய�கெகௗரவ மய!த திசாநாய�கெகௗரவ மய!த திசாநாய�க   ெகௗரவ சா>!த திசாநாய�கெகௗரவ சா>!த திசாநாய�கெகௗரவ சா>!த திசாநாய�கெகௗரவ சா>!த திசாநாய�க   ெகௗரவ Gஹ�ம  நசீ�ெகௗரவ Gஹ�ம  நசீ�ெகௗரவ Gஹ�ம  நசீ�ெகௗரவ Gஹ�ம  நசீ�   ெகௗரவ வா*ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா*ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா*ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா*ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாH% நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாH% நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாH% நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாH% நி�மலநாத�   ெகௗரவ B-திக ப-திறணெகௗரவ B-திக ப-திறணெகௗரவ B-திக ப-திறணெகௗரவ B-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- ச,ஜய ெபேரராெகௗரவ *ஜி- ச,ஜய ெபேரராெகௗரவ *ஜி- ச,ஜய ெபேரராெகௗரவ *ஜி- ச,ஜய ெபேரரா   ெ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   



                            ( 4 )  M. No. 252 ெகௗரவ ப! ல லா� ப.டாாிெகாடெகௗரவ ப! ல லா� ப.டாாிெகாடெகௗரவ ப! ல லா� ப.டாாிெகாடெகௗரவ ப! ல லா� ப.டாாிெகாட   ெகௗரவ Gஹ�ம  இ6ராஹி� Gஹ�ம  ம�
�ெகௗரவ Gஹ�ம  இ6ராஹி� Gஹ�ம  ம�
�ெகௗரவ Gஹ�ம  இ6ராஹி� Gஹ�ம  ம�
�ெகௗரவ Gஹ�ம  இ6ராஹி� Gஹ�ம  ம�
�   ெகௗரவ எ%.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ%.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ%.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ%.எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ேக. காத� ம%தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம%தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம%தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம%தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மIJ6ெகௗரவ இ�ரா� மIJ6ெகௗரவ இ�ரா� மIJ6ெகௗரவ இ�ரா� மIJ6   ெகௗரவ அஜி- மா�ன6ெப�மெகௗரவ அஜி- மா�ன6ெப�மெகௗரவ அஜி- மா�ன6ெப�மெகௗரவ அஜி- மா�ன6ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ* மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ* மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ* மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ* மாரசி�க   ெகௗரவ எ%.சீ. G- Cமாரணெகௗரவ எ%.சீ. G- Cமாரணெகௗரவ எ%.சீ. G- Cமாரணெகௗரவ எ%.சீ. G- Cமாரண   ெகௗரவ பிம� ர-நாய�கெகௗரவ பிம� ர-நாய�கெகௗரவ பிம� ர-நாய�கெகௗரவ பிம� ர-நாய�க   ெகௗரவ சீ. '. ர-நாய�கெகௗரவ சீ. '. ர-நாய�கெகௗரவ சீ. '. ர-நாய�கெகௗரவ சீ. '. ர-நாய�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண �கெகௗரவ பிரச�ன ரண �கெகௗரவ பிரச�ன ரண �கெகௗரவ பிரச�ன ரண �க   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ GஜிB� ரஹுமா�ெகௗரவ GஜிB� ரஹுமா�ெகௗரவ GஜிB� ரஹுமா�ெகௗரவ GஜிB� 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 ஜானக வ�C�Bரெகௗரவ ஜானக வ�C�Bரெகௗரவ ஜானக வ�C�Bரெகௗரவ ஜானக வ�C�Bர   ெ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�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 (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 (தி�மதி) ேராஹினி Cமாாி விேஜர-னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Cமாாி விேஜர-னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Cமாாி விேஜர-னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Cமாாி விேஜர-ன   ெகௗரவ  96 விேஜேசகரெகௗரவ  96 விேஜேசகரெகௗரவ  96 விேஜேசகரெகௗரவ  96 விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதAக விதானகமேகெகௗரவ ேதAக விதானகமேகெகௗரவ ேதAக விதானகமேகெகௗரவ ேதAக விதானகமேக   ெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி L%க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி L%க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி L%க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி L%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 எ�.ஏ. *ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. *ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. *ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. *ம!திர�   ெகௗரவ வ)ேவ� *ேர=ெகௗரவ வ)ேவ� *ேர=ெகௗரவ வ)ேவ� *ேர=ெகௗரவ வ)ேவ� *ேர=   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ2)ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ2)ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ2)ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ2)ஆர?சி      தி-. த�மிக தசநாய"க, பாரா�மற, ெசயலாள� நாயக�   தி-. நீ� இ�தவல, பணியா�ெடா&தி� பிரதானிM� பிரதி� பாரா�மற, ெசயலாள� நாயக��   தி-மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி, ெசயலாள� நாயக�  தி-. ;"கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி, ெசயலாள� நாயக�  



                            ( 5 )  M. No. 252 ஒ-திைவ6பி� பிரகார� பாராNம�ற� O)ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ-திைவ6பி� பிரகார� பாராNம�ற� O)ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ-திைவ6பி� பிரகார� பாராNம�ற� O)ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ-திைவ6பி� பிரகார� பாராNம�ற� O)ய . சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.  1.1.1.1.    ப-திர�கHப-திர�கHப-திர�கHப-திர�கH    சம�6பண�சம�6பண�சம�6பண�சம�6பண�: : : : (1) அரச ெதாழி� �ய0சிக/ ம01� க:; அபிவி-�தி அைம,ச�, 2017 ஆ� ஆ:; 30 ஆ� இல"க, ஒ�"கீ�I, ச�ட�தி 6(1) ஆ� பிாிவி கீ< 2018.01.22 �த� 2018.02.28 ஆ� திகதி வைரM/ளவா1 ேதசிய வர= ெசல=�தி�ட� திைண"கள�தி  ெசலவின� தைல�7 இல"க� 240 இ கீ< &ைறநிர�7 உதவி, ேசைவக/ ம01� அவசர ேதைவ�பாIக/ ெபா1�7" க-�தி�ட�தி Kல� ெசDய�ப�ட &ைறநிர�7 ஒ�"கீIக/ ெதாட�பான &றி�பிைன, சம��பி�� ேம0ப; &ைறநிர�7 ஒ�"கீIக/ ெதாட�பான &றி�7 அரசா8க நிதி ப0றிய  &)வி0& ஆ01�பI�த�பட ேவ:Iெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"& விட�ப�I ஏ01"ெகா/ள�ப�ட�. 
(2) அரச ெதாழி� �ய0சிக/ ம01� க:; அபிவி-�தி அைம,ச�, 2015 ஆ� ஆ:I"கான ெதாழி�சா� பா�கா�7 ம01� 4காதார��"கான ேதசிய நி1வக�தி வ-டா>த அறி"ைகைய, சம��பி�� ேம0ப; அறி"ைகைய க�வி ம01� மனித வள அபிவி-�தி  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" &)வி0& ஆ01�பI�த�பட ேவ:Iெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"& விட�ப�I ஏ01"ெகா/ள�ப�ட�. 
(3) அரச ெதாழி� �ய0சிக/ ம01� க:; அபிவி-�தி அைம,ச�, 2017 ஆ� ஆ:I"கான பாரா�மற சைப �த�வ� அ2வலக�தி வ-டா>த ெசயலா01ைக அறி"ைகைய, சம��பி�� ேம0ப; அறி"ைகைய ச�ட விவகார� (ஊழ2"ெகதிரான) ம01� ஊடக��ைற  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" &)வி0& ஆ01�பI�த�பட ேவ:Iெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"& விட�ப�I ஏ01"ெகா/ள�ப�ட�. 
(4) அரச ெதாழி� �ய0சிக/ ம01� க:; அபிவி-�தி அைம,ச�,  2016 ஆ� ஆ:I"கான ேதசிய ஆராD,சி மற�தி வ-டா>த அறி"ைகைய, சம��பி�� ேம0ப; அறி"ைகைய க�வி ம01� மனித வள அபிவி-�தி  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" &)வி0& ஆ01�பI�த�பட ேவ:Iெமன� பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப"& விட�ப�I ஏ01"ெகா/ள�ப�ட�. 
(5) அரச ெதாழி� �ய0சிக/ ம01� க:; அபிவி-�தி அைம,ச�, 2016 ஆ� ஆ:I"கான இற�ப� அபிவி-�தி� திைண"கள�தி ெசயலா01ைக அறி"ைகைய, சம��பி�� ேம0ப; அறி"ைகைய கம�ெதாழி� ம01� காணி  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" &)வி0& ஆ01�பI�த�பட ேவ:Iெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"& விட�ப�I ஏ01"ெகா/ள�ப�ட�. 
(6) அரச ெதாழி� �ய0சிக/ ம01� க:; அபிவி-�தி அைம,ச�, 2016 ஆ� ஆ:I"கான இல8ைக அTச"தி ஒ)8&பI�த� ேபரைவயி ஆ:டறி"ைகைய, சம��பி�� ேம0ப; அறி"ைகைய வ2,ச"தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" &)வி0& ஆ01�பI�த�பட ேவ:Iெமன� பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப"& விட�ப�I ஏ01"ெகா/ள�ப�ட�. 
(7) அரச ெதாழி� �ய0சிக/ ம01� க:; அபிவி-�தி அைம,ச�, 
 (i) 2015 ஆ� ஆ:I"கான மீMய� நீதிமற" க�;ட� ெதா&தி �காைம, சைபயி வ-டா>த அறி"ைக; ம01� 
 (ii) 2015 ஆ� ஆ:I"கான இல8ைக நீதிபதிக/ நி1வன�தி வ-டா>த அறி"ைக 



                            ( 6 )  M. No. 252 ஆகியவ0ைற, சம��பி�� ேம0ப; அறி"ைகக/ ச�ட விவகார� (ஊழ2"ெகதிரான) ம01� ஊடக��ைற ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" &)வி0& ஆ01�பI�த�பட ேவ:Iெமன� பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப"& விட�ப�I ஏ01"ெகா/ள�ப�ட�.  2.2.2.2.    CQCQCQCQ    அறி�ைககHஅறி�ைககHஅறி�ைககHஅறி�ைககH    சம�6பண�சம�6பண�சம�6பண�சம�6பண�: : : : வ2,ச"தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" &)வி தவிசாள� ெகளரவ ச>திம கமேக சா�பாக ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ4 மாரசி8க, அ" &)வி0& ஆ01�பI�த�ப�ட,  
 (i) “2014 ஆ� ஆ:;0கான இல8ைக ெப0ேறாFய" ��I�தாபன�தி          ஆ:டறி"ைக” ; ம01�    (ii)  “2016 ஆ� ஆ:;0கான ெப0ேறாFய வள அபிவி-�தி அைம,சி     ெசயலா01ைக அறி"ைக”  ெதாட�பிலான அ"&)வி  அறி"ைகைய,  சம��பி�தா�.  ேம0ப; அறி"ைக சபா'ட-தி>ட6படசபா'ட-தி>ட6படசபா'ட-தி>ட6படசபா'ட-தி>ட6பட ேவ:Iெமன" க�டைளயாயி01.  3.3.3.3.    மA�கHமA�கHமA�கHமA�கH    : : : :     
 (i)  பிபில, ெமதகம, ெட8க� பி�;ய எ9� �கவாியி� வதிM� தி-. ஆ�.எ�. சர�ச>திர &மாரவின� 2017.06.28 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம9ைவM�;  
 (ii)  அ�பாைற, நீ� வழ8க� இட�, இல. 10 இ� வதிM� தி-. ட�ளிZ. ச>தன இ>திரஜி� ெபேரராவின� 2017.01.26 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம9ைவM�  
 ெகௗரவ ஆ�.எ�. ர@சி� ம��ம ப:டார சம��பி�தா�.  25அ ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள"கைமய ேம0ப; ம9"க/ ெபா� ம9"க/ &)="& ஆ01�பI�த�ப�டன.        4.4.4.4.    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    பா கா6Bபா கா6Bபா கா6Bபா கா6B    நிதிய�நிதிய�நிதிய�நிதிய�    (தி�-த�)(தி�-த�)(தி�-த�)(தி�-த�):::: பிரதம அைம,ச-� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா-ளாதார அ2வ�க/ அைம,ச-மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி� �ய0சிக/ ம01� க:; அபிவி-�தி அைம,ச�  சம��பி�த ச�டKல�,— 1985 ஆ� ஆ:; 9 ஆ� இல"க, ேதசிய பா�கா�7 நிதிய, ச�ட�ைத� தி-��வத0கானெதா- ச�டKல�. ச�டKல� 2018, ஏ�பிற� 19 ஆ� திகதி வியாழ"கிழைம இர:டா� மதி�[I ெசDய�பட ேவ:Iெமன=� அ, ச�டKல� அ,சிட�பட ேவ:Iெமன=� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" &)="& ஆ01�பI�த�பட ேவ:Iெமன=� க�டைளயாயி01.  5. 5. 5. 5. பிரேதசபிரேதசபிரேதசபிரேதச    சைபகHசைபகHசைபகHசைபகH    (தி�-த�)(தி�-த�)(தி�-த�)(தி�-த�): : : : மாகாண சைபக/ ம01� உ/\ரா�சி அைம,ச� சா�பாக அரச ெதாழி� �ய0சிக/ ம01� க:; அபிவி-�தி அைம,ச�  சம��பி�த ச�டKல�,— 1987 ஆ� ஆ:; 15 ஆ� இல"க, பிரேதச சைபக/ ச�ட�ைத� தி-��வத0கானெதா- ச�டKல�. ச�டKல� 2018, ஏ�பிற� 19 ஆ� திகதி வியாழ"கிழைம இர:டா� மதி�[I ெசDய�பட ேவ:Iெமன=� அ, ச�டKல� அ,சிட�பட ேவ:Iெமன=� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" &)="& ஆ01�பI�த�பட ேவ:Iெமன=� க�டைளயாயி01.  6. 6. 6. 6. ேமா2டா� வாகன? ச2ட-தி�ேமா2டா� வாகன? ச2ட-தி�ேமா2டா� வாகன? ச2ட-தி�ேமா2டா� வாகன? ச2ட-தி�    கீRகீRகீRகீR    ஒQ�CவிதிகH (இலஒQ�CவிதிகH (இலஒQ�CவிதிகH (இலஒQ�CவிதிகH (இல.1.1.1.1))))    : : : : ேபா"&வர�� ம01� சிவி� விமான, ேசைவக/ அைம,ச� சா�பாக அரச ெதாழி� �ய0சிக/ ம01� க:; அபிவி-�தி அைம,ச�  சம��பி�த பிேரரைண,— (203 ஆ� அ�தியாயமான) 



                            ( 7 )  M. No. 252 ேமா�டா� வாகன, ச�ட�தி 8, 14 ம01� 30 ஆ� பிாி=க�ட ேச��� வாசி"க�பI� அ,ச�ட�தி 237 ஆ� பிாிவி கீ< ேமா�டா� வாகன (க�டண) ஒ)8&விதிக/ ெதாட�பி�  ேபா"&வர�� ம01� சிவி� விமான, ேசைவக/ அைம,சரா� ஆ"க�ப�I, 2018 சனவாி 15 ஆ� திகதிய 2054/6 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி� பிர4ாி"க�ப�ட�� 2018.03.20 ஆ� திகதி சம��பி"க�ப�ட�மான ஒ)8&விதிக/ அ8கீகாி"க�பIமாக. 
(பி.ப. 11.04 மணி"& &)"களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா8கினா�. )  பிேரரைண சைப"& விட�ப�I ஏ01"ெகா/ள�ப�ட�.  7.7.7.7.    ேமா2டா� வாகன? ச2ட-தி�ேமா2டா� வாகன? ச2ட-தி�ேமா2டா� வாகன? ச2ட-தி�ேமா2டா� வாகன? ச2ட-தி�    கீRகீRகீRகீR    ஒQ�CவிதிகH (இலஒQ�CவிதிகH (இலஒQ�CவிதிகH (இலஒQ�CவிதிகH (இல.2.2.2.2)))): : : : ேபா"&வர�� ம01� சிவி� விமான, ேசைவக/ அைம,ச� சா�பாக அரச ெதாழி� �ய0சிக/ ம01� க:; அபிவி-�தி அைம,ச�  சம��பி�த பிேரரைண,— ( 2 03 ஆ� அ�தியாயமான) ேமா�டா� வாகன, ச�ட�தி 143 ஆ� பிாி=ட ேச��� வாசி"க�பI� அ,ச�ட�தி 237 ஆ� பிாிவி கீ< ேமா�டா� வாகன (கIகதி� பாைத) ஒ)8&விதிக/ ெதாட�பி�  ேபா"&வர�� ம01� சிவி� விமான, ேசைவக/ அைம,சரா� ஆ"க�ப�I, 2018 சனவாி 15 ஆ� திகதிய 2054/8 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி� பிர4ாி"க�ப�ட�� 2018.03.20 ஆ� திகதி சம��பி"க�ப�ட�மான ஒ)8&விதிக/ அ8கீகாி"க�பIமாக. பிேரரைண சைப"& விட�ப�I ஏ01"ெகா/ள�ப�ட�.  8.8.8.8.    ேமா2டா� வாகன? ச2ட-தி�ேமா2டா� வாகன? ச2ட-தி�ேமா2டா� வாகன? ச2ட-தி�ேமா2டா� வாகன? ச2ட-தி�    கீRகீRகீRகீR    ஒQ�CவிதிகH (இலஒQ�CவிதிகH (இலஒQ�CவிதிகH (இலஒQ�CவிதிகH (இல.3.3.3.3 )))) : : : : ேபா"&வர�� ம01� சிவி� விமான, ேசைவக/ அைம,ச� சா�பாக அரச ெதாழி� �ய0சிக/ ம01� க:; அபிவி-�தி அைம,ச�  சம��பி�த பிேரரைண,— (203 ஆ� அ�தியாயமான) ேமா�டா� வாகன, ச�ட�தி 215 அ பிாி=ட ேச��� வாசி"க�பI� அ,ச�ட�தி 237 ஆ� பிாிவி கீ< உடன;யான &0ற�பண�ெதாைக  ஒ)8&விதிக/ ெதாட�பி�  ேபா"&வர�� ம01� சிவி� விமான, ேசைவக/ அைம,சரா� ஆ"க�ப�I, 2018 சனவாி 15 ஆ� திகதிய 2054/9 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி� பிர4ாி"க�ப�ட�� 2018.03.20 ஆ� திகதி சம��பி"க�ப�ட�மான ஒ)8&விதிக/ அ8கீகாி"க�பIமாக. பிேரரைண சைப"& விட�ப�I ஏ01"ெகா/ள�ப�ட�.  9.9.9.9.    ஒ-திைவ6Bஒ-திைவ6Bஒ-திைவ6Bஒ-திைவ6B::::“இ�ேபா� இ�பாரா�மற� ஒ�திைவ"க�பIமாக” என பாரா�மற, சைப �த�வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"& விட�ப�I ஏ01" ெகா/ள�ப�ட�.  பி.ப. 12.30 மணி"&,  2018 மா�,4 08 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி0& ஏ0ப, 2018 ஏ�பிற�, 06 ஆ� திகதி ெவ/ளி"கிழைம �.ப. 10.30 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ"க�ப�ட�. 


