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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 (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, நீதி 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 மஹி$த அமர%ர,ெகௗரவ மஹி$த அமர%ர,ெகௗரவ மஹி$த அமர%ர,ெகௗரவ மஹி$த அமர%ர, கட0ெறாழி� ம01� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம-ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க 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�: அைம-ச.� அரசா9க" க�சி �த0ேகாலாசா;� ெ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 பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�A :திய கிராம9க , உ�க�டைம�: வசதிக  ம01� 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�ெதாழி� அைம-ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, :�தசாசன அைம-ச� ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�,ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�,ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�,ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�, ைக�ெதாழி� ம01� வாணிப அ2வ�க  அைம-ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, ெவளிநா�ட2வ�க  அைம-ச� ெகௗரவ ைபஸ! ./தபா,ெகௗரவ ைபஸ! ./தபா,ெகௗரவ ைபஸ! ./தபா,ெகௗரவ ைபஸ! ./தபா, மாகாண சைபக  ம01� உ Cரா�சி அைம-ச� ெகௗரவ அ!ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ!ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ!ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ!ஜுன ரண��க, ெப0ேறா6ய வள9க  அபிவி.�தி அைம-ச� ெகௗரவ பா+டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா+டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா+டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா+டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம01� ேம� மாகாண அபிவி.�தி அைம-ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ச$திமச$திமச$திமச$திம    %ர�ெகா2%ர�ெகா2%ர�ெகா2%ர�ெகா2, , , , திறக  அபிவி.�தி ம01� ெதாழி0பயி0சி அைம-ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ம3� சமரவி�ரம,ம3� சமரவி�ரம,ம3� சமரவி�ரம,ம3� சமரவி�ரம, அபிவி.�தி உபாய �ைறக  ம01� ச�வேதச வ��தக அைம-ச� ெகௗரவ ம�கள சமர%ர,ெகௗரவ ம�கள சமர%ர,ெகௗரவ ம�கள சமர%ர,ெகௗரவ ம�கள சமர%ர, நிதி ம01� ெவ'சன ஊடக அைம-ச� 



                            ( 2 )  M. No. 253 ெகௗரவ ர%$திர சமர%ர,ெகௗரவ ர%$திர சமர%ர,ெகௗரவ ர%$திர சமர%ர,ெகௗரவ ர%$திர சமர%ர, வ2வாதார அபிவி.�தி ம01� வனசீவராசிக  அைம-ச� ெகௗரவ விஜி4 விஜய.ணி ெசா5சா,ெகௗரவ விஜி4 விஜய.ணி ெசா5சா,ெகௗரவ விஜி4 விஜய.ணி ெசா5சா,ெகௗரவ விஜி4 விஜய.ணி ெசா5சா, நீ��பாசன ம01� நீரக வள5ல �காைம��வ அைம-ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    2.எ�. 7வாமிநாத�,2.எ�. 7வாமிநாத�,2.எ�. 7வாமிநாத�,2.எ�. 7வாமிநாத�, சிைற-சாைலக  ம1சீரைம�:, :ன�வா>வளி�:, மீ '=ேய0ற ம01� இ@�மத அ2வ�க  அைம-ச� ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட� ம01� நீ�வழ9க� அைம-ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய� ெபா.ளாதார விவகார9க  ப0றிய அைம-ச�  ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல&ம� யா9பா அேபவ!தன,ல&ம� யா9பா அேபவ!தன,ல&ம� யா9பா அேபவ!தன,ல&ம� யா9பா அேபவ!தன, அரச ெதாழி� �ய0சிக  அபிவி.�தி இராஜா9க அைம-ச� ெகௗரவ வச$த அ:விஹாேர,ெகௗரவ வச$த அ:விஹாேர,ெகௗரவ வச$த அ:விஹாேர,ெகௗரவ வச$த அ:விஹாேர, கம�ெதாழி� இராஜா9க அைம-ச� ெகௗரவ ாீ. ;. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ;. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ;. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ;. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா9க அைம-ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, க.�தி�ட �காைம��வ�, இைளஞ� அ2வ�க  ம01� ெத அபிவி.�தி இராஜா9க அைம-ச� ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா, மிவ2 ம01� :��பி"க�த"க ச"தி இராஜா9க அைம-ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஏ. 2. பிேரமதாச,ஏ. 2. பிேரமதாச,ஏ. 2. பிேரமதாச,ஏ. 2. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி� ம01� வாணிப அ2வ�க  இராஜா9க அைம-ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன, நிதி இராஜா9க அைம-ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ!தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ!தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ!தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ!தன, பா�கா�: இராஜா9க அைம-ச� ெகௗரவ (தி�மதி) >யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) >யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) >யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) >யாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக  ம01� உ Cரா�சி இராஜா9க அைம-ச� ெகௗரவ ல&ம� ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ ல&ம� ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ ல&ம� ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ ல&ம� ெசெனவிர4ன, விFஞான, ெதாழி�G�ப ம01� ஆராI-சி இராஜா9க அைம-ச� ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபள@,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபள@,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபள@,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபள@, ேதசிய ஒ.ைம�பாA ம01� ந�6ண"க இராஜா9க 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 ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, Kகாதார�, ேபாசைண ம01� Kேதச ம.��வ பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ (தி�மதி) 7ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) 7ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) 7ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) 7ேமதா ஜீ. ஜயேசன, வ2வாதார அபிவி.�தி ம01� வன சீவராசிக  பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ பா3த Aமார ெதவர9ெப�ம,ெகௗரவ பா3த Aமார ெதவர9ெப�ம,ெகௗரவ பா3த Aமார ெதவர9ெப�ம,ெகௗரவ பா3த Aமார ெதவர9ெப�ம, உ ளக அ2வ�க , வடேம� அபிவி.�தி ம01� கலாசார அ2வ�க  பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான, திறக  அபிவி.�தி ம01� ெதாழி0பயி0சி பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ 7ச$த BCசிநிலேம,ெகௗரவ 7ச$த BCசிநிலேம,ெகௗரவ 7ச$த BCசிநிலேம,ெகௗரவ 7ச$த BCசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம01� �காைம��வ பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ எ?.எ�.எ�. ஹாீ/,ெகௗரவ எ?.எ�.எ�. ஹாீ/,ெகௗரவ எ?.எ�.எ�. ஹாீ/,ெகௗரவ எ?.எ�.எ�. ஹாீ/, விைளயா�A��ைற பிரதி அைம-ச�      



                            ( 3 )  M. No. 253 ெகௗரவ ெஹ�ட! அ9Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட! அ9Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட! அ9Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட! அ9Bஹாமி   ெகௗரவ மஹி$த யா9பா அேபவ!தனெகௗரவ மஹி$த யா9பா அேபவ!தனெகௗரவ மஹி$த யா9பா அேபவ!தனெகௗரவ மஹி$த யா9பா அேபவ!தன   ெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசன   ெகௗரவ டல/ அழக9ெப�மெகௗரவ டல/ அழக9ெப�மெகௗரவ டல/ அழக9ெப�மெகௗரவ டல/ அழக9ெப�ம   ெகௗரவ ஆன$த அ:4கமேகெகௗரவ ஆன$த அ:4கமேகெகௗரவ ஆன$த அ:4கமேகெகௗரவ ஆன$த அ:4கமேக   ெகௗரவ ரCசி4 அ:விஹாேரெகௗரவ ரCசி4 அ:விஹாேரெகௗரவ ரCசி4 அ:விஹாேரெகௗரவ ரCசி4 அ:விஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி$4 Aமா!ெகௗரவ அ. அரவி$4 Aமா!ெகௗரவ அ. அரவி$4 Aமா!ெகௗரவ அ. அரவி$4 Aமா!   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Aமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Aமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Aமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Aமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ: Aமா!ெகௗரவ ேவ: Aமா!ெகௗரவ ேவ: Aமா!ெகௗரவ ேவ: Aமா!   ெகௗரவ ச$திம கமேகெகௗரவ ச$திம கமேகெகௗரவ ச$திம கமேகெகௗரவ ச$திம கமேக   ெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல9ப4திெகௗரவ நிஹா� கல9ப4திெகௗரவ நிஹா� கல9ப4திெகௗரவ நிஹா� கல9ப4தி   ெகௗரவ திேனG Aணவ!தனெகௗரவ திேனG Aணவ!தனெகௗரவ திேனG Aணவ!தனெகௗரவ திேனG Aணவ!தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப$�ல Aணவ!தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப$�ல Aணவ!தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப$�ல Aணவ!தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப$�ல Aணவ!தன   ெகௗரவ ப4ம உதயசா$த Aணேசகரெகௗரவ ப4ம உதயசா$த Aணேசகரெகௗரவ ப4ம உதயசா$த Aணேசகரெகௗரவ ப4ம உதயசா$த Aணேசகர   ெகௗரவ 2.%. சானகெகௗரவ 2.%. சானகெகௗரவ 2.%. சானகெகௗரவ 2.%. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2   ெகௗரவ (டா�ட!) நளி$த ஜயதி/ஸெகௗரவ (டா�ட!) நளி$த ஜயதி/ஸெகௗரவ (டா�ட!) நளி$த ஜயதி/ஸெகௗரவ (டா�ட!) நளி$த ஜயதி/ஸ   ெகௗரவ ந3� பHடார ஜயமஹெகௗரவ ந3� பHடார ஜயமஹெகௗரவ ந3� பHடார ஜயமஹெகௗரவ ந3� பHடார ஜயமஹ   ெகௗரவ அIர சி+னி ஜயர4னெகௗரவ அIர சி+னி ஜயர4னெகௗரவ அIர சி+னி ஜயர4னெகௗரவ அIர சி+னி ஜயர4ன   ெகௗரவ (டா�ட!) கவி$த ேஹஷா� ஜயவ!தனெகௗரவ (டா�ட!) கவி$த ேஹஷா� ஜயவ!தனெகௗரவ (டா�ட!) கவி$த ேஹஷா� ஜயவ!தனெகௗரவ (டா�ட!) கவி$த ேஹஷா� ஜயவ!தன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ!தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ!தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ!தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ!தன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ ஜனக பHடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பHடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பHடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பHடார ெத�னேகா�   ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி4 த ெசா5சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி4 த ெசா5சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி4 த ெசா5சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி4 த ெசா5சா   ெகௗரவ அJர திசாநாய�கெகௗரவ அJர திசாநாய�கெகௗரவ அJர திசாநாய�கெகௗரவ அJர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய$த திசாநாய�கெகௗரவ மய$த திசாநாய�கெகௗரவ மய$த திசாநாய�கெகௗரவ மய$த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள/ ேதவான$தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான$தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான$தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான$தா   ெகௗரவ வா7ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா7ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா7ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா7ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ B4திக ப4திறணெகௗரவ B4திக ப4திறணெகௗரவ B4திக ப4திறணெகௗரவ B4திக ப4திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ சன4 நிசா$த ெபேரராெகௗரவ சன4 நிசா$த ெபேரராெகௗரவ சன4 நிசா$த ெபேரராெகௗரவ சன4 நிசா$த ெபேரரா   ெகௗரவ 7ஜி4 சCஜய ெபேரராெகௗரவ 7ஜி4 சCஜய ெபேரராெகௗரவ 7ஜி4 சCஜய ெபேரராெகௗரவ 7ஜி4 சCஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய$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. 253 ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ ெசயி+ அ3 ஸாஹி! ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி+ அ3 ஸாஹி! ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி+ அ3 ஸாஹி! ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி+ அ3 ஸாஹி! ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத! ம/தா�ெகௗரவ ேக. காத! ம/தா�ெகௗரவ ேக. காத! ம/தா�ெகௗரவ ேக. காத! ம/தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மKL9ெகௗரவ இ�ரா� மKL9ெகௗரவ இ�ரா� மKL9ெகௗரவ இ�ரா� மKL9   ெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ7 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ7 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ7 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ7 மாரசி�க   ெகௗரவ எ/.சீ. .4�Aமாரணெகௗரவ எ/.சீ. .4�Aமாரணெகௗரவ எ/.சீ. .4�Aமாரணெகௗரவ எ/.சீ. .4�Aமாரண   ெகௗரவ பிம� ர4நாய�கெகௗரவ பிம� ர4நாய�கெகௗரவ பிம� ர4நாய�கெகௗரவ பிம� ர4நாய�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��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 .ஜிB! ரஹுமா�ெகௗரவ .ஜிB! ரஹுமா�ெகௗரவ .ஜிB! ரஹுமா�ெகௗரவ .ஜிB! 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 மஹி$த ராஜப�ெகௗரவ மஹி$த ராஜப�ெகௗரவ மஹி$த ராஜப�ெகௗரவ மஹி$த ராஜப�    ஷஷஷஷ   ெகௗரவ காமினி ெலா�Aேகெகௗரவ காமினி ெலா�Aேகெகௗரவ காமினி ெலா�Aேகெகௗரவ காமினி ெலா�Aேக   ெகௗரவ ஜானக வ�A�Bரெகௗரவ ஜானக வ�A�Bரெகௗரவ ஜானக வ�A�Bரெகௗரவ ஜானக வ�A�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�ரமர4னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர4னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர4னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர4ன   ெ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 லMம� ஆன$த விேஜமா�னெகௗரவ லMம� ஆன$த விேஜமா�னெகௗரவ லMம� ஆன$த விேஜமா�னெகௗரவ லMம� ஆன$த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Aமாாி விேஜர4னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Aமாாி விேஜர4னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Aமாாி விேஜர4னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Aமாாி விேஜர4ன   ெகௗரவ �N9 விேஜேசகரெகௗரவ �N9 விேஜேசகரெகௗரவ �N9 விேஜேசகரெகௗரவ �N9 விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ Aமார ெவ�கமெகௗரவ Aமார ெவ�கமெகௗரவ Aமார ெவ�கமெகௗரவ Aமார ெவ�கம   ெகௗரவ ச$தி4 சமரசி�கெகௗரவ ச$தி4 சமரசி�கெகௗரவ ச$தி4 சமரசி�கெகௗரவ ச$தி4 சமரசி�க   ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெகௗரவ அHணாமைல நேட7 சிவச�திெகௗரவ அHணாமைல நேட7 சிவச�திெகௗரவ அHணாமைல நேட7 சிவச�திெகௗரவ அHணாமைல நேட7 சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. 7ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 7ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 7ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 7ம$திர�   ெகௗரவ வ2ேவ� 7ேரGெகௗரவ வ2ேவ� 7ேரGெகௗரவ வ2ேவ� 7ேரGெகௗரவ வ2ேவ� 7ேரG   ெகௗரவ 7னி� ஹ$��ென4திெகௗரவ 7னி� ஹ$��ென4திெகௗரவ 7னி� ஹ$��ென4திெகௗரவ 7னி� ஹ$��ென4தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ+2ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ+2ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ+2ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ+2ஆர?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. 253 ஒ4திைவ9பி� பிரகார� பாராQம�ற� R2ய�. சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.ஒ4திைவ9பி� பிரகார� பாராQம�ற� R2ய�. சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.ஒ4திைவ9பி� பிரகார� பாராQம�ற� R2ய�. சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.ஒ4திைவ9பி� பிரகார� பாராQம�ற� R2ய�. சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.     1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி4த�கSஅறிவி4த�கSஅறிவி4த�கSஅறிவி4த�கS: : : : சபாநாயக� பிவ.மா1 அறிவி�த� விA�தா�: 
“139 ஆவ� பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைளயி பிரகார� எ�டாவ� பாரா�மற�தி �தலாவ� அம�? வார�தி� பணியா01வத0காக 2015 ஒ0ேறாப�  07 ஆ� திகதி எனா� ெபய�'றி�பிட�ப�ட  தவிசாள� 'ழாமி� ெகௗரவ த�ம69க� சி�தா�த ம01� ெகௗரவ (தி.மதி) Qயாணி விேஜவி"கிரம ஆகிேயா�க�"'� பதிலாக ெகௗரவ க. �ைரர�ணசி9க� ம01� ெகௗரவ (டா"ட�) �Rதா விேஜமான ஆகிய பாரா�மற உ1�பின�கைள தவிசாள� 'ழாமி0' ெபய� 'றி�பி�=.�பதாக பாரா�மற�தி0' அறிவி��" ெகா கிேற. ”         2222....    ATATATAT    அறி�ைககSஅறி�ைககSஅறி�ைககSஅறி�ைககS        சம!9பண�சம!9பண�சம!9பண�சம!9பண�: : : : (1) க�வி ம01� மனித வள அபிவி.�தி   ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" '+வி  தவிசாள�  ெகளரவ வ=ேவ� KேரS, அ" '+வி0' ஆ01�பA�த�ப�ட,  
 (i) 1978 ஆ� ஆ<= 16 ஆ� இல"க, ப�கைல"கழக9க  ச�ட� 27(1) பிாிவி கீழான க�டைளக ; 
 (ii) 1978  ஆ� ஆ<= 16 ஆ� இல"க, ப�கைல"கழக9க  ச�ட� 25 அ பிாிவி கீழான க�டைள;   ம01�  (iii) 1978 ஆ� ஆ<= 16 ஆ� இல"க, ப�கைல"கழக9க  ச�ட� 27(1) (ஆ) பிாிவி கீழான  க�டைள ஆகியவ0ைற- சம��பி�தா�. ேம0ப= அறி"ைகக  சபா;ட4தி3ட9படசபா;ட4தி3ட9படசபா;ட4தி3ட9படசபா;ட4தி3ட9பட    ேவ<Aெமன" க�டைளயாயி01. 
(2) ெபா.ளாதார அபிவி.�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" '+வி  தவிசாள� ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன@த 'மாரசிறி, அ" '+வி0' ஆ01�பA�த�ப�ட, “2008 ஆ� ஆ<=  14 ஆ� இல"க, ெசய�G["க அபிவி.�தி" க.�தி�ட9க  ச�ட�தி 3 (4)  ஆ� பிாிவி கீ> க�டைளக ” ெதாட�பிலான அ"'+வி  அறி"ைகைய- சம��பி�தா�.   ேம0ப= அறி"ைக சபா;ட4தி3ட9படசபா;ட4தி3ட9படசபா;ட4தி3ட9படசபா;ட4தி3ட9பட    ேவ<Aெமன" க�டைளயாயி01.  3.3.3.3.    மI�கSமI�கSமI�கSமI�கS    : : : :     
 (1) (i) ப�தர��ல, ரஜம�வ�த ^தி, இல. 1184/1 இ� வதிM� தி.மதி `.ஏ. ப�தினி ஜயல�தின� 2018.02.14 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம;ைவM�;   
  (ii)  ம'�ெபா�த, நி"கெவெஹரவி� வதிM� தி.. =.எ�. வச@த திசாநாய"கவின� 2018.01.05 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம;ைவM� 

 ெகௗரவ ாீ.`. ஏ"கநாய"க சம��பி�தா�. 
(2)  ெகா+�: 02, இல9ைக மிசார சைப, விேசட விசாரைண� பிாிவி� ேசைவயா01� தி.மதி ேக.ஆ�.பி. a�வலவின� 2018.01.29 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ :�திக ப�திறண சம��பி�தா�.  25அ ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள"கைமய ேம0ப= ம;"க  ெபா� ம;"க  '+?"' ஆ01�பA�த�ப�டன.     4.4.4.4.    அIதாப9அIதாப9அIதாப9அIதாப9    பிேரரைணபிேரரைணபிேரரைணபிேரரைண: : : : �னா  பாரா�மற உ1�பினராகிய காலFெசற ெகௗரவ எb. அலவி ெமளலானாவி  அ;தாப� பிேரரைணைய காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�:  அைம-ச� பிேராி�தா�. 



                            ( 6 )  M. No. 253 �னா  பாரா�மற உ1�பினராகிய காலFெசற ெகௗரவ எb. அலவி ெமளலானாவி   மைறைவெயா�= இ�பாரா�மற�தி� இர9க2ைர நிக>�திய இ. தர�:� பாரா�மற உ1�பின�க�ட;� தா;� இைண@�ெகா<A தன� அ;தாப9கைளM� ெதாிவி��"  ெகா வதாக ெகௗரவ சபாநாயக� அறிவி�தேதாA இc?ைரக  அட9கிய பாரா�மற விவாத9க  (ஹசா�) அதிகார அறி"ைகயி பிரதிைய காலFெசற உ1�பினாி 'A�ப உ1�பின�க�"' அ;�பிைவ"'மா1� பாரா�மற- ெசயலாள� நாயக�ைத� பணி�தா�.      5. 5. 5. 5. அIதாப9அIதாப9அIதாப9அIதாப9    பிேரரைணபிேரரைணபிேரரைணபிேரரைண: : : : �னா  பாரா�மற உ1�பினராகிய காலFெசற ெகௗரவ க.�ைபயா ேவலாMத�தி  அ;தாப� பிேரரைணைய காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�:  அைம-ச� பிேராி�தா�. �னா  பாரா�மற உ1�பினராகிய காலFெசற ெகௗரவ க.�ைபயா ேவலாMத�தி   மைறைவெயா�= இ�பாரா�மற�தி� இர9க2ைர நிக>�திய இ. தர�:� பாரா�மற உ1�பின�க�ட;� தா;� இைண@�ெகா<A தன� அ;தாப9கைளM� ெதாிவி��"  ெகா வதாக ெகௗரவ சபாநாயக� அறிவி�தேதாA இc?ைரக  அட9கிய பாரா�மற விவாத9க  (ஹசா�) அதிகார அறி"ைகயி பிரதிைய காலFெசற உ1�பினாி 'A�ப உ1�பின�க�"' அ;�பிைவ"'மா1� பாரா�மற- ெசயலாள� நாயக�ைத� பணி�தா�.   6.6.6.6.    அIதாப9அIதாப9அIதாப9அIதாப9    பிேரரைணபிேரரைணபிேரரைணபிேரரைண: : : : �னா  பாரா�மற உ1�பினராகிய காலFெசற ெகௗரவ Kரநிம� ராஜபdவி  அ;தாப� பிேரரைணைய காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�:  அைம-ச� பிேராி�தா�. �னா  பாரா�மற உ1�பினராகிய காலFெசற ெகௗரவ Kரநிம� ராஜபdவி    மைறைவெயா�= இ�பாரா�மற�தி� இர9க2ைர நிக>�திய இ. தர�:� பாரா�மற உ1�பின�க�ட;� தா;� இைண@�ெகா<A தன� அ;தாப9கைளM� ெதாிவி��"  ெகா வதாக ெகௗரவ சபாநாயக� அறிவி�தேதாA இc?ைரக  அட9கிய பாரா�மற விவாத9க  (ஹசா�) அதிகார அறி"ைகயி பிரதிைய காலFெசற உ1�பினாி 'A�ப உ1�பின�க�"' அ;�பிைவ"'மா1� பாரா�மற- ெசயலாள� நாயக�ைத� பணி�தா�.   7.7.7.7.    அIதாப9அIதாப9அIதாப9அIதாப9    பிேரரைணபிேரரைணபிேரரைணபிேரரைண: : : : �னா  பாரா�மற உ1�பினராகிய காலFெசற ெகௗரவ e.`. விேஜேகானி அ;தாப� பிேரரைணைய காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�:  அைம-ச� பிேராி�தா�. �னா  பாரா�மற உ1�பினராகிய காலFெசற ெகௗரவ e.`. விேஜேகானி    மைறைவெயா�= இ�பாரா�மற�தி� இர9க2ைர நிக>�திய இ. தர�:� பாரா�மற உ1�பின�க�ட;� தா;� இைண@�ெகா<A தன� அ;தாப9கைளM� ெதாிவி��"  ெகா வதாக ெகௗரவ சபாநாயக� அறிவி�தேதாA இc?ைரக  அட9கிய பாரா�மற விவாத9க  (ஹசா�) அதிகார அறி"ைகயி பிரதிைய காலFெசற உ1�பினாி 'A�ப உ1�பின�க�"' அ;�பிைவ"'மா1� பாரா�மற- ெசயலாள� நாயக�ைத� பணி�தா�.  
(பி.ப. 5.30 மணி"' '+"களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா9கினா�. )   8.8.8.8.    தHடைன?தHடைன?தHடைன?தHடைன?    ச+ட�ேகாைவச+ட�ேகாைவச+ட�ேகாைவச+ட�ேகாைவ    (தி�4த�)(தி�4த�)(தி�4த�)(தி�4த�): : : : நீதி அைம-ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�: அைம-ச� சம��பி�த ச�ட5ல�,— (19  ஆ� அ�தியாயமான) த<டைன- ச�ட"ேகாைவயிைன� தி.��வத0கானெதா. ச�ட5ல�. ச�ட5ல� 2018 ஏ�பிற� 19 ஆ� திகதி வியாழ"கிழைம இர<டா� மதி�`A ெசIய�பட ேவ<Aெமன?� அ-சிட�பட ேவ<Aெமன?� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" '+வி0' ஆ01�பA�த�பட ேவ<Aெமன?� க�டைளயாயி01.     



                            ( 7 )  M. No. 253 9.9.9.9.    AUறவிய�AUறவிய�AUறவிய�AUறவிய�    நடவ2�ைக.ைற?நடவ2�ைக.ைற?நடவ2�ைக.ைற?நடவ2�ைக.ைற?    ச+ட�ேகாைவச+ட�ேகாைவச+ட�ேகாைவச+ட�ேகாைவ    (தி�4த�)(தி�4த�)(தி�4த�)(தி�4த�): : : : நீதி அைம-ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�: அைம-ச� சம��பி�த ச�ட5ல�,— 1979 ஆ� ஆ<= 15 ஆ� இல"க '0றவிய� நடவ="ைக�ைற- ச�ட"ேகாைவ- ச�ட�ைத� தி.��வத0கானெதா. ச�ட5ல�. ச�ட5ல� 2018, ஏ�பிற� 19 ஆ� திகதி வியாழ"கிழைம இர<டா� மதி�`A ெசIய�பட ேவ<Aெமன?� அ-சிட�பட ேவ<Aெமன?� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" '+வி0' ஆ01�பA�த�பட ேவ<Aெமன?� க�டைளயாயி01.     10101010....    பாராQம�ற அம!VபாராQம�ற அம!VபாராQம�ற அம!VபாராQம�ற அம!V: : : : காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�: அைம-ச� சம��பி�த பிேரரைண,— இ�பாரா�மற� இ1 அத அம�? கைலM� ேபா� 2018, ஏ�பிற� 19 ஆ� திகதி, வியாழ"கிழைம �.ப. 10.30 மணி வைர ஒ�திைவ"க�பAமாக. பிேரரைண சைப"' விட�ப�A ஏ01"ெகா ள�ப�ட�.  11.11.11.11.    ஒ4திைவ9Bஒ4திைவ9Bஒ4திைவ9Bஒ4திைவ9B    : : : : “இ� பாரா�மற� இ�ேபா� ஒ�திைவ"க�பAமாக” என காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�: அைம-ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட�ப�A ஏ01" ெகா ள�ப�ட�. பி.ப. 5.34 மணி"', இைறய தின சைப� தீ�மான�தி0' ஏ0ப, 2018 ஏ�பிற� 19 ஆ� திகதி வியாழ"கிழைம �.ப. 10.30 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ"க�ப�ட�. 


