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ாிய, சபாநாயக� ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி,ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி,ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி,ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி, 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�    ெ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 அ2வ3க/ 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 ம01� சிைற)சாைலக/ ம1சீரைம67 அைம)ச� ெகௗரவ வஜிர அேபவ(தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ(தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ(தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ(தன, உ/நா�ட2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ ேஜா! அமர&#க,ெகௗரவ ேஜா! அமர&#க,ெகௗரவ ேஜா! அமர&#க,ெகௗரவ ேஜா! அமர&#க, 901லா��ைற அபிவி*�தி ம01� கிறி:தவ சமய அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ மஹி�த அமர*ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர*ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர*ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர*ர, கம�ெதாழி3 அைம)ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர+ அ,-கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர+ அ,-கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர+ அ,-கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர+ அ,-கம, வி;ஞான, ெதாழி3>�ப, ஆரா�)சி, திறக/ அபிவி*�தி, ெதாழி0பயி0சி ம01� க�@ மர7ாிைமக/ 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 ம1சீரைம67 அைம)ச*� அரசாAக  க�சி Bத0ேகாலாசாC� ெகௗரவ அகில விரா. காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா. காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா. காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா. காாியவச�, க3வி அைம)ச� ெகௗரவ ல/ம! கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல/ம! கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல/ம! கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல/ம! கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி3Bய0சி ம01� க�@ நகர அபிவி*�தி அைம)ச*� பாரா�மற) சைப Bத3வ*� ெகௗரவ மேனா கேணச!,ெகௗரவ மேனா கேணச!,ெகௗரவ மேனா கேணச!,ெகௗரவ மேனா கேணச!, ேதசிய ஒ*ைம6பாE, ந3Fண க� ம01� அரசக*ம ெமாழிக/ அைம)ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, சGக நல7ாி ம01� ஆர�ப  ைக�ெதாழி3 அைம)ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�E 7திய கிராமAக/, உ�க�டைம67 வசதிக/ ம01� சBதாய அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க, ெப*Hேதா�ட  ைக�ெதாழி3 அைம)ச� ெகௗரவ எ1. 2. நாவி!ன,ெகௗரவ எ1. 2. நாவி!ன,ெகௗரவ எ1. 2. நாவி!ன,ெகௗரவ எ1. 2. நாவி!ன, உ/ளக அ2வ3க/ ம01� வடேம3 அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, 7�தசாசன அைம)ச� ெகௗரவ ஹாி! ப(னா�&,ெகௗரவ ஹாி! ப(னா�&,ெகௗரவ ஹாி! ப(னா�&,ெகௗரவ ஹாி! ப(னா�&, ெதாைல�ெதாட�7க/ , @ஜி�ட3 உ�க�டைம67 வசதிக/ ம01� ெவளிநா�E� ெதாழி3வா�67 க/ அைம)ச� ெகௗரவ சஜி+ பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி+ பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி+ பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி+ பிேரமதாஸ, Jடைம67 ம01� நி�மாண��ைற அைம)ச� 



                            (2 ) M. No. 9 ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ!,ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ!,ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ!,ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ!, ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ ஆ(. எ�. ர7சி+ ம+&மப8டார,ெகௗரவ ஆ(. எ�. ர7சி+ ம+&மப8டார,ெகௗரவ ஆ(. எ�. ர7சி+ ம+&மப8டார,ெகௗரவ ஆ(. எ�. ர7சி+ ம+&மப8டார, அரச நி*வாக Bகாைம��வ ம01� ச�டB� ஒ+A&� அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப8டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப8டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப8டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப8டார, மகளி� ம01� சி1வ� அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, ெவளிநா�ட2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸ( ,1தபா,ெகௗரவ ைபஸ( ,1தபா,ெகௗரவ ைபஸ( ,1தபா,ெகௗரவ ைபஸ( ,1தபா, மாகாண சைபக/, உ/Kரா�சி ம01� விைளயா�E��ைற அைம)ச� ெகௗரவ சாகல ர+நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர+நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர+நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர+நாய�க, இைளஞ� அ2வ3க/, க*�தி�ட Bகாைம��வ� ம01� ெத அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ பா4டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா4டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா4டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா4டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம01� ேம3 மாகாண அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப/,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப/,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப/,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப/, உய�க3வி ம01� கலாசார அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம, அபிவி*�தி உபாய Bைறக/ 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� ெகௗரவ மஹி�த சமரசி#க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி#க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி#க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி#க, �ைறBகAக/ ம01� க6ப01ைற அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ ர7சி+ சிய�பலாபி;ய,ெகௗரவ ர7சி+ சிய�பலாபி;ய,ெகௗரவ ர7சி+ சிய�பலாபி;ய,ெகௗரவ ர7சி+ சிய�பலாபி;ய, மிவ2 ம01� 7�6பி க�த க ச தி அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட() ராஜித ேசனார+ன,ெகௗரவ (டா�ட() ராஜித ேசனார+ன,ெகௗரவ (டா�ட() ராஜித ேசனார+ன,ெகௗரவ (டா�ட() ராஜித ேசனார+ன, 9காதார�, ேபாசைண ம01� 9ேதச ம*��வ அைம)ச� ெகௗரவ விஜி+ விஜய,ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி+ விஜய,ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி+ விஜய,ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி+ விஜய,ணி ெசா<சா, கட0ெறாழி3, நீரக வளGல அபிவி*�தி ம01� கிராமிய6 ெபா*ளாதார அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ ரஊ> ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ> ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ> ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ> ஹகீ�, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழAக3 அைம)ச� ெகௗரவ அ>&� ஹ?�,ெகௗரவ அ>&� ஹ?�,ெகௗரவ அ>&� ஹ?�,ெகௗரவ அ>&� ஹ?�, தபா3, தபா3 ேசைவக/ ம01� B:F� சமய அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ க2( ஹஷீ�,ெகௗரவ க2( ஹஷீ�,ெகௗரவ க2( ஹஷீ�,ெகௗரவ க2( ஹஷீ�, ெநE;சாைலக/ ம01� Jதி அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!, சGக வ2M�ட3க/ அைம)ச� ெகௗரவ 2�4 மா(ஷ� சர+ ெபா!ேசகா,ெகௗரவ 2�4 மா(ஷ� சர+ ெபா!ேசகா,ெகௗரவ 2�4 மா(ஷ� சர+ ெபா!ேசகா,ெகௗரவ 2�4 மா(ஷ� சர+ ெபா!ேசகா, வ2வாதார அபிவி*�தி, வனசீவராசிக/ ம01� பிரேதச அபிவி*�தி அைம)ச�  ெகௗரவ வச�த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச�த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச�த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச�த அAவிஹாேர, கம�ெதாழி3 இராஜாAக அைம)ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, இைளஞ� அ2வ3க/, க*�தி�ட Bகாைம��வ� ம01� ெத அபிவி*�தி இராஜாAக அைம)ச� ெகௗரவ ெமாஹா! லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா! லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா! லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா! லா� கிேர�, உய�க3வி ம01� கலாசார அ2வ3க/ இராஜாAக 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 அ2வ3க/ இராஜாAக அைம)ச� ெகௗரவ *ர�மார திசாநாய�க,ெகௗரவ *ர�மார திசாநாய�க,ெகௗரவ *ர�மார திசாநாய�க,ெகௗரவ *ர�மார திசாநாய�க, மகாவF அபிவி*�தி இராஜாAக அைம)ச� ெகௗரவ அஜி+ பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி+ பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி+ பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி+ பி. ெபேரரா, மிவ2 ம01� 7�6பி க�த க ச தி இராஜாAக அைம)ச� 



                            (3 ) M. No. 9 ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா, ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ இராஜாAக அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச, ெப*Hேதா�ட  ைக�ெதாழி3 இராஜாAக அைம)ச� ெகௗரவ பா:த ர#ேக ப8டார,ெகௗரவ பா:த ர#ேக ப8டார,ெகௗரவ பா:த ர#ேக ப8டார,ெகௗரவ பா:த ர#ேக ப8டார, நீ�6பாசன, நீ� வளAக/ ம01� அன��த Bகாைம��வ இராஜாAக அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக1வர!,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக1வர!,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக1வர!,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக1வர!, சி1வ� அ2வ3க/ இராஜாAக அைம)ச� ெகௗரவ *.எ1. இராதாகி�Dண!,ெகௗரவ *.எ1. இராதாகி�Dண!,ெகௗரவ *.எ1. இராதாகி�Dண!,ெகௗரவ *.எ1. இராதாகி�Dண!, க3வி இராஜாAக அைம)ச� ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர+ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர+ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர+ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர+ன, நிதி இராஜாAக அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) Eயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Eயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Eயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Eயாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக/, உ/Kரா�சி ம01� விைளயா�E��ைற இராஜாAக அைம)ச� ெகௗரவ தி:> ெவதஆரFசி,ெகௗரவ தி:> ெவதஆரFசி,ெகௗரவ தி:> ெவதஆரFசி,ெகௗரவ தி:> ெவதஆரFசி, கட0ெறாழி3, நீரக வளGல அபிவி*�தி ம01� கிராமிய6 ெபா*ளாதார அ2வ3க/ இராஜாAக அைம)ச� ெகௗரவ ல/ம! ெசெனவிர+ன,ெகௗரவ ல/ம! ெசெனவிர+ன,ெகௗரவ ல/ம! ெசெனவிர+ன,ெகௗரவ ல/ம! ெசெனவிர+ன, வி;ஞான, ெதாழி3>�ப, ஆரா�)சி, திறக/ அபிவி*�தி, ெதாழி0பயி0சி ம01� க�@ மர7ாிைமக/ இராஜாAக அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளG, ேதசிய ஒ01ைம ம01� சகவாNO இராஜாAக அைம)ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி#க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி#க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி#க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி#க, ேபா &வர�� ம01� சிவி3 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�ட2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 9காதார�, ேபாசைண ம01� 9ேதச ம*��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ &ேனD க!க�த,ெகௗரவ &ேனD க!க�த,ெகௗரவ &ேனD க!க�த,ெகௗரவ &ேனD க!க�த, காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) அேனாமா கமேக, ெப0ேறாFய வளAக/ அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ பா:த �மார ெதவர>ெப�ம,ெகௗரவ பா:த �மார ெதவர>ெப�ம,ெகௗரவ பா:த �மார ெதவர>ெப�ம,ெகௗரவ பா:த �மார ெதவர>ெப�ம, வ2வாதார அபிவி*�தி, வனசீவராசிக/ ம01� பிரேதச அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எF.ஆ(. சாரதீ &Dம�த,ெகௗரவ எF.ஆ(. சாரதீ &Dம�த,ெகௗரவ எF.ஆ(. சாரதீ &Dம�த,ெகௗரவ எF.ஆ(. சாரதீ &Dம�த, நீதி ம01� சிைற)சாைலக/ ம1சீரைம67 பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ெசயி4 அ: ஸாஹி( ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி4 அ: ஸாஹி( ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி4 அ: ஸாஹி( ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி4 அ: ஸாஹி( ெமௗலானா, ேதசிய ஒ*ைம6பாE, ந3Fண க� ம01� அரசக*ம ெமாழிக/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ நிஷா�த ,&ெஹ4;கமேக,ெகௗரவ நிஷா�த ,&ெஹ4;கமேக,ெகௗரவ நிஷா�த ,&ெஹ4;கமேக,ெகௗரவ நிஷா�த ,&ெஹ4;கமேக, �ைறBகAக/ ம01� க6ப01ைற அ2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ர!ஜ! ராமநாய�க,ெகௗரவ ர!ஜ! ராமநாய�க,ெகௗரவ ர!ஜ! ராமநாய�க,ெகௗரவ ர!ஜ! ராமநாய�க, சGக வ2M�ட3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ,+& சிவ:#க�,ெகௗரவ ,+& சிவ:#க�,ெகௗரவ ,+& சிவ:#க�,ெகௗரவ ,+& சிவ:#க�, சGக நல7ாி ம01� ஆர�ப  ைக�ெதாழி3 பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அமீ( அ: சிஹா>தீ!,ெகௗரவ அமீ( அ: சிஹா>தீ!,ெகௗரவ அமீ( அ: சிஹா>தீ!,ெகௗரவ அமீ( அ: சிஹா>தீ!, கட0ெறாழி3, நீரக வளGல அபிவி*�தி ம01� கிராமிய6 ெபா*ளாதார அ2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எF.எ�.எ�. ஹாீ1,ெகௗரவ எF.எ�.எ�. ஹாீ1,ெகௗரவ எF.எ�.எ�. ஹாீ1,ெகௗரவ எF.எ�.எ�. ஹாீ1, அரச ெதாழி3Bய0சி ம01� க�@ நகர அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச�   



                            (4 ) M. No. 9 ெகௗரவ ெஹ�ட( அ>Hஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட( அ>Hஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட( அ>Hஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட( அ>Hஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ(தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ(தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ(தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ(தன   ெ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 ல/ம! யா>பா அேபவ(தனெகௗரவ ல/ம! யா>பா அேபவ(தனெகௗரவ ல/ம! யா>பா அேபவ(தனெகௗரவ ல/ம! யா>பா அேபவ(தன   ெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசனெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசனெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசனெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசன   ெகௗரவ திI� அ,-கமெகௗரவ திI� அ,-கமெகௗரவ திI� அ,-கமெகௗரவ திI� அ,-கம   ெகௗரவ ஆன�த அA+கமேகெகௗரவ ஆன�த அA+கமேகெகௗரவ ஆன�த அA+கமேகெகௗரவ ஆன�த அA+கமேக   ெகௗரவ மஹி�தான�த அA+கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அA+கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அA+கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அA+கமேக   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ர!ஜி+ர!ஜி+ர!ஜி+ர!ஜி+    அAவிஹாேரஅAவிஹாேரஅAவிஹாேரஅAவிஹாேர    ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.,. ,க�ம4 இ1மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.,. ,க�ம4 இ1மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.,. ,க�ம4 இ1மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.,. ,க�ம4 இ1மாயி�   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி�+ �மா(ெகௗரவ அ. அரவி�+ �மா(ெகௗரவ அ. அரவி�+ �மா(ெகௗரவ அ. அரவி�+ �மா(   ெகௗரவ ேவA �மா(ெகௗரவ ேவA �மா(ெகௗரவ ேவA �மா(ெகௗரவ ேவA �மா(   ெகௗரவ நால�க பிரசா+ ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா+ ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா+ ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா+ ெகாெலா!ேன   ெ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 பிரபா+ க�ம!பிலெகௗரவ உதய பிரபா+ க�ம!பிலெகௗரவ உதய பிரபா+ க�ம!பிலெகௗரவ உதய பிரபா+ க�ம!பில   ெகௗரவ நிஹா� கல>ப+திெகௗரவ நிஹா� கல>ப+திெகௗரவ நிஹா� கல>ப+திெகௗரவ நிஹா� கல>ப+தி   ெகௗரவ திேனD �ணவ(தனெகௗரவ திேனD �ணவ(தனெகௗரவ திேனD �ணவ(தனெகௗரவ திேனD �ணவ(தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ(தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ(தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ(தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ(தன   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    எ4வ4எ4வ4எ4வ4எ4வ4    �ணேசகர�ணேசகர�ணேசகர�ணேசகர    ெகௗரவ ப+ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப+ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப+ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப+ம உதயசா�த �ணேசகர   ெகௗரவ ;.*. சானகெகௗரவ ;.*. சானகெகௗரவ ;.*. சானகெகௗரவ ;.*. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா;ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா;ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா;ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா;   ெகௗரவ (டா�ட() நளி�த ஜயதி1ஸெகௗரவ (டா�ட() நளி�த ஜயதி1ஸெகௗரவ (டா�ட() நளி�த ஜயதி1ஸெகௗரவ (டா�ட() நளி�த ஜயதி1ஸ   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    நளி!நளி!நளி!நளி!    ப8டாறப8டாறப8டாறப8டாற    ஜயமஹஜயமஹஜயமஹஜயமஹ    ெகௗரவ அKர சி4னி ஜயர+னெகௗரவ அKர சி4னி ஜயர+னெகௗரவ அKர சி4னி ஜயர+னெகௗரவ அKர சி4னி ஜயர+ன   ெகௗரவ அLராத ஜயர+னெகௗரவ அLராத ஜயர+னெகௗரவ அLராத ஜயர+னெகௗரவ அLராத 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   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல�கில�கில�கில�கி    ஜயவ(தனஜயவ(தனஜயவ(தனஜயவ(தன        ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர   ெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகர   ெகௗரவ (தி�மதி) Mேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Mேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Mேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Mேமதா ஜீ. ஜயேசன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ ஜனக ப8டார ெத!னேகா!ெகௗரவ ஜனக ப8டார ெத!னேகா!ெகௗரவ ஜனக ப8டார ெத!னேகா!ெகௗரவ ஜனக ப8டார ெத!னேகா!   



                            (5 ) M. No. 9 ெகௗரவ சிறினா� ; ெம�ெகௗரவ சிறினா� ; ெம�ெகௗரவ சிறினா� ; ெம�ெகௗரவ சிறினா� ; ெம�   ெகௗரவ பிய� நிசா�த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா�த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா�த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா�த த சி�வா   ெகௗரவ ெமாஹா! பிாியத(ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா! பிாியத(ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா! பிாியத(ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா! பிாியத(ஷன த சி�வா   ெகௗரவ ாீ. ர!ஜி+ த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி+ த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி+ த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி+ த ெசா<சா   ெகௗரவ அLர திசாநாய�கெகௗரவ அLர திசாநாய�கெகௗரவ அLர திசாநாய�கெகௗரவ அLர 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 எ1. 2. திசாநாய�கெகௗரவ எ1. 2. திசாநாய�கெகௗரவ எ1. 2. திசாநாய�கெகௗரவ எ1. 2. திசாநாய�க   ெகௗரவ சா:�த திசாநாய�கெகௗரவ சா:�த திசாநாய�கெகௗரவ சா:�த திசாநாய�கெகௗரவ சா:�த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள1 ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள1 ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள1 ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள1 ேதவான�தா   ெகௗரவ ,ஹ�ம& நசீ(ெகௗரவ ,ஹ�ம& நசீ(ெகௗரவ ,ஹ�ம& நசீ(ெகௗரவ ,ஹ�ம& நசீ(   ெகௗரவ வாMேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாMேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாMேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாMேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாN1 நி(மலநாத!ெகௗரவ இ. சாN1 நி(மலநாத!ெகௗரவ இ. சாN1 நி(மலநாத!ெகௗரவ இ. சாN1 நி(மலநாத!   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    H+திகH+திகH+திகH+திக    ப+திறணப+திறணப+திறணப+திறண    ெகௗரவ (டா�ட() ரேமD பதிரணெகௗரவ (டா�ட() ரேமD பதிரணெகௗரவ (டா�ட() ரேமD பதிரணெகௗரவ (டா�ட() ரேமD பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ Mச�த H7சிநிலேமெகௗரவ Mச�த H7சிநிலேமெகௗரவ Mச�த H7சிநிலேமெகௗரவ Mச�த H7சிநிலேம   ெகௗரவ ;லா! ெபேரராெகௗரவ ;லா! ெபேரராெகௗரவ ;லா! ெபேரராெகௗரவ ;லா! ெபேரரா   ெகௗரவ சன+ நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன+ நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன+ நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன+ நிசா�த ெபேரரா   ெகௗரவ ல/ம! வச�த ெபேரராெகௗரவ ல/ம! வச�த ெபேரராெகௗரவ ல/ம! வச�த ெபேரராெகௗரவ ல/ம! வச�த ெபேரரா   ெகௗரவ Mஜி+ ச7ஜய ெபேரராெகௗரவ Mஜி+ ச7ஜய ெபேரராெகௗரவ Mஜி+ ச7ஜய ெபேரராெகௗரவ Mஜி+ ச7ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ ேஜா!1ட! ப(னா�&ெகௗரவ ேஜா!1ட! ப(னா�&ெகௗரவ ேஜா!1ட! ப(னா�&ெகௗரவ ேஜா!1ட! ப(னா�&   ெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) Mத(ஷினி ப(னா�&HNேளெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) Mத(ஷினி ப(னா�&HNேளெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) Mத(ஷினி ப(னா�&HNேளெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) Mத(ஷினி ப(னா�&HNேள   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமFச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமFச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமFச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமFச�திர   ெகௗரவ எ1. பிேரமர+னெகௗரவ எ1. பிேரமர+னெகௗரவ எ1. பிேரமர+னெகௗரவ எ1. பிேரமர+ன   ெகௗரவ ப�&ல லா� ப8டாாிெகாடெகௗரவ ப�&ல லா� ப8டாாிெகாடெகௗரவ ப�&ல லா� ப8டாாிெகாடெகௗரவ ப�&ல லா� ப8டாாிெகாட   ெகௗரவ தாராநா+ ப1நாய�கெகௗரவ தாராநா+ ப1நாய�கெகௗரவ தாராநா+ ப1நாய�கெகௗரவ தாராநா+ ப1நாய�க   ெ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 ,ஹ�ம& இ>ராஹி� ,ஹ�ம& ம!
(ெகௗரவ ,ஹ�ம& இ>ராஹி� ,ஹ�ம& ம!
(ெகௗரவ ,ஹ�ம& இ>ராஹி� ,ஹ�ம& ம!
(ெகௗரவ ,ஹ�ம& இ>ராஹி� ,ஹ�ம& ம!
(   ெகௗரவ எ1.எ�. மாி�கா(ெகௗரவ எ1.எ�. மாி�கா(ெகௗரவ எ1.எ�. மாி�கா(ெகௗரவ எ1.எ�. மாி�கா(   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேகேகேகேக. . . . காத(காத(காத(காத(    ம1தா!ம1தா!ம1தா!ம1தா!        ெகௗரவ இ�ரா! மOP>ெகௗரவ இ�ரா! மOP>ெகௗரவ இ�ரா! மOP>ெகௗரவ இ�ரா! மOP>   ெகௗரவ அ>&�லா மஹP>ெகௗரவ அ>&�லா மஹP>ெகௗரவ அ>&�லா மஹP>ெகௗரவ அ>&�லா மஹP>   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    அஜி+அஜி+அஜி+அஜி+    மான>ெப�மமான>ெப�மமான>ெப�மமான>ெப�ம    



                            (6 ) M. No. 9 ெகௗரவ (ேபராசிாிய() ஆM மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய() ஆM மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய() ஆM மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய() ஆM மாரசி#க   ெகௗரவ எ1.சீ. ,+&�மாரணெகௗரவ எ1.சீ. ,+&�மாரணெகௗரவ எ1.சீ. ,+&�மாரணெகௗரவ எ1.சீ. ,+&�மாரண   ெகௗரவ சீ. 2. ர+நாய�கெகௗரவ சீ. 2. ர+நாய�கெகௗரவ சீ. 2. ர+நாய�கெகௗரவ சீ. 2. ர+நாய�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 ெகெஹ:ய ர�H�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ:ய ர�H�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ:ய ர�H�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ:ய ர�H�ெவ�ல   ெகௗரவ ,ஜிH( ரஹுமா!ெகௗரவ ,ஜிH( ரஹுமா!ெகௗரவ ,ஜிH( ரஹுமா!ெகௗரவ ,ஜிH( 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   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    அ#கஜ!அ#கஜ!அ#கஜ!அ#கஜ!    ராமநாத!ராமநாத!ராமநாத!ராமநாத!    ெகௗரவ நிம� லா!சாெகௗரவ நிம� லா!சாெகௗரவ நிம� லா!சாெகௗரவ நிம� லா!சா   ெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேக   ெகௗரவ ஜானக வ���Hரெகௗரவ ஜானக வ���Hரெகௗரவ ஜானக வ���Hரெகௗரவ ஜானக வ���Hர   ெ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) &Gதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) &Gதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) &Gதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) &Gதா விேஜமா!ன   ெகௗரவ லRம! ஆன�த விேஜமா!னெகௗரவ லRம! ஆன�த விேஜமா!னெகௗரவ லRம! ஆன�த விேஜமா!னெகௗரவ லRம! ஆன�த விேஜமா!ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர+னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர+னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர+னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர+ன   ெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறி   ெகௗரவ &?> விேஜேசகரெகௗரவ &?> விேஜேசகரெகௗரவ &?> விேஜேசகரெகௗரவ &?> விேஜேசகர   ெகௗரவ க7சன விேஜேசகரெகௗரவ க7சன விேஜேசகரெகௗரவ க7சன விேஜேசகரெகௗரவ க7சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா!ெகௗரவ ேஹஷா!ெகௗரவ ேஹஷா!ெகௗரவ ேஹஷா!    விதானேகவிதானேகவிதானேகவிதானேக   ெகௗரவ ேதKக விதானகமேகெகௗரவ ேதKக விதானகமேகெகௗரவ ேதKக விதானகமேகெகௗரவ ேதKக விதானகமேக   ெகௗரவ ச�திம *ர�ெகா;ெகௗரவ ச�திம *ர�ெகா;ெகௗரவ ச�திம *ர�ெகா;ெகௗரவ ச�திம *ர�ெகா;   ெகௗரவ விம� *ரவ#செகௗரவ விம� *ரவ#செகௗரவ விம� *ரவ#செகௗரவ விம� *ரவ#ச   ெ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 ஞான,+& Eேநச!ெகௗரவ ஞான,+& Eேநச!ெகௗரவ ஞான,+& Eேநச!ெகௗரவ ஞான,+& Eேநச!   ெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி E1க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி E1க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி E1க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி E1க�தராசா   ெகௗரவ ஜய�த சமர*ரெகௗரவ ஜய�த சமர*ரெகௗரவ ஜய�த சமர*ரெகௗரவ ஜய�த சமர*ர   ெ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 (டா�ட() சி. சிவேமாக!ெகௗரவ (டா�ட() சி. சிவேமாக!ெகௗரவ (டா�ட() சி. சிவேமாக!ெகௗரவ (டா�ட() சி. சிவேமாக!   ெகௗரவ அ8ணாமைல நேடM சிவச�திெகௗரவ அ8ணாமைல நேடM சிவச�திெகௗரவ அ8ணாமைல நேடM சிவச�திெகௗரவ அ8ணாமைல நேடM சிவச�தி   



                            (7 ) M. No. 9 ெகௗரவ தில#க Mமதிபாலெகௗரவ தில#க Mமதிபாலெகௗரவ தில#க Mமதிபாலெகௗரவ தில#க Mமதிபால   ெகௗரவ எ�.ஏ. Mம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. Mம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. Mம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. Mம�திர!   ெகௗரவ வ;ேவ� MேரDெகௗரவ வ;ேவ� MேரDெகௗரவ வ;ேவ� MேரDெகௗரவ வ;ேவ� MேரD   ெகௗரவ டபிNU. V. ேஜ. ெசெனவிர+னெகௗரவ டபிNU. V. ேஜ. ெசெனவிர+னெகௗரவ டபிNU. V. ேஜ. ெசெனவிர+னெகௗரவ டபிNU. V. ேஜ. ெசெனவிர+ன   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ ச+&ர ச�தீப ேசனார+னெகௗரவ ச+&ர ச�தீப ேசனார+னெகௗரவ ச+&ர ச�தீப ேசனார+னெகௗரவ ச+&ர ச�தீப ேசனார+ன   ெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#க   ெகௗரவ Mனி� ஹ�&!ென+திெகௗரவ Mனி� ஹ�&!ென+திெகௗரவ Mனி� ஹ�&!ென+திெகௗரவ Mனி� ஹ�&!ென+தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ4;ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ4;ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ4;ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ4;ஆரFசி   ெகௗரவ இ�திக அL�+த ேஹர+ெகௗரவ இ�திக அL�+த ேஹர+ெகௗரவ இ�திக அL�+த ேஹர+ெகௗரவ இ�திக அL�+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*. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக�   தி*. நீ3 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி6 பிரதானிQ� பிரதி6 பாரா�மற) ெசயலாள� நாயகB�   தி*மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  தி*. @ கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி) ெசயலாள� நாயக�   ஒ+திைவ>பி! பிரகார� பாராIம!ற� X;ய&. சபாநாயக( தைலைம தா#கினா(.ஒ+திைவ>பி! பிரகார� பாராIம!ற� X;ய&. சபாநாயக( தைலைம தா#கினா(.ஒ+திைவ>பி! பிரகார� பாராIம!ற� X;ய&. சபாநாயக( தைலைம தா#கினா(.ஒ+திைவ>பி! பிரகார� பாராIம!ற� X;ய&. சபாநாயக( தைலைம தா#கினா(.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!    அறிவி+த�கNஅறிவி+த�கNஅறிவி+த�கNஅறிவி+த�கN    : : : : சபாநாயக� பிவ*மா1 அறிவி�த3 விE�தா�:-      
I    

“பாரா�மற உ16பின� ெகௗரவ திலAக 9மதிபால தன� பிரதி) சபாநாயக� பதவிைய� �றH�/ளாெரன அறிவி�� சனாதிபதியி ெசயலாளரா3 பாரா�மற ெசயலாள� நாயக�தி0& அC6பி ைவ க6ப�E/ள க@த� த0ெபா+� ெசயலாள� நாயக� அவ�களா3 சைப & வாசி க6பE�.” அத0கைமய அ  க@த�ைத ெசயலாள� நாயக�தினா3 வாசி க6ப�ட�. 
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II 

“அரசியலைம6பி 121(1) ஆ� உ167ைரயி பிரகார� ‘காணி (பராதீன6பE�த3 மீதான ம�E6பாEக/) (தி*�த�)’ எC� ச�டGல� ெதாட�பாக உய� நீதிமற�தி0&) சம�6பி க6ப�ட மCவி பிரதிெயா1 என &  கிைட��/ளெதபைத பாரா�மற�தி0& அறிவி க வி*�7கிேற.”  2.2.2.2.    ப+திர#கைளFப+திர#கைளFப+திர#கைளFப+திர#கைளF    சம(>பி+த�சம(>பி+த�சம(>பி+த�சம(>பி+த�: : : : (1) சபாநாயக�, இலAைக) சனநாயக) ேசாசFச  &@யரசி அரசியலைம6பி 154(6) ஆ� உ167ைரயி பிரகார� கண கா�வாள� தைலைமயதிபதியி விேசட கண கா�O அறி ைகயி ப�தாவ� ெதா&தியி XIII ஆ� ப&திைய (இலAைகயி விைளயா�E க/ ம01� அத நி�வாக� மீதான விேசட கண கா�O அறி ைகைய) சம�6பி�தா�. 



                            (9 ) M. No. 9 ேம0ப@ அறி ைகைய சபா2ட+தி:ட>படசபா2ட+தி:ட>படசபா2ட+தி:ட>படசபா2ட+தி:ட>பட    ேவ�EெமனO� அ)சிட6பட ேவ�EெமனO� க�டைளயாயி01. 
(2) 901லா��ைற அபிவி*�தி ம01� கிறி:தவ சமய அ2வ3க/ அைம)ச�, 2017 ஆ� ஆ�E கான கிறி:தவ மத அ2வ3க/ திைண கள�தி வ*டாHத ெசயலா01ைக அறி ைகைய) சம�6பி�� அ� அறி ைகைய இைளஞ�, விைளயா�E��ைற, கைல ம01� மர7ாிைமக/ ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பE�த6பட ேவ�Eெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட6ப�E ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(3) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச�, 2017 ஆ� ஆ�E கான ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமானேசைவக/ அைம)சி நிைறேவ01 அறி ைகைய) சம�6பி�� ேம0ப@ அறி ைகைய ேபா &வர�� ம01� ெதாைல�ெதாட�7 ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பE�த6பட ேவ�Eெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட6ப�E ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(4) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச�,  
 (i) 2017 ஆ� ஆ�E கான Bகாைம��வ ேசைவக/ திைண கள�தி வ*டாHத ெசயலா01ைக அறி ைக;  (ii) 2017 ஆ� ஆ�E கான வியாபார ம01� Bத\�E  ெகா/ைக� திைண கள�தி ெசயலா01ைக அறி ைக;  (iii) 2017 ஆ� ஆ�E கான Bகாைம��வ  கண கா�O� திைண கள�தி ெசயலா01ைக அறி ைக;  (iv) ம�வாி  க�டைள) ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 32 ஆ� பிாிOட ேச��� வாசி க6பE� 25 ஆ� பிாிவி கீN,  ம�வாி ெதாட�பாக  நிதி ம01� ெவ&சன ஊடக  அைம)சரா3 விதி க6ப�E, 2018 ஏ6ர3 09 ஆ� திகதிய 2066/2 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர9ாி க6ப�ட அறிவி�த3. (ம�வாி அறிவி�த3  இல க� 08/2018);  (v) ம�வாி  க�டைள) ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 32 ஆ� பிாிOட ேச��� வாசி க6பE� 25 ஆ� பிாிவி கீN,  ம�வாி ெதாட�பாக  நிதி ம01� ெவ&சன ஊடக  அைம)சரா3 விதி க6ப�E, 2018 ஏ6ர3 06 ஆ� திகதிய 2065/57 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர9ாி க6ப�ட அறிவி�த3. (ம�வாி அறிவி�த3  இல க� 09/2018); ம01�  (vi) 2011 ஆ� ஆ�@ 18 ஆ� இல க, �ைறBக ம01� விமான நிைலய அபிவி*�தி அறJ�E) ச�ட�தி 3(3) ஆ� பிாிவி கீN,  �ைறBக ம01� விமான நிைலய அபிவி*�தி அறJE ெதாட�பாக  நிதி ம01� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா3 விதி க6ப�E, 2017 திெச�ப� 13 ஆ� திகதிய 2049/16 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர9ாி க6ப�ட க�டைளக/ ஆகியவ0ைற) சம�6பி�� ேம0ப@ அறி ைக/, அறிவி�த3க/ ம01� க�டைளக/ ஆகியவ0ைற அரசாAக நிதி ப0றிய &+வி0& ஆ016பE�த6பட ேவ�Eெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட6ப�E ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(5) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச�,  (i) 2017 ஆ� ஆ�E கான அ�பாைற மாவ�ட ெசயலக�தி வ*டாHத ெசயலா0றறி ைகQ� கண கறி ைகQ�; 



                            (10 ) M. No. 9  (ii) 2017 ஆ� ஆ�E கான ெமானராகைல மாவ�ட ெசயலக�தி வ*டாHத ெசய0றிற அறி ைக ம01� கண &க��;  (iii) 2017 ஆ� ஆ�E கான கிளிெநா)சி மாவ�ட) ெசயலக�தி ெசய0திற அறி ைக ம01� ஆ�E  கண &க/; ம01�   (iv) 2017 ஆ� ஆ�E கான யாN6பாண மாவ�ட ெசயலக�தி வ*டாHத ெசயலா01ைக ம01� கண &க/ அறி ைக  ஆகியவ0ைற) சம�6பி�� ேம0ப@  அறி ைககைள உ/ளக நி*வாக� ம01� அரச Bகாைம��வ� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பE�த6பட ேவ�Eெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட6ப�E ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(6) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச�, 2015 ஆ� ஆ�E கான இலAைக 7ைடைவ ம01� ஆைட நி1வக�தி வ*டாHத அறி ைகைய) சம�6பி�� ேம0ப@ அறி ைகைய வியாபார� ம01� வணிக� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பE�த6பட ேவ�Eெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட6ப�E ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(7) மாநகர ம01� ேம3 மாகாண அபிவி*�தி அைம)ச�, 2014 ஆ� ஆ�E கான ேதசிய ெபௗதீக தி�டமிட3 திைண கள�தி ெப1ேப01 அறி ைகைய) சம�6பி�� ேம0ப@ அறி ைகைய ெபா*ளாதார அபிவி*�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பE�த6பட ேவ�Eெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட6ப�E ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(8) அரச நி*வாக Bகாைம��வ ம01� ச�டB� ஒ+A&� அைம)ச�, 2017 ஆ� ஆ�E கான அரசாAக நி�வாக ம01� Bகாைம��வ அைம)சி வ*டாHத ெசய0திற அறி ைகையQ� கண &கைளQ� சம�6பி�� ேம0ப@ அறி ைகைய உ/ளக நி*வாக� ம01� அரச Bகாைம��வ�  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பE�த6பட ேவ�Eெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட6ப�E ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(9) உய�க3வி ம01� கலாசார அ2வ3க/  அைம)ச�, 
 (i) 1978 ஆ� ஆ�@ 16 ஆ� இல க ப3கைல கழகAக/ ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி  கீN உய�க3வி ம01� ெநE;சாைலக/ அைம)சரா3 ப3கைல கழக மானியAக/ ஆைண &+வி வித67ைரயி மீ�, ெமாற�Eவ ப3கைல கழக�தி3 வியாபார aடெமாைற நி1Oவ� ெதாட�பி3  ஆ க6ப�E, 2017 ெப6ரவாி 08 ஆ� திகதிய 2005/12 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர9ாி க6ப�ட க�டைள; ம01�   (ii) 1978 ஆ� ஆ�@ 16 ஆ� இல க, ப3கைல கழகAக/ ச�ட�தி 24(அ)(1)  பிாிவி கீN  உய�க3வி ம01� ெநE;சாைலக/ அைம)சரா3 ப3கைல கழக மானியAக/ ஆைண &+வி வித67ைரயி மீ�, ெகா+�76 ப3கைல கழக�தி3 9ேதச ம*��வ6 ப�ட6பி நி1வக�ைத நி1Oவ� ெதாட�பி3  ஆ க6ப�E, 2017 ஆக:� 09 ஆ� திகதிய 2031/38 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர9ாி க6ப�ட க�டைள  ஆகியவ0ைற) சம�6பி�� ேம0ப@ க�டைளகைள க3வி ம01� மனித வள அபிவி*�தி  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பE�த6பட ேவ�Eெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட6ப�E ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
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(10) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச�, 2017 ஆ� ஆ�E கான இலAைக நில அளைவ� திைண கள�தி ெசயலா01ைக அறி ைகைய) சம�6பி�� ேம0ப@ அறி ைகைய கம�ெதாழி3 ம01� காணி  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பE�த6பட ேவ�Eெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட6ப�E ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(11) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச�, 2016 ஆ� ஆ�E கான ெதாழி3 திைண கள�தி ஆ�டறி ைகைய) சம�6பி�� ேம0ப@ அறி ைகைய க3வி ம01� மனித வள அபிவி*�தி  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பE�த6பட ேவ�Eெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட6ப�E ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�.  3.3.3.3.    �Z�Z�Z�Z    அறி�ைககNஅறி�ைககNஅறி�ைககNஅறி�ைககN    சம(>பண�சம(>பண�சம(>பண�சம(>பண�    : : : : க3வி ம01� மனித வள அபிவி*�தி   ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி தவிசாள�  ெகளரவ வ@ேவ3 9ேரb சா�பாக அ &+வி உ16பின� ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ9 மாரசிAக, அ  &+வி0& ஆ016பE�த6ப�ட,  
(i) மக6ேப01 நைமக/ (தி*�த)) ச�டGல�; (ii) கைட, அ2வலக ஊழிய� (ஊழிய�ைதQ� ேவதன�ைதQ� ஒ+A&பE�த3) (தி*�த)) ச�டGல� ; (iii) 1978 ஆ� ஆ�@ 16 ஆ� இல க, ப3கைல கழகAக/ ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி கீழான க�டைளக/; (iv) 2014 ம01� 2015 ஆ� ஆ�Eக� கான ஊழிய� ேசமலாப நிதிய�தி ஆ�டறி ைகக/ ;  (v) 2015 ஆ� ஆ�E கான  சிரம வாசனா  நிதிய�தி ஆ�டறி ைக;  
(vi) 2016 ஆ� ஆ�E கான ெதாழி3 ம01�  ெதாழி0சAக உறOக/ அைம)சி வ*டாHத ெசயலா01ைக அறி ைக;   (vii) 2013, 2014 ம01� 2015 ஆ� ஆ�Eக� கான ெதாழி3  திைண கள�தி ஆ�டறி ைகக/ ;  (viii)  2015 ஆ� ஆ�E கான மனிதவ2 ம01� ேவைலவா�67� திைண கள�தி  ெசயலா01ைக அறி ைக;   ம01� (ix) 2014 ம01� 2015 ஆ� ஆ�Eக� கான ெதாழி3சா� பா�கா67 ம01� 9காதார�� கான ேதசிய நி1வக�தி வ*டாHத அறி ைகக/  ெதாட�பிலான அ &+வி  அறி ைகைய) சம�6பி�தா�. ேம0ப@ அறி ைக சபா2ட+தி:ட>படசபா2ட+தி:ட>படசபா2ட+தி:ட>படசபா2ட+தி:ட>பட ேவ�Eெமன  க�டைளயாயி01. 
 4.4.4.4.    மK�கNமK�கNமK�கNமK�கN: : : :     

(1)  காF, த3க:வல, மான�பி�ட, இல. 171 இ3 வதிQ� தி*. ேக.ஜி. இசா இHதிகவின� 2018.03.02 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவ ெகௗரவ  கயHத க*ணாதில க சம�6பி�தா�.  
(2) (i)  அ2ேபாB3ல, பBcகம, திகன�Eவ, இல. 372 இ3 வதிQ� தி*. ஐ.சீ. ெபேரராவின� 2018.01.31 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவQ�;  
 (ii) இAகிாிய, வா@J�E இட�, இல. 204 /e/6 இ3 வதிQB் தி*. தில  Jரேகானின� 2016.10.23 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவQ�  ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா சம�6பி�தா�. 
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(3)  மஹகம, தியகEவ, 4 ஆ� ைம3 க�ப� அ*ேக வதிQ� தி*மதி ேக.ஜி. ேரcகாவின� 2017.12.28 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவ ெகௗரவ பாFத &மார ெதவெர6ெப*ம சம�6பி�தா�.  
(4)  ஏகல, மடம சHதி, க�பஹா Jதி, இல. 196 1/2 இ3 வதிQ� தி*. ஜி. ஜயதி:ஸவின� 2018.02.16 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவ ெகௗரவ அஜி� மான6ெப*ம சம�6பி�தா�.  
(5)  கேணB3ல, க�EவாலB3ல, தியான நிைலய Jதி, இல. 23/3ஏ யி3 வதிQ� தி*. @.எ). சHதிரசிாியின� 2017.12.22 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவ ெகௗரவ எ:.a. திசாநாய க சம�6பி�தா�.  
(6) (i) ெபா3கஹெவல, ெகாடெவல, இல. 192 இ3 வதிQ� தி*. a.ஏ. ஜினபால அமரசிAகவின� 2018.02.12 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவQ�;  
 (ii) நாெகா3லாகம,  க3ேலவ,  வி &C�சிாியி3 வதிQ� தி*மதி ட6ளி�.எ�. க*ணாவதியின� 2017.06.19 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவQ�  ெகௗரவ சாFHத திசாநாய க சம�6பி�தா�. 
(7)  ெதாடெகாட, ேநஹின, வEகம Jதியி3 வதிQ� தி*. ேஜ.ேக. ஆாியர�னவின� 2017.05.14 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவ ெகௗரவ &மார ெவ3கம சம�6பி�தா�.  
(8) (i) >ேகெகாட, உடஹB3ல, 7ைகயிரத Jதி, இல. 150 இ3 வதிQ� தி*. எ).எ.ேஜ. aாிhன� 2018.03.05 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவQ�;  
 (ii) கHதாைன, ாிலO3ல, நீ�ெகா+�7 Jதி, இல. 168 இ3 வதிQ� தி*. ேஜ.எ�. ைம க3 ெபேரராவின� 2018.01.29 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவQ�;  
 (iii) திOலபி�@ய, பஹல ஹ67வலான, இல. 146/3 இ3 வதிQ� தி*. நிரஜ விேஜ&ணவ�தன 2018.03.30 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவQ�  ெகௗரவ வா9ேதவ நாணாய கார சம�6பி�தா�. 
(9)  பலபி�@ய, நவர�னாெகாட, இல. 198 இ3 வதிQ� தி*. தனசிாி எ:. கல6ப�தியின� 2017.12.13 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவ ெகௗரவ சHதிம Jர ெகா@ சம�6பி�தா�.  

 (10) (i) உ:ெவவ, வராயாய, இல. 843 இ3 வதிQ� தி*மதி திiகா நிமாFயின� 2018.04.24 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவQ�;  
  (ii) தி ெவ3ல, ெபா3கஹB3ல, “ஜயநிவஸ”வி3 வதிQ� தி*. பி.ஏ. க*ணாேசனவின� 2018.01.23 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவQ�   ெகௗரவ நிஹா3 கல6ப�தி சம�6பி�தா�. 

(11) க���ைற, ேபா�7வல, ெவFெகாெட3ல, ச�ப� ஜீவர�ன மாவ�ைதயி3 வதிQ� தி*மதி ஏ. ச�பி கா தமயHதியின� 2018.04.18 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவ ெகௗரவ லjம ஆனHத விேஜமான சம�6பி�தா�.  
(12) காF, வ ெவ3ல Jதி, இல. 58/8 இ3 வதிQ� தி*. a.ஆ�. விமலேசனவின� 

2018.01.25 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவ ெகௗரவ ெமாஹா பிாியத�சன த சி3வா சம�6பி�தா�.  
(13) ெகா+�7 15, கா ைக தீO, ம�ட &ளிய, இலAைக சB�திர6 ப3கைல கழக�, சிேரbட உதவி6 பதிவளாராக ேசைவயா01� தி*. எ).ேக. ரசித �சாரவின� 2017.03.02 ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவ ெகௗரவ (டா ட�) ரேமb பதிரண சம�6பி�தா�.  
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(14) ெபாலன1ைவ, நிbஷAக ம3ல Jதி, ரAெகா� ெவெஹர Bனா3 Jதி, இல. 19/2 இ3 வதிQ� தி*. ஏ.எ�. 9னி3 அதிகாாியின� 2018.01.11  ஆ� திகதியிட6ப�ட மCைவ ெகௗரவ நாலக பிரசா� ெகாலேன சம�6பி�தா�.  30(10)அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள கைமய ேம0ப@ மC க/ ெபா� மC க/ &+O & ஆ016பE�த6ப�டன.  5555....    பிரதிFபிரதிFபிரதிFபிரதிF    சபாநாயக(சபாநாயக(சபாநாயக(சபாநாயக(    ம[\�ம[\�ம[\�ம[\�    �Z�களி!�Z�களி!�Z�களி!�Z�களி!    தவிசாள(தவிசாள(தவிசாள(தவிசாள(    ெதாி]ெதாி]ெதாி]ெதாி]    : : : : ெகௗரவ 7�திக ப�திறண, ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனHத &மாரசிறியி ெபயைர பிரதி) சபாநாயக� ம01� &+ களி பிரதி� தவிசாள� பதவி &� ேத�HெதE6பத0காக6 பிேராி�தா�. ெகௗரவ 

(ேபராசிாிய�) ஆ9 மாரசிAகவினா3 அ6பிேரரைண வழிெமாழிய6ப�ட�. ெகௗரவ எ:.a. திசாநாய க, ெகௗரவ (டா ட�) (தி*மதி) 9த�ஷனி ப�னாH� 7/ேளயி ெபயைர சபாநாயக� ம01� &+ களி பிரதி� தவிசாள� பதவி &� ேத�HெதE6பத0காக6 பிேராி�தா�.  ெகௗரவ வா9ேதவ நாணய காரவினா3 அ6பிேரரைண வழிெமாழிய6ப�ட�. 6 ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைளQட வாசி க ேவ�@ய 4 (இ)  ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைளயி பிரகார� வா &) சீ�E Gல� பிரதி) சபாநாயக� ம01� &+ களி தவிசாள� ஒ*வைர� ெதாிO ெச�வத0& சைப B0ப�ட�. வா &) சீ�E கைள எ�ணிய பின�, B@ைவ சபாநாயக� கீN  க�டவா1 அறிவி�தா�:- ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனHத &மாரசிறி — 97 வா &க/ ெகௗரவ (டா ட�) (தி*மதி)  9த�ஷனி ப�னாH� 7/ேள  - 53 வா &க/ வா களி காேதா� –  72 ேப� நிராகாி க6ப�ட வா &க/ — 01 ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனHத &மாரசிறி  பிரதி) சபாநாயக� ம01� &+ களி தவிசாளராக Bைற6ப@ ெதாிO ெச�ய6ப�E/ளா� என ெகௗரவ சபாநாயக� அறிவி�தா�. 
  6.6.6.6.    �[றவிய��[றவிய��[றவிய��[றவிய�    க�ம#களி�க�ம#களி�க�ம#களி�க�ம#களி�    பர1பரபர1பரபர1பரபர1பர    உதவியளி+த�உதவியளி+த�உதவியளி+த�உதவியளி+த�    (தி�+த�)(தி�+த�)(தி�+த�)(தி�+த�): : : : நீதி ம01� சிைற)சாைலக/ ம1சீரைம67 அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச� சம�6பி�த ச�டGல� — 2002 ஆ� ஆ�@ 25 ஆ� இல க, &0றவிய3 க*மAகளி3 பர:பர உதவியளி�த3 ச�ட�ைத தி*��வத0கானெதா* ச�டGல�. இ) ச�டGல� 2018 � 19 ஆ� திகதி ெச�வா� கிழைம இர�டா� மதி6aE ெச�ய6பE� எ1� இ) ச�டGல� அ)சிட6பட ேவ�EெமனO� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+O & ஆ016பE�த6பட ேவ�EெமனO� க�டைளயாயி01.  7.7.7.7.    பாராIம!ற அம(]பாராIம!ற அம(]பாராIம!ற அம(]பாராIம!ற அம(]: : : : பாரா�மற) சைப Bத3வ� சம�6பி�த பிேரரைண,— 8 ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைளயி ஏ0பாEகளினா3 தைடெபறாம3, இைறய தின� சைப அம�O ேநர� பி.ப. 1.00 மணி Bத3 பி.ப. 7.30 மணிவைரQ� இ* &மாக. பி.ப. 2.00 மணி & 8(5) ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள ெதாழி0பEமாக. பி.ப. 7.30 மணி & சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ6பாராக. பிேரரைண சைப & விட6ப�E ஏ01  ெகா/ள6ப�ட�.  



                            (14 ) M. No. 9 8.8.8.8. ஒ+திைவ>Hஒ+திைவ>Hஒ+திைவ>Hஒ+திைவ>H: : : : “இ6 பாரா�மற� ஒ�திைவ க6பEமாக” என6 பாரா�மற) சைப Bத3வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட6ப�E ஏ01  ெகா/ள6ப�ட�. பாரா�மற� பி.ப. 5.13 மணி &, 2018 � 06 ஆ� திகதி 7தகிழைம பி.ப. 1.00  மணி வைர ஒ�திைவ க6ப�ட�.   


