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ாி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 ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம)ச�� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா�ளாதார அ1வ2க. அைம)ச�� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல, ெவளிநா�3 ெதாழி2வா4�� அைம)ச�� நீதி அைம)ச�� ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன, உ.நா�ட1வ2க. அைம)ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க, 7/0லா��ைற அபிவி��தி ம/0� கிறி8தவ சமய அ1வ2க. அைம)ச� ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர,ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர,ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர,ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர, கட/ெறாழி2 ம/0� நீரக வள9ல அபிவி��தி அைம)ச� ம/0� மகாவ: அபிவி��தி இராஜா=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 ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம�� அைம)ச�� அரசா=க$ க�சி �த/ேகாலாசா>� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல'ம� கிாிஎ�ல,ல'ம� கிாிஎ�ல,ல'ம� கிாிஎ�ல,ல'ம� கிாிஎ�ல, உய� க2வி ம/0� ெந3?சாைலக. அைம)ச�� பாரா�மற) சைப �த2வ�� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப$ ைக�ெதாழி2 அைம)ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�3��ைற அைம)ச� ெகௗரவ  மி%த திசாநாய�க,ெகௗரவ  மி%த திசாநாய�க,ெகௗரவ  மி%த திசாநாய�க,ெகௗரவ  மி%த திசாநாய�க, கம�ெதாழி2 அைம)ச� ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன, உ.ளக அ1வ2க., வடேம2 அபிவி��தி ம/0� கலாசார அ1வ2க. அைம)ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ1வாதார அபிவி��தி ம/0� வனசீவராசிக. அைம)ச�� ��தசாசன அைம)ச�� ெகௗரவ சஜி- பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி- பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி- பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி- பிேரமதாஸ, Bடைம�� ம/0� நி�மாண��ைற அைம)ச� ெகௗரவ றிஸா/ பதி0தீ�,ெகௗரவ றிஸா/ பதி0தீ�,ெகௗரவ றிஸா/ பதி0தீ�,ெகௗரவ றிஸா/ பதி0தீ�, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம)ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஆ". எ�. ர3சி- ம- மப4டார,ஆ". எ�. ர3சி- ம- மப4டார,ஆ". எ�. ர3சி- ம- மப4டார,ஆ". எ�. ர3சி- ம- மப4டார, ெபா� நி�வாக ம/0� �காைம��வ அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப4டார, மகளி� ம/0� சி0வ� அ1வ2க. அைம)ச� 



                            ( 2 )  M. No. 240 ெகௗரவ ைபஸ" 5*தபா,ெகௗரவ ைபஸ" 5*தபா,ெகௗரவ ைபஸ" 5*தபா,ெகௗரவ ைபஸ" 5*தபா, மாகாண சைபக. ம/0� உ.Cரா�சி அைம)ச� ெகௗரவ சாகல ர-நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர-நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர-நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர-நாய�க, ச�ட�� ஒ*=%� ம/0� ெத அபிவி��தி அைம)ச� ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா6,ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா6,ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா6,ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா6, திறக. அபிவி��தி ம/0� ெதாழி/பயி/சி அைம)ச� ெகௗரவ ர3சி- சிய�பலாபி6ய,ெகௗரவ ர3சி- சிய�பலாபி6ய,ெகௗரவ ர3சி- சிய�பலாபி6ய,ெகௗரவ ர3சி- சிய�பலாபி6ய, மிவ1 ம/0� ���பி$க�த$க ச$தி அைம)ச� ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ�வழ=க2 அைம)ச� ெகௗரவ அ8 � ஹ9�,ெகௗரவ அ8 � ஹ9�,ெகௗரவ அ8 � ஹ9�,ெகௗரவ அ8 � ஹ9�, தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� �8:� சமய அ1வ2க. அைம)ச� ெகௗரவ க," ஹஷீ�,ெகௗரவ க," ஹஷீ�,ெகௗரவ க," ஹஷீ�,ெகௗரவ க," ஹஷீ�, அரச ெதாழி2�ய/சிக. அபிவி��தி அைம)ச�  ெகௗரவ வச%த அ;விஹாேர,ெகௗரவ வச%த அ;விஹாேர,ெகௗரவ வச%த அ;விஹாேர,ெகௗரவ வச%த அ;விஹாேர, கம�ெதாழி2 இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, ச�ட�� ஒ*=%� ம/0� ெத அபிவி��தி இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ 6லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 6லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 6லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 6லா� ெபேரரா, ெந3?சாைலக. இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா�ளாதார அ1வ2க. இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% =>ேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% =>ேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% =>ேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% =>ேள, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ� வழ=க2 இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ &.எ*. இராதாகி�Aண�,ெகௗரவ &.எ*. இராதாகி�Aண�,ெகௗரவ &.எ*. இராதாகி�Aண�,ெகௗரவ &.எ*. இராதாகி�Aண�, க2வி இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ திB8 ெவதஆரCசி,ெகௗரவ திB8 ெவதஆரCசி,ெகௗரவ திB8 ெவதஆரCசி,ெகௗரவ திB8 ெவதஆரCசி, கட/ெறாழி2 ம/0� நீரக வள9ல அபிவி��தி இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ ர&%திர சமர&ர,ெகௗரவ ர&%திர சமர&ர,ெகௗரவ ர&%திர சமர&ர,ெகௗரவ ர&%திர சமர&ர, ெதாழி2 ம/0� ெதாழி/ச=க உறEக. இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி*=�லாD,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி*=�லாD,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி*=�லாD,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி*=�லாD, �ன�வாFவளி�� ம/0� மீ.%Gேய/ற இராஜா=க அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளE,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளE,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளE,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளE, ேதசிய ஒ�ைம�பா3 ம/0� ந2:ண$க இராஜா=க அைம)ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா$%வர�� ம/0� சிவி2 விமான) ேசைவக. பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன, நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 7காதார�, ேபாசைண ம/0� 7ேதச ம���வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன, வ1வாதார அபிவி��தி ம/0� வன சீவராசிக. பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�3 ெதாழி2வா4�� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான, திறக. அபிவி��தி ம/0� ெதாழி/பயி/சி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா, மிவ1 ம/0� ���பி$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, ச9க வ1I�ட2, நல�ாி ம/0� கJG மர�ாிைமக. பிரதி அைம)ச� 



                            ( 3 )  M. No. 240 ெகௗரவ அமீ" அB சிஹா8தீ�,ெகௗரவ அமீ" அB சிஹா8தீ�,ெகௗரவ அமீ" அB சிஹா8தீ�,ெகௗரவ அமீ" அB சிஹா8தீ�, கிராமிய ெபா�ளாதார அ1வ2க. பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ*,ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ*,ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ*,ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ*, விைளயா�3��ைற பிரதி அைம)ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட" அ8=ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ8=ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ8=ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ8=ஹாமி   ெகௗரவ  ஷார இ% னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ% னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ% னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ% னி� அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ- வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ- வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ- வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ- வல   ெகௗரவ ர3சி- அ;விஹாேரெகௗரவ ர3சி- அ;விஹாேரெகௗரவ ர3சி- அ;விஹாேரெகௗரவ ர3சி- அ;விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Gமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Gமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Gமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Gமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ; Gமா"ெகௗரவ ேவ; Gமா"ெகௗரவ ேவ; Gமா"ெகௗரவ ேவ; Gமா"   ெகௗரவ நால�க பிரசா- ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா- ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா- ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா- ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க&%திர� ேகாH*வர�ெகௗரவ க&%திர� ேகாH*வர�ெகௗரவ க&%திர� ேகாH*வர�ெகௗரவ க&%திர� ேகாH*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 பிரபா- க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா- க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா- க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா- க�ம�பில   ெகௗரவ திேனA Gணவ"தனெகௗரவ திேனA Gணவ"தனெகௗரவ திேனA Gணவ"தனெகௗரவ திேனA Gணவ"தன   ெகௗரவ ப% ல Gணவ"தனெகௗரவ ப% ல Gணவ"தனெகௗரவ ப% ல Gணவ"தனெகௗரவ ப% ல Gணவ"தன   ெகௗரவ எ/வ/ Gணேசகரெகௗரவ எ/வ/ Gணேசகரெகௗரவ எ/வ/ Gணேசகரெகௗரவ எ/வ/ Gணேசகர   ெகௗரவ ப-ம உதயசா%த Gணேசகரெகௗரவ ப-ம உதயசா%த Gணேசகரெகௗரவ ப-ம உதயசா%த Gணேசகரெகௗரவ ப-ம உதயசா%த Gணேசகர   ெகௗரவ 6.&. சானகெகௗரவ 6.&. சானகெகௗரவ 6.&. சானகெகௗரவ 6.&. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா6ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா6ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா6ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா6   ெகௗரவ மB- ஜயதிலகெகௗரவ மB- ஜயதிலகெகௗரவ மB- ஜயதிலகெகௗரவ மB- ஜயதிலக   ெ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 நB� ப4டார ஜயமஹெகௗரவ நB� ப4டார ஜயமஹெகௗரவ நB� ப4டார ஜயமஹெகௗரவ நB� ப4டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அFர சி/னி ஜயர-னெகௗரவ அFர சி/னி ஜயர-னெகௗரவ அFர சி/னி ஜயர-னெகௗரவ அFர சி/னி ஜயர-ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர-னெகௗரவ பிய�கர ஜயர-னெகௗரவ பிய�கர ஜயர-னெகௗரவ பிய�கர ஜயர-ன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தன   ெகௗரவ க.  ைரெர/ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர/ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர/ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர/ணசி�க�   ெகௗரவ ஆJ5க� ெதா4டமா�ெகௗரவ ஆJ5க� ெதா4டமா�ெகௗரவ ஆJ5க� ெதா4டமா�ெகௗரவ ஆJ5க� ெதா4டமா�   ெகௗரவ எ�.எ*. ெதள,�ெகௗரவ எ�.எ*. ெதள,�ெகௗரவ எ�.எ*. ெதள,�ெகௗரவ எ�.எ*. ெதள,�   ெகௗரவ சிறினா� 6 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 6 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 6 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 6 ெம�   ெகௗரவ அKர திசாநாய�கெகௗரவ அKர திசாநாய�கெகௗரவ அKர திசாநாய�கெகௗரவ அKர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள* ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள* ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள* ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள* ேதவான%தா   ெகௗரவ 5ஹம/ நவவிெகௗரவ 5ஹம/ நவவிெகௗரவ 5ஹம/ நவவிெகௗரவ 5ஹம/ நவவி   



                            ( 4 )  M. No. 240 ெகௗரவ 5ஹ�ம  நசீ"ெகௗரவ 5ஹ�ம  நசீ"ெகௗரவ 5ஹ�ம  நசீ"ெகௗரவ 5ஹ�ம  நசீ"   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா>* நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சா>* நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சா>* நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சா>* நி"மலநாத�   ெகௗரவ (டா�ட") ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமA பதிரண   ெ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- ச3ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி- ச3ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி- ச3ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி- ச3ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமCச%திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமCச%திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமCச%திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமCச%திர   ெகௗரவ எ*. பிேரமர-னெகௗரவ எ*. பிேரமர-னெகௗரவ எ*. பிேரமர-னெகௗரவ எ*. பிேரமர-ன   ெ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 எ*.எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ*.எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ*.எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ*.எ�. மாி�கா"   ெகௗரவ ெசயி/ அB ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி/ அB ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி/ அB ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி/ அB 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� மDL8ெகௗரவ இ�ரா� மDL8ெகௗரவ இ�ரா� மDL8ெகௗரவ இ�ரா� மDL8   ெகௗரவ அ8 �லா மஹL8ெகௗரவ அ8 �லா மஹL8ெகௗரவ அ8 �லா மஹL8ெகௗரவ அ8 �லா மஹL8   ெகௗரவ அஜி- மா�ன8ெப�மெகௗரவ அஜி- மா�ன8ெப�மெகௗரவ அஜி- மா�ன8ெப�மெகௗரவ அஜி- மா�ன8ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ சீனி-த�பி ேயாேக*வர�ெகௗரவ சீனி-த�பி ேயாேக*வர�ெகௗரவ சீனி-த�பி ேயாேக*வர�ெகௗரவ சீனி-த�பி ேயாேக*வர�   ெகௗரவ ெலாஹா� ர-வ-ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர-வ-ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர-வ-ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர-வ-ேத   ெ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 5ஜி=" ரஹுமா�ெகௗரவ 5ஜி=" ரஹுமா�ெகௗரவ 5ஜி=" ரஹுமா�ெகௗரவ 5ஜி=" ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ"ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ"ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ"ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ"ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சா   ெகௗரவ ஜானக வ�G�=ரெகௗரவ ஜானக வ�G�=ரெகௗரவ ஜானக வ�G�=ரெகௗரவ ஜானக வ�G�=ர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி-திராேதவி வ�னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி-திராேதவி வ�னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி-திராேதவி வ�னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி-திராேதவி வ�னிஆரCசி   ெ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)  Eதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Eதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Eதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Eதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லNம� ஆன%த விேஜமா�னெகௗரவ லNம� ஆன%த விேஜமா�னெகௗரவ லNம� ஆன%த விேஜமா�னெகௗரவ லNம� ஆன%த விேஜமா�ன   ெகௗரவ  98 விேஜேசகரெகௗரவ  98 விேஜேசகரெகௗரவ  98 விேஜேசகரெகௗரவ  98 விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   



                            ( 5 )  M. No. 240 ெகௗரவ ேதFக விதானகமேகெகௗரவ ேதFக விதானகமேகெகௗரவ ேதFக விதானகமேகெகௗரவ ேதFக விதானகமேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�   ெகௗரவ Gமார ெவ�கமெகௗரவ Gமார ெவ�கமெகௗரவ Gமார ெவ�கமெகௗரவ Gமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான5-  Qேநச�ெகௗரவ ஞான5-  Qேநச�ெகௗரவ ஞான5-  Qேநச�ெகௗரவ ஞான5-  Qேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா%தி Q*க%தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா%தி Q*க%தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா%தி Q*க%தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா%தி Q*க%தராசா   ெகௗரவ ச%தி- சமரசி�கெகௗரவ ச%தி- சமரசி�கெகௗரவ ச%தி- சமரசி�கெகௗரவ ச%தி- சமரசி�க   ெ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 5-  சிவB�க�ெகௗரவ 5-  சிவB�க�ெகௗரவ 5-  சிவB�க�ெகௗரவ 5-  சிவB�க�   ெகௗரவ அ4ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ4ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ4ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ4ணாமைல நேட� சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�   ெகௗரவ வ6ேவ� �ேரAெகௗரவ வ6ேவ� �ேரAெகௗரவ வ6ேவ� �ேரAெகௗரவ வ6ேவ� �ேரA   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க      தி�. த�மிக தசநாய$க, பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக�   தி�. நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி� பிரதானிL� பிரதி� பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக��   தி�மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  தி�. G$கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி) ெசயலாள� நாயக�   ஒ-திைவ8பி� பிரகார� பாராTம�ற� U6ய . சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".ஒ-திைவ8பி� பிரகார� பாராTம�ற� U6ய . சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".ஒ-திைவ8பி� பிரகார� பாராTம�ற� U6ய . சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".ஒ-திைவ8பி� பிரகார� பாராTம�ற� U6ய . சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".        1.1.1.1.    ப-திர�க>ப-திர�க>ப-திர�க>ப-திர�க>    சம"8பண�சம"8பண�சம"8பண�சம"8பண�: : : : (1) உய"க�விஉய"க�விஉய"க�விஉய"க�வி    மVJ�மVJ�மVJ�மVJ�    ெநW3சாைலக>ெநW3சாைலக>ெநW3சாைலக>ெநW3சாைலக>    அைமCச"அைமCச"அைமCச"அைமCச",  
 (i) 2015 ஆ� ஆJ3$கான ெகா*��� ப2கைல$கழக�தி ஆJடறி$ைக; 
 (ii) 2015 ஆ� ஆJ3$கான களனி� ப2கைல$கழக�தி பாளி, ெபௗ�த க2வி� ப�ட�பிபG�� நி0வன�தி  வ�டாRத அறி$ைக; ம/0� 
 (iii) 2015 ஆ� ஆJ3$கான  இல=ைக ெபௗ�த பாளி ப2கைல$கழக�தி ஆJடறி$ைக ஆகியவ/ைற) சம��பி�� ேம/பG அறி$ைகக. க2வி ம/0� மனித வள அபிவி��தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*வி/% ஆ/0�ப3�த�பட ேவJ3ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா3$க�ப�ட�.  
(2) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம�� அைம)ச�,  2016 ஆ� ஆJ3$கான வி?ஞான ெதாழி2U�பவிய2 ம/0� ஆரா4)சி அைம)சி வ�டாRத ெசயலா/0ைக அறி$ைகைய) சம��பி�� ேம/பG அறி$ைகைய க2வி ம/0� மனித வள அபிவி��தி  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*வி/% ஆ/0�ப3�த�பட ேவJ3ெமன� பிேராி�தா�. 



                            ( 6 )  M. No. 240 பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா3$க�ப�ட�.  
(3) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம��  அைம)ச�, 2015 ஆ� ஆJ3$கான இல=ைக விவசாய ஆரா4)சி$ ெகா.ைக$கான சைபயி வ�டாRத அறி$ைகைய) சம��பி�� ேம/பG அறி$ைகைய கம�ெதாழி2 ம/0� காணி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*வி/% ஆ/0�ப3�த�பட ேவJ3ெமன� பிேராி�தா�.    பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா3$க�ப�ட�.  
(4) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம�� அைம)ச�, 2013 ம/0� 2014 ஆ� ஆJ3க�$கான மீLய� நீதிமற$ க�Gட� ெதா%தி �காைம) சைபயி வ�டாRத அறி$ைககைள) சம��பி�� ேம/பG அறி$ைகக. ச�ட விவகார� (ஊழ1$ெகதிரான) ம/0� ஊடக��ைற ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*வி/% ஆ/0�ப3�த�பட ேவJ3ெமன� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா3$க�ப�ட�.  
(5) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம�� அைம)ச�, 2015 ஆ� ஆJ3$கான இல=ைக உ.C� ஆ�ைக நி0வக�தி ஆJடறி$ைகைய) சம��பி�� ேம/பG அறி$ைகக. உ.ளக நி�வாக� ம/0� அரச �காைம��வ� ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*வி/% ஆ/0�ப3�த�பட ேவJ3ெமன� பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா3$க�ப�ட�.  
(6) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம�� அைம)ச�, 2015 ஆ� ஆJ3$கான இல=ைக ஏ/0மதி அபிவி��தி) சைபயி வ�டாRத அறி$ைகைய) சம��பி�� அX அறி$ைகைய ெபா�ளாதார அபிவி��தி  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*வி/% ஆ/0�ப3�த�பட ேவJ3ெமன� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா3$க�ப�ட�.   2.2.2.2.    GXGXGXGX    அறி�ைகக>அறி�ைகக>அறி�ைகக>அறி�ைகக>    சம"8பண�சம"8பண�சம"8பண�சம"8பண�: : : : ேபா$%வர�� ம/0� ெதாைல�ெதாட��  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*வி  தவிசாள� ெகளரவ சம2 ராஜபY சா�பாக  அ$%*வி உ0�பின� ெகௗரவ (டா$ட�) நளிRத ஜயதி8ஸ, அ$%*வி/% ஆ/0�ப3�த�ப�ட,  
 (i) 1971 ஆ� ஆJG 52 ஆ� இல$க, வணிக$ க�ப/ெறாழி2 ச�ட�தி கீழான ஒ*=%விதிக.; ம/0� 
 (ii) (203 ஆ� அ�தியாயமான) ேமா�டா� வாகன) ச�ட�தி கீF  ஒ*=%விதிக.. ெதாட�பிலான அ$%*வி  அறி$ைகைய) சம��பி�தா�.  ேம/பG அறி$ைக சபா,ட-திBட8படசபா,ட-திBட8படசபா,ட-திBட8படசபா,ட-திBட8பட ேவJ3ெமன$ க�டைளயாயி/0.      3.3.3.3.    மF�க>மF�க>மF�க>மF�க>    ::::    
 (1) (i) க�3வன, க=%லெதனிய, உட அ1ெபா�ெதனிய, ல$மினி 8ேடா�8 எ>� �கவாியி2 வதிL� தி�. ஈ.எ�. 7னி2 ர?சி�தின� 

2017.10.23 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம>ைவL�;   
  (ii)  தி8ஸமஹாராம, மகா அ%�ெகாட, இல. 23/1 இ2 வதிL� தி�. எ8.எ). அஜRதவின� 2017.06.18 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம>ைவL� 

  ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாச சம��பி�தா�. 
(2)  Uவெர:யா, %திைர� பRதய� திட2, நிைலய� ெபா0�� தி�. ஏ.ஜி. பியேசனவின� 2017.12.24 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ (டா$ட�) நளிRத ஜயதி8ஸ சம��பி�தா�.  



                            ( 7 )  M. No. 240 
(3)  பா�$க, மலகல, இல. 182/7 இ2 வதிL� தி�. G.ஜி. ேபமர�னவின� 

2017.10.07ஆ� திகதியிட�ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ எ8.எ�. மாி$கா� சம��பி�தா�.  25அ ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள$கைமய ேம/பG ம>$க. ெபா� ம>$க. %*E$% ஆ/0�ப3�த�ப�டன.     4.4.4.4.    ச/டYல� ெகா4Wவச/டYல� ெகா4Wவச/டYல� ெகா4Wவச/டYல� ெகா4Wவ�வதVகான�வதVகான�வதVகான�வதVகான    அFமதிஅFமதிஅFமதிஅFமதி::::    “டா$ட� எ8.எ8. %ணவ�தன 7ேதச ஆL�ேவத அபிவி��தி மற�ைத$ ��Gைண�பத/கானெதா� ச�ட9ல�”எ>� ச�ட9ல� ெகாJ3வர அ>மதி வழ=க�ப3மாக என ெகௗரவ அ>ர சி�னி ஜயர�ன  பிேராி�தா�. ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாச அ>வதி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா.ள�ப�ட�. அத/கைமய) ச�ட9ல� �தலாவ� �ைறயாக மதி�பிட�ெப/0 அ)சிட�பட ேவJ3ெமன$ க�டைளயாயி/0. 47 (5) ஆ� இல$க நிைலயிய/ க�டைள$கைமய அறி$ைகயி3வத/காக ச�ட9ல� 7காதார�,  ேபாசைண ம/0� சேதச ம���வ அைம)சாி கவன�தி/% ஆ/0�ப3�த�ப�ட�.  5.5.5.5.    ச/டYல� ெகா4Wவர அFமதிச/டYல� ெகா4Wவர அFமதிச/டYல� ெகா4Wவர அFமதிச/டYல� ெகா4Wவர அFமதி::::    “ெபா��வ�டவன மகா விகாைர மற�ைத$ ��Gைண�பத/கானெதா� ச�ட9ல�” எ>� ச�ட9ல� ெகாJ3வர அ>மதி வழ=க�ப3மாக என ெகௗரவ ந: பJடார ஜயமஹ பிேராி�தா�. ெகௗரவ அ>ர சி�னி ஜயர�ன  அ>வதி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா.ள�ப�ட�. அத/கைமய) ச�ட9ல� �தலாவ� �ைறயாக மதி�பிட�ெப/0 அ)சிட�பட ேவJ3ெமன$ க�டைளயாயி/0. 47 (5) ஆ� இல$க நிைலயிய/ க�டைள$கைமய அறி$ைகயி3வத/காக ச�ட9ல� ��தசாசன அைம)சாி கவன�தி/% ஆ/0�ப3�த�ப�ட�.  6.6.6.6.    ேமா/டா"ேமா/டா"ேமா/டா"ேமா/டா"    வாகனCவாகனCவாகனCவாகனC    ச/ட-தி�ச/ட-தி�ச/ட-தி�ச/ட-தி�    கீ[கீ[கீ[கீ[    ஒX�GவிதிஒX�GவிதிஒX�GவிதிஒX�Gவிதி: : : : ேபா$%வர�� ம/0� சிவி2 விமான) ேசைவக.  அைம)ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந3?சாைலக. அைம)ச� சம��பி�த பிேரரைண,— (203 ஆ� அ�தியாயமான)  ேமா�டா� வாகன) ச�ட�தி 21, 22, 23, 24  ம/0� 24அ  பிாிEக�ட ேச��� வாசி$க�ப3� அ)ச�ட�தி 237 ஆ� பிாிவி கீF ேபா$%வர�� ம/0� சிவி2 விமான) ேசைவக.  அைம)சரா2 ஆ$க�ப�3, 2017 ஆக8� 18 ஆ� திகதிய 2032/36 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிர7ாி$க�ப�ட�� 2017.12.06 ஆ� திகதி சம��பி$க�ப�ட�மான ஒ*=%விதி அ=கீகாி$க�ப3மாக. 
(பி.ப. 2.03 மணி$% %*$களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா=கினா�. )  
“ெகௗரவ ல$கி ஜயவ�தன தைலைம தா=%வாராக”  என ேபா$%வர�� ம/0� சிவி2 விமான) ேசைவக. பிரதி அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா.ள�ப�ட�. 
(பி.ப. 3.47 மணி$% ெகௗரவ ல$கி ஜயவ�தன தைலைம தா=கினா�. )  
“ெகௗரவ ேவ1 %மா� தைலைம தா=%வாராக”  என காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம�� அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா.ள�ப�ட�. 
(பி.ப. 5.55 மணி$% ெகௗரவ ேவ1 %மா� தைலைம தா=கினா�. )  



                            ( 8 )  M. No. 240 பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ெகா.ள�ப�ட�.  7.7.7.7.    ஒ-திைவ8=ஒ-திைவ8=ஒ-திைவ8=ஒ-திைவ8=    (அரசஅரசஅரசஅரச    பாடசாைலகைளபாடசாைலகைளபாடசாைலகைளபாடசாைலகைள    தர�பிாி-த�தர�பிாி-த�தர�பிாி-த�தர�பிாி-த�) :  ) :  ) :  ) :  “இ�ேபா� இ�பாரா�மற� ஒ�திைவ$க�ப3மாக” என காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம�� அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ3�திய�ப�ெப/0 விவாதி$க�ப�ட�. பிேரரைண சைப$% விட�ப�3 ஏ/0$ ெகா.ள�ப�ட�.  பி.ப. 6.18 மணி$%, 2018 ெப���வாி மாத� 22 ஆ� திகதி வியாழ$கிழைம �.ப. 10.30 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ$க�ப�ட�.    
    


