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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�    ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க, ,-.லா��ைற அபிவி*�தி ம-.� கிறி0தவ சமய அ1வ2க� 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-.� பாரா�மற ம.சீரைம�4 அைம)ச*� அரசா5க! க�சி �த-ேகாலாசா7� ெகௗரவ ல!ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல!ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல!ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல!ம� கிாிஎ�ல, உய� க2வி ம-.� ெந9:சாைலக� அைம)ச*� பாரா�மற) சைப �த2வ*� ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா!&வர�� ம-.� சிவி2 விமான) ேசைவக� அைம)ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�9 4திய கிராம5க�, உ�க�டைம�4 வசதிக� ம-.� 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�ெதாழி2 அைம)ச� ெகௗரவ எ&. (. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ&. (. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ&. (. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ&. (. திசாநாய�க, ச=க வ1>�ட2, நல4ாி ம-.� க?@ மர4ாிைமக� 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-.� 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-.� வனசீவராசிக� அைம)ச*� 4�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, ெதாழி2B�ப ம-.� ஆராD)சி அைம)ச� ெகௗரவ றிஸா, பதி-தீ�,ெகௗரவ றிஸா, பதி-தீ�,ெகௗரவ றிஸா, பதி-தீ�,ெகௗரவ றிஸா, பதி-தீ�, ைக�ெதாழி2 ம-.� வாணிப அ1வ2க� அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸ/ 0&தபா,ெகௗரவ ைபஸ/ 0&தபா,ெகௗரவ ைபஸ/ 0&தபா,ெகௗரவ ைபஸ/ 0&தபா, மாகாண சைபக� ம-.� உ�Eரா�சி அைம)ச� ெகௗரவ ச�திம 1ர�ெகா*,ெகௗரவ ச�திம 1ர�ெகா*,ெகௗரவ ச�திம 1ர�ெகா*,ெகௗரவ ச�திம 1ர�ெகா*, திறக� அபிவி*�தி ம-.� ெதாழி-பயி-சி அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட/) ராஜித ேசனார4ன,ெகௗரவ (டா�ட/) ராஜித ேசனார4ன,ெகௗரவ (டா�ட/) ராஜித ேசனார4ன,ெகௗரவ (டா�ட/) ராஜித ேசனார4ன, ,காதார�, ேபாசைண ம-.� ,ேதச ம*��வ அைம)ச� ெகௗரவ விஜி4 விஜய0ணி ெசா5சா,ெகௗரவ விஜி4 விஜய0ணி ெசா5சா,ெகௗரவ விஜி4 விஜய0ணி ெசா5சா,ெகௗரவ விஜி4 விஜய0ணி ெசா5சா, நீ��பாசன ம-.� நீரக வள=ல �காைம��வ அைம)ச� 



                            ( 2 )  M. No. 200 ெகௗரவ (�, மா/ஷ� சர4 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ (�, மா/ஷ� சர4 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ (�, மா/ஷ� சர4 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ (�, மா/ஷ� சர4 ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி*�தி அைம)ச�  ெகௗரவ வச�த அ7விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ7விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ7விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ7விஹாேர, கம�ெதாழி2 இராஜா5க அைம)ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க2வி இராஜா5க அைம)ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம-.� ெபா*ளாதார அ1வ2க� இராஜா5க அைம)ச� ெகௗரவ பா9த ர�ேக ப:டார,ெகௗரவ பா9த ர�ேக ப:டார,ெகௗரவ பா9த ர�ேக ப:டார,ெகௗரவ பா9த ர�ேக ப:டார, நீ��பாசன இராஜா5க 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�, சி.வ� அ1வ2க� இராஜா5க அைம)ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன, நிதி இராஜா5க அைம)ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ/தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ/தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ/தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ/தன, பா�கா�4 இராஜா5க அைம)ச� ெகௗரவ ர1�திர சமர1ர,ெகௗரவ ர1�திர சமர1ர,ெகௗரவ ர1�திர சமர1ர,ெகௗரவ ர1�திர சமர1ர, ெதாழி2 ம-.� ெதாழி-ச5க உறHக� இராஜா5க அைம)ச� ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா5க அைம)ச� ெகௗரவ ல!ம� ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ ல!ம� ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ ல!ம� ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ ல!ம� ெசெனவிர4ன, வி:ஞான, ெதாழி2B�ப ம-.� ஆராD)சி இராஜா5க அைம)ச� ெகௗரவ வச�த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச�த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச�த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச�த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட1வ2க� இராஜா5க 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�பா9 ம-.� ந2Jண!க இராஜா5க அைம)ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா!&வர�� ம-.� 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-.� ெவ&சன ஊடக பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, ,காதார�, ேபாசைண ம-.� ,ேதச ம*��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ �ேன? க�க�த,ெகௗரவ �ேன? க�க�த,ெகௗரவ �ேன? க�க�த,ெகௗரவ �ேன? க�க�த, அன��த �காைம��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-.� வன சீவராசிக� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ பா9த @மார ெதவரAெப�ம,ெகௗரவ பா9த @மார ெதவரAெப�ம,ெகௗரவ பா9த @மார ெதவரAெப�ம,ெகௗரவ பா9த @மார ெதவரAெப�ம, உ�ளக அ1வ2க�, வடேம2 அபிவி*�தி ம-.� கலாசார அ1வ2க� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான, திறக� அபிவி*�தி ம-.� ெதாழி-பயி-சி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ �ச�த BCசிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த BCசிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த BCசிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த BCசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம-.� �காைம��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா, மிவ1 ம-.� 4��பி!க�த!க ச!தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ இ�திக ப:டாரநாய�க,ெகௗரவ இ�திக ப:டாரநாய�க,ெகௗரவ இ�திக ப:டாரநாய�க,ெகௗரவ இ�திக ப:டாரநாய�க, Lடைம�4 ம-.� நி�மாண��ைற பிரதி அைம)ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட/ அABஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட/ அABஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட/ அABஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட/ அABஹாமி   ெகௗரவ மஹி�த யாAபா அேபவ/தனெகௗரவ மஹி�த யாAபா அேபவ/தனெகௗரவ மஹி�த யாAபா அேபவ/தனெகௗரவ மஹி�த யாAபா அேபவ/தன   ெகௗரவ �ஷார இ��னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ��னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ��னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ��னி� அமரேசன   ெகௗரவ திD� அ0Eகமெகௗரவ திD� அ0Eகமெகௗரவ திD� அ0Eகமெகௗரவ திD� அ0Eகம   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4�வல   



                            ( 3 )  M. No. 200 ெகௗரவ டல& அழகAெப�மெகௗரவ டல& அழகAெப�மெகௗரவ டல& அழகAெப�மெகௗரவ டல& அழகAெப�ம   ெகௗரவ ரCசி4 அ7விஹாேரெகௗரவ ரCசி4 அ7விஹாேரெகௗரவ ரCசி4 அ7விஹாேரெகௗரவ ரCசி4 அ7விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி�4 @மா/ெகௗரவ அ. அரவி�4 @மா/ெகௗரவ அ. அரவி�4 @மா/ெகௗரவ அ. அரவி�4 @மா/   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த @மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த @மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த @மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த @மாரசிறி   ெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ சிறிபால கமல4ெகௗரவ சிறிபால கமல4ெகௗரவ சிறிபால கமல4ெகௗரவ சிறிபால கமல4   ெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கலAப4திெகௗரவ நிஹா� கலAப4திெகௗரவ நிஹா� கலAப4திெகௗரவ நிஹா� கலAப4தி   ெகௗரவ திேன? @ணவ/தனெகௗரவ திேன? @ணவ/தனெகௗரவ திேன? @ணவ/தனெகௗரவ திேன? @ணவ/தன   ெகௗரவ ப��ல @ணவ/தனெகௗரவ ப��ல @ணவ/தனெகௗரவ ப��ல @ணவ/தனெகௗரவ ப��ல @ணவ/தன   ெகௗரவ எ,வ, @ணேசகரெகௗரவ எ,வ, @ணேசகரெகௗரவ எ,வ, @ணேசகரெகௗரவ எ,வ, @ணேசகர   ெகௗரவ ப4ம உதயசா�த @ணேசகரெகௗரவ ப4ம உதயசா�த @ணேசகரெகௗரவ ப4ம உதயசா�த @ணேசகரெகௗரவ ப4ம உதயசா�த @ணேசகர   ெகௗரவ எ&. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ&. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ&. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ&. எ�. ச�திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா*ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா*ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா*ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா*   ெகௗரவ ம94 ஜயதிலகெகௗரவ ம94 ஜயதிலகெகௗரவ ம94 ஜயதிலகெகௗரவ ம94 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 ந9� ப:டார ஜயமஹெகௗரவ ந9� ப:டார ஜயமஹெகௗரவ ந9� ப:டார ஜயமஹெகௗரவ ந9� ப:டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அHர சி,னி ஜயர4னெகௗரவ அHர சி,னி ஜயர4னெகௗரவ அHர சி,னி ஜயர4னெகௗரவ அHர சி,னி ஜயர4ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர4னெகௗரவ பிய�கர ஜயர4னெகௗரவ பிய�கர ஜயர4னெகௗரவ பிய�கர ஜயர4ன   ெ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. �ைரெர,ணசி�க�ெகௗரவ க. �ைரெர,ணசி�க�ெகௗரவ க. �ைரெர,ணசி�க�ெகௗரவ க. �ைரெர,ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப:டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப:டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப:டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப:டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ சிறினா� * ெம�ெகௗரவ சிறினா� * ெம�ெகௗரவ சிறினா� * ெம�ெகௗரவ சிறினா� * ெம�   ெ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 1ர@மார திசாநாய�கெகௗரவ 1ர@மார திசாநாய�கெகௗரவ 1ர@மார திசாநாய�கெகௗரவ 1ர@மார திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள& ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள& ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள& ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள& ேதவான�தா   ெகௗரவ 0ஹம, நவவிெகௗரவ 0ஹம, நவவிெகௗரவ 0ஹம, நவவிெகௗரவ 0ஹம, நவவி   ெகௗரவ B4திக ப4திறணெகௗரவ B4திக ப4திறணெகௗரவ B4திக ப4திறணெகௗரவ B4திக ப4திறண   ெகௗரவ (டா�ட/) ரேம? பதிரணெகௗரவ (டா�ட/) ரேம? பதிரணெகௗரவ (டா�ட/) ரேம? பதிரணெகௗரவ (டா�ட/) ரேம? 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 சCஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி4 சCஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி4 சCஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி4 சCஜய ெ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   



                            ( 4 )  M. No. 200 ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ 0ஹ�ம� இAராஹி� 0ஹ�ம� ம�
/ெகௗரவ 0ஹ�ம� இAராஹி� 0ஹ�ம� ம�
/ெகௗரவ 0ஹ�ம� இAராஹி� 0ஹ�ம� ம�
/ெகௗரவ 0ஹ�ம� இAராஹி� 0ஹ�ம� ம�
/   ெகௗரவ ெசயி, அ9 ஸாஹி/ ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி, அ9 ஸாஹி/ ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி, அ9 ஸாஹி/ ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி, அ9 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� மIJAெகௗரவ இ�ரா� மIJAெகௗரவ இ�ரா� மIJAெகௗரவ இ�ரா� மIJA   ெகௗரவ அA��லா மஹJAெகௗரவ அA��லா மஹJAெகௗரவ அA��லா மஹJAெகௗரவ அA��லா மஹJA   ெகௗரவ (ேபராசிாிய/) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய/) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய/) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய/) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ&.சீ. 04�@மாரணெகௗரவ எ&.சீ. 04�@மாரணெகௗரவ எ&.சீ. 04�@மாரணெகௗரவ எ&.சீ. 04�@மாரண   ெகௗரவ (வண.) அ�ர9ேய ரதன ேதர/ெகௗரவ (வண.) அ�ர9ேய ரதன ேதர/ெகௗரவ (வண.) அ�ர9ேய ரதன ேதர/ெகௗரவ (வண.) அ�ர9ேய ரதன ேதர/   ெகௗரவ ெலாஹா� ர4வ4ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர4வ4ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர4வ4ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர4வ4ேத   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ 0ஜிB/ ரஹுமா�ெகௗரவ 0ஜிB/ ரஹுமா�ெகௗரவ 0ஜிB/ ரஹுமா�ெகௗரவ 0ஜிB/ 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�@�Bரெகௗரவ ஜானக வ�@�Bரெகௗரவ ஜானக வ�@�Bரெகௗரவ ஜானக வ�@�Bர   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர4னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர4னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர4னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர4ன   ெகௗரவ லLம� ஆன�த விேஜமா�னெகௗரவ லLம� ஆன�த விேஜமா�னெகௗரவ லLம� ஆன�த விேஜமா�னெகௗரவ லLம� ஆன�த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Mயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Mயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Mயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Mயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறி   ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர�   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி M&க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி M&க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி M&க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி M&க�தராசா   ெகௗரவ ஜய�த சமர1ரெகௗரவ ஜய�த சமர1ரெகௗரவ ஜய�த சமர1ரெகௗரவ ஜய�த சமர1ர   ெகௗரவ ச�தி4 சமரசி�கெகௗரவ ச�தி4 சமரசி�கெகௗரவ ச�தி4 சமரசி�கெகௗரவ ச�தி4 சமரசி�க   ெகௗரவ எ�.எ<.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எ<.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எ<.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எ<.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ வ*ேவ� �ேர?ெகௗரவ வ*ேவ� �ேர?ெகௗரவ வ*ேவ� �ேர?ெகௗரவ வ*ேவ� �ேர?   ெ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   ெகௗரவ �னி� ஹ���ென4திெகௗரவ �னி� ஹ���ென4திெகௗரவ �னி� ஹ���ென4திெகௗரவ �னி� ஹ���ென4தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ,*ஆர<சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ,*ஆர<சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ,*ஆர<சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ,*ஆர<சி   ெகௗரவ இ�திக அN�4த ேஹர4ெகௗரவ இ�திக அN�4த ேஹர4ெகௗரவ இ�திக அN�4த ேஹர4ெகௗரவ இ�திக அN�4த ேஹர4   ெகௗரவ கனக ேஹர4ெகௗரவ கனக ேஹர4ெகௗரவ கனக ேஹர4ெகௗரவ கனக ேஹர4       தி*. த�மிக தசநாய!க, பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக�   தி*. நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி� பிரதானிN� பிரதி� பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக��   தி*மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  தி*. @!கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  



                            ( 5 )  M. No. 200 ஒ4திைவAபி� பிரகார� பாராDம�ற� P*ய�. ஒ4திைவAபி� பிரகார� பாராDம�ற� P*ய�. ஒ4திைவAபி� பிரகார� பாராDம�ற� P*ய�. ஒ4திைவAபி� பிரகார� பாராDம�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�கQஅறிவி4த�கQஅறிவி4த�கQஅறிவி4த�கQ: : : : சபாநாயக� பிவ*மா. அறிவி�த2 வி9�தா�,—    
I 

“2015 திெச�ப� மாத� 19 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா2 அ5கீகாி!க�ப�ட �ைறசா� ேம-பா�ைவ! &+!க� ெதாட�பிலான பிேரரைணயி 8 (ஈ) ம-.� (உ) ப<திகளி பிரகார� பாரா�மற உ.�பின� ெகௗரவ பிய5கர ஜயர�ன  அவ�கைள க2வி ம-.� மனிதவள அபிவி*�தி ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ! &+வி உ.�பின� பதவியிJ*<� நீ!கி பாரா�மற உ.�பின� ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா@ அவ�க� அ! &+வி2 ேசைவயா-.வத-& ெதாிH! &+வினா2 நியமி!க�ப�9�ளா� எபதைன சைப!& அறிவி��! ெகா�ள வி*�4கிேற.”  
II 

“2015 திெச�ப� மாத� 19 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா2 அ5கீகாி!க�ப�ட �ைறசா� ேம-பா�ைவ! &+!க� ெதாட�பிலான பிேரரைணயி 8 (ஈ) ம-.� (உ) ப<திகளி பிரகார� பாரா�மற உ.�பின� ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா@ அவ�கைள  உ-ப�திக�� ேசைவக�� ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ! &+வி உ.�பின� பதவியிJ*<� நீ!கி பாரா�மற உ.�பின� ெகௗரவ பிய5கர ஜயர�ன அவ�க� அ! &+வி2 ேசைவயா-.வத-& ெதாிH! &+வினா2 நியமி!க�ப�9�ளா� எபதைன சைப!& அறிவி��! ெகா�ள வி*�4கிேற.”  2.2.2.2.    மH�கQமH�கQமH�கQமH�கQ: : : :       (1) (i) பிடேகா�ேட, எபிட�2ல Lதி, 4 ஆ� ஒ+5ைக, இல. 28/4 இ2 வதிN� தி*மதி ெமனி! வ!&�4ரவின� 2017.07.19 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம7ைவN�; ம-.� 

  (ii)  Bேகெகாட, உடஹ�2ல, ந9காரவ�த, இல. 92/8 இ2 வதிN� தி*மதி Nேரசா வ2பிடகமவின� 2017.08.08 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம7ைவN�  
  ெகௗரவ ,ச<த 4:சிநிெலேம சம��பி�தா�.     (2) (i) அ�ேபா�2ல, அ*!ெகாட Lதி, இல. 113/2, கிாீெவJ கா�ட, எ7� �கவாியி2 தி*. ேக.ஆ�.எ�. ெபேரராவின� 2017.07.21 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம7ைவN�; ம-.� 

  (ii)  ெபா2வ�த, ெபா2வ�த விைளயா�9� பாடசாைல, தி*. N.ேக. ச�மிக உடவ�தவின� 2017.08.06 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம7ைவN� 
  ெகௗரவ பாJத &மார ெதவெர�ெப*ம சம��பி�தா�.   25அ ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைள!கைமய ேம-ப@ ம7!க� ெபா� ம7!க� &+H!& ஆ-.�ப9�த�ப�டன.     3.3.3.3.    பாராDம�ற அம/SபாராDம�ற அம/SபாராDம�ற அம/SபாராDம�ற அம/S    (இல.(இல.(இல.(இல.    1111))))    : : : : பாரா�மற) சைப �த2வ� பிவ*மா. பிேராி�தா�,—  7 ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைளயின�� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா2 ஏ-.!ெகா�ள�ப�ட பிேரரைணயின�� ஏ-பா9களினா2 தைடெபறாம2, 2017 ெச�ெத�ப� மாத� 26 ஆ� திகதி ெசYவாD!கிழைம சைப அம�H நாளாக இ*!&மாக. அ�ேதா9, அைறய தின� சைப அம�H ேநர� பி.ப. 1.00 மணி �த2 பி.ப. 7.30 மணி வைர இ*!&மாக. பி.ப. 6.30 மணி!& 7(5) ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைள ெதாழி-ப9மாக. பி.ப. 7.30 மணி!& சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ�பாராக. பிேரரைண சைப!& விட�ப�9 ஏ-.!ெகா�ள�ப�ட�.  



                            ( 6 )  M. No. 200 4.4.4.4.    பாராDம�ற அம/SபாராDம�ற அம/SபாராDம�ற அம/SபாராDம�ற அம/S    (இல.(இல.(இல.(இல.    2222)))): : : : பாரா�மற) சைப �த2வ� பிவ*மா. பிேராி�தா�,— 7 ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைளயின�� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா2 ஏ-.!ெகா�ள�ப�ட பிேரரைணயின�� ஏ-பா9களினா2 தைடெபறாம2, 2017 ஒ!ேடாப� மாத� 03 ஆ� திகதி ெசYவாD!கிழைம சைப அம�H ேநர� பி.ப. 2.30 மணி �த2 பி.ப. 4.30 மணி வைர இ*!&மாக. பி.ப. 4.30 மணி!& சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ�பாராக. பிேரரைண சைப!& விட�ப�9 ஏ-.!ெகா�ள�ப�ட�.  5.5.5.5.    பாராDம�ற அம/S (இல.பாராDம�ற அம/S (இல.பாராDம�ற அம/S (இல.பாராDம�ற அம/S (இல.    3333 )))) : : : : பாரா�மற) சைப �த2வ� பிவ*மா. பிேராி�தா�,— 7 ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைளயின�� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா2 ஏ-.!ெகா�ள�ப�ட பிேரரைணயின�� ஏ-பா9களினா2 தைடெபறாம2, 2017 ஒ!ேடாப� மாத� 09 ஆ� திகதி தி5க�கிழைம சைப அம�H நாளாக இ*!&மாக. அ�ேதா9, அைறய தின� சைப அம�H ேநர� பி.ப. 1.00 மணி �த2 பி.ப. 7.30 மணி வைர இ*!&மாக. பி.ப. 6.30 மணி!& 7(5) ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைள ெதாழி-ப9மாக. பி.ப. 7.30 மணி!& சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ�பாராக. பிேரரைண சைப!& விட�ப�9 ஏ-.!ெகா�ள�ப�ட�.  6. 6. 6. 6. பாராDம�ற அம/S (இலபாராDம�ற அம/S (இலபாராDம�ற அம/S (இலபாராDம�ற அம/S (இல. 4. 4. 4. 4))))    : : : : பாரா�மற) சைப �த2வ� பிவ*மா. பிேராி�தா�,— இ�பாரா�மற� இ. அத அம�H கைலN� ேபா�, 2017 ெச�ெத�ப� மாத� 26 ஆ� திகதி, ெசYவாD!கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர ஒ�திைவ!க�ப9மாக. பிேரரைண சைப!& விட�ப�9 ஏ-.!ெகா�ள�ப�ட�.  7. 7. 7. 7. ஏTUமதிஏTUமதிஏTUமதிஏTUமதி    இற�@மதி (க,VAபா,V<) இற�@மதி (க,VAபா,V<) இற�@மதி (க,VAபா,V<) இற�@மதி (க,VAபா,V<)     ச,ட4தி�ச,ட4தி�ச,ட4தி�ச,ட4தி�    கீWகீWகீWகீW    ஒX�@விதிகQஒX�@விதிகQஒX�@விதிகQஒX�@விதிகQ    : அபிவி*�தி உபாய �ைறக� ம-.� ச�வேதச வ��தக அைம)ச� சா�பாக உய�க2வி ம-.� ெந9:சாைலக� அைம)ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 1985 ஆ� ஆ?@ 48 ஆ� இல!க ச�ட� ம-.� 1987 ஆ� ஆ?@ 28 ஆ� இல!க ச�ட5க� =ல� தி*�த�ப�டவாறான 1969 ஆ� ஆ?@ 1 ஆ� இல!க, ஏ-.மதி இற!&மதி (க�9�பா�9))  ச�ட�தி 4 ஆ� பிாிவி (3) உப பிாிH ம-.� 14 ஆ� பிாிH எபவ-.ட ேச��� வாசி!க�பட ேவ?@ய &றி�த ச�ட�தி 20 ஆ� பிாிவி கீ\, 2017 இற!&மதி அ7மதி� ப�திர ம-.� தர�ப9�த1� தர!க�9�பா9� ஒ+5&விதிக� ெதாட�பி2, அபிவி*�தி உபாய �ைறக� ம-.� ச�வேதச வ��தக அைம)சரா2 ஆ!க�ப�9, 2017 ஆக0� மாத� 15 ஆ� திகதிய 2032/10 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிர,ாி!க�ப�ட�� 2017.09.06 ஆ� திகதி சம��பி!க�ப�ட�மான ஒ+5&விதிக� அ5கீகாி!க�ப9மாக. 
(�.ப. 11.36 மணி!& &+!களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா5கினா�. )  
“ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா5&வாராக” என நிதி இராஜா5க அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரைண சைப!& விட�ப�9 ஏ-.! ெகா�ள�ப�ட�. 
(பி.ப. 3.07 மணி!& ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா5கினா�.)  
“ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா5&வாராக” என ,காதார�, ேபாசைண   ம-.� ,ேதச ம*��வ   அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரைண சைப!& விட�ப�9 ஏ-.! ெகா�ள�ப�ட�. 
(பி.ப. 4.08 மணி!& ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா5கினா�. )  



                            ( 7 )  M. No. 200 பிேரரைண சைப!& விட�ப�9 ஏ-.!ெகா�ள�ப�ட�.  8.8.8.8.    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    ம���கQம���கQம���கQம���கQ    ஒX�@பV4��ஒX�@பV4��ஒX�@பV4��ஒX�@பV4��    அதிகாரசைப<அதிகாரசைப<அதிகாரசைப<அதிகாரசைப<    ச,ட4தி�ச,ட4தி�ச,ட4தி�ச,ட4தி�    கீWகீWகீWகீW    ஒX�@விதிகQஒX�@விதிகQஒX�@விதிகQஒX�@விதிகQ    (இல(இல(இல(இல.1).1).1).1):::: ,காதார�, ேபாசைண ம-.� ,ேதச ம*��வ அைம)ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 2015 ஆ� ஆ?@ 5 ஆ� இல!க, ேதசிய ம*<�க� ஒ+5&ப9��� அதிகார சைப) ச�ட�தி 118 ஆ� பிாிHட ேச��� வாசி!க�ப9� 142 ஆவ� பிாிவி கீ\, ம*��வ உபகரண5களி விைல &றி�த2 ெதாட�பாக ,காதார�, ேபாசைண ம-.� ,ேதச ம*��வ அைம)சாினா2 ஆ!க�ப�9, 2017 ெப�4*வாி 17 ஆ� திகதிய 2006/45 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிர,ாி!க�ப�ட�� 2017.05.23 ஆ� திகதி சம��பி!க�ப�ட�மான ஒ+5&விதிக� அ5கீகாி!க�ப9மாக. பிேரரைண சைப!& விட�ப�9 ஏ-.!ெகா�ள�ப�ட�.  9.9.9.9.    ேதசிய ம���கQ ஒX�@பV4�� அதிகாரசைப< ச,ட4தி�ேதசிய ம���கQ ஒX�@பV4�� அதிகாரசைப< ச,ட4தி�ேதசிய ம���கQ ஒX�@பV4�� அதிகாரசைப< ச,ட4தி�ேதசிய ம���கQ ஒX�@பV4�� அதிகாரசைப< ச,ட4தி�    கீWகீWகீWகீW    ஒX�@விதிகQ (இல.2)ஒX�@விதிகQ (இல.2)ஒX�@விதிகQ (இல.2)ஒX�@விதிகQ (இல.2): : : : ,காதார�, ேபாசைண ம-.� ,ேதச ம*��வ அைம)ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 2015 ஆ� ஆ?@ 5 ஆ� இல!க, ேதசிய ம*<�க� ஒ+5&ப9��� அதிகாரசைப) ச�ட�தி 59 ஆ� 63 ஆ� பிாிHக�ட ேச��� வாசி!க�ப9�  142 ஆ� பிாிவி (2) உ�பிாிவி (ப) எ7� ப<தியி கீ\ ,காதார�, ேபாசைண ம-.� ,ேதச ம*��வ அைம)சரா2 ஆ!க�ப�9, 2017 _ 14 ஆ� திகதிய 2023/30 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி2 பிர,ாி!க�ப�ட�� 2017.08.22 ஆ� திகதி சம��பி!க�ப�ட�மான ஒ+5&விதிக� அ5கீகாி!க�ப9மாக. பிேரரைண சைப!& விட�ப�9 ஏ-.!ெகா�ள�ப�ட�.  10101010....    ஒ4திைவABஒ4திைவABஒ4திைவABஒ4திைவAB    (தைடெச5யAப,டதைடெச5யAப,டதைடெச5யAப,டதைடெச5யAப,ட மீ�பி*மீ�பி*மீ�பி*மீ�பி* 0ைறகளா�0ைறகளா�0ைறகளா�0ைறகளா� கட�கட�கட�கட� வளவளவளவள அழிS�@Qளாத�அழிS�@Qளாத�அழிS�@Qளாத�அழிS�@Qளாத� ): “இ�பாரா�மற� இ�ெபா+� ஒ�திைவ!க�ப9மாக” என காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம�4 அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ9�திய�ப� ெப-. விவாதி!க�ப�ட�. பிேரரைண சைப!& விட�ப�9 ஏ-.!ெகா�ள�ப�ட�.  பி.ப. 6.46 மணி!&, இைறய சைப� தீ�மான�தி-& ஏ-ப,  2017 ெச�ெத�ப� மாத� 26 ஆ�  திகதி ெசYவாD!கிழைம பி.ப. 1.00  மணி வைர  பாரா�மற� ஒ�திைவ!க�ப�ட�. 


