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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 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�, $)#களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம'ச(� ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- அைம'ச(� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ-நா�ட0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க, 3./லா��ைற அபிவி(�தி ம./� கிறி4தவ சமய அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள6ல அபிவி(�தி அைம'ச� ம./� மகாவ7 அபிவி(�தி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ கய#த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய#த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய#த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய#த க�ணாதில�க, காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம'ச(� அரசா�க# க�சி �த.ேகாலாசா<� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல%ம� கிாிஎ�ல,ல%ம� கிாிஎ�ல,ல%ம� கிாிஎ�ல,ல%ம� கிாிஎ�ல, உய� க1வி ம./� ெந=>சாைலக- அைம'ச(� பாரா�மற' சைப �த1வ(� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப# ைக�ெதாழி1 அைம'ச� ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா#$வர�� ம./� சிவி1 விமான' ேசைவக- அைம'ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�= ;திய கிராம�க-, உ�க�டைம:; வசதிக- ம./� ச�தாய அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன,ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன,ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன,ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன, உ-ளக அ0வ1க-, வடேம1 அபிவி(�தி ம./� கலாசார அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� ;�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, ெதாழி1B�ப ம./� ஆராC'சி அைம'ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப0டார, மகளி� ம./� சி/வ� அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன, அபிவி(�தி: பணி:ெபா/:;க- அைம'ச(� ெவளிநா�ட0வ1க- அைம'ச(� ெகௗரவ அ1ர பிாியத�ஷன யா3பா,ெகௗரவ அ1ர பிாியத�ஷன யா3பா,ெகௗரவ அ1ர பிாியத�ஷன யா3பா,ெகௗரவ அ1ர பிாியத�ஷன யா3பா, அன��த �காைம��வ அைம'ச� 



                            ( 2 )  M. No. 211 ெகௗரவ சாகல ர4நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர4நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர4நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர4நாய�க, ச�ட�� ஒ)�$� ம./� ெத அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண!�க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண!�க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண!�க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண!�க, ெப.ேறா7ய வள�க- அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா-,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா-,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா-,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா-, திறக- அபிவி(�தி ம./� ெதாழி.பயி.சி அைம'ச� ெகௗரவ ம6� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம6� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம6� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம6� சமரவி�ரம, அபிவி(�தி உபாய �ைறக- ம./� ச�வேதச வ��தக அைம'ச� ெகௗரவ ம�கள சமர$ர,ெகௗரவ ம�கள சமர$ர,ெகௗரவ ம�கள சமர$ர,ெகௗரவ ம�கள சமர$ர, நிதி ம./� ெவ$சன ஊடக அைம'ச� ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார4ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார4ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார4ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார4ன, 3காதார�, ேபாசைண ம./� 3ேதச ம(��வ அைம'ச� ெகௗரவ விஜி4 விஜய8ணி ெசா9சா,ெகௗரவ விஜி4 விஜய8ணி ெசா9சா,ெகௗரவ விஜி4 விஜய8ணி ெசா9சா,ெகௗரவ விஜி4 விஜய8ணி ெசா9சா, நீ�:பாசன ம./� நீரக வள6ல �காைம��வ அைம'ச� ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட1 ம./� நீ�வழ�க1 அைம'ச� ெகௗரவ க+� ஹஷீ�,ெகௗரவ க+� ஹஷீ�,ெகௗரவ க+� ஹஷீ�,ெகௗரவ க+� ஹஷீ�, அரச ெதாழி1�ய.சிக- அபிவி(�தி அைம'ச� ெ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 அ=விஹாேர,ெகௗரவ வச#த அ=விஹாேர,ெகௗரவ வச#த அ=விஹாேர,ெகௗரவ வச#த அ=விஹாேர, கம�ெதாழி1 இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க1வி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ $.எ). இராதாகி�?ண�,ெகௗரவ $.எ). இராதாகி�?ண�,ெகௗரவ $.எ). இராதாகி�?ண�,ெகௗரவ $.எ). இராதாகி�?ண�, க1வி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன, நிதி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன, பா�கா:; இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ ல%ம� ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ ல%ம� ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ ல%ம� ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ ல%ம� ெசெனவிர4ன, வி>ஞான, ெதாழி1B�ப ம./� ஆராC'சி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ வச#த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச#த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச#த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச#த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட0வ1க- இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளA,ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளA,ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளA,ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளA, ேதசிய ஒ(ைம:பா= ம./� ந17ண#க இராஜா�க அைம'ச�  ெகௗரவ லஸ#த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ#த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ#த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ#த அலகியவ�ன, நிதி ம./� ெவ$சன ஊடக பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 3காதார�, ேபாசைண ம./� 3ேதச ம(��வ 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, ெப.ேறா7ய வள�க- அபிவி(�தி பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அ1ராத ஜயர4ன,ெகௗரவ அ1ராத ஜயர4ன,ெகௗரவ அ1ராத ஜயர4ன,ெகௗரவ அ1ராத ஜயர4ன, மகாவ7 அபிவி(�தி ம./� 3.றாட1 பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ பா6த Cமார ெதவர3ெப�ம,ெகௗரவ பா6த Cமார ெதவர3ெப�ம,ெகௗரவ பா6த Cமார ெதவர3ெப�ம,ெகௗரவ பா6த Cமார ெதவர3ெப�ம, உ-ளக அ0வ1க-, வடேம1 அபிவி(�தி ம./� கலாசார அ0வ1க- பிரதி 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- ம./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�= ெதாழி1வாC:; 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� 



                            ( 3 )  M. No. 211 ெகௗரவ �ச#த EFசிநிலேம,ெகௗரவ �ச#த EFசிநிலேம,ெகௗரவ �ச#த EFசிநிலேம,ெகௗரவ �ச#த EFசிநிலேம, ெ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, மிவ0 ம./� ;�:பி#க�த#க ச#தி பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ தாராநா4 ப)நாய�க,ெகௗரவ தாராநா4 ப)நாய�க,ெகௗரவ தாராநா4 ப)நாய�க,ெகௗரவ தாராநா4 ப)நாய�க, ெதாைல�ெதாட�;க- ம./� Fஜி�ட1 உ�க�டைம:; வசதிக- பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா3தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா3தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா3தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா3தீ�, கிராமிய ெபா(ளாதார அ0வ1க- பிரதி அைம'ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ3Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ3Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ3Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ3Eஹாமி   ெகௗரவ மஹி#த யா3பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி#த யா3பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி#த யா3பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி#த யா3பா அேபவ�தன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4!வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4!வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4!வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4!வல   ெகௗரவ ரFசி4 அ=விஹாேரெகௗரவ ரFசி4 அ=விஹாேரெகௗரவ ரFசி4 அ=விஹாேரெகௗரவ ரFசி4 அ=விஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி#4 Cமா�ெகௗரவ அ. அரவி#4 Cமா�ெகௗரவ அ. அரவி#4 Cமா�ெகௗரவ அ. அரவி#4 Cமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Cமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Cமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Cமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Cமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ= Cமா�ெகௗரவ ேவ= Cமா�ெகௗரவ ேவ= Cமா�ெகௗரவ ேவ= Cமா�   ெகௗரவ நால�க பிரசா4 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா4 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா4 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா4 ெ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 பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேக   ெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா4 க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல3ப4திெகௗரவ நிஹா� கல3ப4திெகௗரவ நிஹா� கல3ப4திெகௗரவ நிஹா� கல3ப4தி   ெகௗரவ திேன? Cணவ�தனெகௗரவ திேன? Cணவ�தனெகௗரவ திேன? Cணவ�தனெகௗரவ திேன? Cணவ�தன   ெகௗரவ ப#!ல Cணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Cணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Cணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Cணவ�தன   ெகௗரவ எ<வ< Cணேசகரெகௗரவ எ<வ< Cணேசகரெகௗரவ எ<வ< Cணேசகரெகௗரவ எ<வ< Cணேசகர   ெகௗரவ ம64 ஜயதிலகெகௗரவ ம64 ஜயதிலகெகௗரவ ம64 ஜயதிலகெகௗரவ ம64 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 பிய�கர ஜயர4னெகௗரவ பிய�கர ஜயர4னெகௗரவ பிய�கர ஜயர4னெகௗரவ பிய�கர 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 க. !ைரெர<ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர<ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர<ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர<ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெ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 அ1ர திசாநாய�கெகௗரவ அ1ர திசாநாய�கெகௗரவ அ1ர திசாநாய�கெகௗரவ அ1ர 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 8ஹம< நவவிெகௗரவ 8ஹம< நவவிெகௗரவ 8ஹம< நவவிெகௗரவ 8ஹம< நவவி   



                            ( 4 )  M. No. 211 ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாJ) நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாJ) நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாJ) நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாJ) நி�மலநாத�   ெ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 சFஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி4 சFஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி4 சFஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி4 சFஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அ�#தி�க ப�னா#!ெகௗரவ அ�#தி�க ப�னா#!ெகௗரவ அ�#தி�க ப�னா#!ெகௗரவ அ�#தி�க ப�னா#!   ெ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 8ஹ�ம! இ3ராஹி� 8ஹ�ம! ம�
�ெகௗரவ 8ஹ�ம! இ3ராஹி� 8ஹ�ம! ம�
�ெகௗரவ 8ஹ�ம! இ3ராஹி� 8ஹ�ம! ம�
�ெகௗரவ 8ஹ�ம! இ3ராஹி� 8ஹ�ம! ம�
�   ெகௗரவ எ).எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ).எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ).எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ).எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ெசயி< அ6 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி< அ6 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி< அ6 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி< அ6 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� மKL3ெகௗரவ இ�ரா� மKL3ெகௗரவ இ�ரா� மKL3ெகௗரவ இ�ரா� மKL3   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ பிம� ர4நாய�கெகௗரவ பிம� ர4நாய�கெகௗரவ பிம� ர4நாய�கெகௗரவ பிம� ர4நாய�க   ெகௗரவ சீ. +. ர4நாய�கெகௗரவ சீ. +. ர4நாய�கெகௗரவ சீ. +. ர4நாய�கெகௗரவ சீ. +. ர4நாய�க   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ 8ஜிE� ரஹுமா�ெகௗரவ 8ஜிE� ரஹுமா�ெகௗரவ 8ஜிE� ரஹுமா�ெகௗரவ 8ஜிE� ரஹுமா�   ெகௗரவ சம� ராஜப%ெகௗரவ சம� ராஜப%ெகௗரவ சம� ராஜப%ெகௗரவ சம� ராஜப%   ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப%ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப%ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப%ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப%   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Cேகெகௗரவ காமினி ெலா�Cேகெகௗரவ காமினி ெலா�Cேகெகௗரவ காமினி ெலா�Cேக   ெகௗரவ ஜானக வ�C�Eரெகௗரவ ஜானக வ�C�Eரெகௗரவ ஜானக வ�C�Eரெகௗரவ ஜானக வ�C�Eர   ெ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) !Aதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Aதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Aதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Aதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறி   ெகௗரவ !M3 விேஜேசகரெகௗரவ !M3 விேஜேசகரெகௗரவ !M3 விேஜேசகரெகௗரவ !M3 விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெ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 ஜய#த சமர$ரெகௗரவ ஜய#த சமர$ரெகௗரவ ஜய#த சமர$ரெகௗரவ ஜய#த சமர$ர   ெகௗரவ ச#தி4 சமரசி�கெகௗரவ ச#தி4 சமரசி�கெகௗரவ ச#தி4 சமரசி�கெகௗரவ ச#தி4 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 அ0ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ0ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ0ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ0ணாமைல நேட� சிவச�தி   ெ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?   



                            ( 5 )  M. No. 211 ெகௗரவ �னி� ஹ#!�ென4திெகௗரவ �னி� ஹ#!�ென4திெகௗரவ �னி� ஹ#!�ென4திெகௗரவ �னி� ஹ#!�ென4தி   ெகௗரவ இ#திக அ1�4த ேஹர4ெகௗரவ இ#திக அ1�4த ேஹர4ெகௗரவ இ#திக அ1�4த ேஹர4ெகௗரவ இ#திக அ1�4த ேஹர4   ெகௗரவ கனக ேஹர4ெகௗரவ கனக ேஹர4ெகௗரவ கனக ேஹர4ெகௗரவ கனக ேஹர4      தி(. த�மிக தசநாய#க, பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக�   தி(. நீ1 இ�தவல, பணியா�ெடா$தி: பிரதானிH� பிரதி: பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக��   தி(மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி' ெசயலாள� நாயக�  தி(. F#கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி' ெசயலாள� நாயக�    ஒ4திைவ3பி� பிரகார� பாராOம�ற� P-ய!. ஒ4திைவ3பி� பிரகார� பாராOம�ற� P-ய!. ஒ4திைவ3பி� பிரகார� பாராOம�ற� P-ய!. ஒ4திைவ3பி� பிரகார� பாராOம�ற� P-ய!.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    ப4திர�கJப4திர�கJப4திர�கJப4திர�கJ    சம�3பண�சம�3பண�சம�3பண�சம�3பண�: : : :  காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம'ச�, 2015  ஆ� ஆLF 5  ஆ� இல#க, ேதசிய ம(M�க- ஒ)�$ப=��� அதிகாரசைப' ச�ட�தி 118 ஆ� பிாிOட ேச���  வாசி#க:ப=� 142 ஆ� பிாிவி கீQ ம(��வ உபகரண�க- விைல$றி�த1  ெதாட�பி1 3காதார�, ேபாசைண ம./� 3ேதச ம(��வ அைம'சரா1 ஆ#க:ப�=, 2017 ஆக4� 04 ஆ� திகதிய 2030/47 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1  பிர3ாி#க:ப�ட ஒ)�$விதிகைள' சம�:பி�� ேம.பF ஒ)�$விதிகைள   3காதார� ம./� மனித ேசமநல�, ச6க வ0U�ட1 ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ# $)வி.$ ஆ./:ப=�த:பட ேவL=ெமன: பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$விட:ப�= ஏ./#ெகா-ள:ப�ட�.   2.2.2.2.    CQCQCQCQ    அறி�ைககJஅறி�ைககJஅறி�ைககJஅறி�ைககJ    சம�3பண�சம�3பண�சம�3பண�சம�3பண�: : : : அரசா�க# கண#$# $)வி தவிசாள� ெகௗரவ லசMத அழகியவன, அ# $)வி.$ ஆ./:ப=�திய, எ�டாவ� பாரா�மற�தி �தலாவ� ��ட�ெதாடாி.கான அரசா�க# கண#$# $)வி அரச நி/வன�க-, மாகாண சைபக- ம./� உ-Xரதிகார சைபகளி நிதி# க�=:பா= ம./� ெசயலா./ைக ப.றி கணனி தகவ1 �காைம��வ �ைறைமயி 6ல� மதி:Y= ெசCத1 –  2015 நிதியாL= ெதாட�பான 6றாவ� அறி#ைகைய' சம�:பி�தா�. ேம.பF அறி#ைக சபா+ட4தி6ட3படசபா+ட4தி6ட3படசபா+ட4தி6ட3படசபா+ட4தி6ட3பட ேவL=ெமனO� அ'சிட:பட ேவL=ெமனO� க�டைளயாயி./.   3.3.3.3.    மD�கJமD�கJமD�கJமD�கJ    : : : :     
(1)  அOேலகம, ெதனேகாகம, இல. 03 இ1 வதிH� தி(. ஆ�.பி.எ�. சர�சMதிரவின� 2017.06.11 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவ ெகௗரவ எ4.Y. நாவின சம�:பி�தா�.  
(2)  வா��வ, ஹபரலகஹலMத, சMதெக0� மாவ�ைத, இல. 65 இ1 வதிH� தி(. ட:ளிZ.ட:ளிZ. காமினி நாணாய#காரவின� 2017.09.11 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவ ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா சம�:பி�தா�.  
(3)  கேண�1ல, ெகா4[ன, இல. 65 இ1 வதிH� தி(. ேக.Y.ஜி. பிேரமதாஸவின� 2017.09.01 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவ ெகௗரவ விஜித ேப(ெகாட சம�:பி�தா�.  25அ ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள#கைமய ேம.பF ம<#க- ெபா� ம<#க- $)O#$ ஆ./:ப=�த:ப�டன. 



                            ( 6 )  M. No. 211 4.4.4.4.    ஒ!�கீ<R@ ச<டSல� (201ஒ!�கீ<R@ ச<டSல� (201ஒ!�கீ<R@ ச<டSல� (201ஒ!�கீ<R@ ச<டSல� (2018888) ) ) ) ————    (6றாவ� ஒ�#க:ப�ட நா-) — ஒ�திைவ#க:ப�ட விவாத�ைத ஆர�பி:பத.கான க�டைள வாசி#க:ப�ட�.       (2017 நவ�ப� 09  பிேரரைண மீதான�)  “ச�ட6ல� இ:ேபா� இரLடாவ� �ைறயாக மதி:பிட:ெப/மாக” எ<� பிேரரைண மீL=� எ=�திய�ப:ெப./ விவாத� ெதாட�Mத�. (�.ப. 10.59 மணி#$ $)#களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா�கினா�.) 
“ெகௗரவ ேவ0 $மா� தைலைம தா�$வாராக”  என 3காதார�, ேபாசைண ம./� 3ேதச ம(��வ அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட:ப�= ஏ./#ெகா-ள:ப�ட�. (பி.ப.3.06 மணி#$ ெகௗரவ ேவ0 $மா� தைலைம தா�கினா�.) 
“ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனMத $மாரசிறி  தைலைம தா�$வாராக”  என 3காதார�, ேபாசைண ம./� 3ேதச ம(��வ  பிரதி அைம'ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட:ப�= ஏ./#ெகா-ள:ப�ட�. (பி.ப. 4.45 மணி#$ ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனMத $மாரசிறி  தைலைம தா�கினா�.) “விவாத� இ:ேபா� ஒ�திைவ#க:ப=மாக” என உய� க1வி ம./� ெந=>சாைலக- அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட:ப�= ஏ./#ெகா-ள:ப�ட�. விவாத�  2017 நெவ�ப� 14 ஆ� திகதி ெச_வாC#கிழைம  மீL=� ஆர�பமா$�.  5.5.5.5.    ஒ4திைவ3Eஒ4திைவ3Eஒ4திைவ3Eஒ4திைவ3E: “இ: பாரா�மற� இ:ேபா� ஒ�திைவ#க:ப=மாக என பாரா�மற' சைப �த1வ�  பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட:ப�= ஏ./#ெகா-ள:ப�ட�. பாரா�மற� பி.ப. 6.07 மணி#$ 2017 ஒ#ேடாப� மாத� 20 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி.கிண�க, 2017 நெவ�ப� மாத� 14 ஆ� திகதி ெச_வாC#கிழைம �.ப. 9.30  மணிவைர ஒ�திைவ#க:ப�ட�.   
 


