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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/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 ெதாழி2வா456 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, 8/0லா��ைற அபிவி+�தி ம/0� கிறி�தவ 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 வள:ல அபிவி+�தி அைம*ச� ம/0� மகாவ; அபிவி+�தி இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம, விேசட பணி5ெபா056"க�"கான 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 ம0சீரைம56 அைம*ச+� அரசா>க" க�சி �த/ேகாலாசா@� ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க,ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க,ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க,ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க, ெவளிநா�ட1வ2க� அைம*ச� ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�, க2வி அைம*ச� ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல, உய� க2வி ம/0� ெந3Aசாைலக� அைம*ச+� பாரா�மற* சைப �த2வ+� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாBC, கலD�ைரயாட2 ம/0� அரசக+ம ெமாழிக� அைம*ச� ெ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 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/0� சிவி2 விமான* ேசைவக� அைம*ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�3 6திய கிராம>க�, உ�க�டைம56 வசதிக� ம/0� ச�தாய அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப+Dேதா�ட" ைக�ெதாழி2 அைம*ச� 



                            ( 2 )  M. No. 185 ெ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� ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% , ெதாைல�ெதாட�6க� ம/0� Eஜி�ட2 உ�க�டைம56 வசதிக� அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய%த,ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய%த,ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய%த,ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய%த, விAஞான, ெதாழி2G�ப ம/0� ஆரா4*சி அைம*ச� ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ, Hடைம56 ம/0� நி�மாண��ைற அைம*ச� ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க� அைம*ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப6டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப6டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப6டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப6டார, மகளி� ம/0� சி0வ� அ1வ2க� அைம*ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி+�தி5 பணி5ெபா056க� அைம*ச� ெகௗரவ ைபஸ" (7தபா,ெகௗரவ ைபஸ" (7தபா,ெகௗரவ ைபஸ" (7தபா,ெகௗரவ ைபஸ" (7தபா, மாகாண சைபக� ம/0� உ�Iரா�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 (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப+,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப+,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப+,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப+, நீதி அைம*ச+� 6�தசாசன அைம*ச+� ெகௗரவ ம8� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம8� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம8� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம8� சமரவி�ரம, அபிவி+�தி உபாய �ைறக� ம/0� 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/0� ெ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, �ைற�க>க� ம/0� க5ப/0ைற அ1வ2க� அைம*ச� ெகௗரவ ர:சி' சிய�பலாபி1ய,ெகௗரவ ர:சி' சிய�பலாபி1ய,ெகௗரவ ர:சி' சிய�பலாபி1ய,ெகௗரவ ர:சி' சிய�பலாபி1ய, மிவ1 ம/0� 6�5பி"க�த"க ச"தி அைம*ச� ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன, ெதாழி2, ெதாழி/ச>க உறCக� ம/0� ச5பிரக�வ அபிவி+�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, 8காதார�, ேபாசைண ம/0� 8ேதச ம+��வ அைம*ச� ெகௗரவ 1.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 1.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 1.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 1.எ�. �வாமிநாத�, சிைற*சாைலக� ம0சீரைம56, 6ன�வாBவளி56, மீ�&Eேய/ற ம/0� இD�மத அ1வ2க� அைம*ச� ெகௗரவ ரஊ? ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ? ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ? ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ? ஹகீ�, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ�வழ>க2 அைம*ச� ெகௗரவ அ? � ஹ@�,ெகௗரவ அ? � ஹ@�,ெகௗரவ அ? � ஹ@�,ெகௗரவ அ? � ஹ@�, தபா2, தபா2 ேசைவக� ம/0� ��;� சமய அ1வ2க� அைம*ச� ெகௗரவ கA" ஹஷீ�,ெகௗரவ கA" ஹஷீ�,ெகௗரவ கA" ஹஷீ�,ெகௗரவ கA" ஹஷீ�, அரச ெதாழி2�ய/சிக� அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய5 ெபா+ளாதார விவகார>க� ப/றிய அைம*ச� ெகௗரவ A�3 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ A�3 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ A�3 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ A�3 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி+�தி அைம*ச�  ெகௗரவ ல+ம� யா?பா அேபவ"தன,ெகௗரவ ல+ம� யா?பா அேபவ"தன,ெகௗரவ ல+ம� யா?பா அேபவ"தன,ெகௗரவ ல+ம� யா?பா அேபவ"தன, அரச ெதாழி2 �ய/சிக� அபிவி+�தி இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ ாீ. A. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. A. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. A. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. A. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% C;ேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% C;ேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% C;ேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% C;ேள, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ� வழ>க2 இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க� இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக7வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக7வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக7வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக7வர�, சி0வ� அ1வ2க� இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன, நிதி இராஜா>க அைம*ச� 



                            ( 3 )  M. No. 185 ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன, பா�கா56 இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ தி8? ெவதஆரFசி,ெகௗரவ தி8? ெவதஆரFசி,ெகௗரவ தி8? ெவதஆரFசி,ெகௗரவ தி8? ெவதஆரFசி, கட/ெறாழி2 ம/0� நீரக வள:ல 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 உறCக� 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� ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ ல+ம� ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ ல+ம� ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ ல+ம� ெசெனவிர'ன, விAஞான, ெதாழி2G�ப ம/0� ஆரா4*சி இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி7C�லாG,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி7C�லாG,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி7C�லாG,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி7C�லாG, 6ன�வாBவளி56 ம/0� மீ�&Eேய/ற இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளH, ேதசிய ஒ+ைம5பா3 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  ேனI க�க%த,ெகௗரவ  ேனI க�க%த,ெகௗரவ  ேனI க�க%த,ெகௗரவ  ேனI க�க%த, அன��த �காைம��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/ேறா;ய வள>க� அபிவி+�தி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அJராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அJராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அJராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அJராத ஜயர'ன, மகாவ; அபிவி+�தி ம/0� 8/றாட2 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 பா8த Kமார ெதவர?ெப�ம,ெகௗரவ பா8த Kமார ெதவர?ெப�ம,ெகௗரவ பா8த Kமார ெதவர?ெப�ம,ெகௗரவ பா8த Kமார ெதவர?ெப�ம, உ�ளக அ1வ2க�, வடேம2 அபிவி+�தி ம/0� கலாசார அ1வ2க� 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/0� ெபா+ளாதார அ1வ2க� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ எF.ஆ". சாரதீ  Iம%த,ெகௗரவ எF.ஆ". சாரதீ  Iம%த,ெகௗரவ எF.ஆ". சாரதீ  Iம%த,ெகௗரவ எF.ஆ". சாரதீ  Iம%த, நீதி பிரதி அைம*ச+� 6�தசாசன பிரதி அைம*ச+� ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�3 ெதாழி2வா456 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� 6�5பி"க�த"க ச"தி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ல+ம� வச%த ெபேரரா,ெகௗரவ ல+ம� வச%த ெபேரரா,ெகௗரவ ல+ம� வச%த ெபேரரா,ெகௗரவ ல+ம� வச%த ெபேரரா, ெப+Dேதா�ட ைக�ெதாழி2 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ இ%திக ப6டாரநாய�க,ெகௗரவ இ%திக ப6டாரநாய�க,ெகௗரவ இ%திக ப6டாரநாய�க,ெகௗரவ இ%திக ப6டாரநாய�க, Hடைம56 ம/0� நி�மாண��ைற பிரதி அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தாராநா' ப7நாய�க,தாராநா' ப7நாய�க,தாராநா' ப7நாய�க,தாராநா' ப7நாய�க, ெதாைல�ெதாட�6க� ம/0� Eஜி�ட2 உ�க�டைம56 வசதிக� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ�நா�ட1வ2க� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அமீ" அ8 சிஹா?தீ�,ெகௗரவ அமீ" அ8 சிஹா?தீ�,ெகௗரவ அமீ" அ8 சிஹா?தீ�,ெகௗரவ அமீ" அ8 சிஹா?தீ�, கிராமிய ெபா+ளாதார அ1வ2க� பிரதி அைம*ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட" அ?Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ?Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ?Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ?Cஹாமி   ெ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   



                            ( 4 )  M. No. 185 ெ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 ஆன%த அM'கமேகெகௗரவ ஆன%த அM'கமேகெகௗரவ ஆன%த அM'கமேகெகௗரவ ஆன%த அM'கமேக   ெகௗரவ ர:சி' அMவிஹாேரெகௗரவ ர:சி' அMவிஹாேரெகௗரவ ர:சி' அMவிஹாேரெகௗரவ ர:சி' அMவிஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி%' Kமா"ெகௗரவ அ. அரவி%' Kமா"ெகௗரவ அ. அரவி%' Kமா"ெகௗரவ அ. அரவி%' Kமா"   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Kமாரசிறி   ெகௗரவ ேவM Kமா"ெகௗரவ ேவM Kமா"ெகௗரவ ேவM Kமா"ெகௗரவ ேவM Kமா"   ெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ எ3வ3 Kணேசகரெகௗரவ எ3வ3 Kணேசகரெகௗரவ எ3வ3 Kணேசகரெகௗரவ எ3வ3 Kணேசகர   ெகௗரவ எ7. எ�. ச%திரேசனெகௗரவ எ7. எ�. ச%திரேசனெகௗரவ எ7. எ�. ச%திரேசனெகௗரவ எ7. எ�. ச%திரேசன   ெகௗரவ ம8' ஜயதிலகெகௗரவ ம8' ஜயதிலகெகௗரவ ம8' ஜயதிலகெகௗரவ ம8' ஜயதிலக   ெகௗரவ ந8� ப6டார ஜயமஹெகௗரவ ந8� ப6டார ஜயமஹெகௗரவ ந8� ப6டார ஜயமஹெகௗரவ ந8� ப6டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அLர சி3னி ஜயர'னெகௗரவ அLர சி3னி ஜயர'னெகௗரவ அLர சி3னி ஜயர'னெகௗரவ அLர சி3னி 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   ெ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.  ைரெர3ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர3ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர3ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர3ணசி�க�   ெகௗரவ ஆN(க� ெதா6டமா�ெகௗரவ ஆN(க� ெதா6டமா�ெகௗரவ ஆN(க� ெதா6டமா�ெகௗரவ ஆN(க� ெதா6டமா�   ெகௗரவ சிறினா� 1 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 1 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 1 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 1 ெம�   ெகௗரவ மய%த திசாநாய�கெகௗரவ மய%த திசாநாய�கெகௗரவ மய%த திசாநாய�கெகௗரவ மய%த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள7 ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள7 ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள7 ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள7 ேதவான%தா   ெகௗரவ (ஹம3 நவவிெகௗரவ (ஹம3 நவவிெகௗரவ (ஹம3 நவவிெகௗரவ (ஹம3 நவவி   ெகௗரவ இ. சா;7 நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சா;7 நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சா;7 நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சா;7 நி"மலநாத�   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி' ச:ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' ச:ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' ச:ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' ச:ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய%தெகௗரவ அேசா�க பிாிய%தெகௗரவ அேசா�க பிாிய%தெகௗரவ அேசா�க பிாிய%த   ெகௗரவ ப% ல லா� ப6டாாிெகாடெகௗரவ ப% ல லா� ப6டாாிெகாடெகௗரவ ப% ல லா� ப6டாாிெகாடெகௗரவ ப% ல லா� ப6டாாிெகாட   ெ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 எ7.எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ7.எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ7.எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ7.எ�. மாி�கா"   ெகௗரவ ெசயி3 அ8 ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி3 அ8 ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி3 அ8 ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி3 அ8 ஸாஹி" ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத" ம7தா�ெகௗரவ ேக. காத" ம7தா�ெகௗரவ ேக. காத" ம7தா�ெகௗரவ ேக. காத" ம7தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மGO?ெகௗரவ இ�ரா� மGO?ெகௗரவ இ�ரா� மGO?ெகௗரவ இ�ரா� மGO?   ெகௗரவ அ? �லா மஹO?ெகௗரவ அ? �லா மஹO?ெகௗரவ அ? �லா மஹO?ெகௗரவ அ? �லா மஹO?   ெகௗரவ அஜி' மா�ன?ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன?ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன?ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன?ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�க   



                            ( 5 )  M. No. 185 ெகௗரவ பிரச�ன ரண �கெகௗரவ பிரச�ன ரண �கெகௗரவ பிரச�ன ரண �கெகௗரவ பிரச�ன ரண �க   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ (ஜிC" ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிC" ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிC" ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிC" 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 அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெ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)  Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Hதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லQம� ஆன%த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன%த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன%த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன%த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர'ன   ெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறி   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெ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 எ�.எF.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எF.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எF.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எF.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ த�ம8�க� சி'தா"த�ெகௗரவ த�ம8�க� சி'தா"த�ெகௗரவ த�ம8�க� சி'தா"த�ெகௗரவ த�ம8�க� சி'தா"த�   ெகௗரவ அ6ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ6ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ6ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ6ணாமைல நேட� சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�   ெகௗரவ வ1ேவ� �ேரIெகௗரவ வ1ேவ� �ேரIெகௗரவ வ1ேவ� �ேரIெகௗரவ வ1ேவ� �ேரI   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ31ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ31ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ31ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ31ஆரFசி       தி+. த�மிக தசநாய"க, பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக�   தி+. நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி5 பிரதானிM� பிரதி5 பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக��   தி+மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி* ெசயலாள� நாயக�  தி+. E"கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி* ெசயலாள� நாயக�    ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராTம�ற� U1ய . ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராTம�ற� U1ய . ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராTம�ற� U1ய . ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராTம�ற� U1ய .     சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".        1.1.1.1.    சாபாநாயகாி�சாபாநாயகாி�சாபாநாயகாி�சாபாநாயகாி�    அறிவி'த�க;அறிவி'த�க;அறிவி'த�க;அறிவி'த�க;:  :  :  :  சபாநாயக� பிவ+மா0 அறிவி�த2 வி3�தா�: —    
I “இல>ைக* சனநாயக ேசாச;ச" &Eயர8 அரசியலைம5பி 79 ஆ� இல"க, உ056ைரயி ஏ/பா3களி பிரகார� ““““ெவளிநா3XF ெசலாவணிெவளிநா3XF ெசலாவணிெவளிநா3XF ெசலாவணிெவளிநா3XF ெசலாவணி” ” ” ” எ@�  ச�ட:ல�தி2, 2017 Tைல மாத� 28 ஆ� திகதி எனா2 ச0ைர எ,த5ப�டெதபைத அறிவி"க வி+�6கிேற.”  
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II “இல>ைக* சனநாயக ேசாச;ச" &Eயர8 அரசியலைம5பி 121(1) ஆ� உ056ைரயி பிரகார� ““““உ6ணா3டரசிைறஉ6ணா3டரசிைறஉ6ணா3டரசிைறஉ6ணா3டரசிைற”””” எ@� ச�ட:ல� ெதாட�பாக உய� நீதிமற�தி/&* சம�5பி"க5ப�ட ப�� ம@"களி  பிரதிக�  என"&" கிைட���ளனெவபைத பாரா�மற�தி/& அறிவி"க வி+�6கிேற.”  
III “இல>ைக* சனநாயக ேசாச;ச" &Eயர8 அரசியலைம5பி 121(1) ஆ� உ056ைரயி பிரகார� ““““மாகாண சைப' ேதா்த�க; (தி�'த�)மாகாண சைப' ேதா்த�க; (தி�'த�)மாகாண சைப' ேதா்த�க; (தி�'த�)மாகாண சைப' ேதா்த�க; (தி�'த�)”””” எ@� ச�ட:ல� ெதாட�பாக உய� நீதிமற�தி/&* சம�5பி"க5ப�ட ம@வி பிரதிெயா0  என"&" கிைட���ளெதபைத பாரா�மற�தி/& அறிவி"க வி+�6கிேற.”  
IV “இல>ைக* சனநாயக ேசாச;ச" &Eயர8 அரசியலைம5பி 121(1) ஆ� உ056ைரயி பிரகார� சவா1"&�ப3�த5ப�ட ““““உ6ணா3டரசிைறஉ6ணா3டரசிைறஉ6ணா3டரசிைறஉ6ணா3டரசிைற”””” எ@� ச�ட:ல� ச�பDதமாக உய� நீதிமற�தி தீ�56 என"&" கிைட���ள� எபைத5 பாரா�மற�தி/& அறிவி"க வி+�6கிேற.” 

(1) ச�ட:ல�தி2 97 ஆ�, 98 ஆ� ம/0� 100(1)(உ) ஆ� பிாிCக� அரசியலைம5பி  12 ஆ� உ056ைர"& �ரணானெதனC�,   167 ஆ� பிாிC அரசியலைம5பி 12 ஆ�, 13 ஆ� 14 (1) (ஏ) ம/0� (ஐ)ஆ�  உ056ைரக�"& �ரணானெதனC�; ேம/பE பிாிCகளி2 உ�ள �ர[பா3க� அரசியலைம5பி 84(2) ஆ� உ056ைரயி பிரகார� விேசட ெப+�பாைம வா"&களினா2  நிைறேவ/ற5ப3வத :ல� அ2ல� உய� நீதிமற தீ�5பி2 &றி��ைர"க5ப�3�ளவா0 தி+�த>கைள ேம/ெகா�வத :ல� நீ"கி" ெகா�ள5பட �EM�;   
(2) 200 ஆ� பிாிC அரசியலைம5பி 3 ஆ� ம/0� 4 ஆ� உ056ைரக�"& �ரணானெதனC� அ� அரசியலைம5பி 84(2) ஆ�  உ056ைர"& ஏ/ப விேசட ெப+�பாைம  வா"&களினா2  நிைறேவ/ற5ப3வ�ட, அரசியலைம5பி 83 ஆ� உ056ைரயி பிரகார� ம"க� தீ�5ெபாறி2 ம"களா2 அ>கீகாி"க5ப3த1� ேவ[3ெமனC� உய� நீதிமற� தீ�5பளி���ள�. உய� நீதிமற�தி தீ�56 இைறய ��ட நடவE"ைகக� ப/றிய அதிகார அறி"ைகயி2 பதி5பிட ேவ[3ெமன நா க�டைளயி3கிேற. 
 2.2.2.2.    வா\' �கைள'வா\' �கைள'வா\' �கைள'வா\' �கைள'    ெதாிவி�K�ெதாிவி�K�ெதாிவி�K�ெதாிவி�K�    பிேரரைண பிேரரைண பிேரரைண பிேரரைண - பிரதம அைம*ச� ெகௗரவ ரணி2 வி"கிரமசி>க:  பாரா�மற* சைப �த2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— இDத* சைபயி உ05பினராக* ெசய/ப�3 ெதாட�*சியாக 40 ஆ[3 கால* ேசைவைய5 ^��திெச4தைம"காக பிரதம அைம*ச� ெகௗரவ ரணி2 வி"கிரமசி>க அவ�க�"& இDத* சைபயான� வாB��"கைள� ெதாிவி��" ெகா�வ�ட, ெபா�வாக நா�3"&� &றி5பாக பாரா�மற�தி/&� ெகௗரவ ரணி2 வி"கிரமசி>க அவ�க� ெபா�நல ேநா"&ட@� அ�5பணி56ட@� ேம/ெகா[ட ேசைவைய மீளா4C"& உ�ப3�தி அனாாி அைன�� எதி�கால �ய/சிக�� ெவ/றியைடய ஆசிகைள வழ>&கிற�.   பிேரரைண சைப"& விட5ப�3 ஏகமனதாக சைபயி2 நிைறேவ/ற5ப�ட�.  3. 3. 3. 3. ஒ'திைவ?Cஒ'திைவ?Cஒ'திைவ?Cஒ'திைவ?C    : : : : “இ5பாரா�மற� இ5ெபா,� ஒ�திைவ"க5ப3மாக” என பாரா�மற* சைப �த2வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"& விட5ப�3 ஏ/0"ெகா�ள5ப�ட�. பி.ப. 12.21 மணி"& 2017 ஆக�� மாத� 08 ஆ�  திகதி ெச_வா4"கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர  பாரா�மற� ஒ�திைவ"க5ப�ட�. 


