
இல. 196196196196.] (எ�டாவ� பாரா�மற� - �தலாவ� ��ட�ெதாட�) 
பாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைக        2017 ெச�ெத�ப�  08, ெவ�ளி!கிழைம �.ப. 10.30 மணி!&      

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 ெ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� ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள4ல அபிவி,�தி அைம+ச� ம./� மகாவ5 அபிவி,�தி இராஜா8க அைம+ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர% அ&'கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர% அ&'கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர% அ&'கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர% அ&'கம, விேசட பணி�ெபா/�9!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./� பாரா�மற ம/சீரைம�9 அைம+ச,� அரசா8க! க�சி �த.ேகாலாசா;� ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�, க1வி அைம+ச� ெகௗரவ ல)ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல)ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல)ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ 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 தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�<��ைற அைம+ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�< 9திய கிராம8க�, உ�க�டைம�9 வசதிக� ம./� ச�தாய அபிவி,�தி அைம+ச� ெகௗரவ -மி!த திசாநாய�க,ெகௗரவ -மி!த திசாநாய�க,ெகௗரவ -மி!த திசாநாய�க,ெகௗரவ -மி!த திசாநாய�க, கம�ெதாழி1 அைம+ச� ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன, உ�ளக அ0வ1க�, வடேம1 அபிவி,�தி ம./� கலாசார அ0வ1க� அைம+ச� ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க� அைம+ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி,�தி� பணி�ெபா/�9க� அைம+ச,� ெவளிவிவகார அைம+ச,� ெகௗரவ ைபஸ� &.தபா,ெகௗரவ ைபஸ� &.தபா,ெகௗரவ ைபஸ� &.தபா,ெகௗரவ ைபஸ� &.தபா, மாகாண சைபக� ம./� உ�?ரா�சி அைம+ச� ெகௗரவ அ5ர பிாியத�ஷன யா7பா,ெகௗரவ அ5ர பிாியத�ஷன யா7பா,ெகௗரவ அ5ர பிாியத�ஷன யா7பா,ெகௗரவ அ5ர பிாியத�ஷன யா7பா, அன��த �காைம��வ அைம+ச� ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம./� ேம1 மாகாண அபிவி,�தி அைம+ச� ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா9,ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா9,ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா9,ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா9, திறக� அபிவி,�தி ம./� ெதாழி.பயி.சி அைம+ச� 



                            ( 2 )  M. No. 196 ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� 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 விஜி% விஜய&ணி ெசா;சா,ெகௗரவ விஜி% விஜய&ணி ெசா;சா,ெகௗரவ விஜி% விஜய&ணி ெசா;சா,ெகௗரவ விஜி% விஜய&ணி ெசா;சா, நீ��பாசன ம./� நீரக வள4ல �காைம��வ அைம+ச� ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட1 ம./� நீ�வழ8க1 அைம+ச� ெகௗரவ க0� ஹஷீ�,ெகௗரவ க0� ஹஷீ�,ெகௗரவ க0� ஹஷீ�,ெகௗரவ க0� ஹஷீ�, அரச ெதாழி1�ய.சிக� அபிவி,�தி அைம+ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய� ெபா,ளாதார விவகார8க� ப.றிய அைம+ச� ெகௗரவ 0�2 மா�ஷ� சர% ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�2 மா�ஷ� சர% ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�2 மா�ஷ� சர% ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�2 மா�ஷ� சர% ெ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 இராஜா8க அைம+ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க� இராஜா8க அைம+ச� ெகௗரவ ஏ. 9. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 9. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 9. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 9. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க� இராஜா8க 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� அ0வ1க� இராஜா8க அைம+ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர%ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர%ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர%ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர%ன, நிதி இராஜா8க அைம+ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன, பா�கா�9 இராஜா8க அைம+ச� ெகௗரவ தி:7 ெவதஆரAசி,ெகௗரவ தி:7 ெவதஆரAசி,ெகௗரவ தி:7 ெவதஆரAசி,ெகௗரவ தி:7 ெவதஆரAசி, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள4ல அபிவி,�தி இராஜா8க அைம+ச� ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர,ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர,ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர,ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர, ெதாழி1 ம./� ெதாழி.ச8க உறAக� இராஜா8க அைம+ச� ெகௗரவ ஏ. எA. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எA. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எA. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எA. எ�. ெபளB, ேதசிய ஒ,ைம�பா< ம./� ந15ண!க இராஜா8க அைம+ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா!&வர�� ம./� சிவி1 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�, Cகாதார�, ேபாசைண ம./� Cேதச ம,��வ பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ (தி�மதி) Cேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) Cேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) Cேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) Cேமதா ஜீ. ஜயேசன, வ0வாதார அபிவி,�தி ம./� வன சீவராசிக� 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 எA.ஆ�. சாரதீ -Dம!த,ெகௗரவ எA.ஆ�. சாரதீ -Dம!த,ெகௗரவ எA.ஆ�. சாரதீ -Dம!த,ெகௗரவ எA.ஆ�. சாரதீ -Dம!த, நீதி பிரதி அைம+ச,� 9�தசாசன பிரதி அைம+ச,� ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�< ெதாழி1வாD�9 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./� ெதாழி.பயி.சி பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ Cச!த FGசிநிலேம,ெகௗரவ Cச!த FGசிநிலேம,ெகௗரவ Cச!த FGசிநிலேம,ெகௗரவ Cச!த FGசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம./� �காைம��வ பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா, மிவ0 ம./� 9��பி!க�த!க ச!தி பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ இ!திக பHடாரநாய�க,ெகௗரவ இ!திக பHடாரநாய�க,ெகௗரவ இ!திக பHடாரநாய�க,ெகௗரவ இ!திக பHடாரநாய�க, Eடைம�9 ம./� நி�மாண��ைற பிரதி அைம+ச� 



                            ( 3 )  M. No. 196 ெகௗரவ தாராநா% ப.நாய�க,ெகௗரவ தாராநா% ப.நாய�க,ெகௗரவ தாராநா% ப.நாய�க,ெகௗரவ தாராநா% ப.நாய�க, ெதாைல�ெதாட�9க� ம./� Fஜி�ட1 உ�க�டைம�9 வசதிக� பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ நிஷா!த &-ெஹ29கமேக,ெகௗரவ நிஷா!த &-ெஹ29கமேக,ெகௗரவ நிஷா!த &-ெஹ29கமேக,ெகௗரவ நிஷா!த &-ெஹ29கமேக, �ைற�க8க� ம./� க�ப./ைற அ0வ1க� பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ�நா�ட0வ1க� பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ அமீ� அ: சிஹா7தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ: சிஹா7தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ: சிஹா7தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ: சிஹா7தீ�, கிராமிய ெபா,ளாதார அ0வ1க� பிரதி அைம+ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட� அ7Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ7Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ7Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ7Fஹாமி   ெகௗரவ மஹி!த யா7பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி!த யா7பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி!த யா7பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி!த யா7பா அேபவ�தன   ெகௗரவ சிசிர Iமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Iமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Iமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Iமார அேபேசகர   ெ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 அ=%கமேகெகௗரவ ஆன!த அ=%கமேகெகௗரவ ஆன!த அ=%கமேகெகௗரவ ஆன!த அ=%கமேக   ெகௗரவ ரGசி% அ=விஹாேரெகௗரவ ரGசி% அ=விஹாேரெகௗரவ ரGசி% அ=விஹாேரெகௗரவ ரGசி% அ=விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி!% Iமா�ெகௗரவ அ. அரவி!% Iமா�ெகௗரவ அ. அரவி!% Iமா�ெகௗரவ அ. அரவி!% Iமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Iமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Iமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Iமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Iமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ= Iமா�ெகௗரவ ேவ= Iமா�ெகௗரவ ேவ= Iமா�ெகௗரவ ேவ= Iமா�   ெ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� கல7ப%திெகௗரவ நிஹா� கல7ப%திெகௗரவ நிஹா� கல7ப%திெகௗரவ நிஹா� கல7ப%தி   ெகௗரவ திேனD Iணவ�தனெகௗரவ திேனD Iணவ�தனெகௗரவ திேனD Iணவ�தனெகௗரவ திேனD Iணவ�தன   ெகௗரவ ப!-ல Iணவ�தனெகௗரவ ப!-ல Iணவ�தனெகௗரவ ப!-ல Iணவ�தனெகௗரவ ப!-ல Iணவ�தன   ெகௗரவ ப%ம உதயசா!த Iணேசகரெகௗரவ ப%ம உதயசா!த Iணேசகரெகௗரவ ப%ம உதயசா!த Iணேசகரெகௗரவ ப%ம உதயசா!த Iணேசகர   ெகௗரவ எ.. எ�. ச!திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச!திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச!திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச!திரேசன   ெகௗரவ 9.". சானகெகௗரவ 9.". சானகெகௗரவ 9.". சானகெகௗரவ 9.". சானக   ெகௗரவ ந:� பHடார ஜயமஹெகௗரவ ந:� பHடார ஜயமஹெகௗரவ ந:� பHடார ஜயமஹெகௗரவ ந:� பHடார ஜயமஹ   ெகௗரவ அEர சி2னி ஜயர%னெகௗரவ அEர சி2னி ஜயர%னெகௗரவ அEர சி2னி ஜயர%னெகௗரவ அEர சி2னி 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 க. -ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க. -ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க. -ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க. -ைரெர2ணசி�க�   ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�   ெகௗரவ சிறினா� 9 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 9 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 9 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 9 ெம�   



                            ( 4 )  M. No. 196 ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி% த ெசா;சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி% த ெசா;சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி% த ெசா;சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி% த ெசா;சா   ெகௗரவ அ5ர திசாநாய�கெகௗரவ அ5ர திசாநாய�கெகௗரவ அ5ர திசாநாய�கெகௗரவ அ5ர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல"ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல"ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல"ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல"ர திசாநாய�க   ெகௗரவ "ரIமார திசாநாய�கெகௗரவ "ரIமார திசாநாய�கெகௗரவ "ரIமார திசாநாய�கெகௗரவ "ரIமார திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள. ேதவான!தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான!தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான!தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான!தா   ெகௗரவ வாCேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாCேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாCேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாCேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாK. நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாK. நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாK. நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாK. நி�மலநாத�   ெகௗரவ F%திக ப%திறணெகௗரவ F%திக ப%திறணெகௗரவ F%திக ப%திறணெகௗரவ F%திக ப%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 Cஜி% சGஜய ெபேரராெகௗரவ Cஜி% சGஜய ெபேரராெகௗரவ Cஜி% சGஜய ெபேரராெகௗரவ Cஜி% சGஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமAச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமAச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமAச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமAச!திர   ெகௗரவ எ.. பிேரமர%னெகௗரவ எ.. பிேரமர%னெகௗரவ எ.. பிேரமர%னெகௗரவ எ.. பிேரமர%ன   ெகௗரவ ப!-ல லா� பHடாாிெகாடெகௗரவ ப!-ல லா� பHடாாிெகாடெகௗரவ ப!-ல லா� பHடாாிெகாடெகௗரவ ப!-ல லா� பHடாாிெகாட   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ &ஹ�ம- இ7ராஹி� &ஹ�ம- ம�
�ெகௗரவ &ஹ�ம- இ7ராஹி� &ஹ�ம- ம�
�ெகௗரவ &ஹ�ம- இ7ராஹி� &ஹ�ம- ம�
�ெகௗரவ &ஹ�ம- இ7ராஹி� &ஹ�ம- ம�
�   ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ேக. காத� ம.தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம.தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம.தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம.தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மLM7ெகௗரவ இ�ரா� மLM7ெகௗரவ இ�ரா� மLM7ெகௗரவ இ�ரா� மLM7   ெகௗரவ அ7-�லா மஹM7ெகௗரவ அ7-�லா மஹM7ெகௗரவ அ7-�லா மஹM7ெகௗரவ அ7-�லா மஹM7   ெகௗரவ அஜி% மா�ன7ெப�மெகௗரவ அஜி% மா�ன7ெப�மெகௗரவ அஜி% மா�ன7ெப�மெகௗரவ அஜி% மா�ன7ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆC மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆC மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆC மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆC 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 பிம� ர%நாய�கெகௗரவ பிம� ர%நாய�கெகௗரவ பிம� ர%நாய�கெகௗரவ பிம� 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 இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ &ஜிF� ரஹுமா�ெகௗரவ &ஜிF� ரஹுமா�ெகௗரவ &ஜிF� ரஹுமா�ெகௗரவ &ஜிF� 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 காமினி ெலா�Iேகெகௗரவ காமினி ெலா�Iேகெகௗரவ காமினி ெலா�Iேகெகௗரவ காமினி ெலா�Iேக   ெ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) -Bதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) -Bதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) -Bதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) -Bதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லOம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன!த விேஜமா�ன   



                            ( 5 )  M. No. 196 ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Iமாாி விேஜர%னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Iமாாி விேஜர%னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Iமாாி விேஜர%னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Iமாாி விேஜர%ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறி   ெகௗரவ கGசன விேஜேசகரெகௗரவ கGசன விேஜேசகரெகௗரவ கGசன விேஜேசகரெகௗரவ கGசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ Iமார ெவ�கமெகௗரவ Iமார ெவ�கமெகௗரவ Iமார ெவ�கமெகௗரவ Iமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான&%- Pேநச�ெகௗரவ ஞான&%- Pேநச�ெகௗரவ ஞான&%- Pேநச�ெகௗரவ ஞான&%- Pேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி P.க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி P.க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி P.க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி P.க!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 எ�.எA.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எA.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எA.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எA.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ &%- சிவ:�க�ெகௗரவ &%- சிவ:�க�ெகௗரவ &%- சிவ:�க�ெகௗரவ &%- சிவ:�க�   ெகௗரவ எ�.ஏ. Cம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. Cம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. Cம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. Cம!திர�   ெகௗரவ வ9ேவ� CேரDெகௗரவ வ9ேவ� CேரDெகௗரவ வ9ேவ� CேரDெகௗரவ வ9ேவ� CேரD   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ Cனி� ஹ!-�ென%திெகௗரவ Cனி� ஹ!-�ென%திெகௗரவ Cனி� ஹ!-�ென%திெகௗரவ Cனி� ஹ!-�ென%தி   ெகௗரவ இ!திக அ5�%த ேஹர%ெகௗரவ இ!திக அ5�%த ேஹர%ெகௗரவ இ!திக அ5�%த ேஹர%ெகௗரவ இ!திக அ5�%த ேஹர%   ெகௗரவ கனக ேஹர%ெகௗரவ கனக ேஹர%ெகௗரவ கனக ேஹர%ெகௗரவ கனக ேஹர%      தி,. த�மிக தசநாய!க, பாரா�மற+ ெசயலாள� நாயக�   தி,. நீ1 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி� பிரதானிH� பிரதி� பாரா�மற+ ெசயலாள� நாயக��   தி,. F!கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி+ ெசயலாள� நாயக�    ஒ%திைவ7பி� பிரகார� பாராSம�ற� T9ய-. ஒ%திைவ7பி� பிரகார� பாராSம�ற� T9ய-. ஒ%திைவ7பி� பிரகார� பாராSம�ற� T9ய-. ஒ%திைவ7பி� பிரகார� பாராSம�ற� T9ய-.     IU�களி�IU�களி�IU�களி�IU�களி�    பிரதி%பிரதி%பிரதி%பிரதி%    தவிசாள�தவிசாள�தவிசாள�தவிசாள�    தைலைமதைலைமதைலைமதைலைம    தா�கினா�.தா�கினா�.தா�கினா�.தா�கினா�.        1.1.1.1.    ப%திர�கKப%திர�கKப%திர�கKப%திர�கK    சம�7பண�சம�7பண�சம�7பண�சம�7பண�:  :  :  :  (1) &)!களி பிரதி� தவிசாள�, இல8ைக+ சனநாயக+ ேசாச5ச! &Fயரசி அரசியலைம�பி 154(6) ஆ�        உ/�9ைரயி பிரகார� —     
 (i) 2009 ஆ� நிதி ஆMF.கான கண!காDவாள� தைலைம அதிபதியி அறி!ைகயி 4றாவ� ெதா&தியி  V ஆ� ப&தி;   (ii) 2010 ஆ� நிதி ஆMF.கான கண!காDவாள� தைலைம அதிபதியி அறி!ைகயி 4றாவ� ெதா&தியி  VI ஆ� ப&தி;   (iii) 2011 ஆ� நிதி ஆMF.கான கண!காDவாள� தைலைம அதிபதியி அறி!ைகயி 4றாவ� ெதா&தியி  VI ஆ� ப&தி;  (iv) 2012 ஆ� நிதி ஆMF.கான கண!காDவாள� தைலைம அதிபதியி அறி!ைகயி 4றாவ� ெதா&தியி  IX ஆ� ப&தி;  
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 (v) 2014 ஆ� நிதி ஆMF.கான கண!காDவாள� தைலைம அதிபதியி அறி!ைகயி இரMடாவ� ெதா&தியி XXII ஆ� ப&திையH� 4றாவ� ெதா&தியி  VIII ப&திையH� ; ம./� 
 (vii) 2015 ஆ� நிதி ஆMF.கான கண!காDவாள� தைலைம அதிபதியி அறி!ைகயி இரMடாவ� ெதா&தியி XIX ஆ� ப&திையH�  ஆகியவ.ைற+ சம��பி�தா�. ேம.பF அறி!ைகக� சபா0ட%தி:ட7படசபா0ட%தி:ட7படசபா0ட%தி:ட7படசபா0ட%தி:ட7பட ேவM<ெமனA� அ+சிட�பட ேவM<ெமனA� க�டைளயாயி./. 
(2)  காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம�9 அைம+ச�,  
 (i) 2015 ஆ� ஆM<!கான இல8ைக இற�ப� ஆராD+சி நி/வன�தி ஆMடறி!ைக;   ம./�  
 (ii) 2015 ஆ� ஆM<!கான இற�ப� அபிவி,�தி� திைண!கள�தி ெசயலா./ைக அறி!ைக ஆகிய அறி!ைககைள+ சம��பி�� ேம.பF அறி!ைககைள  கம�ெதாழி1 ம./� காணி ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! &)வி.& ஆ./�ப<�த�பட ேவM<ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட�ப�< ஏ./!ெகா�ள�ப�ட�.  2.2.2.2.    மE�கKமE�கKமE�கKமE�கK    ::::    

(1)  ெகாPவ�த, தல8கம வட!&, இல. 266/4, ேதவாலய Eதி, Rவவ�த சனச4க ச8க�தி தைலவ� எ;� �கவாியி1 வதிH� தி,மதி தமயSதி ந!காவிடவின� 2017.06.08  ஆ� திகதியிட�ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ CசSத 9=சிநிெலேம  சம��பி�தா�.  
(2)  ெவ1லவ, எெஹலெகா1ல, கிணிகராவவி1 வதிH� தி,. ஆ�.பி. ஆனSத ப�மசிாியின� 2017.08.01 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ அேசா! அேபசி8க  சம��பி�தா�.  
(3)  வா��வ, மாவல, ெமாெரா�<வ Eதி, இல. 28 இ1 வதிH� தி,. எ�.எP. ெபேரராவின� 2017.07.05  ஆ� திகதியிட�ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ ஜயSத சமரEர  சம��பி�தா�.  25அ ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள!கைமய ேம.பF ம;!க� ெபா� ம;!க� &)A!& ஆ./�ப<�த�ப�டன. 

(பி.ப. 10.52 மணி!& சபாநாயக� தைலைம தா8கினா�. )      3.3.3.3.    பாராSம�ற அ=வ�கKபாராSம�ற அ=வ�கKபாராSம�ற அ=வ�கKபாராSம�ற அ=வ�கK: : : : பாரா�மற+ சைப �த1வ� சம��பி�த பிேரரைண,— ஒ)8&� ப�திர�தி1 காண�ப<� ெபா� அ0வ1களி1 1, 2, 3, 4, 5, 6 ம./� 7 ஆ� இல!க விடய8க� மீதான நடவF!ைகக� இைறய அம�வி1 20(7) ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைளயி ஏ.பா<களி5,S� வில!&�ெப/மாக. பிேரரைண சைப!& விட�ப�< ஏ./!ெகா�ள�ப�ட�.     4. 4. 4. 4. தWேபா- ெசயWபX� சிவி� பா-கா7F� IU�IகS�I உ%திேயாகY�வ தWேபா- ெசயWபX� சிவி� பா-கா7F� IU�IகS�I உ%திேயாகY�வ தWேபா- ெசயWபX� சிவி� பா-கா7F� IU�IகS�I உ%திேயாகY�வ தWேபா- ெசயWபX� சிவி� பா-கா7F� IU�IகS�I உ%திேயாகY�வ அ�கீகார%ைத வழ�Iத�அ�கீகார%ைத வழ�Iத�அ�கீகார%ைத வழ�Iத�அ�கீகார%ைத வழ�Iத�: : : : ெகளரவ 9�திக பதிறண, ெகௗரவ லகி ஜயவ�தன அ;வதி!க சம��பி�த பிேரரைண,— சகல கிராம உ�திேயாக�த� பிாிAகளி0� அைமS��ள மத வழிபா�<� தல8களி தைலைம ேதர�, மத&,, பாடசாைல அதிப�, கிராம உ�திேயாக�த�, ச���தி அபிவி,�தி உ�திேயாக�த�, கம�ெதாழி1 ஆராD+சி உதவியாள�, சனசைப+ ெசயலாள�க�, பிரேதச�தி ெபா5P நிைலய�ைத� 



                            ( 7 )  M. No. 196 பிரதிநிதி��வ� ெசDH� ஒ, உ�திேயாக�த�, ம./� உாிய கிராம உ�திேயாக�த� பிாிவி0�ள ெதாMட� அைம�9!க�, அரச ம./� தனியா� �ைறகளி1 பணி9ாிH� உாிய பிாிவி1 வசி!&� பிரதிநிதிகைள உ�ளட!கிய சிவி1 பா�கா�9! &)!க� அைம!க�ப<வைத மிகA� எளிதா!&� ெபா,�< த.ேபாைதய சிவி1 பா�கா�9! &)!க�!& உ�திேயாகW�வ அ8கீகாரெமாைற வழ8க!�Fயவாறான பாரா�மற+ ச�டெமா/ நிைறேவ.ற�ப<த1 ேவM<ெமனA� அதXடாக கிராம உ�திேயாக�த� பிாிவி1 நைடெப/கிற &.ற+ ெசய1க�, ��நட�ைதக� ம./� ச�ட விேராத நடவF!ைகக� ெதாட�பாக ச�பSத�ப�ட பிாிAக�ட சிறSத ெதாட�ைப! க�Fெய)�9வத.& இய0மானவா/ &றி�த ச�ட8க� ஆ!க�ப<த1 ேவM<ெமனA� இ�பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ./கிற�. (பா. 10 / ’ 15) 
(�.ப. 11.59 மணி!& &)!களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா8கினா�. )  பிேரரைண சைப!& விட�ப�< ஏ./!ெகா�ள�ப�ட�.  5.5.5.5.    கH9 நகாி� காண7பX� வாகன ெநாிசைல Iைற%த�கH9 நகாி� காண7பX� வாகன ெநாிசைல Iைற%த�கH9 நகாி� காண7பX� வாகன ெநாிசைல Iைற%த�கH9 நகாி� காண7பX� வாகன ெநாிசைல Iைற%த�: : : : ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன, ெகௗரவ ( கலாநிதி)  ஜய�பதி வி!கிரமர�ன அ;வதி!க சம��பி�த பிேரரைண,— இல8ைகயி இரMடாவ� தைலநகரான கMF நக� உ�நா�< ம./� ெவளிநா�டவ�களி C./லா நிைலயமாக காண�ப<வதா0�, கMF நக,!& அறாட� ெப,� எMணி!ைகயான ம!க� வ,ைக த,வ�ட இ�ம!க� கMF நகாி0� அMமி�த Eதிகளி0� உ�ள அதிக வாகன ெநாிச1 காரணமாக ெப,� சிரம�தி.& உ�ளாவதா0�, கMF நகாி1 வாகன ெநாிசைல &ைற�பத.காக �ாித தீ�ெவாைற ெப./!ெகா<!க ேவM<ெமன இ�பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ./கிற�.   (பா. 156/ ’ 15) பிேரரைண சைப!& விட�ப�< ஏ./!ெகா�ள�ப�ட�.  6.6.6.6.    ஒ� மி�:ய� ேவைலவா;7F� க�%தி2ட%ைத அ&�பX%-� ேபா- வட�I ஒ� மி�:ய� ேவைலவா;7F� க�%தி2ட%ைத அ&�பX%-� ேபா- வட�I ஒ� மி�:ய� ேவைலவா;7F� க�%தி2ட%ைத அ&�பX%-� ேபா- வட�I ஒ� மி�:ய� ேவைலவா;7F� க�%தி2ட%ைத அ&�பX%-� ேபா- வட�I மWZ� கிழ�I மாகாண�களி� இைளஞ�கS�I &�Eாிைம அளி%த�மWZ� கிழ�I மாகாண�களி� இைளஞ�கS�I &�Eாிைம அளி%த�மWZ� கிழ�I மாகாண�களி� இைளஞ�கS�I &�Eாிைம அளி%த�மWZ� கிழ�I மாகாண�களி� இைளஞ�கS�I &�Eாிைம அளி%த�: : : : ெகௗரவ அ��1லாY மஹZ�, ெகௗரவ ட!ளP ேதவானSதா அ;வதி!க சம��பி�த பிேரரைண,— ஒ, மி15ய ேவைலவாD�9! க,�தி�ட�ைத அ�1ப<��� ேபா� வட!& ம./� கிழ!& மாகாண8களி1 வா)� ��ப�ைதS� ெதாட!க� நா.ப�ைதS� வயதி.& இைட�ப�ட இைளஞ�க�!& �;ாிைம அளி!க�பட ேவM<� எனA�, ஆர�ப, இரMடா� நிைல ம./� சிேர\ட இரMடா� நிைல ம�ட8களி1 பாடசாைலைய வி�< விலகிய ம./� க.ெபா.த. (சா/த) தைகைமக�ட இ,ப� வ,ட8க�!& ேமலாக பாடசாைலகளி1 ெதாMட� ஆசிாிய�களாக ேவைல!கம��த�ப�<�ேளாாி உய�க1வி� தைகைமகைள� பாிசீ5!கா� நிரSதர அSதPைத வழ8&வத.&� ேதைவயான நடவF!ைககைள எ<�பத.&� இ�பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ./கிற�. (பா.183/ ’ 16) 
“ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா8&வாராக”  என உய� க1வி ம./� ெந<=சாைலக� அைம+ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட�ப�< ஏ./!ெகா�ள�ப�ட�. 
(பி.ப. 2.00 மணி!& ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா8கினா�. )  பிேரரைண சைப!& விட�ப�< ஏ./!ெகா�ள�ப�ட�. 
 7.7.7.7.    3%த%தி�ேபா- உயிாிழ!த ம�கைள நிைன[T�வதWகாக 3%த%தி�ேபா- உயிாிழ!த ம�கைள நிைன[T�வதWகாக 3%த%தி�ேபா- உயிாிழ!த ம�கைள நிைன[T�வதWகாக 3%த%தி�ேபா- உயிாிழ!த ம�கைள நிைன[T�வதWகாக நிைன[%\பிெயா�ைற அைம%த� மWZ� நிைன[T�வதWகான ெபா-% நிைன[%\பிெயா�ைற அைம%த� மWZ� நிைன[T�வதWகான ெபா-% நிைன[%\பிெயா�ைற அைம%த� மWZ� நிைன[T�வதWகான ெபா-% நிைன[%\பிெயா�ைற அைம%த� மWZ� நிைன[T�வதWகான ெபா-% திகதிெயா�ைற� Iறி%ெதா-�Iத�திகதிெயா�ைற� Iறி%ெதா-�Iத�திகதிெயா�ைற� Iறி%ெதா-�Iத�திகதிெயா�ைற� Iறி%ெதா-�Iத�: : : : ெகௗரவ ட!ளP ேதவானSதா, ெகௗரவ வFேவ1 Cேர\ அ;வதி!க சம��பி�த பிேரரைண,— வட மாகாண�தி1 கடSத பல தசா�த8களாக காண�ப�ட H�த நிலவர� நீ8கி அைமதியானெதா, வா]!ைக �ைற!& ம!க� பிரேவசி���ளேதா<, கடSத கால�ப&தியி1 நிலவிய அசாதாரண 



                            ( 8 )  M. No. 196 ^]நிைலைமயி காரணமாகA�, H�த நிலவர� காரணமாகA�, ப<ெகாைல!& உ�ளான அைன�� இன, மத ம./� ச4க8கைள+ ேச�Sத, சகல ெமாழிகைளH� ேபCகிற ம!கைள இல8ைகய�களாக நிைனA��S�, அ�ம!க� தாD நா�<!காக ேம.ெகாMட தியாக8க�!& மதி�பளி�பத.காக, வட மாகாண�தி ஓமSைத� பிரேதச�தி1 ெபா,�தமானேதா� இட�தி1 “நிைனA�Rபிெயாைற”அைம�பத.&�, ேம.பF H�த நிலவர� காரணமாக உயிாிழSத சகல இன, மத ம./� ெமாழிகைள� ேபCகிற ம!கைள நிைனA��வத.காக ெபா,�தமான திகதிெயாைற ெபயாி�< ஒbேவா� ஆM<� அ�தின�ைத! ெகாMடா<வத.&� அரசா8க� நடவF!ைகெய<!க ேவM<ெமன இ�பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ./கிற�. (பா. 195/ ’ 17) “ெகௗரவ ெசஹா ேசமசி8க தைலைம தா8&வாராக” என உய� க1வி ம./� ெந<=சாைலக� அைம+ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!& விட�ப�< ஏ./!ெகா�ள�ப�ட�. (பி.ப. 2.35 மணி!& ெகௗரவ ெசஹா ேசமசி8க தைலைம தா8கினா�.) பிேரரைண சைப!& விட�ப�< ஏ./!ெகா�ள�ப�ட�.  8888....    ஒ%திைவ7F (சிய�பலாHXவஒ%திைவ7F (சிய�பலாHXவஒ%திைவ7F (சிய�பலாHXவஒ%திைவ7F (சிய�பலாHXவ, , , , வ%ேதகமவ%ேதகமவ%ேதகமவ%ேதகம    ரஜமஹாரஜமஹாரஜமஹாரஜமஹா    விகாைர�Iாியவிகாைர�Iாியவிகாைர�Iாியவிகாைர�Iாிய    காணிகைளகாணிகைளகாணிகைளகாணிகைள    பா-கா%த�):பா-கா%த�):பா-கா%த�):பா-கா%த�):    “இ�ேபா� இ�பாரா�மற� ஒ�திைவ!க�ப<மாக” என பாரா�மற சைப �த1வ�  பிேராி�தா�. பிேரரைண எ<�திய�ப�ெப./ விவாதி!க�ப�ட�. பிேரரைண சைப!& விட�ப�< ஏ./!ெகா�ள�ப�ட�. பி.ப. 3.45 மணி!&,  2017 ெச�ெத�ப� மாத� 19 ஆ� திகதி ெசbவாD!கிழைம பி.ப. 1.00 வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ!க�ப�ட�.   


