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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�   ெ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-.� ெபா'ளாதார அ/வ0க, 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�1 ெதாழி0வா234 அைம&ச'� நீதி அைம&ச'� ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன, உ,நா�ட/வ0க, அைம&ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க, 7-.லா��ைற அபிவி'�தி ம-.� கிறி8தவ சமய அ/வ0க, அைம&ச� ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர,ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர,ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர,ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர, கட-ெறாழி0 ம-.� நீரக வள9ல அபிவி'�தி அைம&ச� ம-.� 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 பணி3ெபா.34 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.சீரைம34 அைம&ச'� அரசா=க  க�சி �த-ேகாலாசா?� ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�, க0வி அைம&ச� ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல, உய� க0வி ம-.� ெந1@சாைலக, அைம&ச'� பாரா�மற& சைப �த0வ'� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாAB, கலC�ைரயாட0 ம-.� அரசக'ம ெமாழிக, அைம&ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப  ைக�ெதாழி0 அைம&ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�1��ை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-.� சிவி0 விமான& ேசைவக, அைம&ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�1 4திய கிராம=க,, உ�க�டைம34 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�ெதாழி0 அைம&ச� 



                            ( 2 )  M. No. 214 ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப'Cேதா�ட  ைக�ெதாழி0 அைம&ச� ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க, ச9க வ/E�ட0, நல4ாி ம-.� கFG மர4ாிைமக, அைம&ச� ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன, உ,ளக அ/வ0க,, வடேம0 அபிவி'�தி ம-.� கலாசார அ/வ0க, அைம&ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ/வாதார அபிவி'�தி ம-.� வனசீவராசிக, அைம&ச'� 4�தசாசன அைம&ச'� ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா% , ெதாைல�ெதாட�4க, ம-.� Gஜி�ட0 உ�க�டைம34 வசதிக, அைம&ச� ெகௗரவ ஏ. 3. �சி� பிேரமஜய%த,ெகௗரவ ஏ. 3. �சி� பிேரமஜய%த,ெகௗரவ ஏ. 3. �சி� பிேரமஜய%த,ெகௗரவ ஏ. 3. �சி� பிேரமஜய%த, வி@ஞான, ெதாழி0I�ப ம-.� ஆரா2&சி அைம&ச� ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி' பிேரமதாஸ, Jடைம34 ம-.� நி�மாண��ைற அைம&ச� ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�,ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�,ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�,ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�, ைக�ெதாழி0 ம-.� வாணிப அ/வ0க, அைம&ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப8டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப8டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப8டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச%திராணி ப8டார, மகளி� ம-.� சி.வ� அ/வ0க, அைம&ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி'�தி3 பணி3ெபா.34க, அைம&ச'� ெவளிநா�ட/வ0க, அைம&ச'� ெகௗரவ ைபஸ" (/தபா,ெகௗரவ ைபஸ" (/தபா,ெகௗரவ ைபஸ" (/தபா,ெகௗரவ ைபஸ" (/தபா, மாகாண சைபக, ம-.� உ,Kரா�சி அைம&ச� ெகௗரவ அ9ர பிாியத"ஷன யா;பா,ெகௗரவ அ9ர பிாியத"ஷன யா;பா,ெகௗரவ அ9ர பிாியத"ஷன யா;பா,ெகௗரவ அ9ர பிாியத"ஷன யா;பா, அன��த �காைம��வ 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(=$� ம-.� ெத அபிவி'�தி அைம&ச� ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க, ெப-ேறா:ய வள=க, அபிவி'�தி அைம&ச� ெகௗரவ பா5டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா5டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா5டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா5டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம-.� ேம0 மாகாண அபிவி'�தி அைம&ச� ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா3,ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா3,ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா3,ெகௗரவ ச%திம &ர�ெகா3, திறக, அபிவி'�தி ம-.� ெதாழி-பயி-சி அைம&ச� ெகௗரவ ம�கள சமர&ர,ெகௗரவ ம�கள சமர&ர,ெகௗரவ ம�கள சமர&ர,ெகௗரவ ம�கள சமர&ர, நிதி ம-.� ெவ$சன ஊடக அைம&ச� ெகௗரவ மஹி%த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி%த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி%த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி%த சமரசி�க, �ைற�க=க, ம-.� க3ப-.ைற அ/வ0க, அைம&ச� ெகௗரவ ர>சி' சிய�பலாபி3ய,ெகௗரவ ர>சி' சிய�பலாபி3ய,ெகௗரவ ர>சி' சிய�பலாபி3ய,ெகௗரவ ர>சி' சிய�பலாபி3ய, மிவ/ ம-.� 4�3பி க�த க ச தி 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�3பாசன ம-.� நீரக வள9ல �காைம��வ அைம&ச� ெகௗரவ 3.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 3.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 3.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 3.எ�. �வாமிநாத�, சிைற&சாைலக, ம.சீரைம34, 4ன�வாAவளி34, மீ,$Gேய-ற ம-.� இC�மத அ/வ0க, அைம&ச� ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�, நகர� தி�டமிட0 ம-.� நீ�வழ=க0 அைம&ச� ெகௗரவ அ; � ஹA�,ெகௗரவ அ; � ஹA�,ெகௗரவ அ; � ஹA�,ெகௗரவ அ; � ஹA�, தபா0, தபா0 ேசைவக, ம-.� �8:� சமய அ/வ0க, அைம&ச� ெகௗரவ க1" ஹஷீ�,ெகௗரவ க1" ஹஷீ�,ெகௗரவ க1" ஹஷீ�,ெகௗரவ க1" ஹஷீ�, அரச ெதாழி0�ய-சிக, அபிவி'�தி அைம&ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய3 ெபா'ளாதார விவகார=க, ப-றிய அைம&ச� ெகௗரவ 1�5 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 1�5 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 1�5 மா"ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 1�5 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 ெதாழி0 �ய-சிக, அபிவி'�தி இராஜா=க அைம&ச� 



                            ( 3 )  M. No. 214 ெகௗரவ வச%த அBவிஹாேர,ெகௗரவ வச%த அBவிஹாேர,ெகௗரவ வச%த அBவிஹாேர,ெகௗரவ வச%த அBவிஹாேர, கம�ெதாழி0 இராஜா=க அைம&ச� ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா=க அைம&ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க0வி இராஜா=க அைம&ச� ெகௗரவ 3லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 3லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 3லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 3லா� ெபேரரா, ெந1@சாைலக, இராஜா=க அைம&ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா,ைகக, ம-.� ெபா'ளாதார அ/வ0க, இராஜா=க அைம&ச� ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% CDேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% CDேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% CDேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% CDேள, நகர� தி�டமிட0 ம-.� நீ� வழ=க0 இராஜா=க அைம&ச� ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி0 ம-.� வாணிப அ/வ0க, இராஜா=க அைம&ச� ெகௗரவ பாEத ர�ேக ப8டார,ெகௗரவ பாEத ர�ேக ப8டார,ெகௗரவ பாEத ர�ேக ப8டார,ெகௗரவ பாEத ர�ேக ப8டார, நீ�3பாசன இராஜா=க 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� அ/வ0க, இராஜா=க அைம&ச� ெகௗரவ &.எ/. இராதாகி�Gண�,ெகௗரவ &.எ/. இராதாகி�Gண�,ெகௗரவ &.எ/. இராதாகி�Gண�,ெகௗரவ &.எ/. இராதாகி�Gண�, க0வி 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� ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன, பா�கா34 இராஜா=க அைம&ச� ெகௗரவ திE; ெவதஆரIசி,ெகௗரவ திE; ெவதஆரIசி,ெகௗரவ திE; ெவதஆரIசி,ெகௗரவ திE; ெவதஆரIசி, கட-ெறாழி0 ம-.� 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, ெதாழி0 ம-.� ெதாழி-ச=க உறBக, 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, வி@ஞான, ெதாழி0I�ப ம-.� ஆரா2&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�ட/வ0க, இராஜா=க அைம&ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/C�லாJ,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/C�லாJ,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/C�லாJ,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/C�லாJ, 4ன�வாAவளி34 ம-.� மீ,$Gேய-ற இராஜா=க அைம&ச� ெகௗரவ ஏ. எI. எ�. ெபளK,ெகௗரவ ஏ. எI. எ�. ெபளK,ெகௗரவ ஏ. எI. எ�. ெபளK,ெகௗரவ ஏ. எI. எ�. ெபளK, ேதசிய ஒ'ைம3பா1 ம-.� ந0:ண க இராஜா=க அைம&ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா $வர�� ம-.� சிவி0 விமான& ேசைவக, பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன, நிதி ம-.� ெவ$சன ஊடக பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 7காதார�, ேபாசைண ம-.� 7ேதச ம'��வ பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ  ேனG க�க%த,ெகௗரவ  ேனG க�க%த,ெகௗரவ  ேனG க�க%த,ெகௗரவ  ேனG 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 அ9ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ9ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ9ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ9ராத ஜயர'ன, மகாவ: அபிவி'�தி ம-.� 7-றாட0 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, வ/வாதார அபிவி'�தி ம-.� வன சீவராசிக, பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ பாEத Lமார ெதவர;ெப�ம,ெகௗரவ பாEத Lமார ெதவர;ெப�ம,ெகௗரவ பாEத Lமார ெதவர;ெப�ம,ெகௗரவ பாEத Lமார ெதவர;ெப�ம, உ,ளக அ/வ0க,, வடேம0 அபிவி'�தி ம-.� கலாசார அ/வ0க, பிரதி அைம&ச� 



                            ( 4 )  M. No. 214 ெகௗரவ எI.ஆ". சாரதீ  Gம%த,ெகௗரவ எI.ஆ". சாரதீ  Gம%த,ெகௗரவ எI.ஆ". சாரதீ  Gம%த,ெகௗரவ எI.ஆ". சாரதீ  Gம%த, நீதி பிரதி அைம&ச'� 4�தசாசன பிரதி அைம&ச'� ெகௗரவ மMஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மMஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மMஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மMஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�1 ெதாழி0வா234 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 �ச%த C>சிநிலேம,ெகௗரவ �ச%த C>சிநிலேம,ெகௗரவ �ச%த C>சிநிலேம,ெகௗரவ �ச%த C>சிநிலேம, ெ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, மிவ/ ம-.� 4�3பி 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'Cேதா�ட ைக�ெதாழி0 பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ இ%திக ப8டாரநாய�க,ெகௗரவ இ%திக ப8டாரநாய�க,ெகௗரவ இ%திக ப8டாரநாய�க,ெகௗரவ இ%திக ப8டாரநாய�க, Jடைம34 ம-.� நி�மாண��ைற பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ தாராநா' ப/நாய�க,ெகௗரவ தாராநா' ப/நாய�க,ெகௗரவ தாராநா' ப/நாய�க,ெகௗரவ தாராநா' ப/நாய�க, ெதாைல�ெதாட�4க, ம-.� Gஜி�ட0 உ�க�டைம34 வசதிக, பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ நிஷா%த ( ெஹ53கமேக,ெகௗரவ நிஷா%த ( ெஹ53கமேக,ெகௗரவ நிஷா%த ( ெஹ53கமேக,ெகௗரவ நிஷா%த ( ெஹ53கமேக, �ைற�க=க, ம-.� க3ப-.ைற அ/வ0க, பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச9க வ/E�ட0, நல4ாி ம-.� கFG மர4ாிைமக, பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ,நா�ட/வ0க, பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ அமீ" அE சிஹா;தீ�,ெகௗரவ அமீ" அE சிஹா;தீ�,ெகௗரவ அமீ" அE சிஹா;தீ�,ெகௗரவ அமீ" அE சிஹா;தீ�, கிராமிய ெபா'ளாதார அ/வ0க, பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ எI.எ�.எ�. ஹாீ/,ெகௗரவ எI.எ�.எ�. ஹாீ/,ெகௗரவ எI.எ�.எ�. ஹாீ/,ெகௗரவ எI.எ�.எ�. ஹாீ/, விைளயா�1��ைற பிரதி அைம&ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட" அ;Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ;Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ;Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ;Cஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபLணவ"தனெகௗரவ ேராஹித அேபLணவ"தனெகௗரவ ேராஹித அேபLணவ"தனெகௗரவ ேராஹித அேபLணவ"தன   ெ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   ெகௗரவ சிசிர Lமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Lமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Lமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Lமார அேபேசகர   ெகௗரவ  ஷார இ% னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ% னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ% னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ% னி� அமரேசன   ெகௗரவ திN� அ()கமெகௗரவ திN� அ()கமெகௗரவ திN� அ()கமெகௗரவ திN� அ()கம   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ' வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ' வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ' வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ' வல   ெகௗரவ டல/ அழக;ெப�மெகௗரவ டல/ அழக;ெப�மெகௗரவ டல/ அழக;ெப�மெகௗரவ டல/ அழக;ெப�ம   ெகௗரவ ஆன%த அB'கமேகெகௗரவ ஆன%த அB'கமேகெகௗரவ ஆன%த அB'கமேகெகௗரவ ஆன%த அB'கமேக   ெகௗரவ மஹி%தான%த அB'கமேகெகௗரவ மஹி%தான%த அB'கமேகெகௗரவ மஹி%தான%த அB'கமேகெகௗரவ மஹி%தான%த அB'கமேக   ெகௗரவ ர>சி' அBவிஹாேரெகௗரவ ர>சி' அBவிஹாேரெகௗரவ ர>சி' அBவிஹாேரெகௗரவ ர>சி' அBவிஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி%' Lமா"ெகௗரவ அ. அரவி%' Lமா"ெகௗரவ அ. அரவி%' Lமா"ெகௗரவ அ. அரவி%' Lமா"   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Lமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Lமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Lமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Lமாரசிறி   ெகௗரவ ேவB Lமா"ெகௗரவ ேவB Lமா"ெகௗரவ ேவB Lமா"ெகௗரவ ேவB Lமா"   ெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க&%திர� ேகாO/வர�ெகௗரவ க&%திர� ேகாO/வர�ெகௗரவ க&%திர� ேகாO/வர�ெகௗரவ க&%திர� ேகாO/வர�   ெகௗரவ ச%திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச%திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச%திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச%திரசிறி கஜதீர   



                            ( 5 )  M. No. 214 ெகௗரவ ச%திம கமேகெகௗரவ ச%திம கமேகெகௗரவ ச%திம கமேகெகௗரவ ச%திம கமேக   ெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேக   ெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல;ப'திெகௗரவ நிஹா� கல;ப'திெகௗரவ நிஹா� கல;ப'திெகௗரவ நிஹா� கல;ப'தி   ெகௗரவ திேனG Lணவ"தனெகௗரவ திேனG Lணவ"தனெகௗரவ திேனG Lணவ"தனெகௗரவ திேனG Lணவ"தன   ெகௗரவ ப% ல Lணவ"தனெகௗரவ ப% ல Lணவ"தனெகௗரவ ப% ல Lணவ"தனெகௗரவ ப% ல Lணவ"தன   ெகௗரவ எ5வ5 Lணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Lணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Lணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Lணேசகர   ெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Lணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Lணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Lணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Lணேசகர   ெகௗரவ எ/. எ�. ச%திரேசனெகௗரவ எ/. எ�. ச%திரேசனெகௗரவ எ/. எ�. ச%திரேசனெகௗரவ எ/. எ�. ச%திரேசன   ெகௗரவ 3.&. சானகெகௗரவ 3.&. சானகெகௗரவ 3.&. சானகெகௗரவ 3.&. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா3ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா3ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா3ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா3   ெகௗரவ மE' ஜயதிலகெகௗரவ மE' ஜயதிலகெகௗரவ மE' ஜயதிலகெகௗரவ மE' 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 நE� ப8டார ஜயமஹெகௗரவ நE� ப8டார ஜயமஹெகௗரவ நE� ப8டார ஜயமஹெகௗரவ நE� ப8டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அMர சி5னி ஜயர'னெகௗரவ அMர சி5னி ஜயர'னெகௗரவ அMர சி5னி ஜயர'னெகௗரவ அMர சி5னி ஜயர'ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர'னெகௗரவ பிய�கர ஜயர'னெகௗரவ பிய�கர ஜயர'னெகௗரவ பிய�கர ஜயர'ன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க.  ைரெர5ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர5ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர5ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர5ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப8டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப8டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப8டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப8டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ ஆQ(க� ெதா8டமா�ெகௗரவ ஆQ(க� ெதா8டமா�ெகௗரவ ஆQ(க� ெதா8டமா�ெகௗரவ ஆQ(க� ெதா8டமா�   ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�   ெகௗரவ சிறினா� 3 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 3 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 3 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 3 ெம�   ெகௗரவ பிய� நிசா%த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா%த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா%த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா%த த சி�வா   ெ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 ாீ. ர�ஜி' த ெசா?சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசா?சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசா?சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசா?சா   ெகௗரவ அ9ர திசாநாய�கெகௗரவ அ9ர திசாநாய�கெகௗரவ அ9ர திசாநாய�கெகௗரவ அ9ர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய%த திசாநாய�கெகௗரவ மய%த திசாநாய�கெகௗரவ மய%த திசாநாய�கெகௗரவ மய%த திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�க   ெகௗரவ &ரLமார திசாநாய�கெகௗரவ &ரLமார திசாநாய�கெகௗரவ &ரLமார திசாநாய�கெகௗரவ &ரLமார திசாநாய�க   ெகௗரவ சாE%த திசாநாய�கெகௗரவ சாE%த திசாநாய�கெகௗரவ சாE%த திசாநாய�கெகௗரவ சாE%த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள/ ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான%தா   ெகௗரவ (ஹம5 நவவிெகௗரவ (ஹம5 நவவிெகௗரவ (ஹம5 நவவிெகௗரவ (ஹம5 நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாD/ நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சாD/ நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சாD/ நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சாD/ நி"மலநாத�   ெகௗரவ C'திக ப'திறணெகௗரவ C'திக ப'திறணெகௗரவ C'திக ப'திறணெகௗரவ C'திக ப'திறண   ெகௗரவ (டா�ட") ரேமG பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமG பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமG பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமG பதிரண   



                            ( 6 )  M. No. 214 ெ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' ச>ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' ச>ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' ச>ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' ச>ஜய ெ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 ேஜா�/ட� ப"னா% ெகௗரவ ேஜா�/ட� ப"னா% ெகௗரவ ேஜா�/ட� ப"னா% ெகௗரவ ேஜா�/ட� ப"னா%    ெகௗரவ அேசா�க பிாிய%தெகௗரவ அேசா�க பிாிய%தெகௗரவ அேசா�க பிாிய%தெகௗரவ அேசா�க பிாிய%த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமIச%திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமIச%திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமIச%திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமIச%திர   ெகௗரவ எ/. பிேரமர'னெகௗரவ எ/. பிேரமர'னெகௗரவ எ/. பிேரமர'னெகௗரவ எ/. பிேரமர'ன   ெகௗரவ ப% ல லா� ப8டாாிெகாடெகௗரவ ப% ல லா� ப8டாாிெகாடெகௗரவ ப% ல லா� ப8டாாிெகாடெகௗரவ ப% ல லா� ப8டாாிெகாட   ெ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 (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 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� மJR;ெகௗரவ இ�ரா� மJR;ெகௗரவ இ�ரா� மJR;ெகௗரவ இ�ரா� மJR;   ெகௗரவ அ; �லா மஹR;ெகௗரவ அ; �லா மஹR;ெகௗரவ அ; �லா மஹR;ெகௗரவ அ; �லா மஹR;   ெ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   ெகௗரவ எ/.சீ. (' Lமாரணெகௗரவ எ/.சீ. (' Lமாரணெகௗரவ எ/.சீ. (' Lமாரணெகௗரவ எ/.சீ. (' Lமாரண   ெ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 (வண.) அ ரEேய ரதன ேதர"ெகௗரவ (வண.) அ ரEேய ரதன ேதர"ெகௗரவ (வண.) அ ரEேய ரதன ேதர"ெகௗரவ (வண.) அ ரEேய ரதன ேதர"   ெகௗரவ பிம� ர'நாய�கெகௗரவ பிம� ர'நாய�கெகௗரவ பிம� ர'நாய�கெகௗரவ பிம� ர'நாய�க   ெகௗரவ சீ. 1. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. 1. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. 1. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. 1. ர'நாய�க   ெ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 ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�க   ெகௗரவ ெகெஹEய ர�C�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹEய ர�C�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹEய ர�C�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹEய ர�C�ெவ�ல   ெ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 நாம� ராஜப+ெகௗரவ நாம� ராஜப+ெகௗரவ நாம� ராஜப+ெகௗரவ நாம� ராஜப+   ெகௗரவ மஹி%த ராஜப�ெகௗரவ மஹி%த ராஜப�ெகௗரவ மஹி%த ராஜப�ெகௗரவ மஹி%த ராஜப�    ஷஷஷஷ   ெ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�   



                            ( 7 )  M. No. 214 ெகௗரவ காமினி ெலா�Lேகெகௗரவ காமினி ெலா�Lேகெகௗரவ காமினி ெலா�Lேகெகௗரவ காமினி ெலா�Lேக   ெகௗரவ ஜானக வ�L�Cரெகௗரவ ஜானக வ�L�Cரெகௗரவ ஜானக வ�L�Cரெகௗரவ ஜானக வ�L�Cர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரIசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரIசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரIசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரIசி   ெ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)  Kதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Kதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Kதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Kதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லSம� ஆன%த விேஜமா�னெகௗரவ லSம� ஆன%த விேஜமா�னெகௗரவ லSம� ஆன%த விேஜமா�னெகௗரவ லSம� ஆன%த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Tயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Tயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Tயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Tயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறிெகௗரவ சமி%த விேஜசிறி   ெகௗரவ  A; விேஜேசகரெகௗரவ  A; விேஜேசகரெகௗரவ  A; விேஜேசகரெகௗரவ  A; விேஜேசகர   ெகௗரவ க>சன விேஜேசகரெகௗரவ க>சன விேஜேசகரெகௗரவ க>சன விேஜேசகரெகௗரவ க>சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதMக விதானகமேகெகௗரவ ேதMக விதானகமேகெகௗரவ ேதMக விதானகமேகெகௗரவ ேதMக விதானகமேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ%திர�   ெகௗரவ விம� &ரவ�செகௗரவ விம� &ரவ�செகௗரவ விம� &ரவ�செகௗரவ விம� &ரவ�ச   ெகௗரவ Lமார ெவ�கமெகௗரவ Lமார ெவ�கமெகௗரவ Lமார ெவ�கமெகௗரவ Lமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான('  Tேநச�ெகௗரவ ஞான('  Tேநச�ெகௗரவ ஞான('  Tேநச�ெகௗரவ ஞான('  Tேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா%தி T/க%தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா%தி T/க%தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா%தி T/க%தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா%தி T/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�.எI.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எI.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எI.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எI.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ த�மE�க� சி'தா"த�ெகௗரவ த�மE�க� சி'தா"த�ெகௗரவ த�மE�க� சி'தா"த�ெகௗரவ த�மE�க� சி'தா"த�   ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ ('  சிவE�க�ெகௗரவ ('  சிவE�க�ெகௗரவ ('  சிவE�க�ெகௗரவ ('  சிவE�க�   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�   ெகௗரவ வ3ேவ� �ேரGெகௗரவ வ3ேவ� �ேரGெகௗரவ வ3ேவ� �ேரGெகௗரவ வ3ேவ� �ேரG   ெ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% �ென'திெகௗரவ �னி� ஹ% �ென'திெகௗரவ �னி� ஹ% �ென'திெகௗரவ �னி� ஹ% �ென'தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ53ஆரIசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ53ஆரIசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ53ஆரIசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ53ஆரIசி   ெகௗரவ இ%திக அ9�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அ9�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அ9�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அ9�'த ேஹர'   ெகௗரவ கனக ேஹர'ெகௗரவ கனக ேஹர'ெகௗரவ கனக ேஹர'ெகௗரவ கனக ேஹர'   ெகௗரவ விஜித ேஹர'ெகௗரவ விஜித ேஹர'ெகௗரவ விஜித ேஹர'ெகௗரவ விஜித ேஹர'   



                            ( 8 )  M. No. 214   தி'. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற& ெசயலாள� நாயக�   தி'. நீ0 இ�தவல, பணியா�ெடா$தி3 பிரதானிO� பிரதி3 பாரா�மற& ெசயலாள� நாயக��   தி'மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி& ெசயலாள� நாயக�  தி'. G கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி& ெசயலாள� நாயக�    ஒ'திைவ;பி� பிரகார� பாராNம�ற� W3ய . ஒ'திைவ;பி� பிரகார� பாராNம�ற� W3ய . ஒ'திைவ;பி� பிரகார� பாராNம�ற� W3ய . ஒ'திைவ;பி� பிரகார� பாராNம�ற� W3ய .     சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".        1.1.1.1.    ப'திர�கDப'திர�கDப'திர�கDப'திர�கD    சம";பண�சம";பண�சம";பண�சம";பண�: : : : (1) சபாநாயக�, இல=ைக& சனநாயக& ேசாச:ச  $Gயர7 அரசியலைம3பி 154(6) ஆ�  உ.34ைரயி பிரகார� 2016 ஆ� நிதி ஆFG-கான கண கா2வாள� தைலைம அதிபதியி  வ'டாCத அறி ைகைய& சம�3பி�தா�. ேம-பG அறி ைக சபா1ட'திEட;படசபா1ட'திEட;படசபா1ட'திEட;படசபா1ட'திEட;பட    ேவF1ெமனB� அ&சிட3பட ேவF1ெமனB� க�டைளயாயி-.. 
(2) உய� க0வி ம-.� ெந1@சாைலக,  அைம&ச�, 
 (i) 1978 ஆ� ஆFG 16 ஆ� இல க ப0கைல கழக=க, ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி  கீA  ப0கைல கழக மானிய=க, ஆைண $(வி வித34ைரயி பிரகார�, ரஜர�ைட ப0கைல கழக�தி0 ெதாழி0I�ப Xடெமாைற நி.Bவ� ெதாட�பி0 உய�க0வி ம-.� ெந1@சாைலக, அைம&சரா0 ஆ க3ப�1, 2017 ெச�ெத�ப� 21 ஆ� திகதிய 2037/15 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி0 பிர7ாி க3ப�ட க�டைள; 
 (ii) 1978 ஆ� ஆFG 16 ஆ� இல க ப0கைல கழக=க, ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி  கீA  ப0கைல கழக மானிய=க, ஆைண $(வி வித34ைரயி பிரகார�, '$\ ப0கைல கழக�தி0 இைணCத 7காதார வி@ஞான Xடெமாைற நி.Bவ� ெதாட�பி0 உய�க0வி ம-.� ெந1@சாைலக, அைம&சரா0 ஆ க3ப�1, 2017 ெச�ெத�ப� 21 ஆ� திகதிய 2037/16 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி0 பிர7ாி க3ப�ட க�டைள; 
 (iii) 1978 ஆ� ஆFG 16 ஆ� இல க ப0கைல கழக=க, ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி  கீA  ப0கைல கழக மானிய=க, ஆைண $(வி வித34ைரயி பிரகார�, வய�ப ப0கைல கழக�தி0 ெதாழி0I�பவிய0 Xடெமாைற நி.Bவ� ெதாட�பி0 உய�க0வி ம-.� ெந1@சாைலக, அைம&சரா0 ஆ க3ப�1, 2017 ெச�ெத�ப� 21 ஆ� திகதிய 2037/17 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி0 பிர7ாி க3ப�ட க�டைள; ம-.� 
 (iv) 1978 ஆ� ஆFG 16 ஆ� இல க ப0கைல கழக=க, ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி  கீA  ப0கைல கழக மானிய=க, ஆைண $(வி வித34ைரயி பிரகார�,  ெதகிழ $3 ப0கைல கழக�தி0 கைல ம-.� கலாசார Xட�தி0 ச9கவிய0 �ைற� திைண களெமாைற நி.Bவ� ெதாட�பி0 உய�க0வி ம-.� ெந1@சாைலக, அைம&சரா0 ஆ க3ப�1, 2017 ெச�ெத�ப� 29 ஆ� திகதிய 2038/75 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி0 பிர7ாி க3ப�ட க�டைள  ஆகியவ-ைற& சம�3பி�� ேம-பG  க�டைளகைள க0வி ம-.� மனித வள அபிவி'�தி ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  $(வி-$ ஆ-.3ப1�த3பட ேவF1ெமன3 பிேராி�தா�. 



                            ( 9 )  M. No. 214 பிேரரைண சைப $ விட3ப�1 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. 
(3) காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம&ச�,  
 (i) 2016 ஆ� ஆF1 கான 4டைவ  ைக�ெதாழி0 திைண கள�தி வ'டாCத   ெசய-பா�1 அறி ைக; ம-.� 
 (ii) 2016 ஆ� ஆF1 கான ைக�ெதாழி0 ம-.� வாணிப அ/வ0க, அைம&சி வ'டாCத ெசயலா-.ைக அறி ைக  ஆகியவ-ைற& சம�3பி�� உ-ப�திக�� ேசைவக�� ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  $(வி-$ ஆ-.3ப1�த3பட ேவF1ெமன3 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப $ விட3ப�1 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. 
(4) காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம&ச�, 2016 ஆ� ஆF1 கான ம க, வ=கியி வ'டாCத அறி ைகைய& சம�3பி�� ேம-பG அறி ைகைய  ெபா'ளாதார அபிவி'�தி ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  $(வி-$ ஆ-.3ப1�த3பட ேவF1ெமன3 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப $ விட3ப�1 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�.    2.2.2.2.    மM�கDமM�கDமM�கDமM�கD    : : : :     

(1)  4ஹு0ெவ0ல, ெஹ�Gயாவல, மலபலாேஹனவி0 வதிO� தி'. க=கானிேக நிம:ன� 2017.08.30 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ ல`ம யா3பா அேபவ�தன சம�3பி�தா�.  
(2)  இ�40க8ெதனிய, “ெப�aமா”, எ?� �கவாியி0 வதிO� தி'. எ&.எ�. ரணசி=கவின� 2017.08.13 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ அேசாக அேபசி=க சம�3பி�தா�.  
(3)  ேசாேல4ர, ெபர$�4ர, ராஜா=கன யாய 03, இல. 6/14 இ0 வதிO� தி'. எ�.G. ேசனார�னவின� 2017.09.06 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ நிஹா0 கல3ப�தி சம�3பி�தா�.  
(4)  ெபாலன.ைவ, ைவ�தியசாைல சCதி, இbப�தன இட�, இல. 839/1 இ0 வதிO� தி'. தன ஜீவத ப�\ேகயின� 2017.08.08 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ நால க பிரசா� ெகாெலாேன சம�3பி�தா�.  25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைள கைமய ேம-பG ம? க, ெபா� ம? க, $(B $ ஆ-.3ப1�த3ப�டன.     3.3.3.3.    பாராNம�ற அBவ�கDபாராNம�ற அBவ�கDபாராNம�ற அBவ�கDபாராNம�ற அBவ�கD: : : : பாரா�மற& சைப �த0வ� சம�3பி�த பிேரரைண,— ஒ(=$3 ப�திர�தி0 காண3ப1� ெபா� அ/வ0களி0 1 ஆ� இல க பிேரரைண மீதான நடவG ைகக, இைறய அம�வி0 7 ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைளயி ஏ-பா1களி:'C�� 2 0 1 7 . 1 0 . 2 0  ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா0 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட பிேரரைணகளி ஏ-பா1களி:'C�� வில $3ெப.மாக. பிேரரைண சைப $ விட3ப�1 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�.    4444....    ஒ �கீ5XI ச5டYல� (201ஒ �கீ5XI ச5டYல� (201ஒ �கீ5XI ச5டYல� (201ஒ �கீ5XI ச5டYல� (2018888) ) ) ) ————    (ஆறாவ� ஒ� க3ப�ட நா,): ஒ�திைவ க3ப�ட விவாத�ைத ஆர�பி3பத-கான க�டைள வாசி க3ப�ட�.       (2017 நெவ�ப� 09  பிேரரைண மீதான�). “ச�ட9ல� இ3ேபா� இரFடாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ெப.மாக” எ?� பிேரரைண மீF1� எ1�திய�ப3ெப-. விவாத� ெதாட�Cத�. 



                            ( 10 )  M. No. 214 (�.ப. 11.00 மணி $ பிரதி& சபாநாயக� தைலைம தா=கினா�.) (பி.ப. 1.30 மணி $ $( களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா=கினா�.) 
“ெகௗரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம தா=$வாராக”  என ச9க வ/E�ட0, நல4ாி ம-.� கFG மர4ாிைமக, அைம&ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப $ விட3ப�1 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. (பி.ப. 3.03 மணி $ ெகௗரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம தா=கினா�.) (பி.ப. 4.11 மணி $ ெகௗரவ சபாநாக� தைலைம தா=கினா�.) பிேரரைண சைப $ விட3ப�1 பிவ'மா. சா�பாக 151; எதிராக 58 ம-.�  விலகிய'Cேதா� 01  ஆக வா களி�� நிைறேவ-ற3ப�ட�.                                                                                                                                                         சா"பாகசா"பாகசா"பாகசா"பாக ெகௗரவ ரணி0 வி கிரமசி=க ெகௗரவ (தி'மதி) தலதா அ�ேகாரல ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன ெகௗரவ ேஜா அமர�=க ெகௗரவ மஹிCத அமரJர ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ�\கம ெகௗரவ கயCத க'ணாதில க ெகௗரவ அகில விராe காாியவச� ெகௗரவ ல`ம கிாிஎ0ல ெகௗரவ மேனா கேணச ெகௗரவ தயா கமேக ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர ெகௗரவ நிம0 சிறிபால த சி0வா ெகௗரவ பழனி திகா�பர� ெகௗரவ �மிCத திசாநாய க ெகௗரவ நவி திசாநாய க ெகௗரவ எ8. X. திசாநாய க ெகௗரவ எ8. X. நாவின ெகௗரவ காமினி ஜயவி கிரம ெபேரரா ெகௗரவ ஹாி ப�னாC� ெகௗரவ ஏ. G. 7சி0 பிேரமஜயCத ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாச ெகௗரவ றிஸா� பதிOதீ ெகௗரவ (தி'மதி) சCதிராணி பFடார ெகௗரவ தில  மாரபன  

 ெகௗரவ ைபஸ� �8தபா ெகௗரவ அIர பிாியத�ஷன யா3பா ெகௗரவ சாகல ர�நாய க ெகளரவ அ�ஜுண ரண�=க ெகௗரவ பா�டளி ச�பிக ரணவ க ெகௗரவ சCதிம Jர ெகாG ெகௗரவ ம=கள சமரJர ெகௗரவ மஹிCத சமரசி=க ெகௗரவ ர@சி� சிய�பலாபி�Gய ெகௗரவ விஜி� விஜய�ணி ெசா2சா ெகௗரவ G.எ�. 7வாமிநாத ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ� ெகௗரவ அ3�0 ஹg� ெகௗரவ கX� ஹஷீ� ெகௗரவ பி. ஹாிச ெகௗரவ X0� மா�ஷ0 சர� ெபாேசகா ெகௗரவ தில=க 7மதிபால ெகௗரவ ெச0வ� அைட கலநாத ெகௗரவ ல`ம யாபா அேபவ�தன ெகௗரவ வசCத அ/விஹாேர ெகௗரவ ாீ. X. ஏ கநாய க ெகௗரவ ெமாஹா லா0 கிேர' ெகௗரவ Gலா ெபேரரா ெகௗரவ நிேராஷ ெபேரரா ெகௗரவ (டா ட�) (தி'மதி) 7த�ஷினி ப�னாC�4,ேள 



                            ( 11 )  M. No. 214 ெகௗரவ ஏ. G. பிேரமதாச ெகௗரவ பா:த ர=ேக பFடார ெகௗரவ (தி'மதி) விஜயகலா மேக8வர ெகௗரவ J.எ8. இராதாகி'hண ெகௗரவ இரா வி கிரமர�ன ெகௗரவ 'வ விேஜவ�தன ெகௗரவ தி:3 ெவதஆர&சி ெகௗரவ ரJCதிர சமரJர ெகௗரவ 7ஜீவ ேசனசி=க ெகௗரவ ல`ம ெசெனவிர�ன ெகௗரவ வசCத ேசணாநாய க ெகௗரவ எ�.எ0.ஏ.எ�. ஹி840லாi ெகௗரவ ஏ. எ&. எ�. ெபளb ெகௗரவ அேசா  அேபசி=க ெகௗரவ லஸCத அலகியவன ெகௗரவ ைபஸா0 காசி� ெகௗரவ �ேனh ககCத ெகௗரவ (டா ட�) (தி'மதி) அேனாமா கமேக ெகௗரவ அIராத ஜயர�ன ெகௗரவ (தி'மதி) 7ேமதா ஜீ. ஜயேசன ெகௗரவ பா:த $மார ெதவர3ெப'ம ெகௗரவ எ&.ஆ�. சாரதீ �hமCத ெகௗரவ மjஷ நாணாய கார ெகௗரவ க'ணார�ன பரணவிதான ெகௗரவ 7சCத 4@சிநிலேம ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா ெகௗரவ லkம வசCத ெபேரரா ெகௗரவ இCதிக பFடாரநாய க ெகௗரவ தாராநா� ப8நாய க ெகௗரவ நிஷாCத ��ெஹ�Gகமேக ெகௗரவ ரஜ ராமநாய க ெகௗரவ நிம0 லாசா ெகௗரவ அமீ� அ: சிஹா3தீ ெகௗரவ எ&.எ�.எ�. ஹாீ8 ெகௗரவ ெஹ ட� அ34ஹாமி  

ெகௗரவ சிசிர $மார அேபேசகர   ெகௗரவ �ஷார இC�னி0 அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ��வல   ெகௗரவ ஆனCத அ/�கமேக   ெகௗரவ ர@சி� அ/விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க'ணாநாய க   ெகௗரவ அ. அரவிC� $மா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனCத $மாரசிறி ெகௗரவ ேவ/ $மா� ெகௗரவ நாலக பிரசா� ெகாலன   ெகௗரவ கJCதிர ேகாa8வர   ெகௗரவ சCதிம கமேக   ெகௗரவ பியேசன கமேக ெகௗரவ எ�வ� $ணேசகர   ெகௗரவ ம:� ஜயதிலக   ெகௗரவ ந: பFடார ஜயமஹ   ெகௗரவ அ?ர சி�னி ஜயர�ன   ெகௗரவ (டா ட�) கவிCத ேஹஷா ஜயவ�தன   ெகௗரவ மயி0வாகன� திலகராஜா ெகௗரவ க. �ைரெர�ணசி=க�   ெகௗரவ ஆ.�க ெதாFடமா   ெகௗரவ எ�.எ8. ெதளX    ெகௗரவ சிறினா0 G ெம0   ெகௗரவ மயCத திசாநாய க   ெகௗரவ ட ள8 ேதவானCதா   ெகௗரவ ெமாஹம� நவவி ெகௗரவ இ. சா,8 நி�மலநாத   ெகௗரவ 4�திக ப�திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ 7ஜி� ச@ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா க பிாியCத   ெகௗரவ (தி'மதி) ஹி'ணிகா பிேரம&சCதிர ெகௗரவ பC�ல லா0 பFடாாிெகாட   ெகௗரவ �ஹ�ம� இ3ராஹி� �ஹ�ம� மl�   



                            ( 12 )  M. No. 214 ெகௗரவ எ8.எ�. மாி கா�   ெகௗரவ ேக. காத� ம8தா   ெகௗரவ இ�ரா மim3   ெகௗரவ அ3�0லா மஹm3   ெகௗரவ அஜி� மான3ெப'ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ7 மாரசி=க   ெகௗரவ சீனி�த�பி ேயாேக8வர   ெகௗரவ (வண.) அ�ர:ேய ரதன ேதர� ெகௗரவ இஷா  ரஹுமா   ெகௗரவ �ஜி4� ரஹுமா   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக'ணா   ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப` ெகௗரவ அ=கஜ இராமநாத   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி ரமர�ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�=க ெகௗரவ (டா ட�) (தி'மதி) �bதா விேஜமான   

ெகௗரவ லkம ஆனCத விேஜமான   ெகௗரவ சமிCத விேஜசிறி   ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக   ெகௗரவ எ8. வியாேழCதிர ெகௗரவ சி. சிறீதர   ெகௗரவ ஞான��� nேநச   ெகௗரவ (தி'மதி) சாCதி n8கCதராசா   ெகௗரவ சCதி� சமரசி=க   ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�பCத ெகௗரவ எ�.எ&.எ�. ச0மா   ெகௗரவ த'ம:=க� சி�தா�த   ெகௗரவ (டா ட�) சி. சிவேமாக   ெகௗரவ எ�.ஏ. 7மCதிர   ெகௗரவ வGேவ0 7ேரh ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராஜா   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�Gஆர&சி                எதிராகஎதிராகஎதிராகஎதிராக     ெகௗரவ ேராஹித அேப$ணவ�தன   ெகௗரவ மஹிCத யா3பா அேபவ�தன   ெகௗரவ தி�� அ�\கம   ெகௗரவ டல8 அழக3ெப'ம   ெகௗரவ மஹிCதானCத அ/�கமேக  ெகௗரவ சCதிரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ உதய பிரபா� க�மபில  ெகௗரவ நிஹா0 கல3ப�தி   ெகௗரவ திேனh $ணவ�தன   ெகௗரவ பC�ல $ணவ�தன   ெகௗரவ ப�ம உதயசாCத $ணேசகர   ெகௗரவ எ8. எ�. சCதிரேசன   ெகௗரவ G.J. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகாG ெகௗரவ (டா ட�) நளிCத ஜயதி8ஸ ெகௗரவ பிய=கர ஜயர�ன   ெகௗரவ ஜனக பFடார ெதனேகா 

 ெகௗரவ பிய0 நிசாCத த சி0வா   ெகௗரவ ெமாஹா பிாியத�ஷன த சி0வா   ெகௗரவ ாீ. ரஜி� த ெசா2சா   ெகௗரவ அIர திசாநாய க ெகௗரவ விமலJர திசாநாய க   ெகௗரவ Jர$மார திசாநாய க ெகௗரவ சா:Cத திசாநாய க ெகௗரவ வா7ேதவ நாணாய கார ெகௗரவ (டா ட�) ரேமh பதிரண   ெகௗரவ சன� நிசாCத ெபேரரா ெகௗரவ அ'Cதி க ப�னாC�   ெகௗரவ ேஜா8ட ப�னாC�   ெகௗரவ எ8. பிேரமர�ன  ெகௗரவ தார க பாலlாிய   ெகௗரவ விஜித ேப'ெகாட   ெகௗரவ எ8.சீ. ���$மாரண   
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ச�ட9ல� அத-கைமய இரFடாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ப�ட�. 
“ச�ட9ல� �(3பாரா�மற  $(வி-$ விட3ப1மாக” என நிதி ம-.� ெவ$சன ஊடக அைம&ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப $ விட3ப�1 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. $( 2017 நெவ�ப� மாத� 17 ஆ� திகதி ெவ,ளி கிழைம ஆர�பமா$�.        5.5.5.5.    ஒ'திைவ;Cஒ'திைவ;Cஒ'திைவ;Cஒ'திைவ;C : “இ3 பாரா�மற� இ3ேபா� ஒ�திைவ க3ப1மாக”  என நிதி ம-.� ெவ$சன ஊடக அைம&ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப $ விட3ப�1 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. பி.ப. 5.30 மணி $ 2017 நெவ�ப� மாத� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி-கிண=க, 2017 நெவ�ப� மாத� 17 ஆ� திகதி ெவ,ளி கிழைம �.ப. 9.30  மணிவைர ஒ�திைவ க3ப�ட�. 

ெகௗரவ பிம0 ர�நாய க   ெகௗரவ சீ. X. ர�நாய க   ெகௗரவ ெலாஹா ர�வ�ேத   ெகௗரவ பிரசன ரண�=க   ெகௗரவ பிரசன ரணJர   ெகௗரவ ெராசா ரணசி=க   ெகௗரவ ெகெஹ:ய ர�4 ெவ0ல   ெகௗரவ சம0 ராஜப` ெகௗரவ நாம0 ராஜப`   ெகௗரவ காமினி ெலா $ேக   ெகௗரவ ஜானக வ $�4ர   ெகௗரவ (தி'மதி) பவி�திராேதவி வனிஆர&சி   ெகௗரவ வி�ற வி கிரமநாய க 

ெகௗரவ (தி'மதி) nயாணி விேஜவி கிரம   ெகௗரவ �g3 விேஜேசகர ெகௗரவ க@சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேத?க விதானகமேக ெகௗரவ விம0 Jரவ=ச ெகௗரவ $மார ெவ0கம   ெகௗரவ ஜயCத சமரJர   ெகௗரவ ெசஹா ேசமசி=க   ெகௗரவ 7னி0 ஹC�ென�தி   ெகௗரவ இCதிக அI'�த ேஹர�   ெகௗரவ கனக ேஹர�   ெகௗரவ விஜித ேஹர�  


