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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 ெகா0ைகக0 ம12� ெபா+ளாதார அ3வ�க0 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, நீதி அைம*ச� ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன, உ0நா�ட3வ�க0 அைம*ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க, 612லா��ைற அபிவி+�தி ம12� கிறி7தவ சமய அ3வ�க0 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 ம12� பாரா�மற ம2சீரைம�  அைம*ச+� அரசா8க% க�சி �த1ேகாலாசா9� ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�, க�வி அைம*ச� ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி��ய1சிக0 ம12� க:; அபிவி+�தி அைம*ச+� பாரா�மற* சைப �த�வ+� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவா<=, கல>�ைரயாட� ம12� அரசக+ம ெமாழிக0 அைம*ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப% ைக�ெதாழி� 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�@  திய கிராம8க0, உ�க�டைம�  வசதிக0 ம12� 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�ெதாழி� அைம*ச� ெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�க, சAக வ3B�ட�, நல ாி ம12� க:; மர ாிைமக0 அைம*ச� ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன, உ0ளக அ3வ�க0, வடேம� அபிவி+�தி ம12� கலாசார அ3வ�க0 அைம*ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,  �தசாசன அைம*ச� ெகௗரவ ஹாி� ப"னா$ ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா$ ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா$ ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா$ , ெதாைல�ெதாட� க0 , ;ஜி�ட� உ�க�டைம�  வசதிக0 ம12� ெவளிநா�@� ெதாழி�வாE� %க0 அைம*ச� 



                            ( 2 )  M. No. 251 ெகௗரவ ஏ. /. �சி� பிேரமஜய$த,ெகௗரவ ஏ. /. �சி� பிேரமஜய$த,ெகௗரவ ஏ. /. �சி� பிேரமஜய$த,ெகௗரவ ஏ. /. �சி� பிேரமஜய$த, விFஞான, ெதாழி�H�ப ம12� ஆராE*சி அைம*ச� ெகௗரவ சஜி0 பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி0 பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி0 பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி0 பிேரமதாஸ, Iடைம�  ம12� நி�மாண��ைற அைம*ச� ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�, ைக�ெதாழி� ம12� வாணிப அ3வ�க0 அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஆ". எ�. ர6சி0 ம0 மப7டார,ஆ". எ�. ர6சி0 ம0 மப7டார,ஆ". எ�. ர6சி0 ம0 மப7டார,ஆ". எ�. ர6சி0 ம0 மப7டார, ெபா� நி�வாக ம12� �காைம��வ அைம*ச+� ச�ட�� ஒ,8&� ப1றிய அைம*ச+� ெகௗரவ (தி�மதி) ச$திராணி ப7டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச$திராணி ப7டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச$திராணி ப7டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச$திராணி ப7டார, மகளி� ம12� சி2வ� அ3வ�க0 அைம*ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, ெவளிநா�ட3வ�க0 அைம*ச� ெகௗரவ ைபஸ" 8*தபா,ெகௗரவ ைபஸ" 8*தபா,ெகௗரவ ைபஸ" 8*தபா,ெகௗரவ ைபஸ" 8*தபா, மாகாண சைபக0 ம12� உ0Kரா�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� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    சாகல ர0நாய�க,சாகல ர0நாய�க,சாகல ர0நாய�க,சாகல ர0நாய�க, க+�தி�ட �காைம��வ�, இைளஞ� அ3வ�க0 ம12� ெ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, ெப1ேறாMய வள8க0 அபிவி+�தி 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 ம12� ேம� மாகாண அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ ச$திம >ர�ெகா/,ெகௗரவ ச$திம >ர�ெகா/,ெகௗரவ ச$திம >ர�ெகா/,ெகௗரவ ச$திம >ர�ெகா/, திறக0 அபிவி+�தி ம12� ெதாழி1பயி1சி அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ம?� சமரவி�ரம,ம?� சமரவி�ரம,ம?� சமரவி�ரம,ம?� சமரவி�ரம, அபிவி+�தி உபாய �ைறக0 ம12� 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 ம12� ெவ&சன ஊடக அைம*ச� ெகௗரவ ர>$திர சமர>ர,ெகௗரவ ர>$திர சமர>ர,ெகௗரவ ர>$திர சமர>ர,ெகௗரவ ர>$திர சமர>ர, வ3வாதார அபிவி+�தி ம12� வனசீவராசிக0 அைம*ச� ெகௗரவ மஹி$த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி$த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி$த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி$த சமரசி�க, �ைற�க8க0 ம12� க�ப12ைற அ3வ�க0 அைம*ச� ெகௗரவ ர6சி0 சிய�பலாபி/ய,ெகௗரவ ர6சி0 சிய�பலாபி/ய,ெகௗரவ ர6சி0 சிய�பலாபி/ய,ெகௗரவ ர6சி0 சிய�பலாபி/ய, மிவ3 ம12�  ��பி%க�த%க ச%தி அைம*ச� ெகௗரவ டபி@A. B. ேஜ. ெசெனவிர0ன,ெகௗரவ டபி@A. B. ேஜ. ெசெனவிர0ன,ெகௗரவ டபி@A. B. ேஜ. ெசெனவிர0ன,ெகௗரவ டபி@A. B. ேஜ. ெசெனவிர0ன, ெதாழி�, ெதாழி1ச8க உற=க0 ம12� ச�பிரக�வ அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ (டா�ட") ராஜித ேசனார0ன,ெகௗரவ (டா�ட") ராஜித ேசனார0ன,ெகௗரவ (டா�ட") ராஜித ேசனார0ன,ெகௗரவ (டா�ட") ராஜித ேசனார0ன, 6காதார�, ேபாசைண ம12� 6ேதச ம+��வ அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    /.எ�. �வாமிநாத�,/.எ�. �வாமிநாத�,/.எ�. �வாமிநாத�,/.எ�. �வாமிநாத�, சிைற*சாைலக0 ம2சீரைம� ,  ன�வா<வளி� , மீ0&;ேய1ற ம12� இ>�மத அ3வ�க0 அைம*ச� ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�, நகர� தி�டமிட� ம12� நீ�வழ8க� அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    அ; � ஹD�,அ; � ஹD�,அ; � ஹD�,அ; � ஹD�, தபா�, தபா� ேசைவக0 ம12� �7M� சமய அ3வ�க0 அைம*ச� ெகௗரவ க," ஹஷீ�,ெகௗரவ க," ஹஷீ�,ெகௗரவ க," ஹஷீ�,ெகௗரவ க," ஹஷீ�, உய�க�வி ம12� ெந@Fசாைலக0 அைம*ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய� ெபா+ளாதார விவகார8க0 ப1றிய அைம*ச� ெகௗரவ ,�2 மா"ஷ� சர0 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ,�2 மா"ஷ� சர0 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ,�2 மா"ஷ� சர0 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ,�2 மா"ஷ� சர0 ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி+�தி அைம*ச�  ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல&ம� யா;பா அேபவ"தன,ல&ம� யா;பா அேபவ"தன,ல&ம� யா;பா அேபவ"தன,ல&ம� யா;பா அேபவ"தன, அரச ெதாழி� �ய1சிக0 அபிவி+�தி இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ வச$த அEவிஹாேர,ெகௗரவ வச$த அEவிஹாேர,ெகௗரவ வச$த அEவிஹாேர,ெகௗரவ வச$த அEவிஹாேர, கம�ெதாழி� இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    பியேசன கமேக,பியேசன கமேக,பியேசன கமேக,பியேசன கமேக, க+�தி�ட �காைம��வ�, இைளஞ� அ3வ�க0 ம12� ெத அபிவி+�தி இராஜா8க அைம*ச� 



                            ( 3 )  M. No. 251 ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    (கலாநிதி) ஹ"ஷ த சி�வா,(கலாநிதி) ஹ"ஷ த சி�வா,(கலாநிதி) ஹ"ஷ த சி�வா,(கலாநிதி) ஹ"ஷ த சி�வா, ேதசிய ெகா0ைகக0 ம12� ெபா+ளாதார அ3வ�க0 இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ அஜி0 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி0 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி0 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி0 பி. ெபேரரா, மிவ3 ம12�  ��பி%க�த%க ச%தி இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ /லா� ெபேரரா,ெகௗரவ /லா� ெபேரரா,ெகௗரவ /லா� ெபேரரா,ெகௗரவ /லா� ெபேரரா, ெந@Fசாைலக0 இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா0ைகக0 ம12� ெபா+ளாதார அ3வ�க0 இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா$ F@ேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா$ F@ேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா$ F@ேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா$ F@ேள, நகர� தி�டமிட� ம12� நீ� வழ8க� இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஏ. /. பிேரமதாச,ஏ. /. பிேரமதாச,ஏ. /. பிேரமதாச,ஏ. /. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி� ம12� வாணிப அ3வ�க0 இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ பா?த ர�ேக ப7டார,ெகௗரவ பா?த ர�ேக ப7டார,ெகௗரவ பா?த ர�ேக ப7டார,ெகௗரவ பா?த ர�ேக ப7டார, நீ��பாசன 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�, சி2வ� அ3வ�க0 இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ >.எ*. இராதாகி�Hண�,ெகௗரவ >.எ*. இராதாகி�Hண�,ெகௗரவ >.எ*. இராதாகி�Hண�,ெகௗரவ >.எ*. இராதாகி�Hண�, க�வி இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர0ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர0ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர0ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர0ன, நிதி இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ"தன, பா�கா�  இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ (தி�மதி) Iயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Iயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Iயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Iயாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக0 ம12� உ0Kரா�சி இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ தி?; ெவதஆரJசி,ெகௗரவ தி?; ெவதஆரJசி,ெகௗரவ தி?; ெவதஆரJசி,ெகௗரவ தி?; ெவதஆரJசி, கட1ெறாழி� ம12� நீரக வளAல அபிவி+�தி இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ ல&ம� ெசெனவிர0ன,ெகௗரவ ல&ம� ெசெனவிர0ன,ெகௗரவ ல&ம� ெசெனவிர0ன,ெகௗரவ ல&ம� ெசெனவிர0ன, விFஞான, ெதாழி�H�ப ம12� ஆராE*சி இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவ வச$த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச$த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச$த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச$த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட3வ�க0 இராஜா8க அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஏ. எJ. எ�. ெபளK,ஏ. எJ. எ�. ெபளK,ஏ. எJ. எ�. ெபளK,ஏ. எJ. எ�. ெபளK, ேதசிய ஒ+ைம�பா@ ம12� ந�Mண%க இராஜா8க அைம*ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா%&வர�� ம12� சிவி� விமான* ேசைவக0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன, நிதி ம12� ெவ&சன ஊடக பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ0 வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ0 வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ0 வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ0 வல, உ0நா�ட3வ�க0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 6காதார�, ேபாசைண ம12� 6ேதச ம+��வ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ  ேனH க�க$த,ெகௗரவ  ேனH க�க$த,ெகௗரவ  ேனH க�க$த,ெகௗரவ  ேனH க�க$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, ெப1ேறாMய வள8க0 அபிவி+�தி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அ9ராத ஜயர0ன,ெகௗரவ அ9ராத ஜயர0ன,ெகௗரவ அ9ராத ஜயர0ன,ெகௗரவ அ9ராத ஜயர0ன, மகாவM அபிவி+�தி ம12� 61றாட� 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, வ3வாதார அபிவி+�தி ம12� வன சீவராசிக0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ பா?த Lமார ெதவர;ெப�ம,ெகௗரவ பா?த Lமார ெதவர;ெப�ம,ெகௗரவ பா?த Lமார ெதவர;ெப�ம,ெகௗரவ பா?த Lமார ெதவர;ெப�ம, உ0ளக அ3வ�க0, வடேம� அபிவி+�தி ம12� கலாசார அ3வ�க0 பிரதி அைம*ச� 



                            ( 4 )  M. No. 251 ெகௗரவ க�ணார0ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார0ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார0ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார0ன பரணவிதான, திறக0 அபிவி+�தி ம12� ெதாழி1பயி1சி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ �ச$த F6சிநிலேம,ெகௗரவ �ச$த F6சிநிலேம,ெகௗரவ �ச$த F6சிநிலேம,ெகௗரவ �ச$த F6சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம12� �காைம��வ 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+>ேதா�ட ைக�ெதாழி� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ இ$திக ப7டாரநாய�க,ெகௗரவ இ$திக ப7டாரநாய�க,ெகௗரவ இ$திக ப7டாரநாய�க,ெகௗரவ இ$திக ப7டாரநாய�க, Iடைம�  ம12� நி�மாண��ைற பிரதி அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தாராநா0 ப*நாய�க,தாராநா0 ப*நாய�க,தாராநா0 ப*நாய�க,தாராநா0 ப*நாய�க, ெதாைல�ெதாட� க0 ம12� ;ஜி�ட� உ�க�டைம�  வசதிக0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ நிஷா$த 8 ெஹ2/கமேக,ெகௗரவ நிஷா$த 8 ெஹ2/கமேக,ெகௗரவ நிஷா$த 8 ெஹ2/கமேக,ெகௗரவ நிஷா$த 8 ெஹ2/கமேக, �ைற�க8க0 ம12� க�ப12ைற அ3வ�க0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, சAக வ3B�ட�, நல ாி ம12� க:; மர ாிைமக0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ 80  சிவ?�க�,ெகௗரவ 80  சிவ?�க�,ெகௗரவ 80  சிவ?�க�,ெகௗரவ 80  சிவ?�க�, ஆர�ப% ைக�ெதாழி� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அமீ" அ? சிஹா;தீ�,ெகௗரவ அமீ" அ? சிஹா;தீ�,ெகௗரவ அமீ" அ? சிஹா;தீ�,ெகௗரவ அமீ" அ? சிஹா;தீ�, கிராமிய ெபா+ளாதார அ3வ�க0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ எJ.எ�.எ�. ஹாீ*,ெகௗரவ எJ.எ�.எ�. ஹாீ*,ெகௗரவ எJ.எ�.எ�. ஹாீ*,ெகௗரவ எJ.எ�.எ�. ஹாீ*, விைளயா�@��ைற பிரதி அைம*ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட" அ;Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ;Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ;Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ;Fஹாமி   ெ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 திM� அ8Nகமெகௗரவ திM� அ8Nகமெகௗரவ திM� அ8Nகமெகௗரவ திM� அ8Nகம   ெகௗரவ டல* அழக;ெப�மெகௗரவ டல* அழக;ெப�மெகௗரவ டல* அழக;ெப�மெகௗரவ டல* அழக;ெப�ம   ெகௗரவ ஆன$த அE0கமேகெகௗரவ ஆன$த அE0கமேகெகௗரவ ஆன$த அE0கமேகெகௗரவ ஆன$த அE0கமேக   ெகௗரவ மஹி$தான$த அE0கமேகெகௗரவ மஹி$தான$த அE0கமேகெகௗரவ மஹி$தான$த அE0கமேகெகௗரவ மஹி$தான$த அE0கமேக   ெகௗரவ ர6சி0 அEவிஹாேரெகௗரவ ர6சி0 அEவிஹாேரெகௗரவ ர6சி0 அEவிஹாேரெகௗரவ ர6சி0 அEவிஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி$0 Lமா"ெகௗரவ அ. அரவி$0 Lமா"ெகௗரவ அ. அரவி$0 Lமா"ெகௗரவ அ. அரவி$0 Lமா"   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Lமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Lமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Lமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Lமாரசிறி   ெகௗரவ ேவE Lமா"ெகௗரவ ேவE Lமா"ெகௗரவ ேவE Lமா"ெகௗரவ ேவE Lமா"   ெகௗரவ நால�க பிரசா0 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா0 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா0 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா0 ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க>$திர� ேகாB*வர�ெகௗரவ க>$திர� ேகாB*வர�ெகௗரவ க>$திர� ேகாB*வர�ெகௗரவ க>$திர� ேகாB*வர�   ெகௗரவ ச$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 சிறிபால கமல0ெகௗரவ சிறிபால கமல0ெகௗரவ சிறிபால கமல0ெகௗரவ சிறிபால கமல0   ெகௗரவ உதய பிரபா0 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா0 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா0 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா0 க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல;ப0திெகௗரவ நிஹா� கல;ப0திெகௗரவ நிஹா� கல;ப0திெகௗரவ நிஹா� கல;ப0தி   



                            ( 5 )  M. No. 251 ெகௗரவ திேனH Lணவ"தனெகௗரவ திேனH Lணவ"தனெகௗரவ திேனH Lணவ"தனெகௗரவ திேனH Lணவ"தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப$ ல Lணவ"தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப$ ல Lணவ"தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப$ ல Lணவ"தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப$ ல Lணவ"தன   ெகௗரவ எ2வ2 Lணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Lணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Lணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Lணேசகர   ெகௗரவ ப0ம உதயசா$த Lணேசகரெகௗரவ ப0ம உதயசா$த Lணேசகரெகௗரவ ப0ம உதயசா$த Lணேசகரெகௗரவ ப0ம உதயசா$த Lணேசகர   ெகௗரவ எ*. எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ*. எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ*. எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ*. எ�. ச$திரேசன   ெகௗரவ /.>. சானகெகௗரவ /.>. சானகெகௗரவ /.>. சானகெகௗரவ /.>. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா/ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா/ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா/ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா/   ெகௗரவ ம?0 ஜயதிலகெகௗரவ ம?0 ஜயதிலகெகௗரவ ம?0 ஜயதிலகெகௗரவ ம?0 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 ந?� ப7டார ஜயமஹெகௗரவ ந?� ப7டார ஜயமஹெகௗரவ ந?� ப7டார ஜயமஹெகௗரவ ந?� ப7டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அPர சி2னி ஜயர0னெகௗரவ அPர சி2னி ஜயர0னெகௗரவ அPர சி2னி ஜயர0னெகௗரவ அPர சி2னி ஜயர0ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர0னெகௗரவ பிய�கர ஜயர0னெகௗரவ பிய�கர ஜயர0னெகௗரவ பிய�கர ஜயர0ன   ெ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 பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகர   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க.  ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர2ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப7டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப7டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப7டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப7டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ ஆQ8க� ெதா7டமா�ெகௗரவ ஆQ8க� ெதா7டமா�ெகௗரவ ஆQ8க� ெதா7டமா�ெகௗரவ ஆQ8க� ெதா7டமா�   ெகௗரவ எ�.எ*. ெதள,�ெகௗரவ எ�.எ*. ெதள,�ெகௗரவ எ�.எ*. ெதள,�ெகௗரவ எ�.எ*. ெதள,�   ெகௗரவ சிறினா� / ெம�ெகௗரவ சிறினா� / ெம�ெகௗரவ சிறினா� / ெம�ெகௗரவ சிறினா� / ெ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�ஜி0 த ெசாRசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி0 த ெசாRசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி0 த ெசாRசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி0 த ெசாRசா   ெ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 சா?$த திசாநாய�கெகௗரவ சா?$த திசாநாய�கெகௗரவ சா?$த திசாநாய�கெகௗரவ சா?$த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள* ேதவான$தாெகௗரவ ட�ள* ேதவான$தாெகௗரவ ட�ள* ேதவான$தாெகௗரவ ட�ள* ேதவான$தா   ெகௗரவ 8ஹம2 நவவிெகௗரவ 8ஹம2 நவவிெகௗரவ 8ஹம2 நவவிெகௗரவ 8ஹம2 நவவி   ெகௗரவ 8ஹ�ம  நசீ"ெகௗரவ 8ஹ�ம  நசீ"ெகௗரவ 8ஹ�ம  நசீ"ெகௗரவ 8ஹ�ம  நசீ"   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா@* நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சா@* நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சா@* நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சா@* நி"மலநாத�   ெகௗரவ F0திக ப0திறணெகௗரவ F0திக ப0திறணெகௗரவ F0திக ப0திறணெகௗரவ F0திக ப0திறண   ெகௗரவ (டா�ட") ரேமH பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமH பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமH பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமH பதிரண   



                            ( 6 )  M. No. 251 ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ சன0 நிசா$த ெபேரராெகௗரவ சன0 நிசா$த ெபேரராெகௗரவ சன0 நிசா$த ெபேரராெகௗரவ சன0 நிசா$த ெபேரரா   ெகௗரவ �ஜி0 ச6ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி0 ச6ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி0 ச6ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி0 ச6ஜய ெ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 பிேரமJச$திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமJச$திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமJச$திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமJச$திர   ெகௗரவ எ*. பிேரமர0னெகௗரவ எ*. பிேரமர0னெகௗரவ எ*. பிேரமர0னெகௗரவ எ*. பிேரமர0ன   ெகௗரவ ப$ ல லா� ப7டாாிெகாடெகௗரவ ப$ ல லா� ப7டாாிெகாடெகௗரவ ப$ ல லா� ப7டாாிெகாடெகௗரவ ப$ ல லா� ப7டாாிெகாட   ெ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  இ;ராஹி� 8ஹ�ம  ம�
"ெகௗரவ 8ஹ�ம  இ;ராஹி� 8ஹ�ம  ம�
"ெகௗரவ 8ஹ�ம  இ;ராஹி� 8ஹ�ம  ம�
"ெகௗரவ 8ஹ�ம  இ;ராஹி� 8ஹ�ம  ம�
"   ெகௗரவ எ*.எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ*.எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ*.எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ*.எ�. மாி�கா"   ெகௗரவ ெசயி2 அ? ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி2 அ? ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி2 அ? ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி2 அ? 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� மST;ெகௗரவ இ�ரா� மST;ெகௗரவ இ�ரா� மST;ெகௗரவ இ�ரா� மST;   ெகௗரவ அ; �லா மஹT;ெகௗரவ அ; �லா மஹT;ெகௗரவ அ; �லா மஹT;ெகௗரவ அ; �லா மஹT;   ெகௗரவ அஜி0 மா�ன;ெப�மெகௗரவ அஜி0 மா�ன;ெப�மெகௗரவ அஜி0 மா�ன;ெப�மெகௗரவ அஜி0 மா�ன;ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ*.சீ. 80 Lமாரணெகௗரவ எ*.சீ. 80 Lமாரணெகௗரவ எ*.சீ. 80 Lமாரணெகௗரவ எ*.சீ. 80 Lமாரண   ெகௗரவ சீனி0த�பி ேயாேக*வர�ெகௗரவ சீனி0த�பி ேயாேக*வர�ெகௗரவ சீனி0த�பி ேயாேக*வர�ெகௗரவ சீனி0த�பி ேயாேக*வர�   ெகௗரவ (வண.) அ ர?ேய ரதன ேதர"ெகௗரவ (வண.) அ ர?ேய ரதன ேதர"ெகௗரவ (வண.) அ ர?ேய ரதன ேதர"ெகௗரவ (வண.) அ ர?ேய ரதன ேதர"   ெகௗரவ பிம� ர0நாய�கெகௗரவ பிம� ர0நாய�கெகௗரவ பிம� ர0நாய�கெகௗரவ பிம� ர0நாய�க   ெகௗரவ சீ. ,. ர0நாய�கெகௗரவ சீ. ,. ர0நாய�கெகௗரவ சீ. ,. ர0நாய�கெகௗரவ சீ. ,. ர0நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா� ர0வ0ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர0வ0ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர0வ0ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர0வ0ேத   ெ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 ெகெஹ?ய ர�F�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ?ய ர�F�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ?ய ர�F�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ?ய ர�F�ெவ�ல   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ 8ஜிF" ரஹுமா�ெகௗரவ 8ஜிF" ரஹுமா�ெகௗரவ 8ஜிF" ரஹுமா�ெகௗரவ 8ஜிF" 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&   



                            ( 7 )  M. No. 251 ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சா   ெகௗரவ காமினி ெலா�Lேகெகௗரவ காமினி ெலா�Lேகெகௗரவ காமினி ெலா�Lேகெகௗரவ காமினி ெலா�Lேக   ெகௗரவ ஜானக வ�L�Fரெகௗரவ ஜானக வ�L�Fரெகௗரவ ஜானக வ�L�Fரெகௗரவ ஜானக வ�L�Fர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி0திராேதவி வ�னிஆரJசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி0திராேதவி வ�னிஆரJசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி0திராேதவி வ�னிஆரJசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி0திராேதவி வ�னிஆரJசி   ெ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�ரமர0னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர0னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர0னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர0ன   ெ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 லUம� ஆன$த விேஜமா�னெகௗரவ லUம� ஆன$த விேஜமா�னெகௗரவ லUம� ஆன$த விேஜமா�னெகௗரவ லUம� ஆன$த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Lமாாி விேஜர0னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Lமாாி விேஜர0னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Lமாாி விேஜர0னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Lமாாி விேஜர0ன   ெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறி   ெகௗரவ  D; விேஜேசகரெகௗரவ  D; விேஜேசகரெகௗரவ  D; விேஜேசகரெகௗரவ  D; விேஜேசகர   ெகௗரவ க6சன விேஜேசகரெகௗரவ க6சன விேஜேசகரெகௗரவ க6சன விேஜேசகரெகௗரவ க6சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதPக விதானகமேகெகௗரவ ேதPக விதானகமேகெகௗரவ ேதPக விதானகமேகெகௗரவ ேதPக 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 ஞான80  Iேநச�ெகௗரவ ஞான80  Iேநச�ெகௗரவ ஞான80  Iேநச�ெகௗரவ ஞான80  Iேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா$தி I*க$தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா$தி I*க$தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா$தி I*க$தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா$தி I*க$தராசா   ெகௗரவ ஜய$த சமர>ரெகௗரவ ஜய$த சமர>ரெகௗரவ ஜய$த சமர>ரெகௗரவ ஜய$த சமர>ர   ெகௗரவ ச$தி0 சமரசி�கெகௗரவ ச$தி0 சமரசி�கெகௗரவ ச$தி0 சமரசி�கெகௗரவ ச$தி0 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 த�ம?�க� சி0தா"த�ெகௗரவ த�ம?�க� சி0தா"த�ெகௗரவ த�ம?�க� சி0தா"த�ெகௗரவ த�ம?�க� சி0தா"த�   ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ அ7ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ7ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ7ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ7ணாமைல 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� �ேரHெகௗரவ வ/ேவ� �ேரHெகௗரவ வ/ேவ� �ேரHெகௗரவ வ/ேவ� �ேரH   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ ச0 ர ச$தீப ேசனார0னெகௗரவ ச0 ர ச$தீப ேசனார0னெகௗரவ ச0 ர ச$தீப ேசனார0னெகௗரவ ச0 ர ச$தீப ேசனார0ன   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ �னி� ஹ$ �ென0திெகௗரவ �னி� ஹ$ �ென0திெகௗரவ �னி� ஹ$ �ென0திெகௗரவ �னி� ஹ$ �ென0தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ2/ஆரJசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ2/ஆரJசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ2/ஆரJசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ2/ஆரJசி   



                            ( 8 )  M. No. 251 ெகௗரவ இ$திக அ9�0த ேஹர0ெகௗரவ இ$திக அ9�0த ேஹர0ெகௗரவ இ$திக அ9�0த ேஹர0ெகௗரவ இ$திக அ9�0த ேஹர0   ெகௗரவ கனக ேஹர0ெகௗரவ கனக ேஹர0ெகௗரவ கனக ேஹர0ெகௗரவ கனக ேஹர0   ெகௗரவ விஜித ேஹர0ெகௗரவ விஜித ேஹர0ெகௗரவ விஜித ேஹர0ெகௗரவ விஜித ேஹர0      தி+. த�மிக தசநாய%க, பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக�   தி+. நீ� இ�தவல, பணியா�ெடா&தி� பிரதானிP� பிரதி� பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக��   தி+மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி* ெசயலாள� நாயக�  தி+. ;%கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி* ெசயலாள� நாயக�   ஒ0திைவ;பி� பிரகார� பாராMம�ற� Y/ய . சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".ஒ0திைவ;பி� பிரகார� பாராMம�ற� Y/ய . சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".ஒ0திைவ;பி� பிரகார� பாராMம�ற� Y/ய . சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".ஒ0திைவ;பி� பிரகார� பாராMம�ற� Y/ய . சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".        1. 1. 1. 1. ப0திர�க@ப0திர�க@ப0திர�க@ப0திர�க@    சம";பண�சம";பண�சம";பண�சம";பண�: : : : சாபாநாயக�, இல8ைக* சனநாயக* ேசாசMச% &;யரசி அரசியலைம�பி 154(6) ஆ� உ2� ைரயி பிரகார�—         
 (i) 2015 ஆ� நிதி ஆ:;1கான கண%காEவாள� தைலைம அதிபதியி அறி%ைகயி இர:டாவ� ெதா&தியி XXIII ஆ� ப&திையP� ஒபதாவ� ெதா&தியி VII ஆ� ப&திையP�; ம12�  (ii) ப�தாவ� ெதா&தி –  விேசட கண%காE= அறி%ைக –  IV ஆ� ப&தி 
             ஆகியவ1ைற* சம��பி�தா�. ேம1ப; அறி%ைக சபா,ட0தி?ட;படசபா,ட0தி?ட;படசபா,ட0தி?ட;படசபா,ட0தி?ட;பட ேவ:@ெமன=� அ*சிட�பட ேவண@ெமன=� க�டைளயாயி12.  2.2.2.2.    பாராMம�ற அம"ZபாராMம�ற அம"ZபாராMம�ற அம"ZபாராMம�ற அம"Z: : : : பாரா�மற* சைப �த�வ� சம��பி�த பிேரரைண,— 7 ஆ� இல%க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி ஏ1பா@களினா3� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா� ஏ12%ெகா0ள�ப�ட பிேரரைணகளினா3� தைடெபறாம�, இைறய தின� சைப அம�= ேநர� �.ப. 09.30 மணி �த� பி.ப. 9.30 மணிவைர இ+%&மாக. பி.ப. 9.30 மணி%& சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ�பாராக. பிேரரைண சைப%& விட�ப�@ ஏ12%ெகா0ள�ப�ட�.  3.3.3.3.    பாராMம�ற அEவ�க@பாராMம�ற அEவ�க@பாராMம�ற அEவ�க@பாராMம�ற அEவ�க@: : : : பாரா�மற* சைப �த�வ� சம��பி�த பிேரரைண,— ஒ,8&� ப�திர�தி� காண�ப@� ெபா� அ3வ�களி� 1 ஆ� இல%க விடய� மீதான நடவ;%ைகக0 இைறய தின அம�வி�, 7 ஆ� இல%க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி ஏ1பா@களிM+>�� இைறய தின� பாரா�மற�தினா�  ஏ12%ெகா0ள�ப�ட பிேரரைணயிM+>�� வில%&�ெப2மாக. பிேரரைண சைப%& விட�ப�@ ஏ12%ெகா0ள�ப�ட�  4. 4. 4. 4. பிரதம அைமJச�� ேதசிய ெகா@ைகக@ ம\Q� ெபா�ளாதார அபிவி�0தி பிரதம அைமJச�� ேதசிய ெகா@ைகக@ ம\Q� ெபா�ளாதார அபிவி�0தி பிரதம அைமJச�� ேதசிய ெகா@ைகக@ ம\Q� ெபா�ளாதார அபிவி�0தி பிரதம அைமJச�� ேதசிய ெகா@ைகக@ ம\Q� ெபா�ளாதார அபிவி�0தி அைமJச�மான ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க அவ"க@ மீ  ந�பி�ைகயி�ைம அைமJச�மான ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க அவ"க@ மீ  ந�பி�ைகயி�ைம அைமJச�மான ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க அவ"க@ மீ  ந�பி�ைகயி�ைம அைமJச�மான ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க அவ"க@ மீ  ந�பி�ைகயி�ைம ெதாட"பான பிேரரைணெதாட"பான பிேரரைணெதாட"பான பிேரரைணெதாட"பான பிேரரைண: : : : ெகௗரவ திேன\ &ணவ�தன, ெகௗரவ டள7 அழக�ெப+ம அ9வதி%க சம��பி�த பிேரரைண,—-   



                            ( 9 )  M. No. 251 பிைண�றி ேமாச;ைய ேம1ெகா0�� ேநா%க��ட வழைம%& மா1றமாக இல8ைக ம�திய வ8கிைய நிதி அைம*சிM+>� நீ%கி தன%&% கீ< ெகா:@ வ>ததனா3�; இல8ைக� பிரைச அ�லாதவ+�, கள8கமான வரலா1ைற% ெகா:டவ+�, அ%கைறக�%கிைடயிலான �ர:பா@ உைடயவ+மான தி+. அ�ஜு மேக>திரைன இல8ைக ம�திய வ8கியி ஆ�ந� பதவி%& ெபய� நியமன� ெசEததனா3�; அ:ைம% கால�தி� உலக�தி� நட>த பாாிய நிதி ேமாச;யான இல8ைக ம�திய வ8கி பிைண�றிக0 ேமாச;Pட மிக� ெதளிவாகேவ ச�ப>த�ப�;+�பதனா3�; ேம1ப; ேமாச;யி� ச�ப>த�ப�ட ேமாச;%கார�கைள கா�பா12வத1காக த9ைடய அரசிய� ந:ப�கைள உ0ளட%கிய பி�;பன &,ைவ நியமி�� &றி�த ேமாச;%கார�கைள% கா�பா1ற �ய1சிெய@�ததனா3�; ம�திய வ8கி பிைண�றி ேமாச; ெதாட�பாக ேமாச;%கார�கைள கா�பா12கிற வைகயி3�, உ:ைமயான விடய8கைள A;மைற��� 2015 மா�* 17 ஆ� திகதி விேசட �1ெறாைற ெவௗியி�@ பாரா�மற�ைத தவறான வழியி� இ�@*ெசறதனா3�; பிைண�றி ேமாச; ெதாட�பாக பாரா�மற�தி அரசா8க ெபா2�  �ய1சிக0 ப1றிய &,வினா� (ேகா�) விசாாி%க�ப�@ வ>த நிைலயி� அ% &,ைவ பிரதிநிதி��வ�ப@�திய ஐ.ேத.க. பாரா�மற உ2�பினெரா+வைர மா1றி  திய உ2�பினெரா+வைர உ0வா8கி ேம1ப; &,வி ஊடாக &1றவாளிகைள &1றம1றவ�களாக கா�@வத1& �ய1சிைய ேம1ெகா:டதனா3�; பிைண�றி ேமாச; ெதாட�பாக பாரா�மற�தி அரசா8க ெபா2�  �ய1சிக0 ப1றிய &,வினா� (ேகா�) விசாாி%க�ப�@ வ>த நிைலயி� அ� ெதாட�பாக எ_வா2 ெசய1பட ேவ:@ெமன அ% &,வி அ8க��வ உ2�பின�க�%& அ,�த8கைள பிரேயாகி�ததனா3�; ம�திய வ8கி பிைண�றி ேமாச;Pட ெதாட� ப�@0ளதாக அ� ெதாட�பான சனாதிபதி ஆைண%&,வி� ெவளி�ப@�த�ப�ட பிரதி ம�திய வ8கி ஆ�ந� தி+. பி. சமரசிறி%& நிதி அைம*சி� ஆேலாசக� பதவிெயாைற வழ8&வத1& அைம*சரைவ%& சிபாாி6 ெசEததனா3�; ம�திய வ8கி பிைண�றி ேமாச;யி &1றவாளிகளி� ஒ+வரான தி+. அ�ஜு மேக>திர9%& பதிலாக ேவ2 ஒ+வைர இல8ைக ம�திய வ8கியி ஆ�ந� பதவி%& நியமன� ெசEவத1& சனாதிபதி நடவ;%ைக எ@�தேபா� மீ:@� இவைர ேம1ப; பதவி%& நியமி�பத1& ெப+� பிரய�தன� ேம1ெகா:டதனா3�; பிைண�றி ேமாச;யி &1றவாளிகளி� ஒ+வராகியதனா� தி+. அ�ஜு மேக>திர ம�திய வ8கியி ஆ�ந� பதவிைய இழ>த பின+� இவ+%& தம� அைம*சி� ஆேலாசக� பதவிெயாைற வழ8கியதனா3�; தி+. அ�ஜு மேக>திர இல8ைகயிM+>� ெவளிேய2� வைர இவ� ெவளிநா@ ெச�வைத த@%&� நீதிமற% க�டைளெயா2 ெப12%ெகா0ள�ப@வைத� தவி��தத Aல� இவ� ெவௗிநா@ ெச2 நீதிமற�தி1& தைலமைறவாயி+�பத1& வாE�ேப1ப@�தி%ெகா@�ததனா3�; நிதி அைம*சரா� மா�திர� த��வ8கைள அ��ப@�த% �;யதான, i.  1949 ஆ� ஆ:; 58 ஆ� இல%க நிதிசா� நீதி*ச�ட�. ii.  1953 ஆ� ஆ:; 24 ஆ� இல%க ெசலாவணி% க�@�பா�@* ச�ட�. iii.  1923 ஆ� ஆ:; 8 ஆ� இல%க உ0K� திைறேசாி உ:;ய�க0 க�டைள* ச�ட�. 



                            ( 10 )  M. No. 251 iv.  1937 ஆ� ஆ:; 7 ஆ� இல%க பதி=ெசEய�ப�ட ப8&�ெதா&திக0 ம12� பிைணய8க0 க�டைள* ச�ட�. v.  1944 ஆ� ஆ:; 16 ஆ� இல%க நிதிசா� ஒ�%& நிதிய8க0 க�டைள* ச�ட�. vi.  1988 ஆ� ஆ:; 30 ஆ� இல%க வ8கி�ெதாழி� ச�ட�. vii.  1979 ஆ� ஆ:; 35 ஆ� இல%க எதி�பாரா* ெசல= நிதிய* ச�ட�.  viii.  2006 ஆ� ஆ:; 5 ஆ� இல%க பண� `Eதா%க� தைட* ச�ட�. ix.  2006 ஆ� ஆ:; 6 ஆ� இல%க நிதிசா� ெகா@%க� வா8க�கைள அறி%ைகயிட� ச�ட�  ஆகிய ச�ட8கைள� ப1றி அறி>தி+>த நிைலயி�, இல8ைக ம�திய வ8கிைய தம%&% கீ< ெகா:@வ>� ேம1ப; ச�ட8களி கீழான த��வ8கைள பிரேயாகி�தத Aல� நா�; ெபா+ளாதார� ம12� நிதி% க�@�பா@ ெதாட�பி� மிக=� �%கிய��வ� வாE>ததான ச�ட8கைள மீறியைமயினா3�; ெபா+ளாதார அ3வ�க0 அைம*ைசP�  ெபா+ளாதார �காைம��வ &,வி ஊடாக நிதி அைம*ைசP� ம�திய வ8கிையP� தம%& கீ< ெகா:@வ>� கட>த A2 ஆ:@ கால�ப&தியி90  ேதசிய ெபா+ளாதார�ைத வழிநட�தியத விைளவாக ெபா+ளாதார வள�*சி பாதி%க�ப�டைமயி Aல��, ப8&* ச>ைத I<*சியைட>தத Aல��, பணI%க� க�@�ப@�த �;யாத வைகயி� உய�வைட>தத Aல��, வ�; Iத� ேவகமாக அதிகாி�தத Aல��, ெவளிநா�@ �தa�டாள�க0 �தa@கைள மீள�ெப12 இல8ைகயிM+>�  ெவளிேயறியத Aல�� பாாிய ெபா+ளாதார ெந+%க;ைய ேதா12வி�� ெபா�ம%கைள பாதி� %& உ0ளா%கியதனா3�; ச�ட�� ஒ,8&� ப1றிய அைம*6� பதவிைய  வகி�த நிைலயி�  க:; மாவ�ட�தி� ஏ1ப�ட பத1றநிைலயி ேபா� சி8கள, தமி< ம12� �7M� ம%க�%& பா�கா�  வழ8&வத1& �ாிதமாக நடவ;%ைக ேம1ெகா0ள� தவறியைமயினா�,  உயிாிழ� %க0 ம12� ெசா��%க�%& ேசத� ஏ1ப�டத Aல� ேதசிய ஒ12ைம ெவ&வாக பாதி%க�ப�@ ச�வேதச சAக�தி� இல8ைகயி பிரதிைம%& கள8க� ஏ1ப@�தியதனா3�; பிரதம அைம*ச� ெகௗரவ ரணி� வி%கிரமசி8க அவ�க�%& ெதாட�>�� பிரதம அைம*சரா=� அைம*சரைவ அைம*செரா+வராக=� ெசயலா12வத1கான இய3ைம &றி��� ேம3� அவ� பிரதம அைம*சராக பதவி வகி%&� அரசா8க�தினா� ெசயலா12வத1கான இய3ைம &றி��� ந�பி%ைகயிைம காண�ப@வதாக இ�பாரா�மற� பிேரரைண நிைறேவ12மாக. [ பா. 216/’ 1 8 ] 
(பி.ப. 1.56 மணி%& &,%களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா8கினா�. )  
(பி.ப. 2.55 மணி%& சபாநாயக� தைலைம தா8கினா�. )  
(பி.ப. 7.41 மணி%& &,%களி பிரதி� தவிசாள�  தைலைம தா8கினா�. )  
(பி.ப. 8.01 மணி%& சபாநாயக� தைலைம தா8கினா�. )  பிேரரைண சைப%& விட�ப�@ பிேரரைண%&* சா�பாக 76 ேப+�; எதிராக 122 ேப+�; 26 வா%களி�பிM+>� தவி�>தி+>�� பிேரரைண  நிராகாி%க�ப�ட�. 



                            ( 11 )  M. No. 251                                          சா"பாகசா"பாகசா"பாகசா"பாக  ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர ெகௗரவ எ7. b. திசாநாய%க ெகௗரவ ஏ.;. 6சி� பிேரமஜய>த ெகௗரவ அHர பிாியத�ஷன யா�பா ெகௗரவ ச>திம Iர%ெகா; ெகௗரவ டபி0c. d. ேஜ. ெசெனவிர�ன ெகௗரவ தில8க 6மதிபால ெகௗரவ லeம யாபா அேபவ�தன ெகௗரவ ாீ. b. ஏ%கநாய%க ெகௗரவ ;லா ெபேரரா ெகௗரவ (டா%ட�) (தி+மதி) 6த�ஷினி ப�னா>� 0ேள ெகௗரவ அHராத ஜயர�ன ெகௗரவ (தி+மதி) 6ேமதா ஜீ. ஜயேசன ெகௗரவ 6ச>த  Fசிநிலேம ெகௗரவ லeம வச>த ெபேரரா ெகௗரவ தாராநா� ப7நாய%க ெகௗரவ ேராஹித அேப&ணவ�தன   ெகௗரவ மஹி>த யா�பா அேபவ�தன   ெகௗரவ தி�� அ�fகம   ெகௗரவ டல7 அழக�ெப+ம   ெகௗரவ மஹி>தான>த அ3�கமேக  ெகௗரவ ச>திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ சிறிபால கமல�   ெகௗரவ உதய பிரபா� க�மபில ெகௗரவ நிஹா� கல�ப�தி   ெகௗரவ திேன\ &ணவ�தன   ெகௗரவ ப>�ல &ணவ�தன   ெகௗரவ ப�ம உதயசா>த &ணேசகர   ெகௗரவ எ7. எ�. ச>திரேசன   ெகௗரவ ;.I. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா; ெகௗரவ (டா%ட�) நM>த ஜயதி7ஸ ெகௗரவ பிய8கர ஜயர�ன   

 ெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகர   ெகௗரவ ஜனக ப:டார ெதனேகா   ெகௗரவ பிய� நிசா>த த சி�வா   ெகௗரவ ெமாஹா பிாியத�ஷன த சி�வா   ெகௗரவ ாீ. ரஜி� த ெசாEசா  ெகௗரவ அHர திசாநாய%க    ெகௗரவ விமலIர திசாநாய%க  ெகௗரவ சாM>த திசாநாய%க    ெகௗரவ வா6ேதவ நாணாய%கார ெகௗரவ (டா%ட�) ரேம\ பதிரண   ெகௗரவ சன� நிசா>த ெபேரரா ெகௗரவ அ+>தி%க ப�னா>�   ெகௗரவ ேஜா7ட ப�னா>�   ெகௗரவ எ7. பிேரமர�ன  ெகௗரவ தார%க பாலhாிய   ெகௗரவ விஜித ேப+ெகாட  ெகௗரவ எ7.சீ. ���&மாரண   ெகௗரவ பிம� ர�நாய%க   ெகௗரவ சீ. b. ர�நாய%க   ெகௗரவ ெலாஹா ர�வ�ேத   ெகௗரவ பிரசன ரண�8க  ெகௗரவ பிரசன ரணIர  ெகௗரவ ெராசா ரணசி8க   ெகௗரவ ெகெஹMய ர� %ெவ�ல   ெகௗரவ சம� ராஜபe ெகௗரவ நாம� ராஜபe   ெகௗரவ மஹி>த ராஜப% ஷ  ெகௗரவ நிம� லாசா   ெகௗரவ காமினி ெலா%&ேக   ெகௗரவ ஜானக வ%&� ர   ெகௗரவ (தி+மதி) பவி�திராேதவி வனிஆர*சி   ெகௗரவ வி�ற வி%கிரமநாய%க 
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                                      எதிராகஎதிராகஎதிராகஎதிராக ெகௗரவ ரணி� வி%கிரமசி8க ெகௗரவ (தி+மதி) தலதா அ�ேகாரல ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன ெகௗரவ ேஜா அமர�8க ெகௗரவ கய>த க+ணாதில%க ெகௗரவ அகில விராi காாியவச� ெகௗரவ லeம கிாிஎ�ல ெகௗரவ மேனா கேணச ெகௗரவ தயா கமேக ெகௗரவ பழனி திகா�பர� ெகௗரவ நவி திசாநாய%க ெகௗரவ எ7. b. நாவின ெகௗரவ காமினி ஜயவி%கிரம ெபேரரா ெகௗரவ ஹாி ப�னா>� ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாச ெகௗரவ றிஸா� பதிPதீ ெகௗரவ ஆ�. எ�. ரFசி� ம��மப:டார ெகௗரவ (தி+மதி) ச>திராணி ப:டார ெகௗரவ தில% மாரபன ெகௗரவ சாகல ர�நாய%க ெகளரவ அ�ஜுண ரண�8க ெகௗரவ பா�டளி ச�பிக ரணவ%க ெகௗரவ மM% சமரவி%ரம ெகௗரவ ம8கள சமரIர ெகௗரவ ரI>திர சமரIர ெகௗரவ (டா%ட�) ராஜித ேசனார�ன 

 ெகௗரவ ;.எ�. 6வாமிநாத ெகௗரவ ரஊ� ஹகீ� ெகௗரவ அ��� ஹa� ெகௗரவ கb� ஹஷீ� ெகௗரவ பி. ஹாிச ெகௗரவ b�� மா�ஷ� சர� ெபாேசகா ெகௗரவ ெச�வ� அைட%கலநாத ெகௗரவ வச>த அ3விஹாேர ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா ெகௗரவ நிேராஷ ெபேரரா ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச ெகௗரவ பாMத ர8ேக ப:டார ெகௗரவ (தி+மதி) விஜயகலா மேக7வர ெகௗரவ I.எ7. இராதாகி+\ண ெகௗரவ இரா வி%கிரமர�ன ெகௗரவ +வ விேஜவ�தன ெகௗரவ திM� ெவதஆர*சி ெகௗரவ 6ஜீவ ேசனசி8க ெகௗரவ வச>த ேசணாநாய%க ெகௗரவ அேசா% அேபசி8க ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ��வல ெகௗரவ ைபஸா� காசி� ெகௗரவ �ேன\ கக>த ெகௗரவ (டா%ட�) (தி+மதி) அேனாமா கமேக 

ெகௗரவ �a� விேஜேசகர   ெகௗரவ கFசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேத9க விதானகமேக   ெகௗரவ விம� Iரவ8ச ெகௗரவ &மார ெவ�கம   ெகௗரவ ஜய>த சமரIர  
ெகௗரவ ெசஹா ேசமசி8க   ெகௗரவ 6னி� ஹ>�ென�தி   ெகௗரவ இ>திக அH+�த ேஹர�   ெகௗரவ கனக ேஹர�  ெகௗரவ விஜித ேஹர� 



                            ( 13 )  M. No. 251 ெகௗரவ பாMத &மார ெதவர�ெப+ம ெகௗரவ க+ணார�ன பரணவிதான ெகௗரவ ரஜ ராமநாய%க ெகௗரவ அமீ� அM சிஹா�தீ ெகௗரவ எ*.எ�.எ�. ஹாீ7 ெகௗரவ ெஹ%ட� அ� ஹாமி  ெகௗரவ சிசிர &மார அேபேசகர   ெகௗரவ �ஷார இ>�னி� அமரேசன   ெகௗரவ ஆன>த அ3�கமேக  ெகௗரவ ரFசி� அ3விஹாேர ெகௗரவ ரவி க+ணாநாய%க   ெகௗரவ அ. அரவி>� &மா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன>த &மாரசிறி ெகௗரவ ேவ3 &மா�  ெகௗரவ நாலக பிரசா� ெகாலன   ெகௗரவ கI>திர ேகாd7வர  ெகௗரவ ச>திம கமேக   ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர   ெகௗரவ நM ப:டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அ9ர சி�னி ஜயர�ன   ெகௗரவ (டா%ட�) கவி>த ேஹஷா ஜயவ�தன ெகௗரவ ல%கி ஜயவ�தன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா ெகௗரவ க. �ைரெர�ணசி8க�   ெகௗரவ எ�.எ7. ெதளb%   ெகௗரவ சிறினா� ; ெம�   ெகௗரவ மய>த திசாநாய%க  ெகௗரவ ெமாஹம� நவவி ெகௗரவ �ஹ�ம� நj�  ெகௗரவ ட%ள7 ேதவான>தா   ெகௗரவ இ. சா07 நி�மலநாத   ெகௗரவ  �திக ப�திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ 6ஜி� சFஜய ெபேரரா   

ெகௗரவ அேசா%க பிாிய>த   ெகௗரவ (தி+மதி) ஹி+ணிகா பிேரம*ச>திர   ெகௗரவ ப>�ல லா� ப:டாாிெகாட   ெகௗரவ �ஹ�ம� இ�ராஹி� �ஹ�ம� மh�   ெகௗரவ எ7.எ�. மாி%கா� ெகௗரவ ெசயி� அM ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ இ�ரா மkl�   ெகௗரவ அ���லா மஹl�   ெகௗரவ அஜி� மான�ெப+ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ6 மாரசி8க   ெகௗரவ சீனி�த�பி ேயாேக7வர   ெகௗரவ இஷா% ரஹுமா   ெகௗரவ �ஜி � ரஹுமா   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக+ணா ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபe   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி%ரமர�ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�8க ெகௗரவ (டா%ட�) (தி+மதி) �mதா விேஜமான   ெகௗரவ லnம ஆன>த விேஜமான  ெகௗரவ (தி+மதி) ேராஹினி &மாாி விேஜர�ன   ெகௗரவ சமி>த விேஜசிறி   ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ>திர   ெகௗரவ சி. சிறீதர   ெகௗரவ ஞான��� oேநச   ெகௗரவ (தி+மதி) சா>தி o7க>தராசா   ெகௗரவ ச>தி� சமரசி8க  ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப>த  ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ ெகௗரவ த+மM8க� சி�தா�த   ெகௗரவ (டா%ட�) சி. சிவேமாக   
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5.5.5.5.    ஒ0திைவ;Fஒ0திைவ;Fஒ0திைவ;Fஒ0திைவ;F    : : : : “இ� பாரா�மற� இ�ேபா� ஒ�திைவ%க�ப@மாக” என பாரா�மற* சைப �த�வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப%& விட�ப�@ ஏ12%ெகா0ள�ப�ட�. பி.ப. 10.04 மணி%&, 2016.03.08 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி1& ஏ1ப 2018 ஏ�பிற� 05 ஆ� திகதி வியாழ%கிழைம �.ப. 10.30 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ%க�ப�ட�.  

 

ெகௗரவ அ:ணாமைல நேட6 சிவச%தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. 6ம>திர   ெகௗரவ வ;ேவ� 6ேர\ ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ ச��ர ச>தீப ேசனார�ன   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�;ஆர*சி                                                                                                                         விலகி�ெகா7ேடா"விலகி�ெகா7ேடா"விலகி�ெகா7ேடா"விலகி�ெகா7ேடா"     ெகௗரவ மஹி>த அமரIர ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ�fகம ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா ெகௗரவ �மி>த திசாநாய%க ெகௗரவ ைபஸ� �7தபா ெகௗரவ மஹி>த சமரசி8க ெகௗரவ ரFசி� சிய�பலாபி;ய ெகௗரவ விஜி� விஜய�ணி ெசாEசா ெகௗரவ பியேசன கமேக ெகௗரவ ெமாஹா லா� கிேர+ ெகௗரவ (தி+மதி) oயாணி விேஜவி%கிரம ெகௗரவ லeம ெசெனவிர�ன ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி7 �லாk ெகௗரவ ஏ. எ*. எ�. ெபளm 

 ெகௗரவ லஸ>த அலகியவன ெகௗரவ சாரதீ �\ம>த ெகௗரவ மqஷ நாணாய%கார ெகௗரவ இ>திக ப:டாரநாய%க ெகௗரவ நிஷா>த ��ெஹ�;கமேக ெகௗரவ ��� சிவM8க� ெகௗரவ மM� ஜயதிலக ெகௗரவ ஆ2�க ெதா:டமா   ெகௗரவ Iர&மார திசாநாய%க ெகௗரவ ேக. காத� ம7தா   ெகௗரவ (வண.) அ�ரMேய ரதன ேதர�   ெகௗரவ அ8கஜ இராமநாத    


