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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால, பிரதி' சபாநாயக(� $)!களி தவிசாள(� ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, $)!களி பிரதி� தவிசாள�    ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம'ச(� ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- அைம'ச(� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ-நா�ட0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க, 3./லா��ைற அபிவி(�தி ம./� கிறி4தவ சமய அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள6ல அபிவி(�தி அைம'ச� ம./� மகாவ7 அபிவி(�தி இராஜா:க அைம'ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம, விேசட பணி;ெபா/;<!க�!கான அைம'ச� ெகௗரவ கய#த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய#த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய#த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய#த க�ணாதில�க, காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;< அைம'ச(� அரசா:க! க�சி �த.ேகாலாசா>� ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�, க1வி அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல, உய� க1வி ம./� ெந?@சாைலக- அைம'ச(� பாரா�மற' சைப �த1வ(� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    மேனா கேணச�,மேனா கேணச�,மேனா கேணச�,மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாAB, கலC�ைரயாட1 ம./� அரசக(ம ெமாழிக- அைம'ச� ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா!$வர�� ம./� சிவி1 விமான' ேசைவக- அைம'ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�? <திய கிராம:க-, உ�க�டைம;< வசதிக- ம./� ச�தாய அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப(Cேதா�ட! ைக�ெதாழி1 அைம'ச� ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க, ச6க வ0D�ட1, நல<ாி ம./� கEF மர<ாிைமக- அைம'ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச� ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க- அைம'ச� 



                            ( 2 )  M. No. 179 ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி(�தி; பணி;ெபா/;<க- அைம'ச� ெகௗரவ ைபஸ� (/தபா,ெகௗரவ ைபஸ� (/தபா,ெகௗரவ ைபஸ� (/தபா,ெகௗரவ ைபஸ� (/தபா, மாகாண சைபக- ம./� உ-Gரா�சி அைம'ச� ெகௗரவ அ6ர பிாியத�ஷன யா8பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத�ஷன யா8பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத�ஷன யா8பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத�ஷன யா8பா, 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):$� ம./� ெத அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண!�க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண!�க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண!�க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண!�க, ெப.ேறா7ய வள:க- அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க, �ைற�க:க- ம./� க;ப./ைற அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ டபி:;. <. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி:;. <. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி:;. <. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி:;. <. ேஜ. ெசெனவிர'ன, ெதாழி1, ெதாழி.ச:க உறBக- ம./� ச;பிரக�வ அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார'ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார'ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார'ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார'ன, 3காதார�, ேபாசைண ம./� 3ேதச ம(��வ அைம'ச� ெகௗரவ =.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ =.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ =.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ =.எ�. �வாமிநாத�, சிைற'சாைலக- ம/சீரைம;<, <ன�வாAவளி;<, மீ-$Fேய.ற ம./� இC�மத அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட1 ம./� நீ�வழ:க1 அைம'ச� ெகௗரவ அ8!� ஹ?�,ெகௗரவ அ8!� ஹ?�,ெகௗரவ அ8!� ஹ?�,ெகௗரவ அ8!� ஹ?�, தபா1, தபா1 ேசைவக- ம./� �47� சமய அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய; ெபா(ளாதார விவகார:க- ப.றிய அைம'ச� ெகௗரவ 1�3 மா�ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 1�3 மா�ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 1�3 மா�ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 1�3 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 இராஜா:க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. =. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. =. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. =. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. =. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க- 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� அ0வ1க- 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 திC8 ெவதஆரEசி,ெகௗரவ திC8 ெவதஆரEசி,ெகௗரவ திC8 ெவதஆரEசி,ெகௗரவ திC8 ெவதஆரEசி, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள6ல 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, ெதாழி1 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� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல+ம� ெசெனவிர'ன,ல+ம� ெசெனவிர'ன,ல+ம� ெசெனவிர'ன,ல+ம� ெசெனவிர'ன, வி@ஞான, ெதாழி1J�ப ம./� ஆராL'சி இராஜா:க அைம'ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/F�லாG,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/F�லாG,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/F�லாG,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/F�லாG, <ன�வாAவளி;< ம./� மீ-$Fேய.ற இராஜா:க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளI, ேதசிய ஒ(ைம;பா? ம./� ந17ண!க இராஜா:க அைம'ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா!$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 அ6ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர'ன, மகாவ7 அபிவி(�தி ம./� 3.றாட1 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� 



                            ( 3 )  M. No. 179 ெ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 FJசிநிலேம,ெகௗரவ �ச#த FJசிநிலேம,ெகௗரவ �ச#த FJசிநிலேம,ெகௗரவ �ச#த FJசிநிலேம, ெ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./� <�;பி!க�த!க ச!தி பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ !?8 விேஜேசகர,ெகௗரவ !?8 விேஜேசகர,ெகௗரவ !?8 விேஜேசகர,ெகௗரவ !?8 விேஜேசகர, தபா1, தபா1 ேசைவக- ம./� �47� சமய அ0வ1க- பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அமீ� அC சிஹா8தீ�,ெகௗரவ அமீ� அC சிஹா8தீ�,ெகௗரவ அமீ� அC சிஹா8தீ�,ெகௗரவ அமீ� அC சிஹா8தீ�, கிராமிய ெபா(ளாதார அ0வ1க- பிரதி அைம'ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட� அ8Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ8Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ8Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ8Fஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தன   ெகௗரவ மஹி#த யா8பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி#த யா8பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி#த யா8பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி#த யா8பா அேபவ�தன   ெகௗரவ சிசிர Kமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Kமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Kமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Kமார அேபேசகர   ெகௗரவ !ஷார இ#!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ#!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ#!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ#!னி� அமரேசன   ெகௗரவ திL� அ()கமெகௗரவ திL� அ()கமெகௗரவ திL� அ()கமெகௗரவ திL� அ()கம   ெகௗரவ மஹி#தான#த அ@'கமேகெகௗரவ மஹி#தான#த அ@'கமேகெகௗரவ மஹி#தான#த அ@'கமேகெகௗரவ மஹி#தான#த அ@'கமேக   ெகௗரவ ரJசி' அ@விஹாேரெகௗரவ ரJசி' அ@விஹாேரெகௗரவ ரJசி' அ@விஹாேரெகௗரவ ரJசி' அ@விஹாேர   ெ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 ேவ@ Kமா�ெகௗரவ ேவ@ Kமா�ெகௗரவ ேவ@ Kமா�ெகௗரவ ேவ@ Kமா�   ெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க$#திர� ேகா</வர�ெகௗரவ க$#திர� ேகா</வர�ெகௗரவ க$#திர� ேகா</வர�ெகௗரவ க$#திர� ேகா</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 கமல'ெகௗரவ சிறிபால கமல'ெகௗரவ சிறிபால கமல'ெகௗரவ சிறிபால கமல'   ெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல8ப'திெகௗரவ நிஹா� கல8ப'திெகௗரவ நிஹா� கல8ப'திெகௗரவ நிஹா� கல8ப'தி   ெகௗரவ திேனN Kணவ�தனெகௗரவ திேனN Kணவ�தனெகௗரவ திேனN Kணவ�தனெகௗரவ திேனN Kணவ�தன   ெகௗரவ ப#!ல Kணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Kணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Kணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Kணவ�தன   ெகௗரவ எ3வ3 Kணேசகரெகௗரவ எ3வ3 Kணேசகரெகௗரவ எ3வ3 Kணேசகரெகௗரவ எ3வ3 Kணேசகர   ெகௗரவ ப'ம உதயசா#த Kணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா#த Kணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா#த Kணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா#த Kணேசகர   ெ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 (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 நC� பOடார ஜயமஹெகௗரவ நC� பOடார ஜயமஹெகௗரவ நC� பOடார ஜயமஹெகௗரவ நC� பOடார ஜயமஹ   ெகௗரவ அPர சி3னி ஜயர'னெகௗரவ அPர சி3னி ஜயர'னெகௗரவ அPர சி3னி ஜயர'னெகௗரவ அPர சி3னி ஜயர'ன   



                            ( 4 )  M. No. 179 ெ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 ஜனக பOடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பOடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பOடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பOடார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�   ெ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 அ6ர திசாநாய�கெகௗரவ அ6ர திசாநாய�கெகௗரவ அ6ர திசாநாய�கெகௗரவ அ6ர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல$ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல$ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல$ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல$ர திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள/ ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான#தா   ெகௗரவ (ஹம3 நவவிெகௗரவ (ஹம3 நவவிெகௗரவ (ஹம3 நவவிெகௗரவ (ஹம3 நவவி   ெ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 F'திக ப'திறணெகௗரவ F'திக ப'திறணெகௗரவ F'திக ப'திறணெகௗரவ F'திக ப'திறண   ெ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' சJஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' சJஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' சJஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' சJஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#த   ெகௗரவ ப#!ல லா� பOடாாிெகாடெகௗரவ ப#!ல லா� பOடாாிெகாடெகௗரவ ப#!ல லா� பOடாாிெகாடெகௗரவ ப#!ல லா� பOடாாிெகாட   ெ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 எ/.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ/.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ/.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ/.எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ெசயி3 அC ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி3 அC ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி3 அC ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி3 அC ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத� ம/தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம/தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம/தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம/தா�   ெகௗரவ அ8!�லா மஹQ8ெகௗரவ அ8!�லா மஹQ8ெகௗரவ அ8!�லா மஹQ8ெகௗரவ அ8!�லா மஹQ8   ெகௗரவ அஜி' மா�ன8ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன8ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன8ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன8ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ (வண.) அ!ரCேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ!ரCேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ!ரCேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ!ரCேய 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 ெகெஹCய ர�F�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹCய ர�F�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹCய ர�F�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹCய ர�F�ெவ�ல   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ (ஜிF� ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிF� ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிF� ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிF� ரஹுமா�   



                            ( 5 )  M. No. 179 ெகௗரவ மஹி#த ராஜப�ெகௗரவ மஹி#த ராஜப�ெகௗரவ மஹி#த ராஜப�ெகௗரவ மஹி#த ராஜப�    ஷஷஷஷ   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேக   ெகௗரவ ஜானக வ�K�Fரெகௗரவ ஜானக வ�K�Fரெகௗரவ ஜானக வ�K�Fரெகௗரவ ஜானக வ�K�Fர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரEசி   ெ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 (டா�ட�) (தி�மதி) !Iதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Iதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Iதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Iதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லRம� ஆன#த விேஜமா�னெகௗரவ லRம� ஆன#த விேஜமா�னெகௗரவ லRம� ஆன#த விேஜமா�னெகௗரவ லRம� 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 (தி�மதி) Sயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Sயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Sயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Sயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறி   ெகௗரவ கJசன விேஜேசகரெகௗரவ கJசன விேஜேசகரெகௗரவ கJசன விேஜேசகரெகௗரவ கJசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ#திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ#திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ#திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ#திர�   ெகௗரவ Kமார ெவ�கமெகௗரவ Kமார ெவ�கமெகௗரவ Kமார ெவ�கமெகௗரவ Kமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான('! Sேநச�ெகௗரவ ஞான('! Sேநச�ெகௗரவ ஞான('! Sேநச�ெகௗரவ ஞான('! Sேநச�   ெ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�.எE.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எE.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எE.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எE.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ த�மC�க� சி'தா�த�ெகௗரவ த�மC�க� சி'தா�த�ெகௗரவ த�மC�க� சி'தா�த�ெகௗரவ த�மC�க� சி'தா�த�   ெகௗரவ அOணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அOணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அOணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அOணாமைல 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� �ேரNெகௗரவ வ=ேவ� �ேரNெகௗரவ வ=ேவ� �ேரNெகௗரவ வ=ேவ� �ேரN   ெ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 ெஹ3=ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ3=ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ3=ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ3=ஆரEசி   ெகௗரவ இ#திக அ6�'த ேஹர'ெகௗரவ இ#திக அ6�'த ேஹர'ெகௗரவ இ#திக அ6�'த ேஹர'ெகௗரவ இ#திக அ6�'த ேஹர'   ெகௗரவ விஜித ேஹர'ெகௗரவ விஜித ேஹர'ெகௗரவ விஜித ேஹர'ெகௗரவ விஜித ேஹர'       தி(. த�மிக தசநாய!க, பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக�   தி(. நீ1 இ�தவல, பணியா�ெடா$தி; பிரதானிO� பிரதி; பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக��   தி(மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி' ெசயலாள� நாயக�  தி(. F!கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி' ெசயலாள� நாயக�  



                            ( 6 )  M. No. 179 ஒ'திைவ8பி� பிரகார� பாராLம�ற� V=ய!. ஒ'திைவ8பி� பிரகார� பாராLம�ற� V=ய!. ஒ'திைவ8பி� பிரகார� பாராLம�ற� V=ய!. ஒ'திைவ8பி� பிரகார� பாராLம�ற� V=ய!.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    ப'திர�க:ப'திர�க:ப'திர�க:ப'திர�க:    சம�8பண�சம�8பண�சம�8பண�சம�8பண�: : : : (1) உய�க1வி ம./� ெந?@சாைலக- அைம'ச�, 2016 ஆ� ஆE?!கான அரச நிதி� திைண!கள�தி ெசயலா./ைக அறி!ைகைய' சம�;பி�� ேம.பF அறி!ைகைய அரசா:க நிதி ப.றிய $)வி.$ ஆ./;ப?�த;பட ேவE?ெமன; பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. 
(2) உய�க1வி ம./� ெந?@சாைலக- அைம'ச�,     
 (i) 2016 ஆ� ஆE?!கான ெகா)�< மாவ�ட' ெசயலக�தி ெசயலா./ைக ம./� கண!கறி!ைக; ம./�  (ii) 2016 ஆ� ஆE?!கான ம�ட!கள;< மாவ�ட' ெசயலக�தி ெசய1நிைறேவ./ ம./� கண!$ அறி!ைக ஆகியவ.ைற' சம�;பி�� ேம.பF அறி!ைககைள உ-ளக நி(வாக� ம./� அரச �காைம��வ� ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! $)வி.$ ஆ./;ப?�த;பட ேவE?ெமன; பிேராி�தா�.   2.2.2.2.    KWKWKWKW    அறி�ைகக:அறி�ைகக:அறி�ைகக:அறி�ைகக:    சம�8பண�சம�8பண�சம�8பண�சம�8பண�: : : : (1) வ0வாதார அபிவி(�தி, 3.றாட1 ம./� இய.ைக வள:க-   ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! $)வி  தவிசாள� ெகளரவ (தி(மதி) பவி�ராேதவி வனிஆர'சி சா�பாக அ!$)வி உ/;பின� ெகௗரவ சCதி� சமரசி:க, அ!$)வி.$  ஆ./;ப?�த;ப�ட,  (i) கட.ெறாழி1 நீ�வாA உயிாின வள:க- (தி(�த') ச�ட6ல�;  
 (ii) 2013 ஆ� ஆE?!கான வைரய/!க;ப�ட சீ-ேநா� நி/வன�தி         வ(டாCத அறி!ைக;   
 (iii) 2013 ஆ� ஆE?!கான ேதசிய நீாிய1வள ஆராL'சி அபிவி(�தி �கவராEைமயி வ(டாCத அறி!ைக ம./� கண!$;  
 (iv) 2014 ஆ� ஆE?!கான இல:ைக ேதசிய நீாிய1 வாA உயிாின' ெசLைக  அபிவி(�தி அதிகாரசைபயி வ(டாCத அறி!ைக; ம./�   (v) 2014 ஆ� ஆE?!கான ேதசிய நீாிய1வள ஆராL'சி அபிவி(�தி �கவராEைமயி வ(டாCத அறி!ைக ம./� கண!$  ெதாட�பிலான அ!$)வி  அறி!ைகைய' சம�;பி�தா�.  ேம.பF அறி!ைக சபா1ட'திCட8படசபா1ட'திCட8படசபா1ட'திCட8படசபா1ட'திCட8பட    ேவE?ெமன! க�டைளயாயி./. 
(2) உ-ளக நி(வாக� ம./� அரச �காைம��வ� ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ! $)வி  தவிசாள� ெகளரவ காமினி ெலா!$ேக, அ!$)வி.$ ஆ./;ப?�த;ப�ட,  
 (i) 2015 ஆ� ஆE?!கான $FவரB, $Fயக1B� திைண!கள�தி ெசயலா./ைக அறி!ைக;   
 (ii) 2013 ஆ� ஆE?!கான இல:ைக உ-�� ஆ�ைக நி/வக�தி  ஆEடறி!ைக;    
 (iii) 2015 ஆ� ஆE?!கான மாகாண சைபக- ம./� உ-�ரா�சி சைபக- அைம'சி ெசயலா./ைக அறி!ைக;    
 (iv) 2015 ஆ� ஆE?!கான உ-நா�ட0வ1க- அைம'சி வ(டாCத ெசயலா./ைக அறி!ைகO� கண!$க��;    
 (v) 2015 ஆ� ஆE?!கான யாA;பாண மாவ�ட' ெசயலக�தி வ(டாCத ெசயலா./ைக ம./� கண!$க- அறி!ைக;  
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 (vi) 2015 ஆ� ஆE?!கான க���ைற மாவ�ட ெசயலக�தி வ(டாCத ெசய1திற அறி!ைக ம./� கண!$க-;     
 (vii) 2015 ஆ� ஆE?!கான கிளிெநா'சி மாவ�ட ெசயலக�தி ெசய.திற     அறி!ைக ம./� ஆE?! கண!$க-;   
  (viii) 2015 ஆ� ஆE?!கான மனா� மாவ�ட' ெசய1திற  அறி!ைகO� வ(டாCத கண!$க��;   
 (ix) 2015 ஆ� ஆE?!கான ெமாணறாகல நி(வாக மாவ�ட' ெசயலக�தி    வ(டாCத ெசயலா./ அறி!ைகO� கண!$க��;  
 (x) 2015 ஆ� ஆE?!கான �1ைல�தீB மாவ�ட' ெசயலக�தி வ(டாCத ெசய.பா�? அறி!ைகO� கண!$ அறி!ைகO�;      
 (xi) 2015 ஆ� ஆE?!கான ம�ட!கள;< மாவ�ட' ெசயலக�தி வ(டாCத    ெசய1 நிைறேவ./ ம./� கண!$ அறி!ைக;  
 (xii) 2015 ஆ� ஆE?!கான தி(ேகாணமைல மாவ�ட' ெசயலக�தி       ெசய.திற ெப/ேப./ அறி!ைகO� கண!$க��;   
 (xiii) 2015 ஆ� ஆE?!கான கEF மாவ�ட ெசயலக�தி ெசயலணி      அறி!ைகO� கண!$க��;   
 (xiv) 2015 ஆ� ஆEF.கான $(ணாக1 மாவ�ட ெசயலக�தி ெசயலா./ைக அறி!ைகO� கண!$க��;   
 (xv) 2015 ஆ� ஆE?!கான ெகா)�<   மாவ�ட ெசயலக�தி வ(டாCத     ெசயலா./ ம./� கண!கறி!ைக;  
 (xvi) 2015 ஆ� ஆE?!கான மா�தைள மாவ�ட ெசயலக�தி ெசய.றிற அறி!ைகO� ஆE?! கண!$க��; ம./�   

 (xvii) 2015 ஆ� ஆE?!கான பதிவாள� நாயக� திைண!கள�தி ெப/ேப./      அறி!ைகO� கண!$�   ெதாட�பிலான அ!$)வி  அறி!ைகைய' சம�;பி�தா�.  ேம.பF அறி!ைக சபா1ட'திCட8படசபா1ட'திCட8படசபா1ட'திCட8படசபா1ட'திCட8பட    ேவE?ெமன! க�டைளயாயி./.  3.3.3.3.    மP�க:மP�க:மP�க:மP�க:: : : :     
(1)  மா�தைற, வ1கம, விேஜதிலகாராம Vதி, இல. 3/6 இ1 வதிO� ெச1வி பி.எ4. ேசனார�னவின� 2017.04.28 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ 3னி1 ஹC�ென�தி சம�;பி�தா�.  
(2)  அ�பாைற, சாம<ர, பி.எ�.X. இ1ல�, இல. 06 இ1 வதிO� தி(. ேஜ.ஐ. ெநாெய1 XாிZன� 2017.05.20 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ விமலVர திசாநாய!க சம�;பி�தா�.  25அ ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள!கைமய ேம.பF ம>!க- ெபா� ம>!க- $)B!$ ஆ./;ப?�த;ப�டன.  4.4.4.4.    ச3டXல� ெகாOYவர அPமதிச3டXல� ெகாOYவர அPமதிச3டXல� ெகாOYவர அPமதிச3டXல� ெகாOYவர அPமதி:::: “ைலலா உ�மா தீ மற�ைத! ��Fைண;பத.கானெதா( ச�ட6ல�”  எ>� ச�ட6ல� ெகாE?வர அ>மதி வழ:க;ப?மாக என    ெகளரவ ெசயி� அ7 ஸாஹி� ெமௗலானா பிேராி�தா�. ெகௗரவ ரஜி� அ0விகாேர அ>வதி�தா�. பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. 



                            ( 8 )  M. No. 179 அத.கைமய' ச�ட6ல� �தலாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ெப./ அ'சிட;பட ேவE?ெமன! க�டைளயாயி./. 47 (5) ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள!கைமய அறி!ைகயி?வத.காக' ச�ட6ல� ச6க வ0D�ட1, நல<ாி ம./� கEF மர<ாிைமக- அைம'சாி கவன�தி.$  ஆ./;ப?�த;ப�ட�.  5.5.5.5.    ச3டXல� ெகாOYவர அPமதிச3டXல� ெகாOYவர அPமதிச3டXல� ெகாOYவர அPமதிச3டXல� ெகாOYவர அPமதி:::: “அ;�1 மஜீ� எ!கடமிைய! ��Fைண;பத.கானெதா( ச�ட6ல�”   எ>� ச�ட6ல� ெகாE?வர அ>மதி வழ:க;ப?மாக என    ெகளரவ ேக. காத� ம4தா பிேராி�தா�. ெகளரவ ெசயி� அ7 ஸாஹி� ெமௗலானா  அ>வதி�தா�. பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. அத.கைமய' ச�ட6ல� �தலாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ெப./ அ'சிட;பட ேவE?ெமன! க�டைளயாயி./. 47 (5) ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள!கைமய அறி!ைகயி?வத.காக' ச�ட6ல� க1வி அைம'சாி கவன�தி.$  ஆ./;ப?�த;ப�ட�.  6.6.6.6.    வணிக� க8ப[ெறாழி� ச3ட'தி�வணிக� க8ப[ெறாழி� ச3ட'தி�வணிக� க8ப[ெறாழி� ச3ட'தி�வணிக� க8ப[ெறாழி� ச3ட'தி�    கீ\கீ\கீ\கீ\    ஒW�Kவிதிக:ஒW�Kவிதிக:ஒW�Kவிதிக:ஒW�Kவிதிக:    : : : : �ைற�க:க- ம./� க;ப./ைற அ0வ1க- அைம'ச� சா�பாக உய�க1வி ம./� ெந?@சாைலக- அைம'ச� சம�;பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆEF 52 ஆ� இல!க, வணிக! க;ப.ெறாழி1 ச�ட�தி 139 ஆ� பிாிBட ேச��� வாசி!க;ப?� அ'ச�ட�தி 321 ஆ� பிாிவி கீA ெகா-கல�தி )) ெமா�த திரEம�ைத' சாிபா��த1 ெதாட�பி1 �ைற�க:க- ம./� க;ப./ைற அ0வ1க- அைம'சாினா1 ஆ!க;ப�?, 2016 ஓக�� 11 ஆ� திகதிய 1979/30 ஆ� இல!க அதிவிேசட வ��தமான; ப�திாிைகயி1 பிர3ாி!க;ப�ட��, 2017.02.21 ஆ� திகதி சம�;பி!க;ப�ட�மான ஒ):$விதிக- அ:கீகாி!க;ப?மாக. (பி.ப. 12.03 மணி!$  பிரதி' சபாநாயக� தைலைம தா:கினா�.)  (பி.ப. 1.30 மணி!$  $)!களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா:கினா�.)  (பி.ப. 2.33 மணி!$  பிரதி' சபாநாயக� தைலைம தா:கினா�.)  “ெகளரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம தா:$வாராக” என  உய�க1வி ம./� ெந?@சாைலக-  அைம'ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. (பி.ப. 3.30 மணி!$  ெகௗரவ எ�வ� $ணேசகர  தைலைம தா:கினா�.)  “ெகளரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா:$வாராக” என  �ைற�க:க- ம./� க;ப./ைற அ0வ1க- அைம'ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. (பி.ப. 4.58 மணி!$  ெகௗரவ ல!கி ஜயவ�தன தைலைம தா:கினா�.)  
(பி.ப. 5.50 மணி!$  சபாநாயக� தைலைம தா:கினா�.)  பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�.  7777. . . . கட[ெறாழி�கட[ெறாழி�கட[ெறாழி�கட[ெறாழி�    நீ�வா\நீ�வா\நீ�வா\நீ�வா\    உயிாினஉயிாினஉயிாினஉயிாின    வள�க:வள�க:வள�க:வள�க:    (தி�'தE)(தி�'தE)(தி�'தE)(தி�'தE)    ச3டXல�ச3டXல�ச3டXல�ச3டXல�    : : : : இரEடா� மதி;X�?!கான க�டைள வாசி!க;ப�ட�. “ச�ட6ல� இ;ேபா� இரEடாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ெப/மாக” என  கட.ெறாழி1 ம./� நீாிய1வள:க- அபிவி(�தி அைம'ச(� மகாவ7 அபிவி(�தி இராஜா:க அைம'ச(மானவ�  பிேராி�தா�. 



                            ( 9 )  M. No. 179 பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. ச�ட6ல� அத.கைமய இரEடாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ப�ட�. “ச�ட6ல� �);பார�மற $)வி பாிசீலைன!$ விட;ப?மாக” என  கட.ெறாழி1 ம./� நீாிய1வள:க- அபிவி(�தி அைம'ச(� மகாவ7 அபிவி(�தி இராஜா:க அைம'ச(மானவ�  பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. உடேன பாரா�மற� $)வாக மாறிய�. ($)நிைலயி1) சபாநாயக� தைலைம தா:கினா�. 1 ஆ� வாசக� ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. 2 ஆ� வாசக�: 1 ஆ� ப!க�தி1 28 அ எ>� ஓர!$றி;ைப நீ!கிவி�? அத.$; பதிலாக பிவ(வதைன அ:$ ேச�!க ேவண?ெமன கட.ெறாழி1 ம./� நீாிய1வள:க- அபிவி(�தி அைம'ச(� மகாவ7 அபிவி(�தி இராஜா:க அைம'ச(மானவ� ஒ( தி(�த�ைத; பிேராி�தா�. 
“பாL'3 ப!$( வைலகைள; பயப?�தி ேம.ெகா-ள;ப?� மீபிF'  ெசய.பா?கைள� தைடெசLத1. ” ;  “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள;ப?மாக” எற பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. 1 ஆ� ப!க�தி1 15 �த1 17 வைரயான வாிகைள  நீ!கிவி�? அத.$; பதிலாக பிவ(வதைன அ:$ ேச�!க ேவண?ெமன கட.ெறாழி1 ம./� நீாிய1வள:க- அபிவி(�தி அைம'ச(� மகாவ7 அபிவி(�தி இராஜா:க அைம'ச(மானவ�   ஒ( தி(�த�ைத; பிேராி�தா�. 
“இரE? சிற$க�ட அ1ல� இரE? சிற$க�ம.ற அ1ல� அcவலைலகளி இரE? 3யாதீன �ைனகளி0� ெச:$��! க�ப:கைள; பயப?��� பாL'3 ப!$( வைலக-”;  “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள;ப?மாக” எற பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. 2 ஆ� ப!க�தி1 1 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�? அத.$; பதிலாக பிவ(வதைன அ:$ ேச�!க ேவண?ெமன கட.ெறாழி1 ம./� நீாிய1வள:க- அபிவி(�தி அைம'ச(� மகாவ7 அபிவி(�தி இராஜா:க அைம'ச(மானவ� ஒ( தி(�த�ைத; பிேராி�தா�.    “இ)!க;படேவEFய ஏேத>� பாL'3 ப!$(”;  “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள;ப?மாக” எற பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. 2 ஆ� ப!க�தி1 10 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�? அத.$; பதிலாக பிவ(வதைன அ:$ ேச�!க ேவண?ெமன கட.ெறாழி1 ம./� நீாிய1வள:க- அபிவி(�தி அைம'ச(� மகாவ7 அபிவி(�தி இராஜா:க அைம'ச(மானவ� ஒ( தி(�த�ைத; பிேராி�தா�. 



                            ( 10 )  M. No. 179   “ேவEFய பாL'3 ப!$( வைலயினா1 நிைறேவ.ற;பட”;  “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள;ப?மாக” எற பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. 2 ஆ� ப!க�தி1 18 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�? அத.$; பதிலாக பிவ(வதைன அ:$ ேச�!க ேவண?ெமன கட.ெறாழி1 ம./� நீாிய1வள:க- அபிவி(�தி அைம'ச(� மகாவ7 அபிவி(�தி இராஜா:க அைம'ச(மானவ� ஒ( தி(�த�ைத; பிேராி�தா�.   “பாL'3 ப!$( வைலகைள; பயப?�தி நிைறேவ.ற;”;  “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள;ப?மாக” எற பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. 2 ஆ� ப!க�தி1 22 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�? அத.$; பதிலாக பிவ(வதைன அ:$ ேச�!க ேவண?ெமன கட.ெறாழி1 ம./� நீாிய1வள:க- அபிவி(�தி அைம'ச(� மகாவ7 அபிவி(�தி இராஜா:க அைம'ச(மானவ� ஒ( தி(�த�ைத; பிேராி�தா�.   “ஆயி>� பாL'3 ப!$( வைலகைள; பயப?��”;  “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள;ப?மாக” எற பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. “வாசக� தி(�த;ப�டவா/ ச�ட6ல�தி ஒ( ப$தியாக இ(!க ேவE?ெமற” பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. 3 ஆ� வாசக�  ஏ./!ெகா-ள;ப�ட� 4 ஆ� வாசக� 3 ஆ� ப!க�தி1 19 ஆ� வாிைய நீ!கிவி�? அத.$; பதிலாக பிவ(வ� ப$திைய' ேச���!ெகா-ளேவண?ெமன கட.ெறாழி1 ம./� நீாிய1வள:க- அபிவி(�தி அைம'ச(� மகாவ7 அபிவி(�தி இராஜா:க அைம'ச(மானவ� ஒ( தி(�த�ைத; பிேராி�தா�. 
“ “பாL'3 ப!$( வைல” எப�, ��< வFவ அைம;ைப!.”.  “தி(�த� ஏ./!ெகா-ள;ப?மாக” எற பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. “வாசக� தி(�த;ப�டவா/ ச�ட6ல�தி ஒ( ப$தியாக இ(!க ேவE?ெமற” பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. 5 ஆ� ம./� 6 ஆ�  வாசக:க- ஏ./!ெகா-ள;ப�டன. ச�டமா!$வாசக�� ச�ட;ெபய(�: 

“ச�டமா!$வாசக�� ச�ட;ெபய(� ச�ட6ல�தி ஒ( ப$தியாக இ(!க ேவE?ெமற” பிேரரைண $)வி.$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. ச�ட6ல� தி(�த:க�ட ஏ./!ெகா-ள;ப�டதாக அறிவி!க;ப�ட�. “ச�ட6ல� இ;ெபா)� 6றாவ� �ைறயாக மதி;பிட; ெப/மாக” என கட.ெறாழி1 ம./� நீாிய1வள:க- அபிவி(�தி அைம'ச(� மகாவ7 அபிவி(�தி இராஜா:க அைம'ச(மானவ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!$ விட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. 



                            ( 11 )  M. No. 179 இதபF ச�ட6ல� தி(�த;ப�டவா/ 6றாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ப�? ஏ./!ெகா-ள;ப�ட�. (பி.ப. 6.27  மணி!$  $)!களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா:கினா�.)   8888....    ஒ'திைவ8F (வட�Kஒ'திைவ8F (வட�Kஒ'திைவ8F (வட�Kஒ'திைவ8F (வட�K    கிழ�K8கிழ�K8கிழ�K8கிழ�K8    பிரேதச�கL�Kபிரேதச�கL�Kபிரேதச�கL�Kபிரேதச�கL�K    ஒ]வாதஒ]வாதஒ]வாதஒ]வாத    ெபா�'!ெபா�'!ெபா�'!ெபா�'!    $Yக:)$Yக:)$Yக:)$Yக:): “இ;ேபா� இ;பாரா�மற� ஒ�திைவ!க;ப?மாக” என காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;< அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ?�திய�ப;ெப./ விவாதி!க;ப�ட�. அcேவைள ேநர� பி.ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ $)!களி பிரதி� தவிசாள�  வினாவிறி பாரா�மற�ைத ஒ�திைவ�தா�. பாரா�மற� அத பிரகார�  2016 மா�' மாத� 08 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி.$ ஏ.ப 2017 �ைல மாத� 07 ஆ� திகதி ெவ-ளி!கிழைம �.ப. 10.30 வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ!க;ப�ட�.   


