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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால, பிரதி( சபாநாயக)� %*"களி தவிசாள)� ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, %*"களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல, ெவளிநா�3 ெதாழி2வா456 அைம(ச� ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன, உ.நா�ட1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர,ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர,ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர,ெகௗரவ மஹி%த அமர&ர, கட/ெறாழி2 ம/0� நீரக வள9ல அபிவி)�தி அைம(ச� ம/0� மகாவ: அபிவி)�தி இராஜா=க அைம(ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம, விேசட பணி5ெபா056"க�"கான அைம(ச� ெகௗரவ கய%த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய%த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய%த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய%த க�ணாதில�க, காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம(ச)� அரசா=க" க�சி �த/ேகாலாசா?� ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�, க2வி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல, உய� க2வி ம/0� ெந3@சாைலக. அைம(ச)� பாரா�மற( சைப �த2வ)� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    மேனா கேணச�,மேனா கேணச�,மேனா கேணச�,மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாAB, கலC�ைரயாட2 ம/0� அரசக)ம ெமாழிக. அைம(ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�3��ைற அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    நிம� சிறிபால த சி�வா,நிம� சிறிபால த சி�வா,நிம� சிறிபால த சி�வா,நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா"%வர�� ம/0� சிவி2 விமான( ேசைவக. அைம(ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�3 6திய கிராம=க., உ�க�டைம56 வசதிக. ம/0� ச�தாய அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ  மி%த திசாநாய�க,ெகௗரவ  மி%த திசாநாய�க,ெகௗரவ  மி%த திசாநாய�க,ெகௗரவ  மி%த திசாநாய�க, கம�ெதாழி2 அைம(ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப)Cேதா�ட" ைக�ெதாழி2 அைம(ச� ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன, உ.ளக அ1வ2க., வடேம2 அபிவி)�தி ம/0� கலாசார அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ1வாதார அபிவி)�தி ம/0� வனசீவராசிக. அைம(ச)�  



                            ( 2 )  M. No. 192 ெ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, ெதாழி2E�ப ம/0� ஆரா4(சி அைம(ச� ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�,ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�,ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�,ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. 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/0� சி0வ� அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி)�தி5 பணி5ெபா056க. அைம(ச)� ெவளிவிவகார அைம(ச)� ெகௗரவ ைபஸ" (/தபா,ெகௗரவ ைபஸ" (/தபா,ெகௗரவ ைபஸ" (/தபா,ெகௗரவ ைபஸ" (/தபா, மாகாண சைபக. ம/0� உ.Fரா�சி அைம(ச� ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க, ச�ட�� ஒ*=%� ம/0� ெத அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ 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/0� ேம2 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/0� ெ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/0� ெவ%சன ஊடக அைம(ச� ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன, ெதாழி2, ெதாழி/ச=க உறBக. ம/0� ச5பிரக�வ அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ (டா�ட") ராஜித ேசனார'ன,ெகௗரவ (டா�ட") ராஜித ேசனார'ன,ெகௗரவ (டா�ட") ராஜித ேசனார'ன,ெகௗரவ (டா�ட") ராஜித ேசனார'ன, Iகாதார�, ேபாசைண ம/0� Iேதச ம)��வ அைம(ச� ெகௗரவ 3.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 3.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 3.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 3.எ�. �வாமிநாத�, சிைற(சாைலக. ம0சீரைம56, 6ன�வாAவளி56, மீ.%Jேய/ற ம/0� இC�மத அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ரஊ? ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ? ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ? ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ? ஹகீ�, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ�வழ=க2 அைம(ச� ெகௗரவ அ? � ஹ@�,ெகௗரவ அ? � ஹ@�,ெகௗரவ அ? � ஹ@�,ெகௗரவ அ? � ஹ@�, தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� ��:� சமய அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ க1" ஹஷீ�,ெகௗரவ க1" ஹஷீ�,ெகௗரவ க1" ஹஷீ�,ெகௗரவ க1" ஹஷீ�, அரச ெதாழி2�ய/சிக. அபிவி)�தி 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 ெதாழி2 �ய/சிக. அபிவி)�தி இராஜா=க அைம(ச� ெகௗரவ வச%த அBவிஹாேர,ெகௗரவ வச%த அBவிஹாேர,ெகௗரவ வச%த அBவிஹாேர,ெகௗரவ வச%த அBவிஹாேர, கம�ெதாழி2 இராஜா=க அைம(ச� ெகௗரவ 3லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 3லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 3லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 3லா� ெபேரரா, ெந3@சாைலக. இராஜா=க அைம(ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. இராஜா=க அைம(ச� ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% C;ேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% C;ேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% C;ேள,ெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி) �த"ஷினி ப"னா% C;ேள, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ� வழ=க2 இராஜா=க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. இராஜா=க அைம(ச� ெகௗரவ &.எ/. இராதாகி�Eண�,ெகௗரவ &.எ/. இராதாகி�Eண�,ெகௗரவ &.எ/. இராதாகி�Eண�,ெகௗரவ &.எ/. இராதாகி�Eண�, க2வி 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�கா56 இராஜா=க அைம(ச� ெகௗரவ திF? ெவதஆரHசி,ெகௗரவ திF? ெவதஆரHசி,ெகௗரவ திF? ெவதஆரHசி,ெகௗரவ திF? ெவதஆரHசி, கட/ெறாழி2 ம/0� 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, ெதாழி2 ம/0� ெதாழி/ச=க உறBக. இராஜா=க அைம(ச� 



                            ( 3 )  M. No. 192 ெ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, ெதாழி2E�ப ம/0� ஆரா4(சி இராஜா=க அைம(ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/C�லாI,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/C�லாI,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/C�லாI,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி/C�லாI, 6ன�வாAவளி56 ம/0� மீ.%Jேய/ற இராஜா=க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. எH. எ�. ெபளJ,ெகௗரவ ஏ. எH. எ�. ெபளJ,ெகௗரவ ஏ. எH. எ�. ெபளJ,ெகௗரவ ஏ. எH. எ�. ெபளJ, ேதசிய ஒ)ைம5பா3 ம/0� ந2:ண"க இராஜா=க அைம(ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா"%வர�� ம/0� சிவி2 விமான( ேசைவக. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ%த அலகியவ�ன, நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, Iகாதார�, ேபாசைண ம/0� Iேதச ம)��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 அKராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அKராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அKராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அKராத ஜயர'ன, மகாவ: அபிவி)�தி ம/0� I/றாட2 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன, வ1வாதார அபிவி)�தி ம/0� வன சீவராசிக. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ"ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ"ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ"ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ"ஷ த சி�வா, ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�3 ெதாழி2வா456 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ க�ணார'ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார'ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார'ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார'ன பரணவிதான, திறக. அபிவி)�தி ம/0� ெதாழி/பயி/சி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ �ச%த CMசிநிலேம,ெகௗரவ �ச%த CMசிநிலேம,ெகௗரவ �ச%த CMசிநிலேம,ெகௗரவ �ச%த CMசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம/0� �காைம��வ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அஜி' பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி' பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி' பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி' பி. ெபேரரா, மிவ1 ம/0� 6�5பி"க�த"க ச"தி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ல+ம� வச%த ெபேரரா,ெகௗரவ ல+ம� வச%த ெபேரரா,ெகௗரவ ல+ம� வச%த ெபேரரா,ெகௗரவ ல+ம� வச%த ெபேரரா, ெப)Cேதா�ட ைக�ெதாழி2 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ இ%திக ப8டாரநாய�க,ெகௗரவ இ%திக ப8டாரநாய�க,ெகௗரவ இ%திக ப8டாரநாய�க,ெகௗரவ இ%திக ப8டாரநாய�க, Kடைம56 ம/0� 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�6க. ம/0� Jஜி�ட2 உ�க�டைம56 வசதிக. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ  @? விேஜேசகர,ெகௗரவ  @? விேஜேசகர,ெகௗரவ  @? விேஜேசகர,ெகௗரவ  @? விேஜேசகர, தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� ��:� சமய அ1வ2க. பிரதி அைம(ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட" அ?Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ?Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ?Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ?Cஹாமி   ெகௗரவ மஹி%த யா?பா அேபவ"தனெகௗரவ மஹி%த யா?பா அேபவ"தனெகௗரவ மஹி%த யா?பா அேபவ"தனெகௗரவ மஹி%த யா?பா அேபவ"தன   ெகௗரவ சிசிர Nமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Nமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Nமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Nமார அேபேசகர   ெகௗரவ  ஷார இ% னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ% னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ% னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ% னி� அமரேசன   ெகௗரவ திO� அ()கமெகௗரவ திO� அ()கமெகௗரவ திO� அ()கமெகௗரவ திO� 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   



                            ( 4 )  M. No. 192 ெகௗரவ மஹி%தான%த அB'கமேகெகௗரவ மஹி%தான%த அB'கமேகெகௗரவ மஹி%தான%த அB'கமேகெகௗரவ மஹி%தான%த அB'கமேக   ெகௗரவ ரMசி' அBவிஹாேரெகௗரவ ரMசி' அBவிஹாேரெகௗரவ ரMசி' அBவிஹாேரெகௗரவ ரMசி' அBவிஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி%' Nமா"ெகௗரவ அ. அரவி%' Nமா"ெகௗரவ அ. அரவி%' Nமா"ெகௗரவ அ. அரவி%' Nமா"   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Nமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Nமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Nமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன%த Nமாரசிறி   ெகௗரவ (தி�மதி) கீதா சம�ம@ Nமாரசி�ஹெகௗரவ (தி�மதி) கீதா சம�ம@ Nமாரசி�ஹெகௗரவ (தி�மதி) கீதா சம�ம@ Nமாரசி�ஹெகௗரவ (தி�மதி) கீதா சம�ம@ Nமாரசி�ஹ   ெகௗரவ ேவB Nமா"ெகௗரவ ேவB Nமா"ெகௗரவ ேவB Nமா"ெகௗரவ ேவB Nமா"   ெ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 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 திேனE Nணவ"தனெகௗரவ திேனE Nணவ"தனெகௗரவ திேனE Nணவ"தனெகௗரவ திேனE Nணவ"தன   ெகௗரவ ப% ல Nணவ"தனெகௗரவ ப% ல Nணவ"தனெகௗரவ ப% ல Nணவ"தனெகௗரவ ப% ல Nணவ"தன   ெகௗரவ எ5வ5 Nணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Nணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Nணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Nணேசகர   ெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Nணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Nணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Nணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா%த Nணேசகர   ெ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 மF' ஜயதிலகெகௗரவ மF' ஜயதிலகெகௗரவ மF' ஜயதிலகெகௗரவ மF' 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 நF� ப8டார ஜயமஹெகௗரவ நF� ப8டார ஜயமஹெகௗரவ நF� ப8டார ஜயமஹெகௗரவ நF� ப8டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அLர சி5னி ஜயர'னெகௗரவ அLர சி5னி ஜயர'னெகௗரவ அLர சி5னி ஜயர'னெகௗரவ அLர சி5னி ஜயர'ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர'னெகௗரவ பிய�கர ஜயர'னெகௗரவ பிய�கர ஜயர'னெகௗரவ பிய�கர ஜயர'ன   ெகௗரவ (டா�ட") கவி%த ேஹஷா� ஜயவ"தனெகௗரவ (டா�ட") கவி%த ேஹஷா� ஜயவ"தனெகௗரவ (டா�ட") கவி%த ேஹஷா� ஜயவ"தனெகௗரவ (டா�ட") கவி%த ேஹஷா� ஜயவ"தன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க.  ை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 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 ெசாQசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாQசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாQசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாQசா   ெகௗரவ அKர திசாநாய�கெகௗரவ அKர திசாநாய�கெகௗரவ அKர திசாநாய�கெகௗரவ அKர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல&ர திசாநாய�க   



                            ( 5 )  M. No. 192 ெகௗரவ &ரNமார திசாநாய�கெகௗரவ &ரNமார திசாநாய�கெகௗரவ &ரNமார திசாநாய�கெகௗரவ &ரNமார திசாநாய�க   ெகௗரவ சாF%த திசாநாய�கெகௗரவ சாF%த திசாநாய�கெகௗரவ சாF%த திசாநாய�கெகௗரவ சாF%த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள/ ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான%தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான%தா   ெ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 C'திக ப'திறணெகௗரவ C'திக ப'திறணெகௗரவ C'திக ப'திறணெகௗரவ C'திக ப'திறண   ெகௗரவ (டா�ட") ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட") ரேமE பதிரண   ெ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' சMஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' சMஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' சMஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' சMஜய ெபேரரா   ெ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 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 ெசயி5 அF ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி5 அF ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி5 அF ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி5 அF ஸாஹி" ெமௗலானா   ெகௗரவ இ�ரா� மIR?ெகௗரவ இ�ரா� மIR?ெகௗரவ இ�ரா� மIR?ெகௗரவ இ�ரா� மIR?   ெ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 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 ெகெஹFய ர�C�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹFய ர�C�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹFய ர�C�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹFய 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 அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Nேகெகௗரவ காமினி ெலா�Nேகெகௗரவ காமினி ெலா�Nேகெகௗரவ காமினி ெலா�Nேக   



                            ( 6 )  M. No. 192 ெகௗரவ ஜானக வ�N�Cரெகௗரவ ஜானக வ�N�Cரெகௗரவ ஜானக வ�N�Cரெகௗரவ ஜானக வ�N�Cர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரHசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரHசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரHசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரHசி   ெ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)  Jதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Jதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Jதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Jதா 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) ேராஹினி Nமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Nமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Nமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Nமாாி விேஜர'ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Tயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Tயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Tயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Tயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ கMசன விேஜேசகரெகௗரவ கMசன விேஜேசகரெகௗரவ கMசன விேஜேசகரெகௗரவ கMசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ விம� &ரவ�செகௗரவ விம� &ரவ�செகௗரவ விம� &ரவ�செகௗரவ விம� &ரவ�ச   ெகௗரவ Nமார ெவ�கமெகௗரவ Nமார ெவ�கமெகௗரவ Nமார ெவ�கமெகௗரவ Nமார ெ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 ஜய%த சமர&ரெகௗரவ ஜய%த சமர&ரெகௗரவ ஜய%த சமர&ரெகௗரவ ஜய%த சமர&ர   ெகௗரவ ச%தி' சமரசி�கெகௗரவ ச%தி' சமரசி�கெகௗரவ ச%தி' சமரசி�கெகௗரவ ச%தி' சமரசி�க   ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப%த�,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப%த�,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப%த�,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப%த�, பாரா�மற எதி�"க�சி� தைலவ� ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெகௗரவ எ�.எH.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எH.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எH.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எH.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ ('  சிவF�க�ெகௗரவ ('  சிவF�க�ெகௗரவ ('  சிவF�க�ெகௗரவ ('  சிவF�க�   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம%திர�   ெகௗரவ வ3ேவ� �ேரEெகௗரவ வ3ேவ� �ேரEெகௗரவ வ3ேவ� �ேரEெகௗரவ வ3ேவ� �ேரE   ெ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 ெஹ53ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ53ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ53ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ53ஆரHசி   ெகௗரவ இ%திக அK�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அK�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அK�'த ேஹர'ெகௗரவ இ%திக அK�'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'       தி). த�மிக தசநாய"க, பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக�   தி). நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி5 பிரதானிM� பிரதி5 பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக��   தி)மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  தி). J"கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  



                            ( 7 )  M. No. 192 ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராOம�ற� X3ய . ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராOம�ற� X3ய . ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராOம�ற� X3ய . ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராOம�ற� X3ய .     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"?பண�சம"?பண�சம"?பண�சம"?பண�:  :  :  :  (1) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம(ச�, 2015 ஆ� ஆQ3"கான கட2சா� Rழ2 பா�கா56 அதிகாரசைபயி ஆQடறி"ைகைய( சம�5பி�� ேம/பJ அறி"ைகைய வ1வாதார அபிவி)�தி ம/0�  I/றாட2 ம/0� இய/ைக வள=க. ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ" %*வி/% ஆ/05ப3�த5பட ேவQ3ெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"% விட5ப�3 ஏ/0" ெகா.ள5ப�ட�. 
(2) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம(ச�, 2014 ஆ� ஆQ3"கான ம�திய ெபாறியிய2 உசா�ைண5 பணியக�தி வ)டாCத அறி"ைகைய( சம�5பி�� ேம/பJ அறி"ைகைய கம�ெதாழி2 ம/0� காணி  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ" %*வி/% ஆ/05ப3�த5பட ேவQ3ெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"% விட5ப�3 ஏ/0" ெகா.ள5ப�ட�. 
(3) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம(ச�, 
  (i)  2017 ஆ� ஆQ3"கான  இரQடாவ� காலாQJ நிதி(  ெசயலா/0ைக  ப/றிய அறி"ைக; ம/0�    
    (ii)  2015 ஆ� ஆQ3"கான ேதசிய ெலா�த� சைபயி ஆQடறி"ைக ஆகியவ/ைற( சம�5பி�� ேம/பJ அறி"ைகைய அரசா=க நிதி ப/றிய %*வி/% ஆ/05ப3�த5பட ேவQ3ெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"% விட5ப�3 ஏ/0" ெகா.ள5ப�ட�. 
(4) உய�க2வி ம/0� ெந3@சாைலக. அைம(ச�, 1978 ஆ� ஆQJ 16 ஆ� இல"க, ப2கைல"கழக=க. ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி  கீA ப2கைல"கழக மானிய=க. ஆைண"%*வி வித56ைரயி மீ�,  கிழ"%5 ப2கைல"கழக�தி2 ெதாழி2E�ப5 Xட�ைத� தாபி�த2  ெதாட�பி2  உய�க2வி ம/0� ெந3@சாைலக. அைம(சரா2  ஆ"க5ப�3, 2017 சனவாி 18 ஆ� திகதிய 2002/35 ஆ� இல"க, அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிரIாி"க5ப�ட க�டைளைய( சம�5பி�� ேம/பJ க�டைளைய க2வி ம/0� மனித வள அபிவி)�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ" %*வி/% ஆ/05ப3�த5பட ேவQ3ெமன5 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப"% விட5ப�3 ஏ/0" ெகா.ள5ப�ட�. 
(5) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம(ச�, 2014/2015 ஆQ3"கான க�ேபாவி�Jயான ேதயிைல� ெதாழி/சாைல :மிெர�J ஆQடறி"ைகைய( சம�5பி�� ேம/பJ அறி"ைகைய கம�ெதாழி2 ம/0� காணி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ" %*வி/% ஆ/05ப3�த5பட ேவQ3ெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"% விட5ப�3 ஏ/0" ெகா.ள5ப�ட�.  2.2.2.2.    மL�க;மL�க;மL�க;மL�க;: : : :     

(1)  ஹா:எல, உடெதா�ேப, எலவ�ெதனவி2 வதிM� தி). ஆ�.J தயார�னவின� 2017.06.14 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ நிஹா2 கல5ப�தி சம�5பி�தா�.  
(2)  நார�மல, இஹல ர���கல, இல. 33 இ2 வதிM� தி). எ�.எ�.எ�.பி. ஜயர�னவின� 2017.07.26 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ �ஷார இC�னி2 அமரேசன சம�5பி�தா�.  25அ ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள"கைமய ேம/பJ ம?"க. ெபா� ம?"க. %*B"% ஆ/05ப3�த5ப�டன.     



                            ( 8 )  M. No. 192 3. 3. 3. 3. உ;Y"உ;Y"உ;Y"உ;Y"    அதிகாரசைபக;அதிகாரசைபக;அதிகாரசைபக;அதிகாரசைபக;    ேதா்த�க;ேதா்த�க;ேதா்த�க;ேதா்த�க;    (தி�'தH)(தி�'தH)(தி�'தH)(தி�'தH)    ச5ட[ல�ச5ட[ல�ச5ட[ல�ச5ட[ல�: : : : இரQடா� மதி5X�3"கான க�டைள வாசி"க5ப�ட�. 
“ச�ட9ல� த/ெபா*� இரQடாவ� தடைவயாக மதி5X3 ெச4ய5ப3மாக”  என  மாகாண சைபக. ம/0� உ.Fரா�சி அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ3�திய�ப5ெப/0 விவாதி"க5ப�ட�. 
(பி.ப. 12.12 மணி"% %*"களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா=கினா�. )  “ெகளரவ ல"கி ஜயவ�தன தைலைம தா=%வாராக” என கம�ெதாழி2 அைம(ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"% விட5ப�3 ஏ/0"ெகா.ள5ப�ட�. (பி.ப. 2.47  மணி"%  ெகளரவ ல"கி ஜயவ�தன தைலைம தா=கினா�.)  “ெகளரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா=%வாராக” என அரச ெதாழி2 �ய/சிக. அபிவி)�தி  இராஜா=க  அைம(ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"% விட5ப�3 ஏ/0"ெகா.ள5ப�ட�. (பி.ப. 3.41  மணி"%  ெகளரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா=கினா�.)  “ெகளரவ ல"கி ஜயவ�தன தைலைம தா=%வாராக” என மாகாண சைபக. ம/0� உ.Fரா�சி அைம(ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"% விட5ப�3 ஏ/0"ெகா.ள5ப�ட�. (பி.ப. 5.24  மணி"%  ெகளரவ ல"கி ஜயவ�தன தைலைம தா=கினா�.)  அ_ேவைள ேநர� பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, விவாத� ஒ�திைவ"க5ப�ட�. மீQ3� விவாத� 2017 ஆக�� மாத� 25 ஆ� திகதி ெதாட)�.  4444....    ஒ'திைவ?C (காணிஒ'திைவ?C (காணிஒ'திைவ?C (காணிஒ'திைவ?C (காணி    உாிைம?ப'திரதாாிகO�Nஉாிைம?ப'திரதாாிகO�Nஉாிைம?ப'திரதாாிகO�Nஉாிைம?ப'திரதாாிகO�N     ாிதமாக ாிதமாக ாிதமாக ாிதமாக    அ\திஅ\திஅ\திஅ\தி    உ\திகைளஉ\திகைளஉ\திகைளஉ\திகைள    வழ�Nத�)வழ�Nத�)வழ�Nத�)வழ�Nத�): “இ5ேபா� இ5பாரா�மற� ஒ�திைவ"க5ப3மாக” என காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம(ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண எ3�திய�ப5ெப/0 விவாதி"க5ப�ட�. “ெகளரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா=%வாராக” என விைளயா�3��ைற அைம(ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"% விட5ப�3 ஏ/0"ெகா.ள5ப�ட�. (பி.ப. 6.31 மணி"%  ெகளரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா=கினா�.)  பிேரரைண சைப"% விட5ப�3 ஏ/0"ெகா.ள5ப�ட�. பி.ப. 7.23 மணி"%,  2016 மா�( மாத� 08 ஆ� திகதி சைப� தீ�மான�தி/% ஏ/ப, 2017 ஆக�� மாத� 25 ஆ� திகதி ெவ.ளி"கிழைம �.ப. 10.30 வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ"க5ப�ட�. 


