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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*�    ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ 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�4 ெதாழி3வா��5 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ/நா�ட2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க, 801லா��ைற அபிவி*�தி ம01� கிறி9தவ சமய அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    மஹி!த அமர"ர,மஹி!த அமர"ர,மஹி!த அமர"ர,மஹி!த அமர"ர, கட0ெறாழி3 ம01� நீரக வள:ல அபிவி*�தி அைம)ச� ம01� மகாவ; அபிவி*�தி இராஜா>க 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 ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�5 அைம)ச*� அரசா>க  க�சி �த0ேகாலாசா?� ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச$,ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச$,ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச$,ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச$, க3வி அைம)ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல%ம� கிாிஎ�ல,ல%ம� கிாிஎ�ல,ல%ம� கிாிஎ�ல,ல%ம� கிாிஎ�ல, உய� க3வி ம01� ெந4@சாைலக/ அைம)ச*� பாரா�மற) சைப �த3வ*� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    மேனா கேணச�,மேனா கேணச�,மேனா கேணச�,மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாAB, கலC�ைரயாட3 ம01� அரசக*ம ெமாழிக/ அைம)ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�4��ை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�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� ெகௗரவ பழனி திகா$பர$,ெகௗரவ பழனி திகா$பர$,ெகௗரவ பழனி திகா$பர$,ெகௗரவ பழனி திகா$பர$, மைலநா�4 5திய கிராம>க/, உ�க�டைம�5 வசதிக/ ம01� 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�ெதாழி3 அைம)ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப*Cேதா�ட  ைக�ெதாழி3 அைம)ச� ெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�க, ச:க வ2E�ட3, நல5ாி ம01� கFG மர5ாிைமக/ அைம)ச� ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன, உ/ளக அ2வ3க/, வடேம3 அபிவி*�தி ம01� கலாசார அ2வ3க/ அைம)ச� 



                            ( 2 )  M. No. 197 ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ2வாதார அபிவி*�தி ம01� வனசீவராசிக/ அைம)ச*� 5�தசாசன அைம)ச*� ெகௗரவ ஏ. .. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. .. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. .. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. .. �சி� பிேரமஜய!த, வி@ஞான, ெதாழி3I�ப ம01� ஆரா�)சி அைம)ச� ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�, ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச!திராணி ப3டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச!திராணி ப3டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச!திராணி ப3டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச!திராணி ப3டார, மகளி� ம01� சி1வ� அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி*�தி� பணி�ெபா1�5க/ அைம)ச*� ெவளிவிவகார அைம)ச*� ெகௗரவ ைபஸ� 6*தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 6*தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 6*தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 6*தபா, மாகாண சைபக/ ம01� உ/Kரா�சி அைம)ச� ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க, ச�ட�� ஒ+>&� ம01� ெ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, ெப0ேறா;ய வள>க/ அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ பா0டளி ச$பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா0டளி ச$பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா0டளி ச$பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா0டளி ச$பிக ரணவ�க, மாநகர ம01� ேம3 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., திறக/ அபிவி*�தி ம01� ெதாழி0பயி0சி அைம)ச� ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம:� சமரவி�ரம, அபிவி*�தி உபாய �ைறக/ ம01� ச�வேதச வ��தக 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/ ம01� க�ப01ைற அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர7ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர7ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர7ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர7ன, ெதாழி3, ெதாழி0ச>க உறBக/ ம01� ச�பிரக�வ அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ விஜி7 விஜய6ணி ெசா>சா,ெகௗரவ விஜி7 விஜய6ணி ெசா>சா,ெகௗரவ விஜி7 விஜய6ணி ெசா>சா,ெகௗரவ விஜி7 விஜய6ணி ெசா>சா, நீ��பாசன ம01� நீரக வள:ல �காைம��வ அைம)ச� ெகௗரவ ரஊ@ ஹகீ$,ெகௗரவ ரஊ@ ஹகீ$,ெகௗரவ ரஊ@ ஹகீ$,ெகௗரவ ரஊ@ ஹகீ$, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழ>க3 அைம)ச� ெகௗரவ அ@�� ஹA$,ெகௗரவ அ@�� ஹA$,ெகௗரவ அ@�� ஹA$,ெகௗரவ அ@�� ஹA$, தபா3, தபா3 ேசைவக/ ம01� �9;� சமய அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ க,� ஹஷீ$,ெகௗரவ க,� ஹஷீ$,ெகௗரவ க,� ஹஷீ$,ெகௗரவ க,� ஹஷீ$, அரச ெதாழி3�ய0சிக/ அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய� ெபா*ளாதார விவகார>க/ ப0றிய அைம)ச� ெகௗரவ ,�0 மா�ஷ� சர7 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ,�0 மா�ஷ� சர7 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ,�0 மா�ஷ� சர7 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ,�0 மா�ஷ� சர7 ெ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 ெதாழி3 �ய0சிக/ அபிவி*�தி இராஜா>க அைம)ச� ெகௗரவ வச!த அCவிஹாேர,ெகௗரவ வச!த அCவிஹாேர,ெகௗரவ வச!த அCவிஹாேர,ெகௗரவ வச!த அCவிஹாேர, கம�ெதாழி3 இராஜா>க அைம)ச� ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா>க அைம)ச� ெகௗரவ .லா� ெபேரரா,ெகௗரவ .லா� ெபேரரா,ெகௗரவ .லா� ெபேரரா,ெகௗரவ .லா� ெபேரரா, ெந4@சாைலக/ இராஜா>க அைம)ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ இராஜா>க அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!�D;ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!�D;ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!�D;ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!�D;ேள, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ� வழ>க3 இராஜா>க அைம)ச� ெகௗரவ பா:த ர�ேக ப3டார,ெகௗரவ பா:த ர�ேக ப3டார,ெகௗரவ பா:த ர�ேக ப3டார,ெகௗரவ பா:த ர�ேக ப3டார, நீ��பாசன 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�, சி1வ� அ2வ3க/ இராஜா>க அைம)ச� ெகௗரவ ".எ*. இராதாகி�Fண�,ெகௗரவ ".எ*. இராதாகி�Fண�,ெகௗரவ ".எ*. இராதாகி�Fண�,ெகௗரவ ".எ*. இராதாகி�Fண�, க3வி இராஜா>க அைம)ச� 



                            ( 3 )  M. No. 197 ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர7ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர7ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர7ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர7ன, நிதி இராஜா>க அைம)ச� ெகௗரவ தி:@ ெவதஆரHசி,ெகௗரவ தி:@ ெவதஆரHசி,ெகௗரவ தி:@ ெவதஆரHசி,ெகௗரவ தி:@ ெவதஆரHசி, கட0ெறாழி3 ம01� நீரக வள:ல 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, ெதாழி3 ம01� ெதாழி0ச>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 வச!த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட2வ3க/ இராஜா>க அைம)ச� ெகௗரவ எ$.எ�.ஏ.எ$. ஹி*D�லாI,ெகௗரவ எ$.எ�.ஏ.எ$. ஹி*D�லாI,ெகௗரவ எ$.எ�.ஏ.எ$. ஹி*D�லாI,ெகௗரவ எ$.எ�.ஏ.எ$. ஹி*D�லாI, 5ன�வாAவளி�5 ம01� மீ/&Gேய0ற 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*ைம�பா4 ம01� ந3;ண க இராஜா>க அைம)ச�  ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன, நிதி ம01� ெவ&சன ஊடக பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி$,ெகௗரவ ைபஸா� காசி$,ெகௗரவ ைபஸா� காசி$,ெகௗரவ ைபஸா� காசி$, 8காதார�, ேபாசைண ம01� 8ேதச 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, ெப0ேறா;ய வள>க/ அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அKராத ஜயர7ன,ெகௗரவ அKராத ஜயர7ன,ெகௗரவ அKராத ஜயர7ன,ெகௗரவ அKராத ஜயர7ன, மகாவ; அபிவி*�தி ம01� 80றாட3 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, வ2வாதார அபிவி*�தி ம01� 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/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மLஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�4 ெதாழி3வா��5 பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான, திறக/ அபிவி*�தி ம01� ெதாழி0பயி0சி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ �ச!த DMசிநிலேம,ெகௗரவ �ச!த DMசிநிலேம,ெகௗரவ �ச!த DMசிநிலேம,ெகௗரவ �ச!த DMசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம01� �காைம��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அஜி7 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி7 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி7 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி7 பி. ெபேரரா, மிவ2 ம01� 5��பி க�த க ச தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ இ!திக ப3டாரநாய�க,ெகௗரவ இ!திக ப3டாரநாய�க,ெகௗரவ இ!திக ப3டாரநாய�க,ெகௗரவ இ!திக ப3டாரநாய�க, Nடைம�5 ம01� நி�மாண��ைற பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச:க வ2E�ட3, நல5ாி ம01� கFG மர5ாிைமக/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ/நா�ட2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ �A@ விேஜேசகர,ெகௗரவ �A@ விேஜேசகர,ெகௗரவ �A@ விேஜேசகர,ெகௗரவ �A@ விேஜேசகர, தபா3, தபா3 ேசைவக/ ம01� �9;� சமய அ2வ3க/ 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 அ2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எH.எ$.எ$. ஹாீ*,ெகௗரவ எH.எ$.எ$. ஹாீ*,ெகௗரவ எH.எ$.எ$. ஹாீ*,ெகௗரவ எH.எ$.எ$. ஹாீ*, விைளயா�4��ைற பிரதி அைம)ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட� அ@Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ@Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ@Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ@Dஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபNணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபNணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபNணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபNணவ�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 Nமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Nமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Nமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Nமார அேபேசகர   



                            ( 4 )  M. No. 197 ெகௗரவ திO$ அ6Pகமெகௗரவ திO$ அ6Pகமெகௗரவ திO$ அ6Pகமெகௗரவ திO$ அ6Pகம   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7�வல   ெகௗரவ டல* அழக@ெப�மெகௗரவ டல* அழக@ெப�மெகௗரவ டல* அழக@ெப�மெகௗரவ டல* அழக@ெப�ம   ெகௗரவ ஆன!த அC7கமேகெகௗரவ ஆன!த அC7கமேகெகௗரவ ஆன!த அC7கமேகெகௗரவ ஆன!த அC7கமேக   ெகௗரவ மஹி!தான!த அC7கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அC7கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அC7கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அC7கமேக   ெகௗரவ ரMசி7 அCவிஹாேரெகௗரவ ரMசி7 அCவிஹாேரெகௗரவ ரMசி7 அCவிஹாேரெகௗரவ ரMசி7 அCவிஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி!7 Nமா�ெகௗரவ அ. அரவி!7 Nமா�ெகௗரவ அ. அரவி!7 Nமா�ெகௗரவ அ. அரவி!7 Nமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ$. ஆன!த Nமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ$. ஆன!த Nமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ$. ஆன!த Nமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ$. ஆன!த Nமாரசிறி   ெகௗரவ ேவC Nமா�ெகௗரவ ேவC Nமா�ெகௗரவ ேவC Nமா�ெகௗரவ ேவC Nமா�   ெகௗரவ நால�க பிரசா7 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா7 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா7 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா7 ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ ச!திம கமேகெகௗரவ ச!திம கமேகெகௗரவ ச!திம கமேகெகௗரவ ச!திம கமேக   ெகௗரவ உதய பிரபா7 க$ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா7 க$ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா7 க$ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா7 க$ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல@ப7திெகௗரவ நிஹா� கல@ப7திெகௗரவ நிஹா� கல@ப7திெகௗரவ நிஹா� கல@ப7தி   ெகௗரவ திேனF Nணவ�தனெகௗரவ திேனF Nணவ�தனெகௗரவ திேனF Nணவ�தனெகௗரவ திேனF Nணவ�தன   ெகௗரவ ப!�ல Nணவ�தனெகௗரவ ப!�ல Nணவ�தனெகௗரவ ப!�ல Nணவ�தனெகௗரவ ப!�ல Nணவ�தன   ெகௗரவ எ0வ0 Nணேசகரெகௗரவ எ0வ0 Nணேசகரெகௗரவ எ0வ0 Nணேசகரெகௗரவ எ0வ0 Nணேசகர   ெகௗரவ ப7ம உதயசா!த Nணேசகரெகௗரவ ப7ம உதயசா!த Nணேசகரெகௗரவ ப7ம உதயசா!த Nணேசகரெகௗரவ ப7ம உதயசா!த Nணேசகர   ெ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 ந:� ப3டார ஜயமஹெகௗரவ ந:� ப3டார ஜயமஹெகௗரவ ந:� ப3டார ஜயமஹெகௗரவ ந:� ப3டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அLர சி0னி ஜயர7னெகௗரவ அLர சி0னி ஜயர7னெகௗரவ அLர சி0னி ஜயர7னெகௗரவ அLர சி0னி ஜயர7ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர7னெகௗரவ பிய�கர ஜயர7னெகௗரவ பிய�கர ஜயர7னெகௗரவ பிய�கர ஜயர7ன   ெ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. �ைரெர0ணசி�க$ெகௗரவ க. �ைரெர0ணசி�க$ெகௗரவ க. �ைரெர0ணசி�க$ெகௗரவ க. �ைரெர0ணசி�க$   ெகௗரவ ஜனக ப3டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப3டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப3டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப3டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ ஆR6க� ெதா3டமா�ெகௗரவ ஆR6க� ெதா3டமா�ெகௗரவ ஆR6க� ெதா3டமா�ெகௗரவ ஆR6க� ெதா3டமா�   ெ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   



                            ( 5 )  M. No. 197 ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி7 த ெசா>சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி7 த ெசா>சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி7 த ெசா>சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி7 த ெசா>சா   ெகௗரவ அKர திசாநாய�கெகௗரவ அKர திசாநாய�கெகௗரவ அKர திசாநாய�கெகௗரவ அKர 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 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 6ஹம0 நவவிெகௗரவ 6ஹம0 நவவிெகௗரவ 6ஹம0 நவவிெகௗரவ 6ஹம0 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 D7திக ப7திறணெகௗரவ D7திக ப7திறணெகௗரவ D7திக ப7திறணெகௗரவ D7திக ப7திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேமF பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமF பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமF பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமF பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ சன7 நிசா!த ெபேரராெகௗரவ சன7 நிசா!த ெபேரராெகௗரவ சன7 நிசா!த ெபேரராெகௗரவ சன7 நிசா!த ெபேரரா   ெகௗரவ �ஜி7 சMஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி7 சMஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி7 சMஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி7 சMஜய ெ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 எ*. பிேரமர7னெகௗரவ எ*. பிேரமர7னெகௗரவ எ*. பிேரமர7னெகௗரவ எ*. பிேரமர7ன   ெகௗரவ ப!�ல லா� ப3டாாிெகாடெகௗரவ ப!�ல லா� ப3டாாிெகாடெகௗரவ ப!�ல லா� ப3டாாிெகாடெகௗரவ ப!�ல லா� ப3டாாிெகாட   ெ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 6ஹ$ம� இ@ராஹி$ 6ஹ$ம� ம�
�ெகௗரவ 6ஹ$ம� இ@ராஹி$ 6ஹ$ம� ம�
�ெகௗரவ 6ஹ$ம� இ@ராஹி$ 6ஹ$ம� ம�
�ெகௗரவ 6ஹ$ம� இ@ராஹி$ 6ஹ$ம� ம�
�   ெகௗரவ எ*.எ$. மாி�கா�ெகௗரவ எ*.எ$. மாி�கா�ெகௗரவ எ*.எ$. மாி�கா�ெகௗரவ எ*.எ$. மாி�கா�   ெகௗரவ ெசயி0 அ: ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி0 அ: ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி0 அ: ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி0 அ: ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ இ$ரா� மIS@ெகௗரவ இ$ரா� மIS@ெகௗரவ இ$ரா� மIS@ெகௗரவ இ$ரா� மIS@   ெகௗரவ அ@��லா மஹS@ெகௗரவ அ@��லா மஹS@ெகௗரவ அ@��லா மஹS@ெகௗரவ அ@��லா மஹS@   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ*.சீ. 67�Nமாரணெகௗரவ எ*.சீ. 67�Nமாரணெகௗரவ எ*.சீ. 67�Nமாரணெகௗரவ எ*.சீ. 67�Nமாரண   ெகௗரவ சீனி7த$பி ேயாேக*வர�ெகௗரவ சீனி7த$பி ேயாேக*வர�ெகௗரவ சீனி7த$பி ேயாேக*வர�ெகௗரவ சீனி7த$பி ேயாேக*வர�   ெகௗரவ பிம� ர7நாய�கெகௗரவ பிம� ர7நாய�கெகௗரவ பிம� ர7நாய�கெகௗரவ பிம� ர7நாய�க   ெகௗரவ சீ. ,. ர7நாய�கெகௗரவ சீ. ,. ர7நாய�கெகௗரவ சீ. ,. ர7நாய�கெகௗரவ சீ. ,. ர7நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா� ர7வ7ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர7வ7ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர7வ7ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர7வ7ேத   ெகௗரவ பிரச�ன ரண"ரெகௗரவ பிரச�ன ரண"ரெகௗரவ பிரச�ன ரண"ரெகௗரவ பிரச�ன ரண"ர   ெகௗரவ ெகெஹ:ய ர$D�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ:ய ர$D�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ:ய ர$D�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ:ய ர$D�ெவ�ல   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ 6ஜிD� ரஹுமா�ெகௗரவ 6ஜிD� ரஹுமா�ெகௗரவ 6ஜிD� ரஹுமா�ெகௗரவ 6ஜிD� ரஹுமா�   



                            ( 6 )  M. No. 197 ெ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   ெகௗரவ ஜானக வ�N$Dரெகௗரவ ஜானக வ�N$Dரெகௗரவ ஜானக வ�N$Dரெகௗரவ ஜானக வ�N$Dர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரHசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரHசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரHசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரHசி   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய$பதி வி�ரமர7னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய$பதி வி�ரமர7னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய$பதி வி�ரமர7னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய$பதி வி�ரமர7ன   ெ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 லTம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லTம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லTம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லTம� ஆன!த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Nமாாி விேஜர7னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Nமாாி விேஜர7னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Nமாாி விேஜர7னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Nமாாி விேஜர7ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Uயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Uயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Uயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Uயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறி   ெகௗரவ கMசன விேஜேசகரெகௗரவ கMசன விேஜேசகரெகௗரவ கMசன விேஜேசகரெகௗரவ கMசன 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 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 ஞான67� Uேநச�ெகௗரவ ஞான67� Uேநச�ெகௗரவ ஞான67� Uேநச�ெகௗரவ ஞான67� Uேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி U*க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி U*க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி U*க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி U*க!தராசா   ெகௗரவ ஜய!த சமர"ரெகௗரவ ஜய!த சமர"ரெகௗரவ ஜய!த சமர"ரெகௗரவ ஜய!த சமர"ர   ெகௗரவ ச!தி7 சமரசி�கெகௗரவ ச!தி7 சமரசி�கெகௗரவ ச!தி7 சமரசி�கெகௗரவ ச!தி7 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$. ச�மா�   ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ 67� சிவ:�க$ெகௗரவ 67� சிவ:�க$ெகௗரவ 67� சிவ:�க$ெகௗரவ 67� சிவ:�க$   ெகௗரவ அ3ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ3ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ3ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ3ணாமைல 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� �ேரFெகௗரவ வ.ேவ� �ேரFெகௗரவ வ.ேவ� �ேரFெகௗரவ வ.ேவ� �ேரF   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ �னி� ஹ!��ென7திெகௗரவ �னி� ஹ!��ென7திெகௗரவ �னி� ஹ!��ென7திெகௗரவ �னி� ஹ!��ென7தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ0.ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0.ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0.ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0.ஆரHசி   ெகௗரவ இ!திக அK�7த ேஹர7ெகௗரவ இ!திக அK�7த ேஹர7ெகௗரவ இ!திக அK�7த ேஹர7ெகௗரவ இ!திக அK�7த ேஹர7   



                            ( 7 )  M. No. 197 ெகௗரவ கனக ேஹர7ெகௗரவ கனக ேஹர7ெகௗரவ கனக ேஹர7ெகௗரவ கனக ேஹர7   ெகௗரவ விஜித ேஹர7ெகௗரவ விஜித ேஹர7ெகௗரவ விஜித ேஹர7ெகௗரவ விஜித ேஹர7       தி*. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக�   தி*. நீ3 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி� பிரதானிP� பிரதி� பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக��   தி*மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  தி*. G கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி) ெசயலாள� நாயக�    ஒ7திைவ@பி� பிரகார$ பாராOம�ற$ Y.ய�. ஒ7திைவ@பி� பிரகார$ பாராOம�ற$ Y.ய�. ஒ7திைவ@பி� பிரகார$ பாராOம�ற$ Y.ய�. ஒ7திைவ@பி� பிரகார$ பாராOம�ற$ Y.ய�.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1111....    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி7த�க;அறிவி7த�க;அறிவி7த�க;அறிவி7த�க;: : : : சபாநாயக� பிவ*மா1 அறிவி�த3 வி4�தா�:—
”அரசியலைம�பி 121(1) ஆ� உ1�5ைரயி பிரகார� உய�நீதிமற�தி3 சவா2 &�ப4�த�ப�ட ‘அரசியலைம�பி0கான இ*பதாவ� தி*�த�’ என தைல�பிட�ப�ட ச�ட:ல� ெதாட�பான உய�நீதிமற�தி தீ�மான� என &  கிைட க�ெப01/ள� எபைத சைப & அறிவி க நா வி*�5கிேற. இ) ச�ட:ல�தி 2, 3 ம01� 4 ஆ� வாசக>க/ ஆகியன அரசியலைம�பி 3, 4,  12(1) ம01� 14(1) ஆகிய உ1�5ைரக� & �ரணான� எனB� 83 ஆ� உ1�5ைரயி கீA இ)ச�ட:ல� ச�டமாக ேவF4ெமனி3 இத0& சா�பாக ெச2�த�ப4� ெமா�த வா &களி எFணி ைகயான�, ெமா�த உ1�பின�களி எFணி ைகைய விட (ச�கமளி காதவ�க/ உ/ளட>கலாக)  :றி3 இரF4 ெப*�பாைமைய விட &ைறயாம3 இ*�ப�ட ம க/ தீ��ெபாறி :ல� ம களா3 அ>கீகாி க�ப�டத ேபாி3 80 ஆ� உ1�5ைரயி பிரகார� சாறிதA சனாதிபதியினா3 5ற &றி�பிட�ப�டா3 இCத ச�ட:ல� ச�டமா&� என நீதிமற�தி ெப*�பாைம தீ�மானி��/ள�.  உய�நீதிமற�தி தீ��5 இைறய நடவG ைகக/ ெதாட�பான  உ�திேயாகS�வ அறி ைகயி3 அ)சிட�பட ேவF4ெமன உ�தரவி4கிேற. ”      2.2.2.2.    ப7திர�க;ப7திர�க;ப7திர�க;ப7திர�க;    சம�@பண$சம�@பண$சம�@பண$சம�@பண$: : : : (1) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�5 அைம)ச�,  

 (i)  2016 ஆ� ஆF4 கான பா�கா�5 அைம)சி ெசய3திற அறி ைக; 
 (ii)  2016 ஆ� ஆF4 கான இல>ைக கட0பைடயி வ*டாCத ெசயலா01ைக  அறி ைக; ம01� 
 (iii)  2016 ஆ� ஆF4 கான சிவி3 பா�கா�5 திைண கள�தி ெசயலா01ைக அறி ைக  ஆகியவ0ைற) சம��பி�� ேம0பG அறி ைககைள ேதசிய� பா�கா�5 ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவF4ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப &விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. 
(2) நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழ>க3   அைம)ச�, 2016 ஆ� ஆF4 கான நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழ>க3 அைம)சி வ*டாCத ெசய0திற அறி ைகைய) சம��பி�� ேம0பG அறி ைகைய   வ2வாதார அபிவி*�தி ம01� 80றாட3 ம01� இய0ைக வள>க/  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவF4ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப &விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. 
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(3) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�5 அைம)ச�, 1979 ஆ� ஆFG 40 ஆ� இல க, இல>ைக ஏ01மதி அபிவி*�தி) ச�ட�தி  14 ஆ� பிாிவி கீA ெச9 வாி ெதாட�பி3 அபிவி*�தி உபாய �ைறக/ ம01� ச�வேதச வ��தக அைம)சரா3  ஆ க�ப�4, 2017 ஆக9� 01 ஆ� திகதிய 2030/19 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி3 பிர8ாி க�ப�ட  க�டைளைய) சம��பி�� ேம0பG  க�டைளைய   ெபா*ளாதார அபிவி*�தி  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவF4ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப &விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�.  3.3.3.3.    NZNZNZNZ    அறி�ைகக;அறி�ைகக;அறி�ைகக;அறி�ைகக;    சம�@பண$சம�@பண$சம�@பண$சம�@பண$: : : : (1) ேபா &வர�� ம01� ெதாைல�ெதாட�5 ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி தவிசாள� ெகௗரவ சம3 ராஸப]வினா3, அ &+வி0& ஆ01�ப4�த�ப�ட,    (i)  ேமா�டா� வாகன� (தி*�த�) ச�ட:ல�; 
 (ii)  2016 ஆ� ஆF4 கான ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)சி நிைறேவ01 அறி ைக; ம01� 
 (iii) 2016 ஆ� ஆF4 கான இல>ைக 5ைகயிரத� திைண கள�தி ெசய0சாதைன அறி ைக     ெதாட�பிலான அ &+வி  அறி ைகைய) சம��பி�தா�....    ேம0பG அறி ைக சபா,ட7தி:ட@படசபா,ட7தி:ட@படசபா,ட7தி:ட@படசபா,ட7தி:ட@பட ேவF4ெமன  க�டைளயாயி01.        4.4.4.4.    மL�க;மL�க;மL�க;மL�க;: : : :     

(1)  இர�மலாைன, ^ம� ேஜா ெகா�தலாவல மாவ�ைத, இல. 11 இ2/ள அரசா>க ம*�தக உ0ப�தி  ��4�தாபன�தி3 பணி5ாிP� தி*. G.எ). ஜயல� &ணவ�தனவின� 2017.06.05 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன சம��பி�தா�.  
(2)  ேவஉட, ஹர>கஹெகாட, வாGயெகாடவி3 வதிP� தி*. ேக._. அதப��வின� 2017.07.24 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ சா;Cத திசாநாய க சம��பி�தா�.  25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள கைமய ேம0பG ம? க/ ெபா� ம? க/ &+B & ஆ01�ப4�த�ப�டன.     5.5.5.5.    மாகாணமாகாணமாகாணமாகாண    சைபசைபசைபசைப    ேதாத்�க;ேதாத்�க;ேதாத்�க;ேதாத்�க;    (தி�7த$)(தி�7த$)(தி�7த$)(தி�7த$)    :::: பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ அைம)ச*மானவ� சா�பாக உய�க3வி ம01� ெந4@சாைலக/ அைம)ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 1988 ஆ� ஆFG 2 ஆ� இல க, மாகாண சைப ேதா்த3க/ ச�ட�ைத� தி*��வத0கானெதா* ச�ட:ல�. ச�ட:ல� 2017 ஒ ேடாப� மாத� 03 ஆ� திகதி ெச�வா� கிழைம இரFடா� மதி�_4 ெச�ய�பட ேவF4ெமனB�, அ)சிட�பட ேவF4ெமனB� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+B & ஆ01�ப4�த�பட ேவF4ெமனB� க�டைளயாயி01.     6.6.6.6.    நீதி7�ைறநீதி7�ைறநீதி7�ைறநீதி7�ைற    (தி�7த$)(தி�7த$)(தி�7த$)(தி�7த$): : : : ெவளிநா�4 ெதாழி3வா��5 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*மானவ� சம��பி�த பிேரரைண,— 1978 ஆ� ஆFG 2 ஆ� இல க, நீதி��ைற) ச�ட�ைத� தி*��வத0கானெதா* ச�ட:ல�. ச�ட:ல� 2017 ஒ ேடாப� மாத� 03 ஆ� திகதி ெச�வா� கிழைம இரFடா� மதி�_4 ெச�ய�பட ேவF4ெமனB� அ)சிட�பட ேவF4ெமனB� க�டைளயாயி01. 



                            ( 9 )  M. No. 197 7.7.7.7.    பாராOம�ற அம�\க; (இல.1)பாராOம�ற அம�\க; (இல.1)பாராOம�ற அம�\க; (இல.1)பாராOம�ற அம�\க; (இல.1): : : : பாரா�மற) சைப �த3வ� சம��பி�த பிேரரைண,— 7ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைளயி ஏ0பா4களினா2� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா3 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட பிேரரைணயினா2� தைடெபறாம3, 2017 ெச�ெத�ப� 20 ஆ� திகதி, 5தகிழைம சைப அம�B ேநர� �.ப. 9.30 மணி �த3 பி.ப. 6.30 மணி வைர இ* &மாக. பி.ப. 6.30 மணி & சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ�பாராக. பிேரரைண சைப &விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�.  8. 8. 8. 8. பாராOம�ற அம�\க; (இல.2)பாராOம�ற அம�\க; (இல.2)பாராOம�ற அம�\க; (இல.2)பாராOம�ற அம�\க; (இல.2): : : : பாரா�மற) சைப �த3வ� சம��பி�த பிேரரைண,— இ�பாரா�மற� இ1 அத அம�B கைலP� ேபா�, 2017 ெச�ெத�ப� மாத� 20 ஆ� திகதி, 5தகிழைம �.ப. 9.30 மணி வைர ஒ�திைவ க�ப4மாக. பிேரரைண சைப &விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�.  9.9.9.9.    ச0ட_ல$ ெகா3`வர அLமதி:ச0ட_ல$ ெகா3`வர அLமதி:ச0ட_ல$ ெகா3`வர அLமதி:ச0ட_ல$ ெகா3`வர அLமதி: “ 1976 ஆ� ஆFG 29 ஆ� இல க இல>ைக றிபா� தாீ  ச>க� (��Gைண�த3) ச�ட�ைத� தி*��வத0கானெதா* ச�ட:ல�”  எ?� ச�ட:ல� ெகாF4வர அ?மதி வழ>க�ப4மாக என    ெகளரவ ெகளரவ ெசயி� அ; ஸாஹி� ெமௗலானா, ெகௗரவ எ�.எ).எ�. ச3மா அ?வதி க) சம��பி�த பிேரரைண.  பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. அத0கைமய) ச�ட:ல� �தலாவ� �ைறயாக மதி�பிட�ெப01 அ)சிட�பட ேவF4ெமன  க�டைளயாயி01. 47 (5) ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள கைமய அறி ைகயி4வத0காக) ச�ட:ல� தபா3, தபா3 ேசைவக/ ம01� �9;� சமய அ2வ3க/  அைம)சாி கவன�தி0&  ஆ01�ப4�த�ப�ட�.  10. 10. 10. 10. ேமா0டா�ேமா0டா�ேமா0டா�ேமா0டா�    வாகன$வாகன$வாகன$வாகன$    (தி�7தH)(தி�7தH)(தி�7தH)(தி�7தH)    ச0ட_ல$ச0ட_ல$ச0ட_ல$ச0ட_ல$: : : : இரFடா� மதி�_�4 கான க�டைள வாசி க�ப�ட�. “ச�ட:ல� இ�ேபா� இரFடாவ� �ைறயாக மதி�பிட�ெப1மாக” என  ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச�  பிேராி�தா�.  (பி.ப. 2.38 மணி & பிரதி) சபாநாயக� தைலைம தா>கினா�.) “ெகளரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா>&வாராக” என உய�க3வி ம01� ெந4@சாைலக/ அைம)ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. (பி.ப. 2.59 மணி &  ெகளரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம  தா>கினா�.)  “ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனCத &மாரசிறி தைலைம தா>&வாராக” என ெப*Cேதா�ட  ைக�ெதாழி3 அைம)ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. (பி.ப. 4.13 மணி &  ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனCத &மாரசிறி  தைலைம  தா>கினா�.)  “ெகளரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா>&வாராக” என ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. (பி.ப. 5.57 மணி &  ெகளரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம  தா>கினா�.)  



                            ( 10 )  M. No. 197 பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. ச�ட:ல� அத0கைமய இரFடாவ� �ைறயாக மதி�பிட�ப�ட�. “ச�ட:ல� �+�பார�மற &+வி பாிசீலைன & விட�ப4மாக” என  ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/  அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. உடேன பாரா�மற� &+வாக மாறிய�. (&+நிைலயி3) தலைமதா>&� உ1�பின� தைலைம தா>கினா�. 1 �த3 4 வைரயான வாசக>க/ ஏ01 ெகா/ள�ப�டன. 5 ஆ� வாசக� 5 ஆ� ப க�தி3 7 ம01� 8  ஆ� வாி &� பதிலாக பிவ*வதைன அ>& ேச� க ேவண4ெமன ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� தி*�தெமாைற� பிேராி�தா�.  
“ைதP� உ/ளட கலா�”    “தி*�த� ஏ01 ெகா/ள�ப4மாக” எற பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. 5 ஆ� ப க�தி3 28 �த3 29 வைரயான  வாிகைள நீ கிவி�4 அத0&� பதிலாக பிவ*வதைன அ>& ேச� க ேவண4ெமன ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� தி*�தெமாைற� பிேராி�தா�.  
“உ/ளட கலா�”   “தி*�த� ஏ01 ெகா/ள�ப4மாக” எற பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. 6 ஆ� ப க�தி3 25 �த3 27 வைரயான  வாிகைள ( இரF4��பட)  நீ கிவி�4 அத0&� பதிலாக பிவ*வதைன அ>& ேச� க ேவண4ெமன ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� தி*�தெமாைற� பிேராி�தா�.  
“வாகன�ைதP� உ/ளட கலா�”    “தி*�த� ஏ01 ெகா/ள�ப4மாக” எற பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. 7 ஆ� ப க�தி3 19 ஆ� வாிைய நீ கிவி�4   அத0&� பதிலாக பிவ*வதைன அ>& ேச� க ேவண4ெமன ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� தி*�தெமாைற� பிேராி�தா�.  

“ 9. ைக உழBயCதிர� ஜீ 1                     ”    “தி*�த� ஏ01 ெகா/ள�ப4மாக” எற பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. “வாசக� தி*�த�ப�டவா1 ச�ட:ல�தி ஒ* ப&தியாக இ* க ேவF4ெமற” பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. 
    



                            ( 11 )  M. No. 197 6 �த3 12 வைரயான வாசக>க/ ஏ01 ெகா/ள�ப�டன. 13 ஆ� வாசக� 16 ஆ� ப க�தி3 8 ஆ� வாிைய நீ கிவி�4   அத0&� பதிலாக பிவ*வதைன அ>& ேச� க ேவண4ெமன ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� தி*�தெமாைற� பிேராி�தா�.  
“பான பிரதி� ெபா;8� பாிேசாதக� தைலைமயதிபதி” ,    “தி*�த� ஏ01 ெகா/ள�ப4மாக” எற பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. 16 ஆ� ப க�தி3 11 ம01� 12  ஆ� வாிகைள  நீ கிவி�4   அத0&� பதிலாக பிவ*வதைன அ>& ேச� க ேவண4ெமன ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� தி*�தெமாைற� பிேராி�தா�.  

“பாதகமான 5/ளிகைள பதிவத0& அதிகாரமளி�த3 ேவF4�. பிரதி� ெபா;8� பாிேசாதக� தைலைமயதிபதி விடய�தி0”    “தி*�த� ஏ01 ெகா/ள�ப4மாக” எற பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. “வாசக� தி*�த�ப�டவா1 ச�ட:ல�தி ஒ* ப&தியாக இ* க ேவF4ெமற” பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. 14 �த3 21 வைரயான வாசக>க/ ஏ01 ெகா/ள�ப�டன. 22  ஆ� வாசக� 28 ஆ� ப க�தி3 12 ஆ� வாிைய  நீ கிவி�4   அத0&� பதிலாக பிவ*வதைன அ>& ேச� க ேவண4ெமன ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� தி*�தெமாைற� பிேராி�தா�.  
“(1) அைம)ச� வ��தமானியி3 ெவளியிட�ப�ட ஒ+>&விதியினா3 வி��ைர க�பட  �Gயவாறான அ�தைகய ேததிய1 அத நிைர III இைன வி�4வி4வத :ல�”    “தி*�த� ஏ01 ெகா/ள�ப4மாக” எற பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. 29 ஆ� ப க�தி3 1 �த3 12 வைரயான (இரF4��பட) வாிகைள  நீ கிவி4மா1 ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� தி*�தெமாைற� பிேராி�தா�. “தி*�த� ஏ01 ெகா/ள�ப4மாக” எற பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. 30 ஆ� ப க�தி3 16 வாிைய  நீ கிவி�4 அத0&� பதிலாக பிவ*வரத இ4மா1 ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� தி*�தெமாைற� பிேராி�தா�.  
  “ 19.  பிாிB 155 அ. 5ைக �த;யனவான மிதமி@சிய  

   ெவளிேய01ைக                 .” .   



                            ( 12 )  M. No. 197 “தி*�த� ஏ01 ெகா/ள�ப4மாக” எற பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. 31 ஆ� ப க�தி3 1 �த3 3 வைரயான வாிகைள (இரF4��பட) நீ கிவி�4 அத0&� பதிலாக பிவ*வரத இ4மா1 ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� தி*�தெமாைற� பிேராி�தா�.  
 “ 24.  பிாிB 159. ஓG ெகாFG* &� வாகன�தி;*C� 

  விள�பர>கைள விநிேயாகி�தைல  
  தைடெச�த3         .”   “தி*�த� ஏ01 ெகா/ள�ப4மாக” எற பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. 31 ஆ� ப க�தி3 11 �த3 13 வைரயான வாிகைள (இரF4��பட)  நீ கிவி�4 அத0&� பதிலாக பிவ*வரத இ4மா1 ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� தி*�தெமாைற� பிேராி�தா�.  

“ 28.  பிாிB 165 . தா>கியி?/ எாிெபா*/ நிர�5� ேபா� 
   �0கா�5க/ எ4 க�தவ1த3            .”   “தி*�த� ஏ01 ெகா/ள�ப4மாக” எற பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. 32 ஆ� ப க�தி3 15 �த3 18 வைரயான வாிகைள (இரF4��பட)  நீ கிவி�4 அத0&� பதிலாக பிவ*வரத இ4மா1 ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� தி*�தெமாைற� பிேராி�தா�.  

“ 36.  பிாிB 196 . வாகன�தி3 ெவளிேய01ைக) சாறிதA  
   ஒைற அ3ல� த&தி) சாறிதெழாைற  
   ெகாF4 ெச3வத0&� தவ1த3             ”  “தி*�த� ஏ01 ெகா/ள�ப4மாக” எற பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. “வாசக� தி*�த�ப�டவா1 ச�ட:ல�தி ஒ* ப&தியாக இ* க ேவF4ெமற” பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. 23 ஆ� வாசக� ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. ச�டமா &வாசக�� ச�ட�ெபய*�: ச�டமா &வாசக�� ச�ட�ெபய*� ச�ட:ல�தி ஒ* ப&தியாக இ* க ேவF4ெமற பிேரரைண &+வி0& விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. ச�ட:ல� தி*�த>க�ட ஏ01 ெகா/ள�ப�டதாக அறிவி க�ப�ட�. “ச�ட:ல� இ�ெபா+� :றாவ� �ைறயாக மதி�பிட� ெப1மாக” என ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவ ள அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. இதபG ச�ட:ல� தி*�த>க�ட :றாவ� �ைறயாக மதி�பிட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�.  



                            ( 13 )  M. No. 197 11111111....    ஒ7திைவ@D (கிளிேநாHசிஒ7திைவ@D (கிளிேநாHசிஒ7திைவ@D (கிளிேநாHசிஒ7திைவ@D (கிளிேநாHசி    நகரசைபநகரசைபநகரசைபநகரசைப    மbR$மbR$மbR$மbR$    க3டாவைளக3டாவைளக3டாவைளக3டாவைள    பிரேதசபிரேதசபிரேதசபிரேதச    சைபையசைபையசைபையசைபைய    உ�வா�Nத�):உ�வா�Nத�):உ�வா�Nத�):உ�வா�Nத�):    “இ�ேபா� இ�பாரா�மற� ஒ�திைவ க�ப4மாக” என காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�5 அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ4�திய�ப�ெப01 விவாதி க�ப�ட�. பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. பி.ப. 6.36 மணி &  இைறய தின சைப� தீ�மான�தி0& ஏ0ப, 2017 ெச�ெத�ப� மாத� 20 ஆ� திகதி 5தகிழைம �.ப. 9.30 வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ க�ப�ட�.   
 

 


