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ாி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�    அதிேமத�அதிேமத�அதிேமத�அதிேமத�    ைம�திாிபாலைம�திாிபாலைம�திாிபாலைம�திாிபால    சிறிேசனசிறிேசனசிறிேசனசிறிேசன, , , , இல/ைக சனநாயக� ேசாச1ச� '2யரசி சனாதிபதி3�, பா�கா45 அைம*ச+� மகாவ1 ம78� 97றாட: அைம*ச+� ேதசிய ஒ+ைம4பா; ம78� ந:1ண�க அைம*ச+�.     ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம*ச+� ேதசிய ெகா<ைகக< ம78� ெபா+ளாதார அ=வ:க< 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�; ெதாழி:வா!45 அைம*ச+� நீதி அைம*ச+� ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன, உ<நா�ட=வ:க< அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர%�க,ேஜா� அமர%�க,ேஜா� அமர%�க,ேஜா� அமர%�க, 978லா��ைற அபிவி+�தி ம78� கிறி@தவ சமய அ=வ:க< அைம*ச� ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர,ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர,ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர,ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர, கட7ெறாழி: ம78� நீரக வளAல அபிவி+�தி அைம*ச� ம78� மகாவ1 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 பணி4ெபா845�க��கான அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    கய(த க�ணாதில�க,கய(த க�ணாதில�க,கய(த க�ணாதில�க,கய(த க�ணாதில�க, காணி ம78� பாரா�மற ம8சீரைம45 அைம*ச+� அரசா/க� க�சி �த7ேகாலாசாC� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல,ம� கிாிஎ�ல,ல,ம� கிாிஎ�ல,ல,ம� கிாிஎ�ல,ல,ம� கிாிஎ�ல, உய� க:வி ம78� ெந;Dசாைலக< அைம*ச+� பாரா�மற* சைப �த:வ+� ெ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 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�� ம78� சிவி: விமான* ேசைவக< அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    பழனி திகா�பர�,பழனி திகா�பர�,பழனி திகா�பர�,பழனி திகா�பர�, மைலநா�; 5திய கிராம/க<, உ�க�டைம45 வசதிக< ம78� ச�தாய அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க, சAக வ=F�ட:, நல5ாி ம78� கG2 மர5ாிைமக< அைம*ச� 



                            ( 2 )  M. No. 202 ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன, உ<ளக அ=வ:க<, வடேம: அபிவி+�தி ம78� கலாசார அ=வ:க< அைம*ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ=வாதார அபிவி+�தி ம78� வனசீவராசிக< அைம*ச+� 5�தசாசன அைம*ச+� ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�,ெகௗரவ றிஸா3 பதி4தீ�, ைக�ெதாழி: ம78� வாணிப அ=வ:க< அைம*ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப6டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப6டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப6டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப6டார, மகளி� ம78� சி8வ� அ=வ:க< அைம*ச� ெகௗரவ ைபஸ& */தபா,ெகௗரவ ைபஸ& */தபா,ெகௗரவ ைபஸ& */தபா,ெகௗரவ ைபஸ& */தபா, மாகாண சைபக< ம78� உ<Hரா�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,/'� ம78� ெ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, ெப7ேறா1ய வள/க< அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ பா3டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா3டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா3டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா3டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம78� ேம: மாகாண அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம, அபிவி+�தி உபாய �ைறக< ம78� 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 ம78� ெவ'சன ஊடக அைம*ச� ெகௗரவ மஹி(த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி(த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி(த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி(த சமரசி�க, �ைற�க/க< ம78� க4ப78ைற அ=வ:க< அைம*ச� ெகௗரவ ர:சி� சிய�பலாபி;ய,ெகௗரவ ர:சி� சிய�பலாபி;ய,ெகௗரவ ர:சி� சிய�பலாபி;ய,ெகௗரவ ர:சி� சிய�பலாபி;ய, மிவ= ம78� 5�4பி�க�த�க ச�தி அைம*ச� ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர�ன, ெதாழி:, ெதாழி7ச/க உறJக< ம78� ச4பிரக�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, 9காதார�, ேபாசைண ம78� 9ேதச ம+��வ அைம*ச� ெகௗரவ விஜி� விஜய*ணி ெசா?சா,ெகௗரவ விஜி� விஜய*ணி ெசா?சா,ெகௗரவ விஜி� விஜய*ணி ெசா?சா,ெகௗரவ விஜி� விஜய*ணி ெசா?சா, நீ�4பாசன ம78� நீரக வளAல �காைம��வ அைம*ச� ெகௗரவ ;.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ;.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ;.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ;.எ�. �வாமிநாத�, சிைற*சாைலக< ம8சீரைம45, 5ன�வாKவளி45, மீ<'2ேய7ற ம78� இL�மத அ=வ:க< அைம*ச� ெகௗரவ ரஊA ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊA ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊA ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊA ஹகீ�, நகர� தி�டமிட: ம78� நீ�வழ/க: அைம*ச� ெகௗரவ அA%� ஹB�,ெகௗரவ அA%� ஹB�,ெகௗரவ அA%� ஹB�,ெகௗரவ அA%� ஹB�, தபா:, தபா: ேசைவக< ம78� �@1� சமய அ=வ:க< அைம*ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய4 ெபா+ளாதார விவகார/க< ப7றிய 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 ாீ. 1. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா/க அைம*ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க:வி இராஜா/க அைம*ச� ெகௗரவ ;லா� ெபேரரா,ெகௗரவ ;லா� ெபேரரா,ெகௗரவ ;லா� ெபேரரா,ெகௗரவ ;லா� ெபேரரா, ெந;Dசாைலக< இராஜா/க அைம*ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா<ைகக< ம78� ெபா+ளாதார அ=வ:க< இராஜா/க அைம*ச� ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%E<ேள,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%E<ேள,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%E<ேள,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%E<ேள, நகர� தி�டமிட: ம78� நீ� வழ/க: இராஜா/க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி: ம78� வாணிப அ=வ:க< 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�, சி8வ� அ=வ:க< இராஜா/க அைம*ச� ெகௗரவ ).எ/. இராதாகி�Gண�,ெகௗரவ ).எ/. இராதாகி�Gண�,ெகௗரவ ).எ/. இராதாகி�Gண�,ெகௗரவ ).எ/. இராதாகி�Gண�, க:வி இராஜா/க அைம*ச� 



                            ( 3 )  M. No. 202 ெ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�கா45 இராஜா/க அைம*ச� ெகௗரவ ர)(திர சமர)ர,ெகௗரவ ர)(திர சமர)ர,ெகௗரவ ர)(திர சமர)ர,ெகௗரவ ர)(திர சமர)ர, ெதாழி: ம78� ெதாழி7ச/க உறJக< 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, விDஞான, ெதாழி:N�ப ம78� ஆரா!*சி இராஜா/க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. எH. எ�. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எH. எ�. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எH. எ�. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எH. எ�. ெபளI, ேதசிய ஒ+ைம4பா; ம78� ந:1ண�க இராஜா/க அைம*ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா�'வர�� ம78� சிவி: 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 ம78� ெவ'சன ஊடக பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 9காதார�, ேபாசைண ம78� 9ேதச 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, ெப7ேறா1ய வள/க< அபிவி+�தி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அJராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அJராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அJராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அJராத ஜயர�ன, மகாவ1 அபிவி+�தி ம78� 97றாட: பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன, வ=வாதார அபிவி+�தி ம78� வன சீவராசிக< பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ பா9த �மார ெதவரAெப�ம,ெகௗரவ பா9த �மார ெதவரAெப�ம,ெகௗரவ பா9த �மார ெதவரAெப�ம,ெகௗரவ பா9த �மார ெதவரAெப�ம, உ<ளக அ=வ:க<, வடேம: அபிவி+�தி ம78� கலாசார அ=வ:க< 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< ம78� ெபா+ளாதார அ=வ:க< பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�; ெதாழி:வா!45 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 ம78� ெதாழி7பயி7சி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ �ச(த E:சிநிலேம,ெகௗரவ �ச(த E:சிநிலேம,ெகௗரவ �ச(த E:சிநிலேம,ெகௗரவ �ச(த E:சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம78� �காைம��வ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா, மிவ= ம78� 5�4பி�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+Lேதா�ட ைக�ெதாழி: பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ இ(திக ப6டாரநாய�க,ெகௗரவ இ(திக ப6டாரநாய�க,ெகௗரவ இ(திக ப6டாரநாய�க,ெகௗரவ இ(திக ப6டாரநாய�க, Oடைம45 ம78� நி�மாண��ைற பிரதி அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தாராநா� ப/நாய�க,தாராநா� ப/நாய�க,தாராநா� ப/நாய�க,தாராநா� ப/நாய�க, ெதாைல�ெதாட�5க< ம78� 2ஜி�ட: உ�க�டைம45 வசதிக< பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ %BA விேஜேசகர,ெகௗரவ %BA விேஜேசகர,ெகௗரவ %BA விேஜேசகர,ெகௗரவ %BA விேஜேசகர, தபா:, தபா: ேசைவக< ம78� �@1� சமய அ=வ:க< பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அமீ& அ9 சிஹாAதீ�,ெகௗரவ அமீ& அ9 சிஹாAதீ�,ெகௗரவ அமீ& அ9 சிஹாAதீ�,ெகௗரவ அமீ& அ9 சிஹாAதீ�, கிராமிய ெபா+ளாதார அ=வ:க< பிரதி அைம*ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட& அAEஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட& அAEஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட& அAEஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட& அAEஹாமி   ெகௗரவ மஹி(த யாAபா அேபவ&தனெகௗரவ மஹி(த யாAபா அேபவ&தனெகௗரவ மஹி(த யாAபா அேபவ&தனெகௗரவ மஹி(த யாAபா அேபவ&தன   ெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகர   ெகௗரவ %ஷார இ(%னி� அமரேசனெகௗரவ %ஷார இ(%னி� அமரேசனெகௗரவ %ஷார இ(%னி� அமரேசனெகௗரவ %ஷார இ(%னி� அமரேசன   



                            ( 4 )  M. No. 202 ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�%வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�%வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�%வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�%வல   ெகௗரவ டல/ அழகAெப�மெகௗரவ டல/ அழகAெப�மெகௗரவ டல/ அழகAெப�மெகௗரவ டல/ அழகAெப�ம   ெகௗரவ ஆன(த அM�கமேகெகௗரவ ஆன(த அM�கமேகெகௗரவ ஆன(த அM�கமேகெகௗரவ ஆன(த அM�கமேக   ெகௗரவ மஹி(தான(த அM�கமேகெகௗரவ மஹி(தான(த அM�கமேகெகௗரவ மஹி(தான(த அM�கமேகெகௗரவ மஹி(தான(த அM�கமேக   ெகௗரவ ர:சி� அMவிஹாேரெகௗரவ ர:சி� அMவிஹாேரெகௗரவ ர:சி� அMவிஹாேரெகௗரவ ர:சி� அMவிஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி(� �மா&ெகௗரவ அ. அரவி(� �மா&ெகௗரவ அ. அரவி(� �மா&ெகௗரவ அ. அரவி(� �மா&   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன(த �மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன(த �மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன(த �மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன(த �மாரசிறி   ெகௗரவ ேவM �மா&ெகௗரவ ேவM �மா&ெகௗரவ ேவM �மா&ெகௗரவ ேவM �மா&   ெ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 சிறிபால கமல�ெகௗரவ சிறிபால கமல�ெகௗரவ சிறிபால கமல�ெகௗரவ சிறிபால கமல�   ெகௗரவ நிஹா� கலAப�திெகௗரவ நிஹா� கலAப�திெகௗரவ நிஹா� கலAப�திெகௗரவ நிஹா� கலAப�தி   ெகௗரவ திேனG �ணவ&தனெகௗரவ திேனG �ணவ&தனெகௗரவ திேனG �ணவ&தனெகௗரவ திேனG �ணவ&தன   ெகௗரவ எ3வ3 �ணேசகரெகௗரவ எ3வ3 �ணேசகரெகௗரவ எ3வ3 �ணேசகரெகௗரவ எ3வ3 �ணேசகர   ெகௗரவ ப�ம உதயசா(த �ணேசகரெகௗரவ ப�ம உதயசா(த �ணேசகரெகௗரவ ப�ம உதயசா(த �ணேசகரெகௗரவ ப�ம உதயசா(த �ணேசகர   ெகௗரவ எ/. எ�. ச(திரேசனெகௗரவ எ/. எ�. ச(திரேசனெகௗரவ எ/. எ�. ச(திரேசனெகௗரவ எ/. எ�. ச(திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா;ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா;ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா;ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா;   ெகௗரவ ம9� ஜயதிலகெகௗரவ ம9� ஜயதிலகெகௗரவ ம9� ஜயதிலகெகௗரவ ம9� ஜயதிலக   ெகௗரவ ந9� ப6டார ஜயமஹெகௗரவ ந9� ப6டார ஜயமஹெகௗரவ ந9� ப6டார ஜயமஹெகௗரவ ந9� ப6டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அKர சி3னி ஜயர�னெகௗரவ அKர சி3னி ஜயர�னெகௗரவ அKர சி3னி ஜயர�னெகௗரவ அKர சி3னி 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. %ைரெர3ணசி�க�ெகௗரவ க. %ைரெர3ணசி�க�ெகௗரவ க. %ைரெர3ணசி�க�ெகௗரவ க. %ைரெர3ணசி�க�   ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�   ெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத&ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத&ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத&ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத&ஷன த சி�வா   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி� த ெசா?சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி� த ெசா?சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி� த ெசா?சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி� த ெசா?சா   ெகௗரவ அJர திசாநாய�கெகௗரவ அJர திசாநாய�கெகௗரவ அJர திசாநாய�கெகௗரவ அJர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய(த திசாநாய�கெகௗரவ மய(த திசாநாய�கெகௗரவ மய(த திசாநாய�கெகௗரவ மய(த திசாநாய�க   ெகௗரவ )ர�மார திசாநாய�கெகௗரவ )ர�மார திசாநாய�கெகௗரவ )ர�மார திசாநாய�கெகௗரவ )ர�மார திசாநாய�க   ெகௗரவ சா9(த திசாநாய�கெகௗரவ சா9(த திசாநாய�கெகௗரவ சா9(த திசாநாய�கெகௗரவ சா9(த 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   



                            ( 5 )  M. No. 202 ெகௗரவ E�திக ப�திறணெகௗரவ E�திக ப�திறணெகௗரவ E�திக ப�திறணெகௗரவ E�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� ச:ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� ச:ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� ச:ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� ச:ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அ�(தி�க ப&னா(%ெகௗரவ அ�(தி�க ப&னா(%ெகௗரவ அ�(தி�க ப&னா(%ெகௗரவ அ�(தி�க ப&னா(%   ெகௗரவ 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 தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ எ/.எ�. மாி�கா&ெகௗரவ எ/.எ�. மாி�கா&ெகௗரவ எ/.எ�. மாி�கா&ெகௗரவ எ/.எ�. மாி�கா&   ெகௗரவ ேக. காத& ம/தா�ெகௗரவ ேக. காத& ம/தா�ெகௗரவ ேக. காத& ம/தா�ெகௗரவ ேக. காத& ம/தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மOPAெகௗரவ இ�ரா� மOPAெகௗரவ இ�ரா� மOPAெகௗரவ இ�ரா� மOPA   ெகௗரவ அA%�லா மஹPAெகௗரவ அA%�லா மஹPAெகௗரவ அA%�லா மஹPAெகௗரவ அA%�லா மஹPA   ெகௗரவ அஜி� மா�னAெப�மெகௗரவ அஜி� மா�னAெப�மெகௗரவ அஜி� மா�னAெப�மெகௗரவ அஜி� மா�னAெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ (வண.) அ%ர9ேய ரதன ேதர&ெகௗரவ (வண.) அ%ர9ேய ரதன ேதர&ெகௗரவ (வண.) அ%ர9ேய ரதன ேதர&ெகௗரவ (வண.) அ%ர9ேய 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 பிரச�ன ரண)ரெகௗரவ பிரச�ன ரண)ரெகௗரவ பிரச�ன ரண)ரெகௗரவ பிரச�ன ரண)ர   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ *ஜிE& ரஹுமா�ெகௗரவ *ஜிE& ரஹுமா�ெகௗரவ *ஜிE& ரஹுமா�ெகௗரவ *ஜிE& 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 (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப,   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேக   ெகௗரவ ஜானக வ���Eரெகௗரவ ஜானக வ���Eரெகௗரவ ஜானக வ���Eரெகௗரவ ஜானக வ���Eர   ெ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 (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) %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 லQம� ஆன(த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன(த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன(த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன(த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Rயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Rயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Rயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Rயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி(த விேஜசிறிெகௗரவ சமி(த விேஜசிறிெகௗரவ சமி(த விேஜசிறிெகௗரவ சமி(த விேஜசிறி   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதKக விதானகமேகெகௗரவ ேதKக விதானகமேகெகௗரவ ேதKக விதானகமேகெகௗரவ ேதKக விதானகமேக   



                            ( 6 )  M. No. 202 ெகௗரவ விம� )ரவ�செகௗரவ விம� )ரவ�செகௗரவ விம� )ரவ�செகௗரவ விம� )ரவ�ச   ெகௗரவ �மார ெவ�கமெகௗரவ �மார ெவ�கமெகௗரவ �மார ெவ�கமெகௗரவ �மார ெவ�கம   ெகௗரவ ஞான*�% Rேநச�ெகௗரவ ஞான*�% Rேநச�ெகௗரவ ஞான*�% Rேநச�ெகௗரவ ஞான*�% Rேநச�   ெ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 த�ம9�க� சி�தா&த�ெகௗரவ த�ம9�க� சி�தா&த�ெகௗரவ த�ம9�க� சி�தா&த�ெகௗரவ த�ம9�க� சி�தா&த�   ெகௗரவ (டா�ட&) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட&) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட&) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட&) சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ வ;ேவ� �ேரGெகௗரவ வ;ேவ� �ேரGெகௗரவ வ;ேவ� �ேரGெகௗரவ வ;ேவ� �ேரG   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ �னி� ஹ(%�ென�திெகௗரவ �னி� ஹ(%�ென�திெகௗரவ �னி� ஹ(%�ென�திெகௗரவ �னி� ஹ(%�ென�தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ3;ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ3;ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ3;ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ3;ஆரHசி   ெகௗரவ இ(திக அJ��த ேஹர�ெகௗரவ இ(திக அJ��த ேஹர�ெகௗரவ இ(திக அJ��த ேஹர�ெகௗரவ இ(திக அJ��த ேஹர�   ெகௗரவ கனக ேஹர�ெகௗரவ கனக ேஹர�ெகௗரவ கனக ேஹர�ெகௗரவ கனக ேஹர�      தி+. த�மிக தசநாய�க, பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக�                தி+. நீ: இ�தவல, பணியா�ெடா'தி4 பிரதானி3� பிரதி4 பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக��   தி+மதி 'ஷானி ேராஹனதீர, உதவி* ெசயலாள� நாயக�  தி+. 2�கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி* ெசயலாள� நாயக�   ஒ�திைவAபி� பிரகார� பாராUம�ற� V;ய%. ஒ�திைவAபி� பிரகார� பாராUம�ற� V;ய%. ஒ�திைவAபி� பிரகார� பாராUம�ற� V;ய%. ஒ�திைவAபி� பிரகார� பாராUம�ற� V;ய%.     சபாநாயக& தைலைம தா�கினா&.சபாநாயக& தைலைம தா�கினா&.சபாநாயக& தைலைம தா�கினா&.சபாநாயக& தைலைம தா�கினா&.        1.1.1.1.    இல�ைகAஇல�ைகAஇல�ைகAஇல�ைகA    பாராUம�றபாராUம�றபாராUம�றபாராUம�ற    சனநாயக�தி�சனநாயக�தி�சனநாயக�தி�சனநாயக�தி�    70 70 70 70 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    ஆ6Wஆ6Wஆ6Wஆ6W    நிைறவிைன�நிைறவிைன�நிைறவிைன�நிைறவிைன�    ெகா6டாWவதXகானெகா6டாWவதXகானெகா6டாWவதXகானெகா6டாWவதXகான    பிேரரைணபிேரரைணபிேரரைணபிேரரைண : பிரதம அைம*ச� ம78� பாரா�மற எதி��க�சி� தைலவ� சம�4பி�த பிேரரைண,— இ4பாரா�மற� இ8 அத அம�வி:, ஒ+ 9யாதீன4 பாரா�மறமாக அத �தலாவ� ��ட� இட�ெப78 70 ஆவ� ஆG; நிைறைவ4 ெப+ைம3ட அCT24ப�ட, சனநாயக ஆ�சியி �றிய2�க4படாதெதா+ சாதைன3ட ஆசிய4 பிராLதிய�தி: உலகளாவிய வா�'ாிைமயினா: ெதாிJ ெச!ய4ப�ட பழைமயான பாரா�மறமாக இல/ைக4 பாரா�மற� விள/'கிற� என� 'றி4பி;கிற அேதேவைள,  இ4 பாரா�மற�தி7'� இல/ைக ம�க��'� சனநாயக பார�பாிய/க<, ேகா�பா;க< ம78� ச�டவா�சிைய ேம=� வ=4ப;�தி 9U�ச�� அபிவி+�தி3� ெப78 திக,மாகெவன இ4பாரா�மற� வாK���கைள� ெதாிவி���ெகா<கிற�. பிேரரைண சைப�' விட4ப�; ஏகமனதாக ஏ78�ெகா<ள4ப�ட�.  2.2.2.2.    பாராUம�ற அம&YபாராUம�ற அம&YபாராUம�ற அம&YபாராUம�ற அம&Y: : : : பாரா�மற* சைப �த:வ� சம�4பி�த பிேரரைண,—  இ4பாரா�மற� இ8 அத அம�J கைல3� ேபா�, 2017 ஒ�ேடாப� மாத� 09 ஆ� திகதி, தி/க�கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர ஒ�திைவ�க4ப;மாகககக....    பிேரரைண சைப�' விட4ப�; ஏ78�ெகா<ள4ப�ட�. 



                            ( 7 )  M. No. 202 3. 3. 3. 3. ஒ�திைவAEஒ�திைவAEஒ�திைவAEஒ�திைவAE: : : : “இ4பாரா�மற� இ4ெபா,� ஒ�திைவ�க4ப;மாக” என பாரா�மற* சைப �த:வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�' விட4ப�; ஏ78�ெகா<ள4ப�ட�. பி.ப. 4.05 மணி�', இைறய தின சைப� தீ�மான�தி7' ஏ7ப,  2017 ஒ�ேடாப�  மாத� 09 ஆ� திகதி தி/க�கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ�க4ப�ட�. 


