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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�    ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ 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� ெகௗரவ ேஜா� அமர!�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர!�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர!�க,ெகௗரவ ே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� ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல, உய� க1வி ம./� ெந?@சாைலக- அைம(ச)� பாரா�மற( சைப �த1வ)� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப� ைக�ெதாழி1 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�� 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 எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன, உ-ளக அ0வ1க-, வடேம1 அபிவி)�தி ம./� கலாசார அ0வ1க- அைம(ச� ெ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, ெதாழி1C�ப ம./� ஆராD(சி அைம(ச� ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�,ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�,ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�,ெகௗரவ றிஸா5 பதி6தீ�, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க- 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./� சி/வ� அ0வ1க- அைம(ச� 



                            ( 2 )  M. No. 205 ெகௗரவ அ9ர பிாியத�ஷன யா;பா,ெகௗரவ அ9ர பிாியத�ஷன யா;பா,ெகௗரவ அ9ர பிாியத�ஷன யா;பா,ெகௗரவ அ9ர பிாியத�ஷன யா;பா, அன��த �காைம��வ அைம(ச� ெ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 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./� ேம1 மாகாண அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா3,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா3,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா3,ெகௗரவ ச#திம $ர�ெகா3, திறக- அபிவி)�தி ம./� ெதாழி.பயி.சி அைம(ச� ெகௗரவ ம=� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம=� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம=� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம=� சமரவி�ரம, அபிவி)�தி உபாய �ைறக- ம./� ச�வேதச வ��தக அைம(ச� ெகௗரவ டபி>?. @. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி>?. @. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி>?. @. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி>?. @. ேஜ. ெசெனவிர'ன, ெதாழி1, ெதாழி.ச:க உறEக- ம./� ச;பிரக�வ அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�, நகர� தி�டமிட1 ம./� நீ�வழ:க1 அைம(ச� ெகௗரவ க1� ஹஷீ�,ெகௗரவ க1� ஹஷீ�,ெகௗரவ க1� ஹஷீ�,ெகௗரவ க1� ஹஷீ�, அரச ெதாழி1�ய.சிக- அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய; ெபா)ளாதார விவகார:க- ப.றிய அைம(ச� ெகௗரவ 1�5 மா�ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 1�5 மா�ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 1�5 மா�ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 1�5 மா�ஷ� சர' ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி)�தி அைம(ச�  ெகௗரவ ல+ம� யா;பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல+ம� யா;பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல+ம� யா;பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல+ம� யா;பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி1 �ய.சிக- அபிவி)�தி இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா)ளாதார அ0வ1க- இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க- இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ பா=த ர�ேக ப8டார,ெகௗரவ பா=த ர�ேக ப8டார,ெகௗரவ பா=த ர�ேக ப8டார,ெகௗரவ பா=த ர�ேக ப8டார, நீ�;பாசன இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக/வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக/வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக/வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக/வர�, சி/வ� அ0வ1க- இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன, பா�கா;< இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ தி=; ெவதஆரCசி,ெகௗரவ தி=; ெவதஆரCசி,ெகௗரவ தி=; ெவதஆரCசி,ெகௗரவ தி=; ெவதஆரCசி, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள6ல அபிவி)�தி இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர, ெதாழி1 ம./� ெதாழி.ச:க உறEக- இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD, ே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 ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 3காதார�, ேபாசைண ம./� 3ேதச ம)��வ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ !ேனE க�க#த,ெகௗரவ !ேனE க�க#த,ெகௗரவ !ேனE க�க#த,ெகௗரவ !ேனE க�க#த, அன��த �காைம��வ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக, ெப.ேறா7ய வள:க- அபிவி)�தி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அ9ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ9ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ9ராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அ9ராத ஜயர'ன, மகாவ7 அபிவி)�தி ம./� 3.றாட1 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, வ0வாதார அபிவி)�தி ம./� வன சீவராசிக- பிரதி அைம(ச� 



                            ( 3 )  M. No. 205 ெ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� ெகௗரவ எC.ஆ�. சாரதீ !Eம#த,ெகௗரவ எC.ஆ�. சாரதீ !Eம#த,ெகௗரவ எC.ஆ�. சாரதீ !Eம#த,ெகௗரவ எC.ஆ�. சாரதீ !Eம#த, நீதி பிரதி அைம(ச)� <�தசாசன பிரதி அைம(ச)� ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�? ெதாழி1வாD;< 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./� ெதாழி.பயி.சி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ �ச#த GHசிநிலேம,ெகௗரவ �ச#த GHசிநிலேம,ெகௗரவ �ச#த GHசிநிலேம,ெகௗரவ �ச#த GHசிநிலேம, ெ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 நிஷா#த (!ெஹ53கமேக,ெகௗரவ நிஷா#த (!ெஹ53கமேக,ெகௗரவ நிஷா#த (!ெஹ53கமேக,ெகௗரவ நிஷா#த (!ெஹ53கமேக, �ைற�க:க- ம./� க;ப./ைற அ0வ1க- பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ-நா�ட0வ1க- பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ !I; விேஜேசகர,ெகௗரவ !I; விேஜேசகர,ெகௗரவ !I; விேஜேசகர,ெகௗரவ !I; விேஜேசகர, தபா1, தபா1 ேசைவக- ம./� �47� சமய அ0வ1க- 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 அ0வ1க- பிரதி அைம(ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட� அ;Gஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ;Gஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ;Gஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ;Gஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ�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 !ஷார இ#!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ#!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ#!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ#!னி� அமரேசன   ெ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 அL'கமேகெகௗரவ ஆன#த அL'கமேகெகௗரவ ஆன#த அL'கமேகெகௗரவ ஆன#த அL'கமேக   ெகௗரவ மஹி#தான#த அL'கமேகெகௗரவ மஹி#தான#த அL'கமேகெகௗரவ மஹி#தான#த அL'கமேகெகௗரவ மஹி#தான#த அL'கமேக   ெகௗரவ ரHசி' அLவிஹாேரெகௗரவ ரHசி' அLவிஹாேரெகௗரவ ரHசி' அLவிஹாேரெகௗரவ ரHசி' அLவிஹாேர   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Jமாரசிறி   ெகௗரவ ேவL Jமா�ெகௗரவ ேவL Jமா�ெகௗரவ ேவL Jமா�ெகௗரவ ேவL Jமா�   ெ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 உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பில   ெகௗரவ திேனE Jணவ�தனெகௗரவ திேனE Jணவ�தனெகௗரவ திேனE Jணவ�தனெகௗரவ திேனE Jணவ�தன   ெகௗரவ ப#!ல Jணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Jணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Jணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Jணவ�தன   ெகௗரவ எ5வ5 Jணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Jணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Jணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Jணேசகர   ெகௗரவ எ/. எ�. ச#திரேசனெகௗரவ எ/. எ�. ச#திரேசனெகௗரவ எ/. எ�. ச#திரேசனெகௗரவ எ/. எ�. ச#திரேசன   ெகௗரவ ம=' ஜயதிலகெகௗரவ ம=' ஜயதிலகெகௗரவ ம=' ஜயதிலகெகௗரவ ம=' ஜயதிலக   ெகௗரவ ந=� ப8டார ஜயமஹெகௗரவ ந=� ப8டார ஜயமஹெகௗரவ ந=� ப8டார ஜயமஹெகௗரவ ந=� ப8டார ஜயமஹ   



                            ( 4 )  M. No. 205 ெகௗரவ அFர சி5னி ஜயர'னெகௗரவ அFர சி5னி ஜயர'னெகௗரவ அFர சி5னி ஜயர'னெகௗரவ அFர சி5னி ஜயர'ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர'னெகௗரவ பிய�கர ஜயர'னெகௗரவ பிய�கர ஜயர'னெகௗரவ பிய�கர ஜயர'ன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தன   ெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகர   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. !ை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 ாீ. ர�ஜி' த ெசாNசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாNசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாNசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாNசா   ெகௗரவ அ9ர திசாநாய�கெகௗரவ அ9ர திசாநாய�கெகௗரவ அ9ர திசாநாய�கெகௗரவ அ9ர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய#த திசாநாய�கெகௗரவ மய#த திசாநாய�கெகௗரவ மய#த திசாநாய�கெகௗரவ மய#த திசாநாய�க   ெகௗரவ $ரJமார திசாநாய�கெகௗரவ $ரJமார திசாநாய�கெகௗரவ $ரJமார திசாநாய�கெகௗரவ $ரJமார திசாநாய�க   ெகௗரவ (ஹம5 நவவிெகௗரவ (ஹம5 நவவிெகௗரவ (ஹம5 நவவிெகௗரவ (ஹம5 நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா>/ நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா>/ நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா>/ நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா>/ நி�மலநாத�   ெகௗரவ G'திக ப'திறணெகௗரவ G'திக ப'திறணெகௗரவ G'திக ப'திறணெகௗரவ G'திக ப'திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி' சHஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' சHஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' சHஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' சHஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#த   ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ ெசயி5 அ= ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி5 அ= ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி5 அ= ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி5 அ= ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ இ�ரா� மOP;ெகௗரவ இ�ரா� மOP;ெகௗரவ இ�ரா� மOP;ெகௗரவ இ�ரா� மOP;   ெகௗரவ அ;!�லா மஹP;ெகௗரவ அ;!�லா மஹP;ெகௗரவ அ;!�லா மஹP;ெகௗரவ அ;!�லா மஹP;   ெகௗரவ அஜி' மா�ன;ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன;ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன;ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன;ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ (வண.) அ!ர=ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ!ர=ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ!ர=ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ!ர=ேய ரதன ேதர�   ெகௗரவ சீ. 1. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. 1. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. 1. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. 1. ர'நாய�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண!�கெகௗரவ பிரச�ன ரண!�கெகௗரவ பிரச�ன ரண!�கெகௗரவ பிரச�ன ரண!�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண$ரெகௗரவ பிரச�ன ரண$ரெகௗரவ பிரச�ன ரண$ரெகௗரவ பிரச�ன ரண$ர   ெகௗரவ ெகெஹ=ய ர�G�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ=ய ர�G�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ=ய ர�G�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ=ய ர�G�ெவ�ல   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ (ஜிG� ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிG� ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிG� ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிG� ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணா   



                            ( 5 )  M. No. 205 ெகௗரவ சம� ராஜப+ெகௗரவ சம� ராஜப+ெகௗரவ சம� ராஜப+ெகௗரவ சம� 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�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேக   ெகௗரவ ஜானக வ�J�Gரெகௗரவ ஜானக வ�J�Gரெகௗரவ ஜானக வ�J�Gரெகௗரவ ஜானக வ�J�Gர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி'திராேதவி வ�னிஆரCசி   ெ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) !Dதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Dதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Dதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Dதா 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 Jமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர'ன   ெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறிெகௗரவ சமி#த விேஜசிறி   ெகௗரவ கHசன விேஜேசகரெகௗரவ கHசன விேஜேசகரெகௗரவ கHசன விேஜேசகரெகௗரவ கHசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ விம� $ரவ�செகௗரவ விம� $ரவ�செகௗரவ விம� $ரவ�செகௗரவ விம� $ரவ�ச   ெகௗரவ Jமார ெவ�கமெகௗரவ Jமார ெவ�கமெகௗரவ Jமார ெவ�கமெகௗரவ Jமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான('! Tேநச�ெகௗரவ ஞான('! Tேநச�ெகௗரவ ஞான('! Tேநச�ெகௗரவ ஞான('! Tேநச�   ெகௗரவ ஜய#த சமர$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 எ�.எC.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ த�ம=�க� சி'தா�த�ெகௗரவ த�ம=�க� சி'தா�த�ெகௗரவ த�ம=�க� சி'தா�த�ெகௗரவ த�ம=�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 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 �னி� ஹ#!�ென'திெகௗரவ �னி� ஹ#!�ென'திெகௗரவ �னி� ஹ#!�ென'திெகௗரவ �னி� ஹ#!�ென'தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ53ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ53ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ53ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ53ஆரCசி   ெகௗரவ இ#திக அ9�'த ேஹர'ெகௗரவ இ#திக அ9�'த ேஹர'ெகௗரவ இ#திக அ9�'த ேஹர'ெகௗரவ இ#திக அ9�'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). நீ1 இ�தவல, பதி1 ெசயலாள� நாயக�    தி)மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  தி). J�கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  



                            ( 6 )  M. No. 205 ஒ'திைவ;பி� பிரகார� பாராVம�ற� W3ய!. ஒ'திைவ;பி� பிரகார� பாராVம�ற� W3ய!. ஒ'திைவ;பி� பிரகார� பாராVம�ற� W3ய!. ஒ'திைவ;பி� பிரகார� பாராVம�ற� W3ய!.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி'த�க>அறிவி'த�க>அறிவி'த�க>அறிவி'த�க>: : : : சபாநாயக� பிவ)மா/ அறிவி�த1 வி?�தா�,—  
“அரசியலைம;பி 121(1) ஆ� உ/;<ைரயி பிரகார� உய� நீதிமற�தி1 சவா0�%�ப?�த;ப�ட  ‘மாகாண சைப ேத�த1க- (தி)�த�)’ எ>� ச�ட6ல� ச�பKதமான அறிவி�தெலாைற பாரா�மற�தி.% அறிவி�க வி)�<கிேற. இ( ச�ட6ல�ைத பாரா�மற ஒ*:% ப�திர�தி7)K� மீள;ெபற நடவJ�ைக எ?�க;ப?� என அரசா:க�தினா1 ெதாிய;ப?�த;ப�?-ளதாக ச�ட��ைற தைலைமயதிபதியினா1 உய� நீதிமற�தி.% அறிவி�தத பிரகார� உய� நீதிமறமான� அரசியலைம;பி 121 ஆ� உ/;<ைரயி பிரகார� ேம.பJ ச�ட6ல� ெதாட�பி1 தீ�;பிைன  வழ:காெதன உய�நீதிமற�தினா1  என�% அறிவி�;ப�?-ள� எபைத அறிவி�க வி)�<கிேற.”       2. 2. 2. 2. ப'திர�க>ப'திர�க>ப'திர�க>ப'திர�க>    சம�;பண�சம�;பண�சம�;பண�சம�;பண�:  :  :  :  (1) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;< அைம(ச�, 2016 ஆ� ஆM?�கான வனசீவராசிக- பா�கா;<� திைண�கள�தி ெசயலா./ைக அறி�ைகைய( சம�;பி�� ேம.பJ அறி�ைகைய  வ0வாதார அபிவி)�தி ம./� 3.றாட1 ம./� இய.ைக வள:க- ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ� %*வி.% ஆ./;ப?�த;பட ேவM?ெமன; பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ./�ெகா-ள;ப�ட�. 
(2) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;< அைம(ச�, 2014 ஆ� ஆM?�கான ேதசிய ேபா�%வர�� ைவ�திய நி/வக�தி ஆMடறி�ைகைய( சம�;பி�� ேம.பJ அறி�ைகைய ேபா�%வர�� ம./� ெதாைல�ெதாட�< ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ� %*வி.% ஆ./;ப?�த;பட ேவM?ெமன; பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ./�ெகா-ள;ப�ட�. 
(3) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;< அைம(ச�, 2016 ஆ� ஆM?�கான விைலமதி;<� திைண�கள�தி ெசயலா./ைகP� ெபா/;<��ற0� ப.றிய அறி�ைகைய சம�;பி�� ேம.பJ அQவறி�ைக அரசா:க நிதி ப.றிய %*வி.% ஆ./;ப?�த;பட ேவM?ெமன; பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ./�ெகா-ள;ப�ட�. 
(4) உ-நா�ட0வ1க- அைம(ச�, 2016 ஆ� ஆM?�கான கMJ மாவ�ட( ெசயலக�தி வ)டாKத ெசயலா./ைக ம./� கண�% அறி�ைகைய( சம�;பி�� ேம.பJ அற�ைகைய உ-ளக நி)வாக� ம./� அரச �காைம��வ� ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ� %*வி.% ஆ./;ப?�த;பட ேவM?ெமன; பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ./�ெகா-ள;ப�ட�. 
(5) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;< அைம(ச�, 2016 ஆ� ஆM?�கான அளR�? அல%க-, நியம:க- ம./� ேசைவக- திைண�கள�தி ெசயலா./ அறி�ைககைளP� ஆM?� கண�%கைளP� அறி�ைகைய சம�;பி�� ேம.பJ அQவறி�ைகைய வியாபார� ம./� வணிக�  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ� %*வி.% ஆ./;ப?�த;பட ேவM?ெமன;  பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ./�ெகா-ள;ப�ட�. 
(6) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;< அைம(ச�, 2016 ஆ� ஆM?�கான கம�ெதாழி1 அைம(சி ெசயலா./ைக அறி�ைகைய( சம�;பி�� ேம.பJ அறி�ைகைய  கம�ெதாழி1 ம./� காணி ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ� %*வி.% ஆ./;ப?�த;பட ேவM?ெமன; பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ./�ெகா-ள;ப�ட�. 
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(7) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;< அைம(ச�, 2012 ஆ� ஆM?�கான இல:ைக �தS�?( சைபயி வ)டாKத அறி�ைகைய( சம�;பி�� ேம.பJ  அறி�ைகைய ெபா)ளாதார அபிவி)�தி ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ� %*வி.% ஆ./;ப?�த;பட ேவM?ெமன; பிேராித�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ./�ெகா-ள;ப�ட�.  3. 3. 3. 3. JXJXJXJX    அறி�ைகக>அறி�ைகக>அறி�ைகக>அறி�ைகக>    சம�;பண�சம�;பண�சம�;பண�சம�;பண�: : : : அரசா:க ெபா/;< �ய.சிக- %*வி தவிசாள� ெகௗரவ 3னி1 ஹK�ென�தி, எ�டாவ� பாரா�மற�தி �தலாவ� ��ட�ெதாடாி.கான அரசா:க ெபா/;< �ய.சிக- ப.றிய %*வி நாகாவ� அறி�ைகைய (2016.09.01 �த1 2017.02.28 வைரயிலான) சம�;பி�தா�. ேம.பJ அறி�ைக சபாXட�தி7ட;பட ேவM?ெமனE� அ(சிட;பட ேவM?ெமனE� க�டைளயாயி./. 
 4.4.4.4.    மF�க>மF�க>மF�க>மF�க>: : : :     

(1)  மாலேப, தலாேஹன, 3 ஆ� ஒ*:ைக, பதலவ�த Rதி, ெவ1சிாி உயன, இல. 
144/5சீ/1 இ1 வதிP� தி). ேஜ.ஏ. உபா7 ர@சி�தின� 2017.08.08 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ ட;ளிZ.J.ேஜ. ெசனவிர�ன சம�;பி�தா�.  

(2)  கா7, யடலவ�த, �:கKத, இல. 136/7/X யி1 வதிP� தி). எ�.விஜித [மா7ன� 2017.08.20 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ (டா�ட�) ரேம\ பதிரண சம�;பி�தா�.  25அ ஆ� இல�க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள�கைமய ேம.பJ ம>�க- ெபா� ம>�க- %*E�% ஆ./;ப?�த;ப�டன.     5.5.5.5.    ச5டYல� ெகா8Zவர அFமதிச5டYல� ெகா8Zவர அFமதிச5டYல� ெகா8Zவர அFமதிச5டYல� ெகா8Zவர அFமதி::::    “இல:ைக தாீ�க��1 அ^_Dய�தி1 காதிாிDயா` ச:க�ைத� ��Jைண;பத.கானெதா) ச�ட6ல�” எ>� ச�ட6ல� ெகாM?வர அ>மதி வழ:க;ப?மாக என ெகளரவ ெசயி� அ7 ஸாஹி� ெமௗலானா பிேராி�தா�. ெகௗரவ ரஜி� அ0விஹார அ>வதி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ./�ெகா-ள;ப�ட�. அத.கைமய( ச�ட6ல� �தலாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ெப./ அ(சிட;பட ேவM?ெமன� க�டைளயாயி./. 47 (5) ஆ� இல�க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள�கைமய அறி�ைகயி?வத.காக ச�ட6ல� தபா1, தபா1 ேசைவக- ம./� �47� சமய அ0வ1க- அைம(சாி கவன�தி.%  ஆ./;ப?�த;ப�ட�.     6.6.6.6.    ஒ'திைவ;G (அதிேவகஒ'திைவ;G (அதிேவகஒ'திைவ;G (அதிேவகஒ'திைவ;G (அதிேவக    ெநZHசாைலெநZHசாைலெநZHசாைலெநZHசாைல    நி�மாண�நி�மாண�நி�மாண�நி�மாண�    க�'தி5ட�களி�க�'தி5ட�களி�க�'தி5ட�களி�க�'தி5ட�களி�    இட�ெப\�இட�ெப\�இட�ெப\�இட�ெப\�    ஊழ�ஊழ�ஊழ�ஊழ�    ேமாச3கைள'ேமாச3கைள'ேமாச3கைள'ேமாச3கைள'    தZ'த�)தZ'த�)தZ'த�)தZ'த�): “இ;ேபா� இ;பாரா�மற� ஒ�திைவ�க;ப?மாக” என பாரா�மற சைப �த1வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ?�திய�ப;ெப./ விவாதி�க;ப�ட�. (�.ப. 11.50  மணி�%  %*�களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா:கினா�.)  ெகளரவ ல�கி ஜயவ�தன தைலைம தா:%வாராக” என உய�க1வி ம./� ெந?@சாைலக- அைம(ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ./�ெகா-ள;ப�ட�. (பி.ப. 1.33 மணி�%  ெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தன தைலைம தா:கினா�.)  



                            ( 8 )  M. No. 205 (பி.ப. 3.26  மணி�%  %*�களி பிரதி� தவிசாள� 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.  4.11 மணி�%  ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா:கினா�.)  ெகளரவ ல�கி ஜயவ�தன தைலைம தா:%வாராக” என உய�க1வி ம./� ெந?@சாைலக- அைம(ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ./�ெகா-ள;ப�ட�. (பி.ப. 6.03 மணி�%  ெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தன தைலைம தா:கினா�.)  அQ ேவைள ேநர� பி.ப. 7.30 மணி�% ேமலாகிவிடேவ, பி.ப. 7.54 மணி�% தைலைம தா:%� உ/;பின� வினாவிறி பாரா�மற�ைத ஒ�திைவ�தா�. பாரா�மற� அத பிரகார�,  2016 மா�( 08 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி.% ஏ.ப, 2017 ஒ�ேடாப� மாத� 20 ஆ� திகதி ெவ-ளி�கிழைம �.ப. 10.30 வைர  பாரா�மற� ஒ�திைவ�க;ப�ட�. 


