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ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெ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 ெதாழி2வா�45 அைம+ச,� நீதி அைம+ச,� ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன, உ.நா�ட1வ2க. அைம+ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க, 8/0லா��ைற அபிவி,�தி ம/0� கிறி9தவ சமய அ1வ2க. 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 வள:ல 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 பணி4ெபா045 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 ம0சீரைம45 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� ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல, உய� க2வி ம/0� ெந3Aசாைலக. அைம+ச,� பாரா�மற+ சைப �த2வ,� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாBC, கலD�ைரயாட2 ம/0� அரசக,ம ெமாழிக. அைம+ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப  ைக�ெதாழி2 அைம+ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�3��ை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/0� சிவி2 விமான+ ேசைவக. அைம+ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�3 5திய கிராம>க., உ�க�டைம45 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,Dேதா�ட  ைக�ெதாழி2 அைம+ச� 



                            ( 2 )  M. No. 212 ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க, ச:க வ1F�ட2, நல5ாி ம/0� கGH மர5ாிைமக. அைம+ச� ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. 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,� 5�தசாசன அைம+ச,� ெகௗரவ ஏ. 2. 3சி� பிேரமஜய$த,ெகௗரவ ஏ. 2. 3சி� பிேரமஜய$த,ெகௗரவ ஏ. 2. 3சி� பிேரமஜய$த,ெகௗரவ ஏ. 2. 3சி� பிேரமஜய$த, விAஞான, ெதாழி2J�ப ம/0� ஆரா�+சி அைம+ச� ெகௗரவ சஜி& பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி& பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி& பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி& பிேரமதாஸ, Kடைம45 ம/0� நி�மாண��ைற 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,�தி4 பணி4ெபா045க. அைம+ச,� ெவளிநா�ட1வ2க. அைம+ச,� ெகௗரவ ைபஸ! '.தபா,ெகௗரவ ைபஸ! '.தபா,ெகௗரவ ைபஸ! '.தபா,ெகௗரவ ைபஸ! '.தபா, மாகாண சைபக. ம/0� உ.Lரா�சி அைம+ச� ெ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/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$திம %ர�ெகா2,ெகௗரவ ச$திம %ர�ெகா2,ெகௗரவ ச$திம %ர�ெகா2,ெகௗரவ ச$திம %ர�ெகா2, திறக. அபிவி,�தி ம/0� ெ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/0� 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 ம/0� ெ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. ம/0� க4ப/0ைற அ1வ2க. அைம+ச� ெகௗரவ ர?சி& சிய�பலாபி2ய,ெகௗரவ ர?சி& சிய�பலாபி2ய,ெகௗரவ ர?சி& சிய�பலாபி2ய,ெகௗரவ ர?சி& சிய�பலாபி2ய, மிவ1 ம/0� 5�4பி க�த க ச தி 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 ம/0� நீரக வள:ல �காைம��வ அைம+ச� ெகௗரவ 2.எ�. 3வாமிநாத�,ெகௗரவ 2.எ�. 3வாமிநாத�,ெகௗரவ 2.எ�. 3வாமிநாத�,ெகௗரவ 2.எ�. 3வாமிநாத�, சிைற+சாைலக. ம0சீரைம45, 5ன�வாBவளி45, மீ.&Hேய/ற ம/0� இD�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;�� ஹB�,ெகௗரவ அ;�� ஹB�,ெகௗரவ அ;�� ஹB�,ெகௗரவ அ;�� ஹB�, தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� �9;� சமய அ1வ2க. அைம+ச� ெகௗரவ க0! ஹஷீ�,ெகௗரவ க0! ஹஷீ�,ெகௗரவ க0! ஹஷீ�,ெகௗரவ க0! ஹஷீ�, அரச ெதாழி2�ய/சிக. அபிவி,�தி அைம+ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய4 ெபா,ளாதார விவகார>க. ப/றிய அைம+ச� ெகௗரவ 0�5 மா!ஷ� சர& ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�5 மா!ஷ� சர& ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�5 மா!ஷ� சர& ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�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$த அCவிஹாேர,ெகௗரவ வச$த அCவிஹாேர,ெகௗரவ வச$த அCவிஹாேர,ெகௗரவ வச$த அCவிஹாேர, கம�ெதாழி2 இராஜா>க அைம+ச� ெகௗரவ ாீ. 0. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 0. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 0. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 0. 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� க2வி இராஜா>க அைம+ச� 



                            ( 3 )  M. No. 212 ெ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) 3த!ஷினி ப!னா$�DEேள,ெகௗரவ (டா�ட!) (தி�மதி) 3த!ஷினி ப!னா$�DEேள,ெகௗரவ (டா�ட!) (தி�மதி) 3த!ஷினி ப!னா$�DEேள,ெகௗரவ (டா�ட!) (தி�மதி) 3த!ஷினி ப!னா$�DEேள, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ� வழ>க2 இராஜா>க அைம+ச� ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. 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�4பாசன இராஜா>க அைம+ச� ெகௗரவ %.எ.. இராதாகி�Gண�,ெகௗரவ %.எ.. இராதாகி�Gண�,ெகௗரவ %.எ.. இராதாகி�Gண�,ெகௗரவ %.எ.. இராதாகி�Gண�, 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�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, ெதாழி2 ம/0� ெதாழி/ச>க உறCக. இராஜா>க அைம+ச� ெகௗரவ 3ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ 3ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ 3ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ 3ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா>க அைம+ச� ெகௗரவ ல*ம� ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ ல*ம� ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ ல*ம� ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ ல*ம� ெசெனவிர&ன, விAஞான, ெதாழி2J�ப ம/0� ஆரா�+சி 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�ட1வ2க. இராஜா>க அைம+ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.D�லாH,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.D�லாH,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.D�லாH,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி.D�லாH, 5ன�வாBவளி45 ம/0� மீ.&Hேய/ற இராஜா>க அைம+ச� ெகௗரவ ஏ. எI. எ�. ெபளJ,ெகௗரவ ஏ. எI. எ�. ெபளJ,ெகௗரவ ஏ. எI. எ�. ெபளJ,ெகௗரவ ஏ. எI. எ�. ெபளJ, ேதசிய ஒ,ைம4பா3 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�, 8காதார�, ேபாசைண ம/0� 8ேதச ம,��வ பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ �ேனG க�க$த,ெகௗரவ �ேனG க�க$த,ெகௗரவ �ேனG க�க$த,ெகௗரவ �ேனG க�க$த, அன��த �காைம��வ பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ அ9ராத ஜயர&ன,ெகௗரவ அ9ராத ஜயர&ன,ெகௗரவ அ9ராத ஜயர&ன,ெகௗரவ அ9ராத ஜயர&ன, மகாவ; அபிவி,�தி ம/0� 8/றாட2 பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�3 ெதாழி2வா�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 ம/0� ெதாழி/பயி/சி பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ 3ச$த D?சிநிலேம,ெகௗரவ 3ச$த D?சிநிலேம,ெகௗரவ 3ச$த D?சிநிலேம,ெகௗரவ 3ச$த D?சிநிலேம, ெ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� 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,Dேதா�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, Kடைம45 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�5க. ம/0� Hஜி�ட2 உ�க�டைம45 வசதிக. பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ நிஷா$த '�ெஹ52கமேக,ெகௗரவ நிஷா$த '�ெஹ52கமேக,ெகௗரவ நிஷா$த '�ெஹ52கமேக,ெகௗரவ நிஷா$த '�ெஹ52கமேக, �ைற�க>க. ம/0� க4ப/0ைற அ1வ2க. 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 வ1F�ட2, நல5ாி ம/0� கGH மர5ாிைமக. பிரதி அைம+ச� 



                            ( 4 )  M. No. 212 ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ.நா�ட1வ2க. 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 அ1வ2க. பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ எI.எ�.எ�. ஹாீ.,ெகௗரவ எI.எ�.எ�. ஹாீ.,ெகௗரவ எI.எ�.எ�. ஹாீ.,ெகௗரவ எI.எ�.எ�. ஹாீ., விைளயா�3��ைற பிரதி அைம+ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட! அ;Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட! அ;Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட! அ;Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட! அ;Dஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபLணவ!தனெகௗரவ ேராஹித அேபLணவ!தனெகௗரவ ேராஹித அேபLணவ!தனெகௗரவ ேராஹித அேபLணவ!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 மஹி$தான$த அC&கமேகெகௗரவ மஹி$தான$த அC&கமேகெகௗரவ மஹி$தான$த அC&கமேகெகௗரவ மஹி$தான$த அC&கமேக   ெகௗரவ ர?சி& அCவிஹாேரெகௗரவ ர?சி& அCவிஹாேரெகௗரவ ர?சி& அCவிஹாேரெகௗரவ ர?சி& அCவிஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி$& Lமா!ெகௗரவ அ. அரவி$& Lமா!ெகௗரவ அ. அரவி$& Lமா!ெகௗரவ அ. அரவி$& Lமா!   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Lமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Lமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Lமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Lமாரசிறி   ெகௗரவ ேவC Lமா!ெகௗரவ ேவC Lமா!ெகௗரவ ேவC Lமா!ெகௗரவ ேவC Lமா!   ெகௗரவ நால�க பிரசா& ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா& ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா& ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா& ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க%$திர� ேகாN.வர�ெகௗரவ க%$திர� ேகாN.வர�ெகௗரவ க%$திர� ேகாN.வர�ெகௗரவ க%$திர� ேகாN.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 பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேக   ெகௗரவ சிறிபால கமல&ெகௗரவ சிறிபால கமல&ெகௗரவ சிறிபால கமல&ெகௗரவ சிறிபால கமல&   ெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல;ப&திெகௗரவ நிஹா� கல;ப&திெகௗரவ நிஹா� கல;ப&திெகௗரவ நிஹா� கல;ப&தி   ெகௗரவ திேனG Lணவ!தனெகௗரவ திேனG Lணவ!தனெகௗரவ திேனG Lணவ!தனெகௗரவ திேனG Lணவ!தன   ெகௗரவ ப$�ல Lணவ!தனெகௗரவ ப$�ல Lணவ!தனெகௗரவ ப$�ல Lணவ!தனெகௗரவ ப$�ல Lணவ!தன   ெகௗரவ எ5வ5 Lணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Lணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Lணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Lணேசகர   ெகௗரவ ப&ம உதயசா$த Lணேசகரெகௗரவ ப&ம உதயசா$த Lணேசகரெகௗரவ ப&ம உதயசா$த Lணேசகரெகௗரவ ப&ம உதயசா$த Lணேசகர   ெகௗரவ எ.. எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச$திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2   ெ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>� ப8டார ஜயமஹெகௗரவ ந>� ப8டார ஜயமஹெகௗரவ ந>� ப8டார ஜயமஹெகௗரவ ந>� ப8டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அKர சி5னி ஜயர&னெகௗரவ அKர சி5னி ஜயர&னெகௗரவ அKர சி5னி ஜயர&னெகௗரவ அKர 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 பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகர   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   



                            ( 5 )  M. No. 212 ெ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 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 ெசா@சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசா@சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசா@சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசா@சா   ெகௗரவ அ9ர திசாநாய�கெகௗரவ அ9ர திசாநாய�கெகௗரவ அ9ர திசாநாய�கெகௗரவ அ9ர திசாநாய�க   ெகௗரவ %ரLமார திசாநாய�கெகௗரவ %ரLமார திசாநாய�கெகௗரவ %ரLமார திசாநாய�கெகௗரவ %ரLமார 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 'ஹம5 நவவிெகௗரவ 'ஹம5 நவவிெகௗரவ 'ஹம5 நவவிெகௗரவ 'ஹம5 நவவி   ெகௗரவ வா3ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா3ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா3ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா3ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாE. நி!மலநாத�ெகௗரவ இ. சாE. நி!மலநாத�ெகௗரவ இ. சாE. நி!மலநாத�ெகௗரவ இ. சாE. நி!மலநாத�   ெகௗரவ D&திக ப&திறணெகௗரவ D&திக ப&திறணெகௗரவ D&திக ப&திறணெகௗரவ D&திக ப&திறண   ெகௗரவ (டா�ட!) ரேமG பதிரணெகௗரவ (டா�ட!) ரேமG பதிரணெகௗரவ (டா�ட!) ரேமG பதிரணெகௗரவ (டா�ட!) ரேமG 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 3ஜி& ச?ஜய ெபேரராெகௗரவ 3ஜி& ச?ஜய ெபேரராெகௗரவ 3ஜி& ச?ஜய ெபேரராெகௗரவ 3ஜி& 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 (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமIச$திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமIச$திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமIச$திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமIச$திர   ெ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 அ> ஸாஹி! ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி5 அ> ஸாஹி! ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி5 அ> ஸாஹி! ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி5 அ> ஸாஹி! ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத! ம.தா�ெகௗரவ ேக. காத! ம.தா�ெகௗரவ ேக. காத! ம.தா�ெகௗரவ ேக. காத! ம.தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மHP;ெகௗரவ இ�ரா� மHP;ெகௗரவ இ�ரா� மHP;ெகௗரவ இ�ரா� மHP;   ெ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!) ஆ3 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ3 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ3 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ3 மாரசி�க   ெகௗரவ எ..சீ. '&�Lமாரணெகௗரவ எ..சீ. '&�Lமாரணெகௗரவ எ..சீ. '&�Lமாரணெகௗரவ எ..சீ. '&�Lமாரண   ெ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 பிம� ர&நாய�கெகௗரவ பிம� ர&நாய�கெகௗரவ பிம� ர&நாய�கெகௗரவ பிம� ர&நாய�க   ெகௗரவ சீ. 0. ர&நாய�கெகௗரவ சீ. 0. ர&நாய�கெகௗரவ சீ. 0. ர&நாய�கெகௗரவ சீ. 0. 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   



                            ( 6 )  M. No. 212 ெகௗரவ பிரச�ன ரண%ரெகௗரவ பிரச�ன ரண%ரெகௗரவ பிரச�ன ரண%ரெகௗரவ பிரச�ன ரண%ர   ெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�க   ெ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 'ஜிD! ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜிD! ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜிD! ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜிD! ரஹுமா�   ெ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 காமினி ெலா�Lேகெகௗரவ காமினி ெலா�Lேகெகௗரவ காமினி ெலா�Lேகெகௗரவ காமினி ெலா�Lேக   ெகௗரவ ஜானக வ�L�Dரெகௗரவ ஜானக வ�L�Dரெகௗரவ ஜானக வ�L�Dரெகௗரவ ஜானக வ�L�Dர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரIசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரIசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரIசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரIசி   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர&னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர&னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர&னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர&ன   ெகௗரவ (டா�ட!) (தி�மதி) �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 லQம� ஆன$த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன$த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன$த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன$த விேஜமா�ன   ெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறி   ெகௗரவ �B; விேஜேசகரெகௗரவ �B; விேஜேசகரெகௗரவ �B; விேஜேசகரெகௗரவ �B; விேஜேசகர   ெகௗரவ க?சன விேஜேசகரெகௗரவ க?சன விேஜேசகரெகௗரவ க?சன விேஜேசகரெகௗரவ க?சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேதKக விதானகமேகெகௗரவ ேதKக விதானகமேகெகௗரவ ேதKக விதானகமேகெகௗரவ ேதKக விதானகமேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ$திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ$திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ$திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ$திர�   ெகௗரவ விம� %ரவ�செகௗரவ விம� %ரவ�செகௗரவ விம� %ரவ�செகௗரவ விம� %ரவ�ச   ெகௗரவ Lமார ெவ�கமெகௗரவ Lமார ெவ�கமெகௗரவ Lமார ெவ�கமெகௗரவ Lமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான'&� Sேநச�ெகௗரவ ஞான'&� Sேநச�ெகௗரவ ஞான'&� Sேநச�ெகௗரவ ஞான'&� Sேநச�   ெகௗரவ ச$தி& சமரசி�கெகௗரவ ச$தி& சமரசி�கெகௗரவ ச$தி& சமரசி�கெகௗரவ ச$தி& சமரசி�க   ெகௗரவ எ�.எI.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எI.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எI.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எI.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ (டா�ட!) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட!) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட!) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட!) சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ எ�.ஏ. 3ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 3ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 3ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 3ம$திர�   ெகௗரவ வ2ேவ� 3ேரGெகௗரவ வ2ேவ� 3ேரGெகௗரவ வ2ேவ� 3ேரGெகௗரவ வ2ேவ� 3ேரG   ெ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 விேஜபால ெஹ52ஆரIசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ52ஆரIசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ52ஆரIசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ52ஆரIசி   ெ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&     தி,. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற+ ெசயலாள� நாயக�   தி,. நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி4 பிரதானிP� பிரதி4 பாரா�மற+            ெசயலாள� நாயக��   தி,மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி+ ெசயலாள� நாயக�            தி,. H கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி+ ெசயலாள� நாயக�  



                            ( 7 )  M. No. 212 ஒ&திைவ;பி� பிரகார� பாராUம�ற� V2ய�. ஒ&திைவ;பி� பிரகார� பாராUம�ற� V2ய�. ஒ&திைவ;பி� பிரகார� பாராUம�ற� V2ய�. ஒ&திைவ;பி� பிரகார� பாராUம�ற� V2ய�.     சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.        1.1.1.1.    LXLXLXLX    அறி�ைககEஅறி�ைககEஅறி�ைககEஅறி�ைககE    சம!;பண�சம!;பண�சம!;பண�சம!;பண�: : : : வ1+ச தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &(வி, மிவ1 ம/0� 5�4பி க�த க ச தி ப/றிய உப &(வி “ 2018 – 2037   நீGடகால வ1C/ப�தி விாிவா க2 தி�ட� ப/றிய  அறி ைக”  வ1+ ச தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &(வி தவிசாள� ெகௗரவ சDதிம கமேக சம�4பி�தா�. ேம/பH அறி ைக  சபா0ட&தி>ட;படசபா0ட&தி>ட;படசபா0ட&தி>ட;படசபா0ட&தி>ட;பட ேவG3ெமன   க�டைளயாயி/0.  2222....    மK�கEமK�கEமK�கEமK�கE    : : : :     
 (1) (i) நா&1கம, சீனிேமாதர, ம2க�5ர, இல. 56 இ2 வதிP� தி,. எ2.ஏ. நிசாDதவின� 2017.08.16 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம@ைவP�;   
  (ii)  தி9ஸமஹராம, ெதபரெவவ, கஹசிாி5ர, இல. 462/ஏ யி2 வதிP� தி,. ட4ளிX.ஜி.ஜி.ஐ. கல4ப�தியின� 2017.09.07 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம@ைவP� 

  ெகௗரவ மஹிDத அமரKர சம�4பி�தா�. 
(2)  திCலபி�Hய, ெவவெகதர, இல. 239/1 இ2 வதிP� தி,. சிாிசி>க அமர�>கவின� 2017.09.07 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம@ைவ ெகௗரவ (தி,மதி) (டா ட�) 8த�ஷினி ப�னாD�5.ேள சம�4பி�தா�.  

 (3) (i) மா�தைள, ெம�Hஹ க, இல. 157/01 இ2 வதிP� தி,. H.எ�.எ9.Z. திசாநாய கவின� 2017.09.23 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம@ைவP�;   
  (ii)  த�5.ள, இஹல எேரCல, இல. 128/1 இ2 வதிP� தி,. ஜி.ஜி. ர�னாய கவின� 2017.08.12 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம@ைவP�; 
  (iii) உ &வைள, வரகDதவ�த, பசல Kதி, இல. 38 இ2 வதிP� தி,மதி ஜி.ட4ளிX. நாளிகா த�மதினா த சி2வாவின� 2017.08.21 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம@ைவP�; 
  (iv) த�5.ள, கGடலம  வ� எல, உபதி9ஸ மாவ�ைதயி2 வதிP� தி,. ேஜ.ஏ. சமDத &மாரவின� 2017.08.08 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம@ைவP�; 
  (v) த�5.ள, ப.ேளகம, உ2பத Kதியி2 வதிP� ெச2வி ேக.Z.ஏ. நி2மினி 8ரKரவின� 2017.09.05 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம@ைவP�; 
  (vi) மா�தைள, ஹ�ெதாட அ�ண, இல. 136 இ2 வதிP� தி,. ேக.எ�.பி.பி. ர�பGடா நவர�னவின� 2017.09.14 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம@ைவP�;   (vii) கேலவல, ய�Hக2ெபா�த, இல. 163 இ2 வதிP� தி,மதி ஆ�.ட4ளிX.H.ேஜ.ேக. &ணதிலகவின� 2017.09.02 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம@ைவP�  

  ெகௗரவ ரAசி� அ1விஹேர சம�4பி�தா�. 
 (4) (i) களனிய, ேகாணவல, உதய மாவ�ைத, இல. 721 Z/6 இ2 வதிP� தி,. எ. விேஜர�னவின� 2016.12.05 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம@ைவP�;   
  (ii)  க���ைற, நாெகாட Kதி, இல. 90/2 இ2 வதிP� தி,. ரேனா[ திரர�னவின� 2017.09.12 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம@ைவP� 

  ெகௗரவ ல\ம ஆனDத விேஜமான சம�4பி�தா�. 25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள கைமய ேம/பH ம@ க. ெபா� ம@ க. &(C & ஆ/04ப3�த4ப�டன. 



                            ( 8 )  M. No. 212 3333....    ஒ��கீ5YI ச5டZல� (201ஒ��கீ5YI ச5டZல� (201ஒ��கீ5YI ச5டZல� (201ஒ��கீ5YI ச5டZல� (2018888) ) ) ) ————    (நாகாவ� ஒ� க4ப�ட நா.): ஒ�திைவ க4ப�ட விவாத�ைத ஆர�பி4பத/கான க�டைள வாசி க4ப�ட�.       (2017 நவ�ப� 09  பிேரரைண மீதான�)  “ச�ட:ல� இ4ேபா� இரGடாவ� �ைறயாக மதி4பிட4ெப0மாக” எ@� பிேரரைண மீG3� எ3�திய�ப4ெப/0 விவாத� ெதாட�Dத�. (�.ப. 11.00 மணி & &( களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா>கினா�.) 
“ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா>&வாராக”  என ெப,Dேதா�ட  ைக�ெதாழி2  அைம+ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட4ப�3 ஏ/0 ெகா.ள4ப�ட�. (பி.ப. 2.01 மணி & ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா>கினா�.) 
“ெகௗரவ �ஜி5� ரஹுமா தைலைம தா>&வாராக”  என ெவளிநா�3� ெதாழி2வா�45 ம/0� நீதி அைம+ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட4ப�3 ஏ/0 ெகா.ள4ப�ட�. (பி.ப. 4.06 மணி & ெகௗரவ �ஜி5� ரஹுமா தைலைம தா>கினா�.) 
“ெகௗரவ ேவ1 &மா� தைலைம தா>&வாராக”  என ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர, ெகௗரவ சமிDத விேஜசிறி அ@வதி க4  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட4ப�3 ஏ/0 ெகா.ள4ப�ட�. (பி.ப. 5.21 மணி & ெகௗரவ ேவ1 &மா� தைலைம தா>கினா�.) 
“ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா>&வாராக”  என ெகௗரவ சமிDத விேஜசிறி, ெகௗரவ அேசா க பிாியDத அ@வதி க4 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட4ப�3 ஏ/0 ெகா.ள4ப�ட�. (பி.ப. 5.59 மணி & ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா>கினா�.) “விவாத� இ4ேபா� ஒ�திைவ க4ப3மாக” என காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம45 அைம+ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட4ப�3 ஏ/0 ெகா.ள4ப�ட�. விவாத�  2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதி 5தகிழைம  மீG3� ஆர�பமா&�.     4. 4. 4. 4. ஒ&திைவ;D ஒ&திைவ;D ஒ&திைவ;D ஒ&திைவ;D (இல�ைகயி�இல�ைகயி�இல�ைகயி�இல�ைகயி�    6&த�6&த�6&த�6&த�    L]ற�கEL]ற�கEL]ற�கEL]ற�கE    ச�ப$தமானச�ப$தமானச�ப$தமானச�ப$தமான    ெந.பிெந.பிெந.பிெந.பி    பிரDவின�பிரDவின�பிரDவின�பிரDவின�    V]^V]^V]^V]^) :) :) :) : “இ4 பாரா�மற� இ4ேபா� ஒ�திைவ க4ப3மாக”  என காணி  ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம45 அைம+ச�  பிேராி�தா�.  பிேரரைண எ3�திய�ப4 ெப/0 விவாதி க4ப�ட�. பிேரரைண சைப & விட4ப�3 ஏ/0 ெகா.ள4ப�ட�. பாரா�மற� பி.ப. 6.57 மணி & 2017 ஒ ேடாப� மாத� 20 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி/கிண>க, 2017 நெவ�ப� மாத� 15 ஆ� திகதி 5தகிழைம �.ப. 9.30  மணிவைர ஒ�திைவ க4ப�ட�.  


