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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 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, 345லா��ைற அபிவி+�தி ம45� கிறி6தவ சமய அ0வ1க/ அைம*ச� ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர, கட4ெறாழி1 ம45� நீரக வள8ல அபிவி+�தி அைம*ச� ம45� மகாவ9 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 ம45� பாரா�மற ம5சீரைம=> அைம*ச+� அரசா<க� க�சி �த4ேகாலாசா?� ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�, க1வி அைம*ச� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவா@A, கலB�ைரயாட1 ம45� அரசக+ம ெமாழிக/ அைம*ச� ெ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�D��ை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�� ம45� சிவி1 விமான* ேசைவக/ அைம*ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�D >திய கிராம<க/, உ�க�டைம=> வசதிக/ ம45� ச�தாய அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ எ). +. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ). +. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ). +. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ). +. திசாநாய�க, ச8க வ0F�ட1, நல>ாி ம45� கGH மர>ாிைமக/ அைம*ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ0வாதார அபிவி+�தி ம45� வனசீவராசிக/ அைம*ச+� >�தசாசன அைம*ச+� ெகௗரவ ஹாி� ப�னா" ,ெகௗரவ ஹாி� ப�னா" ,ெகௗரவ ஹாி� ப�னா" ,ெகௗரவ ஹாி� ப�னா" , ெதாைல�ெதாட�>க/ ம45� Hஜி�ட1 உ�க�டைம=> வசதிக/ அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. -. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. -. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. -. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. -. �சி� பிேரமஜய"த, விIஞான, ெதாழி1K�ப ம45� ஆரா!*சி அைம*ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப0டார, மகளி� ம45� சி5வ� அ0வ1க/ அைம*ச� ெகௗரவ ைபஸ� 2)தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 2)தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 2)தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 2)தபா, மாகாண சைபக/ ம45� உ/Lரா�சி அைம*ச� 



                            ( 2 )  M. No. 204 ெகௗரவ சாகல ர3நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர3நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர3நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர3நாய�க, ச�ட�� ஒ,<'� ம45� ெ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, ெப4ேறா9ய 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 ம45� ேம1 மாகாண அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    -.எ�. �வாமிநாத�,-.எ�. �வாமிநாத�,-.எ�. �வாமிநாத�,-.எ�. �வாமிநாத�, சிைற*சாைலக/ ம5சீரைம=>, >ன�வா@வளி=>, மீ/'Hேய4ற ம45� இB�மத அ0வ1க/ அைம*ச� ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட1 ம45� நீ�வழ<க1 அைம*ச� ெகௗரவ +�5 மா�ஷ� சர3 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ +�5 மா�ஷ� சர3 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ +�5 மா�ஷ� சர3 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ +�5 மா�ஷ� சர3 ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர3ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர3ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர3ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர3ன, பதி1 நிதி  ம45� ெவ'சன ஊடக அைம*ச�  ெகௗரவ ல<ம� யா8பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல<ம� யா8பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல<ம� யா8பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல<ம� யா8பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி1 �ய4சிக/ அபிவி+�தி 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 ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க1வி இராஜா<க அைம*ச� ெகௗரவ -லா� ெபேரரா,ெகௗரவ -லா� ெபேரரா,ெகௗரவ -லா� ெபேரரா,ெகௗரவ -லா� ெபேரரா, ெநDIசாைலக/ இராஜா<க அைம*ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா" =>ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா" =>ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா" =>ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா" =>ேள, நகர� தி�டமிட1 ம45� நீ� வழ<க1 இராஜா<க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. -. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. -. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. -. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. -. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி1 ம45� வாணிப அ0வ1க/ இராஜா<க அைம*ச� ெகௗரவ பா?த ர�ேக ப0டார,ெகௗரவ பா?த ர�ேக ப0டார,ெகௗரவ பா?த ர�ேக ப0டார,ெகௗரவ பா?த ர�ேக ப0டார, 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�, சி5வ� அ0வ1க/ இராஜா<க அைம*ச� ெகௗரவ தி?8 ெவதஆரAசி,ெகௗரவ தி?8 ெவதஆரAசி,ெகௗரவ தி?8 ெவதஆரAசி,ெகௗரவ தி?8 ெவதஆரAசி, கட4ெறாழி1 ம45� நீரக வள8ல 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 ம45� ெதாழி4ச<க உறAக/ இராஜா<க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. எA. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எA. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எA. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எA. எ�. ெபளB, ேதசிய ஒ+ைம=பாD ம45� ந19ண�க இராஜா<க அைம*ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா�'வர�� ம45� 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 ம45� ெவ'சன ஊடக பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 3காதார�, ேபாசைண ம45� 3ேதச ம+��வ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ  ேனC க�க"த,ெகௗரவ  ேனC க�க"த,ெகௗரவ  ேனC க�க"த,ெகௗரவ  ேனC 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, ெப4ேறா9ய வள<க/ அபிவி+�தி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அDராத ஜயர3ன,ெகௗரவ அDராத ஜயர3ன,ெகௗரவ அDராத ஜயர3ன,ெகௗரவ அDராத ஜயர3ன, மகாவ9 அபிவி+�தி ம45� 34றாட1 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 ம45� 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/ ம45� ெபா+ளாதார அ0வ1க/ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ எA.ஆ�. சாரதீ  Cம"த,ெகௗரவ எA.ஆ�. சாரதீ  Cம"த,ெகௗரவ எA.ஆ�. சாரதீ  Cம"த,ெகௗரவ எA.ஆ�. சாரதீ  Cம"த, நீதி பிரதி அைம*ச+� >�தசாசன பிரதி அைம*ச+� 



                            ( 3 )  M. No. 204 ெகௗரவ க�ணார3ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார3ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார3ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார3ன பரணவிதான, திறக/ அபிவி+�தி ம45� ெதாழி4பயி4சி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ �ச"த =Eசிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த =Eசிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த =Eசிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த =Eசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம45� �காைம��வ 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+Bேதா�ட ைக�ெதாழி1 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தாராநா3 ப)நாய�க,தாராநா3 ப)நாய�க,தாராநா3 ப)நாய�க,தாராநா3 ப)நாய�க, ெதாைல�ெதாட�>க/ ம45� Hஜி�ட1 உ�க�டைம=> வசதிக/ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச8க வ0F�ட1, நல>ாி ம45� கGH மர>ாிைமக/ 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  F8 விேஜேசகர,ெகௗரவ  F8 விேஜேசகர,ெகௗரவ  F8 விேஜேசகர,ெகௗரவ  F8 விேஜேசகர, தபா1, தபா1 ேசைவக/ ம45� �69� சமய அ0வ1க/ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அமீ� அ? சிஹா8தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ? சிஹா8தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ? சிஹா8தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ? சிஹா8தீ�, கிராமிய ெபா+ளாதார அ0வ1க/ பிரதி அைம*ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட� அ8=ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ8=ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ8=ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ8=ஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ�தன   ெகௗரவ மஹி"த யா8பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா8பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா8பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா8பா அேபவ�தன   ெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ3 வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ3 வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ3 வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ3 வல   ெகௗரவ டல) அழக8ெப�மெகௗரவ டல) அழக8ெப�மெகௗரவ டல) அழக8ெப�மெகௗரவ டல) அழக8ெப�ம   ெகௗரவ ஆன"த அH3கமேகெகௗரவ ஆன"த அH3கமேகெகௗரவ ஆன"த அH3கமேகெகௗரவ ஆன"த அH3கமேக   ெகௗரவ மஹி"தான"த அH3கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அH3கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அH3கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அH3கமேக   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Gமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Gமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Gமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Gமாரசிறி   ெகௗரவ ேவH Gமா�ெகௗரவ ேவH Gமா�ெகௗரவ ேவH Gமா�ெகௗரவ ேவH Gமா�   ெகௗரவ நால�க பிரசா3 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா3 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா3 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா3 ெ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 பிரபா3 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா3 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா3 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா3 க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல8ப3திெகௗரவ நிஹா� கல8ப3திெகௗரவ நிஹா� கல8ப3திெகௗரவ நிஹா� கல8ப3தி   ெகௗரவ திேனC Gணவ�தனெகௗரவ திேனC Gணவ�தனெகௗரவ திேனC Gணவ�தனெகௗரவ திேனC Gணவ�தன   ெகௗரவ ப" ல Gணவ�தனெகௗரவ ப" ல Gணவ�தனெகௗரவ ப" ல Gணவ�தனெகௗரவ ப" ல Gணவ�தன   ெகௗரவ எ5வ5 Gணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Gணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Gணேசகரெகௗரவ எ5வ5 Gணேசகர   ெகௗரவ எ). எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எ). எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எ). எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எ). எ�. ச"திரேசன   ெகௗரவ -.#. சானகெகௗரவ -.#. சானகெகௗரவ -.#. சானகெகௗரவ -.#. சானக   ெகௗரவ ம?3 ஜயதிலகெகௗரவ ம?3 ஜயதிலகெகௗரவ ம?3 ஜயதிலகெகௗரவ ம?3 ஜயதிலக   ெகௗரவ (டா�ட�) நளி"த ஜயதி)ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி"த ஜயதி)ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி"த ஜயதி)ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி"த ஜயதி)ஸ   ெகௗரவ ந?� ப0டார ஜயமஹெகௗரவ ந?� ப0டார ஜயமஹெகௗரவ ந?� ப0டார ஜயமஹெகௗரவ ந?� ப0டார ஜயமஹ   



                            ( 4 )  M. No. 204 ெகௗரவ அJர சி5னி ஜயர3னெகௗரவ அJர சி5னி ஜயர3னெகௗரவ அJர சி5னி ஜயர3னெகௗரவ அJர சி5னி ஜயர3ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர3னெகௗரவ பிய�கர ஜயர3னெகௗரவ பிய�கர ஜயர3னெகௗரவ பிய�கர ஜயர3ன   ெ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 ஜனக ப0டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத�னேகா�   ெ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 ாீ. ர�ஜி3 த ெசாKசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி3 த ெசாKசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி3 த ெசாKசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி3 த ெசாKசா   ெகௗரவ அDர திசாநாய�கெகௗரவ அDர திசாநாய�கெகௗரவ அDர திசாநாய�கெகௗரவ அDர 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 #ரGமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரGமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரGமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரGமார திசாநாய�க   ெ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 (டா�ட�) ரேமC பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமC பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமC பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமC பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி3 சEஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி3 சEஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி3 சEஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி3 சEஜய ெ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 எ). பிேரமர3னெகௗரவ எ). பிேரமர3னெகௗரவ எ). பிேரமர3னெகௗரவ எ). பிேரமர3ன   ெகௗரவ ப" ல லா� ப0டாாிெகாடெகௗரவ ப" ல லா� ப0டாாிெகாடெகௗரவ ப" ல லா� ப0டாாிெகாடெகௗரவ ப" ல லா� ப0டாாிெகாட   ெ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 2ஹ�ம  இ8ராஹி� 2ஹ�ம  ம�
�ெகௗரவ 2ஹ�ம  இ8ராஹி� 2ஹ�ம  ம�
�ெகௗரவ 2ஹ�ம  இ8ராஹி� 2ஹ�ம  ம�
�ெகௗரவ 2ஹ�ம  இ8ராஹி� 2ஹ�ம  ம�
�   ெ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� மLM8ெகௗரவ இ�ரா� மLM8ெகௗரவ இ�ரா� மLM8ெகௗரவ இ�ரா� மLM8   ெகௗரவ அஜி3 மா�ன8ெப�மெகௗரவ அஜி3 மா�ன8ெப�மெகௗரவ அஜி3 மா�ன8ெப�மெகௗரவ அஜி3 மா�ன8ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ சீனி3த�பி ேயாேக)வர�ெகௗரவ சீனி3த�பி ேயாேக)வர�ெகௗரவ சீனி3த�பி ேயாேக)வர�ெகௗரவ சீனி3த�பி ேயாேக)வர�   ெகௗரவ சீ. +. ர3நாய�கெகௗரவ சீ. +. ர3நாய�கெகௗரவ சீ. +. ர3நாய�கெகௗரவ சீ. +. ர3நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா� ர3வ3ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர3வ3ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர3வ3ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர3வ3ேத   ெ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�=�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ?ய ர�=�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ?ய ர�=�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ?ய ர�=�ெவ�ல   



                            ( 5 )  M. No. 204 ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ 2ஜி=� ரஹுமா�ெகௗரவ 2ஜி=� ரஹுமா�ெகௗரவ 2ஜி=� ரஹுமா�ெகௗரவ 2ஜி=� ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணா   ெ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 காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேக   ெகௗரவ ஜானக வ�G�=ரெகௗரவ ஜானக வ�G�=ரெகௗரவ ஜானக வ�G�=ரெகௗரவ ஜானக வ�G�=ர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி3திராேதவி வ�னிஆரAசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி3திராேதவி வ�னிஆரAசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி3திராேதவி வ�னிஆரAசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி3திராேதவி வ�னிஆரAசி   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர3னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர3னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர3னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர3ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �க   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  Bதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  Bதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  Bதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  Bதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லNம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லNம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லNம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லNம� ஆன"த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறி   ெகௗரவ  F8 விேஜேசகரெகௗரவ  F8 விேஜேசகரெகௗரவ  F8 விேஜேசகரெகௗரவ  F8 விேஜேசகர   ெகௗரவ கEசன விேஜேசகரெகௗரவ கEசன விேஜேசகரெகௗரவ கEசன விேஜேசகரெகௗரவ கEசன 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 Gமார ெவ�கமெகௗரவ Gமார ெவ�கமெகௗரவ Gமார ெவ�கமெகௗரவ Gமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ச"தி3 சமரசி�கெகௗரவ ச"தி3 சமரசி�கெகௗரவ ச"தி3 சமரசி�கெகௗரவ ச"தி3 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�ம?�க� சி3தா�த�ெகௗரவ த�ம?�க� சி3தா�த�ெகௗரவ த�ம?�க� சி3தா�த�ெகௗரவ த�ம?�க� சி3தா�த�   ெகௗரவ 23  சிவ?�க�ெகௗரவ 23  சிவ?�க�ெகௗரவ 23  சிவ?�க�ெகௗரவ 23  சிவ?�க�   ெகௗரவ அ0ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ0ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ0ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ0ணாமைல 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� �ேரCெகௗரவ வ-ேவ� �ேரCெகௗரவ வ-ேவ� �ேரCெகௗரவ வ-ேவ� �ேரC   ெகௗரவ �னி� ஹ" �ென3திெகௗரவ �னி� ஹ" �ென3திெகௗரவ �னி� ஹ" �ென3திெகௗரவ �னி� ஹ" �ென3தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ5-ஆரAசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ5-ஆரAசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ5-ஆரAசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ5-ஆரAசி   ெகௗரவ இ"திக அD�3த ேஹர3ெகௗரவ இ"திக அD�3த ேஹர3ெகௗரவ இ"திக அD�3த ேஹர3ெகௗரவ இ"திக அD�3த ேஹர3   ெகௗரவ விஜித ேஹர3ெகௗரவ விஜித ேஹர3ெகௗரவ விஜித ேஹர3ெகௗரவ விஜித ேஹர3       தி+. நீ1 இ�தவல, பதி1 பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக�   தி+மதி 'ஷானி ேராஹனதீர, உதவி* ெசயலாள� நாயக�  தி+. H�கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி* ெசயலாள� நாயக�    



                            ( 6 )  M. No. 204 ஒ3திைவ8பி� பிரகார� பாராQம�ற� R-ய . ஒ3திைவ8பி� பிரகார� பாராQம�ற� R-ய . ஒ3திைவ8பி� பிரகார� பாராQம�ற� R-ய . ஒ3திைவ8பி� பிரகார� பாராQம�ற� R-ய .     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி3த�க>அறிவி3த�க>அறிவி3த�க>அறிவி3த�க>: : : : சபாநாயக�  பிவ+மா5 அறிவி�த1 விD�தா�:—  
“இல<ைக* சனநாயக ேசாச9ச� 'Hயரசி அரசியலைம=பி 79 ஆ� உ5=>ைரயி ஏ4பாDகளி பிரகார�, 2017 ஒ�ேடாப� மாத� 12 ஆ� திகதி ‘மாநகர சைபக> மாநகர சைபக> மாநகர சைபக> மாநகர சைபக> (தி�3த�)(தி�3த�)(தி�3த�)(தி�3த�)’,    ‘நகர சைபக> (தி�3த�)நகர சைபக> (தி�3த�)நகர சைபக> (தி�3த�)நகர சைபக> (தி�3த�)’    ம45�        ‘பிரேதச சைபக> (தி�3த�)பிரேதச சைபக> (தி�3த�)பிரேதச சைபக> (தி�3த�)பிரேதச சைபக> (தி�3த�)’    ஆகிய ச�ட8ல<களி1    எனா1 சா5ைர எ,த=ப�டெதபைத� ெதாிவி���ெகா/ள வி+�>கிேற.”   2.2.2.2.    ப3திர�க>ப3திர�க>ப3திர�க>ப3திர�க>    சம�8பண�சம�8பண�சம�8பண�சம�8பண�: : : : (1) சபாநாயக�, இல<ைக* சனநாயக* ேசாச9ச� 'Hயரசி அரசியலைம=பி 154(6) ஆ�  உ5=>ைரயி பிரகார� —  (i) 2014 ஆ� நிதி ஆGH4கான கண�கா!வாள� தைலைம அதிபதியி அறி�ைகயி ஆறாவ� ெதா'தியி XXII, XXIII ம45� XXIV ஆ� ப'திகைளW�;   (ii) 2015 ஆ� நிதி ஆGH4கான கண�கா!வாள� தைலைம அதிபதியி அறி�ைகயி �தலாவ� ெதா'தியி XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 

XXII, XXIII ம45� XXIV ஆ� ப'திகைளW�, நாகாவ� ெதா'தியி 
VIII, IX ம45� X ஆ� ப'திகைளW�, ஐBதாவ� ெதா'தியி  VII ஆ� ப'திையW�   ஆறாவ� ெதா'தியி III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ம45� XII ஆ� ப'திகைளW�; ம45�     (iii) 2016 ஆ� நிதி ஆGH4கான கண�கா!வாள� தைலைம அதிபதியி அறி�ைகயி �தலாவ� ெதா'தியி I, II ம45� III ஆ� ப'திகைளW�   நாகாவ� ெதா'தியி I ஆ� ப'திையW� சம�=பி�தா�. ேம4பH அறி�ைக சபா+ட3தி?ட8படசபா+ட3தி?ட8படசபா+ட3தி?ட8படசபா+ட3தி?ட8பட ேவGDெமனA� அ*சிட=பட ேவGDெமனA� க�டைளயாயி45. 

(2) காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம=> அைம*ச�, 2016 ஆ� ஆGH 24 ஆ� இல�க, ஒ��கீ�D* ச�ட�தி 6(1) ஆ� பிாிவி கீ@ 2017.08.01 �த1 2017.08.31 ஆ� திகதி வைரW/ளவா5 ேதசிய வரA ெசலA�தி�ட� திைண�கள�தி ெசலவின� தைல=> இல�க� 240 இ கீ@ 'ைறநிர=> உதவி*  ேசைவக/ ம45� அவசர ேதைவ=பாDக/ ெபா5=>� க+�தி�ட�தி 8ல� ெச!ய=ப�ட 'ைறநிர=> ஒ��கீDக/ ெதாட�பான 'றி=பிைன* சம�=பி�� அ�'ைறநிர=> ஒ��கீDக/ ெதாட�பான 'றி=> அரசா<க நிதி ப4றிய  ',வி4' ஆ45=பD�த=பட ேவGDெமன  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�' விட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�. 
(3) காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம=> அைம*ச�,   (i) 1978 ஆ� ஆGH 16 ஆ� இல�க, ப1கைல�கழக<க/ ச�ட�தி 25 (அ)  பிாிவி கீ@   \ல<கா இசிH]� ஒ= நேனாெட�ெனாலஜி (பிைரேவ�)  9மி�ெட� நி5வக�ைத ப�ட� வழ<'� நி5வனெமாறாக ஏ45 அ<கீகாி�� உய�க1வி ம45� ெநDIசாைலக/ அைம*சரா1 ஆ�க=ப�D, 2017 ஆக6� 16 ஆ� திகதிய 2032/23 ஆ� இல�க அதிவிேசட வ��தமான= ப�திாிைகயி1 பிர3ாி�க=ப�ட க�டைள; 
 (ii) 1978 ஆ� ஆGH 16 ஆ� இல�க ப1கைல�கழக<க/ ச�ட�தி 20(4) (ஆ) ஆ� பிாிவி   கீ@  ெதா1ெபா+ளிய1  ப�ட=பி பH=> நி5வக�தி பணி=பாள+�'= பதிலாக த'திவா!Bத அதிகாாிெயா+வைர நியமி��  உய�க1வி ம45� ெநDIசாைலக/ அைம*சரா1 ஆ�க=ப�D, 2017 ஓக�� 18 ஆ� திகதிய 2032/46 ஆ� இல�க அதிவிேசட  வ��தமான= ப�திாிைகயி1 பிர3ாி�க=ப�ட க�டைள; 
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 (iii) 2015 ஆ� ஆGD�கான \ ஜயவ�தன>ர ப1கைல�கழக�தி ஆGடறி�ைக; 
 (iv) 2015 ஆ� ஆGD�கான ெமாற�Dவ= ப1கைல�கழக�தி வ+டாBத அறி�ைகWட கண�கறி�ைக; 
 (v) 2014 ஆ� ஆGD�கான இல<ைக ரஜர�ட ப1கைல�கழக�தி ஆGடறி�ைகW�  கண�'க��; ம45�  (vi) 2013 ம45� 2014 ஆ� ஆGDக��கான இல<ைக சபரக�வ ப1கைல�கழக�தி (�காைம��வ�/ கண�கீD) வ+டாBத அறி�ைகக/ ஆகியவ4ைற* சம�=பி�� ேம4பH� க�டைளக/ ம45� அறி�ைகக/ க1வி ம45� மனித வள அபிவி+�தி  ப4றிய �ைறசா� ேம4பா�ைவ� ',வி4' ஆ45=பD�த=பட ேவGDெமன= பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப�' விட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�. 
(4) காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம=> அைம*ச�, 
 (i) 1968 ஆ� ஆGH 45 ஆ� இல�க, ஐ�கிய நாDக/ சைப* ச�ட�தி 2 ஆ�  பிாிவி கீ@   அ`, இரசாயன ம45� உயிாிய1 ஆWத<களி பர�>த1 ெதாட�பான தைடவிதி=>க/   ெதாட�பாக ெவளிநா�ட0வ1க/ அைம*சரா1  ஆ�க=ப�D, 2017 ஒ�ேடாப� 06 ஆ� திகதிய 2039/31 ஆ� இல�க  அதிவிேசட வ��தமான= ப�திாிைகயி1  பிர3ாி�க=ப�ட ஒ,<'விதிக/; ம45�    
 (ii) 1968 ஆ� ஆGH 45 ஆ� இல�க, ஐ�கிய நாDக/ சைப* ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீ@  சனநாயக� ெகாாிய ம�க/ 'Hயர3 ெதாட�பான தைடவிதி=>க/ ெதாட�பாக ெவளிநா�ட0வ1க/ அைம*சரா1  ஆ�க=ப�D, 2017 ஒ�ேடாப� 06 ஆ� திகதிய  2039/32 ஆ� இல�க அதிவிேசட வ��தமான= ப�திாிைகயி1 பிர3ாி�க=ப�ட ஒ,<'விதிக/ ஆகியவ4ைற* சம�=பி�� அ  ஒ,<'விதிகைள ச�வேதச ெதாட�>க/ ப4றிய �ைறசா� ேம4பா�ைவ� ',வி4' ஆ45=பD�த=பட ேவGDெமன= பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�' விட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�. 
(5) காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம=> அைம*ச�, 1971 ஆ� ஆGH 52 ஆ� இல�க, வணிக� க=ப4ெறாழி1 ச�ட�தி  126 ம45� 321 ஆ�  பிாிAகளி கீ@, கடேலாHக��கான பயி4சியளி�த1, சாறளி�த1, காவ1 கா�த91 ஈDபட1 நியம<க/  ெதாட�பாக �ைற�க<க/ ம45� க=ப45ைற அைம*சரா1 ஆ�க=ப�D, 2017 ேம  08 ஆ� திகதிய 2018/3 ஆ� இல�க அதிவிேசட வ��தமான= ப�திாிைக 8ல� தி+�த=ப�ட, 2016 ஒ�ேடாப�  04 ஆ� திகதிய1987/19 ஆ� இல�க அதிவிேசட வ��தமான= ப�திாிைகயி1 பிர3ாி�க=ப�ட ஒ,<'விதிகைள* சம�=பி�� ேம4பH ஒ,<'விதிக/ ேபா�'வர�� ம45� ெதாைல�ெதாட�> ப4றிய �ைறசா� ேம4பா�ைவ� ',வி4' ஆ45=பD�த=பட ேவGDெமன= பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப�' விட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�.  3333....    GSGSGSGS அறி�ைகக>அறி�ைகக>அறி�ைகக>அறி�ைகக> சம�8பண�சம�8பண�சம�8பண�சம�8பண�: ெபா+ளாதார அபிவி+�தி ப4றிய �ைறசா� ேம4பா�ைவ� ',வி  தவிசாள� ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனBத 'மாரசிறி, அ� ',A�' ஆ45=பD�த=ப�ட, 
 (i) 2014, 2015 ம45� 2016 ஆ� ஆGDக��கான இற�'மதி ஏ45மதி க�D=பா�D� திைண�கள�தி ெசயலா45ைக அறி�ைகக/ ம45� 
 (ii) 2016 ஆ� ஆGD�கான அபிவி+�தி உபாய �ைறக/ ம45� ச�வேதச வ��தக அைம*சி வ+டாBத ெசயலா45ைக அறி�ைக  ெதாட�பிலான அ�',வி     அறி�ைகைய* சம�=பி�தா�.  



                            ( 8 )  M. No. 204 ேம4பH அற�ைக சபா+ட3தி?ட8படசபா+ட3தி?ட8படசபா+ட3தி?ட8படசபா+ட3தி?ட8பட ேவGDெமன� க�டைளயாயி45.  4.4.4.4.    மJ�க>மJ�க>மJ�க>மJ�க>    : : : :     
 (1) (i) பி9யBதல, ஜய மாவ�ைத, இல. 176 இ1 வதிW� தி+மதி H.எ�. இBதிரானியின� 2017.08.23 ஆ� திகதியிட=ப�ட ம?ைவW�;   
  (ii)  கBதளா!, ெவHராச>ர, இல. 14 ஆ� அல', இல. 904/02 இ1 வதிW� தி+மதி ஆ�.ஜி. சB�னி சார<காவின� 2017.07.19 ஆ� திகதியிட=ப�ட ம?ைவW�; 
  (iii) அ�ேபா>ர, >ைகயிரத நிைலய�தி4'= பினா1, இல. 286 இ1 வதிW� தி+. எ6.எ�. விதாரணவின� 2017.08.15 ஆ� திகதியிட=ப�ட ம?ைவW�; 
  (iv) மீாிகம, நB� உயன, இல. 6/5 இ1 வதிW� தி+. ட=ளி].ேக.ஜி. மஹிBதபாலவின� 2017.07.26 ஆ� திகதியிட=ப�ட ம?ைவW� 
  ெகௗரவ 3சBத >Iசிநிலேம சம�=பி�தா�. 
 (2) (i) மஹிய<கன cதி, ஹுன6கிாிய, ைநய��ேப, இல. 145/1 இ1 வதிW� தி+. ட=ளி].எ�. ஜயர�னவின� 2017.08.23 ஆ� திகதியிட=ப�ட ம?ைவW�; 
  (ii) ஹBெத6ஸ, உல�ெகாட, கலகாவவ�த, இல. 212 இ1 வதிW� தி+. ட=ளி].எ�.ஏ.f. கBேதகமவின� 2017.06.30 ஆ� திகதியிட=ப�ட ம?ைவW� 
  ெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தன சம�=பி�தா�. 

(3)  பி�டேகா�ேட, ஈ.ட=ளி]. ெபேரரா மாவ�ைத, இல. 484 இ1 வதிW� தி+. பி.பி.ஜி. ைம�க19ன� 2017.06.02 ஆ� திகதியிட=ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ நிஹா1 கல=ப�தி சம�=பி�தா�.  
(4)  பGடாரகம, ெகா�தலாவல, உயன cதி, இல. 121/3 இ1 வதிW� தி+. எ�.f. ெஹ1லராவவின� 2017.08.22 ஆ� திகதியிட=ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ சம�=பி�தா�.  

 (5) (i) ெத�>வன ேம4', விஜய விவசாய* ச<க�, இல. 809/ஏ யி1 வதிW� தி+. 3னி1 கBெதகமவின� 2017.08.21  ஆ� திகதியிட=ப�ட ம?ைவW�; 
  (ii) ெஹாரன, மீவனபலான, >ஹுவல சBதி, “ெச வBதி” எ?� �கவாியி1 வதிW� தி+. உ�வ�தேக சர�தின� 2017.08.08 ஆ� திகதியிட=ப�ட ம?ைவW� 
  ெகௗரவ லgம ஆனBத விேஜமான சம�=பி�தா�. 25அ ஆ� இல�க பாரா�மற நிைலயிய4 க�டைள�கைமய ேம4பH ம?�க/ ெபா� ம?�க/ ',A�' ஆ45=பD�த=ப�டன.  5.5.5.5.    பாராQம�ற அHவ�க>பாராQம�ற அHவ�க>பாராQம�ற அHவ�க>பாராQம�ற அHவ�க>: : : : பாரா�மற* சைப �த1வ� சா�பாக காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம=> அைம*ச� சம�=பி�த பிேரரைண,— ஒ,<'= ப�திர�தி1 காண=பD� ெபா� அ0வ1களி1 2 ஆ� இல�க பிேரரைண மீதான நடவH�ைகக/ இைறய அம�வி1 23 ஆ� இல�க பாரா�மற நிைலயிய4 க�டைளயி ஏ4பாD களி9+B� வில�'=ெப5மாக. பிேரரைண சைப�' விட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�. 



                            ( 9 )  M. No. 204 6. 6. 6. 6. பாராQம�ற அம�T (இலபாராQம�ற அம�T (இலபாராQம�ற அம�T (இலபாராQம�ற அம�T (இல.1.1.1.1 )))) : : : : பாரா�மற* சைப �த1வ� சா�பாக காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம=> அைம*ச� சம�=பி�த பிேரரைண,— 7ஆ� இல�க பாரா�மற நிைலயிய4 க�டைளயி ஏ4பாDகளினா0� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா1 ஏ45�ெகா/ள=ப�ட பிேரரைணகளினா0� தைடெபறாம1, 2017 ஒ�ேடாப� மாத� 19 ஆ� திகதி, வியாழ�கிழைம சைப அம�A ேநர� �.ப. 10.30 மணி �த1 பி.ப. 12.30 மணி வைரW� பி.ப. 1.30 �த1 பி.ப. 6.30 மணி வைரW� இ+�'மாக. �.ப. 11.30 மணி�' 7(5) ஆ� இல�க பாரா�மற நிைலயிய4 க�டைள ெதாழி4பDமாக. பி.ப. 6.30 மணி�' சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ=பாராக. பிேரரைண சைப�' விட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�.  7. 7. 7. 7. பாராQம�ற அம�TபாராQம�ற அம�TபாராQம�ற அம�TபாராQம�ற அம�T    (இல(இல(இல(இல.2.2.2.2)))): : : : பாரா�மற* சைப �த1வ� சா�பாக காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம=> அைம*ச� சம�=பி�த பிேரரைண,— இ=பாரா�மற� இ5 அத அம�A கைலW� ேபா� 2017, ஒ�ேடாப� மாத� 19 ஆ� திகதி, வியாழ�கிழைம �.ப. 10.30 மணி வைர ஒ�திைவ�க=பDமாக. பிேரரைண சைப�' விட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�.  8. 8. 8. 8. இல3திரனிய� ெகாU�க�வா�க�க> (தி�3தA)இல3திரனிய� ெகாU�க�வா�க�க> (தி�3தA)இல3திரனிய� ெகாU�க�வா�க�க> (தி�3தA)இல3திரனிய� ெகாU�க�வா�க�க> (தி�3தA)    ச5டVல�ச5டVல�ச5டVல�ச5டVல�    : இரGடா� மதி=f�D�கான க�டைள வாசி�க=ப�ட�. “ச�ட8ல� இ=ேபா� இரGடாவ� �ைறயாக மதி=பிட=ெப5மாக” என ெதாைல�ெதாட�>க/ ம45� Hஜிட1 உ�க�டைம=> வசதிக/ அைம*ச� சா�பாக காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம=> அைம*ச�  பிேராி�தா�. 
(பி.ப. 2.35 மணி�' ',�களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா<கினா�. )  ெகளரவ ல�கி ஜயவ�தன தைலைம தா<'வாராக” என ேதசிய சகவா@A, கலB�ைரயாட1 ம45� அரச ெமாழிக/  அைம*ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப�' விட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�. (பி.ப. 4.09 மணி�'  ெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தன தைலைம தா<கினா�.)  (பி.ப. 5.23 மணி�'  பிரதி* சபாநாயக� தைலைம தா<கினா�.)  பிேரரைண சைப�' விட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�. அத பிரகார� ச�ட8ல� இரGடா� மதி=fD ெச!ய=ப�ட�. பிேரரைண சைப�' விட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�. “ச�ட8ல� �,=பார�மற ',வி பாிசீலைன�' விட=பDமாக” என  ெதாைல�ெதாட�>க/ ம45� Hஜிட1 உ�க�டைம=> வசதிக/  அைம*ச�  சா�பாக காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம=> அைம*ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�' விட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�. உடேன பாரா�மற� ',வாக மாறிய�. (',நிைலயி1) பிரதி* சபாநாயக� தைலைம தா<கினா�. 1 ஆ� வாசக� �த1 1 8  ஆ� வாசக� வைரயான வாசக<க/ ஏ45�ெகா/ள=ப�டன. 



                            ( 10 )  M. No. 204 ச5டமா�Gவாசக2� ச5ட8ெபய��:ச5டமா�Gவாசக2� ச5ட8ெபய��:ச5டமா�Gவாசக2� ச5ட8ெபய��:ச5டமா�Gவாசக2� ச5ட8ெபய��:    “ச�டமா�'வாசக�� ச�ட=ெபய+� ச�ட8ல�தி ஒ+ ப'தியாக இ+�க ேவGDெமற” பிேரரைண ',வி4' விட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�. ச�ட8ல� தி+�த<களிறி ஏ45�ெகா/ள=ப�டதாக அறிவி�க=ப�ட�. “ச�ட8ல�  இ=ெபா,� 8றாவ� �ைறயாக மதி=பிட=ெப5மாக” என ெதாைல�ெதாட�>க/ ம45� Hஜிட1 உ�க�டைம=> வசதிக/  அைம*ச�  சா�பாக காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம=> அைம*ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�' விட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�.  இதபH ச�ட8ல� அத பிரகார� 8றாவ� �ைறயாக மதி=பிட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�.  9. 9. 9. 9. 2012012012018888    ஆ� ஆ0U�கான வரT ெசலT3தி5ட மதி8+Uகளி?�"  ெதாிT ஆ� ஆ0U�கான வரT ெசலT3தி5ட மதி8+Uகளி?�"  ெதாிT ஆ� ஆ0U�கான வரT ெசலT3தி5ட மதி8+Uகளி?�"  ெதாிT ஆ� ஆ0U�கான வரT ெசலT3தி5ட மதி8+Uகளி?�"  ெதாிT ெசKய8ப5ட அைமA��களி� ெசலT3 தைல8=�க> ப[றி� கல" ைரயாUவத[கான ெசKய8ப5ட அைமA��களி� ெசலT3 தைல8=�க> ப[றி� கல" ைரயாUவத[கான ெசKய8ப5ட அைமA��களி� ெசலT3 தைல8=�க> ப[றி� கல" ைரயாUவத[கான ெசKய8ப5ட அைமA��களி� ெசலT3 தைல8=�க> ப[றி� கல" ைரயாUவத[கான பாராQம�ற3 ெதாிGSபாராQம�ற3 ெதாிGSபாராQம�ற3 ெதாிGSபாராQம�ற3 ெதாிGS: : : : பாரா�மற* சைப �த1வ� சா�பாக காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம=> அைம*ச� சம�=பி�த பிேரரரைண,—  2018 ஆ� ஆGD�கான வரA ெசலA� தி�ட மதி=fDக/ ெதாட�பான ',நிைல நிக@*சி நிர0�காக ஒ��க=ப�D/ள கால� ம�D=பD�த=ப�D/ளைமயினா0�; ஒேர தின�தி1 ப1ேவ5 ெசலA� தைல=>�க/ ப4றி� கலB�ைரயாட ேந�B�/ளதா1, அத4கிண<க ஒ ெவா+ அைம*3�களி ெசலA� தைல=>�கைள கலB�ைரயாDவத4காக ஒ��க=ப�D/ள ேநர� வைரயைற�'�ப�D/ளைமயா0�; பாரா�மற* சைப �த1வ� ம45� எதி��க�சியி �த4ேகாலாசா ஆகிேயாாி இண�க�தி பிரகார� பாரா�மற அ0வ1க/ ப4றிய ',வி1 தீ�மானி�க=ப�ட  கீ@� 'றி=பிட=ப�D/ள இைண=பி பிரகார� 10 அைம*3�களி ெசலA� தைல=>�க/ ப4றி= பாரா�மற உ5=பின�க/ �H� கலB�ைரயாDவத4' இயல*ெச!W� வைகயி1 பாரா�மற� ெதாி',ெவா5 நியமி�க=பட1 ேவGDெமன இ=பாரா�மற� தீ�மானி�கிற�. 2. (அ) அ�',A� அத தவிசாள+� சபாநாயகாினா1 ெபய� 'றி=பிட=பட1 ேவGD�.  (ஆ) பாரா�மற�தி 95 ஆ� நிைலயிய4 க�டைளயி ஏ4பாDகளினா1 தைடெபறாம1, அ�',வான� அரசா<க�க�சியி9+B�� எதி�� க�சியி9+B�� ெதாிA ெச!ய=ப�ட இ+ப�திெயா5�' (21) ேம4படாத உ5=பின�கைள� ெகாGH+�'மாக. 3. அ�',வான�,  (அ) அத ��ட நட=ெபGைண நி�ணயி=பத4'�; ம45�  (ஆ) ஆ�க/, ப�திர<க/ ம45� பதிேவDகைள வரவைழ=பத4'� யாேர?� நபைர= பாரா�மற�தி4' அ1ல� அ�',வி � ச�கமளி�'மா5 உ�தரவிDவத4'�;  அதிகார� உைடயதா! இ+�த1 ேவGD�. 4. ேம4பH ெதாிA ெச!ய=ப�ட அைம*3�களி ெசலA� தைல=>�களி ',நிைல ஆ!A ஆர�பி�'� திகதியி1 அ1ல� அத4' �ன� அ�', அத அறி�ைகைய பாரா�மற�தி4'* சம�=பி�த1 ேவGD�.  



                            ( 11 )  M. No. 204 இைண8=இைண8=இைண8=இைண8=    i. மைலநா�D >திய கிராம<க/, உ�க�டைம=> வசதிக/ ம45� ச�தாய அபிவி+�தி அைம*3 ii. சிைற*சாைலக/ ம5சீரைம=>, >ன�வா@வளி=>, மீ/'Hேய4ற ம45� இB�மத அ0வ1க/ அைம*3 iii. ேதசிய சகவா@A, கலB�ைரயாட1 ம45� அரசக+ம ெமாழிக/ அைம*3 iv. ேதசிய ஒ+ைம=பாD ம45� ந19ண�க அைம*3 v. >�தசாசன அைம*3 vi. தபா1, தபா1 ேசைவக/ ம45� �69� சமய அ0வ1க/ அைம*3 vii. 345லா��ைற அபிவி+�தி ம45� கிறி6தவ சமய அ0வ1க/ அைம*3 viii. விேசட பணி=ெபா5=>�க��கான அைம*3 ix. ெதாைல�ெதாட�>க/ ம45� Hஜி�ட1 உ�க�டைம=> வசதிக/ அைம*3 x. விIஞான, ெதாழி1K�ப ம45� ஆரா!*சி அைம*3 பிேரரைண சைப�' விட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�.      10101010....    ஒ3திைவ8= (பய�கரவாதஒ3திைவ8= (பய�கரவாதஒ3திைவ8= (பய�கரவாதஒ3திைவ8= (பய�கரவாத    தைடAச5ட3தி�தைடAச5ட3தி�தைடAச5ட3தி�தைடAச5ட3தி�    கீ\கீ\கீ\கீ\    தU3 தU3 தU3 தU3     ைவ�க8ப5U>ேளாைரைவ�க8ப5U>ேளாைரைவ�க8ப5U>ேளாைரைவ�க8ப5U>ேளாைர    விUவி3த�)விUவி3த�)விUவி3த�)விUவி3த�): “இ=ேபா� இ=பாரா�மற� ஒ�திைவ�க=பDமாக” என காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம=> அைம*ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எD�திய�ப=ெப45 விவாதி�க=ப�ட�. பிேரரைண சைப�' விட=ப�D ஏ45�ெகா/ள=ப�ட�. பி.ப. 6.42 மணி�', இைறய தின சைப�தீ�மான�தி4' ஏ4ப, 2017 ஒ�ேடாப� மாத� 19 ஆ� திகதி வியாழ�கிழைம �.ப. 10.30 வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ�க=ப�ட�.    
  
 


