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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 (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-./ அைம(ச)� நீதி அைம(ச)� ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன, உ�நா�ட3வ,க� அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க, 456லா��ைற அபிவி)�தி ம56� கிறி7தவ சமய அ3வ,க� அைம(ச� ெகௗரவ மஹி$த அமர%ர,ெகௗரவ மஹி$த அமர%ர,ெகௗரவ மஹி$த அமர%ர,ெகௗரவ மஹி$த அமர%ர, கட5ெறாழி, ம56� நீரக வள8ல அபிவி)�தி அைம(ச� ம56� மகாவ9 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.ெபா6./ 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 ம56� பாரா�மற ம6சீரைம./ அைம(ச)� அரசா<க  க�சி �த5ேகாலாசா?� ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�, க,வி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல,ல+ம� கிாிஎ�ல, உய� க,வி ம56� ெந+@சாைலக� 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�� ம56� சிவி, விமான( ேசைவக� அைம(ச� ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க, ச8க வ3B�ட,, நல/ாி ம56� கCD மர/ாிைமக� அைம(ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ3வாதார அபிவி)�தி ம56� வனசீவராசிக� அைம(ச)� /�தசாசன அைம(ச)� ெகௗரவ ஏ. 2ெகௗரவ ஏ. 2ெகௗரவ ஏ. 2ெகௗரவ ஏ. 2. �சி� பிேரமஜய$த,. �சி� பிேரமஜய$த,. �சி� பிேரமஜய$த,. �சி� பிேரமஜய$த, வி@ஞான, ெதாழி,F�ப ம56� ஆரா-(சி 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� ம56� சி6வ� அ3வ,க� அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன, அபிவி)�தி. பணி.ெபா6./க� அைம(ச)� ெவளிநா�ட3வ,க� அைம(ச)� 



                            ( 2 )  M. No. 209 ெகௗரவ அ4ர பிாியத!ஷன யா6பா,ெகௗரவ அ4ர பிாியத!ஷன யா6பா,ெகௗரவ அ4ர பிாியத!ஷன யா6பா,ெகௗரவ அ4ர பிாியத!ஷன யா6பா, 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*<%� ம56� ெ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, ெப5ேறா9ய வள<க� அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ பா8டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா8டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா8டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா8டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம56� ேம, 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 ம56� ெதாழி5பயி5சி அைம(ச� ெகௗரவ ம�கள சமர%ர,ெகௗரவ ம�கள சமர%ர,ெகௗரவ ம�கள சமர%ர,ெகௗரவ ம�கள சமர%ர, நிதி ம56� ெவ%சன ஊடக 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, 4காதார�, ேபாசைண ம56� 4ேதச 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�.பாசன ம56� நீரக வள8ல �காைம��வ அைம(ச� ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட, ம56� நீ�வழ<க, அைம(ச� ெகௗரவ அ6�� ஹ=�,ெகௗரவ அ6�� ஹ=�,ெகௗரவ அ6�� ஹ=�,ெகௗரவ அ6�� ஹ=�, தபா,, தபா, ேசைவக� ம56� �79� சமய அ3வ,க� அைம(ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய. ெபா)ளாதார விவகார<க� ப5றிய அைம(ச� ெகௗரவ 0�8 மா!ஷ� சர& ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�8 மா!ஷ� சர& ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�8 மா!ஷ� சர& ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 0�8 மா!ஷ� சர& ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி)�தி அைம(ச�  ெகௗரவ ல+ம� யா6பா அேபவ!தன,ெகௗரவ ல+ம� யா6பா அேபவ!தன,ெகௗரவ ல+ம� யா6பா அேபவ!தன,ெகௗரவ ல+ம� யா6பா அேபவ!தன, அரச ெதாழி, �ய5சிக� அபிவி)�தி இராஜா<க அைம(ச� ெகௗரவ வச$த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச$த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச$த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச$த அ>விஹாேர, கம�ெதாழி, 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 நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம56� ெபா)ளாதார அ3வ,க� 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�டமிட, ம56� நீ� வழ<க, இராஜா<க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 2. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி, ம56� வாணிப அ3வ,க� இராஜா<க அைம(ச� ெகௗரவ பாAத ர�ேக ப3டார,ெகௗரவ பாAத ர�ேக ப3டார,ெகௗரவ பாAத ர�ேக ப3டார,ெகௗரவ பாAத 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�, சி6வ� அ3வ,க� 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 ர%$திர சமர%ர,ெகௗரவ ர%$திர சமர%ர,ெகௗரவ ர%$திர சமர%ர,ெகௗரவ ர%$திர சமர%ர, ெதாழி, ம56� ெதாழி5ச<க உறIக� 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 ல+ம� ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ ல+ம� ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ ல+ம� ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ ல+ம� ெசெனவிர&ன, வி@ஞான, ெதாழி,F�ப ம56� 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�ட3வ,க� 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+ ம56� ந,9ண க இராஜா<க அைம(ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா %வர�� ம56� சிவி, விமான( ேசைவக� பிரதி அைம(ச� 



                            ( 3 )  M. No. 209 ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன, நிதி ம56� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 4காதார�, ேபாசைண ம56� 4ேதச 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, ெப5ேறா9ய வள<க� அபிவி)�தி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அ4ராத ஜயர&ன,ெகௗரவ அ4ராத ஜயர&ன,ெகௗரவ அ4ராத ஜயர&ன,ெகௗரவ அ4ராத ஜயர&ன, மகாவ9 அபிவி)�தி ம56� 45றாட, 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, வ3வாதார அபிவி)�தி ம56� 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� ம56� ெபா)ளாதார அ3வ,க� பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ எC.ஆ!. சாரதீ �Gம$த,ெகௗரவ எC.ஆ!. சாரதீ �Gம$த,ெகௗரவ எC.ஆ!. சாரதீ �Gம$த,ெகௗரவ எC.ஆ!. சாரதீ �Gம$த, நீதி பிரதி அைம(ச)� /�தசாசன பிரதி அைம(ச)� ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�+ ெதாழி,வா-./ 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 ம56� ெதாழி5பயி5சி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ �ச$த ?Iசிநிலேம,ெகௗரவ �ச$த ?Iசிநிலேம,ெகௗரவ �ச$த ?Iசிநிலேம,ெகௗரவ �ச$த ?Iசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம56� �காைம��வ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச8க வ3B�ட,, நல/ாி ம56� கCD மர/ாிைமக� பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ�நா�ட3வ,க� பிரதி அைம(ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட! அ6?ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட! அ6?ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட! அ6?ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட! அ6?ஹாமி   ெகௗரவ மஹி$த யா6பா அேபவ!தனெகௗரவ மஹி$த யா6பா அேபவ!தனெகௗரவ மஹி$த யா6பா அேபவ!தனெகௗரவ மஹி$த யா6பா அேபவ!தன   ெகௗரவ சிசிர Jமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Jமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Jமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Jமார அேபேசகர   ெ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 ஆன$த அ>&கமேகெகௗரவ ஆன$த அ>&கமேகெகௗரவ ஆன$த அ>&கமேகெகௗரவ ஆன$த அ>&கமேக   ெகௗரவ மஹி$தான$த அ>&கமேகெகௗரவ மஹி$தான$த அ>&கமேகெகௗரவ மஹி$தான$த அ>&கமேகெகௗரவ மஹி$தான$த அ>&கமேக   ெகௗரவ ரIசி& அ>விஹாேரெகௗரவ ரIசி& அ>விஹாேரெகௗரவ ரIசி& அ>விஹாேரெகௗரவ ரIசி& அ>விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி$& Jமா!ெகௗரவ அ. அரவி$& Jமா!ெகௗரவ அ. அரவி$& Jமா!ெகௗரவ அ. அரவி$& Jமா!   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Jமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ> Jமா!ெகௗரவ ேவ> Jமா!ெகௗரவ ேவ> Jமா!ெகௗரவ ேவ> Jமா!   ெகௗரவ நால�க பிரசா& ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா& ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா& ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா& ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க%$திர� ேகாK.வர�ெகௗரவ க%$திர� ேகாK.வர�ெகௗரவ க%$திர� ேகாK.வர�ெகௗரவ க%$திர� ேகாK.வர�   ெகௗரவ ச$திம கமேகெகௗரவ ச$திம கமேகெகௗரவ ச$திம கமேகெகௗரவ ச$திம கமேக   ெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேக   ெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல6ப&திெகௗரவ நிஹா� கல6ப&திெகௗரவ நிஹா� கல6ப&திெகௗரவ நிஹா� கல6ப&தி   ெகௗரவ திேனG Jணவ!தனெகௗரவ திேனG Jணவ!தனெகௗரவ திேனG Jணவ!தனெகௗரவ திேனG Jணவ!தன   



                            ( 4 )  M. No. 209 ெகௗரவ ப$�ல Jணவ!தனெகௗரவ ப$�ல Jணவ!தனெகௗரவ ப$�ல Jணவ!தனெகௗரவ ப$�ல Jணவ!தன   ெகௗரவ ப&ம உதயசா$த Jணேசகரெகௗரவ ப&ம உதயசா$த Jணேசகரெகௗரவ ப&ம உதயசா$த Jணேசகரெகௗரவ ப&ம உதயசா$த Jணேசகர   ெகௗரவ 2.%. சானகெகௗரவ 2.%. சானகெகௗரவ 2.%. சானகெகௗரவ 2.%. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2   ெகௗரவ மA& ஜயதிலகெகௗரவ மA& ஜயதிலகெகௗரவ மA& ஜயதிலகெகௗரவ மA& 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 நA� ப3டார ஜயமஹெகௗரவ நA� ப3டார ஜயமஹெகௗரவ நA� ப3டார ஜயமஹெகௗரவ நA� ப3டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அHர சி8னி ஜயர&னெகௗரவ அHர சி8னி ஜயர&னெகௗரவ அHர சி8னி ஜயர&னெகௗரவ அHர சி8னி 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 மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. �ைரெர8ணசி�க�ெகௗரவ க. �ைரெர8ணசி�க�ெகௗரவ க. �ைரெர8ணசி�க�ெகௗரவ க. �ைரெர8ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப3டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப3டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப3டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப3டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள0�   ெ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 ெசா:சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசா:சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசா:சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசா:சா   ெ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 'ஹம8 நவவிெகௗரவ 'ஹம8 நவவிெகௗரவ 'ஹம8 நவவிெகௗரவ 'ஹம8 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 ?&திக ப&திறணெகௗரவ ?&திக ப&திறணெகௗரவ ?&திக ப&திறணெகௗரவ ?&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& சIஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி& சIஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி& சIஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி& சIஜய ெ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.. 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 விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ 'ஹ�ம� இ6ராஹி� 'ஹ�ம� ம�
!ெகௗரவ 'ஹ�ம� இ6ராஹி� 'ஹ�ம� ம�
!ெகௗரவ 'ஹ�ம� இ6ராஹி� 'ஹ�ம� ம�
!ெகௗரவ 'ஹ�ம� இ6ராஹி� 'ஹ�ம� ம�
!   ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா!ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா!ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா!ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா!   ெகௗரவ ெசயி8 அA ஸாஹி! ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி8 அA ஸாஹி! ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி8 அA ஸாஹி! ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி8 அA 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� மMN6ெகௗரவ இ�ரா� மMN6ெகௗரவ இ�ரா� மMN6ெகௗரவ இ�ரா� மMN6   ெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ..சீ. '&�Jமாரணெகௗரவ எ..சீ. '&�Jமாரணெகௗரவ எ..சீ. '&�Jமாரணெகௗரவ எ..சீ. '&�Jமாரண   



                            ( 5 )  M. No. 209 ெகௗரவ சீனி&த�பி ேயாேக.வர�ெகௗரவ சீனி&த�பி ேயாேக.வர�ெகௗரவ சீனி&த�பி ேயாேக.வர�ெகௗரவ சீனி&த�பி ேயாேக.வர�   ெ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   ெ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 'ஜி?! ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜி?! ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜி?! ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜி?! 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 ஜானக வ�J�?ரெகௗரவ ஜானக வ�J�?ரெகௗரவ ஜானக வ�J�?ரெகௗரவ ஜானக வ�J�?ர   ெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�க   ெ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 லOம� ஆன$த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன$த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன$த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன$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 (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறி   ெகௗரவ கIசன விேஜேசகரெகௗரவ கIசன விேஜேசகரெகௗரவ கIசன விேஜேசகரெகௗரவ கIசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதHக விதானகமேகெகௗரவ ேதHக விதானகமேகெகௗரவ ேதHக விதானகமேகெகௗரவ ேதHக விதானகமேக   ெ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'&� Pேநச�ெகௗரவ ஞான'&� Pேநச�ெகௗரவ ஞான'&� Pேநச�ெகௗரவ ஞான'&� Pேநச�   ெ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 (டா�ட!) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட!) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட!) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட!) சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ '&� சிவA�க�ெகௗரவ '&� சிவA�க�ெகௗரவ '&� சிவA�க�ெகௗரவ '&� சிவA�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 வ2ேவ� �ேரGெகௗரவ வ2ேவ� �ேரGெகௗரவ வ2ேவ� �ேரGெகௗரவ வ2ேவ� �ேரG   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ �னி� ஹ$��ென&திெகௗரவ �னி� ஹ$��ென&திெகௗரவ �னி� ஹ$��ென&திெகௗரவ �னி� ஹ$��ென&தி   



                            ( 6 )  M. No. 209 ெகௗரவ விேஜபால ெஹ82ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ82ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ82ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ82ஆரCசி   ெகௗரவ இ$திக அ4�&த ேஹர&ெகௗரவ இ$திக அ4�&த ேஹர&ெகௗரவ இ$திக அ4�&த ேஹர&ெகௗரவ இ$திக அ4�&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). த�மிக தசநாய க, பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக�   தி). நீ, இ�தவல, பணியா�ெடா%தி. பிரதானிK� பிரதி. பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக��   தி)மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  தி). D கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி( ெசயலாள� நாயக�    ஒ&திைவ6பி� பிரகார� பாராSம�ற� T2ய�. ஒ&திைவ6பி� பிரகார� பாராSம�ற� T2ய�. ஒ&திைவ6பி� பிரகார� பாராSம�ற� T2ய�. ஒ&திைவ6பி� பிரகார� பாராSம�ற� T2ய�.     சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.        1.1.1.1.    ?திய உU6பினாி�  உUதி6பிரமாண� / ச&திய6பிரமாண�:?திய உU6பினாி�  உUதி6பிரமாண� / ச&திய6பிரமாண�:?திய உU6பினாி�  உUதி6பிரமாண� / ச&திய6பிரமாண�:?திய உU6பினாி�  உUதி6பிரமாண� / ச&திய6பிரமாண�:         கா9  ேத�த, மாவ�ட�தி பாரா�மற  உ6.பின� ெகௗரவ இஹல ெமதகம கமேக பியேசன ச�ட.பிரகார� உ6தி.பிரமாண� ெச-� /�தக�தி, ைகெயா.பமி�டா�.  2.2.2.2.    ப&திர�க@ப&திர�க@ப&திர�க@ப&திர�க@    சம!6பண�சம!6பண�சம!6பண�சம!6பண�    : : : : (1) சபாநாயக�,— 
 (i) இல<ைக( சனநாயக( ேசாச9ச  %Dயர4 அரசியலைம.பி 41ஆ (6) உ6./ைரயி பிரகார� 2017 ஆ� ஆCD இரCடா� (2017.04.01 -2017.06.30) ம56� 8றா�  (2017.07.01 - 2017.09.30)   காலாC+க� கான  நிதி ஆைண %*வி ெசயலா56ைக அறி ைக; ம56�  
 (ii) இல<ைக( சனநாயக( ேசாச9ச  %Dயர4 அரசியலைம.பி 41ஆ (6)    உ6./ைரயி பிரகார�, 2017 ஆ� ஆCD �தலா� காலாCD5கான (2017.01.01 - 2017.03.31) இல@ச� அ,ல� ஊழ, ப5றிய சா���த,கைள. /லனா-I ெச-வத5கான ஆைண %*வி அறி ைக ஆகியவ5ைற( சம�.பி�தா�. ேம5பD ஆவண<க� சபா0ட&திAட6படசபா0ட&திAட6படசபா0ட&திAட6படசபா0ட&திAட6பட    ேவC+ெமன   க�டைளயாயி56 . 
(2) காணி ம56� பாரா�மற ம6சீரைம./ அைம(ச�, 2016 ஆ� ஆC+ கான மகாவ9 அபிவி)�தி ம56� 45றாட, அைம(சி வ)டாUத ெசய5திற அறி ைக ம56� கண %கைள( சம�.பி�� ேம5பD அறி ைகைய கம�ெதாழி, ம56� காணி ப5றிய �ைறசா� ேம5பா�ைவ  %*வி5% ஆ56.ப+�த.பட ேவC+ெமன. பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட.ப�+ ஏ56 ெகா�ள.ப�ட�. 
(3) காணி ம56� பாரா�மற ம6சீரைம./ அைம(ச�,  
 (i) 2016 ஆ� ஆC+ கான இல<ைக இராWவ� தைர.பைடயி வ)டாUத ெசய,திற அறி ைக; ம56� 
 (ii) 2016 ஆ� ஆC+ கான இல<ைக விமான. பைடயி வ)டாUத ெசயலா56ைக அறி ைக ஆகியவ5ைற( சம�.பி�� ேம5பD அறி ைககைள  ேதசிய. பா�கா./ ப5றிய �ைறசா� ேம5பா�ைவ  %*வி5% ஆ56.ப+�த.பட ேவC+ெமன. பிேராி�தா�. 



                            ( 7 )  M. No. 209 பிேரரைண சைப % விட.ப�+ ஏ56 ெகா�ள.ப�ட�. 
(4) காணி ம56� பாரா�மற ம6சீரைம./ அைம(ச�, 2016 ஆ� ஆC+ கான இல<ைக ம�வாி� திைண கள�தி ெசயலா56ைக அறி ைகைய( சம�.பி�� ேம5பD அறி ைகைய அரசா<க நிதி ப5றிய %*வி5% ஆ56.ப+�த.பட ேவC+ெமன. பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட.ப�+ ஏ56 ெகா�ள.ப�ட�. 
(5) காணி ம56� பாரா�மற ம6சீரைம./ அைம(ச�, 2015 ஆ� ஆC+ கான மனிதவ3 ம56� ேவைலவா-./� திைண கள�தி ெசயலா56ைக அறி ைகைய( சம�.பி�� ேம5பD அறி ைகைய  க,வி ம56� மனித வள அபிவி)�தி  ப5றிய �ைறசா� ேம5பா�ைவ  %*வி5% ஆ56.ப+�த.பட ேவC+ெமன. பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப % விட.ப�+ ஏ56 ெகா�ள.ப�ட�. 
(6) உ�நா�ட3வ,க� அைம(ச�, 2016 ஆ� ஆC+ கான ப�ைள மாவ�ட( ெசயலக�தி ெசய5றிற அறி ைகையK� கண %கைளK� சம�.பி�� ேம5பD அறி ைகைய உ�ளக நி)வாக� ம56� அரச �காைம��வ� ப5றிய �ைறசா� ேம5பா�ைவ  %*வி5% ஆ56.ப+�த.பட ேவC+ெமன. பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட.ப�+ ஏ56 ெகா�ள.ப�ட�. 
(7) கிராமிய ெபா)ளாதார அ3வ,க� அைம(ச�, 2014 ஆ� ஆC+ கான மி,ேகா (பிைறேவ5) 9மிெட�D வ)டாUத அறி ைகைய( சம�.பி�� ேம5பD அறி ைகைய வ3வாதார அபிவி)�தி ம56� 45றாட, ம56� இய5ைக வள<க�  ப5றிய �ைறசா� ேம5பா�ைவ  %*வி5% ஆ56.ப+�த.பட ேவC+ெமன. பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப % விட.ப�+ ஏ56 ெகா�ள.ப�ட�. 
(8) காணி ம56� பாரா�மற ம6சீரைம./ அைம(ச�, 2013 ஆ� ஆC+ கான இல<ைக ெதாழி5பயி5சி அதிகாரசைபயி வ)டாUத அறி ைகைய( சம�.பி�� ேம5பD அறி ைகைய க,வி ம56� மனித வள அபிவி)�தி ப5றிய �ைறசா� ேம5பா�ைவ  %*வி5% ஆ56.ப+�த.பட ேவC+ெமன. பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட.ப�+ ஏ56 ெகா�ள.ப�ட�.  3.3.3.3.    JXJXJXJX    அறி�ைகக@அறி�ைகக@அறி�ைகக@அறி�ைகக@    சம!6பண�சம!6பண�சம!6பண�சம!6பண�: : : : (1) ெபா)ளாதார அபிவி)�தி ப5றிய �ைறசா� ேம5பா�ைவ  %*வி  தவிசாள� ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனUத %மாரசிறி , அ %*வி5% ஆ56.ப+�த.ப�ட, 
 (i) 2012 ஆ� ஆC+ கான இல<ைக  காணிக� சீரா க, ம56� அபிவி)�தி  ��+�தாபன�தி வ)டாUத அறி ைக;  (ii) 2011 ஆ� ம56� 2012 ஆ� ஆC+க� கான இல<ைக �தY�+( சைபயி ஆCடறி ைகக�; ம56� 
 (iii) 2012 ஆ� ஆCD5கான இல<ைக ஏ56மதி அபிவி)�தி( சைபயி வ)டாUத அறி ைக ெதாட�பிலான அ  %*வி அறி ைகைய( சம�.பி�தா�. ேம5பD அறி ைக சபா0ட&திAட6படசபா0ட&திAட6படசபா0ட&திAட6படசபா0ட&திAட6பட    ேவC+ெமன  க�டைளயாயி56.     4.4.4.4.    மH�க@மH�க@மH�க@மH�க@::::    

(1)  ெக9ஓய, ெபதியாெகாட, இல. 88 இ, வதிK� தி). ஏ.எ,.எ�. ெஜௗபாின� 
2017.09.09 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன சம�.பி�தா�.  
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 (2) (i) ெபார,ல ெகா*�/ - 08, ெல79 ரணகல, ேதசிய [டைம./� ெதா%தி,  இல. 330/எ,/03 இ, வதிK� தி). ஈ.ேக.D. �மிUதவின� 

2017.09.18 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம?ைவK�; 
  (ii) %)விட, ெத,க�வ, ஜவன, இல. 30 இ, வதிK� தி). ஆ�.ஏ. சமிUதவின� 2017.07.27 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம?ைவK� 

  ெகௗரவ /�திக ப�திறண சம�.பி�தா�. 25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய5 க�டைள கைமய ேம5பD ம? க� ெபா� ம? க� %*I % ஆ56.ப+�த.ப�டன.     5.5.5.5.    ச8டYல� ெகா3Zவர அHமதிச8டYல� ெகா3Zவர அHமதிச8டYல� ெகா3Zவர அHமதிச8டYல� ெகா3Zவர அHமதி:  :  :  :  “ேஜ.  _ ர<கா மற�ைத  ��Dைண.பத5கானெதா) ச�ட8ல�” எ?�  ச�ட8ல� ெகாC+வர அ?மதி வழ<க.ப+மாக என  ெகௗரவ எ�.எ7. ெதளa  பிேராி�தா�. ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனUத %மாரசிறி அ?வதி�தா�. பிேரரைண சைப % விட.ப�+ ஏ56 ெகா�ள.ப�ட�. அத5கைமய( ச�ட8ல� �தலாவ� �ைறயாக மதி.பிட.ெப56 அ(சிட.பட ேவC+ெமன  க�டைளயாயி56. 47(5) ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய5 க�டைள கைமய அறி ைகயி+வத5காக ச�ட8ல� ச8க வ3B�ட,, நல/ாி ம56� கCD மர/ாிைமக� அைம(சாி கவன�தி5% ஆ56.ப+�த.ப�ட�.  6666....    ஒ��கீ8ZC ச8டYல� (201ஒ��கீ8ZC ச8டYல� (201ஒ��கீ8ZC ச8டYல� (201ஒ��கீ8ZC ச8டYல� (2018888) ) ) ) ————    (�தலாவ� ஒ� க.ப�ட நா�) — ஒ�திைவ க.ப�ட விவாத�ைத ஆர�பி.பத5கான க�டைள வாசி க.ப�ட�.       (2017 நவ�ப� 09  பிேரரைண மீதான�)  “ச�ட8ல� இ.ேபா� இரCடாவ� �ைறயாக மதி.பிட.ெப6மாக” எ?� பிேரரைண மீC+� எ+�திய�ப.ெப56 விவாத� ெதாட�Uத�. (�.ப. 11.00 மணி % பிரதி( சபாநாயக� தைலைம தா<கினா�.) (பி.ப.1.30 மணி %  %* களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா<கினா�.)  
“ெகௗரவ ேவ3 %மா� தைலைம தா<%வாராக”  என விைளயா�+��ைற அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட.ப�+ ஏ56 ெகா�ள.ப�ட�. (பி.ப. 3.00 மணி % ெகௗரவ ேவ3 %மா� தைலைம தா<கினா�.) 
“ெகௗரவ பிம, ர�நாய க தைலைம தா<%வாராக”  என நிைலெப6த% அபிவி)�தி ம56� வனசீவராசிக�  பிரதி அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட.ப�+ ஏ56 ெகா�ள.ப�ட�. (பி.ப. 3.57 மணி % ெகௗரவ பிம, ர�நாய க  தைலைம தா<கினா�.) (பி.ப. 5.29 மணி % %* களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா<கினா�.) 
“ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா<%வாராக”  என காணி இராஜா<க அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட.ப�+ ஏ56 ெகா�ள.ப�ட�. (பி.ப. 5.56 மணி % ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா<கினா�.) 
“ெகௗரவ �ஜி/� ரஹுமா தைலைம தா<%வாராக”  என காணி ம56� பாரா�மற ம6சீரைம./  அைம(ச� பிேராி�தா�. 



                            ( 9 )  M. No. 209 பிேரரைண சைப % விட.ப�+ ஏ56 ெகா�ள.ப�ட�. (பி.ப. 6.44 மணி % ெகௗரவ �ஜி/� ரஹுமா  தைலைம தா<கினா�.) அcேவைள ேநர�, பி.ப. 7.00 மணியாகிவிடேவ, விவாத� ஒ�திைவ க.ப�ட�. விவாத� மீC+� 2017 நெவ�ப� மாத� 11 ஆ� திகதி சனி கிழைம நைடெப6�.  7.7.7.7.    ஒ&திைவ6?ஒ&திைவ6?ஒ&திைவ6?ஒ&திைவ6? (வடவடவடவட    மாகாணமாகாணமாகாணமாகாண    �காதார&�காதார&�காதார&�காதார&    �ைறயி��ைறயி��ைறயி��ைறயி�    நில^�நில^�நில^�நில^�    பதவியணி6பதவியணி6பதவியணி6பதவியணி6    ப_றா�Jைறப_றா�Jைறப_றா�Jைறப_றா�Jைற) : “இ. பாரா�மற� இ.ேபா� ஒ�திைவ க.ப+மாக என காணி  ம56� பாரா�மற ம6சீரைம./ அைம(ச�  பிேராி�தா�.  பிேரரைண எ+�திய�ப. ெப56 விவாதி க.ப�ட�. பிேரரைண சைப % விட.ப�+ ஏ56 ெகா�ள.ப�ட�. பாரா�மற� பி.ப. 7.18 மணி % 2017 ஒ ேடாப� மாத� 20 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி5கிண<க, 2017 நெவ�ப� மாத� 11 ஆ� திகதி சனி கிழைம �.ப. 9.30  மணிவைர ஒ�திைவ க.ப�ட�.  


