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ாிய, சபாநாயக� ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி,ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி,ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி,ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி, பிரதி( சபாநாயக)� $*#களி தவிசாள)� ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத!,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத!,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத!,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத!, $*#களி பிரதி� தவிசாள�    ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி#க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி#க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி#க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி#க, பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)� ெகௗரவ வஜிர அேபவ%தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ%தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ%தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ%தன, உ.நா�ட1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ேஜா! அமர&#க,ெகௗரவ ேஜா! அமர&#க,ெகௗரவ ேஜா! அமர&#க,ெகௗரவ ேஜா! அமர&#க, 4/0லா��ைற அபிவி)�தி ம/0� கிறி6தவ சமய அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர) அ*+கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர) அ*+கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர) அ*+கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர) அ*+கம, வி7ஞான, ெதாழி2:�ப, ஆரா<(சி, திறக. அபிவி)�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�= மர�ாிைமக. அைம(ச� ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க, காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம?� அைம(ச)� அரசா@க# க�சி Aத/ேகாலாசாB� ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�, க2வி அைம(ச� ெகௗரவ ல-ம! கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல-ம! கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல-ம! கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல-ம! கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி2Aய/சி ம/0� க�= நகர அபிவி)�தி அைம(ச)� பாரா�மற( சைப Aத2வ)� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�C �திய கிராம@க., உ�க�டைம?� வசதிக. ம/0� சAதாய அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, ��தசாசன அைம(ச� ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ!,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ!,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ!,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ!, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ஆ%. எ�. ர3சி) ம)&மப4டார,ெகௗரவ ஆ%. எ�. ர3சி) ம)&மப4டார,ெகௗரவ ஆ%. எ�. ர3சி) ம)&மப4டார,ெகௗரவ ஆ%. எ�. ர3சி) ம)&மப4டார, அரச நி)வாக Aகாைம��வ ம/0� ச�டA� ஒ*@$� அைம(ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப4டார, மகளி� ம/0� சி0வ� அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ சாகல ர)நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர)நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர)நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர)நாய�க, இைளஞ� அ1வ2க., க)�தி�ட Aகாைம��வ� ம/0� ெத அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம, அபிவி)�தி உபாய Aைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம(ச� ெகௗரவ மஹி�த சமரசி#க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி#க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி#க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி#க, �ைறAக@க. ம/0� க?ப/0ைற அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ�வழ@க2 அைம(ச� ெகௗரவ க9% ஹஷீ�,ெகௗரவ க9% ஹஷீ�,ெகௗரவ க9% ஹஷீ�,ெகௗரவ க9% ஹஷீ�, ெநC7சாைலக. ம/0� Eதி அபிவி)�தி அைம(ச� 



                            (2 ) M. No. 10 ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!, சFக வ1G�ட2க. அைம(ச� ெகௗரவ 9�0 மா%ஷ� சர) ெபா!ேசகா,ெகௗரவ 9�0 மா%ஷ� சர) ெபா!ேசகா,ெகௗரவ 9�0 மா%ஷ� சர) ெபா!ேசகா,ெகௗரவ 9�0 மா%ஷ� சர) ெபா!ேசகா, வ1வாதார அபிவி)�தி, வனசீவராசிக. ம/0� பிரேதச அபிவி)�தி அைம(ச�  ெகௗரவ வச�த அ;விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ;விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ;விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ;விஹாேர, கம�ெதாழி2 இராஜா@க அைம(ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, இைளஞ� அ1வ2க., க)�தி�ட Aகாைம��வ� ம/0� ெத அபிவி)�தி இராஜா@க 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. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. இராஜா@க அைம(ச� ெகௗரவ <ர�மார திசாநாய�க,ெகௗரவ <ர�மார திசாநாய�க,ெகௗரவ <ர�மார திசாநாய�க,ெகௗரவ <ர�மார திசாநாய�க, மகாவI அபிவி)�தி இராஜா@க அைம(ச� ெ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 ஏ. >. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. >. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. >. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. >. பிேரமதாச, ெப)Jேதா�ட# ைக�ெதாழி2 இராஜா@க அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    பா5த ர#ேக ப4டார,பா5த ர#ேக ப4டார,பா5த ர#ேக ப4டார,பா5த ர#ேக ப4டார, நீ�?பாசன, நீ� வள@க. ம/0� அன��த Aகாைம��வ இராஜா@க அைம(ச� ெகௗரவ <.எ?. இராதாகி�Aண!,ெகௗரவ <.எ?. இராதாகி�Aண!,ெகௗரவ <.எ?. இராதாகி�Aண!,ெகௗரவ <.எ?. இராதாகி�Aண!, 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 (தி�மதி) Bயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Bயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Bயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Bயாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக., உ.Kரா�சி ம/0� விைளயா�C��ைற இராஜா@க அைம(ச� ெகௗரவ தி58 ெவதஆரCசி,ெகௗரவ தி58 ெவதஆரCசி,ெகௗரவ தி58 ெவதஆரCசி,ெகௗரவ தி58 ெவதஆரCசி, கட/ெறாழி2, நீரக வளFல அபிவி)�தி ம/0� கிராமிய? ெபா)ளாதார அ1வ2க. இராஜா@க அைம(ச� ெகௗரவ Dஜீவ ேசனசி#க,ெகௗரவ Dஜீவ ேசனசி#க,ெகௗரவ Dஜீவ ேசனசி#க,ெகௗரவ Dஜீவ ேசனசி#க, ச�வேதச வ��தக இராஜா@க அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல-ம! ெசெனவிர)ன,ல-ம! ெசெனவிர)ன,ல-ம! ெசெனவிர)ன,ல-ம! ெசெனவிர)ன, வி7ஞான, ெதாழி2:�ப, ஆரா<(சி, திறக. அபிவி)�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�= மர�ாிைமக. 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 ேஜ.சீ. அலவ)&வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ)&வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ)&வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ)&வல, உ.நா�ட1வ2க. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 4காதார�, ேபாசைண ம/0� 4ேதச ம)��வ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    எC.ஆ%. சாரதீ &Aம�த,எC.ஆ%. சாரதீ &Aம�த,எC.ஆ%. சாரதீ &Aம�த,எC.ஆ%. சாரதீ &Aம�த, நீதி ம/0� சிைற(சாைலக. ம0சீரைம?� பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ெசயி0 அ5 ஸாஹி% ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி0 அ5 ஸாஹி% ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி0 அ5 ஸாஹி% ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி0 அ5 ஸாஹி% ெமௗலானா, ேதசிய ஒ)ைம?பாC, ந2Iண#க� ம/0� அரசக)ம ெமாழிக. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ர!ஜ! ராமநாய�க,ெகௗரவ ர!ஜ! ராமநாய�க,ெகௗரவ ர!ஜ! ராமநாய�க,ெகௗரவ ர!ஜ! ராமநாய�க, சFக வ1G�ட2க. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    *)& சிவ5#க�,*)& சிவ5#க�,*)& சிவ5#க�,*)& சிவ5#க�, சFக நல�ாி ம/0� ஆர�ப# ைக�ெதாழி2 பிரதி அைம(ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட% அ8Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அ8Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அ8Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அ8Eஹாமி   ெகௗரவ மஹி�த யா8பா அேபவ%தனெகௗரவ மஹி�த யா8பா அேபவ%தனெகௗரவ மஹி�த யா8பா அேபவ%தனெகௗரவ மஹி�த யா8பா அேபவ%தன   



                            (3 ) M. No. 10 ெகௗரவ ல-ம! யா8பா அேபவ%தனெகௗரவ ல-ம! யா8பா அேபவ%தனெகௗரவ ல-ம! யா8பா அேபவ%தனெகௗரவ ல-ம! யா8பா அேபவ%தன   ெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகர   ெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசனெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசனெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசனெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசன   ெகௗரவ திF� அ*+கமெகௗரவ திF� அ*+கமெகௗரவ திF� அ*+கமெகௗரவ திF� அ*+கம   ெ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 ரஜி� அ1விஹாேர ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.*. *க�ம0 இ?மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.*. *க�ம0 இ?மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.*. *க�ம0 இ?மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.*. *க�ம0 இ?மாயி�   ெகௗரவ ாீ. 9. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. 9. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. 9. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. 9. ஏ�கநாய�க   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி�) �மா%ெகௗரவ அ. அரவி�) �மா%ெகௗரவ அ. அரவி�) �மா%ெகௗரவ அ. அரவி�) �மா%   ெகௗரவ ேவ; �மா%ெகௗரவ ேவ; �மா%ெகௗரவ ேவ; �மா%ெகௗரவ ேவ; �மா%   ெகௗரவ நால�க பிரசா) ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா) ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா) ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா) ெ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 சிறிபால கமல)ெகௗரவ சிறிபால கமல)ெகௗரவ சிறிபால கமல)ெகௗரவ சிறிபால கமல)   ெகௗரவ நிஹா� கல8ப)திெகௗரவ நிஹா� கல8ப)திெகௗரவ நிஹா� கல8ப)திெகௗரவ நிஹா� கல8ப)தி   ெகௗரவ திேனA �ணவ%தனெகௗரவ திேனA �ணவ%தனெகௗரவ திேனA �ணவ%தனெகௗரவ திேனA �ணவ%தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ%தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ%தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ%தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ%தன   ெகௗரவ எ�வ� $ணேச#கர ெகௗரவ ப)ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப)ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப)ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப)ம உதயசா�த �ணேசகர   ெகௗரவ எ?. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ?. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ?. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ?. எ�. ச�திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா>ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா>ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா>ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா>   ெகௗரவ (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 நளி ப�டாற ஜயமஹ ெகௗரவ அIர சி0னி ஜயர)னெகௗரவ அIர சி0னி ஜயர)னெகௗரவ அIர சி0னி ஜயர)னெகௗரவ அIர சி0னி ஜயர)ன   ெகௗரவ அJராத ஜயர)னெகௗரவ அJராத ஜயர)னெகௗரவ அJராத ஜயர)னெகௗரவ அJராத ஜயர)ன   ெகௗரவ பிய#கர ஜயர)னெகௗரவ பிய#கர ஜயர)னெகௗரவ பிய#கர ஜயர)னெகௗரவ பிய#கர ஜயர)ன   ெகௗரவ ல#கி ஜயவ�தன  ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர   ெகௗரவ (தி�மதி) Dேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Dேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Dேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Dேமதா ஜீ. ஜயேசன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. &ைரெர0ணசி#க�ெகௗரவ க. &ைரெர0ணசி#க�ெகௗரவ க. &ைரெர0ணசி#க�ெகௗரவ க. &ைரெர0ணசி#க�   ெகௗரவ ாீ. ர!ஜி) த ெசாKசாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி) த ெசாKசாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி) த ெசாKசாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி) த ெசாKசா   ெகௗரவ அJர திசாநாய�கெகௗரவ அJர திசாநாய�கெகௗரவ அJர திசாநாய�கெகௗரவ அJர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�க   



                            (4 ) M. No. 10 ெகௗரவ விமல<ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல<ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல<ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல<ர திசாநாய�க   ெகௗரவ எ?. 9. திசாநாய�கெகௗரவ எ?. 9. திசாநாய�கெகௗரவ எ?. 9. திசாநாய�கெகௗரவ எ?. 9. திசாநாய�க   ெகௗரவ சா5�த திசாநாய�கெகௗரவ சா5�த திசாநாய�கெகௗரவ சா5�த திசாநாய�கெகௗரவ சா5�த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள? ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள? ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள? ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள? ேதவான�தா   ெகௗரவ *ஹ�ம& நசீ%ெகௗரவ *ஹ�ம& நசீ%ெகௗரவ *ஹ�ம& நசீ%ெகௗரவ *ஹ�ம& நசீ%   ெகௗரவ இ. சாL? நி%மலநாத!ெகௗரவ இ. சாL? நி%மலநாத!ெகௗரவ இ. சாL? நி%மலநாத!ெகௗரவ இ. சாL? நி%மலநாத!   ெகௗரவ ��திக ப�திரண ெகௗரவ (டா�ட%) ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட%) ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட%) ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட%) ரேமA பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ Dஜி) ச3ஜய ெபேரராெகௗரவ Dஜி) ச3ஜய ெபேரராெகௗரவ Dஜி) ச3ஜய ெபேரராெகௗரவ Dஜி) ச3ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) Dத%ஷினி ப%னா�&ELேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) Dத%ஷினி ப%னா�&ELேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) Dத%ஷினி ப%னா�&ELேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) Dத%ஷினி ப%னா�&ELேள   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமCச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமCச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமCச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமCச�திர   ெகௗரவ ப�&ல லா� ப4டாாிெகாடெகௗரவ ப�&ல லா� ப4டாாிெகாடெகௗரவ ப�&ல லா� ப4டாாிெகாடெகௗரவ ப�&ல லா� ப4டாாிெகாட   ெ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& இ8ராஹி� *ஹ�ம& ம!
%ெகௗரவ *ஹ�ம& இ8ராஹி� *ஹ�ம& ம!
%ெகௗரவ *ஹ�ம& இ8ராஹி� *ஹ�ம& ம!
%ெகௗரவ *ஹ�ம& இ8ராஹி� *ஹ�ம& ம!
%   ெகௗரவ எ?.எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ?.எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ?.எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ?.எ�. மாி�கா%   ெகௗரவ ேக. காத� ம6தா ெகௗரவ இ�ரா! மMN8ெகௗரவ இ�ரா! மMN8ெகௗரவ இ�ரா! மMN8ெகௗரவ இ�ரா! மMN8   ெகௗரவ அ8&�லா மஹN8ெகௗரவ அ8&�லா மஹN8ெகௗரவ அ8&�லா மஹN8ெகௗரவ அ8&�லா மஹN8   ெகௗரவ அஜி� மான?ெப)ம ெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆD மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆD மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆD மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆD மாரசி#க   ெகௗரவ எ?.சீ. *)&�மாரணெகௗரவ எ?.சீ. *)&�மாரணெகௗரவ எ?.சீ. *)&�மாரணெகௗரவ எ?.சீ. *)&�மாரண   ெ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 சீ. 9. ர)நாய�கெகௗரவ சீ. 9. ர)நாய�கெகௗரவ சீ. 9. ர)நாய�கெகௗரவ சீ. 9. 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 *ஜிE% ரஹுமா!ெகௗரவ *ஜிE% ரஹுமா!ெகௗரவ *ஜிE% ரஹுமா!ெகௗரவ *ஜிE% ரஹுமா!   ெகௗரவ ஹ%ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ%ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ%ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ%ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ சம� ராஜப-ெகௗரவ சம� ராஜப-ெகௗரவ சம� ராஜப-ெகௗரவ சம� ராஜப-   ெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேக   ெகௗரவ ஜானக வ���Eரெகௗரவ ஜானக வ���Eரெகௗரவ ஜானக வ���Eரெகௗரவ ஜானக வ���Eர   ெகௗரவ (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) &Pதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) &Pதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) &Pதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) &Pதா விேஜமா!ன   



                            (5 ) M. No. 10 ெகௗரவ லQம! ஆன�த விேஜமா!னெகௗரவ லQம! ஆன�த விேஜமா!னெகௗரவ லQம! ஆன�த விேஜமா!னெகௗரவ லQம! ஆன�த விேஜமா!ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர)னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர)னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர)னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர)ன   ெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறி   ெகௗரவ &R8 விேஜேசகரெகௗரவ &R8 விேஜேசகரெகௗரவ &R8 விேஜேசகரெகௗரவ &R8 விேஜேசகர   ெகௗரவ க3சன விேஜேசகரெகௗரவ க3சன விேஜேசகரெகௗரவ க3சன விேஜேசகரெகௗரவ க3சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா விதானேகெகௗரவ ேஹஷா விதானேகெகௗரவ ேஹஷா விதானேகெகௗரவ ேஹஷா விதானேக   ெகௗரவ ேதIக விதானகமேகெகௗரவ ேதIக விதானகமேகெகௗரவ ேதIக விதானகமேகெகௗரவ ேதIக விதானகமேக   ெகௗரவ ச�திம <ர�ெகா>ெகௗரவ ச�திம <ர�ெகா>ெகௗரவ ச�திம <ர�ெகா>ெகௗரவ ச�திம <ர�ெகா>   ெகௗரவ சி. சிறீதர!ெகௗரவ சி. சிறீதர!ெகௗரவ சி. சிறீதர!ெகௗரவ சி. சிறீதர!   ெகௗரவ ஞான*)& Bேநச!ெகௗரவ ஞான*)& Bேநச!ெகௗரவ ஞான*)& Bேநச!ெகௗரவ ஞான*)& Bேநச!   ெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி B?க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி B?க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி B?க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி B?க�தராசா   ெ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 ஈ. சரவணபவ!ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ!ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ!ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ!   ெகௗரவ (டா�ட%) சி. சிவேமாக!ெகௗரவ (டா�ட%) சி. சிவேமாக!ெகௗரவ (டா�ட%) சி. சிவேமாக!ெகௗரவ (டா�ட%) சி. சிவேமாக!   ெகௗரவ அ4ணாமைல நேடD சிவச�திெகௗரவ அ4ணாமைல நேடD சிவச�திெகௗரவ அ4ணாமைல நேடD சிவச�திெகௗரவ அ4ணாமைல நேடD சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. Dம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. Dம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. Dம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. Dம�திர!   ெகௗரவ டபிLU. V. ேஜ. ெசெனவிர)னெகௗரவ டபிLU. V. ேஜ. ெசெனவிர)னெகௗரவ டபிLU. V. ேஜ. ெசெனவிர)னெகௗரவ டபிLU. V. ேஜ. ெசெனவிர)ன   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ ச)&ர ச�தீப ேசனார)னெகௗரவ ச)&ர ச�தீப ேசனார)னெகௗரவ ச)&ர ச�தீப ேசனார)னெகௗரவ ச)&ர ச�தீப ேசனார)ன   ெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#க   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ0>ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0>ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0>ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0>ஆரCசி   ெ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$தி? பிரதானிP� பிரதி? பாரா�மற( ெசயலாள� நாயகA�   தி)மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  தி). =#கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி( ெசயலாள� நாயக�   ஒ)திைவ8பி! பிரகார� பாராFம!ற� X>ய&. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ)திைவ8பி! பிரகார� பாராFம!ற� X>ய&. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ)திைவ8பி! பிரகார� பாராFம!ற� X>ய&. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ)திைவ8பி! பிரகார� பாராFம!ற� X>ய&. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!    அறிவி)த�கLஅறிவி)த�கLஅறிவி)த�கLஅறிவி)த�கL    : : : : சபாநாயக� பிவ)மா0 அறிவி�த2 விC�தா�: 
“இல@ைக( சனநாயக ேசாசIச# $=யரசி அரசியலைம?பி 79 ஆ� உ0?�ைரயி பிரகார�, 2018 �  05 ஆ� திகதி  எனா2 ‘இல#ைக ேதயிைலC சைப இல#ைக ேதயிைலC சைப இல#ைக ேதயிைலC சைப இல#ைக ேதயிைலC சைப (தி�)த�)(தி�)த�)(தி�)த�)(தி�)த�)’    எB� ச�டFல�தி2 சா0ைர எ*த?ப�டெதபைத அறிவி#க வி)��கிேற.” 



                            (6 ) M. No. 10 2. 2. 2. 2. ப)திர#கLப)திர#கLப)திர#கLப)திர#கL    சம%8பி)த� சம%8பி)த� சம%8பி)த� சம%8பி)த� : : : : (1) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம?� அைம(ச�,  (i) 2017 ஆ� ஆ�C#கான ெவளிநா�C வள@க. திைண#கள�தி ெசயலா/0ைக அறி#ைக;  (ii) 2017 ஆ� ஆ�C#கான  ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க.  அைம(சி ெசயலா/0ைக அறி#ைக; ம/0�  (iii) 2017 ஆ� ஆ�C#கான ேதசிய தி�டமிட2 திைண#கள�தி   ெசயலா/0ைக அறி#ைக ஆகியவ/ைற( சம�?பி�� ேம/ப= அறி#ைககைள ெபா)ளாதார அபிவி)�தி  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/0?பC�த?பட ேவ�Cெமன? பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0# ெகா.ள?ப�ட�. 
(2) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம?� அைம(ச�,     (i) 2017 ஆ� ஆ�C#கான ச�ட அ1வ2க. திைண#கள�தி ெசயலா/0ைக அறி#ைக;  (ii) 2017 ஆ� ஆ�C#கான  திைறேசாி( ெசய/பாCக. திைண#கள�தி ெசயலா/0ைக அறி#ைக;  (iii) 2017 ஆ� ஆ�C#கான அபிவி)�தி நிதி� திைண#கள�தி  ெசயலா/0ைக அறி#ைக; ம/0�  (iv) 2017 ஆ� ஆ�C#கான  அரச  கண#$க. திைண#கள�தி ெசயலா/0ைக அறி#ைக ஆகியவ/ைற( சம�?பி�� ேம/ப= அறி#ைககைள அரசா@க நிதி  ப/றிய $*வி/$ ஆ/0?பC�த?பட ேவ�Cெமன? பிேராி�தா�.    பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0# ெகா.ள?ப�ட�. 
(3) அரச ெதாழி2Aய/சிக.  ம/0� க�= நகர அபிவி)�தி அைம(ச�, 2017 ஆ� ஆ�C#கான பாரா�மற�தி எதி�#க�சி� தைலவாி அ1வலக�தி வ)டாJத ெசயலா/0ைக அறி#ைகைய( சம�?பி�� ேம/ப= அறி#ைகைய உ.ளக நி)வாக� ம/0� அரச Aகாைம��வ� ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/0?பC�த?பட ேவ�Cெமன? பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0# ெகா.ள?ப�ட�. 
(4) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம?� அைம(ச�,  (i) 2017 ஆ� ஆ�C#கான உ.நா�ட1வ2க. அைம(சி வ)டாJத ெசயலா/0ைக அறி#ைகP� கண#$க��;  (ii) 2017 ஆ� ஆ�C#கான இர�தின�ாி மாவ�ட ெசயலக�தி ெசய/பா�C ம/0� கண#$ அறி#ைக;  (iii) 2017 ஆ� ஆ�C#கான க���ைற மாவ�ட ெசயலக�தி வ)டாJத ெசய2திற அறி#ைக ம/0� கண#$க.;  (iv) 2017 ஆ� ஆ�C#கான தி)ேகாணமைல மாவ�ட( ெசயலக�தி ெசய/திற ெப0ேப/0 அறி#ைகP� கண#$�; ம/0�  (v) 2017 ஆ� ஆ�C#கான மனா� மாவ�ட( ெசயலக�தி ெசய/திற அறி#ைகP� வ)டாJத கண#$க�� ஆகியவ/ைற( சம�?பி�� ேம/ப= அறி#ைககைள உ.ளக நி)வாக� ம/0� அரச Aகாைம��வ� ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/0?பC�த?பட ேவ�Cெமன? பிேராி�தா�.    



                            (7 ) M. No. 10 பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0# ெகா.ள?ப�ட�. 
(5) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம?� அைம(ச�, 2017 ஆ� ஆ�C#கான நீ�?பாசன ம/0� நீ� வள@க. Aகாைம��வ அைம(சி  வ)டாJத ெசய/திற அறி#ைகைய( சம�?பி�� ேம/ப= அறி#ைக கம�ெதாழி2 ம/0� காணி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/0?பC�த?பட ேவ�Cெமன? பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0# ெகா.ள?ப�ட�. 
(6) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம?� அைம(ச�, 2015 ஆ� ஆ�C#கான காI மர�ாிைம மற�தி வ)டாJத ெசயலா/0ைக அறி#ைகைய( சம�?பி�� ேம/ப= அறி#ைகைய ெபா)ளாதார அபிவி)�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/0?பC�த?பட ேவ�Cெமன? பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0# ெகா.ள?ப�ட�.  3.3.3.3.    �Y�Y�Y�Y    அறி�ைககLஅறி�ைககLஅறி�ைககLஅறி�ைககL    சம%8பி)த�சம%8பி)த�சம%8பி)த�சம%8பி)த�    : : : : (1) வியாபார� ம/0� வணிக� ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி தவிசாள� ெகௗரவ ெசயி�  அI ஸாஹி� ெமௗலானா, அ#$*Y#$ ஆ/0?பC�திய,  
 (i) 2016 ஆ� ஆ�C#கான உணY ஆைணயாள� திைண#கள�தி ெசய2நிைறேவ/0 அறி#ைக;   (ii) 2014 ஆ� ஆ�C#கான இல@ைக# ைக?பணி?ெபா)�க. சைபயி வ)டாJத அறி#ைக ;  (iii) 2016 ஆ� ஆ�C#கான அளE�C அல$க., நியம@க. ம/0� ேசைவக. திைண#கள�தி ெசயலா/0 அறி#ைகP� ஆ�C# கண#$க��;  (iv) 2008, 2009, 2010  ம/0�  2011 ஆ� ஆ�Cக�#கான ல@கா செதாச Iமிட�= வ)டாJத அறி#ைகக. ;  (v) 2016 ஆ� ஆ�C#கான ��CறY அபிவி)�தி� திைண#கள�தி  ெசயலா/ற2  அறி#ைக;  (vi) 2016 ஆ� ஆ�C#கான வ��தக� திைண#கள�தி ெசய2நிைறேவ/0 அறி#ைகP� வ)டாJத கண#$க��; ம/0�  (vii) 2005/2006 ம/0� 2007 ஆ� ஆ�Cக�#கான ல@கா செதாச Iமிட�= வ)டாJத அறி#ைகக.    ெதாட�பிலான அ#$*வி     அறி#ைகைய( சம�?பி�தா�. ேம/ப= அறி#ைகக. சபா9ட)தி5ட8படசபா9ட)தி5ட8படசபா9ட)தி5ட8படசபா9ட)தி5ட8பட ேவ�Cெமன# க�டைளயிட?ப�ட�. 
(2) வ1(ச#தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி  தவிசாள� ெகளரவ சJதிம கமேக, அ# $*வி/$ ஆ/0?பC�த?ப�ட, 
 (i)  2015 ஆ� ஆ�=/கான இல@ைக ெப/ேறாIய# ��C�தாபன�தி ஆ�டறி#ைக ம/0�  
 (ii) 2015 ஆ� ஆ�=/கான இல@ைக மிசார சைபயி ஆ�டறி#ைக ெதாட�பிலான அ#$*வி  அறி#ைகைய( சம�?பி�தா�.  ேம/ப= அறி#ைகக. சபா9ட)தி5ட8படசபா9ட)தி5ட8படசபா9ட)தி5ட8படசபா9ட)தி5ட8பட    ேவ�Cெமன# க�டைளயிட?ப�ட�.  4.4.4.4.    மI�கLமI�கLமI�கLமI�கL    ::::    

(1) (i)  வ�தைள, எவாிவ�த Eதி, இல. 114/34 இ2 வதிP� தி). ேஜ.ேக. ெபேரரா�.ேளயின� 2018.01.21 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�;  
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 (ii) ராகம, $)$லாவ, இல. 293/2 / ஏ யி2 வதிP� தி). எ6.ஜி.ேக.=. =�ட� அJதனீயின� 2018.01.18 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP� 

  ெகௗரவ ேஜா அமர�@க சம�?பி�தா�. 
 (2) (i) மடபாத, மாகJதன, இல. 05 இ2 வதிP� தி)மதி =.சீ.ஏ.எ�. சJதிரகாJதியின� 2018.04.03 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�; ம/0� 

  (ii) க���ைற ெத/$, ய�டவர சJதி, ெமதவ�த, ேபகAவவி2 வதிP� தி). ட?ளி�.எ(. ப?ளி]ன� 2018.03.23 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP� 

  ெகௗரவ காமினி ெலா#$ேக சம�?பி�தா�. 
 (3)  ம�ட#கள?�, மாவ�ட( ெசயலக அ1வலக�, மாவ�ட# காணி சீ�தி)�த அதிகாரசைபயி பணி?பாள� தி). எ. விமலராஜின� 2018.02.22ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவ ெகௗரவ ரவி க)ணாநாய#க சம�?பி�தா�.  
 (4) (i) மா�தைள, பலாப�வல, இல. 08, ஹி2ட $=ேய/ற�தி2 வதிP� தி). எ(.ஜி. க)ணாதிலகவின� 2018.03.19 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�;  
  (ii) உ#$வைள, $ரலெவல, மா)ெகான வ�தவி2 வதிP� ெச2வி ேக.ஜி. காJதி �^பலதாவின� 2018.03.20 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�;    (iii) கேலெவல, ெபIகAவ, இல. 286/=, ெகா6ெபா�தவி2  வதிP� தி). பி.ஜி. ரணசி@கவின� 2018.03.20 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�; 
  (iv) கேலெவல, வாஸல ேகா�ேட, ெமதப�த, க�பரெகா2லவி2 வதிP� தி). ஆ�.ட?ளி�.எ�.பி.ஜி.எ6.ஆ�.ேக. வனசி@கவின� 2018.03.21 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�; 
  ெகௗரவ ர7சி� அ1விஹாேர சம�?பி�தா�. 
 (5) (i) ெதI_ஜவில, தி#கஹவ�த, சJதிமா2 எB� Aகவாியி2 வதிP� தி).  =.ஆ�.ஏ. ஹ]த சJதிமாIன� 2018.03.28 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�;  
  (ii) ஹ#மன, A)தாAரய, “ஆசிாிய” எB� Aகவாியி2 வதிP� தி). ஜி.ஏ.ஆ�. சமரநாய#கவின� 2018.03.28 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�;    (iii) பாலCவ, த2கஹெகாட, ெபார1ெகதர, “சிாினி” எB� Aகவாியி2 வதிP� தி). எ(.ஜி. ஆாியதாசவின� 2018.01.29 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�; 
  (iv) காI, உ1வி�=#ேக, திெவ2வ�தவி2 வதிP� தி). எ�.ேக.எ6. த சி2வாவின� 2018.03.26 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�; 
  (v) ெதனிபி�=ய, உCகாவ, நித உயன, “விேராசாதீ” யி2 வதிP� தி). பி.ேக. அச@க பிரதீ?பின� 2018.03.24 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�; 
  (vi) அ$ர6ஸ, பர�வ, உடேகெகாடவி2 வதிP� தி)மதி பி. 4மனாவதியின� 2018.03.07 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�; 
  (vii) நாவிமன, மாகாவிட, ேகா@கஹேஹனவி2 வதிP� தி)மதி ராணி ம@களிகா சமரசி@கவின� 2018.03.02 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�; 
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  (viii)  காI, உ1விடேக, திெவ2வ�தவி2 வதிP� தி). �.ஜி.ஏ.எ. காாியவசமின� 2018.03.26 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�; 
  (ix) தி6ஸமஹாராமய, ஹ2மி2லாவ எB� Aகவாியி2 வதிP� தி). ைவ.எ6.ட?ளி�. விதாரணவின� 2018.03.15 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�  

  ெகௗரவ ��திக ப�திறண சம�?பி�தா�. 
 (6) (i) மா�தைள, ெதன, இல. 36 இ2 வதிP� தி). எ(.எ�. �^மJத $மாரவின� 2017.12.09 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�;  
  (ii) ெபாலன0ைவ, க�0ெவல, ெகா�தலாவல EC, இல. 270, ெதேக எலயி2 வதிP� தி). ேகாஸல 4ர@க விமலசிாியின� 2018.03.10 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�;    (iii) ெஹாேராப�தான, மரதகடவல, அ1வ�வ�த, சமாதி மாவ�ைதயி2 வதிP� தி). ட?ளி�.ஆ�. ஜீவர�னவின� 2018.02.26 ஆ� திகதியிட?ப�ட மBைவP�; 
  ெகௗரவ சJதிம கமேக சம�?பி�தா�. 30 (10) ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள#கைமய ேம/ப= மB#க. ெபா� மB#க. $*Y#$ ஆ/0?பC�த?ப�டன.     5.5.5.5.    பாராFம!ற அம%ZபாராFம!ற அம%ZபாராFம!ற அம%ZபாராFம!ற அம%ZகLகLகLகL    :::: காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம?� அைம(ச� சம�?பி�த பிேரரைண,— 8(2) ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைளயி1.ள 

“A.ப. 10.30” எB� ெசா/ெறாட)#$? பதிலாக “A.ப. 9.30” எB� ெசா/ெறாடைர இCவத Fல� இJ நிைலயிய/ க�டைள நிக*� ��ட�ெதாடாி ேபா� ெதாழி/பCமாக. பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0#ெகா.ள?ப�ட�.  6.6.6.6.    கைடகைடகைடகைட, , , , அ;வலகஅ;வலகஅ;வலகஅ;வலக    ஊழிய%ஊழிய%ஊழிய%ஊழிய%    (ஊழிய)ைத1�ஊழிய)ைத1�ஊழிய)ைத1�ஊழிய)ைத1�    ேவதன)ைத1�ேவதன)ைத1�ேவதன)ைத1�ேவதன)ைத1�    ஒY#�ப[)த�ஒY#�ப[)த�ஒY#�ப[)த�ஒY#�ப[)த�))))     (தி�)தC)(தி�)தC)(தி�)தC)(தி�)தC)    ச0ட\ல�ச0ட\ல�ச0ட\ல�ச0ட\ல�:   :   :   :   இர�டா� மதி?`�C#கான க�டைள வாசி#க?ப�ட�. 
“ச�டFல� இ?ெபா*� இர�டா� மதி?`C ெச<ய?பCமாக” என ெதாழி2 ம/0� ெதாழி2 ச@க உறYக. அைம(ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய@க. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம(ச� பிேராி�தா�. 
(பி.ப. 2.44 மணி#$ $*#களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா@கினா�. )   “ெகளரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம தா@$வாராக” என  ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0#ெகா.ள?ப�ட�. 
(பி.ப. 3.51 மணி#$ ெகௗரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம தா@கினா�.)  “ெகளரவ ல#கி ஜயவ�தன தைலைம தா@$வாராக” என  அபிவி)�தி உபாய@க. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம(ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0#ெகா.ள?ப�ட�. 
(பி.ப. 5.43 மணி#$ ெகௗரவ ல#கி ஜயவ�தன தைலைம தா@கினா�.) அத பிரகார� ச�டFல� இர�டா� மதி?`C ெச<ய?ப�ட�. “ச�டFல� A*?பாரா�மற $*வி பாிசீலைன#$ விட?பCமாக” என  ெதாழி2 ம/0� ெதாழி2 ச@க உறYக. அைம(ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய@க. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம(ச� பிேராி�தா�. 



                            (10 ) M. No. 10 பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0#ெகா.ள?ப�ட�. உடேன பாரா�மற� $*வாக மாறிய�. ($*நிைலயி2) தைலைம தா@$� உ0?பின� தைலைம தா@கினா�. 1 ஆ� வாசக� 1 ஆ� ப#க�தி2 3 ஆ� வாி ெதாட#க� 5 ஆ� வைரயான வாிகைள 
(இர�CA�பட) நீ#கிவி�C அத/$? பதிலாக பிவ)தைன இCமா0 ெதாழி2 ம/0� ெதாழி2 ச@க உறYக. அைம(ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய@க. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம(ச� தி)�தெமாைற? பிேராி�தா�,— 

“தி)�த� ஏ/0#ெகா.ள?பCமாக” எற பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0#ெகா.ள?ப�ட�. “வாசக� தி)�த?ப�டவா0 ச�டFல�தி ஒ) ப$தியாக இ)#க ேவ�Cெமற” பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0#ெகா.ள?ப�ட�. 2 ஆ� ம/0� 3 ஆ� வாசக@க. ஏ/0# ெகா.ள?ப�டன. �திய வாசக� 2 ஆ� ப#க�தி2 2 ஆ� வாிைய உடனC�� பிவ)தைன இCமா0 ெதாழி2 ம/0� ெதாழி2 ச@க உறYக. அைம(ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய@க. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம(ச� தி)�தெமாைற? பிேராி�தா�,— 
''தா��பா� ஊ�	
 தா�மா� க��கான தா��பா� ஊ�	வத�கான கால இைட ெவளிகைள ஏ�பா	 ெச�த�. 

18 ஐ. ஏேதB� கைட அ2ல� காாியாலய�தி2 ெப� ஊழிய� ஒ)வாி ெதாழி2த)ந� ஒ) வயதி/$ கீd?ப�ட $*Jைத ஒறி/$ அவ. தா<?பா2 ஊ�Cவதாயி, ஏேதB� ஒப� மணி�தியால கால?ப$தியி2, அவ. ேதைவ?பC�த#�=யவாறான அ�தைகய ேநர@களி2 இர�C தா<?பா2 ஊ�C� கால இைடெவளிகைள அவ�#$ அBமதி�த2 ேவ�C�. ஒeெவா) கால இைடெவளிP�, ஒ) $ழJைத? பராமாி?� நிைலய� அ2ல� ேவ0 ெபா)�தமான இட� அ�தைகய $ழJைத#$ தா<?பா2 ஊ�Cவத/காக அ�தைகய ெப� ஊழிய)#$ அ�தைகய ெதாழி2த)நரா2 வழ@க?ப�=)#$மிட��, A?ப� நிமிட@க�#$# $ைறயாம2 இ)�த2 ேவ�C� எப�ட, $ழJைத? பராமாி?� நிைலய�  அ2ல� ேவ0 ெபா)�தமான இட� எ�Y� அeவா0 வழ@க?ப�=)#காவிட��, ஒ) மணி�தியால�தி/$# $ைறயாம2 இ)�த2 ேவ�C�; அ��ட  ஏேதB� எ*�திலான ச�ட�திகீd உணY#காக அ2ல� ஓ<வி/காக அ�தைகய ெப� ஊழிய)#$  

''���க� ெபய
 . 1. இ(ச�ட�, 2018 ஆ� ஆ�= ..... ஆ� இல#க, கைட, அ1வலக ஊழிய� (ஊழிய�ைதP� ேவதன�ைதP� ஒ*@$பC�த2) (தி)�த() ச�ட� என எC��# கா�ட?படலா�.”  



                            (11 ) M. No. 10 வழ@க?ப�ட கால இைடெவளி#$ ேமலதிகமாக இ)�த2 ேவ�C� எப�ட, அவள� ெதாழி2 ேநா#க@க�#காக, எJத கால? ப$தியிேபா� அவ. அவ�ைடய ெதாழிI2 ெதாழி2 �ாிJ�.ளாேளா அJத கால? ப$தியாக க)த?பCத1� ேவ�C�.''. 
 “�திய வாசக� இர�டாவ� Aைறயாக மதி?பிட?பட ேவ�C�” எற பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0#ெகா.ள?ப�ட�. “�திய வாசக� ச�டFல�தி ஒ) ப$தியாக( ேச���# ெகா.ள?பட ேவ�C�”  எற பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0#ெகா.ள?ப�ட�. ச�டமா#$வாசகA� ச�ட?ெபய)�: ச�டமா#$வாசகA� ச�ட?ெபய)� ச�டFல�தி ஒ) ப$தியாக இ)#க ேவ�Cெமற பிேரரைண $*வி/$ விட?ப�C ஏ/0#ெகா.ள?ப�ட�. ச�டFல�  தி)�த@க�ட ஏ/0#ெகா.ள?ப�டதாக அறிவி#க?ப�ட�. “ச�டFல� தி)�த?ப�டவா0 இ?ெபா*� Fறாவ� Aைறயாக மதி?பிட? ெப0மாக” என ெதாழி2 ம/0� ெதாழி2 ச@க உறYக. அைம(ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய@க. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம(ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0#ெகா.ள?ப�ட�.  இதப= ச�டFல�  தி)�த?ப�டவா0 Fறாவ� Aைறயாக மதி?பிட?ப�C நிைறேவ/ற?ப�ட�.  7.7.7.7.    மக8ேப]^மக8ேப]^மக8ேப]^மக8ேப]^    ந!ைமகLந!ைமகLந!ைமகLந!ைமகL    (தி�)தC)(தி�)தC)(தி�)தC)(தி�)தC)    ச0ட\ல�ச0ட\ல�ச0ட\ல�ச0ட\ல�    : : : : இர�டா� மதி?`�C#கான க�டைள வாசி#க?ப�ட�. 

“ச�டFல� இ?ெபா*� இர�டா� மதி?`C ெச<ய?பCமாக”  என ெதாழி2 ம/0� ெதாழி2 ச@க உறYக. அைம(ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய@க. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0#ெகா.ள?ப�ட�.  அத பிரகார� ச�டFல� இர�டா� மதி?`C ெச<ய?ப�ட�. “ச�டFல� A*?பாரா�மற $*வி பாிசீலைன#$ விட?பCமாக” என  ெதாழி2 ம/0� ெதாழி2 ச@க உறYக. அைம(ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய@க. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0#ெகா.ள?ப�ட�. உடேன பாரா�மற� $*வாக மாறிய�. ($*நிைலயி2) தைலைமதா@$� உ0?பின� தைலைம தா@கினா�. 1 ெதாட#க� 9 வைரயான வாசக@க. ஏ/0# ெகா.ள?ப�டன. ச�டமா#$வாசகA� ச�ட?ெபய)�: ச�டமா#$வாசகA� ச�ட?ெபய)� ச�டFல�தி ஒ) ப$தியாக இ)#க ேவ�Cெமற பிேரரைண $*வி/$ விட?ப�C ஏ/0#ெகா.ள?ப�ட�. ச�டFல�  தி)�த@களிறி ஏ/0#ெகா.ள?ப�டதாக அறிவி#க?ப�ட�. 



                            (12 ) M. No. 10 “ச�டFல�  இ?ெபா*� Fறாவ� Aைறயாக மதி?பிட? ெப0மாக” என ெதாழி2 ம/0� ெதாழி2 ச@க உறYக. அைம(ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய@க. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம(ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0#ெகா.ள?ப�ட�.  இதப= ச�டFல�  Fறாவ� Aைறயாக மதி?பிட?ப�C நிைறேவ/ற?ப�ட�.  8.8.8.8. ஒ)திைவ8Eஒ)திைவ8Eஒ)திைவ8Eஒ)திைவ8E    (அறெநறி8அறெநறி8அறெநறி8அறெநறி8    பாடசாைல�பாடசாைல�பாடசாைல�பாடசாைல�    க�விையக�விையக�விையக�விைய    ேம�ப[)த�ேம�ப[)த�ேம�ப[)த�ேம�ப[)த�) :  ) :  ) :  ) :  “இ? பாரா�மற�  இ?ேபா� ஒ�திைவ#க?பCமாக”     என காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம?� அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எC�திய�ப? ெப/0 விவாதி#க?ப�ட�.  “ெகளரவ ேஹசா விதானேக தைலைம தா@$வாராக” என  ��தசாசன அைம(ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C ஏ/0#ெகா.ள?ப�ட�. 
(பி.ப. 6.55 மணி#$ ெகௗரவ ேஹசா விதானேக தைலைம தா@கினா�.)  பிேரரைண சைப#$ விட?ப�C எ/0#ெகா.ள?ப�ட�. அ?ெபா*� ேநர� பி.ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ தைலைம தா@$� உ0?பின�  பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ�தா�. அத பிரகார�, பாரா�மற� இைறய தீ�மான�தி/கிண@க 2018 � 07 ஆ� திகதி வியாழ#கிழைம A.ப. 9.30 மணி வைர ஒ�திைவ#க?ப�ட�.  


