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ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
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ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாி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�   ெ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 வஜிர அேபவ%தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ%தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ%தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ%தன, உ.நா�ட1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ        ேஜா! அமர&#க,ேஜா! அமர&#க,ேஜா! அமர&#க,ேஜா! அமர&#க, 4/0லா��ைற அபிவி)�தி ம/0� கிறி6தவ சமய அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ மஹி�த அமர(ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர(ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர(ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர(ர, கம�ெதாழி2 அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ        கய�த க�ணாதில�க,கய�த க�ணாதில�க,கய�த க�ணாதில�க,கய�த க�ணாதில�க, காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89 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� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ        ல*ம! கிாிஎ�ல,ல*ம! கிாிஎ�ல,ல*ம! கிாிஎ�ல,ல*ம! கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி2#ய/சி ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச)� பாரா�மற( சைப #த2வ)� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ        மேனா கேணச!,மேனா கேணச!,மேனா கேணச!,மேனா கேணச!, ேதசிய ஒ)ைம8பா>, ந2?ண க� ம/0� அரசக)ம ெமாழிக. அைம(ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ச@க நல9ாி ம/0� ஆர�ப  ைக�ெதாழி2 அைம(ச� ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க, ெப)Bேதா�ட  ைக�ெதாழி2 அைம(ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, 9�தசாசன அைம(ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப-டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப-டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப-டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப-டார, மகளி� ம/0� சி0வ� அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ைபஸ% /0தபா,ெகௗரவ ைபஸ% /0தபா,ெகௗரவ ைபஸ% /0தபா,ெகௗரவ ைபஸ% /0தபா, மாகாண சைபக., உ.Dரா�சி ம/0� விைளயா�>��ைற அைம(ச� ெகௗரவ சாகல ர1நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர1நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர1நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர1நாய�க, இைளஞ� அ1வ2க., க)�தி�ட #காைம��வ� ம/0� ெத அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப*,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப*,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப*,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப*, உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ம2� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம2� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம2� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம2� 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� 



                            (2 ) M. No. 11 ெ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� க8ப/0ைற அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ர4சி1 சிய�பலாபி5ய,ெகௗரவ ர4சி1 சிய�பலாபி5ய,ெகௗரவ ர4சி1 சிய�பலாபி5ய,ெகௗரவ ர4சி1 சிய�பலாபி5ய, மிவ1 ம/0� 9�8பி க�த க ச தி அைம(ச� ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார1ன,ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார1ன,ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார1ன,ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார1ன, 4காதார�, ேபாசைண ம/0� 4ேதச ம)��வ அைம(ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!, ச@க வ1G�ட2க. அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ        6�7 மா%ஷ� சர1 ெபா!ேசகா,6�7 மா%ஷ� சர1 ெபா!ேசகா,6�7 மா%ஷ� சர1 ெபா!ேசகா,6�7 மா%ஷ� சர1 ெபா!ேசகா, வ1வாதார அபிவி)�தி, வனசீவராசிக. ம/0� பிரேதச அபிவி)�தி அைம(ச�  ெகௗரவ வச�த அ9விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ9விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ9விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ9விஹாேர, கம�ெதாழி2 இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ        பியேசன கமேக,பியேசன கமேக,பியேசன கமேக,பியேசன கமேக, இைளஞ� அ1வ2க., க)�தி�ட #காைம��வ� ம/0� ெத அபிவி)�தி இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ ெமாஹா! லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா! லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா! லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா! லா� கிேர�, உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க. 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, மகாவ? அபிவி)�தி இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    அஜி1 பி. ெபேரரா,அஜி1 பி. ெபேரரா,அஜி1 பி. ெபேரரா,அஜி1 பி. ெபேரரா, மிவ1 ம/0� 9�8பி க�த க ச 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. 5. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 5. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 5. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 5. பிேரமதாச, ெப)Bேதா�ட  ைக�ெதாழி2 இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர!,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர!,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர!,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர!, சி0வ� அ1வ2க. இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ (.எ0. இராதாகி�<ண!,ெகௗரவ (.எ0. இராதாகி�<ண!,ெகௗரவ (.எ0. இராதாகி�<ண!,ெகௗரவ (.எ0. இராதாகி�<ண!, க2வி இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர1ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர1ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர1ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர1ன, நிதி இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ (தி�மதி) =யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) =யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) =யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) =யாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக., உ.Dரா�சி ம/0� விைளயா�>��ைற இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ தி2> ெவதஆர?சி,ெகௗரவ தி2> ெவதஆர?சி,ெகௗரவ தி2> ெவதஆர?சி,ெகௗரவ தி2> ெவதஆர?சி, கட/ெறாழி2, நீரக வள@ல அபிவி)�தி ம/0� கிராமிய8 ெபா)ளாதார அ1வ2க. 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! ெசெனவிர1ன,ெகௗரவ ல*ம! ெசெனவிர1ன,ெகௗரவ ல*ம! ெசெனவிர1ன,ெகௗரவ ல*ம! ெசெனவிர1ன, விIஞான, ெதாழி2J�ப, ஆராK(சி, திறக. அபிவி)�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�< மர9ாிைமக. இராஜா:க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபளB, ேதசிய ஒ/0ைம ம/0� சகவாLM 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. அலவ1&வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ1&வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ1&வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ1&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� ெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) அேனாமா கமேக, ெப/ேறா?ய வள:க. அபிவி)�தி பிரதி அைம(ச� 



                            (3 ) M. No. 11 ெகௗரவ எ?.ஆ%. சாரதீ &<ம�த,ெகௗரவ எ?.ஆ%. சாரதீ &<ம�த,ெகௗரவ எ?.ஆ%. சாரதீ &<ம�த,ெகௗரவ எ?.ஆ%. சாரதீ &<ம�த, நீதி ம/0� சிைற(சாைலக. ம0சீரைம89 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    மCஷ நாணாய�கார,மCஷ நாணாய�கார,மCஷ நாணாய�கார,மCஷ நாணாய�கார, ெதாைல�ெதாட�9க. , <ஜி�ட2 உ�க�டைம89 வசதிக. ம/0� ெவளிநா�>� ெதாழி2வாK89 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ெசயி7 அ2 ஸாஹி% ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி7 அ2 ஸாஹி% ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி7 அ2 ஸாஹி% ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி7 அ2 ஸாஹி% ெமௗலானா, ேதசிய ஒ)ைம8பா>, ந2?ண 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, ச@க வ1G�ட2க. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ /1& சிவ2#க�,ெகௗரவ /1& சிவ2#க�,ெகௗரவ /1& சிவ2#க�,ெகௗரவ /1& சிவ2#க�, ச@க நல9ாி ம/0� ஆர�ப  ைக�ெதாழி2 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    அமீ% அ2 சிஹா>தீ!,அமீ% அ2 சிஹா>தீ!,அமீ% அ2 சிஹா>தீ!,அமீ% அ2 சிஹா>தீ!, கட/ெறாழி2, நீரக வள@ல அபிவி)�தி ம/0� கிராமிய8 ெபா)ளாதார அ1வ2க. பிரதி அைம(ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட% அ>Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அ>Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அ>Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அ>Dஹாமி   ெ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 ல*ம! யா>பா அேபவ%தனெகௗரவ ல*ம! யா>பா அேபவ%தனெகௗரவ ல*ம! யா>பா அேபவ%தனெகௗரவ ல*ம! யா>பா அேபவ%தன   ெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசனெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசனெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசனெகௗரவ &ஷார இ�&னி� அமரேசன   ெகௗரவ திE� அ/Fகமெகௗரவ திE� அ/Fகமெகௗரவ திE� அ/Fகமெகௗரவ திE� அ/Fகம   ெகௗரவ ஆன�த அ91கமேகெகௗரவ ஆன�த அ91கமேகெகௗரவ ஆன�த அ91கமேகெகௗரவ ஆன�த அ91கமேக   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ர!ஜி1ர!ஜி1ர!ஜி1ர!ஜி1    அ9விஹாேரஅ9விஹாேரஅ9விஹாேரஅ9விஹாேர    ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ./. /க�ம7 இ0மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ./. /க�ம7 இ0மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ./. /க�ம7 இ0மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ./. /க�ம7 இ0மாயி�   ெகௗரவ ாீ. 6. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. 6. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. 6. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. 6. ஏ�கநாய�க   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி�1 �மா%ெகௗரவ அ. அரவி�1 �மா%ெகௗரவ அ. அரவி�1 �மா%ெகௗரவ அ. அரவி�1 �மா%   ெகௗரவ ேவ9 �மா%ெகௗரவ ேவ9 �மா%ெகௗரவ ேவ9 �மா%ெகௗரவ ேவ9 �மா%   ெகௗரவ நால�க பிரசா1 ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா1 ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா1 ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா1 ெ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 கமல1ெகௗரவ சிறிபால கமல1ெகௗரவ சிறிபால கமல1ெகௗரவ சிறிபால கமல1   ெகௗரவ உதய பிரபா1 க�ம!பிலெகௗரவ உதய பிரபா1 க�ம!பிலெகௗரவ உதய பிரபா1 க�ம!பிலெகௗரவ உதய பிரபா1 க�ம!பில   ெகௗரவ நிஹா� கல>ப1திெகௗரவ நிஹா� கல>ப1திெகௗரவ நிஹா� கல>ப1திெகௗரவ நிஹா� கல>ப1தி   ெகௗரவ திேன< �ணவ%தனெகௗரவ திேன< �ணவ%தனெகௗரவ திேன< �ணவ%தனெகௗரவ திேன< �ணவ%தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ%தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ%தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ%தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�&ல �ணவ%தன   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    எ7வ7எ7வ7எ7வ7எ7வ7    �ணேசகர�ணேசகர�ணேசகர�ணேசகர    ெகௗரவ ப1ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப1ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப1ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப1ம உதயசா�த �ணேசகர   ெகௗரவ எ0. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ0. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ0. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ0. எ�. ச�திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா5ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா5ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா5ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா5   ெகௗரவ ம21 ஜயதிலகெகௗரவ ம21 ஜயதிலகெகௗரவ ம21 ஜயதிலகெகௗரவ ம21 ஜயதிலக   



                            (4 ) M. No. 11 ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    நளி!நளி!நளி!நளி!    ப-டாறப-டாறப-டாறப-டாற    ஜயமஹஜயமஹஜயமஹஜயமஹ    ெகௗரவ அCர சி7னி ஜயர1னெகௗரவ அCர சி7னி ஜயர1னெகௗரவ அCர சி7னி ஜயர1னெகௗரவ அCர சி7னி ஜயர1ன   ெகௗரவ அHராத ஜயர1னெகௗரவ அHராத ஜயர1னெகௗரவ அHராத ஜயர1னெகௗரவ அHராத ஜயர1ன   ெகௗரவ பிய#கர ஜயர1னெகௗரவ பிய#கர ஜயர1னெகௗரவ பிய#கர ஜயர1னெகௗரவ பிய#கர ஜயர1ன   ெ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   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல�கில�கில�கில�கி    ஜயவ%தனஜயவ%தனஜயவ%தனஜயவ%தன        ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர   ெகௗரவ (தி�மதி) @ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) @ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) @ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) @ேமதா ஜீ. ஜயேசன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. &ைரெர7ணசி#க�ெகௗரவ க. &ைரெர7ணசி#க�ெகௗரவ க. &ைரெர7ணசி#க�ெகௗரவ க. &ைரெர7ணசி#க�   ெகௗரவ ஜனக ப-டார ெத!னேகா!ெகௗரவ ஜனக ப-டார ெத!னேகா!ெகௗரவ ஜனக ப-டார ெத!னேகா!ெகௗரவ ஜனக ப-டார ெத!னேகா!   ெகௗரவ சிறினா� 5 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 5 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 5 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 5 ெம�   ெகௗரவ ாீ. ர!ஜி1 த ெசாIசாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி1 த ெசாIசாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி1 த ெசாIசாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி1 த ெசாIசா   ெகௗரவ அHர திசாநாய�கெகௗரவ அHர திசாநாய�கெகௗரவ அHர திசாநாய�கெகௗரவ அHர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல(ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல(ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல(ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல(ர திசாநாய�க   ெகௗரவ எ0. 6. திசாநாய�கெகௗரவ எ0. 6. திசாநாய�கெகௗரவ எ0. 6. திசாநாய�கெகௗரவ எ0. 6. திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள0 ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள0 ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள0 ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள0 ேதவான�தா   ெகௗரவ /ஹ�ம& நசீ%ெகௗரவ /ஹ�ம& நசீ%ெகௗரவ /ஹ�ம& நசீ%ெகௗரவ /ஹ�ம& நசீ%   ெகௗரவ வா@ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா@ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா@ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா@ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    D1திகD1திகD1திகD1திக    ப1திறணப1திறணப1திறணப1திறண    ெகௗரவ (டா�ட%) ரேம< பதிரணெகௗரவ (டா�ட%) ரேம< பதிரணெகௗரவ (டா�ட%) ரேம< பதிரணெகௗரவ (டா�ட%) ரேம< பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ @ச�த D4சிநிலேமெகௗரவ @ச�த D4சிநிலேமெகௗரவ @ச�த D4சிநிலேமெகௗரவ @ச�த D4சிநிலேம   ெகௗரவ சன1 நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன1 நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன1 நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன1 நிசா�த ெபேரரா   ெகௗரவ @ஜி1 ச4ஜய ெபேரராெகௗரவ @ஜி1 ச4ஜய ெபேரராெகௗரவ @ஜி1 ச4ஜய ெபேரராெகௗரவ @ஜி1 ச4ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) @த%ஷினி ப%னா�&DJேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) @த%ஷினி ப%னா�&DJேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) @த%ஷினி ப%னா�&DJேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) @த%ஷினி ப%னா�&DJேள   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம?ச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம?ச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம?ச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம?ச�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 எ0.எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ0.எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ0.எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ0.எ�. மாி�கா%   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேகேகேகேக. . . . காத%காத%காத%காத%    ம0தா!ம0தா!ம0தா!ம0தா!    ெகௗரவ இ�ரா! மKL>ெகௗரவ இ�ரா! மKL>ெகௗரவ இ�ரா! மKL>ெகௗரவ இ�ரா! மKL>   ெகௗரவ அ>&�லா மஹL>ெகௗரவ அ>&�லா மஹL>ெகௗரவ அ>&�லா மஹL>ெகௗரவ அ>&�லா மஹL>   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    அஜி1அஜி1அஜி1அஜி1    மான>ெப�மமான>ெப�மமான>ெப�மமான>ெப�ம    ெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆ@ மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆ@ மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆ@ மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆ@ மாரசி#க   



                            (5 ) M. No. 11 ெகௗரவ எ0.சீ. /1&�மாரணெகௗரவ எ0.சீ. /1&�மாரணெகௗரவ எ0.சீ. /1&�மாரணெகௗரவ எ0.சீ. /1&�மாரண   ெகௗரவ சீனி1த�பி ேயாேக0வர!ெகௗரவ சீனி1த�பி ேயாேக0வர!ெகௗரவ சீனி1த�பி ேயாேக0வர!ெகௗரவ சீனி1த�பி ேயாேக0வர!   ெகௗரவ (வண.) அ&ர2ேய ரதன ேதர%ெகௗரவ (வண.) அ&ர2ேய ரதன ேதர%ெகௗரவ (வண.) அ&ர2ேய ரதன ேதர%ெகௗரவ (வண.) அ&ர2ேய ரதன ேதர%   ெகௗரவ ெலாஹா! ர1வ1ேதெகௗரவ ெலாஹா! ர1வ1ேதெகௗரவ ெலாஹா! ர1வ1ேதெகௗரவ ெலாஹா! ர1வ1ேத   ெகௗரவ /ஜிD% ரஹுமா!ெகௗரவ /ஜிD% ரஹுமா!ெகௗரவ /ஜிD% ரஹுமா!ெகௗரவ /ஜிD% 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���Dரெகௗரவ ஜானக வ���Dரெகௗரவ ஜானக வ���Dரெகௗரவ ஜானக வ���Dர   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர1னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர1னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர1னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர1ன   ெ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) ேராஹினி �மாாி விேஜர1னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர1னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர1னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர1ன   ெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறி   ெகௗரவ &O> விேஜேசகரெகௗரவ &O> விேஜேசகரெகௗரவ &O> விேஜேசகரெகௗரவ &O> விேஜேசகர   ெகௗரவ க4சன விேஜேசகரெகௗரவ க4சன விேஜேசகரெகௗரவ க4சன விேஜேசகரெகௗரவ க4சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா! விதானேகெகௗரவ ேஹஷா! விதானேகெகௗரவ ேஹஷா! விதானேகெகௗரவ ேஹஷா! விதானேக   ெகௗரவ ேதCக விதானகமேகெகௗரவ ேதCக விதானகமேகெகௗரவ ேதCக விதானகமேகெகௗரவ ேதCக விதானகமேக   ெகௗரவ ச�திம (ர�ெகா5ெகௗரவ ச�திம (ர�ெகா5ெகௗரவ ச�திம (ர�ெகா5ெகௗரவ ச�திம (ர�ெகா5   ெகௗரவ �மார ெவ�கமெகௗரவ �மார ெவ�கமெகௗரவ �மார ெவ�கமெகௗரவ �மார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர!ெகௗரவ சி. சிறீதர!ெகௗரவ சி. சிறீதர!ெகௗரவ சி. சிறீதர!   ெகௗரவ ஞான/1& =ேநச!ெகௗரவ ஞான/1& =ேநச!ெகௗரவ ஞான/1& =ேநச!ெகௗரவ ஞான/1& =ேநச!   ெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி =0க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி =0க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி =0க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி =0க�தராசா   ெகௗரவ ஜய�த சமர(ரெகௗரவ ஜய�த சமர(ரெகௗரவ ஜய�த சமர(ரெகௗரவ ஜய�த சமர(ர   ெகௗரவ ச�தி1 சமரசி#கெகௗரவ ச�தி1 சமரசி#கெகௗரவ ச�தி1 சமரசி#கெகௗரவ ச�தி1 சமரசி#க   ெகௗரவ எ�.ஏ. @ம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. @ம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. @ம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. @ம�திர!   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ ச1&ர ச�தீப ேசனார1னெகௗரவ ச1&ர ச�தீப ேசனார1னெகௗரவ ச1&ர ச�தீப ேசனார1னெகௗரவ ச1&ர ச�தீப ேசனார1ன   ெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#க   ெகௗரவ @னி� ஹ�&!ென1திெகௗரவ @னி� ஹ�&!ென1திெகௗரவ @னி� ஹ�&!ென1திெகௗரவ @னி� ஹ�&!ென1தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ75ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ75ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ75ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ75ஆர?சி   ெகௗரவ இ�திக அH�1த ேஹர1ெகௗரவ இ�திக அH�1த ேஹர1ெகௗரவ இ�திக அH�1த ேஹர1ெகௗரவ இ�திக அH�1த ேஹர1   ெகௗரவ கனக ேஹர1ெகௗரவ கனக ேஹர1ெகௗரவ கனக ேஹர1ெகௗரவ கனக ேஹர1   ெகௗரவ விஜித ேஹர1ெகௗரவ விஜித ேஹர1ெகௗரவ விஜித ேஹர1ெகௗரவ விஜித ேஹர1    



                            (6 ) M. No. 11  தி). த�மிக தசநாய க, பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக�   தி). நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி8 பிரதானிO� பிரதி8 பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக#�   தி)மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  தி). < கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி( ெசயலாள� நாயக�   ஒ1திைவ>பி! பிரகார� பாராEம!ற� R5ய&. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ1திைவ>பி! பிரகார� பாராEம!ற� R5ய&. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ1திைவ>பி! பிரகார� பாராEம!ற� R5ய&. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ1திைவ>பி! பிரகார� பாராEம!ற� R5ய&. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.        1.1.1.1.    ப1திர#கJப1திர#கJப1திர#கJப1திர#கJ    சம%>பி1த� சம%>பி1த� சம%>பி1த� சம%>பி1த� : : : :     (1) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89 அைம(ச�,    2017 ஆ� ஆ�> கான அைம(சரைவ அ1வலக�தி ெசயலா/0ைக அறி ைகைய( சம�8பி�� ேம/ப< அறி ைகைய உ.ளக நி)வாக� ம/0� அரச #காைம��வ� ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  %*வி/% ஆ/08ப>�த8பட ேவ�>ெமன8 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப %விட8ப�> ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�. 
(2)  காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89 அைம(ச�,   (i) 2017 ஆ� ஆ�> கான 9�தசாசன அைம(சி ெசயலா/0ைக அறி ைக; ம/0�  (ii) 2017 ஆ� ஆ�> கான ெபௗ�த மத அ1வ2க. திைண கள�தி ெசய/தி�ட அறி ைக ஆகியவ/ைற( சம�8பி�� ேம/ப< அறி ைககைள இைளஞ�, விைளயா�>��ைற, கைல ம/0� மர9ாிைமக. ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  %*வி/% ஆ/08ப>�த8பட ேவ�>ெமன8 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�.  
(3) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89 அைம(ச�, 2017 ஆ� ஆ�> கான தகவ2 ெதாழி2J�ப #காைம��வ� திைண கள�தி ெசயலா/0ைக அறி ைகைய( சம�8பி�� ேம/ப< அறி ைகைய அரசா:க நிதி  ப/றிய %*வி/% ஆ/08ப>�த8பட ேவ�>ெமன8 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�. 
(4) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89 அைம(ச�, 2017 ஆ� ஆ�> கான அரசா:க ெதாழி2 #ய/சி அபிவி)�தி அைம(சி ெசய/திற அறி ைகைய( சம�8பி�� ேம/ப< அறி ைகைய ெபா)ளாதார அபிவி)�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  %*வி/% ஆ/08ப>�த8பட ேவ�>ெமன8 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�. 
(5) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89 அைம(ச�, 2017 ஆ� ஆ�> கான மாநகர ம/0� ேம2 மாகாண அபிவி)�தி அைம(சி வ)டாBத ெசய/பா�> அறி ைகைய( சம�8பி�� ேம/ப< அறி ைகைய ெபா)ளாதார அபிவி)�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  %*வி/% ஆ/08ப>�த8பட ேவ�>ெமன8 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�. 
(6) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89 அைம(ச�, 2015 ஆ� ஆ�> கான கம�ெதாழி2 ம/0� கமநல  கா890தி( சைபயி ஆ�டறி ைகைய( சம�8பி�� ேம/ப< அறி ைகைய கம�ெதாழி2 ம/0� காணி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  %*வி/% ஆ/08ப>�த8பட ேவ�>ெமன8 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�. 
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(7) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89 அைம(ச�,  
 (i) 2017 ஆ� ஆ�> கான நீதி அைம(சி ெசயலா/0ைக அறி ைக; 
 (ii)  2017 ஆ� ஆ�> கான சிைற(சாைல� திைண கள�தி ெசயலா/0ைக அறி ைக; ம/0� 
 (iii) 2017 ஆ� ஆ�> கான ச�ட ஆைண %*� திைண கள�தி ெசயலா/0ைக அறி ைக ஆகியவ/ைற( சம�8பி�� ேம/ப< அறி ைகைய ச�ட விவகார� (ஊழ1 ெகதிரான) ம/0� ஊடக��ைற ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  %*வி/% ஆ/08ப>�த8பட ேவ�>ெமன8 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�. 
(8) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89 அைம(ச�, 2017 ஆ� ஆ�> கான மாகாண சைபக. ம/0� உ.Dரா�சி அைம(சி வ)டாBத ெசயலா/0ைக அறி ைகைய( சம�8பி�� ேம/ப< அறி ைகைய உ.ளக நி)வாக� ம/0� அரச #காைம��வ� ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  %*வி/% ஆ/08ப>�த8பட ேவ�>ெமன8 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�.  
(9) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89 அைம(ச�, 2017 ஆ� ஆ�> கான விைளயா�>��ைற அைம(சி வ)டாBத ெசயலா/0ைக அறி ைகைய( சம�8பி�� ேம/ப< அறி ைகைய இைளஞ�, விைளயா�>��ைற, கைல ம/0� மர9ாிைமக. ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  %*வி/% ஆ/08ப>�த8பட ேவ�>ெமன8 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�.   2.2.2.2.    �S�S�S�S    அறி�ைககJஅறி�ைககJஅறி�ைககJஅறி�ைககJ    சம%>பி1த�சம%>பி1த�சம%>பி1த�சம%>பி1த�    : : : : (1) அரசா:க நிதி ப/றிய %*வி  தவிசாள� ெகளரவ எ�.ஏ. 4மBதிர, அ  %*வி/% ஆ/08ப>�த8ப�ட, 
 (i) ம�வாி  க�டைள( ச�ட�தி கீழான அறிவி�த2க.;  (ii)  வ)டாBத மதி8W>க. ப/றிய அறி#க  %றி8பி2  கா�ட8ப�>.ள ேதசிய வரM ெசலM� தி�ட�தி  கீL %ைறநிர89 உதவி( ேசைவக. ம/0� அவசர ேதைவ8 ெபா089 களி @ல� வழ:க8ப�>.ள ேமலதிக ஒ� கீ>க. ெதாட�பான %றி89க.; ம/0� 
 (iii) 2017 ஆ� ஆ�< நாகாவ� காலா�</கான நிதி ெசயலா/0ைக அறி ைக  ெதாட�பிலான அ %*வி  அறி ைகைய( சம�8பி�தா�. ேம/ப< அறி ைக சபா6ட1தி2ட>படசபா6ட1தி2ட>படசபா6ட1தி2ட>படசபா6ட1தி2ட>பட ேவ�>ெமன  க�டைளயாயி/0. 
(2) ேதசிய8 பா�கா89 ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  %*வி  தவிசாள� ெகளரவ ம?� ஜயதிலக,  அ  %*வி/% ஆ/08ப>�த8ப�ட,   (i)  ேதசிய பா�கா89 நிதிய� (தி)�த()  ச�ட@ல�; 
 (ii)  2013 ம/0� 2014 ஆ� ஆ�>க� கான ெஜனர2 ேச� ேஜா ெகா�தலாவல பா�கா898 ப2கைல கழக�தி வ)டாBத அறி ைகக�� நிதி  �/0 அறி ைகக��;  
 (iii) 2001 #த2 2010 ஆ� ஆ�>  வைரயிலான இல:ைக இராYவ� தைர8பைடயி வ)டாBத ெசய2திற அறி ைகக.;  
 (iv) 2012, 2013 ம/0� 2014 ஆ� ஆ�>க� கான ரணவி) ேசைவ அதிகார சைபயி ஆ�டறி ைகக.;  
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 (v) 2001 #த2  2010 ஆ� ஆ�> வைரயிலான  இல:ைக கட/பைடயி வ)டாBத ெசயலா/0ைக  அறி ைகக.;    
 (vi) 2016 ஆ� ஆ�> கான இல:ைக இராYவ� தைர8பைடயி ெசய2திற அறி ைக;  
 (vii) 2016 ஆ� ஆ�> கான இல:ைக விமான8 பைடயி வ)டாBத ெசயலா/0ைக அறி ைக;  
 (viii) 2016 ஆ�  ஆ�> கான பா�கா89 அைம(சி ெசய2திற அறி ைக;  
 (ix)  2016 ஆ� ஆ�> கான இல:ைக கட/பைடயி வ)டாBத ெசயலா/0ைக அறி ைக;  ம/0� 
 (x)  2015  ம/0� 2016 ஆ� ஆ�> கான சிவி2 பா�கா89� திைண கள�தி ெசயலா/0ைக அறி ைகக.  ெதாட�பிலான அ %*வி  அறி ைகைய( சம�8பி�தா�. ேம/ப< அறி ைக சபா6ட1தி2ட>படசபா6ட1தி2ட>படசபா6ட1தி2ட>படசபா6ட1தி2ட>பட ேவ�>ெமன  க�டைளயாயி/0.       3.3.3.3.    மC�கJமC�கJமC�கJமC�கJ    : : : :     

(1)  ப�தர#2ல, வட % தல:கம, %)ெகதர [தி, இல. 552 W யி2 வதிO� தி). வி.ஜி.எ(.எ6. ெபேரராவின� 2018.03.26 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி கிரமர�ன சம�8பி�தா�.  
(2)  ெகா�த�>வ, 9திய நகர�, எ2ேஹன [தி, இல. 697/2 இ2 வதிO� தி). W.ட8ளி�.ஜி. 9�தி க உசா பிேரமர�னவின� 2018.03.21 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ (தி)மதி) ேராஹினி %மாாி விேஜர�ன சம�8பி�தா�.  
(3)  Jகதலாவ, லாஹுெவவ, இல. 14 இ2 வதிO� தி). ஆ�.எ�.எ�.ேக. ரBெதனியவின� 2018.03.17 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ சமிBத விேஜசிாி சம�8பி�தா�.  

 (4) (i) கா?, ேகான#2ல சBதியி2 வதிO� தி). எ2.ஏ. %ணர�னவின� 
2017.12.15 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவO�;  

  (ii) மா�தைற, ெம�தவ�த, த:க2ல [தி, இல. 389/1 இ2 வதிO� தி). மிலா 4ேபாத ஜயேசகரவின� 2018.01.02 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவO�;    (iii) ப�ேதகம, இBதிக6ெக�<ய, இ4)9ர, இல. 71 இ2 வதிO� தி)மதி ஆ�.ஏ.ேக. சமரநாய கவின� 2017.11.21 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம;ைவO� 

  ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�<ஆர(சி சம�8பி�தா�. 30 (10 ) அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள கைமய ேம/ப< ம; க. ெபா� ம; க. %*M % ஆ/08ப>�த8ப�டன.     4.4.4.4.    பாராEம!ற அம%TபாராEம!ற அம%TபாராEம!ற அம%TபாராEம!ற அம%T    : : : : காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89 அைம(ச� சம�8பி�த பிேரரைண,— 8 ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைளயி ஏ/பா>களினா1� 2018.06.06 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா2 ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட பிேரரைணகளினா1� தைடெபறாம2, இைறய தின� சைப அம�M ேநர� #.ப. 9.30 மணி #த2 பி.ப. 7.00 மணிவைர இ) %மாக. பி.ப. 1.30 மணி % 8(5) ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள ெதாழி/ப>மாக. பி.ப. 7.00 மணி % சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ8பாராக. 



                            (9 ) M. No. 11 பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�.  5.5.5.5.    ம&வாி�ம&வாி�ம&வாி�ம&வாி�    க7டைள?க7டைள?க7டைள?க7டைள?    ச7ட1தி!ச7ட1தி!ச7ட1தி!ச7ட1தி!    கீUகீUகீUகீU    அறிவி1த�அறிவி1த�அறிவி1த�அறிவி1த�    (இல(இல(இல(இல. 1. 1. 1. 1)))): : : : நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம(ச� சம�8பி�த பிேரரைண,— ம�வாி  க�டைள( ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 32(1) ஆ� பிாிவி கீL,  ம�வாி ெதாட�பாக  நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக  அைம(சரா2 விதி க8ப�>, 2018 சனவாி 18 ஆ� திகதிய 2054/41 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி2 பிர4ாி க8ப�ட�� 2018.05.22 ஆ� திகதி சம�8பி க8ப�ட�மான அறிவி�த2 அ:கீகாி க8ப>மாக. 
(ம�வாி அறிவி�த2  இல க� 03/2018) 
(#.ப.10.49 மணி % பிரதி( சபாநாயக� தைலைம தா:கினா�. ) 
(பி.ப. 1.26 மணி % %* களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா:கினா�. )  ெகௗரவ ேவ1 %மா� தைலைம தா:%வாராக” என ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர, ெகரவ சமிBத விேஜசிறி அ;வதி க8 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 
(பி.ப. 2.23 மணி %  ெகௗரவ ேவ1 %மா� தைலைம தா:கினா�.) பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�.     6.6.6.6.    ம&வாி�ம&வாி�ம&வாி�ம&வாி�    க7டைள?க7டைள?க7டைள?க7டைள?    ச7ட1தி!ச7ட1தி!ச7ட1தி!ச7ட1தி!    கீUகீUகீUகீU    அறிவி1த� (இலஅறிவி1த� (இலஅறிவி1த� (இலஅறிவி1த� (இல. 2. 2. 2. 2 )))) : : : : நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சிக. ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� சம�8பி�த பிேரரைண,— ம�வாி  க�டைள( ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான)  2 ம/0� 22 ஆ� பிாிMகளி கீL,  ம�வாி ெதாட�பாக  நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக  அைம(சரா2 விதி க8ப�>, 2018 சனவாி 23  ஆ� திகதிய 2055/9 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி2 பிர4ாி க8ப�ட�� 2018.05.22 ஆ� திகதி சம�8பி க8ப�ட�மான அறிவி�த2க. அ:கீகாி க8ப>மாக. 
(ம�வாி அறிவி�த2  இல க� 05/2018 ம/0� 06/2018) பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 
 7.7.7.7.    ம&வாி�ம&வாி�ம&வாி�ம&வாி�    க7டைள?க7டைள?க7டைள?க7டைள?    ச7ட1தி!ச7ட1தி!ச7ட1தி!ச7ட1தி!    கீUகீUகீUகீU    அறிவி1த� (இலஅறிவி1த� (இலஅறிவி1த� (இலஅறிவி1த� (இல. 3. 3. 3. 3 )))) ::::நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம(ச� சா�பாக அரச ெதாழி2#ய/சிக. ம/0� க�< நகர அபிவி)�தி அைம(ச� சம�8பி�த பிேரரைண,— ம�வாி  க�டைள( ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான)  32 ஆ� பிாிMட ேச��� வாசி க8ப>� 2, 12, 22 ம/0� 25 ஆ� பிாிMகளி கீL, ம�வாி ெதாட�பாக நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக  அைம(சரா2 விதி க8ப�>, 2018 ெப8ரவாி 21 ஆ� திகதிய 2059/32 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி2 பிர4ாி க8ப�ட�� 2018 . 0 5 . 2 2 ஆ� திகதி சம�8பி க8ப�ட�மான அறிவி�த2 அ:கீகாி க8ப>மாக. 
(ம�வாி அறிவி�த2  இல க� 07/2018) பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 
 9.9.9.9.    ஒ1திைவ>Dஒ1திைவ>Dஒ1திைவ>Dஒ1திைவ>D    (((( திவாலானதிவாலானதிவாலானதிவாலான    நிதிநிதிநிதிநிதி    நிVவன#களி!நிVவன#களி!நிVவன#களி!நிVவன#களி!    ைவ>D�கைளைவ>D�கைளைவ>D�கைளைவ>D�கைள    மீள>மீள>மீள>மீள>    ெபV�ெபV�ெபV�ெபV�    ேவைல1தி7ட�ேவைல1தி7ட�ேவைல1தி7ட�ேவைல1தி7ட�) :  ) :  ) :  ) :  “இ8 பாரா�மற� ஒ�திைவ க8ப>மாக”  என பாரா�மற( சைப #த2வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ>�திய�ப8 ெப/0 விவாதி க8ப�ட�. “ெகளரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா:%வாராக” என நிதி இராஜா:க அைம(ச� பிேராி�தா�.  



                            (10 ) M. No. 11 பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 
(பி.ப. 3.23 மணி % ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா:கினா�.) “ெகளரவ (டா ட�) (தி)மதி)  �aதா விேஜமான தைலைம தா:%வாராக” என நிதி இராஜா:க அைம(ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட8ப�> ஏ/0 ெகா.ள8ப�ட�. 
(பி.ப. 4.12 மணி % ெகௗரவ (டா ட�) (தி)மதி) �aதா விேஜமான தைலைம தா:கினா�.) 
(பி.ப. 5.43 மணி % பிரதி( சபாநாயக� தைலைம தா:கினா�. )  அbேவைள ேநர� பி.ப. 7.00 மணியாகிவிடேவ பிரதி( சபாநாயக� வினாவிறி பாரா�மற�ைத ஒ�திைவ�தா�. அத பிரகார�, 2018 � 08, ெவ.ளி கிழைம #.ப. 9.30 மணி வைர ஒ�திைவ க8ப�ட�. 


