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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�   ெ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� ெ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 ம0சீரைம56 அைம*ச+� அரசா7க  க�சி $த/ேகாலாசா9� ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�, க2வி அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல)ம! கிாிஎ�ல,ல)ம! கிாிஎ�ல,ல)ம! கிாிஎ�ல,ல)ம! கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி2$ய/சி ம/0� க�: நகர அபிவி+�தி அைம*ச+� பாரா�மற* சைப $த2வ+� ெகௗரவ *மி�த திசாநாய�க,ெகௗரவ *மி�த திசாநாய�க,ெகௗரவ *மி�த திசாநாய�க,ெகௗரவ *மி�த திசாநாய�க, நீ�5பாசன, நீ� வள7க� ம/0� அன��த $காைம��வ அைம*ச� ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க, ெப+<ேதா�ட  ைக�ெதாழி2 அைம*ச� ெகௗரவ எ+. ,. நாவி!ன,ெகௗரவ எ+. ,. நாவி!ன,ெகௗரவ எ+. ,. நாவி!ன,ெகௗரவ எ+. ,. நாவி!ன, உ�ளக அ1வ2க� ம/0� வடேம2 அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, 6�தசாசன அைம*ச� ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ!,ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ!,ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ!,ெகௗரவ றிஸா. பதி/தீ!, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க� அைம*ச� ெகௗரவ ைபஸ% 1+தபா,ெகௗரவ ைபஸ% 1+தபா,ெகௗரவ ைபஸ% 1+தபா,ெகௗரவ ைபஸ% 1+தபா, மாகாண சைபக�, உ�=ரா�சி ம/0� விைளயா�>��ைற அைம*ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப),(கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப),(கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப),(கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப), உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க� அைம*ச� ெகௗரவ ர'�திர சமர'ர,ெகௗரவ ர'�திர சமர'ர,ெகௗரவ ர'�திர சமர'ர,ெகௗரவ ர'�திர சமர'ர, ெதாழி2 ம/0� ெதாழி/ச7க உற?க� அைம*ச� ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார4ன,ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார4ன,ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார4ன,ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார4ன, @காதார�, ேபாசைண ம/0� @ேதச ம+��வ அைம*ச� ெகௗரவ விஜி4 விஜய1ணி ெசா5சா,ெகௗரவ விஜி4 விஜய1ணி ெசா5சா,ெகௗரவ விஜி4 விஜய1ணி ெசா5சா,ெகௗரவ விஜி4 விஜய1ணி ெசா5சா, கட/ெறாழி2, நீரக வளAல அபிவி+�தி ம/0� கிராமிய5 ெபா+ளாதார அ1வ2க� அைம*ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!, சAக வ1B�ட2க� அைம*ச�  



                            (2 ) M. No. 16 ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4*வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4*வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4*வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4*வல, உ�நா�ட1வ2க� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ர6சி4 அ7விஹாேர,ெகௗரவ ர6சி4 அ7விஹாேர,ெகௗரவ ர6சி4 அ7விஹாேர,ெகௗரவ ர6சி4 அ7விஹாேர, @/0லா��ைற அபிவி+�தி ம/0� கிறிCதவ சமய அ1வ2க� இராஜா7க அைம*ச� ெகௗரவ வச�த அ7விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ7விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ7விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ7விஹாேர, கம�ெதாழி2 இராஜா7க அைம*ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, இைளஞ� அ1வ2க�, க+�தி�ட $காைம��வ� ம/0� ெத அபிவி+�தி இராஜா7க அைம*ச� ெகௗரவ ல�கி ஜயவ%தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ%தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ%தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ%தன, மைலநா�> 6திய கிராம7க�, உ�க�டைம56 வசதிக� ம/0� ச$தாய அபிவி+�தி இராஜா7க அைம*ச� ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா, மிவ1 ம/0� 6�5பி க�த க ச தி இராஜா7க அைம*ச� ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம/0� ெபா+ளாதார அ1வ2க� இராஜா7க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. :. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. :. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. :. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. :. பிேரமதாச, ெப+<ேதா�ட  ைக�ெதாழி2 இராஜா7க அைம*ச� ெகௗரவ '.எ+. இராதாகி�<ண!,ெகௗரவ '.எ+. இராதாகி�<ண!,ெகௗரவ '.எ+. இராதாகி�<ண!,ெகௗரவ '.எ+. இராதாகி�<ண!, க2வி இராஜா7க அைம*ச� ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர4ன, நிதி இராஜா7க அைம*ச� ெகௗரவ �வ! விேஜவ%தன,ெகௗரவ �வ! விேஜவ%தன,ெகௗரவ �வ! விேஜவ%தன,ெகௗரவ �வ! விேஜவ%தன, பா�கா56 இராஜா7க 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�=ரா�சி ம/0� விைளயா�>��ைற இராஜா7க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. எ>. எ�. ெபள@,ெகௗரவ ஏ. எ>. எ�. ெபள@,ெகௗரவ ஏ. எ>. எ�. ெபள@,ெகௗரவ ஏ. எ>. எ�. ெபள@, ேதசிய ஒ/0ைம ம/0� சகவாG? இராஜா7க 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 பாAத �மார ெதவரBெப�ம,ெகௗரவ பாAத �மார ெதவரBெப�ம,ெகௗரவ பாAத �மார ெதவரBெப�ம,ெகௗரவ பாAத �மார ெதவரBெப�ம, வ1வாதார அபிவி+�தி, வனசீவராசிக� ம/0� பிரேதச அபிவி+�தி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ C4திக ப4திறண,ெகௗரவ C4திக ப4திறண,ெகௗரவ C4திக ப4திறண,ெகௗரவ C4திக ப4திறண, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான, விIஞான, ெதாழி2J�ப, ஆராL*சி, திறக� அபிவி+�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�: மர6ாிைமக� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ெசயி. அA ஸாஹி% ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி. அA ஸாஹி% ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி. அA ஸாஹி% ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி. அA ஸாஹி% ெமௗலானா, ேதசிய ஒ+ைம5பா>, ந2Mண க� ம/0� அரசக+ம ெமாழிக� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ 14* சிவA#க�,ெகௗரவ 14* சிவA#க�,ெகௗரவ 14* சிவA#க�,ெகௗரவ 14* சிவA#க�, சAக நல6ாி ம/0� ஆர�ப  ைக�ெதாழி2 பிரதி அைம*ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட% அBCஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அBCஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அBCஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அBCஹாமி   ெகௗரவ மஹி�த யாBபா அேபவ%தனெகௗரவ மஹி�த யாBபா அேபவ%தனெகௗரவ மஹி�த யாBபா அேபவ%தனெகௗரவ மஹி�த யாBபா அேபவ%தன   ெகௗரவ ல)ம! யாBபா அேபவ%தனெகௗரவ ல)ம! யாBபா அேபவ%தனெகௗரவ ல)ம! யாBபா அேபவ%தனெகௗரவ ல)ம! யாBபா அேபவ%தன   ெகௗரவ *ஷார இ�*னி� அமரேசனெகௗரவ *ஷார இ�*னி� அமரேசனெகௗரவ *ஷார இ�*னி� அமரேசனெகௗரவ *ஷார இ�*னி� அமரேசன   ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.1. 1க�ம. இ+மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.1. 1க�ம. இ+மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.1. 1க�ம. இ+மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.1. 1க�ம. இ+மாயி�   ெகௗரவ நால�க பிரசா4 ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா4 ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா4 ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா4 ெகாெலா!ேன   



                            (3 ) M. No. 16 ெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேக   ெகௗரவ நிஹா� கலBப4திெகௗரவ நிஹா� கலBப4திெகௗரவ நிஹா� கலBப4திெகௗரவ நிஹா� கலBப4தி   ெ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   ெகௗரவ ப4ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப4ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப4ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப4ம உதயசா�த �ணேசகர   ெகௗரவ எ+. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ+. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ+. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ+. எ�. ச�திரேசன   ெகௗரவ :.'. சானகெகௗரவ :.'. சானகெகௗரவ :.'. சானகெகௗரவ :.'. சானக   ெ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 அEர சி.னி ஜயர4னெகௗரவ அEர சி.னி ஜயர4னெகௗரவ அEர சி.னி ஜயர4னெகௗரவ அEர சி.னி ஜயர4ன   ெகௗரவ அFராத ஜயர4னெகௗரவ அFராத ஜயர4னெகௗரவ அFராத ஜயர4னெகௗரவ அFராத ஜயர4ன   ெகௗரவ பிய#கர ஜயர4னெகௗரவ பிய#கர ஜயர4னெகௗரவ பிய#கர ஜயர4னெகௗரவ பிய#கர ஜயர4ன   ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர   ெகௗரவ (தி�மதி) Gேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Gேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Gேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Gேமதா ஜீ. ஜயேசன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ ஜனக பHடார ெத!னேகா!ெகௗரவ ஜனக பHடார ெத!னேகா!ெகௗரவ ஜனக பHடார ெத!னேகா!ெகௗரவ ஜனக பHடார ெத!னேகா!   ெ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!ஜி4 த ெசா5சாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி4 த ெசா5சாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி4 த ெசா5சாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி4 த ெசா5சா   ெகௗரவ விமல'ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல'ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல'ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல'ர திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள+ ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள+ ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள+ ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள+ ேதவான�தா   ெகௗரவ வாGேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாGேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாGேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாGேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாI+ நி%மலநாத!ெகௗரவ இ. சாI+ நி%மலநாத!ெகௗரவ இ. சாI+ நி%மலநாத!ெகௗரவ இ. சாI+ நி%மலநாத!   ெ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 :லா! ெபேரராெகௗரவ :லா! ெபேரராெகௗரவ :லா! ெபேரராெகௗரவ :லா! ெபேரரா   ெகௗரவ Gஜி4 ச6ஜய ெபேரராெகௗரவ Gஜி4 ச6ஜய ெபேரராெகௗரவ Gஜி4 ச6ஜய ெபேரராெகௗரவ Gஜி4 ச6ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) Gத%ஷினி ப%னா�*CIேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) Gத%ஷினி ப%னா�*CIேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) Gத%ஷினி ப%னா�*CIேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) Gத%ஷினி ப%னா�*CIேள   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�த   ெகௗரவ ஏ. :. Gசி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. :. Gசி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. :. Gசி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. :. Gசி� பிேரமஜய�த   ெகௗரவ எ+. பிேரமர4னெகௗரவ எ+. பிேரமர4னெகௗரவ எ+. பிேரமர4னெகௗரவ எ+. பிேரமர4ன   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ எ+.எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ+.எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ+.எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ+.எ�. மாி�கா%   ெகௗரவ இ�ரா! மJKBெகௗரவ இ�ரா! மJKBெகௗரவ இ�ரா! மJKBெகௗரவ இ�ரா! மJKB   ெகௗரவ அB*�லா மஹKBெகௗரவ அB*�லா மஹKBெகௗரவ அB*�லா மஹKBெகௗரவ அB*�லா மஹKB   ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக+வர!ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக+வர!ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக+வர!ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக+வர!   



                            (4 ) M. No. 16 ெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆG மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆG மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆG மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆG மாரசி#க   ெகௗரவ எ+.சீ. 14*�மாரணெகௗரவ எ+.சீ. 14*�மாரணெகௗரவ எ+.சீ. 14*�மாரணெகௗரவ எ+.சீ. 14*�மாரண   ெகௗரவ அFர பிாியத%ஷன யாBபாெகௗரவ அFர பிாியத%ஷன யாBபாெகௗரவ அFர பிாியத%ஷன யாBபாெகௗரவ அFர பிாியத%ஷன யாBபா   ெகௗரவ (வண.) அ*ரAேய ரதன ேதர%ெகௗரவ (வண.) அ*ரAேய ரதன ேதர%ெகௗரவ (வண.) அ*ரAேய ரதன ேதர%ெகௗரவ (வண.) அ*ரAேய ரதன ேதர%   ெகௗரவ பிம� ர4நாய�கெகௗரவ பிம� ர4நாய�கெகௗரவ பிம� ர4நாய�கெகௗரவ பிம� ர4நாய�க   ெகௗரவ சீ. ,. ர4நாய�கெகௗரவ சீ. ,. ர4நாய�கெகௗரவ சீ. ,. ர4நாய�கெகௗரவ சீ. ,. ர4நாய�க   ெ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 1ஜிC% ரஹுமா!ெகௗரவ 1ஜிC% ரஹுமா!ெகௗரவ 1ஜிC% ரஹுமா!ெகௗரவ 1ஜிC% ரஹுமா!   ெகௗரவ மஹி�த ராஜப�ெகௗரவ மஹி�த ராஜப�ெகௗரவ மஹி�த ராஜப�ெகௗரவ மஹி�த ராஜப�    ஷஷஷஷ   ெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேக   ெகௗரவ ஜானக வ���Cரெகௗரவ ஜானக வ���Cரெகௗரவ ஜானக வ���Cரெகௗரவ ஜானக வ���Cர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி4திராேதவி வ!னிஆர>சிெகௗரவ (தி�மதி) பவி4திராேதவி வ!னிஆர>சிெகௗரவ (தி�மதி) பவி4திராேதவி வ!னிஆர>சிெகௗரவ (தி�மதி) பவி4திராேதவி வ!னிஆர>சி   ெ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�ரமர4னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர4னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர4னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர4ன   ெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) *@தா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) *@தா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) *@தா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) *@தா விேஜமா!ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர4னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர4னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர4னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர4ன   ெகௗரவ *MB விேஜேசகரெகௗரவ *MB விேஜேசகரெகௗரவ *MB விேஜேசகரெகௗரவ *MB விேஜேசகர   ெகௗரவ க6சன விேஜேசகரெகௗரவ க6சன விேஜேசகரெகௗரவ க6சன விேஜேசகரெகௗரவ க6சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா விதானேகெகௗரவ ேஹஷா விதானேகெகௗரவ ேஹஷா விதானேகெகௗரவ ேஹஷா விதானேக   ெகௗரவ ச�திம 'ர�ெகா:ெகௗரவ ச�திம 'ர�ெகா:ெகௗரவ ச�திம 'ர�ெகா:ெகௗரவ ச�திம 'ர�ெகா:   ெ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 ஞான14* =ேநச!ெகௗரவ ஞான14* =ேநச!ெகௗரவ ஞான14* =ேநச!ெகௗரவ ஞான14* =ேநச!   ெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி =+க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி =+க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி =+க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி =+க�தராசா   ெகௗரவ ஜய�த சமர'ரெகௗரவ ஜய�த சமர'ரெகௗரவ ஜய�த சமர'ரெகௗரவ ஜய�த சமர'ர   ெகௗரவ ச�தி4 சமரசி#கெகௗரவ ச�தி4 சமரசி#கெகௗரவ ச�தி4 சமரசி#கெகௗரவ ச�தி4 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 எ�.ஏ. Gம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. Gம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. Gம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. Gம�திர!   ெகௗரவ வ:ேவ� Gேர<ெகௗரவ வ:ேவ� Gேர<ெகௗரவ வ:ேவ� Gேர<ெகௗரவ வ:ேவ� Gேர<   ெகௗரவ டபிIP. Q. ேஜ. ெசெனவிர4னெகௗரவ டபிIP. Q. ேஜ. ெசெனவிர4னெகௗரவ டபிIP. Q. ேஜ. ெசெனவிர4னெகௗரவ டபிIP. Q. ேஜ. ெசெனவிர4ன   ெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#க   ெகௗரவ இ�திக அF�4த ேஹர4ெகௗரவ இ�திக அF�4த ேஹர4ெகௗரவ இ�திக அF�4த ேஹர4ெகௗரவ இ�திக அF�4த ேஹர4   ெகௗரவ கனக ேஹர4ெகௗரவ கனக ேஹர4ெகௗரவ கனக ேஹர4ெகௗரவ கனக ேஹர4   



                            (5 ) M. No. 16  தி+. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக�   தி+. நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி5 பிரதானிO� பிரதி5 பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக$�   தி+மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி* ெசயலாள� நாயக�  தி+. : கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி* ெசயலாள� நாயக�   ஒ4திைவBபி! பிரகார� பாராSம!ற� T:ய*. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ4திைவBபி! பிரகார� பாராSம!ற� T:ய*. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ4திைவBபி! பிரகார� பாராSம!ற� T:ய*. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ4திைவBபி! பிரகார� பாராSம!ற� T:ய*. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.     1. 1. 1. 1.     சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!    அறிவி4த�கIஅறிவி4த�கIஅறிவி4த�கIஅறிவி4த�கI: : : : சபாநாயக� பிவ+மா0 அறிவி�த2க� வி>�தா�:- 
I  

“தி+. ேக.R. க2யா, ெகா,�6 ேதசிய  கலாபவன வளாக�தி2 பணியா/0ைகயி2, அவரா2 ேம/ெகா�ள5ப�>�ள $ைற5பா�> கைமய, நி+வாக�� கான  பாரா�மற ஆைணயாளரா2 (ஒ�6�Cம) விசாரைண ேம/ெகா�ள5ப�>�ள�ட, இ<த விசாரைண காக கலாசார அ1வ2க� பணி5பாள� ம/0� ேதசிய கலாபவன  நிைலய ெபா05பதிகாாி ஆகிேயா� அைழ க5ப�>�ள ேபாதி1�,   &றி5பி�ட உ�திேயாக�த�க� அவ�கைள பிரதிநிதி��வ� ெசLவத/காக ேவ0 உ�திேயாக�த�கைள ஈ>ப>�திO�ள�ட, பின� அ<த விசாரைணயி வித56ைரக� கலாசார அ1வ2க� பணி5பாள+ &  ஆ/05ப>�த5ப�டேபா�, அவ� அ<த வித56ைரகளி பிரகார� ெசய/பட $:யாெதன?�, அ� ப க*சா�பானெதா+ வித56ைரயாக காண5ப>வதாக?� &றி5பி�>�ளைமயா2, நி+வாக�� கான பாரா�மற ஆைணயாளரா2 (ஒ�6�Cம)  1994ஆ� ஆ�: 26 ஆ� இல க, ச�ட�தினா2 தி+�த5ப�ட 1981 ஆ� ஆ�: 17ஆ� இல க நி+வாக�� கான பாரா�மற ஆைணயாள�  ச�ட�தி  17(3) (இ) பிாிவி கீG கவன�தி/ெகா�வத/காக?� ேமலதிக நடவ: ைககைள ேம/ெகா�வத/காக?� என & அறி ைகெயா0 சம�5பி க5ப�>�ளைமைய இ*சைப & அறிவி க வி+�6கிேற. “   II  
“பாரா�மற�தி 123 ஆ� இல க நிைலயிய/ க�டைளயி ஏ/பா>க� கைமய சபாநாயகைர &,வி தவிசாளராக?� ம/0� பிரதம அைம*ச�, பாரா�மற* சைப $த2வ�, பாரா�மற எதி� க�சி� தைலவ� உ�பட எனா2 ெபய�&றி�� நியமி க5ப>� ேவ0 A0 உ05பின�கைளO� ெகா�>�ள�மான அரசியலைம56 அ1வ2க� ப/றிய &,வி2 பணியா/0வத/காக ெகௗரவ ரஊ5 ஹகீ�, ெகௗரவ சம2 ராஜப\ ம/0� ெகௗரவ விஜித ேஹர� ஆகிய A0  பாரா�மற உ05பின�க�� எனா2 ெபய�&றி�� நியமி க5ப�>�ளன� எபைத இ*சைப & அறிவி��  ெகா�ள வி+�6கிேற.”   2222....    ப4திர#கIப4திர#கIப4திர#கIப4திர#கI    சம%Bபி4த�சம%Bபி4த�சம%Bபி4த�சம%Bபி4த�    : : : : (1) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம*ச�, 2017 ஆ� ஆ�> கான $2ைல�தீ? மாவ�ட* ெசயலக�தி  வ+டா<த ெசய/பா�> அறி ைகையO� கண & அறி ைகையO� சம�5பி�� ேம/ப: அறி ைகைய உ�ளக நி+வாக� ம/0� அரச $காைம��வ�  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &,வி/& ஆ/05ப>�த5பட ேவ�>ெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட5ப�> ஏ/0 ெகா�ள5ப�ட�. 
(2) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம*ச�, 2017 ஆ� ஆ�> கான ஆ�கைள5 பதி? ெசLO� திைண கள�தி ெசய2 மதி5]�> அறி ைகைய* சம�5பி�� ேம/ப: அறி ைகைய உ�ளக நி+வாக� ம/0� அரச $காைம��வ�  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &,வி/& ஆ/05ப>�த5பட ேவ�>ெமன5 பிேராி�தா�.   



                            (6 ) M. No. 16 பிேரரைண சைப & விட5ப�> ஏ/0 ெகா�ள5ப�ட�. 
(3) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம*ச�, 2017 ஆ� ஆ�> கான ச�ட$� ஒ,7&� ம/0� ெத/& அபிவி+�தி அைம*சி வ+டா<த ெசய2 நிைறேவ/0ைக அறி ைகைய* சம�5பி�� ேம/ப: அறி ைகைய ேதசிய பா�கா56  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &,வி/& ஆ/05ப>�த5பட ேவ�>ெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட5ப�> ஏ/0 ெகா�ள5ப�ட�. 
(4) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம*ச�, 2017 ஆ� ஆ�> கான ெபா� ந�பி ைக5 ெபா05பாள� திைண கள�தி ெசயலா/ற2 அறி ைகைய* சம�5பி�� ேம/ப: அறி ைகைய ச�ட விவகார� (ஊழ1 ெகதிரான) ம/0� ஊடக��ைற ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &,வி/& ஆ/05ப>�த5பட ேவ�>ெமன5 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப & விட5ப�> ஏ/0 ெகா�ள5ப�ட�.     3.3.3.3.    ெபா*ெபா*ெபா*ெபா*    மE�கIமE�கIமE�கIமE�கI    சம%Bபி4த�சம%Bபி4த�சம%Bபி4த�சம%Bபி4த�: : : :     

(1)  க�பஹா, $�ெகாட, இல. 131/14 இ2 வதிO� தி+. ெடரC பிாிய<த சிாிமானவின� 2017.09.06 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவ ெகௗரவ +வ� விேஜவ�தன சம�5பி�தா�.  
(2)  மா�தைள, ஹ�ெதா�ட அ$ண, க�க7ைக எ9� $கவாியி2 வதிO� தி+. எ*.எ�.ேக. ேஹர�தின� 2018.05.19 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவ ெகௗரவ ரIசி� அ1விஹாேர சம�5பி�தா�.  
(3)  க�டான, ேகா7ெகாட$2ல, பி�:ய$2ல _தி, இல. 411/5 இ2 வதிO� தி+. ஆ�.பி. அஜி� ப�மசிாியின� 2018.05.16 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவ ெகௗரவ (டா ட�) @த�ஷினி ப�னா<� 6�ேள சம�5பி�தா�.  
(4)  ெதஹிவைள, ஹி2 _தி, த�மால7கார மாவ�ைத, இல. 70/2, 1/1 இ2 வதிO� தி+மதி பி. ராம*ச<திரனின� 2018.01.15 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவ ெகௗரவ பிம2 ர�நாய க சம�5பி�தா�.  
(5)  மஹாஇ15ப2லம, க2ம>வ, இல. 19 இ2 வதிO� தி+. ேஜ.ஏ. தில  சமரேகானின� 2017.11.07 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம9ைவ ெகௗரவ எC.சீ. $��&மாரண சம�5பி�தா�.     30 (10) ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள கைமய ேம/ப: ம9 க� ெபா� ம9 க� &,? & ஆ/05ப>�த5ப�டன.     4. 4. 4. 4. அEதாபBஅEதாபBஅEதாபBஅEதாபB    பிேரரைணகIபிேரரைணகIபிேரரைணகIபிேரரைணகI    : : : : $னா� பாரா�மற உ05பின�களான காலIெசற ெகௗரவ ஏ. ஆ�. எ�. அ5�2 காத�, ெகௗரவ (தி+மதி) ேர`கா ேஹர� ம/0� ெகௗரவ (தி+மதி)  ம2Mகா இர�வ�த ஆகிேயா� ெதாட�பான அ9தாப5 பிேரரைணகைள அரச ெதாழி2$ய/சி ம/0� க�: நகர அபிவி+�தி அைம*ச� பிேராி�தா�. $னா� பாரா�மற உ05பின�களான காலIெசற ெகௗரவ ஏ. ஆ�. எ�. அ5�2 காத�, ெகௗரவ (தி+மதி) ேர`கா ேஹர� ம/0�  ெகௗரவ (தி+மதி)  ம2Mகா இர�வ�த ஆகிேயா�களி மைறைவெயா�: இ5பாரா�மற�தி2 இர7க1ைர நிகG�திய இ+ தர565 பாரா�மற உ05பின�க�ட சபாநாயக+� இைண<�ெகா�> தன� அ9தாப7கைளO� ெதாிவி��  ெகா�ட�ட  இa?ைரக� அட7கிய பாரா�மற அதிகார அறி ைகெயாறி (ஹசா�) பிரதிகைள மைறவினா2 � க�தி2 ஆG<��ள அவ�களி  &>�ப�தா�க� & அ95பிைவ &மா0 பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக�தி/&5 பணி56ைர  வழ7கினா�.     



                            (7 ) M. No. 16 5.5.5.5.    ஒ4திைவBCஒ4திைவBCஒ4திைவBCஒ4திைவBC    (கா.Uகா.Uகா.Uகா.U    மி�க#களினா�மி�க#களினா�மி�க#களினா�மி�க#களினா�    பயி%கIபயி%கIபயி%கIபயி%கI    ேசதமைடத�ேசதமைடத�ேசதமைடத�ேசதமைடத�)))) :  
“இ5பாரா�மற� இ5ேபா� ஒ�திைவ க5ப>மாக” என பாரா�மற* சைப $த2வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ>�திய�ப5 ெப/0 விவாதி க5ப�ட�. 

(பி.ப. 1.30 மணி & &, களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா7கினா�. )  
(பி.ப. 1.50 மணி & சபாநாயக� தைலைம தா7கினா�. )  
“ெகௗரவ (டா ட�) (தி+மதி) �bதா விேஜமான தைலைம தா7&வாராக”  என காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம56 அைம*ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட5ப�> ஏ/0 ெகா�ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 3.24 மணி & ெகௗரவ (டா ட�) (தி+மதி) �bதா விேஜமான தைலைம தா7கினா�. )  பிேரரைண சைப & விட5ப�> ஏ/0 ெகா�ள5ப�ட�. அத பிரகார�, பி.ப. 4.35 மணி & 2018. �ைல 03 ஆ� திகதி ெசaவாL கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ க5ப�� 


