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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 ெகா0ைகக0 ம12� ெபா+ளாதார அ3வ4க0 அைம*ச+� ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி#க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி#க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி#க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி#க, பிரதம அைம*ச+� ேதசிய ெகா0ைகக0 ம12� ெபா+ளாதார அ3வ4க0 அைம*ச+� ெகௗரவ வஜிர அேபவ%தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ%தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ%தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ%தன, உ0நா�ட3வ4க0 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 ம12� பாரா�மற ம2சீரைம78 அைம*ச+� அரசா9க" க�சி :த1ேகாலாசா;� ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச�, க4வி அைம*ச� ெகௗரவ ல'ம! கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல'ம! கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல'ம! கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல'ம! கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி4:ய1சி ம12� க�< நகர அபிவி+�தி அைம*ச+� பாரா�மற* சைப :த4வ+� ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க, ெப+=ேதா�ட" ைக�ெதாழி4 அைம*ச� ெகௗரவ எ(. ). நாவி!ன,ெகௗரவ எ(. ). நாவி!ன,ெகௗரவ எ(. ). நாவி!ன,ெகௗரவ எ(. ). நாவி!ன, உ0ளக அ3வ4க0 ம12� வடேம4 அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, 8�தசாசன அைம*ச� ெகௗரவ ஹாி! ப%னா�+,ெகௗரவ ஹாி! ப%னா�+,ெகௗரவ ஹாி! ப%னா�+,ெகௗரவ ஹாி! ப%னா�+, ெதாைல�ெதாட�8க0 , <ஜி�ட4 உ�க�டைம78 வசதிக0 ம12� ெவளிநா�@� ெதாழி4வா!78"க0 அைம*ச� ெகௗரவ சஜி, பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி, பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி, பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி, பிேரமதாஸ, Aடைம78 ம12� நி�மாண��ைற அைம*ச� ெகௗரவ ஆ%. எ�. ர.சி, ம,+மப/டார,ெகௗரவ ஆ%. எ�. ர.சி, ம,+மப/டார,ெகௗரவ ஆ%. எ�. ர.சி, ம,+மப/டார,ெகௗரவ ஆ%. எ�. ர.சி, ம,+மப/டார, அரச நி+வாக :காைம��வ ம12� ச�ட:� ஒ,9'� 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� ம12� சி2வ� அ3வ4க0 அைம*ச� ெகௗரவ சாகல ர,நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர,நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர,நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர,நாய�க, இைளஞ� அ3வ4க0, க+�தி�ட :காைம��வ� ம12� ெத அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ ம2� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம2� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம2� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம2� சமரவி�ரம, அபிவி+�தி உபாய :ைறக0 ம12� ச�வேதச வ��தக 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, Dகாதார�, ேபாசைண ம12� Dேதச ம+��வ அைம*ச� 



                            (2 ) M. No. 17 ெகௗரவ விஜி, விஜய3ணி ெசா4சா,ெகௗரவ விஜி, விஜய3ணி ெசா4சா,ெகௗரவ விஜி, விஜய3ணி ெசா4சா,ெகௗரவ விஜி, விஜய3ணி ெசா4சா, கட1ெறாழி4, நீரக வளEல அபிவி+�தி ம12� கிராமிய7 ெபா+ளாதார அ3வ4க0 அைம*ச� ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட4 ம12� நீ�வழ9க4 அைம*ச� ெகௗரவ க)% ஹஷீ�,ெகௗரவ க)% ஹஷீ�,ெகௗரவ க)% ஹஷீ�,ெகௗரவ க)% ஹஷீ�, ெந@Fசாைலக0 ம12� Aதி அபிவி+�தி அைம*ச�  ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!, சEக வ3G�ட4க0 அைம*ச� ெகௗரவ ர.சி, அ9விஹாேர,ெகௗரவ ர.சி, அ9விஹாேர,ெகௗரவ ர.சி, அ9விஹாேர,ெகௗரவ ர.சி, அ9விஹாேர, D12லா��ைற அபிவி+�தி ம12� கிறிHதவ சமய அ3வ4க0 இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ வச�த அ9விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ9விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ9விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ9விஹாேர, கம�ெதாழி4 இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, இைளஞ� அ3வ4க0, க+�தி�ட :காைம��வ� ம12� ெத அபிவி+�தி இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ ெமாஹா! லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா! லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா! லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா! லா� கிேர�, உய�க4வி ம12� கலாசார அ3வ4க0 இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ ல�கி ஜயவ%தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ%தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ%தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ%தன, மைலநா�@ 8திய கிராம9க0, உ�க�டைம78 வசதிக0 ம12� ச:தாய அபிவி+�தி இராஜா9க 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 ெகா0ைகக0 ம12� ெபா+ளாதார அ3வ4க0 இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ அஜி, பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி, பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி, பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி, பி. ெபேரரா, மிவ3 ம12� 8�7பி"க�த"க ச"தி இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா, ேதசிய ெகா0ைகக0 ம12� ெபா+ளாதார அ3வ4க0 இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச, ெப+=ேதா�ட" ைக�ெதாழி4 இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர,ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர,ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர,ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர,ன, நிதி இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ �வ! விேஜவ%தன,ெகௗரவ �வ! விேஜவ%தன,ெகௗரவ �வ! விேஜவ%தன,ெகௗரவ �வ! விேஜவ%தன, பா�கா78 இராஜா9க 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 சைபக0, உ0Iரா�சி ம12� விைளயா�@��ைற இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ தி26 ெவதஆர>சி,ெகௗரவ தி26 ெவதஆர>சி,ெகௗரவ தி26 ெவதஆர>சி,ெகௗரவ தி26 ெவதஆர>சி, கட1ெறாழி4, நீரக வளEல அபிவி+�தி ம12� கிராமிய7 ெபா+ளாதார அ3வ4க0 இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ ?ஜீவ ேசனசி#க,ெகௗரவ ?ஜீவ ேசனசி#க,ெகௗரவ ?ஜீவ ேசனசி#க,ெகௗரவ ?ஜீவ ேசனசி#க, ச�வேதச வ��தக இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. எ>. எ�. ெபளA,ெகௗரவ ஏ. எ>. எ�. ெபளA,ெகௗரவ ஏ. எ>. எ�. ெபளA,ெகௗரவ ஏ. எ>. எ�. ெபளA, ேதசிய ஒ12ைம ம12� சகவாJK இராஜா9க அைம*ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி#க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி#க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி#க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி#க, ேபா"'வர�� ம12� சிவி4 விமான* ேசைவக0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ!ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ!ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ!ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ!ன, நிதி ம12� ெ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, உ0நா�ட3வ4க0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, Dகாதார�, ேபாசைண ம12� Dேதச ம+��வ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ எBவB �ணேசகர,ெகௗரவ எBவB �ணேசகர,ெகௗரவ எBவB �ணேசகர,ெகௗரவ எBவB �ணேசகர, உ0ளக அ3வ4க0 ம12� வடேம4 அபிவி+�தி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ந2! ப/டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந2! ப/டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந2! ப/டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந2! ப/டார ஜயமஹ, அரச நி+வாக :காைம��வ ம12� ச�ட:� ஒ,9'� பிரதி அைம*ச� 



                            (3 ) M. No. 17 ெகௗரவ எ>.ஆ%. சாரதீ +Cம�த,ெகௗரவ எ>.ஆ%. சாரதீ +Cம�த,ெகௗரவ எ>.ஆ%. சாரதீ +Cம�த,ெகௗரவ எ>.ஆ%. சாரதீ +Cம�த, நீதி ம12� சிைற*சாைலக0 ம2சீரைம78 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார, ெதாைல�ெதாட�8க0 , <ஜி�ட4 உ�க�டைம78 வசதிக0 ம12� ெவளிநா�@� ெதாழி4வா!78 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ E,திக ப,திறண,ெகௗரவ E,திக ப,திறண,ெகௗரவ E,திக ப,திறண,ெகௗரவ E,திக ப,திறண, ைக�ெதாழி4 ம12� வாணிப அ3வ4க0 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ இ�திக ப/டாரநாய�க,ெகௗரவ இ�திக ப/டாரநாய�க,ெகௗரவ இ�திக ப/டாரநாய�க,ெகௗரவ இ�திக ப/டாரநாய�க, Aடைம78 ம12� நி�மாண��ைற பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அஜி, மா!ன6ெப�ம,ெகௗரவ அஜி, மா!ன6ெப�ம,ெகௗரவ அஜி, மா!ன6ெப�ம,ெகௗரவ அஜி, மா!ன6ெப�ம, D1றாட4 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ 3,+ சிவ2#க�,ெகௗரவ 3,+ சிவ2#க�,ெகௗரவ 3,+ சிவ2#க�,ெகௗரவ 3,+ சிவ2#க�, சEக நல8ாி ம12� ஆர�ப" ைக�ெதாழி4 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அமீ% அ2 சிஹா6தீ!,ெகௗரவ அமீ% அ2 சிஹா6தீ!,ெகௗரவ அமீ% அ2 சிஹா6தீ!,ெகௗரவ அமீ% அ2 சிஹா6தீ!, கட1ெறாழி4, நீரக வளEல அபிவி+�தி ம12� கிராமிய7 ெபா+ளாதார அ3வ4க0 பிரதி அைம*ச� —————————————————————— ெகௗரவ ெஹ�ட% அ6Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அ6Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அ6Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அ6Eஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ%தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ%தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ%தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ%தன   ெகௗரவ மஹி�த யா6பா அேபவ%தனெகௗரவ மஹி�த யா6பா அேபவ%தனெகௗரவ மஹி�த யா6பா அேபவ%தனெகௗரவ மஹி�த யா6பா அேபவ%தன   ெகௗரவ ல'ம! யா6பா அேபவ%தனெகௗரவ ல'ம! யா6பா அேபவ%தனெகௗரவ ல'ம! யா6பா அேபவ%தனெகௗரவ ல'ம! யா6பா அேபவ%தன   ெகௗரவ +ஷார இ�+னி� அமரேசனெகௗரவ +ஷார இ�+னி� அமரேசனெகௗரவ +ஷார இ�+னி� அமரேசனெகௗரவ +ஷார இ�+னி� அமரேசன   ெகௗரவ திF� அ3Gகமெகௗரவ திF� அ3Gகமெகௗரவ திF� அ3Gகமெகௗரவ திF� அ3Gகம   ெகௗரவ டல( அழக6ெப�மெகௗரவ டல( அழக6ெப�மெகௗரவ டல( அழக6ெப�மெகௗரவ டல( அழக6ெப�ம   ெகௗரவ மஹி�தான�த அ9,கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ9,கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ9,கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ9,கமேக   ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.3. 3க�மB இ(மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.3. 3க�மB இ(மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.3. 3க�மB இ(மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.3. 3க�மB இ(மாயி�   ெகௗரவ ாீ. ). ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. ). ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. ). ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. ). 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 ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேக   ெகௗரவ நிஹா� கல6ப,திெகௗரவ நிஹா� கல6ப,திெகௗரவ நிஹா� கல6ப,திெகௗரவ நிஹா� கல6ப,தி   ெகௗரவ திேனC �ணவ%தனெகௗரவ திேனC �ணவ%தனெகௗரவ திேனC �ணவ%தனெகௗரவ திேனC �ணவ%தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப�+ல �ணவ%தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�+ல �ணவ%தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�+ல �ணவ%தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�+ல �ணவ%தன   ெ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 ;.J. சானகெகௗரவ ;.J. சானகெகௗரவ ;.J. சானகெகௗரவ ;.J. 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 அDர சிBனி ஜயர,னெகௗரவ அDர சிBனி ஜயர,னெகௗரவ அDர சிBனி ஜயர,னெகௗரவ அDர சிBனி ஜயர,ன   ெகௗரவ அKராத ஜயர,னெகௗரவ அKராத ஜயர,னெகௗரவ அKராத ஜயர,னெகௗரவ அKராத ஜயர,ன   ெகௗரவ (டா�ட%) கவி�த ேஹஷா! ஜயவ%தனெகௗரவ (டா�ட%) கவி�த ேஹஷா! ஜயவ%தனெகௗரவ (டா�ட%) கவி�த ேஹஷா! ஜயவ%தனெகௗரவ (டா�ட%) கவி�த ேஹஷா! ஜயவ%தன   ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர   



                            (4 ) M. No. 17 ெ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. +ைரெரBணசி#க�ெகௗரவ க. +ைரெரBணசி#க�ெகௗரவ க. +ைரெரBணசி#க�ெகௗரவ க. +ைரெரBணசி#க�   ெகௗரவ ஆL3க! ெதா/டமா!ெகௗரவ ஆL3க! ெதா/டமா!ெகௗரவ ஆL3க! ெதா/டமா!ெகௗரவ ஆL3க! ெதா/டமா!   ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள)�ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள)�ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள)�ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள)�   ெகௗரவ சிறினா� ; ெம�ெகௗரவ சிறினா� ; ெம�ெகௗரவ சிறினா� ; ெம�ெகௗரவ சிறினா� ; ெம�   ெகௗரவ ாீ. ர!ஜி, த ெசா4சாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி, த ெசா4சாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி, த ெசா4சாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி, த ெசா4சா   ெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�க   ெகௗரவ விமலJர திசாநாய�கெகௗரவ விமலJர திசாநாய�கெகௗரவ விமலJர திசாநாய�கெகௗரவ விமலJர திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள( ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள( ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள( ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள( ேதவான�தா   ெகௗரவ 3ஹ�ம+ நசீ%ெகௗரவ 3ஹ�ம+ நசீ%ெகௗரவ 3ஹ�ம+ நசீ%ெகௗரவ 3ஹ�ம+ நசீ%   ெகௗரவ வா?ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா?ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா?ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா?ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாM( நி%மலநாத!ெகௗரவ இ. சாM( நி%மலநாத!ெகௗரவ இ. சாM( நி%மலநாத!ெகௗரவ இ. சாM( நி%மலநாத!   ெகௗரவ (டா�ட%) ரேமC பதிரணெகௗரவ (டா�ட%) ரேமC பதிரணெகௗரவ (டா�ட%) ரேமC பதிரணெகௗரவ (டா�ட%) ரேமC பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ ?ச�த E.சிநிலேமெகௗரவ ?ச�த E.சிநிலேமெகௗரவ ?ச�த E.சிநிலேமெகௗரவ ?ச�த E.சிநிலேம   ெகௗரவ சன, நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன, நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன, நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன, நிசா�த ெபேரரா   ெகௗரவ ?ஜி, ச.ஜய ெபேரராெகௗரவ ?ஜி, ச.ஜய ெபேரராெகௗரவ ?ஜி, ச.ஜய ெபேரராெகௗரவ ?ஜி, ச.ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) ?த%ஷினி ப%னா�+EMேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) ?த%ஷினி ப%னா�+EMேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) ?த%ஷினி ப%னா�+EMேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) ?த%ஷினி ப%னா�+EMேள   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�த   ெகௗரவ ஏ. ;. ?சி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. ;. ?சி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. ;. ?சி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. ;. ?சி� பிேரமஜய�த   ெ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 எ(. பிேரமர,னெகௗரவ எ(. பிேரமர,னெகௗரவ எ(. பிேரமர,னெகௗரவ எ(. பிேரமர,ன   ெகௗரவ ப�+ல லா� ப/டாாிெகாடெகௗரவ ப�+ல லா� ப/டாாிெகாடெகௗரவ ப�+ல லா� ப/டாாிெகாடெகௗரவ ப�+ல லா� ப/டாாிெகாட   ெகௗரவ தாராநா, ப(நாய�கெகௗரவ தாராநா, ப(நாய�கெகௗரவ தாராநா, ப(நாய�கெகௗரவ தாராநா, ப(நாய�க   ெ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 எ(.எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ(.எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ(.எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ(.எ�. மாி�கா%   ெகௗரவ இ�ரா! மNO6ெகௗரவ இ�ரா! மNO6ெகௗரவ இ�ரா! மNO6ெகௗரவ இ�ரா! மNO6   ெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆ? மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆ? மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆ? மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆ? மாரசி#க   ெகௗரவ அKர பிாியத%ஷன யா6பாெகௗரவ அKர பிாியத%ஷன யா6பாெகௗரவ அKர பிாியத%ஷன யா6பாெகௗரவ அKர பிாியத%ஷன யா6பா   ெ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 (வண.) அ+ர2ேய ரதன ேதர%ெகௗரவ (வண.) அ+ர2ேய ரதன ேதர%ெகௗரவ (வண.) அ+ர2ேய ரதன ேதர%ெகௗரவ (வண.) அ+ர2ேய ரதன ேதர%   ெகௗரவ பிம� ர,நாய�கெகௗரவ பிம� ர,நாய�கெகௗரவ பிம� ர,நாய�கெகௗரவ பிம� ர,நாய�க   ெகௗரவ சீ. ). ர,நாய�கெகௗரவ சீ. ). ர,நாய�கெகௗரவ சீ. ). ர,நாய�கெகௗரவ சீ. ). ர,நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா! ர,வ,ேதெகௗரவ ெலாஹா! ர,வ,ேதெகௗரவ ெலாஹா! ர,வ,ேதெகௗரவ ெலாஹா! ர,வ,ேத   



                            (5 ) M. No. 17 ெகௗரவ பிரச!ன ரண+#கெகௗரவ பிரச!ன ரண+#கெகௗரவ பிரச!ன ரண+#கெகௗரவ பிரச!ன ரண+#க   ெகௗரவ பிரச!ன ரணJரெகௗரவ பிரச!ன ரணJரெகௗரவ பிரச!ன ரணJரெகௗரவ பிரச!ன ரணJர   ெகௗரவ ெராசா! ரணசி#கெகௗரவ ெராசா! ரணசி#கெகௗரவ ெராசா! ரணசி#கெகௗரவ ெராசா! ரணசி#க   ெகௗரவ ெகெஹ2ய ர�E�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ2ய ர�E�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ2ய ர�E�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ2ய ர�E�ெவ�ல   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா!ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா!ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா!ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா!   ெகௗரவ 3ஜிE% ரஹுமா!ெகௗரவ 3ஜிE% ரஹுமா!ெகௗரவ 3ஜிE% ரஹுமா!ெகௗரவ 3ஜிE% ரஹுமா!   ெகௗரவ ஹ%ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ%ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ%ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ%ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ நாம� ராஜப'ெகௗரவ நாம� ராஜப'ெகௗரவ நாம� ராஜப'ெகௗரவ நாம� ராஜப'   ெகௗரவ நிம� லா!சாெகௗரவ நிம� லா!சாெகௗரவ நிம� லா!சாெகௗரவ நிம� லா!சா   ெ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 (தி�மதி) பவி,திராேதவி வ!னிஆர>சிெகௗரவ (தி�மதி) பவி,திராேதவி வ!னிஆர>சிெகௗரவ (தி�மதி) பவி,திராேதவி வ!னிஆர>சிெகௗரவ (தி�மதி) பவி,திராேதவி வ!னிஆர>சி   ெ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) +Aதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) +Aதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) +Aதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) +Aதா 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 +Q6 விேஜேசகரெகௗரவ +Q6 விேஜேசகரெகௗரவ +Q6 விேஜேசகரெகௗரவ +Q6 விேஜேசகர   ெகௗரவ க.சன விேஜேசகரெகௗரவ க.சன விேஜேசகரெகௗரவ க.சன விேஜேசகரெகௗரவ க.சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா! விதானேகெகௗரவ ேஹஷா! விதானேகெகௗரவ ேஹஷா! விதானேகெகௗரவ ேஹஷா! விதானேக   ெகௗரவ ேதDக விதானகமேகெகௗரவ ேதDக விதானகமேகெகௗரவ ேதDக விதானகமேகெகௗரவ ேதDக விதானகமேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர!ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர!ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர!ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர!   ெகௗரவ ச�திம Jர�ெகா;ெகௗரவ ச�திம Jர�ெகா;ெகௗரவ ச�திம Jர�ெகா;ெகௗரவ ச�திம Jர�ெகா;   ெகௗரவ விம� Jரவ#செகௗரவ விம� Jரவ#செகௗரவ விம� Jரவ#செகௗரவ விம� Jரவ#ச   ெ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 ஞான3,+ =ேநச!ெகௗரவ ஞான3,+ =ேநச!ெகௗரவ ஞான3,+ =ேநச!ெகௗரவ ஞான3,+ =ேநச!   ெகௗரவ ஜய�த சமரJரெகௗரவ ஜய�த சமரJரெகௗரவ ஜய�த சமரJரெகௗரவ ஜய�த சமரJர   ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப�த!,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப�த!,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப�த!,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப�த!, பாரா�மற எதி�"க�சி� தைலவ� ெகௗரவ த�ம2#க� சி,தா%த!ெகௗரவ த�ம2#க� சி,தா%த!ெகௗரவ த�ம2#க� சி,தா%த!ெகௗரவ த�ம2#க� சி,தா%த!   ெகௗரவ தில#க ?மதிபாலெகௗரவ தில#க ?மதிபாலெகௗரவ தில#க ?மதிபாலெகௗரவ தில#க ?மதிபால   ெகௗரவ எ�.ஏ. ?ம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. ?ம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. ?ம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. ?ம�திர!   ெகௗரவ வ;ேவ� ?ேரCெகௗரவ வ;ேவ� ?ேரCெகௗரவ வ;ேவ� ?ேரCெகௗரவ வ;ேவ� ?ேரC   ெகௗரவ டபிMS. T. ேஜ. ெசெனவிர,னெகௗரவ டபிMS. T. ேஜ. ெசெனவிர,னெகௗரவ டபிMS. T. ேஜ. ெசெனவிர,னெகௗரவ டபிMS. T. ேஜ. ெசெனவிர,ன   ெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#க   ெகௗரவ ?னி� ஹ�+!ென,திெகௗரவ ?னி� ஹ�+!ென,திெகௗரவ ?னி� ஹ�+!ென,திெகௗரவ ?னி� ஹ�+!ென,தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹB;ஆர>சிெகௗரவ விேஜபால ெஹB;ஆர>சிெகௗரவ விேஜபால ெஹB;ஆர>சிெகௗரவ விேஜபால ெஹB;ஆர>சி   



                            (6 ) M. No. 17 ெகௗரவ இ�திக அK�,த ேஹர,ெகௗரவ இ�திக அK�,த ேஹர,ெகௗரவ இ�திக அK�,த ேஹர,ெகௗரவ இ�திக அK�,த ேஹர,   ெகௗரவ விஜித ேஹர,ெகௗரவ விஜித ேஹர,ெகௗரவ விஜித ேஹர,ெகௗரவ விஜித ேஹர,     தி+. த�மிக தசநாய"க, பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக�   தி+. நீ4 இ�தவல, பணியா�ெடா'தி7 பிரதானிO� பிரதி7 பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக:�   தி+மதி 'ஷானி ேராஹனதீர, உதவி* ெசயலாள� நாயக�  தி+. <"கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி* ெசயலாள� நாயக�   ஒ,திைவ6பி! பிரகார� பாராFம!ற� V;ய+. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ,திைவ6பி! பிரகார� பாராFம!ற� V;ய+. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ,திைவ6பி! பிரகார� பாராFம!ற� V;ய+. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ,திைவ6பி! பிரகார� பாராFம!ற� V;ய+. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.     1.1.1.1.    சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!    அறிவி,த�கMஅறிவி,த�கMஅறிவி,த�கMஅறிவி,த�கM: சபாநாயக� பிவ+மா2 அறிவி�த4 வி@�தா� :- 
I “இல9ைக* சனநாயக ேசாசSச" '<யரசி அரசியலைம7பி 79 ஆ� உ278ைரயி பிரகார�, 2018 � 22 ஆ� திகதி ““““ேதசிய பா+கா6E நிதிய� (தி�,த�)ேதசிய பா+கா6E நிதிய� (தி�,த�)ேதசிய பா+கா6E நிதிய� (தி�,த�)ேதசிய பா+கா6E நிதிய� (தி�,த�)”  ”  ”  ”  ம12� 2018 � 28 திகதி    ““““ெஜனரா� ேச% ேஜா! ெகா,தலாவைல பா+கா6E6 ெஜனரா� ேச% ேஜா! ெகா,தலாவைல பா+கா6E6 ெஜனரா� ேச% ேஜா! ெகா,தலாவைல பா+கா6E6 ெஜனரா� ேச% ேஜா! ெகா,தலாவைல பா+கா6E6 ப�கைல�கழக� (விேசட ஏZபா[கM)ப�கைல�கழக� (விேசட ஏZபா[கM)ப�கைல�கழக� (விேசட ஏZபா[கM)ப�கைல�கழக� (விேசட ஏZபா[கM)”””” என7ப@� ச�டEல9க0 எனா4 சா2ைர எ,த7ப�டெதபைத� ெதாிவி��"ெகா0ள வி+�8கிேற.” 
II 

“அரசியலைம7பி 121(1) ஆ� உ278ைரயி பிரகார� “�Zறவிய� க�ம#களி� �Zறவிய� க�ம#களி� �Zறவிய� க�ம#களி� �Zறவிய� க�ம#களி� பர(பர உதவியளி,த�பர(பர உதவியளி,த�பர(பர உதவியளி,த�பர(பர உதவியளி,த�    (தி�,த�)(தி�,த�)(தி�,த�)(தி�,த�)” எ;� ச�டEல� ெதாட�பாக உய� நீதிமற�தி1' சம�7பி"க7ப�ட ம;"க0 ெதாட�பான உய� நீதிமற�தி தீ�7ைப அறிவி"க வி+�8கிேற. 
“அரசியலைம7பி 123(1) ஆ� உ278ைரயி பிரகார�,“�Zறவிய� க�ம#களி� �Zறவிய� க�ம#களி� �Zறவிய� க�ம#களி� �Zறவிய� க�ம#களி� பர(பர உதவியளி,த�பர(பர உதவியளி,த�பர(பர உதவியளி,த�பர(பர உதவியளி,த�    (தி�,த�)(தி�,த�)(தி�,த�)(தி�,த�)” எ;� இ*ச�டEல�தி 5(3) ம12� 5ஆ எ;� பிாிKக0 அரசியலைம7பி 12(1) ஆ� உ278ைர"' :ரணான� எனK� அரசியலைம7பி 84(2) ஆ� உ278ைரயி ஏ1பா@களி4 'றி7பிட7ப�@0ளவா2 விேசட ெப+�பாைம வா"'களா4 மா�திரேம நிைறேவ1ற7படலா� எனK� உய� நீதிமற� தீ�7பளி��0ள�.  உய� நீதிமற�தினா4 பிேராி"க7ப�@0ளவா2 இ7பிாிKக0 தி+�தியைம"க7ப@மானா4, அ�:ர�பா@ நீ9'ெமன உய� நீதிமற� ேம3� தீ�7பளி��0ள�. உய� நீதிமற�தி தீ�7ைப இைறய ��ட நடவ<"ைகக0 ப1றிய அதிகார அறி"ைகயி4 பதி7பிட ேவ�@ெமன நா க�டைளயி@கிேற.”  2222....    ப,திர#கMப,திர#கMப,திர#கMப,திர#கM    சம%6பி,த�சம%6பி,த�சம%6பி,த�சம%6பி,த�    : : : : (1) சபாநாயக�, இல9ைக* சனநாயக* ேசாசSச" '<யரசி அரசியலைம7பி 154154154154    (6)(6)(6)(6) ஆ�   உ278ைரயி பிரகார�─         
 (i) 2015 ஆ� நிதி ஆ�<1கான கண"கா!வாள� தைலைம அதிபதியி அறி"ைகயி இர�டாவ� ெதா'தியி XXIV ஆ� ப'திையO�; ம12� 
 (ii) 2016 ஆ� நிதி ஆ�<1கான கண"கா!வாள� தைலைம அதிபதியி அறி"ைகயி இர�டாவ� ெதா'தியி XVIII ஆ� ப'திையO� XIX ஆ� ப'திையO�  ம12� ஒபதாவ� ெதா'தியி IV ஆ� ப'திையO�  சம�7பி�தா�. ேம1ப< அறி"ைக சபா)ட,தி2ட6படசபா)ட,தி2ட6படசபா)ட,தி2ட6படசபா)ட,தி2ட6பட    ேவ�@ெமன" க�டைளயாயி12. 



                            (7 ) M. No. 17 
(2) சபாநாயக�, இல9ைக* சனநாயக* ேசாசSச" '<யரD அரசியலைம7பி 41ஆ (6) உ278ைரயி பிரகார�  
 (i) 2017 ஆ� ஆ�< நாகாவ� காலா�<1கான (2017.10.01 - 2017.12.31)  எ4ைல நி�ணய ஆைண"',வி ெசயலா12ைக அறி"ைக; ம12�         (ii) இல9ைக* சனநாயக* ேசாசSச" '<யரD அரசியலைம7பி 41ஆ (6)41ஆ (6)41ஆ (6)41ஆ (6) உ278ைரயி பிரகார� 2018 ஆ� ஆ�< :தலாவ� காலா�<1கான (2018.01.01 - 2018.03.31)  கண"கா!K ேசைவ ஆைண"',வி ெசயலா12ைக அறி"ைகைய* சம�7பி�தா�. ேம1ப< அறி"ைக சபா)ட,தி2ட6படசபா)ட,தி2ட6படசபா)ட,தி2ட6படசபா)ட,தி2ட6பட    ேவ�@ெமன" க�டைளயாயி12. 
(3) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம78 அைம*ச�,  2017 ஆ� ஆ�@"கான உணK ஆைணயாள� திைண"கள�தி ெசய4நிைறேவ12 அறி"ைகைய* சம�7பி�� ேம1ப< அறி"ைகைய ெபா+ளாதார அபிவி+�தி  ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ127ப@�த7பட ேவ�@ெமன7 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட7ப�@ ஏ12"ெகா0ள7ப�ட�. 
(4) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம78 அைம*ச�, 2017 ஆ� ஆ�@"கான காS மாவ�ட* ெசயலக�தி வ+டா=த ெசய1றி�ட அறி"ைக ம12� கண"'கைள* சம�7பி�� ேம1ப< அறி"ைகைய உ0ளக நி+வாக� ம12� அரச :காைம��வ� ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ127ப@�த7பட ேவ�@ெமன7 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட7ப�@ ஏ12"ெகா0ள7ப�ட�. 
(5) Dகாதார�, ேபாசைண ம12� Dேதச ம+��வ அைம*ச�, 2017 ஆ� ஆ�@"கான Dகாதார ேபாஷா"' ம12� Dேதச ைவ�திய அைம*சி வ+டா=த ெசயலா12ைக அறி"ைகைய* சம�7பி�� ேம1ப< அறி"ைகைய Dகாதார� ம12� மனித ேசமநல�, சEக வ3G�ட4 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ127ப@�த7பட ேவ�@ெமன7 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட7ப�@ ஏ12"ெகா0ள7ப�ட�. 
(6) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம78 அைம*ச�,  
 (i)  2016 ஆ� ஆ�@"கான ��@றK ஊழிய� ஆைண"',வி வ+டா=த ெசயலா12ைக அறி"ைக; ம12�  (ii) 2017 ஆ� ஆ�@"கான ��@றK அபிவி+�தி� திைண"கள�தி ெசயலா12ைக அறி"ைக ஆகியவ1ைற* சம�7பி�� ேம1ப< அறி"ைகைய உ1ப�திக�� ேசைவக��  ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ127ப@�த7பட ேவ�@ெமன7 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட7ப�@ ஏ12"ெகா0ள7ப�ட�. 
(7) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம78 அைம*ச�,     
 (i)  2017 ஆ� ஆ�@"கான அFச4, அFச4 ேசைவக0 ம12� :HS� சமய விவகார9க0 அைம*சி ெசய4 நிைறேவ12 அறி"ைக; ம12�  (ii) 2017 ஆ� ஆ�@"கான அFச4 திைண"கள�தி ெசயலா12ைக அறி"ைக ஆகியவ1ைற* சம�7பி�� ேம1ப< அறி"ைகைய உ0ளக நி+வாக� ம12� அரச :காைம��வ� ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி1' ஆ127ப@�த7பட ேவ�@ெமன7 பிேராி�தா�. 



                            (8 ) M. No. 17  பிேரரைண சைப"' விட7ப�@ ஏ12"ெகா0ள7ப�ட�.  3. 3. 3. 3. �_�_�_�_    அறி�ைககMஅறி�ைககMஅறி�ைககMஅறி�ைககM    சம%6பண�சம%6பண�சம%6பண�சம%6பண�:  :  :  :  ச�ட விவகார� (ஊழ3"ெகதிரான) ம12� ஊடக��ைற  ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" ',வி  தவிசாள� ெகௗரவ  அஜி� மான7ெப+ம சா�பாக அ"',வி உ27பின� ெகௗரவ ேஹசா விதானேக, அ" ',K"' ஆ127ப@�த7ப�ட,  “இலFச� (தி+�த*) ச�டEல�” ெதாட�பிலான அ"',வி  அறி"ைகைய* சம�7பி�தா�.   ேம1ப< அறி"ைக சபா)ட,தி2ட6படசபா)ட,தி2ட6படசபா)ட,தி2ட6படசபா)ட,தி2ட6பட    ேவ�@ெமன" க�டைளயாயி12.  4.4.4.4.    ெபா+ெபா+ெபா+ெபா+    மD�கMமD�கMமD�கMமD�கM    சம%6பி,த�சம%6பி,த�சம%6பி,த�சம%6பி,த�:  :  :  :      
(1)  மி;வெகாட, பசி3ெகாட, பசி38ர Aதி, இல. 55/சீ யி4 வதிO� தி+மதி எ. சீSயா சா=தினியின� 2018.06.05 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ எ�வ� 'ணேசகர சம�7பி�தா�.  
(2)  இ7பாக:வ, ப"மீெகா4ல, ரஜசிாில, 8 ஆ� ஒ,9ைக, இல. 87 இ4 வதிO� தி+. ட7ளி�.எ�. ர�னாய"கவின� 2018.05.18 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�வல சம�7பி�தா�.  
(3)  ெகா,�8 06, ெவ0ளவ�ைத, `�ட�ச Aதி, இல. 43, 5/1 இ4 வதிO� தி+. பிாிய=த உதய 'மாரவின� 2018.04.25 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ ாீ.`. ஏ"கநாய"க சம�7பி�தா�.  
(4) (i) த9க4ல, இதிெபா';ெகாட, ரஜெசவன, ெபாெலா�மா+வ Aதி, இல. 141 இ4 வதிO� தி+. எ7. ட7ளி�. ராஜபaவின� 2018.06.01 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம;ைவO�;  

 (ii) '�டசாைல, த�சன8ர, இல. 26 இ4 வதிO� தி+. பி.ஆ�.பி.ைவ. ப0ேள:4லவின� 2018.05.31 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம;ைவO�  ெகௗரவ நிஹா4 கல7ப�தி சம�7பி�தா�. 
(5)  பலா9ெகாட, ெதஹிகHதலாவ, இல. 22 இ4 வதிO� தி+மதி `.ாீ.ேஜ. நியாbன� 2018.04.25 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ அ. அரவி=� 'மா� சம�7பி�தா�.  
(6)  ெகாடகெவல, வராயாயவி4 வதிO� தி+. எ.எ�. :தியேசயின� 

2018.01.25 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக சம�7பி�தா�.  30 (10) ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைள"கைமய ேம1ப< ம;"க0 ெபா� ம;"க0 ',K"' ஆ127ப@�த7ப�டன. அம�K த1காSக இைட நி2�த� பி.ப. 1.54 மணி"' பி.ப. 2.09 மணி வைர அம�K இைடநி2�த7ப�ட�. பி.ப. 2.09 மணி"' அம�K ஆர�பி"க7ப�ட�. சபாநாயக� தைலைம தா9கினா�.     5. 5. 5. 5. ஒ,திைவ6Eஒ,திைவ6Eஒ,திைவ6Eஒ,திைவ6E: : : : பி.ப. 2.27 மணி"', பாரா�மற�தி4 ',7ப நிைல நிலவியைமயினா4 81 ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி பிரகார� சபாநாயகாினா4 பாரா�மற� வினாவிறி ஒ�திைவ�திைவ"க7ப�ட�. அத பிரகார�, 2018 �ைல 04 8தகிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ"க7ப�ட�. 


