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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� ம01� ெபா,ளாதார அ2வ3க� அைம+ச,� ெகௗரவ வஜிர அேபவ%தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ%தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ%தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ%தன, உ�நா�ட2வ3க� அைம+ச� ெகௗரவ மஹி�த அமர'ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர'ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர'ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர'ர, கம�ெதாழி3 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 ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம+ச,� அரசா8க" க�சி %த0ேகாலாசா9� ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா( காாியவச�, க3வி அைம+ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ச:க நல7ாி ம01� ஆர�ப" ைக�ெதாழி3 அைம+ச� ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா"'வர�� ம01� சிவி3 விமான+ ேசைவக� அைம+ச� ெகௗரவ றிஸா* பதி+தீ!,ெகௗரவ றிஸா* பதி+தீ!,ெகௗரவ றிஸா* பதி+தீ!,ெகௗரவ றிஸா* பதி+தீ!, ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அ2வ3க� அைம+ச� ெகௗரவ ைபஸ% -.தபா,ெகௗரவ ைபஸ% -.தபா,ெகௗரவ ைபஸ% -.தபா,ெகௗரவ ைபஸ% -.தபா, மாகாண சைபக�, உ�=ரா�சி ம01� விைளயா�>��ைற அைம+ச� ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார1ன,ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார1ன,ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார1ன,ெகௗரவ (டா�ட%) ராஜித ேசனார1ன, ?காதார�, ேபாசைண ம01� ?ேதச ம,��வ அைம+ச� ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழ8க3 அைம+ச� ெகௗரவ அ34� ஹ5�,ெகௗரவ அ34� ஹ5�,ெகௗரவ அ34� ஹ5�,ெகௗரவ அ34� ஹ5�, தபா3, தபா3 ேசைவக� ம01� %@A� சமய அ2வ3க� அைம+ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!, ச:க வ2B�ட3க� அைம+ச� ெகௗரவ 6�* மா%ஷ� சர1 ெபா!ேசகா,ெகௗரவ 6�* மா%ஷ� சர1 ெபா!ேசகா,ெகௗரவ 6�* மா%ஷ� சர1 ெபா!ேசகா,ெகௗரவ 6�* மா%ஷ� சர1 ெபா!ேசகா, வ2வாதார அபிவி,�தி, வனசீவராசிக� ம01� பிரேதச அபிவி,�தி அைம+ச�  ெகௗரவ ர8சி1 அ9விஹாேர,ெகௗரவ ர8சி1 அ9விஹாேர,ெகௗரவ ர8சி1 அ9விஹாேர,ெகௗரவ ர8சி1 அ9விஹாேர, ?01லா��ைற அபிவி,�தி ம01� கிறி@தவ சமய அ2வ3க� இராஜா8க அைம+ச� ெகௗரவ வச�த அ9விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ9விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ9விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ9விஹாேர, கம�ெதாழி3 இராஜா8க அைம+ச� 



                            (2 ) M. No. 20 ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, இைளஞ� அ2வ3க�, க,�தி�ட %காைம��வ� ம01� ெத அபிவி,�தி இராஜா8க அைம+ச� ெகௗரவ ல�கி ஜயவ%தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ%தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ%தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ%தன, மைலநா�> 7திய கிராம8க�, உ�க�டைம67 வசதிக� ம01� ச%தாய அபிவி,�தி இராஜா8க 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� ம01� ெபா,ளாதார அ2வ3க� இராஜா8க அைம+ச� ெகௗரவ அஜி1 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி1 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி1 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி1 பி. ெபேரரா, மிவ2 ம01� 7�6பி"க�த"க ச"தி இராஜா8க அைம+ச� ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம01� ெபா,ளாதார அ2வ3க� இராஜா8க அைம+ச� ெகௗரவ '.எ.. இராதாகி�;ண!,ெகௗரவ '.எ.. இராதாகி�;ண!,ெகௗரவ '.எ.. இராதாகி�;ண!,ெகௗரவ '.எ.. இராதாகி�;ண!, க3வி இராஜா8க அைம+ச� ெகௗரவ தி<3 ெவதஆர=சி,ெகௗரவ தி<3 ெவதஆர=சி,ெகௗரவ தி<3 ெவதஆர=சி,ெகௗரவ தி<3 ெவதஆர=சி, கட0ெறாழி3, நீரக வள:ல அபிவி,�தி ம01� கிராமிய6 ெபா,ளாதார அ2வ3க� இராஜா8க அைம+ச� ெகௗரவ ஏ. எ=. எ�. ெபள@,ெகௗரவ ஏ. எ=. எ�. ெபள@,ெகௗரவ ஏ. எ=. எ�. ெபள@,ெகௗரவ ஏ. எ=. எ�. ெபள@, ேதசிய ஒ01ைம ம01� சகவாFG இராஜா8க அைம+ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி#க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி#க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி#க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி#க, ேபா"'வர�� ம01� சிவி3 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 ம01� ெவ'சன ஊடக பிரதி அைம+ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜேஜேஜேஜ....சீசீசீசீ. . . . அலவ14வலஅலவ14வலஅலவ14வலஅலவ14வல, , , , உ�நா�ட2வ3க� பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, ?காதார�, ேபாசைண ம01� ?ேதச ம,��வ பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ எ*வ* �ணேசகர,ெகௗரவ எ*வ* �ணேசகர,ெகௗரவ எ*வ* �ணேசகர,ெகௗரவ எ*வ* �ணேசகர, உ�ளக அ2வ3க� ம01� வடேம3 அபிவி,�தி பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ ந<! பAடார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந<! பAடார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந<! பAடார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந<! பAடார ஜயமஹ, அரச நி,வாக %காைம��வ ம01� ச�ட%� ஒ-8'� பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ B1திக ப1திறண,ெகௗரவ B1திக ப1திறண,ெகௗரவ B1திக ப1திறண,ெகௗரவ B1திக ப1திறண, ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அ2வ3க� பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ க�ணார1ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார1ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார1ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார1ன பரணவிதான, விIஞான, ெதாழி3J�ப, ஆராK+சி, திறக� அபிவி,�தி, ெதாழி0பயி0சி ம01� க�L மர7ாிைமக� பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ அஜி1 மா!ன3ெப�ம,ெகௗரவ அஜி1 மா!ன3ெப�ம,ெகௗரவ அஜி1 மா!ன3ெப�ம,ெகௗரவ அஜி1 மா!ன3ெப�ம, ?0றாட3 பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ -14 சிவ<#க�,ெகௗரவ -14 சிவ<#க�,ெகௗரவ -14 சிவ<#க�,ெகௗரவ -14 சிவ<#க�, ச:க நல7ாி ம01� ஆர�ப" ைக�ெதாழி3 பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ அமீ% அ< சிஹா3தீ!,ெகௗரவ அமீ% அ< சிஹா3தீ!,ெகௗரவ அமீ% அ< சிஹா3தீ!,ெகௗரவ அமீ% அ< சிஹா3தீ!, கட0ெறாழி3, நீரக வள:ல அபிவி,�தி ம01� கிராமிய6 ெபா,ளாதார அ2வ3க� பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ எ=.எ�.எ�. ஹாீ.,ெகௗரவ எ=.எ�.எ�. ஹாீ.,ெகௗரவ எ=.எ�.எ�. ஹாீ.,ெகௗரவ எ=.எ�.எ�. ஹாீ., அரச ெதாழி3%ய0சி ம01� க�L நகர அபிவி,�தி பிரதி அைம+ச�      ெகௗரவ ெஹ�ட% அ3Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அ3Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அ3Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட% அ3Bஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ%தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ%தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ%தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ%தன   ெகௗரவ மஹி�த யா3பா அேபவ%தனெகௗரவ மஹி�த யா3பா அேபவ%தனெகௗரவ மஹி�த யா3பா அேபவ%தனெகௗரவ மஹி�த யா3பா அேபவ%தன   ெகௗரவ டல. அழக3ெப�மெகௗரவ டல. அழக3ெப�மெகௗரவ டல. அழக3ெப�மெகௗரவ டல. அழக3ெப�ம   ெகௗரவ ஆன�த அ91கமேகெகௗரவ ஆன�த அ91கமேகெகௗரவ ஆன�த அ91கமேகெகௗரவ ஆன�த அ91கமேக   



                            (3 ) M. No. 20 ெ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 சிறிபால கமல1ெகௗரவ சிறிபால கமல1ெகௗரவ சிறிபால கமல1ெகௗரவ சிறிபால கமல1   ெகௗரவ நிஹா� கல3ப1திெகௗரவ நிஹா� கல3ப1திெகௗரவ நிஹா� கல3ப1திெகௗரவ நிஹா� கல3ப1தி   ெகௗரவ திேன; �ணவ%தனெகௗரவ திேன; �ணவ%தனெகௗரவ திேன; �ணவ%தனெகௗரவ திேன; �ணவ%தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப�4ல �ணவ%தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�4ல �ணவ%தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�4ல �ணவ%தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�4ல �ணவ%தன   ெகௗரவ ப1ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப1ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப1ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப1ம உதயசா�த �ணேசகர   ெகௗரவ அEர சி*னி ஜயர1னெகௗரவ அEர சி*னி ஜயர1னெகௗரவ அEர சி*னி ஜயர1னெகௗரவ அEர சி*னி ஜயர1ன   ெகௗரவ அFராத ஜயர1னெகௗரவ அFராத ஜயர1னெகௗரவ அFராத ஜயர1னெகௗரவ அFராத ஜயர1ன   ெகௗரவ பிய#கர ஜயர1னெகௗரவ பிய#கர ஜயர1னெகௗரவ பிய#கர ஜயர1னெகௗரவ பிய#கர ஜயர1ன   ெ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 க. 4ைரெர*ணசி#க�ெகௗரவ க. 4ைரெர*ணசி#க�ெகௗரவ க. 4ைரெர*ணசி#க�ெகௗரவ க. 4ைரெர*ணசி#க�   ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள6�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள6�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள6�ெகௗரவ எ�.எ.. ெதள6�   ெகௗரவ சிறினா� H ெம�ெகௗரவ சிறினா� H ெம�ெகௗரவ சிறினா� H ெம�ெகௗரவ சிறினா� H ெ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!ஜி1 த ெசாIசாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி1 த ெசாIசாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி1 த ெசாIசாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி1 த ெசாIசா   ெகௗரவ அFர திசாநாய�கெகௗரவ அFர திசாநாய�கெகௗரவ அFர திசாநாய�கெகௗரவ அFர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�க   ெகௗரவ எ.. 6. திசாநாய�கெகௗரவ எ.. 6. திசாநாய�கெகௗரவ எ.. 6. திசாநாய�கெகௗரவ எ.. 6. திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள. ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான�தா   ெகௗரவ -ஹ�ம4 நசீ%ெகௗரவ -ஹ�ம4 நசீ%ெகௗரவ -ஹ�ம4 நசீ%ெகௗரவ -ஹ�ம4 நசீ%   ெகௗரவ வாGேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாGேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாGேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாGேதவ நாணாய�கார   ெ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 Gச�த B8சிநிலேமெகௗரவ Gச�த B8சிநிலேமெகௗரவ Gச�த B8சிநிலேமெகௗரவ Gச�த B8சிநிலேம   ெகௗரவ சன1 நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன1 நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன1 நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன1 நிசா�த ெபேரரா   ெகௗரவ Gஜி1 ச8ஜய ெபேரராெகௗரவ Gஜி1 ச8ஜய ெபேரராெகௗரவ Gஜி1 ச8ஜய ெபேரராெகௗரவ Gஜி1 ச8ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) Gத%ஷினி ப%னா�4BJேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) Gத%ஷினி ப%னா�4BJேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) Gத%ஷினி ப%னா�4BJேளெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) Gத%ஷினி ப%னா�4BJேள   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�த   ெகௗரவ ஏ. H. Gசி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. H. Gசி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. H. Gசி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. H. Gசி� பிேரமஜய�த   ெகௗரவ ப�4ல லா� பAடாாிெகாடெகௗரவ ப�4ல லா� பAடாாிெகாடெகௗரவ ப�4ல லா� பAடாாிெகாடெகௗரவ ப�4ல லா� பAடாாிெகாட   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ -ஹ�ம4 இ3ராஹி� -ஹ�ம4 ம!
%ெகௗரவ -ஹ�ம4 இ3ராஹி� -ஹ�ம4 ம!
%ெகௗரவ -ஹ�ம4 இ3ராஹி� -ஹ�ம4 ம!
%ெகௗரவ -ஹ�ம4 இ3ராஹி� -ஹ�ம4 ம!
%   ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா%ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா%   



                            (4 ) M. No. 20 ெகௗரவ இ�ரா! மKL3ெகௗரவ இ�ரா! மKL3ெகௗரவ இ�ரா! மKL3ெகௗரவ இ�ரா! மKL3   ெகௗரவ அ34�லா மஹL3ெகௗரவ அ34�லா மஹL3ெகௗரவ அ34�லா மஹL3ெகௗரவ அ34�லா மஹL3   ெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆG மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆG மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆG மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய%) ஆG மாரசி#க   ெகௗரவ பிம� ர1நாய�கெகௗரவ பிம� ர1நாய�கெகௗரவ பிம� ர1நாய�கெகௗரவ பிம� ர1நாய�க   ெகௗரவ பிரச!ன ரண4#கெகௗரவ பிரச!ன ரண4#கெகௗரவ பிரச!ன ரண4#கெகௗரவ பிரச!ன ரண4#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 -ஜிB% ரஹுமா!ெகௗரவ -ஜிB% ரஹுமா!ெகௗரவ -ஜிB% ரஹுமா!ெகௗரவ -ஜிB% ரஹுமா!   ெகௗரவ ஹ%ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ%ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ%ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ%ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ சம� ராஜபNெகௗரவ சம� ராஜபNெகௗரவ சம� ராஜபNெகௗரவ சம� ராஜபN   ெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேக   ெகௗரவ ஜானக வ���Bரெகௗரவ ஜானக வ���Bரெகௗரவ ஜானக வ���Bரெகௗரவ ஜானக வ���Bர   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர1னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர1னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர1னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர1ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ4#கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ4#கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ4#கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ4#க   ெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) 4@தா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) 4@தா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) 4@தா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட%) (தி�மதி) 4@தா விேஜமா!ன   ெகௗரவ லOம! ஆன�த விேஜமா!னெகௗரவ லOம! ஆன�த விேஜமா!னெகௗரவ லOம! ஆன�த விேஜமா!னெகௗரவ லOம! ஆன�த விேஜமா!ன   ெகௗரவ 453 விேஜேசகரெகௗரவ 453 விேஜேசகரெகௗரவ 453 விேஜேசகரெகௗரவ 453 விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா! விதானேகெகௗரவ ேஹஷா! விதானேகெகௗரவ ேஹஷா! விதானேகெகௗரவ ேஹஷா! விதானேக   ெகௗரவ ேதEக விதானகமேகெகௗரவ ேதEக விதானகமேகெகௗரவ ேதEக விதானகமேகெகௗரவ ேதEக விதானகமேக   ெகௗரவ ச�திம 'ர�ெகாHெகௗரவ ச�திம 'ர�ெகாHெகௗரவ ச�திம 'ர�ெகாHெகௗரவ ச�திம 'ர�ெகாH   ெகௗரவ விம� 'ரவ#செகௗரவ விம� 'ரவ#செகௗரவ விம� 'ரவ#செகௗரவ விம� 'ரவ#ச   ெகௗரவ �மார ெவ�கமெகௗரவ �மார ெவ�கமெகௗரவ �மார ெவ�கமெகௗரவ �மார ெவ�கம   ெகௗரவ ஞான-14 Qேநச!ெகௗரவ ஞான-14 Qேநச!ெகௗரவ ஞான-14 Qேநச!ெகௗரவ ஞான-14 Qேநச!   ெகௗரவ ஜய�த சமர'ரெகௗரவ ஜய�த சமர'ரெகௗரவ ஜய�த சமர'ரெகௗரவ ஜய�த சமர'ர   ெ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 (டா�ட%) சி. சிவேமாக!ெகௗரவ (டா�ட%) சி. சிவேமாக!ெகௗரவ (டா�ட%) சி. சிவேமாக!ெகௗரவ (டா�ட%) சி. சிவேமாக!   ெகௗரவ தில#க Gமதிபாலெகௗரவ தில#க Gமதிபாலெகௗரவ தில#க Gமதிபாலெகௗரவ தில#க Gமதிபால   ெகௗரவ எ�.ஏ. Gம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. Gம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. Gம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. Gம�திர!   ெகௗரவ வHேவ� Gேர;ெகௗரவ வHேவ� Gேர;ெகௗரவ வHேவ� Gேர;ெகௗரவ வHேவ� Gேர;   ெகௗரவ டபிJR. S. ேஜ. ெசெனவிர1னெகௗரவ டபிJR. S. ேஜ. ெசெனவிர1னெகௗரவ டபிJR. S. ேஜ. ெசெனவிர1னெகௗரவ டபிJR. S. ேஜ. ெசெனவிர1ன   ெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி#க   ெகௗரவ விஜித ேஹர1ெகௗரவ விஜித ேஹர1ெகௗரவ விஜித ேஹர1ெகௗரவ விஜித ேஹர1     தி,. த�மிக தசநாய"க, பாரா�மற+ ெசயலாள� நாயக�   தி,. நீ3 இ�தவல, பணியா�ெடா'தி6 பிரதானிN� பிரதி6 பாரா�மற+ ெசயலாள� நாயக%�   தி,மதி 'ஷானி ேராஹனதீர, உதவி+ ெசயலாள� நாயக�  தி,. L"கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி+ ெசயலாள� நாயக�  



                            (5 ) M. No. 20 ஒ1திைவ3பி! பிரகார� பாராUம!ற� VHய4. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ1திைவ3பி! பிரகார� பாராUம!ற� VHய4. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ1திைவ3பி! பிரகார� பாராUம!ற� VHய4. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.ஒ1திைவ3பி! பிரகார� பாராUம!ற� VHய4. சபாநாயக% தைலைம தா#கினா%.     1.1.1.1.    ப1திர#கJப1திர#கJப1திர#கJப1திர#கJ    சம%3பி1த�சம%3பி1த�சம%3பி1த�சம%3பி1த�    : : : : (1) சபாநாயக�, இல8ைக+ சனநாயக+ ேசாசAச" 'Lயர? அரசியலைம6பி 41ஆ (6) உ167ைரயி பிரகார� 2018 ஆ� ஆ�L %தலாவ� காலா�L0கான (2018.01.01 - 2018.03.31) நிதி ஆைண"'-வி ெசயலா01ைக அறி"ைகைய+ சம�6பி�தா�.  ேம0பL அறி"ைக சபா6ட1தி<ட3பWமாXசபா6ட1தி<ட3பWமாXசபா6ட1தி<ட3பWமாXசபா6ட1தி<ட3பWமாX க�டைளயாயி01. 
(2) ?காதார�, ேபாசைண ம01� ?ேதச ம,��வ அைம+ச�, 2017 ஆ� ஆ�>"கான ெபாலன1ைவ மாவ�ட ெசயலக�தி வ,டாUத ெசயலா01ைக அறி"ைகையN� கண"'கைளN� சம�6பி�� ேம0பL அறி"ைகைய  உ�ளக நி,வாக� ம01� அரச %காைம��வ� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" '-வி0' ஆ016ப>�த6பட ேவ�>ெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�> ஏ01"ெகா�ள6ப�ட�.  (3) ?காதார�, ேபாசைண ம01� ?ேதச ம,��வ அைம+ச�,  2017 ஆ� ஆ�>"கான இல8ைக ெபாAX ெசயலா01 அறி"ைகைய+ சம�6பி�� ேம0பL அறி"ைகைய சம�6பி��  ேம0பL அறி"ைகைய ேதசிய பா�கா67  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" '-வி0' ஆ016ப>�த6பட ேவ�>ெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�> ஏ01"ெகா�ள6ப�ட�. 
(4) ?காதார�, ேபாசைண ம01� ?ேதச ம,��வ அைம+ச�, 1978 ஆ� ஆ�L 16 ஆ� இல"க ப3கைல"கழக8க� ச�ட�தி 20(4)(ஆ) ஆ� பிாிவி கீF ெதகிழ"'6 ப3கைல"கழக�தி  �ைணேவUத,"'6 பதிலாக த'திவாKUத அதிகாாிெயா,வைர நியமி�த3 ெதாட�பாக உய�க3வி ம01� கலாசார அ2வ3க� அைம+சரா3 ஆ"க6ப�>, 2018 � 19 ஆ� திகதிய 2076/13 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர?ாி"க6ப�ட க�டைளைய+ சம�6பி�� ேம0பL  க�டைளைய  க3வி ம01� மனித வள அபிவி,�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" '-வி0' ஆ016ப>�த6பட ேவ�>ெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�> ஏ01"ெகா�ள6ப�ட�.  2.2.2.2.    �Y�களி!�Y�களி!�Y�களி!�Y�களி!    அறி�ைககJஅறி�ைககJஅறி�ைககJஅறி�ைககJ    சம%3பி1த�சம%3பி1த�சம%3பி1த�சம%3பி1த�    : : : : (1) ந3Aண"க� ம01� வட"ைகN� கிழ"ைகN� மீள" க�Lெய-67த3 ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" '-வி தவிசாள� ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா சா�பாக அ"'-வி உ16பின� ெகௗரவ க,ணார�ன பரணவிதாரன, அ" '-G"'   ஆ016ப>�த6ப�ட,  
 (i) 2015 ம01� 2016 ஆ� ஆ�>"கான சிைற+சாைலக� ம1சீரைம67, 7ன�வாFவளி67, மீ�'Lேய0ற ம01� இU�மத அ2வ3க� அைம+சி ெசயலா01 அறி"ைகக�� வ,டாUத கண"'க��;   (ii) 2012, 2013, 2014 ம01� 2015 ஆ� ஆ�>க�"கான ஆ�கைளN�, ஆதன8கைளN� ைக�ெதாழி3கைளN� 7னரைம67 அதிகாரசைபயி வ,டாUத அறி"ைகக�� நிதி" �01"க��;  (iii) 2016 ம01� 2017 ஆ� ஆ�>க�"கான ேதசிய சகவாFG, கலU�ைரயாட3 ம01� அரசக,ம ெமாழிக� அைம+சி வ,டாUத ெசயலா01ைக அறி"ைகக�;  ம01�  (iv) 2014 ஆ� ஆ�>"கான ேதசிய ெமாழி"க3வி ம01� பயி0சி நி1வன�தி வ,டாUத அறி"ைக  ஆகியைவ ெதாட�பிலான அ"'-வி     அறி"ைகைய+ சம�6பி�தா�.  ேம0பL அறி"ைக சபா6ட1தி<ட3படசபா6ட1தி<ட3படசபா6ட1தி<ட3படசபா6ட1தி<ட3பட ேவ�>ெமன" க�டைளயாயி01. 
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(2) ?காதார� ம01� மனித ேசமநல�, ச:க வ2B�ட3 ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" '-வி  தவிசாள� சா�பாக அ"'-வி உ16பின� ெகளரவ மயி3வாகன� திலகராஜா, அ" '-வி0' ஆ016ப>�த6ப�ட, “இ,6பிட"�1 ெசா�தா�ைம (விேசட ஏ0பா>க�) ச�ட:ல�” ெதாட�பிலான அ"'-வி     அறி"ைகைய+ சம�6பி�தா�.   ேம0பL அறி"ைக சபா6ட1தி<ட3படசபா6ட1தி<ட3படசபா6ட1தி<ட3படசபா6ட1தி<ட3பட    ேவ�>ெமன" க�டைளயாயி01.     3.3.3.3.    பாராUம!ற அம%ZபாராUம!ற அம%ZபாராUம!ற அம%ZபாராUம!ற அம%Z: : : : காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம+ச� சம�6பி�த பிேரரைண,— 8 ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைளயி ஏ0பா>களினா2�, 2018.06.20 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா3 ஏ01"ெகா�ள6ப�ட பிேரரரைணகளினா2� தைடெபறாம3, இைறய தின� சைப அம�G ேநர� %.ப. 10.00 மணி %த3 பி.ப. 12.30 மணி வைரN�, பி.ப. 1.30 மணி %த3 பி.ப. 6.30 மணிவைரN� இ,"'மாக. %.ப. 11.00 மணி"' 8(5) ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள ெதாழி0ப>மாக. பி.ப. 6.30 மணி"' சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ6பாராக. பிேரரைண சைப"' விட6ப�> ஏ01"ெகா�ள6ப�ட�.  4.4.4.4.    சிற3Bாிைமசிற3Bாிைமசிற3Bாிைமசிற3Bாிைம    ேகJவிகJேகJவிகJேகJவிகJேகJவிகJ:  :  :  :  காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம+ச� சம�6பி�த பிேரரைண,—  பாரா�மற உ16பின� ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபa அவ�க�, தன� சிற67ாிைம மீற6ப�>�ளதாக 2018 � 22 ஆ� திகதி பாரா�மற�தி3 எ-6பிய விடய�, 118 ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைளயி கீF ஒ-"கவிய3 ம01� சிற67ாிைமக� ப0றிய '-வி0' ஆ016ப>�த6ப>மாக. பிேரரைண சைப"' விட6ப�> ஏ01"ெகா�ள6ப�ட�.  5. 5. 5. 5. ஒ1திைவ3Bஒ1திைவ3Bஒ1திைவ3Bஒ1திைவ3B    (மாகாணமாகாணமாகாணமாகாண    சைப1சைப1சைப1சைப1    ேத%த�கJேத%த�கJேத%த�கJேத%த�கJ    ச*ட=ச*ட=ச*ட=ச*ட=    சீ%தி�1த#கJசீ%தி�1த#கJசீ%தி�1த#கJசீ%தி�1த#கJ) :  ) :  ) :  ) :  “இ6 பாரா�மற� இ6ேபா� ஒ�திைவ"க6ப>மாக” என காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம+ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ>�திய�ப6 ெப01 விவாதி"க6ப�ட�. 
(%.ப. 11.22 மணி"' '-"களி பிரதி� தவிசாள�  தைலைம தா8கினா�.) 
(பி.ப. 1.30 மணி"' ெகௗரவ பிரதி+ சபாநாயக� தைலைம தா8கினா�.)  “ெகளரவ ேவ2 'மா� தைலைம தா8'வாராக” என கம�ெதாழி3 அைம+ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�> ஏ01"ெகா�ள6ப�ட�. 
(பி.ப. 2.48 மணி"' ெகௗரவ ேவ2'மா� தைலைம தா8கினா�.) “ெகளரவ �ைரெர�ணசி8க� தைலைம தா8'வாராக” என ைக�ெதாழி3 ம01�  வாணிப  அைம+ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�> ஏ01"ெகா�ள6ப�ட�. 
(பி.ப. 3.50 மணி"' ெகௗரவ �ைரெர�ணசி8க� தைலைம தா8கினா�.) 
(பி.ப. 5.56 மணி"' ெகௗரவ '-"களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா8கினா�.) பிேரரைண சைப"' விட6ப�> ஏ01"ெகா�ள6ப�ட�. அbேவைள ேநர� பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ '-"களி பிரதி� தவிசாள� வினாவிறி பாரா�மற�ைத ஒ�திைவ�தா�.   அத பிரகார� பாரா�மற�, 2018 �ைல 17 ஆ� திகதி ெசbவாK"கிழைம பி.ப. 1.00 வைர ஒ�திைவ"க6ப�ட�. 


