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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகளரவ ெ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 ெகா0ைகக0 ம12� ெபா.ளாதார அ3வ4க0 அைம-ச.� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, நீதி ம12� சிைற-சாைலக0 ம2சீரைம67 அைம-ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க, 812லா��ைற அபிவி.�தி ம12� கிறி9தவ சமய அ3வ4க0 அைம-ச� ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர, கம�ெதாழி4 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 ம2சீரைம67 அைம-ச.� அரசா:க" 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 மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய ஒ.ைம6பா?, ந4@ண"க� ம12� அரசக.ம ெமாழிக0 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�� ம12� சிவி4 விமான- ேசைவக0 அைம-ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�? 7திய கிராம:க0, உ�க�டைம67 வசதிக0 ம12� ச;தாய அபிவி.�தி 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, 7�தசாசன அைம-ச� ெகௗரவ ஹாி� ப.னா"�,ெகௗரவ ஹாி� ப.னா"�,ெகௗரவ ஹாி� ப.னா"�,ெகௗரவ ஹாி� ப.னா"�, ெதாைல�ெதாட�7க0 , =ஜி�ட4 உ�க�டைம67 வசதிக0 ம12� ெவளிநா�?� ெதாழி4வா!67"க0 அைம-ச� ெகௗரவ ஆ.. எ�. ர0சி1 ம1�மப2டார,ெகௗரவ ஆ.. எ�. ர0சி1 ம1�மப2டார,ெகௗரவ ஆ.. எ�. ர0சி1 ம1�மப2டார,ெகௗரவ ஆ.. எ�. ர0சி1 ம1�மப2டார, அரச நி.வாக ;காைம��வ ம12� ச�ட;� ஒ*:'� அைம-ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப2டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப2டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப2டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப2டார, மகளி� ம12� சி2வ� அ3வ4க0 அைம-ச� ெகௗரவ சாகல ர1நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர1நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர1நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர1நாய�க, இைளஞ� அ3வ4க0, க.�தி�ட ;காைம��வ� ம12� ெத அபிவி.�தி அைம-ச� 



                            (2 ) M. No. 20 ெகௗரவ அ.ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ.ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ.ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ.ஜுன ரண��க, ெப1ேறா@ய வள:க0 அபிவி.�தி அைம-ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப%,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப%,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப%,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப%, உய�க4வி ம12� கலாசார அ3வ4க0 அைம-ச� ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம, அபிவி.�தி உபாய ;ைறக0 ம12� 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, �ைற;க:க0 ம12� க6ப12ைற அ3வ4க0 அைம-ச� ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட4 ம12� நீ�வழ:க4 அைம-ச� ெகௗரவ அ7�� ஹ9�,ெகௗரவ அ7�� ஹ9�,ெகௗரவ அ7�� ஹ9�,ெகௗரவ அ7�� ஹ9�, தபா4, தபா4 ேசைவக0 ம12� ;9@� சமய அ3வ4க0 அைம-ச� ெகௗரவ க-. ஹஷீ�,ெகௗரவ க-. ஹஷீ�,ெகௗரவ க-. ஹஷீ�,ெகௗரவ க-. ஹஷீ�, ெந?Eசாைலக0 ம12� Fதி அபிவி.�தி அைம-ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, சGக வ3H�ட4க0 அைம-ச�  ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ1�வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ1�வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ1�வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ1�வல, உ0நா�ட3வ4க0 இராஜா:க அைம-ச� ெகௗரவ ர0சி1 அ;விஹாேர,ெகௗரவ ர0சி1 அ;விஹாேர,ெகௗரவ ர0சி1 அ;விஹாேர,ெகௗரவ ர0சி1 அ;விஹாேர, 812லா��ைற அபிவி.�தி ம12� கிறி9தவ சமய அ3வ4க0 இராஜா:க அைம-ச� ெகௗரவ வச"த அ;விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ;விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ;விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ;விஹாேர, கம�ெதாழி4 இராஜா:க அைம-ச� ெகௗரவ ல�கி ஜயவ.தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ.தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ.தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ.தன, நகர� தி�டமிட4 ம12� நீ�வழ:க4 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 ெகா0ைகக0 ம12� ெபா.ளாதார அ3வ4க0 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� ெகௗரவ அஜி1 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி1 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி1 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி1 பி. ெபேரரா, மிவ3 ம12� 7�6பி"க�த"க ச"தி இராஜா:க அைம-ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா0ைகக0 ம12� ெபா.ளாதார அ3வ4க0 இராஜா:க அைம-ச� ெகௗரவ ஏ. >. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. >. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. >. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. >. பிேரமதாச, ெப.Iேதா�ட" ைக�ெதாழி4 இராஜா:க அைம-ச� ெகௗரவ பா5த ர�ேக ப2டார,ெகௗரவ பா5த ர�ேக ப2டார,ெகௗரவ பா5த ர�ேக ப2டார,ெகௗரவ பா5த ர�ேக ப2டார, நீ�6பாசன, நீ� வள:க0 ம12� அன��த ;காைம��வ 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 �வ� விேஜவ.தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ.தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ.தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ.தன, பா�கா67 இராஜா:க அைம-ச� ெகௗரவ தி57 ெவதஆர@சி,ெகௗரவ தி57 ெவதஆர@சி,ெகௗரவ தி57 ெவதஆர@சி,ெகௗரவ தி57 ெவதஆர@சி, கட1ெறாழி4, நீரக வளGல அபிவி.�தி ம12� கிராமிய6 ெபா.ளாதார அ3வ4க0 இராஜா:க அைம-ச� ெகௗரவ Aஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ Aஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ Aஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ Aஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா:க அைம-ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி+B�லாC,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி+B�லாC,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி+B�லாC,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி+B�லாC, ெந?Eசாைலக0 ம12� Fதி அபிவி.�தி இராஜா:க அைம-ச� ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளD, ேதசிய ஒ12ைம ம12� சகவாJK இராஜா:க 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 ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 8காதார�, ேபாசைண ம12� 8ேதச ம.��வ பிரதி அைம-ச� 



                            (3 ) M. No. 20 ெகௗரவ எEவE <ணேசகர,ெகௗரவ எEவE <ணேசகர,ெகௗரவ எEவE <ணேசகர,ெகௗரவ எEவE <ணேசகர, உ0ளக அ3வ4க0 ம12� வடேம4 அபிவி.�தி பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ ந5� ப2டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந5� ப2டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந5� ப2டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந5� ப2டார ஜயமஹ, அரச நி.வாக ;காைம��வ ம12� ச�ட;� ஒ*:'� பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார, ெதாைல�ெதாட�7க0 , =ஜி�ட4 உ�க�டைம67 வசதிக0 ம12� ெவளிநா�?� ெதாழி4வா!67 பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ B1திக ப1திறண,ெகௗரவ B1திக ப1திறண,ெகௗரவ B1திக ப1திறண,ெகௗரவ B1திக ப1திறண, ைக�ெதாழி4 ம12� வாணிப அ3வ4க0 பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ இ"திக ப2டாரநாய�க,ெகௗரவ இ"திக ப2டாரநாய�க,ெகௗரவ இ"திக ப2டாரநாய�க,ெகௗரவ இ"திக ப2டாரநாய�க, Fடைம67 ம12� நி�மாண��ைற பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ ெசயிE அ5 ஸாஹி. ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயிE அ5 ஸாஹி. ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயிE அ5 ஸாஹி. ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயிE அ5 ஸாஹி. ெமௗலானா, ேதசிய ஒ.ைம6பா?, ந4@ண"க� ம12� அரசக.ம ெமாழிக0 பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ அஜி1 மா�ன7ெப�ம,ெகௗரவ அஜி1 மா�ன7ெப�ம,ெகௗரவ அஜி1 மா�ன7ெப�ம,ெகௗரவ அஜி1 மா�ன7ெப�ம, 81றாட4 பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�,ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�,ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�,ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�, கம�ெதாழி4 பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ G1� சிவ5�க�,ெகௗரவ G1� சிவ5�க�,ெகௗரவ G1� சிவ5�க�,ெகௗரவ G1� சிவ5�க�, சGக நல7ாி ம12� ஆர�ப" ைக�ெதாழி4 பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ அமீ. அ5 சிஹா7தீ�,ெகௗரவ அமீ. அ5 சிஹா7தீ�,ெகௗரவ அமீ. அ5 சிஹா7தீ�,ெகௗரவ அமீ. அ5 சிஹா7தீ�, கட1ெறாழி4, நீரக வளGல அபிவி.�தி ம12� கிராமிய6 ெபா.ளாதார அ3வ4க0 பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ எ@.எ�.எ�. ஹாீ+,ெகௗரவ எ@.எ�.எ�. ஹாீ+,ெகௗரவ எ@.எ�.எ�. ஹாீ+,ெகௗரவ எ@.எ�.எ�. ஹாீ+, அரச ெதாழி4;ய1சி ம12� க�= நகர அபிவி.�தி பிரதி அைம-ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட. அ7Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட. அ7Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட. அ7Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட. அ7Bஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேப<ணவ.தனெகௗரவ ேராஹித அேப<ணவ.தனெகௗரவ ேராஹித அேப<ணவ.தனெகௗரவ ேராஹித அேப<ணவ.தன   ெகௗரவ மஹி"த யா7பா அேபவ.தனெகௗரவ மஹி"த யா7பா அேபவ.தனெகௗரவ மஹி"த யா7பா அேபவ.தனெகௗரவ மஹி"த யா7பா அேபவ.தன   ெகௗரவ ல%ம� யா7பா அேபவ.தனெகௗரவ ல%ம� யா7பா அேபவ.தனெகௗரவ ல%ம� யா7பா அேபவ.தனெகௗரவ ல%ம� யா7பா 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 டல+ அழக7ெப�மெகௗரவ டல+ அழக7ெப�மெகௗரவ டல+ அழக7ெப�மெகௗரவ டல+ அழக7ெப�ம   ெகௗரவ ஆன"த அ;1கமேகெகௗரவ ஆன"த அ;1கமேகெகௗரவ ஆன"த அ;1கமேகெகௗரவ ஆன"த அ;1கமேக   ெகௗரவ மஹி"தான"த அ;1கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ;1கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ;1கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ;1கமேக   ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.G. Gக�மE இ+மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.G. Gக�மE இ+மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.G. Gக�மE இ+மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.G. Gக�மE 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"1 <மா.ெகௗரவ அ. அரவி"1 <மா.ெகௗரவ அ. அரவி"1 <மா.ெகௗரவ அ. அரவி"1 <மா.   ெகௗரவ ேவ; <மா.ெகௗரவ ேவ; <மா.ெகௗரவ ேவ; <மா.ெகௗரவ ேவ; <மா.   ெகௗரவ நால�க பிரசா1 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா1 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா1 ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா1 ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ ச"திம கமேகெகௗரவ ச"திம கமேகெகௗரவ ச"திம கமேகெகௗரவ ச"திம கமேக   ெகௗரவ திேனH <ணவ.தனெகௗரவ திேனH <ணவ.தனெகௗரவ திேனH <ணவ.தனெகௗரவ திேனH <ணவ.தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப"�ல <ணவ.தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப"�ல <ணவ.தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப"�ல <ணவ.தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப"�ல <ணவ.தன   



                            (4 ) M. No. 20 ெகௗரவ ப1ம உதயசா"த <ணேசகரெகௗரவ ப1ம உதயசா"த <ணேசகரெகௗரவ ப1ம உதயசா"த <ணேசகரெகௗரவ ப1ம 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 அFர சிEனி ஜயர1னெகௗரவ அFர சிEனி ஜயர1னெகௗரவ அFர சிEனி ஜயர1னெகௗரவ அFர சிEனி ஜயர1ன   ெகௗரவ அJராத ஜயர1னெகௗரவ அJராத ஜயர1னெகௗரவ அJராத ஜயர1னெகௗரவ அJராத 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   ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர   ெகௗரவ (தி�மதி) Aேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Aேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Aேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Aேமதா ஜீ. ஜயேசன   ெகௗரவ ஜனக ப2டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப2டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப2டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப2டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ ஆKGக� ெதா2டமா�ெகௗரவ ஆKGக� ெதா2டமா�ெகௗரவ ஆKGக� ெதா2டமா�ெகௗரவ ஆKGக� ெதா2டமா�   ெகௗரவ எ�.எ+. ெதள-�ெகௗரவ எ�.எ+. ெதள-�ெகௗரவ எ�.எ+. ெதள-�ெகௗரவ எ�.எ+. ெதள-�   ெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத.ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத.ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத.ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத.ஷன த சி�வா   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி1 த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி1 த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி1 த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி1 த ெசாLசா   ெ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   ெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�க   ெகௗரவ எ+. -. திசாநாய�கெகௗரவ எ+. -. திசாநாய�கெகௗரவ எ+. -. திசாநாய�கெகௗரவ எ+. -. 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 Gஹ�ம� நசீ.ெகௗரவ Gஹ�ம� நசீ.ெகௗரவ Gஹ�ம� நசீ.ெகௗரவ Gஹ�ம� நசீ.   ெகௗரவ வாAேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாAேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாAேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாAேதவ 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.) ரேமH பதிரணெகௗரவ (டா�ட.) ரேமH பதிரணெகௗரவ (டா�ட.) ரேமH பதிரணெகௗரவ (டா�ட.) ரேமH பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ Aச"த B0சிநிலேமெகௗரவ Aச"த B0சிநிலேமெகௗரவ Aச"த B0சிநிலேமெகௗரவ Aச"த B0சிநிலேம   ெகௗரவ ல%ம� வச"த ெபேரராெகௗரவ ல%ம� வச"த ெபேரராெகௗரவ ல%ம� வச"த ெபேரராெகௗரவ ல%ம� வச"த ெபேரரா   ெகௗரவ Aஜி1 ச0ஜய ெபேரராெகௗரவ Aஜி1 ச0ஜய ெபேரராெகௗரவ Aஜி1 ச0ஜய ெபேரராெகௗரவ Aஜி1 ச0ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அ�"தி�க ப.னா"�ெகௗரவ அ�"தி�க ப.னா"�ெகௗரவ அ�"தி�க ப.னா"�ெகௗரவ அ�"தி�க ப.னா"�   ெகௗரவ ேஜா�+ட� ப.னா"�ெகௗரவ ேஜா�+ட� ப.னா"�ெகௗரவ ேஜா�+ட� ப.னா"�ெகௗரவ ேஜா�+ட� ப.னா"�   ெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) Aத.ஷினி ப.னா"�BMேளெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) Aத.ஷினி ப.னா"�BMேளெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) Aத.ஷினி ப.னா"�BMேளெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) Aத.ஷினி ப.னா"�BMேள   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"த   ெகௗரவ ஏ. >. Aசி� பிேரமஜய"தெகௗரவ ஏ. >. Aசி� பிேரமஜய"தெகௗரவ ஏ. >. Aசி� பிேரமஜய"தெகௗரவ ஏ. >. Aசி� 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+. பிேரமர1னெகௗரவ எ+. பிேரமர1னெகௗரவ எ+. பிேரமர1னெகௗரவ எ+. பிேரமர1ன   



                            (5 ) M. No. 20 ெகௗரவ தாராநா1 ப+நாய�கெகௗரவ தாராநா1 ப+நாய�கெகௗரவ தாராநா1 ப+நாய�கெகௗரவ தாராநா1 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� மCN7ெகௗரவ இ�ரா� மCN7ெகௗரவ இ�ரா� மCN7ெகௗரவ இ�ரா� மCN7   ெகௗரவ அ7��லா மஹN7ெகௗரவ அ7��லா மஹN7ெகௗரவ அ7��லா மஹN7ெகௗரவ அ7��லா மஹN7   ெகௗரவ (ேபராசிாிய.) ஆA மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய.) ஆA மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய.) ஆA மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய.) ஆA மாரசி�க   ெகௗரவ எ+.சீ. G1�<மாரணெகௗரவ எ+.சீ. G1�<மாரணெகௗரவ எ+.சீ. G1�<மாரணெகௗரவ எ+.சீ. G1�<மாரண   ெகௗரவ அJர பிாியத.ஷன யா7பாெகௗரவ அJர பிாியத.ஷன யா7பாெகௗரவ அJர பிாியத.ஷன யா7பாெகௗரவ அJர பிாியத.ஷன யா7பா   ெகௗரவ சீனி1த�பி ேயாேக+வர�ெகௗரவ சீனி1த�பி ேயாேக+வர�ெகௗரவ சீனி1த�பி ேயாேக+வர�ெகௗரவ சீனி1த�பி ேயாேக+வர�   ெகௗரவ (வண.) அ�ர5ேய ரதன ேதர.ெகௗரவ (வண.) அ�ர5ேய ரதன ேதர.ெகௗரவ (வண.) அ�ர5ேய ரதன ேதர.ெகௗரவ (வண.) அ�ர5ேய ரதன ேதர.   ெகௗரவ பிம� ர1நாய�கெகௗரவ பிம� ர1நாய�கெகௗரவ பிம� ர1நாய�கெகௗரவ பிம� ர1நாய�க   ெகௗரவ சீ. -. ர1நாய�கெகௗரவ சீ. -. ர1நாய�கெகௗரவ சீ. -. ர1நாய�கெகௗரவ சீ. -. ர1நாய�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 ெகெஹ5ய ர�B�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ5ய ர�B�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ5ய ர�B�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ5ய ர�B�ெவ�ல   ெகௗரவ GஜிB. ரஹுமா�ெகௗரவ GஜிB. ரஹுமா�ெகௗரவ GஜிB. ரஹுமா�ெகௗரவ GஜிB. ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ.ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ.ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ.ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ.ஷண ராஜக�ணா   ெ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�<�Bரெகௗரவ ஜானக வ�<�Bரெகௗரவ ஜானக வ�<�Bரெகௗரவ ஜானக வ�<�Bர   ெ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�ரமர1னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர1னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர1னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர1ன   ெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) �Dதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) �Dதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) �Dதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) �Dதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லOம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� 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 �97 விேஜேசகரெகௗரவ �97 விேஜேசகரெகௗரவ �97 விேஜேசகரெகௗரவ �97 விேஜேசகர   ெகௗரவ க0சன விேஜேசகரெகௗரவ க0சன விேஜேசகரெகௗரவ க0சன விேஜேசகரெகௗரவ க0சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா விதானேகெகௗரவ ேஹஷா விதானேகெகௗரவ ேஹஷா விதானேகெகௗரவ ேஹஷா விதானேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�   ெகௗரவ ச"திம #ர�ெகா>ெகௗரவ ச"திம #ர�ெகா>ெகௗரவ ச"திம #ர�ெகா>ெகௗரவ ச"திம #ர�ெகா>   ெ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 சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞானG1� Qேநச�ெகௗரவ ஞானG1� Qேநச�ெகௗரவ ஞானG1� Qேநச�ெகௗரவ ஞானG1� Qேநச�   



                            (6 ) M. No. 20 ெ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 ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெகௗரவ எ�.ஏ. Aம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. Aம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. Aம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. Aம"திர�   ெகௗரவ வ>ேவ� AேரHெகௗரவ வ>ேவ� AேரHெகௗரவ வ>ேவ� AேரHெகௗரவ வ>ேவ� AேரH   ெகௗரவ டபிMS. T. ேஜ. ெசெனவிர1னெகௗரவ டபிMS. T. ேஜ. ெசெனவிர1னெகௗரவ டபிMS. T. ேஜ. ெசெனவிர1னெகௗரவ டபிMS. T. ேஜ. ெசெனவிர1ன   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ Aனி� ஹ"��ென1திெகௗரவ Aனி� ஹ"��ென1திெகௗரவ Aனி� ஹ"��ென1திெகௗரவ Aனி� ஹ"��ென1தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹE>ஆர@சிெகௗரவ விேஜபால ெஹE>ஆர@சிெகௗரவ விேஜபால ெஹE>ஆர@சிெகௗரவ விேஜபால ெஹE>ஆர@சி   ெகௗரவ இ"திக அJ�1த ேஹர1ெகௗரவ இ"திக அJ�1த ேஹர1ெகௗரவ இ"திக அJ�1த ேஹர1ெகௗரவ இ"திக அJ�1த ேஹர1   ெகௗரவ கனக ேஹர1ெகௗரவ கனக ேஹர1ெகௗரவ கனக ேஹர1ெகௗரவ கனக ேஹர1   ெகௗரவ விஜித ேஹர1ெகௗரவ விஜித ேஹர1ெகௗரவ விஜித ேஹர1ெகௗரவ விஜித ேஹர1     தி.. த�மிக தசநாய"க, பாரா�மற- ெசயலாள� நாயக�   தி.. நீ4 இ�தவல, பணியா�ெடா'தி6 பிரதானிN� பிரதி6 பாரா�மற- ெசயலாள� நாயக;�   தி.மதி 'ஷானி ேராஹனதீர, உதவி- ெசயலாள� நாயக�  தி.. ="கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி- ெசயலாள� நாயக�   ஒ1திைவ7பி� பிரகார� பாராVம�ற� W>ய�. சபாநாயக. தைலைம தா�கினா..ஒ1திைவ7பி� பிரகார� பாராVம�ற� W>ய�. சபாநாயக. தைலைம தா�கினா..ஒ1திைவ7பி� பிரகார� பாராVம�ற� W>ய�. சபாநாயக. தைலைம தா�கினா..ஒ1திைவ7பி� பிரகார� பாராVம�ற� W>ய�. சபாநாயக. தைலைம தா�கினா..     1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி1த�கMஅறிவி1த�கMஅறிவி1த�கMஅறிவி1த�கM: : : : சபாநாயக.சபாநாயக.சபாநாயக.சபாநாயக.    பி�வ�மாKபி�வ�மாKபி�வ�மாKபி�வ�மாK    அறிவி1த�அறிவி1த�அறிவி1த�அறிவி1த�    விX1தா.விX1தா.விX1தா.விX1தா.    ::::----    
“இல:ைக- சனநாயக ேசாச@ச" '=யரசி அரசியலைம6பி 79 ஆ�  உ267ைரயி பிரகார�, 2018 �ைல 17ஆ� திகதி “ேதசிய கண�காLYேதசிய கண�காLYேதசிய கண�காLYேதசிய கண�காLY” எ<�  ச�டGல�தி4 எனா4 சா2ைர எ*த6ப�டெதபைத அறிவி"க வி.�7கிேற.”      2222....        ப1திர�கMப1திர�கMப1திர�கMப1திர�கM    சம.7பி1த�சம.7பி1த�சம.7பி1த�சம.7பி1த�    : : : : (1) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம-ச�, 2017 ஆ� ஆ�?"கான விேசட பணி6 ெபா267 அைம-சி ெசயலா12ைக அறி"ைகைய- சம�6பி�� ேம1ப= அறி"ைகைய ெபா.ளாதார அபிவி.�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" '*வி1' ஆ126ப?�த6பட ேவ�?ெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(2) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம-ச�,  2017 ஆ� ஆ�?"கான பா�கா67 அைம-சி ெசய4திற அறி"ைகைய- சம�6பி�� ேம1ப= அறி"ைகைய ேதசிய பா�கா67 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" '*வி1' ஆ126ப?�த6பட ேவ�?ெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(3) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம-ச�, 2018 ஆ� ஆ�?"கான அைரயா�? அரசிைற நிைலைம அறி"ைகைய- சம�6பி�� ேம1ப= அறி"ைகைய  அரசா:க நிதி  ப1றிய '*வி1' ஆ126ப?�த6பட ேவ�?ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 



                            (7 ) M. No. 20 ( 4 ) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம-ச�, 2014 ஆ� ஆ�?"கான கட1ெறாழி4, நீாிய4 வள��ைற திைண"கள�தி ெசயலா1றறி"ைகைய- சம�6பி�� ேம1ப= அறி"ைகைய வ3வாதார அபிவி.�தி ம12� 81றாட4 ம12� இய1ைக வள:க0 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" '*வி1' ஆ126ப?�த6பட ேவ�?ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(5)  உய�க4வி ம12� கலாசார அ3வ4க0   அைம-சாி உபேயாக�தி1காக 
 (i) 2015 ஆ� ஆ�?"கான ச6ரக;வ ப4கைல"கழக�தி ஆ�டறி"ைகN� கண"'க��;  (ii) 2015 ஆ� ஆ�?"கான யாJ6பாண6 ப4கைல"கழக�தி ஆ�டறி"ைக;  (iii) 2015 ஆ� ஆ�?"கான  கிழ"'6 ப4கைல" கழக�தி வ.டாIத அறி"ைக;  (iv) 2015 ஆ� ஆ�?"கான  ெதகிழ"'6 ப4கைல"கழக�தி வ.டாIத அறி"ைக;  (v) 2015 ஆ� ஆ�?"கான ெகா*�76 ப4கைல"கழக, ேதசிய Yலக, தகவ4 விEஞான நி2வக�தி ஆ�? அறி"ைக;  (vi) 2015 ஆ� ஆ�?"கான ெகா*�76 ப4கைல"கழக, மனிதவள ேம�பா�? நி2வக�தி ஆ�டறி"ைக ம12� வ.டாIத கண"'க0;  (vii) 2015 ஆ� ஆ�?"கான களனி6 ப4கைல" கழக�தி ெதா4ெபா.ளியி4 ஆ!K ப�ட6பிப=67 நி2வக�தி வ.டாIத அறி"ைக;  (viii) 2015 ஆ� ஆ�?"கான ம.��வ6 ப�ட6 பிப=67 நி2வக�தி வ.டாIத அறி"ைக;  (ix) 2015 ஆ� ஆ�?"கான மானிடவிய4 ம12� சGக விEஞான� ப1றிய உய�க4வி ெதாட�பான ேதசிய நிைலய�தி ஆ�டறி"ைக;  (x) 2015 ஆ� ஆ�?"கான ெகா*�7 ப4கைல" கழக�தி 8ேதச ைவ�திய நி2வக�தி ஆ�டறி"ைக; ம12�  (xi) 2015 ஆ� ஆ�?"கான Zஜயவ�தன7ர பக4கைல"கழக ;காைம��வ6 ப�ட6பிப=67 நி2வக�தி ஆ�டறி"ைக ஆகியவ1ைற- சம�6பி�� ேம1ப= அறி"ைகைய க4வி ம12� மனித வள அபிவி.�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" '*வி1' ஆ126ப?�த6பட ேவ�?ெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(6) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம-ச�,  
 (i) 2014 ஆ� ஆ�= 33 ஆ� இல"க, நி�மாண� ெதாழி4 அபிவி.�தி- ச�ட�தி 58 ஆ� பிாிKட ேச��� வாசி"க6பட ேவ�=ய அ-ச�ட�தி 26 ஆ� பிாிK ம12� 30 ஆ� பிாிவி கீJ தைகைமெப1ற ஆ�கைள6 பதிK ெச!த4 ெதாட�பி4 Fடைம67 ம12� நி�மாண��ைற அைம-சரா4 ஆ"க6ப�?, 2018 ெப6ரவாி 05 ஆ� திகதிய 2057/5 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர8ாி"க6ப�ட ஒ*:'விதிக0; 
 (ii) 2014 ஆ� ஆ�= 33 ஆ� இல"க, நி�மாண� ெதாழி4 அபிவி.�தி- ச�ட�தி 58 ஆ� பிாிKட ேச��� வாசி"க6பட ேவ�=ய அ-ச�ட�தி 35 ஆ� பிாிவி (1), (2) ம12� (4) ஆ� உ�பிாிKகளி கீJ 



                            (8 ) M. No. 20 ஒ6பIத"கார�கைள6 பதிK ெச!த4 ெதாட�பி4 Fடைம67 ம12� நி�மாண��ைற அைம-சரா4 ஆ"க6ப�?, 2018 �ைல 10 ஆ� திகதிய 2079/15 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைக Gல� தி.�த6ப�டவாறான, 2018 ெப6ரவாி 05 ஆ� திகதிய 2057/5 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர8ாி"க6ப�ட ஒ*:'விதிக0; ம12� 
 (iii) 2014 ஆ� ஆ�= 33 ஆ� இல"க, நி�மாண� ெதாழி4 அபிவி.�தி- ச�ட�தி 58 ஆ� பிாிKட ேச��� வாசி"க6பட ேவ�=ய அ-ச�ட�தி 45(2) ஆ� பிாிவி கீJ ெதாழி4^�ப" கண"கா!K நடவ="ைக;ைற ம12� க�டண:க0 ெதாட�பி4 Fடைம67 ம12� நி�மாண��ைற அைம-சரா4 ஆ"க6ப�?, 2018 ெப6ரவாி 05 ஆ� திகதிய 2057/5 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர8ாி"க6ப�ட ஒ*:'விதிக0 ஆகியவ1ைற- சம�6பி�� ேம1ப= ஒ*:'விதிகைள 8காதார� ம12� மனித ேசமநல�, சGக வ3H�ட4 ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" '*வி1' ஆ126ப?�த6பட ேவ�?ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(7காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம-ச�,  2017 ஆ� ஆ�?"கான உய�நீதிமற6 பதிவாள� திைண"கள�தி ெசயலா12ைக அறி"ைகைய- சம�6பி�� ேம1ப= அறி"ைகைய ச�ட விவகார� (ஊழ3"ெகதிரான) ம12� ஊடக��ைற  ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" '*வி1' ஆ126ப?�த6பட ேவ�?ெமன6 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(8) தபா4, தபா4 ேசைவக0 ம12� ;9@� சமய அ3வ4க0  அைம-ச�,2017 ஆ� ஆ�?"கான ;9@� சமய ப�பா�? அ3வ4க0 திைண"கள�தி ;ேன1ற அறி"ைகைய- சம�6பி�� ேம1ப= அறி"ைகைய இைளஞ�, விைளயா�?��ைற, கைல ம12� மர7ாிைமக0  ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" '*வி1' ஆ126ப?�த6பட ேவ�?ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(9) அபிவி.�தி உபாய ;ைறக0 ம12� ச�வேதச வ��தக அைம-ச�, 1985 ஆ� ஆ�=  48 ஆ� இல"க ம12� 1987 ஆ� ஆ�= 28 ஆ� இல"க ச�ட:க0 Gல� தி.�த6ப�டவாறான 1969 ஆ� ஆ�= 1 ஆ� இல"க,  இற"'மதிக0 ம12� ஏ12மதிக0 (க�?6பா�?-)  ச�ட�தி 4(3)  ஆ� பிாிK ம12� 14 ஆ� பிாிKட ேச��� வாசி"க6பட ேவ�=ய அ-ச�ட�தி 20 ஆ� பிாி கீJ  இற"'மதிக0 ம12� ஏ12மதிக0 (க�?6பா�?) ஒ*:'விதிக0 ெதாட�பி4  அபிவி.�தி உபாய ;ைறக0 ம12� ச�வேதச வ��தக அைம-சரா4 ஆ"க6ப�?, 2018 � 18 ஆ� திகதிய 2076/4 ஆ� இல"க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி4 பிர8ாி"க6ப�ட ஒ*:'விதிகைள- சம�6பி�� ேம1ப= ஒ*:'விதிகைள ெபா.ளாதார அபிவி.�தி  ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" '*வி1' ஆ126ப?�த6பட ேவ�?ெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�.  3.3.3.3.    ெபா�ெபா�ெபா�ெபா�    மF�கMமF�கMமF�கMமF�கM    சம.7பி1த�சம.7பி1த�சம.7பி1த�சம.7பி1த�: : : :     ( 1 )   ப�ைள, ாிதிபான, இல. 239 இ4 வதிN� தி.. `.எ�. பிேரமதாசவின� 2017.12.22 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம<ைவ ெகௗரவ ஹாி ப�னாI� சம�6பி�தா�.  

 
(2)  அவிசாவைள, மbாியா '2"' Fதி, இல. 2/14 இ4 வதிN� தி.. ஜி.ேஜ.ட6ளி�. @யனேகயின� 2018.05.22 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம<ைவ 



                            (9 ) M. No. 20 ெகௗரவ காாமினி ெலா"'ேக சம�6பி�தா�.  
(3)  அ�பாைற, மடவலலIத, இல. 55 இ4 வதிN� தி.. எ9. அமி4 8ர:க 8பசி:கவின� 2018.04.18 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம<ைவ ெகௗரவ விமலFர திசாநாய"க சம�6பி�தா�.  
(4) (i)  ெபாலன2ைவ, க�2ெவல, ேதசிய கா4நைடக0 அபிவி.�தி சைப எ<� ;கவாியி4 பணி7ாிN� தி.மதி ஏ.ட6ளி�. பிாியானி ெபேரராவின� 2018.05.05  ஆ� திகதியிட6ப�ட ம<ைவN�;  
 (ii) பாணI�ைற, வலான, 67 `, ெபா�ஜன மாவ�ைத எ<� ;கவாியி4 வதிN� தி.. =.எ-. கமேகயின� 2018.05.28 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம<ைவN�; 

  (iii) பதல:கல, ைவ�தியசாைல இட�, இல. 490 இ4 வதிN� தி.. தயாபால @யனார-சியின� 2018.05.23 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம<ைவN�;  
  (iv) உட79ஸ4லாவ, மீபனாவ, மா@ய�த, ெகா:ேகாவ�தவி4 வதிN� தி.. எ-.எ�. ஆாியதாசவின� 2018.05.08 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம<ைவN�;    (v) ெத4வ�த, ெபேர@ய, கா@ Fதி, இல. 97 இ4 வதிN� தி.மதி ம4@யாவ? க4யாணியின� 2018.04.27 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம<ைவN�;   (vi) மீகஹெதன, க4ெஹ=கஹேஹனவி4 வதிN� தி.. பி.எ4. பியேசனவின� 2018.04.23 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம<ைவN� 

  ெகௗரவ (டா"ட�) நளிIத ஜயதி9ஸ சம�6பி�தா�. 
(5)  கா@, எ�தி@ெகாட, ெகா9ெகாடவ�தவி4 வதிN� தி.மதி ம�ரா '.ேகயின� 2018.06.06 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம<ைவ ெகௗரவ எ9.எ�. மாி"கா� சம�6பி�தா�.  30 (10) ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைள"கைமய ேம1ப= ம<"க0 ெபா� ம<"க0 '*K"' ஆ126ப?�த6ப�டன.  4.4.4.4.    இழ7B�கானஇழ7B�கானஇழ7B�கானஇழ7B�கான    எதிாீXகMஎதிாீXகMஎதிாீXகMஎதிாீXகM    பZறியபZறியபZறியபZறிய    அ;வலக�அ;வலக�அ;வலக�அ;வலக�    : : : : பிரதம அைம-ச.� ேதசிய ெகா0ைகக0 ம12� ெபா.ளாதார அ3வ4க0 அைம-ச.மானவ� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம-ச� சம�6பி�த ச�டGல�,— இழ67"கான எதிாீ?க0 ப1றிய அ3வலக�ைத� தாபி6பத1'�; இழ67"கான எதிாீ?க�"'� தகKைடய இன31ற ஆ�கைள அைடயாள� கா�பத1'�; அ�தைகய ஆ�க�"'� தனியான ம12� ��டான இழ67"கான எதிாீ?கைள வழ:'� ஏ1பா�=1ெகன ஏ1பா�ைட- ெச!வத1'�; 1987 ஆ� ஆ�= 29 ஆ� இல"க, ஆ�க�"' 7ன�வாJவளி�த4,  ஆதன:கைளN� ைக�ெதாழி4கைளN� 7னரைம�த4 அதிகாரசைப- ச�ட�ைத நீ"'வத1'� அ��ட அவ1ேறா? ெதாட�7ப�ட அ4ல� அவ1றி இைடேநா்விைளவான எ4லா" க.ம:க�"'� ஏ1பா?ெச!வத1'மானெதா. ச�டGல�. ச�டGல� 2018 ஆக9� 07 ஆ� திகதி ெச வா!"கிழைம இர�டா� மதி6`? ெச!ய6ப?மா2�, அ- ச�டGல� அ-சிட6பட ேவ�?ெமனK� உாிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" '*K"' ஆ126ப?�த6பட ேவ�?ெமனK� க�டைளயாயி12. பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�.  



                            (10 ) M. No. 20 5.5.5.5.    ேசாெ்பKமதிேசாெ்பKமதிேசாெ்பKமதிேசாெ்பKமதி    வாி (தி�1த�)வாி (தி�1த�)வாி (தி�1த�)வாி (தி�1த�): : : : நிதி ம12� ெவ'சன ஊடக அைம-ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம-ச� சம�6பி�த ச�டGல�,— 2002 ஆ� ஆ�= 14 ஆ� இல"க, ேசா்ெப2மதி வாி- ச�ட�ைத� தி.��வத1கானெதா. ச�டGல�. ச�டGல� 2018 ஆக9� 07 ஆ� திகதி ெச வா!"கிழைம இர�டா� மதி6`? ெச!ய6ப?மா2�, அ- ச�டGல� அ-சிட6பட ேவ�?ெமனK� உாிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" '*K"' ஆ126ப?�த6பட ேவ�?ெமனK� க�டைளயாயி12. பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�.  6.6.6.6.    ம�1�வ�ம�1�வ�ம�1�வ�ம�1�வ�    (தி�1த�)(தி�1த�)(தி�1த�)(தி�1த�): : : : 8காதார�, ேபாசைண ம12� 8ேதச ம.��வ அைம-ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம67 அைம-ச� சம�6பி�த ச�டGல�,— ( 1 05 ஆ� அ�தியாயமான) ம.��வ" க�டைள- ச�ட�ைத� தி.��வத1கானெதா. ச�டGல�. ச�டGல� 2018 ஆக9� 07 ஆ� திகதி ெச வா!"கிழைம இர�டா� மதி6`? ெச!ய6ப?மா2�, அ- ச�டGல� அ-சிட6பட ேவ�?ெமனK� உாிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ" '*K"' ஆ126ப?�த6பட ேவ�?ெமனK� க�டைளயாயி12. பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�.  7. 7. 7. 7.     பாராVம�ற அம.YபாராVம�ற அம.YபாராVம�ற அம.YபாராVம�ற அம.YகMகMகMகM: : : : பாரா�மற- சைப ;த4வ� சம�6பி�த பிேரரைண ,— 8 ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி ஏ1பா?களினா4 தைடெபறாம4, இைறய தின� சைப அம�K ேநர� பி.ப. 1.00 மணி ;த4 பி.ப. 7.30 மணி வைர இ."'மாக. பி.ப. 2.00 மணி"' 8(5) ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைள ெதாழி1ப?மாக. பி.ப. 7.30 மணி"' சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ6பாராக. பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�.  8. 8. 8. 8. அைம@Aசா.அைம@Aசா.அைம@Aசா.அைம@Aசா.    ஆேலாசைன�ஆேலாசைன�ஆேலாசைன�ஆேலாசைன�    <\�கM<\�கM<\�கM<\�கM    : : : : பாரா�மற- சைப ;த4வ� சம�6பி�த பிேரரைண,— 112 ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி ஏ1பா?களினா3�, 2018 � 20 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா4 ஏ12"ெகா0ள6ப�ட பிேரரைணயினா3� தைடெபறாம4 அைம-8சா� ஆேலாசைன" '*"க0 ஒப� (09) உ26பின�கைள" ெகா�=."'மாக.  9.9.9.9.    <Zறவிய�<Zறவிய�<Zறவிய�<Zறவிய�    நடவ>�ைகGைற@நடவ>�ைகGைற@நடவ>�ைகGைற@நடவ>�ைகGைற@    சEட�ேகாைவசEட�ேகாைவசEட�ேகாைவசEட�ேகாைவ    (விேசடவிேசடவிேசடவிேசட    ஏZபாXகMஏZபாXகMஏZபாXகMஏZபாXகM)  )  )  )  
(தி�1த�தி�1த�தி�1த�தி�1த�)  )  )  )  சEட]ல�சEட]ல�சEட]ல�சEட]ல�    : இர�டா� மதி6`?. சைப அ<மதிNட ச�டGல� மீள6ெபற6ப�ட�.  10. 10. 10. 10. ஒ1திைவ7Bஒ1திைவ7Bஒ1திைவ7Bஒ1திைவ7B    (இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    ----        சி�க7^.சி�க7^.சி�க7^.சி�க7^.    Aத"திரAத"திரAத"திரAத"திர    வ.1தகவ.1தகவ.1தகவ.1தக    உட�ப>�ைகஉட�ப>�ைகஉட�ப>�ைகஉட�ப>�ைக) :  ) :  ) :  ) :  “இ6 பாரா�மற� இ6ேபா� ஒ�திைவ"க6ப?மாக” என பாரா�மற- சைப ;த4வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ?�திய�ப6ெப12 விவாதி"க6ப�ட�. 

(பி.ப. 2.18 மணி"' '*"களி பிரதி� தவிசாள�  தைலைம தா:கினா�.)  “ெகளரவ கனக ேஹர� தைலைம தா:'வாராக” என தபா4, தபா4 ேசைவக0 ம12� ;9@� சமய அ3வ4க0 அைம-ச� அைம-ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(பி.ப. 3.30 மணி"' ெகௗரவ கனக ேஹர� தைலைம தா:கினா�.) 



                            (11 ) M. No. 20 “ெகளரவ ெசஹா ேசமசி:க தைலைம தா:'வாராக” என அபிவி.�தி உபாய:க0 ம12� ச�வேதச வ��தக அைம-ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(பி.ப. 4.02 மணி"' ெகளரவ ெசஹா ேசமசி:க தைலைம தா:கினா�.) “ெகளரவ விேஜபால ெஹ�=யாரா-சி தைலைம தா:'வாராக” என ேதசிய ெகா0ைகக0 ம12� ெபா.ளாதார அ3வ4க0 இராஜா:க  அைம-ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. 
(பி.ப. 4.56 மணி"' ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�=யாரா-சி தைலைம தா:கினா�.) பிேரரைண சைப"' விட6ப�? ஏ12"ெகா0ள6ப�ட�. பாரா�மற� பி.ப. 7.28 மணி"', 2018 �ைல 18 ஆ� திகதி 7தகிழைம பி.ப. 1.00 வைர ஒ�திைவ"க6ப�ட�. 


