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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால, 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 வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ�நா�ட-வ.க� அைம)ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர �க,ேஜா� அமர �க,ேஜா� அமர �க,ேஜா� அமர �க, 012லா��ைற அபிவி*�தி ம12� கிறி3தவ சமய அ-வ.க� அைம)ச� ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர, கட1ெறாழி. ம12� நீரக வள5ல அபிவி*�தி அைம)ச� ம12� மகாவ6 அபிவி*�தி இராஜா9க 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 ம2சீரைம:; அைம)ச*� அரசா9க! க�சி �த1ேகாலாசா=� ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�, க.வி அைம)ச� ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல, உய� க.வி ம12� ெந>?சாைலக� அைம)ச*� பாரா�மற) சைப �த.வ*� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�>��ைற 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� சிவி. விமான) ேசைவக� அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. +. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. +. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. +. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. +. �சி� பிேரமஜய"த, வி?ஞான, ெதாழி.B�ப ம12� ஆராD)சி அைம)ச� ெகௗரவ சாகல ர,நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர,நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர,நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர,நாய�க, ச�ட�� ஒ+9%� ம12� ெத அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண �க, ெப1ேறா6ய வள9க� அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ ர.சி, சிய�பலாபி+ய,ெகௗரவ ர.சி, சிய�பலாபி+ய,ெகௗரவ ர.சி, சிய�பலாபி+ய,ெகௗரவ ர.சி, சிய�பலாபி+ய, மிவ- ம12� ;�:பி!க�த!க ச!தி அைம)ச� ெகௗரவ ரஊ0 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ0 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ0 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ0 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட. ம12� நீ�வழ9க. அைம)ச� ெகௗரவ அ0 � ஹ2�,ெகௗரவ அ0 � ஹ2�,ெகௗரவ அ0 � ஹ2�,ெகௗரவ அ0 � ஹ2�, தபா., தபா. ேசைவக� ம12� �36� சமய அ-வ.க� அைம)ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய: ெபா*ளாதார விவகார9க� ப1றிய அைம)ச� ெகௗரவ 3�4 மா�ஷ� சர, ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 3�4 மா�ஷ� சர, ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 3�4 மா�ஷ� சர, ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 3�4 மா�ஷ� சர, ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி*�தி அைம)ச�  ெகௗரவ வச"த அ6விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ6விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ6விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ6விஹாேர, கம�ெதாழி. இராஜா9க அைம)ச� 



                            ( 2 )  M. No. 180 ெகௗரவ +லா� ெபேரரா,ெகௗரவ +லா� ெபேரரா,ெகௗரவ +லா� ெபேரரா,ெகௗரவ +லா� ெபேரரா, ெந>?சாைலக� இராஜா9க அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா" 9:ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா" 9:ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா" 9:ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா" 9:ேள, நகர� தி�டமிட. ம12� நீ� வழ9க. இராஜா9க அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. +. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. +. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. +. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. +. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி. ம12� வாணிப அ-வ.க� 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 ர#"திர சமர#ர,ெகௗரவ ர#"திர சமர#ர,ெகௗரவ ர#"திர சமர#ர,ெகௗரவ ர#"திர சமர#ர, ெதாழி. ம12� ெதாழி1ச9க உறFக� 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�. ெபள>,ெகௗரவ ஏ. எ=. எ�. ெபள>,ெகௗரவ ஏ. எ=. எ�. ெபள>,ெகௗரவ ஏ. எ=. எ�. ெபள>, ேதசிய ஒ*ைம:பா> ம12� ந.6ண!க இராஜா9க அைம)ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா!%வர�� ம12� சிவி. 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 ம12� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 0காதார�, ேபாசைண ம12� 0ேதச ம*��வ பிரதி 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� ம12� ெபா*ளாதார அ-வ.க� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ க�ணார,ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார,ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார,ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார,ன பரணவிதான, திறக� அபிவி*�தி ம12� ெதாழி1பயி1சி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ �ச"த 9.சிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த 9.சிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த 9.சிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த 9.சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம12� �காைம��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அ�"தி�க ப�னா" ,ெகௗரவ அ�"தி�க ப�னா" ,ெகௗரவ அ�"தி�க ப�னா" ,ெகௗரவ அ�"தி�க ப�னா" , 012லா��ைற அபிவி*�தி ம12� கிறி3தவ மத அ-வ.க� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ�நா�ட-வ.க� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ  20 விேஜேசகர,ெகௗரவ  20 விேஜேசகர,ெகௗரவ  20 விேஜேசகர,ெகௗரவ  20 விேஜேசகர, தபா., தபா. ேசைவக� ம12� �36� சமய அ-வ.க� பிரதி அைம)ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ09ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ09ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ09ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ09ஹாமி   ெகௗரவ மஹி"த யா0பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா0பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா0பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா0பா அேபவ�தன   ெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசன   ெகௗரவ தி@� அABகமெகௗரவ தி@� அABகமெகௗரவ தி@� அABகமெகௗரவ தி@� அABகம   ெகௗரவ மஹி"தான"த அ6,கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ6,கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ6,கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ6,கமேக   ெகௗரவ ர.சி, அ6விஹாேரெகௗரவ ர.சி, அ6விஹாேரெகௗரவ ர.சி, அ6விஹாேரெகௗரவ ர.சி, அ6விஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி", Cமா�ெகௗரவ அ. அரவி", Cமா�ெகௗரவ அ. அரவி", Cமா�ெகௗரவ அ. அரவி", Cமா�   ெகௗரவ ச"திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச"திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச"திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச"திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ உதய பிரபா, க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா, க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா, க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா, க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல0ப,திெகௗரவ நிஹா� கல0ப,திெகௗரவ நிஹா� கல0ப,திெகௗரவ நிஹா� கல0ப,தி   ெகௗரவ திேனE Cணவ�தனெகௗரவ திேனE Cணவ�தனெகௗரவ திேனE Cணவ�தனெகௗரவ திேனE Cணவ�தன   ெகௗரவ ப" ல Cணவ�தனெகௗரவ ப" ல Cணவ�தனெகௗரவ ப" ல Cணவ�தனெகௗரவ ப" ல Cணவ�தன   



                            ( 3 )  M. No. 180 ெகௗரவ ப,ம உதயசா"த Cணேசகரெகௗரவ ப,ம உதயசா"த Cணேசகரெகௗரவ ப,ம உதயசா"த Cணேசகரெகௗரவ ப,ம உதயசா"த Cணேசகர   ெகௗரவ எF. எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எF. எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எF. எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எF. எ�. ச"திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா+ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா+ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா+ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா+   ெகௗரவ (டா�ட�) நளி"த ஜயதிFஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி"த ஜயதிFஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி"த ஜயதிFஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி"த ஜயதிFஸ   ெகௗரவ அGர சி4னி ஜயர,னெகௗரவ அGர சி4னி ஜயர,னெகௗரவ அGர சி4னி ஜயர,னெகௗரவ அGர சி4னி ஜயர,ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர,னெகௗரவ பிய�கர ஜயர,னெகௗரவ பிய�கர ஜயர,னெகௗரவ பிய�கர ஜயர,ன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க.  ைரெர4ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர4ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர4ணசி�க�ெகௗரவ க.  ைரெர4ணசி�க�   ெகௗரவ எ�.எF. ெதள3�ெகௗரவ எ�.எF. ெதள3�ெகௗரவ எ�.எF. ெதள3�ெகௗரவ எ�.எF. ெதள3�   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி, த ெசாHசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி, த ெசாHசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி, த ெசாHசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி, த ெசாHசா   ெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�க   ெகௗரவ #ரCமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரCமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரCமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரCமார திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ளF ேதவான"தாெகௗரவ ட�ளF ேதவான"தாெகௗரவ ட�ளF ேதவான"தாெகௗரவ ட�ளF ேதவான"தா   ெகௗரவ Aஹம4 நவவிெகௗரவ Aஹம4 நவவிெகௗரவ Aஹம4 நவவிெகௗரவ Aஹம4 நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"த   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ எF.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எF.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எF.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எF.எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ெசயி4 அI ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி4 அI ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி4 அI ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி4 அI ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ இ�ரா� மJK0ெகௗரவ இ�ரா� மJK0ெகௗரவ இ�ரா� மJK0ெகௗரவ இ�ரா� மJK0   ெகௗரவ அ0 �லா மஹK0ெகௗரவ அ0 �லா மஹK0ெகௗரவ அ0 �லா மஹK0ெகௗரவ அ0 �லா மஹK0   ெகௗரவ அஜி, மா�ன0ெப�மெகௗரவ அஜி, மா�ன0ெப�மெகௗரவ அஜி, மா�ன0ெப�மெகௗரவ அஜி, மா�ன0ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�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 Aஜி9� ரஹுமா�ெகௗரவ Aஜி9� ரஹுமா�ெகௗரவ Aஜி9� ரஹுமா�ெகௗரவ Aஜி9� ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ ஜானக வ�C�9ரெகௗரவ ஜானக வ�C�9ரெகௗரவ ஜானக வ�C�9ரெகௗரவ ஜானக வ�C�9ர   ெ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 (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 Cமாாி விேஜர,னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Cமாாி விேஜர,னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Cமாாி விேஜர,னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Cமாாி விேஜர,ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Mயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Mயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Mயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Mயாணி விேஜவி�கிரம   



                            ( 4 )  M. No. 180 ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ எ�.எ=.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எ=.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எ=.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எ=.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ த�மI�க� சி,தா�த�ெகௗரவ த�மI�க� சி,தா�த�ெகௗரவ த�மI�க� சி,தா�த�ெகௗரவ த�மI�க� சி,தா�த�   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�   ெகௗரவ வ+ேவ� �ேரEெகௗரவ வ+ேவ� �ேரEெகௗரவ வ+ேவ� �ேரEெகௗரவ வ+ேவ� �ேரE   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ ச, ர ச"தீப ேசனார,னெகௗரவ ச, ர ச"தீப ேசனார,னெகௗரவ ச, ர ச"தீப ேசனார,னெகௗரவ ச, ர ச"தீப ேசனார,ன   ெகௗரவ இ"திக அN�,த ேஹர,ெகௗரவ இ"திக அN�,த ேஹர,ெகௗரவ இ"திக அN�,த ேஹர,ெகௗரவ இ"திக அN�,த ேஹர,   ெகௗரவ கனக ேஹர,ெகௗரவ கனக ேஹர,ெகௗரவ கனக ேஹர,ெகௗரவ கனக ேஹர,       தி*. த�மிக தசநாய!க, பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக�   தி*. நீ. இ�தவல, பணியா�ெடா%தி: பிரதானிI� பிரதி: பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக��   தி*மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  தி*. L!கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி) ெசயலாள� நாயக�    ஒ,திைவ0பி� பிரகார� பாரா@ம�ற� P+ய . ஒ,திைவ0பி� பிரகார� பாரா@ம�ற� P+ய . ஒ,திைவ0பி� பிரகார� பாரா@ம�ற� P+ய . ஒ,திைவ0பி� பிரகார� பாரா@ம�ற� P+ய .     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    ப,திர�க:ப,திர�க:ப,திர�க:ப,திர�க:    சம�0பண�சம�0பண�சம�0பண�சம�0பண�:  :  :  :  (1) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:; அைம)ச�, 2016 ஆ� ஆNL 24 ஆ� இல!க, ஒ�!கீ�>) ச�ட�தி 6(1) ஆ� பிாிவி கீP 2017.05.01 �த. 2017.05.31 ஆ� திகதி வைரI�ளவா2 ேதசிய வரF ெசலF�தி�ட�தி ெசலவின� தைல:; இல!க� 240 இ கீP %ைறநிர:;  உதவி) ேசைவக� ம12� அவசர ேதைவ:பா>க� ெபா2:;! க*�தி�ட�தி 5ல� ெசDய:ப�ட %ைறநிர:; ஒ�!கீ>க� ெதாட�பான %றி:பிைன) சம�:பி�� அ!%ைறநிர:; ஒ�!கீ>க� ெதாட�பான %றி:; அரசா9க நிதி ப1றிய %+வி1% ஆ12:ப>�த:பட ேவN>ெமன நா பிேராி!கிேற.  பிேரரைண சைப!% விட:ப�> ஏ12!ெகா�ள:ப�ட�. 
(2) காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:; அைம)ச�, 2013 ம12� 2014 ஆ� ஆN>க�!கான அரசா9க அ)சக! ��>�தாபன�தி ஆNடறி!ைககைள) சம�:பி��  அUவறி!ைககைள  உ�ளக நி*வாக� ம12� அரச �காைம��வ� ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ! %+வி1% ஆ12:ப>�த:பட ேவN>ெம: பிேராி!கிேற.  பிேரரைண சைப!% விட:ப�> ஏ12!ெகா�ள:ப�ட�.  2. 2. 2. 2. பாரா@ம�ற அ6வ�க:பாரா@ம�ற அ6வ�க:பாரா@ம�ற அ6வ�க:பாரா@ம�ற அ6வ�க:: : : : பாரா�மற) சைப �த.வ� பிவ*மா2 பிேராி�தா�,— ஒ+9%: ப�திர�தி. காண:ப>� ெபா� அ-வ.களி. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ம12� 10 ஆ� இல!க விடய9க� மீதான நடவL!ைகக� இைறய அம�வி. 20(7) ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி ஏ1பா>களி6*V� வில!%:ெப2மாக. பிேரரைண சைப!% விட:ப�> ஏ12!ெகா�ள:ப�ட�.  3. 3. 3. 3. பாரா@ம�ற அம�Qபாரா@ம�ற அம�Qபாரா@ம�ற அம�Qபாரா@ம�ற அம�Q    (இல.(இல.(இல.(இல.1111)))): : : : பாரா�மற) சைப �த.வ� பிவ*மா2 பிேராி�தா�,— 7  ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி ஏ1பா>களினா-� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா. ஏ12!ெகா�ள:ப�ட 



                            ( 5 )  M. No. 180 பிேரரைணகளினா-� தைடெபறாம., 2017 �ைல மாத� 25 ஆ� திகதி ெசUவாD!கிழைம, 26 ஆ� திகதி ;தகிழைம, 27 ஆ� திகதி வியாழ!கிழைம ம12� 28 ஆ� திகதி ெவ�ளி!கிழைம ஆகிய தின9க� சைப அம�F நா�களாக இ*!%மாக. பிேரரைண சைப!% விட:ப�> ஏ12!ெகா�ள:ப�ட�.  4.4.4.4.    பாரா@ம�ற அம�Qபாரா@ம�ற அம�Qபாரா@ம�ற அம�Qபாரா@ம�ற அம�Q    (இல.(இல.(இல.(இல.2222)))): : : : பாரா�மற) சைப �த.வ� பிவ*மா2 பிேராி�தா� ,— 7ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி ஏ1பா>களினா-� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா. ஏ12!ெகா�ள:ப�ட பிேரரைணகளினா-� தைடெபறாம., 2017 �ைல மாத� 25 ஆ� திகதி ெசUவாD!கிழைம, 26 ஆ� திகதி ;தகிழைம ஆகிய தின9களி. சைப அம�F ேநர� பி.ப. 1.00 மணி �த. பி.ப. 7.30 மணி வைர இ*!%மாக. பி.ப. 6.30 மணி!% 7(5) ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைள ெதாழி1ப>மாக. பி.ப. 7.30 மணி!% சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ:பாராக. பிேரரைண சைப!% விட:ப�> ஏ12!ெகா�ள:ப�ட�.  5.5.5.5.    பாரா@ம�ற அம�Qபாரா@ம�ற அம�Qபாரா@ம�ற அம�Qபாரா@ம�ற அம�Q    (இல.(இல.(இல.(இல.3333)))): : : : பாரா�மற) சைப �த.வ� பிவ*மா2 பிேராி�தா�,— 7ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி ஏ1பா>களினா-� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா. ஏ12!ெகா�ள:ப�ட பிேரரைணகளினா-� தைடெபறாம., 2017 �ைல மாத� 27 ஆ� திகதி வியாழ!கிழைம ம12� 28 ஆ� திகதி ெவ�ளி!கிழைம ஆகிய தின9களி. சைப அம�F ேநர� �.ப. 10.30 மணி �த. பி.ப. 12.30 மணி வைரI� ம12� பி.ப. 1.30 மணி �த. பி.ப. 7.30 மணி வைரI� இ*!%மாக. பி.ப. 6.30 மணி!% 7(5) ஆ� இல!க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைள ெதாழி1ப>மாக. பி.ப. 7.30 மணி!% சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ:பாராக. பிேரரைண சைப!% விட:ப�> ஏ12!ெகா�ள:ப�ட�.  6.6.6.6.    பாரா@ம�ற அம�Qபாரா@ம�ற அம�Qபாரா@ம�ற அம�Qபாரா@ம�ற அம�Q    (இல.(இல.(இல.(இல.4444)))): : : : பாரா�மற) சைப �த.வ� பிவ*மா2 பிேராி�தா�,— இ:பாரா�மற� இ2 அத அம�F கைலI� ேபா�, 2017 �ைல மாத� 25 ஆ� திகதி, ெசUவாD!கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர ஒ�திைவ!க:ப>மாக.    பிேரரைண சைப!% விட:ப�> ஏ12!ெகா�ள:ப�ட�.  7.7.7.7.    ப4டதாாிக@�C ேவைலவாH09�கைள வழ�CவதSகான ஒT�கான ப4டதாாிக@�C ேவைலவாH09�கைள வழ�CவதSகான ஒT�கான ப4டதாாிக@�C ேவைலவாH09�கைள வழ�CவதSகான ஒT�கான ப4டதாாிக@�C ேவைலவாH09�கைள வழ�CவதSகான ஒT�கான Aைறயியெலா�ைற தயாாி,த�Aைறயியெலா�ைற தயாாி,த�Aைறயியெலா�ைற தயாாி,த�Aைறயியெலா�ைற தயாாி,த�    : : : : ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக, ெகௗரவ (டா!ட�)  நளிVத ஜயதி3ஸ அ=வதி!க சம�:பி�த பிேரரைண,— இல9ைகயி. ப�டதாாிக�!% ேவைலவாD:;கைள வழ9%கிறேபா� இ�வைர கால�� நைட�ைறயி6*Vத க�சி, நிற பா%பா�> �ைறைய ;ற!கணி��வி�>, நியாய�ைத நிைலநா�>வத1கான ஒ+9கான �ைறயியெலாைற தி�டமி�>, அதைன ஒ* ெகா�ைகயாக நிைறேவ12வத1% நடவL!ைக ேம1ெகா��மா2�, அரசிய.வாதிகளி �னிைலயி. ப�டதாாிக� இழிவாக நட�த:படாத வைகயி. ெசயலா12த. ேவN>ெமனF� இ: பாரா�மற� பிேராி!கிற�.  ( பா.150/'15)  பிேரரைண சைப!% விட:ப�> ஏ12!ெகா�ள:ப�ட�.  8. 8. 8. 8. ேபாைத0 ெபா�4க@�C அ+ைமயானவ�க@�C ேபாைத0 ெபா�4க@�C அ+ைமயானவ�க@�C ேபாைத0 ெபா�4க@�C அ+ைமயானவ�க@�C ேபாைத0 ெபா�4க@�C அ+ைமயானவ�க@�C 9ன�வாUவளி0பதSகான 9ன�வாUவளி0பதSகான 9ன�வாUவளி0பதSகான 9ன�வாUவளி0பதSகான அதிகாரசைபெயா�ைற,அதிகாரசைபெயா�ைற,அதிகாரசைபெயா�ைற,அதிகாரசைபெயா�ைற,    தாபி,த�தாபி,த�தாபி,த�தாபி,த�    : : : : ெகளரவ சிசிர ஜய!ெகாL, ெகௗரவ (தி*மதி) \யாணி விேஜவி!கிரம அ=வதி!க சம�:பி�த பிேரரைண,— ேபாைத: ெபா*�க�!% அLைமயான எம� நா�L ெப*மளF இைளஞ�க� அதி6*V� வி>ப>� எதி�பா�:;ட உ�ள ேபாதி-�, அத1கான உ2தியான ேவைல�தி�டெமா2 அ.ல� �ைறயியெலா2 இ.லாைம, அவ�க� எதி�ேநா!%கிற ெப*� 



                            ( 6 )  M. No. 180 பிர)சிைனயாக உ�ளதா., சமய� தைலவ�களி தைலைமயி. ெபௗ�த மதாீதியான ஆமீக தியான �ைறக�, உ�நா�> ம*��வ �ைறக� ம12� ேவ2 சிகி)ைச �ைறகைளI� பயப>�தி ேபாைத: ெபா*�க� ம12� ம�பான� ஆகியவ12!% அLைமயானவ�க�!% ;ன�வாPவளி:பத1கான அதிகாரசைபெயாைற� தாபி!க நடவL!ைக ேம1ெகா�ள ேவN>ெமன இ:பாரா�மற� பிேராி!கிற�.  
(பா.179/’16)  

(�.ப. 11.29 மணி!% பிரதி) சபாநாயக�  தைலைமதா9கினா�.)  பிேரரைண சைப!% விட:ப�> ஏ12!ெகா�ள:ப�ட�.  9. 9. 9. 9. 9,தள� மாவ4ட,ைத ேதசிய சகவாUவின � ந�Iண�க,தின � மாவ4டமாக 9,தள� மாவ4ட,ைத ேதசிய சகவாUவின � ந�Iண�க,தின � மாவ4டமாக 9,தள� மாவ4ட,ைத ேதசிய சகவாUவின � ந�Iண�க,தின � மாவ4டமாக 9,தள� மாவ4ட,ைத ேதசிய சகவாUவின � ந�Iண�க,தின � மாவ4டமாக ெபயாிVத�ெபயாிVத�ெபயாிVத�ெபயாிVத�    : : : : ெகௗரவ அேசா! பிாியVத, ெகௗரவ எ3.எ�. மாி!கா� அ=வதி!க சம�:பி�த பிேரரைண,— ;�தள� மாவ�ட�தி. ெபௗ�த, க�ேதா6!க, �36� ேபாற ப.ேவ2 இன!%+!க� பல ஆN>க� ெதாட!க� மிகF� அைமதியாகF� ஒ12ைமயாகF� வாPகிறைமயா., த1ேபாைதய ந.லா�சி அரசா9க�தி பிரதான ேநா!கமான சகவாPைவ ெமேம-� ேம�ப>��� ெபா*�> இVத மாவ�ட�ைத ேதசிய சக வாPவின��, ந.6ண!க�தின�� மாவ�டமாக ெபயாிட ேவN>ெமன இ:பாரா�மற� பிேராி!கிற�. (பா.189/ ’ 1 7 ) பிேரரைண சைப!% விட:ப�> ஏ12!ெகா�ள:ப�ட�.  10.10.10.10.    A�ப:ளி க�விைய ேம�பV, வதSகான Aைறசா�"த ேவைல, A�ப:ளி க�விைய ேம�பV, வதSகான Aைறசா�"த ேவைல, A�ப:ளி க�விைய ேம�பV, வதSகான Aைறசா�"த ேவைல, A�ப:ளி க�விைய ேம�பV, வதSகான Aைறசா�"த ேவைல, தி4டெமா�ைற, தயாாி,த�தி4டெமா�ைற, தயாாி,த�தி4டெமா�ைற, தயாாி,த�தி4டெமா�ைற, தயாாி,த�    : : : : ெகௗரவ ( தி*மதி)  ேராஹினி %மாாி விேஜர�ன, ெகளரவ மயி.வாகன� திலகராஜா  அ=வதி!க சம�:பி�த பிேரரைண,— நா�>!%: பய=�ள சிறVத மனித�கைள உ*வா!%� �!கிய களமாகவி*!%� �பி�ைள:ப*வ அபிவி*�தி நிைலய9க� பாாிய எNணி!ைகயி. நாெட9கி-� உ�ள ேபாதி-�, அவ1றி. ெப*�பாலானைவ உாிய தர� ம12� �ைறயிய6றி ேபண:ப>வதா., பி�ைளகளி ஆ�ைம வி*�தியி-�, வி+மிய9க� ம12� அL:பைட! க.வி ஒ+9%�ைற:ப>�த6-�, எதி�மைறயான நிைல ெதப>வதா. �ப�ளி க.வி நிைலய9களி. ெபௗதீக வசதிகைள: ேப^த., தைகைம வாDVத �ப�ளி நி*வாகிகைள நியமி�த., க1பி�த. ெசய1பா�L தர�ைத: பா�கா!%� ெபா*�> அவ�கைள பயி1சி: பாட ெநறிக�!% ஆ12:ப>�த. ம12� �ப�ளி நி*வாகிக�!% நி)சயி!க:ப�ட ச�பள�/ பLக� வழ9%வத ஊடாக அவ�களி எதி�கால பா�கா:ைப ஏ1ப>�தி, �ப�ளி க.விைய! க�Lெய+:;வத1கான �ைறசா�Vத ேவைல�தி�டெமா2 வ%�தைம!க:பட ேவN>ெமன இ:பாரா�மற� பிேராி!கிற�.  (பா.190/ ’ 1 7) பிேரரைண சைப!% விட:ப�> ஏ12!ெகா�ள:ப�ட�. 
 11.11.11.11.    ஒஒஒஒ,திைவ09,திைவ09,திைவ09,திைவ09    :“இ:பாரா�மற� இ:ெபா+� ஒ�திைவ!க:ப>மாக” என பாரா�மற) சைப �த.வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப!% விட:ப�> ஏ12!ெகா�ள:ப�ட�. பி.ப. 1.39 மணி!% இைறயதின சைப� தீ�மான�தி1% ஏ1ப, 2017 �ைல மாத� 25 ஆ� திகதி ெசUவாD!கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ!க:ப�ட�. 


