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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�    ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,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� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க, 501லா��ைற அபிவி*�தி ம01� கிறி�தவ சமய அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர, கட0ெறாழி3 ம01� நீரக வள7ல அபிவி*�தி அைம)ச� ம01� மகாவ8 அபிவி*�தி இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம, விேசட பணி<ெபா1<�$க�$கான 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 ம1சீரைம<� அைம)ச*� அரசா;க$ க�சி �த0ேகாலாசா>� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல*ம� கிாிஎ�ல,ல*ம� கிாிஎ�ல,ல*ம� கிாிஎ�ல,ல*ம� கிாிஎ�ல, உய� க3வி ம01� ெந?@சாைலக/ அைம)ச*� பாரா�மற) சைப �த3வ*� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாAB, கலC�ைரயாட3 ம01� அரசக*ம ெமாழிக/ அைம)ச� ெ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�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�? �திய கிராம;க/, உ�க�டைம<� வசதிக/ ம01� ச�தாய அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ2வாதார அபிவி*�தி ம01� வனசீவராசிக/ அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. 0. �சி� பிேரமஜய#த,ெகௗரவ ஏ. 0. �சி� பிேரமஜய#த,ெகௗரவ ஏ. 0. �சி� பிேரமஜய#த,ெகௗரவ ஏ. 0. �சி� பிேரமஜய#த, வி@ஞான, ெதாழி3E�ப ம01� ஆராF)சி அைம)ச� ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�, ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப5டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப5டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப5டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப5டார, மகளி� ம01� சி1வ� அ2வ3க/ அைம)ச� 



                            ( 2 )  M. No. 191 ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி*�தி< பணி<ெபா1<�க/ அைம)ச*� ெவளிவிவகார அைம)ச*� ெகௗரவ ைபஸ� (6தபா,ெகௗரவ ைபஸ� (6தபா,ெகௗரவ ைபஸ� (6தபா,ெகௗரவ ைபஸ� (6தபா, மாகாண சைபக/ ம01� உ/Gரா�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+;%� ம01� ெ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, ெப0ேறா8ய வள;க/ அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா2டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம01� ேம3 மாகாண அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம, அபிவி*�தி உபாய �ைறக/ ம01� ச�வேதச வ��தக அைம)ச� ெகௗரவ ம�கள சமர$ர,ெகௗரவ ம�கள சமர$ர,ெகௗரவ ம�கள சமர$ர,ெகௗரவ ம�கள சமர$ர, நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி#த சமரசி�க, �ைற�க;க/ ம01� க<ப01ைற அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ ர:சி' சிய�பலாபி0ய,ெகௗரவ ர:சி' சிய�பலாபி0ய,ெகௗரவ ர:சி' சிய�பலாபி0ய,ெகௗரவ ர:சி' சிய�பலாபி0ய, மிவ2 ம01� ��<பி$க�த$க ச$தி அைம)ச� ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர'ன, ெதாழி3, ெதாழி0ச;க உறBக/ ம01� ச<பிரக�வ அபிவி*�தி 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, 5காதார�, ேபாசைண ம01� 5ேதச ம*��வ அைம)ச� ெகௗரவ 0.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 0.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 0.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 0.எ�. �வாமிநாத�, சிைற)சாைலக/ ம1சீரைம<�, �ன�வாAவளி<�, மீ/%Jேய0ற ம01� இC�மத அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ ரஊ? ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ? ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ? ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ? ஹகீ�, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழ;க3 அைம)ச� ெகௗரவ அ?!� ஹ@�,ெகௗரவ அ?!� ஹ@�,ெகௗரவ அ?!� ஹ@�,ெகௗரவ அ?!� ஹ@�, தபா3, தபா3 ேசைவக/ ம01� ��8� சமய அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ கA� ஹஷீ�,ெகௗரவ கA� ஹஷீ�,ெகௗரவ கA� ஹஷீ�,ெகௗரவ கA� ஹஷீ�, அரச ெதாழி3�ய0சிக/ அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய< ெபா*ளாதார விவகார;க/ ப0றிய அைம)ச� ெகௗரவ A�2 மா�ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ A�2 மா�ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ A�2 மா�ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ A�2 மா�ஷ� சர' ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி*�தி அைம)ச�  ெகௗரவ ல*ம� யா?பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல*ம� யா?பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல*ம� யா?பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல*ம� யா?பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி3 �ய0சிக/ அபிவி*�தி இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ ாீ. A. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. A. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. A. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. A. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ 0லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 0லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 0லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 0லா� ெபேரரா, ெந?@சாைலக/ இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. 0. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 0. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 0. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 0. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அ2வ3க/ இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ பா9த ர�ேக ப5டார,ெகௗரவ பா9த ர�ேக ப5டார,ெகௗரவ பா9த ர�ேக ப5டார,ெகௗரவ பா9த ர�ேக ப5டார, நீ�<பாசன இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ $.எ6. இராதாகி�Dண�,ெகௗரவ $.எ6. இராதாகி�Dண�,ெகௗரவ $.எ6. இராதாகி�Dண�,ெகௗரவ $.எ6. இராதாகி�Dண�, க3வி இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர'ன, நிதி இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ தி9? ெவதஆரFசி,ெகௗரவ தி9? ெவதஆரFசி,ெகௗரவ தி9? ெவதஆரFசி,ெகௗரவ தி9? ெவதஆரFசி, கட0ெறாழி3 ம01� நீரக வள7ல அபிவி*�தி இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர, ெதாழி3 ம01� ெதாழி0ச;க உறBக/ இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா;க அைம)ச� 



                            ( 3 )  M. No. 191 ெகௗரவ ல*ம� ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ ல*ம� ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ ல*ம� ெசெனவிர'ன,ெகௗரவ ல*ம� ெசெனவிர'ன, வி@ஞான, ெதாழி3E�ப ம01� ஆராF)சி இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எF. எ�. ெபளG, ேதசிய ஒ*ைம<பா? ம01� ந38ண$க இராஜா;க அைம)ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா$%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� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 5காதார�, ேபாசைண ம01� 5ேதச ம*��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ !ேனD க�க#த,ெகௗரவ !ேனD க�க#த,ெகௗரவ !ேனD க�க#த,ெகௗரவ !ேனD க�க#த, அன��த �காைம��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அHராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அHராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அHராத ஜயர'ன,ெகௗரவ அHராத ஜயர'ன, மகாவ8 அபிவி*�தி ம01� 50றாட3 பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன, வ2வாதார அபிவி*�தி ம01� வன சீவராசிக/ 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/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�? ெதாழி3வாF<� 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 ம01� ெதாழி0பயி0சி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அஜி' பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி' பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி' பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி' பி. ெபேரரா, மிவ2 ம01� ��<பி$க�த$க ச$தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ தாராநா' ப6நாய�க,ெகௗரவ தாராநா' ப6நாய�க,ெகௗரவ தாராநா' ப6நாய�க,ெகௗரவ தாராநா' ப6நாய�க, ெதாைல�ெதாட��க/ ம01� Jஜி�ட3 உ�க�டைம<� வசதிக/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச7க வ2K�ட3, நல�ாி ம01� கLJ மர�ாிைமக/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ !@? விேஜேசகர,ெகௗரவ !@? விேஜேசகர,ெகௗரவ !@? விேஜேசகர,ெகௗரவ !@? விேஜேசகர, தபா3, தபா3 ேசைவக/ ம01� ��8� சமய அ2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எF.எ�.எ�. ஹாீ6,ெகௗரவ எF.எ�.எ�. ஹாீ6,ெகௗரவ எF.எ�.எ�. ஹாீ6,ெகௗரவ எF.எ�.எ�. ஹாீ6, விைளயா�?��ைற பிரதி அைம)ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட� அ?Jஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ?Jஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ?Jஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ?Jஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தன   ெகௗரவ மஹி#த யா?பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி#த யா?பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி#த யா?பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி#த யா?பா அேபவ�தன   ெகௗரவ !ஷார இ#!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ#!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ#!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ#!னி� அமரேசன   ெகௗரவ திL� அ()கமெகௗரவ திL� அ()கமெகௗரவ திL� அ()கமெகௗரவ திL� அ()கம   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ'!வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ'!வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ'!வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ'!வல   ெகௗரவ டல6 அழக?ெப�மெகௗரவ டல6 அழக?ெப�மெகௗரவ டல6 அழக?ெப�மெகௗரவ டல6 அழக?ெப�ம   ெகௗரவ ஆன#த அM'கமேகெகௗரவ ஆன#த அM'கமேகெகௗரவ ஆன#த அM'கமேகெகௗரவ ஆன#த அM'கமேக   ெகௗரவ ர:சி' அMவிஹாேரெகௗரவ ர:சி' அMவிஹாேரெகௗரவ ர:சி' அMவிஹாேரெகௗரவ ர:சி' அMவிஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி#' Kமா�ெகௗரவ அ. அரவி#' Kமா�ெகௗரவ அ. அரவி#' Kமா�ெகௗரவ அ. அரவி#' Kமா�   



                            ( 4 )  M. No. 191 ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த Kமாரசிறி   ெகௗரவ (தி�மதி) கீதா சம�ம@ Kமாரசி�ஹெகௗரவ (தி�மதி) கீதா சம�ம@ Kமாரசி�ஹெகௗரவ (தி�மதி) கீதா சம�ம@ Kமாரசி�ஹெகௗரவ (தி�மதி) கீதா சம�ம@ Kமாரசி�ஹ   ெகௗரவ ேவM Kமா�ெகௗரவ ேவM Kமா�ெகௗரவ ேவM Kமா�ெகௗரவ ேவM Kமா�   ெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க$#திர� ேகா=6வர�ெகௗரவ க$#திர� ேகா=6வர�ெகௗரவ க$#திர� ேகா=6வர�ெகௗரவ க$#திர� ேகா=6வர�   ெகௗரவ ச#திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச#திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச#திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச#திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ சிறிபால கமல'ெகௗரவ சிறிபால கமல'ெகௗரவ சிறிபால கமல'ெகௗரவ சிறிபால கமல'   ெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல?ப'திெகௗரவ நிஹா� கல?ப'திெகௗரவ நிஹா� கல?ப'திெகௗரவ நிஹா� கல?ப'தி   ெகௗரவ ப#!ல Kணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Kணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Kணவ�தனெகௗரவ ப#!ல Kணவ�தன   ெகௗரவ எ2வ2 Kணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Kணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Kணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Kணேசகர   ெகௗரவ எ6. எ�. ச#திரேசனெகௗரவ எ6. எ�. ச#திரேசனெகௗரவ எ6. எ�. ச#திரேசனெகௗரவ எ6. எ�. ச#திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா0ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா0ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா0ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா0   ெகௗரவ ம9' ஜயதிலகெகௗரவ ம9' ஜயதிலகெகௗரவ ம9' ஜயதிலகெகௗரவ ம9' ஜயதிலக   ெகௗரவ (டா�ட�) நளி#த ஜயதி6ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி#த ஜயதி6ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி#த ஜயதி6ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி#த ஜயதி6ஸ   ெகௗரவ ந9� ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந9� ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந9� ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந9� ப5டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அIர சி2னி ஜயர'னெகௗரவ அIர சி2னி ஜயர'னெகௗரவ அIர சி2னி ஜயர'னெகௗரவ அIர சி2னி ஜயர'ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர'னெகௗரவ பிய�கர ஜயர'னெகௗரவ பிய�கர ஜயர'னெகௗரவ பிய�கர 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 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. !ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர2ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப5டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப5டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப5டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப5டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ ஆO(க� ெதா5டமா�ெகௗரவ ஆO(க� ெதா5டமா�ெகௗரவ ஆO(க� ெதா5டமா�ெகௗரவ ஆO(க� ெதா5டமா�   ெகௗரவ எ�.எ6. ெதளA�ெகௗரவ எ�.எ6. ெதளA�ெகௗரவ எ�.எ6. ெதளA�ெகௗரவ எ�.எ6. ெதளA�   ெகௗரவ சிறினா� 0 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 0 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 0 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 0 ெ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 ெ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�ஜி' த ெசாPசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாPசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாPசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாPசா   ெகௗரவ அHர திசாநாய�கெகௗரவ அHர திசாநாய�கெகௗரவ அHர திசாநாய�கெகௗரவ அHர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல$ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல$ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல$ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல$ர திசாநாய�க   ெகௗரவ $ரKமார திசாநாய�கெகௗரவ $ரKமார திசாநாய�கெகௗரவ $ரKமார திசாநாய�கெகௗரவ $ரKமார திசாநாய�க   ெகௗரவ சா9#த திசாநாய�கெகௗரவ சா9#த திசாநாய�கெகௗரவ சா9#த திசாநாய�கெகௗரவ சா9#த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள6 ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள6 ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள6 ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள6 ேதவான#தா   ெகௗரவ (ஹம2 நவவிெகௗரவ (ஹம2 நவவிெகௗரவ (ஹம2 நவவிெகௗரவ (ஹம2 நவவி   ெகௗரவ இ. சா;6 நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா;6 நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா;6 நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா;6 நி�மலநாத�   



                            ( 5 )  M. No. 191 ெகௗரவ J'திக ப'திறணெகௗரவ J'திக ப'திறணெகௗரவ J'திக ப'திறணெகௗரவ J'திக ப'திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேமD பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமD பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமD பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமD பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி' ச:ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' ச:ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' ச:ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி' ச:ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#த   ெகௗரவ ப#!ல லா� ப5டாாிெகாடெகௗரவ ப#!ல லா� ப5டாாிெகாடெகௗரவ ப#!ல லா� ப5டாாிெகாடெகௗரவ ப#!ல லா� ப5டாாிெகாட   ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ (ஹ�ம! இ?ராஹி� (ஹ�ம! ம�
�ெகௗரவ (ஹ�ம! இ?ராஹி� (ஹ�ம! ம�
�ெகௗரவ (ஹ�ம! இ?ராஹி� (ஹ�ம! ம�
�ெகௗரவ (ஹ�ம! இ?ராஹி� (ஹ�ம! ம�
�   ெகௗரவ எ6.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ6.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ6.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ6.எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ேக. காத� ம6தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம6தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம6தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம6தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மQR?ெகௗரவ இ�ரா� மQR?ெகௗரவ இ�ரா� மQR?ெகௗரவ இ�ரா� மQR?   ெகௗரவ அ?!�லா மஹR?ெகௗரவ அ?!�லா மஹR?ெகௗரவ அ?!�லா மஹR?ெகௗரவ அ?!�லா மஹR?   ெகௗரவ அஜி' மா�ன?ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன?ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன?ெப�மெகௗரவ அஜி' மா�ன?ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ (வண.) அ!ர9ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ!ர9ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ!ர9ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ!ர9ேய ரதன ேதர�   ெகௗரவ சீ. A. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. A. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. A. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. A. ர'நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா� ர'வ'ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர'வ'ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர'வ'ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர'வ'ேத   ெ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 (ஜிJ� ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிJ� ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிJ� ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிJ� 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 காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேக   ெகௗரவ ஜானக வ�K�Jரெகௗரவ ஜானக வ�K�Jரெகௗரவ ஜானக வ�K�Jரெகௗரவ ஜானக வ�K�Jர   ெ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�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) !Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Gதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லSம� ஆன#த விேஜமா�னெகௗரவ லSம� ஆன#த விேஜமா�னெகௗரவ லSம� ஆன#த விேஜமா�னெகௗரவ லSம� ஆன#த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர'னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர'ன   ெகௗரவ க:சன விேஜேசகரெகௗரவ க:சன விேஜேசகரெகௗரவ க:சன விேஜேசகரெகௗரவ க:சன 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 Kமார ெவ�கமெகௗரவ Kமார ெவ�கமெகௗரவ Kமார ெவ�கமெகௗரவ Kமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   



                            ( 6 )  M. No. 191 ெகௗரவ ஞான('! Uேநச�ெகௗரவ ஞான('! Uேநச�ெகௗரவ ஞான('! Uேநச�ெகௗரவ ஞான('! Uேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி U6க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி U6க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி U6க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி U6க#தராசா   ெகௗரவ ஜய#த சமர$ரெகௗரவ ஜய#த சமர$ரெகௗரவ ஜய#த சமர$ரெகௗரவ ஜய#த சமர$ர   ெகௗரவ ச#தி' சமரசி�கெகௗரவ ச#தி' சமரசி�கெகௗரவ ச#தி' சமரசி�கெகௗரவ ச#தி' 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�$க�சி� தைலவ� ெகௗரவ எ�.எF.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எF.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எF.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எF.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ ('! சிவ9�க�ெகௗரவ ('! சிவ9�க�ெகௗரவ ('! சிவ9�க�ெகௗரவ ('! சிவ9�க�   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம#திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம#திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம#திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம#திர�   ெகௗரவ வ0ேவ� �ேரDெகௗரவ வ0ேவ� �ேரDெகௗரவ வ0ேவ� �ேரDெகௗரவ வ0ேவ� �ேரD   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ �னி� ஹ#!�ென'திெகௗரவ �னி� ஹ#!�ென'திெகௗரவ �னி� ஹ#!�ென'திெகௗரவ �னி� ஹ#!�ென'தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ20ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ20ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ20ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ20ஆரFசி   ெகௗரவ இ#திக அH�'த ேஹர'ெகௗரவ இ#திக அH�'த ேஹர'ெகௗரவ இ#திக அH�'த ேஹர'ெகௗரவ இ#திக அH�'த ேஹர'   ெகௗரவ கனக ேஹர'ெகௗரவ கனக ேஹர'ெகௗரவ கனக ேஹர'ெகௗரவ கனக ேஹர'      தி*. த�மிக தசநாய$க, பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக�   தி*. நீ3 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி< பிரதானிN� பிரதி< பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக��   தி*மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�               தி*. J$கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி) ெசயலாள� நாயக�     ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராLம�ற� W0ய!. ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராLம�ற� W0ய!. ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராLம�ற� W0ய!. ஒ'திைவ?பி� பிரகார� பாராLம�ற� W0ய!.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    ப'திர�க;ப'திர�க;ப'திர�க;ப'திர�க;    சம�?பண�சம�?பண�சம�?பண�சம�?பண�: : : : (1) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம<� அைம)ச�,————    ேதசிய அர5< ேபரைவயி  1977 ஆ� ஆLJ 8 ஆ� இல$க,  மீள ஒ<பைட�த3 ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீA,  இல;ைக) சனநாயக ேசாச8ச$ %Jயர5$%� விய�நா� ேசாச8ச$ %Jயர5$%� இைடேய மீள ஒ<பைட�த3 ெபா*�தைன ெதாட�பி3 சனாதிபதியினா3 ஆ$க<ப�?, 2017 Uைல 19 ஆ� திகதிய 2028/16 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைகயி3 பிர5ாி$க<ப�ட க�டைளைய) சம�<பி�� ேம0பJ க�டைளைய ேதசிய< பா�கா<� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி0% ஆ01<ப?�த<பட ேவL?ெமன< பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட<ப�? ஏ01$ெகா/ள<ப�ட�. 
(2) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம<� அைம)ச�, 2014/2015 ஆ� ஆL?$கான வைரய1$க<ப�ட இல;ைக க<ப3 ��?�தாபன�தி வ*டாCத அறி$ைகைய) சம�<பி�� ேம0பJ அறி$ைகைய ேபா$%வர�� ம01� ெதாைல�ெதாட�� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி0% ஆ01<ப?�த<பட ேவL?ெமன< பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப$% விட<ப�? ஏ01$ெகா/ள<ப�ட�. 
(3) உ/நா�ட2வ3க/ அைம)ச�, 2016 ஆ� ஆL?$கான மா�தைள மாவ�ட) ெசயலக�தி ெசய0றிற அறி$ைகையN� ஆL?$ கண$%கைளN� சம�<பி�� ேம0பJ அறி$ைகைய  உ/ளக நி*வாக� ம01� அரச �காைம��வ� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி0% ஆ01<ப?�த<பட ேவL?ெமன< பிேராி�தா�. 



                            ( 7 )  M. No. 191  பிேரரைண சைப$% விட<ப�? ஏ01$ெகா/ள<ப�ட�.     2.2.2.2.    KYKYKYKY    அறி�ைகக;அறி�ைகக;அறி�ைகக;அறி�ைகக;    சம�?பண�சம�?பண�சம�?பண�சம�?பண�:  :  :  :  (1) 5காதார� ம01� மனித ேசமநல�, ச7க வ2K�ட3 ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி தவிசாள� ெகளரவ ல$கி ஜயவ�தன சா�பாக அ$ %+வி உ1<பின� ெகௗரவ ரஜி� அ2வ8கார, அ$ %+வி0% ஆ01<ப?�த<ப�ட,        (i)  2015 ம01� 2016 ஆ� ஆL?க�$கான ச7க வ2K�ட3 ம01�                      நல�ாி அைம)சி ெசய0பா�? அறி$ைகக/;  (ii)  2015 ஆ� ஆL?$கான வாAவி எ+)சி அபிவி*�தி�  திைண$கள�தி ெசயலா01ைக அறி$ைக ;  (iii) 2013 ம01� 2014 ஆ� ஆL?க�$கான இல;ைக ச7க< பா�கா<�) சைபயி வ*டாCத அறி$ைகN� கண$%க��;   (iv) 2013 ம01� 2014 ஆ� ஆL?$கான ேதசிய ச7க அபிவி*�தி நி1வன�தி வ*டாCத அறி$ைக; ம01�  (v) 2013 ம01� 2014 ஆ� ஆL?க�$கான �திேயா�க�$கான ேதசிய சைபயி ஆL? அறி$ைகக/ ெதாட�பி3 அ$ %+வி அறி$ைகைய) சம�<பி�தா�.  ேம0பJ அறி$ைக சபா]ட�தி8ட<பட ேவL?ெமன$ க�டைளயாயி01. 
(2) ெபா*ளாதார அபிவி*�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி  தவிசாள� ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனCத %மாரசிறி, அ$ %+வி0% ஆ01<ப?�த<ப�ட, 
        (i) “2011 ஆ� ஆL?$கான வைரய1$க<ப�ட மிஹி ல;காவி (தனியா�)            க�பனியி ஆLடறி$ைக” ம01�  
       (ii) “2013/2014, 2014/2015 ம01� 2015/2016 ஆL?க�$கான   சிறீல;க எயா�ைலயி` ஆLடறி$ைகக/”  ெதாட�பி3  அ$ %+வி அறி$ைகைய) சம�<பி�தா�.    ேம0பJ அறி$ைக சபாAட'தி9ட?படசபாAட'தி9ட?படசபாAட'தி9ட?படசபாAட'தி9ட?பட ேவL?ெமன$ க�டைளயாயி01.  3. 3. 3. 3.     மI�க;மI�க;மI�க;மI�க;: : : :     

(1) இர�தின�ாி, ெதாட�ேப, �*க�ேமாதரவி3 வதிN� தி*மதி எ).a. ேராஹினியின� 2017.06.03 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ ட<ளிU.J.ேஜ. ெசெனவிர�ன சம�<பி�தா�.    (2) (i) கா8, த;ெகதர, ம3வ�த aதி, இல. 21/ஏ யி3 வதிN� தி*. எ).ஏ.ாீ. திசானின� 2017.03.04 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவN�; ம01� 

  (ii)  ேஹாமாகம, மாக�மன, �னசி;கஹகம, இல. 306/117 இ3 வதிN� தி*. எ�.ஈ.J. %மாரவின� 2017.05.23 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவN� 

  ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன சம�<பி�தா�.    25அ ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள$கைமய ேம0பJ ம>$க/ ெபா� ம>$க/ %+B$% ஆ01<ப?�த<ப�டன.  4.4.4.4.    அரசியலைம?J�கானஅரசியலைம?J�கானஅரசியலைம?J�கானஅரசியலைம?J�கான    இ�பதாவ!இ�பதாவ!இ�பதாவ!இ�பதாவ!    தி�'த�தி�'த�தி�'த�தி�'த�: : : : பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ அைம)ச*மானவ� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம<� அைம)ச� சம�<பி�த பிேரரைண,— இல;ைக) சனநாயக ேசாச8ச$ %Jயரசி அரசியலைம<ைப� தி*��வத0கானெதா* ச�ட7ல�. 



                            ( 8 )  M. No. 191 ச�ட7ல� 2017 ெச�ெத�ப� மாத� 06 ஆ� திகதி �தகிழைம இரLடா� மதி<]? ெசFய<பட ேவL?ெமனB�, அ� அ)சிட<பட ேவL?ெமனB� அ) ச�ட7ல� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+B$% ஆ01<ப?�த<பட ேவL?ெமனB� க�டைளயாயி01.  5555....    பாராLம�ற அம�[பாராLம�ற அம�[பாராLம�ற அம�[பாராLம�ற அம�[: : : : பாரா�மற) சைப �த3வ� பிவ*மா1 பிேராி�தா�,— 7ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைளயி ஏ0பா?களினா2� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா3 ஏ01$ெகா/ள<ப�ட பிேரரைணயினா2� தைடெபறாம3, இைறய தின� சைப அம�B ேநர� பி.ப. 1.00 மணி �த3 பி.ப. 6.30 மணி வைர இ*$%மாக. பி.ப. 2.00 மணி$% 7(5) ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள ெதாழி0ப?மாக. பி.ப. 6.30 மணி$% சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ<பாராக. பிேரரைண சைப$% விட<ப�? ஏ01$ ெகா/ள<ப�ட�.  6.6.6.6.    சிற?Jாிைமசிற?Jாிைமசிற?Jாிைமசிற?Jாிைம: : : : பாரா�மற) சைப �த3வ� பிவ*மா1 பிேராி�தா�,— பாரா�மற உ1<பின� ெகளரவ அஜி� பி. ெபேரராவினா3 தன� சிற<�ாிைமக/ மீற<ப�?/ளதாக 2017, ஆக�� மாத� 11 ஆ� திகதி பாரா�மற�தி3 எ+<பிய விடய�, 127 ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைளயி கீA சிற<�ாிைமக/ ப0றிய %+வி0% ஆ01<ப?�த<ப?மாக. பிேரரைண சைப$% விட<ப�? ஏ01$ ெகா/ள<ப�ட�.  7.7.7.7.    ச2ட\ல� ெகா5]வர அIமதிச2ட\ல� ெகா5]வர அIமதிச2ட\ல� ெகா5]வர அIமதிச2ட\ல� ெகா5]வர அIமதி:::: “5$ேயா மகிகறி சிறில;காைவ$ ��Jைண<பத0கானெதா* ச�ட7ல�” எ>� ச�ட7ல� ெகாL?வர அ>மதி வழ;க<ப?மாக என    ெகளரவ ேக.ேக. பியதாச, ெகௗரவ அ>ர சி�னி ஜயர�ன அ>வதி$க பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட<ப�? ஏ01$ெகா/ள<ப�ட�. அத0கைமய) ச�ட7ல� �தலாவ� �ைறயாக மதி<பிட<ெப01 அ)சிட<பட ேவL?ெமன$ க�டைளயாயி01. 47 (5) ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள$கைமய அறி$ைகயி?வத0காக உ/ளக அ2வ3க/, வய�ப அபிவி*�தி ம01� கலா)சார அ2வ3க/ அைம)சாி கவன�தி0%  ஆ01<ப?�த<ப�ட�.  8.8.8.8.    ஒ'திைவ?J (வர2சியினா�ஒ'திைவ?J (வர2சியினா�ஒ'திைவ?J (வர2சியினா�ஒ'திைவ?J (வர2சியினா�    பாதி?J_றபாதி?J_றபாதி?J_றபாதி?J_ற    ம�கL�Kம�கL�Kம�கL�Kம�கL�K    !ாித!ாித!ாித!ாித    நிவாரண�)நிவாரண�)நிவாரண�)நிவாரண�): “இ<ேபா� “இ<பாரா�மற� ஒ�திைவ$க<ப?மாக” என பாரா�மற) சைப �த3வ�  பிேராி�தா�. பிேரரைண எ?�திய�பப<ெப01 விவாதி$க<ப�ட�. (பி.ப.2.24  மணி$%  பிரதி) சபாநாயக� தைலைம தா;கினா�.)  
(பி.ப. 3.02 மணி$% %+$களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா;கினா�. )  “ெகளரவ ல$கி ஜயவ�தன தைலைம தா;%வாராக” என ெதாைல�ெதாட��க/ ம01� Jஜிட3 உ�க�டைம<� வசதிக/ அைம)ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட<ப�? ஏ01$ெகா/ள<ப�ட�. (பி.ப. 4.11  மணி$%  ெகளரவ ல$கி ஜயவ�தன தைலைம தா;கினா�.)  “ெகளரவ ேவ2 %மா� தைலைம தா;%வாராக” என அன��த �காைம��வ பிரதி அைம)ச� பிேராி�தா�.  



                            ( 9 )  M. No. 191 பிேரரைண சைப$% விட<ப�? ஏ01$ெகா/ள<ப�ட�. (பி.ப. 5.02  மணி$%  ெகளரவ ேவ2 %மா� தைலைம தா;கினா�.)  “ெகளரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா;%வாராக” என ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அைம)ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட<ப�? ஏ01$ெகா/ள<ப�ட�. (பி.ப. 5.25  மணி$%  ெகளரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா;கினா�.)  அdேவைள ேநர� பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, தைலைம தா;%� உ1<பின�  பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ�தா�. அதபJ, பாரா�மற� 2016. மா�) 08 ஆ� திகதி சைப� தீ�மான�தி0% ஏ0ப, 2017 ஆக�� மாத� 24 ஆ� திகதி வியாழ$கிழைம �.ப. 10.30 வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ$க<ப�ட�.   


