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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 ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ அைம)ச*� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    (தி�மதி) தலதா அ&ேகாரல,(தி�மதி) தலதா அ&ேகாரல,(தி�மதி) தலதா அ&ேகாரல,(தி�மதி) தலதா அ&ேகாரல, நீதி ம01� சிைற)சாைலக/ ம1சீரைம67 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, 901லா��ை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, 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*� அரசா;க  க�சி <த0ேகாலாசா=� ெகௗரவ அகில விரா+ காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா+ காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா+ காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா+ காாியவச�, க3வி அைம)ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல,ம! கிாிஎ�ல,ல,ம! கிாிஎ�ல,ல,ம! கிாிஎ�ல,ல,ம! கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி3<ய0சி ம01� க�> நகர அபிவி*�தி அைம)ச*� பாரா�மற) சைப <த3வ*� ெ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 நவி! திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி! திசாநாய�க, ெப*@ேதா�ட  ைக�ெதாழி3 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 சஜி- பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி- பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி- பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி- பிேரமதாஸ, Aடைம67 ம01� நி�மாண��ைற அைம)ச� ெகௗரவ ஆ(. எ�. ர/சி- ம-&மப0டார,ெகௗரவ ஆ(. எ�. ர/சி- ம-&மப0டார,ெகௗரவ ஆ(. எ�. ர/சி- ம-&மப0டார,ெகௗரவ ஆ(. எ�. ர/சி- ம-&மப0டார, அரச நி*வாக <காைம��வ ம01� ச�ட<� ஒ+;&� அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப0டார, மகளி� ம01� சி1வ� அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ சாகல ர-நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர-நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர-நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர-நாய�க, இைளஞ� அ2வ3க/, க*�தி�ட <காைம��வ� 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, ெப0ேறாDய வள;க/ அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப,,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப,,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப,,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப,, உய�க3வி ம01� கலாசார அ2வ3க/ அைம)ச� 



                            (2 ) M. No. 13 ெகௗரவ ம2� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம2� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம2� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம2� சமரவி�ரம, அபிவி*�தி உபாய <ைறக/ ம01� 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;க/ ம01� க6ப01ைற அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ விஜி- விஜய3ணி ெசா4சா,ெகௗரவ விஜி- விஜய3ணி ெசா4சா,ெகௗரவ விஜி- விஜய3ணி ெசா4சா,ெகௗரவ விஜி- விஜய3ணி ெசா4சா, கட0ெறாழி3, நீரக வளEல அபிவி*�தி ம01� கிராமிய6 ெபா*ளாதார அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ க5( ஹஷீ�,ெகௗரவ க5( ஹஷீ�,ெகௗரவ க5( ஹஷீ�,ெகௗரவ க5( ஹஷீ�, ெநFGசாைலக/ ம01� Aதி அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!, சEக வ2H�ட3க/ அைம)ச�  ெகௗரவ ர/சி- அ8விஹாேர,ெகௗரவ ர/சி- அ8விஹாேர,ெகௗரவ ர/சி- அ8விஹாேர,ெகௗரவ ர/சி- அ8விஹாேர, 901லா��ைற அபிவி*�தி ம01� கிறி:தவ சமய அ2வ3க/ இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ வச�த அ8விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ8விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ8விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ8விஹாேர, கம�ெதாழி3 இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, இைளஞ� அ2வ3க/, க*�தி�ட <காைம��வ� ம01� ெத அபிவி*�தி இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ ல�கி ஜயவ(தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ(தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ(தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ(தன, மைலநா�F 7திய கிராம;க/, உ�க�டைம67 வசதிக/ ம01� ச<தாய அபிவி*�தி 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 ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ *ர�மார திசாநாய�க,ெகௗரவ *ர�மார திசாநாய�க,ெகௗரவ *ர�மார திசாநாய�க,ெகௗரவ *ர�மார திசாநாய�க, மகாவD அபிவி*�தி இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா, மிவ2 ம01� 7�6பி க�த க ச தி 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 (தி�மதி) விஜயகலா மேக9வர!ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக9வர!ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக9வர!ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக9வர!, மகளி� ம01� சி1வ� அ2வ3க/ இராஜா;க அைம)ச�. ெகௗரவ *.எ9. இராதாகி�;ண!,ெகௗரவ *.எ9. இராதாகி�;ண!,ெகௗரவ *.எ9. இராதாகி�;ண!,ெகௗரவ *.எ9. இராதாகி�;ண!, 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 (தி�மதி) <யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) <யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) <யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) <யாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக/, உ/Jரா�சி ம01� விைளயா�F��ைற இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ தி2= ெவதஆர>சி,ெகௗரவ தி2= ெவதஆர>சி,ெகௗரவ தி2= ெவதஆர>சி,ெகௗரவ தி2= ெவதஆர>சி, கட0ெறாழி3, நீரக வளEல அபிவி*�தி ம01� கிராமிய6 ெபா*ளாதார அ2வ3க/ 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� ெகௗரவ ல,ம! ெசெனவிர-ன,ெகௗரவ ல,ம! ெசெனவிர-ன,ெகௗரவ ல,ம! ெசெனவிர-ன,ெகௗரவ ல,ம! ெசெனவிர-ன, விGஞான, ெதாழி3K�ப, ஆரா�)சி, திறக/ அபிவி*�தி, ெதாழி0பயி0சி ம01� க�> மர7ாிைமக/ இராஜா;க அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. எ>. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எ>. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எ>. எ�. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எ>. எ�. ெபளB, ேதசிய ஒ01ைம ம01� சகவாMN 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 ேஜ.சீ. அலவ-&வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ-&வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ-&வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ-&வல, உ/நா�ட2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 9காதார�, ேபாசைண ம01� 9ேதச ம*��வ பிரதி அைம)ச� 



                            (3 ) M. No. 13 ெகௗரவ எCவC �ணேசகர,ெகௗரவ எCவC �ணேசகர,ெகௗரவ எCவC �ணேசகர,ெகௗரவ எCவC �ணேசகர, உ/ளக அ2வ3க/ ம01� வடேம3 அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ந2! ப0டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந2! ப0டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந2! ப0டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந2! ப0டார ஜயமஹ, அரச நி*வாக <காைம��வ ம01� ச�ட<� ஒ+;&� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார, ெதாைல�ெதாட�7க/ , >ஜி�ட3 உ�க�டைம67 வசதிக/ ம01� ெவளிநா�F� ெதாழி3வா�67 பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ E-திக ப-திறண,ெகௗரவ E-திக ப-திறண,ெகௗரவ E-திக ப-திறண,ெகௗரவ E-திக ப-திறண, ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அ2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான, விGஞான, ெதாழி3K�ப, ஆரா�)சி, திறக/ அபிவி*�தி, ெதாழி0பயி0சி ம01� க�> மர7ாிைமக/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ெசயிC அ2 ஸாஹி( ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயிC அ2 ஸாஹி( ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயிC அ2 ஸாஹி( ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயிC அ2 ஸாஹி( ெமௗலானா, ேதசிய ஒ*ைம6பாF, ந3Dண க� ம01� அரசக*ம ெமாழிக/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அஜி- மா!ன=ெப�ம,ெகௗரவ அஜி- மா!ன=ெப�ம,ெகௗரவ அஜி- மா!ன=ெப�ம,ெகௗரவ அஜி- மா!ன=ெப�ம, 90றாட3 பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அ#கஜ! இராமநாத!,ெகௗரவ அ#கஜ! இராமநாத!,ெகௗரவ அ#கஜ! இராமநாத!,ெகௗரவ அ#கஜ! இராமநாத!, கம�ெதாழி3 பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ர!ஜ! ராமநாய�க,ெகௗரவ ர!ஜ! ராமநாய�க,ெகௗரவ ர!ஜ! ராமநாய�க,ெகௗரவ ர!ஜ! ராமநாய�க, சEக வ2H�ட3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ 3-& சிவ2#க�,ெகௗரவ 3-& சிவ2#க�,ெகௗரவ 3-& சிவ2#க�,ெகௗரவ 3-& சிவ2#க�, சEக நல7ாி ம01� ஆர�ப  ைக�ெதாழி3 பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அமீ( அ2 சிஹா=தீ!,ெகௗரவ அமீ( அ2 சிஹா=தீ!,ெகௗரவ அமீ( அ2 சிஹா=தீ!,ெகௗரவ அமீ( அ2 சிஹா=தீ!, கட0ெறாழி3, நீரக வளEல அபிவி*�தி ம01� கிராமிய6 ெபா*ளாதார அ2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எ>.எ�.எ�. ஹாீ9,ெகௗரவ எ>.எ�.எ�. ஹாீ9,ெகௗரவ எ>.எ�.எ�. ஹாீ9,ெகௗரவ எ>.எ�.எ�. ஹாீ9, அரச ெதாழி3<ய0சி ம01� க�> நகர அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட( அ=Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட( அ=Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட( அ=Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட( அ=Eஹாமி   ெ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 ல,ம! யா=பா அேபவ(தனெகௗரவ ல,ம! யா=பா அேபவ(தனெகௗரவ ல,ம! யா=பா அேபவ(தனெகௗரவ ல,ம! யா=பா 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 டல9 அழக=ெப�மெகௗரவ டல9 அழக=ெப�மெகௗரவ டல9 அழக=ெப�மெகௗரவ டல9 அழக=ெப�ம   ெகௗரவ ஆன�த அ8-கமேகெகௗரவ ஆன�த அ8-கமேகெகௗரவ ஆன�த அ8-கமேகெகௗரவ ஆன�த அ8-கமேக   ெகௗரவ மஹி�தான�த அ8-கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ8-கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ8-கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ8-கமேக   ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.3. 3க�மC இ9மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.3. 3க�மC இ9மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.3. 3க�மC இ9மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.3. 3க�மC இ9மாயி�   ெ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 ேவ8 �மா(ெகௗரவ ேவ8 �மா(ெகௗரவ ேவ8 �மா(ெகௗரவ ேவ8 �மா(   ெகௗரவ நால�க பிரசா- ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா- ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா- ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா- ெகாெலா!ேன   ெ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 திேன; �ணவ(தனெகௗரவ திேன; �ணவ(தனெகௗரவ திேன; �ணவ(தனெகௗரவ திேன; �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. 13 ெகௗரவ ப-ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப-ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப-ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப-ம உதயசா�த �ணேசகர   ெகௗரவ எ9. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ9. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ9. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ9. எ�. ச�திரேசன   ெகௗரவ J.*. சானகெகௗரவ J.*. சானகெகௗரவ J.*. சானகெகௗரவ J.*. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகாJெகௗரவ சிசிர ஜயெகாJெகௗரவ சிசிர ஜயெகாJெகௗரவ சிசிர ஜயெகாJ   ெகௗரவ ம2- ஜயதிலகெகௗரவ ம2- ஜயதிலகெகௗரவ ம2- ஜயதிலகெகௗரவ ம2- ஜயதிலக   ெகௗரவ (டா�ட() நளி�த ஜயதி9ஸெகௗரவ (டா�ட() நளி�த ஜயதி9ஸெகௗரவ (டா�ட() நளி�த ஜயதி9ஸெகௗரவ (டா�ட() நளி�த ஜயதி9ஸ   ெகௗரவ அDர சிCனி ஜயர-னெகௗரவ அDர சிCனி ஜயர-னெகௗரவ அDர சிCனி ஜயர-னெகௗரவ அDர சிCனி ஜயர-ன   ெகௗரவ பிய#கர ஜயர-னெகௗரவ பிய#கர ஜயர-னெகௗரவ பிய#கர ஜயர-னெகௗரவ பிய#கர ஜயர-ன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. &ைரெரCணசி#க�ெகௗரவ க. &ைரெரCணசி#க�ெகௗரவ க. &ைரெரCணசி#க�ெகௗரவ க. &ைரெரCணசி#க�   ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத!னேகா!ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத!னேகா!ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத!னேகா!ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத!னேகா!   ெகௗரவ எ�.எ9. ெதள5�ெகௗரவ எ�.எ9. ெதள5�ெகௗரவ எ�.எ9. ெதள5�ெகௗரவ எ�.எ9. ெதள5�   ெ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 ெசா4சாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி- த ெசா4சாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி- த ெசா4சாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி- த ெசா4சா   ெகௗரவ அKர திசாநாய�கெகௗரவ அKர திசாநாய�கெகௗரவ அKர திசாநாய�கெகௗரவ அKர 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 சா2�த திசாநாய�கெகௗரவ சா2�த திசாநாய�கெகௗரவ சா2�த திசாநாய�கெகௗரவ சா2�த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள9 ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள9 ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள9 ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள9 ே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. சாL9 நி(மலநாத!ெகௗரவ இ. சாL9 நி(மலநாத!ெகௗரவ இ. சாL9 நி(மலநாத!ெகௗரவ இ. சாL9 நி(மலநாத!   ெ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 ?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 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!9ட! ப(னா�&ெகௗரவ ேஜா!9ட! ப(னா�&ெகௗரவ ேஜா!9ட! ப(னா�&ெகௗரவ ேஜா!9ட! ப(னா�&   ெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) ?த(ஷினி ப(னா�&ELேளெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) ?த(ஷினி ப(னா�&ELேளெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) ?த(ஷினி ப(னா�&ELேளெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) ?த(ஷினி ப(னா�&ELேள   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�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 எ9. பிேரமர-னெகௗரவ எ9. பிேரமர-னெகௗரவ எ9. பிேரமர-னெகௗரவ எ9. பிேரமர-ன   ெகௗரவ ப�&ல லா� ப0டாாிெகாடெகௗரவ ப�&ல லா� ப0டாாிெகாடெகௗரவ ப�&ல லா� ப0டாாிெகாடெகௗரவ ப�&ல லா� ப0டாாிெகாட   ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   



                            (5 ) M. No. 13 ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ 3ஹ�ம& இ=ராஹி� 3ஹ�ம& ம!
(ெகௗரவ 3ஹ�ம& இ=ராஹி� 3ஹ�ம& ம!
(ெகௗரவ 3ஹ�ம& இ=ராஹி� 3ஹ�ம& ம!
(ெகௗரவ 3ஹ�ம& இ=ராஹி� 3ஹ�ம& ம!
(   ெகௗரவ எ9.எ�. மாி�கா(ெகௗரவ எ9.எ�. மாி�கா(ெகௗரவ எ9.எ�. மாி�கா(ெகௗரவ எ9.எ�. மாி�கா(   ெகௗரவ இ�ரா! மMN=ெகௗரவ இ�ரா! மMN=ெகௗரவ இ�ரா! மMN=ெகௗரவ இ�ரா! மMN=   ெகௗரவ (ேபராசிாிய() ஆ? மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய() ஆ? மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய() ஆ? மாரசி#கெகௗரவ (ேபராசிாிய() ஆ? மாரசி#க   ெகௗரவ எ9.சீ. 3-&�மாரணெகௗரவ எ9.சீ. 3-&�மாரணெகௗரவ எ9.சீ. 3-&�மாரணெகௗரவ எ9.சீ. 3-&�மாரண   ெ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. 5. ர-நாய�கெகௗரவ சீ. 5. ர-நாய�கெகௗரவ சீ. 5. ர-நாய�கெகௗரவ சீ. 5. ர-நாய�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 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 சம� ராஜப,ெகௗரவ சம� ராஜப,ெகௗரவ சம� ராஜப,ெகௗரவ சம� ராஜப,   ெ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 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) &Bதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) &Bதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) &Bதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட() (தி�மதி) &Bதா 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 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 &P= விேஜேசகரெகௗரவ &P= விேஜேசகரெகௗரவ &P= விேஜேசகரெகௗரவ &P= 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�திம *ர�ெகாJெகௗரவ ச�திம *ர�ெகாJெகௗரவ ச�திம *ர�ெகாJெகௗரவ ச�திம *ர�ெகாJ   ெ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 (தி�மதி) சா�தி <9க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி <9க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி <9க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி <9க�தராசா   ெகௗரவ ஜய�த சமர*ரெகௗரவ ஜய�த சமர*ரெகௗரவ ஜய�த சமர*ரெகௗரவ ஜய�த சமர*ர   



                            (6 ) M. No. 13 ெ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 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 வJேவ� ?ேர;ெகௗரவ வJேவ� ?ேர;ெகௗரவ வJேவ� ?ேர;ெகௗரவ வJேவ� ?ேர;   ெ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 ெ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 ெஹCJஆர>சிெகௗரவ விேஜபால ெஹCJஆர>சிெகௗரவ விேஜபால ெஹCJஆர>சிெகௗரவ விேஜபால ெஹCJஆர>சி   ெ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 கனக ேஹர-ெகௗரவ கனக ேஹர-ெகௗரவ கனக ேஹர-ெகௗரவ கனக ேஹர-   ெகௗரவ விஜித ேஹர-ெகௗரவ விஜித ேஹர-ெகௗரவ விஜித ேஹர-ெகௗரவ விஜித ேஹர-     தி*. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக�   தி*. நீ3 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி6 பிரதானிQ� பிரதி6 பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக<�   தி*மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  தி*. > கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி) ெசயலாள� நாயக�   ஒ-திைவ=பி! பிரகார� பாராFம!ற� SJய&. சபாநாயக( தைலைம தா#கினா(.ஒ-திைவ=பி! பிரகார� பாராFம!ற� SJய&. சபாநாயக( தைலைம தா#கினா(.ஒ-திைவ=பி! பிரகார� பாராFம!ற� SJய&. சபாநாயக( தைலைம தா#கினா(.ஒ-திைவ=பி! பிரகார� பாராFம!ற� SJய&. சபாநாயக( தைலைம தா#கினா(.     1.1.1.1.    சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!    அறிவி-த�கLஅறிவி-த�கLஅறிவி-த�கLஅறிவி-த�கL: சபாநாயக� பிவ*மா1 அறிவி�த3 விF�தா�:- 
I 

“அரசியலைம6பி 121(1) ஆ� உ167ைரயி பிரகார� ‘காணி (பராதீன=பT-த� காணி (பராதீன=பT-த� காணி (பராதீன=பT-த� காணி (பராதீன=பT-த� மீதான மCT=பாTகL) (தி�-த�)மீதான மCT=பாTகL) (தி�-த�)மீதான மCT=பாTகL) (தி�-த�)மீதான மCT=பாTகL) (தி�-த�)’    எ=� ச�டEல� ெதாட�பாக உய� நீதிமற�தி0& சம�6பி க6ப�ட ம= ெதாட�பாக உய� நீதிமற�தி தீ�6ைப அறிவி க வி*�7கிேற. இ) ச�டEல� அரசியலைம67 & <ரணான� அ3ல என உய� நீதிமற� தீ�6பளி��/ள�. உய� நீதிமற�தி தீ�67 இைறய ��ட நடவ> ைகக/ ப0றிய அதிகார அறி ைகயி3 பதி6பிட ேவ�Fெமன நா க�டைளயிFகிேற.” 
II 

“இல;ைக) சனநாயக ேசாசDச  &>யரசி அரசியலைம6பி 79 ஆ� உ167ைரயி பிரகார�, 2018 � 18 ஆ� திகதி        ‘கைட, அ8வலக ஊழிய( கைட, அ8வலக ஊழிய( கைட, அ8வலக ஊழிய( கைட, அ8வலக ஊழிய( (ஊழிய-ைதV� ேவதன-ைதV� ஒW#�பT-த�  (தி�-த�)(ஊழிய-ைதV� ேவதன-ைதV� ஒW#�பT-த�  (தி�-த�)(ஊழிய-ைதV� ேவதன-ைதV� ஒW#�பT-த�  (தி�-த�)(ஊழிய-ைதV� ேவதன-ைதV� ஒW#�பT-த�  (தி�-த�)’    ம01� ‘மக=ேபXY மக=ேபXY மக=ேபXY மக=ேபXY ந!ைமகL (தி�-த�)ந!ைமகL (தி�-த�)ந!ைமகL (தி�-த�)ந!ைமகL (தி�-த�)’    என6பF� ச�டEல;க/ எனா3 சா1ைர எ+த6ப�டெதபைத� ெதாிவி�� ெகா/ள வி*�7கிேற.”      2.2.2.2.    ப-திர#கL சம(=பி-த�ப-திர#கL சம(=பி-த�ப-திர#கL சம(=பி-த�ப-திர#கL சம(=பி-த�: : : : (1) சபாநாயக�, இல;ைக) சனநாயக) ேசாசDச  &>யரசி அரசியலைம6பி 154(6) ஆ�  உ167ைரயி பிரகார�, 2016 ஆ� நிதி 



                            (7 ) M. No. 13 ஆ�>0கான கண கா�வாள� தைலைமயதிபதியி அறி ைகயி இர�டாவ� ெதா&தியி XVI ம01� XVII  ஆ� ப&திகைளQ�,  Eறாவ� ெதா&தியி VIII ஆ� ப&திையQ�    சம�6பி�தா�.    ேம0ப>6 அறி ைக சபா5ட-தி2ட=படசபா5ட-தி2ட=படசபா5ட-தி2ட=படசபா5ட-தி2ட=பட ேவ�FெமனN� அ)சிட6பட ேவ�FெமனN� க�டைளயாயி01. 
(2) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச�, 2017 ஆ� ஆ�F கான ெதாைக மதி67 7/ளிவிபர� திைண கள�தி ெசயலா01ைக அறி ைகைய) சம�6பி�� ேம0ப> அறி ைகைய ெபா*ளாதார அபிவி*�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பF�த6பட ேவ�Fெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட6ப�F ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(3) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச�,  
 (i) 2017 ஆ� ஆ�F கான ேதசிய வரN ெசலN�தி�ட� திைண கள�தி ெசயலா01ைக அறி ைக;  (ii) 2017 ஆ� ஆ�F கான நிதி அைம)சி ஆ�டறி ை ;  (iii) 2017 ஆ� ஆ�> 30 ஆ� இல க, ஒ� கீ�F) ச�ட�தி 6 (1) ஆ� பிாிவி கீM 2018.04.01 <த3 2018.05.31 ஆ� திகதி வைரQ/ளவா1 ேதசிய வரN ெசலN�தி�ட�  திைண கள�தி ெசலவின� தைல67 இல க� 240 இ கீM &ைறநிர67 உதவி) ேசைவக/ ம01� அவசர ேதைவ6பாFக/ ெபா167  க*�தி�ட�தி Eல� ெச�ய6ப�ட &ைறநிர67 ஒ� கீFக/ ெதாட�பான &றி67;  (iv) 1989 ஆ� ஆ�> 13 ஆ� இல க, உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பாFக/) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீM உ0ப�தி வாி ெதாட�பி3 நிதி ம01� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா3 ஆ க6ப�F, 2018 ெப6ரவாி 15 ஆ� திகதிய 2058/33 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர9ாி க6ப�ட  க�டைள; ம01�  (v) 1989 ஆ� ஆ�> 13 ஆ� இல க, உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பாFக/) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீM உ0ப�தி வாி ெதாட�பி3 நிதி ம01� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா3 ஆ க6ப�F, 2018 ெப6ரவாி 15 ஆ� திகதிய 2058/34 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர9ாி க6ப�ட  க�டைள  ஆகியவ0ைற) சம�6பி�� ேம0ப> அறி ைக, &ைறநிர67 ஒ� கீFக/ ெதாட�பான &றி67 ம01� க�டைளக/ அரசா;க நிதி ப0றிய &+வி0& ஆ016பF�த6பட ேவ�Fெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட6ப�F ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�.  
(4) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச�, 2014 ஆ� ஆ�F கான ேதசிய பயி2ந� ைக�ெதாழி0 பயி0சி அதிகாரசைபயி வ*டா@த அறி ைகைய) சம�6பி�� ேம0ப> அறி ைகைய க3வி ம01� மனித வள அபிவி*�தி  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பF�த6பட ேவ�Fெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட6ப�F ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�.  
(5) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச�,  
 (i) 2017 ஆ� ஆ�F கான ேககாைல மாவ�ட) ெசயலக�தி வ*டா@த ெசயலா01ைக அறி ைகQ� கண &க��; ம01� 
 (ii) 2017 ஆ� ஆ�F கான வNனியா மாவ�ட) ெசயலக�தி வ*டா@த ெசய3திற மதி6^�F அறி ைகQ� கண &க�� 



                            (8 ) M. No. 13 ஆகிய அறி ைககைள) சம�6பி�� ேம0ப> அறி ைககைள உ/ளக நி*வாக� ம01� அரச <காைம��வ�  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பF�த6பட ேவ�Fெமன6 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப & விட6ப�F ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�.  
(6) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச�, 2017 ஆ� ஆ�F கான உ/ளக அ2வ3க/ ம01� வடேம3 அபிவி*�தி கலாசார அைம)சி வ*டா@த ெசயலா01ைக அறி ைகைய) சம�6பி�� ேம0ப>  அறி ைகைய உ/ளக நி*வாக� ம01� அரச <காைம��வ�  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பF�த6பட ேவ�Fெமன6 பிேராி�ததா�. பிேரரைண சைப & விட6ப�F ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(7) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச�,  
 (i) 2015 ஆ� ஆ�F கான வைரய1 க6ப�ட  மி3ேகா (தனி) நி1வன�தி வ*டா@த அறி ைக; ம01� 
 (ii) 2015 ஆ� ஆ�F கான  ேதசிய கா3நைட அபிவி*�தி சைபயி வ*டா@த அறி ைக  ஆகியவ0ைற) சம�6பி�� ேம0ப> க�டைளகைள வ2வாதார அபிவி*�தி ம01� 90றாட3 ம01� இய0ைக வள;க/ ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பF�த6பட ேவ�Fெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட6ப�F ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(8) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச�,  
 (i)  2017 ஆ� ஆ�F கான கலாசார அ2வ3க/ திைண கள�தி சாதைனக/ அறி ைக;  ம01� 
 (ii) 2015 ஆ� ஆ�F கான ெதா3Dய3 திைண கள�தி ெசயலா01ைக அறி ைக ஆகியவ0ைற) சம�6பி�� ேம0ப> அறி ைககைள இைளஞ�, விைளயா�F��ைற, கைல ம01� மர7ாிைமக/ ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பF�த6பட ேவ�Fெமன6 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட6ப�F ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(9) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச�,  
 (i) 1978 ஆ� ஆ�> 16 ஆ� இல க ப3கைல கழக;க/ ச�ட�தி 25 அ பிாிவி கீM  ெஹாைரச ெகாD_ ஒ6 பி:ன: அ� ெட ேனாெலாஜி (பிைறேவ�) Dமிெட� நி1வன�ைத6 ப�ட� வழ;&� நி1வனமாக அ;கீகாி�� உய�க3வி ம01� ெநFGசாைலக/ அைம)சரா3 ஆ க6ப�F, 2018 சனவாி 11 ஆ� திகதிய 2053/38 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர9ாி க6ப�ட க�டைள; 
 (ii) 1978 ஆ� ஆ�> 16 ஆ� இல க ப3கைல கழக;க/ ச�ட�தி 25 அ பிாிவி  கீM கல�ேபா இட�நஷன3 ேநா�> க3 அ� எஜினியாி; ெகாெல_ (பிைறேவ�) Dமிெட� நி1வன�ைத6 ப�ட� வழ;&� நி1வனமாக அ;கீகாி�� உய�க3வி ம01� ெநFGசாைலக/ அைம)சரா3 ஆ க6ப�F, 2018  சனவாி 11 ஆ� திகதிய 2053/39 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர9ாி க6ப�ட க�டைள; 
 (iii) 1978 ஆ� ஆ�> 16 ஆ� இல க ப3கைல கழக;க/ ச�ட�தி 25 அ பிாிவி  கீM சிறீல;கா இ:>>�� ஒ6 இேபாேமஷ ெட ெனாெலாஜி (உ�தரவாத�) Dமிெட� நி1வன�ைத6 ப�ட� வழ;&� 



                            (9 ) M. No. 13 நி1வனமாக அ;கீகாி�� உய�க3வி ம01� ெநFGசாைலக/ அைம)சரா3 ஆ க6ப�F, 2018  சனவாி 24 ஆ� திகதிய 2055/31 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர9ாி க6ப�ட க�டைள; 
 (iv) 1978 ஆ� ஆ�> 16 ஆ� இல க ப3கைல கழக;க/ ச�ட�தி 25 அ ஆ� பிாிவி  கீM  கல�ேபா இட�நஷன3 ேநா�> க3 அ� எஜினியாி; ெகாெல_ (பிைறேவ�) Dமிெட� நி1வன�ைத6 ப�ட� வழ;&� நி1வனமாக அ;கீகாி�� உய�க3வி ம01� ெநFGசாைலக/ அைம)சரா3 ஆ க6ப�F, 2018  ஏ6ர3 19 ஆ� திகதிய 2067/15 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர9ாி க6ப�ட க�டைள; 
 (v) 1978 ஆ� ஆ�> 16 ஆ� இல க ப3கைல கழக;க/ ச�ட�தி 25 அ பிாிவி  கீM சிறீல;கா இ:>>�� ஒ6 இேபாேமஷ ெட ெனாெலாஜி (உ�தரவாத�) Dமிெட� நி1வன�ைத6 ப�ட� வழ;&� நி1வனமாக அ;கீகாி�� உய�க3வி ம01� ெநFGசாைலக/ அைம)சரா3 ஆ க6ப�F, 2018  ஏ6ர3 19 ஆ� திகதிய 2067/16 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர9ாி க6ப�ட க�டைள;   ம01� 
 (vi) 1978 ஆ� ஆ�> 16 ஆ� இல க ப3கைல கழக;க/ ச�ட�தி 25 அ பிாிவி  கீM  நஷன3 :�3 ஒ6 பி:ன: மேன_ம� Dமிெட� நி1வன�ைத6 ப�ட� வழ;&� நி1வனமாக அ;கீகாி�� உய�க3வி ம01� ெநFGசாைலக/ அைம)சரா3 ஆ க6ப�F, 2018  ஏ6ர3 19 ஆ� திகதிய 2067/17ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான6 ப�திாிைகயி3 பிர9ாி க6ப�ட க�டைள ஆகியவ0ைற) சம�6பி�� ேம0ப> அறி ைககைள க3வி ம01� மனித வள அபிவி*�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பF�த6பட ேவ�Fெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட6ப�F ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�.  
(10) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச�, 2017 ஆ� ஆ�F கான வ2வாதார அபிவி*�தி ம01� வனசீவராசிக/ அைம)சி ெசயலா01ைக அறி ைகைய) சம�6பி�� ேம0ப> அறி ைகைய வ2வாதார அபிவி*�தி ம01� 90றாட3 ம01� இய0ைக வள;க/ ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி0& ஆ016பF�த6பட ேவ�Fெமன6 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட6ப�F ஏ01 ெகா/ள6ப�F/ளன.    3.3.3.3.    �W�W�W�W அறி�ைககLஅறி�ைககLஅறி�ைககLஅறி�ைககL சம(=பண�சம(=பண�சம(=பண�சம(=பண�:::: அரசா;க  கண &க/ ப0றிய &+வி தவிசாள� ெகௗரவ லச@த அழகியவன, அ  &+N & ஆ016பF�த6ப�ட, அரச நி1வன;க/, மாகாண சைபக/ ம01� உ/Jரதிகார சைபகளி நிதி  க�F6பாF ம01� ெசயலா01ைக ப0றி கணனி தகவ3 <காைம��வ <ைறைமயி Eல� மதி6^F ெச�த3 –  2016  நிதியா�F ெதாட�பான எ�டாவ� பாரா�மற�தி இர�டாவ� ��ட�ெதாட* கான அரசா;க  கண &க/ ப0றிய &+வி <தலாவ� அறி ைகைய) சம�6பி�தா�. ேம0ப> அறி ைக சபா5ட-தி2ட=படசபா5ட-தி2ட=படசபா5ட-தி2ட=படசபா5ட-தி2ட=பட    ேவ�FெமனN� அ)சிட6பட ேவ�FெமனN� க�டைளயாயி01.  4.4.4.4.    மD�கLமD�கLமD�கLமD�கL::::    

(1)  நீ�ெகா+�7, மா� ெக� Aதி, இல. 38 இ3 வதிQ� தி*. ஏ. தி*நாN கர9வின� 2018.01.08 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம=ைவ ெகௗரவ 
(தி*மதி) விஜயகலா மேக:வர சம�6பி�தா�.  
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(2) (i)  Kேகெகாட, உடஹ<3ல, பைழய ெகா�டாவ Aதி, இல. 510/ஏ யி3 வதிQ� தி*மதி சீ.>. ஆ�>கலவின� 2018.03.19 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம=ைவQ�;  
 (ii) அ�*கிாிய, ேபாேர, த�மதீப இர�ைடெமாழி அ>6பைட பிாிெவனா எ=� <கவாியி3 வதிQ� * ம3 த�மகி�தி நாய க ேதராின� 2018.03.16 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம=ைவQ� 

  ெகௗரவ 9ஜீவ ேசனசி;க சம�6பி�தா�. 
 (3) (i) களனி, ேகாணவல, உதய மாவ�ைத, இல. 735/5 இ3 வதிQ� தி*. எ).ேக.சீ. அேசலவின� &மாரவின� 2018.02.21 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம=ைவQ�;  
  (ii) ெகால�பேக ஆர, 94 ஆ� ைம3 க�ப� அ*ேக எ=� <கவாியி3 வதிQ� தி*. ேக.எ�. சா@த நிம3சிாியின� 2018.05.04 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம=ைவQ�;    (iii) தி*ேகாணமைல, ஜமாDயா7ர�, இல. 66/17 இ3 வதிQ� தி*. எ:.>. ரபா�தீனின� 2018.02.15 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம=ைவQ� 

  ெகௗரவ 9ச@த 7Gசிநிலேம சம�6பி�தா�. 
(4)  வல6பைன, வ��<3ல, இல. 98/> யி3 வதிQ� தி*. உபாD தயான@த அேபா9வின� 2018.05.06 ஆ� திகதியிட6ப�ட ம=ைவ ெகௗரவ நிஹா3 கல6ப�தி சம�6பி�தா�.  30 (10) ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள கைமய ேம0ப> ம= க/ ெபா� ம= க/ &+N & ஆ016பF�த6ப�டன.     5.5.5.5.    நாCைட�நாCைட�நாCைட�நாCைட�    கCJெயW=Eத�கCJெயW=Eத�கCJெயW=Eத�கCJெயW=Eத�    வாிவாிவாிவாி    (தி�-த�)(தி�-த�)(தி�-த�)(தி�-த�): : : : நிதிநிதிநிதிநிதி    மXY�மXY�மXY�மXY�    ெவ�சனெவ�சனெவ�சனெவ�சன    ஊடகஊடகஊடகஊடக    அைம>ச(அைம>ச(அைம>ச(அைம>ச(    சா(பாகசா(பாகசா(பாகசா(பாக    காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம67 அைம)ச� சம�6பி�த ச�டEல�,— 2009 ஆ� ஆ�> 9 ஆ� இல க நா�ைட  க�>ெய+67த3 வாி) ச�ட�ைத� தி*��வத0கானெதா* ச�டEல�. ேம0ப>) ச�டEல� 2018 �ைல 03 ஆ� திகதி ெச�வா� கிழைம இர�டா� மதி6^F ெச�ய6பட ேவ�FெமனN� அ)சிட6பட ேவ�FெமனN� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+N & ஆ016பF�த6பட ேவ�FெமனN� க�டைளயாயி01.  6.6.6.6.    பாராFம!ற அம(ZபாராFம!ற அம(ZபாராFம!ற அம(ZபாராFம!ற அம(ZகLகLகLகL    :::: பாரா�மற) சைப <த3வ� சம�6பி�த பிேரரைண,— 8 ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைளயி ஏ0பாFகளினா3 தைடெபறாம3, இைறய தின� சைப அம�N ேநர� பி.ப. 1.00 மணி <த3 பி.ப. 6.30 மணி வைர இ* &மாக. பி.ப. 2.00 மணி & 8(5) ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள ெதாழி0பFமாக. பி.ப. 6.30 மணி & சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ6பாராக. பிேரரைண சைப & விட6ப�F ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�.     7. 7. 7. 7. ஒ-திைவ=Eஒ-திைவ=Eஒ-திைவ=Eஒ-திைவ=E    (((( அரசா#கஅரசா#கஅரசா#கஅரசா#க    கண��கLகண��கLகண��கLகண��கL    �W�W�W�W    சம(=பி-தசம(=பி-தசம(=பி-தசம(=பி-த    அறி�ைககளி!அறி�ைககளி!அறி�ைககளி!அறி�ைககளி!    சிபாாி?கLசிபாாி?கLசிபாாி?கLசிபாாி?கL) :  ) :  ) :  ) :  “இ6 பாரா�மற� இ6ேபா� ஒ�திைவ க6பFமாக”  என பாரா�மற) சைப <த3 பிேராி�தா�. பிேரரைண எF�திய�ப6 ெப01 விவாதி க6ப�ட�.    

(பி.ப. 2.02 மணி & பிரதி  &+ களி தவிசாள� தைலைம தா;கினா�. )  



                            (11 ) M. No. 13 “ெகளரவ ெசஹா ேசமசி;க தைலைம தா;&வாராக” என ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட6ப�F ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(பி.ப. 2.25 மணி & ெகௗரவ ெசஹா ேசமசி;க தைலைம தா;கினா�.) “ெகளரவ ேவ2 &மா� தைலைம தா;&வாராக” என  மகளி� ம01� சி1வ� அ2வ3க/ அைம)ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட6ப�F ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(பி.ப. 3.32 மணி & ெகௗரவ ேவ2 &மா� தைலைம தா;கினா�.) “ெகளரவ (டா ட�) (தி*மதி) �cதா விேஜமான தைலைம தா;&வாராக” என  மிவ2 ம01� 7�6பி க�த ச தி இராஜா;க அைம)ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட6ப�F ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(பி.ப. 4.21 மணி & (டா ட�) (தி*மதி) �cதா விேஜமான தைலைம தா;கினா�.) “ெகளரவ <ஜி7� ரஹுமா தைலைம தா;&வாராக” என  சEக வ2H�ட3 பிரதி அைம)ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட6ப�F ஏ01 ெகா/ள6ப�ட�. 
(பி.ப. 5.36 மணி & ெகௗரவ <ஜி7� ரஹுமா தைலைம தா;கினா�.) அ�ேவைள ேநர� பி.ப.6.30 மணியாகிவிடேவ, தைலைம தா;&� உ16பின� வினாவிறி பார�மற�ைத ஒ�திைவ�தா�. அத பிரகார�, பாரா�மற� 2018 � 20 ஆ� திகதி 7தகிழைம பி.ப. 1.00 வைர  ஒ�திைவ க6ப�ட�. 


