
இல. 22222222.] (எ�டாவ� பாரா�மற� - இர�டாவ� ��ட�ெதாட�) 
பாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைக        2018 �ைல 18, �தகிழைம  பி.ப.1.00 மணி$%      

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�, %)$களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம,ச-� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா-ளாதார அ2வ3க/ அைம,ச-� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, நீதி ம01� சிைற,சாைலக/ ம1சீரைம5� அைம,ச� ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர, கம�ெதாழி3 அைம,ச� ெகௗரவ கய"த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய"த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய"த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய"த க�ணாதில�க, காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம,ச-� அரசா6க$ க�சி 7த0ேகாலாசா8� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல$ம� கிாிஎ�ல,ல$ம� கிாிஎ�ல,ல$ம� கிாிஎ�ல,ல$ம� கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி37ய0சி ம01� க�9 நகர அபிவி-�தி அைம,ச-� பாரா�மற, சைப 7த3வ-� ெ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 கிராம6க/, உ�க�டைம5� வசதிக/ ம01� ச7தாய அபிவி-�தி அைம,ச� ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன, உ/ளக அ2வ3க/ ம01� வடேம3 அபிவி-�தி அைம,ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, ெவளிநா�ட2வ3க/ 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 7காைம��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, ெப0ேறா>ய வள6க/ அபிவி-�தி அைம,ச� ெகௗரவ பா0டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா0டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா0டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா0டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம01� ேம3 மாகாண அபிவி-�தி அைம,ச� ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம, அபிவி-�தி உபாய 7ைறக/ ம01� ச�வேதச வ��தக அைம,ச� ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழ6க3 அைம,ச� ெகௗரவ அ3�� ஹ5�,ெகௗரவ அ3�� ஹ5�,ெகௗரவ அ3�� ஹ5�,ெகௗரவ அ3�� ஹ5�, தபா3, தபா3 ேசைவக/ ம01� 7?>� சமய அ2வ3க/ அைம,ச� ெகௗரவ க,. ஹஷீ�,ெகௗரவ க,. ஹஷீ�,ெகௗரவ க,. ஹஷீ�,ெகௗரவ க,. ஹஷீ�, ெந;@சாைலக/ ம01� Aதி அபிவி-�தி 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/ இராஜா6க அைம,ச� 



                            (2 ) M. No. 22 ெகௗரவ ர7சி- அ8விஹாேர,ெகௗரவ ர7சி- அ8விஹாேர,ெகௗரவ ர7சி- அ8விஹாேர,ெகௗரவ ர7சி- அ8விஹாேர, C01லா��ைற அபிவி-�தி ம01� கிறி?தவ சமய அ2வ3க/ இராஜா6க அைம,ச� ெகௗரவ வச"த அ8விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ8விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ8விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ8விஹாேர, கம�ெதாழி3 இராஜா6க அைம,ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, இைளஞ� அ2வ3க/, க-�தி�ட 7காைம��வ� ம01� ெத அபிவி-�தி இராஜா6க அைம,ச� ெகௗரவ ல�கி ஜயவ.தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ.தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ.தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ.தன, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழ6க3 இராஜா6க 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/ இராஜா6க அைம,ச� ெகௗரவ #ர9மார திசாநாய�க,ெகௗரவ #ர9மார திசாநாய�க,ெகௗரவ #ர9மார திசாநாய�க,ெகௗரவ #ர9மார திசாநாய�க, மகாவ> அபிவி-�தி இராஜா6க அைம,ச� ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா, மிவ2 ம01� ��5பி$க�த$க ச$தி இராஜா6க அைம,ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா-ளாதார அ2வ3க/ இராஜா6க அைம,ச� ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ;. பிேரமதாச, ெப-Dேதா�ட$ ைக�ெதாழி3 இராஜா6க அைம,ச� ெகௗரவ பா1த ர�ேக ப<டார,ெகௗரவ பா1த ர�ேக ப<டார,ெகௗரவ பா1த ர�ேக ப<டார,ெகௗரவ பா1த ர�ேக ப<டார, நீ�5பாசன, நீ� வள6க/ ம01� அன��த 7காைம��வ இராஜா6க அைம,ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர-ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர-ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர-ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர-ன, நிதி இராஜா6க அைம,ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ.தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ.தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ.தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ.தன, பா�கா5� இராஜா6க அைம,ச� ெகௗரவ தி13 ெவதஆர?சி,ெகௗரவ தி13 ெவதஆர?சி,ெகௗரவ தி13 ெவதஆர?சி,ெகௗரவ தி13 ெவதஆர?சி, கட0ெறாழி3, நீரக வளEல அபிவி-�தி ம01� கிராமிய5 ெபா-ளாதார அ2வ3க/ இராஜா6க அைம,ச� ெகௗரவ @ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ @ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ @ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ @ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா6க அைம,ச� ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட2வ3க/ இராஜா6க அைம,ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி*A�லாB,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி*A�லாB,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி*A�லாB,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி*A�லாB, ெந;@சாைலக/ ம01� Aதி அபிவி-�தி இராஜா6க அைம,ச� ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபளC,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபளC,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபளC,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ�. ெபளC, ேதசிய ஒ01ைம ம01� சகவாGH இராஜா6க அைம,ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா$%வர�� ம01� சிவி3 விமான, ேசைவக/ பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, Cகாதார�, ேபாசைண ம01� Cேதச ம-��வ பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ எ0வ0 9ணேசகர,ெகௗரவ எ0வ0 9ணேசகர,ெகௗரவ எ0வ0 9ணேசகர,ெகௗரவ எ0வ0 9ணேசகர, உ/ளக அ2வ3க/ ம01� வடேம3 அபிவி-�தி பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ ந1� ப<டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந1� ப<டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந1� ப<டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந1� ப<டார ஜயமஹ, அரச நி-வாக 7காைம��வ ம01� ச�ட7� ஒ)6%� பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ எ?.ஆ.. சாரதீ �Eம"த,ெகௗரவ எ?.ஆ.. சாரதீ �Eம"த,ெகௗரவ எ?.ஆ.. சாரதீ �Eம"த,ெகௗரவ எ?.ஆ.. சாரதீ �Eம"த, நீதி ம01� சிைற,சாைலக/ ம1சீரைம5� பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ A-திக ப-திறண,ெகௗரவ A-திக ப-திறண,ெகௗரவ A-திக ப-திறண,ெகௗரவ A-திக ப-திறண, ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அ2வ3க/ பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ ெசயி0 அ1 ஸாஹி. ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி0 அ1 ஸாஹி. ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி0 அ1 ஸாஹி. ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி0 அ1 ஸாஹி. ெமௗலானா, ேதசிய ஒ-ைம5பா;, ந3>ண$க� ம01� அரசக-ம ெமாழிக/ பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ ேக. காத. ம*தா�,ெகௗரவ ேக. காத. ம*தா�,ெகௗரவ ேக. காத. ம*தா�,ெகௗரவ ேக. காத. ம*தா�, மீ/%9ேய0ற�, �ன�வாGவளி5� ம01� வட$% அபிவி-�தி பிரதி அைம,ச� 



                            (3 ) M. No. 22 ெகௗரவ அஜி- மா�ன3ெப�ம,ெகௗரவ அஜி- மா�ன3ெப�ம,ெகௗரவ அஜி- மா�ன3ெப�ம,ெகௗரவ அஜி- மா�ன3ெப�ம, C0றாட3 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 வ2I�ட3க/ பிரதி அைம,ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    F-� சிவ1�க�,F-� சிவ1�க�,F-� சிவ1�க�,F-� சிவ1�க�, சEக நல�ாி ம01� ஆர�ப$ ைக�ெதாழி3 பிரதி அைம,ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    அமீ. அ1 சிஹா3தீ�,அமீ. அ1 சிஹா3தீ�,அமீ. அ1 சிஹா3தீ�,அமீ. அ1 சிஹா3தீ�, கட0ெறாழி3, நீரக வளEல அபிவி-�தி ம01� கிராமிய5 ெபா-ளாதார அ2வ3க/ பிரதி அைம,ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட. அ3Aஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட. அ3Aஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட. அ3Aஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட. அ3Aஹாமி   ெகௗரவ மஹி"த யா3பா அேபவ.தனெகௗரவ மஹி"த யா3பா அேபவ.தனெகௗரவ மஹி"த யா3பா அேபவ.தனெகௗரவ மஹி"த யா3பா அேபவ.தன   ெகௗரவ ல$ம� யா3பா அேபவ.தனெகௗரவ ல$ம� யா3பா அேபவ.தனெகௗரவ ல$ம� யா3பா அேபவ.தனெகௗரவ ல$ம� யா3பா அேபவ.தன   ெகௗரவ �ஷார இ"�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ"�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ"�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ"�னி� அமரேசன   ெகௗரவ டல* அழக3ெப�மெகௗரவ டல* அழக3ெப�மெகௗரவ டல* அழக3ெப�மெகௗரவ டல* அழக3ெப�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.F. Fக�ம0 இ*மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.F. Fக�ம0 இ*மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.F. Fக�ம0 இ*மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.F. Fக�ம0 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"- 9மா.ெகௗரவ அ. அரவி"- 9மா.ெகௗரவ அ. அரவி"- 9மா.ெகௗரவ அ. அரவி"- 9மா.   ெகௗரவ ேவ8 9மா.ெகௗரவ ேவ8 9மா.ெகௗரவ ேவ8 9மா.ெகௗரவ ேவ8 9மா.   ெகௗரவ ச"திம கமேகெகௗரவ ச"திம கமேகெகௗரவ ச"திம கமேகெகௗரவ ச"திம கமேக   ெகௗரவ நிஹா� கல3ப-திெகௗரவ நிஹா� கல3ப-திெகௗரவ நிஹா� கல3ப-திெகௗரவ நிஹா� கல3ப-தி   ெகௗரவ திேனE 9ணவ.தனெகௗரவ திேனE 9ணவ.தனெகௗரவ திேனE 9ணவ.தனெகௗரவ திேனE 9ணவ.தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப"�ல 9ணவ.தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப"�ல 9ணவ.தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப"�ல 9ணவ.தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப"�ல 9ணவ.தன   ெகௗரவ ப-ம உதயசா"த 9ணேசகரெகௗரவ ப-ம உதயசா"த 9ணேசகரெகௗரவ ப-ம உதயசா"த 9ணேசகரெகௗரவ ப-ம உதயசா"த 9ணேசகர   ெ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 ம1- ஜயதிலகெகௗரவ ம1- ஜயதிலகெகௗரவ ம1- ஜயதிலகெகௗரவ ம1- ஜயதிலக   ெ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 அHர சி0னி ஜயர-னெகௗரவ அHர சி0னி ஜயர-னெகௗரவ அHர சி0னி ஜயர-னெகௗரவ அHர சி0னி ஜயர-ன   ெகௗரவ அIராத ஜயர-னெகௗரவ அIராத ஜயர-னெகௗரவ அIராத ஜயர-னெகௗரவ அIராத ஜயர-ன   ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர   ெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகர   ெகௗரவ (தி�மதி) @ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) @ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) @ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) @ேமதா ஜீ. ஜயேசன   ெகௗரவ எ�.எ*. ெதள,�ெகௗரவ எ�.எ*. ெதள,�ெகௗரவ எ�.எ*. ெதள,�ெகௗரவ எ�.எ*. ெதள,�   ெகௗரவ சிறினா� ; ெம�ெகௗரவ சிறினா� ; ெம�ெகௗரவ சிறினா� ; ெம�ெகௗரவ சிறினா� ; ெ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   



                            (4 ) M. No. 22 ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி- த ெசாJசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி- த ெசாJசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி- த ெசாJசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி- த ெசாJசா   ெகௗரவ அIர திசாநாய�கெகௗரவ அIர திசாநாய�கெகௗரவ அIர திசாநாய�கெகௗரவ அIர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�க   ெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�கெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�கெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�கெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�க   ெகௗரவ சா1"த திசாநாய�கெகௗரவ சா1"த திசாநாய�கெகௗரவ சா1"த திசாநாய�கெகௗரவ சா1"த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள* ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள* ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள* ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள* ேதவான"தா   ெகௗரவ Fஹ�ம� நசீ.ெகௗரவ Fஹ�ம� நசீ.ெகௗரவ Fஹ�ம� நசீ.ெகௗரவ Fஹ�ம� நசீ.   ெகௗரவ வா@ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா@ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா@ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா@ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாK* நி.மலநாத�ெகௗரவ இ. சாK* நி.மலநாத�ெகௗரவ இ. சாK* நி.மலநாத�ெகௗரவ இ. சாK* நி.மலநாத�   ெ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 @ச"த A7சிநிலேமெகௗரவ @ச"த A7சிநிலேமெகௗரவ @ச"த A7சிநிலேமெகௗரவ @ச"த A7சிநிலேம   ெகௗரவ ;லா� ெபேரராெகௗரவ ;லா� ெபேரராெகௗரவ ;லா� ெபேரராெகௗரவ ;லா� ெபேரரா   ெகௗரவ சன- நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன- நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன- நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன- நிசா"த ெபேரரா   ெகௗரவ @ஜி- ச7ஜய ெபேரராெகௗரவ @ஜி- ச7ஜய ெபேரராெகௗரவ @ஜி- ச7ஜய ெபேரராெகௗரவ @ஜி- ச7ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) @த.ஷினி ப.னா"�AKேளெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) @த.ஷினி ப.னா"�AKேளெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) @த.ஷினி ப.னா"�AKேளெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) @த.ஷினி ப.னா"�AKேள   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"த   ெகௗரவ ஏ. ;. @சி� பிேரமஜய"தெகௗரவ ஏ. ;. @சி� பிேரமஜய"தெகௗரவ ஏ. ;. @சி� பிேரமஜய"தெகௗரவ ஏ. ;. @சி� 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*. பிேரமர-னெகௗரவ எ*. பிேரமர-னெகௗரவ எ*. பிேரமர-னெகௗரவ எ*. பிேரமர-ன   ெகௗரவ ப"�ல லா� ப<டாாிெகாடெகௗரவ ப"�ல லா� ப<டாாிெகாடெகௗரவ ப"�ல லா� ப<டாாிெகாடெகௗரவ ப"�ல லா� ப<டாாிெகாட   ெகௗரவ தாராநா- ப*நாய�கெகௗரவ தாராநா- ப*நாய�கெகௗரவ தாராநா- ப*நாய�கெகௗரவ தாராநா- 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 Fஹ�ம� இ3ராஹி� Fஹ�ம� ம�
.ெகௗரவ Fஹ�ம� இ3ராஹி� Fஹ�ம� ம�
.ெகௗரவ Fஹ�ம� இ3ராஹி� Fஹ�ம� ம�
.ெகௗரவ Fஹ�ம� இ3ராஹி� Fஹ�ம� ம�
.   ெகௗரவ எ*.எ�. மாி�கா.ெகௗரவ எ*.எ�. மாி�கா.ெகௗரவ எ*.எ�. மாி�கா.ெகௗரவ எ*.எ�. மாி�கா.   ெகௗரவ இ�ரா� மBL3ெகௗரவ இ�ரா� மBL3ெகௗரவ இ�ரா� மBL3ெகௗரவ இ�ரா� மBL3   ெகௗரவ அ3��லா மஹL3ெகௗரவ அ3��லா மஹL3ெகௗரவ அ3��லா மஹL3ெகௗரவ அ3��லா மஹL3   ெகௗரவ (ேபராசிாிய.) ஆ@ மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய.) ஆ@ மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய.) ஆ@ மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய.) ஆ@ மாரசி�க   ெகௗரவ எ*.சீ. F-�9மாரணெகௗரவ எ*.சீ. F-�9மாரணெகௗரவ எ*.சீ. F-�9மாரணெகௗரவ எ*.சீ. F-�9மாரண   ெகௗரவ அIர பிாியத.ஷன யா3பாெகௗரவ அIர பிாியத.ஷன யா3பாெகௗரவ அIர பிாியத.ஷன யா3பாெகௗரவ அIர பிாியத.ஷன யா3பா   ெகௗரவ சீனி-த�பி ேயாேக*வர�ெகௗரவ சீனி-த�பி ேயாேக*வர�ெகௗரவ சீனி-த�பி ேயாேக*வர�ெகௗரவ சீனி-த�பி ேயாேக*வர�   ெகௗரவ பிம� ர-நாய�கெகௗரவ பிம� ர-நாய�கெகௗரவ பிம� ர-நாய�கெகௗரவ பிம� ர-நாய�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��க   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ FஜிA. ரஹுமா�ெகௗரவ FஜிA. ரஹுமா�ெகௗரவ FஜிA. ரஹுமா�ெகௗரவ FஜிA. ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ.ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ.ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ.ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ.ஷண ராஜக�ணா   



                            (5 ) M. No. 22 ெகௗரவ காமினி ெலா�9ேகெகௗரவ காமினி ெலா�9ேகெகௗரவ காமினி ெலா�9ேகெகௗரவ காமினி ெலா�9ேக   ெகௗரவ ஜானக வ�9�Aரெகௗரவ ஜானக வ�9�Aரெகௗரவ ஜானக வ�9�Aரெகௗரவ ஜானக வ�9�Aர   ெ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) �Cதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) �Cதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) �Cதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) �Cதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லMம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லMம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லMம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லMம� ஆன"த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி 9மாாி விேஜர-னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி 9மாாி விேஜர-னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி 9மாாி விேஜர-னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி 9மாாி விேஜர-ன   ெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறி   ெகௗரவ �53 விேஜேசகரெகௗரவ �53 விேஜேசகரெகௗரவ �53 விேஜேசகரெகௗரவ �53 விேஜேசகர   ெகௗரவ க7சன விேஜேசகரெகௗரவ க7சன விேஜேசகரெகௗரவ க7சன விேஜேசகரெகௗரவ க7சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா விதானேகெகௗரவ ேஹஷா விதானேகெகௗரவ ேஹஷா விதானேகெகௗரவ ேஹஷா விதானேக   ெ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 9மார ெவ�கமெகௗரவ 9மார ெவ�கமெகௗரவ 9மார ெவ�கமெகௗரவ 9மார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞானF-� Oேநச�ெகௗரவ ஞானF-� Oேநச�ெகௗரவ ஞானF-� Oேநச�ெகௗரவ ஞானF-� Oேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி O*க"தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி O*க"தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி O*க"தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி O*க"தராசா   ெ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�$க�சி� தைலவ� ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெகௗரவ (டா�ட.) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட.) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட.) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட.) சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ அ<ணாமைல நேட@ சிவச�திெகௗரவ அ<ணாமைல நேட@ சிவச�திெகௗரவ அ<ணாமைல நேட@ சிவச�திெகௗரவ அ<ணாமைல நேட@ சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. @ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. @ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. @ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. @ம"திர�   ெகௗரவ வ;ேவ� @ேரEெகௗரவ வ;ேவ� @ேரEெகௗரவ வ;ேவ� @ேரEெகௗரவ வ;ேவ� @ேரE   ெகௗரவ டபிKQ. R. ேஜ. ெசெனவிர-னெகௗரவ டபிKQ. R. ேஜ. ெசெனவிர-னெகௗரவ டபிKQ. R. ேஜ. ெசெனவிர-னெகௗரவ டபிKQ. R. ேஜ. ெசெனவிர-ன   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ @னி� ஹ"��ென-திெகௗரவ @னி� ஹ"��ென-திெகௗரவ @னி� ஹ"��ென-திெகௗரவ @னி� ஹ"��ென-தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ0;ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0;ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0;ஆர?சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0;ஆர?சி   ெகௗரவ இ"திக அI�-த ேஹர-ெகௗரவ இ"திக அI�-த ேஹர-ெகௗரவ இ"திக அI�-த ேஹர-ெகௗரவ இ"திக அI�-த ேஹர-   ெகௗரவ கனக ேஹர-ெகௗரவ கனக ேஹர-ெகௗரவ கனக ேஹர-ெகௗரவ கனக ேஹர-   ெகௗரவ விஜித ேஹர-ெகௗரவ விஜித ேஹர-ெகௗரவ விஜித ேஹர-ெகௗரவ விஜித ேஹர-     தி-. த�மிக தசநாய$க, பாரா�மற, ெசயலாள� நாயக�   தி-. நீ3 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி5 பிரதானிL� பிரதி5 பாரா�மற, ெசயலாள� நாயக7�   தி-மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி, ெசயலாள� நாயக�  தி-. 9$கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி, ெசயலாள� நாயக�  



                            (6 ) M. No. 22 ஒ-திைவ3பி� பிரகார� பாராTம�ற� U;ய�. சபாநாயக. தைலைம தா�கினா..ஒ-திைவ3பி� பிரகார� பாராTம�ற� U;ய�. சபாநாயக. தைலைம தா�கினா..ஒ-திைவ3பி� பிரகார� பாராTம�ற� U;ய�. சபாநாயக. தைலைம தா�கினா..ஒ-திைவ3பி� பிரகார� பாராTம�ற� U;ய�. சபாநாயக. தைலைம தா�கினா..     1. 1. 1. 1.     சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி-த�கKஅறிவி-த�கKஅறிவி-த�கKஅறிவி-த�கK    : : : : சபாநாயக� பிவ-மா1 அறிவி�த3 வி;�தா� :- 
“112 ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள  ம01� 2018 � 20 ஆ� திகதி �தகிழைம ம01� �ைல 17 ஆ� திகதி ெசOவாP$கிழைம பாரா�மற�தினா3 ஏ01$ெகா/ள5ப�ட பிேரரைணகளி பிரகார� 43 அைம,Cசா� ஆேலாசைன$ %)$களி3 ேசைவயா01வத0காக 2018 �ைல 06 ஆ� திகதி ெவ/ளி$கிழைம ெதாி %)வினா3 ெபய� %றி5பிட5ப�ட உ15பின�களி ெபய�க/ யாH� ஒOெவா- அைம,Cசா� ஆேலாசைன$ %)H$%ாிய வைகயி3 ெவOேவறாக ஹஷா� அறி$ைகயி3 ெவளியி;வத0% இய2� வைகயி3 E1 ெமாழிகளி2� சைபயி3 சம�5பி5பதாக இ�தா3 அறிவி��$ ெகா/ள வி-��கிேற.  1.1.1.1.    பா�கா3A பVறிய  அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wபா�கா3A பVறிய  அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wபா�கா3A பVறிய  அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wபா�கா3A பVறிய  அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ேமத% ைம�திாிபால சிறிேசன ெகௗரவ -வ விேஜவ�தன      ெகௗரவ மஹிDத சமரசி6ஹ  ெகௗரவ ட$ள? ேதவானDதா ெகௗரவ ரவி க-ணாநாய$க ெகௗரவ ெலாஹா ர�வ�ேத  ெகௗரவ எ�.ஏ. CமDதிர ெகௗரவ (டா$ட�) நளிDத ஜயதி?ஸ   2.2.2.2.    மகாவ1 அபிவி�-தி மVX� @Vறாட� பVறிய  அைம?@சா. ஆேலாசைன� மகாவ1 அபிவி�-தி மVX� @Vறாட� பVறிய  அைம?@சா. ஆேலாசைன� மகாவ1 அபிவி�-தி மVX� @Vறாட� பVறிய  அைம?@சா. ஆேலாசைன� மகாவ1 அபிவி�-தி மVX� @Vறாட� பVறிய  அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W9W9W9W    ேமத% ைம�திாிபால சிறிேசன ெகௗரவ Aர%மார திசாநாய$க ெகௗரவ அஜி� மான5ெப-ம ெகௗரவ எ�.எ3.ஏ.எ�. ஹி?�3லாT ெகௗரவ விஜித ேஹர�   ெகௗரவ எ?.எ�. சDதிரேசன ெகௗரவ மாைவ. ேசா. ேசனாதிராசா ெகௗரவ நால$க பிரசா� ெகாெலாேன   3.3.3.3.    ேதசிய ெகாKைககK மVX� ெபா�ளாதார அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ேதசிய ெகாKைககK மVX� ெபா�ளாதார அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ேதசிய ெகாKைககK மVX� ெபா�ளாதார அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ேதசிய ெகாKைககK மVX� ெபா�ளாதார அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ ரணி3 வி$கிரமசி6க ெகௗரவ நிேராஷ ெபேரரா ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி3வா ெகௗரவ கU� ஹஷீ�  ெகௗரவ ஏ.எ,.எ�. ெபௗV ெகௗரவ Cனி3 ஹD�ென�தி 



                            (7 ) M. No. 22 ெகௗரவ வி�ற வி$கிரமநாய$க ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ  4.4.4.4.    @VXலா-�ைற அபிவி�-தி மVX� கிறி*தவ சமய அ8வ�கK பVறிய @VXலா-�ைற அபிவி�-தி மVX� கிறி*தவ சமய அ8வ�கK பVறிய @VXலா-�ைற அபிவி�-தி மVX� கிறி*தவ சமய அ8வ�கK பVறிய @VXலா-�ைற அபிவி�-தி மVX� கிறி*தவ சமய அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ ேஜா அமர�6க ெகௗரவ ரஜி�  அ2விஹாேர ெகௗரவ நிம3 சிறிபால த சி3வா  ெகௗரவ தி>5 ெவதஆர,சி  ெகௗரவ பிம3 ர�நாய$க        ெகௗரவ அ-Dதி$க ப�னாD� ெகௗரவ இ. சா/? நி�மலநாத  5.5.5.5.    A-தசாசன அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9WA-தசாசன அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9WA-தசாசன அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9WA-தசாசன அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ காமினி ஜயவி$கிரம ெபேரரா ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா ெகௗரவ சம3 ராஜபX ெகௗரவ விஜித ேஹர� ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக  ெகௗரவ ச. வியாேழDதிர  6.6.6.6.    ேபா�9வர-� மVX� சிவி� விமான? ேசைவகK பVறிய அைம?@சா. ேபா�9வர-� மVX� சிவி� விமான? ேசைவகK பVறிய அைம?@சா. ேபா�9வர-� மVX� சிவி� விமான? ேசைவகK பVறிய அைம?@சா. ேபா�9வர-� மVX� சிவி� விமான? ேசைவகK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ நிம3 சிறிபால த சி3வா ெகௗரவ அேசா$ அேபசி6க  ெகௗரவ 9.எ�. Cவாமிநாத ெகௗரவ %மார ெவ3கம ெகௗரவ சிறினா3 9 ெம3  ெகௗரவ (டா$ட�) நளிDத ஜயதி?ஸ ெகௗரவ இ. சா/? நி�மலநாத     7.7.7.7.    நிதி மVX� ெவ9சன ஊடக அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� நிதி மVX� ெவ9சன ஊடக அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� நிதி மVX� ெவ9சன ஊடக அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� நிதி மVX� ெவ9சன ஊடக அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W9W9W9W    ெகௗரவ ம6கள சமரAர ெகௗரவ இரா வி$கிரமர�ன ெகௗரவ லசDத அலகியவன ெகௗரவ தயா கமேக  



                            (8 ) M. No. 22 ெகௗரவ ட$ள? ேதவானDதா        ெகௗரவ (கலாநிதி) பD�ல %ணவ�தன ெகௗரவ பிம3 ர�நாய$க  ெகௗரவ மாைவ. ேசா. ேசனாதிராசா ெகௗரவ ஹ�ஷன ராஜக-ணா  8888....    வி7ஞான, ெதாழி�I0ப, ஆராJ?சி, திற�கK அபிவி�-தி, ெதாழிVபயிVசி வி7ஞான, ெதாழி�I0ப, ஆராJ?சி, திற�கK அபிவி�-தி, ெதாழிVபயிVசி வி7ஞான, ெதாழி�I0ப, ஆராJ?சி, திற�கK அபிவி�-தி, ெதாழிVபயிVசி வி7ஞான, ெதாழி�I0ப, ஆராJ?சி, திற�கK அபிவி�-தி, ெதாழிVபயிVசி மVX� க<; மரAாிைமகK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9WமVX� க<; மரAாிைமகK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9WமVX� க<; மரAாிைமகK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9WமVX� க<; மரAாிைமகK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ7Yகம ெகௗரவ லXம ெசனவிர�ன ெகௗரவ க-ணார�ன பரணவிதான ெகௗரவ ெமாஹா லா3 கிேர- ெகௗரவ ெகெஹ>ய ர��$ெவ3ல ெகௗரவ நிஹா3 கல5ப�தி  ெகௗரவ அ5�3லா மஹZ5  ெகௗரவ ஞான7�� [ேநச  9.9.9.9.    நகர- தி0டமிட� மVX� நீ.வழ�க�  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. நகர- தி0டமிட� மVX� நீ.வழ�க�  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. நகர- தி0டமிட� மVX� நீ.வழ�க�  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. நகர- தி0டமிட� மVX� நீ.வழ�க�  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ ரஊ5 ஹகீ� ெகௗரவ வசDத அ2விஹாேர   ெகௗரவ ட$ள? ேதவானDதா ெகௗரவ நிஹா3 கல5ப�தி ெகௗரவ ஜயDத சமரAர ெகௗரவ எ?.எ�. மாி$கா� ெகௗரவ ஞான7�� [ேநச  10.10.10.10.        அரச ெதாழி�FயVசி மVX� க<; நகர அபிவி�-தி   அ8வ�கK பVறிய அரச ெதாழி�FயVசி மVX� க<; நகர அபிவி�-தி   அ8வ�கK பVறிய அரச ெதாழி�FயVசி மVX� க<; நகர அபிவி�-தி   அ8வ�கK பVறிய அரச ெதாழி�FயVசி மVX� க<; நகர அபிவி�-தி   அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ ல]ம கிாிஎ3ல ெகௗரவ எ,.எ�.எ�. ஹாீ?  ெகௗரவ பழனி திகா�பர� ெகௗரவ Cனி3 ஹD�ென�தி ெகௗரவ தி�� அ7Yகம ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆC மாரசி6க  ெகௗரவ (தி-மதி) சாDதி [?கDதராசா 



                            (9 ) M. No. 22 11.11.11.11.    ெவளிநா0ட8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wெவளிநா0ட8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wெவளிநா0ட8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wெவளிநா0ட8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ தில$ மாரபன ெகௗரவ வசDத ேசணாநாய$க ெகௗரவ ஹாி ப�னாD�  ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி3வா   ெகௗரவ பிம3 ர�நாய$க   ெகௗரவ நாம3 ராஜபX  ெகௗரவ எ�.ஏ. CமDதிர           12.12.12.12.    �ைறFக�கK மVX� க3பVXைற அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. �ைறFக�கK மVX� க3பVXைற அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. �ைறFக�கK மVX� க3பVXைற அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. �ைறFக�கK மVX� க3பVXைற அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ மஹிDத சமரசி6ஹ ெகௗரவ நிஷாDத 7�ெஹ�9கமேக ெகௗரவ சாகல ர�நாய$க  ெகௗரவ ேராஹித அேப%ணவ�தன ெகௗரவ மாைவ. ேசா. ேசனாதிராசா ெகௗரவ (டா$ட�) நளிDத ஜயதி?ஸ ெகௗரவ ெமாஹம� ந^�  13.13.13.13.    உKநா0ட8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9WஉKநா0ட8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9WஉKநா0ட8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9WஉKநா0ட8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ��வல ெகௗரவ பி. ஹாிச  ெகௗரவ விஜித ேஹர�     ெகௗரவ அ8ர சி�னி ஜயர�ன  ெகௗரவ சி. சிறீதர ெகௗரவ கனக ேஹர�  14.14.14.14.    @காதார�, ேபாசைண மVX� @ேதச ம�-�வ  அ8வ�கK  பVறிய @காதார�, ேபாசைண மVX� @ேதச ம�-�வ  அ8வ�கK  பVறிய @காதார�, ேபாசைண மVX� @ேதச ம�-�வ  அ8வ�கK  பVறிய @காதார�, ேபாசைண மVX� @ேதச ம�-�வ  அ8வ�கK  பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ (டா$ட�) ராஜித ேசனார�ன ெகௗரவ ைபஸா3 காசி� ெகௗரவ ல$கி ஜயவ�தன  ெகௗரவ பா>த ர6ேக ப�டார ெகௗரவ (டா$ட�) ரேம_ பதிரண ெகௗரவ (டா$ட�) நளிDத ஜயதி?ஸ ெகௗரவ (டா$ட�) சி. சிவேமாக  



                            (10 ) M. No. 22 15.15.15.15.    உKளக அ8வ�கK மVX� வடேம� அபிவி�-தி பVறிய அைம?@சா. உKளக அ8வ�கK மVX� வடேம� அபிவி�-தி பVறிய அைம?@சா. உKளக அ8வ�கK மVX� வடேம� அபிவி�-தி பVறிய அைம?@சா. உKளக அ8வ�கK மVX� வடேம� அபிவி�-தி பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ எ?.U. நாவின ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர  ெகௗரவ அேசா$ அேபசி6க  ெகௗரவ நிஹா3 கல5ப�தி ெகௗரவ நிம3 லாசா ெகௗரவ மாைவ. ேசா. ேசனாதிராசா ெகௗரவ ெஹ$ட� அ5�ஹாமி   16.16.16.16.    ைக-ெதாழி� மVX� வாணிப அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� ைக-ெதாழி� மVX� வாணிப அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� ைக-ெதாழி� மVX� வாணிப அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� ைக-ெதாழி� மVX� வாணிப அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W9W9W9W    ெகௗரவ றிஸா� பதிLதீ  ெகௗரவ ��திக ப�திறண  ெகௗரவ ல$கி ஜயவ�தன  ெகௗரவ ேஜா?ட ப�னாD� ெகௗரவ Cனி3 ஹD�ென�தி ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ ெகௗரவ சீனி�த�பி ேயாேக?வர  17.17.17.17.    மாநகர மVX� ேம� மாகாண அபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. மாநகர மVX� ேம� மாகாண அபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. மாநகர மVX� ேம� மாகாண அபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. மாநகர மVX� ேம� மாகாண அபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ பா�டளி ச�பிக ரணவ$க ெகௗரவ Cனி3 ஹD�ென�தி ெகௗரவ க. �ைரெர�ணசி6க� ெகௗரவ (தி-மதி) ஹி-ணிகா பிேரம,சDதிர  ெகௗரவ பிரசன ரண�6க ெகௗரவ 7ஜி�� ரஹுமா   18181818....    கம-ெதாழி�  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wகம-ெதாழி�  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wகம-ெதாழி�  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wகம-ெதாழி�  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ மஹிDத அமரAர  ெகௗரவ வசDத அ2விஹாேர ெகௗரவ அ6கஜ இராமநாத  ெகௗரவ ரஜி� அ2விஹாேர   ெகௗரவ விஜித ேஹர�     ெகௗரவ மஹிDத யா5பா அேபவ�தன ெகௗரவ (வண.) அ�ர>ேய ரதன ேதர�  ெகௗரவ சி. சிறீதர 



                            (11 ) M. No. 22 19.19.19.19.    ெப�"ேதா0ட� ைக-ெதாழி�  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� ெப�"ேதா0ட� ைக-ெதாழி�  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� ெப�"ேதா0ட� ைக-ெதாழி�  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� ெப�"ேதா0ட� ைக-ெதாழி�  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W9W9W9W    ெகௗரவ நவி திசாநாய$க ெகௗரவ ஏ.9. பிேரமதாச ெகௗரவ பியேசன கமேக ெகௗரவ விஜித ேஹர�     ெகௗரவ வ9ேவ3 Cேர_  ெகௗரவ ஜானக வ$%��ர ெகௗரவ சி. சிறீதர   20.20.20.20.    மி�வ8 மVX� A�3பி�க-த�க ச�தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. மி�வ8 மVX� A�3பி�க-த�க ச�தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. மி�வ8 மVX� A�3பி�க-த�க ச�தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. மி�வ8 மVX� A�3பி�க-த�க ச�தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ ரஜி� சிய�பலாபி9ய  ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா ெகௗரவ அஜி� மான5ெப-ம  ெகௗரவ ந> ப�டாற ஜயமஹ ெகௗரவ மஹிDதானDத அ2�கமேக ெகௗரவ Cனி3 ஹD�ென�தி ெகௗரவ (டா$ட�) சி. சிவேமாக   21.21.21.21.    நீ.3பாசன, நீ. வள�கK மVX� அன.-த Fகாைம-�வ�  அ8வ�கK பVறிய நீ.3பாசன, நீ. வள�கK மVX� அன.-த Fகாைம-�வ�  அ8வ�கK பVறிய நீ.3பாசன, நீ. வள�கK மVX� அன.-த Fகாைம-�வ�  அ8வ�கK பVறிய நீ.3பாசன, நீ. வள�கK மVX� அன.-த Fகாைம-�வ�  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ �மிDத திசாநாய$க ெகௗரவ பா>த ர6ேக ப�டார ெகௗரவ விஜித ேஹர�     ெகௗரவ விமலAர திசாநாய$க ெகௗரவ சி. சிறீதர ெகௗரவ அ. அரவிD� %மா� ெகௗரவ (தி-மதி) ேராஹினி %மாாி விேஜர�ன  22.22.22.22.    கடVெறாழி�, நீரக வளYல அபிவி�-தி மVX� கிராமிய3 ெபா�ளாதார கடVெறாழி�, நீரக வளYல அபிவி�-தி மVX� கிராமிய3 ெபா�ளாதார கடVெறாழி�, நீரக வளYல அபிவி�-தி மVX� கிராமிய3 ெபா�ளாதார கடVெறாழி�, நீரக வளYல அபிவி�-தி மVX� கிராமிய3 ெபா�ளாதார அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ விஜி� விஜய7ணி ெசாPசா ெகௗரவ தி>5 ெவதஆர,சி ெகௗரவ அமீ� அ> சிஹா5தீ ெகௗரவ மஹிDத அமரAர ெகௗரவ நிேராஷ ெபேரரா  



                            (12 ) M. No. 22 ெகௗரவ ட$ள? ேதவானDதா ெகௗரவ நிஹா3 கல5ப�தி ெகௗரவ இ. சா/? நி�மலநாத  ெகௗரவ சன� நிசாDத ெபேரரா                      23.23.23.23.    சYக வ8Z0ட�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9WசYக வ8Z0ட�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9WசYக வ8Z0ட�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9WசYக வ8Z0ட�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ பி. ஹாிச ெகௗரவ ரஜ ராமநாய$க ெகௗரவ வ9ேவ3 Cேர_  ெகௗரவ ல]ம ஆனDத விேஜமான ெகௗரவ விஜித ேப-ெகாட ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ ெகௗரவ (டா$ட�) நளிDத ஜயதி?ஸ    24.24.24.24.    ெந[7சாைலகK மVX� #தி அபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ெந[7சாைலகK மVX� #தி அபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ெந[7சாைலகK மVX� #தி அபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ெந[7சாைலகK மVX� #தி அபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ கU� ஹஷீ� ெகௗரவ எ�.எ3.ஏ.எ�. ஹி?�3லாT ெகௗரவ பா>த ர6ேக ப�டார  ெகௗரவ எ,.ஆ�. சாரதீ �_மDத  ெகௗரவ Cனி3 ஹD�ென�தி ெகௗரவ த-ம>6க� சி�தா�த  ெகௗரவ ெராசா ரணசி6க     25.25.25.25.    அரச நி�வாக Fகாைம-�வ மVX� ச0டF� ஒW�9� பVறிய அைம?@சா. அரச நி�வாக Fகாைம-�வ மVX� ச0டF� ஒW�9� பVறிய அைம?@சா. அரச நி�வாக Fகாைம-�வ மVX� ச0டF� ஒW�9� பVறிய அைம?@சா. அரச நி�வாக Fகாைம-�வ மVX� ச0டF� ஒW�9� பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர@சி� ம��மப�டார ெகௗரவ ந> ப�டாற ஜயமஹ ெகௗரவ ரஜ ராமநாய$க  ெகௗரவ அ6கஜ இராமநாத ெகௗரவ நிஹா3 கல5ப�தி  ெகௗரவ ாீ. ர@ஜி� த ெசாPசா  ெகௗரவ இ. சா/? நி�மலநாத    



                            (13 ) M. No. 22 26.26.26.26.    உய.க�வி மVX� கலாசார அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� உய.க�வி மVX� கலாசார அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� உய.க�வி மVX� கலாசார அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� உய.க�வி மVX� கலாசார அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W9W9W9W    ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபX ெகௗரவ ெமாஹா லா3 கிேர- ெகௗரவ (தி-மதி) [யாணி விேஜவி$கிரம  ெகௗரவ ��திக ப�திறண  ெகௗரவ த-ம>6க� சி�தா�த ெகௗரவ ெசஹா ேசமசி6க  ெகௗரவ (டா$ட�) நளிDத ஜயதி?ஸ  27.27.27.27.    #டைம3A மVX� நி.மாண-�ைற அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. #டைம3A மVX� நி.மாண-�ைற அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. #டைம3A மVX� நி.மாண-�ைற அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. #டைம3A மVX� நி.மாண-�ைற அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9W     ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாஸ ெகௗரவ இDதி$க ப�டாரநாய$க ெகௗரவ  ெசயி� அ> ஸாஹி� ெமௗலானா ெகௗரவ ப�ம உதயசாDத %ணேசகர ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ ெகௗரவ (டா$ட�) நளிDத ஜயதி?ஸ ெகௗரவ (டா$ட�) கவிDத ேஹஷா ஜயவ�தன  28282828....    ெபVேறா1ய வள�கK அபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ெபVேறா1ய வள�கK அபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ெபVேறா1ய வள�கK அபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ெபVேறா1ய வள�கK அபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ அ�ஜுன ரண�6க ெகௗரவ (டா$ட�) (தி-மதி) அேனாமா கமேக ெகௗரவ அ6கஜ இராமநாத  ெகௗரவ சா>Dத திசாநாய$க ெகௗரவ Cனி3 ஹD�ென�தி ெகௗரவ எ?.எ�. மாி$கா�  ெகௗரவ ச. வியாேழDதிர        29.29.29.29.    மைலநா0[ Aதிய கிராம�கK, உ0க0டைம3A வசதிகK மVX� சFதாய மைலநா0[ Aதிய கிராம�கK, உ0க0டைம3A வசதிகK மVX� சFதாய மைலநா0[ Aதிய கிராம�கK, உ0க0டைம3A வசதிகK மVX� சFதாய மைலநா0[ Aதிய கிராம�கK, உ0க0டைம3A வசதிகK மVX� சFதாய அபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ பழனி திகா�பர� ெகௗரவ ல$கி ஜயவ�தன ெகௗரவ ேத8க விதானகமேக ெகௗரவ (டா$ட�) நளிDத ஜயதி?ஸ  ெகௗரவ Cஜி� ச@ஜய ெபேரரா   



                            (14 ) M. No. 22  ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக  ெகௗரவ (டா$ட�) சி. சிவேமாக    30.30.30.30.    காணி மVX� பாராTம�ற மXசீரைம3A   அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. காணி மVX� பாராTம�ற மXசீரைம3A   அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. காணி மVX� பாராTம�ற மXசீரைம3A   அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. காணி மVX� பாராTம�ற மXசீரைம3A   அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ கயDத க-ணாதில$க ெகௗரவ �ேன_ க6கDத  ெகௗரவ ட$ள? ேதவானDதா ெகௗரவ விஜித ேஹர�   ெகௗரவ சிறிபால கமல� ெகௗரவ எ�.ஏ. CமDதிர ெகௗரவ சமிDத விேஜசிறி   31.31.31.31.    மகளி. மVX� சிXவ. அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wமகளி. மVX� சிXவ. அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wமகளி. மVX� சிXவ. அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wமகளி. மVX� சிXவ. அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ (தி-மதி) சDதிராணி ப�டார ெகௗரவ இரா வி$கிரமர�ன ெகௗரவ பிம3 ர�நாய$க   ெகௗரவ பிய3 நிசாDத த சி3வா ெகௗரவ (டா$ட�) (தி-மதி) �Vதா விேஜமான  ெகௗரவ (தி-மதி) சாDதி [?கDதராசா  32.32.32.32.    நீதி மVX� சிைற?சாைலகK மXசீரைம3A  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. நீதி மVX� சிைற?சாைலகK மXசீரைம3A  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. நீதி மVX� சிைற?சாைலகK மXசீரைம3A  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. நீதி மVX� சிைற?சாைலகK மXசீரைம3A  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ (தி-மதி) தலதா அ�ேகாரல ெகௗரவ எ,.ஆ�. சாரதீ �_மDத ெகௗரவ தில$ மாரபன ெகௗரவ விஜித ேஹர�     ெகௗரவ ெமாஹா பிாியத�ஷன த சி3வா ெகௗரவ எ�.ஏ. CமDதிர ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி$ரமர�ன   33.33.33.33.    க�வி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wக�வி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wக�வி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wக�வி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ அகில விராa காாியவச�  ெகௗரவ A.எ?. இராதாகி-_ண ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா9 ெகௗரவ (டா$ட�) நளிDத ஜயதி?ஸ ெகௗரவ இ�ரா மTZ5 



                            (15 ) M. No. 22  ெகௗரவ ஞான7�� [ேநச  ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�9ஆர,சி  34.34.34.34.    மீK9;ேயVற�, Aன.வா\வளி3A, வட�9 அபிவி�-தி மVX� இ"�மத மீK9;ேயVற�, Aன.வா\வளி3A, வட�9 அபிவி�-தி மVX� இ"�மத மீK9;ேயVற�, Aன.வா\வளி3A, வட�9 அபிவி�-தி மVX� இ"�மத மீK9;ேயVற�, Aன.வா\வளி3A, வட�9 அபிவி�-தி மVX� இ"�மத அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ 9.எ�. Cவாமிநாத ெகௗரவ ேக. காத� ம?தா ெகௗரவ றிஸா� பதிLதீ ெகௗரவ ட$ள? ேதவானDதா ெகௗரவ பிம3 ர�நாய$க ெகௗரவ எ?.சீ. 7��%மாரன ெகௗரவ சி. சிறீதர ெகௗரவ இ�ரா மTZ5  35.35.35.35.    தபா�, தபா� ேசைவகK மVX� F*1� சமய அ8வ�கK பVறிய தபா�, தபா� ேசைவகK மVX� F*1� சமய அ8வ�கK பVறிய தபா�, தபா� ேசைவகK மVX� F*1� சமய அ8வ�கK பVறிய தபா�, தபா� ேசைவகK மVX� F*1� சமய அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ அ5�3 ஹb� ெகௗரவ ைபஸா3 காசி�  ெகௗரவ நிஹா3 கல5ப�தி ெகௗரவ �b5 விேஜேச$கர ெகௗரவ மயி3வாகன� திலகராஜா ெகௗரவ இ. சா/? நி�மலநாத   36.36.36.36.    இைளஞ. அ8வ�கK, க�-தி0ட Fகாைம-�வ� மVX� ெத� அபிவி�-தி  இைளஞ. அ8வ�கK, க�-தி0ட Fகாைம-�வ� மVX� ெத� அபிவி�-தி  இைளஞ. அ8வ�கK, க�-தி0ட Fகாைம-�வ� மVX� ெத� அபிவி�-தி  இைளஞ. அ8வ�கK, க�-தி0ட Fகாைம-�வ� மVX� ெத� அபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ சாகல ர�நாய$க ெகௗரவ பியேசன கமேக ெகௗரவ ம8ஷ நாணாய$கார ெகௗரவ பிம3 ர�நாய$க ெகௗரவ 9.A. சானக ெகௗரவ பD�ல லா3 ப�டாாிெகாட ெகௗரவ ச. வியாேழDதிர  37.37.37.37.    ேதசிய ஒ�ைம3பா[, ந�1ண�க� மVX� அரசக�ம ெமாழிகK  பVறிய ேதசிய ஒ�ைம3பா[, ந�1ண�க� மVX� அரசக�ம ெமாழிகK  பVறிய ேதசிய ஒ�ைம3பா[, ந�1ண�க� மVX� அரசக�ம ெமாழிகK  பVறிய ேதசிய ஒ�ைம3பா[, ந�1ண�க� மVX� அரசக�ம ெமாழிகK  பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ மேனா கேணச ெகௗரவ ஏ.எ,.எ�. ெபௗV ெகௗரவ ெசயி� அ> ஸாஹி� ெமௗலானா  



                            (16 ) M. No. 22 ெகௗரவ கU� ஹஷீ�  ெகௗரவ ேக. காத� ம?தா ெகௗரவ ட$ள? ேதவானDதா ெகௗரவ பிம3 ர�நாய$க ெகௗரவ மாைவ. ேசா. ேசனாதிராசா  ெகௗரவ இDதிக அc-�த ேஹர�  38383838....    ெதாைல-ெதாட.AகK , ;ஜி0ட� உ0க0டைம3A வசதிகK மVX� ெதாைல-ெதாட.AகK , ;ஜி0ட� உ0க0டைம3A வசதிகK மVX� ெதாைல-ெதாட.AகK , ;ஜி0ட� உ0க0டைம3A வசதிகK மVX� ெதாைல-ெதாட.AகK , ;ஜி0ட� உ0க0டைம3A வசதிகK மVX� ெவளிநா0[- ெதாழி�வாJ3A�கK  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ெவளிநா0[- ெதாழி�வாJ3A�கK  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ெவளிநா0[- ெதாழி�வாJ3A�கK  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ெவளிநா0[- ெதாழி�வாJ3A�கK  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ ஹாி ப�னாD� ெகௗரவ ம8ஷ நாணாய$கார  ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர@சி� ம��மப�டார ெகௗரவ Cனி3 ஹD�ென�தி   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�6க  ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ  ெகௗரவ க@சன விேஜேசகர       39.39.39.39.    சYக நல�Aாி மVX� ஆர�ப� ைக-ெதாழி� பVறிய அைம?@சா. சYக நல�Aாி மVX� ஆர�ப� ைக-ெதாழி� பVறிய அைம?@சா. சYக நல�Aாி மVX� ஆர�ப� ைக-ெதாழி� பVறிய அைம?@சா. சYக நல�Aாி மVX� ஆர�ப� ைக-ெதாழி� பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9Wஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ தயா கமேக  ெகௗரவ 7�� சிவ>6க�  ெகௗரவ பி. ஹாிச ெகௗரவ பிம3 ர�நாய$க ெகௗரவ கADதிர ேகாd?வர ெகௗரவ பD�ல லா3 ப�டாாிெகாட  ெகௗரவ பிரசன ரணAர           40.40.40.40.    மாகாண சைபகK, உK]ரா0சி மVX� விைளயா0[-�ைற பVறிய மாகாண சைபகK, உK]ரா0சி மVX� விைளயா0[-�ைற பVறிய மாகாண சைபகK, உK]ரா0சி மVX� விைளயா0[-�ைற பVறிய மாகாண சைபகK, உK]ரா0சி மVX� விைளயா0[-�ைற பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ ைபஸ� 7?தபா ெகௗரவ (தி-மதி) [யாணி விேஜவி$கிரம ெகௗரவ பிய6கர ஜயர�ன ெகௗரவ பிம3 ர�நாய$க ெகௗரவ அ5�3லா மஹZ5 ெகௗரவ சீனி�த�பி ேயாேக?வர ெகௗரவ சமிDத விேஜசிறி 



                            (17 ) M. No. 22 41.41.41.41.    அபிவி�-தி உபாய FைறகK மVX� ச.வேதச வ.-தக�  அ8வ�கK பVறிய அபிவி�-தி உபாய FைறகK மVX� ச.வேதச வ.-தக�  அ8வ�கK பVறிய அபிவி�-தி உபாய FைறகK மVX� ச.வேதச வ.-தக�  அ8வ�கK பVறிய அபிவி�-தி உபாய FைறகK மVX� ச.வேதச வ.-தக�  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ ம>$ சமரவி$ரம ெகௗரவ Cஜீவ ேசனசி6க ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ7Yகம ெகௗரவ Cனி3 ஹD�ென�தி      ெகௗரவ எ�.ஏ. CமDதிர  ெகௗரவ தார$க பாலeாிய ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�9ஆர,சி   42.42.42.42.    வ8வாதார அபிவி�-தி, வனசீவராசிகK மVX� பிரேதச அபிவி�-தி  வ8வாதார அபிவி�-தி, வனசீவராசிகK மVX� பிரேதச அபிவி�-தி  வ8வாதார அபிவி�-தி, வனசீவராசிகK மVX� பிரேதச அபிவி�-தி  வ8வாதார அபிவி�-தி, வனசீவராசிகK மVX� பிரேதச அபிவி�-தி  அ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9Wஅ8வ�கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W    ெகௗரவ U3� மா�ஷ3 சர� ெபாேசகா ெகௗரவ பா>த %மார ெதவர5ெப-ம ெகௗரவ ஏ.9. பிேரமதாச  ெகௗரவ (தி-மதி) [யாணி விேஜவி$கிரம ெகௗரவ ட$ள? ேதவானDதா     ெகௗரவ நிஹா3 கல5ப�தி  ெகௗரவ கADதிர ேகாd?வர ெகௗரவ எ?. பிேரமர�ன    43.43.43.43.    ெதாழி� மVX� ெதாழிVச�க உற^கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� ெதாழி� மVX� ெதாழிVச�க உற^கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� ெதாழி� மVX� ெதாழிVச�க உற^கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� ெதாழி� மVX� ெதாழிVச�க உற^கK பVறிய அைம?@சா. ஆேலாசைன� 9W9W9W9W    ெகௗரவ ரADதிர சமரAர ெகௗரவ பிேரமலா3 ஜயேச$கர ெகௗரவ சிறினா3 9 ெம3  ெகௗரவ க. �ைரெர�ணசி6க� ெகௗரவ (டா$ட�) நளிDத ஜயதி?ஸ ெகௗரவ மயி3வாகன� திலகராஜா”  
    2222....    ப-திர�கைள?ப-திர�கைள?ப-திர�கைள?ப-திர�கைள?    சம.3பி-த�சம.3பி-த�சம.3பி-த�சம.3பி-த�    : : : : (1)    சபாநாயக� இல6ைக, சனநாயக, ேசாச>ச$ %9யரசி அரசியலைம5பி 154(6) ஆ�   உ15�ைரயி பிரகார�─      (i) 2013 ஆ� நிதி ஆ�90கான கண$காPவாள� தைலைம அதிபதியி அறி$ைகயி இர�டாவ� ெதா%தியி XXV ஆ� ப%திையL� Eறாவ� ெதா%தியி IX ஆ� ப%திையL� ;  

 (ii) 2014 ஆ� நிதி ஆ�90கான கண$காPவாள� தைலைம அதிபதியி அறி$ைகயி இர�டாவ� ெதா%தியி XXVI ஆ� ப%திையL�  Eறாவ� ெதா%தியி XI ஆ� ப%திையL�; ம01�   
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 (iii) 2016 ஆ� நிதி ஆ�90கான கண$காPவாள� தைலைம அதிபதியி அறி$ைகயி ஒபதாவ� ெதா%தியி V ஆ� ப%திையL� சம�5பி�தா�. ேம0ப9 அறி$ைகக/ சபா,ட-தி1ட3படசபா,ட-தி1ட3படசபா,ட-தி1ட3படசபா,ட-தி1ட3பட ேவ�;ெமனH� அ,சிட5பட ேவ�;ெமனH� க�டைளயாயி01.  
(2)    உ/நா�ட2வ3க/ அைம,ச�, 2017 ஆ� ஆ�;$கான %-ணாக3 மாவ�ட, ெசயலக�தி ெசயலணி அறி$ைகையL� கண$%கைளL� சம�5பி�� ேம0ப9 அறி$ைகைய உ/ளக நி-வாக� ம01� அரச 7காைம��வ� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %)வி0% ஆ015ப;�த5பட ேவ�;ெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. 
(3)    காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம,ச�,  
 (i) 2016 ஆ� ஆ�;$கான ப3கைல$கழக மானிய6க/ ஆைண$%)வி 75ப�தி எ�டாவ� வ-டாDத அறி$ைக; 
 (ii) 2016 ஆ� ஆ�;$கான இல6ைக வய�ப ப3கைல$கழக�தி ஆ�டறி$ைகL� கண$%�; 
 (iii) 2016 ஆ� ஆ�;$கான இல6ைக ெபௗ�த பாளி ப3கைல$கழக�தி ஆ�டறி$ைக; 
 (iv) 2016 ஆ� ஆ�;$கான இல6ைக பி$% ப3கைல$கழக�தி ஆ�டறி$ைகL� கண$%க��; 
 (v) 2016 ஆ� ஆ�;$கான ெகா)��5 ப3கைல$கழக, உயி� இரசாயனவிய3, Eல$�01 உயிாிய3 ம01� உயிாிய3 ெதாழி3c�ப நி1வக�தி ஆ�டறி$ைக; 
 (vi) 2016 ஆ� ஆ�;$கான ெமாற�;வ ப3கைல$கழக�தி ெதாழி3c�ப நி1வன�தி ஆ�டறி$ைகL� வ-டாDத கண$கறி$ைகL�; 
 (vii) 2016 ஆ� ஆ�;$கான இல6ைக உய� ெதாழி3c�பவிய3 க3வி நி1வக�தி ஆ�டறி$ைக; 
 (viii) 2015 ம01� 2016 ஆ� ஆ�;க�$கான ேபராதைன5 ப3கைல$கழக�தி வி@ஞான ப�ட5பிப95� நி1வக�தி வ-டாDத அறி$ைகக�� கண$%க��; ம01�  (ix) 2015 ம01� 2016 ஆ� ஆ�;க�$கான ேபராதைன5 ப3கைல$கழக�தி விவசாய ப�ட5பிப95� நி1வன�தி ஆ�டறி$ைகக/ ஆகியவ0ைற, சம�5பி�� ேம0ப9 அறி$ைககைள  க3வி ம01� மனித வள அபிவி-�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %)வி0% ஆ015ப;�த5பட ேவ�;ெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. 
(4) Aடைம5� ம01� நி�மாண��ைற அைம,ச�, 2012, 2013 ம01� 2014 ஆ� ஆ�;க�$கான நி�மாண��ைற, ெபாறியிய3 ேசைவக/, Aடைம5� ம01� ெபா� வசதிக/ அைம,சி ெசயலா01ைக அறி$ைககைள, சம�5பி�� ேம0ப9 அறி$ைககைள Cகாதார� ம01� மனித ேசமநல�, சEக வ2I�ட3   ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %)வி0% ஆ015ப;�த5பட ேவ�;ெமன5 பிேராி�தா�. பிேராி$கிேற.  பிேரரைண சைப$% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.     



                            (19 ) M. No. 22 3.3.3.3.    9W9W9W9W    அறி�ைககைள?அறி�ைககைள?அறி�ைககைள?அறி�ைககைள?    சம.3பி-த�சம.3பி-த�சம.3பி-த�சம.3பி-த�    : : : : அரசா6க நிதி ப0றிய %)வி  தவிசாள� ெகளரவ எ�.ஏ. CமDதிர சா�பாக அ$%)வி உ15பின� ெகௗரவ பிம3 ர�நாய$க, அ$ %)வி0% ஆ015ப;�த5ப�ட,   (i) நா�ைட$ க�9ெய)5�த3 வாி (தி-�த,) ச�டEல�; ம01�   (ii) காணி (பராதீன5ப;�த3 மீதான ம�;5பா;க/) (தி-�த,) ச�டEல�  ெதாட�பிலான அ$%)வி  அறி$ைகைய, சம�5பி�தா�. ேம0ப9 அறி$ைக சபா,ட-தி1ட3படசபா,ட-தி1ட3படசபா,ட-தி1ட3படசபா,ட-தி1ட3பட ேவ�;ெமன$ க�டைளயாயி01.     4.4.4.4.    ெபா� மH�கK சம.3பி-த�: ெபா� மH�கK சம.3பி-த�: ெபா� மH�கK சம.3பி-த�: ெபா� மH�கK சம.3பி-த�:     
(1)  பி>மதலாவ, வ�ட5ெபால, தHலெகதர வ�த, இல. 35 இ3 வதிL� ெச3வி எ,.எ�. அ-ணி ேஹர�தின� 2018.05.20 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம8ைவ ெகௗரவ ல$கி ஜயவ�தன சம�5பி�தா�.  
(2)  பி�டேகா�ேட, பாெகாட Aதி, ஆனDத பா>கா மாவ�ைத, இல. 49/ஏ யி3 வதிL� தி-. ட5ளி�.ஏ. அமி� %மார ெபேரராவின� 2018.06.29 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம8ைவ ெகௗரவ (தி-மதி) Cேமதா ஜி. ஜயேசன சம�5பி�தா�.  
(3)  அcராத�ர�, கம�ெதாழி3 பிரதி5 பணி5பாள� (மாகாண6க�$கான) அ2வலக� எ8� 7கவாியி3 பணி�ாிL� தி-. எ?. ஆனDத பிேரம%மாரவின� 2018.05.30 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம8ைவ ெகௗரவ நிஹா3 கல5ப�தி சம�5பி�தா�.  30 (10) ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள$கைமய ேம0ப9 ம8$க/ ெபா� ம8$க/ %)H$% ஆ015ப;�த5ப�டன.     5.5.5.5.    அமரேதவஅமரேதவஅமரேதவஅமரேதவ    அழகிய�அழகிய�அழகிய�அழகிய�    மVX�மVX�மVX�மVX�    ஆராJ?சிஆராJ?சிஆராJ?சிஆராJ?சி    நிைலய�நிைலய�நிைலய�நிைலய�:::: நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம,ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம,ச� சம�5பி�த ச�டEல�,— இல6ைகயி �கGெப0ற இைசவ32ன�, கால@ெசற ப�9� வன%வ�தவ;ேக ெடா அமரேதவவி0% நறி ெச2��� வைகயி3 “அமரேதவ அழகிய3 ம01� ஆராP,சி நிைலய�” என அைழ$க5ப;� அழகிய3 ம01� ஆராP,சி நிைலயெமாைற� தாபி�தைல ஏ0பா;ெசPவத0%�; அத %றி$ேகா/கைளL� த��வ6கைளL� %றி��ைர5பத0%�; அ��ட அவ01ட ெதாட��ப�ட அ3ல� அவ0றி இைடேநாவ்ிைளவான க-ம6க�$% ஏ0பா;ெசPவத0%மானெதா- ச�டEல�. ச�டEல� 2018 ஆக?� 07 ஆ� திகதி ெசOவாP$கிழைம இர�டா� மதி5U; ெசPய5ப;மா1�, அ, ச�டEல� அ,சிட5பட ேவ�;ெமனH� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %)H$% ஆ015ப;�த5பட ேவ�;ெமனH� க�டைளயாயி01.  6.6.6.6.    ெப�"ேதா0ட3ெப�"ேதா0ட3ெப�"ேதா0ட3ெப�"ேதா0ட3    பிரா"திய-��கானபிரா"திய-��கானபிரா"திய-��கானபிரா"திய-��கான    AதியAதியAதியAதிய    கிராம�கKகிராம�கKகிராம�கKகிராம�கK    அபிவி�-திஅபிவி�-திஅபிவி�-திஅபிவி�-தி    அதிகாரசைபஅதிகாரசைபஅதிகாரசைபஅதிகாரசைப: : : : �திய கிராம6க/, உ�க�டைம5� வசதிக/ ம01� ச7தாய அபிவி-�தி அைம,ச� சம�5பி�த ச�டEல�,— இல6ைகயி ெப-Dேதா�ட5 பிராDதிய�தி3 �திய கிராம6கைள அபிவி-�தி ெசPவத0%5 ெப-Dேதா�ட5 பிராDதிய��$கான �திய கிராம6க/ அபிவி-�தி அதிகாரசைப என அைழ$க5படேவ�9ய�� அறிய5ப;வ�மான அதிகாரசைபெயாைற� தாபி5பத0காகH�; அ��ட அதேனா; ெதாட��ப�ட அ3ல� அத இைடேநா்விைளவான க-ம6க�$காகH� ஏ0பா; ெசPவத0%மானெதா- ச�டEல�. ச�டEல� 2018 ஆக?� 07 ஆ� திகதி ெசOவாP$கிழைம இர�டா� மதி5U; ெசPய5ப;மா1�, அ, ச�டEல� அ,சிட5பட ேவ�;ெமனH� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %)H$% ஆ015ப;�த5பட ேவ�;ெமனH� க�டைளயாயி01.   



                            (20 ) M. No. 22 7. 7. 7. 7. நா0ைட� க0;ெயW3Aத� வாி (தி�-த?) ச0டYல�நா0ைட� க0;ெயW3Aத� வாி (தி�-த?) ச0டYல�நா0ைட� க0;ெயW3Aத� வாி (தி�-த?) ச0டYல�நா0ைட� க0;ெயW3Aத� வாி (தி�-த?) ச0டYல�    : இர�டா� மதி5U�;$கான க�டைள வாசி$க5ப�ட�. “ச�டEல� இ5ெபா)� இர�டாவ� 7ைறயாக மதி5பிட5 ெப1மாக” என  நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம,ச� சா�பாக  அரச ெதாழி37ய0சி ம01� க�9 நகர அபிவி-�தி அைம,ச� சம�5பி�த பிேரரைண. 
(பி.ப. 2.08 மணி$% %)$களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா6கினா�. )  “ெகளரவ ேஹசா விதானேக தைலைம தா6%வாராக” என  ேதசிய ஒ-ைம5பா;, ந3>ண$க� ம01� அரசக-ம ெமாழிக/ பிரதி அைம,ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 3.18 மணி$% ெகௗரவ ேஹசா விதானேக தைலைம தா6கினா�.) “ெகளரவ 7ஜி�� ரஹுமா தைலைம தா6%வாராக” என  மீ/%9ேய0ற�, �ன�வாGவளி5� ம01� வட$% அபிவி-�தி பிரதி அைம,ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 4.20 மணி$% ெகௗரவ 7ஜி�� ரஹுமா  தைலைம தா6கினா�.) “ெகளரவ (டா$ட�) (தி-மதி) �Vதா விேஜமான தைலைம தா6%வாராக” என  சEக நல�ாி ம01� ஆர�ப ைக�ெதாழி3க/ பிரதி அைம,ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 5.06 மணி$% ெகௗரவ (டா$ட�) (தி-மதி) �Vதா விேஜமான தைலைம தா6கினா�.) “ெகளரவ விேஜபால ெஹ�9யாரா,சி தைலைம தா6%வாராக” என  நிதி இராஜா6க அைம,ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 6.07 மணி$% ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�9யாரா,சி தைலைம தா6கினா�.) பிேரரைண சைப$% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. அத பிரகார� ச�டEல� இர�டா� மதி5U; ெசPய5ப�ட�. “ச�டEல� 7)5 பாரா�மற$ %)வி பாிசீலைன$% விட5ப;மாக” என  நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம,ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5�  அைம,ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %)வாக மாறிய�. (%)நிைலயி3) தலைம தா6%� உ15பின� தைலைம தா6கினா�. 1 ம01� 2 ஆ�  வாசக6க/ ஏ01$ெகா/ள5ப�டன.  3 ஆ� வாசக� 2 ஆ� ப$க�தி3 20 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�; அத0%5 பதிலாக பிவ-வதைன இ;மா1 நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம,ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5�  அைம,ச�  தி-�தெமாைற5 பிேராி�தா�:-  

“(L) இDத (தி-�த,) ச�ட� ெதாட6%� ேததி$%”; 



                            (21 ) M. No. 22 “தி-�த� ஏ01$ெகா/ள5ப;மாக” எ8� பிேரரைண எ;�திய�ப5 ெப01 நிைறேவ0ற5ப�ட�. 4 ஆ� ப$க�தி3 1 ஆ�, 2 ஆ� வாிகைள நீ$கிவி�; அத0%5 பதிலாக பிவ-வதைன இ;மா1 நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம,ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5�  அைம,ச� ேம2ெமா- தி-�த�ைத5 பிேராி�தா�.  
“(LIV) ெவ�ட5ப�; ப�ைடதீ�ட5ப�டதேம3 மீ/ ஏ01மதி ெசPL� ேநா$க��$காக”; 
 “தி-�த� ஏ01$ெகா/ள5ப;மாக” எ8� பிேரரைண எ;�திய�ப5 ெப01 நிைறேவ0ற5ப�ட�. 4 ஆ� ப$க�தி3 28 ஆ� வாியி>-D� 30 ஆ� வாி வைரயிலான வாிகைள 

(இர�;7�பட) நீ$கிவி�; அத0%5 பதிலாக பிவ-வதைன இ;மா1 நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம,ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5�  அைம,ச�  ேம2ெமா- தி-�த�ைத5 பிேராி�தா�,—  
“மிசார�ைத வழ6%த3;”  எ8� ெசா0கைளL� எ�கைளL� இ;வத Eல7�”; 
(அ) அத (vii)  ஆ� விடய�தி பDதி (இ) இ3 “நி�மாண$ கீG ஒ5பDத$கார� ஒ-வாி ேசைவ;” எ8� ெசா0க�$%5 பதிலாக, “நி�மாண$ கீG ஒ5பDத$கார� ஒ-வாி ேசைவ, அ3ல� அ�தைகய ேசைவ 2017, ஆக?� 01 ஆD ேததி$% 7ன� நிைறேவ0ற5ப�ட ஒ5பDத உடப9$ைகெயாறி கீG வழ6க5ப�9-5பி நி�மாண ஒ5பDத$கார� ஒ-வாி ேசைவ,” எ8� ெசா0கைளL� எ�கைளL� இ;வத Eல7�; அ��ட  
 “தி-�த� ஏ01$ெகா/ள5ப;மாக” எ8� பிேரரைண எ;�திய�ப5 ெப01 நிைறேவ0ற5ப�ட�. வாசக� ச�ட Eல�தி ஒ- ப%தியாக இ-$க ேவ�;ெமற பிேரரைண சைப$% விட5ப�; ஏ01$ ெகா/ள5ப�ட�. 4 ஆ� வாசக� ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. ச�டமா$%வாசக7� ச�ட5ெபய-�: ச�டமா$%வாசக7� ச�ட5ெபய-� ச�டEல�தி ஒ- ப%தியாக இ-$க ேவ�;ெமற பிேரரைண %)வி0% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. ச�டEல�  தி-�த6க�ட ஏ01$ெகா/ள5ப�டதாக அறிவி$க5ப�ட�. “ச�டEல�  இ5ெபா)� Eறாவ� 7ைறயாக மதி5பிட5 ெப1மாக” என நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம,ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5�  அைம,ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  இதப9 ச�டEல� தி-�த5ப�டவா1 Eறாவ� 7ைறயாக மதி5பிட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  



                            (22 ) M. No. 22 8.8.8.8.    காணிகாணிகாணிகாணி    (பராதீன3ப[-த�(பராதீன3ப[-த�(பராதீன3ப[-த�(பராதீன3ப[-த�    மீதானமீதானமீதானமீதான    ம0[3பா[கK)ம0[3பா[கK)ம0[3பா[கK)ம0[3பா[கK)    (தி�-த?)(தி�-த?)(தி�-த?)(தி�-த?)    ச0டYல�ச0டYல�ச0டYல�ச0டYல�    : : : : இர�டா� மதி5U�;$கான க�டைள வாசி$க5ப�ட�. “ச�டEல� இ5ெபா)� இர�டாவ� 7ைறயாக மதி5பிட5 ெப1மாக” என  நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம,ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5�  அைம,ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. அத பிரகார� ச�டEல� இர�டா� மதி5U; ெசPய5ப�ட�. “ச�டEல� 7)5 பாரா�மற$ %)வி பாிசீலைன$% விட5ப;மாக” என  நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம,ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5�  அைம,ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %)வாக மாறிய�. (%)நிைலயி3) தலைம தா6%� உ15பின� தைலைம தா6கினா�. 1 7த3 4 வைரயான  வாசக6க/ ஏ01$ெகா/ள5ப�டன. ச�டமா$%வாசக7� ச�ட5ெபய-�  
“ச�டமா$%வாசக7� ச�ட5ெபய-� ச�டEல�தி ஒ- ப%தியாக இ-$க ேவ�;ெமற” பிேரரைண %)வி0% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. ச�டEல�  தி-�த6களிறி ஏ01$ெகா/ள5ப�டதாக அறிவி$க5ப�ட�. “ச�டEல�  இ5ெபா)� Eறாவ� 7ைறயாக மதி5பிட5 ெப1மாக” என நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம,ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5�  அைம,ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  இதப9 ச�டEல�  Eறாவ� 7ைறயாக மதி5பிட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  9999....    ஒ-திைவ3Aஒ-திைவ3Aஒ-திைவ3Aஒ-திைவ3A    (((( ெபா1*ெபா1*ெபா1*ெபா1*    பா�கா3Aபா�கா3Aபா�கா3Aபா�கா3A    உதவியாள.கைளஉதவியாள.கைளஉதவியாள.கைளஉதவியாள.கைள    நிர"தர?நிர"தர?நிர"தர?நிர"தர?    ேசைவ�9ேசைவ�9ேசைவ�9ேசைவ�9    ஆ0ேச.3A?ஆ0ேச.3A?ஆ0ேச.3A?ஆ0ேச.3A?    ெசJத�ெசJத�ெசJத�ெசJத�) :) :) :) :   “இ5 பாரா�மற� இ5ேபா� ஒ�திைவ$க5ப;மாக” என காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம,ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ;�திய�ப5 ெப01 விவாதி$க5ப�ட�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�; ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. பி.ப.7.15 மணி$% பாரா�மற� 2018 �ைல 19 ஆ� திகதி வியாழ$கிழைம 7.ப. 10.00 வைர ஒ�திைவ$க5ப�ட�. 


