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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, &) களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம,ச-� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா-ளாதார அ1வ2க. அைம,ச-� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ.நா�ட1வ2க. அைம,ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர!�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர!�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர!�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர!�க, 4/0லா��ைற அபிவி-�தி ம/0� கிறி6தவ சமய அ1வ2க. அைம,ச� ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர,ெகௗரவ மஹி#த அமர$ர, கம�ெதாழி2 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 ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89 அைம,ச-� அரசா:க  க�சி #த/ேகாலாசா;� ெகௗரவ ல%ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல%ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல%ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல%ம� கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி2#ய/சி ம/0� க�< நகர அபிவி-�தி அைம,ச-� பாரா�மற, சைப #த2வ-� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, 9�தசாசன அைம,ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப)டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப)டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப)டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச#திராணி ப)டார, மகளி� ம/0� சி0வ� அ1வ2க. அைம,ச� ெகௗரவ சாகல ர*நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர*நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர*நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர*நாய�க, இைளஞ� அ1வ2க., க-�தி�ட #காைம��வ�, ம/0� ெத அபிவி-�தி அைம,ச� ெகௗரவ பா+டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா+டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா+டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா+டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம/0� ேம2 மாகாண அபிவி-�தி அைம,ச� ெகௗரவ ம,� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம,� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம,� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம,� சமரவி�ரம, அபிவி-�தி உபாய #ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம,ச� ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர,ெகௗரவ ர$#திர சமர$ர, ெதாழி2 ம/0� ெதாழி/ச:க உற?க. 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. ம/0� க8ப/0ைற அ1வ2க. அைம,ச� ெகௗரவ ரஊ. ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ. ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ. ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ. ஹகீ�, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ�வழ:க2 அைம,ச� ெகௗரவ அ.!� ஹ0�,ெகௗரவ அ.!� ஹ0�,ெகௗரவ அ.!� ஹ0�,ெகௗரவ அ.!� ஹ0�, தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� #6@� சமய அ1வ2க. அைம,ச�  ெகௗரவ வச#த அ1விஹாேர,ெகௗரவ வச#த அ1விஹாேர,ெகௗரவ வச#த அ1விஹாேர,ெகௗரவ வச#த அ1விஹாேர, கம�ெதாழி2 இராஜா:க அைம,ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, இைளஞ� அ1வ2க., க-�தி�ட #காைம��வ�, ம/0� ெத அபிவி-�தி இராஜா:க அைம,ச� 



                            (2 ) M. No. 3 ெகௗரவ $ர2மார திசாநாய�க,ெகௗரவ $ர2மார திசாநாய�க,ெகௗரவ $ர2மார திசாநாய�க,ெகௗரவ $ர2மார திசாநாய�க, மகாவ@ அபிவி-�தி இராஜா:க அைம,ச� ெகௗரவ அஜி* பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி* பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி* பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி* பி. ெபேரரா, மிவ1 ம/0� 9�8பி க�த க ச தி இராஜா:க அைம,ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா-ளாதார அ1வ2க. இராஜா:க அைம,ச� ெகௗரவ ஏ. 6. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 6. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 6. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 6. பிேரமதாச, ெப-Bேதா�ட  ைக�ெதாழி2 இராஜா:க அைம,ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக7வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக7வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக7வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக7வர�, சி0வ� அ1வ2க. இராஜா:க அைம,ச� ெகௗரவ $.எ7. இராதாகி�9ண�,ெகௗரவ $.எ7. இராதாகி�9ண�,ெகௗரவ $.எ7. இராதாகி�9ண�,ெகௗரவ $.எ7. இராதாகி�9ண�, க2வி இராஜா:க அைம,ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன, பா�கா89 இராஜா:க அைம,ச�  ெகௗரவ லஸ#த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ#த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ#த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ#த அலகியவ�ன, நிதி ம/0� ெ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�ட1வ2க. பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 4காதார�, ேபாசைண ம/0� 4ேதச ம-��வ பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக, ெப/ேறா@ய வள:க. அபிவி-�தி பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ க�ணார*ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார*ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார*ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார*ன பரணவிதான, விDஞான, ெதாழி2E�ப, ஆராG,சி, திறக. அபிவி-�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�< மர9ாிைமக. பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ ெசயி+ அ, ஸாஹி� ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி+ அ, ஸாஹி� ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி+ அ, ஸாஹி� ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி+ அ, ஸாஹி� ெமௗலானா, ேதசிய ஒ-ைம8பாI, ந2@ண க� ம/0� அரசக-ம ெமாழிக. பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ ;*! சிவ,�க�,ெகௗரவ ;*! சிவ,�க�,ெகௗரவ ;*! சிவ,�க�,ெகௗரவ ;*! சிவ,�க�, சJக நல9ாி ம/0� ஆர�ப  ைக�ெதாழி2 பிரதி அைம,ச� ெகௗரவ எ<.எ�.எ�. ஹாீ7,ெகௗரவ எ<.எ�.எ�. ஹாீ7,ெகௗரவ எ<.எ�.எ�. ஹாீ7,ெகௗரவ எ<.எ�.எ�. ஹாீ7, அரச ெதாழி2#ய/சி ம/0� க�< நகர அபிவி-�தி பிரதி அைம,ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ.=ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ.=ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ.=ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ.=ஹாமி   ெ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 ஆன#த அ1*கமேகெகௗரவ ஆன#த அ1*கமேகெகௗரவ ஆன#த அ1*கமேகெகௗரவ ஆன#த அ1*கமேக   ெகௗரவ ர?சி* அ1விஹாேரெகௗரவ ர?சி* அ1விஹாேரெகௗரவ ர?சி* அ1விஹாேரெகௗரவ ர?சி* அ1விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி#* 2மா�ெகௗரவ அ. அரவி#* 2மா�ெகௗரவ அ. அரவி#* 2மா�ெகௗரவ அ. அரவி#* 2மா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த 2மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த 2மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த 2மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன#த 2மாரசிறி   ெகௗரவ நால�க பிரசா* ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா* ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா* ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா* ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க$#திர� ேகாA7வர�ெகௗரவ க$#திர� ேகாA7வர�ெகௗரவ க$#திர� ேகாA7வர�ெகௗரவ க$#திர� ேகாA7வர�   ெகௗரவ ச#திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச#திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச#திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச#திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ ச#திம கமேகெகௗரவ ச#திம கமேகெகௗரவ ச#திம கமேகெகௗரவ ச#திம கமேக   ெகௗரவ திேன9 2ணவ�தனெகௗரவ திேன9 2ணவ�தனெகௗரவ திேன9 2ணவ�தனெகௗரவ திேன9 2ணவ�தன   



                            (3 ) M. No. 3 ெகௗரவ (கலாநிதி) ப#!ல 2ணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப#!ல 2ணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப#!ல 2ணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப#!ல 2ணவ�தன   ெகௗரவ எ+வ+ 2ணேசகரெகௗரவ எ+வ+ 2ணேசகரெகௗரவ எ+வ+ 2ணேசகரெகௗரவ எ+வ+ 2ணேசகர   ெகௗரவ 6.$. சானகெகௗரவ 6.$. சானகெகௗரவ 6.$. சானகெகௗரவ 6.$. சானக   ெகௗரவ ம,* ஜயதிலகெகௗரவ ம,* ஜயதிலகெகௗரவ ம,* ஜயதிலகெகௗரவ ம,* ஜயதிலக   ெகௗரவ (டா�ட�) நளி#த ஜயதி7ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி#த ஜயதி7ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி#த ஜயதி7ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி#த ஜயதி7ஸ   ெகௗரவ அBர சி+னி ஜயர*னெகௗரவ அBர சி+னி ஜயர*னெகௗரவ அBர சி+னி ஜயர*னெகௗரவ அBர சி+னி ஜயர*ன   ெகௗரவ அCராத ஜயர*னெகௗரவ அCராத ஜயர*னெகௗரவ அCராத ஜயர*னெகௗரவ அCராத ஜயர*ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர*னெகௗரவ பிய�கர ஜயர*னெகௗரவ பிய�கர ஜயர*னெகௗரவ பிய�கர ஜயர*ன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தன   ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர   ெகௗரவ (தி�மதி) Dேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Dேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Dேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Dேமதா ஜீ. ஜயேசன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. !ைரெர+ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர+ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர+ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர+ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப)டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப)டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப)டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப)டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ7. ெதளE�ெகௗரவ எ�.எ7. ெதளE�ெகௗரவ எ�.எ7. ெதளE�ெகௗரவ எ�.எ7. ெதளE�   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி* த ெசாFசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி* த ெசாFசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி* த ெசாFசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி* த ெசாFசா   ெகௗரவ அCர திசாநாய�கெகௗரவ அCர திசாநாய�கெகௗரவ அCர திசாநாய�கெகௗரவ அCர திசாநாய�க   ெகௗரவ எ7. E. திசாநாய�கெகௗரவ எ7. E. திசாநாய�கெகௗரவ எ7. E. திசாநாய�கெகௗரவ எ7. E. திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள7 ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள7 ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள7 ேதவான#தாெகௗரவ ட�ள7 ேதவான#தா   ெகௗரவ ;ஹம+ நவவிெகௗரவ ;ஹம+ நவவிெகௗரவ ;ஹம+ நவவிெகௗரவ ;ஹம+ நவவி   ெகௗரவ வாDேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாDேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாDேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாDேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாG7 நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாG7 நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாG7 நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாG7 நி�மலநாத�   ெகௗரவ =*திக ப*திறணெகௗரவ =*திக ப*திறணெகௗரவ =*திக ப*திறணெகௗரவ =*திக ப*திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேம9 பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம9 பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம9 பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம9 பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ Dச#த =?சிநிலேமெகௗரவ Dச#த =?சிநிலேமெகௗரவ Dச#த =?சிநிலேமெகௗரவ Dச#த =?சிநிலேம   ெகௗரவ 6லா� ெபேரராெகௗரவ 6லா� ெபேரராெகௗரவ 6லா� ெபேரராெகௗரவ 6லா� ெபேரரா   ெகௗரவ சன* நிசா#த ெபேரராெகௗரவ சன* நிசா#த ெபேரராெகௗரவ சன* நிசா#த ெபேரராெகௗரவ சன* நிசா#த ெபேரரா   ெகௗரவ Dஜி* ச?ஜய ெபேரராெகௗரவ Dஜி* ச?ஜய ெபேரராெகௗரவ Dஜி* ச?ஜய ெபேரராெகௗரவ Dஜி* ச?ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) Dத�ஷினி ப�னா#!=Gேளெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) Dத�ஷினி ப�னா#!=Gேளெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) Dத�ஷினி ப�னா#!=Gேளெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) Dத�ஷினி ப�னா#!=Gேள   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#தெகௗரவ அேசா�க பிாிய#த   ெகௗரவ ஏ. 6. Dசி� பிேரமஜய#தெகௗரவ ஏ. 6. Dசி� பிேரமஜய#தெகௗரவ ஏ. 6. Dசி� பிேரமஜய#தெகௗரவ ஏ. 6. Dசி� 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 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 ;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�
�   



                            (4 ) M. No. 3 ெகௗரவ எ7.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ7.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ7.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ7.எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ேக. காத� ம7தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம7தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம7தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம7தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மHI.ெகௗரவ இ�ரா� மHI.ெகௗரவ இ�ரா� மHI.ெகௗரவ இ�ரா� மHI.   ெகௗரவ அ.!�லா மஹI.ெகௗரவ அ.!�லா மஹI.ெகௗரவ அ.!�லா மஹI.ெகௗரவ அ.!�லா மஹI.   ெகௗரவ அஜி* மா�ன.ெப�மெகௗரவ அஜி* மா�ன.ெப�மெகௗரவ அஜி* மா�ன.ெப�மெகௗரவ அஜி* மா�ன.ெப�ம   ெகௗரவ எ7.சீ. ;*!2மாரணெகௗரவ எ7.சீ. ;*!2மாரணெகௗரவ எ7.சீ. ;*!2மாரணெகௗரவ எ7.சீ. ;*!2மாரண   ெ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 ;ஜி=� ரஹுமா�ெகௗரவ ;ஜி=� ரஹுமா�ெகௗரவ ;ஜி=� ரஹுமா�ெகௗரவ ;ஜி=� ரஹுமா�   ெகௗரவ சம� ராஜப%ெகௗரவ சம� ராஜப%ெகௗரவ சம� ராஜப%ெகௗரவ சம� ராஜப%   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�2ேகெகௗரவ காமினி ெலா�2ேகெகௗரவ காமினி ெலா�2ேகெகௗரவ காமினி ெலா�2ேக   ெகௗரவ ஜானக வ�2�=ரெகௗரவ ஜானக வ�2�=ரெகௗரவ ஜானக வ�2�=ரெகௗரவ ஜானக வ�2�=ர   ெ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) !Kதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Kதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Kதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) !Kதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ !0. விேஜேசகரெகௗரவ !0. விேஜேசகரெகௗரவ !0. விேஜேசகரெகௗரவ !0. விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதBக விதானகமேகெகௗரவ ேதBக விதானகமேகெகௗரவ ேதBக விதானகமேகெகௗரவ ேதBக விதானகமேக   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான;*! Mேநச�ெகௗரவ ஞான;*! Mேநச�ெகௗரவ ஞான;*! Mேநச�ெகௗரவ ஞான;*! Mேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி M7க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி M7க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி M7க#தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா#தி M7க#தராசா   ெ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 த�ம,�க� சி*தா�த�ெகௗரவ த�ம,�க� சி*தா�த�ெகௗரவ த�ம,�க� சி*தா�த�ெகௗரவ த�ம,�க� சி*தா�த�   ெகௗரவ அ)ணாமைல நேடD சிவச�திெகௗரவ அ)ணாமைல நேடD சிவச�திெகௗரவ அ)ணாமைல நேடD சிவச�திெகௗரவ அ)ணாமைல நேடD சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. Dம#திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. Dம#திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. Dம#திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. Dம#திர�   ெகௗரவ வ6ேவ� Dேர9ெகௗரவ வ6ேவ� Dேர9ெகௗரவ வ6ேவ� Dேர9ெகௗரவ வ6ேவ� Dேர9   ெகௗரவ டபிGO. A. ேஜ. ெசெனவிர*னெகௗரவ டபிGO. A. ேஜ. ெசெனவிர*னெகௗரவ டபிGO. A. ேஜ. ெசெனவிர*னெகௗரவ டபிGO. A. ேஜ. ெசெனவிர*ன   ெ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 விேஜபால ெஹ+6ஆர<சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ+6ஆர<சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ+6ஆர<சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ+6ஆர<சி   ெகௗரவ இ#திக அC�*த ேஹர*ெகௗரவ இ#திக அC�*த ேஹர*ெகௗரவ இ#திக அC�*த ேஹர*ெகௗரவ இ#திக அC�*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*   



                            (5 ) M. No. 3  தி-. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற, ெசயலாள� நாயக�   தி-. நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி8 பிரதானிK� பிரதி8 பாரா�மற, ெசயலாள� நாயக#�   தி-மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி, ெசயலாள� நாயக�  தி-. < கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி, ெசயலாள� நாயக�   ஒ*திைவ.பி� பிரகார� பாராQம�ற� R6ய!. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ*திைவ.பி� பிரகார� பாராQம�ற� R6ய!. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ*திைவ.பி� பிரகார� பாராQம�ற� R6ய!. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ*திைவ.பி� பிரகார� பாராQம�ற� R6ய!. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.     1.1.1.1.    பாராQம�ற அ1வ�கG பSறிய 2TபாராQம�ற அ1வ�கG பSறிய 2TபாராQம�ற அ1வ�கG பSறிய 2TபாராQம�ற அ1வ�கG பSறிய 2T: : : : காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89  அைம,ச� சம�8பி�த பிேரரைண,— 115 ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைளயி ஏ/பாIகளினா2 தைடெபறாம2 பாரா�மற அ1வ2க. ப/றிய &)வான� சபாநாயகைர� தவிசாளராக?� பிரதி,சபாநாயக�, &) களி பிரதி�தவிசாள�, பாரா�மற, சைப#த2வ�, எதி� க�சி� தைலவ�, அரசா:க  க�சியி #த/ேகாலாசா, எதி� க�சியி #த/ேகாலாசா ம/0� ெதாி? &)வினா2 நியமி க8பI� ேம1� பதிைனB� ( 1 5 ) உ08பின�கைளK� ெகா�<- &மாக. பிேரரண சைப & விட8ப�I ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�.     2.2.2.2.    பாராQம�ற அம�UபாராQம�ற அம�UபாராQம�ற அம�UபாராQம�ற அம�U: : : : காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89  அைம,ச� சம�8பி�த பிேரரைண,— 8 ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைளயி ஏ/பாIகளினா2 தைடெபறாம2, இைறய தின� சைப அம�? ேநர� #.ப. 10.30 மணி #த2 பி.ப. 12.30 மணி வைரK�, பி.ப. 1.30 மணி #த2 பி.ப. 6.30 மணிவைரK� இ- &மாக. #.ப. 10.30 மணி & 8(5) ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள ெதாழி/பIமாக. பி.ப. 6.30 மணி & சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ8பாராக. பிேரரண சைப & விட8ப�I ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�.  3333.    ெவளிநா+61Gள இல�ைகய�கQ�2 எதி�வ�� ேத�த�களி� ெவளிநா+61Gள இல�ைகய�கQ�2 எதி�வ�� ேத�த�களி� ெவளிநா+61Gள இல�ைகய�கQ�2 எதி�வ�� ேத�த�களி� ெவளிநா+61Gள இல�ைகய�கQ�2 எதி�வ�� ேத�த�களி� வா�களி.பதS2 வாF.பளி*த� மSV� அவSறி� இைடேந�விைளவான வா�களி.பதS2 வாF.பளி*த� மSV� அவSறி� இைடேந�விைளவான வா�களி.பதS2 வாF.பளி*த� மSV� அவSறி� இைடேந�விைளவான வா�களி.பதS2 வாF.பளி*த� மSV� அவSறி� இைடேந�விைளவான விடய�கைள விடய�கைள விடய�கைள விடய�கைள ஆராF#! அறி�ைகயிWவதSகானஆராF#! அறி�ைகயிWவதSகானஆராF#! அறி�ைகயிWவதSகானஆராF#! அறி�ைகயிWவதSகான    பாராQம�ற ெதாி2TபாராQம�ற ெதாி2TபாராQம�ற ெதாி2TபாராQம�ற ெதாி2T    : காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89  அைம,ச� சம�8பி�த பிேரரைண,— 2016 நவ�ப� 17 ஆ� திகதி ெகளரவ சபாநாயக� அவா்களா2 நியமி க8ப�ட ெவளிநா�<1.ள இல:ைகய�க� & எதி�வ-� ேத�த2களி2 வா களி8பத/& வாG8பளி�த2 ம/0� அவ/றி இைடேந�விைளவான விடய:கைள ஆராGB� அறி ைகயிIவத/கான பாரா�மற ெதாி&)வி/& தனா2 அவதானி க8ப�ட விடய:கைள, 2016 ஏ8பிற2 06 ஆ� திகதி பாரா�மற�தா2 நிைறேவ/ற8ப�ட பிேரரைண Jலமாக பணி க8ப�ட கால எ2ைல &. பாரா�மற�தி2 அறி ைகயிIவத/& இயலா�.ளதா2 &றி8பி�ட ெதாி&)வி/& ெப/0  ெகாI க8ப�I.ள கால எ2ைல 102 ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைளயி பிரகார� 2018 நவ�ப� 20 ஆ� திகதி வைர கால நீ<89 ெசGயபIமாக. பிேரரண சைப & விட8ப�I ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�. 
 4.4.4.4.    பிேரசி� நா+6� உGள இல�ைக*  Yதரக*தி� அ1வலக� மSV� ஐ�கிய பிேரசி� நா+6� உGள இல�ைக*  Yதரக*தி� அ1வலக� மSV� ஐ�கிய பிேரசி� நா+6� உGள இல�ைக*  Yதரக*தி� அ1வலக� மSV� ஐ�கிய பிேரசி� நா+6� உGள இல�ைக*  Yதரக*தி� அ1வலக� மSV� ஐ�கிய அெமாி�கா, நிOேயா��கி1Gள ஐ�கிய நாWகளி� இல�ைக�கான நிர#தர. அெமாி�கா, நிOேயா��கி1Gள ஐ�கிய நாWகளி� இல�ைக�கான நிர#தர. அெமாி�கா, நிOேயா��கி1Gள ஐ�கிய நாWகளி� இல�ைக�கான நிர#தர. அெமாி�கா, நிOேயா��கி1Gள ஐ�கிய நாWகளி� இல�ைக�கான நிர#தர. பிரதிநிதியி� அ1வலக� எ�பவSைற� ெகாGவனU ெசFவதSகாக இல�ைக ம*திய பிரதிநிதியி� அ1வலக� எ�பவSைற� ெகாGவனU ெசFவதSகாக இல�ைக ம*திய பிரதிநிதியி� அ1வலக� எ�பவSைற� ெகாGவனU ெசFவதSகாக இல�ைக ம*திய பிரதிநிதியி� அ1வலக� எ�பவSைற� ெகாGவனU ெசFவதSகாக இல�ைக ம*திய வ�கி�2 ஏSப+ட ெசலUகைள ஒ[ெவா� வளாக� வ�கி�2 ஏSப+ட ெசலUகைள ஒ[ெவா� வளாக� வ�கி�2 ஏSப+ட ெசலUகைள ஒ[ெவா� வளாக� வ�கி�2 ஏSப+ட ெசலUகைள ஒ[ெவா� வளாக� ெதாட�பி� தனி*தனியாக ஆராF#! ெதாட�பி� தனி*தனியாக ஆராF#! ெதாட�பி� தனி*தனியாக ஆராF#! ெதாட�பி� தனி*தனியாக ஆராF#! அறி�ைகயிWவதSகானஅறி�ைகயிWவதSகானஅறி�ைகயிWவதSகானஅறி�ைகயிWவதSகான    பாராQம�ற ெதாி2TபாராQம�ற ெதாி2TபாராQம�ற ெதாி2TபாராQம�ற ெதாி2T:::: காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89  



                            (6 ) M. No. 3 அைம,ச� சம�8பி�த பிேரரைண,— 2017 ேம 23 ஆ� திகதி ெகௗரவ சபாநாயக� அவ�களினா2 நியமி க8ப�ட பிேரசி2 நா�<2 உ.ள இல:ைக� Vதரக�தி அ1வலக� ம/0� ஐ கிய அெமாி கா, நிXேயா� கி1.ள ஐ கிய நாIகளி இல:ைக கான நிரBதர8 பிரதிநிதியி அ1வலக� எபவ/ைற  ெகா.வன? ெசGவத/காக இல:ைக ம�திய வ:கி & ஏ/ப�ட ெசல?கைள ஒYெவா- வளாக� ெதாட�பி2 தனி�தனியாக ஆராGB� அறி ைகயிIவத/கான பாரா�மற� ெதாி&)வி/& தனா2 அவதானி க8ப�ட விடய:கைள, 2017 ெப8ரவாி 09 ஆ� திகதி பாரா�மற�தா2 நிைறேவ/ற8ப�ட பிேரரைண Jலமாக பணி க8ப�ட கால எ2ைல &. பாரா�மற�தி2 அறி ைகயிIவத/& இயலா�.ளதா2 &றி8பி�ட ெதாி&)வி/&8 ெப/0  ெகாI க8ப�I.ள கால எ2ைல பாரா�மற�தி 102 ஆ� நிைலயிய/ க�டைளயி பிரகார� 2018 திெச�ப� 05 ஆ� திகதி வைர கால நீ<89 ெசGய8பIமாக. பிேரரண சைப & விட8ப�I ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�.  5. 5. 5. 5. ஒ*திைவ.=ஒ*திைவ.=ஒ*திைவ.=ஒ*திைவ.=    (((( எ+டாவ!எ+டாவ!எ+டாவ!எ+டாவ!    பாராQம�ற*தி�பாராQம�ற*தி�பாராQம�ற*தி�பாராQம�ற*தி�    இர)டாவ!இர)டாவ!இர)டாவ!இர)டாவ!    R+ட*ெதாடைரR+ட*ெதாடைரR+ட*ெதாடைரR+ட*ெதாடைர    ஆர�பி*!ைவ*!ஆர�பி*!ைவ*!ஆர�பி*!ைவ*!ஆர�பி*!ைவ*!    அதி\*தமஅதி\*தமஅதி\*தமஅதி\*தம    சனாதிபதிசனாதிபதிசனாதிபதிசனாதிபதி    அவ�கGஅவ�கGஅவ�கGஅவ�கG    ஆSறியஆSறியஆSறியஆSறிய    உைரஉைரஉைரஉைர) :) :) :) : ” இ8ேபா� இ8பாரா�மற� ஒ�திைவ க8பIமாக”  என காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம89  அைம,ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட8ப�I ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�. 
(பி.ப. 12.09 மணிக& &) களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா:கினா�)   
“ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா:&வாராக”  என இைளஞ� அ1வ2க., க-�தி�ட #காைம��வ� ம/0� ெத அபிவி-�தி அைம,ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப & விட8ப�I ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�. 
(பி.ப. 12.39 மணி & ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா:கினா�)  
“ெகௗரவ ெசஹா ேசமசி:க தைலைம தா:&வாராக”  என ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா-ளாதார அ1வ2க. இராஜா:க அைம,ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப & விட8ப�I ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�. 
(பி.ப. 1.40 மணி & ெகௗரவ ெசஹா ேசமசி:க தைலைம தா:கினா�. )  “ெகௗரவ #ஜி9� ரஹுமா தைலைம தா:&வாராக”  என ெகௗரவ அ;ர சி�னி ஜயர�ன, ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ அ;வதி க பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட8ப�I ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�. 
(பி.ப. 2.58 மணி & ெகௗரவ #ஜி9� ரஹுமா தைலைம தா:கினா�. )  
“ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா:&வாராக”  என பா�கா89 இராஜா:க அைம,ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப & விட8ப�I ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�. 
(பி.ப. 3.31 மணி & ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா:கினா�. )  
“ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா:&வாராக”  என �ைற#க:க. ம/0� க8ப/0ைற அ1வ2க. அைம,ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட8ப�I ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�. 
(பி.ப. 4.20 மணி & ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா:கினா�)  ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா:&வாராக”  என ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�:க , ெகௗரவ ஆனBத அ1�கமேக அ;வதி க பிேராி�தா�. 



                            (7 ) M. No. 3 பிேரரண சைப & விட8ப�I ஏ/0  ெகா.ள8ப�ட�. 
(பி.ப. 5.10 மணி & ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா:கினா�. )  பி.ப. 6.30 மணி &, தைலைம தா:&� உ08பின� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ�தா�. அத பிரகார� பாரா�மற� 2018 ேம 11 ஆ� திகதி #.ப. 10.30 மணி வைர ஒ�திைவ க8ப�ட�.    
 

  


