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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+�   ெ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 மஹி�த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர"ர, கம�ெதாழி2 அைம*ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம, வி4ஞான, ெதாழி27�ப, ஆரா9*சி, திறக� அபிவி+�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�: மர;ாிைமக� 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 ம0சீரைம=; 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 $த2வ+� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�A ;திய கிராம>க�, உ�க�டைம=; வசதிக� ம/0� ச$தாய அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ எ-. .. நாவி+ன,ெகௗரவ எ-. .. நாவி+ன,ெகௗரவ எ-. .. நாவி+ன,ெகௗரவ எ-. .. நாவி+ன, உ�ளக அ1வ2க� ம/0� வடேம2 அபிவி+�தி அைம*ச� ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ+,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ+,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ+,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ+, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க� அைம*ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப*,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப*,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப*,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப*, உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க� அைம*ச� ெகௗரவ ம3� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம3� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம3� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம3� சமரவி�ரம, அபிவி+�தி உபாய $ைறக� ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம*ச� ெகௗரவ ம�கள சமர"ர,ெகௗரவ ம�கள சமர"ர,ெகௗரவ ம�கள சமர"ர,ெகௗரவ ம�கள சமர"ர, நிதி ம/0� ெவ&சன ஊடக அைம*ச� ெகௗரவ (டா�ட ) ராஜித ேசனார'ன,ெகௗரவ (டா�ட ) ராஜித ேசனார'ன,ெகௗரவ (டா�ட ) ராஜித ேசனார'ன,ெகௗரவ (டா�ட ) ராஜித ேசனார'ன, Cகாதார�, ேபாசைண ம/0� Cேதச ம+��வ அைம*ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச+,ெகௗரவ பி. ஹாிச+,ெகௗரவ பி. ஹாிச+,ெகௗரவ பி. ஹாிச+, சDக வ1E�ட2க� அைம*ச�  ெகௗரவ வச�த அ6விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ6விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ6விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ6விஹாேர, கம�ெதாழி2 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� ம/0� ெபா+ளாதார அ1வ2க� 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� 



                            (2 ) M. No. 12 ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக-வர+,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக-வர+,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக-வர+,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக-வர+, சி0வ� அ1வ2க� இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ (தி�மதி) 8யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) 8யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) 8யாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) 8யாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக�, உ�Gரா�சி ம/0� விைளயா�A��ைற இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ தி39 ெவதஆர:சி,ெகௗரவ தி39 ெவதஆர:சி,ெகௗரவ தி39 ெவதஆர:சி,ெகௗரவ தி39 ெவதஆர:சி, கட/ெறாழி2, நீரக வளDல அபிவி+�தி ம/0� கிராமிய= ெபா+ளாதார அ1வ2க� இராஜா>க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. எ:. எ�. ெபள<,ெகௗரவ ஏ. எ:. எ�. ெபள<,ெகௗரவ ஏ. எ:. எ�. ெபள<,ெகௗரவ ஏ. எ:. எ�. ெபள<, ேதசிய ஒ/0ைம ம/0� சகவாIJ இராஜா>க அைம*ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா &வர�� ம/0� சிவி2 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 ம/0� ெவ&சன ஊடக 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/ேறாKய வள>க� அபிவி+�தி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ர+ஜ+ ராமநாய�க,ெகௗரவ ர+ஜ+ ராமநாய�க,ெகௗரவ ர+ஜ+ ராமநாய�க,ெகௗரவ ர+ஜ+ ராமநாய�க, சDக வ1E�ட2க� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ('= சிவ3�க�,ெகௗரவ ('= சிவ3�க�,ெகௗரவ ('= சிவ3�க�,ெகௗரவ ('= சிவ3�க�, சDக நல;ாி ம/0� ஆர�ப  ைக�ெதாழி2 பிரதி அைம*ச�   ெகௗரவ மஹி�த யா9பா அேபவ தனெகௗரவ மஹி�த யா9பா அேபவ தனெகௗரவ மஹி�த யா9பா அேபவ தனெகௗரவ மஹி�த யா9பா அேபவ தன   ெகௗரவ தி>� அ()கமெகௗரவ தி>� அ()கமெகௗரவ தி>� அ()கமெகௗரவ தி>� அ()கம   ெகௗரவ டல- அழக9ெப�மெகௗரவ டல- அழக9ெப�மெகௗரவ டல- அழக9ெப�மெகௗரவ டல- அழக9ெப�ம   ெகௗரவ ர?சி' அ6விஹாேரெகௗரவ ர?சி' அ6விஹாேரெகௗரவ ர?சி' அ6விஹாேரெகௗரவ ர?சி' அ6விஹாேர   ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.(. (க�ம0 இ-மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.(. (க�ம0 இ-மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.(. (க�ம0 இ-மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.(. (க�ம0 இ-மாயி�   ெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி�' �மா ெகௗரவ அ. அரவி�' �மா ெகௗரவ அ. அரவி�' �மா ெகௗரவ அ. அரவி�' �மா    ெ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 உதய பிரபா' க�ம+பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம+பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம+பிலெகௗரவ உதய பிரபா' க�ம+பில   ெகௗரவ நிஹா� கல9ப'திெகௗரவ நிஹா� கல9ப'திெகௗரவ நிஹா� கல9ப'திெகௗரவ நிஹா� கல9ப'தி   ெகௗரவ திேனB �ணவ தனெகௗரவ திேனB �ணவ தனெகௗரவ திேனB �ணவ தனெகௗரவ திேனB �ணவ தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப�=ல �ணவ தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�=ல �ணவ தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�=ல �ணவ தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�=ல �ணவ தன   ெகௗரவ ப'ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப'ம உதயசா�த �ணேசகர   ெகௗரவ எ-. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ-. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ-. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ-. எ�. ச�திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகாCெகௗரவ சிசிர ஜயெகாCெகௗரவ சிசிர ஜயெகாCெகௗரவ சிசிர ஜயெகாC   ெகௗரவ ம3' ஜயதிலகெகௗரவ ம3' ஜயதிலகெகௗரவ ம3' ஜயதிலகெகௗரவ ம3' 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 ந3+ பDடார ஜயமஹெகௗரவ ந3+ பDடார ஜயமஹெகௗரவ ந3+ பDடார ஜயமஹெகௗரவ ந3+ பDடார ஜயமஹ   ெகௗரவ அEர சி0னி ஜயர'னெகௗரவ அEர சி0னி ஜயர'னெகௗரவ அEர சி0னி ஜயர'னெகௗரவ அEர சி0னி ஜயர'ன   ெகௗரவ அFராத ஜயர'னெகௗரவ அFராத ஜயர'னெகௗரவ அFராத ஜயர'னெகௗரவ அFராத ஜயர'ன   



                            (3 ) M. No. 12 ெ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 (தி�மதி) Gேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Gேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Gேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) Gேமதா ஜீ. ஜயேசன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. =ைரெர0ணசி�க�ெகௗரவ க. =ைரெர0ணசி�க�ெகௗரவ க. =ைரெர0ணசி�க�ெகௗரவ க. =ைரெர0ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக பDடார ெத+னேகா+ெகௗரவ ஜனக பDடார ெத+னேகா+ெகௗரவ ஜனக பDடார ெத+னேகா+ெகௗரவ ஜனக பDடார ெத+னேகா+   ெகௗரவ ாீ. ர+ஜி' த ெசாIசாெகௗரவ ாீ. ர+ஜி' த ெசாIசாெகௗரவ ாீ. ர+ஜி' த ெசாIசாெகௗரவ ாீ. ர+ஜி' த ெசாIசா   ெகௗரவ அFர திசாநாய�கெகௗரவ அFர திசாநாய�கெகௗரவ அFர திசாநாய�கெகௗரவ அFர 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 எ-. .. திசாநாய�கெகௗரவ எ-. .. திசாநாய�கெகௗரவ எ-. .. திசாநாய�கெகௗரவ எ-. .. திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள- ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள- ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள- ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள- ேதவான�தா   ெகௗரவ வாGேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாGேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாGேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வாGேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாJ- நி மலநாத+ெகௗரவ இ. சாJ- நி மலநாத+ெகௗரவ இ. சாJ- நி மலநாத+ெகௗரவ இ. சாJ- நி மலநாத+   ெகௗரவ K'திக ப'திறணெகௗரவ K'திக ப'திறணெகௗரவ K'திக ப'திறணெகௗரவ K'திக ப'திறண   ெகௗரவ (டா�ட ) ரேமB பதிரணெகௗரவ (டா�ட ) ரேமB பதிரணெகௗரவ (டா�ட ) ரேமB பதிரணெகௗரவ (டா�ட ) ரேமB பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ Gச�த K?சிநிலேமெகௗரவ Gச�த K?சிநிலேமெகௗரவ Gச�த K?சிநிலேமெகௗரவ Gச�த K?சிநிலேம   ெகௗரவ Gஜி' ச?ஜய ெபேரராெகௗரவ Gஜி' ச?ஜய ெபேரராெகௗரவ Gஜி' ச?ஜய ெபேரராெகௗரவ Gஜி' ச?ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ (டா�ட ) (தி�மதி) Gத ஷினி ப னா�=KJேளெகௗரவ (டா�ட ) (தி�மதி) Gத ஷினி ப னா�=KJேளெகௗரவ (டா�ட ) (தி�மதி) Gத ஷினி ப னா�=KJேளெகௗரவ (டா�ட ) (தி�மதி) Gத ஷினி ப னா�=KJேள   ெகௗரவ ஏ. C. Gசி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. C. Gசி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. C. Gசி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. C. Gசி� பிேரமஜய�த   ெகௗரவ ப�=ல லா� பDடாாிெகாடெகௗரவ ப�=ல லா� பDடாாிெகாடெகௗரவ ப�=ல லா� பDடாாிெகாடெகௗரவ ப�=ல லா� பDடாாிெகாட   ெ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= இ9ராஹி� (ஹ�ம= ம+
 ெகௗரவ (ஹ�ம= இ9ராஹி� (ஹ�ம= ம+
 ெகௗரவ (ஹ�ம= இ9ராஹி� (ஹ�ம= ம+
 ெகௗரவ (ஹ�ம= இ9ராஹி� (ஹ�ம= ம+
    ெகௗரவ ேக. காத  ம-தா+ெகௗரவ ேக. காத  ம-தா+ெகௗரவ ேக. காத  ம-தா+ெகௗரவ ேக. காத  ம-தா+   ெகௗரவ இ�ரா+ மLM9ெகௗரவ இ�ரா+ மLM9ெகௗரவ இ�ரா+ மLM9ெகௗரவ இ�ரா+ மLM9   ெகௗரவ அ9=�லா மஹM9ெகௗரவ அ9=�லா மஹM9ெகௗரவ அ9=�லா மஹM9ெகௗரவ அ9=�லா மஹM9   ெகௗரவ அஜி' மா+ன9ெப�மெகௗரவ அஜி' மா+ன9ெப�மெகௗரவ அஜி' மா+ன9ெப�மெகௗரவ அஜி' மா+ன9ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய ) ஆG மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய ) ஆG மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய ) ஆG மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய ) ஆG மாரசி�க   ெகௗரவ எ-.சீ. ('=�மாரணெகௗரவ எ-.சீ. ('=�மாரணெகௗரவ எ-.சீ. ('=�மாரணெகௗரவ எ-.சீ. ('=�மாரண   ெ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 (வண.) அ=ர3ேய ரதன ேதர ெகௗரவ (வண.) அ=ர3ேய ரதன ேதர ெகௗரவ (வண.) அ=ர3ேய ரதன ேதர ெகௗரவ (வண.) அ=ர3ேய ரதன ேதர    ெகௗரவ சீ. .. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. .. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. .. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. .. ர'நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா+ ர'வ'ேதெகௗரவ ெலாஹா+ ர'வ'ேதெகௗரவ ெலாஹா+ ர'வ'ேதெகௗரவ ெலாஹா+ ர'வ'ேத   ெகௗரவ பிரச+ன ரண=�கெகௗரவ பிரச+ன ரண=�கெகௗரவ பிரச+ன ரண=�கெகௗரவ பிரச+ன ரண=�க   



                            (4 ) M. No. 12 ெகௗரவ பிரச+ன ரண"ரெகௗரவ பிரச+ன ரண"ரெகௗரவ பிரச+ன ரண"ரெகௗரவ பிரச+ன ரண"ர   ெகௗரவ (ஜிK  ரஹுமா+ெகௗரவ (ஜிK  ரஹுமா+ெகௗரவ (ஜிK  ரஹுமா+ெகௗரவ (ஜிK  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��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேக   ெகௗரவ ஜானக வ���Kரெகௗரவ ஜானக வ���Kரெகௗரவ ஜானக வ���Kரெகௗரவ ஜானக வ���Kர   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர'னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர'னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர'னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர'ன   ெகௗரவ (டா�ட ) (தி�மதி) =<தா விேஜமா+னெகௗரவ (டா�ட ) (தி�மதி) =<தா விேஜமா+னெகௗரவ (டா�ட ) (தி�மதி) =<தா விேஜமா+னெகௗரவ (டா�ட ) (தி�மதி) =<தா விேஜமா+ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �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 =O9 விேஜேசகரெகௗரவ =O9 விேஜேசகரெகௗரவ =O9 விேஜேசகரெகௗரவ =O9 விேஜேசகர   ெகௗரவ க?சன விேஜேசகரெகௗரவ க?சன விேஜேசகரெகௗரவ க?சன விேஜேசகரெகௗரவ க?சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா+ விதானேகெகௗரவ ேஹஷா+ விதானேகெகௗரவ ேஹஷா+ விதானேகெகௗரவ ேஹஷா+ விதானேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர+ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர+ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர+ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர+   ெகௗரவ �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 ஞான('= 8ேநச+ெகௗரவ ஞான('= 8ேநச+ெகௗரவ ஞான('= 8ேநச+ெகௗரவ ஞான('= 8ேநச+   ெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி 8-க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி 8-க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி 8-க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி 8-க�தராசா   ெகௗரவ ஜய�த சமர"ரெகௗரவ ஜய�த சமர"ரெகௗரவ ஜய�த சமர"ரெகௗரவ ஜய�த சமர"ர   ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ+ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ+ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ+ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ+   ெகௗரவ தில�க Gமதிபாலெகௗரவ தில�க Gமதிபாலெகௗரவ தில�க Gமதிபாலெகௗரவ தில�க Gமதிபால   ெகௗரவ ெசஹா+ ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா+ ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா+ ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா+ ேசமசி�க   ெகௗரவ Gனி� ஹ�=+ென'திெகௗரவ Gனி� ஹ�=+ென'திெகௗரவ Gனி� ஹ�=+ென'திெகௗரவ Gனி� ஹ�=+ென'தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ0Cஆர:சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0Cஆர:சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0Cஆர:சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ0Cஆர:சி   ெகௗரவ இ�திக அF�'த ேஹர'ெகௗரவ இ�திக அF�'த ேஹர'ெகௗரவ இ�திக அF�'த ேஹர'ெகௗரவ இ�திக அF�'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+. நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி= பிரதானிM� பிரதி= பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக$�   தி+மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி* ெசயலாள� நாயக�  தி+. : கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி* ெசயலாள� நாயக�   



                            (5 ) M. No. 12 ஒ'திைவ9பி+ பிரகார� பாரா>ம+ற� SCய=. சபாநாயக  தைலைம தா�கினா .ஒ'திைவ9பி+ பிரகார� பாரா>ம+ற� SCய=. சபாநாயக  தைலைம தா�கினா .ஒ'திைவ9பி+ பிரகார� பாரா>ம+ற� SCய=. சபாநாயக  தைலைம தா�கினா .ஒ'திைவ9பி+ பிரகார� பாரா>ம+ற� SCய=. சபாநாயக  தைலைம தா�கினா .     1.1.1.1.        Kதிய உT9பினாி+  பதவி:Kதிய உT9பினாி+  பதவி:Kதிய உT9பினாி+  பதவி:Kதிய உT9பினாி+  பதவி: ச'திய�ச'திய�ச'திய�ச'திய� அ�ல=அ�ல=அ�ல=அ�ல= உTதி1ைர: உTதி1ைர: உTதி1ைர: உTதி1ைர: பாரா�மற உ0=பின� ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.$. $க�ம� இQமாயி2 ச�ட�தினா2 ேதைவ=பA�த=ப�டவா0 பதவி* ச�திய� ெச9� ;�தக�தி2 ைகெயா=பமி�டா�.  2.2.2.2.    ப'திர�கJப'திர�கJப'திர�கJப'திர�கJ    சம 9பண�சம 9பண�சம 9பண�சம 9பண�: : : : (1) சபாநாயக�, இல>ைக* சனநாயக* ேசாசKச  &:யரசி அரசியலைம=பி 154(6) ஆ�  உ0=;ைரயி பிரகார� ─   
 (i) 2015 ஆ� நிதி ஆ�:/கான கண கா9வாள� தைலைமயதிபதியி அறி ைகயி $தலாவ� ெதா&தியி  XXVII ஆ� ப&திையM�, ஐVதாவ� ெதா&தியி VIII ஆ� ப&திையM�, ஆறாவ� ெதா&தியி XV, 

XVIII    ம/0� XXI ஆ� ப&திகைளM�; ம/0�  (ii) 2016 ஆ� நிதி ஆ�:/கான கண கா9வாள� தைலைமயதிபதியி அறி ைகயி $தலாவ� ெதா&தியி XIX ஆ� ப&திையM�,  நாகாவ� ெதா&தியி IV ஆ� ப&திையM�,  ஆறாவ� ெதா&தியி IV ஆ� ப&திையM� சம�=பி�தா�. ேம/ப: அறி ைகக� சபா.ட'தி3ட9படசபா.ட'தி3ட9படசபா.ட'தி3ட9படசபா.ட'தி3ட9பட ேவ�AெமனJ� அ*சிட=பட ேவ�AெமனJ� க�டைளயாயி/0. 
(2) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம=; அைம*ச�, 2017 ஆ� ஆ�A கான பிரதம அைம*ச� அ1வலக�தி ெசய/திற அறி ைகைய* சம�=பி�� ேம/ப: அறி ைகைய உ�ளக நி+வாக� ம/0� அரச $காைம��வ�  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &,வி/& ஆ/0=பA�த=பட ேவ�Aெமன= பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. 
(3) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம=; அைம*ச�, 2017 ஆ� ஆ�A கான C/0லா��ைற அபிவி+�தி ம/0� கிறிQதவ சமய அ1வ2க� அைம*சி வ+டாVத ெசய/றிற அறி ைக ம/0� கண &கைளM� சம�=பி�� ேம/ப: அறி ைகைய ச�வேதச ெதாட�;க� ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &,வி/& ஆ/0=பA�த=பட ேவ�Aெமன= பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. 
(4) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம=; அைம*ச�, 2017 ஆ� ஆ�A கான அரச நிதி� திைண கள�தி ெசயலா/0ைக அறி ைகைய* சம�=பி�� ேம/ப: அறி ைகைய அரசா>க நிதி  ப/றிய &,வி/& ஆ/0=பA�த=பட ேவ�Aெமன= பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. 
(5) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம=; அைம*ச�, 2017 ஆ� ஆ�A கான ெகா,�; மாவ�ட* ெசயலக�தி வ+டாVத ெசயலா/0 ம/0� கண கறி ைகைய* சம�=பி�� ேம/ப: அறி ைகைய உ�ளக நி+வாக� ம/0� அரச $காைம��வ�  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &,வி/& ஆ/0=பA�த=பட ேவ�Aெமன= பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. 
(6) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம=; அைம*ச�, 2014 ம/0� 2015 ஆ� ஆ�Aக� கான இல>ைக ஹதபிம அதிகாரசைபயி வ+டாVத அறி ைககைள* சம�=பி�� ேம/ப: அறி ைகைய கம�ெதாழி2 ம/0� காணி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &,வி/& ஆ/0=பA�த=பட ேவ�Aெமன= பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. 
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(7) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம=; அைம*ச�, 2016 ஆ� ஆ�A கான இல>ைக இற=ப� ஆரா9*சி நி0வன�தி ஆ�டறி ைகைய* சம�=பி�� ேம/ப: அறி ைகைய  கம�ெதாழி2 ம/0� காணி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &,வி/& ஆ/0=பA�த=பட ேவ�Aெமன= பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. 
(8) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம=; அைம*ச�, 2017 ஆ� ஆ�A கான ேதசிய Zதனசாைலக� திைண கள�தி வ+டாVத ெசயலா/0ைக அறி ைகைய* சம�=பி�� ேம/ப: அறி ைகைய உ�ளக நி+வாக� ம/0� அரச $காைம��வ�  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &,வி/& ஆ/0=பA�த=பட ேவ�Aெமன= பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. 
(9) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம=; அைம*ச�, 2017 ஆ� ஆ�A கான பாரா�மற அரசா>க  க�சி $த/ேகாலாசானி அ1வலக�தி வ+டாVத ெசயலா/0ைக அறி ைகைய* சம�=பி�� ேம/ப: அறி ைகைய உ�ளக நி+வாக� ம/0� அரச $காைம��வ�  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &,வி/& ஆ/0=பA�த=பட ேவ�Aெமன= பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. 
(10) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம=; அைம*ச�, 2017 ஆ� ஆ�A கான ெவளிநா�A ேவைலவா9=; அைம*சி ெசயலா/0ைக  அறி ைகைய* சம�=பி�� ேம/ப: அறி ைகைய ச�வேதச ெதாட�;க� ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &,வி/& ஆ/0=பA�த=பட ேவ�Aெமன= பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. 
(11) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம=; அைம*ச�, 2017 ஆ� ஆ�A கான விைளயா�A அபிவி+�தி� திைண கள�தி வ+டாVத ெசயலா/0ைக அறி ைகைய* சமர=பி�� ேம/ப: அறி ைகைய இைளஞ�, விைளயா�A��ைற, கைல ம/0� மர;ாிைமக� ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &,வி/& ஆ/0=பA�த=பட ேவ�Aெமன= பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�.     3.3.3.3.    மE�கJமE�கJமE�கJமE�கJ    : : : :     
  (i) திJலபி�:ய, நீ�ெகா,�; [தி, மஹவ�த, இல. 442/சீ யி2 வதிM� தி+. :.எ�.ஏ. ரண�>கவின� 2018.02.17 ஆ� திகதியிட=ப�ட ம@ைவM�;  
  (ii) மாகவி�ட, த�மி�ட, இல. 94/சீ/1 இ2 வதிM� தி+. ஜி.எ2.ஆ�. ெம:]ன� 2018.03.28 ஆ� திகதியிட=ப�ட ம@ைவM� 
  ெகௗரவ பிரசன ரண�>க சம�=பி�தா�. 30(10) ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள கைமய ேம/ப: ம@ க� ெபா� ம@ க� &,J & ஆ/0=பA�த=ப�டன.     4. 4. 4. 4. ெஜனரா�ெஜனரா�ெஜனரா�ெஜனரா�    ேசா்ேசா்ேசா்ேசா ்   ேஜா+ேஜா+ேஜா+ேஜா+    ெகா'தலாவைலெகா'தலாவைலெகா'தலாவைலெகா'தலாவைல    பா=கா9K9பா=கா9K9பா=கா9K9பா=கா9K9    ப�கைல�கழக�ப�கைல�கழக�ப�கைல�கழக�ப�கைல�கழக�    (விேசட(விேசட(விேசட(விேசட    ஏWபாXகJ)ஏWபாXகJ)ஏWபாXகJ)ஏWபாXகJ): : : : உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க� அைம*ச� சம�=பி�த ச�டDல�,— ெத/காசிய ெதாழி@�பவிய2 ம/0� ம+��வ நி0வக�திட� பதிJெச9ய=ப�ட மாணவ�கைள 1981 ஆ� ஆ�: 68 ஆ� இல க, ேசா ் ேஜா ெகா�தலாவைல பா�கா=;= ப2கைல கழக* ச�ட�தி கீI தாபி க=ப�ட ெஜனரா2 ேசா ் ேஜா ெகா�தலாவைல பா�கா=;= ப2கைல கழக�� & உ�ளீ��த2 ெதாட�பான ேதசிய  ெகா�ைகைய விதி=பத/&� அ��ட அதேனாA ெதாட�;ப�ட அ2ல� அத இைடேநாவ்ிைளவான க+ம>க� & ஏ/பாA ெச9வத/&மானெதா+ ச�டDல�. 



                            (7 ) M. No. 12 ச�டDல� 2018 � 19 ஆ� திகதி ெச_வா9 கிழைம இர�டா� மதி=`A ெச9ய=பAமா0�, அ* ச�டDல� அ*சிட=பட ேவ�AெமனJ� உாிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &,J & ஆ/0=பA�த=பட ேவ�AெமனJ� க�டைளயாயி/0.  5.5.5.5.    பாரா>ம+ற அ6வ�கJபாரா>ம+ற அ6வ�கJபாரா>ம+ற அ6வ�கJபாரா>ம+ற அ6வ�கJ: : : : காணிகாணிகாணிகாணி    மWT�மWT�மWT�மWT�    பாரா>ம+றபாரா>ம+றபாரா>ம+றபாரா>ம+ற    மTசீரைம9KமTசீரைம9KமTசீரைம9KமTசீரைம9K    அைம:ச அைம:ச அைம:ச அைம:ச     சம�=பி�த பிேரரைண,— இைறய தின� அரசா>க அ1வ2க� $னீடைடMமாக. பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�.  6.6.6.6.    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    பா=கா9Kபா=கா9Kபா=கா9Kபா=கா9K    நிதிய�நிதிய�நிதிய�நிதிய�    (((( தி�'த:)தி�'த:)தி�'த:)தி�'த:)    ச0டYல�ச0டYல�ச0டYல�ச0டYல�        : : : : இர�டா� மதி=`�A கான க�டைள வாசி க=ப�ட�. “ச�டDல� இ=ெபா,� இர�டாவ� $ைறயாக மதி=பிட= ெப0மாக” என  பிரதம அைம*ச+� ேதசிய ெகா�ைகக� ம/0� ெபா+ளாதார அ1வ2க� அைம*ச+மானவ� சா�பாக உய�க2வி  ம/0� கலாசார அ1வ2க� அைம*ச�  பிேராி�தா�. 
($.ப. 10.30 மணி & பிரதி* சபாநாயக� தைலைம தா>கினா�. )  “ெகளரவ $ஜி;� ரஹுமா தைலைம தா>&வாராக” என  அரச ெதாழி2$ய/சிக� ம/0� க�: நகர அபிவி+�தி அைம*ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. 
(பி.ப. 1.45 மணி & ெகௗரவ $ஜி;� ரஹுமா தைலைம தா>கினா�.) “ெகளரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா>&வாராக” என  அரச ெதாழி2$ய/சிக� ம/0� க�: நகர அபிவி+�தி அைம*ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. 
(பி.ப. 2.45 மணி & ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா>கினா�.) 
(பி.ப. 4.17 மணி & &, களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா>கினா�.) “ச�டDல� $,= பாரா�மற  &,வி பாிசீலைன & விட=பAமாக” என  பிரதம அைம*ச+� ேதசிய ெகா�ைகக� ம/0� ெபா+ளாதார அ1வ2க� அைம*ச+மானவ� சா�பாக உய�க2வி  ம/0� கலாசார அ1வ2க� அைம*ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. உடேன பாரா�மற� &,வாக மாறிய�. (&,நிைலயி2) பிரதி* சபாநாயக� தைலைம தா>கினா�. 1 $த2  3 வைரயான வாசக>க� ஏ/0 ெகா�ள=ப�டன. 4 ஆ� வாசக� 2 ஆ� ப க�தி2 6 ஆ� வாிைய நீ கிவி�A அத/&= பதிலாக பிவ+வதைன இAமா0 ேதசிய பா�கா=; ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &,வி தவிசாள� ெகௗரவ மK� ஜயதில க தி+�தெமாைற= பிேராி�தா�:- 
 “ ெசா21 &= பதிலாக “  பா�கா=;”  எ@� ெசா2ைல”  தி+�த� ஏ/0 ெகா�ள=பAமாக என பிேரரைண எA�திய�ப= ெப/0 நிைறேவ/ற=ப�ட�. வாசக� ச�ட Dல�தி ஒ+ ப&தியாக இ+ க ேவ�Aெமற பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0  ெகா�ள=ப�ட�. 



                            (8 ) M. No. 12 வாசகக� 5 ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. ச�டமா &வாசக$� ச�ட=ெபய+�: ச�டமா &வாசக$� ச�ட=ெபய+� ச�டDல�தி ஒ+ ப&தியாக இ+ க ேவ�Aெமற பிேரரைண &,வி/& விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. ச�டDல�  தி+�த>க�ட ஏ/0 ெகா�ள=ப�டதாக அறிவி க=ப�ட�. “ச�டDல�  இ=ெபா,� Dறாவ� $ைறயாக மதி=பிட= ெப0மாக” என பிரதம அைம*ச+� ேதசிய ெகா�ைகக� ம/0� ெபா+ளாதார அ1வ2க� அைம*ச+மானவ�  சா�பாக உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க� அைம*ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�.  இதப: ச�டDல� தி+�த=ப�டவா0 Dறாவ� $ைறயாக மதி=பிட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�.  7777....    ஒ'திைவ9Kஒ'திைவ9Kஒ'திைவ9Kஒ'திைவ9K    (((( கிராமியகிராமியகிராமியகிராமிய    வ�கிகைளவ�கிகைளவ�கிகைளவ�கிகைள    ஒZ��T'=வதWகானஒZ��T'=வதWகானஒZ��T'=வதWகானஒZ��T'=வதWகான    (ைறைமைய(ைறைமைய(ைறைமைய(ைறைமைய    வ�'த�வ�'த�வ�'த�வ�'த�) :) :) :) :   “இ= பாரா�மற� இ=ேபா� ஒ�திைவ க=பAமாக” என காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம=; அைம*ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எA�திய�ப= ெப/0 விவாதி க=ப�ட�. “ெகளரவ இVதிக அ@+�த ேஹர� தைலைம தா>&வாராக” என  உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க� அைம*ச�  பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. 
(பி.ப. 6.27 மணி & ெகௗரவ இVதிக அ@+�த ேஹர� தைலைம தா>கினா�.) பிேரரைண சைப & விட=ப�A ஏ/0 ெகா�ள=ப�ட�. பி.ப.7.09 மணி & பாரா�மற� 2018 � 19 ஆ� திகதி ெச_வா9 கிழைம பி.ப. 1.00 வைர ஒ�திைவ க=ப�ட�. 
              


