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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெ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�, $*#களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி க,ரணி� வி�கிரமசி க,ரணி� வி�கிரமசி க,ரணி� வி�கிரமசி க, பிரதம அைம%ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம%ச)� ெகௗரவ (தி"மதி) தலதா அ$ேகாரல,ெகௗரவ (தி"மதி) தலதா அ$ேகாரல,ெகௗரவ (தி"மதி) தலதா அ$ேகாரல,ெகௗரவ (தி"மதி) தலதா அ$ேகாரல, நீதி ம/0� சிைற%சாைலக. ம0சீரைம5� அைம%ச� ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன, உ.நா�ட1வ2க. அைம%ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர$ க,ெகௗரவ ேஜா� அமர$ க,ெகௗரவ ேஜா� அமர$ க,ெகௗரவ ேஜா� அமர$ க, 7/0லா��ைற அபிவி)�தி ம/0� கிறி8தவ சமய அ1வ2க. அைம%ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர' அ()கம, வி9ஞான, ெதாழி2<�ப, ஆரா>%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 ம0சீரைம5� அைம%ச)� அரசா@க# க�சி Aத/ேகாலாசாB� ெகௗரவ அகில விரா+ காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா+ காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா+ காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா+ காாியவச�, க2வி அைம%ச� ெகௗரவ ல,ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல,ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல,ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல,ம� கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி2Aய/சி ம/0� க�? நகர அபிவி)�தி அைம%ச)� பாரா�மற% சைப Aத2வ)� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய ஒ)ைம5பாD, ந2Eண#க� ம/0� அரசக)ம ெமாழிக. அைம%ச� ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா#$வர�� ம/0� சிவி2 விமான% ேசைவக. அைம%ச� ெகௗரவ எ-. .. நாவி�ன,ெகௗரவ எ-. .. நாவி�ன,ெகௗரவ எ-. .. நாவி�ன,ெகௗரவ எ-. .. நாவி�ன, உ.ளக அ1வ2க. ம/0� வடேம2 அபிவி)�தி அைம%ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, ��தசாசன அைம%ச� ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம%ச� ெகௗரவ (தி"மதி) ச�திராணி ப3டார,ெகௗரவ (தி"மதி) ச�திராணி ப3டார,ெகௗரவ (தி"மதி) ச�திராணி ப3டார,ெகௗரவ (தி"மதி) ச�திராணி ப3டார, மகளி� ம/0� சி0வ� அ1வ2க. அைம%ச� ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர'நாய�க, இைளஞ� அ1வ2க., க)�தி�ட Aகாைம��வ� ம/0� ெத அபிவி)�தி அைம%ச� ெகௗரவ அ&ஜுன ரண$ க,ெகௗரவ அ&ஜுன ரண$ க,ெகௗரவ அ&ஜுன ரண$ க,ெகௗரவ அ&ஜுன ரண$ க, ெப/ேறாEய வள@க. அபிவி)�தி 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� 



                            (2 ) M. No. 14 ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம, அபிவி)�தி உபாய Aைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம%ச� ெகௗரவ ம கள சமர7ர,ெகௗரவ ம கள சமர7ர,ெகௗரவ ம கள சமர7ர,ெகௗரவ ம கள சமர7ர, நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம%ச� ெகௗரவ ர7�திர சமர7ர,ெகௗரவ ர7�திர சமர7ர,ெகௗரவ ர7�திர சமர7ர,ெகௗரவ ர7�திர சமர7ர, ெதாழி2 ம/0� ெதாழி/ச@க உறGக. அைம%ச� ெகௗரவ (டா�ட&) ராஜித ேசனார'ன,ெகௗரவ (டா�ட&) ராஜித ேசனார'ன,ெகௗரவ (டா�ட&) ராஜித ேசனார'ன,ெகௗரவ (டா�ட&) ராஜித ேசனார'ன, 7காதார�, ேபாசைண ம/0� 7ேதச ம)��வ அைம%ச� ெகௗரவ 8.எ�. 9வாமிநாத�,ெகௗரவ 8.எ�. 9வாமிநாத�,ெகௗரவ 8.எ�. 9வாமிநாத�,ெகௗரவ 8.எ�. 9வாமிநாத�, மீ.$?ேய/ற�, �ன�வாHவளி5�, வட#$ அபிவி)�தி ம/0� இI�மத 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 க.& ஹஷீ�,ெகௗரவ க.& ஹஷீ�,ெகௗரவ க.& ஹஷீ�,ெகௗரவ க.& ஹஷீ�, ெநD9சாைலக. ம/0� Jதி அபிவி)�தி அைம%ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, சKக வ1L�ட2க. அைம%ச� ெகௗரவ .�0 மா&ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ .�0 மா&ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ .�0 மா&ஷ� சர' ெபா�ேசகா,ெகௗரவ .�0 மா&ஷ� சர' ெபா�ேசகா, வ1வாதார அபிவி)�தி, வனசீவராசிக. ம/0� பிரேதச அபிவி)�தி அைம%ச�  ெகௗரவ வச�த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ>விஹாேர, கம�ெதாழி2 இராஜா@க அைம%ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, இைளஞ� அ1வ2க., க)�தி�ட Aகாைம��வ� ம/0� ெத அபிவி)�தி இராஜா@க அைம%ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர",ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர",ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர",ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர", உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க. 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�D �திய கிராம@க., உ�க�டைம5� வசதிக. ம/0� சAதாய 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. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. இராஜா@க அைம%ச� ெகௗரவ 7ர�மார திசாநாய�க,ெகௗரவ 7ர�மார திசாநாய�க,ெகௗரவ 7ர�மார திசாநாய�க,ெகௗரவ 7ர�மார திசாநாய�க, மகாவE 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� ��5பி#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. 8. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 8. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 8. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 8. பிேரமதாச, ெப)Iேதா�ட# ைக�ெதாழி2 இராஜா@க அைம%ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    பா5த ர ேக ப3டார,பா5த ர ேக ப3டார,பா5த ர ேக ப3டார,பா5த ர ேக ப3டார, நீ�5பாசன, நீ� வள@க. ம/0� அன��த Aகாைம��வ இராஜா@க அைம%ச� ெ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 7.எ-. இராதாகி"Aண�,ெகௗரவ 7.எ-. இராதாகி"Aண�,ெகௗரவ 7.எ-. இராதாகி"Aண�,ெகௗரவ 7.எ-. இராதாகி"Aண�, க2வி 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 "வ� விேஜவ&தன,ெகௗரவ "வ� விேஜவ&தன,ெகௗரவ "வ� விேஜவ&தன,ெகௗரவ "வ� விேஜவ&தன, பா�கா5� இராஜா@க அைம%ச� ெகௗரவ தி5; ெவதஆரBசி,ெகௗரவ தி5; ெவதஆரBசி,ெகௗரவ தி5; ெவதஆரBசி,ெகௗரவ தி5; ெவதஆரBசி, கட/ெறாழி2, நீரக வளKல அபிவி)�தி ம/0� கிராமிய5 ெபா)ளாதார அ1வ2க. இராஜா@க அைம%ச� ெகௗரவ 9ஜீவ ேசனசி க,ெகௗரவ 9ஜீவ ேசனசி க,ெகௗரவ 9ஜீவ ேசனசி க,ெகௗரவ 9ஜீவ ே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, வி9ஞான, ெதாழி2<�ப, ஆரா>%சி, திறக. அபிவி)�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�? மர�ாிைமக. இராஜா@க அைம%ச� 



                            (3 ) M. No. 14 ெகௗரவ ஏ. எB. எ�. ெபளC,ெகௗரவ ஏ. எB. எ�. ெபளC,ெகௗரவ ஏ. எB. எ�. ெபளC,ெகௗரவ ஏ. எB. எ�. ெபளC, ேதசிய ஒ/0ைம ம/0� சகவாHG 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 ே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�, 7காதார�, ேபாசைண ம/0� 7ேதச ம)��வ பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ $ேனA க�க�த,ெகௗரவ $ேனA க�க�த,ெகௗரவ $ேனA க�க�த,ெகௗரவ $ேனA க�க�த, காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ (டா�ட&) (தி"மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி"மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி"மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி"மதி) அேனாமா கமேக, ெப/ேறாEய வள@க. அபிவி)�தி பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ எ0வ0 �ணேசகர,ெகௗரவ எ0வ0 �ணேசகர,ெகௗரவ எ0வ0 �ணேசகர,ெகௗரவ எ0வ0 �ணேசகர, உ.ளக அ1வ2க. ம/0� வடேம2 அபிவி)�தி பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ ந5� ப3டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந5� ப3டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந5� ப3டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந5� ப3டார ஜயமஹ, அரச நி)வாக Aகாைம��வ ம/0� ச�டA� ஒ*@$� பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ பா5த �மார ெதவர;ெப"ம,ெகௗரவ பா5த �மார ெதவர;ெப"ம,ெகௗரவ பா5த �மார ெதவர;ெப"ம,ெகௗரவ பா5த �மார ெதவர;ெப"ம, வ1வாதார அபிவி)�தி, வனசீவராசிக. ம/0� பிரேதச அபிவி)�தி பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ எB.ஆ&. சாரதீ $Aம�த,ெகௗரவ எB.ஆ&. சாரதீ $Aம�த,ெகௗரவ எB.ஆ&. சாரதீ $Aம�த,ெகௗரவ எB.ஆ&. சாரதீ $Aம�த, நீதி ம/0� சிைற%சாைலக. ம0சீரைம5� பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ D'திக ப'திறண,ெகௗரவ D'திக ப'திறண,ெகௗரவ D'திக ப'திறண,ெகௗரவ D'திக ப'திறண, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ க"ணார'ன பரணவிதான,ெகௗரவ க"ணார'ன பரணவிதான,ெகௗரவ க"ணார'ன பரணவிதான,ெகௗரவ க"ணார'ன பரணவிதான, வி9ஞான, ெதாழி2<�ப, ஆரா>%சி, திறக. அபிவி)�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�? மர�ாிைமக. பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ ேக. காத& ம-தா�,ெகௗரவ ேக. காத& ம-தா�,ெகௗரவ ேக. காத& ம-தா�,ெகௗரவ ேக. காத& ம-தா�, மீ.$?ேய/ற�, �ன�வாHவளி5� ம/0� வட#$ அபிவி)�தி 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, 7/றாட2 பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ நிஷா�த ($ெஹ08கமேக,ெகௗரவ நிஷா�த ($ெஹ08கமேக,ெகௗரவ நிஷா�த ($ெஹ08கமேக,ெகௗரவ நிஷா�த ($ெஹ08கமேக, �ைறAக@க. ம/0� க5ப/0ைற அ1வ2க. பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ அ கஜ� இராமநாத�,ெகௗரவ அ கஜ� இராமநாத�,ெகௗரவ அ கஜ� இராமநாத�,ெகௗரவ அ கஜ� இராமநாத�, கம�ெதாழி2 பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, சKக வ1L�ட2க. பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ ('$ சிவ5 க�,ெகௗரவ ('$ சிவ5 க�,ெகௗரவ ('$ சிவ5 க�,ெகௗரவ ('$ சிவ5 க�, சKக நல�ாி ம/0� ஆர�ப# ைக�ெதாழி2 பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ அமீ& அ5 சிஹா;தீ�,ெகௗரவ அமீ& அ5 சிஹா;தீ�,ெகௗரவ அமீ& அ5 சிஹா;தீ�,ெகௗரவ அமீ& அ5 சிஹா;தீ�, கட/ெறாழி2, நீரக வளKல அபிவி)�தி ம/0� கிராமிய5 ெபா)ளாதார அ1வ2க. பிரதி அைம%ச� ெகௗரவ எB.எ�.எ�. ஹாீ-,ெகௗரவ எB.எ�.எ�. ஹாீ-,ெகௗரவ எB.எ�.எ�. ஹாீ-,ெகௗரவ எB.எ�.எ�. ஹாீ-, அரச ெதாழி2Aய/சி ம/0� க�? நகர அபிவி)�தி பிரதி அைம%ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட& அ;Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட& அ;Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட& அ;Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட& அ;Dஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ&தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ&தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ&தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ&தன   ெகௗரவ மஹி�த யா;பா அேபவ&தனெகௗரவ மஹி�த யா;பா அேபவ&தனெகௗரவ மஹி�த யா;பா அேபவ&தனெகௗரவ மஹி�த யா;பா அேபவ&தன   ெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகர   ெகௗரவ $ஷார இ�$னி� அமரேசனெகௗரவ $ஷார இ�$னி� அமரேசனெகௗரவ $ஷார இ�$னி� அமரேசனெகௗரவ $ஷார இ�$னி� அமரேசன   



                            (4 ) M. No. 14 ெகௗரவ திE� அ()கமெகௗரவ திE� அ()கமெகௗரவ திE� அ()கமெகௗரவ திE� அ()கம   ெகௗரவ டல- அழக;ெப"மெகௗரவ டல- அழக;ெப"மெகௗரவ டல- அழக;ெப"மெகௗரவ டல- அழக;ெப"ம   ெகௗரவ ஆன�த அ>'கமேகெகௗரவ ஆன�த அ>'கமேகெகௗரவ ஆன�த அ>'கமேகெகௗரவ ஆன�த அ>'கமேக   ெகௗரவ மஹி�தான�த அ>'கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ>'கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ>'கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ>'கமேக   ெ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 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 ேவ> �மா&ெகௗரவ ேவ> �மா&ெகௗரவ ேவ> �மா&ெகௗரவ ேவ> �மா&   ெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா' ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க7�திர� ேகாG-வர�ெகௗரவ க7�திர� ேகாG-வர�ெகௗரவ க7�திர� ேகாG-வர�ெகௗரவ க7�திர� ேகாG-வர�   ெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேக   ெகௗரவ நிஹா� கல;ப'திெகௗரவ நிஹா� கல;ப'திெகௗரவ நிஹா� கல;ப'திெகௗரவ நிஹா� கல;ப'தி   ெகௗரவ திேனA �ணவ&தனெகௗரவ திேனA �ணவ&தனெகௗரவ திேனA �ணவ&தனெகௗரவ திேனA �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 சிசிர ஜயெகா8ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா8ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா8ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா8   ெ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 அIர சி0னி ஜயர'னெகௗரவ அIர சி0னி ஜயர'னெகௗரவ அIர சி0னி ஜயர'னெகௗரவ அIர சி0னி ஜயர'ன   ெகௗரவ அJராத ஜயர'னெகௗரவ அJராத ஜயர'னெகௗரவ அJராத ஜயர'னெகௗரவ அJராத ஜயர'ன   ெகௗரவ பிய கர ஜயர'னெகௗரவ பிய கர ஜயர'னெகௗரவ பிய கர ஜயர'னெகௗரவ பிய கர ஜயர'ன   ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர   ெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகர   ெ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 ஆK(க� ெதா3டமா�ெகௗரவ ஆK(க� ெதா3டமா�ெகௗரவ ஆK(க� ெதா3டமா�ெகௗரவ ஆK(க� ெதா3டமா�   ெகௗரவ எ�.எ-. ெதள.�ெகௗரவ எ�.எ-. ெதள.�ெகௗரவ எ�.எ-. ெதள.�ெகௗரவ எ�.எ-. ெதள.�   ெகௗரவ சிறினா� 8 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 8 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 8 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 8 ெம�   ெகௗரவ பிய� நிசா�த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா�த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா�த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா�த த சி�வா   ெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத&ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத&ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத&ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத&ஷன த சி�வா   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி' த ெசாLசா   ெகௗரவ அJர திசாநாய�கெகௗரவ அJர திசாநாய�கெகௗரவ அJர திசாநாய�கெகௗரவ அJர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல7ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல7ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல7ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல7ர திசாநாய�க   ெகௗரவ சா5�த திசாநாய�கெகௗரவ சா5�த திசாநாய�கெகௗரவ சா5�த திசாநாய�கெகௗரவ சா5�த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள- ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள- ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள- ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள- ேதவான�தா   ெகௗரவ வா9ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா9ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா9ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா9ேதவ நாணாய�கார   



                            (5 ) M. No. 14 ெகௗரவ இ. சாM- நி&மலநாத�ெகௗரவ இ. சாM- நி&மலநாத�ெகௗரவ இ. சாM- நி&மலநாத�ெகௗரவ இ. சாM- நி&மலநாத�   ெகௗரவ (டா�ட&) ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட&) ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட&) ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட&) ரேமA பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ 9ஜி' சNஜய ெபேரராெகௗரவ 9ஜி' சNஜய ெபேரராெகௗரவ 9ஜி' சNஜய ெபேரராெகௗரவ 9ஜி' சNஜய ெபேரரா   ெகௗரவ (டா�ட&) (தி"மதி) 9த&ஷினி ப&னா�$DMேளெகௗரவ (டா�ட&) (தி"மதி) 9த&ஷினி ப&னா�$DMேளெகௗரவ (டா�ட&) (தி"மதி) 9த&ஷினி ப&னா�$DMேளெகௗரவ (டா�ட&) (தி"மதி) 9த&ஷினி ப&னா�$DMேள   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�த   ெகௗரவ எ-. பிேரமர'னெகௗரவ எ-. பிேரமர'னெகௗரவ எ-. பிேரமர'னெகௗரவ எ-. பிேரமர'ன   ெகௗரவ ப�$ல லா� ப3டாாிெகாடெகௗரவ ப�$ல லா� ப3டாாிெகாடெகௗரவ ப�$ல லா� ப3டாாிெகாடெகௗரவ ப�$ல லா� ப3டாாிெகாட   ெகௗரவ தார�க பாலOாியெகௗரவ தார�க பாலOாியெகௗரவ தார�க பாலOாியெகௗரவ தார�க பாலOாிய   ெகௗரவ விஜித ேப"ெகாடெகௗரவ விஜித ேப"ெகாடெகௗரவ விஜித ேப"ெகாடெகௗரவ விஜித ேப"ெகாட   ெகௗரவ (ஹ�ம$ இ;ராஹி� (ஹ�ம$ ம�O&ெகௗரவ (ஹ�ம$ இ;ராஹி� (ஹ�ம$ ம�O&ெகௗரவ (ஹ�ம$ இ;ராஹி� (ஹ�ம$ ம�O&ெகௗரவ (ஹ�ம$ இ;ராஹி� (ஹ�ம$ ம�O&   ெகௗரவ எ-.எ�. மாி�கா&ெகௗரவ எ-.எ�. மாி�கா&ெகௗரவ எ-.எ�. மாி�கா&ெகௗரவ எ-.எ�. மாி�கா&   ெகௗரவ இ�ரா� மPQ;ெகௗரவ இ�ரா� மPQ;ெகௗரவ இ�ரா� மPQ;ெகௗரவ இ�ரா� மPQ;   ெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ9 மாரசி கெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ9 மாரசி கெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ9 மாரசி கெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ9 மாரசி க   ெகௗரவ எ-.சீ. ('$�மாரணெகௗரவ எ-.சீ. ('$�மாரணெகௗரவ எ-.சீ. ('$�மாரணெகௗரவ எ-.சீ. ('$�மாரண   ெகௗரவ அJர பிாியத&ஷன யா;பாெகௗரவ அJர பிாியத&ஷன யா;பாெகௗரவ அJர பிாியத&ஷன யா;பாெகௗரவ அJர பிாியத&ஷன யா;பா   ெ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$ர5ேய ரதன ேதர&ெகௗரவ (வண.) அ$ர5ேய ரதன ேதர&ெகௗரவ (வண.) அ$ர5ேய ரதன ேதர&ெகௗரவ (வண.) அ$ர5ேய ரதன ேதர&   ெகௗரவ பிம� ர'நாய�கெகௗரவ பிம� ர'நாய�கெகௗரவ பிம� ர'நாய�கெகௗரவ பிம� ர'நாய�க   ெகௗரவ சீ. .. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. .. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. .. ர'நாய�கெகௗரவ சீ. .. ர'நாய�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண$ கெகௗரவ பிரச�ன ரண$ கெகௗரவ பிரச�ன ரண$ கெகௗரவ பிரச�ன ரண$ க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண7ரெகௗரவ பிரச�ன ரண7ரெகௗரவ பிரச�ன ரண7ரெகௗரவ பிரச�ன ரண7ர   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ (ஜிD& ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிD& ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிD& ரஹுமா�ெகௗரவ (ஜிD& 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 காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேக   ெகௗரவ ஜானக வ���Dரெகௗரவ ஜானக வ���Dரெகௗரவ ஜானக வ���Dரெகௗரவ ஜானக வ���Dர   ெ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 லRம� ஆன�த விேஜமா�னெகௗரவ லRம� ஆன�த விேஜமா�னெகௗரவ லRம� ஆன�த விேஜமா�னெகௗரவ லRம� 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 $S; விேஜேசகரெகௗரவ $S; விேஜேசகரெகௗரவ $S; விேஜேசகரெகௗரவ $S; விேஜேசகர   



                            (6 ) M. No. 14 ெகௗரவ கNசன விேஜேசகரெகௗரவ கNசன விேஜேசகரெகௗரவ கNசன விேஜேசகரெகௗரவ கNசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதIக விதானகமேகெகௗரவ ேதIக விதானகமேகெகௗரவ ேதIக விதானகமேகெகௗரவ ேதIக விதானகமேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர�   ெகௗரவ ச�திம 7ர�ெகா8ெகௗரவ ச�திம 7ர�ெகா8ெகௗரவ ச�திம 7ர�ெகா8ெகௗரவ ச�திம 7ர�ெகா8   ெகௗரவ விம� 7ரவ செகௗரவ விம� 7ரவ செகௗரவ விம� 7ரவ செகௗரவ விம� 7ரவ ச   ெ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('$ Uேநச�ெகௗரவ ஞான('$ Uேநச�ெகௗரவ ஞான('$ Uேநச�ெகௗரவ ஞான('$ Uேநச�   ெகௗரவ (தி"மதி) சா�தி U-க�தராசாெகௗரவ (தி"மதி) சா�தி U-க�தராசாெகௗரவ (தி"மதி) சா�தி U-க�தராசாெகௗரவ (தி"மதி) சா�தி U-க�தராசா   ெகௗரவ ஜய�த சமர7ரெகௗரவ ஜய�த சமர7ரெகௗரவ ஜய�த சமர7ரெகௗரவ ஜய�த சமர7ர   ெ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 ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெகௗரவ த"ம5 க� சி'தா&த�ெகௗரவ த"ம5 க� சி'தா&த�ெகௗரவ த"ம5 க� சி'தா&த�ெகௗரவ த"ம5 க� சி'தா&த�   ெகௗரவ தில க 9மதிபாலெகௗரவ தில க 9மதிபாலெகௗரவ தில க 9மதிபாலெகௗரவ தில க 9மதிபால   ெகௗரவ எ�.ஏ. 9ம�திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 9ம�திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 9ம�திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 9ம�திர�   ெகௗரவ வ8ேவ� 9ேரAெகௗரவ வ8ேவ� 9ேரAெகௗரவ வ8ேவ� 9ேரAெகௗரவ வ8ேவ� 9ேரA   ெகௗரவ டபிMW. G. ேஜ. ெசெனவிர'னெகௗரவ டபிMW. G. ேஜ. ெசெனவிர'னெகௗரவ டபிMW. G. ேஜ. ெசெனவிர'னெகௗரவ டபிMW. G. ேஜ. ெசெனவிர'ன   ெ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 விேஜபால ெஹ08ஆரBசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ08ஆரBசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ08ஆரBசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ08ஆரBசி   ெகௗரவ இ�திக அJ"'த ேஹர'ெகௗரவ இ�திக அJ"'த ேஹர'ெகௗரவ இ�திக அJ"'த ேஹர'ெகௗரவ இ�திக அJ"'த ேஹர'   ெகௗரவ கனக ேஹர'ெகௗரவ கனக ேஹர'ெகௗரவ கனக ேஹர'ெகௗரவ கனக ேஹர'      தி). த�மிக தசநாய#க, பாரா�மற% ெசயலாள� நாயக�   தி). நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா$தி5 பிரதானிO� பிரதி5 பாரா�மற% ெசயலாள� நாயகA�   தி)மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி% ெசயலாள� நாயக�  தி). ?#கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி% ெசயலாள� நாயக�   ஒ'திைவ;பி� பிரகார� பாராEம�ற� Y8ய$. பிரதிBஒ'திைவ;பி� பிரகார� பாராEம�ற� Y8ய$. பிரதிBஒ'திைவ;பி� பிரகார� பாராEம�ற� Y8ய$. பிரதிBஒ'திைவ;பி� பிரகார� பாராEம�ற� Y8ய$. பிரதிB    சபாநாயக& தைலைம சபாநாயக& தைலைம சபாநாயக& தைலைம சபாநாயக& தைலைம தா கினா&.தா கினா&.தா கினா&.தா கினா&.     1111....    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி'த�கMஅறிவி'த�கMஅறிவி'த�கMஅறிவி'த�கM: : : : பிரதி% சபாநாயக� பிவ)மா0 அறிவி�த2 விD�தா� :- 
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I “பாரா�மற�தி 125  ஆ� இல#க நிைலயிய/ க�டைளயி ஏ/பாDக�#கைமய இைண5�# $*வான� - சபாநாயகைர $*வி தவிசாளராக# ெகா�D; பிரதி% சபாநாயக�; $*#களி பிரதி� தவிசாள�; பாரா�மற% சைப Aத2வ�; பாரா�மற எதி�#க�சி� தைலவ�; அரசா@க Aத/ேகாலாசா; எதி�#க�சி Aத/ேகாலாசா; ம/0� ஒ*#கவிய2 ம/0� சிற5�ாிைமக. ப/றிய $*, அரசா@க கண#$க. ப/றிய $*, அரசா@க ெபா05� Aய/சிக. ப/றிய $*, அரசா@க நிதி ப/றிய $*, ச�டவா#க நிைலயிய/ $*, �ைறசா� ேம/பா�ைவ#$*#க., அைம%7சா� ஆேலாசைன $*#க.,  ெபா� மB#க. ப/றிய $*, உய� பதவிக. ப/றிய $* ம/0� பிவாிைச# $* எபவ/றி தவிசாள�கைள உ.ளி�ட வைகயி2 ெகௗரவ சாபாநாயகாினா2 நியமி#க5ப�ட�.” 
II “பாரா�மற�தி 118 ஆ� இல#க நிைலயிய/ க�டைளயி ஏ/பாDக�#கைமயG� 2018 ேம 22 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா2 ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட பிேரைண#கைமயG� ஒ*#கவிய2 ம/0� சிற5�ாிைமக.  ப/றிய $*வி2 கடைமயா/0வத/$ பிவ)� உ05பின�க. 2018 � 19 ஆ� திகதி ெதாிG#$*வினா2 ெபய� $றி5பிட5ப�D.ளன�: - ெகௗரவ தில# மாரபன ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர9சி� ம��மப�டார ெகௗரவ கயIத க)ணாதில#க ெகௗரவ மேனா கேணச ெகௗரவ ைபஸ� A8தபா ெகௗரவ ஏ.[. 7சி2 பிேரமஜயIத ெகௗரவ ட#ள8 ேதவானIதா ெகௗரவ அ<ர திசாநாய#க  ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ ெகௗரவ (தி)மதி) சாIதி ]8கIதராசா” 
III 

“பாரா�மற�தி 117 ஆ� இல#க நிைலயிய/ க�டைளயி ஏ/பாDக�#கைமயG� 2018 ேம 22 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா2 ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட பிேரைண#கைமயG� ெதாிG# $*வினா2 பிவ)� உ05பின�க. 2018  � 19 ஆ� திகதி ெகௗரவ சபாநாயக� அவ�கைள தவிசாளராக# ெகா�ட சைப# $*வி2 கடைமயா/0வத/$  ெபய� $றி5பிட5ப�D.ளன�:-   ெகௗரவ மஹிIத அமரJர ெகௗரவ பழனி திகா�பர� ெகௗரவ ட#ள8 ேதவானIதா ெகௗரவ நிஹா2 கல5ப�தி ெகௗரவ ர9சி� அ1விஹாேர 



                            (8 ) M. No. 14 ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ ெகௗரவ சீனி�த�பி ேயாேக8வர ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ ெகௗரவ க9சன விேஜேசகர”   
IV 

“பாரா�மற�தி 111 ஆ� இல#க நிைலயிய/ க�டைளயி (22) (அ) பIதியி ஏ/பாDக�#கைமய 2018 � 19 ஆ� திகதி ெகௗரவ க)ணார�ன பரணவிதான அவ�க. ச�ட விவகார� (ஊழ1#ெகதிரான) ம/0� ஊடக��ைற  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி2 ேசைவயா/0வத/$ ெதாிG# $*வினா2 நியமி#க5ப�D.ளா� எபதைன சைப#$ அறிவி��# ெகா.ள வி)��கிேற.”  

 2. ப'திர கM2. ப'திர கM2. ப'திர கM2. ப'திர கM    சம&;பண�சம&;பண�சம&;பண�சம&;பண�: : : : (1) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம%ச�,   
 (i) 2017 ஆ� ஆ�D#கான அரசா@க ேசைவ ஆைண#$*வி ெசயலா/0ைக அறி#ைகO� ஆ�D# கண#$க��; ம/0�                          
 (ii) 2017 ஆ� ஆ�D#கான ேத�த2 ஆைண#$*வி ெசயலா/0ைக அறி#ைக ஆகியவ/ைற% சம�5பி�� ேம/ப? அறி#ைககைள  உ.ளக நி)வாக� ம/0� அரச Aகாைம��வ� ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/05பD�த5பட ேவ�Dெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. 
(2)  காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம%ச�, 2017 ஆ� ஆ�D#கான ம�ட#கள5� மாவ�ட% ெசயலக�தி வ)டாIத ெசய2நிைறேவ/0 ம/0� கண#$ அறி#ைகைய% சம�5பி�� ேம/ப? அறி#ைகைய உ.ளக நி)வாக� ம/0� அரச Aகாைம��வ�    ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/05பD�த5பட ேவ�Dெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. 
(3)  காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம%ச�,  2016 ஆ� ஆ�D#கான இல@ைக விவசாய ஆரா>%சி# ெகா.ைக#கான சைபயி வ)டாIத அறி#ைகைய% சம�5பி�� ேம/ப? அறி#ைக கம�ெதாழி2 ம/0� காணி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/05பD�த5பட ேவ�Dெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. 
(4) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம%ச�, (190 ஆவ� அ�தியாயமான) அ9ச2 அ1வலக# க�டைள% ச�ட�தி  7 ஆ� பிாிGகளி கீH தபா2 க�டண� ெதாட�பி2 நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அைம%சாி இண#க5பா�Dட தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� A8E� சமய அ1வ2க. அைம%சரா2 ஆ#க5ப�D, 2018 � 07 ஆ� திகதிய 2074/32  ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர7ாி#க5ப�ட ஒ*@$விதிகைள% சம�5பி�� ேம/ப? ஒ*@$விதிக. உ.ளக நி)வாக� ம/0� அரச Aகாைம��வ�  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/05பD�த5பட ேவ�Dெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�.  3.3.3.3.    �\�\�\�\    அறி�ைககMஅறி�ைககMஅறி�ைககMஅறி�ைககM    சம&;பண�சம&;பண�சம&;பண�சம&;பண�    : : : : (1) க2வி ம/0� மனித வள அபிவி)�தி   ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி  தவிசாள�  ெகளரவ வ?ேவ2 7ேரc  சா�பாக அ#$*வி உ05பின� ெகளரவ ேவ1 $மா�, அ# $*G#$ ஆ/05பD�த5ப�ட,  
 (i) ெஜனரா2  ேச� ேஜா ெகா�தலாவைல பா�கா5�5 ப2கைல#கழக� (விேசட  ஏ/பாDக.) ச�டKல�; ம/0�  



                            (9 ) M. No. 14  (ii) 1978 ஆ� ஆ�? 16ஆ� இல#க, ப2கைல#கழக@க.  ச�ட�தி 27(1)  பிாிG ம/0� 24 அ(1) பிாிவி கீழான க�டைளக. ெதாட�பிலான அ#$*வி  அறி#ைகைய% சம�5பி�தா�. ேம/ப? அறி#ைக சபா.ட'தி5ட;படசபா.ட'தி5ட;படசபா.ட'தி5ட;படசபா.ட'தி5ட;பட ேவ�Dெமன# க�டைளயாயி/0.  
(2) அரசா@க நிதி  ப/றிய $*வி  தவிசாள�  ெகளரவ எ�.ஏ.7மIதிர, அரசா@க நிதி ப/றிய $*வி/$ ஆ/05பD�த5ப�ட,  
 (i) ம�வாி# க�டைள% ச�ட�தி கீழான  ம�வாி  அறிவி�த2; ம/0�  
 (ii) �ைறAக ம/0� விமான நிைலய அபிவி)�தி அறJ�D% ச�ட�தி கீழான க�டைள  ெதாட�பிலான அ#$*வி  அறி#ைகைய% சம�5பி�தா�.  ேம/ப? அறி#ைக சபா.ட'தி5ட;படசபா.ட'தி5ட;படசபா.ட'தி5ட;படசபா.ட'தி5ட;பட    ேவ�DெமனG� அ%சிட5பட ேவ�DெமனG� க�டைளயாயி/0.      4.4.4.4.    ெபா$ெபா$ெபா$ெபா$    மI�கMமI�கMமI�கMமI�கM    சம&;பி'த�சம&;பி'த�சம&;பி'த�சம&;பி'த�: : : :     

(1) (i)  சாவக%ேசாி, க2வய2, ] ச�Aகநாத பாடசாைல அ)ேக எB� Aகவாியி2 வதிO� தி). ேக. ராேஜIதிரமின� 2018.04.28 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவO�;  
 (ii) யாH5பாண�, அ�ம Jதி, இல. 75 இ2 வதிO� கலாநிதி ]ர@கநாத த�ஷனனின� 2018.05.15 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவO� 

  ெகௗரவ ட#ள8 ேதவானIதா சம�5பி�தா�. 
(2)  ெமாேன$ள�, “சIதி” எB� Aகவாியி2 வதிO� தி)மதி எ%.எ�.ேசாமவதீ ப�டார ெமனி#ேகயின� 2017.11.01 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவ ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர சம�5பி�தா�.  
(3)  பதியதலாவ, ெவளி$��ர, நவக�மானய, இல. 262 ? யி2 வதிO� தி). ேக.எ%.எ�. அேபர�னவின� 2018.02.06 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவ ெகௗரவ விமலJர திசாநாய#க சம�5பி�தா�.  
(4) ேவயெகாட, ப�டாரநாய#க Jதி, இல. 536/2 இ2 வதிO� தி). தி). பி. லE� ப�மசிாியின� 2017.11.11 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவ ெகௗரவ அஜி� மான5ெப)ம சம�5பி�தா�.  
(5)  (i) கிபி8ஸ, ேலனவ, மிஹிரவி2 வதிO� தி). எ%.எ�.�.d. ேலனவவின� 

2018.03.20 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவO�;  
  (ii) $ளியா5பி�?ய, Kனம2ெதனிய, கர�பவ�தவி2 வதிO� தி). எ%.எ�. திலகர�னவின� 2018.03.06 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவO�;    (iii) அ@$eெகாலெபல8ஸ, Aலனெகாட Jதி, தலேவ ெகதர, இல. 43 இ2 வதிO� தி). ஐ.ேக. மி2டனின� 2018.03.09 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவO�; 
  (iv) மாத�ேப, தசல வ�த, $)ணாக2 Jதி, ] ெகத எB� Aகவாியி2 வதிO� தி). ேக.எ%.த.எ8. விஜயர�னவின� 2017.12.15 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவO�; 
  (v) க�?, ெபாE8 தைலைமயக�, பிரதான ெபாE8 பாிேசாதக� தி). எ2.ஏ. சிாிவ�தனவின� 2018.01.04 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவO�; 
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  (vi) மஹரகம, மஹேமகராம Jதி, இல. 58 இ2 வதிO� தி). ேக.?. ேதச5பிாியவின� 2018.05.05 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவO�; 
  (vii) த�கா நக�, ெஜ>லானி Jதி .இல. 48/1 இ2 வதிO� தி). எ�.எ�. தாgமின�  2018.03.08 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவO�; 
  (viii)  வல8A2ல, ேபாவல, ெகாெட2லவ�த, இல. 211/1 இ2 வதிO� தி)மதி சீதா சிாிவ�தனவின� 2018.04.20 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவO�; 
  (ix) நாGல, கeKலயாய, ஜனஉதானகம, இல. 36 இ2 வதிO� தி)மதி O.ஜி. $7மாவதியின� 2018.03.27 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவO� 

  ெகௗரவ (டா#ட�) நளிIத ஜயதி8ஸ சம�5பி�தா�. 
(6)  க�?, ேஜா�h ஈ. த சி2வா மாவ�ைத, இல. 309/2 இ2 வதிO� தி). ெஜர� வணிகேசகரவின� 2018.03.17 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவ ெகௗரவ  Aஜி�� ரஹுமா சம�5பி�தா�.  
(7)  ம�ட#கள5�, க2ல?, “இராமகி)cண�ர�” எB� Aகவாியி2 வதிO� தி)மதி ேக. ம2Eகாவின� 2018.01.27 ஆ� திகதியிட5ப�ட மBைவ ெகௗரவ ஞானA�� ]ேநச சம�5பி�தா�. சம�5பி�தா�.  30 (10) ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள#கைமய ேம/ப? மB#க. ெபா� மB#க. $*G#$ ஆ/05பD�த5ப�டன.     5555....    இ";பிட�YKஇ";பிட�YKஇ";பிட�YKஇ";பிட�YK    ெசா'தா3ைமெசா'தா3ைமெசா'தா3ைமெசா'தா3ைம    (விேசட(விேசட(விேசட(விேசட    ஏ]பா^கM)ஏ]பா^கM)ஏ]பா^கM)ஏ]பா^கM): : : : Jடைம5� ம/0� நி�மாண��ைற அைம%ச� சா�பாக காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம%ச� சம�5பி�த ச�டKல�,— அரசினா2 அ2ல� ஓ� அரச Aகவரா�ைமயினா2 ெசாIதமாக ைவ�தி)#க5ப�ட $றி�த சில ��டா�சி ஆதன@கைள5 பதிGெச>வதைனO� ைகOதி�5பதைனO� வசதி5பD��வத/$�; அ��ட அதேனாD ெதாட��ப�ட அ2ல� அத இைடேநா்விைளவான க)ம@க�#$ ஏ/பாD ெச>வத/$மானெதா) ச�டKல�. இ% ச�டKல� 2018 �ைல 03 ஆ� திகதி ெசlவா>#கிழைம இர�டா� மதி5dD ெச>ய5பட ேவ�DெமனG� அ% ச�டKல� அ%சிட5பட ேவ�DெமனG� அ%ச�டKல� உாிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ# $*வி/$ ஆ/05பD�த5பDமா0�  க�டைளயாயி/0.  6.6.6.6.    அைமB9சா& ஆேலாசைன� �\�கMஅைமB9சா& ஆேலாசைன� �\�கMஅைமB9சா& ஆேலாசைன� �\�கMஅைமB9சா& ஆேலாசைன� �\�கM: : : : பாரா�மற% சைப Aத2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,—  பிவ)மா0 நா/ப�தி K0 (43) அைம%சி ஆேலாசைன# $*#க. ெபய� $றி5பி�D நியமி#க5பDமாக:-  1. பா�கா5� ப/றிய  அைம%7சா� ஆேலாசைன# $*  2. மகாவE அபிவி)�தி ம/0� 7/றாட2 ப/றிய  அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 3.  ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 4. 7/0லா��ைற அபிவி)�தி ம/0� கிறி8தவ சமய அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 5. ��தசாசன அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 6. ேபா#$வர�� ம/0� சிவி2 விமான% ேசைவ அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 7. நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 



                            (11 ) M. No. 14 8. வி9ஞான, ெதாழி2<�ப, ஆரா>%சி, திறக. அபிவி)�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�? மர�ாிைமக. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 9. நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ�வழ@க2 அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 10. அரச ெதாழி2Aய/சி ம/0� க�? நகர அபிவி)�தி  அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 11. ெவளிநா�ட1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 12. �ைறAக@க. ம/0� க5ப/0ைற அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 13. உ.நா�ட1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 14. 7காதார�, ேபாசைண ம/0� 7ேதச ம)��வ  அ1வ2க.  ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 15. உ.ளக அ1வ2க. ம/0� வடேம2 அபிவி)�தி ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 16. ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 17. மாநகர ம/0� ேம2 மாகாண அபிவி)�தி அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 18. கம�ெதாழி2  அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 19. ெப)Iேதா�ட# ைக�ெதாழி2  அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 20. மிவ1 ம/0� ��5பி#க�த#க ச#தி அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 21. நீ�5பாசன, நீ� வள@க. ம/0� அன��த Aகாைம��வ அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 22. கட/ெறாழி2, நீரக வளKல அபிவி)�தி ம/0� கிராமிய5 ெபா)ளாதார அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 23. சKக வ1L�ட2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 24. ெநD9சாைலக. ம/0� Jதி அபிவி)�தி  அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 25. அரச நி)வாக Aகாைம��வ ம/0� ச�டA� ஒ*@$� ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 26. உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 27. Jடைம5� ம/0� நி�மாண��ைற அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 28. ெப/ேறாEய வள@க. அபிவி)�தி அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 29. மைலநா�D �திய கிராம@க., உ�க�டைம5� வசதிக. ம/0� சAதாய அபிவி)�தி  அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 30. காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 



                            (12 ) M. No. 14 31. மகளி� ம/0� சி0வ� அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 32. நீதி ம/0� சிைற%சாைலக. ம0சீரைம5� அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 33. க2வி  அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 34. மீ.$?ேய/ற�, �ன�வாHவளி5�, வட#$ அபிவி)�தி ம/0� இI�மத அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 35. தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� A8E� சமய அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 36. இைளஞ� அ1வ2க., க)�தி�ட Aகாைம��வ� ம/0� ெத அபிவி)�தி  அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 37. ேதசிய ஒ)ைம5பாD, ந2Eண#க� ம/0� அரசக)ம ெமாழிக.  ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 38. ெதாைல�ெதாட��க., ?ஜி�ட2 உ�க�டைம5� வசதிக. ம/0� ெவளிநா�D� ெதாழி2வா>5� அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 39. சKக நல�ாி ம/0� ஆர�ப# ைக�ெதாழி2 ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 40. மாகாண சைபக., உ.mரா�சி ம/0� விைளயா�D��ைற அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 41. அபிவி)�தி உபாய Aைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 42. வ1வாதார அபிவி)�தி, வனசீவராசிக. ம/0� பிரேதச அபிவி)�தி  அ1வ2க. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 43. ெதாழி2 ம/0� ெதாழி/ச@க உறGக. ப/றிய அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* 112 ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள Kல� அைம%7சா� ஆேலாசைன# $*வி/$ ஆ/05பD�த5ப�ட விடய� ெதாட�பி2 ஆரா>I� அறி#ைக சம�5பி5பத/காக, ஒlேவா� அைம%7சா� ஆேலாசைன# $* எ�D (8) உ05பின�கைள# ெகா�?)#$மாக. ஒlெவா) ஆேலாசைன# $*வின�� ��ட நட5ெப� K0 (3) உ05பின�களாக இ)�த2 ேவ�D�. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�.  7.7.7.7.    பாராEம�றபாராEம�றபாராEம�றபாராEம�ற    அ>வ�கMஅ>வ�கMஅ>வ�கMஅ>வ�கM: : : : பாரா�மற% சைப Aத2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2018.06.06 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா2 ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட பிேரரைணகளினா2 தைடெபறாம2, 8 ( 2 ) ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைளயி1.ள “ A.ப. 10.30 ”  எB� ெசா/ெறாட)#$5 பதிலாக “ A.ப. 10.00 ”  எB� ெசா/ெறாடைர இDவத Kல� இIநிைலயிய/ க�டைள நிக*� ��ட�ெதாடாி ேபா� ெதாழி/பDமாக. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�.     8. 8. 8. 8. ெஜனரா�ெஜனரா�ெஜனரா�ெஜனரா�    ேசா்ேசா்ேசா்ேசா்    ேஜா�ேஜா�ேஜா�ேஜா�    ெகா'தலாவைலெகா'தலாவைலெகா'தலாவைலெகா'தலாவைல    பா$கா;D;பா$கா;D;பா$கா;D;பா$கா;D;    ப�கைல�கழக�ப�கைல�கழக�ப�கைல�கழக�ப�கைல�கழக�    (விேசட(விேசட(விேசட(விேசட    ஏ]பா^கM)ஏ]பா^கM)ஏ]பா^கM)ஏ]பா^கM)    ச0ட`ல�ச0ட`ல�ச0ட`ல�ச0ட`ல�    : : : : இர�டா� மதி5d�D#கான க�டைள வாசி#க5ப�ட�. 



                            (13 ) M. No. 14 “ச�டKல� A*5பாரா�மற $*வி பாிசீலைன#$ விட5பDமாக” என  உய�க2வி  ம/0� கலாசார அ1வ2க. அைம%ச�  பிேராி�தா�. 
(பி.ப. 2.52 மணி#$ $*#களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா@கினா�. )  “ெகளரவ ெசஹா ேசமசி@க தைலைம தா@$வாராக” என பா�கா5� இராஜா@க அைம%ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 4.00 மணி#$ ெகௗரவ ெசஹா ேசமசி@க தைலைம தா@கினா�.) “ெகளரவ Aஜி�� ரஹுமா தைலைம தா@$வாராக” என  பா�கா5� இராஜா@க அைம%ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 4.58 மணி#$ ெகௗரவ Aஜி�� ரஹுமா தைலைம தா@கினா�.) “ெகௗரவ (டா#ட�) (தி)மதி) �gதா விேஜமான தைலைம தா@$வாராக” என  உய�க2வி ம/0� கலா%சார அ1வ2க. அைம%ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 5.35 மணி#$ ெகௗரவ (டா#ட�) (தி)மதி) �gதா விேஜமான தைலைம தா@கினா�.) 
(பி.ப. 6.02 மணி#$ பிரதி% சபாநாயக� தைலைம தா@கினா�. )  பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. அத பிரகார� ச�டKல� இர�டா� மதி5dD ெச>ய5ப�ட�. “ச�டKல� A*5பாரா�மற $*வி பாிசீலைன#$ விட5பDமாக” என  உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க. அைம%ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. உடேன பாரா�மற� $*வாக மாறிய�. ($*நிைலயி2) பிரதி% சபாநாயக� தைலைம தா@கினா�. 1 ஆ� வாசக� ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. 2 ஆ� வாசக� ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா? பிேராி�த தி)�தெமா0:- 
“ පන ෙ� 2 (අ)/2(a) ස�ට� ආයතනෙ� �යාප�ං� � ඇ�  ෂ"�# ෙකොතලාවල 
ආර)ෂක *ශ්ව*ද"ාලයට අ#ත.ගහණය 23මට සමගා6ව ස�ට� ෛවද" 
*ද"ා ආයතනය අෙහෝ9 කළ ;<ය.;”   

“தி)�த� ஏ/0#ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D நிராகாி#க5ப�ட�. வாசக�  ச�டKல�தி ப$திெயாறாக இ)#க ேவ�Dெமற பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. 3 ஆ� வாசக� 3 ஆ� ப#க�தி2 5 ஆ� வாிைய நீ#கிவி�D அத/$5 பதிலாக பிவ)வதைன இDமா0 உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க. அைம%ச� தி)�தெமாைற5 பிேராி�தா�,— 



                            (14 ) M. No. 14  “ எ�பிபிஎ8 ப�ட� எப� ம)��வ இளமாணி ம/0�”   தி)�த� ஏ/0#ெகா.ள5பDமாக என பிேரரைண எD�திய�ப5 ெப/0 நிைறேவ/ற5ப�ட�.  ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா? பிேராி�த ேம1ெமா) தி)�த�: 
“ පන ෙ� 2 (ඇ) සහ (ඇ)/2 (C) සහ (D) B අ#ත.ගහණය කරන ලද ස�ට� 
 ෂ"�# ස�බ#ධෙය# MBBS (KDU) උපාK ලබා Lම M ලංකා ෛවද" 
සභාෙO (SLMC) අQමැ�යට යට�ව ෙකොතලාවල *ශව්*ද"ාලෙ� 
කළමනාකා3�ව මSඩලය *9# 9Uකළ ;<ය.” ;   

“தி)�த� ஏ/0#ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D நிராகாி#க5ப�ட�. வாசக� தி)�த5ப�டவா0 ச�டKல�தி ப$திெயாறாக இ)#க ேவ�Dெமற பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. 4 ஆ� வாசக� ஏ/0# ெகா.ள5ப�ட�. �திய வாசக�  2 ஆ� ப#க�தி2 26 ஆ� வாிைய நீ#கிவி�D அத/$5 பதிலாக பிவ)வதைன இDமா0 உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க. அைம%ச� தி)�தெமாைற5 பிேராி�தா�.  
 வாசக� ச�ட Kல�தி ஒ) ப$தியாக இ)#க ேவ�Dெமற பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0# ெகா.ள5ப�ட�. வாசக� ச�டKல�தி ஒ) ப$தியாக ேச���#ெகா.ள5பட ேவ�Dெமற பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. ச�டமா#$வாசக�  ச�டமா#$வாசக� ச�டKல�தி ஒ) ப$தியாக இ)#க ேவ�Dெமற பிேரரைண $*வி/$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. விாிG5 ெபய� 1 ஆ� ப#க�தி2 விாிG5 ெபயைர  நீ#கிவி�D அத/$5 பதிலாக பிவ)வதைன இDமா0 உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க. அைம%ச� தி)�தெமாைற5 பிேராி�தா�.  

''ெதெதாமநி ம�	
வ �ட	தி� ெதாழி�பா��� இ�லாெதாழி	த�” . 3.  (ேவேறேதB� எ*�திலான ச�ட�தி ஏ/பாD எ� எlவாறி)5பிB�, பிாிG 2 இ2 $றி��ைர#க5ப�ட மாணவ�களி2 உ.ளீ�ட2 o��திெச>ய5ப�டதேம2 உடனD��5 ெதெதாமநி இ ம)��வ5 ப�டமான� எ�பிபிஎ8 ப�ட�திைன அளி5பத/$ தகைமOைடயதாக இ2லாெதாழித2 ேவ�DெமனG� ெதாழி/பா�?1� இ2லாெதாழித1� ேவ�D�. ”  



                            (15 ) M. No. 14 
“ெத/காசிய ெதாழி2<�பவிய2 ம/0� ம)��வ நி0வக�திட� பதிG ெச>ய5ப�ட மாணவ�கைள 1981 ஆ� ஆ�? 68 ஆ� இல#க, ேச� ேஜா ெகா�தலாவைல5 பா�கா5� ப2கைல#கழக% ச�ட�தி கீH தாபி#க5ப�ட ெஜனர2 ேச� ேஜா ெகா�தலாவைல5 பா�கா5� ப2கைல#கழக�தி/$ உ.ளீ��த1#காக ேதசிய அ#கைற எB� க)ம� ஒறாகG� அ��ட அதேனாD ெதாட��ப�ட அ2ல� அத இைடேந�விைளவான க)ம@க�#$ ஏ/பாDெச>வத/$மானெதா) ச�ட�.  

“தி)�த� ஏ/0#ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. “தி)�த� ச�ட Kல�தி ஒ) ப$தியாக இ)#க ேவ�Dெமற” பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0# ெகா.ள5ப�ட�. 
“விாிG5 ெபய� ச�டKல�தி ஒ) ப$தியாக இ)#கேவ�Dெமற” பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. ச�டKல�  தி)�த@க�ட ஏ/0#ெகா.ள5ப�டதாக அறிவி#க5ப�ட�. “ச�டKல�  இ5ெபா*� Kறாவ� Aைறயாக மதி5பிட5 ெப0மாக” என உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க. அைம%ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�.  இத பிரகார� ச�டKல� தி)�த5ப�டவா0 Kறாவ� Aைறயாக மதி5பிட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�.  9999. ஒ'திைவ;Dஒ'திைவ;Dஒ'திைவ;Dஒ'திைவ;D    (((( ம0ட�கள;Dம0ட�கள;Dம0ட�கள;Dம0ட�கள;D    மாவ0ட'தி�மாவ0ட'தி�மாவ0ட'தி�மாவ0ட'தி�    அரசஅரசஅரசஅரச    க0டட களி5"�$க0டட களி5"�$க0டட களி5"�$க0டட களி5"�$    பா$கா;D;பா$கா;D;பா$கா;D;பா$கா;D;    பைடயி�பைடயி�பைடயி�பைடயி�    ெவளிேய]ற�ெவளிேய]ற�ெவளிேய]ற�ெவளிேய]ற�) :) :) :) :     “இ5 பாரா�மற� இ5ேபா� ஒ�திைவ#க5பDமாக ” என பாரா�மற சைப Aத2வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண எD�திய�ப5 ெப/0 விவாதி#க5ப�ட�. 
(பி.ப. 6.25 மணி#$ $*#களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா@கினா�.) பிேரரைண சைப#$ விட5ப�D ஏ/0#ெகா.ள5ப�ட�. பி.ப. 7.13 மணி#$  இைறய தின சைப�தீ�மான�தி/$ ஏ/ப, 2018 � 21 ஆ� திகதி வியாழ#கிழைம A.ப. 10.00 வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ#க5ப�ட�.  


