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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    (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,(தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,(தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,(தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, நீதி ம,-� சிைற.சாைலக/ ம-சீரைம01 அைம.ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க, 3,-லா��ைற அபிவி4�தி ம,-� கிறி5தவ சமய அ6வ7க/ அைம.ச� ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர, கம�ெதாழி7 அைம.ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர# அ$%கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர# அ$%கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர# அ$%கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர# அ$%கம, வி8ஞான, ெதாழி7;�ப, ஆரா=.சி, திறக/ அபிவி4�தி, ெதாழி,பயி,சி ம,-� க�> மர1ாிைமக/ 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,-� பாரா�மற ம-சீரைம01 அைம.ச4� அரசா?க" க�சி $த,ேகாலாசாA� ெகௗரவ அகில விரா' காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா' காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா' காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா' காாியவச�, க7வி 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,-� சிவி7 விமான. ேசைவக/ அைம.ச� ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�,ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�,ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�,ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�, ைக�ெதாழி7 ம,-� வாணிப அ6வ7க/ அைம.ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, ெவளிநா�ட6வ7க/ அைம.ச� ெகௗரவ சாகல ர#நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர#நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர#நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர#நாய�க, இைளஞ� அ6வ7க/, க4�தி�ட $காைம��வ� ம,-� ெத அபிவி4�தி அைம.ச� ெகௗரவ அ/ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ/ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ/ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ/ஜுன ரண��க, ெப,ேறாBய வள?க/ அபிவி4�தி அைம.ச� ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம, அபிவி4�தி உபாய $ைறக/ ம,-� ச�வேதச வ��தக அைம.ச� ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க, �ைற$க?க/ ம,-� க0ப,-ைற அ6வ7க/ அைம.ச� ெகௗரவ விஜி# விஜய$ணி ெசா2சா,ெகௗரவ விஜி# விஜய$ணி ெசா2சா,ெகௗரவ விஜி# விஜய$ணி ெசா2சா,ெகௗரவ விஜி# விஜய$ணி ெசா2சா, கட,ெறாழி7, நீரக வளDல அபிவி4�தி ம,-� கிராமிய0 ெபா4ளாதார அ6வ7க/ அைம.ச� ெகௗரவ 3.எ�. 6வாமிநாத�,ெகௗரவ 3.எ�. 6வாமிநாத�,ெகௗரவ 3.எ�. 6வாமிநாத�,ெகௗரவ 3.எ�. 6வாமிநாத�, மீ/&>ேய,ற�, 1ன�வாEவளி01, வட"& அபிவி4�தி ம,-� இF�மத அ6வ7க/ அைம.ச� ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட7 ம,-� நீ�வழ?க7 அைம.ச� ெகௗரவ க9/ ஹஷீ�,ெகௗரவ க9/ ஹஷீ�,ெகௗரவ க9/ ஹஷீ�,ெகௗரவ க9/ ஹஷீ�, ெநG8சாைலக/ ம,-� Hதி அபிவி4�தி அைம.ச� 



                            (2 ) M. No. 23 ெகௗரவ 9�+ மா/ஷ� சர# ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 9�+ மா/ஷ� சர# ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 9�+ மா/ஷ� சர# ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 9�+ மா/ஷ� சர# ெபா�ேசகா, வ6வாதார அபிவி4�தி, வனசீவராசிக/ ம,-� பிரேதச அபிவி4�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�ட6வ7க/ இராஜா?க அைம.ச� ெகௗரவ ர;சி# அ<விஹாேர,ெகௗரவ ர;சி# அ<விஹாேர,ெகௗரவ ர;சி# அ<விஹாேர,ெகௗரவ ர;சி# அ<விஹாேர, 3,-லா��ைற அபிவி4�தி ம,-� கிறி5தவ சமய அ6வ7க/ இராஜா?க அைம.ச� ெகௗரவ வச!த அ<விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ<விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ<விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ<விஹாேர, கம�ெதாழி7 இராஜா?க அைம.ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, இைளஞ� அ6வ7க/, க4�தி�ட $காைம��வ� ம,-� ெத அபிவி4�தி இராஜா?க அைம.ச� ெகௗரவ ல�கி ஜயவ/தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ/தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ/தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ/தன, நகர� தி�டமிட7 ம,-� நீ�வழ?க7 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,-� ெபா4ளாதார அ6வ7க/ இராஜா?க அைம.ச� ெகௗரவ அஜி# பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி# பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி# பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி# பி. ெபேரரா, மிவ6 ம,-� 1�0பி"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,-� ெபா4ளாதார அ6வ7க/ இராஜா?க 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�0பாசன, நீ� வள?க/ ம,-� அன��த $காைம��வ இராஜா?க அைம.ச� ெகௗரவ ".எ>. இராதாகி�@ண�,ெகௗரவ ".எ>. இராதாகி�@ண�,ெகௗரவ ".எ>. இராதாகி�@ண�,ெகௗரவ ".எ>. இராதாகி�@ண�, க7வி 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 தி18 ெவதஆரBசி,ெகௗரவ தி18 ெவதஆரBசி,ெகௗரவ தி18 ெவதஆரBசி,ெகௗரவ தி18 ெவதஆரBசி, கட,ெறாழி7, நீரக வளDல அபிவி4�தி ம,-� கிராமிய0 ெபா4ளாதார அ6வ7க/ இராஜா?க அைம.ச� ெகௗரவ 6ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ 6ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ 6ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ 6ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா?க அைம.ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி>D�லாE,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி>D�லாE,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி>D�லாE,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி>D�லாE, ெநG8சாைலக/ ம,-� Hதி அபிவி4�தி இராஜா?க அைம.ச� ெகௗரவ ஏ. எB. எ�. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எB. எ�. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எB. எ�. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எB. எ�. ெபளF, ேதசிய ஒ,-ைம ம,-� சகவாEK இராஜா?க அைம.ச�  ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 3காதார�, ேபாசைண ம,-� 3ேதச ம4��வ பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ �ேன@ க�க!த,ெகௗரவ �ேன@ க�க!த,ெகௗரவ �ேன@ க�க!த,ெகௗரவ �ேன@ க�க!த, காணி ம,-� பாரா�மற ம-சீரைம01 பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ ந1� ப=டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந1� ப=டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந1� ப=டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந1� ப=டார ஜயமஹ, அரச நி4வாக $காைம��வ ம,-� ச�ட$� ஒ)?&� பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ பா1த Gமார ெதவர8ெப�ம,ெகௗரவ பா1த Gமார ெதவர8ெப�ம,ெகௗரவ பா1த Gமார ெதவர8ெப�ம,ெகௗரவ பா1த Gமார ெதவர8ெப�ம, வ6வாதார அபிவி4�தி, வனசீவராசிக/ ம,-� பிரேதச அபிவி4�தி பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ எB.ஆ/. சாரதீ �@ம!த,ெகௗரவ எB.ஆ/. சாரதீ �@ம!த,ெகௗரவ எB.ஆ/. சாரதீ �@ம!த,ெகௗரவ எB.ஆ/. சாரதீ �@ம!த, நீதி ம,-� சிைற.சாைலக/ ம-சீரைம01 பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ D#திக ப#திறண,ெகௗரவ D#திக ப#திறண,ெகௗரவ D#திக ப#திறண,ெகௗரவ D#திக ப#திறண, ைக�ெதாழி7 ம,-� வாணிப அ6வ7க/ பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ ெசயி+ அ1 ஸாஹி/ ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி+ அ1 ஸாஹி/ ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி+ அ1 ஸாஹி/ ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி+ அ1 ஸாஹி/ ெமௗலானா, ேதசிய ஒ4ைம0பாG, ந7Bண"க� ம,-� அரசக4ம ெ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/&>ேய,ற�, 1ன�வாEவளி01 ம,-� வட"& அபிவி4�தி பிரதி அைம.ச� 



                            (3 ) M. No. 23 ெகௗரவ அஜி# மா�ன8ெப�ம,ெகௗரவ அஜி# மா�ன8ெப�ம,ெகௗரவ அஜி# மா�ன8ெப�ம,ெகௗரவ அஜி# மா�ன8ெப�ம, 3,றாட7 பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ நிஷா!த $�ெஹ+3கமேக,ெகௗரவ நிஷா!த $�ெஹ+3கமேக,ெகௗரவ நிஷா!த $�ெஹ+3கமேக,ெகௗரவ நிஷா!த $�ெஹ+3கமேக, �ைற$க?க/ ம,-� க0ப,-ைற அ6வ7க/ பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, சDக வ6L�ட7க/ பிரதி அைம.ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    $#� சிவ1�க�,$#� சிவ1�க�,$#� சிவ1�க�,$#� சிவ1�க�, சDக நல1ாி ம,-� ஆர�ப" ைக�ெதாழி7 பிரதி அைம.ச� ெகௗரவ எB.எ�.எ�. ஹாீ>,ெகௗரவ எB.எ�.எ�. ஹாீ>,ெகௗரவ எB.எ�.எ�. ஹாீ>,ெகௗரவ எB.எ�.எ�. ஹாீ>, அரச ெதாழி7$ய,சி ம,-� க�> நகர அபிவி4�தி பிரதி அைம.ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட/ அ8Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட/ அ8Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட/ அ8Dஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட/ அ8Dஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ/தனெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ/தனெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ/தனெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ/தன   ெகௗரவ மஹி!த யா8பா அேபவ/தனெகௗரவ மஹி!த யா8பா அேபவ/தனெகௗரவ மஹி!த யா8பா அேபவ/தனெகௗரவ மஹி!த யா8பா அேபவ/தன   ெகௗரவ சிசிர Gமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Gமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Gமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Gமார அேபேசகர   ெகௗரவ �ஷார இ!�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ!�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ!�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ!�னி� அமரேசன   ெகௗரவ டல> அழக8ெப�மெகௗரவ டல> அழக8ெப�மெகௗரவ டல> அழக8ெப�மெகௗரவ டல> அழக8ெப�ம   ெகௗரவ ஆன!த அ<#கமேகெகௗரவ ஆன!த அ<#கமேகெகௗரவ ஆன!த அ<#கமேகெகௗரவ ஆன!த அ<#கமேக   ெகௗரவ மஹி!தான!த அ<#கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அ<#கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அ<#கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அ<#கமேக   ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.$. $க�ம+ இ>மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.$. $க�ம+ இ>மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.$. $க�ம+ இ>மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.$. $க�ம+ இ>மாயி�   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி!# Gமா/ெகௗரவ அ. அரவி!# Gமா/ெகௗரவ அ. அரவி!# Gமா/ெகௗரவ அ. அரவி!# Gமா/   ெகௗரவ நால�க பிரசா# ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா# ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா# ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா# ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க"!திர� ேகாI>வர�ெகௗரவ க"!திர� ேகாI>வர�ெகௗரவ க"!திர� ேகாI>வர�ெகௗரவ க"!திர� ேகாI>வர�   ெகௗரவ ச!திம கமேகெகௗரவ ச!திம கமேகெகௗரவ ச!திம கமேகெகௗரவ ச!திம கமேக   ெகௗரவ சிறிபால கமல#ெகௗரவ சிறிபால கமல#ெகௗரவ சிறிபால கமல#ெகௗரவ சிறிபால கமல#   ெகௗரவ உதய பிரபா# க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா# க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா# க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா# க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல8ப#திெகௗரவ நிஹா� கல8ப#திெகௗரவ நிஹா� கல8ப#திெகௗரவ நிஹா� கல8ப#தி   ெகௗரவ திேன@ Gணவ/தனெகௗரவ திேன@ Gணவ/தனெகௗரவ திேன@ Gணவ/தனெகௗரவ திேன@ Gணவ/தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப!�ல Gணவ/தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப!�ல Gணவ/தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப!�ல Gணவ/தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப!�ல Gணவ/தன   ெகௗரவ ப#ம உதயசா!த Gணேசகரெகௗரவ ப#ம உதயசா!த Gணேசகரெகௗரவ ப#ம உதயசா!த Gணேசகரெகௗரவ ப#ம உதயசா!த Gணேசகர   ெகௗரவ எ>. எ�. ச!திரேசனெகௗரவ எ>. எ�. ச!திரேசனெகௗரவ எ>. எ�. ச!திரேசனெகௗரவ எ>. எ�. ச!திரேசன   ெ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 அKர சி+னி ஜயர#னெகௗரவ அKர சி+னி ஜயர#னெகௗரவ அKர சி+னி ஜயர#னெகௗரவ அKர சி+னி ஜயர#ன   ெகௗரவ அLராத ஜயர#னெகௗரவ அLராத ஜயர#னெகௗரவ அLராத ஜயர#னெகௗரவ அLராத 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 (தி�மதி) 6ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) 6ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) 6ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) 6ேமதா ஜீ. ஜயேசன   



                            (4 ) M. No. 23 ெ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�.எ>. ெதள9�ெகௗரவ எ�.எ>. ெதள9�ெகௗரவ எ�.எ>. ெதள9�ெகௗரவ எ�.எ>. ெதள9�   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி# த ெசா2சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி# த ெசா2சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி# த ெசா2சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி# த ெசா2சா   ெகௗரவ அLர திசாநாய�கெகௗரவ அLர திசாநாய�கெகௗரவ அLர திசாநாய�கெகௗரவ அLர 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 $ஹ�ம� நசீ/ெகௗரவ $ஹ�ம� நசீ/ெகௗரவ $ஹ�ம� நசீ/ெகௗரவ $ஹ�ம� நசீ/   ெகௗரவ வா6ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா6ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா6ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா6ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாM> நி/மலநாத�ெகௗரவ இ. சாM> நி/மலநாத�ெகௗரவ இ. சாM> நி/மலநாத�ெகௗரவ இ. சாM> நி/மலநாத�   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ 6ச!த D;சிநிலேமெகௗரவ 6ச!த D;சிநிலேமெகௗரவ 6ச!த D;சிநிலேமெகௗரவ 6ச!த D;சிநிலேம   ெகௗரவ சன# நிசா!த ெபேரராெகௗரவ சன# நிசா!த ெபேரராெகௗரவ சன# நிசா!த ெபேரராெகௗரவ சன# நிசா!த ெபேரரா   ெகௗரவ 6ஜி# ச;ஜய ெபேரராெகௗரவ 6ஜி# ச;ஜய ெபேரராெகௗரவ 6ஜி# ச;ஜய ெபேரராெகௗரவ 6ஜி# ச;ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ ேஜா�>ட� ப/னா!�ெகௗரவ ேஜா�>ட� ப/னா!�ெகௗரவ ேஜா�>ட� ப/னா!�ெகௗரவ ேஜா�>ட� ப/னா!�   ெகௗரவ (டா�ட/) (தி�மதி) 6த/ஷினி ப/னா!�DMேளெகௗரவ (டா�ட/) (தி�மதி) 6த/ஷினி ப/னா!�DMேளெகௗரவ (டா�ட/) (தி�மதி) 6த/ஷினி ப/னா!�DMேளெகௗரவ (டா�ட/) (தி�மதி) 6த/ஷினி ப/னா!�DMேள   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!த   ெகௗரவ ஏ. 3. 6சி� பிேரமஜய!தெகௗரவ ஏ. 3. 6சி� பிேரமஜய!தெகௗரவ ஏ. 3. 6சி� பிேரமஜய!தெகௗரவ ஏ. 3. 6சி� பிேரமஜய!த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமBச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமBச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமBச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமBச!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 $ஹ�ம� இ8ராஹி� $ஹ�ம� ம�
/ெகௗரவ $ஹ�ம� இ8ராஹி� $ஹ�ம� ம�
/ெகௗரவ $ஹ�ம� இ8ராஹி� $ஹ�ம� ம�
/ெகௗரவ $ஹ�ம� இ8ராஹி� $ஹ�ம� ம�
/   ெகௗரவ இ�ரா� மEN8ெகௗரவ இ�ரா� மEN8ெகௗரவ இ�ரா� மEN8ெகௗரவ இ�ரா� மEN8   ெகௗரவ அ8��லா மஹN8ெகௗரவ அ8��லா மஹN8ெகௗரவ அ8��லா மஹN8ெகௗரவ அ8��லா மஹN8   ெகௗரவ (ேபராசிாிய/) ஆ6 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய/) ஆ6 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய/) ஆ6 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய/) ஆ6 மாரசி�க   ெகௗரவ எ>.சீ. $#�Gமாரணெகௗரவ எ>.சீ. $#�Gமாரணெகௗரவ எ>.சீ. $#�Gமாரணெகௗரவ எ>.சீ. $#�Gமாரண   ெகௗரவ அLர பிாியத/ஷன யா8பாெகௗரவ அLர பிாியத/ஷன யா8பாெகௗரவ அLர பிாியத/ஷன யா8பாெகௗரவ அLர பிாியத/ஷன யா8பா   ெ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 சீ. 9. ர#நாய�கெகௗரவ சீ. 9. ர#நாய�கெகௗரவ சீ. 9. ர#நாய�கெகௗரவ சீ. 9. ர#நாய�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண"ரெகௗரவ பிரச�ன ரண"ரெகௗரவ பிரச�ன ரண"ரெகௗரவ பிரச�ன ரண"ர   ெகௗரவ ெகெஹ1ய ர�D�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ1ய ர�D�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ1ய ர�D�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ1ய ர�D�ெவ�ல   ெகௗரவ $ஜிD/ ரஹுமா�ெகௗரவ $ஜிD/ ரஹுமா�ெகௗரவ $ஜிD/ ரஹுமா�ெகௗரவ $ஜிD/ ரஹுமா�   



                            (5 ) M. No. 23 ெகௗரவ ஹ/ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ/ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ/ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ/ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சா   ெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேக   ெகௗரவ ஜானக வ�G�Dரெகௗரவ ஜானக வ�G�Dரெகௗரவ ஜானக வ�G�Dரெகௗரவ ஜானக வ�G�Dர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி#திராேதவி வ�னிஆரBசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி#திராேதவி வ�னிஆரBசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி#திராேதவி வ�னிஆரBசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி#திராேதவி வ�னிஆரBசி   ெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�க   ெகௗரவ (டா�ட/) (தி�மதி) �Fதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட/) (தி�மதி) �Fதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட/) (தி�மதி) �Fதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட/) (தி�மதி) �Fதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லOம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன!த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Gமாாி விேஜர#னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Gமாாி விேஜர#னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Gமாாி விேஜர#னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Gமாாி விேஜர#ன   ெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறி   ெகௗரவ �P8 விேஜேசகரெகௗரவ �P8 விேஜேசகரெகௗரவ �P8 விேஜேசகரெகௗரவ �P8 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!திம "ர�ெகா3ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா3ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா3ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா3   ெகௗரவ விம� "ரவ�செகௗரவ விம� "ரவ�செகௗரவ விம� "ரவ�செகௗரவ விம� "ரவ�ச   ெகௗரவ Gமார ெவ�கமெகௗரவ Gமார ெவ�கமெகௗரவ Gமார ெவ�கமெகௗரவ Gமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான$#� Rேநச�ெகௗரவ ஞான$#� Rேநச�ெகௗரவ ஞான$#� Rேநச�ெகௗரவ ஞான$#� Rேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி R>க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி R>க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி R>க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி R>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 (டா�ட/) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட/) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட/) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட/) சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ எ�.ஏ. 6ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 6ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 6ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 6ம!திர�   ெகௗரவ வ3ேவ� 6ேர@ெகௗரவ வ3ேவ� 6ேர@ெகௗரவ வ3ேவ� 6ேர@ெகௗரவ வ3ேவ� 6ேர@   ெ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 6னி� ஹ!��ென#திெகௗரவ 6னி� ஹ!��ென#திெகௗரவ 6னி� ஹ!��ென#திெகௗரவ 6னி� ஹ!��ென#தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ+3ஆரBசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ+3ஆரBசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ+3ஆரBசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ+3ஆரBசி   ெகௗரவ இ!திக அL�#த ேஹர#ெகௗரவ இ!திக அL�#த ேஹர#ெகௗரவ இ!திக அL�#த ேஹர#ெகௗரவ இ!திக அL�#த ேஹர#   ெகௗரவ கனக ேஹர#ெகௗரவ கனக ேஹர#ெகௗரவ கனக ேஹர#ெகௗரவ கனக ேஹர#     தி4. த�மிக தசநாய"க, பாரா�மற. ெசயலாள� நாயக�   தி4. நீ7 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி0 பிரதானிN� பிரதி0 பாரா�மற. ெசயலாள� நாயக$�   தி4மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி. ெசயலாள� நாயக�  தி4. >"கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி. ெசயலாள� நாயக�   



                            (6 ) M. No. 23 ஒ#திைவ8பி� பிரகார� பாராUம�ற� V3ய�. சபாநாயக/ தைலைம தா�கினா/.ஒ#திைவ8பி� பிரகார� பாராUம�ற� V3ய�. சபாநாயக/ தைலைம தா�கினா/.ஒ#திைவ8பி� பிரகார� பாராUம�ற� V3ய�. சபாநாயக/ தைலைம தா�கினா/.ஒ#திைவ8பி� பிரகார� பாராUம�ற� V3ய�. சபாநாயக/ தைலைம தா�கினா/.     1.1.1.1.    ப#திர�கைளBப#திர�கைளBப#திர�கைளBப#திர�கைளB    சம/8பி#த�சம/8பி#த�சம/8பி#த�சம/8பி#த�    : : : : (1) காணி ம,-� பாரா�மற ம-சீரைம01 அைம.ச�, 2012, 2013, 2014 ம,-� 2015 ஆ� ஆ�Gக�"கான இல?ைக மற�தி ஆ�G அறி"ைககைளN� கண"&கைளN� சம�0பி�� ேம,ப> அறி"ைககைள  உ/ளக நி4வாக� ம,-� அரச $காைம��வ�  ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ" &)வி,& ஆ,-0பG�த0பட ேவ�Gெமன0 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"& விட0ப�G ஏ,-"ெகா/ள0ப�ட�. 
(2) காணி ம,-� பாரா�மற ம-சீரைம01 அைம.ச�, 2017 ஆ� ஆ�G"கான  அரசா?க தகவ7 திைண"கள�தி வ4டாFத ெசய,றிற அறி"ைகைய. சம�0பி�� ேம,ப> அறி"ைகைய ச�ட விவகார� (ஊழ6"ெகதிரான) ம,-� ஊடக��ைற  ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ" &)வி,& ஆ,-0பG�த0பட ேவ�Gெமன0 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"& விட0ப�G ஏ,-"ெகா/ள0ப�ட�. 
(3) காணி ம,-� பாரா�மற ம-சீரைம01 அைம.ச�,    
 (i) 2017 ஆ� ஆ�G"கான �ைற$க?க/ ம,-� க0ப,-ைற அைம.சி ெசயலா,-ைக அறி"ைக;  ம,-� 
 (ii) 2016 ஆ� ஆ�G"கான இல?ைக �ைற$க அதிகாரசைபயி ஆ�டறி"ைக ஆகியவ,ைற. சம�0பி�� ேம,ப> அறி"ைககைள ேபா"&வர�� ம,-� ெதாைல�ெதாட�1 ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ" &)வி,& ஆ,-0பG�த0பட ேவ�Gெமன0 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"& விட0ப�G ஏ,-"ெகா/ள0ப�ட�. 
(4) காணி ம,-� பாரா�மற ம-சீரைம01 அைம.ச�,, 2017 ஆ� ஆ�G"கான சDக வ6L�ட7, நல1ாி ம,-� க�> மர1ாிைமக/ அைம.சி ெசய,பா�G அறி"ைகைய. சம�0பி�� ேம,ப> அறி"ைகைய 3காதார� ம,-� மனித ேசமநல�, சDக வ6L�ட7 ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ" &)வி,& ஆ,-0பG�த0பட ேவ�Gெமன0 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"& விட0ப�G ஏ,-"ெகா/ள0ப�ட�. 
(5) காணி ம,-� பாரா�மற ம-சீரைம01 அைம.ச�,  
 (i)  2015 ஆ� ஆ�G"கான Hடைம01 ம,-� நி�மாண��ைற அைம.சி ெசயலா,-ைக அறி"ைக; 
 (ii) 2014 ஆ� ஆ�G"கான நி�மாண� பயி,சியளி01 அபிவி4�தி"கான நி-வன�தி வ4டாFத அறி"ைக; 
 (iii)  2014 இல?ைக அரச ெபாறியிய, ��G�தாபன�தி வ4டாFத அறி"ைக; ம,-� 
 (iv) 2013 ஆ� ஆ�G"கான நகர" &>யி401 அபிவி4�தி அதிகாரசைபயி ஆ�டறி"ைக ஆகியவ,ைற. சம�0பி�� ேம,ப> அறி"ைககைள 3காதார� ம,-� மனித ேசமநல�, சDக வ6L�ட7 ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ" &)வி,& ஆ,-0பG�த0பட ேவ�Gெமன0 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"& விட0ப�G ஏ,-"ெகா/ள0ப�ட�. 



                            (7 ) M. No. 23 
(6) காணி ம,-� பாரா�மற ம-சீரைம01 அைம.ச�, 2017 ஆ� ஆ�G"கான ெப,ேறாBய வள?க/ அபிவி4�தி அைம.சி ெசயலா,-ைக அறி"ைகைய. சம�0பி�� ேம,ப> அறி"ைகைய வ6.ச"தி ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ" &)வி,& ஆ,-0பG�த0பட ேவ�Gெமன0 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"& விட0ப�G ஏ,-"ெகா/ள0ப�ட�. 
(7) காணி ம,-� பாரா�மற ம-சீரைம01 அைம.ச�, 2017 ஆ� ஆ�G"கான சDக ேசைவக/ திைண"கள�தி ெசய,பா�G அறி"ைகைய. சம�0பி�� ேம,ப> அறி"ைகைய 3காதார� ம,-� மனித ேசமநல�, சDக வ6L�ட7  ப,றிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ" &)வி,& ஆ,-0பG�த0பட ேவ�Gெமன0 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"& விட0ப�G ஏ,-"ெகா/ள0ப�ட�.  2.2.2.2.    ெபா�ெபா�ெபா�ெபா�    மK�கMமK�கMமK�கMமK�கM    சம/8பி#த�சம/8பி#த�சம/8பி#த�சம/8பி#த�: : : :         

(1) (i)  க�1-பி�>ய, ச01ெகாட, ச01ம7 உயன, “ ஜயபிம” எA� $கவாியி7 வதிN� தி4. அமரவ?ச எதிாிசி?கவின� 2018.06.06 ஆ� திகதியிட0ப�ட மAைவN�;  
 (ii) அ&ர5ஸ, மார�ப, $ஹெகாட, அசிFத >�ப� ேவ�"5 ம,-� நி�ேரா ேபஃ�னிச� நி-வன� எA� $கவாியி7 வதிN� தி4. �.ஏ. திசாநாய"கவின� 2018.06.06 ஆ� திகதியிட0ப�ட மAைவN� 

  ெகௗரவ 1�திக பதிறண சம�0பி�தா�. 
(2)  நாெகா7லாகம, கல அ�பக5ெவவ, யாப\ ராஜகீய வி�தியால�தி7 ேசைவயா,-� தி4. ஆ�.எ�.எ.]. ர5நாய"கவின� 2018.06.01 ஆ� திகதியிட0ப�ட மAைவ ெகௗரவ 3னி7 ஹF�ென�தி சம�0பி�தா�.  
(3)  ெதாGவாவ, ம7 ெசவன எA� $கவாியி7 வதிN� தி4மதி ச"ரவ��திேக நி�ம^ க?கா 3பாஷினி ப�னாF�வின� 2018.05.27 ஆ� திகதியிட0ப�ட மAைவ ெகௗரவ அேசா"க பிாியFத சம�0பி�தா�.  30 (10) ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய, க�டைள"கைமய ேம,ப> மA"க/ ெபா� மA"க/ &)K"& ஆ,-0பG�த0ப�டன.  3.3.3.3.    ம�வாி (தி�#த�)ம�வாி (தி�#த�)ம�வாி (தி�#த�)ம�வாி (தி�#த�): : : : நிதி ம,-� ெவ&சன ஊடக அைம.ச� சா�பாக காணி ம,-� பாரா�மற ம-சீரைம01 அைம.ச� சம�0பி�த ச�டDல�:  (52 ஆ� அ�தியாயமான) ம�வாி" க�டைள. ச�ட�ைத� தி4��வத,கானெதா4 ச�டDல�. ேம,ப> ச�டDல� 2018 ஆக5� 07 ஆ� திகதி ெச\வா="கிழைம இர�டா� மதி0]G ெச=ய0பGமா-�, அ. ச�டDல� அ.சிட0பட ேவ�GெமனK� உாிய �ைறசா� ேம,பா�ைவ" &)K"& ஆ,-0பG�த0பட ேவ�GெமனK� க�டைளயாயி,-.  4.4.4.4.    பாராUம�ற அம/WபாராUம�ற அம/WபாராUம�ற அம/WபாராUம�ற அம/WகMகMகMகM: : : : காணி ம,-� பாரா�மற ம-சீரைம01 அைம.ச� சம�0பி�த பிேரரைண,— 8 ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய, க�டைளயி ஏ,பாGகளினா6�, 2018.06.20 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா7 ஏ,-"ெகா/ள0ப�ட பிேரரரைணகளினா6� தைடெபறாம7, இைறய தின� சைப அம�K ேநர� $.ப. 10.00 மணி $த7 பி.ப. 12.30 மணி வைரN� பி.ப. 1.30 மணி $த7 பி.ப. 7.30 மணி வைர இ4"&மாக. ந.ப. 12.00 மணி"& 8(5) ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய, க�டைள ெதாழி,பGமாக. பி.ப. 7.30 மணி"& சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ0பாராக. பிேரரைண சைப"& விட0ப�G ஏ,-"ெகா/ள0ப�டன.  



                            (8 ) M. No. 23 5555....    ஒ#திைவ8Dஒ#திைவ8Dஒ#திைவ8Dஒ#திைவ8D: (: (: (: ( 2015 ஜனாதிபதி# ேத/த<�காக சீன� க�ெபனி நிதி,தவி 2015 ஜனாதிபதி# ேத/த<�காக சீன� க�ெபனி நிதி,தவி 2015 ஜனாதிபதி# ேத/த<�காக சீன� க�ெபனி நிதி,தவி 2015 ஜனாதிபதி# ேத/த<�காக சீன� க�ெபனி நிதி,தவி அளி#தைம ெதாட/பான நி\ேயா/� ைட�F� ெச2தி அறி�ைகஅளி#தைம ெதாட/பான நி\ேயா/� ைட�F� ெச2தி அறி�ைகஅளி#தைம ெதாட/பான நி\ேயா/� ைட�F� ெச2தி அறி�ைகஅளி#தைம ெதாட/பான நி\ேயா/� ைட�F� ெச2தி அறி�ைக) :) :) :) :  “இ0 பாரா�மற� இ0ேபா� ஒ�திைவ"க0பGமாக” என காணி ம,-� பாரா�மற ம-சீரைம01 அைம.ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எG�திய�ப0 ெப,- விவாதி"க0ப�ட�. 
($.ப 11.58 மணி"& &)"களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா?கினா�. )  “ெகளரவ $ஜி1� ரஹுமா தைலைம தா?&வாராக” என காணி ம,-� பாரா�மற ம-சீரைம01 அைம.ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"& விட0ப�G ஏ,-"ெகா/ள0ப�ட�. 
(பி.ப. 2.01 மணி"& ெகௗரவ $ஜி1� ரஹுமா  தைலைம தா?கினா�.) “ெகளரவ கனக ேஹர� தைலைம தா?&வாராக” என  சDக வ6L�ட7 பிரதி அைம.ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"& விட0ப�G ஏ,-"ெகா/ள0ப�ட�. 
(பி.ப. 3.06 மணி"& ெகௗரவ கனக ேஹர�  தைலைம தா?கினா�.) “ெகளரவ ெசஹா ேசமசி?க தைலைம தா?&வாராக” என  நகர தி�டமிட7 ம,-� நீ�விநிேயாக இராஜா?க  அைம.ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"& விட0ப�G ஏ,-"ெகா/ள0ப�ட�. 
(பி.ப. 3.47 மணி"& ெகௗரவ ெசஹா ேசமசி?க தைலைம தா?கினா�.) “ெகளரவ $ஜி1� ரஹுமா தைலைம தா?&வாராக” என சDகவ6L�ட7க/  அைம.ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"& விட0ப�G ஏ,-"ெகா/ள0ப�ட�. 
(பி.ப. 4.46 மணி"& ெகௗரவ $ஜி1� ரஹுமா தைலைம தா?கினா�.) “ெகளரவ ேஹசா விதானேக தைலைம தா?&வாராக” என காணி ம,-� பாரா�மற ம-சீரைம01 அைம.ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"& விட0ப�G ஏ,-"ெகா/ள0ப�ட�. 
(பி.ப. 5.32 மணி"& ெகௗரவ ேஹசா விதானேக தைலைம தா?கினா�.)     6.6.6.6.    V+ட நட8ெப=ணி�ைம: V+ட நட8ெப=ணி�ைம: V+ட நட8ெப=ணி�ைம: V+ட நட8ெப=ணி�ைம: அ\ேவைள ��ட நட0ெப�ணிைம தைலைமதா?&� உ-0பினர� கவன�தி,&" ெகா�Gவர0ப�G பாரா�மற� எ�ண0ப�ட�.  ��ட நட0ெப� காண0படாைமயா7, 11 ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய, க�டைள"கைமய, பி.ப. 6.46  மணி"& தைலைம தா?&� உ-0பினரா7 பாரா�மற� வினாவிறி 2018, �ைல 20 ஆ� திகதி ெவ/ளி"கிழைம $.ப. 10.00 மணிவைர ஒ�திைவ"க0ப�ட�. 


