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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால, 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�   ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம*ச�� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா�ளாதார அ2வ3க/ அைம*ச�� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ ேகாரல, ெவளிநா�4 ெதாழி3வா5�� அைம*ச�� நீதி அைம*ச�� ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ"தன, உ/நா�ட2வ3க/ அைம*ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க, 801லா��ைற அபிவி��தி ம01� கிறி9தவ சமய அ2வ3க/ அைம*ச� ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க, காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச�� அரசா க% க�சி �த0ேகாலாசா:� ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�, க3வி அைம*ச� ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல&ம� கிாிஎ�ல, உய� க3வி ம01� ெந4;சாைலக/ அைம*ச�� பாரா�மற* சைப �த3வ�� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய கல<�ைரயாட3க/ ப0றிய அைம*ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப% ைக�ெதாழி3 அைம*ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�4 �திய கிராம க/, உ�க�டைம�� வசதிக/ ம01� ச�தாய அபிவி��தி அைம*ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப�<ேதா�ட% ைக�ெதாழி3 அைம*ச� ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன,ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன,ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன,ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன, உ/ளக அ2வ3க/, வடேம3 அபிவி��தி ம01� கலாசார அ2வ3க/ அைம*ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ2வாதார அபிவி��தி ம01� வனசீவராசிக/ அைம*ச�� ��தசாசன அைம*ச�� ெகௗரவ ஹாி� ப"னா$ ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா$ ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா$ ,ெகௗரவ ஹாி� ப"னா$ , ெதாைல�ெதாட��க/ ம01� ?ஜி�ட3 உ�க�டைம�� வசதிக/ அைம*ச� ெகௗரவ சஜி- பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி- பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி- பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி- பிேரமதாஸ, Aடைம�� ம01� நி�மாண��ைற அைம*ச� ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�,ெகௗரவ றிஸா0 பதி1தீ�, ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அ2வ3க/ அைம*ச� 



                            ( 2 )  M. No. 238 ெ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� ம01� சி1வ� அ2வ3க/ அைம*ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி��தி� பணி�ெபா1��%க/ அைம*ச�� ெவளிநா�4 அ2வ3க/ அைம*ச�� ெகௗரவ ைபஸ" 4)தபா,ெகௗரவ ைபஸ" 4)தபா,ெகௗரவ ைபஸ" 4)தபா,ெகௗரவ ைபஸ" 4)தபா, மாகாண சைபக/ ம01� உ/Bரா�சி அைம*ச� ெகௗரவ சாகல ர-நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர-நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர-நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர-நாய�க, ச�ட�� ஒ+ &� ம01� ெத அபிவி��தி அைம*ச� ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க,ெகௗரவ அ"ஜுன ரண �க, ெப0ேறாDய வள க/ அபிவி��தி அைம*ச� ெகௗரவ பா0டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா0டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா0டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா0டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம01� ேம3 மாகாண அபிவி��தி அைம*ச� ெகௗரவ ம7� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம7� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம7� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம7� சமரவி�ரம, அபிவி��தி உபாய �ைறக/ ம01� ச�வேதச வ��தக அைம*ச� ெகௗரவ ம�கள சமர8ர,ெகௗரவ ம�கள சமர8ர,ெகௗரவ ம�கள சமர8ர,ெகௗரவ ம�கள சமர8ர, நிதி ம01� ெவ&சன ஊடக 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/ ம01� க�ப01ைற அ2வ3க/ 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, 8காதார�, ேபாசைண ம01� 8ேதச ம���வ அைம*ச� ெகௗரவ விஜி- விஜய4ணி ெசா9சா,ெகௗரவ விஜி- விஜய4ணி ெசா9சா,ெகௗரவ விஜி- விஜய4ணி ெசா9சா,ெகௗரவ விஜி- விஜய4ணி ெசா9சா, நீ��பாசன ம01� நீரக வளFல �காைம��வ அைம*ச� ெகௗரவ :.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ :.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ :.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ :.எ�. �வாமிநாத�, சிைற*சாைலக/ ம1சீரைம��, �ன�வாGவளி��, மீ/&?ேய0ற ம01� இ<�மத அ2வ3க/ அைம*ச� ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழ க3 அைம*ச� ெகௗரவ அ< � ஹ=�,ெகௗரவ அ< � ஹ=�,ெகௗரவ அ< � ஹ=�,ெகௗரவ அ< � ஹ=�, தபா3, தபா3 ேசைவக/ ம01� �9D� சமய அ2வ3க/ அைம*ச� ெகௗரவ க+" ஹஷீ�,ெகௗரவ க+" ஹஷீ�,ெகௗரவ க+" ஹஷீ�,ெகௗரவ க+" ஹஷீ�, அரச ெதாழி3�ய0சிக/ அபிவி��தி அைம*ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய� ெபா�ளாதார விவகார க/ ப0றிய 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, 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�ெதாழி3 இராஜா க அைம*ச� ெகௗரவ ாீ. +. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. +. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. +. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. +. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா க அைம*ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, ச�ட�� ஒ+ &� ம01� ெத அபிவி��தி இராஜா க அைம*ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா�ளாதார அ2வ3க/ இராஜா க அைம*ச� ெகௗரவ பா7த ர�ேக ப3டார,ெகௗரவ பா7த ர�ேக ப3டார,ெகௗரவ பா7த ர�ேக ப3டார,ெகௗரவ பா7த ர�ேக ப3டார, நீ��பாசன 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�, சி1வ� அ2வ3க/ இராஜா க அைம*ச� ெகௗரவ 8.எ). இராதாகி�Bண�,ெகௗரவ 8.எ). இராதாகி�Bண�,ெகௗரவ 8.எ). இராதாகி�Bண�,ெகௗரவ 8.எ). இராதாகி�Bண�, க3வி 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�கா�� இராஜா க அைம*ச� ெகௗரவ (தி�மதி) Cயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Cயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Cயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Cயாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக/ ம01� உ/Bரா�சி இராஜா க அைம*ச� ெகௗரவ தி7< ெவதஆரEசி,ெகௗரவ தி7< ெவதஆரEசி,ெகௗரவ தி7< ெவதஆரEசி,ெகௗரவ தி7< ெவதஆரEசி, கட0ெறாழி3 ம01� நீரக வளFல அபிவி��தி இராஜா க அைம*ச� 



                            ( 3 )  M. No. 238 ெகௗரவ ர8$திர சமர8ர,ெகௗரவ ர8$திர சமர8ர,ெகௗரவ ர8$திர சமர8ர,ெகௗரவ ர8$திர சமர8ர, ெதாழி3 ம01� ெதாழி0ச க உறIக/ இராஜா க அைம*ச� ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா க அைம*ச� ெகௗரவ வச$த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச$த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச$த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச$த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட2வ3க/ இராஜா க அைம*ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி)F�லாG,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி)F�லாG,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி)F�லாG,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி)F�லாG, �ன�வாGவளி�� ம01� மீ/&?ேய0ற இராஜா க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளH, ேதசிய ஒ�ைம�பா4 ம01� ந3Dண%க இராஜா க அைம*ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா%&வர�� ம01� சிவி3 விமான* ேசைவக/ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 8காதார�, ேபாசைண ம01� 8ேதச ம���வ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ  ேனB க�க$த,ெகௗரவ  ேனB க�க$த,ெகௗரவ  ேனB க�க$த,ெகௗரவ  ேனB க�க$த, அன��த �காைம��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, ெப0ேறாDய வள க/ அபிவி��தி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன, வ2வாதார அபிவி��தி ம01� வன சீவராசிக/ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ பா7த Iமார ெதவர<ெப�ம,ெகௗரவ பா7த Iமார ெதவர<ெப�ம,ெகௗரவ பா7த Iமார ெதவர<ெப�ம,ெகௗரவ பா7த Iமார ெதவர<ெப�ம, உ/ளக அ2வ3க/, வடேம3 அபிவி��தி ம01� கலாசார அ2வ3க/ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ"ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ"ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ"ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ"ஷ த சி�வா, ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா�ளாதார அ2வ3க/ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ மJஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மJஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மJஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மJஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�4 ெதாழி3வா5�� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார-ன பரணவிதான, திறக/ அபிவி��தி ம01� ெதாழி0பயி0சி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி- பி. ெபேரரா, மிவ2 ம01� ���பி%க�த%க ச%தி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ல&ம� வச$த ெபேரரா,ெகௗரவ ல&ம� வச$த ெபேரரா,ெகௗரவ ல&ம� வச$த ெபேரரா,ெகௗரவ ல&ம� வச$த ெபேரரா, ெப�<ேதா�ட ைக�ெதாழி3 பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ இ$திக ப3டாரநாய�க,ெகௗரவ இ$திக ப3டாரநாய�க,ெகௗரவ இ$திக ப3டாரநாய�க,ெகௗரவ இ$திக ப3டாரநாய�க, Aடைம�� ம01� நி�மாண��ைற பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ நிஷா$த 4 ெஹ0:கமேக,ெகௗரவ நிஷா$த 4 ெஹ0:கமேக,ெகௗரவ நிஷா$த 4 ெஹ0:கமேக,ெகௗரவ நிஷா$த 4 ெஹ0:கமேக, �ைற�க க/ ம01� க�ப01ைற அ2வ3க/ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, சFக வ2J�ட3, நல�ாி ம01� கK? மர�ாிைமக/ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அமீ" அ7 சிஹா<தீ�,ெகௗரவ அமீ" அ7 சிஹா<தீ�,ெகௗரவ அமீ" அ7 சிஹா<தீ�,ெகௗரவ அமீ" அ7 சிஹா<தீ�, கிராமிய ெபா�ளாதார அ2வ3க/ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ எE.எ�.எ�. ஹாீ),ெகௗரவ எE.எ�.எ�. ஹாீ),ெகௗரவ எE.எ�.எ�. ஹாீ),ெகௗரவ எE.எ�.எ�. ஹாீ), விைளயா�4��ைற பிரதி அைம*ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட" அ<Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ<Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ<Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட" அ<Fஹாமி   ெ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 Iமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Iமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Iமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Iமார அேபேசகர   ெகௗரவ  ஷார இ$ னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ$ னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ$ னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ$ னி� அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ- வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ- வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ- வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ- வல   



                            ( 4 )  M. No. 238 ெ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 ரKசி- அ?விஹாேரெகௗரவ ரKசி- அ?விஹாேரெகௗரவ ரKசி- அ?விஹாேரெகௗரவ ரKசி- அ?விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி$- Iமா"ெகௗரவ அ. அரவி$- Iமா"ெகௗரவ அ. அரவி$- Iமா"ெகௗரவ அ. அரவி$- Iமா"   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Iமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Iமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Iமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Iமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ? Iமா"ெகௗரவ ேவ? Iமா"ெகௗரவ ேவ? Iமா"ெகௗரவ ேவ? Iமா"   ெகௗரவ நால�க பிரசா- ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா- ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா- ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா- ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க8$திர� ேகாL)வர�ெகௗரவ க8$திர� ேகாL)வர�ெகௗரவ க8$திர� ேகாL)வர�ெகௗரவ க8$திர� ேகாL)வர�   ெ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 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� கல<ப-திெகௗரவ நிஹா� கல<ப-திெகௗரவ நிஹா� கல<ப-திெகௗரவ நிஹா� கல<ப-தி   ெகௗரவ திேனB Iணவ"தனெகௗரவ திேனB Iணவ"தனெகௗரவ திேனB Iணவ"தனெகௗரவ திேனB Iணவ"தன   ெகௗரவ ப$ ல Iணவ"தனெகௗரவ ப$ ல Iணவ"தனெகௗரவ ப$ ல Iணவ"தனெகௗரவ ப$ ல Iணவ"தன   ெகௗரவ எ0வ0 Iணேசகரெகௗரவ எ0வ0 Iணேசகரெகௗரவ எ0வ0 Iணேசகரெகௗரவ எ0வ0 Iணேசகர   ெகௗரவ ப-ம உதயசா$த Iணேசகரெகௗரவ ப-ம உதயசா$த Iணேசகரெகௗரவ ப-ம உதயசா$த Iணேசகரெகௗரவ ப-ம உதயசா$த Iணேசகர   ெகௗரவ எ). எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ). எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ). எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ). எ�. ச$திரேசன   ெகௗரவ :.8. சானகெகௗரவ :.8. சானகெகௗரவ :.8. சானகெகௗரவ :.8. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா:ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா:ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா:ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா:   ெ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 ந7� ப3டார ஜயமஹெகௗரவ ந7� ப3டார ஜயமஹெகௗரவ ந7� ப3டார ஜயமஹெகௗரவ ந7� ப3டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அJர சி0னி ஜயர-னெகௗரவ அJர சி0னி ஜயர-னெகௗரவ அJர சி0னி ஜயர-னெகௗரவ அJர சி0னி ஜயர-ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர-னெகௗரவ பிய�கர ஜயர-னெகௗரவ பிய�கர ஜயர-னெகௗரவ பிய�கர ஜயர-ன   ெகௗரவ (டா�ட") கவி$த ேஹஷா� ஜயவ"தனெகௗரவ (டா�ட") கவி$த ேஹஷா� ஜயவ"தனெகௗரவ (டா�ட") கவி$த ேஹஷா� ஜயவ"தனெகௗரவ (டா�ட") கவி$த ேஹஷா� ஜயவ"தன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ"தன   ெ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 ஜனக ப3டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப3டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப3டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப3டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ ஆN4க� ெதா3டமா�ெகௗரவ ஆN4க� ெதா3டமா�ெகௗரவ ஆN4க� ெதா3டமா�ெகௗரவ ஆN4க� ெதா3டமா�   ெகௗரவ எ�.எ). ெதள+�ெகௗரவ எ�.எ). ெதள+�ெகௗரவ எ�.எ). ெதள+�ெகௗரவ எ�.எ). ெதள+�   ெகௗரவ சிறினா� : ெம�ெகௗரவ சிறினா� : ெம�ெகௗரவ சிறினா� : ெம�ெகௗரவ சிறினா� : ெம�   ெகௗரவ பிய� நிசா$த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா$த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா$த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா$த த சி�வா   ெ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   



                            ( 5 )  M. No. 238 ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி- த ெசா9சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி- த ெசா9சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி- த ெசா9சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி- த ெசா9சா   ெகௗரவ அOர திசாநாய�கெகௗரவ அOர திசாநாய�கெகௗரவ அOர திசாநாய�கெகௗரவ அOர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய$த திசாநாய�கெகௗரவ மய$த திசாநாய�கெகௗரவ மய$த திசாநாய�கெகௗரவ மய$த திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல8ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல8ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல8ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல8ர திசாநாய�க   ெகௗரவ சா7$த திசாநாய�கெகௗரவ சா7$த திசாநாய�கெகௗரவ சா7$த திசாநாய�கெகௗரவ சா7$த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள) ேதவான$தாெகௗரவ ட�ள) ேதவான$தாெகௗரவ ட�ள) ேதவான$தாெகௗரவ ட�ள) ேதவான$தா   ெகௗரவ 4ஹம0 நவவிெகௗரவ 4ஹம0 நவவிெகௗரவ 4ஹம0 நவவிெகௗரவ 4ஹம0 நவவி   ெகௗரவ 4ஹ�ம  நசீ"ெகௗரவ 4ஹ�ம  நசீ"ெகௗரவ 4ஹ�ம  நசீ"ெகௗரவ 4ஹ�ம  நசீ"   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாP) நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சாP) நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சாP) நி"மலநாத�ெகௗரவ இ. சாP) நி"மலநாத�   ெகௗரவ F-திக ப-திறணெகௗரவ F-திக ப-திறணெகௗரவ F-திக ப-திறணெகௗரவ F-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 சன- நிசா$த ெபேரராெகௗரவ சன- நிசா$த ெபேரராெகௗரவ சன- நிசா$த ெபேரராெகௗரவ சன- நிசா$த ெபேரரா   ெகௗரவ �ஜி- சKஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி- சKஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி- சKஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி- சKஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அ�$தி�க ப"னா$ ெகௗரவ அ�$தி�க ப"னா$ ெகௗரவ அ�$தி�க ப"னா$ ெகௗரவ அ�$தி�க ப"னா$    ெகௗரவ ேஜா�)ட� ப"னா$ ெகௗரவ ேஜா�)ட� ப"னா$ ெகௗரவ ேஜா�)ட� ப"னா$ ெகௗரவ ேஜா�)ட� ப"னா$    ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமEச$திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமEச$திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமEச$திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமEச$திர   ெ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 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 4ஹ�ம  இ<ராஹி� 4ஹ�ம  ம�
"ெகௗரவ 4ஹ�ம  இ<ராஹி� 4ஹ�ம  ம�
"ெகௗரவ 4ஹ�ம  இ<ராஹி� 4ஹ�ம  ம�
"ெகௗரவ 4ஹ�ம  இ<ராஹி� 4ஹ�ம  ம�
"   ெகௗரவ எ).எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ).எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ).எ�. மாி�கா"ெகௗரவ எ).எ�. மாி�கா"   ெகௗரவ ெசயி0 அ7 ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி0 அ7 ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி0 அ7 ஸாஹி" ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி0 அ7 ஸாஹி" ெமௗலானா   ெகௗரவ இ�ரா� மGQ<ெகௗரவ இ�ரா� மGQ<ெகௗரவ இ�ரா� மGQ<ெகௗரவ இ�ரா� மGQ<   ெகௗரவ அ< �லா மஹQ<ெகௗரவ அ< �லா மஹQ<ெகௗரவ அ< �லா மஹQ<ெகௗரவ அ< �லா மஹQ<   ெகௗரவ அஜி- மா�ன<ெப�மெகௗரவ அஜி- மா�ன<ெப�மெகௗரவ அஜி- மா�ன<ெப�மெகௗரவ அஜி- மா�ன<ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய") ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ).சீ. 4- Iமாரணெகௗரவ எ).சீ. 4- Iமாரணெகௗரவ எ).சீ. 4- Iமாரணெகௗரவ எ).சீ. 4- Iமாரண   ெகௗரவ (வண.) அ ர7ேய ரதன ேதர"ெகௗரவ (வண.) அ ர7ேய ரதன ேதர"ெகௗரவ (வண.) அ ர7ேய ரதன ேதர"ெகௗரவ (வண.) அ ர7ேய 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   ெகௗரவ பிரச�ன ரண8ரெகௗரவ பிரச�ன ரண8ரெகௗரவ பிரச�ன ரண8ரெகௗரவ பிரச�ன ரண8ர   ெகௗரவ ெகெஹ7ய ர�F�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ7ய ர�F�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ7ய ர�F�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ7ய ர�F�ெவ�ல   



                            ( 6 )  M. No. 238 ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ 4ஜிF" ரஹுமா�ெகௗரவ 4ஜிF" ரஹுமா�ெகௗரவ 4ஜிF" ரஹுமா�ெகௗரவ 4ஜிF" 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 நாம� ராஜப&ெகௗரவ நாம� ராஜப&ெகௗரவ நாம� ராஜப&ெகௗரவ நாம� ராஜப&   ெகௗரவ மஹி$த ராஜப�ெகௗரவ மஹி$த ராஜப�ெகௗரவ மஹி$த ராஜப�ெகௗரவ மஹி$த ராஜப�    ஷஷஷஷ   ெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சா   ெகௗரவ காமினி ெலா�Iேகெகௗரவ காமினி ெலா�Iேகெகௗரவ காமினி ெலா�Iேகெகௗரவ காமினி ெலா�Iேக   ெகௗரவ ஜானக வ�I�Fரெகௗரவ ஜானக வ�I�Fரெகௗரவ ஜானக வ�I�Fரெகௗரவ ஜானக வ�I�Fர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி-திராேதவி வ�னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி-திராேதவி வ�னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி-திராேதவி வ�னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி-திராேதவி வ�னிஆரEசி   ெ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)  Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட") (தி�மதி)  Hதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லRம� ஆன$த விேஜமா�னெகௗரவ லRம� ஆன$த விேஜமா�னெகௗரவ லRம� ஆன$த விேஜமா�னெகௗரவ லRம� ஆன$த விேஜமா�ன   ெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறி   ெகௗரவ  =< விேஜேசகரெகௗரவ  =< விேஜேசகரெகௗரவ  =< விேஜேசகரெகௗரவ  =< விேஜேசகர   ெகௗரவ கKசன விேஜேசகரெகௗரவ கKசன விேஜேசகரெகௗரவ கKசன விேஜேசகரெகௗரவ கKசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதJக விதானகமேகெகௗரவ ேதJக விதானகமேகெகௗரவ ேதJக விதானகமேகெகௗரவ ேதJக விதானகமேக   ெகௗரவ விம� 8ரவ�செகௗரவ விம� 8ரவ�செகௗரவ விம� 8ரவ�செகௗரவ விம� 8ரவ�ச   ெகௗரவ Iமார ெவ�கமெகௗரவ Iமார ெவ�கமெகௗரவ Iமார ெவ�கமெகௗரவ Iமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா$தி C)க$தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா$தி C)க$தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா$தி C)க$தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா$தி C)க$தராசா   ெகௗரவ ஜய$த சமர8ரெகௗரவ ஜய$த சமர8ரெகௗரவ ஜய$த சமர8ரெகௗரவ ஜய$த சமர8ர   ெ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�ம7�க� சி-தா"த�ெகௗரவ த�ம7�க� சி-தா"த�ெகௗரவ த�ம7�க� சி-தா"த�ெகௗரவ த�ம7�க� சி-தா"த�   ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட") சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ 4-  சிவ7�க�ெகௗரவ 4-  சிவ7�க�ெகௗரவ 4-  சிவ7�க�ெகௗரவ 4-  சிவ7�க�   ெகௗரவ அ3ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ3ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ3ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ3ணாமைல நேட� சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம$திர�   ெகௗரவ வ:ேவ� �ேரBெகௗரவ வ:ேவ� �ேரBெகௗரவ வ:ேவ� �ேரBெகௗரவ வ:ேவ� �ேரB   ெ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   



                            ( 7 )  M. No. 238 ெகௗரவ இ$திக அO�-த ேஹர-ெகௗரவ இ$திக அO�-த ேஹர-ெகௗரவ இ$திக அO�-த ேஹர-ெகௗரவ இ$திக அO�-த ேஹர-   ெகௗரவ கனக ேஹர-ெகௗரவ கனக ேஹர-ெகௗரவ கனக ேஹர-ெகௗரவ கனக ேஹர-   ெகௗரவ விஜித ேஹர-ெகௗரவ விஜித ேஹர-ெகௗரவ விஜித ேஹர-ெகௗரவ விஜித ேஹர-      தி�. த�மிக தசநாய%க, பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக�   தி�. நீ3 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி� பிரதானிM� பிரதி� பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக��   தி�மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி* ெசயலாள� நாயக�  தி�. ?%கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி* ெசயலாள� நாயக�   ஒ-திைவ<பி� பிரகார� பாராUம�ற� V:ய . சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".ஒ-திைவ<பி� பிரகார� பாராUம�ற� V:ய . சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".ஒ-திைவ<பி� பிரகார� பாராUம�ற� V:ய . சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".ஒ-திைவ<பி� பிரகார� பாராUம�ற� V:ய . சபாநாயக" தைலைம தா�கினா".        1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி-த�கPஅறிவி-த�கPஅறிவி-த�கPஅறிவி-த�கP: : : : சபாநாயக"சபாநாயக"சபாநாயக"சபாநாயக"    பி�வ�மாNபி�வ�மாNபி�வ�மாNபி�வ�மாN    அறிவி-த�அறிவி-த�அறிவி-த�அறிவி-த�    விW-தா"விW-தா"விW-தா"விW-தா"::::————    “இல ைக* சனநாயக ேசாசDச% &?யர8 அரசியலைம�பி 79 ஆ�  உ1��ைரயி பிரகார� ““““கடYெறாழி� (ெவளிநா0W மீ�பி: வPள�கைள கடYெறாழி� (ெவளிநா0W மீ�பி: வPள�கைள கடYெறாழி� (ெவளிநா0W மீ�பி: வPள�கைள கடYெறாழி� (ெவளிநா0W மீ�பி: வPள�கைள ஒZ�IபW-த�) (தி�-த�)ஒZ�IபW-த�) (தி�-த�)ஒZ�IபW-த�) (தி�-த�)ஒZ�IபW-த�) (தி�-த�)” ” ” ” எ:�  ச�டFல�தி3,  2018 ெப�ரவாி  மாத� 08 ஆ� திகதி  எனா3 சா1ைர எ+த�ப�டெதபைத அறிவி%க வி���கிேற.”      2. 2. 2. 2. ப-திர�கPப-திர�கPப-திர�கPப-திர�கP    சம"<பண�சம"<பண�சம"<பண�சம"<பண�: : : : (1) சபாநாயக�, இல ைக* சனநாயக* ேசாசDச% &?யரசி அரசியலைம�பி 154(6) ஆ� உ1��ைரயி பிரகார� 2016 ஆ� நிதி ஆK?0கான கண%கா5வாள� தைலைமயதிபதியி அறி%ைகயி இரKடாவ� ெதா&தியி XI ஆ� ப&திையM� எ�டாவ� ெதா&தியி II ஆ� ப&திைய* சம��பி�தா�. ேம0ப? அறி%ைக சபா+ட-தி7ட<படசபா+ட-தி7ட<படசபா+ட-தி7ட<படசபா+ட-தி7ட<பட ேவK4ெமன% க�டைளயாயி01. 
(2) சபாநாயக�,  
 (i) இல ைக*   சனநாயக*   ேசாசDச%   &?யர8     அரசியலைம�பி 41ஆ (6) உ1��ைரயி பிரகார� 2017.10.01-2017.12.31 திகதி வைரயிலான நிதி ஆைண%&+வி ெசயலா01ைக அறி%ைக; ம01�  
 (ii) இல ைக* சனநாயக* ேசாசDச% &?யர8 அரசியலைம�பி 41ஆ (6) ம01� 153 ஏ உ1��ைரகளி பிரகார� 2017 ஆ� ஆK? இரKடா� காலாK?0கான 2017.07.01 - 2017.09.30 திகதி வைரயிலான கண%கா5I ேசைவக/ ஆைண%&+வி ெசயலா01ைக அறி%ைக  ஆகியவ0ைற* சம��பி�தா�.  ேம0ப? அறி%ைக சபா+ட-தி7ட<படசபா+ட-தி7ட<படசபா+ட-தி7ட<படசபா+ட-தி7ட<பட ேவK4ெமன% க�டைளயாயி01. 
(3) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச�, 2017ஆ� ஆK? 12 ஆ� இல%க, ெவளிநா�4* ெசலாவணி* ச�ட�தி 7 ஆ� பிாிIட ேச��� வாசி%க�ப4� 29 ஆ� பிாிவி கீG, ேதசிய    ெகா/ைகக/ ம01� ெபா�ளாதார அ2வ3க/ அைம*ச�மானவரா3 ஆ%க�ப�4, 2017 நெவ�ப� 17 ஆ� திகதிய 2045/56 ஆ� இல%க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி3 பிர8ாி%க�ப�ட ஒ+ &விதிகைள* சம��பி�� ேம0ப? ஒ+ &விதிகைள ெபா�ளாதார அபிவி��தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ% &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01%ெகா/ள�ப�ட�. 
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(4) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச�, 2016 ஆ� ஆK4%கான இல ைக சனநாயக ேசாசDச% &?யரசி அரசா க ேசைவ ஆைண%&+வி வ�டா<த அறி%ைகைய* சம��பி�� ேம0ப? அறி%ைகைய உ/ளக நி�வாக� ம01� அரச �காைம��வ� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ% &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01%ெகா/ள�ப�ட�. 
(5) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச�, 2016 ஆ� ஆK4%கான நிதி ஆைண%&+வி வ�டா<த அறி%ைகைய* சம��பி�� ேம0ப? அறி%ைகைய  அரசா க நிதி% &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01%ெகா/ள�ப�ட�. 
(6) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச�, 2014 ம01� 2015 ஆ� ஆK4க�%கான ேதசிய ெபாD9 ஆைண%&+வி வ�டா<த அறி%ைககைள* சம��பி�� ேம0ப? அறி%ைககைள� ேதசிய� பா�கா�� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ% &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01%ெகா/ள�ப�ட�. 
(7) வ2வாதார அபிவி��தி ம01� வனசீவராசிக/ அைம*ச�� ��தசாசன அைம*ச��, 2016 ஆ� ஆK4%கான ேதசிய மி�க%கா�சி*சாைல� திைண%கள�தி வ�டா<த ெசயலா01ைக அறி%ைகைய* சம��பி�� ேம0ப? அறி%ைகைய  வ2வாதார அபிவி��தி ம01� 80றாட3 ம01� இய0ைக வள க/ ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ% &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன� பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01%ெகா/ள�ப�ட�. 
(8) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச�,   2015 ஆ� ஆK4%கான �திேயா�க�%கான ேதசிய சைபயி ஆK4 அறி%ைகைய* சம��பி��  8காதார� ம01� மனித ேசமநல�, சFக வ2J�ட3 ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ% &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01%ெகா/ள�ப�ட�. 
(9) நிதி ம01� ெவ&சன ஊடக அைம*ச�,—  
 (i) 2016 ஆ� ஆK4%கான ேலாேஹா� சீமா�? கட நிதிய�தி ஆKடறி%ைக;  (ii) 2016 ஆ� ஆK4%கான இல ைக கண%கிய3 ம01� கண%கா5I நியம க/ கKகாணி��* சைபயி ஆKடறி%ைக;  (iii) ம�வாி% க�டைள* ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 32 ஆ� பிாிIக�ட ேச��� வாசி%க�ப4� 2, 12, 22 ம01� 25 ஆ� பிாிIகளி கீG,  &?பானம3லாத 9பிாி�� இற%&மதி%கான ம�வாி ெதாட�பாக நிதி ம01� ெவ&சன ஊடக  அைம*சரா3 விதி%க�ப�4, 2017 திெச�ப� 19 ஆ� திகதிய 2050/11ஆ� இல%க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி3 பிர8ாி%க�ப�ட அறிவி�த3 (ம� அறிவி�த3 இல%க� 1005); ம01�  (iv) 2017 ஆ� ஆK? 30 ஆ� இல%க, ஒ�%கீ�4* ச�ட�தி 6(1) ஆ� பிாிவி கீG 2018.01.01 �த3 2018.01.22 ஆ� திகதி வைரM/ளவா1 ேதசிய வரI ெசலI�தி�ட�  திைண%கள�தி ெசலவின� தைல�� இல%க� 240 இ கீG &ைறநிர�� உதவி* ேசைவக/ ம01� அவசர ேதைவ�பா4க/ ெபா1��% க��தி�ட�தி Fல� ெச5ய�ப�ட &ைறநிர�� ஒ�%கீ4க/ ெதாட�பான &றி�� 



                            ( 9 )  M. No. 238 ஆகியவ0ைற* சம��பி�� ேம0ப? அறி%ைகக/, அறிவி�த3 ம01� &ைறநிர�� ஒ�%கீ4க/ ெதாட�பான &றி�� ஆகியவ0ைற அரசா க நிதி ப0றிய &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன� பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01%ெகா/ள�ப�ட�. 
(10) உய�க3வி ம01� ெந4;சாைலக/ அைம*ச�,     
 (i) 1978 ஆ� ஆK? 16 ஆ� இல%க ப3கைல%கழக க/ ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி கீG ப3கைல%கழக மானிய க/ ஆைண%&+வி வித��ைரயி மீ�, யாG�பாண� ப3கைல%கழக�தி வIனியா வளாக�தி வியாபார% க0ைகக/ \ட�தி3 ஆ கில ெமாழி க0பி�த3 �ைறைய� தாபி�த3 ெதாட�பாக  உய�க3வி ம01� ெந4;சாைலக/ அைம*சரா3 ஆ%க�ப�4, 2017 திெச�ப�  18 ஆ� திகதிய  2050/7 ஆ� இல%க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி3 பிர8ாி%க�ப�ட க�டைள; ம01�  (ii) 1978 ஆ� ஆK? 16 ஆ� இல%க ப3கைல%கழக க/ ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி  கீG ப3கைல%கழக மானிய க/ ஆைண% &+வி வித��ைரயி மீ�,  வய�ப ப3கைல%கழக�தி வணிக% க3வி ம01� நிதியிய0 \ட�தி3   ஆ கில ெமாழி% க0பி�த3 �ைறைய� தாபி�த3 ெதாட�பாக உய�க3வி ம01� ெந4;சாைலக/ அைம*சரா3 ஆ%க�ப�4, 2017 திெச�ப�  21 ஆ� திகதிய  2050/36  ஆ� இல%க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி3 பிர8ாி%க�ப�ட க�டைள ஆகியவ0ைற* சம��பி��, அ%க�டைளக/ க3வி ம01� மனித வள அபிவி��தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ% &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01%ெகா/ள�ப�ட�. 
(11) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச�, 2015 ஆ� ஆK4%கான ேதசிய அ?�பைட% க0ைகக/ நி1வக�தி வ�டா<த அறி%ைகைய* சம��பி�� அ]வறி%ைகைய க3வி ம01� மனித வள அபிவி��தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ% &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01%ெகா/ள�ப�ட�. 
(12) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச�,   (i) 2008, 2009, 2010 ம01� 2011 ஆ� ஆK4க�%கான ல கா செதாச Dமிட�? வ�டா<த அறி%ைகக/; ம01�   (ii) 2016 ஆ� ஆK4%கான ��4றI அபிவி��தி� திைண%கள�தி ெசயலா0ற3 அறி%ைக ஆகியவ0ைற* சம��பி�� ேம0ப? அறி%ைகக/ உ0ப�திக�� ேசைவக�� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ% &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன� பிேரர�தா�.   பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01%ெகா/ள�ப�ட�. (13) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச�,  2013 ஆ� ஆK4%கான இல ைக கட0ெறாழி3 ��4�தாபன�தி வ�டா<த அறி%ைகைய* சம��பி�� ேம0ப? அறி%ைகைய வ2வாதார அபிவி��தி ம01� 80றாட3 ம01� இய0ைக வள க/ ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ% &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன� பிேராி�தா�.  



                            ( 10 )  M. No. 238 பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01%ெகா/ள�ப�ட�. (14) ெப�<ேதா�ட% ைக�ெதாழி3க/ அைம*ச�, 2015 ஆ� ஆK4%கான க��� ஆரா5*சி நி1வன�தி ஆKடறி%ைகைய* சம��பி��  கம�ெதாழி3 ம01� காணி   ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ% &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01%ெகா/ள�ப�ட�. (15) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச�, 2015 ஆ� ஆK4%கான இல ைக மிசார சைபயி வ�டா<த அறி%ைகைய* சம��பி�� வ2*ச%தி  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ% &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன� பிேராி�தா�.    பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01%ெகா/ள�ப�ட�. (16) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச�,     
 (i) 2016 ஆ� ஆK4%கான  விவசாய� திைண%கள�தி ெசயலா01ைக அறி%ைக; ம01� 
 (ii) 2015 ஆ� ஆK4%கான கமநல அபிவி��தி� திைண%கள�தி ெசயலா01ைக அறி%ைக ஆகியவ0ைற* சம��பி�� ேம0ப? அறி%ைகக/  கம�ெதாழி3 ம01� காணி  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ% &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன� பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01%ெகா/ள�ப�ட�. (17) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச�,  2014 ஆ� ஆK4%கான 8கததாச ேதசிய விைளயா�4% க�?ட�ெதா&தி அதிகாரசைபயி வ�டா<த அறி%ைகைய* சம��பி�� ேம0ப? அறி%ைக  இைளஞ�, விைளயா�4��ைற, கைல ம01� மர�ாிைமக/ ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ% &+வி0& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன� பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01%ெகா/ள�ப�ட�.  3.3.3.3.    IZIZIZIZ    அறி�ைககPஅறி�ைககPஅறி�ைககPஅறி�ைககP    சமர<பண�சமர<பண�சமர<பண�சமர<பண�    : ( 1 )   அரசா க நிதி ப0றிய &+வி  தவிசாள� ெகளரவ எ�.ஏ. 8ம<திர, அ% &+வி0& ஆ01�ப4�த�ப�ட,  
 (i)  ம�வாி (தி��த�) ச�டFல�; 
 (ii)  வ�டா<த மதி�\4க/ ப0றிய அறி�க% &றி�பி3 கா�ட�ப�4/ள ேதசிய வைரI ெசலI�தி�ட�தி கீG &ைறநிர�� உதவி* ேசைவக/ ம01� அவசர ேதைவ� ெபா1��%களி Fல� வழ க�ப�4/ள ேமலதிக ஒ�%கீ4க/ ெதாட�பான &றி��; 
 (iii) 2017 Fறாவ� காலாK? நிதி ெசயலா01ைக; 
 (iv) நிதி* ச�ட�தி கீழான க�டைளக/ ; 
 (v) ேதசிய க3வி ஆைண%&+வி தைலவ�, உப தைலவாி ஊதிய க/ ம01� ஆைண%&+ அ க�தவ�களி ெகா4�பனIகைள தி��தியைம�த3 ப0றிய பிேரரைண; ம01�  
 (vi) கண%கா5வாள� தைலைமயதிபதி தி�. எ*.எ� காமினி விேஜசி க அவ�களி ச�பள� ம01� ெகா4�பனIகைள� தீ�மானி�த3 ப0றிய பிேரரைண  ெதாட�பிலான அ%&+வி  அறி%ைகைய* சம��பி�தா�. ேம0ப? அறி%ைக சபா\ட�திDட�பட ேவK4ெமன% க�டைளயாயி01. 



                            ( 11 )  M. No. 238 (2) ச�ட விவகார� (ஊழ2%ெகதிரான) ம01� ஊடக��ைற ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ%  &+வி  தவிசாள� ெகௗரவ  அஜி� மான�ெப�ம, அ% &+வி0& ஆ01�ப4�த�ப�ட,    ““““இல�ைக சனநாயக ேசாச7ச� I:யரசி� அரசியலைம<பின  இல�ைக சனநாயக ேசாச7ச� I:யரசி� அரசியலைம<பின  இல�ைக சனநாயக ேசாச7ச� I:யரசி� அரசியலைம<பின  இல�ைக சனநாயக ேசாச7ச� I:யரசி� அரசியலைம<பின  104ஆ(5) (அ) ஆ� உN<Fைரயி� கீழான  ஊடக வழிகா0W ெநறிகP104ஆ(5) (அ) ஆ� உN<Fைரயி� கீழான  ஊடக வழிகா0W ெநறிகP104ஆ(5) (அ) ஆ� உN<Fைரயி� கீழான  ஊடக வழிகா0W ெநறிகP104ஆ(5) (அ) ஆ� உN<Fைரயி� கீழான  ஊடக வழிகா0W ெநறிகP” ” ” ” ெதாட�பிலான அ%&+வி     அறி%ைகைய* சம��பி�தா�.    ேம0ப? அறி%ைக சபா+ட-தி7ட<படசபா+ட-தி7ட<படசபா+ட-தி7ட<படசபா+ட-தி7ட<பட    ேவK4ெமன% க�டைளயாயி01.  4.4.4.4.    மJ�கPமJ�கPமJ�கPமJ�கP: : : :     
 (1) (i) பKடாரகம, Aதாகம, ேர�கான Aதி, நி`சி�?, இல. 34/? யி3 வதிM� தி�மதி ?.ேஜ.எ�. &8மாவதியின� 2017.10.16 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவM�;   
  (ii)  ெப<ேதா�ைட, ஹ�1கல, மஹெகாட, ரஸகவ�த, இல. 43ஏ யி3 வதிM� தி�. க3ஒ2வ ஆர*சிேக ேசாமசிாியின� 2017.10.10 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவM�; 
  (iii) வா��வ,  ெமா3Dெகாட, காD Aதி, இல. 768 இ3 வதிM� தி�. எ*.சீ.எ�. அமர� கவின� 2017.11.06 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவM�; 
  (iv) நவதகல, அ�டெகாெஹா�ட, ச�ம3 உயனவி3 வதிM� தி�. எ�. பிேரமர�ன 2017.11.11 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவM�; 
  (v) பாண<�ைற, தி�ெப�த, இல. 24 சீ யி3 வதிM� தி�மதி எ�.ஐ.எ9. ப�னா<�வின� 2017.12.10 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவM� 

  (vi) பாண<�ைற, க�ேதவல, ெமாரவின Aதி, இல. 3 ஏ யி3 வதிM�    தி�மதி எ�.ேக. ப�னா<�வின� 2017.11.22 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவM�  
  ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா சம��பி�தா�. 

(2)  ெகாவின, பஹல நாரகலவி3 வதிM� தி�மதி சா<தனி ெவ�தசி கவின� 
2017.11.08 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவ ெகௗரவ பாDத &மார ெதவர�ெப�ம சம��பி�தா�.  

(3)  மீாிகம, ப3மட, இல. 55 இ3 வதிM� தி�. ஐ.ேக. சிசிர விேஜர�னவின� 
2017.11.07 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவ ெகௗரவ விஜித ேஹர�  சம��பி�தா�.  

 (4) (i) ெமாற�4வ, ெகாரலெவ3ல, இரKடா� ஒ+ ைக, இல. 49/2\ யி3 வதிM� தி�. நிம3 Aர%ெகா?யின� 2017.10.10 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவM�;   
  (ii)  அ�பெகா�ேட, ெத�1நதீகம, இல. 4/10 இ3 வதிM� தி�. ாீ.ஏ.ஜீ. த க3லவின� 2017.12.19 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவM�; 
  ெகௗரவ வா8ேதவ நாணாய%கார சம��பி�தா�. 
 (5) (i) உ%&வைள, ைர�தலாவல, கஹ�டகஹ&��ர, இல. 01 இ3 வதிM� ெச3வி ம3Dகா ப�னா<�வின� 2017.08.15 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவM�;   
  (ii)  மா�தைள, ேலDஅ�ேப, உட க�வ, இல. 101 இ3 வதிM� தி�மதி ட�ளி`.ஜி.ஜி. இ<திரா &மாாிஹாமியின� 2017.10.16 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவM�; 
  ெகௗரவ ர;சி� அ2விஹாேர சம��பி�தா�. 
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(6)  ேககாைல, அரநாய%க, மாவன3ல, மானதீ ஆர�ப வி�தியாலய�தி ஆசிாிய� வி4தியி3 வதிM� தி�மதி ஜி.ேக. 8னீதா நாளனியின� 2017.09.26 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவ ெகௗரவ கனக ேஹர� சம��பி�தா�.   
(7)  Fc� 07, நK4தீவி3 வதிM� தி�. எ9.எ�. ெமௗஜூ?ன� 2017.07.05 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவ ெகௗரவ இ�ரா மef� சம��பி�தா�.  
(8)  அவிசாவைள, த3�வ, இல. 345/3 இ3 வதிM� தி�. எ�.எ�.எ�. ெஜமாDன� 2017.11.04 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம:ைவ ெகௗரவ (டா%ட�) 

(தி�மதி) �gதா விேஜமான சம��பி�தா�.  25அ ஆ� இல%க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள%கைமய ேம0ப? ம:%க/ ெபா� ம:%க/ &+I%& ஆ01�ப4�த�ப�டன.     5.5.5.5.    தீவிர<தீவிர<தீவிர<தீவிர<    ெபாN<FெபாN<FெபாN<FெபாN<F    4காைம4காைம4காைம4காைம:::: பிரதம அைம*ச�� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா�ளாதார அ2வ3க/ அைம*ச�மானவ� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச� சம��பி�த ச�டFல�,—  இல ைகயி3 ெபா�� தனி8 �காைமைய* சீரா%&வத0& தீவிர� ெபா1�� �காைம ேநா%க��%காக இல ைகயி3 அ3ல� இல ைக%& ெவளிேய கடகைள� திர�4வத0& அதிகாரமளி�பத0&�; அ��ட அதேனா4 ெதாட��ப�ட அ3ல� அத இைடேநா்விைளவான க�ம க�%& ஏ0பா4 ெச5வத0&மானெதா� ச�டFல�. ச�டFல� 2018 மா�* மாத� 06 ஆ� திகதி ெச]வா5கிழைம இரKடா� மதி�\4 ெச5ய�பட ேவK4ெமனI�, அ� அ*சிட�பட ேவK4ெமனI�, அ* ச�டFல� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ% &+I%& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமன% க�டைளயாயி01.   6. 6. 6. 6. ெகாZ�FெகாZ�FெகாZ�FெகாZ�F    ப�I-ப�I-ப�I-ப�I-    ெதாIதி<ெதாIதி<ெதாIதி<ெதாIதி<    பாிவ"-தைனையபாிவ"-தைனையபாிவ"-தைனையபாிவ"-தைனைய    பர)பரமYறமயமா�க�பர)பரமYறமயமா�க�பர)பரமYறமயமா�க�பர)பரமYறமயமா�க�: : : : பிரதம அைம*ச�� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா�ளாதார அ2வ3க/ அைம*ச�மானவ� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச� சம��பி�த ச�டFல�,— உ�தரவாத�தினா3 வைரய1%க�ப�ட க�ெபனிெயாறாகI/ள ெகா+�� ப &� ெதா&தி� பாிவ��தைனைய� ப &களினா3 வைரய1%க�ப�ட க�ெபனிெயாறாக மா01வத Fல� ெகா+�� ப &� ெதா&தி� பாிவ��தைனைய பர9பரம0றமயமா%&வத0& ஏ0பா4 ெச5வத0&�;  அ��ட அதேனா4 ெதாட��ப�ட அ3ல� அத இைடேநா்விைளவான க�ம க�%& ஏ0பா4 ெச5வத0&மானெதா� ச�டFல�. ச�டFல� 2018 மா�* மாத� 06 ஆ� திகதி ெச]வா5கிழைம இரKடா� மதி�\4 ெச5ய�பட ேவK4ெமனI�, அ� அ*சிட�பட ேவK4ெமனI�, அ* ச�டFல� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ% &+I%& ஆ01�ப4�த�பட ேவK4ெமனI� க�டைளயாயி01.  அம�I த0காDகமாக இைடநி1�த� �.ப. 10.20 மணி �.ப. 10.44 மணி வைர அம�I த0காDகமாக இைடநி1�த�. �.ப. 10.44  அம�I மீK4� ெதாட கிய�ட சபாநாயக� தைலைம தா கினா�.  7.7.7.7.    பாராUம�ற-தி� தி�-த<ப0ட வைர` நிைலயியY க0டைளகPபாராUம�ற-தி� தி�-த<ப0ட வைர` நிைலயியY க0டைளகPபாராUம�ற-தி� தி�-த<ப0ட வைர` நிைலயியY க0டைளகPபாராUம�ற-தி� தி�-த<ப0ட வைர` நிைலயியY க0டைளகP: : : :  பாரா�மற�தி தி��த�ப�ட வைரI நிைலயிய0 க�டைளக/ ெதாட�பாக 2017 நவ�ப� மாத� 07 ஆ� திகதி ெச]வா5%கிழைம சம��பி%க�ப�ட நிைலயிய0 க�டைளக/ ப0றிய  &+வி அறி%ைக,— பாிசீலைன 



                            ( 13 )  M. No. 238 
(பி.ப. 1.30 மணி%& &+%களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா கினா�. )  
(பி.ப. 2.13 மணி%& சபாநாயக� தைலைம தா கினா�. )  
(பி.ப. 2.52 மணி%& &+%களி பிரதி� தவிசாள� தைலைமதா கினா�. )  
“பாிசீலைன த0ெபா+� ஒ�திைவ%க�ப4மாக”  என காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01% ெகா/ள�ப�ட�. அத பிரகார� விவாத� ஒ�திைவ%க�ப�ட�, விவாத� மீK4� எதி�வ�� தினெமாறி3 நைடெப1�.  8.8.8.8.    பாராUம�ற உN<பின"கU�கான நட-ைத�பாராUம�ற உN<பின"கU�கான நட-ைத�பாராUம�ற உN<பின"கU�கான நட-ைத�பாராUம�ற உN<பின"கU�கான நட-ைத�    ேகாைவேகாைவேகாைவேகாைவ:  :  :  :  பாரா�மற உ1�பின�களி நட�ைத ெதாட�பி3, 2017 நெவ�ப� மாத� 07 ஆ� திகதி, ெச]வா5%கிழைம சம��பி%க�ப�ட பாரா�மற உ1�பின�க�%கான நட�ைத% ேகாைவயி இ1தி வைரI அ கீகாி%க�ப4மாக. 
“விவாத� த0ெபா+� ஒ�திைவ%க�ப4மாக”  என காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01% ெகா/ள�ப�ட�. அத பிரகார� விவாத� ஒ�திைவ%க�ப�ட�, விவாத� மீK4� எதி�வ�� தினெமாறி3 நைடெப1�. 
“ெகௗரவ ல%கி ஜயவ�தன தைலைம தா &வாராக”  என காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�� அைம*ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01% ெகா/ள�ப�ட�. 
(பி.ப. 3.59 மணி%& ெகௗரவ ல%கி ஜயவ�தன தைலைம தா கினா�. )   9. 9. 9. 9. ஒ-திைவ<Fஒ-திைவ<Fஒ-திைவ<Fஒ-திைவ<F    (((( இல�ைகயி�இல�ைகயி�இல�ைகயி�இல�ைகயி�    எZ$ PளஎZ$ PளஎZ$ PளஎZ$ Pள    அரசிய�அரசிய�அரசிய�அரசிய�    ெந��க:ெந��க:ெந��க:ெந��க:) :) :) :) : “ இ� பாரா�மற� இ�ேபா� ஒ�திைவ%க�ப4மாக”  என பாரா�மற* சைப �த3வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ4�திய�ப� ெப01 விவாதி%க�ப�ட�. 
(பி.ப. 4.30 மணி%& சபாநாயக� தைலைம தா கினா�. )  பிேரரைண சைப%& விட�ப�4 ஏ01% ெகா/ள�ப�ட�. பி.ப. 6.23 மணி%&, 2018 ெப���வாி மாத� 20 ஆ� திகதி ெச]வா5%கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ%க�ப�ட�.    
    


