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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�   ெ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 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)� அரசா6க$ க�சி �த/ேகாலாசா7� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவா89, கல:�ைரயாட2 ம/0� அரசக)ம ெமாழிக. அைம�ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப$ ைக�ெதாழி2 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$%வர�� ம/0� சிவி2 விமான� ேசைவக. அைம�ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப):ேதா�ட$ ைக�ெதாழி2 அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. %. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. %. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. %. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. %. �சி� பிேரமஜய!த, வி=ஞான, ெதாழி2?�ப ம/0� ஆரா@�சி அைம�ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன, அபிவி)�தி5 பணி5ெபா05�க. அைம�ச)� ெவளிநா�ட1வ2க. அைம�ச)� ெகௗரவ சாகல ர&நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர&நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர&நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர&நாய�க, க)�தி�ட �காைம��வ�, இைளஞ� அ1வ2க. ம/0� ெத அபிவி)�தி அைம�ச� ெகௗரவ பா'டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா'டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா'டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா'டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம/0� ேம2 மாகாண அபிவி)�தி அைம�ச� ெகௗரவ ச!திம )ர�ெகா%,ெகௗரவ ச!திம )ர�ெகா%,ெகௗரவ ச!திம )ர�ெகா%,ெகௗரவ ச!திம )ர�ெகா%, திறக. அபிவி)�தி ம/0� ெதாழி/பயி/சி அைம�ச� ெகௗரவ ம*� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம*� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம*� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம*� சமரவி�ரம, அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம�ச� ெகௗரவ ர+சி& சிய�பலாபி%ய,ெகௗரவ ர+சி& சிய�பலாபி%ய,ெகௗரவ ர+சி& சிய�பலாபி%ய,ெகௗரவ ர+சி& சிய�பலாபி%ய, மிவ1 ம/0� ��5பி$க�த$க ச$தி அைம�ச� ெகௗரவ டபி,-. .. ேஜ. ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ டபி,-. .. ேஜ. ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ டபி,-. .. ேஜ. ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ டபி,-. .. ேஜ. ெசெனவிர&ன, ெதாழி2, ெதாழி/ச6க உற9க. ம/0� ச5பிரக�வ அபிவி)�தி அைம�ச� ெகௗரவ க/� ஹஷீ�,ெகௗரவ க/� ஹஷீ�,ெகௗரவ க/� ஹஷீ�,ெகௗரவ க/� ஹஷீ�, உய�க2வி ம/0� ெநB=சாைலக. அைம�ச� 



                            ( 2 )  M. No. 243 ெகௗரவ /�' மா�ஷ� சர& ெபா�ேசகா,ெகௗரவ /�' மா�ஷ� சர& ெபா�ேசகா,ெகௗரவ /�' மா�ஷ� சர& ெபா�ேசகா,ெகௗரவ /�' மா�ஷ� சர& ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி)�தி அைம�ச�  ெகௗரவ ல3ம� யா4பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல3ம� யா4பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல3ம� யா4பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல3ம� யா4பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி2 �ய/சிக. அபிவி)�தி இராஜா6க அைம�ச� ெகௗரவ வச!த அ5விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ5விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ5விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ5விஹாேர, கம�ெதாழி2 இராஜா6க அைம�ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, க)�தி�ட �காைம��வ�, இைளஞ� அ1வ2க. ம/0� ெத அபிவி)�தி இராஜா6க 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. இராஜா6க 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$தி இராஜா6க அைம�ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. இராஜா6க அைம�ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!89,ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!89,ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!89,ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!89,ேள, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ� வழ6க2 இராஜா6க அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. %. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. %. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. %. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. %. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. இராஜா6க அைம�ச� ெகௗரவ பா*த ர�ேக ப:டார,ெகௗரவ பா*த ர�ேக ப:டார,ெகௗரவ பா*த ர�ேக ப:டார,ெகௗரவ பா*த ர�ேக ப:டார, நீ�5பாசன இராஜா6க அைம�ச� ெகௗரவ ).எ<. இராதாகி�>ண�,ெகௗரவ ).எ<. இராதாகி�>ண�,ெகௗரவ ).எ<. இராதாகி�>ண�,ெகௗரவ ).எ<. இராதாகி�>ண�, க2வி இராஜா6க அைம�ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன, நிதி இராஜா6க அைம�ச� ெகௗரவ தி*4 ெவதஆர@சி,ெகௗரவ தி*4 ெவதஆர@சி,ெகௗரவ தி*4 ெவதஆர@சி,ெகௗரவ தி*4 ெவதஆர@சி, கட/ெறாழி2 ம/0� நீரக வளDல அபிவி)�தி இராஜா6க அைம�ச� ெகௗரவ ல3ம� ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ ல3ம� ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ ல3ம� ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ ல3ம� ெசெனவிர&ன, வி=ஞான, ெதாழி2?�ப ம/0� ஆரா@�சி இராஜா6க அைம�ச� ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட1வ2க. இராஜா6க அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளA,ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளA,ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளA,ெகௗரவ ஏ. எ@. எ�. ெபளA, ேதசிய ஒ)ைம5பாB ம/0� ந2Fண$க இராஜா6க 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&8வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ&8வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ&8வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ&8வல, உ.நா�ட1வ2க. பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, �காதார�, ேபாசைண ம/0� �ேதச ம)��வ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக, ெப/ேறாFய வள6க. அபிவி)�தி பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ அCராத ஜயர&ன,ெகௗரவ அCராத ஜயர&ன,ெகௗரவ அCராத ஜயர&ன,ெகௗரவ அCராத ஜயர&ன, மகாவF அபிவி)�தி ம/0� �/றாட2 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, வ1வாதார அபிவி)�தி ம/0� வன சீவராசிக. பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ எ@.ஆ�. சாரதீ 8>ம!த,ெகௗரவ எ@.ஆ�. சாரதீ 8>ம!த,ெகௗரவ எ@.ஆ�. சாரதீ 8>ம!த,ெகௗரவ எ@.ஆ�. சாரதீ 8>ம!த, நீதி பிரதி அைம�ச)� ��தசாசன பிரதி அைம�ச)� ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மDஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�B ெதாழி2வா@5� 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 ம/0� ெதாழி/பயி/சி பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ �ச!த 9+சிநிலேம,ெகௗரவ �ச!த 9+சிநிலேம,ெகௗரவ �ச!த 9+சிநிலேம,ெகௗரவ �ச!த 9+சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம/0� �காைம��வ பிரதி அைம�ச� 



                            ( 3 )  M. No. 243 ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, சDக வ1H�ட2, நல�ாி ம/0� கIJ மர�ாிைமக. பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ E&8 சிவ*�க�,ெகௗரவ E&8 சிவ*�க�,ெகௗரவ E&8 சிவ*�க�,ெகௗரவ E&8 சிவ*�க�, ஆர�ப$ ைக�ெதாழி2 பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ எ@.எ�.எ�. ஹாீ<,ெகௗரவ எ@.எ�.எ�. ஹாீ<,ெகௗரவ எ@.எ�.எ�. ஹாீ<,ெகௗரவ எ@.எ�.எ�. ஹாீ<, விைளயா�B��ைற பிரதி அைம�ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ49ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ49ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ49ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ49ஹாமி   ெகௗரவ மஹி!த யா4பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி!த யா4பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி!த யா4பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி!த யா4பா அேபவ�தன   ெகௗரவ சிசிர Fமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Fமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Fமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Fமார அேபேசகர   ெகௗரவ 8ஷார இ!8னி� அமரேசனெகௗரவ 8ஷார இ!8னி� அமரேசனெகௗரவ 8ஷார இ!8னி� அமரேசனெகௗரவ 8ஷார இ!8னி� அமரேசன   ெகௗரவ டல< அழக4ெப�மெகௗரவ டல< அழக4ெப�மெகௗரவ டல< அழக4ெப�மெகௗரவ டல< அழக4ெப�ம   ெகௗரவ ஆன!த அ5&கமேகெகௗரவ ஆன!த அ5&கமேகெகௗரவ ஆன!த அ5&கமேகெகௗரவ ஆன!த அ5&கமேக   ெகௗரவ மஹி!தான!த அ5&கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அ5&கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அ5&கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அ5&கமேக   ெகௗரவ ர+சி& அ5விஹாேரெகௗரவ ர+சி& அ5விஹாேரெகௗரவ ர+சி& அ5விஹாேரெகௗரவ ர+சி& அ5விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி!& Fமா�ெகௗரவ அ. அரவி!& Fமா�ெகௗரவ அ. அரவி!& Fமா�ெகௗரவ அ. அரவி!& Fமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Fமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Fமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Fமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Fமாரசிறி   ெகௗரவ க)!திர� ேகா.<வர�ெகௗரவ க)!திர� ேகா.<வர�ெகௗரவ க)!திர� ேகா.<வர�ெகௗரவ க)!திர� ேகா.<வர�   ெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல4ப&திெகௗரவ நிஹா� கல4ப&திெகௗரவ நிஹா� கல4ப&திெகௗரவ நிஹா� கல4ப&தி   ெகௗரவ திேன> Fணவ�தனெகௗரவ திேன> Fணவ�தனெகௗரவ திேன> Fணவ�தனெகௗரவ திேன> Fணவ�தன   ெகௗரவ ப!8ல Fணவ�தனெகௗரவ ப!8ல Fணவ�தனெகௗரவ ப!8ல Fணவ�தனெகௗரவ ப!8ல Fணவ�தன   ெகௗரவ எ'வ' Fணேசகரெகௗரவ எ'வ' Fணேசகரெகௗரவ எ'வ' Fணேசகரெகௗரவ எ'வ' Fணேசகர   ெகௗரவ %.). சானகெகௗரவ %.). சானகெகௗரவ %.). சானகெகௗரவ %.). 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 ந*� ப:டார ஜயமஹெகௗரவ ந*� ப:டார ஜயமஹெகௗரவ ந*� ப:டார ஜயமஹெகௗரவ ந*� ப:டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அDர சி'னி ஜயர&னெகௗரவ அDர சி'னி ஜயர&னெகௗரவ அDர சி'னி ஜயர&னெகௗரவ அDர சி'னி 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 மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. 8ைரெர'ணசி�க�ெகௗரவ க. 8ைரெர'ணசி�க�ெகௗரவ க. 8ைரெர'ணசி�க�ெகௗரவ க. 8ைரெர'ணசி�க�   ெ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   



                            ( 4 )  M. No. 243 ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசாIசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசாIசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசாIசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசாIசா   ெ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 சா*!த திசாநாய�கெகௗரவ சா*!த திசாநாய�கெகௗரவ சா*!த திசாநாய�கெகௗரவ சா*!த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள< ேதவான!தாெகௗரவ ட�ள< ேதவான!தாெகௗரவ ட�ள< ேதவான!தாெகௗரவ ட�ள< ேதவான!தா   ெகௗரவ Eஹ�ம8 நசீ�ெகௗரவ Eஹ�ம8 நசீ�ெகௗரவ Eஹ�ம8 நசீ�ெகௗரவ Eஹ�ம8 நசீ�   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா,< நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா,< நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா,< நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா,< நி�மலநாத�   ெகௗரவ 9&திக ப&திறணெகௗரவ 9&திக ப&திறணெகௗரவ 9&திக ப&திறணெகௗரவ 9&திக ப&திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேம> பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம> பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம> பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம> 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& ச+ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி& ச+ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி& ச+ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி& ச+ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அ�!தி�க ப�னா!8ெகௗரவ அ�!தி�க ப�னா!8ெகௗரவ அ�!தி�க ப�னா!8ெகௗரவ அ�!தி�க ப�னா!8   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம@ச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம@ச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம@ச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம@ச!திர   ெகௗரவ ப!8ல லா� ப:டாாிெகாடெகௗரவ ப!8ல லா� ப:டாாிெகாடெகௗரவ ப!8ல லா� ப:டாாிெகாடெகௗரவ ப!8ல லா� ப:டாாிெகாட   ெ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 Eஹ�ம8 இ4ராஹி� Eஹ�ம8 ம�
�ெகௗரவ Eஹ�ம8 இ4ராஹி� Eஹ�ம8 ம�
�ெகௗரவ Eஹ�ம8 இ4ராஹி� Eஹ�ம8 ம�
�ெகௗரவ Eஹ�ம8 இ4ராஹி� Eஹ�ம8 ம�
�   ெகௗரவ எ<.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ<.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ<.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ<.எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ெசயி' அ* ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி' அ* ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி' அ* ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி' அ* ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ இ�ரா� மJK4ெகௗரவ இ�ரா� மJK4ெகௗரவ இ�ரா� மJK4ெகௗரவ இ�ரா� மJK4   ெகௗரவ அ48�லா மஹK4ெகௗரவ அ48�லா மஹK4ெகௗரவ அ48�லா மஹK4ெகௗரவ அ48�லா மஹK4   ெகௗரவ அஜி& மா�ன4ெப�மெகௗரவ அஜி& மா�ன4ெப�மெகௗரவ அஜி& மா�ன4ெப�மெகௗரவ அஜி& மா�ன4ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ<.சீ. E&8Fமாரணெகௗரவ எ<.சீ. E&8Fமாரணெகௗரவ எ<.சீ. E&8Fமாரணெகௗரவ எ<.சீ. E&8Fமாரண   ெகௗரவ (வண.) அ8ர*ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ8ர*ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ8ர*ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ8ர*ேய ரதன ேதர�   ெகௗரவ பிரச�ன ரண8�கெகௗரவ பிரச�ன ரண8�கெகௗரவ பிரச�ன ரண8�கெகௗரவ பிரச�ன ரண8�க   ெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�க   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ சம� ராஜப3ெகௗரவ சம� ராஜப3ெகௗரவ சம� ராஜப3ெகௗரவ சம� ராஜப3   ெகௗரவ நாம� ராஜப3ெகௗரவ நாம� ராஜப3ெகௗரவ நாம� ராஜப3ெகௗரவ நாம� ராஜப3   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ ஜானக வ�F�9ரெகௗரவ ஜானக வ�F�9ரெகௗரவ ஜானக வ�F�9ரெகௗரவ ஜானக வ�F�9ர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆர@சிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆர@சிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆர@சிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆர@சி   



                            ( 5 )  M. No. 243 ெகௗரவ வி8ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி8ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி8ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி8ற 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. விேஜ8�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ8�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ8�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ8�க   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 8Aதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 8Aதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 8Aதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 8Aதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லLம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லLம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லLம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லLம� ஆன!த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர&னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர&னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர&னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர&ன   ெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறி   ெகௗரவ 8M4 விேஜேசகரெகௗரவ 8M4 விேஜேசகரெகௗரவ 8M4 விேஜேசகரெகௗரவ 8M4 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 விம� )ரவ�செகௗரவ விம� )ரவ�செகௗரவ விம� )ரவ�செகௗரவ விம� )ரவ�ச   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞானE&8 Oேநச�ெகௗரவ ஞானE&8 Oேநச�ெகௗரவ ஞானE&8 Oேநச�ெகௗரவ ஞானE&8 Oேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி O<க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி O<க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி O<க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி O<க!தராசா   ெகௗரவ ஜய!த சமர)ரெகௗரவ ஜய!த சமர)ரெகௗரவ ஜய!த சமர)ரெகௗரவ ஜய!த சமர)ர   ெ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�$க�சி� தைலவ� ெகௗரவ த�ம*�க� சி&தா�த�ெகௗரவ த�ம*�க� சி&தா�த�ெகௗரவ த�ம*�க� சி&தா�த�ெகௗரவ த�ம*�க� சி&தா�த�   ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ அ:ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ:ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ:ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ:ணாமைல நேட� சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ �னி� ஹ!8�ென&திெகௗரவ �னி� ஹ!8�ென&திெகௗரவ �னி� ஹ!8�ென&திெகௗரவ �னி� ஹ!8�ென&தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ'%ஆர@சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ'%ஆர@சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ'%ஆர@சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ'%ஆர@சி   ெகௗரவ இ!திக அC�&த ேஹர&ெகௗரவ இ!திக அC�&த ேஹர&ெகௗரவ இ!திக அC�&த ேஹர&ெகௗரவ இ!திக அC�&த ேஹர&   ெகௗரவ கனக ேஹர&ெகௗரவ கனக ேஹர&ெகௗரவ கனக ேஹர&ெகௗரவ கனக ேஹர&      தி). த�மிக தசநாய$க, பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக�   தி). நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி5 பிரதானிL� பிரதி5 பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக��   தி)மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி� ெசயலாள� நாயக�  தி). J$கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி� ெசயலாள� நாயக�   ஒ&திைவ4பி� பிரகார� பாராQம�ற� R%ய8. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ&திைவ4பி� பிரகார� பாராQம�ற� R%ய8. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ&திைவ4பி� பிரகார� பாராQம�ற� R%ய8. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ&திைவ4பி� பிரகார� பாராQம�ற� R%ய8. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    ப&திர�க,ப&திர�க,ப&திர�க,ப&திர�க,    சம�4பண�சம�4பண�சம�4பண�சம�4பண�: : : : (1) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம�ச�, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ம/0� 2010 ஆ� ஆIBக�$கான இல6ைக இராVவ� தைர5பைடயி வ)டா:த ெசய2திற அறி$ைககைள� சம�5பி�� ேம/பJ அறி$ைககைள ேதசிய பா�கா5� ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*வி/% ஆ/05பB�த5பட ேவIBெமன5 பிேராி�தா�. 



                            ( 6 )  M. No. 243 பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 
(2) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம�ச�,  
 (i) 1978 ஆ� ஆIJ 16 ஆ� இல$க ப2கைல$கழக6க. ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி  கீ8    ப2கைல$கழக மானிய6க. ஆைண$%*வி வித5�ைரயி மீ�,  X ஜயவ��தன�ர ப2கைல$கழக�தி மானிடவிய2க. ம/0� சDக வி=ஞான6க. Yட�தி2 ஆ6கில ெமாழி க/பி�த2 �ைறைய� தாபி�த2 ெதாட�பாக உய�க2வி ம/0� ெநB=சாைலக. அைம�சரா2 ஆ$க5ப�B, 2018 சனவாி 10 ஆ� திகதிய  2053/24 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர�ாி$க5ப�ட க�டைள; ம/0� 

 (ii) 1978 ஆ� ஆIJ 16 ஆ� இல$க ப2கைல$கழக6க. ச�ட�தி 27(1) ஆ� பிாிவி  கீ8  ப2கைல$கழக மானிய6க. ஆைண$%*வி வித5�ைரயி மீ�, ச5பிரக�வ ப2கைல$கழக�தி2 ெதாழி2?�பவிய2 Yடெமாைற� தாபி�த2 ெதாட�பாக உய�க2வி ம/0� ெநB=சாைலக. அைம�சரா2 ஆ$க5ப�B, 2018 சனவாி 29 ஆ� திகதிய 2056/5  ஆ� இல$க அதிவிேசட  வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர�ாி$க5ப�ட  க�டைள ஆகியவ/ைற� சம�5பி�� ேம/பJ க�டைளகைள க2வி ம/0� மனித வள அபிவி)�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*வி/% ஆ/05பB�த5பட ேவIBெமன5 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.     2.2.2.2.    FTFTFTFT அறி�ைகக,அறி�ைகக,அறி�ைகக,அறி�ைகக, சம�4பண�சம�4பண�சம�4பண�சம�4பண�: (1) நிைலயிய/ க�டைளக. ப/றிய %*வி  தவிசாள)� சபாநாயக)மாகிய ெகளரவ க) ஜய\ாிய, பாரா�மற�தி நிைலயிய/ க�டைளகக. ெதாட�பிலான நிைலயிய/ க�டைளக. ப/றிய %*வி அறி$ைகைய� சம�5பி�தா�. ேம/பJ அறி$ைக சபா/ட&தி*ட4படசபா/ட&தி*ட4படசபா/ட&தி*ட4படசபா/ட&தி*ட4பட    ேவIBெமன$ க�டைளயாயி/0. 
(2) அரசா6க நிதி ப/றிய %*வி தவிசாரள� ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம:திர, அ$ %*வி/% ஆ/05பB�த5ப�ட, “ம�வாி க�டைள� ச�ட�தி கீழான அறிவி�த2” ெதாட�பிலான அ$%*வி  அறி$ைகைய� சம�5பி�தா�. ேம/பJ அறி$ைக சபா/ட&தி*ட4படசபா/ட&தி*ட4படசபா/ட&தி*ட4படசபா/ட&தி*ட4பட ேவIBெமன$ க�டைளயாயி/0.  
(3) ச�ட விவகார� (ஊழ1$ெகதிரான) ம/0� ஊடக��ைற  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*வி  தவிசாள�, ெகௗரவ அஜி� மான5ெப)ம, அ$%*வி/% ஆ/05பB�திய,   
 (i)  ந�பி$ைக5 ெபா05�$க. (தி)�த�) ச�டDல�;  
 (ii)  1978 ஆ� ஆIJ 2 ஆ� இல$க, நீதி��ைற� ச�ட�தி 60 ஆ� பிாி9ட ேச��� வாசி$க5பட ேவIJய அ�ச�ட�தி 61 ஆ� பிாிவி கீழான ஒ*6%விதிக.; 
 (iii)  (276 ஆ� அ�தியாயமான) ச�ட$ க2வி5 ேபரைவ$ க�டைள� ச�ட�தி 

7 ஆ� பிாிவி கீழான விதிக.; ம/0� 

 (iv) 2013 ம/0� 2014 ஆ� ஆIBக�$கான உய� நீதிமற$ க�Jட�ெதா%தி �காைம� சைபயி ஆIடறி$ைகக.  ெதாட�பிலான அ$%*வி  அறி$ைகைய� சம�5பி�தா�. ேம/பJ அறி$ைக சபா/ட&தி*ட4படசபா/ட&தி*ட4படசபா/ட&தி*ட4படசபா/ட&தி*ட4பட ேவIBெமன$ க�டைளயாயி/0.   



                            ( 7 )  M. No. 243 3.3.3.3.    மD�க,மD�க,மD�க,மD�க,: : : :     
(1) (i)  த6காைல, X ல6கா சிைற�சாைலயி2 பணி�ாிL� தி). எ2.ஏ. இ:திக லஸ� %மாரவின� 2017.09.19 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம7ைவL�;  
 (ii) தியதலாவ, விகாரெகேல, “த)ஷி” எ7� �கவாியி2 வதிL� ெச2வி எa.எ�.பி. ச=ஜீவனி ச:தநாய$கவின� 2017.08.28 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம7ைவL�;  
 (iii) தியதலாவ, பஹல க�)க�வ, எ2ெப�ேதகல bதியி2 வதிL� ெச2வி ாீ.எ�. தீபா Xயாகா:தியின� 2017.08.28 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம7ைவL�  ெகௗரவ நிஹா2 கல5ப�தி சம�5பி�தா�. 
(2)  ெகா�டாவ, மாலப2ல, அ�)கிாிய bதி, இல. 248 சீ யி2 வதிL� தி)மதி ஏ.ஆ�. சமிததாஸவின� 2017.10.26 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம7ைவ ெகௗரவ �னி2 ஹ:�ென�தி சம�5பி�தா�.  25அ ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள$கைமய ேம/பJ ம7$க. ெபா� ம7$க. %*9$% ஆ/05பB�த5ப�டன.     4.4.4.4.    பாராQம�றபாராQம�றபாராQம�றபாராQம�ற    வைரUவைரUவைரUவைரU    நிைலயியVநிைலயியVநிைலயியVநிைலயியV    க'டைளக,க'டைளக,க'டைளக,க'டைளக,:  :  :  :  ஒ�திைவ$க5ப�ட விவாத�ைத� ெதாட�வத/கான க�டைள வாசி$க5ப�ட�. விவாத� ஒ�திைவ$க5ப�ட விடய�       [2018 ெப5�)வாி 19]. “ச�டDல� �*5பாரா�மற %*வி பாிசீலைன$% விட5பBமாக” என  மிவ1  ம/0� ��5பி$க�த$க ச$தி இராஜா6க அைம�ச�  பிேராி�தா�. 

(பி.ப. 2.49 மணி$% %*$களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா6கினா�. )  
“ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா6%வாராக”  என நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ� வழ6க2 இராஜா6க அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 4.14 மணி$% ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா6கினா�. )  
(பி.ப. 5.38 மணி$% சபாநாயக� தைலைம தா6கினா�. )  பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %*வாக மாறிய�. (%*நிைலயி2) சபாநாயக� தைலைம தா6கினா�. நிைலயிய/க�டைளக. 1 �த2 31 வைர ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. 32 ஆவ� நிைலயிய/ க�டைள    32 (3 )  ஆ� வாசக�ைத� ெதாட�:� உடனB�� பிவ)� பிாிவிைன உ��%��மா0 மிவ1  ம/0� ��5பி$க�த$க ச$தி இராஜா6க அைம�ச�    தி)�தெமாைற5 பிேராி�தா�,—  “(4). ஆக$ %ைற:த� Dறாவ� �ைறயாக ேக.விெயா0 விைடயளி5பத/காக அ�டவைண5பB�த5ப�B.ள ச:த�5ப�தி2 அ$ேக.வி$% பதிலளி$க5பBத2 ேவIB�.”   “தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக”  எ7� பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 



                            ( 8 )  M. No. 243 “நிைலயிய/ க�டைள தி)�த5ப�டவா0, வைர9 நிைலயிய/ க�டைளயி ப%திெயாறாக இ)$க ேவIBெமற” பிேரரைண %*9$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 33 ஆ� நிைலயிய/ க�டைள  மிவ1  ம/0� ��5பி$க�த$க ச$தி இராஜா6க அைம�ச� தி)�தெமாைற5 பிேராி�தா�,— 33 (1) இ2 “%ைறநிர5�$ ேக.விக.  Dறி/%”  எற ெசா/க�$%5 பதிலாக “%ைறநிர5�$ ேக.விக. இரIJ/%”  எற ெசா/கைள பதிcB ெச@க. “தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக” எ7� பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “நிைலயிய/ க�டைள தி)�த5ப�டவா0, வைர9 நிைலயிய/ க�டைளயி ப%திெயாறாக இ)$க ேவIBெமற” பிேரரைண %*9$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 34 �த2 37 வைரயான நிைலயிய/ க�டைளக. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. 38 ஆவ� நிைலயிய/ க�டைள மிவ1  ம/0� ��5பி$க�த$க ச$தி அைம�ச� தி)�தெமாைற5 பிேராி�தா�,— நிைலயிய/ க�டைள 38 (7) “Dறி/%  ேம/படாத %ைறநிர5�$ ேக.விகைள$” எ7� ெசா/களி/% பதிலாக “இரIJ/%  ேம/படாத %ைறநிர5�$ ேக.விகைள$” எ7� ெசா/கைள இBவத Dல� தி)�த5பBமாக. “தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக” எ7� பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “நிைலயிய/ க�டைள தி)�த5ப�டவா0, வைர9 நிைலயிய/ க�டைளயி ப%திெயாறாக இ)$க ேவIBெமற” பிேரரைண %*9$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 39 �த2 48 வைரயான நிைலயிய/ க�டைளக. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. 49 ஆவ� நிைலயிய/ க�டைள  மிவ1  ம/0� ��5பி$க�த$க ச$தி இராஜா6க அைம�ச� தி)�தெமாைற5 பிேராி�தா�,— நிைலயிய/ க�டைள 49 இ கா5� வா$கிய� பிவ)மா0 தி)�த5பBமாக:- “ஆயி7�, வா$களி5�$% அ7மதி$க5ப�ட ேநர� �Jவைட:� வி�டெதன  சபாநாயக�  பிரகடன�ைத  ெச@L� �ன�  உ05பின�  அ�தைகய ேகாாி$ைகைய ெச@யேவIB�.” 
“தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக” எ7� பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 
“நிைலயிய/ க�டைள தி)�த5ப�டவா0, வைர9 நிைலயிய/ க�டைளயி ப%திெயாறாக இ)$க ேவIBெமற” பிேரரைண %*9$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 50 �த2 78 வைரயான நிைலயிய/ க�டைளக. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. 79 ஆவ� நிைலயிய/ க�டைள  



                            ( 9 )  M. No. 243 மிவ1  ம/0� ��5பி$க�த$க ச$தி இராஜா6க அைம�ச� தி)�தெமாைற5 பிேராி�தா�,— நிைலயிய/ க�டைள 79 (1)  இ0தி வசன� “பைட$கல� ேசவித� அ�தைகய உ�தரவி பிரகார� ெசய/பBத2 ேவIB�” என தி)�த5பBமாக. “தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக”  எ7� பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 
“நிைலயிய/ க�டைள தி)�த5ப�டவா0, வைர9 நிைலயிய/ க�டைளயி ப%திெயாறாக இ)$க ேவIBெமற” பிேரரைண %*9$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 80 �த2 112 வைரயான நிைலயிய/ க�டைளக. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. 113 ஆவ� நிைலயிய/ க�டைள  மிவ1  ம/0� ��5பி$க�த$க ச$தி இராஜா6க அைம�ச� தி)�தெமாைற5 பிேராி�தா�,— நிைலயிய/ க�டைள 113 (1) இ Dறா� வாி பிவ)வா0 தி)�த5பBகிற�:- “அைம5�)வா$க�, எIணி$ைக, ெதாழி/பாBக. ம/0� �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*$களி ��டநட5ெபI ம/0� அைம��சா� ஆேலாசைன %*$க. ம/0�” “தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக”  எ7� பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “நிைலயிய/ க�டைள தி)�த5ப�டவா0, வைர9 நிைலயிய/ க�டைளயி ப%திெயாறாக இ)$க ேவIBெமற” பிேரரைண %*9$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. நிைலயிய/ க�டைள 113 (1) (உ) பிாிவிைன அB�� பிவ)வதைன  உ��%��மா0 மிவ1  ம/0� ��5பி$க�த$க ச$தி இராஜா6க அைம�ச� ேம1ெமா)   தி)�த�ைத5 பிேராி�தா�,— “(ஊ) அைம��சா� ஆேலாசைன %*$க.” “தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக” எ7� பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “நிைலயிய/ க�டைள தி)�த5ப�டவா0, வைர9 நிைலயிய/ க�டைளயி ப%திெயாறாக இ)$க ேவIBெமற” பிேரரைண %*9$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 114 �த2 122 வைரயான நிைலயிய/ க�டைளக. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. 123 ஆ� நிைலயிய/ க�டைள  மிவ1  ம/0� ��5பி$க�த$க ச$தி இராஜா6க அைம�ச� ேம1ெமா)   தி)�த�ைத5 பிேராி�தா�,— 123 ( 2 ) நிைலயிய/ க�டைளைய உடனB�� பிவ)� பிாிைவ உ��%��க.  “( 3 ) அைம��$களி ெசயலாள�க., ெவளிநா�B eதரக6களி தைலவ�க. ம/0� உய� பதவிக. மீதான %*வி தீ�மான�தி/ேக/ப ெதாி9ெச@ய5ப�ட ��B�தாபன6களி தைலவ�க. ேபாற பதவிக�$% நியமி$க5ப�ட அ2ல� ெபய� %றி5பிட5ப�ட ஆ�களி த%தி ெதாட�பாக D0 மாத கால5பிாிவி7. பாிசீF$க5பட ேவIB�.”  



                            ( 10 )  M. No. 243 “தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக” எ7� பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “நிைலயிய/ க�டைள தி)�த5ப�டவா0, வைர9 நிைலயிய/ க�டைளயி ப%திெயாறாக இ)$க ேவIBெமற” பிேரரைண %*9$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 124 ஆவ� நிைலயிய/ க�டைள  �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*$க. எபதைன அB�� நிைலயிய/ க�டைள 124 (2) (ஏ) வி2 பிவ)� ெசா/கைள உ��%��மா0 மிவ1  ம/0� ��5பி$க�த$க ச$தி இராஜா6க அைம�ச�  தி)�தெமாைற5 பிேராி�தா�,— “அைம��சா� ஆேலாசைன %*$க.” “தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக”  எ7� பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “நிைலயிய/ க�டைள தி)�த5ப�டவா0, வைர9 நிைலயிய/ க�டைளயி ப%திெயாறாக இ)$க ேவIBெமற” பிேரரைண %*9$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 125 �த2 142 வைரயான நிைலயிய/ க�ட. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. 9திய நிைலயியV க'டைள9திய நிைலயியV க'டைள9திய நிைலயியV க'டைள9திய நிைலயியV க'டைள    நிைலயிய/ க�டைள 111 ஐ உடனB�� பிவ)வதைன உ��%��மா0 மிவ1  ம/0� ��5பி$க�த$க ச$தி இராஜா6க அைம�ச� �திய தி)�தெமாைற5 பிேராி�தா�,— “ 1 12. அைம��சா� ஆேலாசைன %*$க.  1. பிவ)� உ05பின�கைள உ.ளட$கியவாறான அைம�சரைவ அைம��$களி எIணி$ைக$% சமமான  அைம��சா� ஆேலாசைன %*$க. இ)�த2 ேவIB�:-                அ. தவிசாளராக, அைம�சரைவ அைம�ச�;   ஆ. இராஜா6க அைம�ச�;  இ. பிரதி அைம�ச�; ம/0�   ஈ. ெதாி9$%*வினா2 நியமி$க5பB� ேவ0 ஐ:� பாரா�மற உ05பின�க..  2. %*வி கடைமயான� எவேர7� பாரா�மற உ05பினரா2 %*வி/% ஆ/05பB�த5ப�B.ள விடய6க. ெதாட�பி2 கல:�ைரயாBவதாக இ)�த2 ேவIB�. 3. %*வி அ6க�தவ�க�$% ேமலதிகமாக எவேர7� உ05பின� %*� தவிசாளாி அ7மதிLட %*வி ��ட6களி2 கல:� ெகா.ளலா�. 4. %*வான� மாத�தி/% ஒ) தடைவ �B� எப�ட தம� ��ட�திhடாக அறி:� ெகாIட காI�கைள இரIB வார6க�$%. பாரா�மற��$% அறி$ைகயிட1� ேவIB�. 5. %*வி ��டமான� %றி�த அைம�சி ெசயலாள)டனான கல:தாேலாசைனLட ��ட5படலா�. 6. அைம��சா� ஆேலாசைன %*வான� எவேர7மாைள அத �ன� அைழ�� விசாாி$க9�, ஏேத7� ப�திர�ைத, ��தக�ைத, பதிேவ�ைட அ2ல� ேவ0 ஆவண6கைள ேக�B5 ெப0வத/%� பாிசீலைன ெச@வத/%� அதிகார�ைடயதாயி)�த2 ேவIB�. 7. %*$களி/கான ெபா� விதிக. அைம��சா� ஆேலாசைன %*$க�$%� ஏ/�ைடயதா%�.”  



                            ( 11 )  M. No. 243 
“�திய நிைலயிய/ க�டைள வைர9 நிைலயிய/ க�டைளயி ப%திெயாறாக� ேச���$ெகா.ள5பட ேவIBெமற” பிேரரைண %*9$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 
“நிைலயிய/ க�டைள 111  �த2 142 வைரயானைவ நிைலயிய/ க�டைள இல 112 �த2 143 வைர ஆக மீ. இல$கமிட5பட2 ேவIB�” என மிவ1 ம/0� ��5பி$க�த$க ச$தி இராஜா6க அைம�ச� ேம1ெமா)  தி)�த�ைத5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. வைர9 நிைலயிய/ க�டைள, அத/கிண6க தி)�த5ப�டவா0 அறி$ைகயிட5ப�ட�. 
“வைர9 பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள ப/றிய %*வினா2 தி)�த� ெச@ய5ப�B நிைறேவ/ற5ப�ட பிரகார� இல6ைக சனநாயக ேசாசFச$ %Jயரசி பாரா�மற�தி நிைலயிய/க�டைளயாக ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக” என காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “நிைலயிய/ க�டைளக�$%� ேதைவயான தி)�த6கைளL�,அத இைடேந�விைளவான தி)�த6கைளL� ெச@வத/% இ�சைப பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக�தி/% அதிகாரமளி$கிற�” எ7� பிேரரைணைய காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “சைபயினா2 இைறய தின� நிைறேவ/றப�ட நிைலயிய/ க�டைளக. இல6ைக சனநாயக ேசாசFச$ %Jயரசி பாரா�மற�தின� நிைலயிய/ க�டைளகளாக, ெகௗரவ சபாநாயகரா2 அறிவி$க5பB� தின�திF):� அ�2பB�த5பBமாக என இல6ைக சனநாயக ேசாசFச$ %Jயரசி அரசியலைம5பி 74 ஆ� உ05�ைறயி கீ8 இ�சைப பிேராி$கிற�”  என காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  5.5.5.5.    பாராQம�ற உW4பின�கQ�கான நட&ைத�பாராQம�ற உW4பின�கQ�கான நட&ைத�பாராQம�ற உW4பின�கQ�கான நட&ைத�பாராQம�ற உW4பின�கQ�கான நட&ைத�    ேகாைவேகாைவேகாைவேகாைவ: : : : ஒ�திைவ$க5ப�ட விவாத�ைத� ெதாட�வத/கான க�டைள வாசி$க5ப�ட�. விவாத� ஒ�திைவ$க5ப�ட விடய�       [2018 ெப5�)வாி 19]. “ச�டDல� �*5பார�மற %*வி பாிசீலைன$% விட5பBமாக” என மிவ1  ம/0� ��5பி$க�த$க ச$தி இராஜா6க அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %*வாக மாறிய�. (%*நிைலயி2) சபாநாயக� தைலைம தா6கினா�. 1 �த2 58 வைரயான வாசக6க. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. பாரா�மற உ05பின�க�$கான வைர9 நட�ைத$ ேகாைவ, அத பிரகார� ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “பாரா�மற�தி நிைலயிய/ க�டைளக. ப/றிய %*வினா2 தி)�த� ெச@ய5ப�B நிைறேவ/ற5ப�ட பிரகார� இல6ைக சனநாயக ேசாசFச$ %Jயரசி பாரா�மற உ05பின�க�$கான நட�ைத$ ேகாைவ என அ6கீகாி$க5பBமாக”  என காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 



                            ( 12 )  M. No. 243 “பாரா�மற உ05பின�க�$கான நட�ைத$ ேகாைவ$%� ேதைவயான தி)�த6கைளL�, அத இைடேந�விைளவான தி)�த6கைளL� ெச@வத/% இ�சைப பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக�தி/% அதிகாரமளி$கிற�”  எ7� பிேரரைணைய  காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 
“சைபயினா2 இைறய தின� நிைறேவ/றப�ட பாரா�மற உ05பின�க�$கான நட�ைத$ ேகாைவ என, ெகௗரவ சபாநாயகரா2 அறிவி$க5பB� தின�திF):� அ�2பB�த5பBமாக இ�சைப பிேராி$கிற�” என எ7� பிேரரைணைய காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  6. மிைக4ெபா�,6. மிைக4ெபா�,6. மிைக4ெபா�,6. மிைக4ெபா�,    திணி4ெபதி�49திணி4ெபதி�49திணி4ெபதி�49திணி4ெபதி�49    மVW�மVW�மVW�மVW�    எதிாீ'Y&தீ�ைவக,எதிாீ'Y&தீ�ைவக,எதிாீ'Y&தீ�ைவக,எதிாீ'Y&தீ�ைவக,    ச'டZல�ச'டZல�ச'டZல�ச'டZல�    ————    ஒ�திைவ$க5ப�ட விவாத�ைத� ெதாட�வத/கான க�டைள வாசி$க5ப�ட�.   விவாத� ஒ�திைவ$க5ப�ட விடய�  (2017 திெச�ப� 11)  
“ச�டDல� இரIடா� மதி5YB ெச@ய5பBமாக” பிேரரைண எB�திய�ப5ெப/0 விவாத� ெதாட�:� நைடெப/ற�.  பிேரரைண எB�திய�ப5ெப/0 விவாத� ெதாட6கிய�. ச�டDல� அத/கைமய இரIடாவ� �ைறயாக மதி5பிட5ப�ட�. “ச�டDல� �*5பாரா�மற %*வி பாிசீலைன$% விட5பBமாக” என  ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம�ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம�ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %*வாக மாறிய�. (%*நிைலயி2) சபாநாயக� தைலைம தா6கினா�. 1 �த2 47 வைரயான வாசக6க. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. 48 ஆ� வாசக�: 47 ஆ� ப$க�தி2 27 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�B அத/%5 பதிலாக பிவ)வதைன அ6% ேச�$க ேவணBெமன ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம�ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம�ச� ஒ) தி)�த�ைத5 பிேராி�தா�,—  

“ெதாட�பி2 நி�ணயி$க5ப�ட நிைறயளி�த சராசாி மிைக5ெபா).”;  “தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 48 ஆ� ப$க�தி2 18 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�B அத/%5 பதிலாக பிவ)வதைன அ6% ேச�$க ேவணBெமன ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம�ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம�ச� ேம1ெமா) தி)�த�ைத5 பிேராி�தா�,—  
“திணி5� விளி��களி நிைறயளி�த சராசாிைய வி=�தலாகா�.”; “தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 



                            ( 13 )  M. No. 243 “வாசக� தி)�த5ப�டவா0 ச�டDல�தி ஒ) ப%தியாக இ)$க ேவIBெமற” பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 49 �த2 52 வைரயான வாசக6க. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. 53 ஆ� வாசக� 53 ஆ� ப$க�தி2 20 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�B அத/%5 பதிலாக பிவ)வதைன அ6% ேச�$க ேவணBெமன ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம�ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம�ச� ஒ) தி)�த�ைத5 பிேராி�தா�,—  
“(ஆனா2 ஊெற�9� இ�வைர ஏ/படாதேபா�), தீ�$கமான”;  “தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “வாசக� தி)�த5ப�டவா0 ச�டDல�தி ஒ) ப%தியாக இ)$க ேவIBெமற” பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 54 �த2 64 வைரயான வாசக6க. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. 65 ஆ� வாசக� 65 ஆ� ப$க�தி2 8 ம/0� 9 ஆ� வாிகைள நீ$கிவி�B அத/%5 பதிலாக பிவ)வதைன அ6% ேச�$க ேவணBெமன ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம�ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம�ச� ஒ) தி)�த�ைத5 பிேராி�தா�,—  
“(3) தைடெச@ய5ப�ட மானியெமா0 இ�ச�ட�தி 66 ஆ� பிாிவி நியதிகளிபJ %றி��ைர�தி)5பதாக$ க)த5பBத2 ேவIB�”;  “தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “வாசக� தி)�த5ப�டவா0 ச�டDல�தி ஒ) ப%தியாக இ)$க ேவIBெமற” பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 66 ம/0� 67 ஆ� வாச6க. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. 68 ஆ� வாசக� 70 ஆ� ப$க�தி2 15 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�B அத/%5 பதிலாக பிவ)வதைன அ6% ேச�$க ேவணBெமன ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம�ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம�ச� ஒ) தி)�த�ைத5 பிேராி�தா�,—  
“தனி5ப�ட எதிாீ�B� தீ�ைவ bத6களி நிைறயளி�த”;  “தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “வாசக� தி)�த5ப�டவா0 ச�டDல�தி ஒ) ப%தியாக இ)$க ேவIBெமற” பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 69  �த2 86 வைரயான வாசக6க. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. ச�டமா$%வாசக�� ச�ட5ெபய)�: 



                            ( 14 )  M. No. 243 ச�டமா$%வாசக�� ச�ட5ெபய)� ச�டDல�தி ஒ) ப%தியாக இ)$க ேவIBெமற பிேரரைண %*வி/% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. ச�டDல� தி)�த6க�ட ஏ/0$ெகா.ள5ப�டதாக அறிவி$க5ப�ட�. “ச�டDல� தி)�த5ப�டவா0 இ5ெபா*� Dறாவ� �ைறயாக மதி5பிட5 ெப0மாக” என ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம�ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  இதபJ ச�டDல� தி)�த5ப�டவா0 Dறாவ� �ைறயாக மதி5பிட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  7.7.7.7.    EVபா8கா49EVபா8கா49EVபா8கா49EVபா8கா49    வழிEைறக,வழிEைறக,வழிEைறக,வழிEைறக,    ச'டZல�ச'டZல�ச'டZல�ச'டZல�::::  ஒ�திைவ$க5ப�ட விவாத�ைத� ெதாட�வத/கான க�டைள வாசி$க5ப�ட�. விவாத� ஒ�திைவ$க5ப�ட விடய�  (2017 திெச�ப� 11). “ச�டDல� இரIடா� மதி5YB ெச@ய5பBமாக” பிேரரைண எB�திய�ப5ெப/0 விவாத� ெதாட�:� நைடெப/ற�.  பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. ச�டDல� அத/கைமய இரIடாவ� �ைறயாக மதி5பிட5ப�ட�. “ச�டDல� இரIடா� மதி5YB ெச@ய5பBமாக” என ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம�ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம�ச�  சம�5பி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “ச�டDல� �*5பார�மற %*வி பாிசீலைன$% விட5பBமாக” என  ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம�ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %*வாக மாறிய�. (%*நிைலயி2) சபாநாயக� தைலைம தா6கினா�. 1 �த2 10 வைரயான வாசக6க. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. 11 ஆ� வாசக�  13 ஆ� ப$க�தி2 19 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�B அத/%5 பதிலாக பிவ)வதைன அ6% ேச�$க ேவணBெமன ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம�ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம�ச� தி)�தெமாைற5 பிேராி�தா�,—  
“(3) ெவா0 எB$க5பBமிட��, பணி5பாள� தைலைமயதிபதி %*9$% அறிவி�த2 ேiணேமப�ட, %*வி அ6கிகார�தி ேம2,” அ��ட;  “தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “வாசக� தி)�த5ப�டவா0 ச�டDல�தி ஒ) ப%தியாக இ)$க ேவIBெமற” பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 
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                                  சா�பாகசா�பாகசா�பாகசா�பாக ெகௗரவ ரணி2 வி$கிரமசி6க ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன ெகௗரவ கய:த க)ணாதில$க ெகௗரவ தயா கமேக ெகௗரவ தில$ மாரபன 
 ெகௗரவ சாகல ர�நாய$க ெகௗரவ ச:திம bர$ெகாJ ெகௗரவ மF$ சமரவி$ரம ெகௗரவ ெச2வ� அைட$கலநாத ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி2வா 

12 �த2 17 வைரயான வாசக6க. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. 18 ஆவ� வாசக� 22 ஆ� ப$க�தி2 30 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�B அத/%5 பதிலாக பிவ)வதைன அ6% ேச�$க ேவணBெமன ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம�ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம�ச�  ேம1ெமா) தி)�த�ைத5 பிேராி�தா�,—  
“(4) ேக��க., பணி5பாள� தைலைமயதிபதியினா2 அ2ல� அவர� நியம�தவரா2 தைலைம” .   “தி)�த� ஏ/0$ெகா.ள5பBமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “வாசக� தி)�த5ப�டவா0 ச�டDல�தி ஒ) ப%தியாக இ)$க ேவIBெமற” பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 19 �த2 42  வைரயான வாசக6க. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. ச�டமா$%வாசக�� ச�ட5ெபய)�: ச�டமா$%வாசக�� ச�ட5ெபய)� ச�டDல�தி ஒ) ப%தியாக இ)$க ேவIBெமற பிேரரைண %*வி/% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. ச�டDல�  தி)�த6க�ட ஏ/0$ெகா.ள5ப�டதாக அறிவி$க5ப�ட�. “ச�டDல�  இ5ெபா*� Dறாவ� �ைறயாக மதி5பிட5 ெப0மாக” என ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம�ச� சா�பாக அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  இதபJ ச�டDல�  தி)�த5ப�டவா0 Dறாவ� �ைறயாக மதி5பிட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  8. 8. 8. 8. வ5�க'டாயமாக�வ5�க'டாயமாக�வ5�க'டாயமாக�வ5�க'டாயமாக�    காணாமVேபா�க4பYத**�!8காணாமVேபா�க4பYத**�!8காணாமVேபா�க4பYத**�!8காணாமVேபா�க4பYத**�!8    எ�லாஎ�லாஎ�லாஎ�லா    ஆ'கைள\�ஆ'கைள\�ஆ'கைள\�ஆ'கைள\�    பா8கா&த�பா8கா&த�பா8கா&த�பா8கா&த�    பVறியபVறியபVறியபVறிய    ச�வேதச@ச�வேதச@ச�வேதச@ச�வேதச@    சமவாய@சமவாய@சமவாய@சமவாய@    ச'டZல�ச'டZல�ச'டZல�ச'டZல�    : : : : இரIடா� மதி5Y�B$கான க�டைள வாசி$க5ப�ட�. ச�டDல� த/ெபா*� இரIடா� மதி5YB ெச@ய5பBமாக என பிரதம அைம�ச)� ேதசிய$ ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம�ச)மானவ� சா�பாக அபிவி)�தி5 பணி5ெபா05�$க. அைம�ச)� ெவளிநா�B அ1வ2க. அைம�ச)மானவ� பிேராி�தா�. பிேரரரைண சைப$% விட5ப�B ச�டDல�தி/% சா�பாக 53 ேப)�; எதிராக 19 ேப)� வா$களி�� ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 
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                                         எதிராகஎதிராகஎதிராகஎதிராக     ெகௗரவ உதய பிரபா� க�மபில  ெகௗரவ திேனj %ணவ�தன   ெகௗரவ J.b. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகாJ ெகௗரவ பிய2 நிசா:த த சி2வா   ெகௗரவ ாீ. ரஜி� த ெசா@சா   ெகௗரவ விமலbர திசாநாய$க   ெகௗரவ சாF:த திசாநாய$க   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய$கார ெகௗரவ விஜித ேப)ெகாட  

 ெகௗரவ எa.சீ. ���%மாரண   ெகௗரவ ெராசா ரணசி6க   ெகௗரவ நாம2 ராஜபk   ெகௗரவ ஜானக வ$%��ர   ெகௗரவ (தி)மதி) பவி�திராேதவி வனிஆர�சி   ெகௗரவ விம2 bரவ6ச ெகௗரவ ஜய:த சமரbர  ெகௗரவ இ:திக அ?)�த ேஹர�   ெகௗரவ கனக ேஹர�  

ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா ெகௗரவ (டா$ட�) (தி)மதி) �த�ஷினி ப�னா:��.ேள ெகௗரவ ஏ. J. பிேரமதாச ெகௗரவ பாFத ர6ேக பIடார ெகௗரவ இரா வி$கிரமர�ன ெகௗரவ திF5 ெவதஆர�சி ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ��வல ெகௗரவ (டா$ட�) (தி)மதி) அேனாமா கமேக ெகௗரவ எ�.ஆ�. சாரதீ �jம:த ெகௗரவ க)ணார�ன பரணவிதான ெகௗரவ ெஹ$ட� அ5�ஹாமி  ெகௗரவ சிசிர %மார அேபேசகர   ெகௗரவ �ஷார இ:�னி2 அமரேசன   ெகௗரவ ரவி க)ணாநாய$க   ெகௗரவ அ. அரவி:� %மா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன:த %மாரசிறி ெகௗரவ கb:திர ேகாlaவர  ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர   ெகௗரவ நF பIடார ஜயமஹ   ெகௗரவ அ7ர சி�னி ஜயர�ன   ெகௗரவ ல$கி ஜயவ�தன   ெகௗரவ மயி2வாகன� திலகராஜா 

ெகௗரவ �ஹ�ம� நசீ�   ெகௗரவ ��திக ப�திறண ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி� ச=ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா$க பிாிய:த   ெகௗரவ (தி)மதி) ஹி)ணிகா பிேரம�ச:திர   ெகௗரவ ப:�ல லா2 பIடாாிெகாட  ெகௗரவ ெசயி� அF ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ இ�ரா மmn5   ெகௗரவ அ5�2லா மஹn5   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி6க   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி$ரமர�ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�6க ெகௗரவ லoம ஆன:த விேஜமான  ெகௗரவ சமி:த விேஜசிறி   ெகௗரவ சி. சிறீதர   ெகௗரவ ஞான��� Xேநச   ெகௗரவ ச:தி� சமரசி6க   ெகௗரவ (டா$ட�) சி. சிவேமாக   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�Jஆர�சி   



                            ( 17 )  M. No. 243 ச�டDல� அதபJ இரIடா� மதி5YB ெச@ய5ப�ட�. “ச�டDல� �*5பார�மற %*வி பாிசீலைன$% விட5பBமாக” என  பிரதம அைம�ச)� ேதசிய$ ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம�ச)மானவ� சா�பாக அபிவி)�தி5 பணி5ெபா05�$க. ம/0� ெவளிநா�B அ1வ2க. அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %*வாக மாறிய�. (%*நிைலயி2) சபாநாயக� தைலைம தா6கினா�. 1 �த2 25 வைரயான வாசக6க. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. ச�டமா$%வாசக�� ச�ட5ெபய)�: ச�டமா$%வாசக�� ச�ட5ெபய)� ச�டDல�தி ஒ) ப%தியாக இ)$க ேவIBெமற பிேரரைண %*வி/% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. ச�டDல� தி)�த6களிறி ஏ/0$ெகா.ள5ப�டதாக அறிவி$க5ப�ட�. “ச�டDல�  இ5ெபா*� Dறாவ� �ைறயாக மதி5பிட5 ெப0மாக” என பிரதம அைம�ச)� ேதசிய$ ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம�ச)மானவ� சா�பாக அபிவி)�தி5 பணி5ெபா05�$க. அைம�ச)� ெவளிநா�B அ1வ2க. அைம�ச)மானவ� பிேராி�தா�. பிேரரரைண சைப$% விட5ப�B ச�டDல�தி/% சா�பாக 53 ேப)�,  எதிராக 16 ேப)� வா$களி�� ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.                                   சா�பாகசா�பாகசா�பாகசா�பாக ெகௗரவ ரணி2 வி$கிரமசி6க ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன ெகௗரவ கய:த க)ணாதில$க ெகௗரவ தயா கமேக ெகௗரவ தில$ மாரபன ெகௗரவ சாகல ர�நாய$க ெகௗரவ ச:திம bர$ெகாJ ெகௗரவ மF$ சமரவி$ரம ெகௗரவ ெச2வ� அைட$கலநாத ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி2வா ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா ெகௗரவ (டா$ட�) (தி)மதி) �த�ஷினி ப�னா:��.ேள ெகௗரவ ஏ. J. பிேரமதாச ெகௗரவ பாFத ர6ேக பIடார ெகௗரவ இரா வி$கிரமர�ன 

 ெகௗரவ திF5 ெவதஆர�சி ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ��வல ெகௗரவ (டா$ட�) (தி)மதி) அேனாமா கமேக ெகௗரவ எ�.ஆ�. சாரதீ �jம:த ெகௗரவ க)ணார�ன பரணவிதான ெகௗரவ ெஹ$ட� அ5�ஹாமி  ெகௗரவ சிசிர %மார அேபேசகர   ெகௗரவ �ஷார இ:�னி2 அமரேசன  ெகௗரவ ஆன:த அ1�கமேக  ெகௗரவ ரவி க)ணாநாய$க   ெகௗரவ அ. அரவி:� %மா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன:த %மாரசிறி ெகௗரவ கb:திர ேகாlaவர  ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர   ெகௗரவ நF பIடார ஜயமஹ   
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இதபJ ச�டDல�  Dறாவ� �ைறயாக மதி5பிட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  9.9.9.9.    ஒ&திைவ49ஒ&திைவ49ஒ&திைவ49ஒ&திைவ49 : “இ5 பாரா�மற� இ5ேபா� ஒ�திைவ$க5பBமாக” என காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�B ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. பி.ப. 6.35 மணி$%, 2016 மா�� 08 ஆ� திகதிய சைப�தீ�மான�தி/% ஏ/ப, 2018 மா��� 08 ஆ� திகதி வியாழ$கிழைம �.ப. 10.30 மணிவைர பாரா�மற� ஒ�திைவ$க5ப�ட�.  

ெகௗரவ அ7ர சி�னி ஜயர�ன   ெகௗரவ மயி2வாகன� திலகராஜா ெகௗரவ �ஹ�ம� நசீ�   ெகௗரவ ��திக ப�திறண ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி� ச=ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா$க பிாிய:த   ெகௗரவ (தி)மதி) ஹி)ணிகா பிேரம�ச:திர   ெகௗரவ ப:�ல லா2 பIடாாிெகாட  ெகௗரவ ெசயி� அF ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ இ�ரா மmn5   

ெகௗரவ அ5�2லா மஹn5   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி6க   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி$ரமர�ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�6க ெகௗரவ லoம ஆன:த விேஜமான  ெகௗரவ சமி:த விேஜசிறி   ெகௗரவ சி. சிறீதர   ெகௗரவ ஞான��� Xேநச   ெகௗரவ ச:தி� சமரசி6க   ெகௗரவ (டா$ட�) சி. சிவேமாக   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�Jஆர�சி                                            எதிராகஎதிராகஎதிராகஎதிராக     ெகௗரவ உதய பிரபா� க�மபில  ெகௗரவ J.b. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகாJ ெகௗரவ பிய2 நிசா:த த சி2வா   ெகௗரவ ாீ. ரஜி� த ெசா@சா   ெகௗரவ விமலbர திசாநாய$க   ெகௗரவ சாF:த திசாநாய$க   ெகௗரவ விஜித ேப)ெகாட   

 ெகௗரவ எa.சீ. ���%மாரண   ெகௗரவ நாம2 ராஜபk   ெகௗரவ ஜானக வ$%��ர   ெகௗரவ (தி)மதி) பவி�திராேதவி வனிஆர�சி   ெகௗரவ விம2 bரவ6ச ெகௗரவ ஜய:த சமரbர  ெகௗரவ இ:திக அ?)�த ேஹர�   ெகௗரவ கனக ேஹர�  


