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ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகளரவ தில�க �மதிபால,ெகளரவ தில�க �மதிபால,ெகளரவ தில�க �மதிபால,ெகளரவ தில�க �மதிபால, பிரதி) சபாநாயக*� %+$களி தவிசாள*� ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகளரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, %+$களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா*ளாதார அ1வ2க. அைம)ச*� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ!ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ!ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ!ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ!ேகாரல, நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� ெகௗரவ வஜிர அேபவ#தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ#தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ#தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ#தன, உ.நா�ட1வ2க. அைம)ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க,ேஜா� அமர!�க, 7/0லா��ைற அபிவி*�தி ம/0� கிறி8தவ சமய அ1வ2க. அைம)ச� ெகௗரவ மஹி&த அமர'ர,ெகௗரவ மஹி&த அமர'ர,ெகௗரவ மஹி&த அமர'ர,ெகௗரவ மஹி&த அமர'ர, கம�ெதாழி2 அைம)ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர( அ)*கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர( அ)*கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர( அ)*கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர( அ)*கம, வி9ஞான, ெதாழி2<�ப, ஆரா>)சி, திறக. அபிவி*�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�? மர�ாிைமக. அைம)ச� ெகௗரவ கய&த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய&த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய&த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய&த க�ணாதில�க, காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம)ச*� அரசா@க$ க�சி Aத/ேகாலாசாB� ெகௗரவ அகில விரா+ காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா+ காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா+ காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா+ காாியவச�, க2வி அைம)ச� ெகௗரவ ல,ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல,ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல,ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல,ம� கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி2Aய/சி ம/0� க�? நகர அபிவி*�தி அைம)ச*� பாரா�மற) சைப Aத2வ*� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, சCக நல�ாி ம/0� 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$%வர�� ம/0� சிவி2 விமான) ேசைவக. அைம)ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�D �திய கிராம@க., உ�க�டைம5� வசதிக. ம/0� சAதாய அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ !மி&த திசாநாய�க,ெகௗரவ !மி&த திசாநாய�க,ெகௗரவ !மி&த திசாநாய�க,ெகௗரவ !மி&த திசாநாய�க, நீ�5பாசன, நீ� வள@க. ம/0� அன��த Aகாைம��வ அைம)ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப*Eேதா�ட$ ைக�ெதாழி2 அைம)ச� ெகௗரவ எ0. 2. நாவி�ன,ெகௗரவ எ0. 2. நாவி�ன,ெகௗரவ எ0. 2. நாவி�ன,ெகௗரவ எ0. 2. நாவி�ன, உ.ளக அ1வ2க. ம/0� வடேம2 அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, ��தசாசன அைம)ச� 



                            (2 ) M. No. 2 ெகௗரவ ஹாி� ப#னா&!,ெகௗரவ ஹாி� ப#னா&!,ெகௗரவ ஹாி� ப#னா&!,ெகௗரவ ஹாி� ப#னா&!, ெதாைல�ெதாட��க. , ?ஜி�ட2 உ�க�டைம5� வசதிக. ம/0� ெவளிநா�D� ெதாழி2வா>5�$க. அைம)ச� ெகௗரவ சஜி( பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி( பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி( பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி( பிேரமதாஸ, Gடைம5� ம/0� நி�மாண��ைற அைம)ச� ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ�,ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ�,ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ�,ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ�, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம)ச� ெகௗரவ ஆ#. எ�. ர8சி( ம(!மப9டார,ெகௗரவ ஆ#. எ�. ர8சி( ம(!மப9டார,ெகௗரவ ஆ#. எ�. ர8சி( ம(!மப9டார,ெகௗரவ ஆ#. எ�. ர8சி( ம(!மப9டார, அரச நி*வாக Aகாைம��வ ம/0� ச�டA� ஒ+@%� அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச&திராணி ப9டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச&திராணி ப9டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச&திராணி ப9டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச&திராணி ப9டார, மகளி� ம/0� சி0வ� அ1வ2க. அைம)ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, ெவளிநா�ட1வ2க. அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸ# )0தபா,ெகௗரவ ைபஸ# )0தபா,ெகௗரவ ைபஸ# )0தபா,ெகௗரவ ைபஸ# )0தபா, மாகாண சைபக., உ.Iரா�சி ம/0� விைளயா�D��ைற அைம)ச� ெகௗரவ சாகல ர(நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர(நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர(நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர(நாய�க, இைளஞ� அ1வ2க., க*�தி�ட Aகாைம��வ�, ம/0� ெத அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ அ#ஜுன ரண!�க,ெகௗரவ அ#ஜுன ரண!�க,ெகௗரவ அ#ஜுன ரண!�க,ெகௗரவ அ#ஜுன ரண!�க, ெப/ேறாJய வள@க. அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ பா4டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா4டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா4டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா4டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம/0� ேம2 மாகாண அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப,,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப,,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப,,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப,, உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க. அைம)ச� ெகௗரவ ம;� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம;� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம;� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம;� சமரவி�ரம, அபிவி*�தி உபாய Aைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம)ச� ெகௗரவ ம�கள சமர'ர,ெகௗரவ ம�கள சமர'ர,ெகௗரவ ம�கள சமர'ர,ெகௗரவ ம�கள சமர'ர, நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� ெகௗரவ ர'&திர சமர'ர,ெகௗரவ ர'&திர சமர'ர,ெகௗரவ ர'&திர சமர'ர,ெகௗரவ ர'&திர சமர'ர, ெதாழி2 ம/0� ெதாழி/ச@க உறLக. அைம)ச� ெகௗரவ மஹி&த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி&த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி&த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி&த சமரசி�க, �ைறAக@க. ம/0� க5ப/0ைற அ1வ2க. அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட#) ராஜித ேசனார(ன,ெகௗரவ (டா�ட#) ராஜித ேசனார(ன,ெகௗரவ (டா�ட#) ராஜித ேசனார(ன,ெகௗரவ (டா�ட#) ராஜித ேசனார(ன, 7காதார�, ேபாசைண ம/0� 7ேதச ம*��வ அைம)ச� ெகௗரவ விஜி( விஜய)ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி( விஜய)ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி( விஜய)ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி( விஜய)ணி ெசா<சா, கட/ெறாழி2, நீரக வளCல அபிவி*�தி ம/0� கிராமிய5 ெபா*ளாதார அ1வ2க. அைம)ச� ெகௗரவ =.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ =.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ =.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ =.எ�. �வாமிநாத�, மீ.%?ேய/ற�, �ன�வாMவளி5�, வட$% அபிவி*�தி ம/0� இE�மத அ1வ2க. அைம)ச� ெகௗரவ அ>!� ஹ?�,ெகௗரவ அ>!� ஹ?�,ெகௗரவ அ>!� ஹ?�,ெகௗரவ அ>!� ஹ?�, தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� A8J� சமய அ1வ2க. அைம)ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, சCக வ1N�ட2க. அைம)ச� ெகௗரவ 2�4 மா#ஷ� சர( ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 2�4 மா#ஷ� சர( ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 2�4 மா#ஷ� சர( ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 2�4 மா#ஷ� சர( ெபா�ேசகா, வ1வாதார அபிவி*�தி, வனசீவராசிக. ம/0� பிரேதச அபிவி*�தி அைம)ச�  ெகௗரவ வச&த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச&த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச&த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச&த அAவிஹாேர, கம�ெதாழி2 இராஜா@க அைம)ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, இைளஞ� அ1வ2க., க*�தி�ட Aகாைம��வ�, ம/0� ெத அபிவி*�தி இராஜா@க அைம)ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய�க2வி ம/0� கலாசார அ1வ2க. இராஜா@க அைம)ச� ெகௗரவ 'ரBமார திசாநாய�க,ெகௗரவ 'ரBமார திசாநாய�க,ெகௗரவ 'ரBமார திசாநாய�க,ெகௗரவ 'ரBமார திசாநாய�க, மகாவJ அபிவி*�தி இராஜா@க அைம)ச� ெகௗரவ அஜி( பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி( பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி( பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி( பி. ெபேரரா, மிவ1 ம/0� ��5பி$க�த$க ச$தி இராஜா@க அைம)ச� 



                            (3 ) M. No. 2 ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா*ளாதார அ1வ2க. இராஜா@க அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. =. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. =. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. =. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. =. பிேரமதாச, ெப*Eேதா�ட$ ைக�ெதாழி2 இராஜா@க அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக0வர�, சி0வ� அ1வ2க. இராஜா@க அைம)ச� ெகௗரவ '.எ0. இராதாகி�Eண�,ெகௗரவ '.எ0. இராதாகி�Eண�,ெகௗரவ '.எ0. இராதாகி�Eண�,ெகௗரவ '.எ0. இராதாகி�Eண�, க2வி இராஜா@க அைம)ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர(ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர(ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர(ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர(ன, நிதி இராஜா@க அைம)ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ#தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ#தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ#தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ#தன, பா�கா5� இராஜா@க அைம)ச� ெகௗரவ ல,ம� ெசெனவிர(ன,ெகௗரவ ல,ம� ெசெனவிர(ன,ெகௗரவ ல,ம� ெசெனவிர(ன,ெகௗரவ ல,ம� ெசெனவிர(ன, வி9ஞான, ெதாழி2<�ப, ஆரா>)சி, திறக. அபிவி*�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�? மர�ாிைமக. இராஜா@க அைம)ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி0F�லாG,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி0F�லாG,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி0F�லாG,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி0F�லாG, ெநD9சாைலக. ம/0� Gதி அபிவி*�தி இராஜா@க அைம)ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா$%வர�� ம/0� சிவி2 விமான) ேசைவக. பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ லஸ&த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ&த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ&த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ&த அலகியவ�ன, நிதி ம/0� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ(!வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ(!வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ(!வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ(!வல, உ.நா�ட1வ2க. பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ !ேனE க�க&த,ெகௗரவ !ேனE க�க&த,ெகௗரவ !ேனE க�க&த,ெகௗரவ !ேனE க�க&த, காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட#) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட#) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட#) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட#) (தி�மதி) அேனாமா கமேக, ெப/ேறாJய வள@க. அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ பா;த Bமார ெதவர>ெப�ம,ெகௗரவ பா;த Bமார ெதவர>ெப�ம,ெகௗரவ பா;த Bமார ெதவர>ெப�ம,ெகௗரவ பா;த Bமார ெதவர>ெப�ம, வ1வாதார அபிவி*�தி, வனசீவராசிக. ம/0� பிரேதச அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எH.ஆ#. சாரதீ !Eம&த,ெகௗரவ எH.ஆ#. சாரதீ !Eம&த,ெகௗரவ எH.ஆ#. சாரதீ !Eம&த,ெகௗரவ எH.ஆ#. சாரதீ !Eம&த, நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார, ெதாைல�ெதாட��க. , ?ஜி�ட2 உ�க�டைம5� வசதிக. ம/0� ெவளிநா�D� ெதாழி2வா>5� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ க�ணார(ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார(ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார(ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார(ன பரணவிதான, வி9ஞான, ெதாழி2<�ப, ஆரா>)சி, திறக. அபிவி*�தி, ெதாழி/பயி/சி ம/0� க�? மர�ாிைமக. பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ இ&திக ப9டாரநாய�க,ெகௗரவ இ&திக ப9டாரநாய�க,ெகௗரவ இ&திக ப9டாரநாய�க,ெகௗரவ இ&திக ப9டாரநாய�க, Gடைம5� ம/0� நி�மாண��ைற பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ெசயி4 அ; ஸாஹி# ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி4 அ; ஸாஹி# ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி4 அ; ஸாஹி# ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி4 அ; ஸாஹி# ெமௗலானா, ேதசிய ஒ*ைம5பாD, ந2Jண$க� ம/0� அரசக*ம ெமாழிக. பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ )(! சிவ;�க�,ெகௗரவ )(! சிவ;�க�,ெகௗரவ )(! சிவ;�க�,ெகௗரவ )(! சிவ;�க�, சCக நல�ாி ம/0� ஆர�ப$ ைக�ெதாழி2 பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அமீ# அ; சிஹா>தீ�,ெகௗரவ அமீ# அ; சிஹா>தீ�,ெகௗரவ அமீ# அ; சிஹா>தீ�,ெகௗரவ அமீ# அ; சிஹா>தீ�, கட/ெறாழி2, நீரக வளCல அபிவி*�தி ம/0� கிராமிய5 ெபா*ளாதார அ1வ2க. பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எH.எ�.எ�. ஹாீ0,ெகௗரவ எH.எ�.எ�. ஹாீ0,ெகௗரவ எH.எ�.எ�. ஹாீ0,ெகௗரவ எH.எ�.எ�. ஹாீ0, அரச ெதாழி2Aய/சி ம/0� க�? நகர அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட# அ>Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட# அ>Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட# அ>Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட# அ>Fஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபBணவ#தனெகௗரவ ேராஹித அேபBணவ#தனெகௗரவ ேராஹித அேபBணவ#தனெகௗரவ ேராஹித அேபBணவ#தன   ெகௗரவ மஹி&த யா>பா அேபவ#தனெகௗரவ மஹி&த யா>பா அேபவ#தனெகௗரவ மஹி&த யா>பா அேபவ#தனெகௗரவ மஹி&த யா>பா அேபவ#தன   



                            (4 ) M. No. 2 ெகௗரவ ல,ம� யா>பா அேபவ#தனெகௗரவ ல,ம� யா>பா அேபவ#தனெகௗரவ ல,ம� யா>பா அேபவ#தனெகௗரவ ல,ம� யா>பா அேபவ#தன   ெகௗரவ !ஷார இ&!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ&!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ&!னி� அமரேசனெகௗரவ !ஷார இ&!னி� அமரேசன   ெகௗரவ திJ� அ)*கமெகௗரவ திJ� அ)*கமெகௗரவ திJ� அ)*கமெகௗரவ திJ� அ)*கம   ெகௗரவ மஹி&தான&த அA(கமேகெகௗரவ மஹி&தான&த அA(கமேகெகௗரவ மஹி&தான&த அA(கமேகெகௗரவ மஹி&தான&த அA(கமேக   ெகௗரவ ர8சி( அAவிஹாேரெகௗரவ ர8சி( அAவிஹாேரெகௗரவ ர8சி( அAவிஹாேரெகௗரவ ர8சி( அAவிஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி&( Bமா#ெகௗரவ அ. அரவி&( Bமா#ெகௗரவ அ. அரவி&( Bமா#ெகௗரவ அ. அரவி&( Bமா#   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன&த Bமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன&த Bமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன&த Bமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன&த Bமாரசிறி   ெகௗரவ நால�க பிரசா( ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா( ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா( ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா( ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க'&திர� ேகாK0வர�ெகௗரவ க'&திர� ேகாK0வர�ெகௗரவ க'&திர� ேகாK0வர�ெகௗரவ க'&திர� ேகாK0வர�   ெகௗரவ ச&திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச&திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச&திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச&திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ ச&திம கமேகெகௗரவ ச&திம கமேகெகௗரவ ச&திம கமேகெகௗரவ ச&திம கமேக   ெகௗரவ உதய பிரபா( க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா( க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா( க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா( க�ம�பில   ெகௗரவ திேனE Bணவ#தனெகௗரவ திேனE Bணவ#தனெகௗரவ திேனE Bணவ#தனெகௗரவ திேனE Bணவ#தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப&!ல Bணவ#தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப&!ல Bணவ#தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப&!ல Bணவ#தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப&!ல Bணவ#தன   ெகௗரவ எ4வ4 Bணேசகரெகௗரவ எ4வ4 Bணேசகரெகௗரவ எ4வ4 Bணேசகரெகௗரவ எ4வ4 Bணேசகர   ெகௗரவ ப(ம உதயசா&த Bணேசகரெகௗரவ ப(ம உதயசா&த Bணேசகரெகௗரவ ப(ம உதயசா&த Bணேசகரெகௗரவ ப(ம உதயசா&த Bணேசகர   ெகௗரவ எ0. எ�. ச&திரேசனெகௗரவ எ0. எ�. ச&திரேசனெகௗரவ எ0. எ�. ச&திரேசனெகௗரவ எ0. எ�. ச&திரேசன   ெகௗரவ =.'. சானகெகௗரவ =.'. சானகெகௗரவ =.'. சானகெகௗரவ =.'. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா=ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா=ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா=ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா=   ெகௗரவ (டா�ட#) நளி&த ஜயதி0ஸெகௗரவ (டா�ட#) நளி&த ஜயதி0ஸெகௗரவ (டா�ட#) நளி&த ஜயதி0ஸெகௗரவ (டா�ட#) நளி&த ஜயதி0ஸ   ெகௗரவ ந;� ப9டார ஜயமஹெகௗரவ ந;� ப9டார ஜயமஹெகௗரவ ந;� ப9டார ஜயமஹெகௗரவ ந;� ப9டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அIர சி4னி ஜயர(னெகௗரவ அIர சி4னி ஜயர(னெகௗரவ அIர சி4னி ஜயர(னெகௗரவ அIர சி4னி 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 தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர   ெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகர   ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. !ைரெர4ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர4ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர4ணசி�க�ெகௗரவ க. !ைரெர4ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப9டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப9டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப9டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப9டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ0. ெதள2�ெகௗரவ எ�.எ0. ெதள2�ெகௗரவ எ�.எ0. ெதள2�ெகௗரவ எ�.எ0. ெதள2�   ெ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. 2 ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி( த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி( த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி( த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி( த ெசா<சா   ெகௗரவ அMர திசாநாய�கெகௗரவ அMர திசாநாய�கெகௗரவ அMர திசாநாய�கெகௗரவ அMர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல'ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல'ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல'ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல'ர திசாநாய�க   ெகௗரவ எ0. 2. திசாநாய�கெகௗரவ எ0. 2. திசாநாய�கெகௗரவ எ0. 2. திசாநாய�கெகௗரவ எ0. 2. திசாநாய�க   ெகௗரவ சா;&த திசாநாய�கெகௗரவ சா;&த திசாநாய�கெகௗரவ சா;&த திசாநாய�கெகௗரவ சா;&த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள0 ேதவான&தாெகௗரவ ட�ள0 ேதவான&தாெகௗரவ ட�ள0 ேதவான&தாெகௗரவ ட�ள0 ேதவான&தா   ெகௗரவ )ஹம4 நவவிெகௗரவ )ஹம4 நவவிெகௗரவ )ஹம4 நவவிெகௗரவ )ஹம4 நவவி   ெகௗரவ )ஹ�ம! நசீ#ெகௗரவ )ஹ�ம! நசீ#ெகௗரவ )ஹ�ம! நசீ#ெகௗரவ )ஹ�ம! நசீ#   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாN0 நி#மலநாத�ெகௗரவ இ. சாN0 நி#மலநாத�ெகௗரவ இ. சாN0 நி#மலநாத�ெகௗரவ இ. சாN0 நி#மலநாத�   ெகௗரவ F(திக ப(திறணெகௗரவ F(திக ப(திறணெகௗரவ F(திக ப(திறணெகௗரவ F(திக ப(திறண   ெகௗரவ (டா�ட#) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட#) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட#) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட#) ரேமE பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ச&த F8சிநிலேமெகௗரவ �ச&த F8சிநிலேமெகௗரவ �ச&த F8சிநிலேமெகௗரவ �ச&த F8சிநிலேம   ெகௗரவ சன( நிசா&த ெபேரராெகௗரவ சன( நிசா&த ெபேரராெகௗரவ சன( நிசா&த ெபேரராெகௗரவ சன( நிசா&த ெபேரரா   ெகௗரவ ல,ம� வச&த ெபேரராெகௗரவ ல,ம� வச&த ெபேரராெகௗரவ ல,ம� வச&த ெபேரராெகௗரவ ல,ம� வச&த ெபேரரா   ெகௗரவ �ஜி( ச8ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி( ச8ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி( ச8ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி( ச8ஜய ெ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�0ட� ப#னா&!ெகௗரவ ேஜா�0ட� ப#னா&!ெகௗரவ ேஜா�0ட� ப#னா&!ெகௗரவ ேஜா�0ட� ப#னா&!   ெகௗரவ (டா�ட#) (தி�மதி) �த#ஷினி ப#னா&!FNேளெகௗரவ (டா�ட#) (தி�மதி) �த#ஷினி ப#னா&!FNேளெகௗரவ (டா�ட#) (தி�மதி) �த#ஷினி ப#னா&!FNேளெகௗரவ (டா�ட#) (தி�மதி) �த#ஷினி ப#னா&!FNேள   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய&தெகௗரவ அேசா�க பிாிய&தெகௗரவ அேசா�க பிாிய&தெகௗரவ அேசா�க பிாிய&த   ெகௗரவ ஏ. =. �சி� பிேரமஜய&தெகௗரவ ஏ. =. �சி� பிேரமஜய&தெகௗரவ ஏ. =. �சி� பிேரமஜய&தெகௗரவ ஏ. =. �சி� பிேரமஜய&த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமHச&திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமHச&திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமHச&திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமHச&திர   ெகௗரவ எ0. பிேரமர(னெகௗரவ எ0. பிேரமர(னெகௗரவ எ0. பிேரமர(னெகௗரவ எ0. பிேரமர(ன   ெகௗரவ ப&!ல லா� ப9டாாிெகாடெகௗரவ ப&!ல லா� ப9டாாிெகாடெகௗரவ ப&!ல லா� ப9டாாிெகாடெகௗரவ ப&!ல லா� ப9டாாிெகாட   ெகௗரவ தாராநா( ப0நாய�கெகௗரவ தாராநா( ப0நாய�கெகௗரவ தாராநா( ப0நாய�கெகௗரவ தாராநா( ப0நாய�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! இ>ராஹி� )ஹ�ம! ம�
#ெகௗரவ )ஹ�ம! இ>ராஹி� )ஹ�ம! ம�
#ெகௗரவ )ஹ�ம! இ>ராஹி� )ஹ�ம! ம�
#ெகௗரவ )ஹ�ம! இ>ராஹி� )ஹ�ம! ம�
#   ெகௗரவ எ0.எ�. மாி�கா#ெகௗரவ எ0.எ�. மாி�கா#ெகௗரவ எ0.எ�. மாி�கா#ெகௗரவ எ0.எ�. மாி�கா#   ெகௗரவ ேக. காத# ம0தா�ெகௗரவ ேக. காத# ம0தா�ெகௗரவ ேக. காத# ம0தா�ெகௗரவ ேக. காத# ம0தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மGO>ெகௗரவ இ�ரா� மGO>ெகௗரவ இ�ரா� மGO>ெகௗரவ இ�ரா� மGO>   ெகௗரவ அ>!�லா மஹO>ெகௗரவ அ>!�லா மஹO>ெகௗரவ அ>!�லா மஹO>ெகௗரவ அ>!�லா மஹO>   ெகௗரவ அஜி( மா�ன>ெப�மெகௗரவ அஜி( மா�ன>ெப�மெகௗரவ அஜி( மா�ன>ெப�மெகௗரவ அஜி( மா�ன>ெப�ம   ெகௗரவ எ0.சீ. )(!Bமாரணெகௗரவ எ0.சீ. )(!Bமாரணெகௗரவ எ0.சீ. )(!Bமாரணெகௗரவ எ0.சீ. )(!Bமாரண   ெகௗரவ சீனி(த�பி ேயாேக0வர�ெகௗரவ சீனி(த�பி ேயாேக0வர�ெகௗரவ சீனி(த�பி ேயாேக0வர�ெகௗரவ சீனி(த�பி ேயாேக0வர�   



                            (6 ) M. No. 2 ெகௗரவ பிம� ர(நாய�கெகௗரவ பிம� ர(நாய�கெகௗரவ பிம� ர(நாய�கெகௗரவ பிம� ர(நாய�க   ெகௗரவ சீ. 2. ர(நாய�கெகௗரவ சீ. 2. ர(நாய�கெகௗரவ சீ. 2. ர(நாய�கெகௗரவ சீ. 2. 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 ெகெஹ;ய ர�F�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ;ய ர�F�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ;ய ர�F�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ;ய ர�F�ெவ�ல   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ )ஜிF# ரஹுமா�ெகௗரவ )ஜிF# ரஹுமா�ெகௗரவ )ஜிF# ரஹுமா�ெகௗரவ )ஜிF# 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 அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சாெகௗரவ நிம� லா�சா   ெகௗரவ காமினி ெலா�Bேகெகௗரவ காமினி ெலா�Bேகெகௗரவ காமினி ெலா�Bேகெகௗரவ காமினி ெலா�Bேக   ெகௗரவ ஜானக வ�B�Fரெகௗரவ ஜானக வ�B�Fரெகௗரவ ஜானக வ�B�Fரெகௗரவ ஜானக வ�B�Fர   ெ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) !Pதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட#) (தி�மதி) !Pதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட#) (தி�மதி) !Pதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட#) (தி�மதி) !Pதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லQம� ஆன&த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன&த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன&த விேஜமா�னெகௗரவ லQம� ஆன&த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Bமாாி விேஜர(னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Bமாாி விேஜர(னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Bமாாி விேஜர(னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Bமாாி விேஜர(ன   ெகௗரவ சமி&த விேஜசிறிெகௗரவ சமி&த விேஜசிறிெகௗரவ சமி&த விேஜசிறிெகௗரவ சமி&த விேஜசிறி   ெகௗரவ !?> விேஜேசகரெகௗரவ !?> விேஜேசகரெகௗரவ !?> விேஜேசகரெகௗரவ !?> விேஜேசகர   ெகௗரவ க8சன விேஜேசகரெகௗரவ க8சன விேஜேசகரெகௗரவ க8சன விேஜேசகரெகௗரவ க8சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதIக விதானகமேகெகௗரவ ேதIக விதானகமேகெகௗரவ ேதIக விதானகமேகெகௗரவ ேதIக விதானகமேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ&திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ&திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ&திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ&திர�   ெகௗரவ ச&திம 'ர�ெகா=ெகௗரவ ச&திம 'ர�ெகா=ெகௗரவ ச&திம 'ர�ெகா=ெகௗரவ ச&திம 'ர�ெகா=   ெகௗரவ விம� 'ரவ�செகௗரவ விம� 'ரவ�செகௗரவ விம� 'ரவ�செகௗரவ விம� 'ரவ�ச   ெகௗரவ Bமார ெவ�கமெகௗரவ Bமார ெவ�கமெகௗரவ Bமார ெவ�கமெகௗரவ Bமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான)(! Sேநச�ெகௗரவ ஞான)(! Sேநச�ெகௗரவ ஞான)(! Sேநச�ெகௗரவ ஞான)(! Sேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா&தி S0க&தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா&தி S0க&தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா&தி S0க&தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா&தி S0க&தராசா   ெகௗரவ ஜய&த சமர'ரெகௗரவ ஜய&த சமர'ரெகௗரவ ஜய&த சமர'ரெகௗரவ ஜய&த சமர'ர   ெ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 அ9ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ9ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ9ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ9ணாமைல நேட� சிவச�தி   



                            (7 ) M. No. 2 ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம&திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம&திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம&திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம&திர�   ெகௗரவ வ=ேவ� �ேரEெகௗரவ வ=ேவ� �ேரEெகௗரவ வ=ேவ� �ேரEெகௗரவ வ=ேவ� �ேரE   ெகௗரவ டபிNT. K. ேஜ. ெசெனவிர(னெகௗரவ டபிNT. K. ேஜ. ெசெனவிர(னெகௗரவ டபிNT. K. ேஜ. ெசெனவிர(னெகௗரவ டபிNT. K. ேஜ. ெசெனவிர(ன   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ ச(!ர ச&தீப ேசனார(னெகௗரவ ச(!ர ச&தீப ேசனார(னெகௗரவ ச(!ர ச&தீப ேசனார(னெகௗரவ ச(!ர ச&தீப ேசனார(ன   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ4=ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ4=ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ4=ஆரHசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ4=ஆரHசி   ெகௗரவ இ&திக அM�(த ேஹர(ெகௗரவ இ&திக அM�(த ேஹர(ெகௗரவ இ&திக அM�(த ேஹர(ெகௗரவ இ&திக அM�(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$க, பாரா�மற) ெசயலாள� நாகய�.                தி*. நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி5 பிரதானிO� பிரதி5 பாரா�மற) ெசயலாள� நாயகA�  தி*மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�               தி*. ?$கிாி ேக. ஜயதில$க, உதவி) ெசயலாள� நாயக�   ஒ(திைவ>பி� பிரகார� பாராJம�ற� V=ய!. சபாநாயக# தைலைம தா�கினா#.ஒ(திைவ>பி� பிரகார� பாராJம�ற� V=ய!. சபாநாயக# தைலைம தா�கினா#.ஒ(திைவ>பி� பிரகார� பாராJம�ற� V=ய!. சபாநாயக# தைலைம தா�கினா#.ஒ(திைவ>பி� பிரகார� பாராJம�ற� V=ய!. சபாநாயக# தைலைம தா�கினா#.            1111....    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி(த�கNஅறிவி(த�கNஅறிவி(த�கNஅறிவி(த�கN    : : : : சபாநாயக� பிவ*மா0 அறிவி�த2கைள விD�தா� :— 
I “அரசியலைம5பி 121(1) ஆ� உ05�ைரயி பிரகார� ‘ேதசிய கண�கா<Xேதசிய கண�கா<Xேதசிய கண�கா<Xேதசிய கண�கா<X’ எB� ச�டCல� ெதாட�பாக உய� நீதிமற�தி/%) சம�5பி$க5ப�ட மBவி பிரதிெயா0 கிைட$க5ெப/0.ள� எபதைன பாரா�மற�தி/% அறிவி$க வி*��கிேற.”    
II “அரசியலைம5பி 121(1) ஆ� உ05�ைரயி பிரகார� ‘ேதசிய கண�கா<Xேதசிய கண�கா<Xேதசிய கண�கா<Xேதசிய கண�கா<X’ எB� ச�டCல� ெதாட�பாக உய� நீதிமற�தி/% சம�5பி$க5ப�ட மB� ெதாட�பான உய� நீதிமற�தி தீ�5ைப அறிவி$க வி*��கிேற. இ) ச�டCல� அரசியலைம5�$% Aரணான� அ2ல என உய� நீதிமற� தீ�5பளி��.ள�. உய� நீதிமற�தி தீ�5� இைறய ��ட நடவ?$ைகக. ப/றிய அதிகார அறி$ைகயி2 பதி5பிட ேவ�Dெமன நா க�டைளயிDகிேற.”  2222....    ப(திர�கNப(திர�கNப(திர�கNப(திர�கN    சம#>பி(த� சம#>பி(த� சம#>பி(த� சம#>பி(த� : : : : (1) சபாநாயக�, இல@ைக) சனநாயக) ேசாசJச$ %?யரசி அரசியலைம5பி 154(6) ஆ� உ05�ைரயி பிரகார�, 2016 ஆ� நிதி ஆ�?/கான கண$கா>வாள� தைலைம அதிபதியி அறி$ைகயி இர�டாவ� ெதா%தியி XIV ஆ� ம/0� XV ஆ� ப%திகைளO� Cறாவ� ெதா%தியி VII ஆ� ப%திையO� ஒபதாவ� ெதா%தியி III ஆ� ப%திையO� சம�5பி�தா�. ேம/ப? அறி$ைக சபா2ட(தி;ட>படசபா2ட(தி;ட>படசபா2ட(தி;ட>படசபா2ட(தி;ட>பட ேவ�DெமனL� அ)சிட5பட ேவ�DெமனL� க�டைளயாயி/0. 



                            (8 ) M. No. 2 (2) சபாநாயக�, இல@ைக) சனநாயக) ேசாசJச$ %?யர7 அரசியலைம5பி 41ஆஆஆஆ (6) உ05�ைரயி பிரகார�, 2017 ஆ� ஆ�? Cறா� காலா�?/கான (2017.07.01 - 2017.09.30) எ2ைல நி�ணய ஆைண$%+வி ெசயலா/0ைக அறி$ைகைய) சம�5பி�தா�. ேம/ப? அறி$ைக சபா2ட(தி;ட>படசபா2ட(தி;ட>படசபா2ட(தி;ட>படசபா2ட(தி;ட>பட ேவ�Dெமன$ க�டைளயாயி/0. 
(3) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம)ச�, 
 (i) இல@ைக) சனநாயக ேசாசJச$ %?யரசி அரசியலைம5பின� 44 ஆ� உ05�ைரயி (2) ஆ� பEதிOட ேச��� வாசி$க5பD� 1980 ஆ� ஆ�? 47 ஆ� இல$க, ேதசிய Zழ2 ச�ட�தி 24இ ம/0� 24ஈ பிாிLகளி கீM வரதன -  ஹ$கிEத Zழ/ பா�கா5�5 பிரேதச� ெதாட�பாக சனாதிபதி அவ�களா2 ஆ$க5ப�D, 2017 \  19 ஆ� திகதிய 2024/6 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர7ாி$க5ப�ட க�டைள; 
 (ii) இல@ைக) சனநாயக ேசாசJச$ %?யரசி அரசியலைம5�$கான ப�ெதாபதா� தி*�த�தி  51 ஆ� பிாிLட ேச��� வாசி$க5பD� 1980 ஆ� ஆ�? 47 ஆ� இல$க, ேதசிய Zழ2 ச�ட�தி 23ய பிாிவி கீM ெபாJ�தீ பாவைன Aகாைம��வ�  ெதாட�பாக  சனாதிபதி அவ�களா2 ஆ$க5ப�D, 2017 ெச�ெத�ப� 01 ஆ� திகதிய 2034/33 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர7ாி$க5ப�ட க�டைள; 
 (iii) இல@ைக) சனநாயக ேசாசJச$ %?யரசி அரசியலைம5�$கான ப�ெதாபதா� தி*�த�தி  51 ஆ� பிாிLட ேச��� வாசி$க5பD� 1980 ஆ� ஆ�? 47 ஆ� இல$க, ேதசிய Zழ2 ச�ட�தி 23ய பிாிவி கீM ெபாJ�தீ பாவைன Aகாைம��வ�  ெதாட�பாக  சனாதிபதி அவ�களா2 ஆ$க5ப�D, 2017 ெச�ெத�ப� 01 ஆ� திகதிய 2034/34 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர7ாி$க5ப�ட க�டைள; 
 (iv) இல@ைக) சனநாயக ேசாசJச$ %?யரசி அரசியலைம5�$கான ப�ெதாபதா� தி*�த�தி  51 ஆ� பிாிLட ேச��� வாசி$க5பD� 1980 ஆ� ஆ�? 47 ஆ� இல$க, ேதசிய Zழ2 ச�ட�தி 23ய பிாிவி கீM ெபாJ�தீ பாவைன Aகாைம��வ�  ெதாட�பாக  சனாதிபதி அவ�களா2 ஆ$க5ப�D, 2017 ெச�ெத�ப� 01 ஆ� திகதிய 2034/35 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர7ாி$க5ப�ட க�டைள;  (v) இல@ைக) சனநாயக ேசாசJச$ %?யரசி அரசியலைம5�$கான ப�ெதாபதா� தி*�த�தி  51 ஆ� பிாிLடB� 1980 ஆ� ஆ�? 47 ஆ� இல$க, ேதசிய Zழ2 ச�ட�தி  23 ஒ ம/0� 23 ஓ பிாிLக�டB� ேச��� வாசி$க5பD�, அ)ச�ட�தி 32 ஆ� பிாிவி கீM ெபாJ�தீ பாவைன Aகாைம��வ�  ெதாட�பாக  சனாதிபதி அவ�களா2 ஆ$க5ப�D, 2017 ெச�ெத�ப� 01 ஆ� திகதிய 2034/36 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர7ாி$க5ப�ட ஒ+@%விதிக.; 
 (vi) இல@ைக) சனநாயக ேசாசJச$ %?யரசி அரசியலைம5�$கான ப�ெதாபதா� தி*�த�தி  51 ஆ� பிாிLட ேச��� வாசி$க5பD� 1980 ஆ� ஆ�? 47 ஆ� இல$க, ேதசிய Zழ2 ச�ட�தி 23ய பிாிவி கீM ெபாJ�தீ பாவைன Aகாைம��வ�   ெதாட�பாக  சனாதிபதி அவ�களா2 ஆ$க5ப�D, 2017 ெச�ெத�ப� 01 ஆ� திகதிய 2034/37ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர7ாி$க5ப�ட க�டைள; ம/0� 
 (vii) இல@ைக) சனநாயக ேசாசJச$ %?யரசி அரசியலைம5�$கான ப�ெதாபதா� தி*�த�தி  51 ஆ� பிாிLட ேச��� வாசி$க5பD� 1980 ஆ� ஆ�? 47 ஆ� இல$க, ேதசிய Zழ2 ச�ட�தி 23ய பிாிவி 



                            (9 ) M. No. 2 கீM ெபாJ�தீ பாவைன Aகாைம��வ�   ெதாட�பாக  சனாதிபதி அவ�களா2 ஆ$க5ப�D, 2017 ெச�ெத�ப� 01 ஆ� திகதிய 2034/38 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர7ாி$க5ப�ட க�டைள  ஆகியவ/ைற) சம�5பி�� அ$க�டைளக. ம/0� ஒ+@%விதிக. கம�ெதாழி2 ம/0� காணி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %+வி/% ஆ/05பD�த5பட ேவ�Dெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 
(4) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம)ச�,     
 (i) 2017 ஆ�  ஆ�? நாகாவ� காலா�D வைரயிலான  நிதி ெசயலா/0ைக அறி$ைக; ம/0�    
 (ii) 2017 ஆ� ஆ�? 30 ஆ� இல$க, ஒ�$கீ�D) ச�ட�தி 6(1) ஆ� பிாிவி கீM 2018.03.01Aத2 2018.03.31 ஆ� திகதி வைரO.ளவா0 ேதசிய வரL ெசலL�தி�ட� திைண$கள�தி ெசலவின� தைல5� இல$க� 240 இ கீM %ைறநிர5� உதவி) ேசைவக. ம/0� அவசர ேதைவ5பாDக. ெபா05�$ க*�தி�ட�தி Cல� ெச>ய5ப�ட %ைறநிர5� ஒ�$கீDக. ெதாட�பான %றி5� ஆகியவ/ைற) சம�5பி�� ேம/ப? அறி$ைக ம/0� %ைறநிர5� ஒ�$கீDக. ெதாட�பான %றி5� அரசா@க நிதி ப/றிய %+வி/% ஆ/05பD�த5பட ேவ�Dெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.   
(5) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம)ச�, 1985 ஆ� ஆ�?  48 ஆ� இல$க ம/0� 1987 ஆ� ஆ�? 28 ஆ� இல$க ச�ட@க. Cல�  தி*�த5ப�டவாறான 1969 ஆ� ஆ�? 1 ஆ� இல$க,  இற$%மதிக. ம/0� ஏ/0மதிக. (க�D5ப�D))  ச�ட�தி 4(3)  ஆ� பிாிL ம/0� 14 ஆ� பிாிLட ேச��� வாசி$க5பட ேவ�?ய அ)ச�ட�தி 20 ஆ� பிாி கீM 2017 இற$%மதிக. ம/0� ஏ/0மதிக. க�D5பா�D (தர5பD�த1� தர$க�D5பாD�) ஒ+@%விதிக. ெதாட�பி2  அபிவி*�தி உபாய Aைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம)சரா2 ஆ$க5ப�D, 2018 மா�)  29 ஆ� திகதிய 2064/34 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி2 பிர7ாி$க5ப�ட ஒ+@%விதிகைள) சம�5பி�� ேம/ப? அaெவா+@%விதிக. ெபா*ளாதார அபிவி*�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %+வி/% ஆ/05பD�த5பட ேவ�Dெம5 பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  3.3.3.3.    BYBYBYBY    அறி�ைககNஅறி�ைககNஅறி�ைககNஅறி�ைககN    சம#>பி(த� சம#>பி(த� சம#>பி(த� சம#>பி(த� : : : : ச�ட விவகார� (ஊழ1$ெகதிரான) ம/0� ஊடக��ைற  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %+வி  தவிசாள� ெகளரவ அஜி� மான5ெப*ம, அ$%+வி/% ஆ/05பD�த5ப�ட, 
(i ) நீதி��ைற (தி*�த)) ச�டCல�; 
(ii ) காலவிதி5� (விேசட ஏ/பாDக.) (தி*�த)) ச�டCல� ; 
(iii ) த�டைன) ச�ட$ேகாைவ (தி*�த)) ச�டCல� ; ம/0� 
(iv ) %/றவிய2 நடவ?$ைகAைற) ச�ட$ேகாைவ (தி*�த)) ச�டCல�; ெதாட�பிலான அ$%+வி     அறி$ைகைய) சம�5பி�தா�. ேம/ப? அறி$ைகக. சபா2ட(தி;ட>படசபா2ட(தி;ட>படசபா2ட(தி;ட>படசபா2ட(தி;ட>பட    ேவ�Dெமன$ க�டைளயிட5ப�ட�.  



                            (10 ) M. No. 2 4.4.4.4.    விசாரைணவிசாரைணவிசாரைணவிசாரைண    ஆைண�BY�கNஆைண�BY�கNஆைண�BY�கNஆைண�BY�கN    (தி�(த�)(தி�(த�)(தி�(த�)(தி�(த�): : : : பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா*ளாதார அ1வ2க. அைம)ச*மானவ� சா�பாக காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த ச�டCல�,— (393 ஆ� அ�தியாயமான) விசாரைண ஆைண$%+$க. ச�ட�ைத� தி*��வத/கானெதா* ச�டCல�. ச�டCல� 2018 ேம 22 ஆ� திகதி ெசaவா>$கிழைம இர�டா� மதி5bD ெச>ய5படL�, அ� அ)சிட5பட ேவ�DெமனL�, உாிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %+L$% ஆ/05பD�த5பட ேவ�DெமனL� க�டைளயாயி/0.  5.5.5.5.    இல8ச�இல8ச�இல8ச�இல8ச�    (தி�(த�)(தி�(த�)(தி�(த�)(தி�(த�): : : : பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா*ளாதார அ1வ2க. அைம)ச*மானவ� சா�பாக காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த ச�டCல�,— (26 ஆ� அ�தியாயமான) இல9ச) ச�ட�ைத� தி*��வத/கானெதா* ச�டCல�. ச�டCல� 2018 ேம 22 ஆ� திகதி ெசaவா>$கிழைம இர�டா� மதி5bD ெச>ய5படL�, அ� அ)சிட5பட ேவ�DெமனL�, உாிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %+L$% ஆ/05பD�த5பட ேவ�DெமனL� க�டைளயாயி/0.  6.6.6.6.    இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    ேதயிைலHேதயிைலHேதயிைலHேதயிைலH    சைபசைபசைபசைப    (தி�(த�)(தி�(த�)(தி�(த�)(தி�(த�): : : : ெப*Eேதா�ட$ ைக�ெதாழி2க. அைம)ச� சா�பாக காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த ச�டCல�,— ேதசிய அர75 ேபரைவயி 1975 ஆ� ஆ�? 14 ஆ� இல$க, இல@ைக ேதயிைல) சைப) ச�ட�ைத� தி*��வத/கானெதா* ச�டCல�. ச�டCல� 2018 ேம 22 ஆ� திகதி ெசaவா>$கிழைம இர�டா� மதி5bD ெச>ய5படL�, அ� அ)சிட5பட ேவ�DெமனL�, உாிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %+L$% ஆ/05பD�த5பட ேவ�DெமனL� க�டைளயாயி/0.     7.7.7.7.    பாராJம�ற நிைலயியZ க4டைளகNபாராJம�ற நிைலயியZ க4டைளகNபாராJம�ற நிைலயியZ க4டைளகNபாராJம�ற நிைலயியZ க4டைளகN: : : : பாரா�மற) சைப Aத2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2018 மா�)7 07 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா2 அ@கீகாி$க5ப�ட பாரா�மற�தி தி*�த5ப�ட �திய நிைலயிய/ க�டைளக., சபாநாயகரா2 அறிவி$க5ப�டத பிரகார� 2018 ஏ5ர2 15 ஆ� திகதி Aத2 நைடAைற5பD��த2 ஆர�பி$க5பட2 ேவ�Dமாக. பிேரரரைண சைப$%விட5ப�D ஏ/0$ ெகா.ள5ப�ட�.  8.8.8.8.    பாராJம�ற உ[>பின#கJ�கான நட(ைத� ேகாைவபாராJம�ற உ[>பின#கJ�கான நட(ைத� ேகாைவபாராJம�ற உ[>பின#கJ�கான நட(ைத� ேகாைவபாராJம�ற உ[>பின#கJ�கான நட(ைத� ேகாைவ: : : : பாரா�மற) சைப Aத2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2018 மா�)7 07 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா2 அ@கீகாி$க5ப�ட பாரா�மற உ05பின�க�$கான நட�ைத$ ேகாைவ, சபாநாயகரா2 அறிவி$க5ப�டத பிரகார� 2018 ஏ5ர2 15 ஆ� திகதி Aத2 நைடAைற5பD��த2 ஆர�பி$க5பட2 ேவ�D�. பிேரரரைண சைப$%விட5ப�D ஏ/0$ ெகா.ள5ப�ட�.  9.9.9.9.    BY�கNBY�கNBY�கNBY�கN    : : : : பாரா�மற) சைப Aத2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைளக. இல. 101, 111 ம/0� 124 இ ஏ/பாDகளினா2 தைடெபறாம2, த/ேபா� ெசய/பD� விேசட %+$க., �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %+$க. ம/0� உய� பதவிக. ப/றிய %+வி நடவ?$ைகக.  ேம1� ெதாட�E� நைடெப0த2 ேவ�D�. பிேரரரைண சைப$%விட5ப�D ஏ/0$ ெகா.ள5ப�ட�.  10.10.10.10.    ெதாிX� BY (இல. 1)ெதாிX� BY (இல. 1)ெதாிX� BY (இல. 1)ெதாிX� BY (இல. 1): : : : பாரா�மற) சைப Aத2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,— பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள இல. 114 இ பிரகார� த/ேபாைதய அம�L�ெதாடாி2 பணியா/0வத/காக ெதாிL$ %+வி2 தவிசாளராக) சபாநாயகைரO� பாரா�மற�தினா2 ெபய�%றி�� நியமி$க5பட ேவ�?ய  அரசிய/ க�சிகளி தைலவ�கைளேயா அ2ல� அவ�கள� நியம�த�கைளேயா உ.ளட$கிய பனிர�D (12) உ05பின�கைளO� ெகா�?*�த2 ேவ�D�. 



                            (11 ) M. No. 2 பிேரரரைண சைப$%விட5ப�D ஏ/0$ ெகா.ள5ப�ட�.  11.11.11.11.    ெதாிX� BY (இல. 2)ெதாிX� BY (இல. 2)ெதாிX� BY (இல. 2)ெதாிX� BY (இல. 2): : : : பாரா�மற) சைப Aத2வ� சம�5பி�த பிேரரைண,—  இைறய தின� பாரா�மற�தினா2 ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட பிேரரைணயி பிரகார�, ெதாிL$ %+வி தவிசாளராகிய சபாநாயக*$% ேமலதிகமாக, பிவ*� பனிெர�D 
(12) உ05பின�க. த/ேபாைதய அம�L�ெதாடாி2 இ$%+வி2 பணியா/0த2 ேவ�D�:- ெகௗரவ ரஊ5 ஹகீ� ெகௗரவ லeம கிாிஎ2ல ெகௗரவ மஹிEத சமரசி@ஹ ெகௗரவ றிஸா� பதிOதீ ெகௗரவ பா�டளி ச�பிக ரணவ$க ெகௗரவ மேனா கேணச ெகௗரவ திேனg %ணவ�தன ெகௗரவ ட$ள8 ேதவானEதா ெகௗரவ விஜித ேஹர�  ெகௗரவ மாைவ. ேசா. ேசனாதிராசா ெகௗரவ த*மJ@க� சி�தா�த ெகௗரவ (டா$ட�) நளிEத ஜயதி8ஸ பிேரரரைண சைப$%விட5ப�D ஏ/0$ ெகா.ள5ப�ட�.  12.12.12.12.    நீதி(!ைறநீதி(!ைறநீதி(!ைறநீதி(!ைற    (தி�(தH)(தி�(தH)(தி�(தH)(தி�(தH)    ச4ட]ல�ச4ட]ல�ச4ட]ல�ச4ட]ல�:  :  :  :  இர�டா� மதி5b�D$கான க�டைள வாசி$க5ப�ட�. 

“ச�டCல� இர�டா� மதி5bD ெச>ய5பDமாக”  நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� பிேராி�தா�. 
(பி.ப. 2.21 மணி$% %+$களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா@கினா�.)  “ெகௗரவ ல$கி ஜயவ�தன தைலைம தா@%வாராக”  என நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 3.41 மணி$% ெகௗரவ ல$கி ஜயவ�தன தைலைம தா@கினா�. )  “ெகௗரவ பிம2 ர�நாய$க தைலைம தா@%வாராக”  என மாநகர ம/0� ேம2மாகாண அபிவி*�தி அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 4.27 மணி$% ெகௗரவ பிம2 ர�நாய$க  தைலைம தா@கினா�. )  “ெகௗரவ Aஜி�� ரஹுமா தைலைம தா@%வாராக”  என ெப*Eேதா�ட$ ைக�ெதாழி2க. அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 5.40 மணி$% ெகௗரவ Aஜி�� ரஹுமா தைலைம தா@கினா�. )  
(பி.ப. 6.15 மணி$% சபாநாயக� தைலைம தா@கினா�.)  பிேரரைண சைப$% விட5ப�D பாரா�மற�தி2 பிவ*மா0, சா�பாக 119 ேப*�; எதிராக 52 ேப*� வா$களி�� ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 



                            (12 ) M. No. 2                                                                                                                                                         சா#பாகசா#பாகசா#பாகசா#பாக ெகௗரவ ரணி2 வி$கிரமசி@க ெகௗரவ (தி*மதி) தலதா அ�ேகாரல ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன ெகௗரவ ேஜா அமர�@க ெகௗரவ மஹிEத அமரGர ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அAiகம ெகௗரவ கயEத க*ணாதில$க ெகௗரவ அகில விராj காாியவச� ெகௗரவ லkம கிாிஎ2ல ெகௗரவ தயா கமேக ெகௗரவ நிம2 சிறிபால த சி2வா ெகௗரவ பழனி திகா�பர� ெகௗரவ �மிEத திசாநாய$க ெகௗரவ நவி திசாநாய$க ெகௗரவ எ8. b. நாவின ெகௗரவ காமினி ஜயவி$கிரம ெபேரரா ெகௗரவ ஹாி ப�னாE� ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாச ெகௗரவ றிஸா� பதிOதீ ெகௗரவ ஆ�.எ�. ர9சி� ம��ம ப�டார ெகௗரவ (தி*மதி) சEதிராணி ப�டார ெகௗரவ தில$ மாரபன ெகௗரவ ைபஸ� A8தபா ெகௗரவ சாகல ர�நாய$க ெகௗரவ அ�ஜுண ரண�@க ெகௗரவ பா�டளி ச�பிக ரணவ$க ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபk ெகௗரவ மJ$ சமரவி$ரம ெகௗரவ ம@கள சமரGர ெகௗரவ ரGEதர சமரGர ெகௗரவ மஹிEத சமரசி@க ெகௗரவ (டா$ட�) ராஜித ேசனார�ன ெகௗரவ விஜி� விஜயAணி ெசா>சா ெகௗரவ ?.எ�. 7வாமிநாத 

 ெகௗரவ அ5�2 ஹl� ெகௗரவ பி. ஹாிச ெகௗரவ b2� மா�ஷ2 சர� ெபாேசகா ெகளரவ ெச2வ� அைட$கலநாத ெகௗரவ வசEத அ1விஹாேர ெகௗரவ  பியேசன கமேக ெகௗரவ ெமாஹா லா2 கிேர* ெகௗரவ Gர%மார திசாநாய$க ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா ெகௗரவ நிேராஷ ெபேரரா ெகௗரவ ஏ. ?. பிேரமதாச ெகௗரவ (தி*மதி) விஜயகலா மேக8வர ெகௗரவ G.எ8. இராதாகி*gண ெகௗரவ இரா வி$கிரமர�ன ெகௗரவ *வ விேஜவ�தன ெகௗரவ லkம ெசெனவிர�ன ெகௗரவ அேசா$ அேபசி@க ெகௗரவ லஸEத அலகியவன ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ��வல ெகௗரவ �ேனg ககEத ெகௗரவ (டா$ட�) (தி*மதி) அேனாமா கமேக ெகௗரவ பாJத %மார ெதவர5ெப*ம ெகௗரவ எ).ஆ�. சாரதீ �gமEத ெகௗரவ மmஷ நாணாய$கார ெகௗரவ க*ணார�ன பரணவிதான ெகௗரவ இEதிக ப�டாரநாய$க ெகௗரவ ெசயி� அJ ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ A�� சிவJ@க� ெகௗரவ அமீ� அJ சிஹா5தீ ெகௗரவ எ).எ�.எ�. ஹாீ8 ெகௗரவ ெஹ$ட� அ5�ஹாமி   ெகௗரவ �ஷார இE�னி2 அமரேசன   ெகௗரவ ர9சி� அ1விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க*ணாநாய$க   



                            (13 ) M. No. 2 ெகௗரவ அ. அரவிE� %மா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனEத %மாரசிறி ெகௗரவ நாலக பிரசா� ெகாலன   ெகௗரவ கGEதிர ேகாn8வர   ெகௗரவ சEதிம கமேக   ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர   ெகௗரவ நJ ப�டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அBர சி�னி ஜயர�ன   ெகௗரவ (டா$ட�) கவிEத ேஹஷா ஜயவ�தன   ெகௗரவ ல$கி ஜயவ�தன   ெகௗரவ மயி2வாகன� திலகராஜா ெகௗரவ க. �ைரெர�ணசி@க�   ெகௗரவ எ�.எ8. ெதளb$   ெகௗரவ சிறினா2 ? ெம2   ெகௗரவ ெமாஹம� நவவி ெகௗரவ ெமாஹம� நo� ெகௗரவ இ. சா.8 நி�மலநாத   ெகௗரவ ��திக ப�திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ 7ஜி� ச9ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா$க பிாியEத   ெகௗரவ (தி*மதி) ஹி*ணிகா பிேரம)சEதிர ெகௗரவ பE�ல லா2 ப�டாாிெகாட   ெகௗரவ Aஹ�ம� இ5ராஹி� Aஹ�ம� மZ�   ெகௗரவ எ8.எ�. மாி$கா�   ெகௗரவ ேக. காத� ம8தா   ெகௗரவ இ�ரா மpq5   ெகௗரவ அ5�2லா மஹq5   ெகௗரவ அஜி� மான5ெப*ம   ெகௗரவ சீனி�த�பி ேயாேக8வர   ெகௗரவ இஷா$ ரஹுமா   ெகௗரவ Aஜி�� ரஹுமா   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக*ணா   

ெகௗரவ அ@கஜ இராமநாத   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி$ரமர�ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�@க ெகௗரவ (டா$ட�) (தி*மதி) �rதா விேஜமான   ெகௗரவ லeம ஆனEத விேஜமான   ெகௗரவ (தி*மதி) ேராஹினி %மாாி விேஜர�ன   ெகௗரவ சமிEத விேஜசிறி   ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக   ெகௗரவ எ8. வியாேழEதிர ெகௗரவ சி. சிறீதர   ெகௗரவ ஞானA�� sேநச   ெகௗரவ (தி*மதி) சாEதி s8கEதராசா   ெகௗரவ ( டா$ட�)  எ8. சிவேமாக ெகௗரவ எ�.ஏ. 7மEதிர   ெகௗரவ வ?ேவ2 7ேரg ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராஜா   ெகௗரவ ச��ர சEதீப ேசனார�ன   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�?ஆர)சி    



                            (14 ) M. No. 2 

ச�டCல� அத பிரகார� இர�டா� மதி5bD ெச>ய5ப�ட�. “ச�டCல� A+5பாரா�மற %+வி பாிசீலைன$% விட5பDமாக” என  நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச�  பிேராி�தா�. உடேன பாரா�மற� %+வாக மாறிய�. (%+நிைலயி2) சபாநாயக� தைலைம தா@கினா�. 1 ஆ� வாசக� ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட� 2 ஆ� வாசக� 

            எதிராகஎதிராகஎதிராகஎதிராக     ெகௗரவ தில@க 7மதிபால ெகௗரவ ேராஹித அேப%ணவ�தன ெகௗரவ மஹிEத யா5பா அேபவ�தன ெகௗவ லkம யாபா அேபவ�தன ெகௗரவ தி�� அAiகம   ெகௗரவ மஹிEதானEத அ1�கமேக   ெகௗரவ சEதிரசிறி கஜதீர ெகௗரவ உதய பிரபா� க�மபில   ெகௗரவ திேனg %ணவ�தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) பE�ல %ணவ�தன   ெகௗரவ ப�ம உதயசாEத %ணேசகர   ெகௗரவ எ8. எ�. சEதிரேசன   ெகௗரவ ?.G. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா? ெகௗரவ பிய@கர ஜயர�ன ெகௗரவ பிேரமலா2 ஜயேசகர   ெகௗரவ பிய2 நிசாEத த சி2வா   ெகௗரவ ெமாஹா பிாியத�ஷன த சி2வா   ெகௗரவ ாீ. ரஜி� த ெசா>சா   ெகௗரவ விமலGர திசாநாய$க   ெகௗரவ சாJEத திசாநாய$க   ெகௗரவ வா7ேதவ நாணாய$கார   ெகௗரவ (டா$ட�) ரேமg பதிரண   ெகௗரவ 7சEத �9சிநிலேம ெகௗரவ சன� நிசாEத ெபேரரா  ெகௗரவ லkம வசEத ெபேரரா 

 ெகௗரவ அ*Eதி$க ப�னாE�   ெகௗரவ ேஜா8ட ப�னாE�   ெகௗரவ (டா$ட�) (தி*மதி) 7த�ஷினி ப�னாE��.ேள ெகௗரவ ஏ.?. 7சி2 பிேரமஜயEத ெகௗரவ எ8. பிேரமர�ன   ெகௗரவ தாராநா� ப8நாய$க ெகௗரவ தார$க பாலZாிய   ெகௗரவ விஜித ேப*ெகாட   ெகௗரவ எ8.சீ. A��%மாரண   ெகௗரவ சீ. b. ர�நாய$க   ெகௗரவ பிரசன ரண�@க   ெகௗரவ பிரசன ரணGர   ெகௗரவ ெகெஹJய ர��$ெவ2ல   ெகௗரவ நிம2 லாசா ெகௗரவ காமினி ெலா$%ேக   ெகௗரவ ஜானக வ$%��ர   ெகௗரவ �l5 விேஜேசகர ெகௗரவ க9சன விேஜேசகர  ெகௗரவ ேதBக  விதானகமேக ெகௗரவ சEதிம Gர$ெகா? ெகௗரவ விம2 Gரவ@ச ெகௗரவ %மார ெவ2கம   ெகௗரவ ஜயEத சமரGர   ெகௗரவ ெசஹா ேசமசி@க   ெகௗரவ இEதிக அ<*�த ேஹர�   ெகௗரவ கனக ேஹர�   



                            (15 ) M. No. 2 1 ஆ� ப$க�தி2 11 Aத2 23 வைரயான வாிகைள நீ$கிவி�D ( இர�DA�பட)  அத/%5 பதிலாக பிவ*வதைன அ@% ேச�$க ேவணDெமன நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� தி*�தெமாைற5 பிேராி�தா�,—  

 “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 2 ஆ� ப$க�தி2 1 Aத2 9 வைரயான வாிகைள நீ$கிவி�D (இர�DA�பட)  அத/%5 பதிலாக பிவ*வதைன அ@% ேச�$க ேவணDெமன நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� தி*�தெமாைற5 பிேராி�தா�,—  
(2) (அ) ேவேறேதB� எ+�திலான ச�ட�தி2 Aரணாக எ� எaவாறி*5பிB�, நிரEதர நீதாய ேம2நீதிமறமான�- (i) இல@ைகயி2 A+ைமயாக அ2ல� ப%தியளவி2 எவேரBமாளினா2 �ாிய5ப�ட; அ2ல� (ii) இல@ைகயி ஆ.�ல��$% ெவளிேயO.ள ஏேதBமிட�தி2 அ2ல� எ�தைகய வ%தியின�மான ஏேதB� க5பJ2 அ2ல� வாm�தியி2 அ2ல� அைவ ெதாட�பாக இல@ைக5 பிரைச ெயா*வாினா2 எ@ேகB� �ாிய5ப�ட, (1) ஆ� உ�பிாிவி2 %றி5bDெச>ய5ப�ட தவ0க. ெதாட�பி2 நியாயாதி$க� ெகா�?*�த2 ேவ�D�. 

''அரசியலைம
பி� 154ஞ எ��� உ�
�ைரயி�கீ� தாபி�க
 ப�ட ேம! நீதிம�ற$தி� %றி$த சில தவ�க' ெதாட)பிலான நியாயாதி�க�. . 
12அ.  (1) (அ) ேவேறேதB� எ+�திலான ச�ட�தி2 எ� எaவாறி*5பிB�, ஒ* மாகாண��$காக அரசியலைம5பி 154ஞ எB� உ05�ைரயினா2 தாபி$க5ப�ட ேம2 நீதிமற�, அரசியலைம5பி 154ஞ எB� உ05�ைரயி (3) ஆ� பEதியி (இ) எB� உ�பEதியி நியதிகளிப?, (இதனக��5 பின� ''நிரEதர நீதாய ேம2 நீதிமற�'' என$ %றி5bDெச>ய5பD�) இல@ைக$ %?யரசி ேம2 நீதிமற நீதிபதிக�ளி*E� பிரதம நீதியரசாினா2 ெபய�%றி�� நியமி$க5ப�ட�� ஒறாக அம*கிற�மான C0 நீதிபதிக�ட இ)ச�ட��$கான ஆறா� அ�டவைணயி2 %றி��ைர$க5ப�ட நிதிசா� ம/0� ெபா*ளாதார தவ0க. ெதாட�பி1� ம/0� அ�தைகய ஏேதB� தவறி அேத ெகாD$க2வா@கJ ேபா� �ாிய5ப�ட ேவேறேதB� தவ0 ெதாட�பி1�, எவேரBமா�$ெகதிராக$ %/ற5ப�திர�தி மீதான %/றவழ$%கைளO� எ+�திலான ச�ட�தினா2 ஏ/பாDெச>ய5ப�ட Aைறயி1� (4)ஆ� உ�பிாிவி ஏ/பாDக�$கைமயL� ேக�D, விள@கி� தீ�மானி�த2 ேவ�D�. (ஆ) அைம)ச�, பிரதம நீதியரசாி ஒ*5பா�Dட, வ��தமானியி2 ெவளியிட5பD� க�டைளCல�, நிரEதர நீதாய ேம2நீதிமற�தி அ�தைகய நீதிமற@களி எ�ணி$ைகைய அதிகாி$கலா�.” ;  



                            (16 ) M. No. 2 (ஆ) ஐய� தவி�5பத/காக ஆறா� அ�டவைணயி2 %றி5bDெச>ய5ப�ட தவ0க. ெதாட�பி2 ேவ0 ஏேதB� நீதிமற�தி நியாயாதி$கமான� ெதாட�E� வ1வி2 இ*�த2 ேவ�Dெமன இ�தா2 ெவளி5பD�த5பDகிற�.”;  “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 2 ஆ� ப$க�தி2 10 Aத2 27 வைரயான வாிகைள நீ$கிவி�D (இர�DA�பட)  அத/%5 பதிலாக பிவ*வதைன அ@% ேச�$க ேவணDெமன நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� தி*�தெமாைற5 பிேராி�தா�,— (3) அ�தைகய நிரEதர நீதாய ேம2நீதி மற�தி நியாயாதி$கமான�- (அ)  ேம2 மாகாண��$காக தாபி$க5ப�ட நீதிமறமாக அ�தைகய நீதிமறமி*5பி, பிரதம நீதியரசாி ஒ*5பா�Dட, வ��தமானியி2 ெவளியிட5ப�ட க�டைளCல� அைம)சரா2 ெபய� %றி�� நியமி$க5பட$�?யவாறாக ேம2மாகாண�திB. ெகா+�பி1� அவசியமானவிட�� ேவ0 ஏேதB� இட�தி1� அம�E�.ள அEநீதிமற�தினா2 பிரேயாகி$க5பDத2 ேவ�D�; அ2ல� (ஆ) அ�தைகய நீதிமற� ேவ0 ஏேதB� மாகாண��$காக தாபி$க5ப�ட நீதிமறமாகவி*5பி, பிரதம நீதியரசாி ஒ*5பா�Dட வ��தமானியி2 ெவளியிட5ப�ட க�டைளCல� அைம)சாினா2 ெபய�%றி�� நியமி$க5பட$�?யவாறாக அ�மாகாண�திB. அ�தைகய இட�தி2 அம�E�.ள அEநீதிமற�தினா2 பிரேயாகி$க5பDத2 ேவ�D�. (4) (அ) விடய�தி/ேக/ப, ச�ட��ைற� தைலைமயதிபதி அ2ல� இல9ச� அ2ல� ஊழ2 ப/றிய சா���த2கைள �லனா>L ெச>வத/கான ஆைண$%+வி பணி5பிமீ� இல9ச� ம/0� ஊழ2 தD5�5 பணி5பாள� தைலைமயதிபதி (1) ஆ� உ�பிாிவி2 %றி5bDெச>ய5ப�ட தவறி - (i)  தைமO� ZMநிைலக��; (ii) பாரwரமான தைம; (iii) சி$கலானதைம; (iv) பJ$%�பD�த5ப�டவாி மீதான தா$க�; அ2ல� (v) அரசிமீதான தா$க�, எபனவ/ைற$ கவன���ெகா�D, அ�தைகய தவ0 ெதாட�பி2 %/றவிய2 நடவ?$ைகAைறக. நிரEதர நீதாய ேம2நீதிமற�தி2 ெதாD$க5பDத2 ேவ�Dமா எB� பணி5பி/காக பிரதம நீதியரச*$% அ�தைகய தவறி �ாித2 ெதாட�பிலான தகவைல ஆ/05பD��த2 ேவ�D�.  “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 



                            (17 ) M. No. 2 3 ஆ� ப$க�தி2 1 Aத2 15 வைரயான வாிகைள நீ$கிவி�D (இர�DA�பட) அத/%5 பதிலாக பிவ*வதைன அ@% ேச�$க ேவணDெமன நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� தி*�தெமாைற5 பிேராி�தா�,— (ஆ) பEதி (அ)வி2 %றி��ைர$க5ப�ட க�டைள$க/க�. ஒ0 அ2ல� அத/% ேம/ப�டைவ, அ5பEதியிகீM தகவைல ஆ/05பD��வதி2 தி*5திெச>ய5ப�D.ளெதன5 பிரதம நீதியரச� அபி5பிராய5பDமிட��, அவ� தன� ைக5பட க�டைளCல� அ�தைகய தவ0 ெதாட�பி2 %/றவிய2 வழ$% நடவ?$ைகக. நிரEதர நீதாய ேம2நீதிமற�தி2 ெதாD$க5பட ேவ�Dெமன5 பணி$கலா�. (5) அaவா0 பிரதம நீதியரச� பணி$%மிட��, அ�தைகய நிரEதர நீதாய ேம2நீதிமற�தி Aனரான விள$கெமா0- (அ) ச�ட��ைற� தைலைமயதிபதியினாலான அ2ல� இல9ச� அ2ல� ஊழ2 ப/றிய சா���த2கைள �லனா>L ெச>வத/கான ஆைண$%+வி பணி5பிமீ� இல9ச� ம/0� ஊழ2 தD5�5 பணி5பாள� தைலைமயதிபதியினாலான %/ற5ப�திர�தி மீ� நடா�த5பDத2 ேவ�D�; (ஆ) �ாிதமானAைறயி2 நடா�த5ப�D நிைறLெச>ய5பDத2 ேவ�D�; (இ) பதிய5படேவ�?ய விதிவில$கான ZMநிைலக. ஏலேவO.ளெதன நீதிமற� அபி5பிராய5ப�டாெலாழிய, அத �ாிதமான தீ���ைவ�தைல உ0தி5பD��வத/% நாளாEத� ேக�க5பDத2 ேவ�D�.  “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 3 ஆ� ப$க�தி2 25 ஆ� ம/0� 26 ஆ� வாிகைள (இர�DA�பட) நீ$கிவி�D அத/%5 பதிலாக பிவ*வதைன அ@% ேச�$க ேவணDெமன நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� ேம1ெமா* தி*�த�ைத5 பிேராி�தா�,—  வைகயாக இ2லாெதாழிOமிட��, பிரதம நீதியரச�, எEத இற5�, வில%ைக, விDவி5�, ” ;   4 ஆ� ப$க�தி2 14 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�D அத/%5 பதிலாக பிவ*வதைன அ@% ேச�$க ேவணDெமன நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� தி*�தெமாைற5 பிேராி�தா�,—  
“ற�, இ)ச�ட�தி 48 ஆ� பிாிL$கான கா5� வாசக��$கைமய, அ�தைகய ெபய� நியமன��$% ேந�Aன�” ;   “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 4 ஆ� ப$க�தி2 18 Aத2 32 வைரயான வாிகைள (இர�DA�பட) நீ$கிவிDமா0  நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� ேம1ெமா* தி*�த�ைத5 பிேராி�தா�. “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 



                            (18 ) M. No. 2 5 ஆ� ப$க�தி2 1 Aத2 29 வைரயான வாிகைள (இர�DA�பட) நீ$கிவிDமா0  நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� ேம1ெமா* தி*�த�ைத5 பிேராி�தா�. “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 5 ஆ� ப$க�தி2 30 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�D அத/%5 பதிலாக பிவ*வதைன இDமா0  நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� ேம1ெமா* தி*�த�ைத5 பிேராி�தா�,—  
“(7 ) ஆயிர���ெதா.ளாயிர�� எ+ப�ெதாபதா�” ;   “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 6 ஆ� ப$க�தி2 21 Aத2 23 வைரயான வாிகைள நீ$கிவி�D அத/%5 பதிலாக பிவ*வதைன அ@% ேச�$க ேவணDெமன நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� தி*�தெமாைற5 பிேராி�தா�,—  
“பDத1� ேவ�D�.” ;   “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 7 ஆ� ப$க�தி2 15 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�D அத/%5 பதிலாக பிவ*வதைன இDமா0  நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� ேம1ெமா* தி*�த�ைத5 பிேராி�தா�,—  
“12 அ எB� பிாிவி (4) ஆ� உ�பிாிவி” ;   “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “வாசக� தி*�த5ப�டவா0 ச�டCல�தி ஒ* ப%தியாக இ*$க ேவ�Dெமற” பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 3 ஆ� வாசக� 7 ஆ� ப$க�தி2 28 ஆ� வாிைய உடனD�� பிவ*வதைன இDமா0  நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத5 பிேராி�தா�,—  ''இல9ச� ம/0� ஊழ2 தD5�5 பணி5பாள� தைலைமயதிபதி'' எப�, 1994 ஆ� ஆ�? 19 ஆ� இல$க, இல9ச� அ2ல� ஊழ2 ப/றிய சா���த2கைள5 �லனா>Lெச>வத/கான ஆைண$%+) ச�ட�தி 16 ஆ� பிாிவிகீM நியமி$க5ப�ட இல9ச� ம/0� ஊழ2 தD5�5 பணி5பாள� தைலைமயதிபதி எ0 ெபா*ளா%�.” ;   “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “வாசக� தி*�த5ப�டவா0 ச�டCல�தி ஒ* ப%தியாக இ*$க ேவ�Dெமற” பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 



                            (19 ) M. No. 2 4 ஆ� வாசக� 14 ஆ� ப$க�தி2 4 Aத2 8 வைரயான வாிகைள நீ$கிவிDமா0 (இர�DA�பட)  நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� தி*�தெமாைற5 பிேராி�தா�,— “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 15 ஆ� ப$க�தி2 3 Aத2 5 வைரயான வாிகைள நீ$கிவிDமா0 நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� தி*�தெமாைற5 பிேராி�தா�,— “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “வாசக� தி*�த5ப�டவா0 ச�டCல�தி ஒ* ப%தியாக இ*$க ேவ�Dெமற” பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 5 ஆ� வாசக� ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. ச�டமா$%வாசகA� ச�ட5ெபய*�: ச�டமா$%வாசகA� ச�ட5ெபய*� ச�டCல�தி ஒ* ப%தியாக இ*$க ேவ�Dெமற பிேரரைண %+வி/% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. ச�டCல�  தி*�த@க�ட ஏ/0$ெகா.ள5ப�டதாக அறிவி$க5ப�ட�. “ச�டCல�  இ5ெபா+� Cறாவ� Aைறயாக மதி5பிட5ெப0மாக” என நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5�   அைம)ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  இதப? ச�டCல� தி*�த5ப�டவா0 Cறாவ� Aைறயாக மதி5பிட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  13.13.13.13.    த9டைனHத9டைனHத9டைனHத9டைனH    ச4ட�ேகாைவச4ட�ேகாைவச4ட�ேகாைவச4ட�ேகாைவ    (தி�(தHதி�(தHதி�(தHதி�(தH)))) ச4ட]ல�ச4ட]ல�ச4ட]ல�ச4ட]ல�:  :  :  :  இர�டா� மதி5b�D$கான க�டைள வாசி$க5ப�ட�. 
“ச�டCல� இர�டா� மதி5bD ெச>ய5பDமாக” என நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  ச�டCல� அத பிரகார� இர�டா� மதி5bD ெச>ய5ப�ட�. “ச�டCல� A+5பாரா�மற %+வி பாிசீலைன$% விட5பDமாக” என  நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச�  பிேராி�தா�. உடேன பாரா�மற� %+வாக மாறிய�. (%+நிைலயி2) சபாநாயக� தைலைம தா@கினா�. 1 Aத2 4 வைரயான வாசக@க. ஏ/0$ெகா.ள5ப�டன. ச�டமா$%வாசகA� ச�ட5ெபய*�: ச�டமா$%வாசகA� ச�ட5ெபய*� ச�டCல�தி ஒ* ப%தியாக இ*$க ேவ�Dெமற பிேரரைண %+வி/% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. ச�டCல�  தி*�த@களிறி ஏ/0$ெகா.ள5ப�டதாக அறிவி$க5ப�ட�. “ச�டCல�  இ5ெபா+� Cறாவ� Aைறயாக மதி5பிட5 ெப0மாக” என நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5�   அைம)ச�  பிேராி�தா�. 



                            (20 ) M. No. 2 பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  இதப? ச�டCல�  Cறாவ� Aைறயாக மதி5பிட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  14.14.14.14.    BZறவிய�BZறவிய�BZறவிய�BZறவிய� நடவ=�ைக)ைறHநடவ=�ைக)ைறHநடவ=�ைக)ைறHநடவ=�ைக)ைறH ச4ட�ேகாைவச4ட�ேகாைவச4ட�ேகாைவச4ட�ேகாைவ (தி�(தHதி�(தHதி�(தHதி�(தH) ச4ட]ல�ச4ட]ல�ச4ட]ல�ச4ட]ல�: இர�டா� மதி5b�D$கான க�டைள வாசி$க5ப�ட�. 
“ச�டCல� இ5ேபா� இர�டா� மதி5bD ெச>ய5பDமாக” என நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  ச�டCல� அத பிரகார� இர�டா� மதி5bD ெச>ய5ப�ட�. “ச�டCல� A+5பாரா�மற %+வி பாிசீலைன$% விட5பDமாக” என  நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச�  பிேராி�தா�. உடேன பாரா�மற� %+வாக மாறிய�. (%+நிைலயி2) சபாநாயக� தைலைம தா@கினா�. 1 ஆ� வாசக� ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 2 ஆ� வாசக� 1 ஆ� ப$க�தி2 19 Aத2 23 வைரயான வாிகைள நீ$கிவிDமா0 (இர�DA�பட) நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� தி*�தெமாைற5 பிேராி�தா�,— “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 2 ஆ� ப$க�தி2 1 Aத2 10 வைரயான வாிகைள நீ$கிவி�D (இர�DA�பட) அத/%5 பதிலாக பிவ*வதைன நீ$கிவிDமா0 நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� தி*�தெமாைற5 பிேராி�தா�,—  (அ) சா��த5ப�ட தவறி தைமையO� விைளLகைளO� கவன���ெகா�D, அ�தைகய பி.ைளயி ெபா05�ைடைமயின� அளைவO�; அ��ட  (ஆ) அ�தைகய பி.ைள$% ஏேதB� சிகி)ைச Aைறயிலான இைடxD ேதைவயாகL.ளதா எபைதO�, அaவழ$கி2 நியாயாதி$க� ெகா�D.ள நீதிவா A?�ெச>வதைன இயல)ெச>கிற ேபாதியளL �ாிE�ண�L Aதி�)சிைய அ�தைகய பி.ைள எ>திO.ளாராெவப� ப/றிய அறி$ைகெயாைற5 ெப/0$ெகா.வத/ெகன, (2) ஆ� உ�பிாிவி/ %றி��ைர$க5ப�ட நி�ண�கைள$ ெகா�D.ள ப2�ைறெநறிசா� %+வினாினா2 அவ� பாிேசாதி$க5பDவதைன) ெச>வி�த2 ேவ�D�.  “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 2 ஆ� ப$க�தி2  10 ஆ� வாிைய உடனD�� பிவ*வதைன இDமா0 நீதி அைம)ச� தி*�தெமாைற5 பிேராி�தா�.  “(2) ஓரா� உ�பிாிவி/ %றி5bDெச>ய5ப�ட ப2�ைறெநறிசா� %+வின� பிவ*ேவாைர$ ெகா�?*�த2 ேவ�D�:- 



                            (21 ) M. No. 2 (அ)  இையபான மாவ�ட�தி ச�ட ம*��வ அ1வலெரா*வ�; (ஆ)  %ழEைத5 ப*வ�தின*$கான அ2ல� இள� ப*வ�தின*$கான உளேநா> ம*��வெரா*வ�; அ��ட (இ)  உளவியலாளெரா*வ�.”;  “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 2 ஆ� ப$க�தி2 16 ம/0� 17 ஆ� வாிகைள நீ$கிவி�D அவ/0$%5 பதிலாக பிவ*வதைன இDமா0 நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� தி*�தெமாைற5 பிேராி�தா�,—  
“பி.ைளைய5 பாிேசாதி5பத/% அ�தைகய ப2�ைறெநறிசா� %+வின*$%” ;   “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 2 ஆ� ப$க�தி2  19 ஆ� வாிைய உடனD��  பிவ*வதைன இDமா0 நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� தி*�தெமாைற5 பிேராி�தா�,—  (4) இையபான மாவ�ட�தி ச�ட ம*��வ அ1வல� கிைட$க$�?யவராகவிராத ஏேதB� ப�ச�தி2, தவைற5 �லனா>L ெச>கிறவ*� ெபாJ7 நிைலய�தி/%5 ெபா05பாகL.ளவ*மான அ1வல�, (1) ஆ� உ�பிாிவி/ %றி5bD ெச>ய5ப�ட அறி$ைகைய5 ெப/0$ெகா.வத/% ேவேறேதB� மாவ�ட�தி ச�ட ம*��வ அ1வலாி உதவிைய5 ெப/0$ெகா.�த2 ேவ�D�.” ;   “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 2 ஆ� ப$க�தி2  20 Aத2 22 வைரயான வாிகைள நீ$கிவி�D அவ/0$%5 பதிலாக  பிவ*வதைன இDமா0 நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� தி*�தெமாைற5 பிேராி�தா�,—  (5) அ�தைகய ப2�ைறெநறிசா� %+வின�, ெபாJ7 நிைலய�தி/%5 ெபா05பாகL.ள அ1வல*$% அவ�களி அறி$ைகைய சம�5பி�த2”;  “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 2 ஆ� ப$க�தி2  29 ஆ� வாிைய உடனD�� பிவ*வதைன உ��%��மா0 நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5� அைம)ச� தி*�தெமாைற5 பிேராி�தா�,—  (6) ஓரா� உ�பிாிவி/ %றி5bDெச>ய5ப�ட பி.ைளயான�, %ழEைத5ப*வ�தின*$கான உளேநா> ம*��வெரா*வ� ம/0� உளவியலாளெரா*வாி ேம/பா�ைவயிகீ+� மதி5b�?கீ+� விதி��ைர$க5ப�ட Aைறயி2 �ன�வாMவளி$க5பDவத/% அைமEதவராத2 ேவ�D�.''.  



                            (22 ) M. No. 2 “தி*�த� ஏ/0$ெகா.ள5பDமாக” எற பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. “வாசக� தி*�த5ப�டவா0 ச�டCல�தி ஒ* ப%தியாக இ*$க ேவ�Dெமற” பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. 3 ஆ� வாசக� ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. ச�டமா$%வாசகA� ச�ட5ெபய*�: ச�டமா$%வாசகA� ச�ட5ெபய*� ச�டCல�தி ஒ* ப%தியாக இ*$க ேவ�Dெமற பிேரரைண %+வி/% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. ச�டCல�  தி*�த@க�ட ஏ/0$ெகா.ள5ப�டதாக அறிவி$க5ப�ட�. “ச�டCல�  இ5ெபா+� Cறாவ� Aைறயாக மதி5பிட5ெப0மாக” என நீதி ம/0� சிைற)சாைலக. ம0சீரைம5�  அைம)ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  இதப? ச�டCல�  Cறாவ� Aைறயாக மதி5பிட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�.  15. 15. 15. 15. ஒ(திைவ>Fஒ(திைவ>Fஒ(திைவ>Fஒ(திைவ>F: “ இ5ேபா� இ5பாரா�மற� ஒ�திைவ$க5பDமாக”  என பாரா�மற சபாநாயக� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�D ஏ/0$ெகா.ள5ப�ட�. பி.ப. 6.54 மணி$%, 2018 ேம 10 ஆ� திகதி வியாழ$கிழைம A.ப. 10.30 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ$க5ப�ட�. 


