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 1111....    ��ட�திைன� ��த� ப�றிய ேம�ைம த�கிய சனாதிபதியின� ��ட�திைன� ��த� ப�றிய ேம�ைம த�கிய சனாதிபதியின� ��ட�திைன� ��த� ப�றிய ேம�ைம த�கிய சனாதிபதியின� ��ட�திைன� ��த� ப�றிய ேம�ைம த�கிய சனாதிபதியின� பிரகடன�திைன� பாரா�ம�ற� ெசயலாள" நாயக$ வாசி�த�பிரகடன�திைன� பாரா�ம�ற� ெசயலாள" நாயக$ வாசி�த�பிரகடன�திைன� பாரா�ம�ற� ெசயலாள" நாயக$ வாசி�த�பிரகடன�திைன� பாரா�ம�ற� ெசயலாள" நாயக$ வாசி�த�....  2222....    சபாநாயக" ெதாி'சபாநாயக" ெதாி'சபாநாயக" ெதாி'சபாநாயக" ெதாி'.... (4 ஆ� இல�க நிைலயிய$ க�டைள) “4. சபாநாயக� ெதாிவி$கான நைட�ைற பி�வ*மா+ அைம-� :-  (1) சபாநாயகராக� ெதாி0ெச1ய2ப3வத$ெகன ஓ� உ+2பினைர ��ெமாழிய வி*�6� உ+2பின� ஒ8ெவா*வ*� ச�ப9த2ப�ட உ+2பின� ெதாி0 ெச1ய2ப3� ப�ச�தி: அ2பதவிைய வகி�க அவ� ச�மத�ைடயவ� எ�பைத ����<ேய நி>சய2ப3�தி� ெகா?ள: ேவ@3�. (2) உ+2பின� ஒ*வ� ெசயலாள� நாயக�ைத விளி��, அ2ெபாC� ச�கமாயி*�D� இ�ேனா� உ+2பினைர> சபாநாயகராக2 பாரா
ம�ற�தி$D ��ெமாழி9� “.............................................. (உ+2பினாி� ெபயைர� Dறி2பி�3) சபாநாயகராக இ2பாரா
ம�ற�தி� அ�கிராசன�தி: அம�வாராக” என2 பிேராி�த: ேவ@3�. இ2பிேரரைண வழிெமாழிய2பட: ேவ@3�. ஆனா: இதனி: விவாத� அGமதி�க2படலாகா�.  (3) ஒேரெயா* உ+2பினேர இ8வா+ சபாநாயகராக ��ெமாழி9� வழிெமாழிய2ப<� அவ� ெதாிவானாெரன ெசயலாள� நாயக� வினாவி�றிேய பிரகடன� ெச1த: ேவ@3�. ஒ�+�D ேம$ப�ட உ+2பின�க? அ8வா+ ��ெமாழிய2ப�3 வழிெமாழிய2ப<� இர@3 நிமிடIக
�D வா�கைழ26 மணி அ<�த பி�ன� Dடேவாைல Jல� சபாநாயக� ஒ*வைர ெதாி0 ெச1வத$D பாரா
ம�ற� �$ப3�.  (4) Dடேவாைல வா�ெக326 ஒ�றி� ெபா*�3 ெசயலாள� நாயக�, ச�கமளி��?ள உ+2பின� ஒ8ெவா*வ*�D� தா� வா�களி�க வி*�6� உ+2பினாி� ெபயைர எCதலாெமன� Dடேவாைல ஒ�றிைன� ெகா3�த: ேவ@3�. வா�களி�D� உ+2பின� Dடேவாைலயி: எCதிய ெபய� ெவளிேய ெதாியாவ@ண� Dடேவாைலயிைன ம<2ப�ட� அதி: ைகெயா2பமிடK� ேவ@3�.  (5) Dடேவாைல, ெசயலாள� நாயக�தா: அ:ல� அவ� பதிலாளரா�D� பாரா
ம�ற�தி� பிறிேதா� உ�திேயாக�தரா: ேசகாி�க2ப�3> ெசயலாள� நாயக�தா: பாரா
ம�ற�தி� சபாMட�தி: ைவ�� எ@ண2பட: ேவ@3�. அ9த வா�ெக32பி� �<ைவ ெசயலாள� நாயக� பிரகடன� ெச1த: ேவ@3�.  
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(6) (அ) இர@3�D ேம$ப�ட ேவ�பாள�க? ��ெமாழிய2ப3மிட��, �தலாவ� Dடேவாைல வா�ெக32பி: ஓ� ேவ�பாள� ஏைனய ேவ�பாள�க? ஒ*மி��2 ெப$ற வா�DகளிK� பா��க �3தலான வா�Dகைள2 ெபற� தவறினா: மிக� Dைற9த வா�Dகைள2 ெப$ற ேவ�பாள� சபாநாயக� ெதாிவிO*9� வில�க2ப�3 Dடேவாைல வா�ெக326 ேமK� ெதாட*த: ேவ@3�. ஒ* ேவ�பாள� (ச9த�2ப�தி$கைமய) எPQ� ஒ* ேவ�பாளாிK� �3தலான வா�Dகைள அ:ல� எPசிய ேவ�பாள�க? ஒ*மி��2 ெப$ற வா�DகளிK� பா��க �3தலான வா�Dகைள2 ெப+�வைர ஒ8ெவா* Dடேவாைல வா�ெக32பிK� மிக� Dைற9த வா�Dக? ெப+� ேவ�பாள� வில�க2ப�3 வ*வா�.   (ஆ) J�+ அ:ல� அத$D ேம$ப�ட ேவ�பாள�க
�கிைடேய Dடேவாைல வா�ெக326 நிகCமிட�� இர@3 அ:ல� அத$D ேம$ப�ட ேவ�பாள�க? சம அளவான வா�Dகைள2 ெபற, அவ�க
? ஒ*வ�, இத� (அ) பிாிவி�ப< ெதாிவிO*9�� வில�க2பட ேவ@3மாயி�, அ�தைகய சம அளவான வா�Dகைள2 ெப$றவ�களி: எவைர� ெதாிவிO*9� வில�Dவெத�பைத சீ�<C2பி� Jல� நி�ணயி�த: ேவ@3�. சீ�<C26 எ8வா+ நைடெபற ேவ@3ெம�ப� ெசயலாள� நாயக�தி� தீ�2ைப> சா�9த�.   (இ) இ* ேவ�பாள�க
�கிைடேய நிகC� Dடேவாைல வா�ெக32பி: சம அள0 வா�Dக? கிைட�Dமிட�� ேமKெமா* Dடேவாைல வா�ெக326 நட��த: ேவ@3�. அ�Dடேவாைல வா�ெக32பி� இ+தியிK� வா�Dகளி� எ@ணி�ைக சம அளவினதாகேவயி*9தா: அ8ேவ�பாள�க
? எவைர� ெதாிவிO*9� வில�க ேவ@3ெம�ப� சீ�<C2பி� Jல� நி�ணயி�க2பட: ேவ@3�. அ>சீ�<C26 எ8வா+ நைடெபற ேவ@3ெம�ப� ெசயலாள� நாயக�தி� தீ�2ைப> சா�9த�. (7) Dடேவாைலக? எ@ண2ப�ட�� அவ$ைற ஒ* ேபைழயிOட ேவ@3�. உ+2பின� ஒ*வா் சபாநாயகராக ெதாி0 ெச1ய2ப�டா� என2 பிரகடனமான�� பாரா
ம�ற�தி� ��னிைலயி: அ2ேபைழைய J< ��திைரயி�3 ஒ* பPசாIக மாத�தி$D ெசயலாள� நாயக�தி� பா�கா2பி: ைவ�த: ேவ@3�. பி�ன� பாரா
ம�ற�திO*9� தம�D� கிைட�D� பணி2பி$கைமய> ெசயலாள� நாயக� இ�Dடேவாைலகைள எாி��வி�3 அ8வா+ ெச1ய2ப�டதாக2 பாரா
ம�ற�தி$D அ�தா�சி2ப3�த: ேவ@3�.” 3333....    ச�திய�பிரமாண$ அ�ல� உ,தி� பிரமாண$ச�திய�பிரமாண$ அ�ல� உ,தி� பிரமாண$ச�திய�பிரமாண$ அ�ல� உ,தி� பிரமாண$ச�திய�பிரமாண$ அ�ல� உ,தி� பிரமாண$    (5 ஆ� இல�க நிைலயிய$ க�டைள)  “5. (1) தா� ச�திய2 பிரமாண� அ:ல� உ+தி2 பிரமாண� ெச1� ெகா@டத� பி�ன� சபாநாயக� அID ச�கமளி�தி*�D� உ+2பின�க? அைனவ*� ச�திய2 பிரமாண�ைத அ:ல� உ+2பிரமாண�ைத> ெச1� ெகா?வத$D� ைகெயா2பமி3வத$D� வைக ெச1த: ேவ@3�. ெசயலாள� நாயக�தா: ச�திய2 பிரமாண� அ:ல� உ+தி2 பிரமாண� ெச1� ைவ�க2ப3த: ேவ@3�.  (2) ச�திய2 பிரமாண�ைத அ:ல� உ+தி2 பிரமாண�ைத> ெச1� ெகா@ட0ட� சபாநாயக� �தலாக ஒ8ேவா� உ+2பின*� ெசயலாள� நாயக� அத$ெகன ைவ�தி*�க ேவ@<ய 6�தக�தி: ைகெயா2பமிட: ேவ@3�. 



( 3 ) 

 

  (3) ஏ$கனேவ ச�திய2 பிரமாண�ைத அ:ல� உ+தி2 பிரமாண�ைத> ெச1� ெகா?ளாத ஓ� உ+2பின�, பாரா
ம�ற� �+கி�ற எ�தின�திK� 19 ஆ� இல�க நிைலயிய$ க�டைளயி� கீV நியமி�க2ப3� ேநர�தி: சபாMட�தி: ச�கமளி�கலா�. அவ*�D ச�திய2 பிரமாண� அ:ல� உ+தி2 பிரமாண� ெச1� ைவ�க2ப3�, இத� பி�ன� அவ� 6�தக�தி: ைகெயா2பமி3த: ேவ@3�” 4444....    பிரதி� சபாநாயக.$ /0�களி� தவிசாள.$ ெதாி'பிரதி� சபாநாயக.$ /0�களி� தவிசாள.$ ெதாி'பிரதி� சபாநாயக.$ /0�களி� தவிசாள.$ ெதாி'பிரதி� சபாநாயக.$ /0�களி� தவிசாள.$ ெதாி'....    (6 (2) ஆ� இல�க நிைலயிய$ க�டைள)  “6. (2) பிரதி> சபாநாயகர��, DC�களி� பிரதி� தவிசாளர�� ெதாி0 �ைற, ெதாிைவ> சபாநாயக� நடா��வைத� தவி��த ம$ெற:லா வித�திK�, �3மானவைர சபாநாயக� ெதாி0 �ைறைய ஒ�தி*�த: ேவ@3�.”  5555....    /0�களி� பிரதி� தவிசாள" ெதாி'/0�களி� பிரதி� தவிசாள" ெதாி'/0�களி� பிரதி� தவிசாள" ெதாி'/0�களி� பிரதி� தவிசாள" ெதாி'....     (6 (2)  ஆ� இல�க நிைலயிய$ க�டைள) 6666....    சனாதிபதியி� ெச3திசனாதிபதியி� ெச3திசனாதிபதியி� ெச3திசனாதிபதியி� ெச3தி....  அதிேமதD சனாதிபதி சபா�ட�தி$D? வ*ைக த9தத� பி�ன� பாரா
ம�ற� மீ@3� �3� ேபா� ஒCID அKவ:க? பி�வ*மா+ அைம-�. 7777....    அதிேமத/ சனாதிபதி பாரா�ம�ற�தி� உைரயா�,த�அதிேமத/ சனாதிபதி பாரா�ம�ற�தி� உைரயா�,த�அதிேமத/ சனாதிபதி பாரா�ம�ற�தி� உைரயா�,த�அதிேமத/ சனாதிபதி பாரா�ம�ற�தி� உைரயா�,த�....    8888....    பிேரரைண 6�னறிவி�த�பிேரரைண 6�னறிவி�த�பிேரரைண 6�னறிவி�த�பிேரரைண 6�னறிவி�த�....     ெகளரவ பிரதம அைம>ச�,- பாரா
ம�ற அம�0,- இ2பாரா
ம�ற� இ�+ அத� அம�0 கைல-� ேபா� 2010 ேம மாத� 04 ஆ� திகதி ெச8வா1� கிழைம �.ப. 9.30 மணி வைர ஒ�திைவ�க2ப3மாக. 9999....    பாரா�ம�ற ஒ�திைவ�9பாரா�ம�ற ஒ�திைவ�9பாரா�ம�ற ஒ�திைவ�9பாரா�ம�ற ஒ�திைவ�9.... 


