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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./� ெபா+ளாதார அ0வ1க� அைம*ச+� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க, 2./லா��ைற அபிவி+�தி ம./� கிறி3தவ சமய அ0வ1க� அைம*ச� ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள5ல அபிவி+�தி அைம*ச� ம./� மகாவ6 அபிவி+�தி இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர% அ&'கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர% அ&'கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர% அ&'கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர% அ&'கம, விேசட பணி:ெபா/:;�க��கான அைம*ச� ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க, காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம*ச+� அரசா9க� க�சி �த.ேகாலாசா=� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல(ம� கிாிஎ�ல,ல(ம� கிாிஎ�ல,ல(ம� கிாிஎ�ல,ல(ம� கிாிஎ�ல, உய� க1வி ம./� ெந?@சாைலக� அைம*ச+� பாரா�மற* சைப �த1வ+� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப� ைக�ெதாழி1 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./� சிவி1 விமான* ேசைவக� அைம*ச� ெகௗரவ எ+. -. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ+. -. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ+. -. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ+. -. திசாநாய�க, ச5க வ0B�ட1, நல;ாி ம./� கCD மர;ாிைமக� அைம*ச� ெகௗரவ எ+. -. நாவி�ன,ெகௗரவ எ+. -. நாவி�ன,ெகௗரவ எ+. -. நாவி�ன,ெகௗரவ எ+. -. நாவி�ன, உ�ளக அ0வ1க�, வடேம1 அபிவி+�தி ம./� கலாசார அ0வ1க� அைம*ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ0வாதார அபிவி+�தி ம./� வனசீவராசிக� அைம*ச+� ;�தசாசன அைம*ச+� ெகௗரவ ஏ. 0. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. 0. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. 0. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. 0. �சி� பிேரமஜய!த, வி@ஞான, ெதாழி1F�ப ம./� ஆராG*சி அைம*ச� ெகௗரவ சஜி% பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி% பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி% பிேரமதாஸ,ெகௗரவ சஜி% பிேரமதாஸ, Hடைம:; ம./� நி�மாண��ைற அைம*ச� ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�,ெகௗரவ றிஸா2 பதி3தீ�, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க� அைம*ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச!திராணி ப5டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச!திராணி ப5டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச!திராணி ப5டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச!திராணி ப5டார, மகளி� ம./� சி/வ� அ0வ1க� அைம*ச� 



                            ( 2 )  M. No. 206 ெகௗரவ அ6ர பிாியத7ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத7ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத7ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத7ஷன யா9பா, அன��த �காைம��வ அைம*ச� ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா0,ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா0,ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா0,ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா0, திறக� அபிவி+�தி ம./� ெதாழி.பயி.சி அைம*ச� ெகௗரவ ம�கள சமர"ர,ெகௗரவ ம�கள சமர"ர,ெகௗரவ ம�கள சமர"ர,ெகௗரவ ம�கள சமர"ர, நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம*ச� ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க, �ைற�க9க� ம./� க:ப./ைற அ0வ1க� அைம*ச� ெகௗரவ ர;சி% சிய�பலாபி0ய,ெகௗரவ ர;சி% சிய�பலாபி0ய,ெகௗரவ ர;சி% சிய�பலாபி0ய,ெகௗரவ ர;சி% சிய�பலாபி0ய, மிவ0 ம./� ;�:பி�க�த�க ச�தி 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, நீ�:பாசன ம./� நீரக வள5ல �காைம��வ அைம*ச� ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட1 ம./� நீ�வழ9க1 அைம*ச� ெகௗரவ -�2 மா7ஷ� சர% ெபா�ேசகா,ெகௗரவ -�2 மா7ஷ� சர% ெபா�ேசகா,ெகௗரவ -�2 மா7ஷ� சர% ெபா�ேசகா,ெகௗரவ -�2 மா7ஷ� சர% ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி+�தி அைம*ச�  ெகௗரவ ல(ம� யா9பா அேபவ7தன,ெகௗரவ ல(ம� யா9பா அேபவ7தன,ெகௗரவ ல(ம� யா9பா அேபவ7தன,ெகௗரவ ல(ம� யா9பா அேபவ7தன, அரச ெதாழி1 �ய.சிக� அபிவி+�தி இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ வச!த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ>விஹாேர, கம�ெதாழி1 இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா+ளாதார அ0வ1க� இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. 0. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 0. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 0. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 0. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க� இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ பா?த ர�ேக ப5டார,ெகௗரவ பா?த ர�ேக ப5டார,ெகௗரவ பா?த ர�ேக ப5டார,ெகௗரவ பா?த ர�ேக ப5டார, நீ�:பாசன இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக+வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக+வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக+வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக+வர�, சி/வ� அ0வ1க� இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ ".எ+. இராதாகி�Aண�,ெகௗரவ ".எ+. இராதாகி�Aண�,ெகௗரவ ".எ+. இராதாகி�Aண�,ெகௗரவ ".எ+. இராதாகி�Aண�, க1வி இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ தி?9 ெவதஆரCசி,ெகௗரவ தி?9 ெவதஆரCசி,ெகௗரவ தி?9 ெவதஆரCசி,ெகௗரவ தி?9 ெவதஆரCசி, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள5ல அபிவி+�தி இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர,ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர,ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர,ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர, ெதாழி1 ம./� ெதாழி.ச9க உறJக� இராஜா9க அைம*ச� ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD, ேதசிய ஒ+ைம:பா? ம./� ந16ண�க இராஜா9க அைம*ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா�&வர�� ம./� சிவி1 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./� ெவ&சன ஊடக பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 2காதார�, ேபாசைண ம./� 2ேதச ம+��வ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) அேனாமா கமேக, ெப.ேறா6ய வள9க� அபிவி+�தி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அ6ராத ஜயர%ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர%ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர%ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர%ன, மகாவ6 அபிவி+�தி ம./� 2.றாட1 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, வ0வாதார அபிவி+�தி ம./� வன சீவராசிக� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ7ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ7ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ7ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ7ஷ த சி�வா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா+ளாதார அ0வ1க� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ எC.ஆ7. சாரதீ �Aம!த,ெகௗரவ எC.ஆ7. சாரதீ �Aம!த,ெகௗரவ எC.ஆ7. சாரதீ �Aம!த,ெகௗரவ எC.ஆ7. சாரதீ �Aம!த, நீதி பிரதி அைம*ச+� ;�தசாசன பிரதி அைம*ச+� ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�? ெதாழி1வாG:; பிரதி அைம*ச� 



                            ( 3 )  M. No. 206 ெகௗரவ �ச!த F;சிநிலேம,ெகௗரவ �ச!த F;சிநிலேம,ெகௗரவ �ச!த F;சிநிலேம,ெகௗரவ �ச!த F;சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம./� �காைம��வ பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி% பி. ெபேரரா, மிவ0 ம./� ;�:பி�க�த�க ச�தி பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச5க வ0B�ட1, நல;ாி ம./� கCD மர;ாிைமக� பிரதி அைம*ச� ெகௗரவ �G9 விேஜேசகர,ெகௗரவ �G9 விேஜேசகர,ெகௗரவ �G9 விேஜேசகர,ெகௗரவ �G9 விேஜேசகர, தபா1, தபா1 ேசைவக� ம./� �36� சமய அ0வ1க� பிரதி அைம*ச�  ெகௗரவ ெஹ�ட7 அ9Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட7 அ9Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட7 அ9Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட7 அ9Fஹாமி   ெகௗரவ மஹி!த யா9பா அேபவ7தனெகௗரவ மஹி!த யா9பா அேபவ7தனெகௗரவ மஹி!த யா9பா அேபவ7தனெகௗரவ மஹி!த யா9பா அேபவ7தன   ெகௗரவ சிசிர Hமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Hமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Hமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Hமார அேபேசகர   ெகௗரவ �ஷார இ!�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ!�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ!�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ!�னி� அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ%�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ%�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ%�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ%�வல   ெகௗரவ ர;சி% அ>விஹாேரெகௗரவ ர;சி% அ>விஹாேரெகௗரவ ர;சி% அ>விஹாேரெகௗரவ ர;சி% அ>விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Hமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Hமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Hமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன!த Hமாரசிறி   ெகௗரவ நால�க பிரசா% ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா% ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா% ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா% ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க"!திர� ேகாI+வர�ெகௗரவ க"!திர� ேகாI+வர�ெகௗரவ க"!திர� ேகாI+வர�ெகௗரவ க"!திர� ேகாI+வர�   ெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ சிறிபால கமல%ெகௗரவ சிறிபால கமல%ெகௗரவ சிறிபால கமல%ெகௗரவ சிறிபால கமல%   ெகௗரவ உதய பிரபா% க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா% க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா% க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா% க�ம�பில   ெகௗரவ திேனA Hணவ7தனெகௗரவ திேனA Hணவ7தனெகௗரவ திேனA Hணவ7தனெகௗரவ திேனA Hணவ7தன   ெகௗரவ ப!�ல Hணவ7தனெகௗரவ ப!�ல Hணவ7தனெகௗரவ ப!�ல Hணவ7தனெகௗரவ ப!�ல Hணவ7தன   ெகௗரவ எ2வ2 Hணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Hணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Hணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Hணேசகர   ெகௗரவ எ+. எ�. ச!திரேசனெகௗரவ எ+. எ�. ச!திரேசனெகௗரவ எ+. எ�. ச!திரேசனெகௗரவ எ+. எ�. ச!திரேசன   ெகௗரவ ம?% ஜயதிலகெகௗரவ ம?% ஜயதிலகெகௗரவ ம?% ஜயதிலகெகௗரவ ம?% ஜயதிலக   ெகௗரவ ந?� ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந?� ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந?� ப5டார ஜயமஹெகௗரவ ந?� ப5டார ஜயமஹ   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர%னெகௗரவ பிய�கர ஜயர%னெகௗரவ பிய�கர ஜயர%னெகௗரவ பிய�கர ஜயர%ன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ7தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ7தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ7தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ7தன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. �ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க. �ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க. �ைரெர2ணசி�க�ெகௗரவ க. �ைரெர2ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப5டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப5டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப5டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப5டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ+. ெதள-�ெகௗரவ எ�.எ+. ெதள-�ெகௗரவ எ�.எ+. ெதள-�ெகௗரவ எ�.எ+. ெதள-�   ெகௗரவ சிறினா� 0 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 0 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 0 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 0 ெம�   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி% த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி% த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி% த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி% த ெசா<சா   ெ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   



                            ( 4 )  M. No. 206 ெகௗரவ &ஹம2 நவவிெகௗரவ &ஹம2 நவவிெகௗரவ &ஹம2 நவவிெகௗரவ &ஹம2 நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாK+ நி7மலநாத�ெகௗரவ இ. சாK+ நி7மலநாத�ெகௗரவ இ. சாK+ நி7மலநாத�ெகௗரவ இ. சாK+ நி7மலநாத�   ெகௗரவ F%திக ப%திறணெகௗரவ F%திக ப%திறணெகௗரவ F%திக ப%திறணெகௗரவ F%திக ப%திறண   ெகௗரவ (டா�ட7) ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட7) ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட7) ரேமA பதிரணெகௗரவ (டா�ட7) ரேமA பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ ப!�ல லா� ப5டாாிெகாடெகௗரவ ப!�ல லா� ப5டாாிெகாடெகௗரவ ப!�ல லா� ப5டாாிெகாடெகௗரவ ப!�ல லா� ப5டாாிெகாட   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ இ�ரா� மLM9ெகௗரவ இ�ரா� மLM9ெகௗரவ இ�ரா� மLM9ெகௗரவ இ�ரா� மLM9   ெகௗரவ அ9��லா மஹM9ெகௗரவ அ9��லா மஹM9ெகௗரவ அ9��லா மஹM9ெகௗரவ அ9��லா மஹM9   ெகௗரவ அஜி% மா�ன9ெப�மெகௗரவ அஜி% மா�ன9ெப�மெகௗரவ அஜி% மா�ன9ெப�மெகௗரவ அஜி% மா�ன9ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய7) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய7) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய7) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய7) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ (வண.) அ�ர?ேய ரதன ேதர7ெகௗரவ (வண.) அ�ர?ேய ரதன ேதர7ெகௗரவ (வண.) அ�ர?ேய ரதன ேதர7ெகௗரவ (வண.) அ�ர?ேய ரதன ேதர7   ெகௗரவ பிரச�ன ரண"ரெகௗரவ பிரச�ன ரண"ரெகௗரவ பிரச�ன ரண"ரெகௗரவ பிரச�ன ரண"ர   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ &ஜிF7 ரஹுமா�ெகௗரவ &ஜிF7 ரஹுமா�ெகௗரவ &ஜிF7 ரஹுமா�ெகௗரவ &ஜிF7 ரஹுமா�   ெகௗரவ சம� ராஜப(ெகௗரவ சம� ராஜப(ெகௗரவ சம� ராஜப(ெகௗரவ சம� ராஜப(   ெகௗரவ ஜானக வ�H�Fரெகௗரவ ஜானக வ�H�Fரெகௗரவ ஜானக வ�H�Fரெகௗரவ ஜானக வ�H�Fர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி%திராேதவி வ�னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி%திராேதவி வ�னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி%திராேதவி வ�னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி%திராேதவி வ�னிஆரCசி   ெ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 லOம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன!த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Hமாாி விேஜர%னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Hமாாி விேஜர%னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Hமாாி விேஜர%னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Hமாாி விேஜர%ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறி   ெகௗரவ க;சன விேஜேசகரெகௗரவ க;சன விேஜேசகரெகௗரவ க;சன விேஜேசகரெகௗரவ க;சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான&%� Pேநச�ெகௗரவ ஞான&%� Pேநச�ெகௗரவ ஞான&%� Pேநச�ெகௗரவ ஞான&%� Pேநச�   ெ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 எ�.எC.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ (டா�ட7) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட7) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட7) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட7) சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம!திர�   ெகௗரவ வ0ேவ� �ேரAெகௗரவ வ0ேவ� �ேரAெகௗரவ வ0ேவ� �ேரAெகௗரவ வ0ேவ� �ேரA   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   



                            ( 5 )  M. No. 206 ெகௗரவ விேஜபால ெஹ20ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ20ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ20ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ20ஆரCசி   ெகௗரவ இ!திக அ6�%த ேஹர%ெகௗரவ இ!திக அ6�%த ேஹர%ெகௗரவ இ!திக அ6�%த ேஹர%ெகௗரவ இ!திக அ6�%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+. நீ1 இ�தவல, பதி1 பாரா�மற* ெசயலாள� நாயக�   தி+மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி* ெசயலாள� நாயக�  தி+. D�கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி* ெசயலாள� நாயக�    ஒ%திைவ9பி� பிரகார� பாராSம�ற� T0ய�. ஒ%திைவ9பி� பிரகார� பாராSம�ற� T0ய�. ஒ%திைவ9பி� பிரகார� பாராSம�ற� T0ய�. ஒ%திைவ9பி� பிரகார� பாராSம�ற� T0ய�.     சபாநாயக7 தைலைம தா�கினா7.சபாநாயக7 தைலைம தா�கினா7.சபாநாயக7 தைலைம தா�கினா7.சபாநாயக7 தைலைம தா�கினா7.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி%த�கKஅறிவி%த�கKஅறிவி%த�கKஅறிவி%த�கK: : : : சபாநாயக� பிவ+மா/ அறிவி�த1 வி?�தா�,—  
“இல9ைக* சனநாயக ேசாச6ச� &Dயர2 அரசியலைம:பி 79 ஆ�  உ/:;ைரயி ஏ.பா?களி பிரகார�, ‘கா:;/தி� ெதாழிைல ஒ,9&ப?�த1 (தி+�த*)’ எ=�  ச�ட5ல�தி1,  2017 ஒ�ேடாப� மாத� 19 ஆ� திகதி  எனா1 சா/ைர எ,த:ப�டெதபைத அறிவி�க வி+�;கிேற.”       2.2.2.2.    ப%திர�கKப%திர�கKப%திர�கKப%திர�கK    சம79பண�சம79பண�சம79பண�சம79பண�: : : : (1)  காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம*ச�, 2015 ஆ� ஆC?�கான நHன ெதாழி1F�பவிய0�கான ஆ�த� சி. கிளா�� நி/வக�தி வ+டாSத அறி�ைகைய* சம�:பி�� ேம.பD அறி�ைகைய  க1வி ம./� மனித வள அபிவி+�தி ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ� &,வி.& ஆ./:ப?�த:பட ேவC?ெமன: பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�& விட:ப�? ஏ./�ெகா�ள:ப�ட�. 

(2) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம*ச�, 2014 ஆ� ஆC?�கான வைரய/�க:ப�ட சீேநா� நி/வன�தி  வ+டாSத அறி�ைகைய* சம�:பி�� ேம.பD அறி�ைகைய  வ0வாதார அபிவி+�தி ம./� 2.றாட1 ம./� இய.ைக வள9க�  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ� &,வி.& ஆ./:ப?�த:பட ேவC?ெமன: பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப�& விட:ப�? ஏ./�ெகா�ள:ப�ட�. 
(3) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம*ச�, 2015 ஆ� ஆC?�கான இல9ைக அU ச�தி சைபயி வ+டாSத அறி�ைகைய* சம�:பி�� ேம.பD அறி�ைகைய வ0*ச�தி  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ� &,வி.& ஆ./:ப?�த:பட ேவC?ெமன: பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப�& விட:ப�? ஏ./�ெகா�ள:ப�ட�. 
(4) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம*ச�, 2016 ஆ� ஆC?�கான மாகாண சைபக� ம./� உ�Wரா�சி அைம*சி ெசய.சாதைன அறி�ைகைய* சம�:பி�� ேம.பD அறி�ைகைய  உ�ளக நி+வாக� ம./� அரச �காைம��வ� ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ� &,வி.& ஆ./:ப?�த:பட ேவC?ெமன: பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப�& விட:ப�? ஏ./�ெகா�ள:ப�ட�. 
(5) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம*ச�, 2013 ம./� 2014 ஆ� ஆC?க��கான இல9ைக ஏ./மதி அபிவி+�தி* சைபயி வ+டாSத அறி�ைககைள* சம�:பி�� ேம.பD அறி�ைககைள  ெபா+ளாதார அபிவி+�தி  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ� &,வி.& ஆ./:ப?�த:பட ேவC?ெமன: பிேராி�தா�.  



                            ( 6 )  M. No. 206 பிேரரைண சைப�& விட:ப�? ஏ./�ெகா�ள:ப�ட�.  3.3.3.3.    HUHUHUHU    அறி�ைககKஅறி�ைககKஅறி�ைககKஅறி�ைககK    சம79பண�சம79பண�சம79பண�சம79பண�    : : : : (1) ேபா�&வர�� ம./� ெதாைல�ெதாட�;  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ� &,வி  தவிசாள� ெகளரவ சம1 ராஜபY சா�பாக அ�&,வி உ/:பின� ெகௗரவ ேஜ.சி.  அழவ��வல,  அ� &,வி.& ஆ./:ப?�த:ப�ட (203 ஆ� அ�தியாயமான) ேமா�டா� வாகன* ச�ட�தி கீ[ ஒ,9&விதிக� ெதாட�பிலான அ�&,வி     அறி�ைகைய* சம�:பி�தா�.  ேம.பD அறி�ைக சபா\ட�தி6ட:பட ேவC?ெமன� க�டைளயாயி./. 
(2) ேதசிய: பா�கா:; ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ� &,வி  தவிசாள� ெகளரவ ம6� ஜயதிலக, அ� &,வி.& ஆ./:ப?�த:ப�ட,    
 (i) 2012 ம./�  2013 ஆ� ஆC?க��கான பா�கா:;* ேசைவ� க�டைள ம./� பதவிநிைல க1]ாியி வ+டாSத அறி�ைகக�;  
  (ii) 2015 ஆ� ஆC?�கான பா�கா:; அைம*சி ெசய1திற அறி�ைக;  
   (iii) 2011, 2012, 2013 ம./� 2015  ஆ�  ஆC?க��கான இல9ைக இராUவ: பைடயி  வ+டாSத ெசயலா./ைக அறி�ைகக� ;   (iv) 2011, 2012, 2013 ம./� 2015 ஆ� ஆC?க��கான இல9ைக கட.பைடயி வ+டாSத ெசயலா./ைக அறி�ைகக�; ம./�  
 (v) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ம./� 2015 ஆ� ஆC?க��கான இல9ைக விமான: பைடயி வ+டாSத ெசயலா./ைக அறி�ைகக� ெதாட�பிலான அ�&,வி     அறி�ைகைய* சம�:பி�தா�.  ேம.பD அறி�ைக சபா-ட%தி?ட9படசபா-ட%தி?ட9படசபா-ட%தி?ட9படசபா-ட%தி?ட9பட ேவC?ெமன� க�டைளயாயி./.     4.4.4.4.    மE�கKமE�கKமE�கKமE�கK    ::::    

(1)  இர�தின;ாி, ெக�டகம, இல. 201/04 இ1 வதி`� தி+. ேக.ஏ. �மிSத &மாரவின� 2017.06.23 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம=ைவ ெகௗரவ (தி+மதி) பவி�ேரா ேதவி வனிஆர*சி சம�:பி�தா�.  
 (2) (i) க���ைற, கல�1ல, கா6 Hதி, இல. 45 இ1 வதி`� தி+. ஏ.எ*.ேக.எ. அரவிSதவின� 2017.08.31 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம=ைவ`�;   
  (ii)  பனிபி�Dய, சி1வா இட�, இல. 484/20 ஏ யி1 வதி`� தி+. தமிSத ெவதேகயின� 2017.09.07 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம=ைவ`�; 
  (iii) மா�தைற, 21தானாாெகாட, க�/க3 அ�தரவி1 வதி`� தி+. எ�. &ணேசகரவின� 2017.08.16 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம=ைவ`�; 
  (iv) அ&ர3ஸ, தி:ெபா�?வாவ, ��ெத�?ேஹன, இல. 38/14 D யி1 வதி`� ெச1வி பி.எ�. தி1கி ம�சானியின� 2017.08.29 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம=ைவ`�; 
  (v) ர�மேல, ெந0� ெவவ, “சிசிர ெசவன” எ=� �கவாியி1 வதி`� தி+. ெராமிெய1 ந�;ேஹவாவின� 2017.07.21 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம=ைவ`� 

  ெகௗரவ ;�திக ப�திறண சம�:பி�தா�. 
(3)  க1பா�த, ப�டெகாட, இல. 3/51 இ1 வதி`� தி+. எ�. களன \ாிbன� 

2017.08.27 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம=ைவ ெகௗரவ ம6� ஜயதிலக சம�:பி�தா�.  



                            ( 7 )  M. No. 206 25அ ஆ� இல�க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள�கைமய ேம.பD ம=�க� ெபா� ம=�க� &,J�& ஆ./:ப?�த:ப�டன.     5.5.5.5.    உKV7உKV7உKV7உKV7    அதிகாரசைபகKஅதிகாரசைபகKஅதிகாரசைபகKஅதிகாரசைபகK    (விேசட(விேசட(விேசட(விேசட    ஏWபாXகK)ஏWபாXகK)ஏWபாXகK)ஏWபாXகK): : : : மாகாண சைபக� ம./� உ�Wரா�சி அைம*ச� சா�பாக காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம*ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— எதி�பாராத ம./� அவசர c[நிைலக� காரணமாக வட மாகாண�தி0�ள இ+ பிரேதச சைபக��கான ேதா்த1க� பிேபாட:ப�?�ள அ�தைகய சைபக� ெதாட�பி1 ;திய ெபய� நியமன9கைள� ேகா+வத.காகJ� ேதா்த1கைள நடா��வத.காகJ� ஏ.பா? ெசGவத.&�; அ��ட அதேனா? ெதாட�;ப�ட அ1ல� அத இைடேநா்விைளவான க+ம9க��காகJ� ஏ.பா? ெசGவத.&மானெதா+ ச�ட5ல�. ச�ட�ல� 2017 நெவ�ப� மாத� 07 ஆ� திகதி ெசeவாG�கிழைம இரCடா� மதி:\? ெசGய:பட ேவC?ெமனJ�, அ*சிட:பட ேவC?ெமனJ�, அ* ச�ட5ல� உாிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ� &,J�& ஆ./:ப?�த:பட ேவC?ெமனJ� க�டைளயாயி./.  6.6.6.6.    பாராSம�ற அ>வ�கK (இல.1)பாராSம�ற அ>வ�கK (இல.1)பாராSம�ற அ>வ�கK (இல.1)பாராSம�ற அ>வ�கK (இல.1): : : : பாரா�மற* சைப �த1வ� சம�:பி�த பிேரரைண,— ஒ��கீ�?* ச�ட5ல� 2018 இ அ0வ1க��காக 70(1) ஆ� இல�க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைளயி1 &றி:பிட:ப�?�ள “இ+ப�தி ஆ/” எ=� ெசா.க��&: பதிலாக “இ+ப�தி நா&” எ=� ெசா.கைள இ?வத 5ல� இ�க�டைள ெதாழி.ப?மாக. பிேரரைண சைப�& விட:ப�? ஏ./�ெகா�ள:ப�ட�.  7.7.7.7.    பாராSம�ற அ>வ�கK (இல.2)பாராSம�ற அ>வ�கK (இல.2)பாராSம�ற அ>வ�கK (இல.2)பாராSம�ற அ>வ�கK (இல.2): : : : பாரா�மற* சைப �த1வ� சம�:பி�த பிேரரைண,— 2017 நெவ�ப� மாத� 10 ஆ� திகதி ெவ�ளி�கிழைம, 11 ஆ� திகதி சனி�கிழைம, 13 ஆ� திகதி தி9க�கிழைம, 14 ஆ� திகதி ெசeவாG�கிழைம, 15 ஆ� திகதி ;தகிழைம ம./� 16 ஆ� திகதி வியாழ�கிழைம ஆகிய நா�க� “ஒ��கீ�?* ச�ட5ல� (2018)” இ பாிசீலைன�ெகன ஒ��க:ப�ட நா�களா&மாக. பிேரரைண சைப�& விட:ப�? ஏ./�ெகா�ள:ப�ட�.  8.8.8.8.    பாராSம�ற அம7[கK (இல.1)பாராSம�ற அம7[கK (இல.1)பாராSம�ற அம7[கK (இல.1)பாராSம�ற அம7[கK (இல.1): : : : பாரா�மற* சைப �த1வ� சம�:பி�த பிேரரைண,— 70(2) ஆ� இல�க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைளயி ஏ.பா?களினா1 தைடெபறாம1,  “ஒ��கீ�?* ச�ட5ல� (2018)” இ பாிசீலைன�ெகன ஒ��க:ப�ட நா�களான 2017 நெவ�ப� மாத� 10 ஆ� திகதி ெவ�ளி�கிழைம, 11 ஆ� திகதி சனி�கிழைம ம./� 13 ஆ� திகதி தி9க�கிழைம �த1 15 ஆ� திகதி ;தகிழைம வைரயிலான நா�களி1 சைப  அம�J  ேநர9க�  �.ப. 9.30  மணி �த1 பி.ப. 12.30 மணி  வைர`�, பி.ப. 1.30 மணி �த1 பி.ப. 7.30 மணி வைர`� இ+�&மாக: ஆயி=�, பி.ப. 7.00 மணி�& 7ஆ� இல�க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைளயி (5) ஆ� ம./� (6) ஆ� பSதிக� ெதாழி.ப?மாக. பிேரரைண சைப�& விட:ப�? ஏ./�ெகா�ள:ப�ட�.  9. 9. 9. 9. பாராSம�ற அம7[பாராSம�ற அம7[பாராSம�ற அம7[பாராSம�ற அம7[கKகKகKகK    (இல. (இல. (இல. (இல. 2222)))): : : : பாரா�மற* சைப �த1வ� சம�:பி�த பிேரரைண,— 70(2) ஆ�  இல�க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைளயி ஏ.பா?களினா1 தைடெபறாம1,  “ஒ��கீ�?* ச�ட5ல� (2018)” இ  பாிசீலைன�ெகன ஒ��க:ப�ட நாளான 2017 நெவ�ப� மாத� 16 ஆ� திகதி, வியாழ�கிழைம சைப அம�J ேநர9க� �.ப. 9.30 மணி �த1 பி.ப.12.30 மணிவைர`�, பி.ப 1.30 மணி �த1 பி.ப 5.00 மணி வைர`� இ+�&மாக. பி.ப. 5.00 மணி�& சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ:பாராக. 



                            ( 8 )  M. No. 206 பிேரரைண சைப�& விட:ப�? ஏ./�ெகா�ள:ப�ட�.  10. 10. 10. 10. ச2ட\ல� ெகா5Xவர அEமதிச2ட\ல� ெகா5Xவர அEமதிச2ட\ல� ெகா5Xவர அEமதிச2ட\ல� ெகா5Xவர அEமதி:::: “ேஹஷா சிேநகj�வ மற�ைத� ��Dைண:பத.கானெதா+ ச�ட5ல�” எ=� ச�ட5ல� ெகாC?வர அ=மதி வழ9க:ப?மாக என    ெகளரவ பS�லலா1 பCடாறிெகாட, ெகௗரவ இ�ரா மkl:  அ=வதி�க பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப�& விட:ப�? ஏ./�ெகா�ள:ப�ட�. அத.கைமய* ச�ட5ல� �தலாவ� �ைறயாக மதி:பிட:ெப./ அ*சிட:பட ேவC?ெமன� க�டைளயாயி./. 47 (5) ஆ� இல�க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள�கைமய அறி�ைகயி?வத.காக ச�ட5ல� ச5க வ0B�ட1, ச5க நல;ாி ம./� கCD மர;ாிைமக� அைம*சாி கவன�தி.&  ஆ./:ப?�த:ப�ட�.  11.11.11.11.    ேமா2டா7 வாகனC ச2ட%தி�ேமா2டா7 வாகனC ச2ட%தி�ேமா2டா7 வாகனC ச2ட%தி�ேமா2டா7 வாகனC ச2ட%தி�    கீ^கீ^கீ^கீ^    ஒU�HவிதிகKஒU�HவிதிகKஒU�HவிதிகKஒU�HவிதிகK: : : : ேபா�&வர�� ம./� சிவி1 விமான* ேசைவக� அைம*ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— ( 203 ஆ� அ�தியாயமான) ேமா�டா� வாகன* ச�ட�தி 5 ஆ� பிாிவி (2) ஆ� உ�பிாிJ ம./� 19 ஆ� பிாிJட ேச��� வாசி�க:ப?� அ*ச�ட�தி 237 ஆ� பிாிவி கீ[, ேபா�&வர�� ம./� சிவி1 விமான* ேசைவக� அைம*சரா1 ஆ�க:ப�?, 2017 ெச:ெத�ப� 22 ஆ� திகதிய 2037/23 ஆ� இல�க அதிவிேசட வ��தமான ப�திாிைகயி 5ல� தி+�த:ப�? 2017 ெச:ெத�ப� 08 ஆ� திகதிய 2035/51 ஆ� இல�க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி1 பிர2ாி�க:ப�ட�� 2017.1 0.0 9 ஆ� திகதி சம�:பி�க:ப�ட�மான ஒ,9&விதிக� அ9கீகாி�க:ப?மாக. 
(�.ப. 11.45  மணி�& &,�களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா9கினா�. )  
(பி.ப. 1.30  மணி�& &,�களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா9கினா�. )  “ெகளரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா9&வாராக” என ேபா�&வர�� ம./� சிவி1 விமான* ேசைவக� அைம*ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப�& விட:ப�? ஏ./�ெகா�ள:ப�ட�. 
(பி.ப. 2.37 மணி�& ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா9கினா�. )  “ெகளரவ ல�கி ஜயவ�தன தைலைம தா9&வாராக” என ேபா�&வர�� ம./� சிவி1 விமான* ேசைவக� அைம*ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப�& விட:ப�? ஏ./�ெகா�ள:ப�ட�. 
(பி.ப. 3.15 மணி�& ெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தன  தைலைம தா9கினா�. )  பிேரரைண சைப�& விட:ப�? ஏ./�ெகா�ள:ப�ட�.  12121212....    ஒ%திைவ9Fஒ%திைவ9Fஒ%திைவ9Fஒ%திைவ9F: “இ:ேபா� “இ:பாரா�மற� ஒ�திைவ�க:ப?மாக” என காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம:; அைம*ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�& விட:ப�? ஏ./�ெகா�ள:ப�ட�. பி.ப. 4.07 மணி�&, 2017 நெவ�ப� மாத� 07 ஆ� திகதி ெசeவாG�கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர பாரா�மற ஒ�திைவ�க:ப�ட�.  
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