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ாிய, சபாநாயக�   ெ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*� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, ெவளிநா�2 ெதாழி1வா�34 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ,நா�ட0வ1க, அைம)ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ !கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ !கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ !கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ !கம, விேசட பணி3ெபா.34 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.சீரைம34 அைம)ச*� அரசா8க  க�சி �த-ேகாலாசா9� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல#ம$ கிாிஎ�ல,ல#ம$ கிாிஎ�ல,ல#ம$ கிாிஎ�ல,ல#ம$ கிாிஎ�ல, உய� க1வி ம-.� ெந2:சாைலக, அைம)ச*� பாரா�மற) சைப �த1வ*� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    மேனா கேணச$,மேனா கேணச$,மேனா கேணச$,மேனா கேணச$, ேதசிய சகவா;<, கல=�ைரயாட1 ம-.� அரசக*ம ெமாழிக, அைம)ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�2��ைற அைம)ச� ெகௗரவ எ'. ). திசாநாய�க,ெகௗரவ எ'. ). திசாநாய�க,ெகௗரவ எ'. ). திசாநாய�க,ெகௗரவ எ'. ). திசாநாய�க, ச>க வ0?�ட1, நல4ாி ம-.� க@A மர4ாிைமக, 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*� 4�தசாசன அைம)ச*� ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப*டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப*டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப*டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப*டார, மகளி� ம-.� சி.வ� அ0வ1க, அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸ�  'தபா,ெகௗரவ ைபஸ�  'தபா,ெகௗரவ ைபஸ�  'தபா,ெகௗரவ ைபஸ�  'தபா, மாகாண சைபக, ம-.� உ,Bரா�சி அைம)ச� ெகௗரவ அ.ர பிாியத�ஷன யா0பா,ெகௗரவ அ.ர பிாியத�ஷன யா0பா,ெகௗரவ அ.ர பிாியத�ஷன யா0பா,ெகௗரவ அ.ர பிாியத�ஷன யா0பா, அன��த �காைம��வ அைம)ச� ெகௗரவ சாகல ர�நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர�நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர�நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர�நாய�க, ச�ட�� ஒD8&� ம-.� ெ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-ேறாEய வள8க, அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ )�2 மா�ஷ� சர� ெபா$ேசகா,ெகௗரவ )�2 மா�ஷ� சர� ெபா$ேசகா,ெகௗரவ )�2 மா�ஷ� சர� ெபா$ேசகா,ெகௗரவ )�2 மா�ஷ� சர� ெபா$ேசகா, பிரேதச அபிவி*�தி அைம)ச�  ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல#ம$ யா0பா அேபவ�தன,ல#ம$ யா0பா அேபவ�தன,ல#ம$ யா0பா அேபவ�தன,ல#ம$ யா0பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி1 �ய-சிக, அபிவி*�தி இராஜா8க அைம)ச� 



                            ( 2 )  M. No. 207 ெகௗரவ வச"த அ3விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ3விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ3விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ3விஹாேர, கம�ெதாழி1 இராஜா8க அைம)ச� ெகௗரவ ாீ. ). ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ). ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ). ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ). ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா8க அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 7த�ஷினி ப�னா"�89ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 7த�ஷினி ப�னா"�89ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 7த�ஷினி ப�னா"�89ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 7த�ஷினி ப�னா"�89ேள, நகர� தி�டமிட1 ம-.� நீ� வழ8க1 இராஜா8க 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�3பாசன இராஜா8க அைம)ச� ெகௗரவ இரா$ வி�கிரமர�ன,ெகௗரவ இரா$ வி�கிரமர�ன,ெகௗரவ இரா$ வி�கிரமர�ன,ெகௗரவ இரா$ வி�கிரமர�ன, நிதி இராஜா8க அைம)ச� ெகௗரவ தி;0 ெவதஆர>சி,ெகௗரவ தி;0 ெவதஆர>சி,ெகௗரவ தி;0 ெவதஆர>சி,ெகௗரவ தி;0 ெவதஆர>சி, கட-ெறாழி1 ம-.� நீரக வள>ல அபிவி*�தி இராஜா8க அைம)ச� ெகௗரவ 7ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ 7ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ 7ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ 7ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா8க அைம)ச� ெகௗரவ ல#ம$ ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ ல#ம$ ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ ல#ம$ ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ ல#ம$ ெசெனவிர�ன, வி:ஞான, ெதாழி1I�ப ம-.� ஆரா�)சி இராஜா8க அைம)ச� ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட0வ1க, இராஜா8க அைம)ச� ெகௗரவ எ?.எ�.ஏ.எ?. ஹி'8�லா@,ெகௗரவ எ?.எ�.ஏ.எ?. ஹி'8�லா@,ெகௗரவ எ?.எ�.ஏ.எ?. ஹி'8�லா@,ெகௗரவ எ?.எ�.ஏ.எ?. ஹி'8�லா@, 4ன�வா;வளி34 ம-.� மீ,&Aேய-ற இராஜா8க அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. எ>. எ?. ெபளA,ெகௗரவ ஏ. எ>. எ?. ெபளA,ெகௗரவ ஏ. எ>. எ?. ெபளA,ெகௗரவ ஏ. எ>. எ?. ெபளA, ேதசிய ஒ*ைம3பா2 ம-.� ந1Eண க இராஜா8க 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?, Lகாதார�, ேபாசைண ம-.� Lேதச 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-ேறாEய வள8க, அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ பா;த Bமார ெதவர0ெப�ம,ெகௗரவ பா;த Bமார ெதவர0ெப�ம,ெகௗரவ பா;த Bமார ெதவர0ெப�ம,ெகௗரவ பா;த Bமார ெதவர0ெப�ம, உ,ளக அ0வ1க,, வடேம1 அபிவி*�தி ம-.� கலாசார அ0வ1க, பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா, ேதசிய ெகா,ைகக, ம-.� ெபா*ளாதார அ0வ1க, பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ மCஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மCஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மCஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மCஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�2 ெதாழி1வா�34 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-.� ெதாழி-பயி-சி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ 7ச"த 8Dசிநிலேம,ெகௗரவ 7ச"த 8Dசிநிலேம,ெகௗரவ 7ச"த 8Dசிநிலேம,ெகௗரவ 7ச"த 8Dசிநிலேம, ெ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-.� 4�3பி க�த க ச தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ தாராநா� ப'நாய�க,ெகௗரவ தாராநா� ப'நாய�க,ெகௗரவ தாராநா� ப'நாய�க,ெகௗரவ தாராநா� ப'நாய�க, ெதாைல�ெதாட�4க, ம-.� Aஜி�ட1 உ�க�டைம34 வசதிக, பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ர$ஜ$ ராமநாய�க,ெகௗரவ ர$ஜ$ ராமநாய�க,ெகௗரவ ர$ஜ$ ராமநாய�க,ெகௗரவ ர$ஜ$ ராமநாய�க, ச>க வ0?�ட1, நல4ாி ம-.� க@A மர4ாிைமக, பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எ>.எ?.எ?. ஹாீ',ெகௗரவ எ>.எ?.எ?. ஹாீ',ெகௗரவ எ>.எ?.எ?. ஹாீ',ெகௗரவ எ>.எ?.எ?. ஹாீ', விைளயா�2��ைற பிரதி அைம)ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ08ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ08ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ08ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ08ஹாமி   



                            ( 3 )  M. No. 207 ெகௗரவ மஹி"த யா0பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா0பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா0பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா0பா அேபவ�தன   ெகௗரவ சிசிர Bமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Bமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Bமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Bமார 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 ஆன"த அ3�கமேகெகௗரவ ஆன"த அ3�கமேகெகௗரவ ஆன"த அ3�கமேகெகௗரவ ஆன"த அ3�கமேக   ெகௗரவ மஹி"தான"த அ3�கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ3�கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ3�கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ3�கமேக   ெகௗரவ ரDசி� அ3விஹாேரெகௗரவ ரDசி� அ3விஹாேரெகௗரவ ரDசி� அ3விஹாேரெகௗரவ ரDசி� அ3விஹாேர   ெ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 ேவ3 Bமா�ெகௗரவ ேவ3 Bமா�ெகௗரவ ேவ3 Bமா�ெகௗரவ ேவ3 Bமா�   ெகௗரவ உதய பிரபா� க?ம$பிலெகௗரவ உதய பிரபா� க?ம$பிலெகௗரவ உதய பிரபா� க?ம$பிலெகௗரவ உதய பிரபா� க?ம$பில   ெகௗரவ நிஹா� கல0ப�திெகௗரவ நிஹா� கல0ப�திெகௗரவ நிஹா� கல0ப�திெகௗரவ நிஹா� கல0ப�தி   ெகௗரவ திேனF Bணவ�தனெகௗரவ திேனF Bணவ�தனெகௗரவ திேனF Bணவ�தனெகௗரவ திேனF Bணவ�தன   ெகௗரவ ப"�ல Bணவ�தனெகௗரவ ப"�ல Bணவ�தனெகௗரவ ப"�ல Bணவ�தனெகௗரவ ப"�ல Bணவ�தன   ெகௗரவ எ2வ2 Bணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Bணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Bணேசகரெகௗரவ எ2வ2 Bணேசகர   ெகௗரவ ப�ம உதயசா"த Bணேசகரெகௗரவ ப�ம உதயசா"த Bணேசகரெகௗரவ ப�ம உதயசா"த Bணேசகரெகௗரவ ப�ம உதயசா"த Bணேசகர   ெகௗரவ எ'. எ?. ச"திரேசனெகௗரவ எ'. எ?. ச"திரேசனெகௗரவ எ'. எ?. ச"திரேசனெகௗரவ எ'. எ?. ச"திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகாGெகௗரவ சிசிர ஜயெகாGெகௗரவ சிசிர ஜயெகாGெகௗரவ சிசிர ஜயெகாG   ெ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 அCர சி2னி ஜயர�னெகௗரவ அCர சி2னி ஜயர�னெகௗரவ அCர சி2னி ஜயர�னெகௗரவ அCர சி2னி ஜயர�ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர�னெகௗரவ பிய�கர ஜயர�னெகௗரவ பிய�கர ஜயர�னெகௗரவ பிய�கர ஜயர�ன   ெ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 எ?.எ'. ெதள)�ெகௗரவ எ?.எ'. ெதள)�ெகௗரவ எ?.எ'. ெதள)�ெகௗரவ எ?.எ'. ெதள)�   ெகௗரவ சிறினா� G ெம�ெகௗரவ சிறினா� G ெம�ெகௗரவ சிறினா� G ெம�ெகௗரவ சிறினா� G ெ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 ாீ. ர$ஜி� த ெசாHசாெகௗரவ ாீ. ர$ஜி� த ெசாHசாெகௗரவ ாீ. ர$ஜி� த ெசாHசாெகௗரவ ாீ. ர$ஜி� த ெசாHசா   ெகௗரவ அ.ர திசாநாய�கெகௗரவ அ.ர திசாநாய�கெகௗரவ அ.ர திசாநாய�கெகௗரவ அ.ர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள' ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள' ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள' ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள' ேதவான"தா   ெகௗரவ  ஹம2 நவவிெகௗரவ  ஹம2 நவவிெகௗரவ  ஹம2 நவவிெகௗரவ  ஹம2 நவவி   ெகௗரவ வா7ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா7ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா7ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா7ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ 8�திக ப�திறணெகௗரவ 8�திக ப�திறணெகௗரவ 8�திக ப�திறணெகௗரவ 8�திக ப�திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   



                            ( 4 )  M. No. 207 ெகௗரவ 7ஜி� சDஜய ெபேரராெகௗரவ 7ஜி� சDஜய ெபேரராெகௗரவ 7ஜி� சDஜய ெபேரராெகௗரவ 7ஜி� சDஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"த   ெ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 எ'.எ?. மாி�கா�ெகௗரவ எ'.எ?. மாி�கா�ெகௗரவ எ'.எ?. மாி�கா�ெகௗரவ எ'.எ?. மாி�கா�   ெகௗரவ ெசயி2 அ; ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி2 அ; ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி2 அ; ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி2 அ; ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ இ?ரா$ ம@I0ெகௗரவ இ?ரா$ ம@I0ெகௗரவ இ?ரா$ ம@I0ெகௗரவ இ?ரா$ ம@I0   ெகௗரவ அ0��லா மஹI0ெகௗரவ அ0��லா மஹI0ெகௗரவ அ0��லா மஹI0ெகௗரவ அ0��லா மஹI0   ெகௗரவ அஜி� மா$ன0ெப�மெகௗரவ அஜி� மா$ன0ெப�மெகௗரவ அஜி� மா$ன0ெப�மெகௗரவ அஜி� மா$ன0ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ7 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ7 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ7 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ7 மாரசி�க   ெகௗரவ எ'.சீ.  ��Bமாரணெகௗரவ எ'.சீ.  ��Bமாரணெகௗரவ எ'.சீ.  ��Bமாரணெகௗரவ எ'.சீ.  ��Bமாரண   ெகௗரவ பிம� ர�நாய�கெகௗரவ பிம� ர�நாய�கெகௗரவ பிம� ர�நாய�கெகௗரவ பிம� ர�நாய�க   ெகௗரவ சீ. ). ர�நாய�கெகௗரவ சீ. ). ர�நாய�கெகௗரவ சீ. ). ர�நாய�கெகௗரவ சீ. ). ர�நாய�க   ெகௗரவ பிரச$ன ரண��கெகௗரவ பிரச$ன ரண��கெகௗரவ பிரச$ன ரண��கெகௗரவ பிரச$ன ரண��க   ெகௗரவ பிரச$ன ரணJரெகௗரவ பிரச$ன ரணJரெகௗரவ பிரச$ன ரணJரெகௗரவ பிரச$ன ரணJர   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா$ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா$ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா$ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா$   ெகௗரவ  ஜி8� ரஹுமா$ெகௗரவ  ஜி8� ரஹுமா$ெகௗரவ  ஜி8� ரஹுமா$ெகௗரவ  ஜி8� ரஹுமா$   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ ஜானக வ�B?8ரெகௗரவ ஜானக வ�B?8ரெகௗரவ ஜானக வ�B?8ரெகௗரவ ஜானக வ�B?8ர   ெ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 (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 கDசன விேஜேசகரெகௗரவ கDசன விேஜேசகரெகௗரவ கDசன விேஜேசகரெகௗரவ கDசன விேஜேசகர   ெகௗரவ விம� Jரவ�செகௗரவ விம� Jரவ�செகௗரவ விம� Jரவ�செகௗரவ விம� Jரவ�ச   ெகௗரவ Bமார ெவ�கமெகௗரவ Bமார ெவ�கமெகௗரவ Bமார ெவ�கமெகௗரவ Bமார ெவ�கம   ெகௗரவ ச"தி� சமரசி�கெகௗரவ ச"தி� சமரசி�கெகௗரவ ச"தி� சமரசி�கெகௗரவ ச"தி� சமரசி�க   ெகௗரவ எ?.எ>.எ?. ச�மா$ெகௗரவ எ?.எ>.எ?. ச�மா$ெகௗரவ எ?.எ>.எ?. ச�மா$ெகௗரவ எ?.எ>.எ?. ச�மா$   ெகௗரவ வGேவ� 7ேரFெகௗரவ வGேவ� 7ேரFெகௗரவ வGேவ� 7ேரFெகௗரவ வGேவ� 7ேரF   ெகௗரவ 7னி� ஹ"�$ென�திெகௗரவ 7னி� ஹ"�$ென�திெகௗரவ 7னி� ஹ"�$ென�திெகௗரவ 7னி� ஹ"�$ென�தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ2Gஆர>சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ2Gஆர>சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ2Gஆர>சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ2Gஆர>சி   ெகௗரவ இ"திக அ.��த ேஹர�ெகௗரவ இ"திக அ.��த ேஹர�ெகௗரவ இ"திக அ.��த ேஹர�ெகௗரவ இ"திக அ.��த ேஹர�   ெகௗரவ விஜித ேஹர�ெகௗரவ விஜித ேஹர�ெகௗரவ விஜித ேஹர�ெகௗரவ விஜித ேஹர�      தி*. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக�   தி*மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  தி*. A கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  



                            ( 5 )  M. No. 207 ஒ�திைவ0பி$ பிரகார? பாராLம$ற? MGய�. ஒ�திைவ0பி$ பிரகார? பாராLம$ற? MGய�. ஒ�திைவ0பி$ பிரகார? பாராLம$ற? MGய�. ஒ�திைவ0பி$ பிரகார? பாராLம$ற? MGய�.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி$சபாநாயகாி$சபாநாயகாி$சபாநாயகாி$    அறிவி�த�க9அறிவி�த�க9அறிவி�த�க9அறிவி�த�க9: : : : சபாநாயக� பிவ*மா. அறிவி�த1கைள வி2�தா�:  
I 

“இல8ைக) சனநாயக ேசாசEச  &Aயரசி அரசியலைம3பி 79 ஆ�  உ.34ைரயி பிரகார� 2017 ஒ-ேறாப� மாத� 24 ஆ� திகதி,     ‘உ*ணா2டரசிைறஉ*ணா2டரசிைறஉ*ணா2டரசிைறஉ*ணா2டரசிைற’ ச�ட>ல�தி0� 2017 நவ�ப� மாத� 02 ஆ� திகதி, ‘இல�திரனிய� ெகாN�க� இல�திரனிய� ெகாN�க� இல�திரனிய� ெகாN�க� இல�திரனிய� ெகாN�க� வா�க�க9 (தி��த?)வா�க�க9 (தி��த?)வா�க�க9 (தி��த?)வா�க�க9 (தி��த?)’    ச�ட>ல�தி0�, எனா1 சா.ைர எDத3ப�டெதபைத� ெதாிவி�� ெகா,ள வி*�4கிேற.” 
II 

“பாரா�மற�தி 97 ஆ� இல க நிைலயிய- க�டைள கைமய<� 2017 ஒ ேதாப� மாத� 17 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா1 ஏ-.  ெகா,ள3ப�ட பிேரரைண கைமய<�, 2018 ஆ� ஆ@2 கான வர< ெசல<�தி�ட மதி3U2களிE*=� ெதாி< ெச�ய3ப�ட அைம)L களி ெசல<� தைல34 க, ப-றி  கல=�ைரயா2வத-கான பாரா�மற� ெதாி &Dவி1 ெகௗரவ மஹி=த சமரசி8ஹைவ தவிசாளராக  ெகா@2 ேசைவயா-.வத-காக பிவ*� பாரா�மற உ.3பின�கைள ெபய�&றி��,ேள என இ)சைப & அறிய�தர வி*�4கிேற :— ெகௗரவ ேஜா அமர�8க ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ� ெகௗரவ மஹி=த சமரசி8க ெகௗரவ லWம ெசனவிர�ன ெகௗரவ ரX=திர சமரXர ெகௗரவ லச=த அழகியவன ெகௗரவ ட ளY ேதவான=தா ெகௗரவ Lனி1 ஹ=�ென�தி ெகௗரவ வAேவ1 LேரZ ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன=த &மாரசிறி ெகௗரவ எY. சிறீதர ெகௗரவ ெசஹா ேசமசி8க ெகௗரவ அஜி� மான3ெப*ம ெகௗரவ (டா ட�) நளி=த ஜயதிYஸ ெகௗரவ மய=த திசாநாய க ெகௗரவ இ. சா�,Y நி�மலநாத ெகௗரவ தாரக பால\ாிய  ெகௗரவ �ஜி4� ரஹுமா ெகௗரவ ஹ�ஷன ராஜக*ணா ெகௗரவ (டா ட�) (தி*மதி) �^தா விேஜமான 
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“பாரா�மற�தி 97 ஆ� இல க நிைலயிய- க�டைள கைமய<� 2015 ஒ ேதாப� மாத� 23 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா1 ஏ-.  ெகா,ள3ப�ட பிேரரைண கைமய<�, 2016 ஆ� ஆ@2 கான வர< ெசல<�தி�ட மதி3U2களிE*=� ெதாி< ெச�ய3ப�ட அைம)L களி ெசல<� தைல34 க, ப-றி  கல=�ைரயா2வத-கான பாரா�மற� ெதாி &Dவி1 ெகௗரவ மஹி=த சமரசி8ஹைவ தவிசாளராக  ெகா@2 ேசைவயா-.வத-காக பிவ*� பாரா�மற உ.3பின�கைள ெபய�&றி��,ேள என இ)சைப & அறிய�த*கிேற :— ெகௗரவ ேஜா அமர�8க ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ� ெகளரவ ச=திம Xர ெகாA ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர ெகௗரவ ரX=திர சமரXர ெகௗரவ ட ளY ேதவான=தா ெகௗரவ காமினி ெலா &ேக ெகளரவ ப=�ல &ணவ�தன ெகௗரவ Lனி1 ஹ=�ென�தி ெகௗரவ வAேவ1 LேரZ ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன=த &மாரசிறி ெகௗரவ அ@ணாமைல நேடL சிவச தி ெகௗரவ அஜி� மான3ெப*ம ெகௗரவ கX=திர ேகாcYவர ெகௗரவ (டா ட�) நளி=த ஜயதிYஸ ெகௗரவ மய=த திசாநாய க ெகௗரவ �ஜி4� ரஹுமா ெகௗரவ ஹ�ஷன ராஜக*ணா ெகௗரவ (டா ட�) (தி*மதி) �^தா விேஜமான ெகளரவ சி. சிறீதர”   2.2.2.2.    ப�திர�க9ப�திர�க9ப�திர�க9ப�திர�க9    சம�0பண?சம�0பண?சம�0பண?சம�0பண?: : : : (1) சபாநாயக�, இல8ைக) சனநாயக) ேசாசEச  &Aயரசி அரசியலைம3பி 154(6) ஆ� உ.34ைரயி பிரகார�─         
 (i) 2014 ஆ� நிதி ஆ@A-கான கண கா�வாள� தைலைம அதிபதியி அறி ைகயி இர@டாவ� ெதா&தியி XXIII ப&திையd� >றாவ� ெதா&தியி IX ஆ� ப&திையd�; ம-.� 
 (ii) 2016 ஆ� நிதி ஆ@A-கான கண கா�வாள� தைலைம அதிபதியி அறி ைகயி இர@டாவ� ெதா&தியி II ம-.� III ஆ� ப&திகைளd�,  >றாவ� ெதா&தியி II ஆ� ப&திைய) சம�3பி�தா�.  ேம-பA அறி ைகக, சபா)ட�தி;ட0படசபா)ட�தி;ட0படசபா)ட�தி;ட0படசபா)ட�தி;ட0பட ேவ@2ெமன<� அ)சிட3பட ேவ@2ெமன<� க�டைளயாயி-.. 
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(2) சபாநாயக�, — 
 (i) இல8ைக) சனநாயக) ேசாசEச  &AயரL அரசியலைம3பி 41ஆ (6) ம-.� 55 (5) உ.34ைரகளி பிரகார�, 2017 ஆ� ஆ@A இர@டா� காலா@A-கான (2017.04.01 - 2017.06.30) அரசா8க ேசைவ ஆைண &Dவி ெசயலா-.ைக அறி ைக;   (ii) இல8ைக) சனநாயக) ேசாசEச  &AயரL அரசியலைம3பி 41ஆ (6) உ.34ைரயி பிரகார�, 2017 ஆ� ஆ@A �தலா� (2017.01.01 - 2017.03.31) ம-.� இர@டா� காலா@2க� கான (2017.04.01 - 2017.06.30) எ1ைல நி�ணய ஆைண &Dவி ெசயலா-.ைக அறி ைக; 
 (iii) இல8ைக) சனநாயக) ேசாசEச  &AயரL அரசியலைம3பி 41ஆ (6) உ.34ைரயி ம-.� 1996 ஆ� ஆ@A 21 ஆ� இல க, இல8ைக மனித உாிைமக, ஆைண &D) ச�ட�தி 30 ஆ� வாசக�தி பிரகார�, 2017 ஆ� ஆ@A �தலா� காலா@A-கான (2017.01.01 - 2017.03.31) இல8ைக மனித உாிைமக, ஆைண &Dவி ெசயலா-.ைக அறி ைக;  
 (iv) இல8ைக) சனநாயக) ேசாசEச  &AயரL அரசியலைம3பி 41ஆ (6) உ.34ைரயி பிரகார�, 2017 ஆ� ஆ@A இர@டா� காலா@A-கான (2017.04.01 - 2017.06.30) ேதசிய ெப.ைக ஆைண &Dவி ெசயலா-.ைக அறி ைக; ம-.� 
 (v) இல8ைக) சனநாயக) ேசாசEச  &AயரL அரசியலைம3பி 41ஆ (6) ம-.� 153 ஏ உ.34ைரகளி பிரகார�, 2017 ஆ� ஆ@A இர@டா� காலா@A-கான (2017.04.01 - 2017.06.30) கண கா�< ேசைவக, ஆைண &Dவி ெசயலா-.ைக அறி ைக ஆகியவ-ைற) சம�3பி�தா�.  ேம-பA அறி ைகக, சபா)ட�தி;ட0படசபா)ட�தி;ட0படசபா)ட�தி;ட0படசபா)ட�தி;ட0பட ேவ@2ெமன  க�டைளயாயி-.. 
(3) காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம)ச�, 2014 ஆ� ஆ@2 கான 4வி)சாிதவிய1 ஆ�< Lர8க3 பணியக�தி வ*டா=த அறி ைகைய) சம�3பி�� ேம-பA அறி ைகைய வ0வாதார அபிவி*�தி ம-.� L-றாட1 ம-.� இய-ைக வள8க, ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  &Dவி-& ஆ-.3ப2�த3பட ேவ@2ெமன3 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. 
(4) ச>க வ0?�ட1, நல4ாி ம-.� க@A மர4ாிைமக,  அைம)ச�,  2016 ஆ� ஆ@2 கான வா;வி எD)சி அபிவி*�தி திைண கள�தி ெசயலா-.ைக அறி ைகைய) சம�3பி��  ேம-பA அறி ைகைய Lகாதார� ம-.� மனித ேசமநல�, ச>க வ0?�ட1   ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  &Dவி-& ஆ-.3ப2�த3பட ேவ@2ெமன3 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. 
(5) காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம)ச�,   
 (i) 1989 ஆ� ஆ@A 13 ஆ� இல க, உ-ப�தி வாி (விேசட ஏ-பா2க,) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீ;, உ-ப�தி வாி ெதாட�பாக நிதி ம-.� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா1 ஆ க3ப�2, 2017 ஆகY� 17 ஆ� திகதிய 2032/31 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி1 பிரLாி க3ப�ட க�டைள; 
 (ii) 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார3 ப@ட அறX�2) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீ; விேசட வியாபார3 ப@ட அறX2 ெதாட�பி1 நிதி ம-.� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா1 ஆ க3ப�2, 2017 ேம 30 ஆ� திகதிய 2021/7 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி1  பிரLாி க3ப�ட க�டைள; 
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 (iii) 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார3 ப@ட அறX�2) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீ; விேசட வியாபார3 ப@ட அறX2 ெதாட�பி1 நிதி ம-.� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா1 ஆ க3ப�2, 2017 h 06 ஆ� திகதிய 2022/7 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி1  பிரLாி க3ப�ட க�டைள; 
 (iv) 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார3 ப@ட அறX�2) ச�ட�தி 5 ஆ� பிாிவி கீ; விேசட வியாபார3 ப@ட அறX2 ெதாட�பி1 நிதி ம-.� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா1 ஆ க3ப�2, 2017 h 06 ஆ� திகதிய 2022/8 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி1  பிரLாி க3ப�ட க�டைள; 
 (v) 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார3 ப@ட அறX�2) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீ; விேசட வியாபார3 ப@ட அறX2 ெதாட�பி1 நிதி ம-.� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா1 ஆ க3ப�2, 2017 h 30 ஆ� திகதிய 2025/44 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி1  பிரLாி க3ப�ட க�டைள; 
 (vi) 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார3 ப@ட அறX�2) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீ; விேசட வியாபார3 ப@ட அறX2 ெதாட�பி1 நிதி ம-.� ெவ&சன ஊடக  அைம)சரா1 ஆ க3ப�2, 2017 hைல 19 ஆ� திகதிய 2028/44 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி1  பிரLாி க3ப�ட க�டைள; 
 (vii) 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார3 ப@ட அறX�2) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீ; விேசட வியாபார3 ப@ட அறX2 ெதாட�பி1 நிதி ம-.� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா1 ஆ க3ப�2, 2017 hைல 26 ஆ� திகதிய 2029/25 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி1  பிரLாி க3ப�ட க�டைள; 
 (viii) 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார3 ப@ட அறX�2) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீ; விேசட வியாபார3 ப@ட அறX2 ெதாட�பி1 நிதி ம-.� ெவ&சன ஊடக  அைம)சரா1 ஆ க3ப�2, 2017 hைல 31 ஆ� திகதிய 2030/10 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி1  பிரLாி க3ப�ட க�டைள; 
 (ix) 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார3 ப@ட அறX�2) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீ; விேசட வியாபார3 ப@ட அறX2 ெதாட�பி1 நிதி ம-.� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா1 ஆ க3ப�2, 2017 ஆகY�  01 ஆ� திகதிய 2030/20 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி1  பிரLாி க3ப�ட க�டைள; 
 (x) 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார3 ப@ட அறX�2) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீ; விேசட வியாபார3 ப@ட அறX2 ெதாட�பி1 நிதி ம-.� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா1 ஆ க3ப�2, 2017 ஆகY�  15 ஆ� திகதிய 2032/11 ஆ� இல க அதிவிேசடவ��தமான3 ப�திாிைகயி1  பிரLாி க3ப�ட க�டைள; 
 (xi) 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார3 ப@ட அறX�2) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீ; விேசட வியாபார3 ப@ட அறX2 ெதாட�பி1 நிதி ம-.� ெவ&சன ஊடக அைம)சரா1 ஆ க3ப�2, 2017 ஆகY�  16 ஆ� திகதிய 2032/24 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி1  பிரLாி க3ப�ட க�டைள; 
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 (xii) 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார3 ப@ட அறX�2) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீ; விேசட வியாபார3 ப@ட அறX2 ெதாட�பி1 நிதி ம-.� ெவ&சன ஊடக  அைம)சரா1 ஆ க3ப�2, 2017 ஆகY�  23 ஆ� திகதிய 2033/31 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி1  பிரLாி க3ப�ட க�டைள; 
 (xiii) 2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார3 ப@ட அறX�2) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீ; விேசட வியாபார3 ப@ட அறX2 ெதாட�பி1 நிதி ம-.� ெவ&சன ஊடக  அைம)சரா1 ஆ க3ப�2, 2017 ெச�ெத�ப� 08 ஆ� திகதிய 2035/28 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி1  பிரLாி க3ப�ட க�டைள; 
 (xiv)  2007 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல க விேசட வியாபார3 ப@ட அறX�2) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீ; விேசட வியாபார3 ப@ட அறX2 ெதாட�பி1 நிதி ம-.� ெவ&சன ஊடக  அைம)சரா1 ஆ க3ப�2, 2017 ஒ-ேறாப� 02 ஆ� திகதிய 2039/2 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி1  பிரLாி க3ப�ட க�டைள; ம-.� 
 (xv) 2016 ஆ� ஆ@A 24 ஆ� இல க, ஒ� கீ�2) ச�ட�தி 6(1) ஆ� பிாிவி கீ;  2017.09.01 �த1 2017.09.30 ஆ� திகதி வைரd,ளவா. ேதசிய வர< ெசல<�தி�ட�தி ெசலவின� தைல34 இல க� 240 இ கீ; &ைறநிர34 உதவி) ேசைவக, ம-.� அவசர ேதைவ3பா2க, ெபா.34  க*�தி�ட�தி >ல� ெச�ய3ப�ட &ைறநிர34 ஒ� கீ2க, ெதாட�பான &றி34;  ஆகியவ-ைற) சம�3பி�� ேம-பA க�டைளக, ம-.� &ைறநிர34 ஒ� கீ2க, ெதாட�பான &றி34 அரசா8க நிதி ப-றிய &Dவி-& ஆ-.3ப2�த3பட ேவ@2ெமன3 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. 
(6) காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம)ச�, 2014 ஆ� ஆ@2 கான ேதசிய நீ� வழ8க1, வAகாலைம34) சைபயி ஆ@2 அறி ைகைய) சம�3பி��  ேம-பA அறி ைகைய  வ0வாதார அபிவி*�தி ம-.� L-றாட1 ம-.� இய-ைக வள8க,  ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  &Dவி-& ஆ-.3ப2�த3பட ேவ@2ெமன3 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. 
(7) காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம)ச�, 1972 ஆ� ஆ@A 10 ஆ� இல க, க3ப-ெறாழி1 �கவ�க� &, க3ப-சர க934ன* &, கலெசய-ப2�தா3 ெபா� கா<ன* & ம-.� ெகா,கல ெசய-ப2��ன* & உாிமமளி�த1 ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீ;, 2017 ஆ� ஆ@A க3ப-ெறாழி1 �கவ�க,, க3ப-சர க934ன�க,, கலெசய-ப2�தா3 ெபா� கா<ன� ம-.� ெகா,கல ெசய-ப2��ன� (க�டண8களி அைம34 �ைற) ெதாட�பாக �ைற�க8க, ம-.� க3ப-.ைற அ0வ1க,  அைம)சரா1 ஆ க3ப�2, 2017 ஒ-ேறாப�  17 ஆ� திகதிய 2041/10 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி1 பிரLாி க3ப�ட ஒD8&விதிகைள) சம�3பி�� ேம-பA ஒD8&விதிகைள  ேபா &வர�� ம-.� ெதாைல�ெதாட�4 ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  &Dவி-& ஆ-.3ப2�த3பட ேவ@2ெமன3 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. 
(8) காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம)ச�, 2014 ஆ� ஆ@2 கான _ ஜயவ�தன4ர ெபா� ம*��வமைனயி ஆ@டறி ைகைய) சம�3பி�� ேம-பA அறி ைகைய   Lகாதார� ம-.� மனித ேசமநல�, ச>க வ0?�ட1  ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  &Dவி-& ஆ-.3ப2�த3பட ேவ@2ெமன3 பிேராி�தா�. 



                            ( 10 )  M. No. 207 பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. 
(9) காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம)ச�, 2015 ஆ� ஆ@2 கான பிரேதச அபிவி*�தி வ8கியி வ*டா=த அறி ைகைய) சம�3பி�� ேம-பA அறி ைகைய ெபா*ளாதார அபிவி*�தி ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  &Dவி-& ஆ-.3ப2�த3பட ேவ@2ெமன3 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. 
(10) காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம)ச�,   2016 ஆ� ஆ@2 கான ஓ�?திய� திைண கள�தி வ*டா=த ெசய-பா�2 அறி ைக ம-.� கண &கைள) சம�3பி�� ேம-பA அறி ைகைய உ,ளக நி*வாக� ம-.� அரச �காைம��வ�  ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  &Dவி-& ஆ-.3ப2�த3பட ேவ@2ெமன3 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. 
(11) காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம)ச�,  2014 ஆ� ஆ@2 கான ேதசிய சி.வ� பா�கா34 அதிகாரசைபயி ஆ@டறி ைகைய) சம�3பி��  ேம-பA அறி ைகைய ெப@க, ம-.� பா1நிைல  ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  &Dவி-& ஆ-.3ப2�த3பட ேவ@2ெமன3 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. 
(12) காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம)ச�, 1985 ஆ� ஆ@A 48 ஆ� இல க ம-.� 1987 ஆ� ஆ@A 28 ஆ� இல க) ச�ட8களி >ல� தி*�த3ப�டவாறான, 1969 ஆ� ஆ@A 1 ஆ� இல க, இற &மதிக, ம-.� ஏ-.மதிக, (க�23பா�2)) ச�ட�தி  4 ஆ� பிாிவி 3 ஆ� உப பிாி< ம-.� 14 ஆ� பிாி< எபவ-.ட ேச��� வாசி க3பட ேவ@Aய &றி�த ச�ட�தி 20 ஆ� பிாிவி கீ; விேசட இற &மதி அ9மதி3ப�திர  க�டண� ெதாட�பி1 அபிவி*�தி உபாய �ைறக, ம-.� ச�வேதச வ��தக அைம)சரா1  ஆ க3ப�2, 2017 ஒ-ேறாப� 02 ஆ� திகதிய 2039/4 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான3 ப�திாிைகயி1 பிரLாி க3ப�ட  ஒD8&விதிகைள) சம�3பி��  ேம-பA ஒD8&விதிகைள   ெபா*ளாதார அபிவி*�தி ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  &Dவி-& ஆ-.3ப2�த3பட ேவ@2ெமன3 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�.  3.3.3.3.    BOBOBOBO    அறி�ைககைள>அறி�ைககைள>அறி�ைககைள>அறி�ைககைள>    சம�0பி�த�சம�0பி�த�சம�0பி�த�சம�0பி�த�    : : : : (1)    நிைலயிய- க�டைளக, ப-றிய &Dவி  தவிசாள*� சபாநாயக*மாகிய ெகளரவ க* ஜய\ாிய, அ  &Dவி-& ஆ-.3ப2�த3ப�ட  பாரா�மற நிைலயிய- க�டைளக, ெதாட�பி1  நிைலயிய- க�டைளக, ப-றிய &Dவி அறி ைகைய  &Dவி ��ட நடவA ைக  &றி34க�ட சம�3பி�தா�.  ேம-பA அறி ைக சபா)ட�தி;ட0படசபா)ட�தி;ட0படசபா)ட�தி;ட0படசபா)ட�தி;ட0பட ேவ@2ெமன<� அ)சிட3பட ேவ@2ெமன<� க�டைளயாயி-.. 
(2)        உ,ளக நி*வாக� ம-.� அரச �காைம��வ� ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  &Dவி  தவிசாள� ெகளரவ  காமினி ெலா &ேக சா�பாக அ  &Dவி உ.3பின�  ெகௗரவ நிஹ1 கல3ப�தி, அ  &Dவி-& ஆ-.3ப2�த3ப�ட,— 
 (i) உ,B� அதிகாரசைபக,  ேத�த1க, (விேசட ஏ-பா2க,) ச�ட>ல�; 
 (ii)  2016 ஆ� ஆ@2 கான மாகாண சைபக, ம-.� உ,�ரா�சி  அைம)சி ெசயலா-.ைக அறி ைக  ெதாட�பிலான அ &Dவி     அறி ைகைய) சம�3பி�தா�. 



                            ( 11 )  M. No. 207 ேம-பA அறி ைகக, சபாUட�திEட3பட ேவ@2ெமன  க�டைளயாயி-..   
(3)    ச�ட விவகார� (ஊழ0 ெகதிரான) ம-.� ஊடக��ைற  ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  &Dவி  தவிசாள� ெகளரவ அஜி� மான3ெப*ம, அ  &Dவி-&  ஆ-.3ப2�த3ப�ட,  
 (i) &-ற)ெசய1க� &3 பEயா க3ப�ேடா* &� சா�சிக� &மான உதவி ம-.� பா�கா34 (தி*�த)) ச�ட>ல�; 
 (ii) &-ற)ெசய1கைள� த2�த1 (தி*�த)) ச�ட>ல�; ம-.� 
 (iii) நீதி��ைற (தி*�த)) ச�ட>ல� ெதாட�பிலான அ &Dவி     அறி ைகைய) சம�3பி�தா�.  ேம-பA  அறி ைகக, சபா)ட�தி;ட0படசபா)ட�தி;ட0படசபா)ட�தி;ட0படசபா)ட�தி;ட0பட    ேவ@2ெமன  க�டைளயாயி-..    4.4.4.4.    மC�க9மC�க9மC�க9மC�க9: : : :     
 (1) (i) தியதலாவ, கஹெகா1ல, ர�பஹ, “ேரjகா இ1ல�” எ9� �கவாியி1 வதிd� தி*. A.ஏ. சா=த &மாரவின� 2017.08.16 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம9ைவd�;   
  (ii)  ப@டாரகம, க�மபில, �தலா� ைம1 க�ப�, இல. 28 இ1 வதிd� தி*. A.சீ.எ�. &ணவ�தனவின� 2017.09.12 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம9ைவd�; 
  (iii) தி*ேகாணமைல, அபய4ர, இல. 154 இ1 வதிd� தி*. ேக.எ). ஜயர�னவின� 2017.08.31 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம9ைவd�;   (iv) க���ைற, க�2 &*=த, நாெகாட Xதி, இ.ேபா.ச. A3ேபாவி �னா1 வதிd� தி*. எ.ஏ.பி.எ�. ட3ளிh. ேசனாநாய கவின� 

2017.09.13 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம9ைவd� 

  ெகௗரவ Lச=த 4:சிநிெலேம சம�3பி�தா�. 
 (2) (i) மஹரகம, 4ைகயிரத மாவ�ைத, இல. 216 இ1 வதிd� தி*. ேக.A. உபாE ெபேரராவின� 2017.0918 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம9ைவd�;   
  (ii)  ெபாலன.ைவ, ப�கYதமன, எேக எல, இல. 100 இ1 வதிd� தி*. ேகாரேள ெகதர ெலா&ப@டாவின� 2017.08.19 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம9ைவd� 

  ெகௗரவ Lனி1 ஹ=�ென�தி சம�3பி�தா�. 25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைள கைமய ேம-பA ம9 க, ெபா� ம9 க, &D< & ஆ-.3ப2�த3ப�டன.     5.5.5.5.    பாராLம$ற அம�PபாராLம$ற அம�PபாராLம$ற அம�PபாராLம$ற அம�P: : : : பாரா�மற) சைப �த1வ� சா�பாக காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம)ச� சம�3பி�த பிேரரைண,— இ3பாரா�மற� இ. அத அம�< கைலd� ேபா� 2017நவ�ப� மாத� 09 ஆ� திகதி வியாழ கிழைம பி.ப. 3.00 மணி வைர ஒ�திைவ க3ப2மாக. பிேரரண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�.  6. 6. 6. 6. நீதி��ைற (தி��த>)நீதி��ைற (தி��த>)நீதி��ைற (தி��த>)நீதி��ைற (தி��த>)    ச2டQல?ச2டQல?ச2டQல?ச2டQல?    : : : : இர@டா� மதி3U�2 கான க�டைள வாசி க3ப�ட�. “ச�ட>ல� இ3ேபா� இர@டாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ெப.மாக” என  ெவளிநா�2 ெதாழி1வா�34 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*மானவ� பிேராி�தா�. 



                            ( 12 )  M. No. 207  “ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா8&வாராக” என ெவளிநா�2 ெதாழி1வா�34 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*மானவ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. (பி.ப. 2.54 மணி & ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா8கினா�.) “ெகௗரவ பிம1 ர�நாய க தைலைம தா8&வாராக” என ெவளிநா�2 ெதாழி1வா�34 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*மானவ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. (பி.ப. 4.47 மணி & ெகௗரவ பிம1 ர�நாய க தைலைம தா8கினா�.) “ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா8&வாராக” என ெவளிநா�2 ெதாழி1வா�34 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*மானவ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. (பி.ப. 6.39 மணி & ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா8கினா�.)  பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. ச�ட>ல� அத-கைமய இர@டாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ப�ட�. “ச�ட>ல� �D3 பாரா�மற &Dவி பாிசீலைன & விட3ப2மாக” என  ெவளிநா�2 ெதாழி1வா�34 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*மானவ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. உடேன பாரா�மற� &Dவாக மாறிய�. (&Dநிைலயி1) தைலைம தா8&� உ.3பின� தைலைம தா8கினா�. 1 ஆ� வாசக� ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. 2 ஆ� வாசக� 1 ஆ� ப க�தி1 9 ஆ� வாிைய  நீ கிவி�2 அத-&3 பதிலாக பிவ*வதைன அ8& ேச� க ேவ@2ெமன ெவளிநா�2 ெதாழி1வா�34 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*மானவ� தி*�தெமாைற3 பிேராி�தா�.  
“(அ)  ப�தி-&  &ைறயாத�� l-றி3ப�தி-& ேம-படாத”   “தி*�த� ஏ-. ெகா,ள3ப2மாக” எற பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. “வாசக� தி*�த3ப�டவா. ச�ட>ல�தி ஒ* ப&தியாக இ* க ேவ@2ெமற” பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. 3 ஆ� வாசக� ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. ச�டமா &வாசக�� ச�ட3ெபய*�: 

“ச�டமா &வாசக�� ச�ட3ெபய*� ச�ட>ல�தி ஒ* ப&தியாக இ* க ேவ@2ெமற” பிேரரைண &Dவி-& விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. ச�ட>ல� தி*�த8க�ட ஏ-. ெகா,ள3ப�டதாக அறிவி க3ப�ட�. “ச�ட>ல� இ3ெபாD� தி*�த3ப�டவா. >றாவ� �ைறயாக மதி3பிட3 ெப.மாக” என ெவளிநா�2 ெதாழி1வா�34 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*மானவ�  பிேராி�தா�. 



                            ( 13 )  M. No. 207 பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. இதபA ச�ட>ல� தி*�த8க�ட >றாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�.  7.7.7.7.    BRற>ெசய�கL�B0BRற>ெசய�கL�B0BRற>ெசய�கL�B0BRற>ெசய�கL�B0    ப;யா�க0ப2ேடா��B?ப;யா�க0ப2ேடா��B?ப;யா�க0ப2ேடா��B?ப;யா�க0ப2ேடா��B?    சா2சிகL�Bமானசா2சிகL�Bமானசா2சிகL�Bமானசா2சிகL�Bமான    உதவிஉதவிஉதவிஉதவி    மRS?மRS?மRS?மRS?    பா�கா08பா�கா08பா�கா08பா�கா08    (தி��த>)(தி��த>)(தி��த>)(தி��த>)    ச2டQல?ச2டQல?ச2டQல?ச2டQல?    ::::    இர@டா� மதி3U�2 கான க�டைள வாசி க3ப�ட�. “ச�ட>ல� இ3ேபா� இர@டாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ெப.மாக” என  ெவளிநா�2 ெதாழி1வா�34 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*மானவ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. ச�ட>ல� அத-கைமய இர@டாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ப�ட�. “ச�ட>ல� �D3பாரா�மற &Dவி பாிசீலைன & விட3ப2மாக” என  ெவளிநா�2 ெதாழி1வா�34 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*மானவ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. உடேன பாரா�மற� &Dவாக மாறிய�. (&Dநிைலயி1) தைலைம தா8&� உ.3பின� தைலைம தா8கினா�. 1 �த1 3 வைரயான வாசக8க, ஏ-. ெகா,ள3ப�டன. ச�டமா &வாசக�� ச�ட3ெபய*�: 
“ச�டமா &வாசக�� ச�ட3ெபய*� ச�ட>ல�தி ஒ* ப&தியாக இ* க ேவ@2ெமற” பிேரரைண &Dவி-& விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. ச�ட>ல� தி*�த8களிறி ஏ-. ெகா,ள3ப�டதாக அறிவி க3ப�ட�. “ச�ட>ல� இ3ெபாD� >றாவ� �ைறயாக மதி3பிட3 ெப.மாக” என ெவளிநா�2 ெதாழி1வா�34 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*மானவ�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. இதபA ச�ட>ல�  >றாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�.  8.8.8.8.    BRற>ெசய�கைள�BRற>ெசய�கைள�BRற>ெசய�கைள�BRற>ெசய�கைள�    தN�த�தN�த�தN�த�தN�த�    (தி��த>)(தி��த>)(தி��த>)(தி��த>)    ச2டQல?ச2டQல?ச2டQல?ச2டQல?: : : : இர@டா� மதி3U�2 கான க�டைள வாசி க3ப�ட�.    “ச�ட>ல� இ3ேபா� இர@டாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ெப.மாக” என  ெவளிநா�2 ெதாழி1வா�34 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*மானவ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. ச�ட>ல� அத-கைமய இர@டாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ப�ட�. “ச�ட>ல� �D3 பாரா�மற &Dவி பாிசீலைன & விட3ப2மாக” என  ெவளிநா�2 ெதாழி1வா�34 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*மானவ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. உடேன பாரா�மற� &Dவாக மாறிய�. (&Dநிைலயி1) தைலைம தா8&� உ.3பின� தைலைம தா8கினா�. 1 �த1 8 வைரயான வாசக8க, ஏ-. ெகா,ள3ப�டன. 



                            ( 14 )  M. No. 207 ச�டமா &வாசக�� ச�ட3ெபய*�: 
“ச�டமா &வாசக�� ச�ட3ெபய*� ச�ட>ல�தி ஒ* ப&தியாக இ* க ேவ@2ெமற” பிேரரைண &Dவி-& விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. ச�ட>ல� தி*�த8களிறி ஏ-. ெகா,ள3ப�டதாக அறிவி க3ப�ட�. “ச�ட>ல� இ3ெபாD� >றாவ� �ைறயாக மதி3பிட3 ெப.மாக” என ெவளிநா�2 ெதாழி1வா�34 அைம)ச*� நீதி அைம)ச*மானவ�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. இதபA ச�ட>ல�  >றாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�.  9. 9. 9. 9. உ9T�உ9T�உ9T�உ9T�    அதிகாரசைபக9அதிகாரசைபக9அதிகாரசைபக9அதிகாரசைபக9    (விேசட(விேசட(விேசட(விேசட    ஏRபாNக9)ஏRபாNக9)ஏRபாNக9)ஏRபாNக9)    ச2டQல?ச2டQல?ச2டQல?ச2டQல?:::: இர@டா� மதி3U�2 கான க�டைள வாசி க3ப�ட�. “ச�ட>ல� இ3ேபா� இர@டாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ெப.மாக” என  மாகாண சைபக, ம-.� உ,Bரா�சி அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. ச�ட>ல� அத-கைமய இர@டாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ப�ட�.  “ச�ட>ல� �D3 பாரா�மற &Dவி பாிசீலைன & விட3ப2மாக” என  மாகாண சைபக, ம-.� உ,Bரா�சி அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. உடேன பாரா�மற� &Dவாக மாறிய�. (&Dநிைலயி1) தைலைம தா8&� உ.3பின� தைலைம தா8கினா�. 1 ஆ�, 2 ஆ� வாசக8க, ஏ-. ெகா,ள3ப�டடன. 3 ஆ� வாசக� 3 ஆ� ப க�தி1 15, 16 ஆ� வாிகைள நீ கிவி�2 அத-&3 பதிலாக பிவ*வதைன அ8& ேச� க ேவ@2ெமன மாகாண சைபக, ம-.� உ,Bரா�சி அைம)ச� தி*�தெமாைற3 பிேராி�தா�.  

“ேத�த1 ஆைண &D தீ�மானி க �Aயவாறான அ�தைகய ேததியி1 ெவளியிட3ப2த1 ேவ@2ெமப�ட, அ�தைகய ேததி”   “தி*�த� ஏ-. ெகா,ள3ப2மாக” எற பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. “வாசக� தி*�த3ப�டவா. ச�ட>ல�தி ஒ* ப&தியாக இ* க ேவ@2ெமற” பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. 4 ஆ� வாசக� எ-. ெகா,ள3ப�ட�. அ�டவைண 
“அ�டவைண ச�ட>ல�தி ஒ* ப&தியாக இ* க ேவ@2ெமற” பிேரரைண &Dவி-& விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. �9ைர 
“�9ைர ச�ட>ல�தி ஒ* ப&தியாக இ* க ேவ@2ெமற” பிேரரைண &Dவி-& விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. 



                            ( 15 )  M. No. 207 ச�டமா &வாசக�� ச�ட3ெபய*�: 
“ச�டமா &வாசக�� ச�ட3ெபய*� ச�ட>ல�தி ஒ* ப&தியாக இ* க ேவ@2ெமற” பிேரரைண &Dவி-& விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. ச�ட>ல� தி*�த8க�ட ஏ-. ெகா,ள3ப�டதாக அறிவி க3ப�ட�. “ச�ட>ல� இ3ெபாD� தி*�த3ப�டவா. >றாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ெப.மாக” என மாகாண சைபக, ம-.� உ,Bரா�சி அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. இதபA ச�ட>ல�  தி*�த3ப�டவா. >றாவ� �ைறயாக மதி3பிட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�.  10101010....    ஒ�திைவ08 (க28ல�ஒ�திைவ08 (க28ல�ஒ�திைவ08 (க28ல�ஒ�திைவ08 (க28ல� கைலகைலகைலகைல விேசடவிேசடவிேசடவிேசட ப2டதாாிகL�Bப2டதாாிகL�Bப2டதாாிகL�Bப2டதாாிகL�B ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய� நியமன�கைளநியமன�கைளநியமன�கைளநியமன�கைள வழ�Bத�)வழ�Bத�)வழ�Bத�)வழ�Bத�)    ::::    “இ3ேபா� இ3பாரா�மற� ஒ�திைவ க3ப2மாக” என காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ2�திய�ப3ெப-. விவாதி க3ப�ட�. பிேரரைண சைப & விட3ப�2 ஏ-. ெகா,ள3ப�ட�. பி.ப. 6.56 மணி &, இைறய தின சைப� தீ�மான�தி-& ஏ-ப,  2017 நெவ�ப�  மாத� 09 ஆ� திகதி வியாழ கிழைம பி.ப. 3.00 வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ க3ப�ட�. 


