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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய,ெகளரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெ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./� ெபா,ளாதார அ0வ1க- அைம+ச,� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ-நா�ட0வ1க- 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/சீரைம45 அைம+ச,� அரசா6க  க�சி #த.ேகாலாசா8� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல"ம� கிாிஎ�ல,ல"ம� கிாிஎ�ல,ல"ம� கிாிஎ�ல,ல"ம� கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி1#ய.சி ம./� க�9 நகர அபிவி,�தி அைம+ச,� பாரா�மற+ சைப #த1வ,� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய ஒ,ைம4பா;, ந1<ண க� ம./� அரசக,ம ெமாழிக- 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 நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப,>ேதா�ட  ைக�ெதாழி1 அைம+ச� ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன,ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன,ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன,ெகௗரவ எ%. '. நாவி�ன, உ-ளக அ0வ1க- ம./� வடேம1 அபிவி,�தி அைம+ச� ெகௗரவ றிஸா) பதி*தீ�,ெகௗரவ றிஸா) பதி*தீ�,ெகௗரவ றிஸா) பதி*தீ�,ெகௗரவ றிஸா) பதி*தீ�, ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க- அைம+ச� ெகௗரவ சாகல ர,நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர,நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர,நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர,நாய�க, இைளஞ� அ0வ1க-, க,�தி�ட #காைம��வ� ம./� ெத அபிவி,�தி அைம+ச� ெகௗரவ -.எ�. .வாமிநாத�,ெகௗரவ -.எ�. .வாமிநாத�,ெகௗரவ -.எ�. .வாமிநாத�,ெகௗரவ -.எ�. .வாமிநாத�, மீ-%9ேய.ற�, 5ன�வா@வளி45, வட % அபிவி,�தி ம./� இ>�மத அ0வ1க- அைம+ச� ெகௗரவ ரஊ0 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ0 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ0 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ0 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட1 ம./� நீ�வழ6க1 அைம+ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, சAக வ0B�ட1க- அைம+ச�  ெகௗரவ வச!த அ2விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ2விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ2விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ2விஹாேர, கம�ெதாழி1 இராஜா6க அைம+ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா, ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா,ளாதார அ0வ1க- இராஜா6க அைம+ச� ெகௗரவ ஏ. -. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. -. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. -. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. -. பிேரமதாச, ெப,>ேதா�ட  ைக�ெதாழி1 இராஜா6க 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- இராஜா6க அைம+ச� ெகௗரவ 7.எ%. இராதாகி�9ண�,ெகௗரவ 7.எ%. இராதாகி�9ண�,ெகௗரவ 7.எ%. இராதாகி�9ண�,ெகௗரவ 7.எ%. இராதாகி�9ண�, க1வி இராஜா6க அைம+ச� 



                            (2 ) M. No. 7 ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர,ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர,ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர,ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர,ன, நிதி இராஜா6க அைம+ச� ெகௗரவ ல"ம� ெசெனவிர,ன,ெகௗரவ ல"ம� ெசெனவிர,ன,ெகௗரவ ல"ம� ெசெனவிர,ன,ெகௗரவ ல"ம� ெசெனவிர,ன, விDஞான, ெதாழி1E�ப, ஆராG+சி, திறக- அபிவி,�தி, ெதாழி.பயி.சி ம./� க�9 மர5ாிைமக- இராஜா6க அைம+ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி%:�லா;,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி%:�லா;,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி%:�லா;,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி%:�லா;, ெந;Dசாைலக- ம./� Hதி அபிவி,�தி இராஜா6க அைம+ச� ெகௗரவ ஏ. எ<. எ�. ெபள=,ெகௗரவ ஏ. எ<. எ�. ெபள=,ெகௗரவ ஏ. எ<. எ�. ெபள=,ெகௗரவ ஏ. எ<. எ�. ெபள=, ேதசிய ஒ./ைம ம./� சகவா@I இராஜா6க 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 ேஜ.சீ. அலவ,>வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ,>வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ,>வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ,>வல, உ-நா�ட0வ1க- பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, Kகாதார�, ேபாசைண ம./� Kேதச ம,��வ பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ க�ணார,ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார,ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார,ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார,ன பரணவிதான, விDஞான, ெதாழி1E�ப, ஆராG+சி, திறக- அபிவி,�தி, ெதாழி.பயி.சி ம./� க�9 மர5ாிைமக- பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ ெசயி) அ? ஸாஹி� ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி) அ? ஸாஹி� ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி) அ? ஸாஹி� ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி) அ? ஸாஹி� ெமௗலானா, ேதசிய ஒ,ைம4பா;, ந1<ண க� ம./� அரசக,ம ெமாழிக- பிரதி அைம+ச�   ெகௗரவ ஆன!த அ2,கமேகெகௗரவ ஆன!த அ2,கமேகெகௗரவ ஆன!த அ2,கமேகெகௗரவ ஆன!த அ2,கமேக   ெகௗரவ மஹி!தான!த அ2,கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அ2,கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அ2,கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அ2,கமேக   ெகௗரவ ாீ. '. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. '. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. '. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. '. ஏ�கநாய�க   ெகௗரவ ரAசி, அ2விஹாேரெகௗரவ ரAசி, அ2விஹாேரெகௗரவ ரAசி, அ2விஹாேரெகௗரவ ரAசி, அ2விஹாேர   ெ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 ேவ2 Bமா�ெகௗரவ ேவ2 Bமா�ெகௗரவ ேவ2 Bமா�ெகௗரவ ேவ2 Bமா�   ெகௗரவ க7!திர� ேகாC%வர�ெகௗரவ க7!திர� ேகாC%வர�ெகௗரவ க7!திர� ேகாC%வர�ெகௗரவ க7!திர� ேகாC%வர�   ெ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 சிறிபால கமல,ெகௗரவ சிறிபால கமல,ெகௗரவ சிறிபால கமல,ெகௗரவ சிறிபால கமல,   ெகௗரவ நிஹா� கல0ப,திெகௗரவ நிஹா� கல0ப,திெகௗரவ நிஹா� கல0ப,திெகௗரவ நிஹா� கல0ப,தி   ெகௗரவ திேன9 Bணவ�தனெகௗரவ திேன9 Bணவ�தனெகௗரவ திேன9 Bணவ�தனெகௗரவ திேன9 Bணவ�தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப!>ல Bணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப!>ல Bணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப!>ல Bணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப!>ல Bணவ�தன   ெகௗரவ எ)வ) Bணேசகரெகௗரவ எ)வ) Bணேசகரெகௗரவ எ)வ) Bணேசகரெகௗரவ எ)வ) 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 அEர சி)னி ஜயர,னெகௗரவ அEர சி)னி ஜயர,னெகௗரவ அEர சி)னி ஜயர,னெகௗரவ அEர சி)னி ஜயர,ன   ெகௗரவ அFராத ஜயர,னெகௗரவ அFராத ஜயர,னெகௗரவ அFராத ஜயர,னெகௗரவ அFராத 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   



                            (3 ) M. No. 7 ெகௗரவ க. >ைரெர)ணசி�க�ெகௗரவ க. >ைரெர)ணசி�க�ெகௗரவ க. >ைரெர)ணசி�க�ெகௗரவ க. >ைரெர)ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக பGடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பGடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பGடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பGடார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ%. ெதள'�ெகௗரவ எ�.எ%. ெதள'�ெகௗரவ எ�.எ%. ெதள'�ெகௗரவ எ�.எ%. ெதள'�   ெகௗரவ அFர திசாநாய�கெகௗரவ அFர திசாநாய�கெகௗரவ அFர திசாநாய�கெகௗரவ அFர 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 Hஹ�ம> நசீ�ெகௗரவ Hஹ�ம> நசீ�ெகௗரவ Hஹ�ம> நசீ�ெகௗரவ Hஹ�ம> நசீ�   ெகௗரவ வா.ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா.ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா.ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா.ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாI% நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாI% நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாI% நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாI% நி�மலநாத�   ெகௗரவ :,திக ப,திறணெகௗரவ :,திக ப,திறணெகௗரவ :,திக ப,திறணெகௗரவ :,திக ப,திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ -லா� ெபேரராெகௗரவ -லா� ெபேரராெகௗரவ -லா� ெபேரராெகௗரவ -லா� ெபேரரா   ெகௗரவ சன, நிசா!த ெபேரராெகௗரவ சன, நிசா!த ெபேரராெகௗரவ சன, நிசா!த ெபேரராெகௗரவ சன, நிசா!த ெபேரரா   ெகௗரவ .ஜி, சAஜய ெபேரராெகௗரவ .ஜி, சAஜய ெபேரராெகௗரவ .ஜி, சAஜய ெபேரராெகௗரவ .ஜி, சAஜய ெ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 (டா�ட�) (தி�மதி) .த�ஷினி ப�னா!>:Iேளெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) .த�ஷினி ப�னா!>:Iேளெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) .த�ஷினி ப�னா!>:Iேளெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) .த�ஷினி ப�னா!>:Iேள   ெ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 எ%. பிேரமர,னெகௗரவ எ%. பிேரமர,னெகௗரவ எ%. பிேரமர,னெகௗரவ எ%. பிேரமர,ன   ெகௗரவ ப!>ல லா� பGடாாிெகாடெகௗரவ ப!>ல லா� பGடாாிெகாடெகௗரவ ப!>ல லா� பGடாாிெகாடெகௗரவ ப!>ல லா� பGடாாிெகாட   ெகௗரவ தாராநா, ப%நாய�கெகௗரவ தாராநா, ப%நாய�கெகௗரவ தாராநா, ப%நாய�கெகௗரவ தாராநா, ப%நாய�க   ெகௗரவ Hஹ�ம> இ0ராஹி� Hஹ�ம> ம�
�ெகௗரவ Hஹ�ம> இ0ராஹி� Hஹ�ம> ம�
�ெகௗரவ Hஹ�ம> இ0ராஹி� Hஹ�ம> ம�
�ெகௗரவ Hஹ�ம> இ0ராஹி� Hஹ�ம> ம�
�   ெகௗரவ எ%.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ%.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ%.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ%.எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ேக. காத� ம%தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம%தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம%தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம%தா�   ெகௗரவ இ�ரா� ம;J0ெகௗரவ இ�ரா� ம;J0ெகௗரவ இ�ரா� ம;J0ெகௗரவ இ�ரா� ம;J0   ெகௗரவ அஜி, மா�ன0ெப�மெகௗரவ அஜி, மா�ன0ெப�மெகௗரவ அஜி, மா�ன0ெப�மெகௗரவ அஜி, மா�ன0ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ. மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ. மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ. மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ. மாரசி�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண>�கெகௗரவ பிரச�ன ரண>�கெகௗரவ பிரச�ன ரண>�கெகௗரவ பிரச�ன ரண>�க   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ Hஜி:� ரஹுமா�ெகௗரவ Hஜி:� ரஹுமா�ெகௗரவ Hஜி:� ரஹுமா�ெகௗரவ Hஜி:� ரஹுமா�   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Bேகெகௗரவ காமினி ெலா�Bேகெகௗரவ காமினி ெலா�Bேகெகௗரவ காமினி ெலா�Bேக   ெகௗரவ ஜானக வ�B�:ரெகௗரவ ஜானக வ�B�:ரெகௗரவ ஜானக வ�B�:ரெகௗரவ ஜானக வ�B�:ர   ெ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 (டா�ட�) (தி�மதி) >=தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) >=தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) >=தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) >=தா விேஜமா�ன   



                            (4 ) M. No. 7 ெகௗரவ லLம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லLம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லLம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லLம� ஆன!த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Bமாாி விேஜர,னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Bமாாி விேஜர,னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Bமாாி விேஜர,னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Bமாாி விேஜர,ன   ெகௗரவ >M0 விேஜேசகரெகௗரவ >M0 விேஜேசகரெகௗரவ >M0 விேஜேசகரெகௗரவ >M0 விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ!திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ!திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ!திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ!திர�   ெகௗரவ ச!திம 7ர�ெகா-ெகௗரவ ச!திம 7ர�ெகா-ெகௗரவ ச!திம 7ர�ெகா-ெகௗரவ ச!திம 7ர�ெகா-   ெ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 ஞானH,> Pேநச�ெகௗரவ ஞானH,> Pேநச�ெகௗரவ ஞானH,> Pேநச�ெகௗரவ ஞானH,> Pேநச�   ெகௗரவ ஜய!த சமர7ரெகௗரவ ஜய!த சமர7ரெகௗரவ ஜய!த சமர7ரெகௗரவ ஜய!த சமர7ர   ெ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 ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெ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 எ�.ஏ. .ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. .ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. .ம!திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. .ம!திர�   ெகௗரவ வ-ேவ� .ேர9ெகௗரவ வ-ேவ� .ேர9ெகௗரவ வ-ேவ� .ேர9ெகௗரவ வ-ேவ� .ேர9   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ .னி� ஹ!>�ென,திெகௗரவ .னி� ஹ!>�ென,திெகௗரவ .னி� ஹ!>�ென,திெகௗரவ .னி� ஹ!>�ென,தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ)-ஆர<சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ)-ஆர<சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ)-ஆர<சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ)-ஆர<சி   ெகௗரவ இ!திக அF�,த ேஹர,ெகௗரவ இ!திக அF�,த ேஹர,ெகௗரவ இ!திக அF�,த ேஹர,ெகௗரவ இ!திக அF�,த ேஹர,   ெகௗரவ கனக ேஹர,ெகௗரவ கனக ேஹர,ெகௗரவ கனக ேஹர,ெகௗரவ கனக ேஹர,    தி,. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற+ ெசயலாள� நாயக�   தி,. நீ1 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி4 பிரதானிM� பிரதி4 பாரா�மற+ ெசயலாள� நாயக#�   தி,மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி+ ெசயலாள� நாயக�  தி,. 9 கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி+ ெசயலாள� நாயக�   ஒ,திைவ0பி� பிரகார� பாராSம�ற� T-ய>. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ,திைவ0பி� பிரகார� பாராSம�ற� T-ய>. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ,திைவ0பி� பிரகார� பாராSம�ற� T-ய>. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ,திைவ0பி� பிரகார� பாராSம�ற� T-ய>. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி,த�கIஅறிவி,த�கIஅறிவி,த�கIஅறிவி,த�கI    : : : : சபாநாயக� பிவ,மா/ அறிவி�த1 வி;�தா�:—    
I “பாரா�மற உ/4பின� ெகளரவ #ஹம� நவவி தன� பாரா�மற உ/4பின� பதவிைய �ற %� க9த�ைத பாரா�மற+ ெசயலாள� நாயக�தி.% ைகயளி��-ளா� எபதைன அறிவி��  ெகா-கிேற. அ க9த� பாரா�மற ெசயலாள� நாயக�தினா1 வாசி க4ப;�.”   அத பிரகார�, அ  க9த� ெசயலாள� நாயக�தினா1 வாசி க4ப�ட�.  
 



                            (5 ) M. No. 7 

 

II “பாரா�மற�தி 115, 116, 119, 120,121 ம./� 122 ஆ� இல க நிைலயிய. க�டைளயி ஏ.பா;க� கைமயI� 2018 ேம 10 ஆ� திகதி வியாழ கிழைம ம./� 22 ஆ� திகதி ெசTவாG கிழைம பாரா�மற�தினா1 ஏ./ ெகா-ள4ப�ட பிேரரைண கைமயI� பாரா�மற அ0வ1க- ப.றிய %(, நிைலயிய. க�டைளக- ப.றிய %(, அரசா6க கண %க- ப.றிய %(, அரசா6க ெபா� #ய.சிக- ப.றிய %(, அரசா6க நிதி ப.றிய %( ம./� ெபா� ம8 க- ப.றிய %( ஆகிய %( களி1 கடைமயா./வத.% 2018 ேம  23 ஆ� திகதி 5தகிழைம ெதாிI %(வினா1 ெபய� 



                            (6 ) M. No. 7 %றி4பிட4ப�;-ள, உ/4பின�களி ெபய�க- யாவ.ைறM� ஒTெவா, %(வி.%� ஏ.ப ெவTேவறாக ஹசா� அறி ைகயி1 அறி ைகயி;வத.% இய0� வைகயி1 A/ ெமாழிகளி0� நா சம�4பி கிேற: பாராSம�றபாராSம�றபாராSம�றபாராSம�ற    அ2வ�கIஅ2வ�கIஅ2வ�கIஅ2வ�கI    பVறியபVறியபVறியபVறிய    BWBWBWBW    பாரா�மற�தி 115 ஆ� இல க நிைலயிய. க�டைளயி ஏ.பா;க� கைமயI� 2018 ேம 10 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா1 ஏ./ ெகா-ள4ப�ட பிேரரைண கைமயI� என� தைலைமயி1 ெகளரவ பிரதி+ சபாநாயக�, ெகளரவ %( களி பிரதி� தவிசாள�, பாரா�மற+ சைப #த1வ�, எதி� க�சியி தைலவ�, அரசா6க  க�சியி #த.ேகாலாசா 2018 ேம 23 ஆ� திகதி ெதாிI %(வினா1 பிவ,� உ/4பின�க- பாரா�மற அ0வ1க- ப.றிய %(வி1 கடைமயா./வத.% ெபய� %றி4பிட4ப�;-ளன�: ெகௗரவ நிம1 சிறிபால த சி1வா ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ#Xகம ெகௗரவ ரஊ4 ஹகீ� ெகௗரவ மஹி>த சமரசி6ஹ ெகௗரவ (டா ட�) ராஜித ேசனார�ன ெகௗரவ றிஸா� பதிMதீ ெகௗரவ பா�டளி ச�பிக ரணவ க ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபZ ெகௗரவ மேனா  கேணச  ெகளரவ அஜி� பி. ெபேரரா ெகௗரவ திேன[ %ணவ�தன ெகௗரவ ட ள\ ேதவான>தா ெகௗரவ ரவி க,ணாநாய க ெகௗரவ விஜித ேஹர� ெகௗரவ எ�.ஏ. Kம>திர நிைலயியVநிைலயியVநிைலயியVநிைலயியV க)டைளகIக)டைளகIக)டைளகIக)டைளகI பVறியபVறியபVறியபVறிய BWBWBWBW பாரா�மற�தி 116 ஆ� இல க நிைலயிய. க�டைளயி  ஏ.பா;க� கைமயI� 2018 ேம 22 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா1 ஏ./ ெகா-ள4ப�ட பிேரரைண கைமயI�  எைன� தவிசாளராக  ெகா�ட நிைலயிய. க�டைளக- ப.றிய %(வி1 கடைமயா./வத.% ெகளரவ பிரதி+ சபாநாயக�, ெகளரவ %( களி பிரதி� தவிசாள� உ-ளி�ட பிவ,� உ/4பின�க- 2018 ேம 23 ஆ� திகதி  ெதாிI %(வினா1 ெபய� %றி4பிட4ப�;-ளன�:  ெகளரவ அஜி� பி. ெபேரரா ெகளரவ விஜித ேஹர� ெகௗரவ ச>திம Hர ெகா9 ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன>த %மாரசிறி ெகளரவ எ�.ஏ. Kம>திர ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி ரமர�ன 



                            (7 ) M. No. 7 அரசா�கஅரசா�கஅரசா�கஅரசா�க கண�BகIகண�BகIகண�BகIகண�BகI பVறியபVறியபVறியபVறிய BWBWBWBW பாரா�மற�தி 119 ஆ� இல க நிைலயிய. க�டைளயி ஏ.பா;க� கைமயI�  2018 ேம 22 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா1 ஏ./ ெகா-ள4ப�ட பிேரரைண கைமயI� அரசா6க  கண %க- ப.றிய %(வி1 கடைமயா./வத.% பிவ,� உ/4பின�க- 2018 ேம 23 ஆ� திகதி ெதாிI %(வினா1 ெபய� %றி4பிட4ப�;-ளன�: ெகௗரவ மஹி>த சமரசி6ஹ   ெகௗரவ பி. ஹாிச ெகௗரவ ைபஸ� #\தபா    ெகௗரவ பா<த ர6ேக ப�டார      ெகௗரவ நிேராஷ ெபேரரா      ெகௗரவ Kஜீவ ேசனசி6க     ெகௗரவ இரா வி கிரமர�ன ெகௗரவ லச>த அலகியவன ெகௗரவ ெசயி� அ< ஸாஹி� ெமௗலானா ெகௗரவ எ\. _. திசாநாய க ெகௗரவ (கலாநிதி) ப>�ல %ணவ�தன     ெகௗரவ விஜித ேஹர�     ெகௗரவ வாKேதவ நாணாய கார     ெகௗரவ நிஹா1 கல4ப�தி     ெகௗரவ பிம1 ர�நாய க     ெகௗரவ 5�திக ப�திறண     ெகௗரவ சீனி�த�பி ேயாேக\வர     ெகௗரவ சி. சிறீதர     ெகௗரவ ச>திம கமேக     ெகௗரவ உதய பிரபா� க�மபில ெகௗரவ (டா ட�) நளி>த ஜயதி\ஸ     ெகௗரவ (டா ட�) கவி>த ேஹஷா ஜயவ�தன     ெகௗரவ இ. சா-\ நி�மலநாத     ெகௗரவ (தி,மதி) ஹி,ணிகா பிேரம+ச>திர     ெகௗரவ ப>�ல லா1 ப�டாாிெகாட     ெகௗரவ ச. வியாேழ>திர அரசா�கஅரசா�கஅரசா�கஅரசா�க ெபாX0:HயVசிகIெபாX0:HயVசிகIெபாX0:HயVசிகIெபாX0:HயVசிகI பVறியபVறியபVறியபVறிய BWBWBWBW பாரா�மற�தி 120 ஆ� இல க நிைலயிய. க�டைளயி ஏ.பா;க� கைமயI� 2018 ேம 22 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா1 ஏ./  ெகா-ள4ப�ட பிேரரைண கைமயI� அரசா6க ெபா/45#ய.சிக- ப.றிய %(வி1 கடைமயா./வத.% பிவ,� உ/4பின�க- 2018 ேம 23 ஆ� திகதி ெதாிI %(வினா1 ெபய� %றி4பிட4ப�;-ளன�:  



                            (8 ) M. No. 7 ெகௗரவ ரஊ4 ஹகீ�     ெகௗரவ ரH>திர சமரHர     ெகௗரவ லZம ெசனவிர�ன     ெகௗரவ Kஜீவ ேசனசி6க     ெகௗரவ வச>த அ0விஹாேர     ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி1வா     ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா     ெகௗரவ லச>த அலகியவன     ெகௗரவ ரஜ ராமநாய க     ெகௗரவ அேசா  அேபசி6க     ெகௗரவ அEர பிாியத�ஷன யா4பா     ெகௗரவ அEர திசாநாய க     ெகௗரவ ச>திரசிறி கஜதீர     ெகௗரவ மஹி>தான>த அ0�கமேக     ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர  ெகௗரவ Kனி1 ஹ>�ென�தி     ெகௗரவ பிம1 ர�நாய க     ெகௗரவ மாைவ. ேசா. ேசனாதிராசா     ெகௗரவ அ4�1லா மஹ`4   ெகௗரவ ஜய>த சமரHர ெகௗரவ சி. சிறீதர   ெகௗரவ எ�.ஏ. Kம>திர     ெகௗரவ ெஹ ட� அ45ஹாமி     ெகௗரவ (டா ட�) நளி>த ஜயதி\ஸ     ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக,ணா     ெகௗரவ ஞான#�� aேநச அரசா�கஅரசா�கஅரசா�கஅரசா�க    நிதிநிதிநிதிநிதி    பVறியபVறியபVறியபVறிய    BWBWBWBW    பாரா�மற�தி 121 ஆ� இல க நிைலயிய. க�டைளயி ஏ.பா;க� கைமயI� 2018 ேம 22 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா1 ஏ./ ெகா-ள4ப�ட பிேரரைண கைமயI� ெதாிI %(வினா1 பிவ,� உ/4பின�க- 2018 ேம 23 ஆ� திகதி அரசா6க ெபா/45 #ய.சிக- ப.றிய %(வி1 கடைமயா./வத.% ெபய� %றி4பிட4ப�;-ளன�: ெகௗரவ லச>த அலகியவன ெகௗரவ ட ள\ ேதவான>தா ெகௗரவ (கலாநிதி) ப>�ல %ணவ�தன ெகௗரவ Kச>த 5Dசிநிலேம ெகௗரவ பிம1 ர�நாய க ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன>த %மாரசிறி 



                            (9 ) M. No. 7 ெகௗரவ மாைவ. ேசா. ேசனாதிராசா ெகௗரவ லbம ஆன>த விேஜமான ெகௗரவ (வண.) அ�ர<ேய ரதன ெகௗரவ (டா ட�) ரேம[ பதிரண ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ ெகௗரவ எ�.ஏ.Kம>திர ெகௗரவ ெசஹா ேசமசி6க ெகௗரவ அஜி� மான4ெப,ம ெகௗரவ மயி1வாகன� திலகராஜா ெகௗரவ மய>த திசாநாய க ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆK மாரசி6க ெகௗரவ (டா ட�) (தி,மதி) �dதா விேஜமான ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�9ஆர+சி ெபா>ெபா>ெபா>ெபா>    மE�மE�மE�மE�    BWBWBWBW    பாரா�மற�தி 122 ஆ� இல க நிைலயிய. க�டைளயி ஏ.பா;க� கைமைமயI� 2018 ேம 22 ஆ� திகதி அதாவ� இ/ பாரா�மற�தினா1 ஏ./ ெகா-ள4ப�ட பிேரரைண கைமயI� ெதாிI  %(வினா1 பிவ,� உ/4பின�க- 2018 ேம 23 ஆ� திகதி ெபா�ம8  %(வி1 கடைமயா./வத.% ெபய� %றி4பிட4ப�;-ளன�:  ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன ெகௗரவ Kஜீவ ேசனசி6க ெகௗரவ ட ள\ ேதவான>தா ெகௗரவ சா<>த திசாநாய க ெகௗரவ மஹி>த யா4பா அேபவ�தன ெகௗரவ Kச>த 5Dசிநிலேம ெகௗரவ நிஹா1 கல4ப�தி ெகௗரவ பிம1 ர�நாய க ெகௗரவ ரDசி� அ0விஹாேர ெகௗரவ அ8ர சி�னி ஜயர�ன ெகௗரவ லbம ஆன>த விேஜமான ெகௗரவ க. �ைரெர�ணசி6க� ெகௗரவ (டா ட�) ரேம[ பதிரண ெகௗரவ வி�ற வி கிரமநாய க ெகௗரவ கனக ேஹர� ெகௗரவ மயி1வாகன� திலகராஜா ெகௗரவ #ஹ�ம� இ4ராஹி� #ஹ�ம� மe� ெகௗரவ (டா ட�) (தி,மதி) �dதா விேஜமான ெகௗரவ சமி>த விேஜசிறி 



                            (10 ) M. No. 7 ெகௗரவ (தி,மதி) சா>தி a\க>தராசா ெகௗரவ (டா ட�) சி. சிவேமாக”   2.2.2.2.    ப,திர�கைள<ப,திர�கைள<ப,திர�கைள<ப,திர�கைள<    சம�0பி,த�சம�0பி,த�சம�0பி,த�சம�0பி,த�    : : : : (1) சபாநாயக�, இல6ைக+ சனநாயக+ ேசாச<ச  %9யரசி அரசியலைம4பி 154(6) ஆ�   உ/45ைரயி பிரகார�─         
 (i) 2014 ஆ� நிதி ஆ�9.கான கண காGவாள� தைலைமயதிபதியி அறி ைகயி நாகாவ� ெதா%தியி XIV ஆ� ப%திையM�; ம./�  (ii) 2016 ஆ� நிதி ஆ�9.கான கண காGவாள� தைலைமயதிபதியி அறி ைகயி #தலாவ� ெதா%தியி XIV, XV, XVI, XVII ம./� XVIII ஆ� ப%திகைளM�, ஆறாவ� ெதா%தியி VI, VII, X, XI ம./� XII ஆ� ப%திகைளM�, ப�தாவ� ெதா%தியி VII, VIII, IX ம./� X ஆ� ப%திகைளM� சம�4பி�தா�. ேம.ப9 அறி ைகக- சபா'ட,தி?ட0படசபா'ட,தி?ட0படசபா'ட,தி?ட0படசபா'ட,தி?ட0பட ேவ�;ெமனI� அ+சிட4பட ேவ�;ெமனI� க�டைளயாயி./. 
(2) காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம+ச�,     
 (i) 2014 ம./� 2015 ஆ� ஆ�;க� கான இல6ைக வய�ப ப1கைல கழக�தி ஆ�டறி ைகக�� கண %க��; 
 (ii) 2015 ஆ� ஆ�; கான இல6ைக பி % ப1கைல கழக�தி ஆ�டறி ைகM� கண %க��; 
 (iii) 2015  ஆ� ஆ�; கான இல6ைக ப1கைல கழக மானிய6க- ஆைண %(வி #4ப�தி ஏழாவ� வ,டா>த அறி ைக; 
 (iv) 2015 ஆ� ஆ�; கான ெமார�;ைவ4 ப1கைல கழக�தி ெதாழி1E�ப நி/வன�தி ஆ�டறி ைகM� வ,டா>த கண கறி ைகM�; 
 (v) 2015 ஆ� ஆ�; கான  ெகா(�54 ப1கைல கழக கம�ெதாழி1 ெதாழி1E�பவிய1 ம./� கிராமிய விDஞான6க� கான நி/வன�தி ஆ�டறி ைக; 
 (vi) 2014 ம./� 2015 ஆ� ஆ�;க� கான இல6ைக /ஹுண ப1கைல கழக�தி வ,டா>த அறி ைகக-; 
 (vii) 2015 ஆ� ஆ�; கான இல6ைக களனி4 ப1கைல கழக�தி ஆ�டறி ைகM� கண %க��; 
 (viii) 2015 ஆ� ஆ�; கான ெகா(�54 ப1கைல கழக�தி உயி� இரசாயனவிய1, Aல �./ உயிாிய1 ம./� உயிாியி1 ெதாழி1E�ப நி/வக�தி  ஆ�டறி ைக; 
 (ix) 2015 ஆ� ஆ�; கான இல6ைக கிழ %4 ப1கைல கழக�தி Kவாமி வி5லான>த அழகிய. க.ைகக- நி/வக�தி வ,டா>த அறி ைக; 
 (x) 2015 ஆ� ஆ�; கான ேபராதைன4 ப1கைல கழக�தி  ஆ�டறி ைக; 
 (xi) 2015 ஆ� ஆ�; கான  க�5ல அர6க  கைல4 ப1கைல கழக�தி ஆ�டறி ைக; 
 (xii) 2015 ஆ� ஆ�; கான இல6ைக திற>த ப1கைல கழக�தி ஆ�டறி ைக;  
 (xiii) 2015 ஆ� ஆ�; கான ஊவா ெவ1ல\ஸ ப1கைல கழக�தி ஆ�டறி ைக; ம./� 
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 (xiv) 2015 ஆ� ஆ�; கான ெகா(�54 ப1கைல கழக�தி கணனி  க1வி  க1iாியி ஆ�டறி ைக  ஆகியவ.ைற+ சம�4பி�� ேம.ப9 அறி ைகைய க1வி ம./� மனித வள அபிவி,�தி ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  %(வி.% ஆ./4ப;�த4பட ேவ�;ெமன4 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட4ப�; ஏ./  ெகா-ள4ப�ட�.  3.3.3.3.    இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    ேதயிைல<ேதயிைல<ேதயிைல<ேதயிைல<    சைப (தி�,த<)சைப (தி�,த<)சைப (தி�,த<)சைப (தி�,த<)    ச)டYல�ச)டYல�ச)டYல�ச)டYல�: இர�டா� மதி4_�; கான க�டைள வாசி க4ப�ட�. 
“இ+ச�டAல� இ4ெபா(� இர�டா� மதி4_; ெசGய4ப;மாக” என ெப,>ேதா�ட  ைக�ெதாழி1க- அைம+ச� சா�பாக காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம+ச� பிேராி�தா�. “ெகளரவ கனக ேஹர� தைலைம தா6%வாராக” என ெப,>ேதா�ட  ைக�ெதாழி1க-  அைம+ச� சா�பாக காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம+ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட4ப�; ஏ./ ெகா-ள4ப�ட�. 
(#.ப. 11.05 மணி % ெகௗரவ கனக ேஹர� தைலைம தா6கினா�.) “ெகளரவ பிய6கர ஜயர�ன தைலைம தா6%வாராக” என ெப,>ேதா�ட  ைக�ெதாழி1க-  அைம+ச� பிேராி�தா�.  
(#.ப. 11.55 மணி % ெகௗரவ பிய6கர ஜயர�ன தைலைம தா6கினா�.) “ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆன>த %மாரசிறி தைலைம தா6%வாராக” என ெப,>ேதா�ட  ைக�ெதாழி1க-  அைம+ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட4ப�; ஏ./ ெகா-ள4ப�ட�. 
(பி.ப. 1.49 மணி % ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆன>த %மாரசிறி தைலைம தா6கினா�.) பிேரரைண சைப % விட4ப�; ஏ./ ெகா-ள4ப�ட�. அத பிரகார� ச�டAல� இர�டா� மதி4_; ெசGய4ப�ட�. “ச�டAல� #(4பாரா�மற %(வி பாிசீலைன % விட4ப;மாக” என  ெப,>ேதா�ட  ைக�ெதாழி1க- அைம+ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட4ப�; ஏ./ ெகா-ள4ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %(வாக மாறிய�. (%(நிைலயி1) தைலைம தா6%� உ/4பின� தைலைம தா6கினா�. 1 #த1  3 வைரயான வாசக6க- ஏ./ ெகா-ள4ப�டன. ச�டமா %வாசக#� ச�ட4ெபய,�: ச�டமா %வாசக#� ச�ட4ெபய,� ச�டAல�தி ஒ, ப%தியாக இ, க ேவ�;ெமற பிேரரைண %(வி.% விட4ப�; ஏ./ ெகா-ள4ப�ட�. ச�டAல�  தி,�த6களிறி ஏ./ ெகா-ள4ப�டதாக அறிவி க4ப�ட�. “ச�டAல� இ4ெபா(� Aறாவ� #ைறயாக மதி4பிட4ெப/மாக” என ெப,>ேதா�ட  ைக�ெதாழி1க- அைம+ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட4ப�; ஏ./ ெகா-ள4ப�ட�.  



                            (12 ) M. No. 7 இதப9 ச�டAல�  Aறாவ� #ைறயாக மதி4பிட4ப�; ஏ./ ெகா-ள4ப�ட�.  4444.... ஒ,திைவ0:ஒ,திைவ0:ஒ,திைவ0:ஒ,திைவ0:    (((( ெத�மாகாண,தி�ெத�மாகாண,தி�ெத�மாகாண,தி�ெத�மாகாண,தி�    பரவிபரவிபரவிபரவி    வ��வ��வ��வ��    இன�காண0படாதஇன�காண0படாதஇன�காண0படாதஇன�காண0படாத    காZ<ச�காZ<ச�காZ<ச�காZ<ச�) :  ) :  ) :  ) :      
“இ4 பாரா�மற� இ4ேபா� ஒ�திைவ க4ப;மாக” என காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம+ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ;�திய�ப4 ெப./ விவாதி க4ப�ட�.  பிேரரைண சைப % விட4ப�; எ./ ெகா-ள4ப�ட�. பாரா�மற� பி.ப. 3.15 மணி %, 2018 ேம 25 ஆ� திகதி ெவ-ளி கிழைம #.ப. 10.30 மணி வைர ஒ�திைவ க4ப�ட�.   


