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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 ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க,ெகௗரவ ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம+ச�� ேதசிய ெகா0ைகக0 ம12� ெபா�ளாதார அ3வ4க0 அைம+ச�� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ0நா�ட3வ4க0 அைம+ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க, 612லா��ைற அபிவி��தி ம12� கிறி7தவ சமய அ3வ4க0 அைம+ச� ெகௗரவ மஹி�த அமர ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர ர, கட1ெறாழி4 ம12� நீரக வள9ல அபிவி��தி அைம+ச� ம12� மகாவ: அபிவி��தி இராஜா=க 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 ம12� பாரா�மற ம2சீரைம�� அைம+ச�� அரசா=க# க�சி �த1ேகாலாசா>� ெகௗரவ ல!ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல!ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல!ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல!ம� கிாிஎ�ல, உய� க4வி ம12� ெந?@சாைலக0 அைம+ச�� பாரா�மற+ சைப �த4வ�� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�?��ைற அைம+ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ3வாதார அபிவி��தி ம12� வனசீவராசிக0 அைம+ச�� ��தசாசன அைம+ச�� ெகௗரவ ஏ. &. �சி� பிேரமஜய�த,ெகௗரவ ஏ. &. �சி� பிேரமஜய�த,ெகௗரவ ஏ. &. �சி� பிேரமஜய�த,ெகௗரவ ஏ. &. �சி� பிேரமஜய�த, வி@ஞான, ெதாழி4C�ப ம12� ஆரா"+சி அைம+ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன,  அபிவி��தி� பணி�ெபா2��க0 அைம+ச�� ெவளிநா�ட3வ4க0 அைம+ச�� ெகௗரவ ைபஸ� )*தபா,ெகௗரவ ைபஸ� )*தபா,ெகௗரவ ைபஸ� )*தபா,ெகௗரவ ைபஸ� )*தபா, மாகாண சைபக0 ம12� உ0Eரா�சி அைம+ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க, ெப1ேறா:ய வள=க0 அபிவி��தி அைம+ச� ெகௗரவ ம,� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம,� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம,� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம,� சமரவி�ரம, அபிவி��தி உபாய �ைறக0 ம12� ச�வேதச வ��தக அைம+ச� ெகௗரவ ர-சி. சிய/பலாபி&ய,ெகௗரவ ர-சி. சிய/பலாபி&ய,ெகௗரவ ர-சி. சிய/பலாபி&ய,ெகௗரவ ர-சி. சிய/பலாபி&ய, மிவ3 ம12� ���பி#க�த#க ச#தி அைம+ச� ெகௗரவ ரஊ1 ஹகீ/,ெகௗரவ ரஊ1 ஹகீ/,ெகௗரவ ரஊ1 ஹகீ/,ெகௗரவ ரஊ1 ஹகீ/, நகர� தி�டமிட4 ம12� நீ�வழ=க4 அைம+ச�  ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க4வி இராஜா=க அைம+ச� 



                            ( 2 )  M. No. 237 ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா0ைகக0 ம12� ெபா�ளாதார அ3வ4க0 இராஜா=க அைம+ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா��89ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா��89ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா��89ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா��89ேள, நகர� தி�டமிட4 ம12� நீ� வழ=க4 இராஜா=க அைம+ச� ெகௗரவ ஏ. &. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. &. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. &. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. &. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி4 ம12� வாணிப அ3வ4க0 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 ல!ம� ெசெனவிர.ன,ெகௗரவ ல!ம� ெசெனவிர.ன,ெகௗரவ ல!ம� ெசெனவிர.ன,ெகௗரவ ல!ம� ெசெனவிர.ன, வி@ஞான, ெதாழி4C�ப ம12� ஆரா"+சி இராஜா=க 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�பா? ம12� ந4:ண#க இராஜா=க அைம+ச�  ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன, நிதி ம12� ெவ(சன ஊடக பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ பா,த >மார ெதவர1ெப�ம,ெகௗரவ பா,த >மார ெதவர1ெப�ம,ெகௗரவ பா,த >மார ெதவர1ெப�ம,ெகௗரவ பா,த >மார ெதவர1ெப�ம, உ0ளக அ3வ4க0, வடேம4 அபிவி��தி ம12� கலாசார அ3வ4க0 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 ெகா0ைகக0 ம12� ெபா�ளாதார அ3வ4க0 பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ க�ணார.ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார.ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார.ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார.ன பரணவிதான, திறக0 அபிவி��தி ம12� ெதாழி1பயி1சி பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ �ச�த 8-சிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த 8-சிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த 8-சிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த 8-சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம12� �காைம��வ பிரதி அைம+ச� ெகௗரவ அஜி. பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி. பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி. பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி. பி. ெபேரரா, மிவ3 ம12� ���பி#க�த#க ச#தி பிரதி அைம+ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ18ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ18ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ18ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ18ஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேப>ணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேப>ணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேப>ணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேப>ணவ�தன   ெகௗரவ மஹி�த யா1பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா1பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா1பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா1பா அேபவ�தன   ெகௗரவ சிசிர >மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர >மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர >மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர >மார அேபேசகர   ெகௗரவ �ஷார இ��னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ��னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ��னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ��னி� அமரேசன   ெகௗரவ டல* அழக1ெப�மெகௗரவ டல* அழக1ெப�மெகௗரவ டல* அழக1ெப�மெகௗரவ டல* அழக1ெப�ம   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ ேஜ.எ/. ஆன�த >மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ/. ஆன�த >மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ/. ஆன�த >மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ/. ஆன�த >மாரசிறி   ெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ உதய பிரபா. க/ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா. க/ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா. க/ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா. க/ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல1ப.திெகௗரவ நிஹா� கல1ப.திெகௗரவ நிஹா� கல1ப.திெகௗரவ நிஹா� கல1ப.தி   ெகௗரவ திேனB >ணவ�தனெகௗரவ திேனB >ணவ�தனெகௗரவ திேனB >ணவ�தனெகௗரவ திேனB >ணவ�தன   ெகௗரவ ப��ல >ணவ�தனெகௗரவ ப��ல >ணவ�தனெகௗரவ ப��ல >ணவ�தனெகௗரவ ப��ல >ணவ�தன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா&ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா&ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா&ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா&   ெ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,� பCடார ஜயமஹெகௗரவ ந,� பCடார ஜயமஹெகௗரவ ந,� பCடார ஜயமஹெகௗரவ ந,� பCடார ஜயமஹ   



                            ( 3 )  M. No. 237 ெகௗரவ அDர சிEனி ஜயர.னெகௗரவ அDர சிEனி ஜயர.னெகௗரவ அDர சிEனி ஜயர.னெகௗரவ அDர சிEனி 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 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 ாீ. ர�ஜி. த ெசாFசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி. த ெசாFசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி. த ெசாFசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி. த ெசாFசா   ெகௗரவ அGர திசாநாய�கெகௗரவ அGர திசாநாய�கெகௗரவ அGர திசாநாய�கெகௗரவ அGர திசாநாய�க   ெகௗரவ )ஹமE நவவிெகௗரவ )ஹமE நவவிெகௗரவ )ஹமE நவவிெகௗரவ )ஹமE 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 ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ சன. நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன. நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன. நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன. நிசா�த ெபேரரா   ெகௗரவ �ஜி. ச-ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி. ச-ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி. ச-ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி. ச-ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�த   ெகௗரவ ப��ல லா� பCடாாிெகாடெகௗரவ ப��ல லா� பCடாாிெகாடெகௗரவ ப��ல லா� பCடாாிெகாடெகௗரவ ப��ல லா� பCடாாிெகாட   ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ )ஹ/ம� இ1ராஹி/ )ஹ/ம� ம�
�ெகௗரவ )ஹ/ம� இ1ராஹி/ )ஹ/ம� ம�
�ெகௗரவ )ஹ/ம� இ1ராஹி/ )ஹ/ம� ம�
�ெகௗரவ )ஹ/ம� இ1ராஹி/ )ஹ/ம� ம�
�   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ (வண.) அ�ர,ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ�ர,ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ�ர,ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ�ர,ேய ரதன ேதர�   ெ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 )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 சம� ராஜப!ெகௗரவ சம� ராஜப!ெகௗரவ சம� ராஜப!ெகௗரவ சம� ராஜப!   ெகௗரவ காமினி ெலா�>ேகெகௗரவ காமினி ெலா�>ேகெகௗரவ காமினி ெலா�>ேகெகௗரவ காமினி ெலா�>ேக   ெகௗரவ ஜானக வ�>/8ரெகௗரவ ஜானக வ�>/8ரெகௗரவ ஜானக வ�>/8ரெகௗரவ ஜானக வ�>/8ர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி.திராேதவி வ�னிஆர<சிெகௗரவ (தி�மதி) பவி.திராேதவி வ�னிஆர<சிெகௗரவ (தி�மதி) பவி.திராேதவி வ�னிஆர<சிெகௗரவ (தி�மதி) பவி.திராேதவி வ�னிஆர<சி   ெ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 �H1 விேஜேசகரெகௗரவ �H1 விேஜேசகரெகௗரவ �H1 விேஜேசகரெகௗரவ �H1 விேஜேசகர   ெகௗரவ க-சன விேஜேசகரெகௗரவ க-சன விேஜேசகரெகௗரவ க-சன விேஜேசகரெகௗரவ க-சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ விம�  ரவ�செகௗரவ விம�  ரவ�செகௗரவ விம�  ரவ�செகௗரவ விம�  ரவ�ச   ெகௗரவ >மார ெவ�கமெகௗரவ >மார ெவ�கமெகௗரவ >மார ெவ�கமெகௗரவ >மார ெவ�கம   ெகௗரவ ஜய�த சமர ரெகௗரவ ஜய�த சமர ரெகௗரவ ஜய�த சமர ரெகௗரவ ஜய�த சமர ர   ெகௗரவ ச�தி. சமரசி�கெகௗரவ ச�தி. சமரசி�கெகௗரவ ச�தி. சமரசி�கெகௗரவ ச�தி. சமரசி�க   



                            ( 4 )  M. No. 237 ெகௗரவ �னி� ஹ���ென.திெகௗரவ �னி� ஹ���ென.திெகௗரவ �னி� ஹ���ென.திெகௗரவ �னி� ஹ���ென.தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹE&ஆர<சிெகௗரவ விேஜபால ெஹE&ஆர<சிெகௗரவ விேஜபால ெஹE&ஆர<சிெகௗரவ விேஜபால ெஹE&ஆர<சி      தி�. த�மிக தசநாய#க, பாரா�மற+ ெசயலாள� நாயக�   தி�. நீ4 இ�தவல, பணியா�ெடா(தி� பிரதானிI� பிரதி� பாரா�மற+ ெசயலாள� நாயக��   தி�மதி (ஷானி ேராஹனதீர, உதவி+ ெசயலாள� நாயக�  தி�. L#கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி+ ெசயலாள� நாயக�   ஒ.திைவ1பி� பிரகார/ பாராJம�ற/ K&ய�. ஒ.திைவ1பி� பிரகார/ பாராJம�ற/ K&ய�. ஒ.திைவ1பி� பிரகார/ பாராJம�ற/ K&ய�. ஒ.திைவ1பி� பிரகார/ பாராJம�ற/ K&ய�.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1. 8திய உL1பினாி�  உLதி1பிரமாண/ / ச.திய1பிரமாண/:8திய உL1பினாி�  உLதி1பிரமாண/ / ச.திய1பிரமாண/:8திய உL1பினாி�  உLதி1பிரமாண/ / ச.திய1பிரமாண/:8திய உL1பினாி�  உLதி1பிரமாண/ / ச.திய1பிரமாண/:         பாரா�மற  உ2�பின� ெகளரவ அகம�ெல�ைப �ஹ�ம� நசீ� ச�ட�பிரகார�   உ2தி�பிரமாண� ெச"� ��தக�தி4 ைகெயா�பமி�டா�.  2. 2. 2. 2. சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி.த�க9அறிவி.த�க9அறிவி.த�க9அறிவி.த�க9: : : : சபாநாயகாி கீM (றி�பி�ட அறிவி�த4 வி?#க�ப�ட�:— 
“பாரா�மற�ைத# ��?வத1கான அறிவி�தைல பாரா�மற+ ெசயலாள� நாயக�  த1ெபா,� சைப#( வாசி��# கா�?வாராக”  

“சபாநயகாி�சபாநயகாி�சபாநயகாி�சபாநயகாி�        அறிவி.த�அறிவி.த�அறிவி.த�அறிவி.த�    2018 2018 2018 2018 ெப1ரவாிெப1ரவாிெப1ரவாிெப1ரவாி    மாத/மாத/மாத/மாத/    06 06 06 06 ஆ/ஆ/ஆ/ஆ/    திகதிதிகதிதிகதிதிகதி    ெசOவாF�கிழைமெசOவாF�கிழைமெசOவாF�கிழைமெசOவாF�கிழைம    ))))....பபபப. 10.30 . 10.30 . 10.30 . 10.30 மணி�>மணி�>மணி�>மணி�>    இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    சனநாயகசனநாயகசனநாயகசனநாயக    ேசாச,ச�ேசாச,ச�ேசாச,ச�ேசாச,ச�    >&யரசி�>&யரசி�>&யரசி�>&யரசி�    பாராJம�ற.ைதபாராJம�ற.ைதபாராJம�ற.ைதபாராJம�ற.ைத    KEPத�KEPத�KEPத�KEPத�        பாரா�மற�தி சபாநாயக� க� ஜயNாிய ஆகிய நா, பிரதம அைம+சாி ேவO?ேகா�#கிண=க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைள இல#க� 14 இ பிரகார�, 2018 ெப�ரவாி மாத� 06 ஆ� திகதி ெச!வா"#கிழைம �1பக4 10.30 மணி#( பாரா�மற�ைத# �?வத1( அைழ�பாைண வி?�தி�#கிேற எபைத இ�தா4 அறிவி#கிேற.  க� ஜயNாிய சபாநாயக� 2018 சனவாி 30 ஆ� திகதி P ஜயவ�தன�ர# ேகா�ேட.”   3. 3. 3. 3. பாராJம�ற அம�Q (இலபாராJம�ற அம�Q (இலபாராJம�ற அம�Q (இலபாராJம�ற அம�Q (இல.1.1.1.1)))): : : : பாரா�மற+ சைப �த4வ� சம��பி�த பிேரரைண,— 7ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி ஏ1பா?களினா3� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா4 ஏ12#ெகா0ள�ப�ட பிேரரைணகளினா3� தைடெபறாம4, இைறய தின� சைப அம�V ேநர� �.ப 10.30 மணி �த4 பி.ப. 4.00 மணிவைர இ�#(மாக. �.ப. 10.30 மணி#( 7(5) ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைள ெதாழி1ப?மாக. பி.ப. 4.00 மணி#( சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ�பாராக. பிேரரைண சைப#( விட�ப�? ஏ12#ெகா0ள�ப�ட�. 



                            ( 5 )  M. No. 237  4.4.4.4.    பாராJம�ற அம�QபாராJம�ற அம�QபாராJம�ற அம�QபாராJம�ற அம�Q    (இல(இல(இல(இல.2.2.2.2 )))) : : : : பாரா�மற+ சைப �த4வ� சம��பி�த பிேரரைண,— இ�பாரா�மற� இ2 அத அம�V கைலI� ேபா� 2018 ெப�ரவாி மாத� 19 ஆ� திகதி, தி=க�கிழைம �.ப. 10.00 மணி வைர ஒ�திைவ#க�ப?மாக. பிேரரைண சைப#( விட�ப�? ஏ12#ெகா0ள�ப�ட�.  5555....    ஒ.திைவ18ஒ.திைவ18ஒ.திைவ18ஒ.திைவ18    ( திைறேசாி1திைறேசாி1திைறேசாி1திைறேசாி1 பிைண)றிபிைண)றிபிைண)றிபிைண)றி விநிேயாக/விநிேயாக/விநிேயாக/விநிேயாக/ பRறிபRறிபRறிபRறி விசாரைணவிசாரைணவிசாரைணவிசாரைண ெசFS/ெசFS/ெசFS/ெசFS/ சனாதிபதிசனாதிபதிசனாதிபதிசனாதிபதி ஆைண�>Tவின�/ஆைண�>Tவின�/ஆைண�>Tவின�/ஆைண�>Tவின�/ பாாியபாாியபாாியபாாிய ேமாச&ேமாச&ேமாச&ேமாச&, ஊழ�ஊழ�ஊழ�ஊழ� மRL/மRL/மRL/மRL/ அரசஅரசஅரசஅரச ெசா.��க9ெசா.��க9ெசா.��க9ெசா.��க9, சிற18ாிைமக9சிற18ாிைமக9சிற18ாிைமக9சிற18ாிைமக9, அதிகாரஅதிகாரஅதிகாரஅதிகார �Bபிரேயாக/�Bபிரேயாக/�Bபிரேயாக/�Bபிரேயாக/ ெதாட�பாெதாட�பாெதாட�பாெதாட�பா விசாரைணவிசாரைணவிசாரைணவிசாரைண ெசFS/ெசFS/ெசFS/ெசFS/ சனாதிபதிசனாதிபதிசனாதிபதிசனாதிபதி ஆைண�>Tவின�/ஆைண�>Tவின�/ஆைண�>Tவின�/ஆைண�>Tவின�/ அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக): : : : “இ� பாரா�மற� இ�ேபா� ஒ�திைவ#க�ப?மாக” என பாரா�மற சைப �த4வ�  பிேராி�தா�.  பிேரரைண எ?�திய�ப�ெப12 விவாதி#க�ப�ட�. 
(பி.ப. 12.10 மணி#( பிரதி+ சபாநாயக� தைலைம தா=கினா�.)  
“ெகௗரவ ல#கி ஜயவ�தன தைலைம தா=(வாராக” என உய� க4வி ம12� ெந?@சாைலக0 அைம+ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#( விட�ப�? ஏ12#ெகா0ள�ப�ட�. 
(பி.ப. 1.38 மணி#( ெகௗரவ லகி ஜயவ�தன தைலைம தா=கினா�. )  
“ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனZத (மாரசிறி தைலைம தா=(வாராக” என உய� க4வி ம12� ெந?@சாைலக0 அைம+ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#( விட�ப�? ஏ12#ெகா0ள�ப�ட�. 
(பி.ப. 3.09 மணி#( ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனZத (மாரசிறி  தைலைம தா=கினா�. )  பிேரரைண சைப#( விட�ப�? ஏ12#ெகா0ள�ப�ட�. பி.ப. 4.00 மணி#(, இைறய தின சைப� தீ�மான�தி1( ஏ1ப, 2018 ெப���வாி மாத� 19 ஆ� திகதி �தகிழைம �.ப. 10.00 மணிவைர பாரா�மற� ஒ�திைவ#க�ப�ட�. 


