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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    ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க, ,-.லா��ைற அபிவி1�தி ம-.� கிறி2தவ சமய அ3வ4க� அைம5ச� ெகௗரவ மஹி�த அமர ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர ர, கம�ெதாழி4 அைம5ச� ெ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.சீரைம78 அைம5ச1� அரசா9க  க�சி $த-ேகாலாசா:� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய ஒ1ைம7பா<, ந4=ண க� ம-.� அரசக1ம ெமாழிக� அைம5ச� ெ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-.� சிவி4 விமான5 ேசைவக� அைம5ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, 8�தசாசன அைம5ச� ெகௗரவ ர �திர சமர ர,ெகௗரவ ர �திர சமர ர,ெகௗரவ ர �திர சமர ர,ெகௗரவ ர �திர சமர ர, ெதாழி4 ம-.� ெதாழி-ச9க உற@க� அைம5ச� ெகௗரவ %.எ�. (வாமிநாத�,ெகௗரவ %.எ�. (வாமிநாத�,ெகௗரவ %.எ�. (வாமிநாத�,ெகௗரவ %.எ�. (வாமிநாத�, மீ�'Aேய-ற�, 8ன�வாBவளி78, வட ' அபிவி1�தி ம-.� இC�மத அ3வ4க� அைம5ச� ெகௗரவ ரஊ* ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ* ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ* ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ* ஹகீ�, நகர� தி�டமிட4 ம-.� நீ�வழ9க4 அைம5ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, சDக வ3E�ட4க� அைம5ச�  ெகௗரவ வச�த அ,விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ,விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ,விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ,விஹாேர, கம�ெதாழி4 இராஜா9க அைம5ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம-.� ெபா1ளாதார அ3வ4க� இராஜா9க அைம5ச� ெகௗரவ ஏ. %. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. %. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. %. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. %. பிேரமதாச, ெப1Cேதா�ட  ைக�ெதாழி4 இராஜா9க அைம5ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர0ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர0ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர0ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர0ன, நிதி இராஜா9க அைம5ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல1ம� ெசெனவிர0ன,ல1ம� ெசெனவிர0ன,ல1ம� ெசெனவிர0ன,ல1ம� ெசெனவிர0ன, விGஞான, ெதாழி4I�ப, ஆராK5சி, திறக� அபிவி1�தி, ெதாழி-பயி-சி ம-.� க�A மர8ாிைமக� இராஜா9க அைம5ச� ெகௗரவ ஏ. எ2. எ�. ெபள3,ெகௗரவ ஏ. எ2. எ�. ெபள3,ெகௗரவ ஏ. எ2. எ�. ெபள3,ெகௗரவ ஏ. எ2. எ�. ெபள3, ேதசிய ஒ-.ைம ம-.� சகவாB@ இராஜா9க அைம5ச�  



                            (2 ) M. No. 4 ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா 'வர�� ம-.� சிவி4 விமான5 ேசைவக� பிரதி அைம5ச� ெ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 அைம5ச� ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ0�வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ0�வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ0�வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ0�வல, உ�நா�ட3வ4க� பிரதி அைம5ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, ,காதார�, ேபாசைண ம-.� ,ேதச ம1��வ பிரதி அைம5ச� ெகௗரவ க�ணார0ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார0ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார0ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார0ன பரணவிதான, விGஞான, ெதாழி4I�ப, ஆராK5சி, திறக� அபிவி1�தி, ெதாழி-பயி-சி ம-.� க�A மர8ாிைமக� பிரதி அைம5ச� ெகௗரவ 50� சிவ6�க�,ெகௗரவ 50� சிவ6�க�,ெகௗரவ 50� சிவ6�க�,ெகௗரவ 50� சிவ6�க�, சDக நல8ாி ம-.� ஆர�ப  ைக�ெதாழி4 பிரதி அைம5ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட7 அ*8ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட7 அ*8ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட7 அ*8ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட7 அ*8ஹாமி   ெகௗரவ மஹி�த யா*பா அேபவ7தனெகௗரவ மஹி�த யா*பா அேபவ7தனெகௗரவ மஹி�த யா*பா அேபவ7தனெகௗரவ மஹி�த யா*பா அேபவ7தன   ெகௗரவ ல1ம� யா*பா அேபவ7தனெகௗரவ ல1ம� யா*பா அேபவ7தனெகௗரவ ல1ம� யா*பா அேபவ7தனெகௗரவ ல1ம� யா*பா அேபவ7தன   ெகௗரவ தி9� அ5:கமெகௗரவ தி9� அ5:கமெகௗரவ தி9� அ5:கமெகௗரவ தி9� அ5:கம   ெகௗரவ ஆன�த அ,0கமேகெகௗரவ ஆன�த அ,0கமேகெகௗரவ ஆன�த அ,0கமேகெகௗரவ ஆன�த அ,0கமேக   ெகௗரவ ர<சி0 அ,விஹாேரெகௗரவ ர<சி0 அ,விஹாேரெகௗரவ ர<சி0 அ,விஹாேரெகௗரவ ர<சி0 அ,விஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி�0 =மா7ெகௗரவ அ. அரவி�0 =மா7ெகௗரவ அ. அரவி�0 =மா7ெகௗரவ அ. அரவி�0 =மா7   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த =மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த =மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த =மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த =மாரசிறி   ெகௗரவ க �திர� ேகா>?வர�ெகௗரவ க �திர� ேகா>?வர�ெகௗரவ க �திர� ேகா>?வர�ெகௗரவ க �திர� ேகா>?வர�   ெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ சிறிபால கமல0ெகௗரவ சிறிபால கமல0ெகௗரவ சிறிபால கமல0ெகௗரவ சிறிபால கமல0   ெகௗரவ உதய பிரபா0 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா0 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா0 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா0 க�ம�பில   ெகௗரவ திேனA =ணவ7தனெகௗரவ திேனA =ணவ7தனெகௗரவ திேனA =ணவ7தனெகௗரவ திேனA =ணவ7தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப��ல =ணவ7தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப��ல =ணவ7தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப��ல =ணவ7தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப��ல =ணவ7தன   ெகௗரவ எDவD =ணேசகரெகௗரவ எDவD =ணேசகரெகௗரவ எDவD =ணேசகரெகௗரவ எDவD =ணேசகர   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா%ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா%ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா%ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா%   ெகௗரவ (டா�ட7) நளி�த ஜயதி?ஸெகௗரவ (டா�ட7) நளி�த ஜயதி?ஸெகௗரவ (டா�ட7) நளி�த ஜயதி?ஸெகௗரவ (டா�ட7) நளி�த ஜயதி?ஸ   ெகௗரவ ந6� பEடார ஜயமஹெகௗரவ ந6� பEடார ஜயமஹெகௗரவ ந6� பEடார ஜயமஹெகௗரவ ந6� பEடார ஜயமஹ   ெகௗரவ அFர சிDனி ஜயர0னெகௗரவ அFர சிDனி ஜயர0னெகௗரவ அFர சிDனி ஜயர0னெகௗரவ அFர சிDனி ஜயர0ன   ெகௗரவ அGராத ஜயர0னெகௗரவ அGராத ஜயர0னெகௗரவ அGராத ஜயர0னெகௗரவ அGராத ஜயர0ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர0னெகௗரவ பிய�கர ஜயர0னெகௗரவ பிய�கர ஜயர0னெகௗரவ பிய�கர ஜயர0ன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ7தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ7தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ7தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ7தன   ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர   ெகௗரவ (தி�மதி) (ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) (ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) (ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) (ேமதா ஜீ. ஜயேசன   ெகௗரவ க. �ைரெரDணசி�க�ெகௗரவ க. �ைரெரDணசி�க�ெகௗரவ க. �ைரெரDணசி�க�ெகௗரவ க. �ைரெரDணசி�க�   ெகௗரவ எ�.எ?. ெதளH�ெகௗரவ எ�.எ?. ெதளH�ெகௗரவ எ�.எ?. ெதளH�ெகௗரவ எ�.எ?. ெதளH�   ெகௗரவ சிறினா� % ெம�ெகௗரவ சிறினா� % ெம�ெகௗரவ சிறினா� % ெம�ெகௗரவ சிறினா� % ெம�   



                            (3 ) M. No. 4 ெகௗரவ அGர திசாநாய�கெகௗரவ அGர திசாநாய�கெகௗரவ அGர திசாநாய�கெகௗரவ அGர திசாநாய�க   ெகௗரவ எ?. H. திசாநாய�கெகௗரவ எ?. H. திசாநாய�கெகௗரவ எ?. H. திசாநாய�கெகௗரவ எ?. H. திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள? ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள? ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள? ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள? ேதவான�தா   ெகௗரவ 5ஹமD நவவிெகௗரவ 5ஹமD நவவிெகௗரவ 5ஹமD நவவிெகௗரவ 5ஹமD நவவி   ெகௗரவ வா(ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா(ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா(ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா(ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ 80திக ப0திறணெகௗரவ 80திக ப0திறணெகௗரவ 80திக ப0திறணெகௗரவ 80திக ப0திறண   ெ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 %லா� ெபேரராெகௗரவ %லா� ெபேரராெகௗரவ %லா� ெபேரராெகௗரவ %லா� ெபேரரா   ெகௗரவ (ஜி0 ச<ஜய ெபேரராெகௗரவ (ஜி0 ச<ஜய ெபேரராெகௗரவ (ஜி0 ச<ஜய ெபேரராெகௗரவ (ஜி0 ச<ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அ��தி�க ப7னா��ெகௗரவ அ��தி�க ப7னா��ெகௗரவ அ��தி�க ப7னா��ெகௗரவ அ��தி�க ப7னா��   ெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) (த7ஷினி ப7னா��8Iேளெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) (த7ஷினி ப7னா��8Iேளெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) (த7ஷினி ப7னா��8Iேளெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) (த7ஷினி ப7னா��8Iேள   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�த   ெகௗரவ ப��ல லா� பEடாாிெகாடெகௗரவ ப��ல லா� பEடாாிெகாடெகௗரவ ப��ல லா� பEடாாிெகாடெகௗரவ ப��ல லா� பEடாாிெகாட   ெ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 5ஹ�ம� இ*ராஹி� 5ஹ�ம� ம�
7ெகௗரவ 5ஹ�ம� இ*ராஹி� 5ஹ�ம� ம�
7ெகௗரவ 5ஹ�ம� இ*ராஹி� 5ஹ�ம� ம�
7ெகௗரவ 5ஹ�ம� இ*ராஹி� 5ஹ�ம� ம�
7   ெகௗரவ எ?.எ�. மாி�கா7ெகௗரவ எ?.எ�. மாி�கா7ெகௗரவ எ?.எ�. மாி�கா7ெகௗரவ எ?.எ�. மாி�கா7   ெகௗரவ இ�ரா� மJK*ெகௗரவ இ�ரா� மJK*ெகௗரவ இ�ரா� மJK*ெகௗரவ இ�ரா� மJK*   ெகௗரவ அஜி0 மா�ன*ெப�மெகௗரவ அஜி0 மா�ன*ெப�மெகௗரவ அஜி0 மா�ன*ெப�மெகௗரவ அஜி0 மா�ன*ெப�ம   ெகௗரவ எ?.சீ. 50�=மாரணெகௗரவ எ?.சீ. 50�=மாரணெகௗரவ எ?.சீ. 50�=மாரணெகௗரவ எ?.சீ. 50�=மாரண   ெகௗரவ பிம� ர0நாய�கெகௗரவ பிம� ர0நாய�கெகௗரவ பிம� ர0நாய�கெகௗரவ பிம� ர0நாய�க   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ 5ஜி87 ரஹுமா�ெகௗரவ 5ஜி87 ரஹுமா�ெகௗரவ 5ஜி87 ரஹுமா�ெகௗரவ 5ஜி87 ரஹுமா�   ெகௗரவ சம� ராஜப1ெகௗரவ சம� ராஜப1ெகௗரவ சம� ராஜப1ெகௗரவ சம� ராஜப1   ெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) �3தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) �3தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) �3தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட7) (தி�மதி) �3தா விேஜமா�ன   ெகௗரவ �M* விேஜேசகரெகௗரவ �M* விேஜேசகரெகௗரவ �M* விேஜேசகரெகௗரவ �M* விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதFக விதானகமேகெகௗரவ ேதFக விதானகமேகெகௗரவ ேதFக விதானகமேகெகௗரவ ேதFக விதானகமேக   ெகௗரவ ச�திம  ர�ெகா%ெகௗரவ ச�திம  ர�ெகா%ெகௗரவ ச�திம  ர�ெகா%ெகௗரவ ச�திம  ர�ெகா%   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான50� Oேநச�ெகௗரவ ஞான50� Oேநச�ெகௗரவ ஞான50� Oேநச�ெகௗரவ ஞான50� Oேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி O?க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி O?க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி O?க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி O?க�தராசா   ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெகௗரவ த�ம6�க� சி0தா7த�ெகௗரவ த�ம6�க� சி0தா7த�ெகௗரவ த�ம6�க� சி0தா7த�ெகௗரவ த�ம6�க� சி0தா7த�   ெகௗரவ அEணாமைல நேட( சிவச�திெகௗரவ அEணாமைல நேட( சிவச�திெகௗரவ அEணாமைல நேட( சிவச�திெகௗரவ அEணாமைல நேட( சிவச�தி   



                            (4 ) M. No. 4 ெகௗரவ எ�.ஏ. (ம�திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. (ம�திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. (ம�திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. (ம�திர�   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ கனக ேஹர0ெகௗரவ கனக ேஹர0ெகௗரவ கனக ேஹர0ெகௗரவ கனக ேஹர0     தி1. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற5 ெசயலாள� நாயக�   தி1. நீ4 இ�தவல, பணியா�ெடா'தி7 பிரதானிM� பிரதி7 பாரா�மற5 ெசயலாள� நாயக$�   தி1மதி 'ஷானி ேராஹனதீர, உதவி5 ெசயலாள� நாயக�  தி1. A கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி5 ெசயலாள� நாயக�   ஒ0திைவ*பி� பிரகார� பாரா9ம�ற� R%ய�. சபாநாயக7 தைலைம தா�கினா7.ஒ0திைவ*பி� பிரகார� பாரா9ம�ற� R%ய�. சபாநாயக7 தைலைம தா�கினா7.ஒ0திைவ*பி� பிரகார� பாரா9ம�ற� R%ய�. சபாநாயக7 தைலைம தா�கினா7.ஒ0திைவ*பி� பிரகார� பாரா9ம�ற� R%ய�. சபாநாயக7 தைலைம தா�கினா7.     1.1.1.1.    ப0திர�கI சம7*பண�ப0திர�கI சம7*பண�ப0திர�கI சம7*பண�ப0திர�கI சம7*பண�: : : :     காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம78 அைம5ச�, 2017 ஆ� ஆ�< கான இல9ைக ம�திய வ9கியி ஆ�டறி ைகைய5 சம�7பி�� ேம-பA அறி ைகைய அரசா9க நிதி ப-றிய '+வி-' ஆ-.7ப<�த7பட ேவ�<ெமன7 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப ' விட7ப�< ஏ-. ெகா�ள7ப�ட�.  2.2.2.2.    =T=T=T=T    அறி�ைககIஅறி�ைககIஅறி�ைககIஅறி�ைககI    சம7*பண�சம7*பண�சம7*பண�சம7*பண�    : : : : (1) ேபா 'வர�� ம-.� ெதாைல�ெதாட�8  ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  '+வி  தவிசாள� ெகளரவ சம4 ராஜபR, அ  '+வி-' ஆ-.7ப<�த7ப�ட “'Aயிய4 வாெசல@ (தி1�த5) ச�டDல�” ெதாட�பிலான அ '+வி அறி ைகைய5 சம�7பி�தா�. ேம-பA அறி ைக சபாHட0தி6ட*படசபாHட0தி6ட*படசபாHட0தி6ட*படசபாHட0தி6ட*பட ேவ�<ெமன  க�டைளயாயி-.. 
(2) ெப�க� ம-.� பா4நிைல ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  '+வி  தவிசாள� ெகௗரவ (டா ட�) (தி1மதி) �Vதா விேஜமான, அ  '+வி-'  ஆ-.7ப<�த7ப�ட, “2016 ஆ� ஆ�< கான நனட�ைத, சி.வ� பா�கா785 ேசைவக� திைண கள�தி வ1டாCத ெசயலா-.ைக அறி ைக” ெதாட�பிலான அ '+வி     அறி ைகைய5 சம�7பி�தா�.  ேம-பA அறி ைக சபாHட0தி6ட*படசபாHட0தி6ட*படசபாHட0தி6ட*படசபாHட0தி6ட*பட ேவ�<ெமன  க�டைளயாயி-..  3.3.3.3.    கைடகைடகைடகைட, , , , அ,வலகஅ,வலகஅ,வலகஅ,வலக    ஊழிய7ஊழிய7ஊழிய7ஊழிய7    (ஊழிய0ைதV�(ஊழிய0ைதV�(ஊழிய0ைதV�(ஊழிய0ைதV�    ேவதன0ைதV�ேவதன0ைதV�ேவதன0ைதV�ேவதன0ைதV�    ஒT�=பW0த�)ஒT�=பW0த�)ஒT�=பW0த�)ஒT�=பW0த�): : : : ெதாழி4 ம-.� ெதாழி-ச9க உற@க� அைம5ச� சா�பாக காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம78 அைம5ச� சம�7பி�த ச�டDல�: (129 ஆ� அ�தியாயமான) கைட, அ3வலக ஊழிய� (ஊழிய�ைதM� ேவதன�ைதM� ஒ+9'ப<�த4) ச�ட�ைத� தி1��வத-கானெதா1 ச�டDல�. இ5 ச�டDல� 2018 ேம 22 ஆ� திகதி ெசXவாK கிழைம இர�டா� மதி7Y< ெசKய7பட ேவ�<ெமன@� அ5 ச�டDல� அ5சிட7பட ேவ�<ெமன@� அ5ச�டDல� உாிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  '+வி-' ஆ-.7ப<�த7ப<மா.�  க�டைளயாயி-..  4.4.4.4.    மக*ேபXYமக*ேபXYமக*ேபXYமக*ேபXY    ந�ைமகIந�ைமகIந�ைமகIந�ைமகI    (தி�0த�)(தி�0த�)(தி�0த�)(தி�0த�): : : : ெதாழி4 ம-.� ெதாழி-ச9க உற@க� அைம5ச�    சா�பாக காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம78 அைம5ச� சம�7பி�த ச�டDல�:  ( 140 ஆ� அ�தியாயமான) மக7ேப-. நைமக� க�டைள5 ச�ட�ைத� தி1��வத-கானெதா1 ச�டDல�:  



                            (5 ) M. No. 4 இ5 ச�டDல� 2018 ேம 22 ஆ� திகதி ெசXவாK கிழைம இர�டா� மதி7Y< ெசKய7பட ேவ�<ெமன@� அ5 ச�டDல� அ5சிட7பட ேவ�<ெமன@� அ5ச�டDல� உாிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  '+வி-' ஆ-.7ப<�த7ப<மா.�  க�டைளயாயி-..  5.5.5.5.    பாரா9ம�ற அ,வ�கIபாரா9ம�ற அ,வ�கIபாரா9ம�ற அ,வ�கIபாரா9ம�ற அ,வ�கI: : : : பாரா�மற5 சைப $த4வ� சம�7பி�த பிேரரைண,—  இைறய தின� அரசா9க அ3வ4க� $னீடைடMமாக.  6. 6. 6. 6. =%யிய�=%யிய�=%யிய�=%யிய�    வா�ெசலZவா�ெசலZவா�ெசலZவா�ெசலZ    (தி�0த2)(தி�0த2)(தி�0த2)(தி�0த2)    சDட[ல�சDட[ல�சDட[ல�சDட[ல�: : : : இர�டா� மதி7Y�< கான க�டைள வாசி க7ப�ட�. 
“இ5 ச�டDல� இ7ேபா� இர�டா� மதி7Y< ெசKய7ப<மாக”  என ேபா 'வர�� ம-.� சிவி4 விமான5 ேசைவக�  அைம5ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப ' விட7ப�< ஏ-. ெகா�ள7ப�ட�. 
($.ப. 11.19 மணி ' '+ களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா9கினா�.)   “ெகளரவ கனக ேஹர� தைலைம தா9'வாராக” என ேபா 'வர�� ம-.� சிவி4 விமான5 ேசைவக�  அைம5ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப ' விட7ப�< ஏ-. ெகா�ள7ப�ட�. 
(பி.ப. 12.03 மணி ' ெகௗரவ கனக ேஹர� தைலைம தா9கினா�.) பிேரரைண சைப ' விட7ப�< ஏ-. ெகா�ள7ப�ட�. அத பிரகார� ச�டDல� இர�டா� மதி7Y< ெசKய7ப�ட�. “ச�டDல� $+7பாரா�மற '+வி பாிசீலைன ' விட7ப<மாக” என  ேபா 'வர�� ம-.� சிவி4 விமான ேசைவக�  அைம5ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப ' விட7ப�< ஏ-. ெகா�ள7ப�ட�. உடேன பாரா�மற� '+வாக மாறிய�. ('+நிைலயி4) தைலைமதா9'� உ.7பின� தைலைம தா9கினா�. 1 $த4  3 வைரயான வாசக9க� ஏ-. ெகா�ள7ப�டன. ச�டமா 'வாசக$� ச�ட7ெபய1�: ச�டமா 'வாசக$� ச�ட7ெபய1� ச�டDல�தி ஒ1 ப'தியாக இ1 க ேவ�<ெமற பிேரரைண '+வி-' விட7ப�< ஏ-. ெகா�ள7ப�ட�. ச�டDல�  தி1�த9களிறி ஏ-. ெகா�ள7ப�டதாக அறிவி க7ப�ட�. “ச�டDல�  இ7ெபா+� Dறாவ� $ைறயாக மதி7பிட7 ெப.மாக” என ேபா 'வர�� ம-.� சிவி4 விமான5 ேசைவக�   அைம5ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப ' விட7ப�< ஏ-. ெகா�ள7ப�ட�.  இதபA ச�டDல� Dறாவ� $ைறயாக மதி7பிட7ப�< ஏ-. ெகா�ள7ப�ட�.  7777. ஒ0திைவ*8ஒ0திைவ*8ஒ0திைவ*8ஒ0திைவ*8: : : :     “இ7 பாரா�மற� இ7ேபா� ஒ�திைவ க7ப<மாக” என காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம78 அைம5ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப ' விட7ப�< ஏ-. ெகா�ள7ப�ட�. பி.ப.12.56 மணி ' பாரா�மற� 2018 ேம 22 ஆ� திகதி ெசXவாK கிழைம பி.ப. 1.00 வைர ஒ�திைவ க7ப�ட�. 


