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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� ம01� ெபா.ளாதார அ2வ3க� அைம-ச.� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,(தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,(தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,(தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, நீதி ம01� சிைற-சாைலக� ம1சீரைம56 அைம-ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க, 701லா��ைற அபிவி.�தி ம01� கிறி8தவ சமய அ2வ3க� அைம-ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர! அ"#கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர! அ"#கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர! அ"#கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர! அ"#கம, வி9ஞான, ெதாழி3<�ப, ஆரா>-சி, திறக� அபிவி.�தி, ெதாழி0பயி0சி ம01� க�? மர6ாிைமக� 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 ம01� பாரா�மற ம1சீரைம56 அைம-ச.� அரசா@க" க�சி %த0ேகாலாசாA� ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா% காாியவச�, க3வி 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�� ம01� சிவி3 விமான- ேசைவக� அைம-ச� ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன,ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன,ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன,ெகௗரவ எ). +. நாவி�ன, உ�ளக அ2வ3க� ம01� வடேம3 அபிவி.�தி அைம-ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, 6�தசாசன அைம-ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, ெவளிநா�ட2வ3க� அைம-ச� ெகௗரவ ைபஸ. ")தபா,ெகௗரவ ைபஸ. ")தபா,ெகௗரவ ைபஸ. ")தபா,ெகௗரவ ைபஸ. ")தபா, மாகாண சைபக�, உ�Cரா�சி ம01� விைளயா�D��ைற அைம-ச� ெகௗரவ சாகல ர!நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர!நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர!நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர!நாய�க, இைளஞ� அ2வ3க�, க.�தி�ட %காைம��வ� ம01� ெ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, ெப0ேறாEய வள@க� அபிவி.�தி அைம-ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப0,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப0,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப0,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப0, உய�க3வி ம01� கலாசார அ2வ3க� அைம-ச� ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம1� சமரவி�ரம, அபிவி.�தி உபாய %ைறக� ம01� ச�வேதச வ��தக அைம-ச� ெகௗரவ மஹி$த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி$த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி$த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி$த சமரசி�க, �ைற%க@க� ம01� க5ப01ைற அ2வ3க� அைம-ச� ெகௗரவ ர3சி! சிய�பலாபி4ய,ெகௗரவ ர3சி! சிய�பலாபி4ய,ெகௗரவ ர3சி! சிய�பலாபி4ய,ெகௗரவ ர3சி! சிய�பலாபி4ய, மிவ2 ம01� 6�5பி"க�த"க ச"தி அைம-ச� 



                            (2 ) M. No. 24 ெகௗரவ (டா�ட.) ராஜித ேசனார!ன,ெகௗரவ (டா�ட.) ராஜித ேசனார!ன,ெகௗரவ (டா�ட.) ராஜித ேசனார!ன,ெகௗரவ (டா�ட.) ராஜித ேசனார!ன, 7காதார�, ேபாசைண ம01� 7ேதச ம.��வ அைம-ச� ெகௗரவ விஜி! விஜய"ணி ெசா5சா,ெகௗரவ விஜி! விஜய"ணி ெசா5சா,ெகௗரவ விஜி! விஜய"ணி ெசா5சா,ெகௗரவ விஜி! விஜய"ணி ெசா5சா, கட0ெறாழி3, நீரக வளFல அபிவி.�தி ம01� கிராமிய5 ெபா.ளாதார அ2வ3க� அைம-ச� ெகௗரவ 4.எ�. 6வாமிநாத�,ெகௗரவ 4.எ�. 6வாமிநாத�,ெகௗரவ 4.எ�. 6வாமிநாத�,ெகௗரவ 4.எ�. 6வாமிநாத�, மீ�'?ேய0ற�, 6ன�வாGவளி56, வட"' அபிவி.�தி ம01� இH�மத அ2வ3க� அைம-ச� ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ8 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழ@க3 அைம-ச� ெகௗரவ அ8�� ஹ:�,ெகௗரவ அ8�� ஹ:�,ெகௗரவ அ8�� ஹ:�,ெகௗரவ அ8�� ஹ:�, தபா3, தபா3 ேசைவக� ம01� %8E� சமய அ2வ3க� அைம-ச� ெகௗரவ +�; மா.ஷ� சர! ெபா�ேசகா,ெகௗரவ +�; மா.ஷ� சர! ெபா�ேசகா,ெகௗரவ +�; மா.ஷ� சர! ெபா�ேசகா,ெகௗரவ +�; மா.ஷ� சர! ெபா�ேசகா, வ2வாதார அபிவி.�தி, வனசீவராசிக� ம01� பிரேதச அபிவி.�தி அைம-ச�  ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ!�வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ!�வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ!�வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ!�வல, உ�நா�ட2வ3க� இராஜா@க அைம-ச� ெகௗரவ ர3சி! அ=விஹாேர,ெகௗரவ ர3சி! அ=விஹாேர,ெகௗரவ ர3சி! அ=விஹாேர,ெகௗரவ ர3சி! அ=விஹாேர, 701லா��ைற அபிவி.�தி ம01� கிறி8தவ சமய அ2வ3க� இராஜா@க அைம-ச� ெகௗரவ வச$த அ=விஹாேர,ெகௗரவ வச$த அ=விஹாேர,ெகௗரவ வச$த அ=விஹாேர,ெகௗரவ வச$த அ=விஹாேர, கம�ெதாழி3 இராஜா@க அைம-ச� ெகௗரவ ல�கி ஜயவ.தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ.தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ.தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ.தன, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழ@க3 இராஜா@க 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� ம01� ெபா.ளாதார அ2வ3க� இராஜா@க அைம-ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம01� ெபா.ளாதார அ2வ3க� இராஜா@க அைம-ச� ெகௗரவ ஏ. 4. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 4. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 4. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 4. பிேரமதாச, ெப.Hேதா�ட" ைக�ெதாழி3 இராஜா@க அைம-ச� ெகௗரவ பா1த ர�ேக ப?டார,ெகௗரவ பா1த ர�ேக ப?டார,ெகௗரவ பா1த ர�ேக ப?டார,ெகௗரவ பா1த ர�ேக ப?டார, நீ�5பாசன, நீ� வள@க� ம01� அன��த %காைம��வ இராஜா@க அைம-ச� ெகௗரவ @.எ). இராதாகி�Bண�,ெகௗரவ @.எ). இராதாகி�Bண�,ெகௗரவ @.எ). இராதாகி�Bண�,ெகௗரவ @.எ). இராதாகி�Bண�, க3வி இராஜா@க அைம-ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ.தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ.தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ.தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ.தன, பா�கா56 இராஜா@க அைம-ச� ெகௗரவ தி18 ெவதஆரDசி,ெகௗரவ தி18 ெவதஆரDசி,ெகௗரவ தி18 ெவதஆரDசி,ெகௗரவ தி18 ெவதஆரDசி, கட0ெறாழி3, நீரக வளFல அபிவி.�தி ம01� கிராமிய5 ெபா.ளாதார அ2வ3க� இராஜா@க அைம-ச� ெகௗரவ 6ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ 6ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ 6ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ 6ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா@க அைம-ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி)E�லாF,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி)E�லாF,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி)E�லாF,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி)E�லாF, ெநD9சாைலக� ம01� Jதி அபிவி.�தி இராஜா@க அைம-ச� ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளG, ேதசிய ஒ01ைம ம01� சகவாGL இராஜா@க அைம-ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா"'வர�� ம01� சிவி3 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 ம01� ெவ'சன ஊடக பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 7காதார�, ேபாசைண ம01� 7ேதச ம.��வ பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ �ேனB க�க$த,ெகௗரவ �ேனB க�க$த,ெகௗரவ �ேனB க�க$த,ெகௗரவ �ேனB க�க$த, காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம56 பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ எ;வ; Hணேசகர,ெகௗரவ எ;வ; Hணேசகர,ெகௗரவ எ;வ; Hணேசகர,ெகௗரவ எ;வ; Hணேசகர, உ�ளக அ2வ3க� ம01� வடேம3 அபிவி.�தி பிரதி அைம-ச� 



                            (3 ) M. No. 24 ெகௗரவ ந1� ப?டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந1� ப?டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந1� ப?டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந1� ப?டார ஜயமஹ, அரச நி.வாக %காைம��வ ம01� ச�ட%� ஒ+@'� பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ பா1த Hமார ெதவர8ெப�ம,ெகௗரவ பா1த Hமார ெதவர8ெப�ம,ெகௗரவ பா1த Hமார ெதவர8ெப�ம,ெகௗரவ பா1த Hமார ெதவர8ெப�ம, வ2வாதார அபிவி.�தி, வனசீவராசிக� ம01� பிரேதச அபிவி.�தி பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ E!திக ப!திறண,ெகௗரவ E!திக ப!திறண,ெகௗரவ E!திக ப!திறண,ெகௗரவ E!திக ப!திறண, ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அ2வ3க� பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ க�ணார!ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார!ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார!ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார!ன பரணவிதான, வி9ஞான, ெதாழி3<�ப, ஆரா>-சி, திறக� அபிவி.�தி, ெதாழி0பயி0சி ம01� க�? மர6ாிைமக� பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ ெசயி; அ1 ஸாஹி. ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி; அ1 ஸாஹி. ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி; அ1 ஸாஹி. ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி; அ1 ஸாஹி. ெமௗலானா, ேதசிய ஒ.ைம5பாD, ந3Eண"க� ம01� அரசக.ம ெமாழிக� பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ அஜி! மா�ன8ெப�ம,ெகௗரவ அஜி! மா�ன8ெப�ம,ெகௗரவ அஜி! மா�ன8ெப�ம,ெகௗரவ அஜி! மா�ன8ெப�ம, 70றாட3 பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�,ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�,ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�,ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�, கம�ெதாழி3 பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ "!� சிவ1�க�,ெகௗரவ "!� சிவ1�க�,ெகௗரவ "!� சிவ1�க�,ெகௗரவ "!� சிவ1�க�, சFக நல6ாி ம01� ஆர�ப" ைக�ெதாழி3 பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ அமீ. அ1 சிஹா8தீ�,ெகௗரவ அமீ. அ1 சிஹா8தீ�,ெகௗரவ அமீ. அ1 சிஹா8தீ�,ெகௗரவ அமீ. அ1 சிஹா8தீ�, கட0ெறாழி3, நீரக வளFல அபிவி.�தி ம01� கிராமிய5 ெபா.ளாதார அ2வ3க� பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ),ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ),ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ),ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ), அரச ெதாழி3%ய0சி ம01� க�? நகர அபிவி.�தி பிரதி அைம-ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட. அ8Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட. அ8Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட. அ8Eஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட. அ8Eஹாமி   ெகௗரவ மஹி$த யா8பா அேபவ.தனெகௗரவ மஹி$த யா8பா அேபவ.தனெகௗரவ மஹி$த யா8பா அேபவ.தனெகௗரவ மஹி$த யா8பா அேபவ.தன   ெகௗரவ ல0ம� யா8பா அேபவ.தனெகௗரவ ல0ம� யா8பா அேபவ.தனெகௗரவ ல0ம� யா8பா அேபவ.தனெகௗரவ ல0ம� யா8பா அேபவ.தன   ெ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 டல) அழக8ெப�மெகௗரவ டல) அழக8ெப�மெகௗரவ டல) அழக8ெப�மெகௗரவ டல) அழக8ெப�ம   ெகௗரவ ஆன$த அ=!கமேகெகௗரவ ஆன$த அ=!கமேகெகௗரவ ஆன$த அ=!கமேகெகௗரவ ஆன$த அ=!கமேக   ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.". "க�ம; இ)மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.". "க�ம; இ)மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.". "க�ம; இ)மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.". "க�ம; இ)மாயி�   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி$! Hமா.ெகௗரவ அ. அரவி$! Hமா.ெகௗரவ அ. அரவி$! Hமா.ெகௗரவ அ. அரவி$! Hமா.   ெகௗரவ நால�க பிரசா! ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா! ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா! ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா! ெகாெலா�ேன   ெகௗரவ க@$திர� ேகாJ)வர�ெகௗரவ க@$திர� ேகாJ)வர�ெகௗரவ க@$திர� ேகாJ)வர�ெகௗரவ க@$திர� ேகாJ)வர�   ெ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 நிஹா� கல8ப!திெகௗரவ நிஹா� கல8ப!திெகௗரவ நிஹா� கல8ப!திெகௗரவ நிஹா� கல8ப!தி   ெகௗரவ திேனB Hணவ.தனெகௗரவ திேனB Hணவ.தனெகௗரவ திேனB Hணவ.தனெகௗரவ திேனB Hணவ.தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப$�ல Hணவ.தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப$�ல Hணவ.தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப$�ல Hணவ.தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப$�ல Hணவ.தன   ெகௗரவ எ). எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ). எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ). எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ). எ�. ச$திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா4ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா4ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா4ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா4   ெகௗரவ அLராத ஜயர!னெகௗரவ அLராத ஜயர!னெகௗரவ அLராத ஜயர!னெகௗரவ அLராத ஜயர!ன   



                            (4 ) M. No. 24 ெகௗரவ பிய�கர ஜயர!னெகௗரவ பிய�கர ஜயர!னெகௗரவ பிய�கர ஜயர!னெகௗரவ பிய�கர ஜயர!ன   ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர   ெகௗரவ (தி�மதி) 6ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) 6ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) 6ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) 6ேமதா ஜீ. ஜயேசன   ெகௗரவ ஜனக ப?டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப?டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப?டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப?டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ). ெதள+�ெகௗரவ எ�.எ). ெதள+�ெகௗரவ எ�.எ). ெதள+�ெகௗரவ எ�.எ). ெதள+�   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி! த ெசா5சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி! த ெசா5சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி! த ெசா5சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி! த ெசா5சா   ெகௗரவ அLர திசாநாய�கெகௗரவ அLர திசாநாய�கெகௗரவ அLர திசாநாய�கெகௗரவ அLர திசாநாய�க   ெகௗரவ எ). +. திசாநாய�கெகௗரவ எ). +. திசாநாய�கெகௗரவ எ). +. திசாநாய�கெகௗரவ எ). +. திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள) ேதவான$தாெகௗரவ ட�ள) ேதவான$தாெகௗரவ ட�ள) ேதவான$தாெகௗரவ ட�ள) ேதவான$தா   ெகௗரவ "ஹ�ம� நசீ.ெகௗரவ "ஹ�ம� நசீ.ெகௗரவ "ஹ�ம� நசீ.ெகௗரவ "ஹ�ம� நசீ.   ெகௗரவ வா6ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா6ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா6ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா6ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ 4லா� ெபேரராெகௗரவ 4லா� ெபேரராெகௗரவ 4லா� ெபேரராெகௗரவ 4லா� ெபேரரா   ெகௗரவ 6ஜி! ச3ஜய ெபேரராெகௗரவ 6ஜி! ச3ஜய ெபேரராெகௗரவ 6ஜி! ச3ஜய ெபேரராெகௗரவ 6ஜி! ச3ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய$தெகௗரவ அேசா�க பிாிய$தெகௗரவ அேசா�க பிாிய$தெகௗரவ அேசா�க பிாிய$த   ெகௗரவ ஏ. 4. 6சி� பிேரமஜய$தெகௗரவ ஏ. 4. 6சி� பிேரமஜய$தெகௗரவ ஏ. 4. 6சி� பிேரமஜய$தெகௗரவ ஏ. 4. 6சி� பிேரமஜய$த   ெகௗரவ எ). பிேரமர!னெகௗரவ எ). பிேரமர!னெகௗரவ எ). பிேரமர!னெகௗரவ எ). பிேரமர!ன   ெகௗரவ ப$�ல லா� ப?டாாிெகாடெகௗரவ ப$�ல லா� ப?டாாிெகாடெகௗரவ ப$�ல லா� ப?டாாிெகாடெகௗரவ ப$�ல லா� ப?டாாிெகாட   ெ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 "ஹ�ம� இ8ராஹி� "ஹ�ம� ம�
.ெகௗரவ "ஹ�ம� இ8ராஹி� "ஹ�ம� ம�
.ெகௗரவ "ஹ�ம� இ8ராஹி� "ஹ�ம� ம�
.ெகௗரவ "ஹ�ம� இ8ராஹி� "ஹ�ம� ம�
.   ெகௗரவ இ�ரா� மFM8ெகௗரவ இ�ரா� மFM8ெகௗரவ இ�ரா� மFM8ெகௗரவ இ�ரா� மFM8   ெகௗரவ (ேபராசிாிய.) ஆ6 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய.) ஆ6 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய.) ஆ6 மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய.) ஆ6 மாரசி�க   ெகௗரவ எ).சீ. "!�Hமாரணெகௗரவ எ).சீ. "!�Hமாரணெகௗரவ எ).சீ. "!�Hமாரணெகௗரவ எ).சீ. "!�Hமாரண   ெகௗரவ அLர பிாியத.ஷன யா8பாெகௗரவ அLர பிாியத.ஷன யா8பாெகௗரவ அLர பிாியத.ஷன யா8பாெகௗரவ அLர பிாியத.ஷன யா8பா   ெகௗரவ சீனி!த�பி ேயாேக)வர�ெகௗரவ சீனி!த�பி ேயாேக)வர�ெகௗரவ சீனி!த�பி ேயாேக)வர�ெகௗரவ சீனி!த�பி ேயாேக)வர�   ெகௗரவ பிம� ர!நாய�கெகௗரவ பிம� ர!நாய�கெகௗரவ பிம� ர!நாய�கெகௗரவ பிம� ர!நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா� ர!வ!ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர!வ!ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர!வ!ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர!வ!ேத   ெ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 இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ "ஜிE. ரஹுமா�ெகௗரவ "ஜிE. ரஹுமா�ெகௗரவ "ஜிE. ரஹுமா�ெகௗரவ "ஜிE. ரஹுமா�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Hேகெகௗரவ காமினி ெலா�Hேகெகௗரவ காமினி ெலா�Hேகெகௗரவ காமினி ெலா�Hேக   ெகௗரவ ஜானக வ�H�Eரெகௗரவ ஜானக வ�H�Eரெகௗரவ ஜானக வ�H�Eரெகௗரவ ஜானக வ�H�Eர   ெ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   



                            (5 ) M. No. 24 ெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) �Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) �Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) �Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட.) (தி�மதி) �Gதா 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 சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறி   ெகௗரவ �:8 விேஜேசகரெகௗரவ �:8 விேஜேசகரெகௗரவ �:8 விேஜேசகரெகௗரவ �:8 விேஜேசகர   ெகௗரவ க3சன விேஜேசகரெகௗரவ க3சன விேஜேசகரெகௗரவ க3சன விேஜேசகரெகௗரவ க3சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா விதானேகெகௗரவ ேஹஷா விதானேகெகௗரவ ேஹஷா விதானேகெகௗரவ ேஹஷா விதானேக   ெகௗரவ ச$திம @ர�ெகா4ெகௗரவ ச$திம @ர�ெகா4ெகௗரவ ச$திம @ர�ெகா4ெகௗரவ ச$திம @ர�ெகா4   ெகௗரவ Hமார ெவ�கமெகௗரவ Hமார ெவ�கமெகௗரவ Hமார ெவ�கமெகௗரவ Hமார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான"!� Oேநச�ெகௗரவ ஞான"!� Oேநச�ெகௗரவ ஞான"!� Oேநச�ெகௗரவ ஞான"!� 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 ஜய$த சமர@ரெகௗரவ ஜய$த சமர@ரெகௗரவ ஜய$த சமர@ரெகௗரவ ஜய$த சமர@ர   ெ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 எ�.ஏ. 6ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 6ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 6ம$திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. 6ம$திர�   ெகௗரவ வ4ேவ� 6ேரBெகௗரவ வ4ேவ� 6ேரBெகௗரவ வ4ேவ� 6ேரBெகௗரவ வ4ேவ� 6ேரB   ெகௗரவ டபிQR. J. ேஜ. ெசெனவிர!னெகௗரவ டபிQR. J. ேஜ. ெசெனவிர!னெகௗரவ டபிQR. J. ேஜ. ெசெனவிர!னெகௗரவ டபிQR. J. ேஜ. ெசெனவிர!ன   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ 6னி� ஹ$��ென!திெகௗரவ 6னி� ஹ$��ென!திெகௗரவ 6னி� ஹ$��ென!திெகௗரவ 6னி� ஹ$��ென!தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ;4ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ;4ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ;4ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ;4ஆரDசி   ெகௗரவ இ$திக அL�!த ேஹர!ெகௗரவ இ$திக அL�!த ேஹர!ெகௗரவ இ$திக அL�!த ேஹர!ெகௗரவ இ$திக அL�!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.. நீ3 இ�தவல, பதி0  பாரா�மற- ெசயலாள� நாயக�  தி.மதி 'ஷானி ேராஹனதீர, உதவி- ெசயலாள� நாயக�  தி.. ?"கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி- ெசயலாள� நாயக�   ஒ!திைவ8பி� பிரகார� பாராTம�ற� U4ய�. சபாநாயக. தைலைம தா�கினா..ஒ!திைவ8பி� பிரகார� பாராTம�ற� U4ய�. சபாநாயக. தைலைம தா�கினா..ஒ!திைவ8பி� பிரகார� பாராTம�ற� U4ய�. சபாநாயக. தைலைம தா�கினா..ஒ!திைவ8பி� பிரகார� பாராTம�ற� U4ய�. சபாநாயக. தைலைம தா�கினா..        1.  1.  1.  1.   ப!திர�கைளDப!திர�கைளDப!திர�கைளDப!திர�கைளD    சம.8பி!த�சம.8பி!த�சம.8பி!த�சம.8பி!த�    : : : : (1) சபாநாயக�, இல@ைக- சனநாயக- ேசாசEச" '?யரசி அரசியலைம5பி 154(6) ஆ�   உ156ைரயி பிரகார�─   (i) 2015 ஆ� நிதி ஆ�?0கான கண"கா>வாள� தைலைம அதிபதியி அறி"ைகயி ஆறாவ� ெதா'தியி XIX, XX  ம01�  XXII ஆ� ப'திகைளT�;   (ii) 2016 ஆ� நிதி ஆ�?0கான கண"கா>வாள� தைலைம அதிபதியி அறி"ைகயி %தலாவ� ெதா'தியி XXII ஆ� ப'திையT�  நாகாவ� ெதா'தியி VI ஆ� ப'திையT� ஐHதாவ� ெதா'தியி VII ஆ� 



                            (6 ) M. No. 24 ப'திையT� ஆறாவ� ெதா'தியி V ஆ� ப'திையT�; ம01�   (iii) 2017 ஆ� நிதி ஆ�?0கான கண"கா>வாள� தைலைம அதிபதியி அறி"ைகயி எ�டாவ� ெதா'தியி I ஆ� ப'திையT� சம�5பி�தா�. ேம0ப? அறி"ைக சபா+ட!தி1ட8படசபா+ட!தி1ட8படசபா+ட!தி1ட8படசபா+ட!தி1ட8பட    ேவ�DெமனL� அ-சிட5பட ேவ�DெமனL� க�டைளயாயி01. 
(2) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம56 அைம-ச�, 2015 ஆ� ஆ�D"கான ேதசிய ேபா"'வர�� ைவ�திய நி1வக�தி ஆ�டறி"ைகைய- சம�5பி�� ேம0ப? அறி"ைகைய ேபா"'வர�� ம01� ெதாைல�ெதாட�6  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" '+வி0' ஆ015பD�த5பட ேவ�Dெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட5ப�D ஏ01"ெகா�ள5ப�ட�. 
(3) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம56 அைம-ச�, 2017 ஆ� ஆ�D"கான விைலமதி56� திைண"கள�தி வ.டாHத ெசயலா01ைக அறி"ைகைய அரசா@க நிதி  ப0றிய '+வி0' ஆ015பD�த5பட ேவ�Dெமன  நா பிேராி"கிேற . பிேரரைண சைப"' விட5ப�D ஏ01"ெகா�ள5ப�ட�. 
(4) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம56 அைம-ச�, 2016 ஆ� ஆ�D"கான ெதைன5 பயி�-ெச>ைக- சைபயி வ.டாHத அறி"ைகைய- சம�5பி�� ேம0ப? அறி"ைகைய கம�ெதாழி3 ம01� காணி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" '+வி0' ஆ015பD�த5பட ேவ�Dெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட5ப�D ஏ01"ெகா�ள5ப�ட�. 
(5) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம56 அைம-ச�, 2013 ம01� 2014 ஆ� ஆ�Dக�"கான ேதசிய விைளயா�D நிதிய�தி வ.டாHத நி.வாக அறி"ைககைள சம�5பி�� ேம0ப? அறி"ைகைய இைளஞ�, விைளயா�D��ைற, கைல ம01� மர6ாிைமக� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" '+வி0' ஆ015பD�த5பட ேவ�Dெமன5 பிேராி�தா�. ேம0ப? அறி"ைக சபா+ட!தி1ட8படசபா+ட!தி1ட8படசபா+ட!தி1ட8படசபா+ட!தி1ட8பட    ேவ�Dெமன" க�டைளயாயி01.  2. 2. 2. 2. HVHVHVHV    அறி�ைககைளDஅறி�ைககைளDஅறி�ைககைளDஅறி�ைககைளD    சம.8பி!த�சம.8பி!த�சம.8பி!த�சம.8பி!த�    : : : : 7காதார� ம01� மனித ேசமநல�, சFக வ2Z�ட3 ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ" '+வி  தவிசாள� சா�பாக '+வி உ15பின� ெகௗரவ (டா"ட�) (தி.மதி) �\தா விேஜமான, அ" '+L"' ஆ015பD�த5ப�ட, “2014 ஆ�  ஆ�?  33 ஆ� இல"க, நி�மாண�ெதாழி3 அபிவி.�தி- ச�ட�தி கீG ஒ+@'விதிக�” ெதாட�பிலான அ"'+வி  அறி"ைகைய- சம�5பி�தா�.    பிேரரைண சைப"' விட5ப�D ஏ01"ெகா�ள5ப�ட�.  3.3.3.3.    மW�கQமW�கQமW�கQமW�கQெபா�ெபா�ெபா�ெபா�    மW�கQமW�கQமW�கQமW�கQ    சம.8பி!த�சம.8பி!த�சம.8பி!த�சம.8பி!த�: : : :         ெப3லன தியனாெகாட எA� %கவாியி3 வதிT� தி.. நிம3 த�மசிாி ப�திறனவின� 2018.05.04 ஆ� திகதியிட5ப�ட மAைவ ெகௗரவ பாEத 'மார ெதவர5ெப.ம சம�5பி�தா�.  30 (10) ஆ� இல"க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள"கைமய ேம0ப? மA ெபா� மA"க� '+L"' ஆ015பD�த5ப�ட�.     4. 4. 4. 4. இல3ச� (தி�!தD)இல3ச� (தி�!தD)இல3ச� (தி�!தD)இல3ச� (தி�!தD)    ச;டXல�ச;டXல�ச;டXல�ச;டXல�        : : : : இர�டா� மதி5_�D"கான க�டைள வாசி"க5ப�ட�. 



                            (7 ) M. No. 24 “ச�டFல� இ5ெபா+� இர�டாவ� %ைறயாக மதி5பிட5 ெப1மாக” என  பிரதம அைம-ச.� ேதசிய ெகா�ைகக� ம01� ெபா.ளாதார அ2வ3க� அைம-ச.மானவ� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம56 அைம-ச� சம�5பி�த  பிேரரைண. 
(%.ப. 10.23 மணி"' '+"களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா@கினா�. )  “ெகளரவ க9சன விேஜேசகர  தைலைம தா@'வாராக” என  70றாட3 பிரதி அைம-ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட5ப�D ஏ01"ெகா�ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 12.17 மணி"' ெகௗரவ க9சன விேஜேசகர  தைலைம தா@கினா�. )  
(பி.ப. 1.30 மணி"' '+"களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா@கினா�. )  “ெகளரவ பிம3 ர�நாய"க தைலைம தா@'வாராக” என  ேதசிய ெகா�ைகக� ம01� ெபா.ளாதார அ2வ3க� இராஜா@க அைம-ச� ( ெகௗரவ நிேராஷ ெபேரரா)   பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட5ப�D ஏ01"ெகா�ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 1.55 மணி"' ெகௗரவ பிம3 ர�நாய"க தைலைம தா@கினா�.) “ெகளரவ ேஹசா விதானேக தைலைம தா@'வாராக” என  கம�ெதாழி3 பிரதி   அைம-ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட5ப�D ஏ01"ெகா�ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 3.08 மணி"' ெகௗரவ ேஹசா விதானேக  தைலைம தா@கினா�.) “ெகளரவ (டா"ட�) (தி.மதி) �\தா விேஜமான தைலைம தா@'வாராக” என  உய�க3வி ம01� கலா-சார அ2வ3க�  அைம-ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட5ப�D ஏ01"ெகா�ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 4.27 மணி"' ெகௗரவ (டா"ட�) (தி.மதி) �\தா விேஜமான தைலைம தா@கினா�.) “ெகளரவ விேஜபால ெஹ�?யார-சி தைலைம தா@'வாராக” என  உய�க3வி ம01� கலா-சார அைம-ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப"' விட5ப�D ஏ01"ெகா�ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 5.25 மணி"' ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�?யார-சி தைலைம தா@கினா�.) பிேரரைண சைப"' விட5ப�D ஏ01"ெகா�ள5ப�ட�. அத பிரகார� ச�டFல� இர�டா� மதி5_D ெச>ய5ப�ட�. “ச�டFல� %+5 பாரா�மற" '+வி பாிசீலைன"' விட5பDமாக” என  பிரதம அைம-ச.� ேதசிய ெகா�ைகக� ம01� ெபா.ளாதார அ2வ3க� அைம-ச.மானவ�  சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம56 அைம-ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட5ப�D ஏ01"ெகா�ள5ப�ட�. உடேன பாரா�மற� '+வாக மாறிய�. ('+நிைலயி3) தலைம தா@'� உ15பின� தைலைம தா@கினா�. 1 %த3 3 வைரயான  வாசக@க� ஏ01"ெகா�ள5ப�டன. ச�டமா"'வாசக%� ச�ட5ெபய.� ச�டFல�தி ஒ. ப'தியாக இ."க ேவ�Dெமற பிேரரைண '+வி0' விட5ப�D நிைறேவ0ற5ப�ட�. 



                            (8 ) M. No. 24 ச�டFல�  தி.�த@களிறி ஏ01"ெகா�ள5ப�டதாக அறிவி"க5ப�ட�. “ச�டFல�  இ5ெபா+� Fறாவ� %ைறயாக மதி5பிட5 ெப1மாக” என பிரதம அைம-ச.� ேதசிய ெகா�ைகக� ம01� ெபா.ளாதார அ2வ3க� அைம-ச.மானவ� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம56 அைம-ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப"' விட5ப�D ஏ01"ெகா�ள5ப�ட�.  இதப? ச�டFல�  Fறாவ� %ைறயாக மதி5பிட5ப�D ஏ01"ெகா�ள5ப�ட�.  5555....    ஒ!திைவ8Eஒ!திைவ8Eஒ!திைவ8Eஒ!திைவ8E    (((( உ�னிDைசஉ�னிDைசஉ�னிDைசஉ�னிDைச    Hள!தி1�$�Hள!தி1�$�Hள!தி1�$�Hள!தி1�$�    H4நீ.H4நீ.H4நீ.H4நீ.    வழ�க�வழ�க�வழ�க�வழ�க�) :) :) :) :  “இ5 பாரா�மற� இ5ேபா� ஒ�திைவ"க5பDமாக” என காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம56 அைம-ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எD�திய�ப5 ெப01 விவாதி"க5ப�ட�. பிேரரைண சைப"' விட5ப�D ஏ01"ெகா�ள5ப�ட�. பி.ப. 6.45 மணி"' 2018 ஆக8� 07 ஆ� திகதி  ெச`வா>"கிழைம பி.ப. 1.00 வைர பாரா�மற�  ஒ�திைவ"க5ப�ட�. 
    
   
   


