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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)� %*$களி தவிசாள)� ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, %*$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/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம�ச)� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ.நா�ட1வ2க. அைம�ச� ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர, கட/ெறாழி2 ம/0� நீரக வள5ல அபிவி)�தி அைம�ச)� மகாவ6 அபிவி)�தி இராஜா9க 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/0� பாரா�மற ம0சீரைம:� அைம�ச)� அரசா9க$ க�சி �த/ேகாலாசா;� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல$ம� கிாிஎ�ல,ல$ம� கிாிஎ�ல,ல$ம� கிாிஎ�ல,ல$ம� கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி2�ய/சிக. ம/0� க<= அபிவி)�தி அைம�ச)� பாரா�மற� சைப �த2வ)� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவா>?, கல@�ைரயாட2 ம/0� அரசக)ம ெமாழிக. அைம�ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப$ ைக�ெதாழி2 அைம�ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�B��ைற 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/0� சிவி2 விமான� ேசைவக. அைம�ச� ெகௗரவ எ'. ). திசாநாய�க,ெகௗரவ எ'. ). திசாநாய�க,ெகௗரவ எ'. ). திசாநாய�க,ெகௗரவ எ'. ). திசாநாய�க, ச5க வ1D�ட2, நல�ாி ம/0� க<= மர�ாிைமக. அைம�ச� ெகௗரவ எ'. ). நாவி�ன,ெகௗரவ எ'. ). நாவி�ன,ெகௗரவ எ'. ). நாவி�ன,ெகௗரவ எ'. ). நாவி�ன, உ.ளக அ1வ2க., வடேம2 அபிவி)�தி ம/0� கலாசார அ1வ2க. அைம�ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, ��தசாசன அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. +. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. +. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. +. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. +. �சி� பிேரமஜய"த, விEஞான, ெதாழி2G�ப ம/0� ஆராH�சி அைம�ச� ெகௗரவ றிஸா- பதி.தீ�,ெகௗரவ றிஸா- பதி.தீ�,ெகௗரவ றிஸா- பதி.தீ�,ெகௗரவ றிஸா- பதி.தீ�, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம�ச� ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர1சி2 ம23மப4டார,ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர1சி2 ம23மப4டார,ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர1சி2 ம23மப4டார,ெகௗரவ ஆ�. எ�. ர1சி2 ம23மப4டார, ெபா� நி�வாக ம/0� �காைம��வ அைம�ச)� ச�ட�� ஒ*9%� ப/றிய அைம�ச)� 



                            ( 2 )  M. No. 247 ெகௗரவ சாகல ர2நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர2நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர2நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர2நாய�க, க)�தி�ட �காைம��வ�, இைளஞ� அ1வ2க. ம/0� ெத அபிவி)�தி அைம�ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண3�க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண3�க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண3�க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண3�க, ெப/ேறா6ய வள9க. அபிவி)�தி அைம�ச� ெகௗரவ ச"திம #ர�ெகா+,ெகௗரவ ச"திம #ர�ெகா+,ெகௗரவ ச"திம #ர�ெகா+,ெகௗரவ ச"திம #ர�ெகா+, திறக. அபிவி)�தி ம/0� ெதாழி/பயி/சி அைம�ச� ெகௗரவ ம6� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம6� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம6� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம6� சமரவி�ரம, அபிவி)�தி உபாய �ைறக. ம/0� ச�வேதச வ��தக அைம�ச� ெகௗரவ ர#"திர சமர#ர,ெகௗரவ ர#"திர சமர#ர,ெகௗரவ ர#"திர சமர#ர,ெகௗரவ ர#"திர சமர#ர, வ1வாதார அபிவி)�தி ம/0� வனசீவராசிக. அைம�ச� ெகௗரவ டபி78. 9. ேஜ. ெசெனவிர2ன,ெகௗரவ டபி78. 9. ேஜ. ெசெனவிர2ன,ெகௗரவ டபி78. 9. ேஜ. ெசெனவிர2ன,ெகௗரவ டபி78. 9. ேஜ. ெசெனவிர2ன, ெதாழி2, ெதாழி/ச9க உற?க. ம/0� ச:பிரக�வ அபிவி)�தி அைம�ச� ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ; ஹகீ�, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ�வழ9க2 அைம�ச� ெகௗரவ அ;3� ஹ<�,ெகௗரவ அ;3� ஹ<�,ெகௗரவ அ;3� ஹ<�,ெகௗரவ அ;3� ஹ<�, தபா2, தபா2 ேசைவக. ம/0� �J6� சமய அ1வ2க. அைம�ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய: ெபா)ளாதார விவகார9க. ப/றிய அைம�ச� ெகௗரவ )�- மா�ஷ� சர2 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ )�- மா�ஷ� சர2 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ )�- மா�ஷ� சர2 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ )�- மா�ஷ� சர2 ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி)�தி அைம�ச�  ெகௗரவ ல$ம� யா;பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல$ம� யா;பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல$ம� யா;பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல$ம� யா;பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி2 �ய/சிக. அபிவி)�தி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ வச"த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ>விஹாேர, கம�ெதாழி2 இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, க)�தி�ட �காைம��வ�, இைளஞ� அ1வ2க. ம/0� ெத அபிவி)�தி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க2வி இராஜா9க 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/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ +லா� ெபேரரா,ெகௗரவ +லா� ெபேரரா,ெகௗரவ +லா� ெபேரரா,ெகௗரவ +லா� ெபேரரா, ெநBEசாைலக. இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. +. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. +. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. +. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. +. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர2ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர2ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர2ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர2ன, நிதி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன, பா�கா:� இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ ல$ம� ெசெனவிர2ன,ெகௗரவ ல$ம� ெசெனவிர2ன,ெகௗரவ ல$ம� ெசெனவிர2ன,ெகௗரவ ல$ம� ெசெனவிர2ன, விEஞான, ெதாழி2G�ப ம/0� ஆராH�சி இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட1வ2க. இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி'B�லாC,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி'B�லாC,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி'B�லாC,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி'B�லாC, �ன�வா>வளி:� ம/0� மீ.%=ேய/ற இராஜா9க அைம�ச� ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளF, ேதசிய ஒ)ைம:பாB ம/0� ந26ண$க இராஜா9க அைம�ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா$%வர�� ம/0� சிவி2 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/0� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ23வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ23வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ23வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ23வல, உ.நா�ட1வ2க. பிரதி அைம�ச� 



                            ( 3 )  M. No. 247 ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, �காதார�, ேபாசைண ம/0� �ேதச ம)��வ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ அGராத ஜயர2ன,ெகௗரவ அGராத ஜயர2ன,ெகௗரவ அGராத ஜயர2ன,ெகௗரவ அGராத ஜயர2ன, மகாவ6 அபிவி)�தி ம/0� �/றாட2 பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ எD.ஆ�. சாரதீ 3Hம"த,ெகௗரவ எD.ஆ�. சாரதீ 3Hம"த,ெகௗரவ எD.ஆ�. சாரதீ 3Hம"த,ெகௗரவ எD.ஆ�. சாரதீ 3Hம"த, நீதி பிரதி அைம�ச)� ��தசாசன பிரதி அைம�ச)� ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�B ெதாழி2வாH:� பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ க�ணார2ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார2ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார2ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார2ன பரணவிதான, திறக. அபிவி)�தி ம/0� ெதாழி/பயி/சி பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ �ச"த B1சிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த B1சிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த B1சிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த B1சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம/0� �காைம��வ பிரதி அைம�ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தாராநா2 ப'நாய�க,தாராநா2 ப'நாய�க,தாராநா2 ப'நாய�க,தாராநா2 ப'நாய�க, ெதாைல�ெதாட��க. ம/0� =ஜி�ட2 உ�க�டைம:� வசதிக. பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ நிஷா"த J3ெஹ-+கமேக,ெகௗரவ நிஷா"த J3ெஹ-+கமேக,ெகௗரவ நிஷா"த J3ெஹ-+கமேக,ெகௗரவ நிஷா"த J3ெஹ-+கமேக, �ைற�க9க. ம/0� க:ப/0ைற அ1வ2க. பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச5க வ1D�ட2, நல�ாி ம/0� க<= மர�ாிைமக. பிரதி அைம�ச� ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா;தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா;தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா;தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா;தீ�, கிராமிய ெபா)ளாதார அ1வ2க. பிரதி அைம�ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ;Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ;Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ;Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ;Bஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தன   ெகௗரவ மஹி"த யா;பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா;பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா;பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா;பா அேபவ�தன   ெகௗரவ 3ஷார இ"3னி� அமரேசனெகௗரவ 3ஷார இ"3னி� அமரேசனெகௗரவ 3ஷார இ"3னி� அமரேசனெகௗரவ 3ஷார இ"3னி� அமரேசன   ெகௗரவ டல' அழக;ெப�மெகௗரவ டல' அழக;ெப�மெகௗரவ டல' அழக;ெப�மெகௗரவ டல' அழக;ெப�ம   ெகௗரவ ஆன"த அ>2கமேகெகௗரவ ஆன"த அ>2கமேகெகௗரவ ஆன"த அ>2கமேகெகௗரவ ஆன"த அ>2கமேக   ெகௗரவ மஹி"தான"த அ>2கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ>2கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ>2கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ>2கமேக   ெகௗரவ ர1சி2 அ>விஹாேரெகௗரவ ர1சி2 அ>விஹாேரெகௗரவ ர1சி2 அ>விஹாேரெகௗரவ ர1சி2 அ>விஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி"2 Kமா�ெகௗரவ அ. அரவி"2 Kமா�ெகௗரவ அ. அரவி"2 Kமா�ெகௗரவ அ. அரவி"2 Kமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Kமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ> Kமா�ெகௗரவ ேவ> Kமா�ெகௗரவ ேவ> Kமா�ெகௗரவ ேவ> Kமா�   ெகௗரவ க#"திர� ேகா9'வர�ெகௗரவ க#"திர� ேகா9'வர�ெகௗரவ க#"திர� ேகா9'வர�ெகௗரவ க#"திர� ேகா9'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 உதய பிரபா2 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா2 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா2 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா2 க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல;ப2திெகௗரவ நிஹா� கல;ப2திெகௗரவ நிஹா� கல;ப2திெகௗரவ நிஹா� கல;ப2தி   ெகௗரவ திேனH Kணவ�தனெகௗரவ திேனH Kணவ�தனெகௗரவ திேனH Kணவ�தனெகௗரவ திேனH Kணவ�தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப"3ல Kணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப"3ல Kணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப"3ல Kணவ�தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப"3ல Kணவ�தன   ெகௗரவ எ-வ- Kணேசகரெகௗரவ எ-வ- Kணேசகரெகௗரவ எ-வ- Kணேசகரெகௗரவ எ-வ- Kணேசகர   ெகௗரவ ப2ம உதயசா"த Kணேசகரெகௗரவ ப2ம உதயசா"த Kணேசகரெகௗரவ ப2ம உதயசா"த Kணேசகரெகௗரவ ப2ம உதயசா"த Kணேசகர   ெகௗரவ எ'. எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எ'. எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எ'. எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எ'. எ�. ச"திரேசன   



                            ( 4 )  M. No. 247 ெகௗரவ +.#. சானகெகௗரவ +.#. சானகெகௗரவ +.#. சானகெகௗரவ +.#. சானக   ெ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 ந6� ப4டார ஜயமஹெகௗரவ ந6� ப4டார ஜயமஹெகௗரவ ந6� ப4டார ஜயமஹெகௗரவ ந6� ப4டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அIர சி-னி ஜயர2னெகௗரவ அIர சி-னி ஜயர2னெகௗரவ அIர சி-னி ஜயர2னெகௗரவ அIர சி-னி ஜயர2ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர2னெகௗரவ பிய�கர ஜயர2னெகௗரவ பிய�கர ஜயர2னெகௗரவ பிய�கர ஜயர2ன   ெ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   ெ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 க. 3ைரெர-ணசி�க�ெகௗரவ க. 3ைரெர-ணசி�க�ெகௗரவ க. 3ைரெர-ணசி�க�ெகௗரவ க. 3ைரெர-ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப4டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப4டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப4டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப4டார ெத�னேகா�   ெ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 ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வா   ெகௗரவ அGர திசாநாய�கெகௗரவ அGர திசாநாய�கெகௗரவ அGர திசாநாய�கெகௗரவ அGர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�கெகௗரவ மய"த திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல#ர திசாநாய�க   ெகௗரவ #ரKமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரKமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரKமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரKமார திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள' ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள' ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள' ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள' ேதவான"தா   ெகௗரவ Jஹம- நவவிெகௗரவ Jஹம- நவவிெகௗரவ Jஹம- நவவிெகௗரவ Jஹம- நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா7' நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா7' நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா7' நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா7' நி�மலநாத�   ெகௗரவ B2திக ப2திறணெகௗரவ B2திக ப2திறணெகௗரவ B2திக ப2திறணெகௗரவ B2திக ப2திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேமH பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமH பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமH பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமH பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ சன2 நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன2 நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன2 நிசா"த ெபேரராெகௗரவ சன2 நிசா"த ெபேரரா   ெகௗரவ �ஜி2 ச1ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி2 ச1ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி2 ச1ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி2 ச1ஜய ெ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 Jஹ�ம3 இ;ராஹி� Jஹ�ம3 ம�
�ெகௗரவ Jஹ�ம3 இ;ராஹி� Jஹ�ம3 ம�
�ெகௗரவ Jஹ�ம3 இ;ராஹி� Jஹ�ம3 ம�
�ெகௗரவ Jஹ�ம3 இ;ராஹி� Jஹ�ம3 ம�
�   ெகௗரவ எ'.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ'.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ'.எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ'.எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ெசயி- அ6 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி- அ6 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி- அ6 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி- அ6 ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத� ம'தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம'தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம'தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம'தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மCN;ெகௗரவ இ�ரா� மCN;ெகௗரவ இ�ரா� மCN;ெகௗரவ இ�ரா� மCN;   ெகௗரவ அ;3�லா மஹN;ெகௗரவ அ;3�லா மஹN;ெகௗரவ அ;3�லா மஹN;ெகௗரவ அ;3�லா மஹN;   ெகௗரவ அஜி2 மா�ன;ெப�மெகௗரவ அஜி2 மா�ன;ெப�மெகௗரவ அஜி2 மா�ன;ெப�மெகௗரவ அஜி2 மா�ன;ெப�ம   



                            ( 5 )  M. No. 247 ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ'.சீ. J23Kமாரணெகௗரவ எ'.சீ. J23Kமாரணெகௗரவ எ'.சீ. J23Kமாரணெகௗரவ எ'.சீ. J23Kமாரண   ெகௗரவ சீனி2த�பி ேயாேக'வர�ெகௗரவ சீனி2த�பி ேயாேக'வர�ெகௗரவ சீனி2த�பி ேயாேக'வர�ெகௗரவ சீனி2த�பி ேயாேக'வர�   ெகௗரவ (வண.) அ3ர6ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ3ர6ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ3ர6ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ3ர6ேய ரதன ேதர�   ெகௗரவ பிம� ர2நாய�கெகௗரவ பிம� ர2நாய�கெகௗரவ பிம� ர2நாய�கெகௗரவ பிம� ர2நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா� ர2வ2ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர2வ2ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர2வ2ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர2வ2ேத   ெகௗரவ பிரச�ன ரண3�கெகௗரவ பிரச�ன ரண3�கெகௗரவ பிரச�ன ரண3�கெகௗரவ பிரச�ன ரண3�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண#ரெகௗரவ பிரச�ன ரண#ரெகௗரவ பிரச�ன ரண#ரெகௗரவ பிரச�ன ரண#ர   ெகௗரவ ெகெஹ6ய ர�B�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ6ய ர�B�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ6ய ர�B�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ6ய ர�B�ெவ�ல   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ JஜிB� ரஹுமா�ெகௗரவ JஜிB� ரஹுமா�ெகௗரவ JஜிB� ரஹுமா�ெகௗரவ JஜிB� 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 மஹி"த ராஜப�ெகௗரவ மஹி"த ராஜப�ெகௗரவ மஹி"த ராஜப�ெகௗரவ மஹி"த ராஜப�    ஷஷஷஷ   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேக   ெகௗரவ ஜானக வ�K�Bரெகௗரவ ஜானக வ�K�Bரெகௗரவ ஜானக வ�K�Bரெகௗரவ ஜானக வ�K�Bர   ெகௗரவ வி3ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி3ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி3ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி3ற வி�கிரமநாய�க   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ3�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ3�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ3�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ3�க   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 3Fதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 3Fதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 3Fதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 3Fதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லOம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன"த விேஜமா�னெகௗரவ லOம� ஆன"த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர2னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர2னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர2னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர2ன   ெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறிெகௗரவ சமி"த விேஜசிறி   ெகௗரவ 3<; விேஜேசகரெகௗரவ 3<; விேஜேசகரெகௗரவ 3<; விேஜேசகரெகௗரவ 3<; விேஜேசகர   ெகௗரவ க1சன விேஜேசகரெகௗரவ க1சன விேஜேசகரெகௗரவ க1சன விேஜேசகரெகௗரவ க1சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதIக விதானகமேகெகௗரவ ேதIக விதானகமேகெகௗரவ ேதIக விதானகமேகெகௗரவ ேதIக விதானகமேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�   ெகௗரவ விம� #ரவ�செகௗரவ விம� #ரவ�செகௗரவ விம� #ரவ�செகௗரவ விம� #ரவ�ச   ெகௗரவ ஞானJ23 Qேநச�ெகௗரவ ஞானJ23 Qேநச�ெகௗரவ ஞானJ23 Qேநச�ெகௗரவ ஞானJ23 Qேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி Q'க"தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி Q'க"தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி Q'க"தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா"தி Q'க"தராசா   ெகௗரவ ஜய"த சமர#ரெகௗரவ ஜய"த சமர#ரெகௗரவ ஜய"த சமர#ரெகௗரவ ஜய"த சமர#ர   ெகௗரவ ச"தி2 சமரசி�கெகௗரவ ச"தி2 சமரசி�கெகௗரவ ச"தி2 சமரசி�கெகௗரவ ச"தி2 சமரசி�க   ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�ெகௗரவ (டா�ட�) சி. சிவேமாக�   ெகௗரவ வ+ேவ� �ேரHெகௗரவ வ+ேவ� �ேரHெகௗரவ வ+ேவ� �ேரHெகௗரவ வ+ேவ� �ேரH   



                            ( 6 )  M. No. 247 ெ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 �னி� ஹ"3�ென2திெகௗரவ �னி� ஹ"3�ென2திெகௗரவ �னி� ஹ"3�ென2திெகௗரவ �னி� ஹ"3�ென2தி   ெகௗரவ இ"திக அG�2த ேஹர2ெகௗரவ இ"திக அG�2த ேஹர2ெகௗரவ இ"திக அG�2த ேஹர2ெகௗரவ இ"திக அG�2த ேஹர2   ெகௗரவ கனக ேஹர2ெகௗரவ கனக ேஹர2ெகௗரவ கனக ேஹர2ெகௗரவ கனக ேஹர2      தி). த�மிக தசநாய$க, பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக�   தி). நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி: பிரதானிM� பிரதி: பாரா�மற� ெசயலாள� நாயக��   தி)மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி� ெசயலாள� நாயக�  தி). =$கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி� ெசயலாள� நாயக�   ஒ2திைவ;பி� பிரகார� பாராTம�ற� U+ய3. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ2திைவ;பி� பிரகார� பாராTம�ற� U+ய3. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ2திைவ;பி� பிரகார� பாராTம�ற� U+ய3. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.ஒ2திைவ;பி� பிரகார� பாராTம�ற� U+ய3. சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        
1. ப2திர�க7ப2திர�க7ப2திர�க7ப2திர�க7 சம�;பண�சம�;பண�சம�;பண�சம�;பண�: (1) சபாநாயக�, இல9ைக� சனநாயக� ேசாச6ச$ %=யரசி அரசியலைம:பி 154(6) ஆ� உ0:�ைரயி பிரகார�, 2016 ஆ� நிதி ஆ<=/கான கண$காHவாள� தைலைம அதிபதியி அறி$ைகயி �தலாவ� ெதா%தியி XII ஆ� ம/0� XIII ஆ� ப%திகைளM� ஆறாவ� ெதா%தியி VIII, IX ம/0� XIV ஆ� ப%திகைளM�, ப�தாவ� ெதா%தியி VI ஆ� ப%திையM� சம�:பி�தா�. ேம/ப= அறி$ைக சபாSட�தி6ட:பட ேவ<Bெமன?� அ�சிட:பட ேவ<Bெமன?� க�டைளயாயி/0. 
(2) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம:� அைம�ச�, 2013 ஆ� ஆ<B$கான இல9ைக ேபா$%வர��� சைபயி ஆ<டறி$ைகைய� சம�:பி�� அUவறி$ைகைய ேபா$%வர�� ம/0� ெதாைல�ெதாட��  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*வி/% ஆ/0:பB�த:பட ேவ<Bெமன: பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட:ப�B ஏ/0$ெகா.ள:ப�டன.  
(3) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம:� அைம�ச�, 2016 ஆ� ஆ<= வளிம<டலவிய2 திைண$கள�தி வ)டா@த ெசய/றிற அறி$ைகைய� சம�:பி�� ேம/ப= அறி$ைகைய வ1வாதார அபிவி)�தி ம/0� �/றாட2 ம/0� இய/ைக வள9க. ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*வி/% ஆ/0:பB�த:பட ேவ<Bெமன: பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப$% விட:ப�B ஏ/0$ெகா.ள:ப�டன.  
(4) காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம:� அைம�ச�,  
 (i) 2015 ஆ� ஆ<B$கான வைரய0$க:ப�ட சீேநா� நி0வன�தி நிதி$�/0$க. ;  (ii) 2015 ஆ� ஆ<B$கான ேதசிய நீாிய2வள ஆராH�சி அபிவி)�தி �கவரா<ைமயி வ)டா@த அறி$ைக ம/0� கண$% ஆகியவ/ைற� சம�:பி��  ேம/ப= அறி$ைககைள வ1வாதார அபிவி)�தி ம/0� �/றாட2 ம/0� இய/ைக வள9க. ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*வி/% ஆ/0:பB�த:பட ேவ<Bெமன: பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப$% விட:ப�B ஏ/0$ெகா.ள:ப�டன.      



                            ( 7 )  M. No. 247 2.2.2.2.    KVKVKVKV    அறி�ைகக7அறி�ைகக7அறி�ைகக7அறி�ைகக7    சம�;பண�சம�;பண�சம�;பண�சம�;பண�    : : : : (1) அரசா9க ெபா0:� �ய/சிக. %*வி தவிசாள� ெகௗரவ �னி2 ஹ@�ென�தி, எ�டாவ� பாரா�மற�தி �தலாவ� ��ட�ெதாடாி/கான அரசா9க ெபா0:� �ய/சிக. ப/றிய %*வி ஐ@தாவ� அறி$ைகைய� (2017.03.01 �த2 2017.06.30 வைரயிலான) சம�:பி�தா�.  ேம/ப= அறி$ைக சபா)ட2தி6ட;படசபா)ட2தி6ட;படசபா)ட2தி6ட;படசபா)ட2தி6ட;பட ேவ<Bெமன?� அ�சிட:பட ேவ<Bெமன?� க�டைளயாயி/0.  
(2) ெபா)ளாதார அபிவி)�தி ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ$ %*வி  தவிசாள� ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆன@த %மாரசிறி, அ$ %*வி/% ஆ/0:பB�த:ப�ட, “தீவிர: ெபா0:� �காைம ச�ட5ல�” ெதாட�பிலான அ$%*வி  அறி$ைகைய� சம�:பி�தா�.   ேம/ப= அறி$ைக சபா)ட2தி6ட;படசபா)ட2தி6ட;படசபா)ட2தி6ட;படசபா)ட2தி6ட;பட ேவ<Bெமன$ க�டைளயாயி/0.   3. 3. 3. 3. ெகாV�BெகாV�BெகாV�BெகாV�B    ப�K2ப�K2ப�K2ப�K2    ெதாKதி;ெதாKதி;ெதாKதி;ெதாKதி;    பாிவ�2தைனையபாிவ�2தைனையபாிவ�2தைனையபாிவ�2தைனைய    பர'பரமWறமயமா�க�பர'பரமWறமயமா�க�பர'பரமWறமயமா�க�பர'பரமWறமயமா�க�    ச-டXல�ச-டXல�ச-டXல�ச-டXல�: : : : இர<டா� மதி:S�B$கான க�டைள வாசி$க:ப�ட�. ச�ட 5ல� இர<டா� மதி:SB ெசHய:பBமாக என பிரதம அைம�ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம�ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2�ய/சிக. ம/0� க<= அபிவி)�தி அைம�ச� பிேராி�தா�. 
( பி.ப. 2.19 மணி$% %*$களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா9கினா�.)  
“ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன@த %மாரசிறி தைலைம தா9%வாராக” என ேபா$%வர�� ம/0� சிவி2 விமான� ேசைவக.  பிரதி அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட:ப�B ஏ/0$ெகா.ள:ப�ட� 
(பி.ப. 3.25 மணி$% ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன@த %மாரசிறி தைலைம தா9கினா�. )  பிேரரைண சைப$% விட:ப�B ஏ/0$ெகா.ள:ப�ட� அத/கிண9க ச�ட5ல� இர<டா� மதி:SB ெசHய:ப�ட�. %* 2018. 03.23 ஆ� திகதி ெவ.ளி$கிழைம     4.4.4.4.    ெவளிநா-YD ெசலாவணிD ச-ட2தி�ெவளிநா-YD ெசலாவணிD ச-ட2தி�ெவளிநா-YD ெசலாவணிD ச-ட2தி�ெவளிநா-YD ெசலாவணிD ச-ட2தி�    கீZகீZகீZகீZ    ஒV�Kவிதிக7ஒV�Kவிதிக7ஒV�Kவிதிக7ஒV�Kவிதிக7: : : : பிரதம அைம�ச)� ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம�ச)மானவ� சா�பாக அரச ெதாழி2�/சிக. ம/0� க<= அபிவி)�தி அைம�ச� சம�:பி�த பிேரரைண,—  2017 ஆ� ஆ<= 12 ஆ� இல$க, ெவளிநா�B� ெசலாவணி� ச�ட�தி 7 ஆ� பிாி?ட  ேச��� வாசி$க:பB� 29 ஆ� பிாிவி கீ>,  ேதசிய    ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம�ச)மானவரா2 ஆ$க:ப�B, 2017 நெவ�ப� 17 ஆ� திகதிய 2045/56 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி2 பிர�ாி$க:ப�ட�� 2018.02.19 ஆ� திகதி சம�:பி$க:ப�ட�மான ஒ*9%விதிக. அ9கீகாி$க:பBமாக. பிேரரைண சைப$% விட:ப�B ஏ/0$ெகா.ள:ப�ட�  5.5.5.5.    ஒ2திைவ;Bஒ2திைவ;Bஒ2திைவ;Bஒ2திைவ;B    (J;பைடயின��KJ;பைடயின��KJ;பைடயின��KJ;பைடயின��K    உண[உண[உண[உண[    வழ�K�வழ�K�வழ�K�வழ�K�    ேக7வி;ப2திர�ேக7வி;ப2திர�ேக7வி;ப2திர�ேக7வி;ப2திர�) :  ) :  ) :  ) :  “இ: பாரா�மற� இ:ேபா� ஒ�திைவ$க:பBமாக” என பாரா�மற� சைப �த2வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண எB�திய�ப:ெப/0 விவாதி$க:ப�ட�. 
“ெகௗரவ ேவ1 %மா� தைலைம தா9%வாராக” என அரச ெதாழி2�/சிக. ம/0� க<= அபிவி)�தி அைம�ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட:ப�B ஏ/0$ெகா.ள:ப�ட� 
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(பி.ப. 5.01 மணி$% ெகௗரவ ேவ1 %மா� தைலைம தா9கினா�. )  பிேரரைண சைப$% விட:ப�B ஏ/0$ெகா.ள:ப�ட� பி.ப. 5.50 மணி$%, 2016 மா��� மாத� 08 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி/% ஏ/ப  2018 மா��� 22 வியாழ$கிழைம �.ப. 10.30 வைர பாரா�மற�  ஒ�திைவ$க:ப�ட�.  


