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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�   அதிேமத�அதிேமத�அதிேமத�அதிேமத�    ைம�திாிபாலைம�திாிபாலைம�திாிபாலைம�திாிபால    சிறிேசனசிறிேசனசிறிேசனசிறிேசன, , , , இல,ைக சனநாயக  ேசாச/ச  %0யரசி சனாதிபதி1�, பா�கா23 அைம(ச)� மகாவ/ ம56� 75றாட8 அைம(ச)� ேதசிய ஒ)ைம2பா: ம56� ந8/ண க அைம(ச)�.     ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா�ைகக� ம56� ெபா)ளாதார அ;வ8க� அைம(ச)� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ%ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ%ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ%ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ%ேகாரல, ெவளிநா�: ெதாழி8வா<23 அைம(ச)� நீதி அைம(ச)� ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ&தன, உ�நா�ட;வ8க� அைம(ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர%�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர%�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர%�க,ெகௗரவ ேஜா� அமர%�க, 756லா��ைற அபிவி)�தி ம56� கிறி?தவ சமய அ;வ8க� அைம(ச� ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர,ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர,ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர,ெகௗரவ மஹி(த அமர)ர, கட5ெறாழி8 ம56� நீரக வள@ல அபிவி)�தி அைம(ச� ம56� மகாவ/ அபிவி)�தி இராஜா,க அைம(ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ*+கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ*+கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ*+கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ*+கம, விேசட பணி2ெபா623 க� கான 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 ம56� பாரா�மற ம6சீரைம23 அைம(ச)� அரசா,க  க�சி �த5ேகாலாசாB� ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா, காாியவச�, க8வி அைம(ச� ெகௗரவ ல-ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல-ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல-ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல-ம� கிாிஎ�ல, உய� க8வி ம56� ெந:Cசாைலக� அைம(ச)� பாரா�மற( சைப �த8வ)� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாDE, கலF�ைரயாட8 ம56� அரசக)ம ெமாழிக� அைம(ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப  ைக�ெதாழி8 அைம(ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�:��ை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�� ம56� சிவி8 விமான( ேசைவக� அைம(ச� ெகௗரவ %மி(த திசாநாய�க,ெகௗரவ %மி(த திசாநாய�க,ெகௗரவ %மி(த திசாநாய�க,ெகௗரவ %மி(த திசாநாய�க, கம�ெதாழி8 அைம(ச� 



                            ( 2 )  M. No. 215 ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப)Fேதா�ட  ைக�ெதாழி8 அைம(ச� ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ/. 1. திசாநாய�க, ச@க வ;H�ட8, நல3ாி ம56� கI0 மர3ாிைமக� அைம(ச� ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன,ெகௗரவ எ/. 1. நாவி�ன, உ�ளக அ;வ8க�, வடேம8 அபிவி)�தி ம56� கலாசார அ;வ8க� அைம(ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ;வாதார அபிவி)�தி ம56� வனசீவராசிக� அைம(ச)� 3�தசாசன அைம(ச)� ெகௗரவ ஹாி� ப&னா(%,ெகௗரவ ஹாி� ப&னா(%,ெகௗரவ ஹாி� ப&னா(%,ெகௗரவ ஹாி� ப&னா(%, ெதாைல�ெதாட�3க� ம56� 0ஜி�ட8 உ�க�டைம23 வசதிக� அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. 3. �சி� பிேரமஜய(த,ெகௗரவ ஏ. 3. �சி� பிேரமஜய(த,ெகௗரவ ஏ. 3. �சி� பிேரமஜய(த,ெகௗரவ ஏ. 3. �சி� பிேரமஜய(த, விCஞான, ெதாழி8K�ப ம56� ஆரா<(சி அைம(ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச(திராணி ப4டார, மகளி� ம56� சி6வ� அ;வ8க� அைம(ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி)�தி2 பணி2ெபா623க� அைம(ச)� ெவளிநா�ட;வ8க� அைம(ச)� ெகௗரவ ைபஸ& */தபா,ெகௗரவ ைபஸ& */தபா,ெகௗரவ ைபஸ& */தபா,ெகௗரவ ைபஸ& */தபா, மாகாண சைபக� ம56� உ�Lரா�சி அைம(ச� ெகௗரவ அ6ர பிாியத&ஷன யா8பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத&ஷன யா8பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத&ஷன யா8பா,ெகௗரவ அ6ர பிாியத&ஷன யா8பா, அன��த �காைம��வ அைம(ச� ெகௗரவ சாகல ர�நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர�நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர�நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர�நாய�க, ச�ட�� ஒ*,%� ம56� ெ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, ெப5ேறா/ய வள,க� அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ பா:டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா:டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா:டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா:டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம56� ேம8 மாகாண அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ ச(திம )ர�ெகா3,ெகௗரவ ச(திம )ர�ெகா3,ெகௗரவ ச(திம )ர�ெகா3,ெகௗரவ ச(திம )ர�ெகா3, திறக� அபிவி)�தி ம56� ெதாழி5பயி5சி அைம(ச� ெகௗரவ ம�கள சமர)ர,ெகௗரவ ம�கள சமர)ர,ெகௗரவ ம�கள சமர)ர,ெகௗரவ ம�கள சமர)ர, நிதி ம56� ெவ%சன ஊடக 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� ம56� க2ப56ைற அ;வ8க� அைம(ச� ெகௗரவ விஜி� விஜய*ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி� விஜய*ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி� விஜய*ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி� விஜய*ணி ெசா<சா, நீ�2பாசன ம56� நீரக வள@ல �காைம��வ அைம(ச� ெகௗரவ 3.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 3.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 3.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 3.எ�. �வாமிநாத�, சிைற(சாைலக� ம6சீரைம23, 3ன�வாDவளி23, மீ�%0ேய5ற ம56� இF�மத அ;வ8க� அைம(ச� ெகௗரவ அ8%� ஹ=�,ெகௗரவ அ8%� ஹ=�,ெகௗரவ அ8%� ஹ=�,ெகௗரவ அ8%� ஹ=�, தபா8, தபா8 ேசைவக� ம56� �?/� சமய அ;வ8க� அைம(ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய2 ெபா)ளாதார விவகார,க� ப5றிய அைம(ச� ெகௗரவ 1�: மா&ஷ� சர� ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 1�: மா&ஷ� சர� ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 1�: மா&ஷ� சர� ெபா�ேசகா,ெகௗரவ 1�: மா&ஷ� சர� ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி)�தி அைம(ச�  ெகௗரவ ல-ம� யா8பா அேபவ&தன,ெகௗரவ ல-ம� யா8பா அேபவ&தன,ெகௗரவ ல-ம� யா8பா அேபவ&தன,ெகௗரவ ல-ம� யா8பா அேபவ&தன, அரச ெதாழி8 �ய5சிக� அபிவி)�தி இராஜா,க அைம(ச� ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. 1. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா,க அைம(ச� ெகௗரவ 3லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 3லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 3லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 3லா� ெபேரரா, ெந:Cசாைலக� இராஜா,க அைம(ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம56� ெபா)ளாதார அ;வ8க� இராஜா,க அைம(ச� ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%?@ேள,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%?@ேள,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%?@ேள,ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) �த&ஷினி ப&னா(%?@ேள, நகர� தி�டமிட8 ம56� நீ� வழ,க8 இராஜா,க அைம(ச� ெகௗரவ பாAத ர�ேக ப4டார,ெகௗரவ பாAத ர�ேக ப4டார,ெகௗரவ பாAத ர�ேக ப4டார,ெகௗரவ பாAத ர�ேக ப4டார, நீ�2பாசன இராஜா,க அைம(ச� 



                            ( 3 )  M. No. 215 ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக/வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக/வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக/வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக/வர�, சி6வ� அ;வ8க� 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 திA8 ெவதஆரDசி,ெகௗரவ திA8 ெவதஆரDசி,ெகௗரவ திA8 ெவதஆரDசி,ெகௗரவ திA8 ெவதஆரDசி, கட5ெறாழி8 ம56� நீரக வள@ல அபிவி)�தி இராஜா,க அைம(ச� ெகௗரவ ர)(திர சமர)ர,ெகௗரவ ர)(திர சமர)ர,ெகௗரவ ர)(திர சமர)ர,ெகௗரவ ர)(திர சமர)ர, ெதாழி8 ம56� ெதாழி5ச,க உறEக� இராஜா,க அைம(ச� ெகௗரவ ல-ம� ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ ல-ம� ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ ல-ம� ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ ல-ம� ெசெனவிர�ன, விCஞான, ெதாழி8K�ப ம56� ஆரா<(சி இராஜா,க அைம(ச� ெகௗரவ வச(த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச(த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச(த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச(த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட;வ8க� இராஜா,க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளE,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளE,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளE,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளE, ேதசிய ஒ)ைம2பா: ம56� ந8/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 ம56� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 7காதார�, ேபாசைண ம56� 7ேதச ம)��வ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அ6ராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர�ன, மகாவ/ அபிவி)�தி ம56� 75றாட8 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன, வ;வாதார அபிவி)�தி ம56� வன சீவராசிக� பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�: ெதாழி8வா<23 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ க�ணார�ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார�ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார�ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார�ன பரணவிதான, திறக� அபிவி)�தி ம56� ெதாழி5பயி5சி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா, மிவ; ம56� 3�2பி க�த க ச தி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ தாராநா� ப/நாய�க,ெகௗரவ தாராநா� ப/நாய�க,ெகௗரவ தாராநா� ப/நாய�க,ெகௗரவ தாராநா� ப/நாய�க, ெதாைல�ெதாட�3க� ம56� 0ஜி�ட8 உ�க�டைம23 வசதிக� பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச@க வ;H�ட8, நல3ாி ம56� கI0 மர3ாிைமக� பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ/,ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ/,ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ/,ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ/, விைளயா�:��ைற பிரதி அைம(ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட& அ8?ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட& அ8?ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட& அ8?ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட& அ8?ஹாமி   ெகௗரவ மஹி(த யா8பா அேபவ&தனெகௗரவ மஹி(த யா8பா அேபவ&தனெகௗரவ மஹி(த யா8பா அேபவ&தனெகௗரவ மஹி(த யா8பா அேபவ&தன   ெகௗரவ %ஷார இ(%னி� அமரேசனெகௗரவ %ஷார இ(%னி� அமரேசனெகௗரவ %ஷார இ(%னி� அமரேசனெகௗரவ %ஷார இ(%னி� அமரேசன   ெகௗரவ திG� அ*+கமெகௗரவ திG� அ*+கமெகௗரவ திG� அ*+கமெகௗரவ திG� அ*+கம   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�%வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�%வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�%வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�%வல   ெகௗரவ டல/ அழக8ெப�மெகௗரவ டல/ அழக8ெப�மெகௗரவ டல/ அழக8ெப�மெகௗரவ டல/ அழக8ெப�ம   ெகௗரவ மஹி(தான(த அI�கமேகெகௗரவ மஹி(தான(த அI�கமேகெகௗரவ மஹி(தான(த அI�கமேகெகௗரவ மஹி(தான(த அI�கமேக   ெகௗரவ அ. அரவி(� �மா&ெகௗரவ அ. அரவி(� �மா&ெகௗரவ அ. அரவி(� �மா&ெகௗரவ அ. அரவி(� �மா&   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன(த �மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன(த �மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன(த �மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன(த �மாரசிறி   ெகௗரவ ேவI �மா&ெகௗரவ ேவI �மா&ெகௗரவ ேவI �மா&ெகௗரவ ேவI �மா&   ெகௗரவ க)(திர� ேகாJ/வர�ெகௗரவ க)(திர� ேகாJ/வர�ெகௗரவ க)(திர� ேகாJ/வர�ெகௗரவ க)(திர� ேகாJ/வர�   ெகௗரவ ச(திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச(திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச(திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச(திரசிறி கஜதீர   



                            ( 4 )  M. No. 215 ெகௗரவ திேனK �ணவ&தனெகௗரவ திேனK �ணவ&தனெகௗரவ திேனK �ணவ&தனெகௗரவ திேனK �ணவ&தன   ெகௗரவ ப(%ல �ணவ&தனெகௗரவ ப(%ல �ணவ&தனெகௗரவ ப(%ல �ணவ&தனெகௗரவ ப(%ல �ணவ&தன   ெகௗரவ எ:வ: �ணேசகரெகௗரவ எ:வ: �ணேசகரெகௗரவ எ:வ: �ணேசகரெகௗரவ எ:வ: �ணேசகர   ெகௗரவ எ/. எ�. ச(திரேசனெகௗரவ எ/. எ�. ச(திரேசனெகௗரவ எ/. எ�. ச(திரேசனெகௗரவ எ/. எ�. ச(திரேசன   ெகௗரவ மA� ஜயதிலகெகௗரவ மA� ஜயதிலகெகௗரவ மA� ஜயதிலகெகௗரவ மA� ஜயதிலக   ெ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 நA� ப4டார ஜயமஹெகௗரவ நA� ப4டார ஜயமஹெகௗரவ நA� ப4டார ஜயமஹெகௗரவ நA� ப4டார ஜயமஹ   ெ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   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. %ைரெர:ணசி�க�ெகௗரவ க. %ைரெர:ணசி�க�ெகௗரவ க. %ைரெர:ணசி�க�ெகௗரவ க. %ைரெர:ணசி�க�   ெகௗரவ ஜனக ப4டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப4டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப4டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப4டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�ெகௗரவ எ�.எ/. ெதள1�   ெகௗரவ சிறினா� 3 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 3 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 3 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 3 ெம�   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி� த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி� த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி� த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி� த ெசா<சா   ெகௗரவ அ6ர திசாநாய�கெகௗரவ அ6ர திசாநாய�கெகௗரவ அ6ர திசாநாய�கெகௗரவ அ6ர 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 )ர�மார திசாநாய�கெகௗரவ )ர�மார திசாநாய�கெகௗரவ )ர�மார திசாநாய�கெகௗரவ )ர�மார திசாநாய�க   ெகௗரவ சாA(த திசாநாய�கெகௗரவ சாA(த திசாநாய�கெகௗரவ சாA(த திசாநாய�கெகௗரவ சாA(த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள/ ேதவான(தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான(தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான(தாெகௗரவ ட�ள/ ேதவான(தா   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெ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 �ஜி� சLஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� சLஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� சLஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� சLஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய(தெகௗரவ அேசா�க பிாிய(தெகௗரவ அேசா�க பிாிய(தெகௗரவ அேசா�க பிாிய(த   ெகௗரவ எ/. பிேரமர�னெகௗரவ எ/. பிேரமர�னெகௗரவ எ/. பிேரமர�னெகௗரவ எ/. பிேரமர�ன   ெ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 எ/.எ�. மாி�கா&ெகௗரவ எ/.எ�. மாி�கா&ெகௗரவ எ/.எ�. மாி�கா&ெகௗரவ எ/.எ�. மாி�கா&   ெகௗரவ ெசயி: அA ஸாஹி& ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி: அA ஸாஹி& ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி: அA ஸாஹி& ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி: அA 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� மMN8ெகௗரவ இ�ரா� மMN8ெகௗரவ இ�ரா� மMN8ெகௗரவ இ�ரா� மMN8   ெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய&) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ/.சீ. *�%�மாரணெகௗரவ எ/.சீ. *�%�மாரணெகௗரவ எ/.சீ. *�%�மாரணெகௗரவ எ/.சீ. *�%�மாரண   



                            ( 5 )  M. No. 215 ெ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 சீ. 1. ர�நாய�கெகௗரவ சீ. 1. ர�நாய�கெகௗரவ சீ. 1. ர�நாய�கெகௗரவ சீ. 1. ர�நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா� ர�வ�ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர�வ�ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர�வ�ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர�வ�ேத   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ *ஜி?& ரஹுமா�ெகௗரவ *ஜி?& ரஹுமா�ெகௗரவ *ஜி?& ரஹுமா�ெகௗரவ *ஜி?& 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 அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேக   ெ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 ஏ.ஏ. விேஜ%�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ%�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ%�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ%�க   ெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) %Eதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) %Eதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) %Eதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட&) (தி�மதி) %Eதா 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) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ கLசன விேஜேசகரெகௗரவ கLசன விேஜேசகரெகௗரவ கLசன விேஜேசகரெகௗரவ கLசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ச. வியாேழ(திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ(திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ(திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ(திர�   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான*�% Pேநச�ெகௗரவ ஞான*�% Pேநச�ெகௗரவ ஞான*�% Pேநச�ெகௗரவ ஞான*�% Pேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா(தி P/க(தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா(தி P/க(தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா(தி P/க(தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா(தி P/க(தராசா   ெ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 எ�.எD.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எD.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எD.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எD.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ த�மA�க� சி�தா&த�ெகௗரவ த�மA�க� சி�தா&த�ெகௗரவ த�மA�க� சி�தா&த�ெகௗரவ த�மA�க� சி�தா&த�   ெகௗரவ *�% சிவA�க�ெகௗரவ *�% சிவA�க�ெகௗரவ *�% சிவA�க�ெகௗரவ *�% சிவA�க�   ெ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 �னி� ஹ(%�ென�திெகௗரவ �னி� ஹ(%�ென�திெகௗரவ �னி� ஹ(%�ென�திெகௗரவ �னி� ஹ(%�ென�தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ:3ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ:3ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ:3ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ:3ஆரDசி      தி). த�மிக தசநாய க, பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக�   தி). நீ8 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி2 பிரதானி1� பிரதி2 பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக��   தி)மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  தி). 0 கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி( ெசயலாள� நாயக�    



                            ( 6 )  M. No. 215 ஒ�திைவ8பி� பிரகார� பாராGம�ற� S3ய%. ஒ�திைவ8பி� பிரகார� பாராGம�ற� S3ய%. ஒ�திைவ8பி� பிரகார� பாராGம�ற� S3ய%. ஒ�திைவ8பி� பிரகார� பாராGம�ற� S3ய%.     சபாநாயக& தைலைம தா�கினா&.சபாநாயக& தைலைம தா�கினா&.சபாநாயக& தைலைம தா�கினா&.சபாநாயக& தைலைம தா�கினா&.        1.1.1.1.    ப�திர�க@ப�திர�க@ப�திர�க@ப�திர�க@    சம&8பண�சம&8பண�சம&8பண�சம&8பண�: : : : நிதி ம56� ெவ%சன ஊடக அைம(ச�, 2018 ஆ� ஆI0 நிர8களி தி)�த,க� கான உ�ேதச தி)�த,களி ப�0ய8 வைரE மதி2R�0ைன( சம�2பி�தா�. ேம5ப0 ப�திர,க� சபா1ட�திAட8படசபா1ட�திAட8படசபா1ட�திAட8படசபா1ட�திAட8பட    ேவI:ெமன  க�டைளயாயி56.  2.2.2.2.    மF�க@மF�க@மF�க@மF�க@    : : : :     
 ெமாணறாகல, ெதா�பகஹெவல, அ�பி�0யவி8 வதி1� தி). எ�.ஜி. %ணர�னவின� 2016.12.27 ஆ� திகதியிட2ப�ட மBைவ ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர சம�2பி�தா�. 25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய5 க�டைள கைமய ேம5ப0 மB க� ெபா� மB க� %*E % ஆ562ப:�த2ப�டன.     3.3.3.3.    ஒ%�கீ:TD ச:டUல� (201ஒ%�கீ:TD ச:டUல� (201ஒ%�கீ:TD ச:டUல� (201ஒ%�கீ:TD ச:டUல� (2018888) ) ) ) — (ஒ� க2ப�ட ஏழாவ� நா�) : %* ஆ<நிைலயி8 பாிசீலைன. (%*நிைலயி8) சபாநாயக�  தைலைம தா,கினா�. 1 ஆ� வாசக� ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. 2 �த8 10 வைர1�ள வாசக,களி பாிசீலைன �தலா�, இரIடா�, @றா� அ�டவைணகளி பாிசீலைன �01� வைர பி5ேபாட2ப�ட�. *தலா� அ:டவைண *தலா� அ:டவைண *தலா� அ:டவைண *தலா� அ:டவைண     ெபா%DேசைவகG��� ெகாT�க8பT� ெதாைகக@ெபா%DேசைவகG��� ெகாT�க8பT� ெதாைகக@ெபா%DேசைவகG��� ெகாT�க8பT� ெதாைகக@ெபா%DேசைவகG��� ெகாT�க8பT� ெதாைகக@    தைல23  1 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�) “நிகD(சி�தி�ட� 10 Vபாவினா8 %ைற க2ப:மாக” என ெகளரவ 7னி8 ஹF�ென�தி பிேராி�தா�. (�.ப. 11.00 மணி % %* களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா,கினா�.) (பி.ப. 1.15 மணி % ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனFத %மாரசிறி தைலைம தா,கினா�.) (பி.ப. 2.28 மணி % ெகளரவ எ�வ�  %ணேசகர தைலைம தா,கினா�.) (பி.ப. 4.31  மணி % ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனFத %மாரசிறி  தைலைம தா,கினா�.) (பி.ப. 6.00 மணி % பிரதி( சபாநாயக�  தைலைம தா,கினா�.) (பி.ப. 6.45 மணி % சபாநாயக� தைலைம தா,கினா�.) பிேரரைண சைப % விட2ப�: நிராகாி க2ப�ட�.     1 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —   மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 

2,608,206,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 1 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
2,265,319,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. 



                            ( 7 )  M. No. 215 நிகD(சி�தி�ட�  02 (மீI:வ)� ெசலவின�) 1 ஆ� தைல2பி  02 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —   மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
100,000,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  02 (@லதன( ெசலவின�) 1 ஆ� தைல2பி  02 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
5,010,000,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. தைல23  2  நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  2 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —   மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
951,580,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

2 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
821,100,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. தைல23  4  நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  4 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —   மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
111,100,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

4 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
63,400,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. தைல23  5 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  5 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —   மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
94,350,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

5 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
12,650,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. தைல23  6 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  6 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —   மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
166,665,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. 



                            ( 8 )  M. No. 215 நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 
6 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 

58,221,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. தைல23  7 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  7 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —   மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
69,920,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

7 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
1,800,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. தைல23  8 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  8 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —   மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
85,430,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

8 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
2,950,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. தைல23  9 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  9 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —   மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
24,840,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

9 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 650,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. தைல23  10 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  10 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —   மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
437,600,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

10 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
29,000,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. 



                            ( 9 )  M. No. 215 தைல23  11 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  11 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —   மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
68,600,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

11 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
199,800,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. 

 தைல23  12 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  12 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —   மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
40,202,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

12 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
9,250,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. 

 தைல23  13 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  13 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —   மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
244,000,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

13 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
5,100,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. தைல23  16 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  16 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —   மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
2,554,500,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

16 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
646,650,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. தைல23  17 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  17 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —   மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
40,060,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. 



                            ( 10 )  M. No. 215 நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 
17 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 

1,050,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. தைல23  18 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  18 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —  மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
83,610,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

18 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
1,900,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. தைல23  19 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  19 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —  மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
82,800,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

19 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
7,850,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. தைல23  20 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  19 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —  மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
6,203,450,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

19 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
114,250,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�.  தைல23  21 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  21 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —  மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
1,804,600,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

21 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
122,500,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�.  



                            ( 11 )  M. No. 215 தைல23  22 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  22 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —  மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
23,755,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

22 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
550,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�.  தைல23  23 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  23 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —  மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
44,322,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

23 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
1,885,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�.  தைல23  24 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  24 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —  மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
59,360,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

24 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
12,000,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�.  தைல23  25 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  25 ஆ� தைல2பி  01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —  மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
10,810,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

25 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
725,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�.  தைல23  26 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  26 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —  மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
41,190,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. 



                            ( 12 )  M. No. 215 நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 
26 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 

8,000,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�.  தைல23  324 நிகD(சி�தி�ட�  01 (மீI:வ)� ெசலவின�)  324 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� —  மீI:வ)C ெசலE ெகன Vபா 
49,050,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. நிகD(சி�தி�ட�  01 (@லதன( ெசலவின�) 

324 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகD(சி� தி�ட� — @லதன( ெசலE ெகன Vபா 
3,400,000 அ�டவைணயி8 ேச� க2பட ேவI:ெமற பிேரரைண %*E % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�.  “%* ெச<� �0�த பாிசீலைன ப5றி� தைலவ� சைப % அறிவி2ப�ட %* மீI:� �:வத5% அBமதி ேகா)வாராக” என  உய�க8வி ம56� ெந:Cசாைலக� அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. %* ெச<� �0�த பாிசீலைன ப5றி அறிவி க2ப�ட�. 2017 நெவ�ப� மாத� 18 ஆF திகதி சனி கிழைம %* மீI:� �:�.  4444....    ஒ�திைவ8? (க:டா&ஒ�திைவ8? (க:டா&ஒ�திைவ8? (க:டா&ஒ�திைவ8? (க:டா&    நா:3I@ளநா:3I@ளநா:3I@ளநா:3I@ள    /ெடெபா:/ெடெபா:/ெடெபா:/ெடெபா:    இல�ைக8இல�ைக8இல�ைக8இல�ைக8    பாடசாைலயி�பாடசாைலயி�பாடசாைலயி�பாடசாைலயி�    நிலY�நிலY�நிலY�நிலY�    நி�வாக8நி�வாக8நி�வாக8நி�வாக8    பிரDசிைனக@): பிரDசிைனக@): பிரDசிைனக@): பிரDசிைனக@): “இ2 பாரா�மற� இ2ெபா*� ஒ�திைவ க2 ப:மாக” என பாரா�மற சைப �த8வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ:�திய�ப2ெப56 விவாதி க2ப�ட�. 

“ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா,%வாராக”  என உய�க8வி ம56� ெந:Cசாைலக� அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. 
(பி.ப. 7.20 மணி % ெகௗரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா,கினா�.)  பிேரரைண சைப % விட2ப�: ஏ56 ெகா�ள2ப�ட�. பி.ப. 7.47 மணி %,  2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி5கைமய 2017 நெவ�ப� மாத� 18 ஆ� திகதி சனி கிழைம �.ப. 9.30 மணிவைர ஒ�திைவ க2ப�ட�.  


