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ாி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(�   அதிேமத�அதிேமத�அதிேமத�அதிேமத�    ைம�திாிபாலைம�திாிபாலைம�திாிபாலைம�திாிபால    சிறிேசனசிறிேசனசிறிேசனசிறிேசன, , , , இல,ைக சனநாயக# ேசாச/ச# $0யரசி சனாதிபதி1�, பா�கா2� அைம'ச(� மகாவ/ ம45� 64றாட7 அைம'ச(� ேதசிய ஒ(ைம2பா9 ம45� ந7/ண#க அைம'ச(�.     ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ;நா�ட<வ7க; அைம'ச� ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர, கட4ெறாழி7 ம45� நீரக வள>ல அபிவி(�தி அைம'ச� ம45� மகாவ/ அபிவி(�தி இராஜா,க அைம'ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ#$கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ#$கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ#$கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர� அ#$கம, விேசட பணி2ெபா52�#க�#கான அைம'ச� ெகௗரவ கய�த க�ணாதில&க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில&க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில&க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில&க, காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம2� அைம'ச(� அரசா,க# க�சி �த4ேகாலாசா@� ெகௗரவ அகில விரா' காாியவச(,ெகௗரவ அகில விரா' காாியவச(,ெகௗரவ அகில விரா' காாியவச(,ெகௗரவ அகில விரா' காாியவச(, க7வி அைம'ச� ெகௗரவ ல)ம* கிாிஎ,ல,ெகௗரவ ல)ம* கிாிஎ,ல,ெகௗரவ ல)ம* கிாிஎ,ல,ெகௗரவ ல)ம* கிாிஎ,ல, உய� க7வி ம45� ெந9Aசாைலக; அைம'ச(� பாரா�மற' சைப �த7வ(� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப# ைக�ெதாழி7 அைம'ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�9��ைற அைம'ச� ெகௗரவ நிம, சிறிபால த சி,வா,ெகௗரவ நிம, சிறிபால த சி,வா,ெகௗரவ நிம, சிறிபால த சி,வா,ெகௗரவ நிம, சிறிபால த சி,வா, ேபா#$வர�� ம45� சிவி7 விமான' ேசைவக; அைம'ச� ெகௗரவ பழனி திகா(பர(,ெகௗரவ பழனி திகா(பர(,ெகௗரவ பழனி திகா(பர(,ெகௗரவ பழனி திகா(பர(, மைலநா�9 �திய கிராம,க;, உ�க�டைம2� வசதிக; ம45� ச�தாய அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ .மி�த திசாநாய&க,ெகௗரவ .மி�த திசாநாய&க,ெகௗரவ .மி�த திசாநாய&க,ெகௗரவ .மி�த திசாநாய&க, கம�ெதாழி7 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<C�ட7, நல�ாி ம45� கD0 மர�ாிைமக; 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<வ7க;, வடேம7 அபிவி(�தி ம45� கலாசார அ<வ7க; 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 ம45� வனசீவராசிக; அைம'ச(� ��தசாசன 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, விAஞான, ெதாழி7F�ப ம45� ஆராG'சி அைம'ச� 



                            ( 2 )  M. No. 219 ெ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� ம45� சி5வ� அ<வ7க; அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தில& மாரபன,தில& மாரபன,தில& மாரபன,தில& மாரபன, அபிவி(�தி2 பணி2ெபா52�க; அைம'ச(� ெவளிநா�ட<வ7க; 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),$� ம45� ெ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, ெப4ேறா/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 ம45� ேம7 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 ம45� ெதாழி4பயி4சி 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; ம45� க2ப45ைற அ<வ7க; அைம'ச� ெகௗரவ (டா&ட�) ராஜித ேசனார�ன,ெகௗரவ (டா&ட�) ராஜித ேசனார�ன,ெகௗரவ (டா&ட�) ராஜித ேசனார�ன,ெகௗரவ (டா&ட�) ராஜித ேசனார�ன, 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ 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 ம45� 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; ம5சீரைம2�, �ன�வாHவளி2�, மீ;$0ேய4ற ம45� இI�மத அ<வ7க; அைம'ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச*,ெகௗரவ பி. ஹாிச*,ெகௗரவ பி. ஹாிச*,ெகௗரவ பி. ஹாிச*, கிராமிய2 ெபா(ளாதார விவகார,க; ப4றிய 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 ெதாழி7 �ய4சிக; அபிவி(�தி 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�ெதாழி7 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 ெமாஹா* லா, கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா* லா, கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா* லா, கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா* லா, கிேர�, உய� க7வி இராஜா,க அைம'ச� ெகௗரவ நிேராஷ* ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ* ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ* ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ* ெபேரரா, ேதசிய ெகா;ைகக; ம45� ெபா(ளாதார அ<வ7க; 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�டமிட7 ம45� நீ� வழ,க7 இராஜா,க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 3. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி7 ம45� வாணிப அ<வ7க; 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� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக/வர*,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக/வர*,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக/வர*,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக/வர*, சி5வ� அ<வ7க; இராஜா,க அைம'ச� ெகௗரவ �.எ/. இராதாகி�Cண*,ெகௗரவ �.எ/. இராதாகி�Cண*,ெகௗரவ �.எ/. இராதாகி�Cண*,ெகௗரவ �.எ/. இராதாகி�Cண*, க7வி 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 ெவதஆரEசி,ெகௗரவ திA8 ெவதஆரEசி,ெகௗரவ திA8 ெவதஆரEசி,ெகௗரவ திA8 ெவதஆரEசி, கட4ெறாழி7 ம45� 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, ெதாழி7 ம45� ெதாழி4ச,க உறJக; இராஜா,க அைம'ச� ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா,க அைம'ச� ெகௗரவ ல)ம* ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ ல)ம* ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ ல)ம* ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ ல)ம* ெசெனவிர�ன, விAஞான, ெதாழி7F�ப ம45� ஆராG'சி இராஜா,க அைம'ச� 



                            ( 3 )  M. No. 219 ெகௗரவ வச�த ேசணாநாய&க,ெகௗரவ வச�த ேசணாநாய&க,ெகௗரவ வச�த ேசணாநாய&க,ெகௗரவ வச�த ேசணாநாய&க, ெவளிநா�ட<வ7க; இராஜா,க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. எE. எ(. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எE. எ(. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எE. எ(. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எE. எ(. ெபளF, ேதசிய ஒ(ைம2பா9 ம45� ந7/ண#க இராஜா,க அைம'ச�  ெகௗரவ அேசா& அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா& அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா& அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா& அேபசி�க, ேபா#$வர�� ம45� சிவி7 விமான' ேசைவக; பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ*ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ*ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ*ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ*ன, நிதி ம45� ெவ$சன ஊடக பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ ைபஸா, காசி(,ெகௗரவ ைபஸா, காசி(,ெகௗரவ ைபஸா, காசி(,ெகௗரவ ைபஸா, காசி(, 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அ6ராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அ6ராத ஜயர�ன, மகாவ/ அபிவி(�தி ம45� 64றாட7 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 ம45� வன சீவராசிக; பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ பாAத �மார ெதவர8ெப�ம,ெகௗரவ பாAத �மார ெதவர8ெப�ம,ெகௗரவ பாAத �மார ெதவர8ெப�ம,ெகௗரவ பாAத �மார ெதவர8ெப�ம, உ;ளக அ<வ7க;, வடேம7 அபிவி(�தி ம45� கலாசார அ<வ7க; 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 ெகா;ைகக; ம45� ெபா(ளாதார அ<வ7க; பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ எE.ஆ�. சாரதீ .Cம�த,ெகௗரவ எE.ஆ�. சாரதீ .Cம�த,ெகௗரவ எE.ஆ�. சாரதீ .Cம�த,ெகௗரவ எE.ஆ�. சாரதீ .Cம�த, நீதி பிரதி அைம'ச(� ��தசாசன பிரதி அைம'ச(� ெகௗரவ மHஷ நாணாய&கார,ெகௗரவ மHஷ நாணாய&கார,ெகௗரவ மHஷ நாணாய&கார,ெகௗரவ மHஷ நாணாய&கார, ெவளிநா�9 ெதாழி7வாG2� பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா, மிவ< ம45� ��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��க; ம45� 0ஜி�ட7 உ�க�டைம2� வசதிக; பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ நிஷா�த #.ெஹ:3கமேக,ெகௗரவ நிஷா�த #.ெஹ:3கமேக,ெகௗரவ நிஷா�த #.ெஹ:3கமேக,ெகௗரவ நிஷா�த #.ெஹ:3கமேக, �ைற�க,க; ம45� க2ப45ைற அ<வ7க; 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<C�ட7, நல�ாி ம45� கD0 மர�ாிைமக; பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அமீ� அA சிஹா8தீ*,ெகௗரவ அமீ� அA சிஹா8தீ*,ெகௗரவ அமீ� அA சிஹா8தீ*,ெகௗரவ அமீ� அA சிஹா8தீ*, கிராமிய ெபா(ளாதார அ<வ7க; 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 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 ேஜ.சீ. அலவ�.வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�.வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�.வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�.வல   ெகௗரவ ஆன�த அ=�கமேகெகௗரவ ஆன�த அ=�கமேகெகௗரவ ஆன�த அ=�கமேகெகௗரவ ஆன�த அ=�கமேக   ெகௗரவ ரIசி� அ=விஹாேரெகௗரவ ரIசி� அ=விஹாேரெகௗரவ ரIசி� அ=விஹாேரெகௗரவ ரIசி� அ=விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய&கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய&கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய&கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய&க   ெ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 ேவ= �மா�ெகௗரவ ேவ= �மா�ெகௗரவ ேவ= �மா�ெகௗரவ ேவ= �மா�   ெகௗரவ நால&க பிரசா� ெகாெலா*ேனெகௗரவ நால&க பிரசா� ெகாெலா*ேனெகௗரவ நால&க பிரசா� ெகாெலா*ேனெகௗரவ நால&க பிரசா� ெகாெலா*ேன   



                            ( 4 )  M. No. 219 ெ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   ெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேக   ெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேக   ெ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 திேனC �ணவ�தனெகௗரவ திேனC �ணவ�தனெகௗரவ திேனC �ணவ�தனெகௗரவ திேனC �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 ப�ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப�ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப�ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப�ம உதயசா�த �ணேசகர   ெகௗரவ எ/. எ(. ச�திரேசனெகௗரவ எ/. எ(. ச�திரேசனெகௗரவ எ/. எ(. ச�திரேசனெகௗரவ எ/. எ(. ச�திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா3ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா3ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா3ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா3   ெ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 அHர சி:னி ஜயர�னெகௗரவ அHர சி:னி ஜயர�னெகௗரவ அHர சி:னி ஜயர�னெகௗரவ அHர சி:னி ஜயர�ன   ெ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 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. .ை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 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 ெ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 �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 #ஹம: நவவிெகௗரவ #ஹம: நவவிெகௗரவ #ஹம: நவவிெகௗரவ #ஹம: நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய&காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய&காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய&காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய&கார   ெகௗரவ இ. சா@/ நி�மலநாத*ெகௗரவ இ. சா@/ நி�மலநாத*ெகௗரவ இ. சா@/ நி�மலநாத*ெகௗரவ இ. சா@/ நி�மலநாத*   ெகௗரவ ?�திக ப�திறணெகௗரவ ?�திக ப�திறணெகௗரவ ?�திக ப�திறணெகௗரவ ?�திக ப�திறண   ெகௗரவ (டா&ட�) ரேமC பதிரணெகௗரவ (டா&ட�) ரேமC பதிரணெகௗரவ (டா&ட�) ரேமC பதிரணெகௗரவ (டா&ட�) ரேமC பதிரண   



                            ( 5 )  M. No. 219 ெ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� சIஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� சIஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� சIஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� சIஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அ��தி&க ப�னா�.ெகௗரவ அ��தி&க ப�னா�.ெகௗரவ அ��தி&க ப�னா�.ெகௗரவ அ��தி&க ப�னா�.   ெ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 எ/.எ(. மாி&கா�ெகௗரவ எ/.எ(. மாி&கா�ெகௗரவ எ/.எ(. மாி&கா�ெகௗரவ எ/.எ(. மாி&கா�   ெகௗரவ ேக. காத� ம/தா*ெகௗரவ ேக. காத� ம/தா*ெகௗரவ ேக. காத� ம/தா*ெகௗரவ ேக. காத� ம/தா*   ெகௗரவ இ(ரா* மLM8ெகௗரவ இ(ரா* மLM8ெகௗரவ இ(ரா* மLM8ெகௗரவ இ(ரா* மLM8   ெகௗரவ அ8.,லா மஹM8ெகௗரவ அ8.,லா மஹM8ெகௗரவ அ8.,லா மஹM8ெகௗரவ அ8.,லா மஹM8   ெகௗரவ அஜி� மா*ன8ெப�மெகௗரவ அஜி� மா*ன8ெப�மெகௗரவ அஜி� மா*ன8ெப�மெகௗரவ அஜி� மா*ன8ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெ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 பிரச*ன ரண�ரெகௗரவ பிரச*ன ரண�ரெகௗரவ பிரச*ன ரண�ரெகௗரவ பிரச*ன ரண�ர   ெகௗரவ ெராசா* ரணசி�கெகௗரவ ெராசா* ரணசி�கெகௗரவ ெராசா* ரணசி�கெகௗரவ ெராசா* ரணசி�க   ெகௗரவ ெகெஹAய ர(?&ெவ,லெகௗரவ ெகெஹAய ர(?&ெவ,லெகௗரவ ெகெஹAய ர(?&ெவ,லெகௗரவ ெகெஹAய ர(?&ெவ,ல   ெ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 நாம, ராஜப)ெகௗரவ நாம, ராஜப)ெகௗரவ நாம, ராஜப)ெகௗரவ நாம, ராஜப)   ெகௗரவ மஹி�த ராஜப&ெகௗரவ மஹி�த ராஜப&ெகௗரவ மஹி�த ராஜப&ெகௗரவ மஹி�த ராஜப&    ஷஷஷஷ   ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப)ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப)ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப)ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப)   ெகௗரவ காமினி ெலா&�ேகெகௗரவ காமினி ெலா&�ேகெகௗரவ காமினி ெலா&�ேகெகௗரவ காமினி ெலா&�ேக   ெகௗரவ ஜானக வ&�(?ரெகௗரவ ஜானக வ&�(?ரெகௗரவ ஜானக வ&�(?ரெகௗரவ ஜானக வ&�(?ர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி�திராேதவி வ*னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி�திராேதவி வ*னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி�திராேதவி வ*னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி�திராேதவி வ*னிஆரEசி   ெ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) .Fதா விேஜமா*னெகௗரவ (டா&ட�) (தி�மதி) .Fதா விேஜமா*னெகௗரவ (டா&ட�) (தி�மதி) .Fதா விேஜமா*னெகௗரவ (டா&ட�) (தி�மதி) .Fதா விேஜமா*ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர�ன   ெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறி   ெகௗரவ .N8 விேஜேசகரெகௗரவ .N8 விேஜேசகரெகௗரவ .N8 விேஜேசகரெகௗரவ .N8 விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா* விதானேகெகௗரவ ேஹஷா* விதானேகெகௗரவ ேஹஷா* விதானேகெகௗரவ ேஹஷா* விதானேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர*ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர*ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர*ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர*   



                            ( 6 )  M. No. 219 ெகௗரவ விம, �ரவ�செகௗரவ விம, �ரவ�செகௗரவ விம, �ரவ�செகௗரவ விம, �ரவ�ச   ெ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 ச�தி� சமரசி�கெகௗரவ ச�தி� சமரசி�கெகௗரவ ச�தி� சமரசி�கெகௗரவ ச�தி� சமரசி�க   ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ*ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ*ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ*ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ*   ெகௗரவ எ(.எE.எ(. ச,மா*ெகௗரவ எ(.எE.எ(. ச,மா*ெகௗரவ எ(.எE.எ(. ச,மா*ெகௗரவ எ(.எE.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 (டா&ட�) சி. சிவேமாக*ெகௗரவ (டா&ட�) சி. சிவேமாக*ெகௗரவ (டா&ட�) சி. சிவேமாக*ெகௗரவ (டா&ட�) சி. சிவேமாக*   ெகௗரவ #�. சிவA�க(ெகௗரவ #�. சிவA�க(ெகௗரவ #�. சிவA�க(ெகௗரவ #�. சிவA�க(   ெகௗரவ அ4ணாமைல நேட� சிவச&திெகௗரவ அ4ணாமைல நேட� சிவச&திெகௗரவ அ4ணாமைல நேட� சிவச&திெகௗரவ அ4ணாமைல நேட� சிவச&தி   ெகௗரவ எ(.ஏ. �ம�திர*ெகௗரவ எ(.ஏ. �ம�திர*ெகௗரவ எ(.ஏ. �ம�திர*ெகௗரவ எ(.ஏ. �ம�திர*   ெகௗரவ வ3ேவ, �ேரCெகௗரவ வ3ேவ, �ேரCெகௗரவ வ3ேவ, �ேரCெகௗரவ வ3ேவ, �ேரC   ெகௗரவ �னி, ஹ�.*ென�திெகௗரவ �னி, ஹ�.*ென�திெகௗரவ �னி, ஹ�.*ென�திெகௗரவ �னி, ஹ�.*ென�தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ:3ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ:3ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ:3ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ:3ஆரEசி   ெகௗரவ விஜித ேஹர�ெகௗரவ விஜித ேஹர�ெகௗரவ விஜித ேஹர�ெகௗரவ விஜித ேஹர�      தி(. த�மிக தசநாய#க, பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக�   தி(. நீ7 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�    ஒ�திைவ8பி* பிரகார( பாராSம*ற( T3ய.. ஒ�திைவ8பி* பிரகார( பாராSம*ற( T3ய.. ஒ�திைவ8பி* பிரகார( பாராSம*ற( T3ய.. ஒ�திைவ8பி* பிரகார( பாராSம*ற( T3ய..     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    மH&க@மH&க@மH&க@மH&க@    : : : :     ெகா)�� 01, ஜனாதிபதி மாவ�ைத, இல,ைக ம�திய வ,கி, பா�கா2� ேசைவக; திைண#கள�தி7 பணிபாி1� தி(. O.0. Pர#ெகா0 ம45� ஏைனேயாாின� 2017.09.14 ஆ� திகதியிட2ப�ட ம@ைவ ெகௗரவ சIதி� சமரசி,க சம�2பி�தா�.  25அ ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய4 க�டைள#கைமய ேம4ப0 ம@ ெபா� ம@#க; $)J#$ ஆ452ப9�த2ப�ட�. 
(�.ப. 10.05 மணி#$ பிரதி' சபாநாயக� தைலைம தா,கினா�.)      2.2.2.2.    ஒ.&கீ:UE ச:டVல( (201ஒ.&கீ:UE ச:டVல( (201ஒ.&கீ:UE ச:டVல( (201ஒ.&கீ:UE ச:டVல( (2018888) ) ) ) — (ஒ�#க2ப�ட பதிேனாராவ� நா;) ; $) ஆGநிைலயி7 ேம<� பாிசீலைன. ($)நிைலயி7) பிரதி' சபாநயாக� தைலைம தா,கினா�, 



                            ( 7 )  M. No. 219 தைல2� 118 நிகH'சி�தி�ட�  01 (மீD9வ(� ெசலவின�) “நிகH'சி�தி�ட� 10/- Uபாவினா7 $ைற#க2ப9மாக” என ெகளரவ கPIதிர ேகாWXவர  பிேராி�தா�. (பி.ப. 1.00 மணி#$ ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனIத $மாரசிறி தைலைம தா,கினா�.) (பி.ப. 2.22 மணி#$ ெகளரவ ேவ< $மா� தைலைம தா,கினா�.) (பி.ப. 3.44  மணி#$ ெகளரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம தா,கினா�.) (பி.ப. 4.04 மணி#$ பிரதி' சபாநாயக� தைலைம தா,கினா�.) (பி.ப. 5.23 மணி#$ சபாநாயக� தைலைம தா,கினா�.) பிேரரைண சைப#$ விட2ப�9 நிராகாி#க2ப�ட�.                                                                                                                                       118 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� —   மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 522,846,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  01 (>லதன' ெசலவின�)  118 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 21,500,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  02 (மீD9வ(� ெசலவின�)  118 ஆ� தைல2பி 02 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� —   மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 4,157,458,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  02 (>லதன' ெசலவின�)   118 ஆ� தைல2பி 02 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 2,868,350,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. தைல2� 281 நிகH'சி�தி�ட�  01 (மீD9வ(� ெசலவின�)  281 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� —   மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 479,400,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  01 (>லதன' ெசலவின�)  281 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 85,000,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  02 (மீD9வ(� ெசலவின�)  281 ஆ� தைல2பி 02 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� —   மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 6,348,200,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  02 (>லதன' ெசலவின�)   281 ஆ� தைல2பி 02 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 2,091,500,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. 



                            ( 8 )  M. No. 219 தைல2� 285 நிகH'சி�தி�ட�  01 (மீD9வ(� ெசலவின�)   285 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� —   மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 557,074,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  01 (>லதன' ெசலவின�)  285 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 93,700,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  02 (மீD9வ(� ெசலவின�)   285 ஆ� தைல2பி 02 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 4,724,969,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  02 (>லதன' ெசலவின�)   285 ஆ� தைல2பி 02 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 1,839,950,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. தைல2� 160 நிகH'சி�தி�ட�  01 (மீD9வ(� ெசலவின�)   160 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� —   மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 375,250,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  01 (>லதன' ெசலவின�)  160 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 22,800,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  02 (மீD9வ(� ெசலவின�)   160 ஆ� தைல2பி 02 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 3,458,000,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  02 (>லதன' ெசலவின�)   160 ஆ� தைல2பி 02 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 38,347,130,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. தைல2� 283 நிகH'சி�தி�ட�  01 (மீD9வ(� ெசலவின�)   283 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� —   மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 1,404,954,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  01 (>லதன' ெசலவின�)  283 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 834,200,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. 



                            ( 9 )  M. No. 219 தைல2� 291 நிகH'சி�தி�ட�  01 (மீD9வ(� ெசலவின�)   291 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� —   மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 226,200,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  01 (>லதன' ெசலவின�)  291 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 942,620,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. தைல2� 198 நிகH'சி�தி�ட�  01 (மீD9வ(� ெசலவின�)   198 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� —   மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 355,740,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  01 (>லதன' ெசலவின�)  198 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 49,700,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  02 (மீD9வ(� ெசலவின�)   198 ஆ� தைல2பி 02 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 159,970,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  02 (>லதன' ெசலவின�)   198 ஆ� தைல2பி 02 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 9,975,100,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. தைல2� 282 நிகH'சி�தி�ட�  01 (மீD9வ(� ெசலவின�)  
282 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� —   மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 657,620,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  01 (>லதன' ெசலவின�)  282 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 47,000,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  02 (மீD9வ(� ெசலவின�)   282 ஆ� தைல2பி 02 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 2,458,050,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  02 (>லதன' ெசலவின�)   
282 ஆ� தைல2பி 02 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 10,928,200,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. 



                            ( 10 )  M. No. 219 தைல2� 199 நிகH'சி�தி�ட�  01 (மீD9வ(� ெசலவின�)  
199 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� —   மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 130,345,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  01 (>லதன' ெசலவின�)  199 ஆ� தைல2பி 01 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 9,500,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  02 (>லதன' ெசலவின�)   
199 ஆ� தைல2பி 02 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 2,200,000,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. தைல2� 289 நிகH'சி�தி�ட�  02 (மீD9வ(� ெசலவின�)  
289 ஆ� தைல2பி 002 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� —   மீD9வ(A ெசலJ#ெகன Uபா 615,655,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. நிகH'சி�தி�ட�  02 (>லதன' ெசலவின�) 
289 ஆ� தைல2பி 02 ஆ� நிகH'சி� தி�ட� — >லதன' ெசலJ#ெகன Uபா 555,500,000 அ�டவைணயி7 ேச�#க2பட ேவD9ெமற பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. 
“$) ெசG� �0�த பாிசீலைன ப4றி� தைலவ� சைப#$ அறிவி2ப�ட $) மீD9� �9வத4$ அ@மதி ேகா(வாராக” என  காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம2� அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண $)J#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. $) ெசG� �0�த பாிசீலைன ப4றி அறிவி#க2ப�ட�. 2017 நெவ�ப� மாத� 23 ஆ� திகதி வியாழ#கிழைம $) மீD9� �9�.     3.3.3.3.    இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    மகாவAமகாவAமகாவAமகாவA    அதிகாரசைபயி*அதிகாரசைபயி*அதிகாரசைபயி*அதிகாரசைபயி*    ஆ4டறிஆ4டறிஆ4டறிஆ4டறி&ைகZ(&ைகZ(&ைகZ(&ைகZ(    கண&�கS(கண&�கS(கண&�கS(கண&�கS(    ----    2012: 2012: 2012: 2012: பிரதம அைம'ச(� ேதசிய ெகா;ைகக; ம45� ெபா(ளாதார அ<வ7க; அைம'ச(மானவ� சா�பாக காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம2� அைம'ச� சம�2பி�த பிேரரைண,— 1979 ஆ� ஆD0 23 ஆ� இல#க இல,ைக மகாவ/ அதிகாரசைப' ச�ட�தி 34 ஆ� பிாிவி கீH 2016.05.04 ஆ� திகதி சம�2பி#க2ப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி1ட �0வைடIத வ(ட��#காக தயாாி#க2ப�ட, கண#காGவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி2�க; உ;ளட,கலான இல,ைக மகாவ/ அதிகாரசைபயி ஆDடறி#ைக1� கண#$க�� அ,கீகாி#க2ப9மாக. பிேரரைண சைப#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�.        4.4.4.4.    இஇஇஇல�ைகல�ைகல�ைகல�ைக    மகாவAமகாவAமகாவAமகாவA    அதிகாரசைபயி*அதிகாரசைபயி*அதிகாரசைபயி*அதிகாரசைபயி*    ஆ4டறிஆ4டறிஆ4டறிஆ4டறி&ைகZ(&ைகZ(&ைகZ(&ைகZ(    கண&�கS(கண&�கS(கண&�கS(கண&�கS(    ----    2013201320132013: பிரதம அைம'ச(� ேதசிய ெகா;ைகக; ம45� ெபா(ளாதார அ<வ7க; அைம'ச(மானவ� சா�பாக காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம2� அைம'ச� சம�2பி�த பிேரரைண,— 1979 ஆ� ஆD0 23 ஆ� இல#க இல,ைக மகாவ/ அதிகாரசைப' ச�ட�தி 34 ஆ� பிாிவி கீH 2016.11.15 ஆ� திகதி சம�2பி#க2ப�ட, 



                            ( 11 )  M. No. 219 2013.12.31 ஆ� திகதி1ட �0வைடIத வ(ட��#காக தயாாி#க2ப�ட, கண#காGவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி2�க; உ;ளட,கலான இல,ைக மகாவ/ அதிகாரசைபயி ஆDடறி#ைக1� கண#$க�� அ,கீகாி#க2ப9மாக. பிேரரைண சைப#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�.     5.5.5.5.    அரசஅரசஅரசஅரச    மர&மர&மர&மர&    T:U�தாபன�தி*T:U�தாபன�தி*T:U�தாபன�தி*T:U�தாபன�தி*    ஆ4டறிஆ4டறிஆ4டறிஆ4டறி&ைகZ(&ைகZ(&ைகZ(&ைகZ(    கண&�கS(கண&�கS(கண&�கS(கண&�கS(    ----    2013 2013 2013 2013 : பிரதம அைம'ச(� ேதசிய ெகா;ைகக; ம45� ெபா(ளாதார அ<வ7க; அைம'ச(மானவ� சா�பாக காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம2� அைம'ச� சம�2பி�த பிேரரைண,—  1971 ஆ� ஆD0 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14 ஆ� பிாிவி கீH 2016.09.06 ஆ� திகதி சம�2பி#க2ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி1ட �0வைடIத வ(ட��#காக தயாாி#க2ப�ட, கண#காGவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி2�க; உ;ளட,கலான அரச மர# ��9�தாபன�தி ஆDடறி#ைக1� கண#$க�� அ,கீகாி#க2ப9மாக. பிேரரைண சைப#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�.  6666....    ஒ�திைவ8?ஒ�திைவ8?ஒ�திைவ8?ஒ�திைவ8?    (வி4ண8பதாாிக@வி4ண8பதாாிக@வி4ண8பதாாிக@வி4ண8பதாாிக@    வசி&�(வசி&�(வசி&�(வசி&�(    பிரேதச�திH@பிரேதச�திH@பிரேதச�திH@பிரேதச�திH@    ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�    நியமன�கைளநியமன�கைளநியமன�கைளநியமன�கைள    வழ��த,வழ��த,வழ��த,வழ��த,) :) :) :) :     “இ2பாரா�மற� இ2ெபா)� ஒ�திைவ#க2ப9மாக” என காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம2� அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ9�திய�ப2 ெப45 விவாதி#க2ப�ட�. 
“ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனIத $மாரசிறி தைலைம தா,$வாராக” என நீ�2பாசன ம45� நீரக வள>ல �காைம��வ அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. 
(பி.ப. 7.15 மணி#$ ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனIத $மாரசிறி  தைலைம தா,கினா�. )  பிேரரைண சைப#$ விட2ப�9 ஏ45#ெகா;ள2ப�ட�. பி.ப. 7.46 மணி#$, 2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி4கைமய 2017 நெவ�ப� மாத� 23 ஆ� திகதி வியாழ#கிழைம �.ப. 9.30 மணிவைர  பாரா�மற� ஒ�திைவ#க2ப�ட�. 


