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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'�      ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ+நா�ட,வ-க+ அைம&ச� ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர, கட/ெறாழி- ம/0� நீரக வள2ல அபிவி'�தி அைம&ச� ம/0� மகாவ3 அபிவி'�தி இராஜா6க 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 ம0சீரைம78 அைம&ச'� அரசா6க  க�சி �த/ேகாலாசா:� ெகௗரவ அகில விரா� காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா� காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா� காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா� காாியவச�, க-வி அைம&ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல ம! கிாிஎ#ல,ல ம! கிாிஎ#ல,ல ம! கிாிஎ#ல,ல ம! கிாிஎ#ல, உய� க-வி ம/0� ெந;<சாைலக+ அைம&ச'� பாரா�மற& சைப �த-வ'� ெ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 $வர�� ம/0� சிவி- விமான& ேசைவக+ அைம&ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�; 8திய கிராம6க+, உ�க�டைம78 வசதிக+ ம/0� ச�தாய அபிவி'�தி அைம&ச� ெகௗரவ எ'. ). நாவி!ன,ெகௗரவ எ'. ). நாவி!ன,ெகௗரவ எ'. ). நாவி!ன,ெகௗரவ எ'. ). நாவி!ன, உ+ளக அ,வ-க+, வடேம- அபிவி'�தி ம/0� கலாசார அ,வ-க+ அைம&ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ,வாதார அபிவி'�தி ம/0� வனசீவராசிக+ அைம&ச'� 8�தசாசன அைம&ச'� ெகௗரவ ஏ. +. �சி# பிேரமஜய�த,ெகௗரவ ஏ. +. �சி# பிேரமஜய�த,ெகௗரவ ஏ. +. �சி# பிேரமஜய�த,ெகௗரவ ஏ. +. �சி# பிேரமஜய�த, வி<ஞான, ெதாழி-?�ப ம/0� ஆராA&சி அைம&ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன, அபிவி'�தி7 பணி7ெபா078க+ அைம&ச'� ெவளிநா�ட,வ-க+ அைம&ச'� ெகௗரவ அ,ர பிாியத�ஷன யா.பா,ெகௗரவ அ,ர பிாியத�ஷன யா.பா,ெகௗரவ அ,ர பிாியத�ஷன யா.பா,ெகௗரவ அ,ர பிாியத�ஷன யா.பா, அன��த �காைம��வ அைம&ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண0�க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண0�க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண0�க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண0�க, ெப/ேறா3ய வள6க+ அபிவி'�தி அைம&ச� ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா+,ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா+,ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா+,ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா+, திறக+ அபிவி'�தி ம/0� ெதாழி/பயி/சி அைம&ச� ெகௗரவ ம�கள சமர�ர,ெகௗரவ ம�கள சமர�ர,ெகௗரவ ம�கள சமர�ர,ெகௗரவ ம�கள சமர�ர, நிதி ம/0� ெவ$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�க6க+ ம/0� க7ப/0ைற அ,வ-க+ அைம&ச� 



                            ( 2 )  M. No. 220 ெகௗரவ டபி34. 5. ேஜ. ெசெனவிர6ன,ெகௗரவ டபி34. 5. ேஜ. ெசெனவிர6ன,ெகௗரவ டபி34. 5. ேஜ. ெசெனவிர6ன,ெகௗரவ டபி34. 5. ேஜ. ெசெனவிர6ன, ெதாழி-, ெதாழி/ச6க உறCக+ ம/0� ச7பிரக�வ அபிவி'�தி அைம&ச� ெகௗரவ +.எ�. �வாமிநாத!,ெகௗரவ +.எ�. �வாமிநாத!,ெகௗரவ +.எ�. �வாமிநாத!,ெகௗரவ +.எ�. �வாமிநாத!, சிைற&சாைலக+ ம0சீரைம78, 8ன�வாDவளி78, மீ+$Eேய/ற ம/0� இF�மத அ,வ-க+ அைம&ச� ெகௗரவ ரஊ. ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ. ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ. ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ. ஹகீ�, நகர� தி�டமிட- ம/0� நீ�வழ6க- அைம&ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!,ெகௗரவ பி. ஹாிச!, கிராமிய7 ெபா'ளாதார விவகார6க+ ப/றிய அைம&ச� ெகௗரவ )#9 மா�ஷ# சர6 ெபா!ேசகா,ெகௗரவ )#9 மா�ஷ# சர6 ெபா!ேசகா,ெகௗரவ )#9 மா�ஷ# சர6 ெபா!ேசகா,ெகௗரவ )#9 மா�ஷ# சர6 ெ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 ெதாழி- �ய/சிக+ அபிவி'�தி இராஜா6க அைம&ச� ெகௗரவ வச�த அ:விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ:விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ:விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ:விஹாேர, கம�ெதாழி- இராஜா6க அைம&ச� ெகௗரவ ாீ. ). ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ). ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ). ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ). ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா6க அைம&ச� ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா, ேதசிய ெகா+ைகக+ ம/0� ெபா'ளாதார அ,வ-க+ இராஜா6க அைம&ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா�0=3ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா�0=3ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா�0=3ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா�0=3ேள, நகர� தி�டமிட- ம/0� நீ� வழ6க- இராஜா6க அைம&ச� ெகௗரவ ஏ. +. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. +. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. +. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. +. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி- ம/0� வாணிப அ,வ-க+ இராஜா6க அைம&ச� ெகௗரவ பா>த ர�ேக ப?டார,ெகௗரவ பா>த ர�ேக ப?டார,ெகௗரவ பா>த ர�ேக ப?டார,ெகௗரவ பா>த ர�ேக ப?டார, நீ�7பாசன இராஜா6க 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!, சி0வ� அ,வ-க+ இராஜா6க அைம&ச� ெகௗரவ �.எ'. இராதாகி�Aண!,ெகௗரவ �.எ'. இராதாகி�Aண!,ெகௗரவ �.எ'. இராதாகி�Aண!,ெகௗரவ �.எ'. இராதாகி�Aண!, க-வி இராஜா6க அைம&ச� ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர6ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர6ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர6ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர6ன, நிதி இராஜா6க அைம&ச� ெகௗரவ தி>. ெவதஆரCசி,ெகௗரவ தி>. ெவதஆரCசி,ெகௗரவ தி>. ெவதஆரCசி,ெகௗரவ தி>. ெவதஆரCசி, கட/ெறாழி- ம/0� நீரக வள2ல அபிவி'�தி இராஜா6க அைம&ச� ெகௗரவ ர��திர சமர�ர,ெகௗரவ ர��திர சமர�ர,ெகௗரவ ர��திர சமர�ர,ெகௗரவ ர��திர சமர�ர, ெதாழி- ம/0� ெதாழி/ச6க உறCக+ இராஜா6க அைம&ச� ெகௗரவ ல ம! ெசெனவிர6ன,ெகௗரவ ல ம! ெசெனவிர6ன,ெகௗரவ ல ம! ெசெனவிர6ன,ெகௗரவ ல ம! ெசெனவிர6ன, வி<ஞான, ெதாழி-?�ப ம/0� ஆராA&சி இராஜா6க அைம&ச� ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளD, ேதசிய ஒ'ைம7பா; ம/0� ந-3ண க இராஜா6க அைம&ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா $வர�� ம/0� சிவி- விமான& ேசைவக+ பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ!ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ!ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ!ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ!ன, நிதி ம/0� ெவ$சன ஊடக பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ அ,ராத ஜயர6ன,ெகௗரவ அ,ராத ஜயர6ன,ெகௗரவ அ,ராத ஜயர6ன,ெகௗரவ அ,ராத ஜயர6ன, மகாவ3 அபிவி'�தி ம/0� H/றாட- 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 ம/0� வன சீவராசிக+ பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ பா>த Fமார ெதவர.ெப�ம,ெகௗரவ பா>த Fமார ெதவர.ெப�ம,ெகௗரவ பா>த Fமார ெதவர.ெப�ம,ெகௗரவ பா>த Fமார ெதவர.ெப�ம, உ+ளக அ,வ-க+, வடேம- அபிவி'�தி ம/0� கலாசார அ,வ-க+ பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ எC.ஆ�. சாரதீ 0Aம�த,ெகௗரவ எC.ஆ�. சாரதீ 0Aம�த,ெகௗரவ எC.ஆ�. சாரதீ 0Aம�த,ெகௗரவ எC.ஆ�. சாரதீ 0Aம�த, நீதி பிரதி அைம&ச'� 8�தசாசன பிரதி அைம&ச'� 



                            ( 3 )  M. No. 220 ெகௗரவ மGஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மGஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மGஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மGஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�; ெதாழி-வாA78 பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ �ச�த =Hசிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த =Hசிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த =Hசிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த =Hசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம/0� �காைம��வ பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ அஜி6 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி6 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி6 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி6 பி. ெபேரரா, மிவ, ம/0� 8�7பி க�த க ச தி பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ ல ம! வச�த ெபேரரா,ெகௗரவ ல ம! வச�த ெபேரரா,ெகௗரவ ல ம! வச�த ெபேரரா,ெகௗரவ ல ம! வச�த ெபேரரா, ெப'Fேதா�ட ைக�ெதாழி- பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ நிம# லா!சா,ெகௗரவ நிம# லா!சா,ெகௗரவ நிம# லா!சா,ெகௗரவ நிம# லா!சா, உ+நா�ட,வ-க+ பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ அமீ� அ> சிஹா.தீ!,ெகௗரவ அமீ� அ> சிஹா.தீ!,ெகௗரவ அமீ� அ> சிஹா.தீ!,ெகௗரவ அமீ� அ> சிஹா.தீ!, கிராமிய ெபா'ளாதார அ,வ-க+ பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ',ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ',ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ',ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ', விைளயா�;��ைற பிரதி அைம&ச�      ெகௗரவ ெஹ�ட� அ.=ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ.=ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ.=ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ.=ஹாமி   ெ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 சிசிர Fமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Fமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Fமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Fமார அேபேசகர   ெகௗரவ 0ஷார இ�0னி# அமரேசனெகௗரவ 0ஷார இ�0னி# அமரேசனெகௗரவ 0ஷார இ�0னி# அமரேசனெகௗரவ 0ஷார இ�0னி# அமரேசன   ெகௗரவ திI� அJKகமெகௗரவ திI� அJKகமெகௗரவ திI� அJKகமெகௗரவ திI� அJKகம   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ60வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ60வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ60வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ60வல   ெகௗரவ ஆன�த அ:6கமேகெகௗரவ ஆன�த அ:6கமேகெகௗரவ ஆன�த அ:6கமேகெகௗரவ ஆன�த அ:6கமேக   ெகௗரவ மஹி�தான�த அ:6கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ:6கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ:6கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ:6கமேக   ெகௗரவ ரHசி6 அ:விஹாேரெகௗரவ ரHசி6 அ:விஹாேரெகௗரவ ரHசி6 அ:விஹாேரெகௗரவ ரHசி6 அ:விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி�6 Fமா�ெகௗரவ அ. அரவி�6 Fமா�ெகௗரவ அ. அரவி�6 Fமா�ெகௗரவ அ. அரவி�6 Fமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த Fமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த Fமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த Fமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த Fமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ: Fமா�ெகௗரவ ேவ: Fமா�ெகௗரவ ேவ: Fமா�ெகௗரவ ேவ: Fமா�   ெகௗரவ நால�க பிரசா6 ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா6 ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா6 ெகாெலா!ேனெகௗரவ நால�க பிரசா6 ெகாெலா!ேன   ெகௗரவ க��திர! ேகா5'வர!ெகௗரவ க��திர! ேகா5'வர!ெகௗரவ க��திர! ேகா5'வர!ெகௗரவ க��திர! ேகா5'வர!   ெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேக   ெகௗரவ உதய பிரபா6 க�ம!பிலெகௗரவ உதய பிரபா6 க�ம!பிலெகௗரவ உதய பிரபா6 க�ம!பிலெகௗரவ உதய பிரபா6 க�ம!பில   ெகௗரவ நிஹா# கல.ப6திெகௗரவ நிஹா# கல.ப6திெகௗரவ நிஹா# கல.ப6திெகௗரவ நிஹா# கல.ப6தி   ெகௗரவ திேனA Fணவ�தனெகௗரவ திேனA Fணவ�தனெகௗரவ திேனA Fணவ�தனெகௗரவ திேனA Fணவ�தன   ெகௗரவ ப�0ல Fணவ�தனெகௗரவ ப�0ல Fணவ�தனெகௗரவ ப�0ல Fணவ�தனெகௗரவ ப�0ல Fணவ�தன   ெகௗரவ எ9வ9 Fணேசகரெகௗரவ எ9வ9 Fணேசகரெகௗரவ எ9வ9 Fணேசகரெகௗரவ எ9வ9 Fணேசகர   ெகௗரவ ப6ம உதயசா�த Fணேசகரெகௗரவ ப6ம உதயசா�த Fணேசகரெகௗரவ ப6ம உதயசா�த Fணேசகரெகௗரவ ப6ம உதயசா�த Fணேசகர   ெ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 ந>! ப?டார ஜயமஹெகௗரவ ந>! ப?டார ஜயமஹெகௗரவ ந>! ப?டார ஜயமஹெகௗரவ ந>! ப?டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அGர சி9னி ஜயர6னெகௗரவ அGர சி9னி ஜயர6னெகௗரவ அGர சி9னி ஜயர6னெகௗரவ அGர சி9னி ஜயர6ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர6னெகௗரவ பிய�கர ஜயர6னெகௗரவ பிய�கர ஜயர6னெகௗரவ பிய�கர ஜயர6ன   ெ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   



                            ( 4 )  M. No. 220 ெ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 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 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!ஜி6 த ெசாMசாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி6 த ெசாMசாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி6 த ெசாMசாெகௗரவ ாீ. ர!ஜி6 த ெசாMசா   ெகௗரவ அ,ர திசாநாய�கெகௗரவ அ,ர திசாநாய�கெகௗரவ அ,ர திசாநாய�கெகௗரவ அ,ர 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 �ரFமார திசாநாய�கெகௗரவ �ரFமார திசாநாய�கெகௗரவ �ரFமார திசாநாய�கெகௗரவ �ரFமார திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள' ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள' ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள' ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள' ேதவான�தா   ெகௗரவ Jஹம9 நவவிெகௗரவ Jஹம9 நவவிெகௗரவ Jஹம9 நவவிெகௗரவ Jஹம9 நவவி   ெகௗரவ இ. சா3' நி�மலநாத!ெகௗரவ இ. சா3' நி�மலநாத!ெகௗரவ இ. சா3' நி�மலநாத!ெகௗரவ இ. சா3' நி�மலநாத!   ெகௗரவ =6திக ப6திறணெகௗரவ =6திக ப6திறணெகௗரவ =6திக ப6திறணெகௗரவ =6திக ப6திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி6 சHஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி6 சHஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி6 சHஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி6 சHஜய ெ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 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! மNO.ெகௗரவ இ�ரா! மNO.ெகௗரவ இ�ரா! மNO.ெகௗரவ இ�ரா! மNO.   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ சீனி6த�பி ேயாேக'வர!ெகௗரவ சீனி6த�பி ேயாேக'வர!ெகௗரவ சீனி6த�பி ேயாேக'வர!ெகௗரவ சீனி6த�பி ேயாேக'வர!   ெ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 இஷா� ரஹுமா!ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா!ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா!ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா!   ெகௗரவ Jஜி=� ரஹுமா!ெகௗரவ Jஜி=� ரஹுமா!ெகௗரவ Jஜி=� ரஹுமா!ெகௗரவ Jஜி=� 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�Fேகெகௗரவ காமினி ெலா�Fேகெகௗரவ காமினி ெலா�Fேகெகௗரவ காமினி ெலா�Fேக   ெகௗரவ ஜானக வ�F�=ரெகௗரவ ஜானக வ�F�=ரெகௗரவ ஜானக வ�F�=ரெகௗரவ ஜானக வ�F�=ர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி6திராேதவி வ!னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி6திராேதவி வ!னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி6திராேதவி வ!னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி6திராேதவி வ!னிஆரCசி   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர6னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர6னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர6னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர6ன   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 0Dதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 0Dதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 0Dதா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) 0Dதா விேஜமா!ன   



                            ( 5 )  M. No. 220 ெகௗரவ லPம! ஆன�த விேஜமா!னெகௗரவ லPம! ஆன�த விேஜமா!னெகௗரவ லPம! ஆன�த விேஜமா!னெகௗரவ லPம! ஆன�த விேஜமா!ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர6னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர6னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர6னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Fமாாி விேஜர6ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறி   ெகௗரவ 0R. விேஜேசகரெகௗரவ 0R. விேஜேசகரெகௗரவ 0R. விேஜேசகரெகௗரவ 0R. 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!   ெகௗரவ சி. சிறீதர!ெகௗரவ சி. சிறீதர!ெகௗரவ சி. சிறீதர!ெகௗரவ சி. சிறீதர!   ெகௗரவ ஞானJ60 Qேநச!ெகௗரவ ஞானJ60 Qேநச!ெகௗரவ ஞானJ60 Qேநச!ெகௗரவ ஞானJ60 Qேநச!   ெகௗரவ ஜய�த சமர�ரெகௗரவ ஜய�த சமர�ரெகௗரவ ஜய�த சமர�ரெகௗரவ ஜய�த சமர�ர   ெகௗரவ ச�தி6 சமரசி�கெகௗரவ ச�தி6 சமரசி�கெகௗரவ ச�தி6 சமரசி�கெகௗரவ ச�தி6 சமரசி�க   ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ!ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ!ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ!ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ!   ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச#மா!ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச#மா!ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச#மா!ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச#மா!   ெகௗரவ த�ம>�க� சி6தா�த!ெகௗரவ த�ம>�க� சி6தா�த!ெகௗரவ த�ம>�க� சி6தா�த!ெகௗரவ த�ம>�க� சி6தா�த!   ெகௗரவ J60 சிவ>�க�ெகௗரவ J60 சிவ>�க�ெகௗரவ J60 சிவ>�க�ெகௗரவ J60 சிவ>�க�   ெகௗரவ அ?ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ?ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ?ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ?ணாமைல நேட� சிவச�தி   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம�திர!ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம�திர!   ெகௗரவ வ+ேவ# �ேரAெகௗரவ வ+ேவ# �ேரAெகௗரவ வ+ேவ# �ேரAெகௗரவ வ+ேவ# �ேரA   ெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி�க   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ9+ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ9+ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ9+ஆரCசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ9+ஆரCசி      தி'. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற& ெசயலாள� நாயக�   தி'. நீ- இ�தவல, பணியா�ெடா$தி7 பிரதானிJ� பிரதி7 பாரா�மற& ெசயலாள� நாயக��   தி'மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி& ெசயலாள� நாயக�  தி'. E கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி& ெசயலாள� நாயக�    ஒ6திைவ.பி! பிரகார� பாராIம!ற� W+ய0. ஒ6திைவ.பி! பிரகார� பாராIம!ற� W+ய0. ஒ6திைவ.பி! பிரகார� பாராIம!ற� W+ய0. ஒ6திைவ.பி! பிரகார� பாராIம!ற� W+ய0.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.  1.1.1.1.    ப6திர�க3ப6திர�க3ப6திர�க3ப6திர�க3    சம�.பண�சம�.பண�சம�.பண�சம�.பண�: : : : சபாநாயக�, இல6ைக& சனநாயக ேசாச3ச  $Eயரசி அரசியலைம7பி 41ஆ (6)41ஆ (6)41ஆ (6)41ஆ (6) உ078ைரயி பிரகார�, 2017 ஆ� ஆNE இரNடா� காலாN; கான (2017.04.01 - 2017.06.30) ேத�த- ஆைண $(வி ெசயலா/0ைக அறி ைகைய& சம�7பி�தா�.  ேம/பE அறி ைக சபா)ட6தி>ட.படசபா)ட6தி>ட.படசபா)ட6தி>ட.படசபா)ட6தி>ட.பட ேவN;ெமன   க�டைளயாயி/0.   2.2.2.2.    மG�க3மG�க3மG�க3மG�க3    : : : :         (1) (i) ெதாட6ெகாட, 8ஹா�8ெகாட, ஏ க� 18 எ:� �கவாியி- வதிJ� ெச-வி ேக.ஏ.சீ. நிசாFதியின� 2017.10.30 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம:ைவJ�;   
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  (ii)  ப�தர�-ல, $மாரேகவ�த, இல. 1034/1 இ- வதிJ� தி'. ேக.ஏ.சீ. ச�ப�தின� 2017.10.04 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம:ைவJ�; 
  (iii) மஹகம, தியக;வ, எ-லகFத Uதியி- வதிJ� தி'. எ�.E. லசி� $மாரவின� 2017.09.15 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம:ைவJ�; 
  (iv) அகல�ைத, யEயன, V ேஹமாேலாக மாவ�ைதயி- வதிJ� தி'. கவிWக விதானவின� 2017.09.18 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம:ைவJ�; 
  (v) ெமாரபி�Eய, சீலெதால, ெகா�ேஹனவி- வதிJ� தி'மதி எX.ஏ. ஆாியவதீயின� 2017.10.14 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம:ைவJ� 
  ெகௗரவ பா3த $மார ெதவர7ெப'ம சம�7பி�தா�. 

(2)  அ$ரXஸ, பா�த�கம, அ,�ேகா�டேக வ�த, இல. 115 இ- வதிJ� தி'. எX.E. ெஹாியின� 2017.08.02 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம:ைவ ெகௗரவ நிஹா- கல7ப�தி சம�7பி�தா�.  
(3)  ெவ-ல�பி�Eய, ச6கேபாதி மாவ�ைத, இல. 9/1/ஏ யி- வதிJ� தி'. ஆ�.எ�. சாFத Hசி- விேஜர�னவின� 2017.07.31 ஆ� திகதியிட7ப�ட ம:ைவ ெகௗரவ எX.எ�. மாி கா� சம�7பி�தா�.  25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள கைமய ேம/பE ம: க+ ெபா� ம: க+ $(C $ ஆ/07ப;�த7ப�டன.     3.3.3.3.    ஒ0�கீ9[C ச9ட\ல� (201ஒ0�கீ9[C ச9ட\ல� (201ஒ0�கீ9[C ச9ட\ல� (201ஒ0�கீ9[C ச9ட\ல� (2018888) ) ) ) ————    (ஒ� க7ப�ட பனிரNடாவ� நா+) : $( ஆAநிைலயி- பாிசீலைன. ($(நிைலயி-) சபாநயாக� தைலைம தா6கினா�, தைல78 126 நிகD&சி�தி�ட�  01 (மீN;வ'� ெசலவின�) “நிகD&சி�தி�ட� 10/- \பாவினா- $ைற க7ப;மாக” என ெகளரவ எX. Vதர   பிேராி�தா�. (பி.ப. 1.00 மணி $ ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா6கினா�.) (பி.ப. 2.34 மணி $ ெகளரவ �ஜி8� ரஹுமா தைலைம தா6கினா�.) (பி.ப. 4.19  மணி $ ெகளரவ ெசஹா ேசமசி6க தைலைம தா6கினா�.) (பி.ப.5.05 மணி $ ெகௗரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம தா6கினா�.) (பி.ப. 5.45 மணி $ பிரதி& சபாநாயக�  தைலைம தா6கினா�.) பிேரரைண சைப $ விட7ப�; நிராகாி க7ப�ட�.                                                                                                                                              

126 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன  \பா 19,200,680,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  01 (2லதன& ெசலவின�) 
126 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 619,900,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
126 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன \பா  39,479,690,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. 
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126 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 38,678,050,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. தைல78 207 நிகD&சி�தி�ட� 01 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
207 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன  \பா 181,550,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  01 (2லதன& ெசலவின�) 
207 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 8,600,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
207 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன \பா  715,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  02 (2லதன& ெசலவின�) 
207 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 74,200,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. தைல78 209 நிகD&சி�தி�ட� 01 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
209 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன  \பா 52,520,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  01 (2லதன& ெசலவின�) 
209 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 54,400,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
209 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன \பா  58,900,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  02 (2லதன& ெசலவின�) 
209 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 172,250,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. தைல78 212 நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
212 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன \பா  3,133,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. 



                            ( 8 )  M. No. 220 நிகD&சி�தி�ட�  02 (2லதன& ெசலவின�) 
212 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 319,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. தைல78 213 நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
213 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன \பா  58,660,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  02 (2லதன& ெசலவின�) 
213 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 73,600,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. தைல78 136 நிகD&சி�தி�ட� 01 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
136 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன  \பா 434,740,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  01 (2லதன& ெசலவின�) 
136 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 966,900,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
136 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன \பா  95,810,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  02 (2லதன& ெசலவின�) 
136 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 979,500,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. தைல78 219 நிகD&சி�தி�ட� 01 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
219 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன  \பா 62,850,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  01 (2லதன& ெசலவின�) 
219 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 5,600,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
219 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன \பா  1,031,600,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. 



                            ( 9 )  M. No. 220 நிகD&சி�தி�ட�  02 (2லதன& ெசலவின�) 
219 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 1,848,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. தைல78 163  நிகD&சி�தி�ட� 01 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
163 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — மீN;வ'< ெசலC ெகன  \பா 300,031,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  01 (2லதன& ெசலவின�) 
163 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 1,316,400,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
163 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —  மீN;வ'< ெசலC ெகன \பா  636,595,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  02 (2லதன& ெசலவின�) 
163 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 1,736,350,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. தைல78 206 நிகD&சி�தி�ட� 01 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
206 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன  \பா 122,399,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  01 (2லதன& ெசலவின�) 
206 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 6,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
206 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன \பா  542,693,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  02 (2லதன& ெசலவின�) 
206 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 56,600,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. தைல78 208 நிகD&சி�தி�ட� 01 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
208 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன  \பா 38,983,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. 



                            ( 10 )  M. No. 220 நிகD&சி�தி�ட�  01 (2லதன& ெசலவின�) 
208 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 5,400,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
208 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன \பா  148,610,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  02 (2லதன& ெசலவின�) 
208 ஆ� தைல7பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 88,640,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. தைல78 226 நிகD&சி�தி�ட� 01 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
226 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன \பா 1,725,428,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  01 (2லதன& ெசலவின�) 
226 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 

661,500,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. தைல78 227 நிகD&சி�தி�ட� 01 (மீN;வ'� ெசலவின�) 
227 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீN;வ'< ெசலC ெகன  \பா 1,029,105,000 அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  01 (2லதன& ெசலவின�) 
227 ஆ� தைல7பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 2லதன& ெசலC ெகன \பா 129,975,000  அ�டவைணயி- ேச� க7பட ேவN;ெமற பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. “$( ெசA� �E�த பாிசீலைன ப/றி� தைலவ� சைப $ அறிவி7ப�ட $( மீN;� �;வத/$ அ:மதி ேகா'வாராக” என  காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம78 அைம&ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண $(C $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. $( ெசA� �E�த பாிசீலைன ப/றி அறிவி க7ப�ட�. 2017 நெவ�ப� மாத� 24 ஆ� திகதி ெவ+ளி கிழைம $( மீN;� �;�.  4.4.4.4.    �கததாச�கததாச�கததாச�கததாச    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    விைளயா9[.விைளயா9[.விைளயா9[.விைளயா9[.    ப#ெதாFதிப#ெதாFதிப#ெதாFதிப#ெதாFதி    அதிகாரசைபயி!அதிகாரசைபயி!அதிகாரசைபயி!அதிகாரசைபயி!    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம_`�ம_`�ம_`�ம_`�    கண�கறி�ைககண�கறி�ைககண�கறி�ைககண�கறி�ைக    ----    2012012012012222 : விைளயா�;��ைற அைம&ச� சா�பாக காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம78 அைம&ச� சம�7பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆNE 38 ஆ� இல க நிதி&ச�ட�தி 14(2)(சீ) உ�பிாிவி கீD 2016.06.24 ஆ� திகதி சம�7பி க7ப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதிJட �EவைடFத வ'ட�� காக தயாாி க7ப�ட, கண காAவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி78க+ உ+ளட6கலான Hகததாச ேதசிய விைளயா�;7 ப-ெதா$தி அதிகாரசைபயி ஆNடறி ைக ம/0� கண $க+ அ6கீகாி க7ப;மாக. 



                            ( 11 )  M. No. 220 பிேரரைண  சைப $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�.     5. 5. 5. 5. ஒ6திைவ.= ஒ6திைவ.= ஒ6திைவ.= ஒ6திைவ.= (இ�தியஇ�தியஇ�தியஇ�திய    மீ!பி+மீ!பி+மீ!பி+மீ!பி+    ஆ�கிரமி.பி>��0ஆ�கிரமி.பி>��0ஆ�கிரமி.பி>��0ஆ�கிரமி.பி>��0    வட�Fவட�Fவட�Fவட�F    மீனவ�கைளமீனவ�கைளமீனவ�கைளமீனவ�கைள    வி[வி6த#வி[வி6த#வி[வி6த#வி[வி6த#) :) :) :) :     “இ7பாரா�மற� இ7ெபா(� ஒ�திைவ க7ப;மாக” என காணி ம/0� பாரா�மற ம0சீரைம78 அைம&ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ;�திய�ப7ெப/0 விவாதி க7ப�ட�. 
“ெகௗரவ �ஜி8� ரஹுமா தைலைம தா6$வாராக”  என மீபிE ம/0� நீாிய- வள அபிவி'�தி அைம&ச'� மகாவ3 அபிவி'�தி இராஜா6க அைம&ச'மானவ� பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. (பி.ப. 7.30 மணி $ ெகளரவ �ஜி8� ரஹுமா தைலைம தா6கினா�.) பிேரரைண  சைப $ விட7ப�; ஏ/0 ெகா+ள7ப�ட�. பி.ப. 7.54 மணி $, 2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி/கைமய 2017 நெவ�ப� மாத� 24 ஆ� திகதி ெவ+ளி கிழைம �.ப. 9.30 மணிவைர பாரா�மற� ஒ�திைவ க7ப�ட�. 


