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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)�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம(ச)� ேதசிய ெகா�ைகக� ம-.� ெபா)ளாதார அ/வ0க� 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�1 ெதாழி0வா234 அைம(ச)� நீதி அைம(ச)� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ�நா�ட/வ0க� அைம(ச� ெகௗரவ மஹி த அமர!ர,ெகௗரவ மஹி த அமர!ர,ெகௗரவ மஹி த அமர!ர,ெகௗரவ மஹி த அமர!ர, கட-ெறாழி0 ம-.� நீரக வள7ல அபிவி)�தி அைம(ச� ம-.� மகாவ8 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 பணி3ெபா.34 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 ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம(ச)� அரசா;க  க�சி �த-ேகாலாசா=� ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச',ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச',ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச',ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச', க0வி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல(ம) கிாிஎ�ல,ல(ம) கிாிஎ�ல,ல(ம) கிாிஎ�ல,ல(ம) கிாிஎ�ல, உய� க0வி ம-.� ெந1>சாைலக� அைம(ச)� பாரா�மற( சைப �த0வ)� ெகௗரவ மேனா கேணச),ெகௗரவ மேனா கேணச),ெகௗரவ மேனா கேணச),ெகௗரவ மேனா கேணச), ேதசிய சகவா?@, கலA�ைரயாட0 ம-.� அரசக)ம ெமாழிக� அைம(ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�1��ை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-.� சிவி0 விமான( ேசைவக� அைம(ச� ெகௗரவ நவி) திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி) திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி) திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி) திசாநாய�க, ெப)Aேதா�ட  ைக�ெதாழி0 அைம(ச� ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய�க, ச7க வ/B�ட0, நல4ாி ம-.� கCD மர4ாிைமக� 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-.� வனசீவராசிக� அைம(ச)� 4�தசாசன அைம(ச)� ெகௗரவ (தி�மதி) ச திராணி ப/டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச திராணி ப/டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச திராணி ப/டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச திராணி ப/டார, மகளி� ம-.� சி.வ� அ/வ0க� அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன, அபிவி)�தி3 பணி3ெபா.34க� அைம(ச)� ெவளிநா�ட/வ0க� அைம(ச)� 



                            ( 2 )  M. No. 221 ெகௗரவ அ1ர பிாியத�ஷன யா3பா,ெகௗரவ அ1ர பிாியத�ஷன யா3பா,ெகௗரவ அ1ர பிாியத�ஷன யா3பா,ெகௗரவ அ1ர பிாியத�ஷன யா3பா, அன��த �காைம��வ அைம(ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க, ெப-ேறா8ய வள;க� அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ ச திம !ர�ெகா5,ெகௗரவ ச திம !ர�ெகா5,ெகௗரவ ச திம !ர�ெகா5,ெகௗரவ ச திம !ர�ெகா5, திறக� அபிவி)�தி ம-.� ெதாழி-பயி-சி 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� ம-.� க3ப-.ைற அ/வ0க� அைம(ச� ெகௗரவ விஜி# விஜய$ணி ெசா6சா,ெகௗரவ விஜி# விஜய$ணி ெசா6சா,ெகௗரவ விஜி# விஜய$ணி ெசா6சா,ெகௗரவ விஜி# விஜய$ணி ெசா6சா, நீ�3பாசன ம-.� நீரக வள7ல �காைம��வ அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    5.எ'. �வாமிநாத),5.எ'. �வாமிநாத),5.எ'. �வாமிநாத),5.எ'. �வாமிநாத), சிைற(சாைலக� ம.சீரைம34, 4ன�வா?வளி34, மீ�%Dேய-ற ம-.� இA�மத அ/வ0க� அைம(ச� ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ',ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ',ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ',ெகௗரவ ரஊ3 ஹகீ', நகர� தி�டமிட0 ம-.� நீ�வழ;க0 அைம(ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச),ெகௗரவ பி. ஹாிச),ெகௗரவ பி. ஹாிச),ெகௗரவ பி. ஹாிச), கிராமிய3 ெபா)ளாதார விவகார;க� ப-றிய அைம(ச� ெகௗரவ .�9 மா�ஷ� சர# ெபா)ேசகா,ெகௗரவ .�9 மா�ஷ� சர# ெபா)ேசகா,ெகௗரவ .�9 மா�ஷ� சர# ெபா)ேசகா,ெகௗரவ .�9 மா�ஷ� சர# ெபா)ேசகா, பிரேதச அபிவி)�தி அைம(ச�  ெகௗரவ ல(ம) யா3பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல(ம) யா3பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல(ம) யா3பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல(ம) யா3பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி0 �ய-சிக� 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�ெதாழி0 இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ நிேராஷ) ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ) ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ) ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ) ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம-.� ெபா)ளாதார அ/வ0க� இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. 5. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 5. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 5. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 5. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி0 ம-.� வாணிப அ/வ0க� இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ !.எ,. இராதாகி�=ண),ெகௗரவ !.எ,. இராதாகி�=ண),ெகௗரவ !.எ,. இராதாகி�=ண),ெகௗரவ !.எ,. இராதாகி�=ண), க0வி 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 தி>3 ெவதஆர@சி,ெகௗரவ தி>3 ெவதஆர@சி,ெகௗரவ தி>3 ெவதஆர@சி,ெகௗரவ தி>3 ெவதஆர@சி, கட-ெறாழி0 ம-.� நீரக வள7ல அபிவி)�தி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ ஏ. எ@. எ'. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எ@. எ'. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எ@. எ'. ெபளB,ெகௗரவ ஏ. எ@. எ'. ெபளB, ேதசிய ஒ)ைம3பா1 ம-.� ந08ண க இராஜா;க அைம(ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா %வர�� ம-.� சிவி0 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-.� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி',ெகௗரவ ைபஸா� காசி',ெகௗரவ ைபஸா� காசி',ெகௗரவ ைபஸா� காசி', Gகாதார�, ேபாசைண ம-.� Gேதச ம)��வ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அ1ராத ஜயர#ன,ெகௗரவ அ1ராத ஜயர#ன,ெகௗரவ அ1ராத ஜயர#ன,ெகௗரவ அ1ராத ஜயர#ன, மகாவ8 அபிவி)�தி ம-.� G-றாட0 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-.� வன சீவராசிக� பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ பா>த Eமார ெதவர3ெப�ம,ெகௗரவ பா>த Eமார ெதவர3ெப�ம,ெகௗரவ பா>த Eமார ெதவர3ெப�ம,ெகௗரவ பா>த Eமார ெதவர3ெப�ம, உ�ளக அ/வ0க�, வடேம0 அபிவி)�தி ம-.� கலாசார அ/வ0க� 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� ம-.� ெபா)ளாதார அ/வ0க� பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மFஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�1 ெதாழி0வா234 பிரதி அைம(ச� 



                            ( 3 )  M. No. 221 ெகௗரவ க�ணார#ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார#ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார#ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார#ன பரணவிதான, திறக� அபிவி)�தி ம-.� ெதாழி-பயி-சி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ �ச த GHசிநிலேம,ெகௗரவ �ச த GHசிநிலேம,ெகௗரவ �ச த GHசிநிலேம,ெகௗரவ �ச த GHசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம-.� �காைம��வ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அஜி# பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி# பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி# பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி# பி. ெபேரரா, மிவ/ ம-.� 4�3பி 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)Aேதா�ட ைக�ெதாழி0 பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ர)ஜ) ராமநாய�க,ெகௗரவ ர)ஜ) ராமநாய�க,ெகௗரவ ர)ஜ) ராமநாய�க,ெகௗரவ ர)ஜ) ராமநாய�க, ச7க வ/B�ட0, நல4ாி ம-.� கCD மர4ாிைமக� பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ நிம� லா)சா,ெகௗரவ நிம� லா)சா,ெகௗரவ நிம� லா)சா,ெகௗரவ நிம� லா)சா, உ�நா�ட/வ0க� பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ எ@.எ'.எ'. ஹாீ,,ெகௗரவ எ@.எ'.எ'. ஹாீ,,ெகௗரவ எ@.எ'.எ'. ஹாீ,,ெகௗரவ எ@.எ'.எ'. ஹாீ,, விைளயா�1��ைற பிரதி அைம(ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ3Gஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ3Gஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ3Gஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ3Gஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபEணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபEணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபEணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபEணவ�தன   ெகௗரவ மஹி த யா3பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி த யா3பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி த யா3பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி த யா3பா அேபவ�தன   ெகௗரவ திI' அ$%கமெகௗரவ திI' அ$%கமெகௗரவ திI' அ$%கமெகௗரவ திI' அ$%கம   ெ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 ரHசி# அ:விஹாேரெகௗரவ ரHசி# அ:விஹாேரெகௗரவ ரHசி# அ:விஹாேரெகௗரவ ரHசி# அ:விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி # Eமா�ெகௗரவ அ. அரவி # Eமா�ெகௗரவ அ. அரவி # Eமா�ெகௗரவ அ. அரவி # Eமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ'. ஆன த Eமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ'. ஆன த Eமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ'. ஆன த Eமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ'. ஆன த Eமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ: Eமா�ெகௗரவ ேவ: Eமா�ெகௗரவ ேவ: Eமா�ெகௗரவ ேவ: Eமா�   ெகௗரவ நால�க பிரசா# ெகாெலா)ேனெகௗரவ நால�க பிரசா# ெகாெலா)ேனெகௗரவ நால�க பிரசா# ெகாெலா)ேனெகௗரவ நால�க பிரசா# ெகாெலா)ேன   ெகௗரவ ச திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ உதய பிரபா# க'ம)பிலெகௗரவ உதய பிரபா# க'ம)பிலெகௗரவ உதய பிரபா# க'ம)பிலெகௗரவ உதய பிரபா# க'ம)பில   ெகௗரவ நிஹா� கல3ப#திெகௗரவ நிஹா� கல3ப#திெகௗரவ நிஹா� கல3ப#திெகௗரவ நிஹா� கல3ப#தி   ெகௗரவ திேன= Eணவ�தனெகௗரவ திேன= Eணவ�தனெகௗரவ திேன= Eணவ�தனெகௗரவ திேன= Eணவ�தன   ெகௗரவ ப �ல Eணவ�தனெகௗரவ ப �ல Eணவ�தனெகௗரவ ப �ல Eணவ�தனெகௗரவ ப �ல Eணவ�தன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா5ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா5ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா5ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா5   ெ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 அFர சி9னி ஜயர#னெகௗரவ அFர சி9னி ஜயர#னெகௗரவ அFர சி9னி ஜயர#னெகௗரவ அFர சி9னி 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 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.�   



                            ( 4 )  M. No. 221 ெகௗரவ சிறினா� 5 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 5 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 5 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 5 ெம�   ெ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 ாீ. ர)ஜி# த ெசா6சாெகௗரவ ாீ. ர)ஜி# த ெசா6சாெகௗரவ ாீ. ர)ஜி# த ெசா6சாெகௗரவ ாீ. ர)ஜி# த ெசா6சா   ெகௗரவ அ1ர திசாநாய�கெகௗரவ அ1ர திசாநாய�கெகௗரவ அ1ர திசாநாய�கெகௗரவ அ1ர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல!ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல!ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல!ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல!ர திசாநாய�க   ெகௗரவ !ரEமார திசாநாய�கெகௗரவ !ரEமார திசாநாய�கெகௗரவ !ரEமார திசாநாய�கெகௗரவ !ரEமார திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள, ேதவான தாெகௗரவ ட�ள, ேதவான தாெகௗரவ ட�ள, ேதவான தாெகௗரவ ட�ள, ேதவான தா   ெகௗரவ $ஹம9 நவவிெகௗரவ $ஹம9 நவவிெகௗரவ $ஹம9 நவவிெகௗரவ $ஹம9 நவவி   ெகௗரவ G#திக ப#திறணெகௗரவ G#திக ப#திறணெகௗரவ G#திக ப#திறணெகௗரவ G#திக ப#திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேம= பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம= பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம= பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம= பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி# சHஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி# சHஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி# சHஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி# சHஜய ெ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 ப �ல லா� ப/டாாிெகாடெகௗரவ ப �ல லா� ப/டாாிெகாடெகௗரவ ப �ல லா� ப/டாாிெகாடெகௗரவ ப �ல லா� ப/டாாிெகாட   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ ேக. காத� ம,தா)ெகௗரவ ேக. காத� ம,தா)ெகௗரவ ேக. காத� ம,தா)ெகௗரவ ேக. காத� ம,தா)   ெகௗரவ இ'ரா) மKL3ெகௗரவ இ'ரா) மKL3ெகௗரவ இ'ரா) மKL3ெகௗரவ இ'ரா) மKL3   ெகௗரவ அஜி# மா)ன3ெப�மெகௗரவ அஜி# மா)ன3ெப�மெகௗரவ அஜி# மா)ன3ெப�மெகௗரவ அஜி# மா)ன3ெப�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 இஷா� ரஹுமா)ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா)ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா)ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா)   ெகௗரவ $ஜிG� ரஹுமா)ெகௗரவ $ஜிG� ரஹுமா)ெகௗரவ $ஜிG� ரஹுமா)ெகௗரவ $ஜிG� ரஹுமா)   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ சம� ராஜப(ெகௗரவ சம� ராஜப(ெகௗரவ சம� ராஜப(ெகௗரவ சம� ராஜப(   ெகௗரவ அ�கஜ) இராமநாத)ெகௗரவ அ�கஜ) இராமநாத)ெகௗரவ அ�கஜ) இராமநாத)ெகௗரவ அ�கஜ) இராமநாத)   ெகௗரவ காமினி ெலா�Eேகெகௗரவ காமினி ெலா�Eேகெகௗரவ காமினி ெலா�Eேகெகௗரவ காமினி ெலா�Eேக   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய'பதி வி�ரமர#னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய'பதி வி�ரமர#னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய'பதி வி�ரமர#னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய'பதி வி�ரமர#ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ��கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ��கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ��கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ��க   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Bதா விேஜமா)னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Bதா விேஜமா)னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Bதா விேஜமா)னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Bதா விேஜமா)ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Mயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Mயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Mயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Mயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி த விேஜசிறிெகௗரவ சமி த விேஜசிறிெகௗரவ சமி த விேஜசிறிெகௗரவ சமி த விேஜசிறி   ெகௗரவ விம� !ரவ�செகௗரவ விம� !ரவ�செகௗரவ விம� !ரவ�செகௗரவ விம� !ரவ�ச   ெகௗரவ சி. சிறீதர)ெகௗரவ சி. சிறீதர)ெகௗரவ சி. சிறீதர)ெகௗரவ சி. சிறீதர)   ெகௗரவ ஞான$#� Mேநச)ெகௗரவ ஞான$#� Mேநச)ெகௗரவ ஞான$#� Mேநச)ெகௗரவ ஞான$#� Mேநச)   ெகௗரவ ஜய த சமர!ரெகௗரவ ஜய த சமர!ரெகௗரவ ஜய த சமர!ரெகௗரவ ஜய த சமர!ர   



                            ( 5 )  M. No. 221 ெகௗரவ ச தி# சமரசி�கெகௗரவ ச தி# சமரசி�கெகௗரவ ச தி# சமரசி�கெகௗரவ ச தி# சமரசி�க   ெகௗரவ எ'.எ@.எ'. ச�மா)ெகௗரவ எ'.எ@.எ'. ச�மா)ெகௗரவ எ'.எ@.எ'. ச�மா)ெகௗரவ எ'.எ@.எ'. ச�மா)   ெகௗரவ த�ம>�க' சி#தா�த)ெகௗரவ த�ம>�க' சி#தா�த)ெகௗரவ த�ம>�க' சி#தா�த)ெகௗரவ த�ம>�க' சி#தா�த)   ெகௗரவ $#� சிவ>�க'ெகௗரவ $#� சிவ>�க'ெகௗரவ $#� சிவ>�க'ெகௗரவ $#� சிவ>�க'   ெகௗரவ அ/ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ/ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ/ணாமைல நேட� சிவச�திெகௗரவ அ/ணாமைல நேட� சிவச�தி   ெகௗரவ வ5ேவ� �ேர=ெகௗரவ வ5ேவ� �ேர=ெகௗரவ வ5ேவ� �ேர=ெகௗரவ வ5ேவ� �ேர=   ெகௗரவ �னி� ஹ �)ென#திெகௗரவ �னி� ஹ �)ென#திெகௗரவ �னி� ஹ �)ென#திெகௗரவ �னி� ஹ �)ென#தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ95ஆர@சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ95ஆர@சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ95ஆர@சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ95ஆர@சி   ெகௗரவ விஜித ேஹர#ெகௗரவ விஜித ேஹர#ெகௗரவ விஜித ேஹர#ெகௗரவ விஜித ேஹர#      தி). த�மிக தசநாய க, பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக�   தி). நீ0 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி3 பிரதானிI� பிரதி3 பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக��   தி)மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  தி). D கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி( ெசயலாள� நாயக�    ஒ#திைவ3பி) பிரகார' பாராIம)ற' P5ய�. ஒ#திைவ3பி) பிரகார' பாராIம)ற' P5ய�. ஒ#திைவ3பி) பிரகார' பாராIம)ற' P5ய�. ஒ#திைவ3பி) பிரகார' பாராIம)ற' P5ய�.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    ப#திர�கQப#திர�கQப#திர�கQப#திர�கQ    சம�3பண'சம�3பண'சம�3பண'சம�3பண': : : : (1) உய�க0வி ம-.� ெந1>சாைலக� அைம(ச�, 2015 ஆ� ஆC1 கான ெதாழி0 திைண கள�தி ஆCடறி ைகைய( சம�3பி�� ேம-பD அறி ைகைய க0வி ம-.� மனித வள அபிவி)�தி  ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  %*வி-% ஆ-.3ப1�த3பட ேவC1ெமன3 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. 
(2) உய�க0வி ம-.� ெந1>சாைலக� அைம(ச�, 2015 ஆ� ஆC1 கான ேதசிய வி>ஞான ஆரா2(சி மற�தி வ)டாAத அறி ைகைய( சம�3பி�� ேம-பD அறி ைகைய க0வி ம-.� மனித வள அபிவி)�தி  ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  %*வி-% ஆ-.3ப1�த3பட ேவC1ெமன3 பிேராி�தா�.     பிேரரைண சைப % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. 
(3) உய�க0வி ம-.� ெந1>சாைலக� அைம(ச�, 2015 ஆ� ஆC1 கான ேதசிய அ);கைலக� ேபரைவயி வ)டாAத அறி ைகைய( சம�3பி�� ேம-பD அறி ைகைய உ-ப�திக�� ேசைவக�� ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  %*வி-% ஆ-.3ப1�த3பட ேவC1ெமன3 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. 
(4) உய�க0வி ம-.� ெந1>சாைலக� அைம(ச�, 2015 ஆ� ஆC1 கான வ/ப ெகா*�4 ெகாம�ஷ0 உர  க�பனியி வ)டாAத அறி ைகைய( சம�3பி�� ேம-பD அறி ைகைய கம�ெதாழி0 ம-.� காணி ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  %*வி-% ஆ-.3ப1�த3பட ேவC1ெமன3 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. 
(5) உய�க0வி ம-.� ெந1>சாைலக� அைம(ச�, 2015 ஆ� ஆC1 கான இல;ைக மர�Aதிாிைக ��1�தாபன�தி வ)டாAத கண ைகI� அறி ைகையI� சம�3பி��  ேம-பD அறி ைகைய ெபா)ளாதார அபிவி)�தி ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  %*வி-% ஆ-.3ப1�த3பட ேவC1ெமன3 பிேராி�தா�. 



                            ( 6 )  M. No. 221 பிேரரைண சைப % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. 
(6) உய�க0வி ம-.� ெந1>சாைலக� அைம(ச�, 2016 ஆ� ஆC1 கான இல;ைக3 பாீ�ைச� திைண கள�தி வ)டாAத ெசயலா-.ைக அறி ைகைய( சம�3பி�� ேம-பD அறி ைகைய க0வி ம-.� மனித வள அபிவி)�தி  ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  %*வி-% ஆ-.3ப1�த3பட ேவC1ெமன3 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�.  2.2.2.2.    மF�கQமF�கQமF�கQமF�கQ    : : : :     

(1)  இர�தின4ாி, கஹ;கம, ெக�ட8யப0ல, இல. 544/எ0 எ=� �கவாியி0 வதிI� தி). ேக.ஏ.D. 4னியபாலவின� 2017.09.19 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம=ைவ ெகௗரவ GசAத 4>சிநிெலேம சம�3பி�தா�.      (2) (i) சீ�வ, 8யனேக�0ல, 4னித அAேதானி மாவ�ைத, இல. 477/93 இ0 வதிI� தி). ஏ.எS. சி0வாவின� 2017.10.05 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம=ைவI�;   
  (ii)  க�பைள, மஹ உடகம, ஹுVெகா1கமவி0 வதிI� தி). ேஜ.W. மதிலக ஆர(சியின� 2017.08.09 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம=ைவI� 

  ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன சம�3பி�தா�. 
 (3) (i) X3ேப, மா�தைற, த�மபால மாவ�ைத, எலேவ0ல Yதி, இல. 6/16 இ0 வதிI� தி). எ0.ட3ளிZ. %ணதாசவின� 2017.10.09 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம=ைவI�;   
  (ii)  க�ேபாவி�Dயன, ெந/வ Yதி, , இல. 472/1 இ0 வதிI� தி). பி.ஜி. சிறிபாலவின� 2017.09.27 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம=ைவI�; 
  (iii) அ%ெரSஸ, ஊ)��த, “சAதிர நிவஸ” வி0 வதிI� ெச0வி ட3ளிZ.D. ம08காவின� 2017.10.09 ஆ� திகதியிட3ப�ட ம=ைவI� 

  ெகௗரவ 4�திக ப�திறண சம�3பி�தா�. 25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைள கைமய ேம-பD ம= க� ெபா� ம= க� %*@ % ஆ-.3ப1�த3ப�டன.     3.3.3.3.    சிற3GாிைமகQசிற3GாிைமகQசிற3GாிைமகQசிற3GாிைமகQ: : : : பாரா�மற( சைப �த0வ� சம�3பி�த பிேரரைண,— பாரா�மற உ.3பின� ெகளரவ அஜி� பி. ெபேரரா அவ�களா0, பாரா�மற உ.3பின�களி சிற34ாிைமக� மீற3ப�1�ளதாக 2017 நவ�ப� 23 ஆ� திகதி பாரா�மற�தி0 எ*3பிய விடய�, 127 ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைளயி கீ? சிற34ாிைமக� ப-றிய %*வி-% ஆ-.3ப1�த3ப1மாக. பிேரரைண சைப % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�.     4.4.4.4.    ஒ��கீ9R@ ச9டSல' (201ஒ��கீ9R@ ச9டSல' (201ஒ��கீ9R@ ச9டSல' (201ஒ��கீ9R@ ச9டSல' (2018888) ) ) ) — (ஒ� க3ப�ட பதி7றாவ� நா�) : %* ஆ2நிைலயி0 ேம/� பாிசீலைன. (%*நிைலயி0) சபாநயாக� தைலைம தா;கினா�, தைல34 122 நிக?(சி�தி�ட�  01 (மீC1வ)� ெசலவின�) “நிக?(சி�தி�ட� 10/- ^பாவினா0 %ைற க3ப1மாக” என ெகளரவ திேன` %ணவ�தன  பிேராி�தா�. 



                            ( 7 )  M. No. 221 (�.ப. 11.16 மணி % %* களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா;கினா�.) (பி.ப. 1.00  மணி % ெகளரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா;கினா�.) (பி.ப. 2.20 மணி % ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனAத %மாரசிறி தைலைம தா;கினா�.) (பி.ப.4.19 மணி % ெகௗரவ (தி)மதி) aயாணி விேஜவி கிரம தைலைம தா;கினா�.) (பி.ப. 5.48 மணி % ெகௗரவ ேவ/ %மா�  தைலைம தா;கினா�.) (பி.ப. 7.02 மணி % பிரதி( சபாநாயக� தைலைம தா;கினா�.) பிேரரைண சைப % விட3ப�1 நிராகாி க3ப�ட�. 
122 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� —   மீC1வ)> ெசல@ ெகன  ^பா 1,114,010,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிக?(சி�தி�ட�  01 (7லதன( ெசலவின�) 
122 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசல@ ெகன ^பா 88,650,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிக?(சி�தி�ட� 02 (மீC1வ)� ெசலவின�) 
122 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� —   மீC1வ)> ெசல@ ெகன ^பா  2,623,850,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 286 
286 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� —   மீC1வ)> ெசல@ ெகன ^பா 353,340,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிக?(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�) 
286 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசல@ ெகன ^பா 67,100,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 287 நிக?(சி�தி�ட� 02 (மீC1வ)� ெசலவின�) 
287 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� —   மீC1வ)> ெசல@ ெகன ^பா  380,835,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிக?(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�) 
287 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசல@ ெகன ^பா 4,582,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 288 நிக?(சி�தி�ட� 01 (மீC1வ)� ெசலவின�) 
288 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� —   மீC1வ)> ெசல@ ெகன  ^பா 250,120,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. 



                            ( 8 )  M. No. 221 நிக?(சி�தி�ட�  01 (7லதன( ெசலவின�) 
 288 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசல@ ெகன ^பா 185,790,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிக?(சி�தி�ட� 02 (மீC1வ)� ெசலவின�) 
288 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� —   மீC1வ)> ெசல@ ெகன ^பா  3,423,145,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிக?(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�) 
288 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசல@ ெகன ^பா 186,528,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 327 நிக?(சி�தி�ட� 02 (மீC1வ)� ெசலவின�) 
327 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� —   மீC1வ)> ெசல@ ெகன ^பா  375,802,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிக?(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�) 
327 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசல@ ெகன ^பா 43,500,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�.     தைல34 135 நிக?(சி�தி�ட� 01 (மீC1வ)� ெசலவின�) 
135 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� —   மீC1வ)> ெசல@ ெகன  ^பா 494,800,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிக?(சி�தி�ட�  01 (7லதன( ெசலவின�) 
135 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசல@ ெகன ^பா 20,500,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிக?(சி�தி�ட� 02 (மீC1வ)� ெசலவின�) 
135 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� —   மீC1வ)> ெசல@ ெகன ^பா  2,513,000,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிக?(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�) 
135 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசல@ ெகன ^பா 4,312,500,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 293 நிக?(சி�தி�ட� 02 (மீC1வ)� ெசலவின�) 
293 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� —   மீC1வ)> ெசல@ ெகன ^பா  337,000,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. 



                            ( 9 )  M. No. 221 நிக?(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�) 
293 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசல@ ெகன ^பா 967,000,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 161  நிக?(சி�தி�ட� 01 (மீC1வ)� ெசலவின�) 
161 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� —   மீC1வ)> ெசல@ ெகன  ^பா 192,250,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிக?(சி�தி�ட�  01 (7லதன( ெசலவின�) 
161 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசல@ ெகன ^பா 852,000,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 284 நிக?(சி�தி�ட� 01 (மீC1வ)� ெசலவின�) 
284 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� —   மீC1வ)> ெசல@ ெகன  ^பா 1,100,000,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிக?(சி�தி�ட�  01 (7லதன( ெசலவின�) 
284 ஆ� தைல3பி 01 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசல@ ெகன ^பா 829,800,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 294 நிக?(சி�தி�ட� 02 (மீC1வ)� ெசலவின�) 
294 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� —   மீC1வ)> ெசல@ ெகன ^பா  421,210,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிக?(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�) 
294 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசல@ ெகன ^பா 583,500,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. தைல34 322 நிக?(சி�தி�ட� 02 (மீC1வ)� ெசலவின�) 
322 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� —   மீC1வ)> ெசல@ ெகன ^பா  412,510,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. நிக?(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�) 
322 ஆ� தைல3பி 02 ஆ� நிக?(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசல@ ெகன ^பா 387,700,000 அ�டவைணயி0 ேச� க3பட ேவC1ெமற பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�.                                                                                                                                  



                            ( 10 )  M. No. 221 “%* ெச2� �D�த பாிசீலைன ப-றி� தைலவ� சைப % அறிவி3ப�ட %* மீC1� �1வத-% அ=மதி ேகா)வாராக” என காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34  அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. %* ெச2� �D�த பாிசீலைன ப-றி அறிவி க3ப�ட�. 2017 நெவ�ப� மாத� 25 ஆ� திகதி சனி கிழைம %* மீC1� �1�.     5.5.5.5.    காணிகாணிகாணிகாணி    சீ�தி�#தசீ�தி�#தசீ�தி�#தசீ�தி�#த    ஆைண�EWவி)ஆைண�EWவி)ஆைண�EWவி)ஆைண�EWவி)    ஆ/டறி�ைகஆ/டறி�ைகஆ/டறி�ைகஆ/டறி�ைக    மXY'மXY'மXY'மXY'    கண�EகQகண�EகQகண�EகQகண�EகQ    ----    2013201320132013 : காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம(ச� சம�3பி�த பிேரரைண,— 1972 ஆ� ஆCD 1 ஆ� இல க காணி சீ�தி)�த ஆைண %*( ச�ட�தி கீ? 2016.11.18 ஆ� திகதி சம�3பி க3ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �DவைடAத வ)ட�� காக தயாாி க3ப�ட,  கண கா2வாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி34க� உ�ளட;கலான காணி சீ�தி)�த ஆைண %*வி ஆCடறி ைக ம-.� கண %க� அ;கீகாி க3ப1மாக. பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�.     6.6.6.6.    காணிகாணிகாணிகாணி    சீ�தி�#தசீ�தி�#தசீ�தி�#தசீ�தி�#த    ஆைண�EWவி)ஆைண�EWவி)ஆைண�EWவி)ஆைண�EWவி)    ஆ/டறி�ைகஆ/டறி�ைகஆ/டறி�ைகஆ/டறி�ைக    மXY'மXY'மXY'மXY'    கண�EகQகண�EகQகண�EகQகண�EகQ    ----    2014 2014 2014 2014 : காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம(ச� சம�3பி�த பிேரரைண,— 1972 ஆ� ஆCD 1 ஆ� இல க காணி சீ�தி)�த ஆைண %*( ச�ட�தி கீ? 2016.11.18 ஆ� திகதி சம�3பி க3ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �DவைடAத வ)ட�� காக தயாாி க3ப�ட,  கண கா2வாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி34க� உ�ளட;கலான காணி சீ�தி)�த ஆைண %*வி வ)டாAத அறி ைக ம-.� கண %க� அ;கீகாி க3ப1மாக. பிேரரைண %*@ % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�.  7777....    ஒ#திைவ3G : ஒ#திைவ3G : ஒ#திைவ3G : ஒ#திைவ3G : “இ3பாரா�மற� இ3ெபா*� ஒ�திைவ க3ப1மாக” என  காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம34 அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப % விட3ப�1 ஏ-. ெகா�ள3ப�ட�. பி.ப. 7.29 மணி %, 2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி-கைமய 2017 நெவ�ப�  மாத�  25 ஆ� திகதி சனி கிழைம �.ப. 9.30 மணிவைர பாரா�மற� ஒ�திைவ க3ப�ட�. 


