
இல. 222222222222.] (எ�டாவ� பாரா�மற� - �தலாவ� ��ட�ெதாட�) 
பாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைக        2017 நெவ�ப� 25, சனி கிழைம �.ப. 9.30 மணி %      

ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெ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 அ0வ1க- அைம&ச(� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ-நா�ட0வ1க- அைம&ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர�
க,ெகௗரவ ேஜா� அமர�
க,ெகௗரவ ேஜா� அமர�
க,ெகௗரவ ேஜா� அமர�
க, 3./லா��ைற அபிவி(�தி ம./� கிறி4தவ சமய அ0வ1க- அைம&ச� ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள6ல அபிவி(�தி அைம&ச� ம./� மகாவ7 அபிவி(�தி இராஜா:க 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/சீரைம;< அைம&ச(� அரசா:க  க�சி �த.ேகாலாசா=� ெகௗரவ ல ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல ம� கிாிஎ�ல, உய� க1வி ம./� ெந>?சாைலக- அைம&ச(� பாரா�மற& சைப �த1வ(� ெ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./� சிவி1 விமான& ேசைவக- அைம&ச� ெகௗரவ எ$. &. நாவி�ன,ெகௗரவ எ$. &. நாவி�ன,ெகௗரவ எ$. &. நாவி�ன,ெகௗரவ எ$. &. நாவி�ன, உ-ளக அ0வ1க-, வடேம1 அபிவி(�தி ம./� கலாசார அ0வ1க- அைம&ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம&ச(� <�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, ெதாழி1A�ப ம./� ஆராC&சி அைம&ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன, அபிவி(�தி; பணி;ெபா/;<க- அைம&ச(� ெவளிநா�ட0வ1க- 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 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 ம./� ேம1 மாகாண 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./� ெதாழி.பயி.சி அைம&ச� ெகௗரவ (.எ/. �வாமிநாத�,ெகௗரவ (.எ/. �வாமிநாத�,ெகௗரவ (.எ/. �வாமிநாத�,ெகௗரவ (.எ/. �வாமிநாத�, சிைற&சாைலக- ம/சீரைம;<, <ன�வாDவளி;<, மீ-%Eேய.ற ம./� இF�மத அ0வ1க- அைம&ச� ெகௗரவ ரஊ+ ஹகீ/,ெகௗரவ ரஊ+ ஹகீ/,ெகௗரவ ரஊ+ ஹகீ/,ெகௗரவ ரஊ+ ஹகீ/, நகர� தி�டமிட1 ம./� நீ�வழ:க1 அைம&ச� 



                            ( 2 )  M. No. 222  ெ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 ெதாழி1 �ய.சிக- அபிவி(�தி இராஜா:க அைம&ச� ெகௗரவ வச�த அ2விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ2விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ2விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ2விஹாேர, கம�ெதாழி1 இராஜா:க அைம&ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- இராஜா:க அைம&ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர4ன, நிதி 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 வச�த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச�த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச�த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச�த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட0வ1க- இராஜா:க அைம&ச� ெகௗரவ ஏ. எ5. எ/. ெபள6,ெகௗரவ ஏ. எ5. எ/. ெபள6,ெகௗரவ ஏ. எ5. எ/. ெபள6,ெகௗரவ ஏ. எ5. எ/. ெபள6, ேதசிய ஒ(ைம;பா> ம./� ந17ண க இராஜா:க அைம&ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி
க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி
க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி
க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி
க, ேபா %வர�� ம./� சிவி1 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 அ)ராத ஜயர4ன,ெகௗரவ அ)ராத ஜயர4ன,ெகௗரவ அ)ராத ஜயர4ன,ெகௗரவ அ)ராத ஜயர4ன, மகாவ7 அபிவி(�தி ம./� 3.றாட1 பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ �ச�த 89சிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த 89சிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த 89சிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த 89சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம./� �காைம��வ பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா, மிவ0 ம./� <�;பி க�த க ச தி பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச6க வ0I�ட1, நல<ாி ம./� கJE மர<ாிைமக- பிரதி அைம&ச�   ெ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 ேஜ.சீ. அலவ4�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ4�வல   ெகௗரவ அ. அரவி�4 :மா�ெகௗரவ அ. அரவி�4 :மா�ெகௗரவ அ. அரவி�4 :மா�ெகௗரவ அ. அரவி�4 :மா�   ெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ உதய பிரபா4 க/ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா4 க/ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா4 க/ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா4 க/ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல+ப4திெகௗரவ நிஹா� கல+ப4திெகௗரவ நிஹா� கல+ப4திெகௗரவ நிஹா� கல+ப4தி   ெகௗரவ திேன< :ணவ�தனெகௗரவ திேன< :ணவ�தனெகௗரவ திேன< :ணவ�தனெகௗரவ திேன< :ணவ�தன   ெகௗரவ ப��ல :ணவ�தனெகௗரவ ப��ல :ணவ�தனெகௗரவ ப��ல :ணவ�தனெகௗரவ ப��ல :ணவ�தன   ெகௗரவ ப4ம உதயசா�த :ணேசகரெகௗரவ ப4ம உதயசா�த :ணேசகரெகௗரவ ப4ம உதயசா�த :ணேசகரெகௗரவ ப4ம உதயசா�த :ணேசகர   ெகௗரவ (.�. சானகெகௗரவ (.�. சானகெகௗரவ (.�. சானகெகௗரவ (.�. சானக   ெ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 அAர சி,னி ஜயர4னெகௗரவ அAர சி,னி ஜயர4னெகௗரவ அAர சி,னி ஜயர4னெகௗரவ அAர சி,னி ஜயர4ன   ெகௗரவ பிய
கர ஜயர4னெகௗரவ பிய
கர ஜயர4னெகௗரவ பிய
கர ஜயர4னெகௗரவ பிய
கர ஜயர4ன   ெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகர   ெகௗரவ மயி�வாகன/ திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன/ திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன/ திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன/ திலகராஜா   



                            ( 3 )  M. No. 222 ெ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 ெ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�ஜி4 த ெசாBசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி4 த ெசாBசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி4 த ெசாBசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி4 த ெசாBசா   ெகௗரவ அ)ர திசாநாய�கெகௗரவ அ)ர திசாநாய�கெகௗரவ அ)ர திசாநாய�கெகௗரவ அ)ர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல�ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல�ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல�ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல�ர 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 84திக ப4திறணெகௗரவ 84திக ப4திறணெகௗரவ 84திக ப4திறணெகௗரவ 84திக ப4திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி4 ச9ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி4 ச9ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி4 ச9ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி4 ச9ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ தார�க பாலCாியெகௗரவ தார�க பாலCாியெகௗரவ தார�க பாலCாியெகௗரவ தார�க பாலCாிய   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ அஜி4 மா�ன+ெப�மெகௗரவ அஜி4 மா�ன+ெப�மெகௗரவ அஜி4 மா�ன+ெப�மெகௗரவ அஜி4 மா�ன+ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி
கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி
கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி
கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி
க   ெகௗரவ சீ. &. ர4நாய�கெகௗரவ சீ. &. ர4நாய�கெகௗரவ சீ. &. ர4நாய�கெகௗரவ சீ. &. ர4நாய�க   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ Fஜி8� ரஹுமா�ெகௗரவ Fஜி8� ரஹுமா�ெகௗரவ Fஜி8� ரஹுமா�ெகௗரவ Fஜி8� ரஹுமா�   ெ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 காமினி ெலா�:ேகெகௗரவ காமினி ெலா�:ேகெகௗரவ காமினி ெலா�:ேகெகௗரவ காமினி ெலா�:ேக   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய/பதி வி�ரமர4னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய/பதி வி�ரமர4னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய/பதி வி�ரமர4னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய/பதி வி�ரமர4ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�
கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�
கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�
கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ�
க   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �6தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �6தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �6தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �6தா விேஜமா�ன   ெகௗரவ :மார ெவ�கமெகௗரவ :மார ெவ�கமெகௗரவ :மார ெவ�கமெகௗரவ :மார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞானF4� Hேநச�ெகௗரவ ஞானF4� Hேநச�ெகௗரவ ஞானF4� Hேநச�ெகௗரவ ஞானF4� Hேநச�   ெகௗரவ ஜய�த சமர�ரெகௗரவ ஜய�த சமர�ரெகௗரவ ஜய�த சமர�ரெகௗரவ ஜய�த சமர�ர   ெகௗரவ ச�தி4 சமரசி
கெகௗரவ ச�தி4 சமரசி
கெகௗரவ ச�தி4 சமரசி
கெகௗரவ ச�தி4 சமரசி
க   ெகௗரவ த�ம?
க/ சி4தா�த�ெகௗரவ த�ம?
க/ சி4தா�த�ெகௗரவ த�ம?
க/ சி4தா�த�ெகௗரவ த�ம?
க/ சி4தா�த�   ெகௗரவ வ(ேவ� �ேர<ெகௗரவ வ(ேவ� �ேர<ெகௗரவ வ(ேவ� �ேர<ெகௗரவ வ(ேவ� �ேர<   ெகௗரவ ச4�ர ச�தீப ேசனார4னெகௗரவ ச4�ர ச�தீப ேசனார4னெகௗரவ ச4�ர ச�தீப ேசனார4னெகௗரவ ச4�ர ச�தீப ேசனார4ன   ெகௗரவ �னி� ஹ���ென4திெகௗரவ �னி� ஹ���ென4திெகௗரவ �னி� ஹ���ென4திெகௗரவ �னி� ஹ���ென4தி   ெகௗரவ கனக ேஹர4ெகௗரவ கனக ேஹர4ெகௗரவ கனக ேஹர4ெகௗரவ கனக ேஹர4    



                            ( 4 )  M. No. 222   தி(. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற& ெசயலாள� நாயக�   தி(. நீ1 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி; பிரதானிL� பிரதி; பாரா�மற& ெசயலாள� நாயக��   தி(மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி& ெசயலாள� நாயக�  தி(. E கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி& ெசயலாள� நாயக�    ஒ4திைவ+பி� பிரகார/ பாராKம�ற/ L(ய�. பிரதி5ஒ4திைவ+பி� பிரகார/ பாராKம�ற/ L(ய�. பிரதி5ஒ4திைவ+பி� பிரகார/ பாராKம�ற/ L(ய�. பிரதி5ஒ4திைவ+பி� பிரகார/ பாராKம�ற/ L(ய�. பிரதி5    சபாநாயக� தைலைம சபாநாயக� தைலைம சபாநாயக� தைலைம சபாநாயக� தைலைம தா
கினா�.தா
கினா�.தா
கினா�.தா
கினா�.        1.1.1.1.    ப4திர
கMப4திர
கMப4திர
கMப4திர
கM    சம�+பண/சம�+பண/சம�+பண/சம�+பண/: : : : (1) ேபா %வர�� ம./� சிவி1 விமான& ேசைவக- அைம&ச�, 2015 ஆ� ஆJ> கான இல:ைக சிவி1 விமான; ேபா %வர�� அதிகார சைபயி வ(டாFத அறி ைகைய& சம�;பி�� ேம.பE அறி ைகைய ேபா %வர�� ம./� ெதாைல�ெதாட�< ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  %)வி.% ஆ./;ப>�த;பட ேவJ>ெமன; பிேராித�தா�. பிேரரைண சைப % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. 
(2) உய�க1வி ம./� ெந>?சாைலக- அைம&ச�, 2016 ஆ� ஆJ> கான ெதாழி1 ம./� ெதாழி.ச:க உறRக- அைம&சி வ(டாFத ெசயலா./ைக அறி ைகைய& சமர;பி�� ேம.பE அறி ைகைய க1வி ம./� மனித வள அபிவி(�தி  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  %)வி.% ஆ./;ப>�த;பட ேவJ>ெமன; பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. 
(3) உய�க1வி ம./� ெந>?சாைலக- அைம&ச�, 2015 ஆ� ஆJ> கான அரச ம(Fதா க. ெபா(�க- உ.ப�தி  ��>�தாபன�தி ஆJடறி ைகைய& சம�;பி��  ேம.பE அறி ைகைய 3காதார� ம./� மனித ேசமநல�, ச6க வ0I�ட1 ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  %)வி.% ஆ./;ப>�த;பட ேவJ>ெமன; பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�.     2.2.2.2.    :N:N:N:N    அறி�ைககMஅறி�ைககMஅறி�ைககMஅறி�ைககM    சம�+பண/சம�+பண/சம�+பண/சம�+பண/    : : : : (1) ச�வேதச ெதாட�<க- ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  %)வி  தவிசாள� ெகளரவ ர?சி� அ0விஹாேர சா�பாக அ  %)வி உ/;பின� ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா அ  %)வி.% ஆ./;ப>�த;ப�ட, “1968 ஆ� ஆJE 45 ஆ� இல க, ஐ கிய நா>க-  சைப& ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீழான ஒ):%விதிக-” ெதாட�பிலான அ %)வி     அறி ைகைய& சம�;பி�தா�.  
 ேம.பE அறி ைக சபா&ட4தி?ட+படசபா&ட4தி?ட+படசபா&ட4தி?ட+படசபா&ட4தி?ட+பட    ேவJ>ெமன  க�டைளயாயி./. 
(2) ெபJக- ம./� பா1நிைல ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  %)வி  தவிசாள� ெகௗரவ (டா ட�) (தி(மதி) �Zதா விேஜமான, அ  %)வி.% ஆ./;ப>�த;ப�ட, 
 (i) 2016 ஆ� ஆJ> கான மகளி� ம./� சி/வ� அ0வ1க- அைம&சி வ(டாFத ெசயலா./ைக அறி ைக; ம./�  (ii) 2014 ஆ� ஆJ> கான ேதசிய சி/வ� பா�கா;< அதிகாரசைபயி ஆJடறி ைக  ெதாட�பிலான அ %)வி     அறி ைகைய& சம�;பி�தா�.  ேம.பE அறி ைக சபா&ட4தி?ட+படசபா&ட4தி?ட+படசபா&ட4தி?ட+படசபா&ட4தி?ட+பட    ேவJ>ெமன  க�டைளயாயி./.     



                            ( 5 )  M. No. 222 3.3.3.3.    மA�கMமA�கMமA�கMமA�கM: : : :     
(1)  ேவயெகாட, சியேன ேதசிய க1விய1 க1[ாியி வதிL� ெச1வி எ4.எ�.எ4. <\ப%மாாியின� 2017.08.16 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம=ைவ ெகௗரவ பிேரமலா1 ஜயேசகர சம�;பி�தா�.  
(2)  களனி, வராெகாடவ�த, இல. 340 இ1 வதிL� ெச1வி த�சனீ ட;ளி].%�பளாதரவின� 2017.09.20 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம=ைவ ெகௗரவ 3னி1 ஹF�ென�தி சம�;பி�தா�.      25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள கைமய ேம.பE ம= க- ெபா� ம= க- %)R % ஆ./;ப>�த;ப�டன.     4.4.4.4.    மிைக+ெபா�Mமிைக+ெபா�Mமிைக+ெபா�Mமிைக+ெபா�M    திணி+ெபதி�+8திணி+ெபதி�+8திணி+ெபதி�+8திணி+ெபதி�+8    மOP/மOP/மOP/மOP/    எதிாீ,Q4தீ�ைவகMஎதிாீ,Q4தீ�ைவகMஎதிாீ,Q4தீ�ைவகMஎதிாீ,Q4தீ�ைவகM: : : : ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க- அைம&ச�  சா�பாக காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;< அைம&ச� சம�;பி�த பிேரரைண,— இல:ைக %- இற %மதி ெசCய;ப>� உ.ப�தி; ெபா(�க- ெதாட�பாக மிைக;ெபா(- திணி;ெபதி�;<� தீ�ைவகைளL� ம./� எதிாீ�>� தீ�ைவகைளL� AJணாCR ெசCவத.%� விதி;பத.%�; அ��ட அவ.ேறா> ெதாட�<ப�ட அ1ல� அவ.றி இைடேநா்விைளவான க(ம:க� %மானெதா( ச�ட6ல�. ச�ட6ல� 2017 திச�ப� மாத� 4 ஆ� திகதி தி:க�கிழைம இரJடா� மதி;_> ெசCய;பட ேவJ>ெமனR�, அ� அ&சிட;பட ேவJ>ெமனR�, அ& ச�ட6ல� உாிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  %)R % ஆ./;ப>�த;பட ேவJ>ெமனR� க�டைளயாயி./,     5.5.5.5.    FOபா�கா+8FOபா�கா+8FOபா�கா+8FOபா�கா+8    வழிFைறகMவழிFைறகMவழிFைறகMவழிFைறகM    : : : : ைக�ெதாழி1 ம./� வாணிப அ0வ1க- அைம&ச�  சா�பாக காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;< அைம&ச� சம�;பி�த பிேரரைண,—  இல:ைக % இற %மதி ெசCய;ப>� உ.ப�தி; ெபா(�க- மீதான �.பா�கா;< வழி�ைறகைளயி�> AJணாCRகைள ேம.ெகா-வத.%� அவ.ைற; பிரேயாகி;பத.%�; அ��ட அவ.ேறா> ெதாட�<ைடய அ1ல� அவ.றி இைடேநா்விைளவான க(ம:க� % ஏ.பா> ெசCவத.%மானெதா( ச�ட6ல�. ச�ட6ல� 2017 திச�ப� மாத� 4 ஆ� திகதி தி:க�கிழைம இரJடா� மதி;_> ெசCய;பட ேவJ>ெமனR�, அ� அ&சிட;பட ேவJ>ெமனR�, அ& ச�ட6ல� உாிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  %)R % ஆ./;ப>�த;பட ேவJ>ெமனR� க�டைளயாயி./,  6. 6. 6. 6.     கடOெறாழி� (ெவளிநா,QகடOெறாழி� (ெவளிநா,QகடOெறாழி� (ெவளிநா,QகடOெறாழி� (ெவளிநா,Q    மீ�பி(மீ�பி(மீ�பி(மீ�பி(    வMள
கைளவMள
கைளவMள
கைளவMள
கைள    ஒN
:பQ4த�)ஒN
:பQ4த�)ஒN
:பQ4த�)ஒN
:பQ4த�)    (தி�4த/)(தி�4த/)(தி�4த/)(தி�4த/): : : : கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள6ல அபிவி(�தி அைம&ச� சா�பாக காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம;< அைம&ச� சம�;பி�த பிேரரைண,— 1979 ஆ� ஆJE 59 ஆ� இல க, கட.ெறாழி1 (ெவளிநா�> மீபிE வ-ள:கைள ஒ):%ப>�த1) ச�ட�ைத� தி(��வத.கானெதா( ச�ட6ல�. ச�ட6ல� 2017 திச�ப� மாத� 4 ஆ� திகதி தி:க�கிழைம இரJடா� மதி;_> ெசCய;பட ேவJ>ெமனR�, அ� அ&சிட;பட ேவJ>ெமனR�, அ& ச�ட6ல� உாிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  %)R % ஆ./;ப>�த;பட ேவJ>ெமனR� க�டைளயாயி./,      7.7.7.7.    ஒ��கீ,Q5 ச,டSல/ (201ஒ��கீ,Q5 ச,டSல/ (201ஒ��கீ,Q5 ச,டSல/ (201ஒ��கீ,Q5 ச,டSல/ (2018888) ) ) ) — (ஒ� க;ப�ட பதினாகாவ� நா-) : %) ஆCநிைலயி1 ேம0� பாிசீலைன. (%)நிைலயி1) பிரதி& சபாநாயக� தைலைம தா:கினா�, 



                            ( 6 )  M. No. 222 தைல;< 112 நிகD&சி�தி�ட�  01 (மீJ>வ(� ெசலவின�) “நிகD&சி�தி�ட� 10/- aபாவினா1 %ைற க;ப>மாக” என ெகளரவ (டா ட�)  நளிFத ஜயதி4ஸ  பிேராி�தா�. (பி.ப. மணி % ெகௗரவ 3ஜி� ச?ஜய ெபேரரா தைலைம தா:கினா�.) (பி.ப. 3.22 மணி % ெகளரவ கனக ேஹர� தைலைம தா:கினா�.) (பி.ப. 4.15 ெகௗரவ �ஜி<� ரஹுமா தைலைம தா:கினா�.) (பி.ப. 6.01 மணி % பிரதி& சபாநாயக� தைலைம தா:கினா�.) பிேரரைண சைப % விட;ப�> நிராகாி க;ப�ட�. 
112 ஆ� தைல;பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீJ>வ(? ெசலR ெகன  aபா 141,550,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  01 (6லதன& ெசலவின�) 
112 ஆ� தைல;பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 6லதன& ெசலR ெகன aபா 17,800,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீJ>வ(� ெசலவின�) 
112 ஆ� தைல;பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீJ>வ(? ெசலR ெகன aபா  9,815,400,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  02 (6லதன& ெசலவின�) 
112 ஆ� தைல;பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 6லதன& ெசலR ெகன aபா 803,800,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. தைல;< 114 நிகD&சி�தி�ட� 01 (மீJ>வ(� ெசலவின�) 
114 ஆ� தைல;பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீJ>வ(? ெசலR ெகன  aபா 271,100,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  01 (6லதன& ெசலவின�) 
114 ஆ� தைல;பி 01 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 6லதன& ெசலR ெகன aபா 13,300,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீJ>வ(� ெசலவின�) 
 114 ஆ� தைல;பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீJ>வ(? ெசலR ெகன aபா  606,000,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  02 (6லதன& ெசலவின�) 
114 ஆ� தைல;பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 6லதன& ெசலR ெகன aபா 9,580,000,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. 



                            ( 7 )  M. No. 222 தைல;< 306 நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீJ>வ(� ெசலவின�) 
306 ஆ� தைல;பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீJ>வ(? ெசலR ெகன aபா  15,368,037,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  02 (6லதன& ெசலவின�) 
306 ஆ� தைல;பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 6லதன& ெசலR ெகன aபா 13,349,700,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. தைல;< 307 நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீJ>வ(� ெசலவின�) 
307 ஆ� தைல;பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீJ>வ(? ெசலR ெகன aபா  1,891,600,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  02 (6லதன& ெசலவின�) தைல;< 307 ஆ� தைல;பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 6லதன& ெசலR ெகன aபா 1,057,000,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. தைல;< 148 நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீJ>வ(� ெசலவின�) 
148 ஆ� தைல;பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீJ>வ(? ெசலR ெகன aபா  129,625,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  02 (6லதன& ெசலவின�) 
148 ஆ� தைல;பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 6லதன& ெசலR ெகன aபா 1,060,100,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. தைல;< 280 நிகD&சி�தி�ட� 02 (மீJ>வ(� ெசலவின�) 
280 ஆ� தைல;பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� —   மீJ>வ(? ெசலR ெகன aபா  90,920,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. நிகD&சி�தி�ட�  02 (6லதன& ெசலவின�) 
280 ஆ� தைல;பி 02 ஆ� நிகD&சி� தி�ட� — 6லதன& ெசலR ெகன aபா 11,700,000 அ�டவைணயி1 ேச� க;பட ேவJ>ெமற பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. 
“%) ெசC� �E�த பாிசீலைன ப.றி� தைலவ� சைப % அறிவி;ப�ட %) மீJ>� �>வத.% அ=மதி ேகா(வாராக” என  உய�க1வி ம./� ெந>?சாைலக- அைம&ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. 



                            ( 8 )  M. No. 222 %) ெசC� �E�த பாிசீலைன ப.றி அறிவி க;ப�ட�. 2017 நெவ�ப� மாத� 27 ஆ� திகதி தி:க�கிழைம மீJ>� �>�. பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�.  8.8.8.8.    ஊழிய�ஊழிய�ஊழிய�ஊழிய�    ந/பி�ைக+ந/பி�ைக+ந/பி�ைக+ந/பி�ைக+    ெபாP+8ெபாP+8ெபாP+8ெபாP+8    நிதிய4தி�நிதிய4தி�நிதிய4தி�நிதிய4தி�    ஆ@டறி�ைகW/ஆ@டறி�ைகW/ஆ@டறி�ைகW/ஆ@டறி�ைகW/    கண�:கK/கண�:கK/கண�:கK/கண�:கK/    ----    2014201420142014: : : : அபிவி(�தி; பணி;ெபா/;<க- அைம&ச(� ெவளிவிவகார அைம&ச(மானவ� சா�பாக உய�க1வி ம./� ெந>?சாைலக- அைம&ச� சம�;பி�த பிேரரைண,— 1980 ஆ� ஆJE 46 ஆ� இல க ஊழிய� ந�பி ைக; ெபா/;< நிதிய& சைப& ச�ட�தி 11 ஆ� பிாிவி கீD 2016.11.12 ஆ� திகதி சம�;பி க;ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �EவைடFத வ(ட�� காக தயாாி க;ப�ட, கண காCவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி;<க- உ-ளட:கலான ஊழிய� ந�பி ைக; ெபா/;< நிதிய& சைபயி ஆJடறி ைகL� கண %க�� அ:கீகாி க;ப>மாக. பிேரரைண சைப % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�.     9.9.9.9.    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    ேபா�:வர4�ேபா�:வர4�ேபா�:வர4�ேபா�:வர4�    ஆைண�:Nவி�ஆைண�:Nவி�ஆைண�:Nவி�ஆைண�:Nவி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    மOP/மOP/மOP/மOP/    கண�:கM கண�:கM கண�:கM கண�:கM ----    2013201320132013    ::::    ேபா %வர�� ம./� சிவி1 விமான ேசைவக- அைம&ச(மானவ� சா�பாக உய�க1வி ம./� ெந>?சாைலக- அைம&ச� சம�;பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆJE 38 ஆ� இல க நிதி&ச�ட�தி 14 (2 )(சீ) பிாிவி கீD 2016.09.06 ஆF திகதி சம�;பி க;ப�ட 2013.12.31 ஆ� திகதி �EவைடFத வ(ட�� காக தயாாி க;ப�ட கண காCவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி;<க- உ-ளட க;ப�ட ேதசிய ேபா %வர�� ஆைண %)வி வ(டாFத அறி ைக ம./� கண %க- அ:கீகாி க;ப>மாக. பிேரரைண சைப % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�.     10.10.10.10.    இல
ைக+இல
ைக+இல
ைக+இல
ைக+    ேபா�:வர4�5ேபா�:வர4�5ேபா�:வர4�5ேபா�:வர4�5    சைபயி�சைபயி�சைபயி�சைபயி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    மOP/மOP/மOP/மOP/    கண�:கM கண�:கM கண�:கM கண�:கM ----    2012201220122012: : : : ேபா %வர�� ம./� சிவி1 விமான ேசைவக- அைம&ச(மானவ� சா�பாக உய�க1வி ம./� ெந>?சாைலக- அைம&ச� சம�;பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆJE 38 ஆ� இல க நிதி&ச�ட�தி 14 ( 2 )(சீ) பிாிவி கீD 2017.03.07 ஆ� திகதி சம�;பி க;ப�ட 2012.12.31 ஆ� திகதி �EவைடFத வ(ட�� காக தயாாி க;ப�ட கண காCவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி;<க- உ-ளட க;ப�ட இல:ைக; ேபா %வர��& சைபயி வ(டாFத அறி ைக ம./� கண %க- அ:கீகாி க;ப>மாக. பிேரரைண சைப % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. 
 11. 11. 11. 11. ேதசியேதசியேதசியேதசிய    ேபா�:வர4�ேபா�:வர4�ேபா�:வர4�ேபா�:வர4�    ஆைண�:Nவி�ஆைண�:Nவி�ஆைண�:Nவி�ஆைண�:Nவி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    மOP/மOP/மOP/மOP/    கண�:கM கண�:கM கண�:கM கண�:கM ----    2014201420142014:::: ேபா %வர�� ம./� சிவி1 விமான ேசைவக- அைம&ச(மானவ� சா�பாக உய�க1வி ம./� ெந>?சாைலக- அைம&ச� சம�;பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆJE 38 ஆ� இல க நிதி&ச�ட�தி 14 (2 )(சீ) பிாிவி கீD 2017.05.03 ஆ� திகதி சம�;பி க;ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �EவைடFத வ(ட�� காக தயாாி க;ப�ட கண காCவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி;<க- உ-ளட க;ப�ட ேதசிய ேபா %வர�� ஆைண %)வி வ(டாFத அறி ைக ம./� கண %க- அ:கீகாி க;ப>மாக. பிேரரைண சைப % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. 
 12. 12. 12. 12. சிவி�சிவி�சிவி�சிவி�    விமான5ேசைவகMவிமான5ேசைவகMவிமான5ேசைவகMவிமான5ேசைவகM    அதிகாரசைபயி�அதிகாரசைபயி�அதிகாரசைபயி�அதிகாரசைபயி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    மOP/மOP/மOP/மOP/    கண�:கMகண�:கMகண�:கMகண�:கM    ----    2014:2014:2014:2014: ேபா %வர�� ம./� சிவி1 விமான ேசைவக- அைம&ச(மானவ� சா�பாக உய�க1வி ம./� ெந>?சாைலக- அைம&ச� சம�;பி�த பிேரரைண,—1971 ஆ� ஆJE 38 ஆ� இல க நிதி&ச�ட�தி 14 ( 2 )(சீ) பிாிவி கீD 2016.12.05 ஆ� திகதி சம�;பி க;ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �EவைடFத வ(ட�� காக தயாாி க;ப�ட,  கண காCவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி;<க- 



                            ( 9 )  M. No. 222 உ-ளட:கலான சிவி1 விமான&ேசைவக- அதிகாரசைபயி வ(டாFத அறி ைக ம./� கண %க- அ:கீகாி க;ப>மாக. பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�.     13. 13. 13. 13. ேதசியேதசியேதசியேதசிய    ேபா�:வர4�ேபா�:வர4�ேபா�:வர4�ேபா�:வர4�    ைவ4தியைவ4தியைவ4தியைவ4திய    நிPவக4தி�நிPவக4தி�நிPவக4தி�நிPவக4தி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    மOP/மOP/மOP/மOP/    கண�:கMகண�:கMகண�:கMகண�:கM    ----    2013: 2013: 2013: 2013: ேபா %வர�� ம./� சிவி1 விமான ேசைவக- அைம&ச(மானவ� சா�பாக உய�க1வி ம./� ெந>?சாைலக- அைம&ச� சம�;பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆJE 38 ஆ� இல க நிதி&ச�ட�தி 14 ( 2 )(சீ) பிாிவி கீD 2017.01.24 ஆ� திகதி சம�;பி க;ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதிLட �EவைடFத வ(ட�� காக தயாாி க;ப�ட,  கண காCவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி;<க- உ-ளட:கலான ேதசிய ேபா %வர�� ைவ�திய நி/வக�தி வ(டாFத அறி ைக ம./� கண %க- அ:கீகாி க;ப>மாக. பிேரரைண %)R % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�.  14141414....    ஒ4திைவ+8 : ஒ4திைவ+8 : ஒ4திைவ+8 : ஒ4திைவ+8 : “இ;பாரா�மற� இ;ெபா)� ஒ�திைவ க;ப>மாக” என பாரா�மற& சைப �த1வ�  பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப % விட;ப�> ஏ./ ெகா-ள;ப�ட�. பி.ப. 6.47 மணி %,  2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி.கைமய 2017 நெவ�ப�  மாத�  27 ஆ� திகதி தி:க�கிழைம  �.ப. 9.30 மணிவைர தைலைம தா:%� உ/;பினரா1  பாரா�மற� ஒ�திைவ க;ப�ட�.  


