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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(� $)#களி தவிசாள(�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம'ச(� ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- அைம'ச(� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, ெவளிநா�2 ெதாழி1வா345 அைம'ச(� நீதி அைம'ச(� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ-நா�ட0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க, 8./லா��ைற அபிவி(�தி ம./� கிறி9தவ சமய அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள:ல அபிவி(�தி அைம'ச� ம./� மகாவ; அபிவி(�தி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க, காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம'ச(� அரசா�க# க�சி �த.ேகாலாசா>� ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச$,ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச$,ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச$,ெகௗரவ அகில விரா# காாியவச$, க1வி அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல%ம� கிாிஎ�ல,ல%ம� கிாிஎ�ல,ல%ம� கிாிஎ�ல,ல%ம� கிாிஎ�ல, உய� க1வி ம./� ெந2?சாைலக- அைம'ச(� பாரா�மற' சைப �த1வ(� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவா@A, கலB�ைரயாட1 ம./� அரசக(ம ெமாழிக- அைம'ச� ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா#$வர�� ம./� சிவி1 விமான' ேசைவக- அைம'ச� ெகௗரவ பழனி திகா$பர$,ெகௗரவ பழனி திகா$பர$,ெகௗரவ பழனி திகா$பர$,ெகௗரவ பழனி திகா$பர$, மைலநா�2 5திய கிராம�க-, உ�க�டைம45 வசதிக- ம./� ச�தாய அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ*. ,. திசாநாய�க, ச:க வ0D�ட1, நல5ாி ம./� கEF மர5ாிைமக- 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(� 5�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, ெதாழி1H�ப ம./� ஆரா3'சி அைம'ச� 



                            ( 2 )  M. No. 223 ெ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� அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ ைபஸ� 3*தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 3*தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 3*தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 3*தபா, மாகாண சைபக- ம./� உ-Jரா�சி அைம'ச� ெகௗரவ சாகல ர4நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர4நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர4நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர4நாய�க, ச�ட�� ஒ)�$� ம./� ெத அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க, ெப.ேறா;ய வள�க- அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா.,ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா.,ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா.,ெகௗரவ ச!திம "ர�ெகா., திறக- அபிவி(�தி ம./� ெதாழி.பயி.சி அைம'ச� ெகௗரவ ம6� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம6� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம6� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம6� சமரவி�ரம, அபிவி(�தி உபாய �ைறக- ம./� ச�வேதச வ��தக அைம'ச� ெகௗரவ ம�கள சமர"ர,ெகௗரவ ம�கள சமர"ர,ெகௗரவ ம�கள சமர"ர,ெகௗரவ ம�கள சமர"ர, நிதி ம./� ெவ$சன ஊடக அைம'ச� ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி!த சமரசி�க, �ைற�க�க- ம./� க4ப./ைற அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ டபி89. :. ேஜ. ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ டபி89. :. ேஜ. ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ டபி89. :. ேஜ. ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ டபி89. :. ேஜ. ெசெனவிர4ன, ெதாழி1, ெதாழி.ச�க உறAக- ம./� ச4பிரக�வ அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ விஜி4 விஜய3ணி ெசா;சா,ெகௗரவ விஜி4 விஜய3ணி ெசா;சா,ெகௗரவ விஜி4 விஜய3ணி ெசா;சா,ெகௗரவ விஜி4 விஜய3ணி ெசா;சா, நீ�4பாசன ம./� நீரக வள:ல �காைம��வ அைம'ச� ெகௗரவ ..எ$. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ..எ$. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ..எ$. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ..எ$. �வாமிநாத�, சிைற'சாைலக- ம/சீரைம45, 5ன�வா@வளி45, மீ-$Fேய.ற ம./� இB�மத அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ ரஊ= ஹகீ$,ெகௗரவ ரஊ= ஹகீ$,ெகௗரவ ரஊ= ஹகீ$,ெகௗரவ ரஊ= ஹகீ$, நகர� தி�டமிட1 ம./� நீ�வழ�க1 அைம'ச� ெகௗரவ அ=�� ஹ?$,ெகௗரவ அ=�� ஹ?$,ெகௗரவ அ=�� ஹ?$,ெகௗரவ அ=�� ஹ?$, தபா1, தபா1 ேசைவக- ம./� �9;� சமய அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ க,� ஹஷீ$,ெகௗரவ க,� ஹஷீ$,ெகௗரவ க,� ஹஷீ$,ெகௗரவ க,� ஹஷீ$, அரச ெதாழி1�ய.சிக- அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ ,�A மா�ஷ� சர4 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ,�A மா�ஷ� சர4 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ,�A மா�ஷ� சர4 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ,�A மா�ஷ� சர4 ெ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 ெதாழி1 �ய.சிக- அபிவி(�தி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ வச!த அBவிஹாேர,ெகௗரவ வச!த அBவிஹாேர,ெகௗரவ வச!த அBவிஹாேர,ெகௗரவ வச!த அBவிஹாேர, கம�ெதாழி1 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 ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க1வி 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 (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!�C8ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!�C8ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!�C8ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா!�C8ேள, நகர� தி�டமிட1 ம./� நீ� வழ�க1 இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ பா6த ர�ேக ப/டார,ெகௗரவ பா6த ர�ேக ப/டார,ெகௗரவ பா6த ர�ேக ப/டார,ெகௗரவ பா6த ர�ேக ப/டார, நீ�4பாசன 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�, சி/வ� 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 �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன, பா�கா45 இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ தி6= ெவதஆரFசி,ெகௗரவ தி6= ெவதஆரFசி,ெகௗரவ தி6= ெவதஆரFசி,ெகௗரவ தி6= ெவதஆரFசி, கட.ெறாழி1 ம./� 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, ெதாழி1 ம./� ெதாழி.ச�க உறAக- 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� ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ ல%ம� ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ ல%ம� ெசெனவிர4ன,ெகௗரவ ல%ம� ெசெனவிர4ன, வி?ஞான, ெதாழி1H�ப ம./� ஆரா3'சி இராஜா�க அைம'ச� 



                            ( 3 )  M. No. 223 ெகௗரவ ஏ. எF. எ$. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எF. எ$. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எF. எ$. ெபளG,ெகௗரவ ஏ. எF. எ$. ெபளG, ேதசிய ஒ(ைம4பா2 ம./� ந1;ண#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 �ேனH க�க!த,ெகௗரவ �ேனH க�க!த,ெகௗரவ �ேனH க�க!த,ெகௗரவ �ேனH க�க!த, அன��த �காைம��வ 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, வ0வாதார அபிவி(�தி ம./� வன சீவராசிக- 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 அ0வ1க- பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�2 ெதாழி1வா345 பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார4ன பரணவிதான, திறக- அபிவி(�தி ம./� ெதாழி.பயி.சி பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி4 பி. ெபேரரா, மிவ0 ம./� 5�4பி#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, ச:க வ0D�ட1, நல5ாி ம./� கEF மர5ாிைமக- பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ-நா�ட0வ1க- பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா=தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா=தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா=தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ6 சிஹா=தீ�, கிராமிய ெபா(ளாதார அ0வ1க- பிரதி அைம'ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ=Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ=Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ=Cஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ=Cஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபJணவ�தன   ெ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 ஆன!த அB4கமேகெகௗரவ ஆன!த அB4கமேகெகௗரவ ஆன!த அB4கமேகெகௗரவ ஆன!த அB4கமேக   ெகௗரவ மஹி!தான!த அB4கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அB4கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அB4கமேகெகௗரவ மஹி!தான!த அB4கமேக   ெகௗரவ ரKசி4 அBவிஹாேரெகௗரவ ரKசி4 அBவிஹாேரெகௗரவ ரKசி4 அBவிஹாேரெகௗரவ ரKசி4 அBவிஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி!4 Jமா�ெகௗரவ அ. அரவி!4 Jமா�ெகௗரவ அ. அரவி!4 Jமா�ெகௗரவ அ. அரவி!4 Jமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ$. ஆன!த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ$. ஆன!த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ$. ஆன!த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ$. ஆன!த Jமாரசிறி   ெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேக   ெகௗரவ சிறிபால கமல4ெகௗரவ சிறிபால கமல4ெகௗரவ சிறிபால கமல4ெகௗரவ சிறிபால கமல4   ெ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 திேனH Jணவ�தனெகௗரவ திேனH Jணவ�தனெகௗரவ திேனH Jணவ�தனெகௗரவ திேனH Jணவ�தன   ெகௗரவ ப!�ல Jணவ�தனெகௗரவ ப!�ல Jணவ�தனெகௗரவ ப!�ல Jணவ�தனெகௗரவ ப!�ல Jணவ�தன   



                            ( 4 )  M. No. 223 ெகௗரவ எAவA Jணேசகரெகௗரவ எAவA Jணேசகரெகௗரவ எAவA Jணேசகரெகௗரவ எAவA Jணேசகர   ெகௗரவ எ*. எ$. ச!திரேசனெகௗரவ எ*. எ$. ச!திரேசனெகௗரவ எ*. எ$. ச!திரேசனெகௗரவ எ*. எ$. ச!திரேசன   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா.ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா.ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா.ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா.   ெகௗரவ ம64 ஜயதிலகெகௗரவ ம64 ஜயதிலகெகௗரவ ம64 ஜயதிலகெகௗரவ ம64 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 ந6� ப/டார ஜயமஹெகௗரவ ந6� ப/டார ஜயமஹெகௗரவ ந6� ப/டார ஜயமஹெகௗரவ ந6� ப/டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அIர சிAனி ஜயர4னெகௗரவ அIர சிAனி ஜயர4னெகௗரவ அIர சிAனி ஜயர4னெகௗரவ அIர சிAனி ஜயர4ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர4னெகௗரவ பிய�கர ஜயர4னெகௗரவ பிய�கர ஜயர4னெகௗரவ பிய�கர ஜயர4ன   ெ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,�   ெகௗரவ சிறினா� . ெம�ெகௗரவ சிறினா� . ெம�ெகௗரவ சிறினா� . ெம�ெகௗரவ சிறினா� . ெம�   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி4 த ெசா;சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி4 த ெசா;சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி4 த ெசா;சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி4 த ெசா;சா   ெகௗரவ அMர திசாநாய�கெகௗரவ அMர திசாநாய�கெகௗரவ அMர திசாநாய�கெகௗரவ அMர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய!த திசாநாய�கெகௗரவ மய!த திசாநாய�கெகௗரவ மய!த திசாநாய�கெகௗரவ மய!த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள* ேதவான!தாெகௗரவ ட�ள* ேதவான!தாெகௗரவ ட�ள* ேதவான!தாெகௗரவ ட�ள* ேதவான!தா   ெகௗரவ 3ஹமA நவவிெகௗரவ 3ஹமA நவவிெகௗரவ 3ஹமA நவவிெகௗரவ 3ஹமA நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ C4திக ப4திறணெகௗரவ C4திக ப4திறணெகௗரவ C4திக ப4திறணெகௗரவ C4திக ப4திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி4 சKஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி4 சKஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி4 சKஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி4 சKஜய ெபேரரா   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமFச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமFச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமFச!திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமFச!திர   ெகௗரவ எ*. பிேரமர4னெகௗரவ எ*. பிேரமர4னெகௗரவ எ*. பிேரமர4னெகௗரவ எ*. பிேரமர4ன   ெகௗரவ ப!�ல லா� ப/டாாிெகாடெகௗரவ ப!�ல லா� ப/டாாிெகாடெகௗரவ ப!�ல லா� ப/டாாிெகாடெகௗரவ ப!�ல லா� ப/டாாிெகாட   ெ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 3ஹ$ம� இ=ராஹி$ 3ஹ$ம� ம�
�ெகௗரவ 3ஹ$ம� இ=ராஹி$ 3ஹ$ம� ம�
�ெகௗரவ 3ஹ$ம� இ=ராஹி$ 3ஹ$ம� ம�
�ெகௗரவ 3ஹ$ம� இ=ராஹி$ 3ஹ$ம� ம�
�   ெகௗரவ எ*.எ$. மாி�கா�ெகௗரவ எ*.எ$. மாி�கா�ெகௗரவ எ*.எ$. மாி�கா�ெகௗரவ எ*.எ$. மாி�கா�   ெகௗரவ இ$ரா� மNO=ெகௗரவ இ$ரா� மNO=ெகௗரவ இ$ரா� மNO=ெகௗரவ இ$ரா� மNO=   ெ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 எ*.சீ. 34�Jமாரணெகௗரவ எ*.சீ. 34�Jமாரணெகௗரவ எ*.சீ. 34�Jமாரணெகௗரவ எ*.சீ. 34�Jமாரண   ெகௗரவ பிம� ர4நாய�கெகௗரவ பிம� ர4நாய�கெகௗரவ பிம� ர4நாய�கெகௗரவ பிம� ர4நாய�க   ெகௗரவ சீ. ,. ர4நாய�கெகௗரவ சீ. ,. ர4நாய�கெகௗரவ சீ. ,. ர4நாய�கெகௗரவ சீ. ,. ர4நாய�க   



                            ( 5 )  M. No. 223 ெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண"ரெகௗரவ பிரச�ன ரண"ரெகௗரவ பிரச�ன ரண"ரெகௗரவ பிரச�ன ரண"ர   ெகௗரவ 3ஜிC� ரஹுமா�ெகௗரவ 3ஜிC� ரஹுமா�ெகௗரவ 3ஜிC� ரஹுமா�ெகௗரவ 3ஜிC� ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேக   ெகௗரவ ஜானக வ�J$Cரெகௗரவ ஜானக வ�J$Cரெகௗரவ ஜானக வ�J$Cரெகௗரவ ஜானக வ�J$Cர   ெ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) �Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Gதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Gதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர4னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர4னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர4னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Jமாாி விேஜர4ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ �?= விேஜேசகரெகௗரவ �?= விேஜேசகரெகௗரவ �?= விேஜேசகரெகௗரவ �?= விேஜேசகர   ெகௗரவ கKசன விேஜேசகரெகௗரவ கKசன விேஜேசகரெகௗரவ கKசன விேஜேசகரெகௗரவ கKசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி P*க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி P*க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி P*க!தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா!தி P*க!தராசா   ெகௗரவ 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 34� சிவ6�க$ெகௗரவ 34� சிவ6�க$ெகௗரவ 34� சிவ6�க$ெகௗரவ 34� சிவ6�க$   ெகௗரவ எ$.ஏ. �ம!திர�ெகௗரவ எ$.ஏ. �ம!திர�ெகௗரவ எ$.ஏ. �ம!திர�ெகௗரவ எ$.ஏ. �ம!திர�   ெகௗரவ வ.ேவ� �ேரHெகௗரவ வ.ேவ� �ேரHெகௗரவ வ.ேவ� �ேரHெகௗரவ வ.ேவ� �ேரH   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ �னி� ஹ!��ென4திெகௗரவ �னி� ஹ!��ென4திெகௗரவ �னி� ஹ!��ென4திெகௗரவ �னி� ஹ!��ென4தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹA.ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹA.ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹA.ஆரFசிெகௗரவ விேஜபால ெஹA.ஆரFசி      தி(. த�மிக தசநாய#க, பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக�   தி(. நீ1 இ�தவல, பணியா�ெடா$தி4 பிரதானிN� பிரதி4 பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக��   தி(மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி' ெசயலாள� நாயக�  தி(. F#கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி' ெசயலாள� நாயக�    ஒ4திைவ=பி� பிரகார$ பாராRம�ற$ S.ய�. ஒ4திைவ=பி� பிரகார$ பாராRம�ற$ S.ய�. ஒ4திைவ=பி� பிரகார$ பாராRம�ற$ S.ய�. ஒ4திைவ=பி� பிரகார$ பாராRம�ற$ S.ய�.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    மI�க8மI�க8மI�க8மI�க8: : : :     ெப1ம�1ல, பஹல ேபாபி�Fய, லஹி( மாவ�ைதயி1 வதிN� தி(. ேக.F. லா;ன� 2017.07.25 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ (தி(மதி) தலதா அ�ேகாரள சம�4பி�தா�.  25அ ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள#கைமய ேம.பF ம> ெபா� ம>#க- $)A#$ ஆ./4ப2�த4ப�ட�. 



                            ( 6 )  M. No. 223  2. 2. 2. 2. சிற=Cாிைம (இலசிற=Cாிைம (இலசிற=Cாிைம (இலசிற=Cாிைம (இல.1.1.1.1)))):::: பாரா�மற' சைப �த1வ� சம�4பி�த பிேரரைண,— பாரா�மற உ/4பின� ெகளரவ ரவி க(ணாநாய#க அவ�களா1 தன� சிற45ாிைமக- மீற4ப�2-ளதாக 2017 நவ�ப� 07 ஆ� திகதி பாரா�மற�தி1 எ)4பிய விடய�, 127 ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைளயி கீ@ சிற45ாிைமக- ப.றிய $)வி.$ ஆ./4ப2�த4ப2மாக. பிேரரண சைப#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�.  3. 3. 3. 3. சிற=Cாிைமசிற=Cாிைமசிற=Cாிைமசிற=Cாிைம    (இல(இல(இல(இல.2.2.2.2)))): : : : பாரா�மற' சைப �த1வ� சம�4பி�த பிேரரைண,—  பாரா�மற உ/4பின� ெகளரவ அஜி� பி. ெபேரரா அவ�களா1 தன� சிற45ாிைமக- மீற4ப�2-ளதாக 2017 நவ�ப� 22 ஆ� திகதி பாரா�மற�தி1 எ)4பிய விடய�, 127 ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைளயி கீ@ சிற45ாிைமக- ப.றிய $)வி.$ ஆ./4ப2�த4ப2மாக. பிேரரண சைப#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�.     4. 4. 4. 4. ஒ��கீATF சAடUல$ (201ஒ��கீATF சAடUல$ (201ஒ��கீATF சAடUல$ (201ஒ��கீATF சAடUல$ (2018888) ) ) ) — (ஒ�#க4ப�ட பதிைனBதாவ� நா-) : $) ஆ3நிைலயி1 ேம0� பாிசீலைன. ($)நிைலயி1) சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�, தைல45 120 நிக@'சி�தி�ட�  01 (மீE2வ(� ெசலவின�) “நிக@'சி�தி�ட� 10/- Uபாவினா1 $ைற#க4ப2மாக” என ெகளரவ (தி(மதி)  சாBதி சிறி9கBதராசா  பிேராி�தா�. (�.ப. 11.04 மணி#$ பிரதி' சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.) (�.ப. 11.32 மணி#$  ெகௗரவ (டா#ட�)  நளிBத ஜயதி9ஸ தைலைம தா�கினா�.) (பி.ப. 1.00 மணி#$ ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனBத $மாரசிறி தைலைம தா�கினா�.) (பி.ப. 2.29 மணி#$ ெகளரவ பிம1 ர�நாய#க தைலைம தா�கினா�.) (பி.ப.5.10 மணி#$ ெகௗரவ (தி(மதி) Xயாணி விேஜவி#கிரம தைலைம தா�கினா�.) (பி.ப. 5.55 மணி#$ ெகௗரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம தா�கினா�.) (பி.ப. 6.09 மணி#$ சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.) பிேரரைண சைப#$ விட4ப�2 நிராகாி#க4ப�ட�. 
 120 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� —  மீE2வ(? ெசலA#ெகன  Uபா 584,305,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிக@'சி�தி�ட�  01 (:லதன' ெசலவின�) 
 120 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� — :லதன' ெசலA#ெகன Uபா 69,500,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிக@'சி�தி�ட� 02 (மீE2வ(� ெசலவின�) 
120 ஆ� தைல4பி 02 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� —   மீE2வ(? ெசலA#ெகன Uபா  551,598,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. 
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120 ஆ� தைல4பி 02 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� — :லதன' ெசலA#ெகன Uபா 1,454,160,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. தைல45 217 நிக@'சி�தி�ட� 01 (மீE2வ(� ெசலவின�) 
217 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� —   மீE2வ(? ெசலA#ெகன  Uபா 37,000,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிக@'சி�தி�ட�  01 (:லதன' ெசலவின�) 
217 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� — :லதன' ெசலA#ெகன Uபா 890,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிக@'சி�தி�ட� 02 (மீE2வ(� ெசலவின�) 
217 ஆ� தைல4பி 02 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� —   மீE2வ(? ெசலA#ெகன Uபா  233,340,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிக@'சி�தி�ட�  02 (:லதன' ெசலவின�) 
217 ஆ� தைல4பி 02 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� — :லதன' ெசலA#ெகன Uபா 78,450,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. தைல45 124 நிக@'சி�தி�ட� 01 (மீE2வ(� ெசலவின�) 
124 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� —   மீE2வ(? ெசலA#ெகன  Uபா 741,387,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிக@'சி�தி�ட�  01 (:லதன' ெசலவின�) 
124 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� — :லதன' ெசலA#ெகன Uபா 87,320,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிக@'சி�தி�ட� 02 (மீE2வ(� ெசலவின�) 
 124 ஆ� தைல4பி 02 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� —   மீE2வ(? ெசலA#ெகன Uபா  200,031,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிக@'சி�தி�ட�  02 (:லதன' ெசலவின�) 
124 ஆ� தைல4பி 02 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� — :லதன' ெசலA#ெகன Uபா 640,080,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. தைல45 216 நிக@'சி�தி�ட� 01 (மீE2வ(� ெசலவின�) 
 216 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� —   மீE2வ(? ெசலA#ெகன  Uபா 41,980,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. 



                            ( 8 )  M. No. 223 நிக@'சி�தி�ட�  01 (:லதன' ெசலவின�) 216 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� — :லதன' ெசலA#ெகன Uபா 3,400,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிக@'சி�தி�ட� 02 (மீE2வ(� ெசலவின�) 216 ஆ� தைல4பி 02 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� —   மீE2வ(? ெசலA#ெகன Uபா  511,480,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிக@'சி�தி�ட�  02 (:லதன' ெசலவின�) 216 ஆ� தைல4பி 02 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� — :லதன' ெசலA#ெகன Uபா 150,800,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. தைல45 331 நிக@'சி�தி�ட� 01 (மீE2வ(� ெசலவின�) 
 331 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� —   மீE2வ(? ெசலA#ெகன  Uபா 367,700,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிக@'சி�தி�ட�  01 (:லதன' ெசலவின�) 331 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� — :லதன' ெசலA#ெகன Uபா 12,200,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிக@'சி�தி�ட� 02 (மீE2வ(� ெசலவின�) 331 ஆ� தைல4பி 02 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� —   மீE2வ(? ெசலA#ெகன Uபா  13,796,000,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிக@'சி�தி�ட�  02 (:லதன' ெசலவின�) 331 ஆ� தைல4பி 02 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� — :லதன' ெசலA#ெகன Uபா 2,026,200,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. தைல45 182 நிக@'சி�தி�ட� 01 (மீE2வ(� ெசலவின�) 
182 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� —   மீE2வ(? ெசலA#ெகன  Uபா 73,180,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிக@'சி�தி�ட�  01 (:லதன' ெசலவின�) 
182 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� — :லதன' ெசலA#ெகன Uபா 7,400,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிக@'சி�தி�ட� 02 (மீE2வ(� ெசலவின�) 
182 ஆ� தைல4பி 02 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� —   மீE2வ(? ெசலA#ெகன Uபா  559,850,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. 



                            ( 9 )  M. No. 223 நிக@'சி�தி�ட�  02 (:லதன' ெசலவின�) 
182 ஆ� தைல4பி 02 ஆ� நிக@'சி� தி�ட� — :லதன' ெசலA#ெகன Uபா 45,625,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவE2ெமற பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. “$) ெச3� �F�த பாிசீலைன ப.றி� தைலவ� சைப#$ அறிவி4ப�ட $) மீE2� �2வத.$ அ>மதி ேகா(வாராக” என  காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45  அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. $) ெச3� �F�த பாிசீலைன ப.றி அறிவி#க4ப�ட�. 2017 நெவ�ப� மாத� 28 ஆ� திகதி ெசZவா3#கிழைம $) மீE2� �2�.     5.5.5.5.    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    சிZவ�சிZவ�சிZவ�சிZவ�    பா�கா=Cபா�கா=Cபா�கா=Cபா�கா=C    அதிகாரசைபயி�அதிகாரசைபயி�அதிகாரசைபயி�அதிகாரசைபயி�    ஆ/டறி�ைக[$ஆ/டறி�ைக[$ஆ/டறி�ைக[$ஆ/டறி�ைக[$    கண�JகR$கண�JகR$கண�JகR$கண�JகR$    ----2013201320132013::::    மகளி� ம./� சி/வ� அ0வ1க- அைம'ச� சா�பாக காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம'ச� சம�4பி�த பிேரரைண ,— 1996 ஆ� ஆEF 50 ஆ� இல#க ேதசிய சி/வ� பா�கா45 அதிகாரசைப' ச�ட�தி 32 ஆ� பிாிA ம./� 1971 ஆ� ஆEF 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14(2)(உ) பிாிவி கீ@ 2016.06.07 ஆ� திகதி சம�4பி#க4ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதிNட �FவைடBத வ(ட��#காக தயாாி#க4ப�ட, கண#கா3வாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி45க- உ-ளட�கலான, ேதசிய சி/வ� பா�கா45 அதிகாரசைபயி ஆEடறி#ைகN� கண#$க�� அ�கீகாி#க4ப2மாக. பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�.  6. 6. 6. 6. இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    ெவளிநாATெவளிநாATெவளிநாATெவளிநாAT    ேவைலவா;=C=ேவைலவா;=C=ேவைலவா;=C=ேவைலவா;=C=    பணியக4தி�பணியக4தி�பணியக4தி�பணியக4தி�    ஆ/டறி�ைக[$ஆ/டறி�ைக[$ஆ/டறி�ைக[$ஆ/டறி�ைக[$    கண�JகR$கண�JகR$கண�JகR$கண�JகR$    ----    2012012012013 3 3 3 :ெவளிநா�2 ெதாழி1வா345 அைம'ச(� நீதி அைம'ச(மானவ� சா�பாக காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம'ச� சம�4பி�த பிேரரைண,— 1985 ஆ� ஆEF 21 ஆ� இல#க இல�ைக ெவளிநா�2� ெதாழி1வா345' ச�ட�தி 19 ஆ� பிாிவி கீ@, 2016.06.08 ஆ� திகதி சம�4பி#க4ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதிNட �FவைடBத வ(ட��#காக தயாாி#க4ப�ட, கண#கா3வாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி45க- உ-ளட�கலான இல�ைக ெவளிநா�2 ேவைலவா3454 பணியக�தி ஆEடறி#ைகN� கண#$க�� அ�கீகாி#க4ப2மாக. பிேரரைண $)A#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�.  7.7.7.7.    ஒ4திைவ=C ஒ4திைவ=C ஒ4திைவ=C ஒ4திைவ=C (க/.க/.க/.க/. மாவAட�மாவAட�மாவAட�மாவAட� கிராம=Cற�களி�கிராம=Cற�களி�கிராம=Cற�களி�கிராம=Cற�களி� வில�Jகளி�வில�Jகளி�வில�Jகளி�வில�Jகளி� ெதா�ைலைய�ெதா�ைலைய�ெதா�ைலைய�ெதா�ைலைய� Jைற4த�Jைற4த�Jைற4த�Jைற4த�)))) ::::    “இ4பாரா�மற� இ4ெபா)� ஒ�திைவ#க4ப2மாக” என பாரா�மற காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ2�திய�ப4 ெப./ விவாதி#க4ப�ட�. 
“ெகௗரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம தா�$வாராக”  என நிைலெப/த$ அபிவி(�தி ம./� வனசீவராசிக- அைம'ச(� 5�தசாசன அைம'ச(மானவ�  பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. 
(பி.ப. 6.57 மணி#$ ெகௗரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம தா�கினா�. )  பிேரரைண  சைப#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. பி.ப. 7.34 மணி#$,  2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி.கைமய 2017 நெவ�ப�  மாத�  28 ஆ� திகதி  ெசZவா3#கிழைம �.ப. 9.30 மணிவைர   பாரா�மற� ஒ�திைவ#க4ப�ட�. 


