
இல. 226226226226.] (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� 30, வியாழ கிழைம �.ப. 9.30 மணி $      

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 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 வள3ல அபிவி'�தி அைம&ச� ம-.� மகாவ4 அபிவி'�தி இராஜா7க 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.சீரைம89 அைம&ச'� அரசா7க  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-.� ெந;<சாைலக, அைம&ச'� பாரா�மற& சைப �த0வ'� ெகௗரவ மேனா கேணச",ெகௗரவ மேனா கேணச",ெகௗரவ மேனா கேணச",ெகௗரவ மேனா கேணச", ேதசிய சகவா=>, கல?�ைரயாட0 ம-.� அரசக'ம ெமாழிக, அைம&ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப  ைக�ெதாழி0 அைம&ச� ெ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-.� சிவி0 விமான& ேசைவக, அைம&ச� ெகௗரவ பழனி திகா பர ,ெகௗரவ பழனி திகா பர ,ெகௗரவ பழனி திகா பர ,ெகௗரவ பழனி திகா பர , மைலநா�; 9திய கிராம7க,, உ�க�டைம89 வசதிக, ம-.� ச�தாய அபிவி'�தி 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'� 9�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, ெதாழி0C�ப ம-.� ஆராD&சி அைம&ச� ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ",ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ",ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ",ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ", ைக�ெதாழி0 ம-.� வாணிப அ/வ0க, அைம&ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப0டார, மகளி� ம-.� சி.வ� அ/வ0க, அைம&ச� ெகௗரவ ைபஸ� 34தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 34தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 34தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 34தபா, மாகாண சைபக, ம-.� உ,Eரா�சி அைம&ச� ெகௗரவ அ5ர பிாியத�ஷன யா7பா,ெகௗரவ அ5ர பிாியத�ஷன யா7பா,ெகௗரவ அ5ர பிாியத�ஷன யா7பா,ெகௗரவ அ5ர பிாியத�ஷன யா7பா, அன��த �காைம��வ அைம&ச� 



                            ( 2 )  M. No. 226 ெகௗரவ சாகல ர8நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர8நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர8நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர8நாய�க, ச�ட�� ஒ(7$� ம-.� ெத அபிவி'�தி அைம&ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண:�க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண:�க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண:�க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண:�க, ெப-ேறா4ய வள7க, அபிவி'�தி அைம&ச� ெகௗரவ பா+டளி ச பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா+டளி ச பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா+டளி ச பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா+டளி ச பிக ரணவ�க, மாநகர ம-.� ேம0 மாகாண அபிவி'�தி அைம&ச� ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா),ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா),ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா),ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா), திறக, அபிவி'�தி ம-.� ெதாழி-பயி-சி அைம&ச� ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க, �ைற�க7க, ம-.� க8ப-.ைற அ/வ0க, அைம&ச� ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர8ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர8ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர8ன,ெகௗரவ டபி<=. >. ேஜ. ெசெனவிர8ன, ெதாழி0, ெதாழி-ச7க உற>க, ம-.� ச8பிரக�வ அபிவி'�தி அைம&ச� ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார8ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார8ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார8ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார8ன, Gகாதார�, ேபாசைண ம-.� Gேதச ம'��வ அைம&ச� ெகௗரவ ).எ . �வாமிநாத",ெகௗரவ ).எ . �வாமிநாத",ெகௗரவ ).எ . �வாமிநாத",ெகௗரவ ).எ . �வாமிநாத", சிைற&சாைலக, ம.சீரைம89, 9ன�வா=வளி89, மீ,$Hேய-ற ம-.� இ?�மத அ/வ0க, அைம&ச� ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ ,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ ,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ ,ெகௗரவ ரஊ7 ஹகீ , நகர� தி�டமிட0 ம-.� நீ�வழ7க0 அைம&ச� ெகௗரவ க@� ஹஷீ ,ெகௗரவ க@� ஹஷீ ,ெகௗரவ க@� ஹஷீ ,ெகௗரவ க@� ஹஷீ , அரச ெதாழி0�ய-சிக, அபிவி'�தி அைம&ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச",ெகௗரவ பி. ஹாிச",ெகௗரவ பி. ஹாிச",ெகௗரவ பி. ஹாிச", கிராமிய8 ெபா'ளாதார விவகார7க, ப-றிய அைம&ச� ெகௗரவ @�+ மா�ஷ� சர8 ெபா"ேசகா,ெகௗரவ @�+ மா�ஷ� சர8 ெபா"ேசகா,ெகௗரவ @�+ மா�ஷ� சர8 ெபா"ேசகா,ெகௗரவ @�+ மா�ஷ� சர8 ெபா"ேசகா, பிரேதச அபிவி'�தி அைம&ச�  ெகௗரவ வச�த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச�த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச�த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச�த அAவிஹாேர, கம�ெதாழி0 இராஜா7க அைம&ச� ெகௗரவ ெமாஹா" லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா" லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா" லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா" லா� கிேர�, உய� க0வி இராஜா7க அைம&ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா�:B<ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா�:B<ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா�:B<ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா�:B<ேள, நகர� தி�டமிட0 ம-.� நீ� வழ7க0 இராஜா7க அைம&ச� ெகௗரவ ஏ. ). பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ). பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ). பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. ). பிேரமதாச, ைக�ெதாழி0 ம-.� வாணிப அ/வ0க, இராஜா7க அைம&ச� ெகௗரவ �.எ4. இராதாகி�Dண",ெகௗரவ �.எ4. இராதாகி�Dண",ெகௗரவ �.எ4. இராதாகி�Dண",ெகௗரவ �.எ4. இராதாகி�Dண", க0வி இராஜா7க அைம&ச� ெகௗரவ இரா" வி�கிரமர8ன,ெகௗரவ இரா" வி�கிரமர8ன,ெகௗரவ இரா" வி�கிரமர8ன,ெகௗரவ இரா" வி�கிரமர8ன, நிதி இராஜா7க அைம&ச� ெகௗரவ �வ" விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ" விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ" விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ" விேஜவ�தன, பா�கா89 இராஜா7க அைம&ச� ெகௗரவ திE7 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ திE7 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ திE7 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ திE7 ெவதஆரGசி, கட-ெறாழி0 ம-.� நீரக வள3ல அபிவி'�தி இராஜா7க அைம&ச� ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா7க அைம&ச� ெகௗரவ ல!ம" ெசெனவிர8ன,ெகௗரவ ல!ம" ெசெனவிர8ன,ெகௗரவ ல!ம" ெசெனவிர8ன,ெகௗரவ ல!ம" ெசெனவிர8ன, வி<ஞான, ெதாழி0C�ப ம-.� ஆராD&சி இராஜா7க அைம&ச� ெகௗரவ ஏ. எG. எ . ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எG. எ . ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எG. எ . ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எG. எ . ெபளH, ேதசிய ஒ'ைம8பா; ம-.� ந04ண க இராஜா7க 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 அ5ராத ஜயர8ன,ெகௗரவ அ5ராத ஜயர8ன,ெகௗரவ அ5ராத ஜயர8ன,ெகௗரவ அ5ராத ஜயர8ன, மகாவ4 அபிவி'�தி ம-.� G-றாட0 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 க�ணார8ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார8ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார8ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார8ன பரணவிதான, திறக, அபிவி'�தி ம-.� ெதாழி-பயி-சி பிரதி அைம&ச� 



                            ( 3 )  M. No. 226 ெகௗரவ �ச�த BIசிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த BIசிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த BIசிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த BIசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம-.� �காைம��வ பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ அஜி8 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி8 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி8 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி8 பி. ெபேரரா, மிவ/ ம-.� 9�8பி க�த க ச தி பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ இ�திக ப0டாரநாய�க,ெகௗரவ இ�திக ப0டாரநாய�க,ெகௗரவ இ�திக ப0டாரநாய�க,ெகௗரவ இ�திக ப0டாரநாய�க, Jடைம89 ம-.� நி�மாண��ைற பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ தாராநா8 ப4நாய�க,ெகௗரவ தாராநா8 ப4நாய�க,ெகௗரவ தாராநா8 ப4நாய�க,ெகௗரவ தாராநா8 ப4நாய�க, ெதாைல�ெதாட�9க, ம-.� Hஜி�ட0 உ�க�டைம89 வசதிக, 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 எG.எ .எ . ஹாீ4,ெகௗரவ எG.எ .எ . ஹாீ4,ெகௗரவ எG.எ .எ . ஹாீ4,ெகௗரவ எG.எ .எ . ஹாீ4, விைளயா�;��ைற பிரதி அைம&ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ7Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ7Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ7Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ7Bஹாமி   ெகௗரவ மஹி�த யா7பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா7பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா7பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா7பா அேபவ�தன   ெகௗரவ சிசிர Jமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Jமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Jமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Jமார அேபேசகர   ெகௗரவ :ஷார இ�:னி� அமரேசனெகௗரவ :ஷார இ�:னி� அமரேசனெகௗரவ :ஷார இ�:னி� அமரேசனெகௗரவ :ஷார இ�:னி� அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ8:வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ8:வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ8:வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ8:வல   ெகௗரவ ரIசி8 அAவிஹாேரெகௗரவ ரIசி8 அAவிஹாேரெகௗரவ ரIசி8 அAவிஹாேரெகௗரவ ரIசி8 அAவிஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி�8 Jமா�ெகௗரவ அ. அரவி�8 Jமா�ெகௗரவ அ. அரவி�8 Jமா�ெகௗரவ அ. அரவி�8 Jமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ . ஆன�த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ . ஆன�த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ . ஆன�த Jமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ . ஆன�த Jமாரசிறி   ெகௗரவ ேவA Jமா�ெகௗரவ ேவA Jமா�ெகௗரவ ேவA Jமா�ெகௗரவ ேவA Jமா�   ெகௗரவ க��திர" ேகா>4வர"ெகௗரவ க��திர" ேகா>4வர"ெகௗரவ க��திர" ேகா>4வர"ெகௗரவ க��திர" ேகா>4வர"   ெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேக   ெகௗரவ உதய பிரபா8 க ம"பிலெகௗரவ உதய பிரபா8 க ம"பிலெகௗரவ உதய பிரபா8 க ம"பிலெகௗரவ உதய பிரபா8 க ம"பில   ெகௗரவ நிஹா� கல7ப8திெகௗரவ நிஹா� கல7ப8திெகௗரவ நிஹா� கல7ப8திெகௗரவ நிஹா� கல7ப8தி   ெகௗரவ திேனD Jணவ�தனெகௗரவ திேனD Jணவ�தனெகௗரவ திேனD Jணவ�தனெகௗரவ திேனD Jணவ�தன   ெகௗரவ ப�:ல Jணவ�தனெகௗரவ ப�:ல Jணவ�தனெகௗரவ ப�:ல Jணவ�தனெகௗரவ ப�:ல Jணவ�தன   ெகௗரவ எ4. எ . ச�திரேசனெகௗரவ எ4. எ . ச�திரேசனெகௗரவ எ4. எ . ச�திரேசனெகௗரவ எ4. எ . ச�திரேசன   ெகௗரவ ).�. சானகெகௗரவ ).�. சானகெகௗரவ ).�. சானகெகௗரவ ).�. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா)   ெகௗரவ (டா�ட�) நளி�த ஜயதி4ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி�த ஜயதி4ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி�த ஜயதி4ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி�த ஜயதி4ஸ   ெகௗரவ நE" ப0டார ஜயமஹெகௗரவ நE" ப0டார ஜயமஹெகௗரவ நE" ப0டார ஜயமஹெகௗரவ நE" ப0டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அLர சி+னி ஜயர8னெகௗரவ அLர சி+னி ஜயர8னெகௗரவ அLர சி+னி ஜயர8னெகௗரவ அLர சி+னி ஜயர8ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர8னெகௗரவ பிய�கர ஜயர8னெகௗரவ பிய�கர ஜயர8னெகௗரவ பிய�கர ஜயர8ன   ெகௗரவ (டா�ட�) கவி�த ேஹஷா" ஜயவ�தனெகௗரவ (டா�ட�) கவி�த ேஹஷா" ஜயவ�தனெகௗரவ (டா�ட�) கவி�த ேஹஷா" ஜயவ�தனெகௗரவ (டா�ட�) கவி�த ேஹஷா" ஜயவ�தன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தன   ெகௗரவ மயி�வாகன  திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன  திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன  திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன  திலகராஜா   ெகௗரவ க. :ைரெர+ணசி�க ெகௗரவ க. :ைரெர+ணசி�க ெகௗரவ க. :ைரெர+ணசி�க ெகௗரவ க. :ைரெர+ணசி�க    



                            ( 4 )  M. No. 226 ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத"னேகா"ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத"னேகா"ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத"னேகா"ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத"னேகா"   ெகௗரவ எ .எ4. ெதள@�ெகௗரவ எ .எ4. ெதள@�ெகௗரவ எ .எ4. ெதள@�ெகௗரவ எ .எ4. ெதள@�   ெ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"ஜி8 த ெசாMசாெகௗரவ ாீ. ர"ஜி8 த ெசாMசாெகௗரவ ாீ. ர"ஜி8 த ெசாMசாெகௗரவ ாீ. ர"ஜி8 த ெசாMசா   ெகௗரவ அ5ர திசாநாய�கெகௗரவ அ5ர திசாநாய�கெகௗரவ அ5ர திசாநாய�கெகௗரவ அ5ர திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல�ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல�ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல�ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல�ர திசாநாய�க   ெகௗரவ �ரJமார திசாநாய�கெகௗரவ �ரJமார திசாநாய�கெகௗரவ �ரJமார திசாநாய�கெகௗரவ �ரJமார திசாநாய�க   ெகௗரவ சாE�த திசாநாய�கெகௗரவ சாE�த திசாநாய�கெகௗரவ சாE�த திசாநாய�கெகௗரவ சாE�த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள4 ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள4 ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள4 ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள4 ேதவான�தா   ெகௗரவ 3ஹம+ நவவிெகௗரவ 3ஹம+ நவவிெகௗரவ 3ஹம+ நவவிெகௗரவ 3ஹம+ நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா<4 நி�மலநாத"ெகௗரவ இ. சா<4 நி�மலநாத"ெகௗரவ இ. சா<4 நி�மலநாத"ெகௗரவ இ. சா<4 நி�மலநாத"   ெகௗரவ B8திக ப8திறணெகௗரவ B8திக ப8திறணெகௗரவ B8திக ப8திறணெகௗரவ B8திக ப8திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி8 சIஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி8 சIஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி8 சIஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி8 சIஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அ��தி�க ப�னா�:ெகௗரவ அ��தி�க ப�னா�:ெகௗரவ அ��தி�க ப�னா�:ெகௗரவ அ��தி�க ப�னா�:   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமGச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமGச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமGச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமGச�திர   ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ 3ஹ ம: இ7ராஹி  3ஹ ம: ம"
�ெகௗரவ 3ஹ ம: இ7ராஹி  3ஹ ம: ம"
�ெகௗரவ 3ஹ ம: இ7ராஹி  3ஹ ம: ம"
�ெகௗரவ 3ஹ ம: இ7ராஹி  3ஹ ம: ம"
�   ெகௗரவ எ4.எ . மாி�கா�ெகௗரவ எ4.எ . மாி�கா�ெகௗரவ எ4.எ . மாி�கா�ெகௗரவ எ4.எ . மாி�கா�   ெகௗரவ ெசயி+ அE ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி+ அE ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி+ அE ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி+ அE ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ இ ரா" மNO7ெகௗரவ இ ரா" மNO7ெகௗரவ இ ரா" மNO7ெகௗரவ இ ரா" மNO7   ெகௗரவ அ7:�லா மஹO7ெகௗரவ அ7:�லா மஹO7ெகௗரவ அ7:�லா மஹO7ெகௗரவ அ7:�லா மஹO7   ெகௗரவ அஜி8 மா"ன7ெப�மெகௗரவ அஜி8 மா"ன7ெப�மெகௗரவ அஜி8 மா"ன7ெப�மெகௗரவ அஜி8 மா"ன7ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ4.சீ. 38:Jமாரணெகௗரவ எ4.சீ. 38:Jமாரணெகௗரவ எ4.சீ. 38:Jமாரணெகௗரவ எ4.சீ. 38:Jமாரண   ெகௗரவ சீனி8த பி ேயாேக4வர"ெகௗரவ சீனி8த பி ேயாேக4வர"ெகௗரவ சீனி8த பி ேயாேக4வர"ெகௗரவ சீனி8த பி ேயாேக4வர"   ெகௗரவ (வண.) அ:ரEேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ:ரEேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ:ரEேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ:ரEேய ரதன ேதர�   ெகௗரவ பிம� ர8நாய�கெகௗரவ பிம� ர8நாய�கெகௗரவ பிம� ர8நாய�கெகௗரவ பிம� ர8நாய�க   ெ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 இஷா� ரஹுமா"ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா"ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா"ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா"   ெகௗரவ 3ஜிB� ரஹுமா"ெகௗரவ 3ஜிB� ரஹுமா"ெகௗரவ 3ஜிB� ரஹுமா"ெகௗரவ 3ஜிB� ரஹுமா"   ெகௗரவ நாம� ராஜப!ெகௗரவ நாம� ராஜப!ெகௗரவ நாம� ராஜப!ெகௗரவ நாம� ராஜப!   ெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேகெகௗரவ காமினி ெலா�Jேக   



                            ( 5 )  M. No. 226 ெகௗரவ ஜானக வ�J Bரெகௗரவ ஜானக வ�J Bரெகௗரவ ஜானக வ�J Bரெகௗரவ ஜானக வ�J Bர   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய பதி வி�ரமர8னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய பதி வி�ரமர8னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய பதி வி�ரமர8னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய பதி வி�ரமர8ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ:�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ:�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ:�கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ:�க   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) :Hதா விேஜமா"னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) :Hதா விேஜமா"னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) :Hதா விேஜமா"னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) :Hதா விேஜமா"ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரம ெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறி   ெகௗரவ :Q7 விேஜேசகரெகௗரவ :Q7 விேஜேசகரெகௗரவ :Q7 விேஜேசகரெகௗரவ :Q7 விேஜேசகர   ெகௗரவ கIசன விேஜேசகரெகௗரவ கIசன விேஜேசகரெகௗரவ கIசன விேஜேசகரெகௗரவ கIசன 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 ஞான38: Pேநச"ெகௗரவ ஞான38: Pேநச"ெகௗரவ ஞான38: Pேநச"ெகௗரவ ஞான38: Pேநச"   ெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி P4க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி P4க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி P4க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி P4க�தராசா   ெகௗரவ ச�தி8 சமரசி�கெகௗரவ ச�தி8 சமரசி�கெகௗரவ ச�தி8 சமரசி�கெகௗரவ ச�தி8 சமரசி�க   ெகௗரவ ராஜவேராதய  ச ப�த",ெகௗரவ ராஜவேராதய  ச ப�த",ெகௗரவ ராஜவேராதய  ச ப�த",ெகௗரவ ராஜவேராதய  ச ப�த", பாரா�மற எதி� க�சி� தைலவ� ெகௗரவ எ .எG.எ . ச�மா"ெகௗரவ எ .எG.எ . ச�மா"ெகௗரவ எ .எG.எ . ச�மா"ெகௗரவ எ .எG.எ . ச�மா"   ெகௗரவ எ .ஏ. �ம�திர"ெகௗரவ எ .ஏ. �ம�திர"ெகௗரவ எ .ஏ. �ம�திர"ெகௗரவ எ .ஏ. �ம�திர"   ெகௗரவ வ)ேவ� �ேரDெகௗரவ வ)ேவ� �ேரDெகௗரவ வ)ேவ� �ேரDெகௗரவ வ)ேவ� �ேரD   ெகௗரவ ெசஹா" ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா" ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா" ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா" ேசமசி�க   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ+)ஆரGசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ+)ஆரGசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ+)ஆரGசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ+)ஆரGசி   ெகௗரவ இ�திக அ5�8த ேஹர8ெகௗரவ இ�திக அ5�8த ேஹர8ெகௗரவ இ�திக அ5�8த ேஹர8ெகௗரவ இ�திக அ5�8த ேஹர8   ெகௗரவ கனக ேஹர8ெகௗரவ கனக ேஹர8ெகௗரவ கனக ேஹர8ெகௗரவ கனக ேஹர8      தி'. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற& ெசயலாள� நாயக�   தி'. நீ0 இ�தவல, பணியா�ெடா$தி8 பிரதானிL� பிரதி8 பாரா�மற& ெசயலாள� நாயக��   தி'மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி& ெசயலாள� நாயக�  தி'. H கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி& ெசயலாள� நாயக�    ஒ8திைவ7பி" பிரகார  பாராTம"ற  U)ய:. ஒ8திைவ7பி" பிரகார  பாராTம"ற  U)ய:. ஒ8திைவ7பி" பிரகார  பாராTம"ற  U)ய:. ஒ8திைவ7பி" பிரகார  பாராTம"ற  U)ய:.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    ப8திர�க<ப8திர�க<ப8திர�க<ப8திர�க<    சம�7பண சம�7பண சம�7பண சம�7பண : : : : காணி ம-.� பாரா�மற ம.சீரைம89 அைம&ச�, 
 (i)  ம�வாி  க�டைள& ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 22 ஆ� பிாிவி கீ=, ம�பான� மீதான ம�வாி� தீ�ைவ ெதாட�பி0 நிதி ம-.� ெவ$சன ஊடக அைம&சரா0 விதி க8ப�;, 2017 நவ�ப� 09 ஆ� திகதிய 2044/34 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி0 பிரGாி க8ப�ட அறிவி�த0        (ம�வாி அறிவி�த0 இல க� 1000); 
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 (ii)  ம�வாி  க�டைள& ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 2 ஆ� பிாிவி கீ=, ம�வாி அறவிட�த க ெபா'�க, ெதாட�பி0 நிதி ம-.� ெவ$சன ஊடக அைம&சரா0 விதி க8ப�;, 2017 நவ�ப� 09 ஆ� திகதிய 2044/35 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி0 பிரGாி க8ப�ட அறிவி�த0        (ம�வாி அறிவி�த0 இல க� 1001); 
 (iii) ம�வாி  க�டைள& ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 22 ஆ� பிாிவி கீ=, எதேனா0 உ-ப�தி காக8 பயப;�த8ப;� 3ல8ெபா'�க, மீதான ம�வாி� தீ�ைவ ெதாட�பி0 நிதி ம-.� ெவ$சன ஊடக அைம&சரா0 விதி க8ப�;, 2017 நவ�ப� 09 ஆ� திகதிய 2044/36 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி0 பிரGாி க8ப�ட அறிவி�த0         (ம�வாி அறிவி�த0 இல க� 1002); ம-.� 
 (iv) ம�வாி  க�டைள& ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 22 ஆ� பிாிவி கீ=, 2015 திெச�ப� 04 ஆ� திகதிய 1943/16 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி0 பிரGாி க8ப�ட 981 ஆ� இல க ம�வாி அறிவி�தைல இர��&ெசD� நிதி ம-.� ெவ$சன ஊடக அைம&சரா0 விதி க8ப�;, 2017 நவ�ப� 15 ஆ� திகதிய 2045/15 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான8 ப�திாிைகயி0 பிரGாி க8ப�ட அறிவி�த0         (ம�வாி அறிவி�த0 இல க� 1003) ஆகியவ-ைற& சம�8பி�� ேம-பH அறிவி�த0கைள அரசா7க நிதி ப-றிய $(வி-$ ஆ-.8ப;�த8பட ேவX;ெமன8 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�.   2.2.2.2.    JVJVJVJV    அறி�ைகக<அறி�ைகக<அறி�ைகக<அறி�ைகக<    சம�7பண சம�7பண சம�7பண சம�7பண : : : : Gகாதார� ம-.� மனித ேசமநல�, ச3க வ/Z�ட0 ப-றிய �ைறசா� ேம-பா�ைவ  $(வி  தவிசாள� ெகளரவ ல கி ஜயவ�தன, அ  $(வி-$ ஆ-.8ப;�திய, “2015 ஆ� ஆXH 5 ஆ� இல க, ேதசிய ம'?�க, ஒ(7$ப;��� அதிகார சைப& ச�ட�தி கீழான ஒ(7$விதிக,” ெதாட�பிலான அ $(வி     அறி ைகைய& சம�8பி�தா�. ேம-பH அறி ைக சபா@ட8திEட7படசபா@ட8திEட7படசபா@ட8திEட7படசபா@ட8திEட7பட    ேவX;ெமன  க�டைளயாயி-..      3.3.3.3.    மL�க<மL�க<மL�க<மL�க<: : : :         (1) (i) Cேகெகாட, ]ேட4 திலகர�ன மாவ�ைத, இல. 178/1 இ0 வதிL� தி'. H.ஏ.ஆ�. சமரநாய கவின� 2017.06.05 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம:ைவL�;   
  (ii)  Cேகெகாட, க7ெகாடவில, ெபஹிாிவ�த ஒ(7ைக, 1 ஆ� ஒ(7ைக, இல. 39/10 இ0 வதிL� ெச0வி ேக. நி^சிகா நதீசானியின� 2017.09.07 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம:ைவL�; 
  (iii) ப�தர�0ல, ெபலவ�த, அ$ேரெகாட Jதி, இல. 57/10 இ0 வதிL� தி'. ஆ�.ஜி. ேசனாநாய கவின� 2017.08.31 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம:ைவL� 

  ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி0வா சம�8பி�தா�. 
(2)  த7காைல, ெகாட0லெவல, 4?தகாவ�தவி0 வதிL� தி'. ஏ.எ&. ேபமசிாியின� 2017.10.06 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம:ைவ ெகௗரவ நிஹா0 கல8ப�தி சம�8பி�தா�.  
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(3)  பாண?�ைற, Jரம Jதி, இல. 27/5 இ0 வதிL� தி'. எ�.ஏ.எ0. ப�னா?�வின� 2017.10.09 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம:ைவ ெகௗரவ தார க பால`ாிய சம�8பி�தா�.  
(4)  ெக�டெஹ�த, தி>'�பி�Hய, அரசா7க ேசைவக, கிராம�, இல. 21-a யி0 வதிL� தி'. எ�.ஏ.எ. ெசெனவிர�னவின� 2017.10.14 ஆ� திகதியிட8ப�ட ம:ைவ ெகௗரவ (டா ட�) (தி'மதி) �bதா விேஜமான சம�8பி�தா�.  25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய- க�டைள கைமய ேம-பH ம: க, ெபா� ம: க, $(> $ ஆ-.8ப;�த8ப�டன.  4.4.4.4.    ஒ:�கீ+WG ச+டXல  (201ஒ:�கீ+WG ச+டXல  (201ஒ:�கீ+WG ச+டXல  (201ஒ:�கீ+WG ச+டXல  (2018888) ) ) ) — (ஒ� க8ப�ட பதிென�டாவ� நா,) : $( ஆDநிைலயி0 ேம/� பாிசீலைன. ($(நிைலயி0) சபாநாயக� தைலைம தா7கினா�, தைல89 147 நிக=&சி�தி�ட�  01 (மீX;வ'� ெசலவின�) “நிக=&சி�தி�ட� 10/- cபாவினா0 $ைற க8ப;மாக” என ெகளரவ (டா ட�) நளி?த ஜயதி]ஸ பிேராி�தா�. (�.ப. 11.03 மணி $ ெகௗரவ க. �ைரெர�ணசி7க� தைலைம தா7கினா�.) (�.ப. 11.09 மணி $ பிரதி& சபாநாயக� தைலைம தா7கினா�.) (�.ப. 12.18 மணி $ ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன?த $மாரசிறி தைலைம தா7கினா�.) (பி.ப. 1.27 மணி $ ெகளரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா7கினா�.) (பி.ப. 2.33 மணி $ ெகௗரவ ேவ/ $மா� தைலைம தா7கினா�.) (பி.ப. 3.41 மணி $ ெகௗரவ பிம0 ர�நாய க தைலைம தா7கினா�.) (பி.ப. 4.18 மணி $ சபாநாயக� தைலைம தா7கினா�.) பிேரரைண சைப $ விட8ப�; நிராகாி க8ப�ட�. 147 ஆ� தைல8பி 01 ஆ� நிக=&சி� தி�ட� —   மீX;வ'< ெசல> ெகன  cபா 237,355,000 அ�டவைணயி0 ேச� க8பட ேவX;ெமற பிேரரைண $(> $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. நிக=&சி�தி�ட�  01 (3லதன& ெசலவின�) 147 ஆ� தைல8பி 01 ஆ� நிக=&சி� தி�ட� — 3லதன& ெசல> ெகன cபா 20,000,000 அ�டவைணயி0 ேச� க8பட ேவX;ெமற பிேரரைண $(> $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. நிக=&சி�தி�ட� 02 (மீX;வ'� ெசலவின�) 147 ஆ� தைல8பி 02 ஆ� நிக=&சி� தி�ட� —   மீX;வ'< ெசல> ெகன cபா  115,400,000 அ�டவைணயி0 ேச� க8பட ேவX;ெமற பிேரரைண $(> $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. நிக=&சி�தி�ட�  02 (3லதன& ெசலவின�) 147 ஆ� தைல8பி 02 ஆ� நிக=&சி� தி�ட� — 3லதன& ெசல> ெகன cபா 600,000,000 அ�டவைணயி0 ேச� க8பட ேவX;ெமற பிேரரைண $(> $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. 



                            ( 8 )  M. No. 226 தைல89 162  நிக=&சி�தி�ட� 01 (மீX;வ'� ெசலவின�) 
162 ஆ� தைல8பி 01 ஆ� நிக=&சி� தி�ட� —   மீX;வ'< ெசல> ெகன  cபா 910,800,000 அ�டவைணயி0 ேச� க8பட ேவX;ெமற பிேரரைண $(> $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. நிக=&சி�தி�ட�  01 (3லதன& ெசலவின�) 
 162 ஆ� தைல8பி 01 ஆ� நிக=&சி� தி�ட� — 3லதன& ெசல> ெகன cபா 8,450,000 அ�டவைணயி0 ேச� க8பட ேவX;ெமற பிேரரைண $(> $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. நிக=&சி�தி�ட�  02 (3லதன& ெசலவின�) 
162 ஆ� தைல8பி 02 ஆ� நிக=&சி� தி�ட� — 3லதன& ெசல> ெகன cபா 49,792,850,000 அ�டவைணயி0 ேச� க8பட ேவX;ெமற பிேரரைண $(> $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. தைல89 311 நிக=&சி�தி�ட� 01 (மீX;வ'� ெசலவின�) 
311 ஆ� தைல8பி 01 ஆ� நிக=&சி� தி�ட� —   மீX;வ'< ெசல> ெகன  cபா 198,360,000 அ�டவைணயி0 ேச� க8பட ேவX;ெமற பிேரரைண $(> $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. நிக=&சி�தி�ட�  01 (3லதன& ெசலவின�) 
311 ஆ� தைல8பி 01 ஆ� நிக=&சி� தி�ட� — 3லதன& ெசல> ெகன cபா 198,700,000 அ�டவைணயி0 ேச� க8பட ேவX;ெமற பிேரரைண $(> $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. தைல89 166 நிக=&சி�தி�ட� 01 (மீX;வ'� ெசலவின�) 
166 ஆ� தைல8பி 01 ஆ� நிக=&சி� தி�ட� —   மீX;வ'< ெசல> ெகன  cபா 196,475,000 அ�டவைணயி0 ேச� க8பட ேவX;ெமற பிேரரைண $(> $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. நிக=&சி�தி�ட�  01 (3லதன& ெசலவின�) 
166 ஆ� தைல8பி 01 ஆ� நிக=&சி� தி�ட� — 3லதன& ெசல> ெகன cபா 19,011,025,000 அ�டவைணயி0 ேச� க8பட ேவX;ெமற பிேரரைண $(> $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. நிக=&சி�தி�ட�  02 (மீX;வ'� ெசலவின�) 
166 ஆ� தைல8பி 02 ஆ� நிக=&சி� தி�ட� — மீX;வ'< ெசல> ெகன  cபா 3,000,000 அ�டவைணயி0 ேச� க8பட ேவX;ெமற பிேரரைண $(> $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. நிக=&சி�தி�ட�  02 (3லதன& ெசலவின�) 
166 ஆ� தைல8பி 02 ஆ� நிக=&சி� தி�ட� — 3லதன& ெசல> ெகன cபா 8,279,150,000 அ�டவைணயி0 ேச� க8பட ேவX;ெமற பிேரரைண $(> $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. தைல89 322  நிக=&சி�தி�ட� 01 (மீX;வ'� ெசலவின�) 
322 ஆ� தைல8பி 01 ஆ� நிக=&சி� தி�ட� —   மீX;வ'< ெசல> ெகன  cபா 168,067,000 அ�டவைணயி0 ேச� க8பட ேவX;ெமற பிேரரைண $(> $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. 



                            ( 9 )  M. No. 226 நிக=&சி�தி�ட�  01 (3லதன& ெசலவின�) 
322 ஆ� தைல8பி 01 ஆ� நிக=&சி� தி�ட� — 3லதன& ெசல> ெகன cபா 204,500,000 அ�டவைணயி0 ேச� க8பட ேவX;ெமற பிேரரைண $(> $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�.    
“$( ெசD� �H�த பாிசீலைன ப-றி� தைலவ� சைப $ அறிவி8ப�ட $( மீX;� �;வத-$ அ:மதி ேகா'வாராக” என  உய�க0வி ம-.� ெந;<சாைலக, அைம&ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. $( ெசD� �H�த பாிசீலைன ப-றி அறிவி க8ப�ட�. 2017 திெச�ப� மாத� 04 ஆ� திகதி தி7க�கிழைம மீX;� �;�. பிேரரைண  சைப $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�.  5555....    ஒ8திைவ7B: ஒ8திைவ7B: ஒ8திைவ7B: ஒ8திைவ7B: “இ8பாரா�மற� இ8ெபா(� ஒ�திைவ க8ப;மாக” என பாரா�மற& சைப �த0வ�  பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப $ விட8ப�; ஏ-. ெகா,ள8ப�ட�. பி.ப. 4.34 மணி $, 2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி-கைமய 2017 திெச�ப� மாத� 04 ஆ� திகதி தி7க�கிழைம �.ப. 9.30 மணிவைர பாரா�மற� ஒ�திைவ க8ப�ட�.  


