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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(� ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, $)#களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, ெவளிநா�+ ெதாழி,வா-.� அைம'ச(� நீதி அைம'ச(� ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ!தன, உ2நா�ட3வ,க2 அைம'ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க, 456லா��ைற அபிவி(�தி ம56� கிறி7தவ சமய அ3வ,க2 அைம'ச� ெகௗரவ மஹி$த அமர%ர,ெகௗரவ மஹி$த அமர%ர,ெகௗரவ மஹி$த அமர%ர,ெகௗரவ மஹி$த அமர%ர, கட5ெறாழி, ம56� நீரக வள8ல அபிவி(�தி அைம'ச� ம56� மகாவ9 அபிவி(�தி இராஜா<க அைம'ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர& அ'(கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர& அ'(கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர& அ'(கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர& அ'(கம, விேசட பணி.ெபா6.�#க�#கான அைம'ச� ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய$த க�ணாதில�க, காணி ம56� பாரா�மற ம6சீரைம.� அைம'ச(� அரசா<க# க�சி �த5ேகாலாசா?� ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�, க,வி அைம'ச� ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல+ம� கிாிஎ�ல, உய� க,வி ம56� ெந+@சாைலக2 அைம'ச(� பாரா�மற' சைப �த,வ(� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�+��ைற அைம'ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�+ �திய கிராம<க2, உ�க�டைம.� வசதிக2 ம56� ச�தாய அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ3வாதார அபிவி(�தி ம56� வனசீவராசிக2 அைம'ச(� ��தசாசன அைம'ச(� ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய$த,ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய$த,ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய$த,ெகௗரவ ஏ. 1. �சி� பிேரமஜய$த, வி@ஞான, ெதாழி,B�ப ம56� ஆரா-'சி அைம'ச� ெகௗரவ ஆ!. எ�. ர3சி& ம&�மப4டார,ெகௗரவ ஆ!. எ�. ர3சி& ம&�மப4டார,ெகௗரவ ஆ!. எ�. ர3சி& ம&�மப4டார,ெகௗரவ ஆ!. எ�. ர3சி& ம&�மப4டார, ெபா� நி�வாக ம56� �காைம��வ அைம'ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச$திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச$திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச$திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச$திராணி ப4டார, மகளி� ம56� சி6வ� அ3வ,க2 அைம'ச� ெகௗரவ ைபஸ! '6தபா,ெகௗரவ ைபஸ! '6தபா,ெகௗரவ ைபஸ! '6தபா,ெகௗரவ ைபஸ! '6தபா, மாகாண சைபக2 ம56� உ2Dரா�சி அைம'ச� ெகௗரவ அ7ர பிாியத!ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ7ர பிாியத!ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ7ர பிாியத!ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ7ர பிாியத!ஷன யா9பா, அன��த �காைம��வ அைம'ச� 



                            ( 2 )  M. No. 229 ெகௗரவ ச$திம %ர�ெகா1,ெகௗரவ ச$திம %ர�ெகா1,ெகௗரவ ச$திம %ர�ெகா1,ெகௗரவ ச$திம %ர�ெகா1, திறக2 அபிவி(�தி ம56� ெதாழி5பயி5சி அைம'ச� ெகௗரவ மஹி$த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி$த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி$த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி$த சமரசி�க, �ைற�க<க2 ம56� க.ப56ைற அ3வ,க2 அைம'ச� ெகௗரவ டபி:;. <. ேஜ. ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ டபி:;. <. ேஜ. ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ டபி:;. <. ேஜ. ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ டபி:;. <. ேஜ. ெசெனவிர&ன, ெதாழி,, ெதாழி5ச<க உறEக2 ம56� ச.பிரக�வ அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    1.எ�. �வாமிநாத�,1.எ�. �வாமிநாத�,1.எ�. �வாமிநாத�,1.எ�. �வாமிநாத�, சிைற'சாைலக2 ம6சீரைம.�, �ன�வாFவளி.�, மீ2$Gேய5ற ம56� இH�மத அ3வ,க2 அைம'ச� ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட, ம56� நீ�வழ<க, அைம'ச� ெகௗரவ ?�@ மா!ஷ� சர& ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ?�@ மா!ஷ� சர& ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ?�@ மா!ஷ� சர& ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ?�@ மா!ஷ� சர& ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி(�தி அைம'ச�  ெகௗரவ வச$த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச$த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச$த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச$த அAவிஹாேர, கம�ெதாழி, இராஜா<க அைம'ச� ெகௗரவ ாீ. ?. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ?. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ?. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ?. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா<க அைம'ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க,வி இராஜா<க அைம'ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா2ைகக2 ம56� ெபா(ளாதார அ3வ,க2 இராஜா<க அைம'ச� ெகௗரவ (டா�ட!) (தி�மதி) �த!ஷினி ப!னா$�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$�B:ேள, நகர� தி�டமிட, ம56� நீ� வழ<க, இராஜா<க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 1. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி, ம56� வாணிப அ3வ,க2 இராஜா<க அைம'ச� ெகௗரவ பாDத ர�ேக ப4டார,ெகௗரவ பாDத ர�ேக ப4டார,ெகௗரவ பாDத ர�ேக ப4டார,ெகௗரவ பாDத ர�ேக ப4டார, நீ�.பாசன இராஜா<க அைம'ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக6வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக6வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக6வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக6வர�, சி6வ� அ3வ,க2 இராஜா<க அைம'ச� ெகௗரவ %.எ6. இராதாகி�Fண�,ெகௗரவ %.எ6. இராதாகி�Fண�,ெகௗரவ %.எ6. இராதாகி�Fண�,ெகௗரவ %.எ6. இராதாகி�Fண�, க,வி இராஜா<க அைம'ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ!தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ!தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ!தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ!தன, பா�கா.� இராஜா<க அைம'ச� ெகௗரவ திD9 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ திD9 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ திD9 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ திD9 ெவதஆரGசி, கட5ெறாழி, ம56� நீரக வள8ல அபிவி(�தி இராஜா<க அைம'ச� ெகௗரவ ர%$திர சமர%ர,ெகௗரவ ர%$திர சமர%ர,ெகௗரவ ர%$திர சமர%ர,ெகௗரவ ர%$திர சமர%ர, ெதாழி, ம56� ெதாழி5ச<க உறEக2 இராஜா<க அைம'ச� ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா<க அைம'ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி6B�லாH,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி6B�லாH,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி6B�லாH,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி6B�லாH, �ன�வாFவளி.� ம56� மீ2$Gேய5ற இராஜா<க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எG. எ�. ெபளI, ேதசிய ஒ(ைம.பா+ ம56� ந,9ண#க இராஜா<க அைம'ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா#$வர�� ம56� சிவி, விமான' ேசைவக2 பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ$த அலகியவ�ன, நிதி ம56� ெவ$சன ஊடக பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ �ேனF க�க$த,ெகௗரவ �ேனF க�க$த,ெகௗரவ �ேனF க�க$த,ெகௗரவ �ேனF க�க$த, அன��த �காைம��வ பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அ7ராத ஜயர&ன,ெகௗரவ அ7ராத ஜயர&ன,ெகௗரவ அ7ராத ஜயர&ன,ெகௗரவ அ7ராத ஜயர&ன, மகாவ9 அபிவி(�தி ம56� 45றாட, 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 ெகா2ைகக2 ம56� ெபா(ளாதார அ3வ,க2 பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ எG.ஆ!. சாரதீ �Fம$த,ெகௗரவ எG.ஆ!. சாரதீ �Fம$த,ெகௗரவ எG.ஆ!. சாரதீ �Fம$த,ெகௗரவ எG.ஆ!. சாரதீ �Fம$த, நீதி பிரதி அைம'ச(� ��தசாசன பிரதி அைம'ச(� 



                            ( 3 )  M. No. 229 ெகௗரவ மJஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மJஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மJஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மJஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�+ ெதாழி,வா-.� பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ க�ணார&ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார&ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார&ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார&ன பரணவிதான, திறக2 அபிவி(�தி ம56� ெதாழி5பயி5சி பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ �ச$த B3சிநிலேம,ெகௗரவ �ச$த B3சிநிலேம,ெகௗரவ �ச$த B3சிநிலேம,ெகௗரவ �ச$த B3சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம56� �காைம��வ பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா, மிவ3 ம56� ��.பி#க�த#க ச#தி பிரதி அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தாராநா& ப6நாய�க,தாராநா& ப6நாய�க,தாராநா& ப6நாய�க,தாராநா& ப6நாய�க, ெதாைல�ெதாட��க2 ம56� Gஜி�ட, உ�க�டைம.� வசதிக2 பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ நிஷா$த '�ெஹ@1கமேக,ெகௗரவ நிஷா$த '�ெஹ@1கமேக,ெகௗரவ நிஷா$த '�ெஹ@1கமேக,ெகௗரவ நிஷா$த '�ெஹ@1கமேக, �ைற�க<க2 ம56� க.ப56ைற அ3வ,க2 பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, ச8க வ3K�ட,, நல�ாி ம56� கLG மர�ாிைமக2 பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ2நா�ட3வ,க2 பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீ6,ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீ6,ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீ6,ெகௗரவ எG.எ�.எ�. ஹாீ6, விைளயா�+��ைற பிரதி அைம'ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட! அ9Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட! அ9Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட! அ9Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட! அ9Bஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ!தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ!தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ!தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ!தன   ெகௗரவ மஹி$த யா9பா அேபவ!தனெகௗரவ மஹி$த யா9பா அேபவ!தனெகௗரவ மஹி$த யா9பா அேபவ!தனெகௗரவ மஹி$த யா9பா அேபவ!தன   ெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ$�னி� அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ&�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ&�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ&�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ&�வல   ெகௗரவ ஆன$த அA&கமேகெகௗரவ ஆன$த அA&கமேகெகௗரவ ஆன$த அA&கமேகெகௗரவ ஆன$த அA&கமேக   ெகௗரவ ர3சி& அAவிஹாேரெகௗரவ ர3சி& அAவிஹாேரெகௗரவ ர3சி& அAவிஹாேரெகௗரவ ர3சி& அAவிஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி$& Kமா!ெகௗரவ அ. அரவி$& Kமா!ெகௗரவ அ. அரவி$& Kமா!ெகௗரவ அ. அரவி$& Kமா!   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன$த Kமாரசிறி   ெகௗரவ ேவA Kமா!ெகௗரவ ேவA Kமா!ெகௗரவ ேவA Kமா!ெகௗரவ ேவA Kமா!   ெகௗரவ க%$திர� ேகா<6வர�ெகௗரவ க%$திர� ேகா<6வர�ெகௗரவ க%$திர� ேகா<6வர�ெகௗரவ க%$திர� ேகா<6வர�   ெ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 பிரபா& க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல9ப&திெகௗரவ நிஹா� கல9ப&திெகௗரவ நிஹா� கல9ப&திெகௗரவ நிஹா� கல9ப&தி   ெகௗரவ திேனF Kணவ!தனெகௗரவ திேனF Kணவ!தனெகௗரவ திேனF Kணவ!தனெகௗரவ திேனF Kணவ!தன   ெகௗரவ எ@வ@ Kணேசகரெகௗரவ எ@வ@ Kணேசகரெகௗரவ எ@வ@ Kணேசகரெகௗரவ எ@வ@ Kணேசகர   ெகௗரவ எ6. எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ6. எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ6. எ�. ச$திரேசனெகௗரவ எ6. எ�. ச$திரேசன   ெகௗரவ 1.%. சானகெகௗரவ 1.%. சானகெகௗரவ 1.%. சானகெகௗரவ 1.%. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா1ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா1ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா1ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா1   ெகௗரவ மD& ஜயதிலகெகௗரவ மD& ஜயதிலகெகௗரவ மD& ஜயதிலகெகௗரவ மD& ஜயதிலக   ெகௗரவ (டா�ட!) நளி$த ஜயதி6ஸெகௗரவ (டா�ட!) நளி$த ஜயதி6ஸெகௗரவ (டா�ட!) நளி$த ஜயதி6ஸெகௗரவ (டா�ட!) நளி$த ஜயதி6ஸ   



                            ( 4 )  M. No. 229 ெகௗரவ நD� ப4டார ஜயமஹெகௗரவ நD� ப4டார ஜயமஹெகௗரவ நD� ப4டார ஜயமஹெகௗரவ நD� ப4டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அJர சி@னி ஜயர&னெகௗரவ அJர சி@னி ஜயர&னெகௗரவ அJர சி@னி ஜயர&னெகௗரவ அJர சி@னி 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 பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகர   ெ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�   ெகௗரவ எ�.எ6. ெதள?�ெகௗரவ எ�.எ6. ெதள?�ெகௗரவ எ�.எ6. ெதள?�ெகௗரவ எ�.எ6. ெ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�ஜி& த ெசாMசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசாMசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசாMசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசாMசா   ெகௗரவ %ரKமார திசாநாய�கெகௗரவ %ரKமார திசாநாய�கெகௗரவ %ரKமார திசாநாய�கெகௗரவ %ரKமார திசாநாய�க   ெகௗரவ சாD$த திசாநாய�கெகௗரவ சாD$த திசாநாய�கெகௗரவ சாD$த திசாநாய�கெகௗரவ சாD$த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள6 ேதவான$தாெகௗரவ ட�ள6 ேதவான$தாெகௗரவ ட�ள6 ேதவான$தாெகௗரவ ட�ள6 ேதவான$தா   ெகௗரவ 'ஹம@ நவவிெகௗரவ 'ஹம@ நவவிெகௗரவ 'ஹம@ நவவிெகௗரவ 'ஹம@ நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா:6 நி!மலநாத�ெகௗரவ இ. சா:6 நி!மலநாத�ெகௗரவ இ. சா:6 நி!மலநாத�ெகௗரவ இ. சா:6 நி!மலநாத�   ெகௗரவ B&திக ப&திறணெகௗரவ B&திக ப&திறணெகௗரவ B&திக ப&திறணெகௗரவ B&திக ப&திறண   ெகௗரவ (டா�ட!) ரேமF பதிரணெகௗரவ (டா�ட!) ரேமF பதிரணெகௗரவ (டா�ட!) ரேமF பதிரணெகௗரவ (டா�ட!) ரேமF பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ சன& நிசா$த ெபேரராெகௗரவ சன& நிசா$த ெபேரராெகௗரவ சன& நிசா$த ெபேரராெகௗரவ சன& நிசா$த ெபேரரா   ெகௗரவ �ஜி& ச3ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி& ச3ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி& ச3ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி& ச3ஜய ெ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 ப$�ல லா� ப4டாாிெகாடெகௗரவ ப$�ல லா� ப4டாாிெகாடெகௗரவ ப$�ல லா� ப4டாாிெகாடெகௗரவ ப$�ல லா� ப4டாாிெகாட   ெ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 எ6.எ�. மாி�கா!ெகௗரவ எ6.எ�. மாி�கா!ெகௗரவ எ6.எ�. மாி�கா!ெகௗரவ எ6.எ�. மாி�கா!   ெகௗரவ ேக. காத! ம6தா�ெகௗரவ ேக. காத! ம6தா�ெகௗரவ ேக. காத! ம6தா�ெகௗரவ ேக. காத! ம6தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மHN9ெகௗரவ இ�ரா� மHN9ெகௗரவ இ�ரா� மHN9ெகௗரவ இ�ரா� மHN9   ெகௗரவ அ9��லா மஹN9ெகௗரவ அ9��லா மஹN9ெகௗரவ அ9��லா மஹN9ெகௗரவ அ9��லா மஹN9   ெகௗரவ அஜி& மா�ன9ெப�மெகௗரவ அஜி& மா�ன9ெப�மெகௗரவ அஜி& மா�ன9ெப�மெகௗரவ அஜி& மா�ன9ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய!) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ6.சீ. '&�Kமாரணெகௗரவ எ6.சீ. '&�Kமாரணெகௗரவ எ6.சீ. '&�Kமாரணெகௗரவ எ6.சீ. '&�Kமாரண   ெகௗரவ (வண.) அ�ரDேய ரதன ேதர!ெகௗரவ (வண.) அ�ரDேய ரதன ேதர!ெகௗரவ (வண.) அ�ரDேய ரதன ேதர!ெகௗரவ (வண.) அ�ரDேய ரதன ேதர!   ெகௗரவ சீ. ?. ர&நாய�கெகௗரவ சீ. ?. ர&நாய�கெகௗரவ சீ. ?. ர&நாய�கெகௗரவ சீ. ?. ர&நாய�க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��க   



                            ( 5 )  M. No. 229 ெ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 'ஜிB! ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜிB! ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜிB! ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜிB! 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 மஹி$த ராஜப�ெகௗரவ மஹி$த ராஜப�ெகௗரவ மஹி$த ராஜப�ெகௗரவ மஹி$த ராஜப�    ஷஷஷஷ   ெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேக   ெகௗரவ ஜானக வ�K�Bரெகௗரவ ஜானக வ�K�Bரெகௗரவ ஜானக வ�K�Bரெகௗரவ ஜானக வ�K�Bர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரGசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரGசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரGசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரGசி   ெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�க   ெ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) �Iதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட!) (தி�மதி) �Iதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட!) (தி�மதி) �Iதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட!) (தி�மதி) �Iதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர&னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர&னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர&னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர&ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Pயாணி விேஜவி�கிரம,  ெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறிெகௗரவ சமி$த விேஜசிறி   ெகௗரவ �Q9 விேஜேசகரெகௗரவ �Q9 விேஜேசகரெகௗரவ �Q9 விேஜேசகரெகௗரவ �Q9 விேஜேசகர   ெகௗரவ க3சன விேஜேசகரெகௗரவ க3சன விேஜேசகரெகௗரவ க3சன விேஜேசகரெகௗரவ க3சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ேதJக விதானகமேகெகௗரவ ேதJக விதானகமேகெகௗரவ ேதJக விதானகமேகெகௗரவ ேதJக விதானகமேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ$திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ$திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ$திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ$திர�   ெகௗரவ ஞான'&� Pேநச�ெகௗரவ ஞான'&� Pேநச�ெகௗரவ ஞான'&� Pேநச�ெகௗரவ ஞான'&� Pேநச�   ெகௗரவ ச$தி& சமரசி�கெகௗரவ ச$தி& சமரசி�கெகௗரவ ச$தி& சமரசி�கெகௗரவ ச$தி& சமரசி�க   ெ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 '&� சிவD�க�ெகௗரவ '&� சிவD�க�ெகௗரவ '&� சிவD�க�ெகௗரவ '&� சிவD�க�   ெகௗரவ வ1ேவ� �ேரFெகௗரவ வ1ேவ� �ேரFெகௗரவ வ1ேவ� �ேரFெகௗரவ வ1ேவ� �ேரF   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ@1ஆரGசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ@1ஆரGசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ@1ஆரGசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ@1ஆரGசி   ெகௗரவ இ$திக அ7�&த ேஹர&ெகௗரவ இ$திக அ7�&த ேஹர&ெகௗரவ இ$திக அ7�&த ேஹர&ெகௗரவ இ$திக அ7�&த ேஹர&   ெகௗரவ விஜித ேஹர&ெகௗரவ விஜித ேஹர&ெகௗரவ விஜித ேஹர&ெகௗரவ விஜித ேஹர&      தி(. த�மிக தசநாய#க, பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக�   தி(. நீ, இ�தவல, பணியா�ெடா$தி. பிரதானிN� பிரதி. பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக��   தி(மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி' ெசயலாள� நாயக�  தி(. G#கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி' ெசயலாள� நாயக�  



                            ( 6 )  M. No. 229 ஒ&திைவ9பி� பிரகார� பாராTம�ற� U1ய�. ஒ&திைவ9பி� பிரகார� பாராTம�ற� U1ய�. ஒ&திைவ9பி� பிரகார� பாராTம�ற� U1ய�. ஒ&திைவ9பி� பிரகார� பாராTம�ற� U1ய�.     சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.சபாநாயக! தைலைம தா�கினா!.        1.1.1.1.    ப&திர�க:ப&திர�க:ப&திர�க:ப&திர�க:    சம!9பண�சம!9பண�சம!9பண�சம!9பண�: : : : உய�க,வி ம56� ெந+@சாைலக2 அைம'ச�, (203 ஆ� அ�தியாயமான) ேமா�டா� வாகன' ச�ட�தி 21, 22, 23, 24  ம56� 24அ  பிாிEக�ட ேச��� வாசி#க.ப+� அ'ச�ட�தி 237 ஆ� பிாிவி கீF ேபா#$வர�� ம56� சிவி, விமான' ேசைவக2  அைம'சரா, ஆ#க.ப�+, 2017 ஆக7� 18 ஆ� திகதிய 2032/36 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான. ப�திாிைகயி, பிர4ாி#க.ப�ட  ஒ)<$விதிைய' சம�.பி�� ேம5பG ஒ)<$விதிைய ேபா#$வர�� ம56� ெதாைல�ெதாட�� ப5றிய �ைறசா� ேம5பா�ைவ# $)வி5$ ஆ56.ப+�த.பட ேவL+ெமன. பிேராி�தா�.    பிேரரைண சைப#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�.     2. 2. 2. 2. KVKVKVKV அறி�ைகக:அறி�ைகக:அறி�ைகக:அறி�ைகக: சம!9பண�சம!9பண�சம!9பண�சம!9பண�: ெபா(ளாதார அபிவி(�தி ப5றிய �ைறசா� ேம5பா�ைவ# $)வி  தவிசாள� ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனHத $மாரசிறி, அ# $)வி5$ ஆ56.ப+�த.ப�ட, “1969 ஆ� ஆLG  1 ஆ� இல#க இற#$மதிக2 ம56� ஏ56மதிக2 (க�+.பா�+') ச�ட�தி 20 ஆ� பிாிவி கீழான ஒ)<$விதிக2”  ெதாட�பிலான அ#$)வி     அறி#ைகைய' சம�.பி�தா�. ேம5பG அறி#ைக சபா[ட�தி9ட.பட ேவL+ெமன# க�டைளயாயி56.  
  3.3.3.3.    மJ�க:மJ�க:மJ�க:மJ�க:: : : :     

(1)  ர�ெதா3கம, ஹி���டான, இல. 305/[ யி, வதிN� தி(மதி ஏ.ஏ. $4மலதாவின� 2017.10.02 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ 4சHத �@சிநிேலேம சம�.பி�தா�.  
(2)  அ�பலா<ெகாட, பனியH�வ, இல. 2/51, “லஹி(” எ?� �கவாியி, வதிN� தி(. எ7.ாீ.].ேஜ. $ணவ�தனவின� 2017.09.18 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ நிஷாHத ���ெஹ�Gகமேக சம�.பி�தா�.  
(3)  ெப,ம+,ல, மிதிகஹ�,ல சHதியி, வதிN� தி(. பிேரமனா� பால^ாியவின� 2017.01.28 ஆ� திகதியிட.ப�ட ம?ைவ ெகௗரவ 4சHத �ேன_ ககHத சம�.பி�தா�.  25அ ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய5 க�டைள#கைமய ேம5பG ம?#க2 ெபா� ம?#க2 $)E#$ ஆ56.ப+�த.ப�டன.        4.4.4.4.    பிைணய�க:பிைணய�க:பிைணய�க:பிைணய�க:    பாிவ!&தைனபாிவ!&தைனபாிவ!&தைனபாிவ!&தைன: : : : பிரதம அைம'ச(� ேதசிய ெகா2ைகக2 ம56� ெபா(ளாதார அ3வ,க2 அைம'ச(மானவ� சா�பாக காணி ம56� பாரா�மற ம6சீரைம.� அைம'ச� சம�.பி�த பிேரரைண,— இல<ைக. பிைணய<க2, பாிவ��தைன ஆைண#$)ைவ� தாபி.பத5$�;  சHைத நி6வன<கைளN�, பிைணய<க2 ப5றிய பகிர<க# ெகாைட�ைனEகைளN�, சHைத இைட�தரக�கைளN� ஒ)<$ப+��வத5$�; சHைத ெதாட�பிலான ��நட�ைதைய# ைகயா�வத5$�; பிைணய<க2 சHைதகளினா, எதி�ேநா#க.ப�ட சவா,கைள. பய?2ள ம56� விைன�திறனான �ைறயி, எதி�ெகா2வத5$� 1987 ஆ� ஆLG 36 ஆ� இல#க, இல<ைக. பிைணய<க2, பாிவ��தைன ஆைண#$)' ச�ட�ைத நீ#$வத5$�; அ��ட அவ5ேறா+ ெதாட��ப�ட அ,ல� அவ5றி இைடேநா்விைளவான க(ம<க�#$மானெதா( ச�ட8ல�. ச�ட8ல� 2017 திெச�ப� மாத� 19 ஆ� திகதி ெச-வா-#கிழைம இரLடா� மதி.[+ ெச-ய.பட ேவL+ெமனE�, அ� அ'சிட.பட ேவL+ெமனE�, அ' ச�ட8ல� உாிய �ைறசா� ேம5பா�ைவ# $)E#$ ஆ56.ப+�த.பட ேவL+ெமனE� க�டைளயாயி56. 



                            ( 7 )  M. No. 229 5.5.5.5.    ஒ��கீ@WG ச@டXல� (201ஒ��கீ@WG ச@டXல� (201ஒ��கீ@WG ச@டXல� (201ஒ��கீ@WG ச@டXல� (2018888) ) ) ) — (ஒ�#க.ப�ட இ(ப�திேயாராவ� நா2) : $) ஆ-நிைலயி, ேம3� பாிசீலைன. ($)நிைலயி,) சபாநாயக� தைலைம தா<கினா�, தைல.� 121 நிகF'சி�தி�ட�  01 (மீL+வ(� ெசலவின�) “நிகF'சி�தி�ட� 10/- aபாவினா, $ைற#க.ப+மாக” என ெகளரவ கbHதிர ேகாc7வர பிேராி�தா�. (�.ப. 11.00 மணி#$ பிரதி' சபாநாயக� தைலைம தா<கினா�.) (பி.ப. 1.00 மணி#$ $)#களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா<கினா�.) (பி.ப. 3.07 மணி#$ ெகளரவ (தி(மதி) dயாணி விேஜவி#கிரம தைலைம  தா<கினா�.) (பி.ப. 4.20 மணி#$ ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனHத $மாரசிறி தைலைம தா<கினா�.) (பி.ப. 5.37 மணி#$ ெகௗரவ ல#கி ஜயவ�தன தைலைம தா<கினா�.) (பி.ப. 6.40 மணி#$  சபாநாயக� தைலைம தா<கினா�.) பிேரரைண சைப#$ விட.ப�+ நிராகாி#க.ப�ட�. 
121 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 9,199,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
121 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 902,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  02 (8லதன' ெசலவின�) 
121 ஆ� தைல.பி 02 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 10,105,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 254 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
254 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 1,354,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
254 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 37,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 255 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
255 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —  மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 772,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. 



                            ( 8 )  M. No. 229 நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
255 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 1,233,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 256 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
256 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 1,040,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
256 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 478,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 257 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
257 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 869,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
257 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 227,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 258 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
258 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 1,226,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
258 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 103,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 259 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
259 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 597,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
259 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 332,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. 



                            ( 9 )  M. No. 229 தைல.� 260 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
260 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 476,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
260 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 25,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 261 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
261 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 1,101,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
261 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 157,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 262 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
262 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 940,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
262 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 182,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 263 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
263 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 782,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
263 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 153,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 264 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
264 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —  மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 730,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. 



                            ( 10 )  M. No. 229 நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
264 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 87,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 265 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
265 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 213,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
265 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 50,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 266 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
266 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 204,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
266 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 72,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 267 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
267 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 195,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
267 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 77,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 268 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
268 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 206,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
268 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 65,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. 



                            ( 11 )  M. No. 229 தைல.� 269 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
269 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 586,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
269 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 278,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 270 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
270 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 933,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
270 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 76,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 271 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
271 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 384,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
271 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 46,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 272 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
272 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 1,769,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
272 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 71,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 273 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
273 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 681,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. 



                            ( 12 )  M. No. 229 நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
273 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 102,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 274 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
274 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 810,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
274 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 83,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 275 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
275 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 396,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
 275 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 432,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 276 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
276 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 697,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�.  நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
276 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 106,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 277 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
277 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 495,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
277 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 127,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. 



                            ( 13 )  M. No. 229 தைல.� 278 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
278 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 806,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
278 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 305,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 279 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
279 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 639,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
279 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 89,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 130 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
130 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 1,166,460,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
130 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 943,865,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 211 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
211 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 2,403,725,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) தைல.� 211 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 107,885,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 253 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
253 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 180,942,180,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. 



                            ( 14 )  M. No. 229 நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
253 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 61,250,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 155  நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
155 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன  aபா 262,500,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
155 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 47,800,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட� 02 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
155 ஆ� தைல.பி 02 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன aபா  1,200,000,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  02 (8லதன' ெசலவின�) 
155 ஆ� தைல.பி 02 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 13,602,300,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 312 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
312 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன aபா 14,261,191,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  02 (8லதன' ெசலவின�) 
312 ஆ� தைல.பி 02 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 1,968,295,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 313 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
313 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன aபா 25,383,296,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  02 (8லதன' ெசலவின�) 
313 ஆ� தைல.பி 02 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 2,809,707,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 314 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
314 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன aபா 22,857,746,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. 



                            ( 15 )  M. No. 229 நிகF'சி�தி�ட�  02 (8லதன' ெசலவின�) 
314 ஆ� தைல.பி 02 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 2,795,253,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 315 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
315 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன aபா 18,650,939,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  02 (8லதன' ெசலவின�) 
315 ஆ� தைல.பி 02 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 3,823,122,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 316 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
316 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன aபா 21,991,376,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  02 (8லதன' ெசலவின�) 
316 ஆ� தைல.பி 02 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 2,923,934,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 317 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�)  317 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன aபா 14,706,613,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  02 (8லதன' ெசலவின�)  317 ஆ� தைல.பி 02 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 3,393,314,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 318 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
318 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன aபா 15,711,401,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  02 (8லதன' ெசலவின�) 
318 ஆ� தைல.பி 02 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 3,855,397,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. 



                            ( 16 )  M. No. 229 தைல.� 319 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
319 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —  மீL+வ(@ ெசலE#ெகன aபா 21,441,495,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  02 (8லதன' ெசலவின�) 
319 ஆ� தைல.பி 02 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 3,199,645,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. தைல.� 321 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீL+வ(� ெசலவின�) 
321 ஆ� தைல.பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீL+வ(@ ெசலE#ெகன aபா 19,750,822,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  02 (8லதன' ெசலவின�) 
321 ஆ� தைல.பி 02 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலE#ெகன aபா 3,581,233,000 அ�டவைணயி, ேச�#க.பட ேவL+ெமற பிேரரைண $)E#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. 
“$) ெச-� �G�த பாிசீலைன ப5றி� தைலவ� சைப#$ அறிவி.ப�ட $) மீL+� �+வத5$ அ?மதி ேகா(வாராக” என காணி ம56� பாரா�மற ம6சீரைம.� அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. $) ெச-� �G�த பாிசீலைன ப5றி அறிவி#க.ப�ட�. 2017 திெச�ப� மாத� 07 ஆ� திகதி வியாழ#கிழைம மீL+� �+�.  6666....    ஒ&திைவ9B : ஒ&திைவ9B : ஒ&திைவ9B : ஒ&திைவ9B : “இ.பாரா�மற� இ.ெபா)� ஒ�திைவ#க.ப+மாக” என காணி ம56� பாரா�மற ம6சீரைம.� அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப#$ விட.ப�+ ஏ56#ெகா2ள.ப�ட�. பி.ப. 7.05 மணி#$,  2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி5கைமய 2017 திெச�ப� மாத� 07 ஆ� திகதி வியாழ#கிழைம �.ப. 9.30 மணிவைர பாரா�மற� ஒ�திைவ#க.ப�ட�. 


