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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�, $( களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ+நா�ட,வ-க+ அைம&ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க, /01லா��ைற அபிவி'�தி ம01� கிறி2தவ சமய அ,வ-க+ அைம&ச� ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர, கட0ெறாழி- ம01� நீரக வள4ல அபிவி'�தி அைம&ச� ம01� மகாவ5 அபிவி'�தி இராஜா8க அைம&ச� ெகௗரவ கய"த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய"த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய"த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய"த க�ணாதில�க, காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம9: அைம&ச'� அரசா8க  க�சி �த0ேகாலாசா<� ெகௗரவ ல%ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல%ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல%ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல%ம� கிாிஎ�ல, உய� க-வி ம01� ெந=>சாைலக+ அைம&ச'� பாரா�மற& சைப �த-வ'� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவா?@, கலA�ைரயாட- ம01� அரசக'ம ெமாழிக+ அைம&ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�= :திய கிராம8க+, உ�க�டைம9: வசதிக+ ம01� ச�தாய அபிவி'�தி அைம&ச� ெகௗரவ எ(. *. நாவி�ன,ெகௗரவ எ(. *. நாவி�ன,ெகௗரவ எ(. *. நாவி�ன,ெகௗரவ எ(. *. நாவி�ன, உ+ளக அ,வ-க+, வடேம- அபிவி'�தி ம01� கலாசார அ,வ-க+ அைம&ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ,வாதார அபிவி'�தி ம01� வனசீவராசிக+ அைம&ச'� :�தசாசன அைம&ச'� ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. ,. �சி� பிேரமஜய"த, வி>ஞான, ெதாழி-D�ப ம01� ஆராF&சி அைம&ச� ெகௗரவ றிஸா/ பதி0தீ�,ெகௗரவ றிஸா/ பதி0தீ�,ெகௗரவ றிஸா/ பதி0தீ�,ெகௗரவ றிஸா/ பதி0தீ�, ைக�ெதாழி- ம01� வாணிப அ,வ-க+ அைம&ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப4டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச"திராணி ப4டார, மகளி� ம01� சி1வ� அ,வ-க+ அைம&ச� ெகௗரவ ைபஸ� 5(தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 5(தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 5(தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 5(தபா, மாகாண சைபக+ ம01� உ+Gரா�சி அைம&ச� ெகௗரவ சாகல ர6நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர6நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர6நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர6நாய�க, ச�ட�� ஒ(8$� ம01� ெ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, ெப0ேறா5ய வள8க+ அபிவி'�தி அைம&ச� ெகௗரவ ம8� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம8� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம8� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம8� சமரவி�ரம, அபிவி'�தி உபாய �ைறக+ ம01� ச�வேதச வ��தக அைம&ச� 



                            ( 2 )  M. No. 230 ெகௗரவ டபி9:. ;. ேஜ. ெசெனவிர6ன,ெகௗரவ டபி9:. ;. ேஜ. ெசெனவிர6ன,ெகௗரவ டபி9:. ;. ேஜ. ெசெனவிர6ன,ெகௗரவ டபி9:. ;. ேஜ. ெசெனவிர6ன, ெதாழி-, ெதாழி0ச8க உற@க+ ம01� ச9பிரக�வ அபிவி'�தி அைம&ச� ெகௗரவ ,.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ,.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ,.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ,.எ�. �வாமிநாத�, சிைற&சாைலக+ ம1சீரைம9:, :ன�வா?வளி9:, மீ+$Iேய0ற ம01� இA�மத அ,வ-க+ அைம&ச� ெகௗரவ ரஊ= ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ= ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ= ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ= ஹகீ�, நகர� தி�டமிட- ம01� நீ�வழ8க- அைம&ச�  ெகௗரவ வச"த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ>விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ>விஹாேர, கம�ெதாழி- இராஜா8க அைம&ச� ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. *. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா8க அைம&ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க-வி இராஜா8க அைம&ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக(வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக(வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக(வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக(வர�, சி1வ� அ,வ-க+ இராஜா8க அைம&ச� ெகௗரவ #.எ(. இராதாகி�@ண�,ெகௗரவ #.எ(. இராதாகி�@ண�,ெகௗரவ #.எ(. இராதாகி�@ண�,ெகௗரவ #.எ(. இராதாகி�@ண�, க-வி இராஜா8க அைம&ச� ெகௗரவ ர#"திர சமர#ர,ெகௗரவ ர#"திர சமர#ர,ெகௗரவ ர#"திர சமர#ர,ெகௗரவ ர#"திர சமர#ர, ெதாழி- ம01� ெதாழி0ச8க உற@க+ இராஜா8க அைம&ச� ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா8க அைம&ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி(A�லாB,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி(A�லாB,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி(A�லாB,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி(A�லாB, :ன�வா?வளி9: ம01� மீ+$Iேய0ற இராஜா8க அைம&ச� ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளE,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளE,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளE,ெகௗரவ ஏ. எC. எ�. ெபளE, ேதசிய ஒ'ைம9பா= ம01� ந-5ண க இராஜா8க அைம&ச�  ெகௗரவ லஸ"த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ"த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ"த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ"த அலகியவ�ன, நிதி ம01� ெவ$சன ஊடக பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ அFராத ஜயர6ன,ெகௗரவ அFராத ஜயர6ன,ெகௗரவ அFராத ஜயர6ன,ெகௗரவ அFராத ஜயர6ன, மகாவ5 அபிவி'�தி ம01� /0றாட- பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ பா8த Gமார ெதவர=ெப�ம,ெகௗரவ பா8த Gமார ெதவர=ெப�ம,ெகௗரவ பா8த Gமார ெதவர=ெப�ம,ெகௗரவ பா8த Gமார ெதவர=ெப�ம, உ+ளக அ,வ-க+, வடேம- அபிவி'�தி ம01� கலாசார அ,வ-க+ 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+ ம01� ெபா'ளாதார அ,வ-க+ பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�= ெதாழி-வாF9: பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ க�ணார6ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார6ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார6ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார6ன பரணவிதான, திறக+ அபிவி'�தி ம01� ெதாழி0பயி0சி பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ �ச"த AJசிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த AJசிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த AJசிநிலேம,ெகௗரவ �ச"த AJசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம01� �காைம��வ பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ அஜி6 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி6 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி6 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி6 பி. ெபேரரா, மிவ, ம01� :�9பி க�த க ச தி பிரதி அைம&ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தாராநா6 ப(நாய�க,தாராநா6 ப(நாய�க,தாராநா6 ப(நாய�க,தாராநா6 ப(நாய�க, ெதாைல�ெதாட�:க+ ம01� Iஜி�ட- உ�க�டைம9: வசதிக+ பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ நிஷா"த 5 ெஹ/,கமேக,ெகௗரவ நிஷா"த 5 ெஹ/,கமேக,ெகௗரவ நிஷா"த 5 ெஹ/,கமேக,ெகௗரவ நிஷா"த 5 ெஹ/,கமேக, �ைற�க8க+ ம01� க9ப01ைற அ,வ-க+ பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ அமீ� அ8 சிஹா=தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ8 சிஹா=தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ8 சிஹா=தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ8 சிஹா=தீ�, கிராமிய ெபா'ளாதார அ,வ-க+ பிரதி அைம&ச� ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ(,ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ(,ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ(,ெகௗரவ எC.எ�.எ�. ஹாீ(, விைளயா�=��ைற பிரதி அைம&ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ=Aஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ=Aஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ=Aஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ=Aஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபGணவ�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   



                            ( 3 )  M. No. 230 ெகௗரவ சிசிர Gமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Gமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Gமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Gமார அேபேசகர   ெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசன   ெகௗரவ ஆன"த அ>6கமேகெகௗரவ ஆன"த அ>6கமேகெகௗரவ ஆன"த அ>6கமேகெகௗரவ ஆன"த அ>6கமேக   ெகௗரவ மஹி"தான"த அ>6கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ>6கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ>6கமேகெகௗரவ மஹி"தான"த அ>6கமேக   ெகௗரவ ரJசி6 அ>விஹாேரெகௗரவ ரJசி6 அ>விஹாேரெகௗரவ ரJசி6 அ>விஹாேரெகௗரவ ரJசி6 அ>விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி"6 Gமா�ெகௗரவ அ. அரவி"6 Gமா�ெகௗரவ அ. அரவி"6 Gமா�ெகௗரவ அ. அரவி"6 Gமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Gமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Gமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Gமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன"த Gமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ> Gமா�ெகௗரவ ேவ> Gமா�ெகௗரவ ேவ> Gமா�ெகௗரவ ேவ> Gமா�   ெகௗரவ க#"திர� ேகா;(வர�ெகௗரவ க#"திர� ேகா;(வர�ெகௗரவ க#"திர� ேகா;(வர�ெகௗரவ க#"திர� ேகா;(வர�   ெ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 பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேக   ெகௗரவ உதய பிரபா6 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா6 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா6 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா6 க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல=ப6திெகௗரவ நிஹா� கல=ப6திெகௗரவ நிஹா� கல=ப6திெகௗரவ நிஹா� கல=ப6தி   ெகௗரவ திேன@ Gணவ�தனெகௗரவ திேன@ Gணவ�தனெகௗரவ திேன@ Gணவ�தனெகௗரவ திேன@ Gணவ�தன   ெகௗரவ ப" ல Gணவ�தனெகௗரவ ப" ல Gணவ�தனெகௗரவ ப" ல Gணவ�தனெகௗரவ ப" ல Gணவ�தன   ெகௗரவ எ/வ/ Gணேசகரெகௗரவ எ/வ/ Gணேசகரெகௗரவ எ/வ/ Gணேசகரெகௗரவ எ/வ/ Gணேசகர   ெகௗரவ எ(. எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எ(. எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எ(. எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எ(. 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 ஜயதி(ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி"த ஜயதி(ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி"த ஜயதி(ஸெகௗரவ (டா�ட�) நளி"த ஜயதி(ஸ   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர6னெகௗரவ பிய�கர ஜயர6னெகௗரவ பிய�கர ஜயர6னெகௗரவ பிய�கர ஜயர6ன   ெ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�   ெகௗரவ ஜனக ப4டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப4டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப4டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப4டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள*�ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள*�ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள*�ெகௗரவ எ�.எ(. ெதள*�   ெகௗரவ பிய� நிசா"த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா"த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா"த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா"த த சி�வா   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி6 த ெசாMசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி6 த ெசாMசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி6 த ெசாMசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி6 த ெசாMசா   ெகௗரவ அFர திசாநாய�கெகௗரவ அFர திசாநாய�கெகௗரவ அFர திசாநாய�கெகௗரவ அFர திசாநாய�க   ெகௗரவ #ரGமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரGமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரGமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரGமார திசாநாய�க   ெகௗரவ சா8"த திசாநாய�கெகௗரவ சா8"த திசாநாய�கெகௗரவ சா8"த திசாநாய�கெகௗரவ சா8"த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள( ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள( ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள( ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள( ேதவான"தா   ெகௗரவ 5ஹம/ நவவிெகௗரவ 5ஹம/ நவவிெகௗரவ 5ஹம/ நவவிெகௗரவ 5ஹம/ நவவி   



                            ( 4 )  M. No. 230 ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா9( நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா9( நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா9( நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா9( நி�மலநாத�   ெகௗரவ A6திக ப6திறணெகௗரவ A6திக ப6திறணெகௗரவ A6திக ப6திறணெகௗரவ A6திக ப6திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேம@ பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம@ பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம@ பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேம@ பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி6 சJஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி6 சJஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி6 சJஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி6 சJஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"தெகௗரவ அேசா�க பிாிய"த   ெகௗரவ எ(. பிேரமர6னெகௗரவ எ(. பிேரமர6னெகௗரவ எ(. பிேரமர6னெகௗரவ எ(. பிேரமர6ன   ெ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 ெசயி/ அ8 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி/ அ8 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி/ அ8 ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி/ அ8 ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத� ம(தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம(தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம(தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம(தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மBN=ெகௗரவ இ�ரா� மBN=ெகௗரவ இ�ரா� மBN=ெகௗரவ இ�ரா� மBN=   ெகௗரவ அ= �லா மஹN=ெகௗரவ அ= �லா மஹN=ெகௗரவ அ= �லா மஹN=ெகௗரவ அ= �லா மஹN=   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ(.சீ. 56 Gமாரணெகௗரவ எ(.சீ. 56 Gமாரணெகௗரவ எ(.சீ. 56 Gமாரணெகௗரவ எ(.சீ. 56 Gமாரண   ெகௗரவ சீனி6த�பி ேயாேக(வர�ெகௗரவ சீனி6த�பி ேயாேக(வர�ெகௗரவ சீனி6த�பி ேயாேக(வர�ெகௗரவ சீனி6த�பி ேயாேக(வர�   ெகௗரவ பிம� ர6நாய�கெகௗரவ பிம� ர6நாய�கெகௗரவ பிம� ர6நாய�கெகௗரவ பிம� ர6நாய�க   ெகௗரவ சீ. *. ர6நாய�கெகௗரவ சீ. *. ர6நாய�கெகௗரவ சீ. *. ர6நாய�கெகௗரவ சீ. *. ர6நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா� ர6வ6ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர6வ6ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர6வ6ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர6வ6ேத   ெ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 ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�க   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ 5ஜிA� ரஹுமா�ெகௗரவ 5ஜிA� ரஹுமா�ெகௗரவ 5ஜிA� ரஹுமா�ெகௗரவ 5ஜிA� ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ�ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ சம� ராஜப%ெகௗரவ சம� ராஜப%ெகௗரவ சம� ராஜப%ெகௗரவ சம� ராஜப%   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேக   ெகௗரவ ஜானக வ�G�Aரெகௗரவ ஜானக வ�G�Aரெகௗரவ ஜானக வ�G�Aரெகௗரவ ஜானக வ�G�Aர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி6திராேதவி வ�னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி6திராேதவி வ�னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி6திராேதவி வ�னிஆரCசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி6திராேதவி வ�னிஆரCசி   ெ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�ரமர6னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர6னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர6னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர6ன   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  Eதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  Eதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  Eதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி)  Eதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Gமாாி விேஜர6னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Gமாாி விேஜர6னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Gமாாி விேஜர6னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Gமாாி விேஜர6ன   



                            ( 5 )  M. No. 230 ெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரம ெகௗரவ  P= விேஜேசகரெகௗரவ  P= விேஜேசகரெகௗரவ  P= விேஜேசகரெகௗரவ  P= விேஜேசகர   ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�ெகௗரவ ச. வியாேழ"திர�   ெகௗரவ விம� #ரவ�செகௗரவ விம� #ரவ�செகௗரவ விம� #ரவ�செகௗரவ விம� #ரவ�ச   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான56  Oேநச�ெகௗரவ ஞான56  Oேநச�ெகௗரவ ஞான56  Oேநச�ெகௗரவ ஞான56  Oேநச�   ெகௗரவ ச"தி6 சமரசி�கெகௗரவ ச"தி6 சமரசி�கெகௗரவ ச"தி6 சமரசி�கெகௗரவ ச"தி6 சமரசி�க   ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எC.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ 56  சிவ8�க�ெகௗரவ 56  சிவ8�க�ெகௗரவ 56  சிவ8�க�ெகௗரவ 56  சிவ8�க�   ெகௗரவ வ,ேவ� �ேர@ெகௗரவ வ,ேவ� �ேர@ெகௗரவ வ,ேவ� �ேர@ெகௗரவ வ,ேவ� �ேர@   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ கனக ேஹர6ெகௗரவ கனக ேஹர6ெகௗரவ கனக ேஹர6ெகௗரவ கனக ேஹர6   ெகௗரவ விஜித ேஹர6ெகௗரவ விஜித ேஹர6ெகௗரவ விஜித ேஹர6ெகௗரவ விஜித ேஹர6      தி'. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற& ெசயலாள� நாயக�   தி'. நீ- இ�தவல, பணியா�ெடா$தி9 பிரதானிL� பிரதி9 பாரா�மற& ெசயலாள� நாயக��   தி'மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி& ெசயலாள� நாயக�  தி'. I கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி& ெசயலாள� நாயக�    ஒ6திைவ=பி� பிரகார� பாராSம�ற� T,ய . ஒ6திைவ=பி� பிரகார� பாராSம�ற� T,ய . ஒ6திைவ=பி� பிரகார� பாராSம�ற� T,ய . ஒ6திைவ=பி� பிரகார� பாராSம�ற� T,ய .     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    ப6திர�க9ப6திர�க9ப6திர�க9ப6திர�க9    சம�=பண�சம�=பண�சம�=பண�சம�=பண�: : : : (1) உய�க-வி ம01� ெந=>சாைலக+ அைம&ச�, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ம01� 2010 ஆ� ஆV=க� கான இல8ைக கட0பைடயி வ'டாAத ெசயலா01ைக அறி ைககைள& சம�9பி�� அWவறி ைகைய ேதசிய9 பா�கா9: ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  $(வி0$ ஆ019ப=�த9பட ேவV=ெமன9 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. 
(2) உய�க-வி ம01� ெந=>சாைலக+ அைம&ச�, 2016 ஆ�  ஆV= கான இல8ைக9 பிைணய8க+ ம01� பாிவ��தைன ஆைண $(வி ஆVடறி ைகைய& சம�9பி�� ேம0பI அறி ைகைய ெபா'ளாதார அபிவி'�தி   ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  $(வி0$ ஆ019ப=�த9பட ேவV=ெமன9 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. 
(3) உய�க-வி ம01� ெந=>சாைலக+ அைம&ச�, 2016 ஆ� ஆV= கான நி'வாக ேம�ைறY=க+ நியாய சைபயி வ'டாAத அறி ைகைய& சம�9பி�� ேம0பI அறி ைகைய உ+ளக நி'வாக� ம01� அரச �காைம��வ� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  $(வி0$ ஆ019ப=�த9பட ேவV=ெமன9 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. 
(4) உய�க-வி ம01� ெந=>சாைலக+ அைம&ச�, 2016 ஆ� ஆV= கான ஆர�ப  ைக�ெதாழி- அைம&சி வ'டாAத ெசய0திற அறி ைகைய& சம�9பி��, அW அறி ைகைய, உ0ப�திக�� ேசைவக�� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  $(வி0$ ஆ019ப=�த9பட ேவV=ெமன9 பிேராி�தா�. 



                            ( 6 )  M. No. 230 பிேரரைண சைப $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. 
(5) உய�க-வி ம01� ெந=>சாைலக+ அைம&ச�,  
 (i)  2013 ம01� 2014 ஆ� ஆV=க� கான இல8ைக �தZ�=& சைபயி வ'டாAத அறி ைகக+; 
 (ii) 2008 ஆ� ஆVI 14 ஆ� இல க, ெசய-D[ க அபிவி'�தி  க'�தி�ட8க+ ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி (4) ஆ� உ�பிாிவி கீ? அபிவி'�தி உபாய �ைறக+ ம01� ச�வேதச வ��தக அைம&சரா- விதி க9ப�=, 2017 திெச�ப� 07 ஆ� திகதிய 2048/ 31 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமானியி- ெவளியிட9ப�ட க�டைள ெதாட�பான தீ�மான�: ம01� 

 (iii) 2008 ஆ� ஆVI 14 ஆ� இல க, ெசய-D[ க அபிவி'�தி  க'�தி�ட8க+ ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி (4) ஆ� உ�பிாிவி கீ? அபிவி'�தி உபாய �ைறக+ ம01� ச�வேதச வ��தக அைம&சரா- விதி க9ப�=, 2017 திெச�ப� 07 ஆ� திகதிய 2048/ 32 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமானியி- ெவளியிட9ப�ட க�டைள ெதாட�பான தீ�மான� ஆகியவ0ைற& சம�9பி��, அWவறி ைகக+ ம01� தீ�மான8க+ ெபா'ளாதார அபிவி'�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  $(வி0$ ஆ019ப=�த9பட ேவV=ெமன9 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�.  2. 2. 2. 2. GUGUGUGU    அறி�ைகக9அறி�ைகக9அறி�ைகக9அறி�ைகக9    சம�=பண�சம�=பண�சம�=பண�சம�=பண�    : : : : (1) உ+ளக நி'வாக� ம01� அரச �காைம��வ� ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  $(வி  தவிசாள� ெகளரவ  காமினி ெலா $ேக சா�பாக அ  $(வி உ19பின� ெகௗரவ நிஹா- கல9ப�தி, அ  $(வி0$ ஆ019ப=�த9ப�ட,    ““““ உ9V� அதிகாரசைபக9 ேதா்த�க9 (தி�6தC)  உ9V� அதிகாரசைபக9 ேதா்த�க9 (தி�6தC)  உ9V� அதிகாரசைபக9 ேதா்த�க9 (தி�6தC)  உ9V� அதிகாரசைபக9 ேதா்த�க9 (தி�6தC)  ச/டXல�ச/டXல�ச/டXல�ச/டXல�”””” ெதாட�பிலான அ $(வி     அறி ைகைய& சம�9பி�தா�. ேம0பI அறி ைக சபா*ட6தி8ட=படசபா*ட6தி8ட=படசபா*ட6தி8ட=படசபா*ட6தி8ட=பட ேவV=ெமன  க�டைளயாயி01. 
(2) அரசா8க நிதி ப0றிய $(வி  தவிசாள� ெகௗரவ எ�.ஏ. /மAதிர சா�பாக அ  $(வி உ19பின� ெகௗரவ பA�ல $ணவ�தன,  அ $(வி0$ ஆ019ப=�த9ப�ட,        
 (i)  வ'டாAத மதி9_=க+ ப0றிய அறி�க  $றி9பி- கா�ட9ப�=+ள ேதசிய வர@ெசல@�தி�ட�தி கீ? $ைறநிர9: உதவி& ேசைவக+ ம01� அவசர ேதைவ9 ெபா19: களி 4ல� வழ8க9ப�=+ள ேமலதிக ஒ� கீ=க+ ெதாட�பான $றி9:;  (ii) உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பா=க+) ச�ட�தி கீழான க�டைள;  (iii) விேசட வியாபார9 பVட அற`�=& ச�ட�தி கீழான க�டைளக+;  (iv) /8க  க�டைள&ச�ட�தி கீழான தீ�மான�;  (v) ம�வாி  க�டைள& ச�ட�தி கீழான அறிவி�த-க+;   ம01�  (vi) 2016 ஆ� ஆV= கான உ+நா�= இைறவாி� திைண கள�தி  ெசயலா01ைக அறி ைக      ெதாட�பிலான அ $(வி     அறி ைகைய& சம�9பி�தா�.  ேம0பI அறி ைக சபா*ட6தி8ட=படசபா*ட6தி8ட=படசபா*ட6தி8ட=படசபா*ட6தி8ட=பட ேவV=ெமன  க�டைளயாயி01.  



                            ( 7 )  M. No. 230 3.3.3.3.    மI�க9மI�க9மI�க9மI�க9: : : :     
(1)  நிவிதிகல, ெதாெலா2வல, “நஹ- வ�ர நிவஸ” எ<� �கவாியி- வதிL� தி'. ல சிாி கலகமேகயின� 2017.09.17 ஆ� திகதியிட9ப�ட ம<ைவ ெகௗரவ க'ணார�ன பரணவிதான சம�9பி�தா�.  
(2)  ர�: கன, ேபாதிராஜராம மாவ�ைத, இல. 27/ஏ யி- வதிL� தி'. எ2. /சி- பிாியAதவின� 2017.07.30 ஆ� திகதியிட9ப�ட ம<ைவ ெகௗரவ பிம- ர�னாய க சம�9பி�தா�.  
(3)  ம�ட கள9:, �த5யா� `தி, இல. 34 இ- வதிL� தி'மதி நிcபா காAதியசீலனின� 2017.03.21 ஆ� திகதியிட9ப�ட ம<ைவ ெகௗரவ ஞான��� dேநச சம�9பி�தா�.  25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள கைமய ேம0பI ம< க+ ெபா� ம< க+ $(@ $ ஆ019ப=�த9ப�டன.  4. 4. 4. 4. பாராSம�ற அம�Y (இல.பாராSம�ற அம�Y (இல.பாராSம�ற அம�Y (இல.பாராSம�ற அம�Y (இல.    1111)))) :  :  :  :  பாரா�மற& சைப �த-வ� சம�9பி�த பிேரரைண, — 7 ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைளயி ஏ0பா=களினா,�, 2016.03.08 ம01� 2017.11.15 ஆகிய  தின8களி-  பாரா�மற�தினா-  ஏ01 ெகா+ள9ப�ட பிேரரைணகளினா,� தைடெபறாம-, இைறய தின� சைப அம�@ ேநர� �.ப. 9.30 மணி �த- பி.ப.12.30 மணி வைரL� ம01� பி.ப 1.00 மணி �த- பி.ப 8.30 மணி வைரL� இ' $மாக. பி.ப. 8.30 மணி $ சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ9பாராக. பிேரரைண சைப $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�.  5. 5. 5. 5. பாராSம�ற அம�Y (இல. பாராSம�ற அம�Y (இல. பாராSம�ற அம�Y (இல. பாராSம�ற அம�Y (இல. 2222 )))) ::::பாரா�மற& சைப �த-வ� சம�9பி�த பிேரரைண,— 7 ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைளயி ஏ0பா=களினா,�, 2016.03.08 ம01� 2017.11.15  ஆகிய  தின8களி-  பாரா�மற�தினா-  ஏ01 ெகா+ள9ப�ட பிேரரைணகளினா,� தைடெபறாம-, 2017 திெச�ப� மாத� 8 ஆ� திகதி ெவ+ளி கிழைம சைப அம�@ ேநர� �.ப. 9.30 மணி �த- பி.ப.12.30 மணி வைரL� ம01� பி.ப 1.00 மணி �த- பி.ப 9.30 மணி வைரL� இ' $மாக. பி.ப. 9.30 மணி $ சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ9பாராக. பிேரரைண சைப $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�.  6.6.6.6.    ஒ �கீ/[C ச/டXல� (201ஒ �கீ/[C ச/டXல� (201ஒ �கீ/[C ச/டXல� (201ஒ �கீ/[C ச/டXல� (2018888) ) ) ) — (ஒ� க9ப�ட இ'ப�� இரVடாவ� நா+) : $( ஆFநிைலயி- ேம,� பாிசீலைன. ($(நிைலயி-) சபாநயாக� தைலைம தா8கினா�, தைல9: 140 நிக?&சி�தி�ட�  01 (மீV=வ'� ெசலவின�) “நிக?&சி�தி�ட� 10/- cபாவினா- $ைற க9ப=மாக” என ெகளரவ ஞான��� dேநச பிேராி�தா�. (�.ப. 10.38 மணி $ $( களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா8கினா�.) (பி.ப. 3.00 மணி $ ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா8கினா�.) (பி.ப. 4.41 மணி $ ெகௗரவ பிம- ர�நாய க தைலைம தா8கினா�.) (பி.ப. 5.44 மணி $ ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனAத $மாரசிறி தைலைம தா8கினா�.) 



                            ( 8 )  M. No. 230 (பி.ப. 6.44 மணி $ $( களி பிரதி� தவிசாள�  தைலைம தா8கினா�.) பிேரரைண சைப $ விட9ப�= நிராகாி க9ப�ட�. 
140 ஆ� தைல9பி 01 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� —   மீV=வ'> ெசல@ ெகன cபா 348,375,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. நிக?&சி�தி�ட�  01 (4லதன& ெசலவின�) 
140 ஆ� தைல9பி 01 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� — 4லதன& ெசல@ ெகன cபா 14,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. நிக?&சி�தி�ட�  02 (4லதன& ெசலவின�) 
140 ஆ� தைல9பி 02 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� — 4லதன& ெசல@ ெகன cபா 3,386,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. தைல9: 145 நிக?&சி�தி�ட� 01 (மீV=வ'� ெசலவின�) 
145 ஆ� தைல9பி 01 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� —   மீV=வ'> ெசல@ ெகன  cபா 2,592,150,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. நிக?&சி�தி�ட�  01 (4லதன& ெசலவின�) 
145 ஆ� தைல9பி 01 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� — 4லதன& ெசல@ ெகன cபா 502,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. நிக?&சி�தி�ட� 02 (மீV=வ'� ெசலவின�) 
145 ஆ� தைல9பி 02 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� —   மீV=வ'> ெசல@ ெகன cபா  84,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. நிக?&சி�தி�ட�  02 (4லதன& ெசலவின�) 
145 ஆ� தைல9பி 02 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� — 4லதன& ெசல@ ெகன cபா 1,640,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. தைல9: 204 நிக?&சி�தி�ட� 02 (மீV=வ'� ெசலவின�) 
204 ஆ� தைல9பி 02 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� —   மீV=வ'> ெசல@ ெகன cபா  154,460,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. நிக?&சி�தி�ட�  02 (4லதன& ெசலவின�) 
204 ஆ� தைல9பி 02 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� — 4லதன& ெசல@ ெகன cபா 94,650,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. 



                            ( 9 )  M. No. 230 தைல9: 232 நிக?&சி�தி�ட� 01 (மீV=வ'� ெசலவின�) 
232 ஆ� தைல9பி 01 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� —   மீV=வ'> ெசல@ ெகன  cபா 5,170,594,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. நிக?&சி�தி�ட�  01 (4லதன& ெசலவின�) 
232 ஆ� தைல9பி 01 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� — 4லதன& ெசல@ ெகன cபா 896,100,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. தைல9: 326 நிக?&சி�தி�ட� 01 (மீV=வ'� ெசலவின�) 
326 ஆ� தைல9பி 01 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� —   மீV=வ'> ெசல@ ெகன  cபா 276,958,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. நிக?&சி�தி�ட�  01 (4லதன& ெசலவின�) 
326 ஆ� தைல9பி 01 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� — 4லதன& ெசல@ ெகன cபா 15,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. தைல9: 157   நிக?&சி�தி�ட� 01 (மீV=வ'� ெசலவின�) 
157 ஆ� தைல9பி 01 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� —   மீV=வ'> ெசல@ ெகன  cபா 385,405,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. நிக?&சி�தி�ட�  01 (4லதன& ெசலவின�) 
157  ஆ� தைல9பி 01 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� — 4லதன& ெசல@ ெகன cபா 223,900,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. தைல9: 236 நிக?&சி�தி�ட� 01 (மீV=வ'� ெசலவின�) 
236 ஆ� தைல9பி 01 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� —   மீV=வ'> ெசல@ ெகன  cபா 139,265,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. நிக?&சி�தி�ட�  01 (4லதன& ெசலவின�) 
236 ஆ� தைல9பி 01 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� — 4லதன& ெசல@ ெகன cபா 14,000,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. தைல9: 165  நிக?&சி�தி�ட� 01 (மீV=வ'� ெசலவின�) 
165 ஆ� தைல9பி 01 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� —   மீV=வ'> ெசல@ ெகன  cபா 116,308,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. 



                            ( 10 )  M. No. 230 நிக?&சி�தி�ட�  01 (4லதன& ெசலவின�) 
165 ஆ� தைல9பி 01 ஆ� நிக?&சி� தி�ட� — 4லதன& ெசல@ ெகன cபா 2,654,010,000 அ�டவைணயி- ேச� க9பட ேவV=ெமற பிேரரைண $(@ $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�.  “$( ெசF� �I�த பாிசீலைன ப0றி� தைலவ� சைப $ அறிவி9ப�ட $( மீV=� �=வத0$ அ<மதி ேகா'வாராக” என காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம9: அைம&ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. $( ெசF� �I�த பாிசீலைன ப0றி அறிவி க9ப�ட�. 2017 திெச�ப� மாத� 08 ஆ� திகதி ெவ+ளி கிழைம மீV=� �=�.  7.7.7.7.    ஒ6திைவ=A : ஒ6திைவ=A : ஒ6திைவ=A : ஒ6திைவ=A : “இ9பாரா�மற� இ9ெபா(� ஒ�திைவ க9ப=மாக” என காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம9: அைம&ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப $ விட9ப�= ஏ01 ெகா+ள9ப�ட�. பி.ப. 7.26 மணி $, 2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி0கைமய 2017 திெச�ப� மாத� 08 ஆ� திகதி ெவ+ளி கிழைம �.ப. 9.30 மணிவைர பாரா�மற� ஒ�திைவ க9ப�ட�.  


