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ாிய, சபாநாயக� ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி,ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி,ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி,ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி, 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�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி$க,ரணி� வி�கிரமசி$க,ரணி� வி�கிரமசி$க,ரணி� வி�கிரமசி$க, பிரதம அைம)ச*� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ அைம)ச*� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    (தி�மதி) தலதா அ'ேகாரல,(தி�மதி) தலதா அ'ேகாரல,(தி�மதி) தலதா அ'ேகாரல,(தி�மதி) தலதா அ'ேகாரல, நீதி ம01� சிைற)சாைலக/ ம1சீரைம5� அைம)ச� ெகௗரவ வஜிர அேபவ)தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ)தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ)தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ)தன, உ/நா�ட2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா" அமர'$க,ேஜா" அமர'$க,ேஜா" அமர'$க,ேஜா" அமர'$க, 701லா��ைற அபிவி*�தி ம01� கிறி8தவ சமய அ2வ3க/ 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 ம1சீரைம5� அைம)ச*� அரசா9க$ க�சி :த0ேகாலாசா;� ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா* காாியவச�, க3வி அைம)ச� ெகௗரவ மேனா கேணச",ெகௗரவ மேனா கேணச",ெகௗரவ மேனா கேணச",ெகௗரவ மேனா கேணச", ேதசிய ஒ*ைம5பா=, ந3>ண$க� ம01� அரசக*ம ெமாழிக/ அைம)ச� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ச?க நல�ாி ம01� ஆர�ப$ ைக�ெதாழி3 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$%வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ அைம)ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�= �திய கிராம9க/, உ�க�டைம5� வசதிக/ ம01� ச:தாய அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ நவி" திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி" திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி" திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி" திசாநாய�க, ெப*Bேதா�ட$ ைக�ெதாழி3 அைம)ச� ெகௗரவ எ,. -. நாவி"ன,ெகௗரவ எ,. -. நாவி"ன,ெகௗரவ எ,. -. நாவி"ன,ெகௗரவ எ,. -. நாவி"ன, உ/ளக அ2வ3க/ ம01� வடேம3 அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, ��தசாசன அைம)ச� ெகௗரவ ஹாி" ப)னா�',ெகௗரவ ஹாி" ப)னா�',ெகௗரவ ஹாி" ப)னா�',ெகௗரவ ஹாி" ப)னா�', ெதாைல�ெதாட��க/ , Cஜி�ட3 உ�க�டைம5� வசதிக/ ம01� ெவளிநா�=� ெதாழி3வாE5�$க/ அைம)ச� ெ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� ம01� சி1வ� அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, ெவளிநா�ட2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸ) 1,தபா,ெகௗரவ ைபஸ) 1,தபா,ெகௗரவ ைபஸ) 1,தபா,ெகௗரவ ைபஸ) 1,தபா, மாகாண சைபக/, உ/Fரா�சி ம01� விைளயா�=��ைற அைம)ச� 



                            (2 ) M. No. 18 ெகௗரவ சாகல ர2நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர2நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர2நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர2நாய�க, இைளஞ� அ2வ3க/, க*�தி�ட :காைம��வ� 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, ெப0ேறா>ய வள9க/ அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப4,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப4,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப4,ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜப4, உய�க3வி ம01� கலாசார அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம5� சமரவி�ரம, அபிவி*�தி உபாய :ைறக/ ம01� ச�வேதச வ��தக அைம)ச� ெகௗரவ ம$கள சமர6ர,ெகௗரவ ம$கள சமர6ர,ெகௗரவ ம$கள சமர6ர,ெகௗரவ ம$கள சமர6ர, நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� ெகௗரவ ர6�திர சமர6ர,ெகௗரவ ர6�திர சமர6ர,ெகௗரவ ர6�திர சமர6ர,ெகௗரவ ர6�திர சமர6ர, ெதாழி3 ம01� ெதாழி0ச9க உறIக/ அைம)ச� ெகௗரவ ர7சி2 சிய�பலாபி8ய,ெகௗரவ ர7சி2 சிய�பலாபி8ய,ெகௗரவ ர7சி2 சிய�பலாபி8ய,ெகௗரவ ர7சி2 சிய�பலாபி8ய, மிவ2 ம01� ��5பி$க�த$க ச$தி அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட)) ராஜித ேசனார2ன,ெகௗரவ (டா�ட)) ராஜித ேசனார2ன,ெகௗரவ (டா�ட)) ராஜித ேசனார2ன,ெகௗரவ (டா�ட)) ராஜித ேசனார2ன, 7காதார�, ேபாசைண ம01� 7ேதச ம*��வ அைம)ச� ெகௗரவ விஜி2 விஜய1ணி ெசா9சா,ெகௗரவ விஜி2 விஜய1ணி ெசா9சா,ெகௗரவ விஜி2 விஜய1ணி ெசா9சா,ெகௗரவ விஜி2 விஜய1ணி ெசா9சா, கட0ெறாழி3, நீரக வள?ல அபிவி*�தி ம01� கிராமிய5 ெபா*ளாதார அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ 8.எ�. :வாமிநாத",ெகௗரவ 8.எ�. :வாமிநாத",ெகௗரவ 8.எ�. :வாமிநாத",ெகௗரவ 8.எ�. :வாமிநாத", மீ/%Cேய0ற�, �ன�வாJவளி5�, வட$% அபிவி*�தி ம01� இB�மத அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ< ஹகீ�, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழ9க3 அைம)ச� ெகௗரவ அ<'� ஹ>�,ெகௗரவ அ<'� ஹ>�,ெகௗரவ அ<'� ஹ>�,ெகௗரவ அ<'� ஹ>�, தபா3, தபா3 ேசைவக/ ம01� :8>� சமய அ2வ3க/ அைம)ச� ெகௗரவ க-) ஹஷீ�,ெகௗரவ க-) ஹஷீ�,ெகௗரவ க-) ஹஷீ�,ெகௗரவ க-) ஹஷீ�, ெந=Kசாைலக/ ம01� Lதி அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச",ெகௗரவ பி. ஹாிச",ெகௗரவ பி. ஹாிச",ெகௗரவ பி. ஹாிச", ச?க வ2M�ட3க/ அைம)ச� ெகௗரவ -�@ மா)ஷ� சர2 ெபா"ேசகா,ெகௗரவ -�@ மா)ஷ� சர2 ெபா"ேசகா,ெகௗரவ -�@ மா)ஷ� சர2 ெபா"ேசகா,ெகௗரவ -�@ மா)ஷ� சர2 ெபா"ேசகா, வ2வாதார அபிவி*�தி, வனசீவராசிக/ ம01� பிரேதச அபிவி*�தி அைம)ச�  ெகௗரவ ர7சி2 அAவிஹாேர,ெகௗரவ ர7சி2 அAவிஹாேர,ெகௗரவ ர7சி2 அAவிஹாேர,ெகௗரவ ர7சி2 அAவிஹாேர, 701லா��ைற அபிவி*�தி ம01� கிறி8தவ சமய அ2வ3க/ இராஜா9க அைம)ச� ெகௗரவ வச�த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச�த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச�த அAவிஹாேர,ெகௗரவ வச�த அAவிஹாேர, கம�ெதாழி3 இராஜா9க அைம)ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, இைளஞ� அ2வ3க/, க*�தி�ட :காைம��வ� ம01� ெத அபிவி*�தி இராஜா9க அைம)ச� ெகௗரவ ெமாஹா" லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா" லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா" லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா" லா� கிேர�, உய�க3வி ம01� கலாசார அ2வ3க/ இராஜா9க அைம)ச� ெகௗரவ ல�கி ஜயவ)தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ)தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ)தன,ெகௗரவ ல�கி ஜயவ)தன, மைலநா�= �திய கிராம9க/, உ�க�டைம5� வசதிக/ ம01� ச:தாய அபிவி*�தி இராஜா9க 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 அ2வ3க/ இராஜா9க அைம)ச� ெகௗரவ அஜி2 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி2 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி2 பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி2 பி. ெபேரரா, மிவ2 ம01� ��5பி$க�த$க ச$தி இராஜா9க அைம)ச� ெகௗரவ நிேராஷ" ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ" ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ" ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ" ெபேரரா, ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ இராஜா9க அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. 8. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 8. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 8. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 8. பிேரமதாச, ெப*Bேதா�ட$ ைக�ெதாழி3 இராஜா9க அைம)ச� ெகௗரவ இரா" வி�கிரமர2ன,ெகௗரவ இரா" வி�கிரமர2ன,ெகௗரவ இரா" வி�கிரமர2ன,ெகௗரவ இரா" வி�கிரமர2ன, நிதி இராஜா9க அைம)ச� 



                            (3 ) M. No. 18 ெகௗரவ �வ" விேஜவ)தன,ெகௗரவ �வ" விேஜவ)தன,ெகௗரவ �வ" விேஜவ)தன,ெகௗரவ �வ" விேஜவ)தன, பா�கா5� இராஜா9க அைம)ச� ெகௗரவ (தி�மதி) Dயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Dயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Dயாணி விேஜவி�கிரம,ெகௗரவ (தி�மதி) Dயாணி விேஜவி�கிரம, மாகாண சைபக/, உ/Fரா�சி ம01� விைளயா�=��ைற இராஜா9க அைம)ச� ெகௗரவ தி5< ெவதஆரEசி,ெகௗரவ தி5< ெவதஆரEசி,ெகௗரவ தி5< ெவதஆரEசி,ெகௗரவ தி5< ெவதஆரEசி, கட0ெறாழி3, நீரக வள?ல அபிவி*�தி ம01� கிராமிய5 ெபா*ளாதார அ2வ3க/ இராஜா9க அைம)ச� ெகௗரவ ல4ம" ெசெனவிர2ன,ெகௗரவ ல4ம" ெசெனவிர2ன,ெகௗரவ ல4ம" ெசெனவிர2ன,ெகௗரவ ல4ம" ெசெனவிர2ன, விKஞான, ெதாழி3N�ப, ஆராE)சி, திறக/ அபிவி*�தி, ெதாழி0பயி0சி ம01� க�C மர�ாிைமக/ இராஜா9க அைம)ச� ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எE. எ�. ெபளF, ேதசிய ஒ01ைம ம01� சகவாJI இராஜா9க அைம)ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி$க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி$க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி$க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி$க, ேபா$%வர�� ம01� சிவி3 விமான) ேசைவக/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ"ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ"ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ"ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ"ன, நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ2'வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ2'வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ2'வல,ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ2'வல, உ/நா�ட2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 7காதார�, ேபாசைண ம01� 7ேதச ம*��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ 'ேனG க"க�த,ெகௗரவ 'ேனG க"க�த,ெகௗரவ 'ேனG க"க�த,ெகௗரவ 'ேனG க"க�த, காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட)) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட)) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட)) (தி�மதி) அேனாமா கமேக,ெகௗரவ (டா�ட)) (தி�மதி) அேனாமா கமேக, ெப0ேறா>ய வள9க/ அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எ@வ@ �ணேசகர,ெகௗரவ எ@வ@ �ணேசகர,ெகௗரவ எ@வ@ �ணேசகர,ெகௗரவ எ@வ@ �ணேசகர, உ/ளக அ2வ3க/ ம01� வடேம3 அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ந5" ப/டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந5" ப/டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந5" ப/டார ஜயமஹ,ெகௗரவ ந5" ப/டார ஜயமஹ, அரச நி*வாக :காைம��வ ம01� ச�ட:� ஒ+9%� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ பா5த �மார ெதவர<ெப�ம,ெகௗரவ பா5த �மார ெதவர<ெப�ம,ெகௗரவ பா5த �மார ெதவர<ெப�ம,ெகௗரவ பா5த �மார ெதவர<ெப�ம, வ2வாதார அபிவி*�தி, வனசீவராசிக/ ம01� பிரேதச அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ எE.ஆ). சாரதீ 'Gம�த,ெகௗரவ எE.ஆ). சாரதீ 'Gம�த,ெகௗரவ எE.ஆ). சாரதீ 'Gம�த,ெகௗரவ எE.ஆ). சாரதீ 'Gம�த, நீதி ம01� சிைற)சாைலக/ ம1சீரைம5� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார, ெதாைல�ெதாட��க/, Cஜி�ட3 உ�க�டைம5� வசதிக/ ம01� ெவளிநா�=� ெதாழி3வாE5� பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ I2திக ப2திறண,ெகௗரவ I2திக ப2திறண,ெகௗரவ I2திக ப2திறண,ெகௗரவ I2திக ப2திறண, ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அ2வ3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ க�ணார2ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார2ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார2ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார2ன பரணவிதான, விKஞான, ெதாழி3N�ப, ஆராE)சி, திறக/ அபிவி*�தி, ெதாழி0பயி0சி ம01� க�C மர�ாிைமக/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ெசயி@ அ5 ஸாஹி) ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி@ அ5 ஸாஹி) ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி@ அ5 ஸாஹி) ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி@ அ5 ஸாஹி) ெமௗலானா, ேதசிய ஒ*ைம5பா=, ந3>ண$க� ம01� அரசக*ம ெமாழிக/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேக. காத) ம,தா",ேக. காத) ம,தா",ேக. காத) ம,தா",ேக. காத) ம,தா", மீ/%Cேய0ற�, �ன�வாJவளி5� ம01� வட$% அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ர"ஜ" ராமநாய�க,ெகௗரவ ர"ஜ" ராமநாய�க,ெகௗரவ ர"ஜ" ராமநாய�க,ெகௗரவ ர"ஜ" ராமநாய�க, ச?க வ2M�ட3க/ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ 12' சிவ5$க�,ெகௗரவ 12' சிவ5$க�,ெகௗரவ 12' சிவ5$க�,ெகௗரவ 12' சிவ5$க�, ச?க நல�ாி ம01� ஆர�ப$ ைக�ெதாழி3 பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அமீ) அ5 சிஹா<தீ",ெகௗரவ அமீ) அ5 சிஹா<தீ",ெகௗரவ அமீ) அ5 சிஹா<தீ",ெகௗரவ அமீ) அ5 சிஹா<தீ", கட0ெறாழி3, நீரக வள?ல அபிவி*�தி ம01� கிராமிய5 ெபா*ளாதார அ2வ3க/ பிரதி அைம)ச� 



                            (4 ) M. No. 18 ெகௗரவ எE.எ�.எ�. ஹாீ,,ெகௗரவ எE.எ�.எ�. ஹாீ,,ெகௗரவ எE.எ�.எ�. ஹாீ,,ெகௗரவ எE.எ�.எ�. ஹாீ,, அரச ெதாழி3:ய0சி ம01� க�C நகர அபிவி*�தி பிரதி அைம)ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட) அ<Iஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட) அ<Iஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட) அ<Iஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட) அ<Iஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ)தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ)தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ)தனெகௗரவ ேராஹித அேப�ணவ)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 ல4ம" யா<பா அேபவ)தனெகௗரவ ல4ம" யா<பா அேபவ)தனெகௗரவ ல4ம" யா<பா அேபவ)தனெகௗரவ ல4ம" யா<பா அேபவ)தன   ெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர �மார அேபேசகர   ெகௗரவ 'ஷார இ�'னி� அமரேசனெகௗரவ 'ஷார இ�'னி� அமரேசனெகௗரவ 'ஷார இ�'னி� அமரேசனெகௗரவ 'ஷார இ�'னி� அமரேசன   ெகௗரவ டல, அழக<ெப�மெகௗரவ டல, அழக<ெப�மெகௗரவ டல, அழக<ெப�மெகௗரவ டல, அழக<ெப�ம   ெகௗரவ மஹி�தான�த அA2கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அA2கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அA2கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அA2கமேக   ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.1. 1க�ம@ இ,மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.1. 1க�ம@ இ,மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.1. 1க�ம@ இ,மாயி�ெகௗரவ (கலாநிதி) சீ.1. 1க�ம@ இ,மாயி�   ெகௗரவ ாீ. -. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. -. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. -. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. -. ஏ�கநாய�க   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி�2 �மா)ெகௗரவ அ. அரவி�2 �மா)ெகௗரவ அ. அரவி�2 �மா)ெகௗரவ அ. அரவி�2 �மா)   ெகௗரவ ேவA �மா)ெகௗரவ ேவA �மா)ெகௗரவ ேவA �மா)ெகௗரவ ேவA �மா)   ெகௗரவ நால�க பிரசா2 ெகாெலா"ேனெகௗரவ நால�க பிரசா2 ெகாெலா"ேனெகௗரவ நால�க பிரசா2 ெகாெலா"ேனெகௗரவ நால�க பிரசா2 ெகாெலா"ேன   ெகௗரவ க6�திர" ேகாJ,வர"ெகௗரவ க6�திர" ேகாJ,வர"ெகௗரவ க6�திர" ேகாJ,வர"ெகௗரவ க6�திர" ேகாJ,வர"   ெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேக   ெகௗரவ நிஹா� கல<ப2திெகௗரவ நிஹா� கல<ப2திெகௗரவ நிஹா� கல<ப2திெகௗரவ நிஹா� கல<ப2தி   ெகௗரவ திேனG �ணவ)தனெகௗரவ திேனG �ணவ)தனெகௗரவ திேனG �ணவ)தனெகௗரவ திேனG �ணவ)தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப�'ல �ணவ)தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�'ல �ணவ)தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�'ல �ணவ)தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�'ல �ணவ)தன   ெகௗரவ ப2ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப2ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப2ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப2ம உதயசா�த �ணேசகர   ெகௗரவ எ,. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ,. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ,. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ,. எ�. ச�திரேசன   ெகௗரவ 8.6. சானகெகௗரவ 8.6. சானகெகௗரவ 8.6. சானகெகௗரவ 8.6. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா8ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா8ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா8ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா8   ெகௗரவ ம52 ஜயதிலகெகௗரவ ம52 ஜயதிலகெகௗரவ ம52 ஜயதிலகெகௗரவ ம52 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 அHர சி@னி ஜயர2னெகௗரவ அHர சி@னி ஜயர2னெகௗரவ அHர சி@னி ஜயர2னெகௗரவ அHர சி@னி ஜயர2ன   ெகௗரவ அLராத ஜயர2னெகௗரவ அLராத ஜயர2னெகௗரவ அLராத ஜயர2னெகௗரவ அLராத ஜயர2ன   ெகௗரவ பிய$கர ஜயர2னெகௗரவ பிய$கர ஜயர2னெகௗரவ பிய$கர ஜயர2னெகௗரவ பிய$கர ஜயர2ன   ெ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 (தி�மதி) :ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) :ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) :ேமதா ஜீ. ஜயேசனெகௗரவ (தி�மதி) :ேமதா ஜீ. ஜயேசன   ெ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 ப/டார ெத"னேகா"ெகௗரவ ஜனக ப/டார ெத"னேகா"ெகௗரவ ஜனக ப/டார ெத"னேகா"ெகௗரவ ஜனக ப/டார ெத"னேகா"   



                            (5 ) M. No. 18 ெகௗரவ எ�.எ,. ெதள-�ெகௗரவ எ�.எ,. ெதள-�ெகௗரவ எ�.எ,. ெதள-�ெகௗரவ எ�.எ,. ெதள-�   ெகௗரவ சிறினா� 8 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 8 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 8 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 8 ெம�   ெ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"ஜி2 த ெசா9சாெகௗரவ ாீ. ர"ஜி2 த ெசா9சாெகௗரவ ாீ. ர"ஜி2 த ெசா9சாெகௗரவ ாீ. ர"ஜி2 த ெசா9சா   ெகௗரவ சா5�த திசாநாய�கெகௗரவ சா5�த திசாநாய�கெகௗரவ சா5�த திசாநாய�கெகௗரவ சா5�த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள, ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள, ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள, ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள, ேதவான�தா   ெகௗரவ 1ஹ�ம' நசீ)ெகௗரவ 1ஹ�ம' நசீ)ெகௗரவ 1ஹ�ம' நசீ)ெகௗரவ 1ஹ�ம' நசீ)   ெகௗரவ வா:ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா:ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா:ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா:ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாM, நி)மலநாத"ெகௗரவ இ. சாM, நி)மலநாத"ெகௗரவ இ. சாM, நி)மலநாத"ெகௗரவ இ. சாM, நி)மலநாத"   ெகௗரவ (டா�ட)) ரேமG பதிரணெகௗரவ (டா�ட)) ரேமG பதிரணெகௗரவ (டா�ட)) ரேமG பதிரணெகௗரவ (டா�ட)) ரேமG பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ :ச�த I7சிநிலேமெகௗரவ :ச�த I7சிநிலேமெகௗரவ :ச�த I7சிநிலேமெகௗரவ :ச�த I7சிநிலேம   ெகௗரவ 8லா" ெபேரராெகௗரவ 8லா" ெபேரராெகௗரவ 8லா" ெபேரராெகௗரவ 8லா" ெபேரரா   ெகௗரவ சன2 நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன2 நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன2 நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன2 நிசா�த ெபேரரா   ெகௗரவ :ஜி2 ச7ஜய ெபேரராெகௗரவ :ஜி2 ச7ஜய ெபேரராெகௗரவ :ஜி2 ச7ஜய ெபேரராெகௗரவ :ஜி2 ச7ஜய ெ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 (டா�ட)) (தி�மதி) :த)ஷினி ப)னா�'IMேளெகௗரவ (டா�ட)) (தி�மதி) :த)ஷினி ப)னா�'IMேளெகௗரவ (டா�ட)) (தி�மதி) :த)ஷினி ப)னா�'IMேளெகௗரவ (டா�ட)) (தி�மதி) :த)ஷினி ப)னா�'IMேள   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�த   ெகௗரவ ஏ. 8. :சி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. 8. :சி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. 8. :சி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. 8. :சி� பிேரமஜய�த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமEச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமEச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமEச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமEச�திர   ெகௗரவ எ,. பிேரமர2னெகௗரவ எ,. பிேரமர2னெகௗரவ எ,. பிேரமர2னெகௗரவ எ,. பிேரமர2ன   ெகௗரவ ப�'ல லா� ப/டாாிெகாடெகௗரவ ப�'ல லா� ப/டாாிெகாடெகௗரவ ப�'ல லா� ப/டாாிெகாடெகௗரவ ப�'ல லா� ப/டாாிெகாட   ெகௗரவ தாராநா2 ப,நாய�கெகௗரவ தாராநா2 ப,நாய�கெகௗரவ தாராநா2 ப,நாய�கெகௗரவ தாராநா2 ப,நாய�க   ெ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 1ஹ�ம' இ<ராஹி� 1ஹ�ம' ம"
)ெகௗரவ 1ஹ�ம' இ<ராஹி� 1ஹ�ம' ம"
)ெகௗரவ 1ஹ�ம' இ<ராஹி� 1ஹ�ம' ம"
)ெகௗரவ 1ஹ�ம' இ<ராஹி� 1ஹ�ம' ம"
)   ெகௗரவ எ,.எ�. மாி�கா)ெகௗரவ எ,.எ�. மாி�கா)ெகௗரவ எ,.எ�. மாி�கா)ெகௗரவ எ,.எ�. மாி�கா)   ெகௗரவ (ேபராசிாிய)) ஆ: மாரசி$கெகௗரவ (ேபராசிாிய)) ஆ: மாரசி$கெகௗரவ (ேபராசிாிய)) ஆ: மாரசி$கெகௗரவ (ேபராசிாிய)) ஆ: மாரசி$க   ெகௗரவ அLர பிாியத)ஷன யா<பாெகௗரவ அLர பிாியத)ஷன யா<பாெகௗரவ அLர பிாியத)ஷன யா<பாெகௗரவ அLர பிாியத)ஷன யா<பா   ெகௗரவ சீனி2த�பி ேயாேக,வர"ெகௗரவ சீனி2த�பி ேயாேக,வர"ெகௗரவ சீனி2த�பி ேயாேக,வர"ெகௗரவ சீனி2த�பி ேயாேக,வர"   ெகௗரவ சீ. -. ர2நாய�கெகௗரவ சீ. -. ர2நாய�கெகௗரவ சீ. -. ர2நாய�கெகௗரவ சீ. -. ர2நாய�க   ெகௗரவ பிரச"ன ரண'$கெகௗரவ பிரச"ன ரண'$கெகௗரவ பிரச"ன ரண'$கெகௗரவ பிரச"ன ரண'$க   ெகௗரவ பிரச"ன ரண6ரெகௗரவ பிரச"ன ரண6ரெகௗரவ பிரச"ன ரண6ரெகௗரவ பிரச"ன ரண6ர   ெகௗரவ ெராசா" ரணசி$கெகௗரவ ெராசா" ரணசி$கெகௗரவ ெராசா" ரணசி$கெகௗரவ ெராசா" ரணசி$க   ெகௗரவ ெகெஹ5ய ர�I�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ5ய ர�I�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ5ய ர�I�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹ5ய ர�I�ெவ�ல   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா"ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா"ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா"ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா"   



                            (6 ) M. No. 18 ெகௗரவ 1ஜிI) ரஹுமா"ெகௗரவ 1ஜிI) ரஹுமா"ெகௗரவ 1ஜிI) ரஹுமா"ெகௗரவ 1ஜிI) ரஹுமா"   ெகௗரவ ஹ)ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ)ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ)ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ)ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ சம� ராஜப4ெகௗரவ சம� ராஜப4ெகௗரவ சம� ராஜப4ெகௗரவ சம� ராஜப4   ெகௗரவ மஹி�த ராஜப�ெகௗரவ மஹி�த ராஜப�ெகௗரவ மஹி�த ராஜப�ெகௗரவ மஹி�த ராஜப�    ஷஷஷஷ   ெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேகெகௗரவ காமினி ெலா��ேக   ெகௗரவ ஜானக வ���Iரெகௗரவ ஜானக வ���Iரெகௗரவ ஜானக வ���Iரெகௗரவ ஜானக வ���Iர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி2திராேதவி வ"னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி2திராேதவி வ"னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி2திராேதவி வ"னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி2திராேதவி வ"னிஆரEசி   ெ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�ரமர2னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர2னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர2னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர2ன   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ'$கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ'$கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ'$கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ'$க   ெகௗரவ (டா�ட)) (தி�மதி) 'Fதா விேஜமா"னெகௗரவ (டா�ட)) (தி�மதி) 'Fதா விேஜமா"னெகௗரவ (டா�ட)) (தி�மதி) 'Fதா விேஜமா"னெகௗரவ (டா�ட)) (தி�மதி) 'Fதா விேஜமா"ன   ெகௗரவ லNம" ஆன�த விேஜமா"னெகௗரவ லNம" ஆன�த விேஜமா"னெகௗரவ லNம" ஆன�த விேஜமா"னெகௗரவ லNம" ஆன�த விேஜமா"ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர2னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர2னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர2னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர2ன   ெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறி   ெகௗரவ '>< விேஜேசகரெகௗரவ '>< விேஜேசகரெகௗரவ '>< விேஜேசகரெகௗரவ '>< விேஜேசகர   ெகௗரவ க7சன விேஜேசகரெகௗரவ க7சன விேஜேசகரெகௗரவ க7சன விேஜேசகரெகௗரவ க7சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா" விதானேகெகௗரவ ேஹஷா" விதானேகெகௗரவ ேஹஷா" விதானேகெகௗரவ ேஹஷா" விதானேக   ெகௗரவ ேதHக விதானகமேகெகௗரவ ேதHக விதானகமேகெகௗரவ ேதHக விதானகமேகெகௗரவ ேதHக விதானகமேக   ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர"ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர"ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர"ெகௗரவ ச. வியாேழ�திர"   ெகௗரவ ச�திம 6ர�ெகா8ெகௗரவ ச�திம 6ர�ெகா8ெகௗரவ ச�திம 6ர�ெகா8ெகௗரவ ச�திம 6ர�ெகா8   ெகௗரவ �மார ெவ�கமெகௗரவ �மார ெவ�கமெகௗரவ �மார ெவ�கமெகௗரவ �மார ெவ�கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர"ெகௗரவ சி. சிறீதர"ெகௗரவ சி. சிறீதர"ெகௗரவ சி. சிறீதர"   ெகௗரவ ஞான12' Dேநச"ெகௗரவ ஞான12' Dேநச"ெகௗரவ ஞான12' Dேநச"ெகௗரவ ஞான12' Dேநச"   ெகௗரவ ஜய�த சமர6ரெகௗரவ ஜய�த சமர6ரெகௗரவ ஜய�த சமர6ரெகௗரவ ஜய�த சமர6ர   ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப�த",ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப�த",ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப�த",ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப�த", பாரா�மற எதி�$க�சி� தைலவ� ெகௗரவ தில$க :மதிபாலெகௗரவ தில$க :மதிபாலெகௗரவ தில$க :மதிபாலெகௗரவ தில$க :மதிபால   ெகௗரவ எ�.ஏ. :ம�திர"ெகௗரவ எ�.ஏ. :ம�திர"ெகௗரவ எ�.ஏ. :ம�திர"ெகௗரவ எ�.ஏ. :ம�திர"   ெகௗரவ வ8ேவ� :ேரGெகௗரவ வ8ேவ� :ேரGெகௗரவ வ8ேவ� :ேரGெகௗரவ வ8ேவ� :ேரG   ெகௗரவ ச2'ர ச�தீப ேசனார2னெகௗரவ ச2'ர ச�தீப ேசனார2னெகௗரவ ச2'ர ச�தீப ேசனார2னெகௗரவ ச2'ர ச�தீப ேசனார2ன   ெகௗரவ ெசஹா" ேசமசி$கெகௗரவ ெசஹா" ேசமசி$கெகௗரவ ெசஹா" ேசமசி$கெகௗரவ ெசஹா" ேசமசி$க   ெகௗரவ :னி� ஹ�'"ென2திெகௗரவ :னி� ஹ�'"ென2திெகௗரவ :னி� ஹ�'"ென2திெகௗரவ :னி� ஹ�'"ென2தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ@8ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ@8ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ@8ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ@8ஆரEசி   ெகௗரவ இ�திக அL�2த ேஹர2ெகௗரவ இ�திக அL�2த ேஹர2ெகௗரவ இ�திக அL�2த ேஹர2ெகௗரவ இ�திக அL�2த ேஹர2   ெகௗரவ கனக ேஹர2ெகௗரவ கனக ேஹர2ெகௗரவ கனக ேஹர2ெகௗரவ கனக ேஹர2   ெகௗரவ விஜித ேஹர2ெகௗரவ விஜித ேஹர2ெகௗரவ விஜித ேஹர2ெகௗரவ விஜித ேஹர2    



                            (7 ) M. No. 18  தி*. த�மிக தசநாய$க, பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக�   தி*. நீ3 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி5 பிரதானிP� பிரதி5 பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக:�   தி*மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  தி*. C$கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி) ெசயலாள� நாயக�   ஒ2திைவ<பி" பிரகார� பாராQம"ற� R8ய'. சபாநாயக) தைலைம தா$கினா).ஒ2திைவ<பி" பிரகார� பாராQம"ற� R8ய'. சபாநாயக) தைலைம தா$கினா).ஒ2திைவ<பி" பிரகார� பாராQம"ற� R8ய'. சபாநாயக) தைலைம தா$கினா).ஒ2திைவ<பி" பிரகார� பாராQம"ற� R8ய'. சபாநாயக) தைலைம தா$கினா).     1. 1. 1. 1.     சபாநாயகாி"சபாநாயகாி"சபாநாயகாி"சபாநாயகாி"    அறிவி2த�கMஅறிவி2த�கMஅறிவி2த�கMஅறிவி2த�கM: : : : சபாநாயக� பிவ*மா1 அறிவி�த3 வி=�தா� :-  
“இல9ைக) சனநாயக ேசாச>ச$ %Cயர7 அரசியலைம5பி 79  ஆ� இல$க, உ15�ைரயி பிரகார� ‘1990 ‘1990 ‘1990 ‘1990 :வெசாிய ம"ற�:வெசாிய ம"ற�:வெசாிய ம"ற�:வெசாிய ம"ற�’    எ;�  ச�ட?ல�தி3,  2018 �ைல 04 ஆ� திகதி  எனா3 சா1ைர எ+த5ப�டெதபைத அறிவி$க வி*��கிேற.”      2222....    ப2திர$கMப2திர$கMப2திர$கMப2திர$கM    சம)<பி2த�சம)<பி2த�சம)<பி2த�சம)<பி2த�: : : : (1) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச�,     2016/17 ஆ� ஆ�=$கான சிறில9க எயா� ைலயிY ஆ�டறி$ைகைய) சம�5பி�� ேம0பC அறி$ைகய  ெபா*ளாதார அபிவி*�தி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி0% ஆ015ப=�த5பட ேவ�=ெமன5 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ ெகா/ள5ப�ட�. 

(2) ெப*Bேதா�ட$ ைக�ெதாழி3க/ அைம)ச�, 2017 ஆ� ஆ�=$கான ெப*Bேதா�ட$ ைக�ெதாழி3 அைம)சி வ*டாBத ெசயலா01ைக அறி$ைகைய) சம�5பி�� ேம0பC அறி$ைகைய கம�ெதாழி3 ம01� காணி ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி0% ஆ015ப=�த5பட ேவ�=ெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. 
(3) காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச�, 2017 ஆ� ஆ�=$கான கட இண$க சைப� திைண$கள�தி ஆ�= அறி$ைகைய) சம�5பி�� ேம0பC அறி$ைகைய  ச�ட விவகார� (ஊழ2$ெகதிரான) ம01� ஊடக��ைற  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி0% ஆ015ப=�த5பட ேவ�=ெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. 
(4) அபிவி*�தி உபாய :ைறக/ ம01� ச�வேதச வ��தக   அைம)ச�, 2016 ஆ� ஆ�=$கான இல9ைக :த[�=) சைபயி வ*டாBத அறி$ைகைய) சம�5பி�� ேம0பC அறி$ைகைய ச�வேதச ெதாட��க/ ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ$ %+வி0% ஆ015ப=�த5பட ேவ�=ெமன5 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  3.3.3.3.    �W�களி"�W�களி"�W�களி"�W�களி"    அறி�ைககMஅறி�ைககMஅறி�ைககMஅறி�ைககM    சம)<பி2த�சம)<பி2த�சம)<பி2த�சம)<பி2த�    : : : : அரசா9க நிதி ப0றிய %+வி  தவிசாள� ெகளரவ எ�.ஏ. 7மBதிர, அ$ %+I$% ஆ015ப=�த5ப�ட,  
 (i)  ேதசிய கண$காEI ச�ட?ல�;  (ii)  உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பா=க/) ச�ட�தி கீJ    க�டைளக/;  (iii)  விேசட வியாபார5 ப�ட அறL�=) ச�ட�தி கீJ க�டைளக/;  (iv)  79க$ க�டைள)ச�ட�தி கீJ தீ�மான9க/; ம01�  (v)  ேதசிய வரI ெசலI�தி�ட�  திைண$கள�தி கீJ %ைறநிர5� உதவி) ேசைவக/ ம01� அவசர ேதைவ5பா=க/ ெபா15�$ க*�தி�ட�தி ?ல� ெசEய5ப�ட %ைறநிர5� ஒ�$கீ=க/ ெதாட�பான %றி5� ெதாட�பிலான அ$%+வி  அறி$ைகைய) சம�5பி�தா�. 



                            (8 ) M. No. 18 ேம0பC அறி$ைக சபா-ட2தி5ட<படசபா-ட2தி5ட<படசபா-ட2தி5ட<படசபா-ட2தி5ட<பட    ேவ�=ெமன$ க�டைளயாயி01.  4.4.4.4.    ெபா'ெபா'ெபா'ெபா'    மH�கMமH�கMமH�கMமH�கM    சம)<பி2த�சம)<பி2த�சம)<பி2த�சம)<பி2த�: : : :     
(1)  ேலா$காெஹ�Cய, பனாக:வவி3 வதிP� தி*மதி ட5ளி�.ஏ. 7சிலாவதியின� 2018.05.04 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ எ8.^. நாவின சம�5பி�தா�.  
(2)  இ9கினிமி�Cய, எ). 1 ஏ கிராம�, இல. 82 இ3 வதிP� தி*. ஆ�.C. ஜயவ�தனவின� 2018.05.27 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ பிய9கர ஜயர�ன சம�5பி�தா�.  
(3)  ��தள�, Nைர)ேசாைல, க3பி�Cய Lதியி3 வதிP� தி*. எ8.எ3. ெமாஹம� ஹ_மின� 2018.05.28 ஆ� திகதியிட5ப�ட ம;ைவ ெகௗரவ ெஹ$ட� அ5�ஹாமி சம�5பி�தா�.  30 (10) ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள$கைமய ேம0பC ம;$க/ ெபா� ம;$க/ %+I$% ஆ015ப=�த5ப�டன.     5.5.5.5.    விேசடவிேசடவிேசடவிேசட    வியாபார<வியாபார<வியாபார<வியாபார<    ப/டப/டப/டப/ட    அற6@XEஅற6@XEஅற6@XEஅற6@XE    ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"    கீYகீYகீYகீY    க@டைளக@டைளக@டைளக@டைள    (((( இலஇலஇலஇல.1.1.1.1 )))) : : : : நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ�C 48 ஆ� இல$க விேசட வியாபார5 ப�ட அறL�=) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீJ விேசட வியாபார5 ப�ட அறL= ெதாட�பி3 நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)சரா3 ஆ$க5ப�=, 2018 ெப5ரவாி 23 ஆ� திகதிய 2059/52 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி3  பிர7ாி$க5ப�ட�� 2018.06.21 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி$க5ப=மாக. 

(பி.ப. 2.34 மணி$% %+$களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா9கினா�. )   “ெகளரவ ேவ2 %மா� தைலைம தா9%வாராக” என நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக  அைம)ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 3.25 மணி$% ெகௗரவ ேவ2 %மா� தைலைம தா9கினா�.) “ெகளரவ விேஜபால ெஹ�Cயாரா)சி தைலைம தா9%வாராக” என ைக�ெதாழி3 ம01� வாணிப அ2வ3க/  பிரதி அைம)ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. 
(பி.ப. 4.20 மணி$% ெகௗரவ விேஜபால ெஹ�Cயாரா)சி தைலைம தா9கினா�.) 
(பி.ப. 6.17 மணி$% பிரதி) சபாநாயக� தைலைம தா9கினா�.)  பிேரரைண சைப$% விட5ப�= எ01$ெகா/ள5ப�ட�.  6.6.6.6.    விேசடவிேசடவிேசடவிேசட    வியாபார<வியாபார<வியாபார<வியாபார<    ப/டப/டப/டப/ட    அற6@XEஅற6@XEஅற6@XEஅற6@XE    ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"    கீYகீYகீYகீY    க@டைளக@டைளக@டைளக@டைள    (((( இலஇலஇலஇல.2.2.2.2 )))) : : : : நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ�C 48 ஆ� இல$க விேசட வியாபார5 ப�ட அறL�=) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீJ விேசட வியாபார5 ப�ட அறL= ெதாட�பி3 நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)சரா3 ஆ$க5ப�=, 2018 மா�) 07 ஆ� திகதிய 2061/22 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி3  பிர7ாி$க5ப�ட�� 2018.06.21 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி$க5ப=மாக. பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  



                            (9 ) M. No. 18 7.7.7.7.    விேசடவிேசடவிேசடவிேசட    வியாபார<வியாபார<வியாபார<வியாபார<    ப/டப/டப/டப/ட    அற6@XEஅற6@XEஅற6@XEஅற6@XE    ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"    கீYகீYகீYகீY    க@டைளக@டைளக@டைளக@டைள    (((( இலஇலஇலஇல.3.3.3.3 )))) : : : : நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ�C 48 ஆ� இல$க விேசட வியாபார5 ப�ட அறL�=) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீJ விேசட வியாபார5 ப�ட அறL= ெதாட�பி3 நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)சரா3 ஆ$க5ப�=, 2018 மா�) 19 ஆ� திகதிய 2063/13 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி3  பிர7ாி$க5ப�ட�� 2018.06.21 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி$க5ப=மாக. பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  8.8.8.8.    விேசடவிேசடவிேசடவிேசட    வியாபார<வியாபார<வியாபார<வியாபார<    ப/டப/டப/டப/ட    அற6@XEஅற6@XEஅற6@XEஅற6@XE    ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"    கீYகீYகீYகீY    க@டைளக@டைளக@டைளக@டைள    (((( இலஇலஇலஇல.4.4.4.4 )))) : : : : நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ�C 48 ஆ� இல$க விேசட வியாபார5 ப�ட அறL�=) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீJ விேசட வியாபார5 ப�ட அறL= ெதாட�பி3 நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)சரா3 ஆ$க5ப�=, 2018 ஏ5ர3 01 ஆ� திகதிய 2064/49 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி3  பிர7ாி$க5ப�ட�� 2018.06.21 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி$க5ப=மாக. பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  9.9.9.9.    விேசடவிேசடவிேசடவிேசட    வியாபார<வியாபார<வியாபார<வியாபார<    ப/டப/டப/டப/ட    அற6@XEஅற6@XEஅற6@XEஅற6@XE    ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"    கீYகீYகீYகீY    க@டைளக@டைளக@டைளக@டைள    (((( இலஇலஇலஇல.5.5.5.5 )))) : : : : நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,—,2007 ஆ� ஆ�C 48 ஆ� இல$க விேசட வியாபார5 ப�ட அறL�=) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீJ விேசட வியாபார5 ப�ட அறL= ெதாட�பி3 நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)சரா3 ஆ$க5ப�=, 2018 ேம 01 ஆ� திகதிய 2069/18 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி3  பிர7ாி$க5ப�ட�� 2018.06.21 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி$க5ப=மாக. பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  10.10.10.10.    விேசடவிேசடவிேசடவிேசட    வியாபார<வியாபார<வியாபார<வியாபார<    ப/டப/டப/டப/ட    அற6@XEஅற6@XEஅற6@XEஅற6@XE    ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"    கீYகீYகீYகீY    க@டைளக@டைளக@டைளக@டைள    (((( இலஇலஇலஇல.6.6.6.6 )))) : : : : நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ�C 48 ஆ� இல$க விேசட வியாபார5 ப�ட அறL�=) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீJ விேசட வியாபார5 ப�ட அறL= ெதாட�பி3 நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)சரா3 ஆ$க5ப�=, 2018 ேம 08 ஆ� திகதிய 2070/2 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி3  பிர7ாி$க5ப�ட�� 2018.06.21 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி$க5ப=மாக. பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  11.11.11.11.    விேசடவிேசடவிேசடவிேசட    வியாபார<வியாபார<வியாபார<வியாபார<    ப/டப/டப/டப/ட    அற6@XEஅற6@XEஅற6@XEஅற6@XE    ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"    கீYகீYகீYகீY    க@டைளக@டைளக@டைளக@டைள    (((( இலஇலஇலஇல.7.7.7.7 )))) : : : : நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ�C 48 ஆ� இல$க விேசட வியாபார5 ப�ட அறL�=) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீJ விேசட வியாபார5 ப�ட அறL= ெதாட�பி3 நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)சரா3 ஆ$க5ப�=, 2018 ேம 09 ஆ� திகதிய 2070/6 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி3  பிர7ாி$க5ப�ட�� 2018.06.21 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி$க5ப=மாக. 



                            (10 ) M. No. 18 பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  12.12.12.12.    விேசடவிேசடவிேசடவிேசட    வியாபார<வியாபார<வியாபார<வியாபார<    ப/டப/டப/டப/ட    அற6@XEஅற6@XEஅற6@XEஅற6@XE    ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"ச@ட2தி"    கீYகீYகீYகீY    க@டைளக@டைளக@டைளக@டைள    (((( இலஇலஇலஇல.8.8.8.8 )))) : : : : நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆ�C 48 ஆ� இல$க விேசட வியாபார5 ப�ட அறL�=) ச�ட�தி 2 ஆ� பிாிவி கீJ விேசட வியாபார5 ப�ட அறL= ெதாட�பி3 நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)சரா3 ஆ$க5ப�=, 2018 ேம 20 ஆ� திகதிய 2071/85 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி3  பிர7ாி$க5ப�ட�� 2018.06.21 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி$க5ப=மாக. பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  13.13.13.13.    :$க� க@டைளE:$க� க@டைளE:$க� க@டைளE:$க� க@டைளE    ச@ட2தி" கீY தீ)மான�ச@ட2தி" கீY தீ)மான�ச@ட2தி" கீY தீ)மான�ச@ட2தி" கீY தீ)மான�    (இல(இல(இல(இல.1.1.1.1 )))) : : : : நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— ( 2 35 ஆ� அ�தியாயமான)  79க$ க�டைள) ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீJ இற$%மதி� தீ�ைவ$ க�டண9க/ ெதாட�பி3 2018.06.21 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட தீ�மான� அ9கீகாி$க5ப=மாக. (2018 மா�) 16 ஆ� திகதிய 2062/45 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைக. )  பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  14.14.14.14.    :$க� க@டைளE:$க� க@டைளE:$க� க@டைளE:$க� க@டைளE    ச@ட2தி" கீY தீ)மான�ச@ட2தி" கீY தீ)மான�ச@ட2தி" கீY தீ)மான�ச@ட2தி" கீY தீ)மான�    (இல(இல(இல(இல.2.2.2.2 )))) : : : : நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— (235 ஆ� அ�தியாயமான) 79க$ க�டைள) ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீJ இற$%மதி� தீ�ைவ$ க�டண9க/ ெதாட�பி3 2018.06.21 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட தீ�மான� அ9கீகாி$க5ப=மாக. (2018 ஏ5ர3 17 ஆ� திகதிய 2067/2 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைக. )  பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  15.15.15.15.    :$க� க@டைளE:$க� க@டைளE:$க� க@டைளE:$க� க@டைளE    ச@ட2தி" கீY தீ)மான�ச@ட2தி" கீY தீ)மான�ச@ட2தி" கீY தீ)மான�ச@ட2தி" கீY தீ)மான�    (இல(இல(இல(இல.3.3.3.3 )))) : : : : நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— (235 ஆ� அ�தியாயமான) 79க$ க�டைள) ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீJ இற$%மதி� தீ�ைவ$ க�டண9க/ ெதாட�பி3 2018.06.21 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட தீ�மான� அ9கீகாி$க5ப=மாக. (2018 ேம 01 ஆ� திகதிய 2069/2 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைக. )  பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  16.16.16.16.    :$க� க@டைளE:$க� க@டைளE:$க� க@டைளE:$க� க@டைளE    ச@ட2தி" கீY தீ)மான�ச@ட2தி" கீY தீ)மான�ச@ட2தி" கீY தீ)மான�ச@ட2தி" கீY தீ)மான�    (இல(இல(இல(இல.4.4.4.4 )))) : : : : நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— (2 35 ஆ� அ�தியாயமான) 79க$ க�டைள) ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீJ இற$%மதி� தீ�ைவ$ க�டண9க/ ெதாட�பி3 2018.06.21 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட தீ�மான� அ9கீகாி$க5ப=மாக. (2018 ேம 02 ஆ� திகதிய 2069/19 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைக. )  பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�. 



                            (11 ) M. No. 18 17. 17. 17. 17. :$க� க@டைளE:$க� க@டைளE:$க� க@டைளE:$க� க@டைளE    ச@ட2தி" கீY தீ)மான�ச@ட2தி" கீY தீ)மான�ச@ட2தி" கீY தீ)மான�ச@ட2தி" கீY தீ)மான�    (இல(இல(இல(இல.5.5.5.5 )))) ::::  நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— (235 ஆ� அ�தியாயமான) 79க$ க�டைள) ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீJ இற$%மதி� தீ�ைவ$ க�டண9க/ ெதாட�பி3 2018.06.21 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட தீ�மான� அ9கீகாி$க5ப=மாக. (2018 ேம 15 ஆ� திகதிய 2071/15 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைக. )  பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  18.18.18.18.    'ைற1க மZ[� விமான நிைலய அபிவி�2தி அற6@XE ச@ட2தி"'ைற1க மZ[� விமான நிைலய அபிவி�2தி அற6@XE ச@ட2தி"'ைற1க மZ[� விமான நிைலய அபிவி�2தி அற6@XE ச@ட2தி"'ைற1க மZ[� விமான நிைலய அபிவி�2தி அற6@XE ச@ட2தி"    கீYகீYகீYகீY    க@டைளக@டைளக@டைளக@டைள: : : : நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 2011 ஆ� ஆ�C 18 ஆ� இல$க, �ைற:க ம01� விமான நிைலய அபிவி*�தி அறL�=) ச�ட�தி 3(3)  ஆ� பிாிவி கீJ,  �ைற:க ம01� விமான நிைலய அபிவி*�தி அறL= ெதாட�பாக  நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக  அைம)சரா3 விதி$க5ப�=, 2017 திெச�ப� 13 ஆ� திகதிய 2049/16 ஆ� இல$க அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி3 பிர7ாி$க5ப�ட�� 2018.06.05 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி$க5ப=மாக. பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.     19.19.19.19.    உZப2தி வாி (விேசட ஏZபாXகM) ச@ட2தி"உZப2தி வாி (விேசட ஏZபாXகM) ச@ட2தி"உZப2தி வாி (விேசட ஏZபாXகM) ச@ட2தி"உZப2தி வாி (விேசட ஏZபாXகM) ச@ட2தி"    கீYகீYகீYகீY    க@டைளக@டைளக@டைளக@டைள    (இல(இல(இல(இல.1.1.1.1 ))))     : : : : நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 1989 ஆ� ஆ�C 13 ஆ� இல$க, உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பா=க/) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீJ உ0ப�தி வாி ெதாட�பி3 நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)சரா3 ஆ$க5ப�=, 2018 ெப5ரவாி 15 ஆ� திகதிய 2058/33 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி3 பிர7ாி$க5ப�ட�� 2018.06.19 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி$க5ப=மாக. பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  20.20.20.20.    உZப2தி வாி (விேசட ஏZபாXகM) ச@ட2தி"உZப2தி வாி (விேசட ஏZபாXகM) ச@ட2தி"உZப2தி வாி (விேசட ஏZபாXகM) ச@ட2தி"உZப2தி வாி (விேசட ஏZபாXகM) ச@ட2தி"    கீYகீYகீYகீY    க@டைளக@டைளக@டைளக@டைள    (இல(இல(இல(இல.2.2.2.2 )))) ::::நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம5� அைம)ச� சம�5பி�த பிேரரைண,— 1989 ஆ� ஆ�C 13 ஆ� இல$க, உ0ப�தி வாி (விேசட ஏ0பா=க/) ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீJ உ0ப�தி வாி ெதாட�பி3 நிதி ம01� ெவ%சன ஊடக அைம)சரா3 ஆ$க5ப�=, 2018 ெப5ரவாி 15 ஆ� திகதிய 2058/34 ஆ� திகதிய அதிவிேசட வ��தமான5 ப�திாிைகயி3 பிர7ாி$க5ப�ட�� 2018.06.19 ஆ� திகதி சம�5பி$க5ப�ட�மான க�டைள அ9கீகாி$க5ப=மாக. பிேரரைண சைப$% விட5ப�= ஏ01$ெகா/ள5ப�ட�.  21.21.21.21.    ஒ2திைவ<Iஒ2திைவ<Iஒ2திைவ<Iஒ2திைவ<I    : : : : அdேவைள ேநர� 6.30 மணியாகிவிடேவ பிரதி) சபாநாயக� வினாவிறி பாரா�மற�ைத ஒ�திைவ�தா�.     அத பிரகார�, 2018 �ைல 05, வியாழ$கிழைம :.ப. 10.00 மணி வைர பாரா�மற� ஒ�திைவ$க5ப�ட�. 


