
இல. 216216216216.] (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� 18, சனி 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(�   அதிேமத�அதிேமத�அதிேமத�அதிேமத�    ைம�திாிபாலைம�திாிபாலைம�திாிபாலைம�திாிபால    சிறிேசனசிறிேசனசிறிேசனசிறிேசன, , , , இல,ைக சனநாயக  ேசாச.ச  %/யரசி சனாதிபதி0�, பா�கா12 அைம'ச(� மகாவ. ம45� 64றாட7 அைம'ச(� ேதசிய ஒ(ைம1பா9 ம45� ந7.ண க அைம'ச(�.     ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம'ச(� ேதசிய ெகா:ைகக: ம45� ெபா(ளாதார அ;வ7க: 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 ம45� பாரா�மற ம5சீரைம12 அைம'ச(� அரசா,க  க�சி �த4ேகாலாசா=� ெகௗரவ ல ம! கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல ம! கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல ம! கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல ம! கிாிஎ�ல, உய� க7வி ம45� ெந9?சாைலக: அைம'ச(� பாரா�மற' சைப �த7வ(� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�9��ை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�� ம45� சிவி7 விமான' ேசைவக: அைம'ச� ெகௗரவ எ$. &. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ$. &. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ$. &. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ$. &. திசாநாய�க, ச@க வ;A�ட7, நல2ாி ம45� கB/ மர2ாிைமக: 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 ம45� வனசீவராசிக: அைம'ச(� 2�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, ெதாழி7D�ப ம45� ஆராF'சி அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ        தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன,தில� மாரபன, அபிவி(�தி1 பணி1ெபா512க: அைம'ச(� ெவளிநா�ட;வ7க: அைம'ச(� ெகௗரவ அ)ர பிாியத*ஷன யா,பா,ெகௗரவ அ)ர பிாியத*ஷன யா,பா,ெகௗரவ அ)ர பிாியத*ஷன யா,பா,ெகௗரவ அ)ர பிாியத*ஷன யா,பா, அன��த �காைம��வ அைம'ச� ெகௗரவ சாகல ர�நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர�நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர�நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர�நாய�க, ச�ட�� ஒ),%� ம45� ெ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, ெப4ேறா.ய வள,க: அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ ம/� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம/� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம/� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம/� சமரவி�ரம, அபிவி(�தி உபாய �ைறக: ம45� ச�வேதச வ��தக அைம'ச� ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க, �ைற�க,க: ம45� க1ப45ைற அ;வ7க: அைம'ச� ெகௗரவ ர1சி� சிய2பலாபி(ய,ெகௗரவ ர1சி� சிய2பலாபி(ய,ெகௗரவ ர1சி� சிய2பலாபி(ய,ெகௗரவ ர1சி� சிய2பலாபி(ய, மிவ; ம45� 2�1பி க�த க ச தி அைம'ச� 



                            ( 2 )  M. No. 216 ெகௗரவ விஜி� விஜய3ணி ெசா4சா,ெகௗரவ விஜி� விஜய3ணி ெசா4சா,ெகௗரவ விஜி� விஜய3ணி ெசா4சா,ெகௗரவ விஜி� விஜய3ணி ெசா4சா, நீ�1பாசன ம45� நீரக வள@ல �காைம��வ அைம'ச� ெகௗரவ அ,.� ஹ52,ெகௗரவ அ,.� ஹ52,ெகௗரவ அ,.� ஹ52,ெகௗரவ அ,.� ஹ52, தபா7, தபா7 ேசைவக: ம45� �G.� சமய அ;வ7க: அைம'ச� ெகௗரவ &�6 மா*ஷ� சர� ெபா!ேசகா,ெகௗரவ &�6 மா*ஷ� சர� ெபா!ேசகா,ெகௗரவ &�6 மா*ஷ� சர� ெபா!ேசகா,ெகௗரவ &�6 மா*ஷ� சர� ெபா!ேசகா, பிரேதச அபிவி(�தி அைம'ச�  ெகௗரவ ல ம! யா,பா அேபவ*தன,ெகௗரவ ல ம! யா,பா அேபவ*தன,ெகௗரவ ல ம! யா,பா அேபவ*தன,ெகௗரவ ல ம! யா,பா அேபவ*தன, அரச ெதாழி7 �ய4சிக: அபிவி(�தி இராஜா,க அைம'ச� ெகௗரவ வச�த அ7விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ7விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ7விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ7விஹாேர, கம�ெதாழி7 இராஜா,க அைம'ச� ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ! ெபேரரா, ேதசிய ெகா:ைகக: ம45� ெபா(ளாதார அ;வ7க: இராஜா,க அைம'ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக$வர!,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக$வர!,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக$வர!,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக$வர!, சி5வ� அ;வ7க: இராஜா,க அைம'ச� ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர�ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர�ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர�ன,ெகௗரவ இரா! வி�கிரமர�ன, நிதி இராஜா,க அைம'ச� ெகௗரவ �வ! விேஜவ*தன,ெகௗரவ �வ! விேஜவ*தன,ெகௗரவ �வ! விேஜவ*தன,ெகௗரவ �வ! விேஜவ*தன, பா�கா12 இராஜா,க அைம'ச� ெகௗரவ ல ம! ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ ல ம! ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ ல ம! ெசெனவிர�ன,ெகௗரவ ல ம! ெசெனவிர�ன, வி?ஞான, ெதாழி7D�ப ம45� ஆராF'சி இராஜா,க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. எ;. எ2. ெபள=,ெகௗரவ ஏ. எ;. எ2. ெபள=,ெகௗரவ ஏ. எ;. எ2. ெபள=,ெகௗரவ ஏ. எ;. எ2. ெபள=, ேதசிய ஒ(ைம1பா9 ம45� ந7.ண க இராஜா,க அைம'ச�  ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ!ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ!ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ!ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ!ன, நிதி ம45� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி2,ெகௗரவ ைபஸா� காசி2,ெகௗரவ ைபஸா� காசி2,ெகௗரவ ைபஸா� காசி2, 6காதார�, ேபாசைண ம45� 6ேதச ம(��வ பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அ)ராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அ)ராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அ)ராத ஜயர�ன,ெகௗரவ அ)ராத ஜயர�ன, மகாவ. அபிவி(�தி ம45� 64றாட7 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: ம45� ெபா(ளாதார அ;வ7க: பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ எ;.ஆ*. சாரதீ .Aம�த,ெகௗரவ எ;.ஆ*. சாரதீ .Aம�த,ெகௗரவ எ;.ஆ*. சாரதீ .Aம�த,ெகௗரவ எ;.ஆ*. சாரதீ .Aம�த, நீதி பிரதி அைம'ச(� 2�தசாசன பிரதி அைம'ச(� ெகௗரவ �ச�த B1சிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த B1சிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த B1சிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த B1சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம45� �காைம��வ பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி� பி. ெபேரரா, மிவ; ம45� 2�1பி க�த க ச தி பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ இ�திக பCடாரநாய�க,ெகௗரவ இ�திக பCடாரநாய�க,ெகௗரவ இ�திக பCடாரநாய�க,ெகௗரவ இ�திக பCடாரநாய�க, Jடைம12 ம45� நி�மாண��ைற பிரதி அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தாராநா� ப$நாய�க,தாராநா� ப$நாய�க,தாராநா� ப$நாய�க,தாராநா� ப$நாய�க, ெதாைல�ெதாட�2க: ம45� /ஜி�ட7 உ�க�டைம12 வசதிக: 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 வ;A�ட7, நல2ாி ம45� கB/ மர2ாிைமக: பிரதி அைம'ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட* அ,Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட* அ,Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட* அ,Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட* அ,Bஹாமி   ெகௗரவ மஹி�த யா,பா அேபவ*தனெகௗரவ மஹி�த யா,பா அேபவ*தனெகௗரவ மஹி�த யா,பா அேபவ*தனெகௗரவ மஹி�த யா,பா அேபவ*தன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�.வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�.வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�.வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�.வல   ெகௗரவ ர1சி� அ7விஹாேரெகௗரவ ர1சி� அ7விஹாேரெகௗரவ ர1சி� அ7விஹாேரெகௗரவ ர1சி� அ7விஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி�� �மா*ெகௗரவ அ. அரவி�� �மா*ெகௗரவ அ. அரவி�� �மா*ெகௗரவ அ. அரவி�� �மா*   



                            ( 3 )  M. No. 216 ெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ திேனA �ணவ*தனெகௗரவ திேனA �ணவ*தனெகௗரவ திேனA �ணவ*தனெகௗரவ திேனA �ணவ*தன   ெகௗரவ எ6வ6 �ணேசகரெகௗரவ எ6வ6 �ணேசகரெகௗரவ எ6வ6 �ணேசகரெகௗரவ எ6வ6 �ணேசகர   ெகௗரவ ப�ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப�ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப�ம உதயசா�த �ணேசகரெகௗரவ ப�ம உதயசா�த �ணேசகர   ெகௗரவ எ$. எ2. ச�திரேசனெகௗரவ எ$. எ2. ச�திரேசனெகௗரவ எ$. எ2. ச�திரேசனெகௗரவ எ$. எ2. ச�திரேசன   ெகௗரவ ம/� ஜயதிலகெகௗரவ ம/� ஜயதிலகெகௗரவ ம/� ஜயதிலகெகௗரவ ம/� 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 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 பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகரெகௗரவ பிேரமலா� ஜயேசகர   ெகௗரவ மயி�வாகன2 திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன2 திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன2 திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன2 திலகராஜா   ெகௗரவ க. .ைரெர6ணசி�க2ெகௗரவ க. .ைரெர6ணசி�க2ெகௗரவ க. .ைரெர6ணசி�க2ெகௗரவ க. .ைரெர6ணசி�க2   ெகௗரவ எ2.எ$. ெதள&�ெகௗரவ எ2.எ$. ெதள&�ெகௗரவ எ2.எ$. ெதள&�ெகௗரவ எ2.எ$. ெதள&�   ெகௗரவ சிறினா� ( ெம�ெகௗரவ சிறினா� ( ெம�ெகௗரவ சிறினா� ( ெம�ெகௗரவ சிறினா� ( ெம�   ெகௗரவ அ)ர திசாநாய�கெகௗரவ அ)ர திசாநாய�கெகௗரவ அ)ர திசாநாய�கெகௗரவ அ)ர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள$ ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள$ ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள$ ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள$ ேதவான�தா   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ B�திக ப�திறணெகௗரவ B�திக ப�திறணெகௗரவ B�திக ப�திறணெகௗரவ B�திக ப�திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ �ஜி� ச1ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� ச1ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� ச1ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி� ச1ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�த   ெகௗரவ ப�.ல லா� பCடாாிெகாடெகௗரவ ப�.ல லா� பCடாாிெகாடெகௗரவ ப�.ல லா� பCடாாிெகாடெகௗரவ ப�.ல லா� பCடாாிெகாட   ெகௗரவ ெசயி6 அ/ ஸாஹி* ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி6 அ/ ஸாஹி* ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி6 அ/ ஸாஹி* ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி6 அ/ ஸாஹி* ெமௗலானா   ெகௗரவ இ2ரா! மFG,ெகௗரவ இ2ரா! மFG,ெகௗரவ இ2ரா! மFG,ெகௗரவ இ2ரா! மFG,   ெகௗரவ அஜி� மா!ன,ெப�மெகௗரவ அஜி� மா!ன,ெப�மெகௗரவ அஜி� மா!ன,ெப�மெகௗரவ அஜி� மா!ன,ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய*) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய*) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய*) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய*) ஆ� மாரசி�க   ெ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 ஹ*ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ*ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ*ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ*ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ அ�கஜ! இராமநாத!ெகௗரவ அ�கஜ! இராமநாத!ெகௗரவ அ�கஜ! இராமநாத!ெகௗரவ அ�கஜ! இராமநாத!   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய2பதி வி�ரமர�னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய2பதி வி�ரமர�னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய2பதி வி�ரமர�னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய2பதி வி�ரமர�ன   ெகௗரவ (டா�ட*) (தி�மதி) .=தா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட*) (தி�மதி) .=தா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட*) (தி�மதி) .=தா விேஜமா!னெகௗரவ (டா�ட*) (தி�மதி) .=தா விேஜமா!ன   ெகௗரவ லHம! ஆன�த விேஜமா!னெகௗரவ லHம! ஆன�த விேஜமா!னெகௗரவ லHம! ஆன�த விேஜமா!னெகௗரவ லHம! ஆன�த விேஜமா!ன   ெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறி   ெகௗரவ .5, விேஜேசகரெகௗரவ .5, விேஜேசகரெகௗரவ .5, விேஜேசகரெகௗரவ .5, விேஜேசகர   



                            ( 4 )  M. No. 216 ெகௗரவ க1சன விேஜேசகரெகௗரவ க1சன விேஜேசகரெகௗரவ க1சன விேஜேசகரெகௗரவ க1சன 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 விம� Jரவ�செகௗரவ விம� Jரவ�செகௗரவ விம� Jரவ�செகௗரவ விம� Jரவ�ச   ெகௗரவ சி. சிறீதர!ெகௗரவ சி. சிறீதர!ெகௗரவ சி. சிறீதர!ெகௗரவ சி. சிறீதர!   ெகௗரவ ச�தி� சமரசி�கெகௗரவ ச�தி� சமரசி�கெகௗரவ ச�தி� சமரசி�கெகௗரவ ச�தி� சமரசி�க   ெகௗரவ எ2.எ;.எ2. ச�மா!ெகௗரவ எ2.எ;.எ2. ச�மா!ெகௗரவ எ2.எ;.எ2. ச�மா!ெகௗரவ எ2.எ;.எ2. ச�மா!   ெகௗரவ த�ம/�க2 சி�தா*த!ெகௗரவ த�ம/�க2 சி�தா*த!ெகௗரவ த�ம/�க2 சி�தா*த!ெகௗரவ த�ம/�க2 சி�தா*த!   ெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசாெகௗரவ மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   ெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா! ேசமசி�க   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ6(ஆர;சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ6(ஆர;சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ6(ஆர;சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ6(ஆர;சி   ெகௗரவ இ�திக அ)��த ேஹர�ெகௗரவ இ�திக அ)��த ேஹர�ெகௗரவ இ�திக அ)��த ேஹர�ெகௗரவ இ�திக அ)��த ேஹர�      தி(. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக�   தி(. நீ7 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி1 பிரதானி0� பிரதி1 பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக��   தி(மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி' ெசயலாள� நாயக�  தி(. / கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி' ெசயலாள� நாயக�    ஒ�திைவ,பி! பிரகார2 பாராLம!ற2 M(ய.. ஒ�திைவ,பி! பிரகார2 பாராLம!ற2 M(ய.. ஒ�திைவ,பி! பிரகார2 பாராLம!ற2 M(ய.. ஒ�திைவ,பி! பிரகார2 பாராLம!ற2 M(ய..     சபாநாயக* தைலைம தா�கினா*.சபாநாயக* தைலைம தா�கினா*.சபாநாயக* தைலைம தா�கினா*.சபாநாயக* தைலைம தா�கினா*.     1111....    சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!சபாநாயகாி!    அறிவி�த�கNஅறிவி�த�கNஅறிவி�த�கNஅறிவி�த�கN: : : : சபாநாயக� பிவ(மா5 அறிவி�த7 வி9�தா�,— 
“இல,ைக' சனநாயக ேசாச.ச  %/யரசி அரசியலைம1பி 79 ஆ� உ512ைரயி பிரகார�, 2017 நெவ�ப� மாத� 17 ஆ� திகதி ‘நீதி��ைற(தி(�த�)’, 
‘%4ற'ெசய7க� % ப.யா க1ப�ேடா( %� சா�சிக� %மான உதவி ம45� பா�கா12 (தி(�த�)’  ம45�  ‘உ:P� அதிகாரசைபக: (விேசட ஏ4பா9க:)’ ஆகிய ச�ட@ல,களி7  எனா7 சா5ைர எ)த1ப�டெதபைத� ெதாிவி�� ெகா:ள வி(�2கிேற.”      2.2.2.2.    ப�திர�கNப�திர�கNப�திர�கNப�திர�கN    சம*,பண2சம*,பண2சம*,பண2சம*,பண2: : : : (1) காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம12 அைம'ச�, (235 ஆ� அ�தியாயமான) 6,க  க�டைள' ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீT இற %மதி தீ�ைவக: ெதாட�பான தீ�மான�ைத (2017  ஆகG� 11  ஆ� திகதிய 2031/49 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான1 ப�திாிைக) சம�1பி�� ேம4ப/� தீ�மான�ைத அரசா,க நிதி ப4றிய  %)வி4% ஆ451ப9�த1பட ேவB9ெமன1 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. 

(2) காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம12 அைம'ச�,  
 (i) 2014 ஆ� ஆB9 கான ெதைன ஆராF'சி நிைலய�தி ஆBடறி ைக;  ம45�  (ii) 2015 ஆ� ஆB9 கான ேதசிய ெப(Xேதா�ட �காைம��வ நி5வக�தி  ஆBடறி ைக 



                            ( 5 )  M. No. 216 ஆகியவ4ைற' சம�1பி�� ேம4ப/ அறி ைககைள கம�ெதாழி7 ம45� காணி ப4றிய �ைறசா� ேம4பா�ைவ  %)வி4% ஆ451ப9�த1பட ேவB9ெமன1 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. 
(3) காணி ம45� பாரா�மற ம5சீரைம12 அைம'ச�, 2016 ஆ� ஆB9 கான ஏ45மதி விவசாய� திைண கள�தி வ(டாXத ெசய4 திற அறி ைகைய' சம�1பி�� ேம4ப/ அறி ைகைய உ4ப�திக�� ேசைவக�� ப4றிய �ைறசா� ேம4பா�ைவ  %)வி4% ஆ451ப9�த1பட ேவB9ெமன1 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�.  3.3.3.3.    ஒ.�கீ6P; ச6டQல2 (2014) ஒ.�கீ6P; ச6டQல2 (2014) ஒ.�கீ6P; ச6டQல2 (2014) ஒ.�கீ6P; ச6டQல2 (2014) — (ஒ� க1ப�ட எ�டாவ� நா:): %) ஆFநிைலயி7 ேம;� பாிசீலைன. (%)நிைலயி7) சபாநாயக�  தைலைம தா,கினா�. தைல12  103 நிகT'சி�தி�ட�  01 (மீB9வ(� ெசலவின�) “நிகT'சி�தி�ட� 10/- [பாவினா7 %ைற க1ப9மாக” என ெகளரவ க. �ைரெர�ணசி,க� பிேராி�தா�. (�.ப. 11.00 மணி % பிரதி சபாநாயக�  தைலைம தா,கினா�.) (பி.ப. 2.46 மணி % ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ�வல தைலைம தா,கினா�.) (பி.ப. 4.13 மணி % ெகளரவ எ�வ�  %ணேசகர தைலைம தா,கினா�.) (பி.ப. 5.14  மணி % ெகளரவ ெசஹா ேசமசி,க தைலைம தா,கினா�.) (பி.ப. 5.49 மணி % ெகௗரவ �ஜி2� ரஹுமா தைலைம தா,கினா�.) (பி.ப. 6.13 மணி % சபாநாயக�  தைலைம தா,கினா�.) பிேரரைண சைப % விட1ப�9 நிராகாி க1ப�ட�. 103 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� —   மீB9வ(? ெசல_ ெகன [பா 4,973,062,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. நிகT'சி�தி�ட�  01 (@லதன' ெசலவின�) 
103 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� — @லதன' ெசல_ ெகன [பா 4,789,167,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. நிகT'சி�தி�ட� 02 (மீB9வ(� ெசலவின�) 
103 ஆ� தைல1பி 02 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� —   மீB9வ(? ெசல_ ெகன [பா  2,014,000,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. நிகT'சி�தி�ட�  02 (@லதன' ெசலவின�) 
103 ஆ� தைல1பி 02 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� — @லதன' ெசல_ ெகன [பா 4,058,847,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. 



                            ( 6 )  M. No. 216 தைல12 222 நிகT'சி�தி�ட� 01 (மீB9வ(� ெசலவின�) 
222 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� —   மீB9வ(? ெசல_ ெகன  [பா 149,536,395,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. நிகT'சி�தி�ட�  01 (@லதன' ெசலவின�) 
222 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� — @லதன' ெசல_ ெகன [பா 6,987,328,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. தைல12 223 நிகT'சி�தி�ட� 01 (மீB9வ(� ெசலவின�) 
223 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� —   மீB9வ(? ெசல_ ெகன  [பா 50,368,948,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. நிகT'சி�தி�ட�  01 (@லதன' ெசலவின�) 
223 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� — @லதன' ெசல_ ெகன [பா 7,108,621,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. தைல12 224 நிகT'சி�தி�ட� 01 (மீB9வ(� ெசலவின�) 
224 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� —   மீB9வ(? ெசல_ ெகன  [பா 36,512,600,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. நிகT'சி�தி�ட�  01 (@லதன' ெசலவின�) 
224 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� — @லதன' ெசல_ ெகன [பா 6,687,837,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. தைல12 320 நிகT'சி�தி�ட� 01 (மீB9வ(� ெசலவின�) 
320 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� —   மீB9வ(? ெசல_ ெகன  [பா 17,268,120,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. நிகT'சி�தி�ட�  01 (@லதன' ெசலவின�) 
320 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� — @லதன' ெசல_ ெகன [பா 315,000,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. தைல12 325 நிகT'சி�தி�ட� 01 (மீB9வ(� ெசலவின�) 
325 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� —   மீB9வ(? ெசல_ ெகன  [பா 38,250,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. 



                            ( 7 )  M. No. 216 நிகT'சி�தி�ட�  01 (@லதன' ெசலவின�) 
325 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� — @லதன' ெசல_ ெகன [பா 53,200,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. தைல12 104 நிகT'சி�தி�ட� 01 (மீB9வ(� ெசலவின�) 
104 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� —   மீB9வ(? ெசல_ ெகன  [பா 310,541,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. நிகT'சி�தி�ட�  01 (@லதன' ெசலவின�) 
104 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� — @லதன' ெசல_ ெகன [பா 109,250,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. நிகT'சி�தி�ட� 02 (மீB9வ(� ெசலவின�) 
104 ஆ� தைல1பி 02 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� —   மீB9வ(? ெசல_ ெகன [பா  2,439,179,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. நிகT'சி�தி�ட�  02 (@லதன' ெசலவின�) 
104 ஆ� தைல1பி 02 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� — @லதன' ெசல_ ெகன [பா 21,167,800,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. தைல12 237 நிகT'சி�தி�ட� 01 (மீB9வ(� ெசலவின�) 
237 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� —   மீB9வ(? ெசல_ ெகன  [பா 97,000,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. நிகT'சி�தி�ட�  01 (@லதன' ெசலவின�) 
237 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� — @லதன' ெசல_ ெகன [பா 12,000,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. தைல12 239 நிகT'சி�தி�ட� 01 (மீB9வ(� ெசலவின�) 
239 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� —   மீB9வ(? ெசல_ ெகன  [பா 453,345,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. நிகT'சி�தி�ட�  01 (@லதன' ெசலவின�) 
239 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� — @லதன' ெசல_ ெகன [பா 158,500,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. 



                            ( 8 )  M. No. 216 தைல12 252 நிகT'சி�தி�ட� 01 (மீB9வ(� ெசலவின�) 
252 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� —   மீB9வ(? ெசல_ ெகன  [பா 877,965,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. நிகT'சி�தி�ட�  01 (@லதன' ெசலவின�) 
252 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� — @லதன' ெசல_ ெகன [பா 109,250,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. தைல12 192  நிகT'சி�தி�ட� 01 (மீB9வ(� ெசலவின�) 
192 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� —   மீB9வ(? ெசல_ ெகன  [பா 8,436,050,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. நிகT'சி�தி�ட�  01 (@லதன' ெசலவின�) 
192 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� — @லதன' ெசல_ ெகன [பா 3,819,800,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. தைல12 225 நிகT'சி�தி�ட� 01 (மீB9வ(� ெசலவின�) 
225 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� —   மீB9வ(? ெசல_ ெகன  [பா 66,734,033,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. நிகT'சி�தி�ட�  01 (@லதன' ெசலவின�) 
225 ஆ� தைல1பி 01 ஆ� நிகT'சி� தி�ட� — @லதன' ெசல_ ெகன [பா . 3,909,000,000 அ�டவைணயி7 ேச� க1பட ேவB9ெமற பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. 
“%) ெசF� �/�த பாிசீலைன ப4றி� தைலவ� சைப % அறிவி1ப�ட %) மீB9� �9வத4% அ=மதி ேகா(வாராக” என  உய�க7வி ம45� ெந9?சாைலக: அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. %) ெசF� �/�த பாிசீலைன ப4றி அறிவி க1ப�ட�. 2017 நவ�ப� மாத� 20 ஆX திகதி தி,க�கிழைம %) மீB9� �9�.  4. 4. 4. 4. இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    மனிதமனிதமனிதமனித    வளவளவளவள    அபிவி��திஅபிவி��திஅபிவி��திஅபிவி��தி    ஆைண��Vவி!ஆைண��Vவி!ஆைண��Vவி!ஆைண��Vவி!    ஆCடறி�ைகW2ஆCடறி�ைகW2ஆCடறி�ைகW2ஆCடறி�ைகW2    கண��கL2கண��கL2கண��கL2கண��கL2    ----    2014201420142014: பிரதம அைம'ச(� ேதசிய ெகா:ைகக: ம45� ெபா(ளாதார அ;வ7க: அைம'ச(மானவ� சா�பாக உய�க7வி ம45� ெந9?சாைலக: அைம'ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 1997 ஆ� ஆB/ 18 ஆ� இல க இல,ைக ேதசிய மனித வள அபிவி(�தி ஆைண %)' ச�ட�தி 24 ஆ� பிாிவி கீT 2016.10.27 ஆ� திகதி சம�1பி க1ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி0ட �/வைடXத வ(ட�� காக தயாாி க1ப�ட,  கண காFவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி12க: உ:ளட,கலான இல,ைக ேதசிய மனித வள அபிவி(�தி ஆைண %)வி ஆBடறி ைக0� கண %க�� அ,கீகாி க1ப9மாக. 



                            ( 9 )  M. No. 216 பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. 
 5.5.5.5.    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    கா,BXதிகா,BXதிகா,BXதிகா,BXதி    ந2பி�ைகந2பி�ைகந2பி�ைகந2பி�ைக    நிதிய�தி!நிதிய�தி!நிதிய�தி!நிதிய�தி!    ஆCடறி�ைகW2ஆCடறி�ைகW2ஆCடறி�ைகW2ஆCடறி�ைகW2    கண��கL2கண��கL2கண��கL2கண��கL2    ----    2013201320132013: பிரதம அைம'ச(� ேதசிய ெகா:ைகக: ம45� ெபா(ளாதார அ;வ7க: அைம'ச(மானவ� சா�பாக உய�க7வி ம45� ெந9?சாைலக: அைம'ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 2006 ஆ� ஆB/ 28 ஆ� இல க ேதசிய கா125தி ந�பி ைக நிதிய' சைப' ச�ட�தி 17 ஆ� பிாிவி கீT 2016.01.27 ஆ� திகதி சம�1பி க1ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி0ட �/வைடXத வ(ட�� காக தயாாி க1ப�ட, கண காFவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி12க: உ:ளட,கலான ேதசிய கா125தி ந�பி ைக நிதிய�தி வ(டாXத அறி ைக0� கண %க�� அ,கீகாி க1ப9மாக. பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�.  6.6.6.6.    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    கா,BXதிகா,BXதிகா,BXதிகா,BXதி    ந2பி�ைகந2பி�ைகந2பி�ைகந2பி�ைக    நிதிய�தி!நிதிய�தி!நிதிய�தி!நிதிய�தி!    ஆCடறி�ைகW2ஆCடறி�ைகW2ஆCடறி�ைகW2ஆCடறி�ைகW2    கண��கL2கண��கL2கண��கL2கண��கL2    ----    2014201420142014: பிரதம அைம'ச(� ேதசிய ெகா:ைகக: ம45� ெபா(ளாதார அ;வ7க: அைம'ச(மானவ� சா�பாக உய�க7வி ம45� ெந9?சாைலக: அைம'ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 2006 ஆ� ஆB/ 28 ஆ� இல க ேதசிய கா125தி ந�பி ைக நிதிய' ச�ட�தி 17 ஆ� பிாிவி கீT 2016.12.10 ஆ� திகதி சம�1பி க1ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி0ட �/வைடXத வ(ட�� காக தயாாி க1ப�ட, கண காFவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி12க: உ:ளட,கலான ேதசிய கா125தி ந�பி ைக நிதிய�தி வ(டாXத அறி ைக0� கண %க�� அ,கீகாி க1ப9மாக. பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. 
 7.7.7.7.    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    அபாயகரஅபாயகரஅபாயகரஅபாயகர    ஔடத�கNஔடத�கNஔடத�கNஔடத�கN    க6P,பா6P;க6P,பா6P;க6P,பா6P;க6P,பா6P;    சைபயி!சைபயி!சைபயி!சைபயி!    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    மZX2மZX2மZX2மZX2    ஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�த    நிதி�நிதி�நிதி�நிதி�    MZX�கNMZX�கNMZX�கNMZX�கN    ----    2013201320132013: ச�ட� ம45� ஒ),% ம45� ெதனக அபிவி(�தி அைம'ச� சா�பாக உய�க7வி ம45� ெந9?சாைலக: அைம'ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 1984 ஆ� ஆB/ 11 ஆ� இல க, ேதசிய அபாயகர ஔடத,க: க�91பா�9' சைப' ச�ட� ம45� 1971 ஆ� ஆB/ 38 ஆ� இல க நிதி' ச�ட�தி 13 ( 1 )  பிாிவி கீT 2016.08.24 ஆ� திகதி சம�1பி க1ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதி �/வைடXத வ(ட�� காக தயாாி க1ப�ட, கண காFவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி12க: உ:ளட,கலான ேதசிய அபாயகர ஔடத,க: க�91பா�9' சைபயி வ(டாXத அறி ைக0� நிதி  �45 க�� அ,கீகாி க1ப9மாக. பிேரரைண %)_ % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�.  8888....    ஒ�திைவ,B: ஒ�திைவ,B: ஒ�திைவ,B: ஒ�திைவ,B: “இ1 பாரா�மற� இ1ேபா� ஒ�திைவ க1ப9மாக” என பாரா�மற' சைப �த7வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப % விட1ப�9 ஏ45 ெகா:ள1ப�ட�. பி.ப. 6.52 மணி %, 2017 நெவ�ப� மாத� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி4கிண,க 2017 நெவ�ப� 20 ஆ� திகதி தி,க�கிழைம �.ப. 9.30  மணிவைர ஒ�திைவ க1ப�ட�.   


