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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(� $)#களி தவிசாள(�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க,ரணி� வி�கிரமசி�க, பிரதம அைம'ச(� ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- அைம'ச(� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, ெவளிநா�2 ெதாழி1வா345 அைம'ச(� நீதி அைம'ச(� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ-நா�ட0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ மஹி த அமர!ர,ெகௗரவ மஹி த அமர!ர,ெகௗரவ மஹி த அமர!ர,ெகௗரவ மஹி த அமர!ர, கட.ெறாழி1 ம./� நீரக வள8ல அபிவி(�தி அைம'ச� ம./� மகாவ9 அபிவி(�தி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர# அ$%கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர# அ$%கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர# அ$%கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர# அ$%கம, விேசட பணி4ெபா/45#க�#கான அைம'ச� ெகௗரவ கய த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய த க�ணாதில�க, காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம45 அைம'ச(� அரசா�க# க�சி �த.ேகாலாசா=� ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச',ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச',ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச',ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச', க1வி அைம'ச� ெகௗரவ ல(ம) கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல(ம) கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல(ம) கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல(ம) கிாிஎ�ல, உய� க1வி ம./� ெந2>சாைலக- அைம'ச(� பாரா�மற' சைப �த1வ(� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப# ைக�ெதாழி1 அைம'ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�2��ைற அைம'ச� ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா#$வர�� ம./� சிவி1 விமான' ேசைவக- அைம'ச� ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ,. .. திசாநாய�க, ச8க வ0@�ட1, நல5ாி ம./� கAB மர5ாிைமக- அைம'ச� ெகௗரவ எ,. .. நாவி)ன,ெகௗரவ எ,. .. நாவி)ன,ெகௗரவ எ,. .. நாவி)ன,ெகௗரவ எ,. .. நாவி)ன, உ-ளக அ0வ1க-, வடேம1 அபிவி(�தி ம./� கலாசார அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. 0. �சி� பிேரமஜய த,ெகௗரவ ஏ. 0. �சி� பிேரமஜய த,ெகௗரவ ஏ. 0. �சி� பிேரமஜய த,ெகௗரவ ஏ. 0. �சி� பிேரமஜய த, வி>ஞான, ெதாழி1D�ப ம./� ஆரா3'சி அைம'ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச திராணி ப1டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச திராணி ப1டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச திராணி ப1டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச திராணி ப1டார, மகளி� ம./� சி/வ� அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ அ3ர பிாியத�ஷன யா5பா,ெகௗரவ அ3ர பிாியத�ஷன யா5பா,ெகௗரவ அ3ர பிாியத�ஷன யா5பா,ெகௗரவ அ3ர பிாியத�ஷன யா5பா, 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)�$� ம./� ெத அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க, ெப.ேறா9ய வள�க- அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ பா7டளி ச'பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா7டளி ச'பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா7டளி ச'பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா7டளி ச'பிக ரணவ�க, மாநகர ம./� ேம1 மாகாண அபிவி(�தி அைம'ச� 



                            ( 2 )  M. No. 217 ெகௗரவ ச திம !ர�ெகா0,ெகௗரவ ச திம !ர�ெகா0,ெகௗரவ ச திம !ர�ெகா0,ெகௗரவ ச திம !ர�ெகா0, திறக- அபிவி(�தி ம./� ெதாழி.பயி.சி அைம'ச� ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம,ெகௗரவ ம9� சமரவி�ரம, அபிவி(�தி உபாய �ைறக- ம./� ச�வேதச வ��தக அைம'ச� ெகௗரவ ர:சி# சிய'பலாபி0ய,ெகௗரவ ர:சி# சிய'பலாபி0ய,ெகௗரவ ர:சி# சிய'பலாபி0ய,ெகௗரவ ர:சி# சிய'பலாபி0ய, மிவ0 ம./� 5�4பி#க�த#க ச#தி அைம'ச� ெகௗரவ 0.எ'. �வாமிநாத),ெகௗரவ 0.எ'. �வாமிநாத),ெகௗரவ 0.எ'. �வாமிநாத),ெகௗரவ 0.எ'. �வாமிநாத), சிைற'சாைலக- ம/சீரைம45, 5ன�வாFவளி45, மீ-$Bேய.ற ம./� இG�மத அ0வ1க- அைம'ச� ெகௗரவ ரஊ5 ஹகீ',ெகௗரவ ரஊ5 ஹகீ',ெகௗரவ ரஊ5 ஹகீ',ெகௗரவ ரஊ5 ஹகீ', நகர� தி�டமிட1 ம./� நீ�வழ�க1 அைம'ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச),ெகௗரவ பி. ஹாிச),ெகௗரவ பி. ஹாிச),ெகௗரவ பி. ஹாிச), கிராமிய4 ெபா(ளாதார விவகார�க- ப.றிய அைம'ச� ெகௗரவ .�7 மா�ஷ� சர# ெபா)ேசகா,ெகௗரவ .�7 மா�ஷ� சர# ெபா)ேசகா,ெகௗரவ .�7 மா�ஷ� சர# ெபா)ேசகா,ெகௗரவ .�7 மா�ஷ� சர# ெபா)ேசகா, பிரேதச அபிவி(�தி அைம'ச�  ெகௗரவ ல(ம) யா5பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல(ம) யா5பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல(ம) யா5பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல(ம) யா5பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி1 �ய.சிக- அபிவி(�தி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. .. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ நிேராஷ) ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ) ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ) ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ) ெபேரரா, ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக,வர),ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக,வர),ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக,வர),ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக,வர), சி/வ� அ0வ1க- இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ !.எ,. இராதாகி�>ண),ெகௗரவ !.எ,. இராதாகி�>ண),ெகௗரவ !.எ,. இராதாகி�>ண),ெகௗரவ !.எ,. இராதாகி�>ண), க1வி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ ர! திர சமர!ர,ெகௗரவ ர! திர சமர!ர,ெகௗரவ ர! திர சமர!ர,ெகௗரவ ர! திர சமர!ர, ெதாழி1 ம./� ெதாழி.ச�க உறHக- இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ ல(ம) ெசெனவிர#ன,ெகௗரவ ல(ம) ெசெனவிர#ன,ெகௗரவ ல(ம) ெசெனவிர#ன,ெகௗரவ ல(ம) ெசெனவிர#ன, வி>ஞான, ெதாழி1D�ப ம./� ஆரா3'சி இராஜா�க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. எ?. எ'. ெபள@,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ'. ெபள@,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ'. ெபள@,ெகௗரவ ஏ. எ?. எ'. ெபள@, ேதசிய ஒ(ைம4பா2 ம./� ந19ண#க இராஜா�க அைம'ச�  ெகௗரவ லஸ த அலகியவ)ன,ெகௗரவ லஸ த அலகியவ)ன,ெகௗரவ லஸ த அலகியவ)ன,ெகௗரவ லஸ த அலகியவ)ன, நிதி ம./� ெவ$சன ஊடக பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி',ெகௗரவ ைபஸா� காசி',ெகௗரவ ைபஸா� காசி',ெகௗரவ ைபஸா� காசி', Jகாதார�, ேபாசைண ம./� Jேதச ம(��வ பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ பா9த Cமார ெதவர5ெப�ம,ெகௗரவ பா9த Cமார ெதவர5ெப�ம,ெகௗரவ பா9த Cமார ெதவர5ெப�ம,ெகௗரவ பா9த Cமார ெதவர5ெப�ம, உ-ளக அ0வ1க-, வடேம1 அபிவி(�தி ம./� கலாசார அ0வ1க- பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா,ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா, ேதசிய ெகா-ைகக- ம./� ெபா(ளாதார அ0வ1க- பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ எ?.ஆ�. சாரதீ �>ம த,ெகௗரவ எ?.ஆ�. சாரதீ �>ம த,ெகௗரவ எ?.ஆ�. சாரதீ �>ம த,ெகௗரவ எ?.ஆ�. சாரதீ �>ம த, நீதி பிரதி அைம'ச(� 5�தசாசன பிரதி அைம'ச(� ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மEஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�2 ெதாழி1வா345 பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ க�ணார#ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார#ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார#ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார#ன பரணவிதான, திறக- அபிவி(�தி ம./� ெதாழி.பயி.சி பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ �ச த F:சிநிலேம,ெகௗரவ �ச த F:சிநிலேம,ெகௗரவ �ச த F:சிநிலேம,ெகௗரவ �ச த F:சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம./� �காைம��வ பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ ர)ஜ) ராமநாய�க,ெகௗரவ ர)ஜ) ராமநாய�க,ெகௗரவ ர)ஜ) ராமநாய�க,ெகௗரவ ர)ஜ) ராமநாய�க, ச8க வ0@�ட1, நல5ாி ம./� கAB மர5ாிைமக- பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ நிம� லா)சா,ெகௗரவ நிம� லா)சா,ெகௗரவ நிம� லா)சா,ெகௗரவ நிம� லா)சா, உ-நா�ட0வ1க- பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அமீ� அ9 சிஹா5தீ),ெகௗரவ அமீ� அ9 சிஹா5தீ),ெகௗரவ அமீ� அ9 சிஹா5தீ),ெகௗரவ அமீ� அ9 சிஹா5தீ), கிராமிய ெபா(ளாதார அ0வ1க- பிரதி அைம'ச� 



                            ( 3 )  M. No. 217 ெகௗரவ எ?.எ'.எ'. ஹாீ,,ெகௗரவ எ?.எ'.எ'. ஹாீ,,ெகௗரவ எ?.எ'.எ'. ஹாீ,,ெகௗரவ எ?.எ'.எ'. ஹாீ,, விைளயா�2��ைற பிரதி அைம'ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ5Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ5Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ5Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ5Fஹாமி   ெகௗரவ மஹி த யா5பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி த யா5பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி த யா5பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி த யா5பா அேபவ�தன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ#�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ#�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ#�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ#�வல   ெகௗரவ மஹி தான த அG#கமேகெகௗரவ மஹி தான த அG#கமேகெகௗரவ மஹி தான த அG#கமேகெகௗரவ மஹி தான த அG#கமேக   ெகௗரவ ேஜ.எ'. ஆன த Cமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ'. ஆன த Cமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ'. ஆன த Cமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ'. ஆன த Cமாரசிறி   ெகௗரவ ச திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேக   ெகௗரவ உதய பிரபா# க'ம)பிலெகௗரவ உதய பிரபா# க'ம)பிலெகௗரவ உதய பிரபா# க'ம)பிலெகௗரவ உதய பிரபா# க'ம)பில   ெகௗரவ நிஹா� கல5ப#திெகௗரவ நிஹா� கல5ப#திெகௗரவ நிஹா� கல5ப#திெகௗரவ நிஹா� கல5ப#தி   ெகௗரவ திேன> Cணவ�தனெகௗரவ திேன> Cணவ�தனெகௗரவ திேன> Cணவ�தனெகௗரவ திேன> Cணவ�தன   ெகௗரவ ப �ல Cணவ�தனெகௗரவ ப �ல Cணவ�தனெகௗரவ ப �ல Cணவ�தனெகௗரவ ப �ல Cணவ�தன   ெகௗரவ எ7வ7 Cணேசகரெகௗரவ எ7வ7 Cணேசகரெகௗரவ எ7வ7 Cணேசகரெகௗரவ எ7வ7 Cணேசகர   ெகௗரவ எ,. எ'. ச திரேசனெகௗரவ எ,. எ'. ச திரேசனெகௗரவ எ,. எ'. ச திரேசனெகௗரவ எ,. எ'. ச திரேசன   ெகௗரவ 0.!. சானகெகௗரவ 0.!. சானகெகௗரவ 0.!. சானகெகௗரவ 0.!. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா0ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா0ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா0ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா0   ெகௗரவ ம9# ஜயதிலகெகௗரவ ம9# ஜயதிலகெகௗரவ ம9# ஜயதிலகெகௗரவ ம9# 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 ந9) ப1டார ஜயமஹெகௗரவ ந9) ப1டார ஜயமஹெகௗரவ ந9) ப1டார ஜயமஹெகௗரவ ந9) ப1டார ஜயமஹ   ெ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 ஜனக ப1டார ெத)னேகா)ெகௗரவ ஜனக ப1டார ெத)னேகா)ெகௗரவ ஜனக ப1டார ெத)னேகா)ெகௗரவ ஜனக ப1டார ெத)னேகா)   ெகௗரவ ஆI$க) ெதா1டமா)ெகௗரவ ஆI$க) ெதா1டமா)ெகௗரவ ஆI$க) ெதா1டமா)ெகௗரவ ஆI$க) ெதா1டமா)   ெகௗரவ எ'.எ,. ெதள.�ெகௗரவ எ'.எ,. ெதள.�ெகௗரவ எ'.எ,. ெதள.�ெகௗரவ எ'.எ,. ெதள.�   ெகௗரவ ாீ. ர)ஜி# த ெசாJசாெகௗரவ ாீ. ர)ஜி# த ெசாJசாெகௗரவ ாீ. ர)ஜி# த ெசாJசாெகௗரவ ாீ. ர)ஜி# த ெசாJசா   ெகௗரவ மய த திசாநாய�கெகௗரவ மய த திசாநாய�கெகௗரவ மய த திசாநாய�கெகௗரவ மய த திசாநாய�க   ெகௗரவ !ரCமார திசாநாய�கெகௗரவ !ரCமார திசாநாய�கெகௗரவ !ரCமார திசாநாய�கெகௗரவ !ரCமார திசாநாய�க   ெகௗரவ $ஹம7 நவவிெகௗரவ $ஹம7 நவவிெகௗரவ $ஹம7 நவவிெகௗரவ $ஹம7 நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாK, நி�மலநாத)ெகௗரவ இ. சாK, நி�மலநாத)ெகௗரவ இ. சாK, நி�மலநாத)ெகௗரவ இ. சாK, நி�மலநாத)   ெகௗரவ F#திக ப#திறணெகௗரவ F#திக ப#திறணெகௗரவ F#திக ப#திறணெகௗரவ F#திக ப#திறண   ெ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 �ஜி# ச:ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி# ச:ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி# ச:ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி# ச:ஜய ெபேரரா   



                            ( 4 )  M. No. 217 ெகௗரவ ப �ல லா� ப1டாாிெகாடெகௗரவ ப �ல லா� ப1டாாிெகாடெகௗரவ ப �ல லா� ப1டாாிெகாடெகௗரவ ப �ல லா� ப1டாாிெகாட   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ எ,.எ'. மாி�கா�ெகௗரவ எ,.எ'. மாி�கா�ெகௗரவ எ,.எ'. மாி�கா�ெகௗரவ எ,.எ'. மாி�கா�   ெகௗரவ அஜி# மா)ன5ெப�மெகௗரவ அஜி# மா)ன5ெப�மெகௗரவ அஜி# மா)ன5ெப�மெகௗரவ அஜி# மா)ன5ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ (வண.) அ�ர9ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ�ர9ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ�ர9ேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ�ர9ேய ரதன ேதர�   ெகௗரவ $ஜிF� ரஹுமா)ெகௗரவ $ஜிF� ரஹுமா)ெகௗரவ $ஜிF� ரஹுமா)ெகௗரவ $ஜிF� ரஹுமா)   ெகௗரவ சம� ராஜப(ெகௗரவ சம� ராஜப(ெகௗரவ சம� ராஜப(ெகௗரவ சம� ராஜப(   ெகௗரவ காமினி ெலா�Cேகெகௗரவ காமினி ெலா�Cேகெகௗரவ காமினி ெலா�Cேகெகௗரவ காமினி ெலா�Cேக   ெகௗரவ ஜானக வ�C'Fரெகௗரவ ஜானக வ�C'Fரெகௗரவ ஜானக வ�C'Fரெகௗரவ ஜானக வ�C'Fர   ெ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 (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 (தி�மதி) ேராஹினி Cமாாி விேஜர#னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Cமாாி விேஜர#னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Cமாாி விேஜர#னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Cமாாி விேஜர#ன   ெகௗரவ சமி த விேஜசிறிெகௗரவ சமி த விேஜசிறிெகௗரவ சமி த விேஜசிறிெகௗரவ சமி த விேஜசிறி   ெகௗரவ க:சன விேஜேசகரெகௗரவ க:சன விேஜேசகரெகௗரவ க:சன விேஜேசகரெகௗரவ க:சன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா) விதானேகெகௗரவ ேஹஷா) விதானேகெகௗரவ ேஹஷா) விதானேகெகௗரவ ேஹஷா) விதானேக   ெகௗரவ Cமார ெவ�கமெகௗரவ Cமார ெவ�கமெகௗரவ Cமார ெவ�கமெகௗரவ Cமார ெவ�கம   ெகௗரவ ஜய த சமர!ரெகௗரவ ஜய த சமர!ரெகௗரவ ஜய த சமர!ரெகௗரவ ஜய த சமர!ர   ெகௗரவ ச தி# சமரசி�கெகௗரவ ச தி# சமரசி�கெகௗரவ ச தி# சமரசி�கெகௗரவ ச தி# சமரசி�க   ெகௗரவ ராஜவேராதய' ச'ப த),ெகௗரவ ராஜவேராதய' ச'ப த),ெகௗரவ ராஜவேராதய' ச'ப த),ெகௗரவ ராஜவேராதய' ச'ப த), பாரா�மற எதி�#க�சி� தைலவ� ெகௗரவ த�ம9�க' சி#தா�த)ெகௗரவ த�ம9�க' சி#தா�த)ெகௗரவ த�ம9�க' சி#தா�த)ெகௗரவ த�ம9�க' சி#தா�த)   ெகௗரவ $#� சிவ9�க'ெகௗரவ $#� சிவ9�க'ெகௗரவ $#� சிவ9�க'ெகௗரவ $#� சிவ9�க'   ெகௗரவ எ'.ஏ. �ம திர)ெகௗரவ எ'.ஏ. �ம திர)ெகௗரவ எ'.ஏ. �ம திர)ெகௗரவ எ'.ஏ. �ம திர)   ெகௗரவ வ0ேவ� �ேர>ெகௗரவ வ0ேவ� �ேர>ெகௗரவ வ0ேவ� �ேர>ெகௗரவ வ0ேவ� �ேர>   ெகௗரவ கனக ேஹர#ெகௗரவ கனக ேஹர#ெகௗரவ கனக ேஹர#ெகௗரவ கனக ேஹர#   ெகௗரவ விஜித ேஹர#ெகௗரவ விஜித ேஹர#ெகௗரவ விஜித ேஹர#ெகௗரவ விஜித ேஹர#      தி(. த�மிக தசநாய#க, பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக�   தி(. நீ1 இ�தவல, பணியா�ெடா$தி4 பிரதானிL� பிரதி4 பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக��   தி(மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி' ெசயலாள� நாயக�  தி(. B#கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி' ெசயலாள� நாயக�  



                            ( 5 )  M. No. 217 ஒ#திைவ5பி) பிரகார' பாராMம)ற' N0ய�. ஒ#திைவ5பி) பிரகார' பாராMம)ற' N0ய�. ஒ#திைவ5பி) பிரகார' பாராMம)ற' N0ய�. ஒ#திைவ5பி) பிரகார' பாராMம)ற' N0ய�.     பிரதி?பிரதி?பிரதி?பிரதி?    சபாநாயக� தைலைம சபாநாயக� தைலைம சபாநாயக� தைலைம சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.தா�கினா�.தா�கினா�.தா�கினா�.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி)சபாநாயகாி)சபாநாயகாி)சபாநாயகாி)    அறிவி#த�கKஅறிவி#த�கKஅறிவி#த�கKஅறிவி#த�கK: : : : பிரதி?பிரதி?பிரதி?பிரதி?    சபாநாயக� பிவ(மா/ அறிவி�த1 வி2�தா�,— “இல�ைக' சனநாயக ேசாச9ச# $BயரJ அரசியலைம4பி 79 ஆ� உ/45ைரயி ஏ.பா2களி பிரகார� ‘$.ற' ெசய1கைள� த2�த1 (தி(�த�)’ எ=�  ச�ட8ல�தி1,  2017 நவ�ப� மாத� 18 ஆ� திகதி  சபாநாயகாினா1 ச/ைர எ)த4ப�டெதபைத அறிவி#க வி(�5கிேற.”   2. CP2. CP2. CP2. CP    அறி�ைககKஅறி�ைககKஅறி�ைககKஅறி�ைககK    சம�5பண'சம�5பண'சம�5பண'சம�5பண': : : : ெபா(ளாதார அபிவி(�தி ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ# $)வி  தவிசாள� ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனGத $மாரசிறி, அ# $)வி.$ ஆ./4ப2�த4ப�ட,   (i )   1969 ஆ� ஆAB 1 ஆ� இல#க இற#$மதிக- ம./� ஏ./மதிக- (க�24பா�2') ச�ட�தி 20 ஆ� பிாிவி கீF ஒ)�$விதிக-;    (ii )  2015 ஆ� ஆA2#கான இல�ைக ேதசிய மனிதவள அபிவி(�தி சைபயி ஆA2 அறி#ைக;  (iii )  2014 ஆ� ஆA2#கான இல�ைக ெகா-ைக ஆ3H நி/வக�தி வ(டாGத அறி#ைக;  (iv )  2014 ஆ� ஆA2#கான இல�ைக மர�Gதிாிைக ��2�தாபன�தி வ(டாGத அறி#ைகL� கண#$�; ம./�  (v )  2012 ஆ� ஆA2#கான நகர அபிவி(�தி அதிகாரசைபயி வ(டாGத அறி#ைக    ெதாட�பிலான அ#$)வி  அறி#ைகைய' சம�4பி�தா�. ேம.பB அறி#ைக சபா.ட#தி9ட5படசபா.ட#தி9ட5படசபா.ட#தி9ட5படசபா.ட#தி9ட5பட ேவA2ெமன# க�டைளயாயி./.       3.3.3.3.    மE�கKமE�கKமE�கKமE�கK: : : :     
(1)  அவிசாவைள, மாெதால, நி1மினி உயன, இல. 162/121/18 இ1 வதிL� தி(. ட4ளிV.எ�.ேக. ஜயவ�தனவின� 2017.07.26 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம=ைவ ெகௗரவ எ'.ஆ�. சாரதீ �XமGத சம�4பி�தா�.  
(2)  ெகாலன, 5திய நகர�தி1 வதிL� தி(மதி ஆர'சிேக சிரானி தமயGதி ெமனிேகயின� 2017.09.07 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம=ைவ ெகௗரவ ாீ. ரஜி� த ெசா3சா சம�4பி�தா�.  
(3)  ர�5#கைன, ேயாதகம, ெகாYெகா1லவி1 வதிL� தி(. ஜி.ஜி. பிேரமர�னவின� 2017.08.31 ஆ� திகதியிட4ப�ட ம=ைவ ெகௗரவ கனக ேஹர�  சம�4பி�தா�.  25அ ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைள#கைமய ேம.பB ம=#க- ெபா� ம=#க- $)H#$ ஆ./4ப2�த4ப�டன. 

(�.ப. 9.44 மணி#$ சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�. )      4.4.4.4.    நீ0#�நீ0#�நீ0#�நீ0#�    நிைல�க�N0யநிைல�க�N0யநிைல�க�N0யநிைல�க�N0ய    அபிவி�#தி�கானஅபிவி�#தி�கானஅபிவி�#தி�கானஅபிவி�#தி�கான    ஐ�கியஐ�கியஐ�கியஐ�கிய    நாRகளி)நாRகளி)நாRகளி)நாRகளி)    2030 2030 2030 2030 நிகS?சிநிர�நிகS?சிநிர�நிகS?சிநிர�நிகS?சிநிர�    மீதானமீதானமீதானமீதான    பாரMம)ற#தி)பாரMம)ற#தி)பாரMம)ற#தி)பாரMம)ற#தி)    ெதாிCPெதாிCPெதாிCPெதாிCP: : : : பாராMம)ற? சைப $த�வ�பாராMம)ற? சைப $த�வ�பாராMம)ற? சைப $த�வ�பாராMம)ற? சைப $த�வ�    சம�5பி#தசம�5பி#தசம�5பி#தசம�5பி#த    பிேரரைணபிேரரைணபிேரரைணபிேரரைண,— 2016 ஆ� ஆA2 நவ�ப� மாத� 17 ஆ� திகதி ெகௗரவ சபாநாயகாினா1 நியமி#க4ப�ட நீB�� நிைல#க#�Bய அபிவி(�தி#கான ஐ#கிய நா2களி 2030 நிகF'சிநிர1 மீதான பாரா�மற�தி ெதாி$)வி.$, தனா1 அவதானி#க4ப�ட விடய�கைள, 2016 ஒ#ேடாப� மாத� 25 ஆ� திகதி 



                            ( 6 )  M. No. 217 பார�மற�தி1 நிைறேவ.ற4ப�ட பிேரரைண 8லமாக பணி#க4ப�ட கால எ1ைல#$- பாரா�மற�தி1 இைட#கால அறி#ைக 8ல� சம�4பி#க4ப�2-ள�ட, இ/தி அறி#ைகைய' சம�4பி4பத.$ $றி4பி�ட ெதாி$)வி.$ வழ�க4ப�2-ள கால எ1ைல, 96 ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய. க�டைளயி பிரகார�, 2018 நவ�ப� மாத� 20 ஆ� திகதி வைர காலநீB45' ெச3ய4ப2மாக.  பிேரரைண சைப#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�.     5.5.5.5.    ெவளிநா70GKளெவளிநா70GKளெவளிநா70GKளெவளிநா70GKள    இல�ைகய�கM�C எதி�வ�' ேத�த�களி� இல�ைகய�கM�C எதி�வ�' ேத�த�களி� இல�ைகய�கM�C எதி�வ�' ேத�த�களி� இல�ைகய�கM�C எதி�வ�' ேத�த�களி� வா�களி5பதTC வாJ5பளி#த� மTI' அவTறி) இைடேந�விைளவான வா�களி5பதTC வாJ5பளி#த� மTI' அவTறி) இைடேந�விைளவான வா�களி5பதTC வாJ5பளி#த� மTI' அவTறி) இைடேந�விைளவான வா�களி5பதTC வாJ5பளி#த� மTI' அவTறி) இைடேந�விைளவான விடய�கைள விடய�கைள விடய�கைள விடய�கைள ஆராJ � அறி�ைகயிRவதTகான பாராMம)ற ெதாிCPஆராJ � அறி�ைகயிRவதTகான பாராMம)ற ெதாிCPஆராJ � அறி�ைகயிRவதTகான பாராMம)ற ெதாிCPஆராJ � அறி�ைகயிRவதTகான பாராMம)ற ெதாிCP: : : : பாரா�மற' சைப �த1வ� சம�4பி�த பிேரரைண,— 2016 நவ�ப� மாத� 17 ஆ� திகதி ெகௗரவ சபாநாயகாினா1 நியமி#க4ப�ட,  ெவளிநா�B0-ள இல�ைகய�க�#$ எதி�வ(� ேத�த1களி1 வா#களி4பத.$ வா34பளி�த1 ம./� அவ.றி இைடேந�விைளவான விடய�கைள ஆரா3G� அறி#ைகயி2வத.கான பாரா�மற� ெதாி$) தனா1 அவதானி#க4ப�ட விடய�கைள, 2016 ஏ4ர1 மாத� 06 ஆ� திகதி பாரா�மற�தா1 நிைறேவ.ற4ப�ட பிேரரைண 8லமாக பணி#க4ப�ட கால எ1ைல#$- பாரா�மற�தி1 சம�4பி4பத.$ இயலா�-ளதா1 $றி4பி�ட ெதாி$)வி.$ வழ�க4ப�2-ள கால எ1ைல, 96 ஆ� இல#க பாரா�மற  நிைலயிய. க�டைளயி பிரகார�, 2018 ேம மாத� 20 ஆ� திகதி வைர கால நீB45 ெச3ய4ப2மாக. பிேரரைண சைப#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�.  6. 6. 6. 6. ஒ��கீ7R? ச7டUல' (201ஒ��கீ7R? ச7டUல' (201ஒ��கீ7R? ச7டUல' (201ஒ��கீ7R? ச7டUல' (2018888) ) ) ) — (ஒ�#க4ப�ட ஒபதாவ� நா-) : $) ஆ3நிைலயி1 ேம0� பாிசீலைன. ($)நிைலயி1) சபாநாயக�  தைலைம தா�கினா�. தைல45  110 நிகF'சி�தி�ட�  01 (மீA2வ(� ெசலவின�) “நிகF'சி�தி�ட� 10/- ]பாவினா1 $ைற#க4ப2மாக” என ெகளரவ இ. சா-Y நி�மலநாத  பிேராி�தா�. (�.ப. 11.30 மணி#$ பிரதி' சபாநாயக�  தைலைம தா�கினா�.) 
(பி.ப.1.00 மணி#$ ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனGத $மாரசிறி தைலைம தா�கினா�. )  (பி.ப. 2.40 மணி#$ ெகளரவ ல#கி ஜயவ�தன தைலைம தா�கினா�.) (பி.ப. 3.05  மணி#$ ெகளரவ எ�வ� $ணேசகர தைலைம தா�கினா�.) (பி.ப. 4.11 மணி#$  ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனGத $மாரசிறி  தைலைம தா�கினா�.) (பி.ப. 4.32 மணி#$ சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.) பிேரரைண சைப#$ விட4ப�2 நிராகாி#க4ப�ட�. 
110 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீA2வ(> ெசலH#ெகன  ]பா 922,600,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
 110 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலH#ெகன ]பா 144,350,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. 



                            ( 7 )  M. No. 217 தைல45 205 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீA2வ(� ெசலவின�) 
205 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீA2வ(> ெசலH#ெகன  ]பா 59,235,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
 205 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலH#ெகன ]பா 6,800,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. தைல45 228 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீA2வ(� ெசலவின�) 
228 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீA2வ(> ெசலH#ெகன  ]பா 5,825,312,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
 228 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலH#ெகன ]பா 2,235,650,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. தைல45 229 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீA2வ(� ெசலவின�) 
229 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீA2வ(> ெசலH#ெகன  ]பா 739,300,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
229 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலH#ெகன ]பா 484,500,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. தைல45 230  நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீA2வ(� ெசலவின�) 
230 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீA2வ(> ெசலH#ெகன  ]பா 102,792,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
230 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலH#ெகன ]பா 38,200,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. தைல45 231 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீA2வ(� ெசலவின�) 
231 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீA2வ(> ெசலH#ெகன  ]பா 27,720,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. 



                            ( 8 )  M. No. 217 நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
231 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலH#ெகன ]பா 850,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. தைல45 233 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீA2வ(� ெசலவின�) 
233 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீA2வ(> ெசலH#ெகன  ]பா 263,855,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
233 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலH#ெகன ]பா 98,500,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. தைல45 234  நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீA2வ(� ெசலவின�) 
234 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீA2வ(> ெசலH#ெகன  ]பா 169,912,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
234 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலH#ெகன ]பா 8,865,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. தைல45 235 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீA2வ(� ெசலவின�) 
235 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீA2வ(> ெசலH#ெகன  ]பா 19,520,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
235 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலH#ெகன ]பா 1,950,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. தைல45 195  நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீA2வ(� ெசலவின�) 
 195 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீA2வ(> ெசலH#ெகன  ]பா 267,110,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
 195 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலH#ெகன ]பா 309,850,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. 



                            ( 9 )  M. No. 217 நிகF'சி�தி�ட� 02 (மீA2வ(� ெசலவின�) 
195 ஆ� தைல4பி 02 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீA2வ(> ெசலH#ெகன ]பா  277,000,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  02 (8லதன' ெசலவின�) 
195 ஆ� தைல4பி 02 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலH#ெகன ]பா 1,180,000,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. தைல45 296 நிகF'சி�தி�ட� 01 (மீA2வ(� ெசலவின�) 
296 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� —   மீA2வ(> ெசலH#ெகன  ]பா 60,690,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. நிகF'சி�தி�ட�  01 (8லதன' ெசலவின�) 
296 ஆ� தைல4பி 01 ஆ� நிகF'சி� தி�ட� — 8லதன' ெசலH#ெகன ]பா 2,350,000 அ�டவைணயி1 ேச�#க4பட ேவA2ெமற பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. 
“$) ெச3� �B�த பாிசீலைன ப.றி� தைலவ� சைப#$ அறிவி4ப�ட $) மீA2� �2வத.$ அ=மதி ேகா(வாராக” என  உய�க1வி ம./� ெந2>சாைலக- அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. $) ெச3� �B�த பாிசீலைன ப.றி அறிவி#க4ப�ட�. 2017 நெவ�ப� மாத� 21 ஆG திகதி ெச_வா3#கிழைம $) மீA2� �2�.  7.7.7.7.    இற�CமதிகK இற�CமதிகK இற�CமதிகK இற�CமதிகK மTI' ஏTIமதிகK (க7R5பா7R?) ச7ட#தி)மTI' ஏTIமதிகK (க7R5பா7R?) ச7ட#தி)மTI' ஏTIமதிகK (க7R5பா7R?) ச7ட#தி)மTI' ஏTIமதிகK (க7R5பா7R?) ச7ட#தி)    கீSகீSகீSகீS        ஒP�CவிதிகKஒP�CவிதிகKஒP�CவிதிகKஒP�CவிதிகK: : : : அபிவி(�தி உபாய �ைறக- ம./� ச�வேதச வ��தக அைம'ச� சா�பாக உய�க1வி ம./� ெந2>சாைலக- அைம'ச� சம�4பி�த பிேரரைண,— 1985 ஆ� ஆAB 48 ஆ� இல#க ம./� 1987 ஆ� ஆAB 28 ஆ� இல#க' ச�ட�களி 8ல� தி(�த4ப�டவாறான, 1969 ஆ� ஆAB 1 ஆ� இல#க, இற#$மதிக- ம./� ஏ./மதிக- (க�24பா�2') ச�ட�தி  4 ஆ� பிாிவி 3 ஆ� உப பிாிH ம./� 14 ஆ� பிாிH எபவ./ட ேச��� வாசி#க4பட ேவABய $றி�த ச�ட�தி 20 ஆ� பிாிவி கீF விேசட இற#$மதி அ=மதி4ப�திர# க�டண� ெதாட�பி1 அபிவி(�தி உபாய �ைறக- ம./� ச�வேதச வ��தக அைம'சரா1  ஆ#க4ப�2, 2017 ஒ.ேறாப� 02 ஆ� திகதிய 2039/4 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான4 ப�திாிைகயி1 பிரJாி#க4ப�ட�� 2017.11.07 ஆ� திகதி சம�4பி#க4ப�ட�மான ஒ)�$விதிக- அ�கீகாி#க4ப2மாக. பிேரரைண $)H#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�.  8888....    ஒ#திைவ5F: ஒ#திைவ5F: ஒ#திைவ5F: ஒ#திைவ5F: “இ4 பாரா�மற� இ4ேபா� ஒ�திைவ#க4ப2மாக” என பாரா�மற' சைப �த1வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட4ப�2 ஏ./#ெகா-ள4ப�ட�. பி.ப. 5.26 மணி#$, 2017 நெவ�ப� மாத� 15 ஆ� திகதிய தீ�மான�தி.கிண�க 2017 நெவ�ப� 21 ஆ� திகதி ெச_வா3#கிழைம �.ப.9.30 மணிவைர ஒ�திைவ#க4ப�ட�. 


