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ாி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/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. அைம(ச)� ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ.நா�ட1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க, 4/0லா��ைற அபிவி)�தி ம/0� கிறி5தவ சமய அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ மஹி�த அமர ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர ர, கட/ெறாழி2 ம/0� நீரக வள7ல அபிவி)�தி அைம(ச� ம/0� மகாவ8 அபிவி)�தி இராஜா;க 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/0� பாரா�மற ம0சீரைம<= அைம(ச)� அரசா;க  க�சி �த/ேகாலாசா>� ெகௗரவ அகில விரா! காாியவச",ெகௗரவ அகில விரா! காாியவச",ெகௗரவ அகில விரா! காாியவச",ெகௗரவ அகில விரா! காாியவச", க2வி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல#ம� கிாிஎ�ல,ல#ம� கிாிஎ�ல,ல#ம� கிாிஎ�ல,ல#ம� கிாிஎ�ல, உய� க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச)� பாரா�மற( சைப �த2வ)� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாAB, கலC�ைரயாட2 ம/0� அரசக)ம ெமாழிக. அைம(ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�?��ை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/0� சிவி2 விமான( ேசைவக. அைம(ச� ெகௗரவ �மி�த திசாநாய�க,ெகௗரவ �மி�த திசாநாய�க,ெகௗரவ �மி�த திசாநாய�க,ெகௗரவ �மி�த திசாநாய�க, கம�ெதாழி2 அைம(ச� ெகௗரவ எ'. ). நாவி�ன,ெகௗரவ எ'. ). நாவி�ன,ெகௗரவ எ'. ). நாவி�ன,ெகௗரவ எ'. ). நாவி�ன, உ.ளக அ1வ2க., வடேம2 அபிவி)�தி ம/0� கலாசார அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ1வாதார அபிவி)�தி ம/0� வனசீவராசிக. அைம(ச)� =�தசாசன அைம(ச)� ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�,ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�,ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�,ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�, ைக�ெதாழி2 ம/0� வாணிப அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப0டார,ெகௗரவ (தி�மதி) ச�திராணி ப0டார, மகளி� ம/0� சி0வ� அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ைபஸ� 3'தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 3'தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 3'தபா,ெகௗரவ ைபஸ� 3'தபா, மாகாண சைபக. ம/0� உ.Eரா�சி அைம(ச� 



                            ( 2 )  M. No. 224 ெகௗரவ அ4ர பிாியத�ஷன யா6பா,ெகௗரவ அ4ர பிாியத�ஷன யா6பா,ெகௗரவ அ4ர பிாியத�ஷன யா6பா,ெகௗரவ அ4ர பிாியத�ஷன யா6பா, அன��த �காைம��வ அைம(ச� ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர7நாய�க, ச�ட�� ஒ*;&� ம/0� ெ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/ேறா8ய வள;க. அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ பா+டளி ச"பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா+டளி ச"பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா+டளி ச"பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா+டளி ச"பிக ரணவ�க, மாநகர ம/0� ேம2 மாகாண அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ ச�திம  ர�ெகா:,ெகௗரவ ச�திம  ர�ெகா:,ெகௗரவ ச�திம  ர�ெகா:,ெகௗரவ ச�திம  ர�ெகா:, திறக. அபிவி)�தி ம/0� ெதாழி/பயி/சி அைம(ச� ெகௗரவ ம�கள சமர ர,ெகௗரவ ம�கள சமர ர,ெகௗரவ ம�கள சமர ர,ெகௗரவ ம�கள சமர ர, நிதி ம/0� ெவ&சன ஊடக 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. ம/0� க<ப/0ைற அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர7ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர7ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர7ன,ெகௗரவ டபி;<. =. ேஜ. ெசெனவிர7ன, ெதாழி2, ெதாழி/ச;க உறBக. ம/0� ச<பிரக�வ அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார7ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார7ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார7ன,ெகௗரவ (டா�ட�) ராஜித ேசனார7ன, 4காதார�, ேபாசைண ம/0� 4ேதச ம)��வ அைம(ச� ெகௗரவ விஜி7 விஜய3ணி ெசா>சா,ெகௗரவ விஜி7 விஜய3ணி ெசா>சா,ெகௗரவ விஜி7 விஜய3ணி ெசா>சா,ெகௗரவ விஜி7 விஜய3ணி ெசா>சா, நீ�<பாசன ம/0� நீரக வள7ல �காைம��வ அைம(ச� ெகௗரவ :.எ". �வாமிநாத�,ெகௗரவ :.எ". �வாமிநாத�,ெகௗரவ :.எ". �வாமிநாத�,ெகௗரவ :.எ". �வாமிநாத�, சிைற(சாைலக. ம0சீரைம<=, =ன�வாAவளி<=, மீ.&Hேய/ற ம/0� இC�மத அ1வ2க. அைம(ச� ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ",ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ",ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ",ெகௗரவ ரஊ6 ஹகீ", நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ�வழ;க2 அைம(ச� ெகௗரவ க)� ஹஷீ",ெகௗரவ க)� ஹஷீ",ெகௗரவ க)� ஹஷீ",ெகௗரவ க)� ஹஷீ", அரச ெதாழி2�ய/சிக. அபிவி)�தி அைம(ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய< ெபா)ளாதார விவகார;க. ப/றிய அைம(ச� ெகௗரவ )�+ மா�ஷ� சர7 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ )�+ மா�ஷ� சர7 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ )�+ மா�ஷ� சர7 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ )�+ மா�ஷ� சர7 ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி)�தி அைம(ச�  ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல#ம� யா6பா அேபவ�தன,ல#ம� யா6பா அேபவ�தன,ல#ம� யா6பா அேபவ�தன,ல#ம� யா6பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி2 �ய/சிக. அபிவி)�தி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ வச�த அ@விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ@விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ@விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ@விஹாேர, கம�ெதாழி2 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 :லா� ெபேரரா,ெகௗரவ :லா� ெபேரரா,ெகௗரவ :லா� ெபேரரா,ெகௗரவ :லா� ெபேரரா, ெந?@சாைலக. இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா.ைகக. ம/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா��B;ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா��B;ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா��B;ேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா��B;ேள, நகர� தி�டமிட2 ம/0� நீ� வழ;க2 இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ பாCத ர�ேக ப0டார,ெகௗரவ பாCத ர�ேக ப0டார,ெகௗரவ பாCத ர�ேக ப0டார,ெகௗரவ பாCத ர�ேக ப0டார, நீ�<பாசன இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ  .எ'. இராதாகி�Eண�,ெகௗரவ  .எ'. இராதாகி�Eண�,ெகௗரவ  .எ'. இராதாகி�Eண�,ெகௗரவ  .எ'. இராதாகி�Eண�, க2வி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர7ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர7ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர7ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர7ன, நிதி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ�தன, பா�கா<= இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ திC6 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ திC6 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ திC6 ெவதஆரGசி,ெகௗரவ திC6 ெவதஆரGசி, கட/ெறாழி2 ம/0� நீரக வள7ல அபிவி)�தி இராஜா;க அைம(ச� ெகௗரவ ர �திர சமர ர,ெகௗரவ ர �திர சமர ர,ெகௗரவ ர �திர சமர ர,ெகௗரவ ர �திர சமர ர, ெதாழி2 ம/0� ெதாழி/ச;க உறBக. 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� ெசெனவிர7ன,ெகௗரவ ல#ம� ெசெனவிர7ன,ெகௗரவ ல#ம� ெசெனவிர7ன,ெகௗரவ ல#ம� ெசெனவிர7ன, வி@ஞான, ெதாழி2J�ப ம/0� ஆரா�(சி இராஜா;க அைம(ச� 



                            ( 3 )  M. No. 224 ெகௗரவ ஏ. எG. எ". ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எG. எ". ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எG. எ". ெபளH,ெகௗரவ ஏ. எG. எ". ெபளH, ேதசிய ஒ)ைம<பா? ம/0� ந28ண க இராஜா;க அைம(ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா &வர�� ம/0� சிவி2 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 ம/0� ெவ&சன ஊடக பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி",ெகௗரவ ைபஸா� காசி",ெகௗரவ ைபஸா� காசி",ெகௗரவ ைபஸா� காசி", 4காதார�, ேபாசைண ம/0� 4ேதச ம)��வ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ �ேனE க�க�த,ெகௗரவ �ேனE க�க�த,ெகௗரவ �ேனE க�க�த,ெகௗரவ �ேனE க�க�த, அன��த �காைம��வ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அ4ராத ஜயர7ன,ெகௗரவ அ4ராத ஜயர7ன,ெகௗரவ அ4ராத ஜயர7ன,ெகௗரவ அ4ராத ஜயர7ன, மகாவ8 அபிவி)�தி ம/0� 4/றாட2 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/0� ெபா)ளாதார அ1வ2க. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மIஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�? ெதாழி2வா�<= பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார7ன பரணவிதான, திறக. அபிவி)�தி ம/0� ெதாழி/பயி/சி பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ �ச�த BJசிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த BJசிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த BJசிநிலேம,ெகௗரவ �ச�த BJசிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம/0� �காைம��வ பிரதி அைம(ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    தாராநா7 ப'நாய�க,தாராநா7 ப'நாய�க,தாராநா7 ப'நாய�க,தாராநா7 ப'நாய�க, ெதாைல�ெதாட�=க. ம/0� Hஜி�ட2 உ�க�டைம<= வசதிக. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ நிஷா�த 3�ெஹ+:கமேக,ெகௗரவ நிஷா�த 3�ெஹ+:கமேக,ெகௗரவ நிஷா�த 3�ெஹ+:கமேக,ெகௗரவ நிஷா�த 3�ெஹ+:கமேக, �ைற�க;க. ம/0� க<ப/0ைற அ1வ2க. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ அமீ� அC சிஹா6தீ�,ெகௗரவ அமீ� அC சிஹா6தீ�,ெகௗரவ அமீ� அC சிஹா6தீ�,ெகௗரவ அமீ� அC சிஹா6தீ�, கிராமிய ெபா)ளாதார அ1வ2க. பிரதி அைம(ச� ெகௗரவ எG.எ".எ". ஹாீ',ெகௗரவ எG.எ".எ". ஹாீ',ெகௗரவ எG.எ".எ". ஹாீ',ெகௗரவ எG.எ".எ". ஹாீ', விைளயா�?��ைற பிரதி அைம(ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ6Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ6Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ6Bஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ6Bஹாமி   ெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தனெகௗரவ ேராஹித அேபKணவ�தன   ெகௗரவ மஹி�த யா6பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா6பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா6பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா6பா அேபவ�தன   ெகௗரவ �ஷார இ��னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ��னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ��னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ��னி� அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ7�வல   ெகௗரவ ஆன�த அ@7கமேகெகௗரவ ஆன�த அ@7கமேகெகௗரவ ஆன�த அ@7கமேகெகௗரவ ஆன�த அ@7கமேக   ெகௗரவ மஹி�தான�த அ@7கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ@7கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ@7கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ@7கமேக   ெகௗரவ ரJசி7 அ@விஹாேரெகௗரவ ரJசி7 அ@விஹாேரெகௗரவ ரJசி7 அ@விஹாேரெகௗரவ ரJசி7 அ@விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி�7 Kமா�ெகௗரவ அ. அரவி�7 Kமா�ெகௗரவ அ. அரவி�7 Kமா�ெகௗரவ அ. அரவி�7 Kமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ". ஆன�த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ". ஆன�த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ". ஆன�த Kமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ". ஆன�த Kமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ@ Kமா�ெகௗரவ ேவ@ Kமா�ெகௗரவ ேவ@ Kமா�ெகௗரவ ேவ@ Kமா�   ெ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   



                            ( 4 )  M. No. 224 ெகௗரவ உதய பிரபா7 க"ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா7 க"ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா7 க"ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா7 க"ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல6ப7திெகௗரவ நிஹா� கல6ப7திெகௗரவ நிஹா� கல6ப7திெகௗரவ நிஹா� கல6ப7தி   ெகௗரவ திேனE Kணவ�தனெகௗரவ திேனE Kணவ�தனெகௗரவ திேனE Kணவ�தனெகௗரவ திேனE Kணவ�தன   ெகௗரவ ப��ல Kணவ�தனெகௗரவ ப��ல Kணவ�தனெகௗரவ ப��ல Kணவ�தனெகௗரவ ப��ல Kணவ�தன   ெ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 நC� ப0டார ஜயமஹெகௗரவ நC� ப0டார ஜயமஹெகௗரவ நC� ப0டார ஜயமஹெகௗரவ நC� ப0டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அIர சி+னி ஜயர7னெகௗரவ அIர சி+னி ஜயர7னெகௗரவ அIர சி+னி ஜயர7னெகௗரவ அIர சி+னி ஜயர7ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர7னெகௗரவ பிய�கர ஜயர7னெகௗரவ பிய�கர ஜயர7னெகௗரவ பிய�கர ஜயர7ன   ெ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 ப0டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக ப0டார ெத�னேகா�   ெகௗரவ எ".எ'. ெதள)�ெகௗரவ எ".எ'. ெதள)�ெகௗரவ எ".எ'. ெதள)�ெகௗரவ எ".எ'. ெதள)�   ெகௗரவ சிறினா� : ெம�ெகௗரவ சிறினா� : ெம�ெகௗரவ சிறினா� : ெம�ெகௗரவ சிறினா� : ெ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�ஜி7 த ெசா>சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி7 த ெசா>சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி7 த ெசா>சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி7 த ெசா>சா   ெகௗரவ விமல ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல ர திசாநாய�க   ெகௗரவ  ரKமார திசாநாய�கெகௗரவ  ரKமார திசாநாய�கெகௗரவ  ரKமார திசாநாய�கெகௗரவ  ரKமார திசாநாய�க   ெகௗரவ சாC�த திசாநாய�கெகௗரவ சாC�த திசாநாய�கெகௗரவ சாC�த திசாநாய�கெகௗரவ சாC�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 இ. சா;' நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா;' நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா;' நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா;' நி�மலநாத�   ெகௗரவ B7திக ப7திறணெகௗரவ B7திக ப7திறணெகௗரவ B7திக ப7திறணெகௗரவ B7திக ப7திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமE பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ சன7 நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன7 நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன7 நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன7 நிசா�த ெபேரரா   ெகௗரவ �ஜி7 சJஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி7 சJஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி7 சJஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி7 சJஜய ெ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 ேஜா�'ட� ப�னா��ெகௗரவ ேஜா�'ட� ப�னா��ெகௗரவ ேஜா�'ட� ப�னா��ெகௗரவ ேஜா�'ட� ப�னா��   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமGச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமGச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமGச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரமGச�திர   ெகௗரவ எ'. பிேரமர7னெகௗரவ எ'. பிேரமர7னெகௗரவ எ'. பிேரமர7னெகௗரவ எ'. பிேரமர7ன   ெகௗரவ ப��ல லா� ப0டாாிெகாடெகௗரவ ப��ல லா� ப0டாாிெகாடெகௗரவ ப��ல லா� ப0டாாிெகாடெகௗரவ ப��ல லா� ப0டாாிெகாட   



                            ( 5 )  M. No. 224 ெ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 3ஹ"ம� இ6ராஹி" 3ஹ"ம� ம�
�ெகௗரவ 3ஹ"ம� இ6ராஹி" 3ஹ"ம� ம�
�ெகௗரவ 3ஹ"ம� இ6ராஹி" 3ஹ"ம� ம�
�ெகௗரவ 3ஹ"ம� இ6ராஹி" 3ஹ"ம� ம�
�   ெகௗரவ எ'.எ". மாி�கா�ெகௗரவ எ'.எ". மாி�கா�ெகௗரவ எ'.எ". மாி�கா�ெகௗரவ எ'.எ". மாி�கா�   ெகௗரவ இ"ரா� மMN6ெகௗரவ இ"ரா� மMN6ெகௗரவ இ"ரா� மMN6ெகௗரவ இ"ரா� மMN6   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ'.சீ. 37�Kமாரணெகௗரவ எ'.சீ. 37�Kமாரணெகௗரவ எ'.சீ. 37�Kமாரணெகௗரவ எ'.சீ. 37�Kமாரண   ெகௗரவ பிம� ர7நாய�கெகௗரவ பிம� ர7நாய�கெகௗரவ பிம� ர7நாய�கெகௗரவ பிம� ர7நாய�க   ெகௗரவ சீ. ). ர7நாய�கெகௗரவ சீ. ). ர7நாய�கெகௗரவ சீ. ). ர7நாய�கெகௗரவ சீ. ). ர7நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா� ர7வ7ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர7வ7ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர7வ7ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர7வ7ேத   ெ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 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 நாம� ராஜப#ெகௗரவ நாம� ராஜப#ெகௗரவ நாம� ராஜப#ெகௗரவ நாம� ராஜப#   ெகௗரவ மஹி�த ராஜப�ெகௗரவ மஹி�த ராஜப�ெகௗரவ மஹி�த ராஜப�ெகௗரவ மஹி�த ராஜப�    ஷஷஷஷ   ெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேகெகௗரவ காமினி ெலா�Kேக   ெகௗரவ ஜானக வ�K"Bரெகௗரவ ஜானக வ�K"Bரெகௗரவ ஜானக வ�K"Bரெகௗரவ ஜானக வ�K"Bர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரGசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரGசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரGசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி7திராேதவி வ�னிஆரGசி   ெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி�ற வி�கிரமநாய�க   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய"பதி வி�ரமர7னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய"பதி வி�ரமர7னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய"பதி வி�ரமர7னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய"பதி வி�ரமர7ன   ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Hதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Hதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர7னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர7னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர7னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Kமாாி விேஜர7ன   ெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறி   ெகௗரவ �P6 விேஜேசகரெகௗரவ �P6 விேஜேசகரெகௗரவ �P6 விேஜேசகரெகௗரவ �P6 விேஜேசகர   ெகௗரவ கJசன விேஜேசகரெகௗரவ கJசன விேஜேசகரெகௗரவ கJசன விேஜேசகரெகௗரவ கJசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ Kமார ெவ�கமெகௗரவ Kமார ெவ�கமெகௗரவ Kமார ெவ�கமெகௗரவ Kமார ெவ�கம   ெகௗரவ ஞான37� Oேநச�ெகௗரவ ஞான37� Oேநச�ெகௗரவ ஞான37� Oேநச�ெகௗரவ ஞான37� Oேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி O'க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி O'க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி O'க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி O'க�தராசா   ெகௗரவ ச�தி7 சமரசி�கெகௗரவ ச�தி7 சமரசி�கெகௗரவ ச�தி7 சமரசி�கெகௗரவ ச�தி7 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 எ".எG.எ". ச�மா�ெகௗரவ எ".எG.எ". ச�மா�ெகௗரவ எ".எG.எ". ச�மா�ெகௗரவ எ".எG.எ". ச�மா�   



                            ( 6 )  M. No. 224 ெகௗரவ 37� சிவC�க"ெகௗரவ 37� சிவC�க"ெகௗரவ 37� சிவC�க"ெகௗரவ 37� சிவC�க"   ெகௗரவ எ".ஏ. �ம�திர�ெகௗரவ எ".ஏ. �ம�திர�ெகௗரவ எ".ஏ. �ம�திர�ெகௗரவ எ".ஏ. �ம�திர�   ெகௗரவ வ:ேவ� �ேரEெகௗரவ வ:ேவ� �ேரEெகௗரவ வ:ேவ� �ேரEெகௗரவ வ:ேவ� �ேரE   ெகௗரவ ச7�ர ச�தீப ேசனார7னெகௗரவ ச7�ர ச�தீப ேசனார7னெகௗரவ ச7�ர ச�தீப ேசனார7னெகௗரவ ச7�ர ச�தீப ேசனார7ன   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ �னி� ஹ���ென7திெகௗரவ �னி� ஹ���ென7திெகௗரவ �னி� ஹ���ென7திெகௗரவ �னி� ஹ���ென7தி   ெகௗரவ இ�திக அ4�7த ேஹர7ெகௗரவ இ�திக அ4�7த ேஹர7ெகௗரவ இ�திக அ4�7த ேஹர7ெகௗரவ இ�திக அ4�7த ேஹர7   ெகௗரவ கனக ேஹர7ெகௗரவ கனக ேஹர7ெகௗரவ கனக ேஹர7ெகௗரவ கனக ேஹர7   ெகௗரவ விஜித ேஹர7ெகௗரவ விஜித ேஹர7ெகௗரவ விஜித ேஹர7ெகௗரவ விஜித ேஹர7      தி). த�மிக தசநாய க, பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக�   தி). நீ2 இ�தவல, பணியா�ெடா&தி< பிரதானிM� பிரதி< பாரா�மற( ெசயலாள� நாயக��   தி)மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி( ெசயலாள� நாயக�  தி). H கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி( ெசயலாள� நாயக�    ஒ7திைவ6பி� பிரகார" பாராSம�ற" T:ய�. ஒ7திைவ6பி� பிரகார" பாராSம�ற" T:ய�. ஒ7திைவ6பி� பிரகார" பாராSம�ற" T:ய�. ஒ7திைவ6பி� பிரகார" பாராSம�ற" T:ய�.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1111....    KUKUKUKU    அறி�ைகக;அறி�ைகக;அறி�ைகக;அறி�ைகக;    சம�6பண"சம�6பண"சம�6பண"சம�6பண": : : : (1) ேபா &வர�� ம/0� ெதாைல�ெதாட�=  ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &*வி  தவிசாள� ெகளரவ சம2 ராஜபP சா�பாக அ  &*வி உ0<பின� ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ��வல, அ  &*வி/& ஆ/0<ப?�த<ப�ட,   (i) 1971 ஆ�  ஆRH 52 ஆ�  இல க, வணிக   க<ப/ெறாழி2 ச�ட�தி கீழான ஒ*;&விதிக.;  (ii) 1972 ஆ� ஆRH 10 ஆ� இல க, க<ப/ெறாழி2 �கவ�க� &, க<ப/ சர க><=ன) &, கலெசய/ப?�தா< ெபா�  காBன) & ம/0� ெகா.கல ெசய/ப?��ன) & உாிமமளி�த2 ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீழான ஒ*;&விதிக.;   (iii) 2015 ஆ� ஆR? கான வைரய0 க<ப�ட விமானநிைலய� ம/0� விமானேசைவக. (இல;ைக) க�பனியி வ)டாCத அறி ைக;      (iv) 2014/2015 ஆR? கான வைரய0 க<ப�ட இல;ைக க<ப2 ��?�தாபன�தி வ)டாCத அறி ைக;    ம/0�     (v) 2014 ஆ� ஆR? கான ேதசிய ேபா &வர�� ைவ�திய நி0வன�தி ஆRடறி ைக  ெதாட�பிலான அ &*வி     அறி ைகைய( சம�<பி�தா�. ேம/பH அறி ைக சபா)ட7திCட6படசபா)ட7திCட6படசபா)ட7திCட6படசபா)ட7திCட6பட    ேவR?ெமன  க�டைளயாயி/0.  (2) உ/ப�திக�� ேசைவக�� ப/றிய �ைறசா� ேம/பா�ைவ  &*வி  தவிசாள� ெகௗரவ ந8 பRடாற ஜயமஹ சா�பாக அ  &*வி உ0<பின� ெகௗரவ சCதி� சமரசி;க, அ  &*வி/& ஆ/0<ப?�த<ப�ட, “2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 ம/0� 2011/2012 ஆ� ஆR?க� கான நஷன2 ேப<ப� க�பனி 8மிெட�H வ)டாCத அறி ைகக.” ெதாட�பிலான அ &*வி     அறி ைகைய( சம�<பி�தா�.  



                            ( 7 )  M. No. 224 ேம/பH அறி ைக சபா)ட7திCட6படசபா)ட7திCட6படசபா)ட7திCட6படசபா)ட7திCட6பட    ேவR?ெமன  க�டைளயாயி/0.  2.2.2.2.    மI�க;மI�க;மI�க;மI�க;: : : :  
 (i) ஹிCதெகா2ல, இ4)சிாி உயன, இல. 155 இ2 வதிM� தி). ாீ.ஜீ.ேஜ.ேக. அ�பெதனவின� 2017.09.25 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவM�;   
 (ii)  Jேகெகாட, மிாிஹான [தி, இல. 66/44/1/1, எ>� �கவாியி2 வதிM� தி). \. ல8� விேஜ�;கவின� 2017.08.10 ஆ� திகதியிட<ப�ட ம>ைவM� 

 ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ��வல சம�<பி�தா�. 25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய/ க�டைள கைமய ேம/பH ம> க. ெபா� ம> க. &*B & ஆ/0<ப?�த<ப�டன.        3.3.3.3.    ஒ��கீ+VG ச+டWல" (201ஒ��கீ+VG ச+டWல" (201ஒ��கீ+VG ச+டWல" (201ஒ��கீ+VG ச+டWல" (2018888) ) ) ) — (ஒ� க<ப�ட பதினாறாவ� நா.) : &* ஆ�நிைலயி2 ேம1� பாிசீலைன. (&*நிைலயி2) சபாநாயக� தைலைம தா;கினா�, தைல<= 106 நிகA(சி�தி�ட�  01 (மீR?வ)� ெசலவின�) “நிகA(சி�தி�ட� 10/- ]பாவினா2 &ைற க<ப?மாக” என ெகளரவ (தி)மதி) ^யாணி விேஜவி கிரம  பிேராி�தா�. 
(�.ப. 11.06 மணி & பிரதி( சபாநாயக� தைலைம தா;கினா�. )  
(�.ப. 11.46 மணி & ெகௗரவ கனக ேஹர� தைலைம தா;கினா�. )  (பி.ப. 1.00 மணி & ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன  தைலைம தா;கினா�.) (பி.ப. 2.10 மணி & ெகளரவ ெசஹா ேசமசி;க தைலைம தா;கினா�.) (பி.ப. 3.44 மணி & ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனCத &மாரசிறி தைலைம தா;கினா�.) (பி.ப. 5.04 மணி & ெகௗரவ ேவ1 &மா� தைலைம தா;கினா�.) (பி.ப. 6.04 மணி & ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா;கினா�.) (பி.ப. 6.51 மணி & சபாநாயக� தைலைம தா;கினா�.) பிேரரைண சைப & விட<ப�? நிராகாி க<ப�ட�. 
106 ஆ� தைல<பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீR?வ)@ ெசலB ெகன  ]பா 141,250,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  01 (7லதன( ெசலவின�) 
106 ஆ� தைல<பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலB ெகன ]பா 555,500,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட� 02 (மீR?வ)� ெசலவின�) 
106 ஆ� தைல<பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீR?வ)@ ெசலB ெகன ]பா  529,050,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. 



                            ( 8 )  M. No. 224 நிகA(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�) 
106 ஆ� தைல<பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலB ெகன ]பா 4,157,500,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. தைல<= 304 நிகA(சி�தி�ட� 02 (மீR?வ)� ெசலவின�) 
304 ஆ� தைல<பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீR?வ)@ ெசலB ெகன ]பா  272,400,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட� 02 (7லதன( ெசலவின�) 
304 ஆ� தைல<பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   7லதன( ெசலB ெகன ]பா  155,000,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. தைல<= 176 நிகA(சி�தி�ட� 01 (மீR?வ)� ெசலவின�) 
176 ஆ� தைல<பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீR?வ)@ ெசலB ெகன  ]பா 233,280,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  01 (7லதன( ெசலவின�) 
176 ஆ� தைல<பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலB ெகன ]பா 15,000,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�) 
176 ஆ� தைல<பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலB ெகன ]பா 2,300,000,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. தைல<= 193  நிகA(சி�தி�ட� 01 (மீR?வ)� ெசலவின�) 
193 ஆ� தைல<பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீR?வ)@ ெசலB ெகன  ]பா 128,030,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  01 (7லதன( ெசலவின�) 
193 ஆ� தைல<பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலB ெகன ]பா 251,270,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட� 02 (மீR?வ)� ெசலவின�) 
193 ஆ� தைல<பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீR?வ)@ ெசலB ெகன ]பா  130,121,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�) 
193 ஆ� தைல<பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலB ெகன ]பா 516,810,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. 



                            ( 9 )  M. No. 224 தைல<= 221 நிகA(சி�தி�ட� 01 (மீR?வ)� ெசலவின�) 
221 ஆ� தைல<பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீR?வ)@ ெசலB ெகன  ]பா 885,510,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  01 (7லதன( ெசலவின�) 
221 ஆ� தைல<பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலB ெகன ]பா 2,120,400,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட� 02 (மீR?வ)� ெசலவின�) 
221 ஆ� தைல<பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீR?வ)@ ெசலB ெகன ]பா  728,590,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  02 (7லதன( ெசலவின�) 
221 ஆ� தைல<பி 02 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலB ெகன ]பா 90,600,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. தைல<= 328 நிகA(சி�தி�ட� 01 (மீR?வ)� ெசலவின�) 
328 ஆ� தைல<பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� —   மீR?வ)@ ெசலB ெகன ]பா 348,950,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. நிகA(சி�தி�ட�  01 (7லதன( ெசலவின�) 
328 ஆ� தைல<பி 01 ஆ� நிகA(சி� தி�ட� — 7லதன( ெசலB ெகன ]பா 31,100,000 அ�டவைணயி2 ேச� க<பட ேவR?ெமற பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. 
“&* ெச�� �H�த பாிசீலைன ப/றி� தைலவ� சைப & அறிவி<ப�ட &* மீR?� �?வத/& அ>மதி ேகா)வாராக” என  உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. &* ெச�� �H�த பாிசீலைன ப/றி அறிவி க<ப�ட�. 2017 நெவ�ப� மாத� 29 ஆ� திகதி =தகிழைம மீR?� �?�.  4. 4. 4. 4. வணிக� க6ப[ெறாழி� ச+ட7தி� கீ]வணிக� க6ப[ெறாழி� ச+ட7தி� கீ]வணிக� க6ப[ெறாழி� ச+ட7தி� கீ]வணிக� க6ப[ெறாழி� ச+ட7தி� கீ]    ஒU�Kவிதிக;ஒU�Kவிதிக;ஒU�Kவிதிக;ஒU�Kவிதிக;: �ைற�க;க. ம/0� க<ப/0ைற அ1வ2க. அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச� சம�<பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆRH 52 ஆ� இல க, வணிக  க<ப/ெறாழி2 ச�ட�தி 126 ம/0� 321 ஆ� பிாிBகளி கீA, கடேலாHக� கான பயி/சியளி�த2, சாறளி�த2, காவ2 கா�த82 ஈ?பட2 நியம;க. ெதாட�பாக �ைற�க;க. ம/0� க<ப/0ைற அைம(சரா2 ஆ க<ப�?, 2017 ேம 08 ஆ� திகதிய 2018/3 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைக 7ல� தி)�த<ப�ட 2016 ஒ ேடாப� 04 ஆ� திகதிய1987/19 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைகயி2 பிர4ாி க<ப�ட�� 2017.10.17 ஆ� திகதி சம�<பி க<ப�ட�மான ஒ*;&விதிக. அ;கீகாி க<ப?மாக. 



                            ( 10 )  M. No. 224 பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�.  5. 5. 5. 5. க6ப[ெறாழி� க6ப[ெறாழி� க6ப[ெறாழி� க6ப[ெறாழி� 3கவ�கS�K, க6ப[3கவ�கS�K, க6ப[3கவ�கS�K, க6ப[3கவ�கS�K, க6ப[    சர�கI6Bன��K, கல�ெசய[பV7தா6 சர�கI6Bன��K, கல�ெசய[பV7தா6 சர�கI6Bன��K, கல�ெசய[பV7தா6 சர�கI6Bன��K, கல�ெசய[பV7தா6 ெபா��கா^ன��K ம[_"ெபா��கா^ன��K ம[_"ெபா��கா^ன��K ம[_"ெபா��கா^ன��K ம[_"    ெகா;கல� ெசய[பV7�ன��K உாிமமளி7த� ச+ட7தி�ெகா;கல� ெசய[பV7�ன��K உாிமமளி7த� ச+ட7தி�ெகா;கல� ெசய[பV7�ன��K உாிமமளி7த� ச+ட7தி�ெகா;கல� ெசய[பV7�ன��K உாிமமளி7த� ச+ட7தி�    கீ]கீ]கீ]கீ]    ஒU�Kவிதிக;ஒU�Kவிதிக;ஒU�Kவிதிக;ஒU�Kவிதிக;: : : : �ைற�க;க. ம/0� க<ப/0ைற அ1வ2க. அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச� சம�<பி�த பிேரரைண,— 1972 ஆ� ஆRH 10 ஆ� இல க, க<ப/ெறாழி2 �கவ�க� &, க<ப/சர க><=ன) &, கலெசய/ப?�தா< ெபா� காBன) & ம/0� ெகா.கல ெசய/ப?��ன) & உாிமமளி�த2 ச�ட�தி 10 ஆ� பிாிவி கீA, 2017 ஆ� ஆRH க<ப/ெறாழி2 �கவ�க., க<ப/சர க><=ன�க., கலெசய/ப?�தா< ெபா� காBன� ம/0� ெகா.கல ெசய/ப?��ன� (க�டண;களி அைம<= �ைற) ஒ*;&விதிக. ெதாட�பாக �ைற�க;க. ம/0� க<ப/0ைற அ1வ2க. அைம(சரா2 ஆ க<ப�?, 2017 ஒ/ேறாப� 17 ஆ� திகதிய 2041/10 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான< ப�திாிைகயி2 பிர4ாி க<ப�ட�� 2017.11.07 ஆ� திகதி சம�<பி க<ப�ட�மான ஒ*;&விதிக. அ;கீகாி க<ப?மாக. பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�.     6. 6. 6. 6. வைரய_�க6ப+டவைரய_�க6ப+டவைரய_�க6ப+டவைரய_�க6ப+ட    இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    க6ப�க6ப�க6ப�க6ப�    T+V7தாபன7தி�T+V7தாபன7தி�T+V7தாபன7தி�T+V7தாபன7தி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைக,"அறி�ைக,"அறி�ைக,"அறி�ைக,"    கண�KகS"கண�KகS"கண�KகS"கண�KகS"    ----    2012/2013: 2012/2013: 2012/2013: 2012/2013: �ைற�க;க. ம/0� க<ப/0ைற அ1வ2க. அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச� சம�<பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆRH 38 ஆ� இல க நிதி( ச�ட�தி 14 ( 3 ) ஆ� பிாிவி கீA 2016.01.28 ஆ� திகதி சம�<பி க<ப�ட, 2013.03.31 ஆ� திகதி �HவைடCத வ)ட�� காக தயாாி க<ப�ட,  கண கா�வாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி<=க. உ.ளட;கலான வைரய0 க<ப�ட இல;ைக க<ப2 ��?�தாபன�தி வ)டாCத அறி ைகM� கண &க�� அ;கீகாி க<ப?மாக. பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�.  7. 7. 7. 7. வைரய_�க6ப+டவைரய_�க6ப+டவைரய_�க6ப+டவைரய_�க6ப+ட    இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    க6ப�க6ப�க6ப�க6ப�    T+V7தாபன7தி�T+V7தாபன7தி�T+V7தாபன7தி�T+V7தாபன7தி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைக,"அறி�ைக,"அறி�ைக,"அறி�ைக,"    கண�KகS"கண�KகS"கண�KகS"கண�KகS"    ----    2013/2014: 2013/2014: 2013/2014: 2013/2014: �ைற�க;க. ம/0� க<ப/0ைற அ1வ2க. அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச� சம�<பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆRH 38 ஆ� இல க நிதி(ச�ட�தி 14 ( 3 ) ஆ� பிாிவி கீA 2016.09.06 ஆ� திகதி சம�<பி க<ப�ட, 2014.03.31 ஆ� திகதி �HவைடCத வ)ட�� காக தயாாி க<ப�ட,  கண கா�வாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி<=க. உ.ளட;கலான வைரய0 க<ப�ட இல;ைக க<ப2 ��?�தாபன�தி வ)டாCத அறி ைகM� கண &க�� அ;கீகாி க<ப?மாக. பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�.  8. 8. 8. 8. இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    �ைற3க�ைற3க�ைற3க�ைற3க    அதிகாரசைபயி�அதிகாரசைபயி�அதிகாரசைபயி�அதிகாரசைபயி�    ஆ0டஆ0டஆ0டஆ0டறி�ைக,"றி�ைக,"றி�ைக,"றி�ைக,"    கண�KகS"கண�KகS"கண�KகS"கண�KகS"    ----    2012: 2012: 2012: 2012: �ைற�க;க. ம/0� க<ப/0ைற அ1வ2க. அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச� சம�<பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆRH 38 ஆ� இல க நிதி(ச�ட�தி 14 ( 3 ) ஆ� பிாிவி கீA 2015.10.08 ஆ� திகதி சம�<பி க<ப�ட, 2012.12.31 ஆ� திகதி �HவைடCத வ)ட�� காக தயாாி க<ப�ட, கண கா�வாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி<=க. உ.ளட;கலான இல;ைக �ைற�க அதிகாரசைபயி ஆRடறி ைகM� கண &க�� அ;கீகாி க<ப?மாக. பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�.  



                            ( 11 )  M. No. 224 9.9.9.9.    இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    �ைற3க�ைற3க�ைற3க�ைற3க    அதிகாரசைபயி�அதிகாரசைபயி�அதிகாரசைபயி�அதிகாரசைபயி�    ஆ0டறி�ைக,"ஆ0டறி�ைக,"ஆ0டறி�ைக,"ஆ0டறி�ைக,"    கண�KகS"கண�KகS"கண�KகS"கண�KகS"----2013: 2013: 2013: 2013: �ைற�க;க. ம/0� க<ப/0ைற அ1வ2க. அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச� சம�<பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆRH 38 ஆ� இல க நிதி(ச�ட�தி 14 (3)  ஆ� பிாிவி கீA 2016.06.21 ஆ� திகதி சம�<பி க<ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதிMட �HவைடCத வ)ட�� காக தயாாி க<ப�ட, கண கா�வாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி<=க. உ.ளட;கலான இல;ைக �ைற�க அதிகார சைபயி ஆRடறி ைகM� கண &க�� அ;கீகாி க<ப?மாக. பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�.  10.10.10.10.    இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    �ைற3க�ைற3க�ைற3க�ைற3க    அதிகாரசைபயி�அதிகாரசைபயி�அதிகாரசைபயி�அதிகாரசைபயி�    ஆ0டஆ0டஆ0டஆ0டறி�ைக,"றி�ைக,"றி�ைக,"றி�ைக,"    கண�KகS"கண�KகS"கண�KகS"கண�KகS"----2014: 2014: 2014: 2014: �ைற�க;க. ம/0� க<ப/0ைற அ1வ2க. அைம(ச� சா�பாக உய�க2வி ம/0� ெந?@சாைலக. அைம(ச� சம�<பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆRH 38 ஆ� இல க நிதி(ச�ட�தி 14 (3)  ஆ� பிாிவி கீA 2016.11.12 ஆ� திகதி சம�<பி க<ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதிMட �HவைடCத வ)ட�� காக தயாாி க<ப�ட, கண கா�வாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி<=க. உ.ளட;கலான இல;ைக �ைற�க அதிகார சைபயி ஆRடறி ைகM� கண &க�� அ;கீகாி க<ப?மாக. பிேரரைண &*B & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�.  11111111....    ஒ7திைவ6Bஒ7திைவ6Bஒ7திைவ6Bஒ7திைவ6B    (
ாியெவவ
ாியெவவ
ாியெவவ
ாியெவவ    கிாி�க+கிாி�க+கிாி�க+கிாி�க+    ைமதான6ைமதான6ைமதான6ைமதான6    பிரேவச6பிரேவச6பிரேவச6பிரேவச6    பாைத�ெகனபாைத�ெகனபாைத�ெகனபாைத�ெகன    � காி�க6ப+ட� காி�க6ப+ட� காி�க6ப+ட� காி�க6ப+ட    காணிகS�கானகாணிகS�கானகாணிகS�கானகாணிகS�கான    இழ6)Vஇழ6)Vஇழ6)Vஇழ6)V) :    “இ<பாரா�மற� இ<ெபா*� ஒ�திைவ க<ப?மாக” என பாரா�மற( சைப �த2வ�  பிேராி�தா�. பிேரரைண எ?�திய�ப<ெப/0 விவாதி க<ப�ட�. 
“ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனCத &மாரசிறி தைலைம தா;&வாராக”  என �ைற�க;க. ம/0� க<ப/0ைற அ1வ2க. அைம(ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. 
(பி.ப. 7.12 மணி & ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆனCத &மாரசிறி தைலைம தா;கினா�. )  பிேரரைண  சைப & விட<ப�? ஏ/0 ெகா.ள<ப�ட�. பி.ப. 7.24 மணி &, 2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி/கைமய 2017 நெவ�ப�  மாத�  29 ஆ� திகதி =தகிழைம  �.ப. 9.30 மணிவைர பாரா�மற� ஒ�திைவ க<ப�ட�.  


