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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால,ெகௗரவ தில�க �மதிபால, பிரதி' சபாநாயக(� $)#களி தவிசாள(�   ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ,நா�ட-வ.க, அைம'ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க,ெகௗரவ ேஜா� அமர��க, 012லா��ைற அபிவி(�தி ம12� கிறி3தவ சமய அ-வ.க, அைம'ச� ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர, கட1ெறாழி. ம12� நீரக வள5ல அபிவி(�தி அைம'ச� ம12� மகாவ6 அபிவி(�தி இராஜா9க அைம'ச� ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க, காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச(� அரசா9க# க�சி �த1ேகாலாசா<� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல�ம� கிாிஎ!ல,ல�ம� கிாிஎ!ல,ல�ம� கிாிஎ!ல,ல�ம� கிாிஎ!ல, உய� க.வி ம12� ெந=>சாைலக, அைம'ச(� பாரா�மற' சைப �த.வ(� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�=��ைற அைம'ச� ெகௗரவ நிம! சிறிபால த சி!வா,ெகௗரவ நிம! சிறிபால த சி!வா,ெகௗரவ நிம! சிறிபால த சி!வா,ெகௗரவ நிம! சிறிபால த சி!வா, ேபா#$வர�� ம12� சிவி. 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�டைம:� வசதிக, ம12� ச�தாய அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ �மி�த திசாநாய�க,ெகௗரவ �மி�த திசாநாய�க,ெகௗரவ �மி�த திசாநாய�க,ெகௗரவ �மி�த திசாநாய�க, கம�ெதாழி. அைம'ச� ெகௗரவ எ'. ). நாவி�ன,ெகௗரவ எ'. ). நாவி�ன,ெகௗரவ எ'. ). நாவி�ன,ெகௗரவ எ'. ). நாவி�ன, உ,ளக அ-வ.க,, வடேம. அபிவி(�தி ம12� கலாசார அ-வ.க, அைம'ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ-வாதார அபிவி(�தி ம12� வனசீவராசிக, அைம'ச(� ��தசாசன அைம'ச(� ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�,ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�,ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�,ெகௗரவ றிஸா+ பதி,தீ�, ைக�ெதாழி. ம12� வாணிப அ-வ.க, 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� ம12� சி2வ� அ-வ.க, அைம'ச� ெகௗரவ அ2ர பிாியத�ஷன யா4பா,ெகௗரவ அ2ர பிாியத�ஷன யா4பா,ெகௗரவ அ2ர பிாியத�ஷன யா4பா,ெகௗரவ அ2ர பிாியத�ஷன யா4பா, அன��த �காைம��வ அைம'ச� ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க,ெகௗரவ அ�ஜுன ரண��க, ெப1ேறா6ய வள9க, அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா6,ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா6,ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா6,ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா6, திறக, அபிவி(�தி ம12� ெதாழி1பயி1சி அைம'ச� ெகௗரவ டபி78. 9. ேஜ. ெசெனவிர:ன,ெகௗரவ டபி78. 9. ேஜ. ெசெனவிர:ன,ெகௗரவ டபி78. 9. ேஜ. ெசெனவிர:ன,ெகௗரவ டபி78. 9. ேஜ. ெசெனவிர:ன, ெதாழி., ெதாழி1ச9க உற@க, ம12� ச:பிரக�வ அபிவி(�தி அைம'ச� 



                            ( 2 )  M. No. 225 ெகௗரவ விஜி: விஜய;ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி: விஜய;ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி: விஜய;ணி ெசா<சா,ெகௗரவ விஜி: விஜய;ணி ெசா<சா, நீ�:பாசன ம12� நீரக வள5ல �காைம��வ அைம'ச� ெகௗரவ 6.எ&. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 6.எ&. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 6.எ&. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 6.எ&. �வாமிநாத�, சிைற'சாைலக, ம2சீரைம:�, �ன�வாAவளி:�, மீ,$Bேய1ற ம12� இC�மத அ-வ.க, அைம'ச� ெகௗரவ ரஊ4 ஹகீ&,ெகௗரவ ரஊ4 ஹகீ&,ெகௗரவ ரஊ4 ஹகீ&,ெகௗரவ ரஊ4 ஹகீ&, நகர� தி�டமிட. ம12� நீ�வழ9க. அைம'ச� ெகௗரவ அ4�! ஹ>&,ெகௗரவ அ4�! ஹ>&,ெகௗரவ அ4�! ஹ>&,ெகௗரவ அ4�! ஹ>&, தபா., தபா. ேசைவக, ம12� �36� சமய அ-வ.க, அைம'ச� ெகௗரவ க)� ஹஷீ&,ெகௗரவ க)� ஹஷீ&,ெகௗரவ க)� ஹஷீ&,ெகௗரவ க)� ஹஷீ&, அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய: ெபா(ளாதார விவகார9க, ப1றிய அைம'ச� ெகௗரவ )!+ மா�ஷ! சர: ெபா�ேசகா,ெகௗரவ )!+ மா�ஷ! சர: ெபா�ேசகா,ெகௗரவ )!+ மா�ஷ! சர: ெபா�ேசகா,ெகௗரவ )!+ மா�ஷ! சர: ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி(�தி அைம'ச�  ெகௗரவ ல�ம� யா4பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல�ம� யா4பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல�ம� யா4பா அேபவ�தன,ெகௗரவ ல�ம� யா4பா அேபவ�தன, அரச ெதாழி. �ய1சிக, அபிவி(�தி இராஜா9க அைம'ச� ெகௗரவ வச�த அ?விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ?விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ?விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ?விஹாேர, கம�ெதாழி. இராஜா9க அைம'ச� ெகௗரவ ாீ. ). ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ). ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ). ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ). ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா9க அைம'ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா! கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா! கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா! கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா! கிேர�, உய� க.வி இராஜா9க அைம'ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா,ைகக, ம12� ெபா(ளாதார அ-வ.க, இராஜா9க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. 6. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 6. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 6. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. 6. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி. ம12� வாணிப அ-வ.க, இராஜா9க 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�, சி2வ� அ-வ.க, இராஜா9க அைம'ச� ெகௗரவ �.எ'. இராதாகி�Bண�,ெகௗரவ �.எ'. இராதாகி�Bண�,ெகௗரவ �.எ'. இராதாகி�Bண�,ெகௗரவ �.எ'. இராதாகி�Bண�, க.வி இராஜா9க அைம'ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர:ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர:ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர:ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர:ன, நிதி இராஜா9க அைம'ச� ெகௗரவ திC4 ெவதஆரEசி,ெகௗரவ திC4 ெவதஆரEசி,ெகௗரவ திC4 ெவதஆரEசி,ெகௗரவ திC4 ெவதஆரEசி, கட1ெறாழி. ம12� நீரக வள5ல அபிவி(�தி இராஜா9க அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ல�ம� ெசெனவிர:ன,ல�ம� ெசெனவிர:ன,ல�ம� ெசெனவிர:ன,ல�ம� ெசெனவிர:ன, வி>ஞான, ெதாழி.E�ப ம12� ஆராG'சி இராஜா9க அைம'ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    எ&.எ!.ஏ.எ&. ஹி'F!லாG,எ&.எ!.ஏ.எ&. ஹி'F!லாG,எ&.எ!.ஏ.எ&. ஹி'F!லாG,எ&.எ!.ஏ.எ&. ஹி'F!லாG, �ன�வாAவளி:� ம12� மீ,$Bேய1ற இராஜா9க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. எE. எ&. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எE. எ&. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எE. எ&. ெபளI,ெகௗரவ ஏ. எE. எ&. ெபளI, ேதசிய ஒ(ைம:பா= ம12� ந.6ண#க இராஜா9க அைம'ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா#$வர�� ம12� சிவி. விமான' ேசைவக, பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன, நிதி ம12� ெவ$சன ஊடக பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ ைபஸா! காசி&,ெகௗரவ ைபஸா! காசி&,ெகௗரவ ைபஸா! காசி&,ெகௗரவ ைபஸா! காசி&, 0காதார�, ேபாசைண ம12� 0ேதச ம(��வ பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அ2ராத ஜயர:ன,ெகௗரவ அ2ராத ஜயர:ன,ெகௗரவ அ2ராத ஜயர:ன,ெகௗரவ அ2ராத ஜயர:ன, மகாவ6 அபிவி(�தி ம12� 01றாட. பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ எE.ஆ�. சாரதீ �Bம�த,ெகௗரவ எE.ஆ�. சாரதீ �Bம�த,ெகௗரவ எE.ஆ�. சாரதீ �Bம�த,ெகௗரவ எE.ஆ�. சாரதீ �Bம�த, நீதி பிரதி அைம'ச(� ��தசாசன பிரதி அைம'ச(� ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மKஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�= ெதாழி.வாG:� 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 ம12� ெதாழி1பயி1சி பிரதி அைம'ச� 



                            ( 3 )  M. No. 225 ெகௗரவ அஜி: பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி: பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி: பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி: பி. ெபேரரா, மிவ- ம12� ��:பி#க�த#க ச#தி பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ அமீ� அC சிஹா4தீ�,ெகௗரவ அமீ� அC சிஹா4தீ�,ெகௗரவ அமீ� அC சிஹா4தீ�,ெகௗரவ அமீ� அC சிஹா4தீ�, கிராமிய ெபா(ளாதார அ-வ.க, பிரதி அைம'ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட� அ4Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ4Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ4Fஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ4Fஹாமி   ெகௗரவ மஹி�த யா4பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா4பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா4பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி�த யா4பா அேபவ�தன   ெகௗரவ சிசிர Lமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Lமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Lமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Lமார அேபேசகர   ெகௗரவ �ஷார இ��னி! அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ��னி! அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ��னி! அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ��னி! அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ:�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ:�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ:�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ:�வல   ெகௗரவ ஆன�த அ?:கமேகெகௗரவ ஆன�த அ?:கமேகெகௗரவ ஆன�த அ?:கமேகெகௗரவ ஆன�த அ?:கமேக   ெகௗரவ மஹி�தான�த அ?:கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ?:கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ?:கமேகெகௗரவ மஹி�தான�த அ?:கமேக   ெகௗரவ ரMசி: அ?விஹாேரெகௗரவ ரMசி: அ?விஹாேரெகௗரவ ரMசி: அ?விஹாேரெகௗரவ ரMசி: அ?விஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி�: Lமா�ெகௗரவ அ. அரவி�: Lமா�ெகௗரவ அ. அரவி�: Lமா�ெகௗரவ அ. அரவி�: Lமா�   ெகௗரவ ேஜ.எ&. ஆன�த Lமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ&. ஆன�த Lமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ&. ஆன�த Lமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ&. ஆன�த Lமாரசிறி   ெகௗரவ ேவ? Lமா�ெகௗரவ ேவ? Lமா�ெகௗரவ ேவ? Lமா�ெகௗரவ ேவ? Lமா�   ெகௗரவ க��திர� ேகா9'வர�ெகௗரவ க��திர� ேகா9'வர�ெகௗரவ க��திர� ேகா9'வர�ெகௗரவ க��திர� ேகா9'வர�   ெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேகெகௗரவ ச�திம கமேக   ெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேகெகௗரவ பியேசன கமேக   ெகௗரவ நிஹா! கல4ப:திெகௗரவ நிஹா! கல4ப:திெகௗரவ நிஹா! கல4ப:திெகௗரவ நிஹா! கல4ப:தி   ெகௗரவ திேனB Lணவ�தனெகௗரவ திேனB Lணவ�தனெகௗரவ திேனB Lணவ�தனெகௗரவ திேனB Lணவ�தன   ெகௗரவ ப��ல Lணவ�தனெகௗரவ ப��ல Lணவ�தனெகௗரவ ப��ல Lணவ�தனெகௗரவ ப��ல Lணவ�தன   ெகௗரவ எ+வ+ Lணேசகரெகௗரவ எ+வ+ Lணேசகரெகௗரவ எ+வ+ Lணேசகரெகௗரவ எ+வ+ Lணேசகர   ெகௗரவ ப:ம உதயசா�த Lணேசகரெகௗரவ ப:ம உதயசா�த Lணேசகரெகௗரவ ப:ம உதயசா�த Lணேசகரெகௗரவ ப:ம உதயசா�த Lணேசகர   ெகௗரவ எ'. எ&. ச�திரேசனெகௗரவ எ'. எ&. ச�திரேசனெகௗரவ எ'. எ&. ச�திரேசனெகௗரவ எ'. எ&. ச�திரேசன   ெகௗரவ 6.�. சானகெகௗரவ 6.�. சானகெகௗரவ 6.�. சானகெகௗரவ 6.�. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா6ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா6ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா6ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா6   ெகௗரவ மC: ஜயதிலகெகௗரவ மC: ஜயதிலகெகௗரவ மC: ஜயதிலகெகௗரவ மC: 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 நC� ப0டார ஜயமஹெகௗரவ நC� ப0டார ஜயமஹெகௗரவ நC� ப0டார ஜயமஹெகௗரவ நC� ப0டார ஜயமஹ   ெகௗரவ அKர சி+னி ஜயர:னெகௗரவ அKர சி+னி ஜயர:னெகௗரவ அKர சி+னி ஜயர:னெகௗரவ அKர சி+னி ஜயர:ன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர:னெகௗரவ பிய�கர ஜயர:னெகௗரவ பிய�கர ஜயர:னெகௗரவ பிய�கர ஜயர:ன   ெ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! 6 ெம!ெகௗரவ சிறினா! 6 ெம!ெகௗரவ சிறினா! 6 ெம!ெகௗரவ சிறினா! 6 ெம!   



                            ( 4 )  M. No. 225 ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி: த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி: த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி: த ெசா<சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி: த ெசா<சா   ெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�கெகௗரவ மய�த திசாநாய�க   ெகௗரவ விமல�ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல�ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல�ர திசாநாய�கெகௗரவ விமல�ர 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 ;ஹம+ நவவிெகௗரவ ;ஹம+ நவவிெகௗரவ ;ஹம+ நவவிெகௗரவ ;ஹம+ நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சா7' நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா7' நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா7' நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சா7' நி�மலநாத�   ெகௗரவ F:திக ப:திறணெகௗரவ F:திக ப:திறணெகௗரவ F:திக ப:திறணெகௗரவ F:திக ப:திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேமB பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமB பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமB பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமB பதிரண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ சன: நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன: நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன: நிசா�த ெபேரராெகௗரவ சன: நிசா�த ெபேரரா   ெகௗரவ �ஜி: சMஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி: சMஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி: சMஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி: சMஜய ெ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 ப��ல லா! ப0டாாிெகாடெகௗரவ ப��ல லா! ப0டாாிெகாடெகௗரவ ப��ல லா! ப0டாாிெகாடெகௗரவ ப��ல லா! ப0டாாிெகாட   ெ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 ;ஹ&ம� இ4ராஹி& ;ஹ&ம� ம�
�ெகௗரவ ;ஹ&ம� இ4ராஹி& ;ஹ&ம� ம�
�ெகௗரவ ;ஹ&ம� இ4ராஹி& ;ஹ&ம� ம�
�ெகௗரவ ;ஹ&ம� இ4ராஹி& ;ஹ&ம� ம�
�   ெகௗரவ எ'.எ&. மாி�கா�ெகௗரவ எ'.எ&. மாி�கா�ெகௗரவ எ'.எ&. மாி�கா�ெகௗரவ எ'.எ&. மாி�கா�   ெகௗரவ ெசயி+ அC ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி+ அC ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி+ அC ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி+ அC ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ இ&ரா� மGO4ெகௗரவ இ&ரா� மGO4ெகௗரவ இ&ரா� மGO4ெகௗரவ இ&ரா� மGO4   ெகௗரவ அ4�!லா மஹO4ெகௗரவ அ4�!லா மஹO4ெகௗரவ அ4�!லா மஹO4ெகௗரவ அ4�!லா மஹO4   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ'.சீ. ;:�Lமாரணெகௗரவ எ'.சீ. ;:�Lமாரணெகௗரவ எ'.சீ. ;:�Lமாரணெகௗரவ எ'.சீ. ;:�Lமாரண   ெகௗரவ சீனி:த&பி ேயாேக'வர�ெகௗரவ சீனி:த&பி ேயாேக'வர�ெகௗரவ சீனி:த&பி ேயாேக'வர�ெகௗரவ சீனி:த&பி ேயாேக'வர�   ெகௗரவ (வண.) அ�ரCேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ�ரCேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ�ரCேய ரதன ேதர�ெகௗரவ (வண.) அ�ரCேய ரதன ேதர�   ெகௗரவ பிம! ர:நாய�கெகௗரவ பிம! ர:நாய�கெகௗரவ பிம! ர:நாய�கெகௗரவ பிம! ர:நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா� ர:வ:ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர:வ:ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர:வ:ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர:வ:ேத   ெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�கெகௗரவ ெராசா� ரணசி�க   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ ;ஜிF� ரஹுமா�ெகௗரவ ;ஜிF� ரஹுமா�ெகௗரவ ;ஜிF� ரஹுமா�ெகௗரவ ;ஜிF� ரஹுமா�   ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Lேகெகௗரவ காமினி ெலா�Lேகெகௗரவ காமினி ெலா�Lேகெகௗரவ காமினி ெலா�Lேக   ெகௗரவ ஜானக வ�L&Fரெகௗரவ ஜானக வ�L&Fரெகௗரவ ஜானக வ�L&Fரெகௗரவ ஜானக வ�L&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 ஏ.ஏ. விேஜ��கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ��கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ��கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ��க   



                            ( 5 )  M. No. 225 ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Iதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Iதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Iதா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �Iதா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லPம� ஆன�த விேஜமா�னெகௗரவ லPம� ஆன�த விேஜமா�னெகௗரவ லPம� ஆன�த விேஜமா�னெகௗரவ லPம� ஆன�த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Lமாாி விேஜர:னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Lமாாி விேஜர:னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Lமாாி விேஜர:னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி Lமாாி விேஜர:ன   ெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறி   ெகௗரவ �>4 விேஜேசகரெகௗரவ �>4 விேஜேசகரெகௗரவ �>4 விேஜேசகரெகௗரவ �>4 விேஜேசகர   ெகௗரவ கMசன விேஜேசகரெகௗரவ கMசன விேஜேசகரெகௗரவ கMசன விேஜேசகரெகௗரவ கMசன விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ Lமார ெவ!கமெகௗரவ Lமார ெவ!கமெகௗரவ Lமார ெவ!கமெகௗரவ Lமார ெவ!கம   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான;:� Rேநச�ெகௗரவ ஞான;:� Rேநச�ெகௗரவ ஞான;:� Rேநச�ெகௗரவ ஞான;:� Rேநச�   ெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி R'க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி R'க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி R'க�தராசாெகௗரவ (தி�மதி) சா�தி R'க�தராசா   ெகௗரவ ச�தி: சமரசி�கெகௗரவ ச�தி: சமரசி�கெகௗரவ ச�தி: சமரசி�கெகௗரவ ச�தி: சமரசி�க   ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெகௗரவ எ&.எE.எ&. ச!மா�ெகௗரவ எ&.எE.எ&. ச!மா�ெகௗரவ எ&.எE.எ&. ச!மா�ெகௗரவ எ&.எE.எ&. ச!மா�   ெகௗரவ எ&.ஏ. �ம�திர�ெகௗரவ எ&.ஏ. �ம�திர�ெகௗரவ எ&.ஏ. �ம�திர�ெகௗரவ எ&.ஏ. �ம�திர�   ெகௗரவ வ6ேவ! �ேரBெகௗரவ வ6ேவ! �ேரBெகௗரவ வ6ேவ! �ேரBெகௗரவ வ6ேவ! �ேரB   ெகௗரவ ச:�ர ச�தீப ேசனார:னெகௗரவ ச:�ர ச�தீப ேசனார:னெகௗரவ ச:�ர ச�தீப ேசனார:னெகௗரவ ச:�ர ச�தீப ேசனார:ன   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி�க   ெகௗரவ �னி! ஹ���ென:திெகௗரவ �னி! ஹ���ென:திெகௗரவ �னி! ஹ���ென:திெகௗரவ �னி! ஹ���ென:தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ+6ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ+6ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ+6ஆரEசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ+6ஆரEசி   ெகௗரவ இ�திக அ2�:த ேஹர:ெகௗரவ இ�திக அ2�:த ேஹர:ெகௗரவ இ�திக அ2�:த ேஹர:ெகௗரவ இ�திக அ2�:த ேஹர:   ெகௗரவ கனக ேஹர:ெகௗரவ கனக ேஹர:ெகௗரவ கனக ேஹர:ெகௗரவ கனக ேஹர:      தி(. த�மிக தசநாய#க, பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக�   தி(. நீ. இ�தவல, பணியா�ெடா$தி: பிரதானிK� பிரதி: பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக��   தி(மதி $ஷானி ேராஹனதீர, உதவி' ெசயலாள� நாயக�  தி(. B#கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி' ெசயலாள� நாயக�    ஒ:திைவ4பி� பிரகார& பாராUம�ற& V6ய�. ஒ:திைவ4பி� பிரகார& பாராUம�ற& V6ய�. ஒ:திைவ4பி� பிரகார& பாராUம�ற& V6ய�. ஒ:திைவ4பி� பிரகார& பாராUம�ற& V6ய�.     சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.சபாநாயக� தைலைம தா�கினா�.        1.1.1.1.    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி:த!அறிவி:த!அறிவி:த!அறிவி:த!: : : : சபாநாயக� பிவ(மா2 அறிவி�த. வி=�தா�:— 
I 

“பாரா�மற உ2:பின� ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ0 மாரசி9க 2017  நெவ�ப� மாத� 18 ஆ� திகதி பாரா�மற�தி. எ):பிய விடய� ெதாட�பி. சிற:�ாிைமக, ப1றிய $)வி1$ ஆ12:ப=��வத1கான பிேரரைணெயா2 ெகாQ= வர:படலா�.” 
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II 

“பாரா�மற உ2:பின� ெகௗரவ லRம கிாிஎ.ல 2017  நவ�ப� மாத� 20 ஆ� திகதி பாரா�மற�தி. எ):பிய விடய� ெதாட�பி. சிற:�ாிைமக, ப1றிய $)வி1$ ஆ12:ப=��வத1கான பிேரரைணெயா2 ெகாQ= வர:படலா�.”  2. 2. 2. 2. ப:திர�க7ப:திர�க7ப:திர�க7ப:திர�க7    சம�4பண&சம�4பண&சம�4பண&சம�4பண&: : : : (1) உய�க.வி ம12� ெந=>சாைலக, அைம'ச�, 2015 ஆ� ஆQ=#கான இல9ைக ேதயிைல ஆராG'சி நிைலய�தி ஆQடறி#ைகய' சம�:பி�� ேம1பB அறி#ைகைய கம�ெதாழி. ம12� காணி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ# $)வி1$ ஆ12:ப=�த:பட ேவQ=ெமன: பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. 
(2) உய�க.வி ம12� ெந=>சாைலக, அைம'ச�, 2016 ஆ� ஆQ=#கான நனட�ைத, சி2வ� பராமாி:�' ேசைவக, திைண#கள�தி வ(டாCத ெசயலா12ைக அறி#ைகைய' சம�:பி�� ேம1பB அறி#ைகைய ெபQக, ம12� பா.நிைல ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ# $)வி1$ ஆ12:ப=�த:பட ேவQ=ெமன: பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. 
(3) உய�க.வி ம12� ெந=>சாைலக, அைம'ச�,  
 (i) 1985 ஆ� ஆQB 48 ஆ� இல#க ம12� 1987 ஆ� ஆQB 28 ஆ� இல#க' ச�ட9களி 5ல� தி(�த:ப�டவாறான, 1969 ஆ� ஆQB 1 ஆ� இல#க, இற#$மதிக, ம12� ஏ12மதிக, (க�=:பா�=') ச�ட�தி  4 ஆ� பிாிவி (3) ஆ� உப பிாி@ ம12� 14 ஆ� பிாி@ எபவ12ட ேச��� வாசி#க:பட ேவQBய $றி�த ச�ட�தி 20 ஆ� பிாிவி கீA அபிவி(�தி உபாய �ைறக, ம12� ச�வேதச வ��தக அைம'சரா.  ஆ#க:ப�=, 2017 நவ�ப� 09 ஆ� திகதிய 2044/40 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி. பிர0ாி#க:ப�ட ஒ)9$விதிக,; ம12� 
 (ii) 1985 ஆ� ஆQB 48 ஆ� இல#க ம12� 1987 ஆ� ஆQB 28 ஆ� இல#க' ச�ட9களி 5ல� தி(�த:ப�டவாறான, 1969 ஆ� ஆQB 1 ஆ� இல#க, இற#$மதிக, ம12� ஏ12மதிக, (க�=:பா�=') ச�ட�தி  4 ஆ� பிாிவி (3) ஆ� உப பிாி@ ம12� 14 ஆ� பிாி@ எபவ12ட ேச��� வாசி#க:பட ேவQBய $றி�த ச�ட�தி 20 ஆ� பிாிவி கீA  அபிவி(�தி உபாய �ைறக, ம12� ச�வேதச வ��தக அைம'சரா.  ஆ#க:ப�=, 2017 நவ�ப� 09 ஆ� திகதிய 2044/41 ஆ� இல#க அதிவிேசட வ��தமான: ப�திாிைகயி. பிர0ாி#க:ப�ட   ஒ)9$விதிக, ஆகியவ1ைற' சம�:பி�� ேம1பB ஒ)9$விதிகைள ெபா(ளாதார அபிவி(�தி ப1றிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ# $)வி1$ ஆ12:ப=�த:பட ேவQ=ெமன: பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.     3.3.3.3.    மK�க7மK�க7மK�க7மK�க7: : : :     
 (1) (i) வ�தைள, ப,ளியவ�த, ெஹCதல, 3 ஆ� ஒ)9ைக, இல. 26/11 இ. வதிK� தி(. ேக.ஜி.ஆ�. டய[ன� 2017.09.16 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவK�;   
  (ii)  வ�தைள, ப,ளியவ�த, ெஹCதல, 3 ஆ� ஒ)9ைக, இல. 26/11 இ. வதிK� தி(. ேக.ஜி.ஆ�. டய[ன� 2017.09.16 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவK�;   
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  (iii) வ�தைள, ப,ளியவ�த, ெஹCதல, 3 ஆ� ஒ)9ைக, இல. 26/11 இ. வதிK� தி(. ேக.ஜி.ஆ�. டய[ன� 2017.09.16 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவK�;   
  (iv) வ�தைள, ப,ளியவ�த, ெஹCதல, 3 ஆ� ஒ)9ைக, இல. 26/11, எலகட அபிவி(�தி' ச9க� எ<� �கவாிைய# ெகாQட தி(. ஆ�.\. சி. ப�ணாC� 2017.09.16 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவK�;   
  (v) வ�தைள, ெஹCதல, ப,ளியவ�த, இல. 203/1 இ. வதிK� தி(. எ3. பால0:பிரமணியமின� 2017.09.12 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவK�  
  ெகௗரவ வா0ேதவ நாணாய#கார சம�:பி�தா�. 
 (2) (i) கி��,கல, க-ெகாஹுெதனவி. வதிK� தி(மதி ஏ.ஆ�.எ�.எ3. ெபேரராவின� 2017.10.11 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவK�;   
  (ii)  கி��,கல, க-ெகாஹுெதனவி. வதிK� தி(. எ'.ஏ. த�மேசனவின� 2017.09.09 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவK�;   
  (iii) கி��,கல, க-ெகாஹுெதனவி. வதிK� தி(. 0த� க(ணார�னவின� 2017.10.11 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவK�;   
  (iv) கி��,கல, க-ெகாஹுெதன, இல. 251/4  இ. வதிK� தி(மதி ட:ளி^. _:பா உதய9கனீயின� 2017.10.11 ஆ� திகதியிட:ப�ட ம<ைவK� 

  ெகௗரவ 0ஜி� ச>ஜய ெபேரரா சம�:பி�தா�. 25அ ஆ� இல#க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைள#கைமய ேம1பB ம<#க, ெபா� ம<#க, $)@#$ ஆ12:ப=�த:ப�டன.  4. 4. 4. 4. உ7X�உ7X�உ7X�உ7X�    அதிகாரசைபக7அதிகாரசைபக7அதிகாரசைபக7அதிகாரசைபக7    ேதா்த!க7 (தி�:த&)ேதா்த!க7 (தி�:த&)ேதா்த!க7 (தி�:த&)ேதா்த!க7 (தி�:த&): : : : மாகாண சைபக, ம12� உ,`ரா�சி அைம'ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— (262 ஆ� அ�தியாயமான) உ,`� அதிகாரசைபக, ேதா்த.க, க�டைள' ச�ட�ைத� தி(��வத1கானெதா( ச�ட5ல�. ச�ட5ல� 2017 திச�ப� மாத� 6 ஆ� திகதி �தகிழைம இரQடா� மதி:b= ெசGய:பட ேவQ=ெமன@�, அ� அ'சிட:பட ேவQ=ெமன@�, அ' ச�ட5ல� உாிய �ைறசா� ேம1பா�ைவ# $)@#$ ஆ12:ப=�த:பட ேவQ=ெமன@� க�டைளயாயி12.  5.5.5.5.    ஒ��கீ+ZE ச+ட[ல& (201ஒ��கீ+ZE ச+ட[ல& (201ஒ��கீ+ZE ச+ட[ல& (201ஒ��கீ+ZE ச+ட[ல& (2018888) ) ) ) — (ஒ�#க:ப�ட பதிேனழாவ� நா,) : $) ஆGநிைலயி. ேம-� பாிசீலைன. ($)நிைலயி.) சபாநாயக� தைலைம தா9கினா�, தைல:� 149 நிகA'சி�தி�ட�  01 (மீQ=வ(� ெசலவின�) “நிகA'சி�தி�ட� 10/- _பாவினா. $ைற#க:ப=மாக” என ெகளரவ பிம. ர�நாய#க பிேராி�தா�. (�.ப. 11.09 மணி#$ பிரதி' சபாநாயக� தைலைம தா9கினா�.) (பி.ப. 1.00 மணி#$ ெகௗரவ ேவ- $மா� தைலைம தா9கினா�.) (பி.ப. 1.12 மணி#$ ெகௗரவ ல#கி ஜயவ�தன தைலைம தா9கினா�.) 



                            ( 8 )  M. No. 225 (பி.ப. 2.22 மணி#$ ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனCத $மாரசிறி தைலைம தா9கினா�.) (பி.ப. 4.05 ெகௗரவ �ஜி�� ரஹுமா தைலைம தா9கினா�.) (பி.ப. 5.58 மணி#$ ெகௗரவ ல#கி ஜயவ�தன தைலைம தா9கினா�.) (பி.ப. 6.56 மணி#$ சபாநாயக� தைலைம தா9கினா�.) பிேரரைண சைப#$ விட:ப�= நிராகாி#க:ப�ட�. 
149 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� —  மீQ=வ(> ெசல@#ெகன  _பா 322,603,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. நிகA'சி�தி�ட�  01 (5லதன' ெசலவின�) 
149 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� — 5லதன' ெசல@#ெகன _பா 57,000,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. நிகA'சி�தி�ட� 02 (மீQ=வ(� ெசலவின�) 
149 ஆ� தைல:பி 02 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� —   மீQ=வ(> ெசல@#ெகன _பா  1,254,825,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. நிகA'சி�தி�ட�  02 (5லதன' ெசலவின�) 
 149 ஆ� தைல:பி 02 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� — 5லதன' ெசல@#ெகன _பா 6,663,100,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. தைல:� 295 நிகA'சி�தி�ட� 01 (மீQ=வ(� ெசலவின�) 
295 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� —   மீQ=வ(> ெசல@#ெகன  _பா 128,550,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. நிகA'சி�தி�ட�  01 (5லதன' ெசலவின�) 
295 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� — 5லதன' ெசல@#ெகன _பா 10,400,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. தைல:� 297 நிகA'சி�தி�ட� 01 (மீQ=வ(� ெசலவின�) 
297 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� —   மீQ=வ(> ெசல@#ெகன  _பா 53,900,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. தைல:� 298 நிகA'சி�தி�ட� 01 (மீQ=வ(� ெசலவின�) 
298 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� —   மீQ=வ(> ெசல@#ெகன  _பா 111,350,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. 



                            ( 9 )  M. No. 225 நிகA'சி�தி�ட�  01 (5லதன' ெசலவின�) 
298 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� — 5லதன' ெசல@#ெகன _பா 26,500,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. தைல:� 299 நிகA'சி�தி�ட� 01 (மீQ=வ(� ெசலவின�) 
299 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� —   மீQ=வ(> ெசல@#ெகன  _பா 30,350,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. தைல:� 300 நிகA'சி�தி�ட� 01 (மீQ=வ(� ெசலவின�) 
300 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� —   மீQ=வ(> ெசல@#ெகன  _பா 88,720,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. நிகA'சி�தி�ட�  01 (5லதன' ெசலவின�) 
300 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� — 5லதன' ெசல@#ெகன _பா 99,950,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. தைல:� 301 நிகA'சி�தி�ட� 01 (மீQ=வ(� ெசலவின�) 
301 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� —   மீQ=வ(> ெசல@#ெகன  _பா 70,300,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. நிகA'சி�தி�ட�  01 (5லதன' ெசலவின�) 
301 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� — 5லதன' ெசல@#ெகன _பா 32,000,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. தைல:� 302 நிகA'சி�தி�ட� 01 (மீQ=வ(� ெசலவின�) 
302 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� —   மீQ=வ(> ெசல@#ெகன  _பா 16,230,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. நிகA'சி�தி�ட�  01 (5லதன' ெசலவின�) 
302 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� — 5லதன' ெசல@#ெகன _பா 1,700,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. தைல:� 303 நிகA'சி�தி�ட� 02 (மீQ=வ(� ெசலவின�) 
303 ஆ� தைல:பி 02 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� —   மீQ=வ(> ெசல@#ெகன _பா  76,450,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. 



                            ( 10 )  M. No. 225 நிகA'சி�தி�ட�  02 (5லதன' ெசலவின�) 
303 ஆ� தைல:பி 02 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� — 5லதன' ெசல@#ெகன _பா 36,950,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. தைல:� 154  நிகA'சி�தி�ட� 01 (மீQ=வ(� ெசலவின�) 
154 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� —   மீQ=வ(> ெசல@#ெகன  _பா 511,560,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. நிகA'சி�தி�ட�  01 (5லதன' ெசலவின�) 
154 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� — 5லதன' ெசல@#ெகன _பா 229,500,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. நிகA'சி�தி�ட� 02 (மீQ=வ(� ெசலவின�) 
154 ஆ� தைல:பி 02 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� —   மீQ=வ(> ெசல@#ெகன _பா  186,350,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. நிகA'சி�தி�ட�  02 (5லதன' ெசலவின�) 
154 ஆ� தைல:பி 02 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� — 5லதன' ெசல@#ெகன _பா 4,605,500,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. தைல:� 292 நிகA'சி�தி�ட� 01 (மீQ=வ(� ெசலவின�) 
292 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� —   மீQ=வ(> ெசல@#ெகன  _பா 540,700,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. நிகA'சி�தி�ட�  01 (5லதன' ெசலவின�) 
292 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� — 5லதன' ெசல@#ெகன _பா 178,000,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. நிகA'சி�தி�ட�  02 (5லதன' ெசலவின�) 
292 ஆ� தைல:பி 02 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� — 5லதன' ெசல@#ெகன _பா 987,000,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. தைல:� 158  நிகA'சி�தி�ட� 01 (மீQ=வ(� ெசலவின�) 
158 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� —   மீQ=வ(> ெசல@#ெகன  _பா 233,400,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. நிகA'சி�தி�ட�  01 (5லதன' ெசலவின�) 
158 ஆ� தைல:பி 01 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� — 5லதன' ெசல@#ெகன _பா 227,000,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. 



                            ( 11 )  M. No. 225 நிகA'சி�தி�ட� 02 (மீQ=வ(� ெசலவின�) 
158 ஆ� தைல:பி 02 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� —   மீQ=வ(> ெசல@#ெகன _பா  50,000,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. நிகA'சி�தி�ட�  02 (5லதன' ெசலவின�) 
158 ஆ� தைல:பி 02 ஆ� நிகA'சி� தி�ட� — 5லதன' ெசல@#ெகன _பா 5,062,000,000 அ�டவைணயி. ேச�#க:பட ேவQ=ெமற பிேரரைண $)@#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.  “$) ெசG� �B�த பாிசீலைன ப1றி� தைலவ� சைப#$ அறிவி:ப�ட $) மீQ=� �=வத1$ அ<மதி ேகா(வாராக” என காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. $) ெசG� �B�த பாிசீலைன ப1றி அறிவி#க:ப�ட�. 2017 நெவ�ப� மாத� 30 ஆ� திகதி வியாழ#கிழைம மீQ=� �=�.  6.6.6.6.    Rல�கா 'ேட+ 6ேர6� (ெஜனர!) ேகா4பேரஷ� Cமிெட+6� வ�டா�தRல�கா 'ேட+ 6ேர6� (ெஜனர!) ேகா4பேரஷ� Cமிெட+6� வ�டா�தRல�கா 'ேட+ 6ேர6� (ெஜனர!) ேகா4பேரஷ� Cமிெட+6� வ�டா�தRல�கா 'ேட+ 6ேர6� (ெஜனர!) ேகா4பேரஷ� Cமிெட+6� வ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    கண�Lக7கண�Lக7கண�Lக7கண�Lக7    ----    2012/2013: 2012/2013: 2012/2013: 2012/2013: ைக�ெதாழி. ம12� வாணிப அ-வ.க, அைம'ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 1970 ஆ� ஆQB 33 ஆ� இல#க e ல9கா 3ேட� BேரB9 (ெஜனர.) ேகா:பேரஷ 6மிெட� ச�ட�தி கீA 2016.07.07 ஆ� திகதி சம�:பி#க:ப�ட, 2013.03.31 ஆ� திகதிKட �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட, 0யாதீன கண#காGவாள�களி அவதானி:�க, உ,ளட9கலான eல9கா 3ேட� BேரB9 (ெஜனர.) ேகா:பேரஷ 6மிெட�B ஆQடறி#ைகK� கண#$க�� அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.     7.7.7.7.    Rல�கா 'ேட+ 6ேர6� (ெஜனர!) ேகா4பேரஷ� Cமிெட+6� வ�டா�தRல�கா 'ேட+ 6ேர6� (ெஜனர!) ேகா4பேரஷ� Cமிெட+6� வ�டா�தRல�கா 'ேட+ 6ேர6� (ெஜனர!) ேகா4பேரஷ� Cமிெட+6� வ�டா�தRல�கா 'ேட+ 6ேர6� (ெஜனர!) ேகா4பேரஷ� Cமிெட+6� வ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    கண�Lக7கண�Lக7கண�Lக7கண�Lக7----    2013/2014: 2013/2014: 2013/2014: 2013/2014: ைக�ெதாழி. ம12� வாணிப அ-வ.க, அைம'ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 1970 ஆ� ஆQB 33 ஆ� இல#க e ல9கா 3ேட� BேரB9 (ெஜனர.) ேகா:பேரஷ 6மிெட�ட ச�ட�தி கீA 2017.02.09 ஆ� திகதி சம�:பி#க:ப�ட, 2014.03.31 ஆ� திகதிKட �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட, 0யாதீன கண#காGவாள�களி அவதானி:�க, உ,ளட9கலான eல9கா 3ேட� BேரB9 (ெஜனர.) ேகா:பேரஷ 6மிெட�B ஆQடறி#ைகK� கண#$க�� அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.     8.8.8.8.    இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    அரசஅரசஅரசஅரச    ெப��ேதா+ட�ெப��ேதா+ட�ெப��ேதா+ட�ெப��ேதா+ட�    V+Z:தாபன:தி�V+Z:தாபன:தி�V+Z:தாபன:தி�V+Z:தாபன:தி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    ஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�த    நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7    ----    2011201120112011: : : : அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,—  1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14 ( 3) பிாிவி கீA 2016.12.10 ஆC திகதி சம�:பி#க:ப�ட 2011.12.31 ஆ� திகதி �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட கண#காGவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி:�க, உ,ளட#க:ப�ட இல9ைக அரச ெப(Cேதா�ட# ��=�தாபன�தி ஒ(9கிைணCத நிதிநிைல# �12#க, ம12� வ(டாCத அறி#ைக ஆகியன அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.     



                            ( 12 )  M. No. 225 9.9.9.9.    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    ேசமி4Fேசமி4Fேசமி4Fேசமி4F    வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�    ஆ0டறி�ைகஆ0டறி�ைகஆ0டறி�ைகஆ0டறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    ஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�த    நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7    ----    2015201520152015: : : : அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— நிதிசா� நீதி' ச�ட�தி 35 ( 3 )  ஆ� உ�பிாி@ ம12� 1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14 ( 3 )  ஆ� உ�பிாிவி கீA, 2017.01.24 ஆC திகதி சம�:பி#க:ப�ட 2015.12.31 ஆ� திகதி �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட கண#காGவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி:�க, உ,ளட9கலான ேதசிய ேசமி:� வ9கியி வ(டாCத அறி#ைக ம12� ஒ(9கிைணCத நிதி#�12#க, அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.     10. 10. 10. 10. இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    ஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�த    நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7    ----    2015201520152015:::: அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,—  நிதிசா� நீதி' ச�ட�தி 35 ( 3 )  உ�பிாி@ ம12� 1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி'ச�ட�தி 14 ( 3 )  உ�பிாிவி கீA 2017.01.25 ஆC திகதி சம�:பி#க:ப�ட 2015.12.31 ஆ� திகதி �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட�� கண#காGவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி:� உ,ளட9கலான இல9ைக வ9கியி வ(டாCத அறி#ைக ம12� ஒ(9கிைணCத நிதி#�12#க, அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.  11.11.11.11.    ம�க7ம�க7ம�க7ம�க7    வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    ஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�த    நிதி�V^_�க7 நிதி�V^_�க7 நிதி�V^_�க7 நிதி�V^_�க7 ----    2015201520152015::::    அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— நிதிசா� நீதி' ச�ட�தி 35 (3) உ�பிாி@ ம12� 1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14 (3) உ�பிாிவி கீA 2017.03.08 ஆC திகதி சம�:பி#க:ப�ட 2015.12.31 ஆ� திகதி �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட கண#காGவாள� நாயக�தி அவதானி:�க, உ,ளட9கலான ம#க, வ9கியி வ(டாCத அறி#ைக ம12� ஒ(9கிைணCத நிதி#�12#க, அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.  12. 12. 12. 12. வைரய_�க4ப+டவைரய_�க4ப+டவைரய_�க4ப+டவைரய_�க4ப+ட    L�ணாக!L�ணாக!L�ணாக!L�ணாக!    ெப��ேதா+ட�ெப��ேதா+ட�ெப��ேதா+ட�ெப��ேதா+ட�    க&பனியி�க&பனியி�க&பனியி�க&பனியி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    நிதி�V^_�க7 நிதி�V^_�க7 நிதி�V^_�க7 நிதி�V^_�க7 ----    2014201420142014: : : : அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச�  சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14 ( 3 )  உ�பிாிவி கீA 2017.03.21 ஆC திகதி சம�:பி#க:ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட 0யாதீன ப�டய# கண#காள�களி க(��#க, உ,ளட#க:ப�ட வைரய2#க:ப�ட $(ணாக. ெப(Cேதா�ட# க�பனியி வ(டாCத அறி#ைக ம12� நிதி#�12#க, அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.  13. 13. 13. 13. இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    கா4F_தி�கா4F_தி�கா4F_தி�கா4F_தி�    V+Z:தாபன:தி�V+Z:தாபன:தி�V+Z:தாபன:தி�V+Z:தாபன:தி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    ஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�த    நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7    ----    2014201420142014: : : : அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 2007 ஆ� ஆQB 07 ஆ� இல#க க�பனிக, ச�ட� ம12� 2000 ஆ� ஆQB 43 ஆ� இல#க கா:�2தி# ைக�ெதாழி. ச�ட�தி ஒ)9$விதிக�#கைமய 2017.03.22 ஆ� திகதி சம�:பி#க:ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட, ப�டய# கண#காள�களான ேகbஎ�ஜீ நி2வன�தி அவதானி:�க, உ,ளட9கலான இல9ைக கா:�2தி# ��=�தாபன�தி ஒ(9கிைணCத நிதி#�12#க, ம12� வ(டாCத அறி#ைக அ9கீகாி#க:ப=மாக. 



                            ( 13 )  M. No. 225 பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.  14. 14. 14. 14. ேதசியேதசியேதசியேதசிய    ேசமி4Fேசமி4Fேசமி4Fேசமி4F    வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    ஒ��கிைண�க4ப+டஒ��கிைண�க4ப+டஒ��கிைண�க4ப+டஒ��கிைண�க4ப+ட    நிதிநிதிநிதிநிதி�V^_�கக7 �V^_�கக7 �V^_�கக7 �V^_�கக7 ----    2014201420142014: : : : அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச�  சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— நிதிசா� நீதி' ச�ட�தி 35 (3) ஆ� உ�பிாி@ ம12� 1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14 (3) ஆ� உ�பிாிவி கீA, 2016.05.05 ஆ� திகதி சம�:பி#க:ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட, கண#காGவாளாி அவதானி:�க, உ,ளட9கலான ேதசிய ேசமி:� வ9கியி ஒ(9கிைணCத நிதி#�12#க, ம12� வ(டாCத அறி#ைக அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.  15. 15. 15. 15. ம�க7ம�க7ம�க7ம�க7    வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    ஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�த    நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7    ----    2014:2014:2014:2014:    அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச�  சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— நிதிசா� நீதி'  ச�ட�தி 35 (3) உ�பிாி@ ம12� 1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14 (3) உ�பிாிவி கீA 2016.09.22 ஆ� திகதி சம�:பி#க:ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட கண#காGவாள� நாயக�தி அவதானி:�க, உ,ளட9கலான ம#க, வ9கியி ஒ(9கிைணCத நிதி#�12#க, ம12� வ(டாCத அறி#ைக அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. 
 16.16.16.16.    இல�ைகஇல�ைகஇல�ைகஇல�ைக    வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    ஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�த    நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7    ----    2014: 2014: 2014: 2014: அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச�  சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— நிதிசா� நீதி'  ச�ட�தி 35 (3) உ�பிாி@ ம12� 1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14 (3) உ�பிாிவி கீA 2017.05.05 ஆ� திகதி சம�:பி#க:ப�ட 2014.12.31 ஆ� திகதி �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட, கண#காGவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி:� உ,ளட9கலான இல9ைக வ9கியி ஒ(9கிைணCத நிதி#�12#க, ம12� வ(டாCத அறி#ைக அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.  17. 17. 17. 17. சிலாப&சிலாப&சிலாப&சிலாப&    ெப��ேதா+ட�ெப��ேதா+ட�ெப��ேதா+ட�ெப��ேதா+ட�    க&பனியி�க&பனியி�க&பனியி�க&பனியி�    ஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�த    நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக----2014: 2014: 2014: 2014: அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச�  சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14 (3) உ�பிாிவி கீA 2016.11.15 ஆ� திகதி சம�:பி#க:ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதி �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட கண#காG@� தைலைம அதிபதியி அவதானி:�க, உ,ளட9கலான சிலாப� ெப(Cேதா�ட# க�பனியி ஒ(9கிைணCத நிதி#�12#க, ம12� வ(டாCத அறி#ைக அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.  18.18.18.18.    பிரேதசபிரேதசபிரேதசபிரேதச    அபிவி�:திஅபிவி�:திஅபிவி�:திஅபிவி�:தி    வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�    ஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�த    நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக----2014: 2014: 2014: 2014: அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச�  சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— பண#ெகா,ைக' ச�ட�தி 35 (3) உ�பிாிவி கீA ம12� 1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14 (3) உ�பிாிவி கீA 2016.10.28 ஆC திகதி சம�:பி#க:ப�ட 



                            ( 14 )  M. No. 225 2014.12.31 ஆ� திகதி �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட, கண#காGவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி:� உ,ளட9கலான பிரேதச அபிவி(�தி வ9கியி ஒ(9கிைணCத நிதி#�12#க, ம12� வ(டாCத அறி#ைக அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. 
 19.19.19.19.    RRRR    ல�க�ல�க�ல�க�ல�க�    விமானEேசைவ�விமானEேசைவ�விமானEேசைவ�விமானEேசைவ�    க&பனியி�க&பனியி�க&பனியி�க&பனியி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7    ----    2014/2015: 2014/2015: 2014/2015: 2014/2015: அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச�  சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14 ( 3 )  ஆ� உ�பிாிவி கீA 2016.08.09 ஆ� திகதி சம�:பி#க:ப�ட, 2015.03.31 ஆ� திகதி �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட, ஏன3� அ ய9 நி2வன�தி ப�டய# கண#காள�களி அவதானி:�க, உ,ளட9கலான e ல9க விமான'ேசைவ# க�பனியி வ(டாCத அறி#ைக ம12� நிதி#�12#க, அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.     20. 20. 20. 20. RRRR    ல�க�ல�க�ல�க�ல�க�    விமானEேசைவ�விமானEேசைவ�விமானEேசைவ�விமானEேசைவ�    க&பனியி�க&பனியி�க&பனியி�க&பனியி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    ஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�த    நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7    ----    2015/2016:2015/2016:2015/2016:2015/2016: அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச�  சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14 ( 3 ) ஆ� உ�பிாிவி கீA 2017.07.25 ஆ� திகதி சம�:பி#க:ப�ட, 2016.03.31 ஆ� திகதிKட �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட, கண#காGவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி:�க, உ,ளட9கலான e ல9க விமான'ேசைவ# க�பனியி ஒ(9கிைணCத நிதி#�12#க,  ம12� வ(டாCத அறி#ைக அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.     21.21.21.21.    RRRR    ல�க�ல�க�ல�க�ல�க�    விமானEேசைவ�விமானEேசைவ�விமானEேசைவ�விமானEேசைவ�    க&பனியி�க&பனியி�க&பனியி�க&பனியி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    கண�Lக7கண�Lக7கண�Lக7கண�Lக7    ----    2013/2014: 2013/2014: 2013/2014: 2013/2014: அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச�  சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14 ( 3 )  ஆ� உ�பிாிவி கீA 2015.03.04 ஆ� திகதி சம�:பி#க:ப�ட, 2014.03.31 ஆ� திகதி �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட, ஏ�ன3� அ� ய9 நி2வன�தி ப�டய# கண#காளாி அவதானி:�க, உ,ளட9கலான e ல9க விமான'ேசைவ# க�பனியி வ(டாCத அறி#ைக ம12� கண#$க, அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.  22. 22. 22. 22. ல�கால�கால�கால�கா    F:ரF:ரF:ரF:ர    அபிவி�:திஅபிவி�:திஅபிவி�:திஅபிவி�:தி    வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7----    2013: 2013: 2013: 2013: அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச�  சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,—  1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14 ( 3 )  ஆ� பிாிவி கீA 2017.05.23 ஆ� திகதி சம�:பி#க:ப�ட, 2013.12.31 ஆ� திகதிKட �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட,  0யாதீன கண#காGவாள�களான எ3.ேஜ.எ�.எ3.  ப�டய# கண#காள� நி2வன�தி அவதானி:�க, உ,ளட9கலான ல9கா ��ர அபிவி(�தி வ9கியி வ(டாCத அறி#ைக ம12� நிதி#�12#க, அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.  



                            ( 15 )  M. No. 225 23.23.23.23.    ல�கால�கால�கால�கா    F:ரF:ரF:ரF:ர    அபிவி�:திஅபிவி�:திஅபிவி�:திஅபிவி�:தி    வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7    ----    2014: 2014: 2014: 2014: அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச�  சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14 ( 3 ) ஆ� பிாிவி கீA 2017.08.09 ஆ� திகதி சம�:பி#க:ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதிKட �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட,  0யாதீன கண#காGவாள�களான எ3.ேஜ.எ�.எ3.  ப�டய# கண#காள� நி2வன�தி அவதானி:�க, உ,ளட9கலான ல9கா ��ர அபிவி(�தி வ9கியி வ(டாCத அறி#ைக ம12� நிதி#�12#க, அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.  24.24.24.24.    எE6எ4சிஎE6எ4சிஎE6எ4சிஎE6எ4சி    வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�வ�கியி�    வ�டா�தவ�டா�தவ�டா�தவ�டா�த    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    ம^_&ம^_&ம^_&ம^_&    நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7நிதி�V^_�க7----2014: 2014: 2014: 2014: அரச ெதாழி.�ய1சிக, அபிவி(�தி அைம'ச� சா�பாக காணி ம12� பாரா�மற ம2சீரைம:� அைம'ச� சம�:பி�த பிேரரைண,— 1949 ஆ� ஆQB 58 ஆ� இல#க நிதிசா� நீதி' ச�ட�தி 35 ( 3) பிாிவி கீA ம12� 1971 ஆ� ஆQB 38 ஆ� இல#க நிதி' ச�ட�தி 14(3) ஆ� பிாிவி கீA 2017.07.04 ஆ� திகதி சம�:பி#க:ப�ட, 2014.12.31 ஆ� திகதிKட �BவைடCத வ(ட��#காக தயாாி#க:ப�ட, கண#காGவாள� தைலைம அதிபதியி அவதானி:�க, உ,ளட9கலான எ'Bஎ:சி வ9கியி வ(டாCத அறி#ைக ம12� நிதி#�12#க, அ9கீகாி#க:ப=மாக. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.  25252525....    ஒ:திைவ4F (இcைவஒ:திைவ4F (இcைவஒ:திைவ4F (இcைவஒ:திைவ4F (இcைவ    வைலகளி�வைலகளி�வைலகளி�வைலகளி�    [ல&[ல&[ல&[ல&    இறா!இறா!இறா!இறா!    பி64பவ�கU�Lபி64பவ�கU�Lபி64பவ�கU�Lபி64பவ�கU�L    நிவாரண&)நிவாரண&)நிவாரண&)நிவாரண&): : : : “இ:பாரா�மற� இ:ெபா)� ஒ�திைவ#க:ப=மாக” என பாரா�மற' சைப �த.வ�  பிேராி�தா�. பிேரரைண எ=�திய�ப: ெப12 விவாதி#க:ப�ட�. 
“ெகௗரவ ல#கி ஜயவ�தன தைலைம தா9$வாராக என” ைக�ெதாழி. ம12� வாணிப அ-வ.க, அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�.  (பி.ப. 7.16 மணி#$ ெகௗரவ ல#கி ஜயவ�தன தைலைம தா9கினா�.) பிேரரைண  சைப#$ விட:ப�= ஏ12#ெகா,ள:ப�ட�. பி.ப. 7.36 மணி#$, 2017 நெவ�ப� 15 ஆ� திகதிய சைப� தீ�மான�தி1கைமய 2017 நெவ�ப� மாத�  30 ஆ�  திகதி வியாழ#கிழைம �.ப. 9.30 மணிவைர பாரா�மற� ஒ�திைவ#க:ப�ட�.  


