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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*� ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, %+�களி பிரதி� தவிசாள�    ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன,ெகௗரவ வஜிர அேபவ�தன, உ.நா�ட/வ0க. அைம)ச� ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க,ெகௗரவ ேஜா� அமர �க, 234லா��ைற அபிவி*�தி ம34� கிறி5தவ சமய அ/வ0க. அைம)ச� ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர,ெகௗரவ மஹி"த அமர#ர, கட3ெறாழி0 ம34� நீரக வள7ல அபிவி*�தி அைம)ச� ம34� மகாவ8 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 பணி;ெபா4;<�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 ம34� பாரா�மற ம4சீரைம;< அைம)ச*� அரசா க� க�சி �த3ேகாலாசா>� ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல*ம� கிாிஎ�ல, உய� க0வி ம34� ெந?@சாைலக. அைம)ச*� பாரா�மற) சைப �த0வ*� ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�,ெகௗரவ மேனா கேணச�, ேதசிய சகவாAB, கலC�ைரயாட0 ம34� 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�� ம34� சிவி0 விமான) ேசைவக. அைம)ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�? <திய கிராம க., உ�க�டைம;< வசதிக. ம34� ச�தாய அபிவி*�தி அைம)ச� ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க,ெகௗரவ எ.. 0. திசாநாய�க, ச7க வ/D�ட0, நல<ாி ம34� கEF மர<ாிைமக. அைம)ச� ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன,ெகௗரவ எ.. 0. நாவி�ன, உ.ளக அ/வ0க., வடேம0 அபிவி*�தி ம34� கலாசார அ/வ0க. 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 ம34� வனசீவராசிக. அைம)ச*� <�தசாசன அைம)ச*� ெகௗரவ ஏ. 2. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. 2. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. 2. �சி� பிேரமஜய"த,ெகௗரவ ஏ. 2. �சி� பிேரமஜய"த, வி@ஞான, ெதாழி0H�ப ம34� ஆராJ)சி அைம)ச� ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ�,ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ�,ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ�,ெகௗரவ றிஸா4 பதி5தீ�, ைக�ெதாழி0 ம34� வாணிப அ/வ0க. அைம)ச� 



                            ( 2 )  M. No. 203 ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன,ெகௗரவ தில� மாரபன, அபிவி*�தி; பணி;ெபா4;<க. அைம)ச*� ெவளிநா�ட/வ0க. அைம)ச*� ெகௗரவ ைபஸ� '.தபா,ெகௗரவ ைபஸ� '.தபா,ெகௗரவ ைபஸ� '.தபா,ெகௗரவ ைபஸ� '.தபா, மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி அைம)ச� ெகௗரவ அ7ர பிாியத�ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ7ர பிாியத�ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ7ர பிாியத�ஷன யா9பா,ெகௗரவ அ7ர பிாியத�ஷன யா9பா, 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, ெப3ேறா8ய 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. ம34� ச�வேதச வ��தக அைம)ச� ெகௗரவ ர<சி& சிய�பலாபி2ய,ெகௗரவ ர<சி& சிய�பலாபி2ய,ெகௗரவ ர<சி& சிய�பலாபி2ய,ெகௗரவ ர<சி& சிய�பலாபி2ய, மிவ/ ம34� <�;பி�க�த�க ச�தி அைம)ச� ெகௗரவ 2.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 2.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 2.எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ 2.எ�. �வாமிநாத�, சிைற)சாைலக. ம4சீரைம;<, <ன�வாAவளி;<, மீ.%Fேய3ற ம34� இC�மத அ/வ0க. அைம)ச� ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ9 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட0 ம34� நீ�வழ க0 அைம)ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன, பதி0 நிதி ம34� ெவ%சன ஊடக அைம)ச�   ெகௗரவ வச"த அ?விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ?விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ?விஹாேர,ெகௗரவ வச"த அ?விஹாேர, கம�ெதாழி0 இராஜா க அைம)ச� ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�,ெகௗரவ ெமாஹா� லா� கிேர�, உய� க0வி இராஜா க அைம)ச� ெகௗரவ 2லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 2லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 2லா� ெபேரரா,ெகௗரவ 2லா� ெபேரரா, ெந?@சாைலக. இராஜா க அைம)ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா.ைகக. ம34� ெபா*ளாதார அ/வ0க. இராஜா க அைம)ச� ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா" @Aேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா" @Aேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா" @Aேள,ெகௗரவ (டா�ட�) (தி�மதி) �த�ஷினி ப�னா" @Aேள, நகர� தி�டமிட0 ம34� நீ� வழ க0 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�, சி4வ� அ/வ0க. இராஜா க அைம)ச� ெகௗரவ #.எ.. இராதாகி�Cண�,ெகௗரவ #.எ.. இராதாகி�Cண�,ெகௗரவ #.எ.. இராதாகி�Cண�,ெகௗரவ #.எ.. இராதாகி�Cண�, க0வி இராஜா க அைம)ச� ெகௗரவ தி;9 ெவதஆரEசி,ெகௗரவ தி;9 ெவதஆரEசி,ெகௗரவ தி;9 ெவதஆரEசி,ெகௗரவ தி;9 ெவதஆரEசி, கட3ெறாழி0 ம34� நீரக வள7ல அபிவி*�தி 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, ெதாழி0H�ப ம34� ஆராJ)சி இராஜா க அைம)ச� ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச"த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட/வ0க. இராஜா க அைம)ச� ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ஏ. எE. எ�. ெபளF,ஏ. எE. எ�. ெபளF,ஏ. எE. எ�. ெபளF,ஏ. எE. எ�. ெபளF, ேதசிய ஒ*ைம;பா? ம34� ந08ண�க இராஜா க அைம)ச� ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி�க, ேபா�%வர�� ம34� சிவி0 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 ம34� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, 2காதார�, ேபாசைண ம34� 2ேதச ம*��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ  ேனC க�க"த,ெகௗரவ  ேனC க�க"த,ெகௗரவ  ேனC க�க"த,ெகௗரவ  ேனC க�க"த, அன��த �காைம��வ பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அ7ராத ஜயர&ன,ெகௗரவ அ7ராத ஜயர&ன,ெகௗரவ அ7ராத ஜயர&ன,ெகௗரவ அ7ராத ஜயர&ன, மகாவ8 அபிவி*�தி ம34� 23றாட0 பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ பா;த Gமார ெதவர9ெப�ம,ெகௗரவ பா;த Gமார ெதவர9ெப�ம,ெகௗரவ பா;த Gமார ெதவர9ெப�ம,ெகௗரவ பா;த Gமார ெதவர9ெப�ம, உ.ளக அ/வ0க., வடேம0 அபிவி*�தி ம34� கலாசார அ/வ0க. 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. ம34� ெபா*ளாதார அ/வ0க. பிரதி அைம)ச� 



                            ( 3 )  M. No. 203 ெகௗரவ எE.ஆ�. சாரதீ  Cம"த,ெகௗரவ எE.ஆ�. சாரதீ  Cம"த,ெகௗரவ எE.ஆ�. சாரதீ  Cம"த,ெகௗரவ எE.ஆ�. சாரதீ  Cம"த, நீதி பிரதி அைம)ச*� <�தசாசன பிரதி அைம)ச*� ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா, மிவ/ ம34� <�;பி�க�த�க ச�தி பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ நிஷா"த ' ெஹ42கமேக,ெகௗரவ நிஷா"த ' ெஹ42கமேக,ெகௗரவ நிஷா"த ' ெஹ42கமேக,ெகௗரவ நிஷா"த ' ெஹ42கமேக, �ைற�க க. ம34� க;ப34ைற அ/வ0க. பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா,ெகௗரவ நிம� லா�சா, உ.நா�ட/வ0க. பிரதி அைம)ச� ெகௗரவ அமீ� அ; சிஹா9தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ; சிஹா9தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ; சிஹா9தீ�,ெகௗரவ அமீ� அ; சிஹா9தீ�, கிராமிய ெபா*ளாதார அ/வ0க. பிரதி அைம)ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட� அ9@ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ9@ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ9@ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட� அ9@ஹாமி   ெகௗரவ மஹி"த யா9பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா9பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா9பா அேபவ�தனெகௗரவ மஹி"த யா9பா அேபவ�தன   ெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசனெகௗரவ  ஷார இ" னி� அமரேசன   ெகௗரவ திH� அ'(கமெகௗரவ திH� அ'(கமெகௗரவ திH� அ'(கமெகௗரவ திH� அ'(கம   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ& வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ& வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ& வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ& வல   ெகௗரவ டல. அழக9ெப�மெகௗரவ டல. அழக9ெப�மெகௗரவ டல. அழக9ெப�மெகௗரவ டல. அழக9ெப�ம   ெ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 ர<சி& அ?விஹாேரெகௗரவ ர<சி& அ?விஹாேரெகௗரவ ர<சி& அ?விஹாேரெகௗரவ ர<சி& அ?விஹாேர   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ நால�க பிரசா& ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா& ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா& ெகாெலா�ேனெகௗரவ நால�க பிரசா& ெகாெலா�ேன   ெ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 உதய பிரபா& க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா& க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல9ப&திெகௗரவ நிஹா� கல9ப&திெகௗரவ நிஹா� கல9ப&திெகௗரவ நிஹா� கல9ப&தி   ெகௗரவ திேனC Gணவ�தனெகௗரவ திேனC Gணவ�தனெகௗரவ திேனC Gணவ�தனெகௗரவ திேனC Gணவ�தன   ெகௗரவ ப" ல Gணவ�தனெகௗரவ ப" ல Gணவ�தனெகௗரவ ப" ல Gணவ�தனெகௗரவ ப" ல Gணவ�தன   ெகௗரவ எ4வ4 Gணேசகரெகௗரவ எ4வ4 Gணேசகரெகௗரவ எ4வ4 Gணேசகரெகௗரவ எ4வ4 Gணேசகர   ெகௗரவ எ.. எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச"திரேசனெகௗரவ எ.. எ�. ச"திரேசன   ெகௗரவ 2.#. சானகெகௗரவ 2.#. சானகெகௗரவ 2.#. சானகெகௗரவ 2.#. சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா2   ெ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 ந;� பJடார ஜயமஹெகௗரவ ந;� பJடார ஜயமஹெகௗரவ ந;� பJடார ஜயமஹெகௗரவ ந;� பJடார ஜயமஹ   ெகௗரவ அKர சி4னி ஜயர&னெகௗரவ அKர சி4னி ஜயர&னெகௗரவ அKர சி4னி ஜயர&னெகௗரவ அKர சி4னி 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 மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ ஜனக பJடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பJடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பJடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பJடார ெத�னேகா�   ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�ெகௗரவ சிறினா� 2 ெம�   



                            ( 4 )  M. No. 203 ெ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 ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி�வா   ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசாLசாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி& த ெசாLசா   ெகௗரவ அ7ர திசாநாய�கெகௗரவ அ7ர திசாநாய�கெகௗரவ அ7ர திசாநாய�கெகௗரவ அ7ர திசாநாய�க   ெகௗரவ #ரGமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரGமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரGமார திசாநாய�கெகௗரவ #ரGமார திசாநாய�க   ெகௗரவ சா;"த திசாநாய�கெகௗரவ சா;"த திசாநாய�கெகௗரவ சா;"த திசாநாய�கெகௗரவ சா;"த திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள. ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான"தாெகௗரவ ட�ள. ேதவான"தா   ெகௗரவ 'ஹம4 நவவிெகௗரவ 'ஹம4 நவவிெகௗரவ 'ஹம4 நவவிெகௗரவ 'ஹம4 நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ இ. சாA. நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாA. நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாA. நி�மலநாத�ெகௗரவ இ. சாA. நி�மலநாத�   ெகௗரவ @&திக ப&திறணெகௗரவ @&திக ப&திறணெகௗரவ @&திக ப&திறணெகௗரவ @&திக ப&திறண   ெகௗரவ (டா�ட�) ரேமC பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமC பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமC பதிரணெகௗரவ (டா�ட�) ரேமC 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& ச<ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி& ச<ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி& ச<ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி& ச<ஜய ெ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 எ.. பிேரமர&னெகௗரவ எ.. பிேரமர&னெகௗரவ எ.. பிேரமர&னெகௗரவ எ.. பிேரமர&ன   ெகௗரவ ப" ல லா� பJடாாிெகாடெகௗரவ ப" ல லா� பJடாாிெகாடெகௗரவ ப" ல லா� பJடாாிெகாடெகௗரவ ப" ல லா� பJடாாிெகாட   ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா�ெகௗரவ எ..எ�. மாி�கா�   ெகௗரவ ெசயி4 அ; ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி4 அ; ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி4 அ; ஸாஹி� ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி4 அ; ஸாஹி� ெமௗலானா   ெகௗரவ ேக. காத� ம.தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம.தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம.தா�ெகௗரவ ேக. காத� ம.தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மMN9ெகௗரவ இ�ரா� மMN9ெகௗரவ இ�ரா� மMN9ெகௗரவ இ�ரா� மMN9   ெகௗரவ அ9 �லா மஹN9ெகௗரவ அ9 �லா மஹN9ெகௗரவ அ9 �லா மஹN9ெகௗரவ அ9 �லா மஹN9   ெகௗரவ அஜி& மா�ன9ெப�மெகௗரவ அஜி& மா�ன9ெப�மெகௗரவ அஜி& மா�ன9ெப�மெகௗரவ அஜி& மா�ன9ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய�) ஆ� மாரசி�க   ெகௗரவ எ..சீ. '& Gமாரணெகௗரவ எ..சீ. '& Gமாரணெகௗரவ எ..சீ. '& Gமாரணெகௗரவ எ..சீ. '& Gமாரண   ெகௗரவ பிம� ர&நாய�கெகௗரவ பிம� ர&நாய�கெகௗரவ பிம� ர&நாய�கெகௗரவ பிம� ர&நாய�க   ெகௗரவ சீ. 0. ர&நாய�கெகௗரவ சீ. 0. ர&நாய�கெகௗரவ சீ. 0. ர&நாய�கெகௗரவ சீ. 0. ர&நாய�க   ெ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 'ஜி@� ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜி@� ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜி@� ரஹுமா�ெகௗரவ 'ஜி@� 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 அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ�கஜ� இராமநாத�   



                            ( 5 )  M. No. 203 ெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேக   ெகௗரவ ஜானக வ�G�@ரெகௗரவ ஜானக வ�G�@ரெகௗரவ ஜானக வ�G�@ரெகௗரவ ஜானக வ�G�@ர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரEசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி&திராேதவி வ�னிஆரEசி   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ �க   ெ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 ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ Gமார ெவ�கமெகௗரவ Gமார ெவ�கமெகௗரவ Gமார ெவ�கமெகௗரவ Gமார ெவ�கம   ெ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 '&  சிவ;�க�ெகௗரவ '&  சிவ;�க�ெகௗரவ '&  சிவ;�க�ெகௗரவ '&  சிவ;�க�   ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. �ம"திர�   ெகௗரவ வ2ேவ� �ேரCெகௗரவ வ2ேவ� �ேரCெகௗரவ வ2ேவ� �ேரCெகௗரவ வ2ேவ� �ேரC   ெ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 இ"திக அ7�&த ேஹர&ெகௗரவ இ"திக அ7�&த ேஹர&ெகௗரவ இ"திக அ7�&த ேஹர&ெகௗரவ இ"திக அ7�&த ேஹர&   ெ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*. நீ0 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி; பிரதானிN� பிரதி; பாரா�மற) ெசயலாள� நாயக��   தி*மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி) ெசயலாள� நாயக�  தி*. F�கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி) ெசயலாள� நாயக�    ஒ&திைவ9பி� பிரகார� பாராHம�ற� R2ய . ஒ&திைவ9பி� பிரகார� பாராHம�ற� R2ய . ஒ&திைவ9பி� பிரகார� பாராHம�ற� R2ய . ஒ&திைவ9பி� பிரகார� பாராHம�ற� R2ய .     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�கAஅறிவி&த�கAஅறிவி&த�கAஅறிவி&த�கA: : : : சபாநாயக� பிவ*மா4 அறிவி�த0கைள வி?�தா�,—     
I  

“இல ைக) சனநாயக ேசாச8ச� %Fயரசி அரசியலைம;பி 79 ஆ� உ4;<ைரயி ஏ3பா?களி பிரகார�, 2017 ஒ�ேடாப� மாத� 03 ஆ� திகதி ““““ேமா4டா� வாகன� (தி�&த�)ேமா4டா� வாகன� (தி�&த�)ேமா4டா� வாகன� (தி�&த�)ேமா4டா� வாகன� (தி�&த�)’    ம34�        ‘இல�ைக நிைலேபTதG அபிவி�&திஇல�ைக நிைலேபTதG அபிவி�&திஇல�ைக நிைலேபTதG அபிவி�&திஇல�ைக நிைலேபTதG அபிவி�&தி’    ஆகிய ச�ட7ல களி0     எனா0 சா4ைர எ+த;ப�டெதபைத� ெதாிவி���ெகா.ள வி*�<கிேற.” 
II  

“இல ைக) சனநாயக ேசாச8ச� %Fயர2 அரசியலைம;பி 121(1) ஆ� உ4;<ைரயி பிரகார� ‘மாகாண சைப& ேத�த�கA (தி�&த�)மாகாண சைப& ேத�த�கA (தி�&த�)மாகாண சைப& ேத�த�கA (தி�&த�)மாகாண சைப& ேத�த�கA (தி�&த�)’ எ>� ச�ட7ல� ெதாட�பாக உய� நீதிமற�தி3%) சம�;பி�க;ப�ட ம>ெவாறி   பிரதி  என�%� கிைட��.ளெதபைத பாரா�மற�தி3% அறிவி�க வி*�<கிேற.” 



                            ( 6 )  M. No. 203  2.2.2.2.    ப&திர�கAப&திர�கAப&திர�கAப&திர�கA    சம�9பண�சம�9பண�சம�9பண�சம�9பண�    : : : : (1) சபாநாக�, இல ைக) சனநாயக) ேசாச8ச� %Fயரசி அரசியலைம;பி 154(6) ஆ� உ4;<ைரயி பிரகார�─         
 (i) 2015 ஆ� நிதி ஆEF3கான கண�காJவாள� தைலைம அதிபதியி அறி�ைகயி இரEடாவ� ெதா%தியி XX ஆ� ப%திையN� 7றாவ� ெதா%தியி VII ஆ� ப%திையN� எ�டாவ� ெதா%தியி III ஆ�  ப%திையN� ஒபதாவ� ெதா%தியி IV ஆ� ப%திையN�; ம34�  (ii) 2016 ஆ� நிதி ஆEF3கான கண�காJவாள� தைலைம அதிபதியி அறி�ைகயி இரEடாவ� ெதா%தியி I ஆ� ப%திையN� 7றாவ� ெதா%தியி I ஆ� ப%திையN�  சம�;பி�தா�. ேம3பF அறி�ைகக. சபா0ட&தி;ட9படசபா0ட&தி;ட9படசபா0ட&தி;ட9படசபா0ட&தி;ட9பட ேவE?ெமனB�, அ)சிட;பட ேவE?ெமனB� க�டைளயாயி34. 
(2) ேபா�%வர�� ம34� சிவி0 விமான) ேசைவக. அைம)ச�, (203  ஆ� அ�தியாயமான) ேமா�டா� வாகன) ச�ட�தி  5 ஆ� பிாிவி (2) ஆ� உ�பிாிB ம34� 19 ஆ� பிாிBட ேச��� வாசி�க;ப?� அ)ச�ட�தி 237 ஆ� பிாிவி கீA, ேபா�%வர�� ம34� சிவி0 விமான) ேசைவக. அைம)சரா0 ஆ�க;ப�?, 2017 ெச;ெத�ப� 22  ஆ� திகதிய 2037/23 ஆ� இல�க அதிவிேசட வ��தமான ப�திாிைகயி 7ல� தி*�த;ப�? 2017 ெச;ெத�ப� 08  ஆ� திகதிய 2035/51 ஆ� இல�க அதிவிேசட வ��தமான; ப�திாிைகயி0 பிர2ாி�க;ப�ட�மான ஒ+ %விதிகைள) சம�;பி�� அ[ ஒ+ %விதிகைள ேபா�%வர�� ம34� ெதாைல�ெதாட�<  ப3றிய �ைறசா� ேம3பா�ைவ� %+வி3% ஆ34;ப?�த;பட ேவE?ெமன; பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. 
(3) காணி ம34� பாரா�மற ம4சீரைம;< அைம)ச�,  
 (i) ம�வாி� க�டைள) ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 12, 14 ம34� 22 ஆ� பிாிBக�ட ேச��� வாசி�க;ப?� 32 ஆ� பிாிவி கீA,  ம�வாி ெதாட�பாக நிதி ம34� ெவ%சன ஊடக  அைம)சரா0 ஆ�க;ப�?, 2017 \ைல 28 ஆ� திகதிய 2029/51ஆ� இல�க அதிவிேசட வ��தமான; ப�திாிைகயி0 பிர2ாி�க;ப�ட அறிவி�த0       (ம� அறிவி�த0 இல�க� 996); 
 (ii) 2015 ஆ� ஆE?�கான இல ைக ஏ34மதி� கட கா;<4தி� ��?�தாபன�தி ஆEடறி�ைக; ம34� 
 (iii) 2016 ஆ� ஆE?�கான இல ைக) 2 க�தி வ*டாCத ெசயலா34ைக அறி�ைக  ஆகியவ3ைற) சம�;பி�� ேம3பF அறிவி�த0 ம34� அறி�ைககைள அரசா க நிதி ப3றிய %+வி3%  ஆ34;ப?�த;பட ேவE?ெமன; பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. 
(4) காணி ம34� பாரா�மற ம4சீரைம;< அைம)ச�,—    (i) 2014 ஆ� ஆE?�கான இல ைக ஆN�ேவத ம*C�;ெபா*. ��?�தாபன�தி ஆEடறி�ைக; ம34� 
 (ii) 2015 ஆ� ஆE?�கான ஆN�ேவத திைண�கள�தி ெசயலா34  அறி�ைக ஆகியவ3ைற) சம�;பி�� ேம3பF அறி�ைககைள 2காதார� ம34� மனித ேசமநல�, ச7க வ/D�ட0 ப3றிய �ைறசா� ேம3பா�ைவ� %+வி3% ஆ34;ப?�த;பட ேவE?ெமன; பிேராி�தா�.  



                            ( 7 )  M. No. 203 பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. 
(5) காணி ம34� பாரா�மற ம4சீரைம;< அைம)ச�, 2015 ஆ� ஆE?�கான ெதைன; பயி�)ெசJைக) சைபயி வ*டாCத அறி�ைகைய) சம�;பி�� ேம3பF அறி�ைகைய கம�ெதாழி0 ம34� காணி ப3றிய �ைறசா� ேம3பா�ைவ� %+வி3% ஆ34;ப?�த;பட ேவE?ெமன; பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. 
(6) காணி ம34� பாரா�மற ம4சீரைம;< அைம)ச�, 2016 ஆ� ஆE?�கான சிைற)சாைலக. ம4சீரைம;<, <ன�வாAவளி;<, மீ.%Fேய3ற ம34� இC�மத அ/வ0க. அைம)சி ெசயலா34 அறி�ைகையN� வ*டாCத கண�ைகN� சம�;பி�� ேம3பF அறி�ைகைய ந08ண�க� ம34� வட�ைகN� கிழ�ைகN� மீள� க�Fெய+;<த0  ப3றிய �ைறசா� ேம3பா�ைவ� %+வி3% ஆ34;ப?�த;பட ேவE?ெமன; பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�.  3.3.3.3.    GUGUGUGU    அறி�ைககAஅறி�ைககAஅறி�ைககAஅறி�ைககA    சமர9பண�சமர9பண�சமர9பண�சமர9பண�: : : : உ.ளக நி*வாக� ம34� அரச �காைம��வ� ப3றிய �ைறசா� ேம3பா�ைவ� %+வி  தவிசாள� ெகளரவ காமினி ெலா�%ேக சா�பாக அ� %+வி உ4;பின� ெகௗரவ நிஹா0 கல;ப�தி, அ� %+B�% ஆ34;ப?�த;ப�ட—- 
(i) மாநகர சைபக.  (தி*�த�) ச�ட7ல�; 
(ii)  நகர சைபக.  (தி*�த�) ச�ட7ல�; ம34� 
(iii) பிரேதச சைபக.  (தி*�த�) ச�ட7ல�  ெதாட�பிலான அ�%+வி  அறி�ைகைய) சம�;பி�தா�. ேம3பF அறி�ைகக. சபாசபாசபாசபா    0ட&தி;ட9பட0ட&தி;ட9பட0ட&தி;ட9பட0ட&தி;ட9பட        ேவE?ெமன� க�டைளயாயி34.  4. 4. 4. 4.     மK�கAமK�கAமK�கAமK�கA: : : :     

(1) ெவன;<வ, %ள�� ^தி, “சிசில” எ>� �கவாியி0 வதிN� தி*. எ5.பி. ^ரேகானின� 2017.07.06 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ நிேராஷ ெபேரரா சம�;பி�தா�.    (2) (i) கி�பி5ஸ, அBட காவ, இல. 35/சீ யி0 வதிN� தி*. பி. ஏ.ஏ. ல�மா8ன� 2017.07.25 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN�;  
  (ii)  பE8ய�த, ெஹெவனெதனவி0 வதிN� தி*. இ.எ�.ஆ�. சர� ஏ�கநாய�கவின� 2017.07.31 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN�;  
  (iii) மா�தைள, ம0வ�த ^தி, இல. 18 ` எ>� இட�தி0 வதிN� தி*. ஜயதா த சி0வாவின� 2017.08.21 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN�;    (iv) ர�ெதா�ைட, தகCத, ெவர/க5ெதன, இல. 30 இ0 வதிN� தி*மதி ாீ.ேக. அசலா சிேராமனீ த0பாவிலவின� 2017.08.08 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN�;  
  (v)  மா�தைள, ெவலகஹவ�த, உடெதன மட%�<ரவி0 வதிN� தி*. \.ஜி. அேபர�னவின� 2017.08.14 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN�;  
  (vi) ப.ெளெபால, மானிக�வ, பாடசாைல ^தி, இல. 383/ஏ யி0 வதிN� தி*மதி ட;ளி\.பி.ஜி. ர�ன காCதியின� 2017.08.11 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN� 

  ெகௗரவ ர@சி� அ/விஹாேர சம�;பி�தா�.   



                            ( 8 )  M. No. 203  (3) (i) ெதவிHவர, த0பாவில, இல. 180 இ0 வதிN� தி*. எ.எ). தேனாa %மாரவின� 2017.07.07 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN�;  
  (ii)  மிாி5ஸ, கா8 ^தி, இல. 91, எ>� �கவாியி0 வதிN� தி*. ஆ�.பி.எ5. த சி0வாவின� 2017.07.05 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN�;  
  (iii) ெவ8கம, ெகா�மா�வ, 2பசி க 5ேடா�5 எ>� �கவாியி0 வதிN� தி*. எ5.ஜி. <bப%மாரவின� 2017.07.13 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN�;    (iv) நீ�ெகா+�<, பி�Fபன ^தி, இல. 970 “ல�சிாி ஒ2ாிc” எ>� �கவாியி0 வதிN� தி*. ட;ளி\.F. 2சி0 பிரசனவின� 2017.07.06 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN� 
  ெகௗரவ <�திக ப�திறண சம�;பி�தா�.   

(4) ெபாலன4ைவ, காளி க கா0வாJ, விஜயராஜ<ர, இல. 82/28 இ0 வதிN� தி*. எ).எ�. கிாிபEடாவின� 2017.06.05 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ நாலக பிரசா� ெகாலேன சம�;பி�தா�.  
 (5) (i) அவிசாவைள, யாஹ0ல வ�த, 10 ஆ� ஒ+ ைக, இல. 03 இ0 வதிN� தி*. ஏ.F. தயார�னவின� 2017.06.01 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN�;  
  (ii)  ஜா - எல, நிவதம, இல. 27/ஏ/1 இ0 வதிN� தி*. ஏ.பி.எ.ேஜ. அெல�சாEடாின� 2017.06.17 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN�;  
  (iii) ெவ0மி0ல, கிெத0பி�Fய, கஹபட ^தி, இல. 172 ` யி0 வதிN� தி*மதி `. 2மனாவதீ ெபேரராவின� 2017.08.16 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN�;    (iv) மி>வெக�ட, வ0பா/வ, இல. 374 இ0 வதிN� தி*. பி.ஏ. வனசி கவின� 2017.08.18 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN�;  
  (v)  மா�தைள, உ?பி0ஹில, மீக5ெதன ^தி, இல. 170/1 – ` யி0 வதிN� தி*. பி.ஏ.ஜி. விேஜபEடாவின� 2017.07.27 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN�;  
  (vi) ேவயெகாட, வட�தர, இல. 188/4 இ0 வதிN� தி*. சாகர ேஹவாகமவின� 2017.08.15 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN�; 
  (vii) தி5ஸமஹாராமய, ெதபரெவவ, “விதாஅ*ண” வி0 வதிN� தி*. விதானகமேக 2மதிபாலவின� 2017.08.14 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம>ைவN�  

  ெகௗரவ (டா�ட�) நளிCத ஜயதி5ஸ சம�;பி�தா�.   25அ ஆ� இல�க பாரா�மற நிைலயிய3 க�டைள�கைமய ேம3பF ம>�க. ெபா� ம>�க. %+B�% ஆ34;ப?�த;ப�டன.     5.5.5.5.    ஒ �கீVஒ �கீVஒ �கீVஒ �கீV: பதி0 நிதி ம34� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� சம�;பி�த பிேரரைண,— 2018 ஆ� நிதியாEF ேசைவ�% ஏ3பா? ெசJவத3%�; அ�தைகய ேசைவயி ேநா�க�தி3காக இல ைகயிேலா அ0ல� இல ைக�% ெவளியிேலா கடகைள� திர�?வத3% அதிகாரமளி;பத3%�; அCநிதியாEFேபா� அரசா க�தி %றி�த சில ெசய3பா?க. ெதாட�பி0 நிதி ஏ3பா?கைள) ெசJவத3%�; அ�தைகய ெசய3பா?க��கான ெசலவின�தி3% அCநிதியாEFேபா� ேதைவ;ப?� பண கைள� திர�? நிதிய�தி8*C� அ0ல� அரசா க�தி3%� கிைட�க��FயதாகB.ள அ0ல� அதனிட�.ள ேவேறேத>� நிதிய�தி8*C� 



                            ( 9 )  M. No. 203 அ0ல� பண களி8*C� �3பணமாக� ெகா?;பைத இயல) ெசJவத3%�; திர�? நிதிய�தி3% அ�தைகய பண கைள மீளளி;பத3% ஏ3பா? ெசJவத3%�; அ��ட அவ34ட ெதாட�<ப�ட அ0ல� அவ3றி இைடேந�விைளவான க*ம க��% ஏ3பா?ெசJவத3%மானெதா* ச�ட7ல�. ச�ட7ல� 2017  நெவ�ப� மாத� 09 ஆ� திகதி வியாழ�கிழைம இரEடா� மதி;`? ெசJய;பட ேவE?ெமனB�, அ) ச�ட7ல� அ)சிட;பட ேவE?ெமனB� அ) ச�ட7ல� உாிய �ைறசா� ேம3பா�ைவ� %+B�% ஆ34;ப?�த;பட ேவE?ெமனB� க�டைளயாயி34.  6.6.6.6.    ச4டWல� ெகாJVவர அKமதிச4டWல� ெகாJVவர அKமதிச4டWல� ெகாJVவர அKமதிச4டWல� ெகாJVவர அKமதி::::    “e சா�கியசி காராம விகார5த கா�யசாதக ச விதானைவ� ��Fைண;பத3கானெதா* ச�ட7ல�” எ>� ச�ட7ல� ெகாE?வர அ>மதி வழ க;ப?மாக என ெகளரவ திேன5 %ணவ�தன பிேராி�தா�. ெகௗரவ பC�ல %ணவ�தன அ>வதி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. அத3கைமய) ச�ட7ல� �தலாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ெப34 அ)சிட;பட ேவE?ெமன� க�டைளயாயி34. 47 (5) ஆ� இல�க பாரா�மற நிைலயிய3 க�டைள�கைமய அறி�ைகயி?வத3காக ச�ட7ல� <�தசாசன அைம)சாி கவன�தி3%  ஆ34;ப?�த;ப�ட�.  7777....    மாநகர சைபகAமாநகர சைபகAமாநகர சைபகAமாநகர சைபகA    (தி�&தE)(தி�&தE)(தி�&தE)(தி�&தE)    ச4டWல�ச4டWல�ச4டWல�ச4டWல�:  :  :  :  இரEடா� மதி;`?.  ச�ட7ல�, சைப அ>மதிNட மீள; ெபற;ப�ட�.     8.8.8.8.    மாநகரமாநகரமாநகரமாநகர    சைபகAசைபகAசைபகAசைபகA    (((( தி�&தEதி�&தEதி�&தEதி�&தE)))) ச4டWல�ச4டWல�ச4டWல�ச4டWல�: : : : இரEடா� மதி;`�?�கான க�டைள வாசி�க;ப�ட�. “ச�ட7ல� இ;ேபா� இரEடாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ெப4மாக” என  மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. அத பF ச�ட7ல� இரEடா� மதி;`? ெசJய;ப�ட�. “ச�ட7ல� �+;பார�மற %+வி பாிசீலைன�% விட;ப?மாக” என  மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி அைம)ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %+வாக மாறிய�. (%+நிைலயி0) சபாநாயக� தைலைம தா கினா�. 1 ஆ� வாசக� ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. 2 ஆ� வாசக�: 1  ஆ� ப�க�தி0 9 �த0 26 வைரயான வாிகைள  நீ�கிவி�? அத3%; பதிலாக பிவ*வதைன அ % ேச��க ேவண?ெமன மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத; பிேராி�தா�.  
“(அ) (262 ஆ� அ�தியாயமான) உ.K� அதிகாரசைபக. ேத�த0க. க�டைள) ச�ட�தி 3இ ம34� 3ஈ எ>� பிாிBகளி கீA 



                            ( 10 )  M. No. 203 ெவளியிட;ப�ட க�டைளகளி0 %றி��ைர�க;ப�ட வ�டார களி எEணி�ைகயின� அF;பைடயி0, வ��தமானியி0 ெவளியிட;ப�ட க�டைளயி 7ல� அைம)சாினா0 %றி��ைர�க;ப�டவாறாக, அ�தைகய மாநகர சைப�காக� ேத�Cெத?�க;ப�? ெதாிCத>;ப;பட ேவEFய சைப உ4;பின�களி எEணி�ைகயி0 அ4ப� சத^த���%) சமமானவ�க��; (ஆ) (262 ஆ� அ�தியாயமான) உ.K� அதிகாரசைபக. ேத�த0க. க�டைள) ச�ட�தி 65ஆ எ>� பிாிவி நியதிகளிபF ெதாிCத>;ப;பட ேவEFயவ�களான, அ�தைகய மாநகர சைப�காக� ேத�Cெத?�க;ப�? ெதாிCத>;ப;பட ேவEFயவ�களான மாநகர சைபN4;பின�களி எEணி�ைகயி0  நா3ப� ” ;   “தி*�த� ஏ34�ெகா.ள;ப?மாக” எற பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. 2 ஆ� ப�க�தி0 5 ஆ�, 6 ஆ� வாிைகள  நீ�கிவி�? அத3%; பதிலாக பிவ*வதைன அ % ேச��க ேவண?ெமன மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி  அைம)ச�  ஒ* தி*�த�ைத; பிேராி�தா�.  
“ச�ட�தி 65 ஆ எ>� பிாிவி (4) ஆ� உ�பிாிவி (அ)  எ>� பCதியி கீA; ” .     “தி*�த� ஏ34�ெகா.ள;ப?மாக” எற பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. “வாசக� தி*�த;ப�டவா4 ச�ட7ல�தி ஒ* ப%தியாக இ*�க ேவE?ெமற” பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. 3 ஆ� வாசக� ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. ச�டமா�%வாசக�� ச�ட;ெபய*�: ச�டமா�%வாசக�� ச�ட;ெபய*� ச�ட7ல�தி ஒ* ப%தியாக இ*�க ேவE?ெமற பிேரரைண %+வி3% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. ச�ட7ல� தி*�த க�ட ஏ34�ெகா.ள;ப�டதாக அறிவி�க;ப�ட�. “ச�ட7ல� தி*�த;ப�டவா4 இ;ெபா+� 7றாவ� �ைறயாக மதி;பிட; ெப4மாக” என மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி  அைம)ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�.  இதபF ச�ட7ல� தி*�த;ப�டவா4 7றாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�.  9.9.9.9.    நகர சைபகAநகர சைபகAநகர சைபகAநகர சைபகA    (தி�&தE)(தி�&தE)(தி�&தE)(தி�&தE)    ச4டWல�ச4டWல�ச4டWல�ச4டWல�:  :  :  :   இரEடா� மதி;`�?�கான க�டைள வாசி�க;ப�ட�. “ச�ட7ல� இ;ேபா� இரEடாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ெப4மாக” என  மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி அைம)ச� பிேராி�தா�. “ச�ட7ல� �+;பார�மற %+வி பாிசீலைன�% விட;ப?மாக” என  மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி அைம)ச�  பிேராி�தா�. 



                            ( 11 )  M. No. 203 பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %+வாக மாறிய�. (%+நிைலயி0) சபாநாயக� தைலைம தா கினா�. 1 ஆ� வாசக� ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. 2 ஆ� வாசக�: 1  ஆ� ப�க�தி0 9 �த0 30 வைரயான வாிைகள  நீ�கிவி�? அத3%; பதிலாக பிவ*வதைன அ % ேச��க ேவண?ெமன மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத; பிேராி�தா�.  
“(அ) (262 ஆ� அ�தியாயமான) உ.K� அதிகாரசைபக. ேத�த0க. க�டைள) ச�ட�தி 3இ ம34� 3ஈ எ>� பிாிBகளி கீA ெவளியிட;ப�ட க�டைளகளி0 %றி��ைர�க;ப�ட வ�டார களி எEணி�ைகயின� அF;பைடயி0, வ��தமானியி0 ெவளியிட;ப�ட க�டைளயி 7ல� அைம)சாினா0 %றி��ைர�க;ப�டவாறாக, அ�தைகய நகர சைப�காக� ேத�Cெத?�க;ப�? ெதாிCத>;ப;பட ேவEFய சைப உ4;பின�களி எEணி�ைகயி0 அ4ப� சத^த���%) சமமானவ�க��; (ஆ) (262 ஆ� அ�தியாயமான) உ.K� அதிகாரசைபக. ேத�த0க. க�டைள) ச�ட�தி 65ஆ எ>� பிாிவி நியதிகளிபF ெதாிCத>;ப;பட ேவEFயவ�களான, அ�தைகய நகர சைப�காக� ேத�Cெத?�க;ப�? ெதாிCத>;ப;பட ேவEFயவ�களான மாநகர சைபN4;பின�களி எEணி�ைகயி0  நா3ப� சத^த���%) சமமானவ�க��” ;  அ��ட” ;   “தி*�த� ஏ34�ெகா.ள;ப?மாக” எற பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. 2 ஆ� ப�க�தி0 4 ஆ�, 5 ஆ� வாிைகள  நீ�கிவி�? அத3%; பதிலாக பிவ*வதைன அ % ேச��க ேவண?ெமன மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி  அைம)ச�  ஒ* தி*�த�ைத; பிேராி�தா�.  
“65 ஆ எ>� பிாிவி (4) ஆ� உ�பிாிவி (அ)  எ>�; ” .     “தி*�த� ஏ34�ெகா.ள;ப?மாக” எற பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. “வாசக� தி*�த;ப�டவா4 ச�ட7ல�தி ஒ* ப%தியாக இ*�க ேவE?ெமற” பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. 3 ஆ� வாசக� ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. ச�டமா�%வாசக�� ச�ட;ெபய*�: “ச�டமா�%வாசக�� ச�ட;ெபய*� ச�ட7ல�தி ஒ* ப%தியாக இ*�க ேவE?ெமற” பிேரரைண %+வி3% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. ச�ட7ல� தி*�த க�ட ஏ34�ெகா.ள;ப�டதாக அறிவி�க;ப�ட�. 



                            ( 12 )  M. No. 203 “ச�ட7ல� தி*�த;ப�டவா4 இ;ெபா+� 7றாவ� �ைறயாக மதி;பிட; ெப4மாக” என மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி  அைம)ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�.  இதபF ச�ட7ல� தி*�த;ப�டவா4 7றாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�.  10.10.10.10.    பிரேதச சைபகAபிரேதச சைபகAபிரேதச சைபகAபிரேதச சைபகA    (தி�&தE)(தி�&தE)(தி�&தE)(தி�&தE)    ச4டWல�ச4டWல�ச4டWல�ச4டWல�: : : :   இரEடா� மதி;`�?�கான க�டைள வாசி�க;ப�ட�. “ச�ட7ல� இ;ேபா� இரEடாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ெப4மாக” என  மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி அைம)ச� பிேராி�தா�. “ச�ட7ல� �+;பார�மற %+வி பாிசீலைன�% விட;ப?மாக” என  மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி அைம)ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %+வாக மாறிய�. (%+நிைலயி0) சபாநாயக� தைலைம தா கினா�. 1 ஆ� வாசக� ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. 2 ஆ� வாசக�: 1  ஆ� ப�க�தி0 9 �த0 26 வைரயான வாிைகள  நீ�கிவி�? அத3%; பதிலாக பிவ*வதைன அ % ேச��க ேவண?ெமன மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி  அைம)ச� ஒ* தி*�த�ைத; பிேராி�தா�.  
“(அ) (262 ஆ� அ�தியாயமான) உ.K� அதிகாரசைபக. ேத�த0க. க�டைள) ச�ட�தி 3இ ம34� 3ஈ எ>� பிாிBகளி கீA ெவளியிட;ப�ட க�டைளகளி0 %றி��ைர�க;ப�ட வ�டார களி எEணி�ைகயின� அF;பைடயி0, வ��தமானியி0 ெவளியிட;ப�ட க�டைளயி 7ல� அைம)சாினா0 %றி��ைர�க;ப�டவாறாக, அ�தைகய பிரேதச சைப�காக� ேத�Cெத?�க;ப�? ெதாிCத>;ப;பட ேவEFய சைப உ4;பின�களி எEணி�ைகயி0 அ4ப� சத^த���%) சமமானவ�க��; (ஆ) (262 ஆ� அ�தியாயமான) உ.K� அதிகாரசைபக. ேத�த0க. க�டைள) ச�ட�தி 65ஆ எ>� பிாிவி நியதிகளிபF ெதாிCத>;ப;பட ேவEFயவ�களான, அ�தைகய பிரேதச சைப�காக� ேத�Cெத?�க;ப�? ெதாிCத>;ப;பட ேவEFயவ�களான மாநகர சைபN4;பின�களி எEணி�ைகயி0  நா3ப� சத^த���%) சமமானவ�க��” ;   “தி*�த� ஏ34�ெகா.ள;ப?மாக” எற பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. 2 ஆ� ப�க�தி0 3 ஆ�, 4 ஆ� வாிைகள  நீ�கிவி�? அத3%; பதிலாக பிவ*வதைன அ % ேச��க ேவண?ெமன மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி  அைம)ச�  ஒ* தி*�த�ைத; பிேராி�தா�.  



                            ( 13 )  M. No. 203 
“ச�ட�தி 65 ஆ எ>� பிாிவி (4) ஆ� உ�பிாிவி (அ)  எ>� பCதியி கீA; ” .     “தி*�த� ஏ34�ெகா.ள;ப?மாக” எற பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. “வாசக� தி*�த;ப�டவா4 ச�ட7ல�தி ஒ* ப%தியாக இ*�க ேவE?ெமற” பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. 3 ஆ� வாசக� ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. ச�டமா�%வாசக�� ச�ட;ெபய*�:  “ச�டமா�%வாசக�� ச�ட;ெபய*� ச�ட7ல�தி ஒ* ப%தியாக இ*�க ேவE?ெமற” பிேரரைண %+வி3% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. ச�ட7ல� தி*�த க�ட ஏ34�ெகா.ள;ப�டதாக அறிவி�க;ப�ட�. “ச�ட7ல� தி*�த;ப�டவா4 இ;ெபா+� 7றாவ� �ைறயாக மதி;பிட; ெப4மாக” என மாகாண சைபக. ம34� உ.Kரா�சி  அைம)ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�.  இதபF ச�ட7ல� தி*�த;ப�டவா4 7றாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�.  11. 11. 11. 11. கா9@Tதி& ெதாழிைல ஒU�GபV&த� (தி�&தE)கா9@Tதி& ெதாழிைல ஒU�GபV&த� (தி�&தE)கா9@Tதி& ெதாழிைல ஒU�GபV&த� (தி�&தE)கா9@Tதி& ெதாழிைல ஒU�GபV&த� (தி�&தE)    ச4டWல�ச4டWல�ச4டWல�ச4டWல�: : : : இரEடா� மதி;`�?�கான க�டைள வாசி�க;ப�ட�. “ச�ட7ல� இ;ேபா� இரEடாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ெப4மாக” என  பதி0 நிதி ம34� ெவ%சன ஊடக அைம)ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�.  அத பF ச�ட7ல� இரEடா� மதி;`? ெசJய;ப�ட�. “ச�ட7ல� �+;பார�மற %+வி பாிசீலைன�% விட;ப?மாக” என  பதி0 நிதி ம34� ெவ%சன ஊடக அைம)ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %+வாக மாறிய�. (%+நிைலயி0) சபாநாயக� தைலைம தா கினா�. 1 �த0 11 வைரயான வாசக க.  ஏ34�ெகா.ள;ப�டன. ச�டமா�%வாசக�� ச�ட;ெபய*�: “ச�டமா�%வாசக�� ச�ட;ெபய*� ச�ட7ல�தி ஒ* ப%தியாக இ*�க ேவE?ெமற” பிேரரைண %+வி3% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. ச�ட7ல� தி*�த களிறி ஏ34�ெகா.ள;ப�டதாக அறிவி�க;ப�ட�. “ச�ட7ல� தி*�த களிறி இ;ெபா+� 7றாவ� �ைறயாக மதி;பிட; ெப4மாக” என பதி0 நிதி ம34� ெவ%சன ஊடக அைம)ச�  பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�.  இதபF ச�ட7ல�  7றாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�.  



                            ( 14 )  M. No. 203 12121212....    ஒ&திைவ9@ (ம&தளஒ&திைவ9@ (ம&தளஒ&திைவ9@ (ம&தளஒ&திைவ9@ (ம&தள    ராஜப*ராஜப*ராஜப*ராஜப*    ச�வேதசச�வேதசச�வேதசச�வேதச    விமானவிமானவிமானவிமான    நிைலய&ைதநிைலய&ைதநிைலய&ைதநிைலய&ைத    ெவளிநா4Vெவளிநா4Vெவளிநா4Vெவளிநா4V    நிTவன&திZGநிTவன&திZGநிTவன&திZGநிTவன&திZG    விZற�)விZற�)விZற�)விZற�): “இ;ேபா� இ;பாரா�மற� ஒ�திைவ�க;ப?மாக” என பாரா�மற சைப �த0வ� பிேராி�தா�. பிேரரைண எ?�திய�ப;ெப34 விவாதி�க;ப�ட�. (பி.ப. 4.02  மணி�%  %+�களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா கினா�.)  ெகளரவ ல�கி ஜயவ�தன தைலைம தா %வாராக” என உய�க0வி ம34� ெந?@சாைலக. அைம)ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. (பி.ப. 4.26 மணி�%  ெகௗரவ ல�கி ஜயவ�தன தைலைம தா கினா�.)  பிேரரைண சைப�% விட;ப�? ஏ34�ெகா.ள;ப�ட�. பி.ப. 5.03 மணியாகிவிடேவ, 2017 ஒ�ேடாப� மாத� 17 ஆ� திகதி ெச[வாJ�கிழைம பி.ப. 1.00 வைர  பாரா�மற� ஒ�திைவ�க;ப�ட�.    


