
இல. 8888.] (எ�டாவ� பாரா�மற� - இர�டாவ� ��ட�ெதாட�) 
பாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைக        2018 ேம 25, ெவ�ளி கிழைம $.ப. 10.30 மணி &      

ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, &* களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர, கம�ெதாழி+ அைம-ச� ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க, காணி ம./� பாரா�மற ம/சீரைம12 அைம-ச3� அரசா4க  க�சி $த.ேகாலாசா6� ெகௗரவ ல�ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல�ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல�ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல�ம� கிாிஎ�ல, அரச ெதாழி+$ய.சி ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச3� பாரா�மற- சைப $த+வ3� ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா &வர�� ம./� சிவி+ விமான- ேசைவக� அைம-ச� ெகௗரவ பா"டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா"டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா"டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா"டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம./� ேம+ மாகாண அபிவி3�தி அைம-ச� ெகௗரவ ர��திர சமர�ர,ெகௗரவ ர��திர சமர�ர,ெகௗரவ ர��திர சமர�ர,ெகௗரவ ர��திர சமர�ர, ெதாழி+ ம./� ெதாழி.ச4க உற:க� அைம-ச� ெகௗரவ மஹி�த சமரசி$க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி$க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி$க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி$க, �ைற$க4க� ம./� க1ப./ைற அ;வ+க� அைம-ச� ெகௗரவ ர%சி& சிய�பலாபி'ய,ெகௗரவ ர%சி& சிய�பலாபி'ய,ெகௗரவ ர%சி& சிய�பலாபி'ய,ெகௗரவ ர%சி& சிய�பலாபி'ய, மிவ; ம./� 2�1பி க�த க ச தி அைம-ச�  ெகௗரவ வச�த அ(விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ(விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ(விஹாேர,ெகௗரவ வச�த அ(விஹாேர, கம�ெதாழி+ இராஜா4க அைம-ச� ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி& பி. ெபேரரா, மிவ; ம./� 2�1பி க�த க ச தி இராஜா4க அைம-ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா�ைகக� ம./� ெபா3ளாதார அ;வ+க� இராஜா4க அைம-ச� ெகௗரவ ஏ. '. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. '. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. '. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. '. பிேரமதாச, ெப3=ேதா�ட  ைக�ெதாழி+ இராஜா4க அைம-ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர&ன, நிதி இராஜா4க அைம-ச� ெகௗரவ ல�ம� ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ ல�ம� ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ ல�ம� ெசெனவிர&ன,ெகௗரவ ல�ம� ெசெனவிர&ன, வி>ஞான, ெதாழி+@�ப, ஆராB-சி, திறக� அபிவி3�தி, ெதாழி.பயி.சி ம./� க�7 மர2ாிைமக� இராஜா4க அைம-ச� ெகௗரவ ஏ. எ/. எ�. ெபள0,ெகௗரவ ஏ. எ/. எ�. ெபள0,ெகௗரவ ஏ. எ/. எ�. ெபள0,ெகௗரவ ஏ. எ/. எ�. ெபள0, ேதசிய ஒ./ைம ம./� சகவாD: இராஜா4க அைம-ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி$க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி$க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி$க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி$க, ேபா &வர�� ம./� 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 ம./� ெவ&சன ஊடக பிரதி அைம-ச� 



                            (2 ) M. No. 8 ெகௗரவ க�ணார&ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார&ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார&ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார&ன பரணவிதான, வி>ஞான, ெதாழி+@�ப, ஆராB-சி, திறக� அபிவி3�தி, ெதாழி.பயி.சி ம./� க�7 மர2ாிைமக� பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ ெசயி" அ2 ஸாஹி3 ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி" அ2 ஸாஹி3 ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி" அ2 ஸாஹி3 ெமௗலானா,ெகௗரவ ெசயி" அ2 ஸாஹி3 ெமௗலானா, ேதசிய ஒ3ைம1பாF, ந+Gண க� ம./� அரசக3ம ெமாழிக� பிரதி அைம-ச� ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க,ெகௗரவ ர�ஜ� ராமநாய�க, சHக வ;I�ட+க� பிரதி அைம-ச�   ெகௗரவ ெஹ�ட3 அ45ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட3 அ45ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட3 அ45ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட3 அ45ஹாமி   ெகௗரவ மஹி�த யா4பா அேபவ3தனெகௗரவ மஹி�த யா4பா அேபவ3தனெகௗரவ மஹி�த யா4பா அேபவ3தனெகௗரவ மஹி�த யா4பா அேபவ3தன   ெகௗரவ ஆன�த அ(&கமேகெகௗரவ ஆன�த அ(&கமேகெகௗரவ ஆன�த அ(&கமேகெகௗரவ ஆன�த அ(&கமேக   ெகௗரவ ாீ. 8. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. 8. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. 8. ஏ�கநாய�கெகௗரவ ாீ. 8. ஏ�கநாய�க   ெகௗரவ ர%சி& அ(விஹாேரெகௗரவ ர%சி& அ(விஹாேரெகௗரவ ர%சி& அ(விஹாேரெகௗரவ ர%சி& அ(விஹாேர   ெகௗரவ அ. அரவி�& 9மா3ெகௗரவ அ. அரவி�& 9மா3ெகௗரவ அ. அரவி�& 9மா3ெகௗரவ அ. அரவி�& 9மா3   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த 9மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த 9மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த 9மாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த 9மாரசிறி   ெகௗரவ சிறிபால கமல&ெகௗரவ சிறிபால கமல&ெகௗரவ சிறிபால கமல&ெகௗரவ சிறிபால கமல&   ெகௗரவ நிஹா� கல4ப&திெகௗரவ நிஹா� கல4ப&திெகௗரவ நிஹா� கல4ப&திெகௗரவ நிஹா� கல4ப&தி   ெகௗரவ திேன: 9ணவ3தனெகௗரவ திேன: 9ணவ3தனெகௗரவ திேன: 9ணவ3தனெகௗரவ திேன: 9ணவ3தன   ெகௗரவ (கலாநிதி) ப�=ல 9ணவ3தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�=ல 9ணவ3தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�=ல 9ணவ3தனெகௗரவ (கலாநிதி) ப�=ல 9ணவ3தன   ெகௗரவ எ"வ" 9ணேசகரெகௗரவ எ"வ" 9ணேசகரெகௗரவ எ"வ" 9ணேசகரெகௗரவ எ"வ" 9ணேசகர   ெகௗரவ ப&ம உதயசா�த 9ணேசகரெகௗரவ ப&ம உதயசா�த 9ணேசகரெகௗரவ ப&ம உதயசா�த 9ணேசகரெகௗரவ ப&ம உதயசா�த 9ணேசகர   ெகௗரவ எ?. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ?. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ?. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ?. எ�. ச�திரேசன   ெகௗரவ (டா�ட3) நளி�த ஜயதி?ஸெகௗரவ (டா�ட3) நளி�த ஜயதி?ஸெகௗரவ (டா�ட3) நளி�த ஜயதி?ஸெகௗரவ (டா�ட3) நளி�த ஜயதி?ஸ   ெகௗரவ அ@ர சி"னி ஜயர&னெகௗரவ அ@ர சி"னி ஜயர&னெகௗரவ அ@ர சி"னி ஜயர&னெகௗரவ அ@ர சி"னி ஜயர&ன   ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகரெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர   ெ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 பAடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பAடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பAடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பAடார ெத�னேகா�   ெ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 அBர திசாநாய�கெகௗரவ அBர திசாநாய�கெகௗரவ அBர திசாநாய�கெகௗரவ அBர திசாநாய�க   ெகௗரவ ட�ள? ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள? ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள? ேதவான�தாெகௗரவ ட�ள? ேதவான�தா   ெகௗரவ 5&திக ப&திறணெகௗரவ 5&திக ப&திறணெகௗரவ 5&திக ப&திறணெகௗரவ 5&திக ப&திறண   ெகௗரவ (டா�ட3) ரேம: பதிரணெகௗரவ (டா�ட3) ரேம: பதிரணெகௗரவ (டா�ட3) ரேம: பதிரணெகௗரவ (டா�ட3) ரேம: 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 Cஜி& ச%ஜய ெபேரராெகௗரவ Cஜி& ச%ஜய ெபேரராெகௗரவ Cஜி& ச%ஜய ெபேரராெகௗரவ Cஜி& ச%ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ (டா�ட3) (தி�மதி) Cத3ஷினி ப3னா�=5Dேளெகௗரவ (டா�ட3) (தி�மதி) Cத3ஷினி ப3னா�=5Dேளெகௗரவ (டா�ட3) (தி�மதி) Cத3ஷினி ப3னா�=5Dேளெகௗரவ (டா�ட3) (தி�மதி) Cத3ஷினி ப3னா�=5Dேள   



                            (3 ) M. No. 8 ெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�தெகௗரவ அேசா�க பிாிய�த   ெகௗரவ ஏ. '. Cசி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. '. Cசி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. '. Cசி� பிேரமஜய�தெகௗரவ ஏ. '. Cசி� பிேரமஜய�த   ெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம/ச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம/ச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம/ச�திரெகௗரவ (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம/ச�திர   ெகௗரவ எ?. பிேரமர&னெகௗரவ எ?. பிேரமர&னெகௗரவ எ?. பிேரமர&னெகௗரவ எ?. பிேரமர&ன   ெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாியெகௗரவ தார�க பால
ாிய   ெகௗரவ ேக. காத3 ம?தா�ெகௗரவ ேக. காத3 ம?தா�ெகௗரவ ேக. காத3 ம?தா�ெகௗரவ ேக. காத3 ம?தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மEF4ெகௗரவ இ�ரா� மEF4ெகௗரவ இ�ரா� மEF4ெகௗரவ இ�ரா� மEF4   ெகௗரவ அ4=�லா மஹF4ெகௗரவ அ4=�லா மஹF4ெகௗரவ அ4=�லா மஹF4ெகௗரவ அ4=�லா மஹF4   ெகௗரவ அஜி& மா�ன4ெப�மெகௗரவ அஜி& மா�ன4ெப�மெகௗரவ அஜி& மா�ன4ெப�மெகௗரவ அஜி& மா�ன4ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய3) ஆC மாரசி$கெகௗரவ (ேபராசிாிய3) ஆC மாரசி$கெகௗரவ (ேபராசிாிய3) ஆC மாரசி$கெகௗரவ (ேபராசிாிய3) ஆC மாரசி$க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண�ரெகௗரவ பிரச�ன ரண�ரெகௗரவ பிரச�ன ரண�ரெகௗரவ பிரச�ன ரண�ர   ெகௗரவ Gஜி53 ரஹுமா�ெகௗரவ Gஜி53 ரஹுமா�ெகௗரவ Gஜி53 ரஹுமா�ெகௗரவ Gஜி53 ரஹுமா�   ெகௗரவ அ$கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ$கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ$கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ$கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�9ேகெகௗரவ காமினி ெலா�9ேகெகௗரவ காமினி ெலா�9ேகெகௗரவ காமினி ெலா�9ேக   ெகௗரவ வி=ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி=ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி=ற வி�கிரமநாய�கெகௗரவ வி=ற வி�கிரமநாய�க   ெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ=$கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ=$கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ=$கெகௗரவ ஏ.ஏ. விேஜ=$க   ெகௗரவ (டா�ட3) (தி�மதி) =0தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட3) (தி�மதி) =0தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட3) (தி�மதி) =0தா விேஜமா�னெகௗரவ (டா�ட3) (தி�மதி) =0தா விேஜமா�ன   ெகௗரவ லIம� ஆன�த விேஜமா�னெகௗரவ லIம� ஆன�த விேஜமா�னெகௗரவ லIம� ஆன�த விேஜமா�னெகௗரவ லIம� ஆன�த விேஜமா�ன   ெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி 9மாாி விேஜர&னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி 9மாாி விேஜர&னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி 9மாாி விேஜர&னெகௗரவ (தி�மதி) ேராஹினி 9மாாி விேஜர&ன   ெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறிெகௗரவ சமி�த விேஜசிறி   ெகௗரவ =J4 விேஜேசகரெகௗரவ =J4 விேஜேசகரெகௗரவ =J4 விேஜேசகரெகௗரவ =J4 விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா'ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா'ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா'ெகௗரவ ச�திம �ர�ெகா'   ெகௗரவ விம� �ரவ$செகௗரவ விம� �ரவ$செகௗரவ விம� �ரவ$செகௗரவ விம� �ரவ$ச   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞானG&= Lேநச�ெகௗரவ ஞானG&= Lேநச�ெகௗரவ ஞானG&= Lேநச�ெகௗரவ ஞானG&= Lேநச�   ெகௗரவ ஜய�த சமர�ரெகௗரவ ஜய�த சமர�ரெகௗரவ ஜய�த சமர�ரெகௗரவ ஜய�த சமர�ர   ெகௗரவ ச�தி& சமரசி$கெகௗரவ ச�தி& சமரசி$கெகௗரவ ச�தி& சமரசி$கெகௗரவ ச�தி& சமரசி$க   ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�ெகௗரவ ஈ. சரவணபவ�   ெகௗரவ எ�.ஏ. Cம�திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. Cம�திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. Cம�திர�ெகௗரவ எ�.ஏ. Cம�திர�   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி$கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி$கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி$கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி$க   ெகௗரவ Cனி� ஹ�=�ென&திெகௗரவ Cனி� ஹ�=�ென&திெகௗரவ Cனி� ஹ�=�ென&திெகௗரவ Cனி� ஹ�=�ென&தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ"'ஆர/சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ"'ஆர/சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ"'ஆர/சிெகௗரவ விேஜபால ெஹ"'ஆர/சி    



                            (4 ) M. No. 8   தி3. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற- ெசயலாள� நாயக�   தி3. நீ+ இ�தவல, பணியா�ெடா&தி1 பிரதானிK� பிரதி1 பாரா�மற- ெசயலாள� நாயக$�   தி3மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி- ெசயலாள� நாயக�  தி3. 7 கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி- ெசயலாள� நாயக�   ஒ&திைவ4பி� பிரகார� பாராOம�ற� P'ய=. சபாநாயக3 தைலைம தா$கினா3.ஒ&திைவ4பி� பிரகார� பாராOம�ற� P'ய=. சபாநாயக3 தைலைம தா$கினா3.ஒ&திைவ4பி� பிரகார� பாராOம�ற� P'ய=. சபாநாயக3 தைலைம தா$கினா3.ஒ&திைவ4பி� பிரகார� பாராOம�ற� P'ய=. சபாநாயக3 தைலைம தா$கினா3.        1.1.1.1.    ப&திர$கைள/ப&திர$கைள/ப&திர$கைள/ப&திர$கைள/    சம34பி&த�சம34பி&த�சம34பி&த�சம34பி&த�: : : : (1) அரச ெதாழி+$ய.சி ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச�, 2017 ஆ� ஆ�F கான ஜனாதிபதி ெசயலக�தி ெசயலா./ைக அறி ைகைய- சம�1பி�� ேம.ப7 அறி ைகைய ச�ட விவகார� (ஊழ; ெகதிரான) ம./� ஊடக��ைற  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  &*வி.& ஆ./1பF�த1பட ேவ�Fெமன1 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./  ெகா�ள1ப�ட�. 
(2) அரச ெதாழி+$ய.சி ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச�, 2015 ஆ� ஆ�F கான இல4ைக ெகா�ைக ஆB: நி/வக�தி வ3டா=த அறி ைகைய- சம�1பி�� ேம.ப7 அறி ைகைய ெபா3ளாதார அபிவி3�தி ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  &*: & ஆ./1பF�த1பட ேவ�Fெமன1 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./  ெகா�ள1ப�ட�. 
(3) அரச ெதாழி+$ய.சி ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச�,   (i) 2017 ஆ� ஆ�F கான நகர� தி�டமிட+ ம./� நீ�வழ4க+ அைம-சி வ3டா=த ெசய.திற அறி ைக; ம./�  (ii) 2015 ஆ� ஆ�F கான ேதசிய நீ� வழ4க+, வ7காலைம12- சைபயி ஆ�டறி ைக ஆகியவ.ைற- சம�1பி�� ேம.ப7 அறி ைககைள வ;வாதார அபிவி3�தி ம./� R.றாட+ ம./� இய.ைக வள4க� ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  &*வி.& ஆ./1பF�த1பட ேவ�Fெமன1 பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./  ெகா�ள1ப�ட�. 
(4) அரச ெதாழி+$ய.சி ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச�, 2017 ஆ� ஆ�F கான அன��த $காைம��வ அைம-சி வ3டா=த ெசயலா./ைக அறி ைகைய- சம�1பி�� ேம.ப7 அறி ைகைய வ;வாதார அபிவி3�தி ம./� R.றாட+ ம./� இய.ைக வள4க�    ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  &*வி.& ஆ./1பF�த1பட ேவ�Fெமன1 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./  ெகா�ள1ப�ட�. 
(5) அரச ெதாழி+$ய.சி ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச�, 2015 ம./� 2016 ஆ� ஆ�Fக� கான இல4ைக சHக1 பா�கா12- சைபயி வ3டா=த அறி ைககைளK� கண & அறி ைககைள- சம�1பி�� ேம.ப7 அறி ைககைள Rகாதார� ம./� மனித ேசமநல�, சHக வ;I�ட+  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  &*வி.& ஆ./1பF�த1பட ேவ�Fெமன1 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./  ெகா�ள1ப�ட�. 
(6) அரச ெதாழி+$ய.சி ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச�, 2017 ஆ� ஆ�F கான காணி ஆைணயாள� நாயக� திைண கள�தி ெசய.திற அறி ைகைய- சம�1பி�� ேம.ப7 அறி ைகைய கம�ெதாழி+ ம./� காணி  ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  &*வி.& ஆ./1பF�த1பட ேவ�Fெமன1 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./  ெகா�ள1ப�ட�. 



                            (5 ) M. No. 8 
(7)  அரச ெதாழி+$ய.சி ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச�, 2017 ஆ� ஆ�F கான ேதசிய சகவாD:, கல=�ைரயாட+ ம./� அரசக3ம ெமாழிக� அைம-சி வ3டா=த ெசயலா./ைக அறி ைகைய- சம�1பி�� ேம.ப7 அறி ைகைய ந+Gண க� ம./� வட ைகK� கிழ ைகK� மீள  க�7ெய*12த+ ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  &*வி.& ஆ./1பF�த1பட ேவ�Fெமன1 பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./  ெகா�ள1ப�ட�.  2.2.2.2.    9R9R9R9R    அறி�ைககDஅறி�ைககDஅறி�ைககDஅறி�ைககD    சம34பண�சம34பண�சம34பண�சம34பண�:  :  :  :  (1) ெபா3ளாதார அபிவி3�தி ப.றிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ  &*வி  தவிசாள� ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன=த &மாரசிறி, அ  &*வி.& ஆ./1பF�திய, “1969 ஆ� ஆ�7 1 ஆ� இல க இற &மதிக� ம./� ஏ./மதிக� (க�F1பா�F-) ச�ட�தி 20 ஆ� பிாிவி கீழான ஒ*4&விதிக�” ெதாட�பிலான அ &*வி  அறி ைகைய- சம�1பி�தா�. ேம.ப7 அறி ைக சபா8ட&தி2ட4படசபா8ட&தி2ட4படசபா8ட&தி2ட4படசபா8ட&தி2ட4பட    ேவ�Fெமன  க�டைளயாயி./. 
(2)  அரசா4க நிதி ப.றிய &*வி  தவிசாள� ெகளரவ எ�.ஏ. Rம=திர, அ  &*வி.& ஆ./1பF�திய,  
(i) ம�வாி  க�டைள- ச�ட�தி கீD அறிவி�த+; ம./� 
(ii) ஒ� கீ�F- ச�ட�தி கீழான ஏ* தீ�மான4க� ெதாட�பிலான அ &*வி  அறி ைகைய- சம�1பி�தா�.  ேம.ப7 அறி ைக சபா8ட&தி2ட4படசபா8ட&தி2ட4படசபா8ட&தி2ட4படசபா8ட&தி2ட4பட    ேவ�Fெமன  க�டைளயாயி./. 
($.ப. 10.58 மணி & &* களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா4கினா�. ) “ெகளரவ (டா ட�) (தி3மதி) �Xதா விேஜமான  தைலைம தா4&வாராக” என அரச ெதாழி+ $ய.சிக� ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./ ெகா�ள1ப�ட�. 
(பி.ப. 2.08  மணி & ெகௗரவ (டா ட�) (தி3மதி) �Xதா விேஜமான  தைலைம தா4கினா�.) “ெகளரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா4&வாராக” என ெகௗரவ ப�ம உதயசா=த, ெகௗரவ காமினி ெலா &ேக அ6வதி க1 பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./ ெகா�ள1ப�ட�. 
(பி.ப. 2.46 மணி & ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா4கினா�.) “ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆன=த &மாரசிறி தைலைம தா4&வாராக” என  மிவ; ம./� 2�1பி க�த க ச தி  இராஜா4க அைம-ச� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./ ெகா�ள1ப�ட�. 
(பி.ப. 3.43 மணி & ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன=த &மாரசிறி தைலைம தா4கினா�.)  3.3.3.3.    அரசியலைம45�கானஅரசியலைம45�கானஅரசியலைம45�கானஅரசியலைம45�கான    இ�பதாவ=இ�பதாவ=இ�பதாவ=இ�பதாவ=    தி�&த/தி�&த/தி�&த/தி�&த/    ச"டSல�ச"டSல�ச"டSல�ச"டSல�    : : : : இர�டா� மதி1YF. ச�டHல� சைப அ6மதிKட மீள1 ெபற1ப�ட�.  



                            (6 ) M. No. 8 4.4.4.4.    ம=வாி� க"டைள/ ச"ட&தி�ம=வாி� க"டைள/ ச"ட&தி�ம=வாி� க"டைள/ ச"ட&தி�ம=வாி� க"டைள/ ச"ட&தி�    கீTகீTகீTகீT    அறிவி&த�அறிவி&த�அறிவி&த�அறிவி&த�: நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— ம�வாி  க�டைள- ச�ட�தி (52 ஆ� அ�தியாயமான) 32 ஆ� பிாி:ட ேச��� வாசி க1பF� அ-ச�ட�தி  25 ஆ� பிாிவி கீD வ3டா=த  ம�பான உாிம  க�டண� ெதாட�பி+  நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-சரா+ விதி க1ப�F, 2017 திெச�ப� 11 ஆ� திகதிய 2049/4 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான1 ப�திாிைகயி+ பிரRாி க1ப�ட�� 2018.03.20 ஆ� திகதி சம�1பி க1ப�ட�மான அறிவி�த+ அ4கீகாி க1பFமாக. (ம�வாி அறிவி�த+ இல க� 1004) பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./ ெகா�ள1ப�ட�.  
 5.5.5.5.    ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.1111)))): : : : நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச� சா�பாக அரச ெதாழி+ $ய.சி ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 2016 ஆ� ஆ�7 24 ஆ� இல க ஒ� கீ�F- ச�ட�தி 8 ஆ� பிாிவினா+ நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச3 & வழ4க1ப�ட த��வ4களி பிரகார$� அரசா4க�தி அ4கீகார��ட6�,  அைம-சரா+ ஆ க1ப�F, கீேழ &றி��ைர க1ப�ட 75 ஆ� இல க  க�டைள அ4கீகாி க1பட ேவ�Fெமன இ1பாரா�மற� தீ�மானி கிற�:- 2016 2016 2016 2016 ஆ� ஆ��� ஆ� ஆ��� ஆ� ஆ��� ஆ� ஆ��� 24 24 24 24 ஆ� இல	க, ஒ	கீ��� ச�ட�தி�ஆ� இல	க, ஒ	கீ��� ச�ட�தி�ஆ� இல	க, ஒ	கீ��� ச�ட�தி�ஆ� இல	க, ஒ	கீ��� ச�ட�தி�     8888 ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.    75757575    2016 ஆ� ஆ�7 24 ஆ� இல க, ஒ� கீ�F- ச�ட�தி 8 ஆ� பிாிவினா+ என & அளி க1ப�ட த��வ4களி பிரகார�, நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச�, ம4கள சமர^ர ஆகிய நா அரசா4க�தி அ4கீகார��ட இ  க�டைளயிைன ஆ &கிற அேதேவைள. அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி 21302 ஆ� இல க, ெசய.பா�F விடய� "2�தக� அ-சிFத+, விள�பர� ம./� ச=ைத1பF�த+ $.பண  கண & — க+வி ெவளி`�F� திைண கள�” எபத.ெகதிராக &றி��ைர க1ப�ட எ+ைலகைள மா./கிேற.   விடய�விடய�விடய�விடய�     தி�&த�தி�&த�தி�&த�தி�&த� (i) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  bபா. 4,300,000,000 இG3=�  நிர+ II இ+ &றி��ைர க1ப�ட ெசலவி  bபா. 4,315,000,000 வைர.  உ-ச எ+ைல (ii) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  தி3�த1படவி+ைல  நிர+ III     இ+ &றி��ைர க1ப�ட     ெப/ைககளி ஆக &ைற=த எ+ைல (iii) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  தி3�த1படவி+ைல.  நிர+  IV  இ+  &றி��ைர க1ப�ட    ப./ மீதியி உ-ச எ+ைல (iv) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  தி3�த1படவி+ைல  நிர+  V இ+ &றி��ைர க1ப�ட  ெபா/12 களி உ-ச எ+ைல (இ க�டைள 2017.12.31 ஆ� திகதி வைர ம�Fேம ெச+;ப7யா&�.)       ஒ1ப�: ம4கள சமர^ர      நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச� 2018.04.26 ஆ� திகதி  ெகா*�2. பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./  ெகா�ள1ப�ட�. 



                            (7 ) M. No. 8 6.6.6.6.    ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.2222)))): : : : நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச� சா�பாக அரச ெதாழி+ $ய.சி ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 2016 ஆ� ஆ�7 24 ஆ� இல க ஒ� கீ�F- ச�ட�தி 8 ஆ� பிாிவினா+ நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச3 & வழ4க1ப�ட த��வ4களி பிரகார$� அரசா4க�தி அ4கீகார��ட6�,  அைம-சரா+ ஆ க1ப�F, கீேழ &றி��ைர க1ப�ட 76 ஆ� இல க  க�டைள அ4கீகாி க1பட ேவ�Fெமன இ1பாரா�மற� தீ�மானி கிற�:- 2016 2016 2016 2016 ஆ� ஆ��� 24ஆ� ஆ��� 24ஆ� ஆ��� 24ஆ� ஆ��� 24    ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�    8888 ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.    76767676    2016 ஆ� ஆ�7 24 ஆ� இல க, ஒ� கீ�F- ச�ட�தி 08 ஆ� பிாிவினா+ என & அளி க1ப�ட த��வ4களி பிரகார�, நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச�, ம4கள சமர^ர ஆகிய நா அரசா4க�தி அ4கீகார��ட இ  க�டைளயிைன ஆ &கிற அேதேவைள, அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி 22302 ஆ� இல க, ெசய.பா�F விடய� "கள>சியசாைலக� $.பண  கண & (ெவ7 ெபா3�க�) - இல4ைக கட.பைட” எபத.ெகதிராக &றி��ைர க1ப�ட எ+ைலகைள மா./கிேற.         விடய�விடய�விடய�விடய�     தி�&த�தி�&த�தி�&த�தி�&த� (i) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  bபா. 450,000,000 இG3=�  நிர+ II இ+ &றி��ைர க1ப�ட ெசலவி  bபா. 575,000,000 வைர.  உ-ச எ+ைல (ii) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  bபா. 460,000,000 இG3=�  நிர+ III     இ+ &றி��ைர க1ப�ட   bபா. 595,000,000 வைர  ெப/ைககளி ஆக &ைற=த எ+ைல (iii) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  bபா. 360,000,000 இG3=�  நிர+  IV  இ+  &றி��ைர க1ப�ட   bபா. 380,000,000 வைர  ப./ மீதியி உ-ச எ+ைல (iv) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  தி3�த1படவி+ைல.  நிர+  V இ+ &றி��ைர க1ப�ட  ெபா/12 களி உ-ச எ+ைல (இ க�டைள 2017.12.31 ஆ� திகதி வைர ம�Fேம ெச+;ப7யா&�.)      ஒ1ப�: ம4கள சமர^ர      நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச� 2018.04.26 ஆ� திகதி  ெகா*�2. பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./  ெகா�ள1ப�ட�.     7.7.7.7.    ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.3333)))): : : : நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச� சா�பாக அரச ெதாழி+ $ய.சி ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 2016 ஆ� ஆ�7 24 ஆ� இல க ஒ� கீ�F- ச�ட�தி 8 ஆ� பிாிவினா+ நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச3 & வழ4க1ப�ட த��வ4களி பிரகார$� அரசா4க�தி அ4கீகார��ட6�,  அைம-சரா+ ஆ க1ப�F, கீேழ &றி��ைர க1ப�ட 77 ஆ� இல க  க�டைள அ4கீகாி க1பட ேவ�Fெமன இ1பாரா�மற� தீ�மானி கிற�:- 



                            (8 ) M. No. 8 2016 ஆ� ஆ��� 24 ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�2016 ஆ� ஆ��� 24 ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�2016 ஆ� ஆ��� 24 ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�2016 ஆ� ஆ��� 24 ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�    8 ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல. 778 ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல. 778 ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல. 778 ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல. 77    2016 ஆ� ஆ�7 24 ஆ� இல க, ஒ� கீ�F- ச�ட�தி 08 ஆ� பிாிவினா+ என & அளி க1ப�ட த��வ4களி பிரகார�, நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச�, ம4கள சமர^ர ஆகிய நா அரசா4க�தி அ4கீகார��ட இ  க�டைளயிைன ஆ &கிற அேதேவைள, அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி 24702 ஆ� இல க, ெசய.பா�F விடய� "பறி$த+ ெசBய1ப�ட ம./� தF��ைவ க1ப�ட $.பண  கண & - இல4ைக R4க� திைண கள�” எபத.ெகதிராக &றி��ைர க1ப�ட எ+ைலகைள மா./கிேற.         விடய�விடய�விடய�விடய�     தி�&த�தி�&த�தி�&த�தி�&த� (i) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  bபா.   6,000,000 இG3=�  நிர+ II இ+ &றி��ைர க1ப�ட ெசலவி  bபா. 14,000,000 வைர  உ-ச எ+ைல (ii) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  bபா. 1,000,000 இG3=�  நிர+ III     இ+ &றி��ைர க1ப�ட   bபா. 3,800,000 வைர  ெப/ைககளி ஆக &ைற=த எ+ைல (iii) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  bபா. 35,000,000 இG3=�  நிர+  IV  இ+  &றி��ைர க1ப�ட   bபா. 39,000,000 வைர  ப./ மீதியி உ-ச எ+ைல (iv) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  தி3�த1படவி+ைல.  நிர+  V இ+ &றி��ைர க1ப�ட  ெபா/12 களி உ-ச எ+ைல (இ க�டைள 2017.12.31 ஆ� திகதி வைர ம�Fேம ெச+;ப7யா&�.)      ஒ1ப�: ம4கள சமர^ர      நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச� 2018.04.26 ஆ� திகதி  ெகா*�2. பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./  ெகா�ள1ப�ட�.  8.8.8.8.    ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.4444)))): : : : நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச� சா�பாக அரச ெதாழி+ $ய.சி ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— ஒ� கீ�F- ச�ட�தி கீழான தீ�மான� (இல.4),— 2016 ஆ� ஆ�7 24 ஆ� இல க ஒ� கீ�F- ச�ட�தி 8 ஆ� பிாிவினா+ நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச3 & வழ4க1ப�ட த��வ4களி பிரகார$� அரசா4க�தி அ4கீகார��ட6�, அைம-சரா+ ஆ க1ப�F கீேழ &றி��ைர க1ப�ட 78 ஆ� இல க  க�டைள அ4கீகாி க1பட ேவ�Fெமன இ1பாரா�மற� தீ�மானி கிற�:- 



                            (9 ) M. No. 8 2016 2016 2016 2016 ஆ� ஆ��� ஆ� ஆ��� ஆ� ஆ��� ஆ� ஆ��� 24 24 24 24 ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�    8888 ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.78787878    2016 ஆ� ஆ�7 24 ஆ� இல க, ஒ� கீ�F- ச�ட�தி 8 ஆ� பிாிவினா+ என & அளி க1ப�ட த��வ4களி பிரகார�, நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச�, ம4கள சமர^ர ஆகிய நா அரசா4க�தி அ4கீகார��ட இ  க�டைள Hல� அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி 30602 ஆ� இல க, ெசய.பா�F விடய� "கள>சியசாைலக� $.பண  கண & — இல4ைக 2ைகயிரத� திைண கள�” எபத.ெகதிராக &றி��ைர க1ப�ட எ+ைலகைள மா./கிேற.         விடய�விடய�விடய�விடய�     தி�&த�தி�&த�தி�&த�தி�&த� (i) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  தி3�த1படவி+ைல  நிர+ II இ+ &றி��ைர க1ப�ட ெசலவி   உ-ச எ+ைல (ii) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  bபா. 1,800,000,000 இG3=�  நிர+ III     இ+ &றி��ைர க1ப�ட   bபா. 1,400,000,000 வைர  ெப/ைககளி ஆக &ைற=த எ+ைல (iii) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  தி3�த1படவி+ைல.  நிர+  IV  இ+  &றி��ைர க1ப�ட    ப./ மீதியி உ-ச எ+ைல (iv) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  தி3�த1படவி+ைல  நிர+  V இ+ &றி��ைர க1ப�ட  ெபா/12 களி உ-ச எ+ைல (இ க�டைள 2017.12.31 ஆ� திகதி வைர ம�Fேம ெச+;ப7யா&�.)       ஒ1ப�: ம4கள சமர^ர      நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச� 2018.04.26 ஆ� திகதி  ெகா*�2. பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./  ெகா�ள1ப�ட�.  9.9.9.9.    ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.5555)))): : : : நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச� சா�பாக அரச ெதாழி+ $ய.சி ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 2016 ஆ� ஆ�7 24 ஆ� இல க ஒ� கீ�F- ச�ட�தி 8 ஆ� பிாிவினா+ நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச3 & வழ4க1ப�ட த��வ4களி பிரகார$� அரசா4க�தி அ4கீகார��ட6�,  அைம-சரா+ ஆ க1ப�F, கீேழ &றி��ைர க1ப�ட 79 ஆ� இல க  க�டைள அ4கீகாி க1பட ேவ�Fெமன இ1பாரா�மற� தீ�மானி கிற�:- 



                            (10 ) M. No. 8 2016 2016 2016 2016 ஆ� ஆ��� ஆ� ஆ��� ஆ� ஆ��� ஆ� ஆ��� 24 24 24 24 ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�    8888 ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல. 79797979    2016 ஆ� ஆ�7 24 ஆ� இல க, ஒ� கீ�F- ச�ட�தி 8 ஆ� பிாிவினா+ என & அளி க1ப�ட த��வ4களி பிரகார�, நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச�, ம4கள சமர^ர ஆகிய நா அரசா4க�தி அ4கீகார��ட இ  க�டைள Hல�, அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி 31002 ஆ� இல க, ெசய.பா�F விடய� “கள>சியசாைலக� $.பண  கண & - அரசா4க� ெதாழி.சாைல” எபத.ெகதிராக &றி��ைர க1ப�ட எ+ைலகைள மா./கிேற.         விடய�விடய�விடய�விடய�     தி�&த�தி�&த�தி�&த�தி�&த� (i) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  bபா. 120,000,000 இG3=�  நிர+ II இ+ &றி��ைர க1ப�ட ெசலவி bபா. 160,000,000 வைர.  உ-ச எ+ைல (ii) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  bபா. 120,000,000 இG3=�  நிர+ III     இ+ &றி��ைர க1ப�ட   bபா. 140,000,000 வைர.  ெப/ைககளி ஆக &ைற=த எ+ைல (iii) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  bபா. 40,000,000 இG3=�  நிர+  IV  இ+  &றி��ைர க1ப�ட  bபா. 65,000,000 வைர.  ப./ மீதியி உ-ச எ+ைல (iv) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  bபா. 20,000,000 இG3=�  நிர+  V இ+ &றி��ைர க1ப�ட  bபா. 40,000,000 வைர  ெபா/12 களி உ-ச எ+ைல (இ க�டைள 2017.12.31 ஆ� திகதி வைர ம�Fேம ெச+;ப7யா&�.)      ஒ1ப�: ம4கள சமர^ர      நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச� 2018.04.26 ஆ� திகதி  ெகா*�2. பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./  ெகா�ள1ப�ட�.  10.10.10.10.    ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.6 ) : 6 ) : 6 ) : 6 ) : நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச� சா�பாக அரச ெதாழி+ $ய.சி ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 2016 ஆ� ஆ�7 24 ஆ� இல க ஒ� கீ�F- ச�ட�தி 8 ஆ� பிாிவினா+ நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச3 & வழ4க1ப�ட த��வ4களி பிரகார$� அரசா4க�தி அ4கீகார��ட6�,  அைம-சரா+ ஆ க1ப�F, கீேழ &றி��ைர க1ப�ட 80 ஆ� இல க  க�டைள அ4கீகாி க1பட ேவ�Fெமன இ1பாரா�மற� தீ�மானி கிற�:- 



                            (11 ) M. No. 8 2016 2016 2016 2016 ஆ� ஆ��� ஆ� ஆ��� ஆ� ஆ��� ஆ� ஆ��� 24 24 24 24 ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�ஆ� இல�க, ஒ��கீ��� ச�ட�தி�    8888 ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல.ஆ� பிாிவி� கீழான க�டைள இல. 80808080    2016 ஆ� ஆ�7 24 ஆ� இல க, ஒ� கீ�F- ச�ட�தி 8 ஆ� பிாிவினா+ என & அளி க1ப�ட த��வ4களி பிரகார�, நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச�, ம4கள சமர^ர ஆகிய நா அரசா4க�தி அ4கீகார��ட இ  க�டைள Hல�, அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி 31003 ஆ� இல க, ெசய.பா�F விடய� “ேவைல நிைற:.ற $.பண  கண & - அரசா4க� ெதாழி.சாைல” எபத.ெகதிராக &றி��ைர க1ப�ட எ+ைலகைள மா./கிேற.         விடய�விடய�விடய�விடய�     தி�&த�தி�&த�தி�&த�தி�&த� (i) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  bபா. 330,000,000 இG3=�  நிர+ II இ+ &றி��ைர க1ப�ட ெசலவி  bபா. 400,000,000 வைர.  உ-ச எ+ைல (ii) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  தி3�த1படவி+ைல.  நிர+ III     இ+ &றி��ைர க1ப�ட   ெப/ைககளி ஆக &ைற=த எ+ைல (iii) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  தி3�த1படவி+ைல.  நிர+  IV  இ+  &றி��ைர க1ப�ட    ப./ மீதியி உ-ச எ+ைல (iv) அ-ச�ட�தி Hறா� அ�டவைணயி  தி3�த1படவி+ைல.  நிர+  V இ+ &றி��ைர க1ப�ட  ெபா/12 களி உ-ச எ+ைல (இ க�டைள 2017.12.31 ஆ� திகதி வைர ம�Fேம ெச+;ப7யா&�. )       ஒ1ப�: ம4கள சமர^ர      நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச� 2018.04.26 ஆ� திகதி  ெகா*�2. பிேரரைண சைப & விட1ப�F ஏ./  ெகா�ள1ப�ட�.  11.11.11.11.    ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.ஒ=�கீ"U/ ச"ட&தி� கீழான தீ3மான� (இல.7777)))): : : : நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச� சா�பாக அரச ெதாழி+ $ய.சி ம./� க�7 நகர அபிவி3�தி அைம-ச� சம�1பி�த பிேரரைண,— 2016 இ 24 ஆ� இல க ஒ� கீ�F- ச�ட�தி 8 ஆ� பிாிவினா+ நிதி ம./� ெவ&சன ஊடக அைம-ச3 & வழ4க1ப�ட த��வ4களி பிரகார�, அரசா4க�தி அ4கீகார��ட அைம-சரா+ ேம.ெகா�ள1ப�ட க�டைள கீD காf� ப�7யG+ &றி��ைர க1ப�டவா/ அ4கீகாி க1பட ேவ�Fெமன இ1பாரா�மற� தீ�மானி கிற�:- (இ க�டைள 2017.12.31 ஆ� திகதி வைர ம�Fேம ெச+;ப7யா&�. )  



                            (12 ) M. No. 8 
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� கண�(களி�
 

எ�ைலகளி� ம
ா&ற0களி� அ
�டவைண 

%&�ெதாட( இ
ல�க. 01
%&�ெதாட( இ
ல�க. 01
%&�ெதாட( இ
ல�க. 01
%&�ெதாட( இ
ல�க. 01    

2016 ஆ� ஆ�
�� 24 இல�க
 ஒ��கீ��� ச
�ட!தி� 8 வ�
 பிாிவி� கீ$ எ
ன�( வழ0க/
ப��6ள த!�
வ0களி� பிரக
ார�, நிதி ம&'
� 

ெவ(சன ஊட
க அைம�ச� ம
0கள சமர:ர 
ஆகிய நா�, அ
ரசா0க!தி� அ
0கீகார!�ட�
 இ�க�டைள 
;ல�, இத<ட
� கா�ட/ப��
6ள 

அ�டவைணயி
� காண/ப�கி
�ற வித!தி� அ
ரசா0க ஊழிய�
களி� 4&பண
� கண�(களி�
 விடய இல�க0
க6 00101, 002
01, 01001, 020
01, 

02101, 10201, 
10301, 10401, 
11101, 11201, 
11701, 12101, 
13001, 13501, 
13601, 14501, 
14701, 14901, 
15001, 15301, 
15401, 15501, 
16301, 

19301, 19401, 
19501, 19601, 
19701, 19801, 
20101, 20701, 
21101, 21501, 
22201, 22301, 
22401, 22501, 
22601, 23201, 
23901, 24701, 
24801, 

24901, 25101, 
25301, 25401, 
25501, 25601, 
25701, 25901,2
6001, 26101, 2
6201, 26301, 2
7001, 27101,  2
7401, 27701,  2
7801, 28001, 2
8401, 

28701, 28801, 
28901, 29201, 
29601, 30101, 
30601, 30801, 
30901, 31001, 
32001, 32201 
ம&'� 33101 
ஆகியன ெதாட
�பான அ�ச�ட
!தி� 

;�றாவ� அ�
டவைணயி� ந
ிர� II ம&'� 
IV எ�பவ&றி�
 (றி/A� ெசB
ய/ப�ட ஆக�
 C�ய வைரய
ைறயிைன! திD
!�வேதா�, அ
ேத 

ச�ட!தி� அF
 அ�டவைணய
ி� (றி/A� ெச
Bய/ப�ட III ஆ
� நிரG� காண
/ப�� ஆக� (
ைற7த வைரயை
றகைளH� மா&
'கி�ேற�:- 

ெதா. இல.   அைம�� /
 திைண
கள   

ெசலவின இல. 
II அரசா�க�தி� ெசய�பா�களி�

 
ெசலவின�தி� உ
�ச எ�ைலக� 

III அரச ெசய�பா 
� 
வரவி�கான ஆக

"ைற$த எ�ைலக� 

IV அரச ெசய�பா 
� ப�% 
மீதி
கான உ�ச 
எ�ைலக� க
டைள இல.   

 'ப
ா இ)$* 
'பா வைர 'பா இ)$* 
'பா வைர 
'பா இ)$* 
'பா வைர 

1. அதிேமத"
 ஜனாதிபதி 
00101 32,0
00,000 45,000
,000   
    
  

1 

2. பிரதம அை
ம�ச4 அ5வலக
 0
0201 16,00
0,000 20,000,
000   
  
45,000,000 47
,000,000 2 

3. இல8ச அ
�ல* ஊழ� ப�
றிய 
சா�*த�கைள ;
லனா<= 
ெச<வத�கான ஆ
ைண
"> 

01001   
  
5,000,000 4,
000,000   
  
3 

4. ேதா்த�க�
 ஆைண
"> 
02001 24,0
00,000 38,000
,000 16,000,
000 18,000,00
0 80,000,0
00 85,000,000
 4 

5. கண
கா<
வாள4 நாயக  
02101   
  55,
000,000 52,00
0,000 253,0
00,000 228,000
,000 5 
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6. நிதி அைம�
ச4 
10201 15,00
0,000 19,000,0
00 9,500,00
0 10,000,000
     
6 

7. பா*காC; அ
ைம�ச4 
10301 75,00
0,000 85,000,0
00 55,000,00
0 45,000,000
     
7 

8. ேதசிய ெக
ா�ைகக� ம�
% ெபா)ளா
தார 

அ5வ�க� அை
ம�ச4 
10401   
  
16,000,000 1
2,000,000   
  8
 

9. �காதார, 
ேபாசைண ம�%
 �ேதச ம)�*
வ 

அைம�ச4 

11101   
  1,
200,000,000 1,
070,000,00 0     
9 

10. ெவளிநா ட
5வ�க� அைம
�ச4 
11201 30,00
0,000 35,000,0
00 24,000,00
0 28,000,000
     
10 

11. ப�கைல
க
ழக
 க�வி ம�%
 ெந�8சாைல
க� 

அைம�ச4 

11701 19,00
0,000 21,200,0
00   
    
  1
1 

12. உ�நா ட5
வ�க� அைம�ச
4 
12101 580,00
0,000 650,000,0
00 265,900,00
0 230,000,000
     
12 

13. ெபா* நி4வ
ாக ம�% Eகாை
ம�*வ அைம�ச
4 13001   
  
30,000,000 2
6,000,000   
  1
3 

14. ெப)$ேதா
 ட
 ைக�ெதாழ
ி� அைம�ச4 
13501   
  
12,000,000 
9,000,000   
  1
4 

15. விைளயா 
��*ைற அைம
�ச4 
13601 11,00
0,000  12,300,0
00    
    
  1
5 

16. சிைற�சாை
லக� 
ம%சீரைமC;, 

;ன4வாFவளிC;
, மீ� "Gேய�ற
 ம�% இ$* 

சமய அ5வ�க�
 அைம�ச4 

14501   
  
5,500,000 4
,000,000   
  1
6 

17. பிரேதச அப
ிவி)�தி அைம�
ச4 
14701 2,00
0,000  6,000,0
00  600,00
0 700,000
 7,000,000 
9,000,000 17 

18. ைக�ெதாழ
ி� ம�% வ4�த
க அைம�ச4 
14901 21,00
0,000 27,000,0
00   
  
65,000,000 75
,000,000 18 

19. ெப�ேறாH
ய வள�க� அப
ிவி)�தி அைம�
ச4 15001 
5,000,000 6,0
00,000 2,50
0,000 2,300
,000   
  1
9 

20. காணி அை
ம�ச4 
15301   
    
  
30,000,000 43
,216,000 20 

21. கிராமியC ெ
பா)ளாதார அ5
வ�க� அைம�ச
4 15401 
20,000,000 25
,000,000   
    
  2
1 

22. மாகாண சை
பக� ம�% உ�
Iரா சி அைம�
ச4 15501 1
2,000,000 14,5
00,000   
    
  2
2 

23. உ�ளக 
அ5வ�க� அ
பிவி)�தி ம�
% 

கலாசார அ5வ�
க� அைம�ச4 
16301 38,00
0,000 40,500,0
00   
    
  23
. 

24. ெதாழி� 
ம�% ெதாழ
ி�ச�க உற=
க� 19301   
  
4,500,000 3
,900,000   
  24
. 
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25. ெதாைல� 
ெதாட4;க� ம
�% Gஜிட� 

உ க டைமC;
 வசதிக� அைம
�ச4 194
01 2,800,0
00 4,000,000
 1,100,000
 1,300,000
 6,300,000 
7,800,000 25. 

26. அபிவி)�த
ி உபாய வழ
ிக� ம�% 

ச4வேதச வ4�தக
 அைம�ச4 
19501 
    
4,000,000 
3,400,000 
   
 26. 

27. வி8ஞான
, ெதாழி�K 
ப ம�% 

ஆரா<�சி அைம
�ச4 
19601 23,0
00,000  29,000
,000  
  
    
  27. 

28. திற� அபிவ
ி)�தி ம�% ெத
ாழி� பயி�சி 

அைம�ச4 
19701 
   
12,000,000 
10,000,000  
   
 28. 

29. நீ4Cபாசன
 ம�% நீ
ரக வளLல 

Eகாைம�*வ அ
ைம�ச4 
19801 
  
13,000,000  
7,000,000  
   
 29. 

30. ெபௗ�த அ
5வ�க� திைண

கள 
20101 29,0
00,000  34,000
,000  18,000
,000  18,500
,000  
   
 30. 

31. ெதா�ெபா)
ளிய� திைண
க
ள 2
0701 
  
35,000,000  
30,000,000  
   
 31. 

32. அரசா�க அ
�சக� திைண
க
ள 
21101 70,0
00,000  80,000
,000  50,000
,000  53,000
,000  
   
 32. 

33. ெதாழி�K 
ப
 க�வி ம�
% பயி�சி� 

திைண
கள 
21501 
        
55,000,000  
49,000,000  
      
    33. 

34. இல�ைக�
 தைரCபைட 
22201 
   
2,828,000,000  
2,540,000,000  
   
 34. 

35. இல�ைக க
ட�பைட 
22301 625,0
00,000  550,000
,000  570,000
,000  500,000
,000  
   
 35. 

36. இல�ைக வ
ா�பைட 
22401 
    
490,000,000  
418,000,000  
   
 36. 

37. ெபாHN த
ிைண
கள 
22501 
    
1,450,000,000  
1,248,000,000  
   
 37. 

38. "Gவர=, "
Gயக�=� திைண

கள 2
2601 35,00
0,000  39,000,
000  
  
  140,000,000 
143,000,000 38
. 

39. சிைற�சாை
லக� திைண
க
ள 
23201 
    
140,000,000  
135,000,000  
   
 39. 

40. ெவளிநா �
 வள�க� திைண

கள 2
3901 6,00
0,000  7,000,
000  
  
   
  40. 

41. இல�ைக �
�க� திைண
கள
 2
4701 45,00
0,000  50,000,
000  
  
   
  41. 

42. ம*வாி� த
ிைண
கள 
24801 42,0
00,000  45,000
,000  32,000
,000  34,000
,000  
   
 42. 

43. திைறேசாி�
 ெசய�பா�க� த
ிைண
கள 
24901 7,0
00,000  8,000
,000  3,700
,000  4,200
,000  
   
 43. 
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44. விைல மதிC
O �� திைண

கள 
25101 
    
19,000,000  
17,000,000  
    
44. 

45. ஓ<Qதிய�
 திைண
கள 
25301 45,0
00,000  53,000
,000  
 
   
  45. 

46. பதிவாள4 ந
ாயக திைண
க
ள 
25401 62,0
00,000  80,000
,000  
  
    
  46. 

47. மாவ ட� ெ
சயலக, ெகா>
; 2
5501 58,00
0,000  68,200,
000  43,000
,000  37,000
,000  
    
47. 

48. மாவ ட� ெ
சயலக, கபஹ
ா 2
5601 
    
80,000,000  
64,000,000  24
6,000,000  280
,000,000  48. 

49. மாவ ட� ெ
சயலக, கS�*
ைற 2
5701 87,00
0,000  122,000,
000  
  
   
  49. 

50. மாவ ட� ெ
சயலக, மா�தை
ள 2
5901 
   
38,000,000  
32,000,000  
    
50. 

51. மாவ ட� ெ
சயலக, Kவெர
Hயா 
26001 32,0
00,000  32,004
,000  
  
   
  51. 

52. மாவ ட� ெ
சயலக, காH 
26101 65,0
00,000  86,000
,000  55,000
,000  57,000
,000  230,000,0
00  235,000,00
0  52. 

53. மாவ ட� ெ
சயலக, மா�தை
ற 2
6201 62,00
0,000  109,000,
000  55,000
,000  57,000
,000  
    
53. 

54. மாவ ட� ெ
சயலக, அபா
$ேதா ைட 
26301 
    
51,000,000  
41,000,000  
    
54. 

55. மாவ ட� ெ
சயலக, அபா
ைற 
27001 
    
49,000,000  
48,000,000  
    
55. 

56. மாவ ட� ெ
சயலக, க�ேசா
ி, 
தி)ேகாணமைல
 
27101 
    
23,000,000  
22,500,000  
    
56. 

57. மாவ ட� ெ
சயலக, அTரா
த;ர 2
7401 
    
50,000,000  
49,000,000  
    
57. 

58. மாவ ட� ெ
சயலக, ெமாண
ராகைல 2
7701 
    
35,000,000  
32,000,000  
    
58. 

59. மாவ ட� ெ
சயலக, இர�தி
ன;ாி 
27801 64,0
00,000  110,000
,000  
  
 220,000,000  
245,000,000  59
. 

60. க)�தி ட 
Eகாைம�*வ 
ம�% 

கUகாணிC;� த
ிைண
கள 
28001 5,0
00,000  6,000
,000  4,000
,000  3,200
,000  
    
60. 

61. வன 
சீவராசிக� 
பா*காC;� 

திைண
கள 
28401 55,0
00,000  65,000
,000  42,000
,000  38,000
,000  163,000,0
00  168,000,00
0  61. 

62. காணி நி4ண
ய� திைண
கள
 28
701 19,000
,000  24,000,0
00  
  
    
  62. 
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63. நில அளை
வ� திைண
கள
 
28801 148,00
0,000  166,000,
000  
  
 
 63. 

64. ஏ�%மதி

 கம�ெதாழி� தி
ைண
கள 
28901 
  
29,000,000  2
8,000,000  110,
000,000  10
5,000,000  64. 

65. கா�நைட 
உ�ப�தி ம�%
 �காதார� 

திைண
கள 
29201 29,00
0,000  32,000,
000  
  
 
 65. 

66. இற
"மத
ி ம�% 
ஏ�%மதி
 

க �Cபா �� த
ிைண
கள 

29601 5,00
0,000  5,050,
000  
  
 
 66. 

67. W �ற= 
அபிவி)�தி (
W �ற=� 

ச�க�க� பதிவ
ாள4) திைண
க
ள 30101

 
  
3,000,000  2
,700,000  
 
 67. 

68. இல�ைகC
 ;ைகயிரத� திை
ண
கள 3
0601 750,000
,000  830,000,0
00  
  
 
 68. 

69. தபா� திை
ண
கள 
30801 820,00
0,000  880,000,
000  
  
 
 69. 

70. க டட�க
� திைண
கள
 
30901 
  
18,000,000  1
3,500,000  
 
 70. 

71. அரசா�க�
 ெதாழி�சாைல 
31001 32,00
0,000  38,000,
000  23,000,0
00  26,000,00
0   
 71. 

72. சிவி� பா*
காC;� திைண

கள 3
2001 781,500
,000  500,000,0
00  325,000,00
0  300,000,000
   
 72. 

73. ேதசிய 
தாவரவிய� 
X�கா
க� 

திைண
கள  
32201 25,00
0,000  29,000,
000  17,000,0
00  17,500,00
0  82,000,000 
 83,000,00
0  73. 

74. திவிெந�ம
 அபிவி
�தி� திை
ண�கள�  3
3101 
   
300,000,000  2
65,000,000  
 
 74. 

 2018 .04.26 ஆ
� திகதி 
  
  
  
  
ஒ/ப�: ம0கள 
சமர:ர 

ெகாK�L.  
  
  
  
  
நிதி ம&'� ெவ
(சன ஊடக அ
ைம�ச�. 

 



                            (17 ) M. No. 8  பிேரரைண சைப & விட1ப�F எ./ ெகா�ள1ப�ட�.  12.12.12.12. ஒ&திைவ45ஒ&திைவ45ஒ&திைவ45ஒ&திைவ45: : : : “இ1 பாரா�மற� ஒ�திைவ க1பFமாக”  என பாரா�மற- சைப $த+வ� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப & விட1ப�F எ./ ெகா�ள1ப�ட�. பாரா�மற� பி.ப. 4.10 மணி &, 2018 g 05 ஆ� திகதி ெசhவாB கிழைம பி.ப. 1.00  மணி வைர ஒ�திைவ க1ப�ட�.   


