
   து இக்கம்:அஉசே/V16/அ.ி.சு/17/2018 

   அபோங்க ிர்யாக நற்றும் அர்த்த 

   பகாமநத்துய அமநச்சு,   

   சுந்திப ேதுக்கம், 

   ககாழும்பு 07. 

                     2019.01.30 

  

அமநச்சுக்களுக்கு கேனார்களுக்கு, 

 

கெபய அமநச்சர்ெின்/ ிபதி அமநச்சர்ெின் உதயி ஊமினர் தயினணிமனச் 

சசர்ந்த முொமநத்துய உதயினார்ெள் நற்றும் ஆபம் ிம யகுதிக்குரின 

ஊமினர்ெளுக்கு, 17/2018 ஆம் இக்ெ அபசாங்ெ ிர்யாெச் சுற்ிக்மெனின் ெிழ் 

அலுயெ உதயினார் சசமய நற்றும் இமணந்த சாபதிச் சசமயனில் ிபந்தப 

ினநம் யமங்குயதற்ொத் தெயல்ெsi கறுதல். 

 2018 ஆம் ஆ்ண்டு ஆகஸ்ட் நாதம் 23 ஆம் திகதின 17/2018 ஆம் இக்க அபோங்க 

ிர்யாகச் சுற்ிக்மக கதாடர்ில் உங்கள் கயத்மத ஈர்க்க யிரும்புகின்சன். 

அதற்கிணங்க, உங்கள் அமநச்ேின் ககபய அமநச்ேர்கின்/ ிபதி அமநச்ேர்கின் உதயி 

ஊமினர் தயிணிக்குரின பகாமநத்துய உதயினார்கள் நற்றும் ஆபம் ிம சேமய 

யகுதிக்குரின ஊமினர்களுக்கு ிபந்தப ினநம் யமங்குயது கதாடர்ில் ின்யரும் 

பம டயடிக்மக டுக்குநாறு ணிவுடன் அினத் தருகின்சன். 

I. 17/2018 ஆம் இக்க அபோங்க ிர்யாகச் சுற்ிக்மகனில் குிப்ிடப்ட்டுள் 

கல்யித் தமகமநகமப் பூர்த்தி கேய்திருத்தல் சயண்டும். (2012.0927 திகதின 1777/35 

ஆம் இக்க அலுயக உதயினார் சேமயனின் சேமயப் ிபநாணக் குிப்ின் 8.4 

ஆம் ிரியிற்கு இணங்கவும், 2014.08.15 ஆம் திகதின 1875/39 ஆம் இக்க 

ஒருங்கிமணந்த ோபதிச் சேமயனின் சேமயப் ிபநாணக் குிப்ின் 7.2.2.1 ஆம் 

ிரியிற்கு இணங்கவும் தமகமநகமப் பூர்த்தில் கேய்திருத்தல் சயண்டும்.) 



II. உதயி ஊமினர் தயினணிக்கு ினநம் கற் திகதினிிருந்து 03 யருடங்கள் 

கதாடர்ச்ேினா சேமயக் காத்மதப் பூர்த்தில் கேய்திருத்தல் சயண்டும்.  

III. ஒருங்கிமணந்த சேமயக்குரின தயிகி ணினாற்ினிருத்தல் சயண்டும். 

IV. உதயி ஊமினர் தயினணிக்கு ினநம் கற் திகதினில் திப்ட்ட/யாடமக 

நற்றும் 24 CWT ிமக்கு குமந்த ஸ்சடரன் கயகன் யாகங்கமச் 

கேலுத்துயதற்காக சநாட்டார் யாகப் சாக்குயபத்து ஆமணனார் 

ானகத்திால் யமங்கப்ட்ட சநாட்டார் யாகம் கேலுத்துயதற்கா 

அனுநதிப்த்திபகநான்மப் கற்ிருத்தல். (குமந்தட்ேம் ேீ நற்றும் ேீ1 யகுதி 

யாக அனுநதிப்த்திபத்திற்கு இணங்க ி யகுப்பு அனுநதிப்த்திபகநான்ம 

அல்து புதின ோபதி அனுநதிப்த்திபத்திற்கு இணங்க ி யகுப்பு 

அனுநதிப்திபகநான்மப் கற்ிருக்க சயண்டும். 

02. சநச குிப்ிட்ட தமகமநகம அமத்து யமகனிலும் பூர்த்தி கேய்துள் 

ஊமினர்களுக்கு நாத்திபம் ிறுயத் தமயரிால் தற்காிக ினநக் கடிதங்கள் 

யமங்கப்ட சயண்டும். தற்காிக ினநக் கடிதத்தின் நாதிரிகனான்று இத்துடன் 

இமணக்கப்ட்டுள்து (அலுயக உதயினார் சேமய ின்ிமணப்பு 01, ோபதிகள் 

ின்ிமணப்பு 02). உதயி ஊமினர் தயினணிக்கு ினநம் கற்று 03 யருடங்கள் 

கதாடர்ச்ேினா சேமயக் காத்மதப் பூர்த்தி கேய்துள் உறுதிப்டுத்திக் 

ககாள்யதற்காகத் தனாரிக்கப்ட சயண்டின யபாற்று தாின் நாதிரிகனான்றும் 

இத்துடன் இமணக்கப்ட்டுள்து (ின்ிமணப்பு 07) ஒவ்கயாரு 

உத்திசனாகத்தருக்காகவும் தித் தினா சகாமயகள் தனாரிக்கப்ட்டு பமனா 

ினநம் யமங்குயதற்காக இத்துடன் இமணக்கப்ட்டுள் டியங்கமயும் 

(அலுயக உதயினார் சேமய ின்ிமணப்பு 03, ோபதிகள் ின்ிமணப்பு 04) பூர்த்தி 

கேய்து இமணந்த சேமயகள் ணிப்ார் ானகத்திற்கு அனுப் சயண்டும். 

சகாமயகமத் தனாரிக்கின் சாது அலுயக உதயினார் சேமய ின்ிமணப்பு 

05, ோபதிகள் ின்ிமணப்பு 06 ன்யற்ில் குிப்ிடப்ட்டுள் ஆயணங்கின் 

ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட  ிபதிகமயும் இமணத்து அனுப்புதல் சயண்டும். 



03. சநச குிப்ிட்ட யிதத்தில் தமகமநகமப் பூர்த்தி கேய்திபாத ஊமினர்களுக்கு 

பமனா ினநங்கம யமங்குயதற்கு படினாமநனிால், தற்காிக ினநம் 

யமங்கும் சாது உரின தமகமநகமப் பூர்த்தி கேய்துள்ார்கள் ன்மத ீங்கள் 

திப்ட்ட பமனில் உறுதிப்டுத்திக் ககாள் சயண்டும். 

04. தற்காிக ினநக் கடிதம் யமங்கி 03 நாதங்கள் பூர்த்தினமடந் பன்ர் 

பமனா ினநக் கடிதம் யமங்குயதற்காக, அக்சகாமயமன இமணந்த சேமயகள் 

ணிப்ார் ானகத்திற்கு அனுப்புநாறும் சகட்டுக் ககாள்கிசன். 

 

  

 சக.ய ீ..ீம்.சே. கநசக 

இமணந்த சேமயகள் ணிப்ார் ானகம் 

 



Annex 01.doc 

                                   

 

           

                                             

        

                               

 

 

...............................................................   ./    /    ...............................................................         

  . . .  . :- ............................................................................... 

 

                      III                   

 

                                                                                

                                                                                   

          

 

                                                                

                                                            

                                                          

           

 

                                                        

                                                     

                                        

 

                                                -          -         -          -          – 

                                                                               

                                                         

                                                                

                                               

 

                                                                   

                                                             

                                                         

                                                               

       

 

                                                               

                                                              

                                                              

                  

        

 

.......................................................... 

                                

                

                   

 

                                 



Annex 02.doc 

                                   

 

           

                                             

        

                               

 

 

                                                                                     

  . . .  . :- ............................................................................... 

 

         III               

 

                                                                                

                                                                 

 

                                                                

                                                            

                                                          

          

 

                                                        

                                                     

                                        

 

                                            -          -         -          -          – 

                                                                            

 

                                                                   

                                                           

                                                         

                                                               

      

 

                                                               

                                                              

                                                              

                 

        

.......................................................... 

                                 

         

                  

 

                                 



பின்னிணைப்பு 03 

கெரல அமச்சர்ெளின்/ பிதி அமச்சர்ெளின் உதவி ஊழிர் பதவிணிமச் சசர்ந்த முொமத்துல 

உதவிாரர்ெள் ற்றும் ஆம்ப நிமய லகுதிக்குரி ஊழிர்ெளுக்கு, 17/2018 ஆம் இயக்ெ அசாங்ெ 

நிர்லாெச் சுற்மறிக்மெயின் கிழ் அலுலயெ உதவிாரர் சசமலயில் நிந்த நினம் லறங்குலதற்ொத் 

தெலல்ெள்ப் கபறுதல். 

 

01. பெயர்: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

02. தேசிய அணையாள அட்ணை சான்றுப்ெடுத்ேப்ெட்ை தொட்தைாக் ப ாப்பிப் பிரதிபயான்று 

03. (ஊழியரின், ப ளரவ அணைச்சர் ளின்/ பிரதி அணைச்சர் ளின் உேவி ஊழியர் ெேவியணிக் ான நியைனக் 

 டிேத்தின் சான்றுப்ெடுத்ேப்ெட்ை பிரதி  

 

நியைனத் தி தி........................... ைற்றும் ெேவி ........................................ 

04. நியைனம் யாரால் வழங் ப்ெட்ைது ன்ெது 

05. உேவி ஊழியர் ெேவியணிக்கு நியைனம் பெற்ற தி தியிலிருந்து 03 வருைங் ள் போைர்ச்சியான தசணவக் 

 ாலத்ணே உறுதிப்ெடுத்துவேற் ா த் ேயாரிக் ப்ெட்ை வரலாற்றுத் ோளின் சான்றுப்ெடுத்திய பிரதி 

(பின்னிணைப்பு 07)  

 

06. உேவி ஊழியர் ெேவியணிக்கு நியைனம் பெற்ற தி தியிலிருந்து 03 வருைங் ள் போைர்ச்சியான தசணவக் 

 ாலத்ணேப் பூர்த்தி பசய்துள்ளாரா?              ஆம்            இல்ணல 

 

07. அணைச்சில் அல்லது அணைச்சின் கீழ் உள்ள நிறுவனங் ளில் ெேவி பவற்றிைங் ள் உள்ளன      

ஆம்         இல்ணல 

 

08. பிறப்புச் சான்றிேழின் சான்றுப்ெடுத்ேப்ெட்ை பிரதி 

பிறந்ே தி தி ........................  தேசிய அணையாள அட்ணை இலக் ம் .......................... 

ெேவிக்கு ஆட்தசர்ப்புச் பசய்யப்ெட்ை சந்ேர்ப்ெத்தில் ........................ ஆம் தி தியில் உள்ளவாறான 

வயது ............................. 

09. யாழ்ப்ொைம் சான்றிேழ் ளின் சான்றுப்ெடுத்ேப்ெட்ை பிரதி 

i. ொைசாணல விடுண ப் ெத்திரத்திற்கு இைங்  ேரம்/ஆண்டு :- ........................................ 

ii. ( .பொ.ே. (சா.ே) முேல் வருைம்................................ 

விதசை :- ............  திறணை :- ............  சாோரை :- ............ 

iii. ( .பொ.ே. (சா.ே) இரண்ைாம் (தோற்றியிருப்பின்) வருைம் ....................... 

விதசை :- ............  திறணை :- ............  சாோரை :- ............ 

          

10.   

சைர்ப்பிக் ப்ெடும் சான்றிேழ் ளில் பெயர் ளில் தேனும்  ைாற்றங் ள் இருப்பின் அேற் ான சத்தியக் 

 ைோசி (இணைக் ப்ெட்டுள்ளது) ஆம்  இல்ணல  

 

17/2018 அரசாங்  நிர்வா ச் சுற்றறிக்ண க்கு இைங்  ேண ணை ள் பூர்த்தி பசய்யப்ெட்டுள்ளணையினால் 

/பசய்யப்ெைாணையினால் ................................. ஆம் தி தியில் இணைந்ே உேவியாளர் தசணவயின் (......................) ஆம் 

ேரத்திற்கு நியமிக் ப்ெடுவேற்கு சிொரிசு பசய்கிதறன்/ பசய்யவில்ணல. 

 

...................................................... 

 அணைச்சின் பசயலாளரின் சிொரிசு 



பின்னிணைப்பு 04 

கெரல அமச்சர்ெளின்/ பிதி அமச்சர்ெளின் உதவி ஊழிர் பதவிணிமச் சசர்ந்த முொமத்துல 

உதவிாரர்ெள் ற்றும் ஆம்ப நிமய லகுதிக்குரி ஊழிர்ெளுக்கு, 17/2018 ஆம் இயக்ெ அசாங்ெ 

நிர்லாெச் சுற்மறிக்மெயின் கீழ் இமைந்த சாதிெள் சசமலயில் நிந்த நினம் லறங்குலதற்ொத் 

தெலல்ெள்ப் கபறுதல். 

 

01. பெயர்: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

02. தேசிய அணையாள அட்ணை சான்றுப்ெடுத்ேப்ெட்ை தொட்தைாக் ப ாப்பிப் பிரதிபயான்று 

03. (ஊழியரின், ப ளரவ அணைச்சர் ளின்/ பிரதி அணைச்சர் ளின் உேவி ஊழியர் ெேவியணிக் ான நியைனக் 

 டிேத்தின் சான்றுப்ெடுத்ேப்ெட்ை பிரதி  

 

நியைனத் தி தி........................... ைற்றும் ெேவி ........................................ 

04. நியைனம் யாரால் வழங் ப்ெட்ைது ன்ெது 

05. உேவி ஊழியர் ெேவியணிக்கு நியைனம் பெற்ற தி தியிலிருந்து 03 வருைங் ள் போைர்ச்சியான தசணவக் 

 ாலத்ணே உறுதிப்ெடுத்துவேற் ா த் ேயாரிக் ப்ெட்ை வரலாற்றுத் ோளின் சான்றுப்ெடுத்திய பிரதி 

(பின்னிணைப்பு 07)  

 

06. உேவி ஊழியர் ெேவியணிக்கு நியைனம் பெற்ற தி தியிலிருந்து 03 வருைங் ள் போைர்ச்சியான தசணவக் 

 ாலத்ணேப் பூர்த்தி பசய்துள்ளாரா?           ஆம்            இல்ணல 

 

07. அணைச்சில் அல்லது அணைச்சின் கீழ் உள்ள நிறுவனங் ளில் ெேவி பவற்றிைங் ள் உள்ளன      

ஆம்         இல்ணல 

 

08. பிறப்புச் சான்றிேழின் சான்றுப்ெடுத்ேப்ெட்ை பிரதி 

பிறந்ே தி தி ........................  தேசிய அணையாள அட்ணை இலக் ம் .......................... 

ெேவிக்கு ஆட்தசர்ப்புச் பசய்யப்ெட்ை சந்ேர்ப்ெத்தில் ........................ ஆம் தி தியில் உள்ளவாறான 

வயது ............................. 

09. யாழ்ப்ொைம் சான்றிேழ் ளின் சான்றுப்ெடுத்ேப்ெட்ை பிரதி 

i. ொைசாணல விடுண ப் ெத்திரத்திற்கு இைங்  ேரம்/ஆண்டு :- ........................................ 

ii. ( .பொ.ே. (சா.ே) முேல் வருைம்................................ 

விதசை :- ............  திறணை :- ............  சாோரை :- ............ 

iii. ( .பொ.ே. (சா.ே) இரண்ைாம் (தோற்றியிருப்பின்) வருைம் ....................... 

விதசை :- ............  திறணை :- ............  சாோரை :- ............   

10.  ாலாவதியா ாே சாரதி அனுைதிப்ெத்திரத்தின் சான்றுப்ெடுத்திய பிரதி 

11.  

சைர்ப்பிக் ப்ெடும் சான்றிேழ் ளில் பெயர் ளில் தேனும்  ைாற்றங் ள் இருப்பின் அேற் ான சத்தியக் 

 ைோசி (இணைக் ப்ெட்டுள்ளது) ஆம்  இல்ணல  

 

17/2018 அரசாங்  நிர்வா ச் சுற்றறிக்ண க்கு இைங்  ேண ணை ள் பூர்த்தி பசய்யப்ெட்டுள்ளணையினால் 

/பசய்யப்ெைாணையினால் ................................. ஆம் தி தியில் இணைந்ே சாரதி ள் தசணவயின் (......................) ஆம் 

ேரத்திற்கு நியமிக் ப்ெடுவேற்கு சிொரிசு பசய்கிதறன்/ பசய்யவில்ணல. 

 

...................................................... 

 அணைச்சின் பசயலாளரின் சிொரிசு 
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கெரல அமச்சர்ெளின்/ பிதி அமச்சர்ெளின் உதவி ஊழிர் பதவிணிமச் சசர்ந்த 

முொமத்துல உதவிாரர்ெள் ற்றும் ஆம்ப நிமய லகுதிக்குரி ஊழிர்ெளுக்கு, 17/2018 ஆம் 

இயக்ெ அசாங்ெ நிர்லாெச் சுற்மறிக்மெயின் கிழ் அலுலயெ உதவிாரர் சசமலயில் நிந்த நினம் 

லறங்குலதற்ொத் தெலல்ெள்ப் கபறுதல். 

 

1. பதிவாரர் நாகத்தினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிமப்புச் சான்றிதழின் திணைக்கரத் 

தணயவரினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதி. 

2. ததசி அணடார அட்ணடயின் திணைக்கரத் தணயவரினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதி 

3. ாைவர் சசயாற்றுணகப் படிவத்தின் திணைக்கரத் தணயவரினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட 

பிதி 

4. க.சபா.த. சா/த சபறுதபற்றுப் படிவத்தின் திணைக்கரத் தணயவரினால் 

சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதி 

5. ஊழிரின், சகரவ அணச்சர்களின்/ பிதி அணச்சர்களின் உதவி ஊழிர் பதவிணிக்கான 

நினக் கடிதத்தின் திணைக்கரத் தணயவரினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதி 

6.  உதவி ஊழிர் பதவிணிக்கு நினம் சபற்ம திகதியிலிருந்து 03 வருடங்கள் 

சதாடர்ச்சிான தசணவக் காயத்ணத உறுதிப்படுத்துவதற்காகத் தாரிக்கப்பட்ட வயாற்றுத் 

தாளின் சான்றுப்படுத்தி பிதி (பின்னிணைப்பு 07) 

7. சர்ப்பிக்கப்படும் சான்றிதழ்களில் சபர்களில் ஏததனும்  ாற்மங்கள் இருப்பின் அதற்கான 

சத்திக் கடதாசி 

8. அணச்சின் சசயாரரின் சிபாரிசு 
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கெபய அமநச்சர்ெின்/ ிபதி அமநச்சர்ெின் உதயி ஊமினர் தயினணிமனச் 

சசர்ந்த முொமநத்துய உதயினார்ெள் நற்றும் ஆபம் ிம யகுதிக்குரின 

ஊமினர்ெளுக்கு, 17/2018 ஆம் இக்ெ அபசாங்ெ ிர்யாெச் சுற்ிக்மெனின் ெீழ் 

இமணந்த சாபதிெள் சசமயனில் ிபந்தப ினநம் யமங்குயதற்ொத் 

தெயல்ெள்ப் கறுதல். 

1. பதிலாரர் நாகத்தினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிமப்புச் சான்மிதறின் 

திணைக்கரத் தணயலரினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதி. 

2. சசல்லுபடிாகும் சாதி அனுதிப்பத்தித்தின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட 

பிதிசான்று. 

3. ததசி அணடார அட்ணடின் திணைக்கரத் தணயலரினால் 

சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதி 

4. ாைலர் சசயாற்றுணகப் படிலத்தின் திணைக்கரத் தணயலரினால் 

சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதி 

5. க.சபா.த. சா/த சபறுதபறுு்றுப் படிலத்தின் திணைக்கரத் தணயலரினால் 

சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதி 

6. ஊறிரின், சகரல அணச்சர்கரின்/ பிதி அணச்சர்கரின் உதலி ஊறிர் 

பதலிைிக்கான நினக் கடிதத்தின் திணைக்கரத் தணயலரினால் 

சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதி 

7.  உதலி ஊறிர் பதலிைிக்கு நினம் சபற்ம திகதிியிருந்து 03 லருடங்கள் 

சதாடர்ச்சிான தசணலக் காயத்ணத உறுதிப்படுத்துலதற்காகத் தாரிக்கப்பட்ட 

லயாற்றுத் தாரின் சான்றுப்படுத்தி பிதி. (பின்னிணைப்பு 07) 

8. சர்ப்பிக்கப்படும் சான்மிதழ்கரில் சபர்கரில் ஏததனும்  ாற்மங்கள் 

இருப்பின் அதற்கான சத்திக் கடதாசி 

9. அணச்சின் சசயாரரின் சிபாரிசு 
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கெளவ அணச்சர்ெளின்/ பிதி அணச்சர்ெளின் உதவி ஊழிர் பதவிணிக்குரி ஊழிர்ெளின் வலாற்று தாள். 

அமச்சு :....................................................................................................... ஊழிரின் தவி :.................................................................. 

முழுப் பதர் :...................................................................................................... சேமயில் ஈடுதடுத்ப்தடும் திகதி :................................................. 

                           (ஊழிரின் பதரில் ாற்நங்கள் பேய்ப்தட்டிருப்பின் அவ்ாறு பேய்ப்தட்ட திகதி) 

பிநந் திகதி :........................................................................................................ ேம்தபம் ற்றும் ேம்தப ற்நத் திகதி :...................................... 

விாகாணா:............................................................................................... .................................................................................................... 

ாழ்க்மகத் துமயின் பதர் :................................................................................................. ..................................................................................................... 

சேம முறிவுக் கானப்தகுதி:       ஊழிர் ஆட்சேர்ப்புச் பேய்ற்குப் பதாறுப்தாண உத்திசாகத்ரின் பதர் ற்றும் மகபாப்தம்: 

(பாடர்ச்சிாக ஒரு ாம் அல்னது அற்கு சற்தட்ட கானம் சேமக்கு ேமுகளித்திா விடத்து அது தற்றியும், அற்காண காங்கள் பாடர்பிலும் குறிப்பிடுது அசிாகும்)  

தவிநிமன உத்திசகாத்பாருர் அல்னது ப்தடுத்ப்தட்ட தரிசோகர் ஒருர்  (இந் உத்திசாகத்ர், 1 ஆம் குப்பு ழுதுர் உத்திசாகத்பாருரின் நிமனக்குக் 

குமநாணாக இருக்க சண்டும்.) 

 

............................................................................................................................. ....................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................................................................... 

............................................................................................................................. அறிவிக்கும் உத்திசாகத்ரின் பதர் ற்றும் மகபாப்தம் ............................... 

கடமயின் இல்பிற்கு இங்க, ஞாயிற்றுக் கிமகளில் சமன பேய் சண்டுா ன்தது: .................................

 .................................................................................................... 

ஊழிர் அோங்கத்தின் கீழ் ற்கணச தணிாற்றியுள்பாா .................................................................................................... 

சேமம நிறுத்தி திகதி ற்றும் அவ்ாறு பேய்ற்காண காம் 

............................................................................................................................ சசன குறிப்பிட்ட கல்கள் உண்மாணம, 

              ........................................................ 

             திமக்கபத் மனரின் மகபாப்தம் ற்றும் 

உத்திசாகபூர் முத்திம 



 

சசணவக் கூற்று (ாதாந்தக் கொடுப்பனவுெள் கதாடர்பானது) 

ஊழிரிண முழுப் பதர் :.................................................................................................................................................. 

திமக்கபம் ற்றும் உத திமக்கபம் :......................................................................................................................... 

ஆண்டு 

 

ஜணரி 
பதப்

ரி 
ார்ச் ப்ல் ச ஜூன் ஜூமன ஆகஸ்ட் 

பேப்டம்

தர் 

ஒக்சடா

தர் 
ம்தர் டிேம்தர் 

குறிப்புக்கள் தும் 

இருப்பின் அம 

ற்றும் கக்குப் 

தரிசோகரின் 

ேரிபிம 

பாடர்தாண 

ோன்றுப்தடுத்ல் 

............. 

ாட்களிண ண்ணிக்மக 

ேம்தப இனக்கம் (இருப்பின் 

ாத்திம்) 

ேம்தபம் ற்றும் 

பகாடுப்தணவு 

ழிமுமநக்காண குறிப்பு 

 

........ 

......... 

 

......... 

 

......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

.......... 

......... 

 

.......... 

.......... 

......... 

 

......... 

.......... 
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......... 

......... 

 

......... 

.......... 

......... 

 

......... 

........ 

......... 

 

........ 

....................... 

....................... 

 

....................... 

............. 

ாட்களிண ண்ணிக்மக 

ேம்தப இனக்கம் (இருப்பின் 

ாத்திம்) 

ேம்தபம் ற்றும் 

பகாடுப்தணவு 

ழிமுமநக்காண குறிப்பு 

 

........ 

......... 

 

......... 

 

......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

.......... 
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.......... 
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......... 

......... 

 

......... 

.......... 

......... 

 

......... 

........ 

......... 

 

........ 

....................... 

....................... 

 

....................... 

............. 

ாட்களிண ண்ணிக்மக 

ேம்தப இனக்கம் (இருப்பின் 

ாத்திம்) 

ேம்தபம் ற்றும் 

பகாடுப்தணவு 

ழிமுமநக்காண குறிப்பு 

 

........ 

......... 

 

......... 

 

......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

.......... 

......... 
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......... 

 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

.......... 

......... 

 

.......... 

.......... 

......... 

 

......... 
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......... 

 

......... 

.......... 

......... 

 

......... 

........ 

......... 

 

........ 

....................... 

....................... 

 

....................... 

............. 

ாட்களிண ண்ணிக்மக 

ேம்தப இனக்கம் (இருப்பின் 

ாத்திம்) 

ேம்தபம் ற்றும் 

பகாடுப்தணவு 
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