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சயவயாய்ப்ற் ட்டதாாிகளுக்கு கதாமில் யமங்கும் திட்டம் - 0202  

இவணனயமி முவனில் தகயல்கவப் கற்றுக்ககாள்ல் - 2 

 

அபச சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சின் கசனாாின் சந 

இக்க 2021.08.11 ஆம் திகதின கடிதம் கதாடர்ாது. 

 

       02. அதற்கிணங்க, 2021.08.23 ஆம் திகதி முதல் சயவனற் ட்டதாாிகளுக்கு 

சயவயாய்ப்பு யமங்கும் ிகழ்ச்சி - 2020 இவணன யமினில் தகயல்கவப் கறுயதற்காக 

வடமுவப்டுத்தப்டும் தபவு உள்ீட்டுத் திட்டம் இத்துடன் இவணக்கப்ட்டுள்து. 

அந்தத் திட்டத்தின் டி தகயல்கவ உள்ீடு கசய்யுநாறு  தனவுடன் 

சகட்டுக்ககாள்கின்சன். 

 

03. இடநாற்ம் கற்று நற்காரு ிபசதச கசனகத்திற்கு கசன்றுள்தன் அடிப்வடனில் 

அல்து சயறு ஒரு காபணத்திற்காக தபவுகவ உள்டக்க முடினாத னிலுர் 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கு காருத்தநா ினானநா காம் யமங்குயதற்கு எதிர்காத்தில் 

டயடிக்வககள் எடுக்கப்டும். 

 

 

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசாகண்டாப 

இவணந்த சசவய ணிப்ார் ானகம் 

அபச சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சின் கசனாருக்காக 

 

 

 

 

 

 

 

මසේ අාං ය  ඔසබ් අාං ය     දිනය  
எது இ  உநதுஇ  திகதி:         
My No Your No Date 

 

PS/GT/2020-I 
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சயவனற் ட்டதாாிகளுக்கு சயவயாய்ப்பு யமங்கும் ிகழ்ச்சி - 2020 

உள்ீடு கசய்ன சயண்டின கசனகாளங்கு முவ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குிப்பு :-   

             இவணன யமி கநன்காருில் ிபசயசித்து தபவுகவ உள்ீடு கசனயதற்கா கதாடர்வப் 

(Links) னன்டுத்தும் சாது இத்துடன் தபப்ட்டுள் இவணப்ில் குிப்ிடப்ட்டுள் 

திகதினில் குிப்ிட்டவு கதாவகனிருக்கு நாத்திபசந ிபசயசிப்தற்கு யசதிகள் 

கசய்னப்ட்டுள். திகதிக்குித்தா ஒன்று முதல் 1000 இக்கங்கள் யவப முதாம் 

இவணப்வயும், 1001 - 2000 யவப இபண்டாம் இவணப்வயும், 2001 - 3000 யவப மூன்ாம் 

இவணப்வயும், 3001 - 4000 யவப ான்காம் இவணப்வயும் கதாிவு கசய்யதன் மூம் 

ிபசயசிப்திலுள் காிசவக் குவத்துக் ககாள் முடியும். 

 

யிசாபவணகள்       

             ட்டதாாிப் னிலுர் கிவ - 0112696068 

- 0715253192 

கதாடர் 

இக்கம் 
      உாின திகதி 

தபவு உள்ீடு கசய்ன முடியுநா 

ினந இக்கம் 

1 23 ஆகஸ்ட் -2021 

GAM-02-05820 - GAM-02-06187 
KAL-03-00001 - KAL-03-04095 
KAN-04-00001 - KAN-04-00258 

2 24- ஆகஸ்ட் -2021 KAN-04-00259 - KAN-04-04957 

3 25- ஆகஸ்ட் -2021 

KAN-04-04958 -  KAN-04-05038 
MTL-05-00001 -  MTL-05-01733 
NWE-06-00001 - NWE-06-01112 
GAL-07-00001 - GAL-07-01713 

4 26- ஆகஸ்ட் -2021 
GAL-07-01714 - GAL-07-04379 
MTR-08-00001 - MTR-08-02098 

5 27- ஆகஸ்ட் -2021 
MTR-08-02099 -  MTR-08-03560 
HAM-09-00001 - HAM-09-02057 
JAF-10-00001 - JAF-10-01057 

6 28- ஆகஸ்ட் -2021 

JAF-10-01058 - JAF-10-02817 
MAN-11-00001 - MAN-11-00529 
VAU-12-00001 - VAU-12-00554 
MUL-13-00001 - MUL-13-00320 
KIL-14-00001 - KIL-14-00354 
BAT-15-00003 - BAT-15-01462 

7 30- ஆகஸ்ட் -2021 
 BAT-15-01463 - BAT-15-02611 
AMP-16-00001 - AMP-16-2922 
TRI-17-00001 - TRI-17-00926 

8 31- ஆகஸ்ட் -2021 
TRI-17-00927 - TRI-17-01760 
KUR-18-00001 - KUR-18-03896 

9 1-கசப்டம்ர்-2021 
KUR-18-03897 - KUR-18-06508 
PUT-19-00002 - PUT-19-01029 
ANU-20-00001 -ANU-20-00981 

10 2-கசப்டம்ர்-2021 
ANU-20-00982 - ANU-20-03123 
POL-21-00001 - POL-21-00777 
BAD-22-00001 - BAD-22-01719 

11 3-கசப்டம்ர்-2021 
BAD-22-01720 - BAD-22-03291 
MON-23-00001 - MON-23-03985 
RAT-24-00001 - RAT-24-00640 

12 4-கசப்டம்ர்-2021 
RAT-24-00641 - RAT-24-03983 
KEG-25-00002 - KEG-25-01249 

13 6-கசப்டம்ர்-2021 KEG-25-01250 - KGE-25-03658 


