அசாங்க நிர்லாகச் சுற்மமிக்கக இய: 05/2012(i)
னது இய: CS/ICTS/01/Abs.Exam
அசாங்க நிர்லாக ற்யம்
உள்நாட்டலுலல்கள் அகச்சு,
சுதந்திச் சதுக்கம்,
ககாழும்பு 07,
2013.06. 18
அகச்சுக்கரின் கசயாரர்கள்,
திகைக்கரத் தகயலர்கள்,
ாலட்ட கசயாரர்கள்,
பிததச கசயாரர்கள் அகனலயக்கும்.
இயங்ககத் தகலல் ற்யம் கதாடர்பாடல் கதாறில் நுட்ப தசகலின் 3 ஆம் லகுப்பின்
III ஆம் தத்திற்குள் உள்ரீர்ப்பதற்கான கதாறில்சார் தகககககரத்
தியப்திப்படுத்துகின்ம ததகலப்பாட்டில் இயந்து லியக்கரிப்பதற்கான தகுதிகபயம்
பாீட்கச.
1631/20 ஆம் இயக்க 2009, டிசம்பர், 09 ஆம் திகதி இயங்கக சனநாகச் தசாசலிசக்
குடிசின் (அதிலிதசட) லர்த்தானப் பத்திாிககில் கலரிிடப்பட்ட 2009, டிசம்பர், 08
ஆம் திகதி

இயங்ககத் தகலல் ற்யம்

பிாைக் குமிப்பு ற்யம்

கதாடர்பாடல் கதாறில் நுட்ப

தசகலப்

2011.02.15 ஆம் திகதி 04/2011 ஆம் இயக்க அசாங்க

நிர்லாகச் சுற்மமிக்ககினால் தற்ககாள்ரப்பட்ட நிதிகள் ற்யம் நிபந்தகனகரின்
பிகாம், குமிப்பிடப்பட்ட தசகலின்

3 ஆம் லகுப்பின் III

உள்ரீர்ப்பதற்கான

தகககககரத்

கதாறில்சார்

ததகலப்பாட்டில் இயந்து
நடாத்துலதற்கு

ஆம் தத்திற்குள்

தியப்திப்படுத்துகின்ம

லியக்கரிப்பதற்கான தகுதிகபயம் பாீட்கசகான்மிகன

அசாங்க

தசகலகள்

ஆகைக்குழுலின்

அங்கீகாம்

லறங்கப்பட்டுள்ரதுடன் இது குமித்து அகச்சகலின் அங்கீகாபம் கபமப்பட்டது.
02. அதன்பிகாம், 2012 யூகய ாதம் 20 ஆம் திகதி நகடகபற்ம தகககப்
பாீட்சிப்புக்கு ததனும் ஒய காைத்தினால் ததாற்யலதற்கு இயாற்தபான ற்யம்
சித்தகட தலமி பாீட்சார்த்திகளுக்காக நடாத்தப்படும் பாீட்கச (ழுத்துப் பாீட்கச)
2013 யூகய ாதம் 13 ஆம் திகதி ப.ப. 9.30 ைிக்கு ககாழும்பில் நடாத்தப்படும்.
இகைந்த தசகலகள்

பைிப்பாரர் நாகம் அலர்கள் இந்தப்

பாீட்கசிகனப்

பிற்தபாடுலதற்தகா அல்யது இத்துச் கசய்லதற்தகா உாிககக் ககாண்டுள்ரார்.

தககககள்:

03.

தகலல் ற்யம்

கதாடர்பாடல் கதாறில் நுட்பலில்

கதாடர்பான

பதலிகளுக்கு பகமாக ஆட்தசர்ப்புச் கசய்ப்பட்ட உத்திதாகத்தர்கரில்

06/2006

ஆம் இயக்க அசாங்க நிர்லாகச் சுற்மமிக்ககின் பிகாம் MN-1-2006-A, MN-2-2006A
ற்யம் MT-1-2006A தலதன அரவுத்திட்டத்திற்கு உாித்துகட பதலிககர லகிக்கின்ம
பின்லயம் உத்திதாகத்தர்கள் இந்தத் தகுதிகபயம் பாீட்கசக்காக லிண்ைப்பிப்பதற்குத்
தகுதியுகடலாலர்.

i.

இயங்ககத் தகலல் ற்யம்

கதாடர்பாடல் கதாறில் நுட்ப

உள்ரீர்க்கப்பட்டியப்பதற்குத்
ஆனால்

தங்களுகட

லியப்பிகனப்

தசகலக்குள்
பிதாகித்த

குமிப்பிடப்பட்ட தசகலப் பிாைக் குமிப்பின் 8.1.1. (ஊ) ற்யம்

4/2011 ஆம் இயக்க அசாங்க நிர்லாகச் சுற்மமிக்ககின் 5.1 (ii) இன் பிகாம்
கதாறில்சார்

தகககககரத்

தியப்திப்படுத்தாததன்

காைாக

உள்ரீர்க்கப்பட்டிாத உத்திதாகத்தர்கள்.

04. உத்திதாகத்தர்கரின் கதாறில்சார் தகககிகனத்

தியப்திப்படுத்துலதற்காக

ட்டும் இந்தப் பாீட்கச இயப்பதனால், தற்படி தசகலப் பிாைக் குமிப்பின் 8.1.1.
ற்யம் 4/2011 ஆம் இயக்க அசாங்க நிர்லாகச் சுற்மமிக்ககின் 5.1 (ii) இல் உள்ர
ற்பாடுகரின்

பிகாம் இயங்ககத் தகலல் ற்யம்

தசகலக்கு உள்ரீர்க்கப்பட்டியப்பதற்கு
சுற்மமிக்ககின்

கதாடர்பாடல் கதாறில் நுட்ப

தலண்டப்படும்

கல்லித் தககக தற்படி

05 ஆம் பிாிலில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர

சலுககக் காயப்பகுதிக்குள்

தியப்திப்படுத்தப்படுதல் தலண்டும்.

05.

இந்தப்

பாீட்கசானது

இயங்கக

அபிலியத்தி

நிர்லாக

நியலனத்தின்

பைிப்பாரால் நடாத்தப்படுலதுடன் சகய பாீட்சார்த்திகளும் அலால் லிதிக்கப்படும்
கட்டகரகள் ற்யம் ஒழுங்கு லிதிகளுக்கு இைங்க ஒழுகி நடத்தல் தலண்டும். தாலது
கட்டகரகள் ற்யம் ஒழுங்கு லிதிககர ீயிடத்து

பாீட்சார்த்திகள் ஒழுங்காற்ய

அதிகாாிால் சுத்தப்படும் தண்டகனக்கு உட்படுத்தப்படுலர்.
06. லிண்ைப்பங்கள் இந்தச் சுற்மமிக்ககின் பிற்தசர்க்ககின் ாதிாிப்படிலத்தில்
உள்ரலாய இயத்தல் தலண்டும்.
தாாிக்கப்படுதல்

தலண்டும்

லிண்ைப்பங்கள் ாதிாிப்படிலங்களுக்கு இைங்கத்
ன்பதுடன்

லிண்ைப்பங்கள் 2013, யூகய 01 ஆம் திகதி

பகமாகப்பூர்த்திாக்கப்பட்ட

அன்தமா அல்யது

அதற்கு பன்தபா

கிகடக்கப்கபயாய பதிவுத் தபாலில் “இகைந்த தசகலகள் பைிப்பாரர் நாகம்,

அசாங்க நிர்லாக, உள்நாட்டலுலல்கள் அகச்சு, சுதந்திச் சதுக்கம், ககாழும்பு 07.”
ன்ம பகலாிிகன அகடயும் லண்ைம் உாி அகச்சுச் கசயாரர்/ திகைக்கரத்
தகயலர் ஊடாக அனுப்பப்படுதல் தலண்டும். “இயங்ககத் தகலல் ற்யம் கதாடர்பாடல்
கதாறில்

நுட்ப

தசகலக்குள்

தியப்திப்படுத்துலதற்கான
உள்ரடக்கி

உள்ரீர்ப்பதற்கான

தகககப்

பாீட்கச”

கதாறில்சார்
ன்ய

லிண்ைப்பத்திகன

கடித உகமின் இடதுபக்க பகயில் ழுதப்படுதல் தலண்டும்.

லிண்ைப்ப படிவு திகதிக்குப் பின்பு கபமப்படும் லிண்ைப்பங்கள்
தபாலில்

தகககககர

காைால்

ககாடுக்கப்பட்ட

தபான

அல்யது

பகலாிக

காயம்

லிட

தாழ்த்தி,

கன

நிாகாிக்கப்படும்.

இந்த

அமிலித்தலில்

ஆட்கரினால்

பைிக்கப்பட்ட

லிண்ைப்பங்கள் பற்மி லிசாகைகள் ற்யக்ககாள்ரப்படாட்டாது.

07. லிண்ைப்பம் – இயக்கம் 1.0 கதாடக்கம் 3.0 லக பதயாலது பக்கத்திலும்
கனகல அடுத்த பக்கத்திலும் அடங்கும் லண்ைம்
இயபக்கங்ககரயும்
கைினிகரால்

உபதாகித்துத்
தாாிக்கப்பட

கசாந்தக்கககழுத்தில்

A4 அரலியான தாகயான்மின்

தாாிக்கப்படுதல்

தலண்டும்.

படியுாினும்

நிப்பப்படுதல்

தலண்டும்.

லிண்ைப்பம்

அது

பாீட்சார்த்திின்

தலும்,

லிண்ைப்பத்தின்

புககப்படப்பிதி அனுப்பப்படுதல் ஆகாது ன்ய அமிலிக்கப்படுகின்மது.

7.1

ாதிாி லிண்ைப்பத்திற்கு அகாத ற்யம் பழுககபமாத தகலல்கள்
குமிப்பிடப்பட்டுள்ர

லிண்ைப்பங்கள்

வ்லித

அமிலித்தலுின்மி

நிாகாிக்கப்படும்.

7.2

இந்தப் பாீட்கச சிங்கரம், திழ் ற்யம் ஆங்கியம் காறிபயங்கரில்
நடாத்தப்படும்.

லிண்ைப்பதாாிகள் அலர்கள் தசகலக்குள் நுகறந்த

காறிபயத்தில் அல்யது தலய தாலது அசகய காறிில் அல்யது
ஆங்கிய

காறிபயத்தில்

பாீட்சார்த்திகள்

இப்

அலர்கரால்

பாீட்கசக்குத்

கதாிவுகசய்ப்பட்ட

ததாற்மபடியும்.
காறிபயத்திகன

ாற்யலதற்கு அனுதிக்கப்பட ாட்டார்கள்.

7.3

சிங்கரம்

ற்யம்

லிண்ைப்பங்கரில்

திழ்

காறி

பாீட்கசின்

பயங்கரில்
கபர்

குமிப்பிடப்படுலதற்கு

தலண்டப்படுகின்மது.

ாதிாிப்படிலத்திற்கு

இைங்க

ன்பதகன

சாிபார்த்துக்

ககாள்ளுதல்

ஆங்கியத்தில்

தலும்,

லிண்ைப்பம்

தாாிக்கப்படும்

லிண்ைப்பதாாி

தாாிக்கப்பட்டுள்ரது

தலண்டும்.

பாீட்சார்த்திகள்

லிண்ைப்பத்தின்

நிறற்படப்

பிதிகான்கமத்

தம்லசம்

கலத்துக்ககாள்ளுதல் பனுள்ரதாகும்.

7.4

உத்திதாகத்தால் ககரிக்கப்பட்ட பகமாகப் பூர்த்திாக்கப்பட்ட
லிண்ைப்பங்கள்
பத்திகக

கபமப்பட்ட

இட்டு

தினத்தில்

திகைக்கரத்

உாி

தகயலாின்

உத்திதாகபூர்ல

சான்மிதகற

நிப்பி

சான்யப்படுத்தி, சான்யப்படுத்தி திகதிக இட்டு லிண்ைப்ப படிவு
திகதிக்கு

பன்பு

குமிப்பிடப்பட்ட பகலாிக்கு

அனுப்புதல் அகச்சுச்

கசயாரர்/ திகைக்கரத் தகயலாின் கபாயப்பாக உள்ரது.

08.

இயங்கக

அபிலியத்தி

ழுத்துப்பாீட்கசக்கான

நிர்லாக

நியலகப்

லிண்ைப்பங்கள்

பைிப்பாரர்

ற்யக்ககாள்ரப்பட்ட

பாீட்சார்த்திகளுக்கும் அனுதி அட்கடககர லறங்குலார்.

அலர்கள்
ஒவ்கலாய

பாீட்சார்த்திகாயலயக்கு

அனுதிப் பத்திகான்ய லறங்குதல் அலர் பாீட்கசக்குத் ததாற்யலதற்கான

ல்யாத்

தகுதிகளும் உகடலர் ன்பகத ற்யக்ககாள்ளும் ஒய சாதனாகக் ககாள்ரலியாது.
பாீட்கசக்குத் ததாற்யம் பாீட்சார்த்திகள் பாீட்கச நிகயத்தின் தற்பார்கலாரயக்கு
தனது

கககாப்பத்கத

தலண்டும்.

தது

அனுதிப்

பாீட்சார்த்திகாயலயம்
பாீட்சார்த்திகள்

உயதிப்படுத்தி

தக்குக்

இந்தப்

அனுதிப்

பத்தித்கதக்
பாீட்கசக்குத்

குமித்கதாதுக்கப்பட்ட

பத்தித்திகனச்

காட்டத்
ததாற்ம

தலயம்

சர்ப்பிக்க
ந்தகலாய

அனுதிக்கப்படாட்டார்.

பாீட்கச

ண்டபத்தில்

இந்தப்

பாீட்கசக்குத் ததாற்யதல் தலண்டும்.
09. பாீட்கசத் திகதிக்கு ஒய கிறகக்கு பன்பு அனுதி அட்கட கிகடக்கப்கபமாலிடின்,
தங்கள் லசம் உள்ர லிண்ைப்பப்படிலத்தின் உயதிப்படுத்தி நிறற்படப் பிதிக
பைிப்பாரர், இயங்கக அபிலியத்தி நிர்லாக நியலனத்திற்கு அனுப்புலதால் அனுதி
அட்கடிகனப்
ககாழும்பிற்கு
கதாகயநகல்

கபயலதற்கு

நடலடிக்கக

கலரிப்பிததசகனில்
இயக்கம்

குமிப்பிடப்பட்ட

டுக்கப்படும்.

அனுதி

அட்கடக

தகாாிக்ககக்

லிண்ைப்பதாாிகள்
அனுப்புலதற்கான

கடிதகான்கமத்

தாாித்து

தகாாிக்ககக் கடித பிதிக உங்கள் லசம் கலத்துக்ககாண்டு தற்படி ஆலைங்களுடன்
அனுப்புதல்

தலண்டும்.

ததய

குமிப்பிடப்பட்ட

ஆலைங்ககர

லறங்குலதற்கு

இயால் தபான பாீட்சார்த்திகரால் தற்ககாள்ரப்படும் லிசாகைகள் கலனத்தில்
ககாள்ரப்படாட்டாது.

10.

உாி நியலனத் தகயலர்கள் இயங்கக அபிலியத்தி நிர்லாக நியலனத்தினால்

லறங்கப்பட்ட அனுதி அட்கடிகன கலத்தியக்கின்ம
கடக லீலிகன இந்தப் பாீட்கசில் ததாற்யலதற்கு
கபாயட்டு அங்கீகாித்தல் தலண்டும்.

உத்திதாகத்தர்களுக்கான
அலர்ககர இயச் கசய்யும்

இது குமித்து பிாைச் கசயவுகள் லறங்கப்பட

ாட்டாது.

11. பாீட்சார்த்திகரின் அகடாரம் : பாீட்சார்த்திகள் இந்தப் பாீட்கசக்குத் ததாற்யம்
கபாழுது, பாீட்கச ண்டபத்தின் தற்பார்கலாரர் தியப்தியுயம் லககில் தது
ஆரகடாரத்கத

நியபிக்குாய

தலண்டப்படுகின்மனர்.

இதன்கபாயட்டு

பின்லயலனலற்மில் ததனுகான்ய பாீட்கச ண்டபத்தின் தற்பார்கலாரயக்குச்
சர்ப்பிக்கப்படுதல் தலண்டும்.

(1)

ஆட்பதிவுத் திகைக்கரத்தினால் லறங்கப்பட்ட

ஆரகடார

அட்கட.
(2)
தற்படி

கசல்லுபடிான கடவுச் சீட்டு.

ஆலைங்கரிகயான்கம

பன்கலக்கத்

தலயகின்ம

லிண்ைப்பதாாிின்

பாீட்சார்த்தத் தன்க இயங்கக அபிலியத்தி நிர்லாக நியலகப் பைிப்பாரர் அலர்கரின்
பைிப்பின் ீது இத்துச்கசய்ப்படும்.
12. கபாய்ான தகலல்ககர லறங்குலதற்கான தண்டகன:

i.

ஒய

பாீட்சார்த்திகாயலர்

இந்தப்

பாீட்கச

கதாடர்பான

ஒழுங்குலிதிகரின் பிகாம், தகுதிற்மலர் னக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால்
அலாின் பாீட்சார்த்தத் தன்க இப்பாீட்கசக்கு பன்னதா, பாீட்கசின்
கபாழுததா

அல்யது

அதற்குப்

பின்னதா

க்கட்டத்திலும்

நிாகாிக்கப்படயாம்.

ii.

பாீட்சார்த்திகாயலர் தாலது காைத்துக்காகப் பிகறான தகலல்ககர
லறங்கிியந்தால் அல்யது அலர் உண்க தகனயும் தலண்டுகன்தம
கமத்தியந்தால் அலர் அசாங்க தசகலிலியந்து நீக்கப்படுலார்.

13. பாீட்கசின் நடலடிக்ககபகம: லினாப்பத்திபம் பாடத்திட்டபம் பின்லயாய.
பாடம்

புள்ரிகள்

தநம்

கைினித் கதாறில் நுட்ப அடிப்பகட அமிவு 100
இந்த

லினாப்பத்திம்

பல்ததர்வு

ற்யம்

1½ ைித்திாயங்கள்
இயக்கு

லினாக்ககர

உள்ரடக்கிியப்பதுடன்
கீதற ககாடுக்கப்பட்ட

உள்ரடக்கங்கரின் கீழ்

கைினி பற்மி அமிவு

பாீட்சிக்கப்படும்.
i.

கைினிப் பிதாகிப்புடன் கூடி
தகார்கல பகாகத்துலம்

கசந்த பைிகசய் பகமின் கீழ்

(File management under the standard Operating

System with the use of the computer)
ii.

கைினி கசால்பகம லறிப்படுத்தல் (Computer Word Processing).

iii.

லிாிதாகர தாாித்தலும் பிதாகித்தலும் (Preparation and the use of
spreadsheet).

iv.

கைினிப் பிதாகத்தால் தாாித்தல் (Preparation by the use of computers).

v.

தவுத் தர உயலாக்கபம்

பிதாகபம் (Data – base creation and

application).
vi.

லகயப்பின்னல் ற்யம்

ின்னஞ்சலிகனப் பிதாகிக்கும் ஆற்மல்

(Ability to use the internet and the Electronic Mail).
குமிப்பு: பாீட்சார்த்திகாயலர் இந்தப் பாீட்கசில் சித்திகடலதற்கு ஆகக்குகமந்தது
40 புள்ரிககரப் கபயதல் தலண்டும்.
14. இந்தச் சுற்மமிக்ககில் ற்பாடு கசய்ப்படாத லிடங்கள் குமித்து அசாங்க நிர்லாக
ற்யம் உள்நாட்டலுலல்கள் அகச்சின் கசயாராின் தீர்ானம் இயதிாக இயக்கும்.

கககாப்பம் / பீ. வீ. அதபதகான்
கசயாரர்,
அசாங்க நிர்லாக ற்யம்
உள்நாட்டலுலல்கள் அகச்சு.

ாதிாி லிண்ைப்பப் படிலம்
(அலுலயக உபதாகத்தின் கபாயட்டு)
இயங்ககத் தகலல் ற்யம் கதாடர்பாடல் கதாறில் நுட்ப தசகலின் 3 ஆம்
லகுப்பின் III ஆம் தத்திற்குள் உள்ரீர்ப்பதற்கான கதாறில்சார் தகககககர
தியப்திப்படுத்துகின்ம ததகலப்பாட்டில் இயந்து லியக்கரிப்பதற்கான
தகுதிகபயம் பாீட்கச -2013

தாங்கள் பாீட்கசக்குத் ததாற்யம் காறி பயம்.
சிங்கரம் - 2, திழ்- 3, ஆங்கியம் - 4
(உாி இயக்கத்திகனக் கூட்டினுள் இடுக)
(பாீட்சார்த்திின் கதாிவு ாற்மப்பட ாட்டாது)

01.

1.1

பதகயழுத்துக்களுடன் கபர்: .........................................................
(ஆங்கிய ககப்பிற்மல் ழுத்துக்கரில்) உதாைம்: SILVA, A.B.

1.2

பழுப் கபர்: ..................................................................
(ஆங்கிய ககப்பிற்மல் ழுத்துக்கரில்)

1.3
02.

2.1

2.2

2.3

03.

3.1

பழுப் கபர்: ............................................................
(சிங்கரத்தில்/ திறில்)
அலுலயகம்/ திகைக்கரம்/ நியலனத்தின் கபயம் பகலாியும்:
....................................................................................................................
(ஆங்கிய ககப்பிற்மல் ழுத்துக்கரில்)
அலுலயகம்/ திகைக்கரம்/ நியலனத்தின் கபயம் பகலாியும்:
....................................................................................................................
(சிங்கரத்தில்/ திறில்)
அனுதி அட்கட அனுப்பப்பட தலண்டி பகலாி:
........................................................................................................................
(ஆங்கிய ககப்பிற்மல் ழுத்துக்கரில்)
பால்:-

கபண் – 1
ஆண் – 0
(உாி இயக்கத்திகனக் கூட்டினுள் இடுக)
3.2
பிமந்த திகதி :
ஆண்டு: ...........

ாதம் : -

திகதி:-

3.3 ததசி அகடார அட்கட இயக்கம்:-

4.0

4.1
இந்தச் சுற்மமிக்ககில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரலாய இயங்ககத் தகலல்
ற்யம் கதாடர்பாடல் கதாறில் நுட்ப தசகலின் 3 ஆம் லகுப்பு கதாடர்பான
பதலிகான்மிற்கு பதல் நினத் திகதி: ..................................................
4.2
ததய ககாடுக்கப்பட்ட திகதிில் குமிப்பிட்டப்பட்டலாய லகித்த பதலி:
.....................................................

5.0

5.1

தற்தபாகத பதலி:
......................................................................................
5.2
தற்தபாகத தசகல நிகயம் ற்யம் பகலாி:
.........................................................
பாீட்சார்த்திின் பிகடனம்
ததய குமிப்பிடப்பட்ட தகலல்கள் அகனத்தும் உண்காகவும் சாிாகவும்
உள்ரன ன்யம் ததய குமிப்பிடப்பட்ட காறி பயத்தில்
பாீட்கசில்
ததாற்யலதற்கு
நான் உாித்துகடலன் ன்யம்
நான் இத்தால்
உயதிரிக்கின்தமன். தலும், இந்தப் பாீட்கசிகன நடத்துலது குமித்து
இயங்கக அபிலியத்தி நிர்லாக நியலகப் பைிப்பாரர் அலர்கரால் சுத்தப்படும்
லிதிகரால் நான் கட்டுப்படுத்தப்படுலதற்கும் இைங்குகின்தமன்.

........................................
பாீட்சார்த்திின் கககாப்பம்
திகதி:..........................

அகச்சுச் கசயாரர்/ திகைக்கரத் தகயலர் சான்மிதழ்
திய/தியதி/கசல்லி: .................................................................................. ன்பலால்
லறங்கப்பட்ட தகலல்கள் அலது தசகலப்பதிதலட்டுடன் ஒப்பிட்டுப்பார்க்கப்பட்டு
அகல சாிான உள்ரன ன்யம் இயங்ககத் தகலல் ற்யம் கதாடர்பாடல் கதாறில்
நுட்ப தசகலின் 3 ஆம் லகுப்பில் உள்ர பதலிகான்மில் அலர் தசகலாற்யகின்மார்
ன்யம் இந்தப் பாீட்கசக்குத் ததாற்யலதற்கு அலர் தகுதிகபற்யள்ரார் ன்யம் நான்
இத்தால் சான்யப்படுத்துகின்தமன்.

......................................................
அகச்சுச் கசயாரர்/ திகைக்கரத் தகயலாின் கககாப்பம்
திகதி: ..................................
உயதிப்படுத்திலாின் பழுப்கபர்: ...................................................................................
பதலிப் கபர்: ...........................................................................................................................
(பதலிப் கபர் பத்திக இடப்படுலதனால் உயதிப்படுத்தப்படுதல் தலண்டும்).

