
1971 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் இனக்க ிடுமுறந ாள்கள் சட்டம்  

4 ஆம் திாிின் கீாண கட்டறப  

 

 

1971 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் இனக்க ிடுமுறந ாள்கள் சட்டத்ின்  4 ஆம் திாிிணால் 

எணக்குடறாக்கப்தட்டுள்ப த்துங்கறபக் ககாண்டு உள்ாட்டலுல்கள் அறச்சர்  

t[pu mNgth;jd ஆகி ான் இச் சட்டத்ின்  நாக்கத்ின் கதாருட்டு இவ் அட்டறில்  

குநிப்திடப்தட்டுள்ப ாள்கள் 2017 ஆம் ஆண்டுக்காண அசாங்க ற்றும் ங்கி ிடுமுறந 

ாள்கபால் நண்டுகண இக்கட்டறப மூனம்  ீர்ாணிக்கின்நநன். 

 

   

                                                                                   t[pu mNgth;jd 
  உள்ாட்டலுல்கள் அறச்சர். 

 
உள்ாட்டலுல்கள் அறச்சு, 
சுந்ிச் சதுக்கம், 
ககாழும்பு 07. 
2016.05.20 

 

அட்டற  

 

2017 சணாி  12 ிாக்கிற  துருத்து முழுநான்ி ிணம்  *   = 
 

2017 சணாி    14 சணிக்கிற  ிழ் றப்கதாங்கல் ிணம்             *   = 

 

2017 கதப்புாி 04 சணிக்கிற   நசி சுந்ி ிணம்   *   = 

2017 கதப்புாி 10 கள்பிக்கிற ம் முழுநான்ி ிணம்  *   =                   

2017 கதப்புாி 24 கள்பிக்கிற கா சிாத்ிாி    *   = 

2017 ார்ச்  12 ஞாிற்றுக்கிற கின் முழு நான்ி ிணம்  *   = 

2017  ஏப்தில் 10  ிங்கட்கிற  தக் முழுநான்ி ிணம்   *   = 

         

2017  ஏப்தில் 13 ிாக்கிற  சிங்கப ிழ் புத்ாண்டு ிணத்ிற்கு *   = 
முந்ி ிணம் 

2017 ஏப்தில்  14 கள்பிக்கிற சிங்கப ிழ் புத்ாண்டு ிணம்  *   = 

2017 ஏப்தில் 14 கள்பிக்கிற கதாி கள்பி    *   = 

2017 ந  01 ிங்கட்கிற  உனக காினாபர் ிணம்  *   = 

 

 



 

2017 ந  10 புன் கிற  கசாக் முழுநான்ி ிணம்  *   = 

2017 ந  11 ிாக்கிற  கசாக் முழுநான்ி   *   =     

       ிணத்ிற்கு  அடுத் ிணம்  

  

2017  ஜூன்    08 ிாக்கிற  கதாகசான் முழுநான்ி ிணம்  *   = 

2017 ஜூன்   26 ிங்கட்கிற  ஈதுல் பீர்(நம்ான்ிணம்)  *   = 

2017 ஜூறன   08 சணிக்கிற  எசன முழுநான்ி ிணம்  *   = 

2017  ஆகஸ்ட்   07 ிங்கட்கிற  ிக்கிணி முழுநான்ி ிணம்   *   = 

2017 கசப்கடம்தர்  01 கள்பிக்கிற ஈதுல் அல்ஹா (ஹஜ் கதருாள் ிணம்) *   = 

2017 கசப்கடம்தர்  05 கசவ்ாய்க்கிற திண முழுநான்ி ிணம்  *   = 

2017  ஒக்நடாதர்  05 ிாக்கிற  ப் முழுநான்ி ிணம்   *   = 

2017  ஒக்நடாதர் 18 புன் கிற  ீதாபிப் கதருாள் ிணம்  *   = 

2017  ம்தர்  03 கள்பிக்கிற இல் முழுநான்ி ிணம்   *   = 

2017 டிகசம்தர் 01 கள்பிக்கிற (ினா துன்-தி ) திகள் ாகம்  *   = 
       திநந் ிணம் 

2017 டிகசம்தர் 03 ஞாிற்றுக்கிற உந்துப் முழு நான்ி ிணம்   *   = 

2017 டிகசம்தர்  25 ிங்கட்கிற  த்ார் ிணம்     *   = 

 

 

                                       *         அசாங்க ிடுமுறந ிணம் 

                                       =        ங்கி ிடுமுறந ிணம் 

 

 


