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பொது ிபய்ொக, உ்ொட்டலுய்க், நொகொண 

சபக் ந்றுந் உ்ளூபொட்சி அபநசச்ு 

சுத்திப சதுக்கந் 

பகொழுந்பு 07. 

2020.02.18 

அபநசச்ுக்கி் பசனொபக் 

திபணக்கத் தபயபக் 

நொயட்டச ்பசனொபக் 

 

தம்காலிக, அ (நாராந்த) பதிலீட்டு, ஒப்பந்த அய்யது சலுகக அடிப்பகடமய் 

சசத்்துக் ககார்ரப்பட்ட உத்திசாகத்தக்ளுக்காக அசாங்க நில்ாக சும்மறிக்கக 

29/2019 இன் கீற் அலுலயக உதவிார ்சசகல ம்று் இகைந்த சாதிகர் 

சசகலமய் நிந்த நினங்ககர லறங்குலதம்கான தகலய்ககரப் 

கபம்றுக்ககார்ரய 

2019 ஆந் ஆண்டு பச்டந்ப ் நொதந் 18 ஆ் திகதின அபசொங்க ிபய்ொக சு்றிக்பக  

இக்கந்  29/2019 இ் ொ் உங்க் கயத்பத ஈபக்்க விருந்புகி்ற். அத்கிணங்க, 

உங்க் அபநசச்ு / திபணக்கத்தி் த்கொலிக, அநன (ொொ்த), திலீடட்ு, ஒ்்த 

அ்து சலுபக அடி்படம் இபணத்துக் பகொ்்ட முடியுநொ தவிகளுட் 

ஊழினபக்ளுக்கு ிப்த ினநங்கப யமங்குத் பதொடப்ொக பி்யருந் யபகம் 

டயடிக்பக டுக்குநொறு தனவுட் அறினத்தருகி்ற். 

i. அ.ி.சு. 25/2014 இ் ந்றுந் அ.ி.சு. 25/2014 (I) இ் குறி்பிட்டட்ு் க்வித் 

தபகபநகப் பூபத்்தி பசன்திருத்த் றயண்டுந்.  

ii. 2019.09.01 ஆ் திகதிக்கு 180 ொடக்் பதொடப்்றதபச்ச்ினொக 

றசபயனொ்றிமருத்த் றயண்டுந். 

iii. ஒருங்கிபண்த றசபயக்குபின தவிகி ணினொ்றிமருத்த் றயண்டுந். 

iv. சொபதி் தவிக்கொக த்கொலிக, அநன (ொொ்த), திலீடட்ு, ஒ்்த அ்து 

சலுபக அடி்படம் ினநந் ப் திகதிம்,  தி்ட்ட/யொடபக 

ந்றுந் அ்தப ் 24 (CWT) ிபக்கு குப்த ஸ்றடஷ் பயக் யொகங்கபச ்

பசலுத்துயத்கொக றநொட்டொப ் யொக் றொக்குயபத்து ஆபணனொப ்

ொனகத்திொ் யமங்க்ட்ட றநொட்டொப ் யொகந் பசலுத்துயத்கொ 

அனுநதி் த்திபபநொ்ப் ப்றிருத்த். (குப்தட்சந் சீ ந்றுந் சீ1 



யகுதி யொக அனுநதி்த்திபந் அ்து  புதின சொபதி அனுநதி்த்திபத்தி்கு 

இணங்க  பீ யகு்பு அனுநதி்திபபநொ்ப் ப்றிருக்க றயண்டுந்.) 

02. றநற குறி்பிட்ட தபகபநகப அபத்து யபகமலுந் பூபத்்தி பசன்து் 

ஊழினபக்ளுக்கு நொத்திபந் ிறுயத் தபயபிொ் த்கொலிக ினநக் கடிதங்க் 

யமங்க்ட றயண்டுந். த்கொலிக ினநக் கடிதத்தி் நொதிபிபனொ்று இத்துட் 

இபணக்க்டட்ு்து (அலுயக உதவினொப ் றசபய இபண்பு 01, சொபதிக் 

இபண்பு 02). ஒய்பயொரு அலுயருக்குந் தித் திக் றகொபயகபத் தனொபித்து 

முபசொப்்த ினநத்பத யமங்குயத்கொக இத்துட் இபணக்க்டட்ு் நொதிபி் 

டியத்பதயுந் (அ.உ.றச. இபண்பு 03, சொபதிக் இபண்பு 04) பூபத்்தி பசன்து 

இபண்த றசபயக் ணி்ொப ்ொனகத்தி்கு அனு் றயண்டுந். றகொபயகபத் 

தனொபிக்கி் றொது அலுயக உதவினொப ் றசபய இபண்பு 05, சொபதிக் 

இபண்பு 06 ்ய்றி் குறி்பிட்டட்ு் ஆயணங்கி் சொ்று்டுத்த்ட்ட  

பிபதிகபயுந் இபணத்து அனு்புத் றயண்டுந். 

03. றநற குறி்பிட்ட விதத்தி் தபகபநகப் பூபத்்தி பசன்திபொத ஊழினபக்ளுக்கு 

முபனொ ினநங்கப யமங்குயத்கு முடினொபநமொ், த்கொலிக ினநந் 

யமங்குந் றொது உபின தபகபநகப் பூபத்்தி பசன்து்ொபக்் ்பத ீங்க் 

தி்ட்ட முபம் உறுதி்டுத்திக் பகொ் றயண்டுந். 

04. அத்றதொடு அபசொங்க ிபய்ொக சு்றிக்பக 29/2019 இ் கீம் ிப்தப ினநந் 

யமங்க்ட்டத் பி்ப ் ஓன்வூதின் பிபநொணக் குறி்பி் கீம் ஓன்வூதினத்தி்கொக 

முழுபந்டுத்திமருக்க றயண்டின றதபய்ொடுகப ிபவு பசன்ன முடியுநொ 

அலுயபக்ளுக்கு ிப்தப ஓன்வூதினத்துட் கூடின ினநங்க் யமங்க்டுயறதொடு,  

அத ்றதபய்ொடுகப முழுபந்டுத்திமபொத அலுயபக்ளுக்கு அபசொங்க ஊழினப ்

றசநொ ிதினத்தி் கீம் ினநங்கப யமங்குயத்குந் டயடிக்பக 

டுக்க்டுந். 

05.  த்கொலிக ினநக் கடிதந் யமங்கி 03 நொதங்க் பூபத்்தினபடன மு்ப ்

முபனொ ினநக் கடிதந் யமங்குயத்கொக, அக்றகொபயபன இபண்த 

றசபயக் ணி்ொப ்ொனகத்தி்கு அனு்புநொறுந் றகடட்ுக் பகொ்கிற். 

 

 ஒ்ந்/. ஸ். ஆறொக்கண்டொப 

இபண்த றசபயக் ணி்ொப ்ொனகந் 

 



தம்காலிக நினக் கடித்      பி்ிபண்பு 01 

 

து இக்கந்: 

............................. அபநசச்ு/ திபணக்கந் 

பகொழுந்பு. 

2020.                   ஆந் திகதி 

 

............................................................... ஊடொக, 

 

............................................................... திரு./திருநதி/பச்வி............................................................... அயபக்ளுக்கு 

றத.அ.அ.இ. :- ............................................................................... 

 

அலுலயக உதவிார் சசகல மன் III ஆ் தத்திம்கான நின் 

 

29/2019 அபசொங்க ிபய்ொகச ் சு்றிக்பகக்கு இணங்க 2019.09.01 ஆ் திகதி முத் 

அமு்டொத்த்டுந் யபகம் தங்கப  அலுயக உதவினொப ் றசபயம் III ஆந் 

தபத்தி் .................... தவிக்கு ினபக்கிற். 

 

02. இது ஒரு த்கொலிக ினநக் கடிதந் ்துட், உபின தபகபநகப் பூபத்்தி 

பசன்திரு்பி் முபனொ ினநக் கடிதந் இபண்த றசபயக் ணி்ொப ்

ொனகத்திொ் உபின கொத்தி் அனு்பி பயக்க்டுந். அய்யொறி்ற் இ் 

ினநத்பத இபத்துச ்பசன்யத்கு டயடிக்பக டுக்க்டுந்.  

 

03. தொ விதிக்றகொபயம் ்ொடுகளுக்குந், ிதி ஒழுங்குவிதிகளுக்குந், 

திபணக்கக் கட்டபகளுக்குந், அய்ய்றொது அபசிொ் பயிமட்டுந் பன 

விதிக் ந்றுந் கட்டபகளுக்குந் ீங்க் கடட்ு்டட்ு ட்து அயசினநொகுந். 

 

04. இ்தவிக்குபின நொதொ்தச ்சந் அவுத்திட்டந்  24,250 - 10 X 250 - 10 X270 - 10 X 300 - 12 X 

330 – 36,410/= ஆகுந். 2016.02.25 ஆ் திகதின 03/2016 ஆந் இக்க அபசொங்க ிபய்ொகச ்

சு்றிக்பகம் II ஆந் அட்டயபணம் குறி்பிட்டட்ு் ்ொடுகளுக்கு இணங்க 

பகொடு்வுக் பசன்ன்டுந். ினநத் திகதி முத் மூ்று யருடங்கினு் அலுயக 

உதவினொப ்றசபயம் III ஆந் தபத்துக்குபின விபத்தி் கொண் தபட் பீடப்சம் 

ீங்க் சித்தினபடத் றயண்டுந்.  

 

05. முதய் நினத்துக்குி சசகல நிகயத்திய் குகமந்தபட்ச் மூன்று (03) 

லருடங்கர் கட்டாாக சசகலாம்றுதய் சலை்டு்.  ய்யொறிரு்த றொதிலுந் 

ினந அதிகொபிமொ் தீபந்ொிக்க்டுந் றதனுந் விறசட கொபணங்கிொ் 

அக்கொந் ிபவு பறுயத்கு மு்ப ் யறபனுந் ஒரு அலுயபப இடநொ்ந் 

பசன்யத்கு றதபயறன்டி், ினந அதிகொபிக்கு அத்கொ அதிகொபந் உ்து.  

 

06. இக்கடிதந் கிபடக்க்ப்தொகவுந், இங்கு குறி்பிட்டட்ு் ி்தபகளுக்கு 

கடட்ு்டட்ு ீங்க் இ்தவிபன பொறு்ற்தொகவுந் இரு யொபங்கினு் க்கு 



அறிவிக்கவுந். ினொனநொ கொபணங்க் துப்றி றந்குறி்பிட்டயொறு கடபநக்கு 

சமூகநிக்க தயறுந் டச்த்தி் இ்ினநந் பச்லுடின்தொகிவிடுந்.  

        

 

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

                            அபநசச்ி்/ திபணக்கத்தி் தபயபி் 

                            பகபனொ்ந் 

                 தவி முத்திபப:- 

 

 பிபதி: இபண்த றசபயக் ணி்ொப ்ொனகந் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

தம்காலிக நினக் கடித்      பி்ிபண்பு 02 

 

து இக்கந்: 

............................. அபநசச்ு/ திபணக்கந் 

பகொழுந்பு. 

2020.                   ஆந் திகதி 

 

..................................................................................ஊடொக, 

திரு./திருநதி/பச்வி............................................................... அயபக்ளுக்கு 

றத.அ.அ.இ. :- ............................................................................... 

 

சாதி த் III பதவிக்கான நின் 

 

29/2019 அபசொங்க ிபய்ொகச ் சு்றிக்பகக்கு இணங்க 2019.09.01 ஆ் திகதி முத் 

அமு்டொத்த்டுந் யபகம் உங்கப சொபதி  III ஆந் தபத்துபடன தவிம் 

ினபக்கிற். 

 

02. இது ஒரு த்கொலிக ினநக் கடிதந் ்துட், உபின தபகபநகப் பூபத்்தி 

பசன்திரு்பி் முபனொ ினநக் கடிதந் இபண்த றசபயக் ணி்ொப ்

ொனகத்திொ் உபின கொத்தி் அனு்பி பயக்க்டுந். அய்யொறி்ற் இ் 

ினநத்பத இபத்துச ்பசன்யத்கு டயடிக்பக டுக்க்டுந். 

 

03. தொ விதிக்றகொபயம் ்ொடுகளுக்குந், ிதி ஒழுங்குவிதிகளுக்குந், 

திபணக்கக் கட்டபகளுக்குந், அய்ய்றொது அபசிொ் பயிமட்டுந் பன 

விதிக் ந்றுந் கட்டபகளுக்குந் ீங்க் கடட்ு்டட்ு ட்து அயசினநொகுந். 

 

04. இ்தவிக்குபின நொதொ்தச ்சந் அவுத்திட்டந்  25,790 - 10 X 270 - 10 X300 - 10 X 330 - 12 X 

350 – 38,990/= ஆகுந். ரூொ. 26,600 இப முத் விபத்தி் கொண் தபட தொண்டொகுந். ( 

2016.02.25 ஆந் திகதின ந்றுந் 03/2016 ஆந் அபசொங்க ிபய்ொகச ்சு்றிக்பகக்கு இணங்க) 

 

05. முதய் நினத்துக்குி சசகல நிகயத்திய் குகமந்தபட்ச் மூன்று (03) 

லருடங்கர் கட்டாாக சசகலாம்றுதய் சலை்டு். ய்யொறிரு்த றொதிலுந் 

ினந அதிகொபிமொ் தீபந்ொிக்க்டுந் றதனுந் விறசட கொபணங்கிொ் 

அக்கொந் ிபவு பறுயத்கு மு்ப ் யறபனுந் ஒரு அலுயபப இடநொ்ந் 

பசன்யத்கு றதபயறன்டி், ினந அதிகொபிக்கு அத்கொ அதிகொபந் உ்து. 

 

06. இக்கடிதந் கிபடக்க்ப்தொகவுந், இங்கு குறி்பிட்டட்ு் ி்தபகளுக்கு 

கடட்ு்டட்ு ீங்க் இ்தவிபன பொறு்ற்தொகவுந் இரு யொபங்கினு் க்கு 

அறிவிக்கவுந். ினொனநொ கொபணங்க் துப்றி றந்குறி்பிட்டயொறு கடபநக்கு 

சமூகநிக்க தயறுந் டச்த்தி் இ்ினநந் பச்லுடின்தொகிவிடுந். 



        

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

      அபநசச்ி்/ திபணக்கத்தி் தபயபி்   

பகபனொ்ந் 

      தவி முத்திபப:_ 

 

 பிபதி: இபண்த றசபயக் ணி்ொப ்ொனகந் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



பி்ிபண்பு 03 

தம்காலிக, அ (நாராந்த) பதிலீட்டு, ஒப்பந்த அய்யது சலுகக அடிப்பகடமய் 

சசத்்துக் ககார்ரப்பட்டுர்ர உத்திசாகத்தக்ளுக்காக அசாங்க நில்ாக 

சும்மறிக்கக 29/2019 இன் கீற் அலுலயக உதவிார் சசகலமய் நிந்த 

நினங்ககர லறங்குலதம்கான தகலய்ககரப் கபம்றுக்ககார்ரய். 

 

01. பனப:் ……………………………………………………………………………………………………………………… 

02. றதசின அபடனொ அடப்ட சொ்று்டுத்த்ட்ட  ிம் பிபதிபனொ்று 

03. ஊழினப,் த்கொலிக, அநன (ொொ்த) திலீடட்ு, ஒ்்த அ்து சலுபக 

அடி்படம் றசபத்்துக் பகொ்்டட்ு் ினநக் கடிதத்தி் 

சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி  

 

ினநத் திகதி........................... ந்றுந் தவி ........................................ 

04. ினநந் னொபொ் யமங்க்ட்டது ்து ்றி  

05. யபொ்றுத் தொி் (பொது 226 ‘அ’) சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி 2019.09.01 ஆ் 

திகதிக்கு  

றயப ொட்க் 180 இப பூபத்்தி பசன்து்ீபொ?  

        ஆந்  இ்ப 

 

06. 2019.09.01 ஆ் திகதிக்கு ிப்த ினநந் யமங்க்ட்டத் பி்ப,் ஓன்வூதின் 

 பிபநொணத்துக்கு ் ஓன்வூதினத்பத் ப்றுக்பகொ்  தபகபநகப்  

பூபத்்தி பசன்து்ொபொ? 

 

07. பி்புச ்சொ்றிதழி் சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி 

பி்த திகதி ........................  றதசின அபடனொ அடப்ட இக்கந் .......................... 

தவிக்கு ஆட்றசப்்புச ்பசன்ன்ட்ட ச்தப்்த்தி் ........................ ஆந் திகதிம் 

உ்யொொ யனது ............................. 

08. க்விச ்சொ்றிதம்கி் சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதிக் 

09. நொணயப ்பசனொ்றுபக் டியத்துக்கு ் :-  8 ஆந் தபந் / 9 ஆந் தபந் 

சித்தினபட்து்ொபொ? 

சித்தினபட்த ொடசொப :-      ஆந்  இ்ப 

10.  ஆட்றசப்்பு முகொபநத்துய றசபயம் சு்றிக்பக இக்கந் 33 இ் கு ்யொ? 

          

11. சநப்்பிக்க்டுந் சொ்றிதம்கி் பனபக்ி் றதனுந்  நொ்ங்க் இரு்பி் 

அத்கொ சத்தினக் கடதொசி (இபணக்க்டட்ு்து)     

 ஆந்  இ்ப  

 

29/2019 அபசொங்க ிபய்ொகச ் சு்றிக்பகக்கு இணங்க தபகபநக் பூபத்்தி 

பசன்ன்டட்ு்பநமொ் /பசன்ன்டொபநமொ் ................................. ஆந் திகதிம் 



இபண்த அலுயக உதவினொப ் றசபயம்  (......................) ஆந் தபத்தி்கு 

ினபக்க்டுயத்கு சிொபிசு பசன்கிற்/ பசன்னவி்ப. 

 

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

திபணக்கத் தபயபி் சிொபிசு 

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

அபநசச்ி் பசனொபி் சிொபிசு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



பி்ிபண்பு 04 

தம்காலிக, அ (நாராந்த) பதிலீட்டு, ஒப்பந்த அய்யது சலுகக அடிப்பகடமய் 

சசத்்துக் ககார்ரப்பட்டுர்ர உத்திசாகத்தக்ளுக்காக அசாங்க நில்ாக 

சும்மறிக்கக 29/2019 இன் கீற் இகைந்த சாதிச ் சசகலமய் நிந்த 

நினங்ககர லறங்குலதம்கான தகலய்ககரப் கபம்றுக்ககார்ரய். 

 

01. பனப:் 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

02. றதசின அபடனொ அடப்ட சொ்று்டுத்த்ட்ட  ிம் பிபதிபனொ்று 

03. ஊழினப,் த்கொலிக, அநன (ொொ்த) திலீடட்ு, ஒ்்த அ்து சலுபக 

அடி்படம் றசபத்்துக் பகொ்்டட்ு் ினநக் கடிதத்தி் 

சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி  

ினநத் திகதி........................... ந்றுந் தவி ........................................ 

04. ினநந் னொபொ் யமங்க்ட்டது ்து ்றி  

05. யபொ்றுத் தொி் (பொது 226 ‘அ’) சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி 2019.09.01  

ஆ் திகதிக்கு  றயப ொடக்் 180 இப பூபத்்தி பசன்து்ீபொ?  

        ஆந்  இ்ப 

06. 2019.09.01 ஆ் திகதிக்கு ிப்த ினநந் யமங்க்ட்டத் பி்ப,் ஓன்வூதின் 

 பிபநொணத்துக்கு ் ஓன்வூதினத்பத் ப்றுக்பகொ்  தபகபநகப்  

பூபத்்தி பசன்து்ொபொ? 

07. பி்புச ்சொ்றிதழி் சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி 

பி்த திகதி ........................  றதசின அபடனொ அடப்ட இக்கந் .......................... 

தவிக்கு ஆட்றசப்்புச ்பசன்ன்ட்ட ச்தப்்த்தி் ...................... ஆந் திகதிம் 

உ்யொொ யனது ...................... 

08. க்விச ்சொ்றிதம்கி் சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதிக் 

09. நொணயப ்பசனொ்றுபக் டியத்துக்கு ் :-  8 ஆந் தபந் / 9 ஆந் தபந் 

சித்தினபட்து்ொபொ? 

சித்தினபட்த ொடசொப :-      ஆந்  இ்ப 

10.  ஆட்றசப்்பு முகொபநத்துய றசபயம் சு்றிக்பக இக்கந் 33 இ் கு ்யொ? 

          

11. சநப்்பிக்க்டுந் சொ்றிதம்கி் பனபக்ி் றதனுந்  நொ்ங்க் இரு்பி் 

அத்கொ சத்தினக் கடதொசி (இபணக்க்டட்ு்து)     

 ஆந்  இ்ப  



 

29/2019 அபசொங்க ிபய்ொகச ்சு்றிக்பகக்கு இணங்க தபகபநக் பூபத்்தி 

பசன்ன்டட்ு்பநமொ் /பசன்ன்டொபநமொ் ................................. ஆந் திகதிம் 

இபண்த அலுயக உதவினொப ்றசபயம்  (......................) ஆந் தபத்தி்கு 

ினபக்க்டுயத்கு சிொபிசு பசன்கிற்/ பசன்னவி்ப. 

 

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

திபணக்கத ்தபயபி் சிொபிசு 

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

 அபநசச்ி் பசனொபி் சிொபிசு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



பி்ிபண்பு 05 

தம்காலிக, அ (நாராந்த) பதிலீட்டு, ஒப்பந்த அய்யது சலுகக அடிப்பகடமய் 

சசத்்துக் ககார்ரப்பட்டுர்ர உத்திசாகத்தக்ளுக்காக அசாங்க நில்ாக 

சும்மறிக்கக 29/2019 இன் கீற் அலுலயக உதவிார் சசகலமய் நிந்த 

நினங்ககர லறங்குலதம்கான தகலய்ககரப் கபறுதய். 

 

1. தியொப ் ொனகத்திொ் சொ்று்டுத்த்ட்ட பி்புச ் சொ்றிதழி் 

திபணக்கத் தபயபிொ் சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி. 

2. றதசின அபடனொ அடப்டம் திபணக்கத் தபயபிொ் 

சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி 

3. நொணயப ் பசனொ்றுபக் டியத்தி் திபணக்கத் தபயபிொ் 

சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி 

4. க.பொ.த. சொ/த பறுற்று் டியதத்ி் திபணக்கத் தபயபிொ் 

சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி ( றதொ்றிமரு்பி்  நொத்திபந்) 

5. ஊழினப,் த்கொலிக, அநன (ொொ்த) திலீடட்ு, ஒ்்த அ்து சலுபக 

அடி்படம் றசபத்்துக் பகொ்்டட்ு் ினநக் கடிதத்தி் 

சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி 

6.  யபொ்றுத் தொி் (பொது 226 ‘அ’) சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி ( 2019.09.01 ஆ் 

திகதிக்கு றயப ொட்க் 180 இப பூபண்டுத்திமருத்த் றயண்டுந்) 

7. சநப்்பிக்க்டுந் சொ்றிதம்கி் பனபக்ி் றதனுந்  நொ்ங்க் இரு்பி் 

அத்கொ சத்தினக் கடதொசி 

8. திபணக்கத் தபயபி் சிொபிசு 

9. அபநசச்ி் பசனொபி் சிொபிசு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



பி்ிபண்பு 06 

தம்காலிக, அ (நாராந்த) பதிலீட்டு, ஒப்பந்த அய்யது சலுகக அடிப்பகடமய் 

சசத்்துக் ககார்ரப்பட்டுர்ர உத்திசாகத்தக்ளுக்காக அசாங்க நில்ாக 

சும்மறிக்கக 29/2019 இன் கீற் இகைந்த சாதிச ் சசகலமய் நிந்த 

நினங்ககர லறங்குலதம்கான தகலய்ககரப் கபறுதய். 

 

1. தியொப ்ொனகத்திொ் சொ்று்டுத்த்ட்ட பி்புச ்சொ்றிதழி் 

திபணக்கத் தபயபிொ் சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி. 

2. றதசின அபடனொ அடப்டம் திபணக்கத் தபயபிொ் 

சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி 

3. நொணயப ்பசனொ்றுபக் டியத்தி் திபணக்கத் தபயபிொ் 

சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி 

4. க.பொ.த. சொ/த பறுற்று் டியத்தி் திபணக்கத் தபயபிொ் 

சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி ( றதொ்றிமரு்பி்  நொத்திபந்) 

5. ஊழினப,் த்கொலிக, அநன (ொொ்த) திலீடட்ு, ஒ்்த அ்து சலுபக 

அடி்படம் றசபத்்துக் பகொ்்டட்ு் ினநக் கடிதத்தி் 

சொ்று்டுத்த்ட்ட  பிபதி 

6.  யபொ்றுத் தொி் (பொது 226 ‘அ’) சொ்று்டுத்த்ட்ட பிபதி ( 2019.09.01 ஆ் 

திகதிக்கு றயப ொட்க் 180 இப பூபண்டுத்திமருத்த் றயண்டுந்) 

7. பச்லுடினொகுந் யொக  அனுநதி் த்திபத்தி்    பத ியொ பிபதி 

8.  சநப்்பிக்க்டுந் சொ்றிதம்கி் பனபக்ி் றதனுந்  நொ்ங்க் இரு்பி் 

அத்கொ சத்தினக் கடதொசி 

9.  திபணக்கத் தபயபி் சிொபிசு 

10. அபநசச்ி் பசனொபி் சிொபிசு 

 

 


