
அசாங்க சசவல ஆவைக்குள 

இயங்வக நிர்லாக சசவலின்  II ஆந் தத்துவை உத்திசாகத்தர்கவர  

I ஆம் தத்துக்கு தபர்த்தல் 

 

இயக்கம் 1842/2 ற்றும் 2013.12.23 ஆந் திகதி அதி லிசசை லர்த்தானிில் 

வலரிிைப்பட்டுள்ர  இயங்வக நிர்லாக சசவலின் இயக்கம் 2137/5 ற்றும் 

2019.08.19 திகதி பிாைக் குமிப்பில் சற்வகாள்ரப்பட்டுள்ர ஆமாலது திருத்தம் 

நவைபவமப்படுத்தப்படும்  2019 வபப்லாி ாதம் 26 ஆந் திகதிக்கு அல்யது அதன் 

பின்னர் II ஆந் தத்துக்கு பதலியுர்த்தப்பட்டுள்ர  2010.09.20, 2010.10.08, 2010.12.15 

திகதி இயங்வக நிர்லாக சசவலக்கு ஆட்சசர்ப்பு வசய்ப்பட்டுள்ர 

உத்திசாகத்தர்கரிைிருந்து, அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்வக இயக்கம் 31/2019 ற்றும் 

2019.10.04 ஆந் திகதி சுற்மமிக்வகின்  ற்பாடுகளுக்கவ I ஆந் தத்துக்கு 

பதலியுர்த்துலதற்கான லிண்ைப்பங்கள் சகாப்படுகின்மன. 

 

02. I  ஆம் தத்துக்கு தபர்த்துலதற்காக பளவப்படுத்திிருக்க சலண்டி 

தவகவகள் ற்றும் பதலியுர்வு பவமவ 

பின்லரும் தவகவவரப் பூர்த்தி வசய்துள்ர II ஆம் தத்தில் உள்ர 

உத்திசாகத்தர்கள் I ஆம் தத்திற்கு தம் உர்த்தப்படுலார்கள். 

 

I. பல்கவயக்கறக ானிங்கள் ஆவைக்குளலினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ை 

பல்கவயக்கறகம் அல்யது பட்ைம் லறங்கும் நிறுலனவான்மிலிருந்து 

பட்ைம் லறங்கப்பட்ை வபாது நிருலாகம், பகாவத்துலம், அச 

வகாள்வககள், னித லர பகாவத்துலம், வபாருரில், அபிலிருத்தி 

வபாருரில், சபக அபிலிருத்தி, சட்ைம், நிதி பகாவத்துலம், 

வசற்திட்ைங்கவர திட்ைிைல் ற்றும் பகாவத்துலம், தககலல் 

வதாறில்நுட்பம் சபான்ம லிைத் துவமகரில் அல்யது இயங்வக நிர்லாக 

சசவல உத்திசாகத்தர்களுக்கு ஒப்பவைக்கப்பட்டுள்ர பயலித 

பகாவத்துலப் பைிகவர நிவமசலற்றுலதற்குத் சதவலான அமிவு 

ற்றும் திமன்கவரப் வபற்மிருப்பது உசிதானது ன இயங்வக நிர்லாக 



சசவல லிைப் வபாறுப்பு அவச்சின் வசயாராின் சிபாாிசின் 

அடிப்பவைில் அசாங்க சசவல ஆவைக்குளலின் அங்கீகாிக்கப்பட்ை 

சலவமாரு லிைப் பப்பில் அல்யது குவமந்தபட்சம் ஒரு லிைத் 

துவமக்கு உாித்தான பட்ைப் பின்  பட்ைத்வதப் வபற்மிருத்தல். 

II. அங்கீகாிக்கப்பட்ை வசயாற்றுவக திப்பீட்டு நவைபவம ஒளங்கிற்கு 

ற்ப தபர்த்துலதற்கு பன்னான ஆறு (06) லருைங்கரினுள் 

திருப்திகான ட்ைத்தில் அல்யது அதவன லிைக் கூடி 

வசயாற்றுவகவ வலரிப்படுத்திிருத்தல் ற்றும் ஆறு (06) 

சம்பரசற்மங்கவர உவறத்திருத்தல். 

III. II ஆம் லிவனத்திமன் தவை தாண்ைற் பாீட்வசவ உாி தினத்தில் 

பளவப்படுத்திிருத்தல். 

IV. இயங்வக அபிலிருத்தி நிருலாக நிறுலகத்தினால் நைாத்தப்படும் 

இயரவு லிருத்தி ட்ைம் III ஆம் பாைவநமிவ வலற்மிகாக நிவமவு 

வசய்து சான்மிதவறப் வபற்மிருத்தல்.  

V. 2019.02.26 ஆந் திகதி அல்யது அதன் பின்னர் II ஆந் தத்துக்கு 

தபர்த்தப்பட்டுள்ர உத்திசாகத்தர்கள், III ற்றும் IIஆந் தங்கரில் 12 

லருைங்கள் பவனப்பான  ற்றும் திருப்திகான சசவலக் காயத்வத 

நிவமவு வசய்திருத்தல். 

VI. அசாங்க சசவல ஆவைக்குளச் சுற்மமிக்வக இயக்கம் : 01/2020 இல் 

குமிப்பிைப்பட்டுள்ர ற்பாடுகளுக்கவ ஒளக்காற்றுத் தண்ைவன 

வபற்மிருக்காதிருத்தல். 

 

03. சற்படி 02 இன் தவகவகவரப் பூர்த்தி வசய்துள்ர உத்திசாகத்தர்கள் 

இத்துைன் இவைக்கப்பட்டுள்ர ாதிாிப் படிலத்தின் படி நிப்பப்பட்ை 

லிண்ைப்பத்வத  அவச்சுக்கரின் வசயாரர்கள், திவைக்கரத் தவயலர்கள்  

ஊைாக வபாது நிருலாக, உள்நாட்ைலுலல்கள் ாகாை சவபகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி 

அவச்சின்  வசயாரருக்கு பின்லரும்  திகதிகளுக்கு பன்னர் கிவைக்கும் லவகில் 

அனுப்பி வலக்க சலண்டும். அத்திகதிின் பின்னர் கிவைக்கப்வபறும் 



லிண்ைப்பங்கள் க்காைம் வகாண்டும் ற்றுக்வகாள்ரப்பை ாட்ைாது ன்பதுைன்  

பிவறான தகலல்கள் ற்றும் பளவற்ம லிண்ைப்பங்கள் நிாகாிக்கப்படும். 

I. 2022.09.20 ஆந் திகதிக்கு I ஆம் தத்திற்கு பதலி உர்த்தப்படுலதற்கு - 

2022.10.25 ஆந் திகதி அல்யது அதற்கு பன்னர் 

II. 2022.10.08 ஆந் திகதிக்கு I ஆம் தத்திற்கு பதலி உர்த்தப்படுலதற்கு - 

2022.11.08 ஆந் திகதி அல்யது அதற்கு பன்னர் 

III. 2022.12.15 ஆந் திகதிக்கு I ஆம் தத்திற்கு பதலி உர்த்தப்படுலதற்கு - 

2022.12.23 ஆந் திகதி அல்யது அதற்கு பன்னர் 

 

04.  குமித்த லிண்ைப்பப்படிலத்வத www.pubad.gov.lk  ஊைாக வபற்றுக்வகாள்ர 

படியும். 

 

அசாங்க சசவல ஆவைக்குளலின் கட்ைவரப் படி, 

 

திகதி : 2022.10.10 

ஒப்பம்./ம்.ம்.பீ.சக. ாாதுன்சன 

வசயாரர் 

வபாது நிருலாகம், உள்நாட்ைலுலல்கள்,  

ாகாை சவபகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சு 

 

வதாவயசபசி : 0112 - 698605  

வதாவயநகல்          : 0112 - 683651   

ின்னஞ்சல் : pubad.dslas@gmail.com 

 

www.pubad.gov.lk%20%20
mailto:pubad.dslas@gmail.com
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இங்கை ிர்யாை சேகயனின் II ஆம் தபத்துகைன உத்திசனாைத்தர்ைக I ஆந் தபத்துக்கு   

தபபனர்த்துயதற்ைா யிண்ணப்ப்டியம் 

 

அலுயை உசனாைத்திற்ைாை 

 
 
 

(அ) குதி - உத்திசனாைத்தாிால் ிபப்ப்டுதல் சயண்டும். 

 

1. பனர் 

1.1. பளப் பனர் :- 

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

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

…………………………பேல்யி/திரு/திருநதி 

1.2. ினநக் ைடிதத்தில் குிப்ிைப்ட்டுள் பனர் :- 

……………………………………………………………………  
 

2.  சதேின அகைனா அட்கை இக்ைம்:-   
 

3. ிந்த திைதி :-  
 

4. திப்ட்ை பையாி :- 

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

5. பதாகசேி இக்ைம் :-   
 

5.1. யதியிை :-             

5.2. கைனைக்ை :-                   

 

6. நின்ஞ்ேல் பையாி :- 

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

7. தயி  (தற்சாகதன / ஓய்வூதினபானின் ஓய்வு பற் சாது யைித்த தயி ) :-   

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

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

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

7.1. ஓய்வூதினபானின் ஓய்வு பற் திைதி :-   

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

8. சேகய ிகனம் ற்ின தையல்ைள் 

8.1. அகநச்சு :-   

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

8.2. திகணக்ைம் :- 

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

8.3. பையாி :- 

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

8.4.  பதாகசேி   இக்ைம் :-           

8.5.  பதாகைல் இக்ைம் :-           

 

9. இங்கை ிர்யாை சேகயனின் 

9.1. III ஆந் தபத்துக்கு ினநம் யமங்ைப்ட்ை திைதி :-  .................................................. 

9.2. II ஆந் தபத்துக்கு தபபனர்த்தப்ட்ை திைதி :-  ..................................................  

(தனவு பேய்து IIஆந் தபத்துக்கு தயியுனர்த்தப்ட்ை ைடிதத்தின் ோன்றுப்டுத்தின ிபதிகன 9.2 ஆை 

இக்ைநிட்டு ேநர்ப்ிக்ைவும்) 
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10. இங்கை ிர்யாை சேகயனின்  சேகயப் ிபநாணத்தின்13.2 (அ) யின் பதாைாிக்ைம் 01 இன் ைீழ் 

குிப்ிைப்ட்டுள் தகைகநைகப் பூர்த்தி  பேய்துள்கந பதாைர்ா யிபம்  

 
ப

த
ா
ை

ா
ி

க்
ை

ம்
 

ட்ைப் ின் 

ட்ைப் 

ாைபினின் 

பனர்  

யிைனப் 

பப்பு 

அப்ட்ைத்கத 

யமங்ைின 

ல்ைகக்ைமைம் 

அது ல்ைகக்ைமை 

நாினங்ைள் 

ஆகணக்குளயிால் 

அங்ைீைாிக்ைப்ட்ை 

ல்ைகக்ைமைம் அல்து  

ட்ைம் யமங்கும் 

ிறுயபநான்ாை 

ல்ைகக்ைமை நாினங்ைள் 

ஆகணக்குளயிால் 

அங்ைீைாிக்ைப்ட்டுள்தா 

என்து ற்ி, 

ட்ைம் 

பற் 

யருைம்  

      

      

 

(தனவு பேய்து ட்ைச் ோன்ிதழ் நற்றும் பறுசற்று யிபப் ட்டினக ோன்றுப்டுத்தின ிபதிகன 10 

ஆை இக்ைநிட்டு ேநர்ப்ிக்ைவும்) 

 

11. II ஆம் யிகத்தின் தகை தாண்ைற் ாீட்கேனில் ேித்திபனய்தின திைதி :-  

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

(தனவு பேய்து பறுசற்றுச்  ோன்ிதமின்  ோன்றுப்டுத்தின ிபதிகன 12 ஆை இக்ைநிட்டு 

ேநர்ப்ிக்ைவும்) 
 

12. இங்கை அியிருத்தி ிருயாை ிறுயைத்திால் ைாத்தப்டும் இனவு யிருத்தி நட்ைம் -  III ஆம் 

ாைபிகன பளகநப்டுத்தின திைதி :-  ...............................................................  

(தனவு பேய்து இனவு யிருத்தி நட்ைம் - III ஆம் ாைபிகன பளகநப்டுத்தின  ோன்ிதமின்  

ோன்றுப்டுத்தின ிபதிகன 13 ஆை இக்ைநிட்டு ேநர்ப்ிக்ைவும்) 

 
 

தயியுனர்யிற்கு தகைகந பறும் திைதிக்கு சேகயனில் 12 யருைங்ைளுக்குக் குகனாத பகப்புைா 

சேகயக் ைாத்கத ிகவு பேய்திருப்தாைவும், சநற்டி இக்ைம் 01 பதாைக்ைம் 12 யகப ோினாதும் 

பளகநனாதுநா தையல்ைளுைன் கூடின யிண்ணப்த்துைன்  இகணத்து அனுப்புநாறும் குிப்ிட்டுள் 

ேை ஆயணங்ைிதும் ோன்றுப்டுத்தின ிபதிைள், ஒவ்பயாரு யிைனத்துக்குாின இக்ைத்கத 

அவ்யாயணங்ைின் இைது க்ை சநல் பகனில் குிப்ட்டு, இக்ை ஒளங்ைிற்கு ஏற் இகணத்து 

சைாப்ாை தனாாித்து இத்துைன் ேநர்ப்ிக்ைின்சன். 

 
 
 
 

 

 

  

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

திைதி 

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

யிண்ணப்தாாினின் 

கைபனாப்ம் 

தயி பனர்  நற்றும் 

உத்திசனாைபூர்ய இப்ர் 

பத்திகப 
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(ஆ) குதி - திகணக்ைம் / ிறுயத் தகயாிால்  ிபப்ப்டுதல் சயண்டும். 

 

பேனார், 

...........................................................................................................................................திரு/திருநதி/ 

பேல்யி   

.......................................................திகணக்ைத்தின்/அகநச்ேின் 

...................................................... ஆை சேகயனாற்றுயதாைவும், 

 

1. ினநத் திைதி பதல் ன்ிபண்டு (12) யருைக்ைாம்  திருப்திைபநா சேகயகன ிகசயற்ியுள்ீர் /  

இல்க எவும், 
 

2. I ஆந் தபத்துக்கு தயியுனர்த்தப்டும் திைதிக்கு பன்ர் திபாரு (11) யருைங்ைினுள்  

ேம்சயற்ங்ைள் அகத்கதயும் உகமத்துள்ார் / இல்க எவும், 
 

2.1. அட்ையகண இக்ைம் 01 

ப
த

ா
ை

ர்
  

இ


க்

ை
ம்

 யருைம் 

ேம் ஏற்த்கத உாின திைதினில் 

பற்றுக்பைாண்டுள்சன் / 

இல்க எ 

ேம் ஏற்த் திைதி 

i.  2021 உகமத்துள்ார் / இல்க  

ii.  2020 உகமத்துள்ார் / இல்க  

iii.  2019 உகமத்துள்ார் / இல்க  

iv.  2018 உகமத்துள்ார் / இல்க  

v.  2017 உகமத்துள்ார் / இல்க  

vi.  2016 உகமத்துள்ார் / இல்க  

vii.  2015 உகமத்துள்ார் / இல்க  

viii.  2014 உகமத்துள்ார் / இல்க  

ix.  2013 உகமத்துள்ார் / இல்க  

x.  2012 உகமத்துள்ார் / இல்க  

xi.  2011 உகமத்துள்ார் / இல்க  
 

( தனவு பேய்து ேம்சயற்ப் த்திபங்ைின் (11 யருைங்ைள்) ோன்றுப்டுத்தின ிபதிைக யருை 

ஒளங்ைிற்கு ஏற் இகணக்ைவும்.)  
 

3. அங்ைீைாிக்ைப்ட்ை பேனாற்றுகை நதிப்பீட்டு கைபக ஒளங்ைிற்கு ஏற் தபபனர்த்தும் திைதிக்கு 

பன்பா ஆறு (06) யருைங்ைினுள் திருப்திைபநா நட்ைத்தில் அல்து அதக யிைக் கூடின 

பேனாற்றுகைகன எடுத்துக் ைாட்டுயதாைவும் / இல்க எவும்,  
 

3.1. அட்ையகண இக்ைம் 02 

ப
த

ா
ை

ர்
  

இ


க்
ை

ம்
 

யருைம் இறுதி நதிப்பீடு  

குித்த 

உத்திசனாைத்தாிால்  

கைபனாப்நிைப்ட்ைள்

து / இல்க எ 

i.  2021 
அதியிசேை / ோதாபண அகய யிை சநற்ட்ைது / 

திருப்திைபநாது / திருப்தினின்கந 
ஆம் / இல்க 

ii.  2020 

அதியிசேை / ோதாபண அகய யிை சநற்ட்ைது / 

திருப்திைபநாது / திருப்தினின்கந 
ஆம் / இல்க 

iii.  2019 

அதியிசேை / ோதாபண அகய யிை சநற்ட்ைது / 

திருப்திைபநாது / திருப்தினின்கந 
ஆம் / இல்க 

iv.  2018 

அதியிசேை / ோதாபண அகய யிை சநற்ட்ைது / 

திருப்திைபநாது / திருப்தினின்கந 
ஆம் / இல்க 

v.  2017 

அதியிசேை / ோதாபண அகய யிை சநற்ட்ைது / 

திருப்திைபநாது / திருப்தினின்கந 
ஆம் / இல்க 

vi.  2016 

அதியிசேை / ோதாபண அகய யிை சநற்ட்ைது / 

திருப்திைபநாது / திருப்தினின்கந 
ஆம் / இல்க 
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( தனவு பேய்து ஒவ்பயாரு யருைத்தின் பேனாற்றுகை அிக்கைக்கு ஏற் அட்ையகண இக்ைம் 02 

இகப் பூபணப்டுத்தி, உாின பேனாற்றுகை அிக்கைனின் ோன்றுப்ைத்தி ிபதிைக யருை 

ஒளங்ைிற்கு ஏற் இகணக்ைவும்.)  

 

4. உத்திசனாைத்தருக்கு எதிபாை ஏசதனும் ஒளக்ைாற்று ையடிக்கை எடுக்ைப்ட்ைள்து  / இல்க எவும், 

 

4.1. ஒளக்ைாற்று தண்ைக பற்ிருப்ின், ஒளக்ைாற்று யிைனத்தின் அடிப்கைனில் திருப்திைபநா 

சேகயக் ைாம் குகயகைதல் 

அட்ையகண இக்ைம் 03 

ஒளக்ைாற்றுக் ைட்ைக 

குற்ச்ோட்டுப் 

த்திபத்தின் டி 

குற்ம் 

இகமக்ைப்ட்ை ைா 

எல்க 

திருப்திைபநா சேகய 

ைாம் குகயகையும் 

ாட்ைின் 

எண்ணிக்கை 

யரு. நாதம் திைதி 

     

     

சேகய ைாம் குகயகையும் ாட்ைின் எண்ணிக்கை    

 

( தனவுபேய்து ஒளக்ைாற்றுத் தீர்நாங்ைில் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ை ிபதிைக இகணத்தல் 

சயண்டும்.) 

 

5. உத்திசனாைத்தருக்கு எதிபாை ஒளக்ைாற்று ையடிக்கை பதாைங்குயதற்கு ையடிக்கை எடுத்தல் அல்து 

ஒளக்ைாற்று யிோபகண கைபறுைின்து  / இல்க எவும், 

 

6. உத்திசனாைத்தர் ேம்நற் யிடுபக அல்து குதினவு ேம்ம்  பற்றுள்ார் / இல்க எவும்,  
 

6.1. சநற்டி யிடுபக பற்ிருப்ின், யிடுபக பறுயதன் அடிப்கைனில் சேகயக் ைாம் 

குகயகைதல் 

அட்ையகண இக்ைம் 04  

ப
த

ா
ை

ா
ி

க்

ை
ம்

 

யிடுபக அனுநதிக்ைா  ிந்தகைள் 
ைா யகபனக 

சேகய ைாம் 

குகயகையும் 

ாட்ைின் 

எண்ணிக்கை 

பதல்  யகப யரு. நாதம் திைதி 

i. தா யிதிக்சைாகயனின்  V:2.5.4 
     

ii. தா யிதிக்சைாகயனின்  XII:16 
     

iii. 
பைாகநத்துய சேகய சுற்ிக்கை இக்ைம் 

10 

     

iv. 
பைாகநத்துய சேகய சுற்ிக்கை இக்ைம் 

33 

     

v. தா யிதிக்சைாகயனின்  XII: 36 
     

vi. சயறு  ேம்நற் யிடுபகைள் 
     

              சேகய ைாம் குகயகையும் பள  ாட்ைின் எண்ணிக்கை    

 

(தனவு பேய்து யிடுபக  அனுநதிக்ைப்ட்ை ைடிதங்ைின் ோன்றுப்டுத்தி ிபதிைக இகணக்ைவும்) 
 

6.2. அட்ையகண இக்ைம் 03  நற்றும் அட்ையகண இக்ைம் 04 இல் சேகயக் ைாம் குகயகையும் 

ாட்ைின் பநாத்தம் 

யரு. ......................... நாதம் ................ திைதி .................. 
 

6.3. 6.2 ிபைாபம் உத்திசனாைத்தர் I ஆந் தபத்துக்கு தயியுனர்த்ப்டுயதற்கு  தகைகந பறும் திைதி:-  

............................................ 
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7. இவ் அலுயாின் சயக, யருகை நற்றும் ைத்கத திருப்திைபநாது  / திருப்திைபநாை இல்க என்து 

ற்ியும், 

 

8.  ........................................................................... திரு / திருநதி / பேல்யி 

........................................................ ஆந் திைதி பதல் இங்கை ிர்யாை சேகயனின் I ஆந் தபத்துக்கு   

தபபனர்த்துயதற்கு தகைகந பறுயதாை, ாிந்துகபக்ைின்சன் /  ாிந்துகபப்தில்க. 

 

9. ியர்த்தினாை பூபணப்டுத்தின யிண்ணப்த்கதயும், உாின ஆயணங்ைின் ோன்றுப்டுத்தின 

ிபதிைகயும் இகணத்து தனாாிக்ைப்ட்ை சைாப்ிக இத்துைன் அனுப்புைிசன்.  

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

(இ) குதி - குித்த அகநச்ேின் பேனாாிால் ிபப்ப்டுதல் சயண்டும்.  

 

பேனார், 

பாது ிருயாைம், உள்ாட்ைலுயல்ைள், நாைாண ேகைள் நற்றும் உள்ளூபாட்ேி அகநச்சு. 
 

 

1. இங்கை ிர்யாை சேகயனின் II ஆந் தபத்தின் ............................................................................... திரு / 

திருநதி / பேல்யினின் ைைகந நற்றும் ைத்கத பதாைர்ாை திகணக்ைம் / ிறுயத் தகயாின் 

ாிந்துகபயுைன் உைன்டுைின்சன் / உைன்டுயதில்க. 

 

2. உத்திசனாைத்தாின் ைைகந, ைத்கத,  யிசேை திகநைள் நற்றும் பேனாற்றுகை நதிப்பீட்டு 

உட்டுத்துைிசன்.  ............................................................................................. 

............................................................................................... திரு / திருநதி / பேல்யி அயர்ைக 

இங்கை ிர்யாை சேகய I ஆந் தபத்துக்கு தயியுனர்த்துயதற்கு ாிந்துகபக்ைின்சன் / இல்க 

எவும்  ாிந்துகபக்ைாது யிடின் அதற்ைா ைாபணம், 

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

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

3. ியர்த்தினாை பூபணப்டுத்தின யிண்ணப்த்கதயும், உாின ஆயணங்ைின் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ை 

ிபதிைகயும் இகணத்து தனாாிக்ைப்ட்ை சைாப்ிக இத்துைன் அனுப்புைிசன். 

 
 
 

 

 

 

*ஏற்புகைனதற் போற்ைக ீக்ைவும்  

 

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

திைதி 

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

திகணக்ைத் தகயாின் 

கைபனாப்ம் தயி பத்திகப 

............................ அகநச்ேின் 

பேனாாின் கைபனாப்ம்  

உத்திசனாைபூர்ய இப்ர் தயி 

பத்திகப 

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

 திைதி 

*ஏற்புகைனதற் போற்ைக ீக்ைவும் 

 


