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தைல��� ெச�திக�தைல��� ெச�திக�தைல��� ெச�திக�தைல��� ெச�திக�    

    ஆ"திேர யாவி#$ எதிரான ெட"( கிாி�ெக( ெதாடாி� ஆ"திேர யாவி#$ எதிரான ெட"( கிாி�ெக( ெதாடாி� ஆ"திேர யாவி#$ எதிரான ெட"( கிாி�ெக( ெதாடாி� ஆ"திேர யாவி#$ எதிரான ெட"( கிாி�ெக( ெதாடாி� 

ெவ#றி ெப#*�ள இ,திய அணி�$ $
யர./ தைலவ� தி0ெவ#றி ெப#*�ள இ,திய அணி�$ $
யர./ தைலவ� தி0ெவ#றி ெப#*�ள இ,திய அணி�$ $
யர./ தைலவ� தி0ெவ#றி ெப#*�ள இ,திய அணி�$ $
யர./ தைலவ� தி0. . . . ரா� நா/ ரா� நா/ ரா� நா/ ரா� நா/ 

ேகாவி,/ பிரதம� தி0ேகாவி,/ பிரதம� தி0ேகாவி,/ பிரதம� தி0ேகாவி,/ பிரதம� தி0. . . . நேர,திர ேமா
 ஆகிேயா� வா1/� நேர,திர ேமா
 ஆகிேயா� வா1/� நேர,திர ேமா
 ஆகிேயா� வா1/� நேர,திர ேமா
 ஆகிேயா� வா1/� 

ெதாிவி/��ளன�ெதாிவி/��ளன�ெதாிவி/��ளன�ெதாிவி/��ளன�. . . .     

    நாடா2ம3ற/தி3 ப(ெஜ( 4(ட/ ெதாட� வ0� நாடா2ம3ற/தி3 ப(ெஜ( 4(ட/ ெதாட� வ0� நாடா2ம3ற/தி3 ப(ெஜ( 4(ட/ ெதாட� வ0� நாடா2ம3ற/தி3 ப(ெஜ( 4(ட/ ெதாட� வ0� 29 29 29 29 ஆ� ஆ� ஆ� ஆ� 

ெதாட5க உ�ள�ெதாட5க உ�ள�ெதாட5க உ�ள�ெதாட5க உ�ள�. . . .     

    ���ேசாியி� அைம�ச� தி0���ேசாியி� அைம�ச� தி0���ேசாியி� அைம�ச� தி0���ேசாியி� அைம�ச� தி0. . . . க,தசாமி7� 8தலைம�ச� தி0க,தசாமி7� 8தலைம�ச� தி0க,தசாமி7� 8தலைம�ச� தி0க,தசாமி7� 8தலைம�ச� தி0. . . . 

நாரயாணசாமி உ�ளி(ட தைலவ�க2� ேம#ெகா	ட த�ணா� நாரயாணசாமி உ�ளி(ட தைலவ�க2� ேம#ெகா	ட த�ணா� நாரயாணசாமி உ�ளி(ட தைலவ�க2� ேம#ெகா	ட த�ணா� நாரயாணசாமி உ�ளி(ட தைலவ�க2� ேம#ெகா	ட த�ணா� 

ேபாரா(ட5க� பி3ன� வில�கி� ெகா�ள�ப(டனேபாரா(ட5க� பி3ன� வில�கி� ெகா�ள�ப(டனேபாரா(ட5க� பி3ன� வில�கி� ெகா�ள�ப(டனேபாரா(ட5க� பி3ன� வில�கி� ெகா�ள�ப(டன. . . .     

    ���ேசாி 9னிய3 பிரேதச/தி#கான இ*தி வா�காள� ப(
ய � ���ேசாி 9னிய3 பிரேதச/தி#கான இ*தி வா�காள� ப(
ய � ���ேசாி 9னிய3 பிரேதச/தி#கான இ*தி வா�காள� ப(
ய � ���ேசாி 9னிய3 பிரேதச/தி#கான இ*தி வா�காள� ப(
ய � 

10 10 10 10 ல(ச/� ல(ச/� ல(ச/� ல(ச/� 3 3 3 3 ஆயிர/� ஆயிர/� ஆயிர/� ஆயிர/� 681 681 681 681 வா�காவா�காவா�காவா�காள�க� இட�ெப#*�ளன�ள�க� இட�ெப#*�ளன�ள�க� இட�ெப#*�ளன�ள�க� இட�ெப#*�ளன�. . . .     

கிாி�ெக(கிாி�ெக(கிாி�ெக(கிாி�ெக(            

    இ,தியஇ,தியஇ,தியஇ,திய----ஆ"திேர ய அணிக2�$ இைடேய பிாி"ேபனி� ஆ"திேர ய அணிக2�$ இைடேய பிாி"ேபனி� ஆ"திேர ய அணிக2�$ இைடேய பிாி"ேபனி� ஆ"திேர ய அணிக2�$ இைடேய பிாி"ேபனி� 

நைடெப#ற நைடெப#ற நைடெப#ற நைடெப#ற 4444----ஆவ� ம#*� இ*தி கிாி�ெக( ெட"( ேபா(
யி� ஆவ� ம#*� இ*தி கிாி�ெக( ெட"( ேபா(
யி� ஆவ� ம#*� இ*தி கிாி�ெக( ெட"( ேபா(
யி� ஆவ� ம#*� இ*தி கிாி�ெக( ெட"( ேபா(
யி� 



இ,தியா இ,தியா இ,தியா இ,தியா 3333----வி�ெக( வி/தியாச/தி� ெவ#றி ெப#* ேகா�ைபைய வி�ெக( வி/தியாச/தி� ெவ#றி ெப#* ேகா�ைபைய வி�ெக( வி/தியாச/தி� ெவ#றி ெப#* ேகா�ைபைய வி�ெக( வி/தியாச/தி� ெவ#றி ெப#* ேகா�ைபைய 

த�கைவ/�� ெகா	டத3 :ல� வரலா* த�கைவ/�� ெகா	டத3 :ல� வரலா* த�கைவ/�� ெகா	டத3 :ல� வரலா* த�கைவ/�� ெகா	டத3 :ல� வரலா* பைட/��ள�பைட/��ள�பைட/��ள�பைட/��ள�. . . . இ,த இ,த இ,த இ,த 4444----

ஆவ� ேபா(
யி� ஆ"திேர ய அணியா� நி�ணயி�க�ப(ட ஆவ� ேபா(
யி� ஆ"திேர ய அணியா� நி�ணயி�க�ப(ட ஆவ� ேபா(
யி� ஆ"திேர ய அணியா� நி�ணயி�க�ப(ட ஆவ� ேபா(
யி� ஆ"திேர ய அணியா� நி�ணயி�க�ப(ட 328 328 328 328 ர3 ர3 ர3 ர3 

எ3;� ெவ#* இல�ைக இ,திய அணியின� எ(
எ3;� ெவ#* இல�ைக இ,திய அணியின� எ(
எ3;� ெவ#* இல�ைக இ,திய அணியின� எ(
எ3;� ெவ#* இல�ைக இ,திய அணியின� எ(
, , , , 2222----�$ �$ �$ �$ 1111----எ3ற எ3ற எ3ற எ3ற 

கண�கி� ெதாடைர ைக�ப#றின�கண�கி� ெதாடைர ைக�ப#றின�கண�கி� ெதாடைர ைக�ப#றின�கண�கி� ெதாடைர ைக�ப#றின�. . . . இ/ெதாடாி� ஏ#கனேவ இ/ெதாடாி� ஏ#கனேவ இ/ெதாடாி� ஏ#கனேவ இ/ெதாடாி� ஏ#கனேவ 

நைடெப#ற நைடெப#ற நைடெப#ற நைடெப#ற 3 3 3 3 ேபா(
களி� இ0 அணிக2� தலா ஒ0 ேபா(
யி� ேபா(
களி� இ0 அணிக2� தலா ஒ0 ேபா(
யி� ேபா(
களி� இ0 அணிக2� தலா ஒ0 ேபா(
யி� ேபா(
களி� இ0 அணிக2� தலா ஒ0 ேபா(
யி� 

ெவ#றி ெப#*ெவ#றி ெப#*ெவ#றி ெப#*ெவ#றி ெப#*    1111----�$ �$ �$ �$ 1111----எ3ற ��ளி�கண�கி� சமநிைலயி� இ0,தனஎ3ற ��ளி�கண�கி� சமநிைலயி� இ0,தனஎ3ற ��ளி�கண�கி� சமநிைலயி� இ0,தனஎ3ற ��ளி�கண�கி� சமநிைலயி� இ0,தன. . . . 

சி(னியி� நைடெப#ற சி(னியி� நைடெப#ற சி(னியி� நைடெப#ற சி(னியி� நைடெப#ற 3333----ஆவ� ேபா(
 
ராவி� 8
ஆவ� ேபா(
 
ராவி� 8
ஆவ� ேபா(
 
ராவி� 8
ஆவ� ேபா(
 
ராவி� 8
வைட,த�வைட,த�வைட,த�வைட,த�. . . .     

    ஆ"திேர யாவி� வரலா#*� சிற�� வா�,த கிாி�ெக( ஆ"திேர யாவி� வரலா#*� சிற�� வா�,த கிாி�ெக( ஆ"திேர யாவி� வரலா#*� சிற�� வா�,த கிாி�ெக( ஆ"திேர யாவி� வரலா#*� சிற�� வா�,த கிாி�ெக( 

ெவ#றிைய இ,தியா பைட/தி0�பதாக $
யர./ தைலவ� தி0ெவ#றிைய இ,தியா பைட/தி0�பதாக $
யர./ தைலவ� தி0ெவ#றிைய இ,தியா பைட/தி0�பதாக $
யர./ தைலவ� தி0ெவ#றிைய இ,தியா பைட/தி0�பதாக $
யர./ தைலவ� தி0. . . . ரா� ரா� ரா� ரா� 

நா/ ேகாவி,/ 4றி7�ளா�நா/ ேகாவி,/ 4றி7�ளா�நா/ ேகாவி,/ 4றி7�ளா�நா/ ேகாவி,/ 4றி7�ளா�. . . . இஇஇஇ,திய கிாி�ெக( அணியின� அபார/ ,திய கிாி�ெக( அணியின� அபார/ ,திய கிாி�ெக( அணியின� அபார/ ,திய கிாி�ெக( அணியின� அபார/ 

திறைம ம#*� ெநக1>/ த3ைமைய ெவளி�ப?/தியதாக>� திறைம ம#*� ெநக1>/ த3ைமைய ெவளி�ப?/தியதாக>� திறைம ம#*� ெநக1>/ த3ைமைய ெவளி�ப?/தியதாக>� திறைம ம#*� ெநக1>/ த3ைமைய ெவளி�ப?/தியதாக>� 

இவ�களி3 சாதைன $றி/� நாேட ெப0மித� அைடவதாக>� இவ�களி3 சாதைன $றி/� நாேட ெப0மித� அைடவதாக>� இவ�களி3 சாதைன $றி/� நாேட ெப0மித� அைடவதாக>� இவ�களி3 சாதைன $றி/� நாேட ெப0மித� அைடவதாக>� 

?வி(டாி� அவ� 4றி7�ளா�?வி(டாி� அவ� 4றி7�ளா�?வி(டாி� அவ� 4றி7�ளா�?வி(டாி� அவ� 4றி7�ளா�. . . .     

    ஆ"திேர யாவி� இ,திய கிாி�ெக( அணி�$ கிைட/��ள ஆ"திேர யாவி� இ,திய கிாி�ெக( அணி�$ கிைட/��ள ஆ"திேர யாவி� இ,திய கிாி�ெக( அணி�$ கிைட/��ள ஆ"திேர யாவி� இ,திய கிாி�ெக( அணி�$ கிைட/��ள 

ெவ#றி $றி/� பிரதம� தி0ெவ#றி $றி/� பிரதம� தி0ெவ#றி $றி/� பிரதம� தி0ெவ#றி $றி/� பிரதம� தி0. . . . நேர,திர ேமா
 மகி1�சி நேர,திர ேமா
 மகி1�சி நேர,திர ேமா
 மகி1�சி நேர,திர ேமா
 மகி1�சி 

ெவளியி(?�ளா�ெவளியி(?�ளா�ெவளியி(?�ளா�ெவளியி(?�ளா�. . . . இ�ேபா(
யி� இ,திய அணியினாி3 அபார இ�ேபா(
யி� இ,திய அணியினாி3 அபார இ�ேபா(
யி� இ,திய அணியினாி3 அபார இ�ேபா(
யி� இ,திய அணியினாி3 அபார 

ஆ#ற@� ஊ�க உண�>� அ#�தமான மன உ*தி7� கைடசி வைர ஆ#ற@� ஊ�க உண�>� அ#�தமான மன உ*தி7� கைடசி வைர ஆ#ற@� ஊ�க உண�>� அ#�தமான மன உ*தி7� கைடசி வைர ஆ#ற@� ஊ�க உண�>� அ#�தமான மன உ*தி7� கைடசி வைர 

நீ
/தததாக ?வி(டாி� அவ� 4றி7�ளா�நீ
/தததாக ?வி(டாி� அவ� 4றி7�ளா�நீ
/தததாக ?வி(டாி� அவ� 4றி7�ளா�நீ
/தததாக ?வி(டாி� அவ� 4றி7�ளா�. . . . பா�கா�� அைம�ச� தி0பா�கா�� அைம�ச� தி0பா�கா�� அைம�ச� தி0பா�கா�� அைம�ச� தி0. . . . 



ராCநா/ சி5ராCநா/ சி5ராCநா/ சி5ராCநா/ சி5, , , , ம/திய தகவ�ம/திய தகவ�ம/திய தகவ�ம/திய தகவ�----    ஒ பர��/ �ைற அைம�ச� தி0ஒ பர��/ �ைற அைம�ச� தி0ஒ பர��/ �ைற அைம�ச� தி0ஒ பர��/ �ைற அைம�ச� தி0. . . . பிரகாD பிரகாD பிரகாD பிரகாD 

ஜEேட�க� ஆகிேயா0� இ,திய கிாி�ெக( அணி�$ வா1/� ஜEேட�க� ஆகிேயா0� இ,திய கிாி�ெக( அணி�$ வா1/� ஜEேட�க� ஆகிேயா0� இ,திய கிாி�ெக( அணி�$ வா1/� ஜEேட�க� ஆகிேயா0� இ,திய கிாி�ெக( அணி�$ வா1/� 
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அளி/தி0�பதாக>�அளி/தி0�பதாக>�அளி/தி0�பதாக>�அளி/தி0�பதாக>�, , , , இதி�இதி�இதி�இதி�    உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள    தி(ட5கைளதி(ட5கைளதி(ட5கைளதி(ட5கைள    விைர,�விைர,�விைர,�விைர,�    ெசய�ப?/தெசய�ப?/தெசய�ப?/தெசய�ப?/த    

தைலைம�தைலைம�தைலைம�தைலைம�    ெசயல�ெசயல�ெசயல�ெசயல�    :ல�:ல�:ல�:ல�    நடவ
�ைகநடவ
�ைகநடவ
�ைகநடவ
�ைக     எ?�க�ப?�எ?�க�ப?�எ?�க�ப?�எ?�க�ப?�    எ3*�எ3*�எ3*�எ3*�    

ெதாிவி/தா�ெதாிவி/தா�ெதாிவி/தா�ெதாிவி/தா�. . . . ேம@�ேம@�ேம@�ேம@�    சிலசிலசிலசில    ேகா��க2�$ேகா��க2�$ேகா��க2�$ேகா��க2�$    விைரவி�விைரவி�விைரவி�விைரவி�    ஒ��த�ஒ��த�ஒ��த�ஒ��த�    

எதி�பா��க�எதி�பா��க�எதி�பா��க�எதி�பா��க�    ப?வதாக>�ப?வதாக>�ப?வதாக>�ப?வதாக>�    அவ�அவ�அவ�அவ�    4றினா�4றினா�4றினா�4றினா�. . . .     

    இதஇதஇதஇத#கிைடேய#கிைடேய#கிைடேய#கிைடேய    அஇஅதி8கஅஇஅதி8கஅஇஅதி8கஅஇஅதி8க    ச(டம3ற�ச(டம3ற�ச(டம3ற�ச(டம3ற�    க(சியி3க(சியி3க(சியி3க(சியி3    தைலவ�தைலவ�தைலவ�தைலவ�    தி0தி0தி0தி0. . . . 

அ3பழக3அ3பழக3அ3பழக3அ3பழக3    �ைணநிைல�ைணநிைல�ைணநிைல�ைணநிைல    ஆ2நாிட�ஆ2நாிட�ஆ2நாிட�ஆ2நாிட�    மகஜ�மகஜ�மகஜ�மகஜ�    ெகா?�பத#காகெகா?�பத#காகெகா?�பத#காகெகா?�பத#காக    

ராCநிவா"ராCநிவா"ராCநிவா"ராCநிவா"    ேநா�கிேநா�கிேநா�கிேநா�கி    வ,தவ,தவ,தவ,த    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�    அவைர7�அவைர7�அவைர7�அவைர7�    பாரதிபாரதிபாரதிபாரதி    தாச3தாச3தாச3தாச3    சிைலசிைலசிைலசிைல    

அ0கிேலேயஅ0கிேலேயஅ0கிேலேயஅ0கிேலேய    ேபாJசா�ேபாJசா�ேபாJசா�ேபாJசா�    த?/�த?/�த?/�த?/�    நி*/தியதா�நி*/தியதா�நி*/தியதா�நி*/தியதா�    அவ�அவ�அவ�அவ�    தி0�பி�தி0�பி�தி0�பி�தி0�பி�    ெச3றா�ெச3றா�ெச3றா�ெச3றா�.  .  .  .  

ச(டம3றச(டம3றச(டம3றச(டம3ற    உ*�பினைரஉ*�பினைரஉ*�பினைரஉ*�பினைர    அவமதி/தஅவமதி/தஅவமதி/தஅவமதி/த    ேபா சாேபா சாேபா சாேபா சா����    மீ�மீ�மீ�மீ�    உாிைம�உாிைம�உாிைம�உாிைம�    பிர�சைனபிர�சைனபிர�சைனபிர�சைன    

எK�பஎK�பஎK�பஎK�ப    ேபாவதாகேபாவதாகேபாவதாகேபாவதாக    ெச�தியாள�களிட�ெச�தியாள�களிட�ெச�தியாள�களிட�ெச�தியாள�களிட�    அவ�அவ�அவ�அவ�    ெதாிவி/தா�ெதாிவி/தா�ெதாிவி/தா�ெதாிவி/தா�. . . .     

    இ�பிர�சைனக�இ�பிர�சைனக�இ�பிர�சைனக�இ�பிர�சைனக�    காரணமாககாரணமாககாரணமாககாரணமாக    இ3*இ3*இ3*இ3*    ராCநிவா"ராCநிவா"ராCநிவா"ராCநிவா"    ம#*�ம#*�ம#*�ம#*�    அைத�அைத�அைத�அைத�    

.#றி7�ள.#றி7�ள.#றி7�ள.#றி7�ள    ப$திகளி�ப$திகளி�ப$திகளி�ப$திகளி�    பா�கா��பா�கா��பா�கா��பா�கா��    வ@�ப?/த�ப(ட�வ@�ப?/த�ப(ட�வ@�ப?/த�ப(ட�வ@�ப?/த�ப(ட�. . . . ஐஐஐஐ....ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�....பிபிபிபி. . . . 

பைடயின0�பைடயின0�பைடயின0�பைடயின0�, , , , ஏ#கனேவஏ#கனேவஏ#கனேவஏ#கனேவ    ���ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி�    8காமி(?�ள8காமி(?�ள8காமி(?�ள8காமி(?�ள    ம/தியம/தியம/தியம/திய    ெதாெதாெதாெதாழிலகழிலகழிலகழிலக    

பா�கா��பா�கா��பா�கா��பா�கா��    பைடயின0�பைடயின0�பைடயின0�பைடயின0�    ராCநிவா"ராCநிவா"ராCநிவா"ராCநிவா"    பா�கா�ைபபா�கா�ைபபா�கா�ைபபா�கா�ைப    த5களி3த5களி3த5களி3த5களி3    

க(?�பா(
�க(?�பா(
�க(?�பா(
�க(?�பா(
�    ெகா	?வ,தன�ெகா	?வ,தன�ெகா	?வ,தன�ெகா	?வ,தன�. . . .     

���ேச� வா�காள
      

    ���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    9னிய39னிய39னிய39னிய3    பிரேதச/தி�பிரேதச/தி�பிரேதச/தி�பிரேதச/தி�    2021202120212021----ஜனவாிஜனவாிஜனவாிஜனவாி    1 1 1 1 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    ேததிையேததிையேததிையேததிைய    

த$தித$தித$தித$தி    நாளாகநாளாகநாளாகநாளாக    ெகா	?ெகா	?ெகா	?ெகா	?    நைடெப#றநைடெப#றநைடெப#றநைடெப#ற    .0�க.0�க.0�க.0�க    8ைற8ைற8ைற8ைற    வா�காள�வா�காள�வா�காள�வா�காள�    ப(
ய�ப(
ய�ப(
ய�ப(
ய�    

தி0/ததி0/ததி0/ததி0/த    பணிகளி3பணிகளி3பணிகளி3பணிகளி3    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�    வா�வா�வா�வா�காள�களி3காள�களி3காள�களி3காள�களி3    உாிைம�உாிைம�உாிைம�உாிைம�    ேகாாி�ைகக�ேகாாி�ைகக�ேகாாி�ைகக�ேகாாி�ைகக�    

ம#*�ம#*�ம#*�ம#*�    ஆ(ேசபைணக�ஆ(ேசபைணக�ஆ(ேசபைணக�ஆ(ேசபைணக�    மீ�மீ�மீ�மீ�    எ?�க�ப(டஎ?�க�ப(டஎ?�க�ப(டஎ?�க�ப(ட    நடவ
�ைகக�நடவ
�ைகக�நடவ
�ைகக�நடவ
�ைகக�    ப#றியப#றியப#றியப#றிய    

விவர5கைளவிவர5கைளவிவர5கைளவிவர5கைள    தைலைமதைலைமதைலைமதைலைம    ேத�த�ேத�த�ேத�த�ேத�த�    அதிகாாிஅதிகாாிஅதிகாாிஅதிகாாி    அ@வலக�அ@வலக�அ@வலக�அ@வலக�    இ3*இ3*இ3*இ3*    

ெவளியி(?�ள�ெவளியி(?�ள�ெவளியி(?�ள�ெவளியி(?�ள�. . . . இத3ப
இத3ப
இத3ப
இத3ப
, , , , ���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    9னிய39னிய39னிய39னிய3    பிரேதச/தி#கானபிரேதச/தி#கானபிரேதச/தி#கானபிரேதச/தி#கான    



இ*திஇ*திஇ*திஇ*தி    வா�காள�வா�காள�வா�காள�வா�காள�    ப(
ய �ப(
ய �ப(
ய �ப(
ய �, , , , ெமா/த�ெமா/த�ெமா/த�ெமா/த�    10 10 10 10 ல(ச/�ல(ச/�ல(ச/�ல(ச/�    3 3 3 3 ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�    681 681 681 681 

வா�கள�க�வா�கள�க�வா�கள�க�வா�கள�க�    இட�ெப#*�ளன�இட�ெப#*�ளன�இட�ெப#*�ளன�இட�ெப#*�ளன�. . . . இவ�களி�இவ�களி�இவ�களி�இவ�களி�    ஆ	ஆ	ஆ	ஆ	    வா�காள�களி3வா�காள�களி3வா�காள�களி3வா�காள�களி3    

எ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைக    4 4 4 4 ல(ச/�ல(ச/�ல(ச/�ல(ச/�    72 72 72 72 ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�    736. 736. 736. 736. ெப	ெப	ெப	ெப	    வா�காள�களி3வா�காள�களி3வா�காள�களி3வா�காள�களி3    

எ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைக    5 5 5 5 ல(ச/�ல(ச/�ல(ச/�ல(ச/�    30 30 30 30 ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�    828. 828. 828. 828. :3றா�:3றா�:3றா�:3றா�    பா ன/ைத�பா ன/ைத�பா ன/ைத�பா ன/ைத�    

ேச�,தேச�,தேச�,தேச�,த    வா�காள�க�வா�காள�க�வா�காள�க�வா�காள�க�    117 117 117 117 ேப�ேப�ேப�ேப�    உ�ளன�உ�ளன�உ�ளன�உ�ளன�. . . . பிரா,தியபிரா,தியபிரா,தியபிரா,திய    வாாியாகவாாியாகவாாியாகவாாியாக    

���ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி�    7 7 7 7 ல(ல(ல(ல(ச/�ச/�ச/�ச/�    73 73 73 73 ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�    378 378 378 378 வா�காள�க2�வா�காள�க2�வா�காள�க2�வா�காள�க2�, , , , 

காைர�கா �காைர�கா �காைர�கா �காைர�கா �    1 1 1 1 ல(ச/�ல(ச/�ல(ச/�ல(ச/�    61 61 61 61 ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�    464 464 464 464 வா�காள�க2�வா�காள�க2�வா�காள�க2�வா�காள�க2�    உ�ளன�உ�ளன�உ�ளன�உ�ளன�. . . . 

ஏனா�ஏனா�ஏனா�ஏனா�    பிரா,திய/தி3பிரா,திய/தி3பிரா,திய/தி3பிரா,திய/தி3    வா�காள�வா�காள�வா�காள�வா�காள�    எ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைக    37 37 37 37 ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�    747 747 747 747 

ஆக>�ஆக>�ஆக>�ஆக>�, , , , மாேஹமாேஹமாேஹமாேஹ    பிரா,திய/தி3பிரா,திய/தி3பிரா,திய/தி3பிரா,திய/தி3    வா�காள�வா�காள�வா�காள�வா�காள�    எ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைக    31 31 31 31 ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�    

92 92 92 92 ஆக>�ஆக>�ஆக>�ஆக>�    உ�ள�உ�ள�உ�ள�உ�ள�. . . . இ*திஇ*திஇ*திஇ*தி    வா�காள�வா�காள�வா�காள�வா�காள�    ப(
ய�ப(
ய�ப(
ய�ப(
ய�    நாைளநாைளநாைளநாைள    �த3கிழைம�த3கிழைம�த3கிழைம�த3கிழைம    

ெவளியிட�ப(?ெவளியிட�ப(?ெவளியிட�ப(?ெவளியிட�ப(?, 7 , 7 , 7 , 7 நா(க2�$நா(க2�$நா(க2�$நா(க2�$, , , , அைன/�அைன/�அைன/�அைன/�    வா�$�சாவ
க�வா�$�சாவ
க�வா�$�சாவ
க�வா�$�சாவ
க�    ம#*�ம#*�ம#*�ம#*�    

வா�காள�வா�காள�வா�காள�வா�காள�    பதி>பதி>பதி>பதி>    அதிகாாிஅதிகாாிஅதிகாாிஅதிகாாி    அ@வலக5களி�அ@வலக5களி�அ@வலக5களி�அ@வலக5களி�    ெபா�ம�களி3ெபா�ம�களி3ெபா�ம�களி3ெபா�ம�களி3    பா�ைவ�$பா�ைவ�$பா�ைவ�$பா�ைவ�$    

ைவ�க�ப?�ைவ�க�ப?�ைவ�க�ப?�ைவ�க�ப?�    எ3*�எ3*�எ3*�எ3*�, , , , 8த�8த�8த�8த�    8ைற8ைற8ைற8ைற    பதி>பதி>பதி>பதி>    ெப#றெப#றெப#றெப#ற    �திய�திய�திய�திய    

வா�காள�க2�$வா�காள�க2�$வா�காள�க2�$வா�காள�க2�$, , , , வா�காள�வா�காள�வா�காள�வா�காள�    தினமானதினமானதினமானதினமான    வ0�வ0�வ0�வ0�    25 25 25 25 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    ேததிேததிேததிேததி    அஅஅஅ,த,த,த,த,த,த,த,த    

வா�$�வா�$�வா�$�வா�$�    சாவ
களி�சாவ
களி�சாவ
களி�சாவ
களி�    �ைக�பட�ைக�பட�ைக�பட�ைக�பட    வா�காள�வா�காள�வா�காள�வா�காள�    அைடயாளஅைடயாளஅைடயாளஅைடயாள    அ(ைடஅ(ைடஅ(ைடஅ(ைட    

வழ5க�ப?�வழ5க�ப?�வழ5க�ப?�வழ5க�ப?�    எ3*�எ3*�எ3*�எ3*�    தைலைம/தைலைம/தைலைம/தைலைம/    ேத�த�ேத�த�ேத�த�ேத�த�    அதிகாாிஅதிகாாிஅதிகாாிஅதிகாாி    தி0தி0தி0தி0. . . . .�L�.�L�.�L�.�L�    சி5சி5சி5சி5    

ெச�திெச�திெச�திெச�தி    $றி��$றி��$றி��$றி��    ஒ3றி�ஒ3றி�ஒ3றி�ஒ3றி�    ெதாிவி/��ளா�ெதாிவி/��ளா�ெதாிவி/��ளா�ெதாிவி/��ளா�. . . . இ�இ�இ�இ�    வைரவைரவைரவைர    ெபய�ெபய�ெபய�ெபய�    

ேச��காதவ�க�ேச��காதவ�க�ேச��காதவ�க�ேச��காதவ�க�    ம#*�ம#*�ம#*�ம#*�    வி?ப(?வி?ப(?வி?ப(?வி?ப(?    ேபானவ�க�ேபானவ�க�ேபானவ�க�ேபானவ�க�    நாைளநாைளநாைளநாைள    8த�8த�8த�8த�    

ேவ(�ம;ேவ(�ம;ேவ(�ம;ேவ(�ம;    தா�க 3தா�க 3தா�க 3தா�க 3    இஇஇஇ*தி*தி*தி*தி    நா�நா�நா�நா�    வைரவைரவைரவைர    ச�ப,த�ப(டச�ப,த�ப(டச�ப,த�ப(டச�ப,த�ப(ட    வா�காள�வா�காள�வா�காள�வா�காள�    பதி>பதி>பதி>பதி>    



அதிகாாிையஅதிகாாிையஅதிகாாிையஅதிகாாிைய    ெதாட��ெதாட��ெதாட��ெதாட��    ெகா	?ெகா	?ெகா	?ெகா	?    ெபய�ெபய�ெபய�ெபய�    ேச�/��ேச�/��ேச�/��ேச�/��    ெகா�ளலா�ெகா�ளலா�ெகா�ளலா�ெகா�ளலா�    எ3*�எ3*�எ3*�எ3*�    

அறிவி�க�ப(?�ள�அறிவி�க�ப(?�ள�அறிவி�க�ப(?�ள�அறிவி�க�ப(?�ள�. . . .     

���ேச�    ெகாேரானா  (14)    

    ���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    9னிய39னிய39னிய39னிய3    பிரேதச/தி�பிரேதச/தி�பிரேதச/தி�பிரேதச/தி�, , , , இ3*இ3*இ3*இ3*    காைலகாைலகாைலகாைல    10 10 10 10 மணிமணிமணிமணி    

வைரயிலானவைரயிலானவைரயிலானவைரயிலான    24 24 24 24 மணிமணிமணிமணி    ேநர/தி�ேநர/தி�ேநர/தி�ேநர/தி�, , , , 3333    ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�ஆயிர/�    763763763763    உமி1நீ�உமி1நீ�உமி1நீ�உமி1நீ�    மாமாமாமாதிாிக�திாிக�திாிக�திாிக�    

பாிேசாதி�க�ப(டதி�பாிேசாதி�க�ப(டதி�பாிேசாதி�க�ப(டதி�பாிேசாதி�க�ப(டதி�, , , , �திதாக�திதாக�திதாக�திதாக    33337777    ேப0�$ேப0�$ேப0�$ேப0�$    ெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானா    ெதா#*ெதா#*ெதா#*ெதா#*    

க	டறிய�ப(ட�க	டறிய�ப(ட�க	டறிய�ப(ட�க	டறிய�ப(ட�. . . . கட,தகட,தகட,தகட,த    24 24 24 24 மணிமணிமணிமணி    ேநர/தி�ேநர/தி�ேநர/தி�ேநர/தி�, , , , ெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானா    ெதா#றினா�ெதா#றினா�ெதா#றினா�ெதா#றினா�    

உயிாிழ��உயிாிழ��உயிாிழ��உயிாிழ��    எ�>�எ�>�எ�>�எ�>�    இ0�கவி�ைலஇ0�கவி�ைலஇ0�கவி�ைலஇ0�கவி�ைல. . . .     

ேப"- க$%��ைற       

    ���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    �ைணநிைல�ைணநிைல�ைணநிைல�ைணநிைல    ஆ2ந�ஆ2ந�ஆ2ந�ஆ2ந�    டா�ட�டா�ட�டா�ட�டா�ட�    கிர	கிர	கிர	கிர	    ேப
ேப
ேப
ேப
        இ3*இ3*இ3*இ3*    ப�ளிப�ளிப�ளிப�ளி    

க�வி/�ைறக�வி/�ைறக�வி/�ைறக�வி/�ைற    இய�$இய�$இய�$இய�$ந�ந�ந�ந�    தி0தி0தி0தி0. . . . 0/ேர0/ேர0/ேர0/ேர    க>?ட3க>?ட3க>?ட3க>?ட3    ேந0�$ேந0�$ேந0�$ேந0�$    ேந�ேந�ேந�ேந�    ஆ�>�ஆ�>�ஆ�>�ஆ�>�    

4(ட�4(ட�4(ட�4(ட�    நட/தின�நட/தின�நட/தின�நட/தின�. . . . ப�ளிப�ளிப�ளிப�ளி    8த�வ�க�8த�வ�க�8த�வ�க�8த�வ�க�    ம#*�ம#*�ம#*�ம#*�    ஆசிாிய�க2ட3ஆசிாிய�க2ட3ஆசிாிய�க2ட3ஆசிாிய�க2ட3    

8ைறயான8ைறயான8ைறயான8ைறயான    இைடெவளியி�இைடெவளியி�இைடெவளியி�இைடெவளியி�    ஆேலாசைன�ஆேலாசைன�ஆேலாசைன�ஆேலாசைன�    4(ட5க�4(ட5க�4(ட5க�4(ட5க�    நட/த�ப?�நட/த�ப?�நட/த�ப?�நட/த�ப?�    

எ3*�எ3*�எ3*�எ3*�    இத#கானஇத#கானஇத#கானஇத#கான    காலகாலகாலகால    அ(டவைணஅ(டவைணஅ(டவைணஅ(டவைண    இ�மாத�இ�மாத�இ�மாத�இ�மாத�    ெவளியிட�ப?�ெவளியிட�ப?�ெவளியிட�ப?�ெவளியிட�ப?�    

எ3*�எ3*�எ3*�எ3*�    �ைணநிைல�ைணநிைல�ைணநிைல�ைணநிைல    ஆ2ந�ஆ2ந�ஆ2ந�ஆ2ந�    ெதாிவி/��ளா�ெதாிவி/��ளா�ெதாிவி/��ளா�ெதாிவி/��ளா�. . . . ப�ளிகளி�ப�ளிகளி�ப�ளிகளி�ப�ளிகளி�    ெப#ேறா�ெப#ேறா�ெப#ேறா�ெப#ேறா�----

ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�        ச5கச5கச5கச5க    4(ட5கைள4(ட5கைள4(ட5கைள4(ட5கைள    அ
�க
அ
�க
அ
�க
அ
�க
    நட/�த�நட/�த�நட/�த�நட/�த�, , , , கைலகைலகைலகைல    

ஆசிாிய�க2�$ஆசிாிய�க2�$ஆசிாிய�க2�$ஆசிாிய�க2�$    க#பி/த�க#பி/த�க#பி/த�க#பி/த�    பணியி�பணியி�பணியி�பணியி�    தீவிரதீவிரதீவிரதீவிர    ப5களி/த�ப5களி/த�ப5களி/த�ப5களி/த�, , , , ப�ளிப�ளிப�ளிப�ளி    Mலக�Mலக�Mலக�Mலக�    

:ல�:ல�:ல�:ல�    நட��நட��நட��நட��    விவகார5கைளவிவகார5கைளவிவகார5கைளவிவகார5கைள    மாணவ�க2�$மாணவ�க2�$மாணவ�க2�$மாணவ�க2�$    க#*/க#*/க#*/க#*/    த0த�த0த�த0த�த0த�    உ�ளி(டஉ�ளி(டஉ�ளி(டஉ�ளி(ட    

ப�ேவ*ப�ேவ*ப�ேவ*ப�ேவ*    உ/ேதச5க�உ/ேதச5க�உ/ேதச5க�உ/ேதச5க�    $றி/��$றி/��$றி/��$றி/��    இ�4(ட/தி�இ�4(ட/தி�இ�4(ட/தி�இ�4(ட/தி�    விவாதி�க�விவாதி�க�விவாதி�க�விவாதி�க�ப(ட�ப(ட�ப(ட�ப(ட�. . . . 

$
யர.$
யர.$
யர.$
யர.    தின/தி#$தின/தி#$தின/தி#$தின/தி#$    8,ைதய8,ைதய8,ைதய8,ைதய    தினமானதினமானதினமானதினமான    வ0�வ0�வ0�வ0�    25 25 25 25 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    ேததிேததிேததிேததி, , , , 

�ைணநிைல�ைணநிைல�ைணநிைல�ைணநிைல    ஆ2ந�ஆ2ந�ஆ2ந�ஆ2ந�, , , , 9னிய39னிய39னிய39னிய3    பிரேதச/தி3பிரேதச/தி3பிரேதச/தி3பிரேதச/தி3    அைன/�அைன/�அைன/�அைன/�    



பிரா,திய5கைள�பிரா,திய5கைள�பிரா,திய5கைள�பிரா,திய5கைள�    ேச�,தேச�,தேச�,தேச�,த    மாணவ�க�மாணவ�க�மாணவ�க�மாணவ�க�    ம#*�ம#*�ம#*�ம#*�    ஆசிாிய�க2ட3ஆசிாிய�க2ட3ஆசிாிய�க2ட3ஆசிாிய�க2ட3    

ெம�நிக�ெம�நிக�ெம�நிக�ெம�நிக�    8ைறயி�8ைறயி�8ைறயி�8ைறயி�    கல,�ைரயா
கல,�ைரயா
கல,�ைரயா
கல,�ைரயா
    ஊ�க�ப?/�வா�ஊ�க�ப?/�வா�ஊ�க�ப?/�வா�ஊ�க�ப?/�வா�    எ3*�எ3*�எ3*�எ3*�        

���ேசாியி3���ேசாியி3���ேசாியி3���ேசாியி3    வரலா#ைறவரலா#ைறவரலா#ைறவரலா#ைற    உ�ளடஉ�ளடஉ�ளடஉ�ளட�கிய�கிய�கிய�கிய    �திய�திய�திய�திய    ச8கச8கச8கச8க    அறிவிய�அறிவிய�அறிவிய�அறிவிய�    பாடபாடபாடபாட    M�M�M�M�    

தமி1தமி1தமி1தமி1    வ
வி�வ
வி�வ
வி�வ
வி�    விைரவி�விைரவி�விைரவி�விைரவி�    தயாாி�க�ப?�தயாாி�க�ப?�தயாாி�க�ப?�தயாாி�க�ப?�    எ3*�எ3*�எ3*�எ3*�        

ெதாிவி�க�ப(?�ள�ெதாிவி�க�ப(?�ள�ெதாிவி�க�ப(?�ள�ெதாிவி�க�ப(?�ள�. . . .     

���ேச�    பழ)"*ன
      

    ���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    மாநிலமாநிலமாநிலமாநில    பழ5$
யின�பழ5$
யின�பழ5$
யின�பழ5$
யின�    4(டைம�ைப�4(டைம�ைப�4(டைம�ைப�4(டைம�ைப�    ேச�,தவ�க�ேச�,தவ�க�ேச�,தவ�க�ேச�,தவ�க�, , , , 

த5களி3த5களி3த5களி3த5களி3    ேகாாி�ைககைளேகாாி�ைககைளேகாாி�ைககைளேகாாி�ைககைள    வ 7*/திவ 7*/திவ 7*/திவ 7*/தி, , , , இ3*இ3*இ3*இ3*    ேபரணிேபரணிேபரணிேபரணி    ம#*�ம#*�ம#*�ம#*�    

ஆ��பா(ட�ஆ��பா(ட�ஆ��பா(ட�ஆ��பா(ட�    நட/தின�நட/தின�நட/தின�நட/தின�.  .  .  .  .ேதசி.ேதசி.ேதசி.ேதசி    பNசாைலபNசாைலபNசாைலபNசாைல    அ0கி�அ0கி�அ0கி�அ0கி�    இ0,�இ0,�இ0,�இ0,�    

ேபரணியாகேபரணியாகேபரணியாகேபரணியாக    �ற�ப(?�ற�ப(?�ற�ப(?�ற�ப(?    வ,தவ,தவ,தவ,த    இவ�கைளஇவ�கைளஇவ�கைளஇவ�கைள    வஉசிவஉசிவஉசிவஉசி    ப�ளிப�ளிப�ளிப�ளி    அ0கி�அ0கி�அ0கி�அ0கி�    ேபாJசா�ேபாJசா�ேபாJசா�ேபாJசா�    

பாதியிேலேயபாதியிேலேயபாதியிேலேயபாதியிேலேய    த?/�த?/�த?/�த?/�    நி*/நி*/நி*/நி*/தியதா�தியதா�தியதா�தியதா�    இவ�க�இவ�க�இவ�க�இவ�க�    அ5ேகேயஅ5ேகேயஅ5ேகேயஅ5ேகேய    

ஆ��பா(ட/தி�ஆ��பா(ட/தி�ஆ��பா(ட/தி�ஆ��பா(ட/தி�    ஈ?ப(டன�ஈ?ப(டன�ஈ?ப(டன�ஈ?ப(டன�. . . . $*�ப�$*�ப�$*�ப�$*�ப�, , , , மைல�$றவ�மைல�$றவ�மைல�$றவ�மைல�$றவ�, , , , கா(?கா(?கா(?கா(?    நாய�க�நாய�க�நாய�க�நாய�க�    

உ�ளி(டவ�கைளஉ�ளி(டவ�கைளஉ�ளி(டவ�கைளஉ�ளி(டவ�கைள    பழ5$
யின�பழ5$
யின�பழ5$
யின�பழ5$
யின�    ப(
ய �ப(
ய �ப(
ய �ப(
ய �    ேச�/�ேச�/�ேச�/�ேச�/�    பழ5$
பழ5$
பழ5$
பழ5$
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