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இர�ைடஇர�ைடஇர�ைடஇர�ைட!!!!ப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைம வ��ண�பதார�க��கான அறி
��த�க�வ��ண�பதார�க��கான அறி
��த�க�வ��ண�பதார�க��கான அறி
��த�க�வ��ண�பதார�க��கான அறி
��த�க� 

    
01. இர�ைடஇர�ைடஇர�ைடஇர�ைட!!!!ப�ரஜா
�ப�ரஜா
�ப�ரஜா
�ப�ரஜா
�ைம ெப ��ெகா�வத ! ைம ெப ��ெகா�வத ! ைம ெப ��ெகா�வத ! ைம ெப ��ெகா�வத !  

1948ஆ'ஆ'ஆ'ஆ'!ஆ�()ஆ�()ஆ�()ஆ�()!29ஆ'ஆ'ஆ'ஆ'!இல�கஇல�கஇல�கஇல�க!!(+�ைம!(+�ைம!(+�ைம!(+�ைம!ச�ட�தி)ச�ட�தி)ச�ட�தி)ச�ட�தி)!2:?!31!ம �'ம �'ம �'ம �'!32!ஆ'ஆ'ஆ'ஆ'!

ப��
கள.)ப��
கள.)ப��
கள.)ப��
கள.)! கீ0கீ0கீ0கீ0! இல1ைகஇல1ைகஇல1ைகஇல1ைக! ப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமைய! இழ4தஇழ4தஇழ4தஇழ4த! ஒ6வ6�!ஒ6வ6�!ஒ6வ6�!ஒ6வ6�!! அ�ல7அ�ல7அ�ல7அ�ல7!

அ�ைமய��அ�ைமய��அ�ைமய��அ�ைமய��!இழ�க
�ளஇழ�க
�ளஇழ�க
�ளஇழ�க
�ள!ஒ6வஒ6வஒ6வஒ6வ6�!6�!6�!6�!    ம�8ேம வ��ண�ப��க :(+'. 

 

2/ 19.2 ப��வ�)ப��வ�)ப��வ�)ப��வ�)!ஒ=1!வ�திஒ=1!வ�திஒ=1!வ�திஒ=1!வ�தி!>ல'>ல'>ல'>ல'! ப�றிெதா6ப�றிெதா6ப�றிெதா6ப�றிெதா6! நா�()நா�()நா�()நா�()! ப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமைய!

ெப ��ெகா�டெப ��ெகா�டெப ��ெகா�டெப ��ெகா�ட! காரண�தினா�காரண�தினா�காரண�தினா�காரண�தினா�! இல1ைகஇல1ைகஇல1ைகஇல1ைக! ப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைம! இழ�க�ப�டஇழ�க�ப�டஇழ�க�ப�டஇழ�க�ப�ட!

ஒ6வ6�!ஒ6வ6�!ஒ6வ6�!ஒ6வ6�!!!

3/ 19.3 ப��வ�)ப��வ�)ப��வ�)ப��வ�)!ஒ=1!வ�திஒ=1!வ�திஒ=1!வ�திஒ=1!வ�தி!>ல'>ல'>ல'>ல'!ப�றிெதா6ப�றிெதா6ப�றிெதா6ப�றிெதா6!நா�()நா�()நா�()நா�()!ப�ரஜா
�ைமைய�ப�ரஜா
�ைமைய�ப�ரஜா
�ைமைய�ப�ரஜா
�ைமைய�!

ெப ��ெகா�ள
�ெப ��ெகா�ள
�ெப ��ெகா�ள
�ெப ��ெகா�ள
�ளளளள! காரண�தினா�காரண�தினா�காரண�தினா�காரண�தினா�! இல1ைகஇல1ைகஇல1ைகஇல1ைக! ப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைம!

இழ�க�ப8'இழ�க�ப8'இழ�க�ப8'இழ�க�ப8'!ஒ6வ6�!ஒ6வ6�!ஒ6வ6�!ஒ6வ6�!!!

 

ம�8' இர�ைடஇர�ைடஇர�ைடஇர�ைட!ப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைம!வழ1க�வழ1க�வழ1க�வழ1க�!ேகா�ேகா�ேகா�ேகா�!!!!வ��ண�ப��க!!!!:(+':(+':(+':(+'/!!!!
!

02. வ��ண�ப�ப(வ�திைன Aரண�ப8�7வத கான வ��ண�ப�ப(வ�திைன Aரண�ப8�7வத கான வ��ண�ப�ப(வ�திைன Aரண�ப8�7வத கான வ��ண�ப�ப(வ�திைன Aரண�ப8�7வத கான அறி
��த�க�அறி
��த�க�அறி
��த�க�அறி
��த�க� 

 

01010101.... வ��ண�ப�ப(வ' ஆ1கில ெமாழிய�� Aரண�ப8�த�பட� ேவ�8'. 

(தய
 ெசD7 ஆ1கில ெக�ப��ட� எ=�7�கைள� பய)ப8�த
'.)  

02020202.... வ��ண�ப�ப(வ�தி� * !றியH8 இட�ப�8�ள எ�லா ச4த��ப1கள.I'  

ேதைவய ற ெசா க� அ�ல7 ெசா�ைல ெவ�(வ�ட
'. 

03030303.... வ��ண�ப�ப(வ�தி� ேதைவய ற ப��
க� இ6�ப�) உ�ய இட1கள.� 

அதைன� !றி�ப�ட
'. 

04040404.... ஒேர !8'ப�தினராக இ6�ப�K' ஒLெவா6 வ��ண�பதார6�!' 

தன.�தன.யாக வ��ண�ப�ப(வ1க� சம��ப��க�பட ேவ�8'. 

அவ �ட) 3.5x4.5cm அளவ�லான வ�ண�Nைக�பட1க� >)றிைன+' 

சம��ப��த� ேவ�8'. அதி� ஒ6 Nைக�பட' வ��ண�ப�ப(வ�தி) 

வல7 ப�க ேம� >ைலய�� Nைக�பட' ஒ�8வத காக இட�ப�8�ள 

O�(K� ஒ�ட�பட� ேவ�8'. 

05050505.... இர�ைடஇர�ைடஇர�ைடஇர�ைட! ப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைம�! வ��ண�ப��பத கான வ��ண�ப�ப(வ�தி� 

இல. 1 இ) கீ0 தர�ப�8�ள A A A A :த� G G G G வைரயான தைகைமக�� ஒ6 

தைகைமய�ைன A��தி ெசDதி6�த� ேபா7மானதா!'. அத ேக ப உ�ய 

தைகைம !றி�ப�ட�ப�8�ள O�(K�  (����) !றிய�ைன இட
'. 
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06060606.... வ��ண�ப�ப(வ�தி) 6 ஆ' ப�க�தி� தர�ப�8�ள உ�திெமாழி 

வ��ண�பதார�னா� Aரண�ப8�த�பட ேவ�(ய7ட) சமாதான 

நSதிவா) அ�ல7 ச�திய ஆைணயாள�னா� உ�தி�ப8�த�பட� 

ேவ�8'.  

 

03. இர�ைடஇர�ைடஇர�ைடஇர�ைட!!!! ப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைம    ெபற வ��ண�ப��பத ! சம��ப��க ேவ�(யெபற வ��ண�ப��பத ! சம��ப��க ேவ�(யெபற வ��ண�ப��பத ! சம��ப��க ேவ�(யெபற வ��ண�ப��பத ! சம��ப��க ேவ�(ய !!!!

ஆவண1க�ஆவண1க�ஆவண1க�ஆவண1க� 

 

01. வ��ண�பதார�)வ��ண�பதார�)வ��ண�பதார�)வ��ண�பதார�)! ப�ற�NTப�ற�NTப�ற�NTப�ற�NT! சா)றிதழி)சா)றிதழி)சா)றிதழி)சா)றிதழி)! >ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி    அ�ல7 !!!!

சா)�ப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�ட! நக�நக�நக�நக�! ப�ரதிப�ரதிப�ரதிப�ரதி    ((((வ��ண�பதார�வ��ண�பதார�வ��ண�பதார�வ��ண�பதார�! இல1ைகஇல1ைகஇல1ைகஇல1ைக!

ப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமைய! ெப ��ெகா�ட7ெப ��ெகா�ட7ெப ��ெகா�ட7ெப ��ெகா�ட7! பதிவ�)பதிவ�)பதிவ�)பதிவ�)! >லமாய�)>லமாய�)>லமாய�)>லமாய�)! உ�யஉ�யஉ�யஉ�ய!

சா)றிதழி)சா)றிதழி)சா)றிதழி)சா)றிதழி)! >ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி    அ�ல7 அத) சா)�ப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�ட! நக�நக�நக�நக�!

ப�ரதிப�ரதிப�ரதிப�ரதிய�ைன சம��ப��க
'.!

02. வ��ண�பதாவ��ண�பதாவ��ண�பதாவ��ண�பதார� தி6மணமானவராய�) தி6மணTதி6மணTதி6மணTதி6மணT!சா)றிதழி)சா)றிதழி)சா)றிதழி)சா)றிதழி)!>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி    

அ�ல7 அத) சா)�ப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�ட!நக�நக�நக�நக�!ப�ரதிப�ரதிப�ரதிப�ரதி!

03. இர�ைடஇர�ைடஇர�ைடஇர�ைட!ப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைம�காக வ��ண�ப��பவ� !(+�ைம!(+�ைம!(+�ைம!(+�ைம!ச�ட�தி)ச�ட�தி)ச�ட�தி)ச�ட�தி)!2:(2)    

ப��ப��ப��ப��வ�))))! கீ0கீ0கீ0கீ0! இல1இல1இல1இல1ைகைகைகைக! ப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமைய! இழ4தஇழ4தஇழ4தஇழ4த! ஒ6வஒ6வஒ6வஒ6வராய�), அவ�    

ப�)வ6' ஆவண1ைள சம��ப��த� ேவ�8'.!
!

a) ெவள.நா�8� ப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைம    சா)றிதசா)றிதசா)றிதசா)றித0!அ�ல7!!!!சா)�ப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�ட!

நக�நக�நக�நக�!ப�ரதிப�ரதிப�ரதிப�ரதி 

b) த ேபா7 ப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமைய ெகா�8�ள நா�() கட
Tசீ�() 

தர
�ப�க�தின7' உ�ய தி6�த1கள. கான ப�க1கள.) நக� 

ப�ரதிக�'.... 

cccc)))) வ��ண�பதார�வ��ண�பதார�வ��ண�பதார�வ��ண�பதார� த ேபா7த ேபா7த ேபா7த ேபா7 ப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமைய ெகா�(6�!'ெகா�(6�!'ெகா�(6�!'ெகா�(6�!' 

நா�(லி647நா�(லி647நா�(லி647நா�(லி647 ெப ��ெகா�டெப ��ெகா�டெப ��ெகா�டெப ��ெகா�ட ேபாXYேபாXYேபாXYேபாXY அKமதிஅKமதிஅKமதிஅKமதி சா)றித0சா)றித0சா)றித0சா)றித0 (உ�ய 

சா)றித0 வ��ண�ப1க� சம��ப��க�ப8' தின�தி ! 3 

மாத1கள.K� ெப ��ெகா�ள�ப�ட ஆ1கில ெமாழிய�� 

அைம4தாக இ6�க ேவ�(ய7ட) அLவா� ஆ1கில ெமாழிய�� 

அைம4திராவ�() அத !�ய ஆ1கில ெமாழிெபய��Nட) 

சம��ப��க
')    

d) இல1ைக கட
Tசீ�() தர
�ப�க�தின7' உ�ய 

தி6�த1கள. கான ப�க1கள.) சா)�ப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�ட நக� 

ப�ரதிக�' (உ�ய கட
Tசீ�8 காண�ப8மாய�) ம�8') 
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                    அ�ல7அ�ல7அ�ல7அ�ல7 

 

இர�ைடஇர�ைடஇர�ைடஇர�ைட! ப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைம�காக வ��ண�ப��பவ� !(+�ைம!(+�ைம!(+�ைம!(+�ைம! ச�ட�தி)ச�ட�தி)ச�ட�தி)ச�ட�தி)! 2:((((3333) ) ) ) 

ப��ப��ப��ப��வ�))))! கீ0கீ0கீ0கீ0!இல1ைகஇல1ைகஇல1ைகஇல1ைக! ப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமைய!இழஇழஇழஇழ�க
�ள    ஒ6வஒ6வஒ6வஒ6வராய�), அவ� 

ப�)வ6' ஆவண1ைள சம��ப��த� ேவ�8'.!!!!

 

a) த ேபா7�ள இல1ைக கட
Tசீ�() தர
�ப�க�தின7' உ�ய 

தி6�த1கள. கான ப�க1கள.) சா)�ப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�ட நக� 

ப�ரதிக�' 

 

b) நிர4தர வதிவ�ட வ Sசாவ�) சா)�ப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�ட� ப�ரதி 
 

c) வ��ண�பதார�வ��ண�பதார�வ��ண�பதார�வ��ண�பதார� த ேபா7த ேபா7த ேபா7த ேபா7 நிர4தர வதிவ�ட வ Sசாவ�ைன�     

ெகா�(6�!'ெகா�(6�!'ெகா�(6�!'ெகா�(6�!' நா�(லி647நா�(லி647நா�(லி647நா�(லி647 ெப ��ெகா�டெப ��ெகா�டெப ��ெகா�டெப ��ெகா�ட ேபாXYேபாXYேபாXYேபாXY அKமதிஅKமதிஅKமதிஅKமதி 

சா)றித0சா)றித0சா)றித0சா)றித0 (உ�ய சா)றித0 வ��ண�ப1க� சம��ப��க�ப8' 

தின�தி ! 3 மாத1கள.K� ெப ��ெகா�ள�ப�ட ஆ1கில 

ெமாழிய�� அைம4தாக இ6�க ேவ�(ய7ட) அLவா� ஆ1கில 

ெமாழிய�� அைம4திராவ�() அத !�ய ஆ1கில 

ெமாழிெபய��Nட) சம��ப��க
') 
 

04. வ��ண�பதார� 55    வயதிைனவயதிைனவயதிைனவயதிைன! A��திA��திA��திA��தி! அைடவதி)அைடவதி)அைடவதி)அைடவதி)! காரணமாகாரணமாகாரணமாகாரணமாகககக! இர�ைடஇர�ைடஇர�ைடஇர�ைட!

ப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைம�காக வ��ண�ப��பதாய�)    (1.A இ) கீ0)    வ��ண�பதார�)வ��ண�பதார�)வ��ண�பதார�)வ��ண�பதார�)!

ப�ற�NTப�ற�NTப�ற�NTப�ற�NT!சா)றிதழி)சா)றிதழி)சா)றிதழி)சா)றிதழி)!>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி    அ�ல7!!!!உ�தி�ப8�த�ப�டஉ�தி�ப8�த�ப�டஉ�தி�ப8�த�ப�டஉ�தி�ப8�த�ப�ட!நக�நக�நக�நக�!ப�ரதிப�ரதிப�ரதிப�ரதி!
!

05050505.... ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�! தைகைமதைகைமதைகைமதைகைம    /!!!! க�வ��தைகைம (1.B இ) கீ0)    காரணமாககாரணமாககாரணமாககாரணமாக!

வ��ண�ப��பதாய�)!!!!உ�ய க�வ� அ�ல7 ெதாழி� தைகைம�! உ�ய    

சா)றிதசா)றிதசா)றிதசா)றித0கள.)! அ�ல7!!!! அவ றி) சா)�ப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�ட! நக�நக�நக�நக�! ப�ரதிப�ரதிப�ரதிப�ரதிக�. . . . 

(ஆக� !ைற4த7    12!வ6ட�தி !வ6ட�தி !வ6ட�தி !வ6ட�தி !!ேம ப�டேம ப�டேம ப�டேம ப�ட!(�ேளாமா(�ேளாமா(�ேளாமா(�ேளாமா!பாடெநபாடெநபாடெநபாடெநறிய�ைன�    

A��தி ெசDதி6�த� ேவ�8'. அத ! ேம ப�ட ேவ� க�வ� ம �' 

ெதாழி� தைகைமக� க6�தி  ெகா�ள�ப8'*    

 

06. இல1ைகய�I�ள    3/6! மி�லிய)மி�லிய)மி�லிய)மி�லிய)! [பாDக��![பாDக��![பாDக��![பாDக��!! ேம�ேம�ேம�ேம�! ெப�மதியானெப�மதியானெப�மதியானெப�மதியான!

அைசயாஅைசயாஅைசயாஅைசயா! ெசா�திைன�ெசா�திைன�ெசா�திைன�ெசா�திைன�! ெகா�8�ளெகா�8�ளெகா�8�ளெகா�8�ள! காரண�தினா�காரண�தினா�காரண�தினா�காரண�தினா�! (1.C இ) கீ0)    

வ��ண�ப��பதாய�) உ�ய    நிைலயானநிைலயானநிைலயானநிைலயான ெசா�7�கள.)ெசா�7�கள.)ெசா�7�கள.)ெசா�7�கள.) ஆவண1கள.) 

சா)றிதசா)றிதசா)றிதசா)றித0கள.))))! >ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதிக�    அ�ல7    ! சா)�ப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�ட! நக�நக�நக�நக�!
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ப�ரதிப�ரதிப�ரதிப�ரதிக� சம��ப��க�பட� ேவ�8'. இ1! உ�ய ெசா�7�கள.)    வ�ைலவ�ைலவ�ைலவ�ைல 

மதி�Nமதி�Nமதி�Nமதி�N அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக, ெசா�7�கள.)ெசா�7�கள.)ெசா�7�கள.)ெசா�7�கள.) கிரயTசா)றித0கிரயTசா)றித0கிரயTசா)றித0கிரயTசா)றித0  ம �'ம �'ம �'ம �'  உ��7�ைமஉ��7�ைமஉ��7�ைமஉ��7�ைம 

சா)றிதசா)றிதசா)றிதசா)றித0    எ)பன     சம��ப��க�பட� ேவ�8'. 

 

07070707.... 2.5 மி�லிய) மி�லிய) மி�லிய) மி�லிய) அ�ல7 அத ! ேம ப�ட ெதாைகய�ைன இல1ைக 

ம�திய வ1கிய�னா� அKமதி�க�ப�ட ஏேதKெமா6 வ��தக 

வ1கிவ1கிவ1கிவ1கிெயா)றி�    3 வ6டவ6டவ6டவ6ட கால�தி கால�தி கால�தி கால�தி ! ைவ�ப�ைவ�ப�ைவ�ப�ைவ�ப�லி8வத) >ல'>ல'>ல'>ல' 

வ��ண�ப��பதாய�) வ��ண�ப��பதாய�) வ��ண�ப��பதாய�) வ��ண�ப��பதாய�) (1.D இ) கீ0) உ�யஉ�யஉ�யஉ�ய வ1கிய�லி647வ1கிய�லி647வ1கிய�லி647வ1கிய�லி647 3 வ6டவ6டவ6டவ6ட 

கால�தி !கால�தி !கால�தி !கால�தி ! ைவ�N�பண'ைவ�N�பண'ைவ�N�பண'ைவ�N�பண' ம̂ளம̂ளம̂ளம̂ள ெசI�த�படெசI�த�படெசI�த�படெசI�த�பட மா�டா7மா�டா7மா�டா7மா�டா7 எனஎனஎனஎன 

உ�தி�ப8�த�ப�8உ�தி�ப8�த�ப�8உ�தி�ப8�த�ப�8உ�தி�ப8�த�ப�8 ெப ��ெகா�ள��ப�டெப ��ெகா�ள��ப�டெப ��ெகா�ள��ப�டெப ��ெகா�ள��ப�ட சா)றித0 சா)றித0 சா)றித0 சா)றித0 சம��ப��க�பட� 

ேவ�8'.    

 

08. இல1ைக ம�திய வ1கிய�னா� அKமதி�க�ப�ட ஏேதKெமா6 வ��தக 

வ1கிவ1கிவ1கிவ1கிெயா)றி�    NRFC/RFC/SFIDA கண�கி�கண�கி�கண�கி�கண�கி�! 36111! அெம��கஅெம��கஅெம��கஅெம��க! ெடால�க�ெடால�க�ெடால�க�ெடால�க�!

அ�ல7 அத ! ேம ப�ட ெதாைகய�ைன    3 வ6டவ6டவ6டவ6ட கால�தி !கால�தி !கால�தி !கால�தி ! 

ைவ�ப�ைவ�ப�ைவ�ப�ைவ�ப�லி8வத) >ல'>ல'>ல'>ல' வ��ண�ப��பதாய�) வ��ண�ப��பதாய�) வ��ண�ப��பதாய�) வ��ண�ப��பதாய�) (1.E இ) கீ0)     உ�யஉ�யஉ�யஉ�ய 

வ1கிய�லி647வ1கிய�லி647வ1கிய�லி647வ1கிய�லி647 3 வ6டவ6டவ6டவ6ட கால�தி !கால�தி !கால�தி !கால�தி ! ைவைவைவைவ�N�பண'�N�பண'�N�பண'�N�பண' ம̂ளம̂ளம̂ளம̂ள ெசI�த�படெசI�த�படெசI�த�படெசI�த�பட 

மா�டா7மா�டா7மா�டா7மா�டா7 எனஎனஎனஎன உ�தி�ப8�த�ப�8உ�தி�ப8�த�ப�8உ�தி�ப8�த�ப�8உ�தி�ப8�த�ப�8 ெப ��ெகா�ள��ப�டெப ��ெகா�ள��ப�டெப ��ெகா�ள��ப�டெப ��ெகா�ள��ப�ட சா)றித0 சா)றித0 சா)றித0 சா)றித0 

சம��ப��க�பட� ேவ�8'. 

 

09090909.... வ��ண�பதார�வ��ண�பதார�வ��ண�பதார�வ��ண�பதார�!திைறேச�திைறேச�திைறேச�திைறேச�!உ�(ய�க�உ�(ய�க�உ�(ய�க�உ�(ய�க� (TB)!அ�ல7அ�ல7அ�ல7அ�ல7!பா7கா�Nபா7கா�Nபா7கா�Nபா7கா�N!ைவ�Nைவ�Nைவ�Nைவ�N!

நிதிய��நிதிய��நிதிய��நிதிய�� (SIA)! 36111! அெம��கஅெம��கஅெம��கஅெம��க! ெடால�க�ெடால�க�ெடால�க�ெடால�க�! அ�ல7அ�ல7அ�ல7அ�ல7! அத !அத !அத !அத !! ேம ப�டேம ப�டேம ப�டேம ப�ட!

ெதாைகய�ைனெதாைகய�ைனெதாைகய�ைனெதாைகய�ைன! 4! வ6டவ6டவ6டவ6ட! கால�தி !கால�தி !கால�தி !கால�தி !! ைவ�ப�லி8வத)ைவ�ப�லி8வத)ைவ�ப�லி8வத)ைவ�ப�லி8வத)! காரணமாககாரணமாககாரணமாககாரணமாக!

வ��ண�ப��பதாய�) வ��ண�ப��பதாய�) வ��ண�ப��பதாய�) வ��ண�ப��பதாய�) (1.F இ) கீ0) உ�யஉ�யஉ�யஉ�ய சா)றித0சா)றித0சா)றித0சா)றித0க�    சம��ப��க�பட� 

ேவ�8'.    

    

10101010.... வ��ண�ப�ப(வ�தி) இல. 1 இ�    Oற�ப�டOற�ப�டOற�ப�டOற�ப�ட    A    ெதாட�க' FFFF வைர+�ள    

தைகைமதைகைமதைகைமதைகைமகள.ைன    Aரண�ப8�தி+�ள    வ��ண�பதார�)வ��ண�பதார�)வ��ண�பதார�)வ��ண�பதார�)!

வா0�ைக�7ைணவா0�ைக�7ைணவா0�ைக�7ைணவா0�ைக�7ைண! ஒ6வ�ஒ6வ�ஒ6வ�ஒ6வ�! அ�ல7அ�ல7அ�ல7அ�ல7! அவர7அவர7அவர7அவர7! 33! வய7�!வய7�!வய7�!வய7�!! !ைற4த!ைற4த!ைற4த!ைற4த!

தி6மணமாகாததி6மணமாகாததி6மணமாகாததி6மணமாகாத! ப��ைளப��ைளப��ைளப��ைள! காரணமாககாரணமாககாரணமாககாரணமாக!வ��ண�ப��பதாய�) வ��ண�ப��பதாய�) வ��ண�ப��பதாய�) வ��ண�ப��பதாய�) (1.G இ) கீ0) 

ப�)வ6' ஆவண1க� சம��ப��க�பட� ேவ�8'. !!!!
!

i. வா0�ைக�7ைணவா0�ைக�7ைணவா0�ைக�7ைணவா0�ைக�7ைண�!    தி6மணTதி6மணTதி6மணTதி6மணT! சா)றிதழி)சா)றிதழி)சா)றிதழி)சா)றிதழி)!>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி    அ�ல7 

அத)    சா)�ப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�ட!நக�நக�நக�நக�!ப�ரதிப�ரதிப�ரதிப�ரதி!



5 

 

ii. 33!வய7�!வய7�!வய7�!வய7�!!!ைற4த!ைற4த!ைற4த!ைற4த!தி6மணமாகாததி6மணமாகாததி6மணமாகாததி6மணமாகாத!ப��ைளப��ைளப��ைளப��ைள�!, !

� ப��ைள இல1ைகய�� ப�ற4தி6�ப�) ப��ைளய�) ப�ற�NT 

சா)றிதழி)    >ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி    அ�ல7 அத)    சா)�ப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�ட!

நக�நக�நக�நக�!ப�ரதிப�ரதிப�ரதிப�ரதி!

� ப��ைள இல1ைக�! ெவள.ேய ேவ� நா�(�  

ப�ற4தி6�ப�) !(+�ைமT ச�ட�தி) 5(2) ப��வ�) கீ0 

வ�நிேயாகி�க�ப�ட    ப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைம    சா)றிதழி)    >ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி>ல�ப�ரதி    

அ�ல7 அத)    சா)�ப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�டப8�த�ப�ட!நக�நக�நக�நக�!ப�ரதிப�ரதிப�ரதிப�ரதி!
!

இ1! வா0�ைக�7ைண!அ�ல7அ�ல7அ�ல7அ�ல7! 33!வய7�!வய7�!வய7�!வய7�!!!ைற4த!ைற4த!ைற4த!ைற4த!தி6மணமாகாததி6மணமாகாததி6மணமாகாததி6மணமாகாத!

ப��ைளப��ைளப��ைளப��ைள�!    இர�ைடஇர�ைடஇர�ைடஇர�ைட! ப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைம    ெபற வ��ண�ப��பத ! அவ�!

1948ஆ'ஆ'ஆ'ஆ'! ஆ�()ஆ�()ஆ�()ஆ�()! 29ஆ'ஆ'ஆ'ஆ'! இல�கஇல�கஇல�கஇல�க! !(+�ைம!(+�ைம!(+�ைம!(+�ைம! ச�ட�தி)ச�ட�தி)ச�ட�தி)ச�ட�தி)! 2:,,,,31! ம �'ம �'ம �'ம �'!

32ஆ'ஆ'ஆ'ஆ'! ப��
கள.)ப��
கள.)ப��
கள.)ப��
கள.)! கீ0கீ0கீ0கீ0! இல1ைகஇல1ைகஇல1ைகஇல1ைக! ப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமையப�ரஜா
�ைமைய! இழ4தஇழ4தஇழ4தஇழ4த ஒ6வராக 

அ�ல7    இழழழழ�க�ப8வத !    உ�ள    ஒ6வராக    இ6�த� ேவ�8'....!!!!

 

15151515//// வ��ண�ப�ப(வ1கைளவ��ண�ப�ப(வ1கைளவ��ண�ப�ப(வ1கைளவ��ண�ப�ப(வ1கைள    சம��ப��!'சம��ப��!'சம��ப��!'சம��ப��!'    :ைற:ைற:ைற:ைற!!!!
!

உ�யவா� Aரண�ப8�த�ப�டAரண�ப8�த�ப�டAரண�ப8�த�ப�டAரண�ப8�த�ப�ட வ��ண�ப�ப(வ1க�வ��ண�ப�ப(வ1க�வ��ண�ப�ப(வ1க�வ��ண�ப�ப(வ1க� !(வர
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 இல1ைக.    
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ப�ரதான வ��ண�பதார�                      [.    250,000 
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