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  ஜலலலலகடலடபல பபபரபடலடமல:     இறதல நபடலகளலலல நடடபபறலற கபவலலதடற அதலதமமறலலகளல:  உணலடம
  அறலயமல கழ அறலகலடக

                                                                                                                                                                                        
பசனலடன,

                                                                                                                                                                                        
ஜன 25,2017
ஜலலலலகலகடலடதல தடடடய நமகலககல  பகபரல பசனலடன பமரலனப கடறலகடரயலலமல, தமலழகமல மழடமயலலமல இநலத  மபதமல 17   மல பததல
மதலல           இடளஞரலகளல பபபதபவளலகளலலல கட இரவலலமல பகலலலமல அகலபமலல அமரலநலத மறலறலலமல அடமதல வழலயலலல பபபரபடனரல. எநலத

            ஒர கறலபலபபன கடலசல அலலலத இயகலக வழலகபடலடலமல இனலறல தனலபனழசலசலயபகவமல மறலறலலமல அடமதலயபகவமல நடடபபறலற இநலதபல
   பபபரபடலடமல பல வடககளலலமல 2011- 12    களலலல நலயயபரலகலகலலல நடடபபறலற '  வபலலஸலடலரமடல அமரலவ'  பபபரபடலடதலடத நலடனவடலடயத. 

           அடனதலததல தரபலபலனரலனல ஆதரவடனல நடடபபறலற இபலபபபரபடலடமல பகபடதலத அழதலததலதலனல வலடளவபக தமலழக அரச வலடரநலத
  நடவடகலடக எடகலக பநரலநலதத.            மதலதலய அரடச வறலபறதலதல அவசரசல சடலடமல ஒனலடற இயறலற டவபலபதலலல பதபலலவலயறலற தமலழக அரச

  பசனலற ஜன 21             அனலற ஜலலலலகலகடலடதல தடடடய நமகலகமல வடகயலலல மலரக வடததல தடடசல சடலடதலதலலல உரலய தலரதலதஙலகளல பசயலத
   அவசரசல சடலடமல ஒனலடற இயறலறலயத.         அடதலத நபபள மதடர அலஙலகபநலலலரலலல ஜலலலலகடலடபல பபபரபடலடமல நடதலதபலபடமல எனவமல

     மதலடமசலசரல அதலலல கலநலத பகபளலவபரல எனவமல அறலவலகலகபலபடலடத.  

         எனலனமல தமலழகபமஙலகமல இரநலத இநலத அமரலவபல பபபரபடலடதலதலனரல நலரநலதரசல சடலடமல பவணலடமல எனவமல,   தமலழகதலடதபல பபதலகலகமல
        பலற பலரசலசலடனகளல கறலதலதகல கவனதலடத ஈரலதலதமல தமல இடஙலகடளவலடலட அகல மறதலதனரல.    அலஙலகபநலலலரல மகலகளமல கட

   ஜலலலலகலகடலட நடதலதவலட மபடலபடபமல எனலறனரல.    இநலநலடலயலலல பசனலற ஜன 23  அனலற பசனலடன, பசலமல, பகபடவ, பவலரல, 
பதகலபகபடலடட,         அலஙலகபநலலலரல மதலபன இடஙலகளலலல கடயலரநலத மகலகடளகல கபவலலதடறயலனரல வனலமடறயபக பவளலபயறலறதல
தவஙலகலனரல.   பவளலபயற மறதலதவரலகளல தபகலகபலபடலடனரல.      கபவலலதடறயலனபர வபகனஙலகடளகல பகபளதலதகலற படஙலகளல சமக

  ஊடகஙலகளலலல பவளலயபகதல பதபடஙலகலன.      பமரலனபவலலல சபடல ஓரஙலகளலலல நலறதலதபலபடலடரநலத பபபரபடலடகலகபரரலகளலனல
   வபகனஙலகடளபல பபபலமசபபர தபகலகல உடடதலதனரல.     சலல இடஙலகளலலல அடவ எரலயடலடவமல படலடன.    கபடலகல கடனலகடள மடபலபதறலகபக

     அரகலலளலள நடகலகபலபமல பபபனலற பகதலகளகலகசல பசனலற பபபரபடலடகலகபரரலகளகலக,    கறலபலபபகபல பபணலகளகலக அபலபகதலயலலல
   வசலதலத அடதலதள மகலகளல உதவலனரல.       அபலபட வநலதவரலகடளதல தரதலதல வநலத கபவலலதடறயலனரல தபகலகலயபபபத நடகலகபலபமல, 

வல.ஆரல.            பலளலடளதல பதர மதலபன பகதலகளலலல இரநலத மமனவரல மறலறமல தலலதல மகலகளல அவரலகளகலகபல பபதகபபலபமல அளலதலதனரல. 

           பகபடவ மதலபன தமலழகதலதலனல பல பகதலகளலலல கடயலரநலத மகலகளல மமதபன கபவலலதடற தபகலகதலல கடடமயபக இரநலதத. 
         நலரநலதரசல சடலடமல இயறலற உளலளடத ஏறலறசல சலல பகதலகளலலல மகலகளல கடலயவமல பசயலதனரல.

  இதறலகலடடயலலல ஜன 23      அனலற பதபடஙலகலய சடலடமனலறகல கடலடதலதலலல மபடல 5      மணலகலககல கடய சலறபலப அமரலவ மலரகவடதசல
           சடலடதலதலலல உரலய தலரதலதஙலகடளசல பசநலயலத ஜலலலலகலகடலடனல மமதபன தடடடய நமகலகல நலரநலதரசல சடலடதலடதயமல அடனதலதகல
  கடலசலகளலனல ஆதரவடனல இயறலறலயத.       இனலபனபர பகலகமல வனலமடறயபக அமரலவபல பபபரபளலகளல பவளலபயறலறபலபடதலமல

பதபடரலநலதத.

         ஐஸலஹவஸல மறலறமல அமலபபதலகரல பபலமல அரகலலல உளலள கடயலரபலபகளலலல கபவலலதடற நடதலதலய தபகலகதலல

 சமபரல 12            மணல அளவலலல யபபரப சலல சமக வலபரபதலகளல ஐஸலஹவஸல கபவலல நலடலயதலடதசல சறலறல நலறதலதபலபடலடரநலத
  வபகனஙலகளகலகதல தம டவதலதனரல.          சறலற பநரதலதலலல அநலததல தம பபரலய அளவலலல மறலற பகதலகளகலகபல பரவபமலல அடணகலகபலபடலடத. 

       கபவலல நலடலயதலதலறலகளல இரநலத பபணல பபபலமஸல ஒரவரமல ஆபதலதலனலறல கபபலபபறலறபலபடலடபரல. 

பலறலபகலலலல,              சமபரல மனலற மணலகலகபல பலறக ஐஸல ஹவசலசகலக அரகலலளலள மமனவரல மறலறமல தலலதல கடயலரபலபபல பகதலகளலலல நடழநலத
      கபவலலதடறயலனரல மலககல பகபடரமபக அமலமகலகளல மமத தபகலகதடலதல பதபடஙலகலனரல.     சலறவரலகளல உளலளலடலட டகயலலல அகபலபடலட

       ஆணலகடள அடதலதபல பபபலமஸல வபகனஙலகளலலல ஏறலறலசல பசனலற ரலமபனலடல பசயலதனரல.

             இநலத அதலதமமறலலகளல எஙலகளல கவனதலதலறலக வநலதபபபத இத கறலதலத ஆரபயலநலத அறலகலடக அளலகலக கமழலகலகணலடவபற கழ ஒனலற
அடமகலகபலபடலடத.

  கழவலலல பஙலக பபறலபறபரல: பபரப.அ.   மபரலகலஸல மடனவரல ப. சலவகமபரல, பபரப. ம..தலரமபவளவனல, வம.சமனலவபசனல, நடலரபஜல, 
 பபரலயபரல சலதலதனல,  மடனவரல பஜ. கஙலகபதரனல, பபரப.பகப.கபரலதலதல,  அகமத ரலஸலவபனல.

 பபரலடவயலடலட பகதலகளல: 1.            நடகலகபலபமல எனமல மமனவரல கடயலரபலப மறலறமல அவலடவ சணலமகமல சபடலயலலல உளலள மமனல மபரலபகடல 2. 
        அமலபபதலகரல பபலதலதலறலக அரகலலல உளலள ரதரலபரமல எனமல தலலதல கடயலரபலப 3.     அமலபபதலகரல பபலதலதலறலக அரகலலல உளலள
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    மமனபமலபபளலபரமல எனமல தலலதல கடயலரபலப 4. வல.ஆரல.     பலளலடளதல பதர மறலறமல கபலலவபயலதல பதர. 5.   மனசபமல நகரல 6.  அனமநலதபரமல
7.  பரபடலடரல நகரல

  நபஙலகளல கணலடடவ : 

1.  நடகலகபலபமல :    பபணலகளல சலறவரலகளல கடடமயபகதல தபகலகபலபடலடளலளனரல.    வமடகளல தபகலகலகல கணலணபடகளல உடடகலகபலபடலடளலளன. 
கதவகளல,   பதபடலகலகபடலசலபல பபடலடகளல பநபறகலகபலபடலடளலளன.        இரபணல பமரலகல கலலலரலடய ஒடலட அடமநலதளலள மமனல மபரலபகடல

  மறலலமல எரலதலதசல சபமலபலபகலகபலபடலடளலளத.    இலடலசகல கணகலகபன மதலபலபளலள மமனலகளல,   எரபலலகளல பகபளதலதல
நபசமபகலகபலபடலடளலளன.  பமபடலடபரல டசகலளலகளல,     ஒர ஸலகபரலபலபயப உளலளலடலட சலல கபரலகளல,   ஆடலபடபகலகளல தபகலகபலபடலடட

    பநபறகலகபலபடலடளலளபதபட இவறலறலலல பல மறலறலலமபயல எரலகலகவமலபடலடளலளன.     ஏபதப ஒர தடளதல தவல (பபஸலபரஸல?) 
  எரலயடலடயதபக மகலகளல கறலனரல.         சலஙலகபரபவலரல பலறநலத இநலத நடகலகபலபதலதலலல இதலதடகய வனலமடறகடளகல கணலடபத இலலடல

   எனபல பலரல உணரலசலசலவயபலபடலடகல கறலனரல.       தமத வபழலவபதரபம அழலகலகபலபடலட வலடலடத எனபல பபணலகளல அழதனரல. பபபலமசபரல, 
            கறலபலபபகபல பபணல பபபலமசபரல தமலடம அடதலதமல கறலகடள வமசலயமல தபகலகலயபதபட மலக பமபசமபன வபரலதலடதகளலலல இழலவபக

 ஏசலயதபகவமல கறலனரல.      ஆணல பபபலமசபரல தஙலகளல மனல கபறலசடலடட 'ஸலபல'      கடள அவலழலதலத ஆபபசமபகபல பபசலயதபகவமல கறலறமல
சபடலடனரல.            பமரலனபவலலலரநலத அடபடலட ஓட வநலத இடளஞரலகளகலகமல பபணலகளகலகமல உதவலயடததல தவலர நபஙலகளல எனலன பபவமல

  பசயலபதபமல எனகல கமறலனரல.

2. ரதரலபரமல:          அமலபபதலகரல பபலதலடத ஒடலட இரணலட பவனலகளமல பதரடவ ஒடலட ஒர ஆடலபடபவமல எரலகலகபலபடலடரநலதன.  பதர
  நடழவலலல நலறதலதபலபடலடரநலத 6 ஆடலபடபகலகளல, 8 டபகலககளல, 2 டசகலளலகளல, 1    பசபஃபப பசடல எரலநலத கலடநலதன.   ஏனல உஙலகளல

           பலளலடளகடள பமரமனப பபபரபடலடதலதகலக அனபலபலனமரலகளல எனகல பகடலடபல பபணல பபபலமஸபரல தமலடமதல தலடலடயதபகபல பபணலகளல
கமறலனரல.   அஙலகலரநலத சமபரல 100    பபரல தலரணலட பசனலற '  சலடலட மபலல'  அரகலலல நலனலற. "   எஙலகளல மபணலவரலகடள அடகலகபதமரலகளல" 

     என மழகலகமல எழபலபலயதபக ஞபனமலமபளல எனலபவரல கறலனபரல.        அபலபபபத ஒர வபகனதலதலலல வநலத இறஙலகலய பபபலமசபரல கறலகடளயமல
       பபடலடலலகடளயமல வமசலதல தபகலகலயதபகவமல வபகனஙலகடளதல தமடவதலதகல பகபளதலதலயதபகவமல ஒரவரல கறலனபரல.  

3.  மமனபமலபபளலபரமல :    பலட பவலலஙலடனல பளலளலயலலல +2   படகலகமல தனல 18     வயத மகனல கலரபபகரடன பளலளலயலலலரநலத
        வநலதபகபணலடரநலதபபபத அடதலத இழதலதசல பசனலறடத அழத பகபணலபட பசபனலனபரல சலவகபமல (33) க/  பப தலனகரனல.  கபவலல

           நலடலயதலதலலலரநலத அவனகலக இரவலலல பசபறடலடசல பசனலற பபபத அவனல டககளல வமஙலகல இரநலதன எனலறபரல அவரல.  அவடன
        வலடலடவலடவதபகசல பசபனலன பபபலமசபரல இறதலயலலல ரலமபனலடல பசயலத பழலல சலடறயலலல அடடதலதளலளனரல.    ரபமஷல மடனவல கமதப

பசபனலனத: "   எஙலக வமடலடகலகபரரகலக 45 வயச.       தயலடமபல பணல நலறவனமல ஒனலறலலல பதரகலகடலடபவரபக பவடல பசயலகலறபரல. 
         பவடல மடஞலச வரமலபபபத பபபலமசஙலக அவடர மலரகதல தனமப அடசலசபல பபபடலட இரகலகபஙலக."    பவல மடனவல பபபறலபகபட (35): 

"    எனல மவடனதல பதடபல பபபபனனல.         ஒர பபணல பபபலமஸல எனலடன அடசலசதல எனல டக மறலஞலச பபபசலச"    எனதல தனல வமஙலகலய டகடயகல
கபடலடனபரல.     கணவடர இழநலத வபழமல தமலழரசல (40): "      வமடலடகலகளலள நடழஞலச பபபலமஸல எனல படடவடயகல கலழலசலசபஙலக"  எனசல

    பசபலலலலகல கலழலநலத தனல படடவடயகல கபடலடனபரல.    கபலபனல மடனவல கபநலதப (60): "   வமடலடகல கதடவ உடடசலசலசடலடபஙலக.  பமபடலடபரல
 டசகலடளயமல பநபறகலகலடலடபஙலக.    பபதலரமல இரநலதவஙலகடள எலலலபமல '  சமகலகலரமல வபஙலகட.'"   னலன பசபலலலல கதலதனபஙலக.."

4.வல.ஆரல.  பலளலடள பதர:        பபபலமஸலகபரரலகளல பபபரபடலடகலகபரரலகடளதல தரதலதலவநலதபபபத தபஙலகளல அடதபல பபரலதலதகல பகபணலட
நலனலறதபகவமல,           பலனல தலடபரன பவடகலடக பபரலதலதகல பகபணலடரநலத இவரலகடளபய பபபலமஸல தரதலதலதல தபகலகலயதபகவமல பபணலகளல

 கறல அழதனரல.   பலனல சமபரல 100          பபரல தலரணலட இதறலக எதலரலபலபதல பதரலவலதலதபபபத பபபலமசபரல அவரலகடள அசலஙலகமபகதல தலடலடனரல
எனலறனரல.    மமனலவளதலதடறயலலல பணலயபறலறமல பழனல (58), "   நபஙலக எலலலபரமல மலரடலடபலபடலபடபமல.    பபணலகடள பரபமலப பமபசமபபல
பபசனபஙலக.   ஊபர பயநலத கலடகலக.." எனலறபரல.

5.  மனசபமல நகரல:     ரபஜமவல எனலபவரலனல மடனவல பதவல (36): "    எனல வமடலடகலகபரலர ஒர பபயலனலடரல.    வமடலடல இரநலதவடரபல பபபடலட
அடசலசடலடபஙலக.       டகயலலல பதலதகபல டபபயபட வநலத மபணவரலகடளபயலலலபமல தரதலதல அடசலசபஙலக.   சமலமநலதமலலலலபத எலலலபடரயமல

 அடகலக ஆரமலபலசலசபஙலக.     எஙலக பதர பபபமலபடள ஒரதலதபரபட 5    பவனல சஙலகலலலடயயமல அறதலதடலடபல பபபயலடலடபஙலக.." அடபடலடரநலத
  அவரத கணவடரயமல பபரலதலபதபமல. 

6.  அனமநலதபரமல -  கபலலவபயலதல பதர:    ஆடலபடப டடரவரல கபரலதலகல (45); "    நபனல பநதலத பவடலகலகலபல பபபகல.   ஆடலபடப வபசலலல
நலனலனசலச.      உளலபள நடழஞலச பபபலமஸல எனலடனகல கடடமயப அடசலசடலடபஙலக.."   அவரல உடபலஙலகமல கபயமல.  கடலடகளல இரநலதன. 

      பவளலயலலல நலனலறலரநலத அவரத ஆபடப தபகலகபலபடலடகல கணலணபட உடடநலதலரநலதத. "    பரணலட பலளலடளஙலகள நபனல
கபபலபபதலதலயபவணமல.     எபலப எனகலக இநலதகல கபயஙலகளல ஆறமல,        எபலபலட நபனல இநலத ஆடலபடபடவ சரல பணலணல ஓடலடபலபபபபறனலன

 ஒணலணமல பதரலயல.."   எனலற அவரல அழதபரல.     கடலடமபனபல பணல பசயலயமல தஙலகபவல (33)  உடபலஙலகமல கபயஙலகளல.  அவரல
   கபபலபனலற உடடநலத கடலட பபபடபலபடலடரநலதத.          வமடலடலல அடதலதபதபட பபபலமஸல வபனலலல ஏறலறலசல பசனலற பலட பவலலஙலடனல பளலளலயலலல

    டவதலத மமணலடமல அடதலததபக அவரல கறலனபரல.       பலனல இனலபனபர இடதலதலறலககல பகபணலட பசனலற அஙலகமல அடதலதனரபமல.  பலனல
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  அவரலகளலலல சமபரல 10       பபரலகடளகல பகபணலட பசனலற ஒர இடகபடலடலல தளலளலசல பசனலறளலளனரல.   அவரலகளலனல வமடலடபரலகளல
    அவரலகடளகல கணலடபலடதலத மரதலதவமடனகலககல பகபணலட பசனலறளலளனரல. 

7.  பரபடலடரல நகரல:           பபரஙல கடலடமபகதல தலரணலட வநலத பபணலகளல தபஙலகளல எவலவபபறலலலபமல அசலஙலகமபகதல தறலறபலபடலபடபமல எனசல
 பசபலலலல அழதனரல.    அவரலகளலலல ஒரவரலனல டக உடடநலதலரநலதத..      பபணல பபபலமசபபர இபலபடசல பசயலததபக அவரலகளமல கறலனரல.

       இறதலயபக நபஙலகளல மயலலபபலபரல கபவலல நலடலயதல தடண ஆடணயரல வல.  பபலகலரஷலணனல I.P.S  அவரலகடளசல சநலதலதலபதபமல.  தபனல
           பமரலனபவலலல கணலகபணலபலபபல பணலயலலல இரநலததபகவமல இஙலக நடநலதடவ கறலதலத அதலகமல பதரலயபத எனவமல கபவலலதடற

            அதலதமமறலலகளல பறலறல நலரபணஙலகளடனல பசபனலனபலல உரலய நடவடகலடக எடகலகபலபடமல எனவமல இனல யபடரயமல டகத பசயலயமல
     உதலபதசமல தமகலக இலலடல எனவமல அவரல கறலனபரல.        சலல ஆணலடஅகளல மனல இரடலடடகல பகபடல ஒனலற இபலபகதலயலலல

           நடநலததபகவமல அடதபல பலனபயலநலத ஒர கபவலலதடற அதலகபரலபய தறலபகபடல பசயலத பகபளலள பநரலநலததபகவமல அதனபலல இபலபகதல
         மகலகளல கபவலலதடறமமத பகபபமல பகபணலடவரலகளபகபவ உளலளதபலலதபனல கபவலல வபகனஙலகடளபயலலலபமல இவரலகளல பகபளதலதலனரல
  எனவமல அவரல கறலனபரல. 

  எமத பபரலடவகளமல பகளலவலகளமல

1. 1984  லல எமல.ஜல.           ஆரல மதலலவரபக இரநலதபபபத இபலபகதல மகலகளல மமத பதபடகலகபலபடலட தபகலகதலகலகபல பலறக இததபனல
      இமலமகலகளல சநலதலகலகமல மலகபல பபரலய கபவலலதடற அதலத மமறலல.        கபவலலதடற மமத இபலபகதல மகலகளகலக ஒர படகயமல பகபபமமல
   இரநலததபக தடண ஆடணயரல கறகலறபரல.          அத உணலடமபயப பபபயலபயப கபவலலதடறகலக இபலபகதல அடதலதள மகலகளலனல மமத ஒர

       படகயமல பகபபமமல இரபலபத இனலற அரஙலபகறலயளலள பகபடமல வனலமடறகளலலல பவளலசலசமபகலறத.  பபபரபடலடகலகபரரலகளகலக
     இமலமகலகளல ஆதரவ கபடலடயடதயமல அவரலகளபலல ஏறலக மடயவலலலடல.     பமரலனபவலலலரநலத பபபலமஸலகபரரலகளபலல தரதலதபலபடலட ஓட

           வநலத ஒர பபணல ஓடகல பகபணலடரகலகமலபபபபத கரசலசலடதவகலக ஆளபகலயடதயமல அவடர பரபடலடரல நகரல பபணலகளல
   கபபலபபறலறலயடதயமல அவரலகளலலல ஒரவரல கறலனபரல. 

2.           பமரலனபவலலல அடமதலயபக அமரலநலத பபபரபடகல பகபணலடரநலத இடளஞரலகளலடமல மதலடமசலசரமல அவரத சக அடமசலசரலகளமல
        பநரடயபக வநலத பபசல உறதல அளலதலதலரநலதபலல இநலதபல பபபரபடலடமல அடமதலயபக மடநலதலரகலகமல.  இறதலவடர கபவலலதடறயலனரலதபனல

          அரசதல தரபலபலலல பபபரபடலடகலகபரரலகளடனல பபசலனபர ஒழலய மதலடமசலசரல வநலத பபசபதபத இதலதடன வனலமடறகளகலகமல
 பகபடடமகளகலகமல கபரணமல. 

3.            நலரநலதரசல சடலடமல இயறலறலய பலனலனமல அத கறலதலத மழ வலவரஙலகடளயமல பபபரபடலடகலகபரரலகளகலக அதலகபரபரலவமபகதல தநலத
  வலளகலகல இரகலக பவணலடமல.      ஏனல அதலலல தயகலகமல கபடலடபலபடலடத எனதல பதரலயவலலலடல.

4.  தமலழகபமஙலகமல 23       நலபததல பமறலபகபளலளபலபடலட தபகலகதலல வனலடமயபககல கணலடகலகபலபட பவணலடய ஒனலற.   இபத பபபனலற நடநலத
       வபலலஸலடலரமடல அமரலவபல பபபரபடலடதலதலனலபபபத அபமரலகலக அரச இபலபட நடநலதபகபளலள வலலலடல.    பலமபதஙலகளல பதபடரலநலத நடநலத
 பபபரபடலடமல அத.           சரலவபதலகபரலகளலனல ஆடலசலகலக எதலரபக நடநலத அரப வசநலதபல பபபரபடலடஙலகளல கட இபலபட ஒடகலகபலபட வலலலடல. 
             அடபலபடட ஜனநபயகபல பணலப அறலற அரசகளபகபவ நமத அரசகளல உளலளன எனலபதறலக இநலத அடகலகமடற இனலபனபர சபடலசலயபக

உளலளத.

5.  ஜன 23            அனலற பளலளல தலறகலகபலபடமல என அறலவலகலகபலபடலடபல பலனல அனலற நடநலத இநலத தபகலகதலலகளலனல ஊடபகபல
         பபபகலகவரதலடத நலறதலதலபல பளலளலபல பலளலடளகளகலகமல பபறலபறபரலகளகலகமல உரவபகலகபலபடலட சலரமஙலகளல இநலத அரசலனல

   பபபறபலபலனலடமடயயமல தலறடம இனலடமடயயபம கபடலடகலனலறன.

பரலநலதடரகளல

1.            மரமனபடவ ஒடலடயளலள தலலதல மறலறமல மமனவரல கடயலரபலபகளலலல பமறலபகபளலளபலபடலட இநலததல தபகலகதடல வலசபரலகலக நமதலபதல ஒரவரல
    தடலடமயலலல ஆடணயமல ஒனலற அடமகலக பவணலடமல. 

2.             மமனலவளதலதடறயலனல மலமல உடனடயபக தமபலபலடகலகபத கடரயடனல கடய மமனல மபரலபகடல ஒனலடற நடகலகபலபதலதலலல அரச கடலடதலதர
பவணலடமல.

3 .          நடகலகபலபதலடதசல பசரலநலத மமனல வணலகமல பசயலத பகபணலடரநலதவரலகளகலக உடனடயபக இடடகலகபல நலவபரணமபக
   ஒவலபவபரவரகலகமல உடனடயபக ர 25,000  அளலகலக பவணலடமல.

4.    தலலதல மறலறமல மமனவரலகளலனல வமடகளல,         வமடலடபல பபபரடலகளல மறலறமல வபகனசல பசதஙலகடள ஒர மபததலதலறலகளல உடனடயபக
     மதலபலபலடலட உரலய இழபலபமடகடள அரச வழஙலக பவணலடமல.
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5.          டகத பசயலயபலபடலடளலள அடனவடரயமல எநலத நலபநலதடனயமல இனலறல உடனடயபக வலடதடல பசயலய பவணலடமல.

6.            இநலத அதலதமமறலலகளல கறலதலத வலசபரடண மடயமலவடர உயரதலகபரலகளல உடலபட இதறலகபல பபபறபலபபனவரலகடளகல கடலடபயகல
  கபதலதலரபலபலலல டவகலக பவணலடமல.       வனலமடறயலலமல தமடவபலபலலமல ஈடபடலட கபவலலதடறயலனரல உடனடயபக சஸலபபனலடல

பசயலயபலபடபவணலடமல.

7.             பபணல பபபலமசபரல இபலபடபல பபணலகளல மமபத வனலமடறயபக நடநலத பகபணலடத கறலதலதகல கபவலலதடறயமல அரசமல கவனமல பகபளலள
பவணலடமல.      அவரலகளகலக உரலய உணரலவடலடமல பயலறலசலகளல அளலகலக பவணலடமல. 

பதபடரலப: அ.மபரலகலஸல, 3/5,   மதலல கறகலகதல பதர,  சபஸலதலரல நகரல,  பசனலடன 20, பசலல:9444120582


