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த ொழில் வழங்குநரின் வருடொந்  கூற்றொைது (மு. .வ.வ வருடொந்  கூற்று), 2020/2021ஆம் வரி மதிப்பீட்டொண்டிற்கு அட்டவணை 01, 

அட்டவணை 02 மற்றும் அட்டவணை 03 இணைக் தகொண்டுள்ளது. இந்  அட்டவணைகள் த ொழில் வழங்குநரின் வருடொந்  

கூற்றுடன் பூரைப்படுத்தி நநரடியொகநவொ அல்லது உள்நொட்டு இணறவரித் திணைக்கள இணையத்  ளத்தினூடொகநவொ 

(www.ird.gov.lk) ெமர்ப்பிக்கப்படு ல் நவண்டும்.  

நீங்கள் முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) இற்கொை வருடொந்  கூற்று மற்றும் அட்டவணைகளிணை ெமர்ப்பிக்கும்நபொது பின்வரும் 

விடயங்களிணை கவைத்தில்தகொள்ளுமொறு நகட்டுக் தகொள்ளப்படுகின்றீர்கள். 

1. முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) வருடொந்  கூற்றிணை இ-நெணவகளிணைப் பயன்படுத்துவ னூடொகநவொ அல்லது 

நநரடியொகநவொ ெமர்ப்பிக்கலொம். எவ்வொறொயினும்,  ொங்கள் இ - நெணவகளினூடொக  ங்களின் முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) 

வருடொந்  கூற்றிணை மற்றும் அட்டவணைகளிணைச் ெமர்ப்பிப்பது தபரிதும் விரும்பப்படும்.  

முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) இற்கொை அட்டவணைகளிணை ெமர்ப்பிக்கும் நபொது பின்வரும் விடயங்களிணைக் கவைத்தில் 

தகொள்ளுமொறு நகட்டுக் தகொள்ளப்படுகின்றீர்கள். 

         அ.  முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT)  ஊழியர்களின் தமொத்  எண்ணிக்ணக   2 0   இணைக் கொட்டிலும் அதிகம் எனில்,   
 

(i)  ங்களின் அட்டவணைகளிணை இ – நெணவகளினூடொக / முணறணமக்கு பதிநவற்றல் மூலம் ெமர்ப்பிப்பது 

கட்டொயமொை ொகும். (வழிகொட்டணல வொசிக்கவும்) 

(ii)  ங்களிடம் இ – நெணவ வெதி இல்லொ விடத்து,  ங்களின் அட்டவணைகளிணை உள்நொட்டு இணறவரித் 

திணைக்களத்தின்  ணலணமயலுவலக நிலத் ளத்தில்  ொபிக்கப்பட்டுள்ள “நைெல” பிரிவில் அல்லது ஏந னும் 

உள்நொட்டு இணறவரித் திணைக்களத்தின் பிரொந்திய அலுவலகத்தில் தமன் பிரதி வடிவில் இ – நெணவகளினூடொக 

ெமர்ப்பிக்கலொம்.  

(iii) பதிநவற்றம் தெய்யும் நணடமுணறயிணை  ொங்கள் அறிந்திருக்கொவிடின்,  ங்களின் அட்டவணைகளிணை தமன் 

பிரதி வடிவில் தகொண்டு வந்து, உள்நொட்டு இணறவரித் திணைக்களத்தின்   ணலணமயலுவலக 

நிலத் ளத்தில்  ொபிக்கப்பட்டுள்ள “நைெல” பிரிவில் அல்லது ஏந னும் உள்நொட்டு இணறவரித் திணைக்களத்தின் 

பிரொந்திய அலுவலகங்களில் கடணம புரியும் உள்நொட்டு இணறவரித் திணைக்களத்தின் ஊழியர்களின் உ விணயப் 

தபற்றுக்தகொள்ள முடியும்.  

 

ஆ. முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT)  ஊழியர்களின் தமொத்  எண்ணிக்ணக 20 இணைக் கொட்டிலும் குணறவு எனில்,  ொங்கள், 

 ங்களின் அட்டவணைகளிணை வன் பிரதிகளொகநவொ அல்லது தமன் பிரதிகளொகநவொ ெமர்ப்பிக்கலொம். 

2. இலத்திரனியல் நகொணவயிடலுக்கொை விணரவு வழிகொட்டி, புதிய அட்டவணை மொதிரிகள் மற்றும் அட்டவணை 

உறுதிப்படுத் ல் புதிய நணடமுணறகள் என்பை உள்நொட்டு இணறவரித் திணைக்களத்தின் இணையத்  ளத்தில் உள்ளை. 

(ெரியொை அட்டவணை வடிவங்களிணைப் பயன்படுத்துவ ணை உறுதிப்படுத்திக் தகொள்க. அட்டவணை 01, 

அட்டவணை 02 மற்றும் அட்டவணை 3 இன் விதித்துணரக்கப்பட்ட வடிவங்கள் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளை.) 

 

3. முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) வருடொந்  கூற்று மற்றும் அட்டவணைகளிணைக் நகொணவயிடுவ ற்கு இ – நெணவகளிணைப் 

பயன்படுத்துமொறு பரிந்துணரக்கப்படுகின்றது. 

 

4. இலத்திரனியல் நகொணவயிடல் இணைப்பொைது 2020.04.01 இலிருந்து கிணடக்கக்கூடிய ொக இருக்கும்.  ந ணவயற்ற 

த ொழில்நுட்ப பிரச்ெணைகணளத்  விர்ப்ப ற்கு ெமர்ப்பிப்ப ற்கொை இறுதி திகதி வணர கொத்திரொது முன்ைநர ெமர்ப்பிக்க 

அறிவுறுத் ப்படுகின்றீர்கள். 

 

5.  ங்கள் நிறுவைத்திைது அணைத்து வகுதி ஊழியர்களிைதும் கிணளகளிைதும் முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) வருடொந்  

கூற்றிணை ஒன்றொகச் ெமர்ப்பிக்குமொறு அறிவுறுத் ப்படுகின்றீர்கள்.  

 

6. இ – நெணவகளினூடொக கூற்றிணை ெமர்ப்பிக்குணகயில் முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) வருடொந்  கூற்று மற்றும் 

அட்டவணைகணள நகொணவயிடுவ ற்கு முன்பொக,  யவுதெய்து மொ ொந்  வரிக் தகொடுப்பைவுகளிணை 

உறுதிப்படுத்திக்தகொள்ளவும். 

 

7. முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) வருடொந்  கூற்றின் வன் பிரதிகணள உள்நொட்டு இணறவரித் திணைக்களத்தின் மத்திய  ரவு 

முகொணமத்துவ அலகுக்கு ெமர்ப்பித் ல் நவண்டும். எவ்வொறொயினும்,  ங்களது வருடொந்  கூற்றிணை  உள்நொட்டு இணறவரி 

திணைக்களத்தின் பிர ொை அலுவலகத்திற்குச்  ெமர்ப்பிப்ப ற்கு,  அதெௌகரியமொக இருப்பின், அ ணை அருநகயுள்ள  உள்நொட்டு 

இணறவரி திணைக்களத்தின் பிரொந்திய அலுவலகத்திற்கு ெமர்ப்பிப்ப ற்கு நடவடிக்ணக எடுக்கவும்.  நீங்கள் முற்பை  னியொள் 

வருமொை வரி  (APIT) வருடொந்  கூற்றிணை இ – நெணவ ஊடொக ெமர்ப்பித்திருந் ொல் அ ன் வன்பிரதிணய ெமர்ப்பிக்க ந ணவ இல்ணல.  

 

 

 

 



8. முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) வருடொந்  கூற்றிணை ெமர்ப்பிக்கும்நபொது,  ங்களின் எதிர்கொலத் ந ணவக்கொக வருடொந்  கூற்று, 

அட்டவணைகள் 01, அட்டவணைகள் 02 மற்றும் அட்டவணை 03 இன் நிழற் பிரதிகளிணை ணவத்திருப்பது  உசி மொை ொகும். 

 

9.  ொங்கள் பின்வருவை த ொடர்பில் ஏந னும் இடர்பொடுகளிணை எதிர்நநொக்குவீர்களொயின்; 

(அ) கைனி முணறணம ெரியொக த ொழிற்படொணம: 

 யவுதெய்து 1944 என்ற இலக்கங்ணள அழுத்துவ ன் மூலம் உள்நொட்டு  இணறவரித் திணைக்களத்தின் அணழப்பு  

நிணலயத்ண த் த ொடர்புதகொண்டு உ வியிணைப் தபற்றுக்தகொள்க அல்லது குரல் பதிதவொன்றிணை 

நமற்தகொண்டு  அவ்நவணளயில் வழங்கப்படும் சீட்டு இலக்கதமொன்ணறப் தபற்றுக்தகொள்க.  

 (ஆ) பதிநவற்றல் த ொடர்பொை பிரச்சிணை: 

 யவுதெய்து 011 – 2134162 அல்லது 011 – 2134118 எனும் இலக்கங்களிணை அணழப்ப ன் மூலம் மத்திய  ரவு 

முகொணமத்துவ அலகுடன் த ொடர்பு தகொள்ளவும். 

      (இ) அட்டவணைகளிணை உறுதிப்படுத்துவது த ொடர்பொை பிரச்சிணைகள்:  

 யவுதெய்து 011 – 2134162 அல்லது 011 – 2134118 எனும் இலக்கங்களிணை அணழப்ப ன் மூலம் மத்திய  ரவு 

முகொணமத்துவ அலகுடன் த ொடர்பு தகொள்ளவும். 

 

வருடொந்  கூற்று மற்றும் அட்டவணையிணை நிரப்புவ ற்கொை ஆநலொெணைகள் 

 

 முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) வருடொந்  கூற்று 

1. முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) வருடொந்  கூற்றின் பகுதி 1 

 

ஊழியர்களின் எண்ணிக்ணக 

 கீநழ குறிப்பிட்டுள்ளவொறு முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) இன் கீழ் வரி கழிக்கப்படொ  ஊழியர்களின் 

எண்ணிக்ணகணய குறிப்பிடவும் 

 ந றிய ஊதியம் வருடம் ஒன்றுக்கு இ.ரூபொய் 3,000,000 ஐ விட குணறவொயின் – A1 கூட்டில்  

 மு ன்ணம ஊழியத்தின் கீழ் முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) இணை கழிப்ப ற்கு ஒப்பு ல்  ரவில்ணல எனில் – A2 

கூட்டில் 

(ந றிய ஊதியம் வருடம் ஒன்றுக்கு இ.ரூபொ 3,000,000  ஐ விஞ்சுமொயின்) 

 இரண்டொம் ஊழியத்தின் கீழ் முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) இணை கழிப்ப ற்கு ஒப்பு ல் வழங்கவில்ணல எனில் -  

A3 கூட்டில் 

 பிர ொை ஊழியத்தின் கீழ் (i) இலிருந்து (v) வணரயிலொை நிரல்களில் (அட்டவணை 1 உடன் த ொடர்புணடய 

 கவல்கள்) , வரி மதிப்பொண்டு கொலப்பகுதியில் தமொத்  நவ ைத்தின் ஒவ்தவொரு எல்ணலயின் கீழ் உள்ள 

ஊழியர்களின் எண்ணிக்ணகயிணைப் பதிவு தெய்க.  

 இரண்டொம் ஊழியமொக கரு ப்படும்  பணியொட்த ொகுதிணய நிரல் C இல் உள்ளடக்கவும். (அட்டவணை 1 உடன் 

த ொடர்புணடய  கவல்கள்) 

 பிர ொை மற்றும் இரண்டொம் ஊழியம் ஆகிய இரு வகுதிகளிலும் மதிப்பீட்டொண்டில் நெணவணய முடிவுறுத்திய  

பணியொட்களின் எண்ணிக்ணகணய நிரல் E இல் உள்ளடக்கவும். 

 

தமொத்  நவ ைங்களின் கூட்டுத் த ொணக 

ஊழியர்களின் ஒவ்தவொரு வணகயீட்டிைொலும் ெம்பொதிக்கப்பட்ட தமொத்  நவ ைத்தின் கூட்டுத்த ொணகயிணை 

பதிவுதெய்க. 

வரிக் கழிப்பைவுகள் 

ஒவ்தவொரு ஊழியர் வணகயீட்டின் கீழும் நமற்தகொள்ளப்பட்ட முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) கழிப்பைவுகளிணைப் 

பதிவு தெய்க. 



முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) வருடொந்  கூற்றின் பகுதி  II   
 

(அ)  விலக்களிப்புப் தபறும் நவ ைம் 

2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நொட்டு இணறவரிச் ெட்டத்தின் கீழ் மொ ொந்  ெம்பளம் விலக்களிக்கப்பட்ட 

அலுவலர்களுக்கு, வரி மதிப்பொண்டு கொலப்பகுதியில் ஒவ்தவொரு மொ த்திலும் ஊழியர்களுக்குச் தெலுத்திய  திரட்டிய 

நவ ைத்திணை நிரல் “A” இல் உள்ளடக்கவும். (அட்டவணை 01 உடன்  த ொடர்புணடய  கவல்கள்)  

 

(ஆ)   முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) மற்றும் வரி கழிப்பைவுகளின் கீழ் தமொத்  நவ ைம் 

முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) தபொறுப்புணடய அலுவலர்களுக்கு தெலுத் ப்பட்ட திரட்டிய ெம்பளத்ண  நிரல் “B” இல் 

உள்ளடக்கவும். ஒவ்தவொரு மொ மும் அவ்வொறு நமற்தகொள்ளப்பட்ட  வரி கழிப்பைவுகணள நிரல் “C” இல் 

உள்ளடக்கவும். (அட்டவணை 01 உடன் த ொடர்புணடய  கவல்கள்) 

 

(இ)     நமற்தகொள்ளப்பட்ட தகொடுப்பைவுகள் 

உள்நொட்டு இணறவரி திணைக்களத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட  வரி த ொணகணய ( ண்டம் மற்றும் வரி உள்ளடங்களொக) 

நிரல் “D” இல் உள்ளடக்கவும்.  யவு தெய்து ெ  கைக்ணக ெரியொக  உள்ளடக்கவும். 

 

(ஈ)  தமொத்  நெணவ முடிவுறுத் ல் நன்ணமகள் மற்றும் வரிக்கழிப்பைவுகள் 

மதிப்பீட்டொண்டின் ஒவ்தவொரு மொ மும், ஊழியர்களுக்குச் தெலுத் ப்பட்ட  தமொத்  நெணவ முடிவுறுத் ல் 

நன்ணமகள் நிரல் “E” இல் உள்ளடக்கவும். ஒவ்தவொரு  மொ மும் நெணவ முடிவுறுத் ல் நன்ணமகள் மீ ொக 

அவ்வொறொை வரிக் கழிப்பைணவ நிரல் “F” இல் உள்ளடக்கவும். (அட்டவணை 02 உடன் த ொடர்புணடய  கவல்கள்) 

 

(உ)   நமற்தகொள்ளப்பட்ட தகொடுப்பைவுகள் 

நெணவ முடிவுறுத் ல் நன்ணமகளில் இருந்து கழிக்கப்பட்ட மற்றும் உள்நொட்டு இணறவரி திணைக்களத்துக்கு 

அனுப்பப்பட்ட  வரி த ொணகணய நிரல் “G” இல் உள்ளடக்கவும்.  யவு தெய்து ெ  கைக்ணக ெரியொக  உள்ளடக்கவும். 

 

(ஊ)   தவளிப்படுத்துணக 

வரி தெலுத்துநரின்  முழுதமொத்  கொல  ஊழியரல்லொ  அங்கீகரிக்கப்பட்ட கைக்கொளதரொருவர் உட்பட்ட நவதறொரு 

நபரிைொல் இவ் தவளிப்படுத்துணக அல்லது அதில் ஒரு பகுதிணய  யொரிக்கும்  ெந் ர்ப்பத்தில் 

தவளிப்படுத்துணகயில் (A)  பகுதி மற்றும் (B) பகுதி கட்டொயமொக  பூரைப்படுத்  நவண்டும் என்பண   யவுடன்  

அறிவிக்கவும். 

 

பகுதி (A)   

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கைக்கொளர் ஒருவர் உட்பட  அ ன் நவறு ஆட்கள் த ொடர்பொை விபரங்கள்  (A)  பகுதியில் 

உள்ளடக்கவும் 

பகுதி (B)   

வரி தெலுத்துநர் அல்லது  வரி தெலுத்துநரின் அதிகொரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர் தவளிப்படுதுணகயின் (B)  பகுதிணய 

பூரைப்படுத்துவ ன் ஊடொக விபரத்திரட்டுக்களில் ணகதயொப்பமிடல் நவண்டும்.   

 

 முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) அட்டவணைகள் 
 

1. அட்டவணை 01  - ஒநர  டணவயில் முழுணமயொக தெலுத் ப்படும் தகொடுப்பைவுகள்  விர்ந்  நவ ைம்  

 மது ெம்பளத்தில் இருந்து பிர ொை மற்றும் இரண்டொம் ஊழிய நிணலயின் கீழ் முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT)  

கழிக்கப்படும் ஊழியர்களின் விபரங்கள் த ொடர்பொை  ஆவைமொகும். 

உதபொதெவ தகொடுப்பைவுத்  ொளிலிருந்து  தபயர்த டுக்கப்பட்ட வதிவல்லொ நபர் (ஒநர  டணவயில் 

அணைத்துக்குமொை தகொடுப்பைவுகள்  விர்ந் ) உள்ளடங்கலொக ஒவ்தவொரு ஊழியருடன் த ொடர்புணடய விபரங்கள் 

மற்றும் த ொணககளின் தமொத் ம் “01” ஆம் அட்டவணையில் குறித்   நிரல்களில் உள்ளடக்கவும். 

 

2. அட்டவணை 02 –  நெணவ முடிவுறுத் ல் நன்ணமகளும் மற்றும் ஒநர  டணவயில் முழுணமயொக தெலுத் ப்படும் 

தகொடுப்பைவுகளும் 

ஒரு  டணவ மொத்திரம் தெலுத் ப்படும் தகொடுப்பைவுகளுக்குரிய  ஊழியர்களின் விபரத்திற்கொை ஆவைமொகும். 

குறித்  வரி மதிப்பொண்டு கொலப்பகுதியில்  மது த ொழிலிணை தவறி ொக்கியுள்ள அல்லது முடிவுக்கு தகொண்டு 

வந்துள்ள ஊழியர்களுடன் த ொடர்புணடய விபரங்கள் மற்றும் த ொணககளின் தமொத் த்திணைப் பதிவுதெய்க. 

எவ்வொறொயினும் நெணவ முடிவுறுத் ப்பட்ட திகதியில் இருந்து 90 நொட்களுக்குள் ஒநர டணவயில் முழுணமயொக 

தெலுத் ப்படும் தகொடுப்பைவுகளுடன் த ொடர்புணடய விபரங்களிணை மட்டும் பதிவு தெய்ய நவண்டொம்.  

ஒநர  டணவயில் முழுணமயொக தெலுத் ப்படும் தகொடுப்பைவுகளின் (முடிவுறுத் ல் நன்ணமகள்) விபரங்கள், 

அட்டவணை 2 இல் பதியப்படு ல் நவண்டும்.  

 

 

 

3  



3. அட்டவணை 3 – ஒப்பு ல் வழங்கொ  ஊழியர்களின் பட்டியல் 

இது ஒப்பு ல் வழங்கொ  ஊழியர்களின் ஆவைமொகும். 

வரி மதிப்பீட்டொண்டின் நபொது, முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT)  இணை கழிப்ப ற்கு ஒப்பு ல் வழங்கொ  அல்லது முற்பை 

 னியொள் வருமொை வரி (APIT) இணை கழிக்கொதிருப்ப ற்கு ஒப்பு ல் வழங்கிய அணைத்து ஊழியர்களின் விபரங்கள் மற்றும் 

த ொணகணய பதியவும்.  (வருடொந்  கூற்றின் பகுதி  I A2 மற்றும் A3  இணை பொர்க்கவும் ) 

எவ்வொறொயினும், முற்பை  னியொள் வருமொை வரி (APIT) இற்கு தபொறுப்பற்ற தமொத்  ஊதியமுள்ள ஊழியர்களின் 

விபரங்கணள பதிய நவண்டொம். 

உள்நொட்டு இணறவரி திணைக்களத்துடன் ஏலநவ பதிவு தெய்து, வரிதெலுத்துநர் அணடயொள இலக்கத்ண  

தபற்றுக்தகொண்ட ஊழியரின் அந்  விபரங்கணள அட்டவணை 3 இன் நிரல் N இல் பதியவும் 

 

 கீநழ அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  பகுதி I, பகுதி II, அட்டவணை இல. 01, அட்டவணை இல. 02 மற்றும் 

அட்டவணை 03 இன்  எண்ணிக்ணகயுடன்  ெமன் தெய்வதில்  கவைம் தெலுத் வும்.  
                                                                                                                                              

 

 

 பகுதி   I பகுதி  II அட்டவணை 1 

அட்டவணை 

2 

அட்டவணை 3 

 தமொத்  ந றிய ஊதியம்  கூடு  A2    

கூடு ‘H’ – மு ன்ணம ஊழியத்தின் 

கீழ் தமொத்  ந றிய ஊதியம்  

  தமொத்  ந றிய ஊதியம் கூடு  A3    

கூடு ‘H’ - ’ இரண்டொம் ஊழியத்தின் 

கீழ் தமொத்  ந றிய ஊதியம்  

தமொத்  ந றிய ஊதியம் கூடு  'B' +  கூடு  'C' 'B' நிரலின் கூடுகளின் தமொத் ம்      

 

 வரிக் கழிப்பைவுகள்  கூடு  'B' +  கூடு  'C'  'C'  நிரலின்  கூடுகளின் தமொத் ம்     

 

  தமொத்  ந றிய ஊதியம் கூடு  'E'   'E'  நிரலின்  கூடுகளின் தமொத் ம்     

 

வரிக் கழிப்பைவுகள் கூடு  'E'   'F'  நிரலின்  கூடுகளின் தமொத் ம்     

 

தமொத்  ந றிய ஊதியம் கூடு  'B' +  கூடு  'C'    'H' நிரலின் தமொத் ம்    

 

வரிக் கழிப்பைவுகள்  

கூடு  'B'    'J' நிரலின் தமொத் ம்   

 

வரிக் கழிப்பைவுகள்  

கூடு  'C'    'K' நிரலின் தமொத் ம்   

 

  தமொத்  ந றிய ஊதியம் கூடு  'E'      

 'I' நிரலின் 

தமொத் ம் 

 

வரிக் கழிப்பைவுகள் கூடு  'E'      

 'M' நிரலின் 

தமொத் ம் 

 

ஊழியர்களின் எண்ணிக்ணக                 கூடு  A2    

மு ன்ணம ஊழியத்தின் கீழ் தமொத்  

ஊழியர் எண்ணிக்ணக  

ஊழியர்களின் எண்ணிக்ணக                 கூடு  A3    

இரண்டொம் ஊழியத்தின் கீழ் 

தமொத்  ஊழியர் எண்ணிக்ணக  

ஊழியர்களின் எண்ணிக்ணக                 கூடு  'B' +  கூடு  'C'   

 ஊழியர்களின் தமொத்  

எண்ணிக்ணக    

 

ஊழியர்களின் எண்ணிக்ணக                 கூடு  'E'      

 ஊழியர்களின் 

தமொத்  

எண்ணிக்ணக  

 

 விலக்களிப்பு /      விலக்கப்பட்ட 

ஊதி ம்   'A' நிரலின் கூடுகளின் தமொத் ம்  'I' நிரலின் தமொத் ம்    

 


