நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும்
சிறுதுலைமுகங்கள் துலை

மக்கள் சாசனம்

1. முன்னுலை
தமிழ்ொடு
மற்றும்

அைசின்

நெடுஞ்சாலைகள்

சிறுதுலைமுகங்கள்

வழங்கப்படும்

சசலவகள்

துலையால்

குறித்து

இந்தியக்

குடிமக்களுக்கு அளிக்கப்படும் தகவல் அறிக்லக.
சமம்படுத்தப்பட்ட
மூைம்

வாகன

விபத்துக்கலை

இயக்க

இலடசயயும்,

ெகைங்களுக்கும்
விலைவான
சபான்ைலவ

சாலைப்
நசைலவ

குலைத்தல்,
சாலை

குலைத்தல்,

மாநிைங்களுக்கு
கிைாமங்களிலிருந்து
வசதி

சபாக்குவைத்லத

குறிக்சகாைாகும்.

பைாமரிப்பின்

நெடுஞ்சாலைத்

ஏற்படுத்தி

உறுதிநசய்தல்
துலையின்

தமிழ்ொடு கடல்சார் வாரியம் தமிழ்ொட்டின்
சிறுதுலைமுகங்கள் ஏற்றுமதி இைக்குமதி மூைம்
துலையின்

வகிக்கிைது.

வைர்ச்சியில்
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முக்கிய

பங்கிலன

பூம்புகார்

கப்பல்

சபாக்குவைத்து

அனல்மின்

நிலையங்களுக்கு

நிைக்கரிலய

கப்பல்கள்

பணிலய நசய்கிைது.

மூைம்

கழகம்,

சதலவயான
எடுத்து

வரும்

2. நெடுஞ்சாலைகள் துலையின் இைக்கு
சாலைகளின் நகாள்ைைலவ அதிகரிக்கவும்,
அலனத்து

வலகயிலும்,

இடங்கலை

திைனான

மற்றும்

இலைக்கும்
விபத்தில்ைா

பாதுகாப்பான பயைத்திற்கு ஏற்ை சாலைகலை
அலமத்து

மாநிைத்தின்

அலனத்து

தைப்பு

மக்களின் மற்றும் பகுதிகளின் சமநிலை சமூக–
நபாருைாதாை வைர்ச்சியிலன அலடய உதவுவசத
நெடுஞ்சாலைத்துலையின் நகாள்லகயாகும்.
நெடுஞ்சாலைத்

துலை

பின்வரும்

குறிக்சகாள்கலை தன்னகத்சத நகாண்டுள்ைது.
அ) மாநிைத்திலும்

மற்றும்

பிைபகுதிகலையும்
மூைம்

திைனான

இலைப்பதன்

ொட்டின்
சாலைகள்

வாயிைாக

தங்கு

தலடயற்ை மற்றும் குலைவான நசைவில்
சபாக்குவைத்லத உறுதிநசய்தல்.
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ஆ) முதைலமச்சரின் நதாலைசொக்கு திட்டம்
மற்றும் நீடித்த வைர்ச்சி இைக்கு – 2030-ல்
உள்ை

சமம்பாட்டுத்

திட்டங்கலை

நிலைசவற்றுதல்.

இ) அலனத்து கிைாமங்களுக்கும் சாலை வசதி
அளிப்பதன்

மூைம்

கிைாம

மக்களின்

நபாருைாதாை சமம்பாட்டிலன அதிகரித்தல்.
ஈ)

நவள்ை

காைங்களில்

சபாக்குவைத்லத
அலனத்து

உறுதி

தங்குதலடயற்ை
நசய்வதற்காக

தலைமட்டப்

பாைங்கலை

உயர்மட்டப் பாைங்கைாக மாற்றுதல்.
உ)

நெடுஞ்சாலைத்
உள்ை

துலையின்

சாலைகள்

நபாதுமக்களுக்கு
ஏற்படுத்தும்

மற்றும்

நபாறுப்பில்
பாைங்களில்

இலடயூறுகலை
அனுமதியற்ை

ஆக்கிைமிப்புகலை அகற்றுதல்.
ஊ)

சுற்றுச்சூழலை

பாதுகாக்கவும்,

நவப்பமயமாதலை

தடுக்கவும்

அலனத்து

சாலைகளின் மைக்கன்றுகள் ெடுதல்.
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உைக

3.

சசலவகள்
“முதல்வரின்

எளிலமயான

முகவரி”

நபாது

என்ை

மக்கள்

குலை

துலையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.

துலை
தீர்க்கும்

இத்துலையின் சசலவகள்:
•

அைசு சசலவகள், திட்டங்கள், அடிப்பலட
சசலவகள்

குறித்து

புகார்கள்

அளித்து

கண்காணிக்கைாம்.
•

நபாது

மனுக்கள்

மக்கள்

அலவகலை

குலைகலை

இலையதைம்,

மற்றும்

லகசபசி

helpline,
நசயலி,

மின்னஞ்சல் மூைமாகவும், முகநூல், கீச்சகம்
(Twitter) சபான்ை சமூக ஊடகம் மூைமாகவும்,
அல்ைது

நசய்யைாம்.
•

நபாது

தபால்

மக்கள்

மூைமாகவும்

சகள்விகள்,

பதிவு

சந்சதகங்கள்

எழுப்பைாம் மற்றும், கருத்துக்கலை பதிவு
நசய்யைாம்

மற்றும்

முதல்வரின்

அறிவிப்புகலையும், இதை அறிவிப்புகலையும்
நதரிந்து நகாள்ைைாம்.
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•

முதல்வரின்

முகவரி

நபாதுமக்கள்

தங்களுக்கு

விவைங்கலை

திட்டத்தின்

கீழ்

சதலவப்படும்

அறிந்து

நகாள்ைவும்,

குலைகலை நதரிவிக்கவும், கருத்துக்கலை
நதரிவிக்கவும்,
சசலவகள்

சமம்பட்ட
குறித்த

பயனுள்ை

கருத்துக்கலை

வழங்கவும் அலனத்து அலுவைர்கலையும்
நதாடர்பு நகாள்ைைாம்.
•

நெடுஞ்சாலைத்துலையில்
நபாதுமக்களிடமிருந்து
மனுக்கள்/சகாரிக்லககலை

நபைப்படும்
உரிய

முலையில் பரிசீலிக்கும் வலகயில் சகாட்ட
வாரியாக

நியமன

நியமிக்கப்பட்டுள்ைனர்.
•

“முதல்வரின்
சகாட்டம்
நியமன

முகவரி”

வாரியாக
அலுவைர்கள்

அலுவைர்கள்
சசலவகளுக்காக
நியமிக்கப்பட்டுள்ை

www.cmhelpline.tnega.org

குறித்த

இலையதைத்தில் காைைாம்.

4.

விவைம்
என்ை

நவளிப்பலடத் தன்லம
துலையின் அலனத்து நசயல்பாடுகள் பற்றிய

விவைங்கள்

எளிதில்

அறிந்து
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நகாள்வதற்கு

வசதியாக

www.tnhighways.gov.in

என்ை

இலையதைம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.
இத்துலையானது,

நவளிப்பலடயான

மற்றும்

திைனான நசயல்பாடுகளுக்காக மின் ஆளுலக
(e-governance)
துரிதமான

ெலடமுலைகலை
மற்றும்

தைமான

நசயல்படுத்தி,
சசலவகலை

நபாதுமக்களுக்கு வழங்கி வருகிைது.

5. வழிகாட்டும் நெறிமுலைகள்
இத்துலையின் அலனத்து நசயல்பாடுகளும் கீழ்

குறிப்பிட்டுள்ை

பல்சவறு

சட்டங்கள்,

ஒழுங்கு

முலைகள் மற்றும் லகசயடுகள் ஆகியவற்றின்
வழிகாட்டுதல்களின் படி ெலடநபறுகின்ைன.
1. தமிழ்ொடு வைவு நசைவு திட்டம் லகசயடு.
2. தமிழ்ொடு

அைசு

பணியாைர்கள்

நிபந்தலனகள்) சட்டம், 2016.

(பணி

3. தமிழ்ொடு குடிலம பணிகள் (ஒழுங்கு மற்றும்
சமல் முலையீடு) விதிகள்.
4. தமிழ்ொடு அைசுப் பணியாைர் ெடத்லத விதிகள்,
1973.
5. தமிழ்ொடு ஓய்வு ஊதிய விதிகள்.
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6. தமிழ்ொடு அைசின் அடிப்பலட விதிகள்.
7. சதசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம், 1956.
8. தமிழ்ொடு

சட்டம், 1998.

நவளிப்பலடயான

ஒப்பந்தப்புள்ளி

9. தமிழ்ொடு நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம், 2001.
10. தமிழ்ொடு நெடுஞ்சாலை விதிகள் 2003.
11. தமிழ்ொடு நெடுஞ்சாலைகள் ெலடமுலை நூல்.
12. தமிழ்ொடு நிதி விதி நதாகுப்பு.
13. தமிழ்ொடு கைக்கு விதி நதாகுப்பு.
14. தமிழ்ொடு கருவூை விதி நதாகுப்பு.
15. தமிழ்ொடு நெடுஞ்சாலை நபாறியியல் பணி
விதிகள்.
16. தமிழ்ொடு

நெடுஞ்சாலை

நிலைப்பணி விதிகள்.

நபாறியியல்

சார்

17. தமிழ்ொடு அலமச்சுப் பணி விதிகள்.
18. தமிழ்ொடு நபாதுப் பணி விதிகள்.
19. இந்திய சாலைகள் குழுமத்தின் விதி நதாகுப்பு.
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20. சாலை

சபாக்குவைத்து

நெடுஞ்சாலைகள்

மற்றும்

அலமச்சகத்தால்

நவளியிடப்பட்ட விவை குறிப்பு.
21. நபாதுப்பணித் துலை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்
துலையால் நவளியிடப்பட்ட தைப்படுத்தப்பட்ட
பணி விவை நதாகுப்பு (Standard Data).
22. தமிழ்ொடு

நபாதுப்பணித்

துலையால்

நவளியிடப்பட்டுள்ை நசந்தை விலைப்பட்டியல்.
23. தமிழ்ொடு

நெடுஞ்சாலைத்

துலையால்

நவளியிடப்பட்டுள்ை நசந்தை விலைப்பட்டியல்.
24. இந்திய

தை

நிறுவனங்கைால்

நவளியிடப்பட்டுள்ை விதிகள் மற்றும் விவைக்
குறிப்பு.

6.

தைக்கட்டுப்பாடு
நெடுஞ்சாலை கட்டுமானத்தின் பல்சவறு

நிலைகளில் தைத்லத உறுதிநசய்யவும், நிலைத்து
நிற்கக்கூடிய

உட்கட்டலமப்பிலன

உருவாக்கவும்
நசய்யப்படுகின்ைன.
தைக்கட்டுப்பாடு

பரிசசாதலனகள்
இதற்காக
அலமப்பு

உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.
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மூன்ைடுக்கு
துலையில்

இந்திய

சாலைப்

சபாக்குவைத்து

மற்றும்

நெடுஞ்சாலை அலமச்சகத்தால் நவளியிடப்படும்
விவைக் குறிப்புகள் / வழிகாட்டுதல்கள் / இந்திய

சாலைகள் குழுமத்தின் விதித் நதாகுப்புகளில்
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ை
நகாண்டு

வலைமுலைகலைக்

நெடுஞ்சாலைத்துலை

நதாடர்பான

அலனத்துச்

பணிகள்

சசாதலனகளும்

சமற்நகாள்ைப்படுகின்ைன.
சமலும்,

பணிகளின்

திட்டமிடல்,

நசயைாக்கம்,

இலையதை

திைலமயான
சமற்பார்லவக்காக

அடிப்பலடயிைான

இ-பாலத

என்னும் நமன்நபாருள் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.
இது இத்துலை நவளிப்பலடயாகச்

நசயல்பட

உதவுகிைது.

நெடுஞ்சாலைகளில் நபட்சைால் பங்குகள்
அலமப்பதற்கான தலடயின்லமச்சான்று வழங்க
விதிமுலைகள்
நெடுஞ்சாலை
(எச்.என்.2)

அைசாலை
மற்றும்

துலை

நவளியிடப்பட்டுள்ைது.

(நிலை)

எண்.25,

சிறுதுலைமுகங்கள்

ொள்

24.02.2022-ல்

இவ்விதிமுலைகலை

www.tn.gov.in என்ை இலையதைத்தில் காைைாம்.
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7.

சாலை பாதுகாப்பு
சாலை

பாதுகாப்பு

ெடவடிக்லகயின்

ஒரு

பகுதியாகக் காவல்துலை, சுகாதாைத்துலை மற்றும்
சபாக்குவைத்துத்

துலையினரின்

ஒருங்கிலைப்சபாடு சாலை விபத்து தைவு தைம்
i-RAD உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. இது சாலையில்
அடிக்கடி

கண்டறிந்து,

விபத்து

நிகழும்

ஆய்வு

பாதுகாப்பு

நசய்து

பகுதிகலைக்

தகுந்த

நதாடர்பான

சாலை

நபாறியியல்

ெடவடிக்லககலைத் நதரிவு நசய்ய உதவுகிைது.
விபத்தில்ைா

மாண்புமிகு

தமிழகத்லத

முதைலமச்சர்

உருவாக்க

அவர்கைால்

அறிவிக்கப்பட்ட “இன்னுயிர் காப்சபாம்” என்ை
திட்டத்தின் கீழ் சாலைப்பாதுகாப்பு ஆலையம்,
ெம்லமக் காக்கும் 48, அவசை காை மருத்துவ

சசலவக்களுக்கான சட்டம், உதவி நசய் திட்டம்,
சீைான சாலைகள் மற்றும் விரிவான தகவல், கல்வி
தகவல் நதாடர்பு, விழிப்புைர்வு ெடவடிக்லககள்
ஆகியவற்லை
பாதுகாப்புக்கான

நசயல்படுத்துவதற்கு
சிைப்பு

அலமக்கப்பட்டுள்ைது.
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பணிக்குழு

சாலை
(STF-RS)

8.

தமிழ்ொடு கடல்சார் பயிற்சி நிறுவனம்
தமிழ்ொடு

கடல்சார்

வாரியத்தின்

கட்டுப்பாட்டில் தூத்துக்குடியில் உள்ை தமிழ்ொடு

கடல்சார் பயிற்சி நிறுவனம் இந்திய அைசின் கப்பல்
துலை தலைலம இயக்குெர் அவர்களின் ஒப்புதல்
நபைப்பட்ட

கீழ்கண்ட

பயிற்சிகலை

மாைவர்களுக்கு ெடத்தி வருகிைது.
I.

தன்னிலை பாதுகாப்பு உக்தி (Personal
Survival Techniques)

II.

நதாடக்க முதலுதவி (Elementray First Aid)

III.

தனிப்பட்ட

பாதுகாப்பு

மற்றும்

சமூகப்

நபாறுப்புைர்வு (Personal Safety and Social
Responsibility)
IV.

எண்நைய் மற்றும் இைாசயனக் கப்பல்
சைக்கு லகயாளுதல் (Oil & Chemical Tanker
Cargo Operations).

V.
VI.

தீயலைப்பு அடிப்லட பாதுகாப்புப் பயிற்சி
(Fire Prevention and Fire Fighting)
கடல்

மாலுமிகளுக்கான

பாதுகாப்புப்

பயிற்சி (Security Training for Seafarers)
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9.

படகு சபாக்குவைத்து சசலவ:
கன்னியாகுமாரியில்

150

இருக்லககள்

நகாண்ட மூன்று படகுகள் மூைம் விசவகானந்தர்
பாலை முதல் அய்யன் திருவள்ளூவர் சிலை வலை
படகு

சபாக்குவைத்து

பூம்புகார்

சபாக்குவைத்து

கப்பல்
கழகத்தால்

நசயல்படுத்தப்படுகிைது.

10.

தகவல் அறியும் உரிலம
தகவல் அறியும் உரிலமச் சட்டத்தின் படி

தகவல் அளிக்க நியமிக்கப்பட்ட நபாது தகவல்
அலுவைர்கள்

குறித்த

விவைம், துலை, தகவல்

அறியும் உரிலமச் சட்டத்தின் கீழ் தாமாக முன்
வந்து

அளிக்கப்பட்ட விவைங்கள் www.tn.gov.in

www.tnhighways.gov.in,

www.tnrsp.gov.in,

www.ckicp.tnhighways.gov.in,
www.tamilship.com

www.tnmaritime.com,

ஆகிய துலையின் இலைய

தைங்களில் கிலடக்க வலக நசய்யப்பட்டுள்ைது.
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11.

நதாடர்பு

நகாள்ை

அலுவைர்கள்

நெடுஞ்சாலைத்

சவண்டிய

துலையானது,

தலைலமச்

நசயைகத்தில் உள்ை நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும்
சிறு

துலைமுகங்கள்

துலை

முதன்லமச்

நசயைாைர் தலைலமயில் நசயல்பட்டு வருகிைது.
அவைது

தலைலமயின்

கீழ்

திட்ட

இயக்குெர்,

தமிழ்ொடு சாலை சமம்பாட்டுத் திட்டம், திட்ட
இயக்குெர், (நசன்லன கன்னியாகுமரி நதாழிற்தட
திட்டம்) முதன்லம

இயக்குெர், நெடுஞ்சாலை,

இயக்குெர், நெடுஞ்சாலை ஆைாய்ச்சி நிலையம்
மற்றும்

எட்டு

நவவ்சவறு

வருகின்ைனர்.
சமலும்
நிறுவனம்

தலைலமப்

திட்டங்கலை

தமிழ்ொடு
தலைலமப்

நபாறியாைர்கள்
நசயல்படுத்தி

சாலை
நபாது

சமம்பாட்டு
சமைாைர்

அவர்களின் கட்டுப்பாட்டிலும், தமிழ்ொடு சாலை
உட்கட்டலமப்பு

சமம்பாட்டு

கழகம்

நசயல்

இயக்குெர் தலைலமயிலும் சதர்வு நசய்யப்பட்ட
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சாலை

சமம்பாட்டு

திட்டங்கலை

நசயல்படுத்துகின்ைன.
தமிழ்ொடு

கடல்சார்

அலமச்சர்

வாரியம்

நபாதுப்பணிகள்

மாண்புமிகு
(கட்டிடம்,

நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துலைமுகங்கள்)
அவர்களின்

தலைலமயில்

தலைலமச்

நசயைகத்திலுள்ை நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு
துலைமுகங்கள்

துலையின்

கீழ்

நசயல்பட்டு

வருகிைது.
துலைத் தலைவர் மற்றும் தலைலமச் நசயல்
அலுவைரின் கீழ், மாநிை துலைமுக அலுவைர்,
துலைமுக

அலுவைர்,

தலைலம

கைக்கு

அலுவைர் மற்றும் நசயைாைர், நசயற் நபாறியாைர்
(Civil)

ஆகிசயார்

தனிப்பட்டபணிகளுடன்

நசயைாற்றி வருகின்ைனர்.
பூம்புகார்

கப்பல்

நெடுஞ்சாலைகள்

சபாக்குவைத்து

மற்றும்

கழகம்

சிறுதுலைமுகங்கள்

துலையின் கீழ் தலைவர் மற்றும் சமைாண்லம
இயக்குெர் தலைலமயில் இயங்கி வருகிைது.

துலை அலுவைர்களின் நதாடர்பு விவைங்கள்

பின்வருமாறு
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வ.
அலுவைர்

எ

அலுவைக முகவரி

ண்
1

முதன்லமச்

தலைலமச் நசயைகம்,

நசயைாைர்,

புனித

ஜார்ஜ்

நதாலைசபசி
எண்
04425670959

நெடுஞ்சாலைகள் சகாட்லட,
மற்றும்
நசன்லன-600 009.
சிறு

துலைமுகங்கள்
துலை
நெடுஞ்சாலைத்துலை
2 முதன்லம

ஒருங்கிலைந்த

இயக்குெர்,

044-

தலைலமப்

22351099

நெடுஞ்சாலைத்து நபாறியாைர்
லை

அலுவைகம்,
நெடுஞ்சாலை

3 தலைலமப்
நபாறியாைர்,
கட்டுமானம்
பைாமரிப்பு

ஆைாய்ச்சி

நிலைய

(ம) வைாகம்,
சர்தார்பசடல்

4 தலைலமப்

கிண்டி,
600 025.

நபாறியாைர்,

76

04422350690

சாலை,

நசன்லன04422350158

ெபார்டு (ம) கிைாமச்
சாலைகள்
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வ.
எ

அலுவைர்

அலுவைக முகவரி

ண்
5 தலைலமப்

நதாலைசபசி
எண்
044-

நபாறியாைர்,

22350655

திட்டங்கள்
6 தலைலமப்

044-

நபாறியாைர்,

22355701

சதசிய
நெடுஞ்சாலை
7 தலைலமப்

044-22351154

நபாறியாைர்,
நபருெகைம்
8 தலைலமப்

044-

நபாறியாைர்,

22352068

திட்டம்,
வடிவலமப்பு
மற்றும் ஆய்வு
9 இயக்குெர்,

நெடுஞ்சாலை

நெடுஞ்சாலை

ஆைாய்ச்சி நிலையம்,

ஆைாய்ச்சி

76 சர்தார் பசடல்

நிலையம்

சாலை, கிண்டி,
நசன்லன600 025.

16

04422354851

வ.
எ

அலுவைர்

அலுவைக முகவரி

ண்
10 திட்ட இயக்குெர்,
தமிழ்ொடு

எண்.171

நதற்கு

சாலை சகசவ நபருமாள்புைம்,

சமம்பாட்டு

TNMB

கட்டிடம்,

திட்டம்

பசுலம

வழிச்சாலை,

நதாலைசபசி
எண்
04424954360

நசன்லன11 தலைலமப்

600 028.

044-

நபாறியாைர்,

24954360

தமிழ்ொடு சாலை
சமம்பாட்டுத்
திட்டம்
12 திட்டஇயக்குெர்,
நசன்லன–
கன்னியாகுமரி
நதாழிற்தட
திட்டம்
13 தலைலமப்
நபாறியாைர்,
திட்ட இயக்குெர்,
நசன்லன–

நசன்லன

044-

கன்னியாகுமரி
நதாழிற்தட

22350664
திட்ட

அலுவைகம்,
நெடுஞ்சாலை
ஆைாய்ச்சி
வைாகம்,

நிலைய
76

சர்தார்

பசடல் சாலை, கிண்டி,
நசன்லன- 600 025.

கன்னியாகுமரி
நதாழிற்தட
திட்டம்

17

04422350610
04422350664

வ.
எ

அலுவைர்

அலுவைக முகவரி

ண்
14 கண்காணிப்புப்

நதாலைசபசி
எண்
044-

நபாறியாைர்,

22352906

நசன்லன
எல்லைச்

சாலை

திட்டம்
15 தலைலமப்

எண்.171,

நபாறியாைர்
தமிழ்ொடு

நதற்கு

சகசவநபருமாள் புைம்,

சாலை TNMB

கட்டிடம்,

சமம்பாட்டு

பசுலம

வழிச்சாலை,

நிறுவனம்

நசன்லன-

04424952800

600 028.
16 நசயல் இயக்குெர்,

எல்.எல்.ஏ

கட்டிடம்,

மாடி,
735,
சாலை 4
அண்ைா
சாலை,
உள்கட்டலமப்பு
தமிழ்ொடு

சமம்பாட்டுக்

வது

நசன்லன-600 002.

கழகம்

18

04428543333

வ.
எ

அலுவைர்

அலுவைக முகவரி

ண்

நதாலைசபசி
எண்

தமிழ்ொடு கடல்சார் வாரியம்
17 துலைத் தலைவர் எண்.

171,

நதற்கு

மற்றும்

சகசவ நபருமாள்புைம்,

தலைலமச்

பசுலம வழிச்சாலை,

நசயல் அலுவைர்

04424950420

இைாஜா
அண்ைாமலைபுைம்,
நசன்லன- 600 028.

பூம்புகார் கப்பல் சபாக்குவைத்துக் கழகம்
18 தலைவர்

மற்றும் 692, அண்ைாசாலை,

சமைாண்லம

ெந்தனம்,

இயக்குெர்

600 035.

நசன்லன-

04424341108

அைசு முதன்லமச் நசயைாைர்,
நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும்

சிறுதுலைமுகங்கள் துலை.

19

நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும்

சிறு துலைமுகங்கள் துலை

மக்கள் சாசனம்
தமிழ்ொடு அைசு
2022

