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விசாரமை துவங்குவதற்கு முன் எந்த உரிமைகள் பற்றி உங்களிடம் 
ததரிவிக்கப்பட வவண்டும்? 
 

1. விசாரமையின் வபாது ஒரு 
வழக்கறிஞருடன் ரகசியைாகக் 
கலந்தாவலாசிப்பதற்கும் சட்ட உதவி 
தபறுவதற்குைான உரிமை 

 

 

A. வழக்ைறிஞர் 

 

— உங்ைள் விருப்பப்படி ஒரு வழக்ைறிஞக த் சதோடர்பு 
சைோள்ள நீங்ைள் ரைோ லோம். 

— உங்ைளுக்ைோை ஒரு வழக்ைறிஞக  அமர்த்திக் சைோள்ள 
முடியவில்கல என்றோல் அல்லது உங்ைள் 
வழக்ைறிஞ ோல் ைலந்து சைோள்ள முடியவில்கல 
என்றோல், போர் அரெோெிரயஷனின் பைி 
வழக்ைறிஞர்ைள் சதோகுப்பிலிருந்து ஒரு 
வழக்ைறிஞக த் சதோடர்பு சைோள்வதற்ைோை நீங்ைள் 
ரைோ லோம். 

— குறிப்பிட்ட ெட்ட நிபந்தகனைகள நீங்ைள் 
பின்பற்றினோல், இந்தச் ெட்ட உதவி முழுகமயோை 
அல்லது ஒரு பகுதி மட்டும் ைட்டைம் இல்லோமல் 
ைிகடக்கும். ெட்ட உதவிக்ைோன நிபந்தகனைகள 
உள்ளடக்ைிய படிவத்கத நீங்ைள் ரைட்டுப் சபறலோம். 

 

B. முன்  ைெிய ஆரலோெகன 

 

— அடுத்த விெோ கனக்கு முன் – மற்றும் போர் 
அரெோெிரயஷனின் பைி வழக்ைறிஞர் 
சதோகுப்பிலிருந்த வழக்ைறிஞருடன் ரபெிய பிறகு 2 
மைி ரந த்திற்குள் – உங்ைள் வழக்ைறிஞருடன் 30 
நிமிடங்ைள் ைலந்தோரலோெிப்பதற்கு உங்ைளுக்கு 
உரிகம உண்டு. அந்த 30 நிமிடங்ைள் விெோ கை 
அதிைோரியின் முடிவின்படி விதிவிலக்ைோை 
நீட்டிக்ைப்படும். 

— இந்த ஆரலோெகன சதோகலப்ரபெி மூலமோைவும் 
விெோ கை அகமவிடத்திலும் ரமற்சைோள்ளப்படலோம். 

― போர் அரெோெிரயஷனின் பைி வழக்ைறிஞர்ைள் 
சதோகுப்பிலிருந்து ஒரு வழக்ைறிஞருடன்  ைெிய 
சதோகலப்ரபெி ஆரலோெகன ரமற்சைோள்ளப்பட்டு, 2 
மைி ரந த்திற்குள் உங்ைள் வழக்ைறிஞருடன் 
திட்டமிட்ட ஆரலோெகன ரமற்சைோள்ளப்படோமல் 
இருந்தோல். இதன் பிறகு விெோ கை துவங்கும். 

— விெோ கை நடந்து சைோண்டிருக்கும் சபோழுது உங்ைள் 
வழக்ைறிஞர் வருகை தந்தோல், விெோ கையின் மீதிப் 
பகுதியில் அவர் ைலந்து சைோள்ளலோம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. விெோ கைைளின் ரபோது ெட்ட உதவி 
 

— விெோ கைைளில் உங்ைள் வழக்ைறிஞரின் உதவி 
சபற உங்ைளுக்கு உரிகம உண்டு. 

— உங்ைள் வழக்ைறிஞர் உறுதிப்படுத்தப்பட 
ரவண்டியகவ: 

o பதில் அளிக்ைோமல் அகமதியோை 
இருப்பதற்ைோன உங்ைள் உரிகமைள் மற்றும் 
உங்ைள் மீது குற்றம் சுமத்தோமல் 
இருக்ைக்கூடிய உங்ைள் உரிகமைள் ஆத வு 
அளிக்ைின்றனவோ; 

o விெோ கையின் சபோழுது நீங்ைள் 
நடத்தப்படும் முகறயில் ஏரதனும் தைோத 
சநருக்ைடி த ப்படுைிறதோ; 

o உங்ைள் உரிகமைள் பற்றி உங்ைளுக்கு 
விளக்ைம் த ப்பட்டுள்ளதோ என்னும் உண்கம 
நிகல மற்றும் விெோ கை முகற. 

 

இந்த விெயங்ைளில் எகதப் பற்றியும் உங்ைள் 
வழக்ைறிஞருக்கு ைருத்துைள் இருந்தோல், அவற்கற 
உடனடியோை ைோவல்துகற விெோ கை அறிக்கையில் பதிவு 
செய்து சபற்றுக் சைோள்ள ரவண்டும். 

ரைட்ைப்பட இருக்கும் ரைள்விைள் பற்றிய 
விளக்ைங்ைகளயும் அவர் ரைோ லோம். உங்ைளுக்ைோை அவர் 
பதில் அளிக்ைவும் அல்லது விெோ கைகயத் தகட 
செய்யவும் அவருக்கு அனுமதியில்கல. 

 

— கூடுதலோை ஒரு  ைெிய ஆரலோெகனக்ைோை 
விெோ கைகய ஒர  ஒரு முகற மட்டும் 
தற்ைோலிமோை ஒத்தி கவக்ை உங்ைளுக்கு அல்லது 
உங்ைள் வழக்ைறிஞருக்கு உரிகம உண்டு. 

விெோ கனயின் சபோழுது, புதிய கூறுைள் அல்லது 
குற்றங்ைள் பற்றி அறிய ரநர்ந்தோல், உங்ைள் 
வழக்ைறிஞருடன் கூடுதலோை ஒரு  ைெிய 
ஆரலோெகனக்கும் நீங்ைள் அனுமதிக்ைப்படுவரீ்ைள். 
இந்த ஆரலோெகன 15 நிமிடங்ைளுக்கு ரமல் 
நீடிக்ைக்கூடோது. 
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D. உரிகம கைவிடல் 

 

ஒரு வழக்ைறிஞருடன் ைலந்துக யோடுவதற்ைோன 
அல்லது ஒரு வழக்ைறிஞரின் உதவிகயப் 
சபறுவதற்ைோன ரவண்டுரைோளுக்கு உங்ைளுக்கு 
எவ்விதமோன நிர்ப்பந்தமும் இல்கல. 

 

நீங்ைள் பின்வரும் நிகலைளில் தன்னிகெவின் 
அடிப்பகடயிலும் தீவி  முடிவுக்குப் பிறகும் இந்த 
உரிகமகயக் கைவிடலோம்: 

— ெட்டரீதியோன வயகத அகடந்தவ ோை இருந்தோல்; 

— இந்த நகடமுகறக்ைோன ஆவைத்தில் 
கைசயழுத்திட்டு ரததியிடப்பட்ட பிறகு. 

— ெோத்தியமோனோல், விெோ கை திக க்ைோட்ெி 
ஆக்ைப்படும். இகத உங்ைள் வழக்ைறிஞருடன் ைலந்து 
ரபெவும். (குறிப்பு எண்.7-ஐயும் ைோண்ை). 

இவ்விடயங்ைள் சதோடர்பில் வழக்ைறிஞர் ெங்ைத்தின் பைி 
வழக்ைறிஞர் குழோத்திலுள்ள ஒருவருடன் நீங்ைள் 
சதோகலரபெியில் ைகதக்ை முடியும். 

E. விதிவிலக்கு 

 

விதிவிலக்ைோன சூழ்நிகலைளிலும், நிர்ப்பந்தமோன 
ைோ ைங்ைள் இருக்கும் பட்ெத்திலும், விெோ கனயின் 
ரபோது முன்  ைெிய ஆரலோெகன அல்லது ஒரு 
வழக்ைறிஞரின் உதவி சபறும் உரிகமகய அ சு 
வழக்ைறிஞர் அல்லது விெோ கை செய்யும் நீதிபதி 
உங்ைளுக்கு வழங்ைோமல் இருக்ைக்கூடும். அவர் இந்த 
முடிவுக்ைோன ைோ ைங்ைகளக் குறிப்பிட ரவண்டும். 

 

F. ஐர ோப்பிய கைது ஆகை பிறப்பித்த 
நோட்டின் வழக்ைறிஞருக்ைோன உரிகம  

 

ஐர ோப்பிய கைது ஆகை பிறப்பித்த நோட்டின் 
வழக்ைறிஞக  நியமிப்பதற்கு உங்ைளுக்கு உரிகம 
உண்டு. இந்த வழக்ைறிஞர் சபல்ஜியத்தில் உள்ள உங்ைள் 
வழக்ைறிஞருக்கு ஒப்பகடத்தல் முகறைள் பற்றிய 
தைவல்ைகளயும் ஆரலோெகனைகளயும் வழங்குவோர்.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ஐவராப்பிய மகது ஆமை அல்லது APB 

பற்றிய தகவல்கள்  

 

— ஐர ோப்பிய கைது ஆகை அல்லது APB-யின் 
ெோ ோம்ெத்கத அறிவதற்கு உங்ைளுக்கு உரிகம 
உண்டு.  

 

— ஒரு அப ோதத்கதச் செயல்படுத்துவதற்ைோன 
ரைோைத்துடன் உங்ைள் ஒப்பகடத்தல் சபோருந்தும் 
என்றோல், ரமலும் இந்தக் குற்றத் தீர்ப்பு அல்லது 
நிலுகவயில் உள்ள குற்றவியல் நகடமுகறைள் 
பற்றி உங்ைளுக்குத் சதரியவில்கல என்றோல், உங்ைள் 
தைவலுக்ைோை சவளிநோட்டு குற்றத் தீர்ப்பின் நைகல 
வழங்குமோறு நீங்ைள் ரைோ லோம். இது குறித்த 
ரந த்தில் ஏற்போடு செய்யப்படவும் ரவண்டும்.   

 

3. பதில் கூறாைல் அமைதியாக இருக்கும் 
உரிமை 

 

— எந்த நிகலயிலும் உங்ைள் மீது 
வலுக்ைட்டோயமோைக் குற்றம் சுமத்த முடியோது. 

— உங்ைள் அகடயோளத்கத நீங்ைள் சதரிவித்த 
பிறகு, அறிக்கை த லோம், ரைட்ைப்படும் 
ரைள்விைளுக்குப் பதில் அளிக்ைலோம் அல்லது 
பதில் எதுவும் கூறோமல் அகமதியோை 
இருக்ைலோம். 

 

4. உங்கள் மகது பற்றி பிறருக்குத் 
ததரியப்படுத்துதல் 

 

உங்ைள் கைது பற்றி மூன்றோம் நபருக்குத் 
சதரியப்படுத்தும் உரிகம உங்ைளுக்கு உண்டு.   

எனினும், புலனோய்வின் தன்கமக்ரைற்ப அ சு 
வழக்ைறிஞ ோல் அல்லது விெோ கை நீதிபதியோல் 
நிர்ப்பந்தக் ைோ ைங்ைளோல் ஒரு குறிப்பிட்ட ைோல 
அளவிற்கு இகதத் தோமதப்படுத்த முடியும். 

5. ைருத்துவ உதவி 
 

— ரதகவப்பட்டோல் இலவெ மருத்துவ உதவி சபற 
உங்ைளுக்கு உரிகம உண்டு. 

— உங்ைளுக்கு விருப்பமோன ஒரு மருத்துவ ோல் 
மருத்துவச் ரெோதகன செய்யப்படுவதற்கு நீங்ைள் 
ரைோ லோம். அப்படிச் செய்தோல் அதற்ைோன செலகவ 
நீங்ைள் ஏற்ை ரவண்டும். 
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விசாரமையின் தபாழுது உங்கள் கூடுதல் உரிமைகள் எமவ? 
 

6. விசாரமையின் தபாழுது பிற 
உரிமைகள் 

 
பல அறிவிப்புைளுக்குப் பிறகு விெோ கை துவங்கும். 
குற்றங்ைள் பற்றிய சுருக்ைமோன பல 
அறிவிப்புைளுக்கும், நீங்ைள் பதில் அளிக்ைோமல் 
அகமதி ைோப்பதற்கும் கூடுதலோை பின்வருபகவ 
உங்ைளுக்கு அறிவிக்ைப்படும்: 

 
— உங்ைளிடம் ரைட்ைப்படும் அகனத்துக் 

ரைள்விைகளயும் நீங்ைள் அளித்த அகனத்துப் 
பதில்ைகளயும் உங்ைளோல் பயன்படுத்தப்பட்ட 
வோர்த்கதைளோல் பதிவு செய்து தருமோறு நீங்ைள் 
ரைோ லோம்; 

— குறிப்பிட்ட விெோ கை ரமற்சைோள்ளப்படவும் 
குறிப்பிட்ட நபரிடம் விெோ கை 
ரமற்சைோள்ளப்படவும் நீங்ைள் ரைோ லோம்; 

— தயோரிக்ைப்பட்ட உங்ைள் அறிக்கைைள் 
நீதிமன்றத்தில் ெோன்றோதோ மோைப் பயன்படுத்தப்படும். 

— ஒரு விகளவோை விெோ கைகயக் ைோலம் தோழ்த்தக் 
ைோ ைமோை அகமயும் வக , உங்ைள் சபோறுப்பில் 
உள்ள ஆவைங்ைகள விெோ கையின் சபோழுது 
நீங்ைள் பயன்படுத்தலோம். விெோ கையின் சபோழுது 
அல்லது அதற்குப் பிறகு, இந்த ஆவைங்ைகள 
ைோவல்துகற விெோ கை அறிக்கையில் 
இகைக்குமோறு அல்லது நீதிமன்ற ஆவைப் 
பதிவைத்தில் போதுைோத்து கவக்குமோறு நீங்ைள் 
ரைோ லோம். 

 
7. விசாரமைமயத் திமரக்காட்சி ஆக்குதல் 
 

— ெோத்தியமோனோல், விெோ கை நகடமுகறைகளக் 
ைண்ைோைிப்பதற்கு விெோ கை திக க்ைோட்ெி 
ஆக்ைப்படும். 

— இது விெோ கை அதிைோரி, அ சு வழக்ைறிஞர் 
அல்லது விெோ கை நீதிபதியோல் முடிவு 
செய்யப்படும். 

 
8. விசாரமை முடிவில் 

 
விெோ கை முடிவில், விெோ கையின் எழுத்துப் பி தி 
உங்ைளுக்கு வோெிப்பதற்ைோைத் த ப்படும். அகத 
உங்ைளுக்கு வோெித்துக் ைோட்டுமோறும் நீங்ைள் ரைோ லோம்.  
 
உங்ைள் அறிக்கையில் ஏரதனும் மோற்றம் செய்யரவோ 
அல்லது ரெர்க்ைரவோ நீங்ைள் விரும்புைிறரீ்ைளோ என 
உங்ைளிடம் ரைட்ைப்படும். 
 
 
 

9. தைாழிதபயர்ப்பாளர் உதவி 
 

— உங்ைளோல் அந்த சமோழிகயப் புரிந்து 
சைோள்ளரவோ அல்லது ரபெரவோ முடியவில்கல 
என்றோல், அல்லது உங்ைளுக்குக் ைோது ரைட்கும் 
திறன் அல்லது ரபச்சுத் திறன் குகறபோடு 
இருந்தோல், மற்றும் உங்ைள் வழக்ைறிஞருக்கு 
உங்ைள் சமோழிகயப் புரிந்து சைோள்ளரவோ 
அல்லது ரபெரவோ முடியவில்கல என்றோல், 
உங்ைள் வழக்ைறிஞருடனோன  ைெிய 
ஆரலோெகனயின் ரபோது உறுதிசமோழி ஏற்ற ஒரு 
சமோழிசபயர்ப்போளக  அமர்த்திக் சைோள்ள 
உங்ைளுக்கு உரிகம உண்டு. இந்த உதவி 
இலவெமோனது. 

— விெோ கை நகடமுகறைளின் சமோழியிலிருந்து 
ரவறுபட்ட ஒரு சமோழிகய நீங்ைள் ரபெ 
விரும்பினோல், விெோ கையின் சபோழுது 
உறுதிசமோழி ஏற்ற ஒரு சமோழிசபயர்ப்போளர் 
உங்ைளுக்கு உதவுவதற்ைோை நியமிக்ைப்படுவோர். 
இந்த உதவி இலவெமோனது. 

— உங்ைள் அறிக்கைகய உங்ைள் செோந்த 
சமோழியில் எழுத நீங்ைள் ரைட்டுக் 
சைோள்ளப்படுவரீ்ைள். 

 
10. ஒப்பமடத்தலுக்கு உடன்படுதல்  
 

உங்ைகள ஒப்பகடக்ைக் ரைோரும் நோட்டுக்கு உங்ைள் 
ஒப்பகடத்தலுக்கு நீங்ைள் உடன்பட ரவண்டும். 
ஐர ோப்பிய கைது ஆகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
குற்றங்ைளுக்கு உங்ைள் உடன்படுதகல நீங்ைள் 
உட்படுத்த ரவண்டும். ெிறப்பு நிகலச் 
ெட்டவிதிைகளயும் நீங்ைள் கைவிட ரவண்டும். 
அதோவது, நீங்ைள் உங்ைகள ஒப்பகடத்த பிறகு, 
ஒப்பகடத்தல் சபோருந்துவதற்ைோனகவ தவி  
குற்றங்ைளுக்ைோை விதிக்ைப்பட்ட தண்டகனயின் 
செயலோக்ைத்தின் ஒரு பகுதியோை உங்ைள் மீது வழக்கு 
சதோடுக்ைப்படலோம் அல்லது ெிகறத் தண்டகன 
விதிக்ைப்படலோம்.  
 

விெோ கை நீதிபதியின் விெோ கைக்குப் பிறகு 
ஒப்பகடத்தலுக்கு உடன்பட நீங்ைள் விரும்பினோல், 
அ சு வழக்ைறிஞ ோல் உங்ைள் வழக்கு விெோரிக்ைப்பட 
ரவண்டும். அ சு வழக்ைறிஞர் ஊைங்ைகளத் 
சதளிவுபடுத்துவோர். நீங்ைள் உங்ைள் வழக்ைறிஞரின் 
உதவிகய நோடலோம். அ சு வழக்ைறிஞர் 
முன்னிகலயில் மட்டும் ஒப்பகடத்தலுக்ைோை நீங்ைள் 
உடன்படலோம்.   
 

ஒப்பகடத்தலுக்ைோை ெட்டரீதியோை நீங்ைள் 
உடன்பட்டவுடன், உங்ைள் ஒப்பகடத்தல் சதோடர்போை 
நீங்ைள் பின்ரனோக்ைிச் செல்ல முடியோது.   



உங்கள் உரிமைகள்  
பற்றிய விளக்கம் 
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ஐர ோப்பிய கைது ஆகையின் ைீழ் 
அல்லது APB (ஆல் ரபோர்ட்ஸ் 
புல்லட்டின்) ைீழ் நீங்ைள் கைது 
செய்யப்பட்டிருந்தோல்  
 

 
எவ்வளவு காலம் நீங்கள் காவலில் மவக்கப்படக்கூடும்? 
 
1. 48 ைைி வநரம் 
 

48 மைி ரந த்திற்கு ரமல் உங்ைகளக் 
ைோவலில் கவக்ைக்கூடோது. 

 
2. விசாரமை நீதிபதி 
 

—  48 மைி ரந த்திற்குள் (நீட்டிக்ைச் 
ெோத்தியமுள்ள மற்சறோரு 48 மைி 
ரந த்திற்குள்) நீங்ைள் விடுவிக்ைப்படலோம் 
அல்லது விெோ கை நீதிபதி முன் 
ஆஜர்படுத்தப்படலோம். ஐர ோப்பிய கைது 
ஆகையின்படி உங்ைகளக் ைோவலில் 
கவத்திருக்ை ரவண்டுமோ அல்லது ரவண்டோமோ 
என்பகத விெோ கை நீதிபதி முடிவு செய்வோர்.  

— விெோ கை நீதிபதிக்கு முதலில் 
உங்ைளிடமிருந்து விெயத்கதக் ரைட்ை 
ரவண்டிய ைடகம உள்ளது. உங்ைள் 
வழக்ைறிஞரின் உதவிகயப் சபற உங்ைளுக்கு 
உரிகம உண்டு. உங்ைகளக் கைது 
செய்வதற்ைோன ஆகைகய பிறப்பிக்ைக்கூடிய 
நிகல பற்றிய உங்ைள் ைருத்துைகள அல்லது 
உங்ைள் வழக்ைறிஞர் முன்கவக்கும் 
ைருத்துைகள விெோ கை நீதிபதி ரைட்டறிய 
ரவண்டும். 

 
நீங்ைள் ெட்டப்பூர்வ வயகத அகடந்தவ ோை 
இருந்தோல் மட்டும் வழக்ைறிஞரின் உதவிகயப் 
சபறுவதற்ைோன உங்ைள் உரிகமகயக் கைவிட 
முடியும். 

 
—  விெோ கை நீதிபதி உங்ைகளக் கைது 

செய்வதற்ைோன ஆகைகயப் பிறப்பிக்கும் 
சபோழுது உங்ைளுக்குப் பின்வரும் உரிகமைள் 
உண்டு: 

 
o வக யகறயின்றி உங்ைள் 

வழக்ைறிஞரிடம் ரபசுவதற்கு உங்ைளுக்கு 
உரிகம உண்டு. 

o கைது செய்யப்பட்ட 15 நோட்ைளுக்குள் 
நீங்ைள் ைமிட்டல்ஸ் ரெம்பர் முன் ஆஜ ோை 
ரவண்டும். அங்கு ஐர ோப்பியக் கைது 
ஆகையின் ைீழ் உங்ைள் ைோவல் பற்றியும் 
ஒப்பகடத்தல் நிகல பற்றியும் வோதம் 
புரியலோம். இந்த முடிகவ எதிர்த்து 
இண்டிக்ட்சமண்ட்ஸ் ரெம்பர் முன் நீங்ைள் 
ரமல்முகறயீடு செய்யலோம். அது 15 
நோட்ைளுக்குள் உங்ைளுக்குத் தீர்ப்பு 
வழங்கும். ைமிட்டல்ஸ் ரெம்பர் முடிவு 
உங்ைளுக்குத் சதரிவிக்ைப்பட்ட 24 மைி 
ரந த்திற்குள் ரமல்முகறயீடு தோக்ைல் 
செய்யப்பட ரவண்டும்.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o ைமிட்டல்ஸ் ரெம்பர் அல்லது 
இண்டிக்ட்சமண்ட்ஸ் ரெம்பரின் வோய்தோவுக்கு 
ஒரு நோள் முன்னதோை உங்ைள் வழக்குக் 
ரைோப்பு பற்றி ஆரலோெிக்ை நீங்ைள் 
அனுமதிக்ைப்படுவரீ்ைள். 

o இந்த நகடமுகற நிைழ்வுைளின் ரபோக்கை 
ரமலும் விரிவோை உங்ைள் வழக்ைறிஞர் 
விவரிப்போர். 

o நீங்ைள் சபல்ஜிய நோட்டவர் இல்கல என்றோல், 
உங்ைள் கைது பற்றி உங்ைள் தூத ை 
அதிைோரிைளிடம் சதரிவிக்ை ரவண்டும். 

o ஐர ோப்பிய கைது ஆகையின் சமோழி, 
அல்லது அகத சமோழிசபயர்க்ைப்பட்டுள்ள 
சமோழி உங்ைளுக்குப் புரியவில்கல என்றோல், 
நீங்ைள் புரிந்து சைோள்ளக்கூடிய சமோழியில் 
ஐர ோப்பிய கைது ஆகையின் 
எழுத்துப்பூர்வமோன சமோழிசபயர்ப்பு அல்லது 
ஐர ோப்பிய கைது ஆகையின் உக யோடல் 
வழியோன சமோழிசபயர்ப்பு அல்லது 
அத்தியோவெியமோன நகடமுகற 
ஆவைங்ைளின் உக யோடல் வழியோன 
சமோழிசபயர்ப்பு, ைமிட்டல்ஸ் ரெம்பர் முன், 
மற்றும் செயலோக்ைம் சதோடர்போைத் தோக்ைல் 
செய்யப்பட்டுள்ள ெமீபத்திய இறுதிச் 
ெட்டவிதிைளின் முன் நீங்ைள் ஆஜ ோவதற்கு 
முன் உங்ைளுக்கு வழங்ைப்படும்.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
உங்கள் உரிமைகள் பற்றிய இந்த விளக்க ஆவைத்மத 
பாதுகாப்பாக மவத்திருக்கவும். 


