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ம'3@ அY[ததாக?
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>தலாவதாக
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(ஒX பதி/ ம7Y@)

fய ெதாழி/ ெசaபவV
அdவலக ஊழியV
உட/ உைழ5c சாVTத ெதாழிலாளி
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நீGகS .....என நீGகS y3xVகளா?
(ஒX பதி/ ம7Y@)
விவசாயி,வன ஊழியV,மீனவV
கைட உாிைமயாளV,ைக விைன கைலஞV
நிcணV (வழ4(ைறஞV,மX[1வV,அ4க?Dட:7,ஆVகிெட47....)
ஒX நி3வன[தி: ேமலாளV
ம'றவV/ம34க5ப7ட1
D5B
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நீGகS .....என நீGகS y3xVகளா?
(ஒX பதி/ ம7Y@)
நிcணV (மX[1வV,வழ4(ைரஞV,அ4க?Dட:7,ஆVகிெட47....)
ெபா1 நிVவாக@, நிVவாகி அ/ல1 உயV நிVவாக@
ம[திய நிVவாக@
ெபா1 பணியாளV
அdவலக கிளாV4
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(ஒX பதி/ ம7Y@)
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உட/ உைழ5c சாVTத ெதாழிலாளி
பயி'சி ெபறாத ெதாழிலாளி
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(ஒX பதி/ ம7Y@)
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நீGகS .....என நீGகS y3xVகளா?
(ஒX பதி/ ம7Y@)
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சிறிய அ/ல1 நY[தர அளவிலான ட?:
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ெதாியா1
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