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89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

வரவு செலவுத்திட்டத்தில முஸ்லிம் 
காங்கிரஸ், மககள் காங்கிரஸ், மலலயக 
மககள் முன்னணி எலலாமம அரசின 
பககம்்ாம்ன.....

அதிசலன்ன ெநம்கம்,  இறுதி 
வாசிப்பில அம்னகமா இந் கடசிகளினர 
்லலவரமாரும் அரமொ்ட இலைஞ்சிடு-
வி்னம்...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

பபங்களூர் விைான நிமலயத்தில் ம்கது

இலஙம்கயில் முதறதடமவயா்க உயர் பதாழில்நுடப க்கபிள்்களின் கைல் அமைக்கபபடட Golden Gate 
Kalyani புதிய ்களனி பாலம இன்று ஜனாதிபதி க்காடடாபய ராஜபக ஷ ைறறும பிரதைர் ைஹிநத ராஜ-
பக ஷ ஆகிகயாரால் திறநது மவக்கபபடுகிறது. ஜபபான் சர்வகதச ஒத்துமழபபு நிறுவனத்தின்(JICA) 
நிதிப பங்களிபபுடன் இபபாலம அமைக்கபபடடுள்ளது. 0214

உறுதிப்படுத்தினார்  Dr.சுகுணன்  

அனைத்து ஆட்டோக்களும் ஜைவரி 
முதல் மீற்றர் ரெகஸி்களோகின்றை

ரதனகிழககு பல்்கனையில்
37 மோணவர்்களுககு ர்கோவிட  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்  

வி டுதல�ப்புலிகளின் 
தல�்வர் ல்வலுப்பிளலளை பிரபோ-
கரனும் ஒரு லபோலதப்சபோருள 
்வர்்ததகர் என்பலத சிறிதரன்  
எம்.பி அறி்வோரோ 
என அலைசெர் 

பிெபோ்கென ்போனதபரபோருள் 
வர்த்த்கத்தில் ஈடுபடட ஒருவர்
இநத விடயத்மத சிறிதரன் MP அறிவாரா?  

ஈஸ்்டர் தோக்குதல 
சதோ்டர்போக சநௌபர் 
சைௌ�வி உளளிட்ட 
25 லபருக்கு எதிரோன 
்வழக்கு ஒ்ததில்வக்கப்-
படடுளளைது.  

அதன்படி, எதிர்்வரும் ஜன்வரி 
12ஆம் திகதி குறி்தத ்வழக்லக மீளை 
அலழக்க சகோழும்பு லைல நீதிைன் -

றம் லநற்று (23) தீர்ைோனி்த-
தது.  

குற்றம் ெோட்டப்பட்ட்வர்-
கள தைக்கு எதிரோக தோக்கல 
செயயப்பட்ட குற்றப்ப்த-
திரிலககலளை தமிழில 

்வோசிக்குைோறு லகோரியலதயடு்தது, 
குற்றசெோடல்ட தமிழில 
சைோழிசபயர்ப்பதற்கோன 

பிெதோை சூத்திெதோரி உடபட   
25 ்பெது வழககு ஒத்தினவபபு

ஈஸடர் ஞாயிறு தாககுதல் சமபவம;   

ஜனவரி 12இல் மீள அமழக்க நீதிைன்றம முடிவு  பீல்டக்சகோலலி பதி்வோளைர் லபரோசிரியர் லஜ.ஏ 
சுமி்த, உ்டன் அமுலுக்கு ்வரும் ்வலகயில பதவியில 
இருந்து நீக்கப்படடுளளைதோக அறிவிக்கப்படடுள-
ளைது. க்லளைலபோலெட உடப்ட சி� பீல்ட சகோலலி-

கலளை பயன்படு்ததல ைற்றும் 
விற்பலன செயதல�்த தடு்தது 
ச்வளியி்டப்பட்ட ்வர்்தத-
ைோனி அறிவி்ததல� இர்தது 
செயதலை சதோ்டர்பில பீல்ட 
சகோலலி பதி்வோளை-
ருக்கு எதிரோக

பீனடகர்கோல்லி பதிவோளர்   
பதவியிலிருந்து நீக்கம்  

பீமடப்கால்லி தமடமய நீககிய   

சபஙகளூரில உளளை சகம்சபகவு்டோ ெர்்வலதெ விைோன 
நில�ய்ததில உ்டலில ைலற்தது ல்வ்தது சூடசுைைோக தஙகம் 
க்ட்ததிய குற்றசெோடடில இ�ஙலகலயச லெர்ந்த இரண்டு 
ஆண்கலளையும் எடடு சபண்கலளையும் லகது செயதுளளைதோக 
சுஙக்த திலைக்களை அதிகோரிகள திஙகடகிழலை சதரிவி்ததனர்.   

இந்திய சுஙகப் பிரிவு அதிகோரிகளுக்கு கில்ட்தத இரகசிய தக -
்வலுக்கு இைஙக இந்த லகது ந்ட்வடிக்லக ெனிக்கிழலை முன்-
சனடுக்கப்படடுளளைது.   

ெந்லதக நபர்கள கடடுநோயக்க, ெர்்வலதெ விைோன நில�ய்த-
தில இருந்து ஸ்ரீ�ஙகன் ஏயோர்ல�ன்ஸ் விைோனைோன 
UL 171 இல 140 பயணிகளு்டன் இலைந்து 

தங்க ்கடத்தலில் 
10 இைஙன்கயர்்கள்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்

 ்வ்டக்கு, கிழக்கில ைோவீரர் துயிலும் இல -
�ஙகளுக்கு முன்போக பல்டயினர் குவிக் -
கப்படடுளளைலை குறி்தது தமிழ்்த லதசியக் 
கூட்டலைப்பின் போரோளுைன்ற உறுப்பினர் 
ஸ்ரீதரன் லநற்று போரோளுைன்றில லகளவி 
எழுப்பினோர்.  

போரோளுைன்றில  இ்டம்சபற்று ்வரும் 2022ஆம் ஆண்டுக் -
கோன ்வரவு செ�வு்த திட்ட்ததின் குழுநில� வி்வோத்ததில க�ந்-
துசகோண்டு கரு்தது ச்வளியிடும்லபோலத அ்வர் இந்த 
வி்டயம் குறி்தது லநற்று லகளவி எழுப்பினோர்.  

மோவீெர் இல்ைங்களுககு முன
பனடயிைர் குவிபபு ஏன? 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,               
ஷம்ஸ் போஹிம்

போரோளுைன்ற அைர்வுகள லநற்று 
(23) கோல� ெபோநோயகர்  ைஹிந்த 
யோப்போ அலப்வர்தன தல�லையில 
ஆரம்பிக்கப்பட்டலபோது ெலபயில 

அலைதியற்ற நில� ஏற்பட்டது. ஸ்ரீ �ஙகோ 
சபோதுஜன சபரமுனவின் போரோளு -
ைன்ற உறுப்பினர் திஸ்்ஸ குடடி-
யோரோசசிலய தோக்கு்வதற்கு எதிர்க் 
கடசி உறுப்பினர்கள முயற்சி்தத -
லையினோல இந்த நில� 
ஏற்பட்டது.  

திஸ்ஸ குடடியோெச்சி MP மீது 
சனபயில் தோககுதல் முயறசி  
பாராளுைன்றில் கநறறு அமைதியறற நிமல

புதிய அெசியைனமபபு தயோரிபபுக்கோை 
ந்கல் சடடம் வினெவில் போெோளுமன்றத்தில்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,              
ஷம்ஸ் போஹிம்  

ல க ்த த றி 
ஆ ல ்ட க ல ளை 
பி ர ப � ங க ள 
அ ணிந் த ோ ல 
ைற்ற்வர்களும் 
அணிய ஆரம்-
பி ப் ப ோ ர் க ள . 
எனல்வ 225 எம்.பிகளும் 
அ்வற்லற அணிந்து

225 எம்.பிமாரையும்   
ரைத்தறி ஆரைைரை 
அணிய ்தயாசிறி கைாைல்

உ ள ந ோ ட டு 
ை ற் று ம் 
ச்வளிநோடடு 
நோைய்த தோள-
களு்டன் ெந்-
லதகநபர் ஒரு்வர் கடடுநோயக்க ெர்்வ -
லதெ விைோன நில�ய்ததில லநற்றுக் 
கோல� லகது செயயப்படடுளளைோர்.   

20,000 அசைரிக்க ச்டோ�ர்கள 
உடப்ட 1லகோடிலய 40 
இ�டெ்தது 60,000 ரூபோ

14 மில். ரூபாரை 
டுபாய்க்கு ைைத்த 
முயன்றைர் ரைது

06

06 06

06
06

06
06 06

06

0606

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், 
ஷம்ஸ் போஹிம்  

போரோளுைன்ற உறுப் -
பினர் பதவியிலிருந்து 
வி�கி அசைரிக்க தூது்வர் 
சபோறுப்லப ஏற்க இருப் -
பதோக களு்ததுலற ைோ்வட்ட சபோதுஜன 
சபரமுன போரோளுைன்ற உறுப்பினர் 
ைஹிந்த ெைரசிஙக சதரிவி்ததோர்.  

அரமரிக்க தூதுவெோகி்றோர்
மஹிந்த சமெசிங்க MP

விரைவில் MP ப்தவியிலிருந்து விலகுைாைாம்

சமபயில் அமைசசர்
டகளஸ கதவானநதா 

கநறறு க்கள்வி  

எதமனயும ைமறத்கதா இர்கசியைா்ககவா பசயயைாடகடாம

பாராளுைன்றத்தில் 
கநறறு பிரதைர்

ைஹிநத ராஜபக ஷ
பதரிவிபபு

TNA எமபி ஸ்ரீதரன் சமபயில் க்கள்வி 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,               
ஷம்ஸ் போஹிம்   

புதிய அரசிய�லைப்பு தயோரிப்-
பதற்கோன நகல ெட்டம் தயோரிக்-
கப்படடு ்வரு்வலதோடு அதலன 
போரோளுைன்ற்ததில ெைர்ப்பி்தது 
ஆரோய இருக்கிலறோம். நோம் எத-
லனயும் இரகசியைோக ைலற்தது 

செயற்ப்டைோடல்டோம் என்று 
பிரதைர் ைஹிந்த ரோஜபக் ஷ சதரி-
வி்ததோர்.    ்வரவு செ�வு்ததிட்ட 
03 ஆம் ்வோசிப்பு மீதோன வி்வோ-
த்ததில உலரயோற்றுலகயில� பிர-
தைர் லைற்கண்்ட்வோறு குறிப்பிட-
்டோர்.   

ஜனோதிபதி,பிரதைர்

குறிஞசாகக்கணி ஆறறில் அதி்காமல
கவமளயில் இடமபபறற பரிதாபம

எங்கும் 
ச�ோகமயம்

சரோட்டச்வ்வ குறூப் நிருபர் அப்துலெ�ோம் யோசீம்   

கிண்ணியோ சபோலிஸ் பிரிவுக்குடபட்ட குறிஞ்-
ெோக்லகணி பகுதியில லநற்று ப்டகு கவிழ்ந்ததில 04 
போ்டெோல� ைோை்வர்கள உடப்ட 6 லபர் உயிரிழந்த 
ெம்ப்வம் சபரும் லெோக்தலத ஏற்படு்ததியுளளைது.  

குறிஞ்ெோக்லகணி பிரலதெ்ததிலிருந்து லநற்றுக் 
(23) கோல� போ்டெோல�க்கு சென்ற ைோை்வர்களு-
்டன் சபோதுைக்களும் ப்டகில பயணி்தததோகவும் 
சதரிய்வருகின்றது.   இதில சைோ்ததைோக 
21 லபர் பயணி்தததோகவும் அதில 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,   ஷம்ஸ் போஹிம்   

கிண்ணியோவில இ்டம்சபற்றுளளை ப்டகுப் 
போலத விப்தது சதோ்டர்பில ெம்பந்தப்பட்ட 
அலன்வருக்கும் எதிரோக ெட்ட ந்ட்வ-
டிக்லக எடுக்குைோறு கிழக்கு ைோகோை ஆளுநருக்கு பணிப்புலர 
விடு்ததுளளைதோக சநடுஞ்ெோல�கள அலைசெரும் ஆளும் கட-
சியின் பிரதை சகோற்டோவுைோன லஜோன்ஸ்்டன் சபர்-
னோண்ல்டோ போரோளுைன்ற்ததில 

அெசோங்கத்துககு ன்கநீடட்வோ
அெசியைோக்க்வோ ்வணடோம்   
- அமைசசர் கஜான்ஸடன் 
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21  பேருடன் சென்்ற ேடகு உடடந்து கவிழந்்ததில்
4 மாணவர் உடேட 6 பேர் நீரில் மூழகி மரணம்

படகு விபத்து முழு நோடனடயும்   
்வதனைககுள்ளோககியுள்ளது

கி ண் ணி ய ோ வி ல 
லநற்றுக் கோல� இ்டம்-
சபற்ற ப்டகு விப்ததில 
உ யி ரி ழந் த ்வ ர் க ளு க் கு 
வி ல ளை ய ோ ட டு ்த து ல ற 
அலைசெர் நோைல ரோஜ-
பக் ஷ தனது அனுதோபங-
கலளை ச்வளியிடடுளளைோர்.   

கிண்ணியோவில லநற்று கோல� 
ப்டகு மூழ்கி விப்ததிற்குளளைோன-

தில ைோை்வர்கள உடப்ட 
அறு்வர் உயிரிழந்தனர். இந் 
நில�யில, விலளையோடடு்த-
துலற அலைசெர் நோைல 
ரோஜபக் ஷ தனது டுவிட்டர் 
தளை்ததில உயிரிழந்த்வர்கள 
சதோ்டர்பில அனுதோபம் 
சதரிவி்தது பதிச்வோன்லற 

இடடுளளைோர்.  
 கிண்ணியோ ப்டகு

நாைல் டுவிடடரில் ்கவமல பதரிவிபபு  

ஆறாத்துயரில் மூழ்கிய
கிண்ணியா பிரபதசம
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
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ஆசிரியபீடம  
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2021 நவம்பர் 24 புதன்கிழனை

திதி: --்பஞ்சமி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  12.00  -  01.30வனர
சு்பநநரம : கானல : 09.00  -  10.30வனர

பிலவ வருடம - கார்த்தினக 8

இன்னறைய சு்பதினமததாழுனக 
நநரம

 நைஷம  - சுகம

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - நன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - தவறறி

ைகரம - - த்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - த்சலவு

நயாகம: சித்தநயாகம

2

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்்சந்திரகுருககள்
(்பாபு ்சர்ைா)

22 முதல் 24வனர

சுபஹ்  - 04.43
லுஹர்  - 11.58
அஸர்  - 03.20
மஃரிப்  - 05.51
இஷா  - 07.04

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல156.79 162.96

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.26

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7169 1.7858

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல145.77 150.65

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.16 273.85

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல211.85 219.78

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல143.01 149.30

குறித்த
வினல

குறித்த
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 534.00

குவைத் டினொர் 665.86

ஓெொன் ரியொல் 522.98

கட�ொர் ரியொல் 55.29

சவூதி ரியொல் 53.68

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.81

நாணய
மாற்று

நாடு எதிர்தகாள்ளும பிரச்சினனகளுககு:  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், 
ஷம்ஸ் போஹிம்   

அரெோஙகம் நோட்டுககோக 
லேறசகோள்ளல்வண்டிய 
தீர்வுகள்ள உரிய கோ�த்-
தில எடுககும் என பிரதேர் 
ேஹிநத ரோஜபக ஷ போரோளு-
ேன்்றத்தில சதரிவித்தோர்.   

ப ோ ர ோ ளு ேன் ்ற த் தி ல 
லநறறு ்வரவு செ�வுத் 
திட்்ட வி்வோதத்தின் லபோது எதிர்க 
கட்சி எம்பி �க்ேன் கிரிசயல� 
முன்ள்வத்த லகளவிககுப் பதி�-
ளிககும் ்வளகயில�லய பிரதேர் 
இவ்வோறு சதரிவித்தோர்.   

அரெோஙகேோனது நோடு எதிர்சகோண்-
டுள்ள பிரசெளனகளுககு உரிய கோ�த்-

தில உரிய தீர்ள்வ ்வழங-
கு்வதறகு ந்ட்வடிகளக 
எடுககும் என்றும் பிரதேர் 
சதரிவித்தோர்.   

அலதலபோன்று ேககளுககு 
்வழஙகிய ்வோககுறுதிகள்ள 
நிள்றல்வறறு்வதில அரெோங-
கம் ஒருலபோதும் பின் நிறக 
ேோட்்டோது என்றும் பிரதேர் 
சதரிவித்தோர்.    போரோளு-
ேன்்றத்தில லநறறு எதிர்க-

கட்சியின் பிரதே சகோர்டோ �க்ேன் 
கிரிசயல� ்வரவு செ�வுத் திட்்ட 
வி்வோதத்தில உளரயோறறும்லபோது, 
அரெோஙகேோனது நோடு தறலபோது 
எதிர்லநோககியுள்ள பிரசசிளனகளுககு 
எநத தீர்ள்வயும் முன்ள்வகக 
விலள�

ரஷ்ய பாதுகாப்புச் சபப சச்யலர்
ஜனாதிபதியுடன் சந்திப்பு

ரஷயோவின் போதுகோப்புச-
ெளப செய�ோ்ளர் நிகசகோ-
�ோய் பட்ருசஷவ (Nikolai 
Patrushev) ஜனோதிபதி 
லகோட்்டோபய ரோஜபக ஷள்வ, 
லநறறு முன்தினம் (22)
ஜனோதிபதி அலு்வ�கத்தில  
ெநதித்தோர்.

இ�ஙளக ேறறும் ரஷயோ-
வுககிள்டயி�ோன இருதரப்புத் 
சதோ்டர்புகள, 2022 சபப்ர்வரி 
19 ஆம் திகதியு்டன் 65 ஆண்-
டுகள பூர்த்திளய அள்டகின்-
்றன. நிகசகோ�ோயின் இநத 
விஜயத்தின் மூ�ம், இருநோடு-
களுககிள்டயி�ோன சதோ்டர்பு-
கள லேலும் ப�ப்ப-
டுத்தப்படு்வதோக, 

கமபனிகள் நிபந்்தபனகபை திணிகக முறபடின்   

சகோவிட்19 நி�்வரம் என்பதோல 
எம்ேோல சதோழிறெஙக ந்ட்வடிகளக -
யில ஈடுப்ட முடியோசதன்று கருத 
ல்வண்்டோம். இ�ஙளக சதோழி�ோ்ளர் 
கோஙகிரஸ் சதோழிறெஙக ந்ட்வடிக-
ளககளுககு தயோரோ்வதோக இரோஜோஙக 
அளேசெர் ஜீ்வன் சதோண்்டேோன் 
சதரிவித்தோர்.  

கம்பனிகள இதளன எதிர்சகோள-
்ளத் தயோரோக ல்வண்டுசேன்றும் 
இ�ஙளக சதோழி�ோ்ளர் கோஙகிர-
ஸின் சபோதுச செய�ோ்ளர் இரோஜோஙக 

அளேசெர் ஜீ்வன் சதோண்்டேோன் முத -
�ோளிேோர் ெம்லே்ளனத்து்டனோன ெந -
திப்பின் லபோது சதரிவித்துள்ளோர்.  

சபருநலதோட்்ட சதோழிறெஙகங -
கள, கம்பனிகள ேறறும் முத�ோ-
ளிேோர் ெம்லே்ளனம் ஆகிய்வறறுக-
கிள்டயில இ்டம்சபற்ற விலெ்ட 
ெநதிப்பின் பின்னர் ஊ்டகஙக-
ளுககு கருத்து ச்வளியிடும் லபோது 
இதளனத் சதரிவித்த அ்வர் லேலும் 
குறிப்பிடுளகயில ,   

முத�ோளிேோர் ெம்லே்ளனத்து்ட-

னோன ெநதிப்பில ேககளின் முககிய 
பிரசசிளனகள சதோ்டர்பில எடுத்து-
ளரத்லதோம். குறிப்போக சி� கம்பனி-
கள இது்வளரயிலும் 1,000 ரூபோ 
ெம்ப்ளத்திளன முழுளேயோக ்வழஙக-
விலள�. ஒரு கில�ோ சகோழுநதிறகு 
40 ரூபோ ேோத்திரலே ்வழஙகப்படுகி-
்றது.    எனினும் கம்பனிகள இநத 40 
ரூபோள்வக கூ்ட முள்றயோக ்வழஙகு-
்வதிலள�. நோச்ளோன்றுககு 20 கில�ோ 
சகோழுநது பறித்தோல ேோத்திரலே 1000 
ரூபோ ெம்ப்ளம் ்வழஙகப்படும் என்று 

சி� கம்பனிகள நிபநதளனகள்ள 
விதிககின்்றன. இது லபோன்்ற வி்ட-
யஙகள்ள ஏறறுக சகோள்ள முடியோது 
என்பளத நோம் சதளி்வோக எடுத்து-
ளரத்துளல்ளோம். அது ேோத்திரமின்றி 
தறலபோது சகோவிட் நிள�்வரம் என்ப-
தோல எம்ேோல சதோழிறெஙக ந்ட்வடிக-
ளகயில ஈடுப்ட முடியோது என்று கருத 
ல்வண்்டோம். எவ்வோறிருப்பினும் நோம் 
ேககளின் போதுகோப்பிறலக முன்னுரி-
ளேயளித்து சிநதிககின்-
ல்றோம்.   

த�ாழிற்சங்க நடவடிக்்கககு   
இ.த�ா.்கா �யாரா்க உள்ளது

எதிர்சகாள்ை ்த்யாராகுமாறு ஜீவன் ச்தாணடமான் ச்தரிவிப்பு   

அனைத்து ஆட்டோக்களும் ஜைவரி 
முதல் மீற்றர் ரெகஸி்களோகின்றை

அளனத்து முசெககர ்வண்டி -
களும் ஜன்வரி முத�ோம் திகதி 
சதோ்டககம் மீற்றர் சரகஸிக்ளோக 
ேோற்றப்படுசேன்று இரோஜோஙக 
அளேசெர் திலும் அமுனுகே 
சதரிவித்துள்ளோர்.   

ஜன்வரி 01 ஆம் திகதி 
சதோ்டககம் லேல ேோகோணத்தில 
இதறகோன ந்ட்வடிகளக முன்-
சனடுககப்படும். மூன்று ேோத 
கோ�ப்பகுதிககுள அளனத்து பிர -
லதெஙகளிலும் இதறகோன ந்ட்வ-
டிகளககள நள்டமுள்றப்படுத்தப்ப-
்டவுள்ளன.   

இது சதோ்டர்போன ்வர்த்தேோனி 
அறிவித்தல விளரவில ச்வளியி்டப்-
படும். மீற்றர் இல�ோது ்வோ்டளக 

முசெககர ்வண்டிகள்ளச செலுத் -
துல்வோருககு எதிரோக ெட்்ட ந்ட்வ-
டிகளக லேறசகோள்ளப்படுசேன்-
றும் இரோஜோஙக அளேசெர் திலும் 
அமுனுகே சதரிவித்துள்ளோர்.  

சபண எம.பிகபை ்தவறாக பபசி்ய  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,ஷம்ஸ் போஹிம்  

சபண்கள்ள அ்வேதிககும் ்வளகயி -
�ோன ்வெனஙகள்ள பயன்படுத்தி கருத்து 
ச்வளியிட்்டளே சதோ்டர்பில ஆளும் 
கட்சி போரோளுேன்்ற உறுப்பினர் திஸ்்ஸ 
குட்டியோரசசிளய ெபோநோயகர் ேஹிநத 
யோப்போ அலப்வர்தன லநறறு கடுளேயோக 
எசெரித்தோர்.  

்வரவு செ�வுத் திட்்டம் மீதோன வி்வோதத் -
தின் லபோது, திஸ்்ஸ குட்டியோரசசி எம்.பி 
சபண்கள சதோ்டர்பில இரட்ள்ட அர்த்தத் -
தில சதரிவித்திருநதோர். இது சதோ்டர்பில 
கடும் விேர்ெனஙகள எழுநதுள்ளலதோடு 
சபண் எம்.பிககள அளேப்பும் ெபோநோய -
கரி்டம் முள்றயிட்டிருநதது. இது சதோ்டர் -
பில லநறறு செவ்வோய்ககிழளே ெளபயில 
அறிவிப்சபோன்ள்ற ச்வளியிட்்ட லபோலத 
அ்வர் லேறகண்்ட்வோறு குறிப்பிட்்டோர்.  

போரோளுேன்்றம் லநறறு முறபகல 9.30 
ேணிககு கூடியது. அதளன சதோ்டர்நது 
ெபோநோயகரின் அறிவிப்பு இ்டம்சபற்றது.
அ்வர் லேலும் கூறுளகயில,  

2021 ந்வம்பர் 20 ஆம் திகதியன்று 
்வரவு செ�வுத் திட்்டத்தின் இரண்்டோம் 
்வோசிப்பு மீதோன வி்வோதத்தின் லபோது, 
திஸ்்ஸ குட்டியோரசசி எம்.பி, லரோஹினி 
குேோரியின் சபயளரயும், போரோளுேன்்றத் -
தில இல�ோத ச்வளியோர் ஒரு்வரின் சபய -
ளரயும் குறிப்பிட்டு கருத்து ச்வளியிட்டி -
ருநதோர். 

இநத ெளபளய அசகௌர்வப்படுத்தும் 
்வளகயிலும் ேறறும் சபண்கள்ள அசகௌ -
ர்வப்படுத்தும் ்வளகயிலும் ச்வளியிட் -
டுள்ள கருத்து சதோ்டர்பில 22 ஆம் திகதி 
போரோளுேன்்ற ேகளிர் அளேப்பு என்ளன 
ெநதித்த முள்றயிட்்டது. லரோஹினி குேோ -
ரியினோல இநத ெளபயில முன்ள்வக -

கப்பட்்ட சி்றப்புரிளே சதோ்டர்பிலும் 
விரி்வோக ஆரோயப்பட்்டது.  

திஸ்்ஸ குட்டியோரசசி எம்.பியினோல 
இநத ெளபயில முன்ள்வககப்பட்்ட 
கருத்து சதோ்டர்போக எனது க்வள�ளய 
சதரிவிககில்றன். அ்வரின் சபோருத்தேற்ற 
்வெனம் சதோ்டர்பிலும் போரோளுேன்்ற 
உறுப்பினர்கள்ளயும் ச்வளியோளரயும் அப-
கீர்த்திககுள்ளோககி கருத்துக கூறு்வளதயும் 
தவிர்த்துகசகோளளுேோறு அ்வளர எசெரிக-
கின்ல்றன்.  

அத்து்டன், இவ்வோ்றோன நிள�ளேளய 
எதிர்கோ�த்தில தவிர்த்துகசகோள்வதறகோக 
இருதரப்பினரும் பிரதே சகோ்ற்டோககளி -
னோல தேது தரப்பு எம்.பிககளுககு ்வலி -
யுறுத்துேோறு லகட்டுகசகோளகின்ல்றன். 
இனியும் இவ்வோறு ந்டநதோல நிள�யியற 
கட்்டள்ள சதோ்டர்பில கடுளேயோன ந்ட்வ -
டிகளக எடுககப்படும் என்்றோர்.   

ஸ்ரீ ்சத்ய ்சாய் ்பா்பாவின் 96ஆவது பிறைந்த தின  நிகழ்வு   தகாட்டாஞந்சனன ஸ்ரீ ்சத்ய ்சாய்்பா்பா ைத்திய நினலயத்தின் தனலவர் எஸ்.என். உதயநாதன் தனலனையில் நனட த்பறறை 
ந்பாது ,  ைத்திய நினலய ்பா்பாவின் ்பாடல் இன்சககுழுவின் சிநரஷட ்சாய் ்பகதர் இராஜ நகா்பால் தகௌரவிககப்படுவனதயும   நிகழ்வில் கலந்துக தகாணட  ்சாய் அன்்பர்கனளயும 
்படங்களில் காணலாம.  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,-
ஷம்ஸ் போஹிம்   

இ�ஙளக -– லேறகிநதிய 
கிரிகசகட் லபோட்டிளய 
போர்ள்வயி்ட போர்ள்வயோ்ளர்-
களுககு அனுேதி ்வழஙகு-
ேோறு ஐககிய ேககள ெகதி 
போரோளுேன்்ற உறுப்பினர் 
முஜிபுர் ரஹேோன் எம்.பி 
லநறறு போரோளுேன்்றத்தில 
லகோரிகளக விடுத்தோர்.   

்வோய்மூ� விள்டககோக லகளவி 
எழுப்பிய லபோலத அ்வர் இநத லகோரிக-
ளகளய முன்ள்வத்தோர்.   

சுகோதோர லெள்வப்பணிப்போ்ளர் அண்-
ளேயில சி� ்வழிகோட்்டலகள்ள அறி-

வித்திருநதோர். ச்வளளிககி-
ழளே நள்டசபற்ற ேஹிநத 
ரோஜபக ஷ கிண்ண உளதப்-
பநதோட்்டப் லபோட்டிளய 
போர்ள்வயி்ட போர்ள்வயோ்ளர்-
களுககு அனுேதி ்வழஙகப்-
பட்்டது. 

ஆனோல இ�ஙளக 
- – கிரிகசகட் லபோட்டிளய 
போர்ள்வயி்ட அனுேதி 
்வ ழ ங க ப் ப ்ட வி ல ள � . 

உளதப்பநதோட்்டப் லபோட்டிளய போர்-
ள்வயி்ட அனுேதித்தளத ்வரல்வறகி-
ல்றோம். உ�க அ்ளவில லபோட்டிகள 
போர்ள்வயி்ட சுகோதோர ்வழிகோட்்டலக-
ளுககு அளேய ்வழஙகப்படு-
கி்றது.

உரிய நநரத்தில் தீர்வு வழங்க   
அரசு நடவடிக்்க எடுககும்  

நைல்ைாகாணத்தில் 
முதறகட்டைாக ்பரீட்்சார்த்தம

திஸஸ குட்டியாரச்சி எம்.பிககு  
்சபாநாய்கர் ்கடும் எச்்சரிக்்க  

இலங்னக -– நைறகிந்திய ந்பாட்டி:  

போர்னவயோளர்்களுககு அனுமதி   
வழங்குமோறு முஜிபுர் எம்.பி ்்கோரிகன்க   
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அனமச்சர்்களுககு எதிெோை ரபோய் 
வழககு்க்ள தள்ளுபடி ர்சய்யபபடுகின்றை
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் 
போஹிம்  

சபோய் ்வழககுகள தளளுபடி செய் -
யப்படு்வதும் மீ்ளப் சப்றப்படு்வதும் 
ெோதோரணேோனது. அநத ்வளகயில� 
அளேசெர்களுககு எதிரோன ்வழககு-
கள தளளுபடி செய்யப்படுகின்்றன. 
யோரும் அ்வறறில தள�யீடு செய்ய-
விலள�சயன நீதி அளேசெர் அலி 
ெப்ரி சதரிவித்தோர்.  

்வரவு செ�வுத்திட்்ட 03 ஆம் 
்வோசிப்பு மீதோன குழுநிள� வி்வோ-
தத்தில உளரயோறறிய அ்வர், அளேச-
ெர்களுகசகதிரோன ்வழககுகள தள-
ளுபடி செய்யப்படு்வது சதோ்டர்பில எதிரணி 
முன்ள்வத்த குற்றசெோட்டுகளுககு பதி�ளித்தோர்.  

அ்வர்லேலும் குறிப்பிட்்டதோ்வது,  
பிரதே நீதியரெரும், ெட்்ட ேோஅதிபரும் பரிநது -

ளரத்த்வர்கள்ள தளகளேககு ஏறப நீதியரெர்கள 
நியமித்லதோம். 

க்டநத ஆட்சியில லேோெடி தடுப்பு பிரிவு என 
ஒன்ள்ற நியமித்து ெட்்ட ேோஅதிபர் திளணகக்ள 
அதிகோரிகள்ளயும் லெர்த்துக சகோண்டு சதரிவு 
செய்த நபர்களுககு எதிரோக ்வழககு சதோ்டர்நதோர் -
கள. 

அதறசகன நீதிேன்்றஙகள ஆரம்-
பிககப்பட்்டன. ெட்்டஙகளும் 
திருத்தப்பட்்டன. அவ்வோறு சதோ்ட-
ரப்பட்்ட ்வழககுகளில ஆதோரங-
களுககு அடிப்பள்டயோக அன்றி 
நபர்களின் அடிப்பள்டயில� சதோ்ட-
ரப்பட்்டன. 

அள்வ க்டநத ஆட்சிக கோ�த்தில 
விெோரிககப்பட்டிருநதோலும் தளளு-
படி செய்யப்பட்டிருககும். அளேச-
ெர் லஜோன்ஸ்்டன் சபர்ணோன்ல்டோ, 
கோமினி செனரத் ஆகிலயோருககு 
எதிரோக சதோ்டரப்பட்்ட ்வழககுகள 
க்டநத ஆட்சியில� நீதிேன்்றத்தி-
னோல நிரோகரிககப்பட்்டன. அ்வற-

றுககு யோரும் தள�யீடு செய்தோர்க்ளோ?  கோமினி 
செனரத்தின் ்வழககில நோன் ஆஜரோலனன். அ்வர் -
கள ஐநது ெதம் கூ்ட சபற்றது கிள்டயோது. 

இவ்வோ்றோன சபோய் ்வழககுகள தளளுபடி 
செய்யப்படு்வதும் மீ்ளப் சப்றப்படு்வதும் ெோதோ -
ரணேோனது. எநத ்வழககிலும் குற்றசெோட்டு 
கிள்டயோது. லேோெடி செய்ததோக ஆதோரம் 
கிள்டயோது.  தினமும் ்வழககு விெோரித்து தளளு -
படி செய்யப்படு்வளத வி்ட ்வோபஸ் சபறு்வது 
நல�து என ெட்்டேோ அதிபர் கருதியிருகக�ோம் 
என்்றோர்.  
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RgPl;rj;jpd; ghijg; Gul;rp

,yq;if [dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; [dhjpgjp mjpNkjF Nfhl;lhga uh[gf;\ mtu;fspd;

“ehl;il fl;bnaOg;Gk; RgPl;rj;jpd; Nehf;F nfhs;if gpufldj;jpw;F mikthf”
,yq;if murhq;fk; kw;Wk; [g;ghd; ru;tNjr xj;Jiog;G epWtdj;jpd; epjp xJf;fPl;bd; fPo; Mw;Wg; 

gs;sj;jhf;fpy; mikf;fg;gl;l “fy;ahzp nghd; EioT’’
neLQ;rhiyfs; mikr;rpd; nrayhsu;

nfsut Mu;. lgps;a+.Mu; Ngkrpwp mtu;fspd;

miog;gpy;miog;gpy;

neLQ;rhiyfs; mikr;ru;

nfsut N[hd;];ld; ngu;dhz;Nlh mtu;fs;
fpuhkpa tPjpfs; kw;Wk; Vida cl;fl;likg;G trjpfs; 

,uh[hq;f mikr;ru;

nfsut epky; yd;rh mtu;fs;
kw;Wk;

,yq;if [dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; ,yq;if [dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 

gpujkH nfsut k`pe;j uh[gf;\ mtu;fspd;
gq;Nfw;Gld; 

,yq;if [dehaf Nrh\ypr Fbaurpd;

[dhjpgjp mjpNkjF Nfhl;lhga uh[gf;\ mtu;fspd;
jiyikapy;

2021 etk;gu; khjk; 24 Mk; jpfjp Gjd;fpoik

gpw;gfy; gpw;gfy; 06.00f;F fy;ahzp nghd; EioT mUfpy; kf;fs; cgNahfj;jpw;fhf jpwf;fg;gLk;.



இலங்கையில் முதல் தட்ையாகை உயர் ததாழில்-
நுட்ப ககைபிளகைள கேல் அ்ேககைப்படட 
புதிய கைளனி ்பாலத்துககு 'கைல்யாணி ரன் பிவி -

சுே'Golden Gate Kalyani) என்று த்பயர் சூடடப்பட-
டுளளது.

இலங்கையில் முதல் தட்ையாகை உயர் ததாழில் -
நுட்ப ககைபிளகைளின் கேல் அ்ேககைப்படட புதிய கைளனி 
்பாலம் சுகைாதார ்பாதுகைாபபு மு்ைகைளுககு அ்ேய 24.-
11.-2021 ஆம்  திகைதி(இன்று) ோ்ல  ஜனாதி்பதி ககைாட-
டா்பய ராஜ்பக்ஷ ேற்றும் பிரதேர் ேஹிநத ராஜ்பக்ஷ 
ஆகிகயாரால் திைநது ்ைககைப்படுைதாகை அரசாஙகைக 
கைடசியின் பிரதான அ்ேப்பாளரும் த்பருநததருககைள 
அ்ேசசருோன கஜான்்ஸடன் த்பர்னாணகடா ததரி-
வித்தார்.

தகைாழும்பு_ கைடடுநாயககை அதிகைகை ்பா்த திைககைப-
்படட பின்னர் தகைாழும்பு நகைரம் ேற்றும் கைடடுநாயககை 
சர்ைகதச விோன நி்லயம் என்்பன ஒன்றுடன் ஒன்று 
இ்ைககைப்படடதால் தகைாழும்பு நகைருககுள நு்ையும் 
ைாகைனஙகைளின் எணணிக்கை அதிகைரித்துளளது. 
அதனால் அதிகைரித்த  ைாகைன எணணிக்கைககு ஏற்்ப 
தற்க்பா்தய கைளனி ்பாலத்தின் தகைாளளளவு க்பாது-
ோனதாகை இல்லாததால்  ேஹிநத ராஜ்பக்ஷ  ஜனாதி்ப-
தியாகை  ேற்றும் த்பருநததருககைள அ்ேசசராகை இருநத 
கை்ளயில் 2012 ஆம் ஆணடு ைருட ஆரம்்பத்தில் 
புதிய ்பாலம் திடடமிடப்படடது. 2013ஆம் ஆணடு 
சாத்தியைள ஆய்வுகைள நி்ைவு தசய்யப்படடு 2014 
ஆம் ஆணடு இலங்கையில் முதற் தட்ையாகை அதிததா -
ழில்நுட்ப ககைபிளகை்ள ்பாவித்து புதிய கைளனி ்பாலம் 
அ்ேககும் ஒப்பநதம் ்கைசசாத்திடப்படடது. 

அதன் பின்னர் ்ப்ைய கைளனி ்பாலத்துககு அண்ே -
யில்  ஆறு தட ைழிகை்ளக தகைாணட புதிய  ்பாலம் 
அ்ேககும் ்பணி த்பருநததருககைள அ்ேசசு ேற்றும் 
்பா்த அபிவிருத்தி அதிகைார 
ச்்பயின் மூலம்  ஆரம்பிக-
கைப்படடது. தகைாழும்பு_- 
கைடடுநாயககை  அதிகைகை 
்பா்த ஆரம்பிககும் இடத் -
திலிருநது க்பலியதகைா்ட  
்பாலத்தின் சநதி்ய ்ேய -
ோகைக தகைாணடு ஆரம் -
பிககைப்படட  இநத புதிய  
கைளனி  ்பாலம் அ்ேககும் 

திடடம் ஒருதகைாடைத்த சநதியிலும் ேற்றும் 
து்ைமுகை நு்ைவு சநதியிலும் நி்ைை்ட-
கின்ைது. 

தகைாழும்பு_ கைடடுநாயககை அதிகைகை 
்பா்தயில் தகைாழும்பு ்பககைத்தின் முடிவிலி-
ருநது ்பணடாரநாயககை சுற்றுைடட ்பா்த 

ை்ர ஆறு தடைழிகை்ளக தகைாணட இநத 
்பாலம் அஙகிருநது ஒருதகைாடைத்த ை்ரயும், 
இஙகுருகை்ட சநதி ை்ரயும், து்ைமுகை 
நு்ைவு ்பா்த ை்ரயும் நான்கு ைழித்தடங-
கைள தகைாணட ்பா்தயாகை நிர்ோணிககைப்பட-
டுளளது. 

கைளனி கைங்கைககு குறுககைாகை அ்ேககைப்பட -
டுளள இநதப ்பாலத்தின் நீளம் 380 மீடடர் 
ஆகும். இப்பாலம் இரணடு ததாகுதியின் 
கீழ் அ்ேககைப்படடது. முதலாைது ததாகுதி-
யில் உருககினால் ஆன ்பாலத்தின் ்பகுதிககு  
31,539 மில்லியன் ரூ்பா தசலவிடப்படடுள-
ளதுடன் இரணடாைது ததாகுதியயில் தகைான்-
கிரீட ததாஙகு ்பாலம் ்பகுதிககு 9,896 மில்லி-
யன் ரூ்பா தசலவிடப்படடுளளது.  ஜப்பான் 
சர்ைகதச ஒத்து்ைபபு நிறுைனத்தின்(JICA)  
நிதி ்பஙகைளிபபுடன் இப்பாலம் அ்ேககைப்பட-
டுளளது.

ேககைள தசறிநது ைாழும் பிரகதசத்தின் 
ஊடாகை புதிய  கைளனி ்பாலம் அ்ேககும் 
திடடத்தில் கைளனிதி்ஸ்ஸ  சுற்றுைடட 
்பா்த்ய அணடிய பிரகதசம் ேற்றும் 
புதிய கைளனி ்பாலம்  முடிவிலிருநது  ஒரு -
தகைாடைத்்த சநதி ை்ரயான ்பா்தயின் 
இரு  ேருங்கையும் அலஙகைரிககை கதசிய தாை-
ரவியல் பூஙகைா அதிகைாரிகைளால்  ்பரிநது்ரக-
கைப்படட ஆல்,   அலரி,  கதககு, இலுப்்ப 
க்பான்ை ்பலை்கையான  ேரககைன்றுகைள நடப -
்படடுளளதாகை த்பருநததருககைள அ்ேசசர் 
கஜான்்ஸடன் த்பர்னாணகடா ததரிவித்தார்.

இவைாறு நடப்படட ேரஙகைளுககு 
ததாடர்நது நீ்ர ைைஙகை நிலத்தடியிலான 
தானியஙகி நீர் குைாய் ததாகுதி ஒன்றும் 
அ்ேககைப்படடுளளது.

இநத புதிய கைளனி ்பாலம் இலங்கையின் 
ைர்த்தகை த்லநகைரான தகைாழும்பு நகைரின் 
அை்கை கேலும் அதிகைரிககை உதவுகின்ைது. 
பிரதான அம்சோகை   கைளனி கைங்கையின்  
அை்கையும் ்பாலத்்தயும்   தேருகூடட 
உல்லாசப ்பயணிகைளின்  கைருத்்த கைைரும் 
ை்கையில் ைளர்சசிய்டநத நாடுகைளில் 
்பாலஙகை்ள அலஙகைரிககை ்பயன்்படுத்தப-
்படும் அதிததாழில்நுட்ப மு்ை குறித்து 
கைைனம் தசலுத்தி புதிய கைளனி ்பாலம் மின் 
அலஙகைாரம் தசய்யப்படடுளளதாகை த்பருந-
ததருககைள அ்ேசசர் கஜான்்ஸடன் த்பர்-
னாணகடா ததரிவித்தார்.

editor.tkn@lakehouse.lk

ஸ்ரீலங்கா ப�காதுஜன ப�ரமுன அரசகாங-
்த்தின் இரண்காவது வரவு பசலவுத் 
திட்ம் 93 மேலதி் வகாக்கு்ளகால் 

மேற்றுமுன்தினம் �காரகாளுேன்்றத்தில் நிற்றமவறி -
யுளளது. இவவரவு பசலவுத் திட்த்திற்கு ஆதரவகா் 
153 வகாக்கு்ளும், எதிரகா் 60 வகாக்கு்ளும் கிற்க்-
்ப் ப�ற்றுளளன. இவவரவு பசலவுத் திட்த்திற்கு 
ஆதரவகா் ஆளும் ்டசி அறேசசர்ள, இரகாஜகாங் 
அறேசசர்ள ேற்றும் �காரகாளுேன்்ற உறுப்பினர -்
ளு்ன் அகில இலஙற் ேக்்ள ்காஙகிரஸ் தறல-
வரகான �காரகாளுேன்்ற உறுப்பினர ரிஷகாட �தியுதீன் 
தவிர்நத அக்்டசியின் மூன்று �காரகாளுேன்்ற உறுப்-
பினர்ளும் ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் ் காஙகிரஸின் �காரகா-
ளுேன்்ற உறுப்பினர்ளகான எச.எம்.எம். ஹரீஸ், 
ஹகாபீஸ் ேஸீர அஹேட, ற�ஸல் ்காசிம் அ்ங் -
லகா் ஐக்கிய ேக்்ள சக்தியின் �காரகாளுேன்்ற உறுப்-
பினர்ளகான ்யனகா ்ேம், அரவி்நத குேகார ஆகி-
மயகாரும் ஆதரவகா் வகாக்்ளித்துளளனர.   

அமதமேரம் �காரகாளுேன்்ற உறுப்பினர்ளகான 
ேமனகா ்மேசன், எம்.எஸ். பதௌபீக், எம்.ஏ. சுே்நதி-
ரன், சகாேக்கியன் ரகாசேகாணிக்்ம், சீ.வி. விக்மனஸ்-
வரன் உளளிடம்கார வகாக்ப்டுப்பில் ்ல்நது ப்காள-
ளவில்றல.   

இவவகா்றகான சூழலில் இவவரவு பசலவுத் திட்த்-
தின் இரண்காம் வகாசிப்பின் மீதகான வகாக்ப்டுப்பு 
மூன்றிலிரணடு ப�ரும்�கான்றே ஆரதறவப் ப�ற்று 
நிற்றமவறியுளளறே குறிப்பி்த்தக்்காகும்.   

ஸ்ரீ.ல.ப�காதுஜன ப�ரமுன ்டசியகானது, 2020 
இல் ேற்ப�ற்்ற ப�காதுத்மதரதலில் முதற் த்றவ-
யகா்ப் ம�காடடியிடடு அமேகா் பவற்றி ப�ற்று மூன்-
றிலிரணடு ப�ரும்�கான்றே ஆதரவு்ன் ஆடசிய-
றேத்தது. 2020 ேகாரச முதல் ேகாடடில் ப்காவிட 
19 பதகாற்று �திவகா்த் பதகா்ஙகியது. அதறனத் 
பதகா்ர்நது இத்பதகாற்று ேகாடடில் மூன்று அறல -்
றளக் ்ணடு விட்து. இத்பதகாற்றின் �ரவுதல் தீவி -
ரத்றதக் ்டடுப்�டுத்துவதற்்கா் தனிறேப்�டுத்தல் 
ஊர்ஙகு உளளிட் ்டடுப்�காடடு ே்வடிக்ற்்ளும் 
மு்க்்ங்ளும் �ல த்றவ்ள அமுல்�டுத்தப்�ட-
டுளளன. அவவகா்றகான ே்வடிக்ற்்ளின் ஊ்கா் 
இத்பதகாற்றின் மூன்்றகாவது அறலயும் ப�ருவீழ்சசி 
நிறலக்கு ப்காணடு வரப்�டடு தற்ம�காது இயல்புநி-
றலயும் ஏற்�டுத்தப்�டடிருக்கின்்றது.   

்்்நத இரு வரு் ்காலப்�குதியில் இத்பதகாற்ற்றக் 
்டடுப்�டுத்தி ேக்்றளப் �காது்காக்கும் மேகாக்கில் 
முன்பனடுக்்ப்�ட் தனிறேப்�டுத்தல் மு்க்் ே -்
வடிக்ற்்ளகால் அரசகாங்த்திற்கு 500 பில்லியன் 
ரூ�கா இழப்பு ஏற்�டடுளளது.  

ஆனகாலும் இத்பதகாற்றின் விறளவகா் ேலிவற்்ந-
துளள ேக்்ளின் வகாழ்க்ற்த் தரத்றத மீடப்டுக்கும் 
வற்யில் இவவரவு பசலவுத்திட்த்றதத் தயகாரித்த 
நிதியறேசசர �சில் ரகாஜ�க்ஷ, அது பதகா்ர�கான 
நிதிபயகாதுக்கீடடு சட் மூலத்றத ்்்நத ஒக்ம்கா�ர 
ேகாதம் 07ஆம் தி்தி �காரகாளுேன்்றத்தில் சேரப்பித்-
தகார. அதற்ம்ற்� அரசகாங்த்தின் இரண்காவது வரவு 
பசலவுத்திட்த்றத ்்்நத 12 ஆம் தி்தி �காரகாளு -
ேன்்றத்தில் சேரப்பித்து உறரயகாற்றிய நிதியறேசசர, 
ேக்்ளுக்்கான �ல நிவகாரேத் திட்ங்றளயும் அறி-
வித்தகார. குறிப்�கா் சுேகார இரணடு தசகாப்தங்ளுக்கு 
மேலகா் நீடிக்கும் ஆசிரியர, அதி�ர சம்�ள முரண-
�காடற் தீரத்து றவப்�தற்ப்ன 30 ஆயிரம் மில்லி-
யன் ரூ�கா நிதிபயகாதுக்கீடு, ச்ல �ட்தகாரி �யிலுனர -்
ளுக்கும் 2020 ஆம் ஆணடுக்குள நிர்நதர நியேனம் 
வழங்பவன ரூ 7600 மில்லியன் மேலதி் ஒதுக்-
கீடு, 2015_ 2019 ்காலப் �குதியில் அரசியல் 
�ழிவகாங்ல்்ளுக்கு உளளகானவர்ளுக்கு ேஷ்ஈடு 
வழங்பவன ரூ�கா 100 மில்லியன் ஒதுக்கீடு, ஓய்-
வூதியம் ப�றும் வயபதல்றலறய 65 வறர அதி -்
ரிக்கும் முன்பேகாழிவு உளளிட் ேக்்ள ேலன் சகார்நத 
�ல்மவறு ேலத்திட்ங்ள முன்றவக்்ப்�டடுளளன.   

ேகாடடினதும் ேக்்ளினதும் ேலன்்றள முன்னி-
றலப்�டுத்தியுளள இவவரவு பசலவுத் திட்த்தின் 
இரண்காவது வகாசிப்பு மீதகான விவகாதம் 13 ஆம் 
தி்தி முதல் 22 ஆம் தி்தி ேகாறல 5.00 வறர 
ேற்ப�ற்்றறதத் பதகா்ர்நமத இவவகாக்ப்டுப்பு 
ேற்ப�ற்்றது. ேகாடடினதும் ேக்்ளினதும் சுபீடசத்-
றதயும் விமேகாசனத்றதயும் இலக்்கா்க் ப்காண-
டுளள இவவரவு பசலவுத் திட்ம், மூன்றிலிரணடு 
ப�ரும்�கான்றேயு்ன் நிற்றமவறி இருக்கின்்றது.   

எதிரக்்டசிறயச மசர்நத சில �காரகாளுேன்்ற உறுப்-
பினர்ள எதிரக்்டசி என்�தற்்கா் இவவரவு பசலவுத் 
திட்த்திற்கு எதிரகா் வகாக்்ளித்தமதகாடு, இன்னும் சில 
எதிரக்்டசி எம்.பிக்்ள இவவரவு பசலவுத் திட்த் -
திற்கு எதிரகா் வகாக்்ளிப்�தன் ஊ்கா் அற்� அரசியல் 
இலகா�ம் ப�ற்றுக் ப்காளள முயற்சி பசய்துளளனர. 
ப்காவிட 19 பதகாற்றின் அசசுறுத்தலில் இரு்நது ேக் -
்றளயும் ப�காருளகாதகாரத்றதயும் மீடப்டுப்�றத 
இலக்்கா்க் ப்காணடுளள இவவரவு பசலவுத் திட்த் -
தில் அற்� அரசியல் இலகா�ம் மதடுவதற்்கான சூழல் 
இதுவல்ல. ்டசி அரசியல் ம�தங்ளுக்கு அப்�கால் 
ச்லரும் ஒன்றிறே்நது பசயற்�் மவணடிய ் காலம் 
இது. அதுமவ ேக்்ளின் எதிர�காரப்பும் ஆகும்.   

ஆ்மவ ேகாடும் ேக்்ளும் ப்காவிட 19 பதகாற்றின் 
சவகாலுக்கு மு்ம் ப்காடுத்துளள இன்ற்றய சூழலில் 
ேகாடடினதும் ேக்்ளினதும் ேலன்்றள முன்னி-
றலப்�டுத்தி பசயற்�் மவணடியது ஒவபவகாருவர -
தும் ப�காறுப்�காகும். இதில் �காரகாளுேன்்ற உறுப்பி-
னர்ளும் விதிவிலக்்கானவர்ள அல்லர.

35, டி. ஆர. விஜயவரதன ேகாவத்றத, ப்காழும்பு- - 10

த�கால் ப�டடி இலக்்ம் : 834
பதகாறலம�சி இலக்்ம் : 2429429, 2429272, 2429279

ப�க்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்�ர மு்காறேயகாளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை
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ஹிஜ்ரி வரு்ம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர பிற்ற 18
பிலவ வரு்ம் ்காரத்திற் ேகாதம் 08ம் ேகாள  புதன்கிழறே

புதிய களனி பாலம் ஜனாதிபதி,
பிரதமரால் இன்று திறந்துவைப்பு

தமிழ்ப் பத்திரிவக உலகில் சமூகப் பற்றும் 
துணிசசலும் நிவறந்தைர் கானமயில்்ாதன்
இலங்கைத் தமிழ்ப ்பத்திரி்கை உலகின் மூத்த ஊட-

கைவியலாளரும், யாழ்ப்பாைத்தில் தைளிைரும் 
உதயன் ்பத்திரி்கையின் ஆசிரியராகைப ்பணியாற்-

றியைருோன ே.ை. கைானேயில்நாதன் கநற்றுமுன்தினம் 
(22 ஆம் திகைதி) தனது 79 ஆைது ையதில் கைாலோனார். 
அைரது ே்ைவு தமிழ் ஊடகைத்து்ையில் ஈடு தசய்ய 
முடியாத த்பரும் இைப்பாகும்.

அைர் யாழ்ப்பாைம் ைடடுகககைாட்ட ்பகுதி்யச 
கசர்நதைராைார். அேரர் கைானேயில்நாதன் 1942 ஆம் 
ஆணடு ஜூ்ல ோதம் 25ஆம் திகைதி பிைநதார். தின்பதி 
்பத்திரி்கையில் ஆரம்்ப கைாலத்தில் ்பத்திரி்கையாளரா-
கைப ்பணியாற்றியைர் அைர். அககைாலத்தில் தின்பதியின் 
த்லசிைநத ்பத்திரி்கையாளர்கைளில் ஒருைராகை அைர் 
விளஙகினார்.

அதன் பின்னர் உதயன் ்பத்திரி்கை 1985ஆம் ஆணடு 
நைம்்பர் ோதம் ஆரம்பிககைப்படடது ததாடககைம் 36 
ைருட கைாலம் அைர் அதன் ஆசிரியராகைப ்பணியாற்றி-
னார். யுத்தம் நிலவிய கைாலத்தில் ்பலவித தநருககைடியின் 
ேத்தியிலும் 

யாழ்ப்பாைத்திலிருநது துணிசசலுடன் ஊடகைப ்பணி -
யாற்றியைர் அேரர் கைானேயில்நாதன். சகை ்பத்திரி்கை -
யாளர்கைளுககு சிைநத ஆசானாகை அைர் விளஙகினார். 

அைரால் ஊடகைத்து்ையில் ்பயன் த்பற்கைார் அகநகைர். 
ஊடகைத்து்ையில் அைர் ஒரு சிைநத ஆசான் ஆைார்.

பிரான்ஸின் த்லநகைரான ்பரிஸில் கைடநத 2013 ஆம் 
ஆணடு நைம்்பர் ோதம் 27ஆம் திகைதி எல்்லகைளற்ை 
ஊடகைவியலாளர்கைள தன்னார்ை அ்ேபபின் விருது 

ைைஙகும் விைாவில் அேரர் கைானேயில்நாதன் விருது 
ைைஙகி தகைௌரவிககைப்படடார். 

அகதகை்ள ஊடகைத்து்ையில் தநருககைடியாகை கைால -
கைடடத்தில் யாழ்ப்பாைத்தில் இருநது ேககைளுககைாகை 
அர்ப்பணிபபுடன் கைட்ேயாற்றிய்ேககைாகை கைடநத 

2018ஆம் ஆணடு நைம்்பர் ோதம் 16ஆம் திகைதி யாழ். 
ஊடகை அ்ேயத்தினால் அைர் தகைௌரவிககைப்படடார்.

யுத்தம் உசசத்தில் இருநத கைாலகைடடத்தில் தநருக-
கைடி மிகுநத கைாலத்திலும் தமிழ்ப ்பத்திரி்கை உலகில் 
அைர் துணிசசல் மிகுநதைராகை தனது கைட்ே்ய கநர்-
்ேயுடன் ஆற்றினார். இரு ்பககைஙகைளிலும் அழுத்தங-
கைள இருநத க்பாதிலும் ேதிநுட்பத்துடன் அைற்்ை 
்கையாணடு ்பத்திரி்கைத்து்ையில் ஆற்ைல் மிகுநதை-
ராகை அைர் திகைழ்நதார். தமிழுககும் தனது தமிழ் சமூகைத்-
துககும் அைர் ஆற்றிய கச்ைகைள என்றும் நி்லத்தி-
ருககும். 

தனது முது்ே கைாரைோகை ஒய்வு த்பற்ை நி்லயிலும் 
ஊடகைப ்பணி்யத் ததாடர்நதைர் அைர்.

தனது ைாழ்நாள முழுை்தயும் ்பத்திரி்கைத்து்ைக -
கைாகை அர்்பணித்து ்பணியாற்றிய கைானேயில்நாதன் ஊட-
கைத்து்ையில் என்றும் க்பாற்ைப்படுைார் என்்பதில் ஐய-
மில்்ல. 

தனது ஊடகை ்பயைத்்த அநநாளில் வீரககைசரி ஆசிரி -
யர் பீடத்தில் ஆரம்பித்த அைர் அதன் பின்னர் தின்பதி 
்பத்திரி்கையின் ஆசிரியராகை கைட்ேயாற்றினார். அதன் 
பின்னர் 1985ஆம் ஆணடு உதயன் ்பத்திரி்கை ஆரம்பிக-
கைப்படடதில் இருநதது ததாடர்சசியாகை 36 ைருடஙகைள 
பிரதே ஆசிரியராகை தனது ஊடகைப ்பணியில் முத்தி்ர்ப -
தித்தார்.

இறுதிக கைாலத்தில் கைா்லககைதிர் ்பத்திரி்கையின் ஆசி -
ரியர் பீடத்திலும் கைட்ேயாற்றியுளளார். இ்ளகயா-
்ரப த்பாறுத்தை்ர அைர் ஊடகைத்து்ையின் ைழிகைாட-
டியும், ஆசிரியருோைார். அன்னாரின் ே்ைவு குறித்து 
்பல்கைறு தரபபினரும் ஆழ்நத இரஙகைல் ததரிவித்து 
ைருகின்ைனர். அன்னாரின் ே்ைவுககு தினகைரனும் 
தனது ஆழ்நத கைை்ல்யத் ததரிவித்துக தகைாளைது-
டன், அைரது குடும்்பத்தினருககு அனுதா்பத்்தக ததரி-
விககின்ைது.

வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு  
கிட்டத்்த அம�ோக அங்கீகோரம்

அறிவும், ஆற்ைலும் தகைாணட ஒருைன், தன்்னச
சூைவும் அத்த்கைகயா்ரகய தகைாணடிருநதால்
்ப்கைைர்கைளால் எநதத் தீங்கையும் வி்ளவிககை முடியாது.

தக்்கா ரினத்தனகாய்த் தகாபனகாழு் வல்லகாறனச
பசற்்றகார பசயக்கி்்நத தில்

Golden Gate Kalyani
(கல்யாணி ரன் பிவிசும)

நவீன த�யாழிலநுட்பத்தில 
இலங்கயில மு�ல
�ட்ை்யாக ககபிளகள 
கமல ்பயாலம் நிரமயாணம்

ஊடகத்து்ையில கை�்ன �ரும் இழப்பு
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அதிகாரிகளுக்குப் ்பணிச்சுமைகள்அதிகம. அவர்-
கள் தஙகளது ்பணிகமள நிமைவவற்றுவதில் ்பல 
இடர்்பாடுகமள சந்திக்க வவண்டி வரும என்்பது 
ைறுக்க முடியாத உண்மை. இருப்பினும எனது உள்-
ளக்கிடக்மகமய இப்வ்பாது வவளிப்்படுததத தவறி-
னால் அது நான் விடும தவைாக அமைந்து விடும. 
தவறுகள் இருப்பின் தமய கூர்ந்து ைன்னிக்கவும. 

எஙகள் ஆறுமுக நாவலர் ஐயாவின் எண்்ணங-
களுக்கு எப்வ்பாதும வசயல்வடிவம வகாடுததுக் 
வகாண்டிருப்வ்பாம என்று வசால்லிவய இஙகு ைண்-
ட்பம அமைததார்கள். ்பல தசாப்தஙகளாக இஙகு 
அப்்படி எந்த நிகழ்வுகளும இடமவ்பைவில்மல. அதற்-
காகத நான் யாமையும குமை வசால்லவில்மல. நாட்-
டுச்சூழல், - நிர்வாகததில் உள்ளவர்களின் ைனநிமல, 
- நாவலர் ஐயாவுக்குக் வகாடுக்கின்ை முக்கியததுவம 
வ்பான்ைமவ அதற்குக் காை்ணைாக இருக்கலாம. 

நாவலர் ஐயா பிைந்த இடததில் அவருமடய 
உன்னத எண்்ணஙகமள ஈவடற்றும வமகயில் ஒரு 
ைண்ட்பம முன்னாள் அமைச்சர் வச.இைாசதுமை 
அவர்கள் காலததில் கட்டி முடிக்கப்்பட்டது. அந்த 
ைண்ட்பததில் நாவலர் ஐயாவின் நிமனவுகமள 
மீட்கும வமகயில் ்பல வசயற்்பாடுகள் இடமவ்பற்-
ைன. அந்த வவமளயிவல உள்நாட்டு யுததமும 
உக்கிைம அமடந்து வகாண்டிருந்தது. அப்வ்பாது 
ைாநகைசம்பயின் ஆம்ணயாளைாக இருந்த சீ.வீ.
வக.சிவஞானம அவர்கள் ைண்ட்பதமதப் வ்பாறு-
வ்பற்றுக் வகாண்டார். 

அஙகு நூலகச் வசயற்்பாடுகள் இடமவ்பற்ைன. 
ஆனால்,நாட்டுச் சூழவலா அல்லது ஏவதா காை்ணங-
கவளா என்்பமத எனக்குச் சரியாகச் வசால்லத வதரி-
யவில்மல. நாவலர் வதாடர்்பான விடயஙகளுக்கு 
அந்த ைண்ட்பததில் முன்னுரிமைவகாடுக்கப்்பட்டமத 
நான் கண்டதில்மல. அந்த வவதமன எனக்குள் 
இருந்தாலும அமத நான் யாரிடமும வகட்க விரும-
்பவில்மல. 

சில விடயஙகள் ைற்ைவர்கள்வசால்கிைார்கவள 
என்்பதற்காகச் வசயதால், அதில்உயிவைாட்டம இருக்-
காது. நைது எண்்ணஙகவள அதமனச் வசயலாக 
வவளிப்்படுதத வவண்டும.இப்வ்பாது இந்து சைய, 
கலாசாை அலுவல்கள் திம்ணக்களம அந்த ைண்ட-
்பதமத எஙகள் நாவலர் ஐயாவின் நிமன-
விடைாக ைாற்றும ்பணிக்கு முமனப்புக் 
காட்டும வசயதிகமளப் ்பததிரிமககள் 

வாயிலாக அறிந்வதன். அதற்கும நிர்வாக ரீதியாகத 
தமடகள்உள்ளன என்்பமதயும அடிக்கடி ்பததிரிமக-
களில் வரும வசயதிகள் மூலம அறிந்து வகாண்டு 
மிகுந்த ைனவருததம அமடந்வதன். 

இந்து சைய,கலாசாை அலுவல்கள் திம்ணக்களத-
தினர் எஙகள் நாவலர் ஐயாவின் எண்்ணஙகளுக்-
குச் வசயல் வடிவம வகாடுக்க முமனகிைார்கள். 
அதற்குத தமடயாக இருக்காதீர்கள். உஙகளின் 
விட்டுக்வகாடுப்பு என்்பது உஙகளின் ஆளுமகக்கு 
உட்்பட்டது. அதனால்உஙகளுக்கு எதுவும வநர்ந்து 
விடப் வ்பாவதில்மல. நல்லமத நைக்குச் வசயய 
முன்வரு்பவமைத தட்டிக் வகாடுதது இம்ணந்து 
வசயலாற்ை முன்வாருஙகள். இமத எஙகள் நாவலர் 
ஐயா எனக்குள் இருந்து வகட்கும உருக்கைான ஒரு 
வவண்டுவகாளாக எண்ணிக் வகாள்ளுஙகள் என்று 
யாழ்.ைாநகைசம்ப நிர்வாகததிடம வவண்டுவகாள் 
விடுக்கின்வைன்.

நாவலர் ஐயாமவ நிமனவு கூர்ந்து 2016 
ஆம ஆண்டில் இந்து சைய, கலாசாை அலுவல்கள் 
திம்ணக்களம முன்வனடுதத வசயற்்பாட்மட வநரில் 
கண்டு பிைமிதது ைட்டற்ை ைகிழ்ச்சி அமடந்தவர்க-
ளுள் நானும ஒருவன். நாவலர் ஐயாவின் கனவு-
கள் ்பலவவன்று என் மூதாமதயர் வசால்லக் வகள்-
விப்்பட்டிருக்கிவைன். சையம வ்பாதிக்கின்ை - சையம 

்பற்றிய வையயான வசயதிகமள நம சமூகததிற்குச் 
வசால்லும ஒரு கூட்டம உருவாக வவண்டும என்று 
நாவலர் ஐயா வ்பரிதும விருமபினார்.

நாவலருமடய கனமவ இந்து சைய, கலாசாை 
அலுவல்கள் திம்ணக்களம ஆன்மிகப் பிைசாைகர்அ-
ணியிமன உருவாக்குதல் என்ை வசயற்்பாடாக ஆைம-
பிதத வவமள, அந்தஅஙகுைார்ப்்ப்ண மவ்பவததிவல 
என்மனயும அமழததமத இந்தத தரு்ணததிவல 

நன்றிவயாடு நிமனவு கூருகின்வைன். 
எனது ஆதைா இந்த ைண்ணுலமக விட்டு 
நீஙகுவதற்கு முன்னர் எனது அமைப்்பா 
மகலாசபிள்மள அவர்களின் இடததில் 
அமையப் வ்பற்ை மகலாசபிள்மளயார் 
ஆலயததின் வதன்கிழக்கு மூமலயில் 
ஆறுமுகநாவலர் ஐயாவிற்கு ஒரு உரு-
வச்சிமல மவததுத தாருஙகள். அந்தச் 

சிமல வடிவில் நான் எனது மூச்சுப் பிரியுமவமை 
வழி்பாடாற்ை விருமபுகிவைன் என்று ஒரு அன்புக் 
வகாரிக்மகயிமனயும இந்து சைய,கலாசாை அலு-
வல்கள் திம்ணக்களததிடம முன்மவக்கின்வைன்.

நாவலர் ஐயாவின் இருநூைாவது ஜனன 
தினதமத முன்னிட்டு, இந்து சைய, கலாசாை அலு-
வல்கள் திம்ணக்களம அவர் வாழ்ந்த இடததிவல 
நாவலர் ஐயா வ்பயரிவல கட்டப்்பட்ட ைண்ட்பதமதப் 

புனைமைப்புச் வசயயப் வ்பாவதாக அறிந்வதன். ்பல 
வசயற்்பாடுகமள அஙகு முன்வனடுக்கப் வ்பாவது 
பிந்தினாலும இந்த விடயம நமடவ்பைப் வ்பாகிைது 
என்்பதில் எனக்கு ைகிழ்ச்சி.  நாவலர் ஐயாவின் 
ஆன்ை ்பலம அந்த நல்ல காரியததிற்கு நிச்சயம 
தும்ண நிற்கும. 

ைண்ட்பம புனைமைக்கப்்பட்ட பின்பு, யாழ்ப்்பா்ணம 
ைாநகை சம்ப நூலகச் வசமவமய வதாடர்ந்து அஙகு 
முன்வனடுப்்பதற்கு இந்து சைய, கலாசாை அலுவல்-
கள் திம்ணக்களமஆவன வசயய வவண்டும. எல்-
வலாரும ஒன்ைாய இருந்தால் எம முன்வனார்களின் 
ஆதைா ைகிழ்வமடயும. எஙகமள எைது முன்வனார் 
ைகிழ்வவாடு ஆசிர்வதிததுக் வகாண்டிருப்்பார்கள். 

இவவாறு ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் அவர்களின் 
வகாள்ளுப்வ்பைன்  விஸவவஸவைன் தனது வவண்டு-
வகாளில் வதரிவிததுள்ளார்.

நாவலர் கலாசாை ைண்ட்பம
வதாடர்்பாக ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக 
நாவலர் அவர்களின் வகாள்ளுப்-

வ்பைன் மு.விஸவவஸவைன் அவர்கள்
உருக்கைான வவண்டுவகாள் -ஒன்மை
விடுததுள்ளார். அவவிவகாைம வதாடர்்பாக 
ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் அவர்களின் 
வகாள்ளுப்வ்பைன் மு.விஸவவஸவைன் 
விடுததுள்ள வவண்டுவகாளில்
வதரிவிததுள்ளதாவது;

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலரின் 
ககாள்ளுப்பேரன் விடுக்கும்
உருக்கமான ்வண்டு்காள்

நலலது கெய்வாரர தட்டிக் ககாடுத்து
ஊக்கபபேடுத்துஙகள். விட்டுக்ககாடுபபினால
ககட்்டது ்நர்ந்து வி்டப ்போவதிலரல

இரைந்து கெயலாற்றுவதற்கு 
அரனவரும் முன்வாருஙகள்!

துயரத்தில ்தாயந்தது கிண்ணியா!
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க�ொவிட்-19 தடுப்பூசி 
திட்்டத்தின் கீழ் இலங்-
க�யர�ளுக்கு மூன்-
றொவது ட்டொஸ் வழங்-
குவதற�ொ� டேலும் 
4 மில்லியன் கைசர 
ட்டொஸ்�ள் டேறறு �ொகல ேொட்க்ட 
வநதக்டநதன.   

2,434 கிடலொ கிரொம் எக்ட 
க�ொண்ட இநத  தடுப்பூசி அளவு�ள் 
முதலில் கேதரலொநதின் அம்ஸ்்டர-
்டொமிலிருநது டதொஹொ �ட்்டொருக்கு 
க�ொணடு கசல்லப்ைட்்டது.   

அதன் பின்னர அங்கி-
ருநது �ட்்டொர எயரடவஸ் 
மூலம் டேறறு �ொகல 
08.40 ேணியளவில் �ட்-
டுேொயக்�, ைண்டொரேொ-
யக்� சரவடதச விேொன 

நிகலயத்துக்கு எடுத்து வரப்ைட்-
்டன. பின்னர விடச்டேொ� குளிரூட்-
்டப்ைட்்ட கலொறி�ளின் உதவியு்டன் 
அரச ேருநத� கூட்டுத்தொைனத்தின் 
�ளஞ்சியசொகலக்கு க�ொணடு கசல்-
லப்ைட்்டதொ� விேொன நிகலய அதி-
�ொரி�ள் உறுதிைடுத்தினர. 

மேலும் 4 மில்.பைஸர் 
நாடபடை வந்தபடைவு

பிர்பாகரன் ப்பாமதப்்பாருள்...
்டக்ளஸ் டதவொனநதொ ைொரொளுேன்-
றத்தில் ட�ள்விகயழுப்பினொர.  

ைொரொளுேன்றத்தில் டேறறு ஜனொ-
திைதி ேறறும் பிரதேருக்�ொன கசல-
வினம் கதொ்டரைொன வரவு கசலவுத் 
திட்்ட விவொதத்தில் உகரயொறறிய 
தமிழ் டதசியக்கூட்்டகேப்பு எம்.பி. 
ஸ்ரீதரனின் உகரயின் டைொதுகுறுக்கீடு 
கசயத சநதரப்ைத்திடலடய அகேச்-
சர ்டக்ளஸ் டதவொனநதொ இவவொறு 
கதரிவித்தொர.  

ஸ்ரீதரன் எம்.பி. தனதுகரயின்-
டைொது 'ஒடர ேொடு, ஒடர சட்்டம்' ஜனொ-
திைதி கசயலணியின் தகலவரொன 
ஞொனசொரடதரர, டைொகதப்கைொருள் 
விவ�ொரம் கதொ்டரபில் தமிழ் அர-
சியல்வொதி�ள் ஏன் டைசுவதில்கல 
எனக் ட�ட்கின்றொர.  

 2009 ஆம் ஆணடுக்கு முன்னர 
வ்டக்கில் டைொகதப்கைொருள் 
ைொவகன இருநததொ? �ஞ்சொ இருந-
ததொ? அல்லது யொரொவது டைொகதப்-
கைொருள் வரத்த�த்தில் ஈடுைட்்டொர-
�ளொ? டைொகத வஸ்து �ொரணேொ� 
எவரொவது ைொதிக்�ப்ைட்்டொர�ளொ?  

2009 ஆம் ஆணடுக்கு பின்னடர 
திட்்டமிட்டு வ்டக்கில் டைொகதப்-

கைொருள் ைொவகனக்கு வழி ைகுக்-
�ப்ைட்டுள்ளது. அது கதொ்டரபில் 
ேொம் ைலத்டகவ�ள் குரல் எழுப்பி 
உள்டளொம். ேொம் டைொகதவஸ்துக்�-
ளுக்கு எதிரொனவர�ள் என சிறிதரன் 
எம்பி கதரிவித்தொர.  

 அச்சேயம் குறுக்கீடு கசயத 
அகேச்சர ்டக்ளஸ் டதவொனநதொ,

 விடுதகலப்புலி�ளின் தகலவர 
பிரைொ�ரன் ஒரு டைொகதப்கைொருள் 
வரத்த�ர. அவர டைொகதப்கைொருள் 
வரத்த�த்தில் ஈடுைட்்டொர என்ைது ஸ்ரீ-
தரனுக்கு கதரியுடேொ கதரியொது.   

அத்து்டன் ஸ்ரீதரன் எம்பி தேது-
கரயின் டைொது ஜனொதிைதி ேஹிநத 
ரொஜைக்சவின் �ொலத்தில் சில அபிவி-
ருத்தி�கள வ்டக்கிறகு கசயததொ� 
ஏறறுக்க�ொள்கின்றொர.   

அதறகு முன்னர ஏன் அவவொறொன 
அபிவிருத்தி�ள் டேறக�ொள்ளப்ை-
்டவில்கல என்றும் அவர ட�ள்வி 
எழுப்புகிறொர. அதறகு முன்னர 
அவவொறொன ே்டவடிக்க��கள 
டேறக�ொள்வதறகு அங்குள்ளவர�ள் 
வி்டவில்கல, தக்ட�களடய ஏறை-
டுத்தினொர�ள் என அகேச்சர ைதில-
ளித்தொர. 

புதிய அரசியலமைபபு தயாரிபபுககான...
அலுவல�ம் உள்ளிட்்ட 19 நிறுவனங்-
�ள் மீதொன குழுநிகல விவொதத்தில் 
உகரயொறறிய அவர டேலும் குறிப்-
பிட்்டதொவது.   

லக்ேன் கிரிகயல்லவுக்கு �்டநத 
வரலொறு ேறநதுவிட்்டது. க�ொவிட்19 
நிகலயில் அரசொங்�ம் ேக்�கள 
ைொது�ொக்� கசயறைட்்டது. ேக்�கள 
ைொது�ொக்�த் டதகவயொன ச�ல ே்டவ-
டிக்க��களயும் சரியொன டேரத்தில் 
கசயதுள்டளொம். இவறகற மு�ொ-
கேத்துவம் கசயய பிரதேர அலுவல-
�ம் ைணியொறறியது.

பிரதேர அலுவல�ம் க�ொடரொனொ 
கதொறறுக்குள்ளும் ைல்டவறு கசயற-
ைொடு�கள டேறக�ொண்டது. ஆரம்-
ைத்தில் அத்தியொவசிய டசகவ�ளுக்-
�ொ� அரசொங்�ம் கசயலணி ஒன்கற 
நியமித்தது. இநத ஜனொதிைதி 
கசயலணி எேது டேறைொரகவயின் 
கீழ் கசயறைட்்டது. ேக்�ளின் பிரச்சி-
கன�கள தீரக்�வும் பிரதேர அலுவ-
ல�ம் ைணியொறறியது. அடத டைொன்று 
�ட்சித் தகலவர�ளு்டன் �ருத்துப் ைரி-
ேொறிடனொம். ேக்�ளின் அத்தியொவசிய 
டசகவ�களயும் சு�ொதொர வசதி�கள-
யும் வழங்� ச�ல நிகல�ளிலும் ைணி-
யொறறிடனொம். ேருத்துவர, ைொது�ொப்-
புப்ைக்டயினர தேது கைொறுப்கை 
நிகறடவறறினர.   

க�ொவிட்டினொல் வரத்த�ங்�ள் 
ைொதிக்�ப்ைட்்டன. க�ொவிட்டிலிருநது 
ைொதிக்�ப்ைட்்ட ேொட்க்ட மீட்� ைங்-
�ொறறி வருகிடறொம். அதற�கேய நிதி 
அகேச்சர குறுங்�ொல ேறறும் ேத்திய 
�ொல திட்்டங்�கள உள்ள்டக்கிய ைட்-
ஜட்க்ட முன்கவத்துள்ளொர. 

இநத இக்�ட்்டொன சூழ்நிகல-
யில் கைொருளொதொரத்கத முன்டனறற 
டவணடும்.   

2019 இல் வீழ்ச்சியக்டநத கைொரு-
ளொதொரத்கதடய ஏறடறொம். இநதப் 
கைொருளொதொரத்கத டேம்ைடுத்தத் 
டதகவயொன திட்்டங்�ள் இம்முகற 
வரவு கசலவுத்திட்்டத்திலுள்ளன. 
தேது அரசியல் ேலனுக்�ொ� விவொ-
தித்துக் க�ொள்வகத �ொணகிடறொம்.
எதிரணி முன்கவக்கும் நியொயேொன 
�ருத்துக்�கள கசவிசொயக்� தயொரொ� 
இருக்கிடறொம். கூட்டுப்கைொறுப்பு்டன் 
ேொட்டின் எதிர�ொலத்திற�ொ� முடிவு-
�கள எடுக்� டவணடும். ேக்�ளுக்-
�ொ� கைொறுப்பு்டன் ைணியொறற ச�ல 
எம்.பிக்�ளும் முன்வர டவணடும்.   

2022 இல் புதிய வரத்த� முயற-
சிகள ஆரம்பிக்� எதுவித ைதிவுக் 
�ட்்டணம் எதுவும் அறவி்டப்ை்ட 
ேொட்்டொது. புதிய வரத்த� முயறசி-
�கள ஆரம்பிக்� முன்வருேொறு 
இகளஞர, யுவதி�ளுக்கு அகழப்பு 
விடுக்கிடறொம். அநதியச் கசலொவ-
ணிகய க�ொணடுவரவும் ைங்�ளிக்-
குேொறு ட�ொருகிடறன். ேக்�ளுக்கு 
வழங்கும் வொக்குறுதி�கள நிகற-
டவறற டவணடும். 25 வரு்டங்�ள் 
நீடித்த அதிைர,ஆசிரிய  சம்ைள முரண-
ைொட்டு பிரச்சிகனக்கு தீரவு �ொண ே்ட-
வடிக்க� எடுக்�ப்ைட்டுள்ளது.

கேருக்�டி நிகலயிலும் இம்முகற 
வரவு கசலவுத் திட்்டத்தில் �ல்விக்-
�ொ� அதி� நிதி ஒதுக்�ப்ைட்டுள்ளது.   

எதிரணி விேரசனங்�கள கசவி-
சொயத்டதொம்.அவறறில் சில நியொய-
ேொனகவ. நியொயேொனவறகற ஏறறு 
திருத்த ேொம் தயொரொ� இருக்கிடறொம். 
அரசியலகேப்பிறகு ே�ல் சட்்டம் 
தயொரிக்�ப்ைடுகிறது. அதகன ைொரொ-
ளுேன்றத்தில் சேரப்பித்தது ஆரொய-
டவொம். ேொம் எதகனயும் ர�சியொ� 
ேகறத்து கசயய ேொட்ட்டொம் என்றொர.

அரசாஙகத்துககு மகநீட்டபவா
கதரிவித்தொர.   டேறைடி விைத்-

தில் ைலியொனவர�ள் கதொ்டரபில் 
சகையில் கதரிவித்த அகேச்சர 
இதகன ஒரு ேனித ைடுக�ொகல-
யொ�டவ குறிப்பி்ட முடியுகேன்றும் 
அதில் ையணித்தவர�ளுக்கு எநத 
ைொது�ொப்பு அங்கி�ளும் வழங்�ப்ைட்-
டிருக்�வில்கல என்றும் கதரிவித்த 
அவர,உறவு�கள இழநத குடும்ைங்�-
ளுக்கு அனுதொைங்�கள கதரிவித்துக் 
க�ொள்வதொ�வும் குறிப்பிட்்டொர.   

அரசொங்�த்திறகும் இதறகும் எநத 
சம்ைநதமும் கிக்டயொது. உள்ளு-
ரொட்சி சகை மூலடே ை்டகு ைொகதக்-
�ொன அனுேதி வழங்�ப்ைட்டுள்-
ளதொ� கதரிவித்த அகேச்சர, அது 
கதொ்டரபில் அரசுக்கு எவரும் க� 
நீட்்ட டவண்டொகேன்றும் அதகன 
அரசியலொக்� டவண்டொகேன்றும் 
ட�ட்டுக் க�ொண்டொர.   

இநத வி்டயத்தில் எவர தவறு 
இகழத்திருநதொலும் எவவித ைொர-
ைட்சமுமின்றி அவர�ள் சட்்டத்தின் 
முன் நிறுத்தப்ைடுவொர�களன்றும் 

அகேச்சர குறிப்பிட்்டொர. ைொலத்திற-
�ொன அடிக்�ல் �்டநத ேல்லொட்சி 
அரசொங்�த்தின் �ொலத்திடலடய ே்டப்-
ைட்்டது என்ைகத குறிப்பிட்்ட அவர, 
எத்தக�ய க்டண்டர முகறயும் பின்-
ைறறப்ை்டொேல் முகறயறற விதத்-
தில் அதற�ொன ே்டவடிக்க��ள் 
அப்டைொது டேறக�ொள்ளப்ைட்்டன 
என்ைகதயும் கதரிவித்தொர.   

விைத்து ேக்டகைறறு ைலர ைலி-
யொகியுள்ளது்டன் டேறைடி ை்டகுப் 
ைொகத டசகவக்கு அங்குள்ள ே�ர 
சகைடய அனுேதி வழங்கியுள்ள-
கதன்ைகதயும் அவர குறிப்பிட்்டொர. 
எவர தவறிகழத்திருநதொலும் அவர-
�ளுக்கு எதிரொ� சட்்ட ே்டவடிக்க� 
எடுக்குேொறு கிழக்கு ேொ�ொண முதல-
கேச்சரி்டம் ட�ட்டுக் க�ொணடுள்ள-
தொ�வும் அகேச்சர கதரிவித்தொர.   

ைொரொளுேன்றத்தில் டேறறு வரவு-
கசலவுத் திட்்டம் மீதொன குழுநிகல 
விவொதத்தில் உகரயொறறும் டைொடத 
அகேச்சர டஜொன்ஸ்்டன் கைர-
னொணட்டொ இவவொறு கதரிவித்தொர. 

ஆறாத்துயரில் மூழ்கிய
சகு சஹி (மூன்றகர வயது), 

சஹலொ (06 வயது), ைரிஸ் ைஹி (06 
வயது), சப்றியொ (30 வயது), டச�ப்-
துல் �ொதர (70 வயது), எஃப்.சரீன் 
(08 வயது) ஆகிடயொடர உயிரிழநதுள்-
ளதொ�வும் கதரிய வருகின்றது.   

இடதடவகள நீரில் மூழ்கிய இரு-
ைத்தி ஒரு டைரில் 13 டைர கிணணியொ 
தள கவத்தியசொகலயில் சிகிச்கச 
கைறறு வருவது்டன் டேலதி� சிகிச்-
கசக்�ொ� திருட�ொணேகல கைொது 
கவத்தியசொகலக்கு இரணடு டைர 
அனுப்பி கவத்துள்ளதொ�வும் கவத்-
தியசொகலயின் டைச்சொளர ஒருவர 
கதரிவித்தொர.   

இடதடவகள இச்சம்ைவத்தொல் 

ஆத்திரேக்டநத கிணணியொ பிரடதச 
இகளஞர�ள் வீதி�கள ேகறத்து 
வீதி ேறியல் டைொரொட்்டங்�களயும் 
டேறக�ொண்டனர.   

அத்து்டன் ஊ்ட�வியலொளர�ளின் 
கசொத்துக்�ளுக்கு டசதம் விகள-
விக்�ப்ைட்்டது்டன் சில ஊ்ட�விய-
லொளர�ளின் க�ய்டக்�த் கதொகல-
டைசி�ளும் அவ இகளஞர�ளொல் 
ைறிக்�ப்ைட்்டதொ�வும் கிணணியொ 
கைொலிஸ் நிகலயத்தில் முகறப்-
ைொடு கசயயப்ைட்டுள்ளது.   

ஊ ்ட � வி ய ல ொ ள ர � ளி ன ொ ல் 
பிடிக்�ப்ைட்்ட புக�ப்ை்டங்�ள் 
ைரிசீலகன கசயயப்ைட்டு ஆரப்-
ைொட்்டக்�ொரர�ளினொல் அகனத்து 

புக�ப்ை்டங்�ளும் அழிக்�ப்ைட்்ட-
தும் குறிப்பி்டத்தக்�து. உயிரிழநத 
சிறுவர�ளுக்கு நீதி வழங்குேொறு 
ட�ொரி கதொ்டரச்சியொ� இகளஞர�ள் 
டைொரொட்்டத்கத டேறக�ொணடு வந-
தனர.   

கிணணியொ கவத்தியசொகலயில் 
கவக்�ப்ைட்டிருநத ச்டலங்�கள 
திருட�ொணேகல கைொது கவத்திய-
சொகலக்கு க�ொணடு கசல்ல டவண-
்டொகேன ட�ொரி அம்பியூலன்ஸ் 
வணடி�கள இகளஞர�ள் தொக்� 
முறைட்்டதொல் ைொது�ொப்பு நிமித்தம் 
அம்பியூலன்ஸ் வணடி கிணணியொ 
கைொலிஸ் நிகலயத்தில் ைொது�ொப்-
ைொ� கவக்�ப்ைட்்டதொ�வும் கதரி-

யவருகின்றது.  டேலும் திருட�ொ-
ணேகல ேொவட்்ட ைொரொளுேன்ற 
உறுப்பினர எம். எஸ். கதௌபீக்கின் 
வீடு ஆரப்ைொட்்டக்�ொரர�ளினொல் 
முறறுக�யி்டப்ைட்டு டசதேொக்�ப்-
ைட்்டது. கிணணியொ பிரடதச கசய-
ல�த்தின் சில �ணணொடி�ளும் 
உக்டக்�ப்ைட்்டதொ�வும் கதரியவ-
ருகின்றது.   

இச்சம்ைவம் குறித்து விசொரகண-
�கள டேறக�ொள்ளுேொறு கிழக்கு 
ேொ�ொண ஆளுேர அனுரொதொ ய�ம்-
ைத் உத்தரவிட்டுள்ளொர. 

கிணணியொ பிரடதசத்தில் 
கதொ்டரச்சியொ� ைதறற நிகல 
�ொணப்ைட்்டது. 

அ்ைரிகக தூதுவராகிறார்...
அகேரிக்� தூதுவர கைொறுப்கை 

ஏறகுேொறு ஜனொதிைதி அகழப்பு 
விடுத்தொர. அதகன ஏறறு ைொரொ-
ளுேன்றத்திலிருநது விலகி அகே-
ரிக்�ொவுக்கு கசல்ல இருக்கிடறன். 
அகேரிக்�ொ மீணடும் ேனித உரிகே 
அங்�த்துவத்கத கைறறுள்ளது. 
எனது 10 வரு்ட அனுைவத்தின் ைடி 
ேனித உரிகே டைரகவவயின் தகல-
கேத்துவத்கத அகேரிக்�ொ கைறும். 
அகேரிக்�ொவு்டனொன கதொ்டரபு-
�கள அதி�ரிக்� டவணடுகேன்றும் 
அவர குறிப்பிட்்டொர.  

வரவு கசலவுத் திட்்ட 03 ஆம் 
வொசிப்பு மீதொன விவொதத்தில் உகர-

யொறறிய அவர டேலும் கதரிவிக்க�-
யில், 

இம்முகறயும் என்கன கதரிவு 
கசயதது கதொ்டரபில் �ளுத்துகற 
ேக்�ளுக்கு ேன்றி கதரிவிக்கிடறன். 
27 வரு்டங்�ள் எம்.பியொ� கதொ்டரச்-
சியொ� ைணியொறறிடனன். ைல கதரி-
வுக்குழுக்�ளுக்கு தகலகேத்துவம் 
வழங்கிடனன். 

அரசியலிலிருநது ஒதுங்� 
ேொட்ட்டன். ேொட்டுக்கு டசகவயொற-
றடவ அகேரிக்�ொ கசல்கிடறன். 
அகேரிக்�ொ கசன்று வநத பின்னர 
மீணடும் ேொட்டுக்கு டசகவயொறறு-
டவன் என்றும் குறிப்பிட்்டொர. 

225 எம.பிைாமரயும...
உள்ேொட்டு க�த்தறி ஆக்ட�கள பிர-
ைலப்ைடுத்த முன்வர டவணடும் என 
இரொஜொங்� அகேச்சர தயொசிறி கஜய-
டச�ர ைொரொளுேன்றத்தில் ட�ொரிக்க� 
விடுத்தொர. ேயநத திசொனொயக்� எம்.
பி(ஜ.ே.ச) எம்.பி எழுப்பிய ட�ள்விக்-
குப் ைதிலளித்த அகேச்சர டேலும் 
குறிப்பிட்்டதொவது,  

லக்சலவின் முதலொவது க�ொள்�-
லன் அகேரிக்�ொவுக்கு கசல்கிறது. 
க�த்தறி ஆக்ட�கள கவளிேொட்-
டுக்கு அனுப்ை இருக்கிடறொம். லக்ச-
லவு்டன் அகேரிக்�ொ, பிரித்தொனியொ, 
ஜப்ைொன்,டுைொய உட்ை்ட சில ேொடு�ள் 
ஒப்ைநதம் க�ச்சொத்திட்டுள்ளன 
என்றொர.  

மூலப்கைொருள் இறக்குேதிக்கு 
விடச்ட திட்்டம் ஏதொவது உள்ளதொ? 
சவொல்�ள் என்ன? என எழுப்ைப்-
ைட்்ட ட�ள்விக்குப் ைதிலளித்த 
அகேச்சர,  

இறக்குேதியின் டைொது வரி�ளுக்கு 
உட்ைட்ட்ட கசயய டவணடியுள்ளது. 

சலுசல ஊ்டொ� இறக்குேதி கசயது 
வழங்� முடியுேொ என ஆரொயநது வரு-
கிடறொம்.  

இநதக் க�த்கதொழிலில் பிரதொன 
பிரச்சிகன மூலப்கைொருட்�ளில் அதி-
�விகலயொகும். விறைதில் கூ்ட பிரச்-
சிகன உள்ளது. ைத்திக் விறைதிலும் 
சிக்�ல் உள்ளது. க�த்தறி ஆக்ட�ள் 
சநகதயில் உள்ளன. கவள்கள 
லினன் ஆக்ட�கள இறக்குேதி 
கசயயொது உள்ேொட்டில் தயொரிக்கும் 
ஆக்ட�கள எம்.பி�ள் அணிநது முன்-
ேொதிரியொ� இருக்� டவணடும். எேது 
க�த்தறி உக்ட�கள பிரைலங்�ள் 
அணிநதொல் ேறறவர�ளும் அணிய 
ஆரம்பிப்ைொர�ள். 225 எம்.பி�ளும் 
முன்வர டவணடும். சுதரசினிகைர-
ணொன்ட்டொபுள்டள,டரொஹினி �வி-
ரத்ன, தளதொ அதுட�ொரள டைொன்டறொர 
அணிகின்றனர.  க�த்தறி உக்ட�கள 
ஆண எம்பிக்�ளும் அணிநதொல் 
இநதத் துகறகய டேம்ைடுத்த உதவி-
யொ� அகேயும் என்றொர.

ைாவீரர் இல்லஙகளுககு முன்...
ேொவீரர வொரம் ஆரம்பிக்�ப்ைட்்ட-
வு்டன், ேொவீரர துயிலும் இல்லங்-
�ளுக்கு முன்ைொ� இவவொறு ைக்ட-
யினகர குவித்து, ேொவீரர துயிலும் 
இல்லங்�கள ேகறப்ைதன் மூலம், 
தமிழர�ள் அவர�ளின் வீரப்புதல்-
வர�கள ேறக்�க்கூடிய சூழ்நிகல 
வருேொ என்றும் அல்லது சிங்�ள-
வர�ள் இதகன ஏறறுக்க�ொள்கிறொர-
�ளொ என்றும் அவர ட�ள்விகயழுப்-
பினொர.  

2016 – 2018 வகர ேட்டுேன்றி 
2019ஆம் ஆணடு ட�ொட்்டொைய ரொஜ-
ைக் ஷ ஆட்சிக்கு வநத பின்னரும்-
கூ்ட ேொவீரர தினத்கத விளக்ட�றறி 

அனுஷ்டித்தொர�ள் என்றும் எநதவி-
தேொன பிரச்சிகன�ளும் இல்கல 
என்றும் கதரிவித்த அவர, தறடைொது-
தொன் இநத நிகல ஏறைட்டுள்ளதொ�-
வும் அவர குறறம் சொட்டினொர.  

ேொட்டில் விழொக்�ள், விகளயொட்-
டுப் டைொட்டி�ள் ேக்டகைறுகின்றன 
என்றும் இதறகு க�ொடரொனொ �ட்டுப்-
ைொடு�ள் இல்கல என்றும் கதரிவித்த 
அவர, ஆனொல், ேொவீரர தினத்கத 
அனுஷ்டிப்ைதறகு ேட்டுடே 
க�ொடரொனொ �ட்டுப்ைொடு�ள் விதிக்-
�ப்ைடுகின்றன என்றும் இநத நிகல 
ேொற டவணடும்” எனவும் அவர 
டேலும் கதரிவித்தொர. பிரதான சூத்திரதாரி...

ட�ொரிக்க�கயயும் �ொல அவ�ொசத்-
கதயும் �ருத்தில் க�ொணடு வழக்கு 
ஒத்திகவக்�ப்ைட்்டது.  

டேலும், குறறம் சொட்்டப்ைட்்டவர-
�ளில் 10 டைர சொரபில் வழக்�றிஞர-
�ள் ஆஜரொ�வில்கல.  

இநத நிகலயில், தமிழில் சரளேொ-
�த் டைசத் கதரிநத சட்்டத்தரணி�கள 

வழங்குேொறு இலங்க� சட்்டத்தர-
ணி�ள் சங்�த்தின் தகலவருக்கு நீதி-
ேன்றம் நிகனவூட்்டல் ஒன்கறயும் 
அனுப்பியுள்ளது. குறறம் சொட்்டப்-
ைட்்டவர�ள் ைலத்த ைொது�ொப்பு்டன் 
நீதிேன்ற வளொ�த்திறகு உள்டளயும் 
கவளிடயயும் அகழத்துகசல்லப்ைட்-
்டனர என்ைது குறிப்பி்டத்தக்�து. 

பீம்டக்கால்லி ்பதிவாளர்...
ஒழுக்�ொறறு ே்டவடிக்க� டேற-
க�ொள்ளப்டைொவதொ� அகேச்சர 
ேஹிநதொனநத அளுத்�ேட� கதரி-
வித்துள்ளொர.

டேறறு முன்தினம் கவளியி்டப்-
ைட்்ட புதிய வரத்தேொனி அறிவித்-
தகல இரத்து கசயயுேொறு தொன் 
பீக்டக�ொல்லி ைதிவொளருக்கு உத்-
தரவிட்்டதொ� அகேச்சர கதரிவித்-
துள்ளொர.

இடதடவகள, 7 வரு்டங்�-
ளொ� தக்ட கசயயப்ைட்டிருநத 5 
பீக்டக்க�ொல்லி வக��ளுக்�ொன 

தக்டகய நீக்கியகே கதொ்டரபில் 
அவர ைதவியில் இருநது நீக்�ப்ைட்-
டுள்ளதொ� அறிக்க� ஒன்கற கவளி-
யிட்டு விவசொயத்துகற அகேச்சின் 
கசயலொளர ஜயசூரிய உடுகும்புர 
கதரிவித்துள்ளொர.

அதனடிப்ைக்டயில் பீக்டக்-
க�ொல்லி ைதிவொளரினொல் 2021.11.01 
கவளியி்டப்ைட்்ட வரத்தேொனி அறி-
வித்தகல கசயலிழக்� கசயவது்டன் 
அவருக்கு எதிரொ� ஒழுக்�ொறறு ே்டவ-
டிக்க� எடுக்�ப்ை்டவுள்ளதொ�வும் 
கதரிவிக்�ப்ைடுகின்றது.

14 மில். ரூ்பாமவ டு்பாய்ககு...
கைறுேதியொன உள்ேொட்டு ேறறும் 
கவளிேொட்டு ேொணயங்�கள 
டுைொயக்கு �்டத்த முறைட்்டதொ� 
சுங்�ப் பிரிவு அதி�ொரி�ள் கதரிவிக்-
கின்றனர.   

அவரி்டமிருநது 10 மில்லியன் 
இலங்க� ரூைொவும் 20,000 அகே-
ரிக்� க்டொலர�ளும் மீட்�ப்ைட்டுள்-

ளன. சநடத� ேைர க�ொழும்பில் 
வசிக்கும் 27 வயதொன வரத்த�ர 
ஒருவகரன அக்டயொளம் �ொணப்-
ைட்டுள்ளொர. �ட்டுேொயக்� விேொன 
நிகலய புறப்ைடும் முகனயத்தில் 
ைணிபுரியும் சுங்� அதி�ொரி�ள் குழு-
வினர சநடத� ேைகர க�துகசயதுள்-
ளனர.  

தஙக க்டத்தலில்...
கைங்�ளூருக்கு ையணித்துள்ளனர.   

க�ப்ைறறப்ைட்்ட தங்�த்தின் 
கைறுேதி 1 ட�ொடி இநதிய ரூைொ 
என ேதிப்பி்டப்ைட்டுள்ளது்டன், 
சநடத� ேைர�ளி்டம் டேலதி� விசொ-
ரகண�ள் முன்கனடுக்�ப்ைட்டு 

வருகின்றன. அவர�ளி்டம் இருநது 
கைறப்ைடும் த�வகல அடிப்ைக்ட-
யொ� க�ொண்ட தங்�க் �்டத்தலில் 
கதொ்டரபுக்டய முழு கும்ைகலயும் 
க�துகசயய ே்டவடிக்க� எடுக்�ப்-
ைட்டுள்ளது.  

திஸ்ஸ குடடியாராச்சி...
ஐக்கிய ேக்�ள் சக்தியின் ைொரொளு-

ேன்ற உறுப்பினர சமிநத விடஜசிறி, 
குட்டியொரொச்சி எம்.பிகய தொக்குவ-

தறகு முயறசித்தடைொது டேலும் சில 
எம்.பிக்�ள் அதகன தடுத்து நிறுத்த 
முயறசித்தனர. 

உரிய பநரத்தில் தீர்வு... (03 ஆம ்பககத் ்தா்டர்)

என கதரிவித்தொர. அது கதொ்டரபில் 
நிதி அகேச்சரி்டம் எழுப்ைப்ைட்்ட 
ட�ள்விக்கு அவரும் உரிய ைதிகல 
வழங்�வில்கல என்று கதரிவித்தொர.   

 லக்ேன் கிரிகயல்ல அதகன பிரத-
ேரின் �வனத்திறகு டேறறு சகையில் 
க�ொணடு வநதடைொது அவர டேற-
�ண்டவொறு ைதிலளித்தொர.  

ரஷய ்பாதுகாபபுச் சம்ப... (03 ஆம ்பககத் ்தா்டர்)

ஜனொதிைதி இதன்டைொது கதரி-
வித்தொர. நிக்க�ொலொய ைட்ருகஷவ 
க�ொணடுவநத க�ொடரொனொ கவரஸ் 
கதொறறுக்கு எதிரொன ஸ்பூட்னிக் தடுப்-
பூசி�ள் 5,000 ேறறும் க�ொவிட்19 
தடுப்பூசிடயறறகல கவறறிக�ொள்ள 
ரஷ்யொ வழங்கிய ஒத்துகழப்புக்கு  
ஜனொதிைதி ேன்றி  கதரிவித்தொர.  

ரஷ்யொவின் ஜீஎஸ்பி (GSP) முகற-
கேயின் கீழ் டேறக�ொள்ளப்ைடும் 
ஏறறுேதி உறைத்தி�கள விரிவுை-
டுத்த இலங்க� எதிரைொரக்கின்றது. 
க�ொழும்பு துகறமு� ே�ரம், மின்-
சக்தி, ேருநது உறைத்தி, த�வல் 
கதொழில்நுட்ைம், விவசொயத்துகற 
ேறறும் உட்�ட்்டகேப்பு வசதி�ள் 

உள்ளிட்்ட துகற�ளில் முதலீடு�-
களச் கசயவதறகு, ரஷ்ய முதலீட்்டொ-
ளர�ளுக்கு அகழப்பு விடுப்ைதொ� 
ஜனொதிைதி கதரிவித்தொர.  

ஐக்கிய ேொடு�ள் ைொது�ொப்புச் 
சகையின் நிரநதர உறுப்பினர என்ற 
வக�யில், அபிவிருத்தியக்டநது 
வரும் ேொடு�ளின் சேொதொனம் 

ேறறும் ைொது�ொப்புக்�ொ� முன்னி-
கலயொவது கதொ்டரபில்ரஷ்யொவுக்கு 
தனது ைொரொட்டு�களத் கதரிவித்த 
ஜனொதிைதி, ஐக்கிய ேொடு�ள் ேனித 
உரிகே�ள் டைரகவக்கூட்்டத் 
கதொ்டரின் டைொது இலங்க�க்கு 
வழங்கிய ஒத்துகழப்புக்கு ேன்றி 
கதரிவித்தொர.

்ப்டகு வி்பத்து முழு...
 விைத்து குறித்து அறிநது ேொன் 
மி�வும் டவதகனயுறடறன் எனவும் 
இறநதவர�ளின் குடும்ைங்�ளுக்கு 

எனது இரங்�கள கதரிவித்துக் 
க�ொள்கின்டறன் எனவும் அகேச்சர 
ேொேல் ரொஜைக் ஷ குறிப்பிட்டுள்ளொர.  

்தாழிறசஙக ந்டவடிகமகககு... (03 ஆம ்பககத் ்தா்டர்)

எனினும் இலங்க� கதொழிலொளர 
�ொங்ரஸ் கதொழிறசங்� ே்டவடிக்க�-
�ளுக்கு தயொரொவதொ�வும், �ம்ைனி-
�ள் அவறறுக்கு தயொரொ� டவணடும் 
என்றும் ேொம் எச்சரித்துள்டளொம். 
தறடைொது இ்டம்கைறறுக் க�ொணடி-
ருக்கும் கைருநடதொட்்ட கதொழிலொளர-
�ளின் சம்ைள பிரச்சிகன கதொ்டரைொன 
வழக்கு விசொரகணயில் எதிரவரும் 
வொரங்�ளில் சிறநத முன்டனறறத்-
திகன அக்டய முடியும் என்று எதிர-
ைொரக்கின்டறொம்.   

எேது இலக்கு 1,000 அல்லது 
1,500 ரூைொய சம்ைளம் அல்ல. ேக்-
�ளின் ேன்கேடய எேது இலக்-
�ொகும். சம்ைள நிரணயசகையின் 
ஊ்டொ� 1,000 ரூைொ வழங்�ப்ைட்்டது. 
ேொமும் அதகன ேம்பிடய வொக்�-
ளித்டதொம். அரசொங்�ம் இது கதொ்டர-
பில் அவதொனம் கசலுத்தும் என்று 
எணணிடனொம். தறடைொது கதொழில் 
அகேச்சின் கீழ் ைல பிரச்சிகன�ள் 

உள்ளன. அநத பிரச்சிகன�ளுக்கு தீர-
வு�ள் வழங்�ப்ைடுவதொ�வும் கதரிய-
வில்கல. கூட்டு ஒப்ைநதம் இரத்து 
கசயயப்ைட்்டொல் ேொத்திரடே ேொடும், 
ேகலய�மும் முன்டனரும் என்று 
ைலர கூறினர. அதனொல் இன்று கூட்டு 
ஒப்ைநதமும் இல்லொேல் டைொயுள்-
ளது. அன்று இவவொறொன �ருத்துக்-
�கள கவளியிட்்ட கதொழிறசங்�ங்�ள் 
தறடைொது அகேதியொ�வுள்ளன.   

ைொரொளுேன்றத்தில் அரசொங்�த்-
திறகு எதிரொ� ைொரொளுேன்றத்தில் 
ைதொக��கள ஏநதுைவர�ள் ேக்�-
ளுக்கு ஆதரவொ� ைதொக��கள ஏநத-
லொேல்லவொ? அநத வக�யில் கூட்டு 
ஒப்ைநதத்தின் முக்கியத்துவத்கத 
தறடைொது அகனவரும் அறிநது 
க�ொணடிருப்ைர. ேக்�ள் கூட்டு ஒப்-
ைநதம் டவணடும் என்ற நிகலப்-
ைொட்டில் �ொணப்ைடுவொர�ளொயின் 
எேது நிகலப்ைொடும் அதுடவயொகும் 
என்றொர.  

்பார்மவயாளர்களுககு... (03 ஆம ்பககத் ்தா்டர்)

  இதறகுப் ைதிலளித்த இரொஜொங்� 
அகேச்சர சுதரசினி கைரனொணட்டொ 
புள்டள கதரிவிக்க�யில், இது 
கதொ்டரபில் சு�ொதொர டசகவப்ைணிப்-

ைொளரி்டம் வினவிய பின்னடர ைதில் 
வழங்� முடியும். 

இது விடச்ட நிகலகேயொகும் 
என்றொர.  

டலொரன்ஸ் கசல்வேொய�ம், ஷம்ஸ் 
ைொஹிம்  

வீட்டுப் ைணிப்கைண�ளுக்கும் 
ஊழியர டசேலொை நிதி ேறறும் 
ஊழியர ேம்பிக்க� நிதிகயப் கைற-
றுக்க�ொடுக்� ே்டவடிக்க� எடுக்-
�ப்ைட்டுள்ளதொ� கதொழிலகேச்சர 
நிேல் சிறிைொல டி சில்வொ ைொரொளு-
ேன்றத்தில் கதரிவித்தொர.  

அதற�ொன சட்்டம் மூலம் க�ொண-
டுவரப்ைட்டுள்ளதொ� டேறறு 
சகையில் கதரிவித்த கதொழிலகேச்-
சர கதொழிலொளர�ளின் ேலன்�ள் 
கதொ்டரபில் அரசொங்�ம் எப்டைொதும் 

உரிய ே்டவடிக்க� எடுக்�த் தயொரொ�-
வுள்ளது என்றும் கதரிவித்தொர.

ைொரொளுேன்றத்தில் டேறறு எதிரக்-
�ட்சித் தகலவர சஜித் பிடரேதொச 
எழுப்பிய ட�ள்வி�ளுக்குப் ைதில-
ளிக்கும் டைொடத அகேச்சர நிேல் 
சிறிைொல டி சில்வொ கதரிவித்தொர.  

�ொப்புறுதி மு�வர�ளுக்கு நிரநதர 
நியேனம் வழங்குவது கதொ்டரபில் 
எதிரக்�ட்சி தகலவர சஜித் பிடர-
ேதொச டேறறு சகையில் ட�ள்வி 
ஒன்கற முன்கவத்தொர.  

அதறகு ைதிலளித்த அகேச்சர:  
�ொப்புறுதி மு�வர�ளின் பிரச்ச-

கன�ளுக்கு நீதியொன தீரவு ஒன்கற 

கைறறுக்க�ொடுப்ைதறட� கதொழில் 
அகேச்சு ே்டவடிக்க� எடுத்து வரு-
கிறது.  

அது கதொ்டரபில் �ொப்புறுதி நிறு-
வனங்�ளு்டன் கதொழில் அகேச்சு 
டைச்சுவொரத்கத ே்டத்தியுள்ளது்டன் 
இன்கறய தினமும் டைச்சுவொரத்கத 
கயொன்று ே்டத்தப்ை்டவுள்ளது.  

கதொழில் அகேச்சொனது அவர-
�ளுக்கு ஊழியர டசேலொை நிதி 
ேறறும் ேம்பிக்க� நீதி ஆகியவறகற 
கைறறுக்க�ொடுப்ைது கதொ்டரபில் 
தீரேொனம் ஒன்கற டேறக�ொண-
்டது எனினும் அநத தீரேொனத்கத 
சவொலுக்கு உட்ைடுத்தும் வக�யில் 

�ொப்புறுதி நிறுவனம் நீதிேன்றத்கத 
ேொடியுள்ளது. அதறகிணங்� நீதிேன்-
றத்தின் தீரப்பு கவளிவநத பின்னடர 
அடுத்த �ட்்ட ே்டவடிக்க�கய 
டேறக�ொள்ள முடியும்.  

டேறைடி �ொப்புறுதி மு�வர�ள் 
சம்ைளகேொன்கற கைறறுக் க�ொள்-
ைவர�ள் அல்ல.அவர�ள் �மிஷ-
னுக்கு டவகல கசயைவர�ள். எவ-
வொகறனினும் அவர�ளுக்கு ஊழியர 
டசேலொை நிதி ேறறும் ஊழியர ேம்-
பிக்க� நிதிகய கைறறுக் க�ொடுக்� 
டவணடும் என்ற நிகலப்ைொட்டி-
டலடய கதொழிலகேச்சு உள்ளது 
என்றொர.  

வீடடுப் ைணிப்்ைண்களுக்கும் EPF, ETF  
்ைற்றுக்்்காடுக்்க அரசாங்கம் நடைவடிக்ப்க  

த�ொழிலமைச்சர் நிைல் சிறிபொல டி சில்்ொ ்சமபயில் த�ரிவிப்பு
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இரசாயன பசளை பாவளனளய நீக்கும் 
அரசாங்கத்தின் திட்டத்தில் பின்வாங்க பபாவதில்ளலை
(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

நாட்டில் சேதனப் பேளைளை அறிமுகப் -
படுத்தவும் இரோைன பேளை பாவளன -
ளைப் படிப்படிைாக அகற்்றவும் அரோஙகம் 
சேற்்காண்டுளை திட்்டஙகளை நாம் பின் -
வாஙகவில்ளலை. அவவா்றான தகவல்கள 
்பாயைானளவ என அளேசேர் ஜானக வக் -
குபுர ்தரிவித்தார். 

எம்பிலிபிட்டிைவில் சநற்று முன்தினம் 
நள்ட்பற்்ற அபிவிருத்தி ேம்பநதோன 
நிகழ்வுகளின் பின்னர் ஊ்டகவிைலைாைர்க -
ளுக்கு தகவல் வழஙகுளகயிசலைசை அவர் 
இவவாறு ்தரிவித்தார்.

அவர் சேலும் தகவல் வழஙளகயில், 
விவோயிகளுக்கு சேதனப்பேளை அறிமுகப் -
படுத்தும் வளர சிலை சூழ்நிளலைகளில் அவர் -
களுக்கு ்பாருத்தோன பேளைளை வழங -

கவும் சேதனப் பேளைக்கு இளேவாக்கம் 
அள்டை காலைக்்கடு ஒன்ள்றயும் அரோங -
கம் வழஙகி வருகி்றது.

இக்காலைப்பகுதியில் விவோயிகளுக்கு ஏற் -
படும் பிரசேளனகளுக்குப் பலை வழிகளில் 
உதவி ்ேயைவும் நாம் வழிவளககளை 
சேற்்காண்டுளசைாம்.

்பாயைான தகவல்களுக்கு விவோயி -
கசைா ்பாதுேக்கசைா ஏோ்றக்கூ்டாது. 
இப்பிரசதேத்தின் சோைப்பயிர்ச ்ேயளக -
ைாைர்களுக்கு சேதனப்பேளை வழஙகப் -
பட்டுளைது. அவர்கள அதற்கிணஙக தேது 
விவோைத்ளத சேற்்காண்டு வருகின்்ற -
னர். இசதசவளை எனது சவண்டுக்சகா -

ளுக்கு இணஙக ஜனாதிபதி 5000 ்ேற்றிக் 
்தான் யூரிைா பேளைளை ்காளவனவு 
்ேயை அனுேதி வழஙகினார். இளவ 
இரண்டு மூன்று வாரஙகளில் நாட்ள்ட வந -
தள்டநத பின்னர் இவற்ள்றயும் விவோயிக -
ளுக்கு பகிர்நதளிப்சபாம்.

இக்காலைப்பகுதியில் விவோயிகளுக்கு ஏற் -
படும் நஷ்டத்ளத ஈடு ்ேயை உதவி ்ேயை 
அரோஙகம் தைாராக உளைது.ஆனால் 
சேதன பேளைைால் விவோைம் நஷ்டம் 
அள்டயும் விவோயிகளுக்கு ோத்திரசே 
அரசினால் உறுதிைளிக்கப்பட்டுளை நிவா -
ரணம் வழஙகப்படும் எனவும் அவர் ்தரி -
வித்தார்.

அமைச்சர் ஜானக வக்குமபுர

நியமனம் வழங்கும் நிகழ்வு
காவத்ளத தினகரன் விசே்ட நிருபர்

ேப்ரகமுவ ோகாணத்தினால் 2019 ஆம் ஆண்டு தற்காக -
லிோக ேற்றும் ஒப்பநத அடிப்பள்டயில் அரே சேளவயில் 
இளணத்துக் ்காளைப்பட்்ட ோரதிகள ேற்றும் அலுவலைக உத -
விைாைரகள 22 சபருக்கு நிரநதர நிைேனம் வழஙகும் நிகழ்வு 
சநற்றுமுன்தினம் (22) ேப்ரகமுவ ோகாண ஆளுநர் டிக்கிரி 
்காப்சபகடுவ தளலைளேயில் ோகாண ேளப கட்்ட்டத்்தாகு-
தியில் இ்டம்்பற்்றது.

180 சவளலை நாட்களை பூர்த்தி ்ேயதவர்களுக்சக ேப்ரக-
முவ ோகாண அரே சேளவ ஆளணக்குழுவினால் நிரநதர நிை-
ேனம் வழஙகப்பட்டுளைது. 

இதன்சபாது ேப்ரகமுவ ோகாண பிரதான அளேசசின் ்ேை -
லைாைர் பிரபாத் உதாகர, ேப்ரகமுவ ோகாண அரே சேளவ 
ஆளணக்குழுவின் ்ேைலைாைர் ோநதி விசஜராஜா, ோகாண 
ஆளுநரின் இளணப்புச ்ேைலைாைர் ேஞ்சுலைா இதிகா்வலை 
உட்ப்ட அரே அதிகாரிகள கலைநது ்காண்்டனர்.

ககாட்டகமை வீ டீச்சர் அமைப்பின் ஏற்பாடடில்  25 வரு்டகாை ஆசிரிய ச்சமவமய பூர்த்திக்சயத ஆசிரியர்கமை ககௌரவப்்படுத்தும 
நிகழ்வு  ககாட்டகமை ஷஸ்மிக்கா ைண்ட்பத்தில் இ்டமக்பற்றது. இந்நிகழ்வில் இப்பிரசத்சத்தில் 25 வரு்டகாை ஆசிரிய ச்சமவமய பூர்த்தி 
க்சயத ஆசிரியர்கள் ககௌரவிக்கப்்பட்டனர்.இந்நிகழ்வில் பிரதை அதிதியாக நுவகரலிய  கல்வி வைய  சகாட்டக்கல்வி ்பணிப்்பாைர்  கஜக -
தீஸ்வரன், ககாட்டகமை ஆசிரிய கைா்சாமையின் முன்னாள் அதி்பர் த கஜயக்குைார், பீஷசகார் நிறுவனத்தின் திட்டமி்டல் முகாமையா -
ைர் சநாயல்சில்வஸ்்டர், சீ்டா வை நிமையத்தின் இமைப்்பாைர் ்பரைசஜாதி ஆகிசயார் கைந்து ககாண்டனர்.

்ப்டம தைவாக்கமை குறூப் நிரு்பர்

தலைவாக்களலை குறூப் நிருபர்

நுவ்ரலிைா  விசே்ட ்பாருைாதார 
ேத்திை நிளலைைம் சநற்றுமுன்தினம் முதல் 
வழளேசபால் தி்றநது ேரக்கறி விைாபாரம் 
நள்ட்பற்்றது. நுவ்ரலிைாவில் சநற்று 
முன்தினம் இ்டம்்பற்்ற விவோயிகளின் 
ஆர்ப்பாட்்டத்திற்கு ஆதரவு ்தரிவித்து 
மூ்டப்பட்டிருநத ்பாருைாதார ேத்திை 
நிளலைைம் சநற்றுமுன்தினம் வழளேசபால்  

தி்றக்கப்பட்்டது. நுவ்ரலிைாவில் உளை 
விசே்ட ்பாருைாதார ேத்திை நிளலைைம் 
சநற்றுமுன்தினம் (22) திஙகட்கிழளே மூ்டப்-
படுவதாக குறிப்பிட்்ட ஒரு சிலை குழுக்கள 
சேற்்காண்்ட பிரோரத்தில் எவவித உண்-
ளேயும் இல்ளலை்ைன நுவ்ரலிைா விசே்ட 
்பாருைாதார ேத்திை நிளலைைத்தின் நிர்வாக 
ேளப ்தரிவித்துளைது. நுவ்ரலிைா விசே்ட 
்பாருைாதார ேத்திை நிளலைைத்தின் ்ேைற்-
பாடுகள வழளே சபான்று சநற்று முழு 

நாளும் விைாபாரம் இ்டம்்பற்்றதாக நுவ்ர-
லிைா விசே்ட்பாருைாதார ேத்திை நிளலைை 
நிர்வாக ேளப சுட்டிக்காட்டியுளைது.்பாரு-
ைாதார ேத்திை நிளலைைத்திற்கு கிள்டக்கும் 
ேரக்கறிகளை தள்டயின்றி ்வளி ோவட்்டங-
களுக்கு எடுத்து ்ேல்வதற்கு சதளவைான 
அளனத்து ந்டவடிக்ளககளும் எடுக்கப்பட்-
டுளைதாக நுவ்ரலிைா விசே்ட ்பாருைா-
தார ேத்திை நிளலைை நிர்வாகம் சேலும் ்தரி-
வித்துளைது.

நுவரரலியா ரபாருைாதார மத்திய நிளலையம் வழளமபபால் திறப்பு 

்கல்முளன மக்்கள் வஙகியில் ஏ.ரி.எம். திறந்து ளவப்பு
(கல்முளன விசே்ட நிருபர்)

கல்முளன ேக்கள வஙகிக் 
கிளையில் நவீனேைப்படுத்தப் -
பட்்ட தன்னிைக்க பணப்பரிோற்்ற 
சேளவ நிளலைைம் (ATM)  ்ேவ -
வாயக்கிழளே (23) சகாலைாகலைோ -
கத் தி்றநது ளவக்கப்பட்்டது.

கிளை முகாளேைாைர் ஏ.எல்.
அப்துஸ் ஸலைாம் தளலைளேயில் 
இ்டம்்பற்்ற இநநிகழ்வில், ேக்கள 
வஙகியின் தளலைளேக் காரிைாலைை 

பிரதிப் ்பாது முகாளேைாைர் 
சஜ.யூ.ஏ.அன்ஸார், அம்பாள்ற 
பிராநதிை முகாளேைாைர் எச.டி.கு -
ணரத்தின ஆகிசைார் அதிதிகைாக 
கலைநது ்காண்டு இதளனத் தி்றநது 
ளவத்தனர்.

நவீனேைப்படுத்தப்பட்்ட தன்னி -
ைக்க பணப்பரிோற்்ற சேளவ நிளலை -
ைத்தில் பணம் ேற்றும் காசோளலை 
ளவப்பி்டலுக்கும் பணம் மீைப் 
்பறுவதற்கு்ேன தனித்தனி 
இைநதிரஙகள அளேக்கப்பட் -

டிருக்கின்்றன. அசதசவளை, 
தற்சபாது தனிைார் கட்்ட்ட்ோன் -
றில் இைஙகி வருகின்்ற கல்முளன 
ேக்கள வஙகிக் கிளைக்கு நிரநதரக் 
கட்்ட்டத்ளத அதற்குரிை ்ோநத 
நிலைத்தில் அளேப்பதற்கான ந்ட -
வடிக்ளககள எடுக்கப்பட்டு வரு -
வதாகவும், எதிர்வரும் ஜனவரி 
ோதேைவில் நிர்ோணப் பணிகள 
ஆரம்பிக்கப்படும் எனவும் இதன் -
சபாது அதிதிகளினால் ்தரிவிக்கப் -
பட்்டது.

62-4848 Toyota Bus 
1991,  கூடிய விமைக்  
சகள்விக்கு. கவலி்பல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  காலி  வீதி,  
ககாழுமபு-03,  கதா.ச்ப. 
0714 5 42 958 .
 074487

ககாழுமபு---05இல் ஓர் நிறு-
வனத்திறகு அலுவைக 
பிசயான் சதமவ. 
அலுவைகத்மத சுத்தி -
கரித்தல் ைறறும ்பரா -
ைரிப்பு சவமையிலும 
ஈடு்ப்டல்  சவணடும. 
்சம்பைம ச்பசித் தீர்க்க-
ைாம. தயவு க்சயது 
கதா்டர்பு ககாள்ைவும. 
0 7 7 7 9 9 9 6 8 2 ,  
0703886177. 074221

ச�ாைாகை,  ்பனாககா்ட-
யிலுள்ை கர மபின்ச்ப-
ர்க் மக த்கதாழில் 
உற்பத்தி க் கம்பனி-
க்கு ்பயிறசியுள்ை/  
்பயிறசி இல்ைாதவர்கள் 
அவர்களின் உற்பத்திப் 
பிரிவிறகு சதமவ. 
வயது 18 - 32. பிறிதான 
்ச லு ம க க ளு ்டன் 
்சம்பைம. தயவு க்சயது 
0 7 7 8 8 6 9 8 0 3 
என்்ற இைக்கத்திறகு 
அமழப்ம்பக் ககாடுக்க-
வும. 074292
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Fwpg;gpl;bUf;Fk; KfthpfSf;F mQ;ryplg;gl;Ls;snjd ,j;jhy; mwpaj;jug;gLfpd;wJ.

,y ghPl;ir

ghPl;ir 

eilngWk; 

jpfjpfs;

ghPl;ir eilngWk; 

,lq;fs;

01 jpwik mbg;gilapy; Kfhikj;Jt Nrit cj;jpnahfj;jH 

Nritapd; mjptpNrl juj;jpw;F gjtpAaHj;Jtjw;fhd Nghl;bg; 

ghPl;ir - 2019 (2021)

2021 etk;gH 28 nfhOk;G

02 ,yq;if MrphpaH fy;tpayhsH Nritapd; IIIMk; juj;jpw;f 

Ml;NrHg;G nra;tjw;fhd kl;Lg;gLj;jg;gl;l Nghl;bg; ghPl;ir 

- 2019(2021)

2021 etk;gH 28 09 khfhzq;fspd; 

gpujhd efuq;fspy;

mDkjp ml;il fpilf;fg; ngwhj tpz;zg;gjhhpfs; my;yJ Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gLk; tpz;zg;gjhhpfs; 

,Ug;gpd; jkJ KOg; ngaH> KfthpAld; ,j;jpizf;fsj;jpd; epWtdk; rhH ghPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpisiaj; 

njhlHG nfhs;sTk;. ,g;ghPl;irfSf;Fhpa mDkjp ml;ilfis www.doenets.lk ,izaj;jsj;jpD}lhf 

gjptpwf;fk; nra;J nfhs;s KbAk;.

njhiyNgrp: 011-2785230/ 011-2789150
njhiyefy;: 011-2784232

gP. rdj; g+[pj

ghPl;irfs; MizahsH ehafk;

5/5/2/AD/2021
epWtdk;rhH ghPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpis>

,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk;>

ngytj;ij> gj;juKy;y

2021 etk;gH 24Mk; jpfjp

mkuH jpUkjp Rg;gpukzpak; nry;yk;khs;
vk;Kld; ,Uf;Fk; tiu njhpatpy;iy mk;kh cdJ mUik 

,g;NghJ xt;nthU epoypYk; cd; cUtk; njhpfpwJ.

md;dhH fhyQ;nrd;w jpU. Rg;gpukzpak; Xa;T ngw;w Kd;dhs; ~jpdfud;| gj;jphpif cjtp MrphpaUk;> Nkd;ik 

jq;fpa [dhjpgjpahy; ~jkpo;kzp| tpUJ ngw;wtUkhd jpUthsH Rg;gpukzpak; mtHfspd; md;G kidtpAk;.

kfs;khH:- n[yl;Rkp (fdlh)> tpkNy];thp (fdlh)> NuDfhNjtp (,yq;if)

kfd;khH:-  Re;juuh[d;> KusPjud; (nfhOk;G)> ,utpr;re;jpud; (nfhOk;G)> rz;Kfehjd; (,e;jpah) fpU\;zFkhH 

(yz;ld;)> =uhkjh]; (Lgha;)

Ngud;khH:-  jpyPg; (Lgha;)> tprhy;uhk; (Nfhak;Gj;J}H)> mN[a;d;FkhH (mT];jpNuypah)> rjP]; (nfhOk;G)> nftpd; 

(nfhOk;G)> r[Pt; (mT];jpNuypah)> aJHrd; (yz;ld;)> N[rd; (Lgha;)> I];bd; (Lgha;)>  re;Njh]; 

(nfhOk;G)> 

Ngj;jpkhH:-  mD[h (mT];jpNuypah)> mD]h (mT];jpNuypah)> r[pdp (nfhOk;G)> jpU\hjhuzp (Nfhak;Gj;J}

H)> epth\pdp (yz;ld;)> ckhNjtp (nfhOk;G)> uQ;rpdp (nfhOk;G)>  

g+l;ld;khH:- N[hay; (nfhOk;G)> eNu]; (Lgha;)> r[d; (Lgha;)> gpujPg; (nfhOk;G)

g+l;bkhH:-  epNy];> Ne`h> epj;jpfh> Nyh[pdp (Lgha;)> jptpah (Lgha;)> fhtpah (nfhOk;G)

mkuH fhyQ;nrd;wtHfshd uhkrhkp> nyl;Rkp> mz;zhkiy> NfhghyfpU\;zd;> Mjpnyl;Rkp> rhujhk;gpif 

kw;Wk; ru];tjpapd; md;Gr; rNfhjhpAk; MthH.

kUkfd;:-  jpUf;FkhH (fdlh)> fNdrjh]d; (fdlh)> nkf;]p (nfhOk;G)

kUkfs;:-  re;jpukyH (nfhOk;G)> rpthapdp (yz;ld;)> tp[ayf;Rkp (Nfhak;Gj;J}H)> tp[auhzp (nfhOk;G)> 

ntz;kyH (nfhOk;G)> nkHry; (Lgha;)

ikj;JdH:- rptngUkhs; (jpz;Lf;fy;)

ikj;Jzp:- fkyh (jpz;Lf;fy;)

md;dhhpd; <kf;fphpiafs; 23.11.2021 ,d;W nrt;tha;f;fpoik gpw;gfy; 2.00 kzpastpy; Nfhak;Gj;J}H 

kahdj;jpy; jfdk; nra;ag;gLk; ,t;twptpj;jiy cw;whH cwtpdH> ez;gHfs; midtUk; Vw;Wf;nfhs;SkhW 

Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwhk;.

njhlHGfSf;F: 

R. tpkNy];thp (fdlh) 004163710603> R. rz;Kfehjd; (Nfhak;Gj;J}H) 00919629523226> R. =uhkjh]; (Lgha;) 

00971505529941

jfty;:- R. ,utpr;re;jpud; (nfhOk;G)

127/8> rq;fkpj;j khtj;ij> nfhOk;G - 13

R. = uhkjh]; (Lgha;)

jpz;Lf;fy;: jdk;> mgp> kPuh> n[ae;jp> [hdfpuhkd; vd;gthpd; nghpak;khTk; MthH.

kuz mwptpj;jy;

kyHT
12.10.1926

cjpHT
22.11.2021
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பிரிந்தவர் மீண்டும் 
சேர்நதிடும்சபோது
அழு்தோல் க�ோஞேம் நிம்்மதி
சபே ்மறநது சிலையோய் இருந்தோல்
அது்தோன் க்தய்வத்தின் ேன்்னதி
�வியரேர் �ண்்ண்தோேனின் வோர்த்ல்த 

ஆ�ோயத்திலிருநது பிறந்த ஓர் ஆ்னந்தப்-
போடல் இது.   

ஆ�ோயப் பந்தலிசை கபோன்னூஞேல் 
ஆடு்தம்்மோ ஊர்ச�ோைம் சபோசவோ்மோ 
உள்ளம் அஙச� ஓடு்தம்்மோ’

டி.எம்.கே்ளந்தரரோஜன் - பி.சுசீைோ 
கூடடணிக் குரலில் ‘கபோன்னூஞேல்’ 
திலரப்படத்தில் இடம்கபறற இந்தப் 
போடலின் க்மடடுக்குள �வில்த க்மோட-
டுக்�ல்ள முகிழக்� விடுகிறோர் �ண்-
்ண்தோேன்! கேோறகபோருள இன்பம் 
என்்ன என்பல்தச் கேவி�ள சுலவக்�, 
�ண்ணில்ம ்மயங�, இரவின் ்மடியில் 
ச�டகும்சபோது நோமும் ஊஞேலில் 
ஆடுவது சபோன்ற ஓர் உ்ணர்லவத் 
்தரும் போடல்.   

ேோண்சடோ’ சின்்னப்போ ச்தவரின் 
படங�ளுக்கு சுப்பர் ஹிட போடல்-
�ல்ளக் க�ோடுப்பவர் திலரயிலேத் 
திை�ம் ச�.வி.்ம�ோச்தவன். அவரது 
இலேயில், ‘சவடலடக்�ோரன்’ படத் -
துக்�ோ� �வியரேர், திலரக்�ல்தயின் 
ேோரத்தில் போதிலயப் போடலில் படம் 
பிடித்துக் �ோடடிய போடல்..   

‘்மஞேள மு�ச்ம வரு�... ்மங�ை 
வி்ளக்ச� வரு�...

க�ோஞசும் ்தமிசே வரு�... 
ச�ோடோ்ன ச�ோடி ்தரு�...’

இப்போடலில் ்ம்ண்ம�ல்ள, ்ம்ண-
்ம�ன் வரசவறகும் அேகில்்தோன் 
எத்்தல்ன ்மங�ைம் வி்ளஙகுகிறது   

‘கபண் போர்க்� வந்தசபோது -
 ்தலை ்மண் போர்த்து நின்ற ்மோது...
க்தன்போண்டு சேலை குலுங�
 என்ல்னச் சேர்ந்தோசை �ண்�ள 

்மயங�...’
பண்போடு, போரம்பரியம், ்மரபு எ்னக் 

�டடுலரயோய் எழுதி வி்ளக்�ம் ்தர 
சவண்டிய கபோருல்ளகயல்ைோம் ஒற-
லறப்போடலில் �ச்சி்த்மோ�த் ்தநதுவிட-
டோர் �ண்்ண்தோேன்.   

‘முத்்தோ்ன �ன்னி நல�யும்
 இன்னும் முதிரோ்த �ோ்தல் �னியும்
அத்்தோன் என்றலேக்கும் அேகும்.. 
நோன் அறியோ்த இன்பம் இன்பம்’

- ஒரு ஆடவன் �ோ்தலில் இப்படி 
வோர்த்ல்த�ளிடடு வர்ணித்்தோல் எந்தப் 
கபண்்தோன் ்மயங�ோதிருப்போர்?   

பிறப்பு க்தோடஙகி இறப்புவலர 
்மனி்தன் �ண்டுபிடித்்த லவபவங�ளில் 
்ம�த்்தோ்னது திரு்ம்ணம். அத்திரு்ம்ண 
நி�ழவு�ளில் எல்ைோம் இத்திலரப்போ-
டல் பஙகுகபறுகிறது! ஒரு திலரப்போ-
டல் பண்போடடுடன் பின்னிப்பில்ணந-
திட முடியும் என்பது இலேலய மீறிய 
�ண்்ண்தோேன் வரி�்ளோல் ேோத்திய்மோகி 
ேரித்திர்மோகியிருக்கிறது - விஸவநோ-
்தன் ரோ்மமூர்த்தி இலேயில் இயக்குநர் 
�்தரின் இயக்�த்தில் ‘�ோ்தலிக்� சநர-
மில்லை’ திலரப்படத்தில் உருவோ்ன 
அந்த அறபு்தப் போடல்..   

‘நோ்ளோம் நோ்ளோம் திருநோ்ளோம்
 நம்பிக்கும் நஙல�க்கும் ்ம்ணநோ-

்ளோம்’ .
�வில்தயோல் போைம்
�ல்ைோல், சிக்மண்ட, இரும்பு 

க�ோண்டு போைங�ள �டடுவோர்�ள. 
�ோ்தலில் ்மடடும்்தோன் எண்்ணங�்ளோ-
லும் அந்த எண்்ணங�்ளோல் பிறக்கும் 
�வில்த�்ளோலும் போைம் அல்மத்திட-
ைோம் என்று �ண்்ண்தோேன் கூறுவ்தோ�ச் 
சுடடிக் �ோடடுகிறோர் முல்னவர் ேரசுவதி 
ரோ்ம்னோ்தன்.   

ஒரு முலற �விப்சபரரசு லவர-
முத்து வோக்னோலியில் வேஙகிய 
ச்தன் கிண்்ணம் நி�ழச்சியில் 
்ம்னம் திறநதுசபசியசபோது “உன் 
வோழவின் �லடசி ஆலே என் -
்னகவன்று ச�டடோல்.. இந்தப் 
போடலை ஒலிக்�விடடு அல்ன-
வரும் விைகிச் கேன்றுவிடுங�ள 
என்சற ச�டசபன்!” என்றோர்.   

அந்தப் போடல் 'போலும் 
பேமும்’ படத்தில் இடம்கபறற 
‘�ோ்தல் சிறல�க் �ோறறினில் 
விரித்து வோ்னவீதியில் பறக் -
�வோ?’.   

அப்போடலில் ‘எண்்ணங�-
்ளோசை போைம் அல்மத்து இரவும் 
ப�லும் நடக்�வோ...’ என்ற வரி�-
ல்ளத் க்தோடர்நது வரும் ேர்ணத் -
தில்..   

‘பிரிந்தவர் மீண்டும் சேர்நதி-
டும்சபோது

அழு்தோல் க�ோஞேம் நிம்்மதி
சபே ்மறநது சிலையோய் இருந-

்தோல்
சபே ்மறநது சிலையோய் இருந-

்தோல்
அது்தோன் க்தய்வத்தின் 

ேன்்னதி
அது்தோன் �ோ்தல் ேன்்னதி’
எ்னக் �ோ்தலை க்தய்வம் 

உலரயும் புனி்த பீடத்தின் 
அருகில் லவத்்த �வியரே -
ரின் �வித்துவத்ல்த எந்தத் 

்தரோசில் லவத்து எலடசபோட 
முடியும்?   
வோர்த்ல்த�ளின் வித்ல்த
சநோயின் பிடியில் சபோரோ-

டிக்க�ோண்டிருக்கும் �்ணவன், ‘எ்னது 
்மர்ணத்துக்குப் பின்... நீ ்மறு்ம்ணம் 
கேய்து க�ோள’ என்று ்மல்னவியிடம் 
கேோல்லும்சபோது பிறக்கும் போடலிது. 
துடித்துப்சபோகும் அவள, ‘கேோன்்னது நீ 
்தோ்னோ கேோல்...கேோல்... என்னுயிசர..!’ 
என்று �ண்ணீர் சிநதும் சீ்தோர் �ருவிலய 
இலேத்துக்க�ோண்சட போடுகிறோள.   

‘க்தய்வத்தின் ்மோர்பில் சூடிய ்மோலை 
- க்தருவினில் விேைோ்மோ?   

க்தருவினிசை விழுந்தோலும் 
சவசறோர் ல�ப்படை்மோ?’ எ்ன �வியரசு 
�ண்்ன்தோேன் போடலின் சூழநிலைலயத் 
துளியும் மீறிவிடோ்மல் பண்போடடு 

்மரலப வோர்த்ல்த�ளில் பூடடி வித்ல்த-
யில் வியக்�லவத்துவிடும் இடம் இது.   

்மனி்த வோழவின் அன்றோட வி்னோக்-
�ளுக்கு விலட சவண்டு்மோ? �ண்்ண-
்தோேன் போடல்�ள சபோதும்! கேோற� -
ளின் சுருக்�ம் �வில்த என்போர்�ள. 
�ண்்ண்தோேச்னோ ஒரு திலரப்படத்தின் 
க்மோத்்தக் �ல்தலய உளவோஙகி ஒருசிை 
வரி�ளுக்குள �ோடடும் சூத்திர்தோரியோ -
�சவ தி�ழநதிருக்கிறோர் என்ப்தறகு எத் -
்தல்னசயோ நூறு போடல்�ல்ள உ்தோர்ணம் 
�ோடடைோம். ‘அபூர்வ ரோ�ங�ள' திலரப்-
படத்தின் கில்ள்மோக்ஸ �ோடசிலய 
எப்படி எடுப்பது என்று இயக்குநர் 

சி�ரம் ச�.போைேந்தர் சயோசித்துக் -
க�ோண்டிருந்தசபோது..   

‘ச�ளவியின் நோய�ச்ன - இந்தக்
ச�ளவிக்குப் பதிசை்தய்யோ?
பசுவிடம் �ன்று வநது 
போல் அருநதும் - �ன்று
போைருநதும் சபோ்தோ �ோல்ள வரும்?
�ல்த எப்படி? அ்தன் முடிகவப்-

படி?’ - 
என்று ்த்னது போடல் வரி�ளில் 

�ல்தலய முடித்துக் க�ோடுத்்த �ண்்ண-
்தோேனின் �வித்துவம் ்தமிழ இருக்கும் 
வலர அ்மரத்துவம் க�ோண்டது.  

முத்தான கன்னி நககயும் முதிரதா் கதா்ல் கனியும் 
அத்தான் என்்றகைக்கும் அைகும்.. அறியதா் இன்்பம்

டி ல்லி, சித்்தரஞேன் போர்க்கில் 
கபங�ோலி போடல்�ள �ச்சேரி 
ஒன்றுக்கு சபோயிருந்தோர் வோணி.

அஙச�   ்மத்திய அல்மச்ேரோ� இருந்த  
்மலறந்த சுஷ்மோ சுவரோஜ், இவலர ேந -
தித்து,  'எ்னக்கு, உங� போடடுன்்னோ 
கரோம்ப பிடிக்கும். நீங� டில்லிக்கு, 
கபங�ோலி  போடல்�ள �ச்சேரி பண் -
றதுக்கு வரசபோறீங�ன்னு க்தரிஞே 
உடச்னசய  எப்படியும்  இந்த �ச்சே -
ரிக்கு வநதுடணும்ன்னு சநரம் ஒதுக்கி  
இஙச� வநச்தன்.

'டில்லியிலிருநது  கி்ளம்பறதுக்கு 
முன் நீங� �டடோயம் எங� வீடடுக்கு 
வரணும். நீங� போடி்ன,  'ஹம் ச�ோ 
்மன்கி' போடல்ன்்னோ எ்னக்கு கரோம்ப 
பிடிக்கும். அந்த போடடு  ச�டகும்சபோது  
எ்னக்கு அவவ்ளவு உறேோ�்மோ இருக் -
கும்'ன்னு கேோல்லி  அவங�  விசிடடிங 
�ோர்லட க�ோடுத்துள்ளோர்.

டில்லியிலிருநது வோணி  கி்ளம்பற-
துக்கு முன், அவர் வீடடுக்கு சபோ்னோர். 
அப்சபோது, சுஷ்மோவுக்கு  கரோம்ப 
பிடிச்ே, 'ஹம் ச�ோ ்மன்கி' போடலட 
போடச் கேோல்லி, ரசிச்சு  ச�டடுள -
்ளோர். ்தன் �்ணவர், ்ம�ளிடமும் 
வோணி ்மறறும் அவரது �்ணவலர 
அறிமு�ம்  கேய்து லவத்துள -
்ளோர். அத்துடன், அன்சபோடு வழி -
யனுப்பும்சபோது, ஒரு அே�ோ்ன  
புடலவலய பரிேோ� க�ோடுத்துள -
்ளோர்  சுஷ்மோ.

'அந்த புடலவலய நோன் 
இன்னும்  பத்திர்மோ வச்சிருக்ச�ன். 
என்னிடம் அவங� சபசும்சபோது, 
'எப்படி இவவ்ளவு,  அே�ோ ஹிநதி 
சபசுறீங� நீங�'ன்னு கரோம்பசவ 
ஆச்ேரியப்படடோங�. அக்தல்ைோம்  
ஒண்ணும் இல்ை. உங�்ள ்மோதிரி சபசு-
றவங�ல்ள போர்த்து போர்த்து்தோன்னு 
நோன்  கேோல்ை  அே�ோ சிரிச்ேோங�...' 
என்றோர்  வோணி.

வோணிக்கு, ்தோய்க்மோழியோ்ன  
்தமிழில் �வில்த�ள எழுதுவது 
சபோை, ஹிநதியிலும் �வில்த�ள 
எழுதும் அ்ளவுக்கு  �வித்துவம் 
உண்டு. ச்மலும்  ்தமிழில் பக்தி 
போடல்�ள எழுதி அ்தறகு  இலேய-
ல்மத்து கரக்�ோர்டு�ள க�ோடுத்துள -

்ளோசரோ, அச்தசபோை , ஹிநதியிலும்  
போடல்�ள எழுதி, அவசர இலேய-
ல்மத்து, பை ச்மலட�ளில் போடியும் 
உள்ளோர்.

சிவாஜி ்பற்றி வாணி 
நோன்  போம்சபயிலிருநது கேன்ல்ன 

வநது போடல்�ள போடிடடிருந்த ே்மயத் -
துை, சிவோஜி  ேோர் எங�ல்ள ேநதித்து, 
்மோலை சிறறுண்டி ேோப்பிட, அவசரோட 
வீடடுக்கு  கூப்பிடடிருந்தோர். அ்தன்பின்  
அவரின்  47வது பிறந்த நோள  சேைத்துை  

பிரம்்மோண்ட்மோ க�ோண்டோடப்படடது.
மு்தல் நோள என்ச்னோட ்தனி �ச்சேரி-

யும்   அடுத்்த நோள  எம்.எஸ.வி.  ேோசரோட 
லைட மியூசிக் �ச்சேரியிலும்  நோன்  

போடிச்னன். அவர் நடித்்த  ்தங-
�ப்ப்தக்�ம், அந்த்மோன் �ோ்தலி, 
அண்்ணன் ஒரு  ச�ோவில், 
அவன்்தோன் ்மனி்தன் ்மறறும் 
அன்சப ஆருயிசர இப்படி எத் -
்தல்னசயோ  படங�ளில் நோன் 
போடியிருக்கிசறன்.

 'ஏழு ஸவரங�ள போடடு 
எஙகு  ச�டடோலும், நின்னு 
ச�டடுடடு்தோன் சபோசவன்'னு 
என்கிடட  கேோல்லியிருக்கி-
றோர். 'ஏழு ஸவரங�ள' போடடு 
பறறி கேோல்லும்சபோது, 'ஒரு  
ேரித்திரம் பலடத்்த போட -
டு'ன்னு �ண்்ண்தோேன் ேோர், 
சிவோஜி ேோர் எல்ைோருச்ம அந்த  
போடலட பத்தி கேோல்லியிருக்-
�ோங� என்றோர்  வோணி.

கண்ணதாசன் 
்பற்றி வாணி :

மி�ப்  பிரபை்மோ்ன வோர 
பத்திரில� ஒன்றில், �ண்்ண-
்தோேன் எழுதிய, 'இந்த வோரம்  ேநதித் -
ச்தன்' என்ற க்தோடர் கவளியோ்னது. 
�ோலை  6:30 ்மணிக்கு �விஞரிடமிருநது  
எ்னக்கு சபோன், 'வோணிம்்மோ, உங�்ள 
பத்தி இந்த வோரம் எழுதியிருக்ச�ன். 
படிச்சு  போர்த்துடடு கேோல்லுங�...'ன்னு 
கேோன்்னோர்.

'சிைலர �ோணும்சபோது, நம்ல்ம  
அறியோ்மசைசய ஒரு போேம் ஏறபடும். 
அதி�ம் பேகிசயோ, இரண்டு வோர்த்-
ல்த�ளுக்கு  ச்மல் சபசிசயோ இருக்� 
்மோடசடோம். ஆ்னோல்  அவர்�ள நல்ை-
வர்�ள, உயர்ந்தவர்�ள  என்ற அபிப்ரோ -
யம் திடுதிப்கபன்று வநது விடுகிறது. 
கேோல்ைப்சபோ்னோல்  அந்த  அபிப்ரோயம் 
ேரியோ�வும் இருக்கிறது.

'சிைர், திரும்ப திரும்ப பேகி்னோலும்  
அவர்�ல்ள பறறிய எந்தவி்த உ்ணர்ச்சி-
யும் நம் ்ம்னதில் எழுவதில்லை. நோன் 
மி�வும்  அபூர்வ்மோ� ேநதிப்பவர்�ளில் 
ஒருவர், வோணி கஜயரோம். கரக்�ோர்-
டிஙகிறகு  சபோ்னோல் ்தோன், அவலர 
ேநதிப்சபன். ஆ்னோல்  கபரும்போலும் 
போடல் ஒலிப்பதிவுக்கு  நோன் சபோவச்த 

இல்லை. 'அன்று, அபூர்வ்மோ� ஒரு ஸடு -
டிசயோவில், வோணி கஜயரோல்ம  போர்த் -
ச்தன். இநதியோவின் எல்ைோ க்மோழி�ளி -
லும் போடியவர் என்ற சிறப்லப கபறற,  
வோணி கஜயரோம், மி�வும் அடக்�்மோ -
்னவர். யோர் அவலர போர்த்்தோலும், 
்தங�ள  குடும்பத்தில் அப்படி ஒருவர் 
இருக்� சவண்டும் என்று நில்னக்�த் 
ச்தோன்றும்.

'எ்னக்கு  ஏச்தோ ஒரு கநருஙகிய 
உறவுக்�ோர கபண் நில்னசவ, வோணி 
கஜயரோல்ம போர்க்கும்  சபோக்தல்ைோம் 

வரும். 10 ஆண்டு�ளுக்கு முன், மு்தன் -
மு்தலில் ேநதித்்தசபோச்த  பளிச்கேன்று 
அந்த எண்்ணம் உண்டோயிறறு.

'வோணியின் ச்தோறறத்ல்த  போர்ப் -
பவர்�ள, அவர் �லை உை�த்தில் 
இருப்பவரோ� நம்ப ்மோடடோர்�ள. 
அவர்  அே�ோ்னவர்; திருத்்த்மோ்னவர்; 
குடும்பப்போங�ோ்னவர். ச்தோறறத்தில், 
போண்டிய  நோடடு கபண்�ள ்மோதிரி 
ஒரு �ம்பீரம் இருக்கும். அதுசபோைசவ 
அடக்�மும்   அல்மதியும் இருக்கும்...' 
இப்படி எழுதியிருந்தோர், �ண்்ண்தோேன்.

கவித்துவம் ககொண்ட பொ்டகி
வாணி ஜெயராம்

'சிலமை காணும்்பாது, நமமை  அறியாை்ல்ய ஒரு
்பாசம ஏற்்படும. அதிகம ்பழகி்யா, இைணடு வார்்தமத
களுக்கு  ்ைல் ்்பசி்யா இருக்க ைாட்டோம. ஆனால் 
அவர்கள் நல்லவர்கள், உயர்்நதவர்கள்  என்்ற அபிபைாயம 
திடுதிப்்பன்று வ்நது விடுகி்றது. ்சால்லப்்பானால்  
அ்நத  அபிபைாயம சரியாகவும இருக்கி்றது.



மேற்கு பலமகேரியாவில 
பஸ் வண்டி ஒன்று மோதி 
தீப்பிடித்த சமபவததில 12 
சிறுவரகேள் உடபட குறைந்-
்தது 45 மபர பலியாகியுள்-
ளனர.   

்தறைநகேர சசாபியாவின் 
ச்தன் மேற்கோகே உள்ள கிரா-
ேததிற்கு அருகில மநற்று 
அதிகோறையில சநடுஞ்-
சாறை ஒன்றில இந்்த சம-
பவம இடமசபற்றுள்ளது.   

வடக்கு ேசிமடானியா-
வில பதிவு சசயயப்படட 
இந்்த பஸ் வண்டி துருக்-
கியில இருந்து திருமபிய 
சுற்றுைா பயணிகேறள 
ஏற்றி வந்துள்ளது.   

பஸ் வண்டியில இருந்து 
்தப்பிய ஏழு மபர தீக்கோ-
யஙகேளுடன் ேருததுவே-
றனக்கு அறைததுச் சசல-
ைப்படடுள்ளனர.   

பஸ் தீப்பிடித்த்தா அலைது மோதிய 
பின்னர தீ பரவிய்தா என்பது பற்றி 
ச்தளிவிலைாேல உள்ள்தாகே பலமகே-
ரிய உள்துறை அறேச்சு அதிகோரி 
ஒருவர குறிப்பிடடுள்ளார.   

சநடுஞ்சாறை ்தடுப்பில இந்்த 
வாகேனம மோதி இருப்ப்தாகே அதிகோரி 
ஒருவர கூறி இருப்பம்தாடு வீதித 
்தடுப்பின் ஒரு பகுதி விைகி இருப்-
பற்த சமபவ இடததில எடுக்கேப்-

படட படஙகேள் கோடடுகின்ைன. 
துருக்கி நகேரான ஸ்்தான்பூலுக்கு வார 
இறுதியில சுற்றுைாச் சசன்ை இவர-
கேள் ேசிமடானிய ்தறைநகேர ஸ்சகோ-
மேவுக்கு திருமபிக் சகோண்டிருந்்த-
மபாம்த விபதது மநரந்திருப்ப்தாகே 
ேசிமடானிய சவளியுைவு அறேச்சர 
புோர ஒஸ்ோனி சசயதியாளரகேளிடம 
ச்தரிவித்தார.   

உயிர ்தப்பிய ஒருவருடன் ேசிமடா-
னிய பிர்தேர மசாரான் மசவ் மபசிய-

மபாது, பயணிகேள் உைஙகி இருந்்த-
்தாகேவும சவடிப்புச் சத்தம மகேடமட 
எழுந்்த்தாகேவும அந்்தப் பயணி குறிப்-
பிடடுள்ளார.   

“அவர ேற்றும மேலும ஆறு மேல 
ேன்னலகேறள உறடதது சவளிமய 
பாயந்து உயிர ்தப்பியுள்ளனர” என்று 
மசவ் பலமகேரிய ஊடகேஙகேளுக்கு 
ச்தரிவிததுள்ளார. இந்்த சமபவதற்த 
ஒரு சபரும அவைம என்று பலமகே-
ரிய உள்துறை அறேச்சர ஸ்சடபான் 

யாசனவ் குறிப்பிடடுள்-
ளார.   

“இந்்த அவைச் சமப-
வததில இருந்து நாம 
பாடம கேற்கே மவண்டும. 
அ்தனால எதிரகோைததில 
இவ்வாைான சமபவங-
கேறள எமோல ்தவிரக்கே 
முடியும” என்று விபதது 
இடமசபற்ை இடதற்த 
பாரறவயிடச் சசன்ை 
அவர சசயதியாளரகேளிடம 
ச்தரிவித்தார.   

ச ந டு ஞ் ச ா ற ை யி ல 
விபதது இடமசபற்ை 
பகுதி மநற்று மூடப்பட-
டது. தீயால பஸ் வண்டி 
கேருகியிருப்பது சமபவ 
இடததில இருந்து எடுக்-
கேப்படட படஙகேள் கோடடு-
கின்ைன.   

இதில உயிரிைந்்தவரகே-
ளின் உடலகேள் முழுறேயாகே தீயில 
கேருகி இருப்ப்தாகே சமபவ இடததிற்கு 
வந்்த பலமகேரிய உள்துறை அறேச்சர 
ச்தரிவிததுள்ளார.   

ஓடடுநரின் ேனி்தத ்தவறு அலைது 
ச்தாழிலநுடபக் மகோளாறு ஆகிய 
இரண்டு மகோணஙகேளில ஆரமபக்-
கேடட விசாரறணகேள் முன்சனடுக்-
கேப்படுவ்தாகே விசாரறணச் மசறவ 
்தறைவர சபாரிஸ்மைவ் சரமபாவ் 
ச்தரிவிததுள்ளார.
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ஆப்கோனிஸ்்தான் சனதச்தாறகேயில சுோர அறரவா-
சிப் பகுதியினர ்தற்மபாது மு்தல அடுத்த ஆண்டு ோரச் 
ோ்தம வறரயிைான கோைப்பகுதியில படடினி சநருக்-
கேடிக்கு முகேம சகோடுக்கேைாம என்று ஐ.நா எச்சரிததுள்-
ளது.   

அததியாயசியப் சபாருடகேறளப் சபற்றுக்சகோள்வ-
திலும நிறைறே மோசேறடந்து வருவ்தாகே ேனி்தாபி-
ோன விவகோரஙகேள் ஒருஙகிறணப்புக்கோன ஐ.நா அலு-
வைகேததின் அறிக்றகேயில ச்தரிவிக்கேப்படடுள்ளது.   

இம்தமவறள, ஆப்கோனிஸ்்தானில 95 வீ்தததிற்கும 
மேற்படடவரகேளுக்கு உண்ப்தற்கு மபாதுோன உணவு 
இலைாதிருப்ப்தாகே அந்்த அலுவைகேததின் ்தரவுகேள் 
ச்தரிவிக்கின்ைன.   

இந்்த நிறையில, 50 ஆயிரம ச்தான்கேள் 
மகோதுறேறய ்தறரவழியாகே ஆப்கோனிஸ்்தானுக்கு 
அனுப்பி றவக்கே இந்தியா உதம்தசிததுள்ளது. ஆப்-
கோனிஸ்்தான் ேக்கேளுக்கு உ்தவும வறகேயிைான இந்-

தியாவின் இமேனி்தாபிோன உ்தவிகேறள ்தன் ்தறர-
வழிப்பாற்த ஊடாகே அனுப்பி றவக்கே பாகிஸ்்தான் 
அனுேதிக்கே மவண்டும என்று குறிப்பிடடுள்ள 'அல 
அரபியா மபாஸ்ட' ்தலிபான்கேளுக்கு அ்தன் ச்தாடக்கேம 
மு்தல ஆ்தரவு நலகிவரும பாகிஸ்்தானுக்கு, ஆப்கோன் 
ேக்கேள் மீது பாரிய சபாறுப்பு உள்ளது' என்றுள்ளது.

ஆ ப் கே ா னி ஸ் ்த ா னு க் கு த 
ம்தறவயான ேனி்தாபிோன உ்த-
விப்சபாருடகேறள, பாகிஸ்்தான் 
நிைப்பாற்த வழியாகே அனுப்பிறவக்-
கும இந்தியப் பரிந்துறரக்கு, பாகிஸ்-
்தான் அரசாஙகேம அனுேதி அளிததுள்-
ளது. முன்ன்தாகே, பாகிஸ்்தான் அந்்த 
அனுேதிறயத ்தாே்தப்படுததி வருவ-
்தாகே இந்தியா குறைகூறி இருந்்தது.  

ஆப்கோனிஸ்்தானுக்கோன ேனி்தா-
பிோன நிவாரணப் சபாருடகேள், 
எவ்வி்தத ்தறடயுமின்றி அஙமகே 
சசன்றுமசர மவண்டுசேன, இந்தியா 
வலியுறுததிவந்்தது. அ்தறன ஏற்றுத 
்தேது அரசாஙகேம 50,000 சேடரிக் 
ச்தான் மகோதுறேயும ேருந்துப் 
சபாருடகேளும அனுப்ப அனுேதிப்-
ப்தாகேப் பாகிஸ்்தானியப் பிர்தேர 
இமரான் கோன் ச்தரிவித்தார.  

ேருததுவ சிகிச்றசக்கோகே இந்தியா-
வுக்குச் சசன்று அஙமகே சிக்கிக்சகோண்-
டுள்ள ஆப்கோனிய மநாயாளிகேள், 
நாடு திருமபத ம்தறவயான உ்தவிகே-

றளயும பாகிஸ்்தான் வைஙகும என்று 
அவர கூறிய்தாகே தி ஹிந்து நாமளடு 
குறிப்பிடடது.  

பாகிஸ்்தானின் அறிவிப்பு குறிதது, 
இந்திய சவளியுைவு அறேச்சு 
இதுவறர பதில ஏதும ச்தரிவிக்-
கேவிலறை. இம்தமவறள ஆப்கோ-
னுக்கு ேருந்து, உணவு ேற்றும ேனி-
்தாபிோன உ்தவியாகே 28 மிலலியன் 
சடாைருக்கு மேல வைஙகே பாகிஸ்-
்தான் உறுதி அளிததுள்ளது.

பல்கேரியாவில பஸ் விபத்து:
திடீர் தீ பரவி 45 ்பர் பலி

மூன்று மாதங்களா்கக் குமுறும்
ஸ்பெயின் தீவிலுளள எரிமலை

பபொலதப் ்பொருள ்கடததல்:  
அபமசான் மீது வழக்கு பெதிவு

்்காப�ானா ்தாற்று பெற்றி  
்ெரமனி ்கடும் எசசரிக்ல்க

ஐ. ஒன்றிய தடுப்பூசி  
சான்றிதழில் மாற்்றம்

்்கன்யாவில் 20 மில்லியன் பபெர  
தடுப்பூசி ்பெ்ற ஒரு மாதக் ்்கடு

ஸ்சபயின் ைா பாலோ 
தீவில உள்ள கூமபமர பியுகோ 
எரிேறையில இருந்து நீர-
வீழ்ச்சியில ்தண்ணீர சகோட-
டுவது மபான்று தீக்குைமபு 
சவளிமயறி வருகிைது.  

3 ோ்தஙகேறள ்தாண்டி 
எரிேறை ச்தாடரந்து குமுறி 
வருகிைது. உள்ளுர முழு-
வதும சாமபல கேழிவுகேள் 
சூழ்ந்்த நிறையில ்தற்மபாது 
எரிேறையின் அண்றட கிரா-
ேோன ைா ைாகுனாறவ தீக்-
குைமபு கேபளீகேரம சசயது 
வருகிைது.  

சுோர 7 ஆயிரததிற்கும அதிகேோன 
ேக்கேள் ்தஙகேள் வீடுகேறள இைந்து முழுமநர 
முகோமவாசிகேளாகேமவ ோறினர. சுோர 

260 மிலலியன் அசேரிக்கே சடாைர வறர 
சபாருள் இைப்பு ஏற்படடுள்ள்தாகே அதிகோ-
ரிகேள் ச்தரிவிததுள்ளனர.  

ஸ்சபயினின் ைா பாலோ தீவின் 

குமப்மர வியோ எரிேறையி-
லிருந்து சவளிமயறும தீப்பி-
ைமபு கேடலில கேைந்து விஷப் 
புறகேறய சவளியிடடு வருவ-
்தால, கேடமைார நகேரஙகேளுக்கு 
அபாய எச்சரிக்றகே விடுக்கேப்-
படடுள்ளது.  

எரிேறையில மூன்ைாவ-
்தாகே உருவாகியுள்ள துறளயி-
லிருந்து சவளிமயறி வரும 
தீப்பிைமபு கேடலில கேைந்து 
சலபர றடசயாக்றஸைட உள்-
ளிடட விஷ வாயுக்கேறள 
சவளியிடடு வருகிைது.  

இ்தறனயடுதது டசமகோட, சான் 
சபாசரான்சடான் ேற்றும எல கோரசடான் 
நகேரஙகேளில வாழும ேக்கேள் வீடடிமைமய 
இருக்கே அறிவுறுத்தப்படடுள்ளனர.

அமேசான் வறை்த-
ளதற்தப் பயன்படுததி 
இருவர ேரிேுவானா 
மபாற்தப்சபாருள் கேடத-
திய்தாகே கூைப்படட 
நிறையில, இந்தியாவி-
லுள்ள அந்நிறுவனததின் 
மூத்த நிரவாகிகேள் மீது 
வைக்கு பதிவு சசயயப்-
படடுள்ளது.  

கேடந்்த வாரம, ேததிய 
பிரம்தசததிலிருந்து ேற்ை ோநிைங-
கேளுக்கு 20 கிமைா மபாற்தப்சபா-
ருள் கேடததிய்தாகேக் கூறி சபாலிஸைார 
இருவறர றகேது சசய்தனர.  

இந்்த நபரகேள், அமேசான் வறை-
்தளததில, சரக்கேறரக்கு ோற்ைாகேப் 
பயன்படுத்தப்படும இயற்றகே இனிப்-
பான ஸ்டீவியா இறைகேள் என்று கூறி, 
கேனாபிஸ் மபாற்தப்சபாருறள விற்ை-
்தாகேப் சபாலிசார கூறுகின்ைனர.  

இதுகுறித்த ்தகேவலகேறளப் சபாலி-
ஸைாரிடம ்தாம பகிரந்துள்ள்தாகே 
அமேசான் நிறுவனம கூறியுள்ளது.   

“்தவைான நடதற்தறய அமேசான் 

சிறிதும சகிததுசகோள்ளாது, எஙகேள் 
சகோள்றகேகேறளமயா, சடடஙகேறள 
மீறும நபரகேள் மீம்தா, மூன்ைாம ்தரப்-
பினர மீம்தா அமேசான் கேடுறேயான 
நடவடிக்றகே எடுக்கும,” என்று அந்நிறு-
வனம கூறியுள்ளது.  

அந்நிறுவனம சடடவிமரா்தோன 
சபாருடகேள் படடியலிடப்படுவ-
ற்தமயா விற்பற்தமயா அனுேதிப்ப-
திலறை எனவும, சடடவிமரா்தோன 
சபாருடகேள் சாரந்்த விதிகேறள மீறும 
விற்பறனயாளரகேள் மீது கேடுறேயான 
நடவடிக்றகே எடுக்கும எனவும ச்தரி-
விததுள்ளது.

'ஆப்்கானில் பெட்டினி ்ெருக்்கடி'
ஐக்கிய ொடு்கள சலபெ எசசரிக்ல்க

ஆப்்கானுக்கு இந்திய உதவி  
்சல்ை பொகிஸதான் அனுமதி

சகோமரானா ச்தாற்றுக்கு எதிராகே 
“்தடுப்பூசி சபறுவது, குணேறடவது 
அலைது ேரணிக்கும” நிறை ஏற்படும 
என்று சேரேனி சுகோ்தார அறேச்சர 
மேன்ஸ் ஸ்பான்ஸ் எச்சரிததுள்ளார.   

“சிைமநரஙகேளில மோசோகே கூறுவ-
்தாயின், சபருமபாலும இந்்த குளிரகோை 
முடிவுவில அறனதது சேரேனியரகே-
ளும ்தடுப்பூசி சபற்றுக்சகோள்வாரகேள், 
குணேறடவாரகேள் அலைது உயிரி-
ைக்கும நிறை ஏற்படும” என்று குறிப்-
பிடட அவர, சேரேனியரகேள் ்தடுப்பூசி 
சபை வலியுறுததினார.   

சேரேனியில அவசர சிகிச்றச 
பிரிவு படுக்றகேகேள் மவகேோகே நிரமபி 
வருவம்தாடு, மோசோகே பாதிக்கேப்-
படட பிராந்தியஙகேளில புதிய முடக்கே 
நிறைக்கு உத்தரவிடப்படடுள்ளது.   

சேரேனியில ்தற்மபாது அமுலில 

இருக்கும சகோவிட-19 ச்தாற்றுக்கு 
எதிரான கேடடுப்பாடுகேள் மபாதுோகே 
இலறை என்று அந்நாடடு பிர்தேர 
அஞ்சைா சேரகேல எச்சரிததுள்ளார.   

இதுவறர சேரேனியில 68 வீ்தததி-
னர ேடடுமே முழுறேயாகேத ்தடுப்பூசி 
மபாடடுள்ளனர.  

கேடந்்த திஙகேடகிைறே அந்நாடடில 
30,643 மபருக்குப் புதி்தாகே மநாயத-
ச்தாற்று அறடயாளம கோணப்படடது.  

ஐமராப்பிய ஒன்றியம அ்தன் ்தடுப்-
பூசிச் சான்றி்தழ்கேளில ோற்ைஙகே-
றளக் சகோண்டுவரவுள்ளது.  

சான்றி்தழ்கேள் சசலலுப்படியா-
கும அவகோசம, பூஸ்டர ்தடுப்பூசி 
விபரஙகேள் ஆகிய ்தகேவலகேள் 
சான்றி்தழ்கேளில மசரததுக்சகோள்ள 
ஒன்றியம திடடமிடுகிைது. அ்தன் 
மூைம ஐமராப்பிய ஒன்றிய நாடுகே-
ளில உள்மளார, ்தறடயின்றி பயணம 
மேற்சகோள்ள முடியும.  

ஐமராப்பாவில றவரஸ் ச்தாற்றுச் 
சமபவஙகேள் அதிகேரிததுவருகின்ைன. 
ஐமராப்பிய ஒன்றியததின் உறுப்பு நாடு-
கேளுக்கும வளரந்துவரும நாடுகேளுக்-
கும இறடமய அததியவாசியேற்ை 

பயணஙகேள் ச்தாடரபில, பரிந்துறரகேள் 
முன்றவக்கேப்படடுள்ளன.  

அந்்தப் பரிந்துறரகேறள ோற்றிய-
றேக்கும ஆவணஙகேறள ஐமராப்பிய 
ஒன்றியம சேரப்பிக்கேவுள்ளது. இருப்-
பினும, பயணஙகேறளக் கேடடுப்படுத்த 
எந்்தத திடடமும இலறை.

எதிரவரும டிசமபர 
21 ஆம திகேதி ச்தாடக்-
கேம சகோமரானா 
ச்தாற்றுக்கு எதிராகே 
்தடுப்பூசி சபைா்தவர-
கேள் ேதுபான விடுதி-
கேள், உணவகேஙகேள் 
ேற்றும சபாதுப் 
மபாக்குவரததுகேறள 
ப யன் ப டு த து வ து 
்தடுக்கேப்படும என்று 
சகேன்ய சுகோ்தார 
அறேச்சர மு்தாஹி கேக்மவ ச்தரிவித-
துள்ளார.   

பண்டிறகேக் கோைதற்த முன்னிடடு 
்தடுப்பூசி சபறுபவரகேளின் எண்ணிக்-
றகேறய அதிகேரிக்கும மநாக்கிமைமய 
இந்்த நடவடிக்றகே எடுக்கேப்படடுள்-
ளது.   

சகேன்யாவில ேக்கேள் ச்தாறகேயில 
10 வீ்தததிற்கும குறைவாகே சுோர 6.4 
மிலலியன் மபமர ்தற்மபாது ்தடுப்பூசி 
சபற்றுள்ளனர. இ்தன்படி நாடடின் 
20 மிலலியனுக்கும அதிகேோன 
சபரியவரகேள் ்தடுப்பூசி சபறுவ்தற்கு 

சுோர ஒரு ோ்த கோைக்சகேடுமவ வைங-
கேப்படடுள்ளது.   

அஸ்டராசசனக்கோ ்தடுப்பூசிமய 
சகேன்யாவில சபாதுவாகே வைஙகேப்-
படுகிைது. இந்்த ்தடுப்பூசி குறைந்-
்தது 6 வார இறடசவளியில இரு 
முறைகேள் சபற்றிருக்கே மவண்டும 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கேது. 

இந்்த நிறைறய றகேயாள்வது 
குறிதது கேக்மவ எந்்த விளக்கேமும 
அளிக்கோ்தமபாதும டிசமபர முடிவுக்-
குள் 10 மிலலியன் மபருக்கு ்தடுப்பூசி 
வைஙகே எதிரபாரக்கேப்படுகிைது.

பவற்றுக்கி�்கவாசியா்க மா்ற
விரும்பும் விசிததி� மனிதன்

மவற்றுக்கிரகே வாசிமபால ்தமறே 
உருோற்றிக்சகோள்ள விருமபும 
பிரான்ஸ் நாடடு ஆடவர ஒருவர 
்தனது றகே விரலகேறள அகேற்றியுள்-
ளார.   

33 வய்தான அன்டனி சைாப்ர -
மடார என்ை அந்்த ஆடவர ஏற்கே -

னமவ ்தனது நாக்றகே பிளந்து, ்தறை 
மு்தல கோல வறர பச்றச குததி, 
துறளயிடடிருப்பம்தாடு ்தனது கோது, 
உ்தடு ேற்றும மூக்றகேக் கூட சவடடி 
அகேற்றியள்ளார. எனினும ்தனது உரு -
ோற்ைததில இதுறவ 34 வீ்ததற்த 
ோததிரமே அறடந்திருப்ப்தாகே 

அவர குறிப்பிடடுள்ளார. இந்நிறை-
யில மவற்றுக்கிரகேவாசியின் விரல -
கேள் மபான்று இருக்கே மவண்டும 
என்ப்தற்கோகேமவ அவர ்தனது இடது 
றகேயின் இரு விரலகேறள அகேற்றிக் 
சகோண்டுள்ளார.   

்தனது உருோற்ைம பற்றிய முன் -

மனற்ைஙகேறள ்தனது இன்ஸ்டாகி -
ராம பக்கேததில அவர ச்தாடரச்சி-
யாகே பதிவிடடு வருகிைார. அந்்தப் 
பக்கேதற்த 718,000 மபர பின்ச்தா-
டரகின்ைனர. இந்்த சரச்றசக்குரிய 
சசயற்பாடடுக்கு அவர மீது கேடும 
விேரசனஙகேளும எழுப்பப்படுகின்-

ைன. ்தனது ம்தாறை முழுறேயாகே 
அகேற்றி உமைாகேத்தால ோற்ை விரும-
புவ்தாகே குறிப்பிடடிருக்கும அவர 
்தனது றகேகேள், கோலகேள், விரலகேள் 
ேற்றும ்தறையின் பின்புைததில 
அடுத்த ோற்ைஙகேறள சசயய எதிர-
பாரப்ப்தாகேவும ச்தரிவிததுள்ளார.
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மாவீரர்களை நிளைவுகூர்வதற்காை
ஏற்ாடு்களில் ச்கலரும் ்ங்களிக்க வ்வண்டும்
யாழ். விஷேட நிருபர்

மாவீரர்்களை நிளைவு கூருவது 
நமது ்கடளமயாகும். இதற்கு அரசி-
யலவாதி்களும் அரசியல பிரதிநிதி்க-
ளும் முன்னின்று செயற்பட ஷவண்-
டுசமை முன்ைாள் நாடாளுமன்்ற 
உறுப்பிைரும் தமிழ் ஷதசியக் ்கட்-
சியின் சபாதுச் செயலாைருமாை 
எம்.ஷ்க. சிவாஜிலிங்கம் ஷ்காரிக்ள்க 
விடுததார்.

யாழ் ஊட்க அளமயததில ஷநற்று 
இடம்சபற்்ற ஊட்க ெந்திப்பிஷலஷய 
இந்த ஷ்காரிக்ள்களய விடுததார்.
இதுபற்றி அவர் சதரிவிக்ள்கயில,

மாவீரர் நாளை அனுஷ்-
டிப்பது சதாடர்பா்க  
சபாலிஸார் மூலமும் 
பளடயிைர் மூலமும் நீதி-
மன்்றங்களை அணுகி 
வடக்கு கிழக்கு மா்கா-
ணங்களில தளட்களை 
ஏற்படுததி வருகின்்றைர். 
இந்தச் சூழலில பின்ை-
ணியில,  தளட செய்-
யப்பட்ட விடுதளலப் 
புலி்களை நிளைவு கூர முற்படுவதா-
்கக் கூறி, பல தளட உததரவு்களை 
சப்றப்பட்டிருக்கின்்றை. சில நீதி -

மன்்றங்கள் தளட உத-
தரவு்களை பி்றப்பிக்்க 
மறுப்பு சதரிவிததும் 
இருக்கின்்றை.

மாவீரர் நிளைவு 
திைங்கள் இடம்சப-
றும் துயிலுமிலலங்கள் 
தற்ஷபாது இராணுவ 
முற்றுள்கக்குள் வந்துள்-
ைை. தீருவில சபாதுப் 
பூங்காவில மாவீரர் திை 

நி்கழ்வு்களை நடததுவதற்்காை 
அனுமதிளய வலசவட்டிததுள்ற 
ந்கர ெளபத தளலவரிடம் ஷ்கட்டிருக்-

கின்ஷ்றாம்.  அந்த அனுமதி கிளடத-
தவுடன், சு்காதாரத துள்றயின் 
அனுமதியுடன் நவம்பர் 27ம் தி்கதி 
்காளல 8 மணி சதாடக்்கம் மாளல 
8 மணி வளர இந்த நி்கழ்வு்களை 
நடததுவதற்்காை ஏற்பாடு்களை 
செய்து வருகின்ஷ்றாம்.

குறிப்பா்க அரசியல செயற் -
பாட்டாைர்்களும் அரசியல பிர-
திநிதி்களும் இதில சமௌைமா்க 
இருக்்காது, துணிந்து சபாது இடங-
்களிலும் ஆலயங்களிலும் அஞெ-
லிளய செய்ய முன்வர ஷவண்டும் 
என்்றார்.

மாந்தை மமற்கில் 
மதைத் தை்ைவர்கள், 
ததைாண்டர்களுக்கு 
மருத்துவ மு்காம்
தளலமன்ைார் விஷேட நிருபர் 

மன்ைார் மாந்ளத ஷமற்கு பிரஷதெ 
செயல்கப் பிரிவில, மதததளலவர்-
்கள் மற்றும் சதாண்டர்்களுக்கு நடாத-
தப்பட்ட மருததுவ மு்காமில பலர் 
்கலந்து ச்காண்டைர்.

மன்ைார் மாந்ளத ஷமற்கு பிரஷதெ 
செயலாைர் பிரிவில வசிக்கும் ெர்வ-
மத  தளலவர்்கள், வழிபாட்டு தலங்க-
ளில ்கடளமயாற்றும் சதாண்டர்்களுக்-
ச்கை இந்த இலவெ  மருததுவ மு்காம் 
நடததப்பட்டது. திங்கட்கிழளம (22) 
்காளல 8 மணி சதாடக்்கம் மாந்ளத 
ஷமற்கு சு்காதார ளவததிய அதி்காரி  
அலுவல்கததில இது இடம்சபற்்றது.

வட மா்காண ஆளுநரின் ஏற்பாட்-
டில, வடக்கு மா்காண பண்பாட்ட-
லுவல்கள் திளணக்்கைததின் சநறிப்-
படுததலில மன்ைார் மாவட்ட 
செயலாைர்  மற்றும் பிராந்திய சு்காதார 
ஷெளவ்கள் பணிப்பாைர் ஆகிஷயாரின் 
ஒழுஙகுபடுததலில இந்த  மருததுவ 
மு்காம் நடததப்பட்டது. 

பூந்கரி பிரமதைச ச்ை ைட்ஜட
ஆளும் தைரப்பினரால் மதைாற்்கடிப்பு
பரந்தன் குறூப் நிருபர்

பூந்கரி பிரஷதெ ெளபயின் 2022ம் 
ஆண்டுக்்காை வரவு செலவு திட்டம்,-
ஷதாற்்கடிக்்கப்பட்டது.

ஆளும் தமிழ்த ஷதசியக் கூட்ட-
ளமப்ஷப இளத ஷதாற்்கடிததது. 

2022ம் ஆண்டுக்்காை வரவு செலவு 
திட்ட வாக்ச்கடுப்பு ஷநற்று பிரஷதெ 
ெளபயில இடம்சபற்்றது. இதன்-
ஷபாது ஆதரவா்க 9 வாக்கு்களும், 
எதிரா்க 11 வாக்கு்களும் கிளடததை.

வரவு செலவு திட்டததுடைாை 
பிரஷதெ ெளப அமர்வு, பூந்கரி பிரஷதெ 
ெளப தவிொைர் அருணாெலம் ஐயம்-
பிள்ளை தளலளமயில 10 மணிக்கு 
ஆரம்பமாைது. 

இதன்ஷபாது வரவு செலவு திட்டம் 
ெளப வாக்ச்கடுப்பிற்கு விடப்பட்-
டது.

இத திட்டததிற்கு 11 ஷபர் ச்காண்ட 
தமிழ்த ஷதசிய  கூட்டளமப்பிைர்-
்களில 10 ஷபரும், ஐக்கிய ஷதசியக்-

்கட்சி உறுப்பிைர் ஒருவரும் எதிரா்க 
வாக்்களிததைர். 

தவிொைர் மற்றும் சுதந்திர ்கட்சி 
உறுப்பிைர்்கள் இருவரும், ஐக்கிய 
ஷதசிய ்கட்சி உறுப்பிைர் ஒருவரும், 
சுஷயட்ளெக்குழு உறுப்பிைர்்கள் 
நாலவரும், ஈபிடிபி ்கட்சி உறுப்பி-
ைர் ஒருவரும் ஆதரவா்க வாக்்களித-
தைர். இதைால குறிதத வரவு செலவு 

திட்டம் ஷதாற்்கடிக்்கப்பட்டது.
தமிழ்த ஷதசியக் கூட்ளமப்பிைர் 

அளைதது வட்டாரங்களிலும் சவற்றி 
சபற்று 11 ஆெைங்களுடன் ஆட்சி 
அளமததைர். தவிொைளர பதவி வில-
குமாறு பல தடளவ்கள் ஆளும் தரப்-
பிைர் ஷ்காரிக்ள்க விடுதது வந்தைர். 
இந்நிளலயிஷல, ஆளும் தரப்பிைர்,-
இந்த பட்்ஜட்ளட  ஷதாற்்கடிததைர்.

மனனார மாவட்டத்தில் மமலும் 
26 மைர்களுக்கு த்காமரானா ததைாற்று
தளலமன்ைார் விஷேட நிருபர்

மன்ைார் மாவட்டததில திங்கட்கி-
ழளம (22) ஷமலும் 26 நபர்்களுக்கு 
ச்காஷராைா சதாற்று உறுதி செய்யப்-
பட்டுள்ைதா்க, மன்ைார் பிராந்திய 
சு்காதார ஷெளவ்கள் பணிப்பாைர் சதரி-
விததுள்ைார். நாைாந்த ச்காஷராைா 
சதாடர்பாை அறிக்ள்கயில ஷமலும் 
அவர் சதரிவிததிருப்பதாவது.

மன்ைார் மாவட்டததில ்கடந்த 
திங்கட்கிழளம 26 நபர்்களுக்கு 
ச்காஷராைா சதாற்று உறுதி செய்யப்-
பட்டுள்ைது. இவர்்களில, மன்ைார் 
சபாது ளவததியொளலயில 13 ஷபருக்-
கும், மன்ைார் ந்கர சு்காதார ளவததிய 
அதி்காரி பிரிவில 09, நாைாட்டான் 
பிரிவில 02, எருக்்கலம்பிட்டி மற்றும் 
விடததலதீவு ளவததியொளல்களில 
தலா ஒருவருக்கு   சதாற்றுக்்கள்  
உறுதி செய்யப்பட்டுள்ைை. 

இந்த நவம்பர் மாதம் (11) இது 

வளரக்கும் 314 பி.சி.ஆர் பரிஷொத-
ளை்களும், 2906 நபர்்களுக்கு அன்டி-
்ஜன் பரிஷொதளை்களும் எடுக்்கப்பட்-
டை. 

இதில, நவம்பர் மாதம் 22  வளர 
456 நபர்்களுக்கு ச்காஷராைா சதாற்று 
பதிவாகியுள்ைது.

இது வளரக்கும் மன்ைார் மாவட்-
டததில 2849 ஷபர் ச்காஷராைா சதாற்-
றுக்கு உள்ைாகி உள்ைைர்.ஷமலும் 25 
மரணங்கள் பதிவாகி உள்ைை.

மன்ைாரில வழங்கப்பட்டிருக்-
கும் ச்காஷராைா தடுப்பூசி்களில, 
முதலாவது தடுப்பூசி 81011 ஷபருக்-
கும், இரண்டாவது தடுப்பூசி 74740 
ஷபருக்கும், பூஸடர் 660 ஷபருக்கும் 
ஏற்்றப்பட்டுள்ைை. ஷமலும், பாடொ-
ளலளய விட்டு இளட விலகிய  1153 
ஷபருக்கும்  தடுப்பூசி்கள் வழங்கப்-
பட்டுள்ைை என்றும் அவர் சதரிவித-
துள்ைார்.

முல்்ைத்தீவு மாவட்டத்தில் ைாகுைா்டற்்ற  
ஊ்ட்கதசயற்ைாடு்க்ை ஊக்குவிக்்க திட்டம்

புதுக்குடியிருப்பு விஷெட நிருபர்

முலளலததீவு மாவட்டததில பாகு-
பாடற்்ற  ஊட்க செயற்பாடு்களை 
ஊக்குவிததல செயற்றிட்டததினூ-
டா்க ஊட்கவியலாைர்்களுக்கு ஒளிப்-
பட்கருவி (்கமரா) வழங்கப்பட்டது.
அசமரிக்்க நிதி நிறுவைததின்  அனு-
ெரளணயுடன், இந்நி்கழ்வு மாவட்ட 
செயல்க பயிற்சி நிளலயததில இடம்-
சபற்றுள்ைது.

இந்நி்கழ்வில மாவட்ட அரொங்க 
அதிபர் ்க.விமலநாதன்,  பிரதம அதி-
தியா்க ்கலந்து ச்காண்டு  ஒளிப்பட 
்கருவி்களை வழஙகி ளவததார்.
அசமரிக்்க வாழ் மக்்களின் வரிப்ப-
ணததில செயற்படுததப்படும் இத 
திட்டததினூடா்க பதது ஊட்கவிய-
லாைர்்களுக்கு ஒளிப்பட ்கருவியும், 
முலளலததீவு ஊட்க அளமயததிற்கு 
ஒரு ்கணினி சதாகுதியும் வழங்கப்-
பட்டது.

ஊ ட ்க வி ய ல ா ை ர் ்க ளு க் ்க ா ை 
சதாழிலவாண்ளம விருததி ொர்ந்த 
இரு்கட்ட பயிற்சி்கள் வழங்கப்பட்ட-
பின்ைர், இந்த உப்கரணங்கள் வழங-
்கப்பட்டை. இதன்பின்பும் இரு்கட்ட 
பயிற்சி்கள் இவர்்களுக்கு வழங்கப்ப-
டவுள்ைளம குறிப்பிடததக்்கது.

இந் நி்கழ்வில USAID  நிறுவை 

திட்ட பணிப்பாைர், கிராமிய அபி-
விருததி நிறுவை இளணப்பாைர், 
உதவி மாவட்ட செயலாைர், USAID  
நிறுவை உததிஷயா்கததர்்கள், அரெ-
ொர்பற்்ற நிறுவைங்களின் மாவட்ட 
இளணப்பாைர் மற்றும் ஊட்கவிய-
லாைர்்கள் ஆகிஷயார் ்கலந்து ச்காண்-
டிருந்தைர்.

மது மைா்தையற்்ற சமுதைாயத்்தை உருவாக்குமவாம்: 
வவுனியாவில் முனைள்ளி ஆசிரியர்கள் ஒனறுகூ்டல்  
வவுனியா விஷேட நிருபர்

மதுஷபாளதயற்்ற ெமுதாயதளத 
உருவாக்குஷவாம் என்்ற சதானிப்-
சபாருளில,   வவுனியா வடக்கு 
மற்றும் வவுனியா சதற்கு பிரஷதெ 
செயல்க பிரிவுக்குட்பட்ட முன் -
பள்ளி ஆசிரியர்்களுக்கு பயிற்சிப்பட்-
டள்ற நடததப்பட்டது.  

வவுனியா வடக்கு மற்றும் 
வவுனியா சதற்கு பிரஷதெ செயல-
்கததுடன் இளணந்து, ்ற்கமா நிறுவ-
ைததின் ஏற்பாட்டில இந்த பயிற்சி 
பட்டள்ற நடந்தது. இதில, முன்-
பள்ளி ஆசிரியர்்கள் 43 ஷபர் ்கலந்து 
ச்காண்டைர். 

வவுனியா, உள்வட்ட வீதியில 
அளமந்துள்ை ்ற்கமா அலுவல்க 
மாநாட்டு மண்டபததில இது, 
இடம்சபற்்றது. மதுபாைம், புள்கத -
தல மற்றும் ஷபாளதப் சபாருள் 
பாவளைளய குள்றக்கும் செயற் -

திட்டததின் ஒரு பகுதியா்க, இந்தப்-
பயிற்சி பட்டள்ற நடாததப்பட்டது.  

மதுொரம், புள்கததல மற்றும் 
ஷபாளதப் சபாருள் பாவளைளய 
தடுப்பதற்்கா்க, எட்டு முக்கிய உததி-
்கள் இதன்ஷபாது ்கலந்தாஷலாசிக்்கப்-
பட்டது.  

மதுொரம், புள்கததல மற்றும் 
ஷபாளதப்சபாருள் பாவளையில 

ஈடுபடும் ஷபாது ஏற்படும் விளைவு-
்கள் சதாடர்பா்க, பஙகுபற்றுநர்்கள் 
தங்கள் அனுபவங்களையும், ்கருத-
துக்்களையும் பகிர்ந்து ச்காண்டைர்.  

இத திட்டததின் மூலம் முன்பள்ளி 
மற்றும் முன்பள்ளி ஆசிரியர்்கள் 
ெமூ்க அபிவிருததியில மாற்்றதளத 
ஏற்படுததுவதற்்காை வாய்புக்்களும் 
ஏற்படுததிக் ச்காடுக்்கப்பட்டை.   

ஸ்ரீஓங்காரரூ்ப ஐயப்பன் க்காவில் கநற்று (23) வரணி குடமியன் கும்பகாபிகே் கிரி -
மய்ள் இடம்்பற்்றக்பகாது பிடிக்ப்படட ்படம.

த்கௌதைாரிமு்ன ்க்டற்்க்ரயில்
ஆணின ச்டைம் மீடபு
பரந்தன் குறூப் நிருபர்

பூந்கரி சபாலிஸ பிரி -
விற்குட்பட்ட ச்கைதாரி 
முளை ்கலமுளை 
்கடலில, இைந்சதரியாத 
நபர் ஒருவரின் ெடலம்  
மீட்்கப்பட்டது. 

கிளிசநாச்சி மாவட் -
டததின் பூந்கரி சபாலிஸ 
பிரிவிற்குட்பட்ட ச்கை-
தாரிமுளை ்கலமுளை 
்கடல பகுதியில, ெடல-
சமான்று கிடப்பதா்க 
சபாலிஸாருக்கு த்கவல 
கிளடததது.

இளதயடுதது, அவ்விடததிற்கு 
விளரந்த சபாலிஸார் ெடலதளத 
பார்ளவயிட்டு விொரளண்களை 

ஆரம்பிததுள்ைைர். 
ஆணின் ெடலஷம மீட்்கப்பட்-

டது. ஷமலதி்க விொரளண்களை 
பூந்கரி சபாலிஸார் ஷமற்ச்காண்டு 
வருகின்்றைர்.

குழந்தை்ய, உயிரு்டன பு்தைக்்க
முற்ைட்ட இைம்தைாய், ைாடடி ்்கது
யாழ்.விஷெட நிருபர்

பச்சிைம் குழந்ளதளய உயிரு-
டன் புளதக்்க முற்பட்ட தாயும், 
பாட்டியும் பிரஷதெவாசி்கைால 
தடுக்்கப்பட்டதால, குழந்ளத ்காப் -
பாற்்றப்பட்டது. 

யாழ்ப்பாணம் சதன்மராட்சி 
பிரஷதெ செயலர் பிரிவுக்குட்பட்ட 
மட்டுவில பகுதியில இச்ெம்பவம் 
இடம்சபற்்றது.

இைம்சபண் ஒருவர், தைது 
குழந்ளதளய உயிருடன் புளதக்்க 
முற்பட்டார். இதற்கு உதவியா்க 
தைது தாயாளரயும் அப்சபண்  

அளழதது இக்்காரியதளத செய்ய 
முற்பட்டைர். 

இளதயறிந்த அயலவர்்கள், 
குழந்ளதளய ்காப்பாற்றிைர். குழந் -
ளதயின் அழுள்கச் ெததம் ஷ்கட்ட -
ளதயடுதஷத, அயலவர்்கள் அஙகு 
சென்று குழந்ளதளய ்காப்பாற்றி -
ைர்.

ெம்பவம் சதாடர்பில, ொவ்கச் -
ஷெரி சபாலிஸார் விொரளண்களை 
முன்சைடுததுள்ைைர்.   ொவ -
்கச்ஷெரி ஆதார ளவததியொளல -
யில குழந்ளத ஒப்பளடக்்கப்பட் -
டுள்ைது. 

வவுனியாவில், வ்டமா்காண இ்ைஞர்க்ை 
தைாலிஸ் மச்வக்கு உள்ளீரக்்க ஆடமசரப்பு 

வவுனியா விஷெட நிருபர்

வடமா்காண இளைஞர், யுவ-
தி்களை சபாலிஸ ஷெளவயில 
இளணததுக் ச்காள்வதற்்காை ஷநர்-
மு்கத ஷதர்வு, வவுனியாவில இரு 
திைங்கைா்க இடம்சபற்்றை.

சபாலிஸ திளணக்்கைததின் ஆட்-
ஷெர்ப்பு மற்றும் ஆைணி பிரிவிை-
ரால இந்த ஷநர்மு்கத ஷதர்வு நடத-
தப்பட்டது. சபாலிஸ ஷெளவயில 
தமிழ் சமாழி மூல  ஆைணிளய 
அதி்கரிக்கும் ஷநாக்கில நடாததப்-
பட்ட இந்தப்பரீட்ளெ, வவுனியா 

மாவட்ட செயல்க மாநாட்டு மண்-
டபததில  இடம்சபற்்றது.

இதற்கு, வவுனியா, யாழ்ப்பா-
ணம், கிளிசநாச்சி, மன்ைார், முல-
ளலததீவு ஆகிய பகுதி்களில உள்ை 
இளைஞர், யுவதி்களிடமிருந்து 
விண்ணப்பங்கள் ஷ்காரப்பட்டிருந்-
தை. 

தமிழ் இளைஞர்்கள் பலரும் 
ஆர்வததுடன் வருள்க தந்து தமது 
்கலவித தள்களம மற்றும் உடற் 
தகுதி என்பவற்ள்ற சவளிப்படுததி 
ஷநர்மு்கத ஷதர்வில பஙகு பற்றிைர். 
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தரம_5 வகுப்பு ைாணவர்்களுக்கான
ஆசிரியர்: 
எஸ்.ஏ.சந்திர்பவன்
arumugamchandrabavan@gmail.com

Gyikf; fjpu;
புலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமச ைாதிரி வினாததாள் --– I

எல்லா வினலாக்களுககும் 1 மணி நேரத்தினுள் விடை அளியுங்கள்.  இவ்வினலாக்களுக்கலான விடை்கள் அடுத்்த வலாரம் பு்டமக ்கதிரில  வவளியிைப்படும்.
   ்பகுதி – 2 மலாதிரி வினலாத்்தலாள் அடுத்்த வலாரம் உங்கள் ்கரங்களில!

1 ைணிததியாலம

(12ஆம ்பக்கம ்பார்க்க)
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தரம_5 வகுப்பு ைாணவர்்களுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் -– I(11 ஆம ்பக்கத ததாடர்)

தாவரங்களின் இலை்கள்

 மரபுத்தாடர்கள்  விளக்கம்

1.  i)  நீலவானில்  

  ii)  எழுந்து எழுந்து  

  iii)  ஒளி  

  iv)  நீல, புது  

  v)  (1) ஆ்காயம   

   (2) ைதி   

  (3) ைனம   

   (4) தாைமர  

  vi)  நிலா  

2.  i)  நறுைணம  

  ii)  ைகிழ்ச்சி  

  iii)  அ்கராதி  

  iv)  வமல  

  v)  சுயநலவாதி  

3.  i)  நீர்  

  ii)  அலரும  

  iii)  வடலி  

4.  i)  ததாழுகின்  

  ii)  தெல்லாம  

5.  i)   வாதனாலி நி்கழ்ச்சி்கள் 

  ்படிக்காத ்பாைர ைக்களிமடயய 

  கூட எளிதில் தசைன்றுவிடுகிறது.  

6.  i)  தவமமை  

  ii)  ்பமழமை  

  iii)  கீழிறங்கி  

7.  i)  தயவுதசைய்து தினமும 

  ்பாடசைாமலககு வரவும  

  ii)  (1) Library   

   (2) Play ground  

  iii)  (1) கிளி   

  (2) ைஞசைள் நிறம  

   (3) புதத்கம வாசியுங்்கள்  

8.  i)   அமைா ்கமடககுச் தசைன்று 

  ைா, ்பலா, வாமழ                             

  என்்பவறமற வாங்கி வந்தார்.  

  ii)   "எனககு தமல வலிககிறது" 

  என, இராைன்   

    கூறினான்.  

9.  i)  ஒடட்கம  

  ii)  வடடம  

  iii)  வமல  

11.  பிரசினங்்கமெத தீர்க்க  

  i)  10,000  

  ii)  960 ்கன்று்கள்  

  iii)  15 பிள்மெ்களுககு  

  iv)  40 m  

  v)  10 ைாம்பழங்்கள்  

10.  i)  தசைான்ன வார்தமதமய மீறல்  

  ii)  தூங்குதல்  

12.  i)  0.5  

  ii)  3  

  iii)  18  

  iv)  ரூ்பாய் 273.00  

  v)  ரூ்பாய் 350.00  

  vi) (1) 17 ய்பர்  

   (2) 11 ய்பர்  

   (3) 5 ய்பர்  

   (4) 3 ய்பர்  

  (5)  28 ய்பர்  

13.  
 1)  3  

 2)  1  

 3)  3  

 4)  2  

 5)  3  

 6)  1  

 7)  3  

 8)  2  

 9)  3  

 10)  3  

 11)  2  

 12)  3  

 13)  1  

 14)  1  

 15)  1  

 16)  2  

 17)  2  

 18)  3  

 19)  1  

 20)  3  

 21)  1  

 22)  3  

 23)  1  

 24)  2  

 25)  2  

 26)  2  

 27)  1  

 28)  2  

 29)  3  

 30)  2 

வினாததாள் - ii இற்கான விமட்கள் (17.11.2021)

ஆசிரியர்: 
எஸ்.ஏ.சைந்திர்பவன்
arumugamchandrabavan@gmail.com

1. ்கால் பின்னுதல்  - -  தமடப்்படல்
2. ்கால் பிடிததல்-  - - ்காமலப் ்பறறிக த்கஞசுதல்
3. ்கால் த்காள்ளுதல் -  - - ஆரமபிததல்
4. ்காமலச்சுறறுதல்  - - ததாடர்ந்து ்பறறுதல்
5. ்காலாறுதல் -  - - ஓய்ந்திருததல்
6. ்கால் ஊன்றுதல் - - -  நிமல த்பறுதல்
7. ்காலில் விழுதல் - - - ைன்னிப்பு ய்கடடல்
8. வயிறமற ்கடடுதல் - - -  தசைலமவச் சுருககுதல்
9. வயிறறிலடிததல் - - -  சீவனதமத த்கடுததல்
10. வயிறு வெர்ததல் - - -  எவவாயறா பிமழதது த்காள்ளுதல்
11. வயிறு ்கடிததல் - - -   ்பசியுணடாகுதல்
12. வயிறு குளிர்தல் - - -  திருப்தி அமடதல்
13. வயிறு எரிதல் - - -  த்பாறாமை த்காள்ளுதல்
14. வாய் புலம்பல் - - - பிதறறுதல்
15. வாய் திறததல் - - -  ய்பசைதததாடங்குதல்

த்காஹில

தவறறிமல

மிெகு

முருங்ம்க

தவணடி

யவமபு

 1) DACB   2) ABCD   3) DCBA



       க�ொழும்பு ந�ர கெள்ளப் பிரச்சினை  
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மேலைத்தேய சிநதேலையின் 
வெளிப்பாடபாகவும், நவீை 
சபாதேைஙகளின் ்யைபாக-

வும் நபாம் கருதும் வ்ண்ணிய சிநதே-
லைகள் தேமிழ்மரபில் இறலறைக்கு 
்ை நூறறைபாண்டுகளுக்கு முன்்் 
பின்்றறைப்ட்டுள்்ளை. அதேறகு 
தேகுநதே ஆதேபார்மபாக வி்ளஙகு்ெர்-
கள் ந்மது தேமிழ இைக்கியஙகல்ள 
அைஙகரிததேது ்மட்டு்மன்றி அரச 
சல்கல்ளயும் அைஙகரிததே வ்ண் 
புைெர்கள். ஏரபா்ள்மபாை வ்ண்புை-

ெர்கள் உள்்ளைர். ஆைபால் இெறறி-
லும் ்ைதிறைல்மயபாை வ்ண் புை-
ெர்களின் ்்மன்ல்ம இருட்டடிபபு 
வசயயப்ட்டிருக்கைபாம் என்்தும் 
்மறுப்தேறகில்லை. எவெபாறு இருப-
பினும் ஒ்ளலெ என்றை வ்யர் நீண்ட-
கபாை்மபாக புைெர் வ்யர் ெரிலசயில் 
ெைம் ெருெதேலை கபாணமுடியும். 

சஙககபாைம் வதேபாடக்கம் தேற-
கபாைம் ெலரயில் ஆஙகபாங்க 
இநதே வ்யருக்கபாை அலடயபா்ளம் 
உள்்ளது. அதிய்மபானின் நண்்ரபாக 

இருநதே ஒ்ளலெப்பாட்டியிலிருநது  
நவீை ஒ்ளலெெலர அெர்களின் 
எழுததும் வ்மபாழியும் தேனிததுெ்மபா-
க்ெ உள்்ளது. தேமிழறிஞர் மு.அரு-
ணபாசசைம் ெரைபாறறில் கிலடததே 
ஆதேபாரஙகளின்்டி கிட்டததேட்ட 
ஆறு ஒ்ளலெயபாலர அலடயபா-
்ளப்டுததியுள்்ளபார் என்்தேலை 
அறி்ெபாம். 

இநதே ஒ்ளலெயின் உருெ அல்மப-
பில் ்ைருக்கும் அெர் இ்ளம்வ்ண்-
ணபாக்ெபா , வ்ண்்மணியபாக்ெபா 
அல்ைபா்மல் ்பாட்டியபாக்ெ அலட-
யபா்ளப்டுததேப்டுகின்றைபார். அதேறகு 
அெர்கள் ்ல்்ெறு ஆதேபாரஙகல்ள 
முன்லெக்கின்றைைர். அறிவுலரகல்ள 
தேபாண்டி ஒ்ளலெயபாரின் வசயயுள்கள் 
அெறறிலுள்்ள உணர்வின் வெளிப-
்பாடுகள் இன்றுெலரயிலும் அெரது 
ெயதின்மீதேபாை ்தேடுதேலை உரு-
ெபாக்கிக் வகபாண்்ட இருக்கின்றைது. 
கவி்மணி அெர்கள் ஒ்ளலெயபாலர 

வியநது்பாடிய இநதே 
்பாடல் அெரது ்தேபாறறைத-

திலை ந்மக்கு வெளிப்டுததுெதேபாக-
வும் உள்்ளது.

“ஒ்ளலெக் கிழவி நம்கிழவி 
அமுதின் இனிய வசபாறகிழவி 

்ழஙகிழவி வநல்லிக் கனிலயத 
தின்றுைகில் நீடு ெபாழும் தேமிழக்-
கிழவி 

வெல்ைற கரிய ்மபாநதேவரல்ைபாம் 
வியநது ்்பாறறும் ஒருகிழவி 

கூைக் கிழவி;...!”

்்மற்டி ்பாடலின் அடிப்லட-
யில் அரசருக்கு அறைவநறிகல்ள 
எடுததுக்கூறி அெர்களிலட்ய 
உள்்ள ்ெறறுல்ம, முரண்்பாடு-
கல்ளநது ்ெநதேர்களிலட்ய 
நட்ல் ெ்ளர்ததே ஒ்ளலெயபாலரயும் 
இநதே சமூகம் அறியும். நடக்கவி-
ருநதே ்்பாலர தேைது கவிபுலையும் 
ெல்ைல்மயபால் தேடுதது நிறுததிய 
சபாதுர்யமிக்க வ்ண்ணபாகவும் , 
்மன்ைர்களிற்க அறிவுலர கூறைக்கூ-
டிய உயர்நதே ஸதேபாைததில் இருநதே 

வ்ண்்மணியபாகவும் நபாம் 
ஒ்ளலெயபாலர கருதேைபாம். 

அஙகலெ,சஙகலெ  இெர்க-
ளுக்கு திரு்மணம் வசயது லெததே 

ஒ்ளலெயபார் தேவிர கம்்ர் கபாைததில் 
ெபாழநதே புைெர் ஒருெரும் ஒ்ளலெ-
யபார் எை ெழஙகப்ட்டபார். சஙக-
கபாை புைெரபாை ஒ்ளலெயபார் ்பாடிய 
59 ்பாடல்கள் சஙக நூல்களில் 
இடம் வ்றறுள்்ளை. அகநபானூறு, 
குறுநவதேபாலக, நறறிலண, புறைநபா-
னூறு ஆகிய வதேபாகுபபு நூல்களில் 
அலெ உள்்ளை. சஙகப புைெர் 
்பாடல் வதேபாலக ெரிலசயில் இெர் 9 
ஆம் இடம் வ்றறுள்்ளபார். ஆைபால் 
இெரது ்தேபாறறைதலதே வ்பாறுததேெ-
லரயில் ‘இ்ளல்ம தேதும்பும் விறைலி’ 
எை அதிய்மபான் தேன்லை வி்ளம்பி-
யதேபாக அெர் குறிபபிட்டதிலிருநது 
அறியைபாம். 

“்மதியபாதேபார் முறறைம் ்மதிதவதேபாரு 
கபால் வசன்று

மிதியபால்ம ்கபாடி வ்றும்
உண்ணீர் உண்ணீர் என்று உ்ச-

ரியபார் தேம்்மலையில் உண்ணபால்ம 
்கபாடி வ்றும்..”

நபான்கு்கபாடி ்பாடல் எழுதிெர 
கட்டல்ளயிட்ட ்மன்ைனுக்கு தேைது 
ஒவவெபாரு ்பாடலும் ்கபாடிவ்பான்-
வ்றும் எைகூறி நபான்கு ்பாடல்கள் 
எழுதிைபார் ஒ்ளலெயபார். அஙகு 

அெர் லகயபாண்ட வசபாறதிறைமும், 
, ஆளுல்மயும் இன்றும் அழிக்க 
முடியபாது. இன்றுெலரயில் தேமிழர் 
்ண்்பாட்டில் ்மதியபாதேபார் வீட்டின் 
முறறைதலதே மிதிப்தில்லை. 
அத்தேபாடு விருந்தேபாம்்ல் வசயயபாதே 
வீட்டின் கதேவுகல்ள யபாரும் தேட்டுெ-
தும் இல்லை. 

“்சரைர்்கபான் ்சரன் வசழும்பூங 
திருக்்கபாெல்

ஊர்ளவும் தேபான்ெருக ! 
உட்கபா்தே—்பாரி்மகள்

அஙகலெலயக் வகபாள்்ள அரசன் 
்மைமிலசநதேபான்

சஙகலெலய யுஙகூடத தேபான்..” 

்பாரி்மகளிருக்கு திரு்மணம் வசயது-
லெததேெரும் ஒரு ஒ்ளலெயபார் எை 
்பார்த்தேபாம். இநதே வசயயுளில்  ்சர-
்மன்ைலை சீர்வகபாண்டுெரு்மபாறு கட் -
டல்ளயிடுகின்றைபார். இ்தே்்பான்று 
்பாண்டிய, ்சபாழ ்மன்ைர்கல்ளயும் 
சீர்வசயய அலழதது இரு வ்ண்க-
ளுக்கும் ்மணம்முடிதது லெததேபார். 
்பாரி குறுநிை ்மன்ைனுடன் இருநதே 
்்பார்்மைப்பான்ல்மலயயும் 
தேவிர்தது ஒ்ளலெயபாரின் குரலுக்கு 
மூ்ெநதேரும் வசவிசபாயததிருக்கின்-
றைபார்கள் என்றைபால் அெரது புைல்ம-
யும் ஆளுல்மயும் எததேலகயதேபாக 
அல்மநதிருக்க கூடும்.

பெண்ணிய சிந்தனைகள் ்தமிழ்மரபில் 
இறனறைக்கு ெல நூறறைறாண்டுகளுக்கு 
முன்ெ பினெறறைபெட்டுள்்ளை

பவதாரணி ராஜசிங்கம்

ஒ்ளனெயொரின் கெய்யுள�ள 
அெற்றிலுள்ள உணர்வின் கெளிப்்பொடு�ள 
இன்றுெனரயிலும் அெரது ெயதின்மீதொை 
ததடுதனை உருெொக்கிக் க�ொணதடே இருக்கின்்றது.
்பைதி்றனையொை க்பண புைெர்�ளின் தைன்னை 
இருடடேடிப்பு கெய்யப்்படடிருக்�ைொம்.

க�ொழும்பு நகலர வெள் -
்ளததிலிருநது ்பாது-
கபாப்தேறகு, வதேறகு 

அலணசசுெலர ்மபாறறி, ்ன்முகத 
திட்டதலதே வசயல்்டுததுெ து பிர -
்யபாசை்மபாக அல்மயுவ்மை வ்பாறி -
யியைபா்ளர் அன்டன் நபாணயக்கபார 
ஆ்ைபாசலை கூறியுள்்ளபார்.   

வகபாைன்ைபாலெ வதேறகிலுள்்ள 
க்ளனி கஙலக  அலணசசுெர் ்மறறும் 
வகபாததேட்டுெ அலணச சுெர் என்்-
ெறலறை சரியபாை இடததில் அல்மத-
து,ஏறகை்ெ முன்வ்மபாழியப-
்ட்டுள்்ள க்ளனி கஙலக ்ன்முக 
அபிவிருததி திட்டதலதே வசயல்் -
டுததிைபால், வகபாழும்பு நகலர வெௌ் -
்ளததிலிருநது ்பாதுகபாக்க முடியும் 
என்்து அெரது நம்பிக்லக. இததிட்-
டதலதே முன்லெததுள்்ள நீர்ப்பாசை 
திலணக்க்ள முன்ைபாள் சி்ரஷட 
பிரதி நீர்ப்பாசை ்ணிப்பா்ளர் 
வ்பாறியியைபா்ளர் அண்டன் நபாண -
யக்கபார,வகபாததேட்டுெ அலணச 
சுெலர ஆயவு வசயெதேறகபாக கடநதே 
(20) ெருலக தேநதே ்்பாது இது்றறி 
வதேரிவிததேலெ.  

வகபாழும்பு நகரம், ெருடபாநதேம் 
வெௌ்்ளததேபால் ்பாதிக்கப்டுெது 
்ைரது ெபாழவியலுடன் வதேபாடர்பு -
லடய பிரதேபாை பிரசசிலை ்மட்டு -
்மல்ை, நபாட்டின் வ்பாரு்ளபாதேபாரத -
திலும் இநதே நிர்க்கதி தேபாக்கதலதே 
ஏற்டுததுகிறைது.  

இநதே வெள்்ளதலதே தேடுப்தேறகு 
நிரநதே தீர்வு எட்டப்டின், வெள்-
்ளததேபால் ்பாதிக்கப்டும் ்மக்களுக்கு 
நிெபாரணம் ெழஙக வசைவிடும் நிதி-
லயயும் ்சமிக்க முடியும். அல்மச -
சர் தி்ைஷ குணெர்தேை, நீர் ெழங -
கல் அல்மசசரபாக இருநதே 2008 ஆம் 
ஆண்டு கபாைப்குதியில் இதேறகபாை 

முயறசிகள் எடுக்கப்ட்டை. 
எனினும், ்ை கபாரணஙக்ளபால் இத -
திட்டதலதே பூரணப்டுததே முடியபா -
்மல்்்பாைது.  

நீர்ப்பாசை திலணக்க்ளததின் 
அனு்மதியின்றி, அநதேப ்குதிகளில் 
வ்ரு்ம்ளவு கட்டடஙகள்   கட்டப -
்டுெதேபால்தேபான், இநதேபபிரசசிலை 
ஏற்டுகிறைது. வெள்்ளம் ெடிந-
்தேபாட முதேலில் முலறையபாை ெடிகபான்-
கள் அெசியம்.  

்ை நூறறைபாண்டுகளுக்கு முன்ைர் 
க்ளனி பிர்தேசததில், க்ளனி கங-
லகக்வகை ெடக்கு அலணலயயும் 
்மறறும் வகபாைன்ைபாெ பிர்தேசததில் 
வதேறகு அலணலயயும் அன்லறைய 
கபாைப்குதிக்கு ஏறறைெபாறு ஒல்ைபாந-

தேர்கள் அல்மததிருநதேைர். அதேன் 
பின்ைர் 1924 ல் ஆஙகி்ையர்கள் 
வெள்்ள நீலர கட்டுப்டுததே வகபாத -
தேட்டுெயில் இன்னும் ஒரு அலணச-
சுெலரக் கட்டிைர். இதேைபால் கித-
தேம்்குெ ெபாயக்கபால் இரண்டபாக 
பிரிநதேது.   

இதேைபால், புததே்ளததிலிருநது 
ஹமில்டன் ெபாயக்கபாலூடபாக 
்கபாட்லட ்பாரபாளு்மன்றைததி றகரு -
கில் ெருெதேறகு ்யன்்டுததேப்ட்ட 
்டகுகள் ்பாலதே நீர்ப ்்பாக்குெரதது 
்பாதிப்லடநதேது.  

வகபாழும்பில் ஏற்டும் வெள் -
்ளதலதே கட்டுப்டுததே, க்ளனி கங-
லகக்கு தூர்மபாக அல்மக்கப்ட்-
டுள்்ள வகபாததேட்டுெ, வகபாைன்ைபாெ 

வதேறகு அலணசசுெர் தேற்்பாது 
வ்பாருததே்மறறுள்்ளது. இதேைபால்,-
்மபாறறு அலணச சுெருக்கபாை திட் -
டவ்மபான்லறை 1984 ல் முன்லெத -
்தேன்.

க்ளனி கஙலக ்ன்முக அபிவிருத -
தித திட்டம் எை முன்லெக்கப்ட்ட 
இநதேத திட்டதலதே, ஆட்சிக்கு ெநதே 
எநதே அரசபாஙகஙகளும் வசயல்்டுத -
தேவில்லை. அண்ல்மயில், ்பாரபாளு -
்மன்றைததில் நலடவ்றறை ்கபாப குழு 
விெபாதேததில் அல்மசசர் தி்ைஷ 
குணெர்தேை இதேலை ்பாரபாளு்மன் -
றைததின் கெைததிறகு வகபாண்டு ெந -
திருநதேபார்.  

்ன்முகத திட்ட்மபாக இலதே, 
வசயல்்டுததிைபால் நீர், மின்சபா -

ரம், குடிநீர், விெசபாயததுக்கபாை 
நீர், புதிய குடி்யறறைஙகள், ்மறறும் 
வெள்்ளப பிரசசிலை உள்ளிட்ட சக -
ைதுக்கும் தீர்வுகபாணமுடியும் என்் -
தும் அல்மசசரபால் சுட்டிக்கபாட்டப -
்ட்டது.  

க்ளனி கஙலக வ்ருக்வகடுதது 
ஒருமுலறை ்பாரபாளு்மன்றைம் கூட 
மூழகிய சநதேர்ப்ததில், வ்பாறுபபு 
ெபாயநதே சகைரும் ்மகபாெலிலயப 
்றறி ்மபாததிர்்ம ்்சிைர்.1961 ல் 
இைஙலகக்கு ெநதே ரஷய நிபுணர்கள் 
குழு ஒன்று, க்ளனிகஙலக நீலர குரு-
நபாகலுக்கு இயறலகயபாகக் வகபாண்டு 
வசல்ை முடியுவ்மை சுட்டிக்கபாட்டியி-
ருநதேது.

இதேன் வி்ரஙகல்ளயும் 1984 இல்,-

வ்பாறியியைபா்ளர் நபாணயக்கபார  முன்-
லெததே அறிக்லகயில் உள்்ளடக்கியி-
ருநதேபார். இததிட்டதலதே வசயல்்டுததே 
அன்று எண்ணியெர்களில், இன்று, 
வ்பாறியியைபா்ளர் நபாணயக்கபார ்மபாததி-
ர்்ம உயிருடனுள்்ளபார்.  

முததுரபாஜவெை பிரசசிலைக்குக் 
கூட,இெரது   தேலைல்மயிைபாை 
குழு்ெ தீர்லெ முன்லெததேது.
எை்ெ, அரசபாஙகம் இதேறகபாை 
முயறசிகல்ள எடுக்க ்ெண்டும்.
அவெபாறு எடுக்கப்டின், க்ளனி 
கஙலக ்ன்முகப்டுததேப்ட்ட 
அபிவிருததி திட்டதலதே வசயற -
்டுததே, தேைது தேலைல்மயிைபாை 
குழு, ஒததுலழபபு ெழஙக தேயபாரபாக 
உள்்ளது என்றைபார்.  

க்ளனிகஙனக ெனமுக திட்்டதன்த  
அவசியம் அமுல்ெடுத்த ்வண்டும்  

( திறைப்லை திைகரன் நிரு்ர்)  
 
அநுரபாதேபுர ்மபாெட்டததில் வகபா்ரபாைபா வதேபாறறுக்குள்்ளபா்ெபா -

ரின்  எண்ணிக்லக அதிகரிதது ெருெதேபாக அறிவிக்கப்ட்டுள்்ளது. 
நபாவ்ளபான்றுக்கு சு்மபார் 300 ்்ர்ெலர வதேபாறறுக்கு உள்்ளபாகின் -
றைைர்.இது, உறுதி வசயயப்ட்டுள்்ளதேபாக அநுரபாதேபுர ்மபாெட்ட 
வதேபாறறு ்நபாய பிரிவின் வி்சட லெததிய நிபுணர் டபாக்டர் ்தேஜை 
்சபா்மதிைக வதேரிவிததுள்்ளபார்.இது ்றறி அெர் வதேரிவிததேதேபாெது,

 அநுரபாதேபுர ்மபாெட்டததில் உள்்ள ஒவவெபாரு பிர்தேச வசயைக 
பிரிவுகளிலும் புதிதேபாக வதேபாறறைபா்ளர்கள் இைஙகபாணப்டுகின்றை -
ைர்.  சு்மபார் 700 ்்ர் ெலரயில் லெததிய சபாலைகளில் சிகிசலச 
வ்றறு ெருகின்றைைர். 

்்மலும், ஆயிரம் ்்ர் வீடுகளில் சிகிசலச வ்றறும் ெருகின் -
றைைர். இெர்களில் சிைர், தேனில்மப்டுததேல் சட்டதலதே மீறி 
வெளியில் நட்மபாடுகின்றைைர்.இெர்களுக்கு எதிரபாக கடுல்ம -
யபாக சட்டதலதே நலடமுலறைப்டுததே நடெடிக்லக எடுக்கப்ட் -
டுள்்ளது.

 அநுரபாதேபுர ்மபாெட்டததில் உள்்ள சு்மபார் 70 ்பாடசபாலைகல்ளச 
்சர்நதே 200 ்மபாணெர்களுக்கு வதேபாறறு ஏற்ட்டுள்்ளது. இதேைபால், 
அநுரபாதேபுர ்மபாெட்டததில் உள்்ள ்ை ்பாடசபாலைகள், தேறகபாலிக -
்மபாக மூடப்ட்டுள்்ளை. ்்மலும் சிை ்பாடசபாலைகளில், குறிததே 
ெகுப்லறைகளும் மூடப்ட்டுள்்ளை.  

 (அநுரபாபுரம் திைகரன் நிரு்ர்)

வகபாழும்பு வ்மகசீன் சிலறைசசபாலைக்குச  வசபாந -
தே்மபாை ெபான், கபாட்டு யபாலையில் ்்மபாதி ஏற -
்ட்ட வி்ததில், சிலறைசசபாலை உததி்யபாகததேர் 
ஒருெர் உயிரிழநதேபார்.

 சீகிரிய வ்பாலிஸபார் இது்றறி வதேரிவிததேைர்.
 இசசம்்ெம், தேம்புள்்ள ஹ்ரலை பிரதேபாை 

வீதியின் திகம்்ததேபாை ்குதியில் (22)  
அதிகபாலை  இடம்வ்றறைதேபாக விசபாரலணகல்ள 
்்மறவகபாண்டுெரும் வ்பாலிஸபார் வதேரிவிததே -
ைர். 

சம்்ெததில் சபாரதி உள்ளிட்ட ்்மலும் மூன்று 
உததி்யபாகததேர்கள்  கபாய்மலடநதும் உள்்ளைர். 
வ்மகசீன்  சிலறைசசபாலையில் கடல்ம புரியும் 
44 ெயதுடய சிலறைசசபாலை ்பாதுகபாபபு உததி -
்யபாகததே்ர இசசம்்ெததில் உயிரிழநதுள்்ளபார். 
வகபாழும்பு வ்மகசீன் சிலறைசசபாலையில் தேடுதது -
லெததிருநதே சிலறைக்லகதிலய, ்மட்டக்க்ளபபு 
சிலறைசசபாலையில் ஒப்லடதது விட்டு   மீண்டும் 
வகபாழும்பு ெருலகயி்ை, இவவி்தது நிகழந-
தேது. கபாட்டுயபாலையில் ்்மபாதிய இநதே ெபான், 
வீதிலய விட்டு விைகி ்மதிலில்  ் ்மபாதியதில்  இச-
சம்்ெம் இடம்வ்றறைது.

பகறா்ரறாைறா ப்தறாறறு வீரிய்மன்டகிறைது
அநுரறாபுரததில் ெறா்டசறானலகளுக்கு பூட்டு

வீதி விெததில் சினறைசசறானல
உததி்யறாகத்தர் ்மரணம்

 கிரொமிய வீதி�ள ைற்றும் ஏனைய உட�டடேனைப்பு ெெதி�ள இரொஜொங� அனைச்சின் நிதிகயொதுக்கீடடின் கீழ், �ைொகெெ கதளியொெ 
குறுக்குத் கதரு க�ொஙகிரீட �ல் ்பதித்து புைர் நிர்ைொணம் கெய்யப்்படே உள்ளது. அநுரொதபுர ைொெடடே ்பொரொளுைன்்ற உறுப்பிைர் 
இஷொக் ரஹுைொன், இதற்�ொை அடிக்�ல்னை நடுெனதப்  ்படேத்தில் �ொணைொம்.                 (்படேம்: தி்றப்்பனை திை�ரன் நிரு்பர்) 
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(கிண்ணியா மத்திய நிருபர்) 

2020 கல்வி பபாது/ சாதாரண தரப் பரீட்சயில் 
முதல் 10 திற்மச் சித்தி அ்ைநத மாணவர்களுக் -
கான பாராடடு ்வபவம்  திஙகடகிழ்ம  (22) 
கல்வி அ்மச்சில் ந்ைபபறறது.

இநத 10 மாணவர்களுள் ஒருவராக  கிண்ணியா 
மத்திய மகா வித்தியாலயத்்தச் சசர்நத நிஜா-
முதீன்  ஹாதிம் அஹமதும் என்ற மாணவனும் 
பதரிவு பசயயப்படடிருநதார்.

இவர், கிண்ணியா வலயக் கல்வி அலுவலக 
விஞ்ான பாை உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்

ஏ.எம். நிஜாமுதீன் மறறும் ஆசிரி்ய ஏ. 
பஜஸிலா ஆகிசயாரின் புதல்வராவார்.

இவரது  இநத பவறறிக்கு  பஙகளிப்பு பசயத 

அ்னத்து ஆசான்களுக்கும் மறறும்  வாழ்த்துக் -
க்ளயும் பரிசில்க்ளயும் வழஙகி ்வத்தவர்க-
ளுக்கும்    நன்றிக்ள பதரிவித்துக் பகாள்வதாக  
பபறசறார்கள் பதரிவித்தனர்.

(கா்ரதீவு குறூப் நிருபர்)

பகாசரானா சபரிைர் காரண-
மாக மூைப்படடிருநத  அறபந-
றிப் பாைசா்லக்ள எதிர்வரும் 
28ஆம் திகதி ்ாயிறறுக்கிழ்ம 
முதல்  சுகாதார பநறிமு்றக்-
கிணஙக மீளத்திறக்குமாறு இந-
துசமய கலாசார அலுவல்கள் 
தி்ணக்களப் பணிப்பாளர் 
அ.உமாமசகஸவரன் அறிவித்-
துள்ளார்.

அறபநறிப்பாைசா்லகளின் 
கறறல் கறபித்தல் பசயறபாடு-
கள் ஆரம்பிப்பதறகு வசதியாக 
பபறசறார் அறபநறிப் பாைசா்ல 
நிருவாகத்தினர் பபாறுப்பான 
உத்திசயாகத்தர்கள் ஒத்து்ழப்பு 
வழஙக சவண்டும்.

உரிய சுகாதர ந்ைமு்றக்ள 
கடைாயம் பின்பறறசவண்டும். 
எனசவ இதுவிையத்தில் சகலரும் 
கவனம்பசலுத்த சவண்டும்.

(ஒலுவில் விசசை, கா்ரதீவு குறூப் 
நிருபர்கள்)

பதன்கிழக்கு பல்க்லக்கழகத்-
்தச் சசர்நத 37 மாணவர்களுக்கு 
பகாசரானாத் பதாறறு உறுதி பசய-
யப்படடுள்ளதாக, கல்மு்னப் 
பிராநதிய சுகாதார சச்வகள் 
பணிப்பாளர் ்வத்திய கலாநிதி 
ைாக்ைர் ஜீ. சுகுணன் பதரிவித்தார்.

கைநத 03 நாடகளாக கல்மு்ன 
பிராநதியத்தில் சமறபகாள்ளப்-
படை அன்டிஜன் மறறும் பீ.சீ.ஆர் 
பரிசசாத்னகளின் அறிக்்கயில் 
பதன்கிழக்கு பல்க்லக்கழகத்-
்தச் சசர்நத 37 மாணவர்களுக்கு 
பகாசரானாத் பதாறறு உறுதி பசய-
யப்படடுள்ளதாக பதரிவித்தார்.

பகாசரானா பதாறறு உறுதி பசய-
யப்படை பல்க்லக்கழக 37 மாண-
வர்களும் அடைா்ளச்சச்ன 

பகாவிட-19 இ்ைதங-
கல் சிகிச்்ச நி்ல-
யத்தில் அனுமதிக்-
கப்படடுள்ளதாகவும் 
பதரிவித்தார்.

இசதசவ்ள திங-
கடகிழ்ம (22) பபாத்-
துவில் பபாலிஸ 
நி்லயத்தில் சமற -
பகாள்ளப்படை அன்டி -
ஜன் பரிசசாத்னயின் 
சபாது, பபாத்துவில் 
பபாலிஸ நி்லயத்்த சசர்நத 11 
பபாலிஸ உத்திசயாகத்தர்களுக்கும் 
பகாசரானா பதாறறு உள்ளதாக 
இனஙகாணப்படடுள்ளனர்.

 பபாலிஸ உத்திசயாகத்தர்களில் 
அதிகமானவர்கள் பமானராக்ல 
மாவடைத்்த சசர்நதவர்கபளன-
வும், அண்்மக்காலமாக சமலும் 
பல இைஙகளிலும் பகாசரானாத் 

பதாறறு அதிகரித்து 
வருவதாகவும் பதரிவித் -
தார்.

கல்மு்ன பிராந-
தியத்தில் பரவலாக 
தடிமல் காயச்சல் 
காணப்படுவதால் பரி -
சசாத்ன நைவடிக்-
்ககளிலும் சுகாதார 
கடடுப்பாடடு பசயற -
பாடடிலும் இறுக்க-
மான நைவடிக்்க-

க்ள முன்பனடுக்கவுள்ளதாகவும் 
பதரிவித்தார்.

பபாது மக்கள் அலடசியம் பசய -
யாமல் முகக்கவசம் அணிவசதாடு, 
இறுக்கமான சுகாதார ந்ைமு்ற-
்க்ள க்ைப்பிடிக்குமாறும், சட-
ைவிசரதமான ஒன்று கூைல்க்ள 
தவிர்த்து பகாள்ளுமாறும் சகடடுள் -
ளார்.

(பாலமு்ன கிழக்கு தினகரன் நிருபர்)

அம்பா்ற மாவடை அரச சார் -
பறற நிறுவனஙகளின் முன்சனறற 
மீளாயவுக் கூடைம் சனிக்கிழ்ம 
(20)  அம்பா்ற  பிரசதச பசயலகத்-
தில் ந்ைபபறறது.

அம்பா்ற மாவடை சமலதிக அர -
சாஙக அதிபர் வி. பஜகதீசன் த்ல-
்மயில் இைம்பபறற இநநிகழ்வில், 
அரச சார்பறற நிறுவனஙகளுக்கான 
சதசிய பசயலகத்தின் பணிப்பாளர் 
நாயகம் ராஜா குணரத்ன, அம்பா்ற 
மாவடை பசயலகத்தின் அரச சார்-
பறற நிறுவனஙகளுக்கான இ்ணப் -
பாளர் ஐ .எல். எம். இர்பான்  உடபை 
அம்பா்ற மாவடைத்தில் இயஙகும் 
அரச சார்பறற நிறுவனஙகளின் பிரதி 
நிதிகளும் கலநது பகாண்ைனர்.

இதன் சபாது நஞசறற உணவு 
உறபத்தி்ய ஊக்குவிக்கும் திட -

ைத்திறகு அ்மவாக மனித எழுச்சி 
நிறுவனத்தின்  நி்றசவறறு பணிப் -
பாளர் சக.நிஹால் அஹமடடினால், 
பதாகுக்கப்படை இயற்க விவசாய  
்கசயைான எஙகள் வீடடில் ஒரு 
குடடித் சதாடைம் எனும் நுாலி்ன, 

அரச சார்பறற நிறுவனஙகளுக்கான 
சதசிய பசயலகத்தின் பணிப்பாளர் 
நாயகம் ராஜா குணரத்ன மறறும் கூட -
ைத்தில் கலநது பகாண்ை அ்னவ-
ருக்கும் இலவசமாக  வழஙகி்வக்-
கப்படை்ம குறிப்பிைத்தக்கதாகும்.

(வரிப்பத்தான்சச்ன பதறகு குறூப் 
நிருபர்)

அகில இலங்க மக்கள் காஙகி-
ரஸின் த்லவரும்,பாராளுமன்ற 
உறுப்பினருமான றிசாட பதியுதீன் 
இறக்காமம் பிரசதசத்திறகு சனிக்-
கிழ்ம (20) விஜயபமான்்ற 
சமறபகாண்டு மக்கள் சநதிப்புகளில் 
கலநது பகாண்ைார்.

இறக்காமம் பிரசதச ச்ப உறுப் -
பினர் எஸ.ஏ.அன்வர் த்ல்ம-
யில் வரிப்பத்தான்சச்ன பபாது 
மக்க்ள சநதிக்கும் நிகழ்வும், 
விசசை துஆப் பிரார்த்த்னயும் 
வரிப்பத்தான்சச்ன பபரிய ஜும்ஆ 
பள்ளிவாசல் மண்ைபத்தில் இைம் 
பபறறதுைன், இறக்காமம் பபாது 
மக்க்ள சநதிக்கும் நிகழ்வு இறக்கா -
மம் பிரசதச ச்ப உதவி தவிசாளர் 
பநௌபர் பமௌலவி த்ல்மயில் 
இறக்காமம் பிரசதச ச்ப சகடசபார் 
கூைத்தில் இைம் பபறறது.

இதன் சபாது பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர் றிசாட பதியுதீனுக்கு 
இறக்காமம் பிரசதச மக்களால் 
மகத்தான வரசவறபளிக்கப்படைது-
ைன், விசசை துஆ பிரார்த்த்னயும் 
இைம் பபறறது. நீண்ை நாடகளின் 
பின் மக்கள் சநதிப்புகளில் கலநது 

பகாண்ை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 
பபாது மக்களுக்கு நன்றிக்ள பதரி-
வித்துக் பகாண்ைார்.

இம் மக்கள் சநதிப்பில் பாராளு -
மன்ற உறுப்பினர் முஸர்ரப் முது -
னபீன், அகில இலங்க மக்கள் 
காஙகிரஸின் சம்மாநது்ற பதாகுதி 
அ்மப்பாளர் ஐ.எல்.எம்.மாஹிர், 
நிநதவூர் பிரசதச ச்ப தவிசாளர் 
தாஹிர், கடசிப் பிரதிநிதிகள், பபாது 
மக்கள் என பலரும் பிரசன்னமாகியி-
ருநதனர்.

(அடைா்ளச்சச்ன மத்திய நிருபர்)

அம்பா்ற மாவடை பபரும்சபாக 
விவசாயிகளுக்கு அரசினால் மானிய 
சசதன உரம் மறறும் உயிரியல் திரவ 
உரம் என்பன விநிசயாகிக்கப்படடு 
வருகின்றன. கமநல சச்வ அபிவி-
ருத்தி நி்லயஙகள் ஊைாக, பிரசதச 
கமக்காரர் அ்மப்புக்கள் விநிசயா-
கப் பணியில் ஈடுபடடுள்ளன.

பநறபயிர்களின் மூன்றாவது மு்ற 
உரப் பிரசயாகத்திறகுத் சத்வயான 
சக.சி.எல். சசதன உரம் இதுவாகும் 
என பதரிவிக்கப்படுகின்றது.

ஏக்கபரான்றுக்கு 24 கிசலாகிராம் 
என்ற அடிப்ப்ையில் வழஙகப்-
படடு வருகின்றது.

அத்துைன், பநறபயிர்களுக்கு 
உகநத உயிரியல் திரவ உரமான Bio 
Film R சபாத்தல், ஏக்கருக்கு 500 
மில்லி லீறறர் இரண்டு என்ற அடிப்ப-
்ையில் வழஙகப்படடு வருகின்றது.

இசதசவ்ள, ஏ்னய பிரசதசங-
களில் இநதியாவிலிருநது இறக்கு-
மதி பசயயப்படை நசனா ்நதரசன் 
திரவ உரம் வழஙகப்படடுவரும் 
அசதசவ்ள, அடைா்ளச்சச்ன 
பிரசதச விவசாயிகளுக்கு நசனா 
திரவ உரம் வழஙகப்பைாது, Bio Film 
R உயிரியல் திரவ உரம் வழஙகப்படு-
வது குறித்து விவசாயிகள் அதிருப்தி 
பதரிவிக்கின்றனர்.

(மடைக்களப்பு குறூப், கல்லடி குறூப் 
நிருபர்கள்) 

சிறிய அளவிலான பயிர்ச் பசய்க 
ஊக்குவிப்புத் திடைத்தின் கீழ் மட-
ைக்களப்பு விவசாயிகளுக்கு கறுவா 
மறறும் கமுகு மரக்கன்றுகள் வழஙகி 
்வக்கப்படடுள்ளன. 

ஏறறுமதி விவசாய தி்ணக்களத்-
தினால் சிறிய அளவிலான பயிர்ச்-
பசய்க ஊக்குவிப்புத் திடைத்தின்-
கீழ், மடைக்களப்பு விவசாயிகளுக்கு 
முதல் தை்வயாக 50 கமுகு மறறும் 
100 கறுவா மரக்கன்றுகள் என்ற 
அடிப்ப்ையில் வழஙகி ்வக்கப்-
படடுள்ளன. 

இம்மாவடைத்தில் பரீடசாத்தமாக 
முதல் தை்வயாக மயிலம்பாபவளி 
பிரசதசத்தில் கறுவா மரக்கன்றுக-
ளும், களுவாஞசிக்குடி பிரசதசத்தில் 
கமுகு நாறறுசம்ைகள் உருவாக்கப் -
படடு தலா 3000 கன்றுகள் உருவாக் -
கப்படடுள்ளன. 

ஏறறுமதி விவசாயத் தி்ணக்க-
ளத்தினால் நாறறுசம்ை உறபத்தி-
யாளர்களிைமிருநது கமுகு மரக்கன்-
றுகள் 13 ரூபாவிறகும், கறுவாய 
மரக்கன்றுகள் 18 ரூபாவிறகும் 
பகாள்வனவு பசயயப்படடு விவசா-

யிகளுக்கு இலவசமாக வழஙகப்பட -
டுள்ளது.

இவவாறு உருவாக்கப்படை மரக்-
கன்றுகசள மாவடை அரசாஙக 
அதிபர் சக. கருணாகரன் த்ல்ம-
யில் விவசாயிகளுக்கு வழஙகி ்வக்-
கப்படடுள்ளன.

இதறகு சமலதிகமாக மாவடை 
பசயலக உத்திசயாகத்தர்களுக்கு 200 
கமுகு மரக்கன்றுகளும், 200 கறுவா 
மரக்கன்றுகளும் சமலதிக அரசாஙக 
அதிபர் திருமதி. சுதர்சினி ஸ்ரீகாநதின் 
சவண்டுசகாளின் சபரில்  திஙகடகி-
ழ்ம (22) மாவடை பசயலகத்தில் 
்வத்து வழஙகி ்வக்கப்படைன.

ஏறறுமதி விவசாயத் தி்ணக்க -
ளத்தின் விரிவாக்கல் உத்திசயாகத் -
தர் நர்தனா குகதாசனின் ஏறபாட -
டில் இைம்பபறற இநநிகழ்வில், 
மாவடை அரசாஙக அதிபர் சக. 
கருணாகரன், சமலதிக அரசாஙக 
அதிபர் திருமதி சுதர்சினி ஸ்ரீகாந, 
மாவடை திடைமிைல் பணிப்பாளர் 
திருமதி சசிகலா புண்ணியமூர்த்தி, 
மாவடை விவசாய சமறபார்்வ 
உத்திசயாகத்தர் சீ. தனிநாயகம், 
அபிவிருத்தி உத்திசயாகத்தர் சகம 
சநதிகா உடபை மாவடை பசயலக 
உத்திசயாகத்தர்கள் பலரும் கலநது 
பகாண்ைனர்.

சதாப்பூர் குறூப் நிருபர்

பவருகல் பிரசதச பசயலாளர் 
பிரிவிறகுடபடை பவருகல் நாதன்-
ஓ்ை ஆறறில் இைம்பபறும் மணல் 
அகழ்்வ தடுத்து நிறுத்துமாறு வலி -
யுறுத்தி பவருகல் பிரசதச பசயல-
கம் முன்பாக திஙகடகிழ்ம (22) 
பிரசதச மக்களால் கவனயீர்ப்பு 
சபாராடைபமான்று முன்பனடுக்கப்-
படைது.

பவருகல் பிரசதச இ்ள்ர்க-
ளால் ஏறபாடு பசயயப்படை இவ 
ஆர்ப்பாடைத்தில், பிரசதச மக்கள் 

சுசலாகஙக்ள ஏநதியவாறு சகாசங-
க்ள எழுப்பி ஆர்ப்பாடைத்தில் ஈடு -
படைனர். பவருகல் ஆறறில் மணல் 
அகழ்வு இைம்பபறுவதால் பவள்-
ளப்பபருக்கு ஏறபடடு கிராமஙகள் 
அழிவ்ையும் ஆபத்து உள்ளதாக 
ஆர்ப்பாடைத்தில் ஈடுபடசைார் 
பதரிவித்தனர்.

இதன்சபாது பவருகல் பிரசதச 
பசயலக உதவித் திடைமிைல் பணிப்-
பாளர் சி.முரளிதரனிைம் ஆர்ப்-
பாடைத்தில் ஈடுபடசைார் மகஜர் 
ஒன்றி்னயும் ்கயளித்த்ம குறிப் -
பிைத்தக்கதாகும்.

புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்)

காத்தான்குடி பூர்வீக நூதனசா்ல 
இரண்டு வருைஙகளின் பின்னர் மக்கள் 
பாவ்னக்காக பசவவாக்கிழ்ம (23) 
மீள திறக்கப்படைது. இலங்க முஸ-
லிம்களின் பூர்வீக வரலாற்றக் கூறும் 
வ்கயில் கிழக்கு மாகாண முன்னாள் 
ஆளுநர் எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸபுல்லாஹ-
வினால் கைநத 2015ம் ஆண்டு இநத 
நூதனசா்ல காத்தான்குடியில் திறநது 
்வக்கப்படைது.

இலங்க பதால்பபாருள் தி்ணக்-
களத்தின் கீழ் இயஙகி வநத இநத நூத-
னசா்ல்ய பதால்பபாருள் தி்ணக் -
களம் பகாண்டு பசல்ல முடியாது என 
அறிவித்த்தயடுத்து, காத்தான்குடி நகர 
ச்ப இ்தப் பபாறுப்சபறறுள்ளதாக 
காத்தான்குடி நகர ச்ப தவிசாளர் எஸ.
எச். அஸபர் பதரிவித்தார்.

பகாசரானா பரவல் அச்சம் காரண-
மாக கைநத இரண்டு வருைஙகளாக இது 
மூைப்படடிருநதது. இ்தயடுத்து  பசவ -
வாக்கிழ்ம (23) இநத  நூதனசா்ல 

மீள திறக்கப்படைது. காத்தான்குடி நகர 
ச்ப தவிசாளர் எஸ.எச்.அஸபர் த்ல-
்மயில் ந்ைபபறற இநத நிகழ்வில், 
காத்தான்குடி நகர ச்ப பசயலாளர் 
திருமதி ரிப்கா மறறும் காத்தான்குடி நகர 
ச்ப உறுப்பினர்கள், உலமாக்கள், நகர 
ச்ப ஊழியர்கள் என பலரும் கலநது 
பகாண்ைனர்.

இநத நூதனசா்ல தினமும்  கா்ல 9 
மணி பதாைக்கம் மா்ல 5 மணி வ்ர 
திறநதிருக்கும் என காத்தான்குடி நகர 
ச்ப தவிசாளர் சமலும் பதரிவித்தார்.

(சவளக்க்ை குறூப் நிருபர்)

நஞசறற பநற பசய்கயின் உற -
பத்தி்ய அதிகரிக்கும் சவ்லத்திட -
ைத்தின்  கீழ், சசதனப் பச்ளயி்ன 
பயன்படுத்தி பரசூட மறறும் இயந-
திர மு்றயில் பநறபயிர்ச் பசய -
்கயி்ன சமறபகாள்ளும் பசயன் -
மு்ற களப்பயிறசிகள் அன்னம்ல   
விவசாய விரிவாக்கல் நி்லயத்தி-
னால் முன்பனடுக்கப்படடு வருகின்-
றது.

இதறக்மய சவளக்க்ை 
விவசாய சபாதனாசிரியர் பிரிவி -
லுள்ள சையநதலாவ சமறகண்ை 
வயல் பிரசதசத்தில்  இத்திடைம் 
ந்ைமு்றப்படுத்தப்படடு வரு -
கின்றது.

அன்னம்ல விவசாய விரிவாக் -
கல் நி்லயத்தின் பபாறுப்பதிகாரி 

எஸ.சசிகரன் த்ல்மயில் இைம் -
பபறற இநநிகழ்வில், அம்பா்ற 
மாவடை விவசாய தி்ணக்களத்-
தின் பண்்ண இயநதிரவியல் பாை -
விதான  உத்திசயாகத்தர் எஸ.தவசந-

சன், விவசாய சபாதனாசிரியர் எம்.
எஸ.எம்.பஜனித்கான், விவசாய 
விரிவாக்கல் காரியாலயத்தின் உத் -
திசயாகத்தர்கள், விவசாயிகள் உள் -
ளிடை பலர்  கலநது பகாண்ைனர்.

தென்கிழக்கு பல்கலைக்்கழ்கத்தில
37 மாணவர்களுக்கு த்காவிட் தொற்று

கல்முனை சுகாதார சேனைகள் பணிபபாளர் ஜீ. சுகுணன்

மட்்டக்்களப்பில ்கறுவா, ்கமுகு 
மரக்்கன்று்கள் வழங்கி லவப்பு

மணல அ்கழ்விற்கு 
எதிரா்க ஆரப்பாட்்டம்

அறதெறி
பா்டசாலை்கள் 
28ஆம் தி்கதி 
ஆரம்பம்

இறக்்காமம் மக்்களால
றிசாட்டுக்கு வரவவற்பு

தபரும்வபா்க 
விவசாயி்களுக்கு 
இைவசமா்க வசென 
உரம் விநிவ�ா்கம்

அரச சாரபற்ற நிறுவனங்்களின் 
முன்வனற்ற மீளாய்வு கூட்்டம்

பரசூட் முலறயில தெற் 
தசய்ல்க ்களப் பயிற்சி

கிண்ணி�ா மத்தி� ்கலலூரி மாணவனுக்கு பாராட்டு ்காத்ொன்குடி நூெனசாலை இரண்டு 
வரு்டங்்களின் பின்னர மீள திறப்பு
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ஜனாதிபதி க�ாட்ாபய ராஜபக் ஷ தனது 
செலவு�ளை குளைத்து நாடடின் செலவில் 
1.7 பில்லியளன கெமித்துளைார். வா�னங�ள 
மற்றும் ஆைணிளய குளைத்து முன்மாதிரியா� 
ந்ந்து �ாடடியுளைதா� விவொய அளமசெர் 
மஹிந்தானந்த அளுத்�மக� சதரிவித்தார். 
எமது ஆடசியில் நாம் யாளரயும் பழிவாங�-
வில்ளல. ஆர்்பபாட்ங�ள ந்த்துவளதத் 
தடுக்�கவா குழ்பபகவா இல்ளல. யாளரயும் 
பழிவாங�க் கூ்ாது என ஜனாதிபதியும் பிர-
தமரும் எமக்கு கூறியுளைார் எனவும் அவர் 
குறி்பபிட்ார்.   

வரவு செலவுத்திட் 3 ஆம் வாசி்பபு மீதான 
முதலாம் நாள விவாதத்தில் உளரயாற்றுள�-
யிகல அவர் கமற்�ண்வாறு சதரிவித்தார்.
ஜனாதிபதி, பிரதமர் அலுவல�ம் உடப் 19 
நிறுவனங�ள மீதான நிதி ஒதுக்கீடு சதா்ர்-
பில் விவாதம் நள்சபற்ைது. அளமசெர் 
கமலும் சதரிவித்ததாவது,   

ஜனாதிபதி க�ாட்ாபய ராஜபக்ஷ ஜனா-
திபதியா� சதரிவாகி முதலாம் வரு்த்தில் 
1.3 பில்லியன் தான் செலவிட்ார். ளமத்திரி-
பால சிரிகென 3.07 பில்லியன் செலவிட்ார். 
க�ாட்ாபய ராஜபக் ஷ 1.7 பில்லியளன மக்�-
ளுக்�ா� மீத்பபடுத்தினார். 200 வா�னங�ளை 
முன்னாள ஜனாதிபதி பயன்படுத்தினார். 
ஆனால் எமது ஜனாதிபதி 10 வா�னங�ளை 
மாத்திரம் தான் பாவிக்கிைார் தனியார் வா�னங-
�ளுக்�ான எரிசபாருள செலளவ அவகர செய்-
கிைார்.  15-20 வா�னங�ளை �்ந்த அரசில் 
அளமசெர்�ள பயன்படுத்தினார்�ள.ஆனால் 
எமது அளமசெர்�ளுக்கு 3 வா�னங�ள வழங-
�்பபடடுளைன. �்ந்த 2 வரு்த்தில் புதிய 
வா�னம் தருவிக்� அனுமதி வழங�்பப -்
வில்ளல. ஆனால் உங�ள ஆடசியில் புதிய 
வா�னங�ள வாங�்பபட்ன. ஜனாதிபதியின் 
ஆடசிக்�ாலத்தில் சபரும்பகுதி க�ாவிட பிரச-
சிளனயிகல சென்ைது. நாடள் �டடிசயழு்ப-
புவளத ஒருபக்�ம் ளவத்து மக்�ளை வாழ-
ளவக்� பணியாற்றினார்.   

சபாலிசுக்கு சபாறு்பபான அளமசெரா� 
இருந்த ொ�ல ரத்னாயக்� பாதாை உல�த்-
திற்கு உதவினார். ஆனால் பாதாை உல�த்ளத 
ஒழித்தது க�ாட்ாபய ராஜபக்ஷ தான். இன்று 
பாதாை உல�த்தினளர �ாண முடிகிைதா. நீதி-
மன்ைங�ளை எவவாறு ந்த்தினீர்�ள என்று 
எமக்குத் சதரியும். அலரி மாளிள�யில் தான் 
முடிவு�ள எடுக்�்பபட்ன. பிளணமுறி 
கமாெடிளய சவளியில் ச�ாணடுவந்ததாகல 
எனக்கு எதிரா� வழக்குத் சதா்ர்ந்தார்�ள.   

எமது ஆடசியில் நாம் யாளரயும் பழிவாங-
�வில்ளல. ஆர்்பபாட்ங�ள ந்த்துவளத 
தடுக்�கவா குழ்பபகவா இல்ளல. யாளரயும் 
பழிவாங�க் கூ்ாது என ஜனாதிபதியும் பிரத-
மரும் எமக்கு கூறியுளைனர். ஜனாதிபதிளய 
விரும்பியவாறு விமர்சிக்� முடிகிைது. நாட-
டுக்�ா� சிைந்த ச�ாளள��ளை ச�ாணடுவந்த-
வளர விமர்சிக்கின்ைனர்.   

ஐ.கத.� தளலவர் ரணில் 
விக்கிரமசிங�   
 உயிர்த்த ஞாயிறு சதா்ர்பான ஆளணக்-

குழு அறிக்ள�யின் ஒருபகுதி தான் ெளபயில் 
ெமர்்பபிக்�்பபட்து. எஞ்சிய பகுதிளய 
ெமர்்பபிக்� கவணடும். இந்த நிளலயிகல 
இது சதா்ர்பில் பல்கவறு எதிர்்பபு�ள முன்-
ளவக்�்பபடுகிைது. பல்கவறு �ருத்து�ள முன்-
ளவக்�்பபடடு வருகிைது. இந்த ஆளணக்குழு 
நியமிக்� முன்னர் சதரிவிக்குழு நியமிக்�்பபட-
்து. ஆனால் அறிக்ள�ளய நம்ப முடியாது 
என்கின்ைனர். 23 பகுதி�ள வளர அறிக்ள�-
யில் உளைது. ெட்த்தரணி�ளுக்கு அவற்ளை 
பார்க்� முடியுமானால் ஏன் �டசித் தளலவர்�-
ளுக்கு பார்க்� முடியாது.   

அசமரிக்� ஒ்பபந்தம் சதா்ர்பான அறிக்-
ள�யில் என்ன உளைது என்று சதரிந்து 
ச�ாளை ெளபக்கு உரிளம உளைது. அளமச-
ெர்�ளுக்கு சபாறு்பபு கூைாத குழுசவான்றுள-
ைது. ெ�லரும் பாராளுமன்ைத்திற்கு சபாறு்பபு 
உளைது. பல ஜனாதிபதி ஆளணக்குழுக்�ள 
நியமிக்�்பபடடுளைன. எந்தளன ஆளணக்-
குழுக்�ளையும் நியமிக்�லாம். ஆனால் 
அளமசெரளவயில் ஆராயாது இளவ நியமிக்-

�்பபடடுளைன. பாராளுமன்ைத்துக்கு 
சபாறு்பபுக் கூைாத அவற்றுக்கு நிதி 
ஒதுக்� முடியாது.  அது ெட்விகரா-
மானது. நாடடில் பாரிய சபாருைா-
தார சநருக்�டி உளைது. அளமசெர-
ளவக்கு எதிரா� நம்பிக்ள�யில்லா 
பிகரரளண ச�ாணடுவரலாம். 
நாடடின் சபாருைாதார நிளலளம 
சதா்ர்பா� நிதி அளமசெருக்கு 
முழுளமயான அறிக்ள�சயான்ளை 
வழங� முடியுமா?   

மஹிந்த ெமரசிங� எம்.பி   
பல்கவறு பிரசசிளன�ளுக்கு மத்-

தியில் நாடடில் இத்தளன பணி�ள 
முன்சனடு்பபது சதா்ர்பில் ஜனாதி-
பதிக்கு நன்றி சதரிவிக்கிகைன்.   

 மனித உரிளம சதா்ர்பான 
விகெ் பிரதிநிதியா� அன்ளைய 
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவால் ெர்-
வகதெ ெவால்�ளுக்கு பதில் வழங� 
முடிந்தது. மஹிந்த ராஜபக் ஷ மற்றும் 
க�ாட்ாபய ராஜபக் ஷவின் அர்்பப-
ணி்பபினால் தான் பயங�ரவாதத்ளத 
ஒழிக்� முடிந்தது. பிரபா�ராளன 
ஒழிக்� முடிந்தது.   

எஸ். ஸ்ரீதரன்   
தமிழ் கதசிய கூட்ளம்பபு எம்பி   
நாடடில் அளமதி, ெமாதானம், 

நல்லிணக்�த்ளத ஏற்படுத்த கவணடு-
சமன்ைால் இனவாதத்ளத முதலில் 
தூக்கிசயறிவது அவசியம்.   

தமிழ் மக்�ள இழந்த தமது உைவு-
�ளை நிளனவு கூர அனுமதி வழங� 
கவணடும்.  

வ்க்கு, கிழக்கு பிரகதெங�ளில் 
யுத்த �ாலத்தில் தமது உயிர்�ளை 
இழந்தவர்�ளை நிளனவு கூர 
அனுமதி வழங�்பப் கவணடும். 
மக்�ள அதளன கமற்ச�ாளவளத 
தடு்பபதற்�ா� சபாலிஸாரும் இரா-
ணுவத்தினரும் மாவீரர் துயிலும் 
இல்லங�ள முன்பா� குவிக்�்பபட-
டுளைார்�ள.  இவவாறு செய்வதன் 
மூலம் தமிழர்�ளின் மனங�ளில் 
�லாொர ரீதியா�வும் பணபாடடு ரீதி-
யா�வும் பாதி்பபு ஏற்படுத்த்பபடு-
கின்ைது.   

2016ம் வரு்ம் முதல் 2019 வளரயிலும் 
தற்கபாளதய ஜனாதிபதி க�ாட்ாபய ராஜ-
பக்ெ 2019 இல் ஜனாதிபதி யா� பதவிகயற்-
ைபின்னரும் கூ் மக்�ள மி� அளமதியா� 
மாவீரர் தினத்ளத அனுஷ்டித்தார்�ள.   

 பல அளமசெர்�ள விழாக்�ளை ந்த்துகின்-
ைார்�ள. விளையாடடு்பகபாடடி�ள ந்க்-
கின்ைன. இதற்ச�ல்லாம் எந்தக் ச�ாகரானா-
வும் பரவவில்ளல. ஆனால் மாவீரர் துயிலும் 
இல்லங�ளுக்குள மடடும் தான் ச�ாகரானா 
வருசமன கூை்பபடடு தள் விதிக்�்ப படுகின்-
ைன.   

இத்தள�ய நிளலளம�ள மாற்ை்பப் 
கவணடும். முதலில் புரிந்துணர்வு இணக்�்ப-
பாடு இ்ம் சபை கவணடும் என்ைால் இந்த 
நிளல மாற்ைம் சபைகவணடும்.   

திஸ்ஸ அத்தநாயக்�:   
 (ஐக்கிய மக்�ள ெக்தி எம் பி)   
ஆரம்பத்தில் அரொங�த்தின் மீது மக்�ள 

ச�ாணடிருந்த நம்பிக்ள� தற்கபாது நிளை-
கவற்ை்பபடடுளைதா என்பது மீை்ப பார்க்� 
கவணடிய ஒரு வி்யம்.   

பிளணமுறி கமாெடி�ளில் ஈடுபட்வர்-
�ளை ெட்த்தின் முன் நிறுத்துகவாம் என்று 
�்ந்த கதர்தல் கமள்�ளில் கூை்பபட் 
கபாதும் அது சதா்ர்பில் முளையா� எந்த ந -்
வடிக்ள�யும் கமற்ச�ாளை்பப்வில்ளல.   

அளமசெர் அலி ெ்பரி   
6.2 ஆ� இருந்த சபாருைாதார வைர்சசி வீதம் 

�்ந்த ஆடசியில் 2.4 வீதமா� வீழ்சசியள்ந்-
தது.   

பல த்ளவ அறிவிக்�்பபடடும் உயிர்த்த 

ஞாயிறு சதா்ர்பான எசெரிக்ள�க்கு ந்வ-
டிக்ள� எடுக்�ாததால் அந்த ெம்பவம் ந்ந்தது. 
ஆனால் புலனாய்வு பிரிளவ ஜனாதிபதி பல்ப-
படுத்தி கதசிய பாது�ா்பளப பல்பபடுத்த ந -்
வடிக்ள� எடுத்துளைார். தனியார் துளைளய 
ஊக்குவிக்�வும் பல ந்வடிக்ள��ள எடுக்-
�்பபடடுளைன. பல வரி�ள குளைக்�்பபட-
டுளைன.   

ஆடசிக்கு வந்து 3 மாதத்துக்குள ச�ாகரானா 
பிரசசிளன எழுந்தது. 2020 சவளிநாடடு பய-
ணி�ள வருள� வீழ்சசி அள்ந்தது. அந்நியச 
செலாவணி குளைந்தது. இதனால் 4 பில்லி-
யன் ச்ாலர் நஷ்்ம் ஏற்பட்து. வரி வருமா-
னம் �லால் வருமானம் என்பனவும் வீழ்சசி 
அள்ந்தன.   

அரெ துளைக்கு �ாலதாமதமின்றி ெம்பைம் 
வழங�்பபட்ன.

எந்தக் �டசி ஆடசியில் இருந்தாலும் 
அரசுக்கு கிள்க்கும் வருமானத்திற்கு 
ஏற்ப செலளவ மு�ாளமத்துவம் செய்ய 
கவணடும்.குறுகிய �ாலத்திற்கு இனி்பபு்ப 
பண்ம் வழஙகுவதில் பயனில்ளல.ெவால்-
�ளுக்கு மத்தியில் அதிபர் ஆசிரியர் பிரசசி-
ளனக்கு தீர்வு வழங�்பபட்து. சபாருைாதார 
சநருக்�டிக்கு மத்தியில் மக்�ளின் சு�ாதாரத்-
திற்கு முன்னுரிளம அளிக்�்பபட்து. தடு்ப-
பூசி வழஙகுவதில் முன்னிளலயில் இருக்கி-
கைாம்.   

அரெ துளை கமாெடி, வீண விரயத்ளத 
குளைக்� சதாழில்நுடபத்ளத அறிமு�ம் 
செய்ய கவணடும். அதற்�ான ந்வடிக்ள� 
எடுக்�்பபடடுளைது. அரெ துளைளய டிஜி-
்ல்மயாக்கும் பணி ஆரம்பிக்�்பபடடுளைது. 
நீதிமன்ைங�ளை டிஜி்ல் மய்பபடுத்த ந்வ-
டிக்ள� எடுக்�்பபடடுளைது.   

உணளமயான ெவால்�ளை 
உணர்ந்து நாடடின் சபாதுநல-
னுக்கு முன்னுரிளம அளி்பகபாம்.   

மயந்த திஸாநாயக்�   
ஐக்கிய மக்�ள ெக்தி எம். பி   
வரவு செலவுத் திட்த்ளத பாரா-

ளுமன்ைத்தில் ெமர்்பபி்பபதற்கு 
முன்பதா� நாடடு மக்�ள சபரும் 
எதிர்பார்்பபு்ன் �ாத்திருந்தனர். 
எனினும் மக்�ள எதிர்பார்த்த நிவா-
ரணம் எதுவும் கிள்க்�ாதால் அந்த 
எதிர்பார்்பபு ஏமாற்ைமாகி விட்து.   

இலஙள�யின் ஏற்றுமதி 
துளைளய்ப சபாறுத்தவளரயில் 
ஐகரா்பபிய நாடு�ளிலிருந்து கிள்க்-
�க்கூடிய ஜீ.எஸ்.பி வரிசெலுள� 
நாடடுக்கு மி�வும் அவசியமானது.
அதளன மீை்ப சபற்றுக்ச�ாளவது 
சதா்ர்பில் எதிர்க்�டசித் தளலவ-
ரும் சதரிவித்துளைார்.   

எம். கவலுகுமார்   
 ஐக்கிய மக்�ள ெக்தி எம். பி.   
ஒகர நாடு ஒகர ெட்ம் நாடள் 

கமாெமான அழிவு்பபாளதக்க� 
இடடுச செல்லும்.   

பூமிளய ஒன்றிளணக்� முடிந்தா-
லும் இன, மத, ெமூ� ரீதியில் மக்�ள 
மனளத சவற்றி ச�ாளை முடியா-
துளைளத குறி்பபி் கவணடும்.   

�்ந்த நல்லாடசி அரொங� 
�ாலத்தில் இனங�ளுக்கிள்கய 
ஒற்றுளமளய �டடிசயழு்பபும் 
முயற்சி�ள கமற்ச�ாளை்பபட்ன. 
தற்கபாது அந்த அடி்பபள்கய சீர்கு-
ளலந்து இனங�ளுக்கிள்யில் பிை-
வு�ள ஏற்படுத்த்பபடடுளைன.   

�்ந்த �ாலங�ளில் இனங�ளுக்-
கிள்யில் பிைவு�ளை ஏற்படுத்திய-
வரி்கம    ஒகர நாடு ஒகர ெட்ம் 
ஜனாதிபதி செயலணி ஒ்பபள்க்�்ப-
படடுளைது இதளன நாடடிலுளை 
தமிழ், முஸ்லிம் மக்�ள முற்ைா� 
எதிர்க்கின்ைார்�ள.   

இனங�ளுக்கு இள்யில் புரிந்-
துணர்ளவ ஏற்படுத்த கவணடுகம 
தவிர இத்தள�ய செயற்பாடு�ைால் 
இனங�ளுக்கிள்யில் பிைவு�ள ஏற்-

படுத்த்பபடுவது தவிர்க்�்பப் கவணடும்.   
நாடடில் அறிமு�்பபடுத்த்பபடும் கதர்தல் 

முளைளம அளனத்து இனஇ மத மக்�ளும் ஏற்-
றுக்ச�ாளைக் கூடியதா� அளமய கவணடும்.   

 புதிய கதர்தல் முளை மூலம் நிளைகவற்று 
அதி�ார ஜனாதிபதி முளைளம மற்றும் பாராளு-
மன்ைத்தின் அதி�ாரங�ளுக்கு என்ன ந்க்கும் 
என சிந்திக்�த் கதான்றுகிைது.   

பாராளுமன்ைத்தில் பல்கவறு �ருத்துக்�ளை 
ச�ாண் �டசி�ள உளைன. குறி்பபா� சிறு-
பான்ளம �டசி�ள விகிதாொர முளைளமயின் 
கீகழகய சுதந்திரமா� இந்த ெளபயில் கூ் கபெ 
முடியும்.  

ரவூ்ப ஹக்கீம்
ஐக்கிய மக்�ள ெக்தி எம்பி
ஒகர நாடு ஒகர ெட்ம் சதா்ர்பான செய-

லணியின் செயற்பாடு சதா்ர்பில் பல்கவறு 
ெந்கத�ங�ள எழுகின்ைன.

1956இல் சமாழி ெட்த்ளத ச�ாணடு-
வந்து தமிழ் மக்�ளின் உரிளமளய இல் -
லாமலாக்� ந்வடிக்ள� எடுக்�்பபட்து-
கபான்று, ஒருநாடு ஒரு ெட்ம் சதா்ர்பான 
செயலணியின் செயற்பாடு�ள  முஸ்லிம் 
மக்�ளை பழிவாங� கமற்ச�ாளளும் ந்வ-
டிக்ள�யா�கவ பார்க்� முடிகிைது.

ஒகரநாடு ஒகர ெட்ம் ெட்ம் சதா்ர்-
பான ஆளணக்குழு நியமனம் சதா்ர்பா� 
நாடடுக்குள பாரியசதாரு குழ்பபம் உருவா -
கியுளைது.

 இதன் உணளமத் தன்ளம சதா்ர்பில் 
கதடி்பபார்க்�கவணடும். இந்த ந்வடிக்ள�-
யும் 1956இல் ஏற்படுத்த்பபட் சிங�ைம் 
மடடும் அரெ �ரும சமாழியால் நாடடில் 

ஏற்பட் குழ்பபமான நிளலளய கபான்ை -
சதாரு நிளலளமக்கு வழிவகுக்குகமா என்ை 
ெந்கத�ம் எழுகின்ைது. 1956இல் ஆஙகில 
சமாழிளய �டடி்பபிடித்துக்ச�ாணடு தமிழ் 
மக்�ளின் சமாழி உரிளமளய இல்லாம-
லாக்� ந்வடிக்ள� எடுக்�்பபடடிருந்தது. 
அகதகபான்கை தற்கபாது முஸ்லிம் மக்�ளை 
இலக்குளவத்துளை ஒருநாடு ஒருெட்ம் 
என்ை செயலணியின்  கநாக்�ம் என்ன?  
ெட்ம் அளனவருக்கும் ெமமா� இருக்� -
கவணடும் என்ை குறிக்க�ாளுக்�ளமயகவ 
இந்த செயலணி அளமக்�்பபடடிருக்கின் -
ைது என சிலர் விைஙகிக்ச�ாணடிருக்கின்ை -
னர். 

எனினும் அவவாறில்ளல. ெட்ங�ள 
ெமமா� இல்ளல  என்ை கமாெமான �ருத்ளத 
முன்னிளல்பபடுத்திகய அது செற்ப்்ப 
கபாகின்ைது என நாம் �ருதுகிகைாம்.

நாடடில் அளனவருக்கும் ெமமான ெட் 
அதி�ாரம் இருக்�கவணடும் என்பளத 
அளனவரும்  ஏற்றுக்ச�ாளகின்ைனர். 

நாடடின் அரசியலளம்பபில் ெமத்துவம், 
நீதிமன்ை சுயாதீனம் சதா்ர்பில் சதரிவிக் -
�்பபடடுளைது. அகதகபான்று ெ�ல பிரளஜ -
�ளும்   ெமமானவர்�ள என அரசியலளம்பபு 
சதரிவிக்கின்ைது. அ்பபடியாயின் ஒகர நாடு 
ஒகர ெட்த்தின் கநாக்�ம் என்ன?

ரிொத் பதியுதீன்   
ஐக்கிய மக்�ள ெக்தி எம்பி  
கிணணியாவில் இ்ம் சபற்றுளை ப்கு்ப 

பாளத விபத்து சதா்ர்பில் ெம்பந்த்பபட -
்வர்�ளுக்கு எதிரா� ெட் ந்வடிக்ள� 
எடுக்� கவணடும்.  

ஒரு லடெம் மக்�ள வாழும் இவவாைான 
பகுதிக்கு ஒரு மாற்று வழி அல்லது சிைந்த 
ப்குச கெளவ வெதியா� இருக்� கவணடும்.  

நாடடில் இனங�ளுக்கு இள்யிலான 
பாலம் ஏற்படுத்த்பபட்ால் மாத்திரகம 
நாடள் �டடிசயழு்பப முடியும். இன மத 
உரிளம மதிக்�்பபடும் நாடு�கை வைர்சசி 
யள்ந்த நாடு�ைா� �ாண்பபடுகின்ைன.  

30 வரு் யுத்தம் அதளனயடுத்து �்ந்த 
பத்து வரு்ங�ைா� முஸ்லிம்�ளுக்கு 
எதிரான ந்வடிக்ள��ள என இன, மதங�-
ளுக்கு எதிரான ந்வடிக்ள��ள முன்சனடுக்-
�்பபடடு வருகின்ைன.  

 ஒகர நாடு ஒகர ெட்ம் இந்த நாடடுக்கு 
கதளவ தான். ஆனாலும் அதற்கு தளலவ-
ரா� நியமிக்�்பபட்வர் நிரா�ரிக்�்பபட் 
ஒருவர். ஒரு சிைந்த புத்திஜீவி அதற்�ா� நிய -
மிக்�்பப் கவணடும் 

ொளஸ் நிர்மலநாதன்:  
 தமிழ் கதசிய கூட்ளம்பபு எம்பி  
அரொங�ங�ள மாற்ைமள்யும்கபாது 

சபாருைாதார ச�ாளள��ளும் மாறுவதால் 
நாடு சபரும் சபாருைாதார வீழ்சசிளய 
எதிர்கநாக்� கநர்கிைது.  

இம்முளை ெமர்்பபிக்�்பபடடுளை வரவு 
செலவுத்திட்த்தில் ஐந்தில் ஒரு பஙகு நிதி 
பாது�ா்பபுக்�ா� ஒதுக்�்பபடடுளைது. அந்த 
நிளலயில் நாடடின் சபாருைாதார முன்கனற்-
ைம், வறுளம ஒழி்பபு சதா்ர்பில் சிந்திக்� 
கநர்ந்துளைது.  

இம்முளை முழு வரவு செலவுத் திட்த் -
தில் 19. 14 வீதம் பாது�ா்பபுக்கு வழங�்ப-
படடுளைது. எந்த நாடடு்ன் யுத்தம் செய்வ-
தற்�ா� இந்த நிதி ஒதுக்�்பபடடுளைது என 
அரொங�த்தி்ம் க�ட� விரும்புகிகைன்.  

அத்தியாவசிய உணவு்ப சபாருட�ளுக்கு 
விளல குளையும் என எதிர்பார்த்த மக்�-
ளுக்கு இந்த வரவு செலவுத் திட்ம் மூலம் 
எந்த நன்ளமயும் கிள்க்�வில்ளல.  

வ்க்கில் மனித உரிளம மீைல் அதி�மா� 
ந்க்கும் நிளலயில் அஙகு மனித உரிளம 
ஆளணக்குழு அதி�ாரி�ளின் செயற்பாடு�ள 
திரு்பதியளிக்�வில்ளல அதன் மூலம் நீதி 
கிள்க்கும் என்ை நம்பிக்ள�ளய வ்க்கு 
மக்�ள இழந்துளைார்�ள. இதுவளர அஙகு 
முன்ளவக்�்பபடடுளை முளை்பபாடு�ளுக்கு 
எந்த நீதியும் கிள்க்�வில்ளல என்பகத 
உணளம. 

ஜனாதிபதி தனது செலவுகளை குளைத்து நாட்டின் 
செலவில் 1.7 பில்லியளன செமித்துளைார்

பட்ஜட் விவாதம்

சம்ப நிரு்பர்்கள்   
ல�ோரன்ஸ் சசலவநோய்கம, ஷமஸ் ்போஹிம  

2022 பட்ஜெட முதல் நாள் விவாதம்   

ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் திட்டத்தின் கீழ் சகல மககளுககும்
அேசியல் சமூக ்பாருளாதாே சமத்துவம் கிட்டககும் 

ஒகர நாடு ஒகர ெட்ம் என்ை 
திட்த்தின் மூலம் ெ�ல மக்�ளும் 
அரசியல் ெமூ� சபாருைாதார ெமத்-
துவத்ளத பூரணமா� அனுபவிக்கும் 
�ாலத்ளத நாம் உருவாக்குகவாம். 
�ாடசி�ளை நிைம் மாற்றி �ாடடும் 
அரசியல் �ணணாடி�ளை �ழற்றி 
விடடு நிஜங�ளை்ப பார்்பபதற்கு 
முன்வரகவணடும் என்று ெ�ல அரசி-
யல் �டசி�ளுக்கும் அளழ்பபு விடு்ப-
பதா� �்ற்சைாழில் அளமசெர் 
்க்ைஸ் கதவானந்தா சதரிவித்தார்.  

பாராளுமன்ைத்தில் இ்ம்சபற்ை 
வரவு செலவுத் திட் விவாதத் -
தில் �ருத்து சதரிவித்த அளமசெர் 
கமலும் குறி்பபிட்தாவது.  

எத்தள�ய தள்�ளையும் ெவால் -
�ளையும் அரசியல் குழ்பபங�ளை-
யும் எதிர்ச�ாணடு ெமூ� சபாருைா-
தார அபிவிருத்திளய �டடிசயழு்பப 
எமது ஆடசி தி்ெங�ற்பம் பூண-
டுளைது. ெ�ல இன, மத ெமூ� மக் -
�ளும் ெரிநி�ர் ெமன் என்ை ெமத்துவ 
சிந்தளனளய நள் முளை்பபடுத்-
தகவ ஒகர நாடு ஒகர ெட்ம் என்ை 
திட்த்ளத ஜனாதிபதி பிர�்னம் 
செய்திருக்கிைார். மருண்வன் �ண-
ணுக்கு இருண்சதல்லாம் கபய் 

என்பார்�ள. அவவா-
ைான நிளல மாறி பரந்த 
சவளிசெம் கூ் மருண -்
வன் �ணணுக்கு கபயா� 
சதரியும் �ாலமா� இது 
மாறியிருக்கிைது.  

எமது கதெத்தின் மக்-
�ைது ஆகராக்கியமான 
வாழ்க்ள�ளய முன்-
ளவத்து  ஜனாதிபதி  
எடுத்து வருகின்ை முயற்-
சி�ளை நான் ஒரு மக்�ள 
கநய கநாக்�மா�கவ பார்க்கிகைன். 
இரொயன உரம் மற்றும் விவொய 
உளளீடு�ள மற்றும் சுத்தமற்ை குடிநீர் 
�ாரணமா� எமது நாடடில் சுமார் 10 
ஆயிரத்திற்கும் அதி�மான மரணங-
�ள ஒரு வரு்த்தில் ஏற்படுவதா�த் 
த�வல்�ள சதரிவிக்கின்ைன. சுமார் 
125,000 க்கும் அதி�மானவர்�ள சிறு-
நீர� கநாயாைர்�ைா� மாறி வருவதா-
�வும் த�வல்�ள சதரிவிக்கின்ைன . 
ஒரு பக்�த்தில் இத்தள�ய கநாய்�-
ைற்ை ெமூ�த்ளத உருவாக்குவதற்கு 
இந்த இயற்ள� உர்ப பயன்பாடு 
வழிவகு்பபது்ன்இ மறுபக்�த்தில் 

அதி�ைவிலான அந்நியச 
செலாவணிளய மீத்பப-
டுத்தவதற்கும் எம்மால் 
இயலுமாகின்ைது.  

இத்தள�ய முயற்சி-
�ள கதசிய உற்பத்திளய 
ஊக்�்பபடுத்துவதற்கும் 
வழிவகுக்கின்ைது என்ப-
ளதயும் நாம் உணர்ந்து 
ச�ாளை கவணடும். 
அகத கநரத்தில் ெ�ல 
மக்�ளுக்கும் சுத்தமான 

குடிநீர் என்ை திட்மும் அதற்�ான 
முன்சனடு்பபு�ளும் கநாயற்ை 
நா்ா� இலஙள�யிளன உருவாக்-
கும்.  

இந்த வரவு செலவுத்திட்த்தில் 
நில கவைாணளமக்கு கபாதிய நிதி 
ஒதுக்கீடு செய்ய்பபடடிருக்கிைது. 
இது விளதத்த நிலத்ளத உழுது 
ஊருக்கும் கபருக்கும் ப்ங�ாடடும் 
கதர்தல் நா்�ம் அல்ல. உளழக்கும் 
உழவர்�ள சதாழுதுணடு வாழாமல் 
உழுதுணடு வாழும் வாழ்வியல் உரி-
ளமக்�ா�ாகவ அந்த நிதி ஒதுக்கீடு 
செய்ய்பபடடிருக்கிைது.  

அதுகபால்  நீர் கவைாணளமக்கு 
கபாதிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய்பபட-
டிருக்கிைது. 

இது ப்குசெவாரி செய்து ப்ங-
�ாடடி அரசியல் பிளழ்பபு ந்த்-
துவதற்�ா� அல்ல, நீர் வைங�ள 
அளனத்ளதயும் தம் வாழ்வின் நலன் -
�ளுக்�ா�, நாடடின் முன்கனற்ைத்-
திற்�ாக் எமது மக்�ள பயன்படுத்தி 
பயனுை கவணடும் என்பதற்�ா�கவ 
அந்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய்பபடடி-
ருக்கிைது. அரசியலில் மடடுமன்றி 
அபிவிருத்தியிலும் ெமத்துவம் 
க�டடுத்தான் நாம் அன்று உரிளம 
கபாராட்த்தில் ஈடுபடடிருந்-
கதாம். அந்த வள�யில் எமது உரிளம 
கபாராட் வழிமுளைய மாற்றி 
கதசிய நல்லிணக்� பாளதயில் பய-
ணிக்� சதா்ஙகியிருந்தாலும் அபி-
விருத்தியில் ெமத்துவம் என்ை எமது 
எணணங�ளும் ஈக்றிகய வருகின்-
ைது.

கதசிய உற்பத்தி�ளை அதி�ரிக் -
�க்கூடிய அளனத்து வழி�ளையும் 
கமற்ச�ாளவதற்கும், அந்த உற்பத்-
தி�ளை தரமான உற்பத்தி�ைா� 
கமற்ச�ாளவதற்கும் நாம் முன்வர 
கவணடும்' என்று சதரிவித்துளைார்.  

அேடச விமர்சிபபரத எதிர் 
கடசியின் முழுரநே ்சயறபாடு
கலாரன்ஸ் செல்வநாய�ம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்

ச�ாகரானா ஒழி்பபு  சதா்ர்-
பான ந்வடிக்ள��ளுக்கு எதிர்க் 
�டசியினரி்ம் ஜனாதிபதி ஆதரவு 
க�ாரிய கபாதும் அவர்�ள அதளன 
ஏற்�வில்ளல என ெளப முதல்வரும் 
அளமசெருமான அளமசெர் திகனஷ் 
குணவர்தன பாராளுமன்ைத்தில் சதரி-
வித்தார்.

எதிர்க்�டசியானது எந்தவித ஒத்து-
ளழ்பபும் இன்றி எ்பகபாதும் அரொங-
�த்ளத விமர்சிக்கும் ந்வடிக்ள�ளய 
மடடுகம கமற்ச�ாணடு வருகிைது 
என்றும் அவர் ெளபயில் சதரிவித்தார்.

பாராளுமன்ைத்தில் கநற்று வரவு 
செலவுத் திட்ம் மீதான குழுநிளல 
விவாதத்தில் உளரயாற்றும் கபாகத 
அளமசெர் இவவாறு சதரிவித்தார்.

அது சதா்ர்பில் கமலும் சதரி-
வித்த அளமசெர்,

ஜனாதிபதி க�ாட்ாபய ராஜபக்ஷ 
நாடடில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்ளத 
ஆரம்பித்தார்.

ச�ாகரானா ளவரஸ் வராமல் 
அதற்கு தள்யா� அளமந்தது அதன் 
கபாது அவர் எதிர்க்�டசியின் ஆதர-

ளவயும் க�ாரினார். ஆனால் எதிர்க்-
�டசி எடுத்தசதற்ச�ல்லாம் குளை 
கூறுவளத மடடுகம செய்தது.

அன்று தமிழ் கதசிய கூட்ளம்பபு 
மற்றும் கஜ.வி.பியின் ஆதரளவ்ப 
சபற்று  மூன்றில் இரணள் சபற்று 
அவெரம் அவெரமா� செயற்பட்வர்-
�ள இன்று மா�ாண ெளபத் கதர்தல் 
பற்றி கபசுவது விந்ளதயா� உளைது.

அபிவிருத்தி மற்றும் முதலீடு 
பற்றி கபசுகின்ைார்�ள. அன்று குளி-
யா்பபிடடி பகுதியில் �ார் �ம்சபனி 
நிறுவ்ப கபாவதா� உளை பூமிளய 
நாெமாக்கினார்�ள. ந்ந்தது என்ன 
என்பது அளனவருக்கும் சதரியும்.

27 வரு்ங�ளுக்கு்ப பின் இந்த 
நாடடில் நிலவிய ஆசிரியர் அதிபர்�-
ளுக்�ான ெம்பை முரணபாடு இந்த 
அரொங�த்தின் மூலகம தீர்த்து ளவக்-
�்பபட்து.

எமது அரொங�ம் சநருக்�டியான 
நிளலயில் 52000 பட்தாரி�ளுக்கு 
கவளல வாய்்பபு வழஙகியது. அவர்-
�ளை நிரந்தரமாக்குவதற்�ான ந்வ-
டிக்ள��ள கமற்ச�ாளை்பபடடுளை 
நிளலயில் அடுத்த வாரம் அளமசெர-
ளவயில் அதற்�ான அனுமதி சபை்ப-
ப்வுளைது.

்கடறசறோழில அமைசசர் டக்ளஸ் லதவோனநதோ
சம்ப முதலவர் அமைசசர் திலனஷ் குணவர்தன
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பாடசாலைகளில் ககார�ானா
 க�ாற்று ப�வல் தீவி�ம்  

பதுளை தினகரன் விசேட நிருபர்  

பதுளை மாவடடத்தில் இதுவளர 
ககா விட 19 க�ாற்றினால் 490 
சப ர் உயிரிழந்துளை�ாக மாவடட 
சுகா�ார சேளவப் பணியக �கவல்-
கள க�ரிவிக்கின்்றன.   

சேற்று ககாவிட 19 க�ாற்றினால், 
சிகிசளே பலனின்றி ோன்கு சபர் 
உயிரிழந்�துடன், மாவடடத்தின் 
கமாத்� ககாவிட 19 மரணஙகள 490 
சபராக அதிகரித்துளைது. பதுளை 
மாவடட கேயலகமும் இ�ளன உறு -
திபடுத்தியுளைது.   

பதுளை மாவடடத்தின் 15 பிரச�ே 
கேயலகப் பிரிவுகளிலும் இம் மர -
ணஙகள பதிவாகியுளைன. பதுளை 
–  65 சபர், பணடாரவளை – 55 சபர், 
எல்ல – 12 சபர், ஹல்துமுளளை – 
23 சபர், ஹாலிஎளல – 53 சபர்,  

அப்புத்�ளை – 41 சபர், கந்�ககட -
டிய – 07 சபர், லுணுகளல – 15 சபர், 
மகியஙகளன – 60 சபர், மீகாகியுல –  

12 சபர், பேள்ற – 31 சபர், ரிதி -
மாலியத்ள� – 12 சபர், கோரணா-
க�ாடளட – 10 சபர், ஊவா பரண-
களம – 33  

சபர், கவலிமளட – 61 சபர் என்்ற 
வளகயில் 490 சபர் ககாவிட 19 
க�ாற்றினால் உயிரிழந்துளைனர். 
ஆரம்பம் மு�ல் சேற்று வளரயிலான 
காலப்பகுதியில் இம்மரணஙகள பதி -
வாகியுளைன. சமற்படி 15 பிரச�ே 
கேயலகப் பிரிவுகளிலும் சேற்று 

மடடும் 84 சபருக்கும் ககாவிட 19 
க�ாற்று உறுதிப்படுத்�ப்படடுள-
ைது. ஆரம்பம் மு�ல் இதுவளர-
யிலான காலப்பகுதியில் கமாத்� 
க�ாற்்றாைர்கைாக 31 ஆயிரத்து இரு-
நூற்று ஐம்பத்து ோன்கு (31254) சபர் 
பதிவாகியுளைனர்.   

இவவளகயில், பதுளை – 4077 
சபர், பணடாரவளை – 2941 சபர், 
எல்ல – 1370 சபர், ஹல்துமுளளை 
– 1510   சபர், ஹாலி-எளல – 2052 
சபர், அப்புத்�ளை – 1874 சபர், கந் -
�ககடடிய – 1045 சபர், லுணுகளல 
– 1284 சபர், மகியஙகளன – 4145 
சபர், மீகாகியுல – 835 சபர், பேள்ற 
– 1971 சபர், ரிதிமாலியத்ள� – 2787 
சபர்,  

கோரணாக�ாடளட – 604 சபர், 
ஊவா – பரணகளம – 1767 சபர், 
கவலிமளட – 2992 சபர் என்்ற 
வளகயில்   31254 சபர் க�ாற்்றாைர்-
கைாக பதிவாகியுளைனர்.  

சேற்று (23.11.2021) பதுளை – 01. 
பணடாரவளை – 01, ஹாலி-எளல 
– 01, பேள்ற – 01 என்்ற வளகயில் 
ககாவிட 19 மரணஙகள ோன்கு 
இடம்கபற்றுளைன.  

க�ாற்்றாைர்கள 31254 சபரில் 25 
ஆயிரம் சபர் பூரண குணமளடந்து 
வீடுகளுக்கு கேன்றுளைனர். மிகுதி 
6254 சபரில் 490 சபர் மரணமளடய 
5764 சபர் சிகிசளே நிளலயஙகளி-
லும், �த்�ம் வீடுகளிலும் சிகிசளே 
கபற்று வருகின்்றனர்.  

இந்நிளலயில் பதுளை மாவடடத்-
தின் கோரகுன மகா வித்தியாலயத்-
தில் 2,5,10 ஆகிய வகுப்புக்களைக் 
ககாணட கடடடத்க�ாகுதி சேற்று 
மு�ல் மறு அறிவித்�ல் வளர மூடப் -
படடுளை�ாக, பிரச�ே கபாது சுகா -
�ாரப் பரிசோ�கர் ேமன் ஜீவந்� க�ரி-
வித்�ார்.  

 பாடோளலயில் 5 மாணவர்க-
ளுக்கு ககாவிட 19 க�ாற்று உறுதிப்-
படுத்�ப்படடுளைளமயால் குறிப்-
பிடட இந்� வகுப்புகள ககாணட 
கடடடத்க�ாகுதி மறுஅறிவித்�ல் 
வளர மூடப்படடுளைது.   

குறிப்பிடட வித்தியாலயத்தில் 
40 மாணவர்களுக்கு சமற்ககாள-
ைப்படட கரபிட என்டிஜன் பரி-
சோ�ளனகளில் 5 மாணவர்களுக்கு 
க�ாற்று உறுதிப்படுத்�ப்படடுள-
ைது. மாணவர்கள சிகிசளே நிளல-
யஙகளுக்கு அனுப்பி ளவக்கப்பட-
டுளைனர். வித்தியாலய அதிபர் 
பஞ்ானந்� ச�ரர், மூன்று வகுப்புக்-
களைக் ககாணட கடடடத்க�ாகுதி 
மூடப்படடிருப்பள� உறுதிபடுத்தி-
னார்.   

எனசவ பாடோளல மாணவர்-
கள மத்தியில் ககாவிட 19 க�ாற்று 
பரவக்கூடிய ோத்தியஙகள அதிகை-
வில் காணப்படுவ�ால் ஆசிரியர்கள 
ஊடாக மாணவர்கள க�ளிவுபடுத்-
�ப்பட சவணடும். சுகா�ார ரீதியில் 
எவவாறு கடடுப்பாடுகளுடன் 
அவ�ானமாக இருக்கசவணடும் 
என்பள� மாணவர்களிடம் அறி -
வுறுத்�சவணடும். இல்ளலசயல் 
மாணவர்கள இன்னமும் விளை -
யாடடுத்�னமாகத் �ான் ேடந்து -
ககாளவார்கள.   

சுகாதார விதிமுமைகமை கடுமையாக 
பின்்பற்றுைாறு வலியுறுததல் 

புதிய விலையாட்டுப்
பணிப்பாைர் நியமனம்

மத்திய மாகாண விளையாட -
டுத் திளணக்கைத்திற்கு இலஙளக 
நிர்வாக சேளவயின் II ஆம்�ர 
அதிகாரி M.A.D.S. கபசரரா நியமிக் -
கப்படடுளைார். (23)   

இ�ன்படி புதிய ப�விக்கான நிய -
மனக் கடி�ஙகள வழஙகும் நிகழ்வு 
மத்திய மாகாண ஆளுேர் லலித் யூ 
கமசக �ளலளமயில் இடம்கபற் -
்றது.

இந்நிகழ்வில் ஆளுேர், கபாது 
ஒருஙகிளணப்பு அதிகாரி எஸ்.பி. 
ரத்ோயக்க மற்றும் பிர�ம அளமச -
சின் கேயலாைர் உபாலி ரணவக்க 
ஆகிசயாரும் கலந்துககாணடனர்.   

எம்.ஏ.டி.எஸ் கபசரரா இ�ற்கு 
முன்னர் மாகாண கலாோர திளணக் -
கைத்தின் பணிப்பாைராகவும் ஆளு -
ேரின் உ�வி கேயலாைராகவும் கட -
ளமயாற்றியுளைார்.   

பதிவு செய்யபபடாத துபபாக்கிகள்
சதாடர்பில் தகவல் திரடடல்  
மாத்�ளை சுழற்சி நிருபர்

மாத்�ளை மாவடடத்தில் பதிவு 
கேயயப்படாமல் விவோயிகளிடம் 
உளை துப்பாக்கிகள க�ாடர்பான 
விபரஙகளை திரடடுவ�ற்கு  ேடவ-
டிக்ளக எடுக்குமாறு  மாவடட கேய-
லாைர் சக.கபசரரா ேம்பந்�ப்படட 
அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புளர விடுத் -
�ார்.  மாத்�ளை மாவடடத்தில் 
விவோய குழு கூடடத்தில் கலந்து 
ககாணடு உளரயாற்றும் சபாச� 
மாவடட கேயலாைர் இத்�கவளல 
க�ரிவித்�ார்.

 விவோய ேடவடிக்ளககளுக்காக 
விவோயிகள பயன்படுத்தி வரும் 

துப்பாக்கிகளில் பல இதுவளர 
பதிவு கேயயப்படாமல் உளை�ாக 
க�ரியவந்துளைது. இம்மாவடடத்-
தில் பதிவு கேயயப்படா� சுமார் 200 
துப்பாக்கிகள லக்கல பிரச�ேத்தில் 
உளை�ாக க�ரிவிக்கப்படுகின்்றன.

 பதிவு கேயயப்படாமல் துப்பாக்-
கிகளை பயன்படுத்துவது ேடடவி-
சரா� கேயலாகும். எனசவ பதிவு 
கேயயப்படா� துப்பாக்கிகளை 
ச�டி கணடுபிடித்து அ�ளன பதிவு 
கேயவ�ற்கான ேடவடிக்ளககளை 
சமற்ககாளளுமாறு ேம்பந்�ப்படட 
அதிகாரிகளுக்கு அவர் இக்கூடடத்-
தில் க�ரிவித்�ார்.

ததாடடதசதாழிலாளர்களின் பிரச்சினைகள் சதாடர்பில்
முதலாளிமார் ெமதமளைததுடன் விதெட கலந்துனர்யாடல்

கபருந்ச�ாடடஙகளில் இன்று 
க�ாழிலாைர்கள பல்சவறு பிரசசி-
ளனகளை எதிர் சோக்கிய வணணம் 
உளைனர். இப்பிரசேளனகள 
யாவற்றிற்கும் ஒரு காத்திரமான 
தீர்வு எடடப்பட சவணடும் என 
இ.க�ா.காவின் கபாதுசகேயலாை-
ரும் ச�ாடட வீடளமப்பு மற்றும் 
ேமு�ாய உடகடடளமப்பு வேதிகள 
இராஜாஙக அளமசேருமான ஜீவன் 
க�ாணடமான் க�ரிவித்துளைார்.

சேற்று ராஜகிரியவில் உளை 

மு�லாளிமார் ேம்சமைனத்தில் 
இலஙளக க�ாழிலாைர் காஙகிரஸ் 
மற்றும் க�ாழிற்ேஙக கூடடளமப்பு 
ஆகியவற்றிற்கும் இளடயில் ேளட-
கபற்்ற சபசசுவார்த்ள�யில் அவர் 
இவவாறு க�ரிவித்துளைார். 

இதுக�ாடர்பில் அவர் க�ாடர்ந்து 
கருத்து க�ரிவிக்ளகயில், 

1000 ரூபா ேம்பை அதிகரிப் -
பிற்கு பின்ன�ாக க�ாழிலாைர்கள 
பல்சவறு பிரசசிளனகளுக்கு முகம் -
ககாடுத்தும்     வருகின்்றனர். ோைாந்-

�ம் பறிக்கப்படும் ககாழுந்தின் 
நிள்ற குள்றத்�ல், அளரசபர், காவல் 
க�ாழிலாைர்களுக்கு சபாயா, 
்ாயிறு சபான்்ற விடுமுள்ற ோட -
களில் க�ாழில் கேயதும் குள்றந்� 
ேம்பவம், 22 கிசலாவிற்கும் அதிக -
மாக ககாழுந்து பறித்�ால் மடடுசம 
சமலதிக ககாடுப்பனவு வழஙகப்ப -
டு�ல் சபான்்ற விடயஙகள க�ாடர் -
பில் கலந்துளரயாடப்படடது. 

இதுசபான்்ற க�ாழிலாைர்களின் 
அடிப்பளட ச�ளவகள மறுக்கப் -

படடு அவர்களுக்கான ேலுளக -
களும் உரிளமகளும் வழஙகுவ -
தில் ச�ாடட நிர்வாகஙகள பின் 
நிற்கின்்றன. இள� ஒருசபா -
தும் இ.க�ா.கா அனுமதிக்க 
சபாவதில்ளல. எனசவ கம்ப -
னிகள இவவிடயத்தில் உரிய 
கவனம் கேலுத்தி அவர்கைது 
ச�ளவகளையும் அபிலாளை -
களையும் நிள்றசவற்்ற கம்பனி -
களும் ச�ாடட நிர்வாகஙகளும் 
முன்வரசவணடுகமன சவண -
டுசகாள விடுத்துளை�ாக இரா -
ஜாஙக அளமசேர் க�ரிவித்துள -
ைார். இக் கலந்துளரயாடலில் 
நுவகரலியா மாவடட பாராளு -
மன்்ற உறுப்பினரும் இ.க�ா.
காவின் நிதிச கேயலாைர் 
மரு�பாணடி ராசமஸ்வரன், 

கபருந்ச�ாடடஙகளுக்கான பிர -
�மரின் இளணப்பு கேயலாைர் 
கேந்தில் க�ாணடமான், பிரதி 
�ளலவர் அனுஷியா சிவராஜா,இ.
க�ா.காவின் ச�சிய அளமப்பாைர் 
ராஜதுளர உப�ளலவர்கைான துளர 
மதியுகராஜா, கணபதி கனகராஜ், 
பி.ேக்திசவல்,  பிரஜாேக்தி பணிப் -
பாைர் பரத் அருளோமி  ஆகிசயார் 
கலந்துககாணடளம குறிப்பிடத் -
�க்கது.

குறிஞொக்தகணி இழுனவபபடகு விபதது 
செந்தில் சதாணடமான் இரஙகல்

திருசகாணமளல, கிணணியா  
குறிஞோக்சகணி பகுதியில் இழு -
ளவப்படகு உளடந்து கவிழ்ந்�தில்  
உயிரிழந்�வர்களுக்கு இ.க�ா.
காவின் உப  �ளலவரும்,பிர�ம -
ரின்  இளணப்பு கேயலாைருமான 
கேந்தில் க�ாணடமான்  இரஙகல் 
க�ரிவித்துளைார். 

திருசகாணமளலயில் இழுளவப் -
படகு கவிழ்ந்து ஏற்படட விபத் -
தில் மாணவர்கள உளளிடட பலர் 
உயிரிழந்துளை ேம்பவம் கடும் 
சவ�ளனளய ஏற்படுத்தியுளைது 
எனவும், இ்றந்�வர்களுக்கு ஆழ்ந்� 
இரஙகளல க�ரிவித்துக் ககாளவ -
�ாக அவர்  க�ரிவித்துளைார்.

குறிஞோக்சகணி பகுதியில் பால 
நிர்மாண சவளலகள ேடப்ப�ால், 
�ற்காலிகமாக சேளவயில் ஈடு -
படட சமாடடார் இழுளவப் படகு 
உளடந்து, கவிழ்ந்� நிளலயிசலசய 
இந்� அனர்த்�ம் சேர்ந்துளை�ாக 
க�ரியவருகி்றது.  இவவிபத்தில் 
இதுவளர 7 சபர் உயிரிழந்துளை -
�ாகவும்,14 சபர் ளவத்தியோளல -
யில் அனுமதிக்கப்படடுளை�ாக -
வும், காணாமல் சபானவர்களை  
மீடகும் பணிகள முன்கனடுக்கப் -
படடு வருகின்்றது. 

இவவிபத்தில்  உயிரிழந்� -
வர்களின் குடும்பத்தினருக்கு 
அனு�ாபத்ள� க�ரிவித்துக் 
ககாளவச�ாடு, ளவத்தியோ -

ளலயில் அனுமதிக்கப்படடுளை -
வர்கள விளரவில் குணமளடய 
இள்றவளன பிரார்த்திப்ப�ாக 
அவர் க�ரிவித்துளைார்.

சமலும் காணாமல் சபானவர் -
களை   மீடகும் பணி க�ாடர்பாக -
வும், ளவத்தியோளலயில் அனும -
திக்கப்படடவர்களின் நிளலளம 
குறித்தும்  ேம்பந்�ப்படட அதிகாரி -
களை க�ாடர்பு ககாணடு விோரித் -
துளைளம   குறிப்பிடத்�க்கது.

உயிரிழந்�வர்களின் ஆத்மா 
ோந்தி அளடய இள்றவளன 
பிரார்த்திக்கிச்றன் என இரஙகல் 
கேயதியில்  க�ரிவித்துளைார்.

எரபாஸ்லி பி��ான வீதியின் 
புன�லமப்பு பணிகள் ஆ�ம்பம் 
ஹற்்றன் விசேட நிருபர்

ஹற்்றன் டிக்சகாயா பிர�ான 
பாள�யிளன இளணக்கும் எசபாஸ்லி 
பிர�ான வீதியின் புனரளமப்பு பணிகள 
ஆரம்பிக்கப்படடுளைன. 

ஹற்்றன் டிக்சகாயா பிர�ான 
பாள�யிளன இளணக்கும் எசபாஸ்லி 
பிர�ான வீதியின் 4 கிசலாமீற்்றர் வளர-
யிலான வீதி குணடும் குழியுமாக 
மிகவும் சமாேமான நிளலயில்  காணப்-
படடது. இந்� வீதியிளன அபிவிருத்தி 
கேயது �ருமாறு கபாது மக்கள விடுத்� 
சவணடு சகாளுக்களமய மாகாண 
வீதி அபிவிருத்தி அதிகார ேளபயினூ-
டாக புனரளமக்கும் பணிகள சேற்று 
ஆரம்பிக்கப்படடுளைன. இக்கடடான 
நிளலயிலும் இந்� பிர�ான வீதியிளன 
அபிவிருத்தி கேயய அரோஙகம் ேடவ-
டிக்ளக எடுத்�ளம குறித்து கபாதுமக்-
கள பாராடடு க�ரிவித்துளைனர்.

இந்� வீதியின் ஒரு பகுதி வீதி அபி-

விருத்தி அதிகார ேளபக்கும் இன்னு-
கமாரு பகுதி மாகாண வீதி அபிவி-
ருத்தி அதிகார ேளபக்கும் கோந்�மாக 
இருந்�து. இதில் எசபாஸ்லி க�ாடக்-
கம் பன்மூர் வளரகடந்� காலஙகளில் 
காபட இடடு புனரளமக்கப்படட 
சபாதிலும் வீதியின் ஒரு பகுதி மிகவும் 
சமாேமான நிளலயில் காணப்படடது.

இ�னால் பன்மூர், எசபாஸ்லி, குரங-
குமளல, கமாணடிகபயார், உளளிடட 
பிரச�ேஙகளுக்கு கேல்லும் ஆயிரக்க-

ணக்கான கபாது மக்களும் , மாண-
வர்களும் என பலரும் சிரமங-
களை எதிர்சோக்கினர்.

மளழ காலஙகளில் குழிகளில் 
சேற்று நீர் நிரம்பி வழிவ�னால் 
ேடந்து கூட கேல்ல முடியா� 
நிளல காணப்படடது. இ�னால் 
வாகன ோரதிகள கபரும் சிரமஙக-
ளுக்கு மத்தியிசலசய வீதியிளன 
பயன்படுத்தினர். இந்நிளலயி-
சலசய குறித்� வீதிளய காபட 
இடடு அபிவிருத்தி கேயய ேடவ-

டிக்ளக எடுக்கப்படடுளைது.  இரணடு 
கடடமாக காபட இடப்படவுளை 
இந்� பாள�க்காக  அரோஙகம் சுமார் 
4 சகாடிக்கும் அதிகமான பணத்ள� 
கேலவு கேயதுளைது.   இதில் இரணடு 
கிசலா மீற்்றர் தூரம் மு�ற் கடடமாக 
காபட இட ஆரம்பித்துளை�ாக 
மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார 
ேளபயின் கபாறியியலாைர் ஒருவர் 
க�ரிவித்�ார்.

அல்பி்யன் ததாடடத சதாழிலாளர்கள் பணிபகிஷகரிபபு 
ஹற்்றன் சுழற்சி நிருபர்

அல்பியன் ச�ாடடத் 
க�ாழிலாைர்கள சேற்று 
க�ாழிலுக்குச கேல்லாமல் 
க�ாழில் பகிஷகரிப்பில் ஈடு-
படடனர்.

அல்பியன் ச�ாடடத்ள�ச 
சேர்ந்� ஆடசலா, பிரஸ்டன், 
சின்னோகவத்ள�, நியுபிரஸ்-
டன் ஆகிய பிரிவுகளைச 
சேர்ந்� 1500ற்கும் சமற்-
படட ச�ாடடத் க�ாழிலா-
ைர்கள சேற்று  (23.11.2021) 
க�ாழிலுக்குச கேல்லாமல் 
க�ாழில் பகிஷகரிப்பில் ஈடுபடடனர்.

அ�ளனத் க�ாடர்ந்து சின்ன ோக-
வத்ள� க�ாழிற்ோளலக்கு முன்பாக 
ஆர்ப்பாடடத்தில் ஈடுபடடனர். 
ச�ாடடத் க�ாழிலாைர்களுக்கு 
ச�ாடட நிர்வாகம் பல்சவறு பிரச-
சிளனகளை ஏற்படுத்துவ�ாகவும், 
ச�யிளல மளலகள காடாகி கிடப்ப-
�ாகவும் மக்கள க�ரிவிக்கின்்றனர்.
சமலும் ககாழுந்தின் விளைசேல் 

குள்றவாக இருப்ப�ாகவும் ச�ாடட 
நிர்வாகம்  ஒரு ோள ேம்பைத்திற்கு 20 
கிசலா கடடாயமாக பறிக்க சவணடு-
கமன கடடாயப்படுத்துவ�ாக க�ரி-
விக்கின்்றனர்.  க�ாழில் ரீதியாக கபரும் 
பிரசசிளனகளை எதிர்சோக்கி வருவ-
�ாகவும் ச�ாடட அதிகாரி முள்றயாக 
ச�ாடடத்ள� வழி ேடத்�வில்ளல என 
க�ரிவித்தும் க�ாழிலாைர்கள சேற்று 
ஆர்ப்பாடடத்ள� முன்கனடுத்�னர்.

காளல 9 மணி மு�ல் பகல் 12 

மணிவளர இந்� 
ஆர்ப்பாடடம் முன்-
கனடுக்கப்படடது. 
அ�ளனத் க�ாடர்ந்து 
இலஙளக க�ாழி-
லாைர் காஙகிரஸில் 
அதிகாரிகளும் அக்க-
ரப்பத்�ளன பிரச�ே 
ேளப �விோைர் உறுப்-
பினர்கள வருளக 
�ந்�னர். இலஙளக 
க�ாழிலாைர் காஙகிர-
ஸின் உப �ளலவரும், 
முன்னாள மத்திய 
மாகாண ேளப உறுப்-

பினர் ஏ. பி. ேக்திசவல் ேம்பவ இடத்-
திற்கு வருளக �ந்து அதிகாரிகளுடன் 
சபசசுவார்த்ள� ேடத்தினார். 

உடன் க�ாழிலாைர்களுக்கு வழஙக-
சவணடிய ேலுளககளை உடனடியாக 
வழஙகுமாறு ச�யிளல மளலகளை 
துப்புரவு கேயயுமாறும் அதிகாரிகளு-
டன் கலந்துளரயாடினார். அ�ன்பின்-
னர் ஆர்ப்பாடடத்தில் ஈடுபடட க�ாழி-
லாைர்கள களலந்து கேன்்றனர்.
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tHj;jf mikr;R

$l;LwT nkhj;j tpw;gidj; jhgdk;

fzf;fha;T xd;iw 

Nkw;nfhs;tjw;fhf tpiykDf; Nfhuy;

2018Mk; Mz;by;> $l;LwT nkhj;j tpw;gidj;jhgdk; 

Nkw;nfhz;l ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l mhprp tpw;gid 

njhlHghf fzf;fha;T xd;iw Nkw;nfhs;tjw;fhfg; gpd;tUk; 

jifikfis ngw;Ws;s jhgdq;fsplkpUe;J tpiykDf; 

Nfhug;gLfpd;wJ.

  ,yq;if gl;laf;fzf;fhsH my;yJ mur mq;fPfhuk; 

ngw;Ws;s epWtdnkhd;wpy; fzf;fha;T njhlHghf 

gjpT nra;ag; ngw;wpUj;jy;

  Fiwe;j gl;rk;> mur mq;fPfhuk; ngw;Ws;s Ie;J 

epWtdq;fspd; fzf;fha;T eltbf;iffis g+uzg;gLj;jp 

,Uj;jy;

tpz;zg;gg;gbtq;fSf;fhf kPsspf;fg;glhj &gh 1>000.00 

,w;fhd fl;lzj;ijr; nrYj;jp> Nkw;gb KOikahd 

jifikfisg; ngw;Ws;s epWtdq;fs; khj;jpuk;> mDgtk; 

njhlHghd rhd;wpjo;fspd;> gpujpfSld; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis 2021.12.06 md;W ez;gfy; 12.00 

kzpf;F Kd;dH> ciwnahd;wpy; NrHj;J> ,y. 10> vd;w 

ngWifg; ngl;bapw; NrHg;gjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sy; 

Ntz;Lnkd;gJld;> cldbahfNt mit jpwf;fg;gLk;.

tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;ifapy; &gh 15>000/- ,w;fhd 

kPsspf;fg;gLk; tpiykDg; gpizj; njhifnahd;W 2021.12.06 

md;W K.g. 10.00 ,w;F Kd;dH nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

,Wjpj; jPHkhdk; ngWiff; FOtpw;F chpj;jhFk;.

jiytH>

ngWiff; FO>

$l;LwT nkhj;j tpw;gidj; jhgdk;>

,y. 27> nyhf;N\hy; tPjp>

nfhOk;G 02.

kPl;Lf;nfhs;sg;glhj jq;f 
eiffspd; Vy tpw;gid

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if $l;LwT 

fpuhkpa tq;fpfspd; kfh rigapd; 

mlF KftHfshd> tiuaWf;fg;gl;l 

gpafk gyNehf;Ff; $l;LwTr; 

rq;fj;jpd; fpuhkpa tq;fpf; fpisfshd 

fltj;ij> khnfhs> khtukz;ba> 

ky;thd> njy;nfhl> gl;btpy> gpafk> 

fy;nghj;j kPf`tj;j> n`a;ad;JLt> 

nghy;Nyfy> g`y gpad;tpy> 

Nfhzty> kw;Wk; gtH`T]; 

Mfpa fpuhkpa tq;fpfspy; 2020.06.30 

tiu mlF itj;J 2021.12.19 tiu 

kPl;Lf;nfhs;sg;glhj jq;f eiffs; 

2021.12.19 md;W K.g. 10.00 ,w;F 

khtukz;batpYs;s tiuaWf;fg;gl;l 

gpafk gyNehf;F $l;LwTr; rq;fj;jpd; 

gpujhd mYtyf tshfj;jpy; gpurpj;j 

Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gLk;.

nghJ KfhikahH>

tiuaWf;fg;gl;l gpafk gyNehf;Ff; 

$l;LwTr; rq;fk;>

~r%gfhu ke;jpua|

khtukz;ba - rpak;gyhNg

njh.Ng.,y. 0112977199/ 0112977071

1964 ,y. 28 fhzp RtPfhpg;G 

(jpUj;jg;gl;l) rl;lj;jpd; %yk; 

jpUj;jg;gl;lthW fhzp RtPfhpj;jy; 

rl;lj;jpd; (460Mk; mj;jpahak;)

7Mk; gphptpd; gpufhuk; mwptpj;jy;

vdJ ,yf;fk;:- KEG/LAN/AQU/A3/01/115
fhzp mikr;rpd; ,yf;fk;:- 4-3/12/2018/F/343

fPNo fhl;lg;gl;Ls;s ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj; Jz;Lfis 

Nffhiy efu mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; 

fPo; thu re;ijapd; EioT topf;fhf 

murhq;fj;jpw;F RtPfhpf;fg;gl;Ls;sJ. 

Nkyjpf tpguq;fSf;fhf 2021.Mk; tUlk; 

11 khjk; 08 jpfjp 2253/08 ,yf;f ,yq;if 

rdehaf N\hryprf; Fbaurpd; mjp 

tpN\l tHj;jkhdpg;gj;jpuj;ijg; ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; : Nffhiy

gpuNjr nrayhsH gphpT : Nffhiy

fpuhk mYtyH gphpT :  ,yf;fk; 51 < 

nfhyn`y

fpuhkj;jpd; ngaH :  nfhyn`y> 

gphpT ,yf;fk; 9

fhzpapd; ngaH :  tyt;tj;j> 

Mjd thp 

,yf;fk; 120/8> 
fz;b tPjp

tiugl ,yf;fk; kw;Wk;

fhzpj; Jz;L ,yf;fk; :  Nf 3831 ,y; 

fhzpj; Jz;L 

,y. 01 kw;Wk; 

02

Nf.[P.v];. ep\hd;j

gpuNjr nrayhsH

Nffhiy.

2021.11.23Mk; jpfjp

Nffhiy gpuNjr nrayfj;jpy;

ngWif mwptpj;jy; 
efu rig - `g;Gj;jis

`g;Gj;jis efu rigf;Fr; nrhe;jkhd> jpdr; re;ijapy; mike;Js;s> fPNo ml;lltizapy; 

fhzg;gLk; khl;biwr;rpf;fil. Ml;biwr;rpf; fil> Nfhopapiwr;rpf; fil> kPd;fil Mfpa fil 

miwfspy;> ,iwr;rp> kPd; tpw;gid nra;Ak; chpik kw;Wk;> jpdr; re;ij tshfj;jpy; mike;Js;s 

QhapW re;ijia elj;jpr; nry;tjw;Fk;> nkhj;j re;ij kw;Wk; `g;Gj;jis efhpy; thfdq;fis 

epWj;jp itf;Fk; fl;lzq;fis mwptpLtjw;Fk; 2022Mk; Mz;bw;fhf (2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 

tiu) 18 tajpw;F Nkw;gl;l ,yq;ifaHfsplkpUe;J ngWif tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ml;ltiz

njhlH 

,y.
filtif/ tpguk;

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

(&)

kPsspf;fg; 

gLk; 

Nfs;tp 

itg;G 

(&) 

Fiwe;j 

gl;r 

Nfs;tp 

(&)

01 ,y. 05> ,iwr;rpf; filapy; khl;biwr;rp 

tpw;Fk; chpikia khj;jpuk; Fj;jiff;F 

tply;

2>500.00 100>000.00 1>826>148.00

02 ,y. 03> khl;biwr;rpf; filapd; khl;biwr;rp 

tpw;Fk; chpikia khj;jpuk; Fj;jiff;F 

tply;

2>500.00 100>000.00 1>826>148.00

03 ,y. 04> Ml;biwr;rp filapy; Ml;biwr;rp 

tpw;Fk; chpikia khj;jpuk; Fj;jiff;F 

tply;

2>500.00 20>000.00 211>680.00

04 ,y. 02> Nfhopapiwr;rp filap;d; 

Nfhopapiwr;rp tpw;Fk; chpikia 

Fj;jiff;F tply;

2>500.00 20>000.00 243>218.00

05 ,y. 01> kPd; filapy; kPd; tpw;Fk; 

chpikia Fj;jiff;F tply;
2>500.00 30>000.00 487>808.00

06 jpdr;re;ijapd; QhapW re;ijf; fl;lzk; 

mwtpLk; chpikia Fj;jiff;F tply;
2>500.00 35>000.00 686>517.00

07 nkhj;j re;ij tshfk; kw;Wk; `g;Gj;jis 

efhpd; thfd epWj;jp itf;Fk; fl;lzj;ij 

mwtply; (mDkjpf;fg;gl;l Ntd; kw;Wk; 

jphPtpy; epWj;Jkplk; jtpHj;J) 

2>500.00 35>000.00 694>575.00

08 nfhOk;G tPjp kw;Wk; g]; epiya 

nghJkyry $l fl;lzk; mwtply;
2>500.00 30>000.00 469>350.00

01.  ̀ g;Gj;jis efu rig mYtyfj;jpy; 2021.11.25 Kjy; 2021.12.14 gp.g. 3.00 tiu mur 

Ntiy ehl;fspy; ngWif tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. 2021.12.15 K.g. 11.30 tiu 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;fg;gLk;. md;Nw> K.g. 11.40 ,w;F Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;. 

02.  Nfs;tpjhuHfs; NjHe;njLf;fg;gLtJ mtHfs; rkHg;gpf;Fk; Fiwe;jgl;r Nfs;tpia jhz;br; 

nry;Yk; mjp$ba ngWkjpia mbg;gilahff; nfhz;L MFk;. 

03.  xU Nfs;tpjhuUf;F ngWif tpz;zg;gq;fis rkHg;gpf;f KbtJ xU fil miw 

tiff;F xU tpz;zg;gk; MFk;. 2022 Mz;bw;F NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,iwr;rp> 

Ml;biwr;rp Mfpa filfspy; rpytw;wpd; Fj;jif chpikia ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

vjpHghHg;gpd;> mjw;fhf xt;nthU fil rhHghf NtWNtwhf tpz;zg;gpf;fyhk;. 

04.  Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l ngWif tpz;zg;gq;fs; 2021.12.15 K.g. 11.30 ,w;F Kd; 

fpilf;FkhW> 'jiytH> ngWiff; FO> efu rig> `g;Gj;jis" vd;w Kfthpf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd; `g;Gj;jis efu 

rigapd; nrayhsHfs; cj;jpNahfg+Ht miwapy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; 

cs;sply; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

`g;Gj;jis efu rigapd; ,iwr;rp/ kPd;/ QhapW re;ij/ thfd epWj;Jkpl fl;lzq;fs;/ 
kyry$lk; Nfs;tp vd;W Fwpg;gply; Ntz;Lk;. Fwpj;j Neuj;jpy; gpd;dH fpilf;Fk; Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

05.  2021.12.15 K.g. 11.40 ,w;F `g;Gj;jis efu rigapy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;. 

mjw;fhf Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ vOj;J %y mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtH 

rKfkspf;fyhk;. 

06.  Nfs;tp Mtzq;fs; gw;wpa njspTgLj;jy;fs; my;yJ Nkyjpf jfty;fs;> ,Ug;gpd; 

057-2268075 vd;w njh.Ng. ,yf;fj;jpy; tprhhpj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

07.  2021 Mz;bw;F Nfs;tpfisg; ngw;Ws;s Fj;jifjhuHfSf;F Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; 

tpepNahfpf;fg;gLtJ 2021 Mz;bw;F Fwpj;j rfy jtizfis nrYj;jp ,Ug;gpd; kl;LNk. 

08.  cq;fsJ Nfs;tpf;F Nkyjpfkhf Fwpj;j Kj;jpiuf; fl;lzkhd 1% Fj;jif 

njhifiaAk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

2021.11.19k; jpfjp (cGy; jp]hehaf;f)

    jiytH. 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Nky; khfhz> khfhz rig

nghwpapay; epWtdk;

1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW gpd;tUk; Ntiyf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis gpuNjr nghwpapayhshpd; 

mYtyf - (fk;g`h) ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ NfhUfpd;whh;. 

2. I.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;. ,e;j ngWifapd; nkhj;j MFnryT kjpg;gPlhdJ (ngNrt kw;Wk; 

Vida thpfs; ePq;fyhf) 50 kpy;ypad; &ghtpw;F Fiwthf ,Ug;gjdhy;> gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA  ju Kd;Dhpik 04/2016(iii)  vd;w mur epjp 

Rw;wwpf;ifapy; eph;zapf;fg;gl;lthW gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. 

 II.  ,e;j ngWiff;F 03/2020(i)  vd;w ,yf;fKila mur epjp Rw;wwpf;ifahdJ jFjpAilaJld; ~~muR nrhe;jkhd njhopw;Kaw;rpfs; tpiykD Ie;J tPjk; 

(5%)  Kd;Dhpik toq;fg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jFjpf;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; toq;fg;gl;l xg;ge;jq;fs; jtwg;glhkYk;  

my;yJ tpiykDjhuhpd; fl;Lg;ghl;bw;F mg;ghy; toq;fg;gl;l fhyg;gFjpapy; g+h;j;jp nra;ag;glhkYk; my;yJ fhyk; Kjph;r;rpailtjw;F Kd;dhNyNa g+h;j;jp 

nra;ag;gLtJk; kw;Wk; gpd;tUk; Njitg;gLj;jy;fs; kw;Wk; jifikfs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; cs;sgbNa g+h;j;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk;. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 njhlh; 

,y.
Xg;ge;j 

,y.
 Ntiyapd; tpsf;fk;

Neubahd 

kjpg;gPl;L 

MFnryT

03 Mk; 

,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; 

Njitg;ghL

CIDA 
gjpT

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; 

(&ghtpy;)

tpiykD/ 
tpiykD 

gpiz nry;Y-

gbahFk; 

fhyk;

 tpiy 

kDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis 

rkh;g;gpf;Fk; ,lk; 

kw;Wk; njhlh;G 

njhiyNgrp 

,yf;fk;

  tpiykDf; Nfhuy; 

Mtzq;fis toq;Fkplk; 

kw;Wk; njhlh;G njhiyNgrp 

,yf;fk;

eph;khzj;jpw;fhd ngWif

1 WP/DEG/
CON/21/01

Works of 3,4 years 
building (Jacketing of 
columns and beams) at 
Dompe P.V. – Stage 01.

5>486>000.00 Mk; rp-7 

kw;Wk; 

rp-6

3>000.00 nuhf;fg;gz 

itg;G  

50>000 &gh 

'tpiykD 

gpiz" 

100>000.00 &gh

gpuNjr 

nghwpapayhshpd; 

mYtyfk;. ,y. 

50> ePjpkd;w 

tPjp> fk;g`h. 

njhiyNgrp: 

033-2222515

gpuNjr nghwpapayhshpd; 

mYtyfk;. ,y. 50> 

ePjpkd;w tPjp> fk;g`h. 

njhiyNgrp: 033-2222515

                  

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy fk;g`h gpuNjr nghwpapayhshpd; mYtyfj;jpypUe;J ngw;W mNj mYtyfj;jpy; mYtyf Neuq;fspy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2021.11.25 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.13 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; 

nrYj;jpa gpd;dh;> fk;g`h> gpuNjr nghwpapayhsUf;F vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd;; %yk;> ve;jnthU tsKs;s tpiykDjhuh; my;yJ 

mth;fspd; jumq;fPfhuk; ngw;w KftnuhUtupdhy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

6.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; jdpj;jdpahd jghYiwfspy; Nrh;f;fg;gl;L nraw;wpl;lg; ngah; mitfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gl;L 

2021.12.14 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpuNjr nghwpapayhshpd; mYtyfk;> fk;g`h vd;w Kfthpapy; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; mitfis %baJk; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt 

jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

7. midj;J tpiykDf;fSk; tpikDg;gpiznahd;Wld; my;yJ nuhf;fg;gz itg;Gld; (ml;ltizapd; 8 Mk; ,yf;f epuypd; gpufhuk;) ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  tpiykDjhuh;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; gjpTr; rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.(ml;ltizapd; 5 Mk; ,yf;f epuypd; gpufhuk;)

gpuNjr nghwpapayhsh;>

gpuNjr nghwpapayhshpd; mYtyfk;>

,y. 50> ePjpkd;w tPjp> fk;g`h.

njhiyNgrp: 033-222215

23.11.2021.

fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt 

1981Mk; Mz;bd; 57Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; 16(2<) gphptpd; 

fPohd mwptpj;jy;

cj;Njr 652 miwfisf; nfhz;l nkupdh ltu; rpw;wp 
N`hl;ly; nraw;wpl;lk;

,y. 594 fhyp tPjp> nfhOk;G 03.

Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L mwpf;if

1988Mk; Mz;bd; 64Mk; ,yf;f kw;Wk; 2011Mk; Mz;bd; 49Mk; ,yf;f xOq;Ftpjpfspd; 

%yk; jpUj;jg;gl;l 1981Mk; Mz;bd; 57Mk; ,yf;f fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; 

fiuNahu %yts Kfhikj;Jt rl;lj;jpd; 16(1)Mk; gphptpd; epajpfSf;F mikthf 

,. 361> fz;b tPjp> epl;lk;Gt vDk; Kfthpapy; mike;Js;s jk;Nuh Ny\H jdpahH 

fk;gdpapdhy; rkHg;gpf;fg;gLk; nfhOk;G khtl;lj;jpy; nfhOk;G 03> fhyp tPjp> ,y. 594 

,y; epHkhzpg;gjw;F cj;Njrpj;Js;s 692 miwfisf; nfhz;l N`hl;ly; epHkhzpf;Fk; 

nraw;wpl;lj;jpw;F rkHg;gpf;fg;gl;l Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L mwpf;if nghJ kf;fspd; 

ghprPyizf;fhf fPo; Fwpg;gplg;gLk; ,lq;fspy; ehs; KOtJk; Kw;gfy; 8.30 kzp Kjy; 

gpw;gfy; 4.15 kzp tiu 2021.11.24Me; jpfjp Kjy; 30 ehl;fSf;F itf;fg;gl;bUf;Fk;. 

(thu ,Wjp kw;Wk; mur tpLKiw ehl;fisj; jtpu)

,jw;F Nkyjpfkhf fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt 

jpizf;fsj;jpd; cj;jpNahfg+Ht ,iza jskhd www.coastal.gov.lk ,y; Kk;nkhopfspYk; 

jug;gl;Ls;sJ.

01. fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu 

 %yts Kfhikj;Jt jpizf;fsk; -  Gjpa nrayfk;> 4tJ khb> khspfhtj;j> 

nfhOk;G 10.

02. kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig -  ,y. 104> ~~gupru gpar" nld;rpy; 

nfhg;NgfLt khtj;j> gj;juKy;y.

03. khtl;l nrayhsu; mYtyfk; - nfhOk;G

04. gpuNjr nrayhsu; mYtyfk; - jpk;gphpf];aha

05. khefu rig - nfhOk;G

,e;j cj;Njr nraw;wpl;lj;jpdhy; Rw;whlYf;F Vw;gLk; jhf;fk; njhlu;ghd mwpf;if 

rk;ge;jkhf nghJkf;fspd; fUj;Jf;fis 2021.11.24. Me; jpfjp Kjy; 30 ehl;fSf;F 

fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsu; 

ehafj;Jf;F vOj;J %ykhfr; rku;g;gpf;FkhW mwpaj; jUfpNwd;.

fyhepjp vk;.vk;.v];.v];.gp. ahyfk 

gzpg;ghsu; ehafk; (gjpy;) 

fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt jpizf;fsk;> 

4tJ khb> Gjpa nrayfk;> khspfhtj;ij>

nfhOk;G 10

njhiyNgrp ,y. 011-2449754> 011-2387922> 011-2449197 

njhiyefy; ,y. 011-2438005> 011-2472623.

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; (460) Mk; mj;jpahak;

07 Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y - KOLDS/LND/05/ACQ/23
fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; 13/99/ tP,gp/133

NkNy jiyg;gpd; fPo; 2005 Mz;L Mf];l; khjk; 12 k; jpfjp vd;dhy; 0989 ,yf;f 

,yq;if [dehafNrhrypr Fbaurpd; mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; 

(460) Mk; mj;jpahak; 07 fPo; vd;dhy; gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l fhzpapd; 

msT. jpfjp fPNo Fwpg;gplgl;lthW jpUj;j gLtjhf njupag;gLj;JfpNwd;. 

mfw;wg;glNtz;ba tpguk;

msit n[duhyhy; jahupf;fg;gl;l ,Wjp fpuhk tiug;gl ,y 790 gj;jpu ,yf;fk; 

nfhz;l cy;ype;Jtht fpuhkj;jpy; mike;Js;s msit mjpguhy; jahupf;fg;gl;l ,y 

R/K/N/LO/99/195 nfhz;l Kjd;ik cg tiug;glj;jpy; Jz;L V.gP.rP.b>< vd;gtw;wpd; 

msT 193.429 n`f;nlahu;

2021-09-21

2021-09-28 fhiy 10.00

jpUj;jg;gl Ntz;ba Kiw -

msit n[duhyhy; jahupf;fg;gl;l ,Wjp fpuhk tiug;gl ,y 790 gj;jpu Nkyjpf ,y 

16 gj;jpu ,y 16 gpk;Gu Jz;L ,yf;fk; 815> 818> 819>821>822>823>824>825 Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

gdpy;fe;j Njhl;l msT 40.1709 n`f;nlahu;

2021-12-29 fhiy 10.00

2021-12-23

mkpy tpN[uj;d

gpuNjr nrayhsu; 

nfhnyhd;d

2021. 09 khjk; 21 k; jpfjp

nfhnyhd;d gpuNjr nrayfj;jpy;
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tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;

 

ePu; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig

gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fYf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; 

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd 

tpiy kD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gplg; 

gLk;

nryT 

(&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; 

Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy; Nfs;tpfs;
01 gpepx mYtyff; fl;blk; kw;Wk; gpnghK tpLjpfspd; GJg;gpj;jy; 

kw;Wk; Nkk;gLj;jy; Ntiyfs;

xg;ge;j ,y: RSC(UVA) DGM(UVA)/REH/BADULLA/2021/52R2

4,000/-
+VAT &gh   

58,500/-

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C8 my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT 3.9
kpy;ypad; 

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 055 2230934   Fax: 055 2230974

01/12/2021
gp.g. 2.00

02 nkhduhfiy khtl;lj;jpYs;s fpuhkpag; ghlrhiyfSf;fhd ePh; 

toq;fy; trjpfis Nkk;gLj;Jjy; (fl;blk; kw;Wk; rptpy; 

Ntiyfs;)

xg;ge;j ,y:  RSC(UVA)/DGM(UVA/RECH/ 
SCHOOLMONARAGALA/2021/113R2

12,500/-
+VAT

**

&gh   

281,000/-

ePh; toq;fy; rhf;filj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

18.7
kpy;ypad; 

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 055 2230934   Fax: 055 2230974

01/12/2021
gp.g. 2.00

03 ghlrhiyfSf;F ePh; toq;Fjypd; fPo; gJis khtl;lj;jpYs;s 

gz;lhutis kj;jpa fy;Y}hp kw;Wk; g/gpNuhld;> fpsD}h;> ru];tjp 

ghlrhiyfSf;F ePh; toq;Fjy; - gbepiy 1 nraw;wpl;lk;

xg;ge;j ,y: 
RSC(UVA)/DGM(UVA)/RECH/EDU/ BADULLA/ 2021/ 195R

12,500/-
+VAT

**

&gh   

325,000/-

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 

juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

21.5
kpy;ypad; 

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 055 2230934   Fax: 055 2230974

01/12/2021
gp.g. 2.00

04 rk;khe;Jiw ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjp gq;fshthbatpy; tPjp 

Ntiyfs; kw;Wk; vy;iyr; Rtiu eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y: NWSDB/RSC(E)/CP/A2-84/GOSL/2021/50R
12,500/-
+VAT

**

&gh   

248,000 /-

fl;blq;fs; kw;Wk; ngUe;njUf;fs; eph;khzj; 

Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA 
gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 

03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpTr; rhd;wpjo;

16.51
kpy;ypad; 

gp.x.ep. (fpof;F njw;F) mYtyfk;> 

NjePttr> 

= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.

Tele:  063-2223926  Fax  : 063-2224975

09/12/2021
gp.g. 1.00

05 fpz;zpah kfhkhhpy; 3000m3 jiuf;fPo; ePh;j;Njf;fk;> gk;gp ,y;yk;> 

kpd;gpwg;ghf;fp ,y;yj;ij eph;khzpj;jy; kw;Wk; gk;gpfs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y: NWSDB/E/CP/A2-94/GOSL/2021/03

60,000/-
+VAT

**

2.90
kpy;ypad; 

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C2 my;yJ 

mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ 
xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

290
kpy;ypad; 

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885
23/12/2021
K.g. 10.00

06 ehcy ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; 1000m3 nfhs;ssTila njspe;j 

ePh; Nrit ePh;j;Njf;fj;ij eph;khzpj;jy;.

xg;ge;j ,y: NWSDB/C/CP/A4-59/GOSL/2021/04 20,000/-
+VAT

**

&gh   

893,200 /-

fl;bl eph;khzj; Jiw kw;Wk; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

rhf;filj; Jiwapy;; C4 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 

juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

89.3
kpy;ypad; 

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885 15/12/2021
K.g. 10.00

07 mtprhtis Gjpa ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp (rptpy; kw;Wk; 

M&E Ntiyfs;) xU ehisf;F 5000m3 nfhs;ssTila ePh; 

Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpia eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y: NWSDB/WC/P&D/CP/A4-1/GOSL/2021/01

100,000/-
+VAT

**

12.5
kpy;ypad; 

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C1 my;yJ 

mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ 
xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

893
kpy;ypad; 

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

28/12/2021
K.g. 10.00

08 rpyhgk; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F (rptpy; kw;Wk; M&E Ntiyfs;) 

xU ehisf;F 9000m3   ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp> Nrit 

ePh;j;Njf;fk;> ghpkhw;w gpujhdq;fis eph;khzpj;jy; - gbepiy  - II
xg;ge;j ,y: NWSDB/NW/CP/A4-8/GOSL/2021/8

500,000/-
+VAT

**

35.3
kpy;ypad; 

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; CS2 
my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; 
nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 

rhd;wpjo;

3,527.8
kpy;ypad; 

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

24/12/2021
K.g. 10.00

09 kl;lf;fsg;G gpuhe;jpaj;jpYs;s fy;yb gpuhe;jpa Kfhikahsh; 

mYtyfj;jpy; Mtzq;fs; miw> th;j;jf Eiothapy;> EioTg; 

ghijfis tp];jhpj;jy; kw;Wk; thfdj; jhpg;gplj;ij eph;khzpj;jy;.

xg;ge;j ,y: 
RSC(E)/DGM/RH/EXTENSION WORKS/BATTI/2021/50

12,500/-
+VAT

**

&gh   

340,000/-

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 

juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

22.50 
kpy;ypad; 

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> 

NjePttr> ,y. 48A/1,  fz;b tPjp> 

kl;bf;fsp> jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519    
Fax: 026-2225225

08/12/2021  
K.g. 10.00

10 kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpYs;s fy;yb fhzpapy; jw;NghJs;s 

Ntypapd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

xg;ge;j ,y: 
RSC(E )/DGM/RH/RENOVATION-FENCE/BATTI//2021/51

12,500/-
+VAT

**

&gh   

353,000/-

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 

juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

23.50 
kpy;ypad; 

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> 

NjePttr> ,y. 48A/1,  fz;b tPjp> 

kl;bf;fsp> jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519    Fax: 026-2225225

08/12/2021  
K.g. 10.00

11 fy;yhW ePH; toq;fy; jpl;lj;jpy; thbf;ifahsh; cwTfs; gphpit 

Nkk;gLj;Jjy; - fl;lk; II
xg;ge;j ,y: RSC(E)/DGM/RH/IMPROVE CRU/BATTI/2021/86

12,500/-
+VAT

**

&gh   

236,000/-

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 

juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

15.70 
kpy;ypad; 

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> 

NjePttr> ,y. 48A/1,  fz;b tPjp> 

kl;bf;fsp> jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519    
Fax: 026-2225225

08/12/2021  
K.g. 10.00

12 mf;Fwiz ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Gjpa Nrit ,izg;Gfis 

toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CN/CIVIL/NC/AKURANA/2021/268

6,000/-+ 
VAT

**

&gh    
120,000/-

ePh; toq;fy; rhf;filj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

7.9 
kpy;ypad; 

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 

15/12/2021
gp.g. 2.00

13 g+[hgpl;ba fynfju ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Gjpa Nrit 

,izg;Gf;fis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: 
RSC-C/CN/CIVIL/NC/PUJAPITIYA-GALAGEDARA/2021/272

12,500/-
+VAT

**

&gh    
183,000/-

ePh; toq;fy; rhf;filj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

12.1 
kpy;ypad; 

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 

15/12/2021
gp.g. 2.00

14 jTyfy tyaj;jpYs;s ePh;f; frpT jpUj;jNtiyfSf;fhd 

thlifr; Nritfs;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CS/O&M/UDU/YATI/2021/255
4,000/-+ 

VAT
**

&gh   

47,500/-

ePh; toq;fy; rhf;filj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT 4.75 

kpy;ypad; 

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068   Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-13Mk; 

jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F kj;jpa njw;F 

Kfhikahsh; mYtyfj;jpy;

15/12/2021
gp.g. 2.00

15 `hhp];gj;Jt ePH; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Gjpa Nrit ,izg;Gfis 

toq;Ftjw;fhd xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CN/CIVIL/NC/HARISPATHTUWA/2021/267

12,500/-
+VAT

**

&gh    
167,500/-

ePh; toq;fy; rhf;filj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

11.15 
kpy;ypad; 

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 15/12/2021
gp.g. 2.00

2021-07-28Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. yf;fyXah ePh; toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy; -  xg;ge;j ,y: NWSDB/U/CP/A4-27/GOSL/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2021-12-27Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   

toq;fy; Nfs;tpfs;

16 Gjpa fz;b tPjpapy; uJg];nty fy;nyhYt re;jpapypUe;J 

ntypNthpa re;jp tiuahd tPjp neLfpy; Foha;fisg; gjpg;gjw;F 

ABC kw;Wk; fw;Jfs;fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: NWSDB/WN/CP/A3-11/GOSL/2021/23R

4,000/-
+VAT

&gh   

56,250/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

3.75
kpy;ypad; 

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  
mYtyfk;> ,y. 433/4A, fNzKy;y 

tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

15/12/2021
K.g. 10.00

17 mk;ghiw gpuhe;jpaj;jpYs;s gbepiy III gk;gp ,y;yj;jpw;F 

kpd;rhuf; fl;Lg;ghl;Lr; rhjdq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: NWSDB/RSC(E)/CP/A3-66/GOSL/2021/47R

6,000/-
+VAT

**

&gh   

100,000/-

kpd;rhu fl;Lg;ghl;Lr; rhjdq;fs;; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpg;gjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ 

mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 

kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

-

gp.x.ep. (fpof;F njw;F) mYtyfk;> 

NjePttr> 

= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.

Tele:  063-2223926  
Fax  : 063-2224975

09/12/2021
gp.g. 1.00

18 `pKJuht ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F Chlorine gas 
Neutralization  Kiwik kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; 

kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y: RSC (E) /AGM (ES) /S&I /NEUTRALIZATION 
SYSTEM/ HIMUDURAWA/ RH/2021-66

12,500/-
+VAT

**

&gh   

151,000/-

ePh;g; gk;gpj; njhFjpfis toq;Ftjw;fhd 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

gp.x.ep. (fpof;F njw;F) mYtyfk;> 

NjePttr> 

= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.

Tele:  063-2223926  
Fax  : 063-2224975

09/12/2021
gp.g. 1.00

19 mk;gj;jNy> SETA ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpf;F tbfl;b 
kziy toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: RPC/WP/G/AMB-SETA/CIVIL/O&M/2021/90
4,000/-
+VAT

**

&gh   

37,000/-

,jidnahj;j xg;ge;jq;fspy; mDgtKs;s 

epWtdq;fs;

-

gpxep;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> 

cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa 

efuk;.

Tele:0112418532
 Fax:0112549199

22/12/2021
gp.g. 2.00

2021-10-27Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fg;gy;Jiw Kjy; Mz;lhd;Fsk; ntspNaw;wk; tiuapy; Rj;jpfhpf;fg;gl;l ePh; ghpkhw;w Foha; topf;F DI Foha;fs;> nghUj;jy;fs;> tpNrlq;fs; kw;Wk; 
Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; gjpj;jy; xg;ge;j ,y: NWSDB/E/CP/A2-90/GOSL/2021/02(R) - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2021-11-30Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; 

nfhs;sTk;.    

Nritf; Nfs;tpfs;

20 njNkhju ePH; toq;fy; jpl;lj;jp;w;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfis 

toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: 
RSC(UVA) /DGM(UVA) /O&M (BAN)/ DEMODARA/ 2021/197

2,000 
/-+VAT

&gh   

9,500/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 055 2230934    Fax: 055 2230974

01/12/2021
gp.g. 2.00

21 gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiya mYtyfj;jpw;F (tlf;F Nkw;F) 

n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: RSC(NW)/DEV/SER/O&M/RSC/2021/30
4,000/-
+VAT

&gh   

35,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> jk;Gy;iy 

tPjp> FUehfy;.

Tele:  037-2221161   
Fax  : 037-2230086

08/12/2021
gp.g. 2.00

22 gy;fiyf;fof Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp mYtyf ,lg;gug;gpYs;s 

gy;fiyf;fofk; kw;Wk; Nky; `e;jhid ePh;j;Njf;fk; kw;Wk; gk;gp 

,y;yj;jpw;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; guhkhpg;G Nritfs;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CS/SER/O&M/UDU/UY/2021/288

4,000/- + 
VAT  

&gh   

38,500/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-06Mk; jpfjp K.g. 

10.00 kzpf;F kj;jpa njw;F Kfhikahsh; 

mYtyfj;jpy;

08/12/2021 
gp.g. 2.00
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Njrpa itj;jparhiy - fz;b

nyhd;lhpf;fhd Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fis 
nfhs;tdT nra;jy; 
Nfs;tp miog;G

fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; nyhd;lhpf;fhf Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf 

jifikAs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; gpuNjr ngWiff; FOtpd; jiytuhy;>  

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. Nfs;tpfs; jpwj;jy; 2021.12.17 K.g. 10.30 ,w;F ,lk;ngWtjhy; 

md;Nwh K.g. 10.30 ,w;F Kd; fpilf;FkhW Nfs;tpfis mDg;GkhW Nfl;Lf; nfhs;fpNwd;. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

'jiytH> gpuNjr ngWif FO> Njrpa itj;jparhiy> fz;b" vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;g KbAk; 

mj;Jld;> ifNahL nfhz;Lte;J xg;gilg;gjhapd;> gpujk fzf;fhsH gzpkidapy; nghwpaplg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;G cs;splyhk;. Nfs;tp mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jpdk; kw;Wk; 'nyhd;lhpf;fhf Rj;jpfhpg;G nghUl;fis toq;Ftjw;fhd 

Nfs;tpfs;" vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

cUg;gb tpguk; msT

01 Laundry Liquid Jzpfs; ryit nra;tjw;F 6000 yPl;lH

02 Heavy - Duty Detergent Liquied fLk; epwKila fiwfis mfw;Wtjw;F 6000 yPl;lH

03 Emulsifier vz;nza; fiwfis mfw;Wtjw;F 5000 yPl;lH

04 Chloro bleach liquid nts;isj; Jzpfspd; fiufis mfw;Wtjw;F 4500 yPl;lH

05 Oxygen Bleach liquid epwj;Jzpfspd; fiwfis mfw;Wjy; 5000 yPl;lH

06 Fabric Softener Jzpfis nkd;ikg;gLj;jy; 6000 yPl;lH

07 Nutralizer ,lg;gl;l ,urhadg; nghUl;fis mfw;Wjy; 

kw;Wk; eLepiyg;gLj;Jjy;

6000 yPl;lH

08 Fabric Perfume Jzpfis kdk; fkor; nra;jy; 40 yPl;lH

02.  Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf &. 2>000.00 kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ij> fz;b 

Njrpa itj;jparhiyapd; fhrhshplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;by; %yg; gpujpAld; tpahghu 

gjpTr; rhd;wpjopd; cWjp nra;j gpujpiar; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 2021.11.25 Kjy; 2021.12.16 tiu rhjhuz 

mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 2.30 tiuahd fhyj;jpw;Fs; fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; 

fzf;Fg; gphptpy; vOj;J %y Ntz;Ljiyr; nra;J Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

gpujpepjpnahUtH rKfkspf;Fk; NghJ tpz;zg;gjhuhpd; mjpfhukspf;fg;gl;l fbjnkhd;iw kw;Wk; 

Msilahsj;ij cWjp nra;tj;wfhf milahs ml;ilia rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

03.  Nfs;tpg; gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F Kd;G fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; fzf;Fg; gphptpy; Nfs;tp 

khjphpg; gj;jpuq;fis ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. 

04.  rfy Nfs;tpg; gj;jpuq;fSld; gzpg;ghsH> Njrpa itj;jparhiy> fz;b ngahpy; &. 100>000.00 ngWkjpAila 

kw;Wk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 180 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; Nfs;tpg; gpiznahd;iw 

Nfs;tp %yg; gpujpAld; ,izj;J rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  Nfs;tp khjphp gj;jpuq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; epge;jidfs; kw;Wk; khjphpfis mwpTUj;jy;fSf;F mikthf 

Nfs;tpfis rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

06.  2021.12.17 K.g. 10.30 ,w;F Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; Fwpj;j Nfs;tpfis fz;b Njrpa 

itj;jparhiyapd; gzpg;ghsH gzpkidapy; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpz;zg;gjhhp 

my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. gpujpepjpnahUtH rKfkspf;Fk; NghJ 

tpz;zg;gjhhpapd; mjpfhuk; toq;fpa fbjnkhd;iw kw;Wk; Msilahsj;ij cWjp nra;Ak; milahs  

ml;ilia rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

07. jpwe;j Nghl;b (NCB) Kiwapd; fPo; Nfs;tpfs; Nfhug;gLk;. 

08.  fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; gpuNjr ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk; vd;gij 

Nfs;tpjhuH Vw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

jiytH>

gpuNjr ngWiff; FO> 

Njrpa itj;jparhiy> 

fz;b. 

23 `e;jhd ePH; toq;fy; jpl;lj;jpd; gpuNjrj;jpYs;s `e;jhid ePh; 

Rj;jpfhpg;Gg;  nghwpj;njhFjp> mYtyfk;> ̀ e;jhd kw;Wk; cLnty 

cs;sPh;g;G> rhf;fil Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp kw;Wk; gk;gp 

,y;yj;jpw;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; guhkhpg;G Nritfs;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CS/SER/O&M/HANTHANA/2021/262

.6,000/- 
+VAT  

&gh   

80,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo; 

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-06Mk; jpfjp K.g. 

10.15 kzpf;F kj;jpa njw;F Kfhikahsh; 

mYtyfj;jpy;

08/12/2021 
gp.g. 2.00

24 fk;nghy ePH; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s njhYt> fk;nghytj;j kw;Wk; 

mRj;j cs;sPH;g;G kw;Wk; ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;fhd 

Rj;jpfhpg;G kw;Wk; guhkhpg;G Nritfs;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CS/SER/O&M/GAMPOLA/2021/289

.4,000/-
+VAT 

&gh   

42,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027
 Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-06Mk; jpfjp K.g. 

10.30 kzpf;F kj;jpa njw;F Kfhikahsh; 

mYtyfj;jpy 

08/12/2021
gp.g. 2.00

25 a`ynjd;d gk;gp ,y;yk; kw;Wk; ePh;j;Njf;f Nrit ,lg;gug;gpd; 

fd;ndhUt tya mYtyfj;jpw;fhd Rj;jpfhpg;gr; Nritfs;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CS/SER/O&M/UDU/UY/2021/66 2,000/-
+VAT

&gh   

13,500/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-06Mk; jpfjp K.g. 

10.45 kzpf;F kj;jpa njw;F Kfhikahsh; 

mYtyfj;jpy 

08/12/2021
gp.g. 2.00

26 ngYk;fy kw;Wk; ePh;j;Njf;f Nrit ,lg;gug;gpd; fLfz;zht tya 

mYtyf gk;gp ,y;yj;jpw;fhd Rj;jpfhpg;gr; Nritfs;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CS/SER/O&M/UDU/UY/2021/60 2,000/-+ 
VAT

&gh   

13,500/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-06Mk; jpfjp K.g. 

11.00 kzpf;F kj;jpa njw;F Kfhikahsh; 

mYtyfj;jpy 

08/12/2021
gp.g. 2.00

27 kj;jpa tlf;F gpuhe;jpa KfhikahsUf;fhd ePh;khdp thrpg;G 

eltbf;iffs; 

xg;ge;j ,y: RSC-C/CN/SERVICE/O&M/METER 
READING/2021/273

12,500/-
+VAT

&gh    
160,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo; 

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 

08/12/2021
gp.g. 2.00

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;
28 thhpanghy jiuf;fPo; ePh; mYtyfj;jpw;F 4WD Ntd; xd;W 

my;yJ 4WD nfg;ig thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(NW)/M&E/HV/O&M/GW-WARI/2021/60
2,000 
/-+VAT

&gh   

10,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> jk;Gy;iy 

tPjp> FUehfy;.

Tele:  037-2221161   
Fax  : 037-2230086

15/12/2021
gp.g. 2.00

29 khNfh ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F ,yFuf nyhwpnahd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(NW)/O&M/HV/O&M/MAHO/2021/52
2,000 

/-+VAT
&gh   

10,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> jk;Gy;iy 

tPjp> FUehfy;.

Tele:  037-2221161   
Fax  : 037-2230086

15/12/2021
gp.g. 2.00

30 gpuhe;jpa (fk;g`h) KfhikahsUf;F 03 vz;zpf;ifahd 

ngf;Nfh Nyhlh;fis thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/HIRING/GAM(O&M)/2021/116

6,000 
/-+VAT &gh   6,000 

/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> 

,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146
15/12/2021
K.g. 10.00

31 gpxep (Nkw;F/tlf;F) mYtyfj;jpw;F Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/HIRING/RSC(O&M)/2021/131
2,000 

/-+VAT &gh   5,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> 

,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146
15/12/2021
K.g. 10.00

32 gpxep (fpof;F) jpUNfhzkiy cjtpg; nghJ Kfhikahsh; 

(nraw;ghLfs;) mYtyfj;jpw;F Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(E)/DGM/RSC(O&M)/HIRING VAN-AGM(OP) /
TRIN CO/2021/97

2,000 
/-+VAT

&gh   

23,000/-

,jidnahj;j Nritfspy;; mDgtKs;s 

epWtdq;fs;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr> 

,y. 48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519    
Fax: 026-2225225

0 8 / 1 2 / 2 0 2 1  
K.g. 10.00

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail 
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 
Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yf;fk; 426/62> HPT HOUSE, ntspgpy;Nst> 
fNzKy;y ,y; trpj;jtUk;> jw;nghOJ 

,y. 43> Hillside, Witchurch, RG 28 75N, Hants, 
United Kingdom ,y; trpf;Fk;; weerasinghe 
Arachchige Niluka Dilrukshi Cour  s (Nj.m.m.,y. 

758151433V) Mfpa ehd;>

,y. 59/6> gj;kngUk khtj;ij> 

fy`pl;baht> fNzKy;y ,y; trpf;Fk; 

tPurpq;` Mur;rpNf ep\hd;jp epHkyh 

(Nj.m.m.,y. 836063830V) vd;gtUf;F 

toq;fg;gl;lJk;> nfhOk;G gpurpj;j nehj;jhhpR 

jpU. vuq;f gpd;dJt vd;thpdhy; 2013 khHr; 

03Mk; jpfjp mj;jhl;rpg;  gLj;jg;gl;lJk; 

67 ,yf;f KilaJk; nfhOk;G gjpthsH 

ehafj;jpd; jpizf;fsj;jpy; mj;jpahak; 

2127> gf;fk; 90 ,y; 2013 khHr; 07Mk; jpfjp 

gjpT nra;ag;gl;lJkhd tpN\l mw;Nwhzp 

jj;JtkhdJ ,d;W Kjy; nray;tYg; 

ngWk; tifapy; ,uj;Jr; nra;J ,y;yh 

njhopf;fg;gLfpd;wnjdTk;> ,d;W Kjy; 

vd;rhHgpy; mtH Nkw;nfhs;Sk; vt;tpjf; 

nfhLf;fy; thq;fy;fspw;Fk; ehd; nghWg;G 

jhhpay;y vdTk; ,yq;if rdehaf Nrh\

yprf; Fbaurpw;Fk; mjd; nghJ kf;fspw;Fk; 

,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

weerasinghe Arachchige Niluka Dilrukshi
Cour  s

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yf;fk; 426/62/1> HPT HOUSE, ntspgpy;Nyt> 
fNzKy;y ,y; trpj;jtUk;> jw;nghOJ 

,y. 43> Hillside, whitchurch, RG28 75N, HANTS, 
United Kingdom ,y; trpg;gtUk; Niluka Cour  s 
alias weerasinghe Arachchige Niluka Dilrukshi 
(Nj.m.m.,y. 758181433V) Mfpa ehd; 

fk;g`h gpurpj;j nehj;jhhpR S.S. Reshika 
Ruwani vd;gthpdhy;> 2015 [{d; 11Mk; jpfjp 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 375 ,yf;fKilaJk;> 

fk;g`h gjpthsH ehafj;jpd; jpizf;fsj;jpy; 

mj;jpahak; 103> gf;fk; 73,y; 2021 etk;gH 

17Mk; jpfjp gjpT nra;ag;ngw;wJk;. 

,yf;fk; 426/62/1, HPT House, ntspgpy;Nyt> 
fNzKy;y ,y; trpf;Fk; Weerasinghe 
Arachchige Chanka Sugath (Nj.m.m.,y. 

721003205V) vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJkhd 

tpN\l mw;Nwhzp jj;JtkhdJ> ,d;W 

Kjy; nray;tYg;ngWk; tifapy; ,uj;Jr; 

nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;w njdTk; 

,d;W Kjy; vd; rhHgpy; mtH Nkw;nfhs;Sk; 

vt;tpjf; nfhLf;fy; thq;fy;fspw;Fk; ehd; 

nghWg;G jhhpay;y vdTk; NkYk; ,yq;if 

rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk; mjd; 

nghJ kf;fspw;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

weerasinghe Arachchige Niluka Dilrukshi
alias Niluka Cour  s
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2021 நவம்பர் 24 பு்தன்கிழகம

கல்முனையில் பூப்பந்தாட்ட
அரங்கு திறநதுனைபபு

கல்முனை மத்திய திைகரன் நிருபர்   

எமது உடல் ஆரரோக்கியம் 
என்பது மிகவும் முக்கியமோைது. 
இன்னறைய கோலத்தில் நோம் எந்த -
ளவு உடல் ஆரரோக்கியத்திறகோக 
முக்கியத்துவம் வழங்குகின்ரறைோம் 
என்பன்த எல்ரலோரும் சிநதிக்க 
ரவண்டியது மிகவும் அவசிமோை -
த்தோன்றைோகும் எை அக்கனரபபறறு 
மோநகர உறுபபிைரும், அக்கனரப -
பறறு அனைத்துப பள்ளிவோசல்கள் 
சம்ரமளைத் ்தனலவருமோை எஸ்.
எம். சபீஸ் த்தரிவித்்தோர்.

கல்முனையில் புதி்தோக அனமக் -
கபபட்டுள்ள வின்ைர்ஸ் பூப -
பந்தோட்ட உள்ளக அரங்கம் 
(Badminton Indoor Court) வின் -

ைர்ஸ் ( Winners ) பூபபந்தோட்ட 
அரங்கின் ஸ்்தோபகர் ஆசிரியர் யூ. 
எல். எம்.ஹிலோலின் ்தனலனம -
யில் திறைநது னவக்கபபட்டது. 
இநநிகழ்வில் பிர்தம அதிதியோக 
அக்கனரபபறறு மோநகர உறுபபிை -
ரும், அக்கனரபபறறு அனைத்துப 
பள்ளிவோசல் சம்ரமளைத் ்தனல -
வருமோை எஸ்.எம். சபீஸ் கலநது 
தகோண்டு பூபபந்தோட்ட உள்ளக 
அரங்கினை திறைநது னவத்்தோர்.  

இநநிகழ்வில் கல்முனை 
தபோலிஸ் நினலய பிர்தம தபோலிஸ் 
பரிரசோ்தகர் ஏ.எல்.எம் வோஹீட், 
வினளயோட்டு பயிறறுவிபபோளர் 
உட்பட பிரோநதிய வினளயோட்டு 
கழகங்களின் பிர்தோனிகளும் வீரர் -
களும் கலநது தகோண்டைர்    

அம்பதானற மதாைட்டத்தில் அதிகரித்துைரும வீதி 
வி்பத்துககனை கடடுப்படுத்் னைககிள் ப்பரணி

(தபரியநீலோவனை விரசட நிருபர்)  

அம்போனறை மோவட்டத்தில் அண்னமக்கோல-
மோக அதிகரித்து வரும் வீதி விபத்துக்கனள 
கட்டுபபடுத்தும் ரநோக்கில் மரு்தமுனை 
னறைடர்ஸ் ஹப (Riders hub) னசக்கிளிங் 
கிளப ஏறபோடு தசய்த 'வீதி விபத்துக்கனள 
்தவிர்பரபோம் - உயிர்கனள கோபரபோம்' 
எனும் ்தனலபபில் நனடதபறறை மோதபரும் 
னசக்கிள் விழிபபுைர்வு ரபரணி (06) 

சனிக்கிழனம கோனல மரு்தமுனை பிர்தோை 
வீதியில் ஆரம்பமோகியது. இரண்டோம் 
நோள்(07) தபோத்துவிலில் இருநது கல்முனை 
ரநோக்கி வந்தைர் இவர்கனள கல்முனை 
அஷரப னவத்தியசோனல னவத்தியர் அதி -
கோரிகள் வரரவறறைதுடன் இங்கும் விழிபபு-
ைர்வு நடவடிக்னககள் இடம்தபறறைை.  

இந்த விழிபபுைர்வு ரபரணியில் கலநது 
தகோண்டவர்கள் கல்முனை – தபோத்துவில் 
பிர்தோை வீதி வழியோக தபோத்துவில் வனர 

சுமோர் 150 கிரலோ மீட்டர் தூரம் தசண்றை-
ைர். பிர்தோை னவத்தியசோனல முன்றைல்கள் 
மறறும் நகர்புறை பகுதிகளில் விழிபபுைர்வு 
ப்தோனககனள ஏநதியவோறு தபோதுமக்க-
ளுக்கு வீதி விபத்துக்கனள ்தடுக்கும் வழி -
முனறைகள் பறறிய அறிவுறுத்்தல் துண்டு பிர -
சுரங்கனளயும் வினிரயோகித்்தைர். இதில் 
னவத்திய நிபுைர்கள், னவத்தியர்கள், கல்வி 
அதிகோரிகள், புத்திஜீவிகள், தபோதுமக்கள் 
எைப பலர் கலநதுதகோண்டைர்.    

மழை குறுக்கிட்டதால் மமற்கிந்தியதீவு  
அணி 224/9 ஓட்டங்கள் குவிப்பு

இலங்னக - ரமறகிநதிய தீவுகளுக்கு இனடயிலோை 
மு்தல் தடஸ்ட் ரபோட்டியின் மூன்றைோவது நோள் 
ஆட்டரநர நினறைவில் ரமறகிநதிய தீவுகள் அணி 

9 விக்தகட்டுகனள இழநது 224 ஓட்டங்கனள தபறறுள் -
ளது.கோலி சர்வர்தச கிரிக்தகட் னம்தோைத்தில் நனடதபற-
றுவரும் இப ரபோட்டியின் இரண்டோவது நோள் ஆட்டரநர 
நினறைவில் 113 ஓட்டங்களுக்கு 6 விக்தகட்டுகனள இழந்த 
நினலயில் ரமறகிநதிய தீவுகள் அணி மூன்றைோவது நோளில் 
களமிறைங்கியதுடன், ரநறனறைய ஆட்டரநரமோைது மதிய -
ரபோசை இனடரவனளக்கு பின்ைர் மனழ கோரைமோக முடி-
வுக்கு தகோண்டுவரபபட்டிருந்தது.  

இரண்டோம் நோளில் ரம.தீவுகளின் மு்தல் இலக்க துடுப-
போட்ட வீரர்கள் குனறைந்த ஓட்டங்களுடன் ஆட்டமிழநதி-
ருந்தோலும், ரநறனறைய திைம் ரேசன் ரஹோல்டர், தகயல் 
ரமயர்ஸ் மறறும் ரகீம் தகோர்ன்ரவல் ஆகிரயோர் மிகச்சிறைந்த 
ஆட்டத்ன்த தவளிபபடுத்தியிருந்தைர்.  

இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்:

குறிபபோக ரேசன் ரஹோல்டர் மறறும் தகயல் ரமயர்ஸ் ஆகிரயோர் ஆரம்பம் 
மு்தல் இலங்னக அணியின் பநதுவீச்சுக்கு சவோல் தகோடுக்க த்தோடங்கிைர். 
இதில், 45 ஓட்டங்கனள தகயல் ரமயர்ஸ் தபறறிருந்த ரபோதும், பகுதிரநர 
பநதுவீச்சோளர் ்தைஞசய டி சில்வோவின் பநதுவீச்சில் ஆட்டமிழநது தவளி-
ரயறிைோர். இவரின் ஆட்டமிழபனப த்தோடர்நது பிரவீன் ேயவிக்ரம ரேசன் 
ரஹோல்டரின் (36 ஓட்டங்கள்), விக்தகட்டினை வீழ்த்தி அணிக்கு நம்பிக்னக 
தகோடுத்்தோர்.  

 அடுத்்த்தோக களமிறைங்கிய ரகீம் தகோர்ன்வல் மறறும் ேசூவோ டி சில்வோ 
ஆகிரயோர் இலங்னக அணிக்கு சவோல் தகோடுக்க த்தோடங்கிைர். எைரவ, மதி -
யரபோசை இனடரவனளயின் ரபோது, ரம.தீவுகள் அணி 8 விக்தகட்டுகனள 
இழநது 215 ஓட்டங்கனள தபறறுக்தகோண்டது.  

பின்ைர் மதியரபோசை இனடரவனளக்கு பின்ைர் ரம.தீவுகள் அணி களமி-
றைங்க, இலங்னக அணியின் ரவகபபநதுவீச்சோளர்கள் அனழக்கபபட்டைர். 
ரபோட்டி ஆரம்பித்்த சில நிமிடங்களில் அனுபவ ரவகபபநதுவீச்சோளர் சுரங்க 
லக்மோல் அனழக்கபபட, சிறைபபோக துடுபதபடுத்்தோடிவந்த ரகீம் தகோர்ன்வல், 
39 ஓட்டங்களுடன் தவளிரயறறைபபட்டோர்.  

 ரபோட்டியில் மனழக்குறுக்கிட்ட்தன் கோரைமோக, இவரின் ஆட்டமிழப-
பின் பின்ைர் ஆட்டம் நிறுத்்தபபட்டது. இ்தன்ரபோது, ரம.தீவுகள் அணி 9 
விக்தகட்டுகனள இழநது 224 ஓட்டங்கனள தபறறுக்தகோண்டது. பின்ைர், 
த்தோடர்நதும் மனழக்குறுக்கிட்டுவந்த நினலயில், மூன்றைோவது நோள் ஆட்டம் 
நினறைவுக்கு தகோண்டுவரபபட்டது. இந்தநினலயில், ரமறகிநதிய தீவுகள் 
அணினய விட, 162 ஓட்டங்கள் வித்தியோசத்தில் இலங்னக அணி மு்தல் இன்-
னிங்ஸில் முன்னினல வகிக்கின்றைனம குறிபபிடத்்தக்கது.இன்று ரபோட்டியின் 
நோன்கோவது நோளோகும்.    

எல்பிஎல் ப்பதாடடிகனை பேரடியதாக 
்பதாரனையி்ட இரசிகரகளுககு அனுமதி

இலங்னகயில் அடுத்்தமோ்தம் ஆரம்பமோகவுள்ள லங்கோ பிரீ-
மியர் லீக் த்தோடரில், மட்டுபபடுத்்தபபட்ட அளவு ரசிகர்கள் 
னம்தோைத்துக்கு அனுமதிக்கபபடுவர் எை உத்திரயோகபூர்வமோக 
அறிவிக்கபபட்டுள்ளது.  

சுகோ்தோர அதிகோரிகளின் அனுமதியின்படி, மட்டுபபடுத்்தப-
பட்ட அளவிலோை ரசிகர்கனள எல்பிஎல் ரபோட்டிகள் நனட-
தபறும் னம்தோைத்துக்குள் உள்வோங்க முடியும் எை வினள-
யோட்டுத்துனறை அனமச்சர் நோமல் ரோேபக்ஷை ்தன்னுனடய 
உத்திரயோகபூர்வ டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளோர்.   “ரசி-
கர்கள் இல்லோமல் கிரிக்தகட் ஒன்றுமில்னல. கிரிக்தகட்டின் 
ரசிகன் என்றை ரீதியில், மட்டுபபடுத்்தபபட்ட அளவிலோை ரசிகர்-
கனள னம்தோைத்துக்குள் அனுமதிபப்தறகு, சுகோ்தோர அனமச்சு 
அனுமதி வழங்கியுள்ளனமனய மகிழ்ச்சியுடன் அறிவிக்கி-
ரறைன். கடுனமயோை சுகோ்தோர வழிகோட்டு்தல்கனள கருத்திற-
தகோண்டு இந்த அனுமதி வழங்கபபட்டள்ளது” எை பதிவிட்டுள்-
ளோர்.  

எல்பிஎல் த்தோடர் எதிர்வரும் 5ம் திகதி ரகோல் கிரளடிரயட்-
டர்ஸ் மறறும் ேபைோ கிங்ஸ் அணிகளுக்கினடயிலோை ரபோட்-
டியுடன் ஆரம்பிக்கின்றைது. இதில், நனடதபறைவுள்ள 20 லீக் 
ரபோட்டிகள் தகோழும்பு ஆர்.பிரரம்தோஸ னம்தோைத்தில் நனட-
தபறைவுள்ளதுடன், ஏனைய ரபோட்டிகள் ஹம்போநர்தோட்னட சர்-
வர்தச கிரிக்தகட் னம்தோைத்தில் நனடதபறைவுள்ளை.   எல்பிஎல் 
த்தோடரின் இறுதிபரபோட்டி எதிர்வரும் 23ம் திகதி ஹம்போந-
ர்தோட்னடயில் நனடதபறைவுள்ளதுடன், 24ம் திகதி இறுதிபரபோட்-
டிக்கோை ரமலதிக நோளோக ஒதுக்கபபட்டுள்ளனம குறிபபிடத்்தக்-
கது.    
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 05Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T885/21 Njtge;jdNf rk;rd; 

my;yJ Njtge;jdNf 

rk;rd; my;yJ 

rkuehaf;fNf rk;rd;  

rkuehaf;f> ,y.79/4> 
Fyth;jd khtj;ij> 

njyts> fy;fpir

,y;iy Gsj;rpq;fsNf re;jpah

\pNuhkpf FNu>  ,y.79/4> 
Fyth;jd khtj;ij> 

njyts> fy;fpir

T/887/21 ky;fhe;jp j nky; 

my;yJ Nkhp 

md;uidl; ky;fhe;jp 

j nky; my;yJ 

tz;zf;Ftj;j 

kpl;btLNf 

Nkhp md;undl; 

ky;fhe;jp j nky; 

(jp.K.ngh;zhz;Nlh) 

,y.297> j nky; 

ghij> yf;rgjpa> 

nkhwl;Lt.

,y;iy yf;rgjp k`h 

tpjhdyhNf 

m\pdp njWepf;f j 

nky;> ,y.297> j nky; 

ghij> yf;rgjpa> 

nkhwl;Lt.

T/890/2021 jpaynfhl ypadNf 

fj;jhPd; re;jpufhe;jp 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.46/7> 
rp.v];.V.ngNuuh 

khtj;ij> caz> 

nkhwl;Lt.

,y;iy jpaynfhl ypadNf 

md;udp uj;ky; 

ngh;zhz;Nlh> ,y.21/1> 
rp.v];.V.ngNuuh 

khtj;ij> caz> 

nkhwl;Lt.

jpfjp:2021.08.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

ePu;nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 03Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/1321 vj;jy;Ngh;l; yhnry]; 

Nkhh;fd;> Mya 

g+q;fh khbtPL> ,y.10> 

St.mary's House, South 
Ealing London W-5-4 
4HL, ,q;fpyhe;J

,y;iy Ihp]; Nk Nkhh;fd;> 

,y.32/1> nlk;gps;]; 

ghij> `g;Gnfhl> 

fe;jhid

T/1365/20 a`j;Jnfhl gly;Nf 

mnyf;kd;> viyl; 

`T];> gs;sQ;Nrid> 

nfhr;rpf;fil

,y;iy a`j;Jnfhl gly;Nf 

fky; tre;j> viyl; 

`T];> gs;sQ;Nrid> 

nfhr;rpf;fil

jpfjp:28.09.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

fLtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/763 ehzaf;fhu 

gs;spaFUNf 

Nlhdh gj;kyjh 

mNgtpf;uk Fzuj;d 

my;yJ ehzaf;fhu 

gs;spaFUNf Nlhdh 

gj;kyjh mNgtpf;uk 

Fzuj;d> ,y.83/04> 
gJtj;j> uzy

,y;iy fq;fhzp fkNf 

jprhehaf;f cg;Gy; 

gphparhe;j> ,y.74/b> 
Kj;Jye;j Nfhujl;l> 

fLtis

T/779 muk;gytj;jNf 

Fzjhr nuhl;hpNfh

Mk; FUg;G Muha;r;rpNf 

Ngkhtjp. 210/B> 
,`yNghkphpa> fLtis

T/789 gw;wPhprpah n[];]pf;fh 

lhdpay;> ,y.1158> 

jNkhja ghij> 

gj;juKy;y

,y;iy Njtuh[; gphpl;Nlh 

lhdpay;>  ,y.1158> 

jNkhja ghij> 

gj;juKy;y

T/794 vl;fh; nfhl;wp ngNuuh 

fy;ghNf my;yJ 

vl;fh; nfhl;/g;wp 

ngNuuh fy;ghNf 

my;yJ vl;ahh; 

nfhl;/g;wp ngNuuh 

fy;ghNf> ,y.36> 

Nfhk]; khtj;ij> 

fsdpa 

Mk; cj;gy jdQ;rdp gPhp]; 

njudpafy my;yJ 

cj;gy jdQ;rdp gPhp]; 

njudpafy> ,y.36> 

Nfhk]; khtj;ij> 

fsdpa 

T/796 mkuJq;f Muha;r;rpNf 

ruj; Fkhurphp 

mkuJq;f

,y;iy hPl;lh kpAhpay; md;udp> 

,y.291/18> Rjh;rd tPjp> 
khyNg

T/797 J}Gl;L Muha;r;rpNf 

Rdpj; jpyfuj;d> 

,y.435/V> 
mf;FNunfhl> jyq;fk 

njw;F> gj;juKy;y

,y;iy ky;ypfh rkutpf;fpuk> 

,y.435/V> mf;FNunfhl> 

jyq;fk njw;F> 

gj;juKy;y

jpfjp:2021.10.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLtis khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 05Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/635 fzq;Nf ypadNf 

Rg;Gd; cjhu> 

,y.19/5> = ruzq;fu 

tPjp> ntyptj;j> fhyp

,y;iy fzq;Nf ypadNf 

tpkyNrd> ,y.215> 

njy;f`htj;j> ,`y; 

ehf;fpahnjdpa> 

ehf;fpahnjdpa

T/639 [fj;NrdFkhh; 

tpRk;ngUk> 

Nghf`hnfhltj;j> 

fg;Gn`k;nghy> 

mf;kPkd

,y;iy rpe;j fhaj;hp ,uhkre;jpu 

Nghf`hnfhl> 

fg;Gn`k;nghy> mf;kPkd

jpfjp:01.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 05Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/644 fq;fgl fq;fhdk;Nf 

mEu gpahy; Fzuj;d> 

,y.412 b> 'epg;Nghd; 

tpy;yh gPr; hpNrhh;l;"> 

Ntty;y> `pf;fLt

Mk; fq;fgl fq;fhdk;Nf 

neyf;f gh];[pj; 

Fzuj;d> ,y.412 b> 

'epg;Nghd; tpy;yh gPr; 

hpNrhh;l;"> Ntty;y> 

`pf;fLt

jpfjp:01.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 11 khjk; 29Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/872 NjteKdp mjpfhuk;Nf 

Nlhdh N`khtjp> 

,y.43> nfhnly;tj;j> 

k`htpy> ghze;Jiw

Mk; FkhuNf jahrPyp 

ngNuuh> ,y.8rp> 

rk;RBd; khtj;ij>  

nfhnly;tj;j> k`htpy> 

ghze;Jiw

jpfjp:11.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

ePu;nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 06Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/1442/21 njhd; Fkhujhr 

#hpahuhr;rp

,y;iy ce;JnfhlNf R[hjh 

n[dl; FRk; #hpahuhr;rp> 

,y.61> ntypflKy;y 

ghij> khNghy> tj;jis

T/1452/21 jrehaf;f 

Kjpad;nryhNf Rdpy; 

jh;krphp> ,y.422/19> 
Ng];iyd; tPjp> 

fjpuhd njw;F> 

ePh;nfhOk;G 

,y;iy jrehaf;f 

Kjpad;nryhNf 

rpj;Jk; Etd; rhuq;f>  

,y.422/19> Ng];iyd; 

tPjp> fjpuhd njw;F> 

ePh;nfhOk;G 

jpfjp:28.09.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 12Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/794/20 mj;jgj;J ee;jrphp 

my;yJ ee;j\php 

mj;jgj;J> ,y.99/6V> 
yf;\gjpa ghij> 

nkhwl;Lt.

Mk; rpNuhd; nuf;yh uh`pdp 

mj;jgj;J (jp.Kd; 

mgath;jd) ,y.99/6V> 
yf;\gjpa ghij> 

nkhwl;Lt.

T/855/2021 Mh;.Mh;.ngh;zhz;Nlh 

my;yJ hPl;lh 

uQ;rdp hPl;lh uQ;rdp 

nkhhpd; uQ;rdp 

ngh;zhz;Nlh my;yJ 

ky;khyhgJNf nkhhpd; 

uQ;rdp ngh;zhz;Nlh> 

,y.5/12> Vh;d];l; 

,lk;> 1Mk; xOq;if> 

yf;\gjpa> nkhwl;Lt

,y;iy je;JyhNf fy;ahzuj;d 

kq;fs jhr 

ngh;zhz;Nlh my;yJ 

je;JyhNf fy;ahzuj;d 

kq;fs ngh;zhz;Nlh> 

,y.5/12> Vh;d];l; ,lk;> 

1Mk; xOq;if> 

yf;\gjpa> nkhwl;Lt

T/871/2021 uz;`YNf fpj;rphp 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.142> fl;LFWe;j 

nkhwl;Lt

,y;iy nfhkpl;bNf epkhyp 

gphpajh;\dp ngNuuh 

my;yJ nfhKl;bNf 

epkhyp gphpaju;\dp 

ngh;zhz;Nlh> ,y.142> 

fl;LFWe;j nkhwl;Lt

jpfjp:21.08.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/877 fUzhuj;d N`uj; 

Kjpahd; nryhNf 

kj;Jk Fkhhp`hkp> 

,y.1/253> = ,e;jpurhu 

khtj;ij> mUf;nfhl> 

mYNghKy;y

,y;iy NjtNf Nlhdh gphpaq;fh 

gpurhe;jp> ,y.1/253> = 

,e;jpurhu khtj;ij> 

mUf;nfhl> mYNghKy;y

T/878/2021 `pnly;y Muha;r;rpNf 

gj;kh yf;\;kp ngNuuh> 

,y.027/02> mt\ 

ghij> rkfp khtj;ij> 

te;JuhKy;y> 

ghze;Jiw

,y;iy k`hgz;bNf juq;f 

jk;uq;fp ngh;zhz;Nlh> 

,y.027/02> mt\ 

ghij> rkfp khtj;ij> 

te;JuhKy;y> ghze;Jiw

T/880 \he;jpdp mkhe;NjU> 

,y.21/5> epky;fh 
te;jada> ghze;Jiw

,y;iy ghypj utPe;ju fjdhur;rp> 

,y.21/5> epky;fh 
te;jada> ghze;Jiw

T/881 N`td n`d;djpNf 

rk;gj; kj;jpA 

ngh;zhz;Nlh my;yJ 

rk;gj; kj;jpA `htd 

ngh;zhz;Nlh> ,y.03> 

1Mk; xOq;if> 

nfhuy;ynty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy je;JyNf rte;jp 

juq;f ngh;zhz;Nlh> 

,y.03> 1Mk; xOq;if> 

nfhuy;ynty;y> 

nkhwl;Lt

T/882 mEu cg;gjp];] 

FUg;G mr;rp> ,y -152> 

j rpy;th khtj;ij> 

ghze;Jiw

,y;iy Nrju Kjpahd;nryhNf 

NuZfh epyhkzp 

Mhpauj;d my;yJ 

NuZfh epyhkzp 

Mhpauj;d> 152> j rpy;th 

khtj;ij> ghze;Jiw

jpfjp:2021.11.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1455/21 ky;yt Mur;rpNf 

njhd; epyq;f cNk\; 

ky;yt Mur;rp> 

,y.235 ntypfd;d 

tf

,y;iy (\p) fptd;jp Iad;fh 

tpf;ukMur;rp Fdjpyf;f 

nrndtpuj;d> ,y.235 

ntypfd;d tf

jpfjp:06.08.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk; 

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 03Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/873 mj;jgj;JNf [hdf 

rkpe;j> ,y.110> 

rphpuh[ khtj;ij> 

tPjfk> gz;lhufk

,y;iy Nlhdh ,e;jpf;f rke;jp 

FKjpdp mj;jgj;J> 

,y.110> rphpuh[ 

khtj;ij> tPjfk> 

gz;lhufk

jpfjp:2021.11.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw  khtl;l ePjpkd;wk; 

gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/15 ntyptpl;ba 

fq;fhdk;Nf utPe;jpu 

,e;jpu[pj; uj;ehaf;f> 

,y.30> xypk;g]; 

g+q;fh> nghj;jy> fPk;gp 

vy

Mk; `y;nyhYt fq;fhdk;Nf 

rhkpy; urq;f> ,y.125/1> 
,`ynfnjutj;j 

`k;kypa> gj;Njfk

jpfjp:06.08.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk; 

tuf;fhnghy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/18/2021 Fztjp 

tpf;fpukrpq;`> 

nkjnfhl> 

tuf;fhnghy

,y;iy epyf;\ N`ke;j Fkhh;> 

nkjnfhl tuf;fhnghy

jpfjp:10.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; tuf;fhnghy khtl;l ePjpkd;wk; 

`pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/47/21 ahgF nfju Gd;rp 

kfj;jNah> vy;.

gP.4> `pFuf;jkd> 

`pFuf;nfhl

Mk; fhrpq; nfju Fkhhp 

gj;kyjhb. 62/4> 
`Pndbghd> cLKy;y. 

khtdy;iy

jpfjp:06.08.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1355/2021 nghd;idah 

NrhkRe;juk; 

kfpotl;lthd; 

Mapj;jpakiy

,y;iy NrhkRe;juk; 

lahdp> ,y-52/17> 
Kjyhk; FWf;F> 

Milj;njhopw;rhiy tPjp> 

tp[aGuk;> kl;lf;fsg;G

T/1358/2021 fNzrg+gjp 

Nfhghyuhkd;. 

b/8/[p/2> kdpq; 
efu mLf;Fkhb> 

vy;tpj;jpfy khtj;ij> 

khjh tPjp> 

nfhOk;G - 08

,y;iy fNzrg+gjp Nfhghyehjd; 

'mNahj;jp" Ch; tPjp> 

Miuak;gjp - 01

jpfjp:08.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 11 khjk; 29Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/844 gj;jpuhNf tpy;ypak; 

ngNuuh> ,y.148B> 
n`huz ghij> 

tPjhfk> gz;lhufk

Mk; uzrpq;` Muha;r;rpNf 

uzrpq;`>  ,y.148B> 
n`huz ghij> tPjhfk> 

gz;lhufk

T/858 rkutpf;ukNf 

rpj;uh> ,y.500/300> 
GSnkz;lhy; tPjp> 

nfhOk;G - 15

,y;iy f`e;jfkNf fp`hd; 

utPz; jpye;j> 

,y.443/E> fy;nghj;j 
ghij> fphpNghpa> 

ghze;Jiw

T/859 fsg;gj;jp FUNf 

Ngh;r;rpty; uzrpq;`

,y;iy fsg;gj;jp FUNf jpyq;f 

fpk;`hzp uzrpq;` 

my;yJ jpyq;f fpk;`hdp 

Fznrfu> ,y.297> fhyp 

tPjp> ghze;Jiw

T/862 vjphprpq;` 

Muha;r;rpNf Nlhdh 

nk];ypd; vjphprpq;`> 

,y.169/V> ghlrhiy 

xOq;if> gz;lhufk

,y;iy rq;fud;Nf yypj; ngNuuh> 

,y.169/V> ghlrhiy 

xOq;if> gz;lhufk

T/870 njhlq;nfhl 

Muha;r;rpNf nlhd; 

gpNukjhr my;yJ 

njhlq;nfhl 

Muha;r;rpNf nlhd; 

rphpNrd> ,y.379/B> 
fg;GN`d NuWf;fd> 

gz;lhufk

Mk; njhlq;nfhl Muha;r;rpNf 

nlhd; rdj; utPe;jpu>  

,y.379/B> fg;GN`d 

NuWf;fd> gz;lhufk

T/871 tpN[Re;ju 

Muha;r;rpNf rQ;rPt 

gpurd;d> ,y.189> 

hptpNjt;fk> guhl;l> 

nfnry;tj;j> 

ghze;Jiw

,y;iy uk;Gf;fdNf Ute;jpf 

re;jkhyp ngh;zhz;Nlh> 

,y.189> hptpNjt;fk> 

guhl;l> nfnry;tj;j> 

ghze;Jiw

T/874 [aRe;ju 

Muha;r;rpyhNf Nlhd 

r`hdp by;Uf;\p 

[aRe;ju> ,y.580/7> 
k`pe;jhuhk ghij> 

thj;Jt

,y;iy Fuhd gl;lge;jpNf 

n[`hd; fpist; 

n\h`hd; ngNuuh> 

,y.210/91 fth;dh; 
g+q;fh> 2Mk; xOq;if> 

N`f;fpj;j> tj;jis

T/875 jhGU epuQ;rd; 

N`kre;jpu> ,y.25> 

Gjpa ieFNuhjukh 

ghij> fSj;Jiw 

tlf;F

,y;iy N`kkhyp tPuth;jd> 

,y.17/7> = tp[ahde;j 

khtj;ij> gpq;tj;j> 

ghze;Jiw

T/876 nghj;Jgpl;baNf 

jkuh jah N\hghzp 

ngh;zhz;Nlh

Mk; kPfKtNf ee;jpf J\

hhp typrpq;`> ,y.186> 

njy;f`hre;jp> 

nghj;Jgpl;b> thJt.

jpfjp:2021.09.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/344 nuud;]; jpNd\; 

Fkhu j rpy;th 

Fzjpyf> ,y.388/3> 
02Mk; xOq;if> rphp 

kq;fstj;j> gpypae;jy

,y;iy etuj;d Kjpahd;nryhNf 

fg;Gnfhl rkhp epNuh\h 

gz;lhu> ,y.388/3> 
02Mk; xOq;if> rphp 

kq;fstj;j> gpypae;jy

T/367 mj;JNfhuhy;yhNf 

njhd; gphpad;j uQ;rd; 

mj;JNfhuhs kWngah; 

mj;JNfhuhy;yhNf 

njhd; gphpad;j uQ;rd; 

mj;JNfhuhy kWngah; 

mj;JNfhuhyyhNf 

njhd; gphpad;j uQ;rd; 

mj;JNfhuy kWngah; 

mj;JNfhuhyyhNf 

njhd; gphpad;j uQ;rd; 

mj;JNfhuhs

,y.155V> 

rpak;gyhnfhl> 

nghy;f];Xtpl;l

,y;iy fSj;ju ahyNf 

Nuh`pdp> ,y.155V> 

rpak;gyhnfhl> 

nghy;f];Xtpl;l

T/376 ,e;Juht mr;rhhpNf 

gpajhr> ,y.19> 

fq;fgl ghij> 

Ntty> gpypae;jy

,y;iy mf;kPkd kj;Jk 

mr;rhhpNf yf;\;kp> 

,y.19> fq;fgl ghij> 

Ntty> gpypae;jy 

T/381 N`t Jk;ngy;y 

gpurd;d rhfu Fkhu> 

,y.25/2/b/1> FUfk 
ghij> khtpj;ju> 

nf];ght

,y;iy ep\he;jp gpujPg 

Nrdhuj;Nd> ,y.25/2/b/1> 
FUfk ghij> khtpj;ju> 

nf];ght

T/382/21 ehdhkp muha;r;rpNf 

vyprhrh`hkp my;yJ 

edhkp mr;rpNf> 

vyp`hkp> ,y.254/1/V> 
gyd;tj;j> gd;dpgpl;ba

Mk; gdhnfhlNf cghyp 

gj;krphp>  ,y.254/1/V> 
gyd;tj;j> gd;dpgpl;ba

T/389 tpjhdNf mf;dl; 

ngNuuh> 90> khl;bd; 

ghij> gpypae;jy

,y;iy fPdpgy;yNf gphpae;j 

khndy; uztf;f> 62/7> jP 
fz ghij> k`y;uuht> 

gd;dpgpl;ba

T/391 `f;kd gly;Nf 

tpkyrphp> ,y.26> 

vfKJ cad> 

Nfhdkbj;j tPjp> 

gpypae;jy

,y;iy `f;kd gly;Nf \

hdpfh mrq;fdP tpkyrphp> 

,y.26> vfKJ cad> 

Nfhdkbj;j tPjp> 

gpypae;jy (tpz;zg;gjhup)

T/392 Ngkuj;d ypadNf> 

,y.101/3V/3 
tl;l khtj;ij> 

Gtf;f];tj;j ghij> 

khfe;jhd> nf];ght.

,y;iy neuQ;[ gf;jp vhprpf;fh 

ypadNf> ,y.101/3V/3 
tl;l khtj;ij> 

Gtf;f];tj;j ghij> 

khfe;jhd> nf];ght.

T/393 Gsj;rpq;fsNf 

RNu\; [fj; ngNuuh> 

,y.79/3B> fn[U 
tst;ttj;j> 

NfhyKd;d> 

gpypae;jy

,y;iy juq;f j rpy;th> 

,y.79/3B> fn[U 
tst;ttj;j> NfhyKd;d> 

gpypae;jy

jpfjp:2021.10.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nf];ght khtl;l ePjpkd;wk; 

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

fy;fpir 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F vz; 

T/5154/21

lhf;lh; n\y;ld; 

mj;jgj;J 'rQ;Rthp" 

vz; 12> mj;jgj;J 

khb tPL> nj`ptis

Mk; lhf;lh; \pue;jp 

tpf;ukrpq;f my;yJ 

\pue;jp mj;jgj;J> vz; 

12> mj;jgj;J khb tPL> 

nj`ptis

T/5161/21 rptg;gpufhrk; 

rptghf;fpak;> ,y.162> 

Nf.Nf.v];.tPjp> 

Rd;dhfk;

Mk; rz;Kful;zk; Rjhfh;> 

,y.8/1> nfhq;f`tj;ij 

tPjp> fy;fpir

T/5173/21 ty;kpy;yNf njhd; 

gpaNrd> ,y.54> = 

Nrhkuj;d khtj;ij> 

ngy;yd;tpy> 

nghuy];fKt

,y;iy ty;kpy;yNf njhd; 

aj;jPe;jpu [fj;Fkhu> 

,y.54> = Nrhkuj;d 

khtj;ij> ngy;yd;tpy> 

nghuy];fKt

T/5174/21 ye;jNf rpj;uh 

neYk;fhe;jp 

tpf;fpukrpq;f> 5/9> 
gphptpd khtj;ij> 

,uj;kyhd

,y;iy ua;fkNf kD[h gpujPg;j 

ngNuuh> 5/9> gphptpd 
khtj;ij> ,uj;kyhd

T/5175/21 K`k;kj; fh]Pk; 

K`k;kj; `zPgh 

vd miof;fg;gLk; 

nkh`kl; fh]pk; 

nkh`k;l; `zPgh 

vd miof;fg;gLk; 

nkh`k;kJ fh]Pk; 

nkh`k;kJ 

`zPgh vd 

miof;g;gLk; 

K`k;kJ 

fh]Pk; Kfk;kJ 

`zPgh ,y.134> 

fP.vk;.tPjp> 

rha;e;jkUJ - 5

,y;iy ghjpkh hpg;fh> ,y.40 

B/7> ft;jhid tPjp> 

nj`ptis

T/5177/21 m[pj; fphp\he;j 

];Bgd; ngNuuh> 

,y.18/1>Mh;jh; ,lk; 

nj`ptis

,y;iy jPg;jp rhh;nka;dP N[hfd;d 

Fzuj;d (jp.K.ngNuuh)> 

,y.110> ];ul;Nghh;l; 

mntd;A tPl;Lj;njhFjp> 

1/3> nfhOk;G - 06

T/5179/21 nu[pNdhy;l; nuh`hd; 

fUzhuj;d> ,y.40> 

njhFjp 13> nyhl; 

5> fe;jtis ghij> 

,uj;kyhd

,y;iy uf;Nry; [hdfp tNahyh 

fUzhuj;d ghy;tdk;>  

,y.40> njhFjp 13> 

nyhl; 5> fe;jtis 

ghij> ,uj;kyhd  

T/5180/21 /t;gpNyhhp gphPlh 

kN`];thp j rpy;th> 

,y.22/1> 2Mk; 

xOq;if> ,uj;kyhid

,y;iy tuhjd G];ghdP fphp\

he;j j rpy;th> ,y.22/1> 
2Mk; xOq;if> 

,uj;kyhid

T/5182/21 tl;LKy;yNf jpyf; 

tpf;fpukrpq;`> ,y.1/3> 
gPhp]; ghij> Fthhp 

ghijf;fg;ghy;> 

nj`ptis

,y;iy tpjhNdyhNf rpj;uh 

kq;fypfh tpf;fpukrpq;`> 

,y.1/3> gPhp]; ghij> 

Fthhp ghijf;fg;ghy;> 

nj`ptis

jpfjp:2021.10.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk; 
khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 15Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

Ts/543 hpAnlh; Utd; 

gj;jpuz> 'Utd; 

nrtz" je;njdpa> 

uj;kNy

,y;iy F\hdp ,\;ah Utd; 

gj;juz> ,y.46/8> = 

Nutj;j khtj;ij> 

ntn`uN`d khtj;ij> 

khj;jiw

jpfjp:2021.10.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 20Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/250 fq;fhzp Muha;r;rp 

mg;G`hkpyhNf tPurphp

,y;iy tpjhd Muha;r;rpNf 

,e;jpuhzp [ae;j

jpfjp:01.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 06Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/886 tplKyNf xf];bd; 

rprpy; j rpy;th 

my;yJ th;zFy#hpa 

gj;jgbNf xf];bd; 

rprpy; j rpy;th 

,y.329/7> j nrha;rh 
ghij> nkhwl;LKy;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy tplKyNf gphpaq;fh 

rk;gj; j rpy;th> 

,y.329/7> j nrha;rh 
ghij> nkhwl;LKy;y> 

nkhwl;Lt

T/888/21 tplKyNf \pahuh 

epk;\hd; j rpy;th> 

,y.329/20> j nrha;rh 
ghij> nkhwl;LKy;y> 

nkhwl;Lt.

,y;iy tplKyNf gphpaq;fh 

rk;gj; j rpy;th> 

,y.329/20> j nrha;rh 
ghij> nkhwl;LKy;y> 

nkhwl;Lt.

jpfjp:21.10.04 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 03Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1369 ngUkhs; ehfehjd;> 

,y.21/45B> 2Mk; 

xOq;if> kUjhid 

ghij> n`e;jy> 

tj;jis

,y;iy [ae;jp [aFkhhp 

ehfuh[h my;yJ 

ehfuh[h [ae;jpdp 

[aFkhhp my;yJ [ae;jp 

[aFkhh; ehfehjd;> 

,y.21/45B> 2Mk; 

xOq;if> kUjhid 

ghij> n`e;jy> 

tj;jis

jpfjp:07.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

mtp];]htis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 07Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1458/21 Nfru n[uhl; N[hrg; 

&grpq;` ,y.98> 

ntypfd;d> tf

,y;iy uj;jp Vd; \hdpfh 

&grpq;f> ,y.95> 

,Gy;f];thba Njhl;lk;> 

njkq;`e;jpa

jpfjp:2021.10.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk; 

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 21Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/20679 tPun`d;djpNf 

[ajp];]> ,y.45/18> 
(97/9) nfhlfk> 
N`hkhfk

,y;iy tPun`d;djpNf \

fpyh J\hhp by;Uf;rp> 

,y.45/18> (97/9) nfhlfk> 
N`hkhfk

T/20689 uh[gf;\ 

nkhn`hl;bNf 

G\;gFkhhp uztPu> 

,y.154/B> fk;Nftj;j> 
Nghg;Ng> ghJf;f.

,y;iy gkD Muha;r;rpnf tre;j 

re;jpuhFkhu> 

,y.154/B> fk;Nftj;j> 
Nghg;Ng> ghJf;f.

T/20692 FUFy#hpa 

gl;lngd;bNf Ngh;rp 

tpy;yp `arpd; j 

rpy;th my;yJ 

FUFy#hpa 

gl;lnge;jpNf Ngh;rp 

tpy;yp `arpe;j j 

rpy;th> ,y.400/3> 
ePh;nfhOk;G tPjp> 

ntypru> whfk

,y;iy Rrpyh gphpae;jp j rpy;th 

(jp.K.rphpkhdd;Nd) 

,y.400/3> ePh;nfhOk;G 

tPjp> ntypru> whfk

T/20845 tl;LtNf nlhd; 

ge;Jkjp rphpyjh

- 1.  nfhj;jyhtyNf 

tpkyNrd> ,y.375 

'mNrhf" khfk;kd> 

N`hkhfk

2.  rhg;gh ,d;bthP 

nfhj;jyhty> ,y.375 

'mNrhf" khfk;kd> 

N`hkhfk

T/20853 tpjhdNf my;yJ 

je;jphp fkNf 

gpNukyhy; gj;krphp 

my;yJ gpNukyhy; 

gj;krphp

,y;iy rpy;Nt];uh;Nf Iuh 

G\;gyjh> ,y.398> 

kp`pe;J khtj;ij> 

`gufNl> N`hkhfk

T/20857 fj;hp mr;rpNf jahuj;d ,y;iy fj;hp mr;rpNf jpyfuj;d 

,y.52/1> NjhyN`d 

gpl;bgd njw;F> 

N`hkhfk

jpfjp:2021.10.04 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk; 

nghyd;dWit  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 03Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/179/2021 jrdhaf;f 

Kjpad;NryhNf 

N`uj; gz;lh> 'rhkyp 

jptr" njlty tPjp 

fuLgd> Nffhiy

Mk; jrdhaf;f 

Kjpad;NryhNf 

epNuh\d; [df jrehaf> 

,y.57> vuKJf]> 

guhf;fpuk rKj;jpuk;> 

nghyd;dWit.

T/180/21 ,`y [htu nfju 

Gd;rp nkdpNf> 

,y.167> nkhdujd> 

gy;f];jkd> 

nghyd;dWit

Mk; K.D.H. [hdyjhjp];]> 

,y.167> nkhdujd> 

gy;f];jkd> 

nghyd;dWit

jpfjp:2021.07.14 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nghyd;dWit khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 17Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/00128
/2020

,e;Juq;fyNf nlhdh 

rk;gh aKdh uQ;[dp 

th;zFy#hpa

,y;iy [ad;j th;zFy#hpa 

412/8> ehty tPjp> 
uh[fphpa

DTS/169/2021 nrdtpuj;d jrehaf;f 

Kj;jpaq;NryhNf 

,e;j mj;Jy 

jrehaf;f> ,y.12/6> 
fhypq;f khtj;j> 

nghy;N`q;nfhl tPjp> 

nfhOk;G - 05

(,wg;G epfo;e;j ,lk;) 

If;fpa muG ,uh[;ak; 

rhh;[h my;FMrpk; 

itj;jparhiy

,y;iy jptq;fh jk;kghyp 

jrehaf;f> ,y.12/6> 
fhypq;f khtj;j> 

nghy;N`q;nfhl tPjp> 

nfhOk;G - 05

jpfjp:2021.10.15 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 17Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 06/21 E}h;.nkh`kl; 

\Pcn`a;g; n`h]d;> 

,y:19> fPy;]; tPl;Lj; 

jpl;lk;> ve;NjuKy;y> 

tj;jis

,y;iy ]gh ]kj;> ,y:150 

Mh;> tp[arpq;fGuk;> 

kj;Njnfhl

DTS60011/
2021

G\;g tprpd;jh]; 

jpUkzj;jpw;F Kd; 

`{z;lkhs; my;yJ 

Nfh\p `{z;lhs;> 

,y.4A> bf;kz;l; ghj;> 

nfhOk;G - 04

,y;iy eNua;d; tprpd;jh]; 

my;yJ euhad;> ,y. 

4A> bf;kz;l; ghj;> 

nfhOk;G - 04

DTS 19/21 tpufyNf my;gl;> 

,y.41> jfk;nty 

tPjp> Flh Gj;fKt> 

mq;nfhil

Mk; m[pj; FkhuNf

,y.571/7> 10Mk; fl;il 

tPjp> mj;JUfphpa tPjp> 

khyNg

nfhOk;G 

DTS 95/21
\h`Py; `kPl; 

nkh`kl; ,f;ghy;> 

,y.65> gphpd;r]; Nfl;> 

nfhOk;G - 12

,y;iy nkh`kl; ,f;ghy; 

nkh`kl; ,];khapy;> 

,y.65> gphpd;r]; Nfl;> 

nfhOk;G - 12

DTS/0051/2021 nfhOk;G 07> nuh];kpl; 

gpuNjrk;> ,y.39> 6Mk; 

khb> nuh];kpl; lth;> 

,y.102/1/6/3 ,y; 
rUf;fhyp glngjpNf 

ud;rp j rpy;th

,y;iy nfhOk;G 08> vy;tpbfy 

khtj;ij> gpNsl;> 

7/1 153> bypak; gpnshf; 
6,y; rUf;fhyp glngjpNf 

gj;hpfh j rpy;th

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

DTS 
00120/2021

fe;ijah 

Jiuuh[ul;zk; 

,y.8/6, Charles 
way, (rhh;s;]; tPjp)> 

nfhOk;G - 03

Mk; rpd;dj;Jiu Fkud;> 

,y.8/6, (rhh;s;]; tPjp)> 

nfhOk;G - 03

DTS 124/2021 KjypNf Gj;jpfh 

ePyeadp ty;nghy> 

,y.233/9>n`huf 

`fe;j tPjp> 

nfh];tj;j> jyq;fk

Mk; ekpy epry; 

ty;nghy vjphprpq;f> 

,y.233/9>n`huf `fe;j 

tPjp> nfh];tj;j> jyq;fk

DTS 125/21 N[hrg; Vh;l;yp 

gpujhg;Fkhh; 

Mjpj;ah b rpy;th 

miof;fg;gLk; 

Fkhh; b rpy;th 

vd miof;fg;gLk; 

Fkhh; b rpy;th 

vd miof;fg;gLk; 

N[.<.gp.V.b.rpy;th> 

,y.84> thh;l; gpNs];> 

nfhOk;G -07

Mk; 01.  jprhehaf;fNf 

Nyhwd;]; ];hPgd; 

nwhfhd; ngNuuh> 

,y.7A> fhd;];uh 

fhh;bd;];> nfhOk;G 

- 08

02.  gpwpfjp];tuh 

nghd;dk;gyk;> ,y.75> 

jh;kghy khtj;ij> 

nfhOk;G - 07

03.  nrhdhyp fph;jh 

fprhuh b rpy;th> 

,y.201> fLty 

Nwhl;> jyq;fk

DTS 130/20 rKj;jpu NjtNf 

nuhfd; rd;d 

tpN[Fzuj;d 

my;yJ rKj;J}u 

NjtNf nuhfd; rd;d 

tpN[Fzuj;d my;yJ 

,y.100/5> ehty tPjp> 
ehufd;gpl;b

,y;iy ra;kd;rd;d 

tpN[Fzuj;d> ,y.100/5> 
ehty tPjp> ehufd;gpl;b

nfhOk;G 

DTS 139/2021
tpN[uj;d g];ehaf;f 

Kjpad;ryhNf Rdpy; 

tpN[uj;d

Ida-Strauli - 
Strasee-95-8404 
Winterhur, Switzerland 
kw;Wk; ,y.49/3> 
fkjtj;j ghij> nkj 

ntspf;fl> uh[fphpa

,y;iy Nehkd; kN`e;jpu 

tpN[uj;d> Ida-Strauli - 
Strasee-95-8404 Winterhur, 
Switzerland

DTS 145/21 clEtu 

cNunynjdpNa 

NfhuyyhNf 

cjauj;d re;jpu\ 

ngNuuh> ,y:76> 

fsdpKy;y tPjp> 

fsdpKy;y> 

Ky;Nyhpaht Gjpa 

efuk;

Mk; ypadNf ue;jpD RGd; 

ngNuuh> ,y:658/7> 
`y;f`njdpa tPjp> 

nfhjLt Gjpa efuk;

DTS 151/21 khj;jiw Muha;r;rpNf 

epky; re;jpurpwp> ,y.17> 

Kjyhk; FWf;F tPjp> 

ghnfhl> ENfnfhl

,y;iy khj;jiw Muha;r;rpNf 

mfpy ckq;f re;jpurpwp> 

,y.17> Kjyhk; FWf;F 

tPjp> ghnfhl> ENfnfhl

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;w 

tof;F ,y: 

DTS 185/21

nghuSnfhlNf 

a];kpd; ePyhq;fdp 

ypadNf 

jpUkzj;jpw;F Kd;dh; 

rhk;Knty;> ,y.20> 

vl;kd;ld; NuhL> 

nfhOk;G - 06

Mk; Rdpy; Nghuk;Ng 

ypadNf>,y.20> 

vl;kd;ld; NuhL> 

nfhOk;G - 06> 

jw;NghJ : A9> rhh;y;]; 

Nfhh;l;> rhl;lh;]; NuhL 

rd;dpq;`py;> vy;Nfhh;l;> 

v];.vy;.5 - 9 vg;[p. 

If;fpa uh[;[pak;.

DTS 
00187/2021

jkpj;j Nrdhgjp> 112/6> 
nknfhl nfhyd;dht> 

nty;yk;gpl;ba

,y;iy fy;Gly;yhty nfju 

re;jkhyp rFe;jyh 

gPhp];> 112/6> nknfhl 
nfhyd;dht> 

nty;yk;gpl;ba

khtl;l 

ePjpkd;w  

nfhOk;G 

190/21 kuz 

rhrdk; ,y:

eptpj;jpfy 

nghy;f];tj;jyNf 

tPuuj;d my;yJ 

eptpj;jpfy 

nghy;f];tj;j tPuuj;d> 

,y.33/64> ,RU 
cad> tlnuf;f> 

kPnfhl

Mk; fq;fhdk; fkNf re;jpuhdp 

my;yJ re;jpuhdp 

fq;fhdk; fkNf> 

,y.33/64> ,RU cad> 

tlnuf;f> kPnfhl

DTS00191/21 mkPdh N\f; vlk; 

(jpUkzj;jpw;F 

Kd;dh; md;th; myp) 

,y.5/17> [htj;j tPjp> 
Riykhd; nlu];> 

nfhOk;G - 05

,y;iy 01. rPdj; my;yJ \pdhj; 

my;fk (jpUkzj;jpw;F 

Kd;dh; N\f; vlk;) 

,y.5/17> [htj;j tPjp> 
Riykhd; nlu];> 

nfhOk;G - 05

DTS 
00192/2021

jpU.epkyrpwp Fry; 

tUrtpjhuz 

mg;ghh;l;kd;l;> 4/4> 
gpwpkpah; gRgpf; 

2001>12> Nrh; khf;f]; 

ngh;zhz;Nlh 

khtj;ij> 

nfhOk;G - 07

Mk; ntyptj;jNf 

Yrpy;ngNuuh tpN[th;jd> 

,y.32> mz;lh;rd; tPjp> 

nfhOk;G - 05

mDu fpwp];Njhgh; 

kdpy;f ngh;zhz;Nlh> 

12/6> ];gNjhl;l 

mntd;A> 

nfhOk;G - 05

DTS/195/2021 mJNfhuyNf nlhd; 

gPl;lh; md;njhdp 

ngNuuh> 133/A> Yh;J 

khtj;ij> Njtj;j 

ghij> uhfk

,y;iy Nkhp J\hjp ngNuuh 

(gz;bjuj;d)

03> Nuh];kPl; mtd;A> 

nfhOk;G - 07

jpfjp:01.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 17Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 196/21 Nltpd;l RNud;l;udhj; 

Nrdhehaf;f> ,y.104> 

jpU.b.v];.Nrdhehaf;f 

khtj;ij> 

nfhOk;G - 08

Mk; Rtdpjh neYd; 

Nrdhehaf;f> ,y.103/14> 
jh;kghy khtj;ij> 

nfhOk;G - 08

rpth[p Uf;khd; 

Nrdhehaf;f> ,y.100 

'Tl;Nyd;l;];" b.v];.

Nrdhehaf;f khtj;ij> 

nfhOk;G - 08.

DTS 200/21 ngNuuh kPvyNf 

fPh;j;jp ntd;rpy]; 

my;yJ kPvyNf fPh;j;jp 

ntd;rpy]; ngNuuh> 

,y.276> 'fPh;j;jp" 

jYthnfhl;Lt> 

nfhr;rpfil

,y;iy kPvyNf gpuGj;j nfsry;a 

ngNuuh my;yJ gpuGj;j 

nfsry;a> 24 Buckhurst 
Crescent, Scarborough ON 
MiS 4C4, Canada (mthpd; 

mw;Nwhzp jj;Jtf;fhuh; 

ypadNkhl;bNf N[hrg; 

= `h;\h fg;uhy; 

,y.114/8> N`hl;ld; 

gpNs];> nfhOk;G - 08)

DTS 202/21 b.vd;.u`Pk; khw;W 

Jthd; erPh; u`Pk;> 

,y.178> rh;r; njU> 

nfhOk;G - 02

,y;iy Jthd; K`k;kJ \

gPh; Jthd;> ,y.178> rh;r; 

njU> nfhOk;G - 02

DTS 
00204/2021

mg;Jy; `{ird; 

%rh[p> ,y.27 1/1> 
Gdpj. fpy;jh]; tPjp> 

nfhOk;G - 03

,y;iy \phpd; mg;Jy; `{ird; 

%rh[p> ,y.27 1/1> Gdpj. 
fpy;jh]; tPjp> 

nfhOk;G - 03

DTS 321/19 `y;fkNf Fzjhr> 

,y.36/3 V> Nj.tP.
jpl;lk;> fphpgj;nfhl> 

fsdp

,y;iy rf;futh;j;jpNf fpNw]; 

kw;wpy;lh ngh;zhz;Nlh 

my;yJ rf;futh;j;jp 

- fpNu]; kw;wpy;lh 

ngh;zhz;Nlh my;yJ 

rf;futh;j;jpNf fpNu]; 

ngh;zhz;Nlh my;yJ 

rf;futh;j;jpNf fpNu]; 

`y;fKNf> ,y.32> 

nrd;uy; ghij> 

nfhOk;G - 12.

DDV 98/21 ikaf;f Rnue;jud; 

mg;ghJiu> ,y.31/1> 
uh[h tPjp> [{gpyp 

kphp`hdh ENfnfhl

,y;iy ejhyp thl;ryh 

mg;ghJiu fPypd;> 

,y.23/5A> [ah tPjp> 
nfhOk;G - 04. jw;NghJ 

,y.21> nrl;[;tpf; Vh;tpd;> 

rpV 92620> If;fpa 

mnkhpf;fh ehL.

jpfjp:01.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021.12.19; Kjy; 2021.12.26 tiu

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

fz;b 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F 

vz;: DTS 
36/2021

ntfy nfju 

gpNukuj;d> ,y.246/9> 
fhld;]; tPjp> 

gpypkj;jyht

,y;iy uQ;[dp mN\hf;f 

tPuf;nfhb> ,y.246/9> 
fhld;]; tPjp> 

gpypkj;jyht

DTS/37/21 uj;ehaf;f 

Kjpahd;ryhNf 

[fhj; fPh;j;jpgz;lhu 

uj;dhaf;f> ,y.37> 

jk;gty tPjp> 

mk;gpl;ba

,y;iy fYtd Kjpad;ryhNf 

RkPjh kw;Wk; fYtd 

Kjpad;nryhNf RkPjh 

fYtd>  ,y.37> jk;gty 

tPjp> mk;gpl;ba

DTS/38/2021 FRk; \he;j 

k`Nyfk; ypadNf 

,y.484/1> flq;fk> 
fLfd;dht

,y;iy `pj;jbaNf epNuh\h 

epye;jp la];> ,y.484/1> 
flq;fk> fLfd;dht

DTS 41/21 rj;a rpNuhz;kdp 

guNk];tud;> ,y:15/4 
V> cuba f`tj;j 

tPjp> gynfhy;y> 

nfq;fy;y

Mk; Njtuhrd; rj;a 

Nyhrdh>  ,y:15/4 V> 
cuba f`tj;j tPjp> 

gynfhy;y> nfq;fy;y 

tPjp>

jw;NghJ:

,y.99n`ud;l;biut;> 

f;NyN`hy;> IG5> OHF> 
If;fpa ,uh[;[pak;

jpfjp:16.08.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

kpDtq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 06Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/96 ntyghNf nld;rpy; 

ngNuuh> ,y.22> 

Mya tPjp> ,y.22> 

Mya tPjp> ehnfhl> 

fe;jhid

,y;iy ntyghNf fPj;jhq;fdp 

NuZfh ngNuuh> ,y.02> 

ntahq;nfhl ghij> 

kpDthq;nfhl

T/101 gpuhd;rp]; n`l;bNf 

jpNurp `arpj; 

tpN[uj;d my;yJ 

`arpj; tpN[uj;d 

my;yJ jpNurp `arpe; 

rpy;th> ,y.10/25> 
fl;bahtj;j ghij> 

khNghy> tj;jis

,y;iy rpuh\; kN`e;jpu 

tpN[uj;d my;yJ rpuh\; 

kN`e;jpu my;yJ 

tpf;ukehaf;f Muha;r;rpNf 

rpuh\; kN`e;jpuh 

tpN[uj;d> ,y.10/25> 
fl;bahtj;j ghij> 

khNghy> tj;jis

T/102 tpf;ukehaf;f 

Muha;r;rpNf Itd; 

gpuk;nty tpN[uj;d 

my;yJ Itd; 

gpuk;nty tpN[uj;d> 

,y.10/25> fl;bahtj;j 
ghij> khNghy> 

tj;jis

,y;iy rpuh\; kN`e;jpu 

tpN[uj;d my;yJ 

rpuh\; kN`e;jpu 

my;yJ tpf;fpukehaf;f 

Muha;r;rpNf rpuh\; 

kN`e;jpu tpN[uj;d> 

,y.10/25> fl;bahtj;j 
ghij> khNghy> tj;jis

jpfjp:15.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kpDtq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

ky;yhfk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T 26/2021 nry;tuh[h guNk];thp 

'Jthuif"> 

mk;gythzh; tPjp> 

cLtpy; fpof;F> 

Rd;dhfk;

,y;iy nry;tuh[h Ate;jpuh> 

'Jthuif"> mk;gythzh; 

tPjp> cLtpy; fpof;F> 

Rd;dhfk;

jpfjp:22.09.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ky;yhfk; khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 15Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/538 NydJt nyhf;FNf 

fpj;rphp fUzhuj;d> 

,y.248/V> kJUJt> 
mSj;tj;j> gyhJt

,y;iy gzhfLt fkNd rhuh 

yf;\;kp> ,y.248/V> 
kJUJt> mSj;tj;j> 

gyhJt

TS/539 Rdpy; j rpy;th 

f[tPu> ,y.76> 

nghy;N`d ghij> 

nghy;N`d> khj;jiw

,y;iy GQ;rpN`tNf Rth;zyjh> 

,y.76> nghy;N`d 

ghij> nghy;N`d> 

khj;jiw

TS/541 lby;lh Mhpajh] 

fd;dp ngah; 

mNgtPu> ,y.1/68> 
gpl;lN`dtj;j> 

ty;ypty> ntypfk

,y;iy Njtuh n`d;djpNf 

tp[pjh a]yhdp>  

,y.1/68> gpl;lN`dtj;j> 

ty;ypty> ntypfk

jpfjp:21.08.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;  khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 05Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/171/21 fe;jrhkp gue;jhkd;> 

,y.10> Y}h;J 

khtj;ij> rpyhgk;

,y;iy th;zFy#hpa gpNyhkpdh 

\puhzp nuhl;hpNfh> 

,y.10> Y}h;J khtj;ij> 

rpyhgk;

jpfjp:07/09/2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk; 

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12Mk; khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

ENfnfhil 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F 

,yf;fk; 

T/1294/2020

ntyptpl Muhr;rpNf 

mEu> ,y.77> 

uapy; epiya 

tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

,y;iy [ayj; Muhr;rpNf 

fUzhtjp> ,y.77> 

uapy; epiya tPjp> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

T/1304/20 jk;k Mur;rpyhNf 

rPyhtjp jw;NghJ 

[anfhb> 32B> Nrh; 
nkh`kl; khf;fhd; 

khpf;fhh; khtj;ij> 

nfhOk;G - 03

Mk; Nuhyd; b rpy;th 

Kdrpq;f 128/2> ];Nld;yp 

jpyfuj;d khtj;ij> 

ENfnfhil

T 1430/21 tpjhdNf njhd; 

rdp> ,y.508/3> 
gNuhg;fhu khtj;ij> 

nghuy];fKt

,y;iy N`djPuNf Nlhdh 

Nrhky;jh/N`djPuNf 

nlhd; Nrhkyjh/ 
N`djPuNf  Nlhdh 

Nrhkyjh NrdhjPuNf 

nlhd; Nrhkyjh> 

,y.508/3> gNuhg;gfhu 
khtj;ij> nghuy];fKt

T/1437/21 tpf;fpukrpq;` 

thry Vf;fehaf;f 

Kjpad;nryhNf 

jpyf;f ep\q;f 

Vf;fehaf;f

,y;iy byhdp N`ke;jp 

Vf;fehaf;f

T/1442/21 ngj;jpfKtNf 

my;yJ FUtpl;lNf 

jdghy ee;jrphp 

ngNuuh> ,y.242/1> 
[d[a khtj;ij> 

jpTyg;gpl;ba> 

nghuy];fKt

,y;iy jpf;ty;y tpjhdNf 

RNdj;uh ,y. 242/1> 
[d[a khtj;ij> 

jpTy;g;gpl;ba> 

nghuy];fKt

T/1450/21 fPfdNf Njhd 

mN\hf;fh ghkpdp 

my;yJ fPfdNf 

Njhd mN\

hf;f \pahkyp 475> 

u[k`htp`hu tPjp> 

gpl;LNfhl;Nl> Nfhl;Nl

Mk; Nrdhehaf;f 

Kjpad;ryhNf fPjgphpa 

rkurpq;f> 137/1> 
jstj;Jnfhl ghij> 

gpl;lNfhl;Nl> Nfhl;Nl

T/1452/21 n`l;bahuhr;rp fkNf 

\he;j kNd`hp 

tp[ath;jd my;yJ 

n`l;bahuhr;rp fkNf 

\he;j kNdh`hp 

tpN[th;jd my;yJ 

n`l;bahuhr;rp fkNf 

\he;jp kNdh`hp 

tpN[th;jd> ,y.177/3> 
gpypae;jy ghij> 

nfhbfKt> k`ufk

,y;iy tpN[Nrfu ypad 

Muha;r;rpNf ];ngd;rh; 

ngh;zhl; ngNuuh> 

,y.177/3> gpypae;jy 
ghij> nfhbfKt> 

k`ufk

T/1454/21 gpuhd;q;f; nry;tFkhh; 

uhN[e;jpud; ,yf;fk;. 

32A/2A nukd; Nuhl;> 
ENfnfhl

cz;L kh]; mdpgh uhn[e;jpuk; 

,yf;fk;. 32A/2A nukd; 
Nuhl;> ENfnfhl

jpfjp:2021.10.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

jq;fhiy  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 03Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/56/2021 guzkhdNf Rfjp 

`hkp

,y;iy th;\h n`d;djpNf 

re;jpuNrd

,y.56/A> 
nfhlfy tPjp> 

nfhlfy> 

gplngj;ju

jpfjp:21.08.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk; jp];]k`huhk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 06Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

(T 64) 
khtl;l 

ePjpkd;wk; 

jp];]

k`huhk

ngbfk KjypNf 

FyJq;f

,y;iy ngbfk KjypNf &gh 

vz; - 188/03 mSj;nfhl 

jp];]k`huhk

jpfjp:2021.09.16 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jp];]k`huhk khtl;l ePjpkd;wk; 

mEuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 20Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

151/T rphpth;jdNf uq;[d; 

'rprpy" FUe;jq;Fsk;> 

kp`pe;jiy tPjp> 

mEuhjGuk;.

Mk; rphpth;jdNf fahd; rhdf 

jprhdhaf> ,y.3230> 

03 Mk; gbepiy> 

mEuhjGuk;.

jpfjp:2021.07.02 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mEuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk; 

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 14Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/788 tPurpq;f KjypNf 

yf;];kp ky;fhe;jp 

tPurpq;f

,y;iy yd;rfhuh mj;jgj;j 

thry Kjpad;NryhNf 

Gdrp gd;lh mj;jgj;J 

nej;jpgyfk> kft

T/790 gyp`tld Mur;rpNf 

Rdpy; re;jpurphp 

khn`hnyht 

Fspahg;gpl;ba

,y;iy ky;yt je;jphpNf jahdp 

mkuyjh khn`hnyht> 

Fspahg;gpl;ba

T/800 th;zFy#hpa tpf;lh; 

jhk]; gh;zhe;J> 

Ytp]; khtj;j> 

jy`pbKy;y> 

Fspahg;gpl;ba

,y;iy th;zFy#hpa khpah 

vyd; gh;zhe;J> ,`y 

tPuk;Gt> Fspahg;gpl;ba

jpfjp:2021.09.22 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

fLtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/714 fPh;j;jp jh;kgphpa 

n`l;bahuhr;rp> 

,y.260/V/1> 
,uh[rpq;` tPjp> 

N`thfk> fLnty

,y;iy ,uh[gf;\ uzJq;f 

Muha;r;rpNf m[e;jh 

,e;jpuhzp uzJq;f> 

,y.260/V/1> 
,uh[rpq;` tPjp> 

N`thfk> fLnty

T/791/2021 N`t myq;fhuNf 

fUzhuj;d> 

,y.192/B> ntyptpl;l 
tPjp> khyNg

,y;iy ek;Kdp fq;fhdk; tpjhd 

k`JuNf \pahkzp 

Njtpfh> 

,y.192/B> ntyptpl;l 
tPjp> khyNg

jpfjp:2021.08.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLtis khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/882/21/2 cq;fdkz;lbNf 

epkhy; gh;zhe;J> 

,y.11/3> 
gz;lhuehaf;f 

khtj;j> fl;Lngj;j> 

nkhwl;Lt

Mk; nyhf;F fq;fhdd;Nf 

Rth;zkhyp Iuhq;fdp 

gh;zhe;J kw;Wk; cq;f 

kz;lbNf re;jpkhy; 

ngh;zhz;Nlh> ,Uthpd; 

Kfthp : ,y.11/3> 
gz;lhuehaf;f khtj;j> 

fl;Lngj;j> nkhwl;Lt

T/883/21 cLtunf jahtjp 

rpy;th> ,y.77/3> 
nlk;g;yh;]; tPjp> 

fLngj;j> nkhul;Lt

,y;iy n`l;b Muhr;rpNf nlhd; 

uzrpq;f> ,y.77/3> 
nlk;g;yh;]; tPjp> 

fLngj;j> nkhul;Lt

T/884/2021 tpjhNdyhNf 

rphpahte;j j nky; 

my;yJ tpjhdy;Nf 

rphpahde;j j nky; 

my;yJ tpjhdyhNf 

rphpahte;j j nky;> 

,y.45/3> 1Mk; 

xOq;if> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy kpyp gh;dhe;J my;yJ 

NghjpagLNf kpyp 

kpy;ney; rpy;tp gh;dhe;J> 

,y.45/3> 1Mk; xOq;if> 

uhtjhtj;j> nkhwl;Lt

jpfjp:21.08.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/394 tPuf;nfhbNf [ae;j

55/B/8> ,RW 
caz jhju> 

nghy;f];Xtpl;l

,y;iy uh[gf;\ gj;jpuNf Njhd 

Qhdtjp uh[f;\

55/B/8> ,RW caz 

jhju> nghy;f];Xtpl;l

T/396 gkpd `d;djpNf 

N[h`hd; jDf;\

ngh;zhd;Nlh

,y. 91> ~rd;Nuh];|

gl;lfe;ju> gpypae;jy

,y;iy [ayj; uhyyhNf 

khndy; rrpfyh

,y. 91> ~rd;Nuh];|

gl;lfe;ju> gpypae;jy

T/399 rkuJq;f Mur;rpNf 

nlhd; gpajhr

,y. 4/1> nf];Ngt>

gpypae;jy.

,y;iy kDnty; gPhp]; tJNf 

Ute;jp ,e;jpf

,y. 2/4> rkutpy> 
nf];Ngt> gpypae;jy

T/400 fSje;jphpNf bAhpd; 

gPhp]; my;yJ

fSje;jphpNf bAhpd; 

gPhp];

,y. 511/1> fhyp 
tPjp> ,uj;kyhd

Mk; gj;jpfphpNf R[hdp 

gpNukth;jd

,y. 95> tl;lu> 

nghy;f];Xtpl;l

T/401 guntyjd;d ypad 

uhyyhNf Nuh`pj;j 

nfYk;>

131/16> rKg;ghu 

khtj;ij> 

n`hd;de;ju tlf;F>

gpypae;jy

,y;iy guntyjd;d 

ypaduhyyhNf epNuh\h 

JyhQ;ryp

131/16> rKg;ghu 

khtj;ij> n`hd;de;ju 

tlf;F>

gpypae;jy

jpfjp: 2021.11.05 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1431/21 f`l;lgpl;b 

fq;fhdkyhNf ep`hy; 

gw;wpf; ngNuuh> 

,y.122/1> Gdpj 
kj;NjA ghij> Vf;fy

,y;iy f`l;lgpl;b 

fq;fhdk;yhNf u\;kp 

nuhr;nry; ngNuuh> 

,y.17> k`htj;j> 

nfhl;Lnfhl

jpfjp:26.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS-52/21 epky; Nrdtpuj;d> 

60/14A> mdptj;j> 

rh;Fayh; tPjp> 

mdptj;j> fz;b 

,y;iy kN`rpfh Fkhhp 

Njd;dNfhd; my;yJ 

Njd;dNfhd; 

Kjpad;NryhNf kN`rpfh 

Fkhhp Njd;dNfhd;. 

60/14A> mdptj;j> 

rh;Fayh; tPjp> mdptj;j> 

fz;b

jpfjp:2021.10.18 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

GNuhNgl; 

PRO 142
uj;dhaf;f 

Kjpad;NryhNf 

Mhpajhr uj;dhaf;f

Mk; =ahdp khd;dg;ngUk> 

,yf;fk; 34/1> ntypkil 

tPjp> gz;lhutis

jpfjp:01.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk; 

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/340 gj;jpdpFl;bNf 

=ahdp kq;fspfh 

Nehdp];

111/17> Gdpj 
me;Njhdpahh; ghij> 

khutpy

,y;iy kphprNf rkpjh nldprd; 

ngh;zhd;Nlh

111/17> Gdpj 
me;Njhdpahh; ghij> 

khutpy

jpfjp: 20.10.2021 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khutpy khtl;l ePjpkd;wk;

vk;gpypg;gpl;ba  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/34/2021 f];J}hp Muha;r;rpNf 

gpNukjhr my;yJ 

f];J}hp Muha;r;rpNf 

Ngkjhr> 36/98> 
itj;jparhiy 

ghij> Gjpa efH> 

vk;gpypg;gpl;ba.

,y;iy RNj\; uq;fd f];J}hp 

Muha;r;rpNf 

,y. 36> itj;jparhiy 

ghij> Gjpa efH 

vk;gpypg;gpl;ba. 

jpfjp: 02.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; vk;gpypg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

khtl;l 

ePjpkd;wk;  

Fspahg;gpl;ba 

797/ capy;

,y.188> FUehfy; 

tPjp> gd;dy 

,y; trpj;J BrP> 

nthrpq;ld;> If;fpa 

mnkhpf;fhtpy; 

,we;Js;shh;. 

rpy;gr;rhhpNf tpN[rphp 

gpNukjpyf

,y;iy ,y.115/32> FUehfy; 
tPjp> rpyhgk; ,y; 

trpf;Fk;>  rpy;gr;rhhpNf 

rPjh nrdtpuj;d

jpfjp:2021.10.13 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1454/21 yf;\;kd; uj;drphp 

gl;bMur;rp 

NghNgtj;j tPjp> 

NghNg ghJf;f

,y;iy FRk;rphp gl;bMur;rp

169/01/A> NghNgtj;j 
tPjp> NghNg ghJf;f.

jpfjp: 18.08.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L rdthp khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/1476/21 Gsj;rpq;fs 

Muha;r;rpNf fhkpdp

,y. 03> = 

fq;fhuhk khtj;ij> 

kl;lf;Fsp> 

nfhOk;G-15

,y;iy typKdp NjtNf 

gpNukhtjp

,y. 43/2> mke;njhOt> 

rPJt.

jpfjp: 02.11.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 29Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/277/21 fwjd Mr;rhhpNf 

yypj; [a\he;j

,y;iy nyhf;Ffk; N`tNf 

mEuhjh Ruq;fdp 

Fzjpyf;f

jpfjp:03.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk; 

ePu;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1385 nlhd; nghypnfg; 

N[hrg;

Mk; [aRe;ju KjypNf 

fpyh]; fpj;rphp ngNuuh> 

,y.51> nfhnly;y> 

jq;nfhl;Lt

T/1455 fSkpd; Fzghy 

rpy;th my;yJ 

fSkpj; Fzghy j 

rpy;th> ,y.387/V> 
ntypN`d njw;F> 

nfhr;rpf;fil

,y;iy fSkpj; rkPu ,e;jpu[pj; 

b rpy;th> ,y.387/
V> ntypN`d njw;F> 

nfhr;rpf;fil

T/1457 tpf;fpukJq;f 

Muha;r;rpNf nlhd; 

vl;th;l; gpuhd;rp];> 848> 

Nfuq;f nghf;Fz> 

,uhfk

,y;iy nlhd; NgJU 

ypadahuha;r;rpNf 

,e;jpuhzp Rth;zyjh> 

245> Njthya ghij> 

gl;lfk tlf;F> [h - vy

T/1459 th;zFy#hpa Nrh;yp 

gPhp];> ,y.500/12> 
jStf;nfhl;Lt> 

nfhr;rpf;fil

,y;iy c];tj;j ypadNf 

eph;kyh ngNuuh> 

,y.500/12> 
jStf;nfhl;Lt> 

nfhr;rpf;fil

T/1469 [arpq;` Muha;r;rpNf 

nehNgh;l; u];khd; 

rpy;th> ,y.641/rp1> 
nkjtj;j> ,uhfk

,y;iy [arpq;` Muha;r;rpNf 

Nkhp fphp];rpy;lh 

,e;jpuhzp rpy;th> ,y.06> 

nkhunfhl> fk;g`h

jpfjp:10.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1450 f` rpq;fsNf Nkhp 

uQ;rdp ngh;zhz;Nlh> 

,y.315/102> Gdpj 
khpahs; ghij> 

k`h`{Dg;gpl;b> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy khwgh N`tNf J\

hu [pj;Njj;jpu Fkhh;> 

,y.315/102> Gdpj khpahs; 
ghij> k`h`{Dg;gpl;b> 

ePh;nfhOk;G

T/1462 `l;ls fq;fhdkhyNf 

N`kyjh `Pd;ngy;y 

my;yJ `l;ls 

fq;fhdkhyNf 

N`kyjh> ,y.223V> 

nfhOk;G  - rpyhgk; 

tPjp> fl;Lt> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy rpwp N`t `{d;ngy;y> 

,y.223V> nfhOk;G  - 

rpyhgk; tPjp> fl;Lt> 

ePh;nfhOk;G

TS/1464/21 ypadahuhr;rpNf 

Nlhdh Nkhp 

N[hrg;gpd; 

`hkp my;yJ 

ypadahuhr;rpNf 

Nlhdh Nkhp 

N[hrg;gpd;> ,y.606/10> 
2Mk; Fuz> nfhOk;G 

tPjp> ePh;nfhOk;G

,y;iy gkDNf Y}h;Nj J\hdp 

jPgpfh ngNuuh> ,y.606/10> 
2Mk; Fuz> nfhOk;G 

tPjp> ePh;nfhOk;G

T/1466/2021 fhh;bathrd; 

my;gpuj;JyhNf 

[];hpd; fkpy]; 

ngh;zhz;Nlh

,y;iy Nkhp mf;nd]; 

FRk; ngh;zhz;Nlh 

(jp.K.la];) 

318/V> ePh;nfhOk;G tPjp> 

fe;jhid

T/1470/21 [aRe;ju 

Kjpad;nryhNf 

Fzjpyf;f> ,y.77> 

F];ts> uj;njhYfk

,y;iy nyhf;Fghy#hpaNf 

Nlhd R[hjh [arpq;`> 

,y.77> F];ts> 

uj;njhYfk

T/1472/21 nj`ptsNf ypNah 

gpypg; ngNuuh> ,y.66> 

ePh;nfhOk;G tPjp> 

nfhr;rpf;fil

,y;iy nj`ptsNf rhkpe;j 

,e;jpf;f ngNuuh>  

,y.66> ePh;nfhOk;G tPjp> 

nfhr;rpf;fil

jpfjp:03.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 19Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2357 ml;l`Pd;f` tj;jNf 

aruj;d

,y;iy gpl;lnjdpa fkNf

\phpahdp kq;fypf;fh> 

,y.156/3/3, 
,`yfk> njg;gdht> 

FUtpl;l

jpfjp:29.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk; 

thhpanghy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/23 uzrpq;f muhr;rpNf 

fPh;j;jp = `hpr;re;jpu 

uzrpq;f

Mk; muthyhtpd; lhd; 

uQ;rpky; jPNuh\; 

mUzrphp jh;kghyh 

gyhgj; ty mt;Nyfk

jpfjp:03.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; thhpanghy khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 
25/2021

Kfkl; nyg;Ng 

,];kaps; Kfkl; 

`{i]d; #396/6> 
Nguhjid Nuhl;> 

fz;b

,y;iy Kfkl; `{i]d; Kfkl; 

ghhp]; # 671,  Nguhjid 

Nwhl;> fz;b

Now.
#11> gphpk;Nuh]; Nwhl;> 

fz;b

b.b.v]; 

40/21
fq;fhdk;Nf tpN[rpq;f 

,y.20/2/m> gbtj;j> 

Fz;lrhiy

,y;iy gj;uh kh`hdhk 

my;yJ gj;uh k`hdhk 

tpN[rpq;f> ,y.6> fy;fe;j 

tPjp> mdptj;j> fz;b

b.b.v]; 

45/21
n[uj Kjpad;nryhNf 

Id;jutj; ,y; (jp.K) 

Kjpad;nryhNf 

Id;juyj nkdpNf> 

,y.17/42> jptd;j 
nghj khtj;ij> fz;b

Mk; mKDfk man`NfhLt 

nkju IJuh 

ypkhdp Nrhkuk;d> 

,y.17/42> jptd;j nghj 
khtj;ij> fz;b

jpfjp:2021.10.14 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

tTdpah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/09/2019 nry;yj;Jiu 

,uh[ul;zk;

Mk; nry;yj;Jiu guk;Nrhjp> 

,y.16> mehfhpf jh;kghy 

khtj;ij> nj`ptis

T/14/2021 nry;iyah rptFkhh; ,y;iy nry;iyah rptuj;jpdk;> 

,y.20> mk;gpifghfd; 

Njhl;lk; neSf;Fsk;> 

tTdpah

T/15/2021 fe;ijah Fzul;zk; 

ifk;ngz; 

mfpyhz;Nl];thp

,y;iy jhuzp Fzuj;jpdk;> 

,y.64> kpy; tPjp> 

tTdpah

jpfjp:26.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; tTdpah khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1408 rj;NfhushNf 

NehNgh;l;> ,y.142> 

ypadNfKy;y> rPJt

,y;iy etuj;dyhNf RdPj;jh 

re;jpurphp> ,y.142> 

ypadNfKy;y> rPJt

T/1436 Nrhyq;f Muha;r;rpNf 

nlhd; N[hrg; 

Nukz;l;> ,y.83/B> 
fYthpg;Gt fpof;F> 

fl;lhd

,y;iy Nrhyq;f Muha;r;rpNf 

nlhd; fRd; rlUtd;> 

,y.51/V> v`y 

`j;jpdpa> khutpy

jpfjp:26.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/865/21 Mde;j gz;lhu 

gf;kPntt kw;Wk; 

Rkpj;uh gf;kPntt 

jp.K.GQ;rpN`tnf 

Rkpj;uh j rpy;th> 

27/3> Njyts ghij> 

,uj;kyhd

,y;iy Nfhry gz;lhu gf;kPtt> 

27/3> Njyts ghij> 

,uj;kyhd 

T/866 lgps;A.<.N[.

ngh;zhz;Nlh 

(tPun`d;djpNf 

vh;Nuhy; [ae;j; 

ngh;zhz;Nlh)

,y;iy GGJ ,R& cngf;\h  

Fzuj;d> ,y.35/1> 
mj;jpba ghij> 

,uj;kyhd

T/891/21 tPun`d;djpNf fpj;rphp 

ngh;zhz;Nlh

,y;iy tPun`d;djpNf Rg;Gd; 

eprd;ryh ngh;zhz;Nlh> 

,y.393> gPr; ghij> 

mq;Fyhd> nkhwl;Lt

jpfjp:18.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/123 fjpNurd; mUs;fzgjp> 

,y.56> Ngfh;]; 

ghk;> khf];Njhl;lk;> 

Etnuypah

,y;iy jh;kypq;fk; khyjp 

(DHD/ khyjp (THI)> 
,y.56> Ngfh;]; 

ghk;> khf];Njhl;lk;> 

Etnuypah

T/125 nghd;Drhkp 

Nfhtpe;jrhkp> ,y.4/8 
vf;];nghpkd;ly; 

fhh;ld; tPjp> Mth 

vypa> Etnuypah

,y;iy Nfhtpd;jrhkp rrpFkhh;> 

,y.4/8 vf;];nghpkd;ly; 

fhh;ld; tPjp> Mth vypa> 

Etnuypah 

T/126 nghd;Drhkp uhK 

my;yJ [auhk; 

vf;];nghpkd;ly; 

fhh;ld;> Mth vypa> 

Etnuypah

,y;iy Nfhtpd;jrhkp rrpFkhh;> 

,y.4/8 vf;];nghpkd;ly; 

fhh;ld; tPjp> Mth vypa> 

Etnuypah

T-127 ];nld;yp bAypd; 

tp[arpq;f n[ath;jd 

,y.235> 4Mk; 

FWf;F tPjp> iety> 

ntahq;nfhl

Mk; fuKd;d Muha;r;rpNf 

[hdf ep\he;J> 

,y.04t[puGu> Etnuypah

jpfjp:2021.10.28 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/873/2021 kN`]; Fkhh; rpy;th 

my;yJ kN`]; 

Fkhu rpy;th my;yJ 

gpuhd;rp];F n`l;bNf 

gPl; kN`]; Fkhh; 

rpy;th my;yJ 

gpuhd;rp];F n`l;bNf 

gPl; kN`d;Fkhh; 

rpy;th my;yJ 

gpuhd;rp];F n`l;bNf 

gPl; kN`]; Fkhu 

rpy;th my;yJ 

gpuhd;rp];F n`l;bNf 

gPl; kN`]; Fkhh; 

rpy;th my;yJ 
F.H.B.M.K rpy;th> 
,y.21> ghlrhiy 

xOq;if> 

nfhuy;yty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy gpuhd;rp];F n`l;bNf 

,yq;f Rdhkp rpy;t 

my;yJ F.I.S.rpy;th 
my;yJ gpuhd;rp];F 

n`l;bNf ,yq;f Rdhkp 

rpy;th> ,y.21> ghlrhiy 

xOq;if> nfhuy;yty;y> 

nkhwl;Lt

jpfjp:18.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1461/21 fhhpafutzNf N[hrg; 

gPl;lh; ngh;zhz;Nlh> 

,y.4> rjhuz 

tPjp> Nghytyd;d> 

ePh;nfhOk;G 

,y;iy jPfphpNfthNf \phpahdp 

ky;ypfh> ,y.4> rjhuz 

tPjp> Nghytyd;d> 

ePh;nfhOk;G 

jpfjp:26.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 29Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/278 fe;Nj NfthayhNf 

tpky; MhpaNrd> 

,y.B/48/2> fe;Njfk> 
my;fk

,y;iy Nfhl;lgyNf rd;juhtjP> 

,y.B/48/2> fe;Njfk> 
my;fk

jpfjp:2021.10.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk; 

nghyd;dWit khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/181/21 mj;jgj;J 

Mur;rpyhNf mNguj;d 

ghlrhiyf;F 

Kd;dhy;> vJky;gpba> 

nghyd;dWit

,y;iy NfhuNy Mur;rpNf 

epuQ;ryh 

gphpajh;]dp 

mNgFzth;jd> 

ghlrhiyf;F Kd;dhy;> 

vJky;gpba> nghyd;dWt

jpfjp:2021.09.29 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nghyd;dWit khtl;l ePjpkd;wk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L rdthp khjk; 19Mk; 

ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

PRO/537 gnuy; tsr; - 

N`hl;ly; gNdhuhk> 

9/3> k`hN`dfe;j> 

ehTl;ld> 

Nfhl;Nlnfhl> 

khj;jiw

Mk; Nkhp FghNlhth tpNdhh; 

Xtp];> 23 ];nlah; 

n`hg;rp> 

378 71 

nrf;Nfhrpyhthf;fpah 

- ,yq;ifapy; - 

N`hl;ly; gNdhuhk> 

9/3> k`hN`dfe;j> 

ehTl;ld>  khj;jiw 

jpfjp:26.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 19Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/647 ehf`tj;j 

Mur;rpNf re;jpuhtjp 

ehf`tj;j my;yJ 

re;jpuhtjP j rpy;th

,y. 104> rHfpAyH 

tPjp> kf;FSit> 

fhyp

Mk; mf;kPkd gy;ypaFUNf 

vl;tl; j rpy;th

,y. 104> rHfpAyH tPjp> 

kf;FSit> fhyp

jpfjp:       kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022.02.21 ,ypUe;J 2022.02.28 tiuAk; Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

B.b.v]; 

46/21
rprpu Fkhu 

Vf;fehaf;f kltis> 

,y.2 rpak;gyhgpl;ba 

ghij> Ky;fk;nghy

,y;iy bye;jp Rjh;rpdp 

uj;ehaf;f> kltis> 

,y.2 rpak;gyhgpl;ba 

ghij> Ky;fk;nghy

jpfjp:2021.11.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhutf;f khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 07Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

nkhutf;f 

khtl;l 

ePjkd;wk; 

nkhutf;f 

gpungl; 

TS/23

njdpaha gd;ry 

tPjp> ,y.1/1 vd;w 
Kfthpapy; trpj;j 

fpdfhzk; fkNf 

uk;kparphp

,y;iy fq;fhdk; fkNf jpyhd 

eptd;j> 1/1 gd;ry tPjp> 
njdpaha

jpfjp:2021.03.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhutf;f khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 19Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2356 rpe;jh yf;\;kp 

n[hfd;d]; (jp.

gpd;.rpe;jh yf;\;kp 

tpf;ukahuhr;rp) 

,y.35> md;udp 

<.ngNuuh khtj;ij> 

Gjpa efuk;> 

,uj;jpdGhp

Mk; tpf;ukahuhr;rpNf rPtyp 

tpf;ukahuhr;rp> ,y.35> 

md;udp <.ngNuuh 

khtj;ij> Gjpa efuk;> 

,uj;jpdGhp

jpfjp:11.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk; 

rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/170 Fkhurpq;` n`l;b 

Muha;r;rpNf Nghy; 

uQ;rpj;

,y;iy itj;jpafhu fq;fhdk;Nf 

nkhdpf;fh njyp\pah 

la]; fUf;Ftj;jtd> 

khjk;Ng.

jpfjp:22.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/13/2021 Kjpahd;nryhNf 

gj;krphp N`ke;j 

,yq;f$d;> ,y.186/22> 
rg;Gf];fe;j caz> 

khf;Nfhy njw;F> 

khf;Nfhy

,y;iy n`l;b Muha;r;rpNf 

Nlhdh jPg;jp jPg;grpfh> 

,y.186/22> rg;Gf];fe;j 

caz> khNfhy njw;F> 

khf;Nfhy

T/34/2021 Rkz tpf;ukrpq;`> 

,y.79/<> Rth;z 

[ae;jp khtj;ij> 

tpnfhl> ngk;Ks;s

,y;iy tpN[rpq;` Kjpad;nryh 

RKJ tpN[rpq;`> 

,y.79/<> Rth;z [ae;jp 

khtj;ij> tpnfhl> 

ngk;Ks;s

T/35/2021 N`t NjtNf utPe;jpu 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.65/01> fs;nshSt> 

eLq;fKt

,y;iy nyhf;F fl;lnfhlNf 

rhkpyh ep\he;jp ngNuuh> 

,y.65/01> fs;nshSt> 

eLq;fKt

T/46/2021 kPnfhlNf nlhd; 

gpuhd;rp]; khh;f;f];> 

,y.179> 'ehkyp"> 

c];tl;lnfa;aht

,y;iy bdpj;jh J\hdp 

kPnfhlNf> ,y.144> 

,rpNjhU khtj;ij> 

jpg;nghl;Lnfhl> 

fNzKy;y

T/47/2021 fytpl;bnfhl 

ntjuhyyhNf 

tp[auj;d my;yJ 

fytpl;bnfhl 

tpjhdyhNf tpN[uj;d 

my;yJ fytpl;bnfhl 

ntjuhyyhNf 

tp[auj;d my;yJ 

fytpl;bnfhl 

ntjuhyyhNf 

tpN[uj;d> ,y.59> 

tp[a ghij> fk;g`h

,y;iy tpf;fpukrpq;` 

Muha;r;rpNf rphpayjh> 

,y.59> tp[a ghij> 

fk;g`h

T/48/21 Nghtj;j nfju 

Ngh;zhl; tpN[uj;d> 

,y.110/1V> gKDtpy 

ghij> Nfhzty

,y;iy Nghtj;j nfju Euq;f 

tpN[uj;d> ,y.110/1V> 
gKDtpy ghij> 

Nfhzty

T/88/2020 FUrpq;` ge;Jy 

Nrdhuj;d> 

,y.93V> ghyNght> 

Njthynghy

,y;iy rpf;FWuhjpgj;jpNf 

Ngkyjh rpf;FWuhjpgjp> 

,y.93V> ghyNght> 

Njthynghy

jpfjp:13.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/744/2021 Nlhz khndk; 

,e;jpuhdp gk;kpaFU

,y;iy nlhd; mNrhf gk;kpaFU> 

,y.1425/2> N`hfe;ju 

ghij> gd;dpgpl;ba

T/766/2021 ,uj;ehaf;f 

Kjpahd;nryhNf 

rhkpe;j gphpayhj;> 

573/V/2> fe;jtj;j 
ghij> nlbfKt

Mk; ,uj;ehaf;f Kjpahd; 

nryhNf jkae;jpFkhhp> 

,y.573/V2> fe;jtj;j 
ghij> nlbfKt

T/769/2021 Nfhl;Nl mr;rhpNf 

nuNgh;l; rpq;Nfh 

my;yJ Nfhl;Nl 

mr;rhpNf nuhnghl;> 

,y.675> jyq;fk 

tlf;F> gj;juKy;y

,y;iy Nfhl;Nl mr;rhpNf 

nvhypd; fhe;jp> 

,y.203/2B> nfh`y;tpy 

ghij> fsdp

T/778 ty;gpl fkNf rpwpy; 

my;yJ rpwpy; ty;gpl 

fkNf> ,y.560/12> 
neYk; gpNs];> 

jyq;fk tlf;F> 

gj;juKy;iy

,y;iy jk;kpfh jpy;Uf;\p 

re;jpuNyfh ehzaf;fhu> 

,y.560/12> neYk; 

gpNs];> jyq;fk tlf;F> 

gj;juKy;iy

T/781 nfh];k NfhwNs 

gl;lnge;jpNf 

gj;jPk; iehp]; 

,NyngUk Muha;r;rp 

nfh];kNfhNs 

gl;lnge;jpNf gj;jPk; 

iehp];md;th; 

fjph;> ,y.136/11> 
f`d;njhl;l ghij> 

khyNg

Mk; ,NyngUk Muha;r;rpNf 

njhd; ep`hy; 

gpNuk[ae;j>  ,y.136/11> 
f`d;njhl;l ghij> 

khyNg

T/798 tyfl mg;G`hkpyhNf 

uQ;rpj; rpruFkhu> 

,y.23> tl;luTk; 

ghij> muypa caz> 

Njghdhk> gd;dpgpl;ba

,y;iy ,j;jnfhl N`tNf 

Nlhdh uk;ah rPjh Fkhhp> 

,y.1100/2> gd;dpgpl;ba 
ghij> gj;juKy;iy

T/799 `hpe;ju kpj;u 

me;Njhdp re;jpuuj;d> 

,y.253/1B> 
nfKD khtj;ij> 

nfhl;LNtnfhl> 

,uh[fphpa

,y;iy \h`hd; me;Njhdp 

re;jpuuj;d> ,y.487/11> 
jyN`d ghij> jyq;fk 

tlf;F> gj;juKy;y

T/800 ypadNf FRkhtjp 

ngNuuh> ,y.559> 

nfhly;y ghij> 

Ky;Nyhpaht> Gjpa 

efuk;

,y;iy ehzaf;fhu gl;lngb 

nj`pf];Ng mrq;f 

rk;gj; ehzaf;fhu> 

,y.472> N`hf;fe;ju 

tlf;F> muq;fy.

T/803 m[e;j cGy; 

etuj;d> 253/4> jpKJ 

khtj;ij> N`hf;fe;ju 

tlf;F> N`hf;fe;ju

,y;iy &grpq;` fq;fhzk;Nf 

jprhe;jp> 253/4> jpKJ 

khtj;ij> N`hf;fe;ju 

tlf;F> N`hf;fe;ju

T/804/2021 &j; RtpdPjh 

rkuf;nfhb 263> 

gl;lnghj;j ghij> 

jyq;fk njw;F> 

gj;juKy;iy

,y;iy uz;gd;`pe;j jpthfu 

nrdtpuj;d Kjpahd;Nr 

uhy`hkpyhNf re;jpkh 

my;yJ re;jpkh RNghjpdp 

mq;fk;kd Fkhhp`hkp 

263> gl;lnghj;j ghij> 

jyq;fk njw;F> 

gj;juKy;y

T/805 fygl Muha;r;rpNf 

Qhdtjp tPuNrfu> 

,y.14> gpujhd 

tPjp> tpf;ukrpq;fGu> 

gj;juKy;y

,y;iy khg;gh Kjpahd; nryhNf 

rNuh[h Gj;jpdpkhah> 

,y.14> gpujhd tPjp> 

tpf;ukrpq;fGu> gj;juKy;y

jpfjp:01.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk; 

gUj;jpj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 04Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

gUj;jpj;Jiw 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

jj;Jtk; 

tof;F ,y: 

T/1315/21

rptghjRe;juk; 

n[aRe;juk; ngz; 

kNf];thp nry;tr; 

re;epjp njhz;lkhdhW

Mk; rptghjRe;juk; 

n[aRe;juk; nry;tr; 

re;epjp njhz;lkhdhW

jpfjp:13.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gUj;jpj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L rdthp khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7888 uh[gf;\ 

Kjpahd;nryhNf 

gj;kh gz;lhu> ,y.3/
V> njhlk;Fk;Gu> 

mst;t

,y;iy nfhbgpdp Muha;r;rpNf 

\puhzp m[e;jh>  ,y.3/
V> njhlFk;Gu> mst;t

jpfjp:18.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk; 

cLfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/03 `Pd;njdpa fkNf 

gpajhr 'gpurd;d 

thr" mf;fu> 72> 

Nfhznjdpa> cLfk

Mk; gj;jpuz Muha;r;rp Utd; 

rQ;[Pt> 'gpurd;d thr" 

mf;fu> 72> Nfhznjdpa> 

cLfk

jpfjp:22.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; cLfk khtl;l ePjpkd;wk; 

kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1360/2021 nry;tuh[h 

QhduQ;rd;> [P.v]; 

tPjp> Nfhl;ilf; 

fy;yhW - 1

,y;iy jpUkjp.fphp[hNjtp 

nry;yj;Jiu QhduQ;rd;> 

[P.v]; tPjp> Nfhl;ilf; 

fy;yhW - 1

jpfjp:2021.10.26 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;gis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/71/21 `yhy;jpd; nkh`kl; 

[pg;hp> ,y.159> r`puh 

ghlrhiy tPjp> 

fk;gis

,y;iy mg;Jy; [g;ghh; ghj;jpkh 

trPuh> ,y.159> r`puh 

ghlrhiy tPjp> fk;gis

jpfjp:2021.07.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;gis khtl;l ePjpkd;wk; 

jp];]k`huhka khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/68 nty;yNf re;jpuyhy; 

j rpy;th> ,y.5/V> 
'jh;\d"> fjph;fhkk;

Mk; nrduj; Muha;r;rpNf 

nlhd; rhkPu kJrq;f 

nrduj;> ,y.99/1> fphpe;j 
ghij nfh];rpd;fk> 

jp];]k`huhka

jpfjp:15.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jp];]k`huhka khtl;l ePjpkd;wk; 

jp];]k`huhka khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/69 njntdpNf njhd; 

my;gl;> ,y.100> Flh 

fk;khd 18>njw;F 

,Tu tPutpy> Gjpa 

efuk;

Mk; [hJd; Mur;rpNf 

FzNrd> ,y.99> Flh 

fk;khd 18>njw;F ,Tu 

tPutpy> Gjpa efuk;

jpfjp:15.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jp];]k`huhka khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/892/21 ky;ypfh mr;rpNf 

nlhd; ruj; Fkhu 

tpN[Jq;f> ,y.132/
V> gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> fl;Lngj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy tz;zf;f tj;j tLNf 

gphprpy;lh fphp\;kp 

ngh;zhz;Nlh> ,y.132/V> 
gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

fl;Lngj;j> nkhwl;Lt

jpfjp:18.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 29Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

b.v];/23/ 
2021

\ud;jp \hkyp 

mNgtpf;uk rphp 

tHjd

,y. 309/20 N[hH[; 
<.B. rpy;th tPjp> 

fz;b. 

,y;iy fz;b> N[hH[; <.j. 

rpy;th tPjpapy;

,y. 309/20 mNgtpf;uk 

rphptHjd urpf gpujPg; 

my;yJ urpf gpujPg; 

mNgtpf;uk rphptHjd

jpfjp: 2021.10.25   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

ngy;kLs;s khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 21Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/6823 nfhly;y gj;jpuNf 

,e;jpu[pj; Nrhkuj;d

,y;iy ky;tj;j Muha;r;rpyhNf 

fahdp epYrpfh>

,y. 60> fythd tPjp> 

Njs.

jpfjp: 11.10.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ngy;kLs;s khtl;l ePjpkd;wk;

gJis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/323 gfPH rhapG K`k;kl; 

rpuh[;

,y. 05> Nyf;irl; 

tPjp> gJis

,y;iy rpj;jp \\hdh gfPH 

rhapG>

,y. 29-5/2> nfk;gy; 
gpNs];> nj`ptis.

T/324 ahg;gh 

Kjpad;NryhNf 

re;jpujh]>

,y. 60/19> 
`{Dnfhl;Lt tPjp> 

gJis

,y;iy jznfhLNt nfju 

fkuhyyhNf uhzp 

ud;[dp

,y. 60/19> 
`{Dnfhl;Lt tPjp> 

gJis

jpfjp: 2021.10.28   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gJis khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/637 mj;jgj;J 

Muha;r;rpyha; 

tpkyhtjp> ,y.107/52> 
ehtpd;d ghij> 

cStpl;lNf> fhyp

,y;iy rkurpq;` Muha;r;rpNf 

re;Jd; rkurpq;`>  

,y.107/52> ehtpd;d 
ghij> cStpl;bNf> 

fhyp

T/642 mg;Jy; [g;ghh; 

nkh`k;kl; gh;`hd;> 

42/1A> fdk;gpl;ba 
tPjp> fhyp

,y;iy gJWBd; ghj;jpkh 

g]Pdh> 42/1A> 
fdk;gpl;ba tPjp> fhyp

jpfjp:03.08.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/258 `pl;b`hkp 

mg;G`hkpyhNf 

bf;fphp nkdpf;Nf 

my;yJ `pl;b`hkp 

mg;G`hkpyhNf 

bf;fphp nkdpf;Nf

,y. 119/1> gpujhd 
tPjp> ntad;nfhl

,y;iy tdpfRe;ju [atPu 

Muha;r;rpNf [hdf;f 

`H\d [atPu

,y. 119/1> gpujhd tPjp> 
ntad;nfhl

T/259 uh[gf;\ 

mr;rpy;yhNf 

Fzrpq;f uh[gf;\

,y;iy uh[gf;\ mr;rpy;yhNf 

Jrpj;;j> by;`hd; 

uh[gf;\

31/17> Eff`hye;j 

khtj;ij> fynfbN`d

jpfjp: 27.10.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/172 Kj;Jje;jphpNf 

ngdnjj; N`khyp 

gpe;Njh JiwKf 

tPjp> rpyhgk;

,y;iy \puhd; nftpd; md;ud; 

gpd;Njh

310/35> VQ;ry;]; g+q;fh 

mf;fu 50> fpk;Gyhg;gpl;ba 

tPjp> ePHnfhOk;G.

T/173 N`th NjtNf 

u`;dghy

,y. 123> 

nfhhpahtj;j> rpy-

hgk;

,y;iy [a#hpa myq;fhuNf 

by;Uf;rp rhkpe;jd;fdp 

ngNuuh my;yJ 

[a#hpa> myq;fhuNf 

by;Uf;\p rhkpe;jdp 

ngNuuh

,y. 123 nfhhpahtj;j> 

rpyhgk;

jpfjp: 27.10.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;

gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/13 Fzghy rkutpf;uk ,y;iy ehzaf;fhutrk; 

njypf;fl gs;spa 

FUnfa; cgkhypfh 

mKN`d tj;j> nfuN-

jthy> k[;[{td.

jpfjp: 13.10.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/252/21 nkh`kl; jt;gPf; 

IDy; guPlh

,y. 514/6> 
g`yfk> jp`hhpa> 

gynfbN`d.

,y;iy nkh`kl; rJd; ghj;jpkh 

`Dd;

,y. 514/6> g`yfk> 

jp`hhpa> gynfbN`d.

jpfjp: 10.11.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/734 fSje;jphp gl;lnge;jp 

tpkyNrd yf;];kd; 

Fzuj;d

,y. 91/2B> cj;ahd 

khtj;ij> jyN`d> 

khyNg

,y;iy fkNf ky;ypfh n[];kpd; 

ngNuuh (jp.K. Fzuj;d)

,y. 91/2B> cj;ahd 

khtj;ij> jyN`d> 

khyNg

jpfjp: 2021.08.20   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/3196 Jg;gjpNf [aNrd 

mutpe;j rphptHjd

,y;iy Njhd [adp re;jpuyjh 

ypadMuha;r;rp> yGfk> 

`y;njhl;l

jpfjp: 28.10.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 16Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

02/2020 tPuf;nfhb Nfhk]; 

rpy;th ~rj;ru|

= ,e;j;urhu 

khtj;ij> 

njhle;nfhl

,y;iy mfk;nghb jah 

];tu;zyjh j rpy;th 

~rj;ru|

= ,e;j;urhu khtj;ij> 

njhle;nfhl

jpfjp: 2021.10.27   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;

njy;njzpa khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/13/21 nkh`{jPd; mLnka; 

nkh`k;kJ Kghuf;>

,y. 16/5> 
fy;nfbatj;j> 

klty> fltPjp

,y;iy mg;Jy; fhjH egprJy; 

kprpwpah

,y. 16/5> fy;nfbatj;j> 
klty> fltPjp

jpfjp: 2021.10.26   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: njy;njzpa khtl;l ePjpkd;wk;

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T 3224/21 mY[;[Nf 

yypjh re;jpurpyp 

FztHjd khw;W 

mYj;[; yypjh 

re;jpurpyp FztHjd 

ntypfk;gpl;b 

nghFDtpjh

,y;iy Nghg; muhr;rpNf lhd; 

ruj; n[atHjd 

ntypfhk;gpl;b> nghFDt-

pjh

jpfjp: 2021.10.25   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/850 ypz;lKyhNf uapl;yp 

byhd; rpy;th

,y. 47/25> 
uptHirl; fhHld;> 

nfhuynty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy tHzFy#hpa nrk;Gf; 

Fl;b Muha;r;rpNf Kjpj;j 

nrt;te;jp ngHzhz;Nlh>

,y. 47/25> uptHirl; 

fhHld;> nfhuynty;y> 

nkhwl;Lt 

T/893/21 Nkhju mr;rhhpNf 

mEu jpyf;frphp

,y. 09> 

Mde;juhk ghij> 

nkhwl;LKs;s> 

nkhwl;Lt

,y;iy khndy; \phpaq;f kPg;gNf

,y. 09> Mde;juhk 

ghij> nkhwl;LKs;s> 

nkhwl;Lt 

jpfjp: 21.10.18   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/120 Ml;bfy tpjh-

dyhNf Mgpufhk; 

fUzhuj;d

,y;iy Ml;bfy tpjhdyhNf 

ruj; tPurpq;`

jpfjp: 12.10.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

vk;gpypg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 29Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/33/21 nfhl;lnfhlNf 

njhd; gpNukuj;d> 

gioa ghij> 

fpuynty;fl;Lt 

bg;Nghtpw;F vjphp> 

vk;gpypg;gpl;ba

Mk; guz gs;spa FUNf 

Nfhfpy [andj;jp 

my;yJ nfhfpy 

[andj;jp guz gs;spa 

FUNf vk;gpypg;gpl;ba 

`pq;Fu Mu mf;fu 500> 

uztPu ];Nlhh;];

jpfjp:12.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; vk;gpypg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

b.B.v];.  

21/21
fS ypadNf epky; 

re;uh Mhpauj;d 

[arpq;f> ,y: 8/8> 
gioa fd;njhl;l 

tPjp> tlGSt> fz;b

,y;iy FUFNl nfju ejPu 

g;hpajh;\dp Qhduj;d> 

,y: 8/8> gioa 

fd;njhl;l tPjp> tlGSt> 

fz;b

fz;b DTS 
48/21

uj;dhju nfju gj;kh 

uzrpq;f ud;Nfnty 

Efypaj;j g`y 

jyhj;J Xa

Mk; nghjpah gJNf Etd; 

lrd;j ngNuuh> ,y.143/1> 
Efypaj;j> g`y jyhj;J 

Xa

jpfjp:21.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/247 Kdrpq;` n\y;ld; 

uztPu> ,y.183/V> 
jtsk;gpl;ba> kPhpfk

,y;iy jpyf;f uQ;rdp tpj;jhuz> 

,y.183/V> jtsk;gpl;ba> 
kPhpfk

jpfjp:04.08.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/796 n`l;b Mur;rpNf 

uzrpq;` 

rTe;juty;yptj;j 

flf`nghy> 

n`huk;ght

,y;iy n`l;b Mur;rpNf 

Rth;zyjh> flf`nghy> 

n`huk;ght

T/802 nfhlNf tpypak; 

fhhpatrk;> 'rhujh 

Ruj;" ,y.363> tPuk;Gt> 

Fspahg;gpl;ba

cz;L Fkhu fkNf [pdNrd> 

,y.55/13> Tl;yz;l; 

khtj;ij> nfh`{ty

jpfjp:2021.10.18 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

nff;fpuht khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 21Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/29 tUr tpj;jhd 

Fzth;jd nlud;]; 

yhy; j rpy;th 

,yf;fk; 147> af;fy;y 

tPjp> nff;fpuht

,y;iy Vf;fehaf;f 

Kjpad;rhyhNf R[hjh 

Fkhhp Vf;fehaf;f> 

,yf;fk; 147> af;fy;y 

tPjp> nff;fpuht

jpfjp:13.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nff;fpuht khtl;l ePjpkd;wk; 

`pq;Fuf;nfhl  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 24Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/48/21 njd;df;Nfhd KjypNf 

N`khtjp 'u[ul;il 

nrtd" jpangJk> 

nghyd;dWit

Mk; jpthfu Kjpad;]yhNf 

cghyp njd;df;Nfhd; 

,y. 168/2> `pk;g+l;lhd> 

Ky;Nyhpah> Gjpa efuk;. 

T/49/21 uj;jpah nfju 

jHkjhr/ ud;jpah 
nfju jHkjhr 

29> Fkhufk> 

`pq;Fuf;nfhl

,y;iy uj;jpah nfju rJdp 

,rd;fh jHkjhr/ ud;jpah 
nfju rJdp ,rd;fh 

jHkjhr 43> Fkhufk> 

`pq;Fuf;nfhl.

jpfjp:11.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/14/21 tpN[td;\ fk;yj;Nf 

Fzuj;d gz;lhu

tPutd;\

vz; 225/5> Ntty 
tlf;F> nghf;fhty

,y;iy tj;Njnfju fUzhtjp 

my;yJ tj;Njnfhju 

fUzh tPutd;\

vz; 225/5> Ntty 
tlf;F> nghf;fhty

b.B.v]; 
49/21

tPuJq;f 

Kjpahd;NryhNf 

K`e;jpuk; 

tyt;Nt jh;kuj;d 

my;yJ tPuJq;f 

Kjpahd;NryhNf 

K`k;jpuk; tyt;Nt 

jh;kuj;d

,y. 115/B> fq;nfhl> 
gpypkjyht

,y;iy tPuJq;f Kjpahd;NryhNf 

K`e;jpuk; tyt;Nt 

Etdp rJhpfh tPuJq;f 

my;yJ Etdp rJhpfh 

tPuJq;f

,y. 115/B> fq;nfhl> 
gpypkjyht

jpfjp: 2021.11.02 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 19Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/526 nrse;j `d;`jpNf 

Nrhkhtjp> 

,y.372/13rp> mdfhhpf 

jh;kghy khtj;ij> 

gGuz khj;jiw

,y;iy ngUkhgJ tpf;uk#hpa 

ep`hy;> ,y.372/13rp> 
mdfhhpf jh;kghy 

khtj;ij> gGuz 

khj;jiw

TS/534 N`thFUg;GNf 

uQ;rdp vf;fKj;J 

ghzJfk> mf;Fu];]

,y;iy gpajpyf;f N`thgj;jpuz  

vf;fKj;J ghzJfk> 

mf;Fu];]

jpfjp:19.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/728/2020 rpe;jh tPuNfhd; 

mNgehaf;f

,y;iy [{ypad; `H\ gpurhj; 

nkd;b];.

,y. 1142> jk;Nkhja 

ghij> gj;juKy;y. 

T/775 njhld; mDu 

tpf;fpukrpq;` ,y. 

279b> nfhj;jyhty> 

fLnty. 

,y;iy NuZfh jkae;jp 

gypN`d tpf;fpukrpq;` 

jp>K. NuZfh jkae;jp 

gypN`d> ,y. 279b> 

nfhj;jyhty> fLnty. 

T/790 m[ j; j f; 
m ;Nklh 
, . 740/1> 
gd;d g;g l;ba 
ghij> 
gj;j K ; .  

,y;iy `d;rpfh tpjH\p 

my;Nklh> ,y. 848> 

gd;dpg;gpl;ba ghij> 

gj;juKy;y. 

jpfjp: 2021.11.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk; 

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/3309/21 njKdp re;jpujhr ,y;iy njKdp re;jpurphp

,y. 100> nyhy;njhl;Lt>

mq;FUtnjhl;l

jpfjp:     kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 29Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

rd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

bbv]; (DTS) 
18/2021

vd;jdp kNfrd; 

fe;ija;ah vDk; 

fe;ija;ah kNfrd; 

vd;jdp

,y. 5951> nghp Nuhl; 

it];kd;> Fz;lkd; 

ept; rTj; Nty;];> 

2775> mT];jpNuypah

,y;iy lhf;lh; gh;dhl; [aNdrd; 

fe;ija;ah

,y. 62> nfypnaht; 

biut;> ghh;fpq; IGIIOGU 
If;fpa ,uhr;rpak;

jpfjp: 2021.11.01 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

khtndy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/41 uz;nfhjpNf 

yypj; [aehj;j 

tpf;fpukrpq;` 

fe;Njtj;j> fyjhu

,y;iy ghyp];fu 

Kjpahd;nryhNf NuZfh 

jkae;jp> fe;Njtj;j> 

fyjhu.

T/46 fUzhehaf;f 

gjpud;dn`yhNf 

Rkjpghy> 

,y. V 1/3> mYn-

jdpa> n`k;khj;jfk.

,y;iy Nkf#hpa Kjpad;NryhNf 

,e;jpuhdp Fkhhp`hkp> 

Nkf#hpa 

,y. V 1/33> mYnjdpa> 

n`k;khj;jfk. 

jpfjp: 2021.11.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khtndy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/128 mku[Pt [adde;j 

tpjhdNf 

,y. 36/1> gpsf;g+y; 
Utd;vypa> 

Etnuypah

,y;iy N`th kdk;nghpNf 

mNdhkh gphpaq;fdp 

,y. 36/1> gpsf;g+y; 
Utd;vypa> Etnuypah. 

T/129 rfy#hpa 

Kjpad;NryhNf 

[auj;d ,y. 17> 

f;Nul;ld; Njhl;lk; 

tPlikg;G jpl;lk; 

Etnuypah 

,y;iy rfy#hpa 

Kjpad;NryhNf fUzh 

nfhlfk ,y. 200> 

tp[pjGu khHf];njhl;l 

Etnuypah. 

jpfjp: 2021.11.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/260 mRug;GypNf rpj;uhy; 

k`pe;juj;d> ,y. 

21> nfhl;lnjdpaht 

ghij> `y;Ng> kPhpfk.

,y;iy tpf;fpukuj;dNf jpyq;fdp> 

,y. 21> nfhl;lnjdpaht 

ghij> `y;Ng> kPhpfk. 

jpfjp: 07.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/845/21 kDty; gPhp];yhNf 

[arhe;j gPhp]; 

my;yJ kDty; 

gPhP];yhNf [arhe;j 

rPhp];

,y. 198/V"> 'gtpe;jp">  
gd;fy ,lk;> jyfy> 

Nfhzgy re;jp.

,y;iy ypadNf ghhpf ngNuuh 

,y. 37(63)/1B) gioa 

fhyp tPjp> nkhwl;Lt. 

T/896/21 tPun`d;djpNf bf;rd; 

rprpy;> ngHzhz;Nlh> 

,y. 34/2> jPghe;ej 
tPjp> tpy;Nyhutj;j> 

nkhwl;Lt.

,y;iy tPun`d;djpNf khype;j 

J\he;j ngHzhz;Nlh 

,y. 34/2> jPghee;j 
ghij> tpy;Nyhutj;j> 

nkhwl;Lt.

jpfjp: 2021.11.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

mtprhtis  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1453/21 gHdhl; ePy; A];l]; j 

[fya;d; nrdtpuj;d. 

rPjhtf;f tst;t> 

rPjhtf;f> mtprhtis. 

Mk; lad; fphp];NlhgH ePy; 

gHdhl; j [fya;d; 

nrdtpuj;d. 

rPjhtf;f tst;t> 

rPjhtf;f mtprhtis.

jpfjp: 19.08.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk; 

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/382 njhl;lfKtNf 

Mde;j tpkytPu 

Nrhkrphp 'rNfj" 

,Tytj;j> Nghk;Gts.

,y;iy kj;JkNf yypjh fhe;jp> 

'rNfj" jpTstj;j> 

Nghk;Gts.

jpfjp: 09.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/643 Kj;Jth `d;jp 

yf;r;kd; j rpy;th 

,y. 375/3> Njt-
nfhl khjk;Ng> 

mk;gyhq;nfhil.

,y;iy gs;spKy;y fGfkNf 

rk;gpfh Nrghyp N`ke;jp 

b rpy;th vz;. 375/3> 
Njtnfhl> khjk;Ng> 

mk;gyhq;nfhil. 

T/645 njhlk;Ng 

fkNf jdghy 

njhlk;`pNuhtpl;l 

cLksnfhl ghij> 

af;fyKy;y> fhyp.

Mk; njhk;gnfhl ypadNf 

kpypdhtjp> ,y. 

300> ehf;fpahnjdpa> 

cLkhyfy> j;wNghJ: 

njhlk;`pNuhtpl;l 

cLkhyfy ghij> 

af;fyKy;y. 

jpfjp: 03.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1359/21 jk;gpIah Njtrfhak; 

,y: 122/1> 
Qhd#hpak; rJf;fk;> 

kl;lf;fsg;G

,y;iy jpU. Njtrfhak; uQ;rpj; 

md;udp> 

,y. 122/1> Qhd#hpak; 

rJf;fk;> kl;lf;fsg;G. 

jpfjp:28.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk; 

mtp];]hnty;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

rd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1459/21 tj;Nj Nyf;fkyhNf 

mkurpq;f jtyk; 

tj;j njudpafy

,y;iy [q;F uhy;yhNf gpNuk-

tjp

,y. 59/27
jtyk; tj;j> njudpafy

jpfjp: 2021.08.06 

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mtp];]hnty;y khtl;l ePjpkd;wk;

gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; rd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/14 [hnfhNf ,Ndhfh 

FKjpdp

tpd;nrd;l; 

mNgtpf;fpuk 

khtj;ij> gj;Njfk 

Gjpa efuk;> 

gj;Njfk

Mk; ntyptpl;b fq;fhdkNf 

yhydp> tpd;nrz;l; 

mNgtpf;fpuk khtj;ij

gj;Njfk Gjpa efuk;> 

gj;Njfk

jpfjp: 03.11.2021 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;

gyg;gpl;ba  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 05 ij 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/09 jYtJKy;y fkNf 

bNuhd; fgpy j 

rpy;th> ,Yf;gpl;ba> 

gl;lnghy.

,y;iy ,e;jpf [];kpd; FUNf 

my;yJ ,e;jpf n[];kp 

FUNf 

jpfjp: 02-11-2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gyg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; rd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/378 kj;JkNf nlhd; 

Utd; gpurd;d

 ~J\hu| gd;tpy 

fSj;Jiw njw;F

,y;iy kj;JkNf nlhd; uj;drphp

~J\hu| gd;tpy 

fSj;Jiw njw;F

jpfjp: 2021.11.05 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/1395/2019 khj;jiw ypadNf 

rpe;jf;f gpurhj; j 

rpy;th> ,y.145V> 

Flh`fnghy njw;F> 

[h- vy

,y;iy tpf;fpuk Muha;r;rpNf 

eadh kPhpak; ep\hkhyp> 

, y.145V> Flh`fnghy 

njw;F> [h- vy

T/1295 Kf;Fgps;nsa; 

fNzrd; my;yJ 

Kf;fhg;gps;is f(G)
Nzrd; my;yJ Kf;fh 

gps;is f(G)Nzrd; 

my;yJ nkhf;fh 

gps;nsa; f(G)Nzrd; 

,y.43/V/1> N`f;fpj;j 

ghij> n`e;jy> 

tj;jis

,y;iy nghparhkp rpthe;jpdp> 

,y.43/V/1> N`f;fpj;j 

ghij> n`e;jy> 

tj;jis

T/1437 nlhd; gPw;wh; nfhl;gphp 

rpru uzrpq;`> 

,y.100/5> Gifapuj 

epiya tPjp> fe;jhid

,y;iy nlhd; Etd; md;ud; 

kJ\q;f uzrpq;`> 

,y.100/5> Gifapuj 

epiya tPjp> fe;jhid

T/1439 nkh`nkl; eprhh; 

`];ehJy; kpd;dh> 

52/3> [{k;kh k];[pl; 

ghij> nghpaKy;y> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy nkh`nkl; gh`Pk; 

ghj;jpkh ep\;yh> 29/1> 
fdj;j ghij FlghLt> 

ePh;nfhOk;G 

jpfjp:03.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/4934/20 nfhbg;gpyp 

Muhar;rpyhNf njhd; 

Fyuj;d> ,y.26V> 

ft;lhd ghij> 

mj;jpba> nj`ptis

,y;iy uzrpq;` Muha;r;rpNf 

gpNukhtjp my;yJ 

uzrpq;` Muha;r;rpyhNf 

gpNukhtjp ngNuuh> 

,y.26V> ft;lhd ghij> 

mj;jpba> nj`ptis

T/5021/20 uh[ul;zk; gh];fud;> 

,y.125> vyp`T]; 

Nuhl;> nfhOk;G - 15

,y;iy fnzrd; nfshprq;fhp> 

,y.202 - 7/5, W.A.rpy;th 
khtj;ij> nfhOk;G - 06

T/5052/20 MNa\h nk`;&d; 

nkh`nkl; 

r%d; my;yJ 

V.r%d;> ,y.30/5> 
Rndj;jpuhNjtp ghij> 

nfh`{ty

Mk; r%d; eprhh; `kPl;> 

,y.30/5> Rndj;jpuhNjtp 
ghij> nfh`{ty

jw;NghJ epArpyhe;jpy;

T/5131/21 Bfs lkpj; FytPu> 

,y.54/6> = jk;khju 

khtj;ij> ,uj;kyhd

Mk; Bfs ld;a+hp FytPu> 

,y.54/6> = jk;khju 

khtj;ij> ,uj;kyhd

T/5164/21 `{nrapd; rpwP 

nkhn`hnkl;> 

187/16> vt;> [arkfp 
khtj;ij> fSNghtpy> 

nj`ptis

,y;iy E}h; rfPhpah `{nrapd;> 

187/16> vt;> [arkfp 
khtj;ij> fSNghtpy> 

nj`ptis

T/5169/21 tpN[tpf;uk GQ;rp 

N`thNf eypd; 

nuhNgh;l; mNgjPu> 

,y.12-1/4> b Nruk; 
ghij> fy;fpir

,y;iy nty;yN`tNf Njtpfh 

N`kkhyp mNgjPu> 

,y.12-1/4> b Nruk; 
ghij> fy;fpir

T/5188/21 jahuj;d vjphprpq;`> 

,y.245/26> '`py; 

`T]; fhh;ld;"> fhyp 

tPjp> nj`ptis

,y;iy tpN[Kdp fhe;jp nrha;rh 

my;yJ tpN[Kdp fhe;jp 

nrha;rh vjphprpq;`> 

,y.245/26> '`py; `T]; 

fhh;ld;"> fhyp tPjp> 

nj`ptis

fy;fpir 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F vz; 

5191/21/T

Nkhp jphP]; Nlhhpd; 

tp[aNfhd;> vz; 

248/140> Nyhl;l]; 

fpNuht;> `py; ];l;hPl;> 

nj`ptis

Mk;  f;hp];lypd; n[dPt; 

l rpy;th my;yJ 

tpN[Nfhd; my;yJ 

tp[aNfhd;> vz; 69/9> l 
tpoh> ft;lhd mj;jpba 

rhiy> nj`ptis

T/5192/21 Ntty;njdpaNf 

nrhnkd; byp 

jprhehaf;f my;yJ 

Ntty;njdpaNf 

nlhd; nrhnkd;byp 

jprhehaf;f> ,y. 1V1> 

nguFk; khtj;ij> 

mj;jpba> nj`ptis

,y;iy ntypflNf rNuh[h 

\hkFkhhp nghj;Nj[{> 

,y. 1V1> nguFk; 

khtj;ij> mj;jpba> 

nj`ptis

T/5195/21 jpU.nfhz;lfkNf 

khh;nyhd; 

mnyf;rhz;lh;> 

ngh;zhz;Nlh> ,y.36> 

2Mk; xOq;if> 

uj;kyhd

,y;iy hPn`nk \pahkpdp 

ngh;zhz;Nlh> (jp.K. 

rkurpq;f) ,y.36> 2Mk; 

xOq;if> uj;kyhd

fy;fp];] 

khtl;l 

ePjp kd;wk; 

5198/21/T

fk;thhpNf cgNrd> 

,y.11/3A> 
`{Yjhnfhil tPjp> 

fy;fp];]

,y;iy ,e;jpf Rnej; 

fk;thhpNf>  ,y.11/3A> 
`{Yjhnfhil tPjp> 

fy;fp];]

jpfjp:2021.11.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1223/19 nuh`hd; md;];yk; 

[dj; vk;Gy;njdpa 

76/6> Gifapuj epiya 

tPjp> fe;jhd 

,y;iy nly;hpd; `arpe; 

vk;Gy;njdpa 85/3/1/1> 
[k;Gf];Ky;y> ghij> 

ENfnfhl

T/1246/20 #yuj;d gj;jpuNf> 

,y.572/10> Kjyhk; 

xOq;if> R`rhjd 

khtj;ij> gd;dpgpl;ba

,y;iy ehzaf;fhu fphpntl;b 

nkhn`l;bNf ,e;jpuh> 

,y.152/10> Kjyhk; 

xOq;if> R`rhjd 

khtj;ij> gd;dpgpl;ba

T/1345/20 khyh rpwpdhj;jp 

nghy;;Nghy vd;fpw 

fhJnghl` 

Muhr;rpNf khyh 

rpwpdhj;jp nghuNuh> 

,y.26/12> gioa 

nfhl;lht tPjp> 

kphp`hd> ENfnfhl

Mk; ry;fhJNf Kjpd rkpuh 

la];> ,y.26/12> gioa 

nfhl;lht tPjp> kphp`hd> 

ENfnfhl

T/1353/20 Nturpq;` Muha;r;rpNf 

gj;krphp tpN[uj;d

,y;iy j`ehaf;fNf Rth;zyjh

T/1401/21 nuh`pe;jpu> n[ukp 

nkz;b]; mNgNrfu> 

,y.48> epky khpah 

khtj;ij> n`e;jy> 

tj;jis

Mk; jkuh Ftd;nlhypd; 

Gy;neh;> ,y.48> epky 

khpah khtj;ij> 

n`e;jy> tj;jis

T/1406/2021 td;dp Muha;r;rpNf 

Nlhdh; NuZfh 

td;dp Muha;r;rp> 11/9> 
n`Ndnfju ghij> 

nfhbfKt> k`ufk

,y;iy tj;Njfk Muha;r;rpNf 

mEu> 11/9> n`Ndnfju 

ghij> nfhbfKt> 

k`ufk

T/1407/21 gpNukh Rkzjp];] 

tPug;ngUk> 

mj;JNfhuhy> 

,y.44/1> 
u[ khtj;ij> 

kphp`hd ENfnfhl

,y;iy [fj; rkpe;j tPungUk 

mj;JNfhuhs my;yJ 

[fj; rkpe;j> ,y.44/1> 
u[ khtj;ij> kphp`hd 

ENfnfhl

T/1409/21 tl;lNf N`kre;jpu 

ngNuuh> 102/3> X.gp.
ngNuuh khtj;ij> 

nghuy];fKt

,y;;iy tl;lNf Utd; rhku 

ngNuuh> 102/3> X.gp.
ngNuuh khtj;ij> 

nghuy];fKt

T/1415/21 mrug;Gyp N`tNf  

vd;Nlhhp]; my;yJ 

mRug;Gyp N`tNf 

vd;Nlhhp]; my;yJ 

mRug;Gyp N`tNf 

vd;Nlhhp]; my;yJ 

mRug;Gyp N`tnf 

vd;Nlhhp];> ,y.28/5> 
mNguj;d  khtj;ij> 

nghuy];fKt

,y;iy kf;nfhdNf ta;nyhl; 

ngh;zhz;Nlh> ,y.28/5> 
mNguj;d khtj;ij>  

nghuy];fKt

T/1416/21 [a#hpa Muha;r;rpNf 

ruj; [a#hpa> ,y.129> 

Gifapuj mntd;A> 

k`ufk

,y;iy jpye;jp N`ththrk; 

(jp.K.[a#hpa) ,y.129> 

Gifapuj mntd;A> 

k`ufk

T/1433/21 njtuh je;jphpNf 

vuq;fp Ur;rpdp 

gh;dhe;J my;yJ 

njtuh je;jphpNf 

vuq;fp Ur;rpdp 

gh;dhe;J my;yJ 

njtuh je;jphpNf 

vuq;fp Ur;rpdp my;yJ 

njtuhje;jphpNf vuq;fp 

Ur;rpdp gh;dhe;J> 

,y.92/1> gioa 

nf];Ngt tPjp> 

Enfnfhil

,y;iy gpugh tpf;ukhur;rp 

fUzhuj;d my;yJ 

gpugh tpf;uk Muhr;rp 

fUzhuj;d> ,y.92/1> 
gioa nf];Ngt tPjp> 

Enfnfhil

T/1443/21 kPkhdNf jahuj;d 

ngNuuh

,y;iy kPkhdNf [aehj; 

re;jd ngNuuh> ,y.21> 

Nghjpf;fUfpy;> aapdh> 

f`tj;j.

T/1448/21 gj;kdgh` la]; 

nrduj; tpf;ukrpq;`> 

96/35> gioa 

nf];ght tPjp> 

ENfnfhl

,y;iy tpN[rpq;` Muha;r;rpNf 

Rue;jdp ky;ypfh> 96/35> 
gioa nf];ght tPjp> 

ENfnfhl

T/1460/21 rphpth;jd 

gj;jpnud;ndn`yhNf 

bq;fphpnkdpf;Nf> 

,y:203/4> ey;ytj;ij 

tPjp> k`ufk

,y;iy `e;Jd;fphp 

gj;jpnud;ndn`yhNf 

ee;jd gj;kyhy; 

ge;Jgphpa> ,y:203/4> 
ey;ytj;ij tPjp> 

k`ufk

T/1461/21 fUzhtjp tPug;ngUk> 

,y.415> epyk;k`u 

tPjp> nfhbfKt> 

k`ufk

,y;iy ghyNf Jrpj;j ,y. 

415> epyk;k`u tPjp> 

nfhbfKt> k`ufk

T/1462/21 yf;];kd; m];fp 

my;yJ yf;];kd; 

v];fp> ,y.31> 

jk;gN`d ghij> 

k`ufk

,y;iy ,e;jpuhzp Fkhurpq;` 

my;yJ Fkhurpq;` 

Ntjuahuhr;rpNf 

,e;jpuhzp Fkhurpq;`> 

,y.31> jk;gN`d ghij> 

k`ufk

T/1464/21 fgpy juTd 

Utd;gj;jpud> ,y.3/7> 
gP.ntypfy khtj;ij> 

ghnfhil tPjp> 

ENfnfhil

,y;iy k`fkKy;y fkNf 

re;jphpfh> ,y.3/7> 
gP.ntypfy khtj;ij> 

ghnfhil tPjp> 

ENfnfhil

T/1465/21 tpf;fpukrpq;` 

Muha;r;rpNf 

rphpNrd> ,y.234/7> 
gioa nf];ght 

tPjp> jpTy;gpl;ba> 

nghuy];fKt

,y;iy fSfg;GNf 

Rkdhtjp> ,y.234/7> 
gioa nf];ght 

tPjp> jpTy;gpl;ba> 

nghuy];fKt

T/1474/21 fy;N`dNf Uthd; 

jh;kh[Pt my;tp];> 

,y.15> [p.Vr;.

ngNuuh khtj;ij> 

uj;jdg;gpl;ba> 

nghuy];fKt

,y;iy fy;N`dNf g+h;z 

tp[g;gphpah my;tp];> 

,y.15> [p.Vr;.ngNuuh 

khtj;ij> uj;jdg;gpl;ba> 

nghuy];fKt

jpfjp:2021.11.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/17/21 Vfehaf;f 

Kjpad;Nryhnf 

etuj;d gz;lh 

my;yJ gz;lhu> 

,y.13> vlk;]; tPjp> 

nfhOk;G - 04

Mk; Vfehaf;f 

Kjpad;Nryhnf kDu 

GtNdf gz;lhu> ,y.13> 

vlk;]; tPjp> 

nfhOk;G - 04

DTS/45/21 khdk kape;j 

[ath;jd> ,yf;fk; 

- 42> rhug+kp 

cj;jpahda> ,`y 

Nghk;gphpa> fLtis

,y;iy kh`dkrjpdp epuhrh 

[ath;jd>  ,yf;fk; - 

42> rhug+kp cj;jpahda> 

,`y Nghk;gphpa> 

fLtis

DTS/59/21 re;jpuh Nrghyp ngNuuh 

(jp.K. nfhbj;Jtf;F) 

,y.185/7> `tnyhf; 

tPjp> nfhOk;G - 05

,y;iy etfKtNf \pahkh 

gj;khyp rphpNrd> 

,y.185/7> `tnyhf; tPjp> 

nfhOk;G - 05

DTS 
00071/21

Njtuhad; 

rpjk;guk; my;yJ 

Njtuhagps;is 

my;yJ Njtuhad; 

rpjk;guk; my;yJ 

jtuhad; 

rpjk;guk; my;yJ 

Njtuhad;gps;is 

rpjk;guk;> ,y.709> 

mSj;khtj;ij tPjp> 

nfhOk;G - 15

,y;iy rptypq;fk; gps;is 

rNuh[h my;yJ rNuh[h 

rpjk;guk; jpUkzj;jpw;F 

Kd; rNuh[h rptypq;fk; 

gps;is> ,y.709> 

mSj;khtj;ij tPjp> 

nfhOk;G - 15

DTS 118/21 Jypjh ee;jdp 

ngh;zhe;J 198/9> 
ehty tPjp> ehtiy

,y;iy Fkhugl;l nge;jpNf Rdpj; 

ngh;zhe;J> 198/9> ehty 
tPjp> ehtiy

DTS/119/21 mg;Jy; tJj; 

nkh`kl; mj;jh];> 

,y.33> tpNtfhde;jh 

tPjp> nts;stj;ij> 

nfhOk;G -06

,y;iy nkh`kl; mjh]; 

nkh`kl; mk;[l;> 

,y.33> tpNtfhde;jh 

tPjp> nts;stj;ij> 

nfhOk;G -06

DTS/122/2021 tpN[rpq;` 

Muha;r;rpNf kp`pu 

gphpaq;fhu tpN[rpq;`> 

[p-177> eptrpGu 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

Vf;fy> [h-vy

,y;iy Mth khpah by;Uf;rp 

Vg;u`hk; - [p-177> 

eptrpGu tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> Vf;fy> [h-vy

DTS 159/21 k`pe;j [aJq;f> 

,y.gp6/[p/1> =jk;kh 

khtj;j njhlh;khbf; 

FbapUg;G> nfhOk;G 

- 10

,y;iy kN`]; gphpae;j 

[aJq;f> ,y.485/8/1> 
NghffN`d tPjp> 

gj;juKy;iy

T/165/20 kUj;Jth; 

uh[;ghy;Fkhh; b 

rpy;th> 14A 2/1> 
Riykhd; nkhl;il 

khb> nfhOk;G - 05

Mk; kphpak; me;Njhndl; 

(jp.K)kNdh`hp 

Mde;jg;gh Nfrp rpl;b> 

14A 2/1> Riykhd; khb> 

nfhOk;G - 05

DTS/172/21 Jthd; mhpt;gPd; 

[hah> ,y.233/26> 
nfhl;lh tPPjp> 

nghuis

,y;iy nf];hP khPdh 

Xkhh;> (jp.K.[hah)> 

,y.55/16B-5> gPhp]; ghij> 

fy;fpir

khtl;l 

ePjp kd;wk; 

nfhOk;G 

,y - 

DTS/175/21

n[af;nfhb 

Kjpad;NryhNf 

mgath;jd> ,y.369/7> 
nfhl;bfhtj;ij> 

mq;nfhil

,y;iy Fkhurpq;f Muha;r;rpyhNf 

rpj;uh N`uj; 

Fkhhp>  ,y.369/7> 
nfhl;bfhtj;ij> 

mq;nfhil

DTS/183/2021 k`hnfhlNf 

FRkhtjp ngNuuh 

vdg;gLk; khnfhlNf 

FRkhtjp ngNuuh> 

,y.rP/8> Njrpa 
tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

jpk;gphpf];aha> 

nfhOk;G - 05

,y;iy uzrpq;f Mur;rpNf 

rpahksP rpy;th> ,y.rP/8> 
Njrpa tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

jpk;gphpf];aha> 

nfhOk;G - 05

T/194/20 nghdn`l;bnghy 

g+jpad;rhyNf tp\hfh 

jkae;jp fe;jnfju> 

,yf;fk; 61> uh[fphpa 

tPjp> uh[fphpa

,y;iy njg;Gyhd;nfhl 

g+jpad;rhyNf epky; 

=yhy;> ,yf;fk; 61> 

uh[fphpa tPjp> uh[fphpa

198/20 khNd]; rpy;th Mk; Njd;dNfhd; KjypNf 

Nfhjkp epYkh rpy;th> 

No: 79/2/4 `a;l;ghh;f; 

Nfhzh; nfhOk;G -02

,g;NghJ

4 `g;y; uha;]; rplk;gk;> 

SE 266XL Adpl; rp];Nlk; 

U.K
DTS/199/2020 njd;dNfhd; KjypNf 

jahee;j rpy;th> 

192> gpwpngf; Nuhl;> 

ngf;nfd;fl;> nfd;l; 

mj;Jld;> 79-2/4> 
`apl;ghh;f; Nfhzh;> 

nfhOk;G - 02

Mk; njd;dNfhd; KjypNf 

Nfhjkp epY}gh rpy;th> 

79-2/4> `apl;ghh;f; 

Nfhzh;> nfhOk;G - 02

jw;NghJ 

41> N`hy;iut;> 

rpd;nld;fl;> yz;ld;> SE 
266XL If;fpa ,uhr;rpak;

DTS/207/21 njhd; N[k;]; 

tpy;ypak; mkuJq;f 

my;yJ mkuJq;f 

Muha;r;rpNf njhd; 

N[k;]; tpy;ypak;> 

,y.15> ghlrhiy 

xOq;if> ehty> 

,uh[fphpa.

Mk; kj;JkNf mr;ryh 

nrt;te;jp ngNuuh> 

,y.36/B> j nky;tj;j 
ghij> nfh];tj;j ghij> 

ehty> ,uh[fphpa

DTS/00213/21 [anfhb Muhr;rpNf 

jahtjp> ,y.D/2/5> 
vy;tpl;bfy 

njhlh;khb> 

vy;tpl;bfy khtj;ij> 

nfhOk;G - 08

,y;iy ghD gj;krpwp>  

,y.D/2/5> vy;tpl;bfy 
njhlh;khb> vy;tpl;bfy 

khtj;ij> nfhOk;G - 08

DTS/00216/21 tpjhdNf NggpNdhd> 

,y.560> 'nry;kp]; 

ngl;Nl nfhl;NlQ;" 

jyq;fk cJu> 

gj;juKy;y.

Mk; re;juNrd nfhltj;j> 

,y.228/gP FlhGj;fKt> 

mq;nfhl

DTS/219/21 ,y.20/6/2> 
nfhl;lhQ;Nrid tPjp> 

nfhOk;G -13 y; trpj;j 

NkYk; nfhOk;G - 10> 

Mrphp nrd;uy; jdpahh; 

kUj;Jtkidapy; 

,we;jtUkhd

N[hrg; mz;ld; 

gphpd;]; grq;f my;yJ 

N[h]g; md;ld; 

gphpd;]; grq;f my;yJ 

N[hrg; md;ld; 

gphpd;]; grq;f

,y;iy ,NkfpANyl; eph;kyh 

ejhh; my;yJ 

,NkfpANyl; eph;kyh 

ethh;> ,y.20/6/2> 
nfhl;lhQ;Nrid tPjp> 

nfhOk;G -13

jpfjp:05.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/20475 gk;gufkNf Rth;zh 

tdpfNrfu> 

,y.120/14/1> rkfp 
khtj;ij> 2Mk; 

xOq;if> khfk;kd> 

N`hkhfk.

,y;iy Rg;ukzpak; rhe;j 

Fkud;> ,y.120/14/1> 
rkfp khtj;ij> 2 Mk; 

xOq;if khfk;kd> 

N`hkhfk.

T/20505 `pf;fLt fyg;gj;jpNf 

Fzjhr j rpy;th

,y;iy `pf;fLt fyg;gj;jpNf 

utPe;jpu j rpy;th> 

,y.308/16 'kTz;l; 

fpspg;Ngh;l; fhh;ld;" 

khfk;kd> N`hkhfk

T/20590 me;jputh]; gl;lnge;jp 

[pkhdp j th]; 

Fzth;jd> ,y.102/9> 
rkfp khtj;j> 

nfhlfk> N`hkhfk

,y;iy me;jputh]; gl;lnge;jp 

re;jd j th]; 

Fzth;jd> ,y.278/4> 
,ut;ts ghij> 

gd;dpgpl;ba

T/20668 vbj; gj;kh 

nyhypk;ghtd;r 

,y;iy fk Muha;r;rp gj;jpudNf 

njhd; Uf;khy; [hdf;f> 

,y.85/B> nuk;gps; ghij> 

ksgs;s> gd;dpg;gpl;ba

T/20704 JN`dNf Nlhd 

&gd; rpNeh

,y;iy uh[gf;\ fkNf 

re;jpuhtjp> ,y.145/01> 
uzy ghij> `gufl> 

N`hkhfk.

T/20724 N`dNju 

mg;G`hkpyhNf Nlhd 

RNkjh Ruq;fdp 

FzNrfu> ,y.28> 

'rphpnrtd" efu rPkh 

khtj;ij> N`hkhfk.

Mk; Jkpj; uh[pt; 

nfh];fsd;d J}uNf> 

,y.741> Uf;kNy ghij> 

nfhl;lht> gd;dpgpl;ba

T/20800 cg;gNrd tpN[rpq;` ,y;;iy G\;gh ngNuuh tpf;ukNf> 

,y.41/3> n`huz tPjp> 

ghJf;f

T/20820 f];J}hp Muha;r;rpNf 

jpyfuj;d ngNuuh

,y;iy f`d;fk; gj;jpuzNf 

gj;krPyp ehzaf;fhu> 

,y.412/9> k`pe;j 

khtj;ij> gpl;bgd 

tlf;F> N`hkhfk

T/20829 ,Ndhf;fh jh;\dp 

ty;nghy> ,y.402B> 
Fk;Gf;f Nkw;F 

Nfhznghy

,y;iy n`l;b Muha;r;rpNf 

njhd; mj;Js gpNukyhy;> 

,y.402B> Fk;Gf;f Nkw;F 
Nfhznghy

T/20832 f`e;jts 

Muha;r;rpNf tpy;rd;

Mk; fSNghtpyNf Nlhdh 

fUzhtjp> ,y.01> 

nfhl;bfk;nfhl> ghJf;f.

T/20878 fe;jglNf njhd; 

Ngkjhr> 

,y.467/khf;Fk;Gw> 
gd;dpg;gpl;ba

,y;iy fe;jglNf Nlhd gphpae;j 

ky;fhe;jp ,y.138/2> 
`apnyty; tPjp> 

nfhl;lht> gd;dpgpl;ba

T/20888 uzrpq;` Muha;r;rpNf 

Fzghy

,y;iy uzrpq;f Muha;r;rpNf 

Nlhdh fhe;jp uzrpq;f> 

,y.161/1V> mj;JUfphpa 

ghij> khsgs;s> 

gd;dpgpl;ba

T/20891 Vf;fehaf;f 

Kjpahd;NryhNf 

rQ;ra utPe;jpu 

Vf;fehaf;f> ,y.162/6> 
2Mk; xOq;if> 

ghlrhiy khtj;ij 

fphpfk;ghKDt> 

nghy;f];Xtpl;l

- fz;lk;gpNf 

,y.41/25/175> rk;gj;Gu> 
tl;lNufh> kPnfhl

T/20912 gylh gj;jpuhNf 

nlhl;ypd; la];

,y;iy fk;kd;gpyNf mDuhjh 

ckaq;fdp ngNuuh> 

,y.1497/8/9> tpj;ahya 
re;jp> nfhl;lht tlf;F> 

gd;dpgpl;ba

T/20913 [auj;d [arpq;f> 

,y.26> i`nyty; 

tPjp> gdhnfhl> 

N`hkhfk

,y;iy GGJ gj;kpfh [arpq;f> 

,y.26> i`nyty; tPjp> 

gdhnfhl> N`hkhfk 

T/20938 ,e;jpu[pj; fh\;ag;g 

gz;lhu uh[fUzh

,y;iy nty;kpy;y Muha;r;rpnf 

rhe;jdp gj;k Fkhhp 

rphpaNyfh ngNuuh> 

,y.1557/4rp> mKl;lKy;y 

ghij> fl;LFUe;j> 

nfhl;lht.

T/20950 fdj;jNf cghyp 

uj;drphp

,y;iy fdj;jNf cGy; Fkhurphp> 

59/1> Ky;Nyfk> 

N`hkhfk 

jpfjp:2021.11.02 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk; 

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L rdthp khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1474 bdhahJu 

Nrhkre;jpu

,y. 117> nuk;gps; 

ghij> ePHnfhOk;G

,y;iy ul;luz;`z;b Rdpy; 

uQ;rpj; yhy; my;yJ 

rl;lud; `z;b Rdpy; 

uQ;rpj; yhy;.

jpfjp: 12.11.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 13Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/872/2021 gpuhd;rp];Nfh 

n`l;bNf rhe;jd; 

[fj; rpy;th my;yJ 

gpuhd;rp];Nfh 

n`l;bNf rhe;jd; 

[fj;

Mk; gj;jpyhNf tUz 

G\;gFkhu ngh;zhz;Nlh> 

,y.22> gpshrpA]; 

ghij> ,`y ,bngj;j> 

nkhwl;Lt.

T/878/2021 nfhf;fy 

k`htpjhdyhNf 

fpq;];yp ruj; N[hrg; 

rpy;th> ,y.160/2> 
nrd;l;.md;jdp]; 

tPjp> nkhul;LKy;y> 

nkhul;Lt

,y;iy tl;NlhU je;jphpNf uhzp 

gh;dhe;J> ,y.160/6> 
nrd;l;.md;jdp]; tPjp> 

nkhul;LKy;y> nkhul;Lt

T/879/21 fk;nghyNf xypt; 

nknuh]; [aNrfu 

(jp.K.nghd;Nrf;fh) 

,y.59> c];tj;j 

Rw;Wtl;l ghij>  

nkhwl;Lt

,y;iy [aNrfu gj;jgbNf  

nlhd; N[hrg; yrpj; 

re;jd [aNrfu> ,y.59> 

c];tj;j Rw;Wtl;l 

ghij> nkhwl;Lt

jpfjp:21.08.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 
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tpisahl;L mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;

tpisahl;L mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; jq;Fk; tpLjpfspd; rikayiwf;fhd toq;Feh;fisj; 

Njh;e;njLg;gjw;fhd tpiykDf;Nfhuy; - 2022

nfhOk;G - 07> gpypg; Fzth;jd khtj;ij> 09Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s tpisahl;L mgptpUj;jpj; 

jpizf;fsj;jpw;Fhpa jq;Fk; tpLjpfspd; rikayiwf;fhf 01 Kjy; 10 tiu gpd;tUk; tFjpfspd; 

fPo; Njitahd czTg; nghUl;fis toq;Ftjw;fhf Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuypd; fPo; 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

I. mhprp tiffs;

II. jhdpa tiffs;

III. gyruf;Fg; nghUl;fs;
IV. FNuhrhpg; nghUl;fs; - I (czTg; nghUl;fs;)> II (czTg; nghUl;fs; my;yhjit)

V. Nahfl; kw;Wk; ghy; rhh;e;j cw;gj;jpfs;

VI. fUthL
VII. ,iwr;rp tiffs; kw;Wk; Kl;ilfs; kw;Wk; kPd;fs;

VIII. kuf;fwpfs;
IX. gotiffs;

X. Ngf;fhp cw;gj;jpfs;

02)  ,e;j xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;Fj; jifik ngWtjw;fhd ntw;wpfukhd tpiykDjhuh;fs; 

mgfPh;j;jpahsh;fs; gl;bay;gLj;jg;glhjth;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; czTg; nghUs; 

cw;gj;jp / toq;Fjy; njhlh;gpy; tpahghug; gjpT kw;Wk; fk;gdpfs; gjpTr; rl;lj;jpd; fPo; nry;YgbahFk; 

gjpitg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. NkYk; czTg; nghUl;fs; toq;Fjy; njhlh;gpy; ,uz;L (02) 

tUl mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mij cWjp nra;tjw;fhd Mtzq;fspd; gpujpfis 

tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 24 kzpj;jpahyq;fSf;Fs; czTg; nghUl;fis 

tpLjpfspd; rikayiwf;Ff; nfhz;L te;J toq;ff;$ba ,aYik nfhz;lth;fshftpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

03)  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l midj;J nghUl;fisAk; my;yJ njhpT nra;ag;gl;l 

tFjpnahd;Wf;fhf kl;Lk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;. tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gLk; tFjp 

kw;Wk; tFjpfspy; cs;slq;fpAs;s rfy nghUl;fSf;fhfTk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

04)  tpisahl;Lj;Jiw mikr;rpd; ,uz;lhk; khbapy; mike;Js;s tpisahl;L mgptpUj;jpj; 

jpizf;fsj;jpd; fzf;Fg; gphptpd; rpwhg;gUf;F kPsspf;fg;glhj 3>500.00 &gh njhifiar; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il ngWifg; gphptpw;Fr; rkh;g;gpj;jjd; gpd; 2021-11-24Mk; jpfjp 

Kjy; 2021-12-14Mk; jpfjp tiuahd (K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu) mYtyf 

ehl;fspy; ,iaGila ngWif Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 0112-697001 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fj;jpD}lhf Nkyjpfj; jfty;fisg; tprhhpj;jwpayhk;.

05)  rfy tpiykDjhuh;fSk; kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ve;jnthU th;j;jf tq;fpapYk; 

tpisahl;L mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghshpd; ngahpy; ngw;Wf;nfhz;l tpiykDg; 

fhg;nghd;iw (gpiz Kwpnahd;iw) gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s ngWkjpapd; gpufhuk; 

tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,e;jg; gpiz Kwp 2022-02-28Mk; jpfjp tiuapy; 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

06)  rfy tpiykDf;fSk; xg;ge;jk; ifaspf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J xU tUl fhyj;jpw;F 

Vw;GilajhftpUf;Fk;. murhq;fj;jpdhy; fl;Lg;ghl;L tpiy tpjpf;fg;gl;Ls;s tpiyfspd; fPo; 

nghUl;fis toq;Fjy; Ntz;Lk;. ngWiff; FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tpiyia tpl 10% 

re;ij tpiy mjpfhpf;Fk; Ntisapy; ngWiff; FO kw;Wk; njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOTld; 

fye;Jiuahb 03 khjq;fSf;F xU Kiw tpiyfs; njhlh;ghd ,zf;fg;ghnlhd;Wf;F tuyhk;.

07)  rfy tpiykDf;fSk; 2022-12-31Mk; jpfjp tiu kl;Lk; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

08)  chpa khjphpg; gbtj;jpy; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fis ~~%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp|| vd 

,U gpujpfspy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j tpiykDf;fis 2021-12-14Mk; jpfjp gp.g. 2.00 tiu 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; ~~jq;Fk; tpLjp rikayiwfSf;F czT toq;Fjy; - 2022 tUlj;jpw;fhd 

tpiykDf;fs;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. gjpTj; jghypy; mDg;gg;gLk; tpiykDf;fis gzpg;ghsh; 

ehafk;> tpisahl;L mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;> ,y. 09> gpypg; Fzth;jd khtj;ij> nfhOk;G - 

07 vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilf;fg;gLk; tpiykDf;fis 

tpisahl;L mikr;rpd; ,uz;lhk; khbapy; mike;Js;s tpisahl;L mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; 

fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

09)  tpiykDf;fs; 2021-12-14Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; 

md;iwa jpdk; ePq;fs; my;yJ cq;fsJ gpujpepjpnahUth; ,e;epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.

xg;ge;j 

,yf;fk;
tpguq;fs; tpiykDg; gpiz (Kwp)

DSD/P/3/
Suppliers for 

Hostel K.2022

tpisahl;L 

mgptpUj;jpj; 

jpizf;fsj;jpd; 

jq;Fk; tpLjpfspd; 

rikayiwf;Fj; 

Njitahd 

czTg; 

nghUl;fis 

toq;Ftjw;fhf 

tpiykDf;fs; 

Nfhuy; - 2022

mhprp - &gh 66>000.00

jhdpa tiffs; - &gh 33>000.00

gyruf;Fg; nghUl;fs; - &gh 20>000.00

FNuhrhpg; nghUl;fs; - 

(czTg; nghUl;fs;) - 150>000.00

II (czT nghUl;fs; my;yhjit) - &gh 40>000.00

Nahfl; kw;Wk; ghy; cw;gj;jpfs; - &gh 77>000.00

,iwr;rp kw;Wk; Kl;il> kPd; - &gh 259>000.00

fUthL tiffs; - &gh 11>000.00

kuf;fwp - &gh 73>000.00

gotiffs; - 118>000.00

Ngf;fhp cw;gj;jpfs; - 100>000.00

gzpg;ghsh; ehafk;>

tpisahl;L mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;>

,y. 09> gpypg; Fzth;jd khtj;ij>

nfhOk;G - 07.

njhiyNgrp: 0112 697934

njhiyefy;;: 0112 695822

ngWif mwptpj;jy;

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH 

gzpkid> tTdpah

tTdpah gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpkid gpuhe;jpa ngWiff;;FOtpd; jtprhshpdhy; fPo;tUk; NritfSf;F 

FwpaPLnra;ag;gl;l tpiyf; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

,y tplak; Mtz ,yf;fk; itj;jparhiy/epWtdq;fs;

kPsspf;fg; 

glhj 

itg;Gj; 

njhif

kPsspf;fg;gLk; 

gpizj; 

njhif/ jpfjp

1 rikj;j 

czT

NP/04/43/02/COC.S/
Nedu/2021/2022/01

gpuNjr itj;jparhiyfs;> 

neLq;Nfzp 

1,000.00 20,000.00
18.03.2022

2. NP/04/43/02/COC.S/
Mam/2021/2022/02

gpuNjr itj;jparhiy> khkL 1,000.00 20,000.00
18.03.2022

3. NP/04/43/02/COC.S/
Ner/2021/2022/03 gpuNjr itj;jparhiy> NeupaFsk;

1,000.00 20,000.00
18.03.2022

4. NP/04/43/02/COC.S/
Poov/2021/2022/04

gpuNjr itj;jparhiy> 

G+turq;Fsk;>

1,000.00 20,000.00
18.03.2022

5. NP/04/43/02/COC.S/
Sith/2021/2022/05 gpuNjr itj;jparhiy> rpjk;guGuk;>

1,000.00 20,000.00
18.03.2022

6. NP/04/43/02/COC.S/
Puly/2021/2022/06

gpuNjr itj;jparhiy> 

Gspaq;Fsk;>

1,000.00 20,000.00
18.03.2022

7. NP/04/43/02/COC.S/
Ulu/2021/2022/07 gpuNjr itj;jparhiy> cYf;Fsk;

1,000.00 20,000.00
18.03.2022

8. rpw;Wz;br; 

rhiy

NP/04/43/02/
CSP/2022/2023/02

Rfhjhu itj;jpa mjpfhhp 

gzpkid tTdpah.

750.00 10,000.00
18.03.2022

01.  tpiyf;Nfs;tpahdJ NjrpaNghl;b tpiyf;Nfs;tpapd; %yk; elhj;jg;gLk;. 

02.  tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fspd; G+uzkhd njhFjpnahd;iw gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH> 

gpuhe;jpa RfhjhuNritfs; gzpg;ghsH gzpkid> kd;dhh; tPjp> tTdpah (T.No: 024-2222140 , FAX -024-
2222892). vd;Dk; Kfthpapy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkHg;;gpj;J xt;nthd;Wf;Fk; jdpj;jdpahf 

kPsspf;fg;glhj NkNy ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifapid fhrhfnrYj;jp mYtyf ehl;fspy; 

K.g.9.00 njhlf;fk; gp.g.15.00 kzptiu ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fs;; 24.11.2021 njhlf;fk; 

14.12.2021 tiutoq;fg;gLk;.

03.  tpiyf;Nfs;tpfs;; 14.12.2021 k; jpfjpad;W gp.g.15.00 f;F Kd;gjhffpilf;f $bathW “jtprhsh;> gpuhe;jpa 
ngWiff;FO> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpkid>kd;dhHtPjp tTdpah” vd;w Kftupf;F gjpTj; 

jghypNyh my;yJ ,t; mYtyfj;jpy; epjpf;fpisapy; fhzg;gLfpd;w ngWifg; ngl;bapNyh ,lg;glNtz;Lk;. 

fhye;jho;j;jg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk.;; tpiyf;Nfs;tpfs; %baTld;> r%fkspj;jpUf;Fk; 

tpiyNfs;tpahsHfspd; gpujpepjpfsJ Kd;dpiyapy; 15.12.2021(Gjd;fpoik) md;W K.g.10.00 kzpf;F 

cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.

04.  tpiykDtpw;F Ke;jpa khehL 3 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpapy; 07.12.2021(nrt;tha;f;fpoik) md;W 

K.g.10.30 kzpf;F Muk;gkhFk;. 

05.  mf;fiw nfhz;Ls;s tpiyf;Nfs;tpahsh;fs; Nkyjpf tpguq;fis Neubahf NkNy ge;jp 02 ,y;  

Fwpg;gplg;gl;l Kftupapy; mYtyf ehl;fspy; K.g.9.00 – gp.g.15.00 tiu ngw;Wf; nfhs;syhk;.

06. NkNy ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;lthwhd Nfs;tpg; gpizg;nghWg;G ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

jtprhsh;> 

gpuhe;jpa ngWiff; FO

gpuhe;jpa RfhjhuNritfs; gzpg;ghsH gzpkid>

tTdpah.

t piyf;Nfs;tp Nfhuy;

nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy; 

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; ngWifFO jiytu; gpd;tUk; 

gz;lq;fs; njhlu;gpy; cw;gj;jpahsu;fs;> mtu;fspd; gpujp epjpfs; 

my;yJ mtu;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w cs;@u; Kftu;fsplkpUe;J 

tpiykDf;fisf; NfhUfpd;whu;.

Item 01 - Stretch Films - 2000 Nos.

tpiykD Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp jpdk; 2021.12.13 Me; jpfjp gp.g. 

2.00 kzp tiuahFk;. 

tpiykD Fwpg;G ,y. : SCP02/NCB05/Stretch/2021-25

Nkw;Fwpg;gpl;l tpiykD njhlu;gpy; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf &gh 2000/- nfhz;lJk; mj;Jld; tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpdj;Jf;F Ke;jpa jpdk; 2.00 kzpf;F 

Kd;djhf fpilf;fg; ngWk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpd; 

Ngupy; murhq;f mr;Rj; jpizf;fs> toq;fy; gpuptpy; flik 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu tpiy 

kD njhlu;ghd Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. Nkyjpf 

tpguq;fs;> flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g. 4.15 kzp 

tiu vkJ mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

fq;fhdp ypadNf>

ngWifFO jiytu;. 

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;> 

,y. 118> lhf;lu; ldp];lu; B rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 08. 

2021.11.23 njhiyNgrp: 011 - 2694898 

,izaj;jsk;: www.documents.gov.lk

N - 198

,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 62/18 njhd; ghypj 

uj;dgphpa jd;njdpa> 

,y.42> [drtpfk> 

gy;ynfny> fz;b

,y;iy njhd; r\pfh yf;khyp 

- jd;njdpa [drtpfk> 

gs;Nsfy> fz;b

jpfjp:2021.11.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/20663 jpkpj; Fg;GuNf 

re;jpujhr> ,y.1212/3rp> 
Rth;z gpuNjrk;> 

N`hf;fe;ju 

ghij> nfhl;lht> 

gd;dpg;gpl;ba

,y;iy FlypfkNf jahtjp> 

,y.1212/3rp> Rth;z 

gpuNjrk;> N`hf;fe;ju 

ghij> nfhl;lht> 

gd;dpg;gpl;ba

jpfjp: 02.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

b.b.v]; 

10/2021
gpbJt fkNf fy;ahdp 

nkz;b];> 10> fLfy 

Nyf; Nuhl;> fz;b

,y;iy guz gy;ypa FUNf 

Fzghy> 10> fLfy 

Nyf; Nuhl;> fz;b

jpfjp:2021.11.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 
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mw;Nwhzp jj;Jtj;jpid ,uj;Jr; nra;jy;
jw;nghOJ tlNky; khfhzj;jpd; Gj;jsk; khtl;lj;jpy; iedklk; 

Nkw;F iedklk; Nuhr jpU. ,y. 386/1 vd;Dk; ,lj;jpy; tjpAk; 

Nj.m.m.,y. 197530800910 vd;Dk; ,yf;fKila fl;Lt gpl;baNf 

cNge;uh Nuh`pj;j re;uNrd Mfpa ehd; nghJkf;fSf;Fk; 

kw;Wk; ,yq;if [dehaf Nrhryprf; Fbaurpw;F njhptpj;Jf; 

nfhs;tJ tapf;fhy> Njhg;Gj;njhl;l> ,y. 316/A vd;Dk; 

,lj;jpy; tjpAk; tHzFy#hpa \hkpsh ,e;jptzp gHdhe;J 

vd;gtUf;F mjpfhuk; mspf;fg;gl;l jpUkjp. MH.vd;.N[. 

gHdhe;J gpurpj;j nehj;jhhpR mtHfspdhy; 2018.10.15e; jpfjp 

vOjp cWjpg;gLj;jg;gl;l ,yf;fk; 5801 vd;Dk; ,yf;fKila 

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpid ,d;iwa jpfjp njhlf;fk; ,uj;J 

kw;Wk; mjpfhukw;wjhf Mf;Ftjhf ,j;jpdk; njhlf;fk; 

tHzFy#hpa \hkpsh ,e;jptzp gHdhe;J vd;gtupdhy; 

vdf;F gjpyhf kw;Wk; vdJ ngahpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; vt;tpj 

nfhLf;fy; thq;fYk; tYTf;F tuhJ vd ,j;jhy; njhptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

fl;Lt gpl;baNf cNge;uh Nuh`pj;j re;uNrd

2021Mk; Mz;L mf;NlhgH khjk; 14e; jpfjp

62-6 njhFjpapd; 

1989 ,y; cw;gj;jp 

nra;ag;gl;l Journey 
1997 gjpT AC FB.EI 
nghpa jhq;fp 

rPHjpUj;jg;gl;l 

vd;[pd; Gearbox 
kpfTk; rpwe;j 

epiyikapy; 28.50

0716585612

fk;gdpfs; gjpthsh; ehafj;jplkpUe;J 

chpknkhd;iw ngWtjw;fhd 

tpz;zg;gk;
2007 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 

34 Mk; gphpT njhlh;ghf rq;fnkhd;iw jhgpg;gjw;fhf 

TOGETHER WITH YOUTH  vd;w ehkj;jpd; fPo; 

tiuaWf;fg;gl;l nghWg;GlDk; mjdJ ngaUf;F 

tiuaWf;fg;gl;l nrhy;iy Nrh;f;fhky; gjpT 

nra;tjw;fhf tpz;zg;gnkhd;W rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

jhgpf;fg;glTs;s rq;fj;jpd; Nehf;fq;fs; gpd;tUkhW:

1.  trjpfsw;w rKfq;fspd; rKf nghUshjhu 

epyguj;jpd; mgptpUj;jpf;fhd gq;fspj;jy;.

2.  kdpj kw;Wk; #oy; fhuzpfis nraw;gLj;Jjy;.

3.  Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp nraw;ghLfis 

Kd;ndLj;J nghUj;jkhd njhopy;El;gtpay;fis 

mwpKfk; nra;jy;.

4.  ,yq;ifapYs;s rKf kl;l njhopy;El;gtpay; 

ghtidahsh;fspd; epiyngWjd;ikia 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhf nraw;ghnlhd;iw 

Kd;ndLj;jy; my;yJ <Lgly;.

5.  ,yq;ifapy; ,aw;if tsq;fs; kw;Wk; Rw;Wr;#oy; 

mikg;G ghJfhg;gpw;fhd nraw;ghLfis 

Kd;ndLj;jy;. 

6.  ,isQh; kw;Wk; jho;j;jg;gl;l rKfq;fSf;F 

gapw;rp jpl;lq;fis toq;fy; mj;Jld; mth;fis 

rKfj;Jld; Nrh;j;jy;.

7.  tWikapYs;sth;fSf;fhd jpl;lq;fis 

mjpfhpj;jy;

8. KjpNahh; guhkhpg;ig mjpfhpj;jy;

,r;rq;fj;jpd; Nehf;fq;fs; rq;f mftpjpfspy; 

toq;fg;gl;Ls;sd. mjdJ gpujpnahd;W 

fk;gdpfspd; gjpthsh; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; 

ghPl;rpf;fg;glyhnkd;gJld; ve;jnthU eguhtJ> 

fk;gdpnahd;whtJ my;yJ $l;Lj;jhgdkhtJ 

Ml;Nrgidfs; VJkpUg;gpd; mtw;iw 2021 brk;gh; 

14 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fbjnkhd;wpD}lhf fk;gdpfspd; gjpthsh; ehafk;> 

~~rkhfk;; nkJu||> ,y. 400> b.Mh;. tpN[th;jd 

khtj;ij> nfhOk;G-10 vd;w Kfthpf;F mDg;gyhk;. 

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpid ,uj;Jr; nra;jy;
aho;g;ghzk;> RopGuk;> %yha; njw;ifr; Nru;e;j 

jw;fhyk; 5252> Rue De Darmoise Pierrefonds (QC) 
H8Z OA6 ,y; trpf;Fk; IahJiu FNye;jpud; 

kw;Wk; ngz; gq;fal;nry;tp Mfpa ehq;fs;> 

aho;g;ghzk;> RopGuk;> %yha; njw;ifr; Nru;e;j 

eluh[h nre;jkpo;nry;td; vd;gtUf;F fdlh 

gpurpj;j nehj;jhupR kp ypypah jy;khrpapdhy; 

28.08.2019 Me; jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L 

toq;fg;gl;l tpNrl mw;Nwhzpj; 

jj;Jtj;ijAk;> aho;g;ghz gpurpj;j nehj;jhupR 

nry;yJiu fdfrghgjpapdhy; 26.11.2018 Me; 

jpfjp 2485k; ,yf;fj;jpy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L 

toq;fg;gl;l mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ijAk; 

,j;jhy; ,uj;Jr; nra;fpd;Nwhnkd;Wk; 

,d;wpypUe;J Fwpj;j jj;Jtf;fhuupdhy; vk; 

rhu;gpy; nra;ag;gLk; ve;j nraYf;Fk; ehq;fs; 

nghWg;ngLf;f khl;Nlhnkd;Wk; mj;jifa 

nray;fnsjidAk; ehk; Vw;wq;fPfupf;f 

khl;Nlhnkd;Wk; ,j;jhy; nghJ kf;fSf;F 

mwpaj;jUfpNwhk;.

IahJiu FNye;jpud;

gq;fal;nry;tp

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

nghjp nra;ag;gl;l gz;lq;fis ,ng$ jiyik 

mYtyfj;jpw;Fk; Rj;jpfhpg;G epiyaj;jpw;Fk; 

vLj;Jr; nry;tjw;fhd Nfs;tp

(FOR SEA/AIR CARGO & LOCAL GOODS)

B/77/2021
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

fl;Lehaf;f tpkhdepiyak;> nfhOk;G JiwKfk; 

kw;Wk; `k;ge;njhl;l JiwKfj;jpypUe;J ,ng$   

chpj;jhd  miktplq;fSf;F  nghjp nra;ag;gl;l 

gz;lq;fs; kw;Wk; nfhs;fyd; Nghf;Ftuj;jpw;fhf 

Njitg;gLj;jypd; mbg;gilapy; tpiy ml;ltizapd; 

gpufhuk; ,ng$ ,dhy; Njitg;gLj;jg;gLk; gpd;tUk; 

Mff;Fiwe;j thfdq;fshd ,uz;liuapypUe;J 

5 njhd; tiuapyhd gj;J (10) nyhwpfs; 

Mw;wYs;s kw;Wk; gj;J (10) nfhs;fyd;fis 

vLj;Jr; nry;Yk; nyhwpfs;  kw;Wk; xU 20 mb 

low/high bed trailer with prime mover  Mfpatw;iw 

fl;lisapl;L fl;Lg;gLj;Jtjw;fhd Mw;wYs;s 

Gfo;tha;e;j Nghf;Ftuj;J  xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd jpizf;fs ngWiff; FOj; 

jiyth; NfhUfpd;whh;.

xg;ge;jkhdJ Mff; Fiwe;jJ xU tUl 

fhyg;gFjpahFk;. ,Ug;gpDk;> xg;ge;jj;jpd; nkhj;j 

ngWkjpf;F cl;gl;ljhf gu];gu ,zf;fj;jpy; mNj 

tpiyfspy; kw;Wk; mNj epge;jidfspy; Nkyjpf 

fhyg;gFjpf;F ePbf;fg;glyhk;. 

xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjpf;fhf rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; tpiykDf; Nfhuy; Mtzj;jpy; 

$wg;gl;Ls;s jFjpj; jd;ik kw;Wk; jifik 

jfTj;jpwDf;F mike;njhOfy; Ntz;Lk;. 

Nfhtpl;-19 njhw;W fhuzkhf tpiykDjhuh; 

http://ceypetco.gov.lk/public -  vd;w ,ng$ 

,izajsj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij 

gjptpwf;fk; nra;ayhk;. tpiykDjhuh; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf 1>000 &ghit (&gh 925 + 8%  ngNrt) 
kf;fs; tq;fp jiyikaYtyfj;jpy; ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; ngahpYs;s 

004100110208633  vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT 

itf;fg;gLtJld; gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;lhdJ 

tpiykDTld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; 140>000 &gh ngWkjpahd 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2021.12.15 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 

kzpf;F %lg;gl;L fPNo toq;fg;gl;Ls;s KfthpapYs;s 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd ngWif 

kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpy; cldbahfNt tpiykDf;fis 

jpwf;Fk; Neuj;jpd; gpd;dh; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; 

my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;) Nk/gh>
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

,y.609> nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-09.

njhiyNgrp: 5455331/5666225
njhiyefy;: 5455424                                            

kPl;Lf;nfhs;sg;glhj jq;f 
eiffspd; Vy tpw;gid

,yf;fk;.38> ePh;nfhOk;G 

tPjp> kpDthq;nfhl vd;w 

Kfthpapy; mike;Js;s 

tpf;ukrpq;` mlFr; Nrit 

epiyaj;jpy; 2019.06.01 Mk; 

jpfjpapd; gpd;dh; mlF 

itf;fg; gl;L xU tUl 

fhyk; g+uzkhfpAk; kPl;Lf; 

nfhs;sg;glhj mlF 

eiffs; 2021.12.21 md;W 

K.g.10.00 Kjy; ,e; 

epiyaj;jpy; gfpuq;f 

Vyj;j py ; tpw ;gid 

nra;ag;gLk;.

W.A.J.T tpf;ukrpq;`
Kfhikj;Jt chpikahsh;

Tender No: NSB/PT/ITE/2021/31

Njrpa Nrkpg;G tq;fpf;F e-Mail Collaboration Solution I
toq;fy;> epWTjy;> guhkhpj;jy;> nraw;glitj;jy;

kw;Wk; xg;gilj;jy;

e-Mail Collaboration Solution  with replication & High Availability Clusters  I 

toq;Ftjw;fhf ,yq;ifapYs;s Gfo;tha;e;j Kftuhz;ik cw;gj;jpahsh;fs;/
toq;FdHfs; my;yJ mth;fspd; jumq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd. 

ngWifapd; tpsf;fk; e-Mail Collaboration Solution

ngWifapd; Kiwik Njrpa Nghl;bhPjpapyhd 

tpiykDf;Nfhuy;

gpuNahfg;gLj;jf;$ba kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;

2>500 &gh

rkh;g;gpf;fNtz;ba tpiykDg;gpizapd; 

ngWkjp

60>000 &gh

tpiykD Mtzq;fspd; toq;Fk; ,Wjpj; 

jpfjp kw;Wk; Neuk;

2021.12.14 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 

kzpf;F

Nfs;tpia %Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2021.12.15 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 

kzpf;F

tpiykD Kd;Ndhbf;$l;l jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

2021.12.06 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 

kzpf;F (Online Via MS Team)

1.  ve;jnthU Nfs;tpjhuUf;Fk; KftnuhUtuhf my;yJ cgKftuhf> gpujpepjpahf 

my;yJ ngah; Fwpg;gpl;ltuhf nraw;gbd;> Nfs;tpia ngw;Wf; nfhs;tjw;F 

Kd;duhfTk; xg;ge;jk; toq;fpagpd;dUk; mth; jk;ik gjpT nra;J nfhs;sy; 

fl;lhakhdjhFk;. 

2.  nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 255 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; 

toq;fy; gphptpd; toq;fy; KfhikahshplkpUe;J tpiykD Mtzq;fis ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. Nfs;tpg; gbtq;fs; 2021.11.24 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.14 Mk; 

jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

3.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; NkNy Fwpg;gpl;Ls;sjpw;F chpj;jhd 

ngWkjpapYk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; Nfs;tpia jpwf;Fk; 

jpfjpapypUe;J 105 ehl;fhl;b ehl;fs; Mff; Fiwe;j fhyg;gFjpf;F nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUg;gJk; Njrpa Nrkpg;G tq;fpf;F Vw;Wf; nfhs;sj;jFjpahdJkhd tq;fp 

cj;juthjk;/ tpiykD gpizaj;Jld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  tpiykDf;fs; Fwpg;gpl;l jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F mtw;iw %ba gpd;dh; 

jpwf;fg;gLnkd;gJld;> K.g. 10 kzpf;F gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;;gLk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;. 

5.  ve;jnthU fhuzj;ijAk; Kd;itf;fhky; ve;jnthU my;yJ midj;J 

tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;Fk; tpiykDtpd; gFjpnahd;iw Vw;Wf; 

nfhs;tjw;Fkhd chpikia Njrpa Nrkpg;G tq;fpahdJ nfhz;Ls;sJ. 

toq;fy;fSf;fhd  rpNu\;l KfhikahshplkpUe;J Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.   

jiyth; -  ngUepWtd ngWiff; FO  fPo; kl;lk;>

Njrpa Nrkpg;G tq;fp>

,y. 255> fhyp tPjp>

nfhOk;G-03. 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

mw;Nwhzp jj;Jtj;jpid ,uj;Jr; nra;jy;

Nky; khfhzk; nfhOk;G khtl;lj;jpy; fLnty> nfhj;jyhty> nfKDGu> 

,y.11/T vd;Dk; ,lj;jpy; tjpAk; Nj.m.m.,y> 197067910011 vd;Dk; 

,yf;fKila gpaq;fuNf G\;gh FKjpdp Mfpa ehd; jw;Nghija 

Kftup No.61a, Rickmansworth Road, wa  ord, Her  ordshire, WD18, 
7ED, United Kingdom, nghJkf;fSf;F kw;Wk; ,yq;if [dehaf 

Nrhryprf; Fbaurpw;F njuptpj;Jf; nfhs;tJ fLnty> nfhj;jyhty> 

nfKDGu> ,y>11/T vd;Dk; ,lj;jpy; tjpAk; Nj.m.m.,y. 746691076V 
vd;Dk; ,yf;fKila tpN[rpq;f Mur;rpNf Njhd mD\h fpup\he;jp 

vd;gtUf;F mjpfhuk; mspf;fg;gl;l 144> Cranbook Road, Ilford Essex IGI 4LZ 
vd;Dkplj;jpy; tjpAk; jPgpfh yf;kpdp la]; j`hehaf;f tof;fwpQu; kw;Wk; 

rj;jpagpukhz Mizahsu; mtu;fspdhy; 2020 A+iy 16 e; jpfjp vOjp 

cWjpg;gLj;jg;gl;l gjpthsu; ehafk; jpizf;fsj;jpy; jpdg;Gj;jfk; 7255 

(jpfjp 24 A+iy 2020) Gj;jfk; 49 Vl;L ,yf;fk; 310 ,d; gjpT nra;ag;gl;l 

tpNrl mw;Nwhzp jj;Jtj;jpid ,d;iwa jpfjp njhlf;fk; ,uj;J kw;Wk; 

mjpfhukw;wjhf Mf;FtjhfTk; ,j;jpdk; njhlf;fk; tpN[rpq;f Mur;rpNf 

Njhd mD\h fpup\he;jp vd;gtupdhy; vdf;F gjpyhf kw;Wk; vdJ 

ngaupy; Nkw;nfhs;sg;gLk; vt;tpj nfhLf;fy; thq;fYk; tYTf;F tuhJ 

vd ,j;jhy; njuptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

gpaq;fuNf G\;gh FKjpdp

2022 Mk; Mz;bw;fhf nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;Ftjw;fhd toq;Fdh;fis gjpT nra;jy;

(Ref: NAPVCW/Admin/Reg. Sup – 2022)

2022  Mk; Mz;by; fPNo gl;bayplg;gl;Ls;s gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf 

Fw;wr;nray;fSf;F gypahf;fg;gl;lth;fspdJk; rhl;rpfspdJk; ghJfhg;gpw;fhd 

Njrpa mjpfhurigAld; jk;ik gjpT nra;a tpUk;Gk; Mh;tKk; Gfo;tha;e;jJkhd 

xg;ge;jf;fhuh;fs;> Kfth;fs; kw;Wk; NtNwjhtJ jdpegh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd. 

01. gz;lq;fs;:

 01. mYtyf fhfpjhjp

 02. fzdp td;nghUs;> nkd;nghUs; kw;Wk; Jizg;nghUl;fs;

 03. mYtyf jsghlk; kw;Wk; cUf;F jsghlk;

 04. thfd cjphpg;ghfq;fs;

 05. thfdq;fSf;fhd uah;fs; kw;Wk; upAg;Gf;fs;

 06. thfdq;fSf;fhd gl;lhpfs;

 07. mYtyf cgfuzq;fs;

02. Nritfs;:

 01. thfd Nritfs; (cs;sf Rj;jk; nra;jy; kw;Wk; Yg;gphpNfl;bq;)

 02. tPy; miyd;nkz;l; kw;Wk; tPy; gyd;rpq;

 03. thfd tspr;rPuhf;fy; gOJghh;j;jy;

 04. mYtyf tspr;rPuhf;fy; gOJghh;j;jy;

 05. eph;khzq;fs; kw;Wk; gOJghh;j;jy;

 06. thfd gOJghh;j;jy; (jfu Ntiy> ngapz;l; g+Rjy; kw;Wk; mg;N`hy;];l;lhpq;

 07. mYtyf cs;sf gphpj;jLg;Gf;fs;     

epge;jidfs;:

01.  xt;nthU mk;rj;jpw;Fk; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf; fl;lzkhd 1000 ,yq;if &ghit 

nuhf;fg; gzj;jpy; mjpfhurigapd; epjpg; gphptpy; nrYj;JtJld; gzk; nrYj;jg;gl;l 

gw;Wr;rPl;lhdJ tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

02.  xt;nthU tFjpf;Fk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fs; gjpT nra;jYf;fhf rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. 

03.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; ~gjpTj; jghypy;| my;yJ 

NeubahfNth 2021.12.15 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ‘Registration of Suppliers 2022”  
vd;w nrhw;fs; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

Fw;wr;;;nray;fSf;F 

gypahf;fg;gl;lth;fspdJk; rhl;rpfspdJk;

ghJfhg;gpw;fhd Njrpa mjpfhurig

(ePjp mikr;R)

gzpg;ghsh; ehafk; 

Fw;wr;nray;fSf;F gypahf;fg;gl;lth;fspdJk; rhl;rpfspdJk;

ghJfhg;gpw;fhd mjpfhurig

428/11 V> Kjyhk; khb> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y.

njhiyNgrp: 0112879539

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
epafk gpuNjr rig

epafk gpuNjr rigf;fhd gpujhd mYtyf fl;blj;ij eph;khzpg;gjw;fhf 
tbtikg;G kw;Wk; kjpg;gplYf;fhd crhj;Jiz Nritfs;

1.  tbtikj;jy; kw;Wk; kjpg;gplYf;fhf NkNyAs;s crhj;Jiz Nritfis 

toq;Ftjw;fhd Kd;nkhopTfis ngWiff; FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;.

2.  2021 etk;gh; 24 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 brk;gh; 7 Mk; jpfjp tiuAk; thu ehl;fspy; 

K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 kzp tiuAk; fPNo toq;fg;gl;Ls;s KfthpapYs;s 

epafk gpuNjr rigaplkpUe;J Nkyjpf jftiy crhj;Jizahsh;fs; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

3.  2021 etk;gh; 24 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 brk;gh; 6 Mk; jpfjp tiuAk; tpiykDf;;Nfhuy; 

Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpj;J fPNoAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;;gjd; %yk; Kd;nkhopT Nfhhpf;ifapd; KOikahd 

njhFjpnahd;iw crhj;Jizahsh;fspdhy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

4.  midj;J tpiykDf;fSk; 50>000 &ghit kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp itg;ghf 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j njhifahdJ epafk gpuNjr rigapy; nuhf;fg; 

gzj;jpy; tuT itf;fg;gl;L ~%yg;gpujpahdJ| ~%yg;gpujp tpiykD Mtzj;Jld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;

5.  epafk gpuNjr rigapy; 2021 brk;gh; 2 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F tpiykD 

Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;.

6.  Kd;nkhopTfs; 2021 brk;gh; 7Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;;. 

jhkjkhd Kd;nkhopTfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

7.  Kd;nkhopTfs; 2021 brk;gh; 7 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F fPNoAs;s Kfthpapy; 

rKfkspj;jpUf;Fk; crhj;Jizahsh;fspd; rKfj;jpy; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

8.  tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;tJk; my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd ,Wjp jPh;khdj;ij 

ngWiff; FOthdJ nfhz;Ls;sJ.

jiyth; - epafk gpuNjr rig>

ngWiff; FOj; jiyth;>

epafk gpuNjr rig>

epafk.

24.11.2021.

njhiyNgrp : 091-4944231. njhiyefy;: 091-2296518

kpd;dQ;ry; : Niyagamaps@gmail.com

mur kuf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; toq;fg;gLk; kuf;Fw;wpfis gyiffshf khw;Wtjw;fhf 

gpd;tUk; epiyaq;fspy; ku Miyfis epWttjw;fhf jdpahh; epWtdq;fsplkpUe;J 

tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

jdpahh; ku Miyfis 

epWTtjw;fhd miktplk;
Njitahd ku Miy Njitg;ghLfs;

g+];] jsghlf; fl;blj; 

njhFjp
(Bell) thh; ths; ku Miy

gapd]; mhpe;j kug; 

gyiffis khw;Wtjw;fhf

nfg;ngl;bg;nghy 

fl;blj;njhFjp

(Bell) thh; ths;/tl;lkhd 
ths; ku Miy

fpuhz;b]; rpy;gu 

khw;Wtjw;fhf

tpiykDg; gbtnkhd;wpw;fhf> kPsspf;fg;glhj &gh.1>000/- ,w;fhd njhif kw;Wk; 

kPsspf;fg;gLk; &gh 10>000/- ,w;fhd njhifiar; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. ,jw;fhd 

tpiykDg; gbtq;fis gpujhd mYtyf epUthfg;gphptpy;> midj;J gpuhe;jpa 

mYtyfq;fspy; my;yJ g+];] jsghlf; fl;blj;njhFjpapy; kw;Wk; nfg;ngl;bnghs 

fl;blj;njhFjpapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykDg;gbtq;fis ,uz;L gpujpfshfg; 

g+uzg;gLj;jp 2021.12.15 md;W 10.15 kzpf;F Kd;dh;> jiyth;> mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

tpiykDj; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiyKDjhuh; my;yJ mthpd; gpujpepjpnahUth; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;. Njh;e;njLf;fg;gLk; tpiykDjhuh;> mur kuf; $l;Lj;jhgdj;Jld; 

xg;ge;jnkhd;wpy; ifr;rhj;jpLjy; Ntz;Lk;. (chpj;jhd xg;ge;jg;gpujpnad;W tpiykDg; 

gbtq;fSld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ)

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf miof;fTk;

gpujp nghJ Kfhikahsh; (epUthfk;) 0112866611> 0112866601-5

   kpd;dQ;ry; : dgmostc@gmail.com        ,izak;: www.timco.lk 
kuj;jpd; %yr; rf;jpapd; jiyik - murhq;f kuf; $l;Lj;jhgdk;.

jiyth; - murhq;f kuf; $l;Lj;jhgdk;.

murhq;f kuf; $l;Lj;jhgdk;
td rPtuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;R

jdpahh; ku Miyfis epWTtjw;fhf 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy;

tpiykDg;gbtq;fis toq;Fk; Muk;g kw;Wk; ,Wjpj;jpfjp : 2021.11.24 

md;W K.g.9.00 Kjy; 2021.12.14 md;W gp.g.2.30 tiu

tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; : 2021.12.15 md;W K.g.10.15 ,w;F KbTWk;

tpiykDj; jpwj;jy; : 2021.12.15 md;W K.g.10.20 ,w;F

murhq;f mwptpj;jy;
,yq;if ghPl;irj; jpizf;fsk;

MrphpaH fyhrhiy ,Wjpg; ghPl;ir - 2018/2019 (2021)> 
MrphpaH fyhrhiy ,Wjpg; ghPl;ir 2019/2020(2021)> 
gl;ljhhpfsw;w gapw;rpngwhj MrphpaHfSf;fhd gapw;rp 

ghlnewpg; ghPl;ir 2018/2021 (2021)

Nkw;gb ghPl;iria 2021.12.01Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.06Mk; jpfjp tiu 

elj;Jtjw;fhd rfy Vw;ghLfSk; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. MrphpaH fyhrhiy 

tpz;zg;gjhhpfspd; mDkjp ml;ilfs;> MrphpaH fyhrhiy mjpgHfSf;Fk;> 

gl;ljhhpfsw;w gapw;rpngwhj gapw;rp ghlnewp tpz;zg;gjhhpfSf;Fhpa mDkjp 

ml;ilfs; mtHfspd; jdpg;gl;l Kfthpf;F mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sd vd;gij 

,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

,J njhlHghf VNjDk; gpur;rpidfs; ,Ug;gpd; gpd;tUk; njhiyNgrp vz;f@lhf 

Njitahd tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk;gb NkYk; njhptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

tprhuiz:-

njhiyNgrp vz; : 011-2784208> 011-2784537> 011-2786616

Jhpj miog;G vz; : 1911

njhiyefy; vz; : 011-2784422

mQ;ry; Kfthp :  ghPl;ir MizahsH ehafk;> ghlrhiyg; 

ghPl;irfs; xOq;fikg;Gk; ngWNgWk;> 

j.ng.,y. 1503> nfhOk;G

gp. rdj; g+[pj

ghPl;ir MizahsH ehafk;

6/24/GV/2021
,yq;if ghPl;irj; jpizf;fsk;

ghlrhiyg; ghPl;irfs; xOq;fikg;G> ngWNgw;Wf; fpis

ngytj;j> gj;juKy;y.

2021.11.11
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fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jphpif> kpsF> fWth>fuhk;G> ntw;wpiy 
cs;spl;l rpWgaph;r;nra;if mgptpUj;jp. mit rhh;e;j njhopy;fs;

kw;Wk; Vw;Wkjp mgptpUj;jpf;fhd ,uh[hq;f mikr;R

vk;gpypg;gpl;batpYs;s jhdpaq;fs; gjdpLk; epiyak;-

rptpy; Ntiyfs;

Contract No.: MPC/2021/5/2-I
kw;Wk;

vk;gpypg;gpl;batpYs;s jhdpaq;fs; gjdpLk; epiyaj;jpw;F

,ae;jpuhjp kw;Wk; cgfuzq;fis tbtikj;jy;

toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy;

Contract No. MPC/2021/5/2-II

01.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s ,U tpiykDf;fSf;fhd miog;gpw;fhd %Lk; jpfjpahdJ 

gpd;tUkhW khw;wg;gly; Ntz;Lk;. 

 (m) tpiykDf;Nfhuy; fhyg;gFjp -  2021 etk;gh; 06 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 etk;gh; 

29 Mk; jpfjp tiuAk; (gp.g. 2 kzp tiuAk;)

 (M) tpiykDf;fis %ly;  -  2021 brk;gh; 30 Mk; jpfjpad;W (gp.g. 2 kzpf;F)

02.  gpw;Nrh;f;ifnahd;W toq;fg;gl;L tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. 

,J Vw;fdNt tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;j midj;J 

tpiykDjhuh;fSf;Fk; mth;fspd; jghy; Kfthpf;F mDg;gg;gl;Ls;sd.  

   

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

tpiykD %Lk; jpfjpia khw;wk; nra;jy;

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jphpif> kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy

cs;spl;l rpWgaph;r;nra;if mgptpUj;jp> mit rhh;e;j njhopy;fs;

kw;Wk; Vw;Wkjp mgptpUj;jpf;fhd ,uh[hq;f mikr;R

16 Mk; khb> ~~R`_Ugha||> gj;juKy;y.

njhiyNgrp: +94 11 207 8811

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; murhq;fk;

ePu; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig
fld; ,y. kw;Wk; jiyg;G : ADB LOAN NO. 3030-SRI;

   ADB cjtpaspf;fg;gl;l ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; fopTePu; Kfhikj;Jt 

Nkk;ghl;L KjyPl;L jpl;lk; - jpl;lk; 2

jiyg;G :  NWSDB ,w;fhf fzpdpfs;> kbf;fzpdpfs;> mr;Rg;nghwpfs;> UPSfs;> 
njhiyefy; ,ae;jpuk; kw;Wk; Jizg;nghUl;fspd; toq;fy; kw;Wk; 

tpepNahfk;

xg;ge;j ,y. : GCWWMIIP/ADB/COM/NCB/42

tpiykDf;fSf;fhd miog;gpd; (IFB) gpd; ,izg;G - 2

2021 xf;Nlhgu; 13 Mk; jpfjp nla;yp epA];> jpdkpd> jpdfud; gj;jpupiffs;> Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G 

rig ,izajsk; kw;Wk; ADB ,izajsj;jpy; ntspaplg;gl;l> “NWSDB ,w;fhf fzpdpfs;> kbf;fzpdpfs;> 

mr;Rg;nghwpfs;> UPSfs;> njhiyefy; ,ae;jpuk; kw;Wk; Jizg;nghUl;fspd; toq;fy; kw;Wk; tpepNahfj;jpw;fhd” 
nghUl;fspd; ngWiff;fhf mry; tpiykDf;fSf;fhd miog;G njhlu;gpy; ,e;j gpd; ,izg;gpy; jpUj;jk; 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. gpd; ,izg;G-02 ,d; midj;J NjitfSk; tpiykD Mtzj;jpy; xU gFjpahf 

cs;slf;fg;gl;Ls;sJ. gpd; ,izg;G-1 MdJ (njspTgLj;jy;fSf;fhd gjpy;fSld; tpiykDTf;F Ke;jpa 

re;jpg;G epkplk;)  “jpl;l Kfhikj;Jt gpupT> ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; fopTePu; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;L 

jpl;l gpupT> ,y. 65> Gdpj Nyhud;]; tPjp> nfhOk;G 06” vd;w Kftupapy; toq;fg;gl;Ls;sJ.

tpiykDf;fis rku;g;gpg;gw;fhd ,Wjpj; jpfjp 2021 brk;gu; 08 Mk; jpfjp K.g. 10:00 (cs;@u; Neuk;) tiu 

ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

tpiykD Mtzj;ij toq;Ftjw;fhd fhyk; 2021 brk;gu; 07 Mk; jpfjp rhjhuz Ntiy ehl;fspy; 09.00 kzp 

njhlf;fk; 15.00 kzp tiu.

jpUj;jg;gl;l $Wfs; tpguq;fs; gpd;tUkhW.

$W cUg;gb gl;bay;

$W A: kbf;fzpdpfs; kw;Wk; 

fzpdpfspd; toq;fy; kw;Wk; 

tpepNahfk;

kbf;fzpdpfspd; (i5 2Nos, i7 206 Nos) toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk;> 
jdpg;gl;l fzpdpfspd; (i3 132 Nos, i5 534 Nos, i7 162 Nos and i7 for Mapping 
& NRW 18 Nos) toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk;> UPS (650VA 83 Nos, 1200VA 
8Nos, 1500 VA 10 Nos) toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk;.

$W B: mr;Rg;nghwpfspd; toq;fy; 

kw;Wk; tpepNahfk; 

Nyru; mr;Rg;nghwpfspd; toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk; - A4 (313)> Laser A4 
colour (2)> Nyru; mr;Rg;nghwpfs; - A3 (30) kw;Wk; njhiyefy; ,ae;jpuk; 

(2)

$W C: Dot Matrix 
mr;Rg;nghwpfspd; toq;fy; kw;Wk; 

tpepNahfk;

Dot Matrix mr;Rg;nghwpfs; - A4 (43)> Dot Matrix mr;Rg;nghwpfs; - A3 (46)> 
kw;Wk; urPJ mr;Rg;nghwpfspd; (6) toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk;

xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhf jFjp kw;Wk; jifikf;F ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; fPo;  jug;gl;Ls;s jpUj;jg;gl;l 

jifik Njitfis g+u;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

xg;ge;j mDgtk; (C1 2.2.1)
$W B: 
(toq;fy; ml;ltiz) gpupT 6 ,y; Fwpg;gplg;gl;l toq;fy; Nehf;fj;ij xj;j gz;G kw;Wk; rpf;fw;ghl;Lld; 

fle;j Ie;J (05) Mz;Lfspy; 9.5 kpy;ypad; ,. &ghtpd; nkhj;j ngWkjpf;F mr;Rg;nghwpfspd; toq;fy; kw;Wk; 

tpepNahfk;. 

$W C: 
(toq;fy; ml;ltiz) gpupT 6 ,y; Fwpg;gplg;gl;l toq;fy; Nehf;fj;ij xj;j gz;G kw;Wk; rpf;fw;ghl;Lld; 

fle;j Ie;J (05) Mz;Lfspy; 3.5 kpy;ypad; ,. &ghtpd; nkhj;j ngWkjpf;F mr;Rg;nghwpfspd; toq;fy; kw;Wk; 

tpepNahfk;. 

njhopy;El;g mDgtk; (C1 1.1.2, ii)
,yq;ifapy; fle;j Ie;J (5) Mz;Lfspy; xj;j tif kw;Wk; tpguf;Fwpg;gpd; $W A ,w;fhf (fzpdpfs; kw;Wk; 

kbf;fzpdpfs;) Fiwe;jgl;rk; 3000 myFfs;> $W B ,w;fhf (mr;Rg;nghwpfs;) 1000 myFfs; kw;Wk; $W 

C ,w;fhf (mr;Rg;nghwpfs; ) 300 myFfspd; nghUl;fis tpw;gid nra;jpUg;gij tpiykDjhuu; ep&gpj;jy; 

Ntz;Lk;.   

Vida midj;J tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs; mry; tpiykD Mtzj;jpy; cs;sthW khw;wkpd;wp ePbf;Fk;.

jiytu;>

jpl;l ngWiff; FO (PPC) - rpNu\;l

ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; fopTePu; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;L jpl;lk; (GCWWMIIP)
Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig

khtl;l nghJ itj;jparhiy - nkhduhfiy
2022k; tUlj;Jf;fhd toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;

2022k; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fk; nghUl;L cw;gj;jpahsh;fs;/Kfth;fs;;/gjpT 
nra;ag;gl;l $l;LwTr; rq;fq;fs;/$l;Lj;jhgdq;fs; cl;gl murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf epWtdq;fs; 

kw;Wk; egh;fsplkpUe;J gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. Cth khfhzj;jpYs;s 

toq;Feh;fs; njhlh;gpy; tpNrl ftdk; nrYj;jg;gLk;. gjpT nra;J nfhs;Sk; epWtdq;fs; fl;lhak; tpahghug; 

gjpTr; rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  midj;J tpz;zg;gq;fSk; kUj;Jt mj;jpal;rfh;> khtl;l nghJ 

itj;jparhiy> nkhduhfiy vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gg; 

gbtq;fisj;jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; 

gjpT nra;jy;| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

(m) nghUl;fs; toq;fy; (M) Nritfs;;

1. nghJthd fhfpjhjpfs; 1. tspr;rPuhf;fpfs;> Fsph;rhjdg; ngl;bfs;> 

ciwepiy Fsph;rhjdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 

kw;Wk; guhkhpj;jy;

2. mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fs; 2. jl;lr;Rg; nghwpfs;> fzpf;Fk; nghwpfs;> NuhzpNah 

,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Gifg;glg; gpujp ,ae;jpu 

jpUj;jNtiyfs;

3. ghtidg; nghUl;fs;> Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; 

(rth;f;fhuk;> ngl;lhp tiffs;> tpsf;FkhW> Jk;Gj;jb> 

fpUkpehrpdpfs; Nghd;w ghtidg; nghUl;fs;)

3. xl;rprd; cw;gj;jp ,ae;jpuq;fs; Nrh;tp]; nra;jy; 

kw;Wk; guhkhpj;jy;

4. fl;blg; nghUl;fs; kw;Wk; ePh;f;Foha; gFjpfs; 4. fl;blq;fs; kw;Wk; eph;khzg; guhkhpg;G Ntiyfs;

5. fzdp kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fs; 5. vahh; vk;gpurh;> nt$k; ,ae;jpuq;fs; Nrh;tp]; 

kw;Wk; guhkhpj;jy;

6. Nlhzh; tif kw;Wk; hpgd; tif 6. rly miwapd; tspr;rPuhf;fp kw;Wk; rlyq;fis 

itf;Fk; ,Oitg; ngl;bfspd; jpUj;jNtiyfs; 

/guhkhpj;jy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

7. Ma;T$l cg fyitfs; kw;Wk; nghUl;fs; 7. kpd;gpwg;ghf;fp Nrh;tp]; kw;Wk; guhkhpj;jy;

8. rj;jpurpfpr;ir kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fs; 8. Foha;fpzW gOJghh;j;jy;> ePh;g;gk;gp epiya 

Rj;jpfhpg;G Ntiyfs;

9. CLfjph; glq;fs; kw;Wk; ,urhadg; nghUl;fs; 9. thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

10. gpsh];bf; mYkpdpag; nghUl;fs; cl;gl cNyhfg; 

nghUl;fs;

10. thfd rfy tifahd ,ae;jpu ghfq;fs; jpUj;j 

Ntiyfs;

11. thfdq;fSf;fhd ngl;lhpfs;> lah;fs; kw;Wk; 

ba+g;fs; toq;Fjy; kw;Wk; gOJ ghh;j;jy;

11. thfdq;fspd; mikg;Gf;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 

gOJghHj;jy; tspr;rPuhf;fp mikg;Gfs; 

gOJghHj;jy;

12. thfd cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy; 12. thfdq;fspd; bq;fhpq; kw;Wk; ngapz;bq; 

Ntiyfs;

13. gyif kw;Wk; xl;Lg; gyif 13. thfd Frd; Ntiyfs;

14. czT tiffs; toq;fy; 14. Kr;rf;futz;b gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; Nritfs;

15. ,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufs; kw;Wk; 

ngah;g; gyiffs;

15. kpd; nraw;ghl;L mikg;G gOJghh;j;jy;> kpd; 

cgfuz gOJghh;j;jy; kw;Wk; %d;W Rw;W kpd; 

,izg;G toq;fy;

16. jpizf;fs milahs ml;ilfs; 16. kUj;Jt thA Foha; jpUj;jk;

17. kUe;Jfs; 17. ePh;gk;gp gOJghh;j;jy;

18. rfy tifahd Jzpfs; kw;Wk; Esk;G tiyfs; 18. jPaizg;G cgfuzq;fis gOJghh;j;jy; kPz;Lk; 

epug;Gjy; kw;Wk; NrHtp]; nra;jy;

19. fhyzpfs; 19. kyj;ij mg;Gwg;gLj;Jk; Kiwikf;Fhpa Nritfs;

20. vy;gp Nf]; kw;Wk; mLg;Gfs; 20. njh.Ng mikg;G Nrh;tp]; kw;Wk; gOJghh;j;jy;

21. Fg;igfisr; Nrfhpf;Fk; igfs; kw;Wk; nghypj;jPd; 21. kpd; caHj;jp NrHtp]; kw;Wk; guhkhpj;jy;

22. l;NuhypfSf;Fj; Njitahd midj;J tif rf;fuq;fs; 22. mYkpdpak; fjT> [d;dy;> $iu gOJ ghh;j;jy;

23. itj;jparhiy cgfuzq;fs; 23. ghpNrhjidf;fhf toq;fg;gl;l mg;Gwg;gLj;Jk; 

clw;ghfq;fs; kw;Wk; chpik Nfhug;glhj 

rlyq;fis Gijj;jy;

24. tspr;rPuhf;fpfs;> rly miwf;fhd tspr; rPuhf;fpfs; 24. itj;jparhiyapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gLk; 

(Nriyd; Nghj;jy;fs;> gpsh];bf; Nghj;jy;> 

rpul;il> fhfpj ml;ilfs;> fz;zhb Nghj;jy;fs; 

(nghpait/rpwpait)> vf;]; fjph; jputk;;

25. kUe;J ciwfs;> CT ciwfs; kw;Wk; vf;];Nu 

ciwfs; toq;Fjy;

25. nty;bq; Ntiyfs;;

26. rj;jpurpf;r;ir ghtizg; nghUl;fs; 26. Ma;T$l ghprPyidfis Nkw;nfhs;sy;

27. CLfjph; Nghl;Nlhg;gpujpfis toq;Fjy;

28. ghJfhg;gw;w kuq;fis ntl;b mfw;Wjy;

29. ePHgpy;lH NrHtp]; nra;jy; kw;Wk; gOJghHj;jy;

toq;FeHfisg; gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg;gj;jpuk;
01. tpz;zg;gjhhpapd; ngah;:

02. tpahghuj;jpd;; ngaUk; tpyhrKk;:

03. gjpT nra;a tpUk;Gk; nghUl;fs;/ Nritfs;:

04. tpahghug; gjpT ,yf;fKk; jpfjpAk;:

05. njhiyNgrp ,yf;fk;: 

06. 2021Mk; Mz;bDs; ,t;tifahd nghUl;fSk; NritfSk; toq;fpAs;sPHfsh?

07. toq;Ftjw;F vjpHghHf;fg;gLk; nghUl;fSk; NritfSk; gw;wpa tpguk;:

nghUs; toq;fy; Nrit toq;fy; tpla ,yf;fk; fhRf; fl;lis/gw;Wr;rPl;L ,y.

08.  Nkw;gb epWtdj;jpw;F fld; trjp nra;J nfhLf;Fk; NghJ gj;jphpif tpsk;guj;jpy; cs;s epge;jidfSf;F 

mika Fwpg;gpl;l NritfisAk;> toq;fy;fisAk; nra;tjw;F fl;Lg;gLfpNwd; vd ,j;jhy; cWjpaspf;fpd;Nwd;.

jpfjp: ............................      ...................................................

          gzpg;ghsH/KfhikahsH
epge;jidfs;:

NkYk; kPsspf;fg;glhj gjpT nra;tjw;fhd fl;lzkhd 500.00 &ghit ntt;Ntwhf xt;nthU nghUs; 

my;yJ NritfSf;fhf nrYj;j Ntz;Lnkd;gJld; ~~kUj;Jt mj;jpal;rfh;> khtl;l nghJ itj;jparhiy> 

nkhduhfiy|| vd;w Kfthpf;F fhRf;fl;lisfs; %yk; fl;lzq;fisr; nrYj;jyhk;. fhNrhiyfs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

toq;fy; kw;Wk; NritfSf;fhf gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;J tpiyfisf; NfhUk; chpik 

itj;jparhiyiar; rhh;e;jJ.

tpiykDf;NfhUk; NghJ gjpT nra;ag;gl;l toq;FeHfSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;. vd;Dk; NghJkhd 

toq;FeHfs; ,y;yhjNghJ Nghl;bf;fhf VidatHfsplkpUe;Jk; tpiykDf;fis ngw;Wf;nfhs;s 

itj;jparhiyf;F mDkjp cz;L.

gjptpw;fhf fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ jpUg;jpaw;w tpz;zg;gq;fis epuhfhpf;Fk; 

chpik itj;jparhiyf;F cz;L.

toq;fg;gLk; nghUl;fSk; NritfSk; chpa juj;jpYk;> khjphpfSf;F xj;jjhfTk; ,Uj;jy; mtrpak;. rfy 

tpz;zg;gq;fSk; 2021.12.13Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;djhf fpilf;ff; $bajhf gjpTj;jghypy; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

nghUl;fis tpiyf;F thq;Fjy; my;yJ Nritfisg; ngWfpd;w chpik epWtdj; jiytiur; rhh;e;jJ. 

gpe;jpf; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

kUj;Jt mj;jpal;rfh;> njhlh;Gfs; 

khtl;l nghJ itj;jparhiy> 0552276261(223)

nkhduhfiy.


	tkn-11-24-pg01-R1
	tkn-11-24-pg02-R1
	tkn-11-24-pg03-R1
	tkn-11-24-pg04-R1
	tkn-11-24-pg05-R1
	tkn-11-24-pg06-R2
	tkn-11-24-pg07-R1
	tkn-11-24-pg08-R1
	tkn-11-24-pg09-R1
	tkn-11-24-pg10-R1
	tkn-11-24-pg11-R1
	tkn-11-24-pg12-R1
	tkn-11-24-pg13-R1
	tkn-11-24-pg14-R1
	tkn-11-24-pg15-R1
	tkn-11-24-pg16-R1
	tkn-11-24-pg17-R1
	tkn-11-24-pg18-R1
	tkn-11-24-pg19-R1
	tkn-11-24-pg20-R1
	tkn-11-24-pg21-R3
	tkn-11-24-pg22-R1
	tkn-11-24-pg23-R1
	tkn-11-24-pg24-R1
	tkn-11-24-pg25-R1
	tkn-11-24-pg26-R1
	tkn-11-24-pg27-R1
	tkn-11-24-pg28-R1
	tkn-11-24-pg29-R1
	tkn-11-24-pg30-R1
	tkn-11-24-pg31-R1
	tkn-11-24-pg32-R1

