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மஹிந்த சமரசிங்க

2021 நவம்பர் 24 புதன்கிழமை

MP

விரைவில் MP பதவியிலிருந்து விலகுவாராம்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்
பதவியிலிருந்து
விலகி அமெரிக்க தூதுவர்
ப�ொறுப்பை ஏற்க இருப்பதாக களுத்துறை மாவட்ட ப�ொதுஜன
பெரமுன பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
மஹிந்த சமரசிங்க தெரிவித்தார்.
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32பக்கங்கள்

30/-

ஆறாத்துயரில் மூழ்கிய எங்கும்
ச�ோகமயம்
கிண்ணியா பிரதேசம்

அரசாங்கத்துக்கு கைநீட்டவ�ோ
அரசியலாக்கவ�ோ வேண்டாம்

குறிஞ்சாக்ேகணி ஆற்றில் அதிகாலை
வேளையில் இடம்பெற்ற பரிதாபம்
21 பேருடன் சென்ற படகு உடைந்து கவிழ்ந்ததில்
4 மாணவர் உட்பட 6 பேர் நீரில் மூழ்கி மரணம்
ர�ொட்டவெவ குறூப் நிருபர் அப்துல்சலாம் யாசீம்
கிண்ணியா ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட குறிஞ்சாக்கேணி பகுதியில் நேற்று படகு கவிழ்ந்ததில் 04
பாடசாலை மாணவர்கள் உட்பட 6 பேர் உயிரிழந்த
சம்பவம் பெரும் ச�ோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த விடயத்தை சிறிதரன் MP அறிவாரா?
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம்
வி டு த ல ை ப் பு லி க ளின்
தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனும் ஒரு ப�ோதைப்பொருள்
வர்த்தகர் என்பதை சிறிதரன்
எம்.பி அறிவாரா
என அமைச்சர்
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திஸ்ஸ குட்டியாரச்சி MP மீது
சபையில் தாக்குதல் முயற்சி
பாராளுமன்றில் நேற்று அமைதியற்ற நிலை
பாராளுமன்ற அமர்வுகள் நேற்று
(23) காலை சபாநாயகர் மஹிந்த
யாப்பா அபேவர்தன தலைமையில்
ஆரம்பிக்கப்பட்டப�ோது சபையில்

தென்கிழக்கு பல்கலையில்

37 மாணவர்களுக்கு க�ொவிட்
உறுதிப்படுத்தினார் Dr.சுகுணன்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்
கைத்த றி
ஆ டை க ளை
பி ர ப ல ங ்கள்
அ ணிந்தால்
மற்றவர்களும்
அணிய ஆரம்பி ப்பார்கள் .
எனவே 225 எம்.பிகளும்
அவற்றை அணிந்து

கிண்ணியாவில் இடம்பெற்றுள்ள படகுப்
பாதை விபத்து த�ொடர்பில் சம்பந்தப்பட்ட
அனைவருக்கும் எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கிழக்கு மாகாண ஆளுநருக்கு பணிப்புரை
விடுத்துள்ளதாக நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சரும் ஆளும் கட்சியின் பிரதம க�ொறடாவுமான ஜ�ோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ பாராளுமன்றத்தில்
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ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்

சபையில் அமைச்சர்
டக்ளஸ் தேவானந்தா
நேற்று கேள்வி

அமைதியற்ற நிலை ஏற்பட்டது. ஸ்ரீ லங்கா
ப�ொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திஸ்ஸ குட்டியாராச்சியை தாக்குவதற்கு எதிர்க்
கட்சி உறுப்பினர்கள் முயற்சித்தமையினால் இந்த நிலை
ஏற்பட்டது.
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அனைத்து ஆட்டோக்களும் ஜனவரி
முதல் மீற்றர் ரெக்ஸிகளாகின்றன

14

02

இலங்கையில் முதற்தடவையாக உயர் த�ொழில்நுட்ப கேபிள்களின் மேல் அமைக்கப்பட்ட Golden Gate
Kalyani புதிய களனி பாலம் இன்று ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகிய�ோரால் திறந்து வைக்கப்படுகிறது. ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு நிறுவனத்தின்(JICA)
நிதிப் பங்களிப்புடன் இப்பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய அரசியலமைப்பு தயாரிப்புக்கான
நகல் சட்டம் விரைவில் பாராளுமன்றத்தில்
எதனையும் மறைத்தோ இரகசியமாகவ�ோ செய்யமாட்டோம்
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14 மில். ரூபாவை
டுபாய்க்கு கடத்த
முயன்றவர் கைது
உ ள ்நாட் டு
ம ற் று ம்
வெளிநாட்டு
நாணயத் தாள்களுடன் சந்தேகநபர் ஒருவர் கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் நேற்றுக்
காலை கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
20,000 அமெரிக்க ட�ொலர்கள்
உட்பட 1க�ோடியே 40
இலட்சத்து 60,000 ரூபா
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விக்கல் வீராச்சாமி

பாராளுமன்றத்தில்
நேற்று பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ
தெரிவிப்பு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்
புதிய அரசியலமைப்பு தயாரிப்பதற்கான நகல் சட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு வருவத�ோடு அதனை
பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து
ஆராய இருக்கிற�ோம். நாம் எதனையும் இரகசியமாக மறைத்து

ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல் சம்பவம்;

ஜனவரி 12இல் மீள அழைக்க நீதிமன்றம் முடிவு

பீடைக்கொல்லி பதிவாளர் பேராசிரியர் ஜே.ஏ
சுமித், உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் பதவியில்
இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. க்ளைப�ோசேட் உட்பட சில பீடை க�ொல்லிகளை பயன்படுத்தல் மற்றும்
விற்பனை செய்தலைத் தடுத்து
வெளியிடப்பட்ட
வர்த்தமானி அறிவித்தலை இரத்து
செய்தமை த�ொடர்பில் பீடை
க�ொல்லி
பதிவாளருக்கு எதிராக
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25 பேரது வழக்கு ஒத்திவைப்பு
றம் நேற்று (23) தீர்மானித்தது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தமக்கு எதிராக தாக்கல்
செய்யப்பட்ட
குற்றப்பத்திரிகைகளை
தமிழில்
வாசிக்குமாறு க�ோரியதையடுத்து,
குற்றச்சாட்டை
தமிழில்
ம�ொழிபெயர்ப்பதற்கான
06

மாவீரர் இல்லங்களுக்கு முன்
TNA எம்பி ஸ்ரீதரன் சபையில் கேள்வி
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம்

அதிலென்ன சந்தேகம், இறுதி
வாசிப்பில அனேகமா இந்த கட்சிகளின்ர
தலைவர்மாரும் அரச�ோட இணைஞ்சிடுவினம்...!!!

வடக்கு, கிழக்கில் மாவீரர் துயிலும் இல்லங்களுக்கு முன்பாக படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறித்து தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
ஸ்ரீதரன் நேற்று பாராளுமன்றில் கேள்வி
எழுப்பினார்.
பாராளுமன்றில் இடம்பெற்று வரும் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டத்தின் குழுநிலை விவாதத்தில் கலந்துக�ொண்டு கருத்து வெளியிடும்போதே அவர் இந்த
விடயம் குறித்து நேற்று கேள்வி எழுப்பினார்.
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படகு விபத்து முழு நாட்டையும்

வேதனைக்குள்ளாக்கியுள்ளது
நாமல் டுவிட்டரில் கவலை தெரிவிப்பு
கி ண் ணி ய ா வி ல்
நேற்றுக் காலை இடம்பெற்ற படகு விபத்தில்
உ யி ரி ழந்தவர்க ளு க் கு
வி ளை ய ாட் டு த் து றை
அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ தனது அனுதாபங்களை வெளியிட்டுள்ளார்.
கிண்ணியாவில் நேற்று காலை
படகு மூழ்கி விபத்திற்குள்ளான-

தில் மாணவர்கள் உட்பட
அறுவர் உயிரிழந்தனர். இந்
நிலையில், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல்
ராஜபக்ஷ தனது டுவிட்டர்
தளத்தில் உயிரிழந்தவர்கள்
த�ொடர்பில்
அனுதாபம்
தெரிவித்து பதிவ�ொன்றை
இட்டுள்ளார்.
கிண்ணியா படகு
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பீடைக�ொல்லி தடையை நீக்கிய

பீடைக்கொல்லி பதிவாளர்

படையினர் குவிப்பு ஏன்?

வரவு செலவுத்திட்டத்தில முஸ்லிம்
காங்கிரஸ், மக்கள் காங்கிரஸ், மலையக
மக்கள் முன்னணி எல்லாமே அரசின்
பக்கம்தானே.....

செயற்படமாட்டோம்
என்று
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்தார். வரவு செலவுத்திட்ட
03 ஆம் வாசிப்பு மீதான விவாதத்தில் உரையாற்றுகையிலே பிரதமர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
ஜனாதிபதி,பிரதமர்
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பிரதான சூத்திரதாரி உட்பட

ஈஸ்டர்
தாக்குதல்
த�ொடர்பாக ந�ௌபர்
ம�ௌலவி உள்ளிட்ட
25 பேருக்கு எதிரான
வழக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, எதிர்வரும் ஜனவரி
12ஆம் திகதி குறித்த வழக்கை மீள
அழைக்க க�ொழும்பு மேல் நீதிமன்-

அமைச்சர் ஜ�ோன்ஸ்டன்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம்

குறிஞ்சாக்கேணி பிரதேசத்திலிருந்து நேற்றுக்
(23) காலை பாடசாலைக்கு சென்ற மாணவர்களுடன் ப�ொதுமக்களும் படகில் பயணித்ததாகவும்
தெரியவருகின்றது. இதில் ம�ொத்தமாக
21 பேர் பயணித்ததாகவும் அதில்
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பிரபாகரன் ப�ோதைப்பொருள்
வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்ட ஒருவர்

225 எம்.பிமாரையும்
கைத்தறி ஆடைகளை
அணிய தயாசிறி க�ோரல்

-

பதவியிலிருந்து நீக்கம்

தங்க கடத்தலில்
10 இலங்கையர்கள்
பெங்களூர் விமான நிலையத்தில் கைது
பெங்களூரில் உள்ள கெம்பெகவுடா சர்வதேச விமான
நிலையத்தில் உடலில் மறைத்து வைத்து சூட்சுமமாக தங்கம்
கடத்திய குற்றச்சாட்டில் இலங்கையைச் சேர்ந்த இரண்டு
ஆண்களையும் எட்டு பெண்களையும் கைது செய்துள்ளதாக
சுங்கத் திணைக்கள அதிகாரிகள் திங்கட்கிழமை தெரிவித்தனர்.
இந்திய சுங்கப் பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவலுக்கு இணங்க இந்த கைது நடவடிக்கை சனிக்கிழமை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சந்தேக நபர்கள் கட்டுநாயக்க, சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து ஸ்ரீலங்கன் ஏயார்லைன்ஸ் விமானமான
UL 171 இல் 140 பயணிகளுடன் இணைந்து
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89 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்

2

0112429367

2021 நவம்பர் 24 புதன்கிழமை

22 முதல் 24வரை

விற்பனை பிரிவு
0112429444,
0112429378

சுபஹ்

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk

நாடு எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளுக்கு:

உரிய நேரத்தில் தீர்வு வழங்க
அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்

அரசாங்கம் நாட்டுக்காக
ம ே ற ் க ொ ள ்ள வே ண் டி ய
தீர்வுகளை உரிய காலத்தில் எடுக்கும் என பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
ப ா ர ா ளு மன ்ற த் தி ல்
நேற்று வரவு செலவுத்
திட்ட விவாதத்தின் ப�ோது எதிர்க்
கட்சி எம்பி லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல
முன்வைத்த கேள்விக்குப் பதிலளிக்கும் வகையிலேயே பிரதமர்
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அரசாங்கமானது நாடு எதிர்கொண்டுள்ள பிரச்சனைகளுக்கு உரிய காலத்-

தில் உரிய தீர்வை வழங்குவதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்கும் என்றும் பிரதமர்
தெரிவித்தார்.
அதேப�ோன்று மக்களுக்கு
வழங்கிய வாக்குறுதிகளை
நிறைவேற்றுவதில் அரசாங்கம் ஒருப�ோதும் பின் நிற்க
மாட்டாது என்றும் பிரதமர்
தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று எதிர்க்கட்சியின் பிரதம க�ொரடா லக்ஷ்மன்
கிரியெல்ல வரவு செலவுத் திட்ட
விவாதத்தில் உரையாற்றும்போது,
அரசாங்கமானது நாடு தற்போது
எதிர்நோக்கியுள்ள பிரச்சினைகளுக்கு
எந்த தீர்வையும் முன்வைக்க
06
வில்லை

இன்றைய சுபதினம்

த�ொழுகை
நேரம்

தினகரன் விளம்பரம்

04.43
11.58
03.20
05.51
07.04

பிலவ வருடம் - கார்த்திகை 8
ராகுகாலம்	 : 	பகல் : 12.00 - 01.30வரை
சுபநேரம்	 : காலை	: 09.00 - 10.30வரை
ய�ோகம்: சித்தய�ோகம்
திதி: -பஞ்சமி

ரஷ்ய பாதுகாப்புச் சபை செயலர்
ஜனாதிபதியுடன் சந்திப்பு
ரஷ்யாவின் பாதுகாப்புச்சபை செயலாளர் நிக்கொலாய் பட்ருஷெவ் (Nikolai
Patrushev) ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவை,
நேற்று முன்தினம் (22)
ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில்
சந்தித்தார்.
இலங்கை மற்றும் ரஷ்யாவுக்கிடையிலான இருதரப்புத்
த�ொடர்புகள், 2022 பெப்ரவரி
19 ஆம் திகதியுடன் 65 ஆண்டுகள் பூர்த்தியை அடைகின்றன. நிக்கொலாயின் இந்த
விஜயத்தின் மூலம், இருநாடுகளுக்கிடையிலான த�ொடர்புகள் மேலும் பலப்படுத்தப்படுவதாக, 06

இராசி பலன்கள்
மேஷம்

- சுகம்

ரிஷபம்

- -	பாராட்டு

மிதுனம்	 - - தனம்
கடகம் -

- ப�ோட்டி

சிம்மம்	

- -	க�ோபம்

கன்னி

- - முயற்சி

துலாம்

- நன்மை

விருச்சிகம்	 - - நிறைவு
தனுசு

- வெற்றி

மகரம்	

- - ப�ொறுமை

கும்பம்	

- மறதி

மீனம்	

- -	செலவு

கலாநிதி

இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

அனைத்து ஆட்டோக்களும் ஜனவரி
த�ொழிற்சங்க நடவடிக்கைக்கு முதல் மீற்றர் ரெக்ஸிகளாகின்றன

கம்பனிகள் நிபந்தனைகளை திணிக்க முற்படின்

இ.த�ொ.கா தயாராக உள்ளது
எதிர்கொள்ள தயாராகுமாறு ஜீவன் த�ொண்டமான் தெரிவிப்பு
க�ொவிட்19 நிலவரம் என்பதால்
எம்மால் த�ொழிற்சங்க நடவடிக்கையில் ஈடுபட முடியாதென்று கருத
வேண்டாம். இலங்கை த�ொழிலாளர்
காங்கிரஸ் த�ொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளுக்கு தயாராவதாக இராஜாங்க
அமைச்சர் ஜீவன் த�ொண்டமான்
தெரிவித்தார்.
கம்பனிகள் இதனை எதிர்கொள்ளத் தயாராக வேண்டுமென்றும்
இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின் ப�ொதுச் செயலாளர் இராஜாங்க

அமைச்சர் ஜீவன் த�ொண்டமான் முதலாளிமார் சம்மேளனத்துடனான சந்திப்பின் ப�ோது தெரிவித்துள்ளார்.
பெருந்தோட்ட
த�ொழிற்சங்கங்கள், கம்பனிகள் மற்றும் முதலாளிமார் சம்மேளனம் ஆகியவற்றுக்கிடையில் இடம்பெற்ற விசேட
சந்திப்பின்
பின்னர்
ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிடும் ப�ோது
இதனைத் தெரிவித்த அவர் மேலும்
குறிப்பிடுகையில் ,
முதலாளிமார்
சம்மேளனத்துட-

னான சந்திப்பில் மக்களின் முக்கிய
பிரச்சினைகள் த�ொடர்பில் எடுத்துரைத்தோம். குறிப்பாக சில கம்பனிகள் இதுவரையிலும் 1,000 ரூபா
சம்பளத்தினை முழுமையாக வழங்கவில்லை. ஒரு கில�ோ க�ொழுந்திற்கு
40 ரூபா மாத்திரமே வழங்கப்படுகிறது. எனினும் கம்பனிகள் இந்த 40
ரூபாவைக் கூட முறையாக வழங்குவதில்லை. நாள�ொன்றுக்கு 20 கில�ோ
க�ொழுந்து பறித்தால் மாத்திரமே 1000
ரூபா சம்பளம் வழங்கப்படும் என்று

சில கம்பனிகள் நிபந்தனைகளை
விதிக்கின்றன. இது ப�ோன்ற விடயங்களை ஏற்றுக் க�ொள்ள முடியாது
என்பதை நாம் தெளிவாக எடுத்துரைத்துள்ளோம். அது மாத்திரமின்றி
தற்போது க�ொவிட் நிலைவரம் என்பதால் எம்மால் த�ொழிற்சங்க நடவடிக்கையில் ஈடுபட முடியாது என்று கருத
வேண்டாம். எவ்வாறிருப்பினும் நாம்
மக்களின் பாதுகாப்பிற்கே முன்னுரிமையளித்து
சிந்திக்கின்06
ற�ோம்.

மேல்மாகாணத்தில்
முதற்கட்டமாக பரீட்சார்த்தம்

அனைத்து முச்சக்கர வண்டிகளும் ஜனவரி முதலாம் திகதி
த�ொடக்கம் மீற்றர் ரெக்ஸிகளாக
மாற்றப்படுமென்று இராஜாங்க
அமைச்சர் திலும் அமுனுகம
தெரிவித்துள்ளார்.
ஜனவரி 01 ஆம் திகதி
த�ொடக்கம் மேல் மாகாணத்தில்
இதற்கான நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படும். மூன்று மாத
காலப்பகுதிக்குள் அனைத்து பிரதேசங்களிலும் இதற்கான நடவடிக்கைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளன.
இது த�ொடர்பான வர்த்தமானி
அறிவித்தல் விரைவில் வெளியிடப்படும். மீற்றர் இல்லாது வாடகை

முச்சக்கர வண்டிகளைச் செலுத்துவ�ோருக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்படுமென்றும் இராஜாங்க அமைச்சர் திலும்
அமுனுகம தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர்களுக்கு எதிரான ப�ொய்
வழக்குகளே
தள்ளுபடி
செய்யப்படுகின்றன
திஸ்ஸ குட்டியாரச்சி எம்.பிக்கு
பெண் எம்.பிகளை தவறாக பேசிய

சபாநாயகர் கடும் எச்சரிக்கை
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,ஷம்ஸ் பாஹிம்

பெண்களை அவமதிக்கும் வகையிலான வசனங்களை பயன்படுத்தி கருத்து
வெளியிட்டமை த�ொடர்பில் ஆளும்
கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திஸ்ஸ
குட்டியாரச்சியை சபாநாயகர் மஹிந்த
யாப்பா அபேவர்தன நேற்று கடுமையாக
எச்சரித்தார்.
வரவு செலவுத் திட்டம் மீதான விவாதத்தின் ப�ோது, திஸ்ஸ குட்டியாரச்சி எம்.பி
பெண்கள் த�ொடர்பில் இரட்டை அர்த்தத்தில் தெரிவித்திருந்தார். இது த�ொடர்பில்
கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளத�ோடு
பெண் எம்.பிக்கள் அமைப்பும் சபாநாயகரிடம் முறையிட்டிருந்தது. இது த�ொடர்பில் நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை சபையில்
அறிவிப்பொன்றை வெளியிட்ட ப�ோதே
அவர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.

பாராளுமன்றம் நேற்று முற்பகல் 9.30
மணிக்கு கூடியது. அதனை த�ொடர்ந்து
சபாநாயகரின் அறிவிப்பு இடம்பெற்றது.
அவர் மேலும் கூறுகையில்,
2021 நவம்பர் 20 ஆம் திகதியன்று
வரவு செலவுத் திட்டத்தின் இரண்டாம்
வாசிப்பு மீதான விவாதத்தின் ப�ோது,
திஸ்ஸ குட்டியாரச்சி எம்.பி, ர�ோஹினி
குமாரியின் பெயரையும், பாராளுமன்றத்தில் இல்லாத வெளியார் ஒருவரின் பெயரையும் குறிப்பிட்டு கருத்து வெளியிட்டிருந்தார்.
இந்த சபையை அக�ௌரவப்படுத்தும்
வகையிலும் மற்றும் பெண்களை அக�ௌரவப்படுத்தும் வகையிலும் வெளியிட்டுள்ள கருத்து த�ொடர்பில் 22 ஆம் திகதி
பாராளுமன்ற மகளிர் அமைப்பு என்னை
சந்தித்த முறையிட்டது. ர�ோஹினி குமாரியினால் இந்த சபையில் முன்வைக்-

கப்பட்ட சிறப்புரிமை த�ொடர்பிலும்
விரிவாக ஆராயப்பட்டது.
திஸ்ஸ குட்டியாரச்சி எம்.பியினால்
இந்த
சபையில்
முன்வைக்கப்பட்ட
கருத்து த�ொடர்பாக எனது கவலையை
தெரிவிக்கிறேன். அவரின் ப�ொருத்தமற்ற
வசனம் த�ொடர்பிலும் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களையும் வெளியாரையும் அபகீர்த்திக்குள்ளாக்கி கருத்துக் கூறுவதையும்
தவிர்த்துக்கொள்ளுமாறு அவரை எச்சரிக்கின்றேன்.
அத்துடன், இவ்வாறான நிலைமையை
எதிர்காலத்தில் தவிர்த்துக்கொள்வதற்காக
இருதரப்பினரும் பிரதம க�ொறடாக்களினால் தமது தரப்பு எம்.பிக்களுக்கு வலியுறுத்துமாறு
கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
இனியும் இவ்வாறு நடந்தால் நிலையியற்
கட்டளை த�ொடர்பில் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், ஷம்ஸ்
பாஹிம்

ப�ொய் வழக்குகள் தள்ளுபடி செய்யப்படுவதும் மீளப் பெறப்படுவதும்
சாதாரணமானது. அந்த வகையிலே
அமைச்சர்களுக்கு எதிரான வழக்குகள் தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன.
யாரும் அவற்றில் தலையீடு செய்யவில்லையென நீதி அமைச்சர் அலி
சப்ரி தெரிவித்தார்.
வரவு செலவுத்திட்ட 03 ஆம்
வாசிப்பு மீதான குழுநிலை விவாதத்தில் உரையாற்றிய அவர், அமைச்சர்களுக்கெதிரான வழக்குகள் தள்ளுபடி செய்யப்படுவது த�ொடர்பில் எதிரணி
முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளித்தார்.
அவர்மேலும் குறிப்பிட்டதாவது,
பிரதம நீதியரசரும், சட்ட மாஅதிபரும் பரிந்துரைத்தவர்களை தகைமைக்கு ஏற்ப நீதியரசர்கள்
நியமித்தோம்.
கடந்த ஆட்சியில் ம�ோசடி தடுப்பு பிரிவு என
ஒன்றை நியமித்து சட்ட மாஅதிபர் திணைக்கள
அதிகாரிகளையும் சேர்த்துக் க�ொண்டு தெரிவு
செய்த நபர்களுக்கு எதிராக வழக்கு த�ொடர்ந்தார்கள்.

அதற்கென நீதிமன்றங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
சட்டங்களும்
திருத்தப்பட்டன. அவ்வாறு த�ொடரப்பட்ட வழக்குகளில் ஆதாரங்களுக்கு அடிப்படையாக அன்றி
நபர்களின் அடிப்படையிலே த�ொடரப்பட்டன.
அவை கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில்
விசாரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கும். அமைச்சர் ஜ�ோன்ஸ்டன் பெர்ணான்டோ,
காமினி செனரத் ஆகிய�ோருக்கு
எதிராக த�ொடரப்பட்ட வழக்குகள்
கடந்த ஆட்சியிலே நீதிமன்றத்தினால் நிராகரிக்கப்பட்டன. அவற்றுக்கு யாரும் தலையீடு செய்தார்களா? காமினி
செனரத்தின் வழக்கில் நான் ஆஜரானேன். அவர்கள் ஐந்து சதம் கூட பெற்றது கிடையாது.
இவ்வாறான ப�ொய் வழக்குகள் தள்ளுபடி
செய்யப்படுவதும் மீளப் பெறப்படுவதும் சாதாரணமானது. எந்த வழக்கிலும் குற்றச்சாட்டு
கிடையாது. ம�ோசடி செய்ததாக ஆதாரம்
கிடையாது. தினமும் வழக்கு விசாரித்து தள்ளுபடி செய்யப்படுவதை விட வாபஸ் பெறுவது
நல்லது என சட்டமா அதிபர் கருதியிருக்கலாம்
என்றார்.

இலங்கை -– மேற்கிந்திய ப�ோட்டி:

பார்வையாளர்களுக்கு அனுமதி
வழங்குமாறு முஜிபுர் எம்.பி க�ோரிக்கை
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,ஷம்ஸ் பாஹிம்

ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபாவின் 96ஆவது பிறந்த தின நிகழ்வு க�ொட்டாஞ்சேனை ஸ்ரீ சத்ய சாய்பாபா மத்திய நிலையத்தின் தலைவர் எஸ்.என். உதயநாதன் தலைமையில் நடை பெற்ற
ப�ோது , மத்திய நிலைய பாபாவின் பாடல் இசைக்குழுவின் சிரேஷ்ட சாய் பக்தர் இராஜ க�ோபால் க�ௌரவிக்கப்படுவதையும் நிகழ்வில் கலந்துக் க�ொண்ட சாய் அன்பர்களையும்
படங்களில் காணலாம்.

அவுஸ்திரேலியா ட�ொலர்

நாணய
மாற்று

வாங்கும் 143.01 விற்பனை 149.30
விலை
விலை

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும் 156.79 விற்பனை 162.96
விலை
விலை

யூர�ோ

இலங்கை –- மேற்கிந்திய
கிரிக்கெட்
ப�ோட்டியை
பார்வையிட பார்வையாளர்களுக்கு அனுமதி வழங்குமாறு ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்
முஜிபுர் ரஹ்மான் எம்.பி
நேற்று பாராளுமன்றத்தில்
க�ோரிக்கை விடுத்தார்.
வாய்மூல விடைக்காக கேள்வி
எழுப்பிய ப�ோதே அவர் இந்த க�ோரிக்கையை முன்வைத்தார்.
சுகாதார சேவைப்பணிப்பாளர் அண்மையில் சில வழிகாட்டல்களை அறி-

ஐப்பான் யென்

மத்திய கிழக்கு

வித்திருந்தார். வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற மஹிந்த
ராஜபக்ஷ கிண்ண உதைப்பந்தாட்டப் ப�ோட்டியை
பார்வையிட பார்வையாளர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
ஆனால்
இலங்கை
- – கிரிக்கெட் ப�ோட்டியை
பார்வையிட
அனுமதி
வ ழ ங ்கப்பட வி ல ்லை .
உதைப்பந்தாட்டப் ப�ோட்டியை பார்வையிட அனுமதித்ததை வரவேற்கிற�ோம். உலக அளவில் ப�ோட்டிகள்
பார்வையிட சுகாதார வழிகாட்டல்களுக்கு அமைய வழங்கப்படு06
கிறது.

குறித்த
விலை

குறித்த
விலை

வாங்கும் 223.85 விற்பனை 232.26
விலை
விலை

வாங்கும் 1.7169 விற்பனை 1.7858
விலை
விலை

பஹரின் டினார்

534.00

கட்டார் ரியால்

55.29

சிங்கப்பூர் ட�ொலர்

ஸ்டேலிங் பவுன்ஸ்

சுவிஸ் பிராங்க்

அமெரிக்க ட�ொலர்

குவைத் டினார்

665.86

சவூதி ரியால்

53.68

வாங்கும் 145.77 விற்பனை 150.65
விலை
விலை

வாங்கும் 265.16 விற்பனை 273.85
விலை
விலை

வாங்கும் 211.85 விற்பனை 219.78
விலை
விலை

வாங்கும் 198.50 விற்பனை 202.99
விலை
விலை

ஓமான் ரியால்

522.98

ஐ.அ. இராச்சியம் டிர்ஹாம்

54.81
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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;
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;

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; 06.00f;F fy;ahzp nghd; EioT mUfpy; kf;fs; cgNahfj;jpw;fhf jpwf;fg;gLk;.
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இ
35, டி. ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தை, க�ொழும்பு- - 10

தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279
பெக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

பிலவ வருடம் கார்த்திகை மாதம் 08ம் நாள் புதன்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பிறை 18

குறள் தரும் சிந்தனை
தக்கா ரினத்தனாய்த் தான�ொழுக வல்லானைச்
செற்றார் செயக்கிடந்த தில்
அறிவும், ஆற்றலும் க�ொண்ட ஒருவன், தன்னைச்
சூழவும் அத்தகைய�ோரையே க�ொண்டிருந்தால்
பகைவர்களால் எந்தத் தீங்கையும் விளைவிக்க முடியாது.

வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு
கிடைத்த அம�ோக அங்கீகாரம்

ஸ்ரீ

லங்கா ப�ொதுஜன பெரமுன அரசாங்கத்தின் இரண்டாவது வரவு செலவுத்
திட்டம் 93 மேலதிக வாக்குகளால்
நேற்றுமுன்தினம் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேறியுள்ளது. இவ்வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு ஆதரவாக
153 வாக்குகளும், எதிராக 60 வாக்குகளும் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன. இவ்வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு
ஆதரவாக ஆளும் கட்சி அமைச்சர்கள், இராஜாங்க
அமைச்சர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரான பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதியுதீன்
தவிர்ந்த அக்கட்சியின் மூன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான எச்.எம்.எம். ஹரீஸ்,
ஹாபீஸ் நஸீர் அஹ்மட், பைஸல் காசிம் அடங்கலாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான டயனா கமகே, அரவிந்த குமார் ஆகிய�ோரும் ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளனர்.
அதேநேரம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான
மன�ோ கணேசன், எம்.எஸ். த�ௌபீக், எம்.ஏ. சுமந்திரன், சாணக்கியன் ராசமாணிக்கம், சீ.வி. விக்னேஸ்வரன் உள்ளிட்டோர் வாக்கெடுப்பில் கலந்து க�ொள்ளவில்லை.
இவ்வாறான சூழலில் இவ்வரவு செலவுத் திட்டத்தின் இரண்டாம் வாசிப்பின் மீதான வாக்கெடுப்பு
மூன்றிலிரண்டு பெரும்பான்மை ஆரதவைப் பெற்று
நிறைவேறியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்காகும்.
ஸ்ரீ.ல.ப�ொதுஜன பெரமுன கட்சியானது, 2020
இல் நடைபெற்ற ப�ொதுத்தேர்தலில் முதற் தடவையாகப் ப�ோட்டியிட்டு அம�ோக வெற்றி பெற்று மூன்றிலிரண்டு பெரும்பான்மை ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்தது. 2020 மார்ச் முதல் நாட்டில் க�ொவிட்
19 த�ொற்று பதிவாகத் த�ொடங்கியது. அதனைத்
த�ொடர்ந்து இத்தொற்று நாட்டில் மூன்று அலைகளைக் கண்டு விட்டது. இத்தொற்றின் பரவுதல் தீவிரத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக தனிமைப்படுத்தல்
ஊரடங்கு உள்ளிட்ட கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளும்
முடக்கங்களும் பல தடவைகள் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவ்வாறான நடவடிக்கைகளின் ஊடாக
இத்தொற்றின் மூன்றாவது அலையும் பெருவீழ்ச்சி
நிலைக்கு க�ொண்டு வரப்பட்டு தற்போது இயல்புநிலையும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது.
கடந்த இரு வருட காலப்பகுதியில் இத்தொற்றைக்
கட்டுப்படுத்தி மக்களைப் பாதுகாக்கும் ந�ோக்கில்
முன்னெடுக்கப்பட்ட தனிமைப்படுத்தல் முடக்க நடவடிக்கைகளால் அரசாங்கத்திற்கு 500 பில்லியன்
ரூபா இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆனாலும் இத்தொற்றின் விளைவாக நலிவடைந்துள்ள மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மீட்டெடுக்கும்
வகையில் இவ்வரவு செலவுத்திட்டத்தைத் தயாரித்த
நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ, அது த�ொடர்பான
நிதிய�ொதுக்கீட்டு சட்ட மூலத்தை கடந்த ஒக்டோபர்
மாதம் 07ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தார். அதற்கேற்ப அரசாங்கத்தின் இரண்டாவது வரவு
செலவுத்திட்டத்தை கடந்த 12 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து உரையாற்றிய நிதியமைச்சர்,
மக்களுக்கான பல நிவாரணத் திட்டங்களையும் அறிவித்தார். குறிப்பாக சுமார் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு
மேலாக நீடிக்கும் ஆசிரியர், அதிபர் சம்பள முரண்பாட்டை தீர்த்து வைப்பதற்கென 30 ஆயிரம் மில்லியன் ரூபா நிதிய�ொதுக்கீடு, சகல பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கும் 2020 ஆம் ஆண்டுக்குள் நிரந்தர நியமனம்
வழங்கவென ரூ 7600 மில்லியன் மேலதிக ஒதுக்கீடு, 2015_ 2019 காலப் பகுதியில் அரசியல்
பழிவாங்கல்களுக்கு உள்ளானவர்களுக்கு நஷ்டஈடு
வழங்கவென ரூபா 100 மில்லியன் ஒதுக்கீடு, ஓய்வூதியம் பெறும் வயதெல்லையை 65 வரை அதிகரிக்கும் முன்மொழிவு உள்ளிட்ட மக்கள் நலன் சார்ந்த
பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
நாட்டினதும் மக்களினதும் நலன்களை முன்னிலைப்படுத்தியுள்ள இவ்வரவு செலவுத் திட்டத்தின்
இரண்டாவது வாசிப்பு மீதான விவாதம் 13 ஆம்
திகதி முதல் 22 ஆம் திகதி மாலை 5.00 வரை
நடைபெற்றதைத் த�ொடர்ந்தே இவ்வாக்கெடுப்பு
நடைபெற்றது. நாட்டினதும் மக்களினதும் சுபீட்சத்தையும் விம�ோசனத்தையும் இலக்காகக் க�ொண்டுள்ள இவ்வரவு செலவுத் திட்டம், மூன்றிலிரண்டு
பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேறி இருக்கின்றது.
எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்த சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்க்கட்சி என்பதற்காக இவ்வரவு செலவுத்
திட்டத்திற்கு எதிராக வாக்களித்தத�ோடு, இன்னும் சில
எதிர்க்கட்சி எம்.பிக்கள் இவ்வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு எதிராக வாக்களிப்பதன் ஊடாக அற்ப அரசியல்
இலாபம் பெற்றுக் க�ொள்ள முயற்சி செய்துள்ளனர்.
க�ொவிட் 19 த�ொற்றின் அச்சுறுத்தலில் இருந்து மக்களையும் ப�ொருளாதாரத்தையும் மீட்டெடுப்பதை
இலக்காகக் க�ொண்டுள்ள இவ்வரவு செலவுத் திட்டத்தில் அற்ப அரசியல் இலாபம் தேடுவதற்கான சூழல்
இதுவல்ல. கட்சி அரசியல் பேதங்களுக்கு அப்பால்
சகலரும் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டிய காலம்
இது. அதுவே மக்களின் எதிர்பார்ப்பும் ஆகும்.
ஆகவே நாடும் மக்களும் க�ொவிட் 19 த�ொற்றின்
சவாலுக்கு முகம் க�ொடுத்துள்ள இன்றைய சூழலில்
நாட்டினதும் மக்களினதும் நலன்களை முன்னிலைப்படுத்தி செயற்பட வேண்டியது ஒவ்வொருவரதும் ப�ொறுப்பாகும். இதில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் விதிவிலக்கானவர்கள் அல்லர்.
editor.tkn@lakehouse.lk

லங்கையில் முதல் தடவையாக உயர் த�ொழில்நுட்ப கேபிள்கள் மேல் அமைக்கப்பட்ட
புதிய களனி பாலத்துக்கு 'கல்யாணி ரன் பிவிசும'Golden Gate Kalyani) என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
இலங்கையில் முதல் தடவையாக உயர் த�ொழில்நுட்ப கேபிள்களின் மேல் அமைக்கப்பட்ட புதிய களனி
பாலம் சுகாதார பாதுகாப்பு முறைகளுக்கு அமைய 24.11.-2021 ஆம் திகதி(இன்று) மாலை ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ
ஆகிய�ோரால் திறந்து வைக்கப்படுவதாக அரசாங்கக்
கட்சியின் பிரதான அமைப்பாளரும் பெருந்தெருக்கள்
அமைச்சருமான ஜ�ோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ தெரிவித்தார்.
க�ொழும்பு_ கட்டுநாயக்க அதிவேக பாதை திறக்கப்பட்ட பின்னர் க�ொழும்பு நகரம் மற்றும் கட்டுநாயக்க
சர்வதேச விமான நிலையம் என்பன ஒன்றுடன் ஒன்று
இணைக்கப்பட்டதால் க�ொழும்பு நகருக்குள் நுழையும்
வாகனங்களின்
எண்ணிக்கை
அதிகரித்துள்ளது.
அதனால் அதிகரித்த வாகன எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப
தற்போதைய களனி பாலத்தின் க�ொள்ளளவு ப�ோதுமானதாக இல்லாததால் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியாக மற்றும் பெருந்தெருக்கள் அமைச்சராக இருந்த
வேளையில் 2012 ஆம் ஆண்டு வருட ஆரம்பத்தில்
புதிய பாலம் திட்டமிடப்பட்டது. 2013ஆம் ஆண்டு
சாத்தியவள ஆய்வுகள் நிறைவு செய்யப்பட்டு 2014
ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் முதற் தடவையாக அதித�ொழில்நுட்ப கேபிள்களை பாவித்து புதிய களனி பாலம்
அமைக்கும் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது.
அதன் பின்னர் பழைய களனி பாலத்துக்கு அண்மையில் ஆறு தட வழிகளைக் க�ொண்ட புதிய பாலம்
அமைக்கும் பணி பெருந்தெருக்கள் அமைச்சு மற்றும்
பாதை அபிவிருத்தி அதிகார
சபையின் மூலம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
க�ொழும்பு_கட்டுநாயக்க
அதிவேக
பாதை ஆரம்பிக்கும் இடத்திலிருந்து பேலியக�ொடை
பாலத்தின் சந்தியை மையமாகக் க�ொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த புதிய
களனி பாலம் அமைக்கும்

Golden Gate Kalyani
(கல்யாணி ரன் பிவிசும)

புதிய களனி பாலம் ஜனாதிபதி,
பிரதமரால் இன்று திறந்துவைப்பு
வரை ஆறு தடவழிகளைக் க�ொண்ட இந்த
பாலம் அங்கிருந்து ஒருக�ொடவத்த வரையும்,
இங்குருகடை சந்தி வரையும், துறைமுக
நுழைவு பாதை வரையும் நான்கு வழித்தடங்கள் க�ொண்ட பாதையாக நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது.
களனி கங்கைக்கு குறுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் பாலத்தின் நீளம் 380 மீட்டர்
ஆகும். இப்பாலம் இரண்டு த�ொகுதியின்
கீழ் அமைக்கப்பட்டது. முதலாவது த�ொகுதியில் உருக்கினால் ஆன பாலத்தின் பகுதிக்கு
31,539 மில்லியன் ரூபா செலவிடப்பட்டுள்ளதுடன் இரண்டாவது த�ொகுதியயில் க�ொன்கிரீட் த�ொங்கு பாலம் பகுதிக்கு 9,896 மில்லியன் ரூபா செலவிடப்பட்டுள்ளது. ஜப்பான்
சர்வதேச ஒத்துழைப்பு நிறுவனத்தின்(JICA)
நிதி பங்களிப்புடன் இப்பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மக்கள் செறிந்து வாழும் பிரதேசத்தின்
ஊடாக புதிய களனி பாலம் அமைக்கும்
திட்டத்தில் களனிதிஸ்ஸ
சுற்றுவட்ட
பாதையை அண்டிய பிரதேசம் மற்றும்
புதிய களனி பாலம் முடிவிலிருந்து ஒருக�ொடவத்தை சந்தி வரையான பாதையின்
இரு மருங்கையும் அலங்கரிக்க தேசிய தாவரவியல் பூங்கா அதிகாரிகளால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஆல், அலரி, தேக்கு, இலுப்பை
ப�ோன்ற பலவகையான மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளதாக பெருந்தெருக்கள் அமைச்சர்
ஜ�ோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ தெரிவித்தார்.
இவ்வாறு
நடப்பட்ட
மரங்களுக்கு
த�ொடர்ந்து நீரை வழங்க நிலத்தடியிலான
தானியங்கி நீர் குழாய் த�ொகுதி ஒன்றும்
அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய களனி பாலம் இலங்கையின்
வர்த்தக தலைநகரான க�ொழும்பு நகரின்
அழகை மேலும் அதிகரிக்க உதவுகின்றது.
பிரதான அம்சமாக
களனி கங்கையின்
அழகையும் பாலத்தையும்
மெருகூட்ட
உல்லாசப் பயணிகளின் கருத்தை கவரும்
வகையில் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில்
பாலங்களை அலங்கரிக்க பயன்படுத்தப்படும் அதித�ொழில்நுட்ப முறை குறித்து
கவனம் செலுத்தி புதிய களனி பாலம் மின்
அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பெருந்தெருக்கள் அமைச்சர் ஜ�ோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ தெரிவித்தார்.

நவீன த�ொழில்நுட்பத்தில்
இலங்கையில் முதல்
தடவையாக கேபிள்கள்
மேல் பாலம் நிர்மாணம்
திட்டம் ஒருக�ொடவத்த சந்தியிலும் மற்றும்
துறைமுக நுழைவு சந்தியிலும் நிறைவடைகின்றது.
க�ொழும்பு_ கட்டுநாயக்க அதிவேக
பாதையில் க�ொழும்பு பக்கத்தின் முடிவிலிருந்து பண்டாரநாயக்க சுற்றுவட்ட பாதை

தமிழ்ப் பத்திரிகை உலகில் சமூகப் பற்றும்
துணிச்சலும் நிறைந்தவர் கானமயில்நாதன்

இ

லங்கைத் தமிழ்ப் பத்திரிகை உலகின் மூத்த ஊடகவியலாளரும், யாழ்ப்பாணத்தில் வெளிவரும்
உதயன் பத்திரிகையின் ஆசிரியராகப் பணியாற்றியவருமான ம.வ. கானமயில்நாதன் நேற்றுமுன்தினம்
(22 ஆம் திகதி) தனது 79 ஆவது வயதில் காலமானார்.
அவரது மறைவு தமிழ் ஊடகத்துறையில் ஈடு செய்ய
முடியாத பெரும் இழப்பாகும்.
அவர் யாழ்ப்பாணம் வட்டுக்கோட்டை பகுதியைச்
சேர்ந்தவராவார். அமரர் கானமயில்நாதன் 1942 ஆம்
ஆண்டு ஜூலை மாதம் 25ஆம் திகதி பிறந்தார். தினபதி
பத்திரிகையில் ஆரம்ப காலத்தில் பத்திரிகையாளராகப் பணியாற்றியவர் அவர். அக்காலத்தில் தினபதியின்
தலைசிறந்த பத்திரிகையாளர்களில் ஒருவராக அவர்
விளங்கினார்.
அதன் பின்னர் உதயன் பத்திரிகை 1985ஆம் ஆண்டு
நவம்பர் மாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது த�ொடக்கம் 36
வருட காலம் அவர் அதன் ஆசிரியராகப் பணியாற்றினார். யுத்தம் நிலவிய காலத்தில் பலவித நெருக்கடியின்
மத்தியிலும்
யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து துணிச்சலுடன் ஊடகப் பணியாற்றியவர் அமரர் கானமயில்நாதன். சக பத்திரிகையாளர்களுக்கு சிறந்த ஆசானாக அவர் விளங்கினார்.

ஊடகத்துறையில் வேதனை தரும் இழப்பு
அவரால் ஊடகத்துறையில் பயன் பெற்றோர் அநேகர்.
ஊடகத்துறையில் அவர் ஒரு சிறந்த ஆசான் ஆவார்.
பிரான்ஸின் தலைநகரான பரிஸில் கடந்த 2013 ஆம்
ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 27ஆம் திகதி எல்லைகளற்ற
ஊடகவியலாளர்கள் தன்னார்வ அமைப்பின் விருது

வழங்கும் விழாவில் அமரர் கானமயில்நாதன் விருது
வழங்கி க�ௌரவிக்கப்பட்டார்.
அதேவேளை ஊடகத்துறையில் நெருக்கடியாக காலகட்டத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து மக்களுக்காக
அர்ப்பணிப்புடன் கடமையாற்றியமைக்காக கடந்த

2018ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 16ஆம் திகதி யாழ்.
ஊடக அமையத்தினால் அவர் க�ௌரவிக்கப்பட்டார்.
யுத்தம் உச்சத்தில் இருந்த காலகட்டத்தில் நெருக்கடி மிகுந்த காலத்திலும் தமிழ்ப் பத்திரிகை உலகில்
அவர் துணிச்சல் மிகுந்தவராக தனது கடமையை நேர்மையுடன் ஆற்றினார். இரு பக்கங்களிலும் அழுத்தங்கள் இருந்த ப�ோதிலும் மதிநுட்பத்துடன் அவற்றை
கையாண்டு பத்திரிகைத்துறையில் ஆற்றல் மிகுந்தவராக அவர் திகழ்ந்தார். தமிழுக்கும் தனது தமிழ் சமூகத்துக்கும் அவர் ஆற்றிய சேவைகள் என்றும் நிலைத்திருக்கும்.
தனது முதுமை காரணமாக ஒய்வு பெற்ற நிலையிலும்
ஊடகப் பணியைத் த�ொடர்ந்தவர் அவர்.
தனது வாழ்நாள் முழுவதையும் பத்திரிகைத்துறைக்காக அர்பணித்து பணியாற்றிய கானமயில்நாதன் ஊடகத்துறையில் என்றும் ப�ோற்றப்படுவார் என்பதில் ஐயமில்லை.
தனது ஊடக பயணத்தை அந்நாளில் வீரகேசரி ஆசிரியர் பீடத்தில் ஆரம்பித்த அவர் அதன் பின்னர் தினபதி
பத்திரிகையின் ஆசிரியராக கடமையாற்றினார். அதன்
பின்னர் 1985ஆம் ஆண்டு உதயன் பத்திரிகை ஆரம்பிக்கப்பட்டதில் இருந்தது த�ொடர்ச்சியாக 36 வருடங்கள்
பிரதம ஆசிரியராக தனது ஊடகப் பணியில் முத்திரைபதித்தார்.
இறுதிக் காலத்தில் காலைக்கதிர் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் பீடத்திலும் கடமையாற்றியுள்ளார். இளைய�ோரைப் ப�ொறுத்தவரை அவர் ஊடகத்துறையின் வழிகாட்டியும், ஆசிரியருமாவார். அன்னாரின் மறைவு குறித்து
பல்வேறு தரப்பினரும் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்து
வருகின்றனர். அன்னாரின் மறைவுக்கு தினகரனும்
தனது ஆழ்ந்த கவலையைத் தெரிவித்துக் க�ொள்வதுடன், அவரது குடும்பத்தினருக்கு அனுதாபத்தைக் தெரிவிக்கின்றது.
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துயரத்தில் த�ோய்ந்தது கிண்ணியா!
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இணைந்து செயலாற்றுவதற்கு
அனைவரும் முன்வாருங்கள்!

நா

வலர் கலாசார மண்டபம்
த�ொடர்பாக ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக
நாவலர் அவர்களின் க�ொள்ளுப்பேரன் மு.விஸ்வேஸ்வரன் அவர்கள்
உருக்கமான வேண்டுக�ோள் -ஒன்றை
விடுத்துள்ளார். அவ்விவகாரம் த�ொடர்பாக
ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் அவர்களின்
க�ொள்ளுப்பேரன் மு.விஸ்வேஸ்வரன்
விடுத்துள்ள வேண்டுக�ோளில்
தெரிவித்துள்ளதாவது;

அதிகாரிகளுக்குப் பணிச்சுமைகள்அதிகம். அவர்கள் தங்களது பணிகளை நிறைவேற்றுவதில் பல
இடர்பாடுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் என்பது
மறுக்க முடியாத உண்மை. இருப்பினும் எனது உள்ளக்கிடக்கையை இப்போது வெளிப்படுத்தத் தவறினால் அது நான் விடும் தவறாக அமைந்து விடும்.
தவறுகள் இருப்பின் தயை கூர்ந்து மன்னிக்கவும்.
எங்கள் ஆறுமுக நாவலர் ஐயாவின் எண்ணங்களுக்கு எப்போதும் செயல்வடிவம் க�ொடுத்துக்
க�ொண்டிருப்போம் என்று ச�ொல்லியே இங்கு மண்டபம் அமைத்தார்கள். பல தசாப்தங்களாக இங்கு
அப்படி எந்த நிகழ்வுகளும் இடம்பெறவில்லை. அதற்காகத் நான் யாரையும் குறை ச�ொல்லவில்லை. நாட்டுச்சூழல், - நிர்வாகத்தில் உள்ளவர்களின் மனநிலை,
- நாவலர் ஐயாவுக்குக் க�ொடுக்கின்ற முக்கியத்துவம்
ப�ோன்றவை அதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம்.

நாவலர் ஐயா பிறந்த இடத்தில் அவருடைய
உன்னத எண்ணங்களை ஈடேற்றும் வகையில் ஒரு
மண்டபம் முன்னாள் அமைச்சர் செ.இராசதுரை
அவர்கள் காலத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. அந்த
மண்டபத்தில் நாவலர் ஐயாவின் நினைவுகளை
மீட்கும் வகையில் பல செயற்பாடுகள் இடம்பெற்றன. அந்த வேளையிலே உள்நாட்டு யுத்தமும்
உக்கிரம் அடைந்து க�ொண்டிருந்தது. அப்போது
மாநகரசபையின் ஆணையாளராக இருந்த சீ.வீ.
கே.சிவஞானம் அவர்கள் மண்டபத்தைப் ப�ொறுபேற்றுக் க�ொண்டார்.
அங்கு நூலகச் செயற்பாடுகள் இடம்பெற்றன.
ஆனால்,நாட்டுச் சூழல�ோ அல்லது ஏத�ோ காரணங்கள�ோ என்பதை எனக்குச் சரியாகச் ச�ொல்லத் தெரியவில்லை. நாவலர் த�ொடர்பான விடயங்களுக்கு
அந்த மண்டபத்தில் முன்னுரிமைக�ொடுக்கப்பட்டதை
நான் கண்டதில்லை. அந்த வேதனை எனக்குள்
இருந்தாலும் அதை நான் யாரிடமும் கேட்க விரும்பவில்லை.
சில விடயங்கள் மற்றவர்கள்சொல்கிறார்களே
என்பதற்காகச் செய்தால், அதில்உயிர�ோட்டம் இருக்காது. நமது எண்ணங்களே அதனைச் செயலாக
வெளிப்படுத்த வேண்டும்.இப்போது இந்து சமய,
கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம் அந்த மண்டபத்தை எங்கள் நாவலர் ஐயாவின் நினைவிடமாக மாற்றும் பணிக்கு முனைப்புக்
காட்டும் செய்திகளைப் பத்திரிகைகள்

வாயிலாக அறிந்தேன். அதற்கும் நிர்வாக ரீதியாகத்
தடைகள்உள்ளன என்பதையும் அடிக்கடி பத்திரிகைகளில் வரும் செய்திகள் மூலம் அறிந்து க�ொண்டு
மிகுந்த மனவருத்தம் அடைந்தேன்.
இந்து சமய,கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தினர் எங்கள் நாவலர் ஐயாவின் எண்ணங்களுக்குச் செயல் வடிவம் க�ொடுக்க முனைகிறார்கள்.
அதற்குத் தடையாக இருக்காதீர்கள். உங்களின்
விட்டுக்கொடுப்பு என்பது உங்களின் ஆளுகைக்கு
உட்பட்டது. அதனால்உங்களுக்கு எதுவும் நேர்ந்து
விடப் ப�ோவதில்லை. நல்லதை நமக்குச் செய்ய
முன்வருபவரைத் தட்டிக் க�ொடுத்து இணைந்து
செயலாற்ற முன்வாருங்கள். இதை எங்கள் நாவலர்
ஐயா எனக்குள் இருந்து கேட்கும் உருக்கமான ஒரு
வேண்டுக�ோளாக எண்ணிக் க�ொள்ளுங்கள் என்று
யாழ்.மாநகரசபை நிர்வாகத்திடம் வேண்டுக�ோள்
விடுக்கின்றேன்.
நாவலர் ஐயாவை நினைவு கூர்ந்து 2016
ஆம் ஆண்டில் இந்து சமய, கலாசார அலுவல்கள்
திணைக்களம் முன்னெடுத்த செயற்பாட்டை நேரில்
கண்டு பிரமித்து மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தவர்களுள் நானும் ஒருவன். நாவலர் ஐயாவின் கனவுகள் பலவென்று என் மூதாதையர் ச�ொல்லக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். சமயம் ப�ோதிக்கின்ற - சமயம்

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலரின்
க�ொள்ளுப்பேரன் விடுக்கும்
உருக்கமான வேண்டுக�ோள்

நல்லது செய்வோரை தட்டிக் க�ொடுத்து
ஊக்கப்படுத்துங்கள். விட்டுக்ெகாடுப்பினால்
கெட்டது நேர்ந்து விடப் ப�ோவதில்லை

பற்றிய மெய்யான செய்திகளை நம் சமூகத்திற்குச்
ச�ொல்லும் ஒரு கூட்டம் உருவாக வேண்டும் என்று
நாவலர் ஐயா பெரிதும் விரும்பினார்.
நாவலருடைய கனவை இந்து சமய, கலாசார
அலுவல்கள் திணைக்களம் ஆன்மிகப் பிரசாரகர்அணியினை உருவாக்குதல் என்ற செயற்பாடாக ஆரம்பித்த வேளை, அந்தஅங்குரார்ப்பண வைபவத்திலே
என்னையும் அழைத்ததை இந்தத் தருணத்திலே

நன்றிய�ோடு நினைவு கூருகின்றேன்.
எனது ஆத்மா இந்த மண்ணுலகை விட்டு
நீங்குவதற்கு முன்னர் எனது அம்மப்பா
கைலாசபிள்ளை அவர்களின் இடத்தில்
அமையப் பெற்ற கைலாசபிள்ளையார்
ஆலயத்தின் தென்கிழக்கு மூலையில்
ஆறுமுகநாவலர் ஐயாவிற்கு ஒரு உருவச்சிலை வைத்துத் தாருங்கள். அந்தச்
சிலை வடிவில் நான் எனது மூச்சுப் பிரியும்வரை
வழிபாடாற்ற விரும்புகிறேன் என்று ஒரு அன்புக்
க�ோரிக்கையினையும் இந்து சமய,கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்திடம் முன்வைக்கின்றேன்.
நாவலர் ஐயாவின் இருநூறாவது ஜனன
தினத்தை முன்னிட்டு, இந்து சமய, கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம் அவர் வாழ்ந்த இடத்திலே
நாவலர் ஐயா பெயரிலே கட்டப்பட்ட மண்டபத்தைப்

புனரமைப்புச் செய்யப் ப�ோவதாக அறிந்தேன். பல
செயற்பாடுகளை அங்கு முன்னெடுக்கப் ப�ோவது
பிந்தினாலும் இந்த விடயம் நடைபெறப் ப�ோகிறது
என்பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி. நாவலர் ஐயாவின்
ஆன்ம பலம் அந்த நல்ல காரியத்திற்கு நிச்சயம்
துணை நிற்கும்.
மண்டபம் புனரமைக்கப்பட்ட பின்பு, யாழ்ப்பாணம்
மாநகர சபை நூலகச் சேவையை த�ொடர்ந்து அங்கு
முன்னெடுப்பதற்கு இந்து சமய, கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம்ஆவன செய்ய வேண்டும். எல்ல�ோரும் ஒன்றாய் இருந்தால் எம் முன்னோர்களின்
ஆத்மா மகிழ்வடையும். எங்களை எமது முன்னோர்
மகிழ்வோடு ஆசிர்வதித்துக் க�ொண்டிருப்பார்கள்.
இவ்வாறு ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் அவர்களின்
க�ொள்ளுப்பேரன் விஸ்வேஸ்வரன் தனது வேண்டுக�ோளில் தெரிவித்துள்ளார்.
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மேலும் 4 மில்.பைஸர் வீட்டுப் பணிப்பெண்களுக்கும் EPF, ETF
நாட்டை வந்தடைவு பெற்றுக்கொடுக்க அரசாங்கம் நடவடிக்கை
க�ொவிட்-19 தடுப்பூசி
திட்டத்தின் கீழ் இலங்கையர்களுக்கு
மூன்றாவது டோஸ் வழங்குவதற்காக
மேலும்
4 மில்லியன் பைசர்
டோஸ்கள் நேற்று காலை நாட்டை
வந்தடைந்தன.
2,434 கில�ோ கிராம் எடை
க�ொண்ட இந்த தடுப்பூசி அளவுகள்
முதலில் நெதர்லாந்தின் அம்ஸ்டர்டாமிலிருந்து தோஹா கட்டாருக்கு
கொண்டு செல்லப்பட்டது.

அதன் பின்னர் அங்கிருந்து கட்டார் எயர்வேஸ்
மூலம் நேற்று காலை
08.40 மணியளவில் கட்டுநாயக்க, பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான
நிலையத்துக்கு எடுத்து வரப்பட்டன. பின்னர் விசேடமாக குளிரூட்டப்பட்ட லொறிகளின் உதவியுடன்
அரச மருந்தக கூட்டுத்தாபனத்தின்
களஞ்சியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாக விமான நிலைய அதிகாரிகள் உறுதிபடுத்தினர்.

பிரபாகரன் ப�ோதைப்பொருள்...
டக்ளஸ் தேவானந்தா பாராளுமன்றத்தில் கேள்வியெழுப்பினார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமருக்கான செலவினம் த�ொடர்பான வரவு செலவுத்
திட்ட விவாதத்தில் உரையாற்றிய
தமிழ் தேசியக்கூட்டமைப்பு எம்.பி.
ஸ்ரீதரனின் உரையின் ப�ோதுகுறுக்கீடு
செய்த சந்தர்ப்பத்திலேயே அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா இவ்வாறு
தெரிவித்தார்.
ஸ்ரீதரன் எம்.பி. தனதுரையின்ப�ோது 'ஒரே நாடு, ஒரே சட்டம்' ஜனாதிபதி செயலணியின் தலைவரான
ஞானசாரதேரர், ப�ோதைப்பொருள்
விவகாரம் த�ொடர்பில் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் ஏன் பேசுவதில்லை
எனக் கேட்கின்றார்.
2009 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர்
வடக்கில்
ப�ோதைப்பொருள்
பாவனை இருந்ததா? கஞ்சா இருந்ததா? அல்லது யாராவது ப�ோதைப்ப�ொருள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டார்களா? ப�ோதை வஸ்து காரணமாக
எவராவது பாதிக்கப்பட்டார்களா?
2009 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னரே
திட்டமிட்டு வடக்கில் ப�ோதைப்-

ப�ொருள் பாவனைக்கு வழி பகுக்கப்பட்டுள்ளது. அது த�ொடர்பில்
நாம் பலதடவைகள் குரல் எழுப்பி
உள்ளோம். நாம் ப�ோதைவஸ்துக்களுக்கு எதிரானவர்கள் என சிறிதரன்
எம்பி தெரிவித்தார்.
அச்சமயம் குறுக்கீடு செய்த
அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா,
விடுதலைப்புலிகளின் தலைவர்
பிரபாகரன் ஒரு ப�ோதைப்பொருள்
வர்த்தகர். அவர் ப�ோதைப்பொருள்
வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டார் என்பது ஸ்ரீதரனுக்கு தெரியும�ோ தெரியாது.
அத்துடன் ஸ்ரீதரன் எம்பி தமதுரையின் ப�ோது ஜனாதிபதி மஹிந்த
ராஜபக்சவின் காலத்தில் சில அபிவிருத்திகளை வடக்கிற்கு செய்ததாக
ஏற்றுக்கொள்கின்றார்.
அதற்கு முன்னர் ஏன் அவ்வாறான
அபிவிருத்திகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றும் அவர் கேள்வி
எழுப்புகிறார். அதற்கு முன்னர்
அவ்வாறான
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்வதற்கு அங்குள்ளவர்கள்
விடவில்லை, தடைகளையே ஏற்படுத்தினார்கள் என அமைச்சர் பதிலளித்தார்.

அமெரிக்க தூதுவராகிறார்...
அமெரிக்க தூதுவர் ப�ொறுப்பை
ஏற்குமாறு ஜனாதிபதி அழைப்பு
விடுத்தார். அதனை ஏற்று பாராளுமன்றத்திலிருந்து விலகி அமெரிக்காவுக்கு செல்ல இருக்கிறேன்.
அமெரிக்கா மீண்டும் மனித உரிமை
அங்கத்துவத்தை
பெற்றுள்ளது.
எனது 10 வருட அனுபவத்தின் படி
மனித உரிமை பேரவைவயின் தலைமைத்துவத்தை அமெரிக்கா பெறும்.
அமெரிக்காவுடனான
த�ொடர்புகளை அதிகரிக்க வேண்டுமென்றும்
அவர் குறிப்பிட்டார்.
வரவு செலவுத் திட்ட 03 ஆம்
வாசிப்பு மீதான விவாதத்தில் உரை-

யாற்றிய அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
இம்முறையும் என்னை தெரிவு
செய்தது த�ொடர்பில் களுத்துறை
மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன்.
27 வருடங்கள் எம்.பியாக த�ொடர்ச்சியாக பணியாற்றினேன். பல தெரிவுக்குழுக்களுக்கு தலைமைத்துவம்
வழங்கினேன்.
அரசியலிலிருந்து
ஒதுங்க
மாட்டேன். நாட்டுக்கு சேவையாற்றவே அமெரிக்கா செல்கிறேன்.
அமெரிக்கா சென்று வந்த பின்னர்
மீண்டும் நாட்டுக்கு சேவையாற்றுவேன் என்றும் குறிப்பிட்டார்.

225 எம்.பிமாரையும்...
உள்நாட்டு கைத்தறி ஆடைகளை பிரபலப்படுத்த முன்வர வேண்டும் என
இராஜாங்க அமைச்சர் தயாசிறி ஜெயசேகர பாராளுமன்றத்தில் க�ோரிக்கை
விடுத்தார். மயந்த திசானாயக்க எம்.
பி(ஜ.ம.ச) எம்.பி எழுப்பிய கேள்விக்குப் பதிலளித்த அமைச்சர் மேலும்
குறிப்பிட்டதாவது,
லக்சலவின் முதலாவது க�ொள்கலன் அமெரிக்காவுக்கு செல்கிறது.
கைத்தறி ஆடைகளை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்ப இருக்கிற�ோம். லக்சலவுடன் அமெரிக்கா, பிரித்தானியா,
ஜப்பான்,டுபாய் உட்பட சில நாடுகள்
ஒப்பந்தம்
கைச்சாத்திட்டுள்ளன
என்றார்.
மூலப்பொருள்
இறக்குமதிக்கு
விசேட திட்டம் ஏதாவது உள்ளதா?
சவால்கள் என்ன? என எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்குப் பதிலளித்த
அமைச்சர்,
இறக்குமதியின் ப�ோது வரிகளுக்கு
உட்பட்டே செய்ய வேண்டியுள்ளது.

சலுசல ஊடாக இறக்குமதி செய்து
வழங்க முடியுமா என ஆராய்ந்து வருகிற�ோம்.
இந்தக் கைத்தொழிலில் பிரதான
பிரச்சினை மூலப்பொருட்களில் அதிகவிலையாகும். விற்பதில் கூட பிரச்சினை உள்ளது. பத்திக் விற்பதிலும்
சிக்கல் உள்ளது. கைத்தறி ஆடைகள்
சந்தையில் உள்ளன. வெள்ளை
லினன் ஆடைகளை இறக்குமதி
செய்யாது உள்நாட்டில் தயாரிக்கும்
ஆடைகளை எம்.பிகள் அணிந்து முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். எமது
கைத்தறி உடைகளை பிரபலங்கள்
அணிந்தால் மற்றவர்களும் அணிய
ஆரம்பிப்பார்கள். 225 எம்.பிகளும்
முன்வர வேண்டும். சுதர்சினிபெர்ணான்டோபுள்ளே,ர�ோஹினி
கவிரத்ன, தளதா அதுக�ோரள ப�ோன்றோர்
அணிகின்றனர். கைத்தறி உடைகளை
ஆண் எம்பிக்களும் அணிந்தால்
இந்தத் துறையை மேம்படுத்த உதவியாக அமையும் என்றார்.

த�ொழிற்சங்க நடவடிக்கைக்கு... (03 ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
எனினும் இலங்கை த�ொழிலாளர்
காங்ரஸ் த�ொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளுக்கு தயாராவதாகவும், கம்பனிகள் அவற்றுக்கு தயாராக வேண்டும்
என்றும் நாம் எச்சரித்துள்ளோம்.
தற்போது இடம்பெற்றுக் க�ொண்டிருக்கும் பெருந்தோட்ட த�ொழிலாளர்களின் சம்பள பிரச்சினை த�ொடர்பான
வழக்கு விசாரணையில் எதிர்வரும்
வாரங்களில் சிறந்த முன்னேற்றத்தினை அடைய முடியும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம்.
எமது இலக்கு 1,000 அல்லது
1,500 ரூபாய் சம்பளம் அல்ல. மக்களின் நன்மையே எமது இலக்காகும். சம்பள நிர்ணயசபையின்
ஊடாக 1,000 ரூபா வழங்கப்பட்டது.
நாமும் அதனை நம்பியே வாக்களித்தோம். அரசாங்கம் இது த�ொடர்பில் அவதானம் செலுத்தும் என்று
எண்ணின�ோம். தற்போது த�ொழில்
அமைச்சின் கீழ் பல பிரச்சினைகள்

உள்ளன. அந்த பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகள் வழங்கப்படுவதாகவும் தெரியவில்லை. கூட்டு ஒப்பந்தம் இரத்து
செய்யப்பட்டால் மாத்திரமே நாடும்,
மலையகமும் முன்னேரும் என்று
பலர் கூறினர். அதனால் இன்று கூட்டு
ஒப்பந்தமும் இல்லாமல் ப�ோயுள்ளது. அன்று இவ்வாறான கருத்துக்களை வெளியிட்ட த�ொழிற்சங்கங்கள்
தற்போது அமைதியாகவுள்ளன.
பாராளுமன்றத்தில்
அரசாங்கத்திற்கு எதிராக பாராளுமன்றத்தில்
பதாகைகளை ஏந்துபவர்கள் மக்களுக்கு ஆதரவாக பதாகைகளை ஏந்தலாமல்லவா? அந்த வகையில் கூட்டு
ஒப்பந்தத்தின்
முக்கியத்துவத்தை
தற்போது அனைவரும் அறிந்து
க�ொண்டிருப்பர். மக்கள் கூட்டு ஒப்பந்தம் வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில்
காணப்படுவார்களாயின்
எமது நிலைப்பாடும் அதுவேயாகும்
என்றார்.

த�ொழிலமைச்சர் நிமல் சிறிபால டி சில்வா சபையில் தெரிவிப்பு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், ஷம்ஸ்
பாஹிம்

வீட்டுப் பணிப்பெண்களுக்கும்
ஊழியர் சேமலாப நிதி மற்றும்
ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியைப் பெற்றுக்கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக த�ொழிலமைச்சர்
நிமல் சிறிபால டி சில்வா பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
அதற்கான சட்டம் மூலம் க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக
நேற்று
சபையில் தெரிவித்த த�ொழிலமைச்சர் த�ொழிலாளர்களின் நலன்கள்
த�ொடர்பில் அரசாங்கம் எப்போதும்

ரஷ்யாவின் ஜீஎஸ்பி (GSP) முறைமையின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும்
ஏற்றுமதி உற்பத்திகளை விரிவுபடுத்த இலங்கை எதிர்பார்க்கின்றது.
க�ொழும்பு துறைமுக நகரம், மின்சக்தி, மருந்து உற்பத்தி, தகவல்
த�ொழில்நுட்பம், விவசாயத்துறை
மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்

பெற்றுக்கொடுப்பதற்கே த�ொழில்
அமைச்சு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
அது த�ொடர்பில் காப்புறுதி நிறுவனங்களுடன் த�ொழில் அமைச்சு
பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளதுடன்
இன்றைய தினமும் பேச்சுவார்த்தை
ய�ொன்று நடத்தப்படவுள்ளது.
த�ொழில் அமைச்சானது அவர்களுக்கு ஊழியர் சேமலாப நிதி
மற்றும் நம்பிக்கை நீதி ஆகியவற்றை
பெற்றுக்கொடுப்பது
த�ொடர்பில்
தீர்மானம் ஒன்றை மேற்கொண்டது எனினும் அந்த தீர்மானத்தை
சவாலுக்கு உட்படுத்தும் வகையில்

காப்புறுதி நிறுவனம் நீதிமன்றத்தை
நாடியுள்ளது. அதற்கிணங்க நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வெளிவந்த பின்னரே
அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை
மேற்கொள்ள முடியும்.
மேற்படி காப்புறுதி முகவர்கள்
சம்பளம�ொன்றை பெற்றுக் க�ொள்பவர்கள் அல்ல.அவர்கள் கமிஷனுக்கு வேலை செய்பவர்கள். எவ்வாறெனினும் அவர்களுக்கு ஊழியர்
சேமலாப நிதி மற்றும் ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியை பெற்றுக் க�ொடுக்க
வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டிலேயே த�ொழிலமைச்சு உள்ளது
என்றார்.

ஆறாத்துயரில் மூழ்கிய
சகு சஹி (மூன்றரை வயது),
சஹ்லா (06 வயது), பரிஸ் பஹி (06
வயது), சப்றியா (30 வயது), சேகப்துல் காதர் (70 வயது), எஃப்.சரீன்
(08 வயது) ஆகிய�ோரே உயிரிழந்துள்ளதாகவும் தெரிய வருகின்றது.
இதேவேளை நீரில் மூழ்கிய இருபத்தி ஒரு பேரில் 13 பேர் கிண்ணியா
தள வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை
பெற்று வருவதுடன் மேலதிக சிகிச்சைக்காக திருக�ோணமலை ப�ொது
வைத்தியசாலைக்கு இரண்டு பேர்
அனுப்பி வைத்துள்ளதாகவும் வைத்தியசாலையின் பேச்சாளர் ஒருவர்
தெரிவித்தார்.
இதேவேளை
இச்சம்பவத்தால்

ஆத்திரமடைந்த கிண்ணியா பிரதேச
இளைஞர்கள் வீதிகளை மறைத்து
வீதி மறியல் ப�ோராட்டங்களையும்
மேற்கொண்டனர்.
அத்துடன் ஊடகவியலாளர்களின்
ச�ொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவிக்கப்பட்டதுடன் சில ஊடகவியலாளர்களின் கையடக்கத் த�ொலைபேசிகளும் அவ் இளைஞர்களால்
பறிக்கப்பட்டதாகவும் கிண்ணியா
ப�ொலிஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஊ டக வி ய ல ா ள ர ்க ளி ன ா ல்
பிடிக்கப்பட்ட
புகைப்படங்கள்
பரிசீலனை செய்யப்பட்டு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களினால்
அனைத்து

அரசாங்கத்துக்கு கைநீட்டவ�ோ
தெரிவித்தார்.
மேற்படி விபத்தில் பலியானவர்கள் த�ொடர்பில்
சபையில் தெரிவித்த அமைச்சர்
இதனை ஒரு மனித படுக�ொலையாகவே குறிப்பிட முடியுமென்றும்
அதில் பயணித்தவர்களுக்கு எந்த
பாதுகாப்பு அங்கிகளும் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்த
அவர்,உறவுகளை இழந்த குடும்பங்களுக்கு அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்
க�ொள்வதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
அரசாங்கத்திற்கும் இதற்கும் எந்த
சம்பந்தமும் கிடையாது. உள்ளுராட்சி சபை மூலமே படகு பாதைக்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அமைச்சர், அது
த�ொடர்பில் அரசுக்கு எவரும் கை
நீட்ட வேண்டாமென்றும் அதனை
அரசியலாக்க
வேண்டாமென்றும்
கேட்டுக் க�ொண்டார்.
இந்த விடயத்தில் எவர் தவறு
இழைத்திருந்தாலும் எவ்வித பாரபட்சமுமின்றி அவர்கள் சட்டத்தின்
முன்
நிறுத்தப்படுவார்களென்றும்

அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். பாலத்திற்கான அடிக்கல் கடந்த நல்லாட்சி
அரசாங்கத்தின் காலத்திலேயே நடப்பட்டது என்பதை குறிப்பிட்ட அவர்,
எத்தகைய டெண்டர் முறையும் பின்பற்றப்படாமல் முறையற்ற விதத்தில் அதற்கான நடவடிக்கைகள்
அப்போது மேற்கொள்ளப்பட்டன
என்பதையும் தெரிவித்தார்.
விபத்து நடைபெற்று பலர் பலியாகியுள்ளதுடன் மேற்படி படகுப்
பாதை சேவைக்கு அங்குள்ள நகர
சபையே அனுமதி வழங்கியுள்ளதென்பதையும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
எவர் தவறிழைத்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை
எடுக்குமாறு கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சரிடம் கேட்டுக் க�ொண்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று வரவுசெலவுத் திட்டம் மீதான குழுநிலை
விவாதத்தில் உரையாற்றும் ப�ோதே
அமைச்சர்
ஜ�ோன்ஸ்டன்
பெர்னாண்டோ இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

மாவீரர் இல்லங்களுக்கு முன்...
மாவீரர் வாரம் ஆரம்பிக்கப்பட்டவுடன், மாவீரர் துயிலும் இல்லங்களுக்கு முன்பாக இவ்வாறு படையினரை குவித்து, மாவீரர் துயிலும்
இல்லங்களை மறைப்பதன் மூலம்,
தமிழர்கள் அவர்களின் வீரப்புதல்வர்களை மறக்கக்கூடிய சூழ்நிலை
வருமா என்றும் அல்லது சிங்களவர்கள் இதனை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா என்றும் அவர் கேள்வியெழுப்பினார்.
2016 – 2018 வரை மட்டுமன்றி
2019ஆம் ஆண்டு க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆட்சிக்கு வந்த பின்னரும்கூட மாவீரர் தினத்தை விளக்கேற்றி

அனுஷ்டித்தார்கள் என்றும் எந்தவிதமான பிரச்சினைகளும் இல்லை
என்றும் தெரிவித்த அவர், தற்போதுதான் இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
நாட்டில் விழாக்கள், விளையாட்டுப் ப�ோட்டிகள் நடைபெறுகின்றன
என்றும் இதற்கு க�ொர�ோனா கட்டுப்பாடுகள் இல்லை என்றும் தெரிவித்த
அவர், ஆனால், மாவீரர் தினத்தை
அனுஷ்டிப்பதற்கு
மட்டுமே
க�ொர�ோனா கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுகின்றன என்றும் இந்த நிலை
மாற வேண்டும்” எனவும் அவர்
மேலும் தெரிவித்தார்.

பீடைக்கொல்லி பதிவாளர்...
ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை மேற்க�ொள்ளப்போவதாக
அமைச்சர்
மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே தெரிவித்துள்ளார்.
நேற்று முன்தினம் வெளியிடப்பட்ட புதிய வர்த்தமானி அறிவித்தலை இரத்து செய்யுமாறு தான்
பீடைக�ொல்லி பதிவாளருக்கு உத்தரவிட்டதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதேவேளை,
7
வருடங்களாக தடை செய்யப்பட்டிருந்த 5
பீடைக்கொல்லி
வகைகளுக்கான

தடையை நீக்கியமை தொடர்பில்
அவர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு விவசாயத்துறை அமைச்சின்
செயலாளர் ஜயசூரிய உடுகும்புர
தெரிவித்துள்ளார்.
அதனடிப்படையில்
பீடைக்க�ொல்லி பதிவாளரினால் 2021.11.01
வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலை செயலிழக்க செய்வதுடன்
அவருக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளதாகவும்
தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

படகு விபத்து முழு...
விபத்து குறித்து அறிந்து நான்
மிகவும் வேதனையுற்றேன் எனவும்
இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு

எனது இரங்களை தெரிவித்துக்
க�ொள்கின்றேன் எனவும் அமைச்சர்
நாமல் ராஜபக்ஷ குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பார்வையாளர்களுக்கு...
இதற்குப் பதிலளித்த இராஜாங்க
அமைச்சர் சுதர்சினி பெர்னாண்டோ
புள்ளே தெரிவிக்கையில், இது
த�ொடர்பில் சுகாதார சேவைப்பணிப்-

ரஷ்ய பாதுகாப்புச் சபை...
ஜனாதிபதி இதன்போது தெரிவித்தார். நிக்கொலாய் பட்ருஷெவ்
க�ொண்டுவந்த க�ொர�ோனா வைரஸ்
த�ொற்றுக்கு எதிரான ஸ்பூட்னிக் தடுப்பூசிகள் 5,000 மற்றும் க�ொவிட்19
தடுப்பூசியேற்றலை வெற்றிக�ொள்ள
ரஷ்யா வழங்கிய ஒத்துழைப்புக்கு
ஜனாதிபதி நன்றி தெரிவித்தார்.

உரிய நடவடிக்கை எடுக்கத் தயாராகவுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச
எழுப்பிய கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் ப�ோதே அமைச்சர் நிமல்
சிறிபால டி சில்வா தெரிவித்தார்.
காப்புறுதி முகவர்களுக்கு நிரந்தர
நியமனம் வழங்குவது த�ொடர்பில்
எதிர்க்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச நேற்று சபையில் கேள்வி
ஒன்றை முன்வைத்தார்.
அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர்:
காப்புறுதி முகவர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு நீதியான தீர்வு ஒன்றை

(03 ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

பாளரிடம் வினவிய பின்னரே பதில்
வழங்க முடியும்.
இது விசேட நிலைமையாகும்
என்றார்.

(03 ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

உள்ளிட்ட துறைகளில் முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு, ரஷ்ய முதலீட்டாளர்களுக்கு அழைப்பு விடுப்பதாக
ஜனாதிபதி தெரிவித்தார்.
ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச்
சபையின் நிரந்தர உறுப்பினர் என்ற
வகையில், அபிவிருத்தியடைந்து
வரும்
நாடுகளின்
சமாதானம்

மற்றும் பாதுகாப்புக்காக முன்னிலையாவது த�ொடர்பில்ரஷ்யாவுக்கு
தனது பாராட்டுகளைத் தெரிவித்த
ஜனாதிபதி, ஐக்கிய நாடுகள் மனித
உரிமைகள்
பேரவைக்கூட்டத்
த�ொடரின் ப�ோது இலங்கைக்கு
வழங்கிய ஒத்துழைப்புக்கு நன்றி
தெரிவித்தார்.

புகைப்படங்களும் அழிக்கப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது. உயிரிழந்த
சிறுவர்களுக்கு நீதி வழங்குமாறு
க�ோரி த�ொடர்ச்சியாக இளைஞர்கள்
ப�ோராட்டத்தை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
கிண்ணியா வைத்தியசாலையில்
வைக்கப்பட்டிருந்த சடலங்களை
திருக�ோணமலை ப�ொது வைத்தியசாலைக்கு க�ொண்டு செல்ல வேண்டாமென க�ோரி அம்பியூலன்ஸ்
வண்டிகளை இளைஞர்கள் தாக்க
முற்பட்டதால் பாதுகாப்பு நிமித்தம்
அம்பியூலன்ஸ் வண்டி கிண்ணியா
ப�ொலிஸ் நிலையத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டதாகவும் தெரி-

யவருகின்றது. மேலும் திருக�ோணமலை மாவட்ட பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் எம். எஸ். த�ௌபீக்கின்
வீடு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களினால்
முற்றுகையிடப்பட்டு சேதமாக்கப்பட்டது. கிண்ணியா பிரதேச செயலகத்தின் சில கண்ணாடிகளும்
உடைக்கப்பட்டதாகவும் தெரியவருகின்றது.
இச்சம்பவம் குறித்து விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கிழக்கு
மாகாண ஆளுநர் அனுராதா யகம்பத் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கிண்ணியா
பிரதேசத்தில்
த�ொடர்ச்சியாக
பதற்ற
நிலை
காணப்பட்டது.

புதிய அரசியலமைப்பு தயாரிப்புக்கான...
அலுவலகம் உள்ளிட்ட 19 நிறுவனங்கள் மீதான குழுநிலை விவாதத்தில்
உரையாற்றிய அவர் மேலும் குறிப்பிட்டதாவது.
லக்ஷ்மன் கிரியெல்லவுக்கு கடந்த
வரலாறு மறந்துவிட்டது. க�ொவிட்19
நிலையில் அரசாங்கம் மக்களை
பாதுகாக்க செயற்பட்டது. மக்களை
பாதுகாக்கத் தேவையான சகல நடவடிக்கைகளையும் சரியான நேரத்தில்
செய்துள்ளோம். இவற்றை முகாமைத்துவம் செய்ய பிரதமர் அலுவலகம் பணியாற்றியது.
பிரதமர் அலுவலகம் க�ொர�ோனா
த�ொற்றுக்குள்ளும் பல்வேறு செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டது. ஆரம்பத்தில் அத்தியாவசிய சேவைகளுக்காக அரசாங்கம் செயலணி ஒன்றை
நியமித்தது.
இந்த
ஜனாதிபதி
செயலணி எமது மேற்பார்வையின்
கீழ் செயற்பட்டது. மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்கவும் பிரதமர் அலுவலகம் பணியாற்றியது. அதே ப�ோன்று
கட்சித் தலைவர்களுடன் கருத்துப் பரிமாறின�ோம். மக்களின் அத்தியாவசிய
சேவைகளையும் சுகாதார வசதிகளையும் வழங்க சகல நிலைகளிலும் பணியாற்றின�ோம். மருத்துவர், பாதுகாப்புப்படையினர் தமது ப�ொறுப்பை
நிறைவேற்றினர்.
க�ொவிட்டினால்
வர்த்தகங்கள்
பாதிக்கப்பட்டன. க�ொவிட்டிலிருந்து
பாதிக்கப்பட்ட நாட்டை மீட்க பங்காற்றி வருகிற�ோம். அதற்கமைய நிதி
அமைச்சர் குறுங்கால மற்றும் மத்திய
கால திட்டங்களை உள்ளடக்கிய பட்ஜட்டை முன்வைத்துள்ளார்.
இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் ப�ொருளாதாரத்தை முன்னேற்ற
வேண்டும்.

2019 இல் வீழ்ச்சியடைந்த ப�ொருளாதாரத்தையே ஏற்றோம். இந்தப்
ப�ொருளாதாரத்தை
மேம்படுத்தத்
தேவையான திட்டங்கள் இம்முறை
வரவு
செலவுத்திட்டத்திலுள்ளன.
தமது அரசியல் நலனுக்காக விவாதித்துக் க�ொள்வதை காண்கிற�ோம்.
எதிரணி முன்வைக்கும் நியாயமான
கருத்துக்களை செவிசாய்க்க தயாராக
இருக்கிற�ோம். கூட்டுப்பொறுப்புடன்
நாட்டின் எதிர்காலத்திற்காக முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். மக்களுக்காக ப�ொறுப்புடன் பணியாற்ற சகல
எம்.பிக்களும் முன்வர வேண்டும்.
2022 இல் புதிய வர்த்தக முயற்சிளை ஆரம்பிக்க எதுவித பதிவுக்
கட்டணம் எதுவும் அறவிடப்பட
மாட்டாது. புதிய வர்த்தக முயற்சிகளை ஆரம்பிக்க முன்வருமாறு
இளைஞர், யுவதிகளுக்கு அழைப்பு
விடுக்கிற�ோம். அந்தியச் செலாவணியை க�ொண்டுவரவும் பங்களிக்குமாறு க�ோருகிறேன். மக்களுக்கு
வழங்கும் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். 25 வருடங்கள்
நீடித்த அதிபர்,ஆசிரிய சம்பள முரண்பாட்டு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நெருக்கடி நிலையிலும் இம்முறை
வரவு செலவுத் திட்டத்தில் கல்விக்காக அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
எதிரணி விமர்சனங்களை செவிசாய்த்தோம்.அவற்றில் சில நியாயமானவை. நியாயமானவற்றை ஏற்று
திருத்த நாம் தயாராக இருக்கிற�ோம்.
அரசியலமைப்பிற்கு நகல் சட்டம்
தயாரிக்கப்படுகிறது. அதனை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தது ஆராய்வ�ோம். நாம் எதனையும் ரகசியாக
மறைத்து செய்ய மாட்டோம் என்றார்.

பிரதான சூத்திரதாரி...
க�ோரிக்கையையும் கால அவகாசத்தையும் கருத்தில் க�ொண்டு வழக்கு
ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
மேலும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் 10 பேர் சார்பில் வழக்கறிஞர்கள் ஆஜராகவில்லை.
இந்த நிலையில், தமிழில் சரளமாகத் பேசத் தெரிந்த சட்டத்தரணிகளை

வழங்குமாறு இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தின் தலைவருக்கு நீதிமன்றம் நினைவூட்டல் ஒன்றையும்
அனுப்பியுள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் பலத்த பாதுகாப்புடன்
நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு உள்ளேயும்
வெளியேயும் அழைத்துசெல்லப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

14 மில். ரூபாவை டுபாய்க்கு...
பெறுமதியான உள்நாட்டு மற்றும்
வெளிநாட்டு
நாணயங்களை
டுபாய்க்கு கடத்த முற்பட்டதாக
சுங்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
அவரிடமிருந்து 10 மில்லியன்
இலங்கை ரூபாவும் 20,000 அமெரிக்க ட�ொலர்களும் மீட்கப்பட்டுள்-

ளன. சந்தேக நபர் க�ொழும்பில்
வசிக்கும் 27 வயதான வர்த்தகர்
ஒருவரென அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். கட்டுநாயக்க விமான
நிலைய புறப்படும் முனையத்தில்
பணிபுரியும் சுங்க அதிகாரிகள் குழுவினர் சந்தேக நபரை கைதுசெய்துள்ளனர்.

திஸ்ஸ குட்டியாராச்சி...
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சமிந்த விஜேசிறி,
குட்டியாராச்சி எம்.பியை தாக்குவ-

தற்கு முயற்சித்தப�ோது மேலும் சில
எம்.பிக்கள் அதனை தடுத்து நிறுத்த
முயற்சித்தனர்.

தங்க கடத்தலில்...
பெங்களூருக்கு பயணித்துள்ளனர்.
கைப்பற்றப்பட்ட
தங்கத்தின்
பெறுமதி 1 கோடி இந்திய ரூபா
என
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன்,
சந்தேக நபர்களிடம் மேலதிக விசாரணைகள்
முன்னெடுக்கப்பட்டு

வருகின்றன. அவர்களிடம் இருந்து
பெறப்படும் தகவலை அடிப்படையாக கொண்ட தங்கக் கடத்தலில்
தொடர்புடைய முழு கும்பலையும்
கைதுசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உரிய நேரத்தில் தீர்வு...
என தெரிவித்தார். அது த�ொடர்பில்
நிதி அமைச்சரிடம் எழுப்பப்பட்ட
கேள்விக்கு அவரும் உரிய பதிலை
வழங்கவில்லை என்று தெரிவித்தார்.

(03 ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல அதனை பிரதமரின் கவனத்திற்கு நேற்று சபையில்
க�ொண்டு வந்தப�ோது அவர் மேற்கண்டவாறு பதிலளித்தார்.

24–11–2021

2021 நவம்பர் 24 புதன்கிழமை

இரசாயன பசளை பாவனையை நீக்கும்
அரசாங்கத்தின் திட்டத்தில் பின்வாங்க ப�ோவதில்லை
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(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

நாட்டில் சேதனப் பசளையை அறிமுகப்படுத்தவும் இரசாயன பசளை பாவனையைப் படிப்படியாக அகற்றவும் அரசாங்கம்
மேற்கொண்டுள்ள திட்டங்களை நாம் பின்வாங்கவில்லை. அவ்வாறான தகவல்கள்
ப�ொய்யானவை என அமைச்சர் ஜானக வக்குபுர தெரிவித்தார்.
எம்பிலிபிட்டியவில் நேற்று முன்தினம்
நடைபெற்ற அபிவிருத்தி சம்பந்தமான
நிகழ்வுகளின் பின்னர் ஊடகவியலாளர்களுக்கு தகவல் வழங்குகையிலேயே அவர்
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் தகவல் வழங்கையில்,
விவசாயிகளுக்கு சேதனப்பசளை அறிமுகப்படுத்தும் வரை சில சூழ்நிலைகளில் அவர்களுக்கு ப�ொருத்தமான பசளையை வழங்-

அமைச்சர் ஜானக வக்கும்புர
கவும் சேதனப் பசளைக்கு இசைவாக்கம்
அடைய காலக்கெடு ஒன்றையும் அரசாங்கம் வழங்கி வருகிறது.
இக்காலப்பகுதியில் விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்குப் பல வழிகளில்
உதவி செய்யவும் நாம் வழிவகைகளை
மேற்கொண்டுள்ளோம்.
ப�ொய்யான தகவல்களுக்கு விவசாயிகள�ோ ப�ொதுமக்கள�ோ ஏமாறக்கூடாது.
இப்பிரதேசத்தின் ச�ோளப்பயிர்ச் செய்கையாளர்களுக்கு சேதனப்பசளை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் அதற்கிணங்க தமது
விவசாயத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதேவேளை எனது வேண்டுக்கோ-

ளுக்கு இணங்க ஜனாதிபதி 5000 மெற்றிக்
த�ொன் யூரியா பசளையை க�ொள்வனவு
செய்ய அனுமதி வழங்கினார். இவை
இரண்டு மூன்று வாரங்களில் நாட்டை வந்தடைந்த பின்னர் இவற்றையும் விவசாயிகளுக்கு பகிர்ந்தளிப்போம்.
இக்காலப்பகுதியில் விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் நஷ்டத்தை ஈடு செய்ய உதவி செய்ய
அரசாங்கம் தயாராக உள்ளது.ஆனால்
சேதன பசளையால் விவசாயம் நஷ்டம்
அடையும் விவசாயிகளுக்கு மாத்திரமே
அரசினால் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ள நிவாரணம் வழங்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

62-4848 Toyota Bus
1991, கூடிய விலைக்
கேள்விக்கு. வெலிபல்
பினான்ஸ்
பிஎல்சி,
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொழும்பு-03, த�ொ.பே.
0714 5 42 958 .

074487

நியமனம் வழங்கும் நிகழ்வு
காவத்தை தினகரன் விசேட நிருபர்

சப்ரகமுவ மாகாணத்தினால் 2019 ஆம் ஆண்டு தற்காகலிமாக மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் அரச சேவையில்
இணைத்துக் க�ொள்ளப்பட்ட சாரதிகள் மற்றும் அலுவலக உதவியாளரகள் 22 பேருக்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்கும் நிகழ்வு
நேற்றுமுன்தினம் (22) சப்ரகமுவ மாகாண ஆளுநர் டிக்கிரி
க�ொப்பேகடுவ தலைமையில் மாகாண சபை கட்டடத்தொகுதியில் இடம்பெற்றது.
180 வேலை நாட்களை பூர்த்தி செய்தவர்களுக்கே சப்ரகமுவ மாகாண அரச சேவை ஆணைக்குழுவினால் நிரந்தர நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்போது சப்ரகமுவ மாகாண பிரதான அமைச்சின் செயலாளர் பிரபாத் உதாகர, சப்ரகமுவ மாகாண அரச சேவை
ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் சாந்தி விஜேராஜா, மாகாண
ஆளுநரின் இணைப்புச் செயலாளர் மஞ்சுலா இதிகாவெல
உட்பட அரச அதிகாரிகள் கலந்து க�ொண்டனர்.

நுவரெலியா ப�ொருளாதார மத்திய நிலையம் வழமைப�ோல் திறப்பு

தலவாக்கலை குறூப் நிருபர்

நுவரெலியா
விசேட ப�ொருளாதார
மத்திய நிலையம் நேற்றுமுன்தினம் முதல்
வழமைப�ோல் திறந்து மரக்கறி வியாபாரம்
நடைபெற்றது. நுவரெலியாவில் நேற்று
முன்தினம் இடம்பெற்ற விவசாயிகளின்
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து
மூடப்பட்டிருந்த ப�ொருளாதார மத்திய
நிலையம் நேற்றுமுன்தினம் வழமைப�ோல்

திறக்கப்பட்டது. நுவரெலியாவில் உள்ள
விசேட ப�ொருளாதார மத்திய நிலையம்
நேற்றுமுன்தினம் (22) திங்கட்கிழமை மூடப்படுவதாக குறிப்பிட்ட ஒரு சில குழுக்கள்
மேற்கொண்ட பிரசாரத்தில் எவ்வித உண்மையும் இல்லையென நுவரெலியா விசேட
ப�ொருளாதார மத்திய நிலையத்தின் நிர்வாக
சபை தெரிவித்துள்ளது. நுவரெலியா விசேட
ப�ொருளாதார மத்திய நிலையத்தின் செயற்பாடுகள் வழமை ப�ோன்று நேற்று முழு

நாளும் வியாபாரம் இடம்பெற்றதாக நுவரெலியா விசேடப�ொருளாதார மத்திய நிலைய
நிர்வாக சபை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.ப�ொருளாதார மத்திய நிலையத்திற்கு கிடைக்கும்
மரக்கறிகளை தடையின்றி வெளி மாவட்டங்களுக்கு எடுத்து செல்வதற்கு தேவையான
அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நுவரெலியா விசேட ப�ொருளாதார மத்திய நிலைய நிர்வாகம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

க�ொழும்பு--05இல் ஓர் நிறுவனத்திற்கு அலுவலக
பிய�ோன்
தேவை.
அலுவலகத்தை சுத்திகரித்தல் மற்றும் பராமரிப்பு வேலையிலும்
ஈடுபடல்
வேண்டும்.
சம்பளம் பேசித் தீர்க்கலாம். தயவு செய்து
த�ொடர்பு க�ொள்ளவும்.
0 7 7 7 9 9 9 6 8 2 ,
0703886177. 074221
ஹ�ோமாகம, பனாக�ொடயிலுள்ள ரெம்பின்பேர்க் கைத்தொழில்
உற்பத்தி க் கம்பனிக்கு
பயிற்சியுள்ள/
பயிற்சி இல்லாதவர்கள்
அவர்களின் உற்பத்திப்
பிரிவிற்கு
தேவை.
வயது 18 - 32. பிறிதான
ச லு கை க ளு டன்
சம்பளம். தயவு செய்து
0778869803
என்ற
இலக்கத்திற்கு
அழைப்பைக் க�ொடுக்கவும்.
074292

கல்முனை மக்கள் வங்கியில் ஏ.ரி.எம். திறந்து வைப்பு
(கல்முனை விசேட நிருபர்)

கல்முனை
மக்கள்
வங்கிக்
கிளையில்
நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட தன்னியக்க பணப்பரிமாற்ற
சேவை நிலையம் (ATM) செவ்வாய்க்கிழமை (23) க�ோலாகலமாகத் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
கிளை முகாமையாளர் ஏ.எல்.
அப்துஸ் ஸலாம் தலைமையில்
இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில், மக்கள்
வங்கியின் தலைமைக் காரியாலய

பிரதிப் ப�ொது முகாமையாளர்
ஜே.யூ.ஏ.அன்ஸார்,
அம்பாறை
பிராந்திய முகாமையாளர் எச்.டி.குணரத்தின ஆகிய�ோர் அதிதிகளாக
கலந்து க�ொண்டு இதனைத் திறந்து
வைத்தனர்.
நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட தன்னியக்க பணப்பரிமாற்ற சேவை நிலையத்தில் பணம் மற்றும் காச�ோலை
வைப்பிடலுக்கும் பணம் மீளப்
பெறுவதற்குமென
தனித்தனி
இயந்திரங்கள்
அமைக்கப்பட்-

kuz mwptpj;jy;

டிருக்கின்றன.
அதேவேளை,
தற்போது தனியார் கட்டடம�ொன்றில் இயங்கி வருகின்ற கல்முனை
மக்கள் வங்கிக் கிளைக்கு நிரந்தரக்
கட்டடத்தை அதற்குரிய ச�ொந்த
நிலத்தில் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும், எதிர்வரும் ஜனவரி
மாதமளவில் நிர்மாணப் பணிகள்
ஆரம்பிக்கப்படும் எனவும் இதன்ப�ோது அதிதிகளினால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

kyHT

cjpHT

12.10.1926

22.11.2021

க�ொட்டகலை வீ டீச்சர் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் 25 வருடகால ஆசிரிய சேவையை பூர்த்திசெய்த ஆசிரியர்களை க�ௌரவப்படுத்தும்
நிகழ்வு க�ொட்டகலை ஷஸ்மிக்கா மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் இப்பிரதேசத்தில் 25 வருடகால ஆசிரிய சேவையை பூர்த்தி
செய்த ஆசிரியர்கள் க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக நுவரெலிய கல்வி வலய க�ோட்டக்கல்வி பணிப்பாளர் ஜெகதீஸ்வரன், க�ொட்டகலை ஆசிரிய கலாசாலையின் முன்னாள் அதிபர் த ஜெயக்குமார், பீஷ்கோர் நிறுவனத்தின் திட்டமிடல் முகாமையாளர் ந�ோயல்சில்வஸ்டர், சீடா வள நிலையத்தின் இணைப்பாளர் பரமஜ�ோதி ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டனர்.
படம் தலவாக்கலை குறூப் நிருபர்

mkuH jpUkjp Rg;gpukzpak; nry;yk;khs;

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

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;.

fPo;f; Fwpg;gplg;gLk; ghPl;irfSf;fhd mDkjp ml;ilfs; kw;Wk; Neu#rp tpz;zg;gjhhpfs; jkJ tpz;zg;gg;gbtj;jpy;
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;.

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;:kUkfs;:-

jpUf;FkhH (fdlh)> fNdrjh]d; (fdlh)> nkf;]p (nfhOk;G)
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;.

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

vk;Kld; ,Uf;Fk; tiu njhpatpy;iy mk;kh cdJ mUik
,g;NghJ xt;nthU epoypYk; cd; cUtk; njhpfpwJ.

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.
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24–11–2021

டி

ல்லி, சித்தரஞ்சன் பார்க்கில்
பெங்காலி பாடல்கள் கச்சேரி
ஒன்றுக்கு போயிருந்தார் வாணி.
அங்கே மத்திய அமைச்சராக இருந்த
மறைந்த சுஷ்மா சுவராஜ், இவரை சந்தித்து, 'எனக்கு, உங்க பாட்டுன்னா
ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்க டில்லிக்கு,
பெங்காலி பாடல்கள் கச்சேரி பண்றதுக்கு வரபோறீங்கன்னு தெரிஞ்ச
உடனேயே எப்படியும் இந்த கச்சேரிக்கு வந்துடணும்ன்னு நேரம் ஒதுக்கி
இங்கே வந்தேன்.
'டில்லியிலிருந்து
கிளம்பறதுக்கு
முன் நீங்க கட்டாயம் எங்க வீட்டுக்கு
வரணும். நீங்க பாடின, 'ஹம் கோ
மன்கி' பாடல்ன்னா எனக்கு ரொம்ப
பிடிக்கும். அந்த பாட்டு கேட்கும்போது
எனக்கு அவ்வளவு உற்சாகமா இருக்கும்'ன்னு சொல்லி அவங்க விசிட்டிங்
கார்டை கொடுத்துள்ளார்.
டில்லியிலிருந்து வாணி கிளம்பறதுக்கு முன், அவர் வீட்டுக்கு போனார்.
அப்போது, சுஷ்மாவுக்கு
ரொம்ப
பிடிச்ச, 'ஹம் கோ மன்கி' பாட்டை
பாடச் சொல்லி, ரசிச்சு
கேட்டுள்ளார். தன் கணவர், மகளிடமும்
வாணி மற்றும் அவரது கணவரை
அறிமுகம்
செய்து வைத்துள்ளார். அத்துடன், அன்போடு வழியனுப்பும்போது, ஒரு அழகான
புடவையை பரிசாக கொடுத்துள்ளார் சுஷ்மா.
'அந்த
புடவையை
நான்
இன்னும் பத்திரமா வச்சிருக்கேன்.
என்னிடம் அவங்க பேசும்போது,
'எப்படி இவ்வளவு, அழகா ஹிந்தி
பேசுறீங்க நீங்க'ன்னு ரொம்பவே
ஆச்சரியப்பட்டாங்க. அதெல்லாம்
ஒண்ணும் இல்ல. உங்கள மாதிரி பேசுறவங்களை பார்த்து பார்த்துதான்னு
நான் சொல்ல அழகா சிரிச்சாங்க...'
என்றார் வாணி.
வாணிக்கு,
தாய்மொழியான
தமிழில் கவிதைகள் எழுதுவது
போல, ஹிந்தியிலும் கவிதைகள்
எழுதும் அளவுக்கு
கவித்துவம்
உண்டு. மேலும் தமிழில் பக்தி
பாடல்கள் எழுதி அதற்கு இசையமைத்து ரெக்கார்டுகள் கொடுத்துள்-
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கவித்துவம் க�ொண்ட பாடகி

வாணி ஜெயராம்
சிவாஜி பற்றி வாணி
நான் பாம்பேயிலிருந்து சென்னை
வந்து பாடல்கள் பாடிட்டிருந்த சமயத்துல, சிவாஜி சார் எங்களை சந்தித்து,
மாலை சிற்றுண்டி சாப்பிட, அவரோட
வீட்டுக்கு கூப்பிட்டிருந்தார். அதன்பின்
அவரின் 47வது பிறந்த நாள் சேலத்துல

கண்ணதாசன்
பற்றி வாணி :

'சிலரை காணும்போது, நம்மை அறியாமலேயே ஒரு
பாசம் ஏற்படும். அதிகம் பழகியோ, இரண்டு வார்த்தை
களுக்கு மேல் பேசியோ இருக்க மாட்டோம். ஆனால்
அவர்கள் நல்லவர்கள், உயர்ந்தவர்கள் என்ற அபிப்ராயம்
திடுதிப்பென்று வந்து விடுகிறது. சொல்லப்போனால்
அந்த அபிப்ராயம் சரியாகவும் இருக்கிறது.
ளாரோ, அதேபோல , ஹிந்தியிலும்
பாடல்கள் எழுதி, அவரே இசையமைத்து, பல மேடைகளில் பாடியும்
உள்ளார்.

பாடினேன். அவர் நடித்த தங்கப்பதக்கம், அந்தமான் காதலி,
அண்ணன் ஒரு
கோவில்,
அவன்தான் மனிதன் மற்றும்
அன்பே ஆருயிரே இப்படி எத்தனையோ படங்களில் நான்
பாடியிருக்கிறேன்.
'ஏழு ஸ்வரங்கள் பாட்டு
எங்கு கேட்டாலும், நின்னு
கேட்டுட்டுதான் போவேன்'னு
என்கிட்ட
சொல்லியிருக்கிறார். 'ஏழு ஸ்வரங்கள்' பாட்டு
பற்றி சொல்லும்போது, 'ஒரு
சரித்திரம்
படைத்த
பாட்டு'ன்னு கண்ணதாசன் சார்,
சிவாஜி சார் எல்லாருமே அந்த
பாட்டை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க என்றார் வாணி.

பிரம்மாண்டமா கொண்டாடப்பட்டது.
முதல் நாள் என்னோட தனி கச்சேரியும் அடுத்த நாள் எம்.எஸ்.வி. சாரோட
லைட் மியூசிக் கச்சேரியிலும்
நான்

மிகப்
பிரபலமான வார
பத்திரிகை ஒன்றில், கண்ணதாசன் எழுதிய, 'இந்த வாரம் சந்தித்தேன்' என்ற தொடர் வெளியானது.
காலை 6:30 மணிக்கு கவிஞரிடமிருந்து
எனக்கு போன், 'வாணிம்மா, உங்கள
பத்தி இந்த வாரம் எழுதியிருக்கேன்.
படிச்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க...'ன்னு
சொன்னார்.
'சிலரை காணும்போது, நம்மை
அறியாமலேயே ஒரு பாசம் ஏற்படும்.
அதிகம் பழகியோ, இரண்டு வார்த்தைகளுக்கு மேல் பேசியோ இருக்க
மாட்டோம். ஆனால் அவர்கள் நல்லவர்கள், உயர்ந்தவர்கள் என்ற அபிப்ராயம் திடுதிப்பென்று வந்து விடுகிறது.
சொல்லப்போனால் அந்த அபிப்ராயம்
சரியாகவும் இருக்கிறது.
'சிலர், திரும்ப திரும்ப பழகினாலும்
அவர்களை பற்றிய எந்தவித உணர்ச்சியும் நம் மனதில் எழுவதில்லை. நான்
மிகவும் அபூர்வமாக சந்திப்பவர்களில்
ஒருவர், வாணி ஜெயராம். ரெக்கார்டிங்கிற்கு போனால் தான், அவரை
சந்திப்பேன். ஆனால் பெரும்பாலும்
பாடல் ஒலிப்பதிவுக்கு நான் போவதே

இல்லை. 'அன்று, அபூர்வமாக ஒரு ஸ்டுடியோவில், வாணி ஜெயராமை பார்த்தேன். இந்தியாவின் எல்லா மொழிகளிலும் பாடியவர் என்ற சிறப்பை பெற்ற,
வாணி ஜெயராம், மிகவும் அடக்கமானவர். யார் அவரை பார்த்தாலும்,
தங்கள் குடும்பத்தில் அப்படி ஒருவர்
இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கத்
தோன்றும்.
'எனக்கு
ஏதோ ஒரு நெருங்கிய
உறவுக்கார பெண் நினைவே, வாணி
ஜெயராமை பார்க்கும் போதெல்லாம்

வரும். 10 ஆண்டுகளுக்கு முன், முதன்முதலில் சந்தித்தபோதே பளிச்சென்று
அந்த எண்ணம் உண்டாயிற்று.
'வாணியின் தோற்றத்தை
பார்ப்பவர்கள், அவர் கலை உலகத்தில்
இருப்பவராக நம்ப மாட்டார்கள்.
அவர் அழகானவர்; திருத்தமானவர்;
குடும்பப்பாங்கானவர். தோற்றத்தில்,
பாண்டிய நாட்டு பெண்கள் மாதிரி
ஒரு கம்பீரம் இருக்கும். அதுபோலவே
அடக்கமும் அமைதியும் இருக்கும்...'
இப்படி எழுதியிருந்தார், கண்ணதாசன்.

முத்தான கன்னி நகையும் முதிராத காதல் கனியும்
அத்தான் என்றழைக்கும் அழகும்.. அறியாத இன்பம்
பிரிந்தவர் மீண்டும்
சேர்ந்திடும்போது
அழுதால் க�ொஞ்சம் நிம்மதி
பேச மறந்து சிலையாய் இருந்தால்
அதுதான் தெய்வத்தின் சன்னதி
கவியரசர் கண்ணதாசனின் வார்த்தை
ஆகாயத்திலிருந்து பிறந்த ஓர் ஆனந்தப்பாடல் இது.
ஆகாயப் பந்தலிலே ப�ொன்னூஞ்சல்
ஆடுதம்மா ஊர்கோலம் ப�ோவ�ோமா
உள்ளம் அங்கே ஓடுதம்மா’
டி.எம்.செளந்தரராஜன் - பி.சுசீலா
கூட்டணிக் குரலில் ‘பொன்னூஞ்சல்’
திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற இந்தப்
பாடலின் மெட்டுக்குள் கவிதை மொட்டுக்களை முகிழ்க்க விடுகிறார் கண்ணதாசன்! சொற்பொருள் இன்பம்
என்ன என்பதைச் செவிகள் சுவைக்க,
கண்ணிமை மயங்க, இரவின் மடியில்
கேட்கும்போது நாமும் ஊஞ்சலில்
ஆடுவது போன்ற ஓர் உணர்வைத்
தரும் பாடல்.
சாண்டோ’ சின்னப்பா தேவரின்
படங்களுக்கு சுப்பர் ஹிட் பாடல்களைக் க�ொடுப்பவர் திரையிசைத்
திலகம் கே.வி.மகாதேவன். அவரது
இசையில், ‘வேட்டைக்காரன்’ படத்துக்காக கவியரசர், திரைக்கதையின்
சாரத்தில் பாதியைப் பாடலில் படம்
பிடித்துக் காட்டிய பாடல்..
‘மஞ்சள் முகமே வருக... மங்கல
விளக்கே வருக...
கொஞ்சும்
தமிழே
வருக...
கோடான கோடி தருக...’
இப்பாடலில் மணமகளை, மணமகன்
வரவேற்கும்
அழகில்தான்
எத்தனை மங்கலம் விளங்குகிறது
‘பெண் பார்க்க வந்தபோது தலை மண் பார்த்து நின்ற மாது...
தென்பாண்டு சேலை குலுங்க
என்னைச் சேர்ந்தாலே கண்கள்
மயங்க...’
பண்பாடு, பாரம்பரியம், மரபு எனக்
கட்டுரையாய் எழுதி விளக்கம் தர
வேண்டிய பொருளையெல்லாம் ஒற்றைப்பாடலில் கச்சிதமாகத் தந்துவிட்டார் கண்ணதாசன்.
‘முத்தான கன்னி நகையும்
இன்னும் முதிராத காதல் கனியும்
அத்தான் என்றழைக்கும் அழகும்..
நான் அறியாத இன்பம் இன்பம்’

- ஒரு ஆடவன் காதலில் இப்படி
வார்த்தைகளிட்டு வர்ணித்தால் எந்தப்
பெண்தான் மயங்காதிருப்பார்?
பிறப்பு த�ொடங்கி இறப்புவரை
மனிதன் கண்டுபிடித்த வைபவங்களில்
மகத்தானது திருமணம். அத்திருமண
நிகழ்வுகளில் எல்லாம் இத்திரைப்பாடல் பங்குபெறுகிறது! ஒரு திரைப்பாடல் பண்பாட்டுடன் பின்னிப்பிணைந்திட முடியும் என்பது இசையை மீறிய
கண்ணதாசன் வரிகளால் சாத்தியமாகி
சரித்திரமாகியிருக்கிறது - விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி இசையில் இயக்குநர்
�தரின் இயக்கத்தில் ‘காதலிக்க நேரமில்லை’ திரைப்படத்தில் உருவான
அந்த அற்புதப் பாடல்..
‘நாளாம் நாளாம் திருநாளாம்
நம்பிக்கும் நங்கைக்கும் மணநா-

ளாம்’ .
கவிதையால் பாலம்
கல்லால்,
சிமெண்ட்,
இரும்பு
க�ொண்டு பாலங்கள் கட்டுவார்கள்.
காதலில் மட்டும்தான் எண்ணங்களாலும் அந்த எண்ணங்களால் பிறக்கும்
கவிதைகளாலும் பாலம் அமைத்திடலாம் என்று கண்ணதாசன் கூறுவதாகச்
சுட்டிக் காட்டுகிறார் முனைவர் சரசுவதி
ராமனாதன்.

ஒரு முறை கவிப்பேரரசு வைரமுத்து வானொலியில் வழங்கிய
தேன் கிண்ணம் நிகழ்ச்சியில்
மனம் திறந்துபேசியப�ோது “உன்
வாழ்வின் கடைசி ஆசை என்னவென்று கேட்டால்.. இந்தப்
பாடலை ஒலிக்கவிட்டு அனைவரும் விலகிச் சென்றுவிடுங்கள்
என்றே கேட்பேன்!” என்றார்.
அந்தப்
பாடல்
'பாலும்
பழமும்’ படத்தில் இடம்பெற்ற
‘காதல் சிறகைக் காற்றினில்
விரித்து வானவீதியில் பறக்கவா?’.
அப்பாடலில்
‘எண்ணங்களாலே பாலம் அமைத்து இரவும்
பகலும் நடக்கவா...’ என்ற வரிகளைத் த�ொடர்ந்து வரும் சரணத்தில்..
‘பிரிந்தவர் மீண்டும் சேர்ந்திடும்போது
அழுதால் க�ொஞ்சம் நிம்மதி
பேச மறந்து சிலையாய் இருந்தால்
பேச மறந்து சிலையாய் இருந்தால்
அதுதான்
தெய்வத்தின்
சன்னதி
அதுதான் காதல் சன்னதி’
எனக் காதலை தெய்வம்
உரையும் புனித பீடத்தின்
அருகில் வைத்த கவியரசரின் கவித்துவத்தை எந்தத்
தராசில் வைத்து எடைப�ோட
முடியும்?
வார்த்தைகளின் வித்தை
ந�ோயின் பிடியில் ப�ோராடிக்கொண்டிருக்கும் கணவன், ‘எனது
மரணத்துக்குப் பின்... நீ மறுமணம்
செய்து க�ொள்’ என்று மனைவியிடம்
ச�ொல்லும்போது பிறக்கும் பாடலிது.
துடித்துப்போகும் அவள், ‘ச�ொன்னது நீ
தானா ச�ொல்...ச�ொல்... என்னுயிரே..!’
என்று கண்ணீர் சிந்தும் சீதார் கருவியை
இசைத்துக்கொண்டே பாடுகிறாள்.
‘தெய்வத்தின் மார்பில் சூடிய மாலை
- தெருவினில் விழலாமா?
தெருவினிலே
விழுந்தாலும்
வேற�ோர் கைப்படலமா?’ என கவியரசு
கண்னதாசன் பாடலின் சூழ்நிலையைத்
துளியும் மீறிவிடாமல் பண்பாட்டு

மரபை வார்த்தைகளில் பூட்டி வித்தையில் வியக்கவைத்துவிடும் இடம் இது.
மனித வாழ்வின் அன்றாட வினாக்களுக்கு விடை வேண்டுமா? கண்ணதாசன் பாடல்கள் போதும்! சொற்களின் சுருக்கம் கவிதை என்பார்கள்.
கண்ணதாசன�ோ ஒரு திரைப்படத்தின்
மொத்தக் கதையை உள்வாங்கி ஒருசில
வரிகளுக்குள் காட்டும் சூத்திரதாரியாகவே திகழ்ந்திருக்கிறார் என்பதற்கு எத்தனைய�ோ நூறு பாடல்களை உதாரணம்
காட்டலாம். ‘அபூர்வ ராகங்கள்' திரைப்படத்தின் கிளைமாக்ஸ் காட்சியை
எப்படி எடுப்பது என்று இயக்குநர்

சிகரம் கே.பாலசந்தர்
க�ொண்டிருந்தப�ோது..

ய�ோசித்துக்-

‘கேள்வியின் நாயகனே - இந்தக்
கேள்விக்குப் பதிலேதய்யா?
பசுவிடம் கன்று வந்து
பால் அருந்தும் - கன்று
பாலருந்தும் ப�ோதா காளை வரும்?
கதை எப்படி? அதன் முடிவெப்படி?’ என்று தனது பாடல் வரிகளில்
கதையை முடித்துக் க�ொடுத்த கண்ணதாசனின் கவித்துவம் தமிழ் இருக்கும்
வரை அமரத்துவம் க�ொண்டது.
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'ஆப்கானில் பட்டினி நெருக்கடி' மூன்று மாதங்களாகக் குமுறும்
ஐக்கிய நாடுகள் சபை எச்சரிக்கை ஸ்பெயின் தீவிலுள்ள எரிமலை

ஆப்கானிஸ்தான் சனத்தொகையில் சுமார் அரைவாசிப் பகுதியினர் தற்போது முதல் அடுத்த ஆண்டு மார்ச்
மாதம் வரையிலான காலப்பகுதியில் பட்டினி நெருக்கடிக்கு முகம் க�ொடுக்கலாம் என்று ஐ.நா எச்சரித்துள்ளது.
அத்தியாயசியப் ப�ொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்வதிலும் நிலைமை ம�ோசமடைந்து வருவதாக மனிதாபிமான விவகாரங்கள் ஒருங்கிணைப்புக்கான ஐ.நா அலுவலகத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேவேளை, ஆப்கானிஸ்தானில் 95 வீதத்திற்கும்
மேற்பட்டவர்களுக்கு உண்பதற்கு ப�ோதுமான உணவு
இல்லாதிருப்பதாக அந்த அலுவலகத்தின் தரவுகள்
தெரிவிக்கின்றன.
இந்த நிலையில், 50 ஆயிரம் த�ொன்கள்
க�ோதுமையை தரைவழியாக ஆப்கானிஸ்தானுக்கு
அனுப்பி வைக்க இந்தியா உத்தேசித்துள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் மக்களுக்கு உதவும் வகையிலான இந்-

தியாவின் இம்மனிதாபிமான உதவிகளை தன் தரைவழிப்பாதை ஊடாக அனுப்பி வைக்க பாகிஸ்தான்
அனுமதிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள 'அல்
அரபியா ப�ோஸ்ட்' தலிபான்களுக்கு அதன் த�ொடக்கம்
முதல் ஆதரவு நல்கிவரும் பாகிஸ்தானுக்கு, ஆப்கான்
மக்கள் மீது பாரிய ப�ொறுப்பு உள்ளது' என்றுள்ளது.

க�ொர�ோனா த�ொற்று பற்றி
ஜெர்மனி கடும் எச்சரிக்கை
க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்கு எதிராக
“தடுப்பூசி பெறுவது, குணமடைவது
அல்லது மரணிக்கும்” நிலை ஏற்படும்
என்று ஜெர்மனி சுகாதார அமைச்சர்
ஜேன்ஸ் ஸ்பான்ஸ் எச்சரித்துள்ளார்.
“சிலநேரங்களில் ம�ோசமாக கூறுவதாயின், பெரும்பாலும் இந்த குளிர்கால
முடிவுவில் அனைத்து ஜெர்மனியர்களும் தடுப்பூசி பெற்றுக்கொள்வார்கள்,
குணமடைவார்கள் அல்லது உயிரிழக்கும் நிலை ஏற்படும்” என்று குறிப்பிட்ட அவர், ஜெர்மனியர்கள் தடுப்பூசி
பெற வலியுறுத்தினார்.
ஜெர்மனியில் அவசர சிகிச்சை
பிரிவு படுக்கைகள் வேகமாக நிரம்பி
வருவத�ோடு, ம�ோசமாக பாதிக்கப்பட்ட பிராந்தியங்களில் புதிய முடக்க
நிலைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஜெர்மனியில் தற்போது அமுலில்

இருக்கும் க�ொவிட்-19 த�ொற்றுக்கு
எதிரான கட்டுப்பாடுகள் ப�ோதுமாக
இல்லை என்று அந்நாட்டு பிரதமர்
அஞ்சலா மெர்கல் எச்சரித்துள்ளார்.
இதுவரை ஜெர்மனியில் 68 வீதத்தினர் மட்டுமே முழுமையாகத் தடுப்பூசி
ப�ோட்டுள்ளனர்.
கடந்த திங்கட்கிழமை அந்நாட்டில்
30,643 பேருக்குப் புதிதாக ந�ோய்த்த�ொற்று அடையாளம் காணப்பட்டது.

ஐ. ஒன்றிய தடுப்பூசி
சான்றிதழில் மாற்றம்
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம் அதன் தடுப்பூசிச் சான்றிதழ்களில் மாற்றங்களைக் க�ொண்டுவரவுள்ளது.
சான்றிதழ்கள்
செல்லுப்படியாகும் அவகாசம், பூஸ்டர் தடுப்பூசி
விபரங்கள்
ஆகிய
தகவல்கள்
சான்றிதழ்களில் சேர்த்துக்கொள்ள
ஒன்றியம் திட்டமிடுகிறது. அதன்
மூலம் ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளில் உள்ளோர், தடையின்றி பயணம்
மேற்கொள்ள முடியும்.
ஐர�ோப்பாவில் வைரஸ் த�ொற்றுச்
சம்பவங்கள் அதிகரித்துவருகின்றன.
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் உறுப்பு நாடுகளுக்கும் வளர்ந்துவரும் நாடுகளுக்கும் இடையே அத்தியவாசியமற்ற

பயணங்கள் த�ொடர்பில், பரிந்துரைகள்
முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
அந்தப் பரிந்துரைகளை மாற்றியமைக்கும் ஆவணங்களை ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியம் சமர்ப்பிக்கவுள்ளது. இருப்பினும், பயணங்களைக் கட்டுப்படுத்த
எந்தத் திட்டமும் இல்லை.

ஸ்பெயின் லா பால்மா
தீவில் உள்ள கூம்பரே பியுகா
எரிமலையில் இருந்து நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் க�ொட்டுவது ப�ோன்று தீக்குழம்பு
வெளியேறி வருகிறது.
3 மாதங்களை தாண்டி
எரிமலை த�ொடர்ந்து குமுறி
வருகிறது. உள்ளுர் முழுவதும் சாம்பல் கழிவுகள்
சூழ்ந்த நிலையில் தற்போது
எரிமலையின் அண்டை கிராமமான லா லாகுனாவை தீக்குழம்பு கபளீகரம் செய்து
வருகிறது.
சுமார் 7 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான
மக்கள் தங்கள் வீடுகளை இழந்து முழுநேர
முகாம்வாசிகளாகவே மாறினர். சுமார்

260 மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர் வரை
ப�ொருள் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஸ்பெயினின் லா பால்மா தீவின்

கும்ப்ரே வியஜா எரிமலையிலிருந்து வெளியேறும் தீப்பிழம்பு கடலில் கலந்து விஷப்
புகையை வெளியிட்டு வருவதால், கடல�ோர நகரங்களுக்கு
அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எரிமலையில் மூன்றாவதாக உருவாகியுள்ள துளையிலிருந்து வெளியேறி வரும்
தீப்பிழம்பு கடலில் கலந்து
சல்பர் டைய�ொக்ஸைட் உள்ளிட்ட விஷ வாயுக்களை
வெளியிட்டு வருகிறது.
இதனையடுத்து
டசக�ோட்,
சான்
ப�ொர�ொன்டொன் மற்றும் எல் கார்டொன்
நகரங்களில் வாழும் மக்கள் வீட்டிலேயே
இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

பல்கேரியாவில் பஸ் விபத்து:
திடீர் தீ பரவி 45 பேர் பலி
மேற்கு பல்கேரியாவில்
பஸ் வண்டி ஒன்று ம�ோதி
தீப்பிடித்த சம்பவத்தில் 12
சிறுவர்கள் உட்பட குறைந்தது 45 பேர் பலியாகியுள்ளனர்.
தலைநகர் ச�ொபியாவின்
தென் மேற்காக உள்ள கிராமத்திற்கு அருகில் நேற்று
அதிகாலையில் நெடுஞ்சாலை ஒன்றில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது.
வடக்கு மசிட�ோனியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட
இந்த பஸ் வண்டி துருக்கியில் இருந்து திரும்பிய
சுற்றுலா
பயணிகளை
ஏற்றி வந்துள்ளது.
பஸ் வண்டியில் இருந்து
தப்பிய ஏழு பேர் தீக்காயங்களுடன் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளனர்.
பஸ் தீப்பிடித்ததா அல்லது ம�ோதிய
பின்னர் தீ பரவியதா என்பது பற்றி
தெளிவில்லாமல் உள்ளதாக பல்கேரிய உள்துறை அமைச்சு அதிகாரி
ஒருவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நெடுஞ்சாலை தடுப்பில் இந்த
வாகனம் ம�ோதி இருப்பதாக அதிகாரி
ஒருவர் கூறி இருப்பத�ோடு வீதித்
தடுப்பின் ஒரு பகுதி விலகி இருப்பதை சம்பவ இடத்தில் எடுக்கப்-

பட்ட படங்கள் காட்டுகின்றன.
துருக்கி நகரான ஸ்தான்பூலுக்கு வார
இறுதியில் சுற்றுலாச் சென்ற இவர்கள் மசிட�ோனிய தலைநகர் ஸ்கொஜேவுக்கு திரும்பிக் க�ொண்டிருந்தப�ோதே விபத்து நேர்ந்திருப்பதாக
மசிட�ோனிய வெளியுறவு அமைச்சர்
புஜார் ஒஸ்மானி செய்தியாளர்களிடம்
தெரிவித்தார்.
உயிர் தப்பிய ஒருவருடன் மசிட�ோனிய பிரதமர் ச�ோரான் சேவ் பேசிய-

ப�ோது, பயணிகள் உறங்கி இருந்ததாகவும் வெடிப்புச் சத்தம் கேட்டே
எழுந்ததாகவும் அந்தப் பயணி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
“அவர் மற்றும் மேலும் ஆறு மேல்
ஜன்னல்களை உடைத்து வெளியே
பாய்ந்து உயிர் தப்பியுள்ளனர்” என்று
சேவ் பல்கேரிய ஊடகங்களுக்கு
தெரிவித்துள்ளார். இந்த சம்பவத்தை
ஒரு பெரும் அவலம் என்று பல்கேரிய உள்துறை அமைச்சர் ஸ்டெபான்

யானெவ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
“இந்த அவலச் சம்பவத்தில் இருந்து நாம்
பாடம் கற்க வேண்டும்.
அதனால் எதிர்காலத்தில்
இவ்வாறான
சம்பவங்களை எம்மால் தவிர்க்க
முடியும்” என்று விபத்து
இடம்பெற்ற
இடத்தை
பார்வையிடச்
சென்ற
அவர் செய்தியாளர்களிடம்
தெரிவித்தார்.
நெ டு ஞ்சால ை யி ல்
விபத்து
இடம்பெற்ற
பகுதி நேற்று மூடப்பட்டது. தீயால் பஸ் வண்டி
கருகியிருப்பது
சம்பவ
இடத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட படங்கள் காட்டுகின்றன.
இதில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் முழுமையாக தீயில்
கருகி இருப்பதாக சம்பவ இடத்திற்கு
வந்த பல்கேரிய உள்துறை அமைச்சர்
தெரிவித்துள்ளார்.
ஓட்டுநரின் மனிதத் தவறு அல்லது
த�ொழில்நுட்பக் க�ோளாறு ஆகிய
இரண்டு க�ோணங்களில் ஆரம்பக்கட்ட விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக விசாரணைச் சேவை
தலைவர் ப�ொரிஸ்லேவ் சரப�ோவ்
தெரிவித்துள்ளார்.

வேற்றுக்கிரகவாசியாக மாற
விரும்பும் விசித்திர மனிதன்
வேற்றுக்கிரக வாசிப�ோல் தம்மை
உருமாற்றிக்கொள்ள
விரும்பும்
பிரான்ஸ் நாட்டு ஆடவர் ஒருவர்
தனது கை விரல்களை அகற்றியுள்ளார்.
33 வயதான அன்டனி ல�ொப்ரட�ோர் என்ற அந்த ஆடவர் ஏற்க-

னவே தனது நாக்கை பிளந்து, தலை
முதல் கால் வரை பச்சை குத்தி,
துளையிட்டிருப்பத�ோடு தனது காது,
உதடு மற்றும் மூக்கைக் கூட வெட்டி
அகற்றியள்ளார். எனினும் தனது உருமாற்றத்தில் இதுவை 34 வீதத்தை
மாத்திரமே
அடைந்திருப்பதாக

அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்நிலையில் வேற்றுக்கிரகவாசியின் விரல்கள் ப�ோன்று இருக்க வேண்டும்
என்பதற்காகவே அவர் தனது இடது
கையின் இரு விரல்களை அகற்றிக்
க�ொண்டுள்ளார்.
தனது உருமாற்றம் பற்றிய முன்-

னேற்றங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அவர் த�ொடர்ச்சியாக பதிவிட்டு வருகிறார். அந்தப்
பக்கத்தை 718,000 பேர் பின்தொடர்கின்றனர். இந்த சர்ச்சைக்குரிய
செயற்பாட்டுக்கு அவர் மீது கடும்
விமர்சனங்களும் எழுப்பப்படுகின்-

றன. தனது த�ோலை முழுமையாக
அகற்றி உல�ோகத்தால் மாற்ற விரும்புவதாக குறிப்பிட்டிருக்கும் அவர்
தனது கைகள், கால்கள், விரல்கள்
மற்றும் தலையின் பின்புறத்தில்
அடுத்த மாற்றங்களை செய்ய எதிர்பார்ப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

கென்யாவில் 20 மில்லியன் பேர் ஆப்கானுக்கு இந்திய உதவி ப�ோதைப் ப�ொருள் கடத்தல்:
தடுப்பூசி பெற ஒரு மாதக் கெடு செல்ல பாகிஸ்தான் அனுமதி அமேசான் மீது வழக்கு பதிவு

எதிர்வரும் டிசம்பர்
21 ஆம் திகதி த�ொடக்கம்
க�ொர�ோனா
த�ொற்றுக்கு எதிராக
தடுப்பூசி பெறாதவர்கள் மதுபான விடுதிகள், உணவகங்கள்
மற்றும்
ப�ொதுப்
ப�ோக்குவரத்துகளை
ப யன்ப டு த் து வ து
தடுக்கப்படும் என்று
கென்ய
சுகாதார
அமைச்சர் முதாஹி கக்வே தெரிவித்துள்ளார்.
பண்டிகைக் காலத்தை முன்னிட்டு
தடுப்பூசி பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் ந�ோக்கிலேயே
இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கென்யாவில் மக்கள் த�ொகையில்
10 வீதத்திற்கும் குறைவாக சுமார் 6.4
மில்லியன் பேரே தற்போது தடுப்பூசி
பெற்றுள்ளனர். இதன்படி நாட்டின்
20 மில்லியனுக்கும் அதிகமான
பெரியவர்கள் தடுப்பூசி பெறுவதற்கு

சுமார் ஒரு மாத காலக்கெடுவே வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அஸ்ட்ராசெனக்கா
தடுப்பூசியே
கென்யாவில் ப�ொதுவாக வழங்கப்படுகிறது. இந்த தடுப்பூசி குறைந்தது 6 வார இடைவெளியில் இரு
முறைகள் பெற்றிருக்க வேண்டும்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையை கையாள்வது
குறித்து கக்வே எந்த விளக்கமும்
அளிக்காதப�ோதும் டிசம்பர் முடிவுக்குள் 10 மில்லியன் பேருக்கு தடுப்பூசி
வழங்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஆ ப்கா னி ஸ்தா னு க் கு த்
தேவையான மனிதாபிமான உதவிப்பொருட்களை,
பாகிஸ்தான்
நிலப்பாதை வழியாக அனுப்பிவைக்கும் இந்தியப் பரிந்துரைக்கு, பாகிஸ்தான் அரசாங்கம் அனுமதி அளித்துள்ளது. முன்னதாக, பாகிஸ்தான் அந்த
அனுமதியைத் தாமதப்படுத்தி வருவதாக இந்தியா குறைகூறி இருந்தது.
ஆப்கானிஸ்தானுக்கான மனிதாபிமான நிவாரணப் ப�ொருட்கள்,
எவ்விதத் தடையுமின்றி அங்கே
சென்றுசேர வேண்டுமென, இந்தியா
வலியுறுத்திவந்தது. அதனை ஏற்றுத்
தமது அரசாங்கம் 50,000 மெட்ரிக்
த�ொன் க�ோதுமையும் மருந்துப்
ப�ொருட்களும் அனுப்ப அனுமதிப்பதாகப் பாகிஸ்தானியப் பிரதமர்
இம்ரான் கான் தெரிவித்தார்.
மருத்துவ சிகிச்சைக்காக இந்தியாவுக்குச் சென்று அங்கே சிக்கிக்கொண்டுள்ள ஆப்கானிய ந�ோயாளிகள்,
நாடு திரும்பத் தேவையான உதவிக-

ளையும் பாகிஸ்தான் வழங்கும் என்று
அவர் கூறியதாக தி ஹிந்து நாளேடு
குறிப்பிட்டது.
பாகிஸ்தானின் அறிவிப்பு குறித்து,
இந்திய
வெளியுறவு
அமைச்சு
இதுவரை பதில் ஏதும் தெரிவிக்கவில்லை. இதேவேளை ஆப்கானுக்கு மருந்து, உணவு மற்றும் மனிதாபிமான உதவியாக 28 மில்லியன்
ட�ொலருக்கு மேல் வழங்க பாகிஸ்தான் உறுதி அளித்துள்ளது.

அமேசான்
வலைதளத்தைப் பயன்படுத்தி
இருவர்
மரிஜுவானா
ப�ோதைப்பொருள் கடத்தியதாக
கூறப்பட்ட
நிலையில், இந்தியாவிலுள்ள அந்நிறுவனத்தின்
மூத்த நிர்வாகிகள் மீது
வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த வாரம், மத்திய
பிரதேசத்திலிருந்து மற்ற மாநிலங்களுக்கு 20 கில�ோ ப�ோதைப்பொருள் கடத்தியதாகக் கூறி ப�ொலிஸார்
இருவரை கைது செய்தனர்.
இந்த நபர்கள், அமேசான் வலைதளத்தில், சர்க்கரைக்கு மாற்றாகப்
பயன்படுத்தப்படும் இயற்கை இனிப்பான ஸ்டீவியா இலைகள் என்று கூறி,
கனாபிஸ் ப�ோதைப்பொருளை விற்றதாகப் ப�ொலிசார் கூறுகின்றனர்.
இதுகுறித்த தகவல்களைப் ப�ொலிஸாரிடம்
தாம்
பகிர்ந்துள்ளதாக
அமேசான் நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
“தவறான நடத்தையை அமேசான்

சிறிதும் சகித்துக�ொள்ளாது, எங்கள்
க�ொள்கைகளைய�ோ,
சட்டங்களை
மீறும் நபர்கள் மீத�ோ, மூன்றாம் தரப்பினர் மீத�ோ அமேசான் கடுமையான
நடவடிக்கை எடுக்கும்,” என்று அந்நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
அந்நிறுவனம்
சட்டவிர�ோதமான
ப�ொருட்கள்
பட்டியலிடப்படுவதைய�ோ விற்பதைய�ோ அனுமதிப்பதில்லை எனவும், சட்டவிர�ோதமான
ப�ொருட்கள் சார்ந்த விதிகளை மீறும்
விற்பனையாளர்கள் மீது கடுமையான
நடவடிக்கை எடுக்கும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.
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புதன்கிழமை

மாவீரர்களை நினைவுகூர்வதற்கான
ஏற்பாடுகளில் சகலரும் பங்களிக்க வேண்டும்
யாழ். விஷேட நிருபர்

மாவீரர்களை நினைவு கூருவது
நமது கடமையாகும். இதற்கு அரசியல்வாதிகளும் அரசியல் பிரதிநிதிகளும் முன்னின்று செயற்பட வேண்டுமென முன்னாள் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினரும் தமிழ் தேசியக் கட்சியின் ப�ொதுச் செயலாளருமான
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் க�ோரிக்கை
விடுத்தார்.
யாழ் ஊடக அமையத்தில் நேற்று
இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பிலேயே
இந்த க�ோரிக்கையை விடுத்தார்.
இதுபற்றி அவர் தெரிவிக்கையில்,

மாந்தை மேற்கில்
மதத் தலைவர்கள்,
த�ொண்டர்களுக்கு
மருத்துவ முகாம்
தலைமன்னார் விஷேட நிருபர்

மன்னார் மாந்தை மேற்கு பிரதேச
செயலகப் பிரிவில், மதத்தலைவர்கள் மற்றும் த�ொண்டர்களுக்கு நடாத்தப்பட்ட மருத்துவ முகாமில் பலர்
கலந்து க�ொண்டனர்.
மன்னார் மாந்தை மேற்கு பிரதேச
செயலாளர் பிரிவில் வசிக்கும் சர்வமத தலைவர்கள், வழிபாட்டு தலங்களில் கடமையாற்றும் த�ொண்டர்களுக்கென இந்த இலவச மருத்துவ முகாம்
நடத்தப்பட்டது. திங்கட்கிழமை (22)
காலை 8 மணி த�ொடக்கம் மாந்தை
மேற்கு சுகாதார வைத்திய அதிகாரி
அலுவலகத்தில் இது இடம்பெற்றது.
வட மாகாண ஆளுநரின் ஏற்பாட்டில், வடக்கு மாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தின் நெறிப்படுத்தலில்
மன்னார்
மாவட்ட
செயலாளர் மற்றும் பிராந்திய சுகாதார
சேவைகள் பணிப்பாளர் ஆகிய�ோரின்
ஒழுங்குபடுத்தலில் இந்த மருத்துவ
முகாம் நடத்தப்பட்டது.

மாவீரர் நாளை அனுஷ்டிப்பது
த�ொடர்பாக
ப�ொலிஸார்
மூலமும்
படையினர் மூலமும் நீதிமன்றங்களை
அணுகி
வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் தடைகளை
ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்தச் சூழலில் பின்னணியில்,
தடை செய்யப்பட்ட
விடுதலைப்
புலிகளை நினைவு கூர முற்படுவதாகக் கூறி, பல தடை உத்தரவுகளை
பெறப்பட்டிருக்கின்றன. சில நீதி-

மன்றங்கள் தடை உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க
மறுப்பு
தெரிவித்தும்
இருக்கின்றன.
மாவீரர்
நினைவு
தினங்கள்
இடம்பெறும் துயிலுமில்லங்கள்
தற்போது
இராணுவ
முற்றுகைக்குள் வந்துள்ளன. தீருவில் ப�ொதுப்
பூங்காவில் மாவீரர் தின
நிகழ்வுகளை
நடத்துவதற்கான
அனுமதியை வல்வெட்டித்துறை
நகர சபைத் தலைவரிடம் கேட்டிருக்-

கின்றோம். அந்த அனுமதி கிடைத்தவுடன், சுகாதாரத் துறையின்
அனுமதியுடன் நவம்பர் 27ம் திகதி
காலை 8 மணி த�ொடக்கம் மாலை
8 மணி வரை இந்த நிகழ்வுகளை
நடத்துவதற்கான
ஏற்பாடுகளை
செய்து வருகின்றோம்.
குறிப்பாக
அரசியல்
செயற்பாட்டாளர்களும் அரசியல் பிரதிநிதிகளும் இதில் ம�ௌனமாக
இருக்காது, துணிந்து ப�ொது இடங்களிலும் ஆலயங்களிலும் அஞ்சலியை செய்ய முன்வர வேண்டும்
என்றார்.

க�ௌதாரிமுனை கடற்கரையில்
ஆணின் சடலம் மீட்பு
பரந்தன் குறூப் நிருபர்

பூநகரி ப�ொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட கெளதாரி
முனை
கல்முனை
கடலில், இனந்தெரியாத
நபர் ஒருவரின் சடலம்
மீட்கப்பட்டது.
கிளிந�ொச்சி
மாவட்டத்தின் பூநகரி ப�ொலிஸ்
பிரிவிற்குட்பட்ட கெளதாரிமுனை கல்முனை
கடல் பகுதியில், சடலம�ொன்று
கிடப்பதாக
ப�ொலிஸாருக்கு தகவல்
கிடைத்தது.
இதையடுத்து, அவ்விடத்திற்கு
விரைந்த ப�ொலிஸார் சடலத்தை
பார்வையிட்டு விசாரணைகளை

ஆரம்பித்துள்ளனர்.
ஆணின் சடலமே மீட்கப்பட்டது. மேலதிக விசாரணைகளை
பூநகரி ப�ொலிஸார் மேற்கொண்டு
வருகின்றனர்.

பூநகரி பிரதேச சபை பட்ஜட் குழந்தையை, உயிருடன் புதைக்க
ஆளும் தரப்பினரால் த�ோற்கடிப்பு முற்பட்ட இளம்தாய், பாட்டி கைது
பரந்தன் குறூப் நிருபர்

யாழ்.விசேட நிருபர்

பூநகரி பிரதேச சபையின் 2022ம்
ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம்,த�ோற்கடிக்கப்பட்டது.
ஆளும் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பே இதை த�ோற்கடித்தது.
2022ம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு
திட்ட வாக்கெடுப்பு நேற்று பிரதேச
சபையில் இடம்பெற்றது. இதன்ப�ோது ஆதரவாக 9 வாக்குகளும்,
எதிராக 11 வாக்குகளும் கிடைத்தன.
வரவு செலவு திட்டத்துடனான
பிரதேச சபை அமர்வு, பூநகரி பிரதேச
சபை தவிசாளர் அருணாசலம் ஐயம்பிள்ளை தலைமையில் 10 மணிக்கு
ஆரம்பமானது.
இதன்போது வரவு செலவு திட்டம்
சபை வாக்கெடுப்பிற்கு விடப்பட்டது.
இத் திட்டத்திற்கு 11 பேர் க�ொண்ட
தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பினர்களில் 10 பேரும், ஐக்கிய தேசியக்-

பச்சிளம் குழந்தையை உயிருடன் புதைக்க முற்பட்ட தாயும்,
பாட்டியும்
பிரதேசவாசிகளால்
தடுக்கப்பட்டதால், குழந்தை காப்பாற்றப்பட்டது.
யாழ்ப்பாணம்
தென்மராட்சி
பிரதேச செயலர் பிரிவுக்குட்பட்ட
மட்டுவில் பகுதியில் இச்சம்பவம்
இடம்பெற்றது.
இளம்பெண் ஒருவர், தனது
குழந்தையை உயிருடன் புதைக்க
முற்பட்டார். இதற்கு உதவியாக
தனது தாயாரையும் அப்பெண்

கட்சி உறுப்பினர் ஒருவரும் எதிராக
வாக்களித்தனர்.
தவிசாளர் மற்றும் சுதந்திர கட்சி
உறுப்பினர்கள் இருவரும், ஐக்கிய
தேசிய கட்சி உறுப்பினர் ஒருவரும்,
சுயேட்சைக்குழு
உறுப்பினர்கள்
நால்வரும், ஈபிடிபி கட்சி உறுப்பினர் ஒருவரும் ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதனால் குறித்த வரவு செலவு

திட்டம் த�ோற்கடிக்கப்பட்டது.
தமிழ்த் தேசியக் கூட்மைப்பினர்
அனைத்து வட்டாரங்களிலும் வெற்றி
பெற்று 11 ஆசனங்களுடன் ஆட்சி
அமைத்தனர். தவிசாளரை பதவி விலகுமாறு பல தடவைகள் ஆளும் தரப்பினர் க�ோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
இந்நிலையிலே, ஆளும் தரப்பினர்,இந்த பட்ஜட்டை த�ோற்கடித்தனர்.

அழைத்து இக்காரியத்தை செய்ய
முற்பட்டனர்.
இதையறிந்த
அயலவர்கள்,
குழந்தையை காப்பாற்றினர். குழந்தையின் அழுகைச் சத்தம் கேட்டதையடுத்தே, அயலவர்கள் அங்கு
சென்று குழந்தையை காப்பாற்றினர்.
சம்பவம் த�ொடர்பில், சாவகச்சேரி ப�ொலிஸார் விசாரணைகளை
முன்னெடுத்துள்ளனர்.
சாவகச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையில் குழந்தை ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

வவுனியாவில், வடமாகாண இளைஞர்களை
ப�ொலிஸ் சேவைக்கு உள்ளீர்க்க ஆட்சேர்ப்பு

மன்னார் மாவட்டத்தில் மேலும்
26 பேர்களுக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று
தலைமன்னார் விஷேட நிருபர்

ஸ்ரீஓங்காரரூப ஐயப்பன் க�ோவில் நேற்று (23) வரணி குடமியன் கும்பாபிஷேக கிரியைகள் இடம்பெற்றப�ோது பிடிக்கப்பட்ட படம்.

மன்னார் மாவட்டத்தில் திங்கட்கிழமை (22) மேலும் 26 நபர்களுக்கு
க�ொர�ோனா த�ொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக, மன்னார் பிராந்திய
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார். நாளாந்த க�ொர�ோனா
த�ொடர்பான அறிக்கையில் மேலும்
அவர் தெரிவித்திருப்பதாவது.
மன்னார் மாவட்டத்தில் கடந்த
திங்கட்கிழமை 26 நபர்களுக்கு
க�ொர�ோனா த�ொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவர்களில், மன்னார்
ப�ொது வைத்தியசாலையில் 13 பேருக்கும், மன்னார் நகர சுகாதார வைத்திய
அதிகாரி பிரிவில் 09, நானாட்டான்
பிரிவில் 02, எருக்கலம்பிட்டி மற்றும்
விடத்தல்தீவு வைத்தியசாலைகளில்
தலா ஒருவருக்கு
த�ொற்றுக்கள்
உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த நவம்பர் மாதம் (11) இது

வரைக்கும் 314 பி.சி.ஆர் பரிச�ோதனைகளும், 2906 நபர்களுக்கு அன்டிஜன் பரிச�ோதனைகளும் எடுக்கப்பட்டன.
இதில், நவம்பர் மாதம் 22 வரை
456 நபர்களுக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று
பதிவாகியுள்ளது.
இது வரைக்கும் மன்னார் மாவட்டத்தில் 2849 பேர் க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்கு உள்ளாகி உள்ளனர்.மேலும் 25
மரணங்கள் பதிவாகி உள்ளன.
மன்னாரில்
வழங்கப்பட்டிருக்கும் க�ொர�ோனா தடுப்பூசிகளில்,
முதலாவது தடுப்பூசி 81011 பேருக்கும், இரண்டாவது தடுப்பூசி 74740
பேருக்கும், பூஸ்டர் 660 பேருக்கும்
ஏற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும், பாடசாலையை விட்டு இடை விலகிய 1153
பேருக்கும் தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

வவுனியா விசேட நிருபர்

வடமாகாண இளைஞர், யுவதிகளை ப�ொலிஸ் சேவையில்
இணைத்துக் க�ொள்வதற்கான நேர்முகத் தேர்வு, வவுனியாவில் இரு
தினங்களாக இடம்பெற்றன.
ப�ொலிஸ் திணைக்களத்தின் ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் ஆளணி பிரிவினரால் இந்த நேர்முகத் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. ப�ொலிஸ் சேவையில்
தமிழ் ம�ொழி மூல ஆளணியை
அதிகரிக்கும் ந�ோக்கில் நடாத்தப்பட்ட இந்தப்பரீட்சை, வவுனியா

மாவட்ட செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.
இதற்கு, வவுனியா, யாழ்ப்பாணம், கிளிந�ொச்சி, மன்னார், முல்லைத்தீவு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள
இளைஞர்,
யுவதிகளிடமிருந்து
விண்ணப்பங்கள் க�ோரப்பட்டிருந்தன.
தமிழ் இளைஞர்கள் பலரும்
ஆர்வத்துடன் வருகை தந்து தமது
கல்வித் தகைமை மற்றும் உடற்
தகுதி என்பவற்றை வெளிப்படுத்தி
நேர்முகத் தேர்வில் பங்கு பற்றினர்.

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் பாகுபாடற்ற மது ப�ோதையற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்குவ�ோம்:
ஊடகசெயற்பாடுகளை ஊக்குவிக்க திட்டம் வவுனியாவில் முன்பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஒன்றுகூடல்
புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்

வவுனியா விஷேட நிருபர்

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் பாகுபாடற்ற ஊடக செயற்பாடுகளை
ஊக்குவித்தல்
செயற்றிட்டத்தினூடாக ஊடகவியலாளர்களுக்கு ஒளிப்படகருவி (கமரா) வழங்கப்பட்டது.
அமெரிக்க நிதி நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன், இந்நிகழ்வு மாவட்ட
செயலக பயிற்சி நிலையத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்நிகழ்வில் மாவட்ட அரசாங்க
அதிபர் க.விமலநாதன், பிரதம அதிதியாக கலந்து க�ொண்டு ஒளிப்பட
கருவிகளை வழங்கி வைத்தார்.
அமெரிக்க வாழ் மக்களின் வரிப்பணத்தில் செயற்படுத்தப்படும் இத்
திட்டத்தினூடாக பத்து ஊடகவியலாளர்களுக்கு ஒளிப்பட கருவியும்,
முல்லைத்தீவு ஊடக அமையத்திற்கு
ஒரு கணினி த�ொகுதியும் வழங்கப்பட்டது.

மதுப�ோதையற்ற
சமுதாயத்தை
உருவாக்குவ�ோம் என்ற த�ொனிப்ப�ொருளில்,
வவுனியா வடக்கு
மற்றும் வவுனியா தெற்கு பிரதேச
செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சிப்பட்டறை நடத்தப்பட்டது.
வவுனியா
வடக்கு
மற்றும்
வவுனியா தெற்கு பிரதேச செயலகத்துடன் இணைந்து, றகமா நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் இந்த பயிற்சி
பட்டறை நடந்தது. இதில், முன்பள்ளி ஆசிரியர்கள் 43 பேர் கலந்து
க�ொண்டனர்.
வவுனியா, உள்வட்ட வீதியில்
அமைந்துள்ள றகமா அலுவலக
மாநாட்டு
மண்டபத்தில்
இது,
இடம்பெற்றது. மதுபானம், புகைத்தல் மற்றும் ப�ோதைப் ப�ொருள்
பாவனையை குறைக்கும் செயற்-

ஊ ட க வி ய ல ா ளர ்க ளு க்கான
த�ொழில்வாண்மை விருத்தி சார்ந்த
இருகட்ட பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டபின்னர், இந்த உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன. இதன்பின்பும் இருகட்ட
பயிற்சிகள் இவர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இந் நிகழ்வில் USAID நிறுவன

திட்ட பணிப்பாளர், கிராமிய அபிவிருத்தி நிறுவன இணைப்பாளர்,
உதவி மாவட்ட செயலாளர், USAID
நிறுவன உத்திய�ோகத்தர்கள், அரசசார்பற்ற நிறுவனங்களின் மாவட்ட
இணைப்பாளர் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள் ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டிருந்தனர்.

திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, இந்தப்பயிற்சி பட்டறை நடாத்தப்பட்டது.
மதுசாரம், புகைத்தல் மற்றும்
ப�ோதைப் ப�ொருள் பாவனையை
தடுப்பதற்காக, எட்டு முக்கிய உத்திகள் இதன்போது கலந்தால�ோசிக்கப்பட்டது.
மதுசாரம், புகைத்தல் மற்றும்
ப�ோதைப்பொருள்
பாவனையில்

ஈடுபடும் ப�ோது ஏற்படும் விளைவுகள் த�ொடர்பாக, பங்குபற்றுநர்கள்
தங்கள் அனுபவங்களையும், கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து க�ொண்டனர்.
இத் திட்டத்தின் மூலம் முன்பள்ளி
மற்றும் முன்பள்ளி ஆசிரியர்கள்
சமூக அபிவிருத்தியில் மாற்றத்தை
ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்புக்களும்
ஏற்படுத்திக் க�ொடுக்கப்பட்டன.
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ஆசிரியர்:

எஸ்.ஏ.சந்திரபவன்
arumugamchandrabavan@gmail.com
1 மணித்தியாலம்

எல்லா வினாக்களுக்கும் 1 மணி நேரத்தினுள் விடை அளியுங்கள். இவ்வினாக்களுக்கான விடைகள் அடுத்த வாரம் புலமைக் கதிரில் வெளியிடப்படும்.
பகுதி – 2 மாதிரி வினாத்தாள் அடுத்த வாரம் உங்கள் கரங்களில்!

(12ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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ஆசிரியர்:

எஸ்.ஏ.சந்திரபவன்
arumugamchandrabavan@gmail.com
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(11 ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

1) DACB 		

2) ABCD 		

மரபுத்தொடர்கள்

வினாத்தாள் - ii இற்கான விடைகள் (17.11.2021)
1.

i)
ii)
iii)
iv)
v)

நீலவானில்
எழுந்து எழுந்து
ஒளி
நீல, புது
(1) ஆகாயம்
(2) மதி
		 (3) மனம்
		 (4) தாமரை
vi) நிலா
2. i) நறுமணம்
ii) 	மகிழ்ச்சி
iii) அகராதி
iv) வலை
v) சுயநலவாதி
3. i) நீர்
ii) அலரும்
iii) வடலி
4. i) த�ொழுகின்
ii) 	ளெல்லாம்
5. i) 	வான�ொலி நிகழ்ச்சிகள்
		படிக்காத பாமர மக்களிடையே
		 கூட எளிதில் சென்றுவிடுகிறது.
6. i) 	வெம்மை
ii) 	பழைமை
iii) கீழிறங்கி
7. i) தயவுசெய்து தினமும்
		பாடசாலைக்கு வரவும்
ii) (1) Library
		 (2) Play ground
iii) (1) கிளி
		 (2) மஞ்சள் நிறம்
		 (3) புத்தகம் வாசியுங்கள்
8. i) 	அம்மா கடைக்குச் சென்று
		மா, பலா, வாழை
		 என்பவற்றை வாங்கி வந்தார்.

ii) 	 "எனக்கு தலை வலிக்கிறது"
		 என, இராமன் 		
கூறினான்.
9. i) ஒட்டகம்
ii) வட்டம்
iii) வலை
11. பிரசினங்களைத் தீர்க்க
i) 10,000
ii) 960 கன்றுகள்
iii) 15 பிள்ளைகளுக்கு
iv) 40 m
v) 10 மாம்பழங்கள்
10. i) 	ச�ொன்ன வார்த்தையை மீறல்
ii) தூங்குதல்
12. i) 0.5
ii) 3
iii) 18
iv) ரூபாய் 273.00
v) ரூபாய் 350.00
vi) (1) 17 பேர்
		 (2) 11 பேர்
		 (3) 5 பேர்
		 (4) 3 பேர்
(5) 28 பேர்

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

3
3
2
3
1
1
1
2
2
3
1

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

3) DCBA

1. கால் பின்னுதல்
2. கால் பிடித்தல்3. கால் க�ொள்ளுதல் 4. காலைச்சுற்றுதல்
5. காலாறுதல் 6. கால் ஊன்றுதல் 7. காலில் விழுதல் 8. வயிற்றை கட்டுதல் 9. வயிற்றிலடித்தல் 10. வயிறு வளர்த்தல் 11. வயிறு கடித்தல் 12. வயிறு குளிர்தல் 13. வயிறு எரிதல் 14. வாய் புலம்பல் 15. வாய் திறத்தல் -

3
1
3
1
2
2
2
1
2
3
2

-

விளக்கம்

-

தடைப்படல்
-	காலைப் பற்றிக் கெஞ்சுதல்
ஆரம்பித்தல்
த�ொடர்ந்து பற்றுதல்
ஓய்ந்திருத்தல்
நிலை பெறுதல்
-	மன்னிப்பு கேட்டல்
- 	செலவைச் சுருக்குதல்
சீவனத்தை கெடுத்தல்
எவ்வாற�ோ பிழைத்து க�ொள்ளுதல்
- 	பசியுண்டாகுதல்
திருப்தி அடைதல்
- 	ப�ொறாமை க�ொள்ளுதல்
பிதற்றுதல்
- 	பேசத்தொடங்குதல்

தாவரங்களின் இலைகள்

க�ொஹில

மிளகு

வெண்டி

வெற்றிலை

முருங்கை

வேம்பு

13.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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பெண்ணிய சிந்தனைகள் தமிழ்மரபில்
இற்றைக்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு
முன்பே பின்பற்றப்பட்டுள்ளன
ஒளவையாரின் செய்யுள்கள்
அவற்றிலுள்ள உணர்வின் வெளிப்பாடுகள்
இன்றுவரையிலும் அவரது வயதின்மீதான
தேடுதலை உருவாக்கிக் க�ொண்டே இருக்கின்றது.
பலதிறமையான பெண் புலவர்களின் மேன்மை
இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கலாம்.

மே

லைத்தேய சிந்தனையின்
வெளிப்பாடாகவும், நவீன
சாதனங்களின் பயனாகவும் நாம் கருதும் பெண்ணிய சிந்தனைகள் தமிழ்மரபில் இற்றைக்கு
பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே
பின்பற்றப்பட்டுள்ளன. அதற்கு
தகுந்த ஆதாரமாக விளங்குபவர்கள் நமது தமிழ் இலக்கியங்களை
அலங்கரித்தது மட்டுமன்றி அரச
சபைகளையும் அலங்கரித்த பெண்
புலவர்கள். ஏராளமான பெண்புல-

வர்கள் உள்ளனர். ஆனால் இவற்றிலும் பலதிறமையான பெண் புலவர்களின் மேன்மை இருட்டடிப்பு
செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்பதும்
மறுப்பதற்கில்லை. எவ்வாறு இருப்பினும் ஒளவை என்ற பெயர் நீண்டகாலமாக புலவர் பெயர் வரிசையில்
வலம் வருவதனை காணமுடியும்.
சங்ககாலம் த�ொடக்கம் தற்காலம் வரையில் ஆங்காங்கே
இந்த பெயருக்கான அடையாளம்
உள்ளது. அதியமானின் நண்பராக

இருந்த ஒளவைப்பாட்டியிலிருந்து
நவீன ஒளவைவரை அவர்களின்
எழுத்தும் ம�ொழியும் தனித்துவமாகவே உள்ளது. தமிழறிஞர் மு.அருணாச்சலம் வரலாற்றில் கிடைத்த
ஆதாரங்களின்படி கிட்டத்தட்ட
ஆறு ஒளவையாரை அடையாளப்படுத்தியுள்ளார் என்பதனை
அறிவ�ோம்.
இந்த ஒளவையின் உருவ அமைப்பில் பலருக்கும் அவர் இளம்பெண்ணாகவ�ோ , பெண்மணியாகவ�ோ
அல்லாமல் பாட்டியாகவே அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றார். அதற்கு
அவர்கள் பல்வேறு ஆதாரங்களை
முன்வைக்கின்றனர். அறிவுரைகளை
தாண்டி ஒளவையாரின் செய்யுள்கள்
அவற்றிலுள்ள உணர்வின் வெளிப்பாடுகள் இன்றுவரையிலும் அவரது
வயதின்மீதான தேடுதலை உருவாக்கிக் க�ொண்டே இருக்கின்றது.
கவிமணி அவர்கள் ஒளவையாரை

வியந்துபாடிய இந்த
பாடல் அவரது த�ோற்றத்தினை நமக்கு வெளிப்படுத்துவதாகவும் உள்ளது.
“ஒளவைக் கிழவி நம்கிழவி
அமுதின் இனிய ச�ொற்கிழவி
பழங்கிழவி நெல்லிக் கனியைத்
தின்றுலகில் நீடு வாழும் தமிழ்க்கிழவி
வெல்லற் கரிய மாந்தரெல்லாம்
வியந்து ப�ோற்றும் ஒருகிழவி
கூனக் கிழவி;...!”
மேற்படி பாடலின் அடிப்படையில் அரசருக்கு அறநெறிகளை
எடுத்துக்கூறி அவர்களிடையே
உள்ள வேற்றுமை, முரண்பாடுகளைந்து வேந்தர்களிடையே
நட்பை வளர்த்த ஒளவையாரையும்
இந்த சமூகம் அறியும். நடக்கவிருந்த ப�ோரை தனது கவிபுனையும்
வல்லமையால் தடுத்து நிறுத்திய
சாதுர்யமிக்க பெண்ணாகவும் ,
மன்னர்களிற்கே அறிவுரை கூறக்கூடிய உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருந்த
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பவதாரணி ராஜசிங்கம்
பெண்மணியாகவும் நாம்
ஒளவையாரை கருதலாம்.
அங்கவை,சங்கவை இவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்த
ஒளவையார் தவிர கம்பர் காலத்தில்
வாழ்ந்த புலவர் ஒருவரும் ஒளவையார் என வழங்கப்பட்டார். சங்ககால புலவரான ஒளவையார் பாடிய
59 பாடல்கள் சங்க நூல்களில்
இடம் பெற்றுள்ளன. அகநானூறு,
குறுந்தொகை, நற்றிணை, புறநானூறு ஆகிய த�ொகுப்பு நூல்களில்
அவை உள்ளன. சங்கப் புலவர்
பாடல் த�ொகை வரிசையில் இவர் 9
ஆம் இடம் பெற்றுள்ளார். ஆனால்
இவரது த�ோற்றத்தை ப�ொறுத்தவரையில் ‘இளமை ததும்பும் விறலி’
என அதியமான் தன்னை விளம்பியதாக அவர் குறிப்பிட்டதிலிருந்து
அறியலாம்.
“மதியாதார் முற்றம் மதித்தொரு
கால் சென்று
மிதியாமை க�ோடி பெறும்
உண்ணீர் உண்ணீர் என்று உபசரியார் தம்மனையில் உண்ணாமை
க�ோடி பெறும்..”
நான்குக�ோடி பாடல் எழுதிவர
கட்டளையிட்ட மன்னனுக்கு தனது
ஒவ்வொரு பாடலும் க�ோடிப�ொன்பெறும் எனகூறி நான்கு பாடல்கள்
எழுதினார் ஒளவையார். அங்கு

அவர் கையாண்ட ச�ொற்திறமும்,
, ஆளுமையும் இன்றும் அழிக்க
முடியாது. இன்றுவரையில் தமிழர்
பண்பாட்டில் மதியாதார் வீட்டின்
முற்றத்தை மிதிப்பதில்லை.
அத்தோடு விருந்தோம்பல் செய்யாத
வீட்டின் கதவுகளை யாரும் தட்டுவதும் இல்லை.
“சேரலர்கோன் சேரன் செழும்பூங்
திருக்கோவல்
ஊரளவும் தான்வருக !
உட்காதே—பாரிமகள்
அங்கவையைக் க�ொள்ள அரசன்
மனமிசைந்தான்
சங்கவையை யுங்கூடத் தான்..”
பாரிமகளிருக்கு திருமணம் செய்துவைத்தவரும் ஒரு ஒளவையார் என
பார்த்தோம். இந்த செய்யுளில் சேரமன்னனை சீர்கொண்டுவருமாறு கட்டளையிடுகின்றார். இதேப�ோன்று
பாண்டிய, ச�ோழ மன்னர்களையும்
சீர்செய்ய அழைத்து இரு பெண்களுக்கும் மணம்முடித்து வைத்தார்.
பாரி குறுநில மன்னனுடன் இருந்த
ப�ோர்மனப்பான்மையையும்
தவிர்த்து ஒளவையாரின் குரலுக்கு
மூவேந்தரும் செவிசாய்த்திருக்கின்றார்கள் என்றால் அவரது புலமையும் ஆளுமையும் எத்தகையதாக
அமைந்திருக்க கூடும்.

க�ொழும்பு நகர வெள்ளப் பிரச்சினை

களனிகங்கை பன்முக திட்டத்தை
அவசியம் அமுல்படுத்த வேண்டும்
க�ொ

ழும்பு நகரை வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு, தெற்கு
அணைச்சுவரை மாற்றி, பன்முகத்
திட்டத்தை செயல்படுத்துவ து பிரய�ோசனமாக அமையுமென ப�ொறியியலாளர் அன்டன் நாணயக்கார
ஆல�ோசனை கூறியுள்ளார்.
க�ொலன்னாவை
தெற்கிலுள்ள
களனி கங்கை அணைச்சுவர் மற்றும்
க�ொத்தட்டுவ அணைச் சுவர் என்பவற்றை சரியான இடத்தில் அமைத்து,ஏற்கனவே
முன்மொழியப்பட்டுள்ள களனி கங்கை பன்முக
அபிவிருத்தி திட்டத்தை செயல்படுத்தினால், க�ொழும்பு நகரை வ�ௌ்ளத்திலிருந்து பாதுகாக்க முடியும்
என்பது அவரது நம்பிக்கை. இத்திட்டத்தை முன்வைத்துள்ள நீர்ப்பாசன
திணைக்கள முன்னாள் சிரேஷ்ட
பிரதி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர்
ப�ொறியியலாளர் அண்டன் நாணயக்கார,க�ொத்தட்டுவ
அணைச்
சுவரை ஆய்வு செய்வதற்காக கடந்த
(20) வருகை தந்த ப�ோது இதுபற்றி
தெரிவித்தவை.
க�ொழும்பு நகரம், வருடாந்தம்
வ�ௌ்ளத்தால் பாதிக்கப்படுவது
பலரது வாழ்வியலுடன் த�ொடர்புடைய பிரதான பிரச்சினை மட்டுமல்ல, நாட்டின் ப�ொருளாதாரத்திலும் இந்த நிர்க்கதி தாக்கத்தை
ஏற்படுத்துகிறது.
இந்த வெள்ளத்தை தடுப்பதற்கு
நிரந்த தீர்வு எட்டப்படின், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கு
நிவாரணம் வழங்க செலவிடும் நிதியையும் சேமிக்க முடியும். அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன, நீர் வழங்கல் அமைச்சராக இருந்த 2008 ஆம்
ஆண்டு காலப்பகுதியில் இதற்கான

முயற்சிகள்
எடுக்கப்பட்டன.
எனினும், பல காரணங்களால் இத்திட்டத்தை பூரணப்படுத்த முடியாமல்போனது.
நீர்ப்பாசன
திணைக்களத்தின்
அனுமதியின்றி, அந்தப் பகுதிகளில்
பெருமளவு கட்டடங்கள் கட்டப்படுவதால்தான், இந்தப்பிரச்சினை
ஏற்படுகிறது. வெள்ளம் வடிந்த�ோட முதலில் முறையான வடிகான்கள் அவசியம்.
பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர்
களனி பிரதேசத்தில், களனி கங்கைக்கென வடக்கு அணையையும்
மற்றும் க�ொலன்னாவ பிரதேசத்தில்
தெற்கு அணையையும் அன்றைய
காலப்பகுதிக்கு ஏற்றவாறு ஒல்லாந்-

க�ொர�ோனா த�ொற்று வீரியமடைகிறது
அநுராபுரத்தில் பாடசாலைகளுக்கு பூட்டு
( திறப்பனை தினகரன் நிருபர்)

அநுராதபுர மாவட்டத்தில் க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்குள்ளாவ�ோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாள�ொன்றுக்கு சுமார் 300 பேர்வரை த�ொற்றுக்கு உள்ளாகின்றனர்.இது, உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அநுராதபுர மாவட்ட
த�ொற்று ந�ோய் பிரிவின் விசேட வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் தேஜன
ச�ோமதிலக தெரிவித்துள்ளார்.இது பற்றி அவர் தெரிவித்ததாவது,
அநுராதபுர மாவட்டத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பிரதேச செயலக
பிரிவுகளிலும் புதிதாக த�ொற்றாளர்கள் இனங்காணப்படுகின்றனர். சுமார் 700 பேர் வரையில் வைத்திய சாலைகளில் சிகிச்சை
பெற்று வருகின்றனர்.
மேலும், ஆயிரம் பேர் வீடுகளில் சிகிச்சை பெற்றும் வருகின்றனர். இவர்களில் சிலர், தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தை மீறி
வெளியில் நடமாடுகின்றனர்.இவர்களுக்கு எதிராக கடுமையாக சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அநுராதபுர மாவட்டத்தில் உள்ள சுமார் 70 பாடசாலைகளைச்
சேர்ந்த 200 மாணவர்களுக்கு த�ொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால்,
அநுராதபுர மாவட்டத்தில் உள்ள பல பாடசாலைகள், தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன. மேலும் சில பாடசாலைகளில், குறித்த
வகுப்பறைகளும் மூடப்பட்டுள்ளன.

தர்கள் அமைத்திருந்தனர். அதன்
பின்னர் 1924 ல் ஆங்கிலேயர்கள்
வெள்ள நீரை கட்டுப்படுத்த க�ொத்தட்டுவயில் இன்னும் ஒரு அணைச்சுவரைக் கட்டினர். இதனால் கித்தம்பகுவ வாய்க்கால் இரண்டாக
பிரிந்தது.
இதனால்,
புத்தளத்திலிருந்து
ஹமில்டன்
வாய்க்காலூடாக
க�ோட்டை பாராளுமன்றத்தி ற்கருகில் வருவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட
படகுகள் பாதை நீர்ப் ப�ோக்குவரத்து
பாதிப்படைந்தது.
க�ொழும்பில் ஏற்படும் வெள்ளத்தை கட்டுப்படுத்த, களனி கங்கைக்கு தூரமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள க�ொத்தட்டுவ, க�ொலன்னாவ

தெற்கு அணைச்சுவர் தற்போது
ப�ொருத்தமற்றுள்ளது.
இதனால்,மாற்று அணைச் சுவருக்கான திட்டம�ொன்றை 1984 ல் முன்வைத்தேன்.
களனி கங்கை பன்முக அபிவிருத்தித் திட்டம் என முன்வைக்கப்பட்ட
இந்தத் திட்டத்தை, ஆட்சிக்கு வந்த
எந்த அரசாங்கங்களும் செயல்படுத்தவில்லை. அண்மையில், பாராளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற க�ோப் குழு
விவாதத்தில் அமைச்சர் தினேஷ்
குணவர்தன இதனை பாராளுமன்றத்தின் கவனத்திற்கு க�ொண்டு வந்திருந்தார்.
பன்முகத் திட்டமாக இதை,
செயல்படுத்தினால் நீர், மின்சா-

ரம், குடிநீர், விவசாயத்துக்கான
நீர், புதிய குடியேற்றங்கள், மற்றும்
வெள்ளப் பிரச்சினை உள்ளிட்ட சகலதுக்கும் தீர்வுகாணமுடியும் என்பதும் அமைச்சரால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.
களனி கங்கை பெருக்கெடுத்து
ஒருமுறை பாராளுமன்றம் கூட
மூழ்கிய சந்தர்ப்பத்தில், ப�ொறுப்பு
வாய்ந்த சகலரும் மகாவலியைப்
பற்றி மாத்திரமே பேசினர்.1961 ல்
இலங்கைக்கு வந்த ரஷ்ய நிபுணர்கள்
குழு ஒன்று, களனிகங்கை நீரை குருநாகலுக்கு இயற்கையாகக் க�ொண்டு
செல்ல முடியுமென சுட்டிக்காட்டியிருந்தது.
இதன் விபரங்களையும் 1984 இல்,-

ப�ொறியியலாளர் நாணயக்கார முன்வைத்த அறிக்கையில் உள்ளடக்கியிருந்தார். இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த
அன்று எண்ணியவர்களில், இன்று,
ப�ொறியியலாளர் நாணயக்கார மாத்திரமே உயிருடனுள்ளார்.
முத்துராஜவெல பிரச்சினைக்குக்
கூட,இவரது
தலைமையிலான
குழுவே தீர்வை முன்வைத்தது.
எனவே, அரசாங்கம் இதற்கான
முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும்.
அவ்வாறு எடுக்கப்படின், களனி
கங்கை
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட
அபிவிருத்தி திட்டத்தை செயற்படுத்த, தனது தலைமையிலான
குழு, ஒத்துழைப்பு வழங்க தயாராக
உள்ளது என்றார்.

வீதி விபத்தில் சிறைச்சாலை
உத்திய�ோகத்தர் மரணம்
(அநுராபுரம் தினகரன் நிருபர்)

க�ொழும்பு மெகசீன் சிறைச்சாலைக்குச் ச�ொந்தமான வான், காட்டு யானையில் ம�ோதி ஏற்பட்ட விபத்தில், சிறைச்சாலை உத்திய�ோகத்தர்
ஒருவர் உயிரிழந்தார்.
சீகிரிய ப�ொலிஸார் இதுபற்றி தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம், தம்புள்ள ஹபரனை பிரதான
வீதியின்
திகம்பத்தான
பகுதியில்
(22)
அதிகாலை இடம்பெற்றதாக விசாரணைகளை
மேற்கொண்டுவரும் ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
சம்பவத்தில் சாரதி உள்ளிட்ட மேலும் மூன்று
உத்திய�ோகத்தர்கள் காயமடைந்தும் உள்ளனர்.
மெகசீன் சிறைச்சாலையில் கடமை புரியும்
44 வயதுடய சிறைச்சாலை பாதுகாப்பு உத்திய�ோகத்தரே இச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்துள்ளார்.
க�ொழும்பு மெகசீன் சிறைச்சாலையில் தடுத்துவைத்திருந்த சிறைக்கைதியை, மட்டக்களப்பு
சிறைச்சாலையில் ஒப்படைத்து விட்டு மீண்டும்
க�ொழும்பு வருகையிலே, இவ்விபத்து நிகழ்ந்தது. காட்டுயானையில் ம�ோதிய இந்த வான்,
வீதியை விட்டு விலகி மதிலில் ம�ோதியதில் இச்சம்பவம் இடம்பெற்றது.

கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சின் நிதிய�ொதுக்கீட்டின் கீழ், கலாவெவ தெளியாவ
குறுக்குத் தெரு க�ொங்கிரீட் கல் பதித்து புனர் நிர்மாணம் செய்யப்பட உள்ளது. அநுராதபுர மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
இஷாக் ரஹுமான், இதற்கான அடிக்கல்லை நடுவதைப் படத்தில் காணலாம்.
(படம்: திறப்பனை தினகரன் நிருபர்)
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தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில்
37 மாணவர்களுக்கு க�ொவிட் த�ொற்று

மணல் அகழ்விற்கு
எதிராக ஆர்ப்பாட்டம்

(காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

கல்முனை சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஜீ. சுகுணன்
(ஒலுவில் விசேட, காரைதீவு குறூப்
நிருபர்கள்)

தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த 37 மாணவர்களுக்கு
க�ொர�ோனாத் த�ொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக,
கல்முனைப்
பிராந்திய சுகாதார சேவைகள்
பணிப்பாளர் வைத்திய கலாநிதி
டாக்டர் ஜீ. சுகுணன் தெரிவித்தார்.
கடந்த 03 நாட்களாக கல்முனை
பிராந்தியத்தில்
மேற்கொள்ளப்பட்ட அன்டிஜன் மற்றும் பீ.சீ.ஆர்
பரிச�ோதனைகளின் அறிக்கையில்
தென்கிழக்கு
பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த 37 மாணவர்களுக்கு
க�ொர�ோனாத் த�ொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
க�ொர�ோனா த�ொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட பல்கலைக்கழக 37 மாணவர்களும்
அட்டாளைச்சேனை

க�ொவிட்-19 இடைதங்கல் சிகிச்சை நிலையத்தில்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
தெரிவித்தார்.
இதேவேளை
திங்கட்கிழமை (22) ப�ொத்துவில்
ப�ொலிஸ்
நிலையத்தில்
மேற்க�ொள்ளப்பட்ட அன்டிஜன் பரிச�ோதனையின்
ப�ோது,
ப�ொத்துவில்
ப�ொலிஸ் நிலையத்தை சேர்ந்த 11
ப�ொலிஸ் உத்திய�ோகத்தர்களுக்கும்
க�ொர�ோனா த�ொற்று உள்ளதாக
இனங்காணப்பட்டுள்ளனர்.
ப�ொலிஸ் உத்திய�ோகத்தர்களில்
அதிகமானவர்கள் ம�ொனராகலை
மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்களெனவும், அண்மைக்காலமாக மேலும்
பல இடங்களிலும் க�ொர�ோனாத்

த�ொற்று
அதிகரித்து
வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
கல்முனை
பிராந்தியத்தில்
பரவலாக
தடிமல்
காய்ச்சல்
காணப்படுவதால் பரிச�ோதனை
நடவடிக்கைகளிலும்
சுகாதார
கட்டுப்பாட்டு செயற்பாட்டிலும்
இறுக்கமான
நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கவுள்ளதாகவும்
தெரிவித்தார்.
ப�ொது மக்கள் அலட்சியம் செய்யாமல் முகக்கவசம் அணிவத�ோடு,
இறுக்கமான சுகாதார நடைமுறைகைளை கடைப்பிடிக்குமாறும், சட்டவிரேதமான ஒன்று கூடல்களை
தவிர்த்து க�ொள்ளுமாறும் கேட்டுள்ளார்.

த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்

வெருகல் பிரதேச செயலாளர்
பிரிவிற்குட்பட்ட வெருகல் நாதன்ஓடை ஆற்றில் இடம்பெறும் மணல்
அகழ்வை தடுத்து நிறுத்துமாறு வலியுறுத்தி வெருகல் பிரதேச செயலகம் முன்பாக திங்கட்கிழமை (22)
பிரதேச மக்களால் கவனயீர்ப்பு
ப�ோராட்டம�ொன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது.
வெருகல் பிரதேச இளைஞர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இவ்
ஆர்ப்பாட்டத்தில், பிரதேச மக்கள்

சுல�ோகங்களை ஏந்தியவாறு க�ோசங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். வெருகல் ஆற்றில் மணல்
அகழ்வு இடம்பெறுவதால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு கிராமங்கள்
அழிவடையும் ஆபத்து உள்ளதாக
ஆர்ப்பாட்டத்தில்
ஈடுபட்டோர்
தெரிவித்தனர்.
இதன்போது வெருகல் பிரதேச
செயலக உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் சி.முரளிதரனிடம் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோர் மகஜர்
ஒன்றினையும் கையளித்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

இறக்காமம் மக்களால் மட்டக்களப்பில் கறுவா, கமுகு
றிசாட்டுக்கு வரவேற்பு மரக்கன்றுகள் வழங்கி வைப்பு
(வரிப்பத்தான்சேனை தெற்கு குறூப்
நிருபர்)

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸின்
தலைவரும்,பாராளுமன்ற
உறுப்பினருமான றிசாட் பதியுதீன்
இறக்காமம் பிரதேசத்திற்கு சனிக்கிழமை (20) விஜயம�ொன்றை
மேற்கொண்டு மக்கள் சந்திப்புகளில்
கலந்து க�ொண்டார்.
இறக்காமம் பிரதேச சபை உறுப்பினர் எஸ்.ஏ.அன்வர் தலைமையில் வரிப்பத்தான்சேனை ப�ொது
மக்களை சந்திக்கும் நிகழ்வும்,
விசேட துஆப் பிரார்த்தனையும்
வரிப்பத்தான்சேனை பெரிய ஜும்ஆ
பள்ளிவாசல் மண்டபத்தில் இடம்
பெற்றதுடன், இறக்காமம் ப�ொது
மக்களை சந்திக்கும் நிகழ்வு இறக்காமம் பிரதேச சபை உதவி தவிசாளர்
ந�ௌபர் ம�ௌலவி தலைமையில்
இறக்காமம் பிரதேச சபை கேட்போர்
கூடத்தில் இடம் பெற்றது.
இதன்
ப�ோது
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் றிசாட் பதியுதீனுக்கு
இறக்காமம் பிரதேச மக்களால்
மகத்தான வரவேற்பளிக்கப்பட்டதுடன், விசேட துஆ பிரார்த்தனையும்
இடம் பெற்றது. நீண்ட நாட்களின்
பின் மக்கள் சந்திப்புகளில் கலந்து

க�ொண்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
ப�ொது மக்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் க�ொண்டார்.
இம் மக்கள் சந்திப்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஸர்ரப் முதுனபீன், அகில இலங்கை மக்கள்
காங்கிரஸின் சம்மாந்துறை த�ொகுதி
அமைப்பாளர் ஐ.எல்.எம்.மாஹிர்,
நிந்தவூர் பிரதேச சபை தவிசாளர்
தாஹிர், கட்சிப் பிரதிநிதிகள், ப�ொது
மக்கள் என பலரும் பிரசன்னமாகியிருந்தனர்.

அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின்
முன்னேற்ற மீளாய்வு கூட்டம்

(பாலமுனை கிழக்கு தினகரன் நிருபர்)

யிகளுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மரக்கன்றுகளே மாவட்ட அரசாங்க
அதிபர் கே. கருணாகரன் தலைமையில் விவசாயிகளுக்கு வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்கு மேலதிகமாக மாவட்ட
செயலக உத்திய�ோகத்தர்களுக்கு 200
கமுகு மரக்கன்றுகளும், 200 கறுவா
மரக்கன்றுகளும் மேலதிக அரசாங்க
அதிபர் திருமதி. சுதர்சினி ஸ்ரீகாந்தின்
வேண்டுக�ோளின் பேரில் திங்கட்கிழமை (22) மாவட்ட செயலகத்தில்
வைத்து வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

க�ொர�ோனா பேரிடர் காரணமாக மூடப்பட்டிருந்த அறநெறிப் பாடசாலைகளை எதிர்வரும்
28ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை
முதல்
சுகாதார நெறிமுறைக்கிணங்க மீளத்திறக்குமாறு இந்துசமய கலாசார அலுவல்கள்
திணைக்களப்
பணிப்பாளர்
அ.உமாமகேஸ்வரன்
அறிவித்துள்ளார்.
அறநெறிப்பாடசாலைகளின்
கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகள் ஆரம்பிப்பதற்கு வசதியாக
பெற்றோர் அறநெறிப் பாடசாலை
நிருவாகத்தினர்
ப�ொறுப்பான
உத்திய�ோகத்தர்கள் ஒத்துழைப்பு
வழங்க வேண்டும்.
உரிய சுகாதர நடைமுறைகளை
கட்டாயம் பின்பற்றவேண்டும்.
எனவே இதுவிடயத்தில் சகலரும்
கவனம்செலுத்த வேண்டும்.

பெரும்போக
விவசாயிகளுக்கு
இலவசமாக சேதன
உரம் விநிய�ோகம்
(அட்டாளைச்சேனை மத்திய நிருபர்)

ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களத்தின் விரிவாக்கல் உத்திய�ோகத்தர் நர்தனா குகதாசனின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில்,
மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கே.
கருணாகரன், மேலதிக அரசாங்க
அதிபர் திருமதி சுதர்சினி ஸ்ரீகாந்,
மாவட்ட திட்டமிடல் பணிப்பாளர்
திருமதி சசிகலா புண்ணியமூர்த்தி,
மாவட்ட விவசாய மேற்பார்வை
உத்திய�ோகத்தர் சீ. தனிநாயகம்,
அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர் கேம
சந்திகா உட்பட மாவட்ட செயலக
உத்திய�ோகத்தர்கள் பலரும் கலந்து
க�ொண்டனர்.

அம்பாறை மாவட்ட பெரும்போக
விவசாயிகளுக்கு அரசினால் மானிய
சேதன உரம் மற்றும் உயிரியல் திரவ
உரம் என்பன விநிய�ோகிக்கப்பட்டு
வருகின்றன. கமநல சேவை அபிவிருத்தி நிலையங்கள் ஊடாக, பிரதேச
கமக்காரர் அமைப்புக்கள் விநிய�ோகப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன.
நெற்பயிர்களின் மூன்றாவது முறை
உரப் பிரய�ோகத்திற்குத் தேவையான
கே.சி.எல். சேதன உரம் இதுவாகும்
என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
ஏக்கர�ொன்றுக்கு 24 கில�ோகிராம்
என்ற அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது.
அத்துடன்,
நெற்பயிர்களுக்கு
உகந்த உயிரியல் திரவ உரமான Bio
Film R ப�ோத்தல், ஏக்கருக்கு 500
மில்லி லீற்றர் இரண்டு என்ற அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது.
இதேவேளை, ஏனைய பிரதேசங்களில் இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட நன�ோ நைதரசன்
திரவ உரம் வழங்கப்பட்டுவரும்
அதேவேளை, அட்டாளைச்சேனை
பிரதேச விவசாயிகளுக்கு நன�ோ
திரவ உரம் வழங்கப்படாது, Bio Film
R உயிரியல் திரவ உரம் வழங்கப்படுவது குறித்து விவசாயிகள் அதிருப்தி
தெரிவிக்கின்றனர்.

எஸ்.சசிகரன் தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில், அம்பாறை
மாவட்ட விவசாய திணைக்களத்தின் பண்ணை இயந்திரவியல் பாடவிதான உத்திய�ோகத்தர் எஸ்.தவநே-

சன், விவசாய ப�ோதனாசிரியர் எம்.
எஸ்.எம்.ஜெனித்கான்,
விவசாய
விரிவாக்கல் காரியாலயத்தின் உத்திய�ோகத்தர்கள், விவசாயிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.

(மட்டக்களப்பு குறூப், கல்லடி குறூப்
நிருபர்கள்)

சிறிய அளவிலான பயிர்ச் செய்கை
ஊக்குவிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் மட்டக்களப்பு விவசாயிகளுக்கு கறுவா
மற்றும் கமுகு மரக்கன்றுகள் வழங்கி
வைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஏற்றுமதி விவசாய திணைக்களத்தினால் சிறிய அளவிலான பயிர்ச்செய்கை ஊக்குவிப்புத் திட்டத்தின்கீழ், மட்டக்களப்பு விவசாயிகளுக்கு
முதல் தடவையாக 50 கமுகு மற்றும்
100 கறுவா மரக்கன்றுகள் என்ற
அடிப்படையில் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இம்மாவட்டத்தில் பரீட்சாத்தமாக
முதல் தடவையாக மயிலம்பாவெளி
பிரதேசத்தில் கறுவா மரக்கன்றுகளும், களுவாஞ்சிக்குடி பிரதேசத்தில்
கமுகு நாற்றுமேடைகள் உருவாக்கப்பட்டு தலா 3000 கன்றுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களத்தினால் நாற்றுமேடை உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து கமுகு மரக்கன்றுகள் 13 ரூபாவிற்கும், கறுவாய்
மரக்கன்றுகள் 18 ரூபாவிற்கும்
க�ொள்வனவு செய்யப்பட்டு விவசா-

அறநெறி
பாடசாலைகள்
28ஆம் திகதி
ஆரம்பம்

பரசூட் முறையில் நெற்
செய்கை களப் பயிற்சி
(சவளக்கடை குறூப் நிருபர்)

அம்பாறை மாவட்ட அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் முன்னேற்ற
மீளாய்வுக் கூட்டம் சனிக்கிழமை
(20) அம்பாறை பிரதேச செயலகத்தில் நடைபெற்றது.
அம்பாறை மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் வி. ஜெகதீசன் தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில்,
அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களுக்கான
தேசிய செயலகத்தின் பணிப்பாளர்
நாயகம் ராஜா குணரத்ன, அம்பாறை
மாவட்ட செயலகத்தின் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களுக்கான இணைப்பாளர் ஐ .எல். எம். இர்பான் உட்பட
அம்பாறை மாவட்டத்தில் இயங்கும்
அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் பிரதி
நிதிகளும் கலந்து க�ொண்டனர்.
இதன் ப�ோது நஞ்சற்ற உணவு
உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் திட்-

டத்திற்கு அமைவாக மனித எழுச்சி
நிறுவனத்தின் நிறைவேற்று பணிப்பாளர் கே.நிஹால் அஹமட்டினால்,
த�ொகுக்கப்பட்ட இயற்கை விவசாய
கையேடான எங்கள் வீட்டில் ஒரு
குட்டித் த�ோட்டம் எனும் நுாலினை,

அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களுக்கான
தேசிய செயலகத்தின் பணிப்பாளர்
நாயகம் ராஜா குணரத்ன மற்றும் கூட்டத்தில் கலந்து க�ொண்ட அனைவருக்கும் இலவசமாக வழங்கிவைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

நஞ்சற்ற நெற் செய்கையின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ், சேதனப் பசளையினை
பயன்படுத்தி பரசூட் மற்றும் இயந்திர முறையில் நெற்பயிர்ச் செய்கையினை மேற்கொள்ளும் செயன்முறை களப்பயிற்சிகள் அன்னமலை
விவசாய விரிவாக்கல் நிலையத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.
இதற்கமைய
சவளக்கடை
விவசாய ப�ோதனாசிரியர் பிரிவிலுள்ள சடயந்தலாவ மேற்கண்ட
வயல் பிரதேசத்தில்
இத்திட்டம்
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றது.
அன்னமலை விவசாய விரிவாக்கல் நிலையத்தின் ப�ொறுப்பதிகாரி

கிண்ணியா மத்திய கல்லூரி மாணவனுக்கு பாராட்டு காத்தான்குடி நூதனசாலை இரண்டு

வருடங்களின் பின்னர் மீள திறப்பு

(கிண்ணியா மத்திய நிருபர்)

2020 கல்வி ப�ொது/ சாதாரண தரப் பரீட்சையில்
முதல் 10 திறமைச் சித்தி அடைந்த மாணவர்களுக்கான பாராட்டு வைபவம் திங்கட்கிழமை (22)
கல்வி அமைச்சில் நடைபெற்றது.
இந்த 10 மாணவர்களுள் ஒருவராக கிண்ணியா
மத்திய மகா வித்தியாலயத்தைச் சேர்ந்த நிஜாமுதீன் ஹாதிம் அஹ்மதும் என்ற மாணவனும்
தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார்.
இவர், கிண்ணியா வலயக் கல்வி அலுவலக
விஞ்ஞான பாட உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்
ஏ.எம். நிஜாமுதீன் மற்றும் ஆசிரியை ஏ.
ஜெஸிலா ஆகிய�ோரின் புதல்வராவார்.
இவரது இந்த வெற்றிக்கு பங்களிப்பு செய்த

புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்)

அனைத்து ஆசான்களுக்கும் மற்றும் வாழ்த்துக்களையும் பரிசில்களையும் வழங்கி வைத்தவர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் க�ொள்வதாக
பெற்றோர்கள் தெரிவித்தனர்.

காத்தான்குடி பூர்வீக நூதனசாலை
இரண்டு வருடங்களின் பின்னர் மக்கள்
பாவனைக்காக செவ்வாக்கிழமை (23)
மீள திறக்கப்பட்டது. இலங்கை முஸ்லிம்களின் பூர்வீக வரலாற்றைக் கூறும்
வகையில் கிழக்கு மாகாண முன்னாள்
ஆளுநர் எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ்வினால் கடந்த 2015ம் ஆண்டு இந்த
நூதனசாலை காத்தான்குடியில் திறந்து
வைக்கப்பட்டது.

இலங்கை த�ொல்பொருள் திணைக்களத்தின் கீழ் இயங்கி வந்த இந்த நூதனசாலையை த�ொல்பொருள் திணைக்களம் க�ொண்டு செல்ல முடியாது என
அறிவித்ததையடுத்து, காத்தான்குடி நகர
சபை இதைப் ப�ொறுப்பேற்றுள்ளதாக
காத்தான்குடி நகர சபை தவிசாளர் எஸ்.
எச். அஸ்பர் தெரிவித்தார்.
க�ொர�ோனா பரவல் அச்சம் காரணமாக கடந்த இரண்டு வருடங்களாக இது
மூடப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து செவ்வாக்கிழமை (23) இந்த நூதனசாலை

மீள திறக்கப்பட்டது. காத்தான்குடி நகர
சபை தவிசாளர் எஸ்.எச்.அஸ்பர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில்,
காத்தான்குடி நகர சபை செயலாளர்
திருமதி ரிப்கா மற்றும் காத்தான்குடி நகர
சபை உறுப்பினர்கள், உலமாக்கள், நகர
சபை ஊழியர்கள் என பலரும் கலந்து
க�ொண்டனர்.
இந்த நூதனசாலை தினமும் காலை 9
மணி த�ொடக்கம் மாலை 5 மணி வரை
திறந்திருக்கும் என காத்தான்குடி நகர
சபை தவிசாளர் மேலும் தெரிவித்தார்.
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ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் திட்டத்தின் கீழ் சகல மக்களுக்கும்
அரசியல் சமூக ப�ொருளாதார சமத்துவம் கிடைக்கும்
ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்ற
திட்டத்தின் மூலம் சகல மக்களும்
அரசியல் சமூக ப�ொருளாதார சமத்துவத்தை பூரணமாக அனுபவிக்கும்
காலத்தை நாம் உருவாக்குவ�ோம்.
காட்சிகளை நிறம் மாற்றி காட்டும்
அரசியல் கண்ணாடிகளை கழற்றி
விட்டு நிஜங்களைப் பார்ப்பதற்கு
முன்வரவேண்டும் என்று சகல அரசியல் கட்சிகளுக்கும் அழைப்பு விடுப்பதாக கடற்றொழில் அமைச்சர்
டக்ளஸ் தேவானந்தா தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெற்ற
வரவு செலவுத் திட்ட விவாதத்தில் கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர்
மேலும் குறிப்பிட்டதாவது.
எத்தகைய தடைகளையும் சவால்களையும் அரசியல் குழப்பங்களையும் எதிர்கொண்டு சமூக ப�ொருளாதார அபிவிருத்தியை கட்டியெழுப்ப
எமது ஆட்சி திடசங்கற்பம் பூண்டுள்ளது. சகல இன, மத சமூக மக்களும் சரிநிகர் சமன் என்ற சமத்துவ
சிந்தனையை நடை முறைப்படுத்தவே ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்ற
திட்டத்தை ஜனாதிபதி பிரகடனம்
செய்திருக்கிறார். மருண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய்

கடற்றொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா
என்பார்கள்.
அவ்வாறான நிலை மாறி பரந்த
வெளிச்சம் கூட மருண்டவன் கண்ணுக்கு பேயாக
தெரியும் காலமாக இது
மாறியிருக்கிறது.
எமது தேசத்தின் மக்களது ஆர�ோக்கியமான
வாழ்க்கையை
முன்வைத்து
ஜனாதிபதி
எடுத்து வருகின்ற முயற்சிகளை நான் ஒரு மக்கள்
நேய ந�ோக்கமாகவே பார்க்கிறேன்.
இரசாயன உரம் மற்றும் விவசாய
உள்ளீடுகள் மற்றும் சுத்தமற்ற குடிநீர்
காரணமாக எமது நாட்டில் சுமார் 10
ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மரணங்கள் ஒரு வருடத்தில் ஏற்படுவதாகத்
தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சுமார்
125,000 க்கும் அதிகமானவர்கள் சிறுநீரக ந�ோயாளர்களாக மாறி வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன .
ஒரு பக்கத்தில் இத்தகைய ந�ோய்களற்ற சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கு
இந்த இயற்கை உரப் பயன்பாடு
வழிவகுப்பதுடன்இ மறுபக்கத்தில்

அதிகளவிலான அந்நியச்
செலாவணியை மீதப்படுத்தவதற்கும் எம்மால்
இயலுமாகின்றது.
இத்தகைய
முயற்சிகள் தேசிய உற்பத்தியை
ஊக்கப்படுத்துவதற்கும்
வழிவகுக்கின்றது என்பதையும் நாம் உணர்ந்து
க�ொள்ள
வேண்டும்.
அதே நேரத்தில் சகல
மக்களுக்கும் சுத்தமான
குடிநீர் என்ற திட்டமும் அதற்கான
முன்னெடுப்புகளும்
ந�ோயற்ற
நாடாக இலங்கையினை உருவாக்கும்.
இந்த வரவு செலவுத்திட்டத்தில்
நில வேளாண்மைக்கு ப�ோதிய நிதி
ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
இது விதைத்த நிலத்தை உழுது
ஊருக்கும் பேருக்கும் படங்காட்டும்
தேர்தல் நாடகம் அல்ல. உழைக்கும்
உழவர்கள் த�ொழுதுண்டு வாழாமல்
உழுதுண்டு வாழும் வாழ்வியல் உரிமைக்காகாவே அந்த நிதி ஒதுக்கீடு
செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
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அரசை விமர்சிப்பதே எதிர்
கட்சியின் முழுநேர செயற்பாடு
சபை முதல்வர் அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன

அதுப�ோல் நீர் வேளாண்மைக்கு
ப�ோதிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
இது படகுச்சவாரி செய்து படங்காட்டி அரசியல் பிழைப்பு நடத்துவதற்காக அல்ல, நீர் வளங்கள்
அனைத்தையும் தம் வாழ்வின் நலன்களுக்காக, நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக் எமது மக்கள் பயன்படுத்தி
பயனுற வேண்டும் என்பதற்காகவே
அந்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அரசியலில் மட்டுமன்றி
அபிவிருத்தியிலும்
சமத்துவம்
கேட்டுத்தான் நாம் அன்று உரிமை
ப�ோராட்டத்தில்
ஈடுபட்டிருந்த�ோம். அந்த வகையில் எமது உரிமை
ப�ோராட்ட வழிமுறைய மாற்றி
தேசிய நல்லிணக்க பாதையில் பயணிக்க த�ொடங்கியிருந்தாலும் அபிவிருத்தியில் சமத்துவம் என்ற எமது
எண்ணங்களும் ஈடேறியே வருகின்றது.
தேசிய உற்பத்திகளை அதிகரிக்கக்கூடிய அனைத்து வழிகளையும்
மேற்கொள்வதற்கும், அந்த உற்பத்திகளை தரமான உற்பத்திகளாக
மேற்கொள்வதற்கும் நாம் முன்வர
வேண்டும்' என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்

க�ொர�ோனா ஒழிப்பு
த�ொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு எதிர்க்
கட்சியினரிடம் ஜனாதிபதி ஆதரவு
க�ோரிய ப�ோதும் அவர்கள் அதனை
ஏற்கவில்லை என சபை முதல்வரும்
அமைச்சருமான அமைச்சர் தினேஷ்
குணவர்தன பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
எதிர்க்கட்சியானது எந்தவித ஒத்துழைப்பும் இன்றி எப்போதும் அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கும் நடவடிக்கையை
மட்டுமே மேற்கொண்டு வருகிறது
என்றும் அவர் சபையில் தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று வரவு
செலவுத் திட்டம் மீதான குழுநிலை
விவாதத்தில் உரையாற்றும் ப�ோதே
அமைச்சர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அது த�ொடர்பில் மேலும் தெரிவித்த அமைச்சர்,
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ
நாட்டில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை
ஆரம்பித்தார்.
க�ொர�ோனா வைரஸ் வராமல்
அதற்கு தடையாக அமைந்தது அதன்
ப�ோது அவர் எதிர்க்கட்சியின் ஆதர-

வையும் க�ோரினார். ஆனால் எதிர்க்கட்சி எடுத்ததெற்கெல்லாம் குறை
கூறுவதை மட்டுமே செய்தது.
அன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு
மற்றும் ஜே.வி.பியின் ஆதரவைப்
பெற்று மூன்றில் இரண்டை பெற்று
அவசரம் அவசரமாக செயற்பட்டவர்கள் இன்று மாகாண சபைத் தேர்தல்
பற்றி பேசுவது விந்தையாக உள்ளது.
அபிவிருத்தி மற்றும் முதலீடு
பற்றி பேசுகின்றார்கள். அன்று குளியாப்பிட்டி பகுதியில் கார் கம்பெனி
நிறுவப் ப�ோவதாக உள்ள பூமியை
நாசமாக்கினார்கள். நடந்தது என்ன
என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்.
27 வருடங்களுக்குப் பின் இந்த
நாட்டில் நிலவிய ஆசிரியர் அதிபர்களுக்கான சம்பள முரண்பாடு இந்த
அரசாங்கத்தின் மூலமே தீர்த்து வைக்கப்பட்டது.
எமது அரசாங்கம் நெருக்கடியான
நிலையில் 52000 பட்டதாரிகளுக்கு
வேலை வாய்ப்பு வழங்கியது. அவர்களை நிரந்தரமாக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள
நிலையில் அடுத்த வாரம் அமைச்சரவையில் அதற்கான அனுமதி பெறப்படவுள்ளது.

ஜனாதிபதி தனது செலவுகளை குறைத்து நாட்டின்
செலவில் 1.7 பில்லியனை சேமித்துள்ளார்
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ தனது
செலவுகளை குறைத்து நாட்டின் செலவில்
1.7 பில்லியனை சேமித்துள்ளார். வாகனங்கள்
மற்றும் ஆளணியை குறைத்து முன்மாதிரியாக
நடந்து காட்டியுள்ளதாக விவசாய அமைச்சர்
மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே தெரிவித்தார்.
எமது ஆட்சியில் நாம் யாரையும் பழிவாங்கவில்லை. ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்துவதைத்
தடுக்கவ�ோ குழப்பவ�ோ இல்லை. யாரையும்
பழிவாங்கக் கூடாது என ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் எமக்கு கூறியுள்ளார் எனவும் அவர்
குறிப்பிட்டார்.
வரவு செலவுத்திட்ட 3 ஆம் வாசிப்பு மீதான
முதலாம் நாள் விவாதத்தில் உரையாற்றுகையிலே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.
ஜனாதிபதி, பிரதமர் அலுவலகம் உட்பட 19
நிறுவனங்கள் மீதான நிதி ஒதுக்கீடு த�ொடர்பில் விவாதம் நடைபெற்றது. அமைச்சர்
மேலும் தெரிவித்ததாவது,
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியாக தெரிவாகி முதலாம் வருடத்தில்
1.3 பில்லியன் தான் செலவிட்டார். மைத்திரிபால சிரிசேன 3.07 பில்லியன் செலவிட்டார்.
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ 1.7 பில்லியனை மக்களுக்காக மீதப்படுத்தினார். 200 வாகனங்களை
முன்னாள் ஜனாதிபதி பயன்படுத்தினார்.
ஆனால் எமது ஜனாதிபதி 10 வாகனங்களை
மாத்திரம் தான் பாவிக்கிறார் தனியார் வாகனங்களுக்கான எரிப�ொருள் செலவை அவரே செய்கிறார். 15-20 வாகனங்களை கடந்த அரசில்
அமைச்சர்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.ஆனால்
எமது அமைச்சர்களுக்கு 3 வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2 வருடத்தில் புதிய
வாகனம் தருவிக்க அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. ஆனால் உங்கள் ஆட்சியில் புதிய
வாகனங்கள் வாங்கப்பட்டன. ஜனாதிபதியின்
ஆட்சிக்காலத்தில் பெரும்பகுதி க�ோவிட் பிரச்சினையிலே சென்றது. நாட்டை கட்டியெழுப்புவதை ஒருபக்கம் வைத்து மக்களை வாழவைக்க பணியாற்றினார்.
ப�ொலிசுக்கு ப�ொறுப்பான அமைச்சராக
இருந்த சாகல ரத்னாயக்க பாதாள உலகத்திற்கு உதவினார். ஆனால் பாதாள உலகத்தை
ஒழித்தது க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ தான். இன்று
பாதாள உலகத்தினரை காண முடிகிறதா. நீதிமன்றங்களை எவ்வாறு நடத்தினீர்கள் என்று
எமக்குத் தெரியும். அலரி மாளிகையில் தான்
முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. பிணைமுறி
ம�ோசடியை வெளியில் க�ொண்டுவந்ததாலே
எனக்கு எதிராக வழக்குத் த�ொடர்ந்தார்கள்.
எமது ஆட்சியில் நாம் யாரையும் பழிவாங்கவில்லை. ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்துவதை
தடுக்கவ�ோ குழப்பவ�ோ இல்லை. யாரையும்
பழிவாங்கக் கூடாது என ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் எமக்கு கூறியுள்ளனர். ஜனாதிபதியை
விரும்பியவாறு விமர்சிக்க முடிகிறது. நாட்டுக்காக சிறந்த க�ொள்கைகளை க�ொண்டுவந்தவரை விமர்சிக்கின்றனர்.

ஐ.தே.க தலைவர் ரணில்
விக்கிரமசிங்க
உயிர்த்த ஞாயிறு த�ொடர்பான ஆணைக்குழு அறிக்கையின் ஒருபகுதி தான் சபையில்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. எஞ்சிய பகுதியை
சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த நிலையிலே
இது த�ொடர்பில் பல்வேறு எதிர்ப்புகள் முன்வைக்கப்படுகிறது. பல்வேறு கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆணைக்குழு
நியமிக்க முன்னர் தெரிவிக்குழு நியமிக்கப்பட்டது. ஆனால் அறிக்கையை நம்ப முடியாது
என்கின்றனர். 23 பகுதிகள் வரை அறிக்கையில் உள்ளது. சட்டத்தரணிகளுக்கு அவற்றை
பார்க்க முடியுமானால் ஏன் கட்சித் தலைவர்களுக்கு பார்க்க முடியாது.
அமெரிக்க ஒப்பந்தம் த�ொடர்பான அறிக்கையில் என்ன உள்ளது என்று தெரிந்து
க�ொள்ள சபைக்கு உரிமை உள்ளது. அமைச்சர்களுக்கு ப�ொறுப்பு கூறாத குழுவ�ொன்றுள்ளது. சகலரும் பாராளுமன்றத்திற்கு ப�ொறுப்பு
உள்ளது. பல ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுக்கள்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளன. எந்தனை ஆணைக்குழுக்களையும் நியமிக்கலாம். ஆனால்
அமைச்சரவையில் ஆராயாது இவை நியமிக்-

கப்பட்டுள்ளன. பாராளுமன்றத்துக்கு
ப�ொறுப்புக் கூறாத அவற்றுக்கு நிதி
ஒதுக்க முடியாது. அது சட்டவிர�ோமானது. நாட்டில் பாரிய ப�ொருளாதார நெருக்கடி உள்ளது. அமைச்சரவைக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா
பிரேரணை
க�ொண்டுவரலாம்.
நாட்டின் ப�ொருளாதார நிலைமை
த�ொடர்பாக நிதி அமைச்சருக்கு
முழுமையான அறிக்கைய�ொன்றை
வழங்க முடியுமா?

பட்ஜட் விவாதம்

மஹிந்த சமரசிங்க எம்.பி
பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு மத்தியில் நாட்டில் இத்தனை பணிகள்
முன்னெடுப்பது த�ொடர்பில் ஜனாதிபதிக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன்.
மனித உரிமை த�ொடர்பான
விசேட பிரதிநிதியாக அன்றைய
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவால் சர்வதேச சவால்களுக்கு பதில் வழங்க
முடிந்தது. மஹிந்த ராஜபக்ஷ மற்றும்
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் அர்ப்பணிப்பினால் தான் பயங்கரவாதத்தை
ஒழிக்க முடிந்தது. பிரபாகரானை
ஒழிக்க முடிந்தது.

சபை நிருபர்கள்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம்

2022 பட்ஜெட் முதல் நாள் விவாதம்

திஸ்ஸ அத்தநாயக்க:
(ஐக்கிய மக்கள் சக்தி எம் பி)
ஆரம்பத்தில் அரசாங்கத்தின் மீது மக்கள்
க�ொண்டிருந்த நம்பிக்கை தற்போது நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதா என்பது மீளப் பார்க்க
வேண்டிய ஒரு விடயம்.
பிணைமுறி ம�ோசடிகளில் ஈடுபட்டவர்களை சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவ�ோம் என்று
கடந்த தேர்தல் மேடைகளில் கூறப்பட்ட
ப�ோதும் அது த�ொடர்பில் முறையாக எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

அமைச்சர் அலி சப்ரி
6.2 ஆக இருந்த ப�ொருளாதார வளர்ச்சி வீதம்
கடந்த ஆட்சியில் 2.4 வீதமாக வீழ்ச்சியடைந்தது.
பல தடவை அறிவிக்கப்பட்டும் உயிர்த்த

மயந்த திஸாநாயக்க
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி எம். பி
வரவு செலவுத் திட்டத்தை பாராளுமன்றத்தில்
சமர்ப்பிப்பதற்கு
முன்பதாக நாட்டு மக்கள் பெரும்
எதிர்பார்ப்புடன்
காத்திருந்தனர்.
எனினும் மக்கள் எதிர்பார்த்த நிவாரணம் எதுவும் கிடைக்காதால் அந்த
எதிர்பார்ப்பு ஏமாற்றமாகி விட்டது.
இலங்கையின்
ஏற்றுமதி
துறையைப்
ப�ொறுத்தவரையில்
ஐர�ோப்பிய நாடுகளிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஜீ.எஸ்.பி வரிச்சலுகை
நாட்டுக்கு மிகவும் அவசியமானது.
அதனை மீளப் பெற்றுக்கொள்வது
த�ொடர்பில் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் தெரிவித்துள்ளார்.

எம். வேலுகுமார்

எஸ். ஸ்ரீதரன்
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எம்பி
நாட்டில் அமைதி, சமாதானம்,
நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமென்றால் இனவாதத்தை முதலில்
தூக்கியெறிவது அவசியம்.
தமிழ் மக்கள் இழந்த தமது உறவுகளை நினைவு கூர அனுமதி வழங்க
வேண்டும்.
வடக்கு, கிழக்கு பிரதேசங்களில்
யுத்த காலத்தில் தமது உயிர்களை
இழந்தவர்களை
நினைவு
கூர
அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும்.
மக்கள் அதனை மேற்கொள்வதை
தடுப்பதற்காக ப�ொலிஸாரும் இராணுவத்தினரும் மாவீரர் துயிலும்
இல்லங்கள் முன்பாக குவிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இவ்வாறு செய்வதன்
மூலம் தமிழர்களின் மனங்களில்
கலாசார ரீதியாகவும் பண்பாட்டு ரீதியாகவும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தப்படுகின்றது.
2016ம் வருடம் முதல் 2019 வரையிலும்
தற்போதைய ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ச 2019 இல் ஜனாதிபதி யாக பதவியேற்றபின்னரும் கூட மக்கள் மிக அமைதியாக
மாவீரர் தினத்தை அனுஷ்டித்தார்கள்.
பல அமைச்சர்கள் விழாக்களை நடத்துகின்றார்கள். விளையாட்டுப்போட்டிகள் நடக்கின்றன. இதற்கெல்லாம் எந்தக் க�ொர�ோனாவும் பரவவில்லை. ஆனால் மாவீரர் துயிலும்
இல்லங்களுக்குள் மட்டும் தான் க�ொர�ோனா
வருமென கூறப்பட்டு தடை விதிக்கப் படுகின்றன.
இத்தகைய
நிலைமைகள்
மாற்றப்பட
வேண்டும். முதலில் புரிந்துணர்வு இணக்கப்பாடு இடம் பெற வேண்டும் என்றால் இந்த
நிலை மாற்றம் பெறவேண்டும்.

உண்மையான
சவால்களை
உணர்ந்து நாட்டின் ப�ொதுநலனுக்கு முன்னுரிமை அளிப்போம்.

ஞாயிறு த�ொடர்பான எச்சரிக்கைக்கு நடவடிக்கை எடுக்காததால் அந்த சம்பவம் நடந்தது.
ஆனால் புலனாய்வு பிரிவை ஜனாதிபதி பலப்படுத்தி தேசிய பாதுகாப்பை பலப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார். தனியார் துறையை
ஊக்குவிக்கவும் பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. பல வரிகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆட்சிக்கு வந்து 3 மாதத்துக்குள் க�ொர�ோனா
பிரச்சினை எழுந்தது. 2020 வெளிநாட்டு பயணிகள் வருகை வீழ்ச்சி அடைந்தது. அந்நியச்
செலாவணி குறைந்தது. இதனால் 4 பில்லியன் ட�ொலர் நஷ்டம் ஏற்பட்டது. வரி வருமானம் கலால் வருமானம் என்பனவும் வீழ்ச்சி
அடைந்தன.
அரச துறைக்கு காலதாமதமின்றி சம்பளம்
வழங்கப்பட்டன.
எந்தக் கட்சி ஆட்சியில் இருந்தாலும்
அரசுக்கு
கிடைக்கும்
வருமானத்திற்கு
ஏற்ப செலவை முகாமைத்துவம் செய்ய
வேண்டும்.குறுகிய காலத்திற்கு இனிப்புப்
பண்டம் வழங்குவதில் பயனில்லை.சவால்களுக்கு மத்தியில் அதிபர் ஆசிரியர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு வழங்கப்பட்டது. ப�ொருளாதார
நெருக்கடிக்கு மத்தியில் மக்களின் சுகாதாரத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டது. தடுப்பூசி வழங்குவதில் முன்னிலையில் இருக்கிற�ோம்.
அரச துறை ம�ோசடி, வீண் விரயத்தை
குறைக்க த�ொழில்நுட்பத்தை அறிமுகம்
செய்ய வேண்டும். அதற்கான நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அரச துறையை டிஜிடல்மயாக்கும் பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீதிமன்றங்களை டிஜிடல் மயப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி எம். பி.
ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் நாட்டை
ம�ோசமான
அழிவுப்பாதைக்கே
இட்டுச் செல்லும்.
பூமியை ஒன்றிணைக்க முடிந்தாலும் இன, மத, சமூக ரீதியில் மக்கள்
மனதை வெற்றி க�ொள்ள முடியாதுள்ளதை குறிப்பிட வேண்டும்.
கடந்த
நல்லாட்சி
அரசாங்க
காலத்தில்
இனங்களுக்கிடையே
ஒற்றுமையை
கட்டியெழுப்பும்
முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
தற்போது அந்த அடிப்படையே சீர்குலைந்து இனங்களுக்கிடையில் பிளவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
கடந்த காலங்களில் இனங்களுக்கிடையில் பிளவுகளை ஏற்படுத்தியவரிடமே ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்
ஜனாதிபதி செயலணி ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது இதனை நாட்டிலுள்ள
தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் முற்றாக
எதிர்க்கின்றார்கள்.
இனங்களுக்கு இடையில் புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டுமே
தவிர இத்தகைய செயற்பாடுகளால்
இனங்களுக்கிடையில் பிளவுகள் ஏற்படுத்தப்படுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் தேர்தல்
முறைமை அனைத்து இனஇ மத மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாக அமைய வேண்டும்.
புதிய தேர்தல் முறை மூலம் நிறைவேற்று
அதிகார ஜனாதிபதி முறைமை மற்றும் பாராளுமன்றத்தின் அதிகாரங்களுக்கு என்ன நடக்கும்
என சிந்திக்கத் த�ோன்றுகிறது.
பாராளுமன்றத்தில் பல்வேறு கருத்துக்களை
க�ொண்ட கட்சிகள் உள்ளன. குறிப்பாக சிறுபான்மை கட்சிகள் விகிதாசார முறைமையின்
கீழேயே சுதந்திரமாக இந்த சபையில் கூட பேச
முடியும்.

ரவூப் ஹக்கீம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி எம்பி
ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் த�ொடர்பான செயலணியின் செயற்பாடு த�ொடர்பில் பல்வேறு
சந்தேகங்கள் எழுகின்றன.
1956இல் மொழி சட்டத்தை கொண்டுவந்து தமிழ் மக்களின் உரிமையை இல்லாமலாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதுபோன்று, ஒருநாடு ஒரு சட்டம் தொடர்பான
செயலணியின் செயற்பாடுகள்
முஸ்லிம்
மக்களை பழிவாங்க மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கையாகவே பார்க்க முடிகிறது.
ஒரேநாடு ஒரே சட்டம் சட்டம் தொடர்பான ஆணைக்குழு நியமனம் தொடர்பாக
நாட்டுக்குள் பாரியதொரு குழப்பம் உருவாகியுள்ளது.
இதன் உண்மைத் தன்மை தொடர்பில்
தேடிப்பார்க்கவேண்டும். இந்த நடவடிக்கையும் 1956இல் ஏற்படுத்தப்பட்ட சிங்களம்
மட்டும் அரச கரும மொழியால் நாட்டில்

ஏற்பட்ட குழப்பமான நிலையை போன்றதொரு நிலைமைக்கு வழிவகுக்கும�ோ என்ற
சந்தேகம் எழுகின்றது. 1956இல் ஆங்கில
மொழியை கட்டிப்பிடித்துக்கொண்டு தமிழ்
மக்களின் மொழி உரிமையை இல்லாமலாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது.
அதேபோன்றே தற்போது முஸ்லிம் மக்களை
இலக்குவைத்துள்ள ஒருநாடு ஒருசட்டம்
என்ற செயலணியின்
நோக்கம் என்ன?
சட்டம் அனைவருக்கும் சமமாக இருக்கவேண்டும் என்ற குறிக்கோளுக்கமையவே
இந்த செயலணி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என சிலர் விளங்கிக்கொண்டிருக்கின்றனர்.
எனினும் அவ்வாறில்லை. சட்டங்கள்
சமமாக இல்லை என்ற மோசமான கருத்தை
முன்னிலைப்படுத்தியே அது செற்படப்
ப�ோகின்றது என நாம் கருதுகிற�ோம்.
நாட்டில் அனைவருக்கும் சமமான சட்ட
அதிகாரம் இருக்கவேண்டும் என்பதை
அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர்.
நாட்டின் அரசியலமைப்பில் சமத்துவம்,
நீதிமன்ற சுயாதீனம் தொடர்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று சகல பிரஜைகளும் சமமானவர்கள் என அரசியலமைப்பு
தெரிவிக்கின்றது. அப்படியாயின் ஒரே நாடு
ஒரே சட்டத்தின் நோக்கம் என்ன?

ரிசாத் பதியுதீன்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி எம்பி
கிண்ணியாவில் இடம் பெற்றுள்ள படகுப்
பாதை விபத்து த�ொடர்பில் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும்.
ஒரு லட்சம் மக்கள் வாழும் இவ்வாறான
பகுதிக்கு ஒரு மாற்று வழி அல்லது சிறந்த
படகுச் சேவை வசதியாக இருக்க வேண்டும்.
நாட்டில் இனங்களுக்கு இடையிலான
பாலம் ஏற்படுத்தப்பட்டால் மாத்திரமே
நாட்டை கட்டியெழுப்ப முடியும். இன மத
உரிமை மதிக்கப்படும் நாடுகளே வளர்ச்சி
யடைந்த நாடுகளாக காணப்படுகின்றன.
30 வருட யுத்தம் அதனையடுத்து கடந்த
பத்து
வருடங்களாக
முஸ்லிம்களுக்கு
எதிரான நடவடிக்கைகள் என இன, மதங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் இந்த நாட்டுக்கு
தேவை தான். ஆனாலும் அதற்கு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் நிராகரிக்கப்பட்ட
ஒருவர். ஒரு சிறந்த புத்திஜீவி அதற்காக நியமிக்கப்பட வேண்டும்

சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்:
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எம்பி
அரசாங்கங்கள்
மாற்றமடையும்போது
ப�ொருளாதார க�ொள்கைகளும் மாறுவதால்
நாடு பெரும் ப�ொருளாதார வீழ்ச்சியை
எதிர்நோக்க நேர்கிறது.
இம்முறை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள வரவு
செலவுத்திட்டத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு நிதி
பாதுகாப்புக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த
நிலையில் நாட்டின் ப�ொருளாதார முன்னேற்றம், வறுமை ஒழிப்பு த�ொடர்பில் சிந்திக்க
நேர்ந்துள்ளது.
இம்முறை முழு வரவு செலவுத் திட்டத்தில் 19. 14 வீதம் பாதுகாப்புக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எந்த நாட்டுடன் யுத்தம் செய்வதற்காக இந்த நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என
அரசாங்கத்திடம் கேட்க விரும்புகிறேன்.
அத்தியாவசிய உணவுப் ப�ொருட்களுக்கு
விலை குறையும் என எதிர்பார்த்த மக்களுக்கு இந்த வரவு செலவுத் திட்டம் மூலம்
எந்த நன்மையும் கிடைக்கவில்லை.
வடக்கில் மனித உரிமை மீறல் அதிகமாக
நடக்கும் நிலையில் அங்கு மனித உரிமை
ஆணைக்குழு அதிகாரிகளின் செயற்பாடுகள்
திருப்தியளிக்கவில்லை அதன் மூலம் நீதி
கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையை வடக்கு
மக்கள் இழந்துள்ளார்கள். இதுவரை அங்கு
முன்வைக்கப்பட்டுள்ள முறைப்பாடுகளுக்கு
எந்த நீதியும் கிடைக்கவில்லை என்பதே
உண்மை.

16

24–11–2021

2021 நவம்பர் 24 புதன்கிழமை

பாடசாலைகளில் க�ொர�ோனா
த�ொற்று பரவல் தீவிரம்
சுகாதார விதிமுறைகளை கடுமையாக
பின்பற்றுமாறு வலியுறுத்தல்
பதுளை தினகரன் விசேட நிருபர்

ப துளை மாவட்டத்தில் இதுவரை
க�ொ விட் 19 த�ொற்றினால் 490
பே ர் உயிரிழந்துள்ளதாக மாவட்ட
சுகாதார சேவைப் பணியக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நேற்று க�ொவிட் 19 த�ொற்றினால்,
சிகிச்சை பலனின்றி நான்கு பேர்
உயிரிழந்ததுடன்,
மாவட்டத்தின்
ம�ொத்த க�ொவிட் 19 மரணங்கள் 490
பேராக அதிகரித்துள்ளது. பதுளை
மாவட்ட செயலகமும் இதனை உறுதிபடுத்தியுள்ளது.
பதுளை மாவட்டத்தின் 15 பிரதேச
செயலகப் பிரிவுகளிலும் இம் மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன. பதுளை
– 65 பேர், பண்டாரவளை – 55 பேர்,
எல்ல – 12 பேர், ஹல்துமுள்ளை –
23 பேர், ஹாலிஎலை – 53 பேர்,
அப்புத்தளை – 41 பேர், கந்தகெட்டிய – 07 பேர், லுணுகலை – 15 பேர்,
மகியங்கனை – 60 பேர், மீகாகியுல –
12 பேர், பசறை – 31 பேர், ரிதிமாலியத்தை – 12 பேர், ச�ொரணாத�ொட்டை – 10 பேர், ஊவா பரணகமை – 33
பேர், வெலிமடை – 61 பேர் என்ற
வகையில் 490 பேர் க�ொவிட் 19
த�ொற்றினால்
உயிரிழந்துள்ளனர்.
ஆரம்பம் முதல் நேற்று வரையிலான
காலப்பகுதியில் இம்மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன. மேற்படி 15 பிரதேச
செயலகப் பிரிவுகளிலும் நேற்று

மட்டும் 84 பேருக்கும் க�ொவிட் 19
த�ொற்று
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆரம்பம் முதல் இதுவரையிலான காலப்பகுதியில் ம�ொத்த
த�ொற்றாளர்களாக 31 ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து நான்கு (31254) பேர்
பதிவாகியுள்ளனர்.
இவ்வகையில், பதுளை – 4077
பேர், பண்டாரவளை – 2941 பேர்,
எல்ல – 1370 பேர், ஹல்துமுள்ளை
– 1510 பேர், ஹாலி-எலை – 2052
பேர், அப்புத்தளை – 1874 பேர், கந்தகெட்டிய – 1045 பேர், லுணுகலை
– 1284 பேர், மகியங்கனை – 4145
பேர், மீகாகியுல – 835 பேர், பசறை
– 1971 பேர், ரிதிமாலியத்தை – 2787
பேர்,

குறிஞ்சாக்கேணி இழுவைப்படகு விபத்து
செந்தில் த�ொண்டமான் இரங்கல்
திருக�ோணமலை,
கிண்ணியா
குறிஞ்சாக்கேணி பகுதியில் இழுவைப்படகு உடைந்து கவிழ்ந்ததில்
உயிரிழந்தவர்களுக்கு
இ.த�ொ.
காவின் உப தலைவரும்,பிரதமரின் இணைப்பு செயலாளருமான
செந்தில் த�ொண்டமான் இரங்கல்
தெரிவித்துள்ளார்.
திருக�ோணமலையில் இழுவைப்படகு கவிழ்ந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பலர்
உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் கடும்
வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது
எனவும், இறந்தவர்களுக்கு ஆழ்ந்த
இரங்கலை தெரிவித்துக் க�ொள்வதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
குறிஞ்சாக்கேணி பகுதியில் பால
நிர்மாண வேலைகள் நடப்பதால்,
தற்காலிகமாக சேவையில் ஈடுபட்ட ம�ோட்டார் இழுவைப் படகு
உடைந்து, கவிழ்ந்த நிலையிலேயே
இந்த அனர்த்தம் நேர்ந்துள்ளதாக
தெரியவருகிறது.
இவ்விபத்தில்
இதுவரை 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும்,14 பேர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், காணாமல் ப�ோனவர்களை
மீட்கும் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.
இவ்விபத்தில்
உயிரிழந்தவர்களின்
குடும்பத்தினருக்கு
அனுதாபத்தை
தெரிவித்துக்
க�ொள்வத�ோடு,
வைத்தியசா-

லையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் விரைவில் குணமடைய
இறைவனை
பிரார்த்திப்பதாக
அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் காணாமல் ப�ோனவர்களை மீட்கும் பணி த�ொடர்பாகவும், வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களின் நிலைமை
குறித்தும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை த�ொடர்பு க�ொண்டு விசாரித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
உயிரிழந்தவர்களின்
ஆத்மா
சாந்தி
அடைய
இறைவனை
பிரார்த்திக்கிறேன் என இரங்கல்
செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.

ச�ொரணாத�ொட்டை – 604 பேர்,
ஊவா – பரணகமை – 1767 பேர்,
வெலிமடை – 2992 பேர் என்ற
வகையில் 31254 பேர் த�ொற்றாளர்களாக பதிவாகியுள்ளனர்.
நேற்று (23.11.2021) பதுளை – 01.
பண்டாரவளை – 01, ஹாலி-எலை
– 01, பசறை – 01 என்ற வகையில்
க�ொவிட் 19 மரணங்கள் நான்கு
இடம்பெற்றுள்ளன.
த�ொற்றாளர்கள் 31254 பேரில் 25
ஆயிரம் பேர் பூரண குணமடைந்து
வீடுகளுக்கு சென்றுள்ளனர். மிகுதி
6254 பேரில் 490 பேர் மரணமடைய
5764 பேர் சிகிச்சை நிலையங்களிலும், தத்தம் வீடுகளிலும் சிகிச்சை
பெற்று வருகின்றனர்.

ஹற்றன்
டிக்கோயா
பிரதான
பாதையினை இணைக்கும் எப�ோஸ்லி
பிரதான வீதியின் புனரமைப்பு பணிகள்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஹற்றன்
டிக்கோயா
பிரதான
பாதையினை இணைக்கும் எப�ோஸ்லி
பிரதான வீதியின் 4 கில�ோமீற்றர் வரையிலான வீதி குண்டும் குழியுமாக
மிகவும் ம�ோசமான நிலையில் காணப்பட்டது. இந்த வீதியினை அபிவிருத்தி
செய்து தருமாறு ப�ொது மக்கள் விடுத்த
வேண்டு க�ோளுக்கமைய மாகாண
வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினூடாக புனரமைக்கும் பணிகள் நேற்று
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இக்கட்டான
நிலையிலும் இந்த பிரதான வீதியினை
அபிவிருத்தி செய்ய அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்தமை குறித்து ப�ொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த வீதியின் ஒரு பகுதி வீதி அபி-

விருத்தி அதிகார சபைக்கும் இன்னும�ொரு பகுதி மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கும் ச�ொந்தமாக
இருந்தது. இதில் எப�ோஸ்லி த�ொடக்கம் பன்மூர் வரைகடந்த காலங்களில்
காபட் இட்டு புனரமைக்கப்பட்ட
ப�ோதிலும் வீதியின் ஒரு பகுதி மிகவும்
ம�ோசமான நிலையில் காணப்பட்டது.
இதனால் பன்மூர், எப�ோஸ்லி, குரங்குமலை, ம�ொண்டிபெயார், உள்ளிட்ட
பிரதேசங்களுக்கு செல்லும் ஆயிரக்க-

மத்திய மாகாண விளையாட்டுத் திணைக்களத்திற்கு இலங்கை
நிர்வாக சேவையின் II ஆம்தர
அதிகாரி M.A.D.S. பெரேரா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். (23)
இதன்படி புதிய பதவிக்கான நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு
மத்திய மாகாண ஆளுநர் லலித் யூ
கமகே தலைமையில் இடம்பெற்றது.

இந்நிகழ்வில் ஆளுநர், ப�ொது
ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரி எஸ்.பி.
ரத்நாயக்க மற்றும் பிரதம அமைச்சின் செயலாளர் உபாலி ரணவக்க
ஆகிய�ோரும் கலந்துக�ொண்டனர்.
எம்.ஏ.டி.எஸ் பெரேரா இதற்கு
முன்னர் மாகாண கலாசார திணைக்களத்தின் பணிப்பாளராகவும் ஆளுநரின் உதவி செயலாளராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார்.

பதிவு செய்யப்படாத துப்பாக்கிகள்
த�ொடர்பில் தகவல் திரட்டல்
மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்

மாத்தளை மாவட்டத்தில் பதிவு
செய்யப்படாமல் விவசாயிகளிடம்
உள்ள துப்பாக்கிகள் த�ொடர்பான
விபரங்களை திரட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாவட்ட செயலாளர் கே.பெரேரா சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்தார்.
மாத்தளை மாவட்டத்தில்
விவசாய குழு கூட்டத்தில் கலந்து
க�ொண்டு உரையாற்றும் ப�ோதே
மாவட்ட செயலாளர் இத்தகவலை
தெரிவித்தார்.
விவசாய நடவடிக்கைகளுக்காக
விவசாயிகள் பயன்படுத்தி வரும்

துப்பாக்கிகளில் பல இதுவரை
பதிவு செய்யப்படாமல் உள்ளதாக
தெரியவந்துள்ளது. இம்மாவட்டத்தில் பதிவு செய்யப்படாத சுமார் 200
துப்பாக்கிகள் லக்கல பிரதேசத்தில்
உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றன.
பதிவு செய்யப்படாமல் துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்துவது சட்டவிர�ோத செயலாகும். எனவே பதிவு
செய்யப்படாத
துப்பாக்கிகளை
தேடி கண்டுபிடித்து அதனை பதிவு
செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ளுமாறு சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகளுக்கு அவர் இக்கூட்டத்தில் தெரிவித்தார்.

தம் பறிக்கப்படும் க�ொழுந்தின்
நிறை குறைத்தல், அரைபேர், காவல்
த�ொழிலாளர்களுக்கு
ப�ோயா,
ஞாயிறு ப�ோன்ற விடுமுறை நாட்களில் த�ொழில் செய்தும் குறைந்த
சம்பவம், 22 கில�ோவிற்கும் அதிகமாக க�ொழுந்து பறித்தால் மட்டுமே
மேலதிக க�ொடுப்பனவு வழங்கப்படுதல் ப�ோன்ற விடயங்கள் த�ொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டது.
இதுப�ோன்ற த�ொழிலாளர்களின்
அடிப்படை தேவைகள் மறுக்கப்-

பட்டு அவர்களுக்கான சலுகைகளும் உரிமைகளும் வழங்குவதில் த�ோட்ட நிர்வாகங்கள் பின்
நிற்கின்றன. இதை ஒருப�ோதும் இ.த�ொ.கா அனுமதிக்க
ப�ோவதில்லை. எனவே கம்பனிகள் இவ்விடயத்தில் உரிய
கவனம் செலுத்தி அவர்களது
தேவைகளையும் அபிலாஷைகளையும் நிறைவேற்ற கம்பனிகளும் த�ோட்ட நிர்வாகங்களும்
முன்வரவேண்டுமென வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். இக் கலந்துரையாடலில்
நுவரெலியா மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் இ.த�ொ.
காவின் நிதிச் செயலாளர்
மருதபாண்டி ராமேஸ்வரன்,
பெருந்தோட்டங்களுக்கான
பிரதமரின் இணைப்பு செயலாளர்
செந்தில் த�ொண்டமான், பிரதி
தலைவர் அனுஷியா சிவராஜா,இ.
த�ொ.காவின் தேசிய அமைப்பாளர்
ராஜதுரை உபதலைவர்களான துரை
மதியுகராஜா, கணபதி கனகராஜ்,
பி.சக்திவேல், பிரஜாசக்தி பணிப்பாளர் பரத் அருள்சாமி ஆகிய�ோர்
கலந்துக�ொண்டமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

குறைவாக இருப்பதாகவும் த�ோட்ட
நிர்வாகம் ஒரு நாள் சம்பளத்திற்கு 20
கில�ோ கட்டாயமாக பறிக்க வேண்டுமென கட்டாயப்படுத்துவதாக தெரிவிக்கின்றனர். த�ொழில் ரீதியாக பெரும்
பிரச்சினைகளை எதிர்நோக்கி வருவதாகவும் த�ோட்ட அதிகாரி முறையாக
த�ோட்டத்தை வழி நடத்தவில்லை என
தெரிவித்தும் த�ொழிலாளர்கள் நேற்று
ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுத்தனர்.
காலை 9 மணி முதல் பகல் 12

மணிவரை
இந்த
ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது.
அதனைத் த�ொடர்ந்து
இலங்கை
த�ொழிலாளர் காங்கிரஸில்
அதிகாரிகளும் அக்கரப்பத்தனை பிரதேச
சபை தவிசாளர் உறுப்பினர்கள்
வருகை
தந்தனர். இலங்கை
த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின் உப தலைவரும்,
முன்னாள்
மத்திய
மாகாண சபை உறுப்பினர் ஏ. பி. சக்திவேல் சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தந்து அதிகாரிகளுடன்
பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
உடன் த�ொழிலாளர்களுக்கு வழங்கவேண்டிய சலுகைகளை உடனடியாக
வழங்குமாறு தேயிலை மலைகளை
துப்புரவு செய்யுமாறும் அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடினார். அதன்பின்னர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட த�ொழிலாளர்கள் கலைந்து சென்றனர்.

த�ோட்டத்தொழிலாளர்களின் பிரச்சினைகள் த�ொடர்பில்
முதலாளிமார் சம்மேளனத்துடன் விசேட கலந்துரையாடல்

பெருந்தோட்டங்களில்
இன்று
த�ொழிலாளர்கள் பல்வேறு பிரச்சினைகளை எதிர் ந�ோக்கிய வண்ணம்
உள்ளனர்.
இப்பிரச்சனைகள்
யாவற்றிற்கும் ஒரு காத்திரமான
தீர்வு எட்டப்பட வேண்டும் என
இ.த�ொ.காவின் ப�ொதுச்செயலாளரும் த�ோட்ட வீடமைப்பு மற்றும்
சமுதாய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
இராஜாங்க அமைச்சருமான ஜீவன்
த�ொண்டமான் தெரிவித்துள்ளார்.
நேற்று
ராஜகிரியவில்
உள்ள

எப�ோஸ்லி பிரதான வீதியின்
புனரமைப்பு பணிகள் ஆரம்பம்
ஹற்றன் விசேட நிருபர்

இந்நிலையில் பதுளை மாவட்டத்தின் ச�ொரகுன மகா வித்தியாலயத்தில் 2,5,10 ஆகிய வகுப்புக்களைக்
க�ொண்ட கட்டடத்தொகுதி நேற்று
முதல் மறு அறிவித்தல் வரை மூடப்பட்டுள்ளதாக, பிரதேச ப�ொது சுகாதாரப் பரிச�ோதகர் சமன் ஜீவந்த தெரிவித்தார்.
பாடசாலையில் 5 மாணவர்களுக்கு க�ொவிட் 19 த�ொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளமையால் குறிப்பிட்ட இந்த வகுப்புகள் க�ொண்ட
கட்டடத்தொகுதி மறுஅறிவித்தல்
வரை மூடப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பிட்ட
வித்தியாலயத்தில்
40 மாணவர்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ரெபிட் என்டிஜன் பரிச�ோதனைகளில் 5 மாணவர்களுக்கு
த�ொற்று
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் சிகிச்சை நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். வித்தியாலய அதிபர்
பஞ்ஞானந்த தேரர், மூன்று வகுப்புக்களைக் க�ொண்ட கட்டடத்தொகுதி
மூடப்பட்டிருப்பதை உறுதிபடுத்தினார்.
எனவே பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியில் க�ொவிட் 19 த�ொற்று
பரவக்கூடிய சாத்தியங்கள் அதிகளவில் காணப்படுவதால் ஆசிரியர்கள்
ஊடாக மாணவர்கள் தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டும். சுகாதார ரீதியில்
எவ்வாறு
கட்டுப்பாடுகளுடன்
அவதானமாக
இருக்கவேண்டும்
என்பதை மாணவர்களிடம் அறிவுறுத்தவேண்டும்.
இல்லையேல்
மாணவர்கள் இன்னமும் விளையாட்டுத்தனமாகத் தான் நடந்துக�ொள்வார்கள்.

புதிய விளையாட்டுப்
பணிப்பாளர் நியமனம்

ணக்கான ப�ொது மக்களும் , மாணவர்களும் என பலரும் சிரமங்களை எதிர்நோக்கினர்.
மழை காலங்களில் குழிகளில்
சேற்று நீர் நிரம்பி வழிவதனால்
நடந்து கூட செல்ல முடியாத
நிலை காணப்பட்டது. இதனால்
வாகன சாரதிகள் பெரும் சிரமங்களுக்கு மத்தியிலேயே வீதியினை
பயன்படுத்தினர்.
இந்நிலையிலேயே குறித்த வீதியை காபட்
இட்டு அபிவிருத்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு
கட்டமாக காபட் இடப்படவுள்ள
இந்த பாதைக்காக அரசாங்கம் சுமார்
4 க�ோடிக்கும் அதிகமான பணத்தை
செலவு செய்துள்ளது. இதில் இரண்டு
கில�ோ மீற்றர் தூரம் முதற் கட்டமாக
காபட்
இட
ஆரம்பித்துள்ளதாக
மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார
சபையின் ப�ொறியியலாளர் ஒருவர்
தெரிவித்தார்.

முதலாளிமார்
சம்மேளனத்தில்
இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸ்
மற்றும் த�ொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு
ஆகியவற்றிற்கும் இடையில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் அவர்
இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.
இதுத�ொடர்பில் அவர் த�ொடர்ந்து
கருத்து தெரிவிக்கையில்,
1000 ரூபா சம்பள அதிகரிப்பிற்கு பின்னதாக த�ொழிலாளர்கள்
பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு முகம்க�ொடுத்தும் வருகின்றனர். நாளாந்-

அல்பியன் த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்கள் பணிபகிஷ்கரிப்பு
ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்

அல்பியன்
த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்கள்
நேற்று
த�ொழிலுக்குச் செல்லாமல்
த�ொழில் பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
அல்பியன் த�ோட்டத்தைச்
சேர்ந்த ஆட்லோ, பிரஸ்டன்,
சின்னநாகவத்தை, நியுபிரஸ்டன் ஆகிய பிரிவுகளைச்
சேர்ந்த 1500ற்கும் மேற்பட்ட த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்கள் நேற்று (23.11.2021)
த�ொழிலுக்குச் செல்லாமல்
த�ொழில் பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
அதனைத் த�ொடர்ந்து சின்ன நாகவத்தை த�ொழிற்சாலைக்கு முன்பாக
ஆர்ப்பாட்டத்தில்
ஈடுபட்டனர்.
த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்களுக்கு
த�ோட்ட நிர்வாகம் பல்வேறு பிரச்சினைகளை
ஏற்படுத்துவதாகவும்,
தேயிலை மலைகள் காடாகி கிடப்பதாகவும் மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும் க�ொழுந்தின் விளைச்சல்
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2021 நவம்பர் 24 புதன்கிழமை

ngWif mwptpj;jy;

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;

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.

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; (460) Mk; mj;jpahak;
07 Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

efu rig - `g;Gj;jis

vdJ ,y - KOLDS/LND/05/ACQ/23
fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; 13/99/ tP,gp/133

`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.

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;

ml;ltiz

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;

kPsspf;fg;
glhj
Nfs;tpg;
gbtf;
fl;lzk;
(&)

kPsspf;fg;
gLk;
Nfs;tp
itg;G
(&)

Fiwe;j
gl;r
Nfs;tp
(&)

,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

jpUj;jg;gl Ntz;ba Kiw -

,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

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;

,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

2021-12-29 fhiy 10.00
2021-12-23

,y. 02> Nfhopapiwr;rp filap;d;
Nfhopapiwr;rp tpw;Fk; chpikia
Fj;jiff;F tply;

2>500.00

20>000.00

243>218.00

mkpy tpN[uj;d
gpuNjr nrayhsu;
nfhnyhd;d

05

,y. 01> kPd; filapy; kPd; tpw;Fk;
chpikia Fj;jiff;F tply;

2>500.00

30>000.00

487>808.00

2021. 09 khjk; 21 k; jpfjp
nfhnyhd;d gpuNjr nrayfj;jpy;

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

nfhOk;G tPjp kw;Wk; g]; epiya
nghJkyry $l fl;lzk; mwtply;

2>500.00

30>000.00

469>350.00

njhlH
,y.

01

02

03

04

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;.

17

08

filtif/ tpguk;

2021-09-21
2021-09-28 fhiy 10.00

fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt
1981Mk; Mz;bd; 57Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; 16(2<) gphptpd;
fPohd mwptpj;jy;

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;.

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;

(cGy; jp]hehaf;f)
jiytH.

2021.11.19k; jpfjp

2021.11.23Mk; jpfjp
Nffhiy gpuNjr nrayfj;jpy;

02. kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig
03. khtl;l nrayhsu; mYtyfk;
04. gpuNjr nrayhsu; mYtyfk;
05. khefu rig

- Gjpa nrayfk;> 4tJ khb> khspfhtj;j>
nfhOk;G 10.
- ,y.
104>
~~gupru
gpar"
nld;rpy;
nfhg;NgfLt khtj;j> gj;juKy;y.
- nfhOk;G
- jpk;gphpf];aha
- 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.

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

z

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;.
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;.
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;.

2.

3.

(1)

,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;

njhlh;
,y.

(2)

Xg;ge;j
,y.

(3)

Ntiyapd; tpsf;fk;

(4)

Neubahd
kjpg;gPl;L
MFnryT

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;.

03 Mk;
,yf;f nghJ
xg;ge;jq;fs;
Njitg;ghL

(6)

CIDA
gjpT

(7)

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk;
(&ghtpy;)

(8)

(9)

(10)

tpiykD/
tpiykD
gpiz nry;YgbahFk;
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

4.
5.

6.

,Wjpj; jPHkhdk; ngWiff; FOtpw;F chpj;jhFk;.
7.
8.

jiytH>
ngWiff; FO>
$l;LwT nkhj;j tpw;gidj; jhgdk;>
,y. 27> nyhf;N\hy; tPjp>
nfhOk;G 02.

(5)

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

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;.
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;.
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;.
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;.
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.
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ePu; toq;fy; mikr;R
Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig

tp i yf; N fhuy; mwp t p j ; j y;
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.

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;
(&gh)

xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;

Njitahd
tpiy kD
gpiz

VAT cl;gl
kjpg;gplg;
gLk;
nryT
(&gh)

Njitahd jifik

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk;
Mtzq;fs;
toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp
kw;Wk;
Neuk;

rptpy; Nfs;tpfs;
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

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
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
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
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
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
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

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
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

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
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
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

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
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
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

12,500/+VAT
**

12,500/+VAT
**

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C8
Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT

&gh
58,500/-

&gh
281,000/-

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;

&gh
325,000/-

&gh
248,000 /-

60,000/+VAT
**

2.90
kpy;ypad;

100,000/+VAT
**

500,000/+VAT
**

&gh
893,200 /-

12.5
kpy;ypad;

35.3
kpy;ypad;

12,500/+VAT
**

&gh
340,000/-

12,500/+VAT
**

&gh
353,000/-

12,500/+VAT
**

&gh
236,000/-

6,000/-+
VAT
**

&gh
120,000/-

12,500/+VAT
**

&gh
183,000/-

4,000/-+
VAT
**

&gh
47,500/-

mjw;F

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;

12,500/+VAT
**

20,000/+VAT
**

my;yJ

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;
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;
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;
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;
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;
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;

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;
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;
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;
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;
ePh; toq;fy; rhf;filj;
Jiwapy;; C5 Kjy; C9
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

3.9
kpy;ypad;

18.7
kpy;ypad;

21.5
kpy;ypad;

16.51
kpy;ypad;

290
kpy;ypad;

89.3
kpy;ypad;

893
kpy;ypad;

3,527.8
kpy;ypad;

22.50
kpy;ypad;

gpxep (Cth)>
xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr> nkjphpa
Tele: 055 2230934
gpxep (Cth)>
xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr> nkjphpa
Tele: 055 2230934

tPjp> gJis
Fax: 055 2230974

tPjp> gJis
Fax: 055 2230974

gpxep (Cth)>
xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis
Tele: 055 2230934 Fax: 055 2230974
gp.x.ep. (fpof;F njw;F) mYtyfk;>
NjePttr>
= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.
Tele: 063-2223926 Fax : 063-2224975
Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885
Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328
Fax: 011-2635885
Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328
Fax: 011-2635885

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

01/12/2021
gp.g. 2.00

01/12/2021
gp.g. 2.00

01/12/2021
gp.g. 2.00

09/12/2021
gp.g. 1.00

23/12/2021
K.g. 10.00

15/12/2021
K.g. 10.00

28/12/2021
K.g. 10.00

24/12/2021
K.g. 10.00

08/12/2021
K.g. 10.00

7.9
kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)>
NjePttr> ,y. 48A/1,
fz;b tPjp> 08/12/2021
K.g. 10.00
kl;bf;fsp> jpUNfhzkiy.
Tele: 026-2222519 Fax: 026-2225225
gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)>
NjePttr> ,y. 48A/1,
fz;b tPjp>
08/12/2021
kl;bf;fsp> jpUNfhzkiy.
K.g. 10.00
Tele: 026-2222519
Fax: 026-2225225
gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
15/12/2021
Tele : 081-2386068
gp.g. 2.00
Fax: 081-2388027

12.1
kpy;ypad;

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068
Fax: 081-2388027

23.50
kpy;ypad;

15.70
kpy;ypad;

4.75
kpy;ypad;

15/12/2021
gp.g. 2.00

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
15/12/2021
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027
gp.g. 2.00
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-13Mk;
jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F kj;jpa njw;F
Kfhikahsh; mYtyfj;jpy;
gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
15/12/2021
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027
gp.g. 2.00

ePh; toq;fy; rhf;filj;
Jiwapy;; C5 Kjy; C9
11.15
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j
kpy;ypad;
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;
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;.
`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/-

toq;fy; Nfs;tpfs;
16

17

18

19

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
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

`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
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

Mtzj;jpd; gpufhuk;
4,000/+VAT

6,000/+VAT
**

12,500/+VAT
**

4,000/+VAT
**

3.75
kpy;ypad;

&gh
56,250/-

&gh
100,000/-

&gh
151,000/-

&gh
37,000/-

kpd; r hu
fl; L g; g hl; L r;
rhjdq; f s; ;
kw; W k;
Jizg; g hfq; f is
toq; F jy;
kw; W k;
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

-

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)
mYtyfk;> ,y. 433/4A, fNzKy;y
tPjp> fltj;ij.
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146
gp.x.ep. (fpof;F njw;F) mYtyfk;>
NjePttr>
= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.
Tele: 063-2223926
Fax : 063-2224975

eP h ; g ;
gk; g pj;
njhFjpfis
toq; F tjw; f hd
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

,jidnahj; j
epWtdq;fs;

gpxep;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr>
cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa
efuk;.
Tele:0112418532
Fax:0112549199

xg; g e; j q; f spy;

mDgtKs; s
-

15/12/2021
K.g. 10.00

09/12/2021
gp.g. 1.00

09/12/2021
gp.g. 1.00

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

21

22

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
gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiya mYtyfj;jpw;F (tlf;F
n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;
xg;ge;j ,y: RSC(NW)/DEV/SER/O&M/RSC/2021/30

Mtzj;jpd; gpufhuk;
2,000
/-+VAT

&gh
9,500/-

4,000/+VAT

&gh
35,000/-

Nkw;F)

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

Mtzj;jpd; gpufhuk;

Mtzj;jpd; gpufhuk;
4,000/- +
VAT

&gh
38,500/-

gpxep (Cth)>
xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr>
nkjphpa tPjp> gJis
Tele: 055 2230934 Fax: 055 2230974
gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> jk;Gy;iy
tPjp> FUehfy;.
Tele: 037-2221161
Fax : 037-2230086

01/12/2021
gp.g. 2.00

08/12/2021
gp.g. 2.00

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
08/12/2021
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027
gp.g. 2.00
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-06Mk; jpfjp K.g.
10.00
kzpf;F
kj;jpa
njw;F
Kfhikahsh;
mYtyfj;jpy;

24–11–2021

2021 நவம்பர் 24 புதன்கிழமை
23

24

25

26

27

`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
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

.6,000/+VAT

&gh
80,000/-

.4,000/+VAT

&gh
42,000/-

2,000/+VAT

&gh
13,500/-

2,000/-+
VAT

&gh
13,500/-

kj;jpa tlf;F gpuhe;jpa KfhikahsUf;fhd ePh;khdp
eltbf;iffs;
xg;ge;j ,y: RSC-C/CN/SERVICE/O&M/METER
READING/2021/273

12,500/+VAT

&gh
160,000/-

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;
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
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
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

Mtzj;jpd; gpufhuk;

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

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

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;

Mtzj;jpd; gpufhuk;

Mtzj;jpd; gpufhuk;

thrpg;G

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

19

08/12/2021
gp.g. 2.00

08/12/2021
gp.g. 2.00

08/12/2021
gp.g. 2.00

08/12/2021
gp.g. 2.00

08/12/2021
gp.g. 2.00

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;
28

29

30

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/-

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/-

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
gpxep
(Nkw; F /tlf; F )
mYtyfj; j pw; F
Ntd;
xd; i w
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/HIRING/RSC(O&M)/2021/131

31

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

32

6,000
/-+VAT

&gh

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> jk;Gy;iy
15/12/2021
tPjp> FUehfy;.
gp.g. 2.00
Tele: 037-2221161
Fax : 037-2230086

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> jk;Gy;iy
15/12/2021
tPjp> FUehfy;.
gp.g. 2.00
Tele: 037-2221161
Fax : 037-2230086

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

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

6,000
/Mtzj;jpd; gpufhuk;

2,000
/-+VAT

&gh

2,000
/-+VAT

5,000/-

&gh
23,000/-

,jidnahj; j
epWtdq;fs;

Nritfspy; ;

mDgtKs; s

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

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.

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.

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

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 CourƟs (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;.

,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 CourƟs
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
CourƟs

weerasinghe Arachchige Niluka Dilrukshi
alias Niluka CourƟs
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2021 நவம்பர் 24 புதன்கிழமை

இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்:

மழை குறுக்கிட்டதால் மேற்கிந்தியதீவு
அணி 224/9 ஓட்டங்கள் குவிப்பு
இ

லங்கை - மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு இடையிலான
முதல் டெஸ்ட் ப�ோட்டியின் மூன்றாவது நாள்
ஆட்டநேர நிறைவில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி
9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 224 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளது.காலி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றுவரும் இப் ப�ோட்டியின் இரண்டாவது நாள் ஆட்டநேர
நிறைவில் 113 ஓட்டங்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்த
நிலையில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி மூன்றாவது நாளில்
களமிறங்கியதுடன், நேற்றைய ஆட்டநேரமானது மதியப�ோசன இடைவேளைக்கு பின்னர் மழை காரணமாக முடிவுக்கு க�ொண்டுவரப்பட்டிருந்தது.
இரண்டாம் நாளில் மே.தீவுகளின் முதல் இலக்க துடுப்பாட்ட வீரர்கள் குறைந்த ஓட்டங்களுடன் ஆட்டமிழந்திருந்தாலும், நேற்றைய தினம் ஜேசன் ஹ�ோல்டர், கெயல்
மேயர்ஸ் மற்றும் ரகீம் க�ொர்ன்வேல் ஆகிய�ோர் மிகச்சிறந்த
ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தனர்.

குறிப்பாக ஜேசன் ஹ�ோல்டர் மற்றும் கெயல் மேயர்ஸ் ஆகிய�ோர் ஆரம்பம்
முதல் இலங்கை அணியின் பந்துவீச்சுக்கு சவால் க�ொடுக்க த�ொடங்கினர்.
இதில், 45 ஓட்டங்களை கெயல் மேயர்ஸ் பெற்றிருந்த ப�ோதும், பகுதிநேர
பந்துவீச்சாளர் தனஞ்சய டி சில்வாவின் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார். இவரின் ஆட்டமிழப்பை த�ொடர்ந்து பிரவீன் ஜயவிக்ரம ஜேசன்
ஹ�ோல்டரின் (36 ஓட்டங்கள்), விக்கெட்டினை வீழ்த்தி அணிக்கு நம்பிக்கை
க�ொடுத்தார்.
அடுத்ததாக களமிறங்கிய ரகீம் க�ொர்ன்வல் மற்றும் ஜசூவா டி சில்வா
ஆகிய�ோர் இலங்கை அணிக்கு சவால் க�ொடுக்க த�ொடங்கினர். எனவே, மதியப�ோசன இடைவேளையின் ப�ோது, மே.தீவுகள் அணி 8 விக்கெட்டுகளை
இழந்து 215 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது.
பின்னர் மதியப�ோசன இடைவேளைக்கு பின்னர் மே.தீவுகள் அணி களமிறங்க, இலங்கை அணியின் வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் அழைக்கப்பட்டனர்.
ப�ோட்டி ஆரம்பித்த சில நிமிடங்களில் அனுபவ வேகப்பந்துவீச்சாளர் சுரங்க
லக்மால் அழைக்கப்பட, சிறப்பாக துடுப்பெடுத்தாடிவந்த ரகீம் க�ொர்ன்வல்,
39 ஓட்டங்களுடன் வெளியேற்றப்பட்டார்.
ப�ோட்டியில் மழைக்குறுக்கிட்டதன் காரணமாக, இவரின் ஆட்டமிழப்பின் பின்னர் ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்டது. இதன்போது, மே.தீவுகள் அணி 9
விக்கெட்டுகளை இழந்து 224 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது. பின்னர்,
த�ொடர்ந்தும் மழைக்குறுக்கிட்டுவந்த நிலையில், மூன்றாவது நாள் ஆட்டம்
நிறைவுக்கு க�ொண்டுவரப்பட்டது. இந்தநிலையில், மேற்கிந்திய தீவுகள்
அணியை விட, 162 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணி முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னிலை வகிக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.இன்று ப�ோட்டியின்
நான்காவது நாளாகும்.

கல்முனையில் பூப்பந்தாட்ட எல்பிஎல் ப�ோட்டிகளை நேரடியாக
அரங்கு திறந்துவைப்பு பார்வையிட இரசிகர்களுக்கு அனுமதி

கல்முனை மத்திய தினகரன் நிருபர்

எமது
உடல்
ஆர�ோக்கியம்
என்பது மிகவும் முக்கியமானது.
இன்றைய காலத்தில் நாம் எந்தளவு உடல் ஆர�ோக்கியத்திற்காக
முக்கியத்துவம் வழங்குகின்றோம்
என்பதை எல்லோரும் சிந்திக்க
வேண்டியது மிகவும் அவசிமானத�ொன்றாகும் என அக்கரைப்பற்று
மாநகர உறுப்பினரும், அக்கரைப்பற்று அனைத்துப் பள்ளிவாசல்கள்
சம்மேளனத் தலைவருமான எஸ்.
எம். சபீஸ் தெரிவித்தார்.
கல்முனையில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள
வின்னர்ஸ்
பூப்பந்தாட்ட
உள்ளக
அரங்கம்
(Badminton Indoor Court) வின்-

னர்ஸ் ( Winners ) பூப்பந்தாட்ட
அரங்கின் ஸ்தாபகர் ஆசிரியர் யூ.
எல். எம்.ஹிலாலின் தலைமையில் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக
அக்கரைப்பற்று மாநகர உறுப்பினரும், அக்கரைப்பற்று அனைத்துப்
பள்ளிவாசல் சம்மேளனத் தலைவருமான எஸ்.எம். சபீஸ் கலந்து
க�ொண்டு பூப்பந்தாட்ட உள்ளக
அரங்கினை திறந்து வைத்தார்.
இந்நிகழ்வில்
கல்முனை
ப�ொலிஸ் நிலைய பிரதம ப�ொலிஸ்
பரிச�ோதகர் ஏ.எல்.எம் வாஹீட்,
விளையாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர்
உட்பட பிராந்திய விளையாட்டு
கழகங்களின் பிரதானிகளும் வீரர்களும் கலந்து க�ொண்டனர்

இலங்கையில் அடுத்தமாதம் ஆரம்பமாகவுள்ள லங்கா பிரீமியர் லீக் த�ொடரில், மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவு ரசிகர்கள்
மைதானத்துக்கு அனுமதிக்கப்படுவர் என உத்திய�ோகபூர்வமாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுகாதார அதிகாரிகளின் அனுமதியின்படி, மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலான ரசிகர்களை எல்பிஎல் ப�ோட்டிகள் நடைபெறும் மைதானத்துக்குள் உள்வாங்க முடியும் என விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷன தன்னுடைய
உத்திய�ோகபூர்வ டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். “ரசிகர்கள் இல்லாமல் கிரிக்கெட் ஒன்றுமில்லை. கிரிக்கெட்டின்
ரசிகன் என்ற ரீதியில், மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலான ரசிகர்களை மைதானத்துக்குள் அனுமதிப்பதற்கு, சுகாதார அமைச்சு
அனுமதி வழங்கியுள்ளமையை மகிழ்ச்சியுடன் அறிவிக்கிறேன். கடுமையான சுகாதார வழிகாட்டுதல்களை கருத்திற்க�ொண்டு இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டள்ளது” என பதிவிட்டுள்ளார்.
எல்பிஎல் த�ொடர் எதிர்வரும் 5ம் திகதி க�ோல் கிளேடியேட்டர்ஸ் மற்றும் ஜப்னா கிங்ஸ் அணிகளுக்கிடையிலான ப�ோட்டியுடன் ஆரம்பிக்கின்றது. இதில், நடைபெறவுள்ள 20 லீக்
ப�ோட்டிகள் க�ொழும்பு ஆர்.பிரேமதாஸ மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளதுடன், ஏனைய ப�ோட்டிகள் ஹம்பாந்தோட்டை சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளன. எல்பிஎல்
த�ொடரின் இறுதிப்போட்டி எதிர்வரும் 23ம் திகதி ஹம்பாந்த�ோட்டையில்நடைபெறவுள்ளதுடன்,24ம்திகதிஇறுதிப்போட்டிக்கான மேலதிக நாளாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அம்பாறை மாவட்டத்தில் அதிகரித்துவரும் வீதி
விபத்துக்களை கட்டுப்படுத்த சைக்கிள் பேரணி

(பெரியநீலாவணை விசேட நிருபர்)

அம்பாறை மாவட்டத்தில் அண்மைக்காலமாக அதிகரித்து வரும் வீதி விபத்துக்களை
கட்டுப்படுத்தும் ந�ோக்கில் மருதமுனை
றைடர்ஸ் ஹப் (Riders hub) சைக்கிளிங்
கிளப் ஏற்பாடு செய்த 'வீதி விபத்துக்களை
தவிர்ப்போம் - உயிர்களை காப்போம்'
எனும் தலைப்பில் நடைபெற்ற மாபெரும்
சைக்கிள் விழிப்புணர்வு பேரணி (06)

சனிக்கிழமை காலை மருதமுனை பிரதான
வீதியில் ஆரம்பமாகியது. இரண்டாம்
நாள்(07) ப�ொத்துவிலில் இருந்து கல்முனை
ந�ோக்கி வந்தனர் இவர்களை கல்முனை
அஷ்ரப் வைத்தியசாலை வைத்தியர் அதிகாரிகள் வரவேற்றதுடன் இங்கும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றன.
இந்த விழிப்புணர்வு பேரணியில் கலந்து
க�ொண்டவர்கள் கல்முனை – ப�ொத்துவில்
பிரதான வீதி வழியாக ப�ொத்துவில் வரை

சுமார் 150 கில�ோ மீட்டர் தூரம் செண்றனர். பிரதான வைத்தியசாலை முன்றல்கள்
மற்றும் நகர்புற பகுதிகளில் விழிப்புணர்வு
பதாகைகளை ஏந்தியவாறு ப�ொதுமக்களுக்கு வீதி விபத்துக்களை தடுக்கும் வழிமுறைகள் பற்றிய அறிவுறுத்தல் துண்டு பிரசுரங்களையும் வினிய�ோகித்தனர். இதில்
வைத்திய நிபுணர்கள், வைத்தியர்கள், கல்வி
அதிகாரிகள், புத்திஜீவிகள், ப�ொதுமக்கள்
எனப் பலர் கலந்துக�ொண்டனர்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மாதம் 24ம் திகதி புதன்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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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

`pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 24Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 03Mk; ehshFk;

அட்டவைண

அட்டவைண

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/47/21

ahgF nfju Gd;rp
kfj;jNah> vy;.
gP.4> `pFuf;jkd>
`pFuf;nfhl

jpfjp:06.08.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

fhrpq; nfju Fkhhp
gj;kyjhb. 62/4>
`Pndbghd> cLKy;y.
khtdy;iy

T/877

fUzhuj;d N`uj;
Kjpahd; nryhNf
kj;Jk Fkhhp`hkp>
,y.1/253> = ,e;jpurhu
khtj;ij> mUf;nfhl>
mYNghKy;y

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

T/878/2021 `pnly;y Muha;r;rpNf

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

T/890/2021 jpaynfhl ypadNf

Gsj;rpq;fsNf re;jpah
\pNuhkpf FNu> ,y.79/4>
Fyth;jd khtj;ij>
njyts> fy;fpir

,y;iy

yf;rgjp k`h
tpjhdyhNf
m\pdp njWepf;f j
nky;> ,y.297> j nky;
ghij> yf;rgjpa>
nkhwl;Lt.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

NjtNf Nlhdh gphpaq;fh
gpurhe;jp> ,y.1/253> =
,e;jpurhu khtj;ij>
mUf;nfhl> mYNghKy;y

T/873

mj;jgj;JNf [hdf
rkpe;j> ,y.110>
rphpuh[ khtj;ij>
tPjfk> gz;lhufk

,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

jpfjp:2021.11.09

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Nlhdh ,e;jpf;f rke;jp
FKjpdp mj;jgj;J>
,y.110> rphpuh[
khtj;ij> tPjfk>
gz;lhufk

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;

\he;jpdp mkhe;NjU>
,y.21/5> epky;fh
te;jada> ghze;Jiw

,y;iy

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

mEu cg;gjp];]
FUg;G mr;rp> ,y -152>
j rpy;th khtj;ij>
ghze;Jiw

,y;iy

jpfjp:2021.11.09

ghypj utPe;ju fjdhur;rp>
,y.21/5> epky;fh
te;jada> ghze;Jiw
je;JyNf rte;jp
juq;f ngh;zhz;Nlh>
,y.03> 1Mk; xOq;if>
nfhuy;ynty;y>
nkhwl;Lt

Nrju Kjpahd;nryhNf
NuZfh epyhkzp
Mhpauj;d my;yJ
NuZfh epyhkzp
Mhpauj;d> 152> j rpy;th
khtj;ij> ghze;Jiw

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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

jpfjp:06.08.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

`y;nyhYt fq;fhdk;Nf
rhkpy; urq;f> ,y.125/1>
,`ynfnjutj;j
`k;kypa> gj;Njfk

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;

tuf;fhnghy khtl;l ePjpkd;wk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

அட்டவைண

fj;jhPd; re;jpufhe;jp
ngh;zhz;Nlh>
,y.46/7>
rp.v];.V.ngNuuh
khtj;ij> caz>
nkhwl;Lt.

jpfjp:2021.08.06

T/881

T/882

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.

T/887/21

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

T/880
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

gj;kh yf;\;kp ngNuuh>
,y.027/02> mt\
ghij> rkfp khtj;ij>
te;JuhKy;y>
ghze;Jiw

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 05Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

jpaynfhl ypadNf
md;udp uj;ky;
ngh;zhz;Nlh> ,y.21/1>
rp.v];.V.ngNuuh
khtj;ij> caz>
nkhwl;Lt.

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1455/21

ky;yt Mur;rpNf
njhd; epyq;f cNk\;
ky;yt Mur;rp>
,y.235 ntypfd;d
tf

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

(\p) fptd;jp Iad;fh
tpf;ukMur;rp Fdjpyf;f
nrndtpuj;d> ,y.235
ntypfd;d tf

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/18/2021

Fztjp
tpf;fpukrpq;`>
nkjnfhl>
tuf;fhnghy

jpfjp:10.11.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epyf;\ N`ke;j Fkhh;>
nkjnfhl tuf;fhnghy

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; tuf;fhnghy khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 12Mk; ehshFk;

jpfjp:06.08.2021

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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.

T/855/2021 Mh;.Mh;.ngh;zhz;Nlh

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

,y;iy

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

T/871/2021 uz;`YNf fpj;rphp

,y;iy

ngh;zhz;Nlh>
,y.142> fl;LFWe;j
nkhwl;Lt

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;

kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

rpNuhd; nuf;yh uh`pdp
mj;jgj;J (jp.Kd;
mgath;jd) ,y.99/6V>
yf;\gjpa ghij>
nkhwl;Lt.

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

nfhkpl;bNf epkhyp
gphpajh;\dp ngNuuh
my;yJ nfhKl;bNf
epkhyp gphpaju;\dp
ngh;zhz;Nlh> ,y.142>
fl;LFWe;j nkhwl;Lt

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

T/1355/2021 nghd;idah
NrhkRe;juk;
kfpotl;lthd;
Mapj;jpakiy

T/1358/2021 fNzrg+gjp

,y;iy

Nfhghyuhkd;.
b/8/[p/2> kdpq;
efu mLf;Fkhb>
vy;tpj;jpfy khtj;ij>
khjh tPjp>
nfhOk;G - 08

jpfjp:08.11.2021

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 11 khjk; 29Mk; ehshFk;

T/872

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
NjteKdp mjpfhuk;Nf
Mk;
Nlhdh N`khtjp>
,y.43> nfhnly;tj;j>
k`htpy> ghze;Jiw

jpfjp:11.10.2021

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

FkhuNf jahrPyp
ngNuuh> ,y.8rp>
rk;RBd; khtj;ij>
nfhnly;tj;j> k`htpy>
ghze;Jiw

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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

NrhkRe;juk;
lahdp> ,y-52/17>
Kjyhk; FWf;F>
Milj;njhopw;rhiy tPjp>
tp[aGuk;> kl;lf;fsg;G

fNzrg+gjp Nfhghyehjd;
'mNahj;jp" Ch; tPjp>
Miuak;gjp - 01

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

jpfjp:01.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

gw;wPhprpah n[];]pf;fh
lhdpay;> ,y.1158>
jNkhja ghij>
gj;juKy;y

,y;iy

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;

mkuJq;f Muha;r;rpNf
ruj; Fkhurphp
mkuJq;f

,y;iy

J}Gl;L Muha;r;rpNf
Rdpj; jpyfuj;d>
,y.435/V>
mf;FNunfhl> jyq;fk
njw;F> gj;juKy;y

,y;iy

T/796

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

jrehaf;f
Kjpad;nryhNf Rdpy;
jh;krphp> ,y.422/19>
Ng];iyd; tPjp>
fjpuhd njw;F>
ePh;nfhOk;G

jpfjp:28.09.2021

T/797

jpfjp:2021.10.06

,y;iy

ce;JnfhlNf R[hjh
n[dl; FRk; #hpahuhr;rp>
,y.61> ntypflKy;y
ghij> khNghy> tj;jis
jrehaf;f
Kjpad;nryhNf
rpj;Jk; Etd; rhuq;f>
,y.422/19> Ng];iyd;
tPjp> fjpuhd njw;F>
ePh;nfhOk;G

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 03Mk; ehshFk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

TS/1321

fq;fhzp fkNf
jprhehaf;f cg;Gy;
gphparhe;j> ,y.74/b>
Kj;Jye;j Nfhujl;l>
fLtis

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

T/1365/20

a`j;Jnfhl gly;Nf
mnyf;kd;> viyl;
`T];> gs;sQ;Nrid>
nfhr;rpf;fil

jpfjp:28.09.2021

T/789

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

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

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

muk;gytj;jNf
Fzjhr nuhl;hpNfh

அட்டவைண
epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1452/21

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

ePu;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

T/779

T/794

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

#hpahuhr;rp

அட்டவைண

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 05Mk; ehshFk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

fLtis khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

TS/1442/21 njhd; Fkhujhr

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;

jpfjp:21.08.10

ePu;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 06Mk; ehshFk;

Mk;

FUg;G Muha;r;rpNf
Ngkhtjp. 210/B>
,`yNghkphpa> fLtis
Njtuh[; gphpl;Nlh
lhdpay;> ,y.1158>
jNkhja ghij>
gj;juKy;y
cj;gy jdQ;rdp gPhp];
njudpafy my;yJ
cj;gy jdQ;rdp gPhp];
njudpafy> ,y.36>
Nfhk]; khtj;ij>
fsdpa

hPl;lh kpAhpay; md;udp>
,y.291/18> Rjh;rd tPjp>
khyNg
ky;ypfh rkutpf;fpuk>
,y.435/V> mf;FNunfhl>
jyq;fk njw;F>
gj;juKy;y

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLtis khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ihp]; Nk Nkhh;fd;>
,y.32/1> nlk;gps;];
ghij> `g;Gnfhl>
fe;jhid

a`j;Jnfhl gly;Nf
fky; tre;j> viyl;
`T];> gs;sQ;Nrid>
nfhr;rpf;fil

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G 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
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/635

fzq;Nf ypadNf
Rg;Gd; cjhu>
,y.19/5> = ruzq;fu
tPjp> ntyptj;j> fhyp

T/639

[fj;NrdFkhh;
tpRk;ngUk>
Nghf`hnfhltj;j>
fg;Gn`k;nghy>
mf;kPkd

jpfjp:01.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

,y;iy

rpe;j fhaj;hp ,uhkre;jpu
Nghf`hnfhl>
fg;Gn`k;nghy> mf;kPkd

fzq;Nf ypadNf
tpkyNrd> ,y.215>
njy;f`htj;j> ,`y;
ehf;fpahnjdpa>
ehf;fpahnjdpa

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

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 11 khjk; 29Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 22Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/844

gj;jpuhNf tpy;ypak;
ngNuuh> ,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

tpN[Re;ju
Muha;r;rpNf rQ;rPt
gpurd;d> ,y.189>
hptpNjt;fk> guhl;l>
nfnry;tj;j>
ghze;Jiw

,y;iy

[aRe;ju
Muha;r;rpyhNf Nlhd
r`hdp by;Uf;\p
[aRe;ju> ,y.580/7>
k`pe;jhuhk ghij>
thj;Jt

,y;iy

jhGU epuQ;rd;
N`kre;jpu> ,y.25>
Gjpa ieFNuhjukh
ghij> fSj;Jiw
tlf;F

,y;iy

uzrpq;` Muha;r;rpNf
uzrpq;`> ,y.148B>
n`huz ghij> tPjhfk>
gz;lhufk

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/344

nuud;]; jpNd\;
Fkhu j rpy;th
Fzjpyf> ,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
,e;Juht mr;rhhpNf
gpajhr> ,y.19>
fq;fgl ghij>
Ntty> gpypae;jy

,y;iy

,y;iy

mf;kPkd kj;Jk
mr;rhhpNf yf;\;kp>
,y.19> fq;fgl ghij>
Ntty> gpypae;jy

N`t Jk;ngy;y
gpurd;d rhfu Fkhu>
,y.25/2/b/1> FUfk
ghij> khtpj;ju>
nf];ght
ehdhkp muha;r;rpNf
vyprhrh`hkp my;yJ
edhkp mr;rpNf>
vyp`hkp> ,y.254/1/V>
gyd;tj;j> gd;dpgpl;ba
tpjhdNf mf;dl;
ngNuuh> 90> khl;bd;
ghij> gpypae;jy

,y;iy

ep\he;jp gpujPg
Nrdhuj;Nd> ,y.25/2/b/1>
FUfk ghij> khtpj;ju>
nf];ght

`f;kd gly;Nf
tpkyrphp> ,y.26>
vfKJ cad>
Nfhdkbj;j tPjp>
gpypae;jy
Ngkuj;d ypadNf>
,y.101/3V/3
tl;l khtj;ij>
Gtf;f];tj;j ghij>
khfe;jhd> nf];ght.
Gsj;rpq;fsNf
RNu\; [fj; ngNuuh>
,y.79/3B> fn[U
tst;ttj;j>
NfhyKd;d>
gpypae;jy

,y;iy

T/376

T/871

T/874

T/875

T/876

T/382/21

T/389

nghj;Jgpl;baNf
jkuh jah N\hghzp
ngh;zhz;Nlh

jpfjp:2021.09.08

uk;Gf;fdNf Ute;jpf
re;jkhyp ngh;zhz;Nlh>
,y.189> hptpNjt;fk>
guhl;l> nfnry;tj;j>
ghze;Jiw

T/381

Mk;

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/391

N`kkhyp tPuth;jd>
,y.17/7> = tp[ahde;j
khtj;ij> gpq;tj;j>
ghze;Jiw

T/392

kPfKtNf ee;jpf J\
hhp typrpq;`> ,y.186>
njy;f`hre;jp>
nghj;Jgpl;b> thJt.

T/393

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:2021.10.05

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

அட்டவைண
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

etuj;d Kjpahd;nryhNf
fg;Gnfhl rkhp epNuh\h
gz;lhu> ,y.388/3>
02Mk; xOq;if> rphp
kq;fstj;j> gpypae;jy
fSj;ju ahyNf
Nuh`pdp> ,y.155V>
rpak;gyhnfhl>
nghy;f];Xtpl;l

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

fy;fpir
khtl;l
ePjpkd;wk;
tof;F vz;

lhf;lh; n\y;ld;
mj;jgj;J 'rQ;Rthp"
vz; 12> mj;jgj;J
khb tPL> nj`ptis

T/5154/21
T/5161/21

ty;kpy;yNf njhd;
gpaNrd> ,y.54> =
Nrhkuj;d khtj;ij>
ngy;yd;tpy>
nghuy];fKt
ye;jNf rpj;uh
neYk;fhe;jp
tpf;fpukrpq;f> 5/9>
gphptpd khtj;ij>
,uj;kyhd
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

,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

T/5179/21

nu[pNdhy;l; nuh`hd;
fUzhuj;d> ,y.40>
njhFjp 13> nyhl;
5> fe;jtis ghij>
,uj;kyhd

,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
uf;Nry; [hdfp tNahyh
fUzhuj;d ghy;tdk;>
,y.40> njhFjp 13>
nyhl; 5> fe;jtis
ghij> ,uj;kyhd

,y;iy

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

,y;iy

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

T/5175/21

gdhnfhlNf cghyp
gj;krphp> ,y.254/1/V>
gyd;tj;j> gd;dpgpl;ba

fPdpgy;yNf gphpae;j
khndy; uztf;f> 62/7> jP
fz ghij> k`y;uuht>
gd;dpgpl;ba
`f;kd gly;Nf \
hdpfh mrq;fdP tpkyrphp>
,y.26> vfKJ cad>
Nfhdkbj;j tPjp>
gpypae;jy (tpz;zg;gjhup)
neuQ;[ gf;jp vhprpf;fh
ypadNf> ,y.101/3V/3
tl;l khtj;ij>
Gtf;f];tj;j ghij>
khfe;jhd> nf];ght.
juq;f j rpy;th>
,y.79/3B> fn[U
tst;ttj;j> NfhyKd;d>
gpypae;jy

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;

lhf;lh; \pue;jp
tpf;ukrpq;f my;yJ
\pue;jp mj;jgj;J> vz;
12> mj;jgj;J khb tPL>
nj`ptis
rz;Kful;zk; Rjhfh;>
,y.8/1> nfhq;f`tj;ij
tPjp> fy;fpir

Mk;

T/5174/21

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

rptg;gpufhrk;
rptghf;fpak;> ,y.162>
Nf.Nf.v];.tPjp>
Rd;dhfk;

T/5173/21

Mk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

jpfjp:2021.10.06

,y;iy

ty;kpy;yNf njhd;
aj;jPe;jpu [fj;Fkhu>
,y.54> = Nrhkuj;d
khtj;ij> ngy;yd;tpy>
nghuy];fKt
ua;fkNf kD[h gpujPg;j
ngNuuh> 5/9> gphptpd
khtj;ij> ,uj;kyhd

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 15Mk; ehshFk;

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ts/543

hpAnlh; Utd;
gj;jpuz> 'Utd;
nrtz" je;njdpa>
uj;kNy

jpfjp:2021.10.08

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 20Mk; ehshFk;
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

F\hdp ,\;ah Utd;
gj;juz> ,y.46/8> =
Nutj;j khtj;ij>
ntn`uN`d khtj;ij>
khj;jiw

mtp];]htis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 07Mk; ehshFk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/250

fq;fhzp Muha;r;rp
mg;G`hkpyhNf tPurphp

அட்டவைண

epuy; III
epuy; IV
,we;jth;
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
tpUg;ghtzk; KfthpAk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

tpjhd Muha;r;rpNf
,e;jpuhzp [ae;j

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1458/21

Nfru n[uhl; N[hrg;
&grpq;` ,y.98>
ntypfd;d> tf

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

uj;jp Vd; \hdpfh
&grpq;f> ,y.95>
,Gy;f];thba Njhl;lk;>
njkq;`e;jpa

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
jpfjp:01.10.2021

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:2021.10.07

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis 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
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

DTS/00128 ,e;Juq;fyNf nlhdh
rk;gh aKdh uQ;[dp
/2020

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

th;zFy#hpa

DTS/169/2021 nrdtpuj;d jrehaf;f

,y;iy

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

jpfjp:2021.10.15

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

[ad;j th;zFy#hpa
412/8> ehty tPjp>
uh[fphpa

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 06Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 21Mk; ehshFk;

அட்டவைண

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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
tplKyNf \pahuh
epk;\hd; j rpy;th>
,y.329/20> j nrha;rh
ghij> nkhwl;LKy;y>
nkhwl;Lt.

jptq;fh jk;kghyp
jrehaf;f> ,y.12/6>
fhypq;f khtj;j>
nghy;N`q;nfhl tPjp>
nfhOk;G - 05

T/888/21

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

tplKyNf gphpaq;fh
rk;gj; j rpy;th>
,y.329/7> j nrha;rh
ghij> nkhwl;LKy;y>
nkhwl;Lt

T/20679

tPun`d;djpNf
[ajp];]> ,y.45/18>
(97/9) nfhlfk>
N`hkhfk

T/20689

T/20692

tplKyNf gphpaq;fh
rk;gj; j rpy;th>
,y.329/20> j nrha;rh
ghij> nkhwl;LKy;y>
nkhwl;Lt.

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:21.10.04

nghyd;dWit khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 03Mk; ehshFk;

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/179/2021 jrdhaf;f

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

Kjpad;NryhNf
N`uj; gz;lh> 'rhkyp
jptr" njlty tPjp
fuLgd> Nffhiy

T/180/21

,`y [htu nfju
Gd;rp nkdpNf>
,y.167> nkhdujd>
gy;f];jkd>
nghyd;dWit

jpfjp:2021.07.14

Mk;

T/20845

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 03Mk; ehshFk;
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

jrdhaf;f
Kjpad;NryhNf
epNuh\d; [df jrehaf>
,y.57> vuKJf]>
guhf;fpuk rKj;jpuk;>
nghyd;dWit.
K.D.H. [hdyjhjp];]>
,y.167> nkhdujd>
gy;f];jkd>
nghyd;dWit

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nghyd;dWit khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

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.

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
tl;LtNf nlhd;
ge;Jkjp rphpyjh

,y;iy

Rrpyh gphpae;jp j rpy;th
(jp.K.rphpkhdd;Nd)
,y.400/3> ePh;nfhOk;G
tPjp> ntypru> whfk

-

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1369

ngUkhs; ehfehjd;>
,y.21/45B> 2Mk;
xOq;if> kUjhid
ghij> n`e;jy>
tj;jis

jpfjp:07.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

[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

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

T/20853

tpjhdNf my;yJ
je;jphp fkNf
gpNukyhy; gj;krphp
my;yJ gpNukyhy;
gj;krphp

,y;iy

T/20857

fj;hp mr;rpNf jahuj;d

,y;iy

jpfjp:2021.10.04

tPun`d;djpNf \
fpyh J\hhp by;Uf;rp>
,y.45/18> (97/9) nfhlfk>
N`hkhfk

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
rpy;Nt];uh;Nf Iuh
G\;gyjh> ,y.398>
kp`pe;J khtj;ij>
`gufNl> N`hkhfk
fj;hp mr;rpNf jpyfuj;d
,y.52/1> NjhyN`d
gpl;bgd njw;F>
N`hkhfk

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk 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

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 17Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 17Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12Mk; khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

அட்டவைண

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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

DTS60011/ G\;g tprpd;jh];
jpUkzj;jpw;F Kd;
2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

`{z;lkhs; my;yJ
Nfh\p `{z;lhs;>
,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

nfhOk;G

\h`Py; `kPl;
nkh`kl; ,f;ghy;>
,y.65> gphpd;r]; Nfl;>
nfhOk;G - 12

DTS 95/21

DTS/0051/2021 nfhOk;G 07> nuh];kpl;

DTS
00120/2021
DTS 124/2021

DTS 125/21

fe;ijah
Jiuuh[ul;zk;
,y.8/6, Charles
way, (rhh;s;]; tPjp)>
nfhOk;G - 03
KjypNf Gj;jpfh
ePyeadp ty;nghy>
,y.233/9>n`huf
`fe;j tPjp>
nfh];tj;j> jyq;fk
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;

,y;iy

,y;iy

Mk;

,y;iy

jkpj;j Nrdhgjp> 112/6>
nknfhl nfhyd;dht>
nty;yk;gpl;ba

,y;iy

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
mkPdh N\f; vlk;
(jpUkzj;jpw;F
Kd;dh; md;th; myp)
,y.5/17> [htj;j tPjp>
Riykhd; nlu];>
nfhOk;G - 05
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;

DTS
00187/2021

khtl;l
ePjpkd;w
nfhOk;G
190/21 kuz
rhrdk; ,y:

DTS00191/21

DTS
00192/2021

DTS/195/2021

mJNfhuyNf nlhd;
gPl;lh; md;njhdp
ngNuuh> 133/A> Yh;J
khtj;ij> Njtj;j
ghij> uhfk

jpfjp:01.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

eNua;d; tprpd;jh];
my;yJ euhad;> ,y.
4A> bf;kz;l; ghj;>
nfhOk;G - 04

m[pj; FkhuNf
,y.571/7> 10Mk; fl;il
tPjp> mj;JUfphpa tPjp>
khyNg

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

nkh`kl; ,f;ghy;
nkh`kl; ,];khapy;>
,y.65> gphpd;r]; Nfl;>
nfhOk;G - 12
nfhOk;G 08> vy;tpbfy
khtj;ij> gpNsl;>
7/1 153> bypak; gpnshf;
6,y; rUf;fhyp glngjpNf
gj;hpfh j rpy;th

rpd;dj;Jiu Fkud;>
,y.8/6, (rhh;s;]; tPjp)>
nfhOk;G - 03

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
ra;kd;rd;d
tpN[Fzuj;d> ,y.100/5>
ehty tPjp> ehufd;gpl;b

khj;jiw Muha;r;rpNf
epky; re;jpurpwp> ,y.17>
Kjyhk; FWf;F tPjp>
ghnfhl> ENfnfhl
nghuSnfhlNf
nfhOk;G
a];kpd; ePyhq;fdp
khtl;l
ypadNf
ePjpkd;w
tof;F ,y: jpUkzj;jpw;F Kd;dh;
rhk;Knty;> ,y.20>
DTS 185/21
vl;kd;ld; NuhL>
nfhOk;G - 06

DTS 151/21

Nltpd;l RNud;l;udhj;
Nrdhehaf;f> ,y.104>
jpU.b.v];.Nrdhehaf;f
khtj;ij>
nfhOk;G - 08

Mk;

,y;iy

DTS 145/21

DTS 196/21

ekpy epry;
ty;nghy vjphprpq;f>
,y.233/9>n`huf `fe;j
tPjp> nfh];tj;j> jyq;fk

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
clEtu
cNunynjdpNa
NfhuyyhNf
cjauj;d re;jpu\
ngNuuh> ,y:76>
fsdpKy;y tPjp>
fsdpKy;y>
Ky;Nyhpaht Gjpa
efuk;

DTS 139/2021

]gh ]kj;> ,y:150
Mh;> tp[arpq;fGuk;>
kj;Njnfhl

Mk;

,y;iy

nfhOk;G

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

DTS 202/21 b.vd;.u`Pk; khw;W

,y;iy

Jthd; erPh; u`Pk;>
,y.178> rh;r; njU>
nfhOk;G - 02

mg;Jy; `{ird;
DTS
00204/2021 %rh[p> ,y.27 1/1>

ikaf;f Rnue;jud;
mg;ghJiu> ,y.31/1>
uh[h tPjp> [{gpyp
kphp`hdh ENfnfhl

jpfjp:01.10.2021

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

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.

ENfnfhil
khtl;l
ePjpkd;wk;
tof;F
,yf;fk;

ntyptpl Muhr;rpNf
mEu> ,y.77>
uapy; epiya
tPjp> fq;nfhltpy>
ENfnfhl

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)

,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.

,y;iy

T/1294/2020
T/1304/20 jk;k Mur;rpyhNf

T 1430/21

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.

rPyhtjp jw;NghJ
[anfhb> 32B> Nrh;
nkh`kl; khf;fhd;
khpf;fhh; khtj;ij>
nfhOk;G - 03
tpjhdNf njhd;
rdp> ,y.508/3>
gNuhg;fhu khtj;ij>
nghuy];fKt

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Mk;

Nuhyd; b rpy;th
Kdrpq;f 128/2> ];Nld;yp
jpyfuj;d khtj;ij>
ENfnfhil

,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
byhdp N`ke;jp
Vf;fehaf;f

T/1437/21

tpf;fpukrpq;`
thry Vf;fehaf;f
Kjpad;nryhNf
jpyf;f ep\q;f
Vf;fehaf;f

,y;iy

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
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
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
gpuhd;q;f; nry;tFkhh;
uhN[e;jpud; ,yf;fk;.
32A/2A nukd; Nuhl;>
ENfnfhl

,y;iy

Jthd; K`k;kJ \
gPh; Jthd;> ,y.178> rh;r;
njU> nfhOk;G - 02

\phpd; mg;Jy; `{ird;
%rh[p> ,y.27 1/1> Gdpj.
fpy;jh]; tPjp>
nfhOk;G - 03

,y.36/3 V> Nj.tP.
jpl;lk;> fphpgj;nfhl>
fsdp

DDV 98/21

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

,y;iy

Gdpj. fpy;jh]; tPjp>
nfhOk;G - 03

DTS 321/19 `y;fkNf Fzjhr>

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

DTS 130/20

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

DTS 200/21

gpuNjrk;> ,y.39> 6Mk;
khb> nuh];kpl; lth;>
,y.102/1/6/3 ,y;
rUf;fhyp glngjpNf
ud;rp j rpy;th
nfhOk;G
khtl;l
ePjpkd;wk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1450/21

T/1452/21

T/1454/21

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:2021.10.01

[ayj; Muhr;rpNf
fUzhtjp> ,y.77>
uapy; epiya tPjp>
fq;nfhltpy> ENfnfhl

jpf;ty;y tpjhdNf
RNdj;uh ,y. 242/1>
[d[a khtj;ij>
jpTy;g;gpl;ba>
nghuy];fKt

Mk;

Nrdhehaf;f
Kjpad;ryhNf fPjgphpa
rkurpq;f> 137/1>
jstj;Jnfhl ghij>
gpl;lNfhl;Nl> Nfhl;Nl

,y;iy

tpN[Nrfu ypad
Muha;r;rpNf ];ngd;rh;
ngh;zhl; ngNuuh>
,y.177/3> gpypae;jy
ghij> nfhbfKt>
k`ufk

cz;L

kh]; mdpgh uhn[e;jpuk;
,yf;fk;. 32A/2A nukd;
Nuhl;> ENfnfhl

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ENfnfhl 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

ky;yhfk; khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண

Mk;

Mk;

,y;iy

Mk;

Nehkd; kN`e;jpu
tpN[uj;d> Ida-Strauli Strasee-95-8404 Winterhur,
Switzerland

ypadNf ue;jpD RGd;
ngNuuh> ,y:658/7>
`y;f`njdpa tPjp>
nfhjLt Gjpa efuk;

khj;jiw Muha;r;rpNf
mfpy ckq;f re;jpurpwp>
,y.17> Kjyhk; FWf;F
tPjp> ghnfhl> ENfnfhl
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;.
fy;Gly;yhty nfju
re;jkhyp rFe;jyh
gPhp];> 112/6> nknfhl
nfhyd;dht>
nty;yk;gpl;ba
fq;fhdk; fkNf re;jpuhdp
my;yJ re;jpuhdp
fq;fhdk; fkNf>
,y.33/64> ,RU cad>
tlnuf;f> kPnfhl

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
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>

,y;iy

nfhOk;G - 05
Nkhp J\hjp ngNuuh
(gz;bjuj;d)
03> Nuh];kPl; mtd;A>
nfhOk;G - 07

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

fz;b
khtl;l
ePjpkd;wk;
tof;F
vz;: DTS

ntfy nfju
gpNukuj;d> ,y.246/9>
fhld;]; tPjp>
gpypkj;jyht

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

uQ;[dp mN\hf;f
tPuf;nfhb> ,y.246/9>
fhld;]; tPjp>
gpypkj;jyht

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

T 26/2021

36/2021
DTS/37/21

uj;ehaf;f
Kjpahd;ryhNf
[fhj; fPh;j;jpgz;lhu
uj;dhaf;f> ,y.37>
jk;gty tPjp>
mk;gpl;ba

DTS/38/2021 FRk; \he;j

DTS 41/21

,y;iy

k`Nyfk; ypadNf
,y.484/1> flq;fk>
fLfd;dht
rj;a rpNuhz;kdp
guNk];tud;> ,y:15/4
V> cuba f`tj;j
tPjp> gynfhy;y>
nfq;fy;y

jpfjp:16.08.2021

,y;iy

Mk;

fYtd Kjpad;ryhNf
RkPjh kw;Wk; fYtd
Kjpad;nryhNf RkPjh
fYtd> ,y.37> jk;gty
tPjp> mk;gpl;ba

`pj;jbaNf epNuh\h
epye;jp la];> ,y.484/1>
flq;fk> fLfd;dht
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;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
nry;tuh[h guNk];thp
,y;iy
'Jthuif">
mk;gythzh; tPjp>
cLtpy; fpof;F>
Rd;dhfk;

jpfjp:22.09.2021

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

nry;tuh[h Ate;jpuh>
'Jthuif"> mk;gythzh;
tPjp> cLtpy; fpof;F>
Rd;dhfk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ky;yhfk; 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
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/171/21

fe;jrhkp gue;jhkd;>
,y.10> Y}h;J
khtj;ij> rpyhgk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

kpDtq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

jpfjp:07/09/2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

th;zFy#hpa gpNyhkpdh
\puhzp nuhl;hpNfh>
,y.10> Y}h;J khtj;ij>
rpyhgk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 06Mk; ehshFk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/96

ntyghNf nld;rpy;
ngNuuh> ,y.22>
Mya tPjp> ,y.22>
Mya tPjp> ehnfhl>
fe;jhid

T/101

T/102

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
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

jpfjp:15.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 15Mk; ehshFk;

அட்டவைண
ntyghNf fPj;jhq;fdp
NuZfh ngNuuh> ,y.02>
ntahq;nfhl ghij>
kpDthq;nfhl
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
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

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kpDtq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

TS/538

NydJt nyhf;FNf
fpj;rphp fUzhuj;d>
,y.248/V> kJUJt>
mSj;tj;j> gyhJt

TS/539

TS/541

jpfjp:21.08.10

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

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

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

gzhfLt fkNd rhuh
yf;\;kp> ,y.248/V>
kJUJt> mSj;tj;j>
gyhJt

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

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

mEuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 14Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 20Mk; ehshFk;

அட்டவைண

அட்டவைண

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

cLtunf jahtjp
rpy;th> ,y.77/3>
nlk;g;yh;]; tPjp>
fLngj;j> nkhul;Lt

T/883/21

,y;iy

T/884/2021 tpjhNdyhNf

,y;iy

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

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

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
n`l;b Muhr;rpNf nlhd;
uzrpq;f> ,y.77/3>
nlk;g;yh;]; tPjp>
fLngj;j> nkhul;Lt

T/788

tPurpq;f KjypNf
yf;];kp ky;fhe;jp
tPurpq;f

T/790

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

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:21.08.10

jp];]k`huhk khtl;l ePjpkd;wk;

T/800

(T 64)
khtl;l
ePjpkd;wk;
jp];]
k`huhk

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

ngbfk KjypNf
FyJq;f

jpfjp:2021.09.16

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

ngbfk KjypNf &gh
vz; - 188/03 mSj;nfhl
jp];]k`huhk

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

yd;rfhuh mj;jgj;j
thry Kjpad;NryhNf
Gdrp gd;lh mj;jgj;J
nej;jpgyfk> kft

151/T

rphpth;jdNf uq;[d;
'rprpy" FUe;jq;Fsk;>
kp`pe;jiy tPjp>
mEuhjGuk;.

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

th;zFy#hpa tpf;lh;
jhk]; gh;zhe;J>
Ytp]; khtj;j>
jy`pbKy;y>
Fspahg;gpl;ba

,y;iy

jpfjp:2021.07.02

th;zFy#hpa khpah
vyd; gh;zhe;J> ,`y
tPuk;Gt> Fspahg;gpl;ba

அட்டவைண

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

T/56/2021

guzkhdNf Rfjp
`hkp

fLtis khtl;l ePjpkd;wk;

T/714

fPh;j;jp jh;kgphpa
n`l;bahuhr;rp>
,y.260/V/1>
,uh[rpq;` tPjp>
N`thfk> fLnty

,y;iy

,y;iy

fUzhuj;d>
,y.192/B> ntyptpl;l
tPjp> khyNg

jpfjp:2021.08.03

,uh[gf;\ uzJq;f
Muha;r;rpNf m[e;jh
,e;jpuhzp uzJq;f>
,y.260/V/1>
,uh[rpq;` tPjp>
N`thfk> fLnty
ek;Kdp fq;fhdk; tpjhd
k`JuNf \pahkzp
Njtpfh>
,y.192/B> ntyptpl;l
tPjp> khyNg

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLtis khtl;l ePjpkd;wk;

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
ml;ltiz
epuy; I

ml;ltiz
epuy; I

epuy; II

epuy; III

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/394

tPuf;nfhbNf [ae;j ,y;iy
55/B/8> ,RW
caz jhju>
nghy;f];Xtpl;l
gkpd `d;djpNf
,y;iy
N[h`hd; jDf;\
ngh;zhd;Nlh
,y. 91> ~rd;Nuh];|
gl;lfe;ju> gpypae;jy
rkuJq;f Mur;rpNf
,y;iy
nlhd; gpajhr
,y. 4/1> nf];Ngt>
gpypae;jy.

uh[gf;\ gj;jpuNf Njhd
Qhdtjp uh[f;\
55/B/8> ,RW caz
jhju> nghy;f];Xtpl;l
[ayj; uhyyhNf
khndy; rrpfyh
,y. 91> ~rd;Nuh];|
gl;lfe;ju> gpypae;jy

fSje;jphpNf bAhpd; Mk;
gPhp]; my;yJ
fSje;jphpNf bAhpd;
gPhp];
,y. 511/1> fhyp
tPjp> ,uj;kyhd
guntyjd;d ypad
,y;iy
uhyyhNf Nuh`pj;j
nfYk;>
131/16> rKg;ghu
khtj;ij>
n`hd;de;ju tlf;F>
gpypae;jy

gj;jpfphpNf R[hdp
gpNukth;jd
,y. 95> tl;lu>
nghy;f];Xtpl;l

T/396

T/399

T/400

T/401

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

epuy; IV

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

kDnty; gPhp]; tJNf
Ute;jp ,e;jpf
,y. 2/4> rkutpy>
nf];Ngt> gpypae;jy

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1385

nlhd; nghypnfg;
N[hrg;

T/1455

T/1457

T/1459

T/1469
guntyjd;d
ypaduhyyhNf epNuh\h
JyhQ;ryp
131/16> rKg;ghu
khtj;ij> n`hd;de;ju
tlf;F>
gpypae;jy

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

fSkpd; Fzghy
rpy;th my;yJ
fSkpj; Fzghy j
rpy;th> ,y.387/V>
ntypN`d njw;F>
nfhr;rpf;fil

,y;iy

tpf;fpukJq;f
Muha;r;rpNf nlhd;
vl;th;l; gpuhd;rp];> 848>
Nfuq;f nghf;Fz>
,uhfk
th;zFy#hpa Nrh;yp
gPhp];> ,y.500/12>
jStf;nfhl;Lt>
nfhr;rpf;fil

,y;iy

[arpq;` Muha;r;rpNf
nehNgh;l; u];khd;
rpy;th> ,y.641/rp1>
nkjtj;j> ,uhfk

,y;iy

jpfjp:10.11.2021

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

[aRe;ju KjypNf
fpyh]; fpj;rphp ngNuuh>
,y.51> nfhnly;y>
jq;nfhl;Lt
fSkpj; rkPu ,e;jpu[pj;
b rpy;th> ,y.387/
V> ntypN`d njw;F>
nfhr;rpf;fil

nlhd; NgJU
ypadahuha;r;rpNf
,e;jpuhzp Rth;zyjh>
245> Njthya ghij>
gl;lfk tlf;F> [h - vy
c];tj;j ypadNf
eph;kyh ngNuuh>
,y.500/12>
jStf;nfhl;Lt>
nfhr;rpf;fil
[arpq;` Muha;r;rpNf
Nkhp fphp];rpy;lh
,e;jpuhzp rpy;th> ,y.06>
nkhunfhl> fk;g`h

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;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

அட்டவைண

T/340

gj;jpdpFl;bNf
=ahdp kq;fspfh
Nehdp];
111/17> Gdpj
me;Njhdpahh; ghij>
khutpy

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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

jpfjp:26.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

DTS-52/21

epky; Nrdtpuj;d>
60/14A> mdptj;j>
rh;Fayh; tPjp>
mdptj;j> fz;b

f`l;lgpl;b
fq;fhdk;yhNf u\;kp
nuhr;nry; ngNuuh>
,y.17> k`htj;j>
nfhl;Lnfhl

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:2021.10.18

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

kphprNf rkpjh nldprd;
ngh;zhd;Nlh
111/17> Gdpj
me;Njhdpahh; ghij>
khutpy

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
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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.

jpfjp: 02.11.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

RNj\; uq;fd f];J}hp
Muha;r;rpNf
,y. 36> itj;jparhiy
ghij> Gjpa efH
vk;gpypg;gpl;ba.

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; vk;gpypg;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

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1454/21

yf;\;kd; uj;drphp
gl;bMur;rp
NghNgtj;j tPjp>
NghNg ghJf;f

jpfjp: 18.08.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

FRk;rphp gl;bMur;rp
169/01/A> NghNgtj;j
tPjp> NghNg ghJf;f.

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; III

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

jpfjp: 2021.11.05 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

jpfjp: 20.10.2021 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khutpy khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண

nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;

th;\h n`d;djpNf
re;jpuNrd
,y.56/A>
nfhlfy tPjp>
nfhlfy>
gplngj;ju

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;.

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:21.08.09

ePu;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jp];]k`huhk khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; III
epuy; IV
,we;jth;
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
tpUg;ghtzk; KfthpAk;
tpl;Lr;
nrd;whuh

T/791/2021 N`t myq;fhuNf

rphpth;jdNf fahd; rhdf
jprhdhaf> ,y.3230>
03 Mk; gbepiy>
mEuhjGuk;.

jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 03Mk; ehshFk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mEuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

அட்டவைண
epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

jpfjp:2021.09.22

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 06Mk; ehshFk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L rdthp khjk; 26Mk; ehshFk;.
ml;ltiz
epuy; I

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

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

TS/1476/21

Gsj;rpq;fs
Muha;r;rpNf fhkpdp
,y. 03> =
fq;fhuhk khtj;ij>
kl;lf;Fsp>
nfhOk;G-15

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
jpfjp: 02.11.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

typKdp NjtNf
gpNukhtjp
,y. 43/2> mke;njhOt>
rPJt.

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G 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;

gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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

jpfjp:2021.10.13

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

,y.115/32> FUehfy;
tPjp> rpyhgk; ,y;
trpf;Fk;> rpy;gr;rhhpNf
rPjh nrdtpuj;d

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 29Mk; ehshFk;

அட்டவைண

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

GNuhNgl;

uj;dhaf;f
Kjpad;NryhNf
Mhpajhr uj;dhaf;f

PRO 142

jpfjp:01.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

=ahdp khd;dg;ngUk>
,yf;fk; 34/1> ntypkil
tPjp> gz;lhutis

T/277/21

fwjd Mr;rhhpNf
yypj; [a\he;j

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:03.11.2021

epuy; III
epuy; IV
,we;jth;
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
tpUg;ghtzk; KfthpAk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

nyhf;Ffk; N`tNf
mEuhjh Ruq;fdp
Fzjpyf;f

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Nffhiy 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

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

thhpanghy 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;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

அட்டவைண

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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

`l;ls fq;fhdkhyNf
T/1462
N`kyjh `Pd;ngy;y
my;yJ `l;ls
fq;fhdkhyNf
N`kyjh> ,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
T/1466/2021 fhh;bathrd;
my;gpuj;JyhNf
[];hpd; fkpy];
ngh;zhz;Nlh

T/1470/21

T/1472/21

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

khwgh N`tNf J\
hu [pj;Njj;jpu Fkhh;>
,y.315/102> Gdpj khpahs;
ghij> k`h`{Dg;gpl;b>
ePh;nfhOk;G

T/23

uzrpq;f muhr;rpNf
fPh;j;jp = `hpr;re;jpu
uzrpq;f

jpfjp:03.10.2021
,y;iy

rpwp N`t `{d;ngy;y>
,y.223V> nfhOk;G rpyhgk; tPjp> fl;Lt>
ePh;nfhOk;G

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

muthyhtpd; lhd;
uQ;rpky; jPNuh\;
mUzrphp jh;kghyh
gyhgj; ty mt;Nyfk

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
lgps;A.<.N[.
ngh;zhz;Nlh
(tPun`d;djpNf
vh;Nuhy; [ae;j;
ngh;zhz;Nlh)

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; thhpanghy khtl;l ePjpkd;wk;
T/866

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;

அட்டவைண
,y;iy

,y;iy

[aRe;ju
Kjpad;nryhNf
Fzjpyf;f> ,y.77>
F];ts> uj;njhYfk

,y;iy

nj`ptsNf ypNah
gpypg; ngNuuh> ,y.66>
ePh;nfhOk;G tPjp>
nfhr;rpf;fil

,y;iy

jpfjp:03.11.2021

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

gkDNf Y}h;Nj J\hdp
jPgpfh ngNuuh> ,y.606/10>
2Mk; Fuz> nfhOk;G
tPjp> ePh;nfhOk;G

Nkhp mf;nd];
FRk; ngh;zhz;Nlh
(jp.K.la];)
318/V> ePh;nfhOk;G tPjp>
fe;jhid
nyhf;Fghy#hpaNf
Nlhd R[hjh [arpq;`>
,y.77> F];ts>
uj;njhYfk
nj`ptsNf rhkpe;j
,e;jpf;f ngNuuh>
,y.66> ePh;nfhOk;G tPjp>
nfhr;rpf;fil

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

DTS
25/2021

Kfkl; nyg;Ng
,];kaps; Kfkl;
`{i]d; #396/6>
Nguhjid Nuhl;>
fz;b

b.b.v];

40/21

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

fq;fhdk;Nf tpN[rpq;f
,y.20/2/m> gbtj;j>
Fz;lrhiy

,y;iy

T/891/21
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

jpfjp:18.10.2021

b.b.v];

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;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/2357

ml;l`Pd;f` tj;jNf
aruj;d

jpfjp:29.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

gpl;lnjdpa fkNf
\phpahdp kq;fypf;fh>
,y.156/3/3,
,`yfk> njg;gdht>
FUtpl;l

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ,uj;jpdGhp 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;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1408

rj;NfhushNf
NehNgh;l;> ,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

jpfjp:26.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Nrhyq;f Muha;r;rpNf
nlhd; fRd; rlUtd;>
,y.51/V> v`y
`j;jpdpa> khutpy

அட்டவைண
epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
fjpNurd; mUs;fzgjp>
,y;iy
,y.56> Ngfh;];
ghk;> khf];Njhl;lk;>
Etnuypah

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

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

mKDfk man`NfhLt
nkju IJuh
ypkhdp Nrhkuk;d>
,y.17/42> jptd;j nghj
khtj;ij> fz;b

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/09/2019

nry;yj;Jiu
,uh[ul;zk;

T/14/2021

nry;iyah rptFkhh;

T/15/2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

,y;iy

fe;ijah Fzul;zk;
ifk;ngz;
mfpyhz;Nl];thp

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

nry;yj;Jiu guk;Nrhjp>
,y.16> mehfhpf jh;kghy
khtj;ij> nj`ptis
nry;iyah rptuj;jpdk;>
,y.20> mk;gpifghfd;
Njhl;lk; neSf;Fsk;>
tTdpah
jhuzp Fzuj;jpdk;>
,y.64> kpy; tPjp>
tTdpah

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

jpfjp:26.10.2021

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; tTdpah khtl;l ePjpkd;wk;

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

T/1461/21

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
fhhpafutzNf N[hrg;
,y;iy
gPl;lh; ngh;zhz;Nlh>
,y.4> rjhuz
tPjp> Nghytyd;d>
ePh;nfhOk;G

jpfjp:26.10.2021

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

jPfphpNfthNf \phpahdp
ky;ypfh> ,y.4> rjhuz
tPjp> Nghytyd;d>
ePh;nfhOk;G

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/278

fe;Nj NfthayhNf
tpky; MhpaNrd>
,y.B/48/2> fe;Njfk>
my;fk

jpfjp:2021.10.21

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Nfhl;lgyNf rd;juhtjP>
,y.B/48/2> fe;Njfk>
my;fk

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 18Mk; ehshFk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/181/21

mj;jgj;J
Mur;rpyhNf mNguj;d
ghlrhiyf;F
Kd;dhy;> vJky;gpba>
nghyd;dWit

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:2021.09.29

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

PRO/537

gnuy; tsr; N`hl;ly; gNdhuhk>
9/3> k`hN`dfe;j>
ehTl;ld>
Nfhl;Nlnfhl>
khj;jiw

jpfjp:26.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

NfhuNy Mur;rpNf
epuQ;ryh
gphpajh;]dp
mNgFzth;jd>
ghlrhiyf;F Kd;dhy;>
vJky;gpba> nghyd;dWt

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

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt 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
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

B.b.v];

rprpu Fkhu
Vf;fehaf;f kltis>
,y.2 rpak;gyhgpl;ba
ghij> Ky;fk;nghy

46/21

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nghyd;dWit khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:2021.11.05

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

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

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L rdthp khjk; 19Mk;
ehshFk;

அட்டவைண

jpfjp:18.10.2021

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

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

nghyd;dWit khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

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

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/873/2021 kN`]; Fkhh; rpy;th

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 29Mk; ehshFk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

jh;kypq;fk; khyjp
(DHD/ khyjp (THI)>
,y.56> Ngfh;];
ghk;> khf];Njhl;lk;>
Etnuypah

tTdpah khtl;l ePjpkd;wk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;

tPun`d;djpNf Rg;Gd;
eprd;ryh ngh;zhz;Nlh>
,y.393> gPr; ghij>
mq;Fyhd> nkhwl;Lt

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;
etuj;dyhNf RdPj;jh
re;jpurphp> ,y.142>
ypadNfKy;y> rPJt

,y;iy

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

GGJ ,R& cngf;\h
Fzuj;d> ,y.35/1>
mj;jpba ghij>
,uj;kyhd

gj;uh kh`hdhk
my;yJ gj;uh k`hdhk
tpN[rpq;f> ,y.6> fy;fe;j
tPjp> mdptj;j> fz;b

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

,y;iy

Etnuypah 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

Nfhry gz;lhu gf;kPtt>
27/3> Njyts ghij>
,uj;kyhd

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
jpfjp:2021.10.14

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Kfkl; `{i]d; Kfkl;
ghhp]; # 671, Nguhjid
Nwhl;> fz;b
Now.
#11> gphpk;Nuh]; Nwhl;>
fz;b

T/123
45/21

tPun`d;djpNf fpj;rphp
ngh;zhz;Nlh

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

bye;jp Rjh;rpdp
uj;ehaf;f> kltis>
,y.2 rpak;gyhgpl;ba
ghij> Ky;fk;nghy

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 19Mk; ehshFk;.

nkhutf;f khtl;l ePjpkd;wk;

ml;ltiz

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 07Mk; ehshFk;

epuy; I

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; 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

jpfjp:

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

mf;kPkd gy;ypaFUNf
vl;tl; j rpy;th
,y. 104> rHfpAyH tPjp>
kf;FSit> fhyp

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

nkhutf;f
khtl;l
ePjkd;wk;
nkhutf;f
gpungl;

njdpaha gd;ry
tPjp> ,y.1/1 vd;w
Kfthpapy; trpj;j
fpdfhzk; fkNf
uk;kparphp

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

fq;fhdk; fkNf jpyhd
eptd;j> 1/1 gd;ry tPjp>
njdpaha

TS/23
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;

rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;

gUj;jpj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 19Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 04Mk; ehshFk;

அட்டவைண

அட்டவைண

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

tpf;ukahuhr;rpNf rPtyp
tpf;ukahuhr;rp> ,y.35>
md;udp <.ngNuuh
khtj;ij> Gjpa efuk;>
,uj;jpdGhp

T/170

Fkhurpq;` n`l;b
Muha;r;rpNf Nghy;
uQ;rpj;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

rptghjRe;juk;
n[aRe;juk; nry;tr;
re;epjp njhz;lkhdhW

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/744/2021 Nlhz khndk;

T/766/2021 ,uj;ehaf;f

kPnfhlNf nlhd;
gpuhd;rp]; khh;f;f];>
,y.179> 'ehkyp">
c];tl;lnfa;aht

,y;iy

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
Nghtj;j nfju
Ngh;zhl; tpN[uj;d>
,y.110/1V> gKDtpy
ghij> Nfhzty
FUrpq;` ge;Jy
Nrdhuj;d>
,y.93V> ghyNght>
Njthynghy

,y;iy

bdpj;jh J\hdp
kPnfhlNf> ,y.144>
,rpNjhU khtj;ij>
jpg;nghl;Lnfhl>
fNzKy;y
tpf;fpukrpq;`
Muha;r;rpNf rphpayjh>
,y.59> tp[a ghij>
fk;g`h

T/781

T/798

,y;iy

,y;iy

Nghtj;j nfju Euq;f
tpN[uj;d> ,y.110/1V>
gKDtpy ghij>
Nfhzty
rpf;FWuhjpgj;jpNf
Ngkyjh rpf;FWuhjpgjp>
,y.93V> ghyNght>
Njthynghy

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

T/799

T/800

jp];]k`huhka khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

T/803

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/68

nty;yNf re;jpuyhy;
j rpy;th> ,y.5/V>
'jh;\d"> fjph;fhkk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

nrduj; Muha;r;rpNf
nlhd; rhkPu kJrq;f
nrduj;> ,y.99/1> fphpe;j
ghij nfh];rpd;fk>
jp];]k`huhka

Mk;

Kjpahd;nryhNf
rhkpe;j gphpayhj;>
573/V/2> fe;jtj;j
ghij> nlbfKt

T/778

T/46/2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,e;jpuhdp gk;kpaFU
n`l;b Muha;r;rpNf
Nlhdh jPg;jp jPg;grpfh>
,y.186/22> rg;Gf];fe;j
caz> khNfhy njw;F>
khf;Nfhy

jpfjp:13.10.2021

,y;iy

nuNgh;l; rpq;Nfh
my;yJ Nfhl;Nl
mr;rhpNf nuhnghl;>
,y.675> jyq;fk
tlf;F> gj;juKy;y
ty;gpl fkNf rpwpy;
my;yJ rpwpy; ty;gpl
fkNf> ,y.560/12>
neYk; gpNs];>
jyq;fk tlf;F>
gj;juKy;iy

,y;iy

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;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

,y;iy

`hpe;ju kpj;u
me;Njhdp re;jpuuj;d>
,y.253/1B>
nfKD khtj;ij>
nfhl;LNtnfhl>
,uh[fphpa
ypadNf FRkhtjp
ngNuuh> ,y.559>
nfhly;y ghij>
Ky;Nyhpaht> Gjpa
efuk;

,y;iy

m[e;j cGy;
etuj;d> 253/4> jpKJ
khtj;ij> N`hf;fe;ju
tlf;F> N`hf;fe;ju

,y;iy

,y;iy

,y;iy

fygl Muha;r;rpNf
Qhdtjp tPuNrfu>
,y.14> gpujhd
tPjp> tpf;ukrpq;fGu>
gj;juKy;y

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

nlhd; mNrhf gk;kpaFU>
,y.1425/2> N`hfe;ju
ghij> gd;dpgpl;ba

T/7888

uh[gf;\
Kjpahd;nryhNf
gj;kh gz;lhu> ,y.3/
V> njhlk;Fk;Gu>
mst;t

,uj;ehaf;f Kjpahd;
nryhNf jkae;jpFkhhp>
,y.573/V2> fe;jtj;j
ghij> nlbfKt
Nfhl;Nl mr;rhpNf
nvhypd; fhe;jp>
,y.203/2B> nfh`y;tpy
ghij> fsdp

jk;kpfh jpy;Uf;\p
re;jpuNyfh ehzaf;fhu>
,y.560/12> neYk;
gpNs];> jyq;fk tlf;F>
gj;juKy;iy

,NyngUk Muha;r;rpNf
njhd; ep`hy;
gpNuk[ae;j> ,y.136/11>
f`d;njhl;l ghij>
khyNg

jpfjp:18.10.2021

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

nfhbgpdp Muha;r;rpNf
\puhzp m[e;jh> ,y.3/
V> njhlFk;Gu> mst;t

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
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/03

`Pd;njdpa fkNf
gpajhr 'gpurd;d
thr" mf;fu> 72>
Nfhznjdpa> cLfk

jpfjp:22.10.2021

,y;iy

,j;jnfhl N`tNf
Nlhdh uk;ah rPjh Fkhhp>
,y.1100/2> gd;dpgpl;ba
ghij> gj;juKy;iy

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

gj;jpuz Muha;r;rp Utd;
rQ;[Pt> 'gpurd;d thr"
mf;fu> 72> Nfhznjdpa>
cLfk

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; cLfk khtl;l ePjpkd;wk;

\h`hd; me;Njhdp
re;jpuuj;d> ,y.487/11>
jyN`d ghij> jyq;fk
tlf;F> gj;juKy;y

ehzaf;fhu gl;lngb
nj`pf];Ng mrq;f
rk;gj; ehzaf;fhu>
,y.472> N`hf;fe;ju
tlf;F> muq;fy.
&grpq;` fq;fhzk;Nf
jprhe;jp> 253/4> jpKJ
khtj;ij> N`hf;fe;ju
tlf;F> N`hf;fe;ju
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
khg;gh Kjpahd; nryhNf
rNuh[h Gj;jpdpkhah>
,y.14> gpujhd tPjp>
tpf;ukrpq;fGu> gj;juKy;y

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

T/1360/2021 nry;tuh[h
QhduQ;rd;> [P.v];
tPjp> Nfhl;ilf;
fy;yhW - 1

jpfjp:2021.10.26

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

jpUkjp.fphp[hNjtp
nry;yj;Jiu QhduQ;rd;>
[P.v]; tPjp> Nfhl;ilf;
fy;yhW - 1

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
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/71/21

`yhy;jpd; nkh`kl;
[pg;hp> ,y.159> r`puh
ghlrhiy tPjp>
fk;gis

jpfjp:2021.07.05

jp];]k`huhka khtl;l ePjpkd;wk;
jpfjp:01.11.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;

rkuf;nfhb 263>
gl;lnghj;j ghij>
jyq;fk njw;F>
gj;juKy;iy

T/805

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

tyfl mg;G`hkpyhNf
uQ;rpj; rpruFkhu>
,y.23> tl;luTk;
ghij> muypa caz>
Njghdhk> gd;dpgpl;ba

T/804/2021 &j; RtpdPjh

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jp];]k`huhka khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gUj;jpj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண

nyhf;F fl;lnfhlNf
rhkpyh ep\he;jp ngNuuh>
,y.65/01> fs;nshSt>
eLq;fKt

N`t NjtNf utPe;jpu
ngh;zhz;Nlh>
,y.65/01> fs;nshSt>
eLq;fKt

jpfjp:15.10.2021

rptghjRe;juk;
n[aRe;juk; ngz;
kNf];thp nry;tr;
re;epjp njhz;lkhdhW

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

அட்டவைண

,y;iy

T/35/2021

jpfjp:13.10.2021

gUj;jpj;Jiw
khtl;l
ePjpkd;wk;
jj;Jtk;
tof;F ,y:

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L rdthp khjk; 26Mk; ehshFk;

T/769/2021 Nfhl;Nl mr;rhpNf

,y;iy

T/88/2020

itj;jpafhu fq;fhdk;Nf
nkhdpf;fh njyp\pah
la]; fUf;Ftj;jtd>
khjk;Ng.

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

tpN[rpq;` Kjpad;nryh
RKJ tpN[rpq;`>
,y.79/<> Rth;z [ae;jp
khtj;ij> tpnfhl>
ngk;Ks;s

Rkz tpf;ukrpq;`>
,y.79/<> Rth;z
[ae;jp khtj;ij>
tpnfhl> ngk;Ks;s

T/48/21

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

T/47/2021

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

T/34/2021

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1315/21
jpfjp:22.10.2021

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:11.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

mg;Jy; [g;ghh; ghj;jpkh
trPuh> ,y.159> r`puh
ghlrhiy tPjp> fk;gis

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;gis khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 29Mk; ehshFk;.

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/69

njntdpNf njhd;
my;gl;> ,y.100> Flh
fk;khd 18>njw;F
,Tu tPutpy> Gjpa
efuk;

jpfjp:15.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

ml;ltiz
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

[hJd; Mur;rpNf
FzNrd> ,y.99> Flh
fk;khd 18>njw;F ,Tu
tPutpy> Gjpa efuk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jp];]k`huhka khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

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

epuy; I

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

b.v];/23/
2021

\ud;jp \hkyp
mNgtpf;uk rphp
tHjd
,y. 309/20 N[hH[;
<.B. rpy;th tPjp>
fz;b.

jpfjp: 2021.10.25

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/637

mj;jgj;J
Muha;r;rpyha;
tpkyhtjp> ,y.107/52>
ehtpd;d ghij>
cStpl;lNf> fhyp

T/642

mg;Jy; [g;ghh;
nkh`k;kl; gh;`hd;>
42/1A> fdk;gpl;ba
tPjp> fhyp

jpfjp:03.08.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

fz;b> N[hH[; <.j.
rpy;th tPjpapy;
,y. 309/20 mNgtpf;uk
rphptHjd urpf gpujPg;
my;yJ urpf gpujPg;
mNgtpf;uk rphptHjd

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

gJis khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

jpfjp:18.10.2021

epuy; III

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;.
ml;ltiz

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I

ngy;kLs;s khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 21Mk; ehshFk;.

rkurpq;` Muha;r;rpNf
re;Jd; rkurpq;`>
,y.107/52> ehtpd;d
ghij> cStpl;bNf>
fhyp
gJWBd; ghj;jpkh
g]Pdh> 42/1A>
fdk;gpl;ba tPjp> fhyp

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

ml;ltiz
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.
T/6823

jpfjp: 11.10.2021

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

nfhly;y gj;jpuNf
,e;jpu[pj; Nrhkuj;d

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ngy;kLs;s khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III

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

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

epuy; IV

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

ky;tj;j Muha;r;rpyhNf
fahdp epYrpfh>
,y. 60> fythd tPjp>
Njs.

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gJis 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;

rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;

kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 16Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

ml;ltiz

ml;ltiz

epuy; I

epuy; II

epuy; III

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; 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

uh[gf;\
mr;rpy;yhNf
Fzrpq;f uh[gf;\

,y;iy

T/259

jpfjp: 27.10.2021

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

epuy; IV

epuy; I

epuy; II

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

tdpfRe;ju [atPu
Muha;r;rpNf [hdf;f
`H\d [atPu
,y. 119/1> gpujhd tPjp>
ntad;nfhl

T/172

Kj;Jje;jphpNf
ngdnjj; N`khyp
gpe;Njh JiwKf
tPjp> rpyhgk;

T/173

N`th NjtNf
u`;dghy
,y. 123>
nfhhpahtj;j> rpyhgk;

uh[gf;\ mr;rpy;yhNf
Jrpj;;j> by;`hd;
uh[gf;\
31/17> Eff`hye;j
khtj;ij> fynfbN`d

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp: 27.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

epuy; IV

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

,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.

02/2020

tPuf;nfhb Nfhk];
rpy;th ~rj;ru|
= ,e;j;urhu
khtj;ij>
njhle;nfhl

,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;

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 20Mk; ehshFk;.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

ml;ltiz

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/13

Fzghy rkutpf;uk

jpfjp: 13.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV

epuy; I

epuy; II

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

ehzaf;fhutrk;
njypf;fl gs;spa
FUnfa; cgkhypfh
mKN`d tj;j> nfuNjthy> k[;[{td.

T/252/21

nkh`kl; jt;gPf;
IDy; guPlh
,y. 514/6>
g`yfk> jp`hhpa>
gynfbN`d.

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp: 10.11.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

nkh`kl; rJd; ghj;jpkh
`Dd;
,y. 514/6> g`yfk>
jp`hhpa> gynfbN`d.

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
ml;ltiz

ml;ltiz

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/734

fSje;jphp gl;lnge;jp
tpkyNrd yf;];kd;
Fzuj;d
,y. 91/2B> cj;ahd
khtj;ij> jyN`d>
khyNg

jpfjp: 2021.08.20

epuy; I

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

fkNf ky;ypfh n[];kpd;
ngNuuh (jp.K. Fzuj;d)

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/3196

Jg;gjpNf [aNrd
mutpe;j rphptHjd

jpfjp: 28.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 29Mk; ehshFk;

T/33/21

nfhl;lnfhlNf
njhd; gpNukuj;d>
gioa ghij>
fpuynty;fl;Lt
bg;Nghtpw;F vjphp>
vk;gpypg;gpl;ba

jpfjp:12.10.2021

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/120

Ml;bfy tpjhdyhNf Mgpufhk;
fUzhuj;d

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
அட்டவைண

T/796

n`l;b Mur;rpNf
uzrpq;`
rTe;juty;yptj;j
flf`nghy>
n`huk;ght
nfhlNf tpypak;
fhhpatrk;> 'rhujh
Ruj;" ,y.363> tPuk;Gt>
Fspahg;gpl;ba

T/802

jpfjp:2021.10.18

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; III

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

T/48/21

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
njd;df;Nfhd KjypNf
Mk;
N`khtjp 'u[ul;il
nrtd" jpangJk>
nghyd;dWit
,y;iy
uj;jpah nfju
jHkjhr/ ud;jpah
nfju jHkjhr
29> Fkhufk>
`pq;Fuf;nfhl

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ml;bfy tpjhdyhNf
ruj; tPurpq;`

Fkhu fkNf [pdNrd>
,y.55/13> Tl;yz;l;
khtj;ij> nfh`{ty

TS/534

N`thFUg;GNf
uQ;rdp vf;fKj;J
ghzJfk> mf;Fu];]

jpfjp:19.10.2021

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

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

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T 3224/21

mY[;[Nf
yypjh re;jpurpyp
FztHjd khw;W
mYj;[; yypjh
re;jpurpyp FztHjd
ntypfk;gpl;b
nghFDtpjh

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

gpajpyf;f N`thgj;jpuz
vf;fKj;J ghzJfk>
mf;Fu];]

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Nghg; muhr;rpNf lhd;
ruj; n[atHjd
ntypfhk;gpl;b> nghFDtpjh

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;.

epuy; II

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

epuy; IV

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; 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

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

jpthfu Kjpad;]yhNf
cghyp njd;df;Nfhd;
,y. 168/2> `pk;g+l;lhd>
Ky;Nyhpah> Gjpa efuk;.
uj;jpah nfju rJdp
,rd;fh jHkjhr/ ud;jpah
nfju rJdp ,rd;fh
jHkjhr 43> Fkhufk>
`pq;Fuf;nfhl.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

b.B.v];.

fS ypadNf epky;
re;uh Mhpauj;d
[arpq;f> ,y: 8/8>
gioa fd;njhl;l
tPjp> tlGSt> fz;b

21/21

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

nff;fpuht khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b DTS uj;dhju nfju gj;kh
uzrpq;f ud;Nfnty
48/21
Efypaj;j g`y
jyhj;J Xa

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

FUFNl nfju ejPu
g;hpajh;\dp Qhduj;d>
,y: 8/8> gioa
fd;njhl;l tPjp> tlGSt>
fz;b

Mk;

nghjpah gJNf Etd;
lrd;j ngNuuh> ,y.143/1>
Efypaj;j> g`y jyhj;J
Xa

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

tUr tpj;jhd
Fzth;jd nlud;];
yhy; j rpy;th
,yf;fk; 147> af;fy;y
tPjp> nff;fpuht

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

jpfjp:13.10.2021

jpfjp:21.10.2021

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Vf;fehaf;f
Kjpad;rhyhNf R[hjh
Fkhhp Vf;fehaf;f>
,yf;fk; 147> af;fy;y
tPjp> nff;fpuht

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nff;fpuht khtl;l ePjpkd;wk;

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/247

Kdrpq;` n\y;ld;
uztPu> ,y.183/V>
jtsk;gpl;ba> kPhpfk

jpfjp:04.08.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; 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; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

jpyf;f uQ;rdp tpj;jhuz>
,y.183/V> jtsk;gpl;ba>
kPhpfk

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II

epuy; III

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

DTS/14/21

tpN[td;\ fk;yj;Nf ,y;iy
Fzuj;d gz;lhu
tPutd;\
vz; 225/5> Ntty
tlf;F> nghf;fhty
tPuJq;f
,y;iy
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

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;
ngUkhgJ tpf;uk#hpa
ep`hy;> ,y.372/13rp>
mdfhhpf jh;kghy
khtj;ij> gGuz
khj;jiw

mg;Jy; fhjH egprJy;
kprpwpah
,y. 16/5> fy;nfbatj;j>
klty> fltPjp

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண

nrse;j `d;`jpNf
Nrhkhtjp>
,y.372/13rp> mdfhhpf
jh;kghy khtj;ij>
gGuz khj;jiw

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

n`l;b Mur;rpNf
Rth;zyjh> flf`nghy>
n`huk;ght

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 19Mk; ehshFk;

TS/526

jpfjp: 2021.10.26

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:11.11.2021

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

nkh`{jPd; mLnka;
nkh`k;kJ Kghuf;>
,y. 16/5>
fy;nfbatj;j>
klty> fltPjp

ml;ltiz

T/29

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/13/21

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

epuy; IV

`pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

T/49/21

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 21Mk; ehshFk;
cz;L

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 24Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

ml;ltiz

jpfjp: 2021.10.25

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;.

jpfjp: 12.10.2021
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;];

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; vk;gpypg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;

Njhd [adp re;jpuyjh
ypadMuha;r;rp> yGfk>
`y;njhl;l

g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

mfk;nghb jah
];tu;zyjh j rpy;th
~rj;ru|
= ,e;j;urhu khtj;ij>
njhle;nfhl

ml;ltiz

epuy; I

vk;gpypg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

,y;iy

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

njy;njzpa khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; IV

ml;ltiz

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

epuy; IV

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

,y. 91/2B> cj;ahd
khtj;ij> jyN`d>
khyNg

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; III

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;.

epuy; II

jpfjp: 2021.10.27

epuy; IV

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I

epuy; II

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I

epuy; I

b.B.v];
49/21

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

tj;Njnfju fUzhtjp
my;yJ tj;Njnfhju
fUzh tPutd;\
vz; 225/5> Ntty
tlf;F> nghf;fhty
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;
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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;

khtndy;y khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

ml;ltiz

ml;ltiz

ml;ltiz

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

T/728/2020 rpe;jh tPuNfhd;
mNgehaf;f

T/775

njhld; mDu
tpf;fpukrpq;` ,y.
279b> nfhj;jyhty>
fLnty.

,y;iy

T/790

m[ j; j f;
m ;Nklh
, . 740/1>
gd;d g;g l;ba
ghij>
gj;j K ; .

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

[{ypad; `H\ gpurhj;
nkd;b];.
,y. 1142> jk;Nkhja
ghij> gj;juKy;y.
NuZfh jkae;jp
gypN`d tpf;fpukrpq;`
jp>K. NuZfh jkae;jp
gypN`d> ,y. 279b>
nfhj;jyhty> fLnty.
`d;rpfh tpjH\p
my;Nklh> ,y. 848>
gd;dpg;gpl;ba ghij>
gj;juKy;y.

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

T/41

T/46

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

uz;nfhjpNf
yypj; [aehj;j
tpf;fpukrpq;`
fe;Njtj;j> fyjhu
fUzhehaf;f
gjpud;dn`yhNf
Rkjpghy>
,y. V 1/3> mYnjdpa> n`k;khj;jfk.

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

ghyp];fu
Kjpahd;nryhNf NuZfh
jkae;jp> fe;Njtj;j>
fyjhu.
Nkf#hpa Kjpad;NryhNf
,e;jpuhdp Fkhhp`hkp>
Nkf#hpa
,y. V 1/33> mYnjdpa>
n`k;khj;jfk.

T/845/21

T/896/21

jpfjp: 2021.11.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khtndy;y khtl;l ePjpkd;wk;

Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

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.
tPun`d;djpNf bf;rd;
rprpy;> ngHzhz;Nlh>
,y. 34/2> jPghe;ej
tPjp> tpy;Nyhutj;j>
nkhwl;Lt.

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

ypadNf ghhpf ngNuuh
,y. 37(63)/1B) gioa
fhyp tPjp> nkhwl;Lt.

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;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

jpfjp: 2021.11.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;

ml;ltiz

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

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

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/3309/21

njKdp re;jpujhr

jpfjp:

T/128

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/129
njKdp re;jpurphp
,y. 100> nyhy;njhl;Lt>
mq;FUtnjhl;l

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

mku[Pt [adde;j
tpjhdNf
,y. 36/1> gpsf;g+y;
Utd;vypa>
Etnuypah
rfy#hpa
Kjpad;NryhNf
[auj;d ,y. 17>
f;Nul;ld; Njhl;lk;
tPlikg;G jpl;lk;
Etnuypah

jpfjp: 2021.11.01

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

N`th kdk;nghpNf
mNdhkh gphpaq;fdp
,y. 36/1> gpsf;g+y;
Utd;vypa> Etnuypah.
rfy#hpa
Kjpad;NryhNf fUzh
nfhlfk ,y. 200>
tp[pjGu khHf];njhl;l
Etnuypah.

ml;ltiz
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

T/1453/21

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
gHdhl; ePy; A];l]; j
Mk;
[fya;d; nrdtpuj;d.
rPjhtf;f tst;t>
rPjhtf;f> mtprhtis.

jpfjp: 19.08.2021

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

lad; fphp];NlhgH ePy;
gHdhl; j [fya;d;
nrdtpuj;d.
rPjhtf;f tst;t>
rPjhtf;f mtprhtis.

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;

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; 29Mk; ehshFk;.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

ml;ltiz
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II

epuy; III

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

bbv]; (DTS) vd;jdp kNfrd;
fe;ija;ah vDk;
18/2021
fe;ija;ah kNfrd;
vd;jdp
,y. 5951> nghp Nuhl;
it];kd;> Fz;lkd;
ept; rTj; Nty;];>
2775> mT];jpNuypah

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
rd;whuh?
,y;iy

ml;ltiz

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

lhf;lh; gh;dhl; [aNdrd;
fe;ija;ah
,y. 62> nfypnaht;
biut;> ghh;fpq; IGIIOGU
If;fpa ,uhr;rpak;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

T/260

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

mRug;GypNf rpj;uhy;
k`pe;juj;d> ,y.
21> nfhl;lnjdpaht
ghij> `y;Ng> kPhpfk.

jpfjp: 07.11.2021

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/4934/20

nfhbg;gpyp
Muhar;rpyhNf njhd;
Fyuj;d> ,y.26V>
ft;lhd ghij>
mj;jpba> nj`ptis

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

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
Bfs lkpj; FytPu>
,y.54/6> = jk;khju
khtj;ij> ,uj;kyhd

Mk;

r%d; eprhh; `kPl;>
,y.30/5> Rndj;jpuhNjtp
ghij> nfh`{ty
jw;NghJ epArpyhe;jpy;

`{nrapd; rpwP
nkhn`hnkl;>
187/16> vt;> [arkfp
khtj;ij> fSNghtpy>
nj`ptis
tpN[tpf;uk GQ;rp
N`thNf eypd;
nuhNgh;l; mNgjPu>
,y.12-1/4> b Nruk;
ghij> fy;fpir
jahuj;d vjphprpq;`>
,y.245/26> '`py;
`T]; fhh;ld;"> fhyp
tPjp> nj`ptis

,y;iy

E}h; rfPhpah `{nrapd;>
187/16> vt;> [arkfp
khtj;ij> fSNghtpy>
nj`ptis

,y;iy

nty;yN`tNf Njtpfh
N`kkhyp mNgjPu>
,y.12-1/4> b Nruk;
ghij> fy;fpir

T/5131/21

T/5164/21

T/5169/21

T/5188/21

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

Ntty;njdpaNf
nrhnkd; byp
jprhehaf;f my;yJ
Ntty;njdpaNf
nlhd; nrhnkd;byp
jprhehaf;f> ,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
fk;thhpNf cgNrd>
fy;fp];]
,y.11/3A>
khtl;l
ePjp kd;wk; `{Yjhnfhil tPjp>
5198/21/T fy;fp];]

T/5192/21

jpfjp:2021.11.08

Mk;

,y;iy

Mk;

,y;iy

Bfs ld;a+hp FytPu>
,y.54/6> = jk;khju
khtj;ij> ,uj;kyhd

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
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
ntypflNf rNuh[h
\hkFkhhp nghj;Nj[{>
,y. 1V1> nguFk;
khtj;ij> mj;jpba>
nj`ptis

tpf;fpukuj;dNf jpyq;fdp>
,y. 21> nfhl;lnjdpaht
ghij> `y;Ng> kPhpfk.

T/382

,y;iy

hPn`nk \pahkpdp
ngh;zhz;Nlh> (jp.K.
rkurpq;f) ,y.36> 2Mk;
xOq;if> uj;kyhd

,e;jpf Rnej;
fk;thhpNf> ,y.11/3A>
`{Yjhnfhil tPjp>
fy;fp];]

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;

njhl;lfKtNf
Mde;j tpkytPu
Nrhkrphp 'rNfj"
,Tytj;j> Nghk;Gts.

jpfjp: 09.11.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

kj;JkNf yypjh fhe;jp>
'rNfj" jpTstj;j>
Nghk;Gts.

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp 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;

ml;ltiz

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

TS/1395/2019 khj;jiw ypadNf

T/1295

T/1437

T/1439

rpe;jf;f gpurhj; j
rpy;th> ,y.145V>
Flh`fnghy njw;F>
[h- vy
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
nlhd; gPw;wh; nfhl;gphp
rpru uzrpq;`>
,y.100/5> Gifapuj
epiya tPjp> fe;jhid
nkh`nkl; eprhh;
`];ehJy; kpd;dh>
52/3> [{k;kh k];[pl;
ghij> nghpaKy;y>
ePh;nfhOk;G

jpfjp:03.11.2021

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

T/643
tpf;fpuk Muha;r;rpNf
eadh kPhpak; ep\hkhyp>
, y.145V> Flh`fnghy
njw;F> [h- vy

T/645

nghparhkp rpthe;jpdp>
,y.43/V/1> N`f;fpj;j
ghij> n`e;jy>
tj;jis

,y;iy

nlhd; Etd; md;ud;
kJ\q;f uzrpq;`>
,y.100/5> Gifapuj
epiya tPjp> fe;jhid
nkh`nkl; gh`Pk;
ghj;jpkh ep\;yh> 29/1>
fdj;j ghij FlghLt>
ePh;nfhOk;G

ml;ltiz

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1459/21

tj;Nj Nyf;fkyhNf
mkurpq;f jtyk;
tj;j njudpafy

gs;spKy;y fGfkNf
rk;gpfh Nrghyp N`ke;jp
b rpy;th vz;. 375/3>
Njtnfhl> khjk;Ng>
mk;gyhq;nfhil.
njhk;gnfhl ypadNf
kpypdhtjp> ,y.
300> ehf;fpahnjdpa>
cLkhyfy> j;wNghJ:
njhlk;`pNuhtpl;l
cLkhyfy ghij>
af;fyKy;y.

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

ml;ltiz
epuy; III

epuy; IV

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; I

,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

epuy; II

jpfjp: 03.11.2021 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;.

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 20Mk; ehshFk;.

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II

Kj;Jth `d;jp
yf;r;kd; j rpy;th
,y. 375/3> Njtnfhl khjk;Ng>
mk;gyhq;nfhil.
njhlk;Ng
fkNf jdghy
njhlk;`pNuhtpl;l
cLksnfhl ghij>
af;fyKy;y> fhyp.

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;
,y;iy

mtp];]hnty;y khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

jpfjp: 03.11.2021

gyg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 05 ij 26Mk; ehshFk;.

epuy; III

epuy; IV

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
rd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

,y;iy

[q;F uhy;yhNf gpNuktjp
,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;

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;

kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;

,y;iy

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
அட்டவைண

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

jpfjp: 2021.11.01 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

ml;ltiz

ml;ltiz
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1359/21

jk;gpIah Njtrfhak;
,y: 122/1>
Qhd#hpak; rJf;fk;>
kl;lf;fsg;G

jpfjp:28.10.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;.

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

jpU. Njtrfhak; uQ;rpj;
md;udp>
,y. 122/1> Qhd#hpak;
rJf;fk;> kl;lf;fsg;G.

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;

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;
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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

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண

அட்டவைண

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

DTS/17/21

Vfehaf;f
Kjpad;Nryhnf
etuj;d gz;lh
my;yJ gz;lhu>
,y.13> vlk;]; tPjp>
nfhOk;G - 04

khdk kape;j
[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
Njtuhad;
DTS
rpjk;guk; my;yJ
00071/21
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
DTS 118/21 Jypjh ee;jdp
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

DTS/45/21

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
k`pe;j [aJq;f>
DTS 159/21
,y.gp6/[p/1> =jk;kh
khtj;j njhlh;khbf;
FbapUg;G> nfhOk;G
- 10
kUj;Jth;
T/165/20
uh[;ghy;Fkhh; b
rpy;th> 14A 2/1>
Riykhd; nkhl;il
khb> nfhOk;G - 05
Jthd; mhpt;gPd;
DTS/172/21
[hah> ,y.233/26>
nfhl;lh tPPjp>
nghuis
n[af;nfhb
khtl;l
ePjp kd;wk; Kjpad;NryhNf
mgath;jd> ,y.369/7>
nfhOk;G
nfhl;bfhtj;ij>
,y DTS/175/21 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
nghdn`l;bnghy
T/194/20
g+jpad;rhyNf tp\hfh
jkae;jp fe;jnfju>
,yf;fk; 61> uh[fphpa
tPjp> uh[fphpa
khNd]; rpy;th
198/20

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

,y;iy

,y;iy

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

Vfehaf;f
Kjpad;Nryhnf kDu
GtNdf gz;lhu> ,y.13>
vlk;]; tPjp>
nfhOk;G - 04

T/20475

kh`dkrjpdp epuhrh
[ath;jd> ,yf;fk; 42> rhug+kp cj;jpahda>
,`y Nghk;gphpa>
fLtis
etfKtNf \pahkh
gj;khyp rphpNrd>
,y.185/7> `tnyhf; tPjp>
nfhOk;G - 05
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

T/20505

gk;gufkNf Rth;zh
tdpfNrfu>
,y.120/14/1> rkfp
khtj;ij> 2Mk;
xOq;if> khfk;kd>
N`hkhfk.
`pf;fLt fyg;gj;jpNf
Fzjhr j rpy;th

,y;iy

,y;iy

,y;iy

Mk;

,y;iy

,y;iy

,y;iy

,y;iy

Mk;

Mk;

jahee;j rpy;th>
192> gpwpngf; Nuhl;>
ngf;nfd;fl;> nfd;l;
mj;Jld;> 79-2/4>
`apl;ghh;f; Nfhzh;>
nfhOk;G - 02
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.
DTS/00213/21 [anfhb Muhr;rpNf
jahtjp> ,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.

DTS/207/21

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

jpfjp:05.11.2021

T/20668

T/20704

T/20724
,y;iy

Fkhugl;l nge;jpNf Rdpj;
ngh;zhe;J> 198/9> ehty
tPjp> ehtiy
nkh`kl; mjh];
nkh`kl; mk;[l;>
,y.33> tpNtfhde;jh
tPjp> nts;stj;ij>
nfhOk;G -06

Mk;

,y;iy

Mk;

,y;iy

T/20800

kN`]; gphpae;j
[aJq;f> ,y.485/8/1>
NghffN`d tPjp>
gj;juKy;iy
kphpak; me;Njhndl;
(jp.K)kNdh`hp
Mde;jg;gh Nfrp rpl;b>
14A 2/1> Riykhd; khb>
nfhOk;G - 05
nf];hP khPdh
Xkhh;> (jp.K.[hah)>
,y.55/16B-5> gPhp]; ghij>
fy;fpir
Fkhurpq;f Muha;r;rpyhNf
rpj;uh N`uj;
Fkhhp> ,y.369/7>
nfhl;bfhtj;ij>
mq;nfhil
uzrpq;f Mur;rpNf
rpahksP rpy;th> ,y.rP/8>
Njrpa tPlikg;Gj; jpl;lk;>
jpk;gphpf];aha>
nfhOk;G - 05

njg;Gyhd;nfhl
g+jpad;rhyNf epky;
=yhy;> ,yf;fk; 61>
uh[fphpa tPjp> uh[fphpa
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;
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;
kj;JkNf mr;ryh
nrt;te;jp ngNuuh>
,y.36/B> j nky;tj;j
ghij> nfh];tj;j ghij>
ehty> ,uh[fphpa

ghD gj;krpwp>
,y.D/2/5> vy;tpl;bfy
njhlh;khb> vy;tpl;bfy
khtj;ij> nfhOk;G - 08

re;juNrd nfhltj;j>
,y.228/gP FlhGj;fKt>
mq;nfhl

,NkfpANyl; eph;kyh
ejhh; my;yJ
,NkfpANyl; eph;kyh
ethh;> ,y.20/6/2>
nfhl;lhQ;Nrid tPjp>
nfhOk;G -13

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

me;jputh]; gl;lnge;jp
[pkhdp j th];
Fzth;jd> ,y.102/9>
rkfp khtj;j>
nfhlfk> N`hkhfk
vbj; gj;kh
nyhypk;ghtd;r

JN`dNf Nlhd
&gd; rpNeh

,y;iy

,y;iy

,y;iy

,y;iy

N`dNju
mg;G`hkpyhNf Nlhd
RNkjh Ruq;fdp
FzNrfu> ,y.28>
'rphpnrtd" efu rPkh
khtj;ij> N`hkhfk.
cg;gNrd tpN[rpq;`

Mk;

T/20829

,Ndhf;fh jh;\dp
ty;nghy> ,y.402B>
Fk;Gf;f Nkw;F
Nfhznghy
f`e;jts
Muha;r;rpNf tpy;rd;

,y;iy

fe;jglNf njhd;
Ngkjhr>
,y.467/khf;Fk;Gw>
gd;dpg;gpl;ba
uzrpq;` Muha;r;rpNf
Fzghy

,y;iy

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
gylh gj;jpuhNf
nlhl;ypd; la];

-

T/20888

T/20891

T/20912

T/20913

T/20938

T/20950

Mk;

,y;iy

,y;iy

[auj;d [arpq;f>
,y.26> i`nyty;
tPjp> gdhnfhl>
N`hkhfk
,e;jpu[pj; fh\;ag;g
gz;lhu uh[fUzh

,y;iy

fdj;jNf cghyp
uj;drphp

,y;iy

jpfjp:2021.11.02

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

Rg;ukzpak; rhe;j
Fkud;> ,y.120/14/1>
rkfp khtj;ij> 2 Mk;
xOq;if khfk;kd>
N`hkhfk.

T/1223/19

nuh`hd; md;];yk;
[dj; vk;Gy;njdpa
76/6> Gifapuj epiya
tPjp> fe;jhd

T/1246/20

#yuj;d gj;jpuNf>
,y.572/10> Kjyhk;
xOq;if> R`rhjd
khtj;ij> gd;dpgpl;ba

,y;iy

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
Nturpq;` Muha;r;rpNf
gj;krphp tpN[uj;d

Mk;

ry;fhJNf Kjpd rkpuh
la];> ,y.26/12> gioa
nfhl;lht tPjp> kphp`hd>
ENfnfhl

,y;iy

j`ehaf;fNf Rth;zyjh

`pf;fLt fyg;gj;jpNf
utPe;jpu j rpy;th>
,y.308/16 'kTz;l;
fpspg;Ngh;l; fhh;ld;"
khfk;kd> N`hkhfk
me;jputh]; gl;lnge;jp
re;jd j th];
Fzth;jd> ,y.278/4>
,ut;ts ghij>
gd;dpgpl;ba
fk Muha;r;rp gj;jpudNf
njhd; Uf;khy; [hdf;f>
,y.85/B> nuk;gps; ghij>
ksgs;s> gd;dpg;gpl;ba
uh[gf;\ fkNf
re;jpuhtjp> ,y.145/01>
uzy ghij> `gufl>
N`hkhfk.
Jkpj; uh[pt;
nfh];fsd;d J}uNf>
,y.741> Uf;kNy ghij>
nfhl;lht> gd;dpgpl;ba

f`d;fk; gj;jpuzNf
gj;krPyp ehzaf;fhu>
,y.412/9> k`pe;j
khtj;ij> gpl;bgd
tlf;F> N`hkhfk
n`l;b Muha;r;rpNf
njhd; mj;Js gpNukyhy;>
,y.402B> Fk;Gf;f Nkw;F
Nfhznghy
fSNghtpyNf Nlhdh
fUzhtjp> ,y.01>
nfhl;bfk;nfhl> ghJf;f.

,y;iy

T/20878

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

G\;gh ngNuuh tpf;ukNf>
,y.41/3> n`huz tPjp>
ghJf;f

f];J}hp Muha;r;rpNf
jpyfuj;d ngNuuh

T/20832

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

,y;;iy

T/20820
Mth khpah by;Uf;rp
Vg;u`hk; - [p-177>
eptrpGu tPlikg;Gj;
jpl;lk;> Vf;fy> [h-vy

U.K
DTS/199/2020 njd;dNfhd; KjypNf

T/20590

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

fe;jglNf Nlhd gphpae;j
ky;fhe;jp ,y.138/2>
`apnyty; tPjp>
nfhl;lht> gd;dpgpl;ba
uzrpq;f Muha;r;rpNf
Nlhdh fhe;jp uzrpq;f>
,y.161/1V> mj;JUfphpa
ghij> khsgs;s>
gd;dpgpl;ba
fz;lk;gpNf
,y.41/25/175> rk;gj;Gu>
tl;lNufh> kPnfhl

fk;kd;gpyNf mDuhjh
ckaq;fdp ngNuuh>
,y.1497/8/9> tpj;ahya
re;jp> nfhl;lht tlf;F>
gd;dpgpl;ba
GGJ gj;kpfh [arpq;f>
,y.26> i`nyty; tPjp>
gdhnfhl> N`hkhfk
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.
fdj;jNf cGy; Fkhurphp>
59/1> Ky;Nyfk>
N`hkhfk

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 13Mk; ehshFk;

T/1353/20
T/1401/21

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/872/2021 gpuhd;rp];Nfh

T/878/2021

n`l;bNf rhe;jd;
[fj; rpy;th my;yJ
gpuhd;rp];Nfh
n`l;bNf rhe;jd;
[fj;
nfhf;fy
k`htpjhdyhNf
fpq;];yp ruj; N[hrg;
rpy;th> ,y.160/2>
nrd;l;.md;jdp];
tPjp> nkhul;LKy;y>
nkhul;Lt

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

gj;jpyhNf tUz
G\;gFkhu ngh;zhz;Nlh>
,y.22> gpshrpA];
ghij> ,`y ,bngj;j>
nkhwl;Lt.
tl;NlhU je;jphpNf uhzp
gh;dhe;J> ,y.160/6>
nrd;l;.md;jdp]; tPjp>
nkhul;LKy;y> nkhul;Lt

jpfjp:21.08.10

fk;nghyNf xypt;
nknuh]; [aNrfu
(jp.K.nghd;Nrf;fh)
,y.59> c];tj;j
Rw;Wtl;l ghij>
nkhwl;Lt

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

nly;hpd; `arpe;
vk;Gy;njdpa 85/3/1/1>
[k;Gf];Ky;y> ghij>
ENfnfhl
ehzaf;fhu fphpntl;b
nkhn`l;bNf ,e;jpuh>
,y.152/10> Kjyhk;
xOq;if> R`rhjd
khtj;ij> gd;dpgpl;ba

jkuh Ftd;nlhypd;
Gy;neh;> ,y.48> epky
khpah khtj;ij>
n`e;jy> tj;jis

,y;iy

tj;Njfk Muha;r;rpNf
mEu> 11/9> n`Ndnfju
ghij> nfhbfKt>
k`ufk

gpNukh Rkzjp];]
tPug;ngUk>
mj;JNfhuhy>
,y.44/1>
u[ khtj;ij>
kphp`hd ENfnfhl
tl;lNf N`kre;jpu
ngNuuh> 102/3> X.gp.
ngNuuh khtj;ij>
nghuy];fKt

,y;iy

[fj; rkpe;j tPungUk
mj;JNfhuhs my;yJ
[fj; rkpe;j> ,y.44/1>
u[ khtj;ij> kphp`hd
ENfnfhl

,y;;iy

tl;lNf Utd; rhku
ngNuuh> 102/3> X.gp.
ngNuuh khtj;ij>
nghuy];fKt

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
[a#hpa Muha;r;rpNf
ruj; [a#hpa> ,y.129>
Gifapuj mntd;A>
k`ufk

,y;iy

kf;nfhdNf ta;nyhl;
ngh;zhz;Nlh> ,y.28/5>
mNguj;d khtj;ij>
nghuy];fKt

,y;iy

jpye;jp N`ththrk;
(jp.K.[a#hpa) ,y.129>
Gifapuj mntd;A>
k`ufk

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
kPkhdNf jahuj;d
ngNuuh

,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

,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

T/1461/21

fUzhtjp tPug;ngUk>
,y.415> epyk;k`u
tPjp> nfhbfKt>
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
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

T/1464/21

fgpy juTd
Utd;gj;jpud> ,y.3/7>
gP.ntypfy khtj;ij>
ghnfhil tPjp>
ENfnfhil

,y;iy

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

Nlhdh; NuZfh
td;dp Muha;r;rp> 11/9>
n`Ndnfju ghij>
nfhbfKt> k`ufk

T/1407/21

T/1409/21

T/1415/21

T/1416/21

T/1433/21

T/1443/21

jpfjp:2021.11.05

,e;jpuhzp Fkhurpq;`
my;yJ Fkhurpq;`
Ntjuahuhr;rpNf
,e;jpuhzp Fkhurpq;`>
,y.31> jk;gN`d ghij>
k`ufk
k`fkKy;y fkNf
re;jphpfh> ,y.3/7>
gP.ntypfy khtj;ij>
ghnfhil tPjp>
ENfnfhil

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ENfnfhl 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

T/879/21

Mk;

T/1406/2021 td;dp Muha;r;rpNf

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

nuh`pe;jpu> n[ukp
nkz;b]; mNgNrfu>
,y.48> epky khpah
khtj;ij> n`e;jy>
tj;jis

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

[aNrfu gj;jgbNf
nlhd; N[hrg; yrpj;
re;jd [aNrfu> ,y.59>
c];tj;j Rw;Wtl;l
ghij> nkhwl;Lt

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1474

bdhahJu
Nrhkre;jpu
,y. 117> nuk;gps;
ghij> ePHnfhOk;G

jpfjp: 12.11.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

ul;luz;`z;b Rdpy;
uQ;rpj; yhy; my;yJ
rl;lud; `z;b Rdpy;
uQ;rpj; yhy;.

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;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

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

N`hkhfk 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;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;

அட்டவைண

அட்டவைண

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

DTS 62/18

njhd; ghypj
uj;dgphpa jd;njdpa>
,y.42> [drtpfk>
gy;ynfny> fz;b

jpfjp:2021.11.08

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

njhd; r\pfh yf;khyp
- jd;njdpa [drtpfk>
gs;Nsfy> fz;b

T/20663

jpkpj; Fg;GuNf
re;jpujhr> ,y.1212/3rp>
Rth;z gpuNjrk;>
N`hf;fe;ju
ghij> nfhl;lht>
gd;dpg;gpl;ba

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp: 02.11.2021

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

b.b.v];

FlypfkNf jahtjp>
,y.1212/3rp> Rth;z
gpuNjrk;> N`hf;fe;ju
ghij> nfhl;lht>
gd;dpg;gpl;ba

10/2021

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
gpbJt fkNf fy;ahdp
,y;iy
nkz;b];> 10> fLfy
Nyf; Nuhl;> fz;b

jpfjp:2021.11.08

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

guz gy;ypa FUNf
Fzghy> 10> fLfy
Nyf; Nuhl;> fz;b

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;

tpisahl;L mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;

nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy;

ngWif mwptpj;jy;

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;

N - 198
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;.

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.

Item 01 - Stretch Films - 2000 Nos.
tpiykD Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp jpdk; 2021.12.13 Me; jpfjp gp.g.
2.00 kzp tiuahFk;.

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;.

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

tpiyf;Nfs;tp Nfhuy;

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;.

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.
kPsspf;fg;gLk;
gpizj;
njhif/ jpfjp

,y

tplak;

Mtz ,yf;fk;

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

NP/04/43/02/
CSP/2022/2023/02

Rfhjhu itj;jpa mjpfhhp
gzpkid tTdpah.

750.00

10,000.00
18.03.2022

8.

rpw;Wz;br;
rhiy

itj;jparhiy/epWtdq;fs;

kPsspf;fg;
glhj
itg;Gj;
njhif

01. tpiyf;Nfs;tpahdJ NjrpaNghl;b tpiyf;Nfs;tpapd; %yk; elhj;jg;gLk;.

xg;ge;j
,yf;fk;

DSD/P/3/
Suppliers for
Hostel K.2022

tpguq;fs;

mhprp - &gh 66>000.00
jhdpa tiffs; - &gh 33>000.00
tpisahl;L
mgptpUj;jpj;
gyruf;Fg; nghUl;fs; - &gh 20>000.00
jpizf;fsj;jpd; FNuhrhpg; nghUl;fs; jq;Fk; tpLjpfspd; (czTg; nghUl;fs;) - 150>000.00
rikayiwf;Fj;
II (czT nghUl;fs; my;yhjit) - &gh 40>000.00
Njitahd
Nahfl; kw;Wk; ghy; cw;gj;jpfs; - &gh 77>000.00
czTg;
nghUl;fis
,iwr;rp kw;Wk; Kl;il> kPd; - &gh 259>000.00
toq;Ftjw;fhf
fUthL tiffs; - &gh 11>000.00
tpiykDf;fs;
kuf;fwp - &gh 73>000.00
Nfhuy; - 2022
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

tpiykDg; gpiz (Kwp)

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 -0242222892). 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
Fwpg;gplg;gl;l Kftupapy; mYtyf ehl;fspy; K.g.9.00 – gp.g.15.00 tiu ngw;Wf; nfhs;syhk;.

02

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.

,y;

24–11–2021

2021 நவம்பர் 24 புதன்கிழமை
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

kPl;Lf;nfhs;sg;glhj jq;f
eiffspd; Vy tpw;gid
,yf; f k; . 38>
eP h ; n fhOk; 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; s g; g lhj
mlF
eiffs; 2021.12.21 md;W
K.g.10.00
Kjy;
,e;
epiyaj; j py;
gfpuq; f
Vyj; j py;
tpw; g id
nra;ag;gLk;.
W.A.J.T tpf;ukrpq;`
Kfhikj;Jt chpikahsh;

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

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, waƞord, Herƞordshire, 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

Fw;wr;;nray;fSf;F
gypahf;fg;gl;lth;fspdJk; rhl;rpfspdJk;
ghJfhg;gpw;fhd Njrpa mjpfhurig
(ePjp mikr;R)

2022 Mk; Mz;bw;fhf nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis
toq;Ftjw;fhd toq;Fdh;fis gjpT nra;jy;

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpid ,uj;Jr; nra;jy;

(Ref: NAPVCW/Admin/Reg. Sup – 2022)

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;.

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.

IahJiu FNye;jpud;
gq;fal;nry;tp

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;.

,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

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;.
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
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.

5.

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;.
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
nfhs;syhk;.

rpNu\;l KfhikahshplkpUe;J Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;

jiyth; - ngUepWtd ngWiff; FO
Njrpa Nrkpg;G tq;fp>
,y. 255> fhyp tPjp>
nfhOk;G-03.

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;
ngWiff; FOthdJ nfhz;Ls;sJ.

my;yJ

epuhfhpg;gjw;fhd

,Wjp

jPh;khdj;ij

jiyth; - epafk gpuNjr rig>
ngWiff; FOj; jiyth;>
epafk gpuNjr rig>
epafk.
24.11.2021.
njhiyNgrp
kpd;dQ;ry;

: 091-4944231. njhiyefy;: 091-2296518
: Niyagamaps@gmail.com

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

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;
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;
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
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;

fPo; kl;lk;>
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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;.
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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

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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

tpiykD %Lk; jpfjpia khw;wk; nra;jy;
01. NkNy Fwpg;gpl;Ls;s ,U tpiykDf;fSf;fhd
gpd;tUkhW khw;wg;gly; Ntz;Lk;.
(m) tpiykDf;Nfhuy; fhyg;gFjp (M) tpiykDf;fis %ly;

-

miog;gpw;fhd

%Lk;

jpfjpahdJ

2021 etk;gh; 06 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 etk;gh;
29 Mk; jpfjp tiuAk; (gp.g. 2 kzp tiuAk;)
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.
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

xg;ge;j ,y.

:

:

NWSDB ,w;fhf fzpdpfs;> kbf;fzpdpfs;> mr;Rg;nghwpfs;> UPSfs;>
njhiyefy; ,ae;jpuk; kw;Wk; Jizg;nghUl;fspd; toq;fy; kw;Wk;
tpepNahfk;
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; Nyru; mr;Rg;nghwpfspd; toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk; - A4 (313)> Laser A4
kw;Wk; tpepNahfk;
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;
1. nghJthd fhfpjhjpfs;

1.

2. mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fs;

2.

3. ghtidg; nghUl;fs;> Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; 3.
(rth;f;fhuk;> ngl;lhp tiffs;> tpsf;FkhW> Jk;Gj;jb>
fpUkpehrpdpfs; Nghd;w ghtidg; nghUl;fs;)
4. fl;blg; nghUl;fs; kw;Wk; ePh;f;Foha; gFjpfs;
4.
5. fzdp kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fs;
5.
6. Nlhzh; tif kw;Wk; hpgd; tif

6.

7. Ma;T$l cg fyitfs; kw;Wk; nghUl;fs;
8. rj;jpurpfpr;ir kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fs;

7.
8.

9. CLfjph; glq;fs; kw;Wk; ,urhadg; nghUl;fs;
9.
10. gpsh];bf; mYkpdpag; nghUl;fs; cl;gl cNyhfg; 10.
nghUl;fs;
11. thfdq;fSf;fhd ngl;lhpfs;> lah;fs; kw;Wk; 11.
ba+g;fs; toq;Fjy; kw;Wk; gOJ ghh;j;jy;
12. thfd cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;
13. gyif kw;Wk; xl;Lg; gyif
14. czT tiffs; toq;fy;
15. ,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufs;
ngah;g; gyiffs;

12.
13.
14.
kw;Wk; 15.

16. jpizf;fs milahs ml;ilfs;
17. kUe;Jfs;
18. rfy tifahd Jzpfs; kw;Wk; Esk;G tiyfs;

16.
17.
18.

19. fhyzpfs;
19.
20. vy;gp Nf]; kw;Wk; mLg;Gfs;
20.
21. Fg;igfisr; Nrfhpf;Fk; igfs; kw;Wk; nghypj;jPd; 21.

(M) Nritfs;;
tspr; r P u hf; f pfs; >
Fsph; r hjdg;
ngl; b fs; >
ciwepiy Fsph;rhjdq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
kw;Wk; guhkhpj;jy;
jl;lr;Rg; nghwpfs;> fzpf;Fk; nghwpfs;> NuhzpNah
,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Gifg;glg; gpujp ,ae;jpu
jpUj;jNtiyfs;
xl;rprd; cw;gj;jp ,ae;jpuq;fs; Nrh;tp]; nra;jy;
kw;Wk; guhkhpj;jy;
fl;blq;fs; kw;Wk; eph;khzg; guhkhpg;G Ntiyfs;
vahh; vk;gpurh;> nt$k; ,ae;jpuq;fs; Nrh;tp];
kw;Wk; guhkhpj;jy;
rly miwapd; tspr;rPuhf;fp kw;Wk; rlyq;fis
itf;Fk; ,Oitg; ngl;bfspd; jpUj;jNtiyfs;
/guhkhpj;jy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;
kpd;gpwg;ghf;fp Nrh;tp]; kw;Wk; guhkhpj;jy;
Foha;fpzW gOJghh;j;jy;> ePh;g;gk;gp epiya
Rj;jpfhpg;G Ntiyfs;
thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;
thfd rfy tifahd ,ae;jpu ghfq;fs; jpUj;j
Ntiyfs;
thfdq;fspd; mikg;Gf;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;
gOJghHj; j y;
tspr; r P u hf; f p
mikg; G fs;
gOJghHj;jy;
thfdq;fspd;
bq;fhpq;
kw;Wk;
ngapz;bq;
Ntiyfs;
thfd Frd; Ntiyfs;
Kr;rf;futz;b gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; Nritfs;
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;
kUj;Jt thA Foha; jpUj;jk;
ePh;gk;gp gOJghh;j;jy;
jPaizg;G cgfuzq;fis gOJghh;j;jy; kPz;Lk;
epug;Gjy; kw;Wk; NrHtp]; nra;jy;
kyj;ij mg;Gwg;gLj;Jk; Kiwikf;Fhpa Nritfs;
njh.Ng mikg;G Nrh;tp]; kw;Wk; gOJghh;j;jy;
kpd; caHj;jp NrHtp]; kw;Wk; guhkhpj;jy;

22. l;NuhypfSf;Fj; Njitahd midj;J tif rf;fuq;fs; 22. mYkpdpak; fjT> [d;dy;> $iu gOJ ghh;j;jy;
23. itj;jparhiy cgfuzq;fs;
23. ghpNrhjidf;fhf toq;fg;gl;l mg;Gwg;gLj;Jk;
clw;ghfq;fs; kw;Wk; chpik Nfhug;glhj
rlyq;fis Gijj;jy;
24. tspr;rPuhf;fpfs;> rly miwf;fhd tspr; rPuhf;fpfs; 24. itj; j parhiyapypUe; J
mg; G wg; g Lj; j g; g Lk;
(Nriyd; Nghj;jy;fs;> gpsh];bf; Nghj;jy;>
rpul;il> fhfpj ml;ilfs;> fz;zhb Nghj;jy;fs;
(nghpait/rpwpait)> vf;]; fjph; jputk;;
25. kUe;J ciwfs;> CT ciwfs; kw;Wk; vf;];Nu 25. nty;bq; Ntiyfs;;
ciwfs; toq;Fjy;
26. Ma;T$l ghprPyidfis Nkw;nfhs;sy;
26. rj;jpurpf;r;ir ghtizg; nghUl;fs;
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.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

tpz;zg;gjhhpapd; ngah;:
tpahghuj;jpd;; ngaUk; tpyhrKk;:
gjpT nra;a tpUk;Gk; nghUl;fs;/ Nritfs;:
tpahghug; gjpT ,yf;fKk; jpfjpAk;:
njhiyNgrp ,yf;fk;:
2021Mk; Mz;bDs; ,t;tifahd nghUl;fSk; NritfSk; toq;fpAs;sPHfsh?
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;:
ONkYk; 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.
Otoq;fy; kw;Wk; NritfSf;fhf gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;J tpiyfisf; NfhUk; chpik
itj;jparhiyiar; rhh;e;jJ.
OtpiykDf;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.
Ogjptpw;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.
Otoq;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;.
OnghUl;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;>
khtl;l nghJ itj;jparhiy>
nkhduhfiy.

njhlh;Gfs;
0552276261(223)
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