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89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 202
1

உயர்தர பசளைளய மீை வழங்கும்

அரசாங்க சசலவில்
அமைசசர்கள் சிலர
செளிநாட்டு பயணைா?

ஷம்ஸ் பாஹிம்  

சில அமைச்-
சர்கள் அரச 
சசலவில் செளி-
நாடு்களுக்கு 

சுற்றுபபயணம் சசன்றுள்்ளதா்க 
சதரிவிக்்கபபடும் குற்்றச்சாடமடை 

முற்றா்க ைறுககி்றார் அமைசசர் ரமைஷ் பத்திரண
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இனப்பிரச்சினனக்கு தீர்வு காணும் 
வனரக்கும் தான் ஓய்வு பெற மாட்டேன் 
எண்டு சம்ெநதன் ஐயா விடோப்பிடியா 
பசால்லியிருக்கிறார்....

ஏறகன்வ ஒவபவாரு தீொவளி, னதப் 
பொஙகலுக்கும் உப்ெடி  பசால்லி்ய 40 
வருஷம்  ்ொச்சு, அப்ெ இன்பனாரு 40 
வருஷம் பசல்லும் ்ொல...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

புதிய அரசியலமைப-
சபான்று உருொக்்கபபடை 
வெண்டுைா்க இருநதால் 
அதில் பிரதானைா்க தமிழ் 
வதசிய பிரச்சிமனக்கு ஒரு 
தீரமெ ஏற்படுத்திக்ச்காடுக்்க 
வெண்டும். ஆயுத வபாராட -
டைத்திற்கு மூல ்காரணைா்க 
அமைநத அரசியல் பிரச்சிமன இன்னமும் முடி -
வுக்கு ெரவில்மல. ஆ்கவெ புதிய அரசி -
யல் அமைபசபான்ம்ற

தமிழர் பிரசசிமைககு தீர்வு்கறாண

TNA மபசசறாளர் சுைந்திரன் MP பிரபல பாடைகி 
சயாஹானி டி சில்-
ொவுக்கு பத்தர-
முல்மல பகுதியில் 
9.68 வபரச்சரஸ் அ்ள-
வுமடைய ்காணித் -
து ண் ச டை ான் ம ்ற 

ெழங்குெதற்கு அமைச்சரமெ அனுைதி ெழங்கி-
யுள்்ளது.  

சரெவதச ரீதியா்க இலங்ம்கக்குப பு்கழ் வசரத்த 
பிரபல பாடைகி சயாஹானி டி சில்ொ ்கமலஞமர 
பாராடடை வெண்டுசைன பல்வெறு தரப-
பினரும், பாராளுைன்்றத்திலும் 

பாடகி சயாஹானிக்கு
அரசாங்கம் செகுைதி

வலாரன்ஸ் சசல்ெநாய்கம்  

முச்சக்்கரெண்டி்களுக்்கான   பயணக் ்கட-
டைணத்மத 30 ரூபாவினால் அதி்கரிக்்க தீரைா-
னிக்்கபபடடுள்்ளதா்க வதசிய ஒன்றிமணநத 
முச்சக்்கரெண்டி சாரதி்கள் ைற்றும் 
சதாழில்தும்ற சங்்கம் 

முசசக்்கரெண்டி 
்கட்டணங்கமை

அதி்கரிக்்க முடிவு
ச்காழும்பு - 

ச்காம்பனி சதரு பகு -
தியில் உள்்ள ஐநது 
நடசத்திர விடுதி-
யில் தங்கி பல்வெறு 
வைாசடி்களில் ஈடு-
படடு ெநத 7 வபமர  
வைாசடி தடுபபு பிரிவினர ம்கது சசய்துள்்ளனர.  

வநற்று முன்தினம் இரவு அப பகுதியில்  நடைத்-
தபபடடை விவசடை வசாதமன நடைெடிக்ம்க்களின் 
வபாவத அெர்கள் ம்கது சசய்யபபடடுள்-
்ளனர.  ம்கது சசய்யபபடடை பிரதான 

இமணயத்தைம் ஊடா்க
பணமைாசடி சசய்த கும்பல்

வலாரன்ஸ் சசல்ெநாய்கம்  

எரிசபாருள் விமல்கள் 
வநற்று முன்தினம் நள்ளி -
ரவு முதல் நமடைமும்றக்கு 
ெரும் ெம்கயில் அதி்கரிக் -
்கபபடடுள்்ளதா்க சபற்வ்றா-
லியக் கூடடுத்தாபனம் சதரி -
வித்துள்்ளது.  

அதன்படி ஒக்வடைன் 92 ர்க சபற்வ்றால் லீற்்றர விமல 20 
ரூபாொலும், ஒக்வடைன் 95 ர்க சபற்வ்றால் விமல லீற்்றர 
23 ரூபாொலும் அதி்கரிக்்கபபடடுள்்ளன.  

அத்துடைன் டீசல் ஒரு லீற்்றர விமல 10 ருபாொலும், 
சுபபர டீசல் ஒரு லீற்்றர விமல 15 ருபாொலும், ைண் -
சணண்சணய் ஒரு லீற்்றர விமல 10 ரூபாொலும் அதி -
்கரிக்்கபபடடுள்்ளதா்க சபற்வ்றாலியக் கூடடுத்தாபனம் 
சதரிவித்துள்்ளது.  

ஒக்வடைன் 92 ர்க சபற்வ்றால் லீற்்றர ஒன்றின் 

எரிசபாருட்்களின் விமல   
மநற்று மு்தல் அதி்கரிப்பு   

எரிசபாருள் உள்ளிடடை அத்தி -
யாெசிய சபாருட்களின் விமல-
வயற்்றத்தினால் வபக்்கரி உற்பத் -
தியிலான உணவு சபாருட்களின் 
விமலமய தீரைானிக்்க முடியாத 
நிமல ஏற்படடுள்்ளது. எனவெ 
நு்கரவொமர அசசௌ்கரியங்்களுக்குள்்ளாக்்காத 
ெம்கயில் உணவு சபாருட்களின் விமலமயத்

வவதுபப்க உணவுபவபறாருட்களின் விமல;

ஷம்ஸ் பாஹிம்  

இலங்ம்கக்கு உயர தரத்திலான 
பசம்ளமய மீ்ள ெழங்கும் நிபநத-
மனயின் கீவழவய சீனக் ்கபபலுக்கு 
சசலுத்த வெண்டிய சதாம்க ெழங்-
்கபபடுெதா்க இமண அமைச்சரமெ 
வபச்சா்ளர அமைச்சர ரவைஷ் 
பத்திரண சதரிவித்தார.  

அமைசசர் ரமைஷ் பத்திரண வதரிவிபபு

வபறாதுைக்களுககு வபறாலிஸறார் எசசரிகம்க 
வலாரன்ஸ் சசல்ெநாய்கம்  

பண்டிம்கக் ்காலங்்களில் வபாலி நாண-
யத்தாள்்கள் புழக்்கத்திலுள்்ளதா்கவும் 
ைக்்கள் மி்க அெதானைா்க சசயற்படை-
வெண்டுசைனவும் சபாலிஸ் தமலமைய-
்கம் சதரிவித்துள்்ளது.  

கிருலபபமன, பாதுக்ம்க, ்களுத்தும்ற 
ைற்றும் ரங்்கல பிரவதசங்்களில் ்கடைநத ொரத்தில் 
சபாலிஸார வைற்ச்காண்டை வசாதமன 

பண்டிம்கக்்காலங்களில் 
மபாலி நாணயத்தாள்்கள்

ஷம்ஸ் பாஹிம்   

அதி்காரப பகிரவு பற்றியும் 13 ஆெது திருத்தத்மத அமுல்படுத்துெது 
சதாடைரபா்கவும் தமிழ் வபசும் ்கடசி்கள் இநதியாவுடைன் வபசுெதற்கு 
பூரண சுதநதிரமுள்்ளது என சதரிவித்த அமைச்சரமெ வபச்சா்ளர 

்தமிழ்க்கட்சி்கள் 13ஆவது திருத்தம், 
அதி்காரபபகிரவு த்தாடரபில்  

வலாரன்ஸ்   சசல்ெநாயம்

சு்காதார அமைச்சிடைம் 
இருநது சாத்கைான பதில் 
கிமடைக்்காமையால் அரச 
மெத்தியர்களின் பணிபபு்றக்-
்கணிபபு சதாடைரும் என அரச 
ைருத்துெ அதி்காரி்கள் சங்்கம் 

வநற்று சதரிவித்தது.   
வநற்று ்காமல 8 ைணிமு -

தல் நாடை்ளாவிய ரீதியா்க 
மெத்தியசாமல்களில் பணிப-
பு்றக்்கணிபபில் ஈடுபடை அரச 
ைருத்துெ அதி்காரி-
்கள் சங்்கம்

சா்த்கைான பதில் இல்மல  
பணிப்புறக்்கணிப்பு ச்தாடரும் 

வலாரன்ஸ் சசல்ெநாய்கம்  

எரிசபாருள் விமல அதி்கரிபபு, பஸ் ெண்டி்களுக்்கான 
உதிரிபபா்கங்்கள் விமல அதி்கரிபபு வபான்்ற 
்காரணங்்கம்ள முன்மெத்து நூற்றுக்கு 20 வீத

 பாணநதும்ற ைஹனாை நவொதா பாடைசாமலயின் 6 ஆம் 
தரத்துக்கு ைாணெர ஒருெமர வசரபபதற்்கா்க இலஞசைா்க 
25,000 ரூபாமெ சபற்றுக்ச்காண்டை குற்்றச்சாடடு 
சதாடைரபில், ச்காழும்பு வைல் நீதிைன்்றம் 

மைல் நீதிைன்்ம குற்வறாளிவெை தீர்பபளித்த   

சரெவதச நாணய நிதியத்-
தின் உதவிமயப சபறுெதா, 
இல்மலயா என்பது சதாடைர-
பில் அரசாங்்கம் இதுெமர 

இறுதித் தீரைானம் எடுக்-
்கவில்மல என அமைச்சர-
மெப வபச்சா்ள -
ரான டைலஸ்

ஷம்ஸ் பாஹிம்  

செளிநாடடு ம்கயிருபபு வீழ்ச்சிக்-
்கான ஒரு தீரொ்கவெ எரிசபாருள் விமல 
உயரவு சதாடைரபான முடிவு எடுக்்கபபட -
டைது. ஒவசொரு ைாதமும் 350- – 400 மில் -
லியன் சடைாலர சசலவிடைபபடுெவதாடு 
ம்கயிருபபு ்கமரெதற்கு இது பிரதான 

்காரணைா்க உள்்ளதா்க அமைச்சரமெ 
வபச்சா்ளர த்கெல் ஊடை்கத்தும்ற அமைச்-
சர டை்ளஸ் அழ்கபசபருை சதரிவித்தார.   

செளிநாடடு ம்கயிருபபு வீழ்ச்சி 
ைற்றும் எரிசபாருள் விமல உயரவு 
சதாடைரபில் எழுபபபபடடை 
வ்கள்விக்குப பதிலளித்த 

செளிநாட்டு ம்கயிருப்பு வீழ்சசிக்கு  
தீரொ்கமெ எரிசபாருள் விமல உயரவு   

இலங்ம்கமய பிராநதியத்தின் ்கல்விக் 
வ்கநதிர மையைா்க ைாற்றுெதற்கு உதவு-
ெதா்க அவுஸ்திவரலிய உள்நாடடு அலு -
ெல்்கள் அமைச்சர ச்கரன் அன்டரூஸ், 
ஜனாதிபதி வ்காடடைாபய ராஜபக் ஷ 
விடைம் உறுதியளித்துள்்ளார.   

அவுஸ்திவரலியாவில் படடைபப-
டிபபு்கம்ளப படிக்்க விரும்பும் பி்ற 
நாடு்கம்ளச் வசரநத ைாணெர்களுக்குப 
சபாருத்தைான பாடைசநறி்களின் ஆரம்ப 
்கடடைத்மத இலங்ம்கயில் சதாடைரெதற்குத் 
வதமெயான ்கல்வி நிறுெனங்்கம்ள இலங்ம்கயில் 
நிறுவுெதன் மூலம் இநத ொய்பபு ெழங்்கபபடு-

ெதா்க திருைதி அன்டரூஸ் சுடடிக்்காடடினார. 
ஜனாதிபதி அலுெல்கத்தில் (20) பிற்ப்கல் 
நமடைசபற்்ற சநதிபபின்வபாவத

பிராந்தியத்தின் கல்விககான
பகந்திர மமயமாக இலஙமக

அதிமவ்க வெடுஞசறாமல வவளிமெறும வறாயிலில் Lanka QR ெடைறாடும ்கடடண வசலுத்தல் வசெலிமெ பென்படுத்தி 
பணபபரிைறாற்ம வசய்யும நி்கழ்வு வெடுஞசறாமல்கள் அமைசசர் ம�றான்்ஸடன் வபர்ைறாணமடறா ைறறும இமளஞர் 
ைறறும விமளெறாடடுத்தும் அமைசசர் ெறாைல் ரறா�பக ஷ ஆகிமெறாரின் தமலமையில் வ்கறாடடறாவ இமட பரிைறாற் 
ைத்திெ நிமலெத்தில் ெமடவபற்  மபறாது பிடிக்கபபடட படம.   

Lanka IOC எரிப�ொருட்களின்   
விலை்களும் அதி்கரிக்கப�ட்டது

நிபந்தமனயின் கீமேமய
சீனக் ்கப்பலுக்கு ்கட்டணம்

எரிதபாருள் விளை அதி்கரிபபு த்தாடரபான க்கள்வி்ககு டைஸ் பதில்  அரச ைருத்துவ அதி்கறாரி்கள் சங்கம அறிவிபபு  

தபறகறாலிய்க கூட்டுத்தாபனம் அறிவிபபு

இநதியாவுடன்  மபசினாலும் எெரும்  
எைக்கு அழுத்தம் ச்காடுக்்க முடியாது  
இந்திெறா எைது ெடபு ெறாமட − டல்ஸ

03

மபக்்கரி உரிமையாைர்கமை 
விமலமய தீரைானிக்்கலாம்
பாண், பனிஸ் உள்ளிட்டவறறின் விளை்களில் மாறறம்

பஸ் ்கட்டணங்கமை   
அதி்கரிக்குைாறு ம்காரல்   

தனிெறார் 
ப்ஸ சங்கங்கள் 

அழுத்தம   

அமைசசரமவ 
முடிவில் 

டல்ஸ அறிவிபபு

எரிதபாருள் விளையுயரவின் எதிதராலி:   

இலஞசம் சபற்ற குற்றசசாட்டு;   
அதிபமர விடுவிக்்க உத்தரவு   

கமன் முளறயீட்டு 
நீதிமன்றம் 
அறிவிபபு   

சர்வமதச ெறாணெ நிதிெ உதவி:

அரசாங்கம் இன்னமும் 
இறுதி முடிவுக்கு ெரவில்மல

புதிய அரசியலமைப்பு 
உருொக்்கம் அெசியம்  ்கறாணி வழங்க அமைசசரமவ சிபறார்சு த்காழும்பில் 07 கபர சி்ககினர  

அவுஸ்திரேலிய �ட்டப�டிபபின் ஆேம்� ்கட்டம் இைஙல்கயில்

ைாற்றியமைக்்க அவுஸ்திமரலியா உ்தவி ெேஙகும்
ஜனொதி�திலய சந்தித்த ஆஸி

உள்ொடடு அலுவல்்கள அலைசசர்  
ப்கேன் அன்டரூஸ் உறுதியளிபபு
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சம்பநதப்பட்டோர் நடவடிகமகை எடுககை ப்போதுைககைள் ்வண்டு்கைோள் 
உடப்பு குறூப், கற்பிட்டி தினகரன் 
விஷேட நிருபரகள்

புத்தளம் மாவட்டததின் கரரஷ�ா-
ரப் பிரஷ்தசஙகளில் ஒன்்ான உடப்பு 
பகுதியில் தீவிரமரடந்து வரும் கட-
லரிப்பின் காரணமாக, நிலஙகரள 
மககள் இழந்து வருவஷ்தாடு, அங-
குள்ள மீனவரகளும் த்தாழில் நட-
வடிகரககளில் பாரி� பிரச்சிரனக-
ளுககு முகம்தகாடுதது வருவ்தாக 
கவரல த்தரிவிககின்்னர. இ்தனால், 
இஙகுள்ள பல மீன் வாடிகள், வீடுகள் 
அழிவரடயும் அபா� நிரல ஏற்பட்-
டுள்ளதுடன் வீதிகளும் கடுரம�ாக 
ஷசமரடந்து காணப்படுவ்தாகவும் 
மககள் குறிப்பிடுகின்்னர.  

அததுடன், மீனவரகள் ்தஙகளின் 

படகுகரள கரரஷ�ா-
ரஙகளில் நிறுததி ரவகக 
முடி�ா்த நிரலயும் உரு-
வாகியுள்ளது.  

உடப்பு கிராமததில் 
வாழும் மககள் மீன்-
பிடித த்தாழிரல ஜீவ-
ஷனாபா� த்தாழிலாக 
ஷமற்தகாண்டு வரும் 
நிரலயில், இவவாறு 
கடலரிப்பால் மீன்பிடித த்தாழிரல 
ஷமற்தகாள்வதிலும் சிரமஙகரள 
எதிரஷநாககி வருவ்தாக மககள் கூறு-
கின்்னர.  

அண்ரமககாலமாக உடப்பு பிர-
ஷ்தசததில் கடலரிப்பு மிகவும் தீவிர-
மரடந்துள்ள்தால், அ்தரனத ்தடுக-
கும் ்தற்காலிக நடவடிகரக�ாக 

கரரஷ�ாரரப் பகுதிகளில் மணல் 
நிரப்பப்பட்ட மூரடகள் அடுககும் 
நடவடிகரக முன்தனடுககப்பட்டு 
வருகின்்ன.  

அததுடன், கடலரிப்ரப ்தடுப்ப-
்தற்காக கருஙகற்கள் இடப்பட்டுள்ள 
ஷபாதிலும், கடலரிப்பின் தீவிரம் அதி-
கரிததுள்ள்தாகவும் மககள் த்தரிவிக-

கின்்னர.  புத்தளம் மாவட்டததில் 
ஏற்பட்ட தவள்ளம் காரணமாக அந்்த 
தவள்ள நீரர கடலுககுள் அனுப்பும் 
ஷநாககில் உடப்ரபயும் ஆண்டிமு-
ரனர�யும் இரணககும் முகதது-
வாரம் பாலததிற்கு கீழாக தவட்டப்-
பட்டரமஷ� இந்்த பகுதி இவவாறு 
கடலரிப்புககு உள்ளாகியுள்ளது என 
மககள் விசனம் த்தரிவிககின்்னர.  

எனஷவ, கடலரிப்பினால் உடப்புக 
கிராமம் முழுரம�ாக அழிவரடயும் 
முன்னர அ்தற்கான பாதுகாப்பு ஏற்-
பாடுகரள தசய்து தகாடுகக சம்பந்-
்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிகரக 
எடுகக ஷவண்டும் என பிரஷ்தச 
மககள் ஷகாரிகரக விடுகின்்னர.  

பதஹிவமை பிர்தச பசயலகைத்தின் ்பலவமகை பசயற்போடுகைள் பதோடர்்போன (்பஹுகைோர்ய) 
உதவியோைர்  உத்தி்யோகைத்தர்கைமைப ்போரோடடி பகைௌரவிககும நிகைழ்வு பகைோழுமபு ைோவடட 
அபிவிருத்தி குழுத்தமலவர் ்போரோளுைன்்ற உறுபபினர்  ் ைஜர் பிரதீப உநதுபகைோட ைறறும 
பிர்தச அபிவிருத்தி குழுவின் உ்ப தமலவரும  முன்னோள் பதஹிவமை கைலகிமச ்ைய -
ருைோன  தனசிறி அைரதுஙகை தமலமையில இடமப்பற்றது. முன்னோள் ்ையரிடமிருநது 
உத்தி்யோகைத்தர் ஒருவர் சோன்றிதழ் ப்பறுவதமனப ்படத்தில கைோணலோம.

(படம்: பாணந்துறை மத்திய குறூப் நிருபர்)

கைமலைோைணி ப்போன் ்பத்ைநோதனின் "பூககைள் பூககைோத பூந்தோடடம" என்்ற சிறுகைமத 
பதோகுபபு நூலின் பவளியீடடு விழோ ஜனநோயகை ைககைள் முன்னணித் தமலவர் ை்னோ 
கை்ணசன்  எம.பியின்  தமலமையில கைடநத சனிககிழமை பகைோழுமபு பகைோடடோஞ்சமன 
மவஷணவி விகைோர் ைண்ட்பத்தில நமடப்பற்ற்்போது வத்தமை  நகைர  சம்ப உறுபபினர் 
சசிகுைோர் சுபபிரைணியம நூமல ப்பறறுக பகைோள்வமதயும நூலோசிரியர் அருகில நிற்ப-
மதயும கைோணலோம.   

‘லிட்ரோ எரிவோயுக் கலவவயில் மோற்றம் 
எதுவுமில்வல; ்ேவவயற்ற அச்சம் ்வண்ோம்’

லிட்ஷரா எரிவாயு கலரவயில் 
எவவி்த மாற்்மும் தசய்�ப்பட -
வில்ரல. அது த்தாடரபில், சரவ-
ஷ்தச விஷசட  

நிபுணததுவ நிறுவனஙகளின் 
பரிந்துரரகரளப் தபற்றுகதகாள்ள 
நடவடிகரக எடுககப்பட்டுள்ளது. 
ஷகஸ் பாவரனயில் தபாதுமககள் 
வீண் அச்சஙதகாள்ளத ஷ்தரவ -
யில்ரல என்று, லிட்ஷரா ஷகஸ் நிறு -
வனததின் ்தரலவர த்தோர ஜ�-
சிஙக த்தரிவித்தார.  

ஜனாதிபதி ஊடக ரம�ததில்  
(20) ஏற்பாடு தசய்�ப்பட்டு ஜனா -
திபதியின் ஊடகப் ஷபச்சாளர   
கிஙஸ்லி ரதநா�ககவினால் வழி -
நடத்தப்பட்ட ஊடகச் சந்திப்பில் 
கலந்துதகாண்டு கருததுரரககும் 
ஷபாஷ்த,  அவர ஷமற்கண்டவாறு 
த்தரிவித்தார.  

இ்தன்ஷபாது த்தாடரந்து கருத-
துத த்தரிவித்த அவர,  ஷகஸ் கசிவு 
மற்றும் தவடிப்புச் சம்பவஙகளுககு 

எரிவாயுக கலரவயில் ஏற்படுத்தப்-
பட்டுள்ள மாற்்ஷம காரணதமன்று 
சில ்தரப்பினர  

கருததுககரள முன்ரவதது வரு-
கின்் ஷபாதிலும், இதுவரரயில் 
பதிவாகியுள்ள எந்்ததவாரு சம்ப-
வததுககும் எரிவாயுக கலரவயில் 
ஏற்பட்ட மாற்்ம்்தான் காரணதமன 
உறுதி தசய்�ப்படவில்ரல.  

என்றும் எரிவாயுவின் ்தரம் காரண-
மாக அவவா்ான சம்பவதமான்று 
ஏற்பட்டத்தன உறுதி தசய்�ப்ப -
டுமாயின், ஒருவருககுத ்தலா ஒரு 
மில்லி�ன் ரூபாய் அடிப்பரடயில் 
காப்புறுதி வழஙக லிட்ஷரா   ஷகஸ் 
நிறுவனம் இணஙகியுள்ளத்தனவும் 
குறிப்பிட்டார.  

எரிவாயுவின் ்தரம் த்தாடரபிலான 
SLS ்தரச் சான்றி்தழுடன் கூடி� பரிந்-
துரரகள் ்தற்ஷபாது தவளியிடப்பட் -
டுள்ளன என்றும் திரவ எரிவாயுக 
கலரவ�ானது, பியூட்ஷடன் 70 ச்த-
வீ்தம் மற்றும் ப்ஷராப்ஷபன் 30 ச்த-

வீ்ததர்தக தகாண்டுள்ளது. இன்று 
மு்தல் “Propane Max 30% Vol” 
என்று ஷகஸ் சிலிண்டரில் அச்சிட்டு 
தவளியிடவும் நடவடிகரக எடுக-
கப்பட்டுள்ளத்தன்றும் லிட்ஷரா நிறு-
வனததின் ்தரலவர ஷமலும் த்தரி -
வித்தார.  

எரிவாயு அடுப்புகளுககாகப் 
ப�ன்படுத்தப்படும் தரகியூஷலட் -
டர உள்ளிட்ட உபகரணஙகள்  ்தர -
மற்் வரகயில் நாட்டின் பல 
பிரஷ்தசஙகளிலும் விற்பரன தசய் -
�ப்பட்டுள்ளன என்பது இதுவரர   
ஷமற்தகாள்ளப்பட்ட விசாரரண-
களில் கண்டறி�ப்பட்டுள்ளத்தன்-
றும் எதிரவரும் மூன்று மா்தக 
காலப்பகுதிககுள், ்தரமான உபக -
ரணஙகரளப் தபற்றுகதகாடுகக 
நடவடிகரக எடுப்பஷ்தாடு, அ்தன்-
மூலம் ்தற்ஷபாது ஏற்பட்டுள்ள 

பிரச்சிரனகளுககு முழுரம�ான -
ளவில் தீரவு தபற்றுகதகாடுகக நட -
வடிகரக எடுககப்படும் என்றும்  
த்தாழில்நுட்ப அரமச்சின் தச�லா -
ளர ஜ�ந்்த டீ சில்வா த்தரிவித்தார.  

எதிரகாலததில், அந்்த உபகர-
ணஙகளின் ்தரம் த்தாடரபான 
தபாறுப்ரப, இரு எரிவாயு நிறு -
வனஙகளிடமும் ஒப்பரடகக 
எதிரபாரப்ப்தாகவும் ்தற்ஷபாது ஏற் -
பட்டுள்ள பிரச்சிரனர� உடன் 
வழரம நிரலரமககுக தகாண்டு -
வருவ்தற்கான ஆஷலாசரனகரள 
ஜனாதிபதி ்தமககு வழஙகியுள்ளார 
என்றும் அ்தற்ஷகற்் வரகயில் 
திட்டஙகள் வகுககப்பட்டுள்ளன 
என்றும் தச�லாளர குறிப்பிட்டார.   

ஷகஸ் சிலிண்டரகள் த்தாடரபான 
தீப்பரவல்கள் மற்றும் தவடிப்புக -
குள்ளாகும் சம்பவஙகள் த்தாடர-

பில் விசாரரண தசய்வ்தற்காகவும் 
அ்தற்கான தீரவுகரளக கண்டறிவ-
்தற்காகவும் நி�மிககப்பட்டுள்ள 
ஜனாதிபதிக குழுவின் பரிந்து -
ரரகளுககரம� த்தாடர நடவ -
டிகரககரள முன்தனடுகக எதிர-
பாரததிருப்ப்தாகவும் அரமச்சின் 
தச�லாளர  ஷமலும் த்தரிவித்தார.   

எதிரவரும் உற்சவக காலததின் 
ஷபாது, அஙகிகாரச் சரபயினால் 
அஙகீகரிககப்பட்ட எரிவாயு எந்்த-
தவாரு ்தட்டுப்பாடுமின்றி விநிஷ�ா -
கிககப்படும் என்றும் ஷகஸ் ்தட்டுப் -
பாடு த்தாடரபில் எவவி்த அச்சமும் 
தகாள்ளத ஷ்தரவயில்ரல என்றும் 
லிட்ஷரா ஷகஸ் நிறுவனததின் 
்தரலவர த்தரிவித்தார.   

“ஷகஸ் கசிவு மற்றும் தவடிப்புச் 
சம்பவஙகள் காரணமாக ஏற்பட்ட 
ஷச்தஙகள் மற்றும் உரி� நிறுவனங-
களுககு எதிராகச் சட்ட நடவடிக-
ரககள் எடுககப்படுமா?” என்று 
ஊடகவி�லாளரகள் எழுப்பி� ஷகள் -

விகளுககு பதிலளித்த சிஷரஷட 
பிரதிப் தபாலிஸ் மா அதிபர ஷ்தச-
பந்து த்தன்னஷகான், அவவா்ான 
சம்பவஙகள் இடம்தபற்் இடங-
கள், அரச பகுப்பாய்வாளரகளால் 
முர்�ான ஆய்வுகளுககு உட்படுத-
்தப்பட்டு வருகின்்ன என்்ார.   

ஷகஸ் அடுப்புகளுககாகப் ப�ன்-
படுத்தப்படும் உபகரணஙகள் ்தர -
மற்்ரவ�ாக இருத்தல் மற்றும் 
சரி�ான முர்யில் ப�ன்படுத-
்தாரம ஷபான்் காரணஙகளால் 
இவவா்ான அதிக சம்பவஙகள் 
பதிவாகியுள்ளன என்றும் த்தரி-
வித்த சிஷரஷட பிரதிப் தபாலிஸ் மா 
அதிபர, அச்சம்பவஙகள் எரவயும் 
குற்்ம் புரியும் எண்ணதஷ்தாடு 
ஷமற்தகாள்ளப்பட்டரவ என்று 
விஞ்ானபூரவமாக உறுதிப்படுத-
்தப்படவில்ரல என்றும் அ்தனால், 
வழககுத ்தாககல் தசய்வ்தற்கான 
சரி�ான காரணஙகள் இல்ரலத�ன்-
றும் குறிப்பிட்டார.   

லிட்ரோ நிறுவனத்தின் தமலவர் பதரிவிபபு  

நமது ப�ொருளொதொரம் வலுவொனதும் எணபணெய் விலைலை குலைப்�ொம் 
எண்தண ய்  விரல உ�ரவு ்தற்கா -

லிகமா னது. எதிரகாலததில், நமது 
தபாருளா்தாரம் வலுவாக இருக -
கு ம்ஷபாது   மீண்டும் எண்தணய் 
விரலர� குர்ப்ஷபாம் என 
தநடு ஞசாரலகள் அரமச்சர 
ஷஜான் ஸ்டன் தபரனாண்ஷடா த்தரி-
வித்தார.   

அதிஷவக தநடுஞசாரல தவளிஷ�-
றும் வாயிலில் Lanka QR நடமாடும் 
தசலுத்தல் தச�லிர� ப�ன்படுததி 
பணப்பரிமாற்்ம் தசய்யும் நிகழ்வு 
ஷநற்று தகாட்டாவ இரடபரிமாற்் 
மததி� நிரல�ததில் தநடுஞசா-
ரலகள் அரமச்சர ஷஜான்ஸ்டன் 
தபரனாண்ஷடா மற்றும் இரள்ர 
மற்றும் விரள�ாட்டு அரமச்சர 
நாமல் ராஜபக்ஷ ஆகிஷ�ாரின் ்தரல-
ரமயில் இடம்தபற்்து.   

இந்்த விழாவில் உரர�ாற்றி� 
அரமச்சர ஷஜான்ஸ்டன் தபர-
னாண்ஷடா,   

வரலாற்றில் டிஜிட்டல் அரமச்சு 
என்ப து ஷபச்சுககு மட்டுப்படுத்தப்-
ப ட்ட்தாக இருந்்தது. அந்்தக காலத -

தில் அரமச்சு நரகச்சுரவ அளிககும் 
நிறுவனமாக மாறி�து. முன்னாள் 
ஜனாதிபதியும் ்தற்ஷபார்த� 
பிர்தமருமான  மஹிந்்த ராஜ-
பக்ஷ இந்்த அதிஷவக தநடுஞ -
சாரலர� நிரமாணிதது 
தி்ந்து ரவத்த்தன் பின்னர 
இந்்த அதிஷவக தநடுஞசா -
ரலயில் 228 மில்லி�ன் வாக-
னஙகள் ப�ணிததுள்ளன. பிர -
்தமர  மஹிந்்த ராஜபக்ஷரவப் 
ஷபான்று த்தாரலஷநாககுப் 
பாரரவயுடன் தச�ற்பட 
முன்வருமாறு முகநூரலப் 
பாரதது நாட்ரடக கட்டித�-
ழுப்ப ஆரசப்படும் ஜனாதி -
பதிகளிடம் , ஷவண்டுஷகாள் 
விடுககிஷ்ன்.  

ஷநற்றிரவு மு்தல் எண்தணய் 
விரல உ�ரந்துள்ளது. அரசாஙகம் 
என்் வரகயில் தபரும் நஷடத-
ர்தச் சந்தித்த நிரலயிலும் கடந்்த 
காலததில்  எண்தணய் விரல உ�ரத -
்தப்படவில்ரல. இந்்த எண்தணய் 
விரல உ�ரவு ்தற்காலிகமானது. 

எதிரகாலததில், நமது தபாருளா-
்தாரம் வலுவாக இருககும் ஷபாது   
மீண்டும் எண்தணய் விரலர� 
குர்ப்ஷபாம். உலக ளாவி� த்தாற்-
றுஷநாயுடன் எழுந்துள்ள தபாருளா-
்தார தநருககடி�ால் நாம் தவவஷவறு 

முடிவுகரள எடுகக ஷவண்டி-
யுள்ளது. எண்தணய் விரலர� 
உ�ரத்த அரசு முடிவு தசய்துள்ளது. 
உலகளாவி� தபாருளா்தார தநருக -
கடி மீண்டும் வரும்ஷபாது,   நாடும் 
அ்தன் மககளும் பாது காககப்பட 
ஷவண்டும். அ்த னால்்தான் மு்தலில் 
மககளின் உயிரரக காதஷ்தாம். எண்-
தணய்�ால்  ஏற்படும் நஷடதர்த 
மககளுககு வழஙகாவிட்டால், அந்்த 
இழ ப்ரப அரஷச ஏற்க ஷவண்டும். 
அந்்த இழப்ரப ஈடுகட்ட மககள் 
மீது அரசு வரி விதிககி்து. சுருககமா -
கச் தசான்னால் வரிச் சுரமர� மக -
கள்்தான் சுமகக ஷவண்டும். கட்டி 
அடித்தாலும் அடிததுக கட்டினா -
லும் இரண்டும் ஒன்று்தான். எனஷவ 
இர்த நாம் சரி�ாக புரிந்து தகாள்ள 
ஷவண்டும்.  

அனுர திஸாநா�கக ்தான் கடந்்த 
காலததில் பிசாசுகரள உருவாககி 
மீண்டும் இந்்த நாட்ரட பின் -
ஷனாககி ்தள்ளினார என்்ார. 

உடபபு �குதியில் கடைரிபபு தீவிரம்;  
மககள் நிைஙகலள இழககும் �ரிதொ�ம்

இரு்வறு வி�த்துகளில்   
இரு ப�ொலிஸொர் �லி
கல்ஷநவ தினகரன் விஷசட,   
அநுரா்தபுரம் தினகரன்  நிருபரகள்  

கடந்்த இரு தினஙகளில் 
தவவஷவறு இடஙகளில் இடம் -
தபற்் இரு வாகன விபததுககளில் 
இரு தபாலிசார மரணமரடந்துள்ள -
்தாக அநுரா்தபுரம் வல� ஷமாட்டார 
ஷபாககுவரதது தபாலிஸ் தபாறுப்ப-
திகாரி தமாகம்மட் நி�ாஸ் த்தரிவித-
்தார.  

கடந்்த 19 ஆம் இரவு 11 மணி�-
ளவில் ஒ�ாமடுவ தபாலிஸ் பிரஷ்த-
சததில் கடரம முடிந்து ஷமாட்டார 
ரசககிளில் ்தனது வீடு ஷநாககி ப�-
ணித்த ்தந்திரிமரல தபாலிஸ் நிரல-
�ததில் கடரம�ாற்றும் அநுரா்தபு -
ரம் பரசன்கஸ்தவவ பிரஷ்தசதர்தச் 
ஷசரந்்த வீ.ஷஜ.முனி்தாஸ எனும் 
தபாலிஸ் சாரஜன்ட் ஒருவர தலாறி 
ஒன்றுடன் ஷமாதுண்டு ஸ்்தலததிஷல 
மரணமரடந்்தார. அஷ்தஷபால், 

கடந்்த 18 ஆம் திகதி இரவு 11.15 
மணி�ளவில் கல்ஷநவ தபாலிஸ் பிர-
ஷ்தசததில் கந்துன்கம- ஹிரிப்பிடி�ா-
கம வீதியில் கந்துன்கம இராணுவ 
முகாம் அருகில் இடம்தபற்் விபத -
தில் பிரி�ஙகரகம தபாலிஸ் நிரல-
�ததில் கடரம�ாற்றும் 30 வ�து-
ரட� ஒரு பிள்ரளயின் ்தந்ர்த�ான 
பீ.எம்.நிலந்்த வீரசிஙக எனும் 
தபாலிஸ் கான்ஸ்டபிள் மரணம -
ரடந்துள்ளார.  

இது சம்பந்்தமான ஷமலதிக விசார -
ரணகள் அப்பகுதிககுரி� தபாலிஸ் 
நிரல�ஙகளான கல்ஷநவ மற்றும் 
ஒ�ாமடுவ தபாலிஸ் நிரலஙகளில் 
ஷமற்தகாள்ளப்பட்டு வருவ்தாக -
வும், அநுரா்தபுரம் வல�ததிற்கு 
தபாறுப்பான ஷமாட்டார ஷபாககு-
வரதது தபாலிஸ் தபாறுப்பதிகாரி 
பிர்தான தபாலிஸ் பரிஷசா்தகர 
தமாகம்மட் நி�ாஸ் த்தரிவித்தார.    

புத்தளம் ஸொஹிரொவின் ப�ைர் �ைலக திலரநீககம்
புத்தளம் தினகரன் நிருபர

புத்தளம் ஸாஹிரா ஷ்தசி� 
கல்லூரியின் பிர்தான நுரழவா-
யில் தப�ர பலரக திரர நீககம் 
தசய்யும் நிகழ்வு அண்ரமயில் 
கல்லூரி அதிபர ஐ.ஏ. நஜீம் 
்தரலரமயில் நரடதபற்்து. 

இந்்த தப�ர பலரக�ானது 
கல்லூரியின் பரழ� மாணவர 
அரமப்பான "சஹீரி�ன்ஸ் 12" 
அரமப்பினரின் அனுசரரண-
யில் புனரரமப்பு தசய்�ப்பட்டி-
ருந்்தது.

இந்நிகழ்வு தகாவிட் இடர காலத-
தின் சூழரல கருதி மிக எழிரம-
�ான முர்யில்  நடாத்தப்பட்டது. 

இந்நிகழ்வின் பிர்தம அதிதி�ாக 
புத்தளம் வல�க கல்விப் பணிப்பா-
ளர டபில்யூ.பீ.எஸ்.ஷக. விஷஜசிஙக 
கலந்து தகாண்டார. 

உ்தவிக கல்விப் பணிப்பாளர 
திருமதி ஷக.எம்.

காந்தில்தா, கல்விப் பணிமரன 
பாட இரணப்பாளர வீ. அருணாக -

ரன், சம� ்தரலவரகள், பாடசாரல 
அபிவிருததி சஙகததினர, பரழ� 
மாணவர சஙகததினர, கல்லூரியின் 
முகாரமததுவ குழுவினர, "சஹீரி -
�ன்ஸ் 92"  அஙகத்தவரகள் ஆகிஷ�ா-
ரும் கலந்து சி்ப்பித்தனர.

பாடசாரலககு காரல ஆரா்த-
ரனககுரி� ஒலிவாஙகி கருவிகள் 
கல்விப் பணிப்பாளரினால் வழஙகி 
ரவககப்பட்டதுடன் பாடசாரல 
சாரபாக நிரனவு சின்னம் கல்விப் 
பணிப்பாளருககு அதிபரினால் 
வழஙகி ரவககப்பட்டது.

16,000 பஹகடயோர் வனப்பகுதி;

அநுரா்தபுரம் தினகரன் 
நிருபர                

16000 தெகட�ார 
வனப்பகுதிர� தசாந்-
்தமாககிக தகாள்ளும் 
அரசாஙகததின் மு�ற்-
சிககு பிர்தான நிறு-
வனமான மததி� 
சுற்்ாடல் அதிகார 
சரப மிகவும் விரனத-
தி்னாக தச�ற்பட 
ஷவண்டுதமன சுற்்ாடல் அரமச்சர 
மஹிந்்த அமரவீர த்தரிவித்தார.

மததி� சுற்்ாடல் அதிகார 
சரபயின் அநுரா்தபுரம் அலுவலகத-
தின் இவவருடததிற்கான திட்டங-
கள் பற்றி அரசாஙக அதிபர அலுவ-
லக ஷகட்ஷபார கூடததில் அரமச்சர 
மஹிந்்த அமரவீர ்தரலரமயில் 
நரடதபற்்து. ஷமற்படி  கலந்துரர-
�ாடல் கூட்டததில் உரர நிகழ்தும் 
ஷபாஷ்த அரமச்சர இவவாறு த்தரி-
வித்தார. 

அவர த்தாடரந்து உரர நிகழ்துரக-
யில்,  சுற்்ாடல் பாதுகாப்பு அனும -
திப்பததிரம் தபற்றுக தகாடுககும் 
ஷபாது தபாது மககளுககு இரடயூறு 
ஏற்படா்த வி்தததில் குறித்த பரிஷசா-
்தரனகரள விரரவுபடுததி அவ 
அனுமதிப்பததிரஙகரள தபற்றுக-

தகாடுககும் ஷ்தரவ குறிதது மததி� 
சுற்்ாடல் அதிகார சரபயின் அதி -
காரிகளுககு சுட்டிககாட்டினார. 
தபாதுமககரள அதசளகரி�ங-
களுககு உட்படுத்தாமல் அவரக-
ளது ஷ்தரவகரள நிர்ஷவற்றிக 
தகாடுப்ப்தற்கு அதிகாரிகள் மற்றும் 
உததிஷ�ாகத்தரகள் விரனததி்ன் 
மிகக ஷசரவயிரன வழஙகுவது 
அவசி�மாகும். அஷ்தஷபால், இவ-
வலுவலகததின்  இடப்பற்்ாக-
குர் பிரச்சிரனககு மிக வரரவில் 
தீரவிரன தபற்றுத ்தருவ்தாகவும் 
அரமச்சர இ்தன் ஷபாது த்தரிவித-
்தார. இந் நிகழ்வில் இராஜாஙக 
அரமச்சர துமிந்்த திசாநா�கக உள் -
ளிட்ட மததி� சுற்்ாடல் அதிகார 
சரபயின் உ�ர அதிகாரிகள்  பலரும் 
கலந்து தகாண்டனர.

ப�ொநதமொககிக பகொள்ளும் அர�ொஙகத்தின்
நடவடிகலககளுககு ஒத்துலழபபு அவசிைம் அறமச்சர் ஜ�ான்ஸடன பபர்்ாணஜடா
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ரோகுகோலம் :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சு்பயேரம் : கோனல : 10.30  -  12.00வனர

இன்னறை� சு்பதினம்த்தோழுனக 
யேரம் 3பிலவ வருடம் -ைோர்கழி 07

சுபஹ்  - 04.56
லுஹர்  - 12.11
அஸர்  - 03.32
மஃரிப்  - 06.02
இஷா  - 07.17

ப�ொருளொதொர பெருக்கடியிலிருந்து மீள  
சர்வ்கட்சி மொெொடு ெடத்து்வது அ்வசியம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

நி�வும் ச�ோருளோதோர சநருககடியி-
லிருந்து நோட்டை �ோதுகோப�தறகோக 
ெர்வகடசி மோநோசடைோன்்றை நடைத்து்வது 
சிறைந்தசதன ்வரத்தக அ்மசெர �ந்து� 
குண்வரதன சதரிவித்துளளோர.

நிகழச்வோன்றில க�ந்துசகோணடை 
அ்மசெர ஊடைகவிய�ோளரகளுககுக 
கருத்துத் சதரிவித்த ல�ோலத இத்னத் 
சதரிவித்துளளோர.  

அது சதோடைரபில லமலும் சதரிவித்த 
அ்மசெர,    உ�க ெந்்தயில நூல அறுந்த 
�டடைம் ல�ோல ச�ோருடகளின் வி்� 
அதிகரித்து ்வருகின்றைது. அதிலிருந்து 
நோட்டைப �ோதுகோத்துகசகோள்வதறகு அர -
சியல கடசி, கடசி ல�தஙகளுககப�ோல 
ஜனோதி�தியோல ெர்வகடசி மோநோசடைோன்று 
கூடடைப�டை ல்வணடும். நோடடின் எதிரகோ-
�த்்த கருத்திறசகோணடு லமறசகோளள 
ல்வணடிய நடை்வடிக்க சதோடைரபில 
லதசிய ரீதியில விரி்வோன க�ந்து்ரயோ-

டைலக்ள லமறசகோள்வது அ்வசியமோ-
கும்.    லமற�டி சநருககடிககு தீரவு கோண-
�தறகு நோம் ெர்வலதெ நோணய நிதியத்துககு 
செல� ல்வணடுசமன்றைோல சி� நி�ந்த-
்னகளுககு கடடுப�டை ல்வணடும்.

எரிச�ோருள வி்�கள அதிகரிககப-
�டடுளள்தயடுத்து ெ்மயல எரி்வோயு 
வி்�யும் அதிகரிககப�டை ல்வணடும். 
இறைககுமதி கடடுப�ோட்டைத் தளரத்த 
ல்வணடும். ரூ�ோவின் ச�றும-
தி்ய கு்றைகக ல்வணடும். 

சர்வதேச நாணய நிதியத்திடம்
அரசு சசல்லபதபா்வதில்்ல
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

எ்வர எத்த்கய லயோெ்னக்ள முன்-
்்வத்தோலும் அரெோஙகம் கடைன் ச�றறுக-
சகோள்வதறகோக ெர்வலதெ நோணய நிதியத்்த 
நோடைபல�ோ்வதில�சயன மத்திய ்வஙகியின் 
ஆளுநர அஜித் நி்வோட கபரோல சதரிவித்துள-
ளோர.   

நோடடின் தறல�ோ்தய சூழநி்�யில 
கடைன் ச�றறுகசகோள்வதறகோக ெர்வலதெ 
நோணய நிதியத்திடைம் செல்வது மிக ஆ�த்தோன-
சதன சதரிவித்துளள அ்வர, நோடடின் ச�ோரு-
ளோதோர பிரசசி்ன்ய ெர்வலதெ நோணய 

நிதியத்திறகு செல�ோமல உள-
நோடடில�லய முகோ்மத்து்வம் 
செய்துசகோளள முடியசமன்-
றும் அ்வர சதரிவித்துளளோர.    
அதுசதோடைரபில லமலும் சதரி-
வித்துளள அ்வர, நி�ந்த்னக-
ளுககு அடி�ணிந்து ெர்வலதெ 
நோணய நிதியத்திடைம் கடைன் 

ச�றறுகசகோள்வது பிரசசி்னககு தீர்வோக 
அ்மயோது. ெர்வலதெ நோணய நிதியத்திடைம் 
சென்றைோல நோடடிறகு முதலீடுகலளோ சுறறு�ோ 
�யணிகள ்வரு்கலயோ இடைம்ச�றைோமல 
விடை�ோம்.   

ைததி� வங்கி ஆளுேர் அஜித கபரோல்   

பஸ், ரயில் கட்டணஙகளில்
மாற்றம் செய்யப்ப்டவில்்லை
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

எரிச�ோருள வி்� அதிகரிககப-
�டடைோலும் நோடடின் தறல�ோ்தய 
சூழநி்�யில �ஸ் மறறும் ரயில 
கடடைணஙகளில அதிகரிபபு ஏற�டுத்-
தப�டைமோடடைோசதன ல�ோககு்வரத்து 
இரோஜோஙக அ்மசெர திலும் அமு-
னுகம சதரிவித்தோர.  

நூறறுககு 15 லிருந்து 20 வீதம் 
்வ்ர �ஸ் கடடைணஙக்ள அதிக -
ரிகக ல்வணடுசமன தனியோர �ஸ் 
உரி்மயோளர ெஙகம் லகோரியுளள-
ல�ோதும் இவ்வோறைோன சூழநி்�யில 
�ஸ் கடடைணஙக்ள அதிகரிப�து 

சிறைந்ததல�ச்வன்றும் இரோஜோஙக 
அ்மசெர சதரிவித்துளளோர.  

அத்தியோ்வசிய உணவுப ச�ோருடக -
ளின் வி்�கள அதிகரித்துளளதோல 
மககள �லல்வறு அசெௌகரியங -
க்ள எதிரலநோககி ்வருகின்றைனர.  

இத்த்கய சூழநி்�யில �ஸ் 
கடடைணஙக்ள அதிகரிப�து அ்வர-
கள மீது லமலும் சு்மக்ள சுமத் -
து்வதோக அ்மயும். �ஸ் ்வணடிக-
ளுககோக நி்வோரணஙக்ள ்வழஙகும் 
ல்வ்�த்திடடைஙகள ந்டைமு்றைப-
�டுத்தப�டடுளளதுடைன் விலெடை 
நி்வோரணப ச�ோதிசயோன்றும் எதிர -
கோ�த்தில அறிமுகப�டுத்தப�டும் 

என்றும் அ்வர லமலும் சதரிவித்துள-
ளோர. (ஸ)   

ஆதமொந்திப் பிரார்த்த்ை  

அகி� இ�ங்க ்ெ்வப பு�்வர ெஙகம் 
ஏற�ோடு செய்துளள அமரத்து்வம்டைந்த 
்ெ்வப பு�்வர மு.திருஞோனெம்�ந்தபிள்ள, 
்ெ்வப பு�்வர சு.செல�த்து்ர ஆகிலயோ-
ருககோன ஆத்மெோந்திப பிரோரத்த்ன இன்று 
(புதன்கிழ்ம) மோ்� 4.00 மணிககு யோழ. 

நலலூர திருஞோனெம்�ந்தர ஆதீனத்தில ந்டை-
ச�றைவிருககிறைது.   ்ெ்வப பு�்வர சி.கோ.கம-
�நோதன் த்�்மயில இடைம்ச�றைவிருககும் 
லமற�டி நிகழவின்ல�ோது நல்� ஆதீன 
முதல்வர உட�டை �� ்ெ்வப ச�ரியோரகள 
பிரோரத்த்ன உ்ரயோறறு்வோரகள.  

ஆட்கடத்தல், நாடு்கடந்த குற்றங்கள் ்தடுப்பு   

இ�ங்கயிலும் பிரோந்தியத்திலும் ஆட-
கடைத்தல மறறும் நோடுகடைந்த குறறைஙக்ள 
தடுப�தில அவுஸ்திலரலியோவின் குறிபபி-
டைத்தகக ஈடு�ோடு திருபதியளிப�தோக ச்வளி-
நோடடை்மசெர ஜீ.எல. பீரிஸ் சதரிவித்துள-
ளோர.   

இ�ங்கககோன உத்திலயோகபூர்வ விஜ-
யத்தின் ல�ோது அவுஸ்திலரலிய உளவி்வகோர 
அ்மசெர சகரன் அன்டரூஸ்,ச்வளிநோடடை-
்மசெர ல�ரோசிரியர ஜீ.எல. பீரி்ஸ திங-
கடகிழ்ம (20) ெந்தித்து க�ந்து்ரயோடி-
னோர.   

ச்வளிநோடடை்மசசில ந்டைச�றறை இச-

ெந்திபபின்ல�ோது லமறகணடை்வோறு சதரி -
வித்த அ்மசெர ஜீ.எல. பீரிஸ், அவுஸ்திலர-
லியோவுககும் இ�ங்கககும் இ்டையி�ோன 
துடிப�ோன �ஙகோளித்து்வமோனது, ஆடக-
டைத்தல மறறும் எல்�ப �ோதுகோபபு விடை-
யஙகளில இரு நோடுகளுககுமி்டையி�ோன 
மிகவும் �யனுளள மறறும் ச்வறறிகரமோன 
ஒத்து்ழப்� எடுத்துககோடடு்வதோக 
அ்மசெர மீணடும் ்வலியுறுத்தினோர.   

2009 இல உளநோடடு ஆயுத லமோதலகள 
முடி்வ்டைந்த பின்னரும் எஞ்சியிருககும் 
பிரசசி்னகளுககுத் தீரவு கோண�-
தறகோக, �யஙகர்வோதத் 

தகோழும்பு ்பல்கனலககழகததின் யவந்தரும் ேோரயேன்பிட்டி அ்ப�ரோைோதி்பதியுைோன சங்-
னகககுரி� முருதத்தட்டுயவ ஆனந்த ய்தரரினோல் எழு்தப்பட்ட 'தெனீவோ ய்தோல்வியின் 
எதிதரோலி' நூல், ெனோதி்பதி அலுவலகததில் னவதது,யேறறு (21)   ெனோதி்பதி யகோட்டோ-
்ப� ரோெ்பக்ஷவிடம் னக�ளிககப்பட்டது.

�ஙகோ ஐஓசி நிறு்வனமும் 
எரிச�ோருடகளின் வி்�க்ள 
லநறறு (21) முதல அதிகரித்துள -
ளது.   

 இதன்�டி, 92 ஒகலடைன் 
ச�டலரோல லீடடைர ஒன்றின் 
வி்� 177 ரூ�ோ்வோக அதிகரிககப -
�டடுளளது. இதன் வி்� 157 
ரூ�ோவில இருந்து 20 ரூ�ோவினோல அதிகரிக -
கப�டடுளளது.   

 அலதல�ோல 95 ஒகலடைன் எகஸ்ரோ 
ச�டலரோல பிரீமியம் லீடடைர ஒன்றின் புதிய 
வி்� 210 ரூ�ோ்வோக அதிகரிககப�டடுள -

ளது.     லமலும் ஒரு லீடடைர 
ஒடலடைோ டீெல 111 ரூ�ோவில 
இருந்து 121 ரூ�ோ்வோக அதிகரிக-
கப�டடுளளது. இதன் வி்� 
10 ரூ�ோவினோல அதிகரிககப�ட-
டுளளது.   

 சுப�ர டீெல லீடடைர ஒன்றின் 
புதிய வி்� 15 ரூ�ோ்வோல அதி -

கரிககப�டடுளளது. இதன்�டி சுப�ர டீெல 
லீடடைர ஒன்றின் புதிய வி்� 159 ரூ�ோ்வோ -
கும்.     இலதல்வ்ள, 77 ரூ�ோ்வோக இருந்த 
மணசணணசணய் லீடடைர ஒன்றின் புதிய 
வி்� 87 ரூ�ோ்வோகும்.   

Lanka IOC எரிசபாருட்களின்   
வி்்ல்களும் அதி்கரிபபு

ஆஸி. அரசின்  ஈடுபாடு சோடரபில
ச்வளிநாடட்ைசசர ஜீ.எல. திருபதி  
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நாட்டில் கடந்த நவம்பர் மா்த ஆரம்பம 
மு்தல் எரிவாயு சிலிணடர் ்பயன்ப -
டுத்தப்படும சமமயல் அடுபபுகளில் 

ஆஙகாங்க தீ ்பரவல் மற்றும வவடிபபு சம்ப -
வஙகள் ்பதிவாக ஆரமபித்தன. இசசம்பவததின 
விமைவாக உயிரிழபபுககளும, காயஙகளும 
மாததிரமல்்ாமல் வசாதது ்ச்தஙகளும கூட ஏற்-
்பட்டுள்ைன. 

இ்தன காரணததினால் எரிவாயு சிலிணடர் 
்பயன்படுத்தப்படும சமமயல் அடுபபுகமைப 
்பயன்படுததுவது வ்தாடர்பில்  மககள் மததியில் 
அசச நிம் ஏற்்பட்டிருககின்றது. 

அ்தனால் இவ்வி்தமான சமமயல் அடுபபுகமைப 
்பயன்படுததுவம்த ்ப்ர் ்தவிர்ததுக வகாள்ை்வ 
விருமபுகின்றனர். இனனும ்ப்ர் மினசார மற்றும 
மணவணணவணய் சமமயல் அடுபபுகமைப 
்பயன்படுத்தவும ஆரமபிததுள்ைனர். 

இநநிம்யில் எரிவாயு சிலிணடர் ்பயன்படுத்தப-
்படும சமமயல் அடுபபுகளில் ஏற்்படும வவடிபபு 
சம்பவஙகள் வ்தாடர்பில் வி்ேட கவனம வசலுத-
திய ஜனாதி்பதி ்காட்டா்பய ராஜ்பக்ஷ, இது வ்தாடர்-
பில் விசாரமணகமை ்மற்வகாள்ைவும அவற்-
றுககான தீர்வுகமைக கணடறியவுவமன வி்ேட 
குழுவவானம்ற நியமித்தார். அககுழுவினர் இச-
சம்பவஙகள் வ்தாடர்பில் ்மற்வகாணட விசார-
மணகமை அடிப்பமடயாகக வகாணட அறிகமக 
குழுவின ்தம்வரான வமாரட்டுவ ்பல்கம்கக-
ழகததின ்்பராசிரியர் சாந்த வல்்ப்்கவினால் 
ஜனாதி்பதியிடம ்நற்றுமுனதினம மகயளிககப-
்பட்டது. 

இது வ்தாடர்பில் குறித்த குழுவின உறுபபி-
னரான ்மல் மாகாணததிற்குப வ்பாறுப்பான 
சி்ரஷட பிரதி வ்பாலிஸ் மாஅதி்பர் ்்தச்பநது 
வ்தனனக்கான குறிபபிடுமகயில், 'இநநாட்டில் 
எரிவாயு சிலிணடர் ்பயன்படுத்தப்படும சமமயல் 
அடுபபுகளில் தீ ்பரவல் மற்றும வவடிபபு சம்பங-
கள் 847 இவ்வருடம ்பதிவாகியுள்ைன. இசசம்ப-
வஙகளினால் 07 ்்பர் உயிரிழநதுள்ை்்தாடு 16 
்்பர் காயமமடநதுமுள்ைனர். 18 சம்பவஙகளில் 
வசாதது ்ச்தஙகளும ஏற்்பட்டுள்ைன' எனறு வ்தரி-
விததுள்ைார். 

அ்்த்நரம 'இசசம்பவஙகளில் 797 லிட்்ரா 
எரிவாயு நிறுவனததிற்கு வசாந்தமான எரிவாயு 
சிலிணடர்கள் ்பயன்படுத்தப்படும சமமயல் அடுப-
புகளிலும 50 வவடிபபுச சம்பவஙகள் ்ாஃப 
எரிவாயு நிறுவனததிற்கு வசாந்தமான சிலிணடர்-
கள் ்பயன்படுத்தப்படும அடுபபுகளிலும ஏற்்பட்டி-
ருககின்றன எனறு கூறியுள்ை அவர், இவ்வருடம 
நவம்பர் மா்தம வமரயும லிட்்ரா எரிவாயு நிறுவ -
னம 28 இ்ட்சம சமமயல் எரிவாயு சிலிணடர்க-
மையும ்ாஃப எரிவாயு நிறுவனம 2 இ்ட்சதது 
80 ஆயிரம சிலிணடர்கமையும சநம்தப்படுததி-
யுள்ை்தாகவும சுட்டிக காட்டியுள்ைார்

என்றாலும எரிவாயு சமமயல் அடுபபுகளில் 
ஏற்்படும வவடிபபு சம்பவஙகமை மககள் ்தவிர்த-
துக வகாள்வ்தற்கு உ்தவும வமகயிலும, ்தரமான 
எரிவாயு சிலிணடர்கமை அவர்கள் அமடயாைம 
கணடு வகாள்ை உ்தவும ்நாககிலும சிவபபு நி்றத-
தி்ான ஸ்ரிககர்கள் ஒட்டப்பட்ட சமமயல் எரிவாயு 
சிலிணடர்கள் சநம்தப்படுத்தப்பட்டுள்ைன. அவ் -
வா்றான சிலிணடர் ்பயன்படுத்தப்பட்ட சமமயல் 
அடுபபுகளிலும 12 வவடிபபு சம்பஙகள் ்பதிவாகி-
யுள்ைன எனறும பிரதி வ்பாலிஸ் மாஅதி்பர் குறிப-
பிட்டார். ஜனாதி்பதி ் மற்வகாணட நடவடிகமகயின 
ஊடாக இந்த விடயஙகள் கணடறியப்பட்டுள்ைன. 

அ்்த்நரம எரிவாயு சிலிணடர் ்பயன்படுத்தப்ப-
டும சமமயல் அடுபபுககளில் இவ்வாறு தீ ்பரவல் 
மற்றும வவடிபபு சம்பவஙகள் ஏற்்படக காரண -
மாக அமமநதிருககும விடயம சரியாக அமடயா-
ைம காணப்பட்டு அவ்விடயததிற்கு தீர்வு காணப-
்பட ்வணடும. அ்தன ஊடாக சமமயல் எரிவாயு 
சிலிணடர்கள் வ்தாடர்பில் மககள் மததியில் ஏற்்பட்-
டுள்ை அசசதம்தப ் ்பாககக கூடிய்தாக இருககும. 

அத்்தாடு எரிவாயு சிலிணடர் ்பயன்படுத்தப்ப-
டும சமமயல் அடுபபுககளில் இவ்வாறு தீ ்பரவல் 
மற்றும வவடிபபு சம்பவஙகள் ஏற்்படுவ்தன கார-
ணதம்தக கணடறியவும ்தவ்றக கூடாது. அவற் -
றில் சதி, சூழ்சசிகள் மற்றும ் மாசடிகள் இடமவ்பற் -
றுள்ைனவா என்பன குறிததும ஆராய ் வணடும. 
அவ்வா்றான தீய வசயற்்பாடுகள் இடமவ்பற்றிருப-
பின எதிர்கா்ததில் அவ்வா்றான வசயற்்பாடுகள் 
இடமவ்ப்றா்த வமகயில் நடவடிகமககள் முனவன-
டுககப்பட ்வணடும. 

அத்்தாடு அவ்வா்றான ்மாசடியான நடவ -
டிகமககளில் எவராவது சம்பந்தப்பட்டிருபபின 
அவர்களுககு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிகமக 
எடுககப்படவும ்வணடும. அது்வ மககளின 
எதிர்்பார்ப்பாகும.  

இவ்வா்றான நடவடிகமககளின ஊடாக இவ்வி-
்தமான ்தாககஙகளுககும ்பாதிபபுகளுககும எதிர்-
கா்ததில் நாடும மககளும முகம வகாடுப்பம்த 
்தவிர்ததுக வகாள்ை முடியும.

35, டி. ஆர். விஜயவர்்தன மாவதம்த, வகாழுமபு- - 10
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ஜனாதிபதியுடனும், அரசாங்கத்துடனும்  
ஒத்துழைப்புடன் சசயறபட வேண்டும்!

நாேலர் ேழியில் நின்று சமயப்பணி புரிந்த
ழசேப்புலேர் மு.திருஞானசம்பந்தபிளழளை

பணக்கார க்காடீஸ்வரர்ளின் 
்வகாசஸ்தலங்ள் த்தகாடக்ம் பிச் -
சசக்காரர்ளின் ்வகாழகச் ்வசர -

யிலகான த�காருளகா்தகார,சமூ் மற்றும் 
்லகாசகார முரண�காடு்ள் த்காணட 
மக்ள் ்வகாழகின்்ற த்காழும்பு மகாந்ரப் 
பிரக்தசத்தில் ்டந்த ்காலத்தில் மக்ள் 
�ல ச்வகால்்ளுககு மு்ம்த்காடுத்து ்வந -
்தனர. இ்வற்றுககு தீரவு ்காண�து �காரிய 
ச்வகாலகா் இருப்�துடன் எதிர்வரும் 
புதிய ஆணடும் மி்வும் தீரமகானம் மிக்-
்தகா்விருககும். இ்தசன த்வற்றி த்காள்ள 
அசனத்து க�்தங்சளயும் ஒருபு்றம் ்தள் -
ளிவிட்டு எதிர்வரும் புதிய ஆணடில் 
ஜனகாதி�தியுடனும் அரசகாங்த்துடனும் 

க்தசிய கநகாக்த்துக்கா் கூட்டிசணநது 
ஒத்துசைப்புடன் ஒன்று�ட்டு தசயல்� -
டல் க்வணடும்.  

இவ்வகாறு த்காழும்பு மகாந்ர கமயர 
கரகாஸி கசனகாநகாயக் த்தரிவித்்தகார.  

"எமது மக்ளின் ்வகாழகச்சயக ்ட்-
டிதயழுப்பு்வ்தற்்கா் மீணடும் ்வருமகான 
்வழி்சள உரு்வகாககி, வீழச்சி ்ணட 
மற்றும் இைந்த ்வருமகான ்வழி்சள 
மீளவும் ்ட்டிதயழுப்பி முச்றயகா் 
அ்வற்ச்ற விருத்தி தசய்து மக்சள 
்வலுப்�டுத்்த க்வணடும். அந்த கநகாக -
்த்ச்த முன்னிசலயகா்க த்காணடு எதிர -
்வரும் புத்்தகாணடில் அரசியல் க�்தங -
்சள ம்றநது, அ்வற்ச்றப் பின்்தள்ளி 
விட்டு தசயல்�டு்வக்த எனது கநகாக்மகா -
கும்" எனவும் த்காழும்பு கமயர கரகாஸி-
கசனகாநகாயக் கமலும் த்தரிவித்்தகார.  

த்காழும்பு மகாந்ர சச�யின் ்தற்க�கா-

ச்தய நிர்வகா்த்தின் நகான்்கா்வது ்வரவு 
தசலவுத் திட்டத்ச்த (-2022) சமரப் -
பித்து உசரயகாற்றும் க�காக்த கமயர 
கரகாஸி கசனகாநகாயக் கமற்்ணட -
்வகாறு த்தரிவித்்தகார.  

"த்காழும்பு மகாந்ரகாட்சி பிரிவு 
37 சதுர கிகலகா மீட்டர சுற்்றளச்வக 
த்காணட பிரக்தசமகாகும். இஙகு 
ஆறு இலட்சத்துககும் கமற்�ட்ட 
மக்ள் ்வகாழகச் நடத்துகி்றகார்ள்.
க்தசதமன்்ற ரீதியில் மி்வும் �காரதூர -
மகான தநருக்டி்ளுககு நகாம் மு்ம் -
த்காடுத்துள்ள சந்தரப்�த்தில் நகாட்டின் 
பிர்தகான ்வரத்்த் ந்ரமகான த்காழும்பு 
எதிரகநகாககியுள்ள எச்சரிகச்யகான 

நிசலசம்ள் த்தகாடரபில் புதி்தகா் 
எ்தசனயும் நகான் வி�ரிக் க்வணடிய 
அ்வசியமில்சல. மகாந்ரகாட்சி மக்ள் 
பிரதிநிதி்ள் நிசலசம �ற்றி நன்்றி-
்வகார்ள்.  

த்காழும்பு ந்ரத்துககு தினமும் 
�காரியளவிலகான மக்ள் ்வருச் ்தரு -
கின்்றனர.த்வளிநகாட்டு மற்றும் உள்-
நகாட்டு சுற்றுலகாப் �யணி்ளும் ்வரு-
கின்்றனர. இந்தப் �யணி்ள் மற்றும் 
உள்நகாட்டு த்வளிநகாட்டு நிறு்வனங-
்ளுடன் சி்றந்த நல்லு்றவு த்தகாடரபு-
டன் தசயல்�ட்டு த்காழும்பு ந்சர 
்வழிநடத்்தல், அபிவிருத்தி தசய்்தல் 
மற்றும் உட்்ட்டசமப்பு ்வசதி் -
சளப் த�ற்றுக த்காடுத்்தல் என்�ன 
மகாந்ரகாட்சியின் பிர்தகான கநகாக்மகா் 
இருக் க்வணடும் என்�க்த ்தனது நம்-
பிகச்யகாகும்" என்று கரகாஸி கசனகா -
நகாயக் கமலும் த்தரிவித்்தகார.   

த்காழும்பு மகாந்ரகாட்சி என்்ற ரீதி -
யில்,க்தசிய கநகாக்த்துக்கா் ஜனகாதி-
�தி மற்றும் அரசுடன் ஒன்று�ட்டு ஒத் -

துசைப்புடன் தசயல்�டு்தல் உள்ளிட்ட 
�திசனநது �ல்க்வறு கயகாசசன்சள -
யும், மகாந்ர சச�யினகால் கமற்த்காள் -
ளப்�ட க்வணடிய முன்னணி தசயல் 
திட்டங்ளகா் ்வரவு தசலவுத் திட்ட 
உசரயில் கமயர முன்ச்வத்்தசம குறிப் -
பிடத்்தக்்தகாகும்.  

த்காழும்பு மகாந்ர சச�யின் ்வரவு 
தசலவுத் திட்டம்- (2022) எழு�த்த்தகான்-
�து கமலதி் ்வகாககு்ளகால் நிச்றக்வற்-
்றப்�ட்டது.ஆ்தர்வகா் 90 ்வகாகு்ளும் 
எதிரகா் 11 ்வகாககு்ளும் அளிக்ப்�ட் -
டன. கஜ.வி.பி.உறுப்பினர்ள் உள் -
ளிட்ட 11 உறுப்பினர்ள் எதிரகா் ்வகாக -
்ளித்்தனர. மகாந்ர சச�யில் தமகாத்்த 
மக்ள் பிரதிநிதி்ள் 119 க�ர ஆ்வர.

சை்வப்புல்வர மு.திருஞகா-
னசம்�ந்தபிள்சளசய 
அறியகா்த சச்வசித்-

்தகாநதி்ள் இல்சல என்க்ற கூ்றலகாம். 
1938ம் ஆணடு க்வலசண முத்துககு -
மகாரசு்வகாமி, ்காமகாட்சியம்மகா ்தம்�தி் -
ளுககு புத்திரனகா் பி்றந்தகார. ஆஙகில 
தமகாழியிகல க்வலசண நடரகாஜ மகா்கா -
வித்தியகாசகாசல, க்வலசண மத்திய 
்ல்லூரி ஆகிய்வற்றில் ்ற்றுத் க்தறி 
மு்தன்சமச் சித்தி த�ற்்றகார.

1958ம் ஆணடு �லகாலி ஆசிரிய �யிற் -
சிக்லகாசகாசலயில் �யிற்சி த�ற்று 
்தமிழதமகாழி சி்றப்பு ஆசிரியரகானகார. 
மசலய்த்தில் ்தல்வகாக்ல புனி்த �த் -
திரியகார �காடசகாசல, இரகா்ல அரசினர 
்தமிழ ம்காவித்தியகாலயம், ஹக்ல 
அரசினர சிகரஷட ்தமிழ ்ல்வன் 
�காடசகாசல, இ்றம்த�காட ்தமிழ ம்கா -
வித்தியகாலயம், லிநதுல ம்காவித்தியகால-
யம் க�கான்்ற்வற்றில் ்ற்பித்து மசலய் 
மகாண்வர்சள ்ல்வியில் கமன்சம -
யசடயச் தசய்து மசலய் மக்ளகால் 
�காரகாட்டப் த�ற்்றகார. த்காழும்பிலும் 
த்தமட்டத்காட அரசினர ்தமிழ ்ல்வன் 
�காடசகாசல, �ம்�லப்பிட்டி இநதுக்ல்-
லூரி ஆகிய்வற்றிலும் ்தமிழதமகாழி சச்வ -
சமய �காடங்சளக ்ற்பித்து த�ருசம 
த�ற்்றகார. 

1971ம் ஆணடு மு்தல் அதி�ர �ணி-
த்தகாடஙகினகார. க்காணடகாவில் �ரஞ் -
கசகாதி வித்தியகாலயம், க்வலசண சச்வப் -
பிர்காச வித்தியகாசகாசல, அரியகாசல 
சரஸ்வதி வித்தியகாசகாசல, யகாழ இநது 
ஆரம்� �காடசகாசல, யகாழ இணுவில் 
மத்திய ்ல்லூரி ஆகிய �காடசகாசல்சள 
சரியகான முச்றயில் நிர்வகித்து மகாண்வ-
ரின் ்ல்வி, ்லகாசகார, �ண�காட்டு இலக -
கு்ள் கமன்சமயசடய அரும்�காடு�ட் -
டகார.

இக்காலங்ளில் ்ல்வித் திசணக்ளத் 
்தமிழ தினப்க�காட்டி்ள், விசளயகாட்-
டுப் க�காட்டி்ள், �ரீட்சசக ்டசம்ள் 
எனப் �ன்மு்ப்�ணி்சளயும் சி்றப்-
�கா் தசய்்தக்தகாடு ஆசிரியர்ளுககு அவ-

்வப்க�காது �யிற்சிச் தசயலமரவு்ளில் 
்லநது ஆசிரிய்வகாணசம விருத்திசய 
கமன்சமயசடயச் தசய்்தகார. சச்வசித் -
்தகாந்த �ணடி்தர க்தரவில் சித்தி த�ற்று 
�ட்டம் த�ற்்றக்தகாடு அகில இலஙச் 
சச்வப்புல்வர சங்ம் நடத்திய சச்வப்-
புல்வர க்தரவில் 1960 ஆம் ஆணடு மு்த -
லிடத்தில் சித்தி த�ற்று ்தங்ப் �்தக்ம் 
த�ற்றுக த்காணடகார. 

சச்வத்ச்தயும் ்தமிசையும் ்வளரககும் 
மு்மகா் ஆலயங்ள், �காடசகாசல்ள், 
இலஙச் ஒலி�ரப்பு கூட்டுத்்தகா�னம் 
ஊடகா்வும் சச்வப் பிரசங்ங்சள 
நடத்தி சச்வசமய அறிவு, ்வழி�காட்டு 
முச்ற்ள், ்தருமதநறி, ்வகாழகச், 
த�ரிகயகாசரக ்னம் �ணணல். சச்வ-
சித்்தகாந்த ்தத்து்வங்ள் என �ல்வற்ச்ற 
மக்ள் மத்தியில் �ரப்பினகார. தசன்சன 
சச்வசித்்தகாந்த ம்கா சமகாஜம் சி்தம்�ரத்-
தில் நடத்திய சச்வ ம்காநகாட்டிலும் திரு -
்வகா்வடுதுச்ற ஆதீன அச்சுவினிப் த�ரு -

விைகாவிலும் ்லநது தசகாற்த�காழிவு்ள் 
ஆற்றியசம சி்றப்�ம்சமகாகும். 

ஆலயங்ள் �ல்வற்றின் நிர்வகா் 
சச�யில் ஆகலகாச்ரகா்வும் ்தசல்வர, 
தசயலகாளர என முககிய �்தவி்சளயும் 
்வகித்து ஆலயங்ள் சச்வப்�ண�காட்-
டின் ்ரூவூலங்ளகா்த் தி்ைத் த்தகாழிற் -
�ட்டு ்வந்தகார. 

அரச�ணியிலிருநது ஓய்வு த�ற்்ற்தன் 
பின்னர சச்வத்திற்கும், ்தமிழுககும் 
சச்வசித்்தகாந்தத்திற்கும், த்தகாணடகாற்று-
்வக்த உயர �ணி எனச் சிநதித்து ஸ்ரீலஸ்ரீ 
ஆறுமு்நகா்வலரின் ்வழியில் ஆரம்பித்்த 
யகாழப்�காணம் சச்வ�ரி�காலனசச� 
அங்த்்த்வரகா் இசணநது நகாயன்மகார -
்ளது குருபூசச்ள், சச்வமகாநகாடு்ள், 
சச்வதநறித்க்தரவு்ள், சச்வ சித்்தகாந்த 
�ணடி்தர க்தரவு்சள தி்றம்�ட நடத்தி 

சச�ககு த�ருசம கசரத்்த்வர.
அகில இலஙச் சச்வப்புல்வர சங்த்-

தில் இசணநது 1999ம் ஆணடு மு்தல் 
அமரகாகும் ்வசர 22 ஆணடு்ள் ்தசல்வர 
�்தவிசய அலங்ரித்து சச்வப்புல-
்வர, இளம் சச்வப்புல்வர க்தரவு்சள 
இலஙச்யின் �ல�கா்ங்ளிலும் ்டல் 
்டநது லணடன் மகாந்ர ்வசர நடத்திய 
த�ருசமககுரிய்வர. கமலும் சங்த்தி-
னூடகா் புரகாண�டனப் க�காட்டி, சச்வ -
சமய, சச்வசித்்தகாந்த அறிவுப்க�காட்டி, 
�ணணிசசப் க�காட்டி எனப் �ல க�காட் -
டி்சள �காடசகாசல மகாண்வர்ளுககு 
நி்ழத்திய த�ருசமககுரிய்வர.

கமலும் சச்வசமய, சந்தகான குர்வர்-
ளது குருபூசச்சள இலஙச்யின் �ல 
�கா்ங்ளிலும் சங்த்தினூடகா் நி்ழத்தி 
அருளகாளர்சளயும் அ்வர்ளது �ணி் -
சளயும் சி்றப்பித்்த்வர. 

அகில இலஙச் சச்வப்புல்வர சங -
்ப்�ணி்சள சச்வப்புல்வர சு. தசல் -
லத்துசர, தசல்்வப்புல்வர ்வ.்ந்தசகாமி, 

சச்வப்புல்வர தச.்ந்தசத்தி்தகாசன், 
சச்வப்புல்வர சகா. தில்சலநகா்தன் எனப்-
�ல சச்வப்புல்வர்சள இசணத்து 
யகாழப்�காணம் மட்டுமன்றி, மட்டக்-
ளப்பு, திருக்காணமசல, த்காழும்பு 
ஆகிய இடங்ளில் �ட்டமளிப்பு விைகாக -
்சளயும் சச்வ மகா்காநகாடு்சளயும் 
தி்றம்�ட நடத்தியக்தகாடு �ல சி்வகாச்சகா -
ரியகார்ள், சச்வ சித்்தகாந்த நல்லறிஞர-
்ள், சச்வப்�ணிபுரியும் த�ரிகயகார்ள், 
சச்வப்�ணிபுரியும் ்வரத்்த்ர்ள் என 
�லருககும் த்ௌர்வப் �ட்டங்சள-
யும், விருது்சளயும் ஆணடுக்தகாறும் 
்வைஙகி அ்வர்வர்ள் �ணி்ள் கமன்கம -
லும் சி்றக் தூணடு க்காலகானகார.

யகாழப்�காணப் �ல்்சலக்ை்த்தின் 
சச்வசித்்தகாந்த முது்சலமகாணி மகாண -
்வர்ளுககு சச்வசித்்தகாந்த விரிவுசர-
்சள நடத்துவித்்தக்தகாடு நல்சல திரு-
ஞகானசம்மந்தர ஆதீனம், யகாழப்�காணம் 
சி்வத்தகாணடன் நிசலயம், திரு்வகா்வடு-
துச்ற ஆதீன சச்வசித்்தகாந்த �யிற்சிசம -
யங்ளகா் த்காழும்பு, இணுவிலிலும் 

்வகாரகாந்த சச்வசித்்தகாந்த ்வகுப்புக்சள 
நடகாத்தி இலஙச்யில் சச்வசித்்தகாந்தம் 
விருத்தி த�்ற உசைத்்தகார. இ்வரது புத் -
திரன்  மு. ஞகானசுந்தரன் இன்று ்தநச்த 
பி்றந்த தீ்வ் மணணில் ்வலயக ்ல்விப் 
�ணிப்�காளரகா் �ணியகாற்றி ்வருகின்-
்றகார.

த�காது ்வகாழவில் பிர்காசித்்த சச்வப்பு -
ல்வர மு. திருஞகானசம்�ந்தபிள்சளககு 
சச்வபூஷணம், ்சலஞகானச்சுடர, சமய 
சமூ் ஒப்புர்வகாளர எனப் �ல �ட்டங்ள் 
கிசடத்்தன. அகில இலஙச் ்ம்�ன் 
்ை்ம் நகா்வலர விருது ்வைஙகி த்ௌர -
வித்்தது. யகாழப்�காணம் �ல்்சலக் -
ை்ம் நடத்திய அசனத்துல் சச்வ 
ம்காநகாட்டில் சி்றப்பு விருது ்வைஙகி 
த்ௌரவித்்தது. அன்னகாசர சச்வ உல்ம் 
்வகாழும் ்வசர மக்ள் ம்றக் மகாட்டகார-
்ள்.

சமையல் எரிவாயு வவடிப்பில்
வவளிவந்துள்ள உணமைகள

நன்்றகா்ச் சிநதித்்த பி்றக் தசயலில்
இ்றங் க்வணடும். இ்றஙகிய பி்றகு
சிநதிக்லகாம் என்�து ்த்வறு.

எணணித துணிக கருமம துணிந்தபின
எணணுவம என்பது இழுககு

-எம.எஸ்.எம.முன்தஸிர்...?
(பாணந்துமை ைத்திய குறூப் நிருபர்)

க�ொழும்பு மொந�ர ைசபயின் வரவுகைலவுத் 
திட்ட உசரயில் மமயர் மரொஸி மைனநொயக�

ஓரொண்டு நிசனவு தினம்

யாழ்ப்பாணப ்பல்கம்ககழகததில் ்்பராசிரியர் ்ப. ்கா்பா்கிருஷண ஐயர் அனனாருககு 
விருது வழஙகிய ்்பாது... அருகில் ்்பராசிரியர் மா. ்வ்தநா்தன.

திருவாவடுதும்ற ஆதீன 24வது குரு மகாசனனி்தானததில் ்பரிசு வ்பற்்ற ்்பாது...

மசவசித்தாந்த க்ாநிதி மசவபபு்வர்
வச. கந்தசததிய்தாசன
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இலஙமகையின் ்பதுமை ைாவட்டம ்பசமை யூரிகு-
ரூப் ததயிமலத் ததாட்டத்தில் 1973 ஆம ஆண்டில் 
விசாலாடசி, ப்பான்மனையா தம்பதியருக்கு முதல் 
ைகைனைாகை பிைநத இவருக்கு, உ்டன் பிைநதவர்கைைாகை 
இரு சதகைாதரர்கைள் ைற்றும ஒரு சதகைாதரி ஆகிதயார் 
உள்ைனைர்.  

1978 ஆம ஆண்டில் இலஙமகையில் இருநது 
தாயகைம திருமபிய இவரது ப்பற்தைார் இநதியா 
ைற்றும இலஙமகை நாடுகைளுக்கிம்டதயயானை ைறு-
குடிதயற்ை ஒப்்பநதப்்படி தைது மூதாமதயர்கைளின் 
பசாநத ஊரானை தமிழகைத்தின் தஞமசக்கு வநதனைர். 
அஙகு இவர்கைளின் மூதாமதயர்கைளுக்குச் பசாநத-
ைானை விவசாய நிலஙகைள் சிறிது உள்ைனை.   

இவர் தனைது ஆரம்பக் கைல்விமய தஞமச ைாவட-
்டம, ்படடுக்தகைாடம்ட அருகில் உள்ை நமபிவயல் 
எனும சிற்றூரில் உள்ை அரசுப் ்பா்டசாமலயில் 
்பயின்ைார். புதிய ஊர், புதிய கைாலநிமல, தவமல-
வாய்ப்பின்மை, சிறிய குழநமதகைள் எனை இவர்-
கைைது ப்பற்தைாருக்கு அமனைத்துதை புதிதாகை 
இருநதனை. வறுமையில் வாடிய இவரது குடும்பம 
ஒருசில ஆண்டுகைள் ைடடுதை தஞமசயில் வாழநத 
நிமலயில், கைர்நா்டகை ைாநிலம சிக்ைகைளூர் ைாவட-
்டம கைலசா எனும ஊரில் உள்ை இலஙமகை த்பான்ை 
அதத சீததாஷ்ண நிமல உள்ை தனைலடசுமி எஸத்டட 
எனும ததயிமலத் ததாட்டத்தில் தவமலக்குச் தசர்ந-
தனைர்.  

தம பிள்மைகைள் வாழவில் கைமரதசருவதற்கு கைல்-
விமயத் தவிர தவறு எநத ஆதாரமும இல்மல எனை 
உ்ணர்நத இவரது ப்பற்தைார் தஙகைள் பிள்மைகைள் 
நன்கு கைல்வி கைற்கை தவண்டும என்ை இலக்மகைக் 
பகைாண்டிருநதனைர். அவர்கைள் கைர்நா்டகைத்தில் தவமல 
பசய்து வநத த்பாதும தைது மூன்று ைகைன்கைளில் 
கைம்டசி ைகைன் ரவிச்சநதிரகுைார் மகைக்குழநமத-
யாகை இருநததால் இருவமர அதாவது இன்மைய 
சட்டைன்ை உறுப்பினைர் பெயசீலன் ைற்றும அவரது 
இமைய சதகைாதரர் பெயகுைார் ஆகிதயாமர நீலகிரி 
ைாவட்டம நாடுகைாணி ்பகுதியில் வசித்து வநத தைது 
தநமதயாரின் தாயார் பசல்லமைாள், தநமதயின் 
இமைய சதகைாதரர் கைனைகைராஜ் ஆகிதயாரது ்பராைரிப்-
பில் விட்டனைர்.  

கூ்டலூர் வட்டம ததவாலாவில் உள்ை அரசு 
்பழஙகுடியினைர் ்பள்ளியில் தசர்த்து விட்டனைர். அங-
குதான் அநதச் சிறுவன் 3 ஆம வகுப்பு முதல் 
5ஆம வகுப்பு வமர ஆரம்பக் கைல்வி ்பயின்ைான். 
ப்பற்தைார் 500 கிதலா மீட்டருக்கு அப்்பால் வசித்து 
வநதாலும, கைல்வி ஒன்தை கைமர தசர வழி என்்பமத 
உ்ணர்நது சதகைாதரர்கைள் ்பயின்ைனைர். 

அநதச் சிறுவன் 5- ஆம வகுப்பு ்பயிலும த்பாதத 
இஙகு சரியானை தவமலவாய்ப்பு இல்லாத கைார-
்ணத்தால் இவரது சித்தப்்பா கைனைகைராஜ் என்்பவரும 
பசன்மனைக்கு தவமல ததடிச் பசன்று வி்ட, தனைது 
்பாடடியின் ்பராைரிப்பில் வைர்நது ்படித்தார். தனைது 
ஆரம்பக் கைல்விமய ததவாலாவில் ்பயின்ை அநதச் 
சிறுவன்,இம்டநிமலக் கைல்விமய கூ்டலூர் அரசு 
தைனிமலப் ்பள்ளியில் ்பயின்ைான். 5ஆம வகுப்பு 

முடித்தவு்டன் 6-ஆம வகுப்பில் தனைது ைகைமனை 
கூ்டலூர் அரசு தைனிமலப்்பள்ளியில் தசர்த்து 
விட்ட மகைதயாடு தனைது ைகைமனை கூ்டலூர் அரசு 
ஆதிதிராவி்டர் நலத்துமையின் கீழ இயஙகி 
வநத விடுதியில் தசர்த்து விட்ட இவரது 
தநமத அநத விடுதியில் இவமர விடடுச் 
பசன்ை த்பாது கைண்ணீரு்டன் பசன்ைார். 
கைார்ணம நான்கு புைமும இருமபுத் தகைரம 
ைடடுதை சுவராகை அமைநதிருநத அநதக் கைட-
்ட்டத்தில் தனைது ைகைமனை விடடுச் பசல்கின்-
தைாதை என்ை கைவமல தநமதக்கு இருநதது.

இநதச் சிறுவனுக்கு விடுதி அனு்பவம இனி-

மையாகை அமையவில்மல. 6 ஆ-ம வகுப்பு முதல் 
12 ஆ-ம வகுப்பு வமர ்பயிலும ைா்ணவர்கைள் 
தஙகியிருநத அநத விடுதியில் உயர வரிமசப்்படி 
இநத சிறுவன் கைம்டசியில்தான் உ்ணவுக்கைாகை நிற்கை 
தவண்டும. இறுதியில் நிற்்பதால் கைாமல உ்ணவாகை 
வழஙகைப்்படும கைஞசியில் பகைாஞசம தசாற்றுப் ்பருக்-
மகைகைளும நிமைய கைஞசி நீருதை இவருக்கு தினைசரி 
கைாமல சிற்றுண்டியாகைக் கிம்டத்தது.

தினைசரி வழஙகைப்்படும ப்பாடடுக்கை்டமல சடனி 
இவர் வரும த்பாது தீர்நது விடும. விடுதி வாழக்மகை 
இநதச் சிறுவனுக்கு அவவைவாகை பிடிக்கைவில்மல. 
எனைதவ விடுதியில் தன் உ ம்டமைகைைானை தகைரப்-
ப்படடி ைற்றும சில ப்பாருடகைமை விடடு விடடு 
தனைது ்பாடடி அன்புத்தாய் பசல்லமைாள் உ்டன் 
வநது தஙகிக் பகைாண்டு ்பள்ளிக்கு பசன்ைார். 
ஆனைால் தனைது எதிர்கைாலத்மத நிர்்ணயிக்கும 
த்பாவது கைல்விதான் என்ை அமசக்கை முடியாத நம-

பிக்மகை ைடடும இநதச் சிறுவனின் இதயத்மத 
இறுகைப் ்பற்றியிருநதது.

தனைது ்பாடடியின் நிழலில் வைர்நதவாறு 
தினைமும கூ்டலூர் அரசு தைனிமலப்்பள்ளிக்கு 
பசன்று வநதான் அநதச் சிறுவன். 3 ஆண்டு-
கைளில் அரசு தைனிமலப்்பள்ளிக்கு அருகிதலதய 
புதிய விடுதி கைட்ட்டம கைடடி முடிக்கைப்்படடிருநதது. 
6- ஆம வகுப்பில் விடுதிமய விடடுச் பசன்ை 
அநதச் சிறுவன், 9- ஆம வகுப்பில் விடுதியில் 
தசர்வதற்கைானை விண்்ணப்்பத்திமனை ப்பற்று 
தாதனை பூர்த்தி பசய்து கிராை நிர்வாகை அலுவ-
லர்,வருவாய் ஆய்வாைர்,வட்டாடசியர் ஆகிதயா-
ரி்டம தாதனை தநரில் பசன்று மகைபயாப்்பம 
ப்பற்று விடுதியில் தசர்வதற்கைானை விண்்ணப்்பத்-
திமனை சைர்ப்பித்தான். 9 ஆ-ம வகுப்பு ்படிக்கும 
த்பாது விடுதியில் மீண்டும தானைாகைதவ தசர்நது 

பகைாண்்ட இநதச் சிறுவனுக்கு அவனைது சித்தப்்பா 
கைனைகைராஜின் ்பரிபூர்ண அன்பும,அரவம்ணப்பும 
நிமைவாகை கிம்டத்தனை.

12ஆ-ம வகுப்பு வமர அரசு தைனிமலப் ்பள்ளி 
கூ்டலூர், 1994 முதல் 1997 வமர அரசு கைமலக் 
கைல்லூரி, உதமகையில் தாவரவியல் இைஙகைமல 
்பட்டம ்பயின்ை அநதச் இமைஞன் குடும்ப வறு-
மையின் கைார்ணைாகை 1994 -முதல் 1997 -வமர 
பசன்மனையில் சில நிறுவனைஙகைளில் தவமல 
பசய்தான். எநத தவமலயும பிடிக்கைவில்மல வாழ-
மகையில் சாதிக்கை மீண்டும ்படிக்கை தவண்டும என்ை 
தவடமகை உண்்டானைது. மீண்டும பசாநத ஊர் வநது 
தசரன் ்பாடி, தசாலாடி நுமழவு வரி வசூலிக்கும 
தசாதமனைச் சாவடியில் தவமல பசய்து பகைாண்த்ட 
சட்டக் கைல்வி நுமழவு ததர்வுக்கு ்படித்து 1997 
ஆ-ம ஆண்டு நுமழவுத் ததர்வில் ததர்ச்சி ப்பற்று,-
தகைாமவ அரசு சட்டக் கைல்லூரியில் தசர்நது இைங-

கைமல சட்டம ்பயின்ைார். அஙகுள்ை அரசு 
அமத்பத்கைர் கைல்லூரி விடுதியில் தஙகி அவர் 
்பயின்ைார். 

விடுதியில் இவரது பசயல்்பாடடுக்கைாகை 'விடு-
தியின் ைாணிக்கைம'(Gem of hostel)எனும 
்பட்டப்ப்பயர் சூடடி அமழக்கைப்்பட்டார். சட்டம 
்பயின்று, தகைாமவ நீதிைன்ைத்தில் 2- ஆண்-
டுகைள் வழக்கைறிஞராகை ்பயிற்சி பசய்து 2002- 
ஆம ஆண்டு முதல் கூ்டலூர் உட்ப்ட நீலகிரி 
ைாவட்ட நீதிைன்ைஙகைளில் வழக்கைறிஞராகை 
்பணியாற்றி ஏமழ, எளிய ைக்கைளுக்கைாகை நீதி-
ைன்ைத்தில் வாதாடி வநத அநத இமைஞர் 
அரசியலில் ஆர்வம பகைாண்டு தமிழகைத்தின் 
முன்னைாள் முதல்வர் புரடசி தமலவி பெயல-
லிதா மீது பகைாண்்ட ்பற்றினைால், கை்டநத 2006 
ஆ-ம ஆண்டு அமனைத்திநதிய அண்்ணா 
திராவி்ட முன்தனைற்ைக் கைழகைத்தில் தன்மனை 
இம்ணத்துக் பகைாண்்டார்,  

ஏமழ, எளிய ைக்கைளின் வாழக்மகைத் 
தரத்மத தைம்படுத்த தவண்டும என்ை 
த்பரார்வம பகைாண்்ட இவர்,அநத ைக்கைதைாடு 
மிகைவும பநருக்கைைானை பதா்டர்பில் உள்ைவர். 

அநத ைக்கைளின் த்பராதரமவப் ப்பற்ை தாயகைம 
திருமபிய தமிழர்கைளில் முதல் சட்டைன்ை உறுப்பி-
னைர் என்ை ப்பருமைதயாடு தமிழகை சட்டைன்ைத்தில் 
கூ்டலூர் பதாகுதி ைக்கைளின் பிரச்சிமனைகைளுக்கைாகை 
கை்டநத 02.09.2021 -ஆம நாைன்று இவர் சட்ட-
ைன்ைத்தில் எடுத்து மவத்த வாதம அமனைவமர-
யும வியப்புக்குள்ைாக்கி இவமர உற்று தநாக்கை 
மவத்தது. எதிர்கைாலத்தில் தமிழகை சட்டைன்ைத்தில் 
ைடடுைல்ல,இநதிய நா்டாளுைன்ைத்திலும ைக்கைளுக்-
கைாகை குரல் பகைாடுக்கைப் த்பாகும ந்பராகை அவர் தநாக்-
கைப்்படுகின்ைார். அவர்தான் சட்டைன்ை உறுப்பினைர் 
ப்பான். பெயசீலன்.

இதமனை அடிப்்பம்டயாகைக் பகைாண்டு 
ஒவபவாரு நாடும தைது நாடடின் ்பாதுகைாப்ம்ப 
உறுதிப்்படுத்தும ந்டவடிக்மகைகைளின் ஓர் அஙகைைாகை 
சட்டவிதராத ந்டவடிக்மகைகைள், ஆடகை்டத்தல், த்பாமதப் 
ப்பாருள் கை்டத்தல், ்பயஙகைரவாத ைற்றும அடிப்்பம்ட-
வாத அச்சுறுத்தல்கைள், உள்நாடடு, பவளிநாடடு ஊடு-
ருவல் த்பான்ை வி்டயஙகைளில் இருநது நாடம்ட ்பாது-
கைாக்கை ்பாரிய நிதிமய ஒதுக்கியும, திட்டஙகைமைத் 
தீடடியும அவற்றுக்கைானை விதே்ட தவமலத் திட்டங-
கைமை பசயற்்படுத்தி வருகின்ைது.  

இவற்றில் சட்டவிதராத ஆடகை்டத்தல் ந்டவடிக்மகை, 
இ்டமப்பயர்வு த்பான்ை வி்டயஙகைளில் இலஙமகை, 
அவுஸதிதரலியா, கைனை்டா த்பான்ை நாடுகைள் கை்டநத 
கைாலஙகைள் த்பான்று இன்றும ்பாரிய சவால்கைளுக்கு 
முகைம பகைாடுத்து வருகின்ைனை. இவவாறு பதா்டர்சி-
யாகை இ்டமப்பற்று வரும சட்டவிதராத ஆடகை்டத்தல் 
ந்டவடிக்மகைகைமை முறியடிக்கை இரு நாடடு அரசாங-
கைஙகைளும ்பாதுகைாப்பு தரப்பினைர்கைளும இம்ணநது 
அவவப்த்பாது ்பலதரப்்பட்ட த்பச்சுவார்த்மதகைமை 
ந்டத்தி ்பல்தவறு தவமலத்திட்டஙகைமை முன்பனைடுத்-
தும வருவது வழக்கைைானைதத.

அநத வமகையில் பிராநதிய எல்மலப் ்பாது-
கைாப்ம்ப தைம்படுத்தல், சட்டவிதராத ஆடகை்டத்தல் 
பசயற்்பாடுகைமை கைடடுப்்படுத்தல் த்பான்ை ந்டவடிக்-
மகைகைளுக்கு மிகை நீண்்டகைால ததமவயாகை கைருதப்்படடு 
வநத எல்மல அ்பாய ைதிப்பீடடு ைத்திய நிமலயம 
Border Risk Assessment Centre (BRAC) ஒன்மை 
இலஙமகையில் ஸதாபிக்கை அவுஸதிதரலிய அரசாங-
கைம முதற்கைட்ட உதவியாகை 5 மில்லியன் அபைரிக்கை 
ப்டாலர்கைமை வழஙகியுள்ைது. 

இ்டமப்பயர்வுக்கைானை சர்வததச அமைப்பின் ஒத்-
துமழப்பு்டன் அவுஸதிதரலிய ைற்றும இலஙமகை 

அரசாஙகைஙகைள் ஒன்றிம்ணநது ்பத்தரமுல்மல, 
சுஹூரு்பாயவிலுள்ை குடிவரவு ைற்றும குடியகைல்வு 
திம்ணக்கைைத்தில் அமைக்கைப்்பட்ட எல்மல அ்பாய 
ைதிப்பீடடு ைத்திய நிமலயம கை்டநத டிசம்பர் 20ஆம 
திகைதி உத்திதயாகைபூர்வைாகை திைநது மவக்கைப்்பட்டது.

இலஙமகைக்கு உத்திதயாகைபூர்வ விெயம தைற்-
பகைாண்டுள்ை அவுஸதிதரலிய உள்துமை அமைச்சர் 
கைதரன் ஆண்டரூஸ ைற்றும இலஙமகையின் நீர்ப்-
்பாசனை அமைச்சரும, ததசிய ்பாதுகைாப்பு, அனைர்த்த 
முகைாமைத்துவ ைற்றும உள்நாடடு அலுவல்கைள் இரா-
ொஙகை அமைச்சருைானை சைல் ராெ்பக்ஷ ஆகிதயார் 
இநத ைத்திய நிமலயத்மத உத்திதயாகைபூர்வைாகை 
திைநது மவத்தனைர்.

தைற்்படி நிமலயத்திற்கு வருமகை தநத இலஙமகை 
ைற்றும அவுஸதிதரலிய அமைச்சர்கைமை ்பாதுகைாப்பு 
அமைச்சு ைற்றும ததசிய ்பாதுகைாப்பு, அனைர்த்த 
முகைாமைத்துவ இராொஙகை அமைச்சின் பசயலா-
ைரானை பெனைரல் கைைல் கு்ணரட்ண வரதவற்ைது-
்டன், தைற்்படி நிமலயத்தினைால் முன்பனைடுக்கைப்்ப்ட-
வுள்ை ஒன்றிம்ணநத ந்டவடிக்மகைகைள் பதா்டர்்பாகை 
எல்மல அ்பாய ைதிப்பீடடு ைத்திய நிமலயத்தின் 
்பணிப்்பாைர் பிரிதகைடியர் ரஜித் எல்விடிகைல ைற்றும 
இ்டமப்பயர்வுக்கைானை சர்வததச அமைப்பின் இ்டமப்ப-
யர்வு முகைாமைத்துவத் தமலவர் சாநத குலதசகைர 
ஆகிதயார் விைக்கைைளித்தனைர்.

ெனைாதி்பதி தகைாட்டா்பய ராெ்பக்ஷவின் வழிகைாட-
்டலில் நிறுவப்்படடுள்ை இநத ைத்திய நிமலயம 
்பாதுகைாப்பு அமைச்சின் தநரடி கைண்கைாணிப்பின் 
கீழ இயஙகும ஒரு புதிய நிறுவனைைாகும.  சட்டவி-
தராதைானை பசயற்்பாடுகைமைக் கைண்்டறிநது அதற்-
குப் ்பதிலளித்தல், சட்டபூர்வைானை ்பய்ணம ைற்றும 

வர்த்தகைத்மத எளிதாக்குமுகைைாகை இலஙமகை புல-
னைாய்வு அமைப்புகைளுக்கிம்டதய வைஙகைள், ஒன்றி-
ம்ணக்கைப்்பட்ட புலனைாய்வு தகைவல்கைள் ைற்றும நிகைழ 
தநரத் தரவுகைமைப் ்பகிர்நது பகைாள்ை ஒரு தலைாகை 
அமையும.

இலஙமகை கை்டற்்பம்ட, கைமரதயார ்பாதுகைாப்புத் 
திம்ணக்கைைம, குடிவரவு ைற்றும குடியகைல்வுத் 
திம்ணக்கைைம, இலஙமகை சுஙகைத் திம்ணக்கைைம, 
்பயஙகைரவாத தடுப்பு பிரிவு, சுகைாதாரப் பிரிவு, 
ப்பாலிஸ த்பாமதத் தடுப்பு பிரிவு  உள்ை்டஙகைலாகை 
நாடடின் எல்மல ்பாதுகைாப்பு ந்டவடிக்மகைகைளு்டன் 
பதா்டர்பும்டய 11 நிறுவனைஙகைமை ஒன்றிம்ணக்-

கும வமகையில் ஸதாபிக்கைப்்படடுள்ை இநத ைத்திய 
நிமலயம, வாரத்தில் ஏழு நாடகைளும, 24 ைணித்தி-
யாலஙகைளும பதா்டர்ச்சியாகை தைது கைண்கைாணிப்பு 
ந்டவடிக்மகைகைமை முன்பனைடுத்த்படி உள்நாடடு 
ைற்றும பவளிநாடடு துமைசார் நிறுவனைஙகைளு்டன் 
புலனைாய்வு தகைவல்கைள் ைற்றும தரவுகைமை ்பரிைா-
றிக் பகைாள்ைவுள்ைது.

்ப்டகுகைள் மூலம பசல்லல், சட்ட விதராத ஆடகை-
்டத்தமல முற்ைாகை கைடடுப்்படுத்துவதற்கைானை முழு-
மையானை பசயற்்பாடுகைமை உ்டனுக்கு்டன் முன்-
பனைடுப்்பதத இநத ைத்திய நிமலயத்தின் பிரதானை 
பசயற்்பா்டாகை அமைநதுள்ைது. இநத ந்டவடிக்மகை-

யானைது எல்மல ்பாதுகைாப்ம்ப தைலும உறுதிப்்படுத்-
துவதாகை அமையவுள்ைமை குறிப்பி்டத்தக்கைது. 

இலஙமகைக்கைானை அவுஸதிதரலிய உயர்ஸதா-
னிகைர் த்டவிட தஹாலி, அவுஸதிதரலிய ப்ப்டரல் 
ப்பாலிஸ உதவி ஆம்ணயாைர் மநெல் ரியான் 
ைற்றும அவுஸதிதரலிய உள்துமை திம்ணக்கைைத்-
தின் சர்வததச பிரிவின் முதலாவது உதவிச் பசய-
லாைர் அ்டம தையர், இலஙமகைக்கைானை அவுஸதிதர-
லிய பிரதி உயர்ஸதானிகைர் அைண்்டா பெபவல், 
ப்பாது ்பாதுகைாப்பு அமைச்சின் பசயலாைர் தைெர் 
பெனைரல்(ஓய்வு) ெகைத் அல்விஸ, குடிவரவு ைற்றும 
குடியகைல்வு திம்ணக்கைைத்தின் கைடடுப்்பாட்டாைர் 
நாயகைம சரத் ரூ்பசிறி, ததசிய புலனைாய்வுப் பிரதானி 
தைெர் பெனைரல் (ஓய்வு) ருவான் குலதுஙகை, குடிவ-
ரவு ைற்றும குடியகைல்வுத் திம்ணக்கைைத்தின் பிரதிக் 
கைடடுப்்பாட்டாைர் நாயகைம ்பநதுல ஹரிஸசநதிர, 
இ்டமப்பயர்வுக்கைானை சர்வததச அமைப்பின் இலங-
மகைக்கைானை தமலவர்  (ஐ.ஓ.எம) சரத் ்டாஷ, எல்மல 
அ்பாய ைதிப்பீடடு ைத்திய நிமலயத்தின் ்பணிப்்பா-
ைர் பிரிதகைடியர் ரஜித் எல்விடிகைல, பைாரடடுவ ்பல்-
கைமலக்கைழகைத்தின் கைணினி விஞஞானைம ைற்றும 
ப்பாறியியல் சிதரஷ்ட விரிவுமரயாைர் சத்துர டி 
சில்வா, இ்டமப்பயர்வுக்கைானை சர்வததச அமைப்பின் 
இ்டமப்பயர்வு முகைாமைத்துவத் தமலவர் சாநத 
குலதசகைர ைற்றும ததசிய நிகைழச்சித் திட்ட அதிகைாரி 
தரிநது பெயவர்தனை ஆகிதயார் இநத நிகைழவுகைளில் 
கைலநது சிைப்பித்தனைர்.

இலஙமகைக்கு உத்திதயாகைபூர்வ விெயம தைற்-
பகைாண்டுள்ை அவுஸதிதரலிய உள்துமை அமைச்சர் 
கைதரன் ஆண்டரூஸ தமல-
மையிலானை தூதுக்குழுவினைர் 
ெனைாதி்பதி தகைாட்டா்பய ராெ-
்பக்ஷ, பவளிவிவகைார அமைச்-
சர் த்பராசிரியர் ஜீ. எல் பீரிஸ 
ஆகிதயாமரயும சநதித்து 
கைலநதுமரயாடியமை குறிப்-
பி்டத்தக்கைது.

இலஙமகையில் பிைநது தமிழகை
சட்டசம்பயில் எம.எல்.ஏ ்பதவியில் 
இருப்்பவர் ப்பான். பெயசீலன். 

தமிழகைத்தின் தஞமச ைாவட்டம, ்படடுக்-
தகைாடம்ட வட்டம, நடுவிக் தகைாடம்ட எனும 
கிராைத்மத பசாநத ஊராகை பகைாண்்ட 
இநதிய வமசாவளிமயச் தசர்நத இவரது 
மூதாமதயர்கைள், ததயிமலத்
ததாட்டஙகைளில் ்பணிபுரிவதற்கைாகை
ஆஙகிதலயர் ஆடசி கைாலத்தில்
இலஙமகைக்கு புலமப்பயர்நதனைர்.

நாப்டான்றின் வைர்ச்சியும 
வீழச்சியும அநத நாடடின்
்பாதுகைாப்பு, ப்பாருைாதார

ஸதிரத்தன்மை, உடகைட்டமைப்பு
வைர்ச்சி, சைாதானைம ைற்றும
அமைதியானை சூழல் த்பான்ை
மவயிதலதய தஙகியுள்ைனை. இவற்மை
சீராகைப் த்பணும ந்டவடிக்மகையில்
உலகில் எல்லா நாடுகைளும கூடிய 
கைவனைம பசலுத்தி வருகின்ைனை.

சட்டவிர�ோத ஆட்க்டததல் ந்டவடிக்்க்க்ை ்கடடுப்படுததவவன
'எல்்லை அ்போய மதிபபீடடு மததிய நி்லையம்' அங்கு�ோரப்பணம்

இலைங்்்கயில் பிறந்து தமிழ்க சட்டமனறததில்
எம்.எல்.ஏ ்பதவி வகிககும் வ்போன. வெயசீலைன

வறு்மயிலும், துன்பததிலும் உழனறு, 
இனறு நலிவுறற மக்களின நலைனுக்கோ்க 
கு�ல் வ்கோடுககும் மக்கள் ரச்வயோைன

அவுஸ்திர�லிய அ�சின 
5 மில்லியன வ்டோலைர 
நிதியுதவியில் மததிய 
நி்லையம் வ்கோழும்பில் 
திறந்து ்வபபு

அவுஸ்திர�லிய உள்து்ற அ்மசசரு்டன அ்மசசர
சமல் �ோெ்பக்ஷ புரிந்துணரவு ஒப்பந்தம் ்்கசசோதது

இலைங்்்கயின எல்்லை ்போது்கோப்்ப ்பலைப்படுதத
11 நிறுவனங்்கள் ஒனறி்ணந்த ந்டவடிக்்க

ஸாதிக் ஷிஹான்...?

தமிழகத்திலிருந்து
ை்ணமவ அதசாகைன்...?
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ப்பொருளொதொர... (03 ஆம ்பக்கத் பதொடர்)

நாட்டு மக்களின் வேண்டுவ்காள் 
அதுவேன்்ால் அதனையும் வமற்-
வ்காள்்ள முடியும்.   அவதவேன்ள, சில 
ோரங்க்ளா்க அதி்கரித்துள்்ள மரக்கறி 
வினல சில பிரவதசங்களில் சற்றுக 
குன்ந்து ்காணப்படுகின்்து. இந்த 
வினல அதி்கரிப்பால் ஏற்்பட்டுள்்ள 
சுனமனை சுமக்க முடிைாதுள்்ளதா்க   
மக்கள் வதரிவித்து ேருகின்்ைர்.   

எவோ்ாயினும் தம்மால் வ்பாறுத்-
துகவ்காள்்ள முடிைாத்ளவு மரக்க-
றி்களின் வினல்கள் அதி்கரித்துள்-
்ளதா்க மக்கள் வதரிவிககின்்ைர். 
அவதவேன்ள வ்காழும்பு உள்ளிட்்ட 
்பல ்பகுதி்களில் ்பால் மாவுககு தட்-
டுப்பாடு நிலவுேதா்க மக்கள் வதரி-
விப்பதா்கவும் அனமசசர் குறிபபிட் -
்டார்.(ஸ) 

சர்்வததச நொணய... (03 ஆம ்பக்கத் பதொடர்)

அவோறு சர்ேவதச நாணை 
நிதிைத்தி்டம் ்க்டன்வ்பற்றுக -
வ்காள்ேதற்கு வசன்்ால் அேர்்கள் 
்கண்டிப்பா்க ேட்டி வீதத்னத 
அதி்கரிப்பதா்கவும் நாணைத்தின் 
வ்பறுமதினை குன்க்க இ்டமளிக -
குமாறும் நாட்டின் ே்ளங்கன்ள 
விற்்பனைவசய்யுமாறு ஓய்வூதிை 

வ்காடுப்பைனே குன்ககுமாறும் 
கூ் ோய்பபுண்டு.    அதுமட்டு -
மன்றி ்பல்வேறு நி்பந்தனை்களுககு 
உட்்ப்ட வேண்டி ேரும். நாட்டின் 
வநருக்கடி நினலனமனை சி்ந்த 
மு்கானமத்துேம் மூலம் தீர்க்கமுடி -
ைவமன்றும் அேர் வமலும் வதரிவித் -
தார். (ஸ)  

ஆஸி.அரசின் ஈடு்பொடு ... (03 ஆம ்பக்கத் பதொடர்)

தன்டச சட்்டம் உட்்ப்ட வ்காள்ன்க -
்கள் மற்றும் சட்்டங்களின் வதா்டர்ச-
சிைாை மீ்ளாய்வு வதா்டர்பிலும் 
அனமசசர் பீரிஸ் விஜைம் வசய்த 
அனமசசருககு வி்ளக்கமளித்தார். 
்காணாமல் வ்பாவைார் அலுேல்கம், 
இழபபீடு்களுக்காை அலுேல்கம், 
வதசிை ஒருனமப்பாடு மற்றும் நல் -
லிணக்க அலுேல்கம், நினலைாை 
அபிவிருத்தி இலககு 16 வ்பரனே 
மற்றும் இலஙன்க மனித உரினம்கள் 
ஆனணககுழு என்்பை அரசாங்கத்தி-
ைால் வமற்வ்காள்்ளப்பட்்ட ந்டேடிக-
ன்க்களில் அ்டஙகும்.   

அனமசசர் அன்ட்ரூஸின் விஜைத் -
தின் வ்பாது, குடிேரவு மற்றும் குடி-
ை்கல்வுத் தினணக்க்ளத்தில் அனமந்-
துள்்ள இலஙன்க எல்னல இ்டர் 
மதிபபீட்டு நினலைம், குடிேரவு 
மற்றும் குடிை்கல்வுத் தினணக்க்ளத்-
தில் அனமசசர் சமல் ராஜ்பக்ஷவு்டன் 
இனணந்து னே்பே ரீதிைா்க தி்ந்து 
னேக்கப்பட்்டது.   

முன்ைதா்க, இலஙன்கககும் 
அவுஸ்திவரலிைாவுககுமின்டயில் 
உள்நாட்்டலுேல்்கள் இராஜாங்க 
அனமசசில் இரு அனமசசர்்களும் 
இலஙன்கககும் அவுஸ்திவரலிைாவுக-
குமின்டயில் ஆட்்கன்ளத் திருபபுதல் 
மற்றும் மீ்ளபவ்பறுதல் வதா்டர்்பாை 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திலும் ன்கச-
சாத்திட்்டைர்.   

வதாழிற்்கல்வியில் அவுஸ்திவரலி-
ைாவின் அனு்பேத்னத குறிபபிட்்ட 

வேளிநாட்டு அனமசசர் பீரிஸ், 
இலஙன்கயின் வதாழிற்்கல்வித் 
துன்னை ேலுப்படுத்துேதற்்கா்க 
அவுஸ்திவரலிைாவின் வதாழில்நுட்்ப 
உதவினை நாடிைார்.   

அவுஸ்திவரலிைாவின் உற்்பத்தி-
்கன்ள இலஙன்க ஊ்டா்க ஏனைை 
சந்னத்களுககு வ்காண்டு வசல்ேதற்-
்கா்க, இலஙன்கயின் வ்பாரு்ளாதாரத்-
திற்கு ்பாரிை நன்னம ்பைககும் இலங -
ன்கயில் உத்வதச ்பரிமாற்்ல் னமைம் 
ஒன்ன் நிறுவுேதற்்காை ஆர்ேத்னத 
அனமசசர் வேளிப்படுத்திைார்.   

வமலும், ஆட்்க்டத்தல் மற்றும் 
ஏனைை நாடு்க்டந்த குற்்ங்கள் 
வதா்டர்்பாை கூட்டுச வசைற்குழு-
வின் அடுத்த அமர்னே எதிர்ேரும் 
மாதங்களில் இலஙன்கயில் ந்டத் -
துேதற்கும் இரு அனமசசர்்களும் 
ஒபபுகவ்காண்்டது்டன், இலங -
ன்கககும் அவுஸ்திவரலிைாவுககும் 
இன்டயிலாை நல்லு்னே வமலும் 
வமம்்படுத்துேதற்கு வநருக்கமா்க 
இனணந்து வசைற்்படுேதற்கும் 
இணக்கம் வதரிவித்தைர்.   

இரு நாடு்களுககுமின்டயிலாை 
இராஜதந்திர உ்வு்கள் ஸ்தாபிக-
்கப்பட்்டதன் 75ஆேது ஆண்டு 
நின்னே அடுத்த ஆண்டு, அதாேது 
2022ஆம் ஆண்டு வ்பாருத்தமாை 
முன்யில் வ்காண்்டா்ட வேண்-
டிைதன் அேசிைத்னத அனமசசர் 
அன்ட்ரூஸ் மற்றும் அனமசசர் பீரிஸ் 
ஆகிவைார் ஏற்றுகவ்காண்்டைர்.  

எரிப்பொருட்களின் விமை...   
வினல 177 ரூ்பாோ்கவும், 

ஒகவ்டன் 95 ர்க வ்பற்வ்ால் லீற்்ர் 
ஒன்றின் புதிை வினல 207 ரூ்பாோ -
்கவும் அதி்கரிக்கப்பட்டுள்்ளது. 

அத்து்டன் டீசல் ஒரு லீற்்ர் புதிை 
வினல 121 ரூ்பாோகும் என்றும் 

சுப்பர் டீசல் ஒரு லீற்்ர் வினல 
159 ரூ்பாவேன்றும்   மண்வணண் -
வணய் ஒரு லீற்்ரின் புதிை வினல 
87 ரூ்பா  என்றும் அந்தக கூட்டுத் -
தா்பைம் வமலும் வதரிவித்துள்்ளது. 
(ஸ)

பிரொந்தியத்தின் ்கல்விக்கொன...
அனமசசர் இதனைத் வதரிவித்தார்.  
தி்ன் அபிவிருத்தி, வதாழிற் -

்கல்வி, ஆராய்சசி மற்றும் புத்தாக்க 
இராஜாங்க அனமசசு்டன் இனணந்து 
வதாழில் மற்றும் தி்ன் வமம்்பாட்-
டுக்காை சி்பபுத் திட்்டம் ஒன்ன்ச 
வசைற்்படுத்த திட்்டமி்டப்பட்டுள்-
்ளது. இதற்்கா்க ஒதுக்கப்பட்்ட 
வதான்க 12 மில்லிைன் அவுஸ்திவர-
லிை வ்டாலர்்கள் ஆகும்.   

இலஙன்கயில் வதாழிற்றுன்னை 
வமம்்படுத்துேதற்கு அவுஸ்திவர-
லிை உற்்பத்தி்கன்ள இலஙன்கககு 
வ்காண்டுேந்து வ்பறுமதி வசர்த்து, 
மீள் ஏற்றுமதி வசய்ேதற்கும் அவுஸ்-
திவரலிை அரசாங்கம் உத்வதசித்துள் -
்ளதா்க திருமதி வ்கரன் அன்ட்ரூஸ் 
வதரிவித்தார்.    ்பசுனம விேசாைம் 
வதா்டர்்பாை இலஙன்கயின் வ்காள்-
ன்கனைப ்பாராட்டிை அனமசசர், 

அவுஸ்திவரலிைாவும் நினலவ்ப்ாை 
விேசாைத்தில் ஆர்ேம் ்காட்டுேதா்க 
வதரிவித்தார். இரு நாடு்களுககும் 
இன்டயிலாை இராஜதந்திர உ்வு்க -
ளுககு 2022ஆம் ஆண்டில், 75 ேரு-
்டங்கள் நின்ேன்டகின்்ை. அந்த 
நீண்்ட்கால நட்பு்னே வமலும் 
ேலுப்படுத்துேதற்கு ஜைாதி்பதி 
வ்காட்்டா்பை ராஜ்பக்ஷ எடுத்த ந்ட -
ேடிகன்க்கன்ள திருமதி அன்ட்ரூஸ் 
்பாராட்டிைார்.  

11.7 மில்லிைன் அவுஸ்திவரலிை 
வ்டாலர் உதவினை இலஙன்கயில் 
வ்காவிட் தடுபபுச வசைல்முன்ககு 
ேழஙகிைனத ஜைாதி்பதி நினைவு 
கூர்ந்தார்.    ஜைாதி்பதி ்பாது்காபபுச 
வசைலா்ளரா்க இருந்தவ்பாது, மனித 
்க்டத்தனல நிறுத்துேதற்கு அபவ்பா-
னதை அவுஸ்திவரலிை ்பாது்காபபு 
அனமசசர் ஸ்வ்காட் வமாரிசனு்டன் 

உ்டன்்படிகன்கவைான்று ன்கசசாத்தி-
்டப்பட்்டது. அவுஸ்திவரலிைாவின் 
தற்வ்பானதை பிரதமரா்க ஸ்வ்காட் 
வமாரிசன் வசைற்்படுேனதயிட்டு 
தமது மகிழ்சசினைத் வதரிவித்த 
ஜைாதி்பதி , வ்பானதபவ்பாருள் 
விைா்பாரம், ்க்டற்வ்காள்ன்ளைர்்க-
ளின் வசைற்்பாடு்கள் மற்றும் மனித 
்க்டத்தல் ஆகிைேற்ன் தடுப்பதற்-
்காை ேலுோை வ்பாறிமுன்னை 
இரு நாடு்களும் வமலும் எதிர்்பார்த்-
துள்்ளதா்கவும் வதரிவித்தார்.   

இந்திைப வ்பருங்க்டலின் ஸ் -
திரத்தன்னமனைப வ்பணுேதற்-
்காை ்பணி்களுககு தைது அரசாங -
்கம் வதா்டர்ந்தும் ஆதரேளிககும் 
என்றும், பிராந்திைத்தின் ்பாது-
்காபபு வதா்டர்ந்து ்கண்்காணிக்கப்ப -
டும் என்றும் திருமதி ஆண்ட்ரூஸ் 
கூறிைார்.    ்பைங்கரோதத் தன்டச 

சட்்டத்தின் சில பிரிவு்கன்ளத் திருத்-
தம் வசய்ேதற்கு புலம்வ்பைர் மக்க -
ளு்டன் புரிந்துணர்வு்டன் அரசாங்கம் 
வசைற்்பட்டு ேருேதா்க ஜைாதி்பதி 
வதரிவித்தார்.    அவுஸ்திவரலிை 
உைர்ஸ்தானி்கர் வ்டவிட் வ�ாலி, 
அனமசசின் ஆவலாச்கர் லாசலன் 
வமகவநாட்்டன், முதல், உதவிச 
வசைலா்ளர் (சர்ேவதச பிரிவு) எ்டம் 
வமைர், வேளிநாட்டு அனமசசர் 
வ்பராசிரிைர் ஜி.எல்.பீரிஸ், பீரிஸ், 
ஜைாதி்பதியின் வசைலா்ளர் பி.பீ. 
ஜைசுந்தர, ஜைாதி்பதியின் தனலனம 
ஆவலாச்கர் லலித் வீரதுங்க, வேளி-
நாட்டு அனமசசின் வசைலா்ளர் 
அட்மிரல் வ்பராசிரிைர் ஜைநாத் 
வ்காலம்்பவ்க மற்றும் ்பாது்காபபுச 
வசைலா்ளர் வஜைரல் ்கமல் குண -
ரத்ை ஆகிவைாரும் இந்நி்கழ்வில் 
்கலந்துவ்காண்டிருந்தைர்.  

நி்பந்தமனயின் கீதழதய...
சீைக ்கப்பலுககு 6.7 மில்லிைன் 

வ்டாலர் ேழஙகும்முடிவு வதா்டர்-
்பா்க எழுப்பப்பட்்ட வ்கள்விககுப 
்பதிலளித்த அனமசசர் வமலும் குறிப-
பிட்்டதாேது,  

நீதிமன்் வசைற்்பாட்டு்டவை 6.7 

மில்லிைன் வ்டாலர் வசலுத்துேதற்-
்காை ந்டேடிகன்க எடுக்கப்பட்்டது. 
சட்்ட மாஅதி்பரின் ேழி்காட்்டலின் 
கீழ் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்்டது. 
இலஙன்கககு உைர் தரத்திலாை 
்பசன்ளனை மீ்ள ேழஙகும் நி்பந்த-

னையின் கீவழவை சீைக ்கப்பலுககு 
ேழங்க வேண்டிை வதான்க ேழங-
்கப்படுகி்து.   இக ்கம்்பனி 05 மில்-
லிைன் வ்டாலர் னேபவ்பான்ன் 
(பினணமுறி)  னேத்துள்்ளது. அது 
மீ்ள ேழங்கப்ப்டவில்னல. இலங -

ன்கககுரிை தரத்திலாை ்பசன்ள ேழங-
்கப்பட்்ட பின்ைவர அந்த பினணமுறி 
மீ்ள ேழங்கப்படும். சட்்ட விே்கா-
ரம் ்காரணமா்க தான் சீை ்கப்பலுககு 
வ்காடுப்பைவு ேழங்க வநரிட்்ட-
வதன்றும் அேர் வதரிவித்தார்.

்பண்டிம்கக்கொைங்களில் த்பொலி...
ந்டேடிகன்கயின் வ்பாது வ்பாலி 

நாணைத்தாள்்கள் அசசிடும் இ்டங -
்கள் ்கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்்ளை.  

அப்பகுதி்களில் 5,000 ரூ்பா, 1,000 
ரூ்பா வ்பாலி நாணைத்தாள்்கள் அச-
சடிக்கப்பட்டுள்்ளதா்கவும் அதனை 
அசசடிக்க ்பைன்்படுத்திை ்கணனி 
மற்றும் ஏனைை உ்ப்கரணங்கன்ள 
ன்கப்பற்றியுள்்ளது்டன் சந்வத்க ந்பர் -
்கள் சிலனர ன்கதுவசய்துள்்ளதா்கவும் 
வ்பாலிஸ் தனலனமை்கம் வதரிவித்-
துள்்ளது.  

தற்வ்பாது அதுவதா்டர்பில் குற் -
்த்தடுபபு விசாரனண தினணக -

்க்ளம் வமலதி்க விசாரனண ந்ட-
ேடிகன்க்கன்ள முன்வைடுத்து 
ேருேதா்கவும் அதி்க வ்பறுமதிைாை 
வமற்்படி வ்பாலி நாணைத்தாள்்கள் 
அசசடிக்கப்பட்டு புழக்கத்திற்கு 
வி்டப்பட்டுள்்ளதா்கவும் ்பண்டி-
ன்கக்காலத்தில் ்பல்வேறு ேன்கயில் 
அதனை உ்பவைாகிப்பதற்கு முைற்-
சி்கள் வமற்வ்காள்்ளப்பட்டுள்்ளனம 
வதா்டர்பில் த்கேல்்கள் கின்டத்துள்-
்ளதா்கவும் வ்பாலிஸ் தனலனமை்கம் 
வதரிவித்துள்்ளது.  

்பண்டின்கக ்காலங்களில் மக்கள் 
ந்கர்்களுககுச வசன்று வ்பாருட்்க-

ன்ளக வ்காள்ேைவு வசய்யும் வ்பாது 
அவோறு வ்பாலி நாணைத்தாள்்கள் 
ன்கமாறுேதற்கு இ்டமுண்டு.இக்கா-
லங்களில் ேர்த்த்க நினலை உரினம-
ைா்ளர்்கள் மற்றும் வ்பாதுமக்களும் 
அதுவதா்டர்பில் கூடுதல் ்கேைம் 
வசலுத்துேது முககிைவமன்றும் 
வ்பாலிஸ் தனலனமை்கம் வ்கட்டுக-
வ்காண்டுள்்ளது.  

அவோறு வ்பாலி நாணைத்தாள்-
்கன்ள அன்டைா்ளம் ்காண்்பதற்கு 
அதில் வ்பாறிக்கப்பட்டுள்்ள விவச்ட 
அன்டைா்ளம் அசசடிக்கப்பட்டுள்்ள 
்க்டதாசியின் தன்னம, ்பாது்காபபு 

நூல், நாணைத்தாள்்களின் ேர்ணம் 
ஆகிைேற்ன் அேதானித்தால் 
வ்பாலி நாணைத்தாள்்களுககு ஏமாறு-
ேனதத் தவிர்க்க முடியும்.   அவோ-
்ாை நாணைத்தாள்்கள் புழக்கத்தில் 
்காணப்படும்வ்பாது அதுவதா்டர்பில் 
உ்டைடிைா்க அறிவிப்பதற்கு 119 
என்் வ்பாலிஸ் அேசர வதானலவ்பசி 
இலக்கத்துககு அனழத்து த்கேல்-
்கன்ள ேழங்க முடியும் அல்லது அரு -
கிலுள்்ள வ்பாலிஸ் நினலைங்களுககு 
அதுவதா்டர்பில் அறிவிக்க முடிை -
வமன்றும் வ்பாலிஸ் தனலனமை்கம் 
வ்கட்டுகவ்காண்டுள்்ளது. (ஸ)  

ப்வளிநொடடு ம்கயிருப்பு வீழ்ச்சிககு...  
அனமசசர்,    வேளிநாட்டு ன்கயி-

ருபபில் ்பாரிை வீழ்சசி ஏற்்பட்டுள்-
்ளது. ன்கயிருபபு வீழ்சசி இர்கசிை-
மல்ல. 1.5 பில்லிைன் அவமரிக்க 
வ்டாலர்்க்ளா்க அது மாறியுள்்ளது.   

மக்களின் ோழ்ோதார நினலனம 
வநருக்கடி நினலககு ேந்துள்்ள 

நினலயில் மத்திை ேஙகி உட்்ப்ட 
ச்கல தரபபிைரு்டன் ஆராய்ந்வத எரி-
வ்பாருள் வினல வதா்டர்பில் முடிவு 
வசய்ைப்பட்்டது. வேளிநாட்டு 
நாணை ன்கயிருபபு வீழ்சசிக்காை 
ஒரு தீர்ோ்க இந்த முடிவு எடுக்கப-
்பட்்டது. ஒவவோரு மாதமும் 350 

– -400 மில்லிைன் வ்டாலர் வசலவி்டப-
்படுகி்து. நாட்டின் வ்பாரு்ளாதாரத்-
திற்கு இந்த முடிவு சாத்கமாைதல்ல. 
ஆைால் உலகில் ஏனைை நாடு்கன்ள 
வ்பால எமககும் வ்காவராைா வநருக-
்கடிககு மு்கஙவ்காடுக்க வநரிட்டுள்-
்ளது. அதைால் வ்பாறுபபிலிருந்து 

எேருககும் ஒதுங்க முடிைாது. 
மக்கள் உண்னம நினலனை உணர 
வேண்டும்.வேளிநாட்டு நாணை 
ன்கயிருபபு வீழ்சசிைாைது , ்க்டந்த 
்காலங்களில் வசர்ந்த ்க்டன் சுனம்க-
ளு்டன் வசர்ந்து இந்த நினலனை உரு-
ோககியுள்்ளது என்்ார்.  

இந்தியொவுடன்  த்பசினொலும எ்வரும...  
அனமசசர் ்ட்ளஸ் அழ்கபவ்பரும, 

எந் நாட்டுககும் எக்காரணத்துக்கா-
்கவும் இலஙன்கககு வதனேைற்் 
அழுத்தம் வ்காடுக்க முடிைாவதை -
வும் இந்திைாவு்டன் இலஙன்கககு 
ஆவராககிைமாை வதா்டர்பு இருப்ப-
தா்கவும் குறிபபிட்்டார்.   

அனமசசரனே முடிவு்கன்ள அறி -
விககும் ஊ்ட்க மாநாட்டில் உனர -
ைாற்றுன்கயிவல அனமசசர் வமற்-
்கண்்டாோறு வதரிவித்தார்.   

அர்த்தமுள்்ள அதி்காரப ்பகிர் -
வோன்ன் இலஙன்க அரசாங்கத்தி்ட-
மிருந்து வ்பறுேதற்்கா்க தமிழ் வ்பசும் 
்கட்சி்கள் இந்திை உைர்ஸ்தானி்கரலா-

ைத்தில் ஆேணவமான்ன் ன்கைளிப-
்பது வதா்டர்பில் விைேப்பட்்டது. 
இதற்குப ்பதிலளித்த அனமசசர், 
ஏவதனும் இைக குழுனே வசர்ந்த 
தரபபிைருககு ஆர்ப்பாட்்டம் வசய்-
ேதற்கும் அழுத்தம் பிரவைாகிப்ப-
தற்கும் வேளிநாட்டு தூதர்்கன்ள 
சந்தித்து வ்பசவும் எந்தத் தன்டயும் 
கின்டைாவதை சுட்டிக்காட்டிைார்.   

வமலும் குறிபபிட்்ட அனமசசர்,   
அது ்கருத்து வேளியிடும் சுதந்தி-

ரம். அதனை நாம் மதிககிவ்ாம். 
இது சர்ோதி்கார நா்டல்ல. எேருக-
கும் தமககு சரிவைன்று வதான்றும் 
்கருத்னத வேளிப்பன்டைா்க 

வேளியி்ட சந்தர்ப்பம் இருககி்து. 
ஜைநாை்கத்தின் அடிப்பன்ட இலட்ச-
ணங்களில் ்கருத்து வேளியிடும் சுதந் -
திரம் பிரதாைமாைது.அதனை நாம் 
்பாது்காபவ்பாம். அதற்்காை ோய்பபு-
்கன்ள அதி்கரிபவ்பாம். ஏதும் இைக -
குழுனே வசர்ந்த தரபபிைருககு 
ஆர்ப்பாட்்டம் வசய்ேதற்கும் அழுத்-
தம் பிரவைாகிப்பதற்கும் வேளி-
நாட்டு தூதர்்கன்ள சந்தித்து வ்பசவும் 
எந்த தன்டயும் கின்டைாது.நாம் 
அதற்கு ்பாராட்டு வதரிவிககிவ்ாம். 
அேர்்கள் எமது சவ்காதர பிரனஜ்கள்.   

ஆைால் இலஙன்க என்்பது இன் -
னமயுள்்ள சுதந்திரமாை நாடு. எந்த 

நாட்டுககும் எந்த ்காரணத்துக-
்கா்கவும் வதனேைற்் அழுத்தம் 
ேழங்க முடிைாது. ்க்டந்த ்காலத்தில் 
அவோறு ந்டந்துள்்ளது. ஆைால் 
அது நா்கரி்கமாைதல்ல. இந்திைா 
எமது நட்பு நாடு. அைல் நாடு. இரு 
நாடு்களுககும் இன்டயில் வநருக-
்கமாை உ்வு உள்்ளது. ஆவராக-
கிைமாை வதா்டர்புள்்ளது. எமது 
நாட்டின் இன்னம மற்றும் சுதந் -
திரம் வதா்டர்பில் நாம் வ்கௌரமா்க 
வ்பசுகிவ்ாம். வ்பசசுோர்த்னத ந்டத்-
தலாம்.ஆர்ப்பாட்்டம் ந்டத்தலாம். 
அது வதா்டர்பில் ைாரும் குழப்பம-
ன்டைத் வதனேயில்னல என்்ார்.  

்பஸ் ்கடடணங்கமள அதி்கரிககுைொறு...
்பஸ்்கட்்டண அதி்கரிபன்ப வ்பற் -

றுத்தரக வ்காரி தனிைார் ்பஸ் உரினம -
ைா்ளர் சங்கத்தின் தனலேர் வ்கமுனு 
விவஜரத்ை அரசாங்கத்தி்டம் வேண் -
டுவ்காள் விடுத்துள்்ளார்.  

அதற்கு வமலதி்கமா்க தற்வ்பாது 
14 ரூ்பாோ்கவுள்்ள ஆ்கககுன்ந்த 
்பஸ் ்கட்்டணத்னத 20 ரூ்பாோ்க 
அதி்கரிக்க வேண்்டவமன்றும் அேர் 
வ்கட்டுகவ்காண்டுள்்ளார். எதிர்ேரும் 

27ஆம் தி்கதிககுள் இந்தத் திருத்தங-
்கன்ள வசய்ைத் தேறிைால் ்பணிப்ப -
கிஷ்கரிபவ்பான்ன் வமற்வ்காள்்ளப 
வ்பாேதாவும் அேர் எசசரித்துள்்ளார்.

அது வதா்டர்பில் அேர் வமலும் 
வதரிவிகன்கயில், எரிவ்பாருள் 
வினல அதி்கரிபபு உதிரிப்பா்கங்க-
ளின் வினல அதி்கரிபபு, வசனே ்கட் -
்டணம் அதி்கரிபபு உள்ளிட்்ட சில 
்காரணங்கன்ள ்கேைத்திற்வ்காண்டு 

்பஸ் ்கட்்டணத்னத அதி்கரிப்பது அே-
சிைமாகும்.   வமாட்்டார் ோ்கைக 
்கட்்டன்ளச சட்்டத்னத திருத்துதல், 
்காட் மூலமாை ்பஸ் ்கட்்டண அறி-
வீட்டு முன்னமனை அறிமு்கப்ப-
டுத்தல், ்பஸ் ேண்டி்களுக்காை நிோ-
ரணங்கன்ளப வ்பற்றுகவ்காடுத்தல் 
வ்பான்் வ்காரிகன்கன்ள தனிைார் 
்பஸ் உரினமைா்ளர் சங்கம் வதா்டர்ந்-
தும் முன்னேத்து ேந்துள்்ளது. 

எனினும்  சம்்பந்தப்பட்்ட அதி்காரி-
்கள் இதுேனர எந்த ந்டேடிகன்கயும் 
எடுக்கவில்னல.  

ஜைாதி்பதி வ்காட்்டா்பை ராஜ்பக்ஷ 
தனலயிட்டு இது வதா்டர்பில் ்கே -
ைம்வசலுத்தாவிட்்டால் எதிர்ேரும் 
திங்கட்கிழனம முதல் ்பணி ்பகிஷ-
்கரிபன்ப முன்வைடுக்க வநரிடுவம-
ைவும் அேர் வமலும் வதரிவித்துள்-
்ளார்.(ஸ) 

இைஞசம ப்பற்ற குற்றச்சொடடு;...   
குற்்ோளிைா்க ்கண்டு நான்கு 

ேரு்ட சின்த் தண்்டனை விதித்த, 
அதி்பர் நதீ்கா குமுதினி பீரினஸ வமன் 
முன்யீட்டு நீதிமன்்ம் அனைத்து 
குற்்சசாட்டுக்களிலிருந்தும் விடு -
வித்து விடுதனல வசய்தது.    குறித்த 
அதி்பர், வமல் நீதிமன்் தீர்பபுககு 
எதிரா்க வமன் முன்யீட்டு நீதிமன்-
றில் தாக்கல் வசய்த, சி.ஏ. எச.சி.சி. 
280/17 எனும் வமன் முன்யீட்டு 
மனுனே விசாரித்து, அதன் தீர்பன்ப 

அறிவித்வத அேனர விடுதனல வசய்-
ேதா்க நீதிமன்்ம் அறிவித்தது.   

வமன் முன்யீட்டு நீதிமன்றின் 
நீதி்பதி பி.குமார்ரட்ணத்தின் இணக-
்கத்து்டன் நீதி்பதி வதவி்காஅவ்பரத்ை 
இந்த தீர்பன்ப அறிவித்தார்.   

வமன் முன்யீட்டு மனுதார -
ராை குறித்த அதி்பர் சார்பில் சட் -
்டத்தரணி்க்ளாை �பீல் ்பாரிஸ், 
ஜை்கம் சுந்தரமூர்த்தி, நந்த விவஜ -
சூரிை ஆகிவைாரு்டன் ஆஜராகி, 

சிவரஷ்ட சட்்டத்தரணி எராஜ் டி 
சில்ோ முன்னேத்த ோதங்கன்ள 
ஏற்வ் , அேனர அனைத்து குற்்ச -
சாட்டுக்களில் இருந்தும் விடுவித்து 
விடுதனல வசய்ேதா்க வமன் முன் -
யீட்டு நீதிமன்்ம் அறிவித்தது.   

மனுவில் பிரதிோதி்க்ளா்க 
இலஞச ஊழல் ஆனணககுழுவும், 
சட்்ட மா அதி்பரும் வ்பைரி்டப்பட்டி -
ருந்த நினலயில், அேர்்கள் சார்பில் 
சட்்டத்தரணி்க்ளாை சு்பாஷினி சிறி -

ேர்தை மற்றும் அனுஷா சம்மந் -
தபவ்பரும ஆகிவைார் ஆஜராகியி -
ருந்தைர்.    மனு மீதாை ோதங்கள் 
்க்டந்த நேம்்பர் 23,30 ஆம் தி்கதி்க -
ளில் இ்டம்வ்பற்் நினலயிவலவை, 
வமன் முன்யீட்டு மனுதாரரின் 
ோதங்கன்ள ஏற்றுகவ்காண்டு வமல் 
நீதிமன்்ம் குற்்ோளிைா்க ்கண்்ட 
அதி்பனர நிர்பராதி எைக கூறி வமன் 
முன்யீட்டு நீதிமன்்ம் விடுவித் -
தது.  

அரசொங்கம இன்னமும இறுதி...
அழ்கபவ்பரும வதரிவித்துள்்ளார்.  
ோராந்த அனமசசரனே ஊ்ட்க 

சந்திபபின் வ்பாவத அேர் இவோறு 
வதரிவித்துள்்ளார்.  

சர்ேவதச நாணை நிதிைத்தின் உத -
வினைப வ்பறுேது வதா்டர்பில் அர -
சாங்கம் ்கலந்துனரைாடி ேருேதா்க  
வதரிவித்த அேர் ,   ்க்டந்த சில அனமச-

சரனேக கூட்்ட ங்களின் வ்பாது ்பல 
அனமசசர்்கள் சர்ேவதச நாணை நிதி-
ைத்தின் நிதியுதவி வதா்டர்்பா்க தமது 
்கருத்துக்கன்ள வேளிப்படுத்திைதா்க-
வும் கூறிைார்.

நிதிைனமசசர் நாட்டில் இல்லாத 
வ்பாது இந்த வி்டைம் வதா்டர்பில் 
இறுதி தீர்மாைம் எடுக்க முடிைாது  

எைவும் இந்த வசைல்முன்ககு 
மூன்று நினல்கள் இருப்பதா்கவும், 
சர்ேவதச நாணை நிதிைத்து்டன் 
வ்பசசுோர்த்னத ந்டத்துேது வதா்டர்-
்பாை தீர்மாைத்திற்கு அேர்்கள் ேர-
வில்னல என்றும் அேர் வதரிவித்-
தார்.

சர்ேவதச நாணை நிதிைத்தின் 

நிதினைப வ்பறுேதற்கு தீர்மாைம் 
எடுக்கப்பட்்டால், சம்்பந்தப்பட்்ட 
அதி்காரி்களு்டன் ்கலந்துனரைா்ட 
வேண்டும். இறுதி அனுமதினை 
ேழஙகுேதற்கு முன் சர்ேவதச 
நாணை நிதிைத்தின் நி்பந்தனை்கன்ள-
யும் ்பரிசீலிக்க வேண்டும் எை அேர் 
வமலும் வதரிவித்தார்.

புதிய அரசியைமைப்பு உரு்வொக்கம...
உருோககுேதன் மூலமா்கவே 

அதனை நிேர்த்தி வசய்ை முடியு-
வமை தமிழ் வதசிை கூட்்டனமபபின் 
்பாராளுமன்் உறுபபிைர் எம்.எ.சு-
மந்திரன் வதரிவித்துள்்ளார்.  

அரசிைல் அனமபபு உருோக்கம் 
என்்ால் என்ை? எவோறு? ைாருக-
்கா்க என்் வதானிபவ்பாருளில் சமூ்க 
நீதிக்காை வதசிை இைக்கம் ந்டத்திை 
இனணைேழி ்கலந்துனரைா்டலில் 

்கலந்துவ்காண்டு ்கருத்து வதரிவிக-
கும் வ்பாவத அேர் இதனை கூறிைார்.   

ஒவவோரு அரசாங்கமும் ்பத -
விககு ேருகின்் வ்பாது, மி்க 
முககிைமா்க அரசிைல் அனமபபு 
திருத்தங்கன்ள வசய்ேதா்க ோககு -
றுதிைளித்வத ஆட்சிககு ேந்துள்்ள-
ைர். 1994 ஆம் ஆண்டில் இருந்து 
இதனை அேதானிக்க முடிகின்-
்து. நின்வேற்று ஜைாதி்பதி 

முன்னமனை முழுனமைா்க ஒழிப-
்பது என்் ோககுறுதி வதா்டர்சசிைா்க 
ேழங்கப்பட்டுள்்ளது.   

ஆைால் இபவ்பாதும் 28 ஆண்டு -
்கள் ்க்டந்தும் கூ்ட மாற்்வமான்ன் 
அேதானிக்க முடிைவில்னல. புதிை 
அரசிைல் அனமபவ்பான்று உருோக -
்கப்ப்ட வேண்டுவமை 2015 ஆம் 
ஆண்டில் மக்கள் ஆனணவைான்று 
வ்ப்ப்பட்்டது. 

அதற்கு இணக்கம் வதரிவித்து 
்பாராளுமன்்த்தில் தீர்மாைம் 
ஒன்றும் நின்வேற்்ப்பட்்டது.   

அதனை தைாரிக்க ்பாராளுமன் -
்வம அரசிைல் அனமபபு வ்பரனே-
ைா்க நிறுேப்பட்டு இரண்டு ஆண்-
டு்களுககு வமலா்க ்பல முைற்சி்கள் 
எடுக்கப்பட்்ட வ்பாதிலும் அது முழு -
னமப்படுத்தப்ப்டவில்னல எை 
அேர் வமலும் வதரிவித்தார்.  

்பொடகி பயொஹொனிககு அரசொங்கம...
வைாசனை வதரிவித்துள்்ளைர்..   
அதற்்கனமை, ந்கர அபிவிருத்தி அதி்காரசன்பககு வசாந்த-

மாை ்பத்தரமுல்னல வரா்பர்ட் குணேர்தை வீதியில் அனமந் -
துள்்ள, 1996 ஆம் ஆண்டு உல்கக கிண்ணத்னத வேன்வ்டுத்த 
இலஙன்க கிரிக்கட் குழுவுககு 99 ேரு்ட்கால குத்தன்க அடிப்ப -
ன்டயில் ேழங்கப்பட்டுள்்ள ்காணித்துண்டு்களுககு அரு்கானம -
யில் அனமந்துள்்ள 9.68 வ்பர்சசர்ஸ் ்காணித்துண்வ்டான்ன் 
வைா�ானி டி சில்ோ ்கனலஞருககு அரசாங்கத்தால் ்பரிசா்க 
ேழஙகுேதற்்கா்க புத்தசாசை, சமை அலுேல்்கள் மற்றும் ்கலாச -
சார விே்காரங்கள் அனமசசரா்க பிரதமர் சமர்பபித்த வைாச -
னைககு அனமசசரனே அஙகீ்காரம் ேழஙகியுள்்ளது. 

அரசொங்க பசைவில் அமைச்சர்்கள்...
இனண அனமசசரனே வ்பசசா்ளர் 

அனமசசர் ரவமஷ ்பத்திரண மறுத்-
தார். சிலர் தமது வசாந்த வசலவில் 
தனிப்பட்்ட விஜைம் வமற்வ்காண்-
டுள்்ளதா்க குறிபபிட்்ட அேர் சில 
அனமசசர்்கள் உத்திவைா்கபூர்ே 
விஜைம் வமற்வ்காண்டுள்்ளதா்கவும் 
அேர் குறிபபிட்்டார்.  

அனமசசரனே முடிவு்கன்ள அறி-
விககும் ஊ்ட்க மாநாட்டில் ்கருத்துத் 
வதரிவித்த அேர், நாட்டில் வ்டாலர் 
வநருக்கடி நினல ஏற்்பட்டுள்்ள 
நினலயில் அனமசசர்்கள் மற்றும் 
அதி்காரி்கள் வேளிநாடு வசன்றுள்்ள-
ைர்.  

இது வதா்டர்பில் ஊ்ட்கங்களில் 
வசய்தி்கள் பிரசுரமாகியுள்்ளை. 
ஆைால் சாத்கமாை ்பகுதி்கள் ்பற்றி 
வ்பசப்படுேதில்னல.  

நானும் அனமசசர் ்ட்ளஸ் அழ்கப-

வ்பருமவும் 02 ேரு்டங்க்ளா்க எந்த 
வேளிநாட்டு ்பைணமும் வமற்வ்காள் -
்ளவில்னல. ஜைாதி்பதி தைது வேளி -
நாட்டு ்பைணத்தின் வ்பாது குன்ந் -
த்ளோை அதி்காரி்கன்ள மட்டுவம 
அனழத்துச வசன்்ார். சிலர் தமது 
வசாந்த வசலவில் வேளிநாடு வசன்-
றுள்்ளைர். சிலர் உத்திவைா்கபூர்-
ேமாை விஜைம் வசய்துள்்ளைர். 
அனே வதனேைாை ்பைணங்க்ளா -
கும். அேர்்கள் ்கட்டுப்பாட்டு்டவை 
வசலவு வசய்கின்்ைர். அரசின் வசல-
வு்கன்ள குன்த்து ேருகிவ்ாம். 
ஜைாதி்பதி ேரு்டாந்தம் 03 பில்லி-
ைன் ரூ்பானே வசமிககி்ார்.நாமும் 
அனமசசர்்க்ளா்க வசலனே குன்க்க 
்பங்களிககிவ்ாம். வீண் விரைங -
்கன்ள மட்டுப்படுத்துேவதாடு உசச 
அ்ளவில் வசைற்்பட்டு ேருகிவ்ாம் 
என்்ார். 

த்பக்கரி உரிமையொளர்்கதள விமைமய...
தீர்மானித்துக வ்காள்ளுமாறு 

வ்பக்கரி உரினமைா்ளர்்களுககு 
ஆவலாசனை ேழஙகியுள்்ளதா்க 
வதரிவித்துள்்ள  அகில இலஙன்க 
வ்பக்கரி உரினமைா்ளர் சங்கம், 
வினல குறித்து அரசாங்கத்து்டன் 
வ்பசசுோர்த்னதயில் ஈடுப்படுேது 
்பைைற்்து எைவும்  வதரிவித்-
துள்்ளது. 

இது வதா்டர்பில் அசசங்கத்தின் 
ஊ்ட்க வ்பசசா்ளர் ஜைேர்தை வமலும் 
வதரிவிகன்கயில்,

எரிவ்பாருளின் வினல அதி்கரிக-
்கப்பட்்டனத வதா்டர்ந்து ்பாண் 
உள்ளிட்்ட வேதுப்ப்க உற்்பத்தி்க -
ளின் வினல வதா்டர்பிலாை ்கட்-

டுப்பாட்டு வினலனை வநற்று (21) 
நள்ளிரவு முதல் பிற்்பற்் வ்பாே-
தில்னல.அதைடிப்பன்டயில் சந்னத -
யின் வ்கள்விககு அனமை வ்பக்கரி 
உற்்பத்திைா்ளர்்கள் உற்்பத்தி்களின் 
வினலனை தீர்மானித்துக வ்காள்்ள 
முடியும்.   எரிவ்பாருள்,எரிோயு 
உள்ளிட்்ட அத்திைாேசிை வ்பாருட்்க-
ளின் வினல வதா்டர்ந்து அதி்கரித்து 
ேருகின்் நினலயில் வ்பக்கரி உற் -
்பத்தி்களின் வினலனை நினலைாை 
தன்னமயில் வ்பண முடிைாத நினல 
ஏற்்பட்டுள்்ளது.மறுபு்ம் அரசாங்கத்-
தின் மீது நம்பிகன்க னேத்து நிர்ணை 
வினலனை தீர்மானிக்க முடிைாது 
எைவும் வதரிவித்தார். 

முச்சக்கர்வண்டி ்கடடணஙமள...
வதரிவிககின்்து.  இலஙன்கயில் 

வநற்று முன்திைம் இரவு முதல் அமு -
லுககுேரும் ேன்கயில் எரிவ்பாருள் 
வினல அதி்கரிக்கப்பட்்ட நினலயி -
வலவை, முசசக்கரேண்டி ்கட்்டணங-
்கன்ள அதி்கரிக்க தீர்மானிக்கப்பட்-
டுள்்ளது.   

இதன்்படி, முதலாேது கிவலா-
மீற்்ருக்கா்க அ்வி்டப்படும் ்கட்-
்டணத்னத 30 ரூ்பாவிைால் அதி்க -

ரிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்்ளது. 50 
ரூ்பாோ்க ்காணப்பட்்ட முதலாேது 
கிவலாமீற்்ருக்காை ்கட்்டணம், 80 
ரூ்பா ேனர அதி்கரிக்கப்பட்டுள்்ளது.   

எனினும், இரண்்டாேது கிவலா-
மீற்்ர் முதல் அ்வி்டப்படும் 45 
ரூ்பா ்கட்்டணத்னத அதி்கரிக்க-
வில்னல எை அந்த சங்கத்தின் வசை-
லா்ளர் வரா�ண வ்பவரரா வதரிவிக -
கின்்ார்.  

இமணயத்தளம ஊடொ்க ்பணதைொசடி...
சந்வத்க ந்பர், ்கண்டி ்பகுதினைச 

வசர்ந்த 36 ேைதுன்டை ஒருேர் எை 
வ்பாலிஸார்  வதரிவித்துள்்ளைர்.  

 அத்து்டன், ன்கது வசய்ைப்பட்்ட 
ஏனைை சந்வத்க ந்பர்்கள் நாட்டின் 
வேவவேறு பிரவதசங்கன்ள வசர்ந்த 
35 முதல் 47 ேைதுககுட்்பட்்டேர்்கள் 
எைவும் வ்பாலிஸ் ஊ்ட்க வ்பசசா்ளர் 
வதரிவித்துள்்ளார்.  

 சமூ்க ேனலத்த்ள வசைலி்கள் 
ஊ்டா்க வ்பாதுமக்களின் ்பணத்னத 
வமாசடி வசய்யும் ந்டேடிகன்க்களில் 
அககும்்பல் நா்ளாந்தம் ஈடு்பட்டு ேந்-
துள்்ளைர்.  

 ன்கது வசய்ைப்பட்்ட சந்வத்க ந்பர் -
்களுககு எதிரா்க ்பணவமாசடி குற்-
்சசாட்டின் கீழ் ேழககுத் வதா்டர 
வமலதி்க விசாரனண்கள் வமற்வ்காள்-
்ளப்பட்டு ேருேதா்கவும் வ்பாலிஸ் 
ஊ்ட்கப வ்பசசா்ளர் சிவரஷ்ட 
வ்பாலிஸ் அத்திைட்ச்கர் நி�ால் 
தல்துே வதரிவித்துள்்ளார்.  

 அத்து்டன், சமூ்க ேனலத்த்ளங -
்கன்ளப ்பைன்்படுத்து்பேர்்கள் இது -
வ்பான்் வமாசடிைா்ளர்்களி்டம் 
சிக்காமல் எசசரிகன்கைா்க இருக்க 
வேண்டும் என்றும் அேர் வ்காரிகன்க 
விடுத்துள்்ளார். 

சொத்கைொன ்பதில் இல்மை...  
தீர்மானித்தது.    அரச மருத்துே அதி்காரி-

்கள் சங்கத்தின் பிரதிநிதித்துேம் இல்லாமல் 
சு்காதார அனமசசிைால் 500 னேத்திைர்்களுக-
்காை நிைமைப ்பட்டிைல் வேளியி்டப்பட்-
்டனம உள்ளிட்்ட ்பல முககிை வி்டைங்கன்ள 
முன்னேத்து இந்த ்பணிபபு்க்கணிபபு 

வ்பாராட்்டம் முன்வைடுக்கப்பட்டுள்்ளது.     
வநற்று இ்டம்வ்பற்் மத்திைக குழு கூட்்டத்-
தில் இது வதா்டர்்பாை தீர்மாைம் எடுக்கப்பட்-
்டதா்க அரச மருத்துே அதி்காரி்கள் சங்கத்தின் 
மத்திைக குழு மற்றும் ஊ்ட்கககுழு உறுபபிைர் 
னேத்திைர் ோசன் ரட்ணசிங்கம் வதரிவித்தார்.  
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த�ொடரும் வைத்தியர்களின்

பணிப்புறக்கணிப்பு பபொரொடடம்

ஹற்றன் சுழறசி,  
ஹற்றன் விசேட நிருபர்கள்)

வைத்தியர்களின் பணிப்பு்றக் -
்கணிப்பு  சபோரோடடம் ்கோரண -
மோ்க சேறறும் (21) நுைரரலியோ 
மோைடடத்திலுள்்ள வைத்தியேோ -

வை்களுக்கு சிகிசவே ரப்ற ரேன்்ற 
சேோயோ ளி்கள் ்கடும் சிரமங்களுக் -
கும் பலசைறு அரேௌ்கரியங்களுக் -
கும் உள்்ளோகினர.   

ச�ோடடத் ர�ோழிைோ்ளர்கள் 
உடபட பைர வைத்தியர்களின் 
சைவை நிறுத்�ம் பறறி அறியோ -

��ோல வைத்தியேோவைக்கும் 
மறறும் ரைளிசேோயோ்ளர பிரிவு -
்களிலும் மருத்துை சிகிசவேவய 
ேோடினர.   

சைவை நிறுத்�ம் ்கோரணமோ்க 
சிகிசவே ரப்றோமல வீடு திரும்பும் 
நிவைக்குத் �ள்்ளப்படடுள்்ள�ோ்க 

ச�ோடடத் ர�ோழிைோ்ளர்கள் ர�ரி -
விக்கின்்றனர.    அரே வைத்திய 
அதி்கோரி்கள் ேங்கம் (GMOA) 
ேோட்ளோவியரீதியில பை ச்கோரிக் -
வ்க்கவ்ள முன்வைத்து சைவை 
நிறுத்�ப் சபோரோடடத்வ� சேறறு 
ஆரம்பித்�வம குறிப்பிட�க்்கது.  

பரணகம பிரதேச அபிவிருத்தி
இணணப்பு குழுக் கூட்டம்

பதுவ்ள தின்கரன் விசேட நிருபர 

ஊைோ பரண்கம பிரச�ேத்தின் அபி -
விருத்தி இவணப்பு குழுக் கூடடம் 
சேறறு அ�ன் அரே ரேயை்கத்தில 
இவணப்பு குழுத் �வைைரும், 
பதுவ்ள மோைடட போரோளுமன்்ற 
உறுப்பினருமோன அ. அரவிந�குமோர 
�வைவமயில ேவடரபற்றது.

இக்கூடடத்தின் சபோது, ஊைோ 
பரண்கம பிரச�ேத்தின் அபிவி-
ருத்தி ர�ோடரபோ்கவும், ஏற்கனசை 
சமறர்கோள்்ளப்படட அபிவிருத்தி 
பணி்களின் மீ்ளோய்வு குறித்தும், 
விரிைோ்க ஆரோயப்படடன. இவ�த் 
ர�ோடரநது, ஊைோ பரண்கம பிரச�ே 
அரே அதி்கோரி்கள் பைரினதும், ்கருத்-
துக்்கள் முன்வைக்்கப்படடன.  

ப்பராதமைப் ்பல்கமைக்கழ்கத்தின் 2022 சசயற்திட்டம சதா்டர்்பாை அவதானிப்புக்கா்க  ்கலவி அமைசசர் திபைஸ் குணவர்தை ைற்றும ்பாராளுைன்்ற உறுப்பிைராை ப்பராசிரியர் 
ரஜ்ஜித் ்பண்டார, யதாலினி குணவர்தை ஆகிபயார் ்கைந்துச்காண்டைர்.  இதன்ப்பாது எடுக்கப்்பட்ட ்ப்டங்கமை இஙகு ்காணைாம. 

(்ப்டங்கள் ்கணடி திை்கரன் சுழற்சி நிரு்பர்)

ப�ொயொளர்கள் அத�ௌ்கரியம்   

பாகிஸ்ான் படுக�ாலை சமபவம

(எம்.ஏ.அமீனுலைோ)   

போகிஸ�ோனில ர்கோடுவமயோன 
முவ்றயில ர்கோலைப்படட பிரியந� 
குமோரவின் குடும்பத்திறகு நிைோ -
ரணம் அளிக்்க �மது அரேோங்கம் 
சமறர்கோள்ளும் ேடைடிக்வ்க்கள் 
பறறியும், படுர்கோவை மீ�ோன விேோ -
ரவண்களின் முன்சனற்றம் பறறி -
யும் இைஙவ்கக்்கோன போகிஸ�ோனிய 
பதில உயர ஸ�ோனி்கர அஸகிரிய 

பீட ம்கோேோயக்்கரிடம் விபரித்துள்-
்ளோர.   

போகிஸ�ோன் பிர�மர இம்ரோன் 
்கோனின் ஆசைோேவனக்கு அவமய, 
பதில உயர ஸ�ோனி்கர �ன்வீர 
அஹமட அஸகிரிய ம்கோேோயக்்கர 
அதி ேஙவ்கக்குரிய ைரக்்கோர்கோட ஸ்ரீ 
ஞோனரத்�ன ச�ரவர �ரிசித்�ோர.   

பிரியந� குமோரவின் படுர்கோவை 
ர�ோடரபோன விேோரவண்கள் ேடத்-
�ப்படும் வி�த்வ� ைரசைறறு அஸ-

கிரிய பீடத்தின் ம்கோேோயக்்கர ேமீபத்-
தில போகிஸ�ோன் பிர�மருக்கு ்கடி�ம் 
அனுப்பி வைத்திருந�ோர.   

இ�றகு பதிைோ்க, �மது பிர�மர 
அனுப்பி வைத்திருந� ்கடி�த்வ� 
ம்கோேோயக்்கரிடம் வ்கயளித்� 
பின்னர, போகிஸ�ோனிய பதில உயர 
ஸ�ோனி்கர ரேய்தியோ்ளர்கள் மத்தி -
யில ்கருத்து ரைளியிடடோர.   

அைர கூறிய�ோைது: 'சியோலர்கோட 
ே்கரில நி்கழந� ேம்பைம் மி்கவும் 

துரதிஷடைேமோனது. இ�வன ஒட-
டுரமோத்� போகிஸ�ோனிய மக்்களும் 
அருைருப்புடன் ்கண்டிக்கின்்றனர. 
இதில குற்றைோளி்க்ளோ்க இனங்கோ-
ணப்படும் அவனைருக்கும் ஆ்கக்-
கூடு�ைோன �ண்டவன ைழங்க 
போகிஸ�ோனிய பிர�மர �வைவம-
யிைோன அரேோங்கம் ேடைடிக்வ்க 
எடுத்துள்்ளது. இது பறறி அஸகிரிய 
பீடத்தின் ம்கோேோயக்்கவரத் ர�ளிவு-
படுத்துமோறு பிர�மர ஆசைோேவன 
ைழஙகினோர. குற்றைோளி்கவ்ளத் 
�ண்டிக்்க ேடைடிக்வ்க எடுத்�து-
டன், மறுபு்றத்தில பிரியந� குமோ-
ரவின் குடும்பத்திறகு நிதியு�வி 
ைழங்கப்படடுள்்ளது. இைஙவ்கக்-
கும், போகிஸ�ோனுக்கும் இவடயில 
1948ஆம் ஆண்டு ர�ோடக்்கம் ேடபு-
்றவு நீடிக்கி்றது. இது கிரிக்்கட மூைம் 
ைலுைவடநதுள்்ளது. �னிரயோரு 
ேம்பைத்தின் மூைம் இரு�ரப்பு உ்ற-
வு்கள் போதிக்்கப்பட மோடடோது. 
போகிஸ�ோன் போது்கோப்போன ேோடு. 
அநேோடடுக்கு ரேலை�றகு எைரும் 
அசேப்படக்கூடோது' என்று பதில 
உயரஸ�ோனி்கர ர�ரிவித்துள்்ளோர.   

வி�ொரவை த�ொடரபில் அஸ்கிரிய
ம்கொ�ொயக்கரிடம் பொக. விபரிப்பு   

எரிபபொருடகளின் விணைதேற்றம்
மக்கள் பபரிதும் பொதிப்பு

ஹற்றன் சுழறசி,  
ஹற்றன் விசேட நிருபர்கள்

மண்ரணண்ரணய் உள்ளிடட எரி-
ரபோருட்களின் விவைசயற்றத்�ோல 
�ோம் ரபரிதும் போதிக்்கப்படடுள்்ள-
�ோ்க  ச�ோடடத் ர�ோழிைோ்ளர்கள் 
மறறும்  ரபோது மக்்கள் ்கைவை ர�ரி-
விக்கின்்றனர. 

ேவமயலுக்கு மண்ரணண்ரணய் 
அடுப்பு்கவ்ள பயன்படுத்திய 
சபோதிலும், ஒரு லீற்றர மண்ரணண்-
ரணய் விவை 10 ரூபோைோல அதி-
்கரிக்்கப்படடுள்்ளவமயோல �ோம் 

விரக்தியவடநதுள்்ள�ோ்க ச�ோடடத் 
ர�ோழிைோ்ளர்கள் ர�ரிவிக்கின்்றனர. 
ஒரு லீற்றர ரபறச்றோலின் விவை 20 
ரூபோவினோல அதி்கரிக்்கப்படடுள்்ள-
�ோல முசேக்்கர ைண்டி்கவ்ள ஓடட 
முடியோ� நிவை ஏறபடடுள்்ள�ோ்க 
மவைய்க ச�ோடடப்பகுதி்கள் உள்்ள 
முசேக்்கர ைண்டி ேோரதி்கள் ர�ரிவிக்-
கின்்றனர. எரிரபோருள் விவைசயற்றத்-
�ோல எரிரபோருள் நிரப்பு நிவையங்க-
ளுக்கு எரிரபோருவ்ள ரபறறுக்ர்கோள்்ள 
ைந� பைர எரிரபோருவ்ள ரபறறுக் 
ர்கோள்்ளோமல திரும்பிச ரேலலும் 
நிவைவய ்கோணக்கூடிய�ோ்கவிருந�து. 

ஸ்ரீ ைங்கோ சு�நதிரக் ்கடசியின் 
மஸர்கலியோ ர�ோகுதி அவமப்போ்ள-
ரும் மஸர்கலியோ பிரச�ே ேவபயின் 
பிரதி �விேோ்ளருமோன ரபரியேோமி 
பிரதீபன் சேறறு (21) மஸர்கலியோ 
ரபோலிஸோரோல வ்கதுரேய்யப்பட-

டுள்்ளோர.   ்கடந� 13ஆம் தி்கதி மஸ -
ர்கலியோ பிரச�ேேவபயில இடம் -
ரபற்ற சமோ�ல ஒன்று ர�ோடரபில 
இரண்டு உறுப்பினர்கள் ரேய்� 
முவ்றப்போடடுக்கு அவமய இைர 
வ்கதுரேய்யப்படடுள்்ளோர.  

்பாைர் ்பருவ அபிவிருத்தி சதா்டர்பிைாை டிப்பைாைா ்பயிற்சி செறிமயப் பூர்த்தி சசயத ஆசிரி-
மய்களுககுச சான்றிதழ் வழஙகும நி்கழ்வு ஊவா ைா்காண ஆளுைர் ஏ.பே.எம. முஸமமில 
தமைமையில ஹாலிஎை சவளிொடடு பவமைவாயப்பு ்பணிய்க ப்கடப்பார் கூ்டத்தில பெற்று 
ெம்டச்பற்்றது. இந்த நி்கழ்வில விவசாய இராோங்க அமைசசர் சஷீந்திர ராே்பக்ஷ, ஹாலிஎை 
பிரபதச சம்ப தமைவர் நிைல பசைாொயக்க, ஆளுெரின் சசயைாைர் எம. எம. விேயொய்க, 
ைா்காண ்கலவி அமைசசின் சசயைாைர் சந்தியா அ்பன்சவை,  ைா்காண ்பாைர் ்பருவ அபிவி-
ருத்தி அதி்கார சம்பயின் ்பணிப்்பாைர் டீ.எம.சீ. திஸாொயக்க உள்ளிட்ட ்பைர் ்கைந்துச்காண்ட-
ைர்.

ஸ்ரீ.ை.சு கடசி மஸபகலிேொ  
பேொகுதி அணமப்பொளர் ணகது  

மவைய்கத்தில் ப்கஸ் 
�டடுப்பொடு; மக்கள் சிரமம் 
(ஹற்றன் சுழறசி நிருபர)

மவைய்க ச�ோடடங்களில நிைவும் 
ேவமயல எரிைோயு �டடுப்போடு ்கோர-
ணமோ்க �ோம் ரபரும் சிரமத்திறகு 
உள்்ளோகியுள்்ள�ோ்க மக்்கள் மறறும் 
உணை்க உரிவமயோ்ளர்கள் ர�ரிவிக்-
கின்்றனர.

மவைய்க ரபருநச�ோடட ே்கரங -
்கள் மறறும் ச�ோடடப்பு்ற பகுதி்களில 
உள்்ள எரிரபோருள் நிரப்பு நிவையங-
்களில �மக்கு ்கடந� இரண்டு ேோட்க-
்ளோ்க எரிைோயு கிவடப்பதிலவை என 
அைர்கள் ர�ரிவிக்கின்்றனர.

இ�னோல உணை்கங்கவ்ள ேடத்� 
முடியோ� நிவை ஏறபடடுள்்ள�ோ்க 
உணை்க உரிவமயோ்ளர்கள் ர�ரிவிக்-
கின்்றனர. கிடடத்�டட ஒவரைோரு 

ேோளும் ேவமயல எரிைோயு நிவை-
யங்களுக்குச ரேன்று ர்கோள்ைனவு 
ரேய்ய முடியோமல ரைறுஙவ்கயு-
டன் சுற்ற சைண்டியுள்்ள�ோ்க மக்்கள் 
ர�ரிவிக்கின்்றனர. ச்கஸ சிலிண்-
டர பற்றோக்குவ்ற மறறும் ேரியோன 
ேவமயல எரிைோயு முவ்ற இலைோ� 
்கோரணத்�ோல �ோம் ்கடும் சிரமங-
்கவ்ள எதிரசேோக்கி ைருை�ோ்க அைர-
்கள் சமலும் ர�ரிவிக்கின்்றனர.

கொணொமல் தபொன மொணவி   
குளத்திலிருந்து ச்டைமொக மீடபு

பதுவ்ள தின்கரன் விசேட, 
லுணு்கவை நிருபர்கள்   

பதுவ்ள ச்கோசபோ ரபருநச�ோடட 
பகுதிவயச சேரந� மோணவிரயோரு-
ைர ்கோணோமல சபோன நிவையில, 
சேறறு ்கோவை ேடைமோ்க மீட்கப்பட-
டுள்்ளோர. ்கடந� ஞோயிறறுக்கிழவம 
மோணவி ்கோணோமல சபோயிருந�ோர.   

பதுவ்ள ே்கரில உள்்ள பிரத்திசய்க 
ைகுப்புக்கு ரேன்று வீடு திரும்போ� 
நிவையில, ரபோலிஸோர மறறும் 
ரபோதுமக்்க்ளோல ச�டப்படடு 
ைந�ோர.  

இச�சைவ்ள யுைதியின் போ�ணி -
்கள், அவடயோ்ள அடவட, வ்கய-

டக்்க ர�ோவைசபசி, புத்�்கப்வப 
என்பன ச்கோசபோ ச�ோடடத்திலுள்்ள 
கு்ளத்துக்கு அருகிலிருநது ்கண்டு-
பிடிக்்கப்படட நிவையில, சேறறு 
்கோவை அச� கு்ளத்திலிருநது மோண-
வியின் ேடைம் மீட்கப்படடுள்்ளது.  

மோணவியின் ேடைம் அைரது 
�ோயோரோல அவடயோ்ளம் ்கோணப்பட-
டுள்்ளதுடன், பிசர� பரிசேோ�வன-
்களுக்்கோ்க பதுவ்ள சபோ�னோ வைத்-
தியேோவைக்கு ேடைம் ர்கோண்டு 
ரேலைப்படடுள்்ளது.  

இது ர�ோடரபோன விேோரவண -
்கவ்ள ்கோறரூப்ப ரபோலிஸோர விேோர-
வண்கவ்ள முன்ரனடுத்து ரேலகின்-
்றனர.
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ஓமந்தை மகாவித்தியாலயத்தில்
திறன் வகுப்ப்ற திறநது ்வபபு

க�ோவில் குளம் குறூப் நிருபர்

வவுனியோ ஓமந்தை ம�ோவித் -
தியோலயத்தில் மூன்று இலட்சம் 
ரூபோ பபறுமதியோன திறன் வகுப்ப -
்ற்ய போரோளுமன்ற உறுப்பினர் 
சுகரன் ரோ�வன்  கேற்று(20) திறநது 
்வத்தைோர்.

போட்சோ்ல அதிபர் �.தைனபோலசிங் -
�ம் தை்ல்மயில் இடம்பபற்ற இந-
நி�ழ்வில்,  வட மோ�ோண முன்னோள் 
ஆளுேரும், போரோளுமன்ற உறுப்பின -
ருமோன சுகரன் ரோ�வன் பிரதைம விருந -
தினரோ� �லநதுப�ோணடோர்.

நி�ழ்வில், அதிதி�ள் மோ்ல அணி-
விக�ப்படடு போணடு வோத்தியம் 
முழங்� அ்ழத்து வரப்படடனர்.

பிரதைம அதிதியோல் திறன் வகுப்-
ப்ற திறநது ்வக�ப்படடதைன் 
பின் உ்ரயோற்றிய �ல்லூரி அதிபர், 
்சோதைோரண, உயர்தைரம் �ற்கும் மோணவர்-
�ளின் �ல்வி ப்சயற்போடடுககு அரசு 
நிதியுதைவி வழங்� கவணடும் என்ற 
க�ோரிக்�்ய முன்்வத்திருநதைோர்.

�ல்லூரி அதிபரின் க�ோரிக்�ககு 
அ்மவோ� உடனடியோ�கவ மோண -

வர்�ளின் �ல்வி ப்சயற்போடடிற்கு 
ஐநது இலட்சம் நிதி ஒதுககீடு ப்சய்-
வதைோ� போரோளுமன்ற உறுப்பினர் 
சுகரன் ரோ�வன் அறிவித்திருநதைோர்.

பதைோடர்நது நி�ழ்வில் உ்ரயோற்-
றிய பிரதைம விருநதினர் ரோ�வன் 
எம்பி,

மோணவர்�ளின் �ல்வி வளர்ச்சி-
யோல் மோத்திரகம இழநதுகபோன ஒரு 
இனத்தின் உரி்ம�்ள பபறலோம்.

�ல்வியினோல் மடடுகம சுதைநதிரத்-
்தையும் பபற முடியும்.  வறு்ம்ய 
ஒழிக�வும் �ல்விகய உதைவுவதைோ� -
வும் அவர் பதைரிவித்தைோர்.

நி�ழ்வில் வவுனியோ வடககு �ல் -
விப்பணிப்போளர் பலனின் அறிவ-
ழ�ன், ஒமந்தை பபோலிஸ் நி்லய 
பபோறுப்பதி�ோரி, மற்றும் ஆசிரியர் -
�ள், மோணவர்�ள் என பலர் �லநது 
ப�ோணடனர்.       

வவுனியாவில் இளம்   
குடும்்பஸ்தரின் சடலம் மீட்பு  

வவுனியோ விகேட நிருபர்

வவுனியா, கூமாங்குளம் பகு-
தியிலுளள வீடு ஒன்றில் தூக்கில் 
த�ாங்கிய நிலையில், இளம் குடும்-
பஸ�ரின் சடைம் மீட்கபபடடுளள-
�ா்க தபாலிஸார் த�ரிவித�னர்.  

அபபகுதிலயச் சசர்்ந� தபரியசாமி 
நா்கராஜன் (வயது 34) என்பவசர, 
இவவாறு சடைமா்க மீட்கபபடடார். 
இச்சம்பவம் சநற்றுமுன்தினம்  (20) 
இடம்தபற்றுளளது. சடைம் ஒன்று, 
வீடடின் ்க�வு வாயிலில் தூக்கில் 
த�ாங்குவல� ்கணட அயைவர்்கள, 
இதுபற்றி தபாலிஸாருக்கு த�ரி-
யபபடுததினர். சம்பவ இடததிற்கு 
விலர்ந� வவுனியா தபாலிஸார் 
சடைதல� மீடதடடுத�னர். இச்-
சம்பவம் த�ாடர்பில், �டயவியல் 
தபாலிஸாரின் உ�வியுடன் சமைதி்க 
விசாரலை்கள முன்தனடுக்்கபபடு-
கின்்றன.    

முல்்லத்தீவில் உயிரிழந்த 
சிறுமியின் இல்லத்திற்கு 
இராஜாங்க அ்ைசசர் விஜயம்
புதுககுடியிருப்பு விகேட நிருபர்

முல்லைததீவு புதுக்குடியிருபபு 
பிரச�சததில் மூங்கிைாறு கிரா-
மததில் சடைமா்க மீட்கபபடட 
சிறுமியின் இல்ைததுக்கு, ்கல்விச் 
சசலவ்கள இராஜாங்்க அலமச்சர் 
பியல் நிஷா்ந� டி சில்வா விஜயம் 
சமற்த்காணடார்.

முல்லைததீவு மாவடடததில் 
அதி்கரிததுச் தசல்லும் சிறுவர் துஷ்-
பிரசயா்கம்  மற்றும் தபண்களுக்கு 
எதிரான வன்முல்ற்கள த�ாடர்பில்  
பரவைா்கப சபசபபடடு  வரும் 
நிலையிசை,இராஜாங்்க அலமச்சர் 
சிறுமியின் மரை வீடடுக்கு விஜயம்  
தசய�ார். 

அரச அதி்காரி்களுடன் அங்கு 
தசன்்ற இராஜாங்்க அலமச்சர்,  
கிராமததில் தபண்கள  மற்றும் 
சிறுவர்்கள எதிர்த்காளளும் பிரச்சி-
லன்கள த�ாடர்பில் மக்்களிடம் 
ச்கடடறி்நது த்காணடார். 

இ�ன்சபாது, முல்லைததீவு 
மாவடட சமைதி்க அரசாங்்க அதி-
பர்,புதுக்குடியிருபபு பிரச�ச தசய-
ைாளர், கிராமசசலவயாளர்,  வட-
மா்காை சலப முன்னாள விவசாய 
அலமச்சர் ்க.சிவசனசன், புதுக்குடி-
யிருபபு பிரச�ச சலப உறுபபினர் 
உளளிடடவர்்களும் ்கை்நது த்காண-
டனர். 

புகையிகைச் செயகையில்
விவொயிைள் அதிை ஆரவம்
�ரபவடடி தின�ரன் நிருபர்

வடமரோடசிப் பிரகதை்சத்தில் விவ-
்சோயி�ள் இம்மு்ற  பு்�யி்லச் 
ப்சய்்�யில் மும்முரமோ� ஈடுபட-
டுள்ளனர். �ோலம் பிநதிய நி்லயி-
லும், இப்பயிர்ச் ப்சய்்�யில் அதி� 
ஆர்வம் �ோடடிவருவது குறிப்பிடத்-
தைக�து.

�டநதை சில வோரங்�ளோ� பதைோடர்ச்-
சியோ� ம்ழ பபய்தைதைோல், பு்�யி-
்லச் ப்சய்்�க�ோ� நிலங்�்ளப் 
பணபடுத்தை முடியோமல் கபோனது. 
இநநி்லயில், இப்கபோது ம்ழ  

கு்றவ்டநதுள்ளதைோல் நிலங்�்ள 
பணபடுத்தும் முயற்சியில் விவ்சோ-
யி�ள் ஈடுபடடுள்ளனர். புகலோலி, 
அல்வோய், �ரபவடடி, உடுப்பிடடி 
ஆகிய இடங்�ளிலிருநது இதைற்�ோன 
ேோற்றுக�்ள விவ்சோயி�ள் பபற்று 
வருகின்றனர். கமலும், வடமரோடசி 
மற்றும் பபோலி�ணடி பிரகதை்சங்�ளி-
லுருநதும் விவ்சோயி�ள் பு்�யி்ல 
ேடு்�க�ோன ேோற்றுக�்ள  ப�ோள்வ-
னவு ப்சய்து வருகின்றனர். தைற்கபோது 
ஒரு பு்�யி்ல ேோற்று 10 ரூபோ முதைல்  
13 ரூபோ வ்ர விற்ப்னயோகிறது.

ெமூை செகவ மூதாட்டி
இகைவனடி செர்நதார

்சோவ�ச்க்சரி விகேட நிருபர்

்சமூ� ேலனில் அக�்றயுடன் ப்சயற்படட 106 
வயது மூதைோடடியோன ்சோவ�ச்க்சரி-, ்சங்�த்தைோ்ன்யச் 
க்சர்நதை தைம்பிப்பிள்்ள லடசுமி கேற்று (21) ப்சவவோய் -
கிழ்ம �ோ்ல இ்றவனடி க்சர்நதைோர். இம்மூதைோடடி, 
தைனது 105 ஆவது பிறநதை தினத்தில், 15 இலட்சத்து 
82ஆயிரம் ரூபோய் பபறுமதியிலோன மருத்துவ உப� -
ரணங்�்ள ்சோவ�ச்க்சரி ஆதைோர ்வத்திய்சோ்லககு 
வழங்கியிருநதைோர். இநநிதி்ய, இம்மூதைோடடி தைனது 
பிள்்ள�ள் மற்றும் கபரப்பிள்்ள�ளிடமிருநது 
பபற்றுக ப�ோணட்ம குறிப்பிடத்தைக�து.

பதைன்மரோடசி அபிவிருத்திக �ழ�ம் ஊடோ� இநநிதி 
வழங்�ப்படடது.

ஆயவுைகை ெமரப்பிக்குமாறு வவுனியா 
பல்ைகைக்ைழைம் சைாரிக்கை
ஓமந்தை விகேட நிருபர்

வவுனியோ பல்�்ல�ழ-
�த்தின் வியோபோர �ற்்� -
�ள் பீடம் ேடோத்தைவுள்ள 
ஆய்வு மோேோடடில், ஆய்-
வு�்ள ்சமர்ப்பிககுமோறு 
வவுனியோ பல்�்ல�ழ�ம் 
க�ோரிக்� விடுத்துள்ளது.

இது பதைோடர்போ� 
வவுனியோ பல்�்ல�ழ� 
வியோபோர �ற்்�ள் பீடம் பவளியிட-
டுள்ள அறிக்�யில் பதைரிவிக�ப்பட-
டுள்ளதைோவது,

ேோன்�ோவது வியோபோரக �ற்்� -
�ள் மோேோட்ட ேடத்துவதைற்கு பல்-
�்லக�ழ�ம் தீர்மோனித்துள்ளது.
வியோபோரக �ற்்��ள் பீடத்தின் 
பவள்ளி விழோ்வபயோடடி இம்மோ-
ேோடு  ேடோத்தைப்படுகிறது. பல்கவ-
றுபடட  ்சவோல்�ள் மற்றும் இடர்-
�ள் நி்றநதை  �ோலப்பகுதியில் ேோம் 

வோழ்கிகறோம். குறிப்போ� 
ப�ோவிட-19 மக�ளின் 
அன்றோட வோழ்வோதைோரம்  
வியோபோர ப்சயற்போடு� -
ளில் போரிய தைோக�த்்தை 
ஏற்படுத்தி வருகின்றது. 
இநநி்ல்ம�ள், பல 
மில்லியன் கவ்லவோய்ப் -
புக�்ள ஆபத்து நி்றநதை-
தைோ�வும் ஆககியுள்ளது.

இம்மோேோடடில்  முதைல் மு்றயோ� 
உல�ப் பு�ழ் வோய்நதை கபரோசிரியர் 
மல்ப�ோம் கூப்பர், �லோநிதி ் ேப�ல் 
வில்லியம்ஸ் மற்றும் கபரோசிரியர் 
ரவி்சங்�ர் ஆகிகயோர் முதைன்்மப் 
கபரு்ர�்ள வழங்�விருககின்ற-
னர். 

கமலதி� தை�வல்�்ள இ்ண -
யத்தில் போர்க� முடியும். அடுத்தை 
வருடம் ஆடி மோதைத்தில் இநதை 
மோேோடு ேடத்தைப்படும்.

ய�ோகபுரம ்பகுதியில் வறுமைகயகோட்டின் கீழுள்ள ததரிவு தசய�ப்பட்்ட 57 குடும்பஙக-
ளுககு உலருணவு, பும்டமவகள வழஙகப்பட்்டன. உருமபிரோய கிழகமக பிறபபி்டைோகவும 
த�ோலன் நோட்ம்ட வசிபபி்டைோகவும தகோண்ட தசல்வி மு.லலிதோ என்்பவரின் ய்பரபபிள -
ம்ளகள இருவரின் பிறநத நோம்ள முன்னிட்டு, இவர்களுககு உலர் உணவு உடுபும்டமவ-
கள வழஙகப்பட்்டன.          ்ப்டம: யவலமண குறூப நிரு்பர்   

மக்ைள் பணிைளில் இகைவதறசை முதலிடம், 
ைட்சி சவறுபாடுைள் சதரதலில்தான்
்சோவ�ச்க்சரி விகேட நிருபர்

�டசி கவறுபோடு�ள் கதைர்தைல் �ோலத்-
தில் மோத்திரகம, ஏ்னய �ோலங்�-
ளில் கவறுபோடு�்ள மறநது மக�-
ளுககு பணியோற்ற கவணடுபமன, 
போரோளுமன்ற உறுப்பினரும், யோழ் 
மோவடட அபிவிருத்தி ஒருங்கி்ணப்-
புககுழு  தை்லவருமோன அங்�ஜன் 
இரோமேோதைன் பதைரிவித்தைோர். 

உடுத்து்ற போரதி வி்ளயோடடுக-
�ழ� ்மதைோனத்தில் இடம்பபற்ற "26 
இல் ப்சங்�டகல" துயர் பகிரும் ஒலி 
அஞ்சலி இ்்சத்தைடடு பவளியீடடு 
நி�ழ்வில் உ்ரயோற்றிய கபோகதை 
அவர் இதை்னத் பதைரிவித்தைோர். பிரதைம 
விருநதினரோ� �லநதுப�ோணட 
அவர், கமலும்   பதைரிவித்தைதைோவது,

சுனோமி மி�ப்பபரிய ்சமூ� 
அழிவு.இதைனோல் ஏற்படட 
அழிவு�்ள தி்்சதிருப்பும் 
வ்�யில் இநதை இ்்சத்-
தைடடு பவளியிடப்படடுள்-
ளது.பலரது வோழ்விலும் 
இது, புதுத் திருப்பத்்தை யும் 
ஏற்படுத்தும். 

துயரமோன ஒரு ்சம்ப-
வம்  இன்று திற்மயோன 
�்லப்ப்டப்பூடோ�   கேர் 
சிநதை்னயோ� மோற்றப்படடுள்ளது. 
இநதைப் ப்டப்பு சுனோமியில் இழநதை 
அ்னத்து உறவு�ளுககும் ்சமர்ப்பண-
மோ�டடும்.

இகதைகபோன்று, யுத்தைத்திலும் ேோம் 
மி�ப்பபரிய அழி்வச் ்சநதித்துள்-

களோம். ேோம் அதிலிருநதும் 
மீணடு முன்கனோககிச் 
ப்சன்று இலக்� அ்டய 
கவணடும். 

அதைற்�ோ� அ்னவரும் 
முன்னின்று ப்சயற்படல் 
அவசியம். கதைர்தைல் �ோலத்-
தில் மோத்திரகம �டசி 
கவறுபோடு�ள் இருக� 
கவணடும். 

கதைர்தை்லக �டநது 
விடடோல், அ்னவரும் மக�ள் 
பணியில் அணிதிரள்வகதை சிறப்பு.  
இப்பிரகதை்ச மக�ள் அ்னத்து வ்ச-
தி�்ளயும் பபற்று முன்கனோககிச் 
ப்சல்ல கவணடும் என்பகதை, எனது 
அவோ என்றோர். 

்சோவ�ச்க்சரி விகேட நிருபர்  

பதைன்மரோடசிப் பிரகதை்ச ப்சயலர் 
பிரிவுககுட படட ப�ோடி�ோமம் பகு-
தியில் இடம்பபறும் ்சடடவிகரோதை 
மணல் அ�ழ்வு�்ள உடனடியோ� 
நிறுத்தை ேடவடிக்� எடுக� கவண-
டுபமன போரோளுமன்ற உறுப்பினர் 
அங்�ஜன் இரோமேோதைன் ப�ோடி�ோமப் 
பபோலிஸ் நி்லயப் பபோறுப்பதி�ோரி 
எதிரிசிங்�விற்கு பணிப்பு விடுத்துள் -

ளோர்.   
பதைன்மரோடசியில் கேற்று (21) 

இடம்பபற்ற பிரகதை்ச மடட �லந-
து்ரயோடலின் பின்னர், பபோது 
மக�ள் ப�ோடி�ோமத்தில் இடம்பபறு-
கின்ற ்சடடவிகரோதை மணல் அ�ழ்வு 
பதைோடர்போ� அங்�ஜன் எம்.பியின் 
�வனத்திற்கு ப�ோணடு வநதைனர்.

இ்தையடுத்கதை, அவர் உடனடி -
யோ� பபோலிஸ் நி்லயம் ப்சன்று 
மணல் அ�ழ்்வ தைடுத்து நிறுத்தை 

ேடவடிக்� எடுககுமோறு பணித்தி-
ருநதைோர்.

ப�ோடி�ோமம் பபோலிஸ் பிரிவுக-
குடபடட �ச்்சோய் எறியோல்பிடடி 
மயோன வீதியில் மணற்ப�ோள்்ள-
யர்�ள் பதைோடர்ச்சியோ� மணல் அ�ழ்-
வில் ஈடுபடடு வருகின்றனர். 

இதைனோல், மயனோத்திற்�ோன 
கபோககுவரத்துப் போ்தை இல்லோமல் 
கபோகும் அபோயமும் ஏற்படடுள் -
ளது.   

இநதை மணல் அ�ழ்்வ தைடுத்து 
நிறுத்தை ப�ோடி�ோமப் பபோலிஸோர் 
பின்னடிப்பதைோ�வும் பபோதுமக -
�ள் குற்றஞ்சோடடி வருகின்ற 
னர்.   

�ச்்சோய் மற்றும் அல்லோ்ர கிரோ -
மங்�ளில் வோய்க�ோல்�ள் மற்றும் 
பபோது வீதி�ளில் மணல் �டத்தைல்�ோ-
ரர்�ள், ்சடடவிகரோதை மணல் அ�ழ் -
வில் ஈடுபடடு வருகின்ற்ம குறிப் -
பிடத்தைக�து.   

மணல் அகழ்வை உடனடியாக   
நிறுத்துமாறு ப�ாலிஸாருக்கு உத்்தரவு
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பூஸ்டர் தைடுப்பூசி்ய பபறு-
வதைன் மூலம் ஒமிககரோன் ்வர -
ஸிலிருநது போது�ோப்பு பபற  
முடியுபமன யோழ் கபோதைனோ ்வத் -
திய்சோ்ல பிரதிப் பணிப்போளர் 
சி.யமுனோேநதைோ பதைரிவித்துள்ளோர்.  

யோழ், கபோதைனோ ் வத்திய்சோ்ல-
யில் கேற்று ப்சவவோய்ககிழ்ம 
ேடோத்திய ஊட�வியலோளர் ்சநதிப் -
பிகல,அவர் இவவோறு பதைரிவித் -
துள்ளோர்.இங்கு �ருத்து பதைரிவித்தை 
அவர்,

ஒமிககரோன் ்வரஸ் கம்லத்-
கதைய ேோடு�ளில் கவ�மோ� பரவி 
வருகின்றது. எனினும் இலங் -
்�்ய பபோறுத்தைவ்ர பபரும்போ-
லோகனோர் தைடுப்பூசி�்ளப் பபற்ற-
தைோல்,பதைோற்றுக�ோன  ்சோத்தியங்�ள் 
கு்றநது �ோணப்படுகின்றன.  

ப�ோகரோனோ தைடுப்பூசி பபற்று 
ஆறு மோதைத்தின் பின்னர் கேோய் 
எதிர்ப்பு ்சகதி கு்றவதைன் �ோரண -
மோ� பூஸ்டர் கடோஸ் வழங்�ப் -
படுகின்றது. அதை்ன அ்னவ-
ரும் பபறும்கபோது ஒமிககரோன் 
பதைோற்று ஏற்படடோலும், அதைனோல் 
ஏற்படும் போதிப்பு மி�வும் கு்ற-
வோ�கவ இருககும்.

இது பதைோடர்பில் ேோம் அதி�ம் 
பயப்படத் கதை்வயில்்ல 
எனினும், எதிர்வரும் பணடி்� 
�ோலத்தில் அேோவசியமோ� ேட -
மோடுவ்தை தைவிர்த்து, கூடடம் 
கூடுவ்தை தைவிர்த்தைோல்,இநதை பதைோற் -
றிலிருநது போது�ோத்துக ப�ோள்ள 
முடியும்.  

 இநதை பதைோற்றிலிருநது போது-
�ோப்பதைற்கு �டடோயமோ� தைடுப்பூசி -
்யப்பபற கவணடும் என்றோர். 

பூஸடர் ்தடுப்பூசி்ய ஏற்றி 
ஒமிக்்ரான் ப்தாற்்றை 
கட்டுப்�டுத்்த முடியும்
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யோழ்ப்போணம் - �ோ்ரே�ர் பிரகதை்ச 
்ச்பயின் 2022ஆம் ஆணடுக�ோன 
வரவு ப்சலவுத் திடடம் இரணடோ -
வது தை்ட்வயோ�வும்  கதைோற்�டிக-
�ப்படடது.

�ோ்ரே�ர் பிரகதை்ச ்ச்பயின் 
விகேட அமர்வு கேற்று (21) தைவி்சோ-
ளர் மயிலன் அப்புத்து்ர தை்ல்ம-
யில் இடம்பபற்றது.

இதில், 2022 ஆம் ஆணடுக�ோன 
படஜட இரணடோவது தைட்வயோ� 
்சமர்ப்பிக�ப்படடது.

(11) உறுப்பினர்�ளுள்ள �ோ்ரே -
�ர் பிரகதை்ச ்ச்பயில், ்சமர்ப்பிக�ப்-
படட வரவு ப்சலவுத் திடடத்திற்கு 
சுகயச்்்ச குழுவின் மூன்று உறுப்பி -
னர்�ள், ஈழ மக�ள் ஜனேோய� �டசி-
யின் இரு உறுப்பினர்�பளன ஐநது 
உறுப்பினர்�ள் ஆதைரவோ� வோக�ளித் -
தைனர். அகதைகவ்ள, தைமிழ் கதைசியக 
கூடட்மப்பின் மூன்று உறுப்பி -
னர்�ள், ஐககிய கதைசிய �டசியின் 
இரு உறுப்பினர்�ள் மற்றும் தைமிழ்த் 
கதைசிய மக�ள் முன்னணியின் ஒரு 
உறுப்பினர் என ஆறு உறுப்பினர்-
�ள் படஜடடுககு எதிரோ� வோக� -
ளித்தைனர். இதைனோல், ஒரு கமலதி� 

வோக�ோல் படஜட கதைோற்�டிக�ப்பட-
டது.

இரணடு தைட்வ�ள் �ோ்ரே�ர் 
பிரகதை்ச ்ச்பயின் வரவு ப்சலவு 
திடடம் கதைோற்�டிக�ப்படடதைோல் 
தைவி்சோளர் தைனது பதைவி்ய இழந-
தைோர்.இதைனோல்,14 ேோட�ளுககுள் 
புதிய தைவி்சோளர் பதைரிவு இடம்பபற -
வுள்ளது.

தைமிழ்த் கதைசியக கூடட்மப்-
பின் வ்சமிருநதை �ோ்ரே�ர் பிரகதை்ச 
்ச்பயின் ஆடசி, அப்கபோதைய தைவி-
்சோளர் உயிரிழநதைதைோல் �டநதை மோதைம் 
(10) ஆம் தி�தி ஈழ மக�ள் ஜனேோய� 
�டசியின் உதைவியுடன்  சுகயச்்்சக 
குழுவின் வ்சமோனது.

பின்னர் புதிய தைவி்சோளரினோல் 
2022 ஆம் ஆணடுக�ோன வரவு 
ப்சலவுத் திடடம் �டநதை (08)ஆம் 
தி�தி ்ச்பயில் ்சமர்ப்பிக�ப்படட 
நி்லயில், அது,கதைோற்�டிக�ப்பட-
டது.

வரவு ப்சலவுத் திடடம் கதைற்�டிக -
�ப்படடதைோல்,  திருத்தைங்�ள் ப்சய்யப்-
படடு மீணடும் கேற்்றயதினம்(21) 
்சமர்ப்பிக�ப்படடது. இநநி்ல-
யிகல இரணடோவது தைட்வோய�-
வும் இது, கதைோல்வியுற்றது.

கா்ைநகர் பிைததைச ச்்ப ்பட்ஜட
இைண்ாவது மு்றயும் ததைால்வி
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யோழ். ஊர்�ோவற்று்ற -ேோரந-
தை்ன பகுதியில் வீபடோன்றுககுள் 
நு்ழநது வோள்பவடடு தைோககுதைல் 
ேடத்திய குற்றச்்சோடடில், 26 வய-
துள்ள ேபர் ஒருவ்ர பபோலிஸோர் 
்�து ப்சய்துள்ளனர். இத்தைோககுதைல் 
்சம்பவம்,  

ப்சப்படம்பர் (23) ேோரநதை்ன பகு -
தியிலுள்ள வீடடில் ேடநதைது. இச்்சம்-

பவம் பதைோடர்பில் ஊர்�ோவற்து்ற 
பபோலிஸோர் வி்சோர்ண�்ள முன்-
பனடுத்து வநதை நி்லயில், தைோககு-
தைல்தைோரி தை்லம்றவோனோர். �டநதை 
மூன்று மோதைங்�ளோ� தை்லம்ற-
வோகியிருநதை இநேபர், கேற்று ்�து 
ப்சய்யப்படடோர்.   

இவரிடம், பபோலிஸோர் கமலதி� 
வி்சோர்ண�்ள முன்பனடுத்துள்ள-
னர்.     

மூன்று மாதைஙகள் தை்லம்றவாக  
இருநதை இ்ைஞர் தநற்று ்கது 
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உலகெங்கும் ஒமிக்ரோன் 
கெோ்ரோனோ வைரஸ் திரிபு ்ைெமோெ 
பரவி ைரும் நிவலயில் மகெள் தமது 
விடுமுவை திட்டங்ெள் சிலவத 
ரத்துச் கெய்யும்படி உலெ சுெோதோர 
அவமப்பு ்ெடடுககெோண்டுள்்ளது. 

'உயிர் ஒன்வை ரத்துச் கெய்ைவத 
வி்டவும் நிெழ்ச்சி ஒன்வை ரத்துச் 
கெய்ைது சிைநதது' என்று குறிப்பிட்ட 
உலெ சுெோதோர அவமப்பின் தவலைர் 
க்டோக்டர் க்டட்ரோஸ் அதகனோம் 
கெப்ரி்ேஸ், 'ெடினமோன முடிவுெள்' 
எடுகெப்ப்ட ்ைண்டும் என்று ைலியு -
றுத்தினோர். 

அகமரிகெோவின் ஆதிகெம் 
கெோண்்ட வைரஸ் திரிபோெ ஒமிக -
்ரோன் மோறி இருப்பதோெ சுெோதோர 
நிபுணர்ெள் அறிவித்திருககும் நிவல -
யி்ல்ே க்டட்ரோஸ் இதவனத் 
கதரிவித்துள்்ளோர். 

க்டல்்டோ திரிவப வி்டவும் ஒமிக -
்ரோன் திரிபு ்ைெமோெ பரவுைது 
கதோ்டர்பில் ஆதோரங்ெள் இருப்ப -

தோெவும் அைர் குறிப்பிடடுள்்ளோர். 
பிரோன்ஸ் மற்றும் கெர்மனி உடப்ட 
பல நோடுெளும் கெோ்ரோனோ ெடடுப் -
போடுெவ்ள இறுககியுள்்ளன. புதிே 
திரிபு பரவுைவத ெடடுப்படுத்த இநத 
நோடுெள் பேணக ெடடுப்போடுெவ்ளக 
கெோண்டுைநதுள்்ளன. கிறிஸ்மஸ் 
ெோலத்தில் கநதர்லோநது ெடுவமேோன 

மு்டகெநிவலவே கெோண்டுைநதுள் -
்ளது. எனினும் நோடவ்ட மு்டககுை -
தற்கு ெனோதிபதி ்ெோ வப்டனி்டம் 
திட்டம் இல்வல என்று கைள்வ்ள 
மோளிவெ ெ்டநத திங்ெடகிழவம 
கூறிேது. முழுவமேோெ தடுப்பூசி 
கபற்ை்போதும் கிறிஸ்மஸ் பேணங் -
ெள் ஒமிக்ரோன் பரைவல அதிெரிக -

கும் என்று அகமரிகெ கதோற்று்நோ -
யிேல் நிபுணர் அந்தோனி கபௌச்சி 
எச்ெரித்துள்்ளோர்.

பிரிட்டனிலும் ஒமிக்ரோன் திரிபு 
உச்ெத்வத கபற்றிருககும் நிவலயில் 
புதிே விதிெவ்ள கெோண்டுைருை -
தற்ெோன ைோய்ப்பு பற்றி பிரதமர் 
கபோரிஸ் ்ெோன்ென் குறிப்பிடடிருந -
தோர். எனினும் அநநோடடில் ்மலும் 
ெடடுப்போடுெள் கெோண்டுைருைது 
பற்றிே அறிவிப்புெள் கைளிேோெ -
வில்வல.

எனினும் லண்்டனில் ்நோய்ப்பர -
ைல் நிலைரத்வதக ெடடுப்படுத்தும் 
்நோககில், புத்தோண்வ்ட ைர்ைற் -
கும் முககிேக கெோண்்டோட்ட நிெழ்ச் -
சிவே ்மேர் ெோதிக ெோன் ரத்து கெய் -
துள்்ளோர்.

ெ்டநத நைம்பர் மோதம் கதோன்னோ -
பிரிகெோவில் முதலில் ெண்டுபிடிகெப் -
பட்ட ஒமிக்ரோன் திரிபு, அைதோனத் -
திற்குரிே ஒரு திரிபோெ உலெ சுெோதோர 
அவமப்பு அவ்டேோ்ளப்படுத்திேது.
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அச்ெம் 

ஜப்்ானில்	மூவர்	மீது
'தூக்கு'	நிறைேவறைம்

ெப்போனில் இரண்டு ஆண்டுெ-
ளில் முதல் முவை மூைர் தூககில் 
இ்டப்படடு மரண தண்்டவன நிவை-
்ைற்ைப்படடுள்்ளது. கெோடிே குற்-
ைங்ெள் கதோ்டரும் நிவலயில் மரண 
தண்்டவன நிவை்ைற்ைப்படுைது 
அைசிேமோெ இருப்பதோெ ெப்போன் 
குறிப்பிடடுள்்ளது. 

மரண தண்்டவன கதோ்டர்நது 
கெேற்படுத்தப்படுகின்ை ை்ளர்நது 
ைரும் நோடுெளில் ஒன்ைோெ ெப்போன் 
இருப்ப்தோடு, இதற்கு ெர்ை்தெ 
அ்ளவில் விமர்ெனங்ெள் இருநத-
்போதும் உள்நோடடில் மரண தண்்ட-
வனககு அதிெ ஆதரவு உள்்ளது. 

்நற்று தூககிலி்டப்பட்டைர்ெ-
ளில் ஒருைரோன 65 ைேது ேசு்டோெோ 
புஜிசி்ரோ, 2004 இல் சுத்திேல் 

மற்றும் ெத்திவே பேன்படுத்தி 
தனது 80 ைேதோன சித்தி, இரு ஒன்று-
விட்ட ெ்ெோதரர்ெள் மற்றும் ்மலும் 
நோல்ைவர கெோவல கெய்ததோெ குற்-
ைங்ெோணப்பட்டைரோைோர். மற்ை இரு-
ைர்ெ்ளோன 54 ைேது க்டோ்மோககி 
்டெகன மற்றும் 44 ைேது மிடசு-
்னோரி ஒனெோைோ ஆகி்ேோர் 2003 
ஆம் ஆண்டு விவ்ளேோடடு வமேம் 
ஒன்றின் இரு எழுதுவிவனஞர்ெவ்ள 
கெோவல கெய்துள்்ளனர்.   

மில்லி்யன்	கணக்காே�ாருக்கு	
சீ�ாவில்	றவரஸ்	ேொதற�
சீனோவின் ஷி நெரில் 42 ்பரி்டம் 

புதிதோெ கெோ்ரோனோ வைரஸ் கதோற்று 
இருப்பது அவ்டேோ்ளம் ெோணப்பட-
்டவத அடுத்து அநத நெரின் மில்லிேன் 
ெணகெோன குடியிருப்போ்ளர்ெளி்டம் 
வைரஸ் ்ெோதவன ந்டத்தப்ப்டவுள்்ளது. 

கெோ்ரோனோ கதோற்று முதல் முவை 
ெண்டுபிடிகெப்பட்ட சீனோவில் எல்வல 
ெடடுப்போடுெள், மு்டகெநிவலெள் 
மற்றும் நீண்்ட தனிவமப்படுத்தல் ந்டை-
டிகவெெள் மூலம் ெ்டநத ஆண்டு நடுப் -
பகுதி கதோ்டகெம் கதோற்றுச் ெம்பங்ெள் 
குவைநது ெோணப்படுகின்ைன. 

எனினும் அண்வமக ெோலத்தில் அநத 
நோடடில் பல நெரங்ெளிலும் மீண்டும் 
கதோற்றுச் ெம்பைங்ெள் பதிைோெ ஆரம்-
பித்துள்்ளன. 

இதில் 13 மில்லிேன் மகெள் ைசிககும் 
ஷி நெரில் ் நற்று 42 புதிே கதோற்று ெம்ப-

ைங்ெள் ெண்டுபிடிகெப்பட்ட நிவலயில் 
டிெம்பர் 9 ஆம் திெதி கதோ்டகெம் அநத 
நெரில் பதிைோன கதோற்றுச் ெம்பைங்-
ெளின் எண்ணிகவெ 91 ஆெ அதிெரித்-
துள்்ளது.

நெரின் போ்டெோவலெள் மற்றும் 
உள்்ளெ அரங்குெள் மூ்டப்படடு கபோது-
மகெள் கைளி்ே கெல்ைதற்கும் ெடடுப்-
போடுெள் கெோண்டுைரப்படடுள்்ளன.  

11	பில்லி்யன்	ச�ாலர்	
வரி	செலுத்தும்	ைஸ்க்

உலகின் மிெப்கபரிே கெல்ைநத-
ரோன எ்லோன் மஸ்க, இநத ஆண்டுக-
ெோெ 11 பில்லிேன் க்டோலர் ைரிவே 
கெலுத்தவிருப்பதோெ டவிட்டரில் 
கதரிவித்துள்்ளோர்.

மஸ்க கெலுத்தும் ைரி பற்றி 
ெமூெ ஊ்டெத்தில் இ்டம்கபற்ை 
விைோதத்வதத் கதோ்டர்ந்த அைர் 

இதவனத் கதரிவித்துள்்ளோர். மஸ்க 
ைரி கெலுத்த ்ைண்டும் என்று குடி-
ேரசு ெடசி கெனட்டர் எலிகெபத் 
கைோர்ரன் இநத ைோர ஆரம்பத்தில் ட-
விட்டரில் குறிப்பிடடிருநதோர். 

'ஆச்ெரிேப்படுபைர்ெளுகெோெ, 
நோன் இநத ஆண்டு 11 பில்லிேன் 
க்டோலர் ைரி கெலுத்து்ைன்' என்று 
மஸ்க பதிலளித்துள்்ளோர். 

மின்ெோர ெோர் உற்பத்தி நிறுைன-
மோன க்டஸ்லோ மற்றும் விண்கைளி 

உற்பத்தி நிறுைனமோன ஸ்்பஸ்எகஸ் 
நிறுைனரோன மஸ்க, இநத ஆண்டு 
ஆரம்பத்தில் உலகின் கபரும் கெல்-
ைநதரோெ முதல் இ்டத்வத பிடித்தோர். 

ப்ளும்்பர்க கெல்ைநதர்ெள் சுட-
டியின்படி மஸ்கின் கெோத்து மதிப்பு 
243 பில்லிேன் க்டோலர்ெ்ளோகும். 
இதில் க்டஸ்லோவின் மதிப்பு 1 டரில்-
லிேன் க்டோலர் என்ப்தோடு ஸ்்பஸ்-
எகஸின் மதிப்பு 100 பில்லிேன் 
க்டோலர்ெ்ளோகும்.

சீ�	நடெத்திர	ச்ண்ணுக்கு	
210	மில்.	ச�ாலர்	அ்ராதம்
சீனோவின் ெமூெ ஊ்டெ நடசித்திர-

மோன ஹுைோங் கைய் என்ை கபண்-
ணுககு ைரி ஏய்ப்பில் ஈடுபட்டதற்-
ெோெ 1.34 பில்லிேன் யுைோன் (210 
மில்லிேன் க்டோலர்) அபரோதம் 
விதிகெப்படடுள்்ளது. 

இவணேத்ளத்தில் பல மில்லி -
ேன் பின்கதோ்டருனவரக கெோண்்ட 
கைய், தமது த்ளத்வத பேன்படுத்தி 
பல்்ைறு தேோரிப்புெவ்ள விற்பவன 
கெய்துள்்ளோர். 

இநநிவலயில் அைர் 2019 மற்றும் 
2020 ஆம் ஆண்டுெளில் தனது ைரு-
ைோமோனத்வத மவைத்ததோெவும் 
்மலும் பல நிதி குற்ைங்ெளில் ஈடு-

பட்டதோெவும் ஹங்சு நிர்ைோெம் குற்-
ைம்ெோடடியுள்்ளது. விேோ தமது கெே-

லுககுச் சீன ெமூெ ஊ்டெத் த்ளமோன 
கைய்்போ பகெத்தில் மன்னிப்புக 
்ெடடுககெோண்டுள்்ளோர்.

சீனோவில் ஒன்வலன் மூலமோன 
கபோருடெள் கெோள்ைனவு கெய்ைது 
ை்ளர்ச்சி அவ்டநத நிவலயில் 36 
ைேதோன கைய் அநநோடடின் பிரதோன 
இவண பிரபலமோெ மோறியுள்்ளோர். 

கபோழுது்போககுத் துவையில் ைரி 
ஏய்ப்பு, தைைோன ந்டத்வத ஆகிேைற்-
றில் ஈடுபடு்ைோவரக குறிவைத்து 
சீனோ இநத ஆண்டு ஆரம்பம் முதல் 
பல அதிரடி ந்டைடிகவெெவ்ள 
எடுத்துைருகிைது. அதில் பல ெமூெ 
ஊ்டெப் பிரபலங்ெள் சிககினர்.

றகதா�	திச்த்தி்ய	துைவி	
ஓர்	ஆண்டுக்கு	ேைல்	ைா்யம்

்மற்கு சீனோவின் சிச்சுைோன் 
மோெோணத்தில் வெது கெய்ேப் -
பட்ட திகபத்திே துைவி க்டன்சின் 
்டோர்கி கதோ்டர்புகெோள்்ள முடிேோத 
ைவெயில் தடுத்து வைகெப்பட -
டுள்்ளதோெ கெய்தி கைளிேோகியுள் -
்ளது.   

ஓர் ஆண்டுககு முன்னர் வெது 
கெய்ேப்பட்ட இநதத் துைவி 
கதோ்டர்பில் கபோலிஸோரோல் 
எநத தெைலும் அளிகெப்ப்டோத 
நிவலயில் அைர் எங்்ெ உள்்ளோர் 
அல்லது அைரது ைழககு விெோர-
வணகெோன திெதி பற்றி குடும்பத்தி-
னர் ெைவல கைளியிடடுள்்ளனர்.   

30 ைேதுெளில் இருககும் ்டோர்கி, 

நோடவ்ட விடடு கைளி்ேறி 
ைோழ்நது ைரும் தலோய் லோமோவின் 
புவெப்ப்டங்ெவ்ள வைத்திருநதது 
மற்றும் அரசிேல் ரீதியில் உணர்-
வுபூர்ைமோன வி்டேங்ெவ்ள தமது 
வெ்பசியில் வைத்திருநத குற்-
ைச்ெோடடி்ல்ே வெது கெய்ேப்-
படடிருப்பதோெ '்ரடி்ேோ பிரீ' 
ைோகனோலி குறிப்பிடடுள்்ளது.   

்டோர்கியு்டன் ்மலும் பல துை -
விெள் வெது கெய்ேப்பட்டதோெ 
ெந்தகிகெப்படுகிைது. அைர் மீது 
இன்னும் ைழககு விெோரவண ந்டந-
ததோ அல்லது இல்வலேோ என்பது 
பற்றி எநத தெைலும் இல்வல 
என்று கூைப்படுகிைது.   



(கல்குடா தினகரன், பாசிக்குடா 
நிருபரகள்)  

கிரான் பிரதேச சசயலாளர 
பிரிவில் ஊரியன்்வட்ட ஆற்றி-
லிருந்து ஆண் ஒரு்வரின் சடலம் 
திஙகடகிழ்ை (20) ைா்ல 
க ண் ச ட டு க் க ப ப ட டு ள் ள ே ா க 
்வா்ழசதச்ன சபாலிஸ் நி்லய 
சபாறுபபதிகாரி லசந்ே பண்டார 
சேரிவிதோர.  

சடலைாக மீடகபபடட்வர 
்வாகதனரி குளததுைடு்்வ தசரந்ே 
நான்கு பிள்்ளகளின் ேந்்ேயான 
முருதகசு சசல்லதது்ர (்வயது 55) 
என அ்டயாளம் காணபபடடுள்-
ளார.  

கடந்ே சனிக்கிழ்ை கா்ல ைாடு 
தையபபேற்காக சசன்்ற்வர அன்று 
ைதியம் சோடக்கம் அ்வரது ்கய-
டக்கத சோ்ல தபசியில் பதில் 
எதுவும் கி்டக்காே நி்லயில், 
குடும்ப உ்றவினரகளும் ைாடடின் 

உரி்ையாளரும் ்வா்ழசதச்ன 
சபாலிஸ் நி்லயததில் மு்்றப-
பாடு சசயதுள்ளனர.  

இ்வர தேடபபடடு ்வந்ே 
நி்லயில் திஙகடகிழ்ை ைா்ல 
ஊரியன்்வட்ட ஆற்றில் இருந்து 
சடலைாக மீடகபபடடுள்ளது-
டன், அவ் விடததிற்கு ்வரு்க 
ேந்ே தகா்ற்ளபபற்று திடீர ைரண 
விசார்ன அதிகாரி ்வடித்வல் 
ரதைஸ் ஆனந் சடலத்ே பிதரே 
பரிதசாே்னக்காக ைடடக்களபபு 
தபாேனா ்்வததியசா்லக்கு 
அனுபபுைாறு சபாலிஸாருக்கு 
விடுதே அறிவுறுதேலுக்க்ைய, 
சடலம் ைடடக்களபபு தபாேனா 
்்வததியசா்லக்கு பிதரே பரிதசா-
ே்னக்காக அனுபபி ்்வக்கபபட-
டுள்ளது.  

சம்ப்வம் சோடரபாக ்வா்ழச -
தச்ன சபாலிஸார விசார்ன -
க்ள தைற்சகாண்டு ்வருகின்்ற -
னர.

(கா்ரதீவு குறூப நிருபர)

இன, ைே, கடசி தபேமின்றி ்வறிய-
்வரகளின்  ்வாழ்வாோரத்ே உயரதே  
முன்னுரி்ை ்வழஙகுஙகள் என 
்வனஜீ்வராசிகள் பாதுகாபபு ்வன்வள 
அபிவிருததி இராஜாஙக அ்ைசசர 
விைலவீர திசாநாயக்க கா்ரதீவில் 
சேரிவிதோர.

்வரவுசசலவுத திடடம்  -2022 ஆண்-
டிற்கான கலந்து்ரயாடல் கா்ரதீவு 
பிரதேச சசயலக தகடதபார கூடத-
தில் சசவ்்வாயக்கிழ்ை (21) 
பிரதேச சசயலாளர சி்வ.சஜகராஜன் 
முன்னி்லயில்  ந்டசபற்்றது.

அஙகு கா்ரதீவு பிரதேச  ஒருங-
கி்ணபபு குழுத ே்ல்வர என்்ற 
ரீதியில் ே்ல்ை ்வகிதது்ரயாற்று-
்கயில்  இராஜாஙக அ்ைசசர தைற்-
கண்ட்வாறு கூறினார.

அ்வர  தைலும் உ்ரயாற்று்க-
யில், ஜனாதிபதி  தகாடடாபய ்வந்-
ேோல் சகாதரானா ்வந்ேோக பலரும்  

கூறுகின்்றனர. ஆனால் அது  உண்-
்ையல்ல. உண்்ையில் சர்வதேச 
ரீதியில் எல்லா இடஙகளிலும் யார 
்வந்ோலும்  சகாதரானா ்வந்திருக்-
கும். அே்ன அ்வரகள் எதிரசகாண்-
தடயாக த்வண்டும்.

அம்பா்்ற  ைா்வடடததில் 3 
ஆயிரம் தகாடி ரூபா வீதி அபிவி-
ருததி த்வ்லகளுக்கும்,  ஆயிரம் 
தகாடி ரூபா குடிநீர ்வழஙகும் திட-
டததிற்கும்  ஒதுக்கீடு சசயயபபடடி-
ருந்ேது.

நிதி்யபாவிதது ்வறிய்வரகளின் 
்வாழ்வாோரததிற்கு முன்னுரி்ை 
அளியுஙகள். அ்வரகள் எந்ேக் கட-
சியானாலும் கடசி தபேமின்றி  உே-
வுஙகள்.

முழுஆண்டுக்கும் ்வரவுசசல-
வுத திடடம் ேயாரிக்கபபடடாலும் 
காலாண்்ட ்ையைாக ்்வதது 
ேயாரிக்கபபடடுள்ளது.

கடந்ே 70ஆண்டு காலததில் 
கடந்ே அரசாஙகஙகளினால் ஒதுக்-

கபபடட நிதிகள் சரியாக சபாதுைக்-
க்ள சசன்்ற்டயவில்்ல என்பது 
எனது கருதது.

எனத்வ, முடியுைான்வ்ர எந்ே 
ஒதுக்கீடு என்்றாலும் ைக்க்ள தநர-
டியாகச சசன்்ற்டய த்வண்டும். 
கிராமிய உற்பததி சபாருளாோ-
ரத்ே ்ையைாக்்வதது சசயற்பட-
த்வண்டும்.

தி்்றதசரிக்கு  சபாதுைக்கள் தநர-

டியாக மு்்றபபாடு சசயயமுடியும். 
அேற்கு ைா்வடட சசயலகம்  ்வ்க 
சசயயத்வண்டும். பிரதேச ரீதியாக 
பலத்வ்லத திடடஙகள் ைா்வடட 
சசயலகமூடாக  சசயற்படுதேபபட-
வுள்ளது. 

எனத்வ அ்ன்வரது ஒதது்ழப-
புடன் ்வருட ஆரம்பததிலிருந்தே  
சி்றபபாக முன்சனடுக்க திடடமிட-
த்வண்டும் என்்றார.
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வாழவாதார உதவிகள் மூலம் 
வருமானத்த அதிகரிகக வவண்டும்

(ஒலுவில் விதசட, அக்க்ரபபற்று 
ைததிய நிருபரகள்) 

  
சகாவிட-19 சோற்று காரணைாக 

நாடடின் சபாருளாோரம் வீழசசிய -
்டந்துள்ள நி்லயில், அே்ன மீள 
கடடிசயழுபபு்வேற்கு அரசாஙகததி-
னால் பல்த்வறு த்வ்லத திடடங-
கள் முன்சனடுக்கபபடடுள்ளோக, 
அக்க்ரபபற்று பிரதேச சசயலாளர 
ரீ.எம்.எம். அன்சார சேரிவிதோர.  

சசௌபாக்கியா சமுரததி ்வாரத -
தி்ன முன்னிடடு ஜனாதிபதி 
தகாடடாபய ராஜபக் ஷவின் ை்னப 
சபாருளாோர அபிவிருததி த்வ்லத 
திடடததின் கீழ, சமுரததி அருணலு 
்வாழ்வாோர சபாருடகள் ்வழங -
கும் ்்வப்வம் திஙகடகிழ்ை (20) 
அக்க்ரபபற்று பிரதேச சசயலகத-
தில் ந்டசபற்்றது. இதில் கலந்து 
சகாண்டு உ்ரயாற்று்கயிதலதய 
தைற்கண்ட்வாறு கூறினார.   

சமுரததி ே்ல்ைபபீட முகா -
்ையாளர எம்.பி.எம். ஹு்ஸன் 
ே்ல்ையில் ந்டசபற்்ற நிகழ -
வில், பிரதேச சசயலாளர ரீ.எம்.எம். 
அன்சார அஙகு சோடரந்தும் உ்ர -
யாற்று்கயில்,   

நாடடின் சபாருளாோரத்ே மீள 
கடடிசயழுபபு்வேற்கு ்வருைானம் 
கு்்றந்ே குடும்பஙகளுக்கு அரசாங-
கததினால் சிறு ்கதசோழில்க்ள 

ஆரம்பிபபேற்கான நட்வடிக்்க-
கள் எடுக்கபபடடு இவ்்வா்றான 
த்வ்லத திடடஙகள் முன்சனடுக்-
கபபடடுள்ளன.   

இேற்சகன சேரிவு சசயயபபட -
டுள்ள பயனாளிகள் இஙகு ்வழங-
கபபடும் ்வாழ்வாோர உேவிக்ள 
வீண்விரயம் சசயயாைல் ்கதசோ-
ழில்க்ள ஆரம்பிதது, அேனூடாக 
ேஙகளது ்வருைானத்ே அதிகரித -
துக் சகாள்ள த்வண்டும். அபதபா-
துோன் அரசாஙகததின் இவ்்வா்றான 
இலக்கி்ன அ்டயமுடியும்.   

சகாவிட-19 சோற்று காரணைாக 
நாடடின் சபாருளாோரம் வீழசசி 
அ்டந்துள்ள நி்லயிலும், ைக்க-
ளுக்கு தே்்வயான அ்னதது அததி -

யா்வசிய தச்்வகளும் ைற்றும் நலன்-
புரி தச்்வகளும் அரசாஙகததினால் 
சி்றந்ே மு்்றயில் முன்சனடுக்கப -
படடுள்ளது.   

 சிறு ் கதசோழில்க்ள ஆரம்பிப-
பேனால் நாடடின் ்வருைானத்ே 
அதிகரிக்க முடியும். இவ்்வா்றான 
த்வ்லத திடடஙகளுக்கு நாம் எல் -
தலாரும் ஒதது்ழபபு ்வழஙக த்வண்-
டுசைன்்றார. இந் நிகழவில் உேவி 
பிரதேச சசயலாளர ஏ.தக. ச்றாஸின் 
ோஜ், சமுரததி முகா்ைதது்வ பணிப-
பாளர யூ.தக.எம். நளீம், திடட முகா-
்ையாளர ஏ.எம். ஹமீட, ்வலய 
முகா்ையாளரகள் உடபட சமுரததி 
அபிவிருததி உததிதயாகதேரகள் என 
பலர கலந்து சகாண்டனர.   

அக்கமைப்பற்று பிைததச சசயலாளர்

வவ்ல நிறுததததால் மட்டு.
்வததியசா்லகள் ஸதம்பிதம்

ைடடக்களபபு குறூப நிருபர--

அரச  ்்வததியதிகாரிகள் தைற்-
சகாண்டுள்ள த்வ்ல நிறுதேம் காரண-
ைாக ைடடக்களபபு  ைா்வடட  ்்வத-
தியசா்லகளில் ் ்வததிய தச்்வகள் 
யாவும் ஸ்ேம்பிேை்டந்திருந்ேன.

கிழக்கு ைாகாணததிலுள்ள 
ஒதரசயாரு தபாேனா ்்வததியசா-
்லயான ைடடக்களபபு தபாேனா  
்்வததியசா்லயில் அ்னதது 

்்வததிய தச்்வகளும் பாதிக்கபபட-
டிருந்ேன.

்்வததியரகளின் பணி பகிஷக-
ரிப்ப அறியாைல் தூர இடஙகளி-
லிருந்து கிளினிக் ைற்றும் ்்வததிய  
தச்்வக்ளப சப்ற ்வரு்க ேந்ே 
தநாளாளரகள் திரும்பிச சசன்்ற்ே 
அ்வோனிக்க  முடிந்ேது.

ச்வளிதநாயாளர பிரிவிலும் தநாயா-
ளரகள் காததுக்கிடந்ே்ேயும் அ்வோ-
னிக்க முடிந்ேது.

ஊரியனவட்்டை ஆற்றிலிருந்து  
ஆண் ஒருவரின சடைலம் மீட்பு

கட்சி வேதமினறி வறியவரகளின 
வாழவாதாரததிற்கு முனனுரி்ம

்காமைதீவில் இைாஜாங்க அமைசசர் விைலவீை திசாநாயக்க

சமாதான 
நீதவானாக  
நியமனம்  

நிந்ேவூர அமீர தைரஷா வீதி்யச 
தசரதே ஆேம் பாஷித ஹுஸ்னி முழு 
தீவுக்குைான சைாோன நீே்வானாக 
நீதி அ்ைசசர அலி சபரியினால் நிய -
மிக்கபபடடுள்ளார.  

நிந்ேவூர அல்-அஷரக் தேசிய 
பாடசா்லயின் ப்ழய ைாண்வ-
ரும், கிழக்கு ைாகாண ஆளுநரின் 
சகாதரானா ேடுபபு சசயலணியின் 
அம்பா்்ற ைா்வடட இ்ணபபாள -
ருைான இ்வர, தேசிய நீர ்வழஙகல் 
ச்பயின் தேசிய உ்ேபபந்ோடட 
அணியின் ே்ல்வரும் ஆ்வார. ்வன -
விலஙகுகள் பாதுகாபபு இராஜாஙக 
அ்ைசசர விைலவீர திசாநாயக்க-
வின் நிந்ேவூர பிரதேச இ்ணபபுச 
சசயலாளராகவும் சசயற்படுகி்றார.
இ்வர ைரஹஹூம் ேம்பிசலவ்்்வ 
ஆேம், மீரசலவ்்்வ சிததி சபீயா 
ஆகிதயாரின் ைகனுைா்வார.    

அகில இலஙம்க முஸ்லிம லீக வாலி்ப முன்்னணி்களின் அம்பாமை ைாவட்ட சமதைள-
்னத்தின் ஏற்்பாடடில், 2020ஆம ஆண்டு ்க.ச்பா.த.சாதாைண ்பரீடமசயில் 9 'ஏ' சித்தி 
ச்பற்ை ச்பாத்துவில் பிைததச ைாணவன் எம.ஏ.எம.அபதுல் ைஹைான், ஓய்வு ச்பற்ை  
அதி்பர் ஐ.எல்.ஏ.ைஜீதி்னால் ்பதக்கம அணிவித்து ச்கௌைவிப்பமதயும, அருகில் முஸ்லிம 
லீக வாலி்ப முன்்னணி்களின் முன்்னாள் தமலவர் எம.ஐ.உதுைாசலபம்ப, ைாணவனின் 
தநமத எம.எஸ்.ஏ.ைலீக உட்ப்ட ்கலநது ச்காண்்ட அதிதி்கமள ்ப்டத்தில் ்காணலாம.

(்ப்டம: ஒலுவில் கிழககு தி்ன்கைன் நிரு்பர்)

'சமுரததி சசளோககியா' திட்டைததின கீழ நிரமாணிககபேட்டை வீடுகள் ்கயளிபபு
புதிய காதோன்குடி தினகரன்  
நிருபர

ைண்மு்ன  பற்று பிரதேச 
சசயலாளர பிரிவில் சமுரததி 
சசளபாக்கியா திடடததின் 
கீழ  நிரைாணிக்கபபடட 
வீடுகள்  பயனாளிகளிடம் 
்கயளிக்கும்  நட்வடிக்்க 
இடம் சபற்று ்வருகி்றது.

இத  திடடததின் கீழ ஆ்ர-
யம்பதி கிழக்கு கிராை உத-
திதயாகதேர பிரிவில்    நிர-
ைாணிக்கபபடட சமுரததி 

சசளபாக்கியா வீடு  திஙகடகி-
ழ்ை (20)   தி்றந்து ்்வக்கப-
படடது.

ைண்மு்ன  பற்று பிரதேச 
சசயலாளர திருைதி சததியா-
னந்தி நைசி்வாயததின்  தைற்-
பார்்வயிலும் ஆதலாச்ன-
யிலும்  இந்ே வீடு தி்றந்து 
்்வக்கபபடடது.

இந் நிகழவில்  ைண்மு்ன 
பற்று பிரதேச சசயலக 
சமுரததி  ே்ல்ையக முகா-
்ையாளர திருைதி பாத-
தும்ைா பரீட, சமுரததி சமூக 

அபிவிருததி  திடட உேவியா-
ளர  எம். ஜஹூ்னதீன் உடபட 
சமுரததி அபிவிருததி உததி-
தயாகதேரகள் கலந்து சகாண்-
டனர.

குறிதே  வீடு சமுரததி அபி-
விருததி தி்ணக்களததின் 
இரண்டு இலடசம் ரூபா  நிதி -
யுேவியுடன்  பயனாளியின் 
ஒரு இலடசதது ஐம்போயி-
ரம் ரூபாய நிதி  பஙகளிப-
புடன் மூன்்ற்ர இலடசம்  
ரூபா நிதியில் நிரைாணிக்கப -
படடுள்ளது.

கல்மு்ன ேஸநி்லய 
புனர்மபபு ேணி துரிதம்

(கல்மு்ன விதசட நிருபர)

கல்மு்ன பிரோன பஸ் ேரிபபு 
நி்லய  ்வளாகத்ே புனர்ைதது, 
அழகுபடுததும் த்வ்லததிடடம் 
துரிேைாக  முன்சனடுக்கபபடடு ்வரு-
கின்்றது.

புனர்ைபபு பணிக்ள கல்மு்ன  
ைாநகர முேல்்வர ஏ.எம்.்றகீப  சசவ்-
்வாயக்கிழ்ை  (21) தநரில் சசன்று 
பார்்வயிடடார.

பிரேைர ைஹிந்ே ராஜபக் ஷவின்  
சபாறுபபிலுள்ள நகர அபிவிருததி 
அ்ைசசினால் தேசிய ரீதியில் 100 நக-
ரஙக்ள  சசழு்ைமிகு நகரஙகளாக 
அபிவிருததி சசயயும் திடடததின் 

கீழ, கல்மு்ன  நகரமும் உள்்வாங-
கபபடடு, முேற்கடடப பணியாக 
பஸ் நி்லய ்வளாகம்  புனர்ைபபு 
சசயயபபடடு ்வருகின்்றது.

கடந்ே சசபசடம்பர 10ஆம் திக-
தியன்று நகர  அபிவிருததி அதிகார 
ச்பயின் பிரதிப பணிபபாளர எஸ்.
பி.எஸ்.சஜயதிஸ்ஸவின்  பஙதகற்-
புடன் தையர ே்ல்ையில் இததிட-
டம் அஙகுராரபபணம் சசயது  ்்வக்-
கபபடடிருந்ே்ை குறிபபிடதேக்கது.

பஸ் நி்லய  புனர்ைபபு 
பணிகள் காரணைாக  தச்்வயில் 
ஈடுபடுகின்்ற பஸ்கள்,  வீதிகளிலும் 
ஐக்கிய சதுக்கததிலும் ேரிதது நிற்கச 
சசயயபபடுகின்்றன.

யா்னகளால் ேயிரகள் அழிவு
(மூதூர தினகரன் நிருபர)

மூதூர  க்ரதயார தோடடக் கிரா-
ைஙகளான இ்றால்குழி, த்வேததீவு, 
உபபுக்காசசிைடு,  சந்ேனச்வட்ட, 
ச்வடடுக்காடடுதச்ன தபான்்ற கிரா-
ைஙகளுக்குள் யா்னகள் இரவில்  
பிரத்வசிதது தோடடப பயிரக்ள 
சபரிதும் அழிதது ்வரும் நி்லயில், 
இபபகுதி  தோடடக்காரரகள் சபரும் 
நஷடஙக்ள அ்டந்து ்வரு்வோக 
க்வ்ல சேரிவிக்கின்்றனர.

தோடடக்காரரகள் இம்மு்்ற மிக 
அதிகளவில் பரு்வ கால ை்ழ்ய 

நம்பி  தைடடு நிலஙகளில் சநற்ப-
யிரகள், தசாளம், ைரச்வள்ளி, நிலக்-
கட்ல ைற்றும்  ைரக்கறி பயிரகள் 
தபான்்ற உணவுப பயிரக்ளயும் உற்-
பததி சசயதுள்ளனர.

இந்நி்லயில்  முே்லைடு ஆறு, 
நன்னி ஆறு, இ்றால்குழி ஆறு 
ைற்றும் கங்க ஆற்்்ற அண்டிய  
அயல்காடடு பகுதியில் இருந்து 
இரவில் ்வரும் யா்னகள் இவ்்வாற்-
்்றக் கடந்து  தோடடக் காணிகளுக்-
குள் பித்வசிதது அறு்வ்டக்குரிய 
பயிரினஙக்ள   அழிதது ்வரு்வோக-
வும் சேரிவிக்கின்்றனர.

்கல்மும்ன வலயக ்கல்வி ்பணிப்பாளைா்க ்க்டமையாற்றி ஓய்வுச்பற்ை எம .எஸ்.எம.ஜலீ-
லுககு நலன் புரிசசங்கம ஏற்்பாடு சசய்த ்பாைாடடு நி்கழ்வில், ்கல்விசார் உத்திதயா்கத்தர்-
்களால் வைதவற்்பளிக்கப்படுவமத ்ப்டத்தில் ்காணலாம.

(்ப்டம: நற்பிடடிமும்ன தி்ன்கைன் நிரு்பர்)



மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்
 
ஒரே குடுமபதள்தச் ரேர்்ந்த இரு -

வருக்கிளைரே ஏற்படை ளைைலப்-
பின் ரபாது ஒருவர் உயிரிழ்நதுள்-
ைார்.  

மஹவவல வபாலிஸ் பிரிவில் 
மஹவவல பகுதியில் ஏற்படை 
ேமபவததில் ஒரு பிள்ளையின் ்த்ந-
ள்தோன இளைே ேரைா்தேன் ேனத 
வெேவர்த்தன வேது 24 என்பவரே 
உயிரிழ்ந்தவோவார்  

ஒரே வீடடில் வசிக்கும குறித்த 
ேரைா்தேர்ைளுக்கு இளையில் ஏற் -
படை ்தனிப்படை ்தைோறின் ைாேண -
மாை ஏற்படை வாயத்தர்க்ைம இறு-
தியில் ளைைலப்பில் முடி்ந்தது.  

இ்தன் ரபாது உள்ளூரில் ்தோ -

ரிக்ைப்படை துப்பாக்கி ஒன்றினால் 
இளைே ேரைா்தேர் ரமற்வைாணை 
துப்பாக்கி பிேரோைததினால் 
மூத்த ேரைா்தேருக்கு ைாேம ஏற்-
படடுள்ைது. ைாேமளை்ந்த அவர் 
துப்பாக்கிளே பறிதது துப்பாக்கி 
முளனோல், ்தாக்கிேதில் இளைே 
ேரைா்தேன் உயிரிழ்நதுள்ை்தாை 
விோேளணயின்ரபாது வ்தரிே வ்ந-
துள்ை்தாை வபாலிோர் வ்தரிவித்த -
னர்.  

ைாேஙைளுக்குள்ைான மூத்த 
ேரைா்தேன் மாத்தளை ஆ்தாே ளவத-
திேோளலயில் அனுமதிக்ைப்படடு 
சிகிச்ளே வபற்று வருகின்்ார். இச் 
ேமபவம வ்தாைர்பான விோேளண -
ைளை மஹவவல வபாலிஸார் 
ரமற்வைாணடு வருகின்்னர்.    

‘ைடின உளழப்பு, சிக்ைன வாழக்ளை’ 
இ்தளன ்தாேை ம்நதிேமாை ்தனது இை வேது 
மு்தரல உள்ைததில் இருததி வாழக்ளைப் 
பேணதள்த முன்வனடுத்த ஒரு வபருமை-
னாை வாழ்நது ைாடடிக்வைாணடிருப்பவர்-
்தான் மல்வாளன பூ்நர்தாடைததில் (மல்வத-
ள்தயில் பி்்நது ்தன் ைாலில் நின்று வாைா 
மலோை மணம வீசிக்வைாணடிருக்கும 
லாஃபிர் ஹாஜிோர் எனப் வபேர் வைாணடு 
வாழும வள்ைலாவார். வபருளம என்பள்த 
அறிோ்த அைக்ைமான மனி்தோை அவர் திைழ-
கின்்ார்.

1945ஆம ஆணடு ஆைஸ்ட மா்தம 23ம 
திைதி பி்்ந்த லாஃபிர் ஹாஜிோர். ்தனது 
சின்னப் பருவததிரலரே ்தாய ்த்நள்தேளே 
இழ்நது ்தனது சிறிே ்தாோர் நபீஸா உமமா-
வின் அேவளணப்பில் வைர்க்ைப்படைார். 

மல்வாளனயில் அன்ள்ே ைாலைடைத -
தில் புைழபூத்த ஹஜ் வீடடுக் குடுமபம, 
்தைப்பனார் ஊர் வபரிே மததிச்ேம வேயேது 
அப்துல் ேஹீம. ்தாயவீடடுப் பேமபளே 
மூஸா வீடடுக் குடுமபம உமமு மர்ழிோ 
ஆகிரோருக்கு ைளைசி மைனாைப் பி்்ந்தார். 
மூத்த ேரைா்தே ேரைா்தரிைள் ஆறு ரபர்.

்தனது 12வேதில் ்தாோளே இழ்ந்தார். 
18வது வேதில் ்தைப்பனாளே இழ்ந்தார். 
்தாய ்த்நள்தேர் இைவேதிரலரே இழக்ைப்-
படை்தால் ்தனிளமயில் வாழும நிளலக்-
குத ்தள்ைப்படைார். அதுவும ்தனி வீடடில் 
்தாரன உளழதது ்தாரன ேளமததுச் ோப்பி-
டும நிளலக்கு ்தள்ைப்படைார். லாஃபிர் 
ஹாஜிோர் எப்ரபாதும ்தன்ைாலில் நிற்ை-
ரவணடும என்் மன உறுதிளே சின்ன 
வேதிரலரே வைாணடிரு்ந்தார். ஆனால் 

எ்ந்தவவாரு ே்ந்தர்ப்பததிலும உ்வுைளை 
பளைததுக் வைாள்ைவில்ளல.

கல்வி 
அன்ள்ே வல்ைம மைா விததிோலேததில் 

(இன்ள்ே அல்முபாேக் ர்தசிே ைல்லூரி) 
ஆேமபக் ைல்விளே வபற்்ார். ்தேம ஒன்று 
மு்தல் அன்ள்ே எஸ்.எஸ்.சி. பரீடளே 
எழுதும வளேயில் ைல்வி ைற்்ார். அ்தன் 
பின்னர் ைல்விளே வ்தாைோ்த ரபாதும 
எதிர்ைால ே்ந்ததியினர் ைல்விததுள்யில் 
ரமரலாஙை ரவணடுவமன்் தூேரநாக்குச் 
சி்ந்தளன லாஃபிர் ஹாஜிோரிைம எப் -
ரபாதும ைாணப்படைது. ்தனது பாைோளல -
ோன அல்முபாேக்ளை நாடடின் உேர்்ந்த 
பாைோளலோைக் ைாண ரவணடுவமன்் 
ைனவு எப்ரபாதும அவரிைம ைாணப்பட-
ைது. இன்றும கூை அ்ந்த நிளலப்பாடளைக் 
வைாணைவோைரவ உள்ைார்.

அவேது ைனவவான்று நனவாகிே நாள் 
1997 ஆம ஆணடு மார்ச் மா்தம 16ஆம திை-
திோகும. ்தனது பாைோளலோன அல்முபா-
ேக் ைல்லுரிக்கு ்தன் வோ்ந்த நிதியிலிரு்நது 35 
இலடேம ரூபாளவ வேலவிடடு ரைடரபார் 
கூைதள்த அளமததுக் வைாடுத்தார். அ்தன் 
தி்ப்பு விழாவும, அல்முபாேக்ளை ர்தசிே 
பாைோளலோை ்தேமுேர்த்தப்படை 
வபான்னான நாள் அன்்ாகும.

ஸ்ரீலஙைா முஸ்லிம ைாஙகிேஸின் 
அன்ள்ே ர்தசிேப்படடிேல் பாோளு -
மன்் உறுப்பினோன ேடைத்தேணி எம. 
எம. ஸுளஹர் முழுளமோை வேேற்படடு 

முஸ்லிம ைாஙகிேஸ் ்தளலவரும அளமச்ேரு -
மான ெனாதிபதி ேடைத்தேணி எம.எச்.எம. 
அஷேபின் ஒததுளழப்புைன் மல்வாளன 
மக்ைளின் அ்ந்த எதிர்ப்பளப நிள்ரவற்றிக் 
வைாடுத்தார்.

இ்தன் பின்னணியிலிரு்நது இேவு பைல் 
பாோது அேோது பாடுபடைவர் ்தான் 
லாஃபிர் ஹாஜிோர். இது மல்வாளனயின் 
வேலாற்ள் பதிவு வேயயும ஒரு நிைழவா -
ைரவ அளமேப்வபற்்து. மல்வாளனயின் 
வேலாற்ள்யும, அல்முபாேக்கின் வேலாற்-
ள்யும எழுதும ோரும லாஃபிர் ஹாஜிோ-
ரின் நாமதள்த ம்்நதும கூை எழு்த முடிோது 
என்பது மறுக்ை முடிோ்தவ்தான்்ாகும. 

இ்ந்தச் ே்ந்தர்ப்பததில் ்தான் ைல்விக்ைற்் 
பாைோளல அதிபர், ்தனக்கு ைல்வி புைடடிே 
ஆசிரிேர்ைளை ஒருரபாதும ம்்நது விை-
வில்ளல. அக்ைாலப் பகுதியில் ்தளலளமோ-
சிரிேோை பாத்தாஞேலி என்் ்தமிழாசிரிேர் 

ப்தவியிலிரு்ந்தார். அததுைன் ்தனது வகுப்பா -
சிரிேர்ைைான ேணமுைம, சிவஞானம ஆகி-
ரோளேயும அவர் நிளனவூடடியுள்ைார்.

அன்று எஸ்.எஸ்.சி பரீடளே எழுதிே 
ளைரோடு 18 வேள்த ்தாணடிே நிளலயில் 
பள்ளிப் படிப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி ளவதது-
விடடு வோ்ந்தமாை வ்தாழில் வேயயும முேற்-
சியிலி்ஙகினார்.

சுய த�ொழில் முனைப்பு
பள்ளிப்படிப்ளப முடித்த ளைரோடு 

வோ்ந்தமாை உளழக்ை ரவணடும என்் எண-

ணததில் நணபவோருவருைன் இளண்நது 
இேததினபுரியில் மாணிக்ைக்ைல் அைழும 
வ்தாழிலில் ஈடுபடைார். ஆனால் அ்ந்தத 
வ்தாழிலில் அவளே முன்ரன் விைாமல் 
நணபர்ைைால் ஏமாற்்ப்படைார். அ்தன்பின்-
னர் அதவ்தாழிலுக்கு முழுக்குப் ரபாடடு-
விடடு ்தனது 20ஆவது வேதில் வைாழுமபு 
பு்க்ரைாடளையில் வோ்ந்தமாை விோபா-
ேம வேயேத வ்தாைஙகினார். அ்தற்கும ஒரு 
நணபர் இளண்ந்தார். அவர் யூனுஸ் பாய 
அவருைன் சிறிது ைாலம வர்த்தைததில் ஈடு-
படை ரபாதும இளையில் இருவரும பிரி்நது 
வைாணைனர்.

இ்தனிளைரே ்தமது குடுமபத வ்தாழிலான 
இ்ப்பர் மில்ளல வ்தாைே முற்படடு வோ்ந்த -
மாை வ்தாழிளல ஆேமபித்தார். 1984ைளில் 
வைாழுமபில் சி்்ந்த வ்தாழிலதிபர்ைளில் 
ஒருவோை லாஃபிர் ஹாஜிோர் மிளிர்்ந்தார். 
அன்னார் வோ்ந்தக்ைாலில் நின்று உேர்்நது 
வைாணரை ரபானார்.

வர்த்தைததில் உேர்்நது நின்் லாஃபிர் 
ஹாஜிோர்  ஒரு ரபாதும வஙகிைளுைன் 
உ்வு ளவததுக் வைாள்ைவில்ளல. வடடி 
ஹோம, வஙகிக் வைாடுக்ைல் வாஙைலும 
ஹோம என்ர் ைருதி அ்தளன முற்்ாை 
நிோைரித்தார். ஆன்மிைததில் அளேோ்த நம-
பிக்ளை ளவத்த லாஃபிர் ஹாஜிோர் இஸ்-

லாமிே வாழக்ளை முள்யிளனரே ்தனது 
இலடசிேமாைக் வைாணடு வேேற்படடு 
வ்ந்தார். ்தான் ைைனாளிோைரவா, வடடியு-
ைன் வ்தாைர்புபடைவனாைரவா மேணிக்ை -
விருமபவில்ளல என அவர் அடிக்ைடி கூறி 
வ்நதிருகின்்ார்.

திருமண பந�ம்
லாஃபிர் ஹாஜிோரின் திருமண ப்ந்த-

மும விசிததிேமான்தாகும. ்தனது 30வது 
வேதில் 1976ஆம ஆணடில் அவருக்கு 
திருமணம இைமவபற்்து. மல்வாளன-

யில் மற்வ்ாரு பிேசிததி வபற்் இைமான 
ேக்ஷபான பிேர்தேததில் அன்வர் மததிச்ேம 
வீடடில் வபண பார்த்தார்ைள். அவருக்கும 
அதில் வபரு விருப்பம இரு்ந்தது. ஆனால் 
சில ேலேலப்புைள் அதில் ைாணப்படைன.
ஆனால் அவர் அள்த விடடுக் வைாடுக்-
ைவில்ளல. இது அவேது பிடிவா்ததள்த 
புைமரபாடடுக் ைாடடுவ்தாை அளம்ந்தது.

அவேது ேப்தம வவன்்து. ேக்ஷபானவில் 
அன்வர் மததிச்ேம மைளை மணமுடிதது 
பூ்நர்தாடைக் ரைாடளைக்கு இோொவாை 
வ்ந்தார். ்தனது இலடசிேததில் வவன்் மனி -
்தனாை ்தளல நிமிர்்நது நின்்ார்.

இன்்ைவும அ்ந்தக்ரைாடளை மாளிளை -
யில் மளனவி, பிள்ளைைளுைன் ைமபீேமாை 
்தளலநிமிர்்நது வாழ்நது வைாணடிருக்கின்-
்ார். நாடுரபாற்றும நல்ல மனி்தோை ஊர் 
ரபாற்றும வபரு்ந்தளைோை அவர் வாழக் -
ளைப் பேணம சீோைரவ வ்தாைர்்நது வைாண -
டிருக்கின்்து.

கடிை உனைப்பு சிககை வொழகனக
லாஃபிர் ஹாஜிோரின் வாழக்ளை விததிோ -

ேமானது. ோோை இரு்ந்தாலும மக்ைள் ைடின -
மாை உளழக்ை ரவணடும. அர்த ேமேம சிக் -
ைனமாை வாழப்பழகிக் வைாள்ை ரவணடும. 
உளழப்பு ரநர்ளமோன்தாை இருக்ை 
ரவணடும. ஆைமபேம இருக்ைரவ கூைாது. 
சிக்ைனமாை இள்வபாறுத்தமுளைேவ-
ோை வேலவுைள் அளமே ரவணடும. வீண 
விேேதள்த முற்்ாை ்தவிர்க்ை ரவணடும. 
இவற்ள் ே்தாவும மக்ைளுக்கு எடுததிேமபு-
பவோைரவ ைாணப்படைார்.

இ்ந்த ஏழளமோன இலடசிே ரைாடபாட -
டிளன அன்னார் ஊருக்கு மடடும வோல்-
லவில்ளல. ்தனது வீடடிலும அ்தளனரே 
ைளைப்பிடித்தார். ்தனது மளனவி மக்ைளுக் -
கும இ்தளனரே ரபாதித்தார். இ்தற்ைாை 
ைருமிோை இருக்குமாறு அவர் கூ்வில்ளல. 
ைாலமறி்நது வேயே ரவணடிே ்தான ்தர்மங-
ைளை வேயயுமாறு கூறிேர்தாடு ்தானும ்தான 
்தர்மஙைளை குர்ஆன், ஹதீஸ் வழியில் முன்-
வனடுக்ைத ்தவ்வில்ளல.

ஒற்றுளமோைவும, நல்லிணக்ைதர்தாடும 
வாழ ரவணடும. ஏளனே ேமூைத்தவர்ைளு -

ைனான நல்லிணக்ைதள்தப் ரபணுவ்தன் 
மூலம அவர்ைைது மனஙைளை வவல்லக்கூ-
டிே்தாை இருக்கும. அன்பு, அகிமளே, விட -
டுக்வைாடுக்கும மனப்பான்ளமயின் அவசி -
ேதள்த வலியுறுததி வருகின்்ார்.

இனஙைளுக்கிளையிலான நமபைத்தன்-
ளமளே ைடடிவேழுப்புவ்தனூைாை ேமூைக் 
ைடைளமப்ளப வைர்தவ்தடுக்ை முடியும 
என்் நமபிக்ளை அவரில் ஊறிக்கிைப்ப-
ள்தப் பார்க்ை முடிகி்து.

புரி்நதுணர்வும, நமபிக்ளையுரம எமக் -
குத ர்தளவ. நாம எ்ந்தச் சூழ நிளலயிலும 
பிரி்நது பிைவுபடடு விைக்கூைாது. இஸ்லாம 
ஒற்றுளமளே வலியுறுததி நிற்கின்்து. அ்ந்த 
ஒற்றுளம என்பது இனம, ம்தம, வமாழி 
ைை்ந்த்தாை இருத்தல் மிை முக்கிேமான்தா-
கும என்பள்த லாஃபிர் ஹாஜிோர் வவளிப்ப-
ளைோைரவ மனம தி்்நது கூறுகின்்ார்.

அவர் சி்்ந்தவ்தாரு வாழக்ளைப் பாைத -
ள்தக் ைற்்றி்ந்தவோவார். ைடசி அேசிே -
லுக்ைப்பால் நின்று மக்ைளுக்ைாை குேல் 
வைாடுக்கும மன நிளலயில் அளனவளேயும 
அேவளணக்கும சித்தம வைாணை வபருமை -
னாை அவர் ைாணப்படுகின்்ார். ்தான் எடுக் -
கும நிளலப்பாடடில் உறுதிோை நிற்பவர். 
75 ஆணடுைளை ைை்ந்த நிளலயிலும நிளல 
்தடுமா்ா்த ஒரு வபருமைனாைக் ைாணப்ப -
டுகின்்ார். ்தனக்குச் ேரிவேனப்படைள்த 
்தேக்ைமின்றி வவளிப்படுததும ஒரு ள்தரிே -
ோலிோை லாஃபிர் ஹாஜிோர் ைாணப்படு -
கின்்ார்.

்தனது வாழவில் 75 ஆணடுைளைக் ைை்நது 
பேணிக்கும ர்தேமான்ே லாஃபிர் ஹாஜிோர் 
்தனது பவை விழாளவ வைாணைாடி பே -
ணிக்கின்்ார். அன்னாேது பணிோனது 
நூற்்ாணளையும ைை்நது பேணிப்ப்தற்கு 
இள்வன் அவருக்கு அருள்புரிே ரவணடு -
வமன பிோர்ததிதது வாழவாஙகு வாழ்நது 
வைமவப்வும வாழததுக்ைளை ேமர்ப்பிக் -
கின்ர்ாம.
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மல்வொனை �ந� மொணிககம் பவள விைொ கொணும் வளளல்

பூந்தோட்டத்தில் பூத்த வோ்டோ மலர்

அவரது கரஙகள ஒருபபொதும் எடுககும் கரஙகலொக
கொணப்படவில்னல - பதிலொக எப்பபொதும் தகொடுககும்
கரஙகனளக தகொணட�ொகபவ கொணப்படுகிறது

தேசமான்ய லாஃபிர் ஹாஜி்யார்

சிபரஷட ஊடகவியலொளர் 
கலொபூஷணம் எம்.ஏ.எம். நிலொம் 

வட்டததனிய முமைதீன் ஜும ஆப்பள்ளிவாசலின் ஏற்பாடடில் இமமுமை ்பல்ைமைகைழைம ததரிவு தசயயப்பட்ட, ை.த்பா.த சாதாரண 
தரத்தில் சைை ்பா்டஙைளிலும 9 ஏ சித்தியம்டநத ைாணவ, ைாணவிைமை ்பாராடடி தைௌரவிககும நிைழ்வில், இைஙமை ைாமைதீவுக -
ைான த்பரன்லிஙைவரி நிறுவனத்தின் தமைமை நிர்வாை அதிைாரி அமீர் அஹைடினால் தைாரரானா ைாைத்தில் சமூைத்திறைாை ்பங -
ைாறறிய ்பள்ளிவாசலின் தமைவர் கியாஸ் ரவூப ஹாஜியாருககு விரச்ட விருது வழஙகி தைௌவிப்பமதயும ்பல்ைமைகைழைம ததரிவு 
தசயயப்பட்ட ைாணவி ஒருவருககு கியாஸ் ரவூப ஹாஜியார் ்பரிசு வழஙகுவமதயும ைாணைாம.

(்ப்டஙைள்: ைாவத்தைை தினைரன் நிரு்பர்)  

குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட   
கைைலப்பில் ஒருவர் ்பலி

்பாலம தசேமக்டநேோல்   
ைலஹா மகைள் அவதி   

ைணடி நைரிலிரு்நது அ்ந்தாளன 
ஊைாை ைலஹாவுக்குச் வேல்லும 
வீதியில், ைலஹா குறூப் பகுதியில் 
அளம்நதுள்ை பாலம ரே்தமளை்நதுள்-
ை்தால் மக்ைள் ரபாக்குவேதது வேயே 
முடிோமல் அவேௌைரிேஙைளுக்குள்-
ைாகியுள்ைனர்.   

மளலேைததில் ்தற்ரபாது வபயது 
வரும மளழ ைாேணமாைரவ, இ்ந்தப் 
பாலம ரே்தமளை்நதுள்ை்தாை வ்தரி-
விக்ைப்படுகி்து. ைலஹா பிேர்தேத-
தில் வசிக்கும மக்ைள் ைணடி மற்றும 
ஏளனே இைஙைளுக்குச் வேல்வ்தற்கு 
பிே்தானமாை இப்பாள்தளேரே பேன்-
படுததி வருகின்்னர்.   

எனரவ ேமப்ந்தப்படை அதிைாரிைள் 
இவ்விைேததில் ைவனம வேலுததி, 
பாதுைாப்பான பாலவமான்ள  ்அளமத-
துத ்தருமாறு ைலஹா பிேர்தே மக்ைள் 
ரவணடுரைாள் விடுக்கின்்னர்.  

ஆர். ரெஜீனா     

வட்டததனியமவச் ரசர்நத ைாணவன் மின்ஹாஜ் முஆவியா 
எதிர்வரும ஜனவரி ைாதம 13 ஆம திைதி ்பாகிஸ்தான் ைாகூரில் 
நம்டத்பறும குத்துச் சணம்டப ர்பாடடியில் ைைநது தைாள்ைவுள்-
ைார்.  இவர் ரதசிய ரீதியில் 9 வயதுகைான வாடடி பிதரன்ஸ் 
குத்துச் சணம்டப ர்பாடடியில் ்பை ர்பாடடிைளில் ்பஙகு தைாணடு 
ரதசிய ரீதியில் ்பதகைஙைமை தவன்ைவர்.    (இக்பால் அலி)    

இைஙமைககு தனிப்பட்ட முமையில் விஜயம தசயத ைனித ரநய ஜனநாயை ைடசியின் ைாநிை த்பாதுச் தசயைாை -
ரும முன்னாள் சட்டைன்ை உறுபபினருைான தமீமுன் அன்சாரி அஸர்ைமை ைருதாமனயில் உள்ை ரஹாட்டலில்   
சநதித்து ரநறறு �ைஙைா முஸ்லிம மீடியா ர்பாரத்தின் உ்பத் தமைவரும மூத்த ஊ்டைவியைாைர் ைைாபூஷணம 
எம.ஏ.எம. நிைாம எழுதிய தடடுத் தாவாரம நூமை வழஙகினார். அருகில் ஊ்டைவியைாைர் திருச்சி எம.ரை. ஷாகுல் 
ஹமீது, �ைஙைா முஸ்லிம மீடியா ர்பாரத்தின் த்பாருைாைர் தஜமஷீத் அஸீஸ், ததாணடி முஹமைது ஷரீப, 
முஹமைது ஆசாத், முஹமைத் இல்ஹாம ஆகிரயாமரயும ைாணைாம.

்யாழில் ஆைா்யத்தில் ்பறநே இகைஞன 
உயிர்ேப்பி்ய அதிச்யம; ப்பரும ்பர்பரப்பு
ோழப்பாணததில் இைம 

குடுமபஸ்்தர் ஒருவர் படைததின் 
ையிற்ள்    பிடிததுக்வைாணடு 
சுமார் 40 அடி உேேததில் 5 நிமிைம 
வளே வ்தாஙகிக் வைாணடிரு்ந்த ேம-
பவம  ேமூை வளலத்தைஙைளில் 
வவளிோகி வபரும பேபேப்ளப 
ஏற்றிப்படுததியுள்ைது.  

இச்ேமபவம ோழ. பருததித -
துள் புரலாலி பகுதி வைமோட-
சியில் திஙைடகிழளம (20-) இைம-
வபற்றுள்ைது.  

 இளைஞர்ைள் பலர் ்தாம விட-
டுவைாணடிரு்ந்த  பாரிே  பட-
ைததின் ையிற்ள் ஒரு மேததில் 
ைடடி ளவதது விடடு, படைம 
ஏற்றியுள்ைனர்.  படைம ஏற்றிே 
இளைஞர்ைைால் அ்தளனக் ைட-
டுப்படுத்த முடிோமல் ளைவிட-
டுள்ைனர். எனினும இைம 
குடுமபஸ்்தர் ஒருவர் மடடும பட-
ைததின் ையிற்ள் விைாது பிடித-
துக்வைாணடு, சுமார் 40 அடி உே-
ேததில் 5 நிமிைம வளே வ்தாஙகிக் 

வைாணடிரு்ந்த ைாடசி ேமூை 
வளலத்தைஙைளில் வவளிோகி பே-
பேப்ளப  ஏற்படுததியுள்ைது.

40 அடி உேேததில் வ்தாஙகிக் 
வைாணடிரு்ந்த இைம குடுமபஸ்-
்தர் படைம ைடைப்படை ையிற்ள் 
ரநாக்கி பின் நைர்்நது சுமார் 20 
அடி உேேததில் இரு்நது ர்தாடைச் 
வேயளைக்ைாை பணபடுத்தப்படை 
நிலததில் வீழ்ந்த ைாடசியும பதி-
வாகியுள்ைது.  

கீரழ விழு்ந்த அவர் உைனடி-
ோை பருததிததுள் ஆ்தாே ளவத-
திேோளலக்கு வைாணடு வேல்லப்-
படைார். அவர் நலமாை உள்ை்தாை 
பருததிததுள் ஆ்தாே ளவததிே-
ோளல ்தைவல்ைள் வ்தரிவிக்கின்-
்ன.  
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தரம_5 வகுப்பு ைாணவர்்களுக்கான
ஆசிரியர்: 
எஸ்.ஏ.சந்திர்பவன்
arumugamchandrabavan@gmail.com

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

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

1 ைணிததியாலம

(13ஆம ்பக்கம ்பார்க்க)

்பணமணயிலிருந்த



132021 டிசம்பர் 22 புதன்கிழமை 22–12–2021

தரம_5 வகுப்பு ைாணவர்்களுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமச ைாதிரி வினாததாள் -– I(12 ஆம ்பக்கத ததாடர்)

01.  (i)  ைாமலநேரம

    (ii)   சிறுவர்்கள் ்கடற்கமரயில் ்படடாமபூச்சி்கமைப் ந்பால 

    (iii)  அங்கும இங்கும, ஓடியாடி

    (iv)  தைல்ல தைல்ல

    (v)  சிறுவர்்கள்

    (vi)  ஓடி + ஆடி

    (vii)  ்கதிரவன்

02.  (i)  ந்பாநனன்        (ii) ஆடும

03.  (i)   தவள்ளிவிழா    (ii) தீர்க்கதரிசி

04.  ோம ஆநராககியைா்க வாழ நவண்டுைானால் உடற்பயிறசி தசயவது அவசியைாகும.

05.  (i)  அடடா! என்ன அழ்கான பூ

    (ii)  "ோமை ்பாடசாமலககு வருவாயா" என ேண்்பன் ந்கடடான்.

06.  (i)  ேடடாறறில் விடல்  (ii) இடடுக்கடடுதல்

07.  (i)  நீ ்படிததாய

08. (i) ்பாமபு                 (ii) உருமைககிழங்கு

09. (i)  House                (ii) Elephant

10. (i) ைட ்படகினி           (ii) சிஸயா த்பாதத கியவனவா

11. இலங்ம்க மின்சார சம்ப 

12. (i)  87410                (ii) எண்்பதநதழாயிரதது ோனூறறு ்பதது

13. (i) 32, 64                 (ii) 65, 60

14. ரூ்பாய 435

15. 6.30 ைணிததியாலம

16. (i)  சதுரமுகி            (ii) 12              (iii) 8

17. அறு்பதது ோன்்காயிரதது முந்நூறறு இரு்பது

18.  XIX

19. பி.்ப. 5.20

20. 217 ோட்கள்

21. 30 த்பன்சில்்கள்

22. ---- 

23. 441

24. 15

25. 14

26. 2000

27. 3

28. 30

29. ரூ்பாய 20.00

30. 2

31. 1

வினாததாள் - ii இற்கான விமட்கள் (15.12.2021)

ஆசிரியர்: 
எஸ.ஏ.சந்திர்பவன்
arumugamchandrabavan@gmail.com

32. 3

33. 3

34. 1

35. 2

36. 3

37. 1

38. 1

39. 2

40. 3

41. 1

42. 1

43. 2

44. 1

45. 1

46. 2

47. 1

48. 2

49. 1

50. 2

51. 2

52. 3

53. 1

54. 2

55. 3

56. 2

57. 3

58. 1

59. 3

60. வாககியங்்கள்

நீரில் வாழும் தாவரங்கள்

அல்லி தாைமர

நீர்வாமழ சல்வீனியா ஆ்காயததாைமர

ஐதரில்லா
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 ePh; toq;fy; mikr;R

               Njrpa ePh; toq;fy; tbfhyikg;G rig

tpiyNfhuy; mwptpj;jy;
gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FOj; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; 
kPsspf;fg; glhj 

fl;lzk; (&gh)

Njit ahd 

tpiy kD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gplg; gLk;

nryT (&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;

01

ntypfk ePh; toq;fy; jpl;lk; - JUf;fpf; fpuhkk; `hyy;y 

ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjp kw;Wk; ehdLfy 

fsQ;rparhiy Kw;ntspf;F rq;fpypj; njhlh; Ntypia 

eph;khzpj;jy;. 

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/C/ FENCES HALLALA, 
NADUGALA/RH/ 2021-84

4,000/-+ VAT &gh  28,500/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; C8 my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l juj;jpy; fl;bl eph;khzj; Jiwf;fhd 

CIDA gjpT

2.89
kpy;ypad;

gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f 

khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105   
 Fax 0412221329

05/01/2022
gp.g. 2.00

02
njdpaha ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F tpiuT kzy; tbfl;b> 

gk;gp ,y;yk; kw;Wk; jLg;Gr; Rtiu eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/C/ RSF/DENIYAYA/ RH/2021/86
4,000/-+ VAT &gh 32,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; C8 my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l juj;jpy; fl;bl eph;khzj; Jiwf;fhd 

CIDA gjpT

3.19
kpy;ypad;

gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f 

khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329

05/01/2022
gp.g. 2.00

03
`pq;Fuf;nfhl ePh; toq;fy; jpl;lk; - njhopyhsh;fs; Xa;T 

miw kw;Wk; fsQ;rparhiyia eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y: RH/NC/DGM/REST/HIGU/2021/111
4,000/-+ VAT &gh  64,050/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; C8 my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l juj;jpy; fl;bl eph;khzj; Jiwf;fhd 

CIDA gjpT

4.27
kpy;ypad; 

gp.x.ep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> 

mDuhjGuk;.

Tele : 025-2235993  Fax: 025-2225609

05/01/2022
gp.g. 2.00

04

rha;e;jkUJ gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfj;jpd; gFjp 

gphpg;G Ntiyfs; kw;Wk; rhujpfs; Xa;T miw> fsQ;rpa 

miw kw;Wk; Nkyjpf kyry$lj;jpd; eph;khz Ntiyfs;  

xg;ge;j ,y: RSC (E)/AGM (ES)/PAR&ST/AE-SMR/REH-
AKP/ 2021/91

6,000/-+ VAT
** &gh 113,500/-

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; gjpT

6.862
kpy;ypad;

gp.x.ep. (fpof;F njw;F) mYtyfk;> NjePttr> 

= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.

Tele:  063-2223926  
Fax  : 063-2224975

06/01/2022
13.00 hours

05

fz;b tlf;F ghj;jJk;gu xd;wpizf;fg;gl;l ePh; toq;fy; 

jpl;lk; - `e;jhd fPo; Nrit ePh;j;Njf;fj;jpy; cj;Njr 

kpd;gpwg;ghf;fp miw kw;Wk; gk;gp ,y;yj;ij eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y:KNPIWSP/WORK/PC-03/2021-115

6,000/-+ VAT
** &gh 64,000/-

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; gjpT

6.0
kpy;ypad;

fz;b tlf;F ghj;jJk;gu ePh; toq;fy; jpl;lk;> 

NjePttr> g`y nfhz;lnjdpa> fl;Lf];njhl;l.

Tel : 081-2492390 Fax : 081-2492286

19/01/2022
gp.g. 2.00

toq;fy; Nfs;tpfs;

06

mk;ghiw - nfhz;Ltl;Lthd; ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F 

Sludge Handling Polymer toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y: RSC(E)/AGM(ES)/S&D/POLYMER/ KWTP/
O&M/AMP/2021/92

6,000/-+ VAT
** &gh 108,000/-

Sludge Handling Polymer (MAGNAFLOC 
LT-27) toq;Ftjw;fhf cw;gj;jpahsh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w 

cs;ehl;L Kfth;fSfs; my;yJ mjw;F 

epfuhdth;fSf;F kl;LNk tpiykD 

Mtzq;fs; toq;fg;gLk; vd;gJld; mJNt 

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd 

jFjpahFk; vd;gJld; 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

06/01/2022
13.00 hours

07
khj;jis ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Kd;thh;g;G ePh; khdpf; 

fk;gq;fis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y: RSC-C/CN/SUP/NC/MATALE/2021/069
4000/-+VAT &gh  45,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

4.5
kpy;ypad;

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> 

Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 

12/01/2022
gp.g. 2.00

08
mk;gd;fq;f ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Kd;thh;g;G ePh; khdpf; 

fk;gq;fis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y: RSC-C/CN/SUP/NC/AMBANGAGA/ 2021/068
4000/-+VAT &gh  45,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

4.5
kpy;ypad;

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> 

Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 

12/01/2022
gp.g. 2.00

09

mk;gj;jiy ePh; Rj;jpfhpg;Gg;  nghwpj;njhFjpf;F Rota 
kPw;wh;fs; rfpjk; Alum Feeding Kiwikia toq;Fjy;> 

epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;

xg;ge;j ,y : RPC/WP/W/AMB/TRONIC/ RH/2020/02R-1

6,000/-+VAT
** &gh 89,000/- 

Mtzj;jpd; gpufhuKk; kw;Wk; ,jw;F 

epfuhdtw;wpy; mDgtk; tha;e;j 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

cs;ehl;L Kfth;fs;

8.9
kpy;ypad;

gpujpg; nghJ Kfhikahsh;;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> 

NjePttr> cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532  Fax:0112549199
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-01-05Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F Ky;Nyhpah Gjpa efuk;> gpujpg; 

nghJ Kfhikahsh; (Nkw;F cw;gj;jpfs;) 

mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

12/01/2022
gp.g. 2.00

10

nj`ptis tpepNahf Kiwikapy; tUkhdkw;w ePH; 

Fiwg;Gj; jpl;lj;jpd; fPo;  miwfs; kw;Wk;   Nkd;N`hy; 

%bfs; rfpjk; fhw;W thy;Tfis  toq;Fjy; kw;Wk; 

epWTjy; kw;Wk; eilKiwg;gLj;Jjy;

xg;ge;j ,y : NWSDB/CAM/CP/A9/ 26/GOSL/2021/05R-01

12,500/-+VAT
**

&gh 178,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuKk; kw;Wk; ePh; toq;fy; 

kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C3 kw;Wk;  C4  
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; gjpT

17.74
 kpy;ypad;

gp.x.ep. (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 

07> mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tele: 0112224888, 
Fax  :0112637945
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-30Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F gpnghK gp.x.ep (Nk-nj) 

mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

06/01/2022
K.g. 10.00

11

ntypXahtpYs;s epf;fntt tyJ ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F 

Nghh;N`hy; tifahd ePhpy; mkpoe;jpaq;Fk; gk;gp> Foha; 

nghUj;jy;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy; kw;Wk; xg;gilj;jy; 

xg;ge;j ,y :RSC/N/CKDu/PUMP/ NIKAWEWA/2021/020

4,000/-+VAT
**

&gh 37,500/- ePh;g; gk;gpfs; toq;FjYf;fhd  cw;gj;jpahsh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; 

Kfth;fs; 

2.65
kpy;ypad;

gpepX (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> aho;g;ghzk; 

tPjp> tTdpah.

Tele:024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/024-2227341

12/01/2022
gp.g. 2.00

12
Waltman (Turbine Type) njhif ePh; khdpfis toq;Fjy; 

kw;Wk; tpepNahfpj;jy;.

xg;ge;j ,y :DGM/M&E/Bulk Water Meter/2020/01

12,500/-+VAT
**

0.4 kpy;ypad;

WaltmanTurbine Type njhifahd ePh; 

khdpfis toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jYf;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

-

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> 

fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

19/01/2022
K.g. 10.00

13

mk;ghiw ePH; toq;fy; jpl;lk; kw;Wk; nfhz;Ltl;Lthd; ePh; 

Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F gk;gpfs;> thy;Tfs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;.

xg;ge;j ,y :NWSDB/RSC(E)/CP/A3-66/ GOSL/2021/36

35,000/-+VAT
**

1.4 kpy;ypad;
ePh;g; gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk; kpd;rhug; 

nghUl;fs; toq;FjYf;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

-

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> 

fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

19/01/2022
K.g. 10.00

2021-10-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Kiwik kw;Wk; ,ae;jputpay;> kpd;dpay;> cgfuzq;fs;> fl;Lghl;L $Wfis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; -   xg;ge;j ,y: PEIC/JKWSSP/M&E/2017/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; 

jpfjp 2022-01-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-17Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mDuhjGuk; ePh; toq;fy; jpl;lk; - gbepiy II kjthr;rp kw;Wk; uk;Ngt gpuNjr nrayhsh; gphpTfspy; CBO tpw;F nfhs;ssTila ePh;j;jhq;fpf; NfhGuj;ij eph;khzpj;jy; kw;Wk; Nrit 

,izg;Gfis toq;Ftjw;F HDPE tpepNahf Foha;topfis toq;Fjy; kw;Wk; gjpj;jy;   xg;ge;j ,y: AN/PHII/JICA/DPL-CBO/LOT C3 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-01-12Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ 

vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

Nritf;; Nfs;tpfs;

14
khypk;glapYs;s Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp rfpjkhd 

tstpw;fhd n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ J/MALIMBADA/O&M/2021-176
4000/-+VAT &gh  24,000/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Ftjw;fhd 

jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh;fs; 

kw;Wk; n[dpl;Nlhhpay; Nritfs; toq;Fk; 

Jiw my;yJ mjw;F Nkyhdtw;iw 

toq;Ftjpy; %d;W tUl fhy mDgtj;ijf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

2.5
kpy;ypad;

gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f 

khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105   
 Fax 0412221329

05/01/2022
gp.g. 2.00

15

gpafk ePh; Rj;jpfhpg;Gg;  nghwpj;njhFjpapy; cyh;e;j kz;iz 

mg;Gwg;gLj;Jjy;

xg;ge;j ,y : RPC/WP/S/BIY/ CIVIL/O&M/2021/22

6,000/-+VAT
** &gh 59,380/- 

Mtzj;jpd; gpufhuk; ,jidnahj;j 

xg;ge;jq;fspy; mDgtk; tha;e;;j epWtdq;fs; 

kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 

03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpT

8.9
kpy;ypad;

gp.x.ep;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> cLKy;y 

tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532
 Fax:0112549199
Nfhzty> gl;btpy> gpafk ePh; Rj;jpfhpg;Gg; 

nghwpj; njhFjpapy; 2022-01-05Mk; jpfjp K.g. 9.30 

kzpf;F Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.

12/01/2022
gp.g. 2.00 

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

16
jq;nfhl;Lt nghWg;gjpfhhp mYtyfj;jpw;F lgs; nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC(NW)/O&M/HV/O&M/M (O&M) PUT/ 2021/26R(R)
2,000/-+VAT &gh 8,000 /- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> jk;Gy;iy tPjp> 

FUehfy;.

Tele:  037-2221161   Fax  : 037-2230086

12/01/2022
gp.g. 2.00

17
tTdpah gp.x.ep (t)> gpnghK (tlf;F) gphptpw;F thfdj;ij 

(Ntd; xd;W) thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC/N/DGM/O&M/Hiring of Vehicle/2021/031
4000/-+VAT &gh  36,000/-

6Mk; gphptpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Mtzj;jpd; 

gpufhuk;

gpepX (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah. 

Tele:024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/024-2227341

05/01/2022
gp.g. 2.00

18

mk;ghiw khtl;lk; - ~~midtUf;Fk; ePh;|| jpl;lj;jpd; fPohd 

jpl;lj;jpw;F Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Ftjw;fhf Ntd; 

xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; (nghjp 1)

xg;ge;j ,y: NWSDB/RSC(E)/CP/A3-41/GOSL/2021/68

6,000/-+VAT
** &gh 60,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep. (fpof;F njw;F) mYtyfk;> NjePttr> 

= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.

Tele:  063-2223926  Fax  : 063-2224975

06/01/2022
13.00 hours

19

`k;ghe;Njhl;il ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIR ING/CREW  CAB /HAMBANT 
OTA WSS/O&M/ 2021-159

2000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105     Fax 0412221329

05/01/2022
gp.g. 2.00

20

`guhJt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ HIRING/CREW CAB/HABA 
RADU WA/O&M/2021- 165

2000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;
gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw.  Tele: 0412222105    Fax 0412221329
05/01/2022
gp.g. 2.00

21
fjph;fhkk; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ HIRING/
CREW CAB/KATARAGA MA/O&M/2021- 157

2000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329

05/01/2022
gp.g. 2.00

22
ngypaj;j ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ HIRING/
CREW CAB/BELIATTA/ O&M/2021-160

2000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;
gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw.  Tele: 0412222105    Fax 0412221329
05/01/2022
gp.g. 2.00

23

ty];Ky;y ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ HIRING/CREW CAB/
WALASMUL LA/O&M/2021- 154

2000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329

05/01/2022
gp.g. 2.00

24

`pf;fLt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;  (II)
xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ HIRING/CREW CAB/
HIKKADUWA II/O&M/2021- 175

2000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329

05/01/2022
gp.g. 2.00

25

KWj;jnty ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ HIRING/CREW CAB/MURUTHA 
WELA/O&M/2021-151

2000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329

05/01/2022
gp.g. 2.00
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அநுராதபுரம ைாவட்ட ்பாராளுைன்்ற உறுப்பினர் இஷாக் ரஹைான் தனது 2021 ம 
ஆண்டின் ்பன்முக நிதியிலிருந்து அநுராதபுரம பிரததச சசயலக பிரிவின் இலந்தகஹ-
சவவ ஐக்கிய ைரணாதார சஙகத்திற்கு கதிமர சதாகுதிசயான்ம்ற அண்மையில் வழஙகி 
மவத்தத்பாது எடுத்த ்ப்டம.     (படம்: திறபபனை திைகரன் நிருபர்)

புத்தளம் ப�ொலிஸ் நிலைய 
ப�ொறுப�திகொரியொக நியமனம் 
(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

பு த ்த ள ம் 
ப ப ொ லி ஸ் 
நிலைய புதிய 
பபொறுபபதிகொ -
ரியொக பிர்தொன 
பபொலிஸ் பரி-
ச�ொ்தகர் ஆர்.
எஸ். உடுகும்-
புரசக  �னிக்-
கிழலை (18) மு்தல் ்தனது கடலை -
கலள பபொறுபசபற்றுக் பகொணடொர். 

இ்தற்கு முன் பபொறுபபதிகொரி-
யொக இருந்த பீ.குைொர்தொஸ  உ்தவி 
பபொலிஸ் அததியட�கரொக ப்தவி 
உயர்வு கிலடதது  இடைொற்்றம் 
பபற்்றல்த ப்தொடர்நது ஏற்படட 
பெற்றிடததுக்சக உடுகும்புரசக  
நியமிக்கபபடடுளளொர்.

06 அடி நீளமான நாகப்ாம்பு
முந்தல் இளளஞரகளால் பிடிபபு
கற்பிடடி தினகரன் விசேட நிருபர்

முந்தல் பிரச்த� ப�யைகததிற் -
குடபடட பபருக்குெடடொன் கிரொை 
ச�ெகர் பிரிவின் கருெொைடுப பகுதி-
யில்  (20) இரவு பபரிய நொகப பொம்பு 
ஒன்று அபபகுதி இலளஞர்களொல் 
பிடிக்கபபடடுளளது.

இவெொறு பிடிக்கபபடட குறித்த 
நொகப பொம்பு சுைொர் 06 அடி நீளைொ -
னது என ப்தரிவிக்கபபடுகி்றது.

நீணட நொடகளொக இரவு செலள -
களில் குறித்த பொம்பின் நடைொடடம் 
கொணபபடட்தொகவும் இ்தனொல் கரு -
ெொைடு கிரொை ைக்கள அச�ததுடன் 
இருந்த்தொகவும் குறிபபிடடனர்.

இநநிலையில்,  (20) இரவு குறித்த 
பொம்பு நபர் ஒருெரின் வீடடுக்கு 
முன்பொக படபைடுத்த ெணணம் 
கொணபபடட சபொது, அ்தனுலடய 
�த்ததல்த சகடடு அவவிடததிற்கு 
ெருலக ்தந்த இலளஞர்களொல் 

குறித்த பொம்பு பொதுகொபபொன 
முல்றயில் பிடிக்கபபடடு ஒரு சபொத-
்தலில் அலடக்கபபடடது.

இவெொறு பிடிக்கபபடட நொக 

பொம்பு,  ஆனவிழுந்தொன் ெனஜீெ-
ரொசிகள திலணக்கள அதிகொரிகளி-
டம் ஒபபலடக்கபபடட்தொக கிரொை 
ைக்கள ப்தரிவித்தனர்.

புரெைர் புத்தகப பூஙகொ இதுெலர பெளியிடட நொற்பது 
நூல்களில், சி்றந்த நூல் ஒன்றுக்கு விருது ெழஙகபபடவுள-
ளது.இந்த விருல்த புரெைர் புத்தகபபூஙகொ நிறுெனம் 
ெழஙக முன்ெநதுளள்தொக ப்தரிவிக்கபபடுகி்றது. 

இவவிருதுக்கொக, இதுெலர புரெைர் புத்தகப பூஙகொ-
வில் நூல் பெளியிடட பலடபபொளிகள, ்தைது நூலின் 
ஒரு பிரதிலய அனுபபிலெக்க செணடும்.  

அனுபபி லெக்கபபடும் புத்தகஙகளில், ்தகுந்த 

நடுெர்களொல் ப்தரிவு ப�யயபபடும் சி்றந்த நூலுக்கு 
புரெைர் புத்தகப பூஙகொ விருதும், ரூபொ 50,000 பணப-
பரிசும், �ொன்றி்தழும் ெழஙகபபடும். புத்தகஙகலள 
ஜனெரி 31, 2022 க்குள,  

புரெைர் புத்தகப பூஙகொ  
25, அவெல் �ொவியொ ச்றொட, பகொழும்பு 14.   
ஸ்ரீைஙகொ என்்ற முகெரிக்கு அனுபபி லெக்கபபட 

செணடும்.

புரவலர புத்தகப பூஙகாவின் விருது

26

gygpl;ba ePh; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s nge;Njhl;l jpl;lj;jpw;F 

f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ HIRING/CREW CAB/BENTOTA/ 
O&M/2021-172

2000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329

05/01/2022
gp.g. 2.00

27

mq;Fznfhyngy];] ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; 

xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ HIRING/CREW CAB/ANGUNUK 
OLAPELESSA/O &M/2021-152

2000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329

05/01/2022
gp.g. 2.00

28

tfKy;y ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ HIRING/CREW CAB/
WAKAMULL A/O&M/2021- 158

2000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329

05/01/2022
gp.g. 2.00

29 fhyp ePh; toq;fy;  jpl;lj;jpw;F Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ HIRING/VAN/GALLE WSS/O&M/2021- 168 2000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;
gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw.  Tele: 0412222105    Fax 0412221329
05/01/2022
gp.g. 2.00

30

gp.x.ep (njw;F) mYtyfj;jpYs;s gpujhd nghwpapayhsUf;F 

(eph;khzk;/fhyp) Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/HIRING/VAN/CONS. GALLE/WATER 
FOR ALL/2021- 150

2000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329

05/01/2022
gp.g. 2.00

31

khj;jiw> Kfhikahsh; (O&M) mYtyfj;jpw;F Ntd; 

xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ HIRING/VAN/M( O&M) 
MATARA/O&M/2 021-76R

2000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329

05/01/2022
gp.g. 2.00

32

njtpEtu - fe;ju ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREWCAB/D'NUWARA- 
G'DARA/O&M/ 2021-69R

2000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329

05/01/2022
gp.g. 2.00

33
Nfhl;Nlnfhl ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/KOTTEGODA/
HIRING/CREW CAB/O&M/ 2021-93R

2000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329

05/01/2022
gp.g. 2.00

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.

efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> 

fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; rKjha 

J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

mwptpj;jy;
efu mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fr; nrhe;jkhd gpd;tUk; 

nraw;wpl;lq;fspy; mike;Js;s fil miwfis khjhe;j thlif 

mbg;gilapy; 5 tUl fhyj;jpw;F Kd;Dhpik mbg;gilapy; 

toq;Ftjw;Fj; jPH;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.

1. gioa nfhOk;G Nghh;j;JfPr itj;jparhiyf; fl;blk;> nfhOk;G 01

2. Fjpiug; ge;jaj; jply;> nfhOk;G 07

3. nfhOk;G jq;f epiyak; (Colombo Gold Center), nfhOk;G 11

4. gioa fhyp Nghh;j;JfPr itj;jparhiyf; fl;blk;> fhyp

tpz;zg;gg; gbtq;fis 2021 brk;gh; 23Mk; jpfjp Kjy; gj;juKy;y> 

nrj;rphpgha> fl;lk; 1> 8Mk; khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp  

mjpfhu rigapd; Mjd Kfhikj;Jtk; kw;Wk; mgptpUj;jpg; gphptpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis gj;juKy;y> nrj;rphpgha> fl;lk; 

1> 8Mk; khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp  mjpfhu rigapd; 

Mjd Kfhikj;Jtk; kw;Wk; mgptpUj;jpg; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp ,y. 0112875921> 0113611950 my;yJ 011-2875916-18> 20 

ePbg;G - 2960 - 2967> 070-6450470 njhiyefy; 011-2875900

kpd;dQ;ry; : realestatedivisionuda@gmail.com
,izj;jsk; : www.uda.gov.lk

jiyth;>

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig.



33 வது தேசிய இளைஞர் விளையாட்டு விழா

இப்பத்திரிளை அதஸாஸிதயட்்டட் நியூஸ் த்பப்பர்ஸ் ஒப சித�ான் லிமி்டட் ைம்பனியரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜயவர்ேன மாவத்ளேயிலுளை த�க் ஹவுஸில் 2021 டிசம்பர் மாேம 22ம திைதி புேன்கிழளம அச்சிட்டுப பிரசுரிக்ைப்பட்்டது.
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2021 டிசம்பர் 22 புேன்கிழளம

தேசிய இளைஞர் தேளைகள் 
மன்றம் ைருடம்தேோறும் நடத் -
திைரும் தேசிய விளையோட்டு 
விழோவின 2021 ம் ஆண்டுககோன 
33 ைது  தேசிய இளைஞர் விளை -
யோட்டு விழோ சுகேேோே விளையோட்-
டரங்கில் 19-.12-.2021 அனறு தகோலோ -
கலமோக ஆரம்்பமோகி இடம்்்பற்று 
ைருகி்றது. இனறு த்போட்டியின 
இறுதி நோைோகும். இரண்டம் நோளில் 
கம்்பஹோ மோைட்டம் 83 புள்ளிகள் 
்்பற்று முேலிடத்தில் உள்ைது.அத்-
துடன 59 புள்ளிகளுடன ்கோழும்பு 
மோைட்டம் இரண்டோமிடத்திலும் 50 
புள்ளிகளுடன புத்ேைம் மோைட்டம் 
மூன்றோம் இடத்திலும் உள்ைன.அத்-
துடன தநற்று மோளல மோளல ைளர 
3 த்போட்டி ேோேளனளய வீர,வீரோங்க -
ளனகள் நிளலநோட்டியுள்ைனர்.

அத்துடன 20 ைதுககு கீழ்ப்பட்ட 
்்பண்களுககோன 1500 மீற்்றர் 
த்போட்டியில் கம்்போஹோ மோைட்ட 
வீரோங்களன (4.43 55) இநே புதிய 
ேோேளனளய நிளலநோட்டினோர்.
அத்துடன 2011 ம் ஆண்டு இரத்தி-
னபுரி மோைட்டத்ளே தேர்நே ஜயமி -
னியோல் இநே ேோேளன ஏற்்படுத்ே்ப -
்பட்டு இருநேது.

அத்துடன 20 ையதுககுட்ட ்பட்ட 
்்பண்களுககோன 400 மீற்்றர் ஓட்ட்ப 
த்போட்டியில் கம்்பஹோ மோைட்-
டத்ளே தேர்நே லகசிமோ ்மனடிஸ் 
56.00 ்ேககனகளில் இநே ேோேளன 
நிளலநோட்டினோர். இேற்கு முனனர் 

2016 ம் ஆண்டு நுை்ரலியோளைச் 
தேர்நே துலோஞேலி 56.05 ்ேககனக -
ளில் இநே ேோேளனளய அைர் நிளல 
நோட்டியளம விதேட அம்ேமோகும்.

20 ையதுககுட்்பட்ட ்்பண்-
களுககோன 100 மீற்்றர் ேளட -
ேோண்டல் ஓட்டத்தில் கண்டி 
மோைட்டத்ளேச் தேர்நே எச்.ஏ.பி 
்ஹட்டிரோச்சி 14.97 நிமிடங்க-
ளில் இநே ேோேளனளய அைர் 
தநற்று நிளல நோட்டினோர்.2018ம் 
ஆண்டு இடம்்்பற்்ற த்போட்டியில் 
தககோளல மோைட்டத்ளேச் தேர்நே 

குணதிலகக 15.24 நிமிடங்களில் 
ஓடி இருநேதே இநே ேோேளனயோ -
கும்.

இநே விளையோட்டு த்போட்டியின 
சி்றநே  நோனகு வீர,வீரோங்களனக-
ளுககு ஒரு மில்லியன ரூ்போ ்பரிசு 
ைழங்க்ப்படும் என மன்றத்தின 
ேளலைர் ேமித்ே விககிரமசிங்க 
்ேரிவித்ேோர். இனறு இறுதி நோள் 
விழோவில் விளையோட்டுத்துள்ற 
அளமச்ேர் நோமல் ரோஜ்பக ஷ அதிதி -
யோக கலநது ்கோள்ளும் நிகழவில் 
அளமச்ேர்கள், ்போரோளுமன்ற உறு்ப-
பினர்கள் மன்றத்தின ேளலைர், 
தேசிய இளைஞர் ேம்தமைனத்தின 
உறு்பபினர்களும் கலநது ்கோள்கின -
்றனர்.

இங்கு 20 ையதுககுட்்பட்ட  
ஆண்களுககோன குண்டு த்போடுேல் 
த்போட்டியில் 14.61 மீற்்றர் தூரம் 
குண்டிளன த்போட்டு தேசிய ரீதியில் 
ேங்க்ப்பேககத்ளே சுவீகரித்துக -
்கோண்டோர் யோழ்ப்போண மோைட் -
டத்ளே தேர்நே சு.மிதுனரோஜ்: 

இைருககோன ்பேககம் அணிவிக -
க்ப்பட்டு ேோனறிேழ ைழங்கும் 
ளை்பைம் தநற்று சுகேேோே விளை -
யோட்டரங்கில் இடம்்்பற்்றளமயும் 
குறி்பபிடத்ேககது

தேசிய வீரர்களை உருைோககும் 
தநோககுடன ைவுனியோ மோைட்ட 
இளைஞர் கழக ேம்தமைனத்தின 
ேளலைர் கதணேலிங்கம் சிம்சு -
்பன ேளலளமயில் 33ைது தேசிய 
இளைஞர் விளையோட்டு விழோவில் 
ைவுனியோவின விளையோட்டு வீரர்-
கள் கலநது ்கோண்டோர்கள்.

்டனனிஸ் நட்ேத்திரம் ரஃ்பல் நடோலுககு 
்கோதரோனோ தநோயத்்ேோற்று ஏற்்பட்டுள்ைது.

அைர் ்ேன்ற ைோரம் அபு ேோபி ்ேனறிருநேோர். 
அங்கு நளட்்பற்்ற ்டனனிஸ் ்ேோடர் த்போட்டிக-
ளில் கலநது்கோண்டோர்.

ஸ்்்பயின திரும்பியதும் அைருககு தநோயத்-
்ேோற்று ஏற்்பட்டிரு்ப்பது உறுதி்ேயய்ப்பட்டது.

ேம்ளம இ்பத்போது ேனிளம்ப்படுத்திக்கோண்டி-
ரு்ப்பேோகவும் ேம்முடன ்ேோடர்பில் இருநதேோருக -
குத் ேகைல் ்ேரிவித்துவிட்டேோகவும் நடோல் ேமது 
டுவிட்டர் ்பதிவில் குறி்பபிட்டோர்.

அவுஸ்திதரலிய்ப ்்போதுவிருது ்டனனிஸ் 
த்போட்டிகளில் கலநது்கோள்ை நடோல் இநே மோே 
இறுதியில் ்மல்்பர்ன ்ேல்லத் திட்டமிட்டிருந -
ேோர். ஸ்்்பயிளனச் தேர்நே நடோல் ்டனனிஸ் 
உலகத் ேரைரிளேயில் முேல் நிளலயில் இருநேைர். 
ேற்த்போது ைரிளேயில் ஆ்றோம் இடத்தில் இருககி-
்றோர்.

டென்னிஸ் நட்சத்திரம் 
நடாலுக்கு  க�ார�ானா க�ாற்று

மோளிளகககோடு 
குறூ்ப நிரு்பர் 

ஐககிய இளை 
ஞர் ேகதியினோல் 
அட்டோளைச்தே -
ளனயில் இடம்-
் ்ப ்ற வு ள் ை 
beach carnival 
கிரிக்கட் சுற்-
று த் ் ே ோ ட ரு க -
கோன ரீ - தேர்ட் 
அறிமுக நிகழவு 
(15) கல்முளன ்பரளடஸ் ைரதைற்பு மண்ட்பத்தில் இடம் 
்்பற்்றது.

ஐடிஎம் தநேன  நிறுைனத்தின முகோளமத்துை்ப ்பணி்ப்போைர் 
கலோநிதி வி. ஐனகனின பூரண அனுேரளணயில் இககிரிக்கட் 
சுற்றுத் ்ேோடருககோன ரீ- தேர்ட்கள் ைழங்க்ப்பட்டு, அேற்கோன 
அறிமுக நிகழவு ஐககிய இளைஞர் ேகதியின அட்டோளைச்தே-
ளன்ப பிரதேே அளம்ப்போைரும் இளைஞர் ்போரோளுமன்ற உறு்ப-
பினருமோன முகம்மட் ேர்்போனின ஏற்்போட்டில், ஐககிய மககள் 
ேகதியின இளைஞர் அணியின தேசிய ்ேயற்குழு உறு்பபினரும் 
அம்்போள்ற மோைட்ட ்ேயலோைரும் அளம்ப்போைருமோன றிஸ்கோன 
முகம்மடின ேளலளமயில் இடம்்்பற்்ற இநநிகழவில்,

ஐககிய இளைஞர் ேகதியின ேவிேோைரும் ்போரோளுமன்ற உறு்பபி -
னருமோன 

மயநே திஸோநோயகக பிரேம அதிதியோகக கலநது ்கோண்டோர்.
ஐககிய இளைஞர் ேகதியின ஆதலோேகர் கலோநிதி அர்ஷோத் 

உதுமோன மற்றும் ஐககிய இளைஞர் ேகதியின அம்்போள்ற மோைட்ட 
்ேயற்குழு முககியஸ்ேர்கைோன ஆசிக சுள்பர், விதனோத், தரோஹன 
உட்்பட இளைஞர்களும் நிகழவில் கலநது ்கோண்டனர்.

ஐக்கிய இளைஞர் சக்தியினால் பீச் �ார்னிவல் 
கிரிக்க�ட் க�ாடரின் ரீ- ரசர்ட் அறிமு� நி�ழ்வு

அட்டோளைச்தேளன மத்திய நிரு்பர்

கிழககு மோகோண விளையோட்டுத் திளணககைம் நடோத்-
திய 46ைது விளையோட்டு விழோவில், அம்்போள்ற மோைட்-
டம் 18 ேங்கம், 11 ் ைள்ளி, 09 ் ைண்கலம் என்ற ரீதியில் 
்பேககங்களை்ப ்்பற்று ேம்பியன ்ைற்றியீட்டியுள்ைது.

மட்டககை்பபு மோைட்டம் 12 ேங்கம், 14 ்ைள்ளி, 15 
்ைண்கலம் என்ற எண்ணிகளகயில் ்பேககங்களை்ப 
்்பற்று இரண்டோமிடத்ளேயும், திருதகோணமளல மோைட்-
டம் 06 ேங்கம், 10 ்ைள்ளி, 10 ்ைண்கலம் ஆகிய 
்பேககங்களை்ப ்்பற்று மூன்றோமிடத்ளேயும் ்்பற்றுக 
்கோண்டன.

46ைது விளையோட்டு விழோவின இறுதி்ப த்போட்டிகள், 
கிழககு மோகோண விளையோட்டுத் திளணககை்ப ்பணி்ப-
்போைர் எம்.என.்நௌபீஸ் ேளலளமயில், கநேைோய லீலோ -
ரத்ன விளையோட்டு ளமேோனத்தில் நளட்்பற்்றன.

இருநோட்கள் நளட்்பற்்ற இறுதி்ப த்போட்டிகளின அங் -
குரோர்்ப்பண நிகழவில் கிழககு மோகோண பிரேம ்ேயலோ-
ைர் டீ.எம்.எல்.்பண்டோரநோயககோ பிரேம அதிதியோகக 
கலநது சி்ற்பபித்ேதுடன, இரண்டோம் நோள் ்பரிேளி்பபு 
நிகழவில் கிழககு மோகோண கல்வி மற்றும் விளையோட்-
டுத்துள்ற அளமச்சின ்ேயலோைர் எம்.சி.எல்.்்பர்-
னோண்தடோ பிரேம அதிதியோகக கலநது சி்ற்பபித்ேோர்.

அம்்போள்ற மோைட்டத்ளே பிரதிநிதித்துை்ப்படுத்தி, 
சுைட்டு ளமேோன த்போட்டிகளில் ்பங்கு்பற்றிய அககளர்ப-
்பற்று வீரர் ஹனி்போ ேபீர் அலி 100மீற்்றர், 200மீற்்றர், 400 

மீற்்றர் ஓட்ட்ப த்போட்டி மற்றும் 4X100, 4X400 மீற்்றர் 
அஞேல் ஓட்ட்ப த்போட்டிகளில் முேலோமிடம் ்்பற்று 
ஐநது ேங்க்ப்பேககங்களை்ப ்்பற்றுக ்கோண்டோர்.

அத்துடன Eastern Best Athlete, Most Outstanding Player 
ஆகிய இரு விருதுகளையும் ்்பற்றுக ்கோண்டோர்.

்பரிேளி்பபு நிகழவுகளில் கிழககு மோகோண கல்வி 
அளமச்சின உேவிச் ்ேயலோைர் ஏ.ஜீ.எம்.்பஸோல், 
கல்வித் திளணககை உயரதிகோரிகள், விளையோட்டுத் 
திளணககை உயரதிகோரிகள், விளையோட்டு உத்திதயோகத் -
ேர்கள், விளையோட்டு வீரர்கள் என அதிகமோதனோர் கலநது 
சி்ற்பபித்ேனர்.

46வது கிழக்கு மா�ாண விளையாட்டு;
அம்ாளை மாவட்ட அணி சமபியன்

மோஸ் Holdings இன ஒரு துளண நிறு-
ைனமோன மோஸ் Innovation (Pvt.) Ltd., 
இலங்ளக தேசிய ்பரோ ேடகை வீரர்-
களுககு புத்ேோககமோன, சி்றநே ேரத்-
திலோன விளையோட்டு உளடகளை 
ைழங்குைேற்கோக தேசிய ்பரோலிம்-
பிக ேங்கத்துடன கூட்டோண்ளம 
்யோனள்ற ஏற்்படுத்தியுள்ைது. 2021 
நைம்்பர் 23 மோஸ் ககும் தேசிய ்பரோ-
லிம்பிக ேங்கத்திற்கும் இளடயில்-
ளகச்ேோத்திட்ப்பட்டுள்ை புரிநதுணர்வு 
உடன்படிகளகளயத் ்ேோடர்நது, 
தேசிய ்பரோலிம்பிக ேங்கத்தின உத்-
திதயோகபூர்ை ஆளட்ப்பங்கோைரோக 
மோஸ் ஐ ஸ்ேோபித்துள்ைேன மூலம், 
இலங்ளக ்பரோலிம்பிக அணிககோக 
உள்நோட்டிலும் ேர்ைதேே அைவிலும் 
நடத்ே்ப்படும் உள்ளூர் ்பயிற்சிகள், 
தேர்வு தேோேளனகள் மற்றும் த்போட்டி-
களுககு இநே கூட்டோண்ளம ்்போருந-
தும். 

இநே கூட்டோண்ளமயின மூலம், 
மோஸ் ஆனது, அடுத்ே இரண்டு ஆண்-
டுகளில் தேசிய ்பரோலிம்பிக ேங்கத்-
தின உத்திதயோகபூர்ை ஆளட்ப்பங்-

கோைரோக ்ேயற்்படும் என்பதுடன, 
இலங்ளகயின ஆசிய இளைஞர் 
்பரோலிம்பிக அணியோனது, உலகின 
முனனணி விளையோட்டு ஆளட ைர்த்-
ேக நோமங்களுககோன ்ேற்கோசியோவின 
மிக்ப்்பரிய ஆளட மற்றும் விளை-
யோட்டு ஆளட உற்்பத்தியோைரோன 
மோஸ் ைழங்கும் விளையோட்டு உ்பகர-
ணங்களை முேனமுேலில் ்்பற்றுக-
்கோள்ளும் அணியோக மோறும்.

“35 ககும் தமற்்பட்ட நோடுகளின 
ஒட்டு்மோத்ே ்பங்தகற்புடன ்போஹளர-

னில் நளட்்பறும் ஆசிய இளைஞர் 
்பரோவிளையோட்டு்ப த்போட்டியின 3 
ஆைது ்பதி்பபில் இலங்ளக ேோர்பில் 
ஆறு இைம் விளையோட்டு வீரர்கள் 
மற்றும் இரண்டு நீச்ேல் வீரர்கள் 
கலநது ்கோண்டனர் விளையோட்டு 
வீரர்கள் ்ைவதைறு பிரிவுகளின கீழ 
த்போட்டியிடுைோர்கள் என்பதுடன 
இ்பத்போது ்கோழும்பில் ேங்கள் ்பயிற்-
சியின களடசிச் சுற்றில் உள்ைனர். 
மோஸ் உடனோன இநேகூட்டோண்ளம 
எங்கள் விளையோட்டு வீரர்களுககு 

்்பரிதும் ்பயனளிககும் என்பதுடன, 
அைர்களின ்ேயல்தி்றன மற்றும் 
இலங்ளகயின பிரதிநிதிகள் என்ற 
அநேஸ்ளேஉயர்த்தும்,”எனறு தேசிய 
்பரோலிம்பிக ேங்கத்தின ேளலைரோன 
்ல்படினனட் தகணல் தீ்போல்தஹரத் 
்ேரிவித்ேோர். இலங்ளகயில் மட்டும் 
1.7 மில்லியனுககும் அதிகமோன 
மககள் ஏதேனும் ஒருைளக மோற்றுத்தி-
்றனுடன ைோழகின்றனர். 15 மற்றும் 35 
ையதுககு இளட்ப்பட்ட ையதுளடய 
்பலர், ்பரோ விளையோட்டுகளில் ேகுதி-

யும் ஆர்ைமும் உள்ைைர்கள் என்பது-
டன, உள்கட்டளம்பபு மற்றும் ேமூக-
்்போருைோேோர ேைோல்கள் கோரணமோக 
அளடயோைம் ்ேரியோமல் த்போய விடு-
கி்றோர்கள். ஒரு சிலருககு மோத்திரதம 
கழக அல்லது தேசிய அைவில் ்பங்-
தகற்கும் ைோய்பபு உள்ைது.

“இநேதி்றளமயோன விளையோட்டு 
வீரர்களை ஆேரித்து, ைலுவூட்டுைதில் 
நோங்கள் ்்பருமிேம் ்கோள்கித்றோம், 
என மோஸ் இன ேளலளம புத்ேோகக 
அதிகோரியோன ரணில் விேோரண குறி்ப-

பிட்டோர். அைர் தமலும் ்ேரிவிகளக-
யில், “உயர்நேேரமோன ேகைளம்பபுக 
்கோண்ட விளையோட்டு ஆளடகளை 
கண்டுபிடி்ப்பதில் நோங்கள் முனனணி-
யில் இரு்ப்பதுடன, தமலும் எங்கள் 
நிபுணத்துைத்ளே்ப ்பயன்படுத்தி 
இலங்ளகயில் ்பரோ விளையோட்டு வீரர்-
களின ்ேயல் தி்றளன தமம்்படுத்தி, 
இலங்ளகயின தேசிய ்பரோ விளை-
யோட்டுகளின ேரத்ளே உயர்த்ே எங்க-
ைோல் முடியும் எனறு நம்புகித்றோம்,”-
எனறு குறி்பபிட்டோர்.

மாஸ் Holdings தேசிய பராலிம்பிக் ்சங்கம்
இலங்்க பரா ேெ்கள வீரர்களுக்கு வலுவூடெல்

18 தங்கம், 11 வெள்ளி, 09 வெண்கலம்

்கம்பஹா மாவடெம் முேலிெம்
இறுதி நாள் நிகழ்வில் அமைச்சர் நாைல் ராஜபக் ஷ பிரதை அதிதியாக பங்கற்பு
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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;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1450 f` rpq;fsNf Nkhp 

uQ;rdp ngh;zhz;Nlh> 

,y.315/102> Gdpj 
khpahs; ghij> 

k`h`{Dg;gpl;b> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy khwgh N`tNf J\

hu [pj;Njj;jpu Fkhh;> 

,y.315/102> Gdpj khpahs; 
ghij> k`h`{Dg;gpl;b> 

ePh;nfhOk;G

T/1462 `l;ls fq;fhdkhyNf 

N`kyjh `Pd;ngy;y 

my;yJ `l;ls 

fq;fhdkhyNf 

N`kyjh> ,y.223V> 

nfhOk;G  - rpyhgk; 

tPjp> fl;Lt> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy rpwp N`t `{d;ngy;y> 

,y.223V> nfhOk;G  - 

rpyhgk; tPjp> fl;Lt> 

ePh;nfhOk;G

TS/1464/21 ypadahuhr;rpNf 

Nlhdh Nkhp 

N[hrg;gpd; 

`hkp my;yJ 

ypadahuhr;rpNf 

Nlhdh Nkhp 

N[hrg;gpd;> ,y.606/10> 
2Mk; Fuz> nfhOk;G 

tPjp> ePh;nfhOk;G

,y;iy gkDNf Y}h;Nj J\hdp 

jPgpfh ngNuuh> ,y.606/10> 
2Mk; Fuz> nfhOk;G 

tPjp> ePh;nfhOk;G

T/1466/2021 fhh;bathrd; 

my;gpuj;JyhNf 

[];hpd; fkpy]; 

ngh;zhz;Nlh

,y;iy Nkhp mf;nd]; 

FRk; ngh;zhz;Nlh 

(jp.K.la];) 

318/V> ePh;nfhOk;G tPjp> 

fe;jhid

T/1470/21 [aRe;ju 

Kjpad;nryhNf 

Fzjpyf;f> ,y.77> 

F];ts> uj;njhYfk

,y;iy nyhf;Fghy#hpaNf 

Nlhd R[hjh [arpq;`> 

,y.77> F];ts> 

uj;njhYfk

T/1472/21 nj`ptsNf ypNah 

gpypg; ngNuuh> ,y.66> 

ePh;nfhOk;G tPjp> 

nfhr;rpf;fil

,y;iy nj`ptsNf rhkpe;j 

,e;jpf;f ngNuuh>  

,y.66> ePh;nfhOk;G tPjp> 

nfhr;rpf;fil

jpfjp:03.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 19Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2357 ml;l`Pd;f` tj;jNf 

aruj;d

,y;iy gpl;lnjdpa fkNf

\phpahdp kq;fypf;fh> 

,y.156/3/3, 
,`yfk> njg;gdht> 

FUtpl;l

jpfjp:29.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk; 

thhpanghy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/23 uzrpq;f muhr;rpNf 

fPh;j;jp = `hpr;re;jpu 

uzrpq;f

Mk; muthyhtpd; lhd; 

uQ;rpky; jPNuh\; 

mUzrphp jh;kghyh 

gyhgj; ty mt;Nyfk

jpfjp:03.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; thhpanghy khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 
25/2021

Kfkl; nyg;Ng 

,];kaps; Kfkl; 

`{i]d; #396/6> 
Nguhjid Nuhl;> 

fz;b

,y;iy Kfkl; `{i]d; Kfkl; 

ghhp]; # 671,  Nguhjid 

Nwhl;> fz;b

Now.
#11> gphpk;Nuh]; Nwhl;> 

fz;b

b.b.v]; 

40/21
fq;fhdk;Nf tpN[rpq;f 

,y.20/2/m> gbtj;j> 

Fz;lrhiy

,y;iy gj;uh kh`hdhk 

my;yJ gj;uh k`hdhk 

tpN[rpq;f> ,y.6> fy;fe;j 

tPjp> mdptj;j> fz;b

b.b.v]; 

45/21
n[uj Kjpad;nryhNf 

Id;jutj; ,y; (jp.K) 

Kjpad;nryhNf 

Id;juyj nkdpNf> 

,y.17/42> jptd;j 
nghj khtj;ij> fz;b

Mk; mKDfk man`NfhLt 

nkju IJuh 

ypkhdp Nrhkuk;d> 

,y.17/42> jptd;j nghj 
khtj;ij> fz;b

jpfjp:2021.10.14 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

tTdpah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/09/2019 nry;yj;Jiu 

,uh[ul;zk;

Mk; nry;yj;Jiu guk;Nrhjp> 

,y.16> mehfhpf jh;kghy 

khtj;ij> nj`ptis

T/14/2021 nry;iyah rptFkhh; ,y;iy nry;iyah rptuj;jpdk;> 

,y.20> mk;gpifghfd; 

Njhl;lk; neSf;Fsk;> 

tTdpah

T/15/2021 fe;ijah Fzul;zk; 

ifk;ngz; 

mfpyhz;Nl];thp

,y;iy jhuzp Fzuj;jpdk;> 

,y.64> kpy; tPjp> 

tTdpah

jpfjp:26.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; tTdpah khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1408 rj;NfhushNf 

NehNgh;l;> ,y.142> 

ypadNfKy;y> rPJt

,y;iy etuj;dyhNf RdPj;jh 

re;jpurphp> ,y.142> 

ypadNfKy;y> rPJt

T/1436 Nrhyq;f Muha;r;rpNf 

nlhd; N[hrg; 

Nukz;l;> ,y.83/B> 
fYthpg;Gt fpof;F> 

fl;lhd

,y;iy Nrhyq;f Muha;r;rpNf 

nlhd; fRd; rlUtd;> 

,y.51/V> v`y 

`j;jpdpa> khutpy

jpfjp:26.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/865/21 Mde;j gz;lhu 

gf;kPntt kw;Wk; 

Rkpj;uh gf;kPntt 

jp.K.GQ;rpN`tnf 

Rkpj;uh j rpy;th> 

27/3> Njyts ghij> 

,uj;kyhd

,y;iy Nfhry gz;lhu gf;kPtt> 

27/3> Njyts ghij> 

,uj;kyhd 

T/866 lgps;A.<.N[.

ngh;zhz;Nlh 

(tPun`d;djpNf 

vh;Nuhy; [ae;j; 

ngh;zhz;Nlh)

,y;iy GGJ ,R& cngf;\h  

Fzuj;d> ,y.35/1> 
mj;jpba ghij> 

,uj;kyhd

T/891/21 tPun`d;djpNf fpj;rphp 

ngh;zhz;Nlh

,y;iy tPun`d;djpNf Rg;Gd; 

eprd;ryh ngh;zhz;Nlh> 

,y.393> gPr; ghij> 

mq;Fyhd> nkhwl;Lt

jpfjp:18.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/123 fjpNurd; mUs;fzgjp> 

,y.56> Ngfh;]; 

ghk;> khf];Njhl;lk;> 

Etnuypah

,y;iy jh;kypq;fk; khyjp 

(DHD/ khyjp (THI)> 
,y.56> Ngfh;]; 

ghk;> khf];Njhl;lk;> 

Etnuypah

T/125 nghd;Drhkp 

Nfhtpe;jrhkp> ,y.4/8 
vf;];nghpkd;ly; 

fhh;ld; tPjp> Mth 

vypa> Etnuypah

,y;iy Nfhtpd;jrhkp rrpFkhh;> 

,y.4/8 vf;];nghpkd;ly; 

fhh;ld; tPjp> Mth vypa> 

Etnuypah 

T/126 nghd;Drhkp uhK 

my;yJ [auhk; 

vf;];nghpkd;ly; 

fhh;ld;> Mth vypa> 

Etnuypah

,y;iy Nfhtpd;jrhkp rrpFkhh;> 

,y.4/8 vf;];nghpkd;ly; 

fhh;ld; tPjp> Mth vypa> 

Etnuypah

T-127 ];nld;yp bAypd; 

tp[arpq;f n[ath;jd 

,y.235> 4Mk; 

FWf;F tPjp> iety> 

ntahq;nfhl

Mk; fuKd;d Muha;r;rpNf 

[hdf ep\he;J> 

,y.04t[puGu> Etnuypah

jpfjp:2021.10.28 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/873/2021 kN`]; Fkhh; rpy;th 

my;yJ kN`]; 

Fkhu rpy;th my;yJ 

gpuhd;rp];F n`l;bNf 

gPl; kN`]; Fkhh; 

rpy;th my;yJ 

gpuhd;rp];F n`l;bNf 

gPl; kN`d;Fkhh; 

rpy;th my;yJ 

gpuhd;rp];F n`l;bNf 

gPl; kN`]; Fkhu 

rpy;th my;yJ 

gpuhd;rp];F n`l;bNf 

gPl; kN`]; Fkhh; 

rpy;th my;yJ 
F.H.B.M.K rpy;th> 
,y.21> ghlrhiy 

xOq;if> 

nfhuy;yty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy gpuhd;rp];F n`l;bNf 

,yq;f Rdhkp rpy;t 

my;yJ F.I.S.rpy;th 
my;yJ gpuhd;rp];F 

n`l;bNf ,yq;f Rdhkp 

rpy;th> ,y.21> ghlrhiy 

xOq;if> nfhuy;yty;y> 

nkhwl;Lt

jpfjp:18.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1461/21 fhhpafutzNf N[hrg; 

gPl;lh; ngh;zhz;Nlh> 

,y.4> rjhuz 

tPjp> Nghytyd;d> 

ePh;nfhOk;G 

,y;iy jPfphpNfthNf \phpahdp 

ky;ypfh> ,y.4> rjhuz 

tPjp> Nghytyd;d> 

ePh;nfhOk;G 

jpfjp:26.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 
Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/278 fe;Nj NfthayhNf 

tpky; MhpaNrd> 

,y.B/48/2> fe;Njfk> 
my;fk

,y;iy Nfhl;lgyNf rd;juhtjP> 

,y.B/48/2> fe;Njfk> 
my;fk

jpfjp:2021.10.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk; 

nghyd;dWit khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/181/21 mj;jgj;J 

Mur;rpyhNf mNguj;d 

ghlrhiyf;F 

Kd;dhy;> vJky;gpba> 

nghyd;dWit

,y;iy NfhuNy Mur;rpNf 

epuQ;ryh 

gphpajh;]dp 

mNgFzth;jd> 

ghlrhiyf;F Kd;dhy;> 

vJky;gpba> nghyd;dWt

jpfjp:2021.09.29 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nghyd;dWit khtl;l ePjpkd;wk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L rdthp khjk; 19Mk; 

ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

PRO/537 gnuy; tsr; - 

N`hl;ly; gNdhuhk> 

9/3> k`hN`dfe;j> 

ehTl;ld> 

Nfhl;Nlnfhl> 

khj;jiw

Mk; Nkhp FghNlhth tpNdhh; 

Xtp];> 23 ];nlah; 

n`hg;rp> 

378 71 

nrf;Nfhrpyhthf;fpah 

- ,yq;ifapy; - 

N`hl;ly; gNdhuhk> 

9/3> k`hN`dfe;j> 

ehTl;ld>  khj;jiw 

jpfjp:26.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 19Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/647 ehf`tj;j 

Mur;rpNf re;jpuhtjp 

ehf`tj;j my;yJ 

re;jpuhtjP j rpy;th

,y. 104> rHfpAyH 

tPjp> kf;FSit> 

fhyp

Mk; mf;kPkd gy;ypaFUNf 

vl;tl; j rpy;th

,y. 104> rHfpAyH tPjp> 

kf;FSit> fhyp

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

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022.02.21 ,ypUe;J 2022.02.28 tiuAk; Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

B.b.v]; 

46/21
rprpu Fkhu 

Vf;fehaf;f kltis> 

,y.2 rpak;gyhgpl;ba 

ghij> Ky;fk;nghy

,y;iy bye;jp Rjh;rpdp 

uj;ehaf;f> kltis> 

,y.2 rpak;gyhgpl;ba 

ghij> Ky;fk;nghy

jpfjp:2021.11.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

nkhutf;f 

khtl;l 

ePjkd;wk; 

nkhutf;f 

gpungl; 

TS/23

njdpaha gd;ry 

tPjp> ,y.1/1 vd;w 
Kfthpapy; trpj;j 

fpdfhzk; fkNf 

uk;kparphp

,y;iy fq;fhdk; fkNf jpyhd 

eptd;j> 1/1 gd;ry tPjp> 
njdpaha

jpfjp:2021.03.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhutf;f khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 19Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2356 rpe;jh yf;\;kp 

n[hfd;d]; (jp.

gpd;.rpe;jh yf;\;kp 

tpf;ukahuhr;rp) 

,y.35> md;udp 

<.ngNuuh khtj;ij> 

Gjpa efuk;> 

,uj;jpdGhp

Mk; tpf;ukahuhr;rpNf rPtyp 

tpf;ukahuhr;rp> ,y.35> 

md;udp <.ngNuuh 

khtj;ij> Gjpa efuk;> 

,uj;jpdGhp

jpfjp:11.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk; 

rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/170 Fkhurpq;` n`l;b 

Muha;r;rpNf Nghy; 

uQ;rpj;

,y;iy itj;jpafhu fq;fhdk;Nf 

nkhdpf;fh njyp\pah 

la]; fUf;Ftj;jtd> 

khjk;Ng.

jpfjp:22.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/13/2021 Kjpahd;nryhNf 

gj;krphp N`ke;j 

,yq;f$d;> ,y.186/22> 
rg;Gf];fe;j caz> 

khf;Nfhy njw;F> 

khf;Nfhy

,y;iy n`l;b Muha;r;rpNf 

Nlhdh jPg;jp jPg;grpfh> 

,y.186/22> rg;Gf];fe;j 

caz> khNfhy njw;F> 

khf;Nfhy

T/34/2021 Rkz tpf;ukrpq;`> 

,y.79/<> Rth;z 

[ae;jp khtj;ij> 

tpnfhl> ngk;Ks;s

,y;iy tpN[rpq;` Kjpad;nryh 

RKJ tpN[rpq;`> 

,y.79/<> Rth;z [ae;jp 

khtj;ij> tpnfhl> 

ngk;Ks;s

T/35/2021 N`t NjtNf utPe;jpu 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.65/01> fs;nshSt> 

eLq;fKt

,y;iy nyhf;F fl;lnfhlNf 

rhkpyh ep\he;jp ngNuuh> 

,y.65/01> fs;nshSt> 

eLq;fKt

T/46/2021 kPnfhlNf nlhd; 

gpuhd;rp]; khh;f;f];> 

,y.179> 'ehkyp"> 

c];tl;lnfa;aht

,y;iy bdpj;jh J\hdp 

kPnfhlNf> ,y.144> 

,rpNjhU khtj;ij> 

jpg;nghl;Lnfhl> 

fNzKy;y

T/47/2021 fytpl;bnfhl 

ntjuhyyhNf 

tp[auj;d my;yJ 

fytpl;bnfhl 

tpjhdyhNf tpN[uj;d 

my;yJ fytpl;bnfhl 

ntjuhyyhNf 

tp[auj;d my;yJ 

fytpl;bnfhl 

ntjuhyyhNf 

tpN[uj;d> ,y.59> 

tp[a ghij> fk;g`h

,y;iy tpf;fpukrpq;` 

Muha;r;rpNf rphpayjh> 

,y.59> tp[a ghij> 

fk;g`h

T/48/21 Nghtj;j nfju 

Ngh;zhl; tpN[uj;d> 

,y.110/1V> gKDtpy 

ghij> Nfhzty

,y;iy Nghtj;j nfju Euq;f 

tpN[uj;d> ,y.110/1V> 
gKDtpy ghij> 

Nfhzty

T/88/2020 FUrpq;` ge;Jy 

Nrdhuj;d> 

,y.93V> ghyNght> 

Njthynghy

,y;iy rpf;FWuhjpgj;jpNf 

Ngkyjh rpf;FWuhjpgjp> 

,y.93V> ghyNght> 

Njthynghy

jpfjp:13.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/744/2021 Nlhz khndk; 

,e;jpuhdp gk;kpaFU

,y;iy nlhd; mNrhf gk;kpaFU> 

,y.1425/2> N`hfe;ju 

ghij> gd;dpgpl;ba

T/766/2021 ,uj;ehaf;f 

Kjpahd;nryhNf 

rhkpe;j gphpayhj;> 

573/V/2> fe;jtj;j 
ghij> nlbfKt

Mk; ,uj;ehaf;f Kjpahd; 

nryhNf jkae;jpFkhhp> 

,y.573/V2> fe;jtj;j 
ghij> nlbfKt

T/769/2021 Nfhl;Nl mr;rhpNf 

nuNgh;l; rpq;Nfh 

my;yJ Nfhl;Nl 

mr;rhpNf nuhnghl;> 

,y.675> jyq;fk 

tlf;F> gj;juKy;y

,y;iy Nfhl;Nl mr;rhpNf 

nvhypd; fhe;jp> 

,y.203/2B> nfh`y;tpy 

ghij> fsdp

T/778 ty;gpl fkNf rpwpy; 

my;yJ rpwpy; ty;gpl 

fkNf> ,y.560/12> 
neYk; gpNs];> 

jyq;fk tlf;F> 

gj;juKy;iy

,y;iy jk;kpfh jpy;Uf;\p 

re;jpuNyfh ehzaf;fhu> 

,y.560/12> neYk; 

gpNs];> jyq;fk tlf;F> 

gj;juKy;iy

T/781 nfh];k NfhwNs 

gl;lnge;jpNf 

gj;jPk; iehp]; 

,NyngUk Muha;r;rp 

nfh];kNfhNs 

gl;lnge;jpNf gj;jPk; 

iehp];md;th; 

fjph;> ,y.136/11> 
f`d;njhl;l ghij> 

khyNg

Mk; ,NyngUk Muha;r;rpNf 

njhd; ep`hy; 

gpNuk[ae;j>  ,y.136/11> 
f`d;njhl;l ghij> 

khyNg

T/798 tyfl mg;G`hkpyhNf 

uQ;rpj; rpruFkhu> 

,y.23> tl;luTk; 

ghij> muypa caz> 

Njghdhk> gd;dpgpl;ba

,y;iy ,j;jnfhl N`tNf 

Nlhdh uk;ah rPjh Fkhhp> 

,y.1100/2> gd;dpgpl;ba 
ghij> gj;juKy;iy

T/799 `hpe;ju kpj;u 

me;Njhdp re;jpuuj;d> 

,y.253/1B> 
nfKD khtj;ij> 

nfhl;LNtnfhl> 

,uh[fphpa

,y;iy \h`hd; me;Njhdp 

re;jpuuj;d> ,y.487/11> 
jyN`d ghij> jyq;fk 

tlf;F> gj;juKy;y

T/800 ypadNf FRkhtjp 

ngNuuh> ,y.559> 

nfhly;y ghij> 

Ky;Nyhpaht> Gjpa 

efuk;

,y;iy ehzaf;fhu gl;lngb 

nj`pf];Ng mrq;f 

rk;gj; ehzaf;fhu> 

,y.472> N`hf;fe;ju 

tlf;F> muq;fy.

T/803 m[e;j cGy; 

etuj;d> 253/4> jpKJ 

khtj;ij> N`hf;fe;ju 

tlf;F> N`hf;fe;ju

,y;iy &grpq;` fq;fhzk;Nf 

jprhe;jp> 253/4> jpKJ 

khtj;ij> N`hf;fe;ju 

tlf;F> N`hf;fe;ju

T/804/2021 &j; RtpdPjh 

rkuf;nfhb 263> 

gl;lnghj;j ghij> 

jyq;fk njw;F> 

gj;juKy;iy

,y;iy uz;gd;`pe;j jpthfu 

nrdtpuj;d Kjpahd;Nr 

uhy`hkpyhNf re;jpkh 

my;yJ re;jpkh RNghjpdp 

mq;fk;kd Fkhhp`hkp 

263> gl;lnghj;j ghij> 

jyq;fk njw;F> 

gj;juKy;y

T/805 fygl Muha;r;rpNf 

Qhdtjp tPuNrfu> 

,y.14> gpujhd 

tPjp> tpf;ukrpq;fGu> 

gj;juKy;y

,y;iy khg;gh Kjpahd; nryhNf 

rNuh[h Gj;jpdpkhah> 

,y.14> gpujhd tPjp> 

tpf;ukrpq;fGu> gj;juKy;y

jpfjp:01.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk; 

gUj;jpj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 04Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

gUj;jpj;Jiw 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

jj;Jtk; 

tof;F ,y: 

T/1315/21

rptghjRe;juk; 

n[aRe;juk; ngz; 

kNf];thp nry;tr; 

re;epjp njhz;lkhdhW

Mk; rptghjRe;juk; 

n[aRe;juk; nry;tr; 

re;epjp njhz;lkhdhW

jpfjp:13.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gUj;jpj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L rdthp khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7888 uh[gf;\ 

Kjpahd;nryhNf 

gj;kh gz;lhu> ,y.3/
V> njhlk;Fk;Gu> 

mst;t

,y;iy nfhbgpdp Muha;r;rpNf 

\puhzp m[e;jh>  ,y.3/
V> njhlFk;Gu> mst;t

jpfjp:18.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk; 

cLfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/03 `Pd;njdpa fkNf 

gpajhr 'gpurd;d 

thr" mf;fu> 72> 

Nfhznjdpa> cLfk

Mk; gj;jpuz Muha;r;rp Utd; 

rQ;[Pt> 'gpurd;d thr" 

mf;fu> 72> Nfhznjdpa> 

cLfk

jpfjp:22.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; cLfk khtl;l ePjpkd;wk; 

kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1360/2021 nry;tuh[h 

QhduQ;rd;> [P.v]; 

tPjp> Nfhl;ilf; 

fy;yhW - 1

,y;iy jpUkjp.fphp[hNjtp 

nry;yj;Jiu QhduQ;rd;> 

[P.v]; tPjp> Nfhl;ilf; 

fy;yhW - 1

jpfjp:2021.10.26 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;gis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/71/21 `yhy;jpd; nkh`kl; 

[pg;hp> ,y.159> r`puh 

ghlrhiy tPjp> 

fk;gis

,y;iy mg;Jy; [g;ghh; ghj;jpkh 

trPuh> ,y.159> r`puh 

ghlrhiy tPjp> fk;gis

jpfjp:2021.07.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;gis khtl;l ePjpkd;wk; 

jp];]k`huhka khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/68 nty;yNf re;jpuyhy; 

j rpy;th> ,y.5/V> 
'jh;\d"> fjph;fhkk;

Mk; nrduj; Muha;r;rpNf 

nlhd; rhkPu kJrq;f 

nrduj;> ,y.99/1> fphpe;j 
ghij nfh];rpd;fk> 

jp];]k`huhka

jpfjp:15.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jp];]k`huhka khtl;l ePjpkd;wk; 

jp];]k`huhka khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/69 njntdpNf njhd; 

my;gl;> ,y.100> Flh 

fk;khd 18>njw;F 

,Tu tPutpy> Gjpa 

efuk;

Mk; [hJd; Mur;rpNf 

FzNrd> ,y.99> Flh 

fk;khd 18>njw;F ,Tu 

tPutpy> Gjpa efuk;

jpfjp:15.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jp];]k`huhka khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/892/21 ky;ypfh mr;rpNf 

nlhd; ruj; Fkhu 

tpN[Jq;f> ,y.132/
V> gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> fl;Lngj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy tz;zf;f tj;j tLNf 

gphprpy;lh fphp\;kp 

ngh;zhz;Nlh> ,y.132/V> 
gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

fl;Lngj;j> nkhwl;Lt

jpfjp:18.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

b.v];/23/ 
2021

\ud;jp \hkyp 

mNgtpf;uk rphp 

tHjd

,y. 309/20 N[hH[; 
<.B. rpy;th tPjp> 

fz;b. 

,y;iy fz;b> N[hH[; <.j. 

rpy;th tPjpapy;

,y. 309/20 mNgtpf;uk 

rphptHjd urpf gpujPg; 

my;yJ urpf gpujPg; 

mNgtpf;uk rphptHjd

jpfjp: 2021.10.25   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

ngy;kLs;s khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 21Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/6823 nfhly;y gj;jpuNf 

,e;jpu[pj; Nrhkuj;d

,y;iy ky;tj;j Muha;r;rpyhNf 

fahdp epYrpfh>

,y. 60> fythd tPjp> 

Njs.

jpfjp: 11.10.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ngy;kLs;s khtl;l ePjpkd;wk;

gJis khtl;l ePjpkd;wk;

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/323 gfPH rhapG K`k;kl; 

rpuh[;

,y. 05> Nyf;irl; 

tPjp> gJis

,y;iy rpj;jp \\hdh gfPH 

rhapG>

,y. 29-5/2> nfk;gy; 
gpNs];> nj`ptis.

T/324 ahg;gh 

Kjpad;NryhNf 

re;jpujh]>

,y. 60/19> 
`{Dnfhl;Lt tPjp> 

gJis

,y;iy jznfhLNt nfju 

fkuhyyhNf uhzp 

ud;[dp

,y. 60/19> 
`{Dnfhl;Lt tPjp> 

gJis

jpfjp: 2021.10.28   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gJis khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/637 mj;jgj;J 

Muha;r;rpyha; 

tpkyhtjp> ,y.107/52> 
ehtpd;d ghij> 

cStpl;lNf> fhyp

,y;iy rkurpq;` Muha;r;rpNf 

re;Jd; rkurpq;`>  

,y.107/52> ehtpd;d 
ghij> cStpl;bNf> 

fhyp

T/642 mg;Jy; [g;ghh; 

nkh`k;kl; gh;`hd;> 

42/1A> fdk;gpl;ba 
tPjp> fhyp

,y;iy gJWBd; ghj;jpkh 

g]Pdh> 42/1A> 
fdk;gpl;ba tPjp> fhyp

jpfjp:03.08.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/258 `pl;b`hkp 

mg;G`hkpyhNf 

bf;fphp nkdpf;Nf 

my;yJ `pl;b`hkp 

mg;G`hkpyhNf 

bf;fphp nkdpf;Nf

,y. 119/1> gpujhd 
tPjp> ntad;nfhl

,y;iy tdpfRe;ju [atPu 

Muha;r;rpNf [hdf;f 

`H\d [atPu

,y. 119/1> gpujhd tPjp> 
ntad;nfhl

T/259 uh[gf;\ 

mr;rpy;yhNf 

Fzrpq;f uh[gf;\

,y;iy uh[gf;\ mr;rpy;yhNf 

Jrpj;;j> by;`hd; 

uh[gf;\

31/17> Eff`hye;j 

khtj;ij> fynfbN`d

jpfjp: 27.10.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/172 Kj;Jje;jphpNf 

ngdnjj; N`khyp 

gpe;Njh JiwKf 

tPjp> rpyhgk;

,y;iy \puhd; nftpd; md;ud; 

gpd;Njh

310/35> VQ;ry;]; g+q;fh 

mf;fu 50> fpk;Gyhg;gpl;ba 

tPjp> ePHnfhOk;G.

T/173 N`th NjtNf 

u`;dghy

,y. 123> 

nfhhpahtj;j> rpy-

hgk;

,y;iy [a#hpa myq;fhuNf 

by;Uf;rp rhkpe;jd;fdp 

ngNuuh my;yJ 

[a#hpa> myq;fhuNf 

by;Uf;\p rhkpe;jdp 

ngNuuh

,y. 123 nfhhpahtj;j> 

rpyhgk;

jpfjp: 27.10.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;

gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/13 Fzghy rkutpf;uk ,y;iy ehzaf;fhutrk; 

njypf;fl gs;spa 

FUnfa; cgkhypfh 

mKN`d tj;j> nfuN-

jthy> k[;[{td.

jpfjp: 13.10.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/252/21 nkh`kl; jt;gPf; 

IDy; guPlh

,y. 514/6> 
g`yfk> jp`hhpa> 

gynfbN`d.

,y;iy nkh`kl; rJd; ghj;jpkh 

`Dd;

,y. 514/6> g`yfk> 

jp`hhpa> gynfbN`d.

jpfjp: 10.11.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/734 fSje;jphp gl;lnge;jp 

tpkyNrd yf;];kd; 

Fzuj;d

,y. 91/2B> cj;ahd 

khtj;ij> jyN`d> 

khyNg

,y;iy fkNf ky;ypfh n[];kpd; 

ngNuuh (jp.K. Fzuj;d)

,y. 91/2B> cj;ahd 

khtj;ij> jyN`d> 

khyNg

jpfjp: 2021.08.20   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/3196 Jg;gjpNf [aNrd 

mutpe;j rphptHjd

,y;iy Njhd [adp re;jpuyjh 

ypadMuha;r;rp> yGfk> 

`y;njhl;l

jpfjp: 28.10.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 16Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

02/2020 tPuf;nfhb Nfhk]; 

rpy;th ~rj;ru|

= ,e;j;urhu 

khtj;ij> 

njhle;nfhl

,y;iy mfk;nghb jah 

];tu;zyjh j rpy;th 

~rj;ru|

= ,e;j;urhu khtj;ij> 

njhle;nfhl

jpfjp: 2021.10.27   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;

njy;njzpa khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/13/21 nkh`{jPd; mLnka; 

nkh`k;kJ Kghuf;>

,y. 16/5> 
fy;nfbatj;j> 

klty> fltPjp

,y;iy mg;Jy; fhjH egprJy; 

kprpwpah

,y. 16/5> fy;nfbatj;j> 
klty> fltPjp

jpfjp: 2021.10.26   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: njy;njzpa khtl;l ePjpkd;wk;

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T 3224/21 mY[;[Nf 

yypjh re;jpurpyp 

FztHjd khw;W 

mYj;[; yypjh 

re;jpurpyp FztHjd 

ntypfk;gpl;b 

nghFDtpjh

,y;iy Nghg; muhr;rpNf lhd; 

ruj; n[atHjd 

ntypfhk;gpl;b> nghFDt-

pjh

jpfjp: 2021.10.25   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/850 ypz;lKyhNf uapl;yp 

byhd; rpy;th

,y. 47/25> 
uptHirl; fhHld;> 

nfhuynty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy tHzFy#hpa nrk;Gf; 

Fl;b Muha;r;rpNf Kjpj;j 

nrt;te;jp ngHzhz;Nlh>

,y. 47/25> uptHirl; 

fhHld;> nfhuynty;y> 

nkhwl;Lt 

T/893/21 Nkhju mr;rhhpNf 

mEu jpyf;frphp

,y. 09> 

Mde;juhk ghij> 

nkhwl;LKs;s> 

nkhwl;Lt

,y;iy khndy; \phpaq;f kPg;gNf

,y. 09> Mde;juhk 

ghij> nkhwl;LKs;s> 

nkhwl;Lt 

jpfjp: 21.10.18   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/120 Ml;bfy tpjh-

dyhNf Mgpufhk; 

fUzhuj;d

,y;iy Ml;bfy tpjhdyhNf 

ruj; tPurpq;`

jpfjp: 12.10.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

vk;gpypg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 12 khjk; 29Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/33/21 nfhl;lnfhlNf 

njhd; gpNukuj;d> 

gioa ghij> 

fpuynty;fl;Lt 

bg;Nghtpw;F vjphp> 

vk;gpypg;gpl;ba

Mk; guz gs;spa FUNf 

Nfhfpy [andj;jp 

my;yJ nfhfpy 

[andj;jp guz gs;spa 

FUNf vk;gpypg;gpl;ba 

`pq;Fu Mu mf;fu 500> 

uztPu ];Nlhh;];

jpfjp:12.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; vk;gpypg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

b.B.v];.  

21/21
fS ypadNf epky; 

re;uh Mhpauj;d 

[arpq;f> ,y: 8/8> 
gioa fd;njhl;l 

tPjp> tlGSt> fz;b

,y;iy FUFNl nfju ejPu 

g;hpajh;\dp Qhduj;d> 

,y: 8/8> gioa 

fd;njhl;l tPjp> tlGSt> 

fz;b

fz;b DTS 
48/21

uj;dhju nfju gj;kh 

uzrpq;f ud;Nfnty 

Efypaj;j g`y 

jyhj;J Xa

Mk; nghjpah gJNf Etd; 

lrd;j ngNuuh> ,y.143/1> 
Efypaj;j> g`y jyhj;J 

Xa

jpfjp:21.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/247 Kdrpq;` n\y;ld; 

uztPu> ,y.183/V> 
jtsk;gpl;ba> kPhpfk

,y;iy jpyf;f uQ;rdp tpj;jhuz> 

,y.183/V> jtsk;gpl;ba> 
kPhpfk

jpfjp:04.08.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/796 n`l;b Mur;rpNf 

uzrpq;` 

rTe;juty;yptj;j 

flf`nghy> 

n`huk;ght

,y;iy n`l;b Mur;rpNf 

Rth;zyjh> flf`nghy> 

n`huk;ght

T/802 nfhlNf tpypak; 

fhhpatrk;> 'rhujh 

Ruj;" ,y.363> tPuk;Gt> 

Fspahg;gpl;ba

cz;L Fkhu fkNf [pdNrd> 

,y.55/13> Tl;yz;l; 

khtj;ij> nfh`{ty

jpfjp:2021.10.18 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

nff;fpuht khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 21Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/29 tUr tpj;jhd 

Fzth;jd nlud;]; 

yhy; j rpy;th 

,yf;fk; 147> af;fy;y 

tPjp> nff;fpuht

,y;iy Vf;fehaf;f 

Kjpad;rhyhNf R[hjh 

Fkhhp Vf;fehaf;f> 

,yf;fk; 147> af;fy;y 

tPjp> nff;fpuht

jpfjp:13.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nff;fpuht khtl;l ePjpkd;wk; 

`pq;Fuf;nfhl  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 24Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/48/21 njd;df;Nfhd KjypNf 

N`khtjp 'u[ul;il 

nrtd" jpangJk> 

nghyd;dWit

Mk; jpthfu Kjpad;]yhNf 

cghyp njd;df;Nfhd; 

,y. 168/2> `pk;g+l;lhd> 

Ky;Nyhpah> Gjpa efuk;. 

T/49/21 uj;jpah nfju 

jHkjhr/ ud;jpah 
nfju jHkjhr 

29> Fkhufk> 

`pq;Fuf;nfhl

,y;iy uj;jpah nfju rJdp 

,rd;fh jHkjhr/ ud;jpah 
nfju rJdp ,rd;fh 

jHkjhr 43> Fkhufk> 

`pq;Fuf;nfhl.

jpfjp:11.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/14/21 tpN[td;\ fk;yj;Nf 

Fzuj;d gz;lhu

tPutd;\

vz; 225/5> Ntty 
tlf;F> nghf;fhty

,y;iy tj;Njnfju fUzhtjp 

my;yJ tj;Njnfhju 

fUzh tPutd;\

vz; 225/5> Ntty 
tlf;F> nghf;fhty

b.B.v]; 
49/21

tPuJq;f 

Kjpahd;NryhNf 

K`e;jpuk; 

tyt;Nt jh;kuj;d 

my;yJ tPuJq;f 

Kjpahd;NryhNf 

K`k;jpuk; tyt;Nt 

jh;kuj;d

,y. 115/B> fq;nfhl> 
gpypkjyht

,y;iy tPuJq;f Kjpahd;NryhNf 

K`e;jpuk; tyt;Nt 

Etdp rJhpfh tPuJq;f 

my;yJ Etdp rJhpfh 

tPuJq;f

,y. 115/B> fq;nfhl> 
gpypkjyht

jpfjp: 2021.11.02 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 19Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/526 nrse;j `d;`jpNf 

Nrhkhtjp> 

,y.372/13rp> mdfhhpf 

jh;kghy khtj;ij> 

gGuz khj;jiw

,y;iy ngUkhgJ tpf;uk#hpa 

ep`hy;> ,y.372/13rp> 
mdfhhpf jh;kghy 

khtj;ij> gGuz 

khj;jiw

TS/534 N`thFUg;GNf 

uQ;rdp vf;fKj;J 

ghzJfk> mf;Fu];]

,y;iy gpajpyf;f N`thgj;jpuz  

vf;fKj;J ghzJfk> 

mf;Fu];]

jpfjp:19.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/728/2020 rpe;jh tPuNfhd; 

mNgehaf;f

,y;iy [{ypad; `H\ gpurhj; 

nkd;b];.

,y. 1142> jk;Nkhja 

ghij> gj;juKy;y. 

T/775 njhld; mDu 

tpf;fpukrpq;` ,y. 

279b> nfhj;jyhty> 

fLnty. 

,y;iy NuZfh jkae;jp 

gypN`d tpf;fpukrpq;` 

jp>K. NuZfh jkae;jp 

gypN`d> ,y. 279b> 

nfhj;jyhty> fLnty. 

T/790 m[ j; j f; 
m ;Nklh 
, . 740/1> 
gd;d g;g l;ba 
ghij> 
gj;j K ; .  

,y;iy `d;rpfh tpjH\p 

my;Nklh> ,y. 848> 

gd;dpg;gpl;ba ghij> 

gj;juKy;y. 

jpfjp: 2021.11.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk; 

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/3309/21 njKdp re;jpujhr ,y;iy njKdp re;jpurphp

,y. 100> nyhy;njhl;Lt>

mq;FUtnjhl;l

jpfjp:     kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 29Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

rd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

bbv]; (DTS) 
18/2021

vd;jdp kNfrd; 

fe;ija;ah vDk; 

fe;ija;ah kNfrd; 

vd;jdp

,y. 5951> nghp Nuhl; 

it];kd;> Fz;lkd; 

ept; rTj; Nty;];> 

2775> mT];jpNuypah

,y;iy lhf;lh; gh;dhl; [aNdrd; 

fe;ija;ah

,y. 62> nfypnaht; 

biut;> ghh;fpq; IGIIOGU 
If;fpa ,uhr;rpak;

jpfjp: 2021.11.01 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

khtndy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/41 uz;nfhjpNf 

yypj; [aehj;j 

tpf;fpukrpq;` 

fe;Njtj;j> fyjhu

,y;iy ghyp];fu 

Kjpahd;nryhNf NuZfh 

jkae;jp> fe;Njtj;j> 

fyjhu.

T/46 fUzhehaf;f 

gjpud;dn`yhNf 

Rkjpghy> 

,y. V 1/3> mYn-

jdpa> n`k;khj;jfk.

,y;iy Nkf#hpa Kjpad;NryhNf 

,e;jpuhdp Fkhhp`hkp> 

Nkf#hpa 

,y. V 1/33> mYnjdpa> 

n`k;khj;jfk. 

jpfjp: 2021.11.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khtndy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/128 mku[Pt [adde;j 

tpjhdNf 

,y. 36/1> gpsf;g+y; 
Utd;vypa> 

Etnuypah

,y;iy N`th kdk;nghpNf 

mNdhkh gphpaq;fdp 

,y. 36/1> gpsf;g+y; 
Utd;vypa> Etnuypah. 

T/129 rfy#hpa 

Kjpad;NryhNf 

[auj;d ,y. 17> 

f;Nul;ld; Njhl;lk; 

tPlikg;G jpl;lk; 

Etnuypah 

,y;iy rfy#hpa 

Kjpad;NryhNf fUzh 

nfhlfk ,y. 200> 

tp[pjGu khHf];njhl;l 

Etnuypah. 

jpfjp: 2021.11.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/260 mRug;GypNf rpj;uhy; 

k`pe;juj;d> ,y. 

21> nfhl;lnjdpaht 

ghij> `y;Ng> kPhpfk.

,y;iy tpf;fpukuj;dNf jpyq;fdp> 

,y. 21> nfhl;lnjdpaht 

ghij> `y;Ng> kPhpfk. 

jpfjp: 07.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/845/21 kDty; gPhp];yhNf 

[arhe;j gPhp]; 

my;yJ kDty; 

gPhP];yhNf [arhe;j 

rPhp];

,y. 198/V"> 'gtpe;jp">  
gd;fy ,lk;> jyfy> 

Nfhzgy re;jp.

,y;iy ypadNf ghhpf ngNuuh 

,y. 37(63)/1B) gioa 

fhyp tPjp> nkhwl;Lt. 

T/896/21 tPun`d;djpNf bf;rd; 

rprpy;> ngHzhz;Nlh> 

,y. 34/2> jPghe;ej 
tPjp> tpy;Nyhutj;j> 

nkhwl;Lt.

,y;iy tPun`d;djpNf khype;j 

J\he;j ngHzhz;Nlh 

,y. 34/2> jPghee;j 
ghij> tpy;Nyhutj;j> 

nkhwl;Lt.

jpfjp: 2021.11.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

mtprhtis  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1453/21 gHdhl; ePy; A];l]; j 

[fya;d; nrdtpuj;d. 

rPjhtf;f tst;t> 

rPjhtf;f> mtprhtis. 

Mk; lad; fphp];NlhgH ePy; 

gHdhl; j [fya;d; 

nrdtpuj;d. 

rPjhtf;f tst;t> 

rPjhtf;f mtprhtis.

jpfjp: 19.08.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk; 

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/382 njhl;lfKtNf 

Mde;j tpkytPu 

Nrhkrphp 'rNfj" 

,Tytj;j> Nghk;Gts.

,y;iy kj;JkNf yypjh fhe;jp> 

'rNfj" jpTstj;j> 

Nghk;Gts.

jpfjp: 09.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/643 Kj;Jth `d;jp 

yf;r;kd; j rpy;th 

,y. 375/3> Njt-
nfhl khjk;Ng> 

mk;gyhq;nfhil.

,y;iy gs;spKy;y fGfkNf 

rk;gpfh Nrghyp N`ke;jp 

b rpy;th vz;. 375/3> 
Njtnfhl> khjk;Ng> 

mk;gyhq;nfhil. 

T/645 njhlk;Ng 

fkNf jdghy 

njhlk;`pNuhtpl;l 

cLksnfhl ghij> 

af;fyKy;y> fhyp.

Mk; njhk;gnfhl ypadNf 

kpypdhtjp> ,y. 

300> ehf;fpahnjdpa> 

cLkhyfy> j;wNghJ: 

njhlk;`pNuhtpl;l 

cLkhyfy ghij> 

af;fyKy;y. 

jpfjp: 03.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1359/21 jk;gpIah Njtrfhak; 

,y: 122/1> 
Qhd#hpak; rJf;fk;> 

kl;lf;fsg;G

,y;iy jpU. Njtrfhak; uQ;rpj; 

md;udp> 

,y. 122/1> Qhd#hpak; 

rJf;fk;> kl;lf;fsg;G. 

jpfjp:28.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk; 

mtp];]hnty;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

rd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1459/21 tj;Nj Nyf;fkyhNf 

mkurpq;f jtyk; 

tj;j njudpafy

,y;iy [q;F uhy;yhNf gpNuk-

tjp

,y. 59/27
jtyk; tj;j> njudpafy

jpfjp: 2021.08.06 

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mtp];]hnty;y khtl;l ePjpkd;wk;

gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; rd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/14 [hnfhNf ,Ndhfh 

FKjpdp

tpd;nrd;l; 

mNgtpf;fpuk 

khtj;ij> gj;Njfk 

Gjpa efuk;> 

gj;Njfk

Mk; ntyptpl;b fq;fhdkNf 

yhydp> tpd;nrz;l; 

mNgtpf;fpuk khtj;ij

gj;Njfk Gjpa efuk;> 

gj;Njfk

jpfjp: 03.11.2021 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;

gyg;gpl;ba  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 05 ij 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/09 jYtJKy;y fkNf 

bNuhd; fgpy j 

rpy;th> ,Yf;gpl;ba> 

gl;lnghy.

,y;iy ,e;jpf [];kpd; FUNf 

my;yJ ,e;jpf n[];kp 

FUNf 

jpfjp: 02-11-2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gyg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; rd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/378 kj;JkNf nlhd; 

Utd; gpurd;d

 ~J\hu| gd;tpy 

fSj;Jiw njw;F

,y;iy kj;JkNf nlhd; uj;drphp

~J\hu| gd;tpy 

fSj;Jiw njw;F

jpfjp: 2021.11.05 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/1395/2019 khj;jiw ypadNf 

rpe;jf;f gpurhj; j 

rpy;th> ,y.145V> 

Flh`fnghy njw;F> 

[h- vy

,y;iy tpf;fpuk Muha;r;rpNf 

eadh kPhpak; ep\hkhyp> 

, y.145V> Flh`fnghy 

njw;F> [h- vy

T/1295 Kf;Fgps;nsa; 

fNzrd; my;yJ 

Kf;fhg;gps;is f(G)
Nzrd; my;yJ Kf;fh 

gps;is f(G)Nzrd; 

my;yJ nkhf;fh 

gps;nsa; f(G)Nzrd; 

,y.43/V/1> N`f;fpj;j 

ghij> n`e;jy> 

tj;jis

,y;iy nghparhkp rpthe;jpdp> 

,y.43/V/1> N`f;fpj;j 

ghij> n`e;jy> 

tj;jis

T/1437 nlhd; gPw;wh; nfhl;gphp 

rpru uzrpq;`> 

,y.100/5> Gifapuj 

epiya tPjp> fe;jhid

,y;iy nlhd; Etd; md;ud; 

kJ\q;f uzrpq;`> 

,y.100/5> Gifapuj 

epiya tPjp> fe;jhid

T/1439 nkh`nkl; eprhh; 

`];ehJy; kpd;dh> 

52/3> [{k;kh k];[pl; 

ghij> nghpaKy;y> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy nkh`nkl; gh`Pk; 

ghj;jpkh ep\;yh> 29/1> 
fdj;j ghij FlghLt> 

ePh;nfhOk;G 

jpfjp:03.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/4934/20 nfhbg;gpyp 

Muhar;rpyhNf njhd; 

Fyuj;d> ,y.26V> 

ft;lhd ghij> 

mj;jpba> nj`ptis

,y;iy uzrpq;` Muha;r;rpNf 

gpNukhtjp my;yJ 

uzrpq;` Muha;r;rpyhNf 

gpNukhtjp ngNuuh> 

,y.26V> ft;lhd ghij> 

mj;jpba> nj`ptis

T/5021/20 uh[ul;zk; gh];fud;> 

,y.125> vyp`T]; 

Nuhl;> nfhOk;G - 15

,y;iy fnzrd; nfshprq;fhp> 

,y.202 - 7/5, W.A.rpy;th 
khtj;ij> nfhOk;G - 06

T/5052/20 MNa\h nk`;&d; 

nkh`nkl; 

r%d; my;yJ 

V.r%d;> ,y.30/5> 
Rndj;jpuhNjtp ghij> 

nfh`{ty

Mk; r%d; eprhh; `kPl;> 

,y.30/5> Rndj;jpuhNjtp 
ghij> nfh`{ty

jw;NghJ epArpyhe;jpy;

T/5131/21 Bfs lkpj; FytPu> 

,y.54/6> = jk;khju 

khtj;ij> ,uj;kyhd

Mk; Bfs ld;a+hp FytPu> 

,y.54/6> = jk;khju 

khtj;ij> ,uj;kyhd

T/5164/21 `{nrapd; rpwP 

nkhn`hnkl;> 

187/16> vt;> [arkfp 
khtj;ij> fSNghtpy> 

nj`ptis

,y;iy E}h; rfPhpah `{nrapd;> 

187/16> vt;> [arkfp 
khtj;ij> fSNghtpy> 

nj`ptis

T/5169/21 tpN[tpf;uk GQ;rp 

N`thNf eypd; 

nuhNgh;l; mNgjPu> 

,y.12-1/4> b Nruk; 
ghij> fy;fpir

,y;iy nty;yN`tNf Njtpfh 

N`kkhyp mNgjPu> 

,y.12-1/4> b Nruk; 
ghij> fy;fpir

T/5188/21 jahuj;d vjphprpq;`> 

,y.245/26> '`py; 

`T]; fhh;ld;"> fhyp 

tPjp> nj`ptis

,y;iy tpN[Kdp fhe;jp nrha;rh 

my;yJ tpN[Kdp fhe;jp 

nrha;rh vjphprpq;`> 

,y.245/26> '`py; `T]; 

fhh;ld;"> fhyp tPjp> 

nj`ptis

fy;fpir 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F vz; 

5191/21/T

Nkhp jphP]; Nlhhpd; 

tp[aNfhd;> vz; 

248/140> Nyhl;l]; 

fpNuht;> `py; ];l;hPl;> 

nj`ptis

Mk;  f;hp];lypd; n[dPt; 

l rpy;th my;yJ 

tpN[Nfhd; my;yJ 

tp[aNfhd;> vz; 69/9> l 
tpoh> ft;lhd mj;jpba 

rhiy> nj`ptis

T/5192/21 Ntty;njdpaNf 

nrhnkd; byp 

jprhehaf;f my;yJ 

Ntty;njdpaNf 

nlhd; nrhnkd;byp 

jprhehaf;f> ,y. 1V1> 

nguFk; khtj;ij> 

mj;jpba> nj`ptis

,y;iy ntypflNf rNuh[h 

\hkFkhhp nghj;Nj[{> 

,y. 1V1> nguFk; 

khtj;ij> mj;jpba> 

nj`ptis

T/5195/21 jpU.nfhz;lfkNf 

khh;nyhd; 

mnyf;rhz;lh;> 

ngh;zhz;Nlh> ,y.36> 

2Mk; xOq;if> 

uj;kyhd

,y;iy hPn`nk \pahkpdp 

ngh;zhz;Nlh> (jp.K. 

rkurpq;f) ,y.36> 2Mk; 

xOq;if> uj;kyhd

fy;fp];] 

khtl;l 

ePjp kd;wk; 

5198/21/T

fk;thhpNf cgNrd> 

,y.11/3A> 
`{Yjhnfhil tPjp> 

fy;fp];]

,y;iy ,e;jpf Rnej; 

fk;thhpNf>  ,y.11/3A> 
`{Yjhnfhil tPjp> 

fy;fp];]

jpfjp:2021.11.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84

kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/394 tPuf;nfhbNf [ae;j

55/B/8> ,RW 
caz jhju> 

nghy;f];Xtpl;l

,y;iy uh[gf;\ gj;jpuNf Njhd 

Qhdtjp uh[f;\

55/B/8> ,RW caz 

jhju> nghy;f];Xtpl;l

T/396 gkpd `d;djpNf 

N[h`hd; jDf;\

ngh;zhd;Nlh

,y. 91> ~rd;Nuh];|

gl;lfe;ju> gpypae;jy

,y;iy [ayj; uhyyhNf 

khndy; rrpfyh

,y. 91> ~rd;Nuh];|

gl;lfe;ju> gpypae;jy

T/399 rkuJq;f Mur;rpNf 

nlhd; gpajhr

,y. 4/1> nf];Ngt>

gpypae;jy.

,y;iy kDnty; gPhp]; tJNf 

Ute;jp ,e;jpf

,y. 2/4> rkutpy> 
nf];Ngt> gpypae;jy

T/400 fSje;jphpNf bAhpd; 

gPhp]; my;yJ

fSje;jphpNf bAhpd; 

gPhp];

,y. 511/1> fhyp 
tPjp> ,uj;kyhd

Mk; gj;jpfphpNf R[hdp 

gpNukth;jd

,y. 95> tl;lu> 

nghy;f];Xtpl;l

T/401 guntyjd;d ypad 

uhyyhNf Nuh`pj;j 

nfYk;>

131/16> rKg;ghu 

khtj;ij> 

n`hd;de;ju tlf;F>

gpypae;jy

,y;iy guntyjd;d 

ypaduhyyhNf epNuh\h 

JyhQ;ryp

131/16> rKg;ghu 

khtj;ij> n`hd;de;ju 

tlf;F>

gpypae;jy

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

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1431/21 f`l;lgpl;b 

fq;fhdkyhNf ep`hy; 

gw;wpf; ngNuuh> 

,y.122/1> Gdpj 
kj;NjA ghij> Vf;fy

,y;iy f`l;lgpl;b 

fq;fhdk;yhNf u\;kp 

nuhr;nry; ngNuuh> 

,y.17> k`htj;j> 

nfhl;Lnfhl

jpfjp:26.10.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS-52/21 epky; Nrdtpuj;d> 

60/14A> mdptj;j> 

rh;Fayh; tPjp> 

mdptj;j> fz;b 

,y;iy kN`rpfh Fkhhp 

Njd;dNfhd; my;yJ 

Njd;dNfhd; 

Kjpad;NryhNf kN`rpfh 

Fkhhp Njd;dNfhd;. 

60/14A> mdptj;j> 

rh;Fayh; tPjp> mdptj;j> 

fz;b

jpfjp:2021.10.18 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1223/19 nuh`hd; md;];yk; 

[dj; vk;Gy;njdpa 

76/6> Gifapuj epiya 

tPjp> fe;jhd 

,y;iy nly;hpd; `arpe; 

vk;Gy;njdpa 85/3/1/1> 
[k;Gf];Ky;y> ghij> 

ENfnfhl

T/1246/20 #yuj;d gj;jpuNf> 

,y.572/10> Kjyhk; 

xOq;if> R`rhjd 

khtj;ij> gd;dpgpl;ba

,y;iy ehzaf;fhu fphpntl;b 

nkhn`l;bNf ,e;jpuh> 

,y.152/10> Kjyhk; 

xOq;if> R`rhjd 

khtj;ij> gd;dpgpl;ba

T/1345/20 khyh rpwpdhj;jp 

nghy;;Nghy vd;fpw 

fhJnghl` 

Muhr;rpNf khyh 

rpwpdhj;jp nghuNuh> 

,y.26/12> gioa 

nfhl;lht tPjp> 

kphp`hd> ENfnfhl

Mk; ry;fhJNf Kjpd rkpuh 

la];> ,y.26/12> gioa 

nfhl;lht tPjp> kphp`hd> 

ENfnfhl

T/1353/20 Nturpq;` Muha;r;rpNf 

gj;krphp tpN[uj;d

,y;iy j`ehaf;fNf Rth;zyjh

T/1401/21 nuh`pe;jpu> n[ukp 

nkz;b]; mNgNrfu> 

,y.48> epky khpah 

khtj;ij> n`e;jy> 

tj;jis

Mk; jkuh Ftd;nlhypd; 

Gy;neh;> ,y.48> epky 

khpah khtj;ij> 

n`e;jy> tj;jis

T/1406/2021 td;dp Muha;r;rpNf 

Nlhdh; NuZfh 

td;dp Muha;r;rp> 11/9> 
n`Ndnfju ghij> 

nfhbfKt> k`ufk

,y;iy tj;Njfk Muha;r;rpNf 

mEu> 11/9> n`Ndnfju 

ghij> nfhbfKt> 

k`ufk

T/1407/21 gpNukh Rkzjp];] 

tPug;ngUk> 

mj;JNfhuhy> 

,y.44/1> 
u[ khtj;ij> 

kphp`hd ENfnfhl

,y;iy [fj; rkpe;j tPungUk 

mj;JNfhuhs my;yJ 

[fj; rkpe;j> ,y.44/1> 
u[ khtj;ij> kphp`hd 

ENfnfhl

T/1409/21 tl;lNf N`kre;jpu 

ngNuuh> 102/3> X.gp.
ngNuuh khtj;ij> 

nghuy];fKt

,y;;iy tl;lNf Utd; rhku 

ngNuuh> 102/3> X.gp.
ngNuuh khtj;ij> 

nghuy];fKt

T/1415/21 mrug;Gyp N`tNf  

vd;Nlhhp]; my;yJ 

mRug;Gyp N`tNf 

vd;Nlhhp]; my;yJ 

mRug;Gyp N`tNf 

vd;Nlhhp]; my;yJ 

mRug;Gyp N`tnf 

vd;Nlhhp];> ,y.28/5> 
mNguj;d  khtj;ij> 

nghuy];fKt

,y;iy kf;nfhdNf ta;nyhl; 

ngh;zhz;Nlh> ,y.28/5> 
mNguj;d khtj;ij>  

nghuy];fKt

T/1416/21 [a#hpa Muha;r;rpNf 

ruj; [a#hpa> ,y.129> 

Gifapuj mntd;A> 

k`ufk

,y;iy jpye;jp N`ththrk; 

(jp.K.[a#hpa) ,y.129> 

Gifapuj mntd;A> 

k`ufk

T/1433/21 njtuh je;jphpNf 

vuq;fp Ur;rpdp 

gh;dhe;J my;yJ 

njtuh je;jphpNf 

vuq;fp Ur;rpdp 

gh;dhe;J my;yJ 

njtuh je;jphpNf 

vuq;fp Ur;rpdp my;yJ 

njtuhje;jphpNf vuq;fp 

Ur;rpdp gh;dhe;J> 

,y.92/1> gioa 

nf];Ngt tPjp> 

Enfnfhil

,y;iy gpugh tpf;ukhur;rp 

fUzhuj;d my;yJ 

gpugh tpf;uk Muhr;rp 

fUzhuj;d> ,y.92/1> 
gioa nf];Ngt tPjp> 

Enfnfhil

T/1443/21 kPkhdNf jahuj;d 

ngNuuh

,y;iy kPkhdNf [aehj; 

re;jd ngNuuh> ,y.21> 

Nghjpf;fUfpy;> aapdh> 

f`tj;j.

T/1448/21 gj;kdgh` la]; 

nrduj; tpf;ukrpq;`> 

96/35> gioa 

nf];ght tPjp> 

ENfnfhl

,y;iy tpN[rpq;` Muha;r;rpNf 

Rue;jdp ky;ypfh> 96/35> 
gioa nf];ght tPjp> 

ENfnfhl

T/1460/21 rphpth;jd 

gj;jpnud;ndn`yhNf 

bq;fphpnkdpf;Nf> 

,y:203/4> ey;ytj;ij 

tPjp> k`ufk

,y;iy `e;Jd;fphp 

gj;jpnud;ndn`yhNf 

ee;jd gj;kyhy; 

ge;Jgphpa> ,y:203/4> 
ey;ytj;ij tPjp> 

k`ufk

T/1461/21 fUzhtjp tPug;ngUk> 

,y.415> epyk;k`u 

tPjp> nfhbfKt> 

k`ufk

,y;iy ghyNf Jrpj;j ,y. 

415> epyk;k`u tPjp> 

nfhbfKt> k`ufk

T/1462/21 yf;];kd; m];fp 

my;yJ yf;];kd; 

v];fp> ,y.31> 

jk;gN`d ghij> 

k`ufk

,y;iy ,e;jpuhzp Fkhurpq;` 

my;yJ Fkhurpq;` 

Ntjuahuhr;rpNf 

,e;jpuhzp Fkhurpq;`> 

,y.31> jk;gN`d ghij> 

k`ufk

T/1464/21 fgpy juTd 

Utd;gj;jpud> ,y.3/7> 
gP.ntypfy khtj;ij> 

ghnfhil tPjp> 

ENfnfhil

,y;iy k`fkKy;y fkNf 

re;jphpfh> ,y.3/7> 
gP.ntypfy khtj;ij> 

ghnfhil tPjp> 

ENfnfhil

T/1465/21 tpf;fpukrpq;` 

Muha;r;rpNf 

rphpNrd> ,y.234/7> 
gioa nf];ght 

tPjp> jpTy;gpl;ba> 

nghuy];fKt

,y;iy fSfg;GNf 

Rkdhtjp> ,y.234/7> 
gioa nf];ght 

tPjp> jpTy;gpl;ba> 

nghuy];fKt

T/1474/21 fy;N`dNf Uthd; 

jh;kh[Pt my;tp];> 

,y.15> [p.Vr;.

ngNuuh khtj;ij> 

uj;jdg;gpl;ba> 

nghuy];fKt

,y;iy fy;N`dNf g+h;z 

tp[g;gphpah my;tp];> 

,y.15> [p.Vr;.ngNuuh 

khtj;ij> uj;jdg;gpl;ba> 

nghuy];fKt

jpfjp:2021.11.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

GNuhNgl; 

PRO 142
uj;dhaf;f 

Kjpad;NryhNf 

Mhpajhr uj;dhaf;f

Mk; =ahdp khd;dg;ngUk> 

,yf;fk; 34/1> ntypkil 

tPjp> gz;lhutis

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

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/340 gj;jpdpFl;bNf 

=ahdp kq;fspfh 

Nehdp];

111/17> Gdpj 
me;Njhdpahh; ghij> 

khutpy

,y;iy kphprNf rkpjh nldprd; 

ngh;zhd;Nlh

111/17> Gdpj 
me;Njhdpahh; ghij> 

khutpy

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

vk;gpypg;gpl;ba  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/34/2021 f];J}hp Muha;r;rpNf 

gpNukjhr my;yJ 

f];J}hp Muha;r;rpNf 

Ngkjhr> 36/98> 
itj;jparhiy 

ghij> Gjpa efH> 

vk;gpypg;gpl;ba.

,y;iy RNj\; uq;fd f];J}hp 

Muha;r;rpNf 

,y. 36> itj;jparhiy 

ghij> Gjpa efH 

vk;gpypg;gpl;ba. 

jpfjp: 02.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; vk;gpypg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 
Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

khtl;l 

ePjpkd;wk;  

Fspahg;gpl;ba 

797/ capy;

,y.188> FUehfy; 

tPjp> gd;dy 

,y; trpj;J BrP> 

nthrpq;ld;> If;fpa 

mnkhpf;fhtpy; 

,we;Js;shh;. 

rpy;gr;rhhpNf tpN[rphp 

gpNukjpyf

,y;iy ,y.115/32> FUehfy; 
tPjp> rpyhgk; ,y; 

trpf;Fk;>  rpy;gr;rhhpNf 

rPjh nrdtpuj;d

jpfjp:2021.10.13 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1455/21 ky;yt Mur;rpNf 

njhd; epyq;f cNk\; 

ky;yt Mur;rp> 

,y.235 ntypfd;d 

tf

,y;iy (\p) fptd;jp Iad;fh 

tpf;ukMur;rp Fdjpyf;f 

nrndtpuj;d> ,y.235 

ntypfd;d tf

jpfjp:06.08.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk; 

gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/15 ntyptpl;ba 

fq;fhdk;Nf utPe;jpu 

,e;jpu[pj; uj;ehaf;f> 

,y.30> xypk;g]; 

g+q;fh> nghj;jy> fPk;gp 

vy

Mk; `y;nyhYt fq;fhdk;Nf 

rhkpy; urq;f> ,y.125/1> 
,`ynfnjutj;j 

`k;kypa> gj;Njfk

jpfjp:06.08.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk; 

tuf;fhnghy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/18/2021 Fztjp 

tpf;fpukrpq;`> 

nkjnfhl> 

tuf;fhnghy

,y;iy epyf;\ N`ke;j Fkhh;> 

nkjnfhl tuf;fhnghy

jpfjp:10.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; tuf;fhnghy khtl;l ePjpkd;wk; 

`pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/47/21 ahgF nfju Gd;rp 

kfj;jNah> vy;.

gP.4> `pFuf;jkd> 

`pFuf;nfhl

Mk; fhrpq; nfju Fkhhp 

gj;kyjhb. 62/4> 
`Pndbghd> cLKy;y. 

khtdy;iy

jpfjp:06.08.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 03Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/873 mj;jgj;JNf [hdf 

rkpe;j> ,y.110> 

rphpuh[ khtj;ij> 

tPjfk> gz;lhufk

,y;iy Nlhdh ,e;jpf;f rke;jp 

FKjpdp mj;jgj;J> 

,y.110> rphpuh[ 

khtj;ij> tPjfk> 

gz;lhufk

jpfjp:2021.11.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw  khtl;l ePjpkd;wk; 

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/20663 jpkpj; Fg;GuNf 

re;jpujhr> ,y.1212/3rp> 
Rth;z gpuNjrk;> 

N`hf;fe;ju 

ghij> nfhl;lht> 

gd;dpg;gpl;ba

,y;iy FlypfkNf jahtjp> 

,y.1212/3rp> Rth;z 

gpuNjrk;> N`hf;fe;ju 

ghij> nfhl;lht> 

gd;dpg;gpl;ba

jpfjp: 02.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk; 

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1474 bdhahJu 

Nrhkre;jpu

,y. 117> nuk;gps; 

ghij> ePHnfhOk;G

,y;iy ul;luz;`z;b Rdpy; 

uQ;rpj; yhy; my;yJ 

rl;lud; `z;b Rdpy; 

uQ;rpj; yhy;.

jpfjp: 12.11.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/17/21 Vfehaf;f 

Kjpad;Nryhnf 

etuj;d gz;lh 

my;yJ gz;lhu> 

,y.13> vlk;]; tPjp> 

nfhOk;G - 04

Mk; Vfehaf;f 

Kjpad;Nryhnf kDu 

GtNdf gz;lhu> ,y.13> 

vlk;]; tPjp> 

nfhOk;G - 04

DTS/45/21 khdk kape;j 

[ath;jd> ,yf;fk; 

- 42> rhug+kp 

cj;jpahda> ,`y 

Nghk;gphpa> fLtis

,y;iy kh`dkrjpdp epuhrh 

[ath;jd>  ,yf;fk; - 

42> rhug+kp cj;jpahda> 

,`y Nghk;gphpa> 

fLtis

DTS/59/21 re;jpuh Nrghyp ngNuuh 

(jp.K. nfhbj;Jtf;F) 

,y.185/7> `tnyhf; 

tPjp> nfhOk;G - 05

,y;iy etfKtNf \pahkh 

gj;khyp rphpNrd> 

,y.185/7> `tnyhf; tPjp> 

nfhOk;G - 05

DTS 
00071/21

Njtuhad; 

rpjk;guk; my;yJ 

Njtuhagps;is 

my;yJ Njtuhad; 

rpjk;guk; my;yJ 

jtuhad; 

rpjk;guk; my;yJ 

Njtuhad;gps;is 

rpjk;guk;> ,y.709> 

mSj;khtj;ij tPjp> 

nfhOk;G - 15

,y;iy rptypq;fk; gps;is 

rNuh[h my;yJ rNuh[h 

rpjk;guk; jpUkzj;jpw;F 

Kd; rNuh[h rptypq;fk; 

gps;is> ,y.709> 

mSj;khtj;ij tPjp> 

nfhOk;G - 15

DTS 118/21 Jypjh ee;jdp 

ngh;zhe;J 198/9> 
ehty tPjp> ehtiy

,y;iy Fkhugl;l nge;jpNf Rdpj; 

ngh;zhe;J> 198/9> ehty 
tPjp> ehtiy

DTS/119/21 mg;Jy; tJj; 

nkh`kl; mj;jh];> 

,y.33> tpNtfhde;jh 

tPjp> nts;stj;ij> 

nfhOk;G -06

,y;iy nkh`kl; mjh]; 

nkh`kl; mk;[l;> 

,y.33> tpNtfhde;jh 

tPjp> nts;stj;ij> 

nfhOk;G -06

DTS/122/2021 tpN[rpq;` 

Muha;r;rpNf kp`pu 

gphpaq;fhu tpN[rpq;`> 

[p-177> eptrpGu 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

Vf;fy> [h-vy

,y;iy Mth khpah by;Uf;rp 

Vg;u`hk; - [p-177> 

eptrpGu tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> Vf;fy> [h-vy

DTS 159/21 k`pe;j [aJq;f> 

,y.gp6/[p/1> =jk;kh 

khtj;j njhlh;khbf; 

FbapUg;G> nfhOk;G 

- 10

,y;iy kN`]; gphpae;j 

[aJq;f> ,y.485/8/1> 
NghffN`d tPjp> 

gj;juKy;iy

T/165/20 kUj;Jth; 

uh[;ghy;Fkhh; b 

rpy;th> 14A 2/1> 
Riykhd; nkhl;il 

khb> nfhOk;G - 05

Mk; kphpak; me;Njhndl; 

(jp.K)kNdh`hp 

Mde;jg;gh Nfrp rpl;b> 

14A 2/1> Riykhd; khb> 

nfhOk;G - 05

DTS/172/21 Jthd; mhpt;gPd; 

[hah> ,y.233/26> 
nfhl;lh tPPjp> 

nghuis

,y;iy nf];hP khPdh 

Xkhh;> (jp.K.[hah)> 

,y.55/16B-5> gPhp]; ghij> 

fy;fpir

khtl;l 

ePjp kd;wk; 

nfhOk;G 

,y - 

DTS/175/21

n[af;nfhb 

Kjpad;NryhNf 

mgath;jd> ,y.369/7> 
nfhl;bfhtj;ij> 

mq;nfhil

,y;iy Fkhurpq;f Muha;r;rpyhNf 

rpj;uh N`uj; 

Fkhhp>  ,y.369/7> 
nfhl;bfhtj;ij> 

mq;nfhil

DTS/183/2021 k`hnfhlNf 

FRkhtjp ngNuuh 

vdg;gLk; khnfhlNf 

FRkhtjp ngNuuh> 

,y.rP/8> Njrpa 
tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

jpk;gphpf];aha> 

nfhOk;G - 05

,y;iy uzrpq;f Mur;rpNf 

rpahksP rpy;th> ,y.rP/8> 
Njrpa tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

jpk;gphpf];aha> 

nfhOk;G - 05

T/194/20 nghdn`l;bnghy 

g+jpad;rhyNf tp\hfh 

jkae;jp fe;jnfju> 

,yf;fk; 61> uh[fphpa 

tPjp> uh[fphpa

,y;iy njg;Gyhd;nfhl 

g+jpad;rhyNf epky; 

=yhy;> ,yf;fk; 61> 

uh[fphpa tPjp> uh[fphpa

198/20 khNd]; rpy;th Mk; Njd;dNfhd; KjypNf 

Nfhjkp epYkh rpy;th> 

No: 79/2/4 `a;l;ghh;f; 

Nfhzh; nfhOk;G -02

,g;NghJ

4 `g;y; uha;]; rplk;gk;> 

SE 266XL Adpl; rp];Nlk; 

U.K
DTS/199/2020 njd;dNfhd; KjypNf 

jahee;j rpy;th> 

192> gpwpngf; Nuhl;> 

ngf;nfd;fl;> nfd;l; 

mj;Jld;> 79-2/4> 
`apl;ghh;f; Nfhzh;> 

nfhOk;G - 02

Mk; njd;dNfhd; KjypNf 

Nfhjkp epY}gh rpy;th> 

79-2/4> `apl;ghh;f; 

Nfhzh;> nfhOk;G - 02

jw;NghJ 

41> N`hy;iut;> 

rpd;nld;fl;> yz;ld;> SE 
266XL If;fpa ,uhr;rpak;

DTS/207/21 njhd; N[k;]; 

tpy;ypak; mkuJq;f 

my;yJ mkuJq;f 

Muha;r;rpNf njhd; 

N[k;]; tpy;ypak;> 

,y.15> ghlrhiy 

xOq;if> ehty> 

,uh[fphpa.

Mk; kj;JkNf mr;ryh 

nrt;te;jp ngNuuh> 

,y.36/B> j nky;tj;j 
ghij> nfh];tj;j ghij> 

ehty> ,uh[fphpa

DTS/00213/21 [anfhb Muhr;rpNf 

jahtjp> ,y.D/2/5> 
vy;tpl;bfy 

njhlh;khb> 

vy;tpl;bfy khtj;ij> 

nfhOk;G - 08

,y;iy ghD gj;krpwp>  

,y.D/2/5> vy;tpl;bfy 
njhlh;khb> vy;tpl;bfy 

khtj;ij> nfhOk;G - 08

DTS/00216/21 tpjhdNf NggpNdhd> 

,y.560> 'nry;kp]; 

ngl;Nl nfhl;NlQ;" 

jyq;fk cJu> 

gj;juKy;y.

Mk; re;juNrd nfhltj;j> 

,y.228/gP FlhGj;fKt> 

mq;nfhl

DTS/219/21 ,y.20/6/2> 
nfhl;lhQ;Nrid tPjp> 

nfhOk;G -13 y; trpj;j 

NkYk; nfhOk;G - 10> 

Mrphp nrd;uy; jdpahh; 

kUj;Jtkidapy; 

,we;jtUkhd

N[hrg; mz;ld; 

gphpd;]; grq;f my;yJ 

N[h]g; md;ld; 

gphpd;]; grq;f my;yJ 

N[hrg; md;ld; 

gphpd;]; grq;f

,y;iy ,NkfpANyl; eph;kyh 

ejhh; my;yJ 

,NkfpANyl; eph;kyh 

ethh;> ,y.20/6/2> 
nfhl;lhQ;Nrid tPjp> 

nfhOk;G -13

jpfjp:05.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/20475 gk;gufkNf Rth;zh 

tdpfNrfu> 

,y.120/14/1> rkfp 
khtj;ij> 2Mk; 

xOq;if> khfk;kd> 

N`hkhfk.

,y;iy Rg;ukzpak; rhe;j 

Fkud;> ,y.120/14/1> 
rkfp khtj;ij> 2 Mk; 

xOq;if khfk;kd> 

N`hkhfk.

T/20505 `pf;fLt fyg;gj;jpNf 

Fzjhr j rpy;th

,y;iy `pf;fLt fyg;gj;jpNf 

utPe;jpu j rpy;th> 

,y.308/16 'kTz;l; 

fpspg;Ngh;l; fhh;ld;" 

khfk;kd> N`hkhfk

T/20590 me;jputh]; gl;lnge;jp 

[pkhdp j th]; 

Fzth;jd> ,y.102/9> 
rkfp khtj;j> 

nfhlfk> N`hkhfk

,y;iy me;jputh]; gl;lnge;jp 

re;jd j th]; 

Fzth;jd> ,y.278/4> 
,ut;ts ghij> 

gd;dpgpl;ba

T/20668 vbj; gj;kh 

nyhypk;ghtd;r 

,y;iy fk Muha;r;rp gj;jpudNf 

njhd; Uf;khy; [hdf;f> 

,y.85/B> nuk;gps; ghij> 

ksgs;s> gd;dpg;gpl;ba

T/20704 JN`dNf Nlhd 

&gd; rpNeh

,y;iy uh[gf;\ fkNf 

re;jpuhtjp> ,y.145/01> 
uzy ghij> `gufl> 

N`hkhfk.

T/20724 N`dNju 

mg;G`hkpyhNf Nlhd 

RNkjh Ruq;fdp 

FzNrfu> ,y.28> 

'rphpnrtd" efu rPkh 

khtj;ij> N`hkhfk.

Mk; Jkpj; uh[pt; 

nfh];fsd;d J}uNf> 

,y.741> Uf;kNy ghij> 

nfhl;lht> gd;dpgpl;ba

T/20800 cg;gNrd tpN[rpq;` ,y;;iy G\;gh ngNuuh tpf;ukNf> 

,y.41/3> n`huz tPjp> 

ghJf;f

T/20820 f];J}hp Muha;r;rpNf 

jpyfuj;d ngNuuh

,y;iy f`d;fk; gj;jpuzNf 

gj;krPyp ehzaf;fhu> 

,y.412/9> k`pe;j 

khtj;ij> gpl;bgd 

tlf;F> N`hkhfk

T/20829 ,Ndhf;fh jh;\dp 

ty;nghy> ,y.402B> 
Fk;Gf;f Nkw;F 

Nfhznghy

,y;iy n`l;b Muha;r;rpNf 

njhd; mj;Js gpNukyhy;> 

,y.402B> Fk;Gf;f Nkw;F 
Nfhznghy

T/20832 f`e;jts 

Muha;r;rpNf tpy;rd;

Mk; fSNghtpyNf Nlhdh 

fUzhtjp> ,y.01> 

nfhl;bfk;nfhl> ghJf;f.

T/20878 fe;jglNf njhd; 

Ngkjhr> 

,y.467/khf;Fk;Gw> 
gd;dpg;gpl;ba

,y;iy fe;jglNf Nlhd gphpae;j 

ky;fhe;jp ,y.138/2> 
`apnyty; tPjp> 

nfhl;lht> gd;dpgpl;ba

T/20888 uzrpq;` Muha;r;rpNf 

Fzghy

,y;iy uzrpq;f Muha;r;rpNf 

Nlhdh fhe;jp uzrpq;f> 

,y.161/1V> mj;JUfphpa 

ghij> khsgs;s> 

gd;dpgpl;ba

T/20891 Vf;fehaf;f 

Kjpahd;NryhNf 

rQ;ra utPe;jpu 

Vf;fehaf;f> ,y.162/6> 
2Mk; xOq;if> 

ghlrhiy khtj;ij 

fphpfk;ghKDt> 

nghy;f];Xtpl;l

- fz;lk;gpNf 

,y.41/25/175> rk;gj;Gu> 
tl;lNufh> kPnfhl

T/20912 gylh gj;jpuhNf 

nlhl;ypd; la];

,y;iy fk;kd;gpyNf mDuhjh 

ckaq;fdp ngNuuh> 

,y.1497/8/9> tpj;ahya 
re;jp> nfhl;lht tlf;F> 

gd;dpgpl;ba

T/20913 [auj;d [arpq;f> 

,y.26> i`nyty; 

tPjp> gdhnfhl> 

N`hkhfk

,y;iy GGJ gj;kpfh [arpq;f> 

,y.26> i`nyty; tPjp> 

gdhnfhl> N`hkhfk 

T/20938 ,e;jpu[pj; fh\;ag;g 

gz;lhu uh[fUzh

,y;iy nty;kpy;y Muha;r;rpnf 

rhe;jdp gj;k Fkhhp 

rphpaNyfh ngNuuh> 

,y.1557/4rp> mKl;lKy;y 

ghij> fl;LFUe;j> 

nfhl;lht.

T/20950 fdj;jNf cghyp 

uj;drphp

,y;iy fdj;jNf cGy; Fkhurphp> 

59/1> Ky;Nyfk> 

N`hkhfk 

jpfjp:2021.11.02 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk; 

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1454/21 yf;\;kd; uj;drphp 

gl;bMur;rp 

NghNgtj;j tPjp> 

NghNg ghJf;f

,y;iy FRk;rphp gl;bMur;rp

169/01/A> NghNgtj;j 
tPjp> NghNg ghJf;f.

jpfjp: 18.08.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/1476/21 Gsj;rpq;fs 

Muha;r;rpNf fhkpdp

,y. 03> = 

fq;fhuhk khtj;ij> 

kl;lf;Fsp> 

nfhOk;G-15

,y;iy typKdp NjtNf 

gpNukhtjp

,y. 43/2> mke;njhOt> 

rPJt.

jpfjp: 02.11.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 29Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/277/21 fwjd Mr;rhhpNf 

yypj; [a\he;j

,y;iy nyhf;Ffk; N`tNf 

mEuhjh Ruq;fdp 

Fzjpyf;f

jpfjp:03.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk; 

ePu;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1385 nlhd; nghypnfg; 

N[hrg;

Mk; [aRe;ju KjypNf 

fpyh]; fpj;rphp ngNuuh> 

,y.51> nfhnly;y> 

jq;nfhl;Lt

T/1455 fSkpd; Fzghy 

rpy;th my;yJ 

fSkpj; Fzghy j 

rpy;th> ,y.387/V> 
ntypN`d njw;F> 

nfhr;rpf;fil

,y;iy fSkpj; rkPu ,e;jpu[pj; 

b rpy;th> ,y.387/
V> ntypN`d njw;F> 

nfhr;rpf;fil

T/1457 tpf;fpukJq;f 

Muha;r;rpNf nlhd; 

vl;th;l; gpuhd;rp];> 848> 

Nfuq;f nghf;Fz> 

,uhfk

,y;iy nlhd; NgJU 

ypadahuha;r;rpNf 

,e;jpuhzp Rth;zyjh> 

245> Njthya ghij> 

gl;lfk tlf;F> [h - vy

T/1459 th;zFy#hpa Nrh;yp 

gPhp];> ,y.500/12> 
jStf;nfhl;Lt> 

nfhr;rpf;fil

,y;iy c];tj;j ypadNf 

eph;kyh ngNuuh> 

,y.500/12> 
jStf;nfhl;Lt> 

nfhr;rpf;fil

T/1469 [arpq;` Muha;r;rpNf 

nehNgh;l; u];khd; 

rpy;th> ,y.641/rp1> 
nkjtj;j> ,uhfk

,y;iy [arpq;` Muha;r;rpNf 

Nkhp fphp];rpy;lh 

,e;jpuhzp rpy;th> ,y.06> 

nkhunfhl> fk;g`h

jpfjp:10.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 62/18 njhd; ghypj 

uj;dgphpa jd;njdpa> 

,y.42> [drtpfk> 

gy;ynfny> fz;b

,y;iy njhd; r\pfh yf;khyp 

- jd;njdpa [drtpfk> 

gs;Nsfy> fz;b

jpfjp:2021.11.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

b.b.v]; 

10/2021
gpbJt fkNf fy;ahdp 

nkz;b];> 10> fLfy 

Nyf; Nuhl;> fz;b

,y;iy guz gy;ypa FUNf 

Fzghy> 10> fLfy 

Nyf; Nuhl;> fz;b

jpfjp:2021.11.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/877 fUzhuj;d N`uj; 

Kjpahd; nryhNf 

kj;Jk Fkhhp`hkp> 

,y.1/253> = ,e;jpurhu 

khtj;ij> mUf;nfhl> 

mYNghKy;y

,y;iy NjtNf Nlhdh gphpaq;fh 

gpurhe;jp> ,y.1/253> = 

,e;jpurhu khtj;ij> 

mUf;nfhl> mYNghKy;y

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

gj;kh yf;\;kp ngNuuh> 

,y.027/02> mt\ 

ghij> rkfp khtj;ij> 

te;JuhKy;y> 

ghze;Jiw

,y;iy k`hgz;bNf juq;f 

jk;uq;fp ngh;zhz;Nlh> 

,y.027/02> mt\ 

ghij> rkfp khtj;ij> 

te;JuhKy;y> ghze;Jiw

T/880 \he;jpdp mkhe;NjU> 

,y.21/5> epky;fh 
te;jada> ghze;Jiw

,y;iy ghypj utPe;ju fjdhur;rp> 

,y.21/5> epky;fh 
te;jada> ghze;Jiw

T/881 N`td n`d;djpNf 

rk;gj; kj;jpA 

ngh;zhz;Nlh my;yJ 

rk;gj; kj;jpA `htd 

ngh;zhz;Nlh> ,y.03> 

1Mk; xOq;if> 

nfhuy;ynty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy je;JyNf rte;jp 

juq;f ngh;zhz;Nlh> 

,y.03> 1Mk; xOq;if> 

nfhuy;ynty;y> 

nkhwl;Lt

T/882 mEu cg;gjp];] 

FUg;G mr;rp> ,y -152> 

j rpy;th khtj;ij> 

ghze;Jiw

,y;iy Nrju Kjpahd;nryhNf 

NuZfh epyhkzp 

Mhpauj;d my;yJ 

NuZfh epyhkzp 

Mhpauj;d> 152> j rpy;th 

khtj;ij> ghze;Jiw

jpfjp:2021.11.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 



232021 டிசம்பர் 22 புதன்கிழமை 22–12–2021

,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

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

fy;fpir 

T/5024/20
rkurpq;f jyj;jhyjh 

Muhr;rpNf kw;Wk; 

gj;jpdptrk; wpr;rhl; 

,yf;fk; : 54/1/
A> re;jhdk;gpl;ba 
tPjp> 2Mk; xOq;if> 

mk;Gy;njdpa 

ENfnfhl

,y;iy Mjpj;jpa kJgh\; 

gj;jpdptrk;> ,yf;fk;  

54/1/A> re;jhdk;gpl;ba 
tPjp> 2Mk; xOq;if> 

mk;Gy;njdpa ENfnfhl

T/5151/21 my;gpul; mkph;jehjh;> 

,y.109/5D> mNgNrfu 

tPjp> fTlhd> 

nj`ptis

,y;iy [Pd; n[aNrhjp 

mkph;jehjh;> ,y.109/5D> 
mNgNrfu tPjp> fTlhd> 

nj`ptis

T/5163/21 gl;baNf fpwp\he;j 

jpy;Utd; Fzjhr> 

,y.101/4> nuk;gpsh;]; 

ghij> fy;fpir

,y;iy Jk;NghtpyNf funyapd; 

Fzul;z> ,y.101/4> 
nuk;gpsh;]; ghij> 

fy;fpir

T/5166/21 re;jpuh =kjp etuj;d 

my;yJ KJq;nfhl;Lt 

Muha;r;rpNf re;jpuh 

=kjp etuj;d> ,y.15> 

4Mk; xOq;if> 

[k;Gf];Ky;y 

khtj;ij> ENfnfhl

Mk; ep`hy; Fkhu Efgpl;ba 

etuj;d> ,y.15> 4Mk; 

xOq;if> [k;Gf];Ky;y 

khtj;ij> ENfnfhl

T/5186/21 m`q;fk gJNf 

,e;jpuhzp my;tp];> 

,y.36> b.Nruk; ghij> 

fy;fpir

,y;iy ehdhaf;fhutrk;> 

mnyf;];nrd;lh; 

tpjhdyhNf r\pfh 

my;tp];> ,y.36> b.Nruk; 

ghij> fy;fpir

T/5187/21 ehdhaf;fhutrk; 

mnyf;];nrd;lh; 

tpjhdyhNf N`kghy 

my;tp]; ,y.36> 

b.Nruk; ghij> 

fy;fpir

,y;iy ehdhaf;fhutrk; 

mnyf;];nrd;lh; 

tpjhdyhNf r\pfh 

my;tp];> ,y.36> b.Nruk; 

ghij> fy;fpir

T/5193/21 k`hnrd; [ajpyf;f> 

,y.4> vld; Ngh;f; 

fPl;> ld;`k; fhh;ld;> 

tpNy[; ghd;]; 95> 

,q;fpyhe;J If;fpa 

,uhr;rpak;

,y;iy ,e;jpuh nfshp [ajpyf;f 

my;yJ ,e;jpuh 

nfshp [ajpyf;f 

(jp.K.uhkehaf;f) 101V> 

my;Ngh;l; ngNuuh 

khtj;ij> ENfnfhl

T/5194/21 fzgjpgps;is 

fe;jrhkp cjaFkhh;> 

,y.8/1> tpNtfhde;jh 
mtdpA> nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

,y;iy jahepjp cjaFkhh; 

my;yJ n[ae;jp 

jp.K.NrhkRe;juk;> ,y.8/1> 
tpNtfhde;jh mtdpA> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

T/5197/21 nghuSnfhl tpjhdNf 

fkdPjh FzNrfu> 

,y.9 (3B/4) Nk[h; 
Fzuj;d khtj;ij> 

nuk;gpsh;]; tPjpf;F 

mg;ghy;> fy;fpir

,y;iy fhQ;rdh nfYk; ruztPu> 

,y.9 (3B/4) Nk[h; 
Fzuj;d khtj;ij> 

nuk;gpsh;]; tPjpf;F 

mg;ghy;> fy;fpir

T/5200/21 Rg;ukzpak; tpNdhj;> 

,y.8> 32tJ xOq;if> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

,y;iy fUg;igahgps;is 

Rg;ukzpak;> ,y.8> 32tJ 

xOq;if> nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

T/5202/21 nkhfkl; ryPk; nrapDy; 

mytp my;yJ 

nrapDy; mytp ryPk; 

kWehkk; nkhfkl; 

nrapDy; mytp ryPk;> 

,y.31> ney;rd; ,lk;> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

,y;iy rapjpaJy; Nuhrdp mytp> 

,y.31> ney;rd; ,lk;> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

T/5203/21 ghJkh \h;kPd; r`Pl;> 

,y.22> Nuhgl; tPjp> 

nj`ptis

Mk; ghj;jpkh \h`pkh gh`pk;> 

,y: 20/74> 2/1> ngah;gpy;l; 
fhh;ld;> nfhOk;G - 08

T/5204/21 [ath;jd Muha;r;rpNf 

Nlhdh mDyh kfpypd; 

ngNuuh (jp.K.[ath;jd 

Muha;r;rpNf Nlhdh 

mDyh kfpypd; 

uj;ehaf;f) my;yJ 

mDyh ngNuuh> 

,y.19> cLKy;y ,lk;> 

ghnfhl> ENfnfhl

,y;iy njhlk;NgfkNf nlhd; 

jp];] kq;fs ngNuuh> 

,y.22/12> 1Mk; xOq;if> 

Tl;yz;l; mntd;A> 

nfh`{ty

T/5208/21 kq;fs rkurpq;`> 

,y.21/6> ngh;zhz;Nlh 

ghij> fufk;gpl;ba> 

nj`ptis

,y;iy lhdpah tU\fh 

rkurpq;`> ,y.27/13> 
ngh;zhz;Nlh ghij> 

fufk;gpl;ba> nj`ptis

T/5209/21 N\hd; tPuh my;yJ 

rd;d tPu#hpa> 

,y.7491> Xy;l; 

nyd;nlh;d; l;iut;> SE, 
fy;Nlhdpah> kpf;rpfd; 

49316> mkhpf;f If;fpa 

ehL

,y;iy fpq;njhl;l nghy;tj;jNf 

Rfjghy tPu#hpa> 

,y.19/3> Uf;ky; ,lk;> 
,uj;kyhd

T/5210/21 rk;rd; b my;tp]; 

rkutpf;uk> ,y.112/2> 
ghlrhiy xOq;if> 

fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

,y;iy kN`\; b my;tp]; 

rkutpf;uk> ,y.54> 

c];tj;j khtj;ij> 

vj;Jy;Nfhl;Nl> Nfhl;Nl

T/5211/21 N`nfhl Muha;r;rpNf 

fUzhuj;d> ,y.13> 

[djh khtj;ij> 

kphp`hd> Nfhl;Nl.

,y;iy kpy;ydpaNf mN\hf;f> 

gPhp]; ,y.13> [djh 

khtj;ij> kphp`hd> 

Nfhl;Nl.

T/5212/21 [Kdhuhzp 

eluh[h> ,y.F1/3> 
NtYtzhuhk 

tPl;Lj;jpl;lk;> `k;ld; 

Nyd;> nfhOk;G - 06

,y;iy NtYg;gps;is eluh[h> 

,y.F1/3> NtYtzhuhk 

tPl;Lj;jpl;lk;> `k;ld; 

Nyd;> nfhOk;G - 06

T/5213/21 rhkpj;jk;gp 

,uhrkhzpf;fk;> 

,y.18> `hkh;]; 

vtdpA> nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

,y;iy ekrpthak; Re;juyl;Rkp> 

,y.18> `hkh;]; vtdpA> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

T/5214/21 yPyh ,g;uh`Pk; 

my;yJ nyapyh 

,g;uh`Pk;> ,y.05> 

ghh;f; mtdpA> 

nfhOk;G - 08

,y;iy m`kl; rg;hp ,g;uh`Pk;> 

,y.06> mEu khtj;ij> 

md;lh;rd; tPjpf;fg;ghy;> 

fSNghtpy> nj`ptis

T/5216/21 `k;rpah ck;kh 

kh%h;> ,y.217> 

W.A.rpy;th khtj;ij> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G -06

,y;iy `hrPk; [{khy;jPd; mg;Jy; 

fg+h; Jthd; kh%h; 

my;yJ `hrPk; [{khy;jPd; 

Jthd; kh%h;> ,y.217> 

W.A.rpy;th khtj;ij> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G -06 

ePjpkd;wk; 

nj];jnkd;jh; 

,yf;fk; - 

5217/21

nka; Muha;r;rpNf 

re;ughy> ,y.480/93> 
fhyp tPjp> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G -06

,y;iy ntspf;flNf n`td; 

gj;NjA> ,y.480/93> fhyp 
tPjp> nts;stj;ij> 

nfhOk;G -06

T/5221/21 nkht;[{l; 

nkhn`hnkl; 

nkh`pDjPd; 

Gjpa nly;kz; 

itj;jparhiy 

(gPtPb) ypkpl;nll;> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

Mk; nkh`pDjPd; 

nkhn`hnkl;> ,y.42/12> 
f;hPd;ghj;> nfhOk;G - 03

jpfjp:2021.12.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/654 nlud;]; gPlh; Njhg; 

mFnu];]ngj;j> 

fLjk;Ng> fhyp

,y;iy N[]d; vd;l;& Njhg; 

g;nsl; 6> 6 nfhuNdrd; 

nlu]; ,y;g;uhnfhk;Ng> 

Nehj; nlNthd;> 

,q;fpyhe;J> If;fpa 

,uhr;rpak;> <vf;]; 34> 9 

vd;vd;

T/659 neYk; gpurhe;jp 

tPuNrd> ,y.153> 

Tl;Ntl; khtj;ij> 

fhyp

,y;iy eypd; [Ptehj; 

td;dpahuhr;rp 

Fkhurpq;` my;yJ eyPk; 

[Ptehj; td;dpahuhr;rp 

Fkhurpq;`> ,y.153> 

Tl;Ntl; khtj;ij> fhyp

T/661 njypfl gs;spaFUNf 

\he;j Fkhu 

my;tp];> ,y.307> 

njy;f`htj;j> 

nghf;Fz ghij> 

mj;jpypnfhl> fhyp

,y;iy fpgpNa n`l;b ky;ypfh> 

,y.307> njy;f`htj;j> 

nghf;Fz ghij> 

mj;jpypnfhl> fhyp

jpfjp:2021.12.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/856/21 nyhf;F aNj`pNf 

rpypdh

Mk; mNgjPu ypaU 

gl;lnge;jpNf rphpy;> 

,y.5> rhh;y;]; ,lk;> 

uhtjhtj;j> nkhwl;Lt

T/903/21 k`hje;jphpNf 

MhpaNrd> ,y.19/2> 
Mjh;\ efh;> 

,uj;kyhd

Mk; fSthuha;r;rp ypadNf 

gj;kfhe;jp> ,y.19/2> 
Mjh;\ efh;> ,uj;kyhd

T/906/2021 tPufe;jgJNf 

Y}\pad; tpd;rd;l; 

Njhk]; ngNuuh> 

,y.101/10> ePh;jhq;fp 
ghij> Gdpj 

me;Njhdpahh; tPjpf;F 

FWf;fhf flyhd> 

nkhwl;Lt.

Mk; rk;gj tLNf 

\pNyh m];uh nkhhpd; 

b rpy;th> ,y.101/10> 
ePh;jhq;fp ghij> Gdpj 

me;Njhdpahh; tPjpf;F 

FWf;fhf flyhd> 

nkhwl;Lt.

jpfjp:2021.11.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

fLty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/806/2021 nge;njhl;l N`tNf 

rpj;uhde;j> 396/1/B> 
,uz;lhk; xOq;if> 

vf;fKj;J khtj;ij> 

jyq;fk tlf;F> 

gj;juKy;y

,y;iy jdd;#hpa 

Kjpad;nryhNf Rrd;jh 

khydp jdd;#hpa> 

396/1/B> ,uz;lhk; 

xOq;if> vf;fKj;J 

khtj;ij> jyq;fk 

tlf;F> gj;juKy;y

T/810 nghd;RNf N[jd; 

jpN]u my;yJ 

nghd;RNf N[jd; 

jpn]u> ,y.HG.4> 
mur tPlikg;Gj;jpl;lk;> 

nfhOk;G - 06.

,y;iy nghd;RNf tayl; 

gparPyp (jpUkzj;jpw;F 

Kd;dh;) jpn]u my;yJ 

nghd;RNf tayl; gparPyp 

jahuj;d> ,y.59/3> 
mk;gyd;tj;j tPjp> 

`PdbFk;Gu> jyq;fk 

tlf;F> jyq;fk

T/812 Njhirapd;Nf Nkh;tpd; 

ll;yp nrduj; ngNuuh> 

,y.50> Gjpa fz;b 

tPjp> fLnty

,y;iy Nfhl; tpjhdNf Rth;zh 

tpf;fpukrpq;`> ,y.50> 

Gjpa fz;b tPjp> fLnty

T/815 gj;jpnud;d`yNf 

fy;ahztjp gPhp];> 

,y.310/2> gd;dpgpl;ba 
tPjp> ngytj;ij

Mk; khDty; tLNf nuhNk\; 

=fhe;j gPhp];> ,y.1135> 

jk;Nkhja khtj;ij> 

gj;juKy;y

T/820 mDyh rhe;jp 

Fyj;jpyf;f> 

,y.1011/2B> 
Nfhztj;j tPjp> 

khyNg

,y;iy yf;\pj;jh utPe;jpu 

Fyjpyf;f> ,y.1021/2V> 
Nfhztj;j tPjp> khyNg

T/777 cghyp tpf;uk Nrfu> 

,y.222> jpatd;dh 

cj;ahd tPjp> 

ngytj;j> gj;juKy;y

Mk; nrdhyp tpf;ukNrfu> 

,y.222> jpatd;dh 

cj;ahd tPjp> ngytj;j> 

gj;juKy;y

jpfjp:2021.12.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk; 

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7876 `{J`pkp 

Kjpahd;nryhNf 

arnkdpf;Nf fyglfk> 

c`{kpa> FUehfy;

,y;iy tPngj;jnfju 

my;yJ `{J`pkp 

Kjpahd;nryhNf 

yPyhtjp> fyglfk> 

c`{kpa> FUehfy;

T/7886 mjpfhhp Kjpad;ryhNf 

mkurpwp fUzhehaf;f 

jpyfuj;d> ,y.5/8> 
njw;F Rw;W tPjp> 

FUehfy;

,y;iy nfhbfhu Mur;rpyhNf 

re;jpuhzp rPj;jh 

fUzhuj;d> ,y.5/8> 
njw;F Rw;W tPjp> 

FUehfy;

T/7894 nyhf;FaNj`pNf 

[hdf rprpy;Fkhu 

nrtd khtj;ij> 

ky;fLtht> FUehfy;

,y;iy khurpq;` 

Kjpahd;nryhNf Fztjp 

nkdpf;Nf> nrtd 

khtj;ij> ky;fLtht> 

FUehfy;

jpfjp:2021.11.26 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk; 

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 21Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/798 tPuf;Nfhb> 

uzJq;fyhNf ruj;

Mk; glgpypNf jPghdp rk;gpfh> 

'nrt;te;jp Nfl;lhpq;];"> 

N`hutJd;d> gd;dy

T/799 n`l;b Mur;rpNf 

uzrpq;` 

rTe;juty;yptj;j> 

fl`nghy> 

n`hnuhk;ght

,y;iy n`l;bMur;rpNf 

Rkdrphp fl`nghy> 

n`hnuhk;ght

T/803 c];nfhl Mur;rpNf 

gphPjp rQ;[Pt

,y;iy epkhyp ,ue;jp Nuh\pdP 

fyLMur;rp

jpfjp:2021.11.26 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/536 =gjp cg;gNrd 

tpN[tpf;uk 

jq;nfhYt> 

gpl;lngj;ju

,y;iy =gjp nghb`hkp 

fkNf my;yJ fkNf 

nghb`hkp my;yJ 

nghb`hkpNd fkNf

jpfjp:2021.10.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 09Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/544 ehzaf;fhutrk; 

nfhnlypahdNf 

N`ke;j ehyf;f 

la];> ,y.82/1/b> 
fglh tPjp> khj;jiw

Mk; FKJ la]; (jp.K.FKJ 

`j;jurpq;`) ,y.82/1/b> 
fglh tPjp> khj;jiw

TS/545 kPg;ghtpl;l nfhk; 

mr;rhhpNf RdPjh> 

,y.98/3> [a 
khtj;ij> vl;lnty;y 

ghij> khj;jiw

,y;iy fygl gahfhyNf [dpj; 

gpurhj; ngNuuh> ,y.224> 

ruzGutu> jyghtpy> 

khj;jiw

T.S/546 nldp]; gpuhd;rp]; 

Nkhny]; Nth;j; 

nthf;];> nt];l; 

rhh;yp kTz;l; 

v];Nll;> cLfht> 

ntypfk

Mk; fNdfk tpjhdgj;jpudNf 

jpYk; epNuh\dh rQ;rPt 

nt];l; rhh;yp kTz;l; 

v];Nll;> cLfht> 

ntypfk.

TS/554 Rre;j re;jpurphp 

gpjpafk> 'Mhpa 

eptr"> ,y.263> 

kphp];]

,y;iy N`ke;j re;jpuyhy; 

gpjpafk> ,y.41/8> 
Gjpa tPjp> cad;tj;j> 

khj;jiw

jpfjp:2021.11.24 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

`l;ld; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/754 nry;iyah gpiw#b> 

,y.33A> `l;ld; tPjp> 

Nehh;t+l;

,y;iy nrg];bad; nkNlhdh> 

,y.33A> `l;ld; tPjp> 

Nehh;t+l;

T/756 rPkd; Muhr;rpNf 

my;yJ Muhr;rpyhNf 

rkurpq;f nkz;b];> 

,y.7/70> ldy; ,lk;> 
`l;ld;

,y;iy rPkd; Muhr;rpyhNf Etd; 

gphpajh;\d nkz;b];> 

,y.7/70> ldy; ,lk;> 
`l;ld;

jpfjp:2021.11.29 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `l;ld; khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;gis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/73/21 RJ `f;FNu nfju 

ky;ypfh

,y. 260/22> 
mq;FUKy;y fPo; 

gphpT> tj;NjN`d> 

ml;lghif> fk;gis

,y;iy gq;nfhy;Ny nfju 

Fdjpyf;f

,y. 260/22> mq;FUKy;y 

fPo; gphpT> tj;NjN`d> 

ml;lghif> fk;gis

T/74/21 N[hrg; jk;gpuh[h 

vyp]gj; ed;rp 

my;yJ N[hrg; 

jk;gpuh[h vyp]gj; 

ned;rp

,y;iy etrpq;fk; cja[Ptd;

,y. 57/18>
`Gf];gpl;ba Nwhl;>

fPug;gid> fk;gis

jpfjp: 19.11.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;gis khtl;l ePjpkd;wk;
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 08Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/547 gs;spaNf Nuhrpd;> 

,y.372> mdhfhhpf;f 

jh;kghy mntd;a+> 

ghGuhdh> khj;jiw

,y;iy fhy;yNf re;jpuNrdh 

my;yJ fhy;nyNf 

re;jpuNrdh mg;ruh> 

ngJWtj;j> yg;gPkh> 

fk;GWfKt

jpfjp:2021.11.29 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/646 N`hg;Ng fkNf 

fl;Ld;rphp 

gl;lnjhk;gf`tj;j> 

gpl;bJt> fhyp

,y;iy m`q;fk tpjhdNf 

rhpj;j vuq;f tpN[rphp 

J}ttj;j> gpl;bJt> 

`guhJt.

T/648 clykl;l fkNf 

jahtd;r Mhpajpyf;f> 

,y.257/1> v];.Vr;.

j`ehaf;f khtj;ij> 

hpr;kz;l; `py;> fhyp

,y;iy ,e;jpuhzp tpf;fpuk 

nrdptpuj;d> ,y.257/1> 
v];.Vr;.j`ehaf;f 

khtj;ij> hpr;kz;l; `py;> 

fhyp

T/649 Nuh]; Mhpafk 

(jp.K.nfhbJtf;F) 

fpNu];yhz;l; v];Nll;> 

fNznfhl> mf;kPkd

,y;iy mrpj;j Mhpafk> 

fpNu];yhz;l; v];Nll;> 

fNznfhl> mf;kPkd

jpfjp:2021.12.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhul;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/860/21 jjpfKtNf kpypdh; 

mdp];ld; la];> 

,y.152> nfhuyty;y 

tPjp> nfhuyty;y> 

nkhul;Lt

,y;iy nghbkuf;fy tpjhdyhNf 

fphp\he;jp nyhayh 

ngNuuh> ,y.152> 

nfhuyty;y tPjp> 

nfhuyty;y> nkhul;Lt

T/894/2021 tp[a; gz;Ly 

n`l;bahuhr;rp> 

,y.116/2> fy;NjKy;y 

ghij> fy;NjKy;y> 

nkhul;Lt

,y;iy FUg;G uhyNf> eha`h 

G\;gFkhhp my;yJ 

FUg;G uhy;yhNf  

eha`h G\;gFkhhp> 

,y.116/2> fy;NjhKy;y> 

ghij> fy;NjKy;y> 

nkhul;Lt

T/895/2021 Kj;Jje;jphpNf yhydp 

rpj;uh ngh;zhz;Nlh 

my;yJ Kj;Jje;jphpNf 

rpj;uh yhydp 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.254/16> 8Mk; 

xOq;if> Yzht> 

nkhul;Lt

,y;iy cz;fkd;jjpNf jpNdf;fh 

yf;khyp ngh;zhz;Nlh> 

,y.223/12/ vt;> 
cazghij> Yzht> 

nkhul;Lt

jpfjp:2021.11.16 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhul;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/334 FUg;G mr;rpNf nlhd; 

Nrhkghy> ,y.13/1> 
NjhuKy;y> jpafk> 

fphptj;JJt

Mk; uzrpq;` Muha;r;rpNf 

epkhy;> ,y.13/1> 
NjhuKy;y> jpafk> 

fphptj;JJt

T/387 fPd; n\hf;kd;> 291/31> 
kz;lhtpy ghij> 

nf];ght> gpypae;jy

,y;iy [{d; ngh;zhl; n\hf;kd;> 

291/3> kz;lhtpy ghij> 

nf];ght> gpypae;jy

T/388 v];tl;lyNf 

fUzhNrd my;yJ 

fUzhNrd> v];tl;l> 

,y.18/V/3> [drtp 
khtj;ij> rpj;jKy;y> 

gpypae;jy

,y;iy rQ;rPt ehyf;f v];tl;l> 

,y.18/V/3> [drtp 
khtj;ij> rpj;jKy;y> 

gpypae;jy

T/395 ehTy;yNf yq;fhehj 

ngNuuh> ,y:150N[> 

ntypghij> gspnfju> 

gpypae;jy

,y;iy Nue;jNf gphpaq;fh 

Nuh\pdp ngh;zhz;Nlh 

my;yJ Nue;jNf  

gphpaq;fh 

Nuh\dp ngh;zhz;Nlh> 

,y:150N[> ntypghij> 

gspnfju> gpypae;jy

T/397 frfhu Njthy> 

md;df;fhNf 

ee;jrphp> ,y.131/5/V> 
njUf;fz> ghyfk

,y;iy ypadahuhr;rpNf Njhd 

mre;jp NuZf;fh ngNuuh>  

,y.131/5/V> njUf;fz> 

ghyfk

T/402 ,NyngUkmr;rpNf 

[ae;j gpNukyhy;> 

,y.31/V> fzj;j 

ghij> mk;gyhq;nfhl> 

nghy;f];Xtpl;l

,y;iy n`hy;Ygj;jpuNf 

gphpae;jp fy;Njuh> 

,y.31/V> fzj;j 

ghij> mk;gyhq;nfhl> 

nghy;f];Xtpl;l

T/407 ngUk;Gyp mr;rpNf 

ee;jhtjp my;yJ 

ee;jh ngUk;Gyp> 

,y.06> rkd; 

khtj;ij> rpj;jKy;y> 

gpypae;jy

,y;iy th;zFy#hpa 

rhh;y]; nl];bd; 

Rrpy; ngh;zhz;Nlh> 

,y.06> rkd; khtj;ij> 

rpj;jKy;y> gpypae;jy

T/408 FUtl;l tpjhzyhNf 

tp[pj; Rjh;\d 

[ajpyf;f 

my;yJ FUtl;l 

tpjhduhyyhNf tp[pj; 

Rjh;\d [ajpyf;f> 

,y.146> khfk;kd> 

N`hkhfk

,y;iy re;jpah FKJdp 

ehzaf;fhu 

jp.K.[ajpyf;f> ,y.146> 

khfk;kd> N`hkhfk

T/409/21 n`k;g fPfpadNf 

rkp ngh;zhz;Nlh> 

,y.25/24> 
gq;fshtj;j> klghj;j> 

gpypae;jy

,y;iy n`k;gNf yypj; 

uQ;rd fPfpadNf> 

,y.209/6> Mrphp caz> 

ntdpnty;nfhy> 

f`JLt> 

nghy;f];Xtpl;l

T/410 `tynf jahrPyp 

jpyfuj;d ngNuuh

Mk; tl;LtNf m];tpd; 

N`kq;f jpyfuj;d 

ngNuuh> ,y.36/1> 
Rth;zh ,lk;> 

n`d;de;ju njw;F> 

nf];ght> gpypae;jy

jpfjp:2021.12.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nf];ght khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/254 nyhf;F uh[Nrfu 

tLNf ney;rd; 

my;yJ ney;rd; 

uh[Nrfu> ,y.154> 

rkfp khtj;ij> 

nfhuf;fhnjdpa> 

clhj;Jj;jphpgpl;ba

,y;iy gpafk mr;rhhpNf 

fy;ahzp> ,y.154> 

rkfp khtj;ij> 

nfhuf;fhnjdpa> 

clhj;Jj;jphpgpl;ba

T/262 tz;zf;F 

fq;fhekyhNf J\

hd; mEuFkhu 

Nrdf;f> ,y.225V> 

FghnyhYt> 

ntaq;nfhl

,y;iy uh[gf;\ 

gj;jpud;d`hyhNf 

kQ;Rsh rNuh[pdp>  

,y.225V> FghnyhYt> 

ntaq;nfhl 

T/263 tpf;fpuk mr;rpNf 

Fzjpyf;f> ,y.531V> 

gd;dpy;> Uf;f`htpy

,y;iy myts NjtNf gj;kyjh 

Mhparpq;`> ,y.531V> 

gd;dpy;> Uf;f`htpy

T/264 nkhn`hkl; `kPl; 

nkh`k;kJ gh&f;

,y;iy nkhn`hnkhl; [t;th; 

rpj;jp u`{kh> ,y.01> 

xh;r;Nrh;l;tj;j> epl;lk;Gt

jpfjp:2021.11.22 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/843/21 k`hkuf;fy gl;lgbNf 

epkhy; ngNuuh> 

,y.36/4> b nrha;rh 
ghij> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy njhk;ka `f;FU 

uj;dhtjp> ,y.36/4> 
b nrha;rh ghij> 

uhtjhtj;j> nkhwl;Lt

T/897/21 ghyGtJNf 

n[h];ypd; kpAhpay; 

nkz;b]; my;yJ 

ghyGtJNf 

n[h];ypd; kpAhpay; 

kz;b];> 

,y.42/V> Nghzfy> 

cLJj;jphpgpl;ba> 

fk;g`h

,y;iy rk;gh Fkhhp> ,y.46> 

gp\g; nlu]; yf;\gjpa 

nkhwl;Lt

T/899 ghyNf njhd; 

tpN[ghy> ,y.91/5> 
Gdpj gPl;lh;]; ghij> 

J}ttj;j ghij> 

nkhwl;Lt

,y;iy fk;kd;gpy ,kpahNf 

Nlhdh =kjp> ,y.91/5> 
Gdpj gPl;lh;]; ghij> J}

ttj;j ghij> nkhwl;Lt

T/902/21 Jthd; `ypf;fPd; 

rhyp> ,y.33> jp];] 

khtj;ij> nghUg;gz 

tPjp> ,uj;kyhid

,y;iy y\hd; [ptl;Nkh 

rhyp ,y.33A> jp];] 

khtj;ij> nghUg;gz 

tPjp> ,uj;kyhid

T/907/21 uh[gj;jpNf nlhd; 

ngl;hpf; fpwp];Nuhgh; 

ngNuuh my;yJ 

uh[gj;jpNf nlhd; 

fpwp];Nuhgh; ngNuuh 

my;yJ uh[gj;jpNf 

nlhd; ngl;hpf; 

fpwp];Nuhgh; ngNuuh> 

,y.88/1> caz 

ghij> Yzht> 

nkhwl;Lt

,y;iy uh[gj;jpNf nlhd; 

gphpaq;f rhzf;f ngNuuh> 

,y.88/1> caz ghij> 

Yzht> nkhwl;Lt

jpfjp:2021.11.26 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

b.b.v];. 

35/2021
n`d;W fpNykd;l; 

kpy;Nuha; nkz;b];> 

,y.68/15B> 
nghy;tj;j> Ffhnfhl 

tPjp> fl;Lf];njhl;l

,y;iy fpwp];Bd; 

bshyp nkz;b]; 

vd;gthpd; mw;Nwhzp 

gj;jpujhhpahd 

th;zFy#hpa rpl;dp 

Ngw;wd; ury;> gpudhe;J> 

,y.4/22> fy;fe;j tPjp> 
mdptj;j> fz;b

DTS 50/21 tpN[rpq;f Mur;rpnfap 

Nrhkuj;d> ,y.83> 

njd;NdFk;Gu> fz;b

Mk; tpN[rpq;f Mur;rpNf 

mD}\h J\hhp ,e;jpfh 

tpN[rpq;f> ,y.98A> 
njd;NdFk;Gu> fz;b

bbv]; 

55/21
vyp]gj; nrg];bad;> 

,y:103/69> jh;kuh[ 
khtj;ij> fz;b

,y;iy epNuhjp jpypd N[hrg;> 

,y:103/69> jh;kuh[ 
khtj;ij> fz;b

jpfjp:2021.11.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/274 uzrpq;` 

Kjpad;nryhNf 

jkae;jp Fkhhp 

uzrpq;`> 'Rjkp"> 

rp-138> k`uq;fy;y> 

ce;Jnfhl

,y;iy gy;NyNfap uhy;yhNf 

Mhpatjp> 'Rjkp"> rp-138> 

k`uq;fy;y> ce;Jnfhl

T/279/21 [a#hpa 

mr;rpy;yhNf GQ;rp 

gz;lh> gpw;wnty> 

,k;Gy;f];njdpa

,y;iy mj;jgj;J 

Kjpad;nryhNf 

Fzuj; nkdpf;fh 

my;yJ Fzuj;d 

nkdpf;Nf> gpw;wnty> 

,k;Gy;f];njdpa

T/280 [arpq;` 

Muha;r;rpyhNf 

tpkyNrd [arpq;` 

'rkdy" GY&g;g> 

Nffhiy

,y;iy 1.  [arpq;` 

Muha;r;rpyhNf 

rk;gj; jdQ;[a> 

,y.42/1V> nfhr;rptj;j> 
ntypNthpa

2.  [arpq;` 

Muha;r;rpyhNf yre;jp 

FKJ khyh [arpq;` 

Ntuf;fhtj;j 

mf;fphpafy> Nffhiy

jpfjp:2021.12.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk; 

kl;lf;fsg;G  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1357/21 rNuh[hNjtp 

MNuhf;fpak;> ,y.61> 

gapdpah; tPjp> 

kl;lf;fsg;G

,y;iy jpU.nry;yj;jk;gp 

j];Netp]; MNuhf;fpak;> 

,y.61> gapdpah; tPjp> 

kl;lf;fsg;G

jpfjp:2021.11.30 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk; 

g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 31Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/114 fhzp r;rpNf 

re;jpufhe;jp ngNuuh

,y. 13> ,`yKy;y

nty;fk

Mk; fhzpmr;rpNf 

re;jpahfhe;jp ngNuuh

,y. 13> ,`yKy;y

nty;fk> jpj;jgj;ju

jpfjp: 29.10.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

vk;gpypg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/35/2021 tPu#hpa Muha;r;rpNf 

Fztjp ~uztPu 

FNwhrhp| Jq;f 

vk;ypg;gpl;b

Mk; rtPJ jpyq;f Njrg;gphpa 

nfhbJtf;F Muha;r;rp

,y. 55> 

fsQ;rparhiyf;F 

gpd;dhy;> Gjpa efuk;> 

vk;gpypg;gpl;ba

jpfjp: 22.11.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: vk;gpypg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 02Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/653/2021 Nuh`pj;j tpkyFz 

nfhbj;Jtf;F 

my;yJ nlhd; 

Nuh`pjj tpkyFz 

nfhbj;Jtf;F>

,y. 34/2. V.vr;.<. 
ngh;dhz;Nlh 

khtj;ij> jq;nfju> 

fhyp

,y;iy kNdhhp lhdpah ntyp-

fkNf

,y. 34/2> V.vr;.<. 
ngh;dhz;Nl

khtj;ij> jq;nfju> fhyp

jpfjp: 2021.11.16  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/130 jq;ifah me;Njhdp 

utPe;jpud;

,y. 18> 1Mk; 

xOq;if> 

FUe;Jtj;ij> 

fDthd [h-vy

Mk; rd;uh nuNgf;fh 

jq;ifah

,y. 18> 1Mk; xOq;if> 

FUe;Jtj;ij> fDthd 

[h-vy

jpfjp: 28.11.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/898/21 tbNf epkhy; a];]

rphp gPhp]; my;yJ 

epkhy; a];rphp> 

,y.12/1> N[hrg; ,lk;> 
j`k; nrtz ghij> 

fl;LFWe;j> nkhwl;Lt

,y;iy tbNf ,\huh gpuKjpdp 

gPhp];> ,y.12/1> N[hrg; 
,lk;> j`k; nrtz 

ghij> fl;LFWe;j> 

nkhwl;Lt

jpfjp:2021.11.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 22Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/05/2021 ghyGtJNf N[hf;fPk; 

kpaHNthy;l; yf;\;kd; 

nkd;b];> ,y. 516/

B> Nruk; khtj;ij> 

,`yfuf`Kd> 

fltj;j

,y;iy ghyGtJNf yhru]; 

mUz rk;gj; 

nkd;b];> ,y. 516/
B> Nruk; khtj;ij> 

,`yfuf`Kd> 

fltj;j. 

T/14/2021 uzrpq;f Mur;rpNf 

yPyhtjp ,y. 296/I> 

fphpy;yty> Ntg;l.

Mk; [arpq;f Kjpahd;NryhNf 

re;jp RNghjh [arpq;` 

,yf;fk; 65/7> Njthya 
tPjp> vy;njdpa> 

fltj;ij. 

T/20/2021 fhkpdp FztHjd 

,y: 3A-5 Njrpa 

tPl;Lj; jpl;lk;> 

fphpgj;nfhl> fsdp. 

,y;iy rQ;[a rphpahs; 

FztHjd ,y. 3A - 5 
Njrpa tPl;Lj; jpl;lk;> 

fphpgj;nfhl> fsdp. 

T/36/2021 Mde;j cghyp 

ehuq;nfhl 

,y. 257/1> 

gpl;Lty;nfhl tlf;F> 

gl;lnfhy;y> af;fy.

,y;iy c\hdp vuq;fpfh 

ehuq;nfhl> 

,y. 257/1> gpl;Lty;nfhl 
tlf;F> gl;lnfhy;y> 

af;fy. 

T/37/2021 ky;yt Muha;r;rpNf 

Nrhkrphp jpyf;fuj;d 

,y. 312> nfh];]pd;d 

fNdKy;y.

,y;iy futpl;l tpjhdyhNf 

Nlhdh tanyl; Nrh-

khtjp. ,y. 312> 

nfh];]pd;d> fNdKy;y.

T/39/2021 nfhl;bfyNf ePy; 

fe;jpjh]; ngNuuh 

,y. 140/7> jSgpl;ba> 

fltj;j

,y;iy nfhl;bfyNf n\`hd; 

bYf;f ngNuuh 

,y. 140/7> jSgpl;ba> 

fltj;j.

T/43/2021 cStLNf uzpy; 

\kpe;j ngHzhz;Nlh 

my;yJ crtLNf 

uzpy; \kpe;j 

ngHzhz;Nlh> 361/3> 

[a khtj;ij> 

`{Zg;gpl;b> tj;jis

,y;iy fk;kd FUNf khydp> 

,y. 361/3> [a 
khtj;ij> `{Zg;gpl;b> 

tj;jis.

T/53/2020 nky;tpy; rphp-

ghy NgHbed;l]; 

tpN[tpf;uk rphptHjd 

,y. 131/1> 

KJd;nfhl. (fk;g`h)

,y;iy N[h`hd; cja rphp-

tHjd> ,y. 131/1> 
KJd;nfhl> (fk;g`h)

T/57/2021 n`yd; Nkhl; 

gw;wPrpah b ypNtuh 

(jp>K. jpyfuj;d) ,y. 

20/2> my;tp]; ,lk;> 

nfhOk;G-03.

Mk; gphpahdp vbj; jprhehaf;f 

(jp.K. b tpNtuh 

njd;d$d;) ,y. 

20/2> my;tp]; ,lk;> 

nfhOk;G-03.

T/60/2021 Jthd; fpr;ry; th`pl; 

my;yJ Jthd; 

fpr;rpy; th`{l;> ,y. 

476/1> rd;gpstH> 

fhHld;> vd;NluKy;y> 

tj;jis.

,y;iy nkh`nkl; nt];fp 

et;rhl; Ngfk;> ,y. 

476/1> rd;gpstH fhHld;> 
vd;NluKy;y> tj;jis.

T/61/2021 tpN[rpq;`> 

Muha;r;rpNf cghyp 

tpN[rpq;`> ,y. 498> 

mk;guYt> njw;F> 

ntypNthpa.

,y;iy fNznghy Muha;r;rpf 

fhe;jp RtHzh 

,y. 498> mk;g Y  

njw;F> ntypNthpa. 

T/69/2021 uh[h ke;jphpyhNf 

gpNukh GtNdf;f 

my;yJ uh[ke;jphpNf 

gpNukhtjp my;yJ 

uh[h ke;jphpNf 

gpNukhtjp my;yJ 

uh[ke;jphpNf kpAhpy; 

gpNukhtjp> 570/13> 

uz;Kj;Jfy> 

my;njdpa> fltj;j.

,y;iy GtNdf `pj;jhuzyhNf 

Mde;j GtNdj> 

570/3> uz;Kj;Jfy> 

my;njdpa> fltj;j.

T/71/2021 Nrhyq;f Muha;r;rpNf 

uj;drphp> ,y. 325/2/

B> fd;lypaj;jghYt> 

fNzKy;y.

,y;iy Nrhyq;f Muha;r;rpNf 

re;jpuyjh> ,y. 325/5> 
fd;lypaj;jghYt> 

fNdKy;y.

T/72/2021 n`l;b Muha;r;rpNf 

rkutpf;uk [ajpyf;f 

,y. 39/4> [h-vy 

tPjp> fk;g`h. 

,y;iy ky;khyh gLNf khyh 

`hpal; my;yJ khyh 

[ajpyf;f> ,y. 39/4> 
[h-vy tPjp> fk;g`h.

jpfjp: 2021.11.22 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1461/21 gKD Mur;rpNf 

Fyuj;d

,y. 104> gpd;dty 

tlf;F> tf.

,y;iy jpyPg aN\hjd gKD

Mur;rp nrhkpnrtd>

gpd;dty tlf;F> tf.

jpfjp: 17.11.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/3417/2021 fky; nyhf;Ftpjhd

,y. 226/10> Njrpa 
tPlikg;G jpl;lk;>

,uj;jpdGhp tPjp>

n`huz

,y;iy Nghg;Ng Muha;r;rpNf 

khyh ky;fhe;jp 

nyhf;Ftpjhd

226/10> ,uj;jpdGhp tPjp>
n`huz

jpfjp: 15.11.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

nkhduhfiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/17 tz cy;yhnghy

re;jpuhde;j Njuh;

,y;iy jprhehaf;f 

Kjpad;NryhNf fkd;b

,yf;fk; 134>

cy;yhnghy> Gj;jy

jpfjp: 01.12.2021   

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

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/816/20 Nghypd; ukzp 

FUrpq;f Lgha;

,y;iy gpujPg; Nghy; FUrpq;f 

B.A.Verhaegenlaen 60, 
9820 Belgium mthpd; 

mw;Nwhzpj; jj;Jtf;fhuh; 

Clhf ,e;u[pj; 

rptehafk;> ,y.51/11> 
Rgrpwp khtj;ij> yf;\

gjpa tPjp> uhtjhtj;ij> 

nkhwl;Lt

T/881/21 fdp\;f Njtgpurhj; 

ngNuuh> 142/12> caz 

ghij> Yzht> 

nkhwl;Lt

,y;iy eJd; jpuq;f ngNuuh> 

142/12> caz ghij> 

Yzht> nkhwl;Lt

jpfjp:2021.11.16 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1299/20 fhyfk mr;rpNf 

jk;kpf;fh Rjh;\dp 

ngNuuh

Mk; nfhsk;gNf Fzth;jd> 

,y.25/39> gpufj;jp 
khtj;ij> N`hkhfk

T/1369/21 fy;N`dNf 

rprpy; ];lhd;yp 

ngNuuh> ,y.53V> 

ghlrhiy khtj;ij> 

uj;jdg;gpl;ba> 

nghuy];fKt.

,y;iy ngUk `d;bNf RtpdPj;jh 

(tpthf rhd;wpjopy; ngUk 

`d;djpNf RtpdPj;jh 

vd vOjg;gl;Ls;sJ) 

,y.53V> ghlrhiy 

khtj;ij> uj;jdg;gpl;ba> 

nghuy];fKt.

T/1376/21 nlhd; kDty;Nf 

Nlhdh yPyh mf;d];> 

,y.142/4> nuk;gps; 
ghij> k`ufk

,y;iy tpj;jhUk; futz 

tfahuhr;rpNf Nlhdh 

rypfh> ,y.144> nuk;gps; 

ghij> k`ufk

T/1393/21 nfhd;rt;Nf vy;gh;l; 

nghNj[{> ,y.201/A/1> 
tPu khtj;ij> 

njghdk> gd;dpgpl;ba.

,y;iy ep]hkdp tpN[tpf;uk 

Fzth;jd> ,y.201/A/1> 
tPu khtj;ij> njghdk> 

gd;dpgpl;ba.

T/1412/21 (f) gpyP\pad; tpf;lh; 

yf;\;kd; rkurpq;f 

my;yJ gpyP\ad; 

tpf;lh; yf;\;kd; 

rkurpq;f my;yJ 

gpyP\pad; tpf;lh; 

yf;\;kd; rkurpq;f 

my;yJ  epyP\d; 

tpf;lh; yf;\;kd; 

rkurpq;f ,y.10/1> 
ehyhe;juhk tPjp> 

ENfnfhil

Mk; khhpah epyf;\p fPjkhyp 

rkurpq;f my;yJ khhpah 

neyf;\p fPjkhyp

,y.10/1> ehye;jhuhk tPjp> 
ENfnfhil

kDjhuh;

1.  neYdpfh jpy;Uf;\p 

vjphprpq;f my;yJ 

neYdpfh by;Uf;\p 

vjphprpq;f neydpfh 

by;Uf;\p vjphprpq;f

,y.10/1> ehyhe;jhuhk 
tPjp> ENfnfhil

2.  N[hd; yf;g;hpa gpurhj; 

rkurpq;f>

,y.10/1> ehye;juhk tPjp> 
ENfnfhil

gpujpthjpfs;

T/1417/21 gphpahzp jpy;Uf;\p 

ehzaf;fhu [hnfhl> 

,y.61/65> mNguj;d 

khtj;ij> mk;gtj;j 

ghij> nghuy];fKt.

,y;iy `pbfhkp Kjpad;NryhNf 

fp`hd; jD\;f;f 

tp[aFdrphp> ,y.61/65> 
mNguj;d khtj;ij> 

mk;gtj;j ghij> 

nghuy];fKt.

T/1426/21 mfdfkypadNf> 

Nrdhuj;jpd ruj; 

ypadNf> ,y.75> 

[djh khtj;ij> 

ehtpd;d> k`ufk

,y;iy Ruq;frpe;jf ypadNf  

,y.75> [djh khtj;ij> 

ehtpd;d> k`ufk

T/1438/21 khdNf \he;jp 

Iuhq;fdp nfhlnfhl 

my;yJ \he;jp 

rku[Pt> ,y.306/1> 
u[k`htp`hu ghij> 

kphp`hd> Nfhl;Nl

,y;iy jpf;nty;y FUNf 

uQ;rdh N`hbd; rku[Pt>  

,y.306/1> u[k`htp`hu 

ghij> kphp`hd> Nfhl;Nl

T/1439/21 ba+lh; gj;krpwp 

ehfrpq;f> ,y.100/3> 
mnguj;d khtj;ij> 

nghuy];fKt

,y;iy kltj;jNf ];th;zkhyp 

ehfrpq;f eP (nee) 
kltj;jNf ];th;zkhyp 

ngh;zhz;Nlh>  ,y.100/3> 
mNguj;d khtj;ij> 

nghuy];fKt

T/1444/21 njhlk;Ng fkNf 

epkyNrd> ,y.394> 

rphpnrtd> tPu 

khtj;ij> njghdk 

gd;dpgpl;ba

,y;iy njhlk;NgfkNf GGJ 

tpf;Fk;[pj> ,y.394> 

rphpnrtd> tPu khtj;ij> 

njghdk gd;dpgpl;ba

T/1446/21 `e;Jd;nel;b fgpy 

jkae;j b rpy;th> 

,y.166> ghlrhiy 

khtj;ij> fq;nfhltpy

,y;iy `h;\pdp cjaq;f 

tpf;uk#hpa> ,y.166> 

ghlrhiy khtj;ij> 

fq;nfhltpy

T/1447/21 NghjyhtyNf k`e;j 

G];gFkhu> ,y.155/B1> 
mNguj;d khtj;ij> 

nghuy];fKt

,y;iy NghjyhtyNf 

ftp\hdp u\;kpfh 

guNghjdp G\;gFkhu> 

,y.155/B1> mNguj;d 

khtj;ij> nghuy];fKt

T/1457/21 m`kl; frhyp 

,];kapy;> ,y.29C> 
[k;Gf];Ky;y tPjp> 

ENfnfhil

Mk; myP m];fh; mg;gh]; 

myp mf;gh; myp> ,y.90> 

nyahh;l;]; tPjp> 

nfhOk;G - 05

T/1466/21 Ry;ygJk rhh;y;]; 

tPurpq;f> ,y.228/
C> n`hunfhy;y> 

fNzKy;y

,y;iy rpj;uhq;fdp Njtfp 

tPurpq;f> ,y.116/2, 
S.D.S.[arpq;f khtj;ij> 

nfh`{ty

T/1468/21 mq;FUtNf gpahP]; 

ngNuuh my;yJ 

mq;FUNf gpahP]; 

ngNuuh my;yJ 

mq;FUNf g;hpb]; 

ngNuuh> ,y:65/2> nfdy; 
Ngq;f; tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis

,y;iy Kj;Njl;LtNf epky; 

f[pe;jpu ngNuuh my;yJ 

gpky; f[pe;jpu ngNuuh> 

,y:65/2> nfdy; Ngq;f; 
tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis

T/1473/21 fglhNf nlhdh 

mN\hf;f> ,y.236/3> 
gj;jpunfhl ghij> 

k`ufk

,y;iy m`q;fk tpj;jhdNf 

khydp>  ,y.236/3> 
gj;jpunfhl ghij> 

k`ufk

T/1478/21 mj;jgj;JtNf Nlhd 

aKdh gphpajh;\

dp my;yJ Nlhdh 

aKdh gphpajh;\dp 

mj;jg;gj;J> ,y.17/26> 
gpuj;jpgpk;ghuhk ghij> 

fSNghtpy.

,y;iy uzrpq;` Muha;r;rpNf 

F\hd; = u];kpf;f 

ngNuuh> ,y.17/26> 
gpuj;jpgpk;ghuhk ghij> 

fSNghtpy.

T/1485/21 Nguhrphpah; n`l;bNf 

arrphp uQ;rpl; ngNuuh> 

,y.23/15> Njthy 
xOq;if> ghnfhl> 

ENfnfhl

,y;iy uq;nfhl ypaz 

Muha;r;rpNf nfsrhyp 

rpy;th> ,y.23/15> Njthy 
xOq;if> ghnfhl> 

ENfnfhl

T/1489/21 rd;d fygjp> ,y.106> 

5MtJ khtj;ij> 

fe;jN`dtj;j> 

gd;dpgpl;ba

,y;iy Nghj;jpty khwNf yypjh 

uQ;rdp>  ,y.106> 5MtJ 

khtj;ij> fe;jN`dtj;j> 

gd;dpgpl;ba

T/1490/21 jy;ghty fq;fhdk;Nf 

\pahkhrphp 

my;yJ jy;ghnty 

fq;fhdk;yhNf 

\pahkhrphp my;yJ 

jy;ghnty fq;;fhdk;Nf 

\ahkhrphp my;yJ 

jy;ghnty fq;fhdk;Nf 

\pahk;rphp> ,y.2V> 

mNyhj;jpaht ghij> 

kphp`hd> ENfnfhl

,y;iy Qhd FKjpdp 

uz;kz;jy> ,y.2V> 

mNyhj;jpaht ghij> 

kphp`hd> ENfnfhl

T/1493/21 N`dnfhl Nuh`pj;j 

[hdf;f fkNf

,y;iy njhlk;Ng fkNf 

nuh\he;jp byhkzp 

yye;jpfh fkNf> ,y.50/5> 
,wg;gh; tj;j ghij> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

T/1498/21 tpjhdNf epY\h 

epf;y]; my;yJ 

tpjhdNf epY\h 

epf;nfhy];> 

,y.37/7/I> ngg;gpypahd 
khtj;ij> ENfnfhl

,y;iy kf;nfhz 

FUd;ehd;nryhNf tpadp 

Jkpe;j ngh;zhz;Nlh>  

,y.37/7/I> ngg;gpypahd 
khtj;ij> ENfnfhl

jpfjp:2021.12.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/623 tz. cWKl;l 

tpkyuj;d = 

rj;jhde;juhk Guhz 

tp`hua> gpq;tj;j>

jpf;Fk;Gu> m`q;fk

Mk; `Pdpngy;yNf Nrd 

re;jpah Fkhu

83/rp/2> n`hNunjhy 

tj;j> naht;Td; 

khtj;ij> cWKl;l 

mf;Fu];]

T/650 jk;GNu N`tNf 

fhkpdp tpN[rphp 

khztpy> 

ty`e;Jt

,y;iy ghzfKt fkNf jPgpf;fh 

G\;gFkhhp khdtpy> 

ty`e;Jt

jpfjp: 2021.11.16  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

khNfh khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 17Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/6313 ,kp`hkp 

Kjpad;NryhNf Jrpj;j 

kJuq;f jprhehaf;f

Mk; N`uj; Kjpad;NryhNf 

epy;kpzp re;jphpfh N`uj;> 

epNjhfk tPjp> fy;Nyt> 

fy;fKt

jpfjp:2021.11.29 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khNfh khtl;l ePjpkd;wk; 

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/336 [ayj; NgbNf gpaN-

rfu

,y. 75> ntj 

khtj;ij> 

nkj`j;jpdpa>

khutpy

,y;iy yhy; ee;jrphp [ayj;

,y. 75> ntj khtj;ij> 

nkj`j;jpdpa>

khutpy

jpfjp: 25.11.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khutpy khtl;l ePjpkd;wk;

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

ENfnfhl 

DTS 206/21
,ad; FbyFkhu 

[arpq;f my;yJ 

I.Nf.Nf.[arpq;f> 

,y.11> tp[pjGu tPjp> 

khjpnty> Nfhl;Nl

Mk; N`th aj;nj`pNf 

G\;gkhyh> ,y. 11> 

tp[pjGu tPjp> khjpnty> 

Nfhl;Nl

DTS 208/21 mg;Jy; k[Pl; nky;fk; 

t[Puh> ,y.86/b/1> 
nruNdb Njhl;lk;> 

Mdpahfe;j tPjp> 

uhfk

,y;iy jprhehaf 

Kjpad;nryhNf Rjh;kh 

jprhehaf>  ,y.86/b/1> 
nruNdb Njhl;lk;> 

Mdpahfe;j tPjp> uhfk

DTS 221/21 gYy]; mh;[{d; 

khaJd;dh 

Njuzpafhy> 26> 

fpspg;Nghh;L> fpwrd;l;> 

nfhOk;G - 07

Mk; kphpak; Y}ap]; tpd;nrd;l; 

(jpUkzj;jpw;F Kd; 

Nfhbd;) 26> fpspg;Nghh;L> 

fpwrd;l;> nfhOk;G - 07

kDjhuh;

jpfjp:2021.12.15 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;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

jpUNfhzkiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 09Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/168/21 nkdpf;uhyNf

[aNrd

,y;iy mkuhjNf mNrhfh 

Fkhhp

jp/nkjthr;rpa> gf;kPfk> 
Nfhkuq;flty

jpfjp: 02.12.2021   

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

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2358 Fry fuypd; FzN-

rfu

,y. 12/2> Fl;n\l; 

ghij> ,uj;jpdGhp

Mk; ,uhN[e;jpu nuhdhy;

,y. 28/32> 3Mk; 

xOq;if> rpl;b ghh;f;> 

ehnfhl> fe;jhd

jpfjp: 24.11.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;

vy;tpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 04Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/55 fUzhtjp &grpq;` 

my;yJ N`t 

`f;FU fUzhtjp 

`pg;gd;fe;j etlfs

Mk; tpky; tPuJq;f `pg;gd;e;j 

etlfs

jpfjp: 01.12.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: vy;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 17Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2359 gk;gud;Nj tpjhd 

Muha;r;rpyhNf 

FzNrfu

,y. 263> nghj;`{y; 

tp`hu khtj;ij> 

`l;ld;fk> 

,uj;jpdGhp

Mk; tpN[#hpa Muha;r;rpyhNf 

epky;

,y. 259> 

nghj;`{y;tp`hu 

khtj;ij> `l;ld;fk> 

,uj;jpdGhp

jpfjp: 2.12.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;

jp];]k`huhk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/70 arghy rhaf;fhu

,y. 105. ntj 

epthr GQ;rp 

mf;FWnfhl> jp];]

k`huhka

,y;iy mRug;Gyp fkNf 

mDyhtjp

,y. 105. ntj epthr 

GQ;rp mf;FWnfhl> 

jp];]k`huhka

jpfjp: 01.12.2021   

 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: jp];]k`huhka khtl;l ePjpkd;wk;

aho;g;ghzk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/71/2021 eluhrh rptNerd; 

ngz; =fhe;jyl;Rkp

tl;Ltpdp xOq;if> 

,Ztpy; Nkw;F 

,Ztpy;

,y;iy eluhrh rptNerd;

33> filr;rhkp Nyd;>

ePuhtpab> aho;g;ghzk;

jpfjp: 05.11.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: aho;g;ghzk; khtl;l ePjpkd;wk;

ky;yhfk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/16-19 fhrpg;gps;is 

kfs; GtNd];thp 

fz;zfp mk;kd; 

Nfhtpyb> tl;Lf; 

Nfhl;il Nkw;F> 

tl;Lf;Nfhl;il

Mk; KUNfR fUzhde;j 

rptk;

tl;L Nkw;F> 

tl;Lf;Nfhl;il

jpfjp: 29.10.2021  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ky;yhfk; khtl;l ePjpkd;wk;

`k;ge;Njhl;l khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/10692 kPfe;j tj;jNf 

FzNrd

,y. 92> Muhka 

khtj;ij> clkyy> 

`k;ghe;Njhl;l

Mk; gPfe;j tj;jNf rdj; 

gphpae;jh;\d

,y. 92> Muhka 

khtj;ij> clkyy> 

`k;ghe;Njhl;l

jpfjp: 10.11.2021  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: `k;ge;Njhl;l khtl;l ePjpkd;wk;

nghyd;dWt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 18Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/182/21 Mde;jNf Nrhkul;d

,y. 485> rkd; 

ept]> 28k; fl;il>

nghyd;dWit

Mk; Mde;jNf re;jd rkd; 

fgpy Mde;jNf

,y. 485/1> tpNtfh rkd; 
ept]> 28k; fl;il>

nghyd;dWit

jpfjp: 29.11.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mDuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk;

mDuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 21Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/153/2021 ua;fk;nyhF khdNf

jh;krphp ngNuuh

,y. 601/46c> rkfp 
cad.

jk;nkd;dhFsk;>

mDuhjGuk;

Mk; kgpl;bfk Mr;rhpNf 

];nlyh

,y. 601/46c> rkfp cad.

jk;nkd;dhFsk;>

mDuhjGu

jpfjp: 29.11.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mDuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk;

fpspnehr;rp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/06/2021 jk;igah fdfrig

,y. 490> Adpl; 06>

,uhkehjGuk;>

fpspnehr;rp

,y;iy kNfe;jpud; ifk;ngz; 

FyNf];thp gps;is

A9 tPjp> fr;Nrhp tPjp>
fpspnehr;rp

jpfjp: 25.11.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fpspnehr;rp khtl;l ePjpkd;wk;

njy;njdpa khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TE/14/2021 fq;nfhl nfju 

[pdtjp

,y. 05 ry;f]; 

cad> ,uz;lhk; 

xOq;if Gjpa efuk; 

Fz;lrhiy

,y;iy nfhlgy m];ntj;Jnk 

nfju gj;kh =ahdp

,y. 05 ry;f]; cad> 

,uz;lhk; xOq;if Gjpa 

efuk; Fz;lrhiy

jpfjp: 09.11.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: njy;njdpa khtl;l ePjpkd;wk;

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/381 klfk ypadNf 

Nlhdh jpyf;fghydp

,y. 154/4> fknfhl 
fSj;Jiw njw;F

Mk; klfk ypadNf ePy; fgpy 

gphpafhe;j

,y. 154/4> fknfhl 
fSj;Jiw njw;F

jpfjp: 26.11.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

gJis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/325/21 rkpy rk;gj; jpf;Xtpl ,y;iy nry;yg;ngUkNf

[ayydp gh;dhe;J

,y. 12/24. jq;fdj;j 
tPjp> khNghy> tj;jis

jpfjp: 29.11.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gJis khtl;l ePjpkd;wk;

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

1468/T NghNg Mur;rpyhNf 

myp];lh; vl;hpad; 

ngNuuh> jpUkzj;jpw;F 

Kd;G NghNg 

Mur;rpyhNf myp];lh; 

vl;hpad; ngNuuh> 

,y.23/2> nrd; mdh 

Nuhl;> tj;jis

,y;iy ep\p [rpe;jh ngNuuh> 

jpUkzj;jpw;F Kd; 

rkutPu> 

,y.23/2> nrd; mdh 

Nuhl;> tj;jis

jpfjp:2021.12.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 
nkhutf khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 17Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS-0024-21 N`kghy [ath;jd 

jp]hehaf;f

vz; 192>1 

`phpgpl;ba> 

gd;dpgpl;ba

- NjDfh tpJky; 

[ath;jd jp]hehaf;f

vz; 192>1 `phpgpl;ba> 

gd;dpgpl;ba

jpfjp: 2021.12.14 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhutf khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/04/2021 ep`hy; uq;Nf> 

,y.285/11> tuhnfhl> 
fsdp

,y;iy mutpe;j uq;Nf re;jpuh 

ijay; ghlrhiy> 904/2> 
= jPgq;fu khtj;ij> 

kltsd> njgutht> 

jp];]k`huhka

T/16/2021 tlz`YtyNf 

hpr;rh;l;> ,y.301/7> 
k`u rpiwr;rhiy 

ghij> 1Mk; 

xOq;if> njy;Ng 

re;jp> ,uhfk

Mk; `ud;f`h tpjhdyhNf 

jhuf;f jdQ;[a 

Nghjpghy> ,y.64> 

nfhl;lKy;y> fud;nfhl> 

,uj;jpdGhp

T/49/2021 f`e;j 

gj;jpud;Ndn`yNf 

t[pu Gj;jp 

fUzhuj;d> ,y.394> 

njhuznfhl> 

ngk;Ky;y

Mk; f`e;j 

gj;jpud;Ndn`yNf 

[aNrd> njhuznfhl> 

ngk;Ky;y

T/75/2021 eprq;f Muha;r;rpNf 

RNkjh eprq;f> 

,y.59/V/2> 
fSnty;nfhl> 

khf;Nftpl;l

,y;iy eprq;f Muha;r;rpNf 

tpdpjh re;jpah> 

,y.59/V/2> 
fSnty;nfhl> 

khf;Nftpl;l

T/76/2021 netpy; Rjj; 

Fkhungyp> ,y.61/20> 
kpDthq;nfhl> ghdj;> 

fk;g`h

,y;iy mof$d; Kjpad;nryNf 

RdPjh fhe;jp> ,y.61/20> 
kpDthq;nfhl> ghdj;> 

fk;g`h

T/80/2021 myq;fhu NjtNf 

ee;jNrd> ,y.354> 

Yk;gpdp ghij> 

jYfk> fsdp

,y;iy n`hWg;gj;jpuhNf 

Rth;zh fy;Njuh my;yJ 

myq;fhu NjtNf 

Rth;zh> ,y.354> Yk;gpdp 

ghij> jYfk> fsdp

T/85/2021 ftpe;j uq;fehj 

uzJq;f> ,y.12/1> 
fsdpjp];] khtj;ij> 

gl;ba re;jp> fsdp

,y;iy fGWnfhl fkNf tj;ryh 

mDUj;jp ngNuuh> 

,y.12/1> fsdpjp];] 

khtj;ij> gl;ba re;jp> 

fsdp

jpfjp:2021.12.02 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 21Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

1499/TS jdtjp ngypfy;y 

fkNf my;yJ 

ngypfy;y fkNf 

jdtjp> ,y.195/30> 
,e;jpf;f uj;dhaf;f 

khtj;j> f]f`tj;j> 

nfhLnfhl

Mk; fg;Gfk fPfpadNf 

Jrhl; ftpuq;f ngNuuh> 

,y.11> rq;fNgh khtj;j> 

nfnry;tj;j> ghze;Jiw

TS/1489/21 n`l;bMur;rpNf 

nye;jp rpl;dp 

khh;f]; mndf;yp 

tPurpq;` Fzth;jd> 

,y.276> gl;baty> 

c];ntl;lnfa;aht

,y;iy n`l;bMur;rpNf 

rhky; ue;jpf 

tPurpq;` Fzth;jd> 

,y.276> gl;baty> 

c];ntl;lnfa;aht

1485/T njhd; nrhpjd; 

FUg;G my;yJ 

njhd; nrhpjd; gPl;lh; 

FUg;G> ,y.154> rkfp 

khtj;ij> jSgj> 

ePh;nfhOk;G 

,y;iy uNkhdh FUg;G vdg;gLk; 

uNkhdh tpy;rd; my;yJ 

fkpy;Ny uNkhdh tpy;rd; 

my;yJ fkpy;Ny uNkhdh 

mNd tpy;rd; my;yJ 

uNkhdh Mz; tpy;rd;> 

,y.154> rkfp khtj;ij> 

jSgj> ePh;nfhOk;G 

T/1481/21 gpuhd;rp]; ngh;dhd;Nlh 

jpUkzj;jpw;F 

Kd; tpjhudNf 

N[hd; gpuhd;rp]; 

ngh;dhd;Nlh> ,y.33/9> 
kq;fs tPjp> 3Mk; 

Fuz> ePh;nfhOk;G

,y;iy tpjhudNf NuDfh fPjhdp 

ngh;dhd;Nlh> ,y.50/24> 
kq;fs tPjp> 3Mk; Fuz> 

ePh;nfhOk;G

jpfjp:2021.12.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

kpDthq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/105 uh[gf;\ ty;N`dNf 

[ajp];]  uh[gf;\> 

,y.63> njy;f`h 

nfhly;ytj;j> 

nfhl;lnjdpaht

,y;iy Nrdhehaf;f 

mofpatd;d nkhn`hl;b 

mg;G`hkpy;yhNf 

N`ke;j rhe;jdp 

mofpatd;d> ,y.63> 

njy;f`h nfhly;ytj;j> 

nfhl;lnjdpaht

T/106 ehydp ePyfhe;jp 

rkurpq;`> ,y.56/<> 
njhk;ghtd> 

cLfk;nghs

,y;iy etpd; #ydp rkurpq;`> 

,y.85V>  njhk;ghtd> 

cLfk;nghs

T/109 vj;jpNf re;jpuyjh 

uj;drphp> ,y.190> 

`pdl;bahd> 

kpDthq;nfhl.

,y;iy vj;jpNf khndy; 

Nrhkyjh uj;drpyp> 

,y.191/1> jk;khNyhf;f 
ghij> `pdl;bahd> 

kpDthq;nfhl

jpfjp:2021.12.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kpDthq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 15Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/20455 ngj;kNf epky;fh 

gphpajh;\dp ngNuuh

,y;iy jpyfuj;d Muha;r;rpNf> 

&g;guj;d> 1390/V> 
N`hf;fe;ju ghij> 

gd;dpg;gpl;ba

T/20737 ypad Muha;r;rpyhNf 

Rkzhtjp ngNuuh

Mk; gd;dpyhNf jah fy;ahzp 

ngNuuh ,y.18/1> 
ef`h ghij> Uf;kNy> 

gd;dpg;gpl;ba

T/20770 fynfjuNf tpf;lh; ,y;iy fynfjuNf Mhpauj;d> 

50/5> gpl;bghd tlf;F> 

N`hkhfk

T/20774 N`thtrk; JLthNf 

espd; by;`hd; 

N`thtr> ,y.284/18> 
n`l;bnfhl> gpl;bgd 

tlf;F> N`hkhfk

Mk; fue;Nj fq;fhdk;Nf 

ehyf gpurd;d> ,y.12/V> 
jPgnfhl> fpdpnky;yf`

T/20816 
Homagama

#hpag;ngUk 

Muha;r;rpNf R[Pt 

ruj;Fkhu

,y;iy rPf;F Muha;r;rpNf epNu\h 

jk;kpdp b rpy;th> 14 

'jpKj;J"> gl;lts> 

ghJf;f

T/20821 klghj;j 

fq;fhdkyhNf Nlhdh 

nghbNehdh

Mk; tpNynfhl ypadNf 

RNkjh r`k;gj; ypadNf> 

,y.446> gpl;bgd tlf;F> 

N`hkhfk

T/20869
Homagama

fUrpq;`Nf rhkpe;j 

rphpNrd

,y;iy uzrpq;` Muha;r;rpNf 

Nlhdh rhkpyh 

by;Uf;\p> 226> nuk;gps; 

ghij> cLthz> 

N`hkhfk

 T/20898 
Homagama

ypad ,e;jpuhzp 

nkz;b]; 

tpf;fpukrpq;f> 

,y.394E> tl;lwf;f 
njw;F ghJf;f

,y;iy ypad kq;fypf;fh 

nkz;b]; tpf;fpukrpq;f> 

,y.331/4> xOq;if 

Kjyhk; Nrhkul;d 

khtj;j> tl;lwf;f njw;F 

ghJf;f

T/20915 uh[gf;\ fkNf 

rphpahtjp> ,y.97/4> 
uzy ghij> `gufl> 

N`hkhfk

Mk; fq;fhdpNf nrdj; Nfru> 

G\;gFkhu> ,y.97/4> 
uzy ghij> `gufl> 

N`hkhfk

T/20951 khj;jwNf nyhf;F 

rpQ;NQh

,y;iy khj;jwNf fgpy Rjpj; 

Fkhu> 516/47> gpl;bgd 

njw;F> N`hkhfk

T/20989 Rjrpq;fNf N`kghy 

Rjrpq;f

,y;iy fhkpdp gphpae;j Rjrpq;f> 

,y.380/6> ty;fk> 

mj;JUfphpa

T/20997 jk;guNf fNgh 

rpQ;NQh

,y;iy jk;guNf urpj; N`k 

gphpahy;> ,y.274> vy;kd; 

gPhp]; khtj;ij> nlbfKt

T/21022 Nggprpq;Nfh khurpq;f 

my;yJ khurpq;fN` 

Nggprpq;Nfh> 

,y.38/32V> 2Mk; 

xOq;if> fhytpyGu> 

N`hkhfk

Mk; Jkpe;j uztf;f> ,y.360/1> 
khah khtj;ij> khFk;Gu> 

gd;dpg;gpl;ba

jpfjp:2021.12.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk; 

g`paq;fid khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 13Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/06/21 tpN[Jq;f 

Kjpad;ryhNf mga 

uj;d gz;lh

,y. 540> 09 vy 

cy;gjfk

,y;iy tpN[Jq;f Kjpad;ryhNf 

,Ndhfh uj;d Fkhhp 

tpN[Jq;f

,y. 540> 09 vy 

cy;gjfk

jpfjp: 2021.12.06 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: k`paq;fid khtl;l ePjpkd;wk;

Uthd;nty;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 15Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

19/T rkurpq;`Nf gpujPg; 

tp[pj nuh`hd;> 

,y:90/52> khnja;aht 
ghij> Nffhiy

,y;iy gz;bjuj;d 

mg;G`hkpy;yhNf vud;jp 

,ky;fh gz;bjuj;d> 

,y.vg; 316> te;jy> 

Utd;nty;y

jpfjp:2021.12.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Utd;nty;y khtl;l ePjpkd;wk; 

fLtiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/761/2021 `g;Gje;jphpNf yypj; 

Fkhutd;r my;yJ 

`g;Gje;jphpNf 

yypj; Fkhu td;\ 

Mrphpah; FbapUg;G> 

nkdpf;jpnty kj;jpa 

k`h tpj;jpahyak;> 

nkdpf;jpnty

,y;iy fUzhehaf;f 

Kjpad;nryhNf jk;kpfh 

Fkhhp fUzhehaf;f> 

805B> 7Mk; xOq;if> 

[akhyGu> fk;gis

T/788 ,uj;ehaf;f 

Kjpahd;nryhNf 

R[pj; rprpu 

,uj;ehaf;f> ,y.10> 

muypa khtj;ij> 

gq;fshtj;j> khNghy> 

tj;jis

,y;iy Utpdp epY\h ypadNf> 

,y.10> muypa khtj;ij> 

gq;fshtj;j> khNghy> 

tj;jis

T/811/2021 G];]y;yNf ee;jhtjp> 

,y.235> fLty 

ghij> khyNg

,y;iy Ntyhje;jphpNf 

rhdpfhFkhhp> ,y.235> 

fLty ghij> khyNg

T/821 =fhe;j Nuh`hd; 

Vf;fehaf;f> 

,y.118/10-V> nuhNgh;l; 
Fzth;jd khtj;ij> 

gj;juKy;y

Mk; ukzp fphp\he;jp 

Vf;fehaf;f> ,y.118/10-V> 
nuhNgh;l; Fzth;jd 

khtj;ij> gj;juKy;y

jpfjp:2021.12.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLtiy khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/880/21 buhd;rp];Nfh 

n`l;bNf rhe;jd 

[fj; rpy;th> 

,y.17/12> muypa 

caz ntj 

khtj;ij> nfhwfhz

,y;iy mf;kPkd fkhr;rhpNf 

mNahkh [Pte;jp> 

,y.17/12> muypa 

caz ntj khtj;ij> 

nfhwfhz

jpfjp:2021.12.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 09Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/338 [ayj;Nf gpuq;yp 

rhypa jp];] 

tpf;ukuj;d my;yJ 

[ayj;Nf gpuhd;f; 

rhypa jp];] 

my;yJ [ayj; 

gpuhd;q;ypd; rhypa 

jp];] my;yJ 

[ayj;Nf gpuhq;ypd; 

rhypa jp];]

,y;iy rk;gpf;fh cjafhe;jp 

Nghjpdhuhad

,y.33. rpyhgk; tPjp>

g`y`j;jpdpa> khutpy

T/341 n[kpy; nkh`k;kJ 

gh&f;

,y;iy nkh`k;kJ `hhp]; 

ghj;jpkh rgPfh my;yJ 

nkh`kl; `hhp]; 

ghj;jpkh rgPfh `hhp];

T/342 ud;nfhj; NgbNf 

gpNukuj;d 

ty`gpl;ba Nuhl;>

ehj;jhz;ba

,y;iy ud;nfhj;NgbNf ejPfh 

jpy;\hdp uh[gf;\ 

jpUkzj;jpw;F Kd; 

udrpq;f Mur;rpyhNf 

ejPfh jpy;\hdp uh[gf;\

NghfKt> 

ey;yjud;fl;Lt

jpfjp: 2021.12.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khutpy khtl;l ePjpkd;wk;

fLtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

730/T/2020 vl;nlhd; nghyNf 

njhd; ep`hy; 

tpN[rpq;`

,y. 336/5> vf;fKj;J 

khtj;j>

jyq;fk tlf;F

,y;iy FyJq;f KjypNf 

gphpae;jp re;hpfh

,y. 336/5> vf;fKj;J 

khtj;j>

jyq;fk tlf;F

825/T/21 kpy;ytpjhd 

Mur;rpNf [auj;d

,y. 288/1> rPytpky 
khtj;ij> NghNu> 

mj;JWfphpa

,y;iy mg;GFl;bNf jh;\dP 

NuZfh ngNuuh

,y. 288/1> rPyt-
pky khtj;ij> NghNu> 

mj;JWfphpa

jpfjp: 2021.12.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLtis khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 19Mk; - 2022.03.26 

ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS
00061/21

jprhehaf 

Kjpad;NryhNf 

uzrpq;` gz;lh 

jprhehaf;f

,y. 01> ~jprpd;jht|>

jh;\dGu> 

gy;NynfNy

,y;iy thry Kjpad;NryhNf 

,e;jpuhdp tpN[rpq;f 

vd;fpd;w jpUkzj;jpw;Fg; 

gpd; thry 

Kjpad;NryhNf ,e;jpuhdp 

tpN[rpq;f jprhehaf

,y. 01> ~jprpd;jht|>

jh;\dGu> gy;NynfNy

jpfjp: 2021.12.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

tuf;fhnghy  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/19/21 Njtpfh \he;jdp 

ehTy;Nf> ,y.253B> 
g`y fuf`Kd> 

fltj;j

,y;iy f`l;lgpl;l 

gj;jpud;dh`yNf mEu 

fpj;rphp>  

,y.253B> g`y 

fuf`Kd> fltj;j

jpfjp:2021.12.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; tufhnghy khtl;l ePjpkd;wk; 

mk;ghiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 03Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

Misc.421/2021 Kfk;kl; wp];tp 

mfkl;nyg;ig> 

245A> `dPgh tPjp> 

fy;Kidf;Fb - 06

,y;iy Kfk;kl; fhrPk; [{khdh 

`]Pd;> 245A> `dPgh 

tPjp> fy;Kidf;Fb - 06

jpfjp:2021.12.02 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mk;ghiw khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 18Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 
00224/20

Nuh\he;j me;Njhzp 

ruj; re;jpuuj;d 

my;yJ Nuh\he;j 

me;Njhzp re;jpuuj;d

,y. 26> my;gpul; 

`T]; mntd;a+> 

nfhOk;G 03

Mk; mNahyp Nkhp re;jpuuj;d

,y. 26> my;gpul; `T]; 

mntd;a+> nfhOk;G 03

jpfjp: 15.12.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 15Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

20703/T 
Homagama

`y;gpl;lNf 

Nrghypfh 

105/1> ntju 
nghy;f];Xtpl;l

,y;iy `g;GMur;rpNf 

jpD}\h rkpe;j 

`g;GMur;rp

105/1> ntju 
nghy;f];Xtpl;l

jpfjp: 2021.12.07   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/887 nry;yh n`d;djp 

fyg;gj;jpNf gj;krphp 

my;yJ nry;yh`e;jp 

fyg;gj;jpNf gj;krphp> 

,y - 11> ftpuh[ 

khtj;ij> Ntfl> 

ghze;Jiw

,y;iy yydp ky;fhe;jp 

mNg#hpa my;yJ 

tpjhdNf yydp 

ky;fhe;jp mNg#hpa 

my;yJ tpjhdNf yydp 

ky;fhe;jp mNg#hpa> ,y 

- 11> ftpuh[ khtj;ij> 

Ntfl> ghze;Jiw

T/885 `pj;jdJw tp[pj; 

gphpae;j b rpy;th> 

,y.27> [ae;jp ghij> 

ey;Y}Ut ghze;Jiw

,y;iy ypadNf t[pu 

rz;bkhyh b rpy;th> 

,y.27> [ae;jp ghij> 

ey;Y}Ut ghze;Jiw 

886/T ty;yNf ghQ;rhyp 

thrdh ngh;zhz;Nlh> 

'fq;fry" tyd> 

ghze;Jiw

Mk; gy;kz;ljpNf rdj; 

yhy;[p ngh;zhd;Nlh> 

'fq;fry" tyd> 

ghze;Jiw

T/879/2021 `y;gpw;w Mr;rhhpNf 

Fzuj;d ngNuuh> 

,y.74> gwl;l 

ghij> nfnry;tj;j> 

ghze;Jiw

,y;iy `y;gpl;l Mr;rhhpNf 

RuQ;[pj; ngNuuh> 

,y.74> gwl;l ghij> 

nfnry;tj;j> ghze;Jiw

T/868 ypad tLNf cghyp> 

,y.265/b/1> gioa 

mtr nghf;Fz 

ghij> kyKy;y 

Nkw;F ghze;Jiw

,y;iy FUg;GNf khydp 

ngNuuh> ,y.265/b/1> 
gioa mtr nghf;Fz 

ghij> kyKy;y Nkw;F 

ghze;Jiw

T/865 fy;ts Fg;GNu nfju 

mNguj;d> ,y.62> 

n`huz ghij> 

vYtpy;> ghze;Jiw

,y;iy fy;ts Fk;GNu nfju 

Jkpe;J rhkpj; mNguj;d> 

,y.62> n`huz ghij> 

vYtpy;> ghze;Jiw 

jpfjp:2021.12.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/657 njy;yk;Gu n`l;bNf 

&gtjp Gtf;tj;j> 

nghy;gnfhl> 

af;fyKy;y

,y;iy njy;yk;Gu n`l;bNf 

fkyhtjp Jq;nfl;btpy>

tJuk;g

jpfjp: 29.11.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

b.B.v];. 
57/21

rk;gh tp\;tkpj;u 

ypadNf my;yJ 

ypadNf rk;gh 

tp\;tkpj;u  my;yJ 

rk;gh tp\;tkpj;u 

ypadNf

,y. 47/3> mUg;nghy 

tPjp>

fz;b

,y;iy UNk\; tpJuq;f ypadNf

,y. 47/3> mUg;nghy 

tPjp> fz;b

jpfjp: 2021.12.03 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

nfhOk;G 

jj;Jtk; 

T/276/2021

fpU\;z%h;j;jp gpufh\; 

kWngah; gpufh\; 

fpU\;z%h;j;jp> 

,y.1/5> fhhpatrk;> 
gpNs];> Gj;fKt tPjp> 

uh[fphpa 

,y;iy lahdh nrhpy; Nfhk;];> 

,y.1/5> fhhpatrk;> 
gpNs];> Gj;fKt tPjp> 

uh[fphp

nfhOk;G 

jj;Jtk; 

T/277/2021

tPul;NdKs;shfkNf 

yf;\;kd; tPul;Nd 

,y.62> gPw;wh;rd; Nyd;> 

nts;stj;ij

Mk; tPulNdKs;shfkNf 

jD[ yrpj;j tPul;Nd> 

,y.62> gPw;wh;rd; Nyd;> 

nts;stj;ij 

DTS 13/21 ngl;Nfh ,thNdh 

fTd;l;rt;> 

NghypahhpNdh tpNy[;> 

uNfhl;];fp> g;Nyhbt;> 

024 g+h;th v];B> 

gy;Nfhpah

,y;iy g;Nuhyl; ngl;Nfhth 

nghNghth> rpb xg; 

nrhgpah> nrhgpah 075V 

tNfhTdh v];B> 05 016> 

gy;Nfhpah

mtUila mw;Nwhzp 

jj;Jtfhuh;fshfpa

\g;dp n\`hdh 

K`k;kl; 

Nj.m.m.,y 938402949V
,y: 305/G> Nkw;F 
nee;jfKt> nfhLnfhl

QhdrPyd; m[pd;];ld; 

Ngdpy;

Nj.m.m.,y:198924800192> 

N[hrg;th]; efh;> 

Njhl;lntsp> 

vUf;fyk;gpl;b> kd;dhh;

DTS 15/21 mz;ldp tpy;ypak; 

Nlkpad; ngNuuh 

vd miof;fg;gl;l 

mz;ldp tpy;ypak; 

Nlkpad; ngNuuh> 

,y.15> Etutj;j 

,lk;> ehty

,y;iy epf;fy]; md;W} gl;wpf; 

ngNuuh> ,y.24V> Nrb 

FWt; tPjp> nghuis> 

nfhOk;G - 08.

Nkhp jpNu]; eph;kyh 

n[auj;dk; (Kd; ngNuuh)

,y.15> Etutj;j ,lk;> 

ehty

DTS/00032/2021 tpdPjh kyy;nfhl> 

,y.225> nfhl;lh tPjp> 

nfhOk;G - 08

,y;iy Mde;j kyy;nfhl> 

,y.225> nfhl;lh tPjp> 

nfhOk;G - 08

DTS/48/21 fsdpa> jYfk> 

jpg;gpbnfhl tPjp> 

1 Mk; FWf;Fj; 

njUtpy; trpf;Fk; 

vd;lnel; gpyp]; 

kpAhpay;> fNdnfhl 

jpUkzj;jpw;F Kd; 

fg;uhy;

,y;iy fsdpa jYfk> 

jpg;gpbnfhl tPjp> 1 

Mk; FWf;Fj; njU> 

,yf;fk; 40,y; trpf;Fk; 

vd;jdp Nuh`pj;j fd;yj; 

fNdnfhl

DTS/49/21 kj;Jktpd; mUzrhe;j 

ngNuuh> ,y.300> 

\Ptd;dl khtj;ij> 

nfhl;bfhtj;ij> 

Ky;Nyhpah

,y;iy Nfh];kh gl;lnge;jpapd; 

mkpyh tre;jp jy;gl;L>  

,y.300> 

\Ptd;dl khtj;ij> 

nfhl;bfhtj;ij> 

Ky;Nyhpah

DTS/00058/2021 fhhpatrk; 

mj;JNfhuyNf Njhd 

khhp nuh]pdp jPg;jpfh 

nya;]; fhhpatrk; 

mj;JnfhuyNf 

Njhd khhp nuh]dp 

jPg;jpfh> ,y.236/3A> 
bg;gpl;bnfhl> fsdp

,y;iy tpug;ngUk mj;JNfhuy 

Muha;r;rpNf njhd; 

f;Nyhl; fpyhp ngNuuh>  

,y.236/3A> bg;gpl;bnfhl> 
fsdp

DTS/62/21 = jpahfuh[h 

ehnfe;jpuh (kiwe;j)> 

,y.103/2> nuh];kpl; 

gpNs];> nfhOk;G - 

07. ,yq;if 

Nrh\ypr [aehaf 

FbauR.

Mk; 01. Nkhp iuypd; 

ehNfe;jpuh> ,y.103/2> 
nuh];kpl; gpNs];> 

nfhOk;G - 07> ,yq;if.

02. fpU\;zp bdhyp b 

rpy;th> ,y.05> fhrpy; 

nuu];> nfhOk;G - 03. 

,yq;if

DTS/63/2021 [akhd;d 

nkhnfhl;bNf Njhd 

gpnukdP KhPdh 

[akhd;d> 36> tpy;rd; 

tPjp> nfhOk;G -12

,y;iy [akhd;d nkhnfhl;bNf 

njhd; gpufh]; [akhd;d

51A> Nyb Vt;ypd; j 
nrha;rh ghij> ,lk> 

nkhubt

DTS/78/21 bq;fh je;jphpNf 

m];l;hpl; njnu]; 

Ruq;fdp gz;lhu 

my;yJ bq;fhje;jphpNf 

m];l;hpl; njnu]; 

Ruq;fdp m];l;hpl; 

njnu]; Ruq;fdp 

ngNuuh> ,y.6A> 1Mk; 

xOq;if> nkjntypfl 

tPjp> ,uh[fphpa

,y;iy n`l;bahuhr;rpNf ypNah 

`pNj\; rpwpahd;rpj; 

jpnru> ,y.107/D6> 
mh;ypq;ld; f;Nuht;> nfy;rP 

tPl;Lj;jpl;lk;> fyy;nfhl 

tPjp> gd;dpgpl;ba 

(kDjhuh;)

DTS/92/2021 rPdJy; `[hh;gPtp 

fky;Bd;> ,y.49> 

nthf;];N\hy; tPjp> 

nfhOk;G - 02

,y;iy fkhy;jPd; rPdJy; rh[pjh> 

,y.49> ntf;];N\hy; 

tPjp> nfhOk;G - 02

DTS/101/21 uj;dtPu glnge;jp 

Fztjp nkz;b];> 

vz; - 6/1> 120 
rPfy;> tjptplq;fs;> 

ngsj;jNyhf;f 

khtj;ij> 

nfhOk;G - 04

,y;iy khJhp tre;jh 

nkz;b];> vz; - 6/1> 
120 rPfy;> tjptplq;fs;> 

ngsj;jNyhf;f khtj;ij> 

nfhOk;G - 04 

DTS/115/21 uQ;rpl; yf;];kd; 

fd;dq;fu kw;Wk;/
my;yJ uQ;rpj; 

yf;];kd; fd;dq;fu 

kw;Wk;/my;yJ 

nlhf;lh; uQ;rpj; 

yf;];kd; fd;dq;fu> 

,y.138/B> gioa 

tPjp> ehty> 

,uh[fphpa

Mk; jprhehaf;f 

Kjpad;nryhnf 

RdPjh fd;dq;fu 

(jp.K.jprhehaf;f)> 

,y.138/B> gioa tPjp> 

ehty> ,uh[fphpa

DTS 116/2021 jh]; n`khjp];] 

tp[auj;d> ,y:80/1> 
FkhuJq;f Kdpjh] 

khtj;j

,y;iy n\hrhdh rgpdh 

tp[auj;d x];bd;> 

,y:80/1> FkhuJq;f 
Kdpjh] khtj;j

DTS/120/21 nkhn`hkl; cit]; 

m`kl; ,y.14> 

6/D> 'bf;kd;]; 

Nfhh;l;"> bf;kd;]; tPjp> 

nfhOk;G - 04

,y;iy nkhn`hkl; (f) 
g]hy; m`kl;> ,y.38> 

nfhypq;Tl; gpNs]; - 

nfhOk;G - 06

jw;NghJ (rTjp gphpb\; 

Ngd;f;> nrd;uy; 

g;nuhtpd;]; nkNd[;kd;l; 

Mgp];> hpahj; - 11461 

rTjp mNugpa ,uhr;rpak; 

(mw;nwhzpj; jj;Jtf;fhuh; 

m];uh 

\puh]; nkh`kl; 

Clhf)

,y.106 A> = ruzq;fhu 

tPjp> fSNghtpy

jpfjp:2021.08.16 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/126/2021 KdtPu fq;fhdk;Nf 

nlhd; [ae;j 

fy;ahzuj;Nd> 

,y.36/1> ehf`Ky;y> 

nfhnyhd;dht

Mk; eph;kz yrpj; [aJq;f> 

,y.203/V> nty;yk;gpl;ba> 
ntd;dtj;j 

DTS/140/21 ,y.176/3> 
jpk;gphpf];aha 

tPjp> nfhOk;G - 05 

I Nrh;e;j lhf;lh; 

lhd; my;yd; 

njtntungUkh 

vd mwpag;gLk; 

lhd; md;jdp 

FNshl; my;yd; 

njtntungUkh

Mk; ,y.176/3> jpk;gphpf];aha 

tPjp> nfhOk;G - 05 

,y; trpf;Fk; ypypad; 

gl;hPrpah njtntungUkh 

(tpthfj;jpw;F Kd; FNu)

DTS/00146/21 [{yp Ihp]; N[hd; 

fhrp nrl;b> ,y.15> 

mkuNrfu khtj;ij> 

nfhOk;G - 05

Mk; kh;rp gps;is jpNruh 

(jp.K.kh;rp wPw;wh rQ;rpah) 

,y.15> mkuNrfu 

khtj;ij> nfhOk;G - 05

DTS/161/2021 yf;\;kp Jrpjh 

ngNuuh> njhlh;khb> 

,y:14> Nuh];kPl; lth;> 

,y:102> Nuh];kPl; 

gpNs];> nfhOk;g - 07

Mk; ,khuh a];kPd; ngNuuh> 

113> n`y;gd; l;iut;> 

nfhp> tlf;F nfNuhyPdh 

27513> mnkhpf;f If;fpa 

,uh[;[pak;>

kw;Wk; jw;nghOJ

njhlh;khb ,y : 

14>Nuh];kPl; lth;> ,y:102 

Nuh];kPl; gpNs];> 

nfhOk;G - 07.

mth;fspd; mw;Nwhzp 

jj;Jtf;fhhpahd 

xkj;jNf rkPe;jpuh 

Uf;\hdp ngNuuh> 

,y.244> nfhunjhl> 

fLnty

NgdhrPh; r`uh `rd;> 

,y.36/1> fLthty 
khtj;ij> vk;gpy;tj;j> 

nghuy];fKt.

DTS/127/21 xg;Nu Xh;tpNy fNuhy; 

FUg;G> ,y.19/10V> 
i`nyty; tPjp> 

fpUsg;gd

,y;iy fpwp];hPd; khh;fpAiul; 

Xh;yp nrdptpuj;d> 

,y.19/10B> i`nyty; 

tPjp> fpUsg;gd

DTS/00164/2021 rphpdpfh ypyd;jp 

b nky; (jp.K) 

ngh;zhz;Nlh

Mk; ,\huh F\yhdp vd; 

b nky; ,g;NghJ - 

kd;#h;> 61/17" ];Nl\d; 

tPjp> mq;Fyhd> 

nkhul;Lt

DTS/165/21 cghyp Nkh;tpd; 

nrduj; jrehaf;f> 

,y.22> fphpAy;y tPjp> 

gd;diy

,y;iy fhaj;hp fdp\;fh 

lf;Nthh;j;> (jpUkzj;jpw;F 

Kd;) nrduj; jrehaf;f> 

,y.11> gpuhd;rp]; 

khtj;ij> nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

DTS/166/21 nuh];ypd; gPhp]; ,y;iy Jrpj;jh G];ghtd;dp 

xNgNrfu my;yJ 

Jrpj;jh G];ghts;sp 

gPhp];

bbv]; 

177/21
n[dpg; mjd; 

,q;fy;lz; my;yJ 

n[dpgh; vz; 

,q;fy;lz; n[dpgh; 

mjd; n[dpgh; 

[ajpyf;f> ,y.05> 

nfhlNlh;];> nghwis> 

nfhOk;G 

Mk; R[pt ,e;jpf [ajpyf;f> 

,y.05> nfhlNlu];> 

nghuis> nfhOk;G 

DTS/00179/21 NtyhAjd; 

rptQhdN[hjp> 

,y.135/4> fpUy 
tPjp> ehuN`d;gpl;b> 

nfhOk;G - 05

,y;iy jpUkjp.Fwkfs; 

rptQhdNrhjp 

(jpUkzj;jpw;F Kd;) 

Fwkfs; rptRg;gpukzpak;. 

,y.135/4> fpUy tPjp> 
ehuN`d;gpl;b> 

nfhOk;G - 05

DTS/180/21 ngd;NdndyhNf 

ypdl; n[rpe;jh 

gh;dhe;J> ,y.51> 

N[hh;[; gpNs];> 

ft;lhd> nj`ptis

,y;iy ,Ug;GNf 

yf;\pfh gpdhuh 

gh;dhe;J> ,y:2/4> tpy;rd; 
tPjp> nfhOk;G - 12

DTS 182/2021 n`l;b Muhr;rpNf 

[ae;j fpw];Nlhgh; 

ngNuuh> 

,y.35/6/A> n`d;wpf; 

fhh;bd; tp[a 

FkhuJq;f khtj;ij> 

fpUyg;gid> 

nfhOk;G - 05

,y;iy fp\hdp ngNuuh 

jpUkzj;jpw;F Kd;dh; 

tpf;fpukrpq;f> ,y.14/2/1> 
Ujpuh 

nu]pld;rP];> Kth; tPjp> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

DTS/186/20 ghguh fpnsll; 

ngNuuh> ,y.110> fhyp 

tPjp> gk;gyg;gpl;ba> 

nfhOk;G - 04.

Mk; nfhOk;G jiyik Mah;> 

Mah; ,y;yk;> [dhh;j;j 

gpujPga khtj;ij> 

nghus;is> nfhOk;G 

- 08.

DTS/186/21 mr;rpngy;l; nky;tpy; 

[aNrfu> ,y.12> 

nfhj;jyhty gpNs];> 

nfhOk;G - 04

,y;iy uNk\; N[hrg; [aNrfu> 

,y.12> nfhj;jyhty 

gpNs];> nfhOk;G - 04

DTS/201/2021 Utd;Gure;jd 

B rpy;th> ,y.41> 

Ngh;l; gpNs];> 

ghkd;fil> 

nfhOk;G - 06

,y;iy mNdhkh fkpdp B rpy;th 

Utd;Gu> ,y.41> Ngh;l; 

gpNs];> ghkd;fil> 

nfhOk;G - 06

DTS 209/17 tL Muha;r;rpNf 

kpypd Rkjpghy tL 

Muha;r;rpNf kpypd 

Rkjpghy> ,y.11> 

Nfk;gy; bNu];> 

nfhOk;G - 10

cWjp 

gj;jpuk; 

cz;L

cL tJNf [fj; gphpa 

mDu Rkjpghy> ,y.30> 

tpN[uhk khtj;ij> 

nfhOk;G - 07

DTS/220/21 mfkl; k`jp kW#f; 

my;yJ mfkl; k`jp 

kh;#f;> 

,y.16> By; gpNs];> 

nfhOk;G - 03

,y;iy jyhy; m`;kj;> 

,y.16> By; gpNs];> 

nfhOk;G - 03

DTS/00238/21 jpUkjp.g+h;dtjdp 

Nrdhjpuh[h> 

,y.M-9> vd;lh;rd; 

fl;blj;njhFjp> 

ehuhN`d;gpl;b> 

nfhOk;G - 05

,y;iy jpU.fj;Ngh;b n[aFkhh; 

Nrdhjpuh[h my;yJ 

fl;Ngh;l; n[aFkhh; 

Nrdhjpuh[h ,y.M-9> 

vd;lh;rd; fl;blj;njhFjp> 

ehuhN`d;gpl;b> 

nfhOk;G - 05

DTS/239/21 Rdpy; w[;[d; ngNuuh 

,y;yhtpl;lhy; Rzpy; 

ud;[pj; ngNuuh 

&grpq;`h> 

,y.55> nfhL ngk;k 

tPjp> vj;Jy;Nfhl;il

,y;iy `pNuh\z; hprl; ngNuuh 

&grpq;`h> 

,y.55> nfhL ngk;k tPjp> 

vj;Jy;Nfhl;il

DTS/241/21 nkj;rpwp tpdpjh 

N`uj; Fzuj;d> 18> 

`pufhp]; Nwhl;> 7tJ 

nrd;Nr> 5 gP vr; 1> 

nfhOk;G - 07

Mk; ];ukhyp mae;jp N`uj; 

Fzuj;d (tpthfj;jpw;F 

Kd; tPu#hpa) 18> 

`pufhp]; Nwhl;> 7tJ 

nrd;Nr> 5 gP vr; 1> 

nfhOk;G - 07

jpfjp:2021.08.16 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/244/21 Njhd rpe;jh 

rpwpaq;fdp 

f];J}hp Mur;rp 

kWngah; rP f];J}hp 

Mur;rp 200> 'Nlypah"> 

nfhj;jl;Lt

Mk; njhd; J\hu epNuh\d 

f];J}hp Mur;rp> 200> 

'Nlypah"> nfhj;jl;Lt

DTS/251/21 `PNrdh a+Rg;myp 

nkhfkl;myp> ,y-38> 

fpNsd; mgh; gpNs];> 

nfhOk;G - 04

Mk; Kdpuh a+Rg;myp>  

,y-38> fpNsd; mgh; 

gpNs];> 

nfhOk;G - 04

DTS 253/21 ky;yt Muhr;rpNf 

mJy ngNuuh> 

,y.260> rpwpjk;k 

khtj;ij> 

nfhOk;G - 10

,y;iy =ahyjh GQ;rpN`th 

my;yJ gpQ;rh N`tnf 

=ahyjh my;yJ GQ;rp 

N`thNf =ahyhjh 

my;yJ GQ;rpN`th 

=ahyjh> ,y.260> 

rpwpjk;k khtj;ij> 

nfhOk;G - 10

DTS/255/21 m`kl; kpuhrh rpj;jp 

jh`puh 23/44> ka+uh 
gpNs];> n`tnyhf; 

tPjp> nfhOk;G - 05

,y;iy nkh`kl; ,f;ghy; 

nkh`kl; ,];khapy 

,y.65> gphpd;r]; Nfl;> 

nfhOk;G - 12

DTS 261/21 tLMuhr;rpNf jh;krpwp> 

,y.03> vy;gpul; 

`T]; fhh;bd;> 

nfhOk;G - 03

,y;iy thry KjypNf 

khydp N`kyjh j 

rpy;th my;yJ khydp 

N`kyjh j rpy;th> 

,y.03> vy;gpul; `T]; 

fhh;bd;> nfhOk;G - 03

DTS 263/21 m`d;fk tpjhdNf 

vl;tpd; jy;f`tj;j 

ntypgpba ntypfk

,y;iy `t;ng fkNf rpj;uh  

Nuhfpdp> ,y.159> 

moNf];tu tPjp> 

vJy;Nfhl;Nl

DTS 264/21 tp[aJq;f KjypNf 

epkyrphp mNrhf 

tp[aJq;f> ,y.19> 

B nky;tj;j tPjp> 

nfh];tj;ij> ehty

,y;iy tp[aJq;f KjypNf 

yp`pdp `\hd; 

tp[aJq;f> ,y.19> 

B nky;tj;j tPjp> 

nfh];tj;ij> ehty 

DTS/267/21 jf;Fuh mg;`arpq;`> 

,y.52/4> t[pu ghij> 

nfhOk;G - 04

Mk; mEUj;j mg;`rpq;`> 

,y.52/4/1/1> t[pu ghij> 

nfhOk;G - 05

jw;NghJ

9> vl;kaNu\d;l;iut;> 

fhh;fpNgd;> VIC> 3064> 

mT];jpNuypah 

DTS/273/2021 jpyf; nrj;.n\y;ld; 

rpy;th> ,y.16/1> 
nlhd; fNuhyp]; 

ghij> nfhOk;G - 05

Mk; [a#hpa njhl;lNf 

rhe;jdp tpGyp tPutuz> 

,y.16/1> nlhd; fNuhyp]; 

ghij> nfhOk;G - 05 

DTS/370/19 rpjk;guk;gps;is 

nry;tuh[; vDk; 

mUzhryk;gps;is 

rpjk;guk;gps;is 

nry;tuh[;> 

,y.90/5> my;tp]; 

,lk;> nfhOk;G -13> 

nfhl;lhQ;Nrid

,y;iy mKjh nry;tuh[; vDk; 

nrhf;ftpq;fk; mKjh> 

,y.90/5> my;tp]; 

,lk;> nfhOk;G -13> 

nfhl;lhQ;Nrid

jpfjp:2021.08.16 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

kpDthq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 03Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/100 gk;kd;d 

Kjpad;nryhNf fPjh 

FKjpdp> ,y.47> rkfp 

khtj;ij> Njhghty> 

cLfk;nghy

,y;iy 1.  tPurpq;` 

gj;jpud;d`hyNf 

rhkpe;j rkd;Fkhu

2.  mh;r;rd yq;Nf\; 

tPurpq;`

3.  bdhu Mbghj 

tPurpq;`

4.  ELs bd[ah 

tPurpq;`

,y.47> rkfp khtj;ij> 

Njhghty> cLfk;nghy

T/103 [ayj; Kjpad;nryhNf 

mkurphp Fzth;jd 

my;yJ [ayj; 

Fzth;jd 

Kjpad;nryhNf mkurphp 

Fzth;jd my;yJ 

[ayj; Fzth;jd 

Kjpad;nryhNf 

mkurphp> 

,y.242/B> nttnfju> 
jpTyg;gpl;ba

,y;iy rPytjp my;yJ &grpq;` 

Muha;r;rpyhNf rPytjp> 

,y.242/B> nttnfju> 
jpTyg;gpl;ba

T/104 mk;Ngnfhl ypadNf 

gpNukjpyf;Nf> ,y.126> 

fdj;j ghij> 

kpDthq;nfhl

,y;iy v\hdp mk;Ngnfhl 

gs;spaFUNf> ,y.667> 

gz;lhutj;j> fltj;j

jpfjp:2021.12.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kpDthq;nfhl 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;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 39/2021 N`uj; gz;lhu 

N`uj; my;yJ 

N`uj; 

Kjpad;NryhNf 

N`uj; gz;lhu 

N`uj;

~ngah;Nyz;l;|

,y. 99B> 
nfhuf;fnjdpa tPjp>

Nguhjid

Mk; Rde;j rQ;r;t N`uj;

,y. 2> ghh;f;Nyd;l; 

mntdpa+> `k;nlhd; 

ghh;f;> tpf;Nlhhpah 3976> 

mT];jpNuypah mth; 

ml;Nlhh;zp %ykhf 

g];ehaf;f> k`yp 

kq;fspfh N`uj; 

jpUkzj;jpw;F Kd;G 

g];ehaf;f ngah; Nyz;l;> 

,y. 99B>
nfhuf;fnjdpa tPjp>

Nguhjid 

jpfjp: 2021.11.23 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nkhduhfiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 02Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

nkhduhfiy

T/16

khhpahg;gps;is 

fNzrypq;fk;

24k; fl;il> 

YZfiy

,y;iy ek;Gfhutrk; k`ruq;F 

N`tNf jk;kpf

re;jnfOk; kLye;j> 

gpgpiy

jpfjp: 2021.12.09 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhduhfiy khtl;l ePjpkd;wk;

gJis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/327 jp]hehaf;f 

Kjpad;NryhNf 

bf;fphp gz;lh 

vnyd; g`hy 

eptr kPf`hvy;y> 

n`jf;k `hypvy

,y;iy jp]hehaf;f 

Kjpad;NryhNf 

fUdhuj;d> vnyd; 

g`hy eptr kPf`vy;y> 

n`jf;k> `hypvy

jpfjp: 2021.12.10 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gJis khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 01Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

b.B.v];. 
58/2021

ney;rd; r;nfhl;

109> nrd;gjp ghukp 

FyJq;f khtj;j> 

Nyty;y> fz;b

Mk; ky;ypfh rad;jp r;nfhl;

833/1> Nguhnjdpa>
fz;b

jpfjp: 2021.11.09 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7887 ky;yt Muha;r;rpNf 

nlhd; jh;kNrd 

gz;lhutj;j> 5Mk; 

iky; fl;il> 

jk;gfy;y> FUehfy;

Mk; ky;yt Muha;r;rpNf 

nlhd; mre;j ky;yt 

Muha;r;rp> 5Mk; iky; 

fl;il> jk;gfy;y> 

FUehfy;

T/7889 gw;wpkh Nkhp N[hjp 

my;tnu];> ,y.225> 

2Mk; iky; fl;il> 

ePh;nfhOk;G tPjp> 

ky;fLtht> FUehfy;

Mk; [{l; N[hrg; ];hPgd; 

nldp]; my;thnu];>  

,y.225>  ePh;nfhOk;G 

tPjp> ky;fLtht> 

FUehfy;

T/7891 jhpe;J gujprp fN`t 

mrq;f> ,y.158/43> 
Nyf; uTz;l; 

rf;Fu khtj;ij> 

ntyd;nfhy;y 

v];Nll;> FUehfy;

,y;iy ,jphpKkp Yrhe;jp 

tp[atpf;uk> ,y.158/43> 
Nyf; uTz;l; rf;Fu 

khtj;ij> ntyd;nfhy;y 

v];Nll;> FUehfy;

jpfjp:2021.11.12 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk; 

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 21Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/1505 [anfhb 

Muha;r;rpNf nlhd; 

N[hd; tpy;gpul; 

my;yJ [anfhb 

Muha;r;rpNf N[hd; 

tpy;gpul; mg;G`hkp

,y. 309> 

k`h`{Zg;gpl;b> 

ePHnfhOk;G

,y;iy ntjKdp epyNkyhNf 

Nlhdh Nkhp kw;wpy;lh 

my;yJ ntjKdp 

epyNkyhNf Nkhp 

kw;wpy;lh`hkp

,y. 309> 

k`h`{Zg;gpl;b> 

ePHnfhOk;G 

jpfjp: 2021.12.09  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1490 k`hnjy;Nf 

gphp[;n[l; la]; 

my;yJ k`hnjy;Nf 

Nkhp gphp[;n[l; 

Yrpy;lh la];

,y. 18/4> fhkpdp 
ghij> 2Mk; Fwz> 

ePHnfhOk;G

,y;iy Kj;J ienly;Nf vl;Ntl; 

ngHzhd;Nlh>

,y. 18/4> fhkpdp ghij> 

2Mk; Fwz> 

ePHnfhOk;G

jpfjp: 2021.12.09   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7890 nkh`kl; fhrpk; 

mg;Jy; rk;Kd; 

FWkj> gdhfKt

,y;iy ,g;uh`Pk; nyg;Ng rpj;jp 

kRjh FWkj gdhfKt

T/7892 rkuf;$d; 

Kjpad;nryhNf 

jp];] rku$d; 

NghfKt NghafNd

,y;iy khg;gh Kjpad;nryhNf 

re;jpuh Fkhhp khg;gh 

ghlrhiyf;F mUfpy; 

NghfKt NghafNd

T/7896 `phpahy fk;khd 

uq;nfhj; nfju 

jpyf;fyjh 

fUzhjpyf;f> 

,y.173> fz;b tPjp> 

fl;Ltd> FUehfy;

,y;iy njhghty 

gj;jpud;d`yNf 

fUzhjpyf;f> 

,y.173> fz;b tPjp> 

fl;Ltd> FUehfy;

T/7898 Kf;jfhu mjpfhhp 

Kjpad;Nr 

uhy`hkpyhNf tprhfh 

rphpth;jd> ,y.42/
B> guhf;fpuk ,lk;> 
rg;Gf];njd;d ghij> 

fynfbN`d fk;g`h

Mk; ghe;jpNa Muha;r;rpNf 

tpjh;\d la];> 

,y.20> rkfp khtj;ij> 

,Yg;Gnfju ghij> 

FUehfy;

jpfjp:2021.12.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk; 

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 02 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

380/T gj;juKy;y fkNf 

=ahdp hpjP khtj;j> 

fhyKy;y tlf;F> 

fSj;Jiw

,y;iy nehufy; jpyhdp 

Kj;JFkhhp

123. ngl;bayKy;y>

gahfy

375/T gjpuNf yady; 

my;yJ gjpudNf 

yady;

,y. 128> u[tj;j> 

fknfhl tPjp> 

fSj;Jiw njw;F

,y;iy nfhlnfjuypadNf ukdp 

ky;fhe;jp

,y. 128> u[tj;j> 

fknfhl tPjp> fSj;Jiw 

njw;F

373/T gj;krphp tpf;uk#hpa

,y. 488A> fphpkj;j 
fSj;Jiw tlf;F

,y;iy rhe;jpyjh yd;rfu 

N`uj; my;yJ rhe;jpyhj 

yd;rfu N`uj;

,y. 488A> fphpkj;j 
fSj;Jiw tlf;F

372/T GQ;rpn`l;bNf 

[auj;d

Ntufy> gahfy

Mk; GQ;rpn`l;bNf 

Iauhq;fdP Ntufy> 

gahfiy

370/T m[pj; nuh`hd; 

ngNuuh mNgNrf;fu 

Fduj;d tpNynfhl 

tyt;t> tpNtfhuhk 

Nuhl;> tpNynfhl> 

fSj;Jiw tlf;F

Mk; Njhd Jkpe;j rpah-

kyp ghd;]; mNgth;jd> 

tpNynfhl tyt;t> 

tpNtfhuhk Nuhl;> 

tpNynfhl> fSj;Jiw 

tlf;F

jpfjp: 2021.12.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1355/2021 nghd;idah 

NrhkRe;juk; 

kfpotl;lthd; 

Mapj;jpakiy

,y;iy NrhkRe;juk; 

lahdp> ,y-52/17> 
Kjyhk; FWf;F> 

Milj;njhopw;rhiy tPjp> 

tp[aGuk;> kl;lf;fsg;G

T/1358/2021 fNzrg+gjp 

Nfhghyuhkd;. 

b/8/[p/2> kdpq; 
efu mLf;Fkhb> 

vy;tpj;jpfy khtj;ij> 

khjh tPjp> 

nfhOk;G - 08

,y;iy fNzrg+gjp Nfhghyehjd; 

'mNahj;jp" Ch; tPjp> 

Miuak;gjp - 01

jpfjp:08.11.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk; 

nehj;jhhpR ,Wjp ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F 

Kd;duhd mwptpj;jy;

,yf;fk; 1148 re;jd nghf;Fd> czfyhntn`u> 

nghyd;dWit vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; tpj;jhd 

Mur;rpyhNf kJu jpkhy; tpj;jhd Mur;rp Mfpa ehd;> 

nehj;jhhpRkhH fl;lisr; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 107) 

gphpT 7d;gb nghyd;dWit khtl;l Nky; ePjpkd;w 

tyaj;jpy; rpq;fs nkhopapy; gpurpj;j nehj;jhhprhf 

Nritahw;w gjpthsH ehafj;jpd; mwpTWj;jypd; Nghpy; 

,d;wpypUe;J xU khjk; Kbtile;j gpd;dH nehj;jhhpR 

,Wjpg; ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F gjpthsH ehafj;jpw;F 

Nfhhpf;if tpLg;Ngd; vd ,yq;if rdehaf Nrh\ypr 

Fbaurpd; rfy kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

tp.V.vk;.b. tpj;jhd Mur;rp

,yf;fk; 1148> re;jdnghf;Fd> czfyntn`u>

nghyd;dWit.

mw;Nwhzp jj;Jtj;;ij ,uj;Jr; nra;jy;
ypaphpafk> [afk> 1Mk; Nyd;> ,y.165Ir; 

Nrh;e;j tpf;uk#hpa Md; epY}rp 

ngh;zhz;Nlh Mfpa ehd;> ypaphpafk> 

[afk> 1Mk; Nyd;> ,y.165 Ir; Nrh;e;j 

njhd; J\hd; rkPuTf;F toq;fg;gl;l> 

2018.01.10Mk; jpfjp rpyhgk;> gfpuq;f 

nehj;jhhpR Ruq;f ngh;dhd;Nlhtpdhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l> tpNrl mw;Nwhzp 

jj;Jt ,y - 17776I> Kjd;ikahf 

mw;Nwhzpjhuuhd ehd; ,j;jhy; vy;yh 

mjpfhuq;fisAk; ,uj;Jr; nra;fpNwd; 

vd ; gij midtUf ;Fk ; 

gfpuq;fg;gLj;JfpNwd;. ,e;j ,uj;Jr; 

nra;jy; 2018.01.24Mk; jpfjp DB1592 ,d; 
fPo; gf;f ,y - 111/224 ,y; gjpT 

nra;ag;gl;Ls;sJ. 

jpfjp : 15.12.2021   W.A.N.ngh;zhz;Nlh

cs;@H Nghl;b tpiykDf; Nfhuy; 
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

(Rj;jpfhpg;G gzpafk;)

gfpuq;f Nfs;tp – 4404T

Rj;jpfhpg;gpd; ntg;g ghptHj;jid 
ghfq;fis (SPARES FOR HEAT 

EXCHANGER) toq;Fjy;;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> Rj;jpfhpg;Gg; 
gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp> ,yq;ifapd; 
jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 
cs;@H toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf;fs; 
Nfhuy; gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpfs; kw;Wk; 
epge;jidfSf;F KOikahf mikthd Nkw;gb 
nghUl;fis toq;Ftjw;fhf nghwpaplg;gl;l 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

VNjDk; Nfs;tp itg;ghsH> tpiykDf;fisr; 
rkHg;gpg;gjhapd;> tpz;zg;gq;fSf;fhf 
kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 njhifia 2022.01.24k; 
jpfjp 15.00 kzptiu mYtyf ehl;fspy; ,y. 609 
nlhf;lH nldp];lH b rpy;th khtj;j> nfhOk;G 
09,y; mike;Js;s ,yq;if ngw;Nwhypaf; 
$l;Lj;jhgdj;jpd; jiyikafj;jpy; 05Mk; khbapy; 
fhrhsUf;F my;yJ Rj;jpfhpg;G gzpafk;> rGf];fe;j> 
fsdpapy; fhrhsUf;F fbjnkhd;iw rkHg;gpj;J> 
fhrhf nrYj;j Ntz;baJld; rfy nfhLg;gdTfSk; 
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 
004100110208633 kf;fs; tq;fpapd; fzf;fpd; Clhf 
Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu 
RUf;fkhf Fwpg;gpl;L fhrhf epiwNtw;wyhk;.

tpiykDf; NfhUk; gj;jpuj;jpy; epge;jidfs; kw;Wk; 
khjphpfs; www.ceypetco.gov.lk  kw;Wk; www.dgmarket.
com  vDk; ,izajsj;jpYk; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.

NkYk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis fPo;f;fhZgthplKk; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fs;> jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 
jiytuhy; 2022 [dthp 26> 14.30 kzp tiu 
Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld; mt; NtisapNyNa 
Rj;jpfhpg;G gapw;rp Nfl;NghH $lj;jpy; jpwf;fg;gLk;.

jw;Nghija njhw;W epiy fhuzkhf tpiykDf;fs; 
jpwg;gjw;fhf gpujpepjpfspd; tUif Fiwtiljy; 
vjpHghHf;fg;gLtJld; tiyaikg;G tPbNah 
fye;Jiuahly; Kiwapd; topahf tpiykDf;fisj; 
jpwj;jYld; ,ize;Jnfhs;syhk;. tUif 
fl;lhakhapd; xU epWtdj;jpypUe;J xU gpujpepjpf;F 
khj;jpuk; rKfkspg;gjw;F tha;g;G toq;fg;gl 
KbAk; vdpDk; fPo;f; fhZgthplkpUe;J jpwf;fg;gl;l 
tpiykDf;fspd; RUf;fnkhd;iw tpiykDf;fs; 
jpwf;fg;gl;l gpd;G ngw;Wf;nfhs;syhk;.
 
Kfhikahsh; (nghUl;fs;)>
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>
Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> 
rGf];fe;j> fsdp>
njh.Ng.: 011-2400110

cs;@H Nghl;b tpiykDf; Nfhuy; 
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

(Rj;jpfhpg;G gzpafk;)

gfpuq;f Nfs;tp – 4402T

230V/110V epiykhw;wpia 
(TRANSFORMERS) toq;Fjy;;

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> Rj;jpfhpg;Gg; 
gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp> ,yq;ifapd; 
jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 
cs;@H toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf;fs; 
Nfhuy; gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpfs; kw;Wk; 
epge;jidfSf;F KOikahf mikthd Nkw;gb 
nghUl;fis toq;Ftjw;fhf nghwpaplg;gl;l 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

VNjDk; Nfs;tp itg;ghsH> tpiykDf;fisr; 
rkHg;gpg;gjhapd;> tpz;zg;gq;fSf;fhf 
kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 njhifia 
2022.01.24k; jpfjp 15.00 kzp tiu mYtyf 
ehl;fspy; ,y. 609> nlhf;lH nldp];lH b rpy;th 
khtj;j> nfhOk;G 09,y; mike;Js;s ,yq;if 
ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiyikafj;jpy; 
05Mk; khbapy; fhrhsUf;F my;yJ Rj;jpfhpg;G 
gzpafk;> rGf];fe;j> fsdpapy; fhrhsUf;F 
fbjnkhd;iw rkHg;gpj;J> fhrhf nrYj;j 
Ntz;baJld; rfy nfhLg;gdTfSk; ,yq;if 
ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 004100110208633 
kf;fs; tq;fpapd; fzf;fpd; Clhf Nfs;tp 
,yf;fk; kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhf 
Fwpg;gpl;L fhrhf epiwNtw;wyhk;.

tpiykDf; NfhUk; gj;jpuj;jpy; epge;jidfs; 
kw;Wk; khjphpfs; www.ceypetco.gov.lk  kw;Wk; 
www.dgmarket.com  vDk; ,izajsj;jpYk; 
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.

NkYk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis fPo;f;fhZgthplKk; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fs;> jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 
jiytuhy; 2022 [dthp 26> 14.30 kzp tiu 
Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld; mt;NtisapNyNa 
Rj;jpfhpg;G gapw;rp Nfl;NghH $lj;jpy; jpwf;fg;gLk;.

jw;Nghija njhw;W epiy fhuzkhf 
tpiykDf;fs; jpwg;gjw;fhf gpujpepjpfspd; 
tUif Fiwtiljy;; vjpHghHf;fg;gLtJld; 
tiyaikg;G tPbNah fye;Jiuahly; Kiwapd; 
topahf tpiykDf;fisj; jpwj;jYld; 
,ize;J nfhs;syhk;. tUif fl;lhakhapd; 
xU epWtdj;jpypUe;J xU gpujpepjpf;F khj;jpuk; 
rKfkspg;gjw;F tha;g;G toq;fg;gl KbAk; 
vdpDk; fPo;f;fhZgthplkpUe;J jpwf;fg;gl;l 
tpiykDf;fspd; RUf;fnkhd;iw tpiykDf;fs; 
jpwf;fg;gl;l gpd;G ngw;Wf;nfhs;syhk;.
 
Kfhikahsh; (nghUl;fs;)>
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>
Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> 
rg;Gf];fe;j> fsdp>
njh.Ng.: 011-2400110

cs;@H Nghl;b tpiykDf; Nfhuy; 
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

(Rj;jpfhpg;G gzpafk;)

gfpuq;f Nfs;tp – 4399T

FNshiul; Ma;T ,ae;jpuj;ij   
(TOTAL CHLORIDE ANALYZER) toq;Fjy;;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> Rj;jpfhpg;Gg; 
gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp> ,yq;ifapd; 
jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 
cs;@H toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf;fs; 
Nfhuy; gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpfs; kw;Wk; 
epge;jidfSf;F KOikahf mikthd Nkw;gb 
nghUl;fis toq;Ftjw;fhf nghwpaplg;gl;l 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

VNjDk; Nfs;tp itg;ghsH> tpiykDf;fisr; 
rkHg;gpg;gjhapd;> tpz;zg;gq;fSf;fhf 
kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 njhifia 2022.01.24k; 
jpfjp 15.00 kzptiu mYtyf ehl;fspy; ,y. 
609> nlhf;lH nldp];lH b rpy;th khtj;j> 
nfhOk;G 09,y; mike;Js;s ,yq;if 
ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiyikafj;jpy; 
05Mk; khbapy; fhrhsUf;F my;yJ Rj;jpfhpg;G 
gzpafk;> rGf];fe;j> fsdpapy; fhrhsUf;F 
fbjnkhd;iw rkHg;gpj;J> fhrhf nrYj;j 
Ntz;baJld; rfy nfhLg;gdTfSk; ,yq;if 
ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 004100110208633 
kf;fs; tq;fpapd; fzf;fpd; Clhf Nfs;tp 
,yf;fk; kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhf 
Fwpg;gpl;L fhrhf epiwNtw;wyhk;.

tpiykDf;NfhUk; gj;jpuj;jpy; epge;jidfs; 
kw;Wk; khjphpfs; www.ceypetco.gov.lk  kw;Wk; 
www.dgmarket.com  vDk; ,izajsj;jpYk; 
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.

NkYk; Nfs;tpg;gj;jpuq;fis fPo;f;fhZgthplKk; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fs;> jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 
jiytuhy; 2022 [dthp 26> 14.30 kzp tiu 
Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld; mt; NtisapNyNa 
Rj;jpfhpg;G gapw;rp Nfl;NghH $lj;jpy; jpwf;fg;gLk;.

jw;Nghija njhw;W epiy fhuzkhf 
tpiykDf;fs; jpwg;gjw;fhf gpujpepjpfspd; 
tUif Fiwtiljy; vjpHghHf;fg;gLtJld; 
tiyaikg;G tPbNah fye;Jiuahly; Kiwapd; 
topahf tpiykDf;fisj; jpwj;jYld; 
,ize;Jnfhs;syhk;. tUif fl;lhakhapd; 
xU epWtdj;jpypUe;J xU gpujpepjpf;F khj;jpuk; 
rKfkspg;gjw;F tha;g;G toq;fg;gl KbAk; 
vdpDk; fPo;f; fhZgthplkpUe;J jpwf;fg;gl;l 
tpiykDf;fspd; RUf;fnkhd;iw tpiykDf;fs; 
jpwf;fg;gl;l gpd;G ngw;Wf;nfhs;syhk;.
 
Kfhikahsh; (nghUl;fs;)>
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>
Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> 
rg;Gf];fe;j> fsdp>
njh.Ng.: 011-2400110

cs;@H Nghl;b tpiykDf; Nfhuy; 
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

(Rj;jpfhpg;G gzpafk;)

gfpuq;f Nfs;tp – 4398T

rPUilf;fhf Jz;Lfshf Jzp> 
Jtha; kw;Wk; Nk]; toq;Fjy;;

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> Rj;jpfhpg;Gg; 
gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp> ,yq;ifapd; 
jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 
cs;@H toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf;fs; 
Nfhuy; gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpfs; kw;Wk; 
epge;jidfSf;F KOikahf mikthd Nkw;gb 
nghUl;fis toq;Ftjw;fhf nghwpaplg;gl;l 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

VNjDk; Nfs;tp itg;ghsH> tpiykDf;fisr; 
rkHg;gpg;gjhapd;> tpz;zg;gq;fSf;fhf 
kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 njhifia 
2022.01.24k; jpfjp 15.00 kzp tiu mYtyf 
ehl;fspy; ,y. 609> nlhf;lH nldp];lH b rpy;th 
khtj;j> nfhOk;G 09,y; mike;Js;s ,yq;if 
ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiyikafj;jpy; 
05Mk; khbapy; fhrhsUf;F my;yJ Rj;jpfhpg;G 
gzpafk;> rGf];fe;j> fsdpapy; fhrhsUf;F 
fbjnkhd;iw rkHg;gpj;J> fhrhf nrYj;j 
Ntz;baJld; rfy nfhLg;gdTfSk; ,yq;if 
ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 004100110208633 
kf;fs; tq;fpapd; fzf;fpd; Clhf Nfs;tp 
,yf;fk; kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhf 
Fwpg;gpl;L fhrhf epiwNtw;wyhk;.

tpiykDf; NfhUk; gj;jpuj;jpy; epge;jidfs; 
kw;Wk; khjphpfs; www.ceypetco.gov.lk  kw;Wk; 
www.dgmarket.com  vDk; ,izajsj;jpYk; 
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.

NkYk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis fPo;f;fhZgthplKk; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fs;> jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 
jiytuhy; 2022 [dthp 26> 14.30 kzp tiu 
Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld; mt;NtisapNyNa 
Rj;jpfhpg;G gapw;rp Nfl;NghH $lj;jpy; jpwf;fg;gLk;.

jw;Nghija njhw;W epiy fhuzkhf 
tpiykDf;fs; jpwg;gjw;fhf gpujpepjpfspd; 
tUif Fiwtiljy; vjpHghHf;fg;gLtJld; 
tiyaikg;G tPbNah fye;Jiuahly; Kiwapd; 
topahf tpiykDf;fisj; jpwj;jYld; 
,ize;J nfhs;syhk;. tUif fl;lhakhapd; 
xU epWtdj;jpypUe;J xU gpujpepjpf;F khj;jpuk; 
rKfkspg;gjw;F tha;g;G toq;fg;gl KbAk; 
vdpDk; fPo;f;fhZgthplkpUe;J jpwf;fg;gl;l 
tpiykDf;fspd; RUf;fnkhd;iw tpiykDf;fs; 
jpwf;fg;gl;l gpd;G ngw;Wf;nfhs;syhk;.
 
Kfhikahsh; (nghUl;fs;)>
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>
Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> 
rGf];fe;j> fsdp>
njh.Ng.: 011-2400110

nehj;jhhpR ,Wjp ghPl;irf;F 

Njhw;Wtjw;F Kd;duhd mwptpj;jy;

,yf;fk; 258/b> tj;JKy;y tPjp> m];fphpa> 

fk;g`h vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; 

udrpq;` Kjpad;NryhNf J\hd;jp 

Utd;khyp udrpq;` Mfpa ehd;> 

nehj;jhhpRkhh; fl;lisr; rl;lj;jpd; 

(mj;jpahak; 107) gphpT 7d; gb fk;g`h 

khtl;l Nky; ePjpkd;w tyaj;jpy; rpq;fs 

nkhopapy; gpurpj;j nehj;jhhprhf 

Nritahw;w gjpthsh; ehafj;jpd; 

mwpTWj;jypd; Nghpy; ,d;wpypUe;J xU 

khjk; Kbtile;j gpd;dh; nehj;jhhpR 

,Wjpg; ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F gjpthsh; 

ehafj;jpw;F Nfhhpf;if tpLg;Ngd; vd 

,yq;if rdehaf Nrh\yp\ Fbaurpd; 

rfy kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj; 

jUfpd;Nwd;. 

,yf;fk; 258/b> tj;JKy;y tPjp> 

m];fphpa> fk;g`h 

Mh;.vk;.b.Mh;.udrpq;`

2021.12.22
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,yq;if murhq;fk;
ePh; toq;fy; mikr;R

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lk;
fld; ,y. Cr. 5685 lk

tpiykD mwptpj;jy;

1.  ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fk; cyf tq;fpapd; rh;tNjr mgptpUj;jp Kftufj;jplkpUe;J ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lj;jpw;fhf flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,;f;fldpd; 

xU gFjpia gpd;tUk; xg;ge;jq;fSf;F nfhLg;gdthfr; nra;aTs;sJ.

2. gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s nraw;jpl;lq;fSf;fhf jifik kw;Wk; jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis ngWiff; FOtpd; jtprhsh; ,j;jhy; miof;fpd;whh;.

xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitg;gLk; 

Nfs;tpg; 

gpiz Kwp

jifik Njitg;ghLfs; Mtzq;fs; toq;Fkplk; kw;Wk; njhlh;Gnfhs;s 

Ntz;ba egh;

%lg;gLk; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

nraw;wpl;lg; ngWiff; FO (Nky;epiy)

Ntiyf; Nfs;tpfs;

Etnuypah khtl;lj;jpy; ];l;nuj;];gp 

FbNaw;wk; - Mfu Xah efu (RH) ePh; 
toq;fy;  jpl;lj;ij eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y. 

MWS/WaSSIP/NuwaraEliya Urban/NCB/
Strathspey/AF/2021/06

&gh 

12,500/-
&gh 

840,000/-
C4 my;yJ C3 juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy; ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gj; 

Jiwapd; gjpT kw;Wk; ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 1987,d; 3Mk; 

,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; ,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; mLj;jLj;j 

th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp epa+rpy; gpuRukhd 

gj;jphpif tpsk;guk;

nraw;jpl;l Kfhikj;Jtg; gphpT>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; 

nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/ 
011-2890941 

2022 [dthp  

19Mk; jpfjp

gp.g. 1.00 

kzpf;F

gJis khtl;lj;jpy; gJis Septage 
Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y. MWS/WaSSIP/Badulla/Urban/
NCB/Septage-Badulla /AF/2021/10

&gh 

12,500/-
&gh 

1,092,000/-
C4 my;yJ C3 juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy; ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gj; 

Jiwapd; gjpT kw;Wk; ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 1987,d; 3Mk; 

,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; ,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; mLj;jLj;j 

th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp epa+rpy; gpuRukhd 

gj;jphpif tpsk;guk;

nraw;jpl;l Kfhikj;Jtg; gphpT>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; 

nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/ 
011-2890941 

2022 [dthp  

19Mk; jpfjp

gp.g. 2.00 

kzpf;F

gJis khtl;lj;jpy; kPJk;gpl;ba kw;Wk; 

rGNuhj ePh; toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y. 
MWS/WaSSIP/Badulla /Rural/NCB/
Meedumpitiya&Sapuroda/AF/2021/06

&gh 

20,000/-
&gh 

1,548,000/-
C4 my;yJ C3 juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy; ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gj; 

Jiwapd; gjpT kw;Wk; ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 1987,d; 3Mk; 

,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; ,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; mLj;jLj;j 

th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp epa+rpy; gpuRukhd 

gj;jphpif tpsk;guk;

nraw;jpl;l Kfhikj;Jtg; gphpT>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; 

nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/ 
011-2890941 

2022 ngg;uthp  

02Mk; jpfjp

gp.g. 2.00 

kzpf;F

Etnuypah khtl;lj;jpy; epy;jz;lh`pd;d 

efu  ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; GdUj;jhuz 

Ntiyfs;

xg;ge;j ,y. 
MWS/WaSSIP/NuwaraEliya/Walapane/ 
Urban/Nildandahinna/AF/2021/08

&gh 

35,000/-
&gh 

3,120,000/-
C3 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

tbfhyikg;Gj; Jiwapd; gjpT kw;Wk; ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 

1987,d; 3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; ,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; 

mLj;jLj;j th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp 

epa+rpy; gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;

nraw;jpl;l Kfhikj;Jtg; gphpT>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; 

nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/ 
011-2890941 

2022 ngg;uthp  

03Mk; jpfjp

gp.g. 2.00 

kzpf;F

fpspnehr;rp khtl;lj;jpy; FkhuGuk; efu ePH; 

toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y. 
MWS/WaSSIP/Kilinochchi/Urban/NCB/
Kumarapuram/AF/2021/12

&gh 

35,000/-
&gh 

4,992,000/-
C2 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

tbfhyikg;Gj; Jiwapd; gjpT kw;Wk; ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 

1987,d; 3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; ,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; 

mLj;jLj;j th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp 

epa+rpy; gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;

nraw;jpl;l Kfhikj;Jtg; gphpT>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; 

nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/ 
011-2890941 

2022 ngg;uthp  

02Mk; jpfjp

gp.g. 2.00 

kzpf;F

fpspnehr;rp ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F 

Dissolved Air Flotation (DAF) trjpfis 

toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y. 
MWS/WaSSIP/Kilinochchi /NCB/ Supply & 
Installation of  DAF /2021/19

&gh 

12,500/-
&gh 

636,000/-
EM2 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy; kpd;rhuk; kw;Wk; 

,ae;jputpay; Jiwapd; gjpT kw;Wk; ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 

1987,d; 3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; ,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; 

mLj;jLj;j th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp 

epa+rpy; gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;

toq;fg;gLk; DAF myFfs; ISO 9001 juj;ij cWjpg;gLj;Jk; Gfo;ngw;w jahupg;ghf 

,Uf;f Ntz;Lk; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs; tpw;gid kw;Wk; guhkupg;G trjp nfhz;l 

,yq;ifapy; mq;fPfupf;fg;gl;l KftUld; th;j;jf ehkj;ijf; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. 

DAF trjpf;fhf ,yq;ifapy; mq;fPfupf;fg;gl;l mq;fPfhuk; ngw;w Kftu; ,y;yhj 

gl;rj;jpy;> Nfs;tpjhuh;> cw;gj;jpahsupd; xg;GjYld; ,yq;ifapy; mj;jifa 

Nritfis toq;Ftjhf vOj;Jg;G+u;tkhf cWjpnkhop mspf;f Ntz;Lk;.

Vyjhuu; mq;fPfupf;fg;gl;l cs;@u; Kftuhf Kjd;ik cw;gj;jpahsuhy; mtiu 

epakpj;jjw;fhd Mtz Mjhuq;fis ,izf;f Ntz;Lk;.

Nfs;tpjhuh; mq;fPfupf;fg;gl;l cs;@u; Kftuhf Kjd;ik cw;gj;jpahsuhy; jk;ik 

epakpj;jjw;fhd Mtz Mjhuq;fis ,izf;f Ntz;Lk;.

Vyjhuu; fle;j %d;W Mz;Lfspy; Fiwe;jgl;rk; %d;W DAF myFfspd; cw;gj;jp 

kw;Wk; tpepNahfk; Fwpj;J cw;gj;jpahsuhy; toq;fg;gl;l Mtz Mjhuq;fis 

cs;slf;fpa Mtzq;fs; kw;Wk; jfty;fisr; rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.  nfhs;tdT 

fl;lis>  ,Wjpg; gad; ngWeu;fshy; toq;fg;gl;l epiwTr; rhd;wpjo;fs;> 

fle;jfhy nray;jpwd; gw;wpa Fwpg;G kw;Wk; %d;W ntt;NtW ,Wjpg; gad; 

ngWeh;fspd; ngau;> Kftup kw;Wk; njhlu;G tptuq;fs;  Kjd;ik cw;gj;jpahsu; / 
toq;Feh;fshy;; jahupf;fg;gl;L toq;fg;gLk; DAF MdJ> mj;jifa Ntiyfis 

Nkw;nfhs;tjw;fhd njhopy;El;g kw;Wk; cw;gj;jpj; jpwidf; nfhz;Ls;sJ 

vd;gij ep&gpf;Fk; tptuq;fis rku;g;gpf;Fk; Mtzq;fs; toq;f Ntz;Lk;. rpwe;j 

ru;tNjr juepiyfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpjhuh;; NkNy cs;stw;iw 

cWjpg;gLj;j vOj;Jg;G+u;t Mjhuj;ij toq;f Ntz;Lk;.

nraw;jpl;l Kfhikj;Jtg; gphpT>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; 

nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/ 
011-2890941 

2022 [dthp  

20Mk; jpfjp

K.g. 10.00 

kzpf;F

3. nraw;wpl;l gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F tpz;zg;gjhuhpd; fbjj; jiyg;gpy; Mtzq;fSf;fhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

4. rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.30 kzpf;Fkpilapy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;ghl;L nraw;jpl;lj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLkplq;fspy; Nfs;tp 

Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6. Nfs;tpfis xd;wpy; Neubahff; ifaspf;fyhk; my;yJ gjpTj; jghy; %yk; my;yJ J}jQ;ry; %yk; mDg;gyhk;.

7. rfy Nfs;tpfSk; rKfkspj;jpUf;Fk; Nfs;tpjhuh;fspd; mjpfhug+h;t gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

nraw;jpl;lg; gzpg;ghsh;>

ePH; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lk;.

ePH; toq;fy; njhlh;ghd mtru miog;GfSf;fhf 1939 vDk; ,ytr ,yf;fk; 24 kzp NeuKk; cq;fSf;fhf nraw;gLk;.

r%f ePh; jpl;lq;fspd; rpf;fy;fSf;F 1914 vDk; vz;izj; njhlh;Gnfhs;sTk;.

nehj;jhhpR ,Wjpg; ghPl;irf;Fj; Njhw;Wtjw;F 

Kd;dH Nkw;nfhs;sg;gLk; mwptpj;jy;

uk;Gf;fiz> nfhl;lnty;y> ntypfKt> ~Jrpj;jh| 

vDk; Kfthpapy; trpf;Fk; uj;ehaf;f Kjpahd;ryhNf 

nkydp rFe;jyh uj;ehaf;f Mfpa ehd; Nffhiy 

khtl;lj;jpy; rpq;fs nkhopapy; flikahw;Wk; gpurpj;j 

nehj;jhhprhf cl;gpuNtrpg;gjw;fhf nehj;jhhpR 

,Wjpg; ghPl;irf;Fj; Njhw;Wtjd; nghUl;L 107Mk; 

mj;jpahakhd nehj;jhhpR fl;lisr; rl;lj;jpd; 

7tJ gphptpd; gpufhuk; ,j;jpdk; njhlf;fk; xU 

khjj;jpd; gpd;dH gjpthsH ehafj;jplk; NfhUtjhf 

midtUf;Fk; ,j;jhy; njhptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

nehj;jhhpR vOJtpidQH

MH.vk;.vk;.v];. uj;ehaf;f

~Jrpj;jh|> ntypfKt> nfhl;lnty;y> uk;Gf;fiz.

20.12.2021

nehj;jhhpR ,Wjp ghPl;irf;F 

Njhw;Wtjw;F Kd;duhd mwptpj;jy;

,yf;fk; 166/2> njhk;Ng> ,e;NjhyKy;y 

vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; fdp Mr;rpapd; 

jPghy; Fkhu fUzhuj;d Mfpa ehd;> 

nehj;jhhpRkhH fl;lisr; rl;lj;jpd; 

(mj;jpahak; 107) gphpT 7d;gb fk;g`h 

khtl;l Nky; ePjpkd;w tyaj;jpy; rpq;fs 

nkhopapy; gpurpj;j nehj;jhhprhf Nritahw;w 

gjpthsH ehafj;jpd; mwpTWj;jypd; Nghpy; 

,d;wpypUe;J xU khjk; Kbtile;j gpd;dH 

nehj;jhhpR ,Wjpg; ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F 

gjpthsH ehafj;jpw;F Nfhhpf;if tpLg;Ngd; 

vd ,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 

rfy kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj; 

jUfpd;Nwd;.

[p.V.b.Nf fUzhuj;d

,y. 166/2> ,e;NjhyKy;y> njhk;Ng.

2021.12.22

nehj;jhhpR ,Wjp ghPl;irf;F 

Njhw;Wtjw;F Kd;duhd mwptpj;jy;

,yf;fk; 206/10> gl;lye;jN`d tPjp> nfhj;jl;Lt Gjpa 

efuk; vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; nydpf;fh gphpajH\dp 

jHkuj;d  Mfpa ehd;> nehj;jhhpRkhH fl;lisr; rl;lj;jpd; 

(mj;jpahak; 107) gphpT 7d;gb nfhOk;G khtl;l Nky; 

ePjpkd;w tyaj;jpy; rpq;fs nkhopapy; gpurpj;j nehj;jhhprhf 

Nritahw;w gjpthsH ehafj;jpd; mwpTWj;jypd; Nghpy; 

,d;wpypUe;J xU khjk; Kbtile;j gpd;dH nehj;jhhpR 

,Wjpg; ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F gjpthsH ehafj;jpw;F 

Nfhhpf;if tpLg;Ngd; vd ,yq;if rdehaf Nrh\ypr 

Fbaurpd; rfy kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

vy;.gp. jHkuj;d

,yf;fk; 206/10>
gl;lye;jN`d tPjp>

nfhj;jl;Lt Gjpa efuk;

nehj;jhhpR ,Wjp ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F 

Kd;duhd mwptpj;jy;

re;Njnghytj;j> tuf;fhg;gpl;ba> jd;JNu vd;w Kfthpapy; 

trpf;Fk; \Hkpsh N`kd;jp tU\htpj;jhd Mfpa ehd;> 

nehj;jhhpRkhH fl;lisr; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 107) 

gphpT 7d;gb fz;b khtl;l Nky; ePjpkd;w tyaj;jpy; 

rpq;fs nkhopapy; gpurpj;j nehj;jhhprhf Nritahw;w 

gjpthsH ehafj;jpd; mwpTWj;jypd; Nghpy; ,d;wpypUe;J 

xU khjk; Kbtile;j gpd;dH nehj;jhhpR ,Wjpg; 

ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F gjpthsH ehafj;jpw;F 

Nfhhpf;if tpLg;Ngd; vd ,yq;if rdehaf Nrh\

ypr Fbaurpd; rfy kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj; 

jUfpd;Nwd;.

v];.vr;. tU\htpj;jhdre;Njnghytj;j>

tuf;fhg;gpl;ba> jd;JNu.

20.12.2021

nehj;jhhpR ,Wjp ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F 

Kd;duhd mwptpj;jy;

,y.433E> rpwp nguFk; Nyd;> mWnfhl> mYNghKy;y  

vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; epGdp Rgh;zh ue;njdp 

Fkhu Mfpa ehd;> nehj;jhhpRkhH fl;lisr; rl;lj;jpd; 

(mj;jpahak; 107) gphpT 7d;gb fSj;Jiw  khtl;lj;jpy; 

ghze;Jiw Nky; ePjpkd;w tyaj;jpy; rpq;fs nkhopapy; 

gpurpj;j nehj;jhhprhf Nritahw;Wtjw;fhf gjpthsH 

ehafj;jpd; mwpTWj;jypd; Nghpy; ,d;wpypUe;J xU 

khjk; Kbtile;j gpd;dH nehj;jhhpR ,Wjpg; ghPl;irf;F 

Njhw;Wtjw;F gjpthsH ehafj;jpw;F Nfhhpf;if 

tpLg;Ngd; vd ,yq;if rdehaf  Nrh\ypr Fbaurpd; 

rfy kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

20.12.2021> 

mWnfhl> 

mYnghKy;y

epiwNtw;W voJdh;

b.[p.vd;.v];.ue;Njdp Fkhu

nehj;jhhpR ,Wjp ghPl;irf;F 

Njhw;Wtjw;F Kd;duhd mwptpj;jy;

,y 53/1> rkd; tpj;jpahy khtj;ij> 

nj`pf`gpl;ba> mtprhtis vd;w Kfthpapy; 

trpf;Fk; Ruq;f ghypj;j b my;tp]; FyJq;f 

Mfpa ehd;> nehj;jhhpRkhH fl;lisr; rl;lj;jpd; 

(mj;jpahak; 107) gphpT 7d;gb ,uj;jpdGhp 

khtl;lj;jpy; Nky; ePjpkd;w tyaj;jpy; 

rpq;fs nkhopapy; gpurpj;j nehj;jhhprhf 

Nritahw;Wtjw;fhf gjpthsH ehafj;jpd; 

mwpTWj;jypd; Nghpy; ,d;wpypUe;J xU 

khjk; Kbtile;j gpd;dH nehj;jhhpR ,Wjpg; 

ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F gjpthsH ehafj;jpw;F 

Nfhhpf;iftpLg;Ngd; vd ,yq;if rdehaf 

Nrh\ypr Fbaurpd; rfy kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;.

v];.B.gP.V. FyJq;f

,y. 53/1> rkd; tpj;jpahy khtj;ij> 

nj`pf`gpl;ba> mtprhtis

17.12.2021

kPl;Lf;nfhs;sg;glhj mlF eiffspd;
Vytpw;gid

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

tq;fpfspd; kfh rq;fj;jpd; mlF KftHfshd 

tiuaWf;fg;gl;l fpdpfj;N`d gyNehf;Ff; 

$l;LwT rq;fj;jpd;> fpdpfj;N`d> yf;\ghd> 

tpJypGu> nghy;gpl;ba> tl;lty> nkhuN`dfk> 

mk;gfKt> n`g;Ngfe;j Mfpa fpuhkpa 

tq;fpfspy; 2018.10.01 Kjy; 2020.06.30 tiu 

mlF itj;J> ,d;W tiu kPl;Lf;nfhs;sg;glhj 

jq;f eiffs; 2022.01.29 md;W K.g. 10.30 Kjy; 

rq;fj;jpd; Nfl;NghH $lj;jpy; gpurpj;j Vyj;jpy; 

tpw;gid nra;ag;gLnkd ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

jiytH>

t/g fpdpfj;N`d g.Neh.$. rq;fk;

gpujhd mYtyfk;>

fpdpfj;N`d.

TP. 051-2242710> 051-2242119> 051-2242233

2021.12.20
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tiuaWf;fg;gl;l fSj;Jiw khtl;l $l;LwT 

fpuhkpa tq;fpr; rq;fj;jpd; ,yf;fk; 15> Gifapuj 

epiya tPjp> ghze;Jiw vd;w KfthpapYs;s> 

ghze;Jiw mlF epiyakhdJ> 2022 

[dthp 31Mk; jpfjp Kjy; ,yf;fk; 500B> 
fhyp tPjp> ghze;Jiw vd;w Kfthpf;F 

,lk; khw;wk; nra;ag;gLfpd;wnjd midj;J 

thbf;ifahsHfspw;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwhk;.

gpujhd epiwNtw;W mYtyH>

t/g fSj;Jiw khtl;l $l;LwT

fpuhkpa tq;fpfspd; rq;fk;.

,y. 252> fhyp tPjp> 

fSj;Jiw tlf;F>

njh.Ng. 034-2237462/ 0382245111

mwptpj;jy;

nehj;jhhpR ,Wjpg; ghPl;irf;Fj; Njhw;Wtjw;F 

Kd;duhd; mwptpj;jy;

,y 51/7 Mde;j ikj;jphp khtj;ij> gy;ygpba> n`huiz 

vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; Rdpy; rq;ff;fhu Nf mD\h 

rhke;jpfh rkurpq;f Mfpa ehd; nehj;jhhpRkhH fl;lisr; 

rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 107) gphpT 7d;gb fSj;Jiw 

khtl;l Nky; ePjpkd;w tyaj;jpy; rpq;fs nkhopapy; 

gpurpj;j nehj;jhhprhf Nritahw;w gjpthsH ehafj;jpd; 

mwpTWj;jypd; Nghpy; ,d;wpypUe;J xU khjk; Kbtile;j 

gpd;dH nehj;jhhpR ,Wjpg; ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F 

gjpthsH ehafj;jpw;F Nfhhpf;if tpLg;Ngd; vd ,yq;if 

rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; rfy kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwpaj; jUfpd;Nwd;.

v];.v];.V.v];. rkurpq;f

,y. 51/1 Mde;j ikj;jphp khtj;ij> gy;ygpba> n`huiz

2021.12.20

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 

460) 1964 Mk; Mz;by; 

jpUj;jg;gl;lg;gb fhzp RtPfhpj;jy; 

(jpUj;jr;) rl;l ,y:28 ,d; 33Mk; 

gphptpd; gpufhuk; mwptpj;jy;

flw;fiuNahu tPjp nraw;wpl;lj;jpd; fPo; 

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 

460) 33 Mk; gphptpd; fPo;f;fhZk; 

ml;ltizapy; tpghpf ;fg ;gl ;Ls;s 

RtPfhpf;fg;gl;l fhzpf;Fhpa tl;b e\;l<l;L 

gzj;ij nfhOk;G khtl;l ePjp kd;wj;jpy; 

gw;W itf;fg;gl;Ls;sJ.

tl;b gzj;ij ,f;fhzpapd; chpik 

NfhUgth; ep&gpj;J ngw;Wf;nfhs;s nfhOk;G 

khtl;l ePjpkd;wj;jpd; tof;F ,yf;fj;jpd; 

fPo; gw;W itf;fg;gl;Ls;snjd;gij ,j;jhy; 

mwptpf;fpNwd;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaTnra;J ,yq;if 

[dehaf Fbaurpd;15.11.2021 Mk; jpfjpa 

2254/7 Mk; ,yf;f murhq;f th;j;jkhdpia 

ghh;f;fTk;.

t.g.,y. Jz;L ,y.

nfh.8361 57

vd;.Nf.vy;.nej;jpFkhu

gjpy; gzpg;ghsh; (fhzp) kw;Wk; 

fhzp RtPfhpj;jy; mjpfhhp>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

fhzpg;gphpT

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>

04tJ khb> 'kfhneFk k`hnkJu"> 

nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>

nfh];tj;ij> gj;juKy;y

13.12.2021

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f 
fhzp vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; 
jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw; 

rl;lk; (mj;jpahak; 460) 7Mk; gphptpd; 
fPohd mwptpj;jy;

vdJ ,yf;fk;: 4/3/8/ã.v£.{ x£/n™.
fhzp mikr;rpd; ,y.: 4-3/3/2017/

NRD/602
fPo;fhZk; cg ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; 
fhzpj; Jz;Lfs; xU nghJj; Njitf;fhf 
murhq;fj;jhy; RtPfhpf;fg;gl;Ls;sJ. ,f; 
fhzpj;Jz;Lfs; njhlHghf fhzp vLj;jw; 
rl;lj;jpd; 09Mk; gphptpd; fPo; chpikfs; 
Fwpj;j tpdty; elhj;jg;gLk; jpfjp Muk;g 
chpik NfhUNthUf;F jdpj;jdpahf 
mwptpf;fg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2021 Mk; Mz;L 11 
khjk; 03k; jpfjpapd; 2252/33 Mk; ,yf;f 
,yq;if [dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 
mjp tpN\l tHj;jkhdpapd; IIIMk; 
gFjpiag; ghHf;fTk;.

khfhzk; : kj;jpa khfhzk;

khtl;lk; : khj;jis

gpuNjr nrayhsH gphpT : fNynty

fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT :  ,y. 431D> jpTy;f]
nfhl;Lt

fpuhkj;jpd; ngaH : gk;ght> fNynty

fhzpapd; ngaH :  mk;gf`Kyvy> 
fdjd kw;Wk; 
Vida fhzpfs;

tiugl ,yf;fk; :  ,. fp.t.,. 342> 
gpw;NrHf;if ,y. 
2> jhs; ,yf;fk; 
12 ,.fp.t.,. 346> 
gpw;NrHf;if ,y. 85> 
jhs; ,yf;fk; 79

Jz;L ,yf;fk; :  476 ,ypUe;J 481 
tiu (06 Jz;Lfs;) 
1908 ,ypUe;J 1917 
tiu (09 Jz;Lfs;)

tp];jPuzk; : n`f;laH 0.2182

vk;.Nf.gp. Mhpauj;d
gpuNjr nrayhsH kw;Wk;
fhzp vLj;Jf;nfhs;sy; cj;jpNahfj;jH
fNynty gpuNjr nrayfk;.

2021.12.22Mk; jpfjp
gpuNjr nrayfk; fNynty.

nehj;jhhpR ,Wjp ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F 

Kd;duhd mwptpj;jy;

,y. 325/A> cf;fy;nghl> fk;g`hit vd;w 

Kfthpapy; trpf;Fk; kpDu jahs; nrduj; kdNke;jpuh 

Mfpa ehd;> nehj;jhhpRkhH fl;lisr; rl;lj;jpd; 

(mj;jpahak; 107) gphpT 7d;gb fk;g`h khtl;lj;jpy; 

fk;g`h Nky; ePjpkd;w tyaj;jpy; rpq;fs nkhopapy; 

gpurpj;j nehj;jhhprhf Nritahw;Wtjw;fhf gjpthsH 

ehafj;jpd; mwpTWj;jypd; Nghpy; ,d;wpypUe;J xU 

khjk; Kbtile;j gpd;dH nehj;jhhpR ,Wjpg; ghPl;irf;F 

Njhw;Wtjw;F gjpthsH ehafj;jpw;F Nfhhpf;if 

tpLg;Ngd; vd ,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 

rfy kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

vk;.b.v];. kdNke;jpuh,y. 325/A> cf;fy;nghl>

fk;g`h.

16.12.2021

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;
ePh;toq;fy; mikr;R

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig

mEuhjGuk; tlf;F ePh; toq;fy; nraw;wpl;lk; - II  Mk; fl;lk;

CBO  ,w;fhf kjthr;rp kw;Wk; uk;ghntnt gpuNjr 
nrayhsh;; gphpTfspy; HDPE  tpepNahf Foha; topfis 

toq;fy; kw;Wk; gjpj;jy;> Nrit njhlh;Gfis toq;fy; 

kw;Wk; 250 fkP nfhs;ssTila ePh;j;jhq;fpia 

eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y.: AN/PH II/JICA/DPL/-CBO/LOT C3

tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd fhy ePbg;G
1.  2022 rdthp 11 Mk; jpfjpad;W tiuAk; (2022.01.11) rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf 500>000 

,yq;if &ghitAk; Vw;Gilajhd ngNrt IAk; nuhf;fg; gzj;jpy; my;yJ Njrpa 

ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rigapd; ngahpy; nrYj;jpa gpd;dh;> ,yq;if> 

,uj;kyhd> fhyp tPjp> j.ngl;b 14>Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig> 

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fSf;fhd cjtp nghJ KfhikahsUf;F tpahghu 

jiyg;Gf; fbjj;jpy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> 

Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. kPsspf;fg;glhj 

tpiykDf; fl;lzj;jpd; miug;gq;if nrYj;jpa gpd;dh; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpd; ,uj;Jr; nra;ag;gl;l gpujpnahd;iwAk; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

2.  2022 rdthp 12 Mk; jpfjpad;W (2022.01.12) K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyapay; 

ngWiff; FO> ngWifg; gphpT> ePh; toq;fy; mikr;R> ,y. 35> ~~yf;jpa nkJu||> 

Gjpa ghuhSkd;w tPjp> ngytj;j> gj;juKy;y vd;w Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly;  

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis 

%ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;.

3.  68.5 kpy;ypad; &ghtpw;fhdJk; tpiykD nry;YgbahFk; fhykhfpa 2022 [_d; 7 Mk; 

jpfjpapypUe;J 28 ehl;fs; tiuAk; my;yJ ve;jnthU ePbf;fg;gl;l nry;YgbahFk; 

fhyk; tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJkhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

midj;J tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyapay; ngWiff; FO.

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wj;jpy;

   ,e;j tpz;zg;gkhdJ gphpT 554U 
Fbapay; elgbKiwf;Nfhit (1977 

Mk; Mz;L 20Mk; ,yf;f jpUj;jg;gl;l 

rl;lj;jpd; gpufhuk;) mT];jpNuypah> 

nuhk;Nr nthf;Nlhhpah> ghh;hp ];hPl;> 

,y.60 vDk; ,lj;jpy; FbapUe;J 

fhyQ;nrd;w nuhdhy;l; Nfhh;ld; 

gh;dhe;J vd;gthpd; ,Wjp 

tpUg;ghtzj;jpid kPs; Kj;jpiuapLfpd;w 

rl;lg;gphpTf;F mikthdJ.

(fhyQ;nrd;wth;)

tof;F ,y  : DTS/96/2021
ngWkjp  : 8>000>000/-
eilKiw  : RUf;fk;

jd;ik  : tpUg;ghtzk;

  Nuh];Nkhp Md; gh;dhe;J

  ,y.647/3> fz;b tPjp> fsdpa

  kw;Wk; jw;NghJ 

  2/20> hPfd; l;iut;>

  nuhk;Nr nthf;Nlhhpah>

  mT];jpNuypah

(kDjhuh;)

mwptpj;jy; : mT];jpNuypah> nuhk;Nr nthf;Nlhhpah> ghh;hp 

];hPl;> ,y.60 vDk; ,lj;jpy; FbapUe;J fhyQ;nrd;w 

nuhdhy;l; Nfhh;ld; gh;dhe;J vd;gthpd; ,Wjp tpUg;ghtzk; 

njhlh;ghf tpf;Nlhhpah cah; ePjpkd;wj;jpdhy; 2011 Mk; 

Mz;L [{iy khjk; 12Mk; jpfjp toq;fg;gl;l ntspehl;L 

g;NuhNgl; Mtzj;jpid Kj;jpiuapLtjw;fhd Fbapay; 

rl;lf;Nfhitapd; gphpT 554U> (1977 Mk; Mz;L 20 Mk; 

,yf;f jpUj;jg;gl;l rl;lj;jpd; gpufhuk;) Fbapay; elgb 

Kiwf;Nfhit ntspehl;L capy;fs; kPs; Kj;jpiuapLfpd;w 

rl;lf;Nfhitapd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gj;jpid 

gpuRuj;jpypUe;J 28 ehl;fs; Kbtile;j gpd;dh; nfhOk;G 

khtl;l ePjpkd;wj;jpy; tpz;zg;gpf;fg;gLk; vd ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

2021 Mk; Mz;L 22Mk; jpfjp

kDjhuhpd; gjpT ngw;w rl;lj;juzpfs;

nehj;jhhpR ,Wjp ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F 

Kd;duhd mwptpj;jy;

,yf;fk; 78> Fk;gnfd;j> k`h,Yg;gy;yk> vd;w 

Kfthpapy; trpf;Fk; fz;zd; jdghyk;Nf fRd; Gj;jpf 

jdghy Mfpa ehd; nehj;jhhpRkhH fl;lisr; rl;lj;jpd; 

(mj;jpahak; 107) gphpT 7d;gb mEuhjGuk; khtl;l Nky; 

ePjpkd;w tyaj;jpy; rpq;fs nkhopapy; gpurpj;j nehj;jhhprhf 

Nritahw;w gjpthsH ehafj;jpd; mwpTWj;jypd; Nghpy; 

,d;wpypUe;J xU khjk; Kbtile;j gpd;dH nehj;jhhpR 

,Wjpg; ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F gjpthsH ehafj;jpw;F 

Nfhhpf;if tpLg;Ngd; vd ,yq;if rdehaf Nrh\ypr 

Fbaurpd; rfy kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj; jUfpd;Nwd;.

epiwNtw;W vOJdH

Nf.b.Nf.gp. jdghy>

,yf;fk; 78> Fk;Gnfd;j> k`h,Yg;gy;yk.

22.12.2021

RNjr kUj;Jtk;> Cf;Ftpg;G> fpuhkpa 
kw;Wk; MAh;Ntj itj;jparhiyfs; 

mgptpUj;jp kw;Wk; rKf Rfhjhu 
,uh[hq;f mikr;R

,yq;if MAh;Ntj kUe;J $l;Lj;jhgdk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if MAh;Ntj kUe;J $l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd 

njhopw;rhiyf;F jhdpaq;fp ghpkhw;w ngdYld; Gj;jk; Gjpa 

500NftpV xypcl;Gfhj Bry; kpd;gpwg;ghf;fpia toq;fy;> 

epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy;

ngWif Fwpg;gPl;L ,y.: SLADC/P/W/2021/02

,yq;if MAh;Ntj kUe;J $l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd njhopw;rhiyf;F jhdpaq;fp 

ghpkhw;w ngdYld; Gj;jk; Gjpa 500NftpV xypcl;Gfhj Bry; kpd;gpwg;ghf;fpia 

toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy; Mfpatw;wpw;fhf ,yq;if MAh;Ntj 

kUe;J $l;Lj;jhgdj;jpd; jpizf;fs ngWif FOj; jiyth; jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiwik %yk; 

elhj;jg;gLk;. 

xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jFjpf;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; 2007 

Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; ,yq;ifapYs;s gjpT 

ngw;w fk;gdpahftpUg;gJld; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

cw;gj;jpahsUld; mjpfhuk; ngw;w tpw;gid chpikiaAk; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. Bry; kpd;gpwg;ghf;fpfspd; toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;glitj;jy; 

Mfpatw;wpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J tUl mDgtj;ijAk; nfhz;bUj;jy; 

Njitg;gLj;jg;gLk; xd;whFk;. 

2021 brk;gh; 22 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 rdthp 10 Mk; jpfjp tiuAk; thu 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; fhrhshplk; xt;nthU 

njhFjpf;Fk; nuhf;fg; gzj;jpy; 7500 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

nrYj;jpa gpd;dh;> ,yq;if> k`ufk> ehtpd;d> gioa nfhl;lht ghij> 94 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s ,yq;if MAh;Ntj kUe;J $l;Lj;jhgd toq;fYf;fhd gjpy; 

flikahw;Wk; KfhikahshplkpUe;J ,e;j ngWiff;F Vw;Gilajhd Mq;fpy 

nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

ngw;Wf; nfhs;s ,aYk;. NkNy toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

tpiykDf;fs; mitfis %Lk; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fs; fhyg;gFjpf;F 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUg;gJld; gzp Muk;gkhFk; cz;ikahd 

jpfjpapypUe;J 120 ehl;fSf;F xg;ge;jf; fhyk; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

,yq;if MAh;Ntj kUe;J $l;Lj;jhgd jiythpd; mYtyfj;jpy; 2022 rdthp 

4 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. 

kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapYs;s th;j;jf 

tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; tpiykDf;fis %Lk; jpfjpapypUe;J 119 

ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJkhdJk; 250>000 &ghtpw;fhd 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; tpiykDf;fs; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

2022 rdthp 11 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf jiyth;> 

j;pizf;fs ngWif FO> ,yq;if MAh;Ntj kUe;J $l;Lj;jhgdk;> ,y. 94> 

gioa nfhl;lht ghij> ehtpd;d> k`ufk> ,yq;if vd;w KfthpapYs;s 

jiythpdhy; ngw;Wf; nfhs;sj;jf;f tifapy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ jiythpd; mYtyfj;jpy; ,e;j 

Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s gzpg;GiufSf;fikthfNt 

tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2022 rdthp 11 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F %lg;gl;L mjd; gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis 

jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if MAh;Ntj kUe;J $l;Lj;jhgdk;>

,y. 94> gioa nfhl;lht ghij>

ehtpd;d> k`ufk>

,yq;if.

Nkyjpf tpguq;fSf;F gpd;tUtdtw;iw ghtpf;fyhk;. 

kpd;dQ;ry; :supply@ayurvediccorp.gov.lk
,izajsk; :www.ayurvediccorp.gov.lk
njhiyNgrp :0094-11-2689735> 0094-11-2851610> 0094-11-2840162

njhiyefy; :0094-11-2844357

nehj;jhhpR ,Wjpg; ghPl;irf;F 

Njhw;Wtjw;F Kd; 

tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;

gpypae;jiy> nf];Ngt> n`huz tPjp> ,y. 

64/V vDkplj;jpy; trpf;Fk; nfhbJtf;F 

fq;fhdkNf vuq;rdh [afhe;jp Mfpa ehd;> 

nfhOk;G khtl;lj;jpy; rpq;fs nkhopapy; 

fUkkhw;Wk; gfpuq;f nehj;jhhpR xUtuhf cs; 

Eiotjw;fhf nehj;jhhpR ,Wjpg; ghPl;irf;F 

Njhw;Wk; Kfkhf 107 mjpfhukhd nehj;jhhpR 

rl;lj;jpd; 7Mk; gphptpd; gpufhuk; ,d;iwa jpdk; 

Kjy; xU khjk; g+Hj;jpahd gpd;dH gjpthsH 

ehafk; mtHfsplk; NfhUtjhf rfyUf;Fk; 

,j;jhy; mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

rj;jpag;gpukhzk; ngw;w nehj;jhhpR 

vOJtpidQH

nfhbJtf;F fq;fhdkNf VuQ;rdh [afhe;jp

64/V> n`huz tPjp> nf];Ngt> gpypae;jiy

11.12.2021

nehj;jhhpR ,Wjp ghPl;ir mkh;tpw;fhd 

Kd;dwptpg;G njhlh;ghd mwptpj;jy;

ePh;nfhOk;G fpk;Gyhgpl;ba> jkpd;df`tj;j> 

,yf;fk; 555/10 vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; N`uj; 

Kjpad;nryhNf rus N`uj; Mfpa ehd;> 

fk;g`h khtl;lj;jpd;> fk;g`h epahahjpf;fj;jpDs; 

rpq;fs Clf gphptpy; eltbf;if Nkw;nfhs;Sk; 

gpugy nehj;jhhprhf cs;thq;fg;gLtjw;F>  

nehj;jhhpR ,Wjpg; ghPl;irapy; NJhw;Wtjd; 

fhuzkhf nehj;jhhpR fl;lisr;rl;lk; (107 Mk; 

mjpfhuk;) 7Mk; gphptpD}lhf ,d;wpypUe;J xU 

khjk; fope;j gpd;dh;> gjpthsh; ehafk; 

mth;fsplk; Ntz;LNfhs; Kd;itj;Js;Nsd; vd 

VwGila midtUf;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fpNwd;.

             H.M.S.Herath
,y:555/10>
jkpd;df`tj;j> fpk;Gyhgpl;ba> ePh;nfhOk;G

21.12.2021 

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 460)

7 Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

yf;fy gpuNjr nrayhsupd; Fwpg;G ,y. 

11/3/3/1/6B 

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. 

LD/05/2007/MV/214 B

,q;F fPNo fhl;lg;gl;bUf;Fk; 

ml;ltizapy; tpgupf;fg;gLk; fhzpia 

nkhuf`fe;j> fSfq;if mgptpUj;jpj; 

jpl;lj;jpw;fhf vLj;Jf;nfhs;s murhl;rpahu; 

vz;zpapUf;f pwhu ;fs; . Nkyjpf 

tpguq;fSf;F ,yf;fk; 2252/44 nfhz;l 

2021.11.05 jpfjpa ,yq;if [dehaf 

Nrh\yprf; FbauR mjptpN\l 

tu;j;jkhdpiag; ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; : khj;jis

gpuNjr nrayfg; gpupT : yf;fy

fpuhk mYtyu; gpupT :  ,y.E 389A fq;f 

N`d;ty gpupT

fpuhkk; :  fq;fN`d;ty 

(Fwpg;gpl;l Muk;g 

tiuglj;jpw;F 

,zq;f) 

fhzpapd; ngau; :  Nkw;Fwpj;j ,yf;fk; 

nfhz;l mjptpN\l 

tu;j; jkhdp mwptpj; 

jypd;gb

tiugl ,yf;fk; :  gp.M.t.13 Fiwepug;gp 

156 gj;jpu ,y.323

tp];jPuzk; : 2.0196 n`f;lahu;

Jz;L ,yf;fk; : 11041> 11042> 11045

v];.tp[aFkhh;

gpuNjr nrayhsh;> 

yf;fy

2021.12.13 Mk; jpfjp

yf;fy gpuNjr nrayfj;jpy;
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fhzp rPu;jpUj;j rl;lj;jpd; 33 Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;
1972 Mz;L 01 Mk; ,yf;f fhzp rPu;jpUj;j rl;lj;jpd; (1975> 1981 kw;Wk; 1986 Mz;Lfspy; jpUj;jk; nra;ag;gl;l) fPo; fhzp rPu;jpUj;j 

Mizf;FOtpw;F gpuflzk; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s gpd;tUk; ntspg;gLj;Jeu;fsplk; ifaspf;fg;gLk; fhzpfspd; msTf;fhf el;l<L kw;Wk; 

tl;bj;njhif cupikAs;s ntspg;gLj;Jeu;fSf;F my;yJ mtu;fspd; cupikahsu;fSf;F me;j gzj; njhif ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

jkJ cupikia rkug;;gpj;J cupj;Jfis cWjpg;gLj;jpdhYk;> ,Jtiu jkJ kjpg;gPL kw;Wk; tl;bj; njhif ngw;Wf; nfhs;shjjhy; 

el;l<L toq;Fk; eltbf;if ,d;Dk; Kw;Wg;ngwtpy;iy. Mifahy; fhzp rPu;jpUj;j rl;lj;jpd; 33 Mk; gpuptpd; gpufhuk; me;jf; 

fbjf;Nfhitfspd; eltbf;if Kbg;gjw;F ,e;j Mizf;FOtpdhy; jPu;khzpf;fg;gl;Ls;sJ.

vt;thwhfTk; el;l<L kw;Wk; tl;bj;njhif cupikAs;s ntspg;gLj;Jeu;fs; kw;Wk; mtu;fspd; cupikahsu;fSf;F ,t;twptpg;G 

ntspahfpa jpfjpapy; ,Ue;J xU khj fhyg;gFjpf;Fs; rku;gpj;J el;l<L kw;Wk; tl;bj;njhif ngw;Wf;nfhs;SkhW ,j;jhy; mwptpf;fg;gl;L 

ntspapLfpd;Nwd;.

mt;thW rku;gpf;fg;glhj ntspg;gLj;Jeu;fSf;F cupikAs;s gzj;njhif Fbapay; mjpfhuk; ngw;w ePjpkd;wj;jpy; itg;gpy; ,lg;gLk; 

vd;W ,j;jhy; mwpaj;jUfpNwd;.

ml;ltiz

njhlu; 

,yf; 

fk;

tpNrl 

,yf;fk; 
ntspg;gLj;Jgtupd;  ngau;

fhzpapd; 

ngau;

khtl;lk; kw;Wk; 

fpuhkk; 
V & g 

,og;gPL njhif  

kw;Wk; (tl;b msT 

,og;gPL njhif) 

(&gh) 

01 g/68 jpU. gP. jpahfuh[h ,y. 221> xypakz;b> 

k`paq;fid tPjp> gJis

xypakz;b 

FO

gJis 

nfhn`htpy
39 1 02

30>466.22* 
125>359.87

02 nfh/1345 jpUkjp vr; B Fztu;jd> ,y.05> 19 Mk; 

xOq;if> nfhs;Sgpl;b> nfhOk;G-03.

mk;hpjh 

nyr;Rkp 

Njhl;lk;

Gj;jsk; 

kJud;Fsp
13 0 16

19>445.00*
78>507.99

03 nfh/1784  jpUkjp. B.X.la];> 571> fhyp tPjp> 

fy;fpir

njy;nfhl 

epd;jfk

,uj;jpdGhp 

njy;nfhl
12 2 00

937.00*
3834.57

04 nfh/439
jpU Mu;.N[h\g; (,we;jhu;) mtu;fSf;fhf 

rP.v]; ey;`d;> 471/1> mg;Jy; [ghu; 

khtj;ij> nfhOk;G 12.

Gdpj 

nrg];bad; 

Njhl;lk; 

,uhrts;sp 

Njhl;lk; 

fz;b> `d;fd; 

xah 

aho;g;ghzk; 

,af;fl;b

59

17

0

0

00

00

48>477.80*
 

197>889.39

05 k`/182 jpU. vk;.vy;.vr; eapkp>,y.59 V> 

nj`pnjdpa kbN`> `ju ypaj;j

Fjfy 

Njhl;lk;

fz;b 

nj`pnjdpa 

kbN`

2 0 36
4>342.00* 
12>387.06

06
nfh 

/1526
jpUkjp.rP.Mu;. ngUkhy;> ,y. 54> mg;Jy; 

fhgu; khtj;ij nfhOk;G 03.

FUNtt 

Njhl;lk;

FUNzfy> 

Gj;ndn`nghy
0 3 01

1>029.50* 
2>115.72

07 G/208 jpU. v];.vk;. eape  kupf;fhu;> my;`k;gpuh> 

fy;gpl;b

 fblapab 

Njhl;lk;

Gj;jsk; 

KJthy;
06 1 20

9>454.00* 
38>634.34

08 nfh/369 nry;tp. vk;.vk;. la];> ,y. 05> my;tp];  

gpuNjrk;> nfhOk;G 03.

tTYfy 

Njhl;lk;

fSj;Jiw 

Kdfk
29 1 24 72>977.63

09 nfh/2447
lhf;fu; B.gP  ntj;jrpq;` 'mNdhkh"> 

nfh];tj;j tPjp> nfh];tj;j> ehty> 

uh[fpupa

nkhunfNy 

Njhl;lk;
nfhOk;G tf 22 0 21 142>389.20

10 nfh/1286 jpU.vk;.vr;.gP. ngNuuh> 174/20> my;tp]; 

khtj;ij> fhry; tPjp> nfhOk;G 08.

FUe;Jnfhy;y 

tj;j

fz;b 

fpdpfj;N`d
11 0 26 13>327.62

11 nfh/1522 jpU.gP.vr;.B.I. ngNuuh ,y 44> 

nfhOk;G tPjp> ePu; nfhOk;G.

me;jdd; 

fl;Lt

Gj;jsk; 

mbg;nghy
03 2 27 6>535.23

12 nfh/1361 jpU. vk;. I.nkhn`hkl; myp (,we;jhu;) 

,y 66> ghu;f; tPjp> nfhOk;G 02.
guJt tj;j

khj;jiw

guJt
14 0 06

21>056.25* 
72>615.00

13 nfh/1947
jpU. Nf. vd;. B gpuehe;J (,we;jhu;) 

mtu;fSf;fhf B.vr;.B. gpuehe;J ,y.349> 

nfhOk;G tPjp> Fuz ePu; nfhOk;G

n`k;gpuhtps 

tj;j

fSj;Jiw 

gahfy
04 2 12

4>430.00* 
15>649.32

14
k`/120 jpUkjp.vr;.vk;.n\uPgh ck;kh 

,y. 378> nghy; tj;j gLnfhl
fy;Xah tj;j fz;b fYfKt 45 3 22.23 47>524.76

15 nfh /1809 jpU. vupf; vk;. n[hd;];ld; (,we;jhu;) 

70>nf];Ngt tPjp ENfnfhl
Xghu; tj;j

jpUNfhzkiy 

fpupkpa
52 3 00

66>650.00*
 99>755.06

16 k`/84 jpU. B. gP. ngupadd; gps;is cygNd 

tj;j> cygNd
cygNd tj;j fz;b cygNd 46 1 36 10>187.63

17 nfh/2785 jpU.B B.V. mjNy ,y 284> Nfhl;Nl tPjp> 

ENfnfhl

Xf;yl; tj;j 

nghy;g`{u 

tj;j

Nffy;y 

jdnfhy tj;j

FUNdfy 

JDNf

21

01

1

0

16

00

32>793.00

132>536.32

18 nfh/1302 jpU. B.N[ vr;.nrndtpuj;d 'yPyhtjp" 

n`jy tj;jy

yhflnfhy;y 

tj;j 

vj;N`d;gpba rP 

gPy;l; Njhl;lk;

FUNdfy 

uhnfju

FUNdfy 

uhnfju

FUNdfy 

khtjfk kw;Wk; 

kphpty 

gy;Nyfk

17

30

11

1

0

3

33.5

00

28

113>442.81*

414>172.98

19 nfh /2334 jpUkjp. V.]p. vg;. mNgRd;ju ,y 36> 

ftu; tPjp> nfhOk;G - 05

tpy;nghj;Njh 

l;lk; (Nld;f;

tpy;nghj; 

Njhl;lk; 

(rud;fh 

Njhl;lk; gFjp)

khj;jiw 

tpy;nghj

khj;jiw 

tpy;nghj

44

15

2

2

20

00

10>777.07

20 g/105
jpU.B> vg; lg; ngNuuh  (,we;jhu;) 

xhpad;l; fl;blk;> ,y. 74 1/1> Nlhrd; 

tPjp> nfhOk;G - 02

gs;sNtyp

gs;sNtyp

thud;Nty;y 

(,y. 28/B 
Gjy; tof;F)

mk;ghiw me;j 

mk;ghiw 

yhFfy

29

25

01

2

2

0

21

17

03

57>236.84*
224>848.28

21 nfh/1232 jpU.v];.nry;iyah ,y.21> &grpq;f 

njU> nejpkhy> nj`pty.

mk;gpbnfhl 

tj;j
glufk 103 2 00

91>333.32* 
376>154.86

22 nfh /1256 jpU.mNrhf ep`hy; Rgrpq;f ,y.12> 

nfhjyhty njU> nfhOk;G 04

Neglf` Fk;Gu 

(tl gphpT) 

Meglf` Fk;Gu 

(njd; gphpT) 

mj;je;LthNt 

Fk;Gu k`ntt

Gj;jsk; 

nfhf;fnty

me;j

Gj;jsk;

gy;Nynfy

Gj;jsk; 

jg;Nght

01

02

05

00

1

2

0

0

16

04

34

03

18>018.00* 
72>993.48

23
nfh 

/2088

lhf;lu;. jpU.vy; v]; njhlfk jpU. A+. [P. 

kjehaf ghNu ,y.474> fhyp tPjp> 

nfhOk;G 03

n`tduhk 

kw;Wk; Nfh 

tNynfhl 

Njhl;lk;

nkhzuhfy 

gpgpy
02 0 00

2075.00*
8470.23

24 g/77
jpU. tP.Nf.gP. fTf` (,we;jhu;) jpUkjp> 

B. v];. fTf` ,y. 1 1/2> ghnuhd;]; 

xOq;F> fy;fp];].

nkhuLNtfk 

kw;Wk; fpuhfk;kd

nkhzuhfy

nkhuLNtfk

fpuhfk;kd

297 2 00

29>750.00 *
121>258.62

tof;fwpQu; epye;j tp[Nrfu

jiyth;

fhzp rPu;jpUj;j Mizf;FO

2021.12.09

fhzp rPu;jpUj;j Mizf;FO

,y.475

fLnty tPjp.gj;juKy;y.

nehj;jhhpR ,Wjp ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F 

Kd;duhd mwptpj;jy;

,yf;fk; 29> Nahd; fk;khda> kpbtj;j> kwjd;flty 

vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; khurpq;` Kjpad;ryhNf 

jpKJ gpurd;d udrpq;` Mfpa ehd;> nehj;jhhpRkhH 

fl;lisr; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 107) gphpT 7d;gb 

mEuhjGuk; khtl;l Nky; ePjpkd;w tyaj;jpy; rpq;fs 

nkhopapy; gpurpj;j nehj;jhhprhf Nritahw;w gjpthsH 

ehafj;jpd; mwpTWj;jypd; Nghpy; ,d;wpypUe;J xU 

khjk; Kbtile;j gpd;dH nehj;jhhpR ,Wjpg; ghPl;irf;F 

Njhw;Wtjw;F gjpthsH ehafj;jpw;F Nfhhpf;if 

tpLg;Ngd; vd ,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 

rfy kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj; jUfpd;Nwd;.

epiwNtw;W vOJeHvk;.vk;.b.gP. udrpq;`

,yf;fk; 29> Nahd; fk;khda> kpbtj;j> kwjd;flty.

2021.12.22

nehj;jhhpR ,Wjp ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F 

Kd;duhd mwptpj;jy;

27V> NghjpUf;fhuhk ghij> ey;Y}Ut> ghze;Jiw  vd;w 

Kfthpapy; trpf;Fk; Nfhkp];yhNf J}rhhp gpuhe;J Mfpa 

ehd;> nehj;jhhpRkhH fl;lisr; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 

107) gphpT 7d;gb fSj;Jiw  khtl;l Nky; ePjpkd;w 

tyaj;jpy; rpq;fs nkhopapy; gpurpj;j nehj;jhhprhf 

Nritahw;w gjpthsH ehafj;jpd; mwpTWj;jypd; Nghpy; 

,d;wpypUe;J xU khjk; Kbtile;j gpd;dH nehj;jhhpR 

,Wjpg; ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F gjpthsH ehafj;jpw;F 

Nfhhpf;if tpLg;Ngd; vd ,yq;if rdehaf             

Nrh\ypr Fbaurpd; rfy kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj; 

jUfpd;Nwd;.

N[.b.gpuhe;J

27V>  NghjpUf;fhuhk ghij> ey;Y}Ut> ghze;Jiw

2021.12.20

N`hkpNahgjp itj;jpa rigapd; gjpthsu; 

gjtpf;fhd Ml;Nru;g;G
N`hkpNahgjp itj;jpa rigapd; gjpthsu; gjtpf;F Ml;Nru;g;G nra;tjw;fhf fPo;tUk; 

jifikfs; G+u;j;jp nra;ag;gl;l ,yq;if gpui[fsplk; jpUe;J tpz;zg;gq;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

01. gjtp  :- N`hkpNahgjp itj;jpa rigapd; gjpthsu;

02. epakdj;jpd; jd;ik :-  Ie;J tUlq;fSf;Fl;gl;lJ. Copau; Nrkyhg 

epjpaj;jpw;F kw;Wk; Copau; ek;gpf;if epjpaj;jpw;fhd 

rhd;wpjo;.

03. rk;gs Kiwik :-  Nrit juj;jpw;Fupa ,yf;fk; kw;Wk; khjhe;j rk;gs 

msT

     MM 1-1 - 2016: &: ( 53175 - 10 x 1375 - 15 x1910 = 
95575/= ) 

04. Njitahd jifikfs; :-  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaj;jpd; 
Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l ve;jnthU 

gy;fiyf;fofj;jpdhYk; toq;fg;gLk; ve;jnthU 

ghlj;jpyhtJ ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l Kjy; gl;lk;  

kw;Wk; 

     gl;lk; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd;du; Fwpj;j Jiwapy; 

(03 tUl) mDgtk; ,Uj;jy; mtrpak;.

05. tanjy;iy :-  25 tajpw;F FiwahkYk; 50 tajpw;F 
cl;gl;ltuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

06. NtW :- rfy tpz;zg;gjhupfSk;>

    I)  ,yq;if gpui[ahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

    II)  gjtpf;F Vw;g toq;fg;gLk; nghWg;Gf;fis 

ruptu epiwNtw;WtJld; ,yq;ifapd; ve;j 

gpuNjrj;jpYk; Nritia Nkw;nfhs;tjw;F 

mtrpakhd cly; kw;Wk; cs MNuhf;fpaj;Jld; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

    III)  rpwe;j ed;elj;ij cilatuhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

07 Ml;Nru;g;Gf;fhd tpjpKiwfs; :-  njhopy; toq;Feu; %yk; epakpf;fg;gLk; FOtpdhy; 

elhj;jg;gLk; Neu;Kfg; guPl;irapd; ngWNgw;wpd; 

mbg;gilapy; kw;Wk; jpwikapd; mbg;gil Ml;Nru;g;G 

eilngWk; .

08 jifik ngWjy; :-  Nritf;F my;yJ gjtpf;F epakpf;fg;gLtjw;fhf 

Njitahd jifikfs; epiwT nra;ag;gl;Ls;sJ 

vd;gij Vw;Wf;nfhs;tJ> tpz;zg;gjhupapd; Nky; 

fhzg;gLk; (04> 05> 06) Mfpatw;wpy; Fwpg;gpl;Ls;sthW 

Njitahd jifikfis tpz;zg;gk; Vw;fg;gLk; 

,Wjp jpdj;jpy; vy;yh tpjj;jpYk; KOikahf 

G+u;j;jp nra;jpUe;jhy; kl;LNk.

09. tpz;zg;gjhuu;fspd; milahsk; :-  tpz;zg;gj;ij rku;g;gpg;gjpy; midj;J tpjj;jpYk; 

KOikahd kw;Wk; rupahd jfty;fis 

Kd;itg;gNjhL (04> 05) Mfpaitfspy; 

Fwpg;gpl;Ls;s jifikfis cWjpg;gLj;Jtjw;fhf 

cupa tpjj;jpy; cWjpg;gLj;jg;gl;l fy;tp kw;Wk; 

Vida rhd;wpjo;fspd; gpujpfis Kd;itj;jy; 

Ntz;Lk;.

  cq;fshy; G+uzg;gLj;jg;gl;L mDg;gg;gLk; tpz;zg;gj;jpy; VjhtnjhU jfty; 

ngha;ahdJ my;yJ gpioahdJ vd Ml;Nru;g;Gf;F Kd;du; cWjpg;gLj;jg;gl;lhy; 

cq;fsJ tpz;zg;gk; ,uj;Jr; nra;ag;gLk;.

  mt;thwhd ngha;ahd my;yJ gpioahd jfty;fisg; gw;wp Ml;Nru;g;gpd; gpd;dhy; 

mwpag;gLkplj;J mjw;Fupa eltbf;iffSf;Fl;gl;L Nritapy; ,Ue;J gjtp 

ePf;fg;gLtPu; 

10.  njhopy; toq;Feuhf N`hkpNahgjp itj;jpa rig ,Ug;gJld; mjd; jPu;khdNk 

,Wjpj; jPu;khdkhff; fUjg;gLk; -

cq;fshy; G+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gkhdJ>

jiytu;>

N`hkpNahgjp itj;jpa rig>

94> n\y;ld; [arpq;f khtj;ij>

ntypru> whfk.

vd;w Kftupf;F 2022 [dtup khjk; 3k; jpfjp md;W kjpak; 12 kzpf;F Kd;du; mDg;gp 

itf;fg;gl Ntz;Lk;.

D. M. m\hd; jpyq;f>

jiytu;>

N`hkpNahgjp itj;jpa rig.

mwptpj;jy;

சிறிய ஹ�ோட்டலுக்கு 
அப்பம,  க�ோத்து,  
மைஸ் தயோரிப்பதற்கு 
ஒருவ ர்  23ஆ ம  தி�தி 
முதல் ஹதமவ. (Tamil 
ஆட�ள் ைோத்திைம) 
அ ம ழ யு ங � ள் . 
0 7 7 1 6 3 4 7 0 4 .
 083262

369C அம்பலநவத்த,  
்பநதுக�ோ்ட, �ோலி   
18 ஹ்பர்்சசஸ்  �ோணி 
ைற்றும வீடு கூடிய 
விமலக்கு விற்்பமை. 
கதோ்டர்பு க�ோள்� 
0 7 7 5 6 1 9 0 6 0 .
 083259

- Vehicle Rent /  Wanted- Auto Focus

- Photo Classi� eds

To Buy Your Dream Vehicle within your Budget

Hot Line - 011 2 429 369/ 011 2 429 368
E-mail - adzsuo@gmail.com

YOU NAME IT,
 WE HAVE IT

If it is a vehicle you want,

             Magazine Issued with
Sunday Observer

THE ONLY PLACE TO 
BUY YOUR

DREAM CAR!

இப்பத்திரிம� அஹஸோஸிஹயட்டட நியூஸ் ஹ்பப்பர்ஸ் ஒப சிஹலோன் லிமி்டட �ம்பனியைோல் க�ோழுமபு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தை ைோவத்மதயிலுள்்ள ஹலக் �வுஸில் 2021 டிசம்பர் ைோதம 22ம தி�தி புதன்கிழமை அ்சசிடடுப பிைசுரிக்�ப்பட்டது.
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