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கிளிந�ொச்சி கம்பன் கழக கலைக்கூட 
அடிக்கல் �ொட்டு விழொவிை தமிழ் தலை 
லைகள் ஒற்றுலையொ ஒணடொ நிக்கிறத 
்பொக்க சந்தொசைொ இருக்கு....  

அதுையும டக்ைஸ் ஐயொ்�ொட எல்ைொ 
ரும விழுநது விழுநது சிரித்து சந்தொஷ 
ைொக கலதக்கிறத ்பொக்க இரட்டிப்பு ைகிழ்ச் 
சியொயிருக்கு...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021
28பக்கங்கள்

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர ்ட்சி விதிக் -
கும் நிபந்தனை்ளுக்கு அடிப-
ணிய வேண்டிய வதனே அரசகாங -
்த்துக்கு கினையகாது. எதிரேரும் 
்காலங்ளில் இைம்்பறவுள்ள 
வதரதல்்ளில் சுதந்திர ்ட்சி 
தனித்து வபகாட்டியிை 
தீர்கானித்துள்ளன் 

சு.க.வின் நிபந்தனைகளுக்கு
அரசாஙகம் அடிபணியாது!

யகாழ். விவசை நிருபர   

இலஙன் ்ைறப-
ரப்புக்குள அத்துமீறி 
நுனைந்து மீன் 
பிடியில் 

்தமிழக மீைவரது  
விளக்கமறியல்   

்ட்ைக்்்ளப்பு 
ேகா்னர ்காயகான்-
வ்ணி ்ைலில் 
மீன் பிடிக்்ச் 
்சன்ற தந்னதயும் 
்்னும் 
சைல்கா் 

வாகரை -காயான்கணி கடறகரையில்   

்ரக்்றி்ளின் 
வினல்ள குனறந்துள-
்ளதகா் ேரத்த்த்துனற 
அன்ச்சர பந்துல குண-
ேரதை ்தரி-
வித்துள்ளகார.   

உருமைககிழஙகு, பருப்பு நு்கரவவால்

அரசின் ்கானல ேகாருேதறகும், 
பயணத்னதத் தடுப்பதறகும் நகாம் 
தயகாரில்னல எை ஸ்ரீலங்கா சுதந்தி -
ரக் ்ட்சியின் சிவரஷை உப தனல-
ேரும் அன்ச்சரு்காை 
நி்ல் சிறிபகால டி சில்ேகா 

அரசின் கானைவார
சு.க. ்தயாரில்னை

ஜைகாதிபதி வ்காட்ைகாபய ரகாஜபக் ஷ 
தனலன்யிலகாை அரசுைன் வநரில் வபச்சு 
நைத்த தமிழ்த் வதசியக்கூட்ைன்ப்பு 
எந்வநரமும் தயகார நினலயில் உள்ளது 
எை தமிழ்த் வதசியக் கூட்ைன்ப்பின் 
தனலேர இரகா.சம்பந்தன் ்தரிவித்துள-
்ளகார.   

வபச்சு என்ற ்பயரில் 
்காலத்னத வீணடிக்் 

பகாகிஸதகான், சியகால்-
வ்காட்டில் ்ைந்த ஆண்டு 
டிசம்பரில் ஒரு கும்பலகால் 
அடித்துக்்்கானல ்சயயப்-
பட்ை இலஙன்ப் பிரனஜ 
பிரியந்த கு்காரகா-
வின் 

பிரியந்த குமாரவின் 
குடும்பத்துக்கு நிதி

வலகாரன்ஸ ்சல்ேநகாய்ம், 
ஷம்ஸ பகாஹிம்  

ஜைகாதிபதி வ்காட்ைகாபய 
ரகாஜபக் ஷ த்து ்்காளன் 
வி்ளக்் உனரயில் முன் -
னேத்த வேனலத்திட்ைங-
்ள இன்னும் இரண்டு 
ேருைங்ளுக்குள சிறப்பகா் 
நனைமுனறப்படுத்தப்ப -

டு்்ை மின்சகார அபிவிருத்-
தித் துனற அன்ச்சர ்காமினி 
்லகாக்குவ் ்தரிவித்தகார.  

பகாரகாளு்ன்றத்தில் வநறறு 
ஜைகாதிபதி வ்காட்ைகாபய ரகாஜ-
பக் ஷ ஆறறிய ்்காளன் 
வி்ளக்் உனர ்தகாைரபில் 
்ருத்து ்தரிவித்த 
வபகாவத அன்ச்சர

ஜைாதிபதி த்தரிவித்்த விடயஙகள்
இரண்டு வருடஙகளில் பூர்த்தி

வலகாரன்ஸ ்சல்ேநகாய்ம்,   
ஷம்ஸ பகாஹிம்

நகாடு மு்ம் ்்காடுத்துள்ள சேகால்்ன்ள 
்ேல்ேதறகு, பகாரகாளு்ன்றத்துக்குளளும் 
அதறகு ்ேளிவயயும், ஆளுங்ட்சி, எதிரக் -
்ட்சி்ன்ளச் வசரந்த அனைேரும் ஒன்றி-
னணய வேண்டு்்ன்று, ஜைகாதிபதி வ்காட் -
ைகாபய ரகாஜபக் ஷ ேலியுறுத்திைகார.  

குறுகிய அரசியல் வநகாக்்ங்ளுக்்கா் ்க் -

்ன்ளத் தூண்டிவிட்டு வேடிக்ன் பகாரக்கும் 
அரசியல்ேகாதி்ள, இனிவயனும் அதனை 
நிறுத்த வேண்டு்்ன்றும்  ஜைகாதிபதி ேலி-
யுறுத்திைகார.  

9 ஆேது பகாரகாளு்ன்றத்தின் இரண்ைகா-
ேது கூட்ைத்்தகாைனர, ஸ்ரீஜயேரதைபுர 
வ்காட்வையில் அன்ந்துள்ள பகாரகாளு்ன்-
றக் ்ட்ைைத் ்தகாகுதியில் வநறறு 
(18) ஆரம்பித்துனேத்து

“ நாடு முகம ககாடுத்துள்ள சவால்கள்ள
கவன்கறெடுகக ஒன்றிளையுஙகள ”

இரத்தினபுரி ைவாநவா்கர சமபயின் உத்திய�வா்கபூரவ சிறப்பிதழ் 'ருவன்புர வருண' யநற்று 
உத்திய�வா்கபூரவைவா்க வவளியிடப்படடது. யலக்ஹவுஸ் நிறுவனத் தமலவர ஜனவாதிபதி சட-
டத்தரணி டபிள்யூ. த�வாரடண, இரத்தினபுரி ைவாந்கர யை�ர யதசபந்து ஏ.எம்.டி.எச். அத்த -
நவா�க்கவிடம் சிறப்பிதமழ ம்க�ளிப்பமத படத்தில் ்கவாணலவாம்.  ஆசிரி�ரபீட பணிப்பவா-
ைர தரைசிறி ்கவாரி�வசம் அருகில் நிற்கிறவார.        படம்: ருவன் சில்வவா

இந்தி�ப் பிரதைருக்கவான தமிழ்த் யதசி�க ்கடசி்களின் ஆவணம் யநற்று ைவாமல இந்தி� இல்லத்தில் 
இந்தி� உ�ர ஸ்தவானி்கரிடம் இரவா.சம்பந்தன் தமலமையில் ம்க�ளிக்கப்படடது. இதன்யபவாது சீ.வி. விக-
கியனஸ்வரன், ைவாமவ யசனவாதிரவாஜவா, வசல்வம் அமடக்கலநவாதன், தரைலிங்கம் சித்தவாரத்தன், சுயரஸ் 
பியரைசந்திரன், எம்.ஏ.சுைந்திரன், சுயரந்திரன் ஆகிய�வாரும் ்கலந்து வ்கவாணடனர.   

ஜனவாதிபதியின் வ்கவாள்ம்க விைக்கவுமர:  

இைாஜாஙக அரைச்சர் தயாசிறி ஜய்்சககை ததரிவிப்பு  
வலகாரன்ஸ ்சல்ேநகாய்ம், ஷம்ஸ பகாஹிம்  

ஜைகாதிபதியின் ்்காளன் வி்ளக்் உனர 
்தகாைரபில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் ்ட்சி ்கிழ்ச்-
சியனைேதுைன் அதறகு பூரண ஒத்துனைப்பு 
ேைஙகு்்ை ்ட்சியின் ்பகாதுச் ்சயலகா்ள-
ரும் இரகாஜகாங் அன்ச்சரு்காை தயகாசிறி ஜய-
வசக்்ர ்தரிவித்தகார.  

பகாரகாளு்ன்றத்தில் வநறறு ஜைகாதிபதி 
வ்காட்ைகாபய ரகாஜபக் ஷ நி்ழ்த்திய ்்காளன் 
வி்ளக்் உனர ்தகாைரபில் ்ருத்து ்தரிவிக்-

கும் வபகாவத அேர இவேகாறு ்தரிவித்தகார.  
அது ்தகாைரபில் அேர வ்லும் ்தரிவிக்ன்யில்:  
யதகாரத்த்கா் தறவபகாது மு்ம் ்்காடுத்துள்ள 

அக்கரப்பத்தமனயில் 

ஹறறன் 
சுைறசி நிருபர  

நுே்ரலியகா 
- அக்்ரப்பத்த -
னையில் ஒவர 
நகாளில் அடுத்த-
டுத்து, மூன்று 
ஆலயங்ளில் 
்்காளன்ளயடிக்்ப்பட்ை சம்பேம் 
அப்பகுதி ்க்்ளிைம் பரபரப்னப ஏற-
படுத்தியுள்ளது.   

அக்்ரப்பத்தனை 
்பகாலிஸ பிரிவிறகுட்பட்ைஇனையாண்னம பத்திரத்திறகாக  

இைஙனக கண்டைம்  

அரசு நமடமுமறப்படுத்தும் என உறுதி�ளிப்பு

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர ்ட்சி 
பூரண ஒத்துழைப்பு வைஙகும்  

யதமவயும் அரசுககு இல்மல
− இரவாஜவாங்க அமைச்சர வச்ஹவான்  

கூடடமைப்பின் தமலவர சம்பந்தன் வதரிவிப்பு   

அரசுடன் பபச்சு நடத்்த   
TNA எநபநரமும் ்தயார்  

ஒபர இரவில் மூன்று
பகாவில்களில் திருட்டு!   

வபப். 01 வமர நீடிப்பு   

மரக்கறி வினைகளில்
திடீதரை வீழ்ச்சி! அமைச்சர நிைல் சிறிபவால டி சில்வவா  

ஒரு இலடசம் வடவாலருடன் சம்பைமும்

்தநன்தயும் மகனும் சடைமாக மீட்பு   

03

ஐக்கிய அரபு இராச்சிய 
தாக்குதல் சம்பவம 500 மில்லியன் ட�ாலர்களை

 டசலுத்தியது மத்திய வங்கி  03

உல்கபட்பருநடதாற்று ்பரவலால் ்பாதிக்்கப்பட்டுளை இநதக் ்கடினமான தருணத்தில்

சவால்களுக்கு மத்தியிலும் அடிபபனடப தபாறுபபுகனள நினைபவறறுவதில் அைட்சியம் காட்டவில்னை
தபாதுமக்களின் ஆபராக்கியத்துக்கு முன்னுரினமயளித்ப்தாம் 

பா்தாள உைகக் பகாஷ்டி மறறும் பபான்தப தபாருள் பிரச்சினைகனள முறைாக இல்ைாத்தாழிபபபாம் 
எந்ததவாரு மனி்த உரினம மீைல்கனளயும் அரசாஙகம் ஆ்தரவளிக்கவில்னை என்பன்தப தபாறுபபுடன் த்தரிவிக்கிபைன்

அரசியல் பநாக்கஙகனள ஒதுக்கி னவத்துவிட்டு, மக்களின் 
வாழ்க்னகத் ்தரத்ன்த பமம்படுத்்த, வடக்கு, கிழக்கு 
பாராளுமன்ை உறுபபிைர்கள் ஒத்துனழபபு வழஙக பவண்டும் 

உயர்்தர அரச சார்பறை பல்கனைக்கழகஙகனள ஆரம்பிக்க 
பாராளுமன்ைத்தில் விவா்தஙகனள நடத்துஙகள் 
வரைாறறில் எதிர்தகாண்ட அனைத்துச் சவால்களும் சரியாை 
்தனைனமத்துவத்தின் கீழ் தவறறி தகாள்ளபபட்டுள்ளை...  

அரசியல் பநாக்கஙகளுக்காக தவளிநாட்டு மு்தலீடுகள் த்தாடர்பாை ்தவைாை அபிபபிராயஙகனள ஏறபடுத்்த பவண்டாம் 

்பாராளுமன்்ற 
சிமமாசன உளரயில் 

ஜனாதி்பதி க்காட்�ா்பய 
ராஜ்பக் ஷ அள்றகூவல்

06

இநதியா 500 
மில்.ட�ாலர நிதியுதவி  

எரிதபாருள் தகாள்வைவுக்காக  

03

்தமிழ் ப்தசியக் கட்சிகளின் ஆவணம் னகயளிபபு  
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ஒன்பதாவது ்பாராளுமன்றத்தின 2 ஆவது கூட்டத்்தா்டர் 

ஜனாதி்பதி தலைலமயில் 
சம்பிரதாயபூர்வமாக ஆரம்்பம்

(படங்கள்: ஜனாதிபதி ஊட்கப் பிரிவு -- சுல�ாசன ்கமல்க)



எல்பிட்டிய   
ேகாரவிபத்தில்   
தாய் – மகன் பலி

எல்�ட்� - ��கல �ரதான 
���ன் அமுெகாட �ரேதசத்-
�ல் இடம்ெபற்ற வாகன �பத்-
�ல் தாயும் மகனும் உ��ழந்-
துள்ளனர்.   

ேநற்று முன்�ன�ரவு அவர்-
கள் பய�த்த ைசக்�ள் பார-
வூர்�யுடன் ேமா� �பத்துக்-
குள்ளானதாக ெபா�ஸார் 
ெத��த்தனர்.   

 ெபலவத்த �ரேதசத்ைதச் 
ேசர்ந்த தாய் (47) மற்றும் மகன் 
(21) ஆ�ேயாேர இவ்வாறு உ�-
�ழந்துள்ளனர்.   

 �பத்ைத அடுத்து பாரவூர்-
��ன் சார� தப்�ேயா�ய 
�ைல�ல் ெபா�ஸாரால் ைகது 
ெசய்யப்பட்டுள்ளார்.இந்த சம்-
பவம் ெதாடர்�ல் ெபா�ஸார் 
ேமல�க �சாரைணகைள முன்-
ெனடுத்து வரு�ன்றனர்.   

ஹிஜாஸ் ஹிஸ்புல்லாவின் 
பிைண மனு 
மீது 20 ஆம் திகதி 
விசாரைண  

பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்-
�ன் �ழ் ைகது ெசய்யப்பட்டு 
�ளக்கம�ய�ல் ைவக்கப்பட்-
டுள்ள சட்டத்தர� �ஜாஸ் 
�ஸ்புல்லாைவ �ைண�ல் 
�டு�ப்பது ெதாடர்பான மனு 
�து எ�ர்வரும் 20ஆம் �க� 
�சாரைண நடத்த ேமன்முைற-
�ட்டு ��மன்றம் மு�வு ெசய்-
துள்ளது.  

ேமன்முைற�ட்டு ��மன்ற 
��யரசர்களான ேமனகா 
�ேஜசுந்தர மற்றும் �ல் இத்-
தெவல ஆ�ேயார் முன்�-
ைல�ல் இந்த மனு ேநற்று 
ப��லைனக்கு எடுத்துக்ெகாள்-
ளப்பட்டது.  

மனுதாரர் சார்�ல் ஆஜரான 
சட்டத்தர� �ரன் அங்கெடல், 
மனு�ல் உள்ள �டயங்கள் 
ெதாடர்�ல் சட்ட மாஅ�ப�ன் 
ஆேலாசைனைய ேகா�யுள்ள-
தாக கு�ப்�ட்டார்.  

சட்டத்தர� �ஜாஸ் �ஸ்-
புல்லாஹ் 2020 ஆம் ஆண்டு 
ஏப்ரல் மாதம் 14 ஆம் �க� புத்த-
ளம் மத்ரஸா பாடசாைல ஒன்�ல் 
மாணவர்களுக்கு ��ர-
வாத ��வுைரகைள 

�னகரன் �ளம்பரம்
0112429367

�ற்பைன ��வு 
0112429444, 
0112429378

ஆ��ய�டம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

 2022   ஜனவ�   19   புதன்�ழைம 

��: --து��ைய

ராகுகாலம் :  பகல் :  1.30  -  3.00வைர
சுபேநரம் : காைல : 10.30  -  12.00வைர

�லவ வருடம் - ைத 6

இன்ைறய சுப�னம்ெதாழுைக 
ேநரம்

 ேமஷம்  - சுகம்

�ஷபம்  - - பாராட்டு

�துனம் - - தனம்

கடகம் - - ேபாட்�

�ம்மம் - - ேகாபம்

கன்� - - முயற்�

துலாம்  - நன்ைம

�ருச்�கம் - - �ைறவு

தனுசு  - முயற்�

மகரம் - - ெபாறுைம

கும்பம் - மற�

�னம் - - ெசலவு

ேயாகம்: �த்தேயாகம்

3

இரா� பலன்கள்

கலா�� இராமச்சந்�ரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

0606

0606

18முதல் 20 வைர

சுபஹ்  - 05.08
லுஹர்  - 12.22
அஸர்  - 03.44
மஃரிப்  - 06.15
இஷா  - 07.29

கன�யன் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல153.64 159.49

யூேரா
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல223.85 232.67

ஐப்பான் ெயன்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல1.7190 1.7840

�ங்கப்பூர் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல146.13 150.84

ஸ்ேட�ங் பவுன்ஸ்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல265.27 273.66

சு�ஸ் �ராங்க்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல215.03 222.69

அெம�க்க ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல198.50 202.99

அவுஸ்�ேர�யா ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல141.83 147.84

கு�த்த
�ைல

கு�த்த
�ைலமத்�ய �ழக்கு

பஹ�ன் �னார் 533.10

குைவத் �னார் 664.02

ஓமான் �யால் 522.07

கட்டார் �யால் 55.20

சவூ� �யால் 53.51

ஐ.அ. இராச்�யம் �ர்ஹாம் 54.72

நாணய
மாற்று

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பா�ம்  

ஒன்பதாவது பாராளுமன்றத்�ன் இரண்டாவது 
கூட்டத்ெதாடர் ேநற்று ஜனா�ப� ேகாட்டாபய 
ராஜபக் ஷ�னால் உத்�ேயாகபூர்வமாக ஆரம்�த்து 
ைவக்கப்பட்டது.   ேநற்ைறய �னம் முற்பகல் 
பாராளுமன்றத்�ற்கு வருைக தந்த ஜனா�ப�க்கு  
�கவும் எ�ைமயான வைக�ல் மகத்தான வரேவற்-
ப�க்கப்பட்டது. பாராளுமன்றத்�ன் சைப நடவ-
�க்ைககள் ேநற்று முற்பகல் 10 ம�க்கு ஆரம்ப-
மானதுடன் சைப நடவ�க்ைகைய ைவபவ��யாக 
ஆரம்�த்து ைவத்து ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜ-
பக் ஷ சுமார் ஒரு ம�த்�யாலம் தமது ெகாள்ைக 
�ளக்க உைரைய �கழத்�னார்.  

பாராளுமன்றத்�ல் கடந்த �சம்பர் மாதம் 10 ஆம் 
�க� நைடெபற்ற வரவு-ெசலவுத் �ட்ட வாக்க�ப்பு 
�ன அமர்வுக்குப் �ன்னர் இம் மாதம் 11 ஆம் �க� 
வைர சபாநாயக�னால் சைப அமர்வுகள் ஒத்�ைவக்-
கப்பட்டன.  

இந்�ைல�ல் கடந்த �சம்பர் மாதம் 13ஆம் �க� 
ஜனா�ப� ேகாட்டாபாய ராஜபக் ஷ �ேசட வர்த்த-
மா� அ��த்தல் மூலம் பாராளுமன்ற கூட்டத்-
ெதாடைர ஜனவ� 18ஆம் �க�வைர ஒத்�ைவத்-

�ருந்தார்.  அதற்கைமய அர�யலைமப்�ன் 33(2) 
யாப்�ன் �ரகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ள அ�காரத்-
துக்கு அைமய ஜனா�ப� ேநற்று 10 ம�க்கு அர-
சாங்கத்�ன் ெகாள்ைக �ளக்க �ரகடன உைரைய 
பாராளுமன்றத்�ல் �கழ்த்�னார்.  

 ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ ேநற்ைறய 
�னம் தனது பா�யார் அேனாமா ராஜபக் ஷ ச�தம் 
பாராளுமன்றத்�ற்கு வருைக தந்தார்.  

ஜனா�ப� பாராளுமன்றத்துக்கு வருைகதரும் 
�கழ்வு அவரது வ�காட்டலுக்கைமய �கவும் எ�-
ைமயான வைக�ல் ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்�ருந்தது.   

அதற்கைமய வழைமேபான்று 21 ம�யாைத 
�ரங்� ேவட்டுக்கள் �ர்க்கப்படுதல்,வாகன அ�-
வகுப்பு உள்�ட்ட �கழ்வுகள் எதுவும் இடம்ெபற-
�ல்ைல.   

அதற்குப் ப�லாக ஜனா�ப�ைய வரேவற்கும் 
முகமாக பாராளுமன்ற வளாகத்�ல் ெபா�ஸ் 
கலாசார ���ன் பங்க�ப்புடன் கலாசார �கழ்வு-
கள் இடம்ெபற்றன.  

ேநற்ைறய �னம் ஜனா�ப��ன் பாராளுமன்ற 
வருைகையெயாட்� ஆரம்பத்�ேலேய பாராளு-
மன்ற உறுப்�னர்கள் வருைக தந்�ருந்த-
னர். அதைனயடுத்து சபாநாயகர் 

ஒன்பதாவது பாராளுமன்றத்தின்  
இரண்டாவது கூட்டத் ெதாடர்:  
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ�னால்  
ேநற்று உத்�ேயாகபூர்வமாக ஆரம்பம்   

ேதாட்ட �டைமப்பு மற்றும் சமுதாய உட்கட்-
டைமப்பு வச�கள் இராஜாங்க அைமச்�ன் �ழ் 
இயங்கும் "ெசௗ�ய மூர்த்� ெதாண்டமான் 
ஞாபகார்த்த மன்றத்�ன் ஹற்றன் ெதாண்ட-
மான் ெதா�ல் ப�ற்� �ைலயத்�ல் 2022 
ஆம் ஆண்�ற்கான பு�ய மாணவர்கைள 
இைணத்துக்ெகாள்ளும் �கழ்வு" ேநற்று இரா-
ஜாங்க அைமச்சர் �வன் ெதாண்டமான் தைல-
ைம�ல் ஹற்றன் ெதாண்டமான் ெதா�ல் 
ப�ற்� �ைலயத்�ன் ேகட்ேபார் கூடத்�ல் 
இடம்ெபற்றது.  

இதன்ேபாது  தா�யர் கற்ைகெந�, அழ-

�யற் கைலகற்ைகெந� மற்றும் பாலர் 
பாடசாைல ப�ற்� ெந�களுக்கான பு�ய 
வகுப்பைறகள் ைவபவ ��யாக �றந்து ைவக்-
கப்பட்டன.  

இந்�கழ்�ல் கலந்து ெகாண்டு உைரயாற்-
�ய இராஜாங்க அைமச்சர், இந்�ய அரசாங்-
கத்�ன் 200 �ல்�யன் ��யுத�யுடன் கைல-
யரங்கு �ர்மா�க்கப்பட்டு வரு�ன்றது. 
இதற்கு இந்�ய அரசாங்கத்�ற்கு நன்�கைள 
ெத��க்கேவண்டும் எனக் ேகட்டுக்ெகாண்-
டார்.  

ெதாடர்ந்து உைரயாற்�ய அைமச்சர், ஜனா-

�ப� , 2022 ஆம் ஆண்டு அரச ேசைவ�ல் 
இைணத்துக்ெகாள்வைத இைட�றுத்�யுள்ள-
னர். எனேவ இவ்வாறான ெதா�ல் ப�ற்� 
�ைலயங்க�ல் சுய ெதா�ல்கைள கற்றுக்-
ெகாண்டு ெதா�ல் இல்லாத �ரச்�ைனைய 
�வர்த்� ெசய்ய மு�யும் என அைமச்சர் ெத�-
�த்தார்.  இந்�கழ்�ல் நுவெர�யா மாவட்ட 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் மருதபாண்� 
ராேமஸ்வரன், ஹற்றன் ெதாண்டமான் 
ெதா�ல் ப�ற்� �ைலயத்�ன் வ��ட முகா-
ைமயாளர் �ேஜய�ங் மற்றும் அைமச்�ன் 
அ�கா�கள் உட்பட பலர் கலந்து ெகாண்டனர்.  

ெதாண்டமான் ெதாழில் பயிற்சி நிைலயத்தில்  
புதிய மாணவைர இைணத்துக்ெகாள்ளும் நிகழ்வு  

ெகாள்ைக �ளக்கவுைர�ல்:  

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பா�ம்  

அரசாங்கம் கடந்த வருடங்க�ல் ேமற்-
ெகாண்ட அ��ருத்� �ட்டங்கள் ெதாடர்�-
ேலேய ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ�ன் 
ெகாள்ைக �ளக்கவுைர அைமந்துள்ளது என 
முன்னாள் ஜனா�ப�யும் �லங்கா சுதந்�ரக் கட்-
��ன் தைலவருமான ைமத்��பால ��ேசன 
ெத��த்தார்.  பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று ஜனா�ப� ஆற்�ய 
ெகாள்ைக �ளக்க உைர ெதாடர்�ல் கருத்து ெத��த்த ேபாேத 
முன்னாள் ஜனா�ப� இவ்வாறு ெத��த்தார்.  

அது ெதாடர்�ல் ேமலும் ெத��த்த அவர்,  
ஜனா�ப��ன் ெகாள்ைகப் �ரகடன உைர�ல் கடந்த வருடங்-

க�ல் அரசாங்கம் ேமற்ெகாண்டுள்ள அ��ருத்� நடவ�க்ைககள் 
மற்றும் எ�ர்காலத்�ல் ேமற்ெகாள்ளவுள்ள �ட்டங்கள் ெதாடர்�ல் 
��வாக ெத�வுபடுத்�யுள்ளார்.  

�லங்கா சுதந்�ரக் கட்�க்கு இது ெதாடர்�ல் எந்த�த த�யான 
கருத்துக்களும் �ைடயாது. ெபாதுவாக நாட்�ல் நைடெபறும் அ�-
�ருத்�கள் ெதாடர்�ல் ஜனா�ப� ெத��த்துள்ளார்  என முன்னாள் 
ஜனா�ப� ேமலும் ெத��த்தார்.                                                    (ஸ)  

அரசின் ேவைலத் திட்டங்கைளேய  
ஜனாதிபதி முன் ைவத்துள்ளார்  

சு.க ேத�ய அைமப்பாளர் இராஜாங்க அைமச்சர் து�ந்த
ஷம்ஸ் பா�ம்  

�லங்கா சுதந்�ரக் 
கட்�ைய பலப்படுத்த நடவ-
�க்ைக எடுக்குமாறு �ரதமர் 
தங்க�டம் ெத��த்ததாக 
சுதந்�ரக் கட்��ன் ேத�ய 
அைமப்பாளர் இராஜாங்க 
அைமச்சர் து�ந்த �சாநா-
யக்க ெத��த்தார்.  

 இராஜாங்க அைமச்சர்களான 
தயா�� ஜயேசகர மற்றும் லசந்த அழ-
�யவண்ண ஆ�ேயாருடன் நான் 
புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கைளத் ெத�-
�க்க �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக் ஷைவ 
சந்�க்க ெசன்ேறன். இதன்ேபாது  �-
லங்கா சுதந்�ரக் கட்�ைய பலப்படுத்த 
நடவ�க்ைக எடுக்குமாறு �ரதமர் எம்-
�டம் ேகா��ருந்தார்.  

ஜனா�ப� பத�ைய வ�த்த �-
லங்கா சுதந்�ரக் கட்��ன் அைனத்து 
உறுப்�னர்களும் கட்��ன் ஆேலாச-

கர் பத�களுக்கு ெத�வாகு-
வர். அவர்க�ன் வ�காட்டல் 
எப்ேபாதும் தமது கட்�க்கு 
இருக்கும் .  

�ல இக்கட்டான சூழ்�-
ைலகள் இருந்த ேபா�லும் 
�லங்கா சுதந்�ரக் கட்� இல-
கு�ல் அ�க்கக்கூ�ய கட்�-
யல்ல என்றும், அர�யல் வர-

லாற்�ல் மக்களுக்கு அ�க �வாரணம் 
வழங்�ய கட்� அது என்றும் து�ந்த 
�ஸாநாயக்க சுட்�க்காட்�னார். �-
லங்கா சுதந்�ரக் கட்�ைய உருவாக்கு-
வதற்கு வ�வகுத்த பண்டாரநாயக்க 
ெகாள்ைககளுக்கு அைமவாக நாட்�ன் 
தற்ேபாைதய அர�யல் சூழ்�ைலக்கு 
ஏற்ப மக்களுக்கு �வாரணம் வழங்கு-
வதும் தாய்நாட்�ற்கு ேசைவயாற்றுவ-
தும் தமது கட்��ன் ெபாறுப்பாகும் 
என து�ந்த �ஸாநாயக்க வ�யுறுத்�-
னார். இந்த நாட்டு மக்கைள 
தான் நம்புவதாகவும் 

சு.கைவ பலப்படுத்த நடவடிக்ைக  
எடுக்குமாறு பிரதமர் ெதரிவித்தார்  

- தமுகூ தைலவர் மேனா கேணசன் எம்�  
"அர�யல் �ர்வுக்கான ேபச்சு-

வார்த்ைத நடத்த தான் தயார்" 
என்ற ஒரு �ைலப்பாட்ைட ஜனா-
�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ 
தனது ெகாள்ைகப்�ரகடன 
உைர�ல் அ��ப்பார் என்று 
கடந்த �ல நாட்களாக ஒரு�ல 
ஆங்�ல, த�ழ், �ங்கள ஊடகங்-
க�லும், ஒரு�ல த�ழ் அர�யல் 
தரப்புகளாலும் ெவ��டப்பட்ட ஊகங்-
கள் இன்று ெபாய்த்து�ட்டதாக த.மு.கூ 
தைலவர் மேனா கேணசன் எம்.� ெத�-
�த்துள்ளார்.  

ஜனா�ப��ன்  �ம்மாசன உைர 
ெதாடர்�ல் கருத்து ெவ��ட்டுள்ள 
மேனா கேணசன் எம்.� ேமலும் ெத�-
�க்ைக�ல்,   

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ 
அடுத்த மூன்று வருடங்களுக்கான தனது 
அரசாங்கத்�ன் ெகாள்ைக ேநாக்ைக 
�ளக்� ேநற்று பாராளுமன்றத்�ல் 
ஆற்�ய �ண்ட உைர�ல், ேத�ய இனப்-
�ரச்�ைனைய, ெபாருளாதார �ரச்�-
ைனயாக மட்டுேம பார்க்கும் தனது 
ெகாள்ைக மாற�ல்ைல என்பைத 

ெத�வாக ேகா�ட்டு காட்�-
னார்.   

ஜனா�ப��ன் உைர 
�ைறவு ெபற்ற �ன், 
முன்னாள் எ�ர்க்கட்� 
தைலவரும், த�ழ் ேத�ய 
கூட்டைமப்�ன் தைலவரு-
மான இரா. சம்பந்தன் எம்� 
�கவும் ச�ப்புடனும், 

ஏமாற்றத்துடனும் இருந்தைத, அவருக்கு 
அரு�ல் அமர்ந்�ருந்த நான் அவருடன் 
சற்று உைரயா�ய ேபாது அவதா�த்-
ேதன். அது எனக்கு �குந்த மனக்கவ-
ைலைய தந்தது.   

“ஜனா�ப� இனப்�ரச்�ைனைய 
பற்� ஒரு வார்த்ைதயும் கூறாமல், கட-
லுக்க��ல் அைமக்க �ட்ட�டும் ��ட்-
டல் ெதா�ல்நுட்ப ேக�ள்கைள பற்� 
அ�கம் ேப�னார். உங்கள் இனப்�ரச்�-
ைனையயும் அங்ேக கடலுக்கு அ��ல் 
புைதக்க ேபா�றாேரா” என அவ்ேவைள 
என்னுடன் உைரயா�ய முன்னாள் �ரத-
மர் ர�ல் �க்�ரம�ங்க ேக�யாக ெத�-
�த்தார், என த�ழ் முற்ேபாக்கு கூட்ட� 
தைலவர் மேனா கேணசன் கூ�யுள்ளார்.   

அரசியல் தீர்வு ேபச்சுக்கு ஜனாதிபதியின் 
அைழப்பு; எதிர்பார்ப்பு ெபாய்த்தது

இலங்ைக கண்டனம்  

ஐக்�ய அரபு 
இ ர ா ச் � ய த் � ல் 
ந ட த் த ப் ப ட் ட 
ப ய ங் க ர வ ா த த் 
த ா க் கு த �ன் 
�ைளவாக பல 
ெ ப ா து ம க் க ள் 
ெ க ா ல் ல ப் ப ட் -
டைத இலங்ைக 
அரசாங்கம் வன்-
ைமயாகக் கண்�ப்-

பதாக அரசாங்கம் �டுத்துள்ள அ�க்ைக�ல் 
ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.  

உ��ழந்தவர்க�ன் குடும்பங்களுக்கும், 
ஐக்�ய அரபு இராச்�யத்�ன் மக்களுக்கும், 
அரசாங்கத்�ற்கும் எமது ஆழ்ந்த இரங்க-
ைலத் ெத��த்துக் ெகாள்�ன்ேறாம். 

உலகளா�ய சமாதானம் மற்றும் பாதுகாப்-
�ற்கு �ங்கு �ைள�க்கும் பயங்கரவாத 
அச்சுறுத்தலுக்கு எ�ராக ெதாடர்ந்தும் ��ப்-
புடன் இருக்க ேவண்�யதன் அவ�யத்ைத 
இலங்ைக �ண்டும் வ�யுறுத்து�ன்றது எனவும் 
அரசாங்கம் ெத��த்துள்ளது.

 ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

எ�ெபாருள் ெகாள்-
வனவு ெசய்வதற்காக 
இந்�ய அரசாங்கம் 
இலங்ைகக்கு 500 
�ல்�யன் ெடாலர்-
கைள வழங்குவதற்கு 
�ர்மா�த்துள்ளது.  

இந்த ெதாைகைய 
இலங்ைகக்கு வழங்-
குவைத உறு�ப்ப-
டுத்தும் வைக�ல் 
இந்�ய ெவ��வ-
கார அைமச்சர் எஸ். ெஜய்சங்கர் இலங்ைக�ன் ெவ��வ-
கார அைமச்சர் ேபரா��யர் �. எல் ��ஸ�க்கு க�தம் மூலம் 
அ��த்துள்ளார்.  

இத்தகவைல ெகாழும்�லுள்ள இந்�ய உயர்ஸ்தா�கரால-
யம் ேநற்று உறு�ப்படுத்�யது.  

இந்த 500 �ல்�யன் ெடாலர் ��ைய இலங்ைகக்கு ெபற்-
றுக்ெகாடுப்பதற்கு இந்�யா கடந்த வருடத்�ல் இணக்கம் ெத�-
�த்�ருந்தேபாதும் கடந்த ச�க்�ழைம இந்�ய ெவ��வகார 
அைமச்சர் ெஜய்சங்கருக்கும் ��யைமச்சர் ப�ல் ராஜ-
பக் ஷவுக்கும் இைட�ல் சூம் ெதா�ல்நுட்பம் மூலம் 

ஐக்கிய அரபு இராச்சிய 
தாக்குதல் சம்பவம்

எரிெபாருள் ெகாள்வனவுக்காக  
இந்தியா 500 மில்.ெடாலர் நிதியுதவி  

- அைமச்சர் ேரா�த்த அேபகுணவர்தன  
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பா�ம்  

அர�யல் ெசய்யும் உ�ைம எ�ர்க்-
கட்�க்கு உள்ளது. எ�னும் நாட்�ற்-
காக ேமற்ெகாள்ளும் அ��ருத்�த் 
�ட்டங்கைள �ன்னைடவு ெசய்யும் 
ெசயல்க�ல் எ�ர்க்கட்� ஈடுபடக்கூ-
டாது என அைமச்சர் ேரா�த்த அேப-
குணவர்தன ெத��த்தார்.  

பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று ஜனா�-
ப� ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ ஆற்�ய 
ெகாள்ைக �ளக்க உைர ெதாடர்�ல் 
கருத்து ெத��த்த ேபாேத அைமச்சர் 
இவ்வாறு ெத��த்தார்.  

 அது ெதாடர்�ல் ேமலும் ெத�-
�த்த அைமச்சர்:  

ஜனா�ப��ன் ெகாள்ைக �ளக்க-

வுைர�ல் அவர் நாட்டுக்கு 
�கச்�றந்த ெசய்�ைய 
ெத��த்துள்ளார். கடந்த 
இரண்டு வருட காலம் 
நாடு முடக்கப்பட்�ருந்-
தைத நாம் அைனவரும் 
அ�ேவாம். அதனால் கடந்த 
இரண்டு வருடங்க�ல் 
நாட்�ன் ெபாருளாதாரத்ைத 
முன்ேனற்றேவா அ��ருத்-
�ைய முன்ெனடுப்பேதா மு�யாத 
கா�யமாக இருந்தது.  

எ�னும் தற்ேபாது �லவும் சூழ்�-
ைல�ல் ஜனா�ப�யால் முன்ைவக்-
கப்பட்ட ேவைலத்�ட்டங்களுக்-
கைமய எ�ர்வரும் மூன்று வருட 
காலங்கள் நாட்�ன் அ��ருத்�க்கும் 

ெபாருளாதார முன்ேனற்-
றத்துக்கும் �றந்த வ�வ-
குக்கும். எ�னும் சவால்-
களுக்கு முகங்ெகாடுக்க 
ேவண்�யுள்ளது என்பைத 
நாம் கு�ப்�ட ேவண்டும்.  

எ�ர்க்கட்�க்கு அர�யல் 
ெசய்யும் உ�ைம உள்ளது 
எ�னும் நாட்�ன் அ��-
ருத்�க்கு பங்கம் �ைள-

�க்கும் வைக�ேலா நாட்�ன் 
முன்ேனற்றத்ைத �ன்னைடவு ெசய்-
வதற்ேகா ெசயற்படக் கூடாது என 
நாம் ேகட்டுக்ெகாள்�ன்ேறாம். அது 
ெதாடர்�ல் ஜனா�ப� �டுத்துள்ள 
அைழப்பு �கவும் �றந்தது என்றும் 
அைமச்சர் ேமலும் ெத��த்தார்.(ஸ)  

 நாட்டின் முன்ேனற்றத்ைத தடுக்க
 எதிர்க்கட்சி ெசயற்படக்கூடாது ருக்மல் கமேக�ன்  

தந்ைத காலமானார்
ேலக்ஹவுஸ் �றுவனத்�ன் 

புைகப்படக் கைலஞர், ஊட-
க � ய ல ா -
ளர் ருக்மல் 
க ம ே க �ன் 
தந்ைத யூ.�. 
ஜ ய � ங் க 
(வயது 73) 
காலமானார்.  

அன் ன ா -
�ன் பூதவுடல் ெபாது மக்கள் 
அஞ்ச�க்காக ெபாரைள ஜய-
ரட்ண மலர்ச்சாைல�ல் ைவக்-
கப்பட்டு ேநற்று மாைல 4.30 
க்கு ெபாரைள கனத்ைத மயா-
னத்�ல் தகனம் ெசய்யப்பட்-
டது.   

இலங்ைக இைற-
யாண்ைம மு�க்கான 
500 �ல்�யன் ெடாலர்-
கைள ெசலுத்�யுள்ளதாக 
மத்�ய வங்� அ��த்-
துள்ளது.  

இந்த இைறயாண்ைம 
மு� ேநற்று மு�ர்வு 
காலத்ைத எட்�யைதய-
டுத்ேத, 500 �ல்�யன் 
அெம�க்க ெடாலர்கள் ெசலுத்தப்பட்டுள்ள-
தாக மத்�ய வங்��ன் ஆளுநர் அ�த் �வார்ட் 
கப்ரால் ெத��த்துள்ளார்.  

இைறயாண்ைம பத்�ரத்�ற்காக

500 மில்லியன் ெடாலர்கைள
ெசலுத்தியது மத்திய வங்கி  

- முன்னாள் ஜனா�ப� ைமத்��பால ��ேசன



editor.tkn@lakehouse.lk

ஒன்பதாவது  ்பாராளுமன்றத்தின இரண்ா -
வது அமர்வ அங்குரார்ப்பணம் செய்து 
்வக்கும் வ்ையில் ஜனாதி்பதி கைாட்ா்பய 

ராஜ்பக் ஷ கேற்று ்பாராளுமன்றத்தில் சைாள்ை்ப 
பிரை்ன உ்ர்ய நிைழ்த்தினார. அநத உ்ரயின 
ஊ்ாை ்பல்கவறு வி்யங்ை்ை சுடடிக் ைாடடிய ஜனா -
தி்பதி, ோடு தற்க்பாது எதிரகோக்கியுளை ெவால்ை்ை 
சதளிவாை எடுத்துக் கூறியகதாடு, 'இநதக் ைடினமான 
ெநதர்ப்பத்தில் ோட்்க் ைடடிசயழு்ப்ப அ்னவரும் 
ஒன்றாை இ்ணநது செயற்்படும் ்பாரிய ச்பாறு்பபு 
மக்ைள பிரதிநிதிைைாகிய உங்ைள அ்னவருக்கும் 
உளைது. அநத்ப ச்பாறு்பபி்ன நி்்றகவற்்ற எம்மு-
்ன இ்ணநது செயற்்படுமாறு உங்ைள அ்னவருக்-
கும் அ்ை்பபு விடுக்கினக்றன' எனறும் குறி்பபிட்ார. 

இது வரலாற்று முக்கியத்துவம் மிக்ை அ்ை்ப்பா-
கும். இநத அ்ை்ப்்ப ோடடின மீதும், மக்ைள மீதும் 
அனபு சைாண் மக்ைள பிரதிநிதிைள ்பயன்படுத்திக் 
சைாளவர. ெைலரும் ஜனாதி்பதியு்ன இ்ணநது 
செயற்்ப் கவணடியது ைாலத்தின அவசியத் கத்வ-
யாகும். மிை முக்கிய ைாலைட்த்திகலகய ஜனாதி்பதி 
இநத அ்ை்ப்்ப விடுத்திருக்கின்றார. 

2019 இறுதி்ப ்பகுதியில் கதாற்்றம் ச்பற்்ற 
சைாவிட 19 ச்பருநசதாற்று குறுகிய ைால்ப ்பகுதி -
யில் முழு உலகிற்குகம ெவாலானது. அதனால் முழு 
உலைமுகம அதன தாக்ைங்ை்ை ஏை கேரைாலத்தில் 
எதிரசைாணடுளைன. அதன  தாக்ைங்ைளுக்கு ்பாரிய 
ச்பாருைாதாரத்்தக் சைாணடுளை வைரச்சிய்்நத 
ோடுைள மாத்திரமல்லாமல் வைரமுை ோடுைளும் 
கூ் முைம் சைாடுத்துளைன.  

அநத வ்ையில் சிறிய ச்பாருைாதாரக் ைட் -
்ம்ப்்பக் சைாணடுளை இலங்்ை்யயும் இ்பச்ப -
ருநசதாற்றின தாக்ைங்ை்ை எதிரசைாணடுளைது. 
இத்சதாற்றின   ்பரவு்லக் ைடடு்ப்படுத்த முனசனடுக் -
ை்ப்பட் தனி்ம்ப்படுத்தல் ஊர்ங்கு, மு்க்ைம் உள-
ளிட் ்பல்கவறு ே்வடிக்்ைைளும் இதற்கு ச்பரிதும் 
உதவியுளைன. 

குறி்ப்பாை இநோடடுக்கு அநநியச் செலாவணி்ய 
ஈடடித் தருவதில் முனனணி வகிக்கும் து்்றைைாை 
விைங்கும் உல்லாெ்ப ்பயணத்து்்ற, சவளிோடடு 
கவ்லவாய்்பபில் ஈடு்படுகவார து்்ற, ஆ்்க் 
்ைத்சதாழில் து்்ற அவற்றில் குறி்பபி்த்தக்ை்வ-
யாை விைங்குகின்றன. 

இவவா்றான சேருக்ைடியிலிருநது ோட்் மீடச் -
டுக்ைசவன உலகின ்பல ோடுை்ை்ப க்பானறு இலங் -
்ையும் ்பல ே்வடிக்்ைை்ை முனசனடுத்தது. 
அதன வி்ைவாை மக்ைளும் ச்பாருைாதார அசெௌ -
ைரியங்ைளுக்கு முைம் சைாடுக்கும் நி்ல்ம ஏற்்பட-
்து. அதனால் இத்சதாற்று ஏற்்படுத்தியுளை ச்பாரு -
ைாதாரத் தாக்ைம் மக்ை்ை்ப ச்பரிதும் தாக்குவ்தத் 
தவிரக்கும் வ்ையில் அவவ்பக்பாது நிவாரணங்ை-
ளும் வைங்ை்ப்படடு வருகின்றன. வருமானத்்த 
இைநதுளை சிறிய மற்றும் ேடுத்தர சதாழில் முயற் -
சியாைரைளின ை்னை்ை மீைச் செலுத்தவும் ைால 
அவைாெம் ச்பற்றுக் சைாடுக்ை்ப்பட்து. ஆனாலும் 
இநசேருக்ைடியான சூைலிலும் மக்ைளுக்கு சு்ம்ய 
ஏற்்படுத்தும் வ்ையில் எநதசவாரு வரி அதிைரி்ப-
பும் கமற்சைாளை்ப்ப்வில்்ல என்பது ம்்றக்ை 
முடியாத உண்மயாகும். 

இநசேருக்ைடிக்கு தீரவு ைாண இத்சதாற்றின தாக்-
ைத்்தக் ைடடு்ப்படுத்தும் தடு்பபூசி்ய மக்ைளுக்கு 
ச்பற்றுக் சைாடு்ப்பது ச்பரிதும் ்பயனளிக்கும் எனறு 
உலைைாவிய ரீதியில் ஏற்றுக் சைாளை்ப்படடுளை -
்மக்கு அ்மய இலங்்ையும் ்பாரிய செலவு செய்து 
ோடடின ெனத்சதா்ையில் ச்பரும்்பகுதியினருக்கு 
இத்தடு்பபூசியில் இரணடு க்ாஸை்ையும் ச்பற்றுக் 
சைாடுத்துளைது. மூன்றாவது க்ாஸும் தற்க்பாது 
வைங்ை்ப்படுகின்றது. அதன பிரதி்பலனை்ை மக்ைள 
அனு்பவிக்ை ஆரம்பித்துளைனர. 

அகதகேரம் இத்சதாற்றின வி்ைவாை சேருக்ை -
டியான சூைல் ஏற்்படடுளை க்பாதிலும், ோடடில் அபி-
விருத்தி கவ்லத்திட்ங்ை்ை முனசனடுக்ைவும் அர -
ொங்ைம் தவ்றவில்்ல. குறி்ப்பாை வீதி அபிவிருத்தித் 
திட்ங்ைள, ேைரங்ைள அபிவிருத்தித் திட்ம், கிராம்ப-
பு்ற, ேைர்பபு்ற மாடி வீ்்ம்பபு திட்ங்ைள, ஐயாயிரம் 
்பாலங்ை்ை நிரமாணிக்கும் திட்ம், 14 ஆயிரம் 
குைங்ை்ை அபிவிருத்தி செய்யும் திட்ம், ோடடி -
லுளை அ்னத்து வீடுைளுக்கும் மினொரம். குடிநீர 
வெதிை்ை ச்பற்றுக் சைாடுக்கும் திட்ம், ோடு முழு-
வதிலும் இ்ணயதை வெதி்ய கமம்்படுத்தம் திட்ம் 
உளளிட் ்பல்கவறு அபிவிருத்தித் திட்ங்ைள அவற்-
றில் குறி்பபி்த்தக்ை்வயாகும். 

சைாழும்பு து்்றமுைத்தின கிைக்கு மு்னய அபி-
விருத்தி அண்மயில் சதா்க்கி ்வக்ை்ப்பட்கதாடு 
அதிகவை சேடுஞொ்ல குருோைல் வ்ரயான ்பகுதி 
மக்ைள ்பாவ்னக்ைாை தி்றநது ்வக்ை்ப்பட்்மயும் 
இங்கு சுடடிக்ைாட்த்தக்ை்வயாகும். 

இவவாறு ோடடினதும் மக்ைளினதும் கமம்்பாட்் 
இலக்ைாைக் சைாணடு ே்வடிக்்ைைைள முனசன -
டுக்ை்ப்படடுக் சைாணடிருக்கும் சூைலில் சைாவிட 19 
சதாற்றினால் ஏற்்படடுளை ச்பாருைாதார சேருக்ை -
டியிலிருநது ோட்் மீைக்ைடடிசயழு்பபுவதற்ைாை 
ைடசி அரசியல் க்பதங்ைளுக்கு அ்ப்பால் இநோடடின 
அ்னத்து ்பாராளுமன்ற உறு்பபினரைள உளளிட் 
எல்லா பிர்ஜைளும் ஒனறி்ணநது செயற்்ப் 
கவணடும். அதற்ைாை ஜனாதி்பதியின அ்ை்ப்்ப 
உரிய மு்்றயில் ்பயன்படுத்திக் சைாளை கவணடும். 
அதுகவ மக்ைளின எதிர்பார்ப்பாகும்.

35, டி. ஆர. விஜயவரதன மாவத்்த, சைாழும்பு- - 10

த்பால் ச்படடி இலக்ைம் : 834
சதா்லக்பசி இலக்ைம் : 2429429, 2429272, 2429279

ச்பக்ஸ : 2429270, 2429329, விைம்்பர முைா்மயாைர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

4 2022 ஜனவரி 19 புதனகிை்ம19–01–2022

ஹிஜ்ரி வரு்ம் 1443 ஜுமாதல் ஆகி்றா பி்்ற 15
பிலவ வரு்ம்  ் த மாதம் 06ம் ோள    புதனகிை்ம

வீட்டிலிருந்தவாறே மருத்துவ றேவவவை  
பெற்றுக் ப�ாள்ளும் புதிை App அறிமு�ம்

நாடடில் ோளுக்கு ோள அதிைரித்துச் 
செல்லும் மின்பாவ்னக்கு ஏற்்ப 
கமலும் ்பல நீர மினஉற்்பத்தி நி்ல-

யங்ை்ை அ்ம்ப்பதன மூலம் எதிரைால 
மினொர சேருக்ைடிக்கு தீரவி்ன ச்பற்றுக் 
சைாடுக்ை முடியும்.  

அநத வ்ையில் 134.62 மில்லியன அசம-
ரிக்ை ச்ாலர செலவில் மைாவலி ைங்்ைக்கு 
அருகில் 2021 ஆம் ஆணடு ஜனவரி மாதம் 
16 ஆம் திைதி ஆரம்பிக்ை்ப்படடுளை ்பாரிய 
மினஉற்்பத்தி திட்ங்ைளில் ஒன்றான சமா்ற-
சைாளை நீர மினஉற்்பத்தி திட்த்தின நிரமாண 
கவ்லைள துரித ைதியில் இ்ம்ச்பற்று வருகின-
்றன. இதன மூலம் 30.5 சமைாகவாட மினொ-
ரத்்த கதசிய மின உற்்பத்திக்கு( ்பத்தத்திய்) 
வைங்ை முடியுசமன எதிர்பாரக்ை்ப்படுவது்ன 
எதிரைால மினொர சேருக்ைடிக்கு தீரவி்ன 
ச்பற்றுக் சைாடு்ப்பதற்கும் முடியுசமன அரசு 
ேம்புகின்றது.   

இத்திட்த்தின முனகனற்்றம் குறித்து ஆராய்-
வதற்ைாை சூரிய ெக்தி, ைாற்று மற்றும் 
நீர மினஉற்்பத்தி ைருத்திட் இராஜாங்ை 
அ்மச்ெர துமிநத திொோயக்ை அதி-
ைாரிைள ெகிதம் அண்மயில் அங்கு 
செனறு ்பார்வயிட்து்ன துரித ைதியில் 
கவ்லத்திட் நிரமாண்ப ்பணிை்ை 
கமற்சைாளளுமாறு ெம்்பநத்ப்பட் அதிைா-
ரிைளுக்கு ஆகலாெ்ன வைங்கியுளைார. 
அங்கு அவர விகெ் ைலநது்ரயா்்ல-
யும் ே்த்தியுளைார.  

சமா்றசைாளை நீர மினஉற்்பத்தி திட்த்-
தின கவ்லை்ை சைாகரானா சதாற்று 
ைாரணமாை ஏற்்பட் தாமதத்தினால் எதிர-

்பாரத்த ைாலத்திற்குள நி்்றவு செய்வதற்கு 
முடியாமல் க்பானாலும், இறுதிக் ைட்த்தி-
லுளை ்பல திட்ங்ை்ை மிை வி்ரவாை 
ே்்மு்்ற்ப்படுத்தி அவற்்்ற 2023 
ஆம் ஆணடு நி்்றவ்்வதற்கு முனனர 
கதசிய மின உற்்பத்திக்கு ஒனறி்ண்ப்ப-
தற்கு ே்வடிக்்ை எடுக்ை்ப்படும். மிைவும் 
கு்்றவான தயாரி்பபுச் செலவு்ன மின 
உற்்பத்தி செய்யக் கூடிய இனங்ைாண்ப்பட் 
திட்ங்ை்ைஆரம்பி்ப்பதற்கு ே்வடிக்்ை 
எடு்ப்பது்ன அத்திட்ங்ை்ை ே்்மு்்ற்ப-

்படுத்த்ப்படும் க்பாது ஏற்்படும் பிரச்சி்னைள 
ைண்றிய்ப்படடு அதற்ைான தீரவி்ன ச்பற்றுக் 
சைாடு்ப்பதற்கும் ே்வடிக்்ை எடுக்ை்ப்படடுள-
ைது. குறி்பபி்த்தக்ைதாகும்.   

்பாரிய சமா்றசைாளை திட்த்தின மூலம் 
100.5 மணித்தியால சிஷாகவாட மின-
ொரத்்த (விதுளி ஜனனய) வரு்த்திற்கு 
கதசிய வ்லய்ம்பபுக்கு (்பத்தத்தியட்)ஒன-
றி்ண்ப்பதற்கு திட்ம் வகுக்ை்ப்படடுளைது. 
மைாவலி ைங்்ைக்கு குறுக்கை நிரமாணிக் -
ை்ப்படும் 237 மீற்்றர தூரமு்்ய 37 மீற்்றர 
உயரமு்்ய ைால்வாயின மூலம் 38.5 
செக்்யார ்பர்ப்பைவு்ய நீரகதக்ைசமான-
றும் ச்பற்றுக் சைாடுக்ை்ப்படும். இநநீ்ர 
2.7 கிகலாமீற்்றர தூரமு்்ய சுரங்ை 
வழியூ்ாை இயநதிரத்திற்கு (ஜனனயநதிர 
சவத்த) சைாணடுசெல்வதன மூலம் 30.5 
சமொகவாட நீர மின உற்்பத்தி ச்பற்றுக் 
சைாளை்ப்படும் என இராஜாங்ை அ்மச்ெர 
துமிநத திொோயக்ை கமலும் சதரிவித்தார.

வீ டடிலிருநதவாக்ற மருத்துவ 
கெ்வ்ய ச்பற்றுக் சைாளளும் 
வ்ையில் புதிய செயலி (App) உரு-

வாக்ை்ப்படடுளைது. இநத புதிய செயலிஅறிமு-
ைம் செய்யும் நிைழ்வு ைாத்தானகுடி ்பளளிவா-
யல்ைள முஸலிம் நிறுவனங்ைளின ெம்கமைன 
மண்்பத்தில் ே்்ச்பற்்றது   

தாதி உத்திகயாைத்தர எம்.எம்.அனவர 
அஸாம் என்பவரால் வடிவ்மக்ை்ப்படடுளை 
இநத புதிய செயலியானது முதல் த்்வயாை 
உருவாக்ை்ப்படடு அறிமுை்ப்படுத்த்ப்படடுளைது. 
வீடடிலிருநதவாக்ற மருத்துவ கெ்வ்ய 
ச்பற்றுக் சைாளளும் வ்ையில் இது உருவாக்-
ை்ப்படடுளைது. இநத புதிய App ்பற்றி அனவர 
அஸாம் அறிமுைம் செய்தார.   

எமக்கு சதரிநதவரைகைா, எமது உ்றவினர-
ைகைா கோய் நி்ல்ம ைாரணமாை வீடடில் 

இருநதவாக்ற சில ்வத்திய கெ்வை்ை 
ச்ப்ற கவணடிய நிர்ப்பநதத்திற்கு உளைாகின்ற-
னர. இனனும் சிலர சில குறி்பபிட் ்வத்திய 
சதாழிநுட்பவியலாைரைளு்ன சதா்ரபு 
சைாளை முடியாத நி்ல ைாண்ப்படுகின்றது. 
சிலர மிைவும் தூர்ப பிரகதெங்ைளில் இரு்ப்ப-
தனால் ்வத்தியொ்லக்கு செல்வ்த வி் 
வீடடிகலகய ்வத்திய கெ்வை்ை ச்ப்ற 
விரும்புகின்றனர. இவவா்றான நி்ல்ம சில 
கேரங்ைளில் கோயின நி்ல்ய தீவிர நி்ல-
்மக்கு சைாணடு செல்லும். இநநி்ல்ம்ய 
தடுக்கும் தீரவாைத்தான இநத Pro healthcare 
app உருவாக்ை்ப்படடுளைது.   

இலங்்ையில் எநத பிரகதெத்தில் உளைவர-
ைளும் அ்பபிரகதெத்திலுளை சுசுைாதார து்்ற 
ொர வல்லுேரை்ை சதா்ரபு சைாணடு தனது 
்வத்திய கத்வ்ய வீடடில் நி்்றகவற்றிக் 

சைாளை முடியும். இநத செயலி மூலமாை 
எமக்கு கவணடிய சுைாதார ெ்்பயால் அங்கீை-
ரிக்ை்ப்பட் த்ை்ம, அனு்பவமுளை சுைாதாரத் 
து்்ற ொரநத தாதிய உத்திகயாைத்தரைள, இயன 
மருத்துவரைள, உைவைத்து்ணயாைரைள, 
சதாழிநுட்பவியலாைரைள, குருதி ்பரிகொத்னக்-
ைாை இரத்த கெைரி்பபு, செயற்்ை மற்றும் ஆதார 
அவயவ சதாழினுட்பவியலாைர, க்பச்சு சிகிச்்ெ-
யாைர க்பானக்றாரின கெ்வ்ய்ப ச்ப்றலாம்.  

எதிரைாலத்தில் கோயாைரைளின கத்வ்ய 
இலகு்படுத்த கெ்வைள விஸதரிக்ை்ப்படும். 
கெ்வ சதா்ர்பான சைாடு்ப்பனவு வி்பரம் க்பசி 
அறிநது சைாளைலாம்.

அம்்பா்்ற மாவட்த்தின பிரதான 
்த்பச்பாங்ைல் திருவிைா _2022 
ைல்மு்ன தமிழ் இ்ைஞர 

கெ்ன அ்ம்பபின ஏற்்பாடடில் ைல்மு்ன 
்ப்ைய ்பஸ நி்லயத்தில் இ்ைஞர கெ்ன 
அ்ம்பபின த்லவர எம்.ெங்கீத் த்ல்ம-
யில் ே்்ச்பற்்றது.  

இலங்்ையின கதசியக் சைாடி, தமிழ் 
இ்ைஞர கெ்ன அ்ம்பபின சைாடி, ேந-
திக்சைாடி என்பன அதிதிைைால் ஏற்்ற்ப்படடு 
நிைழ்வுைள ஆரம்்பமாகின. வரு்ா வரு்ம் 
ைல்மு்ன பிரதான ேைரம் ்த்பச்பாங்ைல் 
தினத்தனறு அலங்ைரிக்ை்ப்படடு தமிைரை-
ளின ்பாரம்்பரிய ைலாொர ்பண்பாடடு விழு-
மியங்ை்ை சவளி்ப்படுத்தும் வ்ையில் 
நிைழ்ச்சிைள ே்்ச்பறுவதுணடு. மாடடு 
வணடிைள ஊரவலமாை செனறு ்த்ப-
ச்பாங்ைல் திருவிைா இ்ைஞரைைால் 
சைாண்ா்்ப்படடு வருவது வை்மயாகும். 
எனினும் சைாகரானா ைாரணமாை ை்நத 
ைாலங்ைளில் ்த்பச்பாங்ைல் திருவிைா்வ 
பிரமாண்மாை சைாண்ா் முடியவில்்ல.  

தற்க்பாது ைல்மு்ன பிரகதெத்தில் 
சைாகரானா சதாற்று ஓரைவு தணிநதிரு்ப-
்ப்தத் சதா்ரநது 2022 ஆம் ஆணடின 
்த்பச்பாங்ைல் திருவிைா நிைழ்வுைள சி்ற்ப-
்பாை ே்்ச்பற்்றன.  

அம்்பா்்ற மாவட் அரொங்ை அதி்பர 
சஜ.எம்.ஏ.்க்ைஸ பிரதம அதிதியாை ைலநது 
சைாணடு ச்பாங்ைல் ்பா்னயில் புத்தரிசி 
இடடு ச்பாங்ைல் விைா்வ ஆரம்பித்து 
்வத்தார. தமிைர ்பாரம்்பரிய ைலாொரத்்த 
பிரதி்பலிக்கும் மங்ைை வாத்தியங்ைள 
இ்ெக்ை்ப்பட்து்ன ைல்மு்ன மாமாங்ை 
வித்தியாலய மாணவரைளின ே்னம் விைா-
விற்கு அைகு கெரத்திருநதது.  

நிைழ்வின க்பாது ைல்மு்ன வ்க்கு 
பிரகதெ செயலைத்தின கீழ் சதரிவு செய்ய்ப-
்பட் ்பயனாளிைளுக்கு சுவிஸ ோடடில் வசிக்-
கும் விஜயகுமாரன குடும்்பத்தினர வைங்-
கிய 216000 ரூ்பா ச்பறுமதியில் மீனவர 
குடும்்பங்ைளுக்ைான வாழ்வாதார உதவிை-
ளும் தமிழ் இ்ைஞர கெ்ன அ்ம்பபி-
னால் வைங்ை்ப்பட்ன.  

மாவட் அரொங்ை அதி்பர சஜ.எம்.ஏ.்க்ைஸ 
உ்ரயாற்றும் க்பாது, "இநது மக்ைள மாத்திர-
மல்லாது மாவட்த்தின அ்னத்து மக்ைளும் 
ஒனறி்ணநது சைாண்ாடும் விைாவாை 
்த்பச்பாங்ைல் விைா ைாண்ப்படுகின்றது. மதங்-
ைள, இனங்ைள கவ்றாை இருநதாலும் ோட்் 
ைடடிசயழு்ப்ப ோம் எல்கலாரும் ஒகர மக்ைைாை 
செயற்்ப் கவணடும். ச்பணைள கெ்ல அணி-
வதும், ச்பாடடு ்வ்ப்பதும் இநதியாவிலிருநது 
ோம் பின்பற்றிய ைலாொரங்ைைாகும். ோன 
ஒரு ச்பௌத்தராை இருநத க்பாதிலும் தமிைரை-

ளின ்த்பச்பாங்ை்ல சைாண்ாடுகிக்றன. 
ஏ்னய சிங்ைை மக்ைளும் இத்ன சைாண்ா-
டுகின்றாரைள.  

ச்பாங்ைல் ்பா்னயில் தானியம் உட்ப் 
ஏ்னய ச்பாருடைள அ்னத்்தயும் ஒன -
றுகெரக்கும் க்பாகத சு்வ வருகி்றது. அது 
க்பானறு எல்லா மதங்ைளும், இனங்ைளும் 
தங்ைைது ைலாொர ்பண்பாடடு வி்யங்ை்ை 
கெரக்கும் க்பாகத சு்வயான சூைல் உருவா -
கின்றது. அம்்பா்்ற மாவட்த்தில் பி்றநது 
வைரநத ஒருவர இநத மாவட்த்திற்கு அர -
ொங்ை அதி்பராை நியமிக்ை்ப்படடிரு்ப்பது 

இதுகவ முதல் த்்வயாகும். ோன இன, 
மத, சமாழி கவறு்பாடுைள இல்லாத ஒரு 
ேல்ல சூை்ல இநத மாவட்த்தில் ைடடிசய -
ழு்ப்ப எதிர்பாரத்துளகைன. எனக்கு உங்ைள 
ஒவசவாருவரினதும் ஒத்து்ை்பபு முக்கிய -
மான ஒன்றாகும். 

என்ன பிரதம அதிதியாை அ்ைத்து 
இ்ப்படியான ஒரு சைௌரவத்்த வைங்கிய 
இன்்றய ோ்ை எனனால் ம்றக்ை முடியாது. 
இத்ன ஏற்்பாடு செய்த அ்னவருக்கும் ேன-
றிைள" எனறு சதரிவித்தார.  

அம்்பா்்ற மாவட்த்தின அரொங்ை அதி்பர 

ைல்மு்னயில் தனது முதல் நிைழ்வில் 
ைலநது சைாண்்தயிடடு தமிழ் இ்ைஞர-
ைள அரொங்ை அதி்பருக்கு த்ல்ப்பா்ை 
அணிவித்து, முடிசூடடி, ச்பானனா்் 
க்பாரத்தி, மா்லைள அணிவித்து மைத்-
தான வரகவற்பு வைங்கினர.  

கமலதிை மாவட் அரொங்ை அதி்பர வி.சஜ -
ைதீென உ்ரயாற்றும் க்பாது, "அம்்பா்்ற 
மாவட்த்்த்ப க்பானறு ைல்மு்ன ேைரம் 
தமிைர, முஸலிம்ைள, சிங்ைைவரைள என 
்பல்லின மக்ைளும் வாழும் ஒரு அைைான 
பிரகதெமாகும். ைல்மு்னயில் இநத விைா 
சைாண்ா்்ப்ப்வது ேல்லிணக்ை சூைலின 
சவளி்ப்பா்ாகும். இவவா்றான நிைழ்வுைள 
எல்லா ெமய, ெமூை இனத்தவரைைாலும் 
வரகவற்ை்ப்படுவது சி்றநத ேல்லிணக்ை 
சூைலலுக்கு ைால்கைாைாை அ்மகி்றது" 
எனறு சதரிவித்தார.  

இநத நிைழ்வில் பிரிகைடியர அ்பயகைான, 
ைல்மு்ன வ்க்கு பிரகதெ செயலாைர ரி.சஜ.
அதிெயராஜ், ைல்மு்ன உதவி்ப ச்பாலிஸ அத்-
தியடெைர எம்.எல்.புத்திக்ை, ச்பாலிஸ நி்லய்ப 
ச்பாறு்ப்பதிைாரி எம்.்றபீக், 18 வது பிரிவு 
ைட்்ையிடும் இராணுவ அதிைாரி கமஜர 
சிறிகென, ச்ாக்்ர புஷ்பலதா கலாைோதன 
உட்ப் ்பலர ைலநது சைாண்னர.

ஏ.எல்.எம்.ஷினாஸ...?
(பெரியநீலாவணை நிருெர்)

ஏ.பிரசதைஸ...?
(அநுராதபுரம் தினகரன் நிருெர்)

எம்.எஸ.எம்.நூரதீன...?
(புதிய காததான்குடி தினகரன் நிருெர்)

பமாேப�ாள்்ள நீர்மின் உற்ெத்தி 
திட்்ட நிர்மாணம் துரி்த �தியில்

�ல்முவையில் இைநல்லிணக்�த்வ்த
பவளிபெடுத்திை பொங�ல் விழா

2023 ஆம் ஆண்டு
நிறைவறைவதற்கு   
முன்னர் ததசிய மின
உற்்பத்தியுைன
இறைக்கப்படும்

ஜனாதிெதி விடுததுள்ள வரலாற்று 
முக்கியததுவம் மிக்க அணைப்பு

பகைவகைக் ைண்டால் பபடாறுத்துச் பெல்்ல 
வவணடும், அபபகைவர்க்கு முடிவு ைடா்லம் வந்த 
வபடாது அவருக்ய ்தக்ல கீவே விழும்.

செறுே்ரக் ைாணின சுமக்ை இறுவ்ர
ைாணின கிைக்ைாம் த்ல
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க�ௌரவ சபாநாய�ர் அவர்�ளே, ைாண்புமிகு 
பிரதைர் அவர்�ளே, க�ௌரவ எதிர்�ட்சித் தமைவர் 
அவர்�ளே,   

க�ௌரவ அமைசசர்�ளே, க�ௌரவஇராஜாங� 
அமைசசர்�ளே, க�ௌரவ பாராளுைன்்ற உறுப்பினர்-
�ளே...   

2022 இல் உதித்த புத்தாண்மடை முன்னிட்டு உங-
�ளுக்கும் நாட்டு ைக்�ள் அமனவருக்கும் எனது 
நல்வாழ்த்துக்�மேத் கதரிவித்துக் க�ாள்கின்ள்றன்.   

உங�மேப் ளபான்று ஜனநாய� வழிமும்றயினூ-
டைா� ைக்�ளின் ஆமைமயப் கபற்று ஜனாதிபதி பத-
விக்கு நியமிக்�ப்பட்டுள்ே நானும் நாட்டில் வாழும் 
அமனத்து ைக்�ளுக்கும் கபாறுப்புக் கூ்ற �டைமைப்-
பட்டுள்ளேன். ளதர்தலில் எனக்கு வாக்�ளித்தவர்�ள் 
ைட்டுைல்ை, வாக்�ளிக்�ாத ைக்�ள் கதாடைர்பா�வும் 
கபாறுப்பு கூறும் �டைமை எனக்கு உள்ேது.   

எனளவ, பாராளுைன்்றத்திலும் அதன் கவளியி-
லும் ஆளுங�ட்சியும், எதிர்�ட்சியும் தனது �டைமைப் 
கபாறுப்புக்�மே கசவவளன நிம்றளவற்றி, நாடு 
எதிர்ளநாக்கியுள்ே சவால்�ளிலிருந்து கவற்றி கபறு-
வதற்கு எனக்கு உதவுைாறு நாட்டின் ஜனாதிபதி 
என்்ற வம�யில் இன்று உங�ள் அமனவருக்கும் 
ளவண்டுள�ாள் விடுக்கின்ள்றன்.   

�டைந்த இரண்டு ஆண்டு�ள் கபரும் சவால்�மே 
எதிர்ளநாக்கிய �ாை�ட்டைைா� அமைந்தது. ஒட்டுகைாத்-
தைான உைம�ளய ஒளரயடியா� தாக்கிய க�ாவிட் 
19 உை�ோவிய கதாற்று ளநாமய நாம் எதிர்-
க�ாள்ே ளநர்ந்தது. இந்த கதாற்று ளநாய் �ாரைைா� 
உைகில் அபிவிருத்தியமடைந்த ைற்றும் அபிவிருத்திய-
மடைந்து வரும் அமனத்து நாடு�ளும் பாரிய கபாரு-
ோதார கநருக்�டிமய எதிர்ளநாக்கின. சிறிய கபாரு-
ோதாரகைான்ம்றக் க�ாண்டுள்ே இைஙம�மய 
அது �டுமையா� பாதித்தது. பை தடைமவ நாட்மடை 
முடைக்� நிமைக்கு க�ாண்டு வருவதற்கு ளநர்ந்தது. 
இதனால் நாட்டின் கபாருோதார கசயற்பாடு�ளும் 
கபருைேவில் பாதிக்�ப்பட்டைன. நாட்டுக்கு அந்நிய 
கசைாவணிமய க�ாண்டு வந்த சுற்றுைாத்தும்ற, 
கவளிநாடு�ளில் பணிபுரியும் ஊழியர்�ள் ைற்றும் 
ஆமடை கதாழில்தும்ற ளபான்்ற முக்கிய தும்ற�ள் 
அமனத்தும் இந்த கதாற்றுளநாயினால் கபரும் 
இமடையூறு�மே எதிர்ளநாக்கின. உை�ோவிய ரீதியி-
ைான இத்கதாற்று ளநாய் பரவுவமதக் �ட்டுப்படுத்த 
பல்ளவறு சட்டைவிதிமும்ற�மே அமுல்படுத்த ளநர்ந்-
ததனால் பை கதாழில் முயற்சி�ள் ைற்றும் சுயகதா-
ழிலில் ஈடுபடுளவாரின் அன்்றாடை வருைானம் பாதிக்-
�ப்பட்டைது. ைக்�ளின் கபாதுவான வாழ்க்ம�யும் பை 
தமடை�மே எதிர்ளநாக்கியதனால் சமுதாயத்தில் உே-
ரீதியான பாதிப்பு�ளும் ஏற்பட்டிருந்தன.   

க�ாவிட் 19 உை�ோவிய ரீதியிைான கதாற்று 
ளநாயிலிருந்து ைக்�மேப் பாது�ாக்� அரசு பாரிய 
கசைவு�மே ளைற்க�ாண்டைது. அடிக்�டி நாடு முடைக்-
�ப்பட்டை அமனத்து சந்தர்ப்பங�ளிலும் வருைானங-
�மே இழந்த ைக்�ளுக்கு நிவாரைங�மே வழங� 
நாங�ள் நடைவடிக்ம� எடுத்ளதாம். உை�ோவிய 
ரீதியிைான இத்கதாற்று ளநாய் �ாரைைா� வருைா-
னங�மே இழந்த சிறிய ைற்றும் நடுத்தர கதாழில்-
முயற்சியாேர்�ளின் �டைன் மீள் கசலுத்தமை பிற்-
ளபாடுவதற்கும் நாங�ள் நடைவடிக்ம� எடுத்ளதாம். 
கும்றக்�ப்பட்டை எந்தகவாரு வரிமயயும் நாங�ள் 
மீண்டும் அதி�ரிக்�வில்மை. அரசு ஊழியர்�ளின் 
சம்பேம் ைற்றும் க�ாடுப்பனவு எவற்ம்றயும் 
நாங�ள் கும்றக்�வில்மை.   

எத்தம�ய கபாருோதார கநருக்�டி�ள் �ாைப்-
பட்டைாலும் ைக்�ளின் ஆளராக்கியத்திற்கு முன்னு-
ரிமை வழஙகி அதற்குத் ளதமவயான அமனத்து 
கசைவு�மேயும் அரசு ளைற்க�ாண்டைது. நாடு முழு-
வதிலும் தனிமைப்படுத்தும் நிமையங�ள் ைற்றும் 
சிகிசமசயளிப்பு நிமையங�ள் தாபிக்�ப்பட்டைதுடைன், 
மவத்தியசாமை�ளுக்குப் புதிதா� 35,000 இற்கும் 
அதி�ைான படுக்ம��மே வழஙகிளனாம். வீடு�-
ளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டை அமனத்து குடும்பங-
�ளுக்கும் 10,000 ரூபா கபறுைதியான உைவு 
நிவாரை கபாதி�மே வழஙகிளனாம்.   

க�ாவிட் 19 உை�ோவிய ரீதியிைான இத்-
கதாற்ம்றக் �ட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒளர ஒரு வழி 
தடுப்பு ஊசி வழஙகுவளத என்பமத நாம் புரிந்து 
க�ாண்ளடைாம். அதன்படி பாரிய கசைவு�மே ளைற்-
க�ாண்டு நாட்டுக்குத் ளதமவயான தடுப்பூசி�மேப் 
கபற்று 16 வயதிற்கு ளைற்பட்ளடைாருக்கு அந்த 
தடுப்பூசி�மே வழஙகுவதற்கு நாம் நடைவடிக்ம� 
எடுத்ளதாம். தற்ளபாது இந்த உை�ோவிய ரீதியி-
ைான கதாற்றுப் பரவமை �ட்டுப்படுத்தல் கதாடைர்-
பா� ஏமனய உை� நாடு�ளுடைன் ஒப்பிடும�யில் 
நாங�ள் ஒரு திருப்தி�ரைான நிமையில் உள்ளோம்.   

இைக்கு மவக்�ப்பட்டை சனத்கதாம�யில் 85 
வீதத்தினருக்கும் அதி�ைாளனாருக்கு இரண்டு தடுப்-
பூசி�மேயும் வழஙகி இந்த ளநாமயக் �ட்டுப்படுத்தி 
ைக்�ளின் வாழ்க்ம�மய வழமை நிமைமைக்கு 
க�ாண்டு வர முடிந்தது. தற்ளபாது அமனத்து ைக்�-
மேயும் இைக்�ா�க் க�ாண்டு மூன்்றாவது பூஸட்டைர் 
தடுப்பூசிமயயும் வழஙகி வருகின்ள்றாம்.   

இந்த உயர் பாராளுைன்்றத்மதப் பிரதிநிதித்து-
வப்படுத்தும் அரசியல் �ட்சி�ளின் பிரதிநிதி�ள் 
ைத்தியில் அரசியல் ரீதியிைான பல்ளவறு �ருத்து 
ளவறுபாடு�ள் ைற்றும் க�ாள்ம� ளவறுபாடு�ள் 
இருக்கின்்றன. எனினும், நாங�ள் அமனவரும் 
நாட்டின் நன்மைமயளய பிரார்த்திக்கின்ள்றாம். 
உை�ோவிய கதாற்று ளநாயினால் பாதிக்�ப்பட்-
டுள்ே இந்த �டினைான சந்தர்ப்பத்தில் நாட்மடைக் 
�ட்டிகயழுப்ப அமனவரும் ஒன்்றா� இமைந்து 
கசயற்படும் பாரிய கபாறுப்பு ைக்�ள் பிரதிநிதி�-
ோகிய உங�ள் அமனவருக்கும் உள்ேது. அந்தப் 
கபாறுப்பிமன நிம்றளவற்்ற எம்முடைன் இமைந்து 
கசயற்படுைாறு உங�ள் அமனவருக்கும் அமழப்பு 
விடுக்கின்ள்றன். எந்தகவாரு சந்தர்ப்பத்திலும் எைது 

முன்னுரிமை �டைமைப் கபாறுப்புக்�மே ை்றந்துவி-
டைக் கூடைாது.   

நாங�ள் ஈராண்டுக்குள் ஒரு குறிப்பிடைத்தக்�ேவி-
ைான ளவமைத்திட்டைங�மே நிம்றளவற்றுவதா� ைக்-
�ளுக்கு உறுதியளித்து இருந்ளதாம். எனினும், முதல் 
ஈராண்டு�ளில் உை�ோவிய கதாற்று ளநாயினால் 
பாரிய இமடையூறு ஏற்பட்டைது. எனினும் எைது �டைமைப் 
கபாறுப்புக்�மே நிம்றளவற்றுவமத நாங�ள் ை்றக்-
�வும் இல்மை, தட்டிக் �ழிக்�வும் இல்மை.   

2019ம் ஆண்டில் நான் ஜனாதிபதியா� நியமிக்�ப்-
படும் ளபாது ைக்�ளுக்கு இருந்த அடிப்பமடை பிரசசிமன 
ளதசிய பாது�ாப்பு என்பமத பைர் இன்று ை்றந்து விட்டை-
னர். தற்ளபாது நாங�ள் நாட்டின் பாது�ாப்பிமன உறு-
திப்படுத்தியுள்ளோம். இன்று ைக்�ள் ைத்தியில் பயங�-
ரவாதம் கதாடைர்பான அசசம் கிமடையாது.   

பாதாே உை�க் ள�ாஷ்டியின் நடைவடிக்ம��ள் 
அன்று பாரியேவில் வியாபித்து இருந்தன. சிம்றச-
சாமை பஸ வண்டி�ள் மீது துப்பாக்கிச சூடு�மே 
ளைற்க�ாண்டு பாது�ாப்பு உத்திளயா�த்தர்�ள் ைற்றும் 
சிம்றக்ம�தி�ள் க�ாமை கசய்யப்பட்டை ஒரு யு�த்மத 
நாம் �டைந்து வந்துள்ளோம். வீதியில் பயணித்த 
கபாதுைக்�ள் பாதே உை� ள�ாஷ்டியினரின் ளைாதல்-
�ளில் சிக்கி உயிரிழந்த யு�த்மதயும் நாம் �டைந்து வந்-
துள்ளோம். �டைந்த இரண்டு ஆண்டு�ளில் அரசாங�ம் 
இந்த நிமைமைமய ைாற்றியமைத்துள்ேது.   

ளபாமதப்கபாருள் கதால்மை அன்று பாரிய 
ஒரு பிரசசிமனயா� இருந்தது. நாட்டின் இமேஞர்-
�ள் பாரியேவில் ளபாமதப்கபாருள் பாவமனக்கு 
அடிமைப்பட்டு இருந்தனர். கவளிநாடு�ளுக்கு கூடை 
ளபாமதப்கபாருட்�மே வழஙகும் ள�ாஷ்டி�ள் இைங-
ம�யில்உருவாகி எைது நாடு சர்வளதச ளபாமதப் 
கபாருள் �டைத்தல்�ாரர்�ளின் ள�ந்திர நிமையைா� 
உருவாக்�ப்பட்டிருந்தது. இதமன உடைனடியா� �ட்டுப்-
படுத்துவதற்�ா� நாங�ள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடைன் நடைவ-
டிக்ம� எடுத்ளதாம். எைது பாது�ாப்பு பமடையினர், புை-
னாய்வுப் பிரிவினர் துல்லியைா� கசயற்பட்டு இந்த 
நிமைமைமய �ட்டுப்பாட்டுக்குள் க�ாண்டு வந்துள்-
ேனர். ளபாமதப்கபாருள் கதால்மைமய முற்்றா� 
ஒழிப்பதற்கு நாங�ள் ஆரம்பித்த ளவமைத்திட்டைத்மத 
கதாடைர்ந்தும் முன்கனடுப்ளபாம். அயல்நாடு�ளின் 
புைனாய்வு தும்றயினரும்எைக்குத் ளதமவயான த�-
வல்�மே வழஙகி வருகின்்றனர்.   

ைக்�ளுக்கு பாது�ாப்பு வழஙகுவதில் கபாலிசா-
ருக்கு பாரிய கபாறுப்புள்ேது. ைக்�ளுக்கு அசசம், 
பீதி இல்ைாைல் வாழக்கூடிய சூழமை உறுதிப்ப-
டுத்துவதற்கு கபாலிசார் கதாடைர்சசியா� ைக்�ேது 
பாது�ாப்பு சம்பந்தைா� விழிப்புடைன் இருத்தல் 
ளவண்டும். இதற்�ா� நாங�ள் கபாலிஸதும்றயில் 
பல்ளவறு ைாற்்றங�மே ளைற்க�ாண்டுள்ளோம்.   

எந்தகவாரு பகுதியில் வாழும் ைக்�ளுக்கும் 
கபாலிஸ நிமையங�ளிலிருந்து ளசமவ�மே இை-
குவா�ப் கபற்றுக் க�ாள்ளும் வம�யில் நாடு முழு-
வதிலும் சுைார் நூற்றிற்கும் அதி�ைான கபாலிஸ 
நிமையங�மே நாங�ள் புதிதா� நிறுவியுள்-
ளோம். அமனத்து கபாலிஸ நிமையங�ளுக்கும் 
ளதமவயான வா�ன வசதி�மேயும் வழஙகியுள்-
ளோம். அவற்றின் உட்�ட்டைமைப்பு வசதி�மே அதி�-
ரித்துள்ேதுடைன், பயிற்சி�ள், கசயைைர்வு�ள் மூைம் 
கபாலிஸ உத்திளயா�த்தர்�ள் ைத்தியில் அறிவு 
ைற்றும் சிந்தமன ரீதியிைான ைாற்்றங�மேச கசய்-
துள்ளோம்.   

கசயலிழந்த நிமையில் �ாைப்பட்டை சூழல் பாது-
�ாப்பு கபாலிஸ பிரிவிமன நாங�ள் மீண்டும் வழுவ-
மடையச கசய்துள்ளோம். கபாதுைக்�ளுக்கும் கபாலி-
சாருக்குமிமடைளயயான கதாடைர்பு�மே ளைலும் 
பைப்படுத்தும் வம�யில் ைக்�ள் பாது�ாப்பு �டைமை�-

ளில் கபாதுைக்�ளின் பங�ளிப்பிமனயும் கபற்றுக் 
க�ாள்ேக் கூடிய வம�யில் சமுதாய கபாலிஸ இரா-
ஜாங� அமைசசிமனயும் தாபித்துள்ளோம்.   

நாங�ள் சர்வளதச சட்டைதிட்டைங�ள் ைற்றும் உடைன்-
படிக்ம��ள் என்பவற்ம்ற ைதிக்கும் ஓர் நாடைா� 
விேஙகுகின்ள்றாம். �டைந்த �ாைங�ளில் எைது 
நாட்டில் ைனித உரிமை�ள் கதாடைர்பா� சர்வளதச 
ரீதியில் எடுத்துச கசல்ைப்பட்டை தவ்றான �ருத்துக்-
�மே சீர்கசய்யும் கபாறுப்பு எங�ளுக்கு உள்ேது. 
எனது ஆட்சிக் �ாைத்தில் எந்தகவாரு விதத்திலும் 
ைனித உரிமை மீ்றல்�ளுக்கு எைது அரசு உடைந்மத-
யா�விருக்�வில்மை. அளதளபான்று எதிர்�ாைத்தி-
லும் அவவா்றான நிமைமை�ள் ஏற்படை இடைைளிக்�ப் 
ளபாவதில்மை. அவவா்றான கசயற்பாடு�மே நாங-
�ள்அஙகீ�ரிப்பதும் இல்மை.   

30 ஆண்டு�ளில் நாட்டில் வாழும் அமனத்துச 
சமூ�ங�ளும் பயங�ரவாதம் �ாரைைா� கபரிதும் 
பாதிக்�ப்பட்டிருந்தன. 2009 ஆம் ஆண்டு பயங�ர-
வாதம் ளதாற்�டிக்�ப்பட்டு, நாட்டில் மீண்டும் சைாதா-
னம் நிமைநாட்டைப்பட்டுள்ேது. இருள்சூழ்ந்த �டைந்த 
�ாை ஞாப�ங�மே ஒருபு்றம் மவத்து அமனத்து 
சமூ�ங�ளும் சைாதானத்துடைனும், ச�வாழ்வுடைனும் 
வாழக்கூடிய பாது�ாப்பான நாகடைான்ம்ற உருவாக்-
குவது எைது ளநாக்�ைாகும். இதற்�ா� அமனவரும் 
இன, ைத, அரசியல் ளவறுபாடு�ளின்றி ஒன்றிமை-
தல் ளவண்டும்.   

யுத்தத்தினால் கபரிதும் பாதிக்�ப்பட்டை வடைக்கு, 
கிழக்கு ைக்�ளின் வாழ்க்ம�மயவழமை நிமை-
மைக்கு க�ாண்டு வருவதற்கு நாங�ள் பாரிய முத-
லீடு�மேச கசய்துள்ளோம்.   

யுத்தம் நிைவிய �ாைத்தில் வடைக்கு, கிழக்கு ைா�ா-
ைங�ளில் இராணுவத்தினரின் பயன்பாட்டிற்�ா� 
ம�ளயற்�ப்பட்டிருந்த �ாணி�ளில் 90 வீதைான-
வற்ம்ற விடுவிப்பதற்�ான நடைவடிக்ம��மே நான் 
பாது�ாப்புச கசயைாேரா� இருந்தளபாது ஆரம்பித்-
திருந்ளதன். அந்த பிரளதசங�ளின் பாது�ாப்பிமன 
உறுதிப்படுத்தி அமைதியான சூழகைான்ம்ற ஏற்ப-
டுத்த எம்ைால் முடிந்துள்ேதனால் எதிர்வரும் நாட்�-
ளில் மீதியா�வுள்ே �ாணி�மேயும் விடுவிக்� எங-
�ளுக்கு இயலும்.   

யுத்தத்தினால் �ாைாைற் ளபானவர்�ள் கதாடைர்-
பான பிரசசிமன ஒரு தரப்பினருக்கு ைாத்திரம் 
கபாதுவானதல்ை. அமனவருக்கும் எம்ைால் முடிந்-
தேவில் நீதி, நியாயம் வழங� நாங�ள் நடைவடிக்ம� 
எடுப்ளபாம்.   

நாங�ள் இனவாதத்மத நிரா�ரிக்கின்ள்றாம். 
நாட்டில் வாழும் அமனத்து பிரமச�ளும் க�ௌர-
வத்துடைன் வாழ்வதற்கும் அவர்�ேது அமனத்து உரி-
மை�மேப் பாது�ாப்பதற்கும் நாங�ள் நடைவடிக்ம� 
எடுத்து வருகின்ள்றாம். இதனால் குறுகிய அரசியல் 
ளநாக்�ங�ள் அடிப்பமடையில் ைக்�மே ஒருவர் மீது 

ஒருவமர ஏவி விடுவமத தற்ளபாதாவது 
நிறுத்துைாறு,அவவா்றான அரசியல்வா-
தி�ளிடைம் ளவண்டுள�ாள் விடுகின்ள்றாம்.   

நீண்டை�ாைைா� தடுப்புக் �ாவலில் 
மவக்�ப்பட்டிருந்த எல்.ரீ.ரீ.ஈ கசயற்-
பாட்டைாேர் சிைருக்கு ைன்னிப்பு வழஙகி 
அவர்�மே விடுதமை கசய்ய நான் 
�டைந்த நாட்�ளில் நடைவடிக்ம� எடுத்தி-
ருந்ளதன். 

நாட்டின் இம்றமை,ளதசிய பாது�ாப்பு 
என்பவற்றிற்கு முன்னுரிமை வழஙகும் 
அளதளவமே சர்வளதச சமூ�த்தினரால் 
முன்மவக்�ப்பட்டுள்ே அவதானிப்பு�ள் 
கதாடைர்பா� நியாயைான பிரதிபலிப்பு-
�மே முன்மவப்பதற்கும் நாங�ள் 
தயாரா� இருக்கின்ள்றாம்.   

நாங�ள் சுதந்திரைான தன்னாதிக்�முள்ே ஓர் 
நாடைாகும். வல்ைரசு�ளுக்கிமடையிைான ளைாதல்�-
ளில் சிக்குவதற்கு எைக்கு எத்தம�ய ளதமவயும் 
கிமடையாது. நாங�ள் எைது அயைவர்�மே க�ௌர-
விப்பதுடைன், அமனத்து நாடு�ளுடைனும் நட்பு்றமவப் 
ளபணுவது எைது க�ாள்ம�யாகும்.   

யுத்தத்தினால் நீண்டை �ாைம் பாதிக்�ப்பட்டிருந்த 
வடைக்கு, கிழக்கு ைக்�ளுக்கு கபாருோதார பாது-
�ாப்ளப முக்கிய ளதமவயா�வுள்ேது. சிறுவர்�-
ளுக்கு சி்றந்த �ல்வி, இமேஞர் யுவதி�ளுக்கு 
ளவமை வாய்ப்பு�ள், சுய கதாழில்�ளில் ஈடுபடு-
பவர்�ள் ைற்றும் கதாழில்முயற்சியாேர்�ளுக்கு 
சி்றந்த சந்மத வாய்ப்புக்�ள், ைக்�ளுக்கு சுத்தைான 
குடிநீர், விவசாய நடைவடிக்ம��ளுக்�ான நீர்ப்பாசன 
வசதி�ள்,வாழ்வதற்குத் ளதமவயான வீடு�ள், மவத்-
தியசாமை�ள், கநடுஞசாமை�ள் உட்படை ளைலும் 
பை அடிப்பமடை வசதி�ள் அவர்�ளுக்குத் ளதமவ-
யா�விருந்தது. அமனத்து சமூ�த்தினருக்கும் எத்-
தம�ய பராபட்சமுமின்றி ளதமவயான அமனத்து 
வசதி�மேயும் வழஙகுவது நல்லிைக்�த்திற்கு 
அடிப்பமடையா� அமையும் என்பது அரசின் க�ாள்-
ம�யாகும்.   

இதனால் இந்தப் பாராளுைன்்றத்மதப் பிரதிநி-
தித்துவப்படுத்தும் வடைக்கு, கிழக்கு பிரளதசங�ளில் 
உள்ே ைக்�ளின் பிரதிநிதி�ளிடைம் நான் ஓர் ளவண்-
டுள�ாமே விடுகின்ள்றன். பல்ளவறுபட்டை அரசியல் 
�ருத்து ளவறுபாடு�மே தற்�ாலி�ைா� ஒருபு்றம் 
மவத்து உங�ள் பிரளதசங�ளில் வாழும் ைக்�ளின் 
வாழ்க்ம�த் தரத்மத உயர்த்துவதற்கு அரசு எடுக்-
கும் நடைவடிக்ம��ளுக்கு நீங�ள் உங�ேது ஆதர-
விமன வழங� ளவண்டும்.   

சட்டைத்தின் தாைதம் �ாரைைா� பை இன்னல்-
�மே அனுபவிக்கும் ைக்�ளுக்கு தீர்வு�மே 
வழஙகுவளதாடு, முதலீட்டு ள�ந்திர நிமையைா� 
இைஙம�மய ைாற்றியமைப்பதற்குத் ளதமவயான 
சட்டைரீதியான ைறுசீரமைப்புக்�மே அறிமு�ப்படுத்த 
ளவண்டிய ளதமவமய பை அரசு�ள் உைர்ந்திருந்த 
ளபாதிலும் அமவ கதாடைர்பான சட்டை ைறுசீரமைப்பு-
�மே ளைற்க�ாள்ே முன்னர் ஆட்சியில் இருந்த 
பை அரசாங�ங�ள் எடுத்த முயற்சி�ள் கவற்றி-
யளிக்�வில்மை. எனினும் எனது அரசு ஆட்சிபீடை-
ளைறியதன் பின்னர் சட்டைத்தும்றயில் �ாைப்படும் 
தாைதங�ளுக்கு முற்றுப்புள்ளி மவத்து மி�வும் 
நம்பிக்ம�யான மும்றயில், கசயற்றி்றன் மிக்� 
வம�யில் நீதி, நியாயம் வழஙகும் கசயற்பாட்டு 
மும்றகயான்ம்ற தாபிப்பதற்கும் நீதிபதி�ளின் எண்-
ணிக்ம�மய அதி�ரிப்பதற்கும், நீதிைன்்றங�ளுக்-
�ான உட்�ட்டைமைப்பு வசதி�மே அதி�ரிப்பதற்கும், 
�ாைம் �டைந்த சட்டைதிட்டைங�மே இற்ம்றப்படுத்துவ-
தற்கும், டிஜிட்டைல் ையைாக்கும் நிறுவனங�ளுக்கி-
மடையிைான கசயற்பாடு�மே ளைம்படுத்துவதற்கும், 
ஐந்தாண்டு திட்டைத்தினூடைா� பை விளசடை ைாற்்றங�-
மேச கசய்துள்ளோம்.   

பை வருடைங�ோ� திட்டைமிடைப்பட்டிருந்த ளபாதிலும், 
ஆரம்பிக்� முடியாதிருந்த அமனத்து சட்டைத்தும்ற 

பிரிவு�மேயும் ஓளர கூமரயின் கீழ் க�ாண்டு வரும் 
'அதி�ரன பியச' ளவமைத்திட்டைத்மதயும்,நீதித்தும்ற 
�ட்டைமைப்பிமன டிஜிட்டைல் ையப்படுத்துவதற்�ான 
திட்டைங�மேயும் நாங�ள் ஏற்�னளவ ஆரம்பித்-
துள்ளோம். 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒட்டுகைாத்-
தைான நீதித்தும்ற�ட்டைமைப்பிமன உள்வாஙகும் 
வம�யில் இந்த டிஜிட்டைல் ையப்படுத்தும் ளவமைத்-
திட்டைத்மத விஸதரிக்� நாங�ள் நடைவடிக்ம� எடுத்து 
வருகின்ள்றாம்.   

சட்டைத்தும்றயில் �ாைப்படும் தாைதங�ளுக்-
குத் தீர்வா� புதிதா� சிறு உரிமை�ளுக்�ான நீதி-
ைன்்றங�ள் ைற்றும் முதலீட்டு நீதிைன்்றங�மேத் 
தாபிக்� நடைவடிக்ம� எடுத்துள்ளோம். அளதளபான்று 
கும்றந்த வருைானம் கபறும் ைக்�ளுக்கு பைச-
கசைவு�மே ளைற்க�ாண்டு நீதிைன்்றங�மே 
நாடிசகசல்வது இைகுவான �ாரியைல்ை. இதனால் 
சிறு வழக்கு�மேத் தீர்ப்பதற்கு நாங�ள் ைாற்று 
வழி�மே அறிமு�ப்படுத்தியுள்ளோம்.   

இதற்கு ளைைதி�ைா� சட்டைைா அதிபர் திமைக்�-
ேம், சட்டைவமரஞர் திமைக்�ேம், அரச இரசாயன 
பகுப்பாேர் திமைக்�ேம் ஆகிய நிறுவனங�ளில் 
ஆேணியினரின் எண்ணிக்ம�மய அதி�ரித்து 
நீதித்தும்றமய மி�வும் கசயற்றி்றனுடைன் இயங� 
மவக்�க் கூடிய வம�யில் அவற்றின் ஆற்்றமை 
விருத்தி கசய்வதற்�ான நிதி ஒதுக்�ங�மே வழங� 
அரசு நடைவடிக்ம� எடுத்துள்ேது.   

எதிர்வரும் மூன்று ஆண்டு�ளுக்குள் இைங-
ம�மய சர்வளதச அஙகீ�ாரம் உள்ே கபரிதும் �வ-
னத்மத ஈர்க்�க் கூடிய ள�ந்திரநிமையைா� ைாற்்ற 
ளதமவயான சட்டை பின்புைத்மத நாங�ள் உருவாக்கி 
வருகின்ள்றாம்.   

1994 ஆம் ஆண்டு கதாடைக்�ம் ஆட்சிக்கு வந்த 
அரசாங�ங�ள் பல்ளவறு சந்தர்ப்பங�ளில் புதிய 
அரசியல்யாப்கபான்ம்ற அறிமு�ப்படுத்த பல்ளவறு 
முயற்சி�மே எடுத்தாலும் அமவ எதுவும் கவற்றிய-
ளிக்�வில்மை. எனளவ, இந்த விடையம் கதாடைர்பா� 
ஆழைா� ஆராய்ந்து விரிவான மும்றயில் ைக்�ளின் 
�ருத்மதப் கபற்று ைக்�ள் சார்பான அரசியல் யாப்-
கபான்ம்ற உருவாக்குவதற்�ான அரசியல் யாப்மபத் 
தயாரிப்பதற்கு அமைசசரமவயின் அனுைதியுடைன் 
அரசியல் யாப்பு உருவாக்�த்திற்�ான ஆளைாசமன 

குழுகவான்ம்ற நியமித்துள்ளேன். இந்தக் குழுவின் 
முன்கைாழிவு�ள் அமைசசரமவயில் விரிவா� 
�ைந்துமரயாடைப்படுவதற்கும் பாராளுைன்்றத்தில் 
விவாதிப்பதற்கும் நான் எதிர்பார்க்கின்ள்றன்.   

துரிதைான ைற்றும் நிமைளப்றான அபிவிருத்திக்கு 
உட்�ட்டைமைப்பு வசதி�மே அபிவிருத்தி கசய்வதன் 
அவசியத்மத நாங�ள் நன்கு அறிந்துள்ளோம். 
அதனால் உை�ோவிய ரீதியிைான கதாற்று ளநாய் 
பின்னணியிலும், உட்�ட்டைமைப்பு வசதி�மே அபி-
விருத்தி கசய்யும் பணி�மே நாங�ள் கதாடைர்ந்து 
கசய்து வருகின்ள்றாம்.   

சுபீட்சத்தின் ளநாக்கு க�ாள்ம�ப் பிர�டைனத்தில் 
உடைன்பட்டை விதத்தில் க�ாழும்பு தும்றமு�த்தின் 
கிழக்கு முமனயத்மத நிர்ைாணித்தமை நாங�ள் 
�டைந்த வாரம் ஆரம்பித்ளதாம். ளைற்கு முமனயத்-
தின் நிர்ைாைப் பணி�ள் இன்னும் சிை தினங�-
ளில் ஆரம்பிக்�ப்படும். 2024 ைற்றும் 2025 ஆம் 
வருடைங�ளில் இக்�ருத்திட்டைம் முடிவமடையும் ளபாது, 
க�ாழும்புத் தும்றமு�த்தின் க�ாள்ேேவு இருைடைங-
�ாகி உை�த்தில் அதிளவமை மிகுந்த தும்றமு�ங-
�ள் 15 ற்குள் எங�ோல் இமைய முடியும்.   

தற்ளபாது நாட்டின் கபாருோதாரம் படிப்படியா� 
இயல்பு நிமைக்குத் திரும்பி வருகி்றது. சுற்றுைா 
பயணி�ள் மீண்டும் வருகி்றார்�ள். ஏற்றுைதித் 
தும்றயில் கதளிவான வேர்சசி �ாைப்படுகின்்றது. 
ஆனால் ளைலும் பை சவால்�மே நாம் எதிர்ளநாக்� 
ளவண்டியுள்ேது. அவற்ம்றக் கவற்றிக�ாள்வதற்-
�ா� குறுகிய �ாை ைற்றும் நீண்டை �ாை தீர்மவ 
வழஙகுவது அவசியைா�வுள்ேது.   

இவவா்றான குறுகிய �ாை தீர்வா�த்தான் இந்த 
வருடை வரவு கசைவுத் திட்டைத்தில் கிராமிய வாழ்வாதார 
ளைம்பட்டு நடைவடிக்ம��ளுக்�ா� கபருைேவு நிதி 
ஒதுக்�ப்பட்டுள்ேது. இதன் மூைம், நாடு முழுவதும் 
உள்ே ஏராேைான சுயகதாழில் கசய்பவர்�ளுக்கு 
உதவ அரசாங�ம் எதிர்பார்க்கின்்றது.   

இன்று ைக்�ள் எதிர்ளநாக்கும் கபாருோதார 
கநருக்�டி�மே நாம் நன்கு புரிந்து க�ாண்டுள்-
ளோம்.எனளவ,2022 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தி-
ளைளய ைக்�ளுக்�ா� 229 பில்லியன் ரூபா நிவா-
ரைப் கபாதிமய அறிமு�ப்படுத்த அரசாங�ம் 
தீர்ைானித்துள்ேது. கபரும் கபாருோதார சவால்-
�ள் ைத்தியிலும், அரசாங�ம் ைக்�ளின் பிரசசிமன-
�மே உைர்ந்து கசயற்படுவதால் இந்த நிவார-
ைங�ள் வழங�ப்படுகின்்றன.   

�டைந்த இரண்டு ஆண்டு�ோ� விவசாயி�ளுக்கு 
எங�ள் அரசு இைவசைா� உரம் வழஙகி வருகி்றது.   

கநல்லுக்கு 50ரூபாய் உத்தரவாத விமை நிர்-
ையம் கசய்ளதாம். அரசு50ரூபாய் க�ாடுத்தளபா-
து,தனியார் தும்றயினர் விவசாயி�ளுக்கு ளைலும் 
அதி�ைான விமைமய க�ாடுத்தனர். சிை சந்தர்ப்-
பங�ளில் அரசாங�ம் எடுத்த அந்த முடிவால்தான் 
ஒரு கிளைா 60 முதல் 70ரூபாய்க்கு விற்� முடிந்-
தது. இதமன இன்று விவசாய சமூ�த்தில் ஒரு பிரிவி-
னர் ை்றந்திருப்பது வருத்தத்துக்குரிய விடையைாகும்.   

நான் ஜனாதிபதியா� பதவிளயற்்ற பின் பாசிப்-

பயறு, க�ௌபி, ைஞசள் இஞசி ளபான்்ற 16 பயிர் 
வம��மே இ்றக்குைதி கசய்வமத நிறுத்திளனன். 
இன்று விவசாய சமூ�ம் அதன் பைமன அனு-
பவித்து வருகி்றது. விவசாய உற்பத்தி கபாருட்�-
ளுக்கு நல்ை விமை கிமடைக்கின்்றது. அளதளபான்று, 
ளதயிமை, ளதங�ாய், இ்றப்பர் ளபான்்றவற்றுக்கு 
சமீப �ாைத்தில் சி்றந்த விமை கிமடைத்தது. இதற்கு 
நாம் ளைற்க�ாண்டை க�ாள்ம� ரீதியான தீர்ைா-
னங�ளே �ாரைம். இன்று ைஞசள் விமேசசலில் 
தன்னிம்றவு கபற்றுள்ளோம். மீள் ஏற்றுைதி நிறுத்-
தப்பட்டுள்ேதால் மிேகு, �றுவா, பாக்கு ளபான்்ற 
பயிர்�ளின் உற்பத்தியாேர்�ளுக்கு நல்ை விமை 
கிமடைத்து வருகி்றது. அளதளபான்று கவற்றிமைக்கு 
இன்று நல்ை விமை கிமடைக்கி்றது.   

�டைந்த �ாைத்தில் இந்த நாட்டிற்கு எத்தளனால் 
இ்றக்குைதி கசய்வது கதாடைர்பா� கபரும் எதிர்ப்பு 
நிைவியது. நாங�ள் ஆட்சிக்கு வந்ததும் எத்தளனால் 
இ்றக்குைதிமய முற்றிலும் தமடை கசய்ளதாம். அதன் 
�ாரைைா� இன்று சீனி உற்பத்தி ஆமை�ள் இைாபம் 
ஈட்டி வருகின்்றன. அளதளபான்று �ரும்பு விவசாயி�-
ளுக்கும் நல்ை வருைானம் கிமடைக்கின்்றது.   

இன்று பால் பண்மையாேர்�ளுக்கும் நல்ை 
சந்மத உருவாக்�ப்பட்டுள்ேது. உள்ளூர் பால் உற்-
பத்தி நிறுவனங�ளின் ைாபம் அதி�ரித்துள்ேது.   

நசசுத்தன்மையற்்ற பசுமை விவசாயத்திற்-
�ா� நாங�ள் எடுத்த க�ாள்ம�மய கசயற்ப -
டுத்தும் ளபாது,சிை சிக்�ல்�ளுக்கு மு�ம்க�ா-
டுக்� ளவண்டியிருந்தது. எைது ளநாக்�ம் ைற்றும் 
திட்டைம் கதாடைர்பா� சரியா� அறிவூட்டைப்படைாமை -
யினாலும், திட்டைத்மத அறிமு�ப்படுத்துவதில் 
ஏற்பட்டை சிை நமடைமும்ற சிக்�ல்�ள் அரசியல்ை -
யைாக்�ப்பட்டைதாலும் இது கதாடைர்பா� தவ்றான 
புரிதல் ஏற்பட்டைது. பசுமை விவசாயம் கதாடைர் -
பான பரந்த �ருத்து பரப்கபல்மை சிை ளநரங� -
ளில் ளசதன பசமே என கபாறுப்பானவர்�ோல் 
தவ்றா�ப் புரிந்துக�ாள்ேப்பட்டைமை தவ்றான 
�ருத்துக்�ள் ைக்�ள்ையைாகுவதற்கு வழிவகுத் -
தது. அதற்ள�ற்ப சிை முடிவு�ள் கபாதுைக்� -
ளுக்கு சிரைத்மத ஏற்படுத்தியதால் அவற்றில் 
சிை ைாற்்றங�மேச கசய்ய ளவண்டியிருந்தது.   

(07ஆம் பக்கம் பாரக்க)

குறுகிய அரசியல் ந�ோக்கங்களைக ள்கவிட்டு எமது நேசதளே 
்கட்டியயழுப்ப அளைவரும் ஒன்றிளைந்து யசயற்படுநவோம்!

இருள் சூழந்ே ்கடந்ே ்கோல ஞோ்ப்கங்களை
ஒருபுறம் ளவதது விட்டு, அளைதது சமூ்கங்களும் 
சமோேோைததுடனும், ச்கவோழவுடனும் வோழக கூடிய 
்போது்கோப்போை �ோயடோன்ளற உருவோககுவது எமது 
ந�ோக்கம். இேற்கோ்க அளைவரும் இை, மே, அரசியல்
நவறு்போடு்களின்றி ஒன்றிளைேல் நவண்டும்

ஜைோதி்பதி ந்கோட்டோ்போய ரோஜ்பக ஷ 
்போரோளுமன்றததில்  ந�றறு ஆறறிய 
ய்கோள்ள்கப பிர்கடை உளரயில் அளழபபு

�ோம் ்பேவிநயறற முேல் ஈரோண்டு்களில் உல்கைோவிய
யேோறறு ந�ோயிைோல் ்போரிய இளடயூறு ஏற்பட்டது. எனினும்
எமது ்கடளமப ய்போறுபபு்களை நிளறநவறறுவளே �ோங்கள்
மறக்கவும் இல்ளல, ேட்டிக ்கழிக்கவும் இல்ளல
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பிரியநத குைாரவின் குடும்பத்துக்கு...
குடும்பத்துக்கு வழங்கப்பட -

வுள்ள 10 வருடங்களுக்்ககான சம்ப -
்ளத்தில் முதல் சம்ப்ளத்்த ்பகாகிஸ் -
தகான் நிறுவனம வழஙகியுள்ளது.  

அதன்்படி ரகாஜ்்ககா இணடஸ்ட் -
ரீஸ் நிறுவனத்தகால் முதல் சம்ப்ள -
மகான 1,667 அமமரிக்்க மடகாலர் 
இலங்்கயில் உள்ள பிரியநத 
குமகாரவின் ம்னவியின் வஙகி 
்கணக்கிற்கு மகாற்்றப்பட்டுள்ளதகா்க 
்பகாகிஸ்தகான் பிரதமரின் அரசியல் 
மதகாடர்பு சி்றபபு உதவியகா்ளர் 
டகாக்டர் ஷகா்பகாஸ் கில் மதரிவித் -
தகார்.   

இது மதகாடர்பில் அவர் ்பதிவிட் -
டுள்ள டுவிட்டர் ்பதிவில்,   

1,667 அமமரிக்்க மடகாலர் முதல் 
சம்ப்ளத்துடன் 100,000 அமம -
ரிக்்க மடகாலர் மதிபபுள்ள நிதி, 
பிரியநத குமகாரகாவின் ம்னவியின் 
்கணக்கிற்கு மகாற்்றப்பட்டுள்ளதகா்க 
கூறினகார்.   

சியகால்்்ககாட்டில் உள்ள வணி்க 
சமூ்கம இ்றநதவரின் குடும்பத்திற் -
்ககா்க 100,000 அமமரிக்்க மடகாலர் -
்க்்ள திரட்டியதகா்கவும, பிரியநத 
குமகாரவின் சம்ப்ளத்்த அவரது 
ம்னவிக்கு மதகாடர்நதும அனுப -
புவ்த உறுதிமசய்துள்ளகா்கவும 
்பகாகிஸ்தகான் பிரதமர் இமரகான் 
்ககான் கூறியுள்ளகார்.  

ஜனாதி்பதி ததரிவித்த விடயங்கள்
இவவகாறு மதரிவித்தகார்.  
அது மதகாடர்பில் அவர் ்மலும 

மதரிவிக்்்கயில்;   ்ககாலத்துக் -
குப ம்பகாருத்தமகான மி்கச்சி்றநத 
ம்ககாள்்க வி்ளக்்க உ்ர்ய ஜனகா -
தி்பதி ்பகாரகாளுமன்்றத்தில் நி்கழ்த்தி -
னகார்.   நகாட்டுக்்ககா்க அவர் ்மற் -
ம்ககாணடுள்ள மற்றும ் மற்ம்ககாள்ள 
்வணடிய ்வ்லத்திட்டங்கள 
மதகாடர்பில் அவர் இநத உ்ரயின் 

்்பகாது மதளிவகா்க வி்ளக்கியுள -
்ளகார்.  

இன்னும இரணடு வருடங்களில் 
அநத ்வ்லத் திட்டங்கள மவற் -
றி்கரமகா்க ந்டமு்்றப்படுத்தப -
்படும அத்னத் மதகாடர்நது நகாடு 
மசழிப்பகா்க முன்்னற்்றம்டயும 
என்்ப்த எமது நமபிக்்்க என்றும 
அ்மச்சர் ்மலும மதரிவித்தகார். 
(ஸ) 

ஸ்ரீலங்கா சுதநதிர ்கட்சி... 
பிரச்சி்ன்கள மதகாடர்பில் ஜனகா -

தி்பதி விடயங்க்்ள முன்்வப -
்பகாமரன நகாம எதிர்்பகார்த்்தகாம. 
எனினும குறிபபிட்வணடிய ச்க -
ல்தயும ஜனகாதி்பதி தமது்ரயில் 
குறிபபிட்டகார்.  

்பகாரிய மநருக்்கடி்களுக்கு நகாம 
தீர்வு ்ககாண ்வணடியுள்ளது என்்ற 
விடயத்்தயும அவர் குறிபபிட் -
டகார்.  

நகாடு எதிர்ம்ககாணடுள்ள மடகாலர் 
பிரச்சி்ன, எரிம்பகாருள, ்கல்வித் 
து்்ற உளளிட்ட விடயங்க்்ள -
யும அவர் மதளிவு்படுத்தினகார்.  

எவவகா்றகாயினும ்பகாரிய சவகால் -
்க்்ள அவர் ம்பகாறுப்்பற்றுக் 
ம்ககாணடுள்ளகார். எதிர்வரும 
மூன்று வருடங்கள நகாட்டுக்கு 
ம்பரும சவகால்்கள உள்ளன. 
அ்த்்பகான்று நகாடு என்்ற ரீதியில் 
சிநதித்து மசயற்்பட ்வணடிய 
தருணம இது என நகாம அ்னத்து 
நகாட்டு மக்்களிடமும ்்கட்டுக் -

ம்ககாளகின்்்றகாம. சவகால்்க்்ள 
எதிர்ம்ககாள்ளக் கூடிய ்பலம எமக் -
குத் ்த்வ என்்ப்த நகான் குறிப -
பிட விருமபுகின்்்றன்.  

ஸ்ரீலங்ககா சுதநதிரக் ்கட்சி 
என்்ற வ்்கயில் ஜனகாதி்பதியின் 
ம்ககாள்்க வி்ளக்்க உ்ர மதகாடர் -
பில் நகாம மகிழ்ச்சிய்டகின் -
்்றகாம. அதில் எநதவித பிரச்சி்ன -
யும கி்டயகாது. அதற்கு நகாம 
முழு்மயகான ஒத்து்ழப்்ப 
வழஙகு்வகாம.  

 சிறுசிறு சிக்்கல்்கள ஏற்்படும -
்்பகாது நகாம அது மதகாடர்பில் ்்பச் -
சுவகார்த்்த நடத்து்வகாம. அது 
அரசகாங்கத்தின் ஆ்ரகாக்கியமகான 
நி்லக்கு சி்றநததகா்க அ்மயும.   

எ்தயும ்்பசகாமல் அ்னத் -
துக்கும ்்க்க்்ள உயர்த்துவ்த 
விடுத்து சில சில விடயங்களில் 
எமது ்கருத்துக்்க்்ள மதரிவிப்பது 
அவசியமகாகி்றது என்றும அவர் 
்மலும மதரிவித்தகார். (ஸ) 

சு.்க.வின் நி்பநதமன்களுக்கு...
வர்வற்்கத்தக்்கது என நுணநிதி 

மற்றும சுயத்மதகாழில் அபிவிருத்தி 
இரகாஜகாங்க அ்மச்சர் மசஹகான் 
்சமசிங்க மதரிவித்துள்ளகார்.   

அநுரகாதபுரம பிர்தசத்தில் 
இடமம்பற்்ற மக்்கள சநதிபபில் 
்கலநது ம்ககாணடதன் பின்னர் ஊட -
்கங்களுக்கு ்கருத்து மதரிவிக்கும 
்்பகா்த அவர் இவவகாறு குறிபபிட் -
டகார்.   

ஸ்ரீலங்ககா சுதநதிர ்கட்சி அரசகாங -

்கத்தில் இருநது மவளி்யறினகால் 
அரசகாங்கத்தின் ம்பரும்பகான்்ம 
்பலம ்்களவிக்குள்ளகாகும என 
சுதநதிர ்கட்சியின் உறுபபினர்்கள 
மதரிவிப்பது அடிப்ப்டயற்்றது. 

அரசகாங்கத்தில் இருநது சுதநதிர 
்கட்சி மவளி்யறினகால் அரசகாங்க -
ததின் இருபபுக்கு எவவித ்பகாதிப -
பும ஏற்்படகாது என்றும அவர் மதரி -
வித்தகார். 

தமிழ்க மீனவரது...  
ஈடு்பட்ட குற்்றச்சகாட்டில் ்்கது 

மசய்யப்பட்டுள்ள தமிழ்க மீனவர் -
்களின் வி்ளக்்கமறியல் ம்பபரவரி 1 
ஆம தி்கதி வ்ரயில் நீடிக்்கப்பட் -
டுள்ளது.   

 ்கடநத வருடம டிசம்பர் மகாதம 
20ஆம தி்கதி ்்கது மசய்யப்பட்ட 
குறித்த 13 மீனவர்்களும , மறுநகாள 
ஊர்்ககாவற்து்்ற நீதவகான் நீதிமன் -
றில் முற்்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்்ற 

உத்தரவில் வி்ளக்்கமறியலில் 
தடுத்து ்வக்்கப்பட்டனர்.   

 இநநி்லயில் ்நற்்்றய தினம 
மூன்்றகாவது தவ்ணயகா்க அநத 
வழக்கு ஊர்்ககாவற்து்்ற நீதவகான் 
நீதிமன்றில் எடுத்துக்ம்ககாள்ளப -
்பட்ட ்்பகாது 13 மீனவர்்களின் 
வி்ளக்்கமறிய்ல எதிர்வரும 
ம்பபரவரி 1ஆம தி்கதி வ்ரயில் 
நீதவகான் நீடித்து உத்தரவிட்டகார்.  

ைரக்்கறி விமல்களில்...
 மரக்்கறி்கள வி்ல அதி்கரிபபு 

்ககாரணமகா்க ம்பகாதுமக்்கள ்பருபபு 
மற்றும உருகி்்ளக்கிழஙகு ஆகிய -
வற்றின் நு்கர்வு அதி்கரித்துள்ளதகா -
்கவும அவர் குறிபபிட்டுள்ளகார்.   

 மரக்்கறி்களின் வி்ல அதி்க -
ரிபபு ்ககாரணமகா்க ம்பகாதுமக்்கள 

அத்ன ம்ககாளவனவு மசய்வ்த 
கு்்றத்துக் ம்ககாணடதகால் மரக் -
்கறி்களின் வி்ல்கள சடுதியகா்க 
கு்்றவ்டநதுள்ளதகா்க அ்மச்சர் 
்பநதுல குணவர்தன மதரிவித்துள -
்ளகார். 

அரசின் ்காமலவார சு.்க. தயாரில்மல...
மதரிவித்தகார்.  இது மதகாடர்பில் 

ஊட்கங்களிடம அவர் ்மலும 
கூறியதகாவது:-   

“இநத அரசு ஸ்ரீலங்ககா ம்பகாதுஜன 
முன்னணி ்கட்சிக்கு மட்டும மசகாந -
தமகானது அல்ல. நகாமும அரச ்பங -
்ககாளி்களதகான். மவற்றியில் எமக் -
கும ்பஙகுணடு. என்வ, அரசின் 

்பயணத்்தத் தடுப்பதற்கும, 
்ககா்ல வகாருவதற்கும நகாம தயகா -
ரில்்ல.   

அரசு தவ்றகான தி்சயில் ்பய -
ணிக்குமகானகால் அத்னத் ்தரி -
யமகா்கச் சுட்டிக்்ககாட்டும உரி்ம 
எமக்கு இருக்கின்்றது” என்்றகார்.  

“ நாடு மு்கமத்காடுத்துள்்ள சவால்்கம்ள...
உ்ரயகாற்றும்்பகா்த, ஜனகாதி்பதி 

்மற்்கணடவகாறு மதரிவித்தகார்.  
்பகாரகாளுமன்்றக் ்கட்டடத்மதகாகு-

திக்கு வரு்்கதநத ஜனகாதி்பதி ்்ககாட்-
டகா்பய ரகாஜ்பக்ஷ்வ, ச்பகாநகாய்கர் 
மஹிநத யகாப்பகா அ்்பவர்தன மற்றும 
ம்பகாதுச் மசயலகா்ளர் தமமி்க தசநகா-
யக்்க ஆகி்யகார் வர்வற்்றனர்.  

சமபிரதகாயமகா்க முன்மனடுக்்கப-
்படும மசயற்்பகாடு்களுக்கு மகாத்தி-
ரம முன்னுரி்ம அளித்து ்பகாரகாளு-
மன்்றத்தின் புதிய கூட்டத் மதகாடர் 
ஆரமபிக்்கப்பட்ட்தகாடு, மரியகா்த 
அணிவகுபபு்கள, வகா்கன மற்றும 
குதி்ரப்ப்டத் மதகாடரணி்கள 
எ்வயும அதில் உள்ளடக்்கப்பட்டி-
ருக்்கவில்்ல.  

பிரதகான நு்ழவகாயிலுக்்கருகில் 
வநத ஜனகாதி்பதி்ய, நகாவல ஜனகாதி-
்பதி ம்களிர் ்கல்லூரி மகாணவி்கள ஜய-
மங்க்ள கீதம இ்சத்து வர்வற்்றனர்.  

தனது சிமமகாசன உ்ர்ய ஆற்றிய 
ஜனகாதி்பதி  , “உல்கப ம்பருந 
மதகாற்றுப ்பரவலகால் ்பகாதிக்்கப்பட்-
டுள்ள இநதக் ்கடினமகான ்நரத்தில், 
நகாட்்டக் ்கட்டிமயழுபபுவதற்்ககா்க 
அ்னவரும ஒன்றி்ணநது ்பணி-
யகாற்்ற ்வணடிய ்தசிய ம்பகாறுபபு, 
அ்னத்து மக்்கள பிரதிநிதி்களுக்கும 
உள்ளது. 05 வருடக்்ககாலப்பகுதிக்குள 
குறிபபிட்ட ்வ்லத் திட்டங்க்்ள 

முன்மனடுப்பதகா்க மக்்களுக்கு வகாக்-
குறுதியளித்துள்ள நி்லயில், உல்க-
்ளகாவிய மதகாற்றுப ்பரவல் ்ககாரணமகா்க 
்பல்்வறு இ்டயூறு்க்்ள எதிர்-
்நகாக்்க ்வணடி ஏற்்பட்டது. இருபபி-
னும, அரசகாங்கத்தின் அடிப்ப்டப 
ம்பகாறுபபு்க்்ள நி்்ற்வற்்ற ம்றக்்க-
வில்்ல” என்்றகார்.  

எவவகா்றகான ம்பகாரு்ளகாதகாரப பிரச்சி-
்ன்கள ஏற்்படினும, ம்பகாதுமக்்களின் 
ஆ்ரகாக்கியத்்த முதன்்மயகா்கக் 
்கருதி, அதற்குத் ்த்வயகான அ்னத்-
துச் மசலவு்க்்ளயும ஏற்்க அரசகாங்கம 
நடவடிக்்்க எடுத்தமதன்றும ஜனகாதி-
்பதி எடுத்து்ரத்தகார்.  

்்பகா்தபம்பகாரு்்ள முற்்றகா்க 
ஒழிப்பதற்கு ஆரமபிக்்கப்பட்ட 
்வ்லத்திட்டம மதகாடர்நது முன்-
மனடுக்்கப்படுமமன்றும மதரிவித்த 
ஜனகாதி்பதி, நகாட்டுக்குள ்பகாரிய்ள-
வில் வியகாபித்திருநத ்பகாதகா்ள உல்கக் 
்்ககாஷ்டி்க்்ள ஒழிக்்க, ்கடநத 
இரணடு வருடங்களில் அரசகாங்கம 
நடவடிக்்்க்க்்ள முன்மனடுத்தது 
என்றும குறிபபிட்டகார்.  

இலங்்க எப்்பகாதும சர்வ்தச  
சட்டங்க்்ளயும மரபு்க்்ளயும மதிக்-
கும நகாடகாகும. தன்னு்டயஆட்சிக்-
்ககாலத்தில், எவவ்்கயிலும மனித 
உரி்ம மீ்றல்்கள இடமம்பறுவதற்கு 
அரசகாங்கம ஒரு்்பகாதும ஆதரவளிக்-

்கவில்்ல என்றும ஜனகாதி்பதி மதரி-
வித்தகார்.  

தகான் இனவகாதத்்தத் முற்்றகா்க நிரகா -
்கரிப்பதகா்கத் மதரிவித்த ஜனகாதி்பதி, 
இநநகாட்டின் அ்னத்துப பிர்ஜ்க-
ளினதும ம்கௌரவம மற்றும உரி்ம-
்க்்ளச் சமமகா்கப ்பகாது்ககாப்ப்த தற் -
்்பகா்தய அரசகாங்கத்தின் ் த்வயகா்க 
உள்ளமதன்றும கூறினகார். எவவிதப 
்பகாகு்பகாடுமின்றி, அ்னத்து மக்்க -
ளுக்கும வசதி்க்்ள வழஙகுவ்த 
நல்லிணக்்கம மற்றும அரசகாங்கத்-
தின் முதன்்மயகான ம்பகாறுப்பகா்கக் 
்கருதப்படுகி்றது என்றும ஜனகாதி்பதி 
சுட்டிக்்ககாட்டினகார்.  

்பல்்வறு அரசியல் ்நகாக்்கங்க -
்்ளத் தற்்ககாலி்கமகா்க ஒதுக்கி ்வத்-
துவிட்டு, அநதநதப ்பகுதி்களிலுள்ள 
மக்்களின் வகாழ்க்்்கத் தரத்்த 
்மம்படுத்துவதற்்ககா்க அரசகாங்கம 
முன்மனடுக்கும ்வ்லத்திட்டங-
்களுக்கு ஒத்து்ழபபு வழஙகுமகாறு, 
வடக்கு, கிழக்கு மகா்ககாணங்க்்ளப 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும அ்னத் -
துப ்பகாரகாளுமன்்ற உறுபபினர்்களிட-
மும ஜனகாதி்பதி ்்ககாரிக்்்க விடுத்-
தகார்.  

சர்வ்தச முதலீடு்கள மதகாடர்பில் 
தவ்றகான வி்ளக்்கங்க்்ளக் ம்ககாடுத்து, 
ம்பகாதுமக்்க்்ளத் தவ்றகா்க வழிநடத்-
தும அரசியல் உள்நகாக்்கத்துடன் 

யகாரகாவது மசயற்்பட்டகால், அது இந -
நகாட்டுக்குச் மசய்யும ்பகாத்கச் மசய-
லகாகும. நகாட்டின் அபிவிருத்திக்கு, 
புதிய முதலீடு்களின் ்த்வ தற்்்பகா -
துஅதி்கமகா்க்வ உள்ளது. ்தர்நமத-
டுக்்கப்பட்ட து்்ற்களுக்்ககான புதிய 
முதலீடு்க்்ள ஈர்க்்க, எதிர்்ககாலத்-
தில் அதி்க முயற்சி்கள எடுக்்கப்பட 
்வணடுமமன்றும, ஜனகாதி்பதி ரகாஜ -
்பக்ஷ சுட்டிக்்ககாட்டினகார்.  

அரச ்பல்்க்லக்்கழ்கங்களின் 
தி்ற்ன அதி்கரிக்்க அரசகாங்கம நடவ -
டிக்்்க எடுத்துள்ளதகா்கவும நகாட்டில் 
உயர்தர அரச சகார்்பற்்ற ்பல்்க்லக்்கழ-
்கங்க்்ள ஸ்தகாபிப்பதற்கு இடமளிப-
்பது மதகாடர்பிலகான விவகாதத்துக்கு, 
இநதப ்பகாரகாளுமன்்றத்துக்குத் தகான் 
அ்ழபபு விடுப்பதகா்கவும ஜனகாதி -
்பதி மதரிவித்தகார்.  

இநத நகாடு, நி்கழ்்ககாலத்திலும 
எதிர்்ககாலத்திலும வகாழும மக்்க -
ளுக்்்க மசகாநதமகானது.நகாங்கள இந -
நகாட்டின் தற்்ககால ்பகாது்ககாவலர்்கள 
மட்டு்ம. இன்று நகாம எவவகாறு 
மசயற்்படுகின்்்றகாம என்்பதி்ல்ய 
இநத நகாட்டின் எதிர்்ககாலம தஙகியுள -
்ளமதன்று மதரிவித்த ஜனகாதி்பதி, 
நகாம அ்னவரும, எதிர்்ககாலச் சநத-
தியினருக்குப ம்பகாறுபபுக் கூ்றக் ்கட-
்மப்பட்டுள்்ளகாம என்றும எடுத்து -
்ரத்தகார். 

அரசுடன் ப்பச்சு நடத்த...   
விரும்பவில்்ல எனவும அவர் 

சுட்டிக்்ககாட்டியுள்ளகார்.   
ஜனகாதி்பதி ்்ககாட்டகா்பய ரகாஜ-

்பக்சவுக்கும இரகா.சம்பநதன் த்ல -
்மயிலகான தமிழ்த் ்தசியக் கூட்ட -
்மபபுக்கும இ்டயில் வி்ரவில் 
முக்கிய சநதிபபு ந்டம்ப்றவுள்ளது 
எனச் மசய்தி மவளியகாகியிருநதது.   

்்ககாட்டகா்பய ரகாஜ்பக்ச, ஜனகாதி-
்பதியகா்கப ்பதவி்யற்று இரு வரு -
டங்கள ்கடநதுள்ள ்்பகாதிலும, 
தமிழ்த் ்தசியக் கூட்ட்மபபுடன் 

இதுவ்ர உத்தி்யகா்கபூர்வ சநதிபபு 
எ்தயும நடத்தவில்்ல.  ்கடநத 
வருடம ஜனகாதி்பதி மசயல்கத்தகால் 
சநதிபபுக்கு ்நரம ஒதுக்்கப்பட்டி-
ருநத ்்பகாதிலும அது இறுதி ்நரத்-
தில் இரத்துச் மசய்யப்பட்டிருநதது.   

இநநி்லயில், இநத மகாத இறுதி 
வகாரத்தில் கூட்ட்மபபுடன் ் நரடிப 
்்பச்சு ஒன்்்ற நடத்துவதற்கு ஜனகா -
தி்பதி தீர்மகானித்துள்ளகார் எனவும 
அநதச் மசய்தியில் மதரிவிக்்கப்பட்டி -
ருநதது.   

இது மதகாடர்பில் தமிழ்த் ்தசியக் 
கூட்ட்மபபின் த்லவர் இரகா.சம-
்பநதனிடம வினவிய்்பகாது,   

"்்பச்சுக்்ககான உத்தி்யகா்கபூர்வ 
அ்ழபபு எமக்கு இதுவ்ர வர -
வில்்ல. எனினும, ஜனகாதி்பதி 
்்ககாட்டகா்பய ரகாஜ்பக்ச த்ல்மயி-
லகான அரசுடன் ்நரில் ்்பச்சு நடத்த 
தமிழ்த் ்தசியக் கூட்ட்மபபு எந-
்நரமும தயகார் நி்லயில் உள்ளது.   

்்பச்சு என்்ற ம்பயரில் ்ககாலத்்த 
வீணடிக்்க நகாம விரும்பவில்்ல. 

இநத விடயத்்த, ஜனகாதி்பதி 
எம்மப ்்பச்சுக்கு அ்ழக்கின்்ற-
்்பகாது ்நரில் மதரிவிப்்பகாம.   

அர்த்தபுஷ்டியகான ்்பச்சுக்கு நகாம 
தி்றநத மனதுடன் தயகாரகா்க இருக் -
கின்்்றகாம. நிரநதர அரசியல் தீர்வுக்கு 
வழிய்மக்கும வ்்கயில் அநதப 
்்பச்சு இடமம்ப்ற ்வணடும. அ்த -
விடுத்து நகாம இனியும ஏமகா்றத்த -
யகாரில்்ல. அ்னத்துக் ்கருமங்க-
ளும நல்ல்படி அ்மய ்வணடும 
என்்ப்த எமது விருப்பம" - என்்றகார்.  

ஒபர இரவில் மூன்று...
அக்்கரப்பத்த்ன சின்ன்தகாட்-

டம ஸ்ரீ முத்துமகாரியமமன் ஆல-
யத்தில் புகுநத ம்ககாள்்ளயர்்கள 
சுவகாமி சி்லயின் ்கழுத்தில் இருநத 
தங்க ந்்க்ய திருடியதுடன் உண-
டிய்ல உ்டத்து ்பணத்்தயும 
ம்ககாள்்ளயடித்து மசன்றுள்ளனர்.   

இதற்கு அடுத்துள்ள ்பச்்ச்பங -
்க்ளகா ்தகாட்டம ஸ்ரீ முத்துமகாரியம-
மன் ஆலயத்தின் பூட்்ட உ்டத்து, 

அஙகிருநத உணடிய்ல உ்டத்து 
்பணத்்த ம்ககாள்்ளயடித்து எடுத் -
துச் மசன்று விட்டனர்.   

இதற்கு அடுத்து உரு்லக்்கர் 
்தகாட்டம ஸ்ரீ முத்துமகாரியமமன் 
ஆலயத்திலும பூட்்ட உ்டத்து 
அஙகிருநத உணடிய்ல உ்டத்து 
்பணத்்த எடுத்துச்மசன்று விட்ட -
னர்.   

அக்்கரப்பத்த்ன ந்கரத்திற்கு 

அடுத்தடுத்த ்தகாட்டங்களில் 
ஓ்ர நகாளில் மூன்று ஆலயத்தில் 
ம்ககாள்்ள நடநதிருப்பது ம்பகாதுமக்-
்களி்ட்ய ்பர்பரப்்ப ஏற்்படுத்தி -
யுள்ளது.   

இநத ஆலய ம்ககாள்்ள்கள 
மதகாடர்பில் ஆலய ்பரி்பகாலன 
ச்்பயினர்்கள அக்்கரப்பத்த்ன 
ம்பகாலிஸ் நி்லயத்தில் மு்்ற்பகாடு 
மசய்த்தயடுத்து அக்்கரப்பத் -

த்ன ம்பகாலிஸகாரும, நுவமரலியகா 
ம்பகாலிஸ் குற்்ற தடுபபு பிரிவின -
ரும, ்்க்ர்்க பிரிவினரும ஆலய 
்கட்டிடங்களுக்கு மசன்று ்சகாத்ன 
நடவடிக்்்க்ய ்மற்ம்ககாணட -
னர்.  

சம்பவம மதகாடர்பில் ்மலதி்க 
விசகாரண்்க்்ள அக்்கரப்பத்த்ன 
ம்பகாலிஸகார் ்மற்ம்ககாணடு வரு -
கின்்றனர். 

தநமதயும ை்கனும சடலைா்க மீட்பு...   
மீட்்கப்பட்டுள்ளதகா்க வகா்க்ர 

ம்பகாலிஸகார் மதரிவித்தனர்.   
்நற்று முன்தினம மகா்ல இவர்-

்கள இருவரது சடலங்களும ்ககாயன்-
்்கணி ்கடல் ்பரபபில் இருநது 
சுழி்யகாடி்களின் உதவியுடன் மீட்்கப -
்பட்டுள்ளது.   

்கணணகி அமமன் ்்ககாவில் வீதி 
்ககாயகான்்்கணி்யச் ்சர்நத மு.திச -
நகாய்கம வயது (56) என்்ற தந்தயும 
தி.அகிலவகாசன் (21) வயது்டய 
ம்கனு்ம இவவகாறு சடலமகா்க மீட் -
்கப்பட்டுள்ளனர்.   

 ஞகாயிற்றுக் கிழ்ம மகா்ல வழக்-

்கம ்்பகால் இருவரும இயநதிரப 
்படகில் மீன் பிடிக்்கச் மசன்றுள-
்ளனர். ்கடலுக்குச் மசன்்றவர்்கள 
மறுநகாள ்க்ர திரும்பகாமல் ்நரமகா-
கியதகால் சந்த்கம ம்ககாணடு உ்றவி -
னர்்கள ்கடலில் ்தடுதல் ்பணியில் 
ஈடு்பட்டிருநதனர்.   

இதன்்்பகாது அவர்்கள மசன்்ற 
்படகு தனி்மயில் ்கடல் பிர்தசத் -
தில் ்ககாணப்பட்டுள்ளது. குறித்த 
சம்பவம மதகாடர்்பகா்க வகா்க்ர 
ம்பகாலிஸகார் மற்றும ்பகாது்ககாபபு தரப -
பினருக்கு த்கவல் வழஙகியுள்ளனர்.   

பின்னர் பிர்தசத்தின் உளளூர் 

சுழி்யகாடி்கள மற்றும ்கல்குடகா 
தியகாவட்டவகான் சுழி்யகாடி்கள 
இ்ணநது ்ககா்ல முதல் மகா்ல 
வ்ர ்தடுதல் ்பணியில் ஈடு்பட்டு 
அவர்்கள மூழ்கிய இடத்தில் இருநது 
சடலங்க்்ள மீட்டுள்ளனர்.   

இச்சம்பவம ்பற்றி ்மலும 
மதரிய வருவதகாவது, ்கடநத சனிக் -
கிழ்மயன்று இருவரும குறித்த 
்ககாயகான்்்கணி ்கடல் ்பரபபில் 
அதி்க மீன் பிடியில் ஈடு்பட்டு 
இலகா்பம ம்பற்றுள்ளதகா்கவும 
அத்னத் மதகாடர்நது ்மலும மீன் 
பிடிக்்க மறுநகாள மசன்்ற்வ்்ள 

இவ அனர்த்தம ஏற்்பட்டுள்ளதகா்க 
பிர்தச வகாசி்கள ்கவ்ல மதரிவிக் -
கின்்றனர்.   

 இருவரது மரணங்களும பிர்த -
சத்தில் ்சகா்கத்தி்ன ஏற்்படுத்தி -
யுள்ளது.   

 ்கடநத ம்பகாங்கல் தினமன்று (14) 
கிரகான் நகா்கவத்்த ்கடலில் குளிக் -
்கச் மசன்்ற மகாணவர்்கள இருவர் 
நீரில் மூழ்கி உயிரிழநதிருநதனர். 
இச்்சகா்கம ம்றப்பதற்கி்டயில் 
அடுத்த சம்பவம இடமம்பற்றுள -
்ள்ம ்மலும மகாவட்டத்்த 
்சகா்கத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 

சு.்கமவ ்பலப்படுத்த... (03ஆம ்பக்்கம ்பகார்க்்க)

அவர் கூறினகார்.  
அண்மயில் ஹம்பகாந்தகாட் -

்டயில் ந்டம்பற்்ற ஸ்ரீலங்ககா 
சுதநதிரக் ்கட்சியின் மகாநகாட்டில் 
்கலநதும்ககாணட அவர் ஊட்கங -
்களுக்கு ்கருத்து மதரிவிக்கும 
்்பகா்த அவர் இவவகாறு மதரி -
வித்தகார்.ஸ்ரீலங்ககா சுதநதிரக் ்கட் -
சிக்கு ்பகாரிய ம்பகாறுபபு உள்ளது. 
வரலகாற்்்ற உற்று்நகாக்கு்வகாமகா -
னகால், இநநகாட்டு மக்்கள இன்றும 
மவற்றிமயன ம்பரு்மயுடன் 
்்பசக்கூடிய அ்னத்து விடயங்க -
ளும, அதி்க்ளவகான மக்்கள நிவகா -
ரணங்க்்ள வழஙகியது ஸ்ரீலங்ககா 
சுதநதிரக் ்கட்சி என்று ம்பரு்மயு -
டன் கூ்றலகாம.  

்பணடகாரநகாயக்்க முதல் 
சிறிமகா்வகா ்பணடகாரநகாயக்்க, சந -

திரி்ககா ்பணடகாரநகாயக்்க குமகார -
துங்க, மஹிநத ரகாஜ்பக்ச, ்மத்தி -
ரி்பகால சிறி்சன என அ்னவரும 
ஸ்ரீலங்ககா சுதநதிரக் ்கட்சி ஆட்சி -
யி்ல நகாட்டுக்கு ்ச்வயகாற்றி -
னகார்்கள. யுத்த மவற்றி ஸ்ரீலங்ககா 
சுதநதிரக் ்கட்சியின் த்லவரின் 
ஆட்சியில் கி்டத்த மவற்றியல் -
லவகா?  

மற்்ற அ்னத்து அரசியல் ்கட் -
சி்க்்ளப ்்பகால்வ, எமக்கும 
எமது அரசகாங்கத்்த உருவகாக்கும 
எதிர்்பகார்பபுள்ளது.  

பிரதமருக்குப புத்தகாணடு 
வகாழ்த்துக்்க்்ளத் மதரிவிக்்கச் 
மசன்்ற்்பகாது, ஸ்ரீ.ல.சு.்க.்வப 
்பலப்படுத்துங்கள. நகானும ஸ்ரீ.ல.
சு.்க.வில் இருந்தன் என்று அவர் 
கூறினகார் என மதரிவித்தகார். (்பகா)

ஒன்்பதாவது ்பாராளுைன்்றத்தின்... (03ஆம ்பக்்கம ்பகார்க்்க)
மஹிநத யகாப்பகா அ்்பவர்தன-

வும பிரதமர் மஹிநத ரகாஜ்பக்சவும 
வரு்்க தநதனர்.  

 ஜனகாதி்பதி ்்ககாட்டகா்பய ரகாஜ-
்பக்ச அவரது ்பகாரியகார் அ்னகாமகா 
ரகாஜ்பக்ச ஆகி்யகாரின் வரு்்க அத -
்னயடுத்து இடமம்பற்்றதுடன் 
அவர்்களுக்கு மசங்கம்ப்ள வர்வற் -
்பளிக்்கப்பட்டது.  

ச்பகாநகாய்கர் மற்றும ்பகாரகாளுமன்்ற 
மசயலகா்ளர் நகாய்கம தமமிக்்க தச -
நகாயக்்க ஆகி்யகார் ்பகாரகாளுமன்்ற 
நு்ழவகாயிலில் ஜனகாதி்பதி்யயும 
்பகாரியகா்ரயும சமபிரதகாய பூர்வமகா்க 
வர்வற்்றனர்.   

்ப்டக்்கல ்சவிதர், பிரதிப 
்ப்டக்்கல்சவிதர் மற்றும உதவிப 
்ப்டக்்கல ்சவிதர், ச்பகாநகாய்கர், -
்பகாரகாளுமன்்ற மசயலகா்ளர் நகாய்கம 
உளளிட்ட குழுவினரகால் ஜனகாதி்பதி 
ச்்பக்கு அ்ழத்துவரப்பட்டகார்.  

இதன்்்பகாது ்பகாரகாளுமன்்றத்தின் 

பிரதகான வகாயிலின் அருகில் ஸ்ரீ 
ஜயவர்தனபுர, ஜனகாதி்பதி ம்களிர் 
்கல்லூரி மகாணவி்கள ஜயமங்க்ள 
கீதம இ்சத்து ஜனகாதி்பதி்ய வர -
்வற்்றனர்.  

 ச்்பக்குள பிர்வசித்த ஜனகாதி-
்பதி எதிர்க்்கட்சியின் ்பக்்கத்திலுள-
்ளவர்்களுக்கும வணக்்கம மசலுத்தி-
னகார். இதன்்்பகாது தமிழ் ்கட்சி்களின் 
த்லவர்்க்ளகான இரகா. சம்பநதன், 
சி.வி. விக்்னஸ்வரன் ஆகி்யகா-
ருக்கு ஜனகாதி்பதி சிரித்தவகா்்ற 
வணக்்கம மசலுத்திய ்்பகாது அவர்-
்களும ்பதிலுக்கு தமது வணக்்கத்்த 
ஜனகாதி்பதிக்கு மசலுத்தினர்.  

்கட்சித்த்லவர்்க்ளகான இரகா. 
சம்பநதன், சி.வி விக்்னஸ்வரன், 
ரணில் விக்கிரமசிங்க , அனுர குமகார 
திசகாநகாயக்்க ம்னகா்க்ணசன், ரவூப 
ஹக்கீம, ஆகி்யகார் ஜனகாதி்பதி 
ச்்பக்குள வரும்்பகா்த ச்்பயில் 
பிரசன்னமகாகியிருநதனர்.  

எனினும எதிர்க்்கட்சித்த்லவ -
ரகான சஜித் பி்ரமதகாச அப்்பகாது 
ச்்பயில் இருக்்கவில்்ல. ஜனகா -
தி்பதி தனது ம்ககாள்்க வி்ளக்்க 
உ்ர்ய ஆரமபித்த பின்ன்ர 
அவர் ச்்பக்குள பிர்வசித்தகார்.   

்கட்சித் த்லவர்்க்ளகான ்க்ஜநதிர -
குமகார் ம்பகான்னம்பலம, ரிஷகாட் ்பதி -
யுதீன் உளளிட்டவர்்களும ச்்பக்கு 
சமு்கமளித்திருக்்கவில்்ல . அத் -
துடன் எதிர்க்்கட்சி தரபபு ஆசனங -
்கள ்பல உறுபபினர்்கள இல்லகாமல் 
மவறிச்்சகாடி்ய ்ககாணப்பட்டன.  

ஒன்்பதகாவது ்பகாரகாளுமன்்றத்தின் 
இரணடகாவது கூட்டத்மதகாட்ர 
்வ்பவரீதியகா்க ஆரமபிக்கும 
்நற்்்றய உத்தி்யகா்கபூர்வ நி்கழ் -
வுக்கு மவளிநகாட்டுத் தூதுவர்்கள 
மற்றும இரகாஜதநதிரி்கள, பிரதம 
நீதியரசர், உயர் நீதிமன்்ற நீதி்பதி -
்கள, சட்டமகா அதி்பர் உளளிட்ட 
விருநதினர்்களுக்கு அ்ழபபு 

விடுக்்கப்பட்டிருநத நி்லயில் 
அவர்்களில் ்பலர் ச்பகாநகாய்கர் ்க்ள -
ரியில் பிரசன்னமகாகியிருநத்தக் 
்ககாண முடிநதது.  

 ஜனகாதி்பதி ் ்ககாட்டகா்பய ரகாஜ்பக்ச 
தமது ம்ககாள்்க வி்ளக்்கவு்ர்ய 
சுமகார் ஒரு மணித்தியகாலம நி்கழ்த் -
திய பின்னர் ச்்ப நடவடிக்்்க்கள 
இன்று புதன்கிழ்ம பிற்்ப்கல் ஒரு 
மணிவ்ர ஒத்தி்வக்்கப்படுவ -
தகா்க அறிவித்தகார். அத்னயடுத்து 
்பகாரகாளுமன்்ற உறுபபினர்்களுக்கும 
ஏ்னய அதிதி்களுக்குமகான ்தநீர் 
விருநது்பசகாரம ந்டம்பற்்றது.  

 ஸ்ரீலங்ககா சுதநதிரக்்கட்சியின் 
த்லவரும முன்னகாள ஜனகாதி்ப -
தியுமகான ்மத்திரி்பகால சிறி்சன  
இநத விருநது்பசகாரத்தில் ்பங்்கற் -
்கவில்்ல. அத்துடன் எதிர்க்்கட்சி -
யின் சகார்பில் மி்கச்சில்ர விருநது -
்பசகாரத்தில் ்கலநது ம்ககாணட்த 
்ககாண முடிநதது.    (ஸ) 

இரத்தினபுரி சிவன் ப்காவில் இநதுை்கா ்பரி்பாலன சம்பயினர் த்கபபிடல் எபஎம ைற்றும தமிழர் ்பண்பாட்டு ைன்்றம ஆகி -
யவற்றுடன் இமைநது ஏற்்பாடு தசய்திருநத த்பாங்கல் விழாவில் இ்றக்குவாமன ்பரிபயாவான் தமிழ் பதசிய ்கல்லூரி 
ைாைவி்கள் சி்றப்பான நடனதைான்ம்ற வழஙகினர். நடன ஆசிரிமய எல். சிஹிவாஹினியுடன் ைாைவி்கள் எடுத்துக்-
த்காணட ்படம.    

ஹிஜாஸ் ஹிஸ்புல்ாவின் பிணை  
மனு மீது 20 ஆம் திகதி விசாரணை  

்பயங்கரவகாதத் த்டச் சட்டத்தின் கீழ் ்்கது 
மசய்யப்பட்டு வி்ளக்்கமறியலில் ்வக்்கப்பட்-
டுள்ள சட்டத்தரணி ஹிஜகாஸ் ஹிஸ்புல்லகா்வ 
பி்ணயில் விடுவிப்பது மதகாடர்்பகான மனு 
மீது எதிர்வரும 20ஆம தி்கதி விசகார்ண நடத்த 
்மன்மு்்றயீட்டு நீதிமன்்றம முடிவு மசய்துள-
்ளது.   ்மன்மு்்றயீட்டு நீதிமன்்ற நீதியரசர்்க-
்ளகான ்மன்ககா வி்ஜசுநதர மற்றும நீல் இத்த-
மவல ஆகி்யகார் முன்னி்லயில் இநத மனு 
்நற்று ்பரிசீல்னக்கு எடுத்துக்ம்ககாள்ளப்பட்-
டது.   மனுதகாரர் சகார்பில் ஆஜரகான சட்டத்தரணி 
நிரன் அங்கமடல், மனுவில் உள்ள விடயங-
்கள மதகாடர்பில் சட்ட மகாஅதி்பரின் ஆ்லகாச-
்ன்ய ் ்ககாரியுள்ளதகா்க குறிபபிட்டகார்.  

சட்டத்தரணி ஹிஜகாஸ் ஹிஸ்புல்லகாஹ் 2020 
ஆம ஆணடு ஏபரல் மகாதம 14 ஆம தி்கதி புத்-
த்ளம மத்ரஸகா ்பகாடசகா்ல ஒன்றில் மகாணவர்-
்களுக்கு தீவிரவகாத விரிவு்ர்க்்ள வழஙகிய 
குற்்றச்சகாட்டின் ்்பரில் ்்கது மசய்யப்பட்-
டகார்.18 மகாதங்கள தடுத்து ்வக்்கப்பட்டிருநத 
ஹிஜகாஸ் ஹிஸ்புல்லகாஹ் மீது ்பயங்கரவகாதத் 
த்டச் சட்டத்தின் கீழ் புத்த்ளம ்மல் நீதிமன்-
்றத்தில் சட்டமகா அதி்பரகால் வழக்கு ்பதியப்பட்-
டிருநதது.    ஹிஜகாஸ் ஹிஸ்புல்லகாவின் சட்டத்-
தரணி்களின் பி்ண ்்ககாரிக்்்க்ய புத்த்ளம 
உயர்நீதிமன்்றம நிரகா்கரித்தது. அ்த எதிர்த்து 
இநத ்மன்மு்்றயீட்டு மனு தகாக்்கல் மசய்யப-
்பட்டது.  

எரித்பாருள்  ...   (03ஆம ்பக்்கத் மதகாடர்)

ந்டம்பற்்ற ்்பச்சுவகார்த்்த -
யின்்்பகாது மீணடும அநத இணக்-
்கப்பகாடு உறுதி மசய்யப்பட்டுள்ள-
தகா்கவும ம்ககாழுமபிலுள்ள இநதிய 
உயர்ஸ்தகானி்கரகாலயம மதரிவித்துள-
்ளது.  

இநதிய உயர்ஸ்தகானி்கரகாலயத்தி-
னகால் மவளியிடப்பட்டுள்ள அது 
மதகாடர்்பகான அறிக்்்கயில்:  இத் -
த்்கய நிதியுதவியுடன் இலங-

்்கயுடன் நி்லயகான உ்றவு்க்்ள 
்மம்படுத்துதல், இலங்்கயின் 
ம்பகாரு்ளகாதகாரத்்த ்மம்படுத்துவ-
தற்கு ்பங்களிபபுச் மசய்தல் மற்றும 
இருதரபபு ம்பகாரு்ளகாதகார மற்றும 
வர்த்த்க ஒத்து்ழபபு்க்்ள ்மம-
்படுத்தல் உளளிட்ட விடயங்களில் 
இநதியகா அர்ப்பணிபபுடன் மசயற்-
்பட்டு வருவதகா்கவும மதரிவிக்்கப-
்பட்டுள்ளது.(ஸ)  



ஆனால், பசுமை விவசாயம் த�ாடர்-
பான நைது அரசின் த�ாளம�யில் 
எந� ைாற்றமும் இல்மலை. எனவவ, 

கும்றபாடு�மை நிவர்த்தி தசய்து இகத�ாளம�-
�மை மி�வும் பயனுளை வம�யில் முன்வனாககி 
த�ாண்டு தசல்லை நாம் எதிர்பார்ககின்வ்றாம். விவ-
சாயத்தில் அதி� உறபத்தித்தி்றமன அமடய நவீன 
த�ாழில்நுடபத்ம� அறிமு�பபடுத்துவதும்,உயி-
ரின பசமை பயன்பாடமட ஊககுவிபபது ைறறும் 
நச்சுத்�ன்மையற்ற விவசாய உறபத்தி�ளுக�ான 
சர்வவ�ச சநம�மய உருவாககுவது எங�ள 
இறுதி இலைக�ாகும். அ�னூடா� விவசாயத்தில் ஈடு-
படடுளை ைறறும் அ�மன சார்ந� வசமவ�மை 
வழஙகும் ைக�ளின் தபாருைா�ாரத்ம� வலுபப-
டுத்� முடியும். இ�ன் மூலைம் இலைஙம�யின் எதிர்-
�ாலை தபாருைா�ார அபிவிருத்திச் தசயறபாடடிறகு 
வலுவான பங�ளிபமப தபறறுகத�ாளை நாம் 
எதிர்பார்ககின்வ்றாம்.   

2022 என்பது உணவுப பாது�ாபபு த�ாடர்-
பா� பலை முடிவு�மை எடுக� வவண்டிய ஆண்டா-
கும். இதில், உளளுர் உறபத்தி இயலைைமவ அதி�-
ரிபப�ற�ான துரி�ைான தசயல்திடடதைான்றின் 
வ�மவ முககியைா� வைதலைழுகின்்றது. நாடடில் 
பயிர்ச்தசய்ம� வைறத�ாளைககூடிய ஒவதவாரு 
வசறறு ைறறும் வைடடு நிலைத்ம�யும் பயன்படுத்-
திகத�ாண்டு நாம் அமனவரும் ஒன்றிமணநது 
விவசாய புரடசிதயான்ம்ற ஆரம்பிக� வவண்-
டியுளைது. அ�ற�ா� பலை நீர்பபாசன வசதி�ள 
அபிவிருத்தி ைறறும் குைங�மை புனரமைககும் 
நடவடிகம��ள ஏற�னவவ ஆரம்பிக�பபடடுள-
ைமை எைககு வலுவூடடலைா� அமைகின்்றது. 
�டந� �ாலைங�ளில் சுவர்�ளில் ஓவியம் வமரந-
துத�ாண்டு, பாழமடந� வயல் நிலைங�ளில் 
பயிர்ச்தசய்ம� வைறத�ாண்டு முன்வந� நாடமட 
வநசிககும் இமைஞர் சமு�ாயமும் இ�றகு ஆ�ரவ-
ளிபபார்�ள என்று குறிபபா� எதிர்பார்ககின்வ்றன்.   

எைது 'வாரி தசௌபாகயா' திடடத்தின் கீழ் ைக-
�ளுககு வசதியளிக�க கூடிய பலை பாரிய அைவி-
லைான திடடங�ள �றவபாது தசயல்படுத்�பபடடு 
வருகின்்றன.   

120 தை�ாவாட புதுபபிக�த்�க� மின்சார 
உறபத்திமய வ�சிய மின்சார வமலையமைபபுககு 
வழஙகும் உைா ஓயா பல்வநாககு அபிவிருத்தித் 
திடடம் ைறறும் அ�றகு இமணயா� அலித�ாடட 
ஆர, ஹந�பான�லை ைறறும் குடா ஓய வசமிபபு 
நீர்த்வ�க�ங�ள ைறறும் அ�னால் வபாஷிக�பப-
டும் 300 குைங�மை அபிவிருத்தி தசய்�ல்.   

தைானரா�மலை ைாவடடத்தின் வரண்ட பிரவ�சங-
�ளுககு நீர்பபாசனம் ைறறும் குடிநீர் வழஙகும் 
கும்பக�ன் ஓயா நீர்த்வ�க�த் திடடம்.   

ைன்னார் ைாவடடத்திறகு நீர்பபாசனம் ைறறும் 
குடிநீர் வழஙகும் பஹலை ைல்வத்து ஓயா நீர்த்வ�க-
�த் திடடம்.   

வடவைல் ைா�ாணத்திறகு நீர்பபாசனம் ைறறும் 
குடிநீர் வழஙகும் வயம்ப ை�ாஎலை �ால்வாய் திடடம்.   

வடைத்திய ைா�ாணத்திறகு நீர்பபாசனம் ைறறும் 
குடிநீர் வழஙகுவ�ற�ான வட ைத்திய பிர�ான 
�ால்வாய் திடடம்.   

�ம்பஹா ைாவடடத்தின் பலை பிரவ�சங�ளுககு 
குடிநீர் விநிவயா�ம் தசய்வ�ற�ான பஸனாத�ாட 
நீர்த்வ�க�த் திடடம்.   

ஊவா ைா�ாணத்திறகு நீர்பபாசனம் ைறறும் 
குடிநீமர வழஙகும் �ல்பிடடி�லை நீர்த்வ�க�த் 
திடடம்.   

கிழககு ைா�ாணத்தில் ைடடக�ைபபு ைறறும் 
ைஹாஓயா பகுதி�ளுககு நீர்பபாசனம் ைறறும் 
குடிநீமர வழஙகும் முநவ�ணி ஆறு திடடம்   

யாழ் குடாநாடடில் நிலைவும் நீர்பபாசனம் ைறறும் 
குடிநீர் பிரச்சிமனககு நிமலையான தீர்வா� 'யாழ்ப-
பாணத்துககு ஓர் நதி' திடடத்தின் கீழ் புதிய நன்னீர் 
�டா�ங�மை அபிவிருத்தி தசய்�ல்.   

ஹம்பாநவ�ாடமட ைாவடடத்தின் நீர்ப பற்றாககு-
ம்றககுத் தீர்வு�மை வழஙகும் அவ� வநரம் �ாலி 
ைறறும் ைாத்�ம்ற ைாவடடங�ளில் தவளைத்ம�க 
�டடுபபடுத்�வும் உ�வும் நில்வலைா நதி அபிவிருத்-
தித் திடடம்.   

மினிவப ைஹா எலை புனரமைபபுத் திடடம், ைாதுரு 
ஓயா த�ன்�மர அபிவிருத்தித் திடடம் ைறறும் 
ை�ாவலி ஆறறுபபடுகம� அபிவிருத்தித் திடடம்.   

நாடு முழுவதும் சிறிய குைங�ள ைறறும் 
அமணக�டடு�ள 5000 ைறறும் 52 நடுத்�ர அை-
விலைான நீர்த்வ�க�ங�ளின் புனரமைபபு பணி�ள 
நமடதபறறு வருகின்்றன.   

விவசாய சமூ�த்தின் உண்மையான 
வ�மவ�மை �ண்டறிந�, விவசாயத்ம� ைதிககும் 
அரசாங�ம் என்்ற வம�யில் ஏற�னவவ ஆரம்பிக-
�பபடடுளை 20 பாரிய நீர்பபாசன அபிவிருத்தித் 
திடடங�மை எனது ப�விக�ாலைத்தில் நிம்றவவற்ற 
எதிர்பார்த்துளவைன்.   

2019 ஆம் ஆண்டு நான் நாடமடப தபாறுப-
வபற்ற வபாது,நாடடின் அநநியச் தசலைாவணி 
ம�யிருபபு 7.2 பில்லியன் அதைரிக� தடாலைர்�ள 
ைாத்திரவை. அ�ன் ஒரு பகுதி குறுகிய �ாலை �டன்-
�ைாகும்.   

அ�றகுள, அடுத்� இரண்டு ஆண்டு�ளில், 
ஆண்டுககு 6 பில்லியன் தடாலைருககும் அதி�ைான 
தவளிநாடடுக �டமனத் திருபபிச் தசலுத்� வவண்-
டியிருந�து. அதுவமர இருந� ச�லை அரசாங�ங-
�ளும் அவவபவபாது வாஙகிய �டன்�மைவய 
அவவாறு திருபபி தசலுத்� வவண்டியிருந�து.   

இந�ச் சூழ்நிமலையில், நைது தசலைவினங�மைக 
�டடுபபடுத்�த் �வறினால், எதிர்�ாலைத்தில் அநநிய 
தசலைாவணி பிரச்சமன ஏறபடும் என்பம� நாம் 
ஏற�னவவ புரிநது த�ாண்டிருநவ�ாம். அ�னால்-
�ான் வா�னங�ளின் இ்றககுைதிமய �ற�ாலி�-
ைா� இமடநிறுத்துவது, பல்வவறு அத்தியாவசிய-
ைற்ற இ்றககுைதிப தபாருட�ளின் இ்றககுைதிமய 
�டடுபபடுத்துவது வபான்்ற ைக�ள விரும்பா� முடி-
வு�மை எடுக� வவண்டியிருந�து. இ�ன் மூலைம் 
�டந� இரண்டு வருடங�ைா� தைாத்� இ்றககுைதி 
தசலைவினத்ம� �டடுபபடுத்� முடிநதுளைது.   

�டந� பலை ஆண்டு�ைா�, நாடடின் சராசரி ஆண்-
டுக�ான வர்த்��ப பற்றாககும்ற சுைார் 8 பில்லி-

யன் தடாலைர்�ள ஆகும். இந� பற்றாககும்ற சுற-
றுலைாத்தும்றயின் வருவாய் ைறறும் தவளிநாடடு 
ஊழியர்�ளிடமிருநது வரும் பணம் ைறறும் தவளி-
நாடடு மு�லீடு�ள என்பவறறின் மூலைம் ஈடடபபடட 
அநநிய தசலைாவணி மூலைவை ஈடுதசய்யபபடடது.   

இவறறில், சுறறுலைாத் தும்றயின் மீது எைககு 
அதி� நம்பிகம� இருந�து. சிலை ஆண்டு�ளுககுள 
சுறறுலைாத்தும்றயின் வருவாமய 10 பில்லியன் 
அதைரிக� தடாலைர்�ைா� அதி�ரிக� திடடமிடடிருந-
வ�ாம்.   

ஆனால் டிசம்பர் 2019 இல் ஆரம்பித்� 
த�ாவிட 19 உலை�ைாவிய த�ாறறுவநாய் �ாரண-
ைா� உலை�ைாவிய சுறறுலைாத்தும்ற வீழ்ச்சியமடந-
�து. இ�னால், சுறறுலைா மூலைம் 2020 ைறறும் 
2021ல் நாடடிறகு ஆண்டுககு சுைார் 4.5 பில்லி-
யன் தடாலைர் வருவாமய நாம் இழக� வநரிடடது.   

உலை�ைாவிய ரீதியிலைான த�ாவிட த�ாறறுவநாய் 
�ாரணைா� சுைார் 200,000 தவளிநாடடு ஊழியர்-
�ள அவர்�ளின் வவமலைமய விடடு நாடு திரும்பி-
ய�ன் �ாரணைா� ஒவதவாரு ைா�மும் அவர்�ள 
இலைஙம�ககு அனுபபும் தபருநத�ாம�மய 
நாங�ள இழநவ�ாம்.   

த�ாடர்நது நாடு முடக�பபடடமையினால், புதிய 
தவளிநாடடு மு�லீடு�மை எம்ைால் ஈர்க� முடிய-
வில்மலை.   

எம்மையும் மீறி நடந� இந� �விர்க� முடியா� 
தசயல்பாடடினால் �ான் நைது ம�யிருபபு மி�க 
கும்றந� அைவிறகு வீழ்ச்சியமடநது தபாருட-

�மை இ்றககுைதி தசய்வது மி�வும் �டினைாகியது.   
ம�யிருபமப அதி�ரிக�ாைல் நைது இ்றககுைதித் 

வ�மவ�மைப பூர்த்தி தசய்ய முடியாது.   
நீண்ட �ாலை அடிபபமடயில் இந�ப பிரச்சி-

மனயில் இருநது விடுபட, புத்�ாக�ம், ஏறறுைதி 
பல்வம�பபடுத்�ல், ைதிபபு வசர்த்�ல் வபான்்ற 
மும்ற�ள மூலைம் நைது ஏறறுைதித் தும்றயில் 
தபரும் முன்வனற்றத்ம� �டடாயைா� நாம் ஏற-
படுத்� வவண்டும். அவ� வபான்று, தவளிநாடடு 
தசலைாவணிமய ஈர்ககும் சுறறுலைாத்தும்ற, தவளி-
நாடு�ளுககு பயிறசிதபற்ற த�ாழிலைாைர்�மை 
அனுபபு�ல், �ணினி ைறறும் ��வல் த�ாழில்நுட-
பம் வபான்்ற தும்ற�ளில் தபரும் முன்வனற்றம் 
�ாண வவண்டும்.   

 வவமலையில்லைாத் திண்டாடடத்திறகுத் தீர்வு, 
வவமலைவாய்பமப உருவாககுவதில் உளைது. 
�றவபாது நாடடின் தபரும்பாலைான வவமலைவாய்ப-
புத் வ�மவ�ள சிறு ைறறும் நடுத்�ர அைவிலைான 
உளளூர் த�ாழில்தும்ற�ள மூலைவை பூர்த்தி தசய்-
யபபடுகின்்றன. எனவவ, பல்வவறு த�ாழில்�ளில் 
ஈடுபடடுளை உளளூர் த�ாழில்முமனவவாரின் 
பாது�ாபபு ைறறும் வலுவூடடு�லுககு நாம் எபவபா-
தும் முன்னுரிமை வழங� வவண்டும். அ�னால், 
வர்த்�� சமூ�த்தின் வ�மவ�மை நாங�ள புரிந-
துத�ாண்டு அவர்�மை ஊககுவிக� எங�ைால் 
முடிந� ச�லை நடவடிகம��மையும் வைறத�ாள-
வவாம்.   

எைது வருடாந� இ்றககுைதி தசலைவினத்தில் 20 
வீ�ம் எண்தணய் இ்றககுைதிக�ா� ஒதுக�பபடுகி-
்றது. தைாத்� ஏறறுைதி வருைானம் ஒரு ைா�த்திறகு 
1,000 மில்லியன் தடாலைர்�ளுககும் கும்றவா� 
இருககும் வபாது,எண்தணய்க�ா� ைாத்திரம் ஒரு 
ைா�த்திறகு சுைார் 350 மில்லியன் தசலைவழிக� 
வவண்டியுளைது. இ்றககுைதி தசய்யபபடும் எரி-
தபாருளில் 70 வீ�ம் வா�னங�ளுககு எரிதபா-
ருைா�ப பயன்படுத்�பபடுகி்றது. மின்சார உறபத்-
திககு சுைார் 21 வீ�ம் பயன்படுத்�ப படுகின்்றது. 
த�ாழில்தும்றககு 4 வீ�ம் ைாத்திரவை பயன்படுத்-
�பபடுகி்றது.   

எதிர்�ாலைத்தில், வா�ன இ்றககுைதிககு அனுைதி 
வழஙகும் வபாது மின்சாரத்தினால் இயஙகும் 
வா�னங�ளுககு முன்னுரிமை வழங� எதிர்பார்க-

கின்வ்றாம். அ�ன்படி, வா�னங�ளுககு மின்சாரம் 
வழஙகுவதில் இயன்்றைவில் புதுபபிக�த்�க� எரி-
சகதி மூலைங�மை பயன்படுத்� திடடமிட வவண்டும்.   

எதிர்�ாலை மின் வ�மவமய பூர்த்தி தசய்ய ஏற-
�னவவ பலை திடடங�மை வகுத்துளவைாம். �டந� 
இரண்டு ஆண்டு�ளில் ைாத்திரம், �ாற்றாமலை 
ைறறும் சூரிய சகதிமயப பயன்படுத்தி உளளுர் 
மின்சார வமலையமைபபுககு �வனத்திறத�ாளைக-
கூடிய புதுபபிக�த்�க� வலுசகதி த�ாளைைமவ 
வசர்க� முடிந�து. �டந� ஆண்டு ஆரம்பிக�ப-
படட �ம்பபன்னி �ாற்றாமலை மின்நிமலையத்தின் 
தி்றன் �றவபாது சுைார் 100 தை�ாவாட அைவில் 
தவறறி�ரைா� இயஙகி வருகி்றது, இந� ஆண்டு 
வைலும் 50 தை�ாவாடடால் அது அதி�ரிக�பபடும். 
இ�றகு வைலைதி�ைா�,'கிராைத்துககு ஒரு வலுசகதி 
நிமலையம்' திடடத்தின் கீழ் உளளுர் மு�லீடடாைர்-
�ள மூலைம் கிராை அைவில் 100 கிவலைாவாட தி்றன் 
த�ாண்ட 7000 சிறிய சூரிய மின் நிமலையங-
�மை அமைககும் பணி�ள ஆரம்பிக�பபடடுள-
ைவ�ாடு இதில், 560 
தை�ாவாட, அடுத்� 
இரண்டு ஆண்டு�ளில் 
மின்சார வமலையமைப-
பில் வசர்க�பபடும். 
அவ�வபான்று �டந� 
ஆண்டு இநதிய குடி-
யரசுடன் ம�ச்சாத்-
திடபபடட ரூ.2000 
வ�ாடி �டன் வசதி 
மூலைம் அரசு அலுவ-
லை�ங�ளின் வைறகூ-
மரயில் வசாலைார்வப-
னல்�ள தபாருத்தும் 
வவமலை�ள �றவபாது 
ஆ ர ம் பி க � ப ப ட -
டுளைன.   

120 தை�ாவாட 
உைா ஓயா ைறறும் 
35 தை�ாவாட 
பிராடவலைண்டஸ நீர் 
மின் நிமலையங�-
ளின் �டடுைாணப 
பணி�ள �றவபாது 
முடிவமடயும் �ருவா-
யில் உளைன. தைார-
த�ால்லை நீர் மின் 
நிமலைய �டடுைாண 
பணி�மை 2023 
ஆம் ஆண்டு பூர்த்திக 
தசய்ய எதிர்பார்க�பப-
டுகி்றது.   

2 0 5 0 க கு ள 
�ார்பன் பூஜ்ஜிய 
இலைகம� அமடவது 
எைது இலைக�ாகும். 
உலை�ைாவிய நிலைக-
�ரி அல்லைா� எரி-
சகதி ஒபபந�த்தில் 
இலைஙம� ஏற�னவவ 
இமணத் �மலைவரா� 
உளைது. எக�ாரணம் 
த�ாண்டும் இனி 
நிலைக�ரி மின் உற-
பத்தி நிமலையங�ள 
அமைக� அனுைதி 
அளிக� ைாடவடாம்.   

 உலை�த்�ரம் 
வாய்ந� புதிய �ல்வி 
மும்றதயான்வ்ற எைக-
குத் வ�மவ. இந� 
வ ந ா க � த் தி ற � ா � , 
�ல்வி சீர்திருத்�ங�ள 
ைறறும் உட�டடமைபபு 
வைம்பாடடில் நாங�ள 
சி்றபபு �வனம் 
தசலுத்தியுளவைாம். 
இதுவமர 379 ஆ� 
இருந� வ�சிய பாடசா-
மலை�ளின் எண்ணிக-
ம�மய 1,000 ஆ� 
அதி�ரிபப�றகு நாம் 
தசயறபடடு வருகின்-
வ்றாம். இந� ஆண்டு 
வரவு தசலைவுத் திட-
டத்திலும் பாடசாமலை 
அபிவிருத்திக�ா� பாரி-
யைவிலைான நிதிமய 
ஒ து க கி யு ள வ ை ா ம் .
அடுத்� சிலை ஆண்டு-
�ளில், பாடசாமலை-

�ள இமடவய உளை இமடதவளிமய கும்றக�, 
நாடடில் உளை அமனத்து பாடசாமலை�ளுககும் 
அடிபபமட வசதி�மை ஏறபடுத்� நடவடிகம� 
வைறத�ாளவவாம்.   

புதிய உலைகில் இமைஞர்�ளுககு வவமலைவாய்பபு 
ைறறும் வணி� வாய்பபு�மை உருவாககுவதில் 
த�ாழில்நுடபக �ல்வியின் முககியத்துவத்ம� 
நாம் �ண்டறிநதுளவைாம். எனவவ, �டந� இரண்டு 
ஆண்டு�ளில், அறிவியல், த�ாழில்நுடபம், தபாறி-
யியல் ைறறும் �ணி�ம் (ளுவுநுஆ) ஆகிய பிரிவு-
�ளில் படிககும் ைாணவர்�ளின் எண்ணிகம�மய 
அதி�ரிக� அமனத்துப பல்�மலைக�ழ�ங�ளுககும் 
ஒதுககீடு�ள தசய்யபபடடு பணி�ள ஆரம்பைாகி-
யுளைன.   

இ�றகு வைலைதி�ைா� பல்�மலைக�ழ� ைாண-
வர்�ள என்ன பாடதிடடங�மை பயின்்றாலும்,அ-
வர்�ள எல்வலைாருககும் ��வல் த�ாழில்நுடபம், 
ஆஙகிலைம் ைறறும் த�ாழில் முமனவு த�ாடர்பான 
அறிமவ வழஙகும் பாடத்திடடங�மை அறிமு�ம் 
தசய்வ�றகு சீர்த்திருத்�ங�ள �றவபாது அறிமு�ம் 
தசய்யபபடடுளைது.   

பல்�மலைக�ழ�தைான்றுககு உளவாங�பபடுவ-
�றகு �ம�மை இருந�ாலும், அ�ற�ா� அரச பல்�-
மலைக�ழ� த�ாகுபபினுள வபாதுைான இடவசதி இல்-
லைாமையும், பணத்ம� தசலைவு தசய்வ�னும் உயர் 
�ல்விமய தபறுவ�றகு இந நாடடினுள வாய்பபு 
இல்லைா� �ாரணத்�ால் பலை இமைஞர்�ள விரகதிககு 
உளைாகின்்றார்�ள. ஏவ�னும் வசதியுளைவர்�ள 
�ாய்,�நம�யரின் �ாணி நிலைங�மை விறவ்றனும் 
தவளிநாடடில் �ல்வி �றப�றகு தசல்கின்்றார்�ள. 
ஏமனவயார்�ள நிர்க�திககுளைாகின்்றார்�ள.   

எைது பிளமை�ளின் �ல்விக�ா� பணத்ம� 
தவளிநாடு�ளுககு அனுபபுவ�றகு ைா்றா� 
உயர்ந� �ரத்தினுடனான பல்�மலைக�ழ� 
த�ாகுபதபான்றினூடா� தவளிநாடடு ைாணவர்�-
மையும் கூட இலைஙம�ககுள ஈர்பப�றகுளை சந-
�ர்பபத்ம� நாங�ள இழநதுளவைாம்.   

உலைகில் சி்றந� பல்�மலைக�ழ�ங�மைச் 
வசர்ந� அதி�ைான பல்�மலைக�ழ�ங�ள லைாபம் 
ஈடடா� நிறுவனங�ைா� தசயறபடுகின்்ற அரச 
சார்பற்ற பல்�மலைக�ழ�ங�ைாகும். அப பல்�-
மலைக�ழ�ங�ள ச�லைவறறிலும் தி்றமைவாய்ந� 
ைாணவர்�ளுககு இலைவசைா� �ல்வி தபறுவ�றகு 
வசதி�ள வழங�பபடுகின்்றது. உலைகில் அதி�ைான 
நாடு�ளுககு தபாதுவான இந� முன்ைாதிரியானது 
எைது நாடடில் தசயறபடுவதில்மலை.   

எைது நாடடினுளளும் பல்�மலைக�ழ� �ல்விக-
�ா� மி�வும் சு�நதிரைான சூழமலை ஏறபடுத்தினால் 
சர்வவ�ச �ர ைடடத்திலைான உலை� அஙகீ�ாரம் 
தபற்ற �ல்வி நிறுவனங�மை இலைஙம�ககு ஈர்த்-
துக த�ாளைக கூடிய சந�ர்பபம் எைககு கிமடககும். 
அ�னூடா� இலைஙம�யின் பல்�மலைக�ழ� �டட-
மைபபினுள த�ாளைைவிமன அதி�ரிக�ச் தசய்து 

அதி�ைவிலைாவனாருககு உயர் �ல்வி சந�ர்பப 
வாய்பமப வழங� முடியும். ஆம�யினால் 
அரச பல்�மலைக�ழ� த�ாளைைவிமன அதி�-
ரிக�ச் தசய்வவ�ாடு, �ரமுயர்ந� அரச சார்பற்ற 
பல்�மலைக�ழ�ங�மை நாடடினுள ஆரம்பிபப-
�ற�ா� அனுைதி வழங� வவண்டுைா என்பம� 
பரவலைா� �லைநதுமரயாடும்படி நான் இந� 
உன்ன� சமபககு முன்தைாழிகின்வ்றன்.   

எந�தவாரு நாடமடயும் டிஜிடடல் ையைாக-
குவ�ற�ா� இமணயத்�ை ைறறும் த�ாடர்பா-
டல் த�ாழில்நுடப அடிபபமட வசதி�ள மி�வும் 

முககியைாகும். ஆம�யினால் FIBER ைறறும் 4G 
வமலையங�மை பரவலைாககி நாடடின் ச�லை பிரவ�-
சங�ளுககும் BROADBAND அதிவவ� இமண-
யத்�ை த�ாடர்பாடல் வசதி�மை வழஙகுவ�றகு 
நாங�ள �றவபாது நடவடிகம� எடுத்து வருகி-
வ்றாம். 8 ைாவடடங�மை உளைடககும் வி�த்தில் 
300 ககும் அதி�ைான கிராைங�மை �றவபாது 
இவ வமலையத்துடன் இமணத்து முடித்துளவைாம். 
மி�வும் குறுகிய �ாலைத்தினுள நாடடின் ச�லை பிர-
வ�சங�ளுககும் FIBER ைறறும் 4G வலையத்ம� 
பரவச் தசய்து சிறிய ைறறும் தபரிய ச�லை பாடசா-
மலை�ளுககும் அதிவவ� BROADBAND அமண-
யத்�ை த�ாடர்பாடல் வசதி�மை வழஙகுவ�றகு 
நாங�ள நடவடிகம� எடுத்து வருகிவ்றாம்.   

�டந� �ாலை த�ாவிட 19 உலை�ைாவிய ரீதியி-
லைான த�ாறறுப பரவல் இருந� �ாலை�டடத்தினுள 
வீடடிலிருநது �டமையாறறுவ�றகும் (WORK 
FROM HOME) இயங�மலை (online) மும்றயினூ-
டா� த�ாடர்ச்சியா� �ல்விமய வழஙகுவ�றகும், 
இமணயத்�ைத்தினுடா� வியாபார நடவடிகம�-
�மை வபணுவ�றகு ைக�ளுககு வாய்பபு கிமடத்-
�து இவவி�ைான அதிவவ�ைா� முன்வனறும் 
அடிபபமட வசதி�ளின் �ாரணத்தினாவலையாகும்.   

ைக�ள பலை �ாலைைா� எதிர்பார்த்திருந� டிஜிட-
டல் அமடயாை அடமடமய அறிமு�ம் தசய்யும் 
�ருத்திடட நடவடிகம��ள �றவபாது தபரும்பாலும் 
முடிவமடநதுளைது. இ�மன அறிமு�பபடுத்தும் 
ஆரம்ப �டடத்ம� இந� ஆண்டுககுள நாங�ள 
ஆரம்பிபவபாம்.   

இலைஙம�மய டிஜிடடல் ையைாககும் வபாது அ�ற-
குத் வ�மவயான ைனி�வைம் ைறறும் த�ாழில்-
நுடப ஊழியச் தசயலைணிமய உருவாககுவ�ற�ா� 
�ல்வி, உயர்�ல்வி ைறறும் த�ாழில்நுடப �ல்வித் 
தும்ற�ளில் �டந� இரண்டு வருடங�ளுககுள அதி-
�ைவிலைான நடவடிகம��மை எடுத்துளவைாம். 
இைம் த�ாழில்நுடபவியலைாைர்�ளுககு நாடடில் 
எந� இடத்தில் இருநவ�னும் வியாபாரதைான்ம்ற 
ஆரம்பிபப�றகு ைறறும் அவ வியாபாரத்ம� நடாத்-
திச் தசல்வ�றகு இயன்்றவி�த்தில் வ�சிய ைடடத்தில் 
வசதி�மை �டடிதயழுபபுவ�றகு நாங�ள நடவ-
டிகம� எடுத்துக த�ாண்டு இருககின்வ்றாம். வ�சிய 
த�ாழில்நுடபவியலைாைர்�ளுககு ைடடுைல்லை Digital 
Nomad வவமலைத்திடடத்தினூடா� தவளிநாடு�ளி-
லிருநது வரும் த�ாழில்நுடபவியலைாைர்�ளுககும் 
இலைஙம�யில் எந�தவாரு பிரவ�சத்திலிருநதும் 
தவளிநாடு�ளுககு வசமவ�மை வழஙகுவ�றகு 
இயன்்ற வி�த்தில் அடிபபமட வசதி�மை முன்வனற-
றுவ�றகு நாங�ள நடவடிகம� எடுத்து வருகிவ்றாம்.   

நாடடுககு ஆ�ரவான ச�லைரும் ஒன்று வசர்நது 
இச்சந�ர்பபத்தில் அவ ஒத்துமழபமப நல்குவீர்�ள 
என நான் எதிர்பார்ககின்வ்றன்.   

உங�ள அமனவருககும் நன்றி   
மும்ைணி�ளின் ஆசி  
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பசுமை விவசாயம் த�ாடரபான அரசின் 
த�ாளம�யில் எந� ைாற்றமும் இல்மலை!

(05ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

பாராளுைன்்றதம�ப் பிரதிநிதிததுவப்படுததும் வடக்கு, கிழக்கு 
பிரதிநிதி�ளிடம் ஓர வவண்டுவ�ாமை விடுக்கின்வ்றன்.
பல்வவறுபடட அரசியல் �ருதது வவறுபாடு�மை �ற�ாலி�ைா� 
ஒருபு்றம் மவதது விடடு உங�ள பிரவ�சங�ளில் வாழும்
ைக்�ளின் வாழக்ம�த �ரதம� உயரததுவ�றகு அரசு
எடுக்கும் நடவடிக்ம��ளுக்கு ஆ�ரவிமன வழஙகுங�ள!



பாசிக்குடா நிருபர் 

மடடக்்களப்பு வா்கரை ்காயான்-
க்கணி ்கடலில் மீன் பிடிக்்கச் 
சென்்ற தநரதயும் ம்கனும்  ெடல-
மா்க மீட்கப்படடுளளதா்க வா்கரை 
சபாலிஸார் சதரிவிததனர்.

திங்கடகிழரம (17) இவர்்கள இரு-
வைது ெடலங்களும்  ்காயன்க்கணி 
்கடல் பைப்பில் இருநது சுழிகயாடி-
்களின் உதவியுடன் மீட்கப்படடுள-
ளது. ்கண்ணகி அம்மன் க்காவில் 
வீதி ்காயான்க்கணிரயச் கெர்நத 
மு.திெநாய்கம் வயது (56) என்்ற தந-
ரதயும், தி.அகிலவாென் (21) வய-
துரடய ம்கனுகம இவவாறு ெடல-
மா்க மீட்கப்படடுளளனர். 

ஞாயிற்றுக்கிழரம மாரல வழக்-
்கம் கபால் இருவரும் இயநதிைப் 

படகில் மீன் பிடிக்்கச் சென்றுள-
ளனர். ்கடலுக்குச் சென்்றவர்்கள 
மறுநாள ்கரைரய திரும்பாமல் 
கநைமாகியதால் ெநகத்கம் ச்காணடு 
உ்றவினர்்கள ்கடலில் கதடுதல் 
பணியில் ஈடுபடடிருநதனர். 

இதன்கபாது அவர்்கள சென்்ற 
படகு தனிரமயில் ்கடல் பிைகதெத-
தில் ்கா்ணப்படடுளளது. 

ெம்பவம் சதாடர்பா்க வா்கரை 
சபாலிஸார்  மற்றும் பாது்காப்பு தைப்-
பினருக்கு த்கவல் வழஙகியுளளனர்.
பின்னர் பிைகதெததின் உளளுர் சுழி-
கயாடி்கள மற்றும் ்கல்குடா தியாவட-
டவான் சுழிகயாடி்கள இர்ணநது 
்காரல முதல் மாரல வரை கதடுதல் 
பணியில் ஈடுபடடு  மூழ்கிய இடத-
தில் இருநது ெடலங்கரள மீடடுள-
ளனர்.

ெம்பவம் பற்றி கமலும் சதரிய 
வருவதாவது, ்கடநத ெனிக்கிழரம  
இருவரும் ்காயான்க்கணி ்கடல் 
பைப்பில் அதி்க மீன் பிடியில் ஈடு-
படடு இலாபம் சபற்றுளளதா்கவும், 
அதரனத சதாடர்நது கமலும் மீன் 
பிடிக்்க மறுநாள சென்்றகவரள இவ 
அனர்ததம் ஏற்படடுளளதா்க பிைகதெ 
வாசி்கள  சதரிவிக்கின்்றனர்.

இகதகவரள ்கடலில் ்காற்றின் 
கவ்கம் மற்றும் ்கடல் அரலயின் 
தாக்்கம் ்காை்ணமா்க படகில் இருநத 
ஒருவரும் தவறி ்கடலில் வீழ்நதிருக்-
்கலாம் என்றும், இதன்கபாது மற்-
ர்றயவர் அவரை ்காப்பாற்்ற எடுதத 
முயற்சி இருவைது உயிரிழப்பிற்கு 
்காை்ணமா்க அரமநதிருக்்கலாம் என 
பிைகதெ மக்்கள ெநகத்கம் சதரிவிக்-
கின்்றனர்.

(ஒலுவில் விகெட நிருபர்)

கிழக்கு மா்கா்ண விழிப்புலனற்-
க்றார் அரமப்பின் மா்கா்ண ்காரியா -
லய தி்றப்பு விழாவும், ச்கௌைவிப்பு 
ரவபவமும் அடடாரளச்கெரன-
யில் திங்கடகிழரம (17) நரடசபற்-
்றது.

விழிப்புலனற்க்றார் அரமப்பின் 
சிகைஷட தரலவர் ஏ.எம். அப்துல் 
ெலாம் தரலரமயில் நரடசபற்்ற 
இவ ரவபவததில், அடடாரளச்-
கெரன பிைகதெ செயல்கததின் 
நிருவா்க உததிகயா்கததர் ஆர்.எம். 
நளீல், அடடாரளச்கெரன ஜும்ஆ 
சபரிய பளளிவாெல் தரலவர் ெட -
டததைணி எம்.எஸ். ஜுரனடீன் 
ஆகிகயார் ்கலநது ச்காணடு 
ரவபவ ரீதியா்க தி்றநது ரவததனர்.

அம்பார்ற, மடடக்்களப்பு 
மற்றும் திருக்கா்ணமரல ஆகிய 

மாவடடங்கரள உளளடக்கியதா்க 
இக் ்காரியாலயம் இயஙகுசமன 
தரலவர் ஏ.எம். அப்துல் ெலாம் 
சதரிவிததார்.

விழிப்புலனற்்றவர்்களின் ெமூ்க, 
சபாருளாதாை, அைசியல் மற்றும் 
ஏரனய உரிரம்கரளயும் ொதாை்ண 
நபர்்களுக்கு இர்ணயா்க விழிப் -

புலனற்்றவர்்களுக்கும் சபற்றுக் 
ச்காடுக்்கக் கூடிய கநாக்்கததின் 
அடிப்பரடயில் இவ அரமப்பா-
னது செயற்படடு வருவதா்க சதரி -
விததார்.

விழிப்புலனற்்றவர்்கள சுயமா்க 
நடமாடக் கூடிய வர்கயில் புதிதா்க 
அ றி மு ்க ப் ப டு த த ப் ப ட டு ள ள 
டிஜிடல் சவளரளப் பிைம்ரப 
வழஙகுவதற்கும், அவர்்களுரடய 
வாழ்க்ர்கத தைததிரன உயர்ததுவ-
தற்கும் அைொங்கம் முன்வை கவண -
டுசமனவும் க்காரிக்ர்க விடுத-
துளளார்.

இவ அலுவல்க தி்றப்பு விழாவில் 
ெமூ்க கெரவ உததிகயா்கததர் ஏ.ஜீ. 
அர்ொத, அம்பார்ற மாவடட அைெ 
நிறுவனங்களின் இர்ணப்பாளர் 
ஐ.எல்.எம். இர்பான், சிகைஷட உள 
வள துர்ண ஆகலாெ்கர் ஏ. மனூஸ் 
ஆகிகயார் ்கலநது ச்காணடனர்.
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அடடாரளச்கெரன சவளளக் -
்கல் கதாடட விவொய அரமப்பி -
னரை, பாைாளுமன்்ற உறுப்பினர் 
எஸ்.எம்.எம். முஷாைப்  ்கடநத 
ஞாயிற்றுக்கிழரம ெநதிதது ்கலந -
துரையாடினார். இச் ெநதிப்பில் 
விவொயி்களுக்கு மி்க அததியா -
வசியத கதரவயா்க இருக்கின்்ற 
சவளளக்்கல் கதாடட சிறிய பாலம் 
நிர்மா்ணம் சதாடர்பா்க ்கலநதுரை -
யாடப்படடு, குறிதத பாலததிரன 
நிர்மா்ணம் செய்து தருமாறு விவ -
ொயி்களால் பாைாளுமன்்ற  உறுப் -
பினரிடம் கவணடுக்காள முன் -

ரவக்்கப்படடது. இநத பாலதரத 
நிர்மா்ணம் செய்து தருவதற்்கான 
ஏதுக்்கரள உருவாக்கி, அதரன 
நிர்மாணிததுத தருவதற்்கான முயற் -
சி்கரள எடுப்பதா்க, பாைாளுமன்்ற 
உறுப்பினர் விவொயி்களிடம் சதரி -
விததார்.

அடடாரளச்கெரன ஆலஙகு -
ளம் சவளளக்்கல் கதாடடததில் 
இடம்சபற்்ற இச் ெநதிப்ரப, அட -
டாரளச்கெரன பிைகதெததின் பாைா -
ளுமன்்ற உறுப்பினரின் இர்ணப்பா -
ளைான எஸ். எம். அறூஸ் ஏற்பாடு 
செய்திருநதார்.

அம்பாமை ைபாவட்டத்தில் கபாணி உறுதிப்த்திரைறை ைககளுககு கபாணி உறுதிகமை வழங்கும  நிகழ்வு அம்பாமையில் அணமையில் இ்டம்்றைது. இந் நிகழ்வில் இரபாஜபாங்க அமைச்-
சர் விைலவீர திஸபாநபாயகக, கபாணி அமைச்சர் எஸ்.எம.சந்திரசசன, ்பாரபாளுைன்ை உறுபபினர்கைபான ்டபிள்யூ.டி.வீரசிங்க, கலபாநிதி திலக ரபாஜ்கச உள்ளிட்ட ்லர் கலந்து ்கபாண்ட 
ச்பாது.                       (்்டம: ைபாளிமகககபாடு குறூப நிரு்ர்)

புதிய ்காததான்குடி தின்கைன் நிருபர்

்காததான்குடி புதிய ்காததான்குடி 
சபரிய ஜும்ஆப் பளளிவாெலில் 
முப் சபரும் விழா ்கடநத சவள-
ளிக்கிழரம மாரல நரடசபற்்றது. 
சபரிய ஜும்ஆ பளளிவாெலில் 
ஹிக்மா குர்ஆன் மனனப்பிரிவில் 
முழுரமயா்க மனனம் செய்தவர்-
்களுக்கும் குர்ஆன் அபிவிருததி 
ெங்கததினால் நடததப்படட பரீட-
ரெயில் சிததியரடநதவர்்களுக்கும் 
்கடநத ைமழான் ்காலப்பகுதியில் 
நரட சபற்்ற மார்க்்க விளக்்க வகுப்-
புக்்களில் ்கலநது ச்காணட மா்ண-
வர்்களுக்கும் ொன்றிதழ்்கள வழஙகி 
ச்கௌைவிதத முப் சபரும் விழா 
நி்கழ்வு்கள இடம் சபற்்றது.

புதிய ்காததான்குடி முர்கத-
தின் சபரிய ஜும்ஆ பளளிவாெ-
லின் தரலவர் க்க.எல்.எம்.பரீட 
தரலரமயில் இடம் சபற்்ற நி்கழ்-
வில் பிைதம அதிதியா்க முன்னாள 
அரமச்ெர் எம்.எல்.ஏ.எம் ஹிஸ்புல்-
லாஹ் பஙக்கற்று சி்றப்பிததார்.

ரவபவததில் ்காததான்குடி 
ந்கை ெரப தவிொளர் எஸ்.எச்.எம்.

அஸ்பர் உளளிடட ்காததான்குடி 
ந்கை ெரப உறுப்பினர்்கள உலமாக்-
்கள உளளிடட முக்கியஸ்தர்்கள என 
பலரும் பஙக்கற்்றனர்.

இதன் கபாது குர்ஆன் மனனப்பி-
ரிவில் முழுரமயா்க மனனம் செய்-
தவர்்களுக்கும் குர்ஆன் அபிவிருததி 

ெங்கததினால் நடததப்படட பரீட-
ரெயில் சிததியரடநதவர்்களுக்கும் 
்கடநத ைமழான் ்காலப்பகுதியில் 
நரட சபற்்ற மார்க்்க விளக்்க வகுப்-
புக்்களில் ்கலநது ச்காணட மா்ணவர்-
்களுக்கும் ொன்றிதழ்்களும் பரிசில்்க-
ளும் வழஙகி ரவக்்கப்படடன.

(மணடூர் குறூப் நிருபர்)

ரதப்சபாங்கல், பட -
டிப்சபாங்கல் ஊடா்க 
சபரும் மனம் பரடததவர்-
்கள தமிழர்்கள என மடடு 
மாவடட அைொங்க அதிபர் 
்க.்கரு்ணா்கைன் சதரி -
விததார். சூரியா விரள-
யாடடுக் ்கழ்கததின் ஏற்-
பாடடில் தமிழர் பாைம்பரிய ்கரல 
்கலாொை விரளயாடடு விழா, சபரி -
ய்கல்லாறு மததிய ்கல்லூரி ரமதா -
னததில் ்கடநத ஞாயிற்றுக்கிழரம 
(16) இடம்சபற்்றகபாது பிைதம அதி-
தியா்க ்கலநதுச்காணடு உரையாற்-
றும்கபாகத இவவாறு சதரிவிததார்.

அவர் கமலும் கூறுர்கயில்,
இயற்ர்கயிடமிருநது உதவி்க-

ரளப் சபற்்ற மனிதன் இ்றக்கும் 
வரை நன்றியு்ணர்ரவ ்காடடும் 
வர்கயிகலகய இயற்ர்கச் சூரிய-
னுக்கும், மாடடுப் படடி்களுக்கும் 
சபாங்கல் செய்து நிகவதனமா்க 
பரடக்கி்றான்.

ரதப்சபாங்கல் இன்று, கநற்்றல்ல 

ெங்க ்கால ரதநநீைாடலிலி -
ருநது கதாற்்றமானதுடன் 
மாதங்களுள ரத சி்றப்புப் 
சபற்்ற மாதமா்கவும் சுப 
்காரியங்கரள சதாடங -
கும் ்காலமா்கவும் ச்காள -
ள ப் ப டு வ தி ன ா க ல க ய 
அைொங்கமும் அரனதது 
அைெ அலுவல்கங்களும்  
ெததியப்பிைமானததுடன் 

பணி்கள ஆைம்பிப்பரத ்கா்ண 
முடியும். 

இயற்ர்கயுடன் ஒன்றிர்ணநது 
வாழ கவணடும் என்பரதகய 
ரதப்சபாங்கல் உ்ணர்ததி நிற்கி-
்றது. அகத கவரள, இயற்ர்கரய 
அழிதது இயற்ர்க வளங்கரள 
சுைணடாது கதரவயறிநது பயன்ப-
டுதத கவணடும். இயற்ர்க மனித 
வாழ்க்ர்கயில் ஏற்படுததும் தாக்்கத-
தின் ஊடா்க ரதப்சபாங்கல் உடபட 
தமிழர் பணடிர்க்கள பாைம்பரிய-
மா்க ச்காணடாடப்படுகின்்றன என்-
பதரன இளந தரலமுர்றயினருக்கு 
சொல்லிக்ச்காடுக்்க கவணடும்  
என்்றார்.

(மூதூர் தின்கைன் நிருபர்)

மூதூர் டயமன் விகெட பாடொ-
ரலயில் 2022 இல் கெர்ததுக் ச்காள-
ளப்படடுளள நலிவுற்்ற புதிய மா்ண -
வர்்களுக்்கான ்கற்்றல் வகுப்புக்்கள 
எதிர்வரும் 24ம் தி்கதி திங்கடகி-
ழரம ஆைம்பிக்்கப்படவுளளதா்க 
மூதூர் பிைகதெ ெரப உறுப்பினரும், 
டயமன் விகெட பாடொரலயின் 
அதிபருமான நொர் பாததிமா அகீதா 
சபற்க்றார்்களுக்கு அறிவிததுளளார்.

மூதூர் பிைகதெ செயல்க பிரிவில் 
இயஙகி வரும் இப்பாடொரலயில் 
மூவின ெமூ்க மா்ணவர்்களும் ்கல்வி 
பயின்று வரும் நிரலயில் உரிய 
அனுமதிக்்கான விண்ணப்பங்கரள 
சபற்்றவர்்கள தங்கள பிளரள்களு-
டன் சு்காதாை வழி்காடடல் வழி -
முர்ற்கரள முர்றயா்க கபணிய 
வர்கயில் ெமு்கமளிக்்கச் செய்யுமா-
றும் அறிவிக்்கப்படடுளளது.

இகதகவரள தூை ்கஸ்டப் பிைகத-
ெங்களில் இருநதும் நலிவுற்்ற மா்ண-
வர்்கள பயிலவை இருப்பின், மூதூர் 
டயமன் பாடொரல விகெட ்கல்விப் 
பிரிவினருடன் சதாடர்பு ச்காணடு 
உரிய விண்ணப்பங்கரள சபற்றுக் 
ச்காளளுமாறும் அறிவிக்்கப்படடுள-
ளது.

விழிபுலனற்றோர் அமைப்பின் 
கிழக்கு ைோகோண கோரியோலயம் 

அட்டாளைச்சேளையில் திறந்துளைப்பு

வோகமை கடலில் மீன் பிடிக்கச்சென்ற 
தநமதயும் ைகனும் செடலைோக மீட்பு  

அதிபர், ஆசிரியர்களுக்கோன 
செம்பள உயர்வு இம்ைோதம்

சகல ஏற்பாடுகளும் பூர்த்தி

ளைப்்படாங்கல், படடிப்்படாங்கல் ஊ்டா்க 
்பரும் மைம் பள்தைைர்கள் ைமிழர்கள்
மட்டு. மபாவட்்ட அரசபாஙக அதி்ர் க.கருணபாகரன்

(்காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

வீைதது்றவி சுவாமி விகவ்கா -
னநதரின் வைலாற்றுச் சி்றப்புமிக்்க 
இலஙர்க விஜயததின் 125ஆவது  
துவக்்கவிழா  திங்கடகிழரம  (17) 
இ.கி.மிென் ஏற்பாடடில் ்கல்லடி 
சுவாமி விபுலாநநத மணிமணடபத-
தில் நரடசபற்்றது.

உல்களாவிய ரீதியில் ஜீவகெ -
ரவயாற்றிவரும் ஸ்ரீ ைாமகிருஸ்்ண 
மிெரன ஸ்தாபிதத வீைதது்றவி வங-
்கததின்சிங்கம் சுவாமி விகவ்கா -
னநதர் இலஙர்கத திருநாடடிற்கு 
வருர்க தநது  125ஆணடு்களா-
கின்்றன.

சுவாமி விகவ்கானநதர் 1897ம் 
ஆணடு ஜனவரி 15நதி்கதி வருர்க 
தநதிருநதார். அவர் இலஙர்கயில் 
ச்காழும்பு, யாழ்ப்பா்ணம், ்கணடி, 
அனுைாதபுைம், மாததரள கபான்்ற 
ந்கைங்களுக்கு விஜயம் செய்து 11 
நாட்கள தஙகியிருநது ஆன்மி்க ஒளி-

கயற்றினார். அவைது அநத வைலாற்று-
ரீதியான விஜயததிற்கு 125ஆணடு்க-
ளாகின்்றது. 

அதரனசயாடடி இலஙர்க 
இைாமகிருஸ்்ணமிஷன் ச்காழும்பு 
சதாடக்்கம் மடடக்்களப்பு ்காரைதீவு 
ஈ்றா்க பல இடங்களில் நிரனவு -

தின விழாக்்கரள ஏற்பாடுசெய்துள-
ளது. இவவிழாக்்களுடன்  ஓைாணடு 
்காலததிற்கு அதாவது அடுதத 
ஆணடு (2023) ஜனவரி மாதம் 
15ஆம் தி்கதி வரை பலவித நி்கழ்ச்சி-
்கரள கிைமமா்க நடாதத திடடமிடப்-
படடுளளது.

கல்லடியில் சுவோமி வி்வகோனநதர் விழோ

நற்பிடடிமுரன தின்கைன் நிருபர்

்கல்முரன வலயததில் ்கடரம-
யாற்றும் அதிபர் ஆசிரியர்்களுக்கு 
அைசினால் அணரமயில் வழங்கப்-
படட அதி்கரிதத ெம்பளமும் விகெட 
படியும் ஜனவரி மாத ெம்பளததில் 
வழங்கப்படவிருப்பதா்க  ்கல்முரன 
வலயக் ்க்ணக்்காளர் ரவ. ஹபீபுல்-
லாஹ் சதரிவிததார்.

வலயக் ்கல்விப் பணிப்பாளர்.எஸ்.
புவகனநதிைன் ஆகலாெரனயின் 
கபரில் இக்ச்காடுப்பனவு்கள வழங-

குவதற்்கான ெ்கல ஏற்பாடு்களும் 
பூர்ததி செய்யப்படடுளளதா்க அவர் 
கமலும் சதரிவிததார். ்கல்முரன வல-
யததில் ்கடரமயாற்றும் சுமார் மூவா-
யிைம் அதிபர், ஆசிரியர்்கள இக்-
ச்காடுப்பனரவ சபறும் வாய்ப்ரப 
சபற்றுளளதா்க அவர் குறிப்பிடடார். 

அைொங்க நிர்வா்க சுற்்றறிக்ர்க 
3/216.iv க்கு அரமவா்க 2022ஆம் 
ஆணடு அதிபர், ஆசிரியர் ெம்பள 
மாற்்றப் பிை்காைம் இக்ச்காடுப்பனவு-
்கள வழங்கப்படவுளளரம குறிப்பி-
டததக்்கதாகும்.

கோததோன்குடி ஜும்ஆ பள்ளிவோசெல் 
ஏறபோட்டில் முப்்பரும் விழோ

மூதூர் டயைன் 
போடசெோமலயில்
புதிய வகுப்புக்கள் 
ஆைம்பம்

போலம் அமைக்க முஷோைப்  
எம்.பி நடவடிக்மக



(பரந்தன் குறூப் நிருபர்)

கிளிந�ொச்சி பளைப் பிரத்தச நபொது ளைத் -
தியசொளையில் தபொதிய ளைத்தியர்்கள் 
மற்றும் நபௌதீ்க ைைப்பற்்ொக்குள் ்கொரண -
மொ்க ந்தொடர்நது பல்தைறு அநசை்கரியங்-
்களை எதிர்ந்கொள்ை்தொ்க பிரத்தச மக்்கள் ந்தரி-
வித்துள்ைனர். 

கிளிந�ொச்சி மொைடடத்தின் பச்சிளைப் -
பள்ளி பிரத்தசத்தில் அளமநதுள்ை பளை 
பிரத்தச ளைத்தியசொளையில் ந்தொடர்நது 
ளைத்தியர்்கள் பற்்ொக்குள் நிைவி ைருைது-
டன் நபௌதி்க ைைப் பற்்ொக்குள்யும் ்கொணப்-
படுகின்்து. அதுமடடுமின்றி ஏற்்கனதை 
ஆரம்பிக்்கப்படட ்கடடுமொன தைளை்கள்  
இளட�டுவில் நிறுத்்தப்படடுள்ை்தொ்கவும் 
மக்்கள் ந்தரிவிக்கின்்னர்.   

இவைொ்ொன நிளையில் இங்கு சிகிச்ளச 
நப்ச் நசல்லும்  த�ொயொைர்்கள் நபரும் சிர-
மங்்களை எதிர்த�ொக்கி ைருை்தொ்க ந்தரிவித்துள்-
ைனர். 

குறிப்பொ்க ஏ-9 வீதியில் அளமநதுள்ை ளைத்தி-
யசொளைக்்கொன ளைத்தியர்்கள் ஏளனய ஆைனி 
ைைங்்கள்  பூர்த்தி நசயயப்படொளமயினொல்  
பல்தைறு ந�ருக்்கடி நிளைளம்கள் ்கொணப்படு-
ை்தொ்கவும் பிரத்தச மக்்கைொல் சுடடிக்்கொடடப்-
படடுள்ைது 

ஏ- 09  ந�டுஞசொளையில் அளமநதுள்ை 
பிர்தொன ளைத்தியசொளை்களின் ஒன்்ொ்கக் 
்கொணப்படுகின்் இவளைத்தியசொளை ைசதி 
குள்பொடு்களுடன் ்கொணப்படுை்தனொல் வீதி 
விபத்து்களில் ்கொயமளடந்தைர்்களை  பளை  
ளைத்தியசொளையிலிருநது  கிளிந�ொச்சி ளைத்-
தியசொளைக்கு  அல்ைது யொழப்பொணம் ளைத்-
தியசொளைக்கு ந்கொண்டு நசல்லுகின்் தபொது 
உயிரிழப்பு கூட ஏற்படும் அபொய நிளை ்கொணப்-
படுகின்்து. எனதை ளைத்தியசொளையின்  
த்தளை்களை பூர்த்தி நசயது ்தருமொறு  பிரத்தச 
மக்்களும் நபொது அளமப்பு்களும் த்கொரிக்ள்க 
விடுத்துள்ைன. 

இத்ததைளை குறித்்த ளைத்தியசொளையில் 
ஆரம்பிக்்கப்படட ்கடடட தைளை்களும் 
இளடநிறுத்தி ளைக்்கப்படடுள்ைளமயொல் ்தை-
பொடங்்கள் மற்றும் மருத்துை ைசதி்களும் குள -்
ைொ்கதை ்கொணப்படுகின்்ன. பிரத்தச ளைத்தி-
யசொளையொனது ஒரு ளைத்தியளர மொத்திரதம  
ந்கொண்டு இயங்கி ைருை்தொ்கவும்  தமைதி்க 
ளைத்தியளர நியமிக்குமொறும் பிரத்தச மக்்கள் 
தைண்டுத்கொள் விடுத்துள்ைனர்.

பளை பிரதேச ளைத்தியசாளையில்

வைத்தியர்கள் பற்றாக்குவ் 
மக்்கள் அச�ௌ்கரியம் 

ைவுனியா பிரதேச சசயைக 
பிரிவில் இந்து கைாசார 
திளைககைம் நடாத்திய 
சேய்வீக கிராமிய கைாசார 
நிகழ்வு அணளமையில் நளட-
சபற்றது. இந்நிகழ்வில் 
பிரேமை அதிதியாக பிரேமைரும் 
சமைய கைாசார அளமைச்சின் 
இந்துமைே விைகார இளைப்-
பாைர் கைாநிதி பாபுசர்மைாவும் 
கைந்து சி்றப்பித்ோர். 

 யாழ்ப்பாைம் பிரதேச சசயைகத்தில் நளடசபற்ற சபாஙகல் விழாவில் பிரதேச 
சசயைாைர் "தநர்ளமையின் மைகுடம்" எஸ். சுேர்சன், யாழ். அளைத்து பள்ளிைாசல் -
கள் சம்தமைைைத் ேளைைர் எஸ்.ஏ.ஸி. முபீன், யாழ்ப்பாைம், கிளிசநாச்சி மைாைடட 
முஸ்லிம்கள் சம்தமைைைத் ேளைைர் ஏ.எச். ஜமைால் சமைாஹிடீன், யாழ். எழுத்ோைர் 
பரீட இகபால் ஆகிதயார் கைந்து சி்றப்பித்ே தபாது எடுககப்படட படம்.   

பருத்தித்துள் விதசட நிருபர்

யொழப்பொணம் தபொ்தனொ ளைத்-
தியசொளையில் புதி்தொ்க அளமக்-
்கப்படட திரை ஒக்சிஜன் ்தொங்கி 
தி்நதுளைக்்கப்படடது. த�ற்று 
்கொளை 11.30 மணியைவில் ளைத்-
தியசொளையில் இடம்நபற்  ் இநநி-
்கழவில் பிரதிப் பணிப்பொைர் சிறீப-
ைொனந்தரொஜொ மற்றும் யமுனொ�ந்தொ 
ஆகிதயொரொல் திரை ஒக்சிஜன் ்தொங்கி 
தி்நது ளைக்்கப்படடது. திரை ஒக்சி-
ஜன் ்தொங்கி ைட மொ்கொணத்திதைதய 

மு்தல் ்தடளையொ்க மத்திய சு்கொ்தொர 
அளமச்சினொல் 24 மில்லியன் ரூபொ 
நசைவில் 10 ஆயிரம் லீற்்ர் ந்கொள்-
ைைவு ந்கொண்ட்தொ்க உருைொக்்கப்-
படடுள்ைது. இ்தன்மூைம் ளைத்தி-
யசொளைக்கு த்தளையொன ஒக்சிஜன் 
குழொய ைழி மூைமொ்க விடுதி்களுக்கு 
த�ரடியொ்க அனுப்பி ளைக்்கப்படவுள்-
ைதுடன் 10 �ொட்களுக்கு ஒரு முள் 
இ்தளன நிரப்பினொல் தபொதுமொன்தொ்க 
இருக்கும் என ளைத்தியசொளையின் 
பிரதிப் பணிப்பொைர்  சிறீபைனொந்த-
ரொஜொ ந்தரிவித்்தொர்.

யறாழ்.பபறாதனறா வைத்திய�றாவைக்கு
புதிய திரை ஒக்சிஜன் தறாங்கி

யொழ. விதசட நிருபர்

யொழ.�ொைற்குழி பகுதியில் தை்க 
்கடடுப்பொடளட இழந்த ்கப் ைொ்கன-
நமொன்று மின்்கம்பத்துடன் தமொதி 
விபத்துக்குள்ைொகியுள்ைது. இச்சம்ப-
ைம் த�ற்று ்கொளை இடம்நபற்்து.  
ஏ- 9 வீதி ஊடொ்க பயணித்துக் ந்கொண்-

டிருந்த ்கப் ைொ்கனம் தை்க ்கடடுப்-
பொடளட இழநது மின்்கம்பத்துடன் 
தமொதி விபத்துக்குள்ைொனது.  இச்சம்-
பைத்தில் தச்தமளடந்த மின்்கம்பம் 
அருகிலிருந்த மின்மொற்றியுடன் தமொதி-
யதில் மின் ்கம்பி்கள் அறுநதுள்ைது. 
இ்தனொல் ந்தன்மரொடசியின் சிை பகுதி-
்களில் மின்சொரம் ்தளடப்படடுள்ைது. 

பை்க ்கட்டுபபறாட்வடை இழநத ்கப ைறா்கனம் விபத்து
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பருத்தித்துள் விதசட , யொழ. விதசட நிருபர்்கள்

்தமிழ்க முன்னொள் மு்தைளமச்சரும் ந்தன்னிந -
திய பிரபை �டி்கருமொன எம்.ஜி.இரொமசநதிரனின் 
105ஆைது பி்ந்ததினம் த�ற்று மொளை யொழில் 
அனுஷ்டிக்்கப்படடது.  

யொழ. ்கல்வியங்்கொடு பகுதியில் அளமந -
துள்ை எம்.ஜி.ஆர் சிளைக்கு, யொழ எம்.ஜி.ஆர் 
த்கொப்பொய சுந்தரலிங்்கத்தின் மளனவி மொளை 
அணிவித்து தீபம் ஏற்றி அஞசலி நசலுத்தினொர்.  

அ்தளன ந்தொடர்நது முன்னொள் ைலி கிழக்கு 
பிரத்தச சளப ்தவிசொைர் நிதரொஷ் மற்றும் ைலி 

கிழக்கு பிரத்தச சளப உறுப்பினர் நசல்ைம் உள்-
ளிடதடொர் எம்.ஜி.ஆர் சிளைக்கு மொளை அணி-
வித்து அஞசலி நசலுத்தினர்.  

இநநி்கழவில் யொழ எம்.ஜி.ஆர் த்கொப்பொய சுந்த-
ரலிங்்கத்தின் குடும்பத்தினர், எம்.ஜி.ஆரின் ரசி்கர்-
்கள் நபொதுமக்்கள் உடபட பைர் ்கைநது ந்கொண்ட-
னர்.  

இ்தன் தபொது அண்ளமயில் இயற்ள்க எயதிய 
யொழ எம்.ஜி.ஆர் த்கொப்பொய சுந்தரலிங்்கத்தின் 
நிளனைொ்க அைர்்கைது குடும்பத்தினரொல் ந்தரிவு 
நசயயப்படட பயனொளி்களுக்கு ைொழைொ்தொர உ்த-
வி்களும் ைழங்கிளைக்்கப்படடது.  

எம்.ஜி.இரறாம�நதிரனின் 105ஆைது பி்நத தினம்   
ஓமநள்த விதசட நிருபர்

ைவுனியொ பரசங்குைம் ்கொடடுப்ப -
குதியில் தமொடடொர் குண்டு்கள் த�ற்-
றுமுன்தினம் (17) மீட்கப்படடது.

இரொணுை புைனொயவு பிரிவின-
ருக்கு கிளடத்்த இர்கசிய ்த்கைலின் 
அடிப்பளடயில், புளியங்குைம் 
நபொலிஸொருடன் இளணநது பரசங் -
குைம் ்கொடடுப்பகுதியில் தமற் -
ந்கொண்ட த்தடு்தலின் தபொத்த குண்-

டு்கள் மீட்கப்படடன. இ்தன்தபொது 
ஆர்பிஜி ர்க குண்டு 01, 60 மில்லி -
மீற்்ர் தமொடடொர் குண்டும் மீட்கப்-
படடது.

மீட்கப்படட குண்டு்களை நசய -
லிழக்்க நசயயும் �டைடிக்ள்க 
தமற்ந்கொள்ைப்படடு ைருைது -
டன், இது ந்தொடர்பொன தமைதி்க 
விசொரளண்களை புளியங்குைம் 
நபொலிஸொர் தமற்ந்கொண்டு ைருகின்-
்னர்.

ைவுனியறா பர�ங்குளத்தில்
பமறாட்டைறார குண்டு்கள் மீட்பு

Nfs;;tp mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;

(Rj;jpfhpg;G gzpkid)

Rj;jpfhpg;G ,lg;gug;Gf;fspd; Njhl;lg; 

guhkhpg;G

Tender No.: REF-PD/SER/2021/05

12 khjq;fSf;F ~~Rj;jpfhpg;G ,lg;gug;Gf;fspd; 

Njhl;l guhkhpg;gpw;fhf|| jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if ngw;Nwhypa 

$l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; 

FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

NfhUfpd;whh;.

xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf> rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 

$wg;gl;Ls;sthW jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik 

jfTj;jpwDf;F mike;njhOfpapUj;jy; Ntz;Lk;.

nfhtpl;-19  njhw;W fhuzkhf> tpiykDjhuh;fs; 

http://ceypetco.gov.lk/public-tenders/. vd;w ,ng$ 

,d; ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ayhk;. 

tpiykDjhuh; 1>000 &ghit (925.83 &gh + 8% ngNrt) 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf kf;fs; tq;fp jiyik 

mYtyfj;jpd; 004100110208633 vd;w ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; fzf;fpyf;fj;jpw;F 

tuT itf;fg;gl;L gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;lhdJ 

tpiykDTld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mj;Jld; 

tpiykDjhuuhdth; ref.procurement@ceypetco.
gov.lk  vd;w kpd;dQ;ry; topahf cldbahfNt 

mwptpf;f Ntz;Lnkd;gJld; gzf;nfhLg;gdT 

gw;Wr;rPl;bd; nkd;gpujpnahd;Wk;; tpiykDjhuhpd; 

njhlh;G tpguq;fSk; mwptpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2022.02.09 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 2 kzpf;F %lg;gl;L %Lk; Neuj;jpd; 

gpd;dh;  cldbahfNt ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; fPNoAs;s 

Kfthpf;fhd mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 

0112400684 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}

lhf guhkhpg;G kw;Wk; nraw;wpl;lq;fSf;fhd 

gpujp Rj;jpfhpg;G KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

jiyth;> jpizf;fs ngWiff;FO

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;) Nk.gh.>

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

,y. 609> nlhf;lh; ldp];lh; b rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G-09.

njhiyNgrp: 0094-11-5455332

njhiyefy;: 0094-11-5455424

Etnuypah khtl;l 

mk;gfKt nrayhsh; 

k];nfypah 320/N fpuhk 

Nrtfh; gphptpy; cs;s 

GuTd;Nyh Njhl;lj;jpy; 

trpf;Fk; fd;dp fNzrd; 

vd;W vdJ milahs 

ml;il gpwg;G rhd;wpjopy; 

cs;s ngaiu ,d;W 

Kjy; uhkd; fNzrd; vd 

khw;wpAs;Nsd; vd;gij 

,yq;if rdehaf 

FbauRf;Fk; ,yq;iftho; 

nghJ kf;fSf;Fk; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;

uhkd; fNzrd;

ngah; khw;wk;

nfhOk;G khefu rig
nfhOk;G khefu rig %yk; epiwNtw;wg;gl;L> 

2245/30 Mk; ,yf;fk; nfhz;l 2021.09.17 Mk; jpfjpa 

mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;.

(1952 ,d; 6 Mk; ,yf;fk; nfhz;l cs;@uhl;rp epWtdq;fs; (epiwNtw;wg;gl;l 

Jizr; rl;lk;) rl;lk; - 1989.01.20 Mk; jpfjp 541/17 Mk; ,yf;fk; nfhz;l mjptpNrl 

tu;j;jkhdp mwptpj;jy;)

Jizr; rl;lj;jpd; V mj;jpahaj;jpw;F mikthdJ

nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsu; %yk; fPOs;s 

cUg;gbfs; kw;Wk; Nritfs; toq;fiy thlif mbg;gilapy; 

ngw;Wj; jUtjw;fhf Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpkDf;fs; 

Nfhuy;

Nfs;tpkD ,yf;fk; tpguk;

CMC/MT/RV/TEND/03/1-2021 nfhOk;G khefu rigf;F nrhe;jkhd nghJr; 

re;ijfspy; fPOs;s ntw;wplkhf ,Uf;Fk; filfis 

10 Mz;LfSf;fhf thlif mbg;gilapy; toq;fy; 

re;ij fil ,yf;fk;
tu;j;jfj;jpd; 

gz;G

nfhl;lhQ;Nrid 5/1/19 fil

fpUsg;gid 97, 98 kPd;

gry;]; xOq;if kz;lg ,yf;fk; 01> kz;lg ,yf;fk; 02 

nfh];f]; re;jp

10/05,  10/06, 10/07 kPPd;

10/17,  10/18,  10/19,  10/20,  10/21,  10/22,  10/23, 10 
/1/1 kuf;fwp

10/ 1/89,  10/1/90, 10/1/91,  10 /1/92,  10 /1/94, 10/1/95 fil

nts;stj;ij

18/A,  22/A,  26/A,  29/A,  31/A,  36/A,  03/B,  06/B,  07/B,  
13/B,  14/B

kuf;fwp/ 
gok;

37/A,  15/B,  16/B kuf;fwp

1 rpy;yiw/ 
fil

03, 04,  05,  06,  07,  08, fil

1 kPd;

gk;gyg;gpl;b
01,  03, 10 kuf;fwp

05, 06 kPd;

Njrpa re;ij 78 gok;

Bd;]; tPjp
34, 40,  44/1/23,  44/2/53,  cyu; 

nghUl;fs;

44/32,  44/28, 44/27, 44/26 kPd;

nghuis fPo; 

jiuj;jsk;
7/B/15 fil

nghuis jiuj; 

jsk;

(7/51, 7/52) fil

 7/18, (7/38 ,  7/39,  7/40,  7/42, 7/43) , 7/56, 7/57, 
7/1/23, (7/54,  7/55) kuf;fwp

7/48,  7/50 cyu; 

nghUl;fs;

nghuis 

KjyhtJ khb

7/1/37, 7/1/38,  (7/1/43, 7/1/44),  7/1/50, 7/1/51, 7/1/52, 
7/1/53 , 7/1/56, 7/1/57, 7/1/59, 7/1/60, 7/1/61, (7/1/62, 
7/1/63, 7/1/64),  7/1/66, 7/1/69, 7/1/73, 7/1/76,  

fil

nghuis 

,uz;lhtJ khb

7/2/2F, (7/2/2G, 7/2/2H, 7/2/2J, 7/2/2M), 7/2/2R, 7/2/4, 
7/2/27, 7/2/31, 7/2/34, 7/2/36, 7/2/37, 7/2/51, 7/2/52 ,  
7/2/53,  7/2/56,  7/2/66,  

fil

nghuis 

%d;whtJ khb

(7/3/7,  7/3/8),  (7/3/12, 7/3/14, 7/3/15), 7/3/16,  7/3/17,  
7/3/21,  7/3/22,  7/3/27,  7/3/28,  7/3/30,  7/3/31,  
(7/3/37,  7/3/37A), 7/3/39, 7/3/40,  7/3/41,  7/3/42,  
7/3/43,  7/3/44,  (7/3/45, 7/3/46,  7/3/55,  7/3/56), 
(7/3/47, 7/3/48, 7/3/53, 7/3/54) , (7/3/49, 7/3/50), 
(7/3/51, 7/3/52), (7/3/57, 7/3/58, 7/3/66, 7/3/69, 
7/3/70, 7/3/71,), (7/3/67, 7/3/68), (7/3/60, 7/3/61, 
7/3/62), 7/3/63, 7/3/82, 7/3/89

fil

2022.01.19 njhlf;fk; 2022.02.09 Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu 

Nfs;tpkD Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,U Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;. 

01 - nfhOk;G khefu rigapd; www.colombo.mc.gov.lk vd;w cj;jpNahfg+u;t 

,izajsj;jpy; ,Ue;J jutpwf;fk; nra;a KbAk;. 

 kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf; fl;lzkhd 2>160.00 &gh njhifia fPOs;s ,U 

Kiwfspy; nrYj;j KbAk;.

1.  kf;fs; tq;fpapd; ve;j xU fpisapYk;> efu kz;lg fpis fzf;F ,yf;fk; 

167-1-001-6-3169425 ,w;F itg;Gr; nra;jy;.

2.  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;jpUf;Fk; fPOs;s mYtyfq;fspy; 

fl;lzk; nrYj;;Jk; fUkgPlj;jpy; nrYj;Jtjd; %yk;.

 khtl;l mYtyf ,yf;fk; 04> ,yf;fk; 147> i`nyty; tPjp> 

fpUsg;gid> nfhOk;G 06.

ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G gpupT> khspfhtj;ij> nfhOk;G 10.

 tpiykD Mtzq;fSld; gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il ,izj;J rku;g;gpg;gJ 

mtrpakhFk;.

02 - efu kz;lg jiyik mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;sy;

  nfhOk;G khefu rigapd; nfhOk;G 07> efu kz;lg tstpy; mike;Js;s khefu 

fsQ;rpa jpizf;fsj;jpd; tUtha; gpupTf;F vOj;J%y Nfhupf;if xd;iw toq;fp 

tpz;zg;gg; gbtf; fl;lzkhd 2>160.00 &ghit nrYj;jp Nfs;tpkD Mtzj;ij 

ngw;Wf;nfhs;sy;.

 2022.02.09 Mk; jpfjp gp.g. 3.00f;F gpd;du; cj;jpNahfg+u;t ,izajsj;jpy; my;yJ 

mYtyfj;jpy; tpz;zg;gg; gbtq;fis ngw KbahJ. 

 Nfs;tpkDit rku;g;gpf;Fk; fil njhlu;gpy; Nfs;tpkD itg;Gj; njhifia 

2022.02.10 Mk; jpfjp gp.g. 3.00f;F Kd;du; khefu fsQ;rpa jpizf;fsj;jpd; tUtha; 

gpupTf;F nrYj;j Ntz;Lk;.

 Kiwahf g+u;j;jp nra;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpiaf; 

nfhz;l tpz;zg;gq;fis 2022.02.11 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F Kd;du; nfhOk;G 

07> efu kz;lg tstpd; khefu nrayhsu; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F Ntz;Lk;.

 tpz;zg;gq;fis Vw;gJ 2022.02.11 Mk; jpfjp K.g. 10.00 f;F KbTWtNjhL> 

mjd; gpd;du; cld; Nfs;tpkDf;fs; jpwf;fg;gLk;. mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfSf;F 

Nfs;tpkDf;fis jpwg;gjw;fhf gq;Nfw;gjw;F tha;g;G cs;sJ. 

 ,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fis 0112-692465 vd;w ,yf;fj;jpy; gpujp khefu 

nghUshsu; (tUtha;) %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

rl;lj;juzp Nuh\dp jprhehaf;f>

khefu Mizahsu;>

nfhOk;G khefu rig

Nfs;tp mwptpj;jy;
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மைலயகத்தில் பனி மூட்டத்தால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்ைக பாதிப்பு  
(ஊவா சுழற்� 
�ருபர்)  

கடந்த ஒரு வார 
காலமாக மைலயக-
ெமங்கும் அ�கமான 
ப� மூட்டம் காணப்-
படுவதால் இயல்பு 
வாழ்க்ைக பா�ப்ப-
ைடந்து வருவதாக 
மக்கள் கவைல ெத�-
�க்�ன்றனர்.   

கு � ப் ப ா க 
பதுைள மாவட்டத்-
�ன் பதுைள, பண்டாரவைள. 
பசைற, ெவ�மைட, �ல்�யாபுர, 
ெபாறகஸ், ரத்தம்ப, ஊவா பறண-

கம. ம�யங்கைண, எல்ல நுவெர-
�யா மாவட்டத்�ன் நுவெர�யா 
மற்றும் ஹற்றன் �ரேதசங்கள் உள்-
�ட்ட பல மைலயகப் பகு�க�ல் 

ப�ப் ெபா�வு ஏற்-
பட்டு ப�மூட்டம் 
காணப்படு�ன்றது.   

ப ா ட ச ா ை ல 
ெசல்லும் மாண-
வர்கள், ெகாழுந்து 
எடுக்கும் ேதாட்டத் 
ெ த ா � ல ா ள ர் க ள் 
மாத்�ரமன்� இதர 
ெதா�லுக்கு ெசல்-
ேவாரும் பா�க்கப்-
பட்டு வருவதாக-
வும் சுமார் முப்பது 
வ ரு ட ங் க ளு க் கு 

முன் இவ்வாறான ப�மூட்ட 
கால�ைல �ல�யதாகவும் 
மக்கள் ெத��த்தனர்.     

பண்டாரவைள நயெபத்த ேதாட்ட ெமய்யன் ���ல் அைமந்துள்ள 51 �டுக-
ைளக் ெகாண்ட �ட்டுத்�ட்டத்துக்கு �ன்சார இைணப்ைப ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கான 
காேசாைல வழங்கும் �கழ்வு ேநற்று முன்�னம் (17) இடம் ெபற்றது. இந்த �கழ்-
வுக்கு �ரதம் அ��யாக வருைக தந்த பதுைள மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னர் அ.அ-
ர�ந்தகுமார் பயனா�களுக்கு காேசாைலைய ைகய�ப்பைத படத்�ல் காணலாம். 
 (ஊவா சுழற்� �ருபர்)

Nfs;;tp mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;

(Rj;jpfhpg;G gzpkid)

Rj;jpfhpg;G tPlikg;G jpl;lq;fspd; Njhl;l 

guhkhpg;gpw;fhd Nfs;tp

Tender No. REF-PD/SER/2021/06
~~Rj;jpfhpg;G tPlikg;G jpl;lq;fspd; 12 

khjq;fSf;fhd Njhl;l guhkhpg;gpw;fhf|| jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if ngw;Nwhypa 

$l;Lj;jhgd jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;.

xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjpf;fhf> rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjth;fshfTk; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpy; $wg;gl;Ls;s jFjpj;jd;ik kw;Wk; 

jifik jfTj;jpwDf;F mike;njhOfpapUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

nfhtpl;-19 njhw;W fhuzkhf tpiykDjhuh;fs; 

http://ceypetco.gov.lk/public-tenders vd;w ,ng$ ,d; 

,izajsj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij 

gjptpwf;fk; nra;ayhk;. tpiykDjhuh; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf 1>000 &ghit (mjhtJ 925.93 + 8% 
ngNrt) kf;fs; tq;fp jiyikaYtyfj;jpd; ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; 004100110208633 

ngahpYs;s  fzf;fpyf;fj;jpw;F nrYj;jg;gl;L 

gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;lhdJ tpiykDTld; 

,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. mj;Jld; tpiykDjhuh; 

ref.procurement@ceypetco.gov.lk  vd;w kpd;dQ;ry; 

Kfthpf;F cldbahfNt mwptpj;j gpd;dh; gw;Wr;rPl;bd; 

nkd;gpujpnahd;W kw;Wk; tpiykDjhuhpd; njhlh;G 

tpguq;fisAk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2022.02.09 Mk; jpfjpad;W gp.g.2 

kzpf;F %lg;gl;L fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpahd 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd> ngWif 

kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpy; tpiykDf;fspd; %Lk; Neuj;jpd; 

gpd;dh; cldbahfNt  jpwf;fg;gLk;. 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 

guhkhpg;G kw;Wk; nraw;wpl;lj;jp;w;fhd gpujp Rj;jpfhpg;G 

KfhikahshplkpUe;J 011/2400684 vd;w njhiyNgrp 

,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiyth;>  

jpizf;fs ngWiff; FO>

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;) Nk/gh.>
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

,y. 609> nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G-09.

njhiyNgrp:   0094-11-5455332

njhiyefy;:  0094-11-5455424

Nfs;;tp mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;
Gjpa fPo;kl;l jhq;fpj; njhFjpf;fhd 

jiu nfhd;fpwPl; gjpj;jy;
REF-PD/WORKS/08/2021;

Gjpa fPo;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;kl;l jhq;fpj; njhFjpf;fhd jiu nfhd;;;fpwPl; 

gjpj;jYf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd jpizf;fs ngWiff; 

FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

NfhUfpd;whh;.

xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjpf;fhf> rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjth;fshfTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 

$wg;gl;Ls;s jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik 

jfTj;jpwDf;F mike;njhOfpapUj;jy; Ntz;Lk;. 

nfhtpl;-19 njhw;W fhuzkhf tpiykDjhuh;fs; 

http://ceypetco.gov.lk/public-tenders vd;w ,ng$ ,d; 

,izajsj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij 

gjptpwf;fk; nra;ayhk;. tpiykDjhuh; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf 1>000 &ghit (mjhtJ 925.93 + 8% 
ngNrt) kf;fs; tq;fp jiyikaYtyfj;jpd; ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhghdj;jpd; 004100110208633 

ngahpYs;s  fzf;fpyf;fj;jpw;F nrYj;jg;gl;L 

gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;lhdJ tpiykDTld; 

,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; 150>000 &gh ngWkjpahd 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2022.02.09 Mk; jpfjpad;W gp.g.2 

kzpf;F %lg;gl;L fPNo toq;fg;gl;Ls;s KfthpahdJ 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd> ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; 

tpiykDf;fspd; %Lk; Neuj;jpd; gpd;dh; cldbahfNt  

jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; 

Ntisapy; rKfkspf;fyhk;. 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 

guhkhpg;G kw;Wk; nraw;wpl;lj;jp;w;fhd gpujp Rj;jpfhpg;G 

KfhikahshplkpUe;J 011/2400684, 2400427 vd;w 

njhiyNgrp ,yf;fq;fSlhf my;yJ 2400436 vd;w 

njhiyefY}lhf ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiyth;>  

jpizf;fs ngWiff; FO>

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;) Nk/gh.>
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

,y. 609> nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09>

,yq;if.

njhiyNgrp: 0094-11-5455332

njhiyefy;: 0094-11-5455424 

Njrpa Nghl;b tpiykDf; Nfhuy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

(Rj;jpfhpg;G gzpafk;)

gfpuq;f Nfs;tp - 4396T
ASTMA 283 Gr.C juj;jpy; jahhpf;fg;gl;l cUf;Fj; 

jfL (CARBON STEEL PLATES) toq;Fjy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> Rj;jpfhpg;G 

gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp> ,yq;ifapd; jpizf;fs 

ngWiff;FOtpd; jiytuhy; cw;gj;jpahsh;fspd; my;yJ 

ntspehLfspy; cs;s mth;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

Vw;Wkjpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l 

cs;@h; gpujpepjpfsplk; ,Ue;J tpiykDf; Nfhuy; 

gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F 

mikthf Nkw;gb nghUl;fis toq;Ftjw;fhf 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

VNjDk; Nfs;tp itg;ghsh;> tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjhapd; 

tpz;zg;gq;fSf;fhf kPsspf;fg;glhj &. 3500.00 njhifia 

2022.02.18 - 15.00 kzp tiu mYtyf Neuq;fspy; ,y. 609> 

nlhf;lh; nldp];lh; b rpy;th khtj;j> nfhOk;G-09 vDkplj;jpy; 

mike;Js;s ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd 

jiyikafj;jpd; 05Mk; khbapy; epjp fhrhsUf;F my;yJ 

Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp  epjpf; fhrhsUf;F 

fbjnkhd;iw rkh;g;gpj;J fhrhf Nkw;nfhs;tJld;> rfy 

nfhLg;gdTfSk; ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

004100110208633 vDk; kf;fs; tq;fpapd; fzf;fpd; Clhf 

Nfs;tp ,y. kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhf 

Fwpg;gpl;L fhrhf Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;;.

tpiykDf;Nfhuy; gj;jpuj;jpd; epge;jidfs; kw;Wk; 

khjphpfspd; www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.dgmarket.
com vd;w ,izajsj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. NkYk; 

Nfs;tpg; gj;jpuk; fPo;f;fhZk; egh;fsplKk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;.

tpiykDf;fs; jpizf;fs ngWiff;FOtpd; 

jiytuhy; 2022 ngg;uthp 23k; jpfjp 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 epiyik fhuzkhf tpiykDf;fis 

jpwg;gjw;fhf gpujpepjpfspd; tUifia Fiwg;gjw;F 

cj;Njrpf;fg;gLtJld;> tiyaikg;G tPbNah fye;Jiuahly; 

topahf tpiykDf;fis jpwg;gjw;F njhlh;G nfhs;syhk;. 

tUif ju Njitahapd; xU epWtdj;jpypUe;J xU 

gpujpepjpf;F kl;Lk; rKfkspg;gjw;F tha;g;G jug;gl KbAk; 

vDk; fPo;f;fhZk; egh;fsplk; jpwf;fg;gLk; 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;G gzpafk;>

rGf];fe;j> fsdp.

njh.Ng. 011-2400110 

kp.m. ref.materials@ceypetco.gov.lk
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ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத் தூதுவருடன் 
ரிஷோட் பதியுதீன் MP சந்திப்பு

அகில இலங்கை மககைள் கைாஙகிரஸ் 
த்லவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பி -
னருமான ரிஷாட் பதியுதீன மற்றும் 
ஐரராப்பிய ஒனறியத்தின இலங்கைக -
கைான தூதுவர் டெனிஸ் டெய்பி ஆகி-
ரயாருககி்ெயிலான ெந்திப்டபானறு 
அண்மயில்  இெம்டபற்்றது.

ஐரராப்பிய ஒனறியத்திற்கும், 
இலங்கைககுமான நீணெகைால 
உ்றவு குறித்து பாராளுமன்ற உறுப் -
பினர் ரிஷாட் பதியுதீன இசெந்திப்-
பின ரபாது நி்னவுபடுத்தியதுென 
கைெந்த கைாலஙகைளில் இெம்டபயர்ந்த 
மககைளுககு உதவியதற்கைாகை தனது நன-
றிகை்ையும் டதரிவித்தார்.

இதன ரபாது கைருத்து டதரிவித்த 
ஐரராப்பிய ஒனறியத்தின இலங்கைக -
கைான தூதுவர் டெனிஸ் டெய்பி,

ஐரராப்பிய ஒனறியத்தின நிதிப்பங -
கைளிப்பில் நீதிய்மசசின ஊொகை, நீதி-
மன்றஙகைளின தி்ற்ன அதிகைரிககும் 
மூனறு வருெ டெயற்றிட்ெத்திற்கு 
ஒதுககைப்பட்டுள்ைதாகைவும் குறிப்பிட்-
ொர்.  

அநுராதபுரம் ைாவட்டத்தில்

தி்றப்ப்ன தினகைரன நிருபர்
 
அநுராதபுரம் மாவட்ெத்தில் 

இம்மு்்ற டபரும் ரபாகைத்தின 
ரபாது  01 இலட்ெத்து 20 ஆயிரம் 
டெகெயர் கைாணிகைளில் டநல் 
உற்பத்தி இெம் டபற்றுள்ைதாகை 
விவொய தி்ைககைை அறிக்கைகைள் 
டதரிவிககின்றன.

பாரிய நீர்ப்பாென திட்ெம், மத்திய 
தர நீர்ப்பாென திட்ெம், சிறிய நீர்ப்-
பாென திட்ெம், மகைாவலி நீர்ப்பாென 
திட்ெம் ஆகிய நீர்ப்பாென மு்்றகை-
ளின ஊொகை டநற் டெய்்கை இெம் 
டபற்றுள்ைதாகை டதரிவிககைப்படுகி-

்றது. அநுராதபுர மாவட்ெத்-
தில் ரெதன பெ்ை பயன-
பாட்டின ஊொகை இம்மு்்ற 
டெய்்கை பணைப்பட்டுள்ை 
டநல் ரவைாண்ம எவ்வித 
பிரசசி்னகைளுமினறி உரிய 
வைர்சசி்ய கைணடு வருவ -
தாகைவும் விவொயிகைள் டதரி -
விககின்றனர்.

ரமற்படி மாவட்ெத்தின குறிப்-
பிட்ெ சில இெஙகைளில் மாத்திரரம 
டநற் டெய்்கை இெம் டப்றவில்்ல-
யாயினும்,  அதிகைமான பிரரதெஙகை -
ளில் இம்மு்்ற விவொயிகைள் ஆர் -
வத்துென டநற் டெய்்கையில் ஈடு 

பட்டுள்ைனர். இது தவிர ரமலதிகை 
பயிர் உற்பத்தியிலும் விவொயிகைள் 
ரெதன பெ்ை்ய பயனபடுத்தி 
தமது உற்பத்தி நெவடிக்கையில் 
தம்்ம ஈடுபடுத்தியுள்ை்ம  இஙகு 
குறிப்பிெத்தககைது. முன்பிள்ளை அதிகோரிக்கு 

பிரியோவி்ட ்வபவம் 
புத்தைம் தினகைரன நிருபர்

புத்தைம் பிரரதெ டெயலகைத் -
தில் சுமார் ஒனபது வருெஙகைைாகை 
முனபிள்்ை பருவ அபிவிருத்தி 
அதிகைாரியாகை கைெ்மயாற்றி ஆன -
மடுவ பிரரதெ டெயலகைத்துககு 
மாற்்றலாகி டெல்லும் திருமதி ஸ்ரீ -
மதிககு   பிரியாவி்ெ ்வபவம் 
நெத்தப்பட்ெது.

இந்த நிகைழவானது புத்த-
ைம் பிரரதெ டெயலகைத்தின 
ரகைட்ரபார் கூெத்தில் அண்ம-
யில் இெம்டபற்்றது.

புத்தைம் பிரரதெ டெயலகைத்துக -
குட்பட்ெ முனபள்ளிகைளின ஆசி -
ரி்யகைள் இ்ைந்து இந்நிகைழவு-
கை்ன ஏற்பாடு டெய்திருந்தனர்.

இதனரபாது திருமதி ஸ்ரீமதிககு 
முனபள்ளி ஆசிரி்யகைளினால் 
டபறுமதியான பரிசில்கைளும் 
வழஙகி ்வககைப்பட்ெரதாடு 
ஸ்ரீமதியினால் முனபள்ளி ஆசி -
ரி்யகைளுககு விருந்துபொரமும் 
வழஙகி ்வககைப்பட்ெ்ம 
விரெெ அம்ெமாகும்.

மோத்்த்ை மோவட்டத்தில் 
1345 பட்ட்தோரிகளுக்கு நியமனம் 

மாத்த்்ற தினகைரன நிருபர்

டதாழில் வாய்ப்பினறியிருந்த 
51,000 பட்ெதாரிகைளுககு அர -
ொஙகை ரெ்வயில் நிரந்தர நியம-
னம் வழஙகி வரும் அடிப்ப்ெ-
யில் , மாத்த்்ற மாவட்ெத்தில் 
1345 பட்ெதாரிகைளுககு நிரந்தர 
நியமனம் வழஙகைப்பட்டுள்ைது.

ரமலும்,  கைம்புறுப்பிட்டிய 
டதாகுதியிலிருந்து டதரிவு டெய் -
யப்பட்ெ 199 பட்ெதாரிகைளுககு 
நிரந்தர நியமனம் வழஙகும் 
்வபவம் ஊெகைத்து்்ற அ்மச-
ெர் ெைஸ் அழகைப்டபரும, 
மீனபிடி இராஜாஙகை அ்மசெர் 
கைாஞென விரஜரெககைர த்ல-
்மயில்  கைம்புறுப்பிடிய மாப்ப -
லான விவொய பாெொ்லயின 
ரகைட்ரபார் கூட்ெத்தில (15) 
இெம்டபற்்றது.

நான் அமைச்சராக இருக்கும் வமர;  

நீர் வழஙகைல் ெ்ப்ய தனியார் மயப்ப-
டுத்த விெமாட்ரென என்ற வாககுறுதி்ய 
உஙகைளுககு தருகிர்றன. நான அ்மசெராகை 
இருககும் வ்ர அது நெககைாது. எமது அர-
ொஙகைத்தின டகைாள்்கையின பிரகைாரம் அது ஒரு-
ரபாதும் நெககைாது எனபரத எனது நம்பிக்கை-
யாகும் என நீர் வழஙகைல் அ்மசெர் வாசுரதவ 
நாையககைார டதரிவித்தார்.  

டதாழில்நுட்ப பயிலுனர்கைள் 41 ரபருககு 
நியமனம் வழஙகும் நிகைழவு நீர் வழங-
கைல் மற்றும் வடிகைால்மப்பு அ்மசசின 
ரகைட்ரபார் கூெத்தில் அண்மயில் ந்ெ-
டபற்்றது. இந்த நிகைழவில் அ்மசெர் ரமலும் 
உ்ரயாற்று்கையில்,  

இன்்றய தினம் நியமனம் டபற்று எம்-
முென நீஙகைள் இ்ைந்த்ம நாட்டின 
எதிர்கைாலத்திற்கு மிகைவும் ரத்வயாகும். 
அரதரபானறு உஙகைைது வாழக்கைககும் இந்-
நியமனம் அவசியமாகும். எமது வாழக்கை 
மற்றும் நாட்டின எதிர்கைாலம் என்ற இரணடும் 
ஒனறுதான. எமது கைெ்மகை்ை ெரிவர நி்்ற-
ரவற்றுவது எமது நாட்டின எதிர்கைாலத்திற்கு 
உதவுவதாகும். அது எமது வாழக்கை தரத்்த 

கை ட் டி ட ய ழு ப் பு வ த ா கு ம் . 
இத்ன மனதில் ்வத்து கைெ-
்மகை்ை முனடனடுப்பதன 
முககியத்துவத்்தரய நான 
சுட்டிககைாட்டிரனன.  

நீஙகைள் அ்னவரும் 
டதாழிற்து்்ற வாழக்கைககு 
பிரரவசிப்பதற்கைான நு்ழவு 
வாயிலுககு முன உள்ளீர்கைள். 
இந்த ரஜர்மன டதாழில்நுட்ப 
தி்ற்ம்ய உலகைரம அஙகீ-
கைரிககும். டதாழில் நுட்பவி-
யலாைர்கைளின ஒத்து்ழப்பு 
இல்லாமல் உலகிற்கு எதிர்கைா-
லம் இல்்ல. மனித இனத்-
திற்கும் எதிர்கைாலமில்்ல. டதாழில்நுட்ப 
ஞானத்தின வரு்கையின ஊொகை நாம் பரிைா-
மம் அ்ெந்து வைர்சசி பா்தககு வந்துள்-
ரைாம். எனரவ அந்த தி்ற்ம்ய டகைாணெ 
நீஙகைள் பாரியடதாரு டபாறுப்்ப டபாறுப்-
ரபற்கினறீர்கைள். இராணுவத்தின முனகைை 

ப்ெயணி ரபானறு 
ரதசிய ரத்வககைாகை 
அ ர் ப் ப ணி ப் ப வ ர் -
கைள் என்ற வ்கையில் 
உஙகை்ை நான அன-
புென வரரவற்கி-
ர்றன.  

நாம் அ்னவரும் 
ெ ர கை ா த ர த் து வ த் து -
ெனும் ெமத்துவது-
ெனும் வாழவதற்-
கைான கைலாசொரத்்த 
கை ட் டி ட ய ழு ப் பி 
வருகிர்றாம். நாம் 
ெ ம த் து வ த் து ென 

ஒருவருககு ஒருவர் ெரகைாதரர் என அ்ழத்து 
டகைாள்கிர்றாம். தராதரம் பாராமல் ெமத்துவத்-
துென வரரவற்கிர்றாம். இதனபிரகைாரம் நாம் 
வாழவதற்கு முயற்சிககிர்றாம். நான இது 
டதாெர்பில் எனனு்ெய பணிகை்ை முன -
டனடுத்து வருகிர்றன என்றார்.

ககாழும்புத் தமிழ்ச ்சஙக ஏற்ாடடில்

டகைாழும்புத் தமிழச ெஙகைம் ெமீபத்தில் 
அமரத்துவம் அ்ெந்த கை்லஞர்கைள் நி்ன -
வுப்பகிர்தல்  நிகைழவு எதிர்வரும் (22) ெனிக -
கிழ்ம பி.ப.4.00 மணிககு டகைாழும்புத் 
தமிழச ெஙகை நிர்வாகைககுழு உறுப்பினர்  
சிரரஷெ ெட்ெத்தரணி ஜி. இராஜகுரலந் -
திரா  த்ல்மயில் ெஙகைரப்பிள்்ை மணெ -
பத்தில் ந்ெடப்றவுள்ைது.  

தமிழ வாழத்தி்ன டெல்வி ொருகைா 
ரதவானந்தன வழஙகுவார். அமரத்துவம் 
அ்ெந்த கை்லஞர்கைைான டொமினிக 
ஜீவா( மல்லி்கை ஆசிரியர்), டெ.கைரைெ -
லிஙகைன (எழுத்தாைர்),  மாத்த்ை கைார்த்தி -
ரகைசு (எழுத்தாைர்,  பெத்தயாரிப்பாைர்),  
நந்தினி ரெவியர் (எழுத்தாைர்),  புலவர் 
டெ.து.டதட்ெைாமூர்த்தி (நாெகைர்),  
இணு்வயூர் சிதம்பர திருசடெந்திநாதன 
(நாெகைர்),   திருமதி கைலாலக்ஷமி ரதவராொ 
(எழுத்தாைர்),  பாரதி இராமொமி (எழுத் -
தாைர்),  சி.பனனீர்டெல்வம் (எழுத்தாைர்),  
கைலாநிதி  எம்.ஏ.எம்.சுகரி (எழுத்தாைர்),   

ஜு்னதா டஷரிப் (எழுத்தாைர்),  நீர்்வ 
டபான்னயன (எழுத்தாைர்),  மா.பால -
சிஙகைம் (மா.பா.சி) (எழுத்தாைர்),  ஏ.இக -
பால் (எழுத்தாைர்),  இவர்கைைது அஞெலி 
உ்ர்ய மு்்றரய... 

ரமமனகைவி (எழுத்தாைர்),  ரபராசிரி -
யர் வ.மரகைஸ்வரன,  சிரரஷெ ெட்ெத் -
தரணி ரொ.ரதவரொ,  திரு.ஆறுமுகைம் 
ெொ ரகைாபன,  திருமதி பவானி முகுந் -
தன,  டதளிவத்்த ரஜாெப் (எழுத்தா -
ைர்),  மல்லி்கைப்பூ ெந்தி திலகைர் (எழுத் -
தாைர்),  அஷடஷய்க டஜம்ஸித் அஸீஸ் 
(ஊெகைவியலாைர்,  எழுத்தாைர்) ,  மருத் -
துவர் தி.ஞானரெகைரன (எழுத்தாைர்) திரு.
எஸ்.சிவகுருநாதன (உ்ரடபயர்ப்பாைர்,  
டமாழிடபயர்ப்பாைர்) திருமதி வெந்தி 
தயாபரன (எழுத்தாைர்) நியாஸ் ஏ. ஸமத் 
(எழுத்தாைர்) ஆகிரயார் ஆற்்ற உள்ைனர்.   

நனறி உ்ர்ய உறுப்பாண்மககுழுச 
டெயலாைர் திரு.கி.டபானனுத்து்ர நிகைழத் -
தவுள்ைார்.

ஜனாதி்தியின்  'க்சௌ்ாக்கியா' திட்டத்தின் கீழ்;

அநுராதபுரம் தினகைரன நிருபர் 

ஜனாதிபதியின சுபீட்ெம் நி்்றந்த திட் -
ெத்தின கீழ டெய்்கை பணைப்பட்டுள்ை 
உற்பத்தி கிராமஙகைளில் இருந்து டப்றப்ப -
டும் உற்பத்தி டபாருட்கை்ை எமது நாட்டி -
லும் டவளிநாட்டிலுமுள்ை ெந்்தகைளுககு 
அறிமுகைப்படுத்துவரத அரசின பிரதான 
ரநாககைமாகுடமன ெமுர்த்தி இராஜாஙகை 
அ்மசெர் டெொன ரெமசிஙகை டதரிவித் -
தார்.

அநுராதபுரம் பகுதியில் இெம்டபற்்ற 
மககைள் ெந்திப்பு ஒனறில் கைலந்து டகைாணடு 
உ்ர நிகைழதும் ரபாரத அவர் இவ்வாறு 
டதரிவித்தார்.

அவர் டதாெர்ந்தும் உ்ர நிகைழது்கை -
யில், 

அரொஙகைத்தின விரெெ ரவ்லத் -
திட்ெஙகைளில் ஒன்றான "டெைபாகயா"  
உற்பத்தி கிராமஙகை்ை உருவாககும் 

ரவ்லத்திட்ெத்தின மூலம் 
அநுராதபுரம் மாவட்ெத்தில் 
டதரிவு டெய்யப்பட்ெ பிரரதெ 
டெயலாைர் பிரிவுகைளில் 30 
ககும் அதிகைமான உற்பத்தி 
கிராமஙகைள் ஆரம்பிககைப்பட் -
டுள்ைன. இத்திட்ெத்தின 
மூலம் நாட்டின அ்னத்து 
மாவட்ெஙகைளிலும் இவ்ரவ -
்லத்திட்ெம் ஆரம்பிககைப் -
பட்டுள்ைது. ரஜரட்ெ பகுதி -
யில் ஆரம்பிககைப்பட்டுள்ை அ்னத்து 
உற்பத்தி கிராமஙகைளில் இருந்தும் தற்ெம -
யம் அதன பய்ன அ்ெந்து டகைாள்வ -
தற்கு டெய்்கையாைர்கைள் ஆரம்பித்துள்ை -
னர். டபாறுப்புவாய்ந்த அரொஙகைம் என்ற 
வ்கையில் அவ் உற்பத்தியாைர்கைளுககு 
உள்நாட்டிலும் டவளிநாட்டிலும் உரிய 
ெந்்த வாய்ப்பி்ன டபற்றுக டகைாடுப்ப -
தற்கைான முயற்சிகைளில் அரொஙகைம்  ஈடு -

பட்டுள்ைது. இதன மூலம் 
எமது நாட்டு உற்பத்தி 
டபாருட்கைளுககைான ரகைள்வி 
டவளிநாட்டு ெந்்தகைளில் எழ 
ஆரம்பிககும்.  இதன மூலம் 
அரொஙகைத்தின டபாருைாதார 
வைர்சசி வீதத்துககு பாரிய பங -
கைளிப்பு கி்ெககுடமன நாம் 
எதிர்பார்ககினர்றாம்.  உற் -
பத்தி கிராம டெய்்கையாைர்கை -
ளுககும் தமது டபாருைாதாரத் -

தி்ன விருத்தி டெய்து டகைாள்வதற்கைான 
வாய்ப்பும் ெந்தர்ப்பமும் கிட்டுகின்றது.  
அண்மயில் இலங்கைககு விரெெ சுற் -
றுப்பயைத்தி்ன ரமற்டகைாணடிருந்த 
சீன நாட்டு தூதுககுழுவினர் அநுராதபு -
ரம் மாவட்ெத்திலுள்ை டெைபாகயா உற் -
பத்தி கிராமஙகைளின முனரனற்்றம் குறித்து 
ரநரில் டெனறு பார்்வயிட்ெதுென 
அத்ன பாராட்டியும் உள்ைனர்.

கம்்ஹா ைாவட்ட ைட்ட ததசிய இலக்கிய விழா; 

கைம்பொ மாவட்ெ மட்ெ ரதசிய இலக -
கிய விழாவில் ரமல்மாகைாை மினுவங-
டகைாெ எல்லலமுல்ல ஸாஹிரா முஸ்லிம் 
வித்தியாலயத்தின அதிபர் கைவியரசி எஸ்.ஏ.
இஸ்மத் பாத்திமா கை்ல,இலககிய ரபாட்-
டிகைளில்  எட்டு விருதுகை்ைப் டபற்று 
ொத்ன ப்ெத்துள்ைார்.

கைலாொர அலுவல்கைள் தி்ைககைைமும்,-
கைம்பொ மாட்ெ டெயலகைமும் இ்ைந்து 
நொத்திய மாவட்ெ இலககியப் ரபாட்டித் 
டதாெரிரலரய அதிபர் கைவியரசி எஸ்.ஏ.இஸ்-
மத் பாத்திமா இந்த விருதுகை்ைப் டபற்றுள் -
ைார் எனபது குறிப்பிெத்தககைதாகும்.

இந்த இலககியப் ரபாட்டித் டதாெரில் ஆங -
கிலம்,தமிழ ஆகிய டமாழிகைளில் இவர் இலக -
கிய ஆககைஙகை்ைப் ப்ெத்துள்ைார்.

இவர் தமிழில் கைவி்த எழுதுதல்,இலக -
கிய விவரைம்,பாெல் ஆககைம்,சிறுகை்த 
ஆகிய ஆககைஙகைளில் முதலாம் இெஙகை்ை -
யும், தமிழில் சிறுகை்த,ஆஙகிலப் பாெல், -
கைவி்த ஆகிய ஆககைஙகைளில் இரணொம் 
இெஙகை்ையும்,ஆஙகில இலககிய விவ -
ரைத்தில் மூன்றாம் இெத்்தயும் டபற்று 

எட்டு விருதுகை்ை இவர் டவனறுள்ைார் 
எனபது குறிப்பிெத்தககைது.

இவருககைான விருது ொனறிதழ மற்றும் 
பரிசுப் டபாதிகைள் வழஙகிய நிகைழவு அண -
்மயில் கைம்பொ மாவட்ெ டெயலகைத் -
தில் டவகுவிமர்்ெயாகை ந்ெடபற்்றது. 
மாவட்ெ டெயலாைர் பிரதீப் யஸரனன 
த்ல்மயில் ந்ெடபற்்ற இந்த நிகைழவில் 
பிரதம அதிதியாகை பிரபல பாெகைர் ரஷர்லி 
்வ ஜயந்த மற்றும் அதிதிகைள் கைலந்து சி்றப்-
பித்து விருதுகை்ை வழஙகி்வத்தனர். 

                                      
(பி.எம்.எம்.ஏ.கைாதர்) 

யுத்தததில் பாதிக்கபபட்ட மக்களி்டம் அரசாங்க ்தலைவர்கள் 
மன்னிபபு க்காரி இருந்தால் பாதி பிரச்சிலை தீரநதிருககும்  

(அஷரப் ஏ ெமத்)  

டமாழிப்பிரசசி்னககு அரெ மட்ெத்-
தில் இருந்து கைணடிப்பான உத்தரவுகைள் 
வழஙகைப்பெ ரவணடும். இந்த டமாழிப்-
பிரசசி்னகைள் இனறு மட்டுமல்ல ஜி.ஜி.
டபானனம்பலம் கைாலம் டதாட்டு ெம்பந்-
தன வ ர்யிலான கைாலத்திலிருந்து வரு-
கின்றது என சிவில் அதிகைாரியாகைவும் 
- யுத்தம் முடிவ்ெந்த கைாலகைட்ெத்தில் 
மீள் புனர்வாழவு மற்றும் அத்தியாவசிய 
ரெ் வ ஆ்ையாைராகைவும், முனனாள் 
ஜனாதிபதியின வெகிழககு மீள் புனர்-
வாழவு புனர் மப்பு விரெெ டெயல் 
அணியின டெயலாைராகை ரெ் வடெய்த 
எஸ்.பி .திவாரத்தின டதரிவித்தார். 

ஜனாதிபதியினால் நியமிககைப்பட்ெ 
மனித உரி்ம மற்றும் முன்னய 
அறிக்கைகை்ை ரகைட்ெறியும் ஆ்ைக-
குழுவில் ரமற்கைணெவாறு அவர் டதரி-
வித்தார். இந் நிகைழவு உயர் நீதிமன்ற நீதிய-

ரெரும் ஆ்ைககுழுவின 
த்லவருமான  துலிப் 
நவாஸ் த்ல்மயில் 
ந்ெடபற்்றது.   

இஙகு கைருத்துத் டதரி-
வித்த அவர், இம்ரான 
கைா் னப் ரபானறு எமது 
நாட்டின அரெ த்லவர்-
கைள் நம் நாட்டில் கைெந்த 
கைாலஙகைளில் ந்ெடபற்்ற 
யுத்தத்தின ரபாது பாதிககைப்பட்ெ தமிழ, 
முஸ்லிம், சிஙகைை மககைளிெம் அடி 
மட்ெத்துககு இ்றஙகி ஒரு பகிரஙகைமாகை 
ரதசிய ரீதியில் மனனிப்புக ரகைாரினா-
ரலரய எமது நாட்டின அ ர்வாசிப் பிரச-
சி்னகைள் தீர்ந்துவிடும்.  

இலங்கை டபாறியியலாைர்  ஒருவர் 
அண்மயில் பாகிஸ்தானில் ்வத்து 
மத தீவிர ரபாககு்ெயவர்கைைால் 
டகைா் லடெய்யப்பட்ொர். அவ் விெயத்-
தி்ன எவ்வாறு பாகிஸ்தான பிரதமர் 

இம்ரானகைான ்கையாணொர். 
அவர் எடுத்த நெவடிக்கைகை்ை 
முழு உலகைமும் அத்ன கூர்ந்து 
அவதானித்தது. அவர் உெனடி-
யாகைச டெயல்பட்டு எடுத்த நெ-
வடிக்கைகைள் மிகைவும் சி்றப்பா-
னடதாரு நெவடிக்கையாகும். 
அவரின சீரான த்ல்மத்து-
வத்்த இது கைாட்டுகி்றது. அவர் 
அடிமட்ெத்திற்ரகை இ்றஙகிச 

டெனறு வி ர்வாகை டெயல்பட்ொர். அவர்  
பகிரஙகைமாகைரவ இலங்கை மககைளிெம் 
மனனிப்பும் ரகைாரியிருந்தார். அதி கூடிய 
நிவாரைமும் வழஙகினார், ெம்பந்தப்-
பட்ெவர்கை்ை உென ்கைது டெய்து ெட்-
ெத்தின  முன நிறுத்தினார். இவ்வாறு 
எமது நாட்டின அரெ த்லவர்கைள் நம் 
நாட்டில் கைெந்த கைாலஙகைளில் ந்ெ-
டபற்்ற யுத்தத்தின ரபாது பாதிககைப்பட்ெ 
தமிழ, முஸ்லிம், சிஙகைை மககைளிெம் 
அடி மட்ெத்துககு இ்றஙகி ஒரு பகிரஙகை-

மாகை ரதசிய ரீதியில் மனனிப்புக ரகைாரி-
னாரலரய எமது நாட்டின அ ர்வாசிப் 
பிரசசி்னகைள் தீர்ந்துவிடும். அதன பி்றகு 
பாதிககைப்பட்ெவர்கைளுககு நிவாரைஙகைள் 
நஷெஈடுகைள் வழஙகைப்பெல் ரவணடும். 
இதுரவ ரதசிய நல்லிைககைமாகும்.  

அவர்  அஙகு டதாெர்ந்து ொட்சியம-
ளிக்கையில்,  -  இனறும் டமாழிப்பிரசசி-
்னகைள் தீர்ககைப்பெவில்்ல.  இனறும் 
டதற்கில் உள்ை அரெ அதிகைாரிகைள் தனிச 
சிஙகைைத்திரலரய வெககு கிழககு வாழ 
மககைளுககு அலுவல்கைள் கைடிதஙகை்ை 
அனுப்புகின்றார்கைள்.  இம் டமாழிப்பி-
ரசசி்னககு அரெ மட்ெத்தில் இருந்து 
கைணடிப்பான உத்தரவுகைள் வழஙகைப்பெ 
ரவணடும். இந்த டமாழிப்பிரசசி்னகைள் 
இனறு மட்டுமல்ல ஜி.ஜி.டபானனம்ப-
லம் கைாலம் டதாட்டு ெம்பந்தன வ ர்யி-
லான கைாலத்திலிருந்து வருகின்றது.  

2006-/2009 வ ர் கைாலப்பகுதியில் நான 
அத்தியாவசிய ரெ் வகைள் ஆ்ையை-

ராகை கைெ்மயாற்றிரனன. அதன பினனர்  
யுத்தம் முடிவ்ெந்ததன பினனர் 2015ல் 
வெககின புனர் வாழவு நெவடிக்கை 
மீைக குடியமர்த்துதல், கைனனிடவடி-
கை்ை இராணுவத்தாருென இ்ைந்து 
அகைற்றி அப்பிரரதெஙகைளில் வாழந்த மக-
கைளுககு ெகைல அடிப்ப்ெ வெதிகை்ையும் 
வழஙகி மீைககுடியமர்த்திரனாம், பாெொ-
்லகைள், பா்தகைள், குடிநீர், மினொரம்  
ரபான்ற அபிவிருத்திகை்ையும் துரித 
மீள் அபிவிருத்தியின கீழ டெயல்ப-
டுத்திரனாம். அஙகு வாழந்த மூவி-
னஙகைளுககும் கைாணிப்பிரசசி்னகைள் 
இருந்தன. யுத்த கைாலத்தில் மனனார்,  
யாழப்பாைத்தில் வாழந்த முஸ்லிம்-
கைள் தமது கைாணிகை்ை அ்ெயாைம் 
கைாணபதற்கைாகை டபரிதும் கைஷெப்பட்-
ொர்கைள். அவர்கைள் புத்தைத்தில் இெம்-
டபயர்ந்து முெலி, மாந்்த ரபான்ற 
பிரரதெஙகைளில் மீைககுடியமர்வதற்கு 
முயற்சித்தார்கைள்.   

இம்முறை 1 இலட்சத்து 20,000 
ஹெக்டயாரில் ஹெல் உற்பத்தி 
விவ்சாயிகள் ஆரவத்து்டன் கநற க்சயமகயில் ஈடு்ாடு  

நீர் வழஙகல் ச்ப்ய ஒருரபோதும் ்தனியோர் மயப்படுத்்தமோட்ரடன்  
அமைச்சர வாசுததவ நாணயக்கார  

சமீபததில் அமரததுவம் அல்டந்த 
்கலைஞர்கள் நிலைவு பகிர்தல்

உறபததி பபாருட்கலை உள்்ாடடு, பவளி்ாடடு
சநல்த்களுககு அறிமு்கபபடுததுவக்த க்ாக்கம்

்கவியரசி இஸமத பாததிமாவுககு 
எடடு விருது்கள் 



எரிமலை வெடிப்பு மற்றும் 
சுனாமி தாக்கிய வ�ாங்ா நாட்டின் 
ஓடுபாலத எரிமலை சாம்பைால் 
மூடியிருக்கும் நிலையில் நிொரண 
உதவி்லை ெழஙகுெதில் சிரமம் 
ஏற்பட்டுளைது.   

சுததமான குடிநீர் மற்றும் 
ஏலனய உதவிப் வபாருட்்லை 
நியூசிைாந்து அனுப்ப முயன்்றபபா -
தும் பிரதான விமானநிலையததில் 
விமானங்ள தலரயி்றங் முடியா -
மல்  உளைது.   

வ�ாங்ாவின் சிை தீவு்ளில் 
வபரும் பசதங்ள ஏற்பட்டிருப்ப -
தா் உதவி நிறுெனங்ள குறிப் -
பிட்டுளைன.   

இருெர் உயிரிழந்தது உறுதி 
வசயயப்பட்டிருக்கும் நிலையில், 
வதா�ர்பா�ல்்ள துண்டிக்்ப் -
பட்� சூழலில் உண்லமயான 
எண்ணிக்ல் அதி்மா் இருக்்க் 
கூடும் என்று அசசம் வெளியி�ப் -
பட்டுளைது.   

தீவுக் கூட்�ங்லை உளை�க் -
கிய ப�ாங்ாவுக்குத பதலெயான 
நிொரணப் வபாருட்்லை இரண்டு 
்�ற்பல�க் ் ப்பல்்ளில் அனுப்பி 
லெப்பதா் நியூஸிைந்து அதி்ாரி -
்ள கூறினர்.   

ஆனால் அந்தக் ்ப்பல்்ள 
வசன்றுபசர 3 நாள்ள பிடிக்கும் 
என்பலத அெர்்ள சுட்டிக்்ாட்டி -
னர். நிொரணப் பணி்ளில் உதெக் -
கூடிய வெலிவ்ாப்�ர் ஒன்றும் 
்ப்பலில் அனுப்பப்படும்.  

்�லுக்்டியில் இருக்கும் 
எரிமலை ்�ந்த சனிக்கிழலம 
வெடிததலத அடுதது அருகில் 
இருக்கும் வ�ாங்ா நாட்ல� 
சாம்பல் மூடியிருப்பபதாடு சுனாமி 
அலையும் தாக்கியது.   

வதன் பசுபிக் பகுதியில் 170க்கும் 
அதி்மான தீவு்லைக் வ்ாண்� 
வ�ாங்ா நாடு ஜப்பான் அைவு 
வபரிதாகும். 100,000க்கும் அதி -
்மானெர்்ள ெசிக்கும் அந்த 

நாட்டில் வபரும்பாைானெர்்ள 
பிரதான தீொன வ�ாங்ா�புவி -
பைபய ொழ்கின்்றனர்.   

வ�ாங்ா�புவின் பமற்குக் 
்�ற்்லர பகுதியிபைபய வபரும் 
பசதங்ள ஏற்பட்டிருப்பதா் ஐ.நா 
குறிப்பிடுகி்றது. எனினும் வ�ாங -
்ா�புவின் ெ�க்்ா் அலமந்தி -

ருக்கும் ெபாய தீவுக் கூட்�ங்ள 
பற்றி ்ெலை அதி்ரிததுளைது. 
ஒரு தீவின் ஒட்டுவமாதத கிராம -
மும் அழிந்திருப்பது ்ண்்ாணிப்பு 
விமானங்ளில் அெதானிக்்ப்பட் -
டிருப்பபதாடு மற்வ்றான்றில் ்ட்� -
�ங்ள தலரமட்�மாக்்ப்பட்டுள -
ைன.     

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 19ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 ஜனவரி 19 பு்தன்கிழகம

19 வயதுக்குட்பட்டோருக்்ோன உல்க்கிண்ணம்: 
அவுஸ்தி்ேலியோவவ வீழ்த்தியது இலஙவ் அணி

19 வேதுக்குட்படே்டாருக்ைான 
உ�ைக்கிண்ணத் க்தா்டரின், 
அவுஸ்திேரலிே அணிக்கைதிரான 
ே்பாடடியில், இ�ஙகை கிரிக்கைட 
அணி 4 விக்கைடடுை்ளால் கவற்-
றிக்பற்றுள்ளது.

கென்.கிடஸ் கம்தானத்தில் 
ேேற்றுமுன்தினம (திஙைடகி-
ழகம) ேக்டக்பற்்ற 9ஆவது லீக் 
ே்பாடடியில், இ�ஙகை மற்றும அவுஸ்தி-
ேரலிே அணிைள ேமாதின.

இபே்பாடடியில் ோ்ணேச் சுழற்சியில் 

கவற்றிக்பற்்ற இ�ஙகை கிரிக்கைட 
அணி, மு்தலில் ை்ளத்்தடுபக்ப தீர்மா-
னித்்தது.

இ்தன்்படி மு்தலில் துடுபக்படுத்்தாடிே 

அவுஸ்திேரலிேக் கிரிக்-
கைட அணி, 175 ஓட-
்டஙைளுக்கு சுருண்டது. 
இ்தன்ே்பாது அணியின் 
அதிைப்படெ ஓட்டஙை்ளாை, 
ைாமபக்பல் கைல்�ேவ 
54 ஓட்டஙைக்ளயும வில்-
லிேம ொல்ஸ்ேமன் 22 
ஓட்டஙைக்ளயும க்பற்-
றுக்கைாண்டனர்.

இ�ஙகை கிரிக்கைட 
அணியின் ்பந்துவீச்சில், 
அணித்்தக�வர் துனித் 

கவல்�ா�ேை 5 விக்கைடடுைக்ளயும 
டிகரவின் ேமத்யூ மற்றும மேஹஷ் ்பத்-
திரன ஆகிேோர் ்த�ா 2 விக்கைடடுைக்ள-

யும ெதீஷ்ெ ராஜ்பக்ஷ 1 
விக்கைடடிகனயும வீழ்த்-
தினர்.

இ்தகனத்க்தா்டர்ந்து 
176 என்்ற கவற்றி 
இ�க்கை ேோக்கி ்பதி-
லுக்கு ை்ளமி்றஙகிே 
இ�ஙகை அணி, 37 
ஓவர்ைள நிக்றவில் 6 
விக்கைடடுைள இழபபுக்கு 
கவற்றி இ�க்கை ை்டந்-
்தது. இ்தனால், அந்்த 
அணி 4 விக்கைடடுை்ளால் 
கவற்றிக்பற்்றது.

இ்தன்ே்பாது அணியின் 
அதிைப்படெ ஓட்டஙை்ளாை, 

அணித்்தக�வர் துனித் கவல்�ா�ேை 
52 ஓட்டஙைக்ளயும அஞெ� ்பண்டார 
33 ஓட்டஙைக்ளயும க்பற்றுக்கைாண்ட-
னர்.

அவுஸ்திேரலிேக் கிரிக்கைட அணியின் 
்பந்துவீச்சில், க்டாம விடனி மற்றும 
ேஜாசுவா ைார்னர் ஆகிேோர் ்த�ா 2 
விக்கைடடுைக்ளயும வில்லிேம ொல்ஸ்-
ேமன் மற்றும நிேவ்தன் ரா்தகிருஸ்னர் 
ஆகிேோர் ்த�ா 1 விக்கைடடிகனயும 
வீழ்த்தினர். இபே்பாடடியின் ஆட்டோே-
ைனாை, ்பந்துவீச்சு மற்றும துடுப்பாட-
்டத்தில் அெத்திே இ�ஙகை கிரிக்கைட 
அணியின் ்தக�வர் துனித் கவல்�ா-
�ேை க்தரிவுகெயேப்பட்டார்.

இ�ஙகை கமயவல்லுேர் விக்ள-
ோடடு ெஙைம ்தனது நூற்்றாணடு 
நிக்றவு விழாகவ இந்்த ஆணடு முழு-
வதும க்தா்டர் விக்ளோடடு நிைழ்வுை-
ளு்டன் கைாண்டா்ட ்தேராைவுள்ளது. 
அகமச்சூர் கமயவல்லுேர் ெஙைம 
என்்ற க்பேரில் முன்னர் அறிேப்பட்ட 
இ�ஙகை ்த்டை்ள விக்ளோடடுக்ைள ெங-
ைமானது ெர்வே்தெ ்த்டை்ள ெமேம்ளனத்-
து்டன் இக்ணந்து 1922 ஆம ஆணடு 
ஜனவரி 22 ஆம திைதிேன்று நிறுவப-
்பட்டது.

அ்தன் நூற்்றாணடு நிக்றவு கைாண-
்டாட்டஙைளின் ஆரம்பத்க்த குறிக்கும 
வகையில், இ�ஙகை ்த்டை்ள விக்ள-
ோடடுக்ைள ெஙைம அகர மர்தன் 
மற்றும ே்தைாேராக்கிே ஓட்ட நிைழ்வு-
ைக்ள ஏற்்பாடு கெயதுள்ளது. இது 
2022 ஜனவரி 22 ஆம திைதிேன்று 
மு.்ப 6.00 மணி மு்தல் திேத்்த உேன-
வில் ேக்டக்ப்றவுள்ளது.

இந்்த இரணடு நிைழ்வுைளுக்கும 
கேஸ்ே� நிறுவனத்தின் கேஸ்்டேமால்ட 
அனுெரக்ண வழஙைவுள்ளது. இது 
30 ஆணடுைளுக்கும ேம�ாை இ�ங-
கையின் மிைபக்பரிே மர்தன் ே்பாட-
டிைளுக்கு அனுெரக்ணோ்ளராைவும 
ஏற்்பாட்டா்ளராைவும இருந்து வந்துள-
்ளகம குறிபபி்டத்்தக்ைது. இ�ஙகைேர்-
ைளுக்கு அவர்ைளின் அபி�ாகைைக்ள 
அக்டந்து கைாள்ள உ்தவும வர்த்்தை-
ோமத்தின் ேோக்ைத்திற்கு அகமவாை 
உணகமோைச் கெேற்்படடு, கேஸ்ே� 
நிறுவனத்தின் கேஸ்்டேமால்ட ்பரந்்த 
அனு்பவத்திற்ைான ேமக்டைக்ள உரு-
வாக்குவ்தன் மூ�ம ்ப� இ�ஙகை 
விக்ளோடடு வீரர்ைளின் வாழ்க்கையில் 
சி்றந்்த மாற்்றத்க்த ஏற்்படுத்தியுள்ளது. 
இ�ஙகை ்த்டை்ள விக்ளோடடுக்ைள ெங-
ைத்தின் மைத்்தான ்பே்ணத்தில் ்பல்ேவறு 
்த்டகவைள அ்தனு்டன் கைேைார்த்துள்ள 
கேஸ்ே� நிறுவனத்தின் கேஸ்்டேமால்ட 
்தற்ே்பாது அ்தன் நூற்்றாணடு நிக்றவு 
கைாண்டாட்டஙைளுக்கு ொ்தைமான 

ஆரம்பத்க்த வழஙகும.
கேஸ்ே� நிறுவனம 115 ஆண-

டுைளுக்கும ேம�ாை இ�ஙகை மக்ை-
ளின் வாழ்கவ வ்ளப்படுத்தி வருகி்றது. 
நிறுவனத்தின் மு்தன்கமோன வர்த்்த-
ைோமமாை, கேஸ்ே� நிறுவனத்தின் 
கேஸ்்டேமால்ட 50 வரு்டஙைளுக்கும 
ேம�ாை இ�ஙகை குடும்பஙைளின் ேம-
பிக்கைகே கவன்க்றடுத்து, அருந்தி 
மகிழப்படடு வருகி்றது. இது பிரத்திேேை-
மாை இ�ஙகையில் உற்்பத்தி கெயேப்ப-
டுவது்டன், ோடடில் மிைவும அபிமானம 
க்பற்்ற ்தனித்துவமான அக்டோ்ளத்-
க்தத் ்தாஙகும ேமால்ட அடிப்பக்டயி-
�ான ்பானமாகும. இது ேமால்ட ்பார்லி 
மற்றும ்பாலின் ே�ச்கெழுகமைக்ள 
வழஙகுவது்டன், அத்திோவசிே ஊட்டச்-
ெத்துக்ைளின் கெழுகம நிரமபிேது.

21 கிே�ா மீட்டர் தூரம கைாண்ட 
அகர மர்தன் ே்பாடடியில் 18 வேதுக்கு 
ேமற்்பட்ட ஆணைள மற்றும க்பணைள 
்பஙகு்பற்்ற முடியும. திேத்்த உேனவில் 
இருந்து ஆரம்பமாகி, அத்துல் ேைாடே்ட 
ெந்தி, சிறிகைாத்்தா, ்பாகைா்ட வீதி, 
நுேைகைாக்ட சுப்பர் மார்க்கைட ெந்தி, 
நுேைகைாக்ட கஹக�வல் வீதி, மஹர-
ைம, ்பன்னிபபிடடிே, க்பாரக்ள வீதி, ்த�-
வத்துகைா்ட, ்பத்்தரமுல்க� ெந்தி ஊ்டாை 
மீணடும திேத்்த உேனவில் நிக்றவ-
க்டயும. ்ப� க்தற்ைாசிே ோடுைக்ளச் 
ேெர்ந்்த விக்ளோடடு வீரர்ைளுக்கு 
இ�ஙகை கமயவல்லுேர் விக்ளோடடு 
ெஙைம அகழபபு விடுத்துள்ளது்டன், 
ஏ்றத்்தாழ 250 விக்ளோடடு வீரர்ைள 
இதில் ்பஙகு்பற்றுவார்ைள என எதிர்்பார்க்-
ைப்படுகி்றது.

பீஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக் ப�காட்டி்ளை
யகார பேரடியகா்க் ்காணலகாம்?
சீனா பீஜிங குளிர்ைா� ஒலிமபிக் 

ே்பாடடிைளுக்ைான நுகழவுச்சீடடுை-
க்ளப க்பாதுமக்ைளுக்கு விற்கும திட-
்டத்க்த இரத்துகெயதுள்ளது.

அ்தற்குப ்பதி�ாை நுகழவுச்சீடடுைள 
குறிபபிட்ட சி�ருக்கு மடடுேம விநி -
ேோகிக்ைப்படும என்று சீனா க்தரிவித்-
துள்ளது. 

அவர்ைள எவவாறு ே்தர்ந்க்தடுக்ைப -

்படுவர் என்்பது ்பற்றியும அவர்ைள  
்தனிகமப்படுத்திக்கைாள்ள ேவணடுமா 
என்்பது குறித்தும க்தளிவான ்தைவல் 
இல்க�. 

பீஜிங குளிர்ைா� ஒலிமபிக் ே்பாடடி -
ைள சுமார் மூன்று வாரஙைளில் இ்டம -
க்ப்றவுள்ளன. இ்தற்கிக்டேே அதிைாரி -
ைள அந்்த முடிகவ ேமற்கைாண்டனர். 

சீனாவில் தினெரி கிருமித்க்தாற்று 

எணணிக்கை 200ஐத் ்தாணடியுள்ளது.
சுமார் ஈராணடுைளில் ்பதிவான ஆை 

அதிை எணணிக்கை அது.
ஓமிக்ேரான் வகைக் கிருமிோல் 

ேோயத்க்தாற்றுக்கு ஆ்ளாேனார் எண -
ணிக்கை அதிைரித்துள்ளது.

குக்றந்்தது 5 வட்டாரஙைளில் ஓமிக் -
ேரான் கிருமித்க்தாற்று அக்டோ்ளம 
ைா்ணப்படடுள்ளது.

இலங்ள் மெய்வல்லுேர விளையகாட்டு சங்்த்தின் 
நூற்காண்டு நிள்வு ம்காண்்காட்்ங்்ள்

சுனகாமி தகாக்கிய ம்காங்்காவில்  
ப�ரழிவு்ள் மதகா்ரபில் அசசம்
நிவாரண உதவிகளுக்கும் சிக்கல் 

வழுக்்கத் த்ை:  
ஆடவர் சிரச்சேதம்

மாலி நாட்ல�ச பசர்ந்த ொடிக்ல் -
யாைர் ஒருெருக்கு விற்பதற்கு ெழுக்-
ல்த தலை வ்ாண்� ஆ�ெரின் 
தலைலய குற்்றொளி்ள துண்டிததி-
ருப்பதா் வமாசம்பிக் வபாலிஸார் 
வதரிவிததுளைனர்.   

எனினும் அந்த ொடிக்ல்யாைர் 
ெராததால் மததிய ந்ரான முென்டி-
ொவில் அந்தத தலைலய அெர்்ள 
விட்டுச வசன்றுளைனர்.   

ெழுக்ல்த தலை தங்தலத 
வ்ாண்டுதரும் என்று சிை வமாசம்-
பிக் நாட்�ெர்்ள நம்புகின்்றனர்.   

வமாசம்பிக்கில் 2017 ஆம் ஆண்-
டிபைபய அதிர்்ஷ�ததிற்்ா் ெழுக்-
ல்த தலை உல�ய ஒருெர் வ்ால்-
ைப்பட்� சம்பெம் முதல் முல்ற 
பதிொனது.   

அதிர்்ஷ�ததிற்்ா் உ�ல் உறுப்-
பு்ள விற்்ப்படுெது வமாசம்பிக், 
மாைாவி மற்றும் �ன்சானியா நாடு -்
ளில் ெழக்்ததில் உளைலம குறிப்பி-
�ததக்்து.     

வ ெ ளி ந ா டு ் ளி லி ருந் து 
ெரும் ்டிதங்லையும் 
அஞசல் வபாட்�ைங்லை -
யும் கிருமிநீக்்ம் வசயதபின் 
விநிபயாகிக்குமாறு சீன 
அஞசல் பசலெத துல்ற தனது 
ஊழியர்்ளுக்கு உததரவிட்-
டுளைது.   

பமலும் பூஸ�ர் எனப்ப -
டும் கூடுதல் தடுப்பூசி பபாட்-
டுக்வ்ாண்�   ஊழியர்்ள 
மட்டுபம வெளிநாட்டுத 
தபால்்லைக் ல்யாைைாம் 
என்றும் அது உததரவிட்�து.   

வெளிநாடு்ளில் இருந்து 
வபாருட்்லைத தருவிப்-
பலதக் குல்றததுக்வ்ாள-
ளுமாறு அஞசல் துல்ற 
வபாதுமக்்லைக் ப்ட்டுக்-
வ்ாண்�து.  

லெரஸ ்ைப்லப தவிர்க்் 
உளநாட்டுத தபால்்ள 
தனிபய ல்யாைப்படும் 
என்றும் வதரிவிக்்ப்பட்�து.  

சீனாவில் அண்லமயில் 
அதி்ரிததுளை லெரஸ பரெ -
லுக்கு வெளிநாட்டுத தபால்-
்பை ்ாரணமா் இருக்்ைாம் 

என அதி்ாரி்ள நம்புகின்்ற-
னர்.   

பீஜிஙகில் ஓமிக்பரான் 
லெரஸ வதாற்றுக்கு ஆைான 
வபண்மணி உட்ப�ச சிை-
ருக்கு அவொறு லெரஸ 
வதாற்றியிருக்்ைாம் எனச சந்-
பதகிக்்ப்படுகி்றது.   

லெரஸ வதாற்றிய 
யாபராடும் அெர்்ளுக்குத 
வதா�ர்பில்லை. ஆனால் ெ� 
அவமரிக்்ாவில் ்ாணப்படு-
ெதுபபான்்ற லெரஸ அெர் -்
ளுக்குத வதாற்றியுளைது.    

ம்வளிேகாட்டு த�கால்்ளுக்கு  
சீனகா கிருமிநீக்் உத்தரவு

ஆப்கானில் அடுத்தடுத்த  
பூ்ம்�த்தில் 22 ப�ர �லி

ஆப்கானுக்்கான �காக்.  
ஏறறுெதியில் வீழ்சசி

ஆப்்ானில் தலிபான்்ள ஆட் -
சிக்கு ெந்த பின் பாகிஸதான் 
மற்றும் ஆப்்ானுக்கு இல�யி-
ைான ெர்தத்ம் 25 வீதம் வீழ்சசி 
்ண்டுளைது.   

தலிபான்்ள ்ாபுலை ல்ப்பற் -
றியலத அடுதது அமுல்படுததப் -
பட்� சர்ெபதச தல�்ள ்ாரண-
மா் ஆப்்ானின் வபாருைாதார 
நிலை வநருக்்டிக்கு உளைாகி 
ஆப்்ானுக்்ான பாகிஸதான் ஏற் -
றுமதி்ள ்�ந்த ஆறு மாதங -்
ளில் 25 வீதததிற்கு பமல் வீழ்சசி 
்ண்டிருப்பதா் பக்துக்ொ 
தலைலம ெசூலிப்பாைர் (சுங்ம்) 
அெமது ராசா ்ான் வசயதியாைர்-
்ளி�ம் வதரிவிததுளைார்.     

சீன இ்க்குெதி:  
�காக். விசகாரளண

சீனா – பாகிஸதான் சுதந்திர ெர்த -
த் உ�ன்படிக்ல்லய தெ்றா் 
பயன்படுததுெதான முல்றப்பாடு -்
ளுக்கு மததியில் சீனாவில் இருந்து 
வபட்பரால் இ்றக்குமதி வசயயும் 
அலனதது எண்வணய நிறுெனங -்
ளும் தரவு்ள அடிப்பல�யிைான 
ஆதாரங்லை முன்லெக்் பாக். 
அரசு உததரவிட்டுளைது.   

இந்த உ�ன்படிக்ல்யின்படி 
வபட்பரால் இ்றக்குமதிக்்ான சுங் 
ெரிலய பாக். அ்ற்றியது. ஏலனய 
மூைங்ள, வபரும்பாலும் மததிய 
கிழக்கில் இருந்து இ்றக்குமதி வசய-
யப்படும் வபட்பராலுக்கு 10 வீத 
சுங் ெரி விதிக்்ப்படுகின்்றலம 
குறிப்பி�ததக்்து.     

ஆப்்ானிஸதான் பமற்கில் 
்�ந்த திங்ட்கிழலம அடுதத-
டுதது இ�ம்வபற்்ற பூ்ம்பங -்
ளில் குல்றந்தது 22 பபர் உயிரிழந் -
துளைனர்.   

ெ�பமற்கு பதகிஸ மா்ா-
ணததில் 4.9 மற்றும் 5.3 ரிக்�ர் 
அைவில் பதிொன பூ்ம்பங்ளில் 
வீடு்ள மற்றும் ்ட்��ங்ள 
இடிந்துளைன. இடிபாடு்ளில் 
இருந்து ்ண்டுபிடிக்்ப்பட்� 
ச�ைங்ளில் நான்கு சிறுெர்்ள 
இருப்பதா் பபசசாைர் ஒருெர் 
வதரிவிததுளைார்.   

700க்கும் அதி்மான வீடு்ள 
பசதமல�ந்திருப்பதா்வும் அெர் 
குறிப்பிட்�ார்.   

குடியிருப்பு்ள நிலையானதா் 
அல்ைது நன்கு ்ட்�ப்ப�ாத 
சூழலில் ஆப்்ானில் பூ்ம்பங்ள 
்ணிசமான பசதங்லை ஏற்படுத-
துகின்்றலம குறிப்பி�ததக்்து.    
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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

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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,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

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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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 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/55/2020 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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,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

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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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk;
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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,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

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;

ePHnfhOk;G 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/1486 gl;bdpFl;bNf 

[{l; gphpae;j; 

Nehdp]; my;yJ 

gl;bdpFl;bNf 

gphpae;j; [{l; 

Nehdp];

,y. 25> 1Mk; 

tyak;> kpNydpak; 

rpl;b> mj;JUfphpa

,y;iy njTe;ju thrpd;Nf 

jf;\pfh mQ;ryp Fkhhp 

Rkzrphp my;yJ 

njTe;juthrpd;Nf 

jf;\pfh mQ;ryp Fkhhp 

Nehdp];

,y. 92/02> [{k;kh 
k[;[pl; khtj;ij> 

nghpaKy;y> ePHnfhOk;G

T/1500/21 me;NjhdpNf 

fpwp];NlhgH ngNuuh

,y. 142/38> 
nt];lHrPrd; tj;j> 

fjpuhd tlf;F> 

njkq;`e;jpa

,y;iy fhhpa futzNf kh\h 

byhdp ngHzhz;Nlh

,y. 142/38> nt];lHrPrd; 

tj;j> fjpuhd tlf;F> 

njkq;`e;jpa

jpfjp: 13.12.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/619 fg;Gfk `y;gNf 

gparphp>

,y. 3/4> = RjH-

khya khtj;ij> 

Nfhl;il> fhyp.

,y;iy fhyN` N`tNf 

cjahq;fdp

,y. 33/8> jy;f`hN`d 

xOq;if> Fg;`y;nty;y> 

fhyp.

T/620 fhyN` N`tNf 

yypjh uhzp

,y. 3/4> = RjH-

khya khtj;ij> 

Nfhl;il> fhyp.

,y;iy fhyN` N`tNf 

cjahq;fdp

,y. 33/8> jy;f`hN`d 

xOq;if> Fg;`y;nty;y> 

fhyp.

jpfjp: 30.11.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

jp];]kfhuhk 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;

jp];]

kfh uhk 

ePjpkd;wk;

T/67

afy;Ny fk;fhzk;Nf 

jpyf; `hpr;re;jpu

,y. 97/1> 
uh[tj;ij>

fphpe;ij tPjp> 

fhrpq;fik> jp];]

kfhuhk

,y;iy jkuh yhydP gq;fKt 

mNgFztHjd

,y. 97/1> uh[tj;ij>

fphpe;ij tPjp> fhrpq;fik> 

jp];]kfhuhk

jpfjp:      kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: jp];]k`huhk khtl;l ePjpkd;wk;

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 khjk; 16Mk; 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/2360 Rde;jh mNgth;jd 

Vjz;lts tj;j 

FUtpl;l

,y;iy RNdj;uh mNgth;jd 

56/31> gj;Njnfju tj;j> 
nfh];gytpd;d ghij> 

,uj;jpdGhp

jpfjp:2021.12.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk; 

jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/58 Mde;j Nrhkre;jpu 

n`l;bN`th

,y;iy [ayf;\d tpN[ehaf;f 

G\;gyjh ty];Ky;y 

tPjp> ngypmj;ij

jpfjp:2021.12.14 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/666 Nkhfd;jh]; Mde;j 

fNdnfhl> ,y.94> 

vypal; tPjp> fhyp

,y;iy rhkpe;j ,e;jpf;f 

fNdnfhl> ,y.12> 

tp[ath;jduhk ghij> 

ehty ghij> ENfnfhl

T/668 nlhf;lh; gpajp];] 

ypadFzth;jd 

gpGNynfhltj;j> 

`g;Gn`k;gy> 

mf;kPkd

,y;iy tpjhd fkNf mkpjh 

[hdfp tpf;fpukuj;d 

my;yJ mkpjh [ddp 

tpf;fpukuj;d (jp.K mkpjh 

[ddp ypadFzth;jd) 

gpGNynfhltj;j> 

`g;Gn`k;gy> mf;kPkd

jpfjp:2021.12.20 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

gyg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/10 tPug;GypNf bnee;jpu 

jk;kpf;f Rfj;jghy

,y;iy tLje;jphp ukzp tanyl; 

cgjp];]> 

,y.70/7B> v];.

[p.V. j rpy;th 

khtj;ij tpy;ynfhl> 

mk;gyhq;nfhl

T/11 fUKdp jkpj;j k`py 

j rpy;th tp[arpq;`> 

,y.365> fhyptPjp> 

nty;ygl> gyg;gpl;ba

,y;iy fUKdp Ngkh k`py 

j rpy;th tp[arpq;`> 

,y.365> fhyptPjp> 

nty;ygl> gyg;gpl;ba

jpfjp:2021.12.22 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gyg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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]; 

DTS 60/21
njd;dNfhd; uj;ehaf 

Kjpad;NryhNf 

rpj;uyjh Fkhhp`hkp> 

Nfhtpy; tPjp> 

n`l;bnghy mQ;ry;> 

n`l;bnghy> 

FUNzfy

,y;iy njd;dNfhd; uj;ehaf 

Kjpad;NryhNf 

Rkdhtjp> Fkhhp`hkp 

td;dpehaf;f> ,y.35> 

ikj;hp khtj;j> 

k`hntyp cad> 

tl;lGYt> fz;b

DTS 65/20 nghJgpbNa nfju 

mE}]h rd;[Ptdp j 

rpy;th> fGnfhLt 

tj;j> khk;gpba> 

`d;nj];]

,y;iy N`uj; nfju vud;jp 

N`\hdp N`uj;> 

fGnfhLttj;j> khk;gpba> 

`d;nj];]

jpfjp:2021.08.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/1465/21 mkurpq;` 

Muha;r;rpNf nlhd; 

];lhd;yp nrg];bad; 

my;yJ mkurpq;` 

Muha;r;rpNf nlhd; 

];lhd;yp nrg];jpad;

,y. 41> fHjpdhy; 

FNu khtj;ij> 

n`e;jy> tj;jis

,y;iy ry;gNlhUNf ngdpl;lh 

fPjhdp ngHzhz;Nlh> 

,y. 47/9> gz;lhutj;j> 

rPJt.

T/1493/21 jStl;lNf nlhd; 

gpuhd;rp]; uQ;rpj;

,y. 75> Gype-

jyhuhk ghij> 

khfk;kd> ,uhfk

,y;iy [hdf J\hd; jYtj;j

,y. 90/V/71/V/1> 
tdpf#hpa tj;j> g`y 

fuf`Kd> fltj;j

T/1522 kPnfhlNf tpN[jhr 

,y. 229> FUehfy; 

tPjp> tnfht;t> 

kpDthq;nfhl

,y;iy rku$d; Kjpahd;nryhNf 

RtHzrPyp>

,y. 229> FUehfy; tPjp> 

tnfht;t> kpDthq;nfhl

jpfjp: 2022.01.07   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/03/21 `dpgh nrha;EBd;

,y. 8> Mya tPjp>

nfhOk;G -02

,y;iy nra;EBd; ghj;jpkh 

nra;ehg;

338/2rp> Nghngj;j 
Kjyhk; xOq;if> 

Nfhj;jl;Lt> mq;nfhl

DTS/04/21 vjphprpq;` 

mg;G`hkpyhNf 

n[arphp vjphprpq;`

x/5/5/4> vl;nkhd;ld; 
`Trpq; 

mg;ghh;l;nkdl;]; 

vl;nkhd;ld; ghij 

fpUyg;gd> 

 nfhOk;G -06

,y;iy 1.  G];th ee;jdp 

uzrpq;f rpJNf

x/5/5/4> vl;nkhd;ld; 
`Trpq; mg;ghh;l;nkd;l;]; 

vl;nkhd;ld; ghij 

fpUyg;gd> nfhOk;G -06

2.  ejP]dp tUdpfh 

vjphprpq;f

x/5/5/4> vl;nkhd;ld; 
`Trpq; mg;ghh;l;nkd;l;]; 

vl;nkhd;ld; ghij 

fpUyg;gd> nfhOk;G -06

3. Ekpe;j jdQ;ra 

vjphprpq;f

x/5/5/4> vl;nkhd;ld; 
`Trpq; mg;ghh;l;nkd;l;]; 

vl;nkhd;ld; ghij 

fpUyg;gd> nfhOk;G -06

4. fpNuh\pdp mDee;jpfh 

vjphprpq;f vl;nkhd;ld; 

`Trpq; mg;ghh;l;nkd;l;]; 

vl;nkhd;ld ghij 

fpUyg;gd nfhOk;G -06

DTS/23/21 rpl;b EkPyh mkPd; 

jpUkzj;jpw;F Kd; 

ghNfh];

15A> ghk;ikuh 

mntd;a+>

nfhOk;G -03

,y;iy ghj;jpkh /gprhdh mkPd;

15A> ghk;ikuh mntd;a+. 

nfhOk;G -03

DTS/72/21 yPyhkzp Ihpd; 

ngd;rd;

,y. 08> bfy; tPjp>

nfhOk;G -08

Mk; eftKtNf `rd;j 

tpuh[; ngNuuh

,y. 113/5> f;hPd;yd;l; 
fhh;ld;];> ,rpgj;jd 

khtj;ij> nfhOk;G -05

DTS/90/17 udrpq;f Muhr;rpNf 

epkhy;

,y. 101> 

Nrjtj;j ghij> 

nty;yk;gpl;ba

,y;iy Rgrpq;f Muhr;rpNf 

yypjh

,y. 101> Nrjtj;j 

ghij> nty;yk;gpl;ba

DTS/
00093/21

ky;khy Mur;rpNf 

[fj; yl;Rkzd;

neh. 31>Nlhrd; tPjp>

nfhOk;G -2

,y;iy nfh];tj;jNf by;\pfh 

J\hu ngNuuh>

neh. 31>Nlhrd; tPjp>

nfhOk;G -2

DTS/117/21 uztf;f Muha;r;rpNf 

fkpy]; b my;tp]; 

my;yJ uztf;f 

Muha;r;rpNf ny];yp 

fkpy]; b my;tp];

,y. 578/3> jyq;fk 
njw;F> gj;juKy;y

,y;iy mq;nfhlNf Nlhdh uhzp 

eph;kyh ngh;dnjj;

,y. 578/3> jyq;fk 
njw;F> gj;juKy;y

DTS
00129/2021

F];jpd;d NjtNf 

ep`y; tPutd;r 

my;yJ F];jpd;d 

NjtNf ep`hy; 

tPutd;r my;yJ 

F];jpd;d NjtNf 

epky; tPutd;r

,y. 01> vrs 

tpisahl;Lj; jply; 

ghij> xNgNrfuGu> 

,uh[fphpa

,y;iy fkNf fPjh ehzhaf;fhu

,y. 01> vrs 

tpisahl;Lj; jply; 

ghij> xNgNrfuGu> 

,uh[fphpa

DTS/156/19 n[hd; mk;Nfhy; 

fPkhd;j

291/10> vl;tl; 
vtd;`pkp 

n`tnyhf; tPjp>

nfhOk;G -06

Mk; tz;J rpj;jtLNf ryzp 

ypyd;ah Gzhe;J

,y. 291/10> vl;tl; 
vtd;A> n`tnyhf;> 

nfhOk;G -06

DTS/164/20 tpkyNrd Nrdhuj;d 

ngj;j NjtNf

kWehkk; ngj;j 

NjtNf tpkyNrd 

kWehkk; ngj;j 

Njtnf tpkyNrd 

Nrdhuj;d kWehkk; 

gj;jpud jahuj;dNf 

tpky; Nrdhuj;d 

kWehkk; tpky; 

Nrdhuj;d

,y. 16> gj;jpuKy;y 

tPjp> mj;Jy; 

Nfhl;Nl> Nfhl;Nl

,y;iy khtdhdN`tNf FRkh 

Nrdhuj;d jpUzkj;jpw;F 

Kd; n[ath;jd

,y. 16> gj;jpuKy;y tPjp> 

mj;Jy; Nfhl;Nl> Nfhl;Nl

DTS/188/21 jhypf; rd;d#hpa

,y. 23/1>
ehuN`d;gpl;l tPjp>

ehty

,y;iy tpjhdNf Njhd yypjh 

gpNuktj;jP

,y. 23/1>
ehuN`d;gpl;l tPjp>

ehty

DTS
00194/2021

nf`y;gz;zy 

uhyNa ,d;jpuhzp 

Nrdhehaf;f

,y. XA/2/3/1> 
vl;kd;l; tPlikg;Gj; 

njhFjp> fpUygid> 

nfhOk;G -6

,y;iy Nyk];njhl 

Kjpad;NryhNf jahde;j 

gz;lhu

,y. XA/2/3/1> vl;kd;l; 
tPlikg;Gj; njhFjp> 

fpUygid> nfhOk;G -6

DTS/198/21 epkhy; gz;lhu 

mj;jehaf;f

,y. 215B 3/3>
md;ld;rd; 

njhlh;khb> ghh;f; 

tPjp> nfhOk;G -05

Mk; fkdp mj;jehaf;f

,y. 215B 3/3>
md;ld;rd; njhlh;khb> 

ghh;f; tPjp> nfhOk;G -05

DTS
00199/2021

nky;tyje;jphpNf 

n`d;hp tpf;lh; 

ngNuuh

717> Nfhdty> fsdp

,y;iy c];n`l;bNf eph;kyh 

neaPydh gpshrplh ngN-

uuh

717> Nfhdty> fsdp

DTS/214/19 uQ;[pj; Rdpy; 

mnyhf;]hd;lh; 

th;z#hpa

,y. 99/2> nfsjkp 
tPjp> nfhOk;G -08

,y;iy th;z#hpa 

Kjpad;NryhNf epky; 

n[ae;j th;z#hpa

,y. 99/2> nfsjkp tPjp> 
nfhOk;G -08

DTS/222/21 Mde;jp gphp];

,y. 153/2-
1/6> vy;tpl;bfy 
khtj;ij>

nfhOk;G -08

Mk; mj;JNfhuyNf rke;j 

ngNuuh

,y. 80A> jh;kghy 
khtj;ij> nfhOk;G -07

DTS/223/21 jh]; Vth jp];] 

tpN[uj;d my;yJ 

jh]; Vkjp];] 

tpN[uj;

,y. 30gp nyhhp]; 

,lk;> nfhOk;G -4

Mk; 1.  jpU. re;ufPh;j;jp 

Fdul;d 42> bf;kd;]; 

Nuhl;> nfhOk;G 05

2.  jpU. Nrfu 

Nrdhehaf;f

   86> u[gp`py khtj;j> 

fz;b.

3.  jpU. jh;\pdp b 

nrha;rh

   4/3/2> nrd;l; 
ikf;fy;]; 

mg;ghl;kd;l;. my;tuhl; 

fhh;ld;];> nfhOk;G -3

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; 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/224 /21 fknkjypadNf 

N[hrg; Rre;jh 

n`d;wpf]; nugpay; 

ngNuuh

,y. 12A> ngy;fk; 
gpNs];> nghus;s

Mk; Nlhd ,ky;lh by;kdp 

ngNuuh

(jpUkzj;jpw;F Kd; 

Ntunfhl)

,y. 12A> ngy;fk; 
gpNs];> nfhOk;G -08

DTS/226/21 rjhrptk; vl;Ntl; 

kWngah; rKnty; 

rjhrptk; vl;Ntl;

,y. 35> gpuhq;gh;l; 

,lk;> nfhOk;G -04

,y;iy \hkpdp vl;Ntl; kWngah; 

vl;Ntl; \hkpdp

,y. 35> gpuhq;gh;l; ,lk;> 

nfhOk;G -04

jw;fhyk; ,y. 38> 

];nfhl;]; xOq;if> 

gpnuhk;sp> nfd;l; BR2 
OLL

DTS/227/21 epky; ]he;j tdpfGu

,y. 2B> nfhOk;G 

efu rig tPL> 

g+q;fh xOq;if> 

nfhOk;G -05

,y;iy Rgrpq; Mur;rpNf FRk; 

Rgrpq;f

,y. 2B> nfhOk;G 

efu rig tPL> g+q;fh 

xOq;if> nfhOk;G -05

DTS
00228/21

1.  nyhf;Fglhy; 

ypadNf 

re;jpughy 

jUkz;L my;yJ 

Nghf;F ypadNf 

re;jpughy 

jUkgz;L

2.  nlhuh hPdp ngy-

prpah jUkgz;L 

my;yJ hPdp 

ngyprpah nlhuh 

jUkgz;L 

my;yJ 

re;jjhuaz 

,UtUk; 

trpg;gplk; 288> 

fhyp tPjp> 

nfhOk;G -4

,y;iy fpuhe;jp Iadl; Nfhysp 

ngz; Nyhf;Fypad;d 

fpuhj;jp jUkgz;L

288> fhyp tPjp. 

jw;nghOJ 46E> Nghl; 
fP  rpq;fg;g+H (049835) 

,g;nghOJ 266> fhyp 

tPjp> nfhOk;G -4

DTS/231/21 flhh; mNyh]pa];

,y. 2> 6MtJ 

xOq;if>

nfhOk;G -03

Mk; Nfhl;g;hP md;ld; 

mNyh]pa]; vdTk; 

mwpag;gLk;

md;ld; Nfhl;g;hP 

mNyh]pa];

,y. 2gP> 6MtJ 

xOq;if> nfhOk;G -03

DTS/232/21 eurpq;f 

Kjpad;NryNf 

jahuj;d

242/2> gd;ry tPjp>
jygj;gpl;ba> ENf-

nfl

,y;iy eurpq;f Kjpad;NryhNf 

jpzpj;jp rje;j eurpq;f

36/1A> [atPu khtj;ij>

vJy;Nfhl;Nl

DTS/
00233/19

r`hdp uk;ah  

R[hjh uzrpq;`

(jp.K. tpjhdNf)

,y. 807> Gfl;b 

,lk;> Nkhh;fd; 

`py;> rpV 95037 

fypNghh;dpah> 

m.I.eh.

,y;iy fphp]; rhhpf;f mkpjuhzp 

]f;fh;

(jp.K. uzrpq;`)

,y. 807> Gfl;b ,lk;> 

Nkhh;fd; `py;> rpV 95037 

fypNghh;dpah> m.I.eh.

DTS/234/19 md;n[Nyh hpnad;rp 

vtu];l; uzrpq;f

807> Bugattiplace, 
Morgal hill, CA 
95037> fypNghh;dpah> 

If;fpa mnkhpf;fh

,y;iy fpwp]; rhhpfh mkph;jdp 

Ngfh; jpUkzj;Jf;F Kd; 

uzrpq;f

807> Bugattiplace, 
Morgal hill, CA 95037> 
fypNghh;dpah> If;fpa 

mnkhpf;fh

DTS/
00236/21

rdj; uQ;rpj; 

ul;zghy

,y. 231> fpUs tPjp>

nfhOk;G -05.

Mk; G\;gh uQ;rdp ul;zghy

(jp.K. uh[gf;\)

,y. 231> fpUs tPjp>

nfhOk;G -05.

DTS/
00242/21

Nfhtpe;juh[{ 

Nkhfduh[; my;yJ 

Nfhtpe;juh[{ 

Nkhfd; uh[; 

my;yJ Nkhfd;uh[; 

Nfhtpe;juh[{

,y. 825/2> GY}

nkd;ly; tPjp> 

nfhOk;G -15

,y;iy Nkhfduh[; gpurhjpuh[; 

my;yJ Nkhfduh[; 

gpurhj; uh[;

,y. 825/2> GY}nkd;ly; 

tPjp> nfhOk;G -15

DTS/247/21 jphPrp FzNrfu

,y. 20> Ruzpkhyh 

,lk;> fpUsg;nghd>

nfhOk;G -06

,y;iy khpdp N\`u FzNrfu

,y. 68/2> fyy;nfhl 
ghij> gd;dpg;gpl;ba

DTS/
00250/21

kNf];thp ee;jFkhh;

,y. 112/45> 
nthf;N\hy; tPjp>

nfhOk;G -02

,y;iy nrhf;fh; ee;jFkhh;

,y. 112/45> nthf;N\hy; 

tPjp> nfhOk;G -02

DTS/258/20 jp];] uzrpq;f 

tp[atpf;uk

,y. 36> Mde;j 

ghypfh khtj;ij>

gpl;lNfhl;Nl

Mk; jpyhd; =kd;j uzrpq;f 

tp[atpf;uk

,y. 36> Mde;j ghypfh 

khtj;ij> gpl;lNfhl;Nl

DTS265/21 Gsj;rpq;`yNf 

gj;kyjh

,y. 385/28>
kfhtj;ij tPjp>

nfhl;bfhtj;ij>

Ks;Nshpah Gjpa 

efuk;

,y;iy Gsj;rpq;`yNf rkpe;j 

rkd; Fkhu

,y. 32/3A> 
khjpd;dhnfhl> uh[fphpa

DTS/275/21 Fzul;ehNf ney;rd; 

ngNuuh

Mk; [afk Muhar;rpNf 

ky;ypfh ngNuuh

,y. 16> c];tj;j 

khtj;ij> vj;Jy; 

Nfhl;Nl> Nfhl;Nl

DTS/279/21 tpf;lh; mkuehaf;f

,y. 20/2> mu;d];l; 

j rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G -03

,y;iy jpkpj;hp N`ke;j 

mkuehaf;f

,y. 20/2> mu;d];l; j 

rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G -03

DTS/284/21 yhd;rp Muhr;rpNf 

ruj; re;jpu

,y. 624/6>
nfhlNf khtj;ij>

mEuhjGuk;

Mk; uj;ehaf;f 

Kjpad;NryhNf eahdp 

jk;kpf;fh [auj;d

,y. 624/6>
nfhlNf khtj;ij>

mEuhjGuk;

DTS/
00285/21

nkh`kl; ,]

hj; nkh`kl; 

myp vd;Wk; 

miof;fg;gLk; 

nkh`kl; ,\

hl; nkh`kl; 

myp vd;Wk; 

miof;fg;gLk; 

nkh`kl; myp 

nkh`kl; ,]

hh;l; vd;Wk; 

miof;fg;gLk; 

nkh`kl; ,]hj; 

k`;%l; myp

,y. 77/4> FWg;G 
tPjp> nghws;s 

nfhOk;G -8

Mk; gJkh ghpay; ,]hj; myp 

vd;Wk; miof;fg;gLk; 

gJkh ghpay; ,]hj; 

myp eP gJkh [kPy; 

,];khapy; vd;Wk; 

miof;fg;gLk; gJkh 

ghpay; [kPy; ,];khapy;

,y. 77/4> FWg;G tPjp> 
nghws;s> nfhOk;G -8

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; 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/286/21 nfhd;];ld;]; uNry; 

la];

,y. 11/5> n`tyf; 

tPjp> nfhOk;G -05

Mk; re;jpurpwp tdpful;Nd 

[aNrfu

,y. 81/8> fpd;];yp tPjp>

nfhOk;G -08

DTS/287/21 gahfyNf 

Nkhl];nl]; 

gh;zhd;Nlh

,y. 127/2 & 3>
nfhl;lh tPjp> 

nghus;s> 

nfhOk;G -8

Mk; gahfyNf rk;gpfh 

Qhdd;jphp

18A> 2tJ xOq;if> 

Nfhj;jkp tPjp> 

nfhOk;G -8

DTS/
289/2021

tj;jis> ve;jiy> 

ehaf;ffe;j Nfhapy; 

tPjp> ,y. 7y; trpj;J 

gpd;dh; fhyQ;nrd;w 

vnfhlnfhl 

Muhr;rpNf njhd; 

jp];] ngd;Qkpd; 

ngNuuh vd;W 

mwpag;gLk; vnfhl-

nfhl Muhr;rpNf 

njhd; ngd;Qkpd; 

jp];] ngNuuh

,y;iy tj;jis ve;jiy 

ehaf;ffe;j Nfhapy; tPjp

,y. 7y; cs;s th`y 

je;jphpNf ypyhdp Njhd 

ngNuuh vd;W mwpag;gLk; 

th`yfe;jphpNf ypyhdp 

Njhd; ngNuuh

DTS/290/21 &gh ,kJt vDk; 

,kJtNf &gh

,y. 1063> Nfhl;Nl 

tPjp> ntypfl> 

uh[fphpa

,y;iy udtPu Mur;rpNf mkpjh>

,y. 205/A> neYk; ,lk;

fygStht uh[fphpa

291/21 N`tNf rphpNrd;

,y. 1063> Nfhl;Nl 

tPjp> ntypfl> 

uh[fphpa

,y;iy udtPu Mur;rpNf mkpjh

,y. 205/A> neYk; ,lk;> 

fygStht> uh[fphpa

DTS/299/21 tre;jp eFNy];gud; 

my;yJ tre;jp 

eFy; nkhpNfhgh> 

vhpNrhdh khepyk;

Mk; KUNfR eFNy];gud; 

my;yJ KUNfR eFy; 

jw;NghJ 

,y. 20511> fpof;F 

N`h;Nkhrh l;iut;> 

nlk;gpy;> vhpNrhdh 85282 

USA

DTS/300/21 tpjhdNf N`ktjp

,y. 22> Njthya 

tPjp> glnghj;j>

jyq;fk tlf;F

Mk; nfhy;Y}uNf fpU\;zh 

gphpahdp ngNuuh

,y. 59/1> nrj;rpwp 
khtj;ij> cLKy;y tPjp> 

gj;juKy;y

DTS/306/21 gj;kN[hjp 

rz;Kfypq;fk;

12-1/3> MHJrh 

xOq;if> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G -06

Mk; rz;Kfypq;fk; =wpfud;

12-2/3> MHJrh xOq;if> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G -06

DTS/308/21 Nuh];Nkhp rpy;th 

vDk; n`l;b 

Muhr;rpNf Nuh];Nkhp 

rpy;th vDk; 

n`l;bMuhh;r;rpNf 

Nuh];Nkhp 

Rfjghy vDk; 

n`l;bMuhr;rpNf 

Nuh];Nkhp

,y. 24> n[];kpd; 

g+q;fh> ehty

,y;iy njdpanfju kd;Rsh 

eprhe;jp

,y. 24> n[];kpd; g+q;fh> 

ehty

DTS/312/21 ep`hy; yf;\;kz; 

ul;zghy 

my;yJ FUg;G 

mg;G`hkpyhNf 

jp`hy; yf;\;kz; 

ul;zghy

1-16/1> gpshl;bdk; 
td;#l;]; ,y.1> 

gfj;jNy ghij>

nfhOk;G -03

Mk; N[hd; ghh;guh klypd; 

ul;zghy

1-16/1> gpshl;bdk; 
td;#l;]; ,y.1> 

gfj;jNy ghij>

nfhOk;G -03

DTS/315/21 nkhwpd; RNue;jphp 

,khDnty;

,y;iy Mf];bd; kNfe;jpud; 

me;jpf;

,y. 330/3D> vd;.vr;. v];. 

Nrh;gz;ild; Nuhl;>

nghus;s

DTS/317/21 tujuh[d; uhirah 

my;yJ uhirah 

tujuh[d;

,y.2202> gpiul;ld; 

nghapz;l; mntd;A> 

n`d;ld;rd;> 

Netlh> 89044> 

mnkhpf;f If;fpa 

ehL

Mk; =fhe;jp eph;kyh 

ntypf;fs uhirah 

eph;kyh ntypf;fy 

uhirah vd;Wk; 

miof;fg;gLgth; =fhe;jp 

eph;kyh ntypf;fy vd;Wk; 

miof;fg;gLgth;

,y.  30/1> V. my;tp]; 

,lk;> nfhOk;G -3

DTS/318/21 njhd; gh;rp Kdrpq;f

31/4> tdhj;j tPjp> 
gKDt> k`ufk

Mk; kpd;Ndhpfk njhd; 

rkuf;nfhb ngNuuh

11> k];[pj;  tPjp> 

i`Nyty; tPjp> 

fpUsg;gd> nfhOk;G

DTS/
319/2021

nud;nlhy;g;(f) 
Vg;uN`k; uh[uj;dk;

,y. 133/54>
Gdpj gh;dnjj; 

khtj;ij> hpyTy;y> 

fe;jhid

,y;iy kp`php ,ae;jp N[d;];

,y. 133/54>
Gdpj gh;dnjj; khtj;ij> 

hpyTy;y> fe;jhid

DTS/320/21 fpNw]; md;[ypd; 

[ath;jd

,y. 16 1/2> 1tJ 
khb> gy;fd; Nfhl;> 

mkuNrfu khtj;ij>

nfhOk;G 5

Mk; rhtpj;hp neYk; khhp 

vjphprpq;f

,y. 140> fpd;rp Nuhl;>

nfhOk;G 8

DTS/
322/2021

rpq;fs NgbNf 

Fzuj;d

,y. 885/V> jyf` 

re;jp> nfhf;fl;Lt 

Gjpa efuk;> 

mq;nfhl

,y;iy Etugf;\ NgbNf 

FRkhtjp

,y. 885/V> jyf` re;jp> 

nfhf;fl;Lt Gjpa efuk;> 

mq;nfhl

DTS/326/21 ghy#hpa mur;rpNf 

mDu rhe;ju rpwp 

nguNuh vdpd; 

ghy#hpaNf mDu 

rhe;jurpwp nguNuh

,y. 46/7>
nuhgl; Fzth;jd 

khtj;ij> fpUyg;gd>

nfhOk;G -06

,y;iy ghy#hpa muhr;rpNf 

mD\;f kJ\hd; 

nguNuh

,y. 46/7>
nuhgl; Fzth;jd 

khtj;ij> fpUyg;gd>

nfhOk;G -06

DTS/330/21 Ajp\; mkhy; b]

ehaf;f

,y;iy n[atPu N`tnf u\pyh 

b]ehaf;f

DTS/332/21 fj;wp Mua;rpNf 

gpurhj; gd;Jwpj; 

FyJq;f

,y. 2/2-57>
nrd;lh; nghapd;l;>

mghh;l;kd;l; 5J 

xOq;if> 

nfhOk;G -3

Mk; fj;wp Muha;r;rpNf [df 

,e;jpuh[pj; FyJq;f

,y. 336/7> ruj; re;jpu 
gpNs]; ehty Nuhl;> 

ehty> uh[fphpa

jpfjp: 10.01.2022    kuzrhrd 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

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/395/21 nkh`kl; cn]apd; 

mg;Jy; fhjh;

,y. 595/12 thrdh 
khtj;ij> ehty 

tPjp> ,uh[fphpa

,y;iy gPgP \hgp fhjh;

,y. 595/12 thrdh 
khtj;ij> ehty tPjp> 

,uh[fphpa

DTS/
00407/21

kh;#f; rhPgJy; fhk-

pyh my;yJ rhPgJy; 

fhkpyh rh`pg;

,y. 788> ePHnfhOk;G 

tPjp.

khNghiy> tj;jis

,y;iy kjhh; rh`pg; nkh`kl; 

,gh];

,y. 25> Kjyhk; 

xOq;if> 

Gtf;f`tj;ij> 

nfhnyd;dhit.

DTS/410/21 vl;th;l; khh;f; 

f[ehaf;f j rpy;th

,y. 04> Nyf; tPjp>

k`ufk

,y;iy \puhyp fphp\he;jp 

f[ehaf;f j rpy;th 

n`nyhf;

,y. 3D> 
mnyd;kjpdpahuhk tPjp>

nfhOk;G -05

DTS/411/21 gyy;Ny tpjhdNf 

jahuj;d

,y. 818/B> nkutpba 
tPjp. nfhj;njhLt 

Gjpa efuk;

Mk; mNgG];] ypazNf gj;u 

ngNuuh

,y. 818/B> nkutpba 
tPjp. nfhj;njhLt Gjpa 

efuk;

DTS/391/21 Kj;ja;ah nghparhkp 

Kj;ja;ah

,y. 27L> xd;whtJ 

xOq;if> nguKd 

khtj;ij> 

vy;njdpa> fltj;j

Mk; yPyh mgaFzth;jd

,y. 7-1/2> tpf;Nlhhpah 
Nfhl;> fpq;Nuh]; vtdpA> 

gk;gyg;gpl;b> nfhOk;G -04

jpfjp: 10.01.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

fy;fpir 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/5184/21 ntypfkNf Nkh;tpd; 

rpy;th

,y. 80/V4> ypadNf 
ghij> nj`ptis

Mk; ntypfNk tpe;jpah 

kjgh\pdp rpy;th

,y. 80/V4> ypadNf 
ghij> nj`ptis

T/5199/21 ghj;Jkh g`Pkh n\

hpt; (ghj;Jkh g`Pkh 

ghj;Jkh g`Pkh 

`{ird; ,];khapy;)

,y. 32/3> rkfp 
khtj;ij> mj;jpba> 

nj`ptis

,y;iy nkh`nkl; mrp];Bd; 

nkh`nkl; n\hpt;

(nkhn`nkl; Mrp];Bd; 

n\hpt;)

,y. 32/3> rkfp 
khtj;ij> mj;jpba> 

nj`ptis

T/5222/21 epkhy; rphpghy 

uzrpq;`

397/1/V> fq;fhuhk 
ghij> NtuN`d> 

nghuy];fKt

Mk; \hkpyh gphpaq;fp 

Nghuk;Ng a`k;gj;

65/18V> 5Mk; xOq;if 

ehty

T/5223/21 Nahrg; me;Njhdp 

tpN[e;jpud; 

tpf;Nlhhpah

,y. 77/10> 
uhkrpq;` khtj;ij> 

fphpgj;nfhl

- l;iunrl; fp\hdp 

tpf;Nlhhpah

,y. 397/7V> muypa 

caz> fq;fhuhk ghij>

NtuN`d> nghuy];fKt

T/5226/21 cl`nfju 

J}uayhNf Rdpy; 

[ajp];]

,y. 283> kz;ly 

,lk;> khjpnty> 

Nfhl;Nl

,y;iy Etugf;\Nf re;jpah 

Fkhhp uzrpq;`

,y. 61/1. Rkq;fy 
ghij> ,uj;kyhd

T/5228/21 nkh`kl; uTg; 

nkh`kl; md];

,y. 62/2> nfhl;lh 
tPjp> nfhOk;G -08

,y;iy mg;Jy; fhjph;

,y. 212/3> fhyp tPjp> 
fy;fpir

T/5229/21 nehnay; vhpf; vjph-

prpq;`

,y. 4V> ghh;d;]; 

mntd;A> fy;fpir

Mk; Nlhdh neYk; fhdh 

vjphprpq;`

jp.K. ntj;jrpq;`

,y. 4V> ghh;d;]; 

mntd;A> fy;fpir

T/5230/21 jpU. nuhdy;l; 

nkhd;Nlj j rpy;th

,yf;fk;: 25/1G> 
(Gjpa ,yf;fk; 

25/11) ntjfe;j tPjp> 
uj;kyhd

Mk; gNkyh NkhpyPd; Ihp]; j 

rpy;th

,y;fk;: 25/1G> 
(Gjpa ,yf;fk; 25/11) 
ntjfe;j tPjp> uj;kyhd

T/5231/21 E}H nkh`nkl; 

mg;Jy; u`Pk;

,y. 1b> my;Ngl; 

,lk;> nj`ptis

,y;iy Kf;\Pd; rpj;jp cikuh

,y. 1b> my;Ngl; ,lk;> 

nj`ptis

T/5236/21 nlhd; mj;Jy 

gphpaq;fu nrdptpuj;d

,y. 34V> 

ngahh;iyd; ghij> 

nj`ptis

Mk; gypg`d g`ytj;jNf 

uk;ayjh yf;\;kp fUzh-

Nrfu my;yJ gypg`d 

uk;ayjh yf;\;kp fUzh-

Nrfu my;yJ gypg`d 

g`ytj;jNf uk;ayjh 

yf;\;kp nrdptpuj;d

,y. 34V> ngahh;iyd; 

ghij> nj`ptis

T/5237/21 fdd;Nf mr;rhhpNf 

Rfjjhr

,y. 50/4> `ukhdp]; 

ghij> mj;jpba> 

nj`ptis

,y;iy kj;Jk ypadNf 

jpyf;fyjh

,y. 50/4> `ukhdp]; 

ghij> mj;jpba> 

nj`ptis

T/5238/21 nfh];fyd;d JuNf 

[pdjhr my;yJ 

nfhf;fyd;d JuNf 

[pdjhr

,y. 55/2> 
N`dnfju ghij> 

nfhbfKt> k`ufk

,y;iy ntyptpl;lnfhl N`tNf 

Ngkhtjp

,y. 55/2> N`dnfju 

ghij> nfhbfKt> 

k`ufk

T/5239/21 rpj;jp fjp[h [thl; 

my;yJ nkh`kl; 

ird; rhyp rpj;jp 

f[pjh my;yJ rpj;jp 

f[pjh my;yJ rhyp 

rpj;jp

158/17> ruzq;fu 

ghij> nj`ptis

,y;iy mNarh [thl; my;yJ 

mNarh my;yJ mNarh 

m`kl;

158/17> ruzq;fu ghij>

nj`ptis.

T/5242/21 gpy;Nkhhpah Nrhd-

pah fpul;lh my;yJ  

Nrhdpah fpul;lh 

ngh;zhd;Nlh

(jp.K. gpypNkhhpah)

,y. 7> 2Mk; 

xOq;if> 

fl;Lf;FWe;Jtj;j 

ghij> ,uj;kyhd

Mk; nknud;dNf mD\pfh 

Nrhdhyp ngh;zhd;Nlh

,y. 7> 2Mk; xOq;if> 

fl;Lf;FWe;Jtj;j ghij> 

,uj;kyhd

T/5248/22 fhypjPd; ghj;jpkh 

n[];kpd;

,y. 174/25> lgps;a+. 
V. rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G -06

,y;iy Kfk;kj; K];jhf; 

Kfk;kj; ngNuh];>

,y. 174/25> lgps;a+. V. 
rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G -06.

jpfjp: 2022.01.06  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;

CHfhtw;Wiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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;

T/05/21 fNzrgps;is 

n[aghyrpq;fk;

,y;iy n[aghyrpq;fk; 

rPjhyl;Rkp

,y. 03> 3/2> 5k; 
xOq;if nts;stj;ij> 

nfhOk;G 06

jpfjp: 06.01.2022 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: CHfhtw;Wiw khtl;l ePjpkd;wk;

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/3574 ee;jNrd gypN`d

,y. 5/V> \he;jp> 

Njtj;j ghij> 

guf];njhl;l

,y;iy gypN`dNf U\hzp 

yf;khyp

,y. 5/V> \he;jp> Njtj;j 

ghij> guf];njhl;l

jpfjp: 03.01.2022 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz 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/50/21 fhhpatrk; Flh-

nfhlNf tpkyuj;d 

nghb`hkpNd> 

tpkhd epiyaj;jpw;F 

mUfpy; thuN`d 

tPjp> `pq;Fuf;nfhl

Mk; 01. ehzhaf;fhu fhh-

patrk; rGje;jphpapd; 

,e;jpuyjh> tpkhd 

epiyaj;jpw;F mUfpy;> 

thuN`d tPjp> 

`pq;Fuf;nfhl.

02. kj;jpa uyhNf jpypdp 

Vf;fehaf;f>

vz;. 2/427> NghGuh> 
`pq;Fuf;nfhl.

jpfjp: 2021.12.31 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: `pq;Fuhf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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;

DTS 00057/19 mKDfk 

Kjpahd;ryhNf 

k`pe;j uj;dhaf;f

,y. 92/1> 
nf`y;ty 

fphpgj;Fk;Gu

,y;iy etuj;d thry mjpfhuk; 

Kjpad;NryhNf kq;fsh 

eprhd;jp Fkhhp etuj;d

,y. 92/1> nf`y;ty 

fphpgj;Fk;Gu

DTS 67/21 tpf;ukrpq;f 

Kjpad;NryhNf 

uzrpq;f

,yf;fk; 206> 

[ayq;fh> gy;Nyfk> 

mk;gpl;ba

,y;iy tpf;ukrpq;f 

Kjpad;NryhNf Mrphp 

jdd;[a gz;lhu

,yf;fk; 206> [ayq;fh> 

gy;Nyfk> mk;gpl;ba

jpfjp: 2022.01.03   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/824 Nfhl;NlNf re;jpurphp 

,y. 163/33> tpKf;jp 

khtj;ij> gpl;Lfs> 

khyNg

,y;iy Nfhl;lNf jpypdp rhuq;fh

,y. 163/33> tpKf;jp 

khtj;ij> gpl;Lfs> 

khyNg

T/832 re;jpuyjh la]; 

mkujpthfu 

tpf;ukNrfu

,y. 49/63> 1Mk; 

xoq;if> FaPd;> 

nlu];> n`huN`d 

ghij> N`hf;fe;ju

,y;iy tpN[rpq;` Muha;r;rpNf 

bf;kd;

,y. 49/63> 1Mk; 

xOq;if> FaPd; nlu];> 

n`huN`d ghij> 

N`hf;fe;ju

T/833 ypNah nuhap];ud; 

Nlhrd;

,y. 31/v];/57 Rg;uPk; 
rpl;b> f`d;njhl;l 

ghij> khyNg

,y;iy kh[hp Md; rj;jpaNjtp 

IuhFy;l;

,y. 31/v];/57 Rg;uPk; 
rpl;b> f`d;njhl;l 

ghij> khyNg

T/837 [{td;juhNf 

mNgtHjd ngNuuh 

my;yJ [Ptd;juhNf 

mNgtHjd ngNuuh

,y. 333> nuhNgHl; 

FztHjd 

khtj;ij> khyNg

,y;iy FUtpw;wNf =kjp 

my;yJ FUtpw;wNf 

=kjp ngNuuh my;yJ 

=kjp FUtpw;wNf

,y. 333> nuhNghl; 

FztHjd khtj;ij> 

khyNg

T/838 cNgrphp 

je;jehuhadNf 

[];bd;>

,y. 194/19> 
tpj;ahuh[ khtj;ij> 

N`hf;fe;ju njw;F> 

N`hf;fe;ju

,y;iy cNgrphp je;jehuhadNf 

J];ke;j yf;];kd;

,y. 194/19> tpj;ahuh[ 
khtj;ij> N`hf;fe;ju 

njw;F> N`hf;fe;ju

jpfjp: 2022.01.06   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

fpspnehr;rp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L khrp 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;

fpspnehr;rp 

jj;Jtk; 

T/07/2021

eluhrh fdfk;kh 

,y.721> rptpf;nrd;uh;> 

tl;lf;fr;rp> fpspnehr;rp

Mk; Rg;gpukzpak; 

tpkNy];tud;> ,y.721> 

rptpf;nrd;uh;> tl;lf;fr;rp> 

fpspnehr;rp

jpfjp:2021.12.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fpspnehr;rp khtl;l ePjpkd;wk; 

thhpanghy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/26 fud;njdpaNf tpy;rd; 

fpTy> kyfNz

,y;iy jrehaf;f 

Kjpad;NryhNf 

uk;nkzpf;fh

jpfjp:2021.12.30 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; thhpag;nghy khtl;l ePjpkd;wk; 

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/7900 njd;d$d; 

Kjpahd;NryhNf 

jh;kjhr njd;d$d;

,y. 53/1> 
ky;fLtht Rw;Wtl;l 

ghij> FUehfy;

,y;iy njd;d$d; 

Kjpahd;NryhNf RNkjh 

tp[pj;j Fkhhp njd;d$d;

,y. 53/1> ky;fLtht 
Rw;Wtl;l ghij> FUe-

hfy;

jpfjp: 24.12.2021 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/331 th;zFy#hpa kPhpak; 

md;undl; fpwprhe;jp 

jhnky;

,y;iy th;zFy#hpa [{l; 

jpKj;J tpuh[; jhnky;

,y. 51/1> eapdhklk; 
Nkw;F> eapdhklk;

T/344 KJehknfhlNf 

N[hrg; ];lhypd; 

ngh;zhd;Nlh

,y. 60> yd;rpfk> 

fl;LNdhpa

,y;iy c];tj;j ypadNf 

ngdbf;lh gw;wpkh ngN-

uuh

,y. 60> yd;rpfk> 

fl;LNdhpa

jpfjp: 27.12.2021 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khutpy khtl;l ePjpkd;wk;

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/542 myq;fhuNf 

gpe;J`f;kd 

ehunty;gpl;l 

tlf;F k`haha> 

fl;L,k;Gy;f`h

Mk; ngl;lh `f;FUNf 

[ajp];] 'rpj;jhu" 

fStynfl;ba 

nghy;nty> njdfk

jpfjp:2021.12.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

mk;ghe;Njhl;il khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 05Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/10739 N`th fhy;yNf 

]hkjh] ,y.4254> 

gj;Njntt> Nkw;F> 

#hpantt

Mk; N`th fhy;yNf 

utPe;jpuyhy; tPurpq;f>  

,y.4254> gj;Njntt> 

Nkw;F> #hpantt

jpfjp:2021.12.30 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mk;ghe;Njhl;il khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 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/912/21 rpd;idah Njte-

hafk;

,y. 163/V> NrH 
upr;rhHl; mYtp`hu 

khtj;ij> 

mYtp`hua> 

khj;jis

,y;iy khpajh]; mQ;ryh 

khpad; my;yJ khpajh]; 

mQ;[yh khpad; my;yJ 

khpajh]; mQ;[yh Nkh-

pad;

,y. 163/V> NrH upr;rHl; 
mYtp`hu khtj;ij> 

mYtp`hua> khj;jis 

jpfjp: 06.01.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khj;jis 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 03 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/379 njGthd 

Muha;r;rpNf 

tp\;tf;f fad; 

fUzhjhr

,y. 47/V> fq;fgl 
ghij> Ntty> 

gpypae;jy

,y;iy mf;kPkdNf Nlhdh 

jhkuh Nuh`pdp

,y. 47/V> fq;fgl 
ghij> Ntty> gpypae;jy

T/380 tj;Nj tpjhdNf 

m[pj; fhkpdp>

,y. 68Nf> 

[atHjdtj;j> 

f`JLt> 

nghy;fNrhtpl;l

,y;iy [anfhbNf ejPfh 

G\;gFkhhp

,y. 68Nf> 

[atHjdtj;j> f`JLt> 

nghy;fNrhtpl;l

T/390 gl;bfphpNf yre;j 

,e;jpf;f tp[ajpyf;f

,y. 174> 

m[e;j thju> 

nghy;fNrhtpl;l

,y;iy rNuh[h Nltpl; 

tpN[jpyf;f my;yJ 

rNuh[h Nltpl;

,y. 174> m[e;j thju> 

nghy;fNrhtpl;l

T/404 ntygl Muha;r;rpNf 

kN`e;jpu[pj; ngN-

uuh

,y. 24/3> fq;fhuhk 
ghij> Jk;Nghtpy> 

gpypae;jy

,y;iy `Pd;ngl;bayhNf ,Nu\h 

rhe;jdp

,y. 24/3> fq;fhuhk 
ghij> Jk;Nghtpy> 

gpypae;jy

T/406 Njtdp FUNf 

ld;];ld; gpNukrphp 

ngNuuh> 

,y. 1/B/10> 
muypa ,lk;> 

fphpfk;ghKDt> 

nghy;fNrhtpl;l

,y;iy n`hy;Ygj;jpuNf yhydp 

fy;Njuh

,y. 1/B/10> muypa 

xOq;if> fphpfk;ghKDt> 

nghy;fNrhtpl;l

T/413 Kjpj;j [arpq;`

,y. 23/23> 
kt;FYNf 

tj;j ghij> 

mk;gyhq;nfhl> 

nghy;fNrhtpl;l

,y;iy fky; ep\he;j fd;dq;fu

,y. 23/23> kt;FYNf 

tj;j ghij> 

mk;gyhq;nfhl> 

nghy;fNrhtpl;l

T/414 fpe;jptyNf ruj; 

Mde;j 

36/5Nf> RtHz 

,lk;> n`hd;dju> 

nf];ght

,y;iy ehTy;yNf rpj;uh 

Iuhq;fdp ngNuuh

36/5Nf> RtHz ,lk;> 

n`hd;dju> nf];ght

T/415/21 NjtNf my;yJ 

fj;jphpahuha;r;rpNf 

nlhd; jpyf; 

Gz;arphp

,y. 145> k`ufk 

tPjp> khk;Ng> 

gpypae;jy

,y;iy rhuj mkpygphpa 

fj;jphpahuhr;rp

,y. 145> k`ufk tPjp> 

khk;Ng> gpypae;jy

T/416/2021 khHf; Fyuj;d 

];Nghy;bd; my;yJ 

khHf; ];Nghy;bd; 

Fyuj;d> my;yJ 

khHf; Fyuj;d 

];Nghy;bq;

,y. 182/2> 
nkhwl;L ghij> 

[ae;jp khtj;ij> 

gpypaye;jy

,y;iy ,\hd; ,e;jpf;f Fyuj;d 

];Nghy;bq; 

,y. 158/1> nkhwl;Lt 
ghij> gpypae;jy.

T/419 re;jpuNrhk [aehj;j 

fj;jphpaHuha;r;rp

,y. 254/2> 
Nfhzkbj;j ghij> 

nf];ght> gpypae;jy

,y;iy Fkhujpyf; fj;jphpahuhr;rp

,y. 254/2> Nfhzkbj;j 

ghij> nf];ght> 

gpypae;jy 

jpfjp: 2022.01.04   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/904/21 n`l;bnfhl fkNf 

gpajhr my;yJ 

gpajhr n`l;bnfhl> 

khb ,y. 17> 

nkhl;Nwh]; NfhHl;> 

gpd;r;Ny tPjp> 

yz;ld;

Mk; 1.  n`l;bnfhl fkNf 

jHkNrd> 19/61B 
Rkq;fy fhHld;]; 

=Rkq;fy ghij> 

,uj;kyhd

2.  k`pe;jjh] kpy;ld; 

n`l;bnfhl

3.  n\uhd; ngNuuh 

my;yJ n\uhd; 

,uhd;tpy; ngNuuh

jpfjp: 17.12.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

`l;ld; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/757 rpd;idah eluh[h

,y. 43> ld;ghH tPjp> 

`p[;uhGu> `l;ld;

Mk; jq;ifah fpU\he;jp

,y. 43> ld;ghH tPjp> 

`p[;uhGu> `l;ld;

jpfjp: 07.12.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: `l;ld; khtl;l ePjpkd;wk;

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/1523/20 1.  ̀ j;JUrpq;` 

NjtNf n\y;ld; 

uj;d #hpa

2.  fLfz;zNf 

gj;kpdp Fyuj;d 

~\he;jp| 

mf;fuq;f`h>

  gly;fk

,y;iy 1.  ̀ j;JUrpq;` NjtNf  

rpe;jf;f uj;d #hpa

,y. 296> jpTsg;gpl;ba 

tPjp> jtl;lf`htj;j 

jpkpgphpf];JLt

2.  ̀ j;JUrpq;` NjtNf  

uq;f uj;d#hpa 

,y. 48> ~\he;jp| 

mf;fuq;f`h> gly;fk.

jpfjp: 13.01.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022.03.18 - 25Mk; jpfjp tiuAk;.

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/32/19 Vuj; mNgNfhd; 

Kjpad;ryhNf fhk-

pdp nrdtpuj;d

,y. 100> 5Mk; 

xOq;if> n[h.<.j. 

rpy;th khtj;ij> 

fz;b

,y;iy tPuNrfu Kjpad;ryhNf 

mNahk Fkhhp tpuNrf;fu

,y. 100> 5Mk; xOq;if> 

n[h.<.j. rpy;th 

khtj;ij> fz;b

jpfjp: 10.01.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/1519/21 th;zFy#hpa 

Nkhp gpNyhkpd; 

ngh;zhd;Nlh 

my;yJ 

th;zFy#hpa 

Nkhp gpNyhk-

pdh ngh;zhd;Nlh 

my;yJ 

th;zFy#hpa 

Nkhp gpyhkpdh 

ngh;zhd;Nlh

,y. 140> fl;lhd 

fpof;F> fl;lhd

,y;iy jl;lNf [Ptdp k[pyh 

Nrhdhyp ngh;zhd;Nlh

,y.140> fl;lhd fpof;F> 

fl;lhd

TS/1525 xypth; vh;d];l; 

epf;nfhy;y tPurpq;` 

Fzth;jNd my;yJ 

xypth; Fzth;jNd

,y;iy epNuh\d; rQ;[Pt 

tPurpq;` Fzth;jNd

,y. 276/1> gl;batd 
c];ngw;w nfa;aht

jpfjp: 10.01.2022  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/06/2021 `k;Gahuhr;rpNf 

gpajhr ee;jNrd 

ngNuuh

,y. 72/V> khjk;kd

,y;iy `k;Gahuhr;rpNf rpj;uhzp 

`g;Gahuhr;rp

,y. 72/4/3> Nruk; ,lk;>
gz;lhu tj;j> fk;g`h

T/80/2020 uzrpq;` 

fq;fhdkyhNf 

jp];] uzrpq;`

,y. 202/29> 
fpk;Gy;nfhl> af;fy

,y;iy uzrpq;` fq;fhdkyhNf 

nlhd; fNuhyp]; rphpy; 

uzrpq;`

,y. 202/29> fpk;Gy;nfhl> 
af;fy

jpfjp: 05.01.2022     kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

ePHnfhOk;G 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;

TS/1446/21 Gl;lk; Guf;fy; 

epf;nfhy]; md;udp 

vypahd;;

,y. 09> rpyhgk; 

tPjp> nfhr;rpf;fil

,y;iy =fhe;j FkhuNf 

rkd;Fkhhp

,y. 09> rpyhgk; tPjp> 

nfhr;rpf;fil

jpfjp: 10.01.2022  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

kpDthq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/89 `l;Ltd; ngbNf 

nghbrpq;NQh 

m];nr];dtj;j 

jpTyg;gpl;ba

,y;iy `l;Ltd; nghbNf 

rlkhyp mNdhkh 

tpf;ukrpq;`

T/108 rj;jurpq;` 

Muha;r;rpNf 

my;yJ rj;jurpq;` 

muha;r;rpyhNf 

mUzrphp> 

FUNjtj;j> flts> 

J}zf`h

Mk; rj;urpq;` Muha;r;rpyhNf 

Etd; rQ;[Pt 

GQ;rpf;nfy;y> bf;ye;j> 

ky;tytnfnju

jpfjp: 11.01.2022    

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

gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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;

gz;lhutis 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

T/143

[{thd; 

Nfhkp];yhNf 

u[pe;jpu gphpajHrd j 

rpy;th

,y;iy tPuuj;d glngd;jpNf 

Jrhuh r[Ptdp mNgjPu

,y. 26/7> gJis tPjp> 

vy`y;Ng> gz;lhutis

jpfjp: 14.12.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;

mj;jdfy;y 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;

khtl;l 

ePjpkd;wk;: 

mj;jdfy;y 

tof;F 

,yf;fk;:

T/239
jd;ik: 

nrhj;J

rhFy; `kPl; e];yp

,y. 281/01> thuz 

tPjp> jp`hhpa

,y;iy nkhfkl; ep]hH 

nkh`kl; ,g;jpfhH 

my;yJ K`k;kj; 

,g;jpfhH ep]hH

jpfjp:       kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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;

T/133 me;Njhdp gPl;lH 

,y. 188> k`pe;j 

khtj;ij> `hth-

vypa> Etnuypah

,y;iy me;Njhdp mk;kh vyprgj; 

gPl;lH my;yJ me;Njhdp 

mk;kh vyprgj; Nfg;hpay;

,y. 188> k`pe;j 

khtj;ij> `hthvypa> 

Etnuypah

T/134 fjpuNtY ngUkhs; 

,yf;fk; 25>

Nky; fpg;rd; tPjp>

Etnuypah

,y;iy fjpuNtY ngUkhs; 

rNfhjhp N[hd; 

G\;gts;sp

,yf;fk; 25 nrd;l; 

mz;l;&]; biut;> 

Etnuypah

jpfjp: 2022.01.06    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/281 N`thJu nfju 

epkyrphp N`thepy

,y;iy uztPu Muha;r;rpy;yhNf 

jp\;zh Fkhhp gj;jpuz 

gz;lhu> ,y.122> 

ehnfhy;y ghij> 

Nffhiy

T/282 mk;gjd;d NjtayhNf 

Mhpauj;d> ty;nghy> 

fg;gy> nfhl;lty;y> 

uk;Gf;fd;d

Mk; n`l;b Muha;r;rpnf 

tre;jh ngNuuh 

ty;nghy> fg;gy> 

nfhl;lty;y> uk;Gf;fd;d

T/283/2021 mygpNud;JyhNf 

my;yJ 

my;gpNuhJyhNf 

rhypa gpurd;d 

ngh;zhz;Nlh

Mk; etuj;dNf rk;gpf;fh 

ky;fhe;jp etuj;d> 

,y.55> mj;JUghdtj;j> 

uq;ty> Nffhiy

jpfjp:2021.12.29 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/849/21 fSahuhr;rpNf ll;yp 

lh];ypd; tPuNrfu 

my;yJ fSahuhr;rpNf 

ll;yp lh];ypd; 

tPuNrfu my;yJ 

fSahuhr;rpNf ll;yp 

l];ypd; tPuNrfu> 

,y.94> = uh`{y 

khtj;ij> njy;ts> 

fl;Lngj;j

,y;iy fSahuhr;rpNf fhkpdp 

ep`hy; tPuNrfu> 

,y.94/1> 
= uh`{y khtj;ij> 

njyts> fl;Lngj;j

T/857/21 gl;lge;jp 

Kjpahd;nryhNf 

gpNukuj;Nd> ,y.29V> 

uhtjhtj;j ghij> 

nkhwl;Lt

,y;iy ghyg;GtLNf N\

hgh thrdh nkz;b];> 

,y.29V> uhtjhtj;j 

ghij> nkhwl;Lt

jpfjp:2021.12.10 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 03 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;

DTS/19/20 rpudpthr fy;nghj;jhty 

my;yJ rphpdpthr 

fy;nghj;jhty my;yJ 

,ffk raRhpa tpf;ukrpq;f 

mjgj;J uhrfUzh 

rkuNfhd; Kjpad;NryhNf 

fy;nghj;jhty tyTnt 

rpudpthr fy;nghj;jhty 

my;yJ rpudpthr 

fy;nghj;jhty>

 20-11> N\h.gP.vy;.tP. 

rrNlhhpah> epa+Nahh;f;> 

mnkhpf;f If;fpa ehL

Mk; rk;gh gpajh;rdp 

fy;nghj;jhty 

jpUkzj;jpw;F Kd; 

fr;Fhprpq;f> 03> 

jq;nfhy;y fz;b

DTS34/21 rprpuFkhu Vf;fehaf;f 

klty ,y.2> 

rpak;gygba tPjp> 

Ky;fk;gis> fz;b

,y;iy Ryf;\p rtpj;ah 

Vf;fehaf;f kltiy> 

,y.2> rpak;gygba tPjp> 

Ky;fk;gis> fz;b 

jpfjp:2021.12.16 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

N`hkhfk 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/20922 muq;fsNf njhd; 

Uf;rhd; kJrq;f 

muq;fs my;yJ 

muq;fsNf njhd; 

Uf;rhd; kJrq;f 

muq;fsNf

,y. 335/7. Njthy 
tPjp> fl;Lthd 

N`hkhfk

,y;iy nfhk;gQ;QNf epkhrh 

jj;ruzp nghd;Nrf;fh

,y. 335/7. Njthy tPjp> 
fl;Lthd N`hkhfk

T/21016 Nfufs uyyhNf 

ud;[pj; tre;j Fkhu

,y. 84/1B> = 

Rjh;rdhuhk ghij> 

khygs;is> 

gd;dpgpl;ba

,y;iy tpjhd gjpuzAd;Nd 

n`yNf ukzp gj;jpuz

,y. 84/1B> = 

Rjh;rdhuhk ghij> 

khygs;is> gd;dpgpl;ba

T/21017 uzrpq;f Muhq;r;rpNf 

nlhd; fpj;rphp 

jh;kyhy;

,y. 131/B> 
N`huN`d ghij> 

Uf;kNy> gd;dpgpl;ba

,y;iy uzrpq;f Muha;r;rpNf 

nlhd; eyPd; gpujPg; 

re;jpuh

,y. 131/B> N`huN`d 

ghij> Uf;kNy> 

gd;dpgpl;b

T/21021 nyhf;F NfhdJtNf 

fpNw]; FRkhtjp

Mk; nge;ju tpjhdNf [ae;j 

Fkhu

362/V> Nrhkuj;d 
khtj;ij> tl;lNuf;f> 

ghJf;f

T/21031 gpypg;dNdhp 

ypaNdhh;l; l;nud;]; 

Gurpq;f

1377/4B> kp`pe;J 

khtj;ij> 

Nghf`tj;j 

gd;dpgpl;ba

,y;iy th;zFy#hpa Nkhpd; 

fpwpnre;j jpNruh

1377/4B> kp`pe;J 

khtj;ij> Nghf`tj;j 

gd;dpgpl;ba

T/21033 Nyf;fk; Muha;r;rpNf 

gpajhr>

,y. 268-8V> 

i`nyty; 

tPjp> nfhl;lht> 

gd;dpgpl;ba

Mk; Nlhdh Rth;zh &grpq;`

,y. 268-8V> i`nyty; 

tPjp> nfhl;lht> 

gd;dpgpl;b

T/21050 Gsj;rpq;fsNf 

rhkpe;j FNu>

,y. 493/2> k`pe;j 

khtj;ij> gpl;bg;gd 

tlf;F> N`hkhfk

,y;iy rkuJq;f ypadNf 

epyhe;jp my;yJ epyhe;jp 

rkuJq;f

,y. 493/2> k`pe;j 

khtj;ij> gpl;bg;gd 

tlf;F> N`hkhfk

T/21070 cLtd;Nf 

n`d;bhpf; rpq;Nfh

,y. 227> nlk;gps; 

ghij> cLtd. 

N`hkhfk

,y;iy cLtdNf `h;\  

jk;kpf;f cLtd>

,y. 227> nlk;gps; ghij> 

cLtd. N`hkhfk

T/21075 ypad Muha;r;rpNf 

[ae;j re;jpuyhy;

,y;iy Fl;bf;fe;j tpjhdyhNf 

[ae;j Iuhq;fdp

,y. 1421/5> N[hd; 
ngNuuh ngUe;Njhl;lk;> 

N`f;fe;ju ghij> 

gd;dpgpl;ba

T/21105 fSje;jphpNf nlhd; 

Nrhkghy [atPu

,y;iy fSje;jphpNf nlhd; 

uzpy; kN`\ [atPu

,y. 756/1> Nwhkpay;  
khtj;ij> gdhnfhl> 

N`hkhfk

T/21106 khurpq;`Nf [fj; 

re;urphp

,y;iy fj;jphp Muha;r;rpNf 

khydp

,y. 740/20> 14Mk; 

xOq;if> Nwhkpay; 

khtj;ij gdhnfhl> 

N`hkhfk

T/21108 mN\hf;fh Iuhq;fdp 

NrdhjPu

,y;iy fhhpatrk; nfhlNf J\

he;j tpf;fpukrpq;`

741/B> Nuhkpnay; 
khtj;ij> gdhnfhl> 

N`hkhfk

jpfjp: 2022.01.06  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/7902 nkh`kl; [{idjPd; 

nkh`kl; erPk;

,y;iy \hPt;Bd; ghj;jpkh uk;rh 

my;yJ ghj;jpkh ukP\h 

Bd; 

,y. 155/18> Gj;jsk; tPjp> 
FUehfy;

T/7906 mjpfhhp 

Kjpahd;nryhNf

,y. 62> 

nfhf;fytj;j> 

jpj;jty;y> FUehfy;

,y;iy mjpfhhp Kjpad;nryhNf 

ar]; n`yUtd; mjp-

fhhp>

,y. 62> nfhf;fytj;j> 

jpj;jty;y> FUehfy;

jpfjp: 05.01.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/1351/20 ,uhN[e;jpud; 

jahsd;

,y. 561/139 A1/1> 
yad; kj;jpa tPjp> 

kl;lf;fsg;G

,y;iy jpUkjp. jahsd; rpe;J[h

,y. 561/139 A1/1> yad; 
kj;jpa tPjp> kl;lf;fsg;G

jpfjp: 2022.01.06   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;

gUj;jpj;Jiw 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;

gUj;jpj;Jiw 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

jj;Jtk; 

tof;F ,y:

T/1318/2021

fe;jrhkp mutpe;jd;

ehfg;gh tsT> 

nfhw;whtj;ij> 

ty;ntl;bj;Jiw

,y;iy fe;jrhkp mutpe;jd; 

ifk;ngz; aNrhjh

ehfg;gh tsT> 

nfhw;whtj;ij> 

ty;ntl;bj;Jiw

jpfjp: 06.01.2022   kuzrhrd 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 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/7893 ep];]q;f 

gj;jpudn`yNf 

fUdh; ep];]q;f 

tyFk;Gu> mst;t

,y;iy mj;jgj;J 

Kjpahd;nryhNf [fj; 

rhkpej mj;jgj;J> 

tyFk;Gu mst;t

T/7895 =uq;f N`uj; 

Kjpahd;nryhNf 

kN`e;jpu jh;kNjtp 

ky;tj;Jnfhl> ,y. 

75> fe;Jyht ghij> 

,g;ghfKt

,y;iy khg;gh Kjpad;nryhNf 

uh[pj;j khg;gh

~khg;gh nurpnld;l;|

,Gyht> ,g;ghfKt

T/7897 jrehaf;f 

Kjpad;nryhNf 

,e;jpuh Fkhhp> 

jrehaf;f

,y;iy #hpa Muha;r;rpNf nlhd; 

Ngh;r; Mde;j.

,y. 08> ntt-

ghu> njn`y;fKt> 

,g;ghfKt.

T/7899 nkhn`hk;kJ 

,g;uh`Pk; rpj;jp 

`D}dh

,y. 50/2> 
`ypaKy;y> 

ghzfKt

,y;iy mg;Jy; rk;KJ 

nkhn`hk;kJ g\PH

,y. 50/2> `ypaKy;y> 

ghzfKt

T/7901 jhku fy;ahzp 

FzNrfu  my;yJ 

NjtNf Njhdh 

jhku fy;ahzp 

FzNrfu

,y. 21/3 mlfytj;j 

Kj;njl;Lfy> 

nty;yt ghij> 

FUehfy;

,y;iy fyNf Mur;rpNf Njhd 

re;jpah ngNuuh

,y. 190/4> 
b. [p. #hpa Mur;rp 

,lk;> fz;b tPjp> k`u 

fltj;j.

jpfjp: 2021.12.24 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

gJis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/317 g];ehaf;f 

Kjpad;NryhNf 

gpujPg; Rre;j Fkhu 

ehaf;f

,y. 23/49 fphpd; 
Nyd; l;ua;t;> fapyh-

nfhl> gJis

,y;iy ahg;gh Kjpad;NryhNf 

re;jputjp

,y. 23/49 fphpd; Nyd; 
l;ua;t;> gJis

jpfjp: 2022.01.03 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gJis khtl;l ePjpkd;wk;

mEuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/154/2021 tPPuNrfu 

Kjpad;NryhNf jPg;jp 

Fkhu cad;tj;j

fy;ty tPjp> 

nghjhNdfk>

mEuhjGuk;

,y;iy gy;NyFGu tyt;Nt 

rhe;jdP rphpahq;fpfh 

Fkhhp`hkp gy;NyFGu

,y. 37/A/1> 
nfhuf`ntt Gj;jsk; 

tPjp> gz;LYfk> 

mEuhjGuk;

jpfjp: 2021.12.20 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mEuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk;

gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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;

PRO/139 fWg;gps;is 

jh;kypq;fk;

,y;iy mbj;jp rptypq;fk;

,y. 16/1> rpd;rgh ghij> 

nfhOk;G -6

jpfjp: 30.12.2021 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gz;lhtis khtl;l ePjpkd;wk;

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/807 KJthJuayhNf 

ee;jrphp jp]hehaf 

ey;Y}u gphpT 

Jj;jphpgpbfk

,y;iy ygahJuayhNf gpNukrphp 

jp]hehaf> 155> ey;Y}u 

Jj;jphpgpbfk

jpfjp:2021.12.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/386 nkh`kl; hpahy; 

nkh`kl; hpgha; my;yJ 

nkh`nkl; nuahy; 

nkh`nkl; ugha; 

my;yJ nkh`kl; hpahy; 

nkh`nkl; hpghah> 

,y.59B> gs;spthry; 
ghij> fSj;Jiw njw;F

,y;iy \pe;jpah `dPk; my;yJ 

rpe;jpah `dPk; my;yJ 

nkh`nkl; `rd; mytp 

\pe;jpah `dpk;(jp.K) 

my;yJ \pe;jpah 

`dpk; hpgha;> ,y.59B> 
gs;spthry; ghij> 

fSj;Jiw njw;F

jpfjp:2021.12.27 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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;

DTS 65/21 gLfe;Nj njhd; 

tpkyjhr 

rkuehaf;f> 

ypby; `T];> 

mytj;Jnfhl

Mk; rkutPu KjypNf jp];] 

j my;tp];

,y. 446> khj;jis 

ghij> mytj;Jnfhl.

TS 69/21 38> n[u;ghapz;l; 

ilt; gpshl; 

G\; Mf;yhe;J> 

2019> Nkyhz;ik 

epa+rpyhe;J> by;rhd; 

nuhfhd; jp];] 

mNgFdNrfu

Mk; fz;b> mr;fphpa> thh-

panghy Rkq;fy 

khtj> 82 jw;NghJ 38> 

n[u;ghapz;l; ilt; gpshl; 

G\; Mf;yhe;J> 2019> 

Nkyhz;ik epa+rpyhe;J> 

jPgh jpy;Uf;rp mNgFzN-

rfu

mtsJ gtH M/g; 

ml;lHdp

fz;b> khgdhtJu 

148/17> mkpj mHRd 

uq;rpj; mgaFdNrfu.

jpfjp: 2022.01.05   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/868 rkuuj;Nd tpjhdyhNf 

Fztjp> ,y.8/17> 
FLthKy;y ghij> 

fl;Lngj;j> nkhwl;Lt

,y;iy n`d;gpw;w N`tNf 

lhdpay; ngh;zhz;Nlh> 

,y.8/17> FLthKy;y 

ghij> fl;Lngj;j> 

nkhwl;Lt 

T/869/21 tpjhdyhNf Rkpj; 

gphpae;j ngh;zhz;Nlh> 

307 vnfhl caz> 

Nkhju> nkhwl;Lt

Mk; gkpd`d;djpNf Nuh`pj;j 

gphpajh;\dp> 307 

vnfhl caz> Nkhju> 

nkhwl;Lt

T/875/2021 kh];hpaNf nlhd; 

Rdpy; $djpyf;f 

my;yJ nk];hpaNf 

nlhd; Rdpy; 

$djpyf;f> ,y.42/03> 
gpNurh; mtd;A> 

2Mk; xOq;if> 

nkhwl;Lnty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy tpjhdyhNf \pahkh 

epkhyp b nky; my;yJ 

tpjhdyhNf \hkh 

epkhyp bnky;

jpfjp:2021.12.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

aho;g;ghzk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L gq;Fdp 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;

aho;g;ghz 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

T/72/2021

tpNdhjpdp 

rz;Kfypq;fk; gpuTz; 

tPjp> aho;g;ghzk;

,y;iy ee;jpdp rz;Kfypq;fk;> 

,y.43> gpuTz; tPjp> 

aho;g;ghzk;

jpfjp:2021.12.17 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; aho;g;ghzk; khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/908 tpjhduhyyhNf 

jpyf;fuj;Nd> ,y.81/5> 
nrapz;l; gPw;wh;]; 

tPjp> nkhwl;Lnty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy #hpauhr;rpNf khydp> 

,y.81/5> nrapz;l; 

gPw;wh;]; tPjp> 

nkhwl;Lnty;y> 

nkhwl;Lt

T/914 nry;yg;ngUkNf 

my;rd; rpy;th my;yJ 

nry;yg;ngUkNf 

vyprd; rpy;th 

,y.65/15> 2Mk; 

xOq;if> uhtjhtj;j 

nkhwl;Lt

,y;iy nry;yg;ngUkNf jpKj;J 

gphpaq;fhu rpy;th> 

,y.65/15> 2Mk; xOq;if> 

uhtjhtj;j nkhwl;Lt

jpfjp:2021.12.30 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y 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/248 uhkehaf;f 

fq;fhdkyhNf ghypj 

uhkehaf;f> ,y.18/2> 
uhkehaf;f khtj;ij> 

clkpl;l

,y;iy uhkehaf;f 

fq;fhdkyhNf rQ;[Pt 

uhkehaf;f> ,y.18/2> 
uhkehaf;f khtj;ij> 

clkpl;l

T/251 #hpafkNf fPh;j;jpNrd 

ngNuuh> ,y.335A> 
n`hunfhy;y> 

fNzKy;y

,y;iy #hpafkNf kQ;Rsh 

gphpaq;fu ngNuuh> 

,y.335A> n`hunfhy;y> 

fNzKy;y

mj;jdfy;y 

khtl;l ePjp 

kd;wj;jpy; 

T/253

njy;ty> 

fpjtyhd kPhpfk 

trpf;Fk; fPdtpd;d 

mg;G`hkpyhNf 

re;jpujpyf;f

,y;iy njy;ty> fpjtyhd 

kPhpfk trpf;Fk; 

NjthyKdp 

nrndn`yjh

T/268 khdd;dyhNf 

tpf;fpukuj;d> ,y.39> 

[a khtj;ij> 

lq;nfhytj;j> 

epl;lk;Gt

,y;iy mj;jgj;JNf Nrhkh 

re;jpuyjh> ,y.39> [a 

khtj;ij> lq;nfhytj;j> 

epl;lk;Gt

jpfjp:2021.12.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y 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

fe;jsha; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/04/21 jprhehaf;f 

Kjpad;ryhNf 

MhpaNrd> ,y-25> 

gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> fe;jsha;

,y;iy jprhehaf;f 

Kjpad;ryhNf> uk;ahtjp> 

,y-25> gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> fe;jsha;

jpfjp:2021.12.28 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fe;jsha; khtl;l ePjpkd;wk; 

ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/37/2021 n`d;ehaf Kjpad; 

ryhNf Re;jughy my;yJ 

n`d;ehaf Kjpad; 

ryhNf re;jpughy ,y 

:179/98> N[j;jtdh 
khtj;ij> ehtyg;gpl;b

,y;iy n`d;ehaf 

Kjpad;ryhNf Rkpj;> 

,y :179/106> N[j;jtdh 
khtj;ij> ehtyg;gpl;b

jpfjp:2021.12.28 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk; 

tuf;fhg;nghy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/20/2021 ,kpah uhy;yhNf 

Rkzjhr my;yJ 

,kpahuhyyhNf 

jahuj;d> ,y.33> 

thhpanfhl> mst;t

,y;iy ,kpah uhyyhNf 

rjPg; epYg;g> ,y.33> 

thhpanfhl> mst;t

jpfjp:2021.12.16 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; tuf;fhg;nghy khtl;l ePjpkd;wk; 

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/3015 tPuf;$d; mr;rpNf 

yady; tp[arphp

,y;iy rjpu Rgh\; tPuf;$d;> 

,y.204/rp> f`JLt> 

gpNshf];Xtpl;l

T/3467 Atf;fPk; Nuhyz;l; 

Nfhk];. ,y.68> 

Fk;Gf tlf;F> 

Nfhzgy re;jp

,y;iy kpAhpay; 

re;jpuhtjp Nfhk]; 

(jp.K.ky;ypfhahuhr;rpNf)  

,y.68> Fk;Gf tlf;F> 

Nfhzgy re;jp

T/3472/21 kj;Jk fq;fdkhyhNf 

gpaNrd my;yJ 

kj;Jk fq;fhdkyhNf 

gpaNrd> ,y.307> 

fzd;tpy tlf;F> 

fzd;tpy

,y;iy kj;Jk fq;fdkhyhNf 

jhpe;J rQ;rd> ,y.307> 

fzd;tpy tlf;F> 

fzd;tpy

jpfjp:2021.12.02 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; n`huz khtl;l ePjpkd;wk; 

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/1313/20 Muk;gNf vy;gpul; 

Ngh;zhl;> ,y.17> 

ntypmKd> 

jpk;gphpf];aha tPjp> 

tj;jis

,y;iy Muk;gNf jpKJ mQ;Qd 

thrdh ngh;zhz;Nlh> 

,y.341/4> 3Mk; 

FWf;Fj;njU> Nfhl;Nl> 

ENfnfhl

T/1418/21 ce;Jgpl;b fkNf 

Rrpy; ge;Jy> 

,y.28/2> Tl;yd;l; 
khtj;ij> nfh`{ty> 

ENfnfhil

,y;iy ce;Jgpl;b fkNf 

fky;rpwp> ,y.144/1> 
v]; j v]; [arpq;f 

khtj;ij> nfh`{ty> 

ENfnfhil

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F vz;: 

T/1422/21

mj;jhTl Muha;r;rpNf 

cja Fkhurphp la];

,y;iy mj;jhTl Muha;r;rpNf 

bY\h ejPuh la]; 

,y.77/21V> nkhuf`h 

xOq;if Nghjpa ghij> 

kphp`hd ENfnfhl

T/1432/21 fS`j; gj;kpdp 

330/6A> Nyf; ghij> 

nghuy];fKt

,y;iy njhd; gpuhd;rp];Nf 

fhQ;rdh ejPu> 330/6B> 
rkd; khtj;ij> Nyf; 

ghij> nghuy];fKt

T/1459/21 gj;jpudNf mh;[Pd 

mkuNrfu vz;.15> 

nkypgd; Muhk 

khtj;ij> ngj;jfhd 

ghij> gpl;lNfhl;Nl

,y;iy gj;jpudNf mDu 

nekpe;j mkuNrfu> 

,y.15> nkypgd; Muhk 

khtj;ij> ngj;jfhd 

ghij> gpl;lNfhl;Nl

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F 

,yf;fk; 

T/1476/21

nra;yhtpy;kh 

fpNuuh> ,y.A21> 
kj;JkhNftj;j> 

tPl;Lj;jpl;lk;> 

i`nyty; ghij> 

ENfnfhl

Mk; jhdpah khhp]; fpNuuh> 

,y.A21> kj;JkhNftj;j> 
tPl;Lj;jpl;lk;> i`nyty; 

ghij> ENfnfhl

T/1479/21 cl`hNf nlhd; 

kpr;nry; ngNuuh> 

,y.103/V/2> 
fl;Lthnty> 

nghuy];fKt

,y;iy jsj;jh rhe;jdp 

mkurpq;f> ,y.103/V/2> 
fl;Lthnty> 

nghuy];fKt

T/1495/21 nuf;]; mypae;j 

ypz;l;Nr tapl;> 

,y.86> kp`php caz> 

kphp`hd> ENfnfhl

Mk; fyd [pk;`hd; ypz;l;Nr 

tapl;> ,y.86> kp`php 

caz> kphp`hd> 

ENfnfhl

T/1520/21 Nghjptd;\ fhkpdp 

fyg;gj;jp> ,y.30/82> 
fl;Lthty ghij> 

k`ufk

,y;iy kj;Jk uhyyhNf &gh 

re;jrPyp ngh;zhz;Nlh> 

,y.30/82> fl;Lthty 
ghij> k`ufk

T/1521/21 GYFl;bNf nlhd; 

tpkyrphp ehzaf;fhu> 

,y.1/3> ghlrhiy 

ghij> gpypae;jy> 

Nghf;Fe;ju

,y;iy njy;Nf [ae;jp gPhp];> 

,y.1/3> ghlrhiy ghij> 

gpypae;jy> Nghf;Fe;ju

T/1529/21 N`k;]; ie[y; 

n[Nuhk; Nghh;g;]; 

my;yJ N`k;r; 

ie[y; n[Nuhk; 

/Nghh;g;]; my;yJ 

N`k;]; ie[y; 

n[Nuhk; /Nghh;g;]; 

my;yJ N`k;]; 

ekp[y; n[nuhk;

 /Nghh;g;]; 

,y.36/1A> 
Nukd;l; rhiy> 

ENfnfhl

,y;iy xdplh Fdhq;fdp 

m];klNy my;yJ 

xdplh Fdhq;fdp 

m];khnlNy my;yJ 

Xdpjh Fdhq;fdp 

m];klNy> ,y.36/1A> 
Nukd;l; rhiy> 

ENfnfhl

jpfjp:2022.01.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022.04.24 - 2022.05.01 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/66/21 `puhd; Flh gz;lhu 

epad;nfhl> ,y.156> 

hpth;nly; tPjp> 

mdptj;j> fz;b

,y;iy uhj;dhaf;f 

Kjpad;nryhNf 

gj;kpdpFkhhp uhj;ehaf;f> 

,y.156> hpth;nly; tPjp> 

mdptj;j> fz;b

jpfjp:2021.12.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/28/2021 vy;ytyNf cgNrd 

tpN[th;jd> ,y.115/7> 
,`yfk> fk;g`h

,y;iy vy;ytyNf mrq;f 

tpN[th;jNd> ,y.115/7> 
,`yfk> fk;g`h

T/30/2021 Jkd; NfhuhsyhNf 

,e;hpfhNf\hp

,y;iy yf;de; tpn[rphp 

Fzth;jd> ,y.10/3> 
fl;Lty;yKy;y> 

fNzKy;y

T/40/2021 mUfl;L gl;lnge;jpNf 

ildpa;rpa];> 

,y.640/56> nkl;Nuh 
ghh;f;> Jd;dz;lN`d 

Nfhunjhl;l> fLnty

,y;iy mUfl;L gl;lnge;jpNf 

rprpuFkhu> 309/V> Ntgl 
njw;F> Ntgl

T/44/2021 nlhNytj;j 

mg;G`hkpyhNf 

Rkzuj;d ngNuuh> 

,y.84> kq;fs 

khtj;ij> fltj;j

,y;iy nlhNytj;j 

mg;G`hkpyhNf `h;\

dp gphpaq;fpfh Rkzuj;d 

ngNuuh> ,y.84> kq;fs 

khtj;ij> fltj;j

T/51/2021 uj;drphp my;tp]; 

my;yJ kj;Jkfy 

fq;fhdk;yhNf 

uj;drphp my;tp];> 268> 

Nfhzts> fsdp

,y;iy Nk];jphp jk;kpf;f fygjp> 

268> Nfhzts> fsdp

T/56/2021 fSfk;gpl;ba 

mg;G`hkpyhNf nlhd; 

fUzhjhr> ,y.384> 

k`u> ENfnfhl> 

fltj;j

,y;iy FzKdp fNyhtpl;lNf 

uQ;rdp NrdhjPu>  

,y.384> k`u> 

ENfnfhl> fltj;j

T/66/2021 fsQ;rpNf fUzhjhr> 

,y.vy;.91> 'N`h];Tl; 

ghh;f;"> uk;Kj;Jfs> 

fltj;j

,y;iy G];]tyNf gpatjp> 

,y.vy;.91> 'N`h];Tl; 

ghh;f;"> uk;Kj;Jfs> 

fltj;j

T/70/2021 Jg;gh`pNf md;udp 

ngh;zhz;Nlh my;yJ 

md;udp ngh;zhz;Nlh> 

,y.21/[p/4> nguKd 

khtj;ij> vy;njdpa> 

fltj;j

Mk; tptpad; Rkz 

tpN[Nrfu> ,y.21/
[p/4> nguKd khtj;ij> 

vy;njdpa> fltj;j

T/73/2021 Nfhy`pl;b 

tpjhdyhNf fhkpdp 

Nrhkuj;Nd> ,y.168> 

mf;futpl;l> fk;g`h

,y;iy jq;tl;l ypadNf 

Rfpj;j Fkhhp> ,y.168> 

mf;futpl;l> fk;g`h

T/79/2021 FkhufkNf 

Rkzjp];]> ,y.402> 

gyg;gpl;ba> fsdp

,y;iy N[.Mh;.[dtjp my;yJ 

[q;F uhyyhNf [dtjp> 

,y.24/1> enfd;d`pu 

khtj;ij> fphpy;ynty> 

fltj;j

T/86/2021 khyts Muha;r;rpNf 

[fj; ngNuuh> 

,y.31/rp3/3> rpaNd 
caz> af;fy

,y;iy gpuGjpj;j nfsry;ahdp 

tpf;ukjpyf;f> ,y.31/rp3/3> 
rpaNd caz> af;fy

T/89/2021 uzrpq;` Muha;r;rpNf 

nlhd; ];lhd;yp> 

Nahrg; tPuNrfu> 

,y.77/1> g`y> 

fuf`hKd> fltj;j

,y;iy `e;Jq;fe;j NjtNf 

gphpaq;fh ky;fhe;jp> 

,y.77> g`y> 

fuf`hKd> fltj;j

T/91/2021 fq;fgl Muha;r;rpNf 

Rgrphp Nehdh> 

,y.277/b> ehlfKt 

Nkw;F> nfhl;Lnfhl

,y;iy jrehaf;f 

Kjpad;nryhNf kQ;Rs 

ghy#hpa> ,y.277/
b> ehlfKt Nkw;F> 

nfhl;Lnfhl

T/94/2021 gye;Nj N`tNf 

gj;kpdp gz;lhu 

my;yJ gz;lhu 

gyhe;Nj N`tNf 

gj;kpdp gz;lhu 

,y:280> gioa fz;b 

tPjp> jSfk;nfhl> 

fsdp

,y;iy gyhe;Nj N`tNf 

cgNrd gz;lhu my;yJ 

cgNrd> ,y:280> gioa 

fz;b tPjp> jSfk;nfhl> 

fsdp

T/95/2021 fkyrPyp N`kyjh 

td;dpahuhr;rp 

(jp.K.g`yNf 

fkyrPyp N`kyjh) 

my;yJ g`yNf 

fkyrPyp N`kyjh> 

,y.425/35B> 
k`htst;tj;j> 

nfz;lypaj;jghYt> 

fnzKy;y

Mk; fy;gdp mQ;rdh 

td;dpahuhr;rp> 

,y.425/35B> 
k`htst;tj;j> 

nfz;lypaj;jghYt> 

fnzKy;y

fk;g`h 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F vz; 

T/97/2021

tPurpq;f ehzhaf;fhu 

mg;G`hkpyhNf ly;rp 

g;hpk;Nuh]; ngdbdh 

tPurpq;f khw;Wg;ngah; 

tPurpq;f ehzhaf;fhu 

mg;G`hkpyhNf 

g;hpk;Nuh]; ngdbdh 

tPurpq;f> vz;.634> 

eJq;fKt> fk;g`h

,y;iy gLthty fq;fhdkyhNf 

`h;\ jh;ktp[a> 

vz;.634> eJq;fKt> 

fk;g`h

T/99/2021 ntd;g;GypNf vrypd; 

gpudhe;J> 

,y.291/A> ghj` 

ghij> cLfk;ngy

,y;iy ,dNfh gpajh;\dp

,y.20/7A> k`pe;juhk 

tPjp> 1tJ xOq;if vJy; 

Nfhl;Nl

T/103/2021 njhl;lrpq;` 

Muha;r;rpNf 

jahtjp> ,y.419/<> 
ehJz;zf`htj;j> 

fNzKy;y

,y;iy Flhn`l;bNf [pdNrd> 

,y.420> ehJd uzrpq;` 

khtj;ij> fNzKy;y

jpfjp:2021.12.22 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jis 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/910/21 nkh`k;kl; 

`h\Pk; nkh`k;kl; 

,g;uh`Pk; my;yJ 

K`k;kJ `\Pk; 

K`k;kJ ,guh`Pk;> 

292/Vr;> vy;fLt 
ghij> cf;Fnty> 

khj;jis

Mk; nkh`k;kl; ,g;uh`pk; 

nkh`k;kl; \pg;dh];> 

292/Vr;> vy;fLt ghij> 

cf;Fnty> khj;jis

T/911 Ith; n`d;wp gpisah; 

nldp]; tpN[Na$d; 

Ith; nldp]; n`d;hp 

gpisah; tpN[$d;> 

,y.15> `{yq;fKt 

ghij> khj;jis

Mk; fp\hdp Y}rpah 

tpN[$d;> ,y.15> 

`{yq;fKt ghij> 

khj;jis

jpfjp:2021.12.24 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jis  khtl;l ePjpkd;wk; 

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/819 fPfpadNf nlhd; 

rkurpq;`> ,y.54> 

fy;nghj;j ghij> 

NghNu> mj;JUfphpa

,y;iy arkp yhyd rpj;uh 

nfhl;lNf>  ,y.54> 

fy;nghj;j ghij> NghNu> 

mj;JUfphpa

jpfjp:2021.12.14 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk; 

gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L khh;r; 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/15 ntyptpl;ba 

fq;fhdk;Nf utPe;jpu 

,e;jpu[pj; ,uj;ehaf;f> 

,y.30> xyp;gh]; 

g+q;fh> nghj;jd> 

fPk;gp - vy

Mk; `y;NyhYt fq;fhdk;Nf 

rhkpy; urq;f> 

,y.125/1> 
,`ynfjutj;j> 

`k;kypa> gj;Njfk

jpfjp:2021.12.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk; 

tuf;fhg;nghy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/15/2021 ney;rd; Mde;j 

tPurpq;` eptl;Lt 

mj;jhty> 

tuf;fhg;nghy

,y;iy fzpj;jayhNf ,e;jpuh 

gj;kyjh eptl;Lt 

mj;jhty> tuf;fhg;nghy

jpfjp:2021.12.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; tufhg;nghy khtl;l ePjpkd;wk; 

`l;ld; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/755 thba uhyyhNf 

Ngkjpyf;f> ,y.77> 

`l;ld;> `T]; 

ghij> `l;ld;

,y;iy fy;N`d fe;jNf 

kN`\h gphpajh;\dp> 

,y.77> `l;ld;> `T]; 

ghij> `l;ld;

T/758 eNlrd; rptypq;fk;> 

,y.32> jpk;Gs;s tPjp> 

`l;ld;

,y;iy rptypq;fk; rptFkhh;> 

,y.32> jpk;Gs;s tPjp> 

`l;ld;

T/759 jq;fNtY 

re;jd%h;j;jp NtW 

ngah; - jq;fNtY 

re;jpu%h;j;jp> 

,y.309> gpujhd tPjp> 

nfhl;lfiy

,y;iy NtY Nkfuhzp> ,y.309> 

gpujhd tPjp> nfhl;lfiy

jpfjp:2021.12.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `l;ld; khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/910 md;l;& n[dpgh; 

mg;nghd;R> 

md;l;& n[dpgh; 

my;Nghd;R vdTk; 

miof;fg;gLgth;

,y;iy [{l; md;ud; epnk\; 

mg;nghd;R

,y.60V> Njthy ghij> 

fl;Lngj;j> nkhwl;Lt

T/911 ikf;Nfy; nfhd;uhNlh 

nkf;Nyh> ikf;Nfy; 

nfhuht+l; khnry;tp 

vdTk; kh`pfy; 

nfhd;uhNlh 

nkf;nyhk; vdTk; 

miof;fg;gLgth;

,y;iy \hnkd; vhpf;fh 

khnry;tp \hnkd; 

vhpf;fh nkf;fy;tp> 

,y.50B> nrha;rh 
mk;ikahh; l;iut;> 

caz> nkhwl;Lt

T/912/21 ,e;jpuhzp [aNrfu> 

,y.21/10> = uh`{y 

khtj;ij> fl;Lngj;j> 

nkhwl;Lt

Mk; nfhbj;Jtf;F tUzp 

yf;khyp b rpy;th 

[aNrfu> ,y.21/10> 
= uh`{y khtj;ij> 

fl;Lngj;j> nkhwl;Lt

T/913/21 Mde;j cNjrphp 

fkNf 

,y.213/4/B> ehky; 
gpuNjrk; ghypfh 

eptr ghij> Uf;kNy> 

gd;dpg;gpl;ba

,y;iy NuZfh 

Rgh\pdp> ,y.34/3V> 4Mk; 

xOq;if> rkd;Gu

jpfjp:2021.12.17 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/316 ntjKy;y 

khjpdhNf cg;gtjp> 

fpshb];tj;j> 

Kq;N`d kf;nfhd

Mk; ielh gdpf;fpy;yhNf 

re;jphpfh Rjh;\dp 

ngh;zhz;Nlh> ,y.57> 

Flht ghij> Flht> 

kf;nfhd

PRO/364 mj;Jy gpu`hh;\p 

Rjrpq;` `uf;f` 

kz;ba

,y;iy nfhl;ly; gj;jNf 

FRkyjh 'gpughh;\p" 

`uf;f`kz;ba> 

Nghk;Gts

T/369 Nghjpa gJNf 

Nuh`pj;j ep\he;j 

ngNuuh

Mk; ntypruNf thfpdpa 

yf;\p epY\h 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.717/B/2> 
my;tp];tj;j> gynjhl;l> 

fSj;Jiw

T/388 rke;j 

J\hu gphpajh;\d 

tpN[tpf;uk FzNrfu

,y;iy je;jphptj;jNf 

u\pf;fh epy;kpdp> 

,y.1/202> FUe;Jtj;j 
ghij> 2Mk; xOq;if> 

ehnfhl> fSj;Jiw

jpfjp:2021.12.30 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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 63/21 uhkrhkp etuh[h> 

,y.51> mdptj;j tPjp> 

fz;b

Mk; uhkrhkp nry;tuh[;> 

90/11> v-1/1> rGky; 
cad jytJnfhl tPjp> 

gpl;lNfhl;Nl

jpfjp:2021.12.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/804 [arpq;f NfhuhyyhNf 

re;jpuuj;d

,y;iy ,kpah Kjpad;NryhNf 

,e;jpuhdp N`kyjh> 

,y:54> ,`y 

`y;kpy;ynfhLt> 

Jj;jphpgpbfk

jpfjp:2021.12.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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/276/21 FNuk;nghy nfju 

yPyhtjp nkdpf;Nf

,y;iy FNuk;nghy nfju 

gphpaq;fh N`uj;> 

k`hxa ghij> 

nfhl;lfk> uk;Gf;fd;d.

jpfjp: 2021.12.29   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;

fz;;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 03 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;

fz;b DTS 
54/20

N`hj; 

Kjpahd;NryhNf tpky 

ghypjpuj;d N`uj; 

mq;f :14> [hjpf 

epthr mWg;gy> fz;b

,y;iy clfNf njhd; jf;rpdp 

wrhq;[yP> mq;f :14> 

[hjpf epthr mWg;gy> 

fz;b

b.b.v]; 

54/21
jh;ktq;] Mur;rpyhNf 

[fj; Nkhpay; 

jh;ktq;]

,y;iy tfNgb nfju mNrhf 

epye;jp tpN[ehaf

DTS 
64/2020

,`ynfhlNf jp];] 

Fyjpyf my;yJ 

vnfhlNf jp];] 

Fyjpyf vnfhlNf 

my;yJ jp];] 

Fyjpyf vnfhlNf 

my;yJ vnfhl nfju 

jp];] Fyjpyf 

my;yJ vnfhl nfju 

jp];] Fyjpyf> 

'nfhlNf nfju"> 

,y.D/3> vyghu> 
fy;Net> mEuhjGu

,y;iy fphpd;jngd;jp fq;fhdk;Nf 

\puhzp tpkyuj;d 

my;yJ fphpd;jngjp 

fq;fhdk;Nf \puhzp 

tpkyuj;d> 'nfhlNf 

eptr"> ,y.D/3> vyghu> 
fy;Net> mEuhjGu

jpfjp:2021.12.17 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 
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gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fYf;fhf jifik tha;e;j kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff;FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

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

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd 

tpiykD 

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 ehcy t`Nfhl;Nl ePH; toq;fy; jpl;lj;jpy; gk;gp 

,y;yj;ij eph;khzpj;jy;  

xg;ge;j ,y: NWSDB/C/CP/A4-59/GOSL/2021/263

6,000/-+ VAT
**

&gh 48,500/- fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 

juj;jpy; CIDA gjpT
4.8 

kpy;ypad;

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

Tele : 081-2386068,  Fax: 081-2388027 
2022-01-28Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F gp.x.ep 

(kj;jpa) mYtyf gpujhd nghwpapayhsh; (P&D) 
gphptpy; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.

02/02/2022 
gp.g. 2.00

02 neLe;jPT ePh; toq;fy; jpl;lk; - neLe;jPT nghwpj; 

njhFjpf;F cs;sPh;g;G fpzw;iw (Dug Well) eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y: NWSDB/N/CP/A2-24/GOSL/2021/04

6,000/-+ VAT
**

&gh 97,100/- ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; 

C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ 
xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

9.71
kpy;ypad;

gp.X.ep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> 

aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.

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

09/02/2022 
gp.g. 2.00

03 fSj;Jiw gpuhe;jpaj;jpYs;s ePh;j;jhq;fp tsTfs; 

kw;Wk; t];fLt gk;gp ,y;yj;jpd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

xg;ge;j ,y: W-S/P&C/C/Con (04)/KAL/RH/2021/15

6,000/-+ VAT
**

&gh 68,500/- fl;blq;fs; kw;Wk; rptpy;; 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 

6.86
 kpy;ypad;

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

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

Tele: 0112224888, 
Fax  :0112637945
2022-01-27Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzpf;F fSj;Jiw 

Kfhikahsh; mYtyfj;jpy; Nfs;tp Kd;Ndhbf; 

$l;lk; ,lk;ngWk;.

03/02/2022
K.g. 10.00

04 NgUtis ePH; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s fsQ;rparhiyf; 

fl;blk;> nghWg;gjpfhhp mYtyfk; kw;Wk; ePh;j;jhq;fp 

NfhGuj;jpd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

xg;ge;j ,y: W-S/P&C/C/Con(06)/KAL /RH/ 2021/54

12,500/-+ VAT
**

&gh 

179,000/-
fl;blq;fs; kw;Wk; rptpy;; 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 
17.89

 kpy;ypad;

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

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

Tele: 0112224888, 
Fax  :0112637945
2022-01-27Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F 

fSj;Jiw Kfhikahsh; mYtyfj;jpy; Nfs;tp 

Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk

03/02/2022
K.g. 10.00

2022-01-12Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 50>000 vz;zpf;ifahd Volumetric Displacement Type 15mm (1/2’’) tPl;L ePh; khdpfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;  (Two Envelope – One Stage) xg;ge;j ,y: NWSDB/
CP/M&E/WM/ 15/2021/05/GOSL - ,jd; kPsspf;fg;glhj fl;lzk; 60>000.00 &gh vdj; jpUj;jg;gl;Ls;sJ vd ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

2021-12-29Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Vf;fiy - u[ khtj;ij neLfpy; fopTePh; Foha; topapd; jpUj;jNtiyfs; - ghhpa nfhOk;G kPsikg;Gg; gphpT 

xg;ge;j ,y: GCWR/R/PL/RAJA MAWATHA/ EKALA/2021/21 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-02Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

2021-12-15Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. nkhutf;f ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; xU ehisf;F 10,000m3 ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpia eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y : NWSDB/S/CP/A4-66/GOSL/2021/1 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

toq;fy; Nfs;tpfs;

05 57>000 vz;zpf;ifahd 15mm(1/2’’)  Magne  c Type 
Brass Lockable Bal thy;Tfis toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy; 

xg;ge;j ,y: DGM/M&E/Magne  c Type Brass Lockable Ball 
Valves/2021/03

20,000/-+ VAT
**

1.2 kpy;ypad;
kw;Wk; khjphp 

ghPl;rpj;jy; 

fl;lzkhf 

151>567.50 

&ghit 

NjePtt 

rigf;Fr; 

nrYj;jpa 

jw;fhd 

gw;Wr;rPl;L  

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; gjpTr; rhd;wpjo;

69.51
kpy;ypad;

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

fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

09/02/2022
K.g. 10.00

06 1600 njhd; nghyp mYkpdpak; FNshiul;il 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: SUP&MM/CHEM/PAC-04/2021/37

35,000/-+ VAT
**

&gh 

1,800,000/-
1>600 nk.njhd; nghyp mYkpdpak; FNshiul;il 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpg;gjw;fhd 

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

ngw;w cs;@h; Kfth;fs;   kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

116.00
kpy;ypad;

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

fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

10/02/2022
K.g. 10.00

07
JUtpy ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpf;F Pulsator 
Vacuum gk;gpia toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; 

xg;ge;j ,y: RH/NC/DGM/VPUMP/TPT/2022/002

4,000/-+ VAT &gh  52,000/- cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

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

mDuhjGuk;.

Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

02/02/2022
gp.g. 2.00

08 Etuntt ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjp kw;Wk; 

vg;ghty ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Dewatering gk;gpia 

toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y: RH/NC/DGM/DEPUMP/TPN&EPP/2022/001

4,000/-+ VAT &gh  
133,980/-

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

ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

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

mDuhjGuk;.

Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

02/02/2022
gp.g. 2.00

2021-10-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. aho;g;ghzk; fpspnehr;rp ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L nraw;wpl;lk; - SCADA 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 2022-02-28Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

Nritf;; Nfs;tpfs;

09 khj;jis ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; ePh;Njf;fq;fs;> 

njspe;j ePH;j; jhq;fpfs;> fsQ;rparhiyfspd; Rj;jpfhpg;G 

kw;Wk; guhkhpg;Gf;fhd Nrit xg;ge;jq;fis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y: RSC-/PRODUCTION-CN/SER/ O&M/
MATHALE/2021/277

6,000/-+ VAT
**

&gh 65,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

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

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 
2022-01-28Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

Kfhikahsh; (kj;jpa tlf;F) mYtyfj;jpy; 

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

02/02/2022 
gp.g. 2.00

10 cL al;bEtu ePH; toq;fy; jpl;lk;> gy;fiyf;fof ePH; 

toq;fy; jpl;lk; kw;Wk; cl Nguhjid tyaj;jpw;fhd 

ePh;f; frpT jpUj;jNtiyfSf;fhd thlif Nritfs;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CS/O&M/UDU/YATI/2021/348

6,000/-+ VAT
**

&gh 49,600/- ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 
Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT 4.96

kpy;ypad;

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

Tele : 081-2386068, Fax: 081-2388027 
2022-01-28Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

Kfhikahsh; (kj;jpa njw;F) mYtyfj;jpy; 

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

02/02/2022 
gp.g. 2.00

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

11 mEuhjGuk; tlf;F gpuhe;jpaj;jpw;F rpq;fs; nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy; 

xg;ge;j ,y: O&M/NC/DGM/H.V./APURA NORTH/2021/069R5

2,000/-+ VAT &gh  16,200/- thfd chpikahsh;fs; kw;Wk; thfd Nrit 

toq;Feh;fs;

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

Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

02/02/2022
gp.g. 2.00

12 `pq;Fuf;nfhl ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F rpq;fs; nfg; 

xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; 

xg;ge;j ,y: O&M/NC/DGM/HV/S-CAB/HIG/2021/145R1

2,000/-+ VAT &gh  21,150/- thfd chpikahsh;fs; kw;Wk; thfd Nrit 

toq;Feh;fs;

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

Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

02/02/2022
gp.g. 2.00

13 mEuhjGuk; njw;F gpuhe;jpaj;jpw;F thfdq;fis 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y:O&M/NC/DGM/H.V./ APURASOUTH/2021/070R2

2,000/-+ VAT &gh  16,200/- thfd chpikahsh;fs; kw;Wk; thfd Nrit 

toq;Feh;fs;

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

Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

02/02/2022
gp.g. 2.00

14 nghyd;dWit ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F rpq;fs; nfg; 

xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; 

xg;ge;j ,y: O&M/NC/DGM/HV/S-CAB/POL/2021/170

2,000/-+ VAT &gh  25,380/- thfd chpikahsh;fs; kw;Wk; thfd Nrit 

toq;Feh;fs;

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

Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

02/02/2022
gp.g. 2.00

15 nkjphpfphpa ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F rpq;fs; nfg; 

xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; 

xg;ge;j ,y: O&M/NC/DGM/HV/S-CAB/MED/2021/171

2,000/-+ VAT &gh  25,200/- thfd chpikahsh;fs; kw;Wk; thfd Nrit 

toq;Feh;fs;

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

Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

02/02/2022
gp.g. 2.00

16 gp.x.ep (rg;ufKt) P&D gphptpw;F 4WD lgs;nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(SAB)/P&D/SER/O&M/RSC/2021/54

2,000/-+ VAT &gh  10,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep (rg;ufKt)> NjePttr> 

Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

Tele: 045-2228274-6,  Fax : 045-2228273

02/02/2022
gp.g. 2.00

17 fYfKt nghWg;gjpfhhp mYtyfj;jpw;F Kr;rf;fu 

tz;bia thliff;fkh;j;Jjy; 
xg;ge;j ,y: RSC-C/M&E/HIRING/O&M/CS/2021/335

2,000/-+ VAT &gh 10,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 

02/02/2022 
gp.g. 2.00

18 jk;Gy;iy ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F rpq;fs; 

nfg;fis thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC-C/M&E/HIRING/O&M/CN/2021/352

2,000/-+ VAT &gh 10,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 

02/02/2022 
gp.g. 2.00

19 gp.x.ep (W/N)mYtyfj;jpd; eph;khzg; gphptpw;F 02 

vz;zpf;ifahd ngf;Nfh Nyhlh;fis thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC (W/N)/SS/HIRING/ CONS.(REC)/2021/132

6,000/-+ VAT &gh 6,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 

433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

02/02/2022 
K.g. 10.00

20 fsdp gpuhe;jpaj;jpw;F 02 vz;zpf;ifahd ngf;Nfh 

Nyhlh;fis thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y:RSC(W/N)/SS/HIRING/ KEL(O&M)/2021/137

6,000/-+ VAT &gh 6,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 

433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

02/02/2022 
K.g. 10.00

21 tTdpah Nkyjpf nghJ Kfhikahsh; (N/NC) 
mYtyfj;jpw;F lgs; nfg; thfdj;ij thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/ADDL.GM/JKWSSP(ADB 6TH)/
HIRING VEHICLE/2022/001

4,000/-+ VAT &gh 29,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> aho;g;ghzk; tPjp> 

tTdpah.

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

02/02/2022 
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.

ePH toq;fy; mikr;R 

 Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig
tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;
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2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G 

rigAld; jk;ik gjpT nra;a tpUk;Gk; Gfo; tha;e;j cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; jumq;fPfhuk; ngw;w 

Kfth;fs; kw;Wk; mjpfhuk; ngw;w tpepNahf];jh;fs;/ toq;Feh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpsf;fk; njhFjp

Foha;fs; kw;Wk; ];ng\y;fs;

gpj;jis - ];nlhg; nfhf;];> ferrules, thapy; thy;Tfs; ,d;Dk; gyTk; kw;Wk; Gunmetal – Ferrules etc 11

C1 (thh;g;gpUk;G Foha;fs; kw;Wk; nghUj;Jfs;;> thy;Tfs; fg;spq;];> mnlhg;lh;];) 12

D1 (Ductile ,Uk;Gf; Foha;fs;>  nghUj;Jfs;;> thy;Tfs; fg;spq;];> mnlhg;lh;]; kw;Wk; Repair 
Clamps)

13

G1 (fy;tid];l; ,Uk;G Foha;fs; kw;Wk; nghUj;Jfs;;> tpspk;Gfs; (Flanges) 14

HDPE (Foha;fs; kw;Wk; nghUj;Jfs;;;;) 15

my;ifj;jpd; Foha; 16

khdpfs; (ePh; khdpfs;> Flow khdpfs;) 17

PVC Foha;fs;> nghUj;Jfs; 18

JUg;gpbf;fhj cUf;F Foha;fs; kw;Wk; nghUj;Jfs; 19

cUf;Ff; Foha;fs; kw;Wk; nghUj;Jfs; 20

fhfpjhjp

fzdp ghtidg; nghUl;fs; (,Wtl;Lf;fs;> hpgd;fs;;> fhl;up[;fs;;> Nlhdh;fs;) 21

mYtyf kw;Wk; nghJthd fhfpjhjpfs;/ jhs;fs;(fzdpfs;> epow;glg;gpujpahf;fy; ,ae;jpuq;fs;) 

Ngdhf;fs;> fpspg;Gf;fs;> JisapLk; fUtpfs;> ];Nlg;gpyh;fs;> Nlhdh;fs;> Master roles ,d;Dk; gyTk;

22

jpl;l tiuglk; kw;Wk; tbtikg;gpw;fhd fhfpjhjp/ jpl;lg;glk; mr;rbj;jy; jhs;> mr;rbj;jy; jhs; 

Nlhdh;> Tracing paper
23

cgfuzq;fs;

rikayiw ghj;jpuq;fs; (kl;ghz;lq;fs;> ntl;Lk; fUtpfs;> ePh; tbfyd;fs;> Nfhg;igfs; kw;Wk; 

Nrhrh;fs;> fz;zhb FLitfs;> juhRfs; ,d;Dk; gyTk;)

24

mYtyf cgfuzq;fs; (jghy; Kj;jpiu gjpf;Fk; ,ae;jpuq;fs;> jl;nlOj;J ,ae;jpuq;fs;> ];iguy; 

igz;Nlh;];> NwhzpNah/ Lg;spf;Nfl;bq; ,ae;jpuq;fs;> epow;glg;gpujpahf;fy; ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; 

,ae;jpuq;fs;> Overhead Projectors)

25

epymsit cgfuzq;fs;> [pgpv]; 26

fl;bl eph;khzk; kw;Wk; `hl;ntahh;

fl;blg; nghUl;fs; (gpsh];bf; ePh; jhq;fp> nrq;fw;fs;> rPnke;J> kzy;> fw;fs;> m];ng];nlh]; 

jfLfs; /fy;tid];l; rPl;fs;> epwg;g+r;Rfs; kw;Wk; epwg;g+r;R J}hpiffs;; ,d;Dk; gyTk;)

27

Rfhjhug; nghUl;fs; (fOTk; Ngrpd;fs;> ePh; Foha;fs;> nfhNkhl;Lf;fs; kw;Wk; rp];;l;ud;];fs;;> 

jiuNahLfs; ,d;Dk; gyTk;

28

gyif nghUl;fs; (Ra� ers, Planks, Joists, Reefers) 29

eph;khz cgfuzq;fs; (tPy; gNuh> iftz;bfs;> scaffoldings kw;Wk; Vzpfs; ,d;Dk; gyTk;) 30

Nghy;l;Lfs; kw;Wk; el;Lf;fs;> vk;.v];. rPl;;fs;> KWf;fpa ,Uk;G> jhh;nghypd; ,d;Dk; gyTk; 31

ghJfhg;G cgfuzq;fs;> jPaizg;G ,ae;jpuq;fs;> ciwfs;> jiyf;ftrq;fs;> Gum Boots,  Masks, 
Road Marker Tapes, Traffi  c cones etc.;

32

kpd;dpay;> ,yj;jpudpay; kw;Wk; jfty; njhopy;El;g cgfuzq;fs;

tspr;rPuhf;fpfs; 33

kpd;dpay; (Fsp&l;bfs;> kpd;gpwg;ghf;fpfs;> Nfj;jy;fs;> #lhf;fpfs;> ePh; nfhjpfyd;fs;> jiuf;fk;gs J}rp 

cwpQ;rpfs;> kpd;dpay; fk;gpfs;> kpd;rhu ngdy; Nghh;l; cgfuzq;fs; kw;Wk; Vida Jizg;ghfq;fs; 

34

,yj;jpudpay; (fy;FNyl;lh;fs;> $l;ly; ,ae;jpuq;fs;> Cash Registers,  tpuy; Nuif gjpT ,ae;jpuq;fs; 

,d;Dk; gy) 

35

njhiynjhlh;G cgfuzq;fs; (njhiyNgrp Kiwikfs;> ifalf;fj; njhiyNgrpfs; kw;Wk; Key 
telephones etc)

36

fzdpfs;> fzdp ghtidg;nghUl;fs; (mr;Rg;nghwpfs;>  UPS), Servers, So� ware, Networking , Audio 
Visual , CCTV Camera system etc.,

37

fUtpfs;

nghwpKiw - nty;bq; cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;> fpiuz;lh;fs;>  Diamond Cu�  ng Tool, 
Brush Cu� ers, Adjustable spanners Transmission Jacks, Pipe wrenches, Bench wise etc.,)

38

kpd;dpay; – (Hammer, Drill & Accessories, Cu�  ng Pilers, Electronic – (Pneuma� c, Screwdrivers  Soldering irons, 
disordering Tools etc.,

39

Ma;T$l cgfuzq;fs;> ,urhadq;fs; kw;Wk; trjpfs;

Filter media –  jug;gLj;jg;gl;l kzy; kw;Wk; $ohq;fw;fs; ,d;Dk; gyTk; 40

Ma;T$l ,urhadq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 41

ePh; Rj;jpfhpg;G ,urhadq;fs; (Aluminium Sulphate, Bleaching Powder, Hydrated Lime, Bentonite Clay, Poly 
Aluminium Chloride, Ac� vated Carbon, Polymer and Potassium Permangate)

42

thfdq;fs; kw;Wk;; ,ae;jpuhjp> xl;Nlhnkhigy;fs;

Nkhl;lhh;; thfdq;fSf;fhd gl;lhpfs; 43

,ae;jpuhjp cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fis ifahSk; cgfuzq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; 44

Nkhl;lhh; cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; 45

thfdq;fSf;fhd lah;fs; kw;Wk; bAg;Gf;fs; 46

,ae;jpu vz;nza;> cuha;TePf;fp nghUl;fs; - fpwP]; ,d;Dk; gyTk; 47

gk;gpfs;> Nkhl;lhh;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

gk;gpfs; kw;Wk; ePh; Rj;jpfhpg;G cgfuzq;fs;> ePh; gk;gpfSf;fhd cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; ngahhpq;];> 
Pressure Gauge

48

if gk;gpfs; kw;Wk; if gk;gpfSf;fhd cjphpg;ghfq;fs; 49

nghJg; ghtidg;nghUl;fs;

,wg;gh; cw;gj;jpfs; - nghjp nra;jy;> tisaq;fs;> ,wg;gh; Foha;fs; ,d;Dk; gyTk; 50

Jzp – J}rpJilg;ghd;fs; kw;Wk; Jtha;fs;/ nfhbfs; ,d;Dk; gyTk; 51

foptiwf;fhditfs;  (rth;f;fhuk;> fpUkpehrpdpfs; ,d;Dk; gyTk;) 52

jsghlk; kw;Wk; nghUj;Jfs;

jsghlk; (kuk;) – Nkirfs;/ fjpiufs;/ fg;Nghl;Lf;fs;/ fgpndl;Lf;fs; ,d;Dk; gyTk; 53

jsghlk; (cUf;F> gpsh];bf; kw;Wk; ehhpio) – Nkirfs;/ fjpiufs;> fg;Nghl;Lf;fs;/ fgpndl;Lf;fs; 
,d;Dk; gyTk;

54

Nritfs;

fl;bl eph;khzk;/ jpUj;jNtiyfs;;/ guhkhpg;G Ntiyfs; 55

ngah; gyif mr;rbj;jy; 56

cUf;fp xl;Lk; Ntiy (welding work) 57

epwg;g+r;R g+Rjy; kw;Wk; cs;sf myq;fhuk; (xspj;jLg;Gf;fs; kw;Wk; jpiur;rPiyfs; ,d;Dk; gyTk;) 58

,yFuf mYkpdpa Ntiy (gFjpgphpg;G Ntiy> ntspaf ciwg;g+r;Rf;fs;  (cladding)  Ntiy> 

milg;Gf;fs;> fjTfs;> ad;dy;fs; ,d;Dk; gyTk;

59

gazpfSf;fhd thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;; 60

fduf ,ae;jpuhjpfis thliff;fkh;j;Jjy;;; (Back-hoes, Bull-dozers. jz;zPh; gTrh;fs;),  61

ePh; tpiyg;gl;bay;fis mr;rply;> fzdp mr;rply; fhfpjhjpfs; ,d;Dk; gyTk; 62

mr;R Ntiyfs; kw;Wk; ,ize;j Nritfs; 63

njhopyhsh;fis toq;Fjy;/ Rfhjhu Rj;jpfhpg;G Nrit 64

epymsitfs; (Nrit) 65

rptpy; nghwpapay; Ntiyfs; (ePh; toq;fy; kw;Wk; fopTePh; Ntiyf;fhf Foha;fis gjpj;jy;> tPjpfis 

eph;khzpj;jy;)

66

thfdq;fs; - jpUj;jNtiyfs;;/ rh;tp];fs;/ tspr;rPuhf;fy; ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs;/ F\d; Ntiyfs;) 67

epge;jidfs;
 

1.  rigAld; Vw;fdNt gjpT nra;Js;s toq;Feh;fs;/ mjpfhukspf;fg;gl;l tpepNahf];jh;fs; gjpT nra;jYf;fhf 

kPsTk; tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

2.  Mff; Fiwe;jJ xU tUlNkDk; mth;fspd; chpj;jhd Jiwapy; nraw;gLk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l tpepNahf];jh;fs;/ 
toq;Feh;fs; khj;jpuNk gjpT nra;jYf;fhf tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  Kjy; xU njhFjpf;F 2000.00 &ghit gjpTf; fl;lzkhfTk; Nkyjpf xt;nthU njhFjpf;Fk; 1000.00 &gh kw;Wk; 

nkhj;j njhiff;fhd 8% ngNrt Mfpait nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

4.  tpz;zg;gg;gbtq;fs; NkNy Fwpg;gpl;Ls;sthW kPsspf;fg;glhj fl;lznkhd;iw nuhf;fg; gzj;jpy; my;yJ tq;fp 

tiunthd;Wld; (90 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; tifapy;; ~~jiyth;> Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhy; rig||> 

vd;w ngahpy; toq;fg;gl;l tq;fp; tiuTld; my;yJ nuhf;fg; gzk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. fhNrhiyfs; 

my;yJ fhRf; fl;lisfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ (mYtyf Neuq;fs;: K.g. 9.00 kzpapypUe;J kjpak; 12.00 

kzp tiuAk; gp.g. 1.00 kzpapypUe;J 3.00 kzp tiuAkhFk;)

5.  gjpT ngw;w toq;Feh;fsplkpUe;J toq;fy;fSf;fhd tpiykDf;;Nfhuy; Njitg;gLk; Ntisapy; Nfhug;gLk;. gjpT 

ngw;Ws;s toq;Feh;fsplkpUe;J khj;jpuk; tpiykDf;fis NfhUtjw;F ,g;gjpT fl;Lg;gLj;jg;gl khl;lhJ. gjpT 

ngw;Ws;s Nrit Nehf;fKila toq;Feh;fs; mjd; gpd;dh; jukhf;fg;gLthh;fs;. ,e;j jukhf;fyhdJ toq;Feh;fspd; 

chpj;jhd Jiwf;fhd ew;rhd;wpjo;fis cWjpg;gLj;jpa gpd;dNu Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

6.  vkJ Njitg;ghLfSf;F ,irthd toq;fy;fis Nkw;nfhs;tjw;F jtWk; toq;Feh;fs;/ xg;ge;jf;fhuh;fspd; 

ngah;fs; toq;Feh;fspd; gjpNtl;bypUe;J mwptpj;jypd;wp ePf;fg;gLk;. 1Mk; ,yf;fj;jpypUe;J 3Mk; ,yf;fk; 

tiuapYk; Nfhug;gl;Ls;s Nkyjpf jftYld; tpahghu gjpTr; rhd;wpjo;/ Ghpe;Jzh;T xg;ge;jk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

7.  gpd;tUk; khjphp tpz;zg;g gbtj;ij ghtpj;J Rakhf jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gnkhd;wpy; tpz;zg;gpf;FkhW 

tpz;zg;gjhhpfs; mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.

8.  KbTWj;jy; jpfjpf;F Kd;duhf ngw;Wf;;nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gq;fis kjpg;gPL nra;j gpd;dh;> ve;jnthU 

tpz;zg;gj;ijAk; Vw;;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fkhd chpikia NjePttr jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. 

tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpf;fg;gl;l tpguq;fs; kw;Wk; Nkyjpf jftypd; mbg;gilapNyNa kjpg;gPlhdJ Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

Njitahd Nkyjpf jfty;:

1.  fle;j %d;W tUlq;fspy; cq;fspd; jw;Nghija toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs; njhlh;ghd xg;ge;jf; fbjk;/ 
nfhs;tdTf; fl;lis tpguq;fs;.

2. nghUl;fs;; kw;Wk; NritfSf;fhf cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s NtNwjhtJ Jizaspf;Fk; tpguq;fs;. 

3.  ntspehl;L Kjd;ikahsnuhUthpd;/ cw;gj;jpahsnuhUthpd; VfKfth; ePq;fnsdpd;> Kjd;ikahshplkpUe;J 

ngw;Ws;s mjpfhuk; toq;Fk; fbjj;jpd; gpujpnahd;iw jaT nra;J ,izf;fTk;.

2022Mk; tUlj;jpy;; toq;Feh;fis gjpT nra;tjw;fhd khjphp tpz;zg;gg;gbtk;

tpsf;fk;  njhFjp gjpTf; fl;lzk;; (&gh)
.......................................... ................ ..........................................................

.......................................... ................ ..........................................................

.......................................... ................ ..........................................................

1) epWtdj;jpd; ngah;: ...............................................................................................................................................................

2) tpahghu Kfthp: ....................................................................................................................................................................

3) gpujhd tpahghuk;: ................................................................................................................................................................

4) ePq;fs; ,e;j tpahghuj;jpy; cs;s tUlq;fspd; vz;zpf;if: .....................................................................................  

5)  2020/ 2021Mk; Mz;Lfspy; NjePtt rigf;F  toq;fg;gl;l toq;fy;fspd; tpguq;fs;: ........................................

6) 2019/2020Mk; Mz;Lfspy; cq;fs; toq;fy;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;l mur epWtdq;fspd; ngah;fs;: ...................

7) cq;fspd; Vida thbf;ifahsh;fspd;; ngah;fis Fwpg;gplTk;: ...............................................................................

8) fzf;fha;thsh;fspd; ngah;fs;: .........................................................................................................................................

9) toq;fg;gLk; fld;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; fhyk;: ...................................................................................................................................................

10) tpahghu gjptpyf;fk;: ............................................................................................................................................................

11) njhiyNgrp kw;Wk; njhiyefy;: ......................................................................................................................................

12) kpd;dQ;ry; Kfthp: ...............................................................................................................................................................

13) njhlh;G nfhs;sf;$ba egh;: ..............................................................................................................................................

14) ifnahg;gk; kw;Wk; Kj;jpiu: .............................................................................................................................................

2022-03-15Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpz;zg;gq;fs; gjpTj; jghypy; gpujp 

nghJ Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk;;; MM)> Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gj;ij jhq;fptUk; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; ~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;  - 2022Mk; tUlk;||  vdf; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 0112-635886 vd;w 

njhiyNgrp vz;zpD}lhf ,t;tpsk;guk; njhlh;ghd vt;tpj njspTWj;jy;fisAk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiyth;> 

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig>

fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

ePH toq;fy; mikr;R
Njrpa ePH toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022
nghUl;fs;; kw;Wk; Nritfs;

tpahghu 
epiyaj;jpd; 
Kfthpia 

khw;wp mikj;jy;
151/A> Neh; tPjp> Gsj;rpq;fs 
efhpy; elhj;jg;gl;L te;j 

`puhd; mlF kj;jpa 

epiyak;> 128/01 Neh; tPjp> 
Gsj;rpq;fs vd;w Kfthpf;F 

,lkhw;wk; nra;ag;gl;Ls;sJ 

vd;gij thbf;ifahsh; 

fshfpa cq;fSf;F mwpaj; 

jUfpd;Nwhk;.

,yq;if murhq;fk;
ePH toq;fy; mikr;R

ePu; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nkk;ghl;Lj; jpl;lk;
Credit No.: Cr. 5685-lk

 

tpiykD mwptpj;jy;
1.  ePu; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpd; nryit Nehf;fpajhf cyf tq;fpapd; ru;tNjr mgptpUj;jp epWtdj;jplk; 

,Ue;J ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;F fld; xd;W fpilf;fg;ngw;wpUg;gNjhL fPo; jug;gl;Ls;s xg;ge;jj;jpd; fPohd 

nfhLg;gdTfSf;F ,e;j fldpd; gFjpia gad;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  fPo; tpgupf;fg;gl;l jpl;lq;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J ngWiff;FO> jiytupdhy; 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd.  

jpl;lg; ngWiff; FO (rpNu\;l)

gzpfSf;fhd Nfs;tpfs;

2021 brk;gu; 22 Mk; jpfjpa tpsk;guk; njhlu;ghd Fwpg;G - gpd;tUk; tpiykDtpd; ,Wjpj; jpfjp gpd;tUkhW ePbf;fg;gl;Ls;sij 

fUj;jpy; nfhs;sTk;;   

 gJis khtl;lj;jpy; gJis fopTePu; Rj;jpfupg;G Miyapd; 

epu;khzk;

xg;ge;j ,y.: MWS/WaSSIP/Badulla/Urban/NCB/Septage-
Badulla /AF/2021/10

tpiykD ,Wjpj; jpfjp: 2022 ngg;utup 02 md;W 14:00 kzp

(tpiykD nry;Ygbf;fhyk; 2022 Nk 31 Mk; jpfjp tiu vd;gNjhL 

tpiykDgpiz 2022 [_d; 28 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.)  

gJis khtl;lj;jpy; kPJk;gpl;ba kw;Wk; rGNuhj ePu; toq;fy; 

jpl;lj;jpd; epu;khzk;

xg;ge;j ,y.: MWS/WaSSIP/Badulla /Rural/NCB/
Meedumpi  ya& Sapuroda/AF/2021/06

tpiykD ,Wjpj; jpfjp: 2022 ngg;utup 17 md;W 12:00 kzp

(tpiykD nry;Ygbf;fhyk; 2022 [_d; 15 Mk; jpfjp tiu vd;gNjhL 

tpiykDgpiz 2022 [_iy 13 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.)  

fpspnehr;rp ePu; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhf Dissolved Air 
Flota  on (DAF) trjpapd; toq;fy; kw;Wk; epWTjy; 

xg;ge;j ,y.: MWS/WaSSIP/Kilinochchi /NCB/ Supply & 
Installa  on of DAF /2021/19

tpiykD ,Wjpj; jpfjp: 2022 ngg;utup 17 md;W 10:00 kzp

(tpiykD nry;Ygbf;fhyk; 2022 [_d; 15 Mk; jpfjp tiu vd;gNjhL 

tpiykDgpiz 2022 [_iy 13 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.)  

3.  jpl;lg; gzpg;ghsupd; mYtyfj;jpw;F tpz;zg;gjhuupd; Kftup mr;rplg;gl;l fbjj;jhspy; vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw 

rku;g;gpg;gtu;fSf;F tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk;. 

4.  tpiykD %lg;gLk; jpfjp tiu rhjhuz Ntiy ehl;fspy; 09.30 kzp njhlf;fk; 15.30 kzp tiu tpiykD Mtzq;fis ngw 

KbAk;.  

5.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; ePu; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; 

vd;gNjhL rhjhuz Ntiy ehl;fspy; tpiykDf;fis toq;Fk; ,lj;jpy; fl;lzk; ,d;wp tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk;. 

6.  tpiykDf;fis fPo; jug;gl;Ls;s Kftupf;F gjpTj; jghypy; my;yJ tpiuJ}ju; Kiw %yk; rku;g;gpg;gJ my;yJ iffshy; 

nfhz;L te;J Nru;j;jy; Ntz;Lk;.   

7.  gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; Vw;Fk; Neuk; KbTw;w gpd; mNj Kftupapy; 

midj;J tpiykDf;fSk; cld; jpwf;fg;gLk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhJ jpUg;gpj; jug;gLk;. 

jpl;lg; gzpg;ghsu;>

ePu; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nkk;ghl;Lj; jpl;lk;

ePu; toq;fy; njhlu;ghd mtru miog;Gf;fhf fl;lz mwtPL ,d;wp 1939 vd;w ,yf;fk; 24 kzp NeuKk; cq;fSf;fhf nraw;gLfpwJ. 
r%f ePH jpl;l Kiw rpf;fy;fSf;fhf 1914 I miof;fTk;

Nfs;;tp mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;

(Rj;jpfhpg;G gzpkid)

xWnfhltj;j jhq;fp gz;iz kw;Wk;

ePh; cs;thq;Fk; epiya Njhl;l guhkhpg;G

Tender No.: REF-PD/SER/2021/04

12 khjq;fSf;F ~~xWnfhltj;j jhq;fp gz;iz 

kw;Wk; ePh; cs;thq;Fk; epiya Njhl;l guhkhpg;gpw;fhf|| 

jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs 

ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;.

xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf> rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 

$wg;gl;Ls;sthW jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik 

jfTj;jpwDf;F mike;njhOfpapUj;jy; Ntz;Lk;.

nfhtpl;-19  njhw;W fhuzkhf> tpiykDjhuh;fs; 

http://ceypetco.gov.lk/public-tenders/. vd;w ,ng$ 

,d; ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ayhk;. 

tpiykDjhuh; 1>000 &ghit (925.83 &gh + 8% ngNrt) 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf kf;fs; tq;fp jiyik 

mYtyfj;jpd; 004100110208633 vd;w ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; fzf;fpyf;fj;jpw;F 

tuT itf;fg;gl;L gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;lhdJ 

tpiykDTld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mj;Jld; 

tpiykDjhuuhdth; ref.procurement@ceypetco.gov.
lk  vd;w kpd;dQ;ry; topahf cldbahfNt mwptpf;f 

Ntz;Lnkd;gJld; gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;bd; 

nkd;gpujpnahd;Wk;; tpiykDjhuhpd; njhlh;G 

tpguq;fSk; mwptpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2022.02.09 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 2 kzpf;F %lg;gl;L %Lk; Neuj;jpd; 

gpd;dh;  cldbahfNt ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; fPNoAs;s 

Kfthpf;fhd mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 

0112400684 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf 

guhkhpg;G kw;Wk; nraw;wpl;lq;fSf;fhd gpujp Rj;jpfhpg;G 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO>

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;) Nk/ gh.>
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

,y. 609> nlhf;lh; ldp];lh; b rpy;th 

khtj;ij>

nfhOk;G-09.

njhiyNgrp: 0094-11-5455332

njhiyefy;: 0094-11-5455424
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kUe;jhf;fq;fspd; cw;gj;jp> toq;fy; kw;Wk; xOq;FgLj;jy; ,uh[hq;f 
mikr;R

,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk; (SPMC)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

Bid Ref.: SPMC/01/2022 -  2022 khh;r; 2 Mk; jpfjpad;W %lg;gLk;

kUe;jhf;fy; %yg; nghUl;fspd; ngWif
1.  2022 khh;r; 2 Mk; jpfjp K.g. 10 kzp tiuAk; ,yq;if> ,uj;kyhid> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; N[hd;; 

nfhj;jyhty khtj;ij> 11 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mur kUe;J cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgd ngWiff; FO 

jiythpdhy; kUe;jhf;fy; %yg; nghUl;fspd; toq;fYf;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gLk;.
  

cUg;gb
msT (fpNyh 

fpuhk;)

kPsspf;g;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk; 

(,.&ghtpy;)

01. Amoxicillin Trihydrate BP (compacted) 27,000.00 20,000.00
02. Ascorbic Acid BP 6,000.00 3,000.00
03. Atorvasta  n Calcium IP 3,000.00 15,000.00
04. Carbamazepine BP 1,500.00 5,000.00
05. Ce  rizine Dihydrochloride BP 200.00 500.00
06. Cloxacillin Sodium BP 18,000.00 25,000.00
07. Dil  azem Hydrochloride USP 500.00 2,500.00
08. Enalapril Maleate USP 300.00 2,500.00
09. Famo  dine USP 1,000.00 3,500.00
10. Folic Acid BP 150.00 2,500.00
11. Frusemide BP 1,500.00 4,000.00
12. Gliclazide BP 8,000.00 25,000.00
13. Losartan Potassium BP 7,000.00 18,000.00
14. Me  ormin Hydrochloride BP 18,000.00 5,000.00
15. Phenoxymethylpenicillin Potassium (compacted) BP 2,000.00 4,000.00
16. Spironolactone USP 200.00 2,500.00
17. Verapamil Hydrochloride BP 650.00 3,500.00
18. Di Basic Calcium Phosphate (Dihydrate) USP 2,000.00 500.00
19. Colloidal Silicon Dioxide USP/USNF 180.00 500.00
20. DC Lactose (Lactose Anhydrous USNF/USP) 5,000.00 1,500.00
21. Lactose Monohydrate BP/USP/ (100 Mesh) 2,000.00 500.00
22. Lactose Monohydrate BP/USP/ (200 Mesh) 40,000.00 4,000.00
23. Magnesium Stearate BP 2,000.00 500.00
24. Microcrystalline Cellulose USNF/BP 10,000.00 1,500.00
25. Micro crystalline Cellulose USNF/PH/ EUR/JP (PH 200 LM) 4,000.00 1,000.00
26. Pre-gela  nized Maize Starch 2,000.00 500.00
27. Sodium Citrate BP 300.00 500.00
28. Sodium Starch Glycolate BP/USNF 3,000.00 1,000.00
29. Stearic Acid BP (Grade 50) 400.00 500.00
30. Zinc Stearate BP/USP 200.00 500.00

2.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; efy; gpujp kw;Wk; %yg; 

gpujpnad ,U gpujpfspy; jdpj;jdpahf jahhpf;fg;gl;L gjpTj;jghypy; jiyth;> ngWiff; FO> mur 

kUe;jhf;fy; $l;;Lj;jhgdk;> ,y. 11> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> fe;jts Njhl;lk;> ,uj;kyhd> 

,yq;if vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ ,yq;if> ,uj;kyhid> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; 

N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 11 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mur kUe;jhf;fy; $l;Lj;jhgd jiu khbapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.

3.  gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpj;J 2022 rdthp 18 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 khh;r; 01 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; NkNyAs;s KfthpapypUe;J tpiykD Mtzq;fis 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

•  ,yq;if> ,uj;kyhid> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 11 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgd jpl;lkply; kw;Wk; ngWiff;fhd gpujp nghJ KfhikahsUf;F 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jy;.

•  SPMC ,d; fzf;fply; gphptpw;F nuhf;fg; gzj;jpy; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; 

fl;lzj;ij nrYj;Jjy;.

4.  tpiykDf;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfspdhy; 

eph;tfpf;fg;gLtjdhy; tpiykDjhuh; mtuJ rhh;ghf KftnuhUtiu> cgKftnuhUtiu> gpujpepjpnahUtiu> 

ngah; Fwpg;gplg;gLg nuhUtiu mkh;j;Jthuhapd;> mg;gbahd nghJ xg;ge;jj;jpd; NghJ nghJ xg;ge;j rl;l 10 

Mk; gphptpw;fikthf gjpT nra;j gpd;dh; mt;thwhd nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s rhd;wpjio ,f;Nfs;tp 

njhlh;ghd ve;jnthU nfhLf;fy; thq;fy; NtisapYk; my;yJ tpiykDf;;Nfhuypd; fhyg;gFjpapd; 

vf;fl;lj;jpd; ve;jnthU eltbf;ifapd; NghJk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; ,uj;kyhid SPMC ,y; jpwf;fg;gLtJld; tpiykDf;fisj; 

jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l Kfth;fs; rKfkspg;gjw;F 

mDkjpf;fg;gLthh;fs;.

6.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis SPMC ,y; ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.

7.  Nkyjpf jftiy 2623298 vd;w njhiyNgrp vz;zpD}lhf SPMC jpl;lkply; kw;Wk; ngWiff;fhd gpujp 

nghJ Kfhikahsh; ,lkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

  www.spmclanka.lk  vd;w vkJ ,izajsj;jpy; tpiykDf;fspd; tpguq;fis ghh;itaplyhk;.

ntspehl;L Kjd;;ikahsh;fs; vkJ ,izajsj;jpypUe;J tpiykDit gjptpwf;fk; nra;ayhk;. (cs;@h; 

Kfth;fspdhy; gpujpepjpg;gLj;jg;glhjth;fspd; Kd;itg;Gfs; tpiykDtpd; nfhLg;gdTf; fl;lzkhf 

m.I.nlhyUf;F epfuhd ngWkjp/ngWkjpfSf;fhd tq;fptiunthd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;) 

jiyth;> 

ngWiff; FO> 

mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;>  

,y.: 11> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij: 

fe;jts Njhl;lk;>

,uj;kyhid> ,yq;if.

njhiyNgrp : (00) 94-11-2635353/(00) 94-11- 2637574 / (00) 94-11-2623298
kpd;dQ;ry;  : spmclanka@sltnet.lk
,izajsk; : www.spmclanka.lk
njhiyefy;: : (00) 94-11- 2634771> 2626621

rPkhl;b hp[;Nt rpWth; itj;jparhiy - nfhOk;G -08

ngWif mwptpj;jy;
rPkhl;b hp[;Nt rpWth; itj;jparhiyapd; gpd;tUk; fUkj;ij Nkw;nfhs;tjw;fhf ICTAD epWtdj;jpy; 
gjpT nra;J nfhz;Ls;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ. 

,t;itj;jparhiyapd; rpwhg;gh; gphptpy; kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &gh.3>500.00 Ir; nrYj;jp gpujhd 

mYtyfj;jpy; 2022.01.18 md;W K.g.9.00 Kjy; 2022.02.01 md;W gp.g.3.00 tiu tpiykDg;gbtq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; Kj;jpiuaplg;gl;l ciwfspy; Nrh;j;J> mtw;wpd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; chpj;jhd fUkj;jpd; ngah; Fwpg;gplg;gl;L gpd;tUk; Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; 

mDg;Gjy; my;yJ gpujhd fzf;fhsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;g;gjd; 

%yk; 2022.02.02 md;W Kw;gfy; 10.00 ,w;F Kd;dh; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

Fwpj;j Vw;Wf;nfhs;Sk; Neuk; KbTw;wJk; cldbahf> Mh;tKld; rKfkspj;jpUf;Fk; xg;ge;jf;fhuh;fspd; 

my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;ngw;Ws;s gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDj; jpwf;fg;gLk;.

,yf; 

fk;
fUkk;

cj;Njr 

nrytpdk; 

&gh.r

juk;

kPsspf;fg; gLk; 

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif &gh

kPsspf;fg; 

glhj gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

Fwpg;G

1

Gjpa khh;G Neha; fl;blj;jpw;F 

kpd;rhuj ;ij ngw;Wf; 

nfhs;tjw;fhf l;uhd;]; Nghkh; 

epiyankhd;iw epWTjy;

8>567

814.30

C7 
my;yJ 

mjw;F 

Nky;

128>550.00 3>500.00

lhf;lh;. [P.tpN[#hpa>

jiyth;> ngWiff;FO>

rPkhl;b hp[;Nt rpWth; itj;jparhiy

nfhOk;G - 08

nfhOk;G khefu rig
nfhOk;G khefu rig %yk; epiwNtw;wg;gl;L> 

2245/30 Mk; ,yf;fk; nfhz;l 2021.09.17 Mk; jpfjpa 

mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;.

(1952 ,d; 6 Mk; ,yf;fk; nfhz;l cs;@uhl;rp epWtdq;fs; (epiwNtw;wg;gl;l 

Jizr; rl;lk;) rl;lk; - 1989.01.20 Mk; jpfjp 541/17 Mk; ,yf;fk; nfhz;l mjptpNrl 

tu;j;jkhdp mwptpj;jy;)

Jizr; rl;lj;jpd; V mj;jpahaj;jpw;F mikthdJ

nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsu; %yk; fPOs;s 

cUg;gbfs; kw;Wk; Nritfs; toq;fiy thlif mbg;gilapy; 

ngw;Wj; jUtjw;fhf Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpkDf;fs; 

Nfhuy;

Nfs;tpkD ,yf;fk; tpguk;

CMC/MT/RV/
TEND/MEAT/2

2022> 2023 Mk; Mz;Lf;fhf nfhOk;G khefu rigf;F 

nrhe;jkhd nghJr; re;ijfspy; fPOs;s ntw;wplkhf 

,Uf;Fk; ,iwr;rpf; filfis thliff;F thq;Ftjw;fhf 

efy; gpujp xd;iwf; nfhz;l Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

Nfs;tpkDf;fs; Nfhuy; 

   

re;ij fil ,yf;fk;

Bd;]; tPjp 44/05 (khl;biwr;rp)

njkl;lnfhil 50/03 (khl;biwr;rp)

gk;gyg;gpl;b 24 (khl;biwr;rp)

nts;stj;ij 01 (gd;wp ,iwr;rp)> 03 (Ml;biwr;rp)> 04 (khl;biwr;rp)> 

02 (Nfhop ,iwr;rp)

[pe;Jg;gpl;b 06 (Nfhop ,iwr;rp)> 07 (Ml;biwr;rp)

ehfyfk; tPjp 381/7 (Nfhop ,iwr;rp)> 381/8 (gd;wp ,iwr;rp)> 381/1 
(Nfhop ,iwr;rp) 

fpUsg;gid 146 (Nfhop ,iwr;rp)

nfhs;Sg;gpl;b 09 (Ml;biwr;rp)> 10 (khl;biwr;rp)

nfh];f]; re;jp 10/04 (Nfhop ,iwr;rp)

nghuis 7B/55 (gd;wp ,iwr;rp)> 7B/36 (Nfhop ,iwr;rp)

2022.01.19 njhlf;fk; 2022.02.09 Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu 

Nfs;tpkD Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,U Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;. 

01  - nfhOk;G khefu rigapd; www.colombo.mc.gov.lk vd;w cj;jpNahfg+u;t 

,izajsj;jpy; ,Ue;J jutpwf;fk; nra;a KbAk;. 

 kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf; fl;lzkhd 2>160.00 &gh njhifia fPOs;s ,U 

Kiwfspy; nrYj;j KbAk;.

1.  kf;fs; tq;fpapd; ve;j xU fpisapYk;> efu kz;lg fpis fzf;F ,yf;fk; 

167-1-001-6-3169425 ,w;F itg;Gr; nra;jy;.

2.  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;jpUf;Fk; fPOs;s mYtyfq;fspy; 

fl;lzk; nrYj;;Jk; fUkgPlj;jpy; nrYj;Jtjd; %yk;.

 khtl;l mYtyf ,yf;fk; 04> ,yf;fk; 147> i`nyty; tPjp> 

fpUsg;gid> nfhOk;G 06.

 ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G gpupT> khspfhtj;ij> nfhOk;G 10.

 tpiykD Mtzq;fSld; gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il ,izj;J rku;g;gpg;gJ 

mtrpakhFk;.

02 - efu kz;lg jiyik mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;sy;

  nfhOk;G khefu rigapd; nfhOk;G 07> efu kz;lg tstpy; mike;Js;s khefu 

fsQ;rpa jpizf;fsj;jpd; tUtha; gpupTf;F vOj;J%y Nfhupf;if xd;iw toq;fp 

tpz;zg;gg; gbtf; fl;lzkhd 2>160.00 &ghit nrYj;jp Nfs;tpkD Mtzj;ij 

ngw;Wf;nfhs;sy;.

 2022.02.09 Mk; jpfjp gp.g. 3.00f;F gpd;du; cj;jpNahfg+u;t ,izajsj;jpy; 

my;yJ mYtyfj;jpy; tpz;zg;gg; gbtq;fis ngw KbahJ. 

 Nfs;tpkDit rku;g;gpf;Fk; fil njhlu;gpy; Nfs;tpkD itg;Gj; njhifia 

2022.02.10 Mk; jpfjp gp.g. 3.00f;F Kd;du; khefu fsQ;rpa jpizf;fsj;jpd; 

tUtha; gpupTf;F nrYj;j Ntz;Lk;.

 Kiwahf g+u;j;jp nra;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l %yg; gpujp kw;Wk; efy; 

gpujpiaf; nfhz;l tpz;zg;gq;fis 2022.02.11 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F 

Kd;du; nfhOk;G 07> efu kz;lg tstpd; khefu nrayhsu; jpizf;fsj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F Ntz;Lk;.

 tpz;zg;gq;fis Vw;gJ 2022.02.11 Mk; jpfjp K.g. 10.00 f;F KbTWtNjhL> 

mjd; gpd;du; cld; Nfs;tpkDf;fs; jpwf;fg;gLk;. mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfSf;F 

Nfs;tpkDf;fis jpwg;gjw;fhf gq;Nfw;gjw;F tha;g;G cs;sJ. 

 ,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fis 0112-692465 vd;w ,yf;fj;jpy; gpujp khefu 

nghUshsu; (tUtha;) %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

rl;lj;juzp Nuh\dp jprhehaf;f>

khefu Mizahsu;>

nfhOk;G khefu rig  

Nfs;tp mwptpj;jy;

Njrpa Nghl;b tpiykDf; Nfhuy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

(Rj;jpfhpg;G gzpafk;)

gfpuq;f Nfs;tp - 4400T
,urhadg; nghUl;fs; cs;sPHg;Gf;fhd gk;gp 

(CHEMICAL INJECTION PUMPS) toq;Fjy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> Rj;jpfhpg;G 

gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp> ,yq;ifapd; jpizf;fs 

ngWiff;FOtpd; jiytuhy; cw;gj;jpahsh;fspd; my;yJ 

ntspehLfspy; cs;s mth;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

Vw;Wkjpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l 

cs;@h; gpujpepjpfsplk; ,Ue;J tpiykDf; Nfhuy; 

gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F 

mikthf Nkw;gb nghUl;fis toq;Ftjw;fhf 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

VNjDk; Nfs;tp itg;ghsh;> tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjhapd; 

tpz;zg;gq;fSf;fhf kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 njhifia 

2022.02.18 - 15.00 kzp tiu mYtyf Neuq;fspy; ,y. 609> 

nlhf;lh; nldp];lh; b rpy;th khtj;j> nfhOk;G-09 vDkplj;jpy; 

mike;Js;s ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd 

jiyikafj;jpd; 05Mk; khbapy; epjp fhrhsUf;F my;yJ 

Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp  epjpf; fhrhsUf;F 

fbjnkhd;iw rkh;g;gpj;J fhrhf Nkw;nfhs;tJld;> rfy 

nfhLg;gdTfSk; ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

004100110208633 vDk; kf;fs; tq;fpapd; fzf;fpd; Clhf 

Nfs;tp ,y. kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhf 

Fwpg;gpl;L fhrhf Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;;.

tpiykDf;Nfhuy; gj;jpuj;jpd; epge;jidfs; kw;Wk; 

khjphpfspd; www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.dgmarket.
com vd;w ,izajsj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. NkYk; 

Nfs;tpg; gj;jpuk; fPo;f;fhZk; egh;fsplKk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;.

tpiykDf;fs; jpizf;fs ngWiff;FOtpd; 

jiytuhy; 2022 ngg;uthp 23k; jpfjp 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 epiyik fhuzkhf tpiykDf;fis 

jpwg;gjw;fhf gpujpepjpfspd; tUifia Fiwg;gjw;F 

cj;Njrpf;fg;gLtJld;> tiyaikg;G tPbNah fye;Jiuahly; 

topahf tpiykDf;fis jpwg;gjw;F njhlh;G nfhs;syhk;. 

tUif ju Njitahapd; xU epWtdj;jpypUe;J xU 

gpujpepjpf;F kl;Lk; rKfkspg;gjw;F tha;g;G jug;gl KbAk; 

vDk; fPo;f;fhZk; egh;fsplk; jpwf;fg;gLk; 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;G gzpafk;>

rGf];fe;j> fsdp.

njh.Ng. 011-2400110 

kp.m. ref.materials@ceypetco.gov.lk

Njrpa Nghl;b tpiykDf; Nfhuy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

(Rj;jpfhpg;G gzpafk;)

gfpuq;f Nfs;tp - 4406T
ntg;g ghptHj;jid ~U| Foha; (HEAT EXCHANGER 

‘U’ TUBES) toq;Fjy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> Rj;jpfhpg;G 

gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp> ,yq;ifapd; jpizf;fs 

ngWiff;FOtpd; jiytuhy; cw;gj;jpahsh;fspd; my;yJ 

ntspehLfspy; cs;s mth;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

Vw;Wkjpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l 

cs;@h; gpujpepjpfsplk; ,Ue;J tpiykDf; Nfhuy; 

gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F 

mikthf Nkw;gb nghUl;fis toq;Ftjw;fhf 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

VNjDk; Nfs;tp itg;ghsh;> tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjhapd; 

tpz;zg;gq;fSf;fhf kPsspf;fg;glhj &. 3500.00 njhifia 

2022.02.18 - 15.00 kzp tiu mYtyf Neuq;fspy; ,y. 609> 

nlhf;lh; nldp];lh; b rpy;th khtj;j> nfhOk;G-09 vDkplj;jpy; 

mike;Js;s ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd 

jiyikafj;jpd; 05Mk; khbapy; epjp fhrhsUf;F my;yJ 

Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp  epjpf; fhrhsUf;F 

fbjnkhd;iw rkh;g;gpj;J fhrhf Nkw;nfhs;tJld;> rfy 

nfhLg;gdTfSk; ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

004100110208633 vDk; kf;fs; tq;fpapd; fzf;fpd; Clhf 

Nfs;tp ,y. kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhf 

Fwpg;gpl;L fhrhf Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;;.

tpiykDf;Nfhuy; gj;jpuj;jpd; epge;jidfs; kw;Wk; 

khjphpfspd; www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.dgmarket.
com vd;w ,izajsj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. NkYk; 

Nfs;tpg; gj;jpuk; fPo;f;fhZk; egh;fsplKk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;.

tpiykDf;fs; jpizf;fs ngWiff;FOtpd; 

jiytuhy; 2022 ngg;uthp 23k; jpfjp 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 epiyik fhuzkhf tpiykDf;fis 

jpwg;gjw;fhf gpujpepjpfspd; tUifia Fiwg;gjw;F 

cj;Njrpf;fg;gLtJld;> tiyaikg;G tPbNah fye;Jiuahly; 

topahf tpiykDf;fis jpwg;gjw;F njhlh;G nfhs;syhk;. 

tUif ju Njitahapd; xU epWtdj;jpypUe;J xU 

gpujpepjpf;F kl;Lk; rKfkspg;gjw;F tha;g;G jug;gl KbAk; 

vDk; fPo;f;fhZk; egh;fsplk; jpwf;fg;gLk; 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;G gzpafk;>

rGf];fe;j> fsdp.

njh.Ng. 011-2400110 

kp.m. ref.materials@ceypetco.gov.lk

www.
observerjobs.

lk

Breaking
boundaries

For
jobseekers

The Country’s
largest

recruitment
database


	tkn-01-19-pg01-R1
	tkn-01-19-pg02-R1
	tkn-01-19-pg03-R1
	tkn-01-19-pg04-R1
	tkn-01-19-pg05-R1
	tkn-01-19-pg06-R1
	tkn-01-19-pg07-R1
	tkn-01-19-pg08-R1
	tkn-01-19-pg09-R1
	tkn-01-19-pg10-R1
	tkn-01-19-pg11-R1
	tkn-01-19-pg12-R1
	tkn-01-19-pg13-R1
	tkn-01-19-pg14-R1
	tkn-01-19-pg15-R1
	tkn-01-19-pg16-R1
	tkn-01-19-pg17-R1
	tkn-01-19-pg18-R1
	tkn-01-19-pg19-R1
	tkn-01-19-pg20-R1
	tkn-01-19-pg21-R1
	tkn-01-19-pg22-R1
	tkn-01-19-pg23-R1
	tkn-01-19-pg24-R1
	tkn-01-19-pg25-R1
	tkn-01-19-pg26-R1
	tkn-01-19-pg27-R1
	tkn-01-19-pg28-R1

