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2022 பபப்ரவரி 23 புதன்கிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

இந்திய மீனவர் பிரச்சினனக்கு 
அரசாங்கம்ான் தீர்வு ்காண  வவணும 
எண்டு னைத்திரிபால சிறிவசன ஐயா 
யாழ்பபாணத்தில த்ரிவிச்சுருக்கிறார்.....

ஓை்பபு, நானும தசய்தி்களில பாத்வ்ன், 
உந்் ைனுஷன் அஞ்சு வருஷம  ்ான்   
ஜனாதிபதியா இருந்்ன் ைறந்துட்டு 
வபசுகிறார் வபால கிடக்கு...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

சம்பிக்க ரணவக்க எம்.பிககு 
எதிரா்க தாக்கல் சசய்யப்பட்ட 
வழககு விசாரணணண்ய இரத்துச் 
சசயயுமாறு க்காரி அவர், தாக்கல் 
சசயத மனுணவ மார்ச் 29ஆம் தி்கதி 
விசாரணணககு எடுத்துகச்காள்ள 
நீதிமன்றம் தீர்மானித்துள்ளது.

இநத வழககு விசாரணண்கள 
கமன்கா விகேசுநதர மற்றும் எஸ்.குமாரன ரத்னம் 
ஆகிக்யார்டங்கி்ய கமனமுண்றயீடடு நீதி

நீதிைன்்றம் நேற்று தீரைமானம்

சம்பிக்கவின் மனுமீது
மார்ச் 29 விசாரணை
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நாட்டிலுள்ள ச்கலருககும்
ஒரர விதமான சட்்டரம

ஈஸ்டர் தாககுதல் சாட்சியங்கள 
எதணனயும் அரசு மணைக்கவில்ணல  

எரிப�ாருள விணல அதி்கரிப்பின்
�ஸ ்கட்்டைமும் அதி்கரிககும்

வெவ்ெறு சட்டங்கள் இருக்க முடியாதுதனியார் பஸ் உரிமையாளர் சங்கத் தமைெர் வ்கமுனு

யு்கதனவி மின உற்்பத்தி நிணை்ய ்பங்கு்கள 
்பரிமாற்்ற ஒப்பநதத்திற்கு எதிரா்க தாக்கல் சசய-
்யப்பட்ட அணனத்து அடிப்பண்ட உரிணம மனுக-
்கண்ளயும் தளளு்படி சசயயுமாறு  அசமரிக்க நியூ 
ஃக்பார்டரஸ் எனர்ஜி நிறுவனம் சார்பில் முனனி-
ணை்யான சட்டத்தரணி உ்யர் நீதிமன்றத்ணத க்காரி-
யுள்ளார்.

இநத மனுக்கள கேற்று மீண்டும் ்பரிசீைணனககு 
அணழக்கப்பட்ட க்பாது,  யு்கதனவி மின உற்்பத்தி 
நிணை்யத்தின ்ப ங்கு ்கண்ள ணவத்திருககும் அசம-
ரிக்க நிறுவனம் சார்பில் முனனிணை்யான 
ேனாதி்பதி சட்டத்தரணி சான்க டி சில்வா

தளளு�டி பசய்யுமாறு USA 
நிறுவனம் ர்காரிகண்க

இைங்ண்கயில் இருநது சவளிோடு சசல்வதற்-
்கா்க விமான நிணை்ய அதி்காரி்களுககு சமர்பபிககும் 
க்பாலி்யான PCR அறிகண்க த்யாரிக்கப்படுகின்றணம 
்கண்டுபிடிக்கப்படடுள்ளது.

இது சதா்டர்பில் 3 க்பணர ண்கது சசயதுள்ள-
தா்க குற்்ற விசாரணண திணணக்க்ளம் சதரிவித்துள-
்ளது. பிரதான தரபபு ணவத்தி்யசாணைககு சமமான 
முண்றயில் இநத க்பாலி PCR அறிகண்க்கள த்யாரிக்கப-
்படடுள்ளணம சதரி்யவநதுள்ளது.

இநத ே்பர்்க்ளால் நீண்்ட ோட்க்ளா்க இவவாறு 
க்பாலி PCR அறிகண்க்கள சவளியி்டப்பட்ட 
நிணையில் பிரதான தரபபு

பவளிநாடு பசல்ரவாருககு
ர�ாலியான PCR அறிகண்க
அவதமானைமா்க இருக்க பபமாலிஸமார அறிவுறுததல்

யு்கதனவிககு எதி்ரமான ைனு; உகணரனிலுள்ள இலஙண்க
மக்கள குறித்து அவதானம்
தூத்ர்கம் மூலம் நதமவயமான உதவி்கள்

ஷம்ஸ் ்பாஹிம்

சர்வகதச ோடு்களு-
்டன ்பை ்கைநதுணர்யா-
்டல்்கண்ள   கமற்ச்காண்்ட 
க்பாதும்    ோகனா, 
ஐககி்ய மக்கள சகதிக்யா 
ோடண்ட ்காடடிகச்காடுக-
கும் ே்டவடிகண்க்களில் 
ஒருக்பாதும் ஈடு்ப்டவில்ணை.   சேனிவாவில் 
ோடண்ட ்காடடிகச்காடுககும் கதசத்துகராகி்கள  
ோமல்ை என எதிர்க்கடசி தணைவர் 
சஜித் பிகரமதாச சதரிவித்தார்.

நாட்ண்ட ்காட்டிக
ப்காடுக்க மாட்ர்டாம்
சமபயில் சஜித பிந்ரைதமாச

உகணரனில் உள்ள 
அணனத்து இைங்ண்கப 
பிரணே்களும் அவதா-
னத்து்டன சச்யற்்படு-
மாறும், அங்்காராவில் 
உள்ள இைங்ண்கத் தூதர-
்கத்து்டன சதா்டர்பில் இருககுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட-
டுள்ளதா்கவும் சதரிவிக்கப்படடுள்ளது.

உகணரனில் இ்டம்ச்பற்று வரும் அண்ணமக்காை 
வி்ட்யங்்கள சதா்டர்பில் இைங்ண்க அரசாங்்கம் உன-
னிப்பா்க அவதானித்து வருவதா்க சவளிவி-
வ்கார அணமச்சு அறிவித்துள்ளது.

அமைசசர ்ரநைஷ் பததி்ரன பதரிவிபபு

சீபைந்துக்கமான ந்கள்வி அதி்கரிபபு;

அவதமானம் பசலுததபபடுவதமா்க பசில் பதரிவிபபு

எ ரி ச ்ப ா ரு ட ்க ளின 
விணையில் திருத்தம் 
கமற்ச்காள்ளப்ப்ட உள-
்ளதா்க அணமச்சரணவ 
இணணப க்பச்சா்ளர் 
அணமச்சர் ரகமஷ் ்பத்தி-
ரன சதரிவித்துள்ளார்.

அணமச்சரணவ முடி-
வு்கண்ள அறிவிககும் ஊ்ட்க சநதிப-
பிகைக்ய அவர் இவவாறு சதரிவித்-
தார். 

உகணரனுககும் ரஷ்்யா-
வுககுமிண்டயிைான ்பதற்-
்றங்்களின பினனணியில் 
உை்க சநணதயில் எரிச்பா-
ருள விணையில் அதி்க-
ரிபபு ஏற்்படடுள்ளதா்க 
அவர் கூறினார். சதா்டர்நதும் 
தற்க்பாணத்ய விணையில் 

எரிச்பாருண்ள விற்்பணன சசயவதில் 
இைங்ண்க ச்பற்க்றாலி்யக 
கூடடுத்தா்பனத்துககு

ோடடுககுளக்ளக்ய முழுணம்யான 
சீசமநது உற்்பத்திண்ய கமற்ச்காள-
வது சதா்டர்பில் அவதானம் சசலுத்-
தப்படுவதா்க நிதி்யணமச்சர் ்பசில் 
ராே்பக ஷ சதரிவித்துள்ளார்.

நிர்மாணத்துண்றயில் ்க்டநத 
இரண்டு வரு்டக்காைப ்பகுதியில் ஏற்-
்பட்ட மாற்்றம் ்காரணமா்க, சீசமநதுக்கான க்களவி அதி்க-
ரித்துள்ளதா்கவும் அவர் கூறினார்.

இதன ்காரணமா்க எதிர்்காைத்தில் ோடடுககுள

எரிப�ாருட்்களின் விணலயில்
திருத்தம் ப்காண்டுவர திட்்டம்

உளநாட்டிரலரய ரதணவயான
சீபமந்து உற�த்திககு ஏற�ாடு

ஹற்்றன விகச்ட நிரு்பர்

நீர்மின உற்்பத்திக்கா்க ்ப்யன்படுத்தும் மணை்ய்கத்தின 
மி்கபச்பரி்ய நீர்த்கதக்கங்்களில் ஒன்றான மவுசாக்கணை 
நீர்த்கத்கத்தில் கேற்று முனதினம் (21ஆம் தி்கதிககு) 
சுமார் 55 வீதம் வணர நீர் குண்றநதுள்ளதா்கவும் தற்க்பாது 
45.4 வீத நீர் மாத்திரகம எஞ்சியிருப்பதா்கவும்  மினசார 
சண்ப ச்பாறியி்யைா்ளர் ஒருவர் சதரிவித்தார்.

இந நீர்த்கதக்கத்தில் நீர் வற்றி்யதன ்காரணமா்க நீருக -
குள மூழ்கிக கி்டநத ்கதிகரசன ஆை்யம், வி்கா -
ணர,புத்தர்சிணை, ்பளளிவாசல், மஸ்ச்கலி்யா

நீரரந்து �குதி்களில் 
்கடுணமயான வரட்சி

 மினசாரம் மற்றும் 
சு்காதார கசணவ அத்-
தி்யாவசி்ய கசணவ்க-
்ளா்க அறிவிக்கப்பட-
டுள்ளன.   

மினசார விநிக்யா-
்கத்ணத அத்தி்யாவசி்ய 
கசணவ்யா்க பிர்க்டனப-

்படுத்தும் அதிவிகச்ட 
வர்த்தமானிண்ய ேனா-
தி்பதியின சச்யைா்ளர் 
்காமினி சசனரத் கேற்று 
முனதினம் (21) சவளி-
யிட்டார்.   கமலும், மருத்-
து வ ம ண ன -
்கள, 

 மின்சாரம்,சு்காதார ரசணவ்கள   
 அத்தியாவசிய ரசணவ்க்ளாகின   

ஜனமாதிபதி பணிபபும்ர விடுததுள்்ளதமா்க அறிவிபபு
ஷம்ஸ் ்பாஹிம்

மினசார சண்பககும் ச்பற்க்றாலி்ய கூடடுத்தா்பனத்துககும்  
கதணவ்யான நிதிண்ய விடுவிககுமாறு  மத்தி்ய வங்கி ஆளுேருககு 
ேனாதி்பதி ஆகைாசணன வழங்கியுள்ளதா்க இணண அணமச்சரணவ 
க்பச்சா்ளர் அணமச்சர் ரகமஷ் ்பத்திரன சதரிவித்தார்.

மினசார மற்றும் எரிச்பாருள சேருக்கடி சதா்டர்்பா்கவும்  மினசார 
சண்பககும் ச்பற்க்றாலி்ய கூடடுத்தா்பனத்திற்கும் நிதி விடுவிக்க 
கவண்்டாம் என மத்தி்ய வங்கி ஆளுேர் சதரிவித்துள்ளது  குறித்தும்  
எழுப்பப்பட்ட க்களவிககுப ்பதிைளித்த அணமச்சர்,

மின சவடடினால் மக்கள ்பல்கவறு அசசௌ்கரி்யங்்களுககு 
மு்கங்ச்காடுககின்றனர். மினசவடடு சதா்டர்பில்

CEB,CPC நிறுவனங்களுககு
ரதணவயான நிதி விடுவிப்பு

ோடடில் 05 வ்யதுககு கமற்-
்பட்ட பிளண்ள்களுககு விணரவில் 
ச்காவிட19 தடுபபூசி வழங்்க எதிர்-
்பார்த்திருப்பதா்க சு்காதாரத்துண்ற 
சதரிவித்துள்ளது.

இவர்்களுககு ச்காவிட19 
தடுபபூசி வழங்்கப்ப்டாவிட்டால் 
கோய நிணைணம கமாசமண்டநது 
சிக்கல்்கள ஏற்்படும் அ்பா்யமுள்ளதா்க கைடி ரிட்ஜகவ 
சிறுவர் ணவத்தி்யசாணையின விகச்ட ணவத்தி்ய 
நிபுணர் தீ்பால் ச்பகரரா சதரிவித்துள்ளார்.

5 வயது சிறுவருககும்
ப்காரரானா தடுப்பூசி
சு்கமாதமா்ரப பிரிவு விம்ரவில் ஏற்பமாடு

2/3 பபரும்பமான்மை, சரவஜன வமாகப்கடுபபு மூலநை நிம்றநவற்்ற நவண்டும்

விரச்ட �ண்்டங்கள, ரசணவ்கள வரி
சட்்ட மூலம் அரசியலணமப்புககு முரண்

மறுசீரமமக்கப்பட்ட 200 ்பஸ்கள்   
மீண்டும் சேமையில் ஈடு்ப்டவுள்்ளன  

்பழுதண்டநத நிணையில் ்ப்யன்பாடடி-
லிருநது நீக்கப்படடிருநத 200 ்பஸ்்கண்ள 
மறுசீரணமத்து மீண்டும் கசணவயில் 
இணணத்துக ச்காளளும் நி்கழ்வு, ேனா -

தி்பதி க்காட்டா்ப்ய ராே்பக ஷ தணைணம -
யில் கேற்று (22) ேனாதி்பதி அலுவை்க 
வ்ளா்கத்தில் ேண்டச்பற்்றது.   

வா்கன ஒழுங்குறுத்துண்க, 

சீனா, இைங்-
ண்கயின உண்-
ணம்யான ேண்்ப-
சனனக்ற தான 
்க ரு து வ த ா ்க 
ண்கத்சதாழில் 
அ ண ம ச் ச ர் 
விமல் வீர-
வனச சதரிவித்துள்ளார்.

அண்ணமயில் ேண்டச்பற்்ற நி்கழ்-
வில் ்கருத்துத் சதரிவித்த அவர், 

இைங்ண்கககு உதவி்கண்ள வழங்-
குவதற்கு சீனா எநத அரசி்யல் நி்பந-
தணனண்யயும் முனணவத்ததில்ணை-
ச்யன கூறினார்.

புதி்ய ்க்ளனி ்பாைத்திலிருநது 
அத்துருகிரி்ய வணர்யான தைங்்கம 
ஈரநிைப்பகுதிககூ்டா்க ோனகு வழித் -
த்ட உ்யர்மட்ட சேடுஞ்சாணை நிர்-
மாணிப்பணத தற்்காலி்கமா்க தண்ட 
சசயது கமனமுண்றயீடடு நீதிமன -
்றம் உத்தரவு பி்றபபித்-
துள்ளது.

சீனா இலங்கையின்
உண்மையான நண்பன்

புதிய நநடுஞ்ா்ல 
திட்டத்திற்கு எதிராகை 
நீதிமைன்்றம் த்்டயுத்தரவு

ஜனமாதிபதி தமலமையில் 
நேற்று ம்கயளிபபு   

ஈஸடர் தாககுதல் ததாடர்பான  
ஆதாரஙகள் பாராளுமன்்றத்தில்

ஜனமாதிபதி விசமா்ரமை ஆமைககுழுவின் சமாட்சியங்களுக்கமைய தயமாரிக்கபபட்்ட  
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உச் நீதிமைன்்ற தீர்ப்்ப 
்்்பயில் அறிவித்தார

்்பாநாயகைர மைஹிநத யா்ப்பா

88 த�ொகுப்புக்களுடனொன முழுமையொன  
அறிகம்க சபொநொய்கரிடம் ம்கயளிப்பு  

உயிர்த்த ஞாயிறுதினத் தாககுதல்்கள 
சதா்டர்பில் ்கண்்டறிவதற்்கா்க நி்ய-
மிக்கப்பட்ட ேனாதி்பதி  விசாரணண 
ஆணணககுழு, தனது இறுதி அறிகண்க 

மற்றும் அதனு்டன சதா்டர்புண்ட்ய 
சாடசி்யப ்பதிவு்கள உளளிட்ட 
அணனத்து ஆதாரங்்கள 
மற்றும் ஆவணத் சதாகுபபு

மின் உற்பததி 
பபரிதும் பமாதிபபு

ப�ொது ஒழுங்கைப் ப�ண ஆயுதப் �்ைகைள்;  

அதிவிநச்ட வரததைமானி பவளியமானது

ஆதமா்ரைற்்ற குற்்றசசமாட்டுக்களுககு அ்ரசு ைறுபபு

அ்மைச்ர விமைல் வீரவன்் கைருத்து

06

ஷம்ஸ் ்பாஹிம்

விகச்ட ்பண்்டங்்கள மற்றும் கசணவ்கள வரிச் சட்டமூைத் -
தின அகே்க சரத்து்கள  அரசி்யைணமபபுககு முரணானசதன-
வும் அதணன மூனறிலிரண்டு ச்பரும்்பானணமயு்டனும் சர்வ -
ேன வாகச்கடுபபு்டனும் நிண்றகவற்்ற கவண்டுசமன உச்ச 
நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. அரசி்யைணமபபின 
121(1) ஆம் உறுபபுணரயின பிர்காரம் “விகச்ட

்பாராளுமைன்்ற உறு்பபினரகைளின்  
மமைலதிகை  ்பரிசீல்னககைாகை  ஜனாதி்பதியின் 

அறிவுறுத்தலுககை்மைய  ஒ்ப்ப்்ட்பபு  
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வர்ததகம் ைற்றும் முதலீட்டு ஒ்ததுமழபபுகளில் சரவததச முதலியார ைற்றும் பிளமளைைார சஙகம் IMPA இலஙமகயுடன் மகதகார்ததுளளைது.  பசன்மனையில் உளளை இலஙமகயின் துமை உயர ஸதானிகர டாகடர டி. பவஙகதடஷவ்ரனின் அமழபபின் தெரில், IMPA இன் 
தமலவர ைற்றும் மூ்தத அதிகாரிகள உட்ெட சுைார 60 வணிக உரிமையாளைரகள 'இலஙமகயில் முதலீடு ைற்றும் வணிக வாய்பபுகள' என்்ற தமலபபில் கடநத 18 ஆம் தததி சான்சரி வளைாக்ததில் நமடபெற்்ற கரு்தத்ரஙகில் ெஙதகற்்றனைர. பி்ரதானை உம்ரமய ஆற்றிய பி்ரதி 
உயரஸதானிகர, ‘நீஙகள ஏன் இலஙமகயில் முதலீடு பசய்ய தவண்டும்’ என்்ற உண்மைமய வலியுறு்ததினைார. ‘இலஙமகமய முதலீடு பசய்வதற்கானை வழிகள’ ைற்றும் ‘இலஙமக – முன்தனைாககி பசல்லும் ொமத) ெற்றிய விளைககககாட்சிகள இ்ரண்டாம் பசயலாளைர (வர்தத -
கம்) திரு.திலஙக பெட்டியா்ராச்சி ைற்றும் இ்ரண்டாவது பசயலாளைர (கலாசா்ர ைற்றும் அ்ரசியல்) திரு.சுபுன் ததசபித்ரை ஆகிதயா்ரால் முன்மவககபெட்டது.

டாகடர் ஹிமானா சையத் என்ற 
சையயது இப்ாஹிம் திங்கட் 
கிழசம (21)  சைனசனயில் ்காலமா-
னார். இனனாலில்லாஹி வ இனனா 
இசலஹி ்ாஜிஊன. அனனார் தமிழ் 
நாட்டின முனனணி இஸலாமிய 
தமிழ் எழுத்தாளர்்களுள் ஒருவ்ா-
வார். 

1947ஆம்  ஆண்டு ஜனவரி 20ம் 
தி்கதி பி்றநத இவர், ்கவிசத்கள், சிறு-
்கசத்கள், புதினங்கள், ஆயவு்கள், 
ஆயவுக ்கட்டுச்்கள் என தமிழ் 
இலககியத்தின பல்்வறு துச்ற்களி-

லும் பங்களிபபு 
வழஙகி வநத ஒரு 
மருத்துவ்ாவார்.  
சித்தார்்்காட்சட 
முஹம்மதியா பள்ளிககூடங்களின 
முனனாள் பணிபபாள்ான, அன -
னா்து மச்றவுககு அமீ்்கத் தமி -
ழர்்கள் ஆழ்நத இ்ங்கசல சதரி -
வித்துள்ள்தாடு   அனனாருககு 
ஜனனதுல் பிர்சதௌஸ கிசடக்க 
அசனவரும் பி்ார்த்திககுமாறும் 
அவ்து  குடும்பத்தினர் ்்கட்டுக -
ச்காண்டுள்ளனர்.  

தமிழ் நாட்டு எழுததாளர் டாகடர் 
ஹிமானா காலமானார்

சித்ரஷட ஊடகவியலாளைர ஏ.பி.ைதன், நிதி அமைச்சின் கீழுளளை பகாழும்பு வர்ததக உ்ரங-
கள லிமிபடட் நிறுவனை்ததின் ெணிபொளைர சமெ உறுபபினை்ராக நியமிககபெட்டுளளைார. நிதி 
அமைச்சர ெசில் ்ராஜெக ஷவிடமிருநது அண்மையில் நியைனைக கடித்தமத பெற்றுக -
பகாண்டார. அருகில் இ்ராஜாஙக அமைச்சர சஷீநதி்ர ்ராஜெக ஷவும் காைபெடுகி்றார. 

மறுசீரமமத்த 200 பஸ்கள் மீண்டும் சேமையில்

ெழுதமடநத நிமலயில் ெயன்ொட்டிலிருநது நீககபெட்டிருநத 200 ெஸகமளை  ைறுசீ்ரமை்தது மீண்டும் தசமவயில் இமை்ததுகபகாள -
ளும் நிகழ்வு  ஜனைாதிெதி தகாட்டாெய ்ராஜெக ஷ தமலமையில் தநற்று (22) முற்ெகல் ஜனைாதிெதி அலுவலக வளைாக்ததில் நமடபெற்்றது. 
அருகில் அமைச்சர ெவி்த்ரா வன்னியா்ரச்சி, இ்ராஜாஙக அமைச்சர திலும் அமுனுகை உட்ெட அதிகாரிகமளையும் ெடஙகளில் காைலாம்.

IMPA இலஙமகயுடன் மகதகார்ததது

நஜீப ொஜியார கல்வி நிமலய ஏற்ொட்டில்;

பரீட்்சைகளில் சிறநத பபறுபபறு பபறபறார் பகௌரவிப்பு 

 ்பருவசள வி்ைட நிருபர்

்களுத்துச்ற மாவட்டத்தில் 
முஸலிம் ைமூ்கத்தின ்கல்வி முன -
்னற்றத்துக்கா்க தர்்காந்கர் நஜீப 
ஹாஜியார் ்கல்வி நிசலயம் ்கடநத 
12 வருடங்களுககு ்மலா்க  
பாரிய பணி்கசள சையது வரு -
கி்றது. த்ம் 5 புலசமபபரிசில், 
்க.சபா.த. ைாதா்ண த்ம், உயர்த -
்ப பரீட்சை்களில் ைாதசன நிசல -
நாட்டிய மறறும் பல்்கசலக்கழ்கங -
்களுககு சதரிவான மாணவர்்கசள 
பா்ாட்டி, பரிைளித்து, ச்கௌ் -
வித்து வருகின்றசம குறிபபிடத் -
தக்கது.அநதவச்கயில் 9ஆவது 
வருடமா்க த்ம் 5 புலசமபபரி -
சில் பரீட்சையில் சித்தியசடநத 

மறறும் பல்்கசலக ்கழ்கங்களுககு 
சதரிவு சையயபபட்ட மாணவர் -
்கசள ச்கௌ்விககும் நி்கழ்வும் 

பரிைளிபபுசவபவமும் 
சைன்ற 20ஆம் தி்கதி 
ஞாயிறறுககிழசம தர் -
்காந்கர் ்லாடஸ வீதி -
யிலுள்ள அமீர் ஆலிம் 
வ்்வறபு மண்டபத் -
தில் சி்றபபா்க நசட -
சபற்றது. 

்மறபடி ்கல்வி 
நிசலய ஸதாப்க -
ரும் ஆயுட்்காலத் 
தசலவருமான நஜீப 
ஹாஜியார் பின அமீர் 
ஆலிம் தசலசமயில் 
நசடசபற்ற இவ்வி -

ழாவில் இலஙச்கயின முனனாள் 
்ஜார்த்தான நாட்டுக்கான தூதுவர் 
ஏ.எல்.எம் லாபிர் வி்ேட அதி -

தியா்க ்கலநதுச்காண்டார்.்களுத் -
துச்ற மாவட்டத்திலுள்ள 25 
முஸலிம் பாடைாசல்கசளயும் 
்காலி மாவட்டத்திலுள்ள பல -
பிட்டிய, ்க்நசதனிய சதாகுதி -
யில் உள்ள 3 பாடைாசல்கசள -
யும் ்ைர்நத 110 மாணவர்்கள் 
விழாவில் ச்கௌ்விக்கபபட்டனர். 

இவ்விழாவில் தர்்காந்கர் ்தசிய 
்கல்வியியல் ்கல்லூரி உப பீடாதி -
பதி சமௌலவி ஏ.ஆர்.எம். சில்மி 
(நூரி), ்பருவசள பி்்தை ைசப 
எதிர்க்கட்சி பி்தம அசமபபாளர் 
ஏ.ஆர்.எம். பதியுதீன, பி்்தை 
ைசப உறுபபினர்்களான சபைான 
சநைர், அசீப மரிக்கார் உடபட 
முககிய பி்மு்கர்்களும் ்கலநது 
ச்காண்டனர்.   
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ஷம்ஸ் பாஹிம்

மத்திய அதிவேக நெடுஞ்ாலை 
ந�ாடர்பில்  ஐக்கிய மக்கள் ்க்தி 
எம்.பிகளுக்கும் நெடுஞ்ாலை 
அலமச்ர் வ�ானஸ்டன நபர்-
னாணவடாவுக்குமிலடயில் வெற்று 
்லபயில் கடும் வமா�ல் ஏற்பட்-
டது.  

கயந� கருணாதிைக எம்பி எழுப்-
பிய வகள்விக்கு அலமச்ர் பதில் 
அளித்�வ�ாடு இது ந�ாடர்பில் 
முனனாள் நெடுஞ்ாலை அலமச -்
ரும் குறுக்கீடு ந்ய��ால் கடுலம-
யான ்ர்சல் ஏற்பட்டது.

நெடுஞ்ாலை அலமக்க 16 
வபருக்கு ஒப்பந�ம் ேழங்கினா-

லும் ஒருேர் பணியாற்-
றவில்லைநயன  ைக்ஷ்-
மன கிரிநயல்ை எம்.
பி ந�ரிவித்�ார். �யா 
கமவக ந�ாடர்பில் �ான 
்லபயில் ந�ரிவித்��ாக-
வும் அேர் குறிப்பிட்டார். 
ஒரு மா�மாக முலறவகடு-
கள் குறித்து வ�டினாலும் 
எதுவும் கணடுபிடிக்கப்ப-
டவில்லை. வீணாக குற்றச்ாட்டு 
முனலேக்க வேணடாம் எனறார். 
வ�ாஹினி கவி�த்ன எம்.பி மற்றும் 
கயந� கருணாதிைக எம்.பி ஆகி-
வயாரும் சிை குற்றச்ாட்டுகலை 
முனலேத்�னர்.

இேற்றுக்குப் பதிைளித்� 

நெடுஞ்ாலை அலமச-
்ர் வ�ானஸ்டன நபர்-
ணானவடா,

நெடுஞ்ாலை கைா்ா-
�ம் �னாதிபதி மஹிந� 
�ா�பக்ஷவின ஆட்சிக் 
காைத்தில் �ான  இந� 
ொட்டுக்கு அறிமுகப்ப-
டுத்�ப்பட்டது. நீங்களும் 
அேற்லறத் ந�ாடங்கி-

னீர்கள்.  அ�லன  ொங்கள் விமர்சிக்-
கவில்லை.  

திட்டத்தில் ஏதும் மாற்றம் ந்ய-
ே�ாயின  அலமச்�லேயின ஒப்பு-
�லுடன அ�லன மாற்ற வேணடும்.

�ங்கத்�ால்  வீதிகள் 
அலமக்க மதிப்பீடுகள்  

பால் உறபத்தியை
அதிகரிகக திட்டம்

பால் உற்பத்தியாைர்களின உற்-
பத்தித் திறன மற்றும் அேர்களின 
உற்பத்திகளின ��த்ல� அதிகரிப்-
ப�ற்காக உயர் ��த்திைான நபாறி-
முலறகலைப் பி�வயாகிக்கும் 
வொக்கில் பால் உற்பத்திக் கருத்-
திட்டநமானலற ெலடமுலறப்ப-
டுத்துே�ற்காக ஐக்கிய இ�ாசசியத்-
தியத்தின விே்ாய திலணக்கைம் 
நிதியனு்�லணலய ேழங்கு-
ே�ற்கு உடனபாடு ந�ரிவித்-
துள்ைது. இக்கருத்திட்டத்திற்கு 
2024 ஆம் ஆணடு ந்ப்நடம்பர் 
மா�ம் ேல�க்கும் வ�லேயான 
நிதியு�விலய ேழங்குே�ற்கு 
ஐக்கிய இ�ாசசியத்தின விே்ாயத் 
திலணக்கைம் உடனபாடு ந�ரி-
வித்துள்ைது. முனநமாழியப்பட்-
டுள்ை கருத்திட்டத்தின மூைம் 
அ�் மற்றும் �னியார் துலறயின 
பால் உற்பத்தியாைர்கள் பி��ான-
மாக 38 ��ப்பினர்களு-
டன

நீதிமன்ற தானிைங்கித் 
ததாகுதி ஒனய்ற  
தெைறபடுத்த முடிவு

இைங்லகயில் நீதிமனறக் கட்ட-
லமப்பில் நீதிமனற �ானியங்கித் 
ந�ாகுதிநயானலற திட்டமிடல், 
விநிவயாகித்�ல், ந்யற்படுத்�ல் 
மற்றும் ப�ாமரிப்ப�ற்கான கருத்-
திட்டநமானறு இைங்லக �கேல் 
மற்றும் ந�ாடர்பாடல் ந�ாழில்-
நுட்ப முகேர் நிறுேனத்துடன 
இலணநது ெலடமுலறப்படுத்து-
ே�ற்காக 2020  இல் ெலடநபற்ற 
அலமச்�லேக் கூட்டத்தில் அங்-
கீகா�ம் ேழங்கப்பட்டுள்ைது. 
முனநமாழியப்பட்டுள்ை கருத்-
திட்டத்திற்காக 07 வபாட்டி விலை-
முறிகள் ் மர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ைன.

அலமச்�லேயால் நியமிக்-
கப்பட்டுள்ை நி�ந�� நபறுலகக் 
குழுவின பரிநதுல�க்கலமய 
டயநைாக் புவ�ாட்பானட் நெற்-
வேர்க் �னியார் கம்பனி, 
ஃவபாம்ஸ்

SLBC ஆலோெயை ெயப 
உறுப்பிைராக புரவேர் 
ஹாஷிம் உமர் நிைமைம்

இைங்லக 
ஒலிப�ப்புக் 
கூ ட் டு த் � ா -
ப ன த் தின 
ஆவைா்லன 
்லப உறுப்-
பி ன � ா க 
பு � ே ை ர் 
ஹ ா ஷி ம் 
உமர் நிய-
மி க் க ப் ப ட் -
டுள்ைார். இேருக்கான நியமனக் 
கடி�த்ல� கூட்டுத்�ாபனத்தின  
�லைேர் ஹட்்ன ்ம� சிங்க 
வெற்று லகயளித்�ார்.இைங்லக 
ஒலிப�ப்புக் கூட்டுத்�ாபனத்தின 
�மிழநமாழி மூை பிரிவுகலை 
வமம்படுத்தும் ேலகயில் ஊடகத்-
துலற அலமச்ர் டைஸ் அழகப் 
நபருமவின விருப்பத்தின 
வபரிவைவய  இநநியமனம் ேழங்-
கப்பட்டுள்ைது.

பு�ேைர் ஹாஷிம் உமர், டேர் 
நிதியத்தின பணிப்பாைர் ்லப 
உறுப்பின�ாக ப�வி 
ேகித்து ேருகினற
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ப்பபரவரி 23 புதன்கிழனை

திதி: --சபதமி

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

பிலவ வருடம -ைாசி 11

இன்னறைய சு்பதினமபதாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - ேன்னை

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - பசலவு

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - சுகம

விருச்சிகம - - ப்பாறுனை

தனுசு  - பவறறி

ைகரம - - தனம

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - நினறைவு

நயாகம: சிததநயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருககள்
(்பாபு சரைா)

சுபஹ்  - 05.11
லுஹர்  - 12.26
அஸர்  - 03.47
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.33

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

நதாட்டத  பதாழிலாளரகளின் சம்பள பிரச்சினன

மீண்டும் கூட்டு ஒப்பந்தம் 
செய்ய முன்வர வ்வண்டும்

ெகே GS பிரிவுகளிலும் இரு
ெமூக ஒத்துயைப்பாளர்கள்
ஷம்ஸ் பாஹிம்

நபாலிஸ் உத்திவயாகத்�ர்கள் 
�மது கடலமகளில் ்மூகத்�ேர்க -
ளின ஒத்துலழப்புக்கலைப் நபற் -
றுக்நகாள்ளும் ேலகயில்  ்கை  
கி�ாம அலுேைர் பிரிவுகளிலும் 
இ�ணடு இலைஞர், யுேதிகலை 
'்மூக ஒத்துலழப்பாைர்கைாக 
(ந�ாணடர்)' வ்லேயில் ஈடுபடுத்� 
அ�்ாங்கம் தீர்மானித்துள்ைது.

நகௌ�ே வ்லேயாக இது முன -
நனடுக்கப்பட இருப்பவ�ாடு 
நபாலிஸ் திலணக்கைத்தினால் 
இேர்களுக்கு அலடயாை அட்லட -
யும் ேழங்கப்பட உள்ைது.

�ப்பான மற்றும் சிங்கப்பூர் 
வபானற ொடுகளில் ெலடமுலற -
யிலுள்ை ்மு�ாயப் நபாலிஸ் 
வ்லேகள் மூைம் ்மூக மட்டத் -
தில் இடம்நபறுகினற சிறு குற்றங் -
கலைக் குலறப்ப�ற்கு இயலுலம 

கிட்டியுள்ைது. அவோறான 
வேலைத்திட்டங்களின நேற்றித் -
�னலமயின அடிப்பலடயில் நபாது -
மக்கள் பாதுகாப்பு அலமசசு மற்றும் 
இைங்லக நபாலிசுடன இலணநது 
2021 வம மா�ம் ந�ாடக்கம் ்மு�ா -
யப் நபாலிஸ் வ்லேகள் வேலைத் -
திட்டத்தின கீழ முழுவெ� இ�ணடு 
நபாலிஸ் உத்திவயாகத்�ர்கலை 
ஒவநோரு கி�ாம அலுேைர் பிரிவுக் -
கும் இலணப்புச ந்யே�ற்கு ெடே -
டிக்லக எடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

இப் நபாலிஸ் உத்திவயாகத்�ர் -
கள் �மது கடலமகளில் ்மூகத்� -
ேர்களின ஒத்துலழப்புக்கலைப் 
நபற்றுக்நகாள்ளும் ேலகயில் 
குறிப்பிட்ட கி�ாம அலுேைர் 
பிரிவில் ேசிக்கினற இ�ணடு 
இலைஞர் யுேதிகலை '்மூக ஒத் -
துலழப்பாைர்கைாக (ந�ாணடர்)' 
வ்லேயில் ஈடுபடுத்துே�ற்கு திட் -
டமிட்டுள்ைது. 

தபாலிஸாருககு உதவும் தகௌரவ லெயவ

வணககததிறகுரிய வல்கை அரியகிததி நதரர நேறறு (22) பிரதைர ைஹிந்த ராஜ்பக்ஷ 
முன்னினலயில் ப்பால்கஹபவல பிரநதச சன்ப உறுபபினராக சததியபபிரைாணம பசய்-
துபகாணடார. ப்பால்கஹபவல கணுைநல பதாகுதினய பிரதிநிதிததுவப்படுததிய ஆர.எம.
விநஜரதனவின் ைனறைனவயடுதது ஏற்பட்ட பவறறிடதனத நிரபபும வனகயில் வணககத-
திறகுரிய வல்கை அரியகிததி நதரர அப்பதவிககு நியமிககப்பட்டுள்ளார.

வல்கம அரிைகித்தி லதரர் தபால்கஹதவே 
பிரலதெ ெயப உறுப்பிைராக ெத்திைப்பிரமாணம்

ஒ வ ந ே ா ரு ே ரு க் கு ம் 
நேவவேறு ்ட்டங்கள் 
இருக்க முடியாது.இைங்லக 
வபானற ஒற்லறயாட்சி ொட்-
டிற்கு அலனேருக்கும் ஒவ� 
்ட்டம் எனற கட்டலமப்பு 
நபாருநதும் என நபாதுப் 
பாதுகாப்பு அலமச்ர் ்�த் 
வீ�வ்க� ந�ரிவித்துள்ைார்.

அவோறு இருப்பின இனங்கள் 

மற்ற ்மூகங்களிலடவய 
கருத்து வேறுபாடு, வி�க்தி 
மற்றும் பலகலமலய உரு -
ோக்கும் எனறும் அேர் ந�ரி-
வித்�ார்.

புதிய அ�சியைலமப்லப 
உருோக்கும் பணியில் அ�-
்ாங்கம் ஈடுபட்டுேரும் 

நிலையில் அேர் இந� கருத்துக் -
கலை நேளியிட்டுள்ைார்.

நாட்டிலுள்ள சகலருக்கும் 
ஒரே விதமான சட்்டம்

ஆதாரைறறை குறறைச்சாட்டுககளுககு அரசு ைறுபபு  

ஷம்ஸ் பாஹிம்  

உயிர்த்� ஞாயிறு �ாக்கு�ல் 
ந�ாடர்பில் �னாதிபதி ஆலணக்கு -
ழுவுக்கு ேழங்கப்பட்ட ்ாட்சிகலை 
மலறப்ப�ாக ந�ரிவிக்கப்படும் 
குற்றச்ாட்லட இலண அலமச்-
�லே வபச்ாைர் அலமச்ர் �வமஷ் 
பத்தி�ண நி�ாகரித்�ார். வ�சிய பாது-
காப்புக்கு பா�கமான சிை விடயங்-
கள் �வி� அலனத்தும் நேளியிடப்-
பட்டுள்ை�ாகவும் முழுலமயான 
அறிக்லக ்ட்ட மாஅதிபர் திலணக்-
கைத்திற்கு லகயளிக்கப்பட்டுள்ை-
�ாகவும் குறிப்பிட்ட அேர் அந� 

நிறுேனங்களுக்கு அ�சு எந� �லை-
யீடும் ந்யேதில்லை எனவும் குறிப் -
பிட்டார்.  

உயிர்த்� ஞாயிறு �ாக்கு�ல் 
ந�ாடர்பில் �னாதிபதி ஆலணக்கு -
ழுவுக்கு ேழங்கப்பட்ட ்ாட்சிகலை 
மலறப்ப�ாகவும் அறிக்லகயின சிை 
பாகங்கலை நேளியிடுமாறும் கருதி -
னால் நமல்கம் �ஞசித் ஆணடலக 
ந�ரிவித்துள்ை குற்றச்ாட்டு ந�ாடர்-
பாக எழுப்பப்பட்ட வகள்விக்குப் 
பதிைளித்� அலமச்ர்,  

்ைக அறிக்லககளும் ்ட்ட மாஅ -
திபருக்கு லகயளிக்கப்பட்டுள்ைது. 
ஆலணக்குழு பரிநதுல�த்துள்ை-

ோறு வ�சிய பாதுகாப்புக்கு பா�-
கமான பகுதிகள் �வி� அலனத்து 
அறிக்லககளும் பா�ாளுமனறத்தில் 
்மர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ைன. ்ட்ட 
மாஅதிபர் திலணக்கைம் சு�நதி�-
மாக ந்யற்படுகிறது. அ�ற்கு எந� 
அழுத்�மும் கிலடயாது. நபாலிஸ் 
திலணக்கைமும் ்ட்ட மாஅதிபர் 
திலணக்கைமும் இது ந�ாடர்பில் 
ந்யற்படுகிறது. வ�சிய பாதுகாப்-
புக்கு பா�கமான சிை பகுதிகள் மாத்-
தி�வம நேளியிடப்படவில்லை.
அலேயும் ்ட்ட மாஅதிபர் திலணக்-
கைத்துக்கு ேழங்கப்பட்டுள்ைந�ன-
றார்.    

ஈஸ்டர் ்தாக்கு்தல் ொட்சி்யங்கள்  
எ்தனையும் அரசு மனைக்்கவில்னலை  

வெவ்ெறு சட்டங்கள் இருக்க முடியாது

ைததிய அதிநவக பேடுஞசானல பதாடரபில்

அனமசெர் வ�ானஸ்டனு்டன 
ெஜித் ்தரபபு ்கடும் வமா்தலில்

பாராளுமன்றத்தில் இருதரப்பும் ொககுொதம்

ஷம்ஸ் பாஹிம்

வ�ாட்டத்  ந�ாழிைாைர்களின 
்ம்பை பி�சசிலனக்கு தீர்வு   காண  
வேணடுமானால் மு�ைாளிமார் 
்ம்வமைனமும், நபருநவ�ாட்டத் 
ந�ாழிற்்ங்கங்களும் மீணடும்  
கூட்டு ஒப்பந�ம் ந்யது நகாள்ை   
வேணடும் என அ�்ாங்கம் வகாரி -
யுள்ைது.  

பா�ாளுமனறத்தில் வெற்று ந்வ -
ோயக்கிழலம இறப்பர் மீள்ெடுலக 
மானியச ் ட்டத்தின கீழான ஒழுங்கு 
விதிகள் மீ�ான விோ�ம் ெலட -
நபற்றது. விோ�த்ல�  ஆ�ம்பித்து 
லேத்து உல�யாற்றிய   நபருந -
வ�ாட்டத்துலற அலமச்ர் �வமஷ் 
பத்தி�ண இது ந�ாடர்பில் கருத்து 

நேளியிட்டார். அேர் ந�ாடர்நதும் 
உல�யாற்றுலகயில்,

கூட்டு ஒப்பந�த்தின ஊடாக 
நபருநவ�ாட்டத் ந�ாழிைாைர்க -
ளுக்கு ஆயி�ம் ரூபாலே  ேழங்க 
முயற்சி ந்யவ�ாம். ஆனால் அ�ற் -
குக் கம்பனிகள் உடனபடவில்லை. 
இவ�வேலை ொைாந� ்ம்பைமாக 
800 ரூபாலயயும், ேருலகக்கான 
நகாடுப்பனோக நூறு ரூபாவும், 
உற்பத்தித்திறன நகாடுப்பனோக 
நூறு ரூபாவும் ேழங்கி, நமாத்�மாக  
ஆயி�ம் ரூபா ்ம்பைத்ல� ேழங்க  
நபருநவ�ாட்டக் கம்பனிகள் முன -
ேந�ன. ஆனாலும்   ந�ாழிற்்ங்கங் -
கள் ொைாந� ்ம்பைமாக ஆயி�ம் 
ரூபாலே  ேழங்க வேணடும் என 
ந�ாடர்நது வகாரிக்லக விடுத்து ேந -

��ால், அ�்ாங்கத்தினால் கம்பனி -
களின வயா்லனக்கு இணங்க முடி -
யாதுள்ைது.

இந� நிலையிவை ்ம்பை நிர் -
ணயச்லபயின ஊடாக ஆயி�ம் 
ரூபா  ்ம்பைத்ல� ேழங்க ந�ாழில் 
அலமச்ர் நிமல் சிறிபாை டி சில்ோ 
தீர்மானித்�ார்  . இ�லன எதிர்த்து 
நபருநவ�ாட்டக் கம்பனிகள் உயர் -
நீதிமனறில் ேழக்கு ந�ாடர்ந -
துள்ைன.  நபருநவ�ாட்டக் கம்ப -
னிகளும், ந�ாழிற்்ங்கங்களும்   
மீணடும் கூட்டு ஒப்பந�த்துக்குள் 
ே� வேணடும் இ�ன மூைவம 
நபருநவ�ாட்டத்துலற ந�ாழிைா -
ைர்களின ்ம்பை பி�சசிலனக்கு 
தீர்லேப் நபற்றுக் நகாடுக்க  
முடியும்.

எரிதபாருள் வியே அதிகரிப்பின
பஸ் கட்டணமும் அதிகரிககும்
எ ரி ந ப ா ரு ட் க ளின 

விலைலய மீணடும் அதிக-
ரித்�ால் பஸ் கட்டணத்ல� 
அதிகரிக்க வேணடிே-
ரும் அல்ைது எரிநபாருள் 
நிோ�ணம் ேழங்கப்பட 
வேணடும் என �னியார் பஸ் 
உரிலமயாைர்கள் ்ங்கத்தின 
�லைேர் நகமுனு வி�ய�த்ன ந�ரி-
வித்துள்ைார்.

வமலும் அேர் குறிப்பிடுலகயில், 
ஐ.ஓ.சி.எணநணய நிறுேனம் 

எரிநபாருளின விலைலய அதிகரித்-
துள்ை கா�ணத்தினால் இைங்லக 
நபற்வறாலியக் கூட்டுத்�ாபனமும் 
எரிநபாருளின விலைலய அதிகரிக்க 
முயற்சிக்கிறது.

எரிநபாருளின விலை அதி -
கரிக்கப்பட்டாலும் எதிர்ே-
ரும் �ூன மா�ம் ேல� பஸ் 
கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட-
மாட்டாது எனற நிபந�லன-
யின அடிப்பலடயில் கடந� 
மா�ம் 3ஆம் திகதி பஸ் கட்-
டணம் திருத்�ம் ந்யயப்பட்-

டது.
எரிநபாருளின விலை நிர்ணயத்-

�னலமயற்ற�ாக காணப்படும் பட்-
்த்தில் , பஸ் கட்டணத்ல� மாத்தி�ம் 
எவோறு நிலையான �னலமயில் 
வபணுேது எனற சிக்கல் நிலைலம 
ஏற்பட்டுள்ைது.

இைங்லக நபற்வறாலிய 
கூட்டுத்�ாபனம் 

தனியார் பஸ் உரிமமயாளர் சங்கத் தமைெர் வ்கமுனு

652 அனை்களு்டன கூடி்ய அதிசொகுசு 
வ�ாட்்டல் நிர்மாணிக்கும் திட்்டம்

�ம்வ�ா கூட்டு ேர்த்�கத்துக்குச 
ந்ாந�மான டீ.ஆர். வஹாம் அப்-
ையன்ஸ் (பில�நேட்) லிமிட் -
டட் நிறுேனம் மற்றும் பிநயஸ்�ா 
(பில�நேட்) லிமிட்டட் மற்றும் 
டீ.ஆர். இனடஸ்ரீஸ் (பில�நேட்) 
லிமிட்டட் வபானற நிறுேனங்கள் 
கூட்டாக 70.4 மில்லியன அநமரிக்க 

நடாைர்கள் மு�லீட்டில் நகாழும்பு 
03 பி�வ�்த்தில் 652 அலறகளு-
டன கூடிய அதிந்ாகுசு வஹாட்ட-
நைானலற நிர்மாணிப்ப�ற்காக திட்-
டமிட்டுள்ைது.

இத் திட்டம், 2008 ஆம் ஆணடு 
14 ஆம் இைக்க மூவைாபாய அபிவி-
ருத்திக் கருத்திட்டங்களுக்கான ்ட்-

டத்தின கீழ மூவைாபாய அபிவிருத் -
திக் கருத்திட்டமாக அலடயாைம் 
காணப்பட்டு இச ்ட்டத்தின கீழ ஏற்-
புலடய ்லுலககலை ேழங்குே�ற் -
காக இைங்லக மு�லீட்டுச ் லபயின 
அங்கீகா�ம் கிலடத்துள்ைது.

அ�ற்கலமய, முனநமாழி-
யப்பட்டுள்ை 

்பதிவாளர ோயகததினால் சுறறைறிகனக

ஷம்ஸ் பாஹிம்

இைங்லகயின விோகம் (நபாது) 
கட்டலைச ்ட்டத்தில் மாற்றம் 
ந்யது இைங்லகப் பதிோைர் ொய-
கத்தினால் நேளியிடப்பட்டுள்ை  
சுற்றறிக்லகயினால் நேளிொடுக-

ளில் ோழும் இைங்லகத் �மிழர் -
களின திருமணம் மற்றும் குடும்ப 
உறவுகளில் அதிகூடிய பாதிப்லப 
ஏற்படுத்தும். அந� சுற்றறிக்லகலய 
மீள் பரிசீைலன ந்யய வேணடு -
நமன �மிழ வ�சிய கூட்டலமப்பின 
யாழ. மாேட்ட எம்.பி.  எஸ். ஸ்ரீ��ன  

வெற்று ்லபயில் வகாரினார். பா�ா-
ளுமனறத்தில் வெற்று  உல�யாற்றிய 
அேர். வமலும் வபசுலகயில், 

இைங்லகயின விோகம் (நபாது) 
கட்டலைச ்ட்டத்தின 112 ஆேது 
அத்தியாயத்தில் குறித்துல�க்கப்-
பட்ட நியதிகலை மாற்றத்திற்கு உட் -

படுத்தும் ேலகயிலும்  2022.01.01 
ஆம் திகதி மு�ல் ெலடமுலறப்படுத்-
�ப்படும் ேலகயிலும் இைங்லகப் 
பதிோைர் ொயகத்தினால் நேளியி -
டப்பட்டுள்ை சுற்றறிக்லக  இைங் -
லகயிலிருநது வபார்ச சூழைாலும்  
நபாருைா�ா�க் கா�ணிகைாலும் 

புைம்நபய� வேணடிய நிர்ப்பந�த்-
தின அடிப்பலடயில் நேளிொடு-
களில் ோழும் இைங்லகத் �மிழர் -
களின திருமணம் மற்றும் குடும்ப 
உறவுகளில் அதிகூடிய பாதிப்லப 
ஏற்படுத்தியுள்ைது.

இச சுற்றறிக்லகலய 

தவளிநாடுகளில் வாழும் இேங்யக தமிைரின திருமணத்துககு பாதிப்பு
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இன்றைய அறிவியல் யுகத்தில் உலகின 
பல நாடுகளும் முகம்்காடுத்துள்ள 
முக்கிய பிரச்சி்ைகளில் ஒனறைாக 

திண்மக் கழிப்பாருடகள வி்ளங்குகினறைை. சில 
நாடுகளுக்கு சுகாதாரப பிரச்சி்ையாக ்மாத்திர்மல்-
லா்மல், பல நாடுகளுக்கு ததசியப பிரச்சி்ையா-
கவும் ்பாதுபபிரச்சி்ையாகவும் உரு்ெடுத்துள-
்ளை திண்மக் கழிவுப ்பாருடகள. 

திண்மக் கழிவுப ்பாருடகளில் பல ்பாருடகள 
காணபபடுகினறை தபாதிலும், அெற்றில் ்மருத்துெ 
்மற்றும் இரசாயை கழிவுப ்பாருடகள மிகவும் 
பயங்கர்மாை்ெ, பாரதூர்மாை்ெ. இருநத 
தபாதிலும், இக்கழிவுப ்பாருடகளின தாக்கங்கள, 
பாதிபபுகள, பயங்கரத்தன்்ம குறித்து கெைம் 
்சலுத்தபபடாத நி்ல்்ம்ய பரெலாகக் காண 
முடிகினறைது. 

அதததநரம் இக்கழிவுப ்பாருடக்்ள இலாப -
மீடடும் தநாக்கில் பயனபடுத்திக் ்காளபெரகளும் 
இருக்கதெ ்சய்கினறைைர. அெரக்ளது இலக்கு 
இலாபம்தான. ஆைால் அக்கழிவுப ்பாருடக்ளால் 
ஏற்படக் கூடிய தாக்கங்கள, பாதிபபுகள குறித்து 
அெரகள அக்க்றை ்காளெதில்்ல. 

இதததெ்்ள சில நாடுகள தம் நாடடுக் கழிவுப 
்பாருடக்்ள தெறு நாடுகளுக்கு ஏற்று்மதி ்சய்து 
அபபுறைபபடுத்துெதில் கெைம் ்சலுத்துகினறைை. 
இநநாடுகள தம் கழிவுப ்பாருடக்்ள த்மது 
பூமியில் ்காடடி சுற்றைாட்ல ்மாசுபபடுத்தெ்தத் 
தவிரத்துக் ்காள்ளதெ அதிக அக்க்றை எடுத்துக் 
்காளகினறைை. இவொறைாை நாடுகள தம் கழிவுப 
்பாருடக்்ள ெ்ளரமுக ்மற்றும் ஏ்ை நாடுக-
ளுக்கு ஏற்று்மதி ்சய்கினறைை. ஏ்ைனில் கழிவுப 
்பாருடகளின தாக்கங்க்்ளயும் பாதிபபுக்க்்ள-
யும் அநநாடுகள அறிநதிருபபதன ்ெளிபபாதட 
அதுொகும். 

இவொறைாை நி்லயில், பிரித்தானியாவில் இருநது 
நாடடுக்குள கழிவுப ்பாருடகள இறைக்கு்மதி ்சய்யும் 
மு்றைதகடு இடம்்பறுெ்த 2019 இல் சுங்கப பிரி-
விைர கணடுபிடித்தைர. மீள ஏற்று்மதி தநாக்கங்க-
ளுக்காகப பயனபடுத்தபபடட ்்மத்்தகளில் இருநது 
எடுக்கபபடட உதலாகம் எைக் கூறிதய இக்கழிவுப 
்பாருடகள நாடடுக்குள தருவிக்கபபடடுள்ளை. 

கடநத 2017, 2018, 2019 ஆகிய ெருடங்க-
ளில் இக்கழிவுப ்பாருடகள நாடடுக்குள இறைக்கு-
்மதி ்சய்யபபடட்்ம கணடுபிடிக்கபபடட ச்மயம் 
ெ்ர 263 ்காளகலனகளில் இ்ெ இறைக்கு்மதி 
்சய்யபபடடிருநத்்மயும் ஆரம்ப விசார்ணக-
ளில் ்தரியெநதது. இவவிடயம் நாடடில் ்பரும் 
தபசு்பாரு்ளாைததாடு கடும் எதிரபபுகளும் ்தரி-
விக்கபபடடை. 

இநதச் சூைலில் ்காழும்பின கழிவுப ்பாருட-
க்்ள புத்த்ளம் வில்பத்துக்கு அருகிலுள்ள அறு-
்ெக்காடடில் ்காடடுெதற்காை நடெடிக்்கக்்ள 
அன்றைய நல்லாடசி அரசாங்கம் முன்ைடுத்துக் 
்காணடிருநதது. ்காழும்பிலிருநது 160 கிதலா 
மீற்றைரகளுக்கும் அபபாலுள்ள அறு்ெக்காடு 
மிகவும் தூயபூமி. அதில் கழிவுப ்பாருடக்்ளக் 
்காடடி அத்ை அசுத்தபபடுத்த தெணடா்்மை புத் -
த்ளம் ்மக்கள நூறு நாடகளுக்கும் த்மலாக எதிரபபு 
ஆரபபாடடங்க்்ள முன்ைடுத்துக் ்காணடிருநத-
ைர. இருநதும் அன்றைய ஆடசியா்ளரகள அநத 
்மக்களின எதிரப்ப சிறிதும் கெைத்தில் எடுத்துக் 
்காள்ளாது, அறு்ெக்காடடில் கழிவுப்பாருடக-
்்ளக் ்காடடும் நடெடிக்்க்ய பலத்த பாதுகாபபு 
ஏற்பாடுகளுடன முன்ைடுத்திருநதைர.

இவொறைாை சூைலில் ந்ட்பற்றை ஜைாதிபதித் 
ததரதலில் ஸ்ரீ லங்கா ்பாதுஜை ்பரமுை கடசி 
சாரபில் தபாடடியிடட ஜைாதிபதி தகாடடாபய ராஜ -
பக்ஷ, அநதநத உளளூராடசி ்மனறைத்தின கழிவுப 
்பாருடகள அநதநத பகுதியிதலதய ் கயா்ளபபடடு 
முகா்்மத்துெம் ்சய்யபபட தெணடும், ்ெளிநாட -
டிலிருநது இறைக்கு்மதி ்சய்யபபடட கழிவுப ்பாருட-
கள குறித்த நாடடுக்தக திருபபி அனுபபி ்ெக்கப-
பட நடெடிக்்க எடுக்கபபடும்' எனறும் குறிபபிடடார

இவொறைாை நி்லயில் இங்கிலாநதிலிருநது 
இறைக்கு்மதி ்சய்யபபடட கழிவுப ்பாருடகள இங்கி -
லாநதுக்தக மீணடும் திருபபி அனுபபி ்ெக்கபபட 
தெணடும். அதற்காை நடெடிக்்கக்்ள முன்ை-
டுக்கு்மாறு 2020 ஒக்தடாபர 14 ஆம் திகதி ்மத்திய 
சுற்றைாடல் அதிகார ச்பக்கு நீதி்மனறைம் உத்தரவிட-
டது. அதற்க்்மய அநத 263 கழிவுப ்பாருடகள 
்காளகலனக்்ளயும் மீ்ள ஏற்று்மதி ்சய்யும் நட -
ெடிக்்ககள முன்ைடுக்கபபடடை. அநத அடிப்ட-
யில் ்காழும்புத் து்றைமுகத்தில் எஞ்சி இருநத 45 
்காளகலனகளும் சுங்கப பணிபபா்ளர நாயகத்-
தின த்ல்்மயில் தநற்றுமுனதிைம் இங்கிலாந-
துக்கு அனுபபி ்ெக்கபபடடை. 

இலங்்கயாைது ்ெளிநாடுகளின கழிவுக-
்்ளக் ்காடடும் பூமி அல்ல. அதற்கு இட்மளிக்கப-
படக் கூடாது எனபதுதான இநநாடடின மீது அனபு 
்காணட ஒவ்ொரு பிர்ஜயிைதும் விருபபும் 
எதிரபாரபபும் ஆகும். 

ஆகதெ கழிவுப ்பாருடக்்ள மு்றையாகவும் 
சீராகவும் ்கயாளெதுடன முகா்்மத்துெம் ்சய்ய-
வும் தெணடும். இவவிடயத்தில் ் பாது்மக்கள உடபட 
அரச, தனியார து்றையிைர உளளிடட அ்ைெரும் 
்பாறுபபுணரநது ்சயற்படுெது அெசியம். 

35, டி. ஆர. விஜயெரதை ்மாெத்்த, ்காழும்பு- - 10

தபால் ்படடி இலக்கம் : 834
்தா்லதபசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

்பக்ஸ் : 2429270, 2429329, வி்ளம்பர முகா்்மயா்ளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

4 2022 ்பபரெரி 23 புதனகிை்்ம23–02–2022

ஹிஜ்ரி ெருடம் 1443 ரஜப பி்றை 21
பிலெ ெருடம்  ்மாசி ்மாதம் 11ம் நாள         புதனகிை்்ம

தமிழ்நாடு உள்ளூரநாட்சித் ததரதலில்  
வெற்றியை அள்ளிக் குவித்தது தி.மு.க

MDRT தயகயைைநாளரகள் 300 தேயர ேதிவு வெய்து
ெரலநாற்று ெநாதயை ேயைத்த யூனிைன் அஷ்யூரன்ஸ்

உணரவு, உயிதரநாட்ைம் மிகுநத ேயைப்புகயள  
தநதெர இலக்கிைெநாதி வதளிெத்யத த�நாெப்

தமிைக உள்ளாடசித் ததரதலில் 
அ்ைத்து ்மாநகராடசிகளிலும் 
தி.மு.க கூடடணி தெடபா்ளரகத்ள 

தநற்று முனைணியில் இருநதைர. 
இதைால் ்்மாத்தம் உள்ள 21 ்மாநகராட-
சிக்்ளயும் தி.மு.க ்கபபற்று்்மனபது 
தநற்று உறுதியாகியிருநதது.   

தமிைகத்தில் 21 ்மாநகராடசிகள, 138 
நகராடசிகள, 489 தபரூராடசிகளில் 
12,601 ொரட கவுனசிலர பதவியிடங்-
களுக்கு கடநத 19- ஆம் திகதி ததரதல் 
ந்ட்பற்றைது. இத்ததரதலில் பதிொை 
ொக்குகள 268 நி்லயங்களில் தநற்றுக் 
கா்ல 8 ்மணி முதல் எணணபபடடு 
ெநதை.   

21 ்மாநகராடசிக்்ளயும் தி.மு.க ்கப-
பற்றி உள்ளது. தி.மு.க கூடடணி -923 
ொரடகளிலும், அ.தி.மு.க கூடடணி -132 
ொரடகளிலும் தநற்று முனனி்லயில் 
இருநதது.   

்மாநிலத்்த ஆளும் தி.மு.க நகராடசிகளி-
லும் முனனி்ல ெகித்து ெருகிறைது. அக்கடசி 
134 இலும், அதிமுக 1 இலும் முனனி்ல 
ெகித்து ெருகிறைது. இதன மூலம் ்சன்ை 
்மாநகராடசி மீணடும் தி.மு.க ெசம் ஆகிறைது.   

கடநத 2011- ஆம் ஆணடு ந்ட்பற்றை 

ததரதலில் அ.தி.மு.க. முதல் மு்றையாக 
்சன்ை ்மாநகராடசி்ய ்கபபற்றியி-
ருநதது. தற்தபாது ்சன்ை ்மாநகராடசி 
தி.மு.க ெசம் ெநதுள்ள நி்லயில், ்மக்-
க்ளால் ததரந்தடுக்கபபடட ்மாநகராடசி 
உறுபபிைரகள அடுத்த ்மாதம் (்மாரச்) 
4- ஆம் திகதி ்மாநகராடசியின த்மய்ர 
்ம்றைமுக ததரதல் மூலம் ததரந்தடுக்க 
உள்ளைர. நாகரதகாவில் ்மாநகராடசியாக 
தரம் உயரத்தபபடட பிறைகு முதல் த்மயர 
பதவி்ய தி.மு.க ்கபபற்றி அசத்தியுள-
்ளது.   

தூத்துக்குடி ்மாநகராடசியில் 60 ொரட-

களில் தி.மு.க 50 ொரடகளில் ்ெனறு ்மாந-
கராடசி்ய ்கபபற்றியுள்ளது. தூத்துக்குடி 
்ெற்றிக்கு கனி்்மாழி எம்.பியும் ஒரு காரணம் 
ஆகும். அெரது ்தாடர பிரசாரம் ்மக்களிடம் 
ஆடசியின சாத்ைக்்ள ்காணடு தசரத்துள-
்ளது எனகிறைாரகள அெதானிகள. தூத்துக்குடி 
்மக்களுக்கும் கனி்்மாழிக்கும் இருக்கும் பாசப 
பி்ணபபு அதிகம் உள்ளது.   

கவிஞர, எழுத்தா்ளர, இலக்கியொதி, 
தமிழ் ஆரெலர ஆகியெற்றிலும் ்ஜாலித்த 
கனி்்மாழி, அரசியலிலும் அெரது ்சயல்பாடு-
கள ்டல்லி ெ்ர ்காடி கடடியுள்ளது. கடநத 
2007 ஆம் ஆணடு ராஜ்யசபா உறுபபிைராக 

முதல்மு்றையாக கனி்்மாழி ராஜ்யசபா 
எம்.பியாக நியமிக்கபபடடார. மீணடும் 
2013 ஆம் ஆணடு இரணடாெது 
மு்றையாக ராஜ்யசபாவுக்கு கனி்்மாழி 
ததரவு ்சய்யபபடடார.   

அபதபாதும் தமிைகத்தின குரலாக 
ஒலித்தார. சமூகம் சாரநத எநத ஒரு பிரச்-
சி்ையாக இருநதாலும் முதல் ஆ்ளாக 
குரல் ்காடுத்து ெநதார. இநத ்ெற்-
றிக்கு பினைால் கனி்்மாழியின கடும் 
உ்ைபபு இருக்கிறைது. ்தாடரநது கடு-
்்மயாக தபாராடி, தன கடசி ெ்ளர பாடு-
படடு ெரும் கனி்்மாழிக்கு அணணன 
முதல்ெர மு.க.ஸ்டாலின எனை பரிசு 
்காடுபபார எனறை எதிரபாரபபு அெரது 
ஆதரொ்ளரகளி்டதய எழுநதுள்ளது. 
கடசியின த்ல்்மக் கைக பதவிகளில் 

ஒன்றை கனி்்மாழிக்கு ெைங்க தெணடும் என-
பதுதான அெரது ஆதரொ்ளரகளின எணண-
்மாக இருக்கிறைது. இத்த்ை ் தாடர ் ெற்றி்ய 
குவித்த கனி்்மாழிக்கு அணணனிடம் இருநது 
பரிசு கி்டக்கு்மா எனப்த ்பாறுத்திருநது-
தான பாரக்க தெணடும்.   

இலங்்கயில் தெக்மாக ெ்ளரநது 
ெரும் ஆயுள காபபுறுதி தச்ெ ெைங்-
குநராை யூனியன அஷ்யூரனஸ் 

பிஎல்சி, இலங்்கயின காபபுறுதி ெரலாற்றில் 
இதுெ்ர பதிொகியிருநத ஆகக் கூடிய MDRT 
த்க்்மயா்ளரகள எணணிக்்கயாை 300 
தப்ர பதிவு ்சய்து ெரலாற்றுச் சாத்ை 
ப்டத்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 2020 
ஆம் ஆணடுடன ஒபபிடு்கயில் இநத எண-
ணிக்்க 74 சதவீத அதிகரிபபாகும். 

சிறைநத ஐநது Top of the Table த்க்்மயா-
்ளரகள, இருபது Court of the Table த்க்்ம-
யா்ளரகள ்மற்றும் இருநூற்று எழுபத்்தநது 
MDRT த்க்்மயா்ளரக்்ள பதிவு ்சய்து, 
து்றையின முனதைாடி எனும் நி்ல்ய நிறு-
ெைம் எய்தியுள்ளது. 

சரெததச ரீதியில் ஏற்றுக் ்காள்ளபபடட 
ஆயுள காபபுறுதி ்மற்றும் நிதிச் தச்ெகள 
து்றையின நிய்மச் சிறைப்ப உறுதி ்சய்ெ-
தில் சரெததச ரீதியில் ஏற்றுக் ்காள்ளபபடட 
சுயாதீை ்மற்றும் சரெததச ்கௌரவிபபாக 
MDRT அ்்மநதுள்ளது. அதன ஊழியரகள 
குறிபபிடட்ளவு தரகு ்மற்றும் ெரு்மாைத்்த 
எய்த தெணடும் எனபதுடன, நிபுணத்துெ 
அறிவு, கணடிபபாை ஒழுக்க்மாை நடத்்த 
்மற்றும் சிறைநத ொடிக்்கயா்ளர தச்ெ ஆகிய-
ெற்்றை ்ெளிபபடுத்த தெணடும்.

சாத்ையா்ளரகள ்தாடரபில் பிரத்ம நி்றை-
தெற்று அதிகாரி ஜுட தகாம்ஸ் கருத்துத் ்தரி-
விக்்கயில், “்காவிட-19 ்தாற்றுப பரெலு-
டன எழுநதிருநத சொல்களுக்கு ்மத்தியிலும், 
காபபுறுதி ்மற்றும் நிதிச் தச்ெகள நிபுணர-
கள உயரநத ்கௌரவிப்பப ்பற்று இலங்-
்கயில் 1 ஆம் தர MDRT சாத்ையா்ளர 
எனும் நி்ல்ய எய்தியுள்ள்்ம உண்்ம-

யில் எைக்கு மிகவும் ்பரு்்ம 
தசரபபதாக அ்்மநதுள்ளது. 
300 சாத்ையா்ளரகள எனும் 
உயரநத எணணிக்்க்ய பதிவு 
்சய்துள்ள்்மயாைது, நா்ளாந-
தம் எ்மது ொடிக்்கயா்ளரகளின 
நம்பிக்்க்ய ்ெனறை பங்கா-
்ளரகள எனும் நி்ல்ய எய்தும் 
ெ்கயிலாை எ்மது ஆதலாசகர-
களின சிறைநத பணி்ய ்ெளிப-
படுத்தியுள்ளது. எ்மது ஆதலாச-
கரகளுக்கு எைது ்மை்மாரநத 
நல்ொழ்த்துக்்ளத் ்தரிவித்துக் 
்காளெதுடன, உயரநத ஒழுக்கவிதிமு்றைக-
்்ளப பினபற்றி சிறைநத வி்ைத்திறை்ைப 
பதிவு ்சய்ெதில் பங்காற்றியிருநத எ்மது சகல 
ஆதலாசகரகளுக்கும் எைது நல்ொழ்த்துக்்ள-
யும் ் தரிவித்துக் ் காளகினதறைன. எ்மது ொடிக்-
்கயா்ளரகளுக்கு த்மது கைவுக்்ள எய்துெ-
தில் உதவிக்்ள ெைங்கக் கூடிய ெ்கயில் 
எ்மது ஆதலாசகரகளின வி்ைத்திறை்ைக் 
கடடி்யழுபபுெதில் நாம் ்தாடரநதும் ஆதரெ-
ளிக்க தெணடும். எம் மீது நம்பிக்்க ்காண-
டுள்ள ொடிக்்கயா்ளரகள மீது நாம் எனறும் 
நனறி ்தரிவிக்கினதறைாம்” எனறைார.

விற்ப்ைச் ்சயலணியிைருக்கு சிறைநத 
ொடிக்்கயா்ளர அனுபெங்க்்ளப ்பற்றுக் 
்காடுக்கக் கூடிய ெ்கயில் அெரகளுக்கு 
ெலுவூடடும் ெ்கயில் பயிற்சித் திடடங்க்்ள 
முன்ைடுபபதிலும், நவீை ்தாழில்நுடப ெச-
திக்்ள ஏற்படுத்திக் ்காடுபபதிலும், ்தாழிற்-
து்றையின முனதைாடியாை ்கௌரவிபபுக்்ள 
ெைங்குெதிலும் நிறுெைம் ்தாடரநதும் உறுதி-
யாக கெைம் ்சலுத்தி ெருகினறைது.

யூனியன அஷ்யூரனஸ் நிறுெைத்தின பிரத்ம 

விநிதயாக அதிகாரி ்சைத் ஜயதிலக கருத்துத் 
்தரிவிக்்கயில், “பிரிவுகள MDRT த்க்்ம-
யா்ளரகளின எணணிக்்க சாத்ை மிகுநத 
்பறு்மதி்ய எய்தியுள்ள்்ம்யயிடடு முகெர 
்மற்றும் கூடடாண்்ம வியாபாரப பிரிவு மிகவும் 
்பரு்்ம ்காளகினறைது. யூனியன அஷ்யூ-
ரனஸ் முகெரகள ்மற்றும் நிதி ஆதலாசகரகள 
உயரநத நி்ல்ய எய்துெ்த உறுதி ்சய்-
ெதில் யூனியன அஷ்யூரனஸ் காணபிக்கும் 
அரபபணிப்ப இது த்மலும் உறுதி ்சய்துள-
்ளது. சிறைநத ொடிக்்கயா்ளர தச்ெக்்ளப 
்பற்றுக் ்காடுபபதில் யூனியன அஷ்யூரனஸ் 
காணபிக்கும் முக்கியத்துெத்்த த்மலும் உறுதி 
்சய்யும் ெ்கயிலும், சரெததச நிய்மங்க்்ள 
நிறுெைம் ்தாடரச்சியாக எய்துெ்த உறுதி 
்சய்யும் ெ்கயிலும் UA Premier Club இன 
அறிமுகம் அ்்மநதுள்ளது” எனறைார. 

பிரத்ம பாங்கசூரனஸ் அதிகாரி விநதியா 
கூதர கருத்துத் ்தரிவிக்்கயில் “நாடடின 
முதல் தர பாங்கசூரனஸ் தச்ெ ெைங்குந-
ராக ெ்ளரச்சி கணடுள்ள யூனியன அஷ்யூ-
ரனஸ் நிறுெைத்தின பாங்கசூரனஸ் பிரி்ெக் 

்காணடுள்ள்தயிடடு நாம் 
்மகிழ்ச்சிய்டகினதறைாம். நாடடின 
்மா்பரும் பாங்கசூரனஸ் தச்ெ 
ெைங்குநர எனும் ெ்கயில், 
எ்மது த்க்்ம ொய்நத ்மற்றும் 
அனுபெம் மிக்க முகெரகளினூ-
டாக, சிறைநத தச்ெக்்ள ொடிக்-
்கயா்ளரகளுக்கு ்பற்றுக் 
்காடுபபதற்கு நடெடிக்்ககள 
த்மற்்காள்ளபபடடுள்ளை. எ்மது 
காபபுறுதி உறைவு தபண அதிகாரி-
களின அரபபணிபபாை ்சயற்-
பாடுகள ்மற்றும் கடிை உ்ைப-

்பக் ்கௌரவிக்கும் ெ்கயில் யூனியன 
அஷ்யூரனஸ் Circle of Excellence எனபது 
அறிமுகம் ்சய்யபபடடிருநதது. இதனூடாக 
அெரகளுக்கு சிறைநத ்ெகு்மதிக்்ள அனுப-
விபபதற்கும், ்தாழிற்து்றையில் ்கௌரவிபபு-
க்்ளப ்பற்றுக் ்காளெதற்கும் ொய்பபுகள 
ெைங்கபபடுகினறைை” எனறைார.

்காழும்புப பங்குபபரிெரத்த்ையில் படடி-
யலிடபபடட இலங்்கயின ்மா்பரும் நிறுெ-
ை்மாை தஜான கீல்ஸ் த�ால்டிங்சின அங்-
கத்துெ நிறுெை்மாக யூனியன அஷ்யூரனஸ் 
திகழ்கினறைது. நாட்ளாவிய ரீதியில் பரநத கி்்ள 
ெ்லய்்மபபினூடாக 3000 க்கும் அதிக-
்மாை ஊழியரக்்ளக் ்காணடு இயங்கும் 
யூனியன அஷ்யூரனஸ், ்தாடரச்சியாை தைது 
ஊழியரகள, தீரவுகள ்மற்றும் ்சயனமு்றை-
கள தபானறைெற்றில் ொடிக்்கயா்ளரக்்ள 
்்மயபபடுத்திய முனதைற்றைங்க்்ள த்மற்-
்காளளும் ெ்கயில் முதலீடுக்்ள த்மற்-
்காணட ெணணமுள்ளதுடன, ்மாற்றை்ம்டநது 
ெரும் ஆயுள காபபுறுதித் து்றையில் கெைம் 
்சலுத்துகினறைது. 

க�ொழும்பு ்காடடாஞ்தச்ை 
்ெஷ்ணவி உணெகத்தில் 
ஈைத்து ப்டபபிலக்கியொதி 

்தளிெத்்த தஜாசப அெரகளின பிறைநத திை 
விைா ்காணடாடபபடடது. 'சாகித்திய ரத்ைா' 
்தளிெத்்த தஜாசபபின 88ஆெது பிறைநத 
நா்்ள முனனிடடு இநநிகழ்வில் ொழ்த்துக-
ளும் பாராடடுக்களும் ெைங்கபபடடை. அெ-
ரு்டய இலக்கிய சாத்ைகளுக்காக கைடா-
வில் ொழும் ்பாறியிய்ளா்ளரும், இலங்்க_ 
இநதிய காங்கிரஸ் ஸ்தாபக உறுபபிைராை 
்பரியசாமியின புதல்ெரு்மாை ்பரிய-
சாமி பாதலநதிரா ்மற்றும் ்ம்லயக புரடசிப 
பாெலன படடணம் பி.ஆர.்பரியசாமி அெரக-
ளின புதல்ெராை பி.சிெஞாைம் ஆகிய இருெ-
ரும் இ்ணநது அனுபபிய ்பாற்கிழியும் அன-
பளிபபாக ெைங்கபபடடது. இநநிகழ்ச்சி்ய 
மூத்த ஊடகவியலா்ளர எச்.எச்.விக்கிர்மசிங்க   
விரிொக ஒழுங்கு ்சய்திருநதார.  

பாராளு்மனறை உறுபபிைரும் ்ம்லயக 
்மக்கள முனைனியின த்லெரு்மாை தெ.இ-
ராதாகிருஷ்ணன, தபராசிரியர தசா.சநதிரதச-
கரன, முனைாள இநது கலாசார இராஜாங்க 
அ்்மச்சர பி.பி.ததெராஜ், திைகரன பிரத்ம 
ஆசிரியர ்சநதில் தெலெர ஆகிதயார நிகழ்ச்-
சியில் ொழ்த்து்ரக்்ள ெைங்கிைாரகள. 
விைாவில், கைடா ொழ் இநதிய ெம்சாெளி 
்மக்களின பிரதிநிதியாக ்மாத்த்்ள ்ஜய்ஹிந-
ராஜூம் கலநது ்காணடார.  

்தளிெத்்த தஜாசப இலங்்க அரசாங்-
கத்திைால் 'சாகித்திய ரத்ைா' விருது ெைங்கி 
்கௌரவிக்கபபடடெர. அெருக்கு கரிகாற்தசா-

ைன விருது, விஷ்ணுபுரம் விருது, தமிழியல் 
விருது எனபைவும் ெைங்கபபடடிருநதை. 
அெரு்டய பல நூல்களுக்கு சாகித்திய ்மண-
டலப பரிசு ெைங்கபபடடுள்ளது. அவுஸ்திதர-
லியா, கைடா, லணடன நாடுக்்ளச் தசரநத 
க்ல இலக்கிய அ்்மபபுக்கள, எழுத்தா்ளர 
தஜாசப்ப  த்மது நாடுகளுக்கு ெரு்மாறு 
அ்ைபபு ெைங்கி ்கௌரவித்துள்ளை. 

அெரு்டய 'நாமிருக்கும் நாதட' எனறை 
சிறுக்தத் ்தாகுதி்ய ்ெக்றை பதிபபகம் 
யாழ்பபாணத்தில் தகாலாகல்மாக ்ெளியிடடு 
்ெத்தது. இதற்காை ஏற்பாடுக்்ள அபதபாது 
்சய்திருநதெர யாழ் பல்க்லக்கைகத்தில் 
்பாருளியல் விரிவு்ரயா்ளராக பணியாற்றிய-
ெரும், தற்தபாது லணடனில் ொழ்பெரு்மாை 
பது்்ள மு.நித்தியாைநதன ஆொர. 

"தமிழ் சமூகம் ப்டபபிலக்கியொதிகளுக்தக 
முக்கியத்துெ்மளித்து ெநதுள்ளது. அவொதறை 
இனறு ்தளிெத்்த தஜாசப தபானறை சமூக 
உணரவுகளுடன எழுதுபெரகள ்கௌரவிக்கப-
படுகினறைாரகள. ஆய்தெடுகளில் காணபபடாத, 
காணபபடக் கூடாத உணரவுகளும் உயிதராட-
டமும் க்லதநரத்தியும் ப்டபபிலக்கியொதி-
யாை ்தளிெத்்த தஜாசபபின எழுத்துக்க-
ளில் உள்ளை. அத்துடன தஜாசப அெரகளின 
சிறுக்தகள, அ்ெ நடநத காலத்து சமூக 
நி்ல்்மக்்ள ஆெணபபடுத்தும் ெரலாற்-
றுப பதிவுக்ளாக ்காள்ளத்தக்க்ெ" எை 

தைது ொழ்த்து்ரயின தபாது தபராசிரியர 
தசா. சநதிரதசகரன குறிபபிடடார.   

பி.பி. ததெராஜ் த்மது உ்ரயின தபாது, 
"இனறு ்ம்லயக ்மக்கள எைபபடும் இநதிய 
ெம்சாெழித் தமிைரகள, இலங்்கயின 
பல்லிை சமூகத்தின ஒரு அங்க்மாகி விடட-
ைர. தமிைர எனறு ் பாது அ்டயா்ளத்துடன 
அெரகளுக்்கை தனியாை சில க்ல, கலா-
சாரப பணபாடுகளும் இருக்கினறைை. இவெ-
்கயில் ்ம்லயக ்மக்களின கலாசாரம், 
சமூக ் பாரு்ளாதார ொழ்க்்க எனபெற்்றை 
பிரதிபலிக்கும் தஜாசபபின சிறுக்தகள, 
்ம்லயக ்மக்களின தனித்துெ அ்டயா்ளத் -
்தப தபணுெதாயும் ெலுபபடுத்துெதாயும் 
அ்்மகினறைை" எனறைார.  

தபராசிரியர ்த.தைராஜ், வீரதகசரி பிரத்ம 
ஆசிரியர ஸ்ரீகஜன, பத்திரி்கயா்ளர என.எம்.
அமீன, ஈைத்து எழுத்தா்ளர அல்லஸ்்மத் உடபட 
கலநது ்காணட அ்ைெரும் ொழ்த்துக்க-
்்ளத் ்தரிவித்தைர.  

்தளிெத்த தஜாசபபின ஏற்பு்ரயின 
பினைர ெரத்தகப பிரமுகர எல்.தெலு நனறி-
யு்ரயாற்றிைார. ்மதியதபாசைத்துடன விைா  
நி்றைவுற்றைது.  

திைகரன பத்திரி்கயின பிரத்ம ஆசிரி-
யர ்சநதில்தெலெர தஜாசப தம்பதிகளுக்கு 
்பானைா்ட தபாரத்தி ்கௌரவித்தார.

திண்மக் கழிவுப் ப�ொருடகளை 
முளையொக  ளகயொள்வது அ்வசியம்

எடுத்த காரியத்்த முடிப்பதில் கண்ணும்
கருததுமாக இருப்பவரின் உற்வத ்தவறாக எண்-
ணு்பவ்ை விட்டுப ப்பரு்ம அகன்று விடும்.

வி்ைக்கண வி்ையு்டயான தகண்்மதெ றைாக
நி்ைபபா்ை நீங்கும் திரு

�னிக�ொழியின் �டின உழைப்பே   
�ொரணக�ன அவதொனி�ள் �ருத்து

88 ஆவது பிறநததின விைொவில் பு�ைொரம்



குருநாகல் நகரமண்டபத்தில் க்டந்த 19ஆம் திகதி 
நட்டபபற்ற விஜயகுமாரணதுஙகவின் 34 வது 
ஞாபகாரத்்த டவபவத்தில் பங்கறறு உடரயாற-
றுடகயி்ே்ய அடமச்சர ்டேஸ் அழகபபபரும 
இவவாறு ப்தரிவித்்தார.   

அஙகு அவர உடரயாறறுடகயில் ப்தரிவித்்த்தா-
வது: "விஜயகுமாரணதுஙக என்னும் கடேஞன் 
ப்தா்டரபாக இரணடு வி்டயஙகடை ஞாபகபபடுத்்த 
நான் விரும்புகின்்்றன். ஒன்று நான் உயர்தரத்தில் 
மாணவனாக இருந்த ்வடையில் ஆனந்தா கல்லூ-
ரியில்'பம்பரு எவித்' திடரபப்டம் ப்தா்டரபான விமர-
்சனக் கூட்டம் ஒன்று நட்டபபற்ற ்சந்தரபபம் ஆகும். 
அந்த கம்பீரமான கடேஞன் ப்தா்டரபாக என்னுள் 
ஏறபட்ட அன்பு எனக்கு ஞாபகத்தில் உள்ைது.   

இரண்டாவது ்சந்தரபபம் விஜயகுமாரணதுங-
கவின் இறுதி யாத்திடர ஆகும். அவ்வடையில் 
நான் ்சட்டக்கல்லூரி மாணவன். இடைஞனாக எம்-
மிட்ட்ய மரணத்ட்தப பறறிய பயம் காணாமற 
்பான தினம் அதுவாகும். அவவைவு தூரம் மக்கள் 
அவடர ்நசித்்தாரகள். அவருக்காக உயிடர 
பகாடுக்கக் கூ்ட துணிந்தாரகள். இந்த மரணம் 
1998 பபபரவரி மா்தம் நிகழந்தது. எமது வாழக்-
டகயில் எணபதுகடைப ்பான்்ற ்சவால்மிக்க அர-
சியல் பயஙகரவா்தம் காணபபட்ட காேம் ஒன்ட்ற 
இதுவடர ்சநதித்்ததில்டே.   

நான் அவரது கருத்துகளில் முக்கியமான இரணடு 

வி்டயஙகடைப பறறி குறிபபி்ட விரும்புகி-
்்றன். ஒன்று, ஜனநாயக ்பாக்டக இ்டது்சாரி 
மறறும் நடுநிடேடமயு்டன் இடணக்க விஜ-
யகுமாரணதுஙக காடடிய முயறசி. இரண்டா-
வ்தாக ்்தசிய ஒறறுடமக்காக, நல்லிணக்கத்-
துக்காக பயமின்றி அவர எடுத்்த முடிவுகள். 
விஜயகுமாரணதுஙகவின் சிந்தடனயின் 
அடிபபட்டயான அந்த இரணடு தூணகடை 
நாம் மீணடும் அரஙகிறகு பகாணடு வர 
்வணடும்.   

யுத்்தம் இ்டம்பபற்ற ்சவாோன ்வடையில் 
வ்டக்கிலும், ப்தறகிலும் ஆயு்த்மநதிய இடை-
ஞரகளுக்கு மத்தியில் நாடடின் ஐக்கியத்துக்-
காக நிராயு்தபாணியாக நின்்ற கடேஞராக 
விஜயகுமாரணதுஙக காணபபட்டார. அவர 
அந்தப பயணத்தின் ்பாது இ்டது்சாரிகளி-
னதும் ஜனநாயக ்சக்திகளினதும் இடணப-
டப்ய எதிரபாரத்்தார. அ்தடன ப்தரிவு 
ப்சய்த எல்ோ ்சந்தரபபஙகளிலும் எமது நாடு 
முன்்நாக்கிச ப்சன்்றது. இ்தடனப புரிநது 
பகாண்ட இரணடு ்தடேவரகள் இருக்கின்-
்றாரகள். விஜயகுமாரணதுஙகடவத் ்தவிர 
இட்தப புரிநது பகாண்டவர பிர்தமர மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ ஆவார. 2005 ஜனாதிபதித் ்்தர-

்தலில் இந்த அடனத்து ்சக்திகடையும் அவர 
ஒ்ர இ்டத்திறகு பகாணடு வந்தார. அந்த ்சக்-
தியின் பேத்ட்த புரிநது பகாண்ட மு்தோவது 
்தடேவர விஜயகுமாரணதுஙக ஆவார".   

இவவாறு அடமச்சர ்டேஸ் அழகபபபரும 
்தனது உடரயில் ப்தரிவித்்தார.  

"நிடனவுதினக் கூட்டத்தில் வர்வறபுடரடய 
இடைஞர மறறும் விடையாடடுத் துட்ற 

அடமச்சர நாமல் ராஜபக்ஷ நிகழத்தினார. விஜ-
யகுமாரணதுஙகவுக்கு பாராளுமன்்றத்ட்த பிர-
திநிதித்துவம் ப்சயய ்சந்தரபபம் கிட்டக்காவிட-
்டாலும் அவரின் அரசியல் பயணம் இன்றும் 
அரசியல் புரிபவரகள் மத்தியில் மிகவும் பகௌர-
வத்து்டனும் பபருடமயு்டனும் ஞாபகபபடுத்்தப-
படுகின்்றது. அவரின் அரசியல் வாழக்டகயில் 
அஹிம்ட்சயால் உருவான ஸ்ரீேஙகா மக்கள் 

கடசி ்தற்பாதும் ஜனாதிபதி மறறும் பிர்தமரு்டன் 
மிகவும் கஷ்டமான அரசியல் ்சந்தரபபஙகளில் 
இடணநது ந்டவடிக்டகயில் ஈடுபடுகி்றது" என்று 
அடமச்சர நாமல் ராஜபக்ஷ உடரயாறறுடகயில் 
ப்தரிவித்்தார.   

நீரவழஙகல் அடமச்சர வாசு்்தவ நாணயக்கார 
உள்ளிட்ட பே அரசியல் பிரமுகரகளும் இஙகு உடர-
யாறறினாரகள். அஙகு விஜயகுமாரணதுஙக பறறி 

அமர சிசில் ்சம்பத் எழுதிய நூல் ஒன்றும் பவளியி-
்டபபட்டது.   

அடமச்சர வாசு்்தவ நாணயக்கார, பாராளுமன்்ற 
உறுபபினரகைான ்பராசிரியர திஸ்்ஸ வி்தாரண, 
்சாந்த பண்டார, அ்சஙக நவரத்தின, ்காப குழுவின் 
்தடேவர கோநிதி ்சரித்்த ்ேரத் உள்ளிட்ட பே அர-
சியல்வாதிகள், புத்திஜீவிகள் பபருமைவில் இநநிகழ-
வில் கேநது பகாண்டாரகள்.   

அடனத்துேக ்தமிழ மாமன்்றத் ்தடேவர மருத்-
துவ கோநிதி ்வ.்த.்யாகநா்தன் ்தடேடமயில் 
நட்டபபற்ற ்மறபடி நிகழவில் ்தமிழக முன்னாள் 
அடமச்சர என்.நல்லு்சாமி, திருசசி ஆத்மா மனநே 
மருத்துவமடன நிரவாக இயக்குநர ்க.இராமகி-
ருஷணன் ஆகி்யார சி்றபபு விருநதினரகைாக 
கேநது பகாண்டனர. பாவேர க்டவூர மணிமா்றன் 
வாழத்துடர வழஙகினார.

இவவிழாவில் சி்றபபு நிகழவாக ்தமிழபமாழிக்-
காக ்்சடவயாறறிய கவிஞர இரா.முருகன், ்பரா-
சிரியர பர.்சநதிர்மாகன், கவிஞர ்த. அனந்தரா-
மன், கவிஞர ் வ. கல்யாணகுமார, இேஙடகடயச 
்்சரந்தவரும் ப்சன்டனயில் வசிபபவருமான  
எழுத்்தாைர குழநட்த்வலு நித்தியானந்தன், 
கவிஞர ்தனபேடசுமி பாஸ்கரன், கவிஞர ்தனபால், 
முடனவர ஆ.முகம்மது முடகதீன் (துபாய), ்தமி-
ழாசிரியர டி.என்.இமாஜான் (சிஙகபபூர), மருத்து-
வர பஜயக்குமார பேராமன் ஆகி்யாருக்கு ்தமிழ-
மாமணி விருது வழஙகபபட்டது. 

வீரத்்தமிழர விடையாடடுக் கழகம் ்சாரபில் 

சி்றந்த ்சமு்தாய ்்சடவயாைரகைான சிவ.பாேமு-
ருகன், க.திேகவதி, ரா.பரிமைா்்தவி, பாேரஷி, 
ப்ச.்சரவணன் ஆசி்யாருக்கு சி்றபபு விருதுகள் 
வழஙகபபட்டன.

"திருசசியில் எத்்தடன்யா ்தமிழ அடமபபுக-
ளும் ்தமிழ அறிஞரகளும் இருந்த ்பாதிலும், நந-
்தவனம் ்சநதிர்்சகரன் ்தாயபமாழி தினத்ட்த இத்-

்தடகய சி்றபபாகக் பகாண்டாடுவ்தாக விழாவில் 
பங்கற்ற பேரும் பாராடடுத் ப்தரிவித்்தனர.

"இவவா்றான விழாக்கடை ்தமிழரகள் அடன-
வரும் பகாண்டா்ட ்வணடும். உேகின் பே நாடு-
களில் ்தமிழரகள் வாழந்த ்பாதிலும் அவரகளில் 
பேர ்தமிழ ்ப்ச முடியாமல் இருக்கி்றாரகள். மியன்-
மார ்பான்்ற நாடுகளில் உள்ை குழநட்தகளுக்கு 
்காயில்களில் டவத்து ்தமிழபமாழி ப்சால்லிக் 
பகாடுக்கி்றாரகள். அங்க இராணுவ ஆடசி ந்டப-
ப்தால் மியன்மார பமாழியில்்தான் மாணவரகள் 
கறக ்வணடும் என்்ற கட்டாயம் இருபப்தால், 

்தாயபமாழியான ்தமிடழ ம்றநது வி்டக் கூ்டாது 
என்ப்தறகாக அஙகுள்ை ்தமிழ மக்கள் ்தமிடழக் 
கறப்தறகு பே முயறசிகள் எடுத்து வருகி்றாரகள். 
ஆனால், நமக்கு அபபடியான நிடே இல்டே. 
வைரும் ்தடேமுட்றக்கும் நமது பமாழி பறறிய 
உணரடவ பகாணடு ப்சல்ே ்வணடும்" என்று 
முன்னாள் அடமச்சர நல்லு்சாமி ்தனது உடரயில் 
குறிபபிட்டார. அநநிகழவில் ்வ.்த.்யாகநா்தன் 
ப்தாகுத்துள்ை 'ஒளிரும் ்தமிழ' என்்ற நூல் பவளி-
யி்டபபட்டது. முன்ன்தாக நந்தவனம் பவுண்்ட்சன் 
்தடேவர நந்தவனம் ்சநதிர்்சகரன் அடனவடர-
யும் வர்வறறு நிகழடவ ஒருஙகிடணக்க, வீரத்்த-
மிழர விடையாடடுக் கழகத் ்தடேவர ்ஜா்சப ப்சை-
தில்குமார அடனவருக்கும் நன்றி ப்தரிவித்்தார.

இநநிகழவின் ்பாது '்தமிழமாமணி' விருது 
வழஙகபபட்டவரகளில் ஒருவரான குழநட்த்வலு 
நித்தியானந்தன் மட்டக்கைபபு மாவட்டத்தின் ஏ்றாவூ-
டரச ்்சரந்தவர. நித்தியானந்தன் க்டந்த ஒன்்றடர 

்த்சாப்த காேத்துக்கு ்மோக ்தமிழநாடடின் ப்சன்-
டனயில் வசித்து வருகின்்றார.

ப்சன்டன Chris counselling care Trust உைநே 
ஆ்ோ்சகராகவும், கிறிஸ்்தவ ்சமயப ்பா்தகராக-
வும் அஙகு நீண்ட காேமாகப பணியாறறி வருகின்-
்றார நித்தியானந்தன்.

்தமிழநாடடின் பல்்வறு பிர்்த்சஙகளிலும் 

அவரது மக்கள் நேப பணிகள் ப்தா்டரநது பகாணடி-
ருக்கின்்றன. ்சமயப பணிகள் என்ப்தறகு அபபால், 
உைநே ஆ்ோ்சடன ்்சடவகளி்ே்ய ்பா்தகர 
நித்தியானந்தன் மிகவும் பரபரபபாக அங்க இயங-
கிக் பகாணடிருக்கின்்றார.

'்சவால்கடை நம்பிக்டகயு்டன் எதிரபகாள்ைல்' 
என்பது நித்தியானந்தன் அவரகைது உைநே 
ஆ்ோ்சடனயின் மகு்டவா்சகம் ஆகும். பா்ட்சாடே 
மறறும் கல்லூரி மாணவரகளுக்கான கவுன்சி-
லிங பணிகளில் மாத்திரமன்றி, குடும்ப உைவை 
ஆ்ோ்சடன மறறும் முரணபாடுகைால் பிை-
வுணடு ்பான குடும்பஙகள், மதுபபாவடனயினா-
லும் ் பாட்தபபபாருடகளுக்கு அடிடமயான்தாலும் 
சீரழிநது ்பானவரகள், மனஅழுத்்தத்தினால் பாதிக்-
கபபட்டவரகள் ்பான்்்றாருக்பகல்ோம் உைவை 
ஆ்ோ்சடனகள் வழஙகி வருகின்்றார அவர.  நிகழ-
நிடே வழியாக அவரது ஆ்ோ்சடனகள் இன்றும் 
ப்தா்டரகின்்றன. ்பா்தகர நித்தியானந்தன் ்சமீபத்-

தில் 'நுணணுயிர எதிரி' என்்ற நூல் ஒன்ட்ற ப்சன்-
டனயில் பவளியிடடிருந்தார. ்சமூக - உைவியல் 
கண்ணாட்டமாக அடமநதிருந்தது அநநூல்.

்தமிழமாமணி நித்தியானந்தன் வந்தாறுமூடே 
மத்திய மகாவித்தியாேயத்தில் உயிரியல் பிரிவில் 
உயர்தரம் பயின்்ற பின்னர, கிழக்கிேஙடக பல்க-
டேக்கழகத்தில் சிே காேம் பணியாறறி விடடு, 
ம்தப பணிகளில் காேடி பதித்்தவர. மட்றக் கல்வி 
பயின்்ற பின்னர, இேஙடகயின் பல்்வறு பகுதி-
களிலும் கிறிஸ்்தவப பணியாைராக ்்சடவடயத் 
ப்தா்டரந்தார. இேஙடகயிலிருநது ப்சன்று ப்சன்-
டனயில் வசித்்தவாறு ்தற்பாது ்தனது பணிகடை 
ப்தா்டரநது வருகின்்ற நித்தியானந்தனின் துடணவி-
யார கோநிதி ஆ.்த. ஆடில் ஷிம்மிபபல், ப்சன்டன 
பாரதி மகளிர கல்லூரியில் இடணப ்பராசிரியரா-
கக் க்டடமயாறறுகின்்றார.

நித்தியானந்தனின் ்தநட்தயார குழநட்த்வலு 
அவரகள், வந்தாறுமூடே மத்திய மகாவித்தியா-
ேயத்தின் புகழபபற்ற ஆசிரியரகளுள் ஒருவர. 
சி்றந்த பணபாைராகப ்பாற்றபபடுபவர. ்பா்தகர 
நித்தியானந்தடனப ்பான்று அவரது ்தநட்தயார 
அமரர குழநட்த்வலுவும் எழுத்துத் துட்றயில் 
மிகுந்த ஈடுபாடு பகாண்டவராவார.

இேஙடகயில் உள்நாடடு யுத்்தம் தீவிரமட்டநதி-
ருந்த அன்ட்றய காேகட்டத்தில், பல்்வறு பநருக்கடி-
களுக்கு மத்தியில் மக்கள்நேப பணிகளில் ஈடுபட்டவர 
நித்தியானந்தன். அவரது அன்ட்றய பணிகளுக்காக 
மக்கைால் இப்பாதும் பாராட்டபபடுகின்்றார. 

இேஙடகடயச ்்சரந்த ஒருவருக்கு ்தமிழநாட-
டில் '்தமிழமாமணி' விருது வழஙகபபடடுள்ைடம 
்பா்தகரும், எழுத்்தாைருமான நித்தியானந்தனுக்-
குக் கிட்டத்்த பகௌரவபமன பாராடடுத் ப்தரிவிக்கப-
படுகின்்றது.

பகாவிட ்தாக்கத்்தால் இேஙடகயில் 10,168 
அர்ச பா்ட்சாடேகளில் வகுபபட்றயில் கல்வி கல்வி 
கறகும் 244,440 ஆசிரியரகைது கறபித்்தல் ப்சயற-
பாடுகளும், 4.3 மில்லியன் மாணவரகைது கற்றல் 
ப்சயறபாடுகளும் பபரிதும் பாதிக்கபபடடிருந்தன.   

பல்கடேக்கழகஙகள், ப்தாழில்நுடபக் கல்லூரி-
கள் மறறும் ்தனியார கல்வி நிடேயஙகள் அடனத்-
தும் மூ்டபபட்ட்்தாடு ்நரடியான வகுபபட்றக் 
கல்விக்கும் ்தட்ட விதிக்கபபட்டது. இக்காேத்தில் 
கற்பாருக்கும் கல்விச ்சமூகத்திறகும் இட்டயிோன 
பிடணபபு முற்றாக துணடிக்கபபடடிருந்தது. மாண-
வரகள் கறபிப்பாரி்டம் இருநது பிரித்-
ப்தாதுக்கபபட்ட காேம் அது. நூேகத்-
திறகு மாணவரகடை வர ்வண்டாம் 
என ஒதுக்கி டவத்்த்்தாடு மடடுமன்றி, 
நூேகத்தில் இருநது நூல் ஒன்றிடன 
எடுத்து வீடடில் இருநது கூ்ட கறக அனு-
மதிக்கபப்டா்த காேபபகுதியாக வரோற-
றில் பதிவாகியுள்ைது.  

ப்சயல்முட்றக் கல்வியானது மாண-
வரகளின் கற்றல் ப்சயன்முட்றயில் 
இன்றியடமயா்த்தாகும். எனினும் பகாவிட அனரத்்த 
காேபபகுதியில் மாணவரகளுக்கு ப்சயன்முட்ற 
மூேம் கறபிக்க முடியா்த காேம் எனோம். ்மலும் 
இக்காேபபகுதியில் பரீடட்சயில்டே, சுயமதிபபீடு 
இல்டே, பு்றக்கிருத்திய ப்சயல்பாடுகளுமில்டே. 
ஓடடுபமாத்்தமாக கல்விபபுேம் இருள் சூழநது ஒடுங-
கிய உேகின் மு்தல் வரோறு இதுவாகும்.   

இருள் சூழந்த ஒரு வரு்டத்தின் பின்னர கல்வி-
யின் வீழசசியிலிருநது மீள்வ்தறகு மாறறுவழி 
்்த்டத் ப்தா்டஙகிய ்சமூகம், வகுபபு முட்ற அறி-
வூடடும் நிகழவுகளில் இருநது விேகி ்நரடித் 
ப்தாடேக்கல்வி முட்றடய ZOOM ்பான்்ற 
இடணயவழித் ப்தா்டரபு ஊ்டாக கல்வி அறி-
வூடடும் ப்சயறபாடட்ட ஆரம்பித்்தது. உணடம-
யில் இது ஓர மாறறீடில்ோ்த நல்ே வழிகாட்டல். 
ப்தா்டரசசியாக கற்றலிலும் கறபித்்தலிலும் வலு-
விழந்த கல்வித் துட்றக்கு இது ஒரு உச்சமான 
திருபபு முடனயும் ஆகும்.   

மாணவரகள் மீது அதீ்த அக்கட்ற பகாண்ட 
அதிபரகள், ஆசிரியரகள், விரிவுடரயாைர-
கள் மறறும் வ்சதி பட்டத்்த பபற்்றார இருள்-
சூழ காேத்து கற்றல் முட்றக்கு ஒளியூட்டத் 
ப்தா்டஙகினர. ப்தாடுடக முட்ற இயக்க டகய-

்டக்கத் ப்தாடே்பசி வ்சதி, குறித்்த ்நரத்திறகுப 
்பாதுமான data, ஆசிரியருக்குத் ்்தடவயான 
டகய்டக்கத் ப்தாடே்பசி உடப்ட ்்தடவயான 
அடிபபட்ட வ்சதிகள், zoom மூேம் மாணவரகடை 
ஒருஙகிடண்தல், இட்டநிறுத்தி வினாக்கடைத் 
ப்தாடுத்்தல், பபற்்றார அல்ேது பாதுகாவே-
ரின் கணகாணிபபு மு்தோனடவ இக்கறபித்்தல் 

முட்றக்கு அவசியமான்தாக அடம-
கின்்றன. ஆரம்பத்தில் ஒரு குறிபபிட்ட 
காேம் வடர மாணவரகளுக்கு மடடு-
மன்றி ஆசிரியரகளுக்கும் இக்கறபித்-
்தல், கற்றல் முட்றடம ்சறறு சிரமமா-
ன்தாக அடமநதிருந்தது. இருபபினும் 
காேப்பாக்கில் வ்சதி பட்டத்்த கல்விக் 

கூ்டஙகள் இவவாயபபிடன கட்டாய கறபித்்தல் 
முட்றயாக மாறறின. சிே முன்னணிக் கல்விக் 
கூ்டஙகள் வகுபபட்றகளில் இருந்்த zoom மூேம் 
கறபிக்கக் கூடிய வ்சதிகடையும் வாயபபுகடையும் 
ஆக்கிக் பகாடுத்்தன. ்தனிடமபபடுத்்தோல் ஒன்ட்ற-
யு்ம கறக முடியா்த பா்ட்சாடே, பல்கடேக்கழக, 
உயர கல்லூரி, ப்தாழில்நுடபக் கல்கல்லூரி மாண-

வரகளுக்கு இடணயத்்தை வாயிோன ்நரடித் 
ப்தாடேக்கல்வி ஒரு வரபபிர்சா்தமாகவும் 
அடமநதிருந்தது. வி்்ச்டமாக ஆயவுகூ்ட ப்சயல்-
முட்றக் கறபித்்தடே zoom கறடக ஊ்டாக 
்மறபகாள்ைல், ஆசிரியரகளுக்கும் மாணவரக-
ளுக்கும் இட்டயிோன இட்டநிடே பிடணபபு, 
ஆரம்பக்கல்வி பயிலும் மாணவரகளுக்கு எழுத்-
துருவாக்கம், ஆசிரியரகளின் ்நரடிக் கணகா-
ணிபபு மு்தோனவறட்ற இக்கறபித்்தல் முட்ற 
மூேம் பூரணமாக எய்த முடியாவிட்டாலும், 
கற்பாருக்கு இவவா்றான மாறறுவழியற்ற 
்வடையில் ்சமூக இட்டபவளிடயப ்பணி 
கறபிபப்தறகும் கல்விப பின்புேத்தில் ஏறப்டப 
்பாகும் நீண்ட நாள் ்தைரவிடனக் குட்றபப்தற-
கும் இடணயவழியிோன ்நரடித் ப்தாடேக்-
கல்வி முட்றயு்டான கறபித்்தல் முட்ற ஒரு வரப-
பிர்சா்தமாக அடமயோயிறறு.   

வ்சதிகளும், வாயபபுகளும் உட்டய கல்விக் 
கூ்டஙகளுக்கும், பிள்டைகளுக்கும் இக்கறபித்-

்தல் முட்ற பபரிதும் உ்தவிய அ்்த்வடை அடிப-
பட்ட வ்சதியற்ற மாணவரகளுக்கு இந்த வரபபி-
ர்சா்தம் கிட்டக்கவில்டே. அ்தறகு பின்வருவன 
காரணஙகைாகும்:   

வ்சதி வாயபபுகள் குட்றந்த மாணவரகளிட்ட்ய 
ZOOM வாயபபிடன ஏறபடுத்திக் பகாள்ைத்்தக்க 
ப்தாடுடக இடணபபாக்கம் பகாண்ட ப்தாடே்பசி 
வ்சதி இல்ோடம.   

பே கற்பாடரக் பகாண்ட குடும்பத்தில் ஒ்ர 
்நரத்தில் பே டகய்டக்கத் ப்தாடே்பசி வ்சதிகடை 
ஏறபடுத்திக் பகாடுக்க பபற்்றாருக்கும் பாதுகாவே-
ருக்கும் முடியாமல் ்பானடம.   

டகய்டக்கத் ப்தாடே்பசி வ்சதி இருந்த 
்பாதிலும் இடணபபு (Net work) துணடிக்கபப்ட-

லும் இல்ோதிருத்்தலும். ஆசிரியரகள் அடனவருக்-
கும் zoom இல் கறபிக்கக் கூடிய ்பாதிய வ்சதியும் 
வாயபபும் முன்னனுபவமும் கிட்டக்கப பப்றாடம.   

ஏடழ மாணவரகளுக்கும், ஆசிரியரகளில் பேருக்-
கும் ்பாதுமான அைவு data கிட்டக்கப பப்றாடம.   

ஆசிரியரகளுக்கும் மாணவரகளுக்கும் பழக்-
கபபட்ட வகுபபட்றக் கறபித்்தல் பழக்கவழக்கங-
களுக்கு இந்த கறபித்்தல் முட்ற மாறுபட்ட்தாக 
அடமநதிருந்தடம.   

இடவ ்பான்்ற காரணஙகளினால் வ்சதிகளும் 
வாயபபுகளும் பபற்ற மாணவரகளின் கல்விநி-
டேடய குறிபபிட்ட அைவு ்மம்படுத்்த முடிந்த 
்பாதிலும் வ்சதிகளும் வாயபபுகளுமற்ற குடும்பஙக-
ளில் உள்ை மாணவரகளின் கல்வி நிடேயில் முன்-
்னற்றத்ட்த ஏறபடுத்்த முடியவில்டே.   

இன்று பகா்ரானா ப்தாறறு ஓரைவு கடடுபபாட-
டிறகுள் வநது வகுபபட்றக் கல்வி ஆரம்பிக்கபபட்ட 
்பாதிலும், அடுத்்த ்தடேமுட்றயினருக்கு இது 
பாரதூரமான ்தாக்கத்ட்த ஏறபடுத்துபமன உேக 
சுகா்தார ்தாபனமும், சுகா்தாரத் திடணக்கைமும் 
ப்தரிவித்துள்ைன. எல்ோ மாணவருக்கும் ்சமத்துவ-
மான கல்வி வாயபடப ஏறபடுத்திக் பகாடுபபது அவ-
சியம். கறபிப்பாரின் ்நரடிக் கணகாணிபபிறகு 
அபபாறபட்ட அறிவூடடும் முட்றயாக இக்கறபித்்தல் 
முட்ற அடமவ்தால் மாணவரகள் கற்றலில் இருநது 
வழி்தவ்றாது கணகாணித்்தல் பபற்்றார அல்ேது 
பாதுகாவேரகளின் ்மோன பபாறுபபாகும்.
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விஜயகுமாரணதுஙக என்னும் புகழ 
பபற்ற கடேஞன் மறறும் 
சி்றபபான அரசியல்வாதியின் 

உணடமயான நிடனவுகூரோனது, 
நாடடுக்காக அடனத்து ஜனநாயக
்சக்திகளும் இடணநது ந்டவடிக்டகயில் 
ஈடுப்ட ்வணடும் என்பட்த உணரத்துகின்-
்றது என்று ஊ்டகத்துட்ற அடமச்சர ்டேஸ் 
அழகபபபரும ப்தரிவித்்தார.

உேகில் பகா்ரானா காரணமாக 
375 மில்லியன் பாதிக்கப-
பட்டது்டன் 5.78 மில்லியன் 

மக்களின் உயிரகள் காவு பகாள்ைபபடடுள்-
ைன. உேகைாவிய ரீதியில் ஏறபடடுள்ை 
இவவனரத்்தத்தின் விடைவாக ்சமூக 
பபாருைா்தார அழிவுகள் முடிவிலியாகத் 
ப்தா்டரநது ப்சல்கின்்றன. அதிலும் குறிப-
பாக பகா்ரானா ்தாக்கம் ஏறபட்ட மு்தல் 
ஓராணடு காேம் உேக்ம இயக்கமறறு 
இருள் சூழந்த பகாடிய காேப பகுதியாகும். 
இக்காேத்தில் ்சமூக பபாருைா்தார இயக்கச 
ப்சயறபாடுகள் மடடுமன்றி உேகில் ்நரடிக் 
கறபித்்தலுக்கும் ்தட்ட ஏறபட்டது.

உேக ்தாயபமாழி தினத்ட்த 
முன்னிடடு அடனத்துேக ்தமிழ 
மாமன்்றமும், நந்தவனம் 

பவுண்்ட்சனும் இடணநது ஏறபாடு ப்சய்த 
முபபபரும் விழா க்டந்த 21.02.2022 
அன்று ்தமிழநாடடின் திருசசி அருண 
்ோட்டலில் சி்றபபாக நட்டபபற்றது.

க�ொர�ொனொ ரேரிடர் �ொலத்தில் ZOOM ஊடொ� 
�ற்கும் வொய்ப்ே இழந்த மொணவர்�ள் ஏ�ொளம்

ஆயு்தரமநதிய இ்ளஞர்�ளுக்கு மத்தியில் ஐக்கியத்துக்�ொ�   
நி�ொயு்தேொணியொ� நின்று கெயற்ேடடவர் விஜயகுமொ�ணதுங�

உல� ்தொயகமொழி தினத்்தன்று 
திருச்சியில் மு்பகேரும் விழொ

அ.துஷாந்தன்...?
Master of Information Technology 

(CQU, Australia) B.SC Hons 
(University of Jaffna)

34 ஆவது ஞொே�ொர்த்்த ்வேவத்தில்   
ஊட�த்து்ை அ்மச்ெர் டலஸ் அழ�்பகேரும

அ்னத்துல� ்தமிழ் மொமன்ைம், நந்தவனம் 
ேவுணரடென் இ்ணநது ஏற்ேொடு

அ்னவருக்கும் ெமத்துவமொன
�ல்வி வொய்ப்ே ஏற்ேடுத்துவதில்
�வனம் கெலுத்துவது அவசியம்

இலங்�்யச் ரெர்ந்த குழந்்தரவலு
நித்தியொனந்தன் உடேட 10 ரேருக்கு
'்தமிழ்மொமணி' விருது

எழுத்்தாைர
நித்தியானந்தன்
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5 வயது சிறுவருக்கும்...
இதேதேளை, க�ொவிட்19 ேடுப் -

பூசி ேழங�ப்்படொவிட்டொல் பிளளை -
�ளுக்கு க�ொவிட்19 கேொற்றுடன் 
கேொடர்பு்பட்ட ‘மிஸ் சி’ Multisystem 
Inflammatory Syndrome in Children 

(MIS-C) த�ொய் ேருேேற்�ொன ேொய்ப் -
பு�ள அதி�ம் இருப்்பேொ�வும், இது 
பிற்�ொலத்தில் ்பொரிய சிக்�ல்�ளை 
ஏற்்படுத்துகென்றும் அேர் தெலும் 
சுட்டிக்�ொட்டியுளைொர்.

விசேட ெணடங்கள், சேமவ்கள் வரி...
்பணடங�ள ெற்றும் தேளே�ள 

ேரி” எனும் ேட்டமூலம் கேொடர்்பொ� 
உயர் நீதிென்்றத்தில் ேொக்�ல்  கேய் -
யப்்பட்ட  ெனுக்�ள கேொடர்்பொன 
உயர்நீதிென்்றத்தின் தீர்ப்ள்ப  ே்பொ�ொ-
ய�ர் ெஹிநே யொப்்பொ அத்பேர்த்ேன 
த�ற்று ்பொரொளுென்்றத்தில் அறிவித் -
ேொர்.

அரசியலளெப்பின் 123(2)
(இ) ஆம் உறுப்புளரயின் பிர�ொ-
ரம்,“விதேட ்பணடங�ள ெற்றும் 
தேளே�ள ேரி” எனும் ேட்டமூலம் 
அரசியலளெப்பின் 84(2)ஆம் உறுப்-
புளரயினொல் தேளேப்்படுத்ேப்்பட்-

டேொறு இசேட்டமூலத்திற்கு ேொே�-
ெொ� அளிக்�ப்்படும் ேொக்கு�ளில் 
்பொரொளுென்்ற  கெொத்ே உறுப்பினர்� -
ளின் (ேமு�ெளிக்�ொே உறுப்பினர்�ள 
உட்்பட) மூன்றிலிரணடு ்பஙகுக்குக் 
குள்றயொே உறுப்பினர்�ளின் எண-
ணிக்ள�யுடன் அஙகீ�ரிக்�ப்்படுேல் 
தேணடும். 

அத்தேொடு  அரசியலளெப்பின் 
83ஆம் உறுப்புளரயின் பிர�ொரம் 
ெக்�ள தீர்ப்க்பொன்றில் மூலம் ெக்-
�ளின் அஙகீ�ொரத்துக்கு விடப்்பட-
தேணடுகெனவும் உயர்நீதிென்்றம் 
தீர்ப்்பளித்துளைது. (்பொ)

பவளிநாடு பேலசவாருக்கு...
ளேத்தியேொளலயின் QR குறியீடு 

நுட்்பெொன முள்றயில் ்பயன்்படுத்-
ேப்்பட்டுளைது.

அநே த்பொலி அறிக்ள�ளய 

க்பற்றுக் க�ொணட �்பர்�ள ்பலர் 
அேளன ்பயன்்படுத்தி கேளி�ொடு 
கேன்றுளைேொ� குற்்ற விேொரளை 
திளைக்�ை ே�ேல்�ள கேரிவிக்கின் -

்றன. இவேொறு ள�து கேய்யப்்பட்ட 
ேநதே� �்பர்�ள மினுேஙக�ொளட 
ெற்றும் ேர்�ொ ��ரங�ளில் ேொழும் 
�்பர்�ள என கேரியேநதுளைது.

ஒரு PCR அறிக்ள�க்�ொ� 6000 
ரூ்பொய் ்பைம் அறிவிடுேேொ� விேொர-
ளை�ளில் கேரியேநதுளைது.

உள்நாட்டிசேசய சதமவயான...
தைதய முழுளெயொன சீகெநது 

உற்்பத்திளய தெற்க�ொளேது 
கேொடர்பில் அரேொங�ம் �ேனம் 
கேலுத்தியுளைது. 

அத்தியொேசியப் க்பொருட்�ளுக் -
�ொன ேட்டுப்்பொடு�ள எளேயும் ேந-
ளேயில் �ொைப்்படவில்ளலகயன-
வும் ெருநதுப் க்பொருட்�ள ேவிர்நே 

்பல க்பொருட்�ளுக்�ொன நிர்ைய 
விளலளய நீக்குேேற்கு எடுக்�ப்-
்பட்ட தீர்ெொனத்ளேக் க�ொணடு 
தேளேயற்்ற ்பயன்�ளை அளடய 

முயற்சிக்� தேணடொகென்றும் 
ேர்த்ே�ர்�ளிடம் நிதியளெசேர் 
த�ொரிக்ள� விடுத்துளைொர்.

மின்ோ்ரம், சு்காதா்ர சேமவ்கள்...
முதிதயொர் இல்லங�ள, ெருந -

ே�ங�ள ெற்றும் பி்ற அளே ஒத்ே 
நிறுேனங�ளில் உளை த�ொயொளி� -
ளின் ்பரொெரிப்பு ெற்றும் ்பரொெரிப்பு 
உைவு ெற்றும் சிகிசளே கேொடர் -
்பொ� அளனத்து தேளே�ள, தேளல 
அல்லது உளழப்பு அத்தியொேசிய 
தேளேயொ� அறிவிக்�ப்்பட்டுள -
ைன.    இதேதேளை, த�ற்று முேல் 

அமுலுக்கு ேரும் ேள�யில் �ொடு 
முழுேதும் க்பொது அளெதிளயப் 
த்பணுெொறு ஆயுேப்்பளடயினருக்கு 
விதேட ேர்த்ேெொனி அறிவித்ேல் 
விடுக்�ப்்பட்டுளைது.   

க்பொது ்பொது�ொப்பு �ட்டளைச 
ேட்டத்தின் 12ஆேது பிரிவு (அத் -
தியொயம் 40) மூலம் ஜனொதி்பதி 
த�ொட்டொ்பய ரொஜ்பக்ஷ, ேனக்கு 

ேழங�ப்்பட்டுளை அதி�ொரங�ளின் 
அடிப்்பளடயில் ேர்த்ேெொனிளய 
கேளியிட்டுளைொர்.   

தெலும் க�ொழும்பு, �ம்்பஹொ, 
�ளுத்துள்ற, �ொலி, ெொத்ேள்ற, அம் -
்பொநதேொட்ளட, யொழப்்பொைம், 
ென்னொர், முல்ளலத்தீவு, ெட்டக் -
�ைப்பு, அம்்பொள்ற, திருத�ொை -
ெளல, புத்ேைம் �ணடி, ெொத்ேளை, 

நுேகரலியொ, கிளிக�ொசசி, 
ேவுனியொ, குரு�ொ�ல், அனுரொேபு -
ரம், க்பொலன்னறுளே, ்பதுளை, 
கெொனரொ�ளல, இரத்தினபுரி 
ெற்றும் த��ொளல ஆகிய நிர்ேொ� 
ெொேட்டங�ளில் க்பொது அளெதி -
ளயப் த்பணுேேற்�ொ� இரொணுேம், 
�டற்்பளட ெற்றும் விெொனப்்பளட -
யினர் அளழக்�ப்்பட்டுளைனர்.    

நாட்மட ்காட்டிக் ப்காடுக்்க...
நிளலயியற் �ட்டளை 27/2 இன் 

கீழ ்பொரொளுென்்றத்தில் த�ற்று, 
�ொட்டில் ஊட�வியலொைர்�ள 
ெற்றும் ஊட� நிறுேனங�ளுக்கு 
எதிரொன அடக்குமுள்ற�ள கேொடர்-
்பொ�வும்  அரேொங�ம் எடுக்கும் �ட-
ேடிக்ள� கேொடர்்பொ� அேர் வினொ 
எழுப்பினொர்.  இேற்கு ்பதிலளிக்�  
முற்்பட்ட  க்பொது ெக்�ள ்பொது�ொப்பு 
அளெசேர் ேரத் வீரதேக்�ர, கஜனீேொ 
ெனிே உரிளெ த்பரளே �ளடக்ப்ற 

இருக்கும் இவ தேளையில், கஜனீ-
ேொவில் �ொட்ளட �ொட்டிக்க�ொடுக்-
கும் த�ொக்கிதல இநே த�ரத்தில் இவ-
ேொ்றொன த�ளவி எழுப்்படுேேொ�  
கேரிவித்ேொர்.

இேற்கு ெறுப்பு கேரிவித்ே எதிர்க்-
�ட்சித் ேளலேர் ேஜித் பிதரெேொே 
கேொடர்நது கேரிவிக்ள�யில்,

�ொட்டில் ஊட� சுேநதிரம் உறு-
திப்்படுத்ேப்்படுேது அரேொங�த்தின் 
க்பொறுப்்பொகும். ஊட�விலொைர்�-

ளுக்கு எதிரொ� அணளெக்�ொலெொ�  
தெற்க�ொளைப்்பட்டுேரும் அடக்-
குள்ற கேொடர்்பொ� கஜனிேொ ெனிே 
உரிளெ த்பரளேளய இலக்குளேத்து 
�ொம் குறிப்பிடவில்ளல. 

எெது ஊட�வியலொைர்�ளுக்கு 
எதிரொன அடக்குமுள்ற�ளை ேடுக்� 
�டேடிக்ள� எடுக்�தேணடும்.   
அேற்கு முள்றயொ� �டேடிக்ள� 
எடுக்�ொெல், கஜனீேொளே இலக்-
குளேத்து த்பசுேேொ� கேரிவிப்்பது 

மி�வும் சிறுபிளளைத்ேனெொனது. 
�ொங�ள ேர்ேதேே ேளலேர்�ளுடன் 
�லநதுளரயொடும்த்பொது �ொட்ளட 
�ொட்டிக்க�ொடுக்கும் ேள�யில் �லந-
துளரயொடியதில்ளல. 

�ொம் த�ளவி எழுப்பினொல் 
அேளன கஜனீேொவுடன் கேொடர்பு-
்படுத்ே தேணடொம். தேேத்துதரொ� 
�டேடிக்ள��ளில் �ொங�ள ஈடு்படப்-
த்பொேதில்ளல என்றும் அேர் குறிப்-
பிட்டொர்.

எரிபொருட்்களின் விமேயில...
்பொரிய �ஷடம் ஏற்்பட்டுளைேொ -

�வும் அேர் கூறினொர். எரிக்பொருள 
விளலளய திருத்துேது கேொடர் -

்பொ� அரேொங�ம் இன்னும் முடிகே -
டுக்�வில்ளலகயனவும் அளெசேர் 
ரதெஷ ்பத்திரன குறிப்பிட்டொர். 

எவேொ்றொயினும், அத்ேள�ய 
திருத்ேம் விளரவில் தெற்க�ொள -
ைப்்படுகென ேொம் எதிர்்பொர்ப்்பேொ -

�வும் அளெசேர் ரதெஷ ்பத்திரன 
கேரிவித்ேொர்.

CEB,CPC நிறுவனங்களுக்கு...
க்பொதுப்்பயன்்பொட்டு ஆளைக் -

குழு அறிவித்ேல் ேழஙகியுளைது. 
முன்கூட்டி அறிவித்து உரிய  த�ரங�-
ளில் ெொத்திரதெ மின்கேட்டு கேயற்-
்படுத்ேப்்படும். ஜனொதி்பதி விதேட 
�ேனம் கேலுத்தியுளைொர். இரு 
நிறுேனங�ளுக்கும் தேளேயொன  

நிதிளய விடுவிக்�  �டேடிக்ள� 
எடுக்குெொறு ெத்திய ேஙகி ஆளு�-
ருக்கு ஜனொதி்பதி ்பணித்துளைொர்.  
க�ருக்�டி நிளல இருப்்பளே ஏற்கி-
த்றொம்.  ஆனொல் இநே நிளலளெளய 
முடிநேைவு  �ட்டுப்்படுத்தி மு�ொ-
ளெத்துேம் கேய்ய  �டேடிக்ள�  

எடுத்து ேருகித்றொம். க�ொளேனவு -
�ளை தெற்க�ொளை ஆேன கேய்யப்-
்பட்டுளைது. மீை எரிக்பொருள விளல 
உயருெொ? என எழுப்்பப்்பட்ட த�ள-
விக்குப் ்பதிலளித்ே அளெசேர்,

உல� ேநளேயில் எரிக்பொருள 
விளல உயர்நதுளைது. இரு நிறுே-

னங�ளும் �ஷடத்துடதன இயங-
குகின்்றன. எரிக்பொருள விளல 
உயர்வு கேொடர்பில் முடிவு எடுக்�ப்-
்படவில்ளல.உல� ேநளேயயில் எரி-
க்பொருள விளல குள்றநேொல் அேன் 
�ன்ளெ ெக்�ளுக்கு ேழங�ப்்படும் 
என்றும் கேரிவித்ேொர். (்பொ)

சீனா இேஙம்கயின்...
சீனொ ெற்றும் இலஙள�க்கு ேர-

லொற்று ரீதியொ� �லொேொர கேொடர்பு�ள 
இருப்்பேொ�வும் அேர் சுட்டிக்�ொட்-
டினொர். யுத்ே �ொலத்தில் அேர்�ளின் 

உேவி இல்ளலகயனில் ேர்ேதேேத் 
ேளட�ளை இலஙள� எதிர்க�ொணடி-

ருக்குகென்றும் விெல் வீரேன்ே கேரி-
வித்ேொர்.

யுக்ம்ரனிலுள்்ள இேஙம்க...
துருக்கியின் அங�ொரொவில் உளை 

இலஙள�த் தூேர�ம், யுக்ளரனில் ேசிக்-
கும் 14 ெொைேர்�ள உட்்பட �ொற்்பதுக்-
கும் தெற்்பட்ட இலஙள�ப் பிரளஜ�-
ளின் ்பொது�ொப்பு ெற்றும் �லளன உறுதி 

கேய்யும் த�ொக்கில் க�ருஙகிய கேொடர்-
பில் உளைேொ�வும் கேளிவிே�ொர 
அளெசசு அறிக்ள� ஒன்றிளன விடுத்-
துக் குறிப்பிட்டுளைது.

யுக்ளரனில் உளை 14 இலஙள� ெொை-

ேர்�ளில் 6 த்பர் ேற்�ொலி�ெொ� �ொட்ளட 
விட்டு கேளிதயறியுளைனர்.

அங�ொரொவிலுளை இலஙள�த் தூேர-
�ம் எஞ்சிய 8 ெொைேர்�ளுடன் க�ருங-
கிய கேொடர்பில் உளைது.

யுக்ளரனுக்கு அத்தியொேசியெற்்ற ்பய-
ைங�ள தெற்க�ொளேளே ேற்த்பொது 
ேவிர்த்துக் க�ொளளுெொறு இலஙள�யர்-
�ளை கேளிவிே�ொர அளெசசு த�ொரி-
யுளைது.

ஈஸடர் தாக்குதல பதாடர்ொன...
�ளை, ்பொரொளுென்்றத்தில் ஒப்்ப -

ளடத்ேது.   ஜனொதி்பதி விேொரளை 
ஆளைக்குழுவின் ேொட்சியங� -
ளுக்�ளெய ேயொரிக்�ப்்பட்ட 88 
கேொகுப்பு�ளுடனொன முழுளெ -
யொன அறிக்ள�, ஜனொதி்பதியின் 
ேட்டத்துள்றப் ்பணிப்்பொைர் �ொய�ம் 
ஹரிகுப்ே தரொஹைதீரவினொல், ே்பொ -

�ொய�ர் ெஹிநே யொப்்பொ அத்பேர்த்ே -
னவிடம் த�ற்று (22) ்பொரொளுென்்றத் -
தில் ள�யளிக்�ப்்பட்டது.  

உயிர்த்ே ஞொயிறு தினத் ேொக்குேல் -
�ள கேொடர்பில் �ணடறிேேற்�ொ� 
நியமிக்�ப்்பட்ட விேொரளைக்குழு -
வின் இறுதி அறிக்ள�, 2021 ஏப்ரல் 
08ஆம் தி�தியன்று ்பொரொளுென்்றத் -

தில் ஒப்்பளடக்�ப்்பட்ட த்பொதிலும், 
ேட்டச சிக்�ல்�ள �ொரைெொ�, ேொட் -
சியப் ்பதிவு�ள உளளிட்ட ஆேொரங -
�ள எளேயும் கேளிப்்படுத்ேப்்பட -
வில்ளல.  

ஜனொதி்பதி விேொரளை ஆளைக் -
குழுவினொல் �ணடறியப்்பட்ட 
விடயங�ள ெக்�ள ெத்தியில் 

க�ொணடு கேல்லப்்பட தேணடும் 
என்்பேற்�ொ�வும் ்பொரொளுென்்ற 
உறுப்பினர்�ளின் தெலதி�ப் ்பரி -
சீலளனக்�ொ�வும், ஜனொதி்பதி 
த�ொட்டொ்பய ரொஜ்பக்ஷவின் ஆதலொ -
ேளனயின் பிர�ொரம், தெற்்படி ஆே -
ைங�ள ்பொரொளுென்்றத்தில் ள�ய -
ளிக்�ப்்பட்டன.

நீச்ரந்து ெகுதி்களில...
்பளழய ��ரம் உளளிட்ட ்பல 

�ட்டடங�ள, ெற்றும் ்பொலங�ள 
வீதி�ள ஆகியன கேன்்பட ஆரம்-
பித்துளைன. �ொட்டில் ஏற்்பட்டுளை 
ேரட்சியொன  �ொலநிளலளயய-

டுத்து நுேகரலியொ ெொேட்டத்தில் 
�டும் கேய்யிலுடனொன �ொலநிளல 
நிலவி ேருகி்றது. நீதரநதும் பிரதே-
ேங�ளுக்கு  �டநே ஒரு சில ெொே 
�ொலெொ� ெளழ க்பய்யொேேொல் நீர்த்-

தேக்�ங�ளில் நீர் ெட்டம் �ணிே-
ெொன அைவு குள்றநதுளைது. �ொேல்ரீ 
நீர்த்தேக்�த்தில் 78 ேேவீேம் நீர் 
குள்றநதுளைேொ�வும் ேற்த்பொது 22 
வீேம் ெொத்திரதெ எஞ்சியிருப்்பேொ�-

வும் தெல் க�ொத்ெளல நீர்த்தேக்�த்-
தில் 55 வீேம்  குள்றநதுளைேொ�வும் 
ேற்த்பொது இந நீர்த்தேக்�த்தில் 45.6 
வீே நீர் தேமிக்�ப்்பட்டிருப்்பேொ�வும் 
அேர் தெலும் கேரிவித்ேொர்.

ேம்பிக்்கவின் ைனுமீது...
ென்்ற நீதியரேர்�ள குழொம் முன்னி-

ளலயில் த�ற்று (22) எடுத்துக்க�ொள-
ைப்்பட்டத்பொதே இத் உத்ேரவு பி்றப் -
பிக்�ப்்பட்டது.

ரொஜகிரிய பிரதேேத்தில் இடம்-
க்பற்்ற ேொ�ன வி்பத்து ேம்்பேம் 
கேொடர்பில் ேெக்கு எதிரொ� ேொக்�ல் 
கேய்யப்்பட்ட ேழக்கு விேொர -

ளைளய இரத்துச கேய்யக் த�ொரி 
்பொட்டலி ேம்பிக்� ரைேக்� எம்.பி 
ெனு ேொக்�ல் கேய்திருநேொர்.

இேன்த்பொது, ேட்ட ெொஅதி்பர் 
ேொர்பில் முன்னிளலயொன சிதரஷட 
பிரதி ென்்றொடியொர் �ொய�ம் திலீ்ப 
பீரிஸ், ெனுேொரர் ்பொட்டலி ேம்பிக்� 
ரைேக்� உளளிட்ட பிரதிேொதி�-

ளின் �டேடிக்ள��ள கேொடர்்பொன 
்பல ேொட்சியங�ள கிளடக்�ப்க்பற் -
றுளைேொ� குறிப்பிட்டொர். தெல் 
நீதிென்்ற �டேடிக்ள��ளை ஒத்-
திளேக்கும் த�ொக்கில் ெனுேொரர் 
கேயற்்படுேேொ� கேரிவித்ே பிரதி 
ென்்றொடியொர் �ொய�ம், தெல்நீதி-
ென்்ற ேழக்கு விேொரளை�ளை 

இளடநிறுத்தி இளடக்�ொல உத்ேரவு 
பி்றப்பிக்�ப்்பட்டளெ கேொடர்பில் 
ேெது ஆட்தே்பளனளய முன்ளேத்-
ேொர். இருேரப்பு ேெர்ப்்பைங�ளை-
யும் ஆரொய்நே நீதியரேர்�ள குழொம், 
ெனு கேொடர்்பொன தீர்ெொனத்ளே 
ெொர்ச 29ஆம் தி�தி அறிவிக்�வுள-
ைேொ� குறிப்பிட்டனர்.

தள்ளுெடி பேய்யுைாறு...
இநே ேெர்ப்்பைங�ளை முன் -

ளேத்ேொர். அகெரிக்� நிறுேனெொன 
New Fortress Energy, திரே இயற்ள� 
எரிேொயு துள்றயில் உலகின் 
முன்னணி நிறுேனங�ளில் ஒன்்றொ� 

இருப்்பேொ�வும், அநநிறுேனம் 
்பல்தேறு �ொடு�ளில் இதுத்பொன்்ற 
்பல திட்டங�ளை கேயற்்படுத்தி 
ேருேேொ�வும் ேட்டத்ேரணி சுட்-
டிக்�ொட்டினொர். குறித்ே நிறுேனம் 

உல�ம் முழுேதும் இதுத்பொன்்ற 14 
திட்டங�ளை கேயற்்படுத்தி ேரு -
ேேொ�வும் அேர் கூறினொர். இநே 
உடன்்படிக்ள� கேொடர்பில் ்பல 
அளெசேரளே தீர்ெொனங�ள உள -

ைேொ�வும் அேன் பிர�ொரம் ேனது 
தேளே க்பறு�ர் நிறுேனம் இநே 
திட்டத்ளே �ளடமுள்றப்்படுத்துே-
ேற்கு கேரிவு கேய்யப்்பட்டேொ�வும் 
ேட்டத்ேரணி கேரிவித்ேொர்.

ைறுசீ்ரமைக்்கபெட்ட 220 ெஸ்கள்...
்பஸ் த்பொக்குேரத்துச தேளே�ள, 

ரயில் க்பட்டி�ள, தெொட்டொர் 
ேொ�னக் ள�த்கேொழில் இரொஜொங� 
அளெசேர் திலும் அமுனு�ெவின் 
தயொேளனக்�ளெய, த்பொக்குேரத்து 
அளெசேர் ்பவித்ரொ ேன்னியொரசசி -
யின் ஆதலொேளனயின் த்பரில் இநே 
தேளலத்திட்டம் முன்கனக்�ப்்பட் -
டது.   

ேொ�ன இ்றக்குெதிக்கு விதிக்�ப் -
்பட்டுளை �ட்டுப்்பொட்ளடயடுத்து, 

்பஸ் க�ொளேனவும் இளடநிறுத்ேப்-
்பட்டுளைது. 

இேனொல் ஏற்்பட்டுளை ்பஸ் 
்பற்்றொக்குள்ற ெற்றும் கேலவுக் 
குள்றப்ள்பக் �ருத்திற்க�ொணடு, 
்பழுேளடநே நிளலயில் தேளே-
யிலிநது நீக்�ப்்பட்ட ்பஸ்�ளைப் 
்பழுது்பொர்க்� �டேடிக்ள� எடுக் -
�ப்்பட்டது. இேன் முேற்�ட்டெொ�, 
273 ்பஸ்�ளை ெறுசீரளெத்துச 
தேளேயில் இளைத்துக் க�ொளளும் 

�டேடிக்ள�, 2020 டிகேம்்பர் ெொேத்-
தில் முன்கனடுக்�ப்்பட்டது.   

இேன் இரணடொம் �ட்டத்தின் கீழ, 
்பயன்்பொட்டிருநது முழுளெயொ� நீக் -
�ப்்பட்ட �ொடு முழுேதிலுமுளை 
107 டிப்த்பொக்�ளில் �ொைப்்பட்ட 
200 ்பஸ்�ள புதுப்பிக்�ப்்பட்டன. 
இேற்�ொ�, 136 மில்லியன் ரூ்பொய் 
கேலவிடப்்பட்டுளைது.   

இலஙள�ப் க்பொதுப் த்பொக்குே -
ரத்துச தேளேச ேங�த்தின் முழுளெ -

யொன ஒத்துளழப்பின் கீழ, இலங-
ள�ப் த்பொக்குேரத்துச ேள்ப ெற்றும் 
லக்திே க்பொறியியல் நிறுேனம் 
ஆகியன இளைநது, இநே தேளலத் 
திட்டத்ளே முன்கனடுத்ேன.   

இன்ள்றய நி�ழவின் த்பொது, ெறு-
சீரளெக்�ப்்பட்ட ்பஸ்�ளைக் �ண-
�ொணித்ே ஜனொதி்பதி, இலஙள�ப் 
த்பொக்குேரத்துச ேள்ப ஊழியர்�ளு -
டனும் �லநதுளரயொடி, அேர்�ளை 
ஊக்�ப்்படுத்தினொர்.    

652 அமை்களுடன் கூடிய... 03ஆம் ்பக்�த் கேொடர்
�ருத்திட்டத்ளே மூதலொ்பொயக் 

�ருத்திட்டெொ�க் �ருத்தில் க�ொளே -
ேற்கும், மூதலொ்பொய அபிவிருத்திக் 
�ருத்திட்ட ேட்டத்தில் குறிப்பிடப் -
்பட்டுளை இச கேயன்முள்றளய 
ஆரம்பிப்்பேற்கும், மூதலொ்பொய 
அபிவிருத்திக் �ருத்திட்டத்ளே 
ேழஙகுேேற்�ொ� ஏற்புளடய விடு -
விப்புக்�ள, ேலுள��ளைத் திட் -
டேட்டெொ�க் குறிப்பிட்டு 2008 

ஆம் ஆணடு 14 ஆம் இலக்� 
மூதலொ்பொய அபிவிருத்திக் �ருத்திட் -
டங�ளுக்�ொன ேட்டத்தின் 3(2) ஆம் 
உறுப்புளரயின் கீழ ேர்த்ேெொனி 
அறிவித்ேளல கேளியிடுேேற் -
கும் க்பொருைொேொரக் க�ொளள��ள 
ெற்றும் திட்ட அமுலொக்�ல் அளெச -
ேரொ� பிரேெர் ேெர்ப்பித்ே தயொே -
ளனக்கு அளெசேரளே அஙகீ�ொரம் 
ேழஙகியுளைது.

பவளிநாடு்களில வாழும்... 03ஆம் ்பக்�த் கேொடர் 
�ளடமுள்றப்்படுத்துேேன் மூலம் 
கேளி�ொடு�ளில் ேசிக்கும் இலங-
ள�யர்�ள, அதிலும் குறிப்்பொ� 
ேடக்கு, கிழக்கு, ெத்திய ெற்றும் 
தெல் ெொ�ொைங�ளிலிருநது 
புலம்க்பயர்நது கேளி�ொடு�ளில் 
ேொழும் இளைஞர்,யுேதி�ள ேெது 
்பண்பொடு, �லொேொர, ெரபியல் 
அளடயொைங�ளை ஒத்ேேர்�ளை 
திருெைம் கேய்ய முடியொே அ்பொய 
நிளலதய உருேொக்�ப்்படும்.

இசசுற்்றறிக்ள�யின் மூலம்  
கிரொமிய விேொ�ப் ்பதிேொைர்�ள 
கேளி�ொட்டுப் பிரளஜ�ளுக்�ொன 

விேொ�ப் ்பதிளே தெற்க�ொளை 
முடியொகேன ேளடகேய்து  அேற் -
�ொன அதி�ொரத்ளே தெலதி� ெொேட்-
டப் ்பதிேொைர்�ளுக்கு ேழங�ப்்பட்-
டுளைது.இது  கிரொமிய விேொ�ப் 
்பதிேொைர்�ளை அக�ௌரேப்்படுத்தி  
உைவியல் ேொக்�ங�ளுக்கு உட்்படுத் -
துேேொ�வும் ெொேொநே தேேனதெொ  
நிளலயொன ேருெொனதெொ அற்்ற 
அேர்�ளுக்கு விேொ�ப் ்பதிவின் 
த்பொது

ேழங�ப்்படும் சிறு ேருெொனத்ளே 
இல்லொெற் கேய்ேேொ�வும் அளெந-
துளைது.  

எரிபபொருள் விமே... 03ஆம் ்பக்�த் கேொடர் 
எரிக்பொருளின் விளலளய அதி�ரிக்-
கும் ்பட்ேத்தில் ்பஸ் �ட்டைத்ளே 
குள்றநேப் ்பட்ேதெனும் அதி�ரிக்� 
தேணடும். அல்லது எரிக்பொருள 
நிேொரைம் ேழங�ப்்பட தேணடும் 

என்்பளே அளனத்து ேனியொர் ்பஸ் 
உரிளெயொைர் ேங�த்தினரும் ஒன் -
றிளைநது த்பொக்குேரத்து அளெச-
சிடம் த�ொரிக்ள� விடுத்துளதைொம் 
எனவும் அேர் கேரிவித்துளைொர்.

SLBC ஆசோேமன ேமெ... 03ஆம் ்பக்�த் கேொடர் 
அதேதேளை சுயொதீன கேொளலக் -
�ொட்சி நிறுேனத்தின் ்பணிப்்பொ -
ைர் ேள்ப உறுப்பினரொ� சுெொர் 20 

ேருடங�ள  ்பேவி ேகித்துளைளெ 
குறிப்பிடத்ேக்�து.

நீதிைன்ை தானியஙகித்... 03ஆம் ்பக்�த் கேொடர் 
க�ற்தேர்க் தேர்விேஸ் �ம்்பனி 
ெற்றும் எக்ேஸ் இன்ரக�ஷனல் 
ேனியொர் �ம்்பனி த்பொன்்ற கூட்டு 
ேர்த்ே�ங�ளுக்கு குறித்ே விளலெ-

னுளே ேழஙகுேேற்கு நீதி அளெச-
ேர்   ேெர்ப்பித்ே தயொேளனக்கு 
அளெசேரளே அஙகீ�ொரம் ேழஙகி-
யுளைது.

ொல உறெத்திமய... 03ஆம் ்பக்�த் கேொடர்

இளைநது அேர்�ளின் இயலைளே 
விருத்தி கேய்ேேற்�ொன தேளலத் -
திட்டங�ளைத் கேொடர்சசியொ� 
தெற்க�ொளேேற்குத் திட்டமிடப்்பட்-
டுளைது. அேற்�ளெய, முன்கெொழி-
யப்்பட்டுளை �ருத்திட்டத்ளே �ளட -
முள்றப்்படுத்துேேற்�ொ� ஐக்கிய 

இரொசசியத்தின் விேேொயத் திளைக்�-
ைத்திற்கும் எெது �ொட்டின் விேேொய 
அளெசசுக்கும் இளடயிலொன புரிந-
துைர்வு ஒப்்பநேத்ளே தெற்க�ொள-
ேேற்�ொ� விேேொய அளெசேர்  ேெர்ப்-
பித்ே தயொேளனக்கு அளெசேரளே 
அஙகீ�ொரம் ேழஙகியுளைது.

கல்முனை இருதயநாதர் 
ஆலயத்தில் இரத்ததாை முகாம்

க்பரியநீலொேளை விதேட நிரு்பர்

தேசிய ேெொேொன த்பரளேயின் 
அனுேரளையுடன் அம்்பொள்ற 
ெற்றும் ெட்டக்�ைப்பு ெொேட்ட 
எக�ட் நிறுேனத்தேொடு இளைநது 
�ல்முளன இருேய�ொேர் ஆலயம் 
ஏற்்பொடு கேய்திருநே இரத்ேேொன 
மு�ொம் (20) ஆலயத்தின் பிரேொன 
ெணட்பத்தில் �ளடக்பற்்றது.

�ல்முளன ஆேொர ளேத்தியேொ -
ளலயின் ளேத்திய அத்தியட்ே�ர் 
கடொக்டர் இரொ. முரளீஸ்ேரனின் 
ேழி�ொட்டலுக்கு அளெய இரத்ே 

ேஙகி பிரிவின்  ளேத்திய அதி�ொரி-
�ள ேொதி உத்திதயொ�த்ேர்�ள உட்்பட 
்பலர்  �லநது க�ொணடு இரத்ே ெொதி -
ரி�ளை தே�ரித்து க�ொணடனர்.

இனங�ளுக்கிளடயில் ேெொேொ -
னம், அளெதி, ஒற்றுளெ ஏற்்பட 
தேணடும் என்று த�ொக்த�ொடு இநே 
இரத்ேேொன மு�ொம் ஏற்்பொடு கேய்யப்-
்பட்டிருநேன. ஆண�ள - க்பண�ள 
என �ல்முளன ேொழ ெக்�ள ்பலரும் 
இநே இரத்ேேொன மு�ொமில் �லநது 
க�ொணடு இரத்ேங�ளை ேழஙகி-
னொர்�ள.

அமைசேர் ச�ான்ஸடனுடன்... 03ஆம் ்பக்�த் கேொடர் 
கேய்யப்்படுேேொ� அரசியல்ேொதி 
ஒருேர் கூறுேளே �ொன் ்பொர்த்தேன். 
அேர் தேர்ேலில் தேொற்று இன்று 
வீட்டில் இருக்கி்றொர்.

�டநே அரேொங�ம் 06 ்பொளே�ளை 
66 பில்லியனுக்கு ெதிப்பீடு கேய்து 
02 ்பொளே�ளை  குள்றத்து 66 பில்-
லியனுக்கு  க�ொடுத்ேது.  �ொன் 
எநே அளெசேர் மீதும் விரல் நீட்ட 
ெொட்தடன். ஆனொல் இேற்றில் ஏரொ-
ைெொதனொர்  கேொடர்பு்பட்டுளைனர். 
இதில் �யநே ஈடு்படவில்ளல. அேர் 
ஒரு தூய அரசியல்ேொதி. �டேத்ளே 
முேல் மீரி�ெ ேளர  25,000 இலட்ேம் 
ரூ்பொ   த�ளவி ெனு 43,000 இலட்ேம் 
ரூ்பொவுக்கு ேழங�ப்்பட்டது. மூன்று 
ெொேங�ளுக்கு முன் 18,000 இலட்ேம்  
ரூ்பொ திருடப்்பட்டது.  �டநே அரசு 

ேழஙகிய ஒப்்பநேத்ளே எெக்கு இரத்து 
கேய்திருக்�லொம். ஆனொல் இநே 
க�டுஞ்ேொளல�ளை இநே �ொட்டு 
ெக்�ளுக்�ொ� நிறுத்ேொெல் விளரவில் 
அளெக்� விரும்பிதனொம்.  ேயொ �ெத� 
ேரியொ� கேய்திருநேொல்  குருைொ�ல் 
அதிதே� வீதிளய முடிவுக்கு க�ொணடு 
ேநதிருப்த்பொகென முன்னொள அளெச-
ேர் கிரிகயல்ல கூறுகி்றொர்.உங�ள 
அளெசேரளேயில் முன்னொள அளெச-
ேரொ� இருநேேர்.  

�டநே ஆட்சியில் எவேைவு திருடப்-
்பட்டது என்்பளே �ொங�ள கூறுதேொம்.  
தெொேடி�ள ்பற்றி ஒரு ெொேெொ� 
தேடிக்க�ொணடிருக்கித்றன் என்று 
க்பொய் கேொல்லொதீர்�ள.  நீங�ள ேேொல் 
விட்டொல், �ொங�ள  அேற்ள்ற �ணடுபி-
டிக்� ேயொரொ� இருக்கித்றொம் என்்றொர்.

பெருந்சதாட்டத்துமை பதாடர்ொன

க்பருநதேொட்டத்துள்ற கேொடர் -
்பொன ஒழுஙகு விதி�ள  கேொடர்்பொன  
இரணடு ேர்த்ேெொனி அறிவித்ேல் -
�ள  த�ற்று  (22) ்பொரொளுென்்றத் -
தில் விேொதிக்�ப்்பட்டு அஙகீ�ரிக் -
�ப்்பட்டன.

இேற்�ளெய 1979ஆம் ஆணடின் 
09 ஆம் இலக்�, விளைக்பொருட் ேர -
�ர்�ளுக்கு    உரிெெளித்ேற் ேட்டத் -
தின் கீழ 2021 ஏப்ரல் 08ஆம் தி�திய 
2222/44 ஆம் இலக்� அதிவிதேட 

ேர்த்ேெொனிப் ்பத்திரிள�யில் பிரிசு -
ரிக்�ப்்பட்டு 2022.01.20 ஆம் தி�தி 
ேெர்ப்பிக்�ப்்பட்ட ஒழுஙகுவிதி�ள 
அஙகீ�ரிக்�ப்்பட்டன.

விளைக்பொருட் ேர�ர் (தேயிளல) 
எனும் கேொழிளலக் க�ொணடு �டத் -
துேேற்�ொன உரிெம் ஒன்றுக்கு 
கேலுத்ேப்்படற் ்பொலனேொன உரிெக் 
�ட்டைம் ஒரு மில்லியன் ரூ்பொேொ -
�த் திருத்துேல் உளளிட்ட திருத்ேங -
�ள இதில் உளைடஙகுகின்்றன.

ஒழுங்கு விதிகள் 02 வர்த்தமானி
அறிவித்தல்கள் பாராளுமன்றில் அனுமதி

புதிய பநடுஞோமே திட்டத்திறகு எதி்ரா்க'...
இநே உத்ேரளே பி்றப்பித்ே நீதிென்்றம், இது கேொடர்்பொ� ேொக்�ல் 

கேய்யப்்பட்ட ேழக்ள� குறிப்பிட்ட தி�தியில் விேொரளைக்கு 
எடுத்துக்க�ொளளும் ேளர திட்டத்ளே கேொடர முடியொகேன்று கூறி -
யுளைது.

்பத்ேரமுல்ளல, அருக்க�ொளட பிரதேேத்ளே தேர்நே ஒருேரி -
னொல் இநே க�டுஞ்ேொளலத் திட்டத்தினொல் சுற்றுசசூழலுக்கு ்பொரிய 
்பொதிப்பு ஏற்்படுேேொ�க் கூறி ெனுகேொன்று ேொக்�ல் கேய்யப்்பட் -
டுளைது.

இநே ெனுளே ்பரிசீலளனக்கு எடுத்துக் க�ொணட நீதிென்்றம், 
ேலங�ெ ேதுப்பு நிலத்ளே ேவிர்த்து, க�டுஞ்ேொளலளய அளெப்்ப -
ேற்கு ெொற்று ேழிளய �ணடுபிடிப்்பேற்�ொன ேொத்தியக்கூறு�ளை 
ஆரொயுெொறு வீதி அபிவிருத்தி அதி�ொரேள்பக்கு (RDA) அறிவுறுத்தி -
யுளைது.

சுற்்றொடல் அளெசேர் ெஹிநே அெரவீர, ெத்திய சுற்்றொடல் அதி -
�ொரேள்ப, வீதி அபிவிருத்தி அதி�ொரேள்ப, ��ர அபிவிருத்தி அதி -
�ொரேள்ப உளளிட்ட 11 பிரதிேொதி�ளுக்கு அடுத்ே விேொரளையின் 
த்பொது உணளெ�ளை நீதிென்றில் முன்ளேக்குெொறு ்பணிப்புளர 
விடுக்�ப்்பட்டுளைது.

இநே ேழக்கு விேொரளை எதிர்ேரும் ெொர்ச 31 ஆம் தி�தி மீணடும் 
விேொரளைக்கு எடுத்துக் க�ொளைப்்படும்.
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சிறுநீரக ந�ோயோளரகளுக்கு சுத்தமோன 
குடிநீரர பெற்றுக்பகோடுக்கும் திட்டம்
(அட்டாளைச்சேளை திைகரன், ஒலுவில் வி்சே் 
நிருபரகள்)

அரசேடாஙகத்தின்  ககடாள்ளகத் திட்த்திறக-
ளைவடாக, சிறுநீரக ்�டாயடாைரகளுக்கு சுத்்தைடாை 
குடிநீளரப்  கபறறுக் ககடாடுக்கும் ்வளைத் 
திட்த்தின் கீழ் கபறுைதி மிக்க �வீை நீர  வடிப்-
படான்கள் ளகயளிக்கும் நிகழ்வு  கசேவவடாய்க்கி-
ழளை (22) அட்டாளைச்சேளை பிர்்தசே  கசேயை-
கத்தில் இ்ம்கபற்றது.

உ்தவி பிர்்தசே கசேயைடாைர �ஹீஜடா முஸப்-
பிர  ்தளைளையில் இ்ம்கபற்ற இந் நிகழ்வின் 
்படாது, வை ஜீவரடாசிகள் படாதுகடாப்பு இரடாஜடாஙக  
அளைசசேரின் இளைப்புச கசேயைடாைர அன்ஜை 
திஸடா�டாயக்க பிர்தை அதிதியடாகக் கைந்து  
ககடாண்டு சிறுநீரக ்�டாயடாைரகளுக்கு நீரவடிப்-
படான்களைக் ளகயளித்்தடார.

இ்தன்்படாது  அட்டாளைச்சேளை பிர்்தசே 
கசேயைகப் பிரிவின் கீழுள்ை ஒலுவில், அட-
்டாளைச்சேளை,  படாைமுளை, திரடாய்க்்கணி, 
தீகவடாபி, மீைடாத்�கர ைறறும் ஆைம்குைம் 
ஆகிய கிரடாை  ்சேவகர பிரிவுகளில் உள்ை சிறுநீ-
ரக ்�டாயடாைரகளுக்கு மு்தறகட்ைடாக முப்பது  
நீர வடிப்படான்கள் ளகயளிக்கப்பட்ை.

்்தசிய நீர வழஙகல் வடிகடாைளைப்பு  அதிகடார 
சேளபயிைடால் அட்டாளைச்சேளை பிர்்தசே கசேய-
ைகத்திறககை வழஙகி ளவக்கப்பட் இந் 
�வீை நீர வடிப்படான்கள் அட்டாளைச்சேளை 
பிர்்தசே கசேயைக சேமூக ்சேளவப் பிரிவில்  பதிவு 
கசேய்யப்பட் சிறுநீரக ்�டாயடாைரகளுக்கடாக 

ந�ோயோளர்களுக்கு நீர்வடிப்ோன்கள் க்கயளிபபு

கல்முமை இருதயநாதர் ஆலயம் ஏறொடு பெய்திருநத 
இ்ரதததாை முகாம் ஞாயிறறுக்கிழமை (20) 
ஆலயததின் பி்ரதாை ைண்டெததில் நம்டபெற்றது. 
இைஙகளுக்கிம்டயில் ெைாதாைம், அமைதி, ஒறறுமை 
ஏறெ்ட வவணடும்  என்்ற வநாக்வகாடு, இநத இ்ரதததாை 
முகாம் ஏறொடு பெய்யபெட்டிருநதது. கல்முமை வாழ் 
ெலரும் இநத இ்ரதததாை முகாமில் கலநது பகாணடு 
இ்ரதததாைம்  வழஙகியவொது.       

(ெ்டம்: பெரியநீலாவமை விவெ்ட நிருெர்)   

இரத்த்தான முகாம்

பகிரந்்தளிக்கப்பட -
்ளை  குறிப்பி்த்-
்தக்கது.

இந் நி க ழ் வின் -
்படாது சுத்்தைடாை 
குடிநீளர ைக்கள் 
பருக  ்வண்டி-
ய்தன் அவசியம் 
குறித்தும், சிறுநீரக 
படாதிப்பு உள்ளிட் 
க்தடாற்றடா  ்�டாய்கள் 
ஏ ற ப டு வ ்த ற க டா ை 
பிர்தடாை கடாரைஙகள் 
குறித்தும் துள்றசேடார  
முக்கியஸ்தரகைடால் 
கருத்துளரகள் நிகழ்த்-
்தப்பட்ை.

இ ்தன் ் ப டா து 
நிருவடாக  உத்தி்யடாகத்்தர ஆர.எம்.�ழீல், உ்தவி திட -்
மி்ல் பணிப்படாைர எம்.எஸ.ஹுளசேன்,  கிரடாை ் சேவக 

நிருவடாக உத்தி்யடாகத்்தர ஏ.எல்.ஜஃபர உள்ளிட் 
முக்கியஸ்தரகள்  பைரும் கைந்து ககடாண்்ைர.

rHtNjr Nghl;bhPjpapyhd 
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
nghJ Nfs;tp 4394 T

Invitation to Bid  for the Upgrading  of 
Diesel Generator Programmable Logic 

Controller
xt;nthU mk;rj;jpYk; KOikahd njhopy;El;g 

msTf;Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; ,izf;fg;gl;Ls;s 

ml;ltizfspd; gpufhuk; 

INVITATION TO BID FOR THE UPGRADING OF 
DIESEL GENERATOR

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER 

,w;fhf ISO:9001 certi ed Internationally reputed 
Programmable Logic Controller based control system 
toq;Fdh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

,yq;if> fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G gzpkid 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;ghf> 

jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;. 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ifNaw;Fk; NghJ 

Rj;jpfhpg;G gzpkid epjp jpizf;fsj;jpw;F midj;J 

thpfSld; kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf 3>500 

&ghit nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. tpiykD Mtzq;fis 

toq;Fk; ,Wjp jpfjp kw;Wk; NeukhdJ 2022 khh;r; 14 

Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpahFk;. 

tpiykD Mtzq;fs; kw;Wk; Vida tpguq;fis 

fPNoAs;sthplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

tpiykDtpd; epge;jidfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gf;fis 

mlf;fpAs;s tpiykD MtzkhdJ gpd;tUk; 

,izajsq;fspypUe;J ghh;itaplyhk;. 

www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.dgmarket.com 
2022 khh;r; 30 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F 

jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

tpiykDf;fs; ngw;Wf; nfhs;sg;gLtJld; mjd; gpd;dh; 

cldbahfNt Rj;jpfhpg;G gapw;rp epiya Nfl;Nghh; 

$lj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

jw;NghJ epyTk; neUf;fb epiyik fhuzkhf 

gpujpepjpfs; tpiykD jpwj;jypy; rKfkspg;gjw;F 

Cf;fk; toq;fg;glkhl;lhJ vd;gJld; tpiykDjhuh;fs; 

tpiykD jpwj;jypy; gq;FngWjiy/ ghh;itapliy 

internet video conferencing  %ykhf Nkw;nfhs;tjw;F 

mDkjpf;fg;gLthHfs;. rKfkspg;gJ cz;ikahfNt 

mtrpankd;why; fk;gdpnahd;wpypUe;J xU gpujpepjp 

khj;jpuk; mDkjpf;fg;gLthh;. ,Ug;gpDk;> tpiykD 

jpwj;jypd; gpd;dh;> fPNoAs;sthplkpUe;J tpiykD 

jpwj;jypd; RUf;fj;ij ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Kfhikahsh; (gz;lq;fs;)

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

Rj;jpfhpg;G gzpkid>

rg;Gf];fe;j> fsdp> ,yq;if.

njhiyNgrp: 0094-11-2400110> njhiyefy;: 0094-11-2400434

kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk

rHtNjr Nghl;b hPjpapyhd 
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;G gzpkid gphpT)

nghJ Nfs;tp 4416 T
Supply of Gate Valves, Ball Valves etc.…

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; fPo; toq;fg;gl;Ls;s epajpfs; 

kw;Wk; epge;jidfSf;fikthf NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

mk;rq;fspd; toq;fYf;fhf Gfo;tha;e;j cw;gj;jpahsh;fs;> 

ntspehl;bypYs;s mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w Vw;Wkjp 

Kfth;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w cs;@h; 

Kfth;fs; (cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ Vw;Wkjp Kfth;fs;) 

MfpNahhplkpUe;J ,yq;if> fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G 

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

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

ngw;Wf; nfhs;thh;. 

tpiykDnthd;iw rkh;g;gpf;Fk; ve;jnthU tpiykDjhuUk; 

2022 khh;r; 21 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; 

gp.g. 3 kzpf;F Kd;duhf nfhOk;G-09> nlhf;lh; ldp];lh; 

j rpy;th khtj;ij> 609 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,ng$ 

jiyikaf> 5 Mk; khbapd; fhrhsUf;F kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf 1>000 &ghit Nfhhpf;if fbjnkhd;Wld; 

my;yJ fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G gzpkidapd; 

fhrhsUf;F nrYj;jyhnkd;gJld; Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; 

tpiykDjhuhpd; ngah; Mfpatw;iw RUf;fkhf Fwpg;gpl;L 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; ngahpy; kf;fs; 

tq;fpapYs;s 004100110208633 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F 

nuhf;fg; gzj;jpYk; gzf;nfhLg;gdit Nkw;nfhs;syhk;. 

www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.dgmarket.com   Mfpa 

,izajsq;fspy; Nfs;tpapd; epge;jidfs; kw;Wk; 

tpguf;Fwpg;Gf;fs; Mfpatw;iw mlf;fpAs;s tpiykDf;Nfhuy; 

MtzkhdJ fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

khw;W topahf> tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 

fPNoAs;sthplkpUe;Jk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

2022 khh;r; 23 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzp tiuAk; 

jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; tpiykDf;fs; 

ngw;Wf; nfhs;sg;gLnkd;gJld; mjd; gpd;dh; Rj;jpfhpg;G 

gapw;rp epiya Nfl;Nghh;$lj;jpy; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

jw;NghJ epyTk; neUf;fb epiyik fhuzkhf 

gpujpepjpfs; tpiykD jpwj;jypy; rKfkspg;gjw;F 

Cf;fk; toq;fg;glkhl;lhJ vd;gJld; tpiykDjhuh;fs; 

tpiykD jpwj;jypy; gq;FngWjiy/ ghh;itapliy 

internet video conferencing  %ykhf Nkw;nfhs;tjw;F 

mDkjpf;fg;gLthHfs;. rKfkspg;gJ cz;ikahfNt 

mtrpankd;why; fk;gdpnahd;wpypUe;J xU gpujpepjp khj;jpuk; 

mDkjpf;fg;gLthh;. ,Ug;gpDk;> tpiykD jpwj;jypd; gpd;dh;> 

fPNoAs;sthplkpUe;J tpiykD jpwj;jypd; RUf;fj;ij 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Kfhikahsh; (gz;lq;fs;)

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

Rj;jpfhpg;G gzpkid>

rg;Gf];fe;j> fsdp> ,yq;if.

njhiyNgrp: 0094-11-2400110 

kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk

Nfs;tp mwptpj;jy;
gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; gzpkid - jpUNfhzkiy 

2022 Mk; tUlj;jpw;Fj; Njitahd toq;fy;fs;/ 
Nritfs; (mOf;Fj; Jzpfs; ryit)

15.03.2022 k; jpfjp K.g 10.00

01.  jpUNfhzkiy gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; gpupTfSf;F cl;gl;l 

itj;jparhiyf;F gpd;tUk; toq;fy;fs;> Nritf;fhd Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

mOf;Fj; Jzpfs; ryit nra;jy;
02.    2022 Vg;uy; 01 Kjy; 2023 khu;r; 31 tiuahd fhyg;gFjpf;fhd ,t;toq;fy;> NritfSf;fhf 

,yq;ifau; my;yJ ,yq;if tpahghu epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiu ,lg;gl;l 

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. Nfs;tp Mtzq;fs; 23.02.2022 e; jpfjp K.g 9.30 ypUe;J 

14.03.2022k; jpfjp gp.g3.00 kzp tiuAk; gpuhe;jpa Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsu; gzpkidapy; 

toq;fg;gLk;. xU itj;jparhiyf;F / njhFjpf;F Fwpg;gpl;l xU toq;fy; Nritf;fhd xU 

Mtzj;njhFjp kl;LNk toq;fg;gLk;.

03.    murhq;f xg;ge;jj;ij nra;a KbahjthW jilnra;ag;gl;ltu;fSf;Nfh my;yJ jil 

nra;ag;gl;l epWtdq;fSf;Nfh Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; tpepNahfpf;fg;glkhl;lhJ.

04.  tpz;zg;gpf;f jFjpahNdhu; fPo; Fwpg;gplg;gLk; njhifia> ,y. 120. ePjpkd;w tPjp> jpUNfhzkiy 

vDk; Kftupapy; mike;Js;s jpUNfhzkiy gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; 

gzpkidapy; rku;g;gpj;J Nfs;tp Mtzj;ijg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; 

15.03.2022e; jpfjp K.g 10.00 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

05.  itg;Gj; njhiffSk; Mtzq;fSk;

m) mOf;Fj; Jzpfs; ryit nra;jy;

itj;jparhiy kPsspf;fg;glhj itg;Gj; 

njhif (&gh)

kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; 

njhif (&gh)

Mjhu itj;jparhiy - 03 (jyh) 1>000.00 jyh 5>000.00

gpuNjr itj;jparhiy - 12 (jyh) 1>000.00 jyh 5>000.00

M). Mtzq;fs;:

 1.   jdpg;gl;l fk;gdpfshapd; tpahghu rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l gj;jpug; gpujp rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk; (Business Registration Certificate) rq;fq;fshapd; cupa gpuNjr nrayhsuplkpUe;J 

ngwg;gl;l rpghupRf; fbjj;jpidAk; VidNahu; Njrpa milahs ml;ilapd; gpujpapidAk; 

rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  Nfs;tp Neuk; Kbtile;jTld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk; tpz;zg;gjhuNuh my;yJ 

vOj;J %yk; epakpf;fg;gl;l gpujpepjpNah Nfs;tpfs; jpwf;Fk; NghJ rKfkspf;fyhk;. Nfs;tp 

Neuk; Kbtile;jTld; rku;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ

07.  Nfs;tp njhlu;ghf Nfs;tpr; rigapd; jPu;khdNk ,Wjpj; jPu;khdkhFk; vd;gJld; ,f; Nfs;tpr; 

nrad;Kiwapid mDkjpg;gJ my;yJ ,uj;Jr; nra;tJ njhlHghd KO mjpfhuKk; gpuhe;jpa 

Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsUf;Nf cz;L.

08.  Nkyjpf tpguq;fis gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpkidf; fzf;fhsH mtHfsplk; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

njhiyNgrp 026-2220103

jiytu; 

jpizf;fsg; ngWiff; FO> 

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpkid>

120> ePjpkd;w tPjp> jpUNfhzkiy. 

ngWif mwptpj;jy;
cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy; - 2022

Cth khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;

01.  Cth khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpw;F gpd;tUk; cgfuzq;fisf; 

nfhs;tdT nra;J nfhs;tjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

nghjp 
,yf;fk;

tpguk;
nfhs;tdT 
vz;zpf;if

kPsspf;fg; 
glhj gbtf; 
fl;lzk; 
&gh

tpiykDg; 
gpizj; 
njhif 

fhrhf &gh

01 Suction Apparatus 
(Double Jar) 18

5000.00 110>250.00Defibrillator 07

Incubator 02

02 Ultra Sound 
Scanner (VOG) 01

3>500.00 67>500.00

Pediatric Ventilator 01

03 Theater Lamp 03
3>500.00 78>750.00

Theater Table 01

04 Photo Copy 
Machine 17

4000.00 98>000.00Desktop Computer 15

Leptop Computer 26

05 Electrical Generator 
(50KVA) 02 2500.00 37>500.00

02.  Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> tpiykD khjphpg; gbtq;fis> 

epjp mikr;rpd; www.promise.lk vd;w ,izaj;jpypUe;J gjptpwf;fk; 

nra;Jf;nfhs;sf; $bathW> tpiykD khjphpg;gbtq;fs; 2022.02.23 Kjy; 

2022.03.16Mk; jpfjp gp.g.12.30 tiu toq;fg;gLk;. md;iwa jpdk; gp.g.2.00 

,w;F Cth khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpd; khehl;L 

kz;lgj;jpy; tpiykDjpwf;fg;gLk;. Nkyjpf tpguq;fspw;fhf njhiyNgrp 

,yf;fk; 055-2231981 I miof;fTk;.

jiyth;

Cth khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;> 

3Mk; khb> 

,yf;fk; : 301> Mh;.vr;.Fzth;jd> khtj;ij> gJis.

njhiyNgrp ,y : 055-2231981

njhiyefy; ,y : 055-2223098

35/3C rKj;jpu rd;dh 

tPjp> fy;fpi]apy; 

mike;Js;s Nty;l; 

fd;Nrd; nltyg;kd;l; 

Xfid];Nrrd; jdJ 

Nehf;fj;jpid epiwT 

nra;jjd; fhuzkhf 

30e; jpfjp a+d; 2019 

,y; ,yq;ifapy; 

jdJ epWtdj;ij 

epiwTf;F nfhz;L 

te;jJ. 
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வாக்ாளர் எண்ணிகை் ்ாரணமா்வவ 
மக்ள் பிரதிநிதித்துவம் அதி்ரித்்தது

இந்திய மீனவர்களின் விளக்கமறியல் நீடிப்பு

சாவகச்சரி வி்சட நிருபர்

வாககாளர் பதிவின் காரணமா-
க்வ யாழ் மாவடடத்தின் மககள் 
பிரதிநிதித்துவத்்தை ஆறில் இருந்து 
ஏழாக அதிகரிகக முடிந்தைது என யாழ் 
மாவடட அரசாஙக அதிபர் கணப-
திப்பிள்்ள ம்கசன் சுடடிககாடடி-
யுள்ளார். 

வாககளிப்பு தினத்்தை முன்னிடடு 
ததைன்மராடசி கலாசார மணடபத்-
தில் இடமதபற்ற நிகழ்வில் கலந்-
துதகாணடு உ்ரயாறறும ்பா்தை 
அவர் இவவாறு ததைரிவித்தைார். இது-
ததைாடர்பாக அவர் ்மலும  கருத்துத் 
ததைரிவிக்கயில்;

ஆரமபத்தில் யாழ் மாவடட மககள் 
பிரதிநிதித்துவத்தின் எணணிக்க 
11ஆக காணப்படடது. அது பின்னர் 
பலதைரப்படட இடதபயர்வுகளின் கார-
ணமாக ஆ்றாக கு்்றந்தைது. தைற்பாது 
வாககாளர் பதிவுகளின் காரணமாக 
ஏழாக அதிகரித்துள்ளது.

வாககாளர் உரி்ம அதைன் முககி-
யத்துவம மறறும தபறுமதி ஆகிய 

விடயஙகள் ததைாடர்பாக சகல மகக-
ளும அறிந்து தகாள்ளும முகமாக 
வாககாளர் தினத்தில் விழிப்புணர்வு 
நிகழ்வுகள் எமமால் நடாத்தைப்பட-
டன. வாககு மிக வலி்மயான 
ஆயுதைம. அந்தை ஆயுதைத்்தை மககள் சரி-
யாகப் பயன்படுத்துவததைன்பது அவ-
ரவர் அறிவுப் பரப்்பப் தபாறுத்து 
அ்மகி்றது.வலி்மயான அந்தை 

வாககுரி்ம என்்ற ஆயுதைத்்தை 
சரியாகப் பயன்படுத்துகி்்றாமா 
என்பதை்ன எணணிப் பாருங-
கள்.

அதி உயர் இ்்ற்மயான 
வாககுரி்ம்ய சகலரும சரி-
யாகப் பயன்படுத்தை ்வணடும.
அவவாறு சரியாகப் பயன்படுத்-
தினால் தைான் நாடடின் எதிர்கா-
லத்்தை நிர்ணயிகக முடியும.

்தைர்தைல் தி்ணககளஙகளின் 
தசயறபாடுகளில் மககளுககு 
சரியான விழிப்புணர்வு இல்லா-
விடடால் தைமது வலி்மயான 
இ்்ற்ம்ய இழந்தைவர்களாக 
கருதைப்படுவார்கள். சாதைாரண 

மககள் வாககாளர் பதிவு உள்ளிடட 
விடயஙகளில் நாடடம காடடுவது 
கு்்றவு. பிள்்ளக்ள பாடசா-
்லககு அனுப்பும ்பா்தை பி்றப்புப் 
பதி்வ ் தைடுவார்கள். அ்தை ் பான்று 
உரிய வயது வந்தும வாககாளராக 
தைம்ம பதிவு தசயயாமல் விடடு 
விடடு ்தை்வ ஏறபடும ்பா்தை 
பதி்வ நாடுவது மடடுமின்றி எமது 

உத்தி்யாகத்தைர்களுககும பல சிரமங-
க்ளக தகாடுப்பார்கள். 

சில நாடுகளில் வாககுரி்ம்யப் 
பிர்யாகிககாது விடடால் அதைறகு 
சடடரீதியான  ஏறபாடு இருககின்-
்றது. எமது நாடடில் அவவா்றான 
நி்ல்ம இல்்ல.

மககள் தைமது உரி்மக்ள அனுப-
விகக சரியான ததைரிவுக்ள ்மற-
தகாள்ள ் வணடும.அந்தை சரியான ததைரி-
வுக்ள ்மறதகாள்ள வாககாளராக 
பதிந்திருப்பது அவசியம.மாவடடத்-
தின் மககள் பிரதிநிதித்துவத்தின் எண-
ணிக்கககும வாககாளர் பதிவுககும 
ததைாடர்பு உள்ளது. அந்தை வாககாளர் 
பதிவின் காரணமாக்வ யாழ் மாவட-
டத்தின் மககள் பிரதிநிதித்துவத்்தை 
தைற்பாது ஏழாக அதிகரிகக முடிந்துள்-
ளது. நீஙகள் எந்தை பிர்தைசத்தில் இருந்-
தைாலும நிரந்தைரமான கிராம அலுவலர் 
பிரிவில் பதி்வ ்மறதகாள்வது 
அவசியம. இரட்டப் பிரஜாவுரி்ம 
உள்ளவர்களும வாககாளர் பதி்வ 
்மறதகாள்ள முடியுதமன ்மலும 
அவர் ததைரிவித்தைார். 

நாகர்்காவில் வி்ேட,  கரதவடடி தினகரன், 
யாழ். வி்சட நிருபர்கள் 

இலங்க கடறபரப்புககுள் அத்துமீறி மீன்பி-
டியில் ஈடுபடட குற்றசசாடடில் ்கது தசயயப்-
படட 11 இந்திய மீனவர்களின் விளககமறியல் 
எதிர்வரும மார்ச மாதைம 8ஆம திகதிவ்ர நீடிக -
கப்படடுள்ளது.   

யாழ்ப்பாணம - ஊர்காவறது்்ற நீதைவான் நீதி-
மன்்றத்தில் ்நறறு கா்ல வழககு விசார்ணக-
காக எடுத்துகதகாள்ளப்படட ்பா்தை நீதைவான் 
தஜ.கஜநிதிபாலனால் இந்தை உத்தைரவு பி்றப்பிக -
கப்படடுள்ளது.  

கடந்தை 7ஆம திகதி இரவு தநடுந்தீவு அரு்க 
இந்திய மீனவர்கள் மீன்பிடித்துக தகாணடிருந்தை 
்பாது அப்பகுதியில் ்ராந்து பணியில் ஈடுபடட 
இலங்க கடறப்டயினர் ரா்மஸவரம பகு-
தி்யச ்சர்ந்தை மூன்று படகுக்ளயும அதில் 
இருந்தை 11 மீனவர்க்ளயும ்கது தசயதைனர்.  

இதை்ன ததைாடர்ந்து மீனவர்கள் கடந்தை 8 
ஆம திகதி கடறத்றாழில் மறறும நீரியல் வளத் -
து்்ற தி்ணககளத்தினரால் ஊர்காவறது்்ற 
நீதைவான் நீதிமன்்றத்தில் முன்னி்லப்படுத்தைப் -
படட ்பாது மீனவர்க்ள 22 ஆம திகதி வ்ர 
விளககமறியலில் ்வககுமாறு நீதைவான் உத் -
தைரவிடடிருந்தைார்.   இந்நி்லயில் இவவழககு 

்நற்்றய தினம விசார்ணககு எடுககப்படட 
்பாது சந்்தைக நபர்கள் மன்றில் முறபடுத்தைப்ப-
டவில்்ல. மீனவர்கள் சார்பில் யாழ்ப்பாணத்தி-
லுள்ள இந்திய து்ணத்தூதைரக அதிகாரி ஒருவர் 
மன்றில் பிரசன்னமாகியிருந்தைார்.  

இதைன்்பாது கடறத்றாழில் மறறும நீரியல் 
வளத்து்்ற தி்ணககள அதிகாரிகளால் மீன -

வர்கள் தகா்ரானா 
ததைாறறு அசசம கார -
ணமாக வாககுமூ-
லம தப்றவில்்ல 
எனவும சந்்தைகநபர்-
களிடம வாககுமூ-
லம தப்ற அனுமதி 
வ ழ ங கு ம ா று ம 
் வ ண டு க ் க ா ள் 
விடுககப்படடது. 
்மலும அதுவ்ர 
14 நாடகள் விளகக-
மறியலில் ்வககு-
மாறும நீதைவானிடம 
தைமது விணணப்-
பத்்தை ்காரியிருந்-
தைனர்.  

இ தை ் ன ய டு த் து 
மூன்று வழககு-

களின் விணணப்பத்்தை ஏறறுக தகாணட 
நீதைவான், மீனவர்களிடம வாககுமூலம தப்ற 
அனுமதியளித்தைதுடன், சந்்தைகநபர்க்ள எதிர் -
வரும மார்ச மாதைம 8ஆம திகதி வ்ர விளக-
கமறியலில் ்வககுமாறும, அன்்்றய தினம 
சந்்தைகநபர்க்ள மன்றில் முறபடுத்துமாறும 
உத்தைரவிடடார்.   

ஊடகத்துமையில் 50 ஆண்டுகாலம் பி்ராந்திய பெய்தியாள்ராகக் கடமையாற்றி பொன் 
விழாக் கண்ட வடை்ராட்சி எஸ். தில்மலநாதனுக்கு அல்வாய் ைாலிெந்தி மைக்கல் விமள-
யாட்டுக் கழகம் நடத்திய ொ்ராட்டு விழாவில் காமலக்கதிர் பி்ரதை ஆசிரியர் ந.வித்தியா-
த்ரன், யாழ். ஊடக அமையத்தின் ஆலலாெகர் இதயாெ்ரன், ெத்திரிமகயாளர் ெ்ரஸ்வதி 
சுகிர்தொஜ்  ஆகிலயார் பொன்்ாமட லொர்த்தி பகௌ்ரவிபெமத ெடத்தில் காணலாம்.   

த�ொல்லியல் ்கற்களள ்கடத்திதென்்ற முன்னொள் 
மொ்கொணெளை உறுப்பினர உள்ளிடட 10 பைர ள்கது
(புதுககுடியிருப்பு 
வி்சட நிருபர்)

மு ல் ் ல த் தீ வி ல் 
இருந்து ததைால்லி-
யல்கறக்ள கடத்தி 
தசன்்ற முன்னாள் 
மாகாணச்ப உறுப்-
பினர் உள்ளிடட 10 
்பர் ்கதுதசயயப்-
படடுள்ளனர். 

் ந ற று முன் தி -
னம இரவு முல்்லத்தீவு ஒடடு-
சுடடான் பிர்தைசத்துககுடபடட 
தைணணிமுறிப்பு பகுதியில் இருந்து 
ததைால்தபாருடகள் என சந்்தைகிக-
கப்படும பாரிய இரணடு கறக்ள 
அனுமதியற்ற மு்்றயில் வவுனியா-
விறகு தகாணடு தசல்ல முறபடட 
முன்னாள் மாகாணச்ப உறுப்பினர் 
உள்ளிடட 10 ்பர் ஒடடுசுடடான் 
தபாலிஸாரால் ்கதுதசயயப்பட-
டுள்ளனர். 

இதில் தபண ஒருவரும அடங -

குவர்.  தைணணிமுறிப்பு பகுதியில் 
எந்தைவிதை அனுமதியுமின்றி பாரிய 
இரணடு கறக்ள அகன்று கனரக 
வாகனஙகளில் தகாணடு தசன்்ற 
்பா்தை இராணுவத்தினரின் வீதி்சா-
தை்ன நடவடிக்கயின் ் பாது இவர்-
கள் ்கதுதசயயப்படடுள்ளனர்.  

பாரிய கல்லி்ன ஏறறிசதசன்்ற 
வாகனம மறறும படடா வாகனம 
மறறும தசாகுசு வாகனம என்பன 
ஒடடுசுடடான் தபாலிஸாரால் தைடுத் -
து்வககப்படடுள்ளது. 

ைஸ் �ரிப்பிடத்தில் நின்்றவர்கள் மீது த�ொறி பமொதி விைத்து; ஒருவர ைலி
ஓமந்்தை வி்ேட நிருபர்

வவுனியா கனகராயன்குளம பகுதி-
யில் ்நறறு (22) கா்ல இடமதபற்ற 
விபத்தில் 33 வயதைான தபண ஒருவர் 
சமபவ இடத்தி்ல்ய பரிதைாபகர-
மாக உயிரிழந்துள்ளார். 

இவவிபத்து ததைாடர்பாக ்மலும 
ததைரியவரு்கயில்,

கனகராயன்குளம பகுதியில் பஸசு-
காக காத்திருந்தை தைந்்தையும மகளும 
அவவீதியால் வந்து தகாணடிருந்தை 
பஸ்ச வழிமறித்து அதில் ஏறுவ-
தைறகு முறபடடுள்ளனர்.

இதைன்்பாது வவு-
னியாவிலிருந்து யாழ் 
்நாககி தசன்றுதகாண-
டிருந்தை பாரவூர்தி கடடுப்-
பாட்ட இழந்து இருவ-
்ரயும ் மாதியுள்ளது.

இவவிபத்தில் பஸ-
சுககாக காத்திருந்தை சிவ-
சுப்பிரமணியம சிந்துயா 
என்்ற 33 வயதைான 
தபண ஒருவர் சமபவ இடத்தி்ல்ய 
உயிரிழந்துள்ளார். அவரது தைந்்தை 
படுகாயம்டந்தை நி்லயில்

கிளிதநாசசி மாவடட 
்வத்தியசா்லயில் அனும-
திககப்படடுள்ளார்.

பாரவூர்த்தி சாரதிககு 
்வகத்்தை கடடுப்படுத்தை 
முடியா்ம்ய இவவிபத்-
துககான காரணமாக இருகக-
லாம என தபாலிஸார் ததைரி-
வித்தைனர்.

சமபவம ததைாடர்பாக 
கனகராயன்குளம தபாலிஸார் விசா-
ர்ணக்ள முன்தனடுத்து வருகின்-
்றனர்.

வலயாதிெ பெண் அடித்துக்பகாமல
யாழ். வி்சட நிருபர்

யாழ்ப்பாணம ்சாமசுந்தைரம அவனியூ 
பகுதியில் வீதடான்றில் வ்யாதிப தபண-
தணாருவர் அடித்துகதகா்ல தசயயப்பட-
டுள்ளார். அப்பகுதி்ய ்சர்ந்தை மரியநாய-
கம காணிக்கயமமா தஜயசீலி (வயது 72) 
எனும தபண்ண அடித்துகதகா்ல தசய-
யப்படடுள்ளார். 

குறித்தை பகுதியில் உள்ள வீதடான்றில், 
வீடடு ்வ்லககு வந்தை இ்ளஞ்ன 
தபண்ண பூ சாடியால் அடித்துகதகா்ல 
தசயதை பின்னர், அப்தபண அணிந்திருந்தை 
தைஙக ந்கக்ள தகாள்்ளயடித்து தசன்-
றுள்ளார்.

ப�ாதுஜன ப�ரமுனவின் வன்னி
மாவட்ட ம்ளிர் சம்வமளனம்

ஸ்ரீ லஙகா தபாதுஜன தபரமுன 
கடசியின் வன்னி மாவடடத்திறகான 
மகளிர் சம்மளன கூடடம வன்னி 
மாவடட பாராளுமன்்ற உறுப்பினரும 
மாவடட அபிவிருத்தி குழுத் தை்லவ -
ருமான காதைர் மஸதைான் தை்ல்மயில் 
வவுனியா நகரச்ப மணடபத்தில் 
அண்மயில் ்காலாகலமாக இடம -
தபற்றது.

இந்நிகழ்வில் மடடககளப்பு 
மாவடட பாராளுமன்்ற உறுப்பின -
ரும இராஜாஙக அ்மசசருமான 
வியா்ழந்திரன் சதைாசிவம கலந்து 

தகாணடார். மகளிரின் மகத்துவத்்தை 
உலகறிய தசயயும ஜனாதிபதியின் 
"சுபிடசத்தின் ்நாககு" தகாள்்கப் 
பிரகடனத்்தை உயி்ராடடமாககும 
இந்நிகழ்வில் வவுனியா,  மன்னார் 
மறறும முல்்லத்தீவு ஆகிய மாவட -
டஙக்ள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி 
தபருந்திரளான தபணகள் கலந்து -
தகாணடனர். இந்நிகழ்வில் உள்ளூர் 
அரசியல் பிரபலஙகள், கடசியின் முக -
கியஸதைர்கள், கடசி தை்ல்மயக பதை -
விநி்ல பிரதிநிதிகள் எனப் பலரும 
பங்கறறிருந்தை்ம குறிப்பிடத்தைககது.

தெல் அறுவளடயில் ைொம்பு
தீண்டி விவெொயி ைரி�ொை மரணம்!
(புதுககுடியிருப்பு வி்சட நிருபர்)

முல்்லத்தீவு மூஙகிலாறறு பகுதி-
யில் கடந்தை 18.02.2022 திகதியன்று 
வயலில் தநல் அறுவ்ட தசய-
துதகாணடிருந்தை இளம விவசாயி 
ஒருவர் பாமபு தீணடி  உயிரிழந்துள்-
ளார். 

இ ச ச ம ப வ த் தி ் ன ய டு த் து 
விவசாயி உடனடியாக மீடகப்படடு 
மருத்துவம்ன தகாணடுதசல்-
லப்படட ்பாதும அவர் சிகிச்ச 
பலனின்றி உயிரிழந்தைார். அவரது 
இறுதிகிரி்யகள்  கடந்தை ஞாயிறறுக -
கிழ்ம இடமதபற்றன. 

இதை்னயடுத்து பாதியில் நிறுத்தைப் -
படடிருந்தை தநல் அறுவ்டயி்ன 
அவரது உ்றவினர்கள் ்மறதகாள்ள 
தசன்்ற ்பாது நாக பாமபி்ன கண-
டுள்ளனர். 

கிராமத்தி்ன ்சர்ந்தை விவசாயி -
கள் பாமபி்ன  அடித்து எரித்துள்ள-
னர்.  வயல் நிலத்தில் காணப்படட 
பாரிய நாகபாமபு கிராம மககள் 
மத்தியில் அசசத்தி்ன ஏறபடுத்தி-
யுள்ளது.

சுமார் ஆறு அடி நீளம தகாணட 
நாக பாம்ப விவசாயி்ய தீணடி -
யுள்ள்ம ததைரியவந்துள்ளது. 

பநல்லியடி இ்ராய கி்ராைத்தில் கண்பொல்ல குறிச்சியில் 
வாழும் வறிய குடும்ெஙகமளச் லெர்ந்த 150 லெருக்கு 
பூைணியம்ைாஅைக்கட்டமளயின் அனுெ்ரம்யில் 
வாசிபபு கண்ணாடிகள் வழஙகபெட்ட். 

மீனவர்களின்  பிரச்சிளன த�ொடரைொ்க ்க�ந்துளரயொடல் 
யாழ். வி்சட நிருபர்

யாழ் மாவடட கடறத்றா-
ழிலாளர் கூடடு்றவு சஙகஙக-
ளின் சம்மளன பிரதிநிதிகள் 
்நற்்றய தினம இலங்க 
தைமிழரசுக கடசியின் தை்லவர் 
மா்வ ்சனாதிராஜா்வ சந்-
தித்து கலந்து்ரயாடினர்.

்நறறு கா்ல 11 மணி-
யளவில் மாவிடடபுரத்தில் 
அ்மந்துள்ள  மா்வ ்சனா-
திராஜாவின் இல்லத்தில் இக-
கலந்து்ரயாடல் ந்டதபற-
்றது.

 அண்மயில் இலங்க தைமிழரசுக கடசியினால் 
தைமிழக முதைல்வருககு எழுதைப்படடதைாகக கூ்றப்ப-
டும கடிதைத்தில் மீனவர் பிரசசி்னகள் ததைாடர்பில் 

எதுவும ்பசாமல் விடட்ம குறித்து இக கலந்து்ர-
யாடலின்்பாது ்பசப்படடதைாக சந்திப்பில் கலந்து-
தகாணட கடறத்றாழிலாளர் சஙக பிரதிநிதிகள் ஊட-
கஙகளுககு கருத்துத் ததைரிவித்தைனர்.

யாழ். ைாவட்ட அ்ரொஙக அதிெர் கணெதிபபிள்மள ைலகென்
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ரஷ்யப் படை உகடரனுககுள்
நுடைவதற்கு புட்டின் உததரவு
உக்ரைனின் இரு கிளர்ச்சியாளர் 

கட்டுப்ாட்டு ்குதிக்ளயும் சுதந்-
திரை நாடுகளாக அங்கீகரித்திருககும் 
ரைஷயா அந்த ்குதிகளுககு ரைஷய 
துருபபுகள் நு்ைவதற்கு உத்தரைவிட் -
டுள்ளது. 

தன்னிச்்சையாக மககள் குடியரைசுக-
ளாக அறிவிககப்ட்்ட ட்டானட்ஸ்க 
மற்றும் லூஹன்ஸ் பிரைாந்தியங்களில் 
அ்மதிகாபபு ந்டவடிக்கயில் 
துருபபுகள் ஈடு்டும் என்று ரைஷயா 
டதரிவித்துள்ளது.   

அந்த துருபபுக்ள அ்மதிப -
்்்ட என்று அ்ைப்து 'முட்்டாள்-
தனம்' என்றும் ரைஷயா ப்ாருககான 
ட்ாயயான காரைணி ஒன்்றை உரு-
வாககி இருப்தாகவும் அடமரிககா 
குறிபபிட்டுள்ளது.  

இந்த இரு பிரைாந்தியங்களும் ரைஷய 
ஆதரைவு கிளர்ச்சியாளர்கள் வசைம் 
இருப்பதாடு அவர்கள் க்டந்த 2014 
ஆம் ஆண்டு டதா்டககம் உக்ரைன் 
்்்டகளு்டன் சைண்்்டயிட்டு வரு -
கின்றைனர். 

எமது நாட்டு இ்றை்ம்ய 
ரைஷயா பவண்டுடமன்பறை மீறுவதாக 
உக்ரைன் ஜனாதி்தி டவாப�ாடி-
மிர் டசை�ன்ஸ்கி டதரிவித்துள்ளார். 
க்டந்த திங்கட்கிை்ம பிந்திய 
இரைவில் டதா்�ககாட்சியில் உ்ரை-
யாற்றிய டசை�ன்ஸ்கி, 'உக்ரைன் 
அ்மதி்ய விரும்புகிறைது, ஆனால் 
நாம் ்யப்்டவில்்� என்்்த-
யும் யாருககும் எ்தயும் விட்டுக -
டகாடுகக மாட்ப்டாம் என்்்தயும் 
கூறிகடகாள்கிபறைாம். உக்ரைனுககு 
அதன் சைர்வபதசை கூட்்டாளிகளி்டம் 
இருந்து டதளிவான மற்றும் ்ய-
னுள்ள ஆதரைவு ந்டவடிக்க 
பத்வயாக உள்ளது' என்று டதரி-
வித்துள்ளார்.    

'எமது உண்்மயான நண்்ர்கள் 
மற்றும் ்ங்காளிகள் யார் என்றும் 
ரைஷயா்வ வார்த்்தகளால் மாத்தி -
ரைம் ் யமுறுத்து்வர்கள் யார் என்றும் 
்ார்ப்து இபப்ாது மிக முககியமா-
னதாகும்' என்றும் அவர் குறிபபிட் -
டுள்ளார்.    

அடமரிகக துருபபுகள் அ்மதி-

காபபு ந்டவடிக்கயில் ஈடு்டுவ -
தாக கூறுவ்த ஐ.நா ்ாதுகாபபுச் 
சை்் அவசைரைக கூட்்டத்தில் அடம-
ரிகக தூதுவர் லின்்டா பதாமஸ் கிரீன்-
பீல்ட் நிரைாகரித்தார். 'உண்்மயில் 
அவர்கள் யார் என்்து எமககுத் 
டதரியும்' என்று அவர் குறிபபிட் -
்டார். 

ட்டானட்ஸ்க மற்றும் லூஹன்ஸ் 
பிரைாந்தியங்க்ள சுதந்திரை நா்டாக 
அங்கீகரிப்து உக்ரைன் மீது ஆக -
கிரைமிபபுத் டதாடுப்தற்கான ரைஷ -
யாவின் காரைணங்களில் ஒன்றைாக 
உள்ளது என்று லின்்டா சைாடினார். 

மறுபுறைம் ்ாதுகாபபுச் சை்்யில் 
ப்சிய ரைஷய தூதுவர் வசிலி டந்ன்-
சியா, உக்ரைனின் தாககுதலில் 
இருந்து கிளர்ச்சியாளர் கட்டுப்ாட்-
டில் இருககும் கிைககு உக்ரைனின் 
ட்டான்்ாஸ் பிரைாந்தித்்த ்ாது-
காகக பவண்டி இருப்தாக வாதிட் -
டுள்ளார். 'ட்டான்்ாஸில் புதிய 
இரைத்த ஆறு ஒடுவ்த அனுமதிப-
்து நாம் டசையய விரும்்ாத ஒன்று' 
என்று அவர் கூறினார்.  

ட்டானட்ஸ்க மற்றும் லூஹன்ஸ் 
பிரைாந்தியங்களின் ட்ரும் எண்ணிக -
்கயான மககளுககு அண்்மய 
ஆண்டுகளில் ரைஷய க்டவுச்சீட்டு 
வைங்கப்ட்டிருப்பதாடு ட்ாது-
மகக்ள ்ாதுகாககும் ப்ார்்வ -

யில் ரைஷயா இரைாணுவ பிரி-
வுக்ள தற்ப்ாது அங்கு 
நகர்த்துவதாக பமற்கத்பதய 
கூட்்டணிகள் அஞ்சுகின்றைன.     

க்டந்த திங்கட்கிை்ம 
ஒரு மணி பநரைம் உ்ரையாற் -
றிய ரைஷய ஜனாதி்தி விளா-
டிமிர் புட்டின், தற்ப்ா்தய 

உக்ரைன் பசைாவியட் ரைஷயாவால் 
உருவாககப்ட்்டது என்றைார். அந்த 
நாட்்்ட ்ண்்்டய ரைஷய நி�ங்கள் 
என்று அவர் குறிபபிட்்டார்.      

உக்ரை்ன 1991 இல் பசைாவியட் 
ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சியின்ப்ாது 
ரைஷயாவி்டம் இருந்து திரு்டப்ட் -
்டதாக குறிபபிட்டிருககும் புட்டின், 
ட்ாம்்ம அரைசு ஒன்றினால் 
உக்ரைன் அடமரிககாவின் கா�னி 
ஒன்றைாக இருந்து வருவதாகவும் 
தற்ப்ா்தய த்�்மயின் கீழ் 
அங்குள்ள மககள் துன்்த்தில் இருப -
்தாகவும் குற்றைம்சைாட்டினார். 2014 
ஆம் ஆண்டு ஆர்ப்ாட்்டங்களில் 
ரைஷய ஆதரைவு உக்ரைன் த்�வர் 
்தவி கவிழ்ககப்ட்்டது ஒரு சைதிப -
புரைட்சி என்றும் புட்டின் குறிபபிட் -
்டார்.  

புட்டினின் இந்த ந்டவடிக்க்ய 
அடமரிககா கடு்மயாகக கண்டித் -
திருப்பதாடு, பிளவு்ட்்ட பிரைாந் -
தியங்களில் அடமரிககர்கள் புதிய 
முதலீடு, வர்த்தகம் மற்றும் நிதிச் 
டசையற்்ாட்டில் ஈடு்டுவ்த த்்ட 
டசையயும் உத்தரைவில் அடமரிகக 
ஜனாதி்தி பஜா ்்்டன் ்கச்சைாத் -
திட்டுள்ளார். பமற்கு�க நாடுகள் 
எடுககவுள்ள ்ரைந்த அளவான த்்ட -
களில் இருந்து தனியானதாக இந்தத் 
த்்ட உள்ளது என்று டவள்்ள 

மாளி்க குறிபபிட்டுள்ளது.  பிரிட் -
்டன் பிரைதமர் ட்ாரிஸ் பஜான்சைன் 
கூறு்கயில், 'ரைஷயாவின் ந்டவ -
டிக்ககள், உக்ரைனின் இ்றை -
யாண்்ம மற்றும் ஒரு்மப்ாடு 
மீதான சைர்வபதசை சைட்்டங்களின் விதி -
மீறைல்' என டதரிவித்தார். 'இது ஒரு 
டகட்்ட சைகுணம்' என டதரிவித்தார். 
ரைஷயாவுககு எதிரைான த்்டக்ள 
விதிப்து டதா்டர்்ான குறிபபி்டத் -
தகக அறிவிபபுககான அந்நாட்டு 
அரைசின் அவசைரைககுழு கூட்்டத்்த 
அவர் பநற்று ந்டத்தினார் என்்து 
குறிபபி்டத்தககது. 

'உக்ரைனு்டன் ஒற்று்ம மற்றும் 
உறுதியு்டன் டசையல்்டுவதாக' 
ஐபரைாபபிய ஒன்றியம் உறுதி அளித் -
துள்ளது. டஜர்மன் ஆட்சித்து்றைத் 
த்�வர் ஓ�ாப ஸ்கால்ஸ் மற்றும் 
பிரைான்ஸ் ஜனாதி்தி இமானுபவல் 
மகபரைான் இருவரும் ரைஷயாவின் 
அறிவிபபுககு முன்னதாக, அந் -
நாட்டு ஜனாதி்தியு்டன் உ்ரையா -
டினர். பமற்கு நாடுகள் உக்ரைன் 
பின்பு அணிதிரைண்டுள்ளது. ரைஷயா 
்்்டடயடுத்தால் அந்நாட்டுககு 
எதிரைாக கடும் த்்டகள் விதிககப -
்டும் என அந்நாடுகள் எச்சைரித்துள் -
ளன. ஆனால், அந்ந்டவடிக்க -
கள் எந்தளவுககு இருககும் என 
டதளிவாக டதரியவில்்�.

1990கள் வ்ரை உக்ரைன் 
பசைாவியட் ஒன்றியத்தின் ஓர் உறுபபு 
நா்டாகத்தான் இருந்தது. அதற்குப 
பின் பசைாவியட் சி்தந்தப்ாது, 
சுதந்திரைம் ட்ற்று தனி நா்டாக தங் -
களுகடகன புதிய அரைசை்மபபுச் சைட் -
்டத்பதாடு டசையல்்ட்டு வருகிறைது.

இபப்ாதும் உக்ரைன் தன் எல் -
்�க்ள ரைஷயாபவாடும், ஐபரைாப -
பிய ஒன்றியத்பதாடும் ்கிர்ந்து 
டகாள்கிறைது. ஆனால் க�ாசைாரை ரீதியி -
லும் சைமூக ரீதியிலும் ரைஷயாபவாடு 
்� டதா்டர்புக்ள உக்ரைன் 
டகாண்டுள்ளது. 

இபப்ாதும் ரைஷய டமாழி 
ப்சுபவார் கணிசைமாக உக்ரை -
னில் வாழ்ந்து வருகின்றைனர். 
உக்ரைன் எல்்�களில் தற்ப்ாது 
150,000ககும் அதிகமான ரைஷய 
்்்டகள் குவிககப்ட்டிருககும் 
சூைலிப�பய தற்ப்ா்தய ்தற்றைம் 
உககிரைம் அ்்டந்துள்ளது. உக்ரைன் 
மீது தாககுதல் ந்டத்தும் திட்்டம் 
இல்்� என்று ரைஷயா மறுககின்றை -
ப்ாதும் அந்தத் தாககுதல் உ்டன் 
இ்டம்ட்றும் ஒன்றைாக உள்ளது 
என்று அடமரிகக கூறுகிறைது.   

எண்ணெய் விடை உச்சம்

உக்ரைன் மற்றும் ரைஷய பிரைச்சி்ன-
யால் உ�களாவிய விநிபயாகச் சைங்கிலி-
யில் இ்்டயூறு ஏற்்டும் என்றை அச்சைம் 
காரைணமாக எண்டணய வி்� அதிக-
ரித்துள்ளது. 

ஏழு ஆண்டுகளில் கண்்ட மிகப-
ட்ரிய உச்சைமாக பிடரைன்ட் மசைகு 
எண்டணய வி்� பீப்ாய ஒன்று கிட்-

்டத்தட்்ட 98 ட்டா�்ரை எட்டியுள்ளது.  
சைவூதி அபரைபியாவுககு அடுத்து உ�கின் 
இரைண்்டாவது மிகபட்ரிய மசைகு 
எண்டணய ஏற்றுமதி நா்டாக ரைஷயா 
உள்ளது. அது உ�கின் முன்னணி 
இயற்்க வாயு உற்்த்தி நா்டாகவும் 
உள்ளது. 

ரைஷயா மீது ட்ாருளாதாரைத் த்்ட 
விதிப்து ்ற்றி ்� பமற்கு�க நாடு-
களும் எச்சைரிக்க விடுத்துள்ளன.  
உக்ரைன் பிரைச்சி்ன பமலும் பமாசைம் 
அ்்டந்தால் எதிர்வரும் வாரைங்களில் 
எண்டணய பீப்ாய ஒன்றின் வி்� 
120 ட்டா�ர்கள் வ்ரை உயரைக கூடும் 
என்று பஜ.பீ.எம் பமார்கனில் உள்ள 
ஆயவாளர்கள் கணித்துள்ளனர்.  

ொதுகாபபு சமெ அவச்ரக் கூட்டம்: 
தம்ட விதிபெது ெற்றி எசசரிக்மக

புர்கினா பாச்சா: தங்கச சுரங்க 
்வடிப்பில் 60 சபர் உயிரிைப்பு

டதன்பமற்கு புர்கினா ்ாபசைாவில் 
மு்றையற்றை தங்கச் சுரைங்கம் ஒன்றில் 
க்டந்த திங்கட்கிை்ம இ்டம்ட்ற்றை 
டவடிபபில் சுமார் 60 ப்ர் டகால்-
�ப்ட்டு பமலும் ்�ர் காயம்்டந்-
துள்ளனர். 

டகாம்டகாம்பிபரைா கிரைாமத்தில் 
உள்ள இந்த தற்காலிக தங்கம் பதடும் 
தளத்தில் இருககும் ்்டன்மட் 
களஞ்சியம் டவடித்பத அனர்த்தம் 
இ்டம்ட்ற்றிருப்தாக உள்ளுர் அதி-
காரிகள் மற்றும் மருத்துவம்ன 
ஊழியர்கள் குறிபபிட்டுள்ளனர். 

டவடிபபு இ்டம்ட்ற்றை இ்டத்தில் 
மரைங்கள் முறிந்து வீடுகள் இடிந்தி-
ருககும் ்்டங்கள் டவளியாகியுள் -
ளன. அங்கு உ்டல்கள் வரி்சையாக 
்வககப்ட்டு அ்வ ்ாயகளால் 
மூ்டப்ட்டுள்ளன.  

உயிரிைந்தவர்களில் ட்ண்கள் 
மற்றும் சிறுவர்களும் இருப்பதாடு 

காயம்்டந்த ்�ர் உயிருககு ஆ்த் -
தான நி்�யில் உள்ளதாக அங்கி-
ருந்து வரும் டசையதிகள் கூறுகின்றைன. 

புர்கினா ்ாபசைா சைர்வபதசை நிறு -
வனங்களால் ந்டத்தப்டும் ்ரிய 
தங்கச் சுரைங்கங்க்ளக டகாண்்ட 
நா்டாக இருப்பதாடு அங்கு பமற்-
்ார்்வ அல்�து ஒழுங்குவிதிக்ள 
பின்்ற்றைாத நூற்றுககணககான சிறிய 
தங்கச் சுரைங்கங்கள் காணப்டுகின்-
றைன.  

சேபாள உள்விவ்காரங்களில் 
்காலூன்றுவதற்கு சீனா மு்யற்சி

டகாவிட்–19 ட்ருந்டதாற்றுககு மத்-
தியில் பந்ாளத்தின் அரைசியல், ட்ாரு-
ளாதாரைம், க�ாசைாரைம் உள்ளிட்்ட உள்-
விவகாரைங்களில் காலூன்றை தடுபபூசி 
இரைாஜதந்திரைத்்த சீனா ்யன்்டுத்து-
வதாக பந்ாளத்தின் '் ர்்ட்ஸ் நியூஸ்' 
டதரிவித்துள்ளது. 

உதவியற்றை நி்�யினால் சீனாவின் 
க்டன்வ்�யில் விழுந்து டகாண்டி-
ருககின்றை பந்ாளம், அதன் இயற்்க 
வளங்க்ளயும் டவளிநாட்டு டகாள்-
்க்யயும் சீனா கட்டுப்டுத்துவதாக-
வும் சுட்டிககாட்்டப்ட்டுள்ளது. 

இது டதா்டர்பில் பமலும் டதரிவிக-
கப்ட்டிருப்தாவது, டகாவிட் –19 
ட்ருந்டதாற்று கட்டுப்ாடு டதா்டர்-
்ான மு்டககம், ்யணத் த்்டகள் 
உள்ளிட்்ட ந்டவடிக்ககளால், சுற்-

று�ா்வ நம்பியிருககும் பந்ாளம் 
ட்ாருளாதாரை ரீதியில் வீழ்ச்சி்யக கண்-
டுள்ளது. ட்ாருளாதாரைத்்த மீளக கட்-
டிடயழுபபுவதற்கு தடுபபூசி ட்ரிதும் 
உதவும் என பந்ாளம் நம்பியுள்ளது. 
இத்னத் தமககு சைாதகமாகப ்யன் -்
டுத்திகடகாள்ள சீனா முயற்சிககிறைது. 
இதன் நிமித்தம் தடுபபூசி்ய ஒரு இரைா-
ஜதந்திரை மூப�ா்ாயமாக சீனா ்யன் -்
டுத்துவதாக நிபுணர்கள் கருதுகின்றைனர் 
என்று கூறைப்ட்டுள்ளது.  

மி்யன்்ார் இராணுவ ஆட்சி மீது 
ஐசராப்பி்ய ஒன்றி்ய தடை நீடிப்பு

ஐபரைாபபிய ஒன்றியம் மியன்-
மாரின் இரைாணுவ ஆட்சி மீதான 
த்்டக்ள நீட்டித்துள்ளது.   

நாட்டில் மனித உரி்ம மீறைல் 
குறித்த குற்றைச்சைாட்டுக்ளத் 
டதா்டர்ந்து அந்த ந்டவடிக்க 
எடுககப்ட்டுளளது.

பமலும் 22 அதிகாரிகளின் 
டசைாத்துகள் மு்டககப்ட்டுள்-
ளன. ்யணத் த்்டயும் விதிக-
கப்ட்டுள்ளது.  

டரைாஹிங்கிய இனத்தினர் 
மீதான வன்டசையல் டதா்டர்-
பில் சைர்வபதசை நீதிமன்றைத்தில் 

ந்டபபிலுள்ள விசைாரை்ண்ய 
இன்னும் துரிதப்டுத்தும் விதத்-
தில் த்்டயுத்தரைவுகள் அ்மந்-
துள்ளன.  

அந்தக குற்றைச்சைாட்டுக்ள 
மியன்மாரின் ,ரைாணுவ அரைசைாங்-
கம் மறுத்து வருகிறைது. விசைாரை-
்ண்யத் தள்ளு்டி டசையய 
இரைாணுவ அரைசைாங்கப பிரைதிநிதி-
கள் பகாரியுள்ளனர்.  

டரைாஹிங்கிய இன ஆர்வ-
�ர்கள் விசைாரை்ண டதா்டரை 
பவண்டும் என்்தில் உறுதியாக 
உள்ளனர்.   

நிைவில் ச்ாதும் ்ராக்்கட்: 
்பாறுப்சபற்்க ்றுததது சீனா

மார்ச் 4ஆம் திகதி நி�வில் 
பமாத உள்ளதாக கணிககப்ட்-
டுள்ள டரைாகடகட் தங்களு்்ட-
யது இல்்� என்று சீன டவளி -
யுறைவுத்து்றை டதரிவித்துள்ளது. 

நி�வின் பமற்்ரைபபில் 
டரைாகடகட்டின் பூஸ்்டர் 
பமாதி டவடிகக உள்ளதாக 
விண்டவளி ஆரைாயச்சியா-
ளர் பில் கிபரை டதரிவித்தார். 
முதலில் நி�வில் பமாதி 
டவடிகக உள்ள டரைாகடகட் -
டின் பூஸ்்டர் க்டந்த 2015ஆம் 
ஆண்டு ஸ்ப்ஸ் எகஸ் நிறுவ -

னம் அனுபபியது என டதரிவிக -
கப்ட்்டது.

பின்னர் அதற்கு முந்்தய 
ஆண்டு நி�வு குறித்து ஆரைாய 
சீனா அனுபபிய ரைாகடகட்டின் 
பூஸ்்டர் என நாசைா டதரிவித்தது.

இந்நி்�யில் நி�வில் 
பமாத உள்ள டரைாகடகட் தங்க -
ளு்்டயது இல்்� என்றும் 
தனது டரைாகடகட்டின் பூஸ்்டர் 
்ாதுகாப்ான மு்றையில் 
அழிககப்ட்்டதாகவும் சீன 
டவளியுறைவுத் து்றை அ்மச்சை-
கம் டதரிவித்துள்ளது.

டிரம்பின் ்சமூ்க ஊை்கம் 
ப்யன்பாட்டுககு வநதது

அடமரிகக முன்னாள் ஜனாதி -
்தி ட்டானால்ட் டிரைம்பின் 'ட்ரூத் 
பசைாசியல்' என்றை சைமூக ஊ்டகம் மட்-
டுப்டுத்தப்ட்்ட வடிவத்தில் ்யன்-
்ாட்டுககு வந்துள்ளது. ஆபபிள் 
ஆப ஸ்ப்டாரில் அது இ்டம்பிடித்-
துள்ளது. 

இந்த டசையலி ட்விட்்டர் வடிவத்-
தில் கருத்து டவளியி்ட முடியுமாக 

உள்ளது. ட்விட்்டர், ப்ாஸ்புக 
மற்றும் யூடியுபில் க்டந்த ஆண்டு 
டிரைம்புககு த்்ட விதிககப்ட்்டது. 

ஆரைம்் ்யனர்கள் இத்ன ்திவு 
டசையவதில் பிரைச்சி்ன்ய எதிர் -
டகாண்டுள்ளனர்.  இது மார்ச் முடிவில் 
முழு்மயாக இயங்க ஆரைம்பிககும் 
என்று எதிர்்ார்ப்தாக இந்த திட்-
்டத்தின் த்�வர் மற்றும் முன்னாள் 
்ாரைாளுமன்றை உறுபபினர் ப்டவின் 
நுனஸ் டதரிவித்துள்ளார்.  

இந்த டசையலி்ய ்திவு டசையய 
முயன்றைவர்களுககு, 'அதிக பகாரைல் 
காரைணமாக, நாம்  உங்க்ள எமது 
காத்திருபபுப ்ட்டியலில் பசைர்த்-
துள்பளாம்' என்றை டசையதி கி்்டத்தி-
ருப்தாக பரைாயட்்டர்ஸ் டசையதி நிறு-
வனம் டதரிவித்துள்ளது.   

நியூசிைாநது ஆர்ப்பாட்ைக்காரர் 
்பாலிஸார் இடைச்ய ச்ாதல்

நியூசி�ாந்தில் ்ாரைாளுமன்றை கட்்ட-
்டத்துககு டவளிபய தடுபபூசி எதிர்ப-
்ாளர்களுககும் ட்ாலிஸாருககும் 
இ்்டயில் பமாதல் டவடித்தது. 

இங்கு மூன்றைாவது வாரைமாக ஆர்ப-
்ாட்்டங்கள் டதா்டர்கின்றைன. பின்-
னாலிருந்து அதிகாரிக்ள பநாககிக 
கா்ரைச் டசைலுத்த முயன்றை ஆர்ப்ாட்-
்டககாரைர் ஒருவர் ்கதுடசையயப்ட்-
டுள்ளார்.

பமாதலில் அமி�ம் ப்ான்றை 
ட்ாருள் டதளிககப்ட்்டதில் ்ாதிக-
கப்ட்்ட மூன்று அதிகாரிகள் மருத்-
துவம்னயில் அனுமதிககப்ட்டுள்-
ளனர். இது முற்றிலும் அவமதிககும் 
டசையல் என்று அதிகாரிகள் டதரிவித்-
தனர். ஆர்ப்ாட்்டம் ந்்டட்ற்றை 
இ்டத்தில் ்ாலியல் துன்புறுத்தல்கள் 
இ்டம்ட்ற்றைதாகவும் கூறைப்ட்்டது. 
இவவளவு ந்டந்தும் ஆர்ப்ாட்்டக-

காரைர்க்ள வலுககட்்டாயமாகக 
க்�ககாமல் அவர்களின் த்�வர்-
களு்டன் ப்ச்சுவார்த்்த ந்டத்த அதி-
காரிகள் திட்்டமிடுவதாகத் டதரிவிக-
கப்ட்்டது. ஆர்ப்ாட்்டககாரைர்கள் 
சைட்்டத்்த மீறி ந்டந்துடகாள்வதாக-
வும் அங்கிருந்து க்�ந்து டசைல்� 
பவண்டும் என்றும் நியூசி�ாந்துப 
பிரைதமர் டஜசிண்்டா ஆர்்டன் டசையதி-
யாளர்களி்டம் டதரிவித்தார்.

'பிர்ாணை' இராணுவதடத
அட்க்க தலிபான் திட்ைம்

ஆபகானிஸ்தானுககு 'பிரைமாண்-
்டமான' இரைாணுவத்்த அ்மககத் 
திட்்டமிடுவதாகத் தலி்ான்கள் கூறி -
யுள்ளனர்.

தலி்ானின் முந்்தய ஆட்சிககா -
�த்தில் ்ணியாற்றிய அதிகாரிகளும் 
்்்டயினரும் புதிய இரைாணுவத்தில் 
இ்டம்ட்றுவார்கள் என்று கூறைப்ட்-
்டது.

க்டந்த ஆண்டு மீண்டும் ஆட்சி -
்யப பிடித்தப்ாது, 300,000ககும் 
அதிகமான இ�கு ரைக ஆயுதங்க்ள-
யும் 26,000ககும் அதிகமான கனரைக 
ஆயுதங்க்ளயும்   ்கப்ற்றியதா-
கத் தலி்ான் கூறியது.

சுமார் 61,000 இரைாணுவ வாகனங் -
க்ளயும் தனது கட்டுப்ாட்டுககுள் 
டசையல்்டுத்தியதாகக கூறைப்ட்்டது.

இந்நி்�யில், நாட்டின் பத்வ -
க்ளயும் விருப்ங்க்ளயும் 

ட்ாறுத்து இரைாணுவம் அ்மககப-
்டும் என்று கூறைப்ட்்டது. ஆபகா-
னிஸ்தான் கிட்்டத்தட்்ட டநாடித்-
துபப்ான நி்�யில் உள்ளது. 7 
பில்லியன் ட்டா�ர் மதிபபுமிகக 
ஆபகானிஸ்தானின் டவளிநாட்டுச் 
டசைாத்துக்ள அடமரிககா மு்டககி-
யுள்ளது. அதில் ்ாதி்ய மட்டுபம 
திரும்்க டகாடுகக முடியும் என்று 
அடமரிககா கூறியுள்ளது.
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மட்டு. மாவட்்டத்தில் சிறந்த
விவசாயிகள் ககௌரவிப்பு
கல்குடா தினகரன் நிருபர்

 
கிழக்கு மாகாணத்தில்  பசுமம 

விவசாயத்மதை ஊக்குவிக்கும் 
முகமாக, சசதைனபபசமை விவ-
சாயத்மதை ஊக்குவிபபசதை  எமது 
ச�ாக்கமாகும் என கிழக்கு மாகாண 
ஆளு�ர் அனுராதைா ஜகம்பத் ததைரி -
வித்தைார்.  

மடடக்கைபபு  மாவடடத்தில் 
2021ஆம் ஆண்டுக்கான சிறநதை விவ -
சாயிகமை தகௌரவிக்கும் நிகழ்வு,    
திஙகடகிழமம  (21)  �மடதபறற 
சபாது, அதில் பிரதைம  அதிதியாக 
கலநது தகாண்டு உமரயாறறும் 
சபாது சமறகண்டவாறு  ததைரிவித்-
தைார்.

அவர் ததைாடர்நது உமரயாறறுமக-
யில்.  

எதிர்காலத்தில்  சசதைனப பயிர் 
உறபத்திமய சமறதகாண்டு அதைன் 
தைரத்மதை பரிசசாதைமன தசயவதைறகு  
இரசாயன ஆயவு கூடஙகமை மட -
டக்கைபபு, அம்பாமற, திருசகா -
ணமமல  ஆகிய மூன்று  மாவட -
டஙகளிலும் ஆரம்பிபபதைறகான 

�டவடிக்மககமை  சமறதகாண்-
டுளசைாம். அதைன் மூலம் விவசாயி -
கள தைமது உறபத்திகமை  சநமதைப -
படுத்துவதைறகு சர்வசதைச ரீதியான 
அஙகீகாரம் தகாண்ட சான்றிதைழ் -
கமை  தபறறுக் தகாளை முடியும். 

இந �டவடிக்மகக்காக ஆயிரம் 

மில்லியன் ரூபா நிதி  மூன்று 
மாவடடஙகளுக்கும் வழஙகுவதைற -
கான அஙகீகாரம் கிமடத்துளைது. 
இவ்  நிதி கடடம் கடடமாக வழங -
கபபடவுளைது என்றும் ததைரிவித் -
தைார்.

மடடக்கைபபு  மாவடட 

விவசாய திமணக்கை பிரதிப 
பணிபபாைர் வி.சபரின்பராஜா 
தைமலமமயில்  �மடதபறற நிகழ் -
வில், விசசட அதிதிகைாக கிழக்கு 
மாகாண விவசாய அமமச்சின்  
தசயலாைர் ஜ.சக.சஜ.முத்து -
பண்டா, மடடக்கைபபு மாவடட 
அரசாஙக அதிபர்  சக.கருணாகரன், 
கிழக்கு மாகாண விவசாய திமணக் -
கை ஆமணயாைர் டாக்டர்  எஸ்.
எம்.ஹூமசன். சகாறமைபபறறு 
பிரசதைச சமப தைவிசாைர் திருமதி 
சசாபா தஜயரஞ்சித்  மறறும் 
இராணுவ உயர் அதிகாரிகளும் 
கலநது தகாண்டனர். இரசாயன  
பசமை பாவமனயின்றி சசதைனப 
பசமையிமன பயன்படுத்தி விவ -
சாயம் மறறும்  சிறுசதைாடடப பயிர் 
தசயமக மூலம் சாதைமன பமடத்தை 
விவசாயிகள பணப பரிசும்  
நிமனவு சின்னமும் அதிதிகைால் 
வழஙகி தகௌரவிக்கபபடடதுடன்,  
பிரசதைச பாடசாமல  மாணவர்க -
ைால் சசதைனபபசமையின் முக்கியத் -
துவம் ததைாடர்பான விழிபபணர்வு 
�ாடகமும்  அரஙசகறறபபடடது.

கிழக்கு மாகாண ஆசிரியர்
இடமாற்றத்தில் குளறுபடி

(தராடடதவவ குறூப நிருபர்)

கல்வி  அமமச்சின் முமறயான 
திடடம் இல்லாமமயினால் கிழக்கு 
மாகாண ஆசிரியர்களின் இடம்  
மாறறத்தில் குைறுபடி ஏறபடடுள-
ைதைாக, இலஙமக ஆசிரியர்  சஙகத்-
தின் தபாதுச்  தசயலாைர் சஜாசப 
ஸ்டாலின் குறறம் சுமத்துகிறார்.

கிழக்கு  மாகாணத்திறகான 
விஜயம் ஒன்றிமன சமறதகாண்டு 
கிழக்கு மாகாண கல்வித்  திமணக்-
கைத்திறகு  திஙகடகிழமம (21) 
வருமக தைநது ஊடகஙகளுக்கு 
கருத்து  ததைரிவிக்கும் சபாசதை  
இவ்வாறு ததைரிவித்தைார்.

அவர் ததைாடர்நதும்  கருத்து ததைரி-
விக்மகயில்,

ஆளு�ரின் பணிபபுமரயின் அடிப -
பமடயில்  உரியமுமறயில் இட -
மாறறத்மதை �மடமுமறபபடுத்து-
மாறு  சகாரிக்மக விடுக்கபபடட 

சபாதிலும், இதுவமர அதைறகான 
எநதை ஒரு தைகவலும்  தபறபபட-
வில்மல என   அவர் ததைரிவித்தைார்.

 வருடக்கணக்கில் பணிபுரியும் 
ஆசிரியர்களின் இடமாறறஙகமை  
�மடமுமறபபடுத்தைாமல் இருபபது 
கிழக்கு மாகாணத்தில் நிலவுகின்ற 
ஆசிரியர்  பறறாக்குமற காரணமா-
கசவ காலம் தைாழ்த்திச் தசல்வதைாக-
வும் கல்வியமமச்சின் சீரான  ஒரு 
திடடம் இல்லாமமயினால் காலம் 
தைாழ்த்துவது விடடுவிடடு உரிய  
ஆசிரியர்களுக்கான இமட மாறறத்-
திமன �மடமுமறபபடுத்துமாறு 
இதைன்சபாது சகாரிக்மக  விடுத்தி -
ருநதைார்.

 கிழக்கு மாகாணத்தில் கல்வி விட-
யத்தில் எநதை ஒரு அரசியல் தைமலயீ-
டுகளுக்கும்  அடிபணியாமல் உரி-
யமுமறயில் திடடஙகமை வகுத்து 
�மடமுமறபபடுத்துமாறும்  இதைன்-
சபாது சகடடுக்தகாண்டார்.

கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் பிரதம அதிதி

இலஙமகை ஆசிரியர் சஙகை பெொது பசயலொளர் 

யானைகளால் 
பயிர்கள் அழிவு
(மூதூர் தினகரன் நிருபர்)

மூதூர்  பிரசதைச தசயலக பிரிவுக்கு 
உடபடட எல்மலபபுற கிராமமான 
சவதைத்தீவு, சம்பாலாறு  கமரசயா-
ரப பிரசதைசஙகளில் தபருமைவில் 
பயிரிடபபடட மரவளளி,  நிலக்க-
டமல மறறும் மரக்கறி பயிரினஙகள  
யாமனகைால் ததைாடர்நதும்  அழி-
வுக்குளைாகி வருவதைாக சதைாடடச் 
தசயமகயாைர்கள  கவமல  ததைரி-
விக்கின்றனர்.

சமலும் �ன்னி, கஙமக சபான்ற 
அயல் காடுகளில்  இருநது ஆறமறக்-
கடநது யாமனகள இரவில் இத்-
சதைாடடக் காணிகளுக்குள பிரசவ -
சித்து  பயிர்கமை உண்டும், துவசம் 
தசயதும் வருகின்றன.

'நீதிக்காக எஙகள் குரல்' எனும்
ததானிப் தபாருளில் தெயலமர்வு
(தராடடதவவ குறூப,அன்புவழிபு -
ரம் தினகரன் நிருபர்கள)   

திருசகாணமமலயில் 'நீதிக்காக 
எஙகள குரல்' எனும் ததைானிப 
தபாருளில் தபண்களினால் முன் -
தனடுக்கபபடுகின்ற மனிதை உரிமம -
கள சமன்பாடடு திடடம் ததைாடர் -
பான தசயலமர்தவான்று,   

திருசகாணமமல ஜூபலி மண் -
டபத்தில், திஙகடகிழமம (21) 
கிழக்கு மாகாண சமூக சசமவகள 
திமணக்கைத்தின் பணிபபாைர் 
மதிவண்ணன் தைமலமமயில் இடம் -
தபறறது.   

 விழுது ஆறறல் சமம்பாடடு 

மமயத்தின் ஏறபாடடில், ஐசராப -
பிய ஒன்றியத்தின் நிதியுதைவியு -
டன் திருசகாணமமல மாவடட 
தபண்கள சமாசம்,அமரா தபண்கள 
தைமலமம தைாஙகும் குடும்பஙகள 
மறறும் இமைசயார் தைன்னார்வ 
அமமபபினரின் பஙசகறபுடன், 
இந நிகழ்வு இடம்தபறறது.   

 �ாடடின் ஏமனய மாவடடஙக -
ளில் அமமக்கபபடடுளை விசசட 
சதைமவ உமடயவர்களுக்கான 
ஆறறுபடுத்தைல் மமயம், திருசகா -
ணமமல மாவடடத்தில் இல்மல 
எனவும், அண்மமயில் அரசினால் 
வழஙகபபடட சவமல வாயபபில் 

விசசட சதைமவ உமடயவர்கள 
அரசாஙகத்தினால் புறக்கணிக்க 
படடமம, மாறறு திறனாளிகளுக் -
கான ஒரு தைனியான ஆமணக்குழு 
அமமக்கபபடடு அவர்களின் உரி -
மமகளுக்கு முன்னுரிமம வழஙகப -
படசவண்டும்.   

 �ாடடில் நிலவுகின்ற பாரபடசம் 
ததைாடர்பில் ஆயவுகள மூலம் சசக -
ரிக்கபபடட பிரச்சிமனகள, அதைற -
கான தீர்வுகளும் அடஙகிய ஆயவு 
அறிக்மக ஒன்று கிழக்கு மாகாண 
சமூக சசமவகள திமணக்கைத்தின் 
பணிபபாைர் மதிவண்ணனிடம் 
மகயளிக்கபபடடது.   

கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமமச்சின் 
செயலாளருக்கு கல்முமையில் வரவவற்பு

(கல்முமன விசசட நிருபர்)

கிழக்கு  மாகாண சுகாதைார அமமச்-
சின் தசயலாைராக நியமிக்கபபட-
டுளை திருமதி  சஜ.சஜ.முரளிதைரமன  
தகௌரவிக்கும் நிகழ்வும், சுகாதைார 
நிறுவனஙகளின்  தசயறறிடடஙகள 
மறறும் கருத்திடடஙகமை மீைாயவு 
தசயயும் கூடடமும்  திஙகடகிழமம 
(21) கல்முமன பிராநதிய சுகாதைார 
சசமவகள பணிமமனயில்  �மடதபற-
றது.

பிராநதிய சுகாதைார சசமவகள பணிப-
பாைர் தடாக்டர்  ஐ.எல்.எம்.றிபாஸ் 
தைமலமமயில் இடம்தபறற இநநி-
கழ்வில், கிழக்கு மாகாண சுகாதைார  
சசமவகள பணிபபாைர் தடாக்டர் 
ஏ.ஆர்.எம்.ததைைபீக் விசசட அதிதி-
யாக கலநது  தகாண்டார். இதைன்சபாது 
மாகாண சுகாதைார அமமச்சின் புதிய 
தசயலாைர்,  நிமனவுச் சின்னஙகள 

வழஙகி, தபான்னாமட சபார்த்தி 
தகௌரவிக்கபபடடதுடன்,  பிராநதிய 
சுகாதைாரப பணிமமனயினால் அண்-
மமயில் தவளியிடபபடட அரண் 
காலாண்டு  சஞ்சிமகயும்  வழஙகி மவக்-
கபபடடது. கல்முமனப  பிராநதிய 
சுகாதைார சசமவகள பணிமமனயின் 
ஆராயச்சிக்கும் அபிவிருத்திக்குமான  
பிரிவு மறறும் சுகாதைார தைகவல் ஊடகப 
பிரிவு என்பன மாகாண சுகாதைார அமமச்-
சின்  தசயலாைரினால் திறநது மவக்-
கபபடடன. இநநிகழ்வில், கல்முமன  
பிராநதிய சுகாதைார சசமவகள பிரதிப 
பணிபபாைர் டாக்டர் எம்.எம்.வாஜித்,  
பிராநதிய சுகாதைார சசமவகள பணி-
மமனயின் திடடமிடல் மவத்திய 
அதிகாரி டாக்டர்  எம்.சி.எம்.மாஹிர் 
உடபட மவத்திய அதிகாரிகள மறறும் 
உத்திசயாகத்தைர்கள  பலரும் பஙசகறறி-
ருநதைனர்.

விவொயிகளுக்கு மார்ச் 10க்கு
முன்ைர் காப்பறுதி ்பணம்
(தபரியசபாரதீவு தினகரன் நிருபர்) 

கடநதை தபரும்சபாக சவைாண்-
மமச் தசயமகயில் பாதிக்கபபடட 
மடடக்கைபபு மாவடட விவசாயிக-
ளுக்கு எதிர்வரும்   10ஆம் திகதிக்கு  
முன்னர் காபபுறுதிப பணம் வழஙகப-
படவுளைதைாக, ஸ்ரீ லஙகா தபாதுஜன 
தபரமுனக் கடசியின் மடடக்கைபபு 
மாவடட அமமபபாைர் பரமசிவம் சந-
திரகுமார் தசவ்வாயகிழமம (22) ததைரி-
வித்தைார்.   ததைாடர்பில் அவர் சமலும் 
குறிபபிடுமகயில்,  

கடநதை 2020 – 2021 தபரும்-
சபாக சவைாண்மமச் தசயமகயில் 
பாதிக்கபபடட விவசாயிகளுக்குரிய 
காபபுறுதிப பணம் ஏமனய மாவட-
டஙகளில் வழஙகபபடடுளைன. 
எனினும் இதுவமரயில் மடடக்க-
ைபபு மாவடட விவசாயிகளுக்கு 
வழஙகபபடவில்மல. இவ்விமட-

யம் குறித்து  சநதிரகுமார் விவசாய 
அமமச்சரின் கவனத்திறகுக் தகாண்டு 
தசன்றதைறகமமய, ஜனதிபதியின் உத்-
தைரவுக்கமமய எதிர்வரும் 2022.03.10 
ஆம் திகதிக்கு முன்னர் மடடக்கைபபு 
மாவடடத்தில் 1078 விவசாயிகளுக்கு-
ரிய காபபுறுதிபபணம் வழஙகபபடும் 
என விவசாய அமமச்சர் உத்தைரவாதைம் 
வழஙகியுளைதைாக  அவர் சமலும் ததைரி-
வித்தைார்.  

குருதி தட்டுப்பாட்மடை குமைக்க இரதததாைம்

கல்குடா  தினகரன் நிருபர்

ஓடடமாவடி  பிரசதைசத்திலுளை 
சமூக விழிபபுணர்வு ஒன்றியம், 
கல்குடா மடவர்ஸ், நியாஸ்  
ஹாஜியார் பவுண்சடசன் ஆகிய 
அமமபபுக்களின் ஏறபாடடில் இரத் -
தைதைான முகாம்  ஒன்று  ஓடடமாவடி 
முமஹதீன் ஜும்ஆ பளளிவாசலில் 
இடம்தபறறது.

இநநிகழ்வில்  வாமழச்சசமன 
உதைவி தபாலிஸ் அத்தியடசகர் எம்.
டீ.டீ.நிலஙக, வாமழச்சசமன 
தபாலிஸ்  நிமலய தபாறுபபதிகாரி 
லசநதை பண்டார, ஓடடமாவடி வர்த் -
தைக சஙக தைமலவர்  ஏ.ஜி.நியாஸ் 
மறறும் அமமபபுக்களின் பிரதிநிதி-

கள கலநது தகாண்டனர். இதைன்-
சபாது  வாமழச்சசமன ஆதைார மவத்-
தியசாமலயின் மவத்தியர் எஸ்.
விருஷ் தைமலமமயிலான  மடடக்க-
ைபபு சபாதைனா மவத்தியசாமலயின் 
இரத்தை வஙகி பிரிவு உத்திசயாகத்தைர்-
கள  கலநது தகாண்டு, இரத்தை தைானத்-
திமன  சமறதகாண்டனர்.

இதில்  ஓடடமாவடி பிரசதைசத்-
திலுளை தபரும்பாலான மக்கள 
கலநது தகாண்டு, மடடக்கைபபு  
சபாதைனா மவத்தியசாமலயின் 
இரத்தை வஙகி பிரிவில் நிலவும் குருதி 
தைடடுபபாடமட  நிவர்த்தி தசயயும் 
வமகயில் இரத்தைானம் வழஙகி 
மவத்தைனர்.

பெொதுஜன பெ்ரமுன ைட்டு. ைொவட்்ட அமைபெொளர் 

கடைலில் மூழ்கிய இமளஞன் மாயம்
-(காமரதீவு குறூப நிருபர்)

நிநதைவூர் தபாலிஸ் பிரிவுக்குட-
படட அடடபபளைம் கடறகமர 
பிரசதைசத்திறகு நீராடச் தசன்ற 
இமைஞன் கடலில் மூழ்கி 
காணாமல் சபாயுளைார். இச் சம்ப-
வம்  திஙகடகிழமம  (21) பிறபகல் 4 
மணி அைவில் இடம்தபறறுளைது.   
தைனது �ண்பருடன் கடறகமரப பிரசதை-
சத்திறகு தசன்ற குறித்தை இமைஞன், 
மது  அருநதிய நிமலயில் கடலில் 

நீராடுவதைறகாக தசன்றசபாது, நீரில் 
மூழ்கி காணாமல்  சபாயுளைதைாக 
ததைரிய வருகின்றது.

 சம்பவ இடத்திறகு தசன்ற 
காமரதீவு பிரசதைச சமபயின் தைவி-
சாைர் சக.  தஜயஸ்ரீறில்  நிமலமம-
கமை சகடடறிநது தகாண்டதுடன், 
காணாமல் சபான இமைஞமன 
சதைடும்  �டவடிக்மககமை  துரிதைப-
படுத்துமாறு சம்பநதைபபடடவர்களி-
டம் சவண்டுசகாள  விடுத்துளைார்.

ப�ொத்துவில் பிரதேசத்தில் ேடுப்பூசி ஏற்றும் நடவடிக்கை
(பாலமுமன விசசட 
நிருபர்)

த ப ா த் து வி ல்  
பி ர ச தை ச த் தி ல் 
தகாசரானா தைடுப-
பூசி வழஙகும் �டவ-
டிக்மககள சுகாதைார 
மவத்திய  அதிகாரி 
தடாக்டர் ஏ.யூ.
அபதுல் சமடடின் 
ச ம ற ப ா ர் ம வ யின் 
கீழ்,  முன்தனடுக்-
கபபடடு வருகின்றது.

தபாத்துவில்  ஆதைார மவத்திய -
சாமல,  சுகாதைார மவத்திய அதிகாரி 
காரியாலயம், அல்- ஹுதைா  வித்தியா-
லயம் ஆகிய தைடுபபூசி வழஙகும் 
நிமலயஙகளில்  திஙகடகிழமம (21)  

தைடுபபூசிகள வழஙகபபடடன. முதை -
லாவது  மறறும் இரண்டாவது தைடுப-
பூசிகமை தபறறுக் தகாளைாதைவர் -
களுக்கும், பூஸ்டர்  தைடுபபூசியிமன 
தபறறுக்தகாளசவாருக்குசம குறித்தை 
நிமலயஙகளில் தைடுபபூசிகள  வழங-
கபபடடன.

ெமுர்த்தி முகானமயாளராக நியமைம்
(பாலமுமன தினகரன் நிருபர்)

சமுர்த்தி  முகாமமயாராக 
நியமனம் தபறற ரீ.சக.றஹமத்-
துல்லா திஙகளகிழமம  (21)  
இறக்காமம் பிரசதைச தசயலக 
சமுர்த்தி வஙகியில் தைனது கட-
மமகமை தபாறுபசபறறுக்  
தகாண்டார்.

 படடப படிபமப  நிமறவு 
தசயதை சமுர்த்தி அபிவிருத்தி 
உத்திசயாகத்தைர்கமை, சமுர்த்தி  
முகாமமயாைர்கைாக நியமனம் 
தசயயும் திடடத்தின் கீழ், இநநியம-
னம்  வழஙகபபடடுளைது.

 இறக்காமம்  பிரசதைச தசயலக 
சமுர்த்தி தைமலமமபபீட முகாமம-
யாைர் எம்.சி.தைஸ்லீம் தைமலமமயில்  
�மடதபறற  இந நிகழ்வில் உதைவி 

பிரசதைச தசயலாைர்  எம்.ஏ.சி.அகமட 
�சீல் பிரதைம அதிதியாகக் கலநது சிறப-
பித்தைார்.   இநநிகழ்வில்,  அடடாமைச்-
சசமன பிரசதைச தசயலக கருத்திடட 
முகாமமயாைர் என்.ரீ.மசூர் மறறும்  
உதைவி முகாமமயாைர்கள, உத்திசயா-
கத்தைர்கள என பவர் கலநது தகாண்ட-
னர்.
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மடடக்களப்பில் னகதயழுத்து 
பபாராடடத்திறகு அனழப்பு
(மண்டூர் குறூப நிருபர்)

பயஙகரவாதை  தைமடச்சடடத்மதை 
முழுமமயாக நீக்கக்சகாரி மகதய-
ழுத்து  சசகரிக்கபபட சவண்டும் 
என, இலஙமக தைமிழரசு கடசி மத்திய 
குழுவில்  எடுக்கபபடட தீர்மானத்திற-
கமமவாக தைமிழரசு கடசியின் வாலிபர் 
அணி  இவ் சவமலத்திடடத்மதை முன்-
தனடுத்து வருகிறது.

இதைன் அடிபபமடயில், மடடு.  
காநதி சதுக்கத்தில் மகதயழுத்து  
இடும் நிகழ்வு தைமிழரசு கடசியின் 
வாலிபர்  அணித் தைமலவர் சலா.திவா-

கரன் தைமலமமயில் எதிர்வரும் 27 ஆம் 
திகதி  ் ஆரம்பமாகவுளைது. இந  நிகழ்-
வில், தைமிழ்சதைசிய கூடடமமபபு பாரா-
ளுமன்ற உறுபபினர்கள, முன்னாள  
பாராளுமன்ற உறுபபினர்கள, மா�க-
ரசமப முதைல்வர், பிரதி முதைல்வர் உள-
ளிடட  உறுபபினர்கள, பிரசதைச சமபக-
ளின் தைவிசாைர்கள, பிரதி தைவிசாைர்கள, 
அதைன்  உறுபபினர்கள, வாலிபர் அணி, 
மகளிர் அணி உறுபபினர்கள கடசி  
சவறுபாடுகளின்றி கலநது தகாளை-
வுளைதைாக வாலிபர் அணிச் தசயலாைர் 
க.  சஷீநதிரன் ததைரிவித்துளைார்.
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Muk;g tpohtpw;fhd 

gpujk mjpjpapd; nra;jp

,yq;if fl;blf; fiyQu;fspd; epWtdj;jpd; tUlhe;j 
epuypw;;fhf ,r;nra;jpia toq;Ftjpy; ehd; ngUkfpo;r;rp 
milfpd;Nwd;. 
,yq;ifapd; fl;bl epu;khzj; Jiwapd; Kd;dzp 

mikg;nghd;whfpa ,yq;if fl;blf; fiyQu;fspd; 
epWtdk; mtu;fSila nraw;ghl;Lf; fhyk; KOtjpYk; 
vOg;gg;gl;l #oypw;;F nra;jpUf;Fk; gq;fspg;G kpfg; 
gpuk;khz;lkhdjhFk;. ,J ,e;epWtdj;jpd; 39tJ 
tUlhe;j epuyhtNjhL jw;fhyj;jpw;Fg; nghUj;jkhd 
Mf;fg+u;t tbtq;fSld; vkJ efuq;fisAk; 
fpuhkq;fisAk; epukhzpg;gjpy; fl;blf; fiyQu;fspd; 
nghWg;G vy;iyfs; mw;wJ. ,g;gpd;dzpapy; 'r%f 

ey;tho;tpw;fhf fl;blf; fiy" vd Nju;e;njLf;fg;gl;Ls;s fUg;nghUshdJ fhyj;jpw;F 
nghUj;jkhdJ vd;Nw ehd; fUJfpd;Nwd;. mj;Jld;> kPz;Lk; Gj;Japu; ngw;W tUk; 
Njrj;jpd; nghUshjhu nraw;ghLfspy; Kd;dzpapy; ,Ue;j tz;zk; nrayhw;Wtjw;;Fj; 
Njitahd ce;Jjiy ,f;fUg;nghUs; fl;blf; fiyQu;fSf;F jUk; vd;gJk; 
epr;rak;. 2022 Mk; Gjpa Mz;bw;;Fs; gpuNtrpj;J jkJ tUlhe;j epuiy Neu;kiw 
kNdhghtj;Jld; Vw;ghL nra;Js;s ,yq;if fl;blf; fiyQu;fs; epWtdj;jpd; 
midtiuAk; tho;j;jp mtu;fSf;F vd;Dila kdkhu;e;j ghuhl;Lf;fisAk; 
njuptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.  

rd;[Pt uh[gf;\
jiytu;> kf;fs; tq;fp

,yq;if fl;blf; fiyQu;fs; 

epWtdj;jpd; rpNu\;;l cg jiytupd; 

nra;jp

,d;iwa jpdk; ekJ tUlhe;j epuy; 2022 I 
Muk;gpf;Fk; ,j;jUzj;jpy; ,r;nra;jpia toq;Ftjpy; 
ehd; ngUkfpo;r;rp milfpd;Nwd;. vd;d jil 
Vw;gl;lNghjpYk; xU epWtdkhf ehk; mt;tidj;J 
jilfisAk; jhz;b njhlu;e;J Kd;Ndwpr; nrd;Nw 
jPUNthk; vd;gijNa ,J fhl;Lfpd;wJ.  
ekJ tUlhe;j epuypd; vjpu;tUk; Ie;J ehl;fSf;F 

(23 Kjy; 27 tiu) jpl;lkplg;gl;Ls;s nraw;ghLfs;> 
fl;blf; fiyQu;fs;> tu;j;jfj; Jiw kw;Wk; 
nghJkf;fspilNa njhlu;ghliy Cf;Ftpf;Fk; 
tpjj;jpy; tbtikf;fg;gl;Ls;sd. fl;Lkhdj; Jiw 

kw;Wk; tjptplq;fis rhu;e;j mjp etPd cgfuzq;fs;> fUtpfs; kw;Wk; ,Uf;Fk; 
Nritfspy; Vw;gl;Ls;s njhoy;El;g Kd;Ndw;wq;fis ,yq;if fl;blf; 
fiyQu;fs; epWtdj;jpd; cWg;gpdu;fspd; Mf;fq;fs; fhl;rpg;gLj;JtNjhL Njrpa 
khehlhdJ rkfhy gpur;rpidfSf;fhd jPu;Tfis  MuhAk;. 
'ey;tho;tpw;fhf fl;blf;fiy" vd kpfg;nghUj;jkhd tpjj;jpy; mikf;fg;gl;Ls;s 

,t;thz;bd; fUg;nghUshdJ> fl;blf; fiyQu;fs; kw;Wk; cyfk; KOJtJKs;s 
fl;blf; fiyQu;fspd; mikg;Gf;fSf;F> njhw;W Neha;f;Fg; gpd;ghd fhyfl;lj;jpw;F 
nghUj;jkhd tpjj;jpy; tho;tplq;fis mikf;f Ntz;ba mtrpaj;ij 
typAWj;Jfpd;wJ.  Fwpg;ghf fl;Lkhdg; gzpahsu;fs; kw;Wk; nghJkf;fs; 
neUq;fp cwthl Ntz;ba epiy cUthFk; ghupa tjptplj; jpl;lq;fspd; NghJ 
,J tplaj;jpy; mjpf ftdk; nrYj;jg;gl Ntz;bAs;sJ.   
,yq;if fl;Lkhdj;Jiwapd; xU Kd;Ndhb epGzu; mikg;G vd;w tifapy; 

,yq;if  fl;blf; fiyQu;fs; epWtdkhdJ vjpu;fhy jpl;lq;fspd; NghJ 
Nkw;$wg;gl;Ls;s tpjj;jpy; fl;blq;fis epu;khzpg;gij jkJ jiyaha flik 
vd czu;e;Js;sJ. Fwpg;ghf> jw;NghJ JiwKf efu mgptpUj;jpj; jpl;lk; cl;gl 
gy Gjpa mgptpUj;jp Kd;ndLg;Gf;fs; Kd;nkhopag;gl;ls;s kw;Wk; Gjpa 
tha;g;Gf;fs; te;j tz;zKs;s epiyapy; Nkw;gb eilKiwfs; gw;wp mjpf 
mf;fiw nrYj;j Ntz;baJ kpf mtrpaNk.   
vjpu; tUk; ehl;fspy; xOq;F nra;ag;gl;Ls;s epfo;Tfs; kw;Wk; nraw;ghLfspy; 

ehk; fz;$lhff; fhzg;NghFk;> J}uNehf;Fld; nraw;gl;ljd; ntspg;ghlhd 
rhjidfspd; fhuzfu;j;jhf;fshf ,Uf;Fk;> ,t;thz;L tUlhe;j epuypd; FOf;fs; 
kw;Wk; jiytu;fis ehd; kdg;g+u;tkhf ghuhl;Lfpd;Nwd;.

fl;blf; fiyQu; Nuh`d gz;lhu N`uj; FIA (SL) 
FIIM (HK), FCPM, AP (GBCSL), Int.Asso. AIA (USA), SLAPM, MSc (ARCH), BSc (BE)
rpNu\;l cg jiytu;

,yq;if fl;blf; fiyQu;fs; epWtdj;jpd; jiytupd; nra;jp

,yq;if fl;blf; fiyQu;fs; 
epWtdj;jpd;  rthy;fs;; kpFe;j ,t;thz;bd; 
tUlhe;j epuiy kfj;jhd 
vjpu;ghu;g;Gf;fSld; Vw;ghL nra;Js;Nshk;
fl;bl epu;khzj; Jiwf;Fs;s midj;J 

rthy;fs; kw;Wk; jilfis jhz;b 
,j;Jiw njhlu;e;J KdNdwp 
te;Js;snjdpy;> mjw;fhd fhuzk; 
,yq;ifapd; fl;blf; fiyQu;fs;> 
xg;ge;jf;fhuu;fs;> tu;j;jfg; gq;fhspfs; 
cl;gl;l midj;J Jiwrhu; gq;fhsu;fspd; 
jpl rq;fw;gNkahFk;.  
ehl;bd; jw;Nghija nghUshjhu epiy 

gw;wpa Jiwrhu; epGzu;fspd; jj;&gkhd 
fUj;Jf;fis ftdj;jpy; nfhz;L fl;bl epu;khzj; Jiwf;F Gj;Japu; 
mspg;gjw;F muR Kd;tUk; vd ehk; vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;. nkhj;j 
cs;ehl;L cw;gj;jpapy; 12.6% gq;fspg;G toq;Fk; Rw;Wyhj; Jiwia 
jkJ tho;thjhukhf rhu;e;jpUg;gtu; vz;zpf;if Rkhu; ,uz;L 
,yl;rkhf ,Uf;Fk; mNj Ntis> nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapy; 6% 
kl;LNk gq;fspg;G nra;Ak; fl;bl epu;kzhj;Jiiwia ek;gpapUg;gtu;fspd; 
vz;zpf;if ,UgJ ,yl;rj;ij tpl mjpfkhFk;.
,yq;if fl;blf; fiy kw;Wk; fl;bl epu;khzk; Mfpa ,uz;L 

Jiwf;Fk; xj;Jiog;G toq;f ehk; jahuhf cs;Nshk;. Njitg;gLtJ 
%yjd KjyPl;L tha;g;Gf;fis fz;lwpe;J mij Nkk;gLj;Jtjd; %yk; 
fl;bl epu;khzj;Jiwia tYt+l;LtjhFk;. ,t;tha;g;Gf;fis ,yq;if 

fl;blf; fiyQu;fs; jPtpu gq;fspg;G nra;J tUk; cs;ehL kw;Wk; ntsp-
ehL vd;w %yq;fspy; ,Ue;Jk; ngwyhk;. 
vjw;Fk; fyq;fhj mNj Ntis tise;J nfhLf;ff; $ba 

jd;ikAs;s ,yq;ifauhfpa vk;ik xU njhw;W Neha; my;yJ mJ 
Nghd;w xU Nrhjidahy; epiyFiyar; nra;J tpl KbahJ. fle;j 
fhyq;fspy; nghUshjhu> murpay;> r%f kw;Wk; GtpuPjpahf te;j 
vj;jidNah  rthy;fis rkhspj;J mtw;iwNa rhjfkhd Gjpa 
tha;g;Gf;fshf khw;wpatu;fs; ehk;. ,J ,yq;ifaUf;Nf cupj;jhd 
Njhy;tpia Vw;fhj kNdhghtj;jpd; gpujpgypg;ghFk;.   
,yq;if fl;blf; fiyQu;fs; epWtdj;jpd; kPJ mjd; tu;j;jfg; 

gq;fhspfs; itj;Js;s mirahj ek;gpf;ifia ehd; ngupJk; 
Nghw;Wfpd;Nwd;. me;ek;gpf;if fhuzkhf kpfr;rpukkhd fhy fl;lj;jpYk; 
Fiwtw;w Mu;tj;Jld; jkJ tise;J nfhLf;Fk; jd;ikAld;; ekJ 
rfy nraw;ghLfSlDk; ,ize;J nrayhw;w mtu;fs; Kd;te;Js;sdu;. 
vt;tifahd ntspg;Gw rthy;fisAk; Vw;f mtu;fs; jahuhfNt 
cs;sdu;. njhw;W Neha; fhuzkhf XusT gpd;dilit ehk; re;jpj;jJ 
vd;dNth cz;ikNa vd;w NghjpYk;> GjpanjhU Mz;L kyu;e;jNjhL 
,yq;if fl;blf; fiyQu;fs; epWtdj;jpd; tUlhe;j epuy; kPz;Lk; 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ,g;Gjpa tUlkhdJ ntF tpiutpNyNa ,yq;if 
fl;bl epu;khzj; Jiwf;F kyutpUf;Fk; tre;jj;jpw;F ehk; midtUk; 
jahuhFk; xU tUlkhf mikag; NghtJ cWjp.  

fl;blf; fiyQu; u]y; je;Njdpa FIA (SL)
jiytu; SLIA, jiytu; CSA, cg jiytu; ARCASIA 
B.Sc. (BE), M.Sc. (Arch), P.G.Dip (PM), RIBA, Int. Asso. AIA

gpujpj; jiytu; kw;Wk; fl;llf; fiyQu; fz;fhl;rpf;FO 2022 ,d; jiytupd; 

tho;j;Jr; nra;jp

ey;ynjhU Mz;il vjpu;ghu;j;J> 
,yq;ifapd; fl;blf; fiyQu;fs; 
epWtdj;jpd; fl;blf; fiyQu;fspd; 
Mf;fq;fs; kw;Wk; tu;j;jf fz;fhl;rpahd 
ARCHITECT 2022 epfo;it ,t;tUlk; 
ngg;utup khjj;jpy; elhj;jj; 
jpl;lkpl;lg;gl;Ls;sJ. nghJthf> ehk; 
midtUk; kpfTk; fbdkhd xU fhy 
fl;lj;ij fle;J te;Js;Nshk;. ,ij 
gpugQ;rj;ijNa ghjpj;j xU tplakhfTk; 
Fwpg;gplyhk;. Vw;gl;l ,lu; nghJthf 
Rfhjhuj;Jld; njhlu;GilaJ vd;whYk;> 
,J nghUshjhuj;jpYk; fLikahd 

jhf;fj;ij Vw;gLj;jpAs;sJ. nghUshjhu thdpy; ,d;Dk; ,Uz;l 
Nkfq;fNs #oe;Js;sd. vt;thwhapDk;> ,yq;ifapd; fl;blf; fiyQu;fs; 
epWtdj;jpd; mq;fj;jtu;fs; ,e;j epiyapYk; rhjfkhd kNdhghtj;Jld; 
rpe;jpj;J nrayhw;Wtjhy;> fl;blf; fiyQu;fs; kw;Wk; khztu;fspd; 
Mf;fq;fs; kw;Wk; tu;j;f Fby;fSf;fhd tha;g;Gfspd; eLtpy; ek;gpf;ifapd; 
xU nts;spf; NfhL njd;gLk; vd ehk; jplkhf  ek;Gfpd;Nwhk;.
'ey;tho;tpw;;fhf fl;blf;fiy" vd;w fUg;nghUspd; mbg;gilapy;> 

,t;thz;L fz;fhl;rpia nghJ tpopg;Gzu;T> mZfy; kw;Wk; 
Ez;zwpTld; ehk; tbtikj;Js;Nshk;. vdNt ,e;epfo;T Fby;; 
cupikahsu;fs; kw;Wk; fl;Lkhdj; Jiwapdiu rkkhf <u;f;Fk; vd 
vjpu;g;ghuf;fyhk;. NkYk; %d;W ehs; eilngwtpUf;Fk; fl;blf;fiy 
tpthj muq;fk; kw;Wk; tpsf;ff; fz;fhl;rpapy; fl;blf;fiyapd; gy;NtW 
mk;rq;fis cs;slf;fpa fy;tp mku;Tk; ,lk;;ngWk;. nkhul;Lt 
gy;fiyf;fofk;> rpl;b ];$y; M/g; Mu;fpnlf;ru;; (CSA), ,yq;if 
jfty; kw;Wk; njhopy;El;g epWtdk; (SLIT) kw;Wk; n[duy; ru; N[hd; 
nfhj;jyhty ghJfhg;G gy;fiyf;fof khztu;fs; jq;fSf;F 

xJf;fg;gl;l Fby;fspy; jq;fSila gilg;Gfisf; fhl;rpg;gLj;Jthu;fs;. 
,J fl;blf; fiy gw;wpa Mu;tKs;s mtu;fSila ngw;NwhUf;F xU 
mupa tha;g;ghf ,Uf;Fk;.

‘Vastu’, ‘The Architect’, ‘Before You Build’  Nghd;w ,yq;ifapd; fl;blf; 
fiyQu;fs; epWtdj;jpd; gpuRuq;fis thq;Ftjw;fhf gpuj;jpNaf Fby; 
xd;Wk; Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ. fl;blf; fiyQu;fspd; gy;NtWgl;l 
jpl;lq;fSk; mtu;fSila fhl;rpg; gyiffSk; fhl;rpg;gLj;jg;gLk;. 
NkYk; rhjhuz nghJ kf;fs; vjpu;nfhs;Sk; fl;blf; fiy njhlu;ghd 
gpur;rpidfs; rk;ge;jkhf fl;blf; fiyQu;fs; FOnthd;W ,ytrkhf 
topfhl;ly;fisAk; MNyhridfisAk; toq;Fk;.
NkYk;> 134 Fby;;fspy; rkPgj;jpa jahupg;Gfs; fhl;rpg;gLj;jg; gLtNjhL  

,t;tidj;J cw;gj;jpfs; kw;Wk; Nritfspd; tptuq;fSk; fz;fhl;rp 
ikjhdj;jpNyNa toq;fg;gLk;. fz;fhl;rpapy; fl;llf;fiy tpsk;gu 
gyif %yk; tpsk;guk; nra;jy;> nkhigy; Nghd; nkd;nghUs;> Gjpa 
jahupg;Gfs; mwpKfk;> gy;NtW njhopy; ty;Ydu;fspd; rkfhy 
ciuahly;fs;> tpsk;guk; %yk; nghJkf;fSf;F tpopg;Gzu;T Vw;gLj;jy; 
MfpaitAk; ,lk;ngWk;.
Nkw;gb epfo;r;rpfs; midj;Jk; Rfhjhu topfhl;ly;fis filgpbj;Nj 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. vdNt> ARCHITECT 2022 ,yq;ifapd; fl;blf; 
fiyQu;fs; epWtdj;jpd; mq;fj;jtu;fspd; Mf;fq;fs; kw;Wk; tu;j;jf 
fz;fhl;rpapd; cg jiytp vd;w tifapy; ,t;itgtj;jpw;F tUif 
je;J cq;fs; tjptplk; my;yJ fl;blj;ij epukhzpg;gJ my;yJ 
GJg;gpg;gJ njhlu;ghd mwpT kw;Wk; jfty;fis ngw;Wg; gadilAkhW 
md;Gld; miof;fpd;Nwd;.

fl;blf; fiyQu; jpYk;kpzP jp nky; FIA (SL), 
M.Sc. (Arch.), B.Sc. (BE)Hons, AP (GBCSL), Intl. Assoc. AIA, 
cg jiytp (2021-2022) ,yq;ifapd; fl;blf; fiyQu;fs; epWtdk;
jiytp - fl;blf; fiyQu;fspd; Mf;fq;fs; kw;Wk; tu;j;jf fz;fhl;rp 

,yq;if fl;blf; fiyQu;fs; epWtdj;jpd; nfsut 

nrayhsupd; nra;jp

,yq;if fl;blf; fiyQu;fs; epWtdj;jpd; rthy;fs;; kpFe;j ,t;thz;bd; 

tUlhe;j epuiy kfj;jhd vjpu;ghu;g;Gf;fSld; Vw;ghL nra;Js;Nshk;

'15 epkplq;fspy; cyh tuf;$ba KOikahd> ghJfhg;Gkpf;f ePbj;j may;gFjpia 

cUthf;Fjy;"

1957Mk; Mz;L ];jhgpf;fg;gl;l ,yq;if fl;blf; fiyQu;fs; epWtdj;jpy; 

cj;jpNahf uPjpahf jifik ngw;w gl;lak; ngw;w fl;blf; fiyQu;fs; (1655)> 

fl;blf; fiyQu;fs; (2)> fl;blf; fiy Nrit toq;Fdu;fs; (158) cl;gLtNjhL> 

,tu;fs; njhopy; uPjpahf Njrj;ij fl;bnaOg;Gk; gzpf;F gq;fspg;G toq;Fk; kpfg; 

ngupa rthiy Vw;Ws;sdu;. rpwe;j njhopy; MSik kw;Wk; gd;Kf Mf;fj; jpwd; 

kpf;f ,e;epGzu;fspy; mjpfkhNdhu; jdpahu; JiwapNyNa gzpahw;Wfpd;wdu;.   

ek; ehl;by; cs;s ehd;F fl;blf;fiy fy;tp epiyaq;fs; toq;Fk; fy;tpapd; 

tpisthf> xt;nthU Mz;Lk; 100 Gjpa cWg;gpdu;fs; fl;blf;fiyj; Jiwapy; Nru;f;fg;gl;L mij NkYk; 

tYg;gLj;Jfpd;whu;fs;. ,g;Nghf;F fl;Lkhdj; Jiwapy; tsu;r;rp Ntfj;ijj; jf;fitf;f cjTfpd;wJld; NkYk; 

fl;blf;fiyj; Jiwf;F gFjp rhu; mZFjiy mwpKfg;gLj;jpaJ Kjy;  ,j;JiwAld; ,izAk; tha;g;G 

Gjpatu;fSf;F NkYk; tpuptile;Js;sJ.

jw;NghJ> nfhtpl; njhw;WNeha;f;Fg; gpwF ehl;il kPz;Lk; fl;bnaOg;Gtjpy; ekJ ehL xU Kf;fpakhd 

fl;lj;jpy; cs;sJ. Fbkf;fspd; ey;tho;T kw;Wk; nropg;ig Mjupf;fTk; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jTk; MNuhf;fpakhd 

tjptplq;fs; tbtikf;fg;gl Ntz;bajd; mtrpaj;ij ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;ba jUzk; ,JthFk;;. 

Mdhy;> jpl;lkplg;glhj efu;g;Gw tsu;r;rp eilngWk;NghJ> midtupd; ey;tho;itAk; Cf;Ftpf;Fk; ,lq;fspd; 

fl;Lkhdj;ij vt;thW Nkk;gLj;JtJ? fl;blf; fiyQu;fs; kf;fspd; ey;tho;itAk; nrOikiaAk; 

Nkk;gLj;Jtjpy; nghJkf;fSld; njhlu;G nfhs;Sk; tpjj;jpy; Gjpa mZFKiwiaf; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. 

,JNt fl;blf;fiy Nritfs; kw;Wk; jd;dhu;t mgpyhi~fis xd;wpizAk; ,lkhFk;. thbf;ifahsu;fshy; 

njhlq;fg;gLk; jpl;lq;fs; KOikahd ,lq;fis cUthf;Ftjw;Fg; gjpyhf mbg;gil fl;llf;fiy 

tpjpKiwfspypUe;J tpyfpr; nry;tjhy;> kf;fs; $b> nghOJ Nghf;Fk; tpjj;jpy; kw;Wk; fyhrhuj;jhy; 

<u;f;ff;$ba tpjj;jpy; KOikahd r%fg; nghUshjhu kw;Wk; R+oy; ngWkhdq;fis Nkk;gLj;Jtjpy; fl;blf; 

fiyQu;fs; mjpfk; ftdk; nrYj;J Ntz;Lk;. ,e;epiyapy; 'fl;blf; fiyQu;" vd;gtu; nghJ kw;Wk; fyhrhu 

jsq;fs; kw;Wk; may; gFjpfspd; trpg;gplj;jpw;Fg; nghUj;jkhd> 'NkypUe;J-fPo;" mZFKiwapypUe;J tpyfp> 

mjpf kdpjhgpkhdk; kpf;f 'fPopUe;J-Nky;" mZFKiwia Cf;Ftpf;Fk; tpjj;jpy nraw;ghLk; xU egu; Mthu;. 

njhw;W Neha; ekJ jhq;Fk; rf;jpia mjpfg;gLj;jpAs;sJ> NkYk; Kjy; Kiwahf> 'cs;Shu;;' mbg;gilapy; 

rpe;jpf;Fk; kNdhghtj;ijAk; njhw;W Neha; ekf;F je;Js;sJ. vdNt ekJ gpur;rpidfSf;F cs;SupNyNa 

jPu;Tfisj; Njb mjd mbg;gilapy; cUthf;fg;gLk; Gjpa jpl;lq;fs;" kPJ ehk;  ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;.      

,t;tbg;gilapy;> 'r%f ey;tho;Tf;fhd fl;blf;fiy' vd;fpd;w 2022 Njrpa khehl;bd; fUg;nghUshdJ> 

tbtikg;gpw;fhd gyjug;gl;l njhopy; uPjpahd mZFKiwfspy; kf;fspd; ey;tho;Tf;fhd rpwe;j ,lq;fis 

vt;thW cUthf;FtJ vd;gij tpsf;f Kay;fpwJ. ,k;Kaw;rpfis tpiuTgLj;j Ntz;ba NeuKk; ,JNt. 

jd;dhu;tyu;fSk; fl;blf; fiyQu;fSk; Kd; te;J js cUthf;fk;> mwpTg; gfpu;T Nghd;wtw;wpy; KjyPL 

nra;a Ntz;Lk;. ,d;iwa kw;Wk; vjpu;fhy re;jjpapdUf;F ,e;j ,yf;if mila $l;LwTfis vt;thW 

cUthf;FtJ vd;gJ gw;wpa rthy; kpf;f Nfs;tpfisAk; ehk; Nfl;f Ntz;Lk;.

kPz;Lk; xU tre;jk; kw;Wk; rhjfkhd tha;g;Gfs; cUthFk; vd;w ek;gpf;ifAld;> ,yq;ifapd; fl;blf;fiy 

epGzu;fs; epWtdk; mjd; tUlhe;j epfo;it Vw;ghL nra;a Kd;te;Js;sJ. njhlf;f tpohTld; ,d;W 

Muk;gkhfp mijj; njhlu;e;J fl;blf;fiyapd; Njrpa khehL> ehd;F ehs; eilngWk; ARCHITECT -2022 
epfo;r;rp> cWg;gpdu; Mf;fq;fs; kw;Wk; tu;j;jf fz;fhl;rp Mfpa epfo;Tfs; gpg;utup 24 Kjy; 27 tiu eilng-

Wk;. ,t;tk;rq;fspy; gytw;iw jq;fs; nrhe;j tPl;by; ,Ue;Nj trjpahfg; ghu;f;f tpUk;GNthUf;F ,izak; 

topahfTk; r%f Clfq;fspy; NeubahfTk; gjpNtw;wk; nra;ag;gLk;. 

,yq;if fl;blf; fiyQu;fs; epWtdj;jpd; tUlhe;j mku;tpy;> jq;fisr; Rw;wpapUf;Fk; ngUe;jpushd 

ghu;itahsu;fis trPfupf;Fk; tifapy; kw;nwhU ftu;r;rpfukhd> jfty; kw;Wk; GJg;gpj;j njhlu; epfo;Tfis 

xOq;F nra;jikf;fhf jiytu;fs; kw;Wk; gy;NtW nraw;FO cWg;gpdu;fis ehd; ghuhl;LfpNwd;.

fl;blf; fiyQu; cNge;jpu ue;njdpa 

nfsut nrayhsu; 

FIA (SL), M.Arch. Urban Design & Architecture (Helsinki) , M. Arch. ,B.A.

Muk;gk;  23 ngg;utup 2022 (fpq;];ngup)

Njrpa khehL 23 ngg;utup 2022 (fpq;];ngup)

fz;fhl;rp  24-27 ngg;utup 2022 (gpvk;Ivr;)

tUlhe;j nghJf;$l;lk;   26 ngg;utup 2022 (gpvk;Ivr;)

tUlhe;j mku;Tfs; 2021/2022
ehl;fhl;bapd; Kf;fpa jpdq;fs;
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(தலவாக்கலல குறூப் நிருபர்)  

பபருந்தாட்ட பதாழிலாளர்்களுககு அர-
சாங்கத்தின் மானிய நலன்புரி திட்டத்தின் 
கீழ், சலுல்க விலலயில் ்்காதுலம மா 
வழங்கப்பட்டது.

இநநி்கழ்வின், அஙகுரார்ப்பண நி்கழ்வு 
வட்டப்கால்ட ம்டககும்புற ்தாட்டத்தில் 
கூடடுறவு ்சலவ்கள், சநலதப்படுத்தல், 
அபிவிருத்தி மற்றும் நு்கர்்வார் இராஜாங்க 
அலமசசர் லசநத அழகியவணண தலல-
லமயில் (20) இ்டம்பபற்றது. 

இதன்்பாது, இஙகுள்ள 71 குடும்பங-
்களுககு தலா 15 கி்லா ்்காதுலம மா 80 
ரூபா  அடிப்பல்டயில் மானிய விலலயில் 
வழங்கப்பட்டன. 

இநநி்கழ்வில் கூடடுறவு ்சலவ்கள்,-
சநலதப்படுத்தல், அபிவிருத்தி மற்றும் 
நு்கர்்வார் இராஜாங்க அலமசசர் லசநத 

அழகியவணண, நுவபரலியா மாவட்ட 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மருதபாணடி 
ர்மஸவரன், நுவபரலியா, இலஙல்க 
பதாழிலாளர் ்காஙகிரஸின் பிரதி தலலவர் 
அனுஷா சிவராஜா, ப்காட்ட்கலல,அக்கரப்-
பத்தலன, ்நார்வூட, மஸப்கலியா, மற்றும் 
்நார்வூட பிர்தச சலப தலலவர்்கள், தலவாக-
்கலல லிநதுலல ந்கரசலப தலலவர் உடப்ட 
இலஙல்க பதாழிலாளர் ்காஙகிரஸின் முககி-
யஸதர்்களும் ்கலநதுகப்காண்டனர்.  

்தாட்ட வீ்டலமப்பு மற்றும் சமூ்க உட-
்கட்டலமப்பு இராஜாங்க அலமசசர் ஜீவன்  
பதாண்டமானின் ்வணடு்்காளுககிணங்க, 
ஜனாதிபதி ்்காட்டாபய ராஜபகக்ஷவின்  வழி-
்காட்டலில் நிதியலமசசு, வர்த்த்க அலமசசு, 
மற்றும் ்தாட்ட வீ்டலமப்பு  மற்றும் சமூ்க 
உட்கட்டலமப்பு ஆகிய அலமசசு்கள் ஒன்-
றிலணநது இதற்்கான ஏற்பாடு்கலளச 
பசயதன.

த�ோட்ட மக்களுககு மோனிய விலையில்
த்கோதுலம மோ விநிதயோகிககும் நி்கழ்வு

  (அககுறலண குறூப் நிருபர்)  

்ஜ.ஆர் ஜயவர்தனா அறிமு்கப்படுத்திய 
அரசியலலம ப்பினால், புதிய பிரசசிலன்கள் 
உருவாகியதா்கவும்,

அவரது திறநத பபாருனாதாரக ப்காள்ல்க-
யா்ல,இன்று இக்கட்டான நிலல ஏற்படடுள்-
ளபதனவும் மத்திய மா்காண சலப முன்னாள் 
உறுப்பினர் ராஜா உஸபவட்டப்கயயாவ பதரி-
வித்தார். 

்கணடி 'சம்பத் சாலாவ' மண்டபத்தில் சிவில் 
பசயற்பாடடுககுழு  ஏற்பாடு பசயத கூட்டத்-
தி்ல அவர் இதலனத் பதரிவித்தார். 'மக்கள்  
மய அரசியல் அலமப்பிற்்கான ்கலநதுலரயா-
்டல்' என்ற தலலப்பில் இ்டம் பபற்ற இககூட-
்டத்தில் அவர் ் மலும் பதரிவித்ததாவது,-  

நாடடின் வரலாற்றில் என்றுமில்லாத சிக்கல்-
்கள் இன்று ்தான்றியுள்ளன.

சுதநதிரத்தின் பின்னர் 1948 இல் அறிமு -
்கமான  ்சால்பரி அரசியலலமப்பு 1972ம் 
ஆணடு வலர அமுலில் இருநதது. அதில் 
பிரித்தானியாவுககு  அடிபணியும் ஏற்பாடு -
்கள் இருநததால், ்ஜ.ஆர் ஜயவர்தனா 1978 
இல் புதிய அரசியலலமப்லப அறிமு்கம் 
பசயதார்.இதனால்தான்,இன்று புதிய பிரச -
சிலன்கள் உருவாகியுள்ளன.

திறநத பபாருளாதாரக ப்காள்ல்கயால், 
நாடு திண்டாடுகிறது. ்கடடுப்பா்டற்ற இறக -
குமதி்கள், வலரயலறயில்லாத அதி்காரங -
்கள்,பதாகுதிககு பபாறுப்புக கூறும்  பிரதி -

நிதியில்லாத பாராளுமன்ற ்தர்தல் முலற 
என்பவற்றால்தான்,இநத இக்கட்டான 
நிலல.

அதன் பின்னர் ப்காணடு வரப்பட்ட 
திருத்தங்கள்  ்மலும் பிரசசிலன்கலள 
உருவாககின. 13 மற்றும் 18ம் திருத்தங -
்கள் ்காரணமா்க அதி்காரப் பகிர்வில் பிரச -
சிலன்கள் ்தான்றின. 19ம் திருத்தத்லத 
தவறா்கப் பயன்படுத்தியதால் 52 நாள் 
ஆடசியும் உருவாகியது. 

அதலன மாற்றி தற்்பாது 20ம் திருத் -
தம் ப்காணடு வரப்படடுள்ள நிலலயி -
லும் பிரசசிலன்களுககு தீர்வு ்காண முடிய -
வில்லல என்றார்.    

ஜயவர்தனவின் ப�ொருளொ்தொர ப�ொள்�யய 
இன்்றைய இக�ட்ொன நி்ை்ைககு �ொரணம்

ைத்திய ைாகாண சமெ முன்்ாள் உறுபபி்ர்

(ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்)  

 வட்டவலள, ஹயிற்றி ்தாட -
்டத்திலுள்ள வி்காலரககு முன்பா்க 
நீதி்்காரி ்நற்று (22) மக்கள் ்கவ -
னயீர்ப்பு ்பாராட்டத்தில் ஈடுபட -
்டனர்.

சிறுவலன பாலியல் துஷ்பிர்யா -
்கத்துககுடபடுத்திய மதகுருவுககு 
எதிரா்க இநத ஆர்ப்பாட்டம் ந்டத் -
தப்பட்டது.

இதில்,்தாட்ட மக்கள், சிறார் -
்கள் எனப் பலர் பங்்கற்று சிறுவ -
னுககு நீதி வழஙகுமாறு ்்காஷம் 
எழுப்பினர்.   வட்டவலள, ப்டம் -
பல்ஸட்்டாவ் ்தாட்டத்திலுள்ள 
சிறுவலன, ஹயிற்றி ்தாட்டத்தி -
லுள்ள வி்காலரயின் மதகுரு துஷ் -
பிர்யா்கத்துககு உடபடுத்தியுள் -
ளார். பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனின் 
தநலத,இதுகுறித்து வட்டவலள 
பபாலிஸ நிலலயத்தில் முலறப் -
பாடு பசயதார்.இதலனயடுத்து, சம் -
பவத்து்டன் பதா்டர்புல்டய மதகுரு 
வட்டவலள பபாலிஸாரால் ல்கது 

பசயயப்பட்டார்.அவலர நீதிமன் -
றத்தில் முன்னிலலப்படுத்துவ -
தற்கும் பபாலிஸார் ந்டவடிகல்க 
எடுத்துள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட 
சிறுவலன டிக்்காயா கிளங்கன் 
லவத்தியசாலலயில் அனுமதித்துள் -
ளனர். 

இநநிலலயி்ல, குறித்த சிறு -
வனுககு நீதி்்காரியும், ஏலனய 

சிறார்்களின் பாது்காப்லப உறு -
திப்படுத்துமாறு வலியுறுத்தியும், 
இநத ஆர்ப்பாட்டம் முன்பனடுக -
்கப்பட்டது.  பதாலத்கள் தாஙகி, 
்்காஷங்கலள எழுப்பியவாறு 
ஹயிற்றி ்தாட்டத்துககு பசன்ற 
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்்கள்  வி்கா -
லரககு முன்னால் அமர்நது ஆர்ப் -
பாட்டம் பசயதனர். 

சிறுவனுககு நீதி தவண்டி வி்கோலைககு
முன்ோல் ப�ோதுமக்கள் ஆர்ப�ோட்டம்

(மஸப்கலியா தின்கரன் வி்ஷ்ட நிருபர்)  

மலலய்கத்தில்,்க்டநத சில நாட-
்களா்க அதி்களவு பனிப் பபாழிவு 
இ்டம்பபறுகிறது. இதனால் ்காலல 
்வலளயில்   

்கடும் குளிர் நிலவி,இயல்பு 
நிலலலய ஸதம்பிக்கச பசயவதா்க-
வும் அறிவிக்கப்படுகிறது.  

அதி்க பனி மூட்டத்தால் ஆபத்துக-
்கள் ஏற்ப்டலாம் என அஞசப்படடு,-
வா்கன சாரதி்கலள அவதானமா்கச 
பசல்லுமாறு எசசரிகல்கயும் விடுக-
்கப்படடுள்ளது.  ்மலும்,வா்கனங-
்களில், ்கட்டாயம் மின் ஒளிலய 
பயன்படுத்துமாறும் இவர்்கள் ்்கட-
்கப்படடுள்ளனர்.  

மலைய்கத்தில் ்கடும் �னி்பப�ோழிவு 

ெண்ா்ரவமை வலய கல்வி ெணிைம்க்குடெட்  

ெலாஙபகாம் நக்ரசமெயின் புதிய தமலவ்ராக பதரிவுபசயயபெட் ஸ்ரீலஙகா 
பொதுஜ் பெ்ரமு் கடசியின் தமலவர் வசநத குண்ரட்வுக்கு, சப்ரகமுவ ைாகாண 
ஆளுநர் டிகிரி பகாப்ெகடுவ நியை்க் கடிதத்மத மகயளித்தார். இநநிகழ்வு ஆளுநரின் 
காரியாலயத்தில் இ்மபெற்றது.                    (ெ்ம: ெலாஙபகாம் தி்க்ரன் நிருெர்)

பண்டாரவலள வலய ்கல்வி பணிமலனககுடபட்ட  
ஐஸ்லபி தமிழ் வித்தியாலயத்தில் புதிதா்க நிர்மாணிக-
்கப்பட்ட வகுப்பலற ்கடடி்டம் ்க்டநத சனிககிழலம (18)  
திறநது லவக்கப்பட்டது.  இநநி்கழ்வில் ்கலநதுப்காண்ட 
உதவி ்கல்வி பணிப்பாளர் ்யா்்கஸவரன், எமது சமூ்க 
அலமப்பின் தலலவர் அஜநதா ஞானமுத்து, சமூ்க ஆர்வலர்-
்கள்,  பா்டசாலல   அதிபர் திருமதி. தில்கராணி ஆகி்யார் 
மலர்மாலல அணிவித்து வர்வற்்கப்படுவலதயும், இஙகு 
இ்டம்பபற்ற ஆன்மீ்க வழிபாடு்கலளயும் ்காணலாம்.  
எமது சமூ்கம் அலமப்பின் சமூ்க ஆர்வலர்்களின் ஆதரவில், 
இநநி்கழ்வு இ்டம்பபற்றது.                       (லுணு்கல நிருபர்)       

ஐஸதைபி �மிழ் வித்தியோையத்தில் புதி�ோ்க 
நிரமோணிக்க்ப�ட்ட வகு்ப�லை திைந்து லவ்பபு

(அககுறலண குறூப் நிருபர்)

்கணடியிலுள்ள பபண 
பதாழில் முயற்சியாளர்்கள் 
தமது உற்பத்திப் பபாருட-
்கலள சநலதப்படுத்த மூன்று 
இ்டங்கலள ஒதுக்க ந்டவ-
டிகல்க எடுக்கவுள்ளதா்க 
்கணடி மாவட்ட அபிவி-
ருத்திக குழுவின் தலலவர் 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 
வசநத யாப்பா பண்டார பதரி-
வித்தார். ்கணடி ்ராயல் ்மால்ட 
்ஹாட்டலில் இ்டம் பபற்ற கூட்டம் 
ஒன்றி்ல அவர் இதலனத் பதரிவித்-
தார். ்கணடி ந்கரில் இயஙகும் 20 
ற்கும் ்மற்பட்ட பல்்வறு ம்களிர் 
அலமப்புக்கள் இலணநது “இலங-
ல்கயில் மனித உரிலம ்மம்பாட-
டிற்்கான ம்களிர் தலலலமத்துவம்” 
என்ற தலலப்பில் இக்கருத்தரஙல்க  
ஒழுஙகு பசயதிருநதது. இதில் பிரதம 
அதிதியா்கக ்கலநது உலரயாற்றும் 
்பா்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

வசநத யாப்பா பண்டார இதலனத் 
பதரிவித்தார்.  அவர் ்மலும் பதரி-
வித்ததாவது-,  பபண பதாழில் முயற்-
சியாளர்்கள் தமது உற்பத்திப் பபாருட-
்கலள சநலதப்படுத்த  ஒரு சநலத 
வாயப்புத் ்தலவ. அதற்்கா்க ்கணடிப் 
பிர்தசத்தில் மூன்று இ்டங்கலள 
ஒதுக்க முடியும். ்கடடு்காஸ்தாட-
ல்டயில் ல்கவி்டப்படடுள்ள பலழய 
பாலத்லதயும், ்பராதலன, ்கண-
பணாறுலவ வீதியில் சில இ்டங்கலள-
யும், ்கடு்கணணாலவ சுரங்கவழிலய 

அணமித்த பகுதிலயயும் ஒதுக்க 
முடியும் எனவும் அவர் பதரிவித்-
தார்.   

்கணடி மாவட்டத்தில் 
வாழும் பபண்களால் ம்களிர் 
பதா்டர்பான பிரசசிலன்கலள 
பதரிவிப்பதற்கு ஏற்ற இ்ட்மா 
அலமப்்பா இல்லாதுள்ளது.
இதனால்  பபரிதும் பாதிக்கப்படு-
வதா்க ம்களிர் அலமப்புக்கள் சுட-
டிக்காடடியுள்ளன.  இது பதா்டர்-

பா்க மாவட்ட அபிவிருத்திக குழுத் 
தலலவரி்டம் ம்கஜர் ஒன்லறயும் இப்-
பபண்கள் சமர்ப்பித்துள்ளனர். அர-
சியல் தலலயீடு இன்றி  எதலனயும் 
நல்டமுலறப்படுத்த முடியாத நிலல 
ஏற்படடுள்ளதால், தமது பிரதிநிதி 
ஒருவருககு ்கணடி மாவட்ட அபிவி-
ருத்திக குழுக கூட்டத்தில் ்கலநது 
ப்காள்ள சநதர்ப்பம் தர்வணடும் 
எனவும் அவர்்கள் ்வணடு்்காள் 
விடுத்துள்ளதா்கவும் அவர் குறிப்-
பிட்டார். 

்கண்டி மோவட்ட ப�ண் ப�ோழிைோளர்களின
உற�த்தி்கலள சந்ல�்ப�டுத்� 3 இ்டங்கள்

(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

பாரம்பரிய பதன்லன, கித்துள் 
மரங்கள் மூலம் தயாரிக்கப்படும் 
கித்துள்பாணி ்கருப்படடி வல்க்கள் 
மற்றும் சாராய உற்பத்தி்கள் அருகி 
வருவதா்க முலறப்பாடு்கள் பதரிவிக-
்கப்படுகின்றன. இநநிலலலம்களால் 
இத்பதாழிற் துலற எதிர்்காலத்தில் 
இல்லாமல் ்பாகும் ்கவலலககுரிய 
நிலலலம உருவாகி வருவதா்கவும் 
இத்பதாழிலில் ஈடுபடடு வரும் உற்-
பத்தியாளர்்கள் ்கவலல பதரிவிககின்-
றனர்.   புதிய பதாழிநுடபங்கள் பயன்-
படுத்தப்ப்டாத பலழய பாரம்பரிய 
நல்ட முலறயிலுள்ள ஒ்ர பதாழிற்-
துலற இதுவாகும். 

உறெத்தி தும்ற வீழ்ச்சி



(திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்)

நாட்டின் ்பல்வேறு ்பகுதிக-
ளுக்கு வி்ைாத சுற்றுலா பிர-
யாணஙகனை  ்ேற்்காள்ளும் 
உள்ளூர் சுற்றுலாப ்பயணிகள் 
முக்கிய நீர் நினலகளில குளிப-
்பது ேற்றும் நீர் ்பாவேனணயின் 
்்பாது மிகவும் ்பாதுகாப்பாை 
முனறயில அவேற்னற னகயா-
ளுோறு ்்பாலிஸார் ்வேண்டு-
்காள் விடுத்துள்ைைர்.

 சுற்றுலா ்பயணஙகளின் ் ்பாது 
்பாதுகாப்பற்ற நீர் நினலகள் 
ேற்றும் கடலகளில குளிப்பதால 
அநியாயோக ்பலரின் உயிர்கள் 
்பறி்்பாகும் நினலனே காணப்ப-
டுகின்றது.  

கடநத சில நாட்களில சுோர் 
20 ந்பர்களுக்கு ்ேல நீரில 
மூழ்கி உயிரிழநததாகவும், 33 
ந்பர்களின் உயிர்கள் காப்பாற்றப-
்பட்டுள்ைதாகவும் ்்பாலிஸார் 
்தரிவித்துள்ைைர்.

அனலகள், வோயக்காலகள், 
குைஙகள், ்பாதுகாப்பற்ற நீர் 
நினலகள், கடல ்்பான்றவேற்-
றில குளிக்கும் ்்பாது மிகவும் 
கவேைோக நடநது்காள்ளுோ-
றும் ்வேண்டு்காள் விடுத்துள்-
ைைர். 

கற்பிட்டி திைகரன் வி்ேட நிரு்பர்

2010 ஆம் ஆண்டு முதல 2020 
ஆம் ஆண்டு வேனரயிலாை காலப்ப-
குதியில 5 ஆம் ஆண்டு புலனேப 
்பரிசில ்பரீட்னசை, க.்்பா.த 
சைாதாரண ேற்றும் உயர் தரத்தில 
சித்தி ்்பற்ற அநதை ோணவே, 
ோணவிகனை ்கௌரவிக்கும் 
நிகழ்வு இன்று (23) பிற்்பகல 2.30 
ேணிக்கு சிலா்பம் முன்்ைஸவேரம் 
்காழும்்பார் ேடத்தில இடம்்்பற-
வுள்ைது.

புத்தைம் ோவேட்ட பிராேணர் 
ஒன்றியத்திைர் இநத ்கௌரவிபபு 
நிகழ்வினை ஏற்்பாடு ்சையதுள்ை-
ைர்.

யாழ்ப்பாணம் ்பலகனலக்கழக 
சைேஸகிரத விரிவுனரயாைரும், ஸ்ரீ 
வேடிவோம்பிகா சை்ேத முன்னைநா-
தர் ்தவேஸதாை தர்ேகர்த்தாவும், 

பிரதே குருவுோை ்தவி உ்பாசை-
கர் பிரம்ேஸ்ரீ சை.்பத்ேநா்பன் சைர்ோ 
தனலனேயில இடம்்்பறவுள்ை 
குறித்த நிகழ்வில இநது ேத ஆ்லா-
சைகரும், ஸ்ரீ துர்க்கா குருகல அதி்பரு-
ோை சிவோகேரத்ைா சிவேஸ்ரீ விஸவே-
நாராயண சைர்ோ பிரதே அதிதியாக 
கலநது்காள்ைவுள்ைார்.

அத்துடன், யாழ்ப்பாணம், 
ேன்ைார், முலனலத்தீவு, திரு்கா-
ணேனல, கிளி்நாச்சி ேற்றும் 
ேனலயகம் ஆகிய ோவேட்டஙக-
னைச் ்சைர்நத பிராேணர் ஒன்றியத்-
னதச் ்சைர்நத பிரதிநிதிகளும் ்பங-
்கற்கவுள்ைைர்.

இதன்்்பாது ோணவே, ோணவி-
கள் நினைவுச் சின்ைஙகள் வேழஙகி 
அதிதிகைால ்கௌரவிக்கப்படவுள்-
ைதுடன், ோணவேர்களின் கனல 
நிகழ்ச்சிகளும், ஆன்மீக உனரக-
ளும் இடம்்்பறவுள்ைை.

(ோத்தனற திைகரன் நிரு்பர்)

்தன் ோகாணத்தில சுற்றுலாத்-
துனறனய ்ேலும் முன்்ைற்ற 
நடவேடிக்னக எடுக்கப்படவிருக்-
கிறது. இதற்காை ஏற்்பாடுகனை 
சுற்றுலா அனேச்சு ்ேற்்காண்டுள்-
ைது. இதன் அடிப்பனடயில காலி, 
ோத்தனற, ஹம்்பாந்தாட்னட 
ஆகிய ோவேட்டஙகளில கவேர்ச்சி-
மிக்க சுற்றுலா இடஙகனை உள்-
ைடக்கிய சுற்றுலா வேலயஙகனை 

ஏற்்படுத்த சுற்றுலா அனேச்சு திட்ட-
மிட்டுள்ைது. 

இநத வேலயஙகளில மின்சைார 
வேசைதி, ்பானத வேசைதி, நீர் வேசைதி, கழிப-
்பனற வேசைதிகள் உட்்பட ஏனைய 
வேசைதிகனை ்சையது ்காடுக்க நட -
வேடிக்னக எடுக்கப்படவுள்ை்தாடு 
காலி ோவேட்டத்தில பூஸஸ, உை-
வேட்டுை, ஹிக்கடுவே, ்தத்துவே, 
்காக்கல ஆகிய இடஙகள் சுற்றுலா 
வேலயஙகைாக அனேக்கப்படவிருக்-
கின்றை. 

ோத்தனற, ஹம்்பாந்தாட்னட 
ஆகிய ோவேட்டஙகளில சுற்றுலா 
வேலயஙகைாக அனேக்கப்பட-
வுள்ை இடஙகனை சுற்றுலாத் துனற 
அனேச்சு மிக வினரவில ்வேளியிட 
நடவேடிக்னக எடுக்கப்பட்டு வேரு-
கிறது.  சுற்றுலா வேலயஙகள் ஏற்-
்படுத்தப்பட்ட பின்பு உள்நாட்டு,  
்வேளிநாட்டு சுற்றுலாப ்பயணிகள் 
்தன் ோகாணத்திற்கு கூடுதலாக 
வேருவோர்கள் எைவும் எதிர்்பார்க்கப-
்படுகின்றது.  
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சுபிட்சத்தின் ந�ோக்கு கி்ரோமிய உட்கட்டமைபபு அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் ெோணந்துமை 
பி்ரநத்ச ப்சயல்கப பிரிவில் '்கோெர்ட' ைற்றும் ப்கோங்கிரீட வீதி்களோ்க அபிவிருத்தி ப்சய் -
யபெட்ட புதிய வீதி்கமள துமைமு்க ்கபெல்துமை அமைச்சர் ந்ரோஹித அநெகுணவர்தன 
பி்ரதை அதிதியோ்க ்கலந்துப்கோண்டு அண்மையில் திைந்து மவத்தோர். பி்ரநத்ச ்சமெ 
தமலவர் நேைன்த பெர்னோண்ந்டோ ைற்றும் முன்னோள் நைல் ைோ்கோண ்சமெ உறுபபினர் -
்கள் ெலரும் இந்நி்கழ்வில் ்கலந்து ப்கோண்்டனர்.  

(ெ்டம்:ெோணந்துமை ைத்திய குறூப நிருெர்) 

தென் மாகாணத்தில் சுற்றுலா 
வலயஙகள் அமமகக நடவடிகமக

பஸ் வண்டி ம�ோட்ோர் 
சைக்கிள் மேருக்கு மேர் 
ம�ோதி விபத்து
அநுராதபுரம் திைகரன் நிரு்பர் 

                                          
வேஸ வேண்டி்யான்றும்  ் ோட்டார் 

னசைக்கி்ைான்றும் ்நருக்கு ்நர் 
்ோதி வி்பத்துக்குள்ைாைதில 
்ோட்டார் னசைக்கிள் ஓட்டுைர் ஸத-
லத்தி்ல்ய உயிரிழநதுள்ைதாக எப-
்பாவேல ்்பாலிஸார் ்தரிவித்தைர்.

்ககிராவே எப்பாவேல பிரதாை 
வீதியின் எநதகல சைநதியில  இவ்வி-
்பத்து இடம்்்பற்றுள்ைதாக விசைா-
ரனணகனை ்ேற்்காண்டு வேரும் 
்்பாலிஸார் குறிபபிட்டைர். எப-
்பாவேல, இஹல இலுப்பஙகுைம் 
்பகுதினய வேசிபபிடோக ்காண்ட 
54 வேயதுனடய குடும்்பஸதர் 
ஒருவே்ர சைம்்பவேத்தில உயிரிழநதுள்-
ைார் என்்பது ்தரியவேநதுள்ைது. 
சைடலம் எப்பாவேல னவேத்தியசைானல-
யின் பி்ரத அனறயில னவேக்கப்பட்-
டுள்ைது.

வி்பத்துச் சைம்்பவேத்துடன் ்தாடர்-
புனடய வேஸ வேண்டியின் சைாரதினய 
்்பாலிஸார் னகது ்சையதுள்ைைர். 
சைம்்பவேம் ்தாடர்்பாை ்ேலதிக விசைா-
ரனணகனை எப்பாவேல ்்பாலிஸ 
நினலய ்்பாக்குவேரத்து ்்பாலிஸார் 
்ேற்்காண்டு வேருகின்றைர். 

�ோத்்தசை மின்னத்துல் போஸிய்ோ 
அைபுக்்கல்லூரியில் முப்பரும் விழோ

 (்வேலிகே திைகரன் நிரு்பர்)

ோத்தனற மின்ைத்துல ்பாஸியயா 
அறபுக்கலலூரியின் 7வேது அல 
ஆலிம், அல ஆலிோ,  அல ஹாபிழ் 
்பட்டேளிபபு விழா அண்னேயில 
கலலூரி ேண்ட்பத்தில ்வேகு விேர்-
னசையாக நனட்்பற்றது. 

கலலூரி அதி்பர் னேகுல மின்ைா 
கலீ்பதுஷ் ோதுலி அல ஆலிம் அல 
உஸதாத் எம்.எஸ.எம். இஸதிகார் 
(்பாரி) தனலனேயில நனட்்பற்ற 
இவ்விழாவில அகில உலக அறூஸிய-
யத்துல காதிரியயா தரீக்காவின் ஆன்-

மீகத் தனலவேர் அபழலுல உலோ 
னதக்கா அஹேது நாஸிர் ஆலிம் 
(அறூஸி, ஜலாலி பி.ஏ)  கலநது சிறப-
பித்தார். 

்காழும்பு உம்மு ஸாவியயா அஜவே-
துல ்பாஸி அரபுக்கலலூரியின் அதி்பர் 
அஷ்்ேக் அல உஸதாத் அஹேது 
ஸூபி (ேழ்ஹரி)  பிரதே ்்பச்சைாை-
ராக கலநது ்காண்ட்தாடு ்கௌரவே 
வி்சைட அதிதிகைாக ஸாதாத்ோர்கள்,  
அறபுக்கலலூரி அதி்பர்கள்,  முக்கி-
யஸதகர்கள்,  ோதுலியயா தரீக்கா 
இஹவோன்கள், ேத்ரஸா ோணவேர்கள் 
முக்கிய பிரமுகர்கள், ஊர் ஜோஅத்தி-

ைர் எை ்்பரும்்பாலா்ைார் கலநது 
்காண்டைர். 

்பட்டேளிபபு விழா நிகழ்ச்சிகள் 
ஆரம்பிப்பதற்கு முன்ைர் ்பட்டம் 
்்பற்று ்வேளி்யறும் ஆலிம்கள்,  
ஹாபிழ்கள் ஊர்வேலோக அனழத்து 
்சைலலப்பட்டைர். இதில 36 ோண-
வேர்கள் அல ஆலிம் ்பட்டம் ்்பற்ற-
்தாடு 7 ோணவேர்கள் அல ஹாபிழ் 
சைான்றிதழ் ்்பற்றுக்்காண்டைர். 
்ேலும் 3 ோணவிகள் அல ஆலிோ 
சைான்றிதழ் ்்பற்ற்தாடு  இருவேர் 
தனலப்பானக சூடி ்கௌரவிக்கப்பட்-
டைர்.

பிரோ�ணர் ஒனறி்த்தின 
்்கௌரவிபபு விழோ இனறு

்்கக்கிரோவ ்போலிஸ் பிரிவில் 
்ெமரோயினு்ன மூவர் ச்கது
அநுராதபுரம் ்ேற்கு திைகரன் நிரு்பர்

்கக்கிராவே ்்பாலிஸ  குழுவிைரி -
ைால  ்ேற்்காண்ட சுற்றிவேனைப-
பின் ்்பாது   15 ஆயிரம் மிலலி கிரா-
மிற்கு அதிகோை ்ஹ்ராயினுடன் 
மூவேனர னகது ்சையதுள்ைதாக ்கக்-
கிராவே ்்பாலிஸார் ்தரிவித்தைர்.

கரம்்பவேத்த ேற்றும் ேலவே ்பகுதிக -
னைச் ்சைர்நத 22, 26 ேற்றும் 28 வேது -
னடயவேர்க்ை இவ்வோறு னகது ்சைய -
யப்பட்டுள்ைவேர்கைாவேர்.

சிவில உனடயில கடனேயில 
இருநத ்கக்கிராவே ்்பாலிஸ 
நினலய உத்தி்யாகத்தர்களுக்கு 
கினடக்கப்்பற்ற  தகவேல ஒன்றிற்க -
னேய  அவேர்கள் னகது ்சையயப்பட்-
டுள்ைைர்.

சைம்்பவேம் ்தாடர்பில ்கக்கிராவே 
்்பாலிஸ நினலய ஊழல தடுபபு  
பிரிவின் ்்பாறுப்பதிகாரி உ்ப 
்்பாலிஸ ்பரி்சைாதகர் ேலலவேஆ-
ரச்சி உள்ளிட்ட ்்பாலிஸ குழுவிைர் 
விசைாரனணகனை ்ேற்்காண்டுள்ை-
ைர்.

புத்்தளம் �ோவட் ்ை்லருக்கு 
்்கௌரவிபபும் பிரி்ோவிச்யும்

கற்பிட்டி திைகரன் வி்ேட 
நிரு்பர்

கிராமிய வேயல நிலங-
கள் ேற்றும் அண்டியுள்ை 
குைஙகள், நீர்த்்தக்கஙகள் 
ேற்றும் நீர்ப்பாசைை அபிவி -
ருத்தி இராஜாஙக அனேச்-
சின் புதிய ்சையலாைராக 
நியேைம் ்்பற்றுள்ை புத்த -
ைம் ோவேட்ட ்சையலாைர்  
்க.ஜீ. வி்ஜசிறிக்கு  (21) 
புத்தைம் ோவேட்ட ்சைய -
லகத்தில பிரியாவினட 
நிகழ்வு நனட்்பற்றது.

இதன்்்பாது புத்தைம் 
ோவேட்ட ்சையலகத்தின் 
்சையலாைராக கடனேப 
்்பாறுப்்பற்று எட்டு 
ோதஙகளில ்பதவி 
உயர்வு ்்பற்றுச் ்சைலலும் 
ோவேட்ட ்சையலாைரின் 
்சைனவேகனை நினைவு -
கூர்நத அதிகாரிகளும், 
சைேயத் தனலவேர்களும் 
அவேருக்கு தேது வோழ்த்துக் -
கனை ்தரிவித்தைர்.

இதன்்்பாது, புத்தைம் ஸ்ரீ சித்தி 
விநாயகர் ்தவேஸதாை பிரதே குருக்-
கள் சிவேஸ்ரீ ்வேஙகட சுநதரராேக் 
குருக்கள் ேற்றும் அகில இலஙனக 
ஜம்இயயதுல உலோவின் புத்தைம் 
ோவேட்ட தனலவேர் அஷ்்ேயக் 

அபதுலலாஹ ேஹமூத் ஆலிம் 
ஆகி்யார் புத்தைம் ோவேட்ட ்சைய -
லாைரின் ்சைனவேனயப ்பாராட்டி 
்்பான்ைானட ்்பார்த்தி ்கௌரவித்-
த்தாடு, புத்தைம் நகரபிதா எம்.
எஸ.எம். ரபீக், ோவேட்ட ்சையலாை-
ருக்கு நினைவுச்சின்ைம் ஒன்னறயும் 
வேழஙகி ்கௌரவித்தார். 

சு்கோ்தோர வழிமுசை்கசள   
பினபற்றி ்கோற்பந்தோட் மபோடடி   

(ோ்ஹா நிரு்பர்)   

"ோ்ஹா சிற்றி ்்பாயஸ"வினை -
யாட்டுக் கழகம் ஏற்்பாடு ் சையத காற் -
்பநதாட்டப ்்பாட்டி (16) சுகாதார 
வேழிகாட்டலகனை பின்்பற்றி அல -
ேதீைா ேகா வித்தியாலய னேதா -
ைத்தில ்வேகு விேரினசையாக நனட -
்்பற்றது. இதில, ஐநது அணிகள் 
்பஙகு்பற்றிை.   

இநநிகழ்வில, அனுசைரனணயாைர் -
கள், ஊர்பிரமுகர்கள், அரசை அதிகாரி -
கள், நலன் விரும்பிகள், ரசிகர்கள், 

்்பாட்டியாைர்கள், ்பார்னவேயாைர் -
கள் எைப்பலர் கலநது சிறபபித்த -
ைர்.   

்ோத்தோக 15 ்்பாட்டிகைாக 
நனட்்பற்ற இநத வினையாட் -
டின் இறுதிப ்்பாட்டியில, அசீம் 
தனலனேயிலாை "்வோரியர்ஸ" 
அணியிைரும், வேசீம் தனலனேயி -
லாை யஙஸடார்ஸ" அணியிைரும் 
்ோதிைர். இதில, அசீம் தனலனே -
யிலாை அணியிைர் ்வேற்றியீட்டி 
கிண்ணத்னத தேதாக்கிக் ்காண்ட -
ைர்.

வ்�த்தி் �ோ்கோண சவத்தி்ைோசல்களுக்கு 
ஆளுேரோல் புதி் ்்கப வண்டி்கள் அனபளிபபு

(கல்நவே திைகரன் வி்சைட நிரு்பர்)

வேடேத்திய ோகாணத்தில தடுப -
பூசி, சுகாதார ்ேம்்பாட்டுத் திட் -
டஙகள், ேகப்்பறு ்பராேரிபபு 
ேற்றும் ்்பாோக்கு திட்டஙகனை 
்சையல்படுத்தி அதனை  ்ேம்்ப -
டுத்த  ஆசிய அபிவிருத்தி வேங -
கியின் (ADB) நிதியுதவியுடன் 
சுகாதார அபிவிருத்தி ்ேம்்பாட்டுத் 
திட்டத்தின் கீழ் 10 ்கப வேண்டி -
கனை வேடேத்திய ோகாண ஆளுநர் 
ேஹி்பால ்ஹரத் (21)  பிர்தசை 
்்பாதுச் சுகாதார  னவேத்திய 
அதிகாரி காரியாலயஙகளுக்கு 
வேழஙகி னவேத்தார்.

அநுராதபுரம் ோவேட்டத்திற்கு 
07 ்கப வேண்டிகளும் ்்பாலன்ை -
றுனவே ோவேட்டத்திற்கு 03 ்கப  
வேண்டிகளும்  ்நாச்சியாகே, ்பலு -
கஸ்வேவே, நுவேரகம் ்பலாத, நாச் -
சியாதீவு, அனுராதபுரம், ்கபபிதி -

்காலலாவே,  ேஹவிலச்சிய ஆகிய 
்்பாது சுகாதார காரியாலயஙக -
ளுக்கும் ேற்றும் ்்பாலன்ைறுனவே 
ோவேட்ட ்்பாதுச் சுகாதார காரியா -
லயஙகளுக்கும் னகயளித்தார்.

இநநிகழ்வில ோகாண பிரதே 
்சையலாைர் சைநதிரசிறி ்பண்டார, 

ஆளுநரின் ் சையலாைர் சுஜாதா ஏக்க -
நாயக்க, சுகாதார அனேச்சின் ்சைய -
லாைர் நயை தசைநாயக்க, ோகாண 
சுகாதார ்சைனவேகள் ்பணிப்பாைர் 
்பாலித ்பண்டார உட்்பட னவேத்தி -
யர்கள் ேற்றும் சுகாதார ஊழியர்கள் 
எைப ்பலரும் கலநது்காண்டைர்.

்தங்க ேச்க்கள், 
பணம் ்்கோள்சள
அநுராதபுரம் திைகரன் நிரு்பர்                                          

ேதவோச்சி ்பகுதியிலுள்ை வீ்டான்-
றில ஆறு ்பவுணுக்கும் அதிகோை 
தஙக நனக ேற்றும் ்பணம் என்்ப-
வேற்னற  ்காள்னையடித்த சைம்்ப-
வே்ோன்று இடம்்்பற்றுள்ைதாக 
்்பாலிஸார் ்தரிவித்தைர்.

ேதவோச்சி ்்பாலிஸ பிரிவின்  ரம்-
்பக்குைம் ்பகுதியிலுள்ை வீ்டான்-
றி்ல்ய இச்சைம்்பவேம் (20)   இடம்-
்்பற்றுள்ைதாக  விசைாரனணகனை 
்ேற்்காண்டு வேரும் குற்றத்தடுபபு 
பிரிவு ்்பாலிஸார் ்தரிவித்தைர். 
சைம்்பவே திைத்தன்று ்பகல வீட்டில 
யாரும் இலலாத ்நரத்தில வீட்டுக்-
குள் உட்புகுநத ்காள்னையர்கள் 
்்பாருட்கனை ்காள்னையடித்துள்-
ைைர்.

கஹட்டாவிடட முஸ்லிம் மகளிர் 
வித்தியாலயத்தில் ஊடக கருத்ெரஙகு

கஹட்்டாவிட்ட முஸலிம் 
ேகளிர் வித்தியாலயத்தில ஊடக கழ-
க்ோன்னற (Media Club)  உருவோக்-
கும் ்நாக்கில, சியை ஊடக வேட் -
டத்திைால ஏற்்பாடு ்சையயப்பட்ட 
ஊடக கருத்தரங்கான்று கடநத 
19ம் திகதி ்பாடசைானலயின் பிரதாை 
ேண்ட்பத்தில நனட்்பற்றது.

்பாடசைானலயின் அதி்பர் சைர்ஜூன் 
தனலனேயில இநத நிகழ்வு நனட-
்்பற்றது.

இதன்்்பாது வேசைநதம் ்தானலக்-
காட்சியின் ்சையதிப ்்பாறுப்பாைர் 
சித்தீக் ஹனீ்பா, சியை ஊடக வேட்-
டத்தின் உ்ப தனலவேரும் நவேேணி 
்பத்திரினகயின் முன்ைாள் ்சையதி 
ஆசிரியருோை சைாஜஹான், சியை 
ஊடக வேட்டத்தின் ்சையலாைரும் 
அரசைாஙக தகவேல தினணக்கைத்தின் 
ஊடக அதிகாரியுோை ்பவோஸ, 

சியை ஊடக வேட்டத்தின் உ்ப ்சைய -
லாைரும் இலஙனக ஒலி்பரபபுக் 
கூட்டுத்தா்பை ்சையதி ஆசிரியரு-
ோை ்பஸஹான் நவோஸ ஆகி்யார் 
நிகழ்வில கலநது ்காண்டைர்.

்ேலும், ே்லசியன் எயார்னலன்-
ஸின் ்ேன்்்பாருள் ்்பாறியியலா -

ைர் ரிம்ஸான், சியை நியூஸ இனண-
யத்தைத்தின் ் சையதி ஆசிரியர் ரிஹமி 
ஹக்கீம் ஆகி்யார் விரிவுனரகனை 
நிகழ்த்தியதுடன், நிகழ்வினை சியை 
ஊடக வேட்டத்தின் ் ்பண்கள் பிரிவுத் 
தனலவி திருேதி ்பயாஸா ்தாகுத்து 
வேழஙகிைார்.

சுற்றுலோ ப்ணங்கள் ம�ற்்்கோள்மவோர்

நீர் நிசல்களில் குளிபபதில் 
்கவ்னம் ்ைலுத்்த மவண்டும்

்போலிஸோர் மவண்டும்கோள்  

்கற்பிடடி இசளஞர்்கசள ைமூ்கத்து்ன இசணத்்தல்
(புத்தைம் திைகரன் நிரு்பர்)

கற்பிட்டி பிர்தசை இனைஞர் -
கனை சைமூகத்துடன் இனணக்கும் 
்வேனலத்திட்டத்தின் மூலம் கற் -
பிட்டி பிர்தசை இனைஞர் ஒன்றியம் 
அனேத்தல ்தாடர்்பாை ்சையற்்பா -
டுகள் அண்னேயில குறிஞ்சிபபிட்டி 
்சை்டா நிறுவேைத்தில இடம்்்பற் -

றது.
புத்தைம் ோவேட்ட ்தசிய மீைவே 

ஒத்துனழபபு இயக்கத்தின் அனுசைர -
னணயுடன், குறிஞ்சிபபிட்டி ் சை்டா 
நிறுவேைத்தின் ஏற்்பாட்டில, ்நப -
்ஸாவின் இனைஞர் அனேபபின் 
்சையற்்பாட்டாைரும் ்நப்ஸாவின் 
புத்தைம் ோவேட்ட ஊடகவியலாை -
ருோை எம். முைாஸ தனலனேயில 

இநநிகழ்வுகள் இடம்்்பற்றை. 
இதில ்நப்ஸாவின் புத்தைம் 

ோவேட்ட கற்பிட்டி இனணப்பாைர் 
்பத்ேநாதன் ேற்றும் ்நப்ஸாவின் 
்்பண்கள் ்வேனலத்திட்ட இனணப -
்பாைர் எம். சியாஜ ஆகி்யாருடன் 
11 கிராே ்சைனவேயாைர்கள் பிரிவுக -
னைச் ்சைர்நத சுோர் 22 இனைஞர் -
கள் கலநது ்காண்டைர்.
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புததளம் ைாதர் சங்கங்களுக்குமுஸ்லிம்கள் த�ொடர்ொ்க ஆரொயும 
விசேட ்கலந்துரரயொடல்
ஏ.எஸ்.எம்.ஜாவித் 

 
சம காலத்தில் முஸ்லிம்-

கள் எதிர் ககாள்ளும் பிரச்சி-
னைகளும் எதிர்காலத்தில் 
வரக்கூடிய பிரச்சினைகள் 
க�ாடர்பில் ஆராயும் கலந்து-
னரயாடல் ஒன்று கடந்� ஞாயிற்-
றுக்கிழனம (20)  கம்்பஹா 
புத்திஜீவிகள் அனமப்பிைால் 
ககாழும்பு இஸ்லாமிக் கசன்-
டரில் ஏற்்பாடு கசயயப்்பட்டி-
ருந்�து.

மமற்்படி   3 வது கலந்துனர-
யாடலில் மிக ஆக்கபூர்வமாை 
கருத்துகள் ்பரிமாறிக்ககாள்்ளப்-
்பட்டை.

குறிப்்பாக சம காலத்தில் முஸ்-
லிம்கள் எதிர்ககாள்ளும் பிரச்-
சினைகளும் எதிர்காலத்தில் 
வரக்கூடிய பிரச்சினைகன்ளயும் 
ஆராயந்து அவற்றுக்கு முகம் 
ககாடுத்து எமது உரினமகன்ள-
யும் சலுனககன்ளயும் க்பற்று 
ககாள்்ள முற்்படுவதுடன் ்பாது-
காப்்பதுமம இவவனமப்பின் 
முக்கிய குறிக்மகா்ளாகும்.

ஏற்கைமவ,   இரு கூட்டஙகள் 

கம்்பஹா மாவட்டத்தில் மள்வா-
னையிலும் கஹட்மடாவிட்ட-
யிலும் நனடக்பற்றுள்்ளதுடன்   
ககாழும்பு மாவட்டத்தில் இந்� 
மூன்்ாவது கூட்டம் நனடக்பற்-
்து.

ஆரம்்பமாக மமல் மாகாணத்-
தில் இவவனமப்ன்ப உருவாக்கி 
எதிர் காலத்தில் ஒவகவாரு 
மாவட்டத்திலும் இவவா-
்ாை கலந்துனரயாடல்கன்ள 
நடத்தி எமது சமூகம் முகம் 
ககாடுக்கும் பிரச்சினைகளுக்கு 

முடிவு காண்பம� இவ அனமப்-
பின் முக்கிய மநாக்கமாகும். 
இன்ன்ய கூட்டத்தின் முடிவு-
கள் அது சம்்பந்�மாக எடுக்க 
மவணடிய நடவடிக்னககள் 
காலகட்டத்தில் அனமப்பிைால் 
ஊடகஙகளில் கவளியிடப்்படும் 
எைவும் அனமப்பின் ஏற்்பாட்டா-
்ளர் முஸம்மில்  க�ரிவித்�ார்.

குறித்� கலந்துனரயாடலில் 
முக்கிய சில துன்சார்ந்�வர்கள் 
கலந்து ககாணடிருந்�னம குறிப்-
பிடத்�க்கது.

துமைமு்க ்கபெல்துமை அமைசசர் ர்ராஹித அரெகுணவர்தனவின் ஏறொட்டில் ப்கசல் -
வதமத ஆர்்டன் பொ்ரஸ்ட் ைறறும் சுறறுப ெகுதி்களில் ரைறப்காளளபெ்டவுளள ்காெர்ட் 
வீதியா்க அபிவிருததி பசய்யும் ரவமைததிட்்டததில் சிக்்கல்்கள ஏறெட்டுளளன. இது 
பதா்டர்பில் அமைசசரின் இமணபபுச பசயைாளர் சரிததி்ர ருரெரு, ைாவட்்ட வீதி அபிவி -
ருததி பதா்டர்ொன இமணபபுச பசயைாளர் சைன் லியனர்க ைறறும் பி்ரரதச சமெ உறுப-
பினர் அஸார் ைரிக்்கார் ஆகிரயார் ்கள விஜயம் ரைறப்காண்டு ஆ்ராய்வமத ெ்டததில் 
்காணைாம்.         (ெ்டம்: ொணந்துமை ைததிய குறூப நிருெர்)

அலி சப்ரி ரஹீம் எம்.பி 
கதிரரகள் அன்பளிப்பு 

(புத்�்ளம் திைகரன் நிரு்பர்)

புத்�்ளம் நகரின் மா�ர் சஙகஙகளுக்கு புத்�்ளம் 
மாவட்ட ்பாராளுமன்் உறுப்பிைர் அலி சப்ரி 
ரஹீம் ஒரு க�ாகுதி கதினரகன்ள அன்்பளிப்பு 
கசயதுள்்ளார். நான்கு மா�ர் சஙகஙகளுக்கு ்பாரா-
ளுமன்் உறுப்பிைரின் ்பன்முகப்்படுத்�ப்்பட்ட 
வரவு கசலவு திட்டத்திலிருந்து இ�ற்காை நிதி 
ஒதுக்கீடு கசயயப்்பட்டுள்்ளது.

கதினரகள் வழஙகும் னவ்பவம் அணனமயில் 
்பாராளுமன்் உறுப்பிைரின்  காரியாலயத்தில் 
நனடக்பற்்து.

தில்னலயடி அல் ஜித்�ா அன்னிஸா மா�ர் 
சஙகம், தில்னலயடி மராஜா மா�ர் சஙகம், உமரா-
்பாத் அல்-மைா்பா மா�ர் சஙகம்,  புத்�்ளம் அல்ஹ-
ஸைாத் மா�ர் சஙகம் ஆகியவற்றுக்கு கதினரகள் 
வழஙகப்்பட்டுள்்ளை. ஏனைய மகளிர் சஙகஙக-
ளுக்கும் இவவாறு கதினரகள் வழஙகுவ�ற்காை 
ஏற்்பாடுகன்ள ்பாராளுமன்் உறுப்பிைர் அலி-
சப்ரி ரஹீம் மமற்ககாணடு வருகின்்ார்.

அச்சுறுத்தலாக இருந்த காட்டு யாரை உயிரிழப்பு
(தி்ப்்பனை திைகரன் நிரு்பர்)

ம�வச்சி பிரம�ச கசயலக பிரிவில் 
உள்்ள அதிகமாை கிராமஙகளுக்கு 
அச்சுறுத்�லாக இருந்து வந்��ாக 
கூ்ப்்படும் காட்டு யானை ஒன்று 
உயிரிழந்துள்்ள�ாக வை சீவராசிகள் 
பிரிவு க�ரிவித்துள்்ளது. கட்டுத்-

துவக்கு ஒன்றுக்கு இலக்காகிமய 
இவ யானை உயிரிழந்திருக்கலாம் 
எைவும் க�ரிவிக்கப்்பட்டுள்்ளது.

ம�வச்சி லிந்�கவவ திவுல்கஹ-
கவவ பிரம�சத்தில் இவ யானை 
உயிரிழந்துள்்ளது. இது சுமார் 40 
வயது மதிக்கத்�க்கது எைவும், க�ரி-
விக்கப்்பட்டுள்்ளது.

tpiy NfhuYf;fhd miog;G
Nky; khfhz rig
nghwpapay; gzpafk;

1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s NtiyfSf;fhf ,iaGila gpuhe;jpag; nghwpapayhshpd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

2. I.  Njrpa Nghl;b hPjpapy; tpiyf;Nfhuy; %yk; xg;ge;jjhuh;fs; njhpT nra;ag;gLth;. 04/2016(iii)Mk; ,yf;f epjpr; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; (ntl; kw;Wk; Vida thpfs; ,d;wp) nkhj;jg; ngWifapd; ngWkjp 50 kpy;ypaDf;Ff; 
Fiwthf ,Ug;gjdhy; khfhz Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA gjpTj; ju Kd;Dhpik gpuNahfpf;fg;gLk;.

 II. 03/2020(i)Mk; ,yf;f mur epjpr; Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk;> ~~muRhpik njhopy;Kaw;rp (SOE) tpiyfisf; NfhUifapy; Ie;J tPjkhd (5%) Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.||  

3.  xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;Sk; ntw;wpfukhd tpiy$Weh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;thq;fg;glhjth;fs; my;yJ xg;gilf;fg;gl;l xg;ge;jq;fis iftpl;lth;fshfTk; kw;Wk; g+h;j;jp nra;ahjth;fshfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk; 
vd;gJld; tpiykD Mtzj;jpd; gpufhuk; gpd;tUk; Njitg;ghLfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

(1)
njh. 
,y.

(2)
xg;ge;jj;jpd; 
,yf;fk;

(3)
xg;ge;jj;jpd; ngah;

 (4)
Neub 

kjpg;gPl;Lf; 
fpuak; 

(kpy;ypad;)

(5)
03Mk; ,yf;f 
nghJ xg;ge;jj; 
Njitg;ghL

(6)
CIDA 
gjpT 

(7)
kPsspf;fg; 

glhj fl;lzk; 
(&gh)

(8)
tpiykDg; gpiz / tpiykDg; 
gpizapd; nry;YgbahFk; fhyk;

(9)
tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk;  ,lk; 

kw;Wk; njhiyNgrp ,yf;fk;

1 WP /PU/CON/22/01 n`huz Mjhu itj;jparhiy clw;gapw;rp 
rpfpr;ir gphptpd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

6.8 Mk;
C7  

kw;Wk;  C6 3,000.00
nuhf;fg; gz itg;G 50>000.00 &gh

tpiykDg; gpiz Kwp 150,000.00 
&gh

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> 
n`huz> gy;ygpl;ba> n`huz.
 njhiyNgrp ,y. 034-2261019

2 WP/PU/CON/22/02
FlhghLt rpq;fs kfh tpj;jpahyak; - 15 
tFg;giwfisf; nfhz;l %d;W khbf; fl;blj;jpd; 
kpFjp Ntiyfs;

3.9 ,y;iy
C8  

kw;Wk;  C7 2,000.00
nuhf;fg; gz itg;G 20>000.00 &gh

tpiykDg; gpiz Kwp 40,000.00 &gh

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> 
ePh;nfhOk;G
,y. 75> Ytp]; gpNs];> ePh;nfhOk;G. 
njhiyNgrp ,y. 0312-232357

3 WP/PU/CON/22/03 J}t fdp\;l tpj;jpahyak; - 80x25 %d;W khbf; 
fl;blj;jpd; fl;likg;G jpUj;jNtiyfs; 4.5 ,y;iy

C8  
kw;Wk;   C7 2,000.00 nuhf;fg; gz itg;G 25>000.00 &gh

tpiykDg; gpiz Kwp 50,000.00 &gh

4 WP/PU/CON/22/04

fe;jts - fl;lhid Muk;g kUj;Jt guhkhpg;G 
gphptpd; mtru fprpr;irg; gphpT (ETU) kw;Wk; (ODP) 
fhj;jpUf;Fk; ,lg;gug;ig epWTtjw;fhd eph;khzk; - 
gbepiy 02

3.5 ,y;iy
C8  

kw;Wk;   C7 2,000.00 nuhf;fg; gz itg;G 20>000.00 &gh
tpiykDg; gpiz Kwp 40,000.00 &gh

5 WP/PU/CON/22/05 my; - gyh`; kfh tpj;jpahyak; - 120x30 %d;W 
khbf; fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs; 2.3 ,y;iy

C8  
kw;Wk;   C7 1,500.00 nuhf;fg; gz itg;G 15>000.00 &gh

tpiykDg; gpiz Kwp 30,000.00 &gh

6 WP/PU/CON/22/06 nlhd; ngh];Nfh kfh tpj;jpahyaj;jpYs;s 70x25 
,uz;L khbf; fl;blj;jpd; KbTWj;Jk; Ntiyfs;

5.3 Mk;
C7  

kw;Wk;   C6 2,500.00 nuhf;fg; gz itg;G 30>000.00 &gh
tpiykDg; gpiz Kwp 60,000.00 &gh

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> 
tj;jis> 
,y. B/25/1> kFs;nghf;Fz tPjp> uhfk.
njhiyNgrp ,y.  0112952126

7 WP/PU/CON/22/07 = rq;fNghjp tpj;jpahyaj;jpYs;s rh/j tFg;Gfs; 
Ma;T$lj;jpd; jpUj;jNtiyfs;

0.9 ,y;iy
C9  

kw;Wk;  C8 1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G 5>000.00 &gh

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> 
,y. 151/4/2/1, khspfhtj;j gpNs];> 
khspfhtj;j>  nfhOk;G-10.
njhiyNgrp-:  011-2447773

8 WP/PU/CON/22/08
ghj;jpkh K];ypk; kfsph; tpj;jpahyaj;jpYs;s  
90x25 %d;W khbf; fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs;

4.3 ,y;iy
C8  

kw;Wk;  C7 2,000.00 nuhf;fg; gz itg;G 25>000.00 &gh
tpiykDg; gpiz Kwp 50,000.00 &gh

9 WP/PU/CON/22/09
= rq;fkpj;j kfsph; tpj;jpahyaj;jpYs;s  90x25 
%d;W khbf; fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs;

4.3 ,y;iy
C8 kw;Wk;  

C7 2,000.00 nuhf;fg; gz itg;G 25>000.00 &gh
tpiykDg; gpiz Kwp 50,000.00 &gh

10 WP/PU/CON/22/10
fiykfs; jkpo; tpj;jpahyaj;jpYs;s  90x25 %d;W 
khbf; fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs;

5.5 Mk;
C7  

kw;Wk;   C6 2,500.00 nuhf;fg; gz itg;G 35>000.00 &gh
tpiykDg; gpiz Kwp 70,000.00 &gh

11 WP/PU/CON/22/11
cad fdp\;l tpj;jpahyaj;jpYs;s  90x30 %d;W 
khbf; fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs;

8.8 Mk;
C7 kw;Wk;  

C6 3,000.00
nuhf;fg; gz itg;G 50>000.00 &gh

tpiykDg; gpiz Kwp 100,000.00 
&gh

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> 
,uj;kyhid> 
,y. 25> khspfht tPjp> ,uj;kyhid. 
njhiyNgrp ,y. 0112-622517

12 WP/PU/CON/22/12
Holy Family Convent ,Ys;s   ehd;F khbf; 
fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs; 

6.8 Mk;
C7 kw;Wk;  

C6 2,500.00 nuhf;fg; gz itg;G 40>000.00 &gh
tpiykDg; gpiz Kwp 80,000.00 &gh

13 WP/PU/CON/22/13
gpypae;jiy khtl;l itj;jparhiyapYs;s  DMO 
tpLjpapd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs; - gbepiy 1

4.9 ,y;iy
C7 kw;Wk;  

C6 2,000.00 nuhf;fg; gz itg;G 30>000.00 &gh
tpiykDg; gpiz Kwp 60,000.00 &gh

14 WP/PU/CON/22/14
Nghjpuh[ tpj;jpahyaj;jpYs;s (nkhul;Lt fy;tp 
mYtyfkhf GJg;gpf;fg;gl;lJ) %d;W khbf; 
fl;blj;jpd; mtru jpUj;jNtiyfs;

2.3 ,y;iy
C8  

kw;Wk;  C7 1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G 15>000.00 &gh
tpiykDg; gpiz Kwp 30,000.00 &gh

15 WP/PU/CON/22/15
nkj; nrtd mur jLg;G ,y;yj;jpd; tbfhyikg;G 
jpUj;jNtiyfs;

1.7 ,y;iy
C9  

kw;Wk;   C8 1,000.00
nuhf;fg; gz itg;G 10>000.00 &ghnkj; nrtd mur jLg;G ,y;yj;jpd; kfsph; 

Xa;T miwapYs;s kpd;rhu Kiwikapd; 
jpUj;jNtiyfs;

16 WP/PU/CON/22/16
kfsph; cah; ghlrhiyapYs;s xw;iw khbf; 
fl;blj;jpd; (2Me; ju 2Mk; ,;yf;ff; fl;blk;) $iu 
kw;Wk; fl;likg;G jpUj;jNtiyfs; 

1.3 ,y;iy
C9  

kw;Wk;   C8 1,000.00
nuhf;fg; gz itg;G 7>500.00 &gh

17 WP/PU/CON/22/17 ftpuh[ tpj;jpahyaj;jpy; mjpgh; tpLjpapd; $iu 
kw;Wk; fl;bl jpUj;jNtiyfs; 1.3 ,y;iy

C9  
kw;Wk;   C8 1,000.00

nuhf;fg; gz itg;G 7>500.00 &gh

18 WP/PU/CON/22/18
gpypae;jiy - tyaf; fy;tp mYtyf gFjp 
gphpg;Gfisg; nghUj;Jjy; kw;Wk; khw;wpaikf;Fk; 
jpUj;jNtiyfs;

0.9 ,y;iy
C9  

kw;Wk;  C8 1,000.00
nuhf;fg; gz itg;G 5>000.00 &gh

19 WP/PU/CON/22/19
nghuy];fKt Rfhjhu kUj;Jt mYtyfj;jpd; 
( MOH) epwg;g+r;R Ntiyfs; kw;Wk; kpd; 
Kiwikia kPs;Rw;Wjy;

0.4 ,y;iy
C9  

kw;Wk;   C8 1,000.00
nuhf;fg; gz itg;G 2>500.00 &gh

04.  ,jpy; Mh;tk; nfhz;Ls;s tpiykDjhuh;fs;; Nkyjpf tpguq;fis ml;ltizapd; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,iaGila nghwpapay; mYtyfq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; mYtyf Neuj;jpDs; ,Nj mYtyfj;jpy; 
tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

05.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 2022-02-23Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-08Mk; jpfjp tiu ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 03.00 kzpf;fpilapy; Nky; khfhzk; - khfhz rigf;F fl;blg; gzpg;ghsUf;Fr;; nrYj;jpajd; 
gpd; ,iaGila gpuNjr nghwpapayhsh; mth;fSf;F (ml;ltizapd; 09Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;)  vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; Nghpy; ve;jnthU tsKs;s tpiykDjhuh;; my;yJ mtuJ 
mjpfhug+h;t gpujpepjp KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

06.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l efy; gpujpfSldhd tpiykDf;fis ntt;Ntwhd fbj ciwfspy; ,l;L fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; nraw;jpl;lj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L ,U efy;fspy; jahhpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fis ,iaGila gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfj;jpw;F (ml;ltizapd; 09Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;) 2022-03-09Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. 
tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;tJ epiwtile;j cldLj;J mt;NtisapNyNa  tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  tpiykDjhuh;fs; 1987,d; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; gjpTr; rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (ml;ltizapd; 04Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; 
gpufhuk;)

ngWifg; gphpT>
nghwpapay; gzpafk; (Nk.kh)>
5Mk; khb> 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
gj;juKy;y.

2022-02-22
njhiyNgrp: 0112-092504
njhiyefy;: 0112-092505
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Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;

Cth khfhzk;

ngWif mwptpj;jy; 
eha;fis kylhf;fy; - 2022

Cth khfhzj;jpd; gJis kw;Wk; nkhduhfy Mfpa ,uz;L khtl;lq;fisAk; 

cs;slf;fpathW eha;fis kylhf;Ftjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. 

njhlH 

,yf;fk;
khtl;lk;

kylhf;fSf;fhd 

eha;fspd; 

vz;zpf;if

tpiykDg; 

gpizj; njhif 

fhrhf &gh

kPsspf;fg;glhj 

tpiykD khjphp 

gbtf; fl;lzk; &gh

01
gJis/ nkhduhfy 
khtl;lq;fspw;fhf 

3>000 56>250.00 3>000.00

Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> gbtf; fl;lzj;ij> khfhz Rfhjhu Nritfs; 

jpizf;fsj;jpd; epjp cjtpahshplk; fhrhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; 

rkHg;gpj;jjd; gpd;dH tpiykDg;gbtq;fs;> Cth khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpy; 

toq;fg;gLk;. 2022.02.23 Kjy; 2022.03.15 tiu> thu Ntiy ehl;fspy; gp.g. 03.30 tiu 

tpiykD khjphpg;gbtq;fs; toq;fg;gLtJld;> fl;lzq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy;> thu Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 09.00 Kjy; gp.g. 03.00 tiu khj;jpukhFk;. tpiykDg;gpizj; njhiff;fhf> 

tq;fp tiuT xd;W rkHg;gpf;fg;gLkhdhy;> Nkw;gb tpiykDg;gpizj; njhifapd; ,Uklq;F 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

  fhy; eil itj;jpaHfspd; rq;fj;jpy; gjpT kw;Wk; ,uz;L Mz;Lfs; Nrit mDgtk; 

nfhz;l epWtdq;fs; my;yJ jdp egHfs; ,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;. 

  midj;Jf;fl;lzq;fSk; fhrhf khj;jpuk; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. ,uz;L gpujpfspy; 

toq;fg;gLk;> tpiykD khjphpg;gbtq;fs; chpathW xNu tpjkhfg; g+uzg;gLj;jg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykD khjphpg;gbtr; Nrhb> mjhtJ %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp> jdpj;jdp 

ciwfspy; NrHf;fg;gl;L> Kj;jpiuapl;L ,t; ,U ciwfisAk; xNu ciwapy; NrHj;J> 

mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> 'eha;fis kylhf;fy; - 2022" vdf; Fwpg;gpl;L> mjd; 

fPo; tpz;zg;gjhuhpd; ngaH kw;Wk; Kfthp Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;> 2022.03.16 md;W K.g. 10.30 ,w;F Kd;dH> Cth khfhz 

Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpd; ngWifg; ngl;bapw; NrHf;fg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ 

me; Neuj;jpw;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW> 'jiytH> jpizf;fsg; ngWiff; FO> Cth 

khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;> ,yf;fk; 301> MH.vr;. FztHjd khtj;ij> 

gJis" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. g+uzg;gLj;jg;gl;buhj 

tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; chpa jpdk; chpa Neuk; jtwpf; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. 

  2022.03.16 md;W tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf> mit> Cth khfhz Rfhjhu 

Nritfs; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOtpd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy;> 

tpiykDjhuH rKfkspj;jpUf;fyhk;. tpiykDjhuH Neubahfr; rKfkspf;f Kbahj 

tplj;J> vOj;JUt mDkjpaspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtH fye;J nfhs;syhk; vd;gJld; 

me; egH jd; Msilahsj;ij cWjpg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;. 

  thu Ntiy ehl;fspy;> mYtyf Neuq;fspy;> tpiykD khjphpg;gbtq;fisg; ghprPyid> 

nra;Jnfhs;syhnkd;gJld;> VNjDk; tpiykDnthd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ 

epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff; FOtpw;F chpj;jhFk;. 

jiytH> 

jpizf;fsg; ngWiff; FO> 

Cth khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;> 

3Mk; khb> ,y. 301> MH.vr;. FztHjd khtj;ij> gJis. 

njhiyNgrp ,yf;fk;  : 055-2231981

njhiyefy; ,yf;fk; : 055-2223098

ngWif mwptpj;jy;

gd;dy gpuNjr rig
fPNo cs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWiff;fhf> jifikAs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J 
tpiykD Nfhug;gLfpd;wJ.

 tpiykDg; gbtq;fis toq;fy; : 2022.02.23 Kjy; 2022.03.29 gp.g. 3.00 tiu

 tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;sy; : 2022.03.30 md;W gp.g. 10.00 tiu

 tpiykDj;jpwj;jy; :  2022.03.30 md;W K.g. 10.30 ,w;F gd;dy gpuNjr rig 
gpujhd mYtyfj;jpy;

ml;ltiz

njhlH 
,yf;fk;

ifj;njhopypd; 
ngaH

ng Nrt 
,d;wp cj;Njr 
nrytpdk; 

&gh

Mff; 
Fiwe;j 

jifik CIDA

kPsspf;fg; 
glhj gbtf; 
fl;lzk;

kPsspf;fg; 
gLk; 

tpiykDg; 
gpizak;

tpiykDg; 
gpizaj;jpd; 
nry;Ygbf; 
fhyk;

01 fphpcy;y tHj;jf 
fl;blj; njhFjpia 
epHkhzpj;jy;

46>246>893.55 C4,  C5 5>000.00 490>000.00 2022.03.30 
Kjy; 

2022.06.30 
tiu

tpiykDf;fs;> ~jiytH> gd;dy gpuNjr rig| vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; my;yJ Neubahf 
mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; NrHf;fyhk;.

tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ngWifapd; ngaH Fwpg;gplg;gly; 
Ntz;Lk;. tpiykDf;fspd; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpahdit jdpj;jdp ciwfspy; NrHf;fg;gl;L 
Kj;jpiuapl;L mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy;> fPNo fhzg;gLk; njhiyNgrp vz;fis mioj;Jg; 
ngw;Wf; nfhs;syhk;

njhiyNgrp ,yf;fk; nrayhsH - 0703363572
 Ntiy mj;jpal;rfH - 0718256292

vy;.vk;.v];.Nf. uQ;[pj; yq;rfhu
jiytH>
gd;dy gpuNjr rig>
gd;dy.

td rPtuhrpfs; ghJfhg;G> kpd; Ntypfs; kw;Wk; mfopfs; eph;khzk; cl;gl 
ghJfhg;G eltbf;iffs; kw;Wk; td kPs;g; gaph;r;nra;if kw;Wk; td ts 

mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

td ghpghydj; jpizf;fsk;
fWg;G epw (ClWj;Jg; ghh;f;fKbahj) nghypj;jPd; igfis 

toq;Ftjw;fhd Nfs;tp
fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghypj;jpd; igfis toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 
Nfs;tpfis td ghpghydj; jpizf;fsk; miof;fpwJ.

nghypj;jpd; igfspd;  jbg;G epwk; kw;Wk; tif vz;zpf;if
msT (Gauge)
9”x4” 300 fWg;G (ClWj;Jg; ghh;f;fKbahj) 4560000
9”x6” 400 fWg;G (ClWj;Jg; ghh;f;fKbahj) 1000000
12”x8” 500 fWg;G (ClWj;Jg; ghh;f;fKbahj) 720000

Nfs;tpjhuh;fs; 2022-03-15Mk;; jpfjp tiuahd rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp 
Kjy; gp.g. 2.45 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj 2000.00 &gh itg;Gr; nrYj;Jtjd; Nghpy; 
gj;juKy;y> u[ky;tj;j tPjp> ~~rk;gj;gha||tpy; cs;s td ghpghydj; jpizf;fsj;jpd; 
fzf;fply; gphptpy; Nfs;tpg; gbtq;fisAk; kw;Wk; ,iaGila Mtzq;fisAk; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tpfs; 2022-03-16Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiuapy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; vd;gJld; 
td ghpghydj; jpizf;fsj;jpd; fzf;fply; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 
cs;sply; Ntz;Lk;. md;iwa jpdNk gp.g. 2.15 kzpf;F mit jpwf;fg;gLk;.

95>000.00 &gh kPsspf;fg;gLk; njhifia Nfs;tpg; gpiz Kwpahf tdg; ghpghyd 
Mizahsh; mth;fspd; ngahpy; tuT itj;J nghJ 172 gw;Wr;rPl;il ,izj;jy; 
my;yJ th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l 95>000.00 &ghTf;fhd tq;fpg; 
gpiz Kwpia Nfs;tpAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fis thu ehl;fspy; Ntiy Neuq;fspy; gpujhd fzf;fhshplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

td ghpghyd Mizahsh; ehafk;
td ghpghydj; jpizf;fsk;>
82> ~~rk;gj;gha||> u[ky;tj;j tPjp>
gj;juKy;y.
njhiyNgrp: 2866630

ngWif mwptpj;jy;

GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

MINISTRY OF FINANCE 
GAMASAMAGA PILISANDARA RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME - 2022 

DIVISIONAL SECRETARIAT, KATTANKUDY 
(BATTICALOA DISTRICT) 

NATIONAL COMPETITIVE BIDDING (GOODS) 

INVITATION FOR BIDS  
01.  The Chairman Regional Procurement Committee (RPC) on behalf of the Ministry of Finance, Gamasamaga Pilisandara Rural 

Development Programme - 2022 invites sealed bids from eligible and qualifi ed Bidders for the supply of described items in 
the list below.

It
em

 N
o.

Contract No. Description of 
the Goods

No. of 
Goods

(Expected)

Allocated 
Amount 

(Rs.)

Bid Security 
Amount & 
Validity

Bid 
Validity 

Date

Non 
refundable 

Bid Fee 
(Rs.)

I. DS/KATT/PROC /
BIC/2022

Supply of 
Branded Bicycle

69 Rs. 2,020,000.00 20,200.00 & 
31.05.2022

17.05.2022 
(63 days)

1,000.00

II DS/KATT/PROC /
SWM/2022

Supply of 
Branded Sewing 
Machine

41 Rs. 1,985,000.00 20,000.00 & 
17.05.2022

03.05.2022 
(49 days)

1,000.00

III DS/KATT/PROC /
GASC/2022

Supply of 
Branded Gas 
Cylinder

152 Rs. 1,900,000.00 20,000.00 & 
17.05.2022

03.05.2022 
(49 days)

1,000.00

IV DS/KATT/PROC /
FLGR/2022

Supply of 
Branded Flour 
Grinding Machine

26 Rs. 1,170,000.00 15,000.00 & 
17.05.2022

03.05.2022
(49 days)

1,000.00

 
02. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding procedure. 

03.  To be eligible for contract award, the successful Bidders  shall not have been blacklisted and the Suppliers should be 
registered their Business for including Goods which to be supplied (BR should be annexed along with the Bid). 

04.  Interested Bidders may obtain further information from the Procurement Entity (PE) namely "Divisional Secretariat, 
Kattankudy" and inspect the Bidding Documents from 9.00 a.m. to 3.00 p.m. (Offi ce days).

05.  Interested Bidders may purchase a complete set of Bidding Documents in English language from "PE" by submitting written 
request letter to 'Divisional Secretary, Divisional Secretariat, Kattankudy' from 23rd of February 2022 until 15th of March 
2022 (Offi ce days) from 9.00 a.m. to 3.00 p.m. upon payment of non-refundable fee specifi ed in the list. Fees shall be paid 
directly by cash or deposited to the Offi cial Bank Account No. 100120001017 of People's Bank, Kattankudy.

 06.  Considering the Current Covid 19 Circumstances interested bidders shall get the soft copy of Bidding Document through 
email by sending the request letter as per clause No. 05 along with the scanned copy of Bank slip for non-refundable fee 
deposit to PE's email address of acctdskt@gmail.com 

07.  Bids shall be submitted as original to the address below at or before 3.00 p.m. on 16th March 2022 by Registered mail or 
directly in to Bid Box, which is kept in front of Motor Traffi c Branch. Bidders should write "Name and Supply Bidding for 
Bicycle/Sewing Machine/Gas Cylinder / Flour Grinder Machine" on the top left-hand corner of sealed envelope. Late bids 
will be rejected. Bids will be opened soon after closing in the presence of the Bidders or their representatives.

08. Bids shall be valid for 63 days to Item No. I and 49 days for Item No. II, III & IV from the date of closing of Bid.

09. All bids shall be accompanied by a Bid Security of the amount mentioned in the list.

10.  Bidders shall be allowed to apply for the whole number of items or selected items. Bid Security amount would be differ 
according to the selected item or items with the minimum 1 percentage (1%).

U. Uthayashrither, 
Chairperson - RPC,
Divisional Secretariat,
Kattankudy.

22.02.2022

The address referred to above is:
Chairperson,
Regional Procurement Committee,
Divisional Secretariat, Kattankudy.
Tel: 065-2246591 / 2246471
Fax: 065-2246591

$Wtpiyf;fhd Nfhupf;if (RFQ)
,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; murhq;fk;

ePH toq;fy; mikr;R

Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig
ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; fopTePu; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L 

KjyPl;L jpl;lk; (fUj;jpl;lk; 02)
ADB LOAN NO: 3030-SRI

jpfjp: 2022 ngg;utup 23

$Wtpiy jiyg;G:  NWSDB ,w;fhf FIRE WALL> UPS mikg;G kw;Wk; SMART PODIUM toq;fy;> tpepNahfk; 

kw;Wk; epWTjy; kw;Wk; NWSDB ,w;fhf SMART INTERACTIVE BOARDS toq;fy;> 
tpepNahfk; kw;Wk; epWTjy;

1.  gpd;tUk; Nfs;tpkDf;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J Njrpa ePu; 

toq;fy; tbfhyikg;G rigapd; rhu;gpy; ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; fopTePu; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;L 

jpl;l> jpl;lg; ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l $Wtpiyfs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd. 

(i)  NWSDB ,w;fhf FIRE WALL> UPS mikg;G kw;Wk; SMART PODIUM toq;fy;> tpepNahfk; kw;Wk; epWTjy 

(PD/ADB-GCWWMIIP/EQU/QUO/2022/03)

cUg;gb 

,y.

tpguk; msT 

(vz;zpf;if)

1 tiyaikg;G Kiwf;fhd Enterprises Firewall 1

2 xd;iyd; UPS mikg;G 1

3 Smart Podium / lectern 4

(ii)  NWSDB ,w;fhf SMART INTERACTIVE BOARDS toq;fy;> tpepNahfk; kw;Wk; epWTjy; (PD/ADB-GCWWMIIP/
EQU/QUO/2022/04)

cUg;gb 

,y.

tpguk; msT 

(vz;zpf;if)

1 tFg;giwfs; kw;Wk; khehl;L miwfSf;fhf 85" Smart Interac  ve boards 
toq;fy; kw;Wk; epWTjy;. tpguf;Fwpg;gpy; cs;sthW Rtupy; nghUj;Jk; fUtp 

kw;Wk; Jizg;nghUl;fSld; Rtupy; nghUj;Jk; tbtpy;

8

2 tFg;giwfs; kw;Wk; khehl;L miwfSf;fhf 85" Smart Interac  ve boards 
toq;fy; kw;Wk; epWTjy;. tpguf;Fwpg;gpy; cs;sthW elkhLk; epWj;jp kw;Wk; 

Jizg;nghUl;fSld;

3

2.  ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; ,e;jg; ngWiff;F cl;gl;l xg;ge;jj;jpd; tbtikg;G kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gfisj; 

jahupj;j epWtdj;Jld; njhlu;Gglhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  “jpl;lg; gzpg;ghsu;> ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; fopTePu; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;L jpl;lk;> ,y. 

65> Gdpj Nyhud;]; tPjp> nfhOk;G 06 vd;w Kftupf;F iffshy;/ jghypy; my;yJ cwssiadb@yahoo.com 

vd;w Kftupia gad;gLj;jp kpd;dQ;ry; topahf vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila 

tpiykDjhuu;fs; 2022 khu;r; 22 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g 3.00 f;F 

,ilNa NkYs;s $WtpiyfSf;fhd $Wtpiy Mtzq;fis guPl;rpg;gJ kw;Wk; ngWtjw;F KbAk;. 

4.  $Wtpiy 2022 khu;r; 23 Mk; jpfjpapy; ,Ue;J njhz;Z}W (90) ehl;fSf;F nry;Ygbahf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

5.  xt;nthU xg;ge;jj;jpw;fhd KOikahd $Wtpiyfis 2022 khu;r; 23 Mk; jpfjp 10:00 kzp my;yJ mjw;F 

Kd;du; jiytu;> jpl;lg; ngWiff; FO> jpl;l Kfhikj;Jt gpupT> ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; fopTePu; 

Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;L jpl;lk;> ,y. 65> Gdpj Nyhud;]; tPjp> nfhOk;G 06 vd;w Kftupf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;GtJ my;yJ tpiyNfl;Gg; ngl;bapy; ,Ltjw;F Ntz;Lk;.  

6.  jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 2022 khu;r; 23 Mk; jpfjp 10:00 kzpf;F 03MtJ ge;jpapy; 

jug;gl;Ls;s Kftupapy; gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;.  

7.  jpl;l Kfhikj;Jt gpupT> ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; fopTePu; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;L jpl;lk;> 

,y. 65> Gdpj Nyhud;]; tPjp> nfhOk;G 06> ,yq;if vd;w Kftupapy; Nkyjpf tpguq;fis ngw KbAk;. 

njhiyNgrp: 011 2363705> njhiyefy;: 011 2363725> kpd;dQ;ry;: cwssiadb@yahoo.com 

jiytu;>

Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig



இந்தியா அணிக்கு எதிராக நடைபெ-
றவுள்ள மூன்று பொட்டிகள பகாணை 
20க்கு20 ப�ாைருக்கான இலஙடக 
குழாதட� இலஙடக கிரிக்பகட்  (21) 
உததிபயாகபூர்வமாக அறிவிததுள்ளது.

இலஙடக கிரிக்பகட்  18 பெர-
பகாணை அணிடய பெயரிட்டுள்ளது-
ைன், இதிலிருந்து அவுஸ்திபரலியா 
ப�ாைரின் பொது உொட�க்குள்ளான 
மூன்று வீரரகள நீக்கபெட்டுள்ளனர.

அவிஷக பெரனாணபைா முழஙகா-
லில் ஏறெட்டுள்ள உொட� காரணமாக 
சுமார 3-6 மா�ஙகளுக்கு பொட்டிகளில் 
விட்ளயாை முடியாது என ப�ரிவிக்கப-
ெட்டுள்ளது. எனப்வ இ்வருைன் உொ-
ட�க்குள்ளாகியுள்ள நு்வான் துஷார 
மறறும் ரபமஷ பமணடிஸ்  ஆகிபயார நீக்கப-
ெட்டுள்ளனர.

இலஙடக கிரிக்பகட் சடெயின் 2 கிபலாமீற-
றர தூர உைற�குதி ெரிபசா�டனடய ப்வறறி-
கரமாக நிடறவுபசய� ொனுக ராஜெக்ஷ இந்� 
குழாததில் இடணக்கபெைவில்டல. இ்வர 
உைறெருமன் ெரிபசா�டனயில் சிததியடை-
யா� காரணத�ால், அணியிலிருந்து நீக்கபெட்-
டுள்ளார என ப�ரிவிக்கபெட்டுள்ளது.

அவுஸ்திபரலிய அணிக்கு எதிரான ப�ாை-
ருக்கான இலஙடக குழாததிலிருந்து பமறகு-
றித� மூன்று வீரரகள நீக்கபெட்டுள்ளதுைன், 
புதி�ாக ஒரு வீரர மாததிரபம இடணக்-
கபெட்டுள்ளார. நடைபெறறுமுடிந்� ைய-
பலாக்-இலஙடக கிரிக்பகட் ப�சிய சுபெர 
லீக்கில் மிகச்சிறபொக ெந்துவீசிய இ்ளம் 
சுழல் ெந்துவீச்சா்ளர அடஷன் பைனியல் 
இடணக்கபெட்டுள்ளார. எவ்வாறாயினும், 
இ்வருக்கான அனுமதி விட்ளயாட்டுததுடற 
அடமச்சரிைமிருந்து இது்வடர பெறபெ-

ைவில்டல என குறிபபிைபெட்டுள்ளது. 
அவுஸ்திபரலிய ப�ாைரில் விட்ளயாடிய 
ஏடனய வீரரகள இந்� அணியில் இைம்பி-
டிததுள்ளதுைன், �டல்வராக �சுன் ஷான-
கவும், உெ �டல்வராக சரித அசலஙகவும் 
ப�ாைரந்தும் பெயரிைபெட்டுள்ளனர.

சுறறுலா இலஙடக மறறும் இந்திய அணி-
களுக்கு இடையிலான மூன்று பொட்டிகள 
பகாணை 20க்கு20  ப�ாைர எதிர்வரும் 24ம் 
திகதி லக்பனாவில் ஆரம்ெமாகவுள்ளடம 
குறிபபிைத�க்கது.

இலஙடக அணி: �சுன் ஷானக (�டல்வர), 
சரித அசலஙக (உெ �டல்வர), பெதும் நிஸ்-
ஸஙக, குசல் பமணடிஸ், கமில் மிஷார, ஜனித 
லியனபக, ்வனிந்து ஹஸரஙக, சாமிக்க கருணா-
ரதன, துஷமந்� சமீர, லஹிரு குமார, பினுர 
பெரனாணபைா, ஷிரான் பெரனாணபைா, 
மஹீஷ தீக்ஷன, பஜபரி ப்வணைரபச, பிரவீன் 
ஜயவிக்ரம, அடஷன் பைனியல் (விட்ளயாட்-
டுததுடற அடமச்சர அனுமதிக்காக)

அடுத� ஆணடு 75்வது சு�ந்திர 
தினதட� முன்னிட்டு இலஙடக 
்வடலபெந்�ாட்ை சம்பம்ளனததி-
னால் நைத�பெட்ை மததிய ஆசிய 
மு�லா்வது கைறகடர கரபெந்�ாட்-
ைப பொட்டியில் இலஙடகயின் 
தீபிகா ெணைார மறறும் திபனஷா 
பிரசாதினி ஆகிபயார பெணகள 
மறறும் ஆணகள பிரிவில் ப்வறறி 
பெறறனர.

இந்� கைறகடர கரபந்�ாட்ை 
பொட்டி நீரபகாழும்பு  கைறகடர 
ொரக் கைறகடரயில் ப்வகு சிறப-
ொக நடைபெறறதுைன் மாரச் 17 
ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ள பொது-
நல்வாய விட்ளயாட்டுப பொட்டிக்-
கான �குதிச் சுறறுப பொட்டிகளுக்கு 

சிறந்� அனுெ்வமாக அடமந்�து. 
இலஙடகயில் இரு அணிகளுக்கு 
இடைபய பெணகளுக்கான இறுதிப 
பொட்டி நடைபெறறது. இரணைாம் 

இைதட� பஷஹானி அசஙகா 
மறறும் சுபலாச்சனா பஜய்வர�ன 
ஆகிபயார பெறறனர.

ஆை்வர பிரிவில் இலஙடக-
யின் அஞசனா சந்தீென மறறும் 
சந்துன் மதுசஙக இரணைாம் 
இைதட� பெறறனர. ஆணகளுக்-
கான பொட்டியில் ஈரான் அணி 
இலஙடகயின் டைபரான் பஜய-
திலக மறறும் அபஷன் ரஷமிகா 
பஜாடிடய வீழ்ததி மூன்றா்வது 
இைதட�ப பிடித�து.

பெணகள பிரிவில் இலஙடக-
யின் ஹஷினி மல்ஷா பிரியமாலி 
மறறும் சததுரிகா வீரசிஙக ஆகிபயார 
மாடலதீவு அணியிைம் ப�ால்விய-
டைந்து மூன்றா்வது இைதட�ப பெற-
றனர. இந்� பொட்டிடய ஆசிய கரப-
ெந்து சம்பம்ளனம் மறறும் மததிய 
ஆசிய கரபெந்து சம்பம்ளனம் பமற-
ொரட்வயிட்ைன.

ப்வறறி பெறற இரணடு ஆணகள 
மறறும் பெணகள அணிகளுக்கு 
கிணணததுைன்   1500 அபமரிக்க 
பைாலரும், இரணைாம் ெரிசாக  1,000 
அபமரிக்க பைாலரும் மறறும் மூன்-
றா்வது இைததிறகு  500  அபமரிக்க 
பைாலரும் ்வழஙகபெட்ைன.

74்வது "சு�ந்திர தினம்" பகாண-
ைாைபெட்ைட� முன்னிட்டும் 
இலஙடகயின் மக்கள  திலகமாக 
பொறறபெட்ை மடறந்� சபகா�ர 
பமாழி திடரபெைக் கடலஞர 
விஜயகுமாரதுஙகவின் 34ஆ்வது 
ஆணடு நிடனவு கூரும் பநாக்-
பகாடும்  கணணகி கலாலயம் 
மறறும் N.M.புரைக்சன்  ஏறொட் -
டில் கடலஞரகள மட்டும் கலந்து 
பகாளளும் "மாபெரும் பமன்-
ெந்து கிரிக்பகட் சுறறுபபொட்டி" 
சுகா�ார ்வழிமுடறகட்ள பின் -
ெறறி ஞாயிறறுக்கிழடம  விஜய -
குமாரதுஙக விட்ளயாட்டு டம�ா-
னததில் நடைபெறவுள்ளது.

சிபரஷை நடிகரகள, இ்ளம் நடி -
கரகள, இடசயடமபொ்ளரகள, 
ொைகரகள, நைனததில் புகழ் 
பூதப�ார, இயக்குனரகள, கடல 
இயக்குனரகள, ஒபெடனக் கடல-
ஞரகள �யாரிபொ்ளரகள, புடகப -
ெைபபிடிபொ்ளரகள, ஒளிபெதி-
்வா்ளரகள, ஊைகவிய்ளா்ளரகள, 
ஓவியரகள, எழுத�ா்ளரகள என 
ெல்துடற சாரந்� கடலஞரகள 
ெலர ெஙகுெறறும் சஙகம நிகழ்ச்-
சியாக அடமயவுள்ளது.

இதில் கணணகி கலாலய 

கடலஞரகள  சஙகததின் பிராந் -
திய மட்ைததில் இயஙகும் கடல 
உறுபபினரகளும் கலந்து பகாள -
கின்றனர. விட்ளயாட்டு துடறயி -
லும் எம்ம்வரகள எமது கடலஞர-
கள மிளிர ப்வணடும் என்ெப� 
எமது பநாக்கமும் முயறசியும்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 க்பபரவரி மா்தம 23ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 க்பபரவரி 23 பு்தன்கிழகம

உள்ளக நீ்ளம் பாய்தல்:

மத்திய ஆசிய கடறகரை கைபபந்தாடட 
பபாடடி வெறறிகைமாக நிரைவு

்தாழங்கு்டா ஸீபரா விக்ளோடடுக் ைழைத்தின்

பிரிமியர் லீக் கிரிக்வகட சுறறுபபபாடடி

24 ஆண்டுைளுக்கு பின்னர்

பாகிஸ்தான் வெல்லும்
அவுஸதிபைலிய அணி

கல்லடி குறூபநிருெர

�ாழஙகுைா ஸீபரா விட்ளயாட்டுக் 
கழகததின் 7்வது பிறீமியர லீக் கிரிக்-
பகட் சுறறுபபொட்டி நிகழ்வுகள 
கழகத �டல்வர நிரஞசன் �டலடம-
யில் 20,21. 02.2022 ஆகிய திகதிகளில் 
நடைபெறறது.

கிராமததின் ஒறறுடமடய ப்வளிப -
ெடுததும் வி�மாக அடனதது கிரிக்-
பகட் வீரரகளும் ஒன்றிடணதது  
Batti Boys, Z. Lion, Green Guys, 
Golden Flower, Kennedy  என ஐந்து 
அணிக்ளாகப பிரிந்து ெலபெரீட்டச 
நைததினர. இதில் இறுதிச்சுறறுக் -
குத ப�ரி்வான  Green Guys மறறும் 
Kennedy ஆகிய இரு அணிகளில்  

Kennedy அணி ப்வறறி்வாடக  
சூடிக்பகாணைது. இைம்பெறற 
இறுதிப பொட்டிகளின் அடிபெடை-

யில் ஆட்ை நாயகனாக கு.புவிபபிர-
காஸும், சிறந்� துடுபொட்ை வீரராக 
பலா.பஜகதீஸும், ப�ாைர நாயக-

னாக பலா.பஜகனும் ப�ரிவு 
பசயயபெட்ைனர.

பிரப�ச பசயலா்ளர திருமதி  சத-
தியானந்தி நமசி்வாயம் பிர�ம அதி-
தியாக கலந்து பகாணடு நிகழ்ட்வ 
சிறபபித�துைன், ப்வறறிபெறற-
்வரகளுக்கான ெரிசில்கட்ளயும் 
்வழஙகியிருந்�ார. அதப�ாடு 
குறித� நிகழ்வில்  கிராம உததிபயா-
கத�ர திருமதி சுகன்யா அபனாஜன் 
பிரகாஸ் உளளிட்ை கிராம �டல-
்வரகள மறறும் விட்ளயாட்டு வீரர-
கள என ெலரும்  கலந்து பகாணடி-
ருந்�னர.

 ொகிஸ்�ானில் பசவ்வாயகிழடம 4ம் திகதி  
நடைபெறும் பொட்டிகளில் பெயரிைபெட்ை-
அவுஸ்திபரலியாவின் 16 வீரரகள பகாணை 
ப்வளட்ள ெந்து அணியில் துடுபொட்ை வீரர 
பைவிட் ப்வாரனர மறறும் பைஸ்ட் அணியின் 
�டல்வர  ெட் கம்மின்ஸ் ஆகிபயார இைம் 
பெறவில்டல.

24 ஆணடுகளுக்குப பிறகு அவுஸ்திபரலியா 
�னது மு�ல் ொகிஸ்�ான் சுறறுபெயணததில் 
முழு ்வலிடம பகாணை பைஸ்ட் அணிடய 
எடுததுக்பகாளகிறது, ஆனால் அடுத�டுத� 
மூன்று ஒரு நாள சர்வப�சப பொட்டிகள 
மறறும் ஒரு இருெது20 பொட்டிகள ெல சிறந்� 
வீரரகளுக்கு ஓயவு அளிக்கபெடும்.

பைஸ்ட் �டல்வர கம்மின்ஸ், பஜாஷ 
பஹசில்வுட் மறறும் மிட்பசல் ஸ்ைாரக் 
ஆகிபயார இல்லாமல் அவுஸ்திபரலியாவின் 
ப்வகபெந்து வீச்சு இருக்கும்.

துடுபொட்ை ்வரிடசயில்,  க்ப்ளன் பமக்ஸ்-
ப்வல், ்வரும் ்வாரஙகளில் திருமணம் பசயது 
பகாள்ள இருக்கிறார, ப்வடிக்கும் ப�ாைக்க 
ஆட்ைக்காரர ப்வாரனரும் அணியில் இல்டல.

ரா்வல்பிணடியில் மாரச் 4 ஆம் திகதி  
ப�ாைஙகவுள்ள மூன்று பைஸ்ட் பொட்டிக-
ளின் மு�ல் பொட்டியுைன் பைஸ்ட் அணி ்வார 
இறுதியில் ொகிஸ்�ானுக்கு புறபெை உள்ளது.

அதிக சுடம நிரம்பிய அட்ை்வடண என்ெது 
பைஸ்ட், 20க்கு 20 மறறும் ஒரு நாள பொட்டி 
பொன்ற அடனதது ்வடி்வஙகளிலும் விட்ளயா-
டும் சில வீரரகளின் ெணிச்சுடமடய நிர்வகிக்க 
ப்வணடும் என்று கிரிக்பகட் அவுஸ்திபரலியா 
கூறியது.ப�ரவு குழு �டல்வர பஜாரஜ் பெயலி 
கூறுடகயில், "ெல ச்வால்கட்ள எதிரபகாள-
ளும் திறடமயான மறறும் ெல்துடற அணிடய 
நாஙகள ப�ரந்ப�டுததுளப்ளாம்.

"அடுத� 18 மா�ஙகளுக்குள இரணடு 

குறுகிய ்வடி்வ உலகக் பகாபடெகளுக்கான 
�யாரிபபில் அனுெ்வதட�யும் ஆழதட�-
யும் உரு்வாக்க ப்வணடும்" என்றும் அ்வர 
பமறபகாள காட்டினார. பைஸ்டில் ஈடுெைா� 
்வடரயறுக்கபெட்ை ஓ்வரகள ஆட்ைக்காரர-
கள சுறறுபெயணததின் நடுபெகுதியில் கலந்-
துபகாள்வாரகள, மு�ல் ஒரு நாள பொட்டி 
மாரச் 29 அன்று ரா்வல்பிணடியிலும் நடைபெ-
றும். "இந்�ச் சுறறுபெயணததில் அணியினர 
இரு்வடக பொட்டிகளிலும் ப்வறறிகரமாகப 
பொட்டியிட்டு, அந்� முக்கியமான பொட்-
டிகட்ள பநாக்கி எஙகள முன்பனறறதட�த 
ப�ாைர முடியும் என்று நாஙகள நம்புகிபறாம்."

1998க்குப பிறகு ொகிஸ்�ானில் அவுஸ்தி-

பரலியாவின் மு�ல் சுறறுபெயணம் இது்வா-
கும். 2009ஆம் ஆணடு இலஙடக பைஸ்ட் 
அணியில் நைந்� ெயஙகர்வா�த �ாக்கு�-
லுக்குப பிறகு, கிரிக்பகட் ப்வறி பகாணை 
ொகிஸ்�ான், ப்வளிநாட்டு அணிகட்ள 
மீணடும் க்வர பொராடியது.

அவுஸ்திபரலிய ஒருநாள மறறும் ரி 20 அணி: 
ஆபரான் பின்ச் (�டல்வர), சீன் அபொட், 
அஷைன் அகர, பஜசன் பெஹரன்பைாரஃப, 
அபலக்ஸ் பகரி, நா�ன் எல்லிஸ், பகமரூன் 
கிரீன், டிராவிஸ் பஹட், பஜாஷ இஙகிலிஸ், 
மாரனஸ் லாபுசாக்பன, மிட்பசல் மாரஷ, 
பென் பமக்பைரமாட், பகன் ரிச்சரட்ஸ், ஸ்டிவ 
ஸ்மித, மாரகஸ் ஸ்பைானிஸ், அைம் சம்ொ.

அபமரிக்காவின் �றபொது பமய -
்வல்லுநர ெயிறசிகட்ள முன்-

பனடுதது ்வருகின்ற இலங-
டகயின் நட்சததிர நீ்ளம் 
ொய�ல் வீரரான �னுஷக 
சந்�ரு்வன், உள்ளக பமய-
்வல்லுநர நீ்ளம் ொய�லில் 
இலஙடக சா�டனடய 
முறியடிததுள்ளார.  

அபமரிக்காவில் கைந்� 
(20) நடைபெறற மாஸ் -
ைரஸ் உள்ளக பமய்வல்-
லுநர சம்பியன்ஷிபபில் 
ெஙகுபகாணை அ்வர, 

ஆணகளுக்கான நீ்ளம் ொய-
�லில் 7.82 மீறறர தூரம் 

ொயந்து புதிய இலஙடக 
சா�டன நிகழ்ததியுள்ளார.  

இ�ன்மூலம் 1995ஆம் ஆணடு 
பெனில்ைஸ் பெரனாணபைாவி-

னால் அபமரிக்காவில் ட்வதது 
7.75 மீறறர தூரம் ொயந்து நிடல -
நாட்ைபெட்ை இலஙடக சா�டனடய 
27 ஆணடுகளுக்குப பிறகு �னுஷக சந்�ரு்வன் 
முறியடிததுள்ளார.  

உள்ளக பமய்வல்லுநரில் ஆணகளுக்கான 
நீ்ளம் ொய�லுக்கான உலக �ர்வரிடசயில் 
40ஆ்வது இைதட�யும் பெறறுக்பகாண -
ைார.  

அபமரிக்காவின் பைக்சாஸ் ஏஅணட்எம் 
ெல்கடலக்கழகதட�ப பிரதிநிதிதது்வபெ-
டுததி முபொயச்சல் மறறும் நீனம் ொய�ல் 
ஆகிய பொட்டிகளில் ெஙகுெறறி திறடம -
கட்ள ப்வளிபெடுததி ்வருகின்ற �னுஷக 
சந்�ரு்வன், கைந்� ஆணடு நடைபெறற ெல் -
கடலக்கழகஙகளுக்கிடையிலான பமய்வல் -
லுநர சம்பியன்ஷிபபில் ஆணகளுக்கான 
நீ்ளம் ொய�லில் ெஙகுபகாணடு 7.84 மீறறர 
தூரதட�ப ொயந்து �ஙகப ெ�க்கம் ப்வன்றி-
ருந்�டம குறிபபிைத�க்கது.

இந்திோவுக்கு எதிரான

கரைஞர்களின் வமன்பநது
கிரிக்வகட சுறறுபபபாடடி

20க்கு20 பபாடடித் வ்தாடர்;
இைஙரக அணி அறிவிபபு

ேவார்னர், ைமமின்ஸ் ஓய்வு

இலங்கை சாத்ை்ை
முறிைடிததார் தனுஷகை
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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/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

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; 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/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

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

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; 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/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; 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/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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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; 

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; 

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/1462/21 njdtfNf njhd; 

NuDfh ky;fhe;jp

,y. 342/
F> nkbxOt 

mq;fk;gpba> ghJf;f

Mk; gy;Nyfe;jyhNf mrpdp 

gphpajh;\dp jpyfuj;d

,y. 342/F> nkbxOt 

mq;fk;gpba> ghJf;f

jpfjp: 2022.02.08   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 06Mk; 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-005/22 Righ; mU]; 

nkh`kl; mU]; 

nkh`kl; Righ;

368 (76/2A) 
khj;jis  Nuhl;> 

mf;Fuid

,y;iy uhrpj; mU]; Righ;

368 (76/2A) khj;jis  

Nuhl;> mf;Fuid

jpfjp: 2022.02.07    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

tyg;gid khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 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;

T/17 Jiurhkp Nahfjpy-

fuh[;

,y. 42/11> Neh;rpq; 
N`hk; tPjp> `l;ld;

Mk; Jiurhkp fdfuh[; 

NtWngah; njhNurhkp 

fdfuh[;

,y. 94> ,uhfy grhh;>

`y;fpud;Ndhah

jpfjp: 10.02.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: tyg;gid khtl;l ePjpkd;wk;

vy;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/58 nfhbj;Jtf;F 

Muha;r;rpNf Nrhkh 

[ayj; khfpul; 

~[ayj; epthr|> 

khddtj;j> jpfy> 

fNznfhl

,y;iy Fsg;G je;jphpNf mkurphp

~[ayj; epthr|> 

khddtj;j> jpfy> 

fNznfhl

jpfjp: 2022.02.08    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: vy;gpl;ba 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

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/5117/21 tyPfk;nghsNf 

N`kf;f espd; 

ngNuuh

,y. 6/6 ky;tj;j 
FWf;F xOq;if> 

nj`ptis

,y;iy fpdpfk Muha;r;rpNf 

khyh yydp gj;kuhzp

,y. 6/6 ky;tj;j FWf;F 
xOq;if> nj`ptis

T/5132/21 mkph;jrpq;fk; 

Ffjhrd; 

,y. 03/1/5> 
42Mk; xOq;if 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G -06

,y;iy tj;ryh Ffjhrd;

,y. 03/1/5> 42Mk; 

xOq;if nts;stj;ij> 

nfhOk;G -06

T/5156/21 `pf;fLtNf yf;kpdp 

bYk; ypadNf eP 

ngdhh;e;J

,y. 651/31> 
vy;tpw;wpfy 

khtj;ij> 

nfhOk;G -05

Mk; rk;gj; cj;gytd 

ypadNf

,y. 33E> mNghd;]; 

khtj;ij> nj`ptis

T/5176/21 mg;Jy; fhju; 

m`kl; ghapf; 

`hkpl;

,y. 19> ghh;f; 

nlu];> nj`ptis

,y;iy nkh`kl; gph;njs]; 

nkh`kl; ,];khapy;

,y. 213> 

nghy;n`d;nfhl tPjp> 

fpUyg;gid> nfhOk;G 

-05.

T/5185/21 Kj;JKdp mkujhr 

rpy;th

124/1V> [aRkzhuhk 

ghij> ,uj;kyhd

,y;iy ,e;jpf;f gphpajh;\d 

rpy;th

124/1V> [aRkzhuhk 

ghij> ,uj;kyhd

T/5189/21 uFgjp eNlrypq;fk;

42B> 2Mk; FWf;Fj; 

njU> NghWg;gd 

tPjp> ,uj;kyhd

,y;iy gpurd;d eNlrypq;fk;

42B> 2Mk; FWf;Fj; 

njU> NghWg;gd tPjp> 

,uj;kyhd

T/5205/21 G\;gyjh j`ehaf;f

35/B> wpjpn-
typ ghij> 

gs;sQ;Nrid> 

nfhr;rpf;fil

,y;iy kbfnghy Nyf;fk;Nf 

netpy; Rre;j nghd;Nrfh

35/B> wpjpntyp 
ghij> gs;sQ;Nrid> 

nfhr;rpf;fil

T/5207/21 ,isapjk;gp rhe;j 

rUgd; my;yJ 

,isajk;gp rhe;j 

rUgd;

19-2/1> rhfu tPjp> 
nfhOk;G -04

,y;iy Rg;gukzpak; fay;tpop 

fay;tpop rhe;j rUgd;

19-2/1> rhfu tPjp> 
gk;gyg;gpl;ba

T/5218/21 nfhb khuf;fshNf 

rhe;jp mNrhf;fh 

ngh;zhd;Nlh

,y. 03> gs;spnjhu 

ghij> nj`ptis

,y;iy khh;fhPl;lh thrpuhzp 

my;yJ khh;fpwPl; 

thrpuhzp ngh;zhd;Nlh

,y. 03> gs;spnjhu 

ghij> nj`ptis

T/5220/21 RJt NjtNf 

k`pe;j ngh;zhd;Nlh 

my;yJ k`pe;j 

ngh;zhd;Lh my;yJ 

RJtNjtNf k`pe;j

,y. 121/5> Uf;fnjd 
khtj;ij> mj;jpba> 

nj`ptis

,y;iy jD[h rkd;fhe;jp 

Kzrpq;`

,y. 121/5> Uf;fnjd 
khtj;ij> mj;jpba> 

nj`ptis

T/5233/21 tuhN`dNf 
N`ke;j m[pj; 
Bypf;]; B vy;tp]; 
my;yJ tuhN`dNf 
N`ke;j gPypf;]; 
m[pj; b my;tp]; 
my;yJ tuhN`dNf 
m[pj; N`ke;j 
gPypf;]; b my;tp];
,y. 111/1> 
vyfz;ba tPjp> 
fSNghtpiy> 
nj`ptis

,y;iy tpjhdNf re;jpuh re;jpah 
Fkhhp ehzaf;fhu
,y. 111/1> vyfz;ba 
tPjp> fSNghtpiy> 
nj`ptis

T/5241/21 n`hd;dd;ju 
mr;rhhpNf khy-
pdp re;jpuyjh 
fUzhehaf;f
,y. 9> [a 
khtj;ij> 4Mk; 
FWf;F xOq;if> 
,uj;kyhd

,y;iy tpj;ah `pkhyp bNd\h 
fUzhehaf;f
,y. 9> [a khtj;ij> 
4Mk; FWf;F xOq;if> 
,uj;kyhd

T/5244/21 nrsk;ah ukzp b 
rpy;th
,y. 281/10> gpujhd 
tPjp> mj;jpba> 
nj`ptis

,y;iy `hpe;u mdpy; b rpy;th
,y. 281/10> gpujhd tPjp> 
mj;jpba> nj`ptis

T/5245/21 tpdp. tpj;jhuz
,y. 67/1 
rKj;jpurd;d tPjp> 
fy;fpir

,y;iy yypjh FKjpdp 
tpj;jhuz
,y. 67/1 rKj;jpurd;d 
tPjp> fy;fpir

T/5246/21 ntjNf kN`e;jpu 
gphpae;j jahuj;d
,y. 25> = jk;khju 
tPjp> ,uj;kyhd

,y;iy N`tNf ,e;jpuh yypdp 
Rkdjhr
,y. 25> = jk;khju tPjp> 
,uj;kyhd

T/5247/22 kNf];thp 
,e;uhzp uhN[e;uh 
,y;yhtpl;lhy; 
kNf];thp ,e;uhzp 
tpthfj;jpd; gpd; 
NrhkRe;juk;
,y. 24> RNghjhuhk 
tPjp> nj`ptis

,y;iy 1.  n[gkyh; nu\y; 
uhN[e;uh

2.  n[gud;[pdp 
kNdhjh;kpdp uhN[e;uh

,y. 24> RNghjhuhk tPjp> 
nj`ptis

T/5249/22 fSkpd; rkuJq;f 
my;tp]; my;yJ 
fSkpd; ];nld;yp 
my;tp];
,y. 22> br;Nghd; 
,lk;> kUjhid. 
nfhOk;G -10

,y;iy neYk; rPdpfk
,y. 17/1V> ee;jh 
khtj;ij> ENfnfhl

fy;fpir 
khtl;l 
ePjpkd;wk; 
tof;F vz;
T/5252/22

kUj;Jth; n[aRkd 
fdf;fN`tNf 
kyhdp b rpy;th 
my;yJ n[aRkd 
fdf;fN`tNf khy-
pdp b rpy;th 
vz; 136/A> 
Mz;lh;\d; tPjp> 
nj`ptis

,y;iy tPunfhz;l Muhr;rp jPgh 
yydp rpy;th (jp.K.) b. 
rpy;th 
vz; 136/A> Mz;lh;\d; 
tPjp> nj`ptis

T/5255/22 mq;FU fz;fhdk;Nf 
tpd;rd;l; tp[a 
Nrfu
,y. 3A> jp. nrha;rh 
khtj;j> nlk;gsh;]; 
ghij> fy;fpir

,y;iy cLf`htj;jNf Njhd 
tpkyhtjp
,y. 3A> jp. nrha;rh 
khtj;j> nlk;gsh;]; 
ghij> fy;fpir

T/5256/22 nfhl;LU mr;rpNf 
nlhd; gj;kh uQ;rdp 
uj;ehaf;f
,y. 138> gpujhd 
tPjp> mj;jpba> 
nj`ptis

,y;iy Kj;Jf; Fl;bNf jpuh[; 
neuQ;[ gPhp];>
,y. 138> gpujhd tPjp> 
mj;jpba> nj`ptis

T/5258/22 Nehdh ghP\h fhrpk;
,y. 14/1V> 
Qhdjpyf;f tPjp>
fy;fpir

,y;iy Ia+g; fhd; fhrpk;
,y. 14/1V> Qhdjpyf;f 
tPjp> fy;fpir

jpfjp: 2022.02.02 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/5260/22 nly;Ngrpl;uh 

Mr;rhhpNf 

nlhd; nkhf;fyP 

itj;jpaNrfu

,y. 25<> b Nruk; 

ghij> fy;fpir

Mk; fNd]; Rjj; Njtehu-

hazh

,y. 25<> b Nruk; 

ghij> fy;fpir

T/5261/22 gj;jpaNf Qhdrphp 

gPhp];

,yf;fk; 24/8/A>
2tJ ghij> 

fltj;ij tPjp> fYN-

ghtpy> nj`ptis

,y;iy uk;ah yydP mkurpq;f

,yf;fk; 24/8/A>
2tJ ghij> fltj;ij 

tPjp> fYNghtpy> 

nj`ptis

T/5262/22 n[dpl;lh nkhpy; 

nyhhpd; ngNuuh 

(jp.K. FNu)

,y. 20> 1Mk; 

xOq;if> NghWg;gd 

ghij> ,uj;kyhd

Mk; rkug;GypNf mDy; 

\he;j ngNuuh

,y. 20> 1Mk; xOq;if> 

NghWg;gd ghij> 

,uj;kyhd

T/5263/22 r`Uthd; gPgP

,y. 48/2> Gdpj 
nrg];jpad; tPjp>

nfhOk;G -12

,y;iy krPh; nkh`pjPd; my;yJ 

g]Ph; mfkl; krPh 

nkh`pjPd;

,y. 40/1A> rkfp 
khtj;j fTlhd> 

nj`ptis

T/5264/22 `h[h nkh`pjPd; 

g]PH mfkl;

,y. 48/2> Gdpj 
nrg];jpad; tPjp>

nfhOk;G -12

,y;iy krPH nkh`pjPd; my;yJ 

k]Ph; m`kl; krPh; 

nkh`pjPd;

,y. 40/1A> rkfp 
khtj;j fTlhd> 

nj`ptis

T/5266/22 `pA rhdf;f Nahrg; 

FNdth;jd

,y. 18> [dg;gphpa 

khtj;ij> NghWg;gd> 

,uj;kyhd

,y;iy n[uhl; N[hrg; Uf;\hd;

Fzth;jd

62/4> gPhp]; mntd;A>

fSNghtpy

T/5268/22 ehglht N`tNf 

re;jpughy

275> fhyp tPjp>

,uj;kyhd

,y;iy ty;fk; gyNf yypjh 

ngNuuh FyNrfu>

275> fhyp tPjp>

,uj;kyhd

T/5269/22 ehtyNf [df;f 

ruj; FNu

105> rg;Gky; ,lk;>

,uh[fphpa

,y;iy juq;fh jh;\dp 

tpN[Fzth;jd

12> my;tp]; ,lk;> 

mj;jpba> nj`ptis

T/5275/22 re;jpah epuQ;ryh 

ntbf;fhu

,y. 69/10A> 
Nfzy; eprhk; 

Kj;jyPg; khtj;ij> 

nlk;gpyh;]; tPjpf;F 

mg;ghy;> fy;fpir

,y;iy Ethd; vf;rpj; B rpy;th 

nfhyk;g Kfhk;jpuk;Nf

,y. 69/10A> Nfzy; 

eprhk; Kj;jyPg; 

khtj;ij> nlk;gpyh;]; 

tPjpf;F mg;ghy;> 

fy;fpir

jpfjp: 2022.02.02 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;

gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/145 rNuh[h Rje;jpud; 

my;yJ rNuh[hNjtp 

uh[ypq;fk;

,y;iy khhpKj;Jg;gps;is 

Rje;jpud; ckhRjd;

,y. 546/B> FUJtj;j> 
KjyhtJ njU> 

vnthptj;j> tj;jis

jpfjp: 25.01.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;

gyg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/13 n`d;hp N`tNf 

my;rd;> ,y. 167/[p> 
nfNut fue;njdpa.

,y;iy n`d;hp N`tNf 

tPu#hpa> 

,y. 167/[p> nfNut> 
fue;njdpa.

jpfjp: 02.02.2022 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gyg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/343 N.B. nfh];kd; 

ngHzhd;Nlh> 'FRk;" 

guf`htj;j ghij> 

ehj;jhz;ba tPjp> 

khutpy.

Mk; ehj;jhz;bNf gPw;wH 

my;fe;nlH ngHzhd;Nlh 

my;yJ ehj;jhz;bNf 

gPw;wH my;fd; 

ngHzhz;Nlh 'FRk;"> 

guf`htj;j ghij> 

ehj;jhz;ba tPjp> 

khutpy. 

jpfjp: 03.02.2022 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 04 khjk; 20Mk; ehshFk;

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/ 548 Rkzhtjp uzrpq;` 

'U`{Z ruz'> 

uj;kNy ghij> 

`{z;znjdpa> 

Nfhl;lnfhl.

,y;iy fq;fh jPg;ghdp RutPu 

Muha;r;rp Jk;gygpl;ba 

tj;j> tpy;ght ghij> 

tJuhfy> FUehfy;. 

TS/ 552 epuQ;[yh yypjh 

FztHjd jk;khuhk 

ghij> ty;nghy> 

khj;jiw.

,y;iy me;Njhzp gLNf ehy-

pfh> ,y. 348/1> g`y 

,k;Gy;nfhl ntt> 

,k;Gy;nfhl.

jpfjp: 2022.02.02 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/65/2021 fy;yw;wk;ghNf 

uQ;[d; my;yJ 

fy; mw;wk;ghNf 

uQ;[d; my;yJ fy; 

mw;wk;ghNf uQ;[d;

,y. 52/V/18> #hpat-

pkd> vy;Njdpa> 

fltj;j

,y;iy kphp];] re;uhNf FRk; 

fhe;jp my;yJ kphp];] 

re;uhNf FRk; fhe;jp 

my;yJ kphp];] re;uhNf 

FRk;fhe;jp

,y. 52/V/18> #hpatpkd> 

vy;Njdpa> fltj;j

T/67/21 Nrhyq;f Mur;rpNf 

rPytjp

28/1> fz;lypaj;j 

ghYt> fNzKy;y

Mk; r\pfh n[a\d; fkNf

28/1> fz;lypaj;j ghYt> 

fNzKy;y

jpfjp: 28.01.2022    kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 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;

DTS/03/22 ypadNf `ap[Pd]; 

gphpad;j ngNuuh

,y. 36> kPfDt 

tPjp> `k;gpba

,y;iy njhk;kdpNf Rjh;\dp 

gphpaq;fpfh mkuNrd>

,y. 36> kPfDt tPjp> 

`k;gpba

jpfjp: 2022.01.31    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/256 `g;Gahuhr;rpNf 

fpNwrd; ep\he;j 

my;yJ `g;G 

Muhr;rpyhNf 

fpNua;rd; eprhe;j> 

gapw;rp ghlrhiy 

tPjp> ky;tj;j> 

epl;lk;Gt

,y;iy re;jkhyp gphpajH\dp 

ngNuuh> 

gapw;rpg; ghlrhiy tPjp> 

ky;tj;j> epl;lk;Gt.

jpfjp: 01.02.2022   kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

fhyp

T/652
td;dp Mur;rpNf 

Rdpy; rhe;j 

jpuhdfk fpof;F 

`pf;fLt

,y;iy td;dp Muhr;rpNf RGd; 

juq;f tduj;d khtj;ij> 

jpuhdfk fpof;F 

`pf;fLt

jpfjp: 2022.02.01    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 05 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;

DTS/71/21 re;uNrfu 

kYj;njdpa

,y. 433/1(918)
abthty

,y;iy jpNd\; jpyq;f ead[pj; 

kYj;njzpa

,y. 433/1(918)
abthty> fLf];njhl

jpfjp: 2022.02.03    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/62/21 n`yk;gNf Njhd 

=ahyjh gpNukre;j 

Fkhhp`hkp

,y. 21> jah tPjp>

n`e;jy> tj;jis

Mk; cNgf;\h x\hdp Nury;

,y. 21> jah tPjp>

n`e;jy> tj;jis

jpfjp: 2022.02.01    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

`l;ld; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/760 Nuh[p E\;fp k[Pj;> 

,y. 36/9> tpy;gpul; 
lTd;> `l;ld;

,y;iy kk;K nkh`kl; md;]hhp 

,y. 36/9> tpy;gpul; lTd;> 
`l;ld;

T/761/2022 gpajh]h tp[a#Hah

,y. 18> gpujhd 

tPjp> `l;ld;

Mk; fhQ;rdh ngutj;Njnfju

,y. 38> epAt;ntspfk> 

NehHt+l;

kDjhuH

jpfjp: 2022.01.24   kuzrhrd 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

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/116/2021 gpuhq;ypd; a+];l]; 

nfy;

641/rp> vhpantl;ba 
tPjp> fphpgj;nfhl> 

fsdp

,y;iy re;jpkh fhaj;hp nfy;

641/rp> vhpantl;ba tPjp> 
fphpgj;nfhl> fsdp

T/118/2021 NrdhjPuNf nlhNd 

fUzhuj;d 

kw;Wk; fkyh 

FRk; fUzhuj;d 

my;yJ kj;Jk 

njhlq;nfhlNf 

fkyh FRk;

,y. 348/12> 
,`y fuf`Kd> 

,uh[rpq;` 

khtj;ij> fltj;j

,y;iy NrdhjPuNf Nlhdh jpypdp 

jD\pf;fh fUzhuj;d

,y. 348/12> ,`y 

fuf`Kd> ,uh[rpq;` 

khtj;ij> fltj;j

jpfjp: 28.01.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/1330/20 Maprh fhh;nkhd; 

tPurpq;`

,y. 03> tpN[Nrfu 

khtj;ij> kphp`hd> 

ENfnfhl

,y;iy uz;`Y nkyhdp Rrpj;uh 

RNuhrpdp ngh;zhd;Nlh

,y. 03> tpN[Nrfu 

khtj;ij> kphp`hd> 

ENfnfhl

T/1357/20 fq;fhzp je;jphp 

kh`pngk; 

tpN[rphpth;jd

,y. V64> kj;JkNf 

tj;j> i`nyty; 

tPjp> ENfnfhl

,y;iy `g;Gn`d;djpNf 

NuZfh ky;fhe;jp 

th;zFy#hpa

,y. V64> kj;JkNf 

tj;j> i`nyty; tPjp> 

ENfnfhl

T/1383/21 nrk;GFl;b muhr;rpNf 

ly;rp Nfj;jhpd; 

ngh;ypd; b rpy;th

vz; 30/1> V 
kphp`hdh MH.b. 

ENfnfhl

,y;iy kfhNjy;[; Nkhp \pahkh 

ePyh n[ath;jdh (eP 

Nkhp \pahkh ePyh la];) 

vz; 42> kphp`hdh Mh;.b. 

ENfnfhl

T/1420/21 fe;jcl ypadNf 

gpajhr

,y. 68> Tl;yz;l 

khtj;ij> 

fSNghtpy. 

nj`ptis

,y;iy td;dp Muha;r;rpyhNf 

mDyhtjp nghd;Nrfh

,y. 68> Tl;yz;l 

khtj;ij> fSNghtpy. 

nj`ptis

T/1435/21 ehayhNf gpNukuj;d 

my;yJ ehaf;fyhNf

,y. 03> GGJ 

xOq;if> 

nghuy];fKt

Mk; ehayhNf ,e;Jdpy; 

eprhd;ryh Fkhhp my;yJ 

ehaf;fyhNf ,e;Jdpy; 

eprhd;ryh Fkhhp

,y. 03> GGJ xOq;if> 

nghuy];fKt

T/1469/21 tpf;fpuk#hpa 

k`hkypkNf 

cg;Gyp rg;nghd;R 

Fkhurpq;`

152/3> nf];ght 

ghij> 

nghuy];fKt

Mk; tpf;fpuk#hpa 

k`hkypkNf [hdf 

my;nghd;R

,y. 17> rhk ghij> 

nghuy];fKt

T/1472/21 khj;jwNf ,e;jpughy 

[aNrfu

,y. 72/13> vjph-
prpq;` ghij> ENf-

nfhl

,y;iy nfhl;lNf njdpNa 

fy;nghj;Njnfnju 

mDyhtjp

,y. 72/13> vjphprpq;` 

ghij> ENfnfhl

T/1475/21 fSthNjt Jkpe;j 

[ayj;

,y;iy nrduj; KjypNf Nghdh 

nfYk Ruzp

,y. 21/3> [ah ghij>

khjpnty> Nfhl;Nl

T/1477/21 gd;dpg;gpl;ba mr;rpnf 

Nlhd re;jpuh 

tpN[uj;Nd kw;Wk; 

[hnfhbNf nlhd; 

N`krphp Fyuj;Nd

,y. 227/1> i` 

nyty; tPjp> k`ufk

,y;iy [hnfhbNf nlhd; rhkhp 

ftPjh Fyuj;Nd

,y. 227/1> i`nyty; 

tPjp> k`ufk

T/1481/21 fe;jNf nlhd; 

yPyhul;z

,y. 163/18> 
tj;Njnfju ghij> 

k`ufk

Mk; khypdpFRkyjh 

mNgFzth;jd

,y. 163/18> tj;Njnfju 
ghij> k`ufk

T/1483/21 rpj;jp ghPlh rhkl; 

my;yJ rpj;jp ghPlh 

fhd;

,y. 23/40> 
tp`hutj;j ghij>  

ghjphpnfhl> ehtpd;d> 

k`ufk

,y;iy nkh`nkl; erphp fhd;

,y. 23/40> tp`hutj;j 

ghij>  ghjphpnfhl> 

ehtpd;d> k`ufk

T/1505/21 mdpy; N`ke;j 

NkjpaKy;y 

Muha;r;rpNf 

my;yJ mdpy; 

N`ke;j kpjpaKy;y 

Muha;r;rpNf 

,y. 109> 

mtprhtis ghij> 

k`ufk

,y;iy Kj;Jth`z;b ejPfh 

epNuh\pdp fUzhuj;Nd 

my;yJ ejPfh epNuh\dp 

NkjpaKy;y Muha;r;rpNf

T/1508/21 n[hdpf;FN`t 

Nrhkjpyf;Nf

,y.46/V> 
NfhyKd;d> 

gpypae;jy

,y;iy f`d;l fkNf FRkhtjp

,y. 86/2> mNguj;Nd 

khtj;ij> nghuy];fKt

T/1512/21 N`th r`ge;JNf 

fy;ahduj;d

,y. 22/21> k`tj;j 

tPjp> vk;Gy;njdpa> 

ENfnfhl

,y;iy f`t lly;y N`thNf 

re;jpuyjh

,y. 22/21> k`tj;j tPjp> 

vk;Gy;njdpa> ENfnfhl

T/1524/21 nlhd; uk;ghy 

uzrpq;`

,y. 419> gioa 

ghij> nfhl;lht> 

gd;dpg;gpl;ba

,y;iy nlhd; Utd; J\hu 

uzrpq;`

,y. 413> gioa gij> 

nfhl;lht> gd;dpg;gpl;ba

T/1525/21 Fkhugl;l tpjh-

dyhNf #yq;fdp 

G\;gFkhhp 

k`hje;jpy my;yJ 

Fkhugl;l tpjh-

dyhNf #yq;fdp 

G\;gFkhhp ngNuuh

,y. 22/1> gq;fphp 
tj;j khtj;ij> 

kphp`hd> ENfnfhl

,y;iy ejpfh jD\h 

k`hje;jpy

,y. 22/1> gq;fphp tj;j 
khtj;ij> kphp`hd> 

ENfnfhl

T/1526/21 vnfhltj;j 

Muha;r;rpNf nlhd; 

re;jpuNrd

,y. 693/3> fpuhk 
rq;th;jd khtj;ij> 

vk;gpytj;j> 

nghuy];fKt

,y;iy vnfltj;j Muha;r;rpNf 

Nlhdh bAypdp `h;\h 

vnfhltj;j

,y. 22/1> gq;fphptj;j> 
kphp`hd> ENfnfhl

T/1534/21 nlhd; k`ty;yNf 

nlhd; vkypd; 

Nehdh

,y. 362/10> neYk; 

khtj;ij> Nyf; tPjp> 

nghuy];fKt

,y;iy tPurpq;` Muha;r;rpNf 

re;jpuyjh

,y. 362/10> neYk; 

khtj;ij> Nyf; tPjp> 

nghuy];fKt

T/1539/22 nfhok;gNf gphpae;jp 

FRkyjh gf;kPntt 

(jpUkzj;jpw;F Kd; 

tPurpq;`) 

vz; 155/A> 
Jl;LnfKD tPjp> 

nfh`{ty

,y;iy k`pe;j gz;lhu 

gf;kPntt

vz; 155/A> Jl;LnfKD 

tPjp> nfh`{ty

T/1545/22 n[ath;jdNf tre;j 

n[ath;jd

tre;j n[ath;jd

,y. 12> jygj;gpl;ba 

tPjp> vk;Gy;njdpa> 

ENfnfhl

,y;iy jrehaf;f rpwpth;jdNf 

ee;jhtjp ee;jh 

n[ath;jd

,y. 12> jygj;gpl;ba 

tPjp> vk;Gy;njdpa> ENf-

nfhl

jpfjp: 2022.02.02    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

tyg;gd khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 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;

T/16 tpN[rpq;f 

Kjpad;NryhNf 

Mhpajhr

,y;iy N`uj; Kjpad;NryhNf 

mDyhtjp

jpfjp:         kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: tyg;gd khtl;l ePjpkd;wk;

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/823 fynfnjuNf Njhd 

Mhpatjp

,y. 3V> xWty> 

mj;JUfphpa

,y;iy `Hrdp gphpahq;fpfh 

ngNuuh>

,y. 3V> xWty> 

mj;JUfphpa

jpfjp: 2022.02.03   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

gJis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/315 nryk;guk; fhspKj;J ,y;iy nryk;guk; fhspKj;J 

uh[uj;dk; mYtyf 

tFjp a+hpNjhl;lk; griw

jpfjp: 2022.01.21   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gJis khtl;l ePjpkd;wk;

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/3465/21 mfhygNf rpe;j 

jkae;jp

110/03> Fzhee;j 

khtj;ij> Fq;fKt> 

gz;lhufk

,y;iy fhy;Ny gs;spaFUNf 

ep\he;j gs;spaFU

192/14> jf;\pyh nrtd 

khN`d> n`huz

jpfjp: 2022.01.24   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 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/131 fhufl;lhd; 

rptypq;fk; Nyhd; 

gphpT> nl];NghHl; 

Njhl;lk;> ehDXah

,y;iy rptypq;fk; rptNuh[pdp 

Nyhd; gphpT>

nl];NghHl; Njhl;lk;> 

ehDXah

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

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/814/2021 rk;gj; tLNf Fg;Nj 

Fkhhp rpy;th 

my;yJ rk;gj;j 

tLNf Fg;Nj Fkhhp 

rpy;th

57/14> Nk[H 
n[duy; yhp 

tpN[uj;Nd 

khtj;ij> 

mf;FNunfhl ghij> 

ngytj;j

,y;iy `pf;fLt ypadNf 

jNd];thp rpy;th (jp.K. 

gpNukjhr)

,y. 57/14> Nk[H 
n[duy; yhp tpN[uj;Nd 

khtj;ij> mf;FNunfhl 

ghij> ngytj;j

jpfjp: 2022.01.26   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1361/21 nry;tehafk; 

ghyrpq;fk; gpujhd 

tPjp> fSthQ;rpf;Fb

,y;iy jpUkjp. W}gh[pdp 

ghyrpq;fk;

gpujhd tPjp> 

fSthQ;rpf;Fb

jpfjp: 2022.01.24   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 202.04.23 - 2022.04.30 tiuAk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; 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/ 
02/2021

jprhehaf;f jyq;fk 

mg;G`hkpyhNf 

cja Fkhu> ee;j 

jpyf; jprhehaf;f> 69> 

`{u];]fy> ghij> 

fz;b

,y;iy fbfq;fhzk;Nf [ayjh 

rphpkjp fUzhuj;d> 69> 

`Pu];]fy ghij> fz;b

DTS 12/21 [h;kpd; rh;yd;l; 

n[f;\d; vDk; 

[h;kpd; rh;yp n[f;\d; 

,yf;fk;. 702/4> fhyp 
tPjp> nfhYklk re;jp 

fe;NjKy;y

,y;iy Md; rhh;kpd; Mjh; 

jpUkzj;jpd; gpd;dh; 

Md; rhh;kpd; n[f;\d; 

,yf;fk; 189/2> mk;gpba 

tPjp> fz;b

jpfjp:2022.01.13 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 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;

DTS 44/21 Flh gd;lyhNf 

rphpayjh> 32> 

khj;jis tPjp> 

fl;Lf];njhl;l

Mk; ep]pth]y tst;Nt 

gj;kFkhu tPuNrfu> 270/9> 
rkfp khtj;ij> udtd> 

fl;Lf];njhl;il

DTS 
00049/20

mynfhyq;Nf nfju 

jh;krhhp> 

,y.22/B> nflFk;Gu> 
fLfd;dht> fz;b

Mk; tPurpq;f nfju Rkpj;uh 

tPurpq;f> ,y.74/b> 

`e;jghd fe;j> myty> 

Ntad;nfhl

jpfjp:2022.01.12 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 20Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/551 uh[gf;\ Njhd; 

tpkyh 711/5> 
jzth;jd tPjp> 

gy;ypoy;y> khj;jiw

,y;iy fq;fhdk; gj;jpuz 

Mhpajhr tuy;yfba> 

cdy;y> ghybt

jpfjp:2022.01.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/917 khypkNf rQ;[Pt 

gpujPg; ngh;zhz;Nlh

,y.05/V> Nfhtpy; 
ghij> flyhd> 

nkhwl;Lt

,y;iy [pe;njhl;l ehzaf;fhu 

guztpjhtdNf rhe;jdp 

my;yJ [pe;njhl;l 

ehzaf;fhu 

guztpjhdNf rhe;jdp> 

,y.05/V> 
Nfhtpy; ghij> 

flyhd> 

nkhwl;Lt

jpfjp:2022.01.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/916/21 ky;ypatL FRkh 

[aNrfu

,y. 38> uk;ah 

,lk;> Mrphp 

caz> fl;Lngj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy tUz [aNrfu

,y. 38> uk;ah ,lk;> 

Mrphp caz> fl;Lngj;j> 

nkhwl;Lt

T/920 bdhH fkNf nlhd; 

jdghy

,y. 45> Nuhn`hzGu> 

njyty> fy;fpir

,y;iy Nkhp gphp[;n[l;> 

,y. 45> tpkyrphp b 

nky; khtj;ij> njyty> 

fy;fpir.

jpfjp: 27.01.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt 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

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/7907 fUzhfyNf ky;ypfh 

j rpy;th> ,y.207/7> 
fNltj;j> Njhuaha> 

FUehfy;

,y;iy FUehfyNf re;jd j 

rpy;th> Gdpj nkjpt; 

Vfy

jpfjp:2022.01.11 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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;

DTS 42/21 ,Nuhkp n[harphp 

nkhpadl;. gPhp]; 

my;yJ ,Nuhkp 

[arphp nkhpadl; 

gPhp];> ,y.31> 

g;hpk;Nuh]; tPjp> fz;b

Mk; n[uhl; \kpy; epud;[d; 

gPhp];> ,y.31> g;hpk;Nuh]; 

tPjp> fz;b

DTS 72/21 gpurd;d [ayj; 

mNgrpwpth;jd nrduj; 

ahgh> ,y.35/1> 
thnfhy;y tPjp> 

Nynty;y> fz;b

,y;iy tpN[uj;d Kjpad; 

ryhNf kpbyh rhkdP 

Fkhhp`hkp tpn[auj;d> 

,y.35/1> thnfhy;y tPjp> 
Nynty;y> fz;b

jpfjp:2022.01.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 
19/2021

m]d; nyg;Ng clah; 

nkh`kl; ghUf;> ,y: 

504> Nguhnjdpa tPjp> 

fz;b

,y;iy itj;auj;d 

Kjpad;NryhNf 

nkh`kl; ghUf; 

nkh`kl; \hgp> 504> 

Nguhnjdpa tPjp> fz;b

DTS/59/21 jk;ggps;is 

N[hfuj;zk;> 

,y.21/1A> jf;\pyh 

njU> jq;nfhy;y> 

fz;b

,y;iy n[auhzp N[hfuj;zk;> 

,y.21/1A> jf;\pyh 

njU> jq;nfhy;y> fz;b

jpfjp:2022.01.11 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

`pq;Fuhf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 19Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/52/21 g`ynfju 

nrdtpuj;d 1Mk; 

iky;fy;> jpangJk 

tPjp> fphpj;jNy

Mk; g`ynfju 

yf;\;kd;Fkhu> 

nrdtpuj;d> ,y.81> 1Mk;  

iky;fy;> jpangJk tPjp> 

fphpj;jNy

jpfjp:2022.01.28 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `pq;Fuhf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/271 [aNrfu Rgrpq;` 

Muha;r;rpNf Rre;j 

[ath;jd

,y;iy 1.  Nrdhehaf;f 

mkurpq;` nkhn`hl;b 

mg;G`hkpyhNf byhdp 

khjuNrdhehaf;f> 

,y.47/1> ea;ts> 
ntaq;fnfhl

2.  Nrdhehaf;f 

mkurpq;` nkhn`hl;b 

mg;G`hkpyhNf  

ke;jhhp \hypf;f 

Nrdhehaf;f> ,y.821/9> 
eh`pdp fk;khz> F/
vy;gpr;rpa

3.  Nrdhehaf;f 

mkurpq;f nkhn`hl;b 

mg;G`hkpyhNf 

yNahdy;> ,y.47> 

ea;ts> ntaq;fnfhl

jpfjp:2022.01.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/15/2021 `gufK uhoyhNf 

mkujhr gPhp];> 

,y:765/2> yPNah 
khtj;ij> 

rpq;fhuKy;y> fsdpa

,y;iy `gufK uhoyhNf kNdh 

kE[h gPhp];> ,y:765/2> 
yPNah khtj;ij> 

rpq;fhuKy;y> fsdpa

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 04 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/1463 ,yd;junf Rdpy; 

Nrdhehaf;f> ,y.53/8> 
J\hu khtj;ij> 

n`hdpld; gpuNjrk;> 

mtp];]htis

,y;iy k`ntjNf fPjhdp 

rkd;khyh> ,y.53/8> 
J\hu khtj;ij> 

n`hdpld; gpuNjrk;> 

mtp];]htis

jpfjp:2022.01.13 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 06Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/04/2021 Flh gz;lyhNf 

rpwpayjh> ,y.32> 

khj;jis tPjp> 

fLf];njhl;l

,y;iy eprpthry tyt;Nt ghypj 

tPuNrfu> ,y.121/6> 
Nghnjhl> nkjty> 

Mhp];gj;Jt.

DTS/04/22 mj;jehaf;f 

Kjpad;NryhNf 

udrpq;f gz;lhu 

my;yJ mj;jehaf;f 

Kjpad;NryhNf 

udrpq;f gz;lh 

my;yJ mj;jehaf;f 

Kjpad;NryhNf 

udrpq;f.

,y.384> tpN[Jq;f 

khtj;ij> 

gpypkj;jyht

,y;iy mj;jehaf;f 

Kjpad;NryhNf Etd; 

jD];f gz;lhu 

mj;jehaf;f> 

,y.384> tpN[Jq;f 

khtj;ij> gpypkj;jyht

jpfjp:2022.01.19 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/124 fSnjhl;l N`tNf> 

epa+l;ld; gpNukuj;d> 

,y.376> ee;jh 

khtj;ij> nfhOk;G 

tPjp> fk;g`h

Mk; nfhbf;fhu Muha;r;rpNf 

jpNd\; mDUj;j 

nfhbf;fhu> ,y.2/11> 
ntyptuNa (Nkw;F) 

ntyptuNa

T/125 nlhd; ehfh;[{d 

netpy; tpN[rpq;`> 

Gj;gpl;ba yf;fkhyNf 

Nlhdh `hpaw; 

Nryhtjp Gj;gpl;ba> 

,y.178> cLg;gpy> 

njy;nfhl

,y;iy FUtpl;l uh[fUzh 

tPutpf;uk tpN[rpq;` 

rphpth;jd gz;lhuyhNf 

hptpfhe;jp tpN[rpq;`> 

,y.178> cLg;gpy> 

njy;nfhl

jpfjp:2022.02.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

mEuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/155/2021 k`Nyfk;Nf artjP 

nkdpNf> ,y.74/259> 
tp\hfh khtj;ij> 

td;dpad; Fsk;> 

mEuhjGuk;.

Mk; fkdp Rrd;jh Fkhhp 

N`th Nghf`tj;j> 

Gjpa fz;b tPjp> neYk; 

Fsk;> mEuhjGuk;

T/156/2022 [ade;j jpyf;fuj;d 

fynfju> ,y.522/8> 
gb II> mEuhjGuk;

capy; 

vOjg;gltpy;iy

ukzP fynfju my;yJ 

ukzP ntyptpl;bnfhl> 

,y.522/8> gb II> 
mEuhjGuk;

jpfjp:2022.01.31 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mEuhjGuk;; khtl;l ePjpkd;wk; 

Uthd;nty;y 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/18/2021 `gd; NgbNf 

,e;jpuh khndy; 

uh[gf;r> ,y.vg;> 

120/3> nfe;jt> 
Gsj;Nfh`{gpl;ba

,y;iy `gd; ngyNf 

Rrpyh uh[gf;r> 

,y.120/3> nfe;jt> 
Gsj;Nfh`{gpl;ba

jpfjp:2022.01.13 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Uthd;nty;y khtl;l ePjpkd;wk; 

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/3545/21 KjypNf nlhd; 

Nrhkghy> ,y.608> 

Kzfk> n`huz

,y;iy jprhehaf;f 

Kjpad;nryhNf Qhdtjp> 

,y.608> ,uj;jpdGhp tPjp> 

Kzfk> n`huz

jpfjp:2022.01.27 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; n`huz khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/919/21 tPurpq;` gj;jpuz;Nf 

gpaNrd. ,y.26/3> 
N[hjp rhrdnjtz 

gj;Jkf> njy;ts> 

fy;fpir

,y;iy tPurpq;`> gj;jpuzNf 

rhkpe;j rpj;jd;Nf> 

,y.26/3> N[hjp 
rhrdNfnjtz gj;Jkf> 

njy;td> fy;fpir

jpfjp:2022.01.03 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 04 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/87/2021 Nlhdh rPjh 

ky;ytahuha;rp 

,y.22<> gq;fshtj;j> 

k`u> fltj;j

Mk; tpf;fpukrpq;` 

JDfk;gh`{ANf `puhd; 

njd;df;$d;> ,y.22<> 

gq;fshtj;j> k`u> 

fltj;j

T/93/2021 nkh`kl; nr`hd; 

G`hh; my;yJ nkh`kl; 

nrhd; G`hhp> ,y.553B> 
FUe;Jtj;j> 1Mk; 

xOq;if> mthptj;ij 

tPjp> `{Zg;gpl;b> 

tj;jis

,y;iy nqa; e]Pkh G`hh; 

(jpUkzj;jpw;F Kd; 

`dPgh)  ,y.553B> 
FUe;Jtj;j> 1Mk; 

xOq;if> mthptj;ij 

tPjp> `{Zg;gpl;b> 

tj;jis

T/113/2021 NrdhjPu nkhn`hl;b 

mg;G`hkpy;yhNf 

Mde;j gpNukjpyf;f> 

,y.89/V> 
mk;gf];gpl;ba

,y;iy NrdhjPu nkhn`hl;b 

mg;G`hkpy;yhNf 

mD\;f rhuq;f 

NrdhjPu> ,y.  89/V> 
mk;gf];gpl;ba

jpfjp:2022.01.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/32/2020 `d;rnfhb ypahdNf 

Nrhkrphp> ,y.265/19> 
klj;jpaf`htj;j> 

ntypg;gpy;yht> 

fNzKy;y

,y;iy KJfk;t N`tNf 

ee;jdp>  ,y.265/19> 
klj;jpaf`htj;j> 

ntypg;gpy;yht> 

fNzKy;y

T/50/2021 ghy#hpa 

Nyf;fk;yhNf cghyp 

Rdpy; ghy#hpa> 

,y.171> ,e;jpf`Ky 

re;jp> fphpy;yts

,y;iy ghy#hpa Nyf;fk;yhnf 

utPe;jpu rk;gj; ghy#hpa> 

,y.169/8> fphpy;yts> 
Ntnghl

T/54/21 jpj;js gpl;bNf 

ee;jrphp> ,y.102/14> 
gpl;btpy> Nfhzts

,y;iy KztPu je;jphpNf 

\pahkyp re;jphpfh> 

,y.102/14> gpl;btpy> 
Nfhzts

T/84/2021 gs;sNf gpNukrPyp> 

,y.70/1> g`y 

fuf`hKz> fltj;j

,y;iy fhj;jYt gl;lge;jpNf 

nlap]; fUzhtd;r> 

,y.70/1> ,uhfk ghij> 

fltj;j

T/90/2021 nlhd; [arphp jpyf;f 

n`l;bahuhr;rp> 

,y.133> Fhpnfhl;Lt> 

ntaq;nfhl

,y;iy nlhd; cjhu jh;\d 

n`l;bahuhr;rp> ,y.133> 

Fhpnfhl;Lt> ntaq;nfhl

T/100/2021 fhkpdp uzrpq;` 

rpl;LNf> ,y.5> 

guhf;fpuk ghij> 

fk;g`h

,y;iy by;\hd; rke;j uzrpq;` 

rpl;LNf> ,y.22/2> 
gq;fshtj;j> k`u> 

fltj;j

jpfjp:2022.01.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/789 nl`pd;fhNf ntdh]; 

Ngkrphp rpy;th> 

Nghtj;j> gpq;fphpa

,y;iy cLfk;gsNf fphp];yh 

n[dl; ngNuuh> Nghtj;j> 

gpq;fphpa

T/805 ehuhgpb `q;ftj;j 

mG`hkpyhNf 

G\;ghfhe;jp Fkhhp 

[aRe;ju> ,y.III> 
[arphp N`hl;ly;> 

gpujhd tPjp> 

Fspahg;gpba

,y;iy tpN[#hpaMur;rpyhNf 

Gd;ryh `q;rdP 

tpN[#hpa>  ,y.III> 
[arphp N`hl;ly;> gpujhd 

tPjp> Fspahg;gpba

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

Fspahg;gpl;ba 

T/809

N`uj; Kjpad;NryhNf  

mJy N`uj; 

fk;gjp eptr vyptpy 

Nfhdtpy

,y;iy N`uj; Kjpad;NryhNf 

N[hjpghy ntyghu 

vyptpy Nfhdtpy

jpfjp:2022.01.11 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/384 mfk;nghb uQ;rdp 

b nrha;rh> tpkyh 

KjpNahh; ,y;yk;> 

k`hfk;nkj;j> gahfy

Mk; m[pj; re;jpuh [ath;jNd> 

k`hfk;nkj;j> gahfy

jpfjp:2022.01.31 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

fy;Kid 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/200/2021 Kfk;kJ ahrPd; 

Kfk;kJ [hgph;> 

,y.55> g]hh; tPjp> 

rk;khe;Jiw

,y;iy mg;Jy; wrPJ ghj;jpkh 

\fPwh> ,y.55> g]hh; 

tPjp> rk;khe;Jiw

jpfjp:2022.01.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;Kid khtl;l ePjpkd;wk; 

Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 30Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/132 NghNg fkNf 

ikj;hpghy tpf;ukrpq;f> 

A/71> Flhxa 
yGf;nfy> rkd;vypa

Mk; mfq;fk nkjtj;Nj 

nfju rk;gj; jpD\ 

tpf;ukrpq;f> B/232> 
Flhxa yGf;nfy>

jpfjp:2022.01.27 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/921 Nlhdh jkae;jp 

fy;Njuh

,y;iy n`hy;Wgj;jpuNf byhe;jp 

\hkpyh fy;Njuh> 

164/103> kpuh[; 
,y;yq;fs;> nrha;rhGu> 

nkhwl;Lt

jpfjp:2022.01.28 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/905/2021 NghjpagJNf mkhd; 

Ngh;zhl; ngNuuh 

my;yJ mkhz;b 

Ngh;zhl;> ,y.34/15> 
tl;rd; gPhp]; 

khtj;ij> nkhwl;Lt.

,y;iy Rtpdpjh kpuhdp 

ngNuuh> ,y.86/2V> 
nghypq;ld; fhh;ld;]; 

Guhd;mg;G u[ khtj;ij> 

nkhwl;Lnty;y> 

nkhwl;Lt

jpfjp:2022.01.28 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 05 khjk; 02Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; 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/70/21 khKlhty fhyd;r;rp 

Ngb nfju yPyhtjP 

my;yJ fyd;r;rp 

Ngb nfju yPyhtjP 

,y.19/1> gyd 
fLfd;dht

Mk; igd;lfhu nfju 

yf;\;kd; G\;gFkhu 

mNgFzth;jd> 

,y.29/1, B mYj;nfju 

gyd fLfd;dht

jpfjp:2022.01.28 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/57/2021 re;jpuh khydP tPurpq;f 

my;yJ  khydP 

tPurpq;f my;yJ 

tPurpq;f re;jpuh khydP 

'thrdh"> rpbdkYt 

ngypmj;ij

,y;iy ,e;jpnfba N`thNf 

kapfy;> 'thrdh"> 

rpbdkYt ngypmj;ij

jpfjp:2022.01.26 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/31/2021 mNahkh gphpae;jp 

tPurpq;`> ,y.331> 

b:v];.Nrdhehaf;f 

tPjp> fz;b

,y;iy nyhf;F ypadNf ehydp 

tPurpq;`> ,y.163> Etu 

khtj;ij> fphpgj;nfhl

T/45/2021 tpN[uj;d 

Kjpad;nryhNf gPw;wh; 

[ath;jd> ,y.82> 

gKDtpy> Nfhztpy

Mk; N`t tpUJNf [Ptkhyp 

tpkyre;jpuh> ,y.293/22B> 
jsgj;gpl;ba ghij> 

ENfnfhl

jpfjp:2022.01.24 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/270 Rjh;\d; uQ;rf;f 

mdpy; b rpy;th> 

,y.105> `g;gpl;bfk> 

fy;nyypa

,y;iy mj;jehaf;f Nlhdh 

b];dh epuQ;rdp> ,y.21> 

gl;lyPa> g];ahy

jpfjp:2022.01.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/276 gk;kd;d N`uj; 

Kjpad;nryhNf 

jahuj;d> ,y.56> 

,`y fSthf;fs> 

kPhpfk

,y;iy gphp];ahy uhyyhNf 

re;jpuh gj;kpdp 

Fzuj;Nd> ,y.56> ,`y 

fSthf;fs> kPhpfk.

jpfjp:2022.01.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; ,uj;jpdGup khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/2364 fj;jphp Muha;r;rp 

gpd;dtyNf Nghjpghy 

fj;jphp Muha;r;rp

,y;iy [atjp ehfe;js fj;jphp 

Muha;r;rp> ,y.17> gioa 

ghij> gl;lnfju> 

,uj;jpdGhp

jpfjp:2022.01.31 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk; 

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7908 khg;gh 

Kjpad;nryhNf 

mEu gz;lhu

,y. 205/2> fNdn-
fju> Nghafd

,y;iy tpN[rpq;` 

Kjpad;nryhNf 

fUzhtjp

,y. 205/2> fNdnfju> 
Nghafd

jpfjp: 25.01.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

Fspahgpl;ba  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/806 fy;ky;nfhl NjtNf 

Rdpy; [auj;d

nfft> af;tpy

,y;iy vnfhlNf M]h gpuNg-

hjdP

nfft> af;tpy

jpfjp: 2022.01.25   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Fspahgpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/667 nkh`nkl; jh`h 

gTRy; kPdh my;yJ 

gTRy; kpd;dh

,y;iy nkh`nkl; mkPd; E}H 

ehth];>

,y. 206/2> Nghg;Ng tPjp> 
fhyp.

jpfjp: 27.01.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/115/2021 n[akd;d 

nkh`l;bNf Nlhdh 

n`yd; N[Hl;b

vz;. 348/11> 
uh[rpq;f khtj;ij> 

,`yfuf`Kd> 

fltj;j

,y;iy NkhjuNf N[hrg; 

me;Njhzp epky; 

ngHdhz;Nlh

vz;. 348/11> 
uh[rpq;f khtj;ij> 

,`yfuf`Kd> fltj;j

jpfjp: 28.01.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;g`h 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;

DTS/43/21 Fztq;r N`th = 

gj;jd

,y. 53> 

Ky;fk;nghy tPjp>

fz;b

,y;iy mNdhkh jkae;jp = 

gj;jd

,y. 53> Ky;fk;nghy 

tPjp> fz;b

DTS/53/21 ney;yg+u 

Mur;rpyhNf jprhd; 

[arpq;f

,y;iy J}y;Nty fygplNf 

ky;ypfh fygplNf

,y. 158D> Nghf`fe;j 

ghij> `y;NyhYt> 

fz;b

jpfjp: 2021.11.16    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 04 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/915/21 ehsdp jhku 

gz;bjuj;d

17/1> fy;NjKy;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy Nehngl; muq;fy

17/1> fy;NjKy;y> 

nkhwl;Lt

jpfjp: 2022.01.28    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/662 nfhlNf re;jpuh 

rkujpthfu (jp.K 

tpf;fpukehaf;f)

,y. 29/1> 
Kjyhk; xOq;if> 

kh,w;wpg;Ng> fhyp

Mk; nfhlNf Nuh`d 

tpf;fpukehaf;f

,y. 29/1> Kjyhk; 

xOq;if> kh,w;wpg;Ng> 

fhyp

jpfjp: 10.02.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

`k;ge;njhl;l khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/7/22 khdNf jHkjhr

md;dhrp N`d> 

ud;rhnfhl tlf;F> 

khfe;Ju

Mk; cNgrpq; Mur;rpNf 

nydhl;

,y. 59/2> gy;nynuhl;l 
khkly> `k;ge;njhl;l

jpfjp:      kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: `k;ge;njhl;l khtl;l ePjpkd;wk;

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/1530/21 rphp jk;Ky;y

,y. 130/5> 
nfg;gpl;ly; rpl;b> 

fl;Lthty> 

nghuny];fKt

,y;iy g;urhj; tpd;jpf

my;yJ

g;urhj; tpd;jpf jk;Ky;y>

,y. 130/5> nfg;gpl;ly; 
rpl;b> fl;Lthty> 

nghuny];fKt

jpfjp: 2022.02.08    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/7909 N`yh cYtLNf 

re;jpuNrd

Mk; ntjKs;s kjpdhNf 

khydp rpj;juyjh

,y. 9> cad;tj;j> 

ntyd;nfhy;y ghij> 

FUehfy;

jpfjp: 2022.01.28    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

ghze;Jiw 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;

T/856 \puhdp ,e;jpuh j 

rpy;th Vf;fehaf;f 

my;yJ \puhdp 

,e;jpuh j rpy;th 

tpN[tpf;fpuk 

tpN[th;jd 

Vf;fehaf;f my;yJ 

\puhdp ,e;jpuh j 

rpy;th tpN[tpf;fpuk 

Vf;fehaf;f

,y. 14 (Kd;ida 

,y. 130) rpwpy; 

N[d;]; khtj;ij> 

clf`Ky;iy> 

ghze;Jiw

,y;iy tptpad; khpdp nghj;Nj[{ 

(jpUkzj;jpw;F Kd;dh; 

j rpy;th tpN[tpf;fpuk 

Vf;fehaf;f)

,y. 41/6> Kjyhk; 

FWf;F tPjp> Muypa 

gpNs];> ghnfhl> ENf-

nfhl

T/857 uQ;rdp ,e;jpuhdp j 

rpy;th tpN[tpf;fpuk 

Vf;fehaf;f

,y. 14 (Kd;ida 

,y. 130) rpwpy; 

N[d;]; khtj;ij> 

clf`Ky;iy> 

ghze;Jiw

,y;iy tptpad; khpdp nghj;Nj[{ 

(jpUkzj;jpw;F Kd;dh; 

j rpy;th tpN[tpf;fpuk 

Vf;fehaf;f)

,y. 41/6> Kjyhk; 

FWf;F tPjp> Muypa 

gpNs];> ghnfhl> ENf-

nfhl

T/883 `g;Gahuhr;rpNf 

uj;dNrd gpNukre;jpu 

my;yJ `g;Gar;rpNf 

uj;dNrd gpNukre;jpu 

my;yJ uj;dNrd 

gpNukre;jpu

,y;iy `g;Gar;rpNf rhkpsh 

gpNukre;;jpu my;yJ rhk-

psh gpNukre;jpu

,y. 288> fpz;nly;gpl;ba 

nty;kpy;y re;jp

T/884 khh;njy;Nf ee;jhtjp 

gphp];

162/6> rq;fNgh 
khtj;ij> guj;j> 

nfnry;tj;j> 

ghze;Jiw

,y;iy khahyhNf jD\;f;f 

rkd; Fkhu ngh;zhd;Nlh 

162/6> guj;j  ghij> 

rq;fNgh khtj;ij>  

nfnry;tj;j> ghze;Jiw

T/888 Kj;Jje;jphpNf 

mNrhf;fh N`ke;j 

ngNuuh

,y. 94b> 

fpz;nly;gpl;ba 

nty;kpy;y re;jp

,y;iy gj;jhd; Muha;r;rpNf 

epYf;fh rke;jp

94b> fpz;nly;gpl;ba 

nty;kpy;y re;jp

T/889 uztf;f Mur;rpNf 

rdj; jPgre;u 

[ajpyf;f 

fUzhuj;d

,y. 400/6> fhyp 
tPjp> ghze;Jiw

- uztf;f Mur;rpNf yrpj; 

khjt gz;lhu [ajpyf;f 

fUzhuj;d

,y. 400/6> fhyp tPjp> 
ghze;Jiw

T/893 nyhf;F mr;rhhpNf 

mkurphp

,y. 28/1/1> rptg;G 
gs;sp ghij> 

rhpf;fhKy;y> 

nfnry;tj;j> 

ghze;Jiw

,y;iy ye;Nj gly;Nf khydp

,y. 28/1/1> rptg;G gs;sp 
ghij> rhpf;fhKy;y> 

nfnry;tj;j> ghze;Jiw

T/895 khyyhNf gpNukyhy; 

gPhp];

,y. 180I> k`htj;j 

khyKy;y> 

ghze;Jiw

,y;iy ehtpd;d nfhl;lNf 

Nlhdh &ghtjp

,y. 180I> k`htj;j 

khyKy;y> ghze;Jiw

T/896 rhpf;fy; gl;lnge;jpNf 

eph;ky; gpughj; 

ngh;zhd;Nlh

,y. 11> epky;fh 

fhh;ld;];> 

ghze;Jiw

,y;iy `arpe; ,nthd;d 

ngh;zhd;Nlh (jp.K. 

ilyh;)

,y. 11> epky;fh 

fhh;ld;];> ghze;Jiw

T/897 FUFy#hpa 

Fyuj;d ngNuuh

,y. 110/24> 
nly;f`htj;j> 

k`htpy> 

ghze;Jiw

,y;iy bf;nty;y gl;lngbNf 

fhQ;rdh khjtp b rpy;th 

my;yJ fhQ;rdh khjtp 

FUFy#hpa>

,y. 110/24> 
nly;f`htj;j> k`htpy> 

ghze;Jiw

T/898 vjphprpq;` 

Muha;r;rpNf nlhd; 

Rdpy; gj;krphp vjph-

prpq;` my;yJ Rdpy; 

vjphprpq;`

,y. 17> rpd;rgh 

khtj;ij> (jw;NghJ 

fhkpdp nfh];jh 

khtj;ij) 

FUg;GKy;y> 

ghze;Jiw

Mk; n`huq;fhyNf Nlhdh 

epy;kpdp jh;\dp ngNuuh

,y. 17> rpd;rgh 

khtj;ij> (jw;NghJ fhk-

pdp nfh];jh khtj;ij) 

FUg;GKy;y> ghze;Jiw

T/900 gahfy cltj;jNf 

uj;drphp ngh;zhd;Nlh

,y. 45> bg;ngj;j> 

ghze;Jiw

,y;iy gahfy cltj;jNf fRd; 

epyq;f ngh;zhd;Nlh

,y. 45> bg;ngj;j> 

ghze;Jiw

T/901 k`pe;j gz;Lfhga 

kyyNrfu ~rkdy|

,y. 156> khyKy;y> 

ghze;Jiw

,y;iy ky;ypfh Muha;r;rpNf 

Nlhdh gj;kh N`kyjh 

ky;yNrfu (jp.K. 

tpN[Jq;f) ~rkdy| 

,y. 156> khyKy;y> 

ghze;Jiw

T/902 by;\hd; jh;\d 

kyyNrfu ~rkdyh|

,y. 156> khyKy;y> 

ghze;Jiw

,y;iy ky;ypfh Muha;r;rpNf 

Nlhdh gj;kh N`hkyjh 

kyyNrfu

(jp.K. tpN[Jq;f)

~rkdy|

,y. 156> khyKy;y> 

ghze;Jiw

T/904 fSj;Jiw ntjNf 

jPg;gh rpj;&gh b 

nghd;Nrfh

,y. 182/1> ghk; 
FNuht;> tsd> 

ghze;Jiw

,y;iy rpj;uhq;fp mf;nd]; b 

nghd;Nrfh (jp.K. ngN-

uuh)

,y. 7> fhy;RU 

fhh;ld;];> nfhOk;G -8

T/906 fd;dq;fu 

Muha;r;rpNf re;jpudp

,y. 191b. iufk; 

gpar> nfh];tj;j> 

nfhj;jyhts> 

gz;lhufk

Mk; nlhd; J\hu jD\;f;f 

Ml;bfy

,y. 191b. iufk; 

gpar> nfh];tj;j> 

nfhj;jyhts> gz;lhufk

jpfjp: 2022.02.10   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/16 nrduj; la]; 

rhpaahuhr;rp

,y;iy r[Pt uzrpq;` 

Muha;;r;rpNf

11/B> NgUk;ypaj;j> 
`k;khypa> gj;Njfk

jpfjp: 2022.02.08    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gj;Njfk khtl;l ePjpkd;wk;

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/383 typfe;j 

nkhn`hl;bNf 

uj;drphp

133/4 ~= rphpj;jp| 

n`huz ghij> 

cf;fy;gl

,y;iy fSthNjtNf rke;jh 

Iuhq;fdp

133/4 ~= rphpj;jp| 

n`huz ghij> 

cf;fy;gl

T/393 khyyhNf ,j;rphp 

gPhp]; fJUf];Ky;y> 

Kd;N`d> kf;nfhd

,y;iy khyyhNf FKJ 

re;jkhyp gPhp]; 

Kd;N`d> kf;nfhd

T/394 mfk;nghb gpNukjhr 

nkz;b];> 

,y. 82/14> 
nfhnly;y> 

nkhunfy;y> 

NgUtis

,y;iy tyfl mg;G`hkpyhNf 

Nwh]; jkuh  

tpN[FztHjd

,y. 82/14> nfhnly;y> 
nkhunfy;y> NgUtis.

jpfjp: 10.02.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/671 Fzth;jd 

cztl;Ld 

kj;JkNf jahtjp 

jp];]Nftj;j kyn-

fhl> tQ;rhts

,y;iy ehyf;f nrk;gngUk 

fq;fhdk;Nftj;j> gdh-

fKt> tQ;rhts

jpfjp: 10.02.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

kpDthq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/107 `pl;b`hkp 

mg;G`hkpyhNf 

yhy; gj;jpuj;Nd 

my;yJ `pl;b`hkp 

mg;G`hkpyhNf 

yhy;gj;jpuj;Nd

,y. 164> nfhb-

fKt. gly;fk

,y;iy f];Ng gj;jpud;Nd`yhNf 

rk;gp gphpaq;fpf;fh 

gj;jpuz

,y. 164> nfhbfKt. 

gly;fk

T/111 Fkhurpq;` n`l;b 

Muha;r;rpNf \

he;j gpNukehj; 

Fkhurpq;`

,y. 1-rp> al;bad> 

kpDthq;nfhl

,y;iy njd;dnfhz; KjypNf 

ee;jdp njd;dnfhz; 

my;yJ njd;dnfhz; 

KjypNf ee;jdp

,y. 1-rp> al;bad> 

kpDthq;nfhl

T/112 Mlk;guNf uQ;rpj; 

nehnay; b my;tp]; 

my;yJ Mlk;guNf 

uQ;rpj; Ruq;f b 

my;tp];

,y. 55/1> 
fdp`pKy;y> 

Njtyg;nghy

,y;iy Mlk;guNf rr;rpd; 

rj;Juq;f b my;tp];

,y. 17/1> nghy;Jt 
ghij> gj;juKy;y

T/113 tzrpq;` NgbNf 

Rkpj; gj;krphp 

my;yJ tzrpq;` 

Ngbf Rkpj; gl;krphp

,y. 16> i`Nta; 

nluh;];> fl;Lnfe;j> 

gly;fk

,y;iy uh[gf;\  ty;N`dNf 

rkPyh gphpae;jp

,y. 16> i`Nta; 

nluh;];> fl;Lnfe;j> 

gly;fk

jpfjp: 2022.02.08  

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

fy;Kid khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 3 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;

Misc/422/
2022

K`k;kl; Righ; 

K`k;kl; r[hj;

266C> `dPgh tPjp>

fy;Kidf;Fb -07

,y;iy nrapDyhg;jPd; K`k;kl; 

Righ;

266C> `dPgh tPjp>

fy;Kidf;Fb -07

jpfjp: 2022.02.07   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fy;Kid khtl;l ePjpkd;wk;

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/826 ehzaf;fhuthrd; 

mg;GNf fUzhuj;d 

my;yJ vd;.V. 

fUzhuj;d

,y. 92b> kPkdnfhl 

ghij> fyy;nfhl

,y;iy ml;ldgpl;b Nfhwyyhnf 

epky Gz;arPyp

,y. 92b> kPkdnfhl 

ghij> fyy;nfhl

jpfjp: 10.02.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/78/2021 gpl;ba Muha;r;rpNf 

nlhd; Rjj; gpuPj;jp 

nlhd; gpl;ba 

Muha;r;rp

,y. 102/b1> #hpa 

gYt> fltj;j

,y;iy [atPuyhNf urpf;fh 

\ahkyp [atPu

,y. 102/b1> #hpa gYt> 

fltj;j

T/110/2021 uh[gf;\ 

Muha;r;rpyhNf 

neapy; rhypa 

uh[gf;\ my;yJ 

Muha;r;rpyhNf 

nekpy; rhypa 

uh[gf;\

Mk; tpj;jhdNf uq;fpfh 

itapl;Nrfu tPurpq;`

,y. 73/B/1> ~epH-
kyH cj;ahd| ghij> 

fk;g`h.

T/120/21 nlhd; k`hehk 

ge;Jy nlhlk;Ngfk

,y. 202> 1Mk; 

FUf;Fj; njU 

bg;gpl;bnfhl> ghij> 

fsdp

,y;iy rphpahdp nlhlk;Ngfk 

(jp.K. ngHdhz;Nlh)> 

,y. 202> 1Mk; FUf;F 

njU bg;gpl;bnfhl> 

ghij> fsdp

jpfjp: 2022.02.08    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/68/21 tp[arpq;f Mur;rpNf 

re;jputd;\ ruj;Fkhu 

tpN[rpq;f> 

,y.475/4> rpak;gyNg 
tlf;F> rpak;gyhNg.

,y;iy tp[arpq;f Mur;rpNf 

jpruzp jhkurP 

tp[arpq;f> 

,y.475/4> rpak;gyNg 
tlf;F> rpagyhNg.

T/82/2021 ehzaf;fhu trq;nfhl 

fe;jNf Qhdghy 

298B> Rfj khtj;ij> 

fphpy;ynty> ntgl

Mk; ehzaf;fhu trq;nfhl 

fe;jNf NuZfh jkae;jp> 

,y:102/8A> FlhkLt 
tPjp n`hd;dj;ju njw;F> 

gpypae;jiy

T/98/21 FUed;nryhtpd; 

nlhd; Nrhkghy> 

,y:199/24> 
,kyNlhytj;j> 

fltj;ij

,y;iy khzpf;f Uf;kd 

fUzhehaf;f> ,y:199/24> 
,kyNlhytj;j> 

fltj;ij

T/102/2021 FUg;G Muha;r;rpNf 

t[puFkhu FUg;G 

Muha;r;rp> ,y.142> 

ky;tj;j> ghij> 

m];fphpa> fk;g`h

,y;iy [arpq;` Muha;r;rpNf 

NuZf;fh yye;jp 

[arpq;`> ,y.142> 

ky;tj;j ghij> 

m];fphpa> fk;g`h

jpfjp:2022.01.24 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 19Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/21011 khq;nfhlNf 

Rkzhtjp

,y;iy gLthts fq;fhdk;yhNf 

rhkpe;j tp[aFkhu 

my;yJ gLthts 

fq;fhdkyhNf rhkpe;j 

tp[aFkhu> ,y.25> 

ujghyN`df; nfhlfk> 

kPnfhl

T/21015 jprhehaf;fNf 

Kjpad;nryhNf 

[ak;gjp jprhehaf;f> 

,y.538/3V> Jthtj;j 
ghij> N`hkhfk.

,y;iy jpg;nghl;Ltht 

Kj;JfkNf re;jpkh 

epNuh\pdp Kj;Jfk> 

,y.538/3V> Jthtj;j 
ghij> N`hkhfk.

T/21063 rpd;dj;njhk;NkyhNf 

rphpkh epydp 

rpy;th my;yJ 

rpd;dj;njhk;NkyhNf 

rphpkh epydp 

th;zFy th;zFy 

Muha;r;rpuhy;yNf 

njhd; Nukd; Nwh];

,y;iy by;`hdp epNuh\p 

th;zFy> ,y.42> tp[a 

khtj;ij> fhytpytj;j> 

N`hkhfk

T/21081 FUfJNu nfju 

tpkyuj;d> ,y.233/4> 
nuk;gps; ghij> 

cLthd> N`hkhfk

,y;iy cLthdNf 

gphpaq;fyj;jh> ,y.233/4> 
nuk;gps; ghij> cLthd> 

N`hkhfk

T/21101 Nghf`htj;jNf 

tpN[tjp 

ypadNf my;yJ 

Nghf`htj;jNf 

tpN[tjp 77/1/
B> nfg;ngl;bnghy 
khtj;ij> 

nfhyd;dht

,y;iy #hpa Muha;r;rpNf Jkpe;j 

rur;re;jpu

khtl;l 

ePjpkd;w 

tof;F ,y: 

Homagama 
T/21133

Gd;arpwp 

G];nty;y my;yJ 

G];ntypKy;Ny fkNf 

Gd;arpwp G];nty;y> 

2/4> ghdYt> 

tl;lnuf;f> ghJf;f

,y;iy G];nty;yKy;yNf 

Njhd gj;kh Gd;afhe;jp 

G];nty;y> 'rk;gj;j> 

fSj;Jiw tPjp> Negl"

T/21199 m[pj;j gz;Ly j 

Mg;&> 1671/2/1> 
khyNg ghij> 

nfhl;lht> 

gd;dpg;gpl;ba

,y;iy rtpe;j uq;fpf;f j Mg;&> 

1671/2/1> khyNg ghij> 

nfhl;lht> gd;dpg;gpl;ba

jpfjp:2022.01.02 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk; 

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 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 04 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;

DTS/04/22 fe;jrhkp fe;jghf;fpak; 

khw;Wg;ngah; 

fe;jghf;fpak; 

fe;jrhkp kw;Wk; kuz 

rhd;wpjo; gj;jpuj;jpy; 

fe;jghf;fpak; 

NrhkNrfugps;is> 

,y.26> Fthhp tPjp> 

tpj;jpahya tPjp> 

nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G - 13

,y;iy ckh NrhkNrfuk;gps;is 

khw;Wngah; ckh 

NrhkNrfugps;is 

,y.713> tlypgjp> 

Jk;gis tlkuhl;rp> 

aho;g;ghzk;. 

jw;nghOJ

,y.26> Fthhp tPjp> 

tpj;jpahya tPjp> 

nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G - 13

DTS/00007/2022 SW 1W 9JD yd;ld; 
kpNdhuh kpt;];> 

,y.6y; =kj; N[hh;[; 

nl];kd;l; yhud;]; B 

rpy;th

Mk; nfhOk;G 03> fhyp 

tPjp> ,y.15-7D> 75,y; 
tpf;Nlhhpah khhp v];Nk 

khh;fhPlh b rpy;th vd 

mwpag;gLk; tpf;Nlhhpah 

b rpy;th

DTS/08/22 ,uhkehaf;f nrhpy; 

\hh;kpdp Nghypd; 

my;yJ nrhpy; \

hh;kpdp Nghypd; 

,uhkehaf;f> ,y.2> 

N`th mntd;A> 

nfhOk;G - 07

Mk; eph;kyPd; Nuh`pdp 

(TANSA) tpN[Nrfu> 
,y.2> N`th mntd;A> 

nfhOk;G - 07

DTS/11/22 jpry; yf;\pj 

ypad#hpa.

,y.158/3> fhry; tPjp> 
nfhOk;G - 08

,y;iy rpj;jpuyhy; yl;Rkzd; 

ypad#hpa my;yJ 

rpj;jpuyhy; yl;Rkzd; 

ypad#hpa> ,y.158/3> 
fhry; tPjp> nfhOk;G - 08

nfhOk;G 

DTS/12/22
ypadNf yPyhtjp 

ngNuuh> ,y.100> 

nfh];tj;j tPjp> 

ehty> ,uh[fphpa

,y;iy `hq;fk tpj;jhd 

Muhr;rpNf ,e;Jdpy; 

[Ptd; rQ;ra> ,y.51> 

2Mk; tPjp> ehty> 

nfh];tj;j> ,uh[fphpa

khtl;l 

ePjp kd;wk; 

nfhOk;G 

DTS/13/22

jy`fk ypadNf 

eypd; jk;kpf;f 

,y.124/3> fhhpatrk; 
tPjp> fygYtht> 

,uh[fphpa

,y;iy ud;gj; NjtNf tp[pj;j 

gphpajh;rdp> ,y.124/3> 
fhhpatrk; tPjp> 

fygYtht> ,uh[fphpa

DTS/95/2020 mh;[d;lh]; thrpaky; 

`jpukzp my;yJ 

mh;[d; thrpaky; 

`jpukzp> ,y.37> 

vypghq; ghij> 

nfhOk;G - 05

Mk; utp mh;[d;lh]; 

`jpukzp my;yJ uhk; 

mh;[d;lh]; `jpukzp> 

,y.34/6> Gy;yh;]; 

xOq;if> nfhOk;G - 07

DTS 106/21 kPghyNf Njhd 

gj;kyjh ngNuuh> 

,y:937/9> 3tJ 
kUjhid> GQ;rp 

nghws;is> 

nfhOk;G - 08

,y;iy rpak;gyhnfhlNf NuZfh 

cjahq;fdp> ,y:937/9> 
3tJ kUjhid> GQ;rp 

nghws;is> 

nfhOk;G - 08

DTS/00128/ 2021 nra;al; K`kl; 

ghj;jpkhJy; kpd;dh> 

230/6> nkh`pjPd; 

k[;[pl; Nwhl;> 

nfhOk;G - 10

,y;iy K`kl; G`hhp K`kl; 

ghW}f;> 230/6> nkh`pjPd; 

k[;[pl; Nwhl;> 

nfhOk;G - 10

DTS/147/21 KUNfR uhkrhkp 

75-10/3> nfhs;Sgpl;ba 

tPjp> nfhOk;G - 03

,y;iy uQ;rd; uhkrhkp 27 fp];gp 

f;Nsh];> mgpq;ld;> 

If;fpa uh[;ak;.

DTS00149/2021 Nlrp v];gpul; 

tp[auj;d my;yJ 

Nlrp v];gpul; 

tp[auj;d> ,y.300/3B> 
lhf;lh; rp.tp.v];.

Nfhuah khtj;ij> 

N`hfe;ju njw;F

,y;iy ud;rpwpdp `pue;jp tPukd; 

(jpUkzj;jpw;F Kd; 

tp[auj;d) ,y:118/2> 
nfhLgk;k tPjp> 

vj;Jy;Nfhl;Nl

DTS/161/20 N`dfq;fhdkNf 

Rde;j [aNrfu> 

,y.103/9> [p> 
Jl;LnfKD ghij> 

nfhOk;G - 06

,y;iy bYk; re;jky; 

[aNrfu> ,y.103/9> [p> 
Jl;LnfKD ghij> 

nfhOk;G - 06 

DTS 176/19 n`l;b Muhr;rpnf 

Ngb rpd;N[h> 

,y.102> `pk;Gl;lhd 

Ky;Nyhpaht

,y;iy n`l;b Muhr;rpNf 

tpf;fpukghy ,y.68/13A> 
ky;fk> Ky;Nyhpaht

DTS/00197/2021 fpwp];b tp[aFkhh; 

Fzhde;jk;> 19/1-3/4> 
fh;dy; b.[p.n[ath;jd 

khtj;ij> 

nfhOk;G - 03

`py;lh Njrp n`h;/g;l; 

my;yJ `py;lh Njrp 

Fzhde;jk;> 19/1-3/4> 
fh;dy; b.[p.n[ath;jd 

khtj;ij> 

nfhOk;G - 03

DTS 203/21 FzNrfu Njfphp fPjh 

jahdp j nrha;]h> 

,y.62> vl;kd;ld; tPjp> 

fpUyg;gid

,y;iy Njfphp yf;\pfh 

mkyp j nrha;]h> 

,y.62> vl;kd;ld; tPjp> 

fpUyg;gid

nfhOk;G 

DTS/205/21
Gyj;rpq;fsNf fPjh 

uQ;rdp nghuNu> 

,y.65/2> b.v];.

nghd;Nrf;fh 

khtj;ij> 

jpk;gphpf];aha> 

nfhOk;G - 05

,y;iy Gyj;rpq;fsNf vl;fhl; 

tpy;khl; nghuNu> 

,y.65/2> b.v];.

nghd;Nrf;fh khtj;ij> 

jpk;gphpf];aha> 

nfhOk;G - 05

DTS/223/2021 jh]; N`th jpr;r 

tpN[uj;d my;yJ 

jh]; N`k jpr;r 

tpN[uj;d> 80/1> 
FkhuJq;f Kdpjhr 

tPjp> nfhOk;G - 03

uQ;rd; re;jpufPh;jp 

Fduj;d> 42> bf;kd;r; 

tPjp> nfhOk;G - 05

Nrfu Nrdhdhaf 

my;yJ Nrfu j`k;Nrhj 

Nrdhdhaf> 86> 

u[gp`py;y khtj;ij> 

fz;b.

jh;rpdp j irhkprh> 

4-3/2> rhd;l; ikfd;r; 

mghh;l;kd;l;> my;gh;l; 

`t;r; fhh;ld;r;> 

nfhOk;G - 03

DTS/233/21 eurpq;f Kjpaq;NryNf 

tJf;fh uhjzp 

eurpq;f mj;Jld; 

eurpq;f Kjpaq;NryNf 

kJf;fh uhjzp 

eurpq;f> 36/1> [atPu 
khtj;ij> vj;Jy; 

Nfhl;Nl

,y;iy eurpq;f Kjpad;NryhNf 

jpdj;jp rJe;J eurpq;f> 

36/1A> [atPu khtj;ij> 

vj;Jy; Nfhl;lh

DTS 235/21 Njtahzp kN`];thp 

rpd;djk;gp> ,y:07> 

tpN[uhk khtj;ij> 

nfhOk;G - 07

Mk; jhd;ah uj;dNty; 

my;yJ jhd;ah 

rpd;dj;jk;gp> ,y:07> 

tpN[uhk khtj;ij> 

nfhOk;G - 07

DTS 240/21 Nrhkh &ghsp 

[arpq;` 

(jpUkzj;jpw;F Kd;G 

uj;zrpq;`) ,yf;fk; 

8/5> tp`hu khtj;ij> 

nfhnyhd;dht> 

nty;yk;;gpl;ba

Mk; ,JUtNf R[Pfh ngNuuh> 

,yf;fk; 5/5> gd;ryN`d 

tPjp> kPj;njhl;lKy;y> 

nty;yk;gpl;ba

jpfjp:2022.01.08 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 04 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;

DTS 243/21 Ykhdt; gpud;]p]; 

];lhypd; n[h`hd]; 

,y.19> jf;]pyh ,lk; 

fpUyg;gd;id> 

nfhOk;G - 06

,y;iy md;ldp ntNwhdpfh 

khypdp Ykhdt;> 

,y.19> jf;]pyh ,lk; 

fpUyg;gd;id> 

nfhOk;G - 06

DTS 245/21 [ayj; Muhr;rpyhNf 

bNd\; yf;\;kd; 

mgatpf;uk my;yJ 

[ayj; Muhr;rpNf 

bNd\; yf;\;kd; 

mgatpf;uk> ,y.4> 

N`krpq;` khtj;ij> 

nfh];tj;ij> tPjp> 

ehty> ,uh[fphpa 

,y;iy kq;fspf;fh rFe;jyh 

jprhehaf;f mae;jp la]; 

my;yJ kq;fspf;fh 

rFe;jyh mae;jp 

mgatpf;uk ,y.4> 

N`krpq;` khtj;ij> 

nfh];tj;ij> tPjp> 

ehty> ,uh[fphpa

DTS/254/21 ghrpNahJd; 

NfhuyhNf 

gj;kpdp Nrhkyjh 

ngNuuh> ,y.431/2> 
fyghStht> 

,uh[fphpa

Mk; tpjhd je;jphpNf uhzp 

mjpfhhp ,y.431/3> 
fyghStht> ,uh[fphpa

DTS 258/21 nkh`kl; [g;hp ]

k;Uj; gaP]y; ,th; 

nkh`kl; rg;hP ]k;&j; 

gap]y; ,yf;fk;. 45> 

= ]j;jh;k khtj;ij> 

khspfhtj;j> 

nfhOk;G - 10

,y;iy fhjh; K`pjPd; ghj;jpkh 

`prhkh ,th; ghj;jpkh 

`prhkh fhjh; K`pjpd; 

,yf;fk; - 45> = ]j;jh;k 

khtj;ij> khspfhtj;j> 

nfhOk;G - 10

DTS 262/21 kzpky; gPhp];yhNf 

N[ha; Rdpy; gPhp];> 

,y.23/7> 4MtJ 

xOq;if> ,uh[fpa.

,y;iy FUFy#hpa rpwpayjh 

re;jpuhzp ngNuuh> 

,y.23/7> 4MtJ 

xOq;if> ,uh[fpa.

DTS/271/21 mk;gpfh RNue;jpud; 

jpUkzj;jpw;F 

Kd; NrhkRe;juk; 

(A.RNue;jpud;)

,y;iy RNue;ud; `h;rd;> ,y.38> 

Gdpj Y}rpa]; xOq;if> 

nfhOk;G - 13

T/00274/2021 ,e;jpuh mk;gtj;j 

my;yJ Ntty;ts 

N`tNf ,e;jpuhtjp> 

,y.193> Nrh; N[k;]; 

gPhp]; khtj;ij> 

nfhOk;G - 02

Mk; mdpy; Jkpe;j mk;ghtj;j> 

,y.193> Nrh; N[k;]; 

gPhp]; khtj;ij> 

nfhOk;G - 02

DTS/00278/21 ngh;l;uhk; nkh;tpd; 

Ntjkhzpf;fk;> No.301> 
Nyahl;]; gpuhl;Nt> 

nfhOk;G - 14

,y;iy ghjphpahh; khhp];  

yhru]; Ntjkhzpf;fk;> 

No. 570D> vf;fKj;J 

khtj;ij> ENfnfhl 

Nuhl; jytj;Jnfhl

DTS 294/21 jpUkjp.=uQ;rdp 

tp\;Zfhe;jd; 

jpUkzj;jpw;F Kd; 

=uQ;rdp uh[ehjd;> 

vz;.46-3/1> Nyhwp]; 

tPjp> nfhOk;G - 04

,y;iy ehfypq;fk; 

tp\;Zfhe;jd;> vz;.46-

3/1> Nyhwp]; tPjp> 

nfhOk;G - 04

DTS/301/21 md;ud; nfhl;gphp 

epuQ;rd; 

th;zFy#hpa> ,y.47> 

Kjype;J N[hd; 

nuhl;hpNfh khtj;ij> 

nfhOk;G - 15

,y;iy khf;Nfhy bFUNf 

\he;jp khh;nfhl; ngNuuh> 

,y.47> Kjype;J N[hd; 

nuhl;hpNfh khtj;ij> 

nfhOk;G - 15

DTS 
00309/2021

nea; \(f)gPdh 
m]Ph;jPd; ,y.03> 

Kfypd; tPjp> 

nfhOk;G - 06

,y;iy nkh`kl; m]Ph;jPd;> 

,y.03> Kfypd; tPjp> 

fpUsg;gid 

nfhOk;G - 06

DTS/314/21 nfshp rq;fhp jtuhrh 

my;yJ ,isajk;gp 

uhkrhkp rz;KfRe;juk; 

nfshp rq;fhp jtuhrh

,y.30> 5tJ xOq;if> 

nfhOk;G - 03

,y;iy fjph;fhK 

NtyhAjgps;is jtuhrh> 

,y.30> 5tJ xOq;if> 

nfhOk;G - 03

DTS 316/21 rptfhk Re;jhp 

Nahfehjd; 5-2/3, 
kPyhfphpa khtj;ij> 

nfhOk;G - 04

,y;iy Nahfehjd; 

ckhfnahd;Jd;> 3 ney; 

Nuhl; epAky;ld; tPjp> 

K.T.35 vd; b. If;fpa 
muG uh[;[pak;.

DTS 328/21 nrskpah%h;j;jp 

MWKfk; uhkehjd; 

njhz;lkhd;> ,y.135> 

FGf;f`Jt Nuhl;> 

ghuhSkd;w ,il 

Nuhl;> gj;juKy;iy

,y;iy uh[yf;\;kp njhz;lkhd;> 

,y.135> FGf;f`Jt 

Nuhl;> ghuhSkd;w ,il 

Nuhl;> gj;juKy;iy

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F vz; 

DTS/390/21

nrk;Gf;Fl;b nrt;te;jp 

gpujPgh fUzhee;jh 

my;yJ nrk;Gf;Fl;b 

nrte;jp gpujPgh 

fUzhee;jh> vz; 

5428> ];lhh;Tl; biut;> 

kprprhfh> L5R3Y1> 
xd;lhhpNah> fdlh

,y;iy nrk;Gf;Fl;bNf N`kghy 

fUzhee;jh> ,y.7/2> 
nky;tj;ij tPjp> ehty> 

nfhrt;j;jh

DTS 400/21 FUg;G 

Kjpahd;nryhNf uhk; 

tpkyjh;k FUg;G 

my;yJ uhk; tpkyjh;k 

FUg;G> ,y.12/4> 
t[pu ghij>

nfhOk;G - 04

,y;iy uzrpq;` Muha;r;rpNf 

Nlhdh Nwh]; Nkhp 

,e;jpuhzp uzrpq;`> 

,y.12/4> 
t[pu ghij>

nfhOk;G - 04 

435/21 jpyf; eNud;jpu> 

Fzth;jd kWngah; 

jpyf;Fzth;jd> 

,y:43> j nghd;Nrfh>  

,lk;> nfhOk;G - 05

Mk; n[fd; ikf;fy; 

fdfuj;d> ,y.05> 

Gs;Ns]; xOq;if> 

khbf;fl;blk; - 3B> 
nfhOk;G - 07

T/37318 rjhrptk; mUshde;jk; ,y;iy jpUkjp.tp[ayjh 

mUshde;jk;> ,y.33> 

lhf;lh; v];.b.gh;dhe;J 

khtj;ij> nfhOk;G - 15.

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

DTS 387/21

jpUkjp vyprgj; 

ngh];nlhf; 

,yf;fk;.57> khh;yl;]; 

Nfhh;l;> nkhd;lhh;fp]; 

Nt> f;Nuh NghNuh> 

<];l; rnrf;];> If;fpa 

,uhr;rpak;

Mk; 1.  [py;ypad; &j; fh;f; > 

j nfhjpf; n`hT];> 

j ];hpl; tplh;`k; 

nfd;l;> TN30, TED> 
If;fpa ,uh[;[pak;.

2.  vyprngj; fpNyah; 

xf;];Nyl;> ,yf;fk; 12> 

kh;l;y; ];hpl;> Nehh;j; 

ghy;Nfhyh> NWS 
2092> mT];jpNuypah

DTS 
408/2021

nja;Nte;jpud; 

NguVuth;> 4Mk; khb 

tPL> fpq;]; ngdp 

`T]; hpr;kz;l; tPjp> 

fpq;];ld; mg;Nghd; 

Njk;]; rNu

Mk; kNdh nghd;idah> 

,y.65/8> rp.lgps;A.lgps;A.
fd;dq;fuh khtj;ij> 

nfhOk;G - 07

DTS 
00409/21

re;fuKh;e;jp fjpNurd; 

my;yJ rq;fuKh;e;jp 

fjpNu\d;> 

vz;.189/1-6/1> kfh 
tpj;jpahya khtj;ij> 

nfhOk;G - 13

,y;iy fjpNurd; Rg;ukzpak;> 

vz;.189/1-6/1> kfh 
tpj;jpahya khtj;ij> 

nfhOk;G - 13 

jpfjp:2022.01.10 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 04 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;

DTS 415/21 jpy;iyak;gyk; 

jpUQhdrk;ge;jh; 

36> 5/1> rpd;rgh 
tPjp> nts;stj;ij> 

nfhOk;G 

Mk; jpUQhdrk;ge;jh; 

guNk];thp> ,y.F4 
GSnkd;ly;> njhlh;khb> 

nfhOk;G - 13

DTS/00421/21 [pdjhr FUNf> 

tpj;jpahy khtj;ij> 

f`tj;j

,y;iy fad; gpurd;d FUNf 

'FUNf n[k;];" 

tpj;jpahy khtj;ij> 

f`tj;j.

DTS 422/21 gl;baNf Nrhkyjh 

gPhpr; 290> rkfp 

khtj;ij> `pGlhd> 

ept; lTd;> 

Ky;Nyhpaht

,y;iy ehtyNf `pud;jp 

,\huh FNu> 290/1> rkfp 
khtj;ij> `pGlhd> ept; 

lTd;> Ky;Nyhpaht

DTS 423/21 ehtyNf [ajpyf 

FNu 290/1> rkfp 
khtj;ij> `pGlhd> 

Gjpa efuk;> 

Ky;Nyhpaht

,y;iy ehtyNf `pud;jp 

,\huh FNu. 290/1> rkfp 
khtj;ij> `pGlhd> 

Gjpa efuk;> Ky;Nyhpaht

DTS 425/21 jpU.nyhFuhyyNf 

nlhd; rpwpy; rku[Pt> 

vd mwpag;gLk; rphpy; 

rku[Pt ,y.127/2> 
fpUy tPjp> 

nfhOk;G - 05

Mk; fyhdp rkjuh 

fUzhuj;d 

jpUkzj;jpw;F Kd; 

rku[Pt> ,y.8> nuk;gpy; 

tPjp> ehty

Nf\hdp rjpd;jpfh 

rku[Pt Fyuj;d vd 

mwpag;gLk; Nf`hdp 

\jpd;jpfh rku[Pt 

Fyuj;d> ,y.127/2> fpUy 
tPjp> nfhOk;G - 05

DTS 426/21 jk;gy;y fkhr;rpNf 

arrphp> ,y.26/1> 
rpy;th xOq;if> 

,uh[fphpa

,y;iy jk;gy;y fkhr;rpNf ,RW 

,rhz;> ,y.26/1> rpy;th 
xOq;if> ,uh[fphpa

DTS 430/21 nknud;dNf uj;dkhyp 

epye;jp g;hpahdh 

gh;dhe;J my;yJ 

uj;dkhyp epye;jdp 

g;hpahdh gh;dhe;J> 

,y.23/1> Nrdhehaf;f 
khtj;ij> ehty> 

,uh[fphpa

Mk; gphpaehj; mkuyhy; 

gh;dhe;J my;yJ 

nghd;dNf gphpaehj; 

mkuyhy; gh;dhe;J> 

,y.23/1> Nrdhehaf;f 
khtj;ij> ehty> 

,uh[fphpa

DTS 431/21 ep`hy; n`d;hp 

tpN[rpq;f ,y.21A> 
Njthya tPjp> 

ENfnfhil

Mk; ,yq;if Njthyar; 

rigapd; xUq;fpize;j 

mwq;fhtyh;fs;> 

,y.368/3A> 
ngsj;jhNyhf;f 

khtj;ij> nfhOk;G - 07

DTS 436/21 nry;yg;gh 

NtYg;gps;is 

tpNtfhde;jd;> ,y.2> 

,d;dh; ngahh;iyd; 

ghij> nj`ptis

,y;iy tpNtfhde;jd; Gtpjhud;> 

,y.4>,d;dh; ngahh;iyd; 

ghij> nj`ptis

khtl;l 

epJp kd;wk; 

nfhOk;G 

tof;F 

,yf;fk; 

DTS 445/21

ahynf Njhd 

re;jpuyjh> ,y:290> 

Mdpahfe;j tPjp> 

ntypru> uhfk

,y;iy uzJq;f [aNrfu 

nfhuyyhNf [aJq;f 

mg;G`hkp> ,yf;fk; 

70> Nkw;F nfhbfOt> 

gly;fk

DTS 447/21 mg;Jy; k[Pj; 

K`k;kl; nu]Pd; 

my;yJ mg;Jy; k[Pj; 

K`k;kl; nu]Pd; 

,y:195> nfhyd;dht 

tPjp> nfhyd;dht

,y;iy K`k;kl; Kg;jhf; 

my;yJ K`k;kl; 

Kg;jhf; nu]Pd;> ,y:195> 

nfhyd;dht tPjp> 

nfhyd;dht

DTS/00448/21 my`$d; 
Kjpad;nryhNf 
Rkjpghy my`$d;> 
,y.17> Fyrphp 
FkhuNf khtj;ij> 
fl;Lthd> N`hkhfk.

Mk; myf$d; 

Kjpahd;nryhNf nla;rp 

rpy;tpah my`$d;> 

,y.104> fl;Lthd ghij> 

N`hkhfk.

DTS 449/21 nlhhp]; Rrpkh 

ngNuuh> ,yf;fk; 10A> 
Nuhay; fhh;ld;]; rpwp 

[ath;jdGu khtj;j> 

,uh[fphpa

Mk; gphpahy; vre;j 

ngNuuh> ,y.288/C/1> 
Nuhay; fhh;ld;]; rpwp 

[ath;jdGu khtj;j> 

,uh[fphpa

DTS 450/21 KfkJ ,g;uh`pk; 

Ry;fpg;yp ̀ kPJ (KfkJ 

,g;uh`pk; [{y;fpg;yp 

`kPj;) ,y.567/2A> 
n`t;nyhf; tPjp> 

nfhOk;G - 06

,y;iy n\uh[{d; `k;uh Ry;fp/

g;yp (n\uh[{d; `k;uh) 

,y.567/2A> n`t;nyhf; 

tPjp> nfhOk;G - 06

jpfjp:2022.01.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

fy;Kid 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/201/21 %j;jjk;gp fe;ijah 

Nghpd;guh[h

,y. 21> 

itj;jparhiy tPjp> 

fy;Kid -01

,y;iy jpUkjp md;dg+uzk; 

Nghpd;guh[h

,y. 21> itj;jparhiy 

tPjp> fy;Kid -01

jpfjp: 2022.02.07   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fy;Kid khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/670 [fj; fpj;rphp mNgjPu 

my;yJ mNgjPu 

Muha;r;rpNf [fj; 

fpj;rphp my;yJ 

mNgjPu Muha;r;rpNf 

fpj;rphp my;yJ [fj; 

fpj;rphp mNgjPu

,y. 405V> 

fphpNftj;j cLg;gpy> 

kphp];]

,y;iy fhy;yNf Nlhdh 

ee;jhtjp my;tp]; 

my;yJ fhy;yNf 

ee;jhtjp my;tp];

,y. 248> mq;FSfz 

ghij> fl;LfUq;f> 

`guhJt

jpfjp: 10.02.2022    kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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;

TS/1451/21 guztpj;jhdNf 

gphpae;j> ,y.05> 

fpwp];Juh[h 

khtj;ij> n`e;jy> 

tj;jis

,y;iy ky;yt Muha;r;rpNf 

Nlhdh mkpj;j cNjdp> 

,y.56/6> ,uz;lhk; 

xOq;if> nkhutj;j> 

ehnfhl> fe;jhid

T/1471/21 Jf;fd;d tst;Nt 

jD\;f neg;Gd;a 

khug;gd

,y;iy nugpypf;fh 

Ntnfhlnghy>,y.23> 

2Mk; tyak;> kpNydpak; 

rpl;b> nfhl;Lnfhl

T/1475 uj;dNrfu jpdpgpl;b 

mr;rhhpNf Nlhdh 

khh;fnul; my;yJ 

uj;dNrfu jpdpgpl;b 

mr;rhhpNf khh;fnul; 

tpN[ul;d> ,y.106> 

rpyhg tPjp> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy njTe;ju 

Njtkzpnkd;l;uhNf 

re;jdtp[aul;d> ,y.106> 

rpyhg tPjp> ePh;nfhOk;G

TS/1477/21 gj;krphp cghyp 

uq;fgz;lhu> 

,y.16/V> 3Mk; 

xOq;if> my;tp]; 

efuk;> n`e;jy> 

tj;jis.

,y;iy gphpahzp jk;kpf;fh 

[ath;jNd (jp.K.gphpahzp 

jk;kpf;fh uq;fgz;lhu)> 

,y.16/V> 3Mk; xOq;if> 

my;tp]; efuk;> n`e;jy> 

tj;jis. 

T/1497/21 th;zFy#hpa 

epf;fy]; me;Njhdp 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.66/1> J}t> 
ePh;nfhOk;G 

,y;iy th;zFy#hpa kz;lypd; 

\pahkyp ngh;zhz;Nlh> 

,y.66/1> J}t> 
ePh;nfhOk;G 

TS/1501 vYgpl;b 

Kjpahd;nryhNf 

tpy;gpul; ny];yp 

ngNuuh> ,y.10> #hpa 

ghij> ePh;nfhOk;G 

,y;iy vYgpl;b 

Kjpahd;nryhNf> Md; 

bNdh\h ,e;Jkpdp 

ngNuuh uh[gf;\> 

,y.654> nfhOk;G tPjp> 

c];ntl;lnfa;aht

T/1507/21 NghkphpNf fphp\he;j 

fgpy ngh;zhz;Nlh> 

,y.376> fl;bahy tPjp> 

fpk;Gyhg;gpl;ba

,y;iy gj;jpdpFl;bNf Md; 

gpNukpyh yf;khyp 

Nehdp];> ,y.376> 

fl;bahy tPjp> 

fpk;Gyhg;gpl;ba

T/1513 FUFy#hpa 

`pAky; G\;gFkhu 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.31/12> [a 
khtj;ij> 

gs;sQ;Nrid njw;F> 

nfhr;rpf;fil

,y;iy th;zFy#hpa fpshb]; 

/gpNshhplh jhnky;> 

,y.31/12> [a khtj;ij> 

gs;sQ;Nrid njw;F> 

nfhr;rpf;fil

T/1515 vyf;f mg;G`hkpyhNf 

kN`\; b my;tp];

Mk; vyf;f mg;G`hkpyhNf 

nuhr;nry; k`P\h b 

my;tp];> ,y.321/1> 
,yq;if tpkhdg;gil 

tPjp> Fuz> fl;Lehaf;f

TS/1521 tpy;gpul; rPdpgs;sNf> 

,y.3/b/1> uj;njhYfk

,y;iy fdf N`tNf Rrpj;uh 

gphpajh;\pdp arehaf;f> 

,y.3/b/1> Njrpa 
tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

uj;njhYfk

T/1529 nlhk;gtyNf Nkhp 

fpNyhby;lh ngNuuh 

my;yJ nlhk;gtyNf 

Nkhp fpNyhby;lh 

fUzhul;d> ,y.704/1> 
Kdpjhr FkhuJq;f 

khtj;ij> rPJt

,y;iy fsg;G fq;fhdkyhNf 

Nlhdh Nkhp rTk;ah 

Nkjpdp fUzhul;d> 

,y.704/1> Kdpjhr 

FkhuJq;f khtj;ij> 

rPJt

T/1533 iedh nkh`nkl; 

gph;jT]; (jp.K.iedh 

K`k;kJ gph;jT]; 

jp.K.iedh 

nkh`nkl; 

nkh`nkl; gph;jT]; 

jp.K.iedh K`k;kJ 

gph;jT];> 18> [aul;d 

ghij. ePh;nfhOk;G 

,y;iy nkh`nkl; gph;jT];> 

nkh`nkl; 

g];Y}d;> 18> [aul;d 

ghij. ePh;nfhOk;G

TS/1531/2021 Xf;fe;j tl;lNf 

[arphp> ,y.03> `y;Ng 

xOq;if> fl;lhd

,y;iy tPug;Gyp Muha;r;rpNf 

Nlhdh Rth;zjpyf;f> 

,y.03> `y;Ng xOq;if> 

fl;lhd

T/1537 f[rpq;`Nf re;jpuh 

tpkyrphp rpy;th> 

,y.6V> Nahjafdj;j 

ghij> my;tp]; efuk;> 

n`e;jy> tj;jis

,y;iy vjphprpq;f Muha;r;rpNf 

Nkh;rp kf;lypd; ngNuuh> 

,y.6V> Nahjafdj;j 

ghij> my;tp]; efuk;> 

n`e;jy> tj;jis

jpfjp:2022.02.14 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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/368 tpGy; ep\hd;jh 

uh[gf;\ khw;Wg; 

ngaH tpGyh ep\hd;jh 

uh[gf;\ ,y. 108/15> 
rpwpnktd; cad> 

n`hd;djuh> njw;F> 

gpypae;jy. 

,y;iy eNthjdp rpd;jh ypadNf 

,y. 108/15> rpwpnktd; 
cad> n`hd;djuh 

njw;F> gpypae;jy.

T/385 tpN[rpq;`Nf gpaNrd 

ngNuuh ,y. 102/7> 
Ml;bfy khtj;ij> 

nfhyKj;j> gpypae;jy. 

Mk; tpN[rpq;`Nf mNguj;d 

ngNuuh> 

,y. 10> FLt klghj;j.

T/411/21 ek;Gf;fhu bf;nty;y 

fkNf Urphpghy 

my;yJ ek;Gf;fhu 

bf;nty;y fkNf 

Urphpghy fkNf 57> 

Nkj;jhee;j khtj;ij> 

kf;FYJt> gpypae;jy.

,y;iy vn`yg;gNf Nlhdh 

mNrhfh ehydp 

,y. 57> Nkj;jhee;j 

khtj;ij> kf;FYJt> 

gpypae;jy.

T/412/21 fd;fe;jNf ,e;jpuhtjp 

,y. 04> jpafl ghij> 

ntdpnty;nfhy> 

nghy;f]; Xtpl;l.

,y;iy fd;fe;jNf cghyp 

,y. 01> ntdpnty;nfhy> 

nghy;f]; Xtpl;l.

T/421 jhg;ghdNf rQ;[Pt 

Jrpj Fkhu> 69/
V> jk;Ng> klghj;j> 

gpypae;jy.

,y;iy N`thfkNf [pkhu`hkp 

epy;nkdpf;fk> jPfy/ 
khuk;gh mf;Fu];]. 

T/422 Rde;j kJurpq;f 

,y. 53/25A> 
Nahjh khtj;ij> 

rpj;jKy;iy> 

gpypae;jy

,y;iy FzNrd kJurpq;f 

,y. 53/25A> Nahjh 
khtj;ij> rpj;jKy;iy> 

gpypae;jy. 

T/423 nghus;is ypadNf 

Fzjhr> ,y. 159/4B> 
ntj khtj;ij> 

Jk;Nghtpy> gpypae;jy.

,y;iy njy;Nf IhPd; Nghp];> 

,y. 159/4B> ntj 
khtj;ij> Jk;Nghtpy> 

gpypae;jy.

T/426 Kj;Jf;Flh 

Muha;r;rpNf n`d;hp 

vl;NtHl; [ajpyf;f 

my;yJ Kj;J Flh 

Muha;r;rpNf n`d;hp 

tpy;gpul; [ajpyf;f> 

,y. 30> 1/3 nfhOk;G 

tPjp> gpypae;jy.

,y;iy Nfhzhu 

Kjpahd;nryhNf 

jahuj;d nkdpf;Nf 

,y. 30> 1/3> nfhOk;G 

tPjp> gpypae;jy. 

T/428 mSj;Nf Njhdh 

uQ;rdp my;yJ 

mSf;fhNf Njhdh 

uQ;rdp> ,y. 239/6> 
mf;fu ml;l> 

khf;FSJt tPjp> 

Nghf;Fe;ju> gpypae;jy. 

,y;iy vjphprpq;f 

Kjpahd;nryhNf re;j 

kq;fs vjphprpq;` 

,y. 239/6> mf;fu 

ml;lkhf;fpYJt tPjp> 

Nghf;Fe;ju> gpypae;jy. 

jpfjp: 09.02.2022 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nf];ght khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 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;

TS/1440/21 tsNt fkNf 

cghyp> ,y.363/9> 
`y;f];Njhl;l> 

mthptj;j> fl;Lehaf;f

,y;iy cad;nfhlNf re;jpah 

ky;fhe;jp my;yJ rj;ah 

ky;fhe;jp cad;nfhl 

mthptj;j> fl;Lehaf;f

T/1444 nfhq;fdpNf td;rh]; 

thT]; me;Njhdp> 

,y.18/2> Mya tPjp> 

ypadNfKy;y> rPJt

Mk; rhhpdp bD\p khpahjh];>  

,y.18/2> Mya tPjp> 

ypadNfKy;y> rPJt

TS/1460/2021 epkhy; gPypf;]; 

rprpy; uztPu> 124> 

rpyhg tPjp> fl;Lt> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy nehnaypd; ghh;guh 

ngNuuh my;yJ 

nehnaypd; ghh;guh 

uztPu> 124> rpyhg tPjp> 

fl;Lt> ePh;nfhOk;G

T/1478 rpq;` k`hKjypNf 

`hprd; yPd];> 

,y.294/V> 
mN\hf;fhuhk 

khtj;ij> Mb 

mk;gyk

,y;iy rpq;` k`hKjypNf 

J\pj;jh gphpajh;\dp> 

,y.91/7/B> ky;tj;j> 
Vf;fy> [h-vy

T/1484 thry je;hpNf Kjpj;j 

by;nk\; ngNuuh> 

,y.35/V> uk;gpl;ba 
tPjp> ,whfk

Mk; ntufhyNf uq;fdp 

,Ndhf;fh ngNuuh> 

,y.35/V> uk;gpl;ba tPjp> 
,whfk

T/1494 KJfKt fkhr;rpNf 

ep\he;j ge;Jy 

fhhpatrk;> 

,y.365/vy;> 
mnthptj;j ghij> 

gl;lfk tlf;F> 

[h-vy

Mk; tpjhdNf mQ;n[yh 

epNuh\dp rpy;th> 

,y.365/vy;> mnthptj;j 

ghij> gl;lfk tlf;F> 

[h-vy

T/1502 `g;Gahuhr;rpNf 

rhkpe;j G\;gFkhu> 

,y.47/7> 
[ath;jdGua> 

mkd;nlhYt> rPJt

,y;iy mj;JNfhwyyhNf 

,Nuh\h [Pte;jp 

mj;JNfhuy> ,y.47/7> 
[ath;jdGua> 

mkz;nlhYt> rPJt

TS/1504 Njtuhrh NjtFkhh; 

my;yJ Nltuhrh 

NltFkhh;> ,y.99/N[ 
12> epf;fy]; 

khh;f;f]; khtj;ij> 

fNlhy;nfNy> 

ePh;nfhOk;G 

,y;iy Fkhurpd;fk; [Ptpjh 

NjtFkhh;> ,y.99/N[ 
12> epf;fy]; khh;f;f]; 

khtj;ij> fNlhy;nfNy> 

ePh;nfhOk;G 

jpfjp:2022.02.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

thhpanghy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

thhpag; 

nghy ,y.  

T/27

mj;JNfhuyyhNf 

njhd; tpky 

re;jpurpwp mj;JNfhuy 

cad;tj;j> nttnfju> 

thhpag;nghy.

,y;iy rghgjp Kjpad;NryhNf 

rhypfh Fkhhp> 

cad;tj;j> nttnfju> 

thhpag;nghy

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

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 42/20 tre;jh ukzp RutPu> 

17/1> jk;gnty tPjp> 
mk;gpl;ba> fz;b.

,y;iy j`k;ru ud;jpk RutPu 

17/1> jk;gnty tPjp> 
mk;gpl;ba> fz;b. 

jpfjp: 2022.02.10 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 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/55/20 nra;j; nkh`kl; rPdp 

nkh`kl; ,y. 325> 

jpUNfhzkiy tPjp> 

fz;b.

,y;iy rPdp nkh`kl; Ry;jhd; 

nra;j; ,g;wh`pk; 

,y. 325> jpUNfhzkiy 

tPjp> fz;b.

jpfjp: 2022.02.10 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

gJis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/322 fjpuNty; nry;tuh[h ,y;iy nry;tuh[h NahNf];thp 

,y. 189> 3k; fl;il> 

griw tPjp> gJis. 

T/326 nlhujp Nkhp fpNul;lh 

jpk;Gyhd

,y;iy fPjhQ;ryp rke;jh 

jpk;Gyhd `{yd;fKt> 

,y. 74> ikaq;fid 

tPjp> gJis. (jw;rka 

trpg;gplk;) ,y. 05> 

Jkpe;J khtj;ij> 

tl;lGYt> fz;b. 

T/328 nkh`kl; hp\hl; 

md;tH Kuhj; 

7k; fl;il> cltj;j> 

cLtu `hypvy

,y;iy md;tH Kuhl; nkh`kl; 

hpy;thd;

jpfjp: 2022.02.10 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gJis khtl;l ePjpkd;wk; 
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,yq;if murhq;fk;
ePH toq;fy; mikr;R

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;
Credit No.: Cr.5685-lk kw;Wk; 9255-lk

tpiykD mwptpj;jy;

1.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ cyf tq;fpapd; rh;tNjr mgptpUj;jp Kftuhz;ikapypUe;J ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpw;fhf flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,f;fld; 

ngWiffspd; gFjpnahd;iw fPNo toq;fpAs;s xg;ge;jq;fspd; gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ

2. fPNo tpgupf;fg;gl;Ls;s nraw;wpl;lq;fSf;fhf jFjpAk; jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;;;fis ngWiff; FOtpd; jiyth; ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.

xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; (&)

Njitg;gLj;jg;gLk; 

tpiykDg; gpiz 

(&)

jFjpj; Njitg;gLj;jy;fs;
Mtzq;fs; toq;Fkplk; kw;Wk; njhlh;G nfhs;s 

Ntz;ba egh;

%lg;gLk; 

jpfjp 

kw;Wk; 

Neuk;

 nraw;wpl;lngWiff; FO (cah; kl;lk;)

 NtiyfSf;fhd Nfs;tpfs;

Nffhiy khtl;lj;jpy; nlhltj;j 

(neYe;njdpa) RWSS eph;khzk;. xg;ge;j 

,y.: MWS/WaSSIP/Kegalle/NCB/Rural 
Dodawaththa/2019/19

35>000 &gh 3>288>000 &gh ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G Jiwapy; rPlhTld; (,f;lhl;) rp-3 my;yJ 

Nkw;gl;lJ kw;Wk; ,yq;if murhq;fj;jpd; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f 

rl;lj;jpw;fikthd gjpTr; rhd;wpjo; mj;Jld; mjd; gpd;duhd th;j;jkhdp 

mwptpj;jy; kw;Wk; 2018.10.16 Mk; jpfjpad;W rpNyhd; nlapypepA]; gj;jphpifapd; 

tpsk;guKk;. 

nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; mYtyfk;>ePh; toq;fy; 

kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lk;> 

,y. 230><.lgps;A. ngNuuh khtj;ij>

[{gpyp J}z;>ENfnfhl.

njh/njhiyefy;: 011-2890943/ 011-2890941

2022 Vg;uy; 

6 Mk; 

jpfjpad;W 

K.g. 10 

kzpf;F

toq;fy; Nfs;tpfs;

gJis khtl;lj;jpy; jpajyht ePh; 

toq;fy; jpl;lj;jpw;fhf bI Foha;fs; 

kw;Wk; ,izg;Gf;fis toq;fy; kw;Wk; 

xg;gilj;jy;. xg;ge;j ,y.: MWS/
WaSSIP/Badulla/NCB/Diyathalawa-DI 
Supply/2021/14

12>500 &gh 800>000 &gh bI Foha;fs;> ,izg;Gf;fs;> thy;Tfs; kw;Wk; JizAWg;Gf;fs; Mfpatw;iw 

toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jYf;fhf Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G 

rigapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Kd;jifik ngw;w cw;gj;jpahsh;fs; kw;Wk; 

,yq;if murhq;fj;jpd; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f rl;lj;jpw;fikthd 

gjpTr; rhd;wpjo; mj;Jld; mjd; gpd;duhd th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 

2018.10.16 Mk; jpfjpad;W rpNyhd; nlapypepA]; gj;jphpifapd; tpsk;guKk;.

nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; mYtyfk;>ePh; toq;fy; 

kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lk;> 

,y. 230><.lgps;A. ngNuuh khtj;ij>

[{gpyp J}z;>ENfnfhl.

njh/njhiyefy;: 011-2890943/ 011-2890941

2022 khh;r; 

23 Mk; 

jpfjpad;W 

gp.g. 1.00 

kzpf;F

 nraw;wpl;l ngWiff; FO (cah; kl;lk;)

thfdq;fis thliff;F toq;fy;

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; 

tbfhyikg;G rigapd; jpl;lkply; kw;Wk; 

tbtikg;gpw;fhf (ePh; kPl;gpw;fhf) Ntd; 

xd;iw thliff;F mkh;j;Jjy;

2>000 &gh 30>000 &gh thfd chpikahsh; my;yJ thfdq;fis thliff;F toq;Fk; 

fk;gdpnahd;W.

nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; mYtyfk;>ePh; toq;fy; 

kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lk;> 

,y. 230><.lgps;A. ngNuuh khtj;ij>

[{gpyp J}z;>ENfnfhl.

njh/njhiyefy;: 011-2890943/ 011-2890941

2022 khh;r; 

10 Mk; 

jpfjpad;W 

gp.g. 12.30 

kzpf;F

3. tpz;zg;gjhhpd; jiyg;Gf; fbjj;jpy; Mtzq;fSf;fhd vOj;J %ykhd tpz;zg;gf; fbjnkhd;iw nraw;wpl;l gzpg;ghsUf;F rkh;g;gpg;gjd; %yk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

4. %Lk; jpfjp tiuAk; rhjhuz Ntiyehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.30 kzpf;Fkpilapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lj;jplkpUe;J ngw;W rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fis toq;Fkplj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.

6. tpiykDf;fs; NkNyAs;s Kfthpapy; xd;wpy; NeubahfNt xg;gilf;fg;glyhk; my;yJ mNj Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gg;glyhk; my;yJ J}jQ;ry; Nritapy; mDg;gg;glyhk;.

7.  midj;J tpiykDf;fSk; mNj Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; mitfis %baJk; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp 

mDg;gg;gLk;.

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lk;.

ePh; toq;fy; njhlh;ghd mtru miog;GfSf;fhf 1939 vDk; ,ytr ,yf;fk; 24 kzpNeuKk; cq;fSf;fhf nraw;gLk;..

rKf ePh; nraw;wpl;lj;jpy; rpf;fy;fs; VJkpUg;gpd;> 1914 vd;w ,yf;fj;ij miof;fTk;.  

cyH czTfis toq;Fjy; - 2022
ed;dlj;ij kw;Wk; rpWtH ghJfhg;G Nritj; jpizf;fsk; (Cth)

Cth khfhz ed;dlj;ij jpizf;fsj;jpd; fPo; epHtfpf;fg;gLk; fPo;f;fhZk; epWtdq;fSf;F Cth 
khfhzj;jpw;Fs; epue;ju tjpthsHfs;> jdpegH tpahghuq;fspy;> $l;L tpahghuq;fspy; my;yJ NtW gjpT 
nra;ag;gl;l epWtdq;fsplkpUe;J cyH czT toq;Ftjw;fhf Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. mjdbg;gilapy; 
fPo;f;fhZk; xt;nthU epWtdj;jpw;Fk; NtW Ntwhf Nfs;tpfis rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

epWtdk;
Nfs;tpg; gpiz kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tp khjphpg; 
gj;jpuf; fl;lzk;

nrhj;Jr; 
rhd;wpjopd; 
ngWkjpfhrhf tq;fpg;gpiz

gJis khtl;lk;

01 rhd;wpjo; ngw;w ghlrhiy 
nfg;ngl;bg;nghy

&. 49>000.00 97>000.00 &. 2000.00 &. 401>000.00

02 Ruf;\h jLg;G epiyak; 
nfg;ngl;bg;nghy

&. 22>000.00 44>000.00 &. 2000.00 &. 184>000.00

03 tprhf;fh kfspH gapw;rp 
kw;Wk; MNyhrid epiyak; 
- nfg;ngl;bg;nghy

& 33>000.00 66>000.00 &. 2000.00 &. 275>000.00

04 R[hjh rpWtH ,y;yk; gz;lhutis &. 60>000.00 119>000.00 &. 2000.00 &. 496>000.00

05 aNrhjuh kfspH jLg;G epWtdk; 
gz;lhutis

&. 34>000.00 68>000.00 &. 2000.00 &. 280>000.00

nkhduhfiy khtl;lk;

01 nrtd kfspH rpWtH ,y;yk; 
gpgpiy

&. 28>000.00 55>000.00 &. 2000.00 &. 226>000.00

02 kJUnfl;ba rpWtH ,y;yk; kJU 
nfl;ba

&. 34>000.00 68>000.00 &. 2000.00 &. 280>000.00

03 nedruz epiyak;> fjpHfhkk; &. 22>000.00 440>000.00 &. 2000.00 &. 184>000.00

01.  jifikfisg; g+Hj;jp nra;Js;s tpz;zg;gjhhpfs; ngWif khjphpg; gj;jpuq;fis 2022.02.23 Kjy;  2022.03.16 
tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; gp.g. 2.30 tiu mYtyf Neuq;fspy; Cth khfhz ed;dlj;ij kw;Wk; 
rpWtH ghJfhg;G Nritj; jpizf;fsj;jpw;F kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gbtf; fl;lzj;ij nrYj;jp gw;Wr; 
rPl;L kw;Wk; Ntz;Ljy; fbjnkhd;iw rkHg;gpj;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. fl;lzk; nrYj;jhkNyNa Nfs;tp 
Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghHf;f KbtJld;> Nkyjpf tpguq;fis 055-2231209 mioj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  Nfs;tpg; gj;jpuj;Jld; 2021.11.23k; jpfjpf;Fg; gpd;dH gpuNjr nrayhshpdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; ~nghJ 170| 
khjphpapy; Nkw;gb ml;ltizapd; ngWkjpf;F nrhj;Jr; rhd;wpjo; kw;Wk; epue;ju tjpT gw;wpa rhd;wpjio 
Fwpj;j gpuNjr nrayhshplk; ngw;Wf;nfhz;L rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpahghu ngaH gjptpd; fPo; gjpT 
nra;Js;s epWtdq;fs; fle;j %d;W khjq;fspy; (etk;gH> brk;gH> [dthp) tq;fpf;$w;W kw;Wk; tpahghu 
gjpT rhd;wpjio rkHg;gpj;jy; NtzLk;.

03.  Nfs;tpg; gpizf; fl;lzj;jpw;fhf vkJ khjphpf;F mikthf mg;ngWkjpAila ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 
mDkjpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l tq;fpg; gpizKwpapy; ,Ue;J 2022.05.23 tiu 
nry;YgbahFkhW Nfs;tpg; gj;jpuj;Jld; rkHg;gpf;fyhk;. Nfs;tpg; gpizf; fl;lzj;ij fhrhf nrYj;Jtjhapd; 
2022.03.16 K.g. 2.30 ,w;F Kd; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

04.  xt;nthU epWtdj;jpw;Fk; Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fis Kiwahfg; g+Hj;jp nra;tJld; xt;nthU 
epWtdj;jpw;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; rfy czTg; nghUl;fisAk; toq;Ftjw;F jhk; 
vjpHghHf;Fk; tpiyfis njspthff; Fwpg;gpl;L khw;wq;fs;> gpiofs; my;yJ ntl;b tpLjy; rfyJk; 
Nfs;tpjhuhpd; FWfpa xg;gj;Jld; cWjp nra;ag;gl;L Nfs;tpg; gj;jpuj;ij ifnahg;gkpl;L ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

05.  Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; 02 gpujpfSld; ngWiff; FOtpw;F 2022.03.16 gp.g. 2.30 ,w;F 
Kd; rkHg;gpf;f Ntz;baJld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fspy; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpia NtWNtW ciwfspy; 
,l;L %yg; gpujp> efy; gpujpnad Fwpg;gpl;L mt; ciwfs; 02IAk; xU fbj ciwapy; ,l;L mt; ciwapd; 
Nky; %iyapy; Nfs;tpfs; rkHg;gpf;Fk; epWtdj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L nghwpapl;L jiytH> Cth 
khfhz ed;dlj;ij jpizf;fsj;jpd; ngWifr; rig> MH.vk;. FztHjd khtj;j> gJis vd;w Kfthpf;F 
gjpTj; jghypy; my;yJ ,t; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

06.  efy; gpujp> %yg; gpujpapd; cWjp nra;ag;gl;l Nghl;Nlhg; gpujpahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

07.  2022.03.16 gp.g. 2.30 ,w;F Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; Cth khfhz ed;dlj;ij 
jpizf;fsj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; ngw;W 
gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

xg;ge;jj;ij xg;gilj;jy;.

2022.04.01 Kjy; 2023.03.31 tiu cld;gbf;if nry;YgbahFk; rpWtH ,y;yq;fspy; rpWtHfSf;F czT 
toq;Fjy; kpfTk; nghWg;ghd nraw;ghlhdjhy; Nfs;tp epge;jidfis kPWfpd;w tpz;zg;gjhhpfspd; Nfs;tpfs; 
epuhfhpf;fg;gLk;. ve;jf; Nfs;tpiAk; epuhfhpf;Fk; my;yJ Vw;Wf; nfhs;Sk; chpik ngWiff; FOtpw;F chpaJ 
NjHe;njLf;fg;gLk; Nfs;tpjhuHfSf;F mJ gw;wp mwptpj;J xU thuj;jpw;Fs; jPHkhdpf;fg;gLk; cld;gbf;if 
gpizj; njhifia fhrhf itg;Gr; nra;J cld;gbf;if xd;Wf;F tuy; Ntz;Lk;.

jiytH>
ngWiff; FO>
ed;dlj;ij kw;Wk; rpWtH ghJfhg;G Nritj; jpizf;fsk; (Cth)>
MH.vr;. FztHjd khtj;j> 
gJis.

055-3550470 - 0552231209

ngWif mwptpj;jy;

epjp mikr;R
rKh;j;jp> tjptplg; nghUshjhuk;> Ez;epjpa> tpahghu mgptpUj;jp  ,uh[hq;f mikr;R

mq;ftPdKw;w egh;fSf;fhd Njrpa nrayfk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
xj;Jiog;G cgfuzq;fis toq;Fjy; - 2022

ngWif ,yf;fk;: NSPD 01/2022 kw;Wk; NSPD 02/2022
gpd;tUk; xj;Jiog;G cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf gj;juKy;y> nrj;rpwpgha> fl;lk; II, Kjyhk; khbapy; 

mike;Js;s mq;ftPdKw;w egh;fSf;fhd Njrpa nrayfj;jpd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,y. xj;Jiog;G cgfuzj;jpd; tif
nkhj;j 

vz;zpf;if

kPsspf;fg;glhj 

tpiyf;Nfhuy; 

fl;lzk;

nkhj;j toq;fYf;fhd 

tpiyf;Nfhuy; gpiz 

Kwp (kPsspf;fg;gLk;)

i fpl;ba ghh;itf;F kl;Lkhd %f;Ff; fz;zhb 

(mr;rbf;fg;gl;l ciw rfpjk;)

15>000

&gh 1000.00

&gh 162>000.00

ii fpl;ba kw;Wk; J}ug; ghh;itf;fhd %f;Ff;fz;zhb 

(mr;rbf;fg;gl;l ciw rfpjk;)

200
&gh 6>400.00

iii rf;fu ehw;fhypfs; 20

&gh 1000.00

&gh 9>600.00

iv Cd;WNfhs; 25 &gh 1>900.00

v mf;Fs; jhq;fpfs; 25 &gh 1>900.00

vi Nthf;fh; 15 &gh 2>025.00

vii nfhkl; rf;fu ehw;fhypfs; 20 &gh 10>000.00

2022-02-23Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-09Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuapy; gj;juKy;y> nrj;rpwpgha> fl;lk; II, Kjyhk; khbapy; mike;Js;s mq;ftPdKw;w egh;fSf;fhd Njrpa nrayfj;jpy; 

NkNy fhl;lg;gl;Ls;s tifapy; tpiyf;Nfhuy; fl;lzj;ijr; nrYj;jp ,iaGila tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ve;jnthU tpiykDjhuUk; xU cUg;gbf;F my;yJ rfy cUg;gbfSf;Fk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;. ii ,yf;fk; 
Kjy; vii ,yf;fk; tiuahd cgfuzq;fis jiyik mYtyfj;jpYk; iMk; ,yf;fj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s cgfuzj;ij 

fz;fhzpg;ghshpdhy; fl;lisaplg;gLk; ,yq;ifapd; ve;jnthU ,lj;jpw;Fk; Ntz;lg;gLk; njhiff;F ,iaghf fz;fis 

ghpNrhjpj;J toq;Fjy; Ntz;Lk;.

Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tifapy; tpiykDjhuhpdhy; rkh;g;gpf;fg;gLk; cUg;gb vz;zpf;iff;F rkdhf 

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpy; ngw;Wf;nfhz;l tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;Wld; 

tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

my;yhtpby; ,iaGila tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpia nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 2022-03-10Mk; jpfjp gp.g. 2.30 

kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;gyhk; my;yJ mq;ftPdKw;w egh;fSf;fhd Njrpa nrayfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfhuy; ngl;bapy; Nehpy; 

nfhz;Lte;J cs;splyhk;. tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpy; 

xj;Jiog;G cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhd tpiyf;Nfhuy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L 

epiwtile;j cldLj;J gpd;tUk; Kfthpapy; mike;Js;s mq;ftPdKw;w egh;fSf;fhd Njrpa nrayfj;jpd; Nfl;Nghh; $lj;jpy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; tpiykDjhuh;  my;yJ mtuJ vOj;J%yk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; 

fye;Jnfhs;syhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

jiyth;> ngWiff; FO>

mq;ftPdKw;w egh;fSf;fhd Njrpa nrayfk;>

1Mk; khb> nrj;rpwpgha gbepiy II, gj;juKy;y.

2022-02-18Mk; jpfjp

njhiyNgrp ,y.  011-2877374

kpd;dQ;ry; Kfthp: mssnspd@gmail.com

mwptpj;jy; 
If;fpa ,uhr;rpaj;jpy; trpj;J te;J 1997.06.19 Mk; jpfjp 

capnyhd;iw vOjp itj;J tpl;L kuzpj;j nga; 

ngu;znld; nkhuPd; mj;jgj;J vd;gtupd; nrhj;J njhlu;gpy; 

,q;fpyhe;jpd; gpiuld; (Nky; ePjpkd;wj;jpdhy; 

gpwg;gpf;fg;gl;Ls;s 1998.01.20 Mk; jpfjpAila GnuhNgl; 

jj;Jtj;ij kPs Kj;jpiuapLtjw;F jkJ rl;lj;juzpahd 

Gwf;Nfhl;il> jytJnfhl tPjp> ,yf;fk; 244/3 ,y; 

mike;Js;s tPl;by; trpf;Fk; jp];] Nuh`d [atu;jd 

vd;gtu; %yk; kd;wpy; Njhd;Wfpd;w No, 1009, Domnus Lane 
Unit 204, Las vegas Navada, 89144, United States of America. 
vDk; Kftupapy; trpf;Fk; jypjh Urhd;jh [atu;jd 

vd;gtupdhy; fLtis khtl;l ePjpkd;wj;jpy; ,yf;fk;        

543/nrhj;J vd;Dk; tof;fpid njhLj;J tpLj;jpUf;Fk; 

Ntz;LNfhSf;F VNjDk; vjpu;g;nghd;W ,Uf;Fkhapd; 2022 

Mk; Mz;L 02Mk; khjk; 23 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F 

Kd;du; (jdpg;gl;l Kiwapy; my;yJ rl;lj;juzp xUtupd; 

%yk;) ePjpkd;wj;jpw;F rku;g;gpf;FkhW ,j;jhy; mwptpj;jy; 

toq;fg;gLfpwJ.

ePjpkd;wf; fl;lisg; gpufhuk; 

khtl;l ePjpkd;wk; - fLtis

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f 
fk;gdpfs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 

fPohd mwptpj;jy; 
,yf;fk; 50> nghj;Fy; tp`hu khtj;ij> ,uj;jpdGhp 
vd;w ,lj;jpy; gjpT nra;J eilKiwg;gLj;jg;gl;l> 
tiuaWf;fg;gl;l ftpjh]; F&g; (jdpahH) fk;gdp 
gjpT ,yf;fk; PV 63808) 2017 khHr; 31Mk; 
jpfjpapd; gpd;dH> midj;J tHj;jf eltbf;iffSk; 
epWj;jg;gl;Ls;sJld;> md;W tiu fk;gdpapd; 
nghWg;gpy; ,Ue;j midj;J Mjdq;fSk; 
jPHitahf;fg;gl;L> midj;Jg; nghWg;Gf;fSk; 
nrYj;jp KbTWj;jg;gl;ld. jw;nghOJ fk;gdpahdJ> 
Rakhf KbTWj;jg;gLtjw;fhf> fk;gdpfs; gjpthsH 
jpizf;fsj;jpw;F xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. mjd; 
gpufhuk;> tiuaWf;fg;gl;l ftpjh]; F&g; (jdpahH) 
fk;gdp vd;w ngahpy; vt;tpj tHj;jf nfhLf;fy; 
thq;fy;fspw;F my;yJ NtW tha;%yk; my;yJ 
vOj;JUt xg;ge;jnkhd;wpw;F my;yJ NtW VNjDk; 
eltbf;iffspw;fhf vtNuDk; egH xUtH <LgLjy; 
$lhnjd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mt;thwhd 
VNjDk; eltbf;iffspd; NghJ> fk;gdpapd; 
gzpg;ghsH rigahdJ> vt;tpj nghWg;Gf;fisAk; 
Vw;Wf;nfhs;skhl;lhnjd NkYk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

gzpg;ghsH rig> 
t/g> ftpjh]; F&g; (jdpahH) fk;gdp> 

,y. 50> nghj;Fy; tp`hu khtj;ij> ,uj;jpdGhp. 
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tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;

 

ePu; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig

gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fYf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

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

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd 

tpiykD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gPl;Lr;

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 mk;ghiw khtl;lj;jpYs;s jpUf;Nfhapy; ePh; toq;fy; 

jpl;lj;jpd; Nkk;gLj;jYf;fhf fQ;rpFbr;rhWtpy; cs;sPh;g;G> 

gk;gp ,y;yk;> ,urhad ,y;yk;> nfhs;ssTila jiuf;fPo; 

ePh;j; jlhfk; kw;Wk; Jizf; fl;blj;ij eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y: NWSDB/RSC(E)/CP/A2-82/GOSL/2021/78

60,000/-+  
VAT

**

&gh 4.40 
kpy;ypad; 

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C2 kw;Wk; mjw;F 

Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpT

440.52 
kpy;ypad;

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

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885
24/03/2022
gp.g. 2.00

02 gpxep fl;blj;jpd; Kjyhk; khbia tp];jhpj;jy;

xg;ge;j ,y: RH/NC/DGM/EXT/ RSC1STFL/2021/090R
6,000/-+ 

VAT
**

&gh   

81,700/-

fl;bl eph;khzj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

5.4 
kpy;ypad;

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 

khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609

09/03/2022
gp.g. 2.00

03 mEuhjGuk; gpuhe;jpaj;jpy; ePh; toq;fy; rigf;Fr; nrhe;jkhd 

fhzpiar; Rw;wp Ntypia eph;khzpj;jy; (fl;blk; kw;Wk; rptpy; 

- rpwpa Ntiy xg;ge;jq;fs;)

xg;ge;j ,y: RH/NC/DGM/Apura/ 2020/27R

6,000/-+ 
VAT

**

&gh   

156,000/-

fl;bl eph;khzj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

11.3 
kpy;ypad;

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 

khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

09/03/2022
gp.g. 2.00

2022-01-12Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. ehtyg;gpl;b gy;Nyfk> fynghl vy;y xd;wpizf;fg;gl;l ePH; toq;fy; jpl;lj;jpy; 04 vz;zpf;ifahd jiuf;fPo; ePh;j;Njf;fj;ij eph;khzpj;jy; 

xg;ge;j ,y: NWSDB/C/CP/A4-56/GOSL/2021/02 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-03-02Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaT nra;J ftdj;jpw;nfhs;sTk;.

2021-11-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fl;Lnghj;j – gKDnfhl;Lt – gz;Lt];Etu ePH; toq;fy; jpl;lk; - xU ehisf;F 20,000m3 nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzpg;gjw;fhd 

tpiyf;Nfhuy; - gbep;iy I – (G+H;thq;f Ntiyfs; - nghjp I) xg;ge;j ,y. NWSDB/NW/P&D/CP/A4-4/2021/04  - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-03-22Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; 

ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   
2021-10-11Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. jq;nfhl;Lt ePh; toq;fy; jpl;lk; - xU ehisf;F 20,000 m3 nfhs;ssTs;s ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzpj;jy; - gbepiy I 

(g+h;thq;f Ntiyfs; - nghjp I)  xg;ge;j ,y : NWSDB/NW/P&D/CP/A4-6/2021/07 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-03-30Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.  
2021-10-11Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. xd;wpizf;fg;gl;l ghhpa fhyp ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F ghpkhw;w gpujhdq;fis toq;Fjy; kw;Wk; gjpj;jy; kw;Wk; tf;nty;yapy; - xU ehisf;F 50,000m3 

nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzp;j;jy; xg;ge;j ,y. NWSDB/S/P&D/CP/A4-16/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-03-29Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; 

ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   
2021-10-11Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gz;lhutis ePh; toq;fy; jpl;lk; - %y ePh; gpujhdk; kw;Wk; xU ehisf;F 20,000m3 nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzp;j;jy; xg;ge;j ,y. 

NWSDB/U/P&D/CP/A4-23/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-03-28Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   
2021-10-11Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. kPhpfk ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F %y ePh; cs;sPh;g;Gg; gpujhdk;> cs;sPh;g;G kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpia eph;khzpj;jy; - gbe;piy 1 xg;ge;j ,y. NWSDB/

WN/P&D/CP/A4-2/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-03-25Mk; 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 2022-03-14Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   

toq;fy; Nfs;tpfs;
04 300 njhd; ePh;r; Rz;zhk;ig toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: SUP&MM/CHEM/ HLJUMBO-01/2021/41 12,500/-+  
VAT

**

&gh   

277,000/-

300 njhd; ePh;r; Rz;zhk;ig toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpg;gjw;fhf 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs ;@h; 

Kfth;fs; kw;Wk; 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;.

-

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

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885
16/03/2022
K.g. 10.00

05 120 njhd; g;sPr;rpq; gTliu toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: SUP&MM/CHEM/BP-03/2021/31R 12,500/-+  
VAT

**

&gh   

183,000/-

120 njhd; g;sPr;rpq; gTliu toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpg;gjw;fhf 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs ;@h; 

Kfth;fs; kw;Wk; 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;.

-

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

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885
18/03/2022
K.g. 10.00

06 3000 njhd; ePh;r; Rz;zhk;ig toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: SUP&MM/CHEM/HL-02/2021/25

35,000/-+  
VAT

**

&gh   

1,550,000/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs ;@h; 

Kfth;fs; kw;Wk; 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;.

-

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

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885
16/03/2022
K.g. 10.00

07 8400 njhd; mYkPdpak; ry;Ngw;iw toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: SUP&MM/CHEM/ALUM-02/2021/21
60,000/-+  

VAT
**

&gh   

5,000,000/-

8>400  njhd; mYkPdpak; ry;Ngw;iw toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpg;gjw;fhf cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; 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;.

-

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

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885
22/03/2022
gp.g. 2.00

08 gj;Njfk ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Sound Proof Standby 
kpd;gpwg;ghf;fp kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; 

epWTjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/S/GENERATORS/ 
BADDEGAMA/RH/2021-134

20,000/-+  
VAT

**

&gh   

900,000/-

kpd;gpwg;ghf;fpj; njhFjpfis toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; 

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;.

-

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

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885
21/03/2022
K.g. 10.00

09 khj;jiw gpuhe;jpa Ntiyj; jsj;jpYs;s thfdq;fs; fOTk; 

Kw;wj;jpw;F ,uz;L fk;g kpd;rhu cah;j;jp xd;iw toq;Fjy; 

kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y:RSC/(S)/P&C/S/ HOIST/WORK SHOP/
RH/2021-55R

2,000/-+  
VAT

&gh   

8,250/-

,uz;L fk;g kpd;rhu cah;j;jpia  toq;Ftjw;fhd 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs ;@h; 

Kfth;fs;  -

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f 

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

Tele: 0412222105    Fax 0412221329 09/03/2022
gp.g. 2.00

10 10>000 vz;zpf;ifahd 15mm (1/2) Magnetic Type Brass 
Lockable Ball thy;Tfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;. 

- gpuhe;jpa fsQ;rparhiy> mEuhjGuk;.

xg;ge;j ,y:   
O&M(AP)/NC/DGM/ LOCKABLE/RSA/ 2022/015  

12,500/-+  
VAT

**

&gh   

202,800/-

Magnetic Type brass Lockable Ball valves toq;Ftjw;fhd 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs ;@h; 

Kfth;fs; kw;Wk; 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;.

-

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 

khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993  Fax: 025-2225609
09/03/2022
gp.g. 2.00

11 mk;gj;jiy> gpujhd ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F 

kpd;rhuj;jpdhy; ,aq;Fk; Electrically Operated Overhead 
Travelling Crane  toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;
xg;ge;j ,y :RPC/WP/W/AMB/M&E/ RH/2022/06

4,000/-+  
VAT

&gh   

49,500/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w 

cs;@h; Kfth;fs;
4.95

kpy;ypad;

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 

khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993  Fax: 025-2225609
16/03/2022
gp.g. 2.00

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;
12 khj;jiw khtl;lj;jpd; ePUf;fhd rfy jpl;lq;fSf;Fk; Ntd;fis 

thliff;fkh;j;Jtjw;fhd tpiyf; Nfhuy;fs;

xg;ge;j ,y:NWSDB/MATARA DISTRICT/HIRING/ VAN/GOSL/2022-20

kjpg;gplg;gl;l nryT xU khjj;jpw;F ntl;  ,d;wp 0.176 

kpy;ypad; &gh 

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329 

09/03/2022
gp.g. 2.00

13 `k;ghe;Njhl;il khtl;lj;jpd; ePUf;fhd rfy jpl;lq;fSf;Fk; Ntd;fis 

thliff;fkh;j;Jtjw;fhd tpiyf; Nfhuy;fs;

xg;ge;j ,y: 
RSC(S)/HAMBANTOTA DISTRICT/HIRING/ VAN/GOSL/2022-21

14 fhyp khtl;lj;jpd; ePUf;fhd rfy jpl;lq;fSf;Fk; Ntd;fis thliff;fkh;j;Jtjw;fhd 

tpiyf; Nfhuy;fs;

xg;ge;j ,y:  RSC(S)/GALLE DISTRICT/HIRING/VAN/GOSL/2022-19
15 khj;jiw Kfhikahsh; (O&M) mYtyfj;jpw;F Ntd; 

xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y:RSC(S)/P&C/HIRING/ VAN/M(O&M)
MATARA/ O&M/2021-76R

2,000/-+  
VAT

&gh   

5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329
09/03/2022
gp.g. 2.00

16 gygpl;ba ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y:RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/
BALAPITIYA/O&M/2021- 164

2,000/-+  
VAT

&gh   

5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329
09/03/2022
gp.g. 2.00

17 mk;gyhe;Njhl;il ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y:RSC(S)/P&C/HIRING/ CREWCAB/
AMBALANTOTA/O&M/2021-153

2,000/-+  
VAT

&gh   

5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105   Fax 0412221329
09/03/2022
gp.g. 2.00

18 ud;d ePh; toq;fy; jpl;lk; (II) ,w;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y:RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/
RANNA (II)/O&M/2021- 163

2,000/-+  
VAT

&gh   

5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329
09/03/2022
gp.g. 2.00

19 NghNg - Nghj;jy ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y:RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/BOPE- 
POD DALA/O& M/2021-171

2,000/-+  
VAT

&gh   

5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329
09/03/2022
gp.g. 2.00

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

thliff;fkh;j;Jjy;

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

2,000/-+  
VAT

&gh   

5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329
09/03/2022
gp.g. 2.00

21 gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (njd;) mYtyfk; NghNg - 

Nghj;jy ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy; (Gjpa Nrit ,izg;G 

epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;F)

xg;ge;j ,y:RSC(S)/P&C/HIRING/T.WHEE LER/
BOPE- PODDALA/O& M/2021-190R

500/-+  
VAT

&gh   

2,500/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329 09/03/2022
gp.g. 2.00

 22 jiyik mYtyfk; - cs;sf fzf;fha;Tg; gphptpw;F Ntid 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y:DGM/IA/Vehicle Hire/2020/01

4,000/-+  
VAT

&gh   

25,500/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

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

tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885

16/03/2022
K.g. 10.00

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail 
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 
Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.



34 2022 பெப்ரவரி 23 புதன்கிழமை23–02–2022

tpN\l mw;Nwhzp 
jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
ntypfe;j njhle;Jt ,y; trpf;Fk; 

RAMANI DACEY Mfpa ehd;> 

2021-12-06 md;W jpdg;Gj;jf ,yf;fk; 

1187> gf;fk; 13 mj;jpahak; 123 ,y; gjpT 

nra;ag;ngw;Ws;sJk;> nfhOk;G khtl;lj;jpy;> 

kj;NjNfhl> rJd;Gu> 194/c/5 ,y; trpf;Fk; 
jpyfuj;dNf m[e;jh Fztu;jd ky;ghd 

vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJkhd tpN\l 

mw;Nwhzpj;jj;J tkhdJ> 2022 ngg;uthup 

22Mk; jpfjp Kjy; nray;tYg; ngWk; tifapy; 

,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjd 

nghJ kf;fs; midtUf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

RAMANI DACEY

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

gd;dpg;gpl;ba khk;Gy;nfhl rJd; cad 

,y.75/11/gP ,y; epue;jukhf trpf;Fk; jw;NghJ 
If;fpa ,uhr;rpak; vr; V X 4 vr; lgps;a+> 

ntk;gpyp> vygh;ld;  Tl];nlhf; Nuhl; ,y.09 

,y; trpf;Fk; gj;kh rNuh[pdp jp]hehaf;f 

jpUkzj;jpw;F Kd; fSNghtpy (Nj.m.m.,y 

458620628V) Mfpa vd;dhy; gd;dpg;gpl;ba> 

kh,k;Gy;nfhl> rJd; cad> ,y.75/11/gP,y; 
trpf;Fk; nt];lh jkae;jp fSNghtpy 

(Nj.m.m.,y.496060989V) mw;Nwhh;zp mjpfhuk; 

xg;gilf;fg;gl;l> 2021 ngg;uthp 26 Mk; jpfjp 

gfpuq;f nehj;jhhpR gp.rfyh mgatpf;uktpdhy; 

cWjp nra;ag;gl;l ,y.48> mw;Nwhzp 

jj;Jtj;ij ,d;W Kjy; ,uj;Jr; nra;tjhf 

rfyUf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

gj;kh rNuh[pdp jp]hehaf;f.

rHtNjr Nghl;bhPjpapyhd 
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;G gzpkid gphpT)

nghJ Nfs;tp 4410 T
Supply of Line Pipe & Plain Tube

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; fPo; toq;fg;gl;Ls;s epajpfs; 

kw;Wk; epge;jidfSf; fikthf NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

mk;rq;fspd; toq;fYf;fhf Gfo;tha;e;j cw;gj;jpahsh;fs;> 

ntspehl;bypYs;s mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w Vw;Wkjp 

Kfth;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w cs;@h; 

Kfth;fs; (cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ Vw;Wkjp Kfth;fs;) 

MfpNahhplkpUe;J ,yq;if> fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G 

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

ngWiff; FOj; jith; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

ngw;Wf; nfhs;thh;. 

tpiykDnthd;iw rkh;g;gpf;Fk; ve;jnthU tpiykDjhuUk; 

2022 khh;r; 21 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; 

gp.g. 3.00 kzpf;F Kd;duhf nfhOk;G-09> nlhf;lh; ldp];lh; 

j rpy;th khtj;ij> 609 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,Ng$ 

jiyikaf> 5 Mk; khbapd; fhrhsUf;F kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf 1>000 &ghit Nfhhpf;if fbjnkhd;Wld; 

my;yJ fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G gzpkidapd; 

fhrhsUf;F nrYj;jyhnkd;gJld; Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; 

tpiykDjhuhpd; ngah; Mfpatw;iw RUf;fkhf Fwpg;gpl;L 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; ngahpy; kf;fs; 

tq;fpapYs;s 004100110208633 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F 

nuhf;fg; gzj;jpYk; gzf;nfhLg;gdit Nkw;nfhs;syhk;. 

www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.dgmarket.com   Mfpa 

,izajsq;fspy; Nfs;tpapd; epge;jidfs; kw;Wk; 

tpguf;Fwpg;Gf;fs; Mfpatw;iw mlf;fpAs;s tpiykDf;Nfhuy; 

MtzkhdJ fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

khw;W topahf> tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 

fPNoAs;sthplkpUe;Jk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

2022 khh;r; 23 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzp tiuAk; 

jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; tpiykDf;fs; 

ngw;Wf; nfhs;sg;gLnkd;gJld; mjd; gpd;dh; Rj;jpfhpg;G 

gapw;rp epiya Nfl;Nghh;$lj;jpy; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

jw;NghJ epyTk; neUf;fb epiyik fhuzkhf 

gpujpepjpfs; tpiykD jpwj;jypy; rKfkspg;gjw;F 

Cf;fk; toq;fg;glkhl;lhJ vd;gJld; tpiykDjhuh;fs; 

tpiykD jpwj;jypy; gq;FngWjiy/ ghh;itapliy 

internet video conferencing  %ykhf Nkw;nfhs;tjw;F 

mDkjpf;fg;gLthHfs;. rKfkspg;gJ cz;ikahfNt 

mtrpankd;why; fk;gdpnahd;wpypUe;J xU gpujpepjp khj;jpuk; 

mDkjpf;fg;gLthh;. ,Ug;gpDk;> tpiykD jpwj;jypd; gpd;dh;> 

fPNoAs;sthplkpUe;J tpiykD jpwj;jypd; RUf;fj;ij 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Kfhikahsh; (gz;lq;fs;)

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

Rj;jpfhpg;G gzpkid>

rg;Gf];fe;j> fsdp> ,yq;if.

njhiyNgrp: 0094-11-2400110 

kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk

nfhl;bfhtj;j Ky;Nyhpaht gpuNjr rig 

ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l 
thfdq;fis tpw;gid nra;jy; 

Nfs;tp mwptpj;jy; 
nfhl;bfhtj;j Ky;Nyhpaht gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd fPNo ml;ltizapy; fhzg;gLk; ghtidapypUe;J 
mfw;wg;gl;l thfdq;fis tpw;gid nra;tjw;fhf nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

,jNdhL rk;ge;jg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.02.23 Kjy; 2022.03.15 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 
9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd fhyj;jpw;Fs; nfhl;bfhtj;j> Ky;Nyhpaht> gpuNjr rigapd; jiyikafj;jpy; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. xU thfdj;jpw;fhf kPsspf;fg;glhj &. 2>000.00 itg;Gj; njhifiar; nrYj;jp Fwpj;j gw;Wr; 
rPl;il rkHg;gpj;j gpd;dH ifj;njhopy; gphptpy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. g+Hj;jp nra;ag;gl;l 
Nfs;tpg; gj;jpuq;fisr; rkHg;gpf;Fk; NghJ xU thfdj;jpw;fhf kPsspf;fg;gLk; &. 25>000.00 itg;Gj; njhifia 
nfhl;bfhtj;j Ky;Nyhpaht gpuNjr rigf;Fr; nrYj;jp Fwpj;j gw;Wr; rPl;bd; gpujpia Nfs;tpg; gj;jpuj;Jld; 
,izj;J Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

nghwpaplg;gl;l ciwnahd;wpy; cs;splg;gl;l tpiykDf;fs; cs;slf;fg;gl;l Nfs;tp khjphpg;gj;jpuq;fis 
2022.03.16 K.g. 10.00 ,w;F Kd; nfhl;bfhtj;j Ky;Nyhpaht gpuNjr rigapd; jiyikafj;jpy; nrayhsH 
miwapy; mjw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

2022.03.16 K.g. 10.00 ,w;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld;> mt; Ntisapy; rKfkspg;gjw;F tpUk;Gk; 
Nfs;tpjhuHfSf;F my;yJ mtHfsJ gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. tpiykDf;fs; cs;slf;fg;gl;L 
nghwpaplg;gl;l fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'Nkhl;lhH thfdk; tpw;gid nra;tjw;fhd tpiykDf; 

Nfhuy; - KMPS/VE/DES/2019” kw;Wk; thfd cUg;gb ,yf;fk;........." vd;W Fwpg;gply; Ntz;Lk;. Kiwaw;w 

kw;Wk; jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

,t; thfdq;fis 2022.02.23 Kjy; 2022.03.15 tiu> nfhl;bfhtj;j Ky;Nyhpaht gpuNjr rigapd; cg 

mYtyfj;jpy; mike;Js;s mq;nfhl thfd fsQ;rpa tshfj;jpy; thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 3.00 

tiuahd mYtyf Neuq;fspy; tUif jUgthpd; Msilahsj;ij cWjp nra;jgpd; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. 

njhlH 
,y. 

cUg;gb 
,y.

tif nkhly;
thfd gjpT 
,yf;fk;

cw;gj;jp 
Mz;L

1 A-1 TRACTOR - 4WHEELER MASSEY FERGUSON 37-9637 1992

2 A-2 TRACTOR - 4WHEELER MASSEY FERGUSON 49-8601 1997

3 A-3 TRACTOR - 4WHEELER MASSEY FERGUSON WP HB -7449 2001

4 A-4 TRACTOR - 4WHEELER ORANGE WP RA - 0011 2005

5 A-5 LAND VEHICLE TRAILER FARMTRAC gjpT ,uj;J nra;ag;gl;Ls;sJ

6 A-6 TRACTOR - 4WHEELER MASSEY FERGUSON gjpT ,uj;J nra;ag;gl;Ls;sJ

7 A-7 TRACTOR - 4WHEELER SAME gjpT ,uj;J nra;ag;gl;Ls;sJ

8 A-8 HAND TRACTOR SUFAANG gjpT ,uj;J nra;ag;gl;Ls;sJ

9 A-9 TRACTOR - 4WHEELER MAHENDRA & MAHE gjpT ,uj;J nra;ag;gl;Ls;sJ

VNjDk; Nfs;tpia my;yJ rfy Nfs;tpfisAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuNjr rigf;F 

chpaJ. 

njh.Ng. ,y. - 0112410288

jiytH> 

nfhl;bfhtj;j Ky;Nyhpaht gpuNjr rig> 

nfhj;jl;Lt Gjpa efuk;. 

fsdp gy;fiyf;fofk; - fsdp

khzt / khztpfSf;fhd tpLjp 
trjpfis Vw;gLj;jpf; nfhLg;gjw;fhf 

tPL / fl;blnkhd;iw Fj;jiff;F 
ngw;Wf;nfhs;sy;

fsdp gy;fiyf;fofj;jpd; cs;;sf khzt khztpfSf;fhd tpLjp 

trjpfis Vw;gLj;jpf; nfhLg;gjw;fhf gy;fiyf;fof tstpypUe;J 05 

fpNyh kPw;wUf;Fs; mike;Js;s> 100f;Fk; Nkw;gl;l khzth;fSf;fhd 

tpLjp trjpfis Vw;gLj;jpf; nfhLf;ff; $ba tPnlhd;W / gy 

tPLfis thliff;F my;yJ Fj;jiff;Fg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; tPl;L chpikahsh;fs; 

gpd;tUk; jfty;fSld; rfy tpguq;fisAk; 2022-03-15Mk; jpfjp my;yJ 

mjw;F Kd; rpNu\;l cjtpg; gjpthsh;> khzth; Nritfs;> fsdpg; 

gy;fiyf;fofk;> jYfk vDk; Kfthpf;Ff; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;Lte;J xg;gilf;fyhk;. ,J njhlh;ghd 

Nkyjpf tpguq;fis 0112-903125 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf 

tprhhpf;fyhk;.

1. thliff;F / Fj;jiff;F toq;Fk; tPl;bd; Kfthp:

2.  chpikahsiuj; njhlh;Gnfhs;sf; $ba njhiyNgrp 

,yf;fk;/,yf;fq;fs;:
3. me;j tPl;bypUe;J gy;fiyf;fofj;jpw;F cs;;s J}uk;:

  (gy;fiyf;fofj;jpypUe;J tuf;$ba ghijia cUkhjphpg; glj;jpd; 

%yk; fhl;lTk;)

4. tpLjp trjp toq;f KbAkhd khzth;fspd; vz;zpf;if:

5. me;j tPL njhlh;ghd tpguq;fs;:

 i.  tPl;by; cs;s miwfspd; vz;zpf;if kw;Wk; rJu mb 

gug;gsT

 ii.  jw;NghJs;s kyry$lq;fspd; vz;zpf;if kw;Wk; Fspayiw 

fspd; vz;zpf;if

6. ePh; trjpia toq;ff;$ba tif (fpzW / Foha; ePh;)
7. fopTePiu ntspNaw;Wk; Kiw

8. toq;f KbAkhd ghJfhg;G tpjpKiwfs;

9. toq;f KbAkhd Vida trjpfs;

10.  vjph;ghh;f;Fk; khjhe;j thlif / Fj;jifj; njhif: (murhq;fj;jpdhy; 

tpjpf;fg;gLk; thpfisr; nrYj;Jjy; Vw;GilajhFk;)

gjpthsh;>

fsdpg; gy;fiyf;fofk;.

2022-02-15.
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ntspehl;L Ntiytha;g;G kw;Wk; re;ij  

gy;tifg;gLj;jy;  ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafk;
ngWif mwptpj;jy;

,yq;ifapd; Gyk;ngah;e;j njhopyhsh;fspd; flTr;rPl;LfSf;F (Passport) 
xl;Ltjw;fhf ghJfhg;G Kj;jpiuia mr;rpl;L toq;Fjy; - PR/02/02-24 

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafk;> ntspehl;L Ntiy tha;g;G kw;Wk; 

re;ij tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;rpdhy; eph;tfpf;fg;gLk; 1985Mk; Mz;bd; 

21Mk; ,yf;f ghuhSkd;wr; rl;lj;jpdhy; ];jhgpf;fg;gl;l mur epWtdkhFk;.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ngWiff;fhf Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Kiwapd; 

%yk; 2022-03-15Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

kPsspf;fg;glhj 2>500.00 &gh itg;Gj; njhifia gzpafj;jpd; fhrhsUf;F nuhf;fg; 

gzkhfr; nrYj;jp> tpiyf;Nfhuy;fisr; rkh;g;gpf;Fk; epWtdj;jpdhy; nra;ag;gLk; 

Ntz;LNfhs; xd;Wld; 2022-02-24Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-15Mk; jpfjp tiuahd 

mYtyf ehl;fspy; K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpy; 

,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafj;jpd; ngWifg; gphptpypUe;J 

tpiyf;Nfhuy; khjphpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; me;j khjphpg; 

gbtj;ijg; g+h;j;jp nra;J ,U gpujpfspy; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~ghJfhg;G 

Kj;jpiufis mr;rply;|| vdf; Fwpg;gpl;L gpd;tUk; Kfthpapy; mike;Js;s ,yq;if 

ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafj;jpd; jiyik mYtyfj;jpy;> ,uz;lhk; 

khbapYs;s gpujpg; nghJKfhikahsh; - Ntiy toq;fy; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022-03-15Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F epiwTWk; 

vd;gJld;> me;epfo;T epiwtile;j cldLj;J jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; Ntisapy; fye;Jnfhs;tjw;F tpiykDjhuh; my;yJ mjpfhug+h;t 

gpujpepjpnahUtUf;F mDkjp toq;fg;gLk;.

,e;jg; ngWif njhlh;ghd ,Wjpj; jPh;khdj;ij ,yq;if ntspehl;L Ntiy 

tha;g;Gg; gzpafj;jpd; ngWiff;FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafk;> 

,yf;fk; 234> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

nfh];tj;j> gj;juKy;y. 

~~mf;fiuapy; khz;Gw ,f;fiuapy; ifNfhh;g;Nghk;||

njhiyNgrp ,y : 0112887585> 011-2880550 (ePbg;G - 105)

kpd;dQ;ry; : mgr_procurement@slbfe.lk
,izajsk; : www.slbfe.lk

ntspehl;L Ntiytha;g;G Cf;Ftpg;G kw;Wk; re;ij 
gy;tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if ntspehl;L  Ntiytha;g;G gzpafk;

Nfs;tp mwptpj;jy;
ghJfhg;G Nritapid toq;Ftjw;fhf tpiykD Nfhuy; 

(2022-2023)

Nfs;tp ,yf;fk;  PR/02/18
,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafk; 1985 Mk; Mz;bd; 21 Mk; ,yf;f 

ghuhSkd;w rl;lj;jpdhy; epWtg;gl;l rl;lkhf;fg;gl;l epWtdkhtJld; ntspehl;L 

Ntiytha;g;G Cf;Ftpg;G kw;Wk; re;ij gy;tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;rpd; 

fPo; epUtfpf;fg;gLk;. jiyik mYtyfk; ,y.234> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

nfh];tj;ij> gj;juKy;y vd;Dk; Kftupapy; mike;Js;sJ. fPo; Fwpg;gplg;gl;l tpjk; xU 

tUl fhyj;jpw;fhf ghJfhg;G Nritapid toq;Ftjw;fhf ghJfhg;G mikr;rpdhy; gjpT 

nra;ag;gl;l ghJfhg;G Nritapid toq;Fk; epWtdq;fsplkpUe;J 2022.03.16 e; jpfjp 

K.g.11.30 tiuapy; Kj;jpiuaplg;gl;l (Seal) tpiykD Nfhug;gLfpd;wJ. 

jiyik mYtyf fl;blj; njhFjp kw;Wk; jPT KOtJk; mike;Js;s 

gpuNjr kj;jpa epiyaq;fs; 23 ,w;fhf

msT (xU 

ehSf;fhf)

ghJfhg;G fz;fhzpg;G mYtyu;fs; 02
ghJfhg;G cj;jpNahfj;ju;fs; Mz;fs; 78
ghJfhg;G cj;jpNahfj;ju;fs; ngz;fs; 46

  ghJfhg;G mikr;rpdhy; gjpT nra;ag;gl;l rhd;wpjopd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujp> 

tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk; epWtdj;jpd; fbj jiyg;gpdhy; Nfhug;gLk; 

vOj;J %y Nfhupf;ifAld; kPsspf;fg;glhj &.12>500.00 gzj;jpid gzpafj;jpd; 

fhrhsuplk; nrYj;jp ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;bid Nfs;tpg; gpuptpw;F 

rku;g;gpg;gjd; %yk;> 2022.02.23 e; jpfjp njhlf;fk; 2022.03.15 e; jpfjp tiu  Ntiy 

nra;Ak; fpoik ehl;fspy; K.g.9.00 njhlf;fk; gp.g.3.00 tiuahd fhyj;jpDs; Nfs;tp 

Mtzq;fspidg; ngw;Wf; nfhs;s ,aYk;.

  tpiykDtpid  Vw;Wf; nfhs;sy; 2022.03.16 e; jpfjp K.g.11.30 kzpAld; 

KbtiltJld; mj;jpdk; me;Neuj;jpNyNa tpiy kD jpwf;fg;gLk;. jhkjkhfp 

fpilf;Fk; tpiy kDf;fs; js;Sgb nra;ag;gLk;.

  tpiykDtpid Vw;Wf; nfhs;sy; my;yJ js;Sgb nra;Ak; cupik jpizf;fsj;jpd; 

Nfs;tpr; rigf;F cupj;jhtJld;> tpiykDtpid rku;g;gpf;Fk; nghOJ toq;fy; 

epWtdj;jpdhy; jhq;Ftjw;F Vw;gLk; ve;jnthU nryT rk;ge;jkhfTk; ,yq;if 

ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafj;jpd; jpizf;fs  Nfs;tp rig nghWg;Gf;$whJ.

Nkyjpf tpguq;fs; ,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafj;jpd; Nfs;tp Kfhikahsu;> 

njhiyNgrp ,yf;fk; 011-2887585 ,y; tprhupj;J ngw;Wf; nfhs;s ,aYk;. 

jiytu;>

jpizf;fsj;jpd; Nfs;tpf; FO>

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafk;>

,y.234> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> nfh];tj;ij> 

gj;juKy;y.
“mf;fiuapd; rf;jpf;F 

,f;fiuapd; ifNfhu;g;G”

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
fy;tp mikr;R

U`{Z gy;fiyf;fofk;
U`{Z gy;fiyf;fofj;jpw;F Servers & UPS, Fiber Network and wi-  

Network tbtikj;jy;> toq;Fjy;> epWTjy;> ghprPypj;jy;> Muk;gpj;jy; 

kw;Wk; guhkhpj;jy;;

xg;ge;j ,y: RUH/NW/2022/01

jpUj;jk;
2022.02.10k; jpfjp gpuRukhd gj;jphpif mwptpj;jypy; (U`{Z gy;fiyf;fofj;jpw;F Servers & UPS, 
Fiber Network and wi-  Network tbtikj;jy;> toq;Fjy; epWTjy;> ghprPypj;jy;> Muk;gpj;jy; kw;Wk; 

guhkhpj;jy; fPNo Fwpg;gplg;gLkhW fPo;f;fhZk; jpUj;jq;fs; NrHf;fg;gly; Ntz;Lk;. xg;ge;jj;jpd; 

vy;yh epge;jidfSk; Kd;ida gj;jphpif tpsk;guj;jpy; ,Ug;gJ NghyNt khw;wkpd;wp ,Uf;Fk; 

khj;jiw> nty;yklk> U`{Z gy;fiyf;fofk;> cjtpg; gjpthsH (gpujhd Ntiyfs;) 

mYtyfj;jpy; fhzg;gLk;.

1.  tpiykD Mtzq;fspy; tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mj;Jld; gy;fiyf;fofj;jpd; 

fhrhsUf;F ,.&. 28>500.00 XH kPsspf;fg;glhj fl;lzj;jpw;fhd gw;Wr; rPl;il rkHg;gpg;gjd; 

Nghpy; 2022 khHr; 02 K.g. 9.0 Kjy; gp.g. 2.45 tiu nfhs;tdT nra;a KbAk;.

2.  tpiykDf;fs; 2022 [{d; 07 tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

3.  kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;j kw;Wk; ,yq;ifapy; ,aq;Fk; XH tHj;jf tq;fpapypUe;J 

ngw;Wf;nfhz;l XH tq;fp cj;juthjg; gj;jpuj;jpy;> U`{Z gy;fiyf;fofk; JizNte;jUf;F 

toq;fg;gLk; gjpide;J ,yl;rj;J mWgjpdhapuk; (,.&. 1>560>000.00) ~tpiykDg; gpizia| 

vy;yh tpiykDTlDk; ,izj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg; gpiz> ~NfhUk; NghJ toq;ff;$ba| 

kw;Wk; ~epge;jidaw;w| mj;Jld; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s tbtj;jpy; 2022 [{iy 

05k; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

4.  tpiykD rkHg;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjp 2022 khHr; 08k; jpfjp 14.00 kzp tiu ,Uf;Fk;.

jiytH>

jpizf;fs ngWiff; FO>

U`{Z gy;fiyf;fofk;>

nty;yklk> khj;jiw.

23 ngg;uthp 2022

mw;Nwhzp jj;Jtg;gj;jpuj;ij  
,uj;Jr; nra;jy;

,y. 19A ey;ytj;j tPjp> kfufkitr; 

Nrh;e;j jw;NghJ epa+rpyhe;jpy; trpj;J 

tUk; fl;Lfk;gy mg;GfkpyNf mkpy 

epte;jp n[aulld Mfpa ehd; ,y. 

35> vk;.b.vr;. n[ath;jd khtj;j 

ghJf;fitr; Nrh;e;j jw;NghJ ,y. 8/2> 
41> ];ghd; lth;> nlk;gsh;]; tPjp> kTz;l; 

ytpdpahtpy; trpj;J tUk; Jrhu gphpae;j 

fkyj; vd;gthpd; rhh;ghf toq;fg;gl;lJk; 

MH.vk;.b. uj;ehaf;f nfhOk;G gpurpj;j 

nehj;jhhprpdhy; 2016.02.17Mk; jpfjp 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJkhd mw;Nwhzp 

jj;Jtg;gj;jpuk; jw;NghJ Kjy; ,uj;Jr; 

nra;ag;gl;Ls;sjhf ,yq;if rdehaf 

Nrh\ypr FbauR murhq;fj;jpw;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj; jUfpd;Nwd;.

fl;Lfk;gy mg;GfkpyNf

mkpy epte;jp n[aul;d.

18.02.2022

nfhOk;G khefu rig
nfhOk;G khefu rigapd; %yk; 2021.09.17Mk; jpfjpa 2245/30Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdp 

mwptpj;jypy; gpuRhpf;fg;gl;lJ.

(1952Mk; Mz;bd; 6Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w jug;gLj;jg;gl;l Jiz tpjpr; rl;lk;) 

1989.01.20Mk; jpfjpaplg;gl;l mjptpNrl tu;j;jkhdp 541/17Mk; ,yf;f Jiz tpjpr;; rl;lj;jpd; 

VMk; ghfj;jpd; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;

tpiyf;Nfhuy;  / Nfs;tpfSf;fhd miog;G
jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpjhuh;fs; / tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; nghUl;fs; / Nrit toq;fy;fSf;fhf nghwpaplg;gl;l 

Nfs;tpfs; nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; miof;fg;gLfpd;wd. 

njh. 

,y.
Nfs;tp  ,y. tpguk;

Nfs;tpjhuu;fs;/ 
tpiykDjhuu; 

fspd; jifik

kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tp 

/ tpiykD 

Mtzf; 

fl;lzk;

tpiykD Kwp / gpiz 

ngWkjp &gh

gpiz 

Kwpapd;  

nry;Ygbf; 

fhyk;

1. CPD/12/0272/2022 mr;rbf;fg;gl;l gbtq;fisf; 

nfhs;tdT nra;jy; 

(mwptpj;jy;> Qhgfg;gLj;Jjy;> 

njhifkjpg;G Gs;sptpguk; kw;Wk; 

Nfhhpf;if mwptpj;jy; gbtk;) 

tu;j;jfg; gjpTld; 

,e;j tifahd 

toq;fy;fs;/ 
Nritfspy; 

mDgtj;ij 

ngw;w 

toq;Feu;fs;/ 
Nrit 

toq;Feu;fs;

&gh 5>400.00

10>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; 

gzk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz Kwp

150 

ehl;fs;

2. CPD/06/2571/2021 m];g];lh]; rPl;fs;> igz;bq; 

fk;gpfs; kw;Wk; Mzpfis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
&gh 2>160.00

10>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; 

gzk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz Kwp

150 

ehl;fs;

3 CPD/09/3109/2021 Rfhjhu Fzkhf;fy; 

jpizf;fs kj;jpa kUe;Jf; 

fsQ;rparhiyf;fhd fhg;GWjp
&gh 2>160.00

20>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; 

gzk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz Kwp

150 

ehl;fs;

4 CPD/18/2912/2021 Kd;thh;g;G nfhq;fpwPl; 

nghUl;fis toq;Fjy;
&gh 5>400.00

100>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; 

gzk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz Kwp

150 

ehl;fs;

5 CPD/15/2362/2021 khefu nghUshsh; 

jpizf;fsj;jpw;fhd ICT 
MNyhrid Nritfs;

&gh 5>400.00

100>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; 

gzk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz Kwp

150 

ehl;fs;

6 CPD/09/2921/2021 gyiffs; kw;Wk; xl;Lg;gyif 

rPl;Lfis toq;Fjy;
&gh 5>400.00

100>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; 

gzk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz Kwp

150 

ehl;fs;

7 CPD/08/290-111/2022 Mw;W kzy;> nrq;fy; kw;Wk; 

rptg;G kz; toq;Fjy;
&gh 2>160.00

100>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; 

gzk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz Kwp

210 

ehl;fs;

8 CPD/08/290-11/2022 fw; Jfs;fs; kw;Wk; 6”x4”, 
6”x9” fw;fs; toq;Fjy;

&gh 5>400.00

325>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; 

gzk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz Kwp

210 

ehl;fs;

9 CPD/08/290-1/2022 rpW fw;fs; (Metal) toq;Fjy;

&gh 5>400.00

1>000>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; 

gzk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz Kwp

210 

ehl;fs;

tpiykD Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kiw 01 - nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J (www.colombo.mc.gov.lk) jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. 

I.  kPsspf;fg;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij gpd;tUk; tifapy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

 m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; Ngzg;gLk; 167-1-001-6-3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F 

tuT itf;fyhk;.

 M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT fUkgPlq;fspy; thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiu nrYj;jyhk;.

tl;lhu mYtyfk; 04>

 ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid>

 nfhOk;G - 06.

tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT>

 khspfhfe;j> nfhOk;G - 10.

II. gw;Wr;rPl;L / tq;fp tuTj; Jz;il tpiykD Mtzq;fSld; fl;lhak; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

Kiw 02 - efu kz;lg tstpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

m.  xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij 2022-03-14Mk; jpfjp tiuahd Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; efu kz;lg fhrhsh; fUkgPlj;jpw;F nrYj;jp kw;Wk; vOj;J 

%ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> kj;jpa ngWif jpizf;fs 

mYtyfj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

M.  tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fs; 2022 khh;r; 14Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;Fg; gpd; toq;fg;glkhl;lhJ / ,izajsj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;s KbahJ.

,.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpfspy; 

nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022 khh;r;; 15Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;spLjy;; Ntz;Lk;. 

<.  2022 khh;r; 15Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykD Vw;Wf;nfhs;tJ KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; ,Wjp Neuj;jpw;F gpd; 

fpilf;fg;ngWk; Nfs;tp/ tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; gpd;du; Nfs;tp/ tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;j 

ehs; nghJ tpLKiw jpdkhf mwptpf;fg;gl;lhy;> mLj;J tUk; Ntiy ehspy; 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykDf;fs; %lg;gLk;. 

Nfs;tp/tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; gq;Nfw;gjw;F Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd;; mq;fPfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; mDkjpf;fg;gLtu;. 0112- 686389> 0112-686369> 0112-662329 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; jiyik fzf;fhsu; 

(ngWif) mth;fsplkpUe;J Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

c.  5.0 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gl;l Nfs;tp/ tpiykDf;fisf; nfhz;l Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; 1987Mk; Mz;bd;; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpw;F mika nghJ xg;ge;jg; gjpTld; gjpT nra;j gpd; PCA (3) Mtzj;ij rku;;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

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

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

mw;Nwhzp jj;Jtg;gj;jpuj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

,y. 19A ey;ytj;j tPjp> kfufkitr; 

Nrh;e;j jw;NghJ epa+rpyhe;jpy; trpj;J 

tUk; Jrpj;j rQ;rPt fkyj; Mfpa 

ehd; ,y. 19A> ey;ytj;j tPjp> 

kfufkitr; Nrh;e;j jw;NghJ ,y. 

8/2> 41> ];ghd; lth;> nlk;gsh;]; tPjp> 

kTz;l; ytpdpahtpy; trpj;J tUk; 

Jrhu gphpae;j fkyj; vd;gthpd; 

rhh;ghf toq;fg;gl;lJk;> 2018.01.01Mk; 

jpfjpaplg;gl;l [P.V.rP. ngNuuh nfhOk;G 

gpurpj;j nehj;jhhprpdhy; 2018.01.09Mk; 

jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJkhd 

mw;Nwhzp jj;Jtg; gj;jpuk; jw;NghJ 

Kjy; ,uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;sjhf 

,j;jhy; mwpaj; jUfpd;Nwd;.

Jrpj;j rQ;rPt fkyj;

18.02.2022

mw;Nwhzp jj;Jtg;gj;jpuj;ij 
kPsg;ngwy;

,j;jhy; ,yq;if [dehaf Nrh\ypr FbauRf;Fk; 

nghJ kf;fSf;Fk; mwpaj;jUtjhtJ 16286k; 

,yf;fj;jpy; 06/08/2015 jpfjpaplg;gl;L rl;lj;juzpAk; 

gpurpj;j nehj;jhupRkhd P. Fkhurhkp Kfjhtpy; 

jtkyu; mupaFzuhrh vd;gtupd; ngaupy; 

,uhN[];tup mupaFzuhrh Mfpa vd;dhy; 

epiwNtw;wg;gl;l mw;Nwhd jj;Jtg;gj;jpuk; 21/02/2022 
Kjy; kPsg;ngwg;gLtNjhL ,uj;Jk; nra;ag;gLfpwJ. 

,d;W Kjy; mw;Nwhzpj; jj;Jtf;fhuuhy; 

Nkw;Fwpg;gpl;l mw;Nwhzpj; jj;Jtg;gj;jpuj;jpd; 

fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU nraYf;Fk; 

eltbf;iff;Fk; ehd; nghWg;ghfkhl;Nld;.

,uhN[];tup mupaFzuhrh
21.02.2022
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jphpif> kpsF> fUth> fuhk;G> ntw;wpiy 

cs;spl;l rpW gaph;r;nra;if mgptpUj;jp> mit rhh;e;j njhopy;fs; 

kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

TOM EJC khq;fd;Wfs; toq;Fjy; - 2022Mk; tUlk;
ngWif ,y. MPC/2022/01

01.  fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jphpif> kpsF> fUth> fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l rpW gaph;r;nra;if 
mgptpUj;jp> mit rhh;e;j njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;rpd; nrayhsh; 
rhh;gpy; mikr;R ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; mikr;rpdhy; nraw;gLj;jg;gLk; Vw;Wkjp 
nra;ag;gLtjw;fhd khk;gor; nra;if nraw;wpl;lj;jpw;F Njitahd TOM EJC khq;fd;Wfis 
nfhs;tdT nra;tjw;fhf 2022Mk; tUlj;jpy; fkj;njhopy; jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;J 
nfhz;Ls;s “A” ju ehw;W Nkilahsh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp  nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

02. tpiyf;Nfhuy;fs; Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Kiwapy; (NCB) Nkw;nfhs;sg;gLk;.

03.  kjpg;gPL nra;ag;gl;l Nfs;tpapd; ngWkjp 70 kpy;ypad; &ghthFk;. (fd;Wfspd; ngWkjp kw;Wk; 
Nghf;Ftuj;Jf; fl;lzk; cl;gl)

04.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; toq;Feh;fs; mikr;rpd; gpujhd fzf;fhshplk; (njhiyNgrp ,y. 011-2078811) 
Nkyjpfj; jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld;> gj;juKy;iyapy; mike;Js;s mikr;rpd; 
fzf;Fg; gphptpy; 2022-02-23Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-15Mk; jpfjp tiuahd flik ehl;fspy; K.g. 
9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,U 
efy;fspyhd tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 20>000.00 &gh kPsspf;fg;glhj 
tpiykDf; fl;lzj;ij mikr;rpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jjd; %yk; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ tpiykDf;fSld; kPsspf;fg;gLk; 100>000.00 &gh 
ngWkjpahd tpiykDg; gpiz Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,ij nuhf;fg; gzkhf 
my;yJ kj;jpa tq;fpahy;; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpy; ngw;Wf;nfhz;l tq;fpg; 
gpiz Kwpahfr; rkh;g;gpf;fyhk;. gz itg;gpd; %yk; gpiziar; rkh;g;gpg;gjhdhy; mikr;rpd; 
rpwhg;gUf;F gzk; nrYj;jpaikf;fhd gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpia tpiykDTld; rkh;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.

06.  Kiwahfg; g+h;;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vdj; 
jahhpj;J ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j ngWifapd; 
ngah; kw;Wk; ,yf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L kPz;Lk; mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L 
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07.  tpiykDf;fis 2022-03-16Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; ~~jiyth;> 
ngWiff;FO> fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jphpif> kpsF> fUth> fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l rpW 
gaph;r;nra;if mgptpUj;jp> mit rhh;e;j njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f 
mikr;R> 16Mk; khb> R`{Ugha> gj;juKy;y|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; 
my;yJ mikr;R mYtyfj;jpd; fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nehpy; 
nfhz;Lte;J cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; kw;Wk; Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;glhj 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;T 2022-03-16Mk; jpfjp gp.g. 
2.05 kzpf;F mikr;rpd; Nfl;Nghh; $lj;jpy; ,lk;ngWk;. ,jpy; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ 
mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

08.  tpiykDf;fspd; xU gFjpia my;yJ midj;ijAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; 
chpikia mikr;rpd;  ngWiff;FO / mikr;rpd; nrayhsh; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

jiyth;>
mikr;R  ngWiff;FO>
fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jphpif> kpsF> fUth> fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l 
rpW gaph;r;nra;if mgptpUj;jp> mit rhh;e;j njhopy;fs; kw;Wk; 
Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R>
16Mk; khb> R`{Ugha> gj;juKy;y.

ngWif mwptpj;jy;
Rfhjhu> RNjr kUj;Jtk;> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G>

kfsph; tptfhuk; kw;Wk; r%f eyd;Ghp mikr;R

Cth khfhz rig - gJis
Cth khfhz rigapd; Rfhjhu> RNjr kUj;Jtk;. ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G> kfsph; tptfhuk; 

kw;Wk; r%f eyd;Ghp mikr;rpd; ngWiff;FOtpd; jiytuhy; 2022 khh;r; 16 tiu itj;jparhiyf;F 

Njitahd fPo;f;fhZk; kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhf mq;fPfhuk; ngw;w epWtdq;fs; my;yJ 

mth;fsJ gpujpepjpnahUthplk; ,Ue;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02) ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w jifikahd epWtdq;fs;  Nfs;tpjhuh;fs;> gpujpepjpfshy;

 m)  gJis> MH.vr;. Fzth;jd khtj;j> Rfhjhu mikr;rpd; nrayhshplk; vOj;J%y tpz;zg;gk; 

(cWjp nra;ag;gl;l gpujpAld;) tpahghu gjpTr; rhd;wpjOld rkh;g;gpj;J

   kw;Wk;

 M)   gJis> MH.vr;. Fzth;jd khtj;j> Rfhjhu mikr;rpd; fzf;fhshplk; fPo;f;fhZk; kPsspf;fg;glhj 

Mtzf; fl;lzj;jpid nrYj;jpa gpd;G Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njhlh; 

,y.
cgfuzk; msT

kPsspf;fg; 

glhj 

Mtzf; 

fl;lzk;

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; gpiz

fhrhf 

vdpy;

tq;fpg; 

gpiz %yk; 

vdpy;

01 ENT Operating Microscope 01

3000/= 1% 2%

02 5 Part Hematology Analyzer 01

03 Fully Automated Biochemistry Analyzer 01 

04 ICU Ventilator 04

05 Anaesthetic workstation with ventilator and monitor 01

06 Theatre table 01

07 Theatrr Lamp 01

03.  2022.02.23 Kjy; 2022.03.16 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu gJis>    

MH.vr;. Fzth;jd khtj;j> Rfhjhu mikr;R gzpkidapd; fzf;Fg; gphptpy; Nfs;tp Mtzq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  2022 khh;r; 16 K.g. 10.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW nghwpaplg;gl;l rfy Nfs;tpfSk; 

(%yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpAld;) gjpTj; jghypy; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F mDg;Gjy; my;yJ 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

05.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; mf;Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld;> Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ 

mth;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; ,t;Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.

06. ,J gw;wpa ngWiff;FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;>

mikr;R ngWiff;FO>

Rfhjhu> RNjr kUj;Jt> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G> kfsph; tptfhuk; kw;Wk;

r%f eyd;Ghp mikr;R>

MH.vr;. Fzth;jd khtj;j> gJis.

2022.02.23

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

ngUe;njUf;fs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;ifapd; mjpNtf neLQ;rhiyapd; tUkhdj;jpdhy; epjpaplg;gl;lJ

Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy;

xg;ge;j ,y: RDA/COM&M/PRC/2022/MNT/03

1.  xg;ge;j ,y: RDA/COM&M/PRC/2022/MNT/03 ,d; fPohd Nkw;gb nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhu rig (RDA) ,d; rhHghf mjpNtf neLQ;rhiy ,af;f guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt 

gphptpd; ngWiff; FOtpd; jiytH miof;fpd;whH. KOikahd tpguq;fs; tpiykD Mtzq;fspy; 

fhzg;gLk;. vy;yh tpiykDTlDk; &. 50>000.00 ,w;fhf XH tpiykDg;gpiz ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

2.  MHtKs;s jifikahd tpiykDjhuHfs;> gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu 

rig mjpNtf neLQ;rhiy ,af;fg;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT> ngWifg; gphptpypUe;J Nkyjpf 

jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhiyNgrp: 038-2289122> ngf;]; 0382289560) mj;Jld; ,ytrkhf 

mYtyf Neuq;fspy; tpiykD Mtzq;fis ghprPypf;fyhk;.

3.  kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &. 1>000.00 + 80 (VAT) nrYj;Jtjd; Nghpy; 09.00 kzp Kjy; 14.30 kzp 

tiu 2022.02.23 Kjy; 2022.03.16 tiu gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu 

rig> gzpg;ghsH (EOM&M gphpT) ,w;F XH vOj;J %y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy; MHtKs;s 

tpiykDjhuHfSf;F Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

4.  2022.03.16k; jpfjp 14.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;G gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhu rig> gzpg;ghsUf;F (EOM&M gphpT) tpiykDf;fs; tpepNahfpf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. rKfkspf;Fk; tpiykDjhuHfspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

%lg;gl;lTld; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

5.  tpiykD nry;YgbahFk; fhyk; 2022.06.15 tiuahFk;.

6.  xt;nthU tpiykDTlDk; XH tpiykDg;gpiz ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpiz 2022.07.13 

tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

EOM&M gphptpw;F gpujpgypg;G ];bf;fHfs; kw;Wk; NkyUf;F ];bf;fHfs; 

(Re ec  ve S  ckers & Overlay S  ckers) I nfhs;tdT nra;tjw;fhd miog;G

jiytH

EOM&M gphptpd; ngWiff; FO

Nk/gh gzpg;ghsH (EMO&M gphpT)

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

f`l;lf`N`d> ty;fk>

gz;lhufk.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

ePh; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig (NWSDB)
Mh;t ntspg;ghl;bw;fhf miog;G

aho;g;ghzk; kw;Wk; fpspnehr;rp ePh; toq;fy; nraw;wpl;lj;jpw;fhf #oy; 

fz;fhzpj;jy; jdpegh; crhj;Jizahsh; (Njrpa) xUtiu epakpj;jy;

Contract No.: PD/JKWSSP/Env. Monitoring Consultant/2021/01
ADB LOAN No.: L 3603-SRI, L3604-SRI

,q;Nf tpghpf;fg;gl;Ls;s Nritfis toq;Ftjw;fhf mth;fspd; Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhf Njrpa 
ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rigapd; (NjePttr) rhh;ghf jFjpAs;s crhj;Jizahsh;fs; mikr;R 
crhj;Jizahsh;  FOthdJ miof;fpd;wJ. Mh;tKs;s crhj;Jizahsh;fs; ifNaw;wg;gl;l epfuhd 
gzpxJf;fPLfspd; tpsf;fk;> epfuhd epge;jidfspd; mDgtk;> nghUj;jkhd jpwd;fisAila gzpahl;fs; 
,d;Dk; gyTk; Nghd;w ,e;j Mh;t ntspg;ghl;by; Njitg;gLj;jg;gl;Ls;s jftiy rkh;g;gpj;jy; %yk; Nritfis 
nraw;gLj;Jtjw;fhd jifikfis mth;fs; nfhz;Ls;shh;fnsd;w jftiy toq;fy; Ntz;Lk;. mth;fspd; 
jifikfis Nkk;gLj;Jtjw;fhf crhj;Jizahsh;fs; kw;wth;fSld; ,ize;J nrayhw;wyhk;.

jdpegh; crhj;JizahsUf;fhd jFjpiaAk; jifikiaAk; nfhz;bUg;gjw;fhf rpj;jpfukhd crhj;Jizahsh; 
gpd;tUk; Njitg;gLj;jy;fis g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

gjtp 
epiy

jifik
nghJthd 
mDgtk;

nraw;wpl;lk; 
njhlh;ghd 
mDgtk;

Fwpg;Gf;fs;

Mff;$ba 
xJf;fg;gl;l 
epjpfs;/ 
kpy;ypad; 
,yq;if 
&ghtpy;

gzp 
xJf;fPl;bd; 
NghJ Nrit 

Vw;ghL.

#oy; 
fz;fhzpj; 
jy; crhj; 
Jizah 
sh;

nghwpapay;> 
,urhadtpay;> 
#oy; 
Kfhikj;Jtk;> 
#oy; 
tpQ;Qhdk; 
Mfpatw;wpy; 
KJkhdpg; 
gl;lk; my;yJ 
,ize;j 
Jiwnahd;W. 
fyhepjp gl;lk; 
tpUk;gj;jf;fJ.

ADB, WB
 Nghd;w 
gyjug;G 
mgptpUj;jp 
tq;fpfspdhy; 
epjpaplg;gl;l 
tFjp V 
nraw;wpl;lq; 
fspd; 
mKy;elhj;jy; 
kw;Wk; 
fz;fhzpj;jy; 
mlq;fyhd 
#oy; 
ghJfhg;Gfspy; 
15 tUl 
mDgtk;. 
Fly;rhh; #oy; 
khriljypd; 
mDgtk; 
Njit.

#oy; 
Kfhikj;Jtk; 
kw;Wk;/ my;yJ 
mgptpUj;jp 
nraw;ghLfs;/
cl;fl;likg;G 
fly;rhh; 
jsq;fs; 
gpuNjrq;fspy; 
ifj;njhopy; 
fspd; 
mDgtk;. 
cg;GePf;fy; 
nghwpj;njhFjp 
my;yJ fly; 
ntspNaw;wk; 
my;yJ 
fly;rhh; Foha; 
thpirfs; 
my;yJ 
fly;rhh; 
khriljy; 
tplaq;fspy; 
Mff; 
Fiwe;jJ xU 
nraw;wpl;lj; 
jpyhtJ 
Ntiy 
nra;jpUj;jy; 
Ntz;Lk;.  

,q;if 
xOq;F 
tpjpfs; 
kw;Wk; eil 
Kiwfs; 
kw;Wk; 
ADB SPS  
Mfpatw;wpy; 
ghpr;rak; 
Nrh;f;fg;gl;l 
jifik 
ahFk;.

10.04

,ilapilNa 
vd;w 
mbg;gilapy; 
SWRO nghwpj; 
njhFjp 
nraw;gl 
itj;jy; 
tiuAk; 
06 ehl;fs;/ 
khjq;fs; 
mz;zsthf 
36 khjq;fs; 
(30 khjq;fs; 
tbtikg; 
gpw;Fk; 
fl;Ltjw;Fk; 
6 khjq;fs; 
nraw; 
ghl;bw;Fk;) 
xU gFjpia 
cs;slf; 
fpaJ.

                                                                                                   
jdpegh; crhj;Jizahsh; njhpT nra;jy; Kiwikia gpd;gw;wp Njrpa ngWif Kfthuhz;ikapdhy; 
gpuRhpf;fg;gl;l crhj;Jizahsh;fis njhpT nra;jy; kw;Wk; epakpj;jy; Mfpatw;wpw;fhd topfhl;bfspy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s eilKiwfSf;fikthf crhj;JizahsnuhUth; njhpT nra;ag;gLthh;. 

Mh;tKs;s crhj;Jizahsh;fs; 2022.02.23 Mk; jpfjpapypUe;J rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpf;Fk; 
gp.g. 4.00 kzpf;Fkpilapy; www.adb.org vd;w ADB  ,d; ,izajsj;jpypUe;J my;yJ www.waterboard.lk  
vd;w NWSDB  ,d; ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;j gpd;dh; my;yJ 021-2220256 vd;w njhiyNgrp %yk; 
my;yJ 021-2220257 vd;w njhiyefy; %yk; my;yJ pdjkwssp@gmail.com  vd;w kpd;dQ;ry; %yk; ngw;w Mh;t 
ntspg;ghnlhd;iw epakkhf;fg;gl;l gbtj;jpy;ADB  ,dhy; ghpe;Jiu nra;ag;gl;l jdpegh; crhj;JizahsUf;fhd 
Mh;t ntspg;ghl;Lf; Fwpg;ig (Template)  jahhpj;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Mh;t ntspg;ghl;bd; td;gpujpahdJ gjpTj; jghypy; my;yJ Neubahf 
2022 khh;r; 9 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gzpg;ghsh; 
(ngWif)> ePh; toq;fy; mikr;R> ,y.: 35> ~yf;jpa nkJu|> ngytj;j> gj;juKy;y vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gLk; 
jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Expression of Interest for Recruitment of Individual Environment 
Monitoring Consultant for Jaffna-Kilinochchi Water Supply Project”  vd;w nrhw;fs; njspthf Fwpg;gplg;gl;L 
mj;Jld; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaUk; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

jiyth;>
Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig.
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