
இலங்கை 
மத்திய 
வஙகியின் 
ஆளுநர் அரச 
கைணக்குகைள் 
த�ொடர்்ொன 
்ொரொளுமன்்ற 
குழுவுக்கு 
அ்ைக்கைப்ட்டுள்்ொர்.

எதிர்வரும் மு�லொம் 
திகைதி அவர் குறித்�

ஆளுநர் அஜித்துக்கு 
பாராளுமன்ற குழு 

விடுத்துள்ள அழைப்பு 
இந� 

வருடத்தின் 
இதுவ்ரயொன 
கைொலப்குதி-
யில் 7,947 
தடஙகு நநொயொ-
்ர்கைள் ்திவொகியுள்்�ொகை சுகைொ�ொர 
அ்மச்சு 

த�ரிவித்துள்்து. கைடந� மூன்று 
மொ�ஙகைளில் அதிகூடிய 
தடஙகு நநொயொ்ர்கைள்

டெங்கு ந�ோயின் 
தோக்கம் மீண்டும் 

திடீடென அதி்கரிப்பு

கிங ரிச்சர்ட் 
்டத்தில் 
நடித்��ற்-
கைொகை சி்றந� 
நடிகைருக்கைொன 
ஒஸகைொர் 
விரு்� வில் ஸமித் தவன்றுள்்ொர்.

அதமரிக்கைொவின் லொஸ ஏஞசல்ஸ 
நகைரில் 94ஆவது ஒஸகைொர் 
விருது வைஙகும் விைொ

சிறந்த நடிகருகககான 

மூன்று நொள் உத்திநயொகைபூர்வ விஜயத்்� நமற்தகைொண்டு 
இலங்கைக்கு வரு்கை �நதுள்் இநதிய தவளிவிவகைொர அ்மச்-
சர் கைலொநிதி எஸ. தஜயசஙகைர்  நநற்று (28) முற்்கைல் ஜனொதி்தி 
நகைொட்டொ்ய ரொஜ்க்ஷ்வ சநதித்�ொர்.  

தகைொழும்பில் நநற்று த�ொடஙகிய ஐந�ொவது 

நநற்று ஜெய்சஙகரை ்சநதித்தந�காது 

இலங்கை த�ொடர்பில் சர்வந�ச நொணய 
நிதியம் (IMF) தவளியிட்டுள்் அறிக் -
்கை்ய ்ொரொளுமன்்றத்தில் சமர்பபிக்கைவுள்-
்�ொகை சமுர்த்தி, சுயத�ொழில் இரொஜொஙகை 
அ்மச்சர் தெஹொன் நசமசிஙகை 
த�ரிவித்துள்்ொர்.

இலஙரக குறித்த IMF இன் 

உணவுப ்ஞசத்தில் 
இருநது எமது நொட்்ட 
அவசரமொகை எவவொறு ்ொது-
கைொக்கை முடியும் என்்்� 
மக்கைள் அ்னவரும் சிநதிக்கை 
நவண்டும் என ந�சிய கைொங -
கிரஸின் �்லவரொன ்ொரொ-
ளுமன்்ற உறுபபினருமொன  
ஏ.எல்.எம். அ�ொ-
உல்லொ

ரணில் ஆல�ாசழை கூறும் 
அ்ளவிற்கு நாட்டு நிழ� 

ந்ரீச்சம்்ைஙகை்் இ்றக்-
குமதி தசயவ�ற்கு விதிக்கைப -
்ட்டுள்் விநசட  ்ண்ட 
வரி்ய கு்்றக்கை அரசொஙகைம் 
தீர்மொனித்துள்்து.

இ�ன்்டி, ஒரு கிநலொகி-
ரொம் ந்ரிச்சம்்ைத்திற்கு விதிக்கைப்ட்டிருந� 200 
ரூ்ொ விநசட ்ண்ட வரி 199 ரூ்ொவினொல் கு்்றக்-
கைப்ட்டுள்்து.

அ�ற்கை்மய நநற்று நள்ளிரவு மு�ல் 
ந்ரீச்சம்்ை இ்றக்குமதியின்ந்ொது

லபரீசசம்பைத்திற்்ாை வரி 
ஒரு ரூபாவா் குழ்றப்பு 

நலொரன்ஸ   
தசல்வநொயகைம்  

மு�லொவது மற்றும் 
இரண்டொவது �டுபபூ-
சியொகை ்்சர் �டுபபூ-
சி்ய த்ற்றுக்தகைொள்் 
விரும்புநவொருக்கு அ�ற்கைொன வொயபபு வைஙகைப-
்ட்டுள்்�ொகை சுகைொ�ொர அ்மச்சு த�ரி-
வித்துள்்து.  அது த�ொடர்பில் சுகைொ�ொர

மு்தலகாவது அலலது இைண்காவது 

Dr. அந்சல குணவரத்தன மறுப்பு 
எரிவொயு �ட்டுப்ொடு கைொரண-

மொகை ்வத்தியசொ்ல தசயற் -
்ொடுகைளுக்கு கைடும் ்ொதிபபு 
ஏற்்ட்டுள்்�ொகை சில த�ொழிற்-
சஙகைஙகைளினொல் முன்்வக்கைப-
்ட்டுள்் குற்்றச்சொட்்ட நிரொ-
கைரிப்�ொகை சுகைொ�ொர நச்வகைள் 
்ணிப்ொ்ர் நொயகைம் விநசட 
்வத்திய நிபுணர் 
்வத்தியர்

ழவத்தியசாழ�்ளில்
எரிவாயு தட்டுப்பாடா?

13ஆவது திருத்�த்்� 
ஏற்றுக்தகைொள்்த் �யொரொகை 
உள்் தரநலொ, ஜனொதி்தி-
யுடனொன சநதிப்் ஏன் 
பு்றக்கைணித்�ொர்கைள் என்்து 
நகைள்விக்குறிநய. அவவொ-
த்றனில் �மிழ்த் ந�சியக் 
கூ ட் ட ் ம ப பி லி ருந து 
தரநலொ தவளிநய-
்றநவண்டும்

TNAயிலிருந்து TELO 
வவளிலய்ற லவண்டும்

இரொமநொ�புரம் 
மொவட்டம் த�ொண்டி 
அருநகை புதுப்ட்-
டிணம் கைடற்கை்ர ்கு -
தியில் கைடல் வழியொகை 
கைடல் அட்்டகை்் 
்டகு மூலம் இலங-
்கைக்கு கைடத்� இருந� நி்லயில் கைடல் அட்்ட-
கைளுடன் நநற்று முன்தினம் (27) மூவர் 
்கைது தசயயப்ட்டுள்்னர்.

க்லடர்கரை

அரமச்சர நைகாஹித்த மறுப்பு 
ரணில் விக்கிரமசிஙகை்வ பிர-

�மரொகை நியமிக்கும் நநொக்கைம் 
இல்்ல என அ்மச்சர் 
நரொஹித்� அந்குணவர்�ன 
த�ரிவித்துள்்ொர்.

அவவொ்றொன ந்ர் ஒருவ்ர 
பிர�மரொகை நியமிக்கும் அ் -
விற்கு த்ொதுஜன த்ரமுனவில் 
எவரும் ்்த்தியக்கைொரர்கைள் 
இல்்ல என அவர் த�ரிவித்துள்்ொர்.

ரணில் பிரதமரா?
எண்்ணலம இல்ழ� 

நலொரன்ஸ தசல்வநொயகைம்  

உ�வி ஒத்து்ைபபுக்கை்் வைங-
குவதில் இநதியொ அயல் நொட்டுக்கு 
முன்னுரி்மயளித்து தசயற்்டும் 
என இலங்கைக்கைொன விஜயத்்� 

நமற்தகைொண்டுள்் இநதிய தவளிவி -
வகைொர அ்மச்சர் கைலொநிதி எஸ தஜய-
சஙகைர் த�ரிவித்துள்்ொர்.  

நநற்்்றய தினம் தகைொழும்-
பில் நிதிய்மச்சர் 

உதவி, ஒத்துழைப்பு்ளுக்கு 
அயல்நாட்டுக்கு முனனுரிழம  

இலங்கையில் புலம்த்யர்ந�வர்கைளின் 
மு�லீடுகை்் ஊக்குவிப்�ற்கைொகை �மிழ்ந� -
சிய கூட்ட்மபபு முன்்வத்துள்் நயொச -
்னகை்் அரசொஙகைம் ஆரொயவுள்்து என 
நீதிய்மச்சர் அலி சபரி த�ரிவித்துள்்ொர்.

ஜனொதி்தியுடனொன சநதிபபின்ந்ொது 
�மிழ்ந�சிய கூட்ட்மபபு முன்்வத்துள்் 
வடக்கு, கிைக்கு அபிவிருத்தி 
நிதியம் த�ொடர்்ொன நயொச்ன

பு�ம்வபயர்ந்தவர்்ளின முதலீடு
குறித்த TNAயின லயாசழை்ள
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அண்ணே, நாட்டில பெட்்ரால் டீசல் 
இல்்ல எணடு பசான்ாலும் ்ராட்டில 
ட்ரபிக் முன்த விட கூடுதலாததா்் 
இருக்குது, எபெடி அண்ணே...

எ்க்கும் ஒ்ர மரமமா இருக்குது, நான 
நி்்க்கிறன இவங்க எல்லாரும் வீடு்க 
ளி்ல்ே ஒரு பெட்்ரால் பசட் ்வததிருக் 
கிறாங்க ்ொல...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

Tuesday 29, March, 2022 1932 - 2022

மூன்று நகாள் உததிந�காகபூரவ விெ�தர்த நமற்ஜககாணடு இலஙரகககு வருரக ்தநதுள்ை இநதி� ஜவளிவி-
வககாை அரமச்சர கலகாநிதி எஸ். ஜெய்சஙகர நநற்று, ெனகாதி�தி நககாட்கா�� ைகாெ�க்ஷரவ ்சநதிதது கலநது-
ரை�காடினகார.  

அறிக்கை வெளியிட்டு 
அறிவிப்பு  

ெம்ஸ ்ொஹிம்

அரசொஙகைத்திற்கு த்ரும்்ொன்்ம ்லம் 
த�ொடர்பில் எந�  சவொலும் கி்டயொது என  
ஸ்ரீலஙகைொ த்ொதுஜன த்ரமுனவின் தசயலொ-
்ர் நொயகைம் சொகைர கைொரியவசம் எம்.பி  த�ரி -
வித்துள்்ொர்.

ஸ்ரீலஙகைொ த்ொதுஜன த்ரமுன கைட்சியின் 
�்ல்மயகைத்தில் நநற்று (28) ந்டத்ற்்ற 

ஊடகைவியலொ்ர் சநதிபபில் கைலந -
துதகைொண்டு கைருத்து

பெருமெபான்மை ெலம 
அரசுக்கு சவபாலல அலல 

நிதியமைச்சரிடம் ஜெய்சங்கர் ஜெரிவிப்பு 

இந்திய ்டனுதவிக்கு   
ஜைாதிபதி நனறி வதரிவிப்பு  

அறிக்ழ் பாராளுமனறில் 
விழரவில் சமர்ப்பிக்் தீர்மாைம் 

ஆைகாயவ்தற்கு அை்சகாஙகம் ்த�கார − அலி ்சப்ரி 

ஒஸ்ார் விருழத 
வவன்ற "வில் ஸமித்" 

நிதி�ரமசசு அறிகரக மூலம் அறிவிப்பு 

"ழபசர்" தடுப்பூசிழய 
வப்ற மக்்ளுக்கு வாய்ப்பு 
-�ணிப்�காைர ்காக்ர அன்வர ஹம்்தகானி  

அ்தகாவுலலகா எம்.பி கருதது ஜ்தரிவிப்பு கநெநதிைகுமகார MP அறிவுரை 

்டத்த முயன்ற மூவர் 
தமிை்த்தில் ழ்து

உக்ெனில் ஆஸ்பத்திரி 
மீதும்  தோககுதல்்கள்

03

ரஷயாவுக்்ாை ஸ்ரீ�ங்ன 
விமாை லசழவ நிறுத்தம்

03

வபாதுஜை வபரமுைவின 
வசய�ா்ளர் நாய்ம் 

சா்ர ்ாரியவசம் சூளுழர 

எதிர்வரும் எந்த லதர்தலிலும் SLPP வவற்றி வபறும்
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பேருவளை எலந்தக�ொட 
ளவட் ப�ொஸ் அணி சம்பியன்

ச�ாழும்பில்  நேற்று  ச�ாடங்கும் ஐந�ா்து பிம்்ஸசடக் மாோட்டில் �லநதுச�ாள்�ற்�ா�  ்ரும� �நதுள்ள இநதிய ச்ளிவி்�ார அமமச்ெர் �லாநிதி எ்ஸ. செய்ெங்�ர்   நேற்று  ெனாதிபதி  ந�ாட்டாபய ராெபக் ஷ,ச்ளிவி்�ார அமமச்ெர் ஜீ.எல்.பீரி்ஸ மற்றும் நிதி 
அமமச்ெர் சபசில் ராெபக் ஷ ஆகிநயாமர ெநதித்து �லநதுமரயாடிய நபாது....

இநதிய கவளிவிவ�ொ� அளைசசர் எஸ். கெயசங�ரின் இலஙள� விெயம்

ேபருவளைவிேேடநிருபர்பி.எம்.எம்முக்தார்

தினகரனின்90ஆவதுஆண்டுநிளைளவ
முன்னிட்டு ேபருவளை மதாளிகதாேேன
விளையதாட்டு ளம்தானத்தில்  ஞதாயிற்றுக-
கிழளம மதாளை இடம்்பற்ை கிரிக்கட்
ேபதாட்டியில்  ேபருவளை  எைந் ்கதாட
ளவட் ேரதாஸ் அணி ேம்பியனதாக ்்ரிவு
்ேயயபபட்டது.இரண்டதாமிடத்ள்
ேபருவளை மக்கதாட ஓரியன்ட் அணி
்பற்ைது.அத்துடன் பதாடேதாளை மதாணவர் -
களுககதானேபதாட்டியில்ேம்பியனதாகமதாளி-
கதாேேனஹீேரதா ேபதாயஸ்அணி்்ரிவதா-
னது.அத்துடன்இரண்டதாமிடத்ள்ேரதாயல்
அணியும்் பற்ைது.இந்ேபதாட்டிநிகழளவ
்ர்ேதாநகளரச்ேேர்ந்பதாஸிசுளபர்ேமற்-

்கதாண்டிருந்ளமவிேேடஅம்ேமதாகும்.அதி-
திகைதாக கைநது ்கதாண்ட ேபதாருவளை
நகரேளபயின்எதிர்ககட்சி்ளைவர்ேேன்
பதாஸி,புரவைர் ேதாசிம் உமர், ேபர்ேகதா
சிட்டி உரிளமயதாைரின் மகன் மின்ேதாஜ்
்தாலீப,தினகரன்,தினகரன்வதாரமஞேரிபத்-
திரிளகயின் பிர்ம ஆசிரியர் ே்.்ேநதில்
ேவைவர்,தினகரன்-தினகரன் வதாரமஞேரி
பத்திரிளகயின் இளண ஆசிரியர் மர்லின்
மரிககதார்,தினகரன்-தினகரன் வதாரமஞேரி
பத்திரிளகயின் பிர்ம உ்வி ஆசிரியர்.
எஸ்.சிறிகதாநத், தினகரன் இளணயத்்ை
ஆசிரியர் எஸ்.எம் றிஸ்வதான்,தினகரன்
உ்விஆசிரியஅஜ்வதாத் பதாஸி,முன்னதாள்
மதாகதாணேளபஉறுபபினர்்பதாறியியைதாைர்
எம்.எம்.எம்அம்்தாத்,சிேரஷடஊடகவிய -

ைதாைர்பி.எம்.எம்முக்தார்.ேபர்ேகதா சிட்டி
முகதாளமயதாைர் மற்றும் பைரும் அதிதிக-
ைதாககைநது்கதாண்டுவீரர்களுககுேதான்றி -
்ழமற்றும்கிண்ணஙகளைவழஙகிளவத் -
்னர்.இந்கிரிக்கட்ேபதாட்டியில்சிைந்
துடுபபதாட்டவீரர், சிைந் பநது வீச்ேதாைர்,
ேபதாட்டியின்்்தாடர்நதாயகன்,சிைந்கைத்
்டுபபதாைர் ஆகிய விருதுகள்  வழஙகி
்கௌரவிககபபட்டளம குறிபபித்்ககது.
இந் கிரிக்கட்  சுற்றுப ேபதாட்டியில் 40
உள்ளூர் அணிகள் பஙேகற்ைன.்ர்ேதா
நகளரச் ேேர்ந் பதாஸி சுளபரதால்  தினக -
ரன்-தினகரன் வதாரமஞேரி பத்திரிளகயின்
பிர்மஆசிரியர்ே்.்ேநதில்ேவைவருககு
நிளனவுச்சின்னம்வழஙகி்கௌரவித்்ளம
விேேடஅம்ேமதாகும்.

தினகரனின் ஆவது ஆண்டு நிறைவு கிரிக்கட் ப�ோட்டியில்90 

    படங்கள் : 

ரஞ்சித் அசங்க, 
இனபபாஸ் சலபாஹூதீன
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தினகரன் விளம்்பரம்
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விற்படன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378
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சு்ப்ேரம் : கோடல : 07.30  -  09.00வடர

பிலவ வருைம் - ்பங்குனி  15

இன்டறைய சு்பதினம்ச்தோழுடக 
்ேரம்

்யோகம்: சித்த-மரண ்யோகம்

3
28மு்தல் 30 வடர

சுபஹ்  - 04.56
லுஹர்  - 12.17
அஸர்  - 03.25
மஃரிப்  - 06.21
இஷா  - 07.30

கனடியன் ட�ொலர்
வோங்கும்
விடல

விற்படன
விடல195.26 204.12

யூர�ொ
வோங்கும்
விடல

விற்படன
விடல278.29 288.81

ஐப்ொன் டயன்
வோங்கும்
விடல

விற்படன
விடல2.1570 2.2543

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வோங்கும்
விடல

விற்படன
விடல185.58 192.47

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வோங்கும்
விடல

விற்படன
விடல263.51 271.91

சுவிஸ பி�ொஙக்
வோங்கும்
விடல

விற்படன
விடல270.59 281.79

அடெரிக்க ட�ொலர்
வோங்கும்
விடல

விற்படன
விடல249.96 259.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வோங்கும்
விடல

விற்படன
விடல183.25 192.37

குறித்த
விடல

குறித்த
விடலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 608.26

குவைத் டினொர் 755.13

ஓெொன் ரியொல் 595.66

கட�ொர் ரியொல் 62.81

சவூதி ரியொல் 61.12

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 62.43

நாணய
மாற்று

“நீ்ர என் புகலிைம் என் அரண்" 
என்றை வரிகள் இன்று இடள்யோர் மு்தல் 
முதி்யோர் வடர உச்ெரிக்கும் மந்திரமோ-
கியுள்ளது.. ேவீன சகோடுந்ச்தோறறைோன 
சகோ்ரோனோவின் ்தோக்கததிலிருந்து 
எம்டம ்போதுகோததுக் சகோள்ள தினமும் 
திருப்போைல் 91 எம் வோழ்வில் சிந்திக்-
கத ்தக்கது.  38 ஆண்டுகளோய் உைல் 
ேலமறறு இருந்்த ஒருவர் குணம் ச்பறை 
்வண்டுசமன துடிததுக் சகோண்டிருந்-
்தோர். அவர் கோலங்கைந்்்தனும் “நிச்ெயம் 
ேைக்கும்" என்றை ஆழமோன விசுவோெத-
்்தோடு இ்யசுவின் ச்தோடுடகக்கோக கோததி-
ருந்்தோர். ஓய்வு ேோளன்று இ்யசு அவரது 
்வண்டு்தலுக்கு செவிெோய்தது உம்மு-
டைய ்படுக்டகடய எடுததுக்சகோண்டு 
ேைந்து செல்லும் என்று கூறினோர்.

அந்்த ்ேரம் அவர் ேலமடைந்்த 
செய்திடய இன்டறைய  ேறசெய்தியில் 
தியோனிக்கின்்றைோம். என்வ ்வண்டு-
்தல்கள் என்்பது உண்டமயோன விசு-
வோெததிடனயும் விடனததிறைன் மிக்க 
்பக்தி செயன்முடறைகளின் சமய் உணர்-
வுகடளயும் ஒன்றிடணத்த வலிடமயு-
ைன் கோததிருக்கும் அன்பு செய்ல .எம் 
விசுவோெ வோழ்விறகு வித்தோக அடமந்-
திடும். என்வ இன்டறைய கோலததின் 
்்தடவகடள கண்ணும் கருததுமோக 
்ேோக்கி இடறையரசின் கூடசைோருங்கி-

யக்க செயன்முடறைகடள முன்சனடுதது 
செல்ல ேோமும் ்பயனுள்ள தூண்களோக 
எங்கடள மோறறிக்சகோள்்வோம்.

சிந்்தடன செய்்வோம். செயற்படு-
்வோம். இந்்த அறபு்த நிகழ்வில் மனி்த 
ெடைங்கடள கைந்து  இடறைெடைததிறகு 
இ்யசு முன்னுரிடம சகோடுதது மறறும் 
்்தடவயில் உள்்ளோடர வோழ்விக்கும் 
கைவுளோக மோறி நிறகின்றைோர். அதது-
ைன் மனி்த முயறசியின் ெோரமோன ேம்-
பிக்டக ்பல ேோடகடள கைந்திருந்்தோ-
லும் ஒருேோள் ்பயனி்ல நிடறை்வறும் 
என்்பட்த இன்டறைய ேறசெய்தி ்படறை-
ெோறறி நிறகிறைது. ேோங்கள் எவவளவு 
கோலம் இடறைவனிைததில் ்வண்டுகின்-
்றைோம் இன்னும் எங்கள் செ்பங்கள்  ஏற-
க்பைவில்ல்ய? என்று ேம்முள் ்கட்போர் 
்பலர். அவர்களுக்கு இ்யசு இன்று விடை-
்தருகின்றைோர். இந்்த எதிர்்போர்பட்ப்ய 
இ்யசு எங்கள் ஒவசவோருவருககும் ேற-
செய்தியின் அடழப்போக விடுக்கின்றைோர். 
இடறை இ்யசுவின் அன்புப ்பணிடய 
கற்போடறையின் ்மல் கடடிசயழுப்ப ஓர் 
இடறை அனு்பவமுள்ள அன்பு ெமூகமோக 
இடணந்திடு்வோம்.

              

வேண்டுதலுக்குப் பலன்

   அருடெ்கோ

அ. அன்ரனி ை்னோஷன்...

தவக்கால சிநதனைபுதுப்பிக்்கததக்்க ேலுசக்தி திட்டங்களுக்கு
அமெரிக்்ககாவின் ஒததுழைப்பு
புதுப்பிக்கத்தக்க வலுசகதி 

திட்டங்களுககு சரவத்தச அபிவி -
ருததிக்ககான ஐககிய அமெரிக்க 
மு்கவர நிறுவனம் (USAID) மூலம் 
்க்டன் வசதி்களை வழஙகுவ்தற்கு 
ந்டவடிகள்க எடுக்கப்்படும் என்று 
அமெரிக்க தூதுவர திருெதி ஜூலி 
சங (Julie Chung) ம்தரிவித்தகார.

ஜூலி சங வுககும் ஜனகாதி்பதி 
த்ககாட்டகா்பய ரகாஜ்பக்ஷவுககும் 
இள்டயில் தநற்று, (28) முற்்ப்கல் 
ஜனகாதி்பதி அலுவல்கததில் இ்டம் -
ம்பற்்ற சந்திப்பின் த்பகாத்த அவர 
இ்தளனத ம்தரிவித்தகார.

அமெரிக்க இரகாஜகாங்கத திளைக -
்கைததின் அரசியல் விவ்ககாரங -
்களுக்ககான உ்தவிச் மசயலகாைர 
திருெதி விகத்டகாரியகா நூலண்ட 
(Victoria Nuland) இலஙள்கககு 
விஜயம் தெற்ம்ககாண்டிருந்்த -
த்பகாது அரசகாங்கம் வழஙகிய ஒதது -
ளழப்ள்ப தூதுவர ்பகாரகாடடினகார.

அண்ளெக்ககாலெகா்க இலஙள்கப் 
ம்பகாருைகா்தகாரம் வீழ்ச்சியள்டந்்த -
ளெக்ககான ்ககாரைங்களை விைக -
கிய ஜனகாதி்பதி , சரவத்தச நகாைய 
நிதியதள்த அணுகும் வி்டயததில் 
அமெரிக்ககாவின் ஒததுளழப்ள்ப 

எதிர்பகாரப்்ப்தகா்கவும் ம்தரிவித்தகார. 
சரவத்தச நகாைய நிதியததிற்கு 
மசல்வ்தற்்ககான அரசகாங்கததின் 
தீரெகானதள்த ்பகாரகாடடிய திருெதி 
ஜூலி சங , இது நீண்்ட்ககால அடிப் -
்பள்டயில் இந்நகாடடுககு முககிய -
ெகானம்தகான்்றகாகும் எனவும் சுடடிக -
்ககாடடினகார.

எந்்தவி்த ம்பகாருைகா்தகார சீரதி -
ருத்தங்கள் தெற்ம்ககாள்ைப்்பட்டகா -
லும், குள்றந்்த வருெகானம் ம்பறு -
தவகாருககு நிவகாரைம் வழங்க 

ந்டவடிகள்க எடுக்கப்்படும் என 
ஜனகாதி்பதி ம்தரிவித்தகார.

ஜனகாதி்பதியின் மசயலகாைர 
்ககாமினி மசனரத, ஜனகாதி்பதியின் 
்தளலளெ ஆதலகாச்கர லலித வீர -
துங்க, அமெரிக்க தூ்தர்கததின் 
பிரதித தூதுவர ெகாரடடின் ம்கலீ 
(Martin Kelly), அரசியல் ெற்றும் 
ம்பகாருைகா்தகார ஆதலகாச்கர சூசன் 
தவகால்த்க (Susan Walke) ஆகி -
தயகாரும் இச்சந்திப்பில் ்கலந்து -
ம்ககாண்்டனர.

்தனக்கு எதிரோன மனுடவ ்பரிசீலிக்க

5 பேர் க�ொண்ட நீதியரசர் குழுவை
நியமிக� வைத்திரிேொல ப�ொரிகவ�

்தகான் ஜனகாதி்பதியகா்க 
இருந்்த ்ககாலததில் ்தகாம் 
வகாழ்ந்்த ம்ககாழும்பு 
ெஹகா்கெதச்கர ெகாவத -
ள்தயில் உள்ை இல் -
லதள்த ஓய்வு ம்பற்்ற 
பின்னரும் ்பயன்்படுததி -
ய்தற்கு எதிரகா்க ்தகாக்கல் 
ம ச ய் ய ப் ்ப ட டு ள் ை 
அடிப்்பள்ட உரிளெ 
மீ்றல் ெனுளவ ்பரிசீ -
லிக்க ஐந்து அல்லது 
அ்தற்கு தெற்்பட்ட 
உறுப்பினர்கள் ம்ககாண்்ட நீதியரசர 
குழுமவகான்ள்ற நியமிதது விசகா -
ரிககுெகாறு முன்னகாள் ஜனகாதி்பதி  

ளெததிரி்பகால  சிறிதசன  
உச்ச நீதிென்்றததி்டம் 
த்ககாரிகள்க விடுததுள் -
ைகார.இது ம்தகா்டரபில்   

ள ெ த தி ரி ்ப கா ல 
சிறிதசன உச்ச நீதிென் -
்றததில் ெனு ஒன்ள்ற 
்தகாக்கல் மசய்்தகார.  

்தனககு எதிரகான 
ெனுளவ மீள்விசகாரளை 
மசய்வ்தற்கு முன்னர 
நீதி்பதி்கள் குழகாம் நிய -
ெனம் ம்தகா்டரபில் உரிய 

தீரெகானம் எடுககுெகாறு பிர்தெ நீதி -
யரசர ஜயந்்த ஜயசூரியவி்டம் அவர 
த்ககாரியுள்ைகார. (்பகா)  

பிம்ஸ்டெக் மாநாடு நநற்று

்�ாழுமபில் ஆரமபம  

(தலகாரன்ஸ் மசல்வநகாய்கம்)  

பிம்ஸ்ம்டகக ெகாநகாடடு நி்கழ்வு -
்கள் தநற்று ம்ககாழும்பு ்பண்்டகாரநகா-
யக்க சரவத்தச ஞகா்ப்ககாரத்த ெண்-
்ட்பததில் உததிதயகா்கபூரவெகா்க 
ஆரம்்பெகானது. தநற்ள்றய தினம் 
பிம்ஸ்ம்டக நகாடு்களின் சிதரஷ்ட 
அதி்ககாரி்கள் ்கலந்தும்ககாள்ளும் அெர -
வு்கள் நள்டம்பற்றுள்ை நிளலயில் 
இன்ள்றய தினம் அளெச்சர்கள் ெட-

்டததிலகான அெரவு்கள் நள்டம்ப்ற-
வுள்ைன.  

இன்ள்றய அெரவில் இந்தியகா, 
்பங்கைகாத்தஷ, பூட்டகான், தந்பகாைம், 
்தகாய்லகாந்து ஆகிய நகாடு்களின் மவளி-
விவ்ககார அளெச்சர்கள் ெற்றும் உயர-
தி்ககாரி்கள் ்கலந்தும்ககாள்ைவுள்ைனர.  

நகாளைய தினம் பிம்ஸ்ம்டக அரச 
்தளலவர்கள் ெகாநகாடு ஜனகாதி்பதி 
த்ககாட்டகா்பய ரகாஜ்பக்ஷவின் ்தளல-
ளெயில் நள்டம்ப்றவுள்ை நிளலயில் 

சில நகாடு்களின் ்தளலவர்கள் ெகாநகாட-
டில் ்கலந்தும்ககாள்ைவுள்ைது்டன் 
தெலும் சில நகாடு்களின் ்தளலவர்கள் 
மசய்ெதி ம்தகாழில்நுட்பம் ஊ்டகா்க 
ெகாநகாடடில் ்கலந்தும்ககாள்ைவுள்ை-
்தகா்க மவளிவிவ்ககார அளெச்சு ம்தரி-
விததுள்ைது.  

தெற்்படி ெகாநகாடு எதிரவரும் 
30ஆம் தி்கதி வளர நள்டம்ப்றவுள்ை 
நிளலயில் அளெச்சர்கள் 
ெட்ட ெகாநகாடடில் 

அரச தவலைர்�ள் ைொநொடு நொவை ஜனொதிேதி தவலவையில்  

சகோழும்பின் புறைேகரிலுள்ள லங்கோ ஐ.ஓ.சி எரிச்போருள் நிரபபு நிடலயசமோன்றுக்கு 
இந்திய சவளிவிவகோர அடமச்ெர் கலோநிதி எஸ்.செய்ெங்கர் ்ேறறு விெயம் செய்துள்-
ளோர். இது ச்தோைர்பில் டுவிடைர் ்பதிவு ஒன்டறை ்பதிவிடடு அவர் இ்தடன ச்தரிவிததுள்-
ளோர்.  

புத்தோண்டு கோல சவளியூர் ்பயணங்கள்;

சமூ� ைவலத்தைங�ளில் 
ேதிவிடுைவத தவிர்க�வும்

சிததிளர புத-
்தகாண்டு ்ககாலப்-
்பகுதியில் ்தெது 
்பயைங்கள் ம்தகா்டர-
்பகான வி்பரங்களை 
சமூ்க வளலத்தைத-
தில் ்பதிவிடுவள்த 

்த வி ர க கு ெ கா று 
்ககாவல்துள்ற ம்பகாதுெக்களி்டம் 
த்ககாரிகள்க விடுததுள்ைது.

அந்்த ்த்கவல்்களை குற்்றவகாளி -
்கள் ்தெககு  சகா்த்கெகா்க ்பயன்்படுத -
திகம்ககாள்ைககூடும் என சிதரஷ்ட 
ம்பகாலிஸ் ஊ்ட்க த்பச்சகாைரும்  
சிதரஷ்ட பிரதி ம்பகாலிஸ்  ெகா அதி்ப-
ருெகான  அஜித தரகாஹை ம்தரிவித-
துள்ைகார.

புத்தகாண்டுககு முன்னதரகா அல்லது 
புத்தகாண்டின் த்பகாத்தகா ்பயைங -
்களை தெற்ம்ககாள்ளும் சந் -
்தரப்்பங்களில் அது

்்போக்குவரதது சேரிெலுக்கு தீர்வோக

க�ொஹுைலயில் புதிதொ� 
பைம்ேொலம் நிர்ைொணம்

ம்ககாழும்பு ந்கரில் நிலவும் ்கடும் 
த்பகாககுவரதது மநரிசலுககு தீரவு 
்ககாணும் வள்கயில் ஹஙத்கரி நகாடடு 
நிதியு்தவியில் இந்்த ம்ககாஹுவல 
தெம்்பகாலம் நிரெகாணிக்கப்்ப-
்டவுள்ைது.

ம்ககாஹுவல தெம்்பகால நிர -
ெகாைப்்பணி்கள் ்க்டந்்த ஜனவரி 
12ஆம் தி்கதி ஆளும் ்தரப்பு பிர்தெ 
ம்ககா்ற்டகா மநடுஞசகாளல்கள் அளெச் -
சர தஜகான்ஸ்்டன் ம்பரனகாண்த்டகா 
ெற்றும் ஹஙத்கரிய வரத்த்க மவளி-
நகாடடு அலுவல்்கள் அளெச்சர 
பீட்டர சியகாடத்டகா ஆகிதயகாரின் 
்தளலளெயில் நிரெகாைப்்பணி்கள் 
ஆரம்பிதது ளவக்கப்்பட்டன. 

இந்்த தெம்்பகாலம் ம்ககாஹுவல சந் -
தியிலிருந்து ம்ககாழும்பு - மஹகாரளை 
120 ்பஸ் ்பகாள்தயில் நிரெகாணிக்கப்்ப-
்டவுள்ைது.

தெம்்பகாலம் நிரெகாணிக்கப்்பட்ட 
பின்னர, தெம்்பகாலததின் கீழ் ்பகு-
தியகால் நுத்கம்ககா்ட - ்களுத்பகாவில 
வீதிககு மசல்ல முடியும். ஹஙத்கரி 
அரசகாங்கத்தகால் நிதியளிக்கப்்பட்ட 
ம்ககாஹுவல தெம்்பகாலம் 297 
மீட்டர நீைமும் 9.4 மீட்டர 
அ்கலமும் ம்ககாண்்டது. 

உக்்ரனில் ஆ்ஸபத்திரி 
மீதும தாக்குதல்�ள்

உகளரனில் ளவததியசகா-
ளல்கள் மீ்தகான ்தகாககு்தல் 
அதி்கரிதது வருவ்தகா்க உல்க 
சு்ககா்தகார ஸ்்தகா்பனம் ம்தரிவித-
துள்ைது.

உகதரனில் ளவததியசகாளல-
்கள், தநகாயகாைர ்ககாவு வண்டி 
ெற்றும் ளவததியர்கள் மீது 
70 இற்கும் தெற்்பட்ட ்தகாக-
கு்தல் சம்்பவங்கள் ்பதிவகாகி-
யுள்ைன. தெலும், குறித்த ்தகாககு்தல் 
எண்ணிகள்க நகாைகாந்்தம் அதி்கரிதது 
வருவ்தகா்க  உல்க சு்ககா்தகார ஸ்்தகா்ப-
னம் ம்தரிவிததுள்ைது.

சு்ககா்தகார தசளவ்கள் மீது ்தகாககு்தல் 
ந்டததுவம்தன்்பது நவீன யுத்தததில் 
மூதலகா்பகாயம் ெற்றும் ்தந்திரங்களின் 

ஒரு ்பகுதியகா்க ெகாறிவிட்டது எனவும் 
ம்தரிவிததுள்ைது. உகளரனில் ெகாரச் 
8 ஆம் தி்கதி ்ககாரகிவ் ந்கரின் ம்தற்த்க 
உள்ை இசியம் என்்ற இ்டததில் 
புதி்தகா்க புதுப்பிக்கப்்பட்ட ெததிய 
ளவததியசகாளலயில் மு்தலகாவது 
்தகாககு்தல் சம்்பவம் இ்டம்ம்பற்றிருந்-
்தது என்்பதும் குறிப்பி்டத்தக்கது.

ரஷயொவுக�ொன ஸ்ரீலங�ன்
விைொன பசவை நிறுத்தம்

இலஙள்கயிலிருந்து மெகாஸ்த்ககா-
வுக்ககான ச்கல விெகான தசளவ்களும் 
தநற்று (28) ம்தகா்டக்கம் ெறுஅறிவித-
்தல் வளர இள்டநிறுத்தப்்படுவ்தகா்க 
ஸ்ரீ லங்கன் எயகாரளலன்ஸ் அறிவித -
துள்ைது.

ரஷயகா- – உகளரன் இள்டதய-
யகான த்பகார ்ககாரைெகா்க குறித்த தீர-
ெகானதள்த தெற்ம்ககாண்்ட்தகா்க ஸ்ரீ 
லங்கன் எயகாரளலன்ஸ் ம்தரிவிததுள்-

ைது. அறிகள்க ஒன்ள்ற மவளியிடடு 
குறித்த விெகான தசளவ நிறுவனம் 
இ்தளனக குறிப்பிடடுள்ைது.

அடமச்சு எண்ணிக்டகடய குடறைக்க  

சு. � அவைசசர்�ள் முன்ைொதிரி
�ொட்டினொல் நொமும் வில� தயொர்
(தலகாரன்ஸ் மசல்வநகாய்கம்)  

அளெச்சரளவயின் எண் -
ணிகள்களய குள்றககுெகாறு 
முன்னகாள் ஜனகாதி்பதியும் 
ஸ்ரீலங்ககா சு்தந்திரக்கடசி-
யின் ்தளலவருெகான ளெத-
திரி்பகால சிறிதசன ம்தரிவித -
துள்ை நிளலயில் ஸ்ரீலங்ககா 
சு ்தந் தி ர க ்க ட சி யி லு ள் ை 
அளெச்சர்கள் ்ப்தவி விலகி முன்ெகா-
திரி ்ககாடடுவகார்கைகானகால் ்தகாமும் 
்தெது ்ப்தவியிலிருந்து வில்கத 
்தயகாரகா்க உள்ை்தகா்க அளெச்சர நகாெல் 
ரகாஜ்பக்ஷ ம்தரிவிததுள்ைகார.  

மஹகாரளையில் நள்ட-
ம்பற்்ற நி்கழ்மவகான்றின் 
பின்னர ஊ்ட்கவியலகா-
ைர்களுககுக ்கருததுத 
ம்தரிவித்த த்பகாத்த 
அளெச்சர இவ்வகாறு ம்தரி -
விததுள்ைகார.   அண்ளெயில் 
ஜனகாதி்பதியின் ்தளலளெ -
யில் நள்டம்பற்்ற சரவ்கடசி 
ெகாநகாடடின் த்பகாது புதிய 

அரசியலளெப்பு ம்தகா்டரபில் ்கருத-
துக்களை மவளியிட்ட முன்னகாள் 
ஜனகாதி்பதி ளெததிரி்பகால சிறிதசன,  
அளெச்சரளவயின் எண் -
ணிகள்களயக குள்றப்்பது 

புதுைரு்டத்திற்கு பின்னர்
எரிகேொருட்�ளின் பிரசசிவன நீஙகும்

புத்தகாண்டுககு பின்னர எரி -
ம்பகாருள் பிரச்சிளன குள்றவ-
ள்டயும் என ்தகாம் எதிரப்்பகாரப் -
்ப்தகா்க வலுசகதி அளெச்சர 
்ககாமினி மலகாககுத்க ம்தரிவித-
துள்ைகார.

்தற்த்பகாதுள்ை பிரச்சிளன-
்கள் தீரக்கப்்படடு, ெக்கள் 
எரிம்பகாருளுக்ககா்க வரிளசயில் ்ககாத-
திருககும் மசயற்்பகாடு எதிரவரும் 
புத்தகாண்டுககு பின்னர முடிவுககு 

ம்ககாண்டுவரப்்படும் என 
அவர குறிப்பிடடுள்ைகார.

நகாடடில் எரிம்பகாருளை 
ம ்ப ற் று க ம ்க கா ள் வ ்த ற் ்க கா ன 
வைம் ்கண்்டறியப்்பட -
டுள்ைது.

அ்தற்்ககான தெலதி்க ஆய்வு -
்கள் இ்டம்ம்பறுகின்்றன.

தெலும் ஒரு வரு்டததிற்குள் 
நகாடடில் எரிம்பகாருளை 
ம்பற்றுகம்ககாள்வ்தற்்ககான

அரசுைனோன TNA ்்பச்சுவோர்தட்த;

்ெளிநாட்டு மத்திய்ஸதம 
அெசியம என்கிறார் சிொஜி

அமெரிக்ககா,  இந்தியகா த்பகான்்ற நகாடு்கள் அரசகாங்கதது -
்டன் ்தமிழ்த த்தசிய கூட்டளெப்ள்ப த்பச மசகான்னகால் 
அவர்களை ெததியஸ்்தம் வகிக்க மசகால்லி கூறுங்கள். 
அள்தவிடுதது எந்்தவி்த சரவத்தச ெததியஸ்்தம் இல்லகா -
ெல் அரசகாங்கதது்டன் த்பச மசல்வம்தன்்பது ்தற்ம்ககா -
ளலககு ஒப்்பகானம்தன முன்னகாள் ்பகாரகாளுென்்ற 
உறுப்பினரும் ்தமிழ் த்தசியக ்கடசியின்

எரிைொயு சிலிண்டர்�ள் அதி� விவலககு விற்ேவன

லிடதரகா சளெயல் எரிவகாயு 
விநிதயகா்க மு்கவர்கள் 6 த்பர இள்ட 
நிறுத்தப்்படடுள்ைனர. சளெயல் 
எரிவகாயு விநிதயகா்க ந்டவடிகள்க்களின் 
த்பகாது அவர்கைகால் முன்மனடுக்கப்்பட -

்ட்தகா்க கூ்றப்்படும் தெகாசடி்களை ்கருத -
தில் ம்ககாண்டு இ்தற்்ககான ந்டவடிகள்க-
்கள் முன்மனடுக்கப்்படடுள்ைன.

ெததிய ெகா்ககாைம், ஊவகா 
ெகா்ககாைம் ெற்றும் சப்ர்கமுவ

1418 கிபலொ: சட்்டவிபரொத மீன்பிடி ைவலயு்டன் நேகரொருைர் வ�து  
தலகாரன்ஸ் மசல்வநகாய்கம்  

 
்க்டற்்பள்டயினரும் ம்பகாலிசகாரும் 

இளைந்து ென்னகார உப்புககுைம் 
்பகுதியில் தெற்ம்ககாண்்ட விதச்ட 
த்தடு்தல் ந்டவடிகள்கயின் த்பகாது 
சட்டவிதரகா்தெகா்க 1418 கிதலகா மீன் 
பிடி வளல்களை ்தம்வசம் ளவததி -

ருந்்த சந்த்த்கந்பர ஒருவளர ள்கது 
மசய்துள்ை்தகா்க ்க்டற்்பள்டயினர 
ம்தரிவித்தனர  

்தள்டமசய்யப்்பட்ட வளல்களை 
மீன்பிடி ந்டவடிகள்க்களுக்ககா்க சட்ட-
விதரகா்தெகா்க உ்பதயகாகிதது வருவது 
ம்தகா்டரபில் ்த்கவல் கிள்டத்தள்தய-
டுதது அ்தளன ்தடுககும் வள்கயில் 

்க்டற்்பள்டயினரும் ம்பகாலிசகாரும் 
விதச்ட த்தடு்தல் ந்டவடிகள்க்களை 
தெற்ம்ககாண்டுள்ைனர.  

 அ்தன்த்பகாது 1418 கிதலகா ்தள்ட -
மசய்யப்்பட்ட மீன்பிடி வளல்களு-
்டன் ஒருவர ள்கது மசய்யப்்படடுள்-
ை்தகா்க ்க்டற்்பள்டயினர 
ம்தரிவித்தனர.  

ச்போலிஸோர் வி்ெை அறிவித்தல்



வே ர்ல்ட் விஷன் லங்கா, தனித்-
துவமகான இயற்் விவ -
சகாயத் திட்்டத்தின் இறுதி 

மதிப்பீட்டின் முக்கிய ்ண்டுபிடிப்பு -
்்ை முன்்வக்கும் நி்ழ்வ ்்டநத 
25 ஆம் தி்தி க்காழும்பில் உளை அபே-
்மவில் ந்டத்தியது. க்காரியகா சர்வபதச 
ஒத்து்ைப்பு மு்்மயின் (KOICA) 
ஆதரவு்டன் இத்திட்்டத்தின் மூலம் மட் -
்டக்்ைப்பு மகாவட்்டத்தில் வறிய சிறு 
விவசகாயி்ளின் வகாழ்வ பமம்ேடுத் -
தும் சூைல் மறறும் நி்லயகான உணவு 
மு்ை்்ை பமம்ேடுத்துவதறகு World 
Vision உறுதிபூண்டுளைது.  

 இயற்் விவசகாயம் என்ேது ஒரு 
முழு்மயகான சூைலியல் விவசகாய 
மு்ை ஆகும். இது மூடுே்்ட, மண் 
ேகாது்காப்பு விவசகாய நுட்ேங்்ைப் 
ேயன்ேடுத்துகிைது. இநத கசயல்மு்ை -
யில் இயற்்யகான பூச்சிக்கால்லி்ள 
மறறும் உரங்ள, ேயிர் சுைறசி மறறும் 
ேசுநதகாள ேச்ை ஆகியன ேயன்ேடுத் -
தப்ேடுகின்ைன.  

  பவர்ல்ட் விஷன் லங்காவின் சர்வபதச 
வை அபிவிருத்தி மறறும் மு்கா்மத்து-
வப் ேணிப்ேகாைர் கஷல்பி ஸப்டப்பிள -

்டன் இது குறித்து கூறு்்யில், "KOICA 
திட்்டத்தில், இயற்் விவசகாயம் 
மறறும் எளி்மயகான, கசலவு கு்ைநத, 
வகாழக்்்்ய மகாறறும் தன்்ம ஆகி -
யவறைகால் நகான் மி்வும் இலகுவில் 
கநகிழவுறபைன். உறேத்தி்ய அதி்ரிப்-
ேது, கசலவு்்ைக் கு்ைப்ேது மறறும் 
விவசகாயி்ளுக்கு உரி்ம்யக் க்காடுப்-
ேது முதலகானவற்ை பமலும் முன்கன -
டுக்் நகான் மி்வும் ஆர்வத்து்டன் ்காத்தி -
ருக்கிபைன்" என்று கதரிவித்தகார். 

  முதல் ் ட்்டத்தின் பேகாது, 624 விவசகா -
யி்ளுக்கு இயற்் விவசகாயக் ்ருத்து 
மறறும் இயற்் வை பமலகாண்்ம 
குறித்த ேயிறசியு்டன் வீட்டுத்பதகாட்்ட 
மு்ை அறிமு்ப்ேடுத்தப்ேட்்டது. 

  இத்திட்்டத்தின் இரண்்டகாம் ்ட்்ட-
மகானது அத்ன அண்டிய பிரபதசமகான 
ப்காை்ைப்ேற்ையும் உளை்டக்கி 
விரிவகாக்்ப்ேட்்டது. இநத ்ட்்டத்தில் 
விவசகாயி்ள தங்ள திைன்்்ை-
யும் அறி்வயும் இயற்்யகான 
மு்ையில் தங்ள அயலகாரு்டன் 
ேரிமகாறுவ்தக் ்காண முடிந -
தது, பமலும் இயற்் விவசகாய 
மு்ை்்ைப் ேயன்ேடுத்தி அதி-
்மகான வீட்டுத் பதகாட்்டங்ள 
உண்்டகாகின. கசகாட்டு நீர்ப்ேகாசன 
மு்ை்ள மறறும் அருகிலுளை 
குைங்ள மறறும் பச்லன் 
குைகாய்ள பேகான்ை உளளூர் தயகா-
ரிப்பு்ளின் ேயன்ேகாடு பேகான்ை 
நீர் ஆதகாரங்்ைப் ேயன்ேடுத் -
தும் புதிய கதகாழில்நுட்ேத்்த 
விவசகாயி்ள அறிமு்ப்ேடுத்-
தினர். 

 'நச்சு இல்லகாத பதசம்' மறறும் 

பதசிய அைவிலகான நி்ழவு்ளில் விவ-
சகாயி்ள தங்ள தயகாரிப்பு்்ை சந்த 
இ்ணப்பின் வி்ைவகா் வைங் 
முடிநதது. வகா்ைச்பச்ன ந்ரிலுளை 
இயற்் மரக்்றி நி்லயத்தில் ப்காை -
்ைப்ேறறு பிரபதச விவசகாயி்ள தமது 
உறேத்திப் கேகாருட்்்ை சந்தப்ே-
டுத்த ஆரம்பித்தனர். 

 மூன்ைகாவது மறறும் இறுதி ்ட்்டம் 
இயற்் விவசகாயத்்த வணி்மய-
மகாக்குவதில் ்வனம் கசலுத்தியது. 

இயற்்க் ்ல்வ்ள மறறும் உள-
நகாட்டு நுண்ணுயிரி்ள (IMO) ஜகாம், 
உளநகாட்டு வி்த வஙகி்ள மறறும் 
நகாறறு பம்்ட்ள பேகான்ை தயகாரிப்பு-

்ள கதகா்டர்ேகான வருமகானத்்த உரு-
வகாக்கும் ந்டவடிக்்்்்ை பமம்ே -
டுத்துவ்த பநகாக்்மகா்க் க்காண்்டது 
இத்திட்்டம். மூன்ைகாம் ்ட்்டம் விவ -
சகாயி்ளுக்்கான சந்த வகாயப்பு்்ை 
பமம்ேடுத்த தனியகார் து்ையின் ஈடு -
ேகாட்டிலும் ்வனம் கசலுத்தியது. 
மூன்ைகாம் ்ட்்டமகா், 305 விவசகாயி -
்ளும், 395 புது விவசகாயி்ளும் திட் -
்டத்தில் ஈடுேட்டுளைனர். விவசகாயம் 
கதகா்டர்ேகான ந்டவடிக்்்்ளில் 1,488 
கூடுதல் நேர்்ள பவ்லவகாயப்பு 
கேறறுளைனர்.இயற்் விவசகாயம் 
சமூ்த்திறகும் இயற்்க்கும் ேயன -
ளிக்கிைது. ேல்பவறு வழி்ளில் சமூ -
்ங்ளுக்கு மி்வும் ேயனுளைதகா் 
நிரூபிக்்ப்ேட்டுளைது. மண் மறறும் 

ேல்லுயிர் தரத்தில் குறிப்பி்டத்தக்் 
முன்பனறைம் ஏறேட்்டது, இது சுற -
றுச்சூைலுக்கு நம்ேமுடியகாத நன்்ம -
்்ை வைஙகியது. 

KOICA (க்காரிய சர்வபதச ஒத்து -
்ைப்பு நிறுவனம்) என்ேது க்காரியகா 
குடியரசு மறறும் வைரும் நகாடு் -
ளுக்கு இ்்டபய நட்பு மறறும் கூட் -
டுைவு உைவு்ள மறறும் ேரஸேர 
ேரிமகாறைங்்ை பமம்ேடுத்துவதற -
்கா் ேல்பவறு கூட்டுைவு திட்்டங் -

ளின் மூலம் சர்வபதச ஒத்து்ைப்்ே 
பமம்ேடுத்துவதறகு ேங்ளிக்கும் ஒரு 
அ்மப்ேகாகும் பமலும் இது வைரும் 
நகாடு்ளின் வறு்மக் கு்ைப்பு, 

வகாழக்்்த் தரத்்த பமம்ேடுத்துதல், 
நி்லயகான வைர்ச்சி மறறும் மனிதகா -
பிமகானம் ஆகியவற்ை அ்்டயும் 
பநகாக்்் க்காண்்டது.   

பவர்ல்ட் விஷன் என்ேது ஒரு கிறிஸ-
தவ, நிவகாரண, பமம்ேகாட்டு மறறும் 
ஆதரவு அ்மப்ேகாகும். இது வறு்ம 
மறறும் அநீதி்ய எதிர்க்்வும் குைந்த-
்ள, குடும்ேங்ள மறறும் சமூ்ங்ளு-
்டன் இ்ணநது ேணியகாறைவும் அர்ப்ே-
ணிக்்ப்ேட்டுளைது. 

பவர்ல்ட் விஷன் 1977 ஆம் ஆண்டு 
முதல் இலங்்யில் ்ல்வி, சு்காதகாரம் 
மறறும் பேகாஷகாக்கு, நீர் மறறும் சு்காதகா -
ரம், கேகாருைகாதகார பமம்ேகாடு மறறும் 
சிறுவர் ஆகிய அதன் முக்கிய து்ை்-
ளின் ஊ்டகா்ச் கசயறேடுகிைது பமலும் 
தறபேகாது அதன் நீண்்ட்கால அபிவிருத் -
தித் திட்்டங்ளின் ஊ்டகா் நகாடு முழுவ-
தும் 15 மகாவட்்டங்ளில் 32 இ்டங்ளில் 
பச்வயகாறறி வருகின்ைது. 

மேலதிக தகவலகளுக்கு:

Randilini Fernando   
(Specialist Media Engagement and 

Reputation Risk Mitigation)  
0773401991  

randilini_fernando@wvi.org  
editor.tkn@lakehouse.lk

ஆர�ோக்கிய சமூகத்தை கட்டியயழுப்ப 
ர்போ்தைபய்போருள் ஒழிபபு அவசியம்

ன்றைய கோலகட்்டததில் இலங்க உட்்ப்ட 
உலகின ்பல்ரவறு நோடுகளும் முகம் யகோடுத-
துள்்ள ய்பரும் பி�ச்சி்ையோகப ர்போ்தைப-

ய்போருள் வி்ளஙகுகினறைது. கஞசோ, அபின, 
யெர�ோயின, ஐஸ், மர்ஜுவோைோ, யகோக்்கன எைப 
்பலவ்கயோை ர்போ்தைபய்போருட்கள் புழக்கததில் 
உள்்ளை. 

இவற்றில் எநதையவோரு ர்போ்தைபய்போரு்்ளப 
்பயன்படுததிைோலும் யசோற்்ப ரந�ம் அற்்ப சநரதைோ-
ஷம் கி்்டக்கப ய்பறும். ஆைோல் இப்போவ்ையின 
வி்்ளவோக ஏற்்படும் ்போதிபபுகளும், தைோக்கஙகளும் 
யகோஞசநஞசம் அல்ல.   உ்டல், உ்ளப ்போதிபபுகள் 
மோததி�மல்லோமல் சமூக சீரரகடுகளுக்கும் விததி்டக் 
கூடியதுதைோன இபர்போ்தைப ய்போருட்கள். அரதைரந�ம் 
உயிரிழபபுகளுக்கும் ர்போ்தைபய்போருள் ்போவ்ை 
கோ�ணமோக அ்மயும் எை ஆய்வுகள் மூலம் உறுதிப-
்படுததைப்பட்டுள்்ளது. 

ரமலும் ர்போ்தைபய்போருள் ்போவ்ைக்கு உள்்ளோகி 
உ்டல், உ்ள ரீதியிலோை ்போதிபபுக்களுக்கு சிகிச்்ச 
அளிப்பதைற்கும் அதிக ்பணச் யசலவு ஏற்்படும். 
அதரதைோடு இப்போவ்ைக்கு உள்்ளோகினறைவரகள் 
ய்பரும்்போலும் ய்போரு்ளோதைோ� ரீதியில் வறு்மக்கும் 
உள்்ளோவர. 

 இவவோறு உ்டல், உ்ள ஆர�ோக்கியததிற்கும் சமூக 
நலனகளுக்கும் யகடுதைல்க்்ள ஏற்்படுததைக் கூடி -
யதைோக அ்மநதிருக்கும் இபர்போ்தைபய்போருளின 
்போவ்ை, விற்்ப்ை மற்றும் க்டததைல் என்பை சட்-
்டவிர�ோதைமோை்வ எை உலக்ளோவிய ரீதியில் பி�க-
்டைப்படுததைப்பட்டுள்்ளது. அதைன நிமிததைம் சரவரதைச 
சட்்டஙகளும் உள்நோட்டு சட்்டஙகளும் ்பலப்படுததைப -
்பட்டுள்்ளை. ர்போ்தைபய்போருள் கட்டுப்போட்டு ந்டவடிக் -
்ககளும் விரிவோை அடிப்ப்்டயில் முனயைடுக்கப-
்பட்டு வருகினறைை. 

அப்படி இருநதும் கூ்ட, ர்போ்தைபய்போருள் ்போவ-
்ையும், விற்்ப்ையும் க்டததைல் ந்டவடிக்்கயும் 
யதைோ்டரநதும் அதிகரிததை வணணரம உள்்ளை. அநதை 
வ்கயில் இலங்க்ய எடுதது ரநோக்கிைோல் க்டநதை 
இ�ணய்டோரு தைசோபதைஙகளுக்கு முனபு வ்�யும் 
வி�ல் விட்ய்டணணக் கூடிய நக�ப பி�ரதைசஙகளில் 
மோததி�ம் கோணப்பட்்ட ர்போ்தைபய்போருள் ்போவ்ை -
யும், விற்்ப்ையும், க்டததைலும் இனறு கி�ோமஙகள் 
வ்�யும் ்ப�வல்்டநது விட்்டது. இதைன வி்்ளவோக 
ர்போ்தைபய்போரு்்ள சிறிய அ்ளவில் விற்்ப்ை யசய்-
்பவர முதைல் ய்பரிய அ்ளவில் விற்்ப்ை யசய்்பவர என-
றை்படி வ்ளரச்சிய்்டநதுள்்ளது இதைன வியோ்போ�ம். இரதை-
ர்போனறுதைோன இதைன க்டததைலும் கோணப்படுகினறைது. 

இனறு அதிக வருமோைம் ஈட்்டக் கூடியதைோக 
ர்போ்தைபய்போருள் வரததககமும் க்டததைலும் வி்ளங-
கிக் யகோணடிருக்கினறைை. அதைன கோ�ணததிைதைோல் 
அதைன விற்்ப்ையும் க்டததைலும் அதைகரிததை வணண-
முள்்ளை. ஆைோல் இபர்போ்தைபய்போருள் விற்்ப்ை, 
க்டததைல் மூலம் குடும்்பததிலும் சமூகததிலும் நோட்-
டிலும் ஏற்்ப்டக் கூடிய தைோக்கஙகள், ்போதிபபுக்கள் 
குறிதது இச்யசயலில் ஈடு்படு்பவரகள் எவரும் கருத-
தில் யகோள்வதில்்ல. வருமோைரம அவரக்ளது இலக்-
கோக உள்்ளது. 

 இபர்போ்தைபய்போருள் ்போவ்ை, விற்்ப்ை, க்டத -
தை்லக் கட்டுப்படுததுவதைற்கும் சட்்டஙகள் ்பலப்படுத -
தைப்பட்டுள்்ளை. அதைற்கு ஏற்்ப விரிவோை ந்டவடிக்்க-
களும் முனயைடுக்கப்பட்டுள்்ளை. 

அநதை அடிப்ப்்டயில் ர்போ்தைபய்போருள் குற்-
றைச்யசயல்களில் சம்்பநதைப்பட்்டவரக்்ளக் ்கது 
யசய்யும் ரநோக்கில் க்டநதை வரு்டம் (2021) ரமற்-
யகோள்்ளப்பட்்ட சுற்றிவ்்ளபபு ந்டவடிக்்கயின ர்போது 
95,000 ர்பர சநரதைகததின ர்பரில் ்கது யசய்யப -
்பட்டுள்்ளைர. 

இச்சுற்றிவ்்ளபபின ஊ்டோக 1630 கிரலோ கி�ோம் 
யெய�ோயின, 15 ஆயி�ம் கிரலோ கி�ோம் கஞசோ, 
1377 கிரலோ கி�ோம் யசயற்்க ர்போ்தைபய்போருள்  
்கப்பற்றைப்பட்டுள்்ளை. 'ர்போ்தைபய்போருள் வரத-
தைகம் யதைோ்டரபிலோை குற்றைச்யசயல்களு்டன சம்்பந -
தைப்பட்்டவரகள் எனறை சநரதைகததின ர்பரில் ்கது 
யசய்யப்பட்டுள்்ளவரகள் இவவரததைகததின ஊ்டோக 
ஈட்டியுள்்ள யசோததுக்கள் யதைோ்டரபில் விசோ�்ண -
கள் முனயைடுக்கப்பட்டுள்்ளதைோகக் குறிபபிட்டுள்்ள 
சிர�ஷ்ட பி�தி ய்போலிஸ் மோஅதி்பரும் சிர�ஷ்ட 
ஊ்டகப ர்பச்சோ்ளருமோை அஜித ர�ோெை, 'இநநோட் -
டில் ர்போ்தைபய்போருள் வரததைகம் மற்றும் அதைனு-
்டன யதைோ்டரபு்பட்்ட குற்றைச்யசயல்களில் சம்்பநதைப்பட்்ட 
132 ர்பர தைபபிச் யசனறு ஐக்கிய அ�பு இ�ோச்சியத -
தில் தை்லம்றைவோகியுள்்ளைர. இவரகள் யதைோ்டரபில் 
விசோ�்ணகள் முனயைடுக்கப்பட்டுள்்ளை. இவரகள் 
யதைோ்டரபில் சரவரதைச ய்போலிஸோர (இன்டரர்போல்) 
சிவபபு எச்சரிக்்க விடுததுள்்ளைர' எனறும் கூறி-
யுள்்ளோர. 

 இரதைரவ்்ள ர்போ்தைபய்போருள் க்டததைல், வரத -
தைக யசயற்்போடுக்்ளக் கட்டுப்படுததையவை ய்போலிஸ் 
ர்போ்தைபய்போருள் கட்டுப்போட்டுக்கோை விரஷ்ட 
யசயலணி, சுஙகப பிரிவு மற்றும் க்டற்்ப்்டயிைரின 
ஒதது்ழபபு்டனும் ய்போலிஸோர யதைோ்டரநதும் ந்டவடிக் -
்கக்்ள முனயைடுதது வருகினறைைர. 

நோட்டு மக்க்்ளப ர்போ்தை அ�க்கனில் இருநது 
விடுவிதது ்போதுகோப்பரதை இநந்டவடிக்்ககளின 
ரநோக்கமோகும். அதைைோல் ர்போ்தையற்றை நோட்்்டயும் 
அதைன ்போவ்ையற்றை சமூகத்தையும் உருவோக்க -
யவை முனயைடுக்கப்படும் ரவ்லததிட்்டஙகளுக்கு 
ஆதை�வும் ஒதது்ழபபும் நல்கப்ப்ட ரவணடும். இது 
சமூகததிலுள்்ளவரகளின  ய்போறுப்போகும்.  

-
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தபால கபட்டி இலக்கம் : 834
கதா்லமபசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபக்ஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்பர முகா்ேயாளர் : 2429321

அழிக்க நினைத்திடும் இயல்புனையவரிைத்-
திலும் ப�ொறுனை ்கொட்டுவது மி்க உயர்ந்த 
�ண�ொகும்.

ஒறுததாற்றும் பண்பினார் கண்ணும்கண் ம�ாடிப்
கபாறுததாற்றும் பண்மப த்ல

குறள் தரும் சிநதனை

ஏழு நாடுகள் பங் ககற்கும்
‘பிம்்ஸ்டெக்’  உச்சிமாநாடு

குறைந்த வருமானம் பெறுவவார் 1,488 வெருக்கு 
இயறறகை விவசாயம் மூலம் ப்தாழிலவாய்ப்பு

‘வங்காை விரிகு்டகா ேல்து்ை 
கதகாழில்நுட்ே கேகாருைகாதகார 
கூட்டுைவுக்்கான முன்கனடுப்பு’ 

(Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral 
Technical and Economic Cooperation_- 
BIMSTEC) அங்த்துவ நகாடு்ளின் 
கசயலகாைர்்ள மகாநகாடு பநறறு 28 ஆம் 
தி்தி க்காழும்பில் ஆரம்ேமகாகியது. 
அபதபவ்ை ‘பிம்ஸக்டக்’ உச்சிமகாநகாடு 
நகா்ை 30ஆம் தி்தி க்காழும்பில் ந்்ட-
கேைவுளைது.   

 பிம்ஸக்டக் அ்மப்பின் தறபேகா்தய 
த்ல்மப் ேதவி்ய இலங்் ஏறகி-
ைது. எனபவ இநத 
அ்மப்பின் தற-
பேகா்தய த்லவர் 
இலங்் ஜனகாதிேதி 
ப்காட்்டகாேய ரகாஜ -
ேக் ஷ ஆவகார். எனபவ 
இ ம் ம கா ந கா ட் ் ்ட 
இலங்் இம்மு்ை 
ந்டத்துகிைது. வங்காை 
விரிகு்டகா பிரகாநதியத்-
தில் ஏறேட்டுளை 
முன் ப ன ற ை ங ் ் ை 
அ டி ப் ே ் ்ட ய கா ் க் 
க்காண்டு இம்மகாநகாட்-
டில் ்லநது்ரயகா்டல்-
்ள இ்டம்கேறும் 
என்று எதிர்ேகார்க்்ப்ே-
டுகிைது.   

 2021 ஆம் ஆண்டு 
ந ்ட த் த ப் ே ்ட வி ருந த 
05 ஆவது உச்சிமகா-
நகாடு உல்ைகாவிய 
க்காவிட் கேருந-

கதகாறறு நி்ல்ம ்காரணமகா் உரிய 
பவ்ையில் ந்டத்தப்ே்டவில்்ல. இநத 
நி்லயில் இவவரு்டம் இத்ன ந்டத்த 
இலங்் இணக்்ம் கதரிவித்திருநதது.   

 பிம்ஸக்டக் உறுப்பு நகாடு்ளின் த்ல-
வர்்ள சிலர் பநரடியகா் வரு்் தநது 
்லநது க்காளைவிருப்ேது்டன், சிலர் 
கமயநி்ர் மு்ையின் ஊ்டகா் (ZOOM) 
இ்ணநது க்காளைவுளைனர்.   

 பிம்ஸக்டக் உறுப்பு நகாடு்ளின் இரகாஜ -
தநதிர ேயிறசி அல்லது ் ல்வி நிறுவனங் -
ளுக்கு இ்்டபய ேரஸேர ஒத்து்ைப்பு, 
குறைவியல் விஷயங்ளில் ேரஸேர சட்்ட 
உதவி, பேகாக்குவரத்து இ்ணப்புக்்கான 
திட்்டம் உளளிட்்ட ஆவணங்ள க்காழும்-
பில் ந்்டகேைவிருக்கும் மகாநகாட்டில் 
்்ச்சகாத்தி்டப்ே்டவுளைன.   

 'பிம்ஸக்டக் -மீளதிைன் க்காண்்ட பிரகாந-

தியம், வைமகான கேகாருைகாதகாரம் மறறும் 
ஆபரகாக்கியமகான மக்்்ை பநகாக்கி' 
என்ேது 5வது பிம்ஸக்டக் உச்சிமகாநகாட்-
டின் ்ருப்கேகாருைகாகும்.   

 பிம்ஸக்டக் அல்லது ‘வங்காை 
விரிகு்டகா ேல்து்ை கதகாழில்நுட்ே கேகாரு-
ைகாதகார கூட்டுைவிற்கான முன்கனடுப்பு’ 
என்ேது கதன்கிைக்கு ஆசியகாவிலும் 
அ்மநதுளை ஏழு நகாடு்்ை உளை்டக்-
கிய ஒரு ேன்னகாட்டு அ்மப்ேகாகும். 
இநத அ்மப்பில் இலங்், ேங்ைகா-
பதஷ், இநதியகா, மியன்மகார், தகாயலகாநது, 
பநேகாைம், பூட்்டகான் ஆகிய நகாடு்ள 
உளை்டஙகுகின்ைன. இ்வ அ்னத்தும் 
வங்காை விரிகு்டகா்வச் சுறறியுளை நகாடு-
்ைகாகும்.   

 இநத அ்மப்பின் நிரநதர கசயல்ம் 
்டகாக்்காவில் அ்மநதுளைது. ்ல்வி, 

கதகாழிற்ல்வி, கதகாழில்நுட்ேத் து்ை -்
ளில் ஆரகாயச்சி கசயவது மறறும் ேயிற-
சியளிப்ேது, கூட்டுை்வ வைர்ப்ேதும் 
இதன் பநகாக்்மகாகும். இநத நகாடு்ளின் 

சமூ் கேகாருைகாதகார வைர்ச்சிக்கு, சமூ், 
கதகாழில்நுட்ே மறறும் அறிவியல் து்ை-
்ளில் ஒவகவகாரு நகாடும் மறைவறறுக்கு 

உதவி கசயது எல்பலகாரும் நன்்ம-
ய்்டய பவண்டும் என்ேதும் இதன் 
பநகாக்்ம்.   

 பிம்ஸக்டக் அ்மப்பு, உல் சனத்-
கதகா்்யில் 22 சதவீதத்்த பிரதிநிதித்து-
வப்ேடுத்திய பேகாதும், உல் கமகாத்த உள-
நகாட்டு உறேத்தியில் 4 சதவீதம் மட்டுபம 
இவவ்மப்பு ேங்ளிப்புச் கசயகிைது. 
எனபவ, பிரகாநதியத்தின் சவகால்்்ை 
கவறறி க்காளவதற்கா், உறுப்பு நகாடு -்
ளுக்கி்்டயிலகான ஒத்து்ைப்்ே சிைநத 
மு்ையில் பேணவும், ேகிர்நத முன்பனற-
ைத்திற்கான ேல வகாயப்பு்்ைப் ேயன்-
ேடுத்தவும், உறுப்பு நகாடு்்ை ேலமகா் 

ஊக்குவிப்ேதகா் இநத அ்மப்பின் தற-
பேகா்தய த்லவர் ஜனகாதிேதி ப்காட்்டகா-
ேய ரகாஜேக்ஷ கதரிவித்துளைகார்.   

 ்்டநத ்காலங்்ைப் பேகாலபவ, 
அ்னத்து பிம்ஸக்டக் 
மு ய ற சி ் ளு க் கு ம் 
இலங்் முழு்மயகான 
அர்ப்ேணிப்பு்டன் உளைது 
என்றும், மக்்ளுக்்கா் ேகி-
ரப்ேட்்ட சுபீட்சத்்தயும் 
அ்மதி்யயும் அ்்டநது 

க்காளவதறகு, அ்னத்து பிம்ஸக்டக் 
உறுப்பு நகாடு்ளும் இணக்்மகா்ச் கசயற-
ேடுபவகாம் என்றும் ஜனகாதிேதி ப்காட்்டகா-

ேய ரகாஜேக்ஷ கூறியுளைகார்.    ேல்பவறு 
சவகால்்்ை இலங்் சநதித்திருக்கும் 
சூழநி்லயில் இநதியகா உதவ முன்வந-
துளைது. இவவகாைகான ்கால்ட்்டத்தில் 
க்காழும்பில் ந்்டகேைவிருக்கும் பிம்ஸ-
க்டக் மகாநகாடு இலங்்க்கு ேல்பவறு 
வ்்்ளில் உதவி்்ை வைஙகுவதகா் 
அ்மயும் என்ேபத எதிர்ேகார்ப்ேகா் 
உளைது.    30- ஆம் தி்தி ஜனகாதிேதி 
ப்காட்்டகாேய ரகாஜேக் ஷ த்ல்மயில் 
ந்்டகேறும் அமர்வில் அங்த்துவ நகாடு-
்ளின் த்லவர்்ள ்காகணகாலி மூலம் 
ேஙப்றகிைகார்்ள. தகாயலகாநது பிரதமர் 
மகாத்திரபம பநரில் வரு்் தருவகார்.   
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புதிய தலைலைப் பதவிலய ஏற்கிறார்   
ஜனாதிபதி வ�ாட்ாபய ராஜபக் ஷ

வேரில் ேருல� தந்தும், மைய்நி�ர் ேழியா�வும்   
அங�த்துே ோடு�ளின் தலைேர்�ள் பஙவ�ற்பு

வேர்ல்ட விஷன் ைங�ா ேழஙகும் உதவி



காது ககடகாத குடும்பம ஒன்றில் 
காது ககடகும மகள் ஒருவரின் 
கதததைக் கூறும “ககாடா” என்்ற 
திதைப்படம சி்றநத திதைப்படமாக 
ஒஸகார் விருதத வவன்றுள்்ளது.   

அவமரிக்காவின் வ�ாஸ ஏஞ்-
சல்ஸ நகரில் அநநாடடு கநைப்படி 
ஞாயிற்றுக்கிழதம இைவு ஒஸகார் 
விருது விழா நதடவ்பற்்றது. 
இதில் ஒளி்பைபபு கசதவ ஒன்றில் 
வவளிைான திதைப்படம ஒன்று 
மிகபவ்பரிை விருதத வவல்வது 
இது முதல் முத்றைாகும. ககாடா 
திதைப்படம அபபிள் டீவியில் 
வவளிைானது. சி்றநத நடிகருக்-

கான விருதத, “கிங் ரிசசர்ட” என்்ற 
திதைப்படத்திற்காக நடிகர் வில் 
ஸமித் வவன்றுள்்ளார். சி்றநத நடி-
தகக்கான விருதத, “தி ஐஸ ஒப 
டாமி ்பகை” திதைப்படத்திற்காக, 
நடிதக வெசிகா சாஸவடய்ன் வவன்-
றுள்்ளார். 

உக்தைன் மற்றும ைஷைாவுக்கு 
இதடயி�ான அதமதிப க்பசசு-
வார்த்தத இநத வாைம நதடவ்ப்ற-
வுள்்ள நித�யில் உக்தைன் ெனாதி-
்பதி வவாவ�ாடிமிர் வசவ�ன்ஸகி 
சமைசத்திற்கு தைாைாக இருப்பதாக 
குறிபபிடடுள்்ளார்.  

ைஷை ஊடகவிை�ா்ளர் ஒருவ-
ருக்கு கருத்துக் கூறிை வசவ�ன்ஸகி, 
அதமதிப க்பசசுவார்த்ததயின் ஓர் 
அங்கமாக உக்தைன் நடுநித�தை 
ஏற்கவும, கிழக்கு வடான்்பாஸின் 
அநதஸது ்பற்றி சமைசத்திற்கு 
வருவது வதாடர்பில் க்பசுவதற்கு 
தைாைாக இருப்பதாகத் வதரிவித்துள்-
்ளார்.   

வீடிகைா அதழபபில் க்பசிை 
வசவ�ன்ஸகி, எநத ஒரு உடன்்படிக்-
தகயும மூன்்றாம தைபபினால் உத்-
தைவாதம அளிக்கப்பட கவண்டும 
என்றும சர்வென வாக்வகடுபபு 
ஒன்றுக் உட்படுத்தப்பட கவண்டும 
என்றும வலியுறுத்தியுள்்ளார்.   

“்பாதுகாபபு உத்தைவாதங்கள் 
மற்றும நடுநித�, எமது நாடடின் 
அணு ஆயுதம அற்்ற நித� வதாடர்-
பில் க்பசுவதற்கு நாம தைாைாக இருக்-
கிக்றாம” என்று ைஷை வமாழியில் 
க்பசிை அவர் குறிபபிடடுள்்ளார்.   

துருக்கி ெனாதி்பதி ரிசப ததயிப 
எர்துவான் கடநத ஞாயிற்றுக்கி-
ழதம ைஷைா ெனாதி்பதி வி்ளாடி-
மிர் புடடினுடன் வதாத�க்பசி-
யில் உதைைாடினார். இதன்க்பாது 
க்பசசுவார்த்தததை நடத்துவதற்கு 
இணங்கிைதாகவும க்பார் நிறுத்தம 
மற்றும சி்றநத மனிதாபிமான நித� 
்பற்றி அதழபபு விடுத்ததாகவும 
எர்துவான் அலுவ�கம குறிபபிட-
டுள்்ளது.   

உக்தைன் மற்றும ைஷைாவுக்கு 
இதடகை கநைடி க்பசசுவார்த்தத 
இடமவ்ப்றவுள்்ளதத இரு தைபபும 
உறுதி வசய்தன.   

கடநத நான்கு வாைங்க்ளாக நீடிக்-
கும இநதப க்பாரில், ைஷைாவால் 
உக்தைனின் எநத பிைதான நகதையும 
இதுவதை தகப்பற்்ற முடிைாமல் 
க்பாயுள்்ளது.   

ைஷைா வதாடர்நதும தனது 
கம�திகத் துருபபுகத்ள உக்தைன் 

எல்த�தை கநாக்கி நகர்த்தி வரு-
வகதாடு உக்தைனிை இைாணுவம 
மற்றும இைாணுவ உடகடடதமப-
புகள் மீது வதாடர்நது வான் மற்றும 
ஏவுகதண தாக்குதல்கத்ள நடத்தி 
வருகி்றது. தத�நகர் கிகைவ் உட்பட 
்ப� நகைங்களும ைஷை ்பதடக்ளால் 
வதாடர்நது இ�க்காகி வருகி்றது.   

உக்தைன் எங்கும இதுவதை 1,119 
வ்பாதுமக்கள் வகால்�ப்படடு 
கமலும 1,790 க்பர் காைமதடநதி-
ருப்பதாக ஐ.நா உறுதி வசய்துள்்ளது.   

இதனிதடகை உக்தைனின் 
முக்கிை துத்றமுக நகைமான மரியு-
க்பால் அழிவின் விளிமபில் சிக்கி-
யுள்்ளதாகவும, அங்குள்்ள அதனவ-
ரும வவளிகை்ற கவண்டும எனவும, 
அநநகை கமைர் வாடிம க்பாய்-
வசன்ககா வதரிவித்துள்்ளார்.  

மறுபு்றம ைஷை ெனாதி்பதி புடடி 
“ஆடசியில் வதாடர்நது நீடித்திருக்க 
முடிைாது” என கூறியிருநத அவம-
ரிக்க ெனாதி்பதி கொ த்படன், அக்-
கருத்திலிருநது பின்வாங்கியுள்்ளார். 
ைஷைாவில் ஆடசி மாற்்றம ஏற்்படு-
வதற்கு வலியுறுத்துகிறீர்க்ளா என 
வசய்திைா்ளர்கள் எழுபபிை ககள்-
விக்கு “இல்த�” என ்பதி�ளித்த-
னர். 
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உக்ரைன்–ரைஷ்யா இ்ைய்   
துருககியில் அ்ைதி யேச்சு  

உக்ரைன் சமரைசத்துககு தயார் 

சிறந்த தி்ரைபேைையாக  
யகயாையா ஒஸகயார் விருது

1971 வன்மு்றககு  
எதிரையாக யேயாரையாடைம்

1971 இல் ்பங்க்ளாகதஷில் 
ஆ யி ை க் க ண க் க ா ன வ ர் க ள் 
வகால்�ப்படட ்பாகிஸதான் 
இைாணுவத்தின் வன்முத்ற-
கத்ள எதிர்த்து டாக்காவில் 
கணிசமானவர்கள் ஆர்ப்பாட-
டத்தில் ஈடு்படடனர்.   

்பங்க்ளாகதஷ உணர் -
வுள்்ள பிைதெகள் சங்கத்தால் 
ஏற்்பாடு வசய்ைப்படட இநத 
நிகழ்வில் ்படுவகாத�க்கு 
உள்்ளானவர்கள் நிதனவுகூ-
ைப்படடனர். இதில் முக்கிை 
பிைமுகர்களும ்பங்ககற்றிருநதனர்.   

்பாகிஸதான் அைசு இதற்காக மன்-
னிபபுக் ககடக கவண்டும என்றும 

்பாகிஸதானுக்கு எதிைாக க்பார் 
குற்்ற விசாைதண உடன் நடத்தப்பட 
கவண்டும என்றும ஆர்ப்பாடடக்கா-
ைர்கள் ககாரிக்தக விடுத்தனர்.     

இஸயரைலி் பேயாலிஸயார்  
இருவர் சுடடுகபகயா்ை
வடக்கு இஸகைலிை நகைான 

ஹகதைாவில் இடமவ்பற்்ற தாக்குதல் 
ஒன்றில் இரு வ்பாலிஸ அதிகாரிகள் 
சுடடுக் வகால்�ப்படடுள்்ளனர்.   

இஸகைலிை அைபு பிைதெகக்ள 
இநதத் தாக்குதத� நடத்தி இருப்ப-
தாக வ்பாலிஸார் வதரிவித்துள்்ளனர். 
இைகசிை நடவடிக்தகயில் இருநத 
அதிகாரிகள் அநத தாக்குதல்தாரிகள் 
இருவதையும சுடடுக் வகான்றுள்்ள-
னர்.   

இநதத் தாக்குதலுக்கு இஸ�ாமிை 
அைசு (ஐ.எஸ) குழு வ்பாறுபக்பற்-
றுள்்ளது.   

இஸகைலின் வதற்கு நகைான பீர்-
வெக்பவில் ஐ.எஸ ஆதைவா்ளர் 
என்று அதடைா்ளம காணப்படட 
ஒருவர் நடத்திை தாக்குதலில் நான்கு 
இஸகைலிைர்கள் வகால்�ப்படடு 
சி� நாடகளிக�கை இநதத் தாக்கு -
தல் இடமவ்பற்றுள்்ளது.     

ஷஙகயாய் முைககத்தயால்  
எணபணெய் வி்ை சரிவு
சீனாவின் முக்கிை நிதி மற்றும 

உற்்பத்தி தமைங்களில் ஒன்்றாக 
இருக்கும ெங்காய் நகரில் ்பைநத 
அ்ளவில் முடக்க நித� அைமபிக்கப-
்படட சூழலில் சர்வகதச எண்வணய் 
வித�யில் வீழ்சசி ஏற்்படடுள்்ளது.   

இநத முடக்கத்தால் எண்வணய்க்-
கான ககள்வி குத்றநததத அடுத்து 
பவைண்ட மசகு எண்வணய் பீப்பாய் 
ஒன்று 4.50 வடா�ர்களுக்கு கமல் 
சரிவு கண்டுள்்ளது. இதனால் 
பீப்பாய் ஒன்று 115.80 வடா�ர்க-
்ளாக ்பதிவாகி உள்்ளது.   

எனினும ஓர் ஆண்டுக்கு முன்னர் 

இருநததத விடவும எண்வணய் 
வித� வதாடர்நதும சுமார் 80 வீதம 
அதிகமாகும. உக்தைன் க்பார் வித� 
ஏற்்றத்திற்கு காைணமாகும.     

ஒஸகயார்: ப்தயாகுபேயாளரின்  
முகததில் அ்றந்த ஸமித

ஒஸகார் விருது நிகழ்சசியில் நடிகர் 
வில் ஸமித், தனது மதனவியின் 
கதாற்்றத்ததப ்பற்றி நதகசசுதவைா -
கப க்பசிை நிகழ்சசித் வதாகுப்பா்ளர் 
கிறிஸ கைாக்தக முகத்தில் அத்றந-
தார்.  

விருது வ்ப்ற முன்வமாழிைப்படட 
நடிகர்கள் சி�தை கைாக் நதகசசுதவ-
ைாகக் கிண்டல் வசய்துவகாண்டிருந-
தார்.  

அபக்பாது ஸமித்தின் மதனவி, 
கெடா பிங்வகட ஸமித்தின் 
தத�முடி குறித்தும நதகசசு-
தவைாக க்பசினார் கைாக். அவர் 

அவ்வாறு நதகசசுதவைாகக் கூறிை -
தும ஸமித் கமதடயில் ஏறி அவதை 
முகத்தில் அத்றநதார். பின்னர் தகாத 
வார்த்தத கூறி கைாக்கிடம கத்தினார்.    

க�ொவிட வதாற்று காைணமாக 
முழு உ�கமும அசசத்-
கதாடு வாழ்நத கா�கடடத்-

தில், தனது தவத்திைத் துத்றதை தி்றம்படச 
வசய்த ஒரு  வடாக்டதை நாம இழநதிருப்பது 
வ்பரும துர்்பாக்கிைமாகும.- இநத இழபபு 
ஈடு வச ய்ை முடிைாததாகும. இநத தவத்-
திைர்  ்பாணநதுத்ற சரிக்கமுல்த�தைச 
கசர்நத  வடாக்டர் முகமமது இஸமத் 
ஹனீ்பா ஆவார். இவர் தனது 62 ஆவது 
வைதில் கடநத 8 ஆம  திகதி வசவ்வாைன்று 
வகாழுமபு தனிைார் தவத்திைசாத�யில் 
கா�மானார்.

அவதை ்ப�ரும அன்்பாக 'ைாெு வடாக்டர்' 
என அ தழப்பர். இவர் தனது தநதத  
வடாக்ட ர் ஹனீ்பாவின்  மத்றவுக்குப பின் 
னர் தவத்திைப ்பணிதை இப்பகுதியில் 
வதாடர்நது கமற்வகாண்டு வநதார். ்பாணந-
துத்ற,வமா்றடடுதவ, ்பண்டாைகம, களுத் -
துத்ற க்பான்்ற பிைகதசங்களிலுள்்ள சக� 
கிைாமங்களிலும  இன, மத க்பதமின்றி 
அதனத்து மக்களுக்கும அவர் மருத்துவப-
்பணி புரிநது வநதார். அதனால் ்ப�ைதும 
்பாைாடதட வ்பற்்றார்.

 முகமமது அகீல் என்்ற ஒகை மகதன 
தனது வாரிசாகக் வகாண்ட இவர், வகாவிட - 
வதாற்று கா�த்தில் மக்களுக்கு ஆற்றிை ்பணி 
என்றுகம ம்றக்க முடிைாதது. தமது தவத்திை 
நித�ைங்கத்ள மூடி விடடு ஏதனை தவத்தி-

ைர்கள்  ஒதுங்கி இருநத கா�கடடத்-
தில்  வடாக்டர் இஸமத் ஹனி்பா 
்பாதிக்கப்படடவர்களுக்கு சரிைான 
்பரி காைம வசய்து சிகிசதசைளித்து 
அவர்கத்ள கநாயில் (வகாகைானா) 
இருநது மீடவடடுக்க அைைாது ்பாடு-
்படடார். ்பாதிபபுக்குள்்ளாகி வரு-
்பவர்களுக்கு அசசம வகாள்்ளாமல் 
அவர்கத்ள ்பரிகசாததன வசய்து 
அவசிைமான அறிவுதைகத்ளயும 
மருநதுகத்ளயும வழங்கி குணப-
்படுத்தி மகிழ்நதார். இது பி்றமதத்-
தினரிடம வ்பரும வைகவற்த்பப 
வ்பற்்றது.

எநகநைத்திலும கநாைா்ளர்க்ளால் 
அவைது சிகிசதச நித�ைம நிைமபி 
வழிநதது. கடுதமைான கநாய்-
வாய்ப்படடவர்களின் வீடுகளுக்கக 

வசன்று ்பார்த்து, அவர்-
களுக்கான சிகிசதச 
வழங்கி அவர் வசய்த 
உதவி ம்றக்க முடி-
ைாதது. இநத ்பகுதி-
தைச கசர்நத வ்பரும-
்பான்தம சமூகத்தினர் 
அவருதடை ெனாஸா 
நல்�டக்க கவத்ளயில் 
வருதக தநது கண்ணீர் 
விடடு அழுதததயும 

காணக் கூடிைதாக இருநதது.  மக்கள்  ந�ன் 
கருதி  ்பல்கவறு கசதவகத்ள அவர் அதிகம 
வசய்திருக்கி்றார். அப்படி  உதவி  வ்பற்்றவர்கள் 
அவைது  மத்றவின்  பின்னர் வசால்லித்தான் 
உதவிகள் என்னவவன்்பது வதரிைவநதுள்்ளது.
மத்ைசாக்களுக்கு மாதாநத உதவிகள், ்படிக்கும  
மாணவர்களுக்கு  உதவிகள், ்பாடசாத�க-
ளுக்கு, அநாதத இல்�ங்களுக்கு, தன்னிடம  
சிகிசதசக்கு வரும கநாைாளிகளுக்கும, மத்ைசா  
மாணவர்களுக்கும இ�வசமாக  மருநதுகள்  
வழங்குவது அவைது வழக்கமாகும. இவ்வா-

்றான உதவிகத்ள  வழங்குவதில் அவர் 
எபக்பாதும பின்னின்்றதில்த�.

  வடாக்டர் முகமமது இஸமத் ஹனீ்பா 
திடீவைன ஏற்்படட மாைதடபபினால் 
கடநத 08.03.2022 அன்று கா�மானார். 
அன்னாருதடை ெனாஸா 8ஆம  திகதி-
ைன்று ஊர்மதன மஸஜிதுல் மு்பாைக் 

ெுமமா ்பள்ளிவாசல் தமைவாடியில் இைவு 
்ப த்து மணிை்ளவில் நல்�டக்கம வசய்ைப்பட-
டது. ஊர்மக்களும நாடடின் நாடடின்  நா�ா்ப-
குதிகளிலும இருநது வருதக தநத ்ப� உ்றவி-
னர்களும மற்றும நண்்பர்கள் உட்பட வ்பரும 
திை்ளான மக்கள் இநத ெனாஸா நல்�டக்கத்-
தில் க�நது வகாண்டனர். 

 - 

க�ொவிட் க�ொற்ொளர�ளுக்கு துணிச்சலுடன்
மருத்துவம் புரிந� மனி�நேயனின் மற்வு

பாணந்துமை ெரிக்்கமுலமலை 
சடாக்டர் மு்கமமது இஸமத் ஹனீபாவின் 
இழப்பினால பலைரும துயரம 

எம்.கே.எம்.அஸ்வர்...?
( பாணந்து்ை)

ஏ.எல்.எம்.ஷினாஸ...?
(பபரியநீலாவ்ண நிருபர்)

எஸ. த்வசீலன்...?
-(மாங்குளம் குறூப் நிருபர்)

மு ல ம லை த் தீ வு 
ம ா ் ட ட த் -
தின்  மாந்மதை 

கிழக்கு  பிரததைெத்தில 
அதி்கள்ான ெடடவி-
தராதை மணல அ்கழ்வு 
மற்றும ்காடழிப்பு 
செயற்பாடு்கள்  இடம-
சபற்று  ்ருகின்ைன. 
இது குறித்து சபாதுமக்-
்கள் விெனம சதைரிவித்து 
்ருகின்ைனர்.

2 5 . - 0 3 - . 2 0 2 2 
அன்று மாந்மதை கிழக்கு 
பைங்கியாறு பகுதியில 
இரு  உழவு இயந்திரங்-
்கள் சபாலிொரால ம்கப்பற்ைப்படடன. சிலைர் ஆற்றில 
இைக்கி மணண்கழ்வு  தமற்ச்காணடிருந்தை த்மள 
சபாலிஸ உத்திதயா்கத்தைர்்களால இரணடு உழவு இயந்-
திரங்்கள் ம்கப்பற்ைப்படடதுடன், அதைன் ொரதி்கள் ம்கது 
செய்யப்படடனர். மாமலை 4 மணியளவில  நடடாங்்கண-
டல சபாலிஸ அலு்லை்கத்துக்கு  உழவு இயந்திரங்்கள் 
ச்காணடு ்ரப்படடன.  இததைத்மள பிரததைெ ெமப 

உறுப்பினர்்களுடனான பிரத்திதய்க ெந்திப்சபான்றில 
்கலைந்துச்காணட நடடாங்்கணடல சபாலிஸ நிமலைய 
பதில ்கடமம சபாறுப்பதி்காரி சில்ா, குறித்தை  பகுதி்க-
ளில ெடடவிதராதை செயற்பாடு்கமள தைடுப்பதைற்கு  தைன்-
னாலைான அமனத்து   உதைவி்கமளயும ் ழங்்க தையாரா்க 
இருப்பதைா்கவும, அமனத்து கிராம மடட அமமப்பு்கள் 
மற்றும சபாதுமக்்களின் ஒத்துமழப்பிமன  இந்தை தைரு-
ணத்தில த்காரு்தைா்கவும குறிப்பிடடார். ெடடவிதராதை  

மணண்கழ்வில ஈடுபடடிருந்தை த்மளயில ம்கப்பற்-
ைப்படட இரு உழவு இயந்திரங்்களும சபாலிஸ நிமலை-
யத்தில ம்த்து  விடுவிக்்கப்படடுள்ளமம குறிப்பிடத்-
தைக்்கது.

மொநற� கிழக்கு  பிரந�்சத்தில்
அதி�ரிக்கும் மணல் அ�ழ்வு ம்களிர் தமமபாடு மானிடர் தமமபாடா-

கும என்று மருதைமுமன பிரததைெத்தின் 
முதைல சபண ்கலைாநிதியும இலைங்ம்க சதைன்-
கிழக்கு பல்கமலைக்்கழ்கத்தின் சிதரஷட உதைவி 
நூலை்கரும பாலநிமலை ெமநிமலை ஒப்புரவு 
நிமலையத்தின் பணிப்பாளருமான ்கலைாநிதி 
முஹமமது மஜீத் மஸறூபா சதைரிவித்தைார்.

மருதைமுமன நாணல ்கமலை இலைக்கிய ் டடம 
'ஆற்ைல உள்ள சபண்களின் அமமப்பு' ஏற்பாடு 
செய்தை மணணுக்கு மகுடம சூடடிய சபண்கள் 
ச்கௌரவிப்பு மருதைமுமன ்கலைாொர மத்திய 
நிமலையத்தில அமமப்பின் தைமலைவி அப்துல 
ரவூப் பாத்திமா சூபா தைமலைமமயில நமடசபற்-
ைது. 'நாடும ததைெமும உலை்கமும அ்தள' எனும 
சதைானிப்சபாருளில ஏற்பாடு செய்திருந்தை 
இந்தை நி்கழ்வில சபண்களின் பலத்று ்கமலை, 
்கலைாச்ொர நி்கழ்வு்களில பங்த்கற்றிருந்தைனர். 
்கவியரங்கு, விலலுப்பாடடு என்பன பார்ம -்
யாளர்்களால சபரும ்ரத்ற்மப சபற்றிருந்-
தைது. இதில பிரதைம அதிதியா்க ்கலைந்து ச்காணடு 
உமரயாற்றும தபாததை இவ்ாறு சதைரி-
வித்தைார் சதைாடர்ந்து உமரயாற்றுமதபாது, 
ம்களிர் தினங்்களில, ம்களிர் விதமாெனம, 
சுயமரியாமதை, சபண்கள் மற்றும சிறு்ர்்க-
ளின் மன உறுதி ்க்னத்தில ச்காள்்தைால 
இலைடசிய சபண்கமள உரு்ாக்்க முடியும.  

 நி்கழ்வில சிைப்பு அதிதி்களா்க  இலைங்ம்க 

்கலவி நிர்்ா்க தெம்க்கு சதைரிவு செய்யப்-
படடு தைற்தபாது ்கலமுமன ்கலவி ்லையத்-
தின் ்கலவி அபிவிருத்திக்்கான பிரதிக் ்கலவிப் 
பணிப்பாளரா்க பணியாற்றி ்ருகின்ை பது-
ருதீன் ஜிஹானா ஆலிப், இலைங்ம்க நிர்்ா்க 
தெம் தபாடடிப் பரீடமெயில சித்தியமடந்து 
தைற்தபாது ம்கா ஓயா பிரததைெ செயலை்கத்தின் 
உதைவி பிரததைெ செயலைாளரா்க ்கடமமயாற்றி 
்ருகின்ை அய்மா நிஹமதுலலைா ஆகிதயார் 
்கலைந்து ச்காணடனர்.இ்ர்்களுடன் நாணல 
்கமலை இலைக்கிய ் டடத்தின் பிரதிநிதி்கள், ஆதலைா-
ெ்கர்்கள், சபண பமடப்பாளி்கள் என பலைரும 
்கலைந்து சிைப்பித்தைனர். சிைப்பு அமெமா்க 
நீணட ்காலைமா்க நாடடுக் ்கவிபாடி ்கமலை இலைக்-
கியத்துமையில பலைரது பாராடமடயும சபற்று 
தைற்தபாது ் யது முதிர்ந்து சு்கவீனமுற்றிருக்கும 
ஜும்ரியா ெஹாப்தீன் அதிதி்களினால பாராடடி 
ச்களரவிக்்கப்படடதுடன் மணணுக்கு மகுடம 
சூடடிய சபண்கள் ்ரிமெயில ்கலைாநிதி முஹம-
மது மஜீத் மஸறூபா, பி.ஜி்கானா ஆலிப், 
அய்மா நிஹமத்துலலைா ஆகிதயார் நானல 
்டடத்தினரால சபான்னாமட தபார்த்தி ச்கள-
ரவிக்்கப்படடார்்கள்.

ம�ளிர நமம்்ொடு என்்து மொனிடர 
நமம்்ொடொகும் - ்கலைாநிதி அப்துல மஜீத் மஸறூபா
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பிம்ஸசடெக் மாநாடு... (03 ஆம பக்்கத் ச�ாடெர்)

கலந்துககொள்வதறகொக இந்திய 
க்வளிவி்வகொர அமைச்சர் கலொநிதி 
எஸ் கெய்சஙகர் இலஙமகக்கு 
்வருமக தந்துள்ொர். 

அ்வர் நேறமறைய தினம் ெனொதி -
பதி நகொட்ொபய ரொெபக்ஷ க்வளி -
வி்வகொர அமைச்சர் நபரொசிரியர் 
ஜீ. எல். பீரிஸ், நிதியமைச்சர் 

பசில் ரொெபக்ஷ ஆகிநயொமர ்சந் -
தித்து நபசசு்வொர்த்மத ே்த்தியுள -
்ொர். அநத ந்வம், ஒனமலன 
கதொழில்நுடபம் ஊ்ொக இந்திய 
க்வளியுறைவு அமைச்சர் கெய்சஙகர் 
யொழ்பபொணத்தில் கலொ்சொர ைத்திய 
நிமலயத்மத திறைந்தும்வக்கவுள் -
மையும் குறி்பபி்த்தக்கது.  (ஸ)  

சு. ்க அமமச்ெர்்கள்... (03 ஆம பக்்கத் ச�ாடெர்)

கதொ்ர்பிலும் நயொ்சமனகம் 
முனம்வத்தொர்.  அதறகு்ப பதில -
ளிக்கும் ்வமகயிநலநய அமைச்சர் 
ேொைல் ரொெபக்ஷ இவ்வொறு கதரி -
வித்துள்ொர்.  

அது கதொ்ர்பில் அ்வர் நைலும் 
கதரிவிக்மகயில்:  

தைது கடசித் தமல்வரின 
நயொ்சமனமய ஏறறு ஸ்ரீலஙகொ 

சுதந்திரக்கடசியிலுள் அமைச்சர் -
கள தைது பதவிகம் இரொஜினொ -
ைொச க்சயய முன்வந்தொல் தொமும் 
கபொதுென கபரமுன கடசியின 
முனைொதிரியொக தைது பதவியிலி -
ருந்து விலக தயொரொகவுள்தொக -
வும் அமைச்சர் நைலும் கதரிவித் -
துள்ொர்.  (ஸ)  

புது்ருடெத்திற்கு பின்னர்... (03 ஆம பக்்கத் ச�ாடெர்)

்சந்தர்்பபம் ஏறபடும் என 
்வலு்சக்தி அமைச்சர் கொமினி 
கலொக்குநக குறி்பபிடடுள்ொர். 
இநதந்வம், எரிகபொருள 
ைறறும் எரி்வொயுவிமன கபறறுக் -

ககொள்வதறகு ேொ்்ொவிய ரீதியில் 
ைக்கள இனறும் நீண் ்வரிம்சயில் 
கொத்திரு்பபதொக எைது க்சயதியொ -
்ர்கள கதரிவித்தனர்.

ச்ளிநாட்டு மத்திய்ஸ�ம... (03 ஆம பக்்கத் ச�ாடெர்)

கபொதுச க்சயலொ்ருைொன எம்.
நக.சி்வொஜிலிஙகம் கதரிவித்தொர்.

்வ ல் க ்வ ட டி த் து ம றை யி ல்  
(ஞொயிறறுக்கிழமை) ேம்கபறறை 
ஊ்க ்சந்தி்பபினநபொநத அ்வர் 
இதமன கதரிவித்தொர்.

அ்வர் நைலும் கதரிவிக்மகயில், 
அர்சொஙகத்து்னொன தமிழீழ விடு -
தமல்ப புலிகளின ஒவக்வொரு 
சுறறு நபசசு்வொர்த்மத முடிவிலும் 
கூட்றிக்மக க்வளியி்்பபட்து.

 அர்சொஙகம் எமத ஒ்பபுக் 
ககொண்து எனபது கதொ்ர்பொக 
தமிழ கூட்மை்பநப கதரிவிக் -
கினறைது. ஆனொல் அர்சொஙகம் நபச -
சு்வொர்த்மத கதொ்ர்பொக எதமன -
யும் கூறைவில்மல.

இலஙமகயில் எது்வொக இருந்தொ -
லும் ்சர்்வநத்ச அழுத்தத்தின மூலம் 
எைக்கு கிம்க்கும். அமத நேொக்கி 
ேொம் பயணிக்க ந்வணடும்.

இனமறைய கேருக்கடியில் 
இருந்து த்பபி்பபதறகொக அர்சொங -
கம் நபசசு ே்த்துைொக இருந்தொல் 
தமிழ நதசியக் கூட்மை்பபு 
உ்னப்க்கூ்ொது. நபசசு -
்வொர்த்மத என கொலத்மத ஓடடிக் -
ககொணடு க்சல்லொைல் நிகழசசி 
நிரமல தயொரித்து க்சயறப் 
ந்வணடும்.இல்மலநயல் ஈழத் 

தமிழினம் கதொ்ர்ந்தும் ஏைொற -
றை்பபடும் எனறை கமதயொகத்தொன 
இருக்கும். தண்மன விதிக்க்ப -
படடு நைல்முமறையீடு க்சயயொதுள -
்்வர்களுக்கு ெனொதிபதி கபொது -
ைனனி்பபு ்வழஙக முடியும்.இதில் 
உள் பிரசசிமன எனறைொல் சிலர் 
உயர் நீதிைனறைம் ைறறும் நைனமு -
மறையீடடு நீதிைனறைத்தில் நைல்மு -
மறையீடு க்சயத்வர்கள ைொத்திரம் 
அந்தநைனமுமறையீடுகம் மீ்்ப -
கபறறைொல் ைொத்திரம் அ்வர்களுக் -
கொன கபொது ைனனி்பமப ெனொதி -
பதியொல் ்வழஙக முடியும்.ஆகந்வ 
இமத க்சய்வதறகு ஒரு ்வொரம் 
இரணடு ்வொரஙகளுக்கு நைல் 
எடுக்கநபொகினறீர்கள எனறைொல் 
்வருத்தத்திறகுரியது.

கொணி சுவீகரி்பபு கதொ்ர்பொக 
ெனொதிபதிக்கும் இரொணு்வத் த் -
பதிக்கும் புலனொயவு அறிக்மக 
க்சல்லவில்மல எனறைொல் அதமன 
யொரும் ஏறறுக்ககொள் ைொட்ொர் -
கள.

ஏறகனந்வ க்வளியி்்பபட் 
கொணி சுவீகரி்பபு ்வர்த்தைொனி அறி -
வித்தல்கம் ரத்து க்சயய கூட் -
மை்பபு ்வலியுறுத்த ந்வணடும்.” 
என கதரிவித்துள்ொர்.

எரி்ாயு சிலிணடெர்்கள்... (03 ஆம பக்்கத் ச�ாடெர்)

ைொகொணஙகளில் க்சயறபட் 6 
முக்வர்கந் இவ்வொறு இம்நி -
றுத்த்பபட்தொக லிடநரொ நிறு்வ -
னத்தின சிநரஷ் முகொமையொ்ர் 
்சொரஙக விநெசிஙக குறி்பபிட்ொர்.

இந்த முக்வர்கள 6 நபரும் 
்சமையல் எரி்வொயு சிலிண்ர் -
கம் உரிய விமலக்கு நைலதிக -
ைொக கூடிய விமலயில் விறபமன 
க்சயதமை கதொ்ர்பில் ஆதொரங -
கள கிம்க்க்ப கபறறைமதயடுத்து 

இவ்வொறு இம்நிறுத்த்பபட் -
தொக அ்வர் சுடடிக்கொடடினொர். 

இந்நிமலயில், லிடநரொ 
்சமையல் எரி்வொயும்வ எ்வநர -
னும் கூடிய விமலயில் விறபமன 
க்சயதொல், 011 -2 505 808 எனும் 
கதொமலநபசி இலக்கம் அல்லது 
1311 எனும் துரித அமழ்பபு 
இலக்கத்துக்கு அமழத்து தக்வல் 
தருைொறு லிடநரொ நிறு்வனம் 
கபொதுைக்களி்ம் நகொரியுள்து.

1418 கில�ா:  ... (03 ஆம பக்்கத் ச�ாடெர்)

்சட்விநரொதைொன மீனபிடி 
கதொழிலில் ஈடுபடுப்வர்களுக்கு 
விறபமன க்சய்வதறகொகந்வ 
நைறபடி தம்க்சயய்பபட் 
்வமலகம் ்சம்பந்த்பபட் ேபர் 
க்ஞ்சிய்பபடுத்தி ம்வத்திருந்ததொ -
கவும் க்றபம்யினர் கதரிவித்த -
னர்.  

25 ்வயதும்ய நைறபடி ்சந்நதக 
ேபர் ைனனொர் எருக்கலம்பிடடி 
பிரநத்சத்மதச ந்சர்ந்த்வர் எனறும் 
அ்வர் மகது க்சயய்பபடடு 
ைனனொர் கபொலிஸில் ஒ்பபம்க் -
க்பபடடுள்தொகவும் க்றபம் -
யினர் கதரிவித்தனர்.(ஸ) 

ச்காஹு்�யில்... (03 ஆம பக்்கத் ச�ாடெர்)

நைலும், நைம்பொலத்தின கீழ பகு-
தியில் ேொனகு ்வழி்பபொமத அமைக்-
க்பப்வுள்து்ன, நுநகககொ் 
களுநபொவில வீதியில் நபொக்கு்வ-
ரத்து ்சமிக்மஞகம்்ப பயனபடுத்தி 
நபொக்கு்வரத்துக் கடடு்பபொடும் ஏற-
படுத்த்பப்வுள்து.  இதன ஊ்ொக 
ககொஹு்வல ேகரின கடும் நபொக்கு்வ-
ரத்மத எளிதொக்கலொம் என எதிர்பொர்க்-
க்பபடுகிறைது. இதறகொன ைதி்பபீடடுச 
க்சலவு 2648 மில்லியன ரூபொ்வொகும். 

இத்திட்ம் 22 ைொதஙகளில் நிமறை-
்வம்யும் என எதிர்பொர்க்க்பபடுகி-

றைது. அதன தறநபொமதய முனநனற-
றைத்மத மீ்ொயவு க்சய்வதறகொக 
அமைசசின நகடநபொர் கூ்த்தில் 
ேம்கபறறை கூட்த்தில் இது்வமர 
46% முனநனறறைம் ஏறபடடுள -்
தொக திட்்ப பணி்பபொ்ர் ேலிந்த 
ரத்ேொயக்க கதரிவித்தொர்.  இதன-
நபொது கருத்து கதரிவித்த  அமைச-
்சர் நெொனஸ்்ன கபர்னொணந்ொ, 
அடுத்த ஆணடு ெூமல ைொதத்திற-
குள பணிகம் முடிக்க திட்ங-
கம் தயொர் க்சயது பணிகம் துரி-
த்பபடுத்துைொறு பணித்தொர்.

ெமூ்க ்ம�த்�ளங்களில் ... (03 ஆம பக்்கத் ச�ாடெர்)

கதொ்ர்பில் ்சமூக ்வமலத்த்ங -
களில் பதிவிடு்வமத தவிர்க்கவும்.

அவ்வொறு பதிவிடு்வதொல் ்சமூக 
்வமலத்த்ஙகளில், ேடபு பட -
டியலில் உள் சிலரொல் குறித்த 
தரவுகள கபறை்பபடடு தஙக -
்து வீடடில் ககொளம்யிடு்வ -

தறகொன ்வொய்பபுகள உள்ன. 
எனந்வ, அவ்வொறைொன பதிவுகம் 
தவிர்்பபது ேல்லது என சிநரஷ் 
கபொலிஸ்  நபச்சொ்ர் சிநரஷ் 
பிரதி கபொலிஸ் ைொ அதிபர் அஜித் 
நரொஹண குறி்பபிடடுள்ொர்.

உ�வி, ஒத்துமழப்பு்களுக்கு அயல்நாட்டுக்கு...
கபசில் ரொெபக்்சவுக்கும் இந்திய 

க்வளிவி்வகொர அமைச்சர் கலொநிதி 
எஸ். கெய்சஙகருக்குமிம்யில் 
முக்கிய நபசசு்வொர்த்மத ேம் -
கபறறுள்து.  

 அந்த நபசசு்வொர்த்மதயின 
பினனர் தனது டவிட்ர் க்சயதி -
யில் இந்திய க்வளியுறைவு அமைச -
்சர் இவ்வொறு குறி்பபிடடுள்ொர்.  

நேறமறைய இந்த நபசசு்வொர்த்மத -
யினநபொது இலஙமக எதிர்ககொண -
டுள் தறநபொமதய கபொரு்ொதொர 
கேருக்கடி ைறறும் க்வளிேொடடு 

மகயிரு்பபு கேருக்கடி நிமலமய 
நி்வர்த்தி க்சயயும் ்வமகயில் 
இந்திய அர்சொஙகம் ்வழஙகவுள் 
ஒத்துமழ்பபுகள கதொ்ர்பில் 
விரி்வொக கலந்துமரயொ்்பபடடுள -
்தொக கதரிவிக்க்பபடுகிறைது.  

அநதந்வம், க்வளிேொடடு 
மகயிரு்பபு தடடு்பபொடு கொரண -
ைொக இலஙமக தறநபொது கபரும் 
கபொரு்ொதொர கேருக்கடி ைறறும் 
மின்சொர கேருக்கடிக்கு முகஙககொ -
டுத்து ்வரு்வதொக நேறமறைய தினம் 
க்வளிேொடடு க்சயதிசந்சம்வக -

ளும் தக்வல்கம் க்வளியிடடுள -
்ன.   

இதன பினனணியிநலநய 
நேறமறைய தினம் இந்திய க்வளிவி -
்வகொர அமைச்சருக்கும் நிதியமைச -
்சர் கபசில் ரொெபக்்சவுக்கும் இம் -
யிலொன முக்கிய நபசசு்வொர்த்மத 
ேம்கபறறுள்து.  

இந்திய க்வளிவி்வகொர அமைச -
்சர் கலொநிதி எஸ். கெய்சஙகர் 
முக்கியைொக இலஙமகயில் 
நேறறு ஆரம்பைொன பிம்ஸ்க்க் 
ைொேொடடின அமைச்சர்கள ைட் 

ைொேொடடில் கலந்து ககொள்வதற -
கொக இலஙமகக்கொன விெயத்மத 
நைறககொணடுள்ொர். அ்வர் 
நேறறு நிதியமைச்சமரயும் க்வளி -
வி்வகொர அமைச்சர் நபரொசிரியர் 
ஜீ .எல். பீரிமஸயும்    ்சந்தித்து 
நபசசு்வொர்த்மத ே்த்தியுள்ொர்.  
அதமனயடுத்து அ்வர் ெனொதிபதி 
நகொட்ொபய ரொெபக்ஷ ைறறும் பிர -
தைர் ைஹிந்த ரொெபக்்சவு்னும் 
இருதர்பபு நபசசு்வொர்த்மதகம் 
ே்த்த வுள்தொகவும் அந்த தக -
்வல்கள கதரிவிக்கினறைன. (ஸ) 

இந்திய ்கடெனு�விக்கு...   
பிம்ஸ்க்க் ைொேொடடில் கலந் -

துககொள்வதறகொக கெய்சஙகர் 
இலஙமக ்வந்துள்ொர். 

கெய்சஙகரின ்வருமக கதொ்ர் -
பில் ைகிழசசிமய கதரிவித்த ெனொ -

திபதி,  உணவு ைறறும் ைருந்து 
உளளிட் அத்தியொ்வசிய்ப 
கபொருடகம் இறைக்குைதி க்சய -
்வதறகு ஒரு பில்லியன அகைரிக்க 

க்ொலர்கம் க்னொக ்வழஙகிய -
தறகு ேனறி கதரிவித்தொர்.  

இந்த ஆணடு, இலஙமகக்கும் 
இந்தியொவுக்கும் இம்யிலொன 
இரொெதந்திர உறைவுகளின 75ஆ்வது 

ஆணடு நிமறைம்வ முனனிடடு, 
நிமனவு ேொணயம் ைறறும் நிமனவு 
முத்திமர க்வளியீடு உடப் பல 
நிகழவுகள ஏறபொடு க்சயய்பபட -
டுள்மை குறி்பபி்த்தக்கது. 

அறிக்ம்க பாராளுமனறில் விமரவில்...
குறித்த அறிக்மகமய ைதி்பபீடு 

க்சயது அடுத்தகட் ே்்வடிக்மக 
எடுக்க்பபடும் என இரொெொஙக 
அமைச்சர் கூறியுள்ொர். ்சர்்வ -
நத்ச ேொணய நிதியம், இலஙமக 

கதொ்ர்பிலொன தைது அறிக் -
மகமய  (26) க்வளியிட்து. 
ேொடடின கபொரு்ொதொரத்மத மீ்க் 
கடடிகயழு்பபு்வது கதொ்ர்பில் 5 

நயொ்சமனகம்யும் நிதியம் முன -
ம்வத்துள்து.

எரிகபொருள ைறறும் மின்சொரக் 
கட்ணத்மத தீர்ைொனி்பபதறகு 
இலஙமக தனனியக்க க்சயன -

முமறைகயொனமறை பினபறறு்வது 
அ்வசியம் என ்சர்்வநத்ச ேொணய 
நிதியம் தைது அறிக்மகயில் கதரி -
வித்துள்து.

சபருமபானமம ப�ம... 
கதரிவிக்கும் நபொநத அ்வர் நைற -

கண்்வொறு கதரிவித்தொர்.
ஆளும் தர்பபொகவும் பொரொளு-

ைனறு குழு்வொகவும்   மிகவும் 
்வலு்வொகவும் நிமலயொனதொகவும் 
முனநனொக்கி க்சல்லும் திறைன  அர-
்சொஙகத்திறகு உள்து.

நைலும் ஸ்ரீலஙகொ கபொதுென 

கபரமுன கடசியு்ன இமணந்-
துள் அமன்வர் குறித்தும் முழு ேம்-
பிக்மக உள்து.

 அமனத்து  நேரஙகளிலும் 
நதம்வயொன அமனத்து பலத்மதயும் 
்வழஙகு்வதொக அ்வர்கள  உறுதியொக 
உள்னர்.

அர்சொஙகத்தின கபரும்பொனமை 

குறித்து கடசி ஆதர்வொ்ர்கள  
அச்சநைொ ்சந்நதகநைொ  ககொள்த்நத -
ம்வயில்மல எனறும் அ்வர் குறி்ப-
பிட்ொர்.

தறநபொமதய அர்சொஙகம் ்வலு -
்வொகவும் நிமலயொனதொகவும் 
முனநனொக்கி ேகர்ந்து ்வரு்வது்ன 
தறநபொமதய கபொரு்ொதொர கேருக்-

கடிமய ்சைொளிக்க பல முயறசிகம் 
முனகனடுத்துள்து.  கபரும்பொன-
மைக்கு ்ச்வொல் விடுக்கும் அமன்வ -
ருக்கும்  பதில் அளிக்குை ்வமகயில் 
எதிர்்வரும் எந்த ஒரு நதர்தலிலும்   
அர்சொஙகம்  கபரு க்வறறிகபறும் 
எனவும் அ்வர் நைலும் குறி்பபிட-
டுள்ொர்.

பு�மசபயர்ந்�்ர்்களின மு�லீடு...
குறித்து நைலும் ஆழைொக ஆரொ -

யந்வணடியுள்து என நீதியமைச -
்சர் கதரிவித்துள்ொர்.

இது இலஙமகயின ்வஙகித் -
துமறை உடப் ்வழமையொன ்வழி -
முமறைகள ஊ்ொக இ்ம்கபறை -
ந்வணடும். அ்வறறிறகு க்வளிநய 
இது இ்ம்கபறை முடியொது என 
நீதியமைச்சர் கதரிவித்துள்ொர்.

யுத்தத்தின பினனரும் ேொஙகள 
சில ்சலுமககம் ்வழஙகிநனொம். 
ஆகந்வ அதமன நபொனறு ்வரிச -
்சலுமககள ்வழஙக்பப்லொம் 
என கதரிவித்துள் நீதியமைச -
்சர்,  புலம்கபயர்ந்த்வர்கள இஙகு 

முதலீடு க்சயதொல் நீண்கொல குத் -
தமகக்கு நிலஙகம் அர்சொஙகம் 
்வழஙகலொம் எனவும் குறி்பபிட -
டுள்ொர்.

உலகின பல பகுதிகளிலும் 
இலஙமகயிலும் இது இ்ம் -
கபறுகினறைது என நீதியமைச்சர் 
கபொரு்ொதொர ்வர்த்தக ்வலயம் 
நபொனறைம்வ குறித்தும் அ்வர் கதரி -
வித்துள்ொர்.

இநதந்வம்,  இது குறித்து 
உ்னபொடு எதுவும் எட்்பப -
்வில்மல என கதரிவித்துள் 
ெனொதிபதி அலு்வலகத்தின உயர் 
்வட்ொரஙகள,  தமிழத் நதசிய கூட -

்மை்பபினொல் இந்த நயொ்சமன 
முனம்வக்க்பபட்து.  ேொஙகள 
அதமன ஆரொய்வதறகு இணஙகி -
நனொம். இதறகொன கபொறிமுமறை -
கம் உரு்வொக்கந்வணடும். நீதி -
யமைச்சர் அலி ்ச்பரி தமிழநதசிய 
கூட்மை்பபு்ன இது குறித்து 
நைலதிக நபசசு்வொர்த்மதகம் 
நைறககொள்வொர். 

அதனபினனர் இந்த வி்யத்மத 
அமைச்சரம்வயில் ்சைர்்பபி்பபொர் 
என கதரிவித்துள்ன.

இந்த நயொ்சமன விந்ச் நிதியம் 
கதொ்ர்பொனது. எனறைொலும் 
புலம்கபயர்ந்த்வர்கள ்வ்க்கு, 

கிழக்கில் முதலீடு க்சயய தயொ -
ரொகவுள்னர் எனறை எணணநை 
கொண்பபட்து என கதரிவித் -
துள் ெனொதிபதி அலு்வலகத்தின 
உயர்்வட்ொரஙகள,  தறநபொது 
அ்வர்கள ேொடடின ஏமனய பகு -
திகளில் அதிக்வு முதலீடு க்சய -
துள்னர்.  குறி்பபொக கதொ்ர்ைொ -
டிகளில் முதலீடு க்சயதுள்னர். 
அ்வர்கள அவ்வொறைொன வி்யங -
கம் எவ்வொறு கதொ்ர்ந்தும் முன -
கனடுக்கலொம் என ஆரொய்பபடும் 
்வரிச்சலுமககள விந்ச் ்சலுமக -
கள குறித்தும் ஆரொய்பபடும் என 
கதரிவித்துள்ன.

ஒ்ஸ்கார் விரும� ச்ன்ற...
ேம்கபறறு ்வருகிறைது. அதில் 

அகைரிக்கத் திமர்பப்ைொன 
டியூன திமர்பப்த்திறகு 6 விருது -
கள ்வழஙக்பபடடுள்ன.

ஒளி்பபதிவு, இம்ச, விஷூ்வல் 
எஃகபக்டஸ், ஒரிஜினல் ஸ்நகொர், 

ப்த்கதொகு்பபு, புகரொ்க்்சன 
டிம்சனிங ஆகிய பிரிவுகளில் 
இந்த விருதுகம் தடடிச க்சன -
றுள்து. நைலும் சிறைந்த ேடிக -
ருக்கொன விருமத வில் ஸ்மித் -
தும், சிறைந்த துமண ேடிகருக்கொன 

விருமத டிரொய நகொடசூரும் 
க்வனறைனர். கிங ரிச்சர்ட ப்த்தில் 
சிறைந்த ேடி்பமப க்வளி்பபடுத்திய -
தறகொக வில் ஸ்மித்துக்கு ஒஸ்கொர் 
விருது கிம்த்துள்து.  சிறைந்த 
ேடிமகக்கொன விருமத கெஸ்ஸிகொ 

நகஸ்ம்ன தடடிச க்சனறைொர். தி 
ஐஸ் ஆஃ்ப ்ொமி ஃநபய எனறை 
திமர்பப்த்தில் ேடித்ததறகொக 
கெஸிகொ நகஸ்ம்னுக்கு சிறைந்த 
ேடிமகக்கொன விருது கிம்த்துள -
்து. 

சடெஙகு லநாயின �ாக்்கம மீணடும...
க்ந்த ென்வரி ைொதத்தில் 5,397 

நபரொக  பதி்வொகியுள்னர். கப்ப-
ர்வரி ைொதத்தில் 1,826 நேொயொ்ர்க-
ளும் ைொர்ச ைொதத்தில் 725 நேொயொ்ர்-
களும் பதி்வொகியுள்தொக சுகொதொர 
அமைசசின  கதொறறு நேொயியல் 
பிரிவு கதரிவித்துள்து.

இது்வமரயில் ககொழும்பு ைொ்வட -
்த்தில் அதிகூடிய க்ஙகு நேொயொ-
்ர்கள பதி்வொகியுள்து்ன, அதற-
கமைய 1,433 நபர்  ககொழும்பு 
ைொ்வட்த்தில் அம்யொ்ம் கொண்ப -
படடுள்தொக கதரிவிக்க்பபடடுள-
்து.  அதமன கதொ்ர்ந்து, கம்பஹொ 

ைொ்வட்த்தில் 903 க்ஙகு நேொயொ-
்ர்கள பதி்வொகியுள் நிமலயில், 
யொழ்பபொண ைொ்வட்த்தில் 803 
க்ஙகு நேொயொ்ர்கள பதி்வொகியுள-
்னர்.

இந்த ்வரு்த்தின இது்வமரயொன 
கொல்பபகுதியில் குருேொகலில் 761 

க்ஙகு நேொயொ்ர்களும், புத்த்த்-
தில் 538  நேொயொ்ர்களும், களுத்-
துமறையில் 499 நேொயொ்ர்களும் 
ைறறும் கொலி ைொ்வட்த்தில் 456 
நபர் க்ஙகு நேொயொ்ர்களும்  பதி-
்வொகியுள்தொக கதொறறுநேொயியல் 
பிரிவு நைலும் கதரிவித்துள்து.

லபரீச்ெமபழத்திற்்கா்ன ்ரி...
கிநலொக்வொனறுக்கு விந்ச் பண -

்்வரியொக ஒரு ரூபொ ைொத்திரநை அறை -
வி்்பபடுகைன நிதியமைசசு அறி -
வித்துள்து. எதிர்்வரும் நேொனபு 

கொலத்மத முனனிடடு இந்த தீர்ைொ- னம் எடுக்க்பபடடுள்தொக கதரிவிக்-
க்பபடுகினறைது.

"மபெர்" �டுப்பூசிமய... 
அமைசசின கதொழில்நுடப 

ந்சம்வ்ப பணி்பபொ்ர் ்ொக்்ர் 
அன்வர் ஹம்தொனி கதரிவிக்மக-
யில்;  

சிறு்வர்கள தவிர்ந்த ஏமனநயொர் 
முதலொம் ைறறும்இரண்ொம் தடு்ப -
பூசியொக மப்சர் தடு்பபூசிமய கபற-
றுக்ககொள் விரும்பினொல் அதற -
கொன ்வொய்பமப சுகொதொர அமைசசு 
்வழஙகியுள்து.  

இது்வமர 3 ்வது தடு்பபூசியொக 
ைொத்திரநை பூஸ்்ர் தடு்பபூசி ்வழங-
க்பபடடு ்வந்துள்து. சில ேொடுக-
ளுக்கு பயணிக்கும் நபொது மப்சர் 
தடு்பபூசிமய்ப கபறறுக்ககொண-
டுள்மை விந்ச்ைொக கணக்ககல-
டுத்துக்ககொள்்பபடடு ்வொய்பபு-
கள ்வழஙக்பபடு்வதொக சுகொதொர 
அமைசசு ேம்பிக்மக க்வளியிடடுள-
்து.  

அந்த ்வமகயில் தறநபொது 
ேொடடில் மகயிரு்பபிலுள் மப்சர் 
தடு்பபூசிகளில் கபரும்பொலொனம்வ 
எதிர்்வரும் ஆகஸ்ட ைொதத்தில் கொலொ-
்வதியொக உள்ம்வயொகும் .எனறும் 
அ்வர் கதரிவித்துள்ொர்.  

ேொடடின கைொத்த ைக்கள 
கதொமகயில் ஒரு நகொடிநய 40 
இலட்சத்துக்கு நைறபடந்ொருக்கு 
முதலொம் ைறறும் இரண்ொம் தடு்ப-

பூசிகள ்வழஙக்பபடடுள்ன. 
அத்து்ன 76 இலட்சம்நபருக்கு 
மூனறைொ்வது தடு்பபூசியொக பூஸ்்ர் 
தடு்பபூசிகள ்வழஙக்பபடடுள்ன. 
இந்நிமலயில் தறநபொது ககொநரொனொ 
ம்வரசுக்கொக தடு்பபூசிகம் கபற-
றுக்ககொள்வதறகு முன்வருந்வொரின 
கதொமக மிகக்குமறை்வொகந்வ கொண்ப -
படு்வதொகவும் சுகொதொர அமைசசு 
கதரிவித்துள்து.  (ஸ)  

ம்த்தியொம�்களில் எரி்ாயு...
அந்சல குண்வர்த்தன கதரிவித் -

தொர். ம்வத்திய்சொமல அமை்ப -
பிறகு முனனுரிமை ்வழஙகி 
கதொ்ர்சசியொக ம்வத்திய்சொமலக -

ளுக்கு எரி்வொயு விநிநயொகிக்க்பபடு -
்வதொக ம்வத்திய்சொமல பணி்பபொ -
்ர்கள உளளிட் அதிகொரிகளி்ம் 
நைறககொண் கலந்துமரயொ்லில் 

கதரிய்வந்துள்தொக அ்வர் கதரி -
வித்தொர்.

ககொழும்பில் ஊ்கவியலொ்ர்க -
ளுக்கு கருத்து கதரிவிக்கும் நபொநத  

சுகொதொர ந்சம்வகள பணி்பபொ்ர் 
ேொயகம் விந்ச் ம்வத்திய நிபுணர் 
ம்வத்தியர் அந்சல குண்வர்தன 
இதமனத் கதரிவித்தொர்.

ஆளுநர் அஜித்துக்கு பாராளுமன்ற குழு...
குழுவுக்கு அமழக்க்பபடடுள-

்தொக அதன தமல்வர் பொரொளு-
ைனறை உறு்பபினர் அநுர பிரியதர்்சன 
யொ்பபொ கதரிவித்துள்ொர்.

ேொடடின தறநபொமதய கபொரு்ொ -

தொர நிமலமை குறித்து ஆரொய்வ-
தறகொக ைத்திய ்வஙகியின ஆளுேர் 
ைறறும் நிதியமைசசின க்சயலொ்ர் 

உளளிட் குழுவினருக்கு அமழ்பபு 
விடுக்க்பபடடுள்தொக அ்வர் குறி்ப-
பிடடுள்ொர்.

ரணில் ஆல�ாெம்ன கூறும... 
கதரிவித்தொர். அம்பொமறை ைொ்வட -

்ம்  அக்கமர்பபறறு பகுதியில் 
ஞொயிறறுக்கிழமை (27) ைொமல 
ேம்கபறறை விந்ச் க்சயதியொ்ர் 
்சந்தி்பபில் கலந்து ககொணடு நைற -
கண்்வொறு குறி்பபிட்ொர்.

நைலும் தனது கருத்தில் கதரி -
வித்ததொ்வது, ரணில் விக்கிரை -
சிஙக ஆநலொ்சமன க்சொல்லும் 
அ்வுக்கு ேொடடின கபொரு்ொ -
தொர நிமலமை ைொறிவிட்து. 
ஏகனனில் ரணிலின ஆடசியில் -
தொநன எைக்கு இவ்வொறைொன பிரச -
சிமனகள ஏறபட்ன. உணவு்ப 

பஞ்்சத்தில் இருந்து எைது ேொடம் 
அ்வ்சரைொக எவ்வொறு பொது -
கொக்க முடியும் எனபமத ைக்கள 
அமன்வரும் சிந்திக்க ந்வணடும். 
தறநபொது அர்சொஙகத்து்ன 11 
கடசிகளு்ன ேொமும் ஒனறைொகந்வ 
உளந்ொம்.

எைது கடசி ஒரு தனி கடசி. எங -
க்து கடசியின முக்கிய நேொக்கம் 
ேொடடு்பபறறைொகும். 

இந்த நேொக்கம் தொன அர்சொஙகத் -
து்ன எைது கடசிமய ஒத்துநபொக 
ம்வக்கிறைது. 

எனந்வ தொன எைது ேொடடுக்கு 

க்வளிேொடடு ்சக்திகளினொல் தீஙகு 
ஏறப்க் கூ்ொது எனபதில் ேொம் 
க்வனைொக உளந்ொம். உலகம் 
இனறு 3 ஆ்வது நபொருக்கொக 
தயொரொகி ்வருகிறைது.  

இதில் யொர் ்சணடியர் எனபமத 
நதடிக் ககொணடிருக்கினறைனர். 

எனந்வ தொன இவ்வொறைொன ்சண -
டியர்களுக்கு ஆக்கிரமிக்கினறை 
ைறறும் நதம்வ்பபடும் இ்ைொக 
இலஙமக உள்து எனபமத ேொம் 
அறிந்வொம்.

க்ந்த கொலஙகளில் எம்சிசி ஒ்ப -
பந்தம் நைறககொண் ரணில் விக் -

ரைசிஙக தறநபொது ஆநலொ்சமன 
கூறை ்வருகினறைொர். 

நைலும் ்சொயந்தைருது ேகர ்சமப 
வி்யமும் கொல ஓட்த்தில் ேம் -
முமறை்பபடுத்த்பபடும்.

நைலும் சில முஸ்லிம் பிரமுகர் -
களினொல் உரு்வொக்க்பபடு்வதொக 
கதரிவிக்க்பபடும் முஸ்லிம் கூட் -
மை்பபு எனபது தீத்தக்கமர வியொ -
பொரம் எனபதறகு ஒ்பபொனது. 

எந்த கூட்மை்பபும் ைக்களுக்கு 
பிரநயொ்சனமில்மல எனபநத 
எைது கருத்தொகும் எனறைொர்.

்கடெத்� முயன்ற மூ்ர்... 
இதமனயடுத்து சுஙகத்துமறை 

கணகொணி்பபொ்ர்கள நகொகுல், 
்சத்தியேொரொயணன உடப் சுஙகத் -
துமறை அதிகொரிகள க்றகமர பகு -
திக்கு க்சனறை நிமலயில் ப்கில் 
க்ல் அடம் மூம்கம்  
ஏறறிக் ககொணடிருந்நதொமர மகது 
க்சயதனர்.  

இதன நபொது குறித்த ப்கிலி -
ருந்த க்ல் அடம்கம்யும் 
க்த்த முயனறை நதவிபடடிணத் -
மதச ந்சர்ந்த மூ்வமரயும்  மகது 
க்சயதனர்.

மகது க்சயய்பபட்்வர்கம் 
சுஙகத்துமறை அலு்வலகத்தில் 

தடுத்து ம்வத்து ே்த்திய வி்சொ -
ரமணயில் க்ல்்வழியொக ப்கு 
மூலம் இலஙமகக்கு 700 கிநலொ 
க்ல் அடம்கம் க்த்த இருந் -
தமை கதரிய ்வந்துள்து.

இதமனயடுத்து சுஙகத்துமறை 
அதிகொரிகள ்வனத்துமறை அதிகொரி -
யி்ம் பிடிக்க்பபட் க்ல் அட -
ம்கம்யும் ப்மகயும் மகது 
க்சயய்பபட் மூனறு நபமரயும் 
ஒ்பபம்த்துள்னர்.

நைலதிக வி்சொரமணகம் 
்வனத்துமறை அதிகொரிகள நைற -
ககொணடு ்வருகினறைனர்.

ரணில் பிர�மரா?...
ரணில் விக்கிரைசிஙக இலஙமக -

யின பமழய அரசியல் கடசிமய 
ந்சர்ந்த்வர். அந்தக்கடசி பொரொ -
ளுைனறைத்தில் ஒரு ஆ்சனத்மத 
கூ் மக்பபறறைமுடியொத கடசி 
என கபயர் ்வொஙகியுள்து என 
அமைச்சர் கதரிவித்துள்ொர்.

மிகவும் கபொருத்தைொன 
ஒரு்வர் பிரதைர் பதவியில் உள் 
நிமலயில் புதிய பிரதைமர நியமிக் -
கந்வணடிய அ்வசியம் இல்மல 
என ஸ்ரீலஙகொ கபொதுென கபரமு -
னவின ்சொகர கொரிய்வ்சம் கதரிவித் -
துள்ொர்.

TNAயிலிருந்து TELO... 
என தமிழ நதசிய ைக்கள முனன -

ணியின தமல்வரும் பொரொளுைனறை 
உறு்பபினருைொன கநெந்திரகுைொர் 
கபொனனம்பலம் கதரிவித்தொர்.

தமிழ நதசிய ைக்கள முனனணி -
யின அலு்வலகத்தில் ேம்கபறறை 
ஊ்க ்சந்தி்பபில் கலந்துககொணடு 
கருத்து கதரிவிக்கும்நபொநத அ்வர் 
இதமனத் கூறினொர். அ்வர் நைலும் 
கதரிவிக்மகயில்-

ெனொதிபதி- தமிழத் நதசிய கூட-
்மை்பபு ்சந்தி்பபில் இன்பபிரசசி-

மனக்கொன இறுதித் தீர்வு கதொ்ர்பில் 
எந்தவிதைொன நபசசு்வொர்த்மதகளும் 
ே்க்கவில்மல எனபது ஊ்கஙகள 
மூலம் உறுதியொகினறைது.

அநத்சையம் தமிழத் நதசியக் 
கூட்மை்பபின பக்கத்திலிருந்து 
13ஆ்வது திருத்தத்மத அமுல்படுத்து-
்வதறகொன அழுத்தஙகள அர்சொஙகத்-
துக்கு ்வழஙக்பபட்தொகவும் க்சய-
திகள க்வளி்பபடுத்துகினறைன. இது 
்சம்பந்தைொக ேொம் கதரிவித்து ்வந்த 

கருத்துக்கள மீணடும் மீணடும் உறு-
தியொ்வதொகந்வ கருதுகிநறைொம்.

க்ந்த கொலஙகளில் புலம்கபயர் 
தமிழர்கம் தம் க்சயத அரசு 
தறநபொது கபொரு்ொதொர கேருக்கடி 
எழுந்துள்நபொது அந்த புலம்கப-
யர்ந்த ைக்களின முதலீடுகம்்ப 
பயனபடுத்த ே்்வடிக்மக எடுக்கின-
றைது. புலம்கபயர் தமிழர்கள மீதொன 
தம்மய நீக்கு்வதறகுக்கூ் அர்சொங-
கம் தமிழத் நதசியக் கூட்மை்ப -
பு்ன நபசி உள்து. இது எமத 

கொடடுகிறைது எனறைொல், தம் எனபது 
இலஙமக அர்சொஙகத்தின நதசிய 
பொதுகொ்பபு ்சம்பந்தைொன வி்யம் 
அல்ல எனபநத ஆகும்.

13ஆ்வது திருத்தத்மத ஏறறுக்-
ககொள்த் தயொரொக இருக்கினறை 
கரநலொ, ெனொதிபதியு்னொன ்சந்-
தி்பமப ஏன புறைக்கணித்தொர்கள 
எனபது நகளவிக்குறிநய! அவ்வொ -
கறைனில் தமிழத் நதசிய கூட்மை்ப -
பிலிருந்து கரநலொ க்வளிநயறைந்வண-
டும் எனறைொர்.
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பாணந்துறை, த�ாட்டவதற� 
அலபஹ்ரியா மததிய கலலூரி -
யில (த�சிய பா்டசாறை) நிைவும் 
வகுபபறை இ்டதெருககடிறய ஓர -
ளவிறதகனும்  நிவர்ததிகக உ�வும் 
தொககில, கலலூரியின் '1993 (O/L) 
BATCH' பறைய மாணவர்கள் குழு -
வினால  வகுபபறைதயான்று அன்ப -
ளிபபாக நிர்மாணிததுக தகாடுககப -
படடுள்ளது.

"பா்டசாறையின் வளர்ச்சியில 
பறைய மாணவர்களின் பஙகளிபபு 
மிகவும் அததியாவசியமானது. 
பறைய மாணவர்களின் அறனதது 
வழியான உ�வி, ஒத�ாறசகளும் 
பா்டசாறையின் முன்தனாககிய 
பயணததுககு தபரும் உந்து சகதி -
யாகும்.பா்டசாறையின் அறனதது 
பறைய மாணவர்களும்  �ாம் கலவி 
கறை பா்டசாறைககு ென்றிகக்ட -
னாக �ம்மாைானவறறைச் தசய�ல 
தவண்டும்.இத�றகய தசறவகள் 
பா்டசாறையின் சரிததிரததில பதி -
வாகும் என்பது்டன் எதிர்காைததில 
ஏறனய பறைய மாணவர்களுக -

கும் எடுததுககாட்டாக 
அறமயும்" என்று கலலூரி 
அதிபர் எம்.ஐ.எம்.ரிஸான் 
கருததுத த�ரிவித�ார்.

"இந்�ப பா்டசாறையின் 
பறைய மாணவர்கள் குழு -
வினால தமறதகாள்ளப -
படடுள்ள இந்�ச் தசறவ 
கலவிததுறைககான சிைந்� 
'ச�ககா'  �ர்மமாகும். 
அ�ாவது பகிரஙகமாக 
தகாடுத� �ர்மமாகும். 
இ�ன் மூைம் �குதியிருந் -
தும் அறமதியாக இருக -
கும் வசதி பற்டத�வர்க -
ளுககு படிபபிறனயும், 
ஊககுவிபபும், ெலலுணர் -
வும் தபருக தவண்டும். மக -
களுககு விளககமளிககும் 
பயனுள்ள நிகழவாக பிர -
காசித�ல தவண்டும். பகி -
ரஙக �ர்மம், அன்பளிபபுக -
ளின் தொககம் இதுவாகும்.

இத�றகய தசறவகள் 
பா்டசாறையின் பறைய 

ம ா ண வ ர் க ளு க கு ம் 
அடுதது வருகின்ை பறைய 
ம ா ண வ ர் க ளு க கு ம் 
சிைந்� முன்மாதிரியாக 
அறம�ல தவண்டும்.இத -
�றகய தசறவ சஙகிலித 
த�ா்டர்பு தபான்ை பிர -
தயாசனமளிககும் பணி -
யாகும். மாணவர் சமூகம் 
பயனற்டயும் காைதமல -
ைாம் ென்றமகறளத 
திரடடும் ச�ககா, �ர்மமா -
கும். அறனவரும் �மககு -
ரித�ான �ர்மதற� ஏத�ா 
ஒரு வழியில தகாடுத -
�ாக தவண்டும், தசைவு 

தசய�ல தவண்டும். அறனததுஉள் -
ளஙகளும்  ஒறறுறமயு்டன் பா்ட -
சாறையின் முன்தனறைததுககாக 
அர்பபணிபபு்டன் தசயைாறைல 
அவசியமாகும்" என நிகழவில 
கைந்து தகாண்டு  விதே்ட துஆப 
பிரார்த�றன நிகழததிய தவை -
வதற� ஸாவியா பள்ளிவாசல கதீப 
தமௌைவி ரிஸககான் முஹம்மத 
(றஸைானி) த�ரிவித�ார்.

அதிபர் எம்.ஐ.எம். ரிஸான் �றை -
றமயில இ்டம்தபறை நிகழவில 
பள்ளிவாசலகள் பரிபாைன சஙகத 
�றைவரும் முஸலிம் விவாகப 
பதிவாளருமான முன்னாள் பிரத�ச 
சறப உறுபபினர் எம்.எம்.எம்.

இம்தியாஸ, பள்ளிவாசல பரிபா -
ைன சஙக தசயைாளரும் முன்னாள் 
விவாகப பதிவாளருமான ஏ.தே.
ஏ.பளீல, பிரத�ச சறப உறுபபினர் 
ஏ.எச்.எம். முன்ஸிர், எம்.யஸீர் கனி 
�றைறமயிைான பறைய மாணவர் -
கள், பறைய மாணவிகள், ஆசிரியர் -
கள் ஆகிதயாரும் நிகழவில கைந்து 
தகாண்டு சிைபபித�னர். பள்ளிவா -
சல பரிபாைன சஙக தசயைாளர் 
�றைறமயில வகுபபறை ொ்டா 
தவடடி திைந்து றவககபபட்டது.

எம்.எஸ்.எம்.முன்தஸிர்
(பாணந்துமை மத்திய குறூப் நிருபர்)

பாணந்துறை, த�ாட்டவதற� அலபஹ்ரியா மததிய கலலூரிக்கு வகுபபறை அனபளிபபு

க�ொட்டரொமுல்ல அல - ஹிரொ முஸ்லிம் ம�ொ 
வித்தியொ்லயத்தின் 6 மொணவர�ள் சித்தி

சிலாபம் கல்வி ்லயத்துக்குடபட்ட சகாட்டராமுல்ல அல் - ஹிரா முஸ்லிம் மகா 
வித்தியாலயத்தின 6 மாண்ர்கள் இவ்ரு்டம் நம்டசபறை 2021 ம் ஆண்டுக்-
கான புலமமப் பரிசில் பரீடமெயில் குறிப்பிட்ட ச்டடுப் புள்ளிகளுக்கு மமல் 
புள்ளிகமைப் சபறறு இப் பரீடமெயில் சித்தியம்டந்துள்ை்தாக வித்தியாலய 
அதிபர் எஸ்.ஏ.சீ.எம். அஹொன ச்தரிவித்்தார். ஏ.எஸ். பாதிமா உமமஸா 170 
புள்ளிகள், ஏ.எம். உமமர் 159 புள்ளிகள், எம்.டீ. அஸ்மா 157 புள்ளிகள், எம்.
ம்.எம். ஆமிர் 156 புள்ளிகள், எம்.ஐ.எப். செயனப் 155 புள்ளிகள், ரீ.ஏ.என. 
ஹனஸா 151 புள்ளிகள் சபறறு மாண்ர்கள் சித்தி அம்டந்துள்ைனர். சித்தி-
யம்டந்்த மாண்ர்களு்டன அதிபர் எஸ்.ஏ.சீ.எம். அஹொன, ஆரம்பப் பிரிவின 
்தமலமம சபாறுப்பாசிரிமய எம்.எச். பாத்திமா றிஸ்னியா மறறும் ்குப்பாசி-
ரிமய எஸ்.எச்.எஸ். ஹுஸ்னா ஆகிமயார் எடுத்துக் சகாண்்ட ப்டம்.         

(ப்டம்: நீர்சகாழும்பு தினகரன நிருபர்)     

சகாழும்பு மரஸ் மகாஸ் ெர்்ம்தெ மம்தானத்தில் இ்டம்சபறை ஜனாதிபதி 
கிண்ணக் கால்பந்்தாட்ட இறுதிப்மபாடடிக்கு ச்தரிவு செய்யப்பட்ட களுத்துமை 
முஸ்லிம் மத்திய கல்லூரியானது (ம்தசிய பா்டொமல) மபாடடித் ச்தா்டரில் 
இரண்்டாம் இ்டத்ம்தப் சபறறுக்சகாண்்டது.      (ப்டம்: சில்மியா யூசுப்)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Rfhjhuk;> RNjr kUj;Jtk;> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij kw;Wk;

rpWth; guhkhpg;G Nritfs; mikr;R kj;jpa khfhzk;

ngWif mikg;G: Rfhjhu Nritfs; gpuhe;jpa gzpg;ghsh;> fz;b

nraw;wpl;lj;jpd; ngah;: Muk;g Rfhjhu guhkhpg;G Kiwik tYt+l;ly; nraw;wpl;lk; (PSSP)> cyf tq;fp

nraw;wpl;l ID: P 163721
ngWifj; jiyg;G: kUj;Jt cgfuzq;fspd; ngWif

xg;ge;j ,y.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2/2022
gpuRhpg;Gj; jpfjp: 2022.03.28 md;W

01.  ehl;bd; njhpT nra;ag;gl;l gpuNjrq;fspy; mjpf Mgj;jhd rdj;njhifAs;s gFjpfspy; njhw;wh Neha;fis milahsk; fhzy; kw;Wk; Kfhikj;Jt 

typAWj;jYld; Muk;g Rfhjhu guhkhpg;G Nritfspd; gad;gLj;jy; kw;Wk; juj;ij mjpfhpf;Fk; ,yf;Fld; ,yq;ifapy; Muk;g Rfhjhu guhkhpg;G 

Kiwik tYt+l;ly; nraw;wpl;lkhdJ mKy;elhj;jg;gLfpd;wJ. 

02.  fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s kUj;Jt cgfuzq;fspd; ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fz;b> gpuhe;jpa 

Rfhjhu Nritfspd; gzpg;ghshpd; mYtyf gpuhe;jpa ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

03.  tpiykDjhuh;fspd; jifik kw;Wk; jFjpj;jd;ik Njitg;ghLfs; Mfpad tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; mlf;fg;gl;Ls;sd. 

04.  xt;nthU tFjpf;Fk; fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;sthwhd kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;s Kfthpapy; 

Fwpg;gpl;Ls;stUf;F 2022.03.28 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.20 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  Mh;tk;> jFjp kw;Wk; jifikAs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy Rfhjhu Nritfs; gpuhe;jpa gzpg;ghshpd; mYtyf fzf;fhshplkpUe;J ngw;W 

(njhiyNgrp: 081-2236452. kpd;dQ;ry; Kfthp: rdhskandysupply123@gmail.com) Ntiy ehl;fspy; K.g. 10 kzpapypUe;J kjpak; 12 kzp tiuAk; fz;b> 

Rfhjhu Nritfs; gpuhe;jpa gzpg;ghshpd; epjpg; gphptpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

06.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; Gfo;tha;e;j tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; fz;b> Rfhjhu Nritfspd; 

gpuhe;jpa gzpg;ghshpd; mYtyfk;> Rfhjhu Nritfspd; gpuhe;jpa gzpg;ghshpd; ngahpy; toq;fg;gl;lJkhftpUj;jy; Ntz;Lk; my;yJ fPNoAs;s 

ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s njhifia fz;b> Rfhjhu Nritfspd; gpuhe;jpa gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpd; rpwhg;ghplk; nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l 

gw;Wr;rPl;bd; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l gpujpnahd;iw rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

07.  fz;b> Rfhjhuk;> RNjr kUj;Jtk;> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; guhkhpg;G Nritfspd; khfhz mikr;rpd; Nfl;Nghh; $lj;jpy; 2022.04.08 Mk; 

jpfjpad;W K.g. 10 kzp;f;;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;. 

08.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.04.21 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; ~~jiyth;> ngWiff; FO> Rfhjhu Nritfspd;  gpuhe;jpa gzpg;ghshpd; mYtyfk;> j.ngl;b 56> vn`yg;nghy Fkhhp`hkp khtj;ij> Nghfk;gu> 

fz;b||  vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ fz;b> Rfhjhu Nritfspd; gpuhe;jpa gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpd; epjpg;gphptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDit mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tFjpg; ngah; kw;Wk; 

xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; “Quotation for Medical Equipments”  vd;w nrhw;fs; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

09.  jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. fPNoAs;s Kfthpapy; eilngwTs;s tpiykDf;fspd; jpwj;jYf;F Neubahf rKfkspf;Fk; my;yJ xd;-

iydpy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; chpa Kiwapy; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; mitfspd; %Ljypd; gpd;dh; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

10.  rkh;g;gpf;fg;gLk; midj;J tpiykDf;fSk; njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOtpdhy; kjpg;gPL nra;ag;gLnkd;gJld; ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,WjpahdjhFk;. 
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gz 

itg;G

Category No.:01: Anthropometric Tools

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-1/2022

01-01 Length Board 13

1,500.00 6,600.00 3,300.0001-02 Stadiometer 10

01-03 Weighing Scale for 
Infants 10

Category No.:02: Bronchoscopy Equipments

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-2/2022

02-01 Bronchoscope 01 2,000.00 40,000.00 20,000.00

Category No.:03: Critical Care Equipments

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-3/2022

03-01 ECG Machine 10

3,000.00 71,450.00 35,725.00

03-02 Infusion Pump 04

03-03 Multi Para Monitor – 
Ward 05

03-04 Multi Para Monitor – 
Portable 02

03-05 Nebulizer – Ultrasonic 02

03-06 Sphygmomanometer – 
Aneroid 50

03-07 Suction  Apparatus – 
Double Jar 10

03-08 Suction Apparatus – 
Single Jar 10

03-09 Syringe Pump 07

Category No.: 4: Obstetric Equipments

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-4/2022

04-01 Delivery Bed 10 1,500.00 3,500.00 1,750.00

Category No.: 05: Dental Equipments

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-5/2022

05-01 Apex Locator 01

2,000.00 29,440.00 14,720.00

05-02 Air Rotor Hand Piece 13

05-03 Dental Chair 06

05-04 Endodontic Motor Unit 01

05-05 Light Cure Machine 05

05-06 Micro Meter Hand Piece 11

05-07 Scaling Machine 06

Category No.: 06: Diagnostic Equipments

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-6/2022

06-01 Clinical Torch 30

2,500.00 44,610.00 22,305.00

06-02 Diagnostic Set 20

06-03 Knee Hammer 09

06-04 Spinal Board 20

06-05 Spot  Lamp 30

06-06 Stethoscope – Adult 20

06-07 Thermometer – Digital 30

06-08 Tuning Fork 05

Category No.: 07 – Fetus Monitoring Equipments

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-7/2022

07-01 Fetal Doppler - 
Handheld 20 1,500.00 3000.00 1,500.00
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Category No.: 08: Hospital Furniture

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-8/2022

08-01 Bed Side Screen 25

3,000.00 58,500.00 29,250.00

08-02 Dressing Trolley 20

08-03 ECG Trolley 20

08-04 Emergency Trolley 20

08-05 Examination Bed 15

08-06 Instrument Trolley 20

08-07 Medicine Trolley 20

08-08 Oxygen Cylinder Cart 30

08-09 Patient Trolley 20

08-10 Wheel Chair – Adult 20

Category No.: 09: Imaging Equipments - 1

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-9/2022

09-01 Dental X-Ray Unit 01 1,500.00 10,000.00 5,000.00

Category No.: 10: Imaging Equipments - 2

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-10/2022

10-01 Ultrasound Scanner 01 2,000.00 40,000.0 20,000.00

Category No.: 11: Lab Analyzer – Chemical Pathology

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-11/2022

11-01 Bio Chemistry Analyzer 
– Semi Automated 06

2,500.00 47,000.00 23,500.00
11-02

Cardiac Bio Marker 
Analyzer – Point of 
Care

01

Category No.: 12: Lab Analyzer - Hematology

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-12/2022

12-01 Hematology Analyzer 
– 5 Part 01

3,000.00 70,000.00 35,000.00
12-02 Hematology Analyzer 

– 3 Part 05

Category No.: 13: Lab Analyzer - Microbiology

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-13/2022

13-01 Blood Culture Machine 
– Automated 1 2,000.00 40,000.00 20,000.00

Category No.: 14: Lab Analyzer - Venereology

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-14/2022

14-01 ELISA Micro Plate 
Washer 01

2,000.00 24,000.00 24,000.00
14-02 ELISA Micro Plate 

Reader 01

Category No.: 15: Pharmacy Equipments

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-15/2022

15-01 Pill Counting Machine 10 2,500.00 40,000.00 20,000.00

Category No.: 16: Sterilizing Equipments

Contract No.: CPC/RDHS/KY/F13/NCB/2-16/2022

16-01 Mini Autoclave – Table 
Top 20

3,500.00 80,000.00 40,000.00
16-02 Hydrogen Peroxide 

Fogger 01

jiyth;> ngWiff; FO>

Rfhjhu Nritfs; gpuhe;jpa gzpg;ghsh; mYtyfk;>

j.ng. 56> vn`ynghy Fkhhp`hkp khtj;ij>

Nghfk;gu>

fz;b.
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இருபதா்து சபாதுப் பபரம்மை 
நடத்துகின்ற பூநபதாடட 
அனமனை மரிைாள் 

ெமபயின பிரதிநிதிகமை த்்திக்கா-
னில் திருத்தநமத பிரானசிஸ் ெநதித்-
துள்ைார்.

உபராம் நகரில் தஙகளின இருப-
தா்து சபாதுப் பபரம்மை நடத்து-
கின்ற பூநபதாடட அனமனை மரிைாள் 
அருடெபகாதரிகள் ெமபயின பிரதிநி-
திகமை  கடநத ெனிக்கிழமமைனறு 
திருப்பீடத்தில் ெநதித்து உமரைாற்-
றிை திருத்தநமத பிரானசிஸ் அ்ர்-
கள் அச்ெமபயினைர் தஙகளின 
பணிகமையும் ச்ற்றிகமையும் 
புனித பைாபெப்புக்கு அர்ப்பணிக்குமாறு 
அமழப்பு விடுத்தார்.

அச்ெமபமை பதாற்றுவித்த புனித 
Anthony Maria Gianelli, புனித பைாபெப்-
மபப் பபான்ற்ர் எனறும் இரு்ருபம 

தனிப்படட, குடும்பம் மற்றும் 
ெமூக ா்ழக்மகயின இன-
றிைமமைாத அஙகமானை 
நற்செய்திப் பணியின திருத்-
தூதர்கைாக விைஙகினைார்கள் 
எனறும் இதனபபாது திருத்-
தநமத குறிப்பிடடுள்ைார்..

பமலும் புனித Gianelli 
தனைது இரக்கப் பணிகைால் 
புனிதத்திற்கானை ்ழிமைக் 
காடடிைதுடன அவ்ழிமைப் 
பினபற்்ற மக்கமை ஈர்த்து 

ெமூகத்தில் மிகவும் பின-
தஙகிை ர்்களுக்கு ஆற்றிை 
உறுதிைானை மற்றும் அக்க-
ம்றயுள்ை பி்றரனபுப் பணி-
களுக்கு எடுத்துக்காடடாக 
விைஙகினைார் என்றார் திருத்-
தநமத.

20்து சபாதுப் பபரம -்
யின கருப்சபாருைாக "நம் 
இதைஙகமை கடவுளில் 
பதித்து உலகின பபாக்மகக் 
க்னியுஙகள்" எனறு இச்ெ-
மபயினைர் சதரிவுசெய்துள்-

ைமம குறித்துப் பபசிை திருத்தநமத 
அ ர்்கள், புனித Gianelli அ ர்்களின 
பாமதயில், ஏமழ எளிபைாருக்குப் பணி-
ைாற்று்தன ்ழிைாக கடவுளுக்குச் 
ொடசிகைாய்த் திகழுஙகள் எனறும் 
குறிப்பிடடார்..பூநபதாடட ெமப அருள்-
ெபகாதரிகள்  துனபம் மற்றும் ்று-
மமயின பல சூழநிமலகமை எதிர்-
சகாண்டு பல நாடுகளில் சி்றப்புடன 
பணிைாற்றி ்ரு்மதயும் பாராடடி 
ஊக்குவித்தார் திருத்தநமத.

திருத்தந்்த பிரான்சிஸ்

பமரி சதபரொ...

திருபகாணமமல பாமலயூற்று புனித லூர்து மாதா திருத்தலத்தில்  த்க்கால சிலும்ப்பாமத திைானைம் 
மற்றும் நற்கருமண ஆராதமனை கடநத ெனிக்கிழமம மாமல திருபகாணமமல மம்றமா்டட ஆைர் 
கிறிஸ்டிைன சநாசைல் இம்மானுப்ல் ஆண்டமகயின   தமலமமயில்  நமடசபற்்றது.
 "ஆண்ட்ரின முனனிமலயில் நிற்க விழித்திருநது மன்றாடுப்ாம், ஏசனைனில் அ்ர் நமக்காக மனித -
னைானைார்" என்ற கருப்சபாருளில் இத் த்க்கால ஆராதமனை நமடசபற்்றது.
   அருடதநமத பபால் ச்றாபினென, அருடதநமத ரஜீ்ன மற்றும் ஆலைப் பஙகுத் தநமத மதுராஙகன 
குரூஸ் ஆகிபைாரின ்ழிகாடடலில் சிலும்ப்பாமத திைானைம் சி்றப்பாக இடம்சபற்்றது.
அத்பதாடு  சி்றப்பு ஆராதமனைமை அருடபணி எஸ்..மதுரஙகன குரூஸ் அடிகைார்  ஒழுஙகமமத்திருந-
தமம குறிப்பிடத்தக்கது.

(பட உதவி: அருடதநமத சுனில் சில்்ா)

“பிறர்மீது அக்கறற ்காட்டுவதில்
 தூண்டுதலாய் இருங்கள்”

எப்பபாதும் நாம் மனைத்-
தூய்மமயுமடை்ர்கைாய் 
்ாழ எனனை செய்ைப்ண்-

டும்? எனபமதச் சுடடிக்காடட இபதா 
ஒரு கமத!

 அ்ன ஒரு பாவி! அ்னுக்கு 
ஒரு நாள் தான ஒரு புனிதனைாக 
ப்ண்டும் அக ஒளி சபற்்ற்னைாக 
தூய்மம நிம்றநத மனைம் பமடத்த -்
னைாக மா்ற ஆமெ ்நதது.

எல்லாருக்கும் நல்்ழி காடடும் 
புனிதர் ஒரு்ர் காடடுக்குள் ்ாழ -்
தாக அ்ன அறிநது அநதப் புனித -
மரத் பதடி காடடுக்குள் சென்றான.

அ்ரிடம் பபாய் அநதப் பாவி, 
சு்ாமி நான ஒரு சபரிை பாவி  
மனைம் திரும்பி நல்ல்னைாக ்ாழ 
ஆமெப்படுகினப்றன. எனைக்கு 
நல்்ழி காடடுஙகள் என்றான.

அநதப் பாவிமைப் பார்த்து அநத 
முனி்ர், நீ பபாய் ஒரு ச்ஙகா-
ைத்தாமமரச் செடிமைக் சகாண்டு 
்ா என்றார். அ்னும் சகாண்டு 
்நதான. அநத முனி்ர், இநதச் 
செடிமைக் சகாண்டு பபாய் கடலில் 
எறிநது விடடு ்ா என்றார். அமத 

எடுத்துக்சகாண்டு அ்ன கடற்க -
மரக்குச் சென்றான.

அ்ன எத்தமனை மும்ற அநதச் 
செடிமை கடலுக்குள் எறிநதா-
லும் அத்தமனை மும்றயும் அநதச் 
செடிமைக் கமரக்குக் சகாண்டு-
்நது பெர்த்தனை அநதக் கடலமல-
கள்.

பாவி திரும்பி ் நதான. நடநதமத 

முனி்ரிடம் சொனனைான. 
அதற்கு அநத முனி்ர், 
மகபனை! அநதக் கடலுக்கு 
நன்றாகத் சதரியும். ஒரு 
செடி கடலுக்குள் புகுநதால் 
பபாதும் ! அது ்ைர்நது, 
படர்நது கடல் முழு்மத-
யும் அமடத்துவிடும். அத -
னைால்தான அநதச் செடி 
உள்பை ்ராதபடி அநதக் 
கடலமலகள் அமதத் தூக்கி 
எறிநதிருக்கின்றனை.

உன மனைம் முழு்மத-
யும் பா்த்தால் நிரப்ப 
ஒரு சிறு பா்ம் பபாதும் 
! ஆகப் ஒரு சிறு பா்ம் 
கூட உனைக்குள் நுமழைா-

மல் பார்த்துக்சகாள். பா்ம் உன 
பக்கத்தில் ்ரும்பபாது அமதத் 
தூக்கி எறிநதுவிடு என்றார்.

அ்னும் அவ்ாப்ற செய்தான. 
புனிதனைானைான; கடவுளுக்கு ஏற்பு-
மடை்னைானைான.

த்க்காலத்தின நானகா்து ்ாரத்திற்-
குள் அடிசைடுத்து ம்க்கினப்றாம். 
ஞாயிறு ்ாெகஙகள் இம்ற தநமத-

யின இரக்கம்நிம்றநத அனமப நமக்கு 
ச்ளிப்படுத்துகின்றனை.

மத்பதயு, மாற்கு, லூக்கா ஆகிை மூனறு 
நற்செய்திகமையும் ‘ஒத்தமம நற்செய்-
திகள்’ எனறு நாம் அமழக்கினப்றாம். 
காரணம், ஒத்த கருத்மத இம்மூ்ரும் 
தஙகள் நற்செய்திகளில் ச்ளிப்படுத்தி-
யிருப்பர். எடுத்துக்காடடாக, ‘விமதப்ப்ர் 
உ்மம’ எனபது மூனறு நற்செய்திகளி-
லும் ்ருகின்றது. இப்படி பல எடுத்துக்காட-
டுகமை நாம் கூ்ற முடியும்.

அபதப்மையில், இம்மூ்ருபம சில-
்ற்ம்ற தஙகள் நற்செய்தியில் மடடும் 
சி்றப்பாகப் பதிவு செய்திருப்பார்கள். அப்ப-
டிப் பார்க்கின்றபபாது, இநதக் காணாமற்-
பபானை மகன உ்மம லூக்கா நற்செய்தியில் 
மடடுபம பதிவுசெய்ைப்படடுள்ைது.

லூக்கா நற்செய்தி ‘இரக்கத்தின நற் -
செய்தி’ எனறு அமழக்கப்படுகி்றது. ‘இழநது 
பபானைமதத் பதடி மீடகப் மானிடமகன 
்நதார்’ எனனும் கருத்து இநநற்செய்தி-
யின முதனமமச் செய்திைாக விைஙகுகி்றது 
(19:10)

இதன பினனைணியில், லூக்கா நற்-
செய்தியில் மடடுபம ்ரும் காணாமற்-
பபானை மகன உ்மம ஒரு பிரசித்தி சபற்்ற 
உ்மம. இனறும் எல்லா மத மக்கைாலும் 
விரும்பப்படுகின்ற ஒரு அழகானை உ்மம.

தன மகனமீது உண்மமைானை அனபு 
சகாண்டிருக்கும் ஒரு தநமதயின இரக்கம் 
நிம்ற அனமப வி்ரிக்கும் இதுபபான்ற-
சதாரு உ்மமமை நாம் எஙகுபம கண்டி-
ருக்க முடிைாது. இனி காணவும் முடிைாது. 
இபைசு கூறும் இநத உ்மம  ஒரு தநமத 
தன மகமனை இநதைவுக்கு ஆழமாக அனபு 
செய்ை முடியுமா எனறும் அ்ர் இத்தமகை  
நல்ல்ராக இருக்க முடியுமா எனறும் 
நம்மம மிகவும் விைப்பில் ஆழத்துகி்றது.

 இநத உ்மமக்குள் நாம் செல்்தற்கு 
முனபு ைாமர முனனிறுத்தி இபைசு இநத 
உ்மமமைக் கூறுகி்றார் எனபமதயும் 
நாம் கணக்கில் சகாள்ைப்ண்டும். காணா-
மற்பபானை ஆடு, காணாமற்பபானை திராக்மா, 
காணாமற்பபானை மகன ஆகிை மூனறு 
உ்மமகமை இபைசு அடுத்தடுத்துக் கூறு-
்தாக இநநற்செய்தியின 15ம் பிரிவில் 
லூக்கா பதிவு செய்கின்றார். 

மூனறு உ்மமகமையும் இபைசு பரி -
பெைமரயும்  மம்றநூல் அறிஞமரயும் 
மமைப்படுத்திபை கூறுகின்றார் எனபமத-
யும் நாம் ஆழநது சிநதிக்க ப்ண்டும். 

காரணம், இவ்திகாரத்தின சதாடக்கபம 
இமதத்தான ச்ளிப்படுத்துகி்றது.

 ்ரிதண்டுப்ார், பாவிகள் ைா்ரும் 
இபைசு சொல்்மதக் பகடக அ்ரிடம் 
சநருஙகி்நதனைர். பரிபெைரும், மம்றநூல் 
அறிஞரும், “இ்ர் பாவிகமை ்ரப்ற்று 
அ்ர்கபைாடு உண்ருநதுகி்றாபர” எனறு 
முணுமுணுத்தனைர். அப்பபாது அ்ர் அ்ர்-
களுக்கு இநத உ்மமமைச் சொனனைார் 
(15:1-3). இநத மம்றயுமரயின சதாடக்-
கத்தில்  யூதச் ெமுதாைத்தில் பரிபெைராலும் 
மம்றநூல் அறிஞர்கைாலும் இகழநது ஒதுக் -
கப்படட்ர்களுக்குச் சி்றப்பிடம் சகாடுக்கும் 
்மகயில் மிகமுக்கிைமாக இநத மூனறு 
உ்மமகமையும் இபைசு எடுத்துக் கூறு-
கின்றார். நீஙகள் உஙகமைபை மிகவும் 
பமலானை்ர்கைாக நிமனைத்துக்சகாண்டு 
மற்்ற்ர்கமை ச்றுத்து ஒதுக்குகிறீர்கள். 
ஆனைால், இ்ர்கமைத்தான இம்றதநமத 
தன அனபு மகனைாகவும் மகைாகவும் ஏற்-
றுக்சகாள்கி்றார் எனபமத அ்ர்களுக்கு 
ச்டட ச்ளிச்ெமாக்குகின்றார்.

  காணாமற்பபானை மகன குறித்த உ -்
மமமைச் ெற்று ஆராய்நது பார்ப்பபாம். 
இபைசு கூறும் இநத உ்மம மூனறு 

முக்கிை கருத்துக்கமை உள்-
ைடக்கியிருக்கி்றது. அம்கள் 
மும்றபை:  மனைம் ்ருநதுதல், 
திரும்பி ்ருதல், மற்றும் விருந-
தில் பஙகுசபறுதல்.

முதலா்தாக தன பா்த்திற்-
காக மனைம் ்ருநதுதல்: நம் 
பா்ஙகளுக்காக மனனிப்புப் 
சபறு்தற்கானை முதல்நிமல 
இதுதான. ஏசனைன்றால், ்ருந-
தாத மனைம் திருநதாது என-
பார்கள். அ்ர் அறிவு சதளிந-
த்ராய், ‘என தநமதயின 
கூலிைாள்களுக்குத் பதம்க்கு 
மிகுதிைானை உணவு இருக்க, நான 
இஙகுப் பசிைால் ொகிப்றபனை! 
(15:17) எனறு கூறும் இமைை 
மகனின ்ார்த்மதகள்

 அ்ர் தன பா்த்திற்காக 
மனைம் ்ருநது்மதக் காடடு-
கின்றனை.   ெக்பகயுவின மனை-
மாற்்றத்திலும் இமதத்தான நாம் 
பார்க்கினப்றாம். ெக்பகயு எழுநது 
நினறு “ஆண்ட்பர, என உமட-
மமகளில் பாதிமை ஏமழகளுக்-
குக் சகாடுத்துவிடுகிப்றன; எ்ர் 
மீதா்து சபாய்க் குற்்றம் சுமத்தி 
எமதைா்து க்ர்நதிருநதால் 
நான அமத நானகு மடஙகா-

கத் திருப்பிக் சகாடுத்து விடுகிப்றன” எனறு 
இபைசுவிடம் கூறுகி்றார் (19:8).

இரண்டா்தாக, தநமதயிடம் திரும்பு-
தல்: ‘திருநதி ்ா, திரும்பி ்ா’ எனறு கூறு-
்ார்கள். முதல் படியிபலபை நாம் நின-
றுபபாய்விடக்கூடாது. ‘நான மாசபரும் 
த்றிமழத்துவிடபடன’, ‘நான அப்படிசைல்-
லாம் செய்திருக்கப் கூடாது’, ‘அறி்ற்்ற 
தனைமாக நான நடநதுவிடபடன’, ‘இனி என 
்ாழக்மகயில் எனனை சபரிதாக நடநதுவிடப் 

பபாகி்றது, எப்படிபைா ்ாழக்மகமை நடத்த 
ப்ண்டிைதுதான’. ‘நான செய்த பா்த்திற்-
கானை தண்டமனைதான இது” எனச்றல்லாம் 
கூறி நம் மனைமாற்்றத்தின உண்மமத்தன-
மமமை இழநதுவிடக்கூடாது.

 நமது மனைமாற்்றம் நம்மம நம்பிக்-
மகைற்்ற நிமலக்குள் தள்ளிவிடக்கூடாது. 
மா்றாக, அது நம்மம அடுத்தக் கடடத்திற்குக் 
சகாண்டு செல்லப்ண்டும்.

“இப்சபாழுதா்து உண்ணா பநானபி-
ருநது, அழுது புலம்பிக்சகாண்டு, உஙகள் 

முழு இதைத்பதாடு எனனிடம் திரும்பி 
்ாருஙகள்” எனகி்றார் ஆண்ட்ர் (பைாப்ல் 
2:12). "இஸ்ரபைபல! உன கடவுைாகிை 
ஆண்ட்ரிடம் திரும்பி ்ா; நீ உன தீச்செ-
ைலால் வீழச்சியுற்்றாய். இம்சமாழிகமை 
ஏநதி ஆண்ட்ரிடம் திரும்பி ்நது இவ்ாறு 
சொல்லுஙகள்: “தீவிமனை அமனைத்மதயும் 
அகற்றிைருளும், நனமமைானைமத ஏற்றுக்-
சகாள்ளும்; நாஙகள் எஙகள் ் ாய்சமாழிைாம் 
கனிகமை உமக்கு அளிப்பபாம்" (ஒபெ 14:1-
2) ‘எனனிடம் திரும்பி ்ாருஙகள்,’ எனகி-
்றார் பமடகளின ஆண்ட்ர். (செக் 1:2). நீர் 
எல்லாம் ்ல்ல்ரிடம் திரும்பி ்ருவீராகில், 
நீர் கடடிசைழுப்பப்படுவீர் (பைாபு 22:23).

பமற்கண்ட இம்ற்ார்த்மதகள் இஸ்ர-
பைல் மக்கள் தஙகள் பா்ஙகளுக்காக 
மனைம்்ருநதிக்சகாண்டு ஆண்ட்ராகிை 
கடவுளிடம் திரும்பி ்ரப்ண்டும் எனபமத 
நமக்கு ்லியுறுத்துகின்றனை.

‘திரும்பி ்ருதல்’ எனபது எபதா ‘கடமமக்-
காக ் ருதல்’ எனறு அர்த்தம் அல்ல. மா்றாக, 
இம்றத்தநமதயின ஆழமானை அனமப-
யும் அ்ருமடை நனமமத்தனைஙகமையும் 
உணர்நது ்ருதல் எனறு சபாருள்சகாள்ை 
ப்ண்டும்.

இத்தமகை நிமலதான மீண்டும் நம்மம 
பா்த்தில் விழாமல் காப்பாற்றும். காணா-
மற்பபானை மகன உ்மமயில், தனைது தந-
மதயின கனிநத அனமபயும் இரக்கம் 
நிம்றநத செைல்கமையும் ஆழநதுணர்நத-
்ராக  தன தநமதயிடம் திரும்பி ்ருகி்றார் 
இமைை மகன.தன தநமதமை மீண்டும் ெந-
திக்கும்பபாது அ்ரிடத்தில் எனனை சொல்லி 
மனனிப்புக் பகடகப்ண்டும் எனச்றல்லாம் 
தனமனைத் தைார்படுத்திக்சகாள்்மதயும் 
பார்க்கினப்றாம். "நான பு்றப்படடு என தந-
மதயிடம் பபாய்  ‘அப்பா, கடவுளுக்கும் 
உமக்கும் எதிராக நான பா்ம் செய்பதன; 
இனிபமல் நான உம்முமடை மகன எனைப் 
படத் தகுதிைற்்ற்ன; உம்முமடை கூலி-
ைாள்களுள் ஒரு்னைாக எனமனை ம்த்துக் 
சகாள்ளும் எனபபன" எனறு சொல்லிக்-
சகாண்டார். உடபனை அ்ர் பு்றப்படடுத் தம் 
தநமதயிடம் ்நதார். (்ெனைம் 18-20).

மூன்றா்தாக, மனனிப்பின சகாண் -
டாடடம்: மனனிப்பின அமடைாைமாக 
அமம்து சகாண்டாடடம்.எநதச்ாரு 
மனைம்திரும்புதலும் மகிழச்சிமையும் 
சகாண்டாடடத்மதயும் அடிப்மடைாகக் 
சகாண்டதாய் இருக்கப்ண்டும்.  விருநதுக் 
சகாண்டாடடஙகள் பமகமமமை ம்றக்கும் 
மருநதாகச் செைல்படுகின்றனை. எனச்றன-
ம்றக்கும் நிமலத்திருக்கும் மகிழச்சி நிம்ற 
சபரு்ாழம் நமக்களிக்கின்றனை.

ஆைர் பபரருடதிரு
அநபதானிொமி

-அருடபணி
 செல்்ராஜ் சூமெமாணிக்கம் 

மனத்தூய்மயுடன் 
வாழப்பழகுவவாம்

இத�ோ
மீண்டும் ஒரு
�வக்ோலம் நமககு
�ரப்பட்டிருககிறது !

வரம் தவண்டுமமன
�வம் இருப்பத�
உல் வழக்ம்
வரம் கிடைத��ோல்
�வம் இருப்பது நமது ்பழக்ம்

இது
்போவததின் வலியும்
மீட்பின் ஒலியும்
்லந்து ஒலிககும்
ஒரு
மகிழ்வின் த�ோ்ம் !

இது
இருளின் அலறலும்
ஒளியின் மிளிரலும்
்லந்து சிரிககும்
ஒரு
மவளிச�ப புள்ளி !

இது
வீழ்�லின் த�ோ்மும்
மீள்�லின் வோ�மும்
்லந்து வீசும்
ஒரு
உன்ன�க ்ோற்று !

�வக்ோலம்,
நி்ழ்ந்து த்போன
துயரததின்
ஒப்போரிக ்ோலமல்ல
நி்ழதவண்டிய
நிடலவோழ்வின்
்ல்வோரிக ்ோலம்.

�வக்ோலம்
இதயசுவின்
சிலுடவப ்பளுடவ நிடனதது
புலம்பும் ்ோலமல்ல,
நம்
்போவததின் ்பளுடவ நிடனதது
திரும்பும் ்ோலம்

இத�ோ
மீண்டும் ஒரு
�வக்ோலம் நமககு
�ரப்பட்டிருககிறது !

ம�ோடலந்து த்போன
்ைல் ்பயணததில்
்டைசியோய்க கிடைத�
்லங்டர விளக்ோய்
அட�ப ்பற்றிக ம்ோள்தவோம்

்போடல நிலததின்
மரண விளிம்பில்
நோவுககுக கிடைத�
்டைசித துளியோய்
அட� ஏந்திக ம்ோள்தவோம்

்ோரணம்,
மரணததின் வோ்னம்
எபத்போது நமது
நிறுத�ததில் நிற்குமமன
்பயணி்ள் அறிவதில்டல !

 -ெபகா.பெவிைர்

தந்தயின் அன்்பை வெளிபபைடுத்தும்
காணாமற்பைான மகன் உெ்ம

நிலைவாழ்வின் 
கலவாரி

பைா்ையூறறு லூர்து மாதா ஆையத்தில் தெககாை ெழிபைாடு
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யாழ், ப�ாதனா வைத்தியசாவையில் குருதி
தட்டுப�ாடு, அைசர உதவிக்கு அவைபபு
(யாழ்.விஷேட நிருபர்) 

யாழ்்பபாணம் ஷபாதனா வைத் -
தியசாவையின் இரத்த ைங்கியில், 
சகை ைவக குருதிகளுக்கும் தட்டு்ப -
பாடு ஏறபட்டுள்ளதால், ஷ�ாயா -
்ளர்களுக்கு ஷதவையான குருதிவய 
ைழங்க முடியாதுள்ளதாக  ததரி -
விக்க்பபடுகிறது.

இரத்த ைங்கியில் சராசரியாக 
இருக்க ஷைண்டிய 330 வபந்த் குரு -
தியின் அ்ளவிறகும் குவறைாக, 
தறஷபாது  167 வபந்த் குருதி 
மட்டுஷம இருக்கின்றது.இது, 

இன்னும் �ான்கு �ாட்களில் முடிந் -
துவிடும். சராசரியாக �ாத்ளான் -
றுக்கு 35 - 40 வபந்த் குருதி  
ஷ�ாயா்ளர்களுக்கு  விநிஷயாகிக்க்ப -
படுகின்றது.

திட்டமிட்டபடி �டக்கவிருந்த 
இரத்ததான முகாம்கள, தவிர்க்க 
முடியாத காரணங்க்ளால் ஒத்தி -
வைக்க்பபட்டதாஷை, இந்த தட் -
டு்பபாடு ஏறபட்டுள்ளது.

எனஷை இரத்த ைங்கியில் 
அல்ைது இரத்ததான முகாம்களில், 
ஏறகனஷை இரத்ததானம் தசய்து 
�ான்கு மாதங்கள பூர்த்தியானைர்க -

ளும், புதிதாக இரத்ததானம் தசய்ய 
விரும்புஷைாரும் இந்த ஆபத்தான 
நிவைவய தவிர்்பபதறகு  ஒத்து -
வழ்பபு ைழங்குமாறு இரத்தைங்கி 
ஷகட்டுள்ளது.18 ையது முதல் 55 
ையது ைவரயாஷனார்,

 50 கிஷைா நிவறயுவடஷயார், 
ஈஷமாகுஷ்ளாபின் 12.5 கிராமாக 
இரு்பபைர்கள, ஏறகனஷை இரத்த -
தானம் தசய்திருந்தால் 4 மாதங்கள 
பூர்த்தியாதல், தகாஷரானா தடு்ப -
பூசி ஏறறியிருந்தால் ஏழு �ாட்கள 
கழிந்திருத்தல், 

ஆகிய நிபந்தவனகளிலுள -

ஷ்ளாஷர  இரத்ததானம் தசய்ய 
முடியும். ஏறகனஷை இரத்ததானம் 
தசய்திருந்தால், அைர்கள 60 ையது 
ைவர இரத்ததானம் தசய்யைாம், -
என்பதும்  குறி்பபிடத்தக்கது.

இந்நிவையில், இரத்த தானம் 
தசய்ய விரும்புஷைாஷரா அல்ைது 
இரத்ததான முகாம்கவ்ள 
ஏறபாடு தசய்ய விரும்புஷைாஷரா 
0772105375 என்ற ததாவைஷபசி 
இைக்கத்துடன் ததாடர்பு 
தகாண்டு, உயிர் காக்கும் பணியில் 
இவணந்து தகாளளுமாறும் 
ஷகாரிக்வக விடுக்க்பபட்டுள்ளது.

இறங்குதுறறகறை புனரறைக்குைாறு
மீனவரகள் த�ாடரச்சியாக ககாரிக்றக
(பரந்தன் குறுா்ப 
நிருபர்)

கிளித�ாச்சி பூ�கரி 
பி ர ஷ த ச த் து க் கு ட் -
பட்ட முழங்காவில் 
தசன் தசபஸ்ரியார் 
இறங்கு துவறவய, 
புனரவமத்து தருமாறு 
மீனைர்கள ஷகாரிக்வக விடுத்துள -
்ளனர் . கிளித�ாச்சி மாைட்டத்தின் 
பூ�கரி தசயைா்ளர் பிரிவுக்குட் -
பட்ட  கவரஷயார்ப பகுதிகளிலுள்ள 
தபரும்பாைான மீன்பிடி இறங்கு 
துவறகள, நீண்டகாைமாக புனர -
வமக்க்பபடாதுள்ளன.  இதனால், 
ததாடர்ந்தும் தபரும் சிரமங்கவ்ள 
எதிர்ஷ�ாக்கி ைருைதாக மீனைர்கள 
ததரிவித்துள்ளனர்.

குறி்பபாக கடறதறாழில் உபகர-
ணங்கவ்ள ததாழிலுக்கு தகாண்டு 
தசல்ைதறகும், மீன்பிடி்பபடகு-
கவ்ள  துவறகளில் வைத்து பாதுகா்ப-

பதறகும் தபரும் கஷட்பபடுைதாக -
வும் அைர்கள குறி்பபிட்டுள்ளனர்.

இந்நிவையிஷை,இைர்கள இறங்கு 
துவறகவ்ள புனரவமத்து தருமாறு 
ததாடர்ச்சியாகக் ஷகாரி ைருகின்ற-
னர்.எனினும்,இதுகுறித்து கரிசவன 
தகாள்ள்பபடவில்வை.

கடல் ைறறுக்காைங்களில்  கடற -
தறாழில்  உபகரணங்கவ்ள நீண்ட 
துாரம் காவிச் தசன்று ததாழிலுக்கு 
தசல்ைவும் பின்னர் கடறதறாழில் 
உபகரணங்கவ்ள கவர ஷசர்க்கவும்  
தபரும் சிரமங்கவ்ள எதிர்தகாளை-
தாக மீனைர்கள ததரிவித்துள்ளனர்.       

சட்டவிர�ோத சசயல்களை 
முறியடித்து சோதளை

(சாைகச்ஷசரி விஷேட நிருபர்)

சாைகச்ஷசரி மதுைரித் திவணக்-
க்ளத்தினரின் அதிரடி �டைடிக்வக-
யால், கடந்த ஒன்றவர மாத காைத்-
திறகுள பத்து ஷபாவத்பதபாருள 
கடத்தல் மறறும் கசி்பபு உறபத்தி 
�டைடிக்வககள முறியடிக்க்ப-
பட்டுள்ளன.

சாைகச்ஷசரி மதுைரி்ப தபாறு்ப -
பதிகாரி ராஜஷமாகனின் ைழிகாட்-
டலில், பரிஷசாதகர் ரசிகரன் தவை -
வமயிைான குழுவினஷர, இைறவற 
முறியடித்துள்ளனர்.

மூன்று கஞசா கடத்தல்கள, ஐந்து 
கசி்பபு உறபத்திகள,  தெஷராயின் 
கடத்தல்கள மறறும் தீர்வை தசலுத்-
த்பபடாத சிதகதரட் கடத்தல் 
என்பபை ைவகயான  சட்டவிஷராத 
தசயறபாடுவ்ளஷய இைர்கள முறி-
யடித்துள்ளனர். கடந்த ஒன்றவர 
மாத காைத்திறகுள இந்�டைடிக்வக-
கள ஷமறதகாள்ள்பபட்டுள்ளன. 
வகதான சந்ஷதக �பர்களுக்கு சாை-
கச்ஷசரி நீதிமன்றம் ஒரு இைட்சத்து 
35ஆயிரம் ரூபா  அபராதம் விதித்து 
தீர்்பபளித்துள்ளவம குறி்பபிடத்-
தக்கது.

விவசாய வீதிகறை புனரறைக்கும்
பணிகள் மீைவும் ஆரம்பம்
(பரந்தன் குறுா்ப நிருபர்)

கிளித�ாச்சி ைன்ஷனரிக்கு்ளத்தில் 
இவடநிறுத்த்பபட்ட விைசாய வீதி -
கவ்ள்ப புனரவமக்கும் பணிகள 
ததாடர்ந்து முன்தனடுக்க்பபட்டு 
ைருகின்றன. கிளித�ாச்சி மாைட்டத்-
தின் பாரிய நீர்்பபாசன கு்ளமான ைன்-
ஷனரிக் கு்ளத்தின் கீழுள்ள  விைசாய 
வீதிகள கடந்த 30 ைருடங்களுக்கு 
ஷமைாக புனரவமக்க்பபடாதிருந்-
தன.

இந்நிவையில், இைறவற்ப புனர -

வமக்கும் பணிகள கடந்த ஆண்டு 
ஆரம்பிக்க்பபட்டன.

இந்த்பபணிகள இ்பபிரஷதசத்தில் 
ஏறபட்ட சீரறற  காைநிவை மறறும் 
ததாடர் மவழ  காரணமாக  தவட்ப-
பட்டிருந்தன.

இவதயடுத்து, இைறவற மீ்ள்ப 
புனரவமக்கும் பணிகள தறஷபாது 
ஆரம்பமாகியுள்ளது.

இக்கு்ளத்தின் கீழுள்ள சுமார் 
ஒன்பது கிஷைா மீட்டர்  விைசாய 
வீதிகள  புனரவமக்க்பபட்டு ைரு-
கின்றவம குறி்பபிடத்தக்கது-.

கவபபங்குைம் சிறுவர முனபள்ளி 
ைாணவரகளுக்கு சானறி�ழகள்
(ஓமந்வத விஷேட நிருபர்)

ைவுனியா ஷை்பபங்கு்ளம் 
அல்ஹிதா சனசமூக நிவையத்தின் 
ஏறபாட்டில், �டந்த ைருடாந்த பரிச -
ளி்பபு விழாவில், முன்பளளி மாண-
ைர்களுக்கு பரிசுகள ைழங்க்பபட்-
டன.முன்பளளித் தவைைர் அ.அ. 
ஜறூஷ தவைவமயில் (27) இந்நி -
கழ்வு இடம்தபறறது. 

முன்பளளி மாணைர்களின் கவை 
கைா சார �ல்லுறவை்ப ஷபணும் 
நிகழ்ைாக இந்நிகழ்வு இடம்தபற-
றது. இதில் சிறுைர்களின் ஆக்கத் திற-
வமகவ்ள சிற்பபாக தைளி்பபடுத்-
திய மாணைர்களுக்கு பரிசில்களும் 
முன்பளளி கறறவை நிவறவு தசய்த 
மாணைர்களுக்கு சான்றிதழ்கள,  
நிவனவுக் ஷகடயங்களும் ைழங்க்ப -
பட்டன.

இந்நிகழ்வில் கிராமத்தின் மூத்த 
பிரவஜகள, பட்டாணிச்சூர், ஷை்ப-
பங்கு்ளம் கிராம அபிவிருத்தி சங்கத் 
தவைைர்கள, சமுர்த்தி சி.பி.ஓ. 
தவைைர், ஷை்பபங்கு்ளம் கிராம 
அலுைைகர், முன்னாள கிராம அலு-
ைைகர், முஸ்லிம் மகாவித்தியாைய 

முன்னாள பிரதி அதிபர், தபாரு்ளா-
தார அபிவிருத்தி உத்திஷயாகத்தர், 
சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்திஷயா-
கத்தர், த�ளுக்கு்ளம் தபாலிஸ் 
நிவைய்ப தபாறு்பபதிகாரி, �கர -

சவப உறு்பபினர்கள, முன்பளளி 
நிர்ைாக சவப உறு்பபினர்கள, முன் -
பளளி ஆசிரியர்கள, தபறஷறார்கள, 
தபாதுமக்களும் கைந்துதகாண்ட-
னர்.

வீட்டை விடடு வெளியேறிே 
மாணெ்ை காணவில்லை

(புதுக்குடியிரு்பபு விஷேட நிருபர்)

முல்வைத்தீவு உண்ணா்பபிைவு 
பகுதியில், 16 ையது மாணைன் 
காணாமல்ஷபாயுள்ளார். வீட்வட-
விட்டு தைளிஷயறிய இைர், பத்து 
�ாட்க்ளாகியும் வீடு திரும்பவில்வை 
என, தபறஷறார் தபாலிஸில் முவற்ப -
பாடு தசய்துள்ளனர்.

முல்வைத்தீவு மகாவித்தியாை-
யத்தில் சாதாரண தரத்தில் பயிலும் 
உண்ணா்பபிைவு முல்வைத்தீ-
வைச் ஷசர்ந்த ஷக.சானுயன் என்ற 
மாணைஷன காணாமல் ஷபாயுள-
்ளார்.கடந்த (17) மாவை ஆறு மணிய-
்ளவில் இைர் வீட்வடவிட்டு தைளி-
ஷயறிச் தசன்றுள்ளார்.

சிறுைன் 17.03.2022 அன்று 
மாவைஷ�ர கல்விக்காக மாவை 6.00 
மணிக்கு வீட்வட விட்டு தைளிஷய-
றியுள்ளார் .

 பாடசாவை மாணைர்கள ததாடர்-
பில், முல்வைத்தீவு மாைட்டத்தில் 
பல்ஷைறு முவற்பபாடுகள தபாலிஸ் 
நிவையங்களில் பதிவு தசய்ய்பபடு-
கின்றவம குறி்பபிடத்தக்கது. 

ஷபாவதைஸ்து பாைவன, 
ததாவைஷபசித் ததாடர்புகள 
மறறும் தைறானைர்களின் சகைா -
சங்க்ளால் மாணைர்களின் எதிர்கா -
ைம் சீரழிக்க்பபடுைது பறறியும் 
சமூக ஆர்ைைர்கள அைதானம் 
தசலுத்தியுள்ளனர். இவைாறு, 
காணாமல்ஷபான இந்த மாணைன் 
பறறிய தகைல் கிவட்பபின், 
தபாலிஸ் நிவையத்திறஷகா அல்ைது 
0775690671 ததாவைஷபசி இைகத் -
திறஷகா அறியத்தருமாறு ஷகட்டுக் 
தகாள்ள்பபட்டுள்ளனர்.

�ாயவழி உறறவ அரவறணபபதில்
�மிழ்ாடு சிறந� முனனு�ாரணம்
(தவைமன்னார் விஷேட நிருபர் ) 

உயிர்காக்கும் ஷ�ாக்கில் கடல்கடந்து 
ைரும் இைங்வக தமிழர்கவ்ள,தாயுள-
்ளத்துடன் அரைவணக்கும்

தமிழ்�ாடு அரசுக்கு �ன்றி ததரிவித்து 
தமிழக முதல்ைருக்கு கடிதம் அனு்ப-
ப்பபட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ைாழும் 
இைங்வக தமிழர்கள அனு்பபியுள்ள 
அந்தகக் கடடிதத்தில் ததரிவிக்க்பபட்-
டுள்ளதாைது,

மாண்புமிகு தமிழக முதைவமச்ச-
ருக்கு தமிழகத்தில் மறுைாழ்வு முகாம்க-
ளில் ைசிக்கும் இைங்வக  தமிழர்களின் 
சார்பாக  ைணக்கங்கவ்ள ததரிவிக்கி-

ஷறாம். 'கடல் நீர்  உ்பபாக இரு்பபதறகு  
கடல் கடந்து ைாழும் தமிழர்களின் 
கண்ணீர்தான்' காரணதமன  அறிஞர்  
அண்ணா  எழுதிய ைரிகவ்ள நிவன-
வூட்டுகிஷறாம்.

இைங்வக தமிழர்களின் கண்ணீவரத் 
துவடக்கக்கூடிய ைவகயில், சட்ட்ப-
ஷபரவை விதி இைக்கம் 110-இன்கீழ் 
27.8.2021 இல், ரூ.317.4 ஷகாடி மதி்ப-
பீட்டில் பல்ஷைறு �ைத்திட்டங்கவ்ள 
தமிழக முதைைர்ைராகிய நீங்கள தைளி-
யிட்டிருந்தீர்கள.

தமிழக மறுைாழ்வு முகாம்களில் 
ைசிக்கும் மக்களின் ைாழ்க்வகவய, இத்-
திட்டங்கள ஷமம்படுத்திைருகின்றன. 

அைதிக்குள்ளாகும்  தமிழர்கள கடல் 
ைழியாக தமிழகத்திறகு ைரத் ததாடங்-
கியுள்ளனர்.இவைாறு ைருஷைாவர 
ைரஷைறறு,  அைர்களுக்கு  உதவிகள 
தசய்ைது  எம்வம த�கிழ்ச்சி அவடயச் 
தசய்கிறது. 

இைங்வக தமிழர்களுக்கு விடிவு-
காைம் ஏறபடுத்தி தர்பபடும் என்றும் 
இவவிைகாரம் ததாடர்பாக மத்திய அர-
சிடம் ஷபசி ைருைதாகவும் சட்ட்பஷபர-
வையில் நீங்கள ததரிவித்துளளீர்கள.
இது அவனைருக்கும் மிகுந்த ஆறுத-
வையும் �ம்பிக்வகவயயும் அளித்துள-
்ளதாகவும் அக்கடிதத்தில் ததரிவிக்க்ப-
பட்டுள்ளது.

தோய்ோர் மீதோை தோக்குதலுக்கு 
எதி�ோ்க கு�லச்கோடுக்்க அளைப்பு
(மாங்கு்ளம் குறூ்ப நிருபர்)

காணாமைாக்க்பபட்ஷடாரின் உறவுக -
ளின் தாய்மாருக்கு எதிராக,ஷமறதகாள-
்ள்பபட்ட தாக்குதல்க்ளால் பைர் பாதிக் -
க்பபட்டுள்ளதாகவும்,இத்தாக்குதவை 
ஷமறதகாண்ஷடாருக்கு எதிராக குரல்தகா-
டுக்க அணிதிரளுமாறும் ைடக்கு, கிழக்கு 
காணாமைாக்க்பபட்ஷடாரின் உறவினர்கள 
ஷகாரிக்வக விடுத்துள்ளனர்.

அரசியல் தவைைரின் ைருவகவய 
எதிர்த்து கண்டன ஷபரணிவய �டாத்துை -
தறகாக தசன்றிருந்தஷபாது,  தாய்மார் மீது  
கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல்  �டாத்த்பபட் -
டது. துன்புறுத்தல்கள, அநியாயங்களும் 

ஏ ற ப டு த் த ்ப ப ட் ட ன . உ ண் வ ம க் கு ம் 

நீதிக்குமாக ஷபாராடும்  தாய்மாருக்கு 
�டந்த அநீதிவயக் கண்டித்து எதிர்ைரும் 
ஞாயிறறுக்கிழவம (03)  யாழ்்பபாணத்தில் 
கண்டன ஷபரணி �டாத்த்பபடவுள்ளது.
காவை பத்து மணிக்கு ஷபருந்து நிவையத் -
திலிருந்து ஆரம்பமாகும் இ்பஷபரணி முற-
றதைளி வமதானம் ைவர தசல்லும். 

எனஷை, ஒவதைாரு மாைட்டங்களிலும் 
இருக்கும் அரச, அரச சார்பறற நிறுைனங்-
கள, உளளுர் அவம்பபுக்கள ைர்த்தக சங் -
கங்கள உட்பட அவனத்து தபாது அவம்ப-
புக்கள, விவ்ளயாட்டுக்கழகங்கள மறறும் 
பல்கவைக்கழக மாணைர்கள, மதகுருமார் 
சிவில் சமூக தசயறபாட்டா்ளர்கள,  தபாது -
மக்கள என அவனைரும் இதில் கைந்து 
தகாளளுமாறு ஷகட்க்பபட்டுள்ளது.

யாறனக்குட்டி உயிரிழபபு
(ஓமந்வத விஷேட நிருபர்)

ைவுனியா ஆச்சிபுரம் பகுதியில் 
ப்பபாசி ஷதாட்டத்திறகுள உயிரி -
ழந்த நிவையில் யாவனக்குட்டி 
மீட்க்பபட்டது. ைாய்்பபகுதியில் 
காயங்களுடன் காண்பபட்ட இந்த 
யாவனக்குட்டிக்கு ஆறு ையததன 
மதி்பபிட்பபட்டுள்ளது. 

குறித்த ஷதாட்டத்திறகுள நுவழந்த 
இந்த யாவனக் குட்டி  உணைருந்த 
முடியாத நிவையிலும், ஷதாட்டத்தி-
லிருந்து தசல்ை முடியாத நிவையி-
லும் தவித்திருக்கிறது.

 பார்வையிட தசன்ஷறாவரயும் 
இந்த குட்டி யாவன துரத்தியவதத் 
ததாடர்ந்து பிரஷதச ைாசிகள, 
ைவுனியா மாைட்ட ைனஜீைராசி-
கள திவணக்க்ளத்தினருக்கு தகைல் 

ைழங்கினர். சம்பை இடத்திறகு 
தசன்ற ைடமாகாண மருத்துைர் கிரி-
தரன் தவைவமயிைான குழுவினர், 
தைங்காய தைடிவய உட்தகாண் -
டதாஷைஷய, இதறகு  உணைருந்த 
முடியாத நிவை ஏறபட்டதாக ததரி-
வித்ததுடன், யாவனக் குட்டிக்கு 
சிகிச்வசயளித்தனர். எனினும், 
சிகிச்வச பைனின்றி இந்த யாவன 
உயிரிழந்தது.
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எரிப�ொருள் விலை உயர்வு சட்டத்திற்கு 
முரணொனதொக இருநதொல் ந்டவடிகலக

ர�ொட்டரெெ குறூப் நிருபர்

ஐ.ஓ.சி  நிறுெனத்தின் எரிரபொ-
ருள் விலை  உயர்வு, சட்டத்திற்கு 
மு�ணொனதொக இருநதொல் அதற்கு 
எதி�ொக ந்டெடிகலக  எடுககப்படடு, 
உயர்த்தப்பட்ட எரிரபொருடகளின் 
விலைகலை குலைப்பதற்கொன  ந்ட-
ெடிகலககலை   மேற்ரகொண்டுள்ை-
தொக,  சுற்ைொ்டல் துலை ேற்றும் மின்-
சொ�ம் எரிசகதி அலேசசர்  ேஹிநத 
அே�வீ� ரதரிவித்தொர். 

திருமகொணேலை  கன்னியொ இலுப்-
பங்குைம் வீதியில்  கி�ெல் அகழ்வு 
மேற்ரகொண்டு  எவ்விதேொன புன�-
லேப்பும் இல்ைொத நிலையில், லகவி-
்டப்பட்ட 25 ஏககர் நிைப்ப�ப்லப  
அபிவிருத்தி ரசய்யும் மநொகமகொடு  
ஞொயிற்றுககிழலே  (27) திருமகொண-
ேலைககு விஜயம் ஒன்லை  மேற்-
ரகொண்டு ஊ்டகங்களுககு கருத்து 

ரதரிவிககும் மபொமத  
இவ்ெொறு  ரதரிவித்தொர் .

 அெர்  ரதொ்டர்நதும் 
கருத்து ரதரிவிகலகயில் ,

இப் பி�மதசம் எநத ஒரு  
அபிவிருத்தியும் இல்ைொ-
ேல் கொணப்படுெதொக-
வும்,  அப் பி�மதசத்லத 
அபிவிருத்தி  ரசய்யும் 
மநொகமகொடு  ென பி�மத-
சத்திற்கு  ரசொநதேொன 
பி�மதசத்லத அபிவிருத்தி 
ரசய்ய  தீர்ேொனிககப்படடுள்ைதொக 
இதன்மபொது ரதரிவித்தொர் .

 சம்பூர் பி�மதசத்தில் அலேககப்-
ப்டவிருககும் சூரிய மின் உற்பத்தி  
நிலையத்திலன இநதிய நிறுெனம் 
ஒன்றிற்கு ெழங்குெதற்கு தீர்ேொ-
னிக உள்ைதொ என  ஊ்டகவியைொைர் 
ஒருெர் எழுப்பிய மகள்விககு ,

சம்பூர்  பி�மதசத்தில் கொற்ைொடி 

ேடடும் சூரிய மின்கைத்-
தின் ஊ்டொக மின் உற்பத்தி-
யிலன  ரபறும் மெலைத் 
திட்டங்கலை முன்ரன-
டுத்து ரசல்ெதற்கு ஏற்-
பொடுகள்  ரசய்யப்பட-
டுள்ைன.

இவ்ெொைொன மெலைத்-
திட்டங்கள் நொடடின் பை  

பகுதிகளிலும் முன்ரனடுத்து ெருெ-
தொகவும், இதுெல� எநத ஒரு ரெளி-
நொடடு  நிறுெனங்களுககும் குறித்த 
மெலைத் திட்டங்கலை முன்ரன-
டுத்து ரசல்ெதற்கொன எநத  ஒரு ஒப்-
பநதமும் லகசசொத்தி்டவில்லை  என 
அெர் ரதரிவித்தொர் .

 இைங்லக மின்சொ� தனியொர் நிறுெ-
னம், க்டநத கொைங்களில் ரபரும் அை-

விைொன இைொபம்  ஈடடுெதொகவும், 
இைங்லக மின்சொ� சலப நட்டத்தில் 
இயங்குெதொகவும் ரெளிெருகின்ை  
கருத்துககளில் மின்சொ�ம் ேற்றும் 
எரிசகதி அலேசசர் என்ை ெலகயில் 
உங்கள்  கருத்து என்ன என ஊ்டக-
வியைொைர் ஒருெர் எழுப்பிய மகள்-
விககு, 

இைங்லக  மின்சொ� சலபககுள் சிை 
கடடுப்பொடுகள், அைவுககு அதிக-
ேொன ஊழியர்கள் மபொன்ை  பை பி�ச-
சிலனகள் இருகக முடியும். மேலும் 
மின்சொ� சலப ஒன்றியத்தினர்  மேற்-
ரகொள்ளும் சிை மு�ண்பொ்டொன ரசயற்-
பொடுகளும் இவ்ெொறு மின்சொ� சலப  
நட்டத்தில் இயங்குெதற்கொன கொ�ண-
ேொக இருககைொம் என  அெர் ரதரி-
வித்தொர்.

தம்பிலுவில் சரஸ்வதியில் உயரதர   
்வகுப்பு ஆரம்பிக்குமாறு ஆரப்்ாட்டம்  

திருகமகொவில் தினக�ன் நிருபர் 

அம்பொலை திருகமகொவில் கல்வி 
ெையத்திற்குடபட்ட தம்பிலுவில் 
ச�ஸெதி வித்தியொையத்தில் உயர்-
த� ெகுப்பிலன ஆ�ம்பிககுேொறு 
மகொரிகலக விடுத்து, ரபற்மைொர் 
ேற்றும் ேொணெர்கள் ஆர்ப்பொட்டத்-
தில் சனிககிழலே (26) ஈடுபட்டனர்.  

இவ் ஆர்ப்பொட்டேொனது ரபற்-
மைொர்கள் ேற்றும் ேொணெர்களின் ஏற்-
பொடடில் தம்பிலுவில் ச�ஸெதி வித்-
தியொைய பொ்டசொலைககு முன்பொக 
இ்டம்ரபற்ைது.  

அநதெலகயில் தம்பிலுவில் 
ச�ஸெதி வித்தியொைய பொ்டசொலை 
ேொணெர்களின் நைன்கருதி உயர்-
த� ெகுப்பிலன ஆ�ம்பிககுேொறு 

ரதொ்டர்சசியொக பொ்டசொலை சமுகம் 
திருகமகொவில் ெையக கல்விப் பணிப்-
பொைர் ேற்றும் கிழககு ேொகொணக 
கல்விப் பணிப்பொைர் ஆகிமயொரி்டம் 
மகொரிகலக விடுத்துள்ைதொக ஆர்ப்-
பொட்டககொ�ர்கள் ரதரிவித்தனர்.  

இநநிலையில் ரபற்மைொர், ேொண-
ெர்கள் ஒன்றிலணநது பொ்டசொ-
லைககு முன்பொக வீதியில் சுமைொக 
அடல்டகலை ஏநதியெொறு, மகொசங்-
கலை எழுப்பி பொரிய ஆர்ப்பொட்டத்-
தில் ஈடுபட்டது்டன், மப�ணியொக 
திருகமகொவில் ெையககல்வி அலுெ-
ைகம் ெல� ரசன்று ெயைக கல்விப் 
பணிப்பொைல�ச சநதித்து தேது 
மகொரிகலகலய ரதரிவித்து இருநத-
தொக ரதரிவித்தனர்.  

வி்வசாயத் துறைறய  
ஊக்குவிக்கும் சசயலமரவு
கிண்ணியொ நிருபர்

 
இ ல ை ஞ ர் க ளி ்ட ம் 

விெசொயத்  துலைலய 
ஊககுவிககும்  ரசய-
ைேர்வு  மூதூர் மபழ் 
கி�ொண்ட  ேண்்ட-
பத்தில் ஞொயிற்றுக 
கிழலே (27)  நல்ட-
ரபற்ைது. 

இன்லைய ரதொழில் 
ெொய்ப்பற்ை இலைஞர்களுககு ஜனொ-
திபதியின் திட்டத்தின் கீழ்,  விெசொய 
அலேசசர் ஊ்டொக உள்ளூர் உற்பத்-
திலய அதிகரிப்பதற்கொக  வீடடு  
பயிர்ச ரசய்லக, மதொட்டப் பயிர்ச 
ரசய்லக, சிறு மதொட்டம் மபொன்ை-
ெற்றுககு   இைெசேொக ஊககுவிப்-
புத் ரதொலக ேற்றும் கொணியிலன 
ெழங்கி விெசொயத்லத  மேம்படுத்-
தும் அடிப்பல்டயில் இநநிகழ்வு 
ஏற்பொடு ரசய்யப்படடிருநதது.

முன்னொள்  ேொகொண சலப உறுப் -
பினரும் ரபொதுஜன ரப�முனவின் 
மூதூர் ரதொகுதி அலேப்பொைருேொன   
நிேல் கொமினி மேெொவித்தொ�ன  
தலைலேயில் நல்டரபற்ை இந நிகழ் -

வில், பி�தே  அதிதியொக விெசொய 
இ�ொஜொங்க அலேசசர் ஜொனக ெககும்-
பு�வும்  விமச்ட அதிதியொக  பொ�ொளு-
ேன்ை உறுப்பினர் கபிை நுெொன் அத்-
துகமகொ�ைவும் கைநது ரகொண்்டனர்.

அமதமெலை,சிைப்பு  அதிதிகைொக 
ரபொதுஜன ரப�முனவின்  மூதூர் 
ரதொகுதி இலணப்பொைர் கைொநிதி 
இப்ைொகீம்  சதொத், ரபொதுஜனரப�-
முன திருமகொணேலை இலைஞர் 
அலேப்பொைர் அமசை, ரபொதுஜன-
ரப�முன  மூதூர் ரதொகுதி இலைஞர் 
அலேப்பொைர்  க.மு.ரஜஸொஹிர்  
ஆகிமயொரு்டன் ரபொதுஜன  ரப�மு-
னவின் பி�மதச இலைஞர் அலேப்-
பொைர்களும் கைநது ரகொண்்டனர்.

அக்்கமைப்பற்றில் அமமந்துள்ள லாபவ ்காஸ் விற்்பமை மு்க்ர் நிமலயத்தில் ்காஸ் 
சிலிண்டர் விற்்பமை இ்டமச்பற்்ற நிமலயில், அதமை ச்பற்றுக்ச்காள்ள ச்பருந்திை்ளாை 
மக்்கள நீண்ட ்ரிமெயில் ்காத்துநின்ற ப்பாது.          ்ப்டம: ்ாச்சிக்கு்டா விபே்ட நிரு்பர்  

்கல்முமை மஹ்மூத் ம்களிர் ்கல்லூரி பதசிய ்பா்டொமலயில் புதிதா்க தி்றக்்கப்பட்ட 
த்க்ல் சதாழில்நுட்ப கூ்ட ்்ள நிமலயத்மத ்கணக்்கா்ளர் ம்.ஹபீபுல்லாஹ் ்பார்ம -்
யிடு்மதயும, அருகில் ச்பாறியியலா்ளர், உதவிக் ்கல்விப ்பணிப்பா்ளர்்கள நிற்்பமதயும 
்காணலாம.              ்ப்டம: நற்பிடடிமுமை திை்கைன நிரு்பர்--------------------------------------------------------------

ஒலுவில் துறைமுக மீள் குடியயறை 
மக்கள் க்வனயீரப்பு ய்ாராட்டம்
ஒலுவில் விமச்ட நிருபர் 

ஒலுவில் துலைமுக மீள் குடிமயற்ை 
வீடடுத் திட்டத்திலுள்ை துலைமுக 
அதிகொ� சலபககு ரசொநதேொன 
கொணிலய மீள் குடிமயற்ை கி�ொேத்-
தின் ரபொதுத் மதலெககு ெழங்கு-
ேொறு ரபொது ேககள் திங்கடகிழலே 
(28) அட்டொலைசமசலன பி�மதச 
ரசயைகத்திற்கு முன்னொல் கென-
யீர்ப்பு மபொ�ொட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.  

ரபொது லேதொனத்திற்கு கொணிலய 
ெழங்கு, துலைமுக நிர்ேொணிப்பி-
னொல் பொதிககப்பட்ட குடியிருப்-
பொைர்களுககு சுபிடசேொக ெொழ 
உடகடடுேொன அபிவிருத்திகள் 
ரசய்ெதற்கு கொணிலய ெழங்கு,  
துலைமுக அதிகொ� சலபலய இக 
கொணிலய ரபொதுத் மதலெகளுககு 
ெழங்குெதற்கு ந்டெடிகலக எடு, 
ெொககுறுதிலய நிலைமெற்று, அ�ச 
அதிகொரிகமை எேது கொணிகலை 
சூல�யொ்டொமத  மபொன்ை சுமைொகங்-
கலை ஏநதிய ெண்ணம் கெனயீர்ப்பு 
மபொ�ொட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.  

 க்டநத 16 ெரு்டங்கைொக இவ் 

வீடடுத் திட்டத்தில் குடியிருககும் 
குடியிருப்பொைர்களுககு சகை ெசதிக-
ளும் ரசய்து த�ப்படுரேன ெொககுறு-
தியளிககப்படடு நிலைமெற்ைப்ப்ட-
வில்லைரயனவும், இங்கு ரபொதுத் 
மதலெககொக ஒதுககப்படடுள்ை 
கொணிலய துலைமுக அதிகொ� சலப-
யினொல் தனியொருககு பகிர்நதளிகக 
ந்டெடிகலக எடுககப்படடுள்ைலதக 
கண்டித்தும், இக கொணிலய ரபொதுத் 

மதலெகளுககொக ெழங்குேொறு ெலி-
யுறுத்தியும் ேற்றும் இவ் வீடடுத் 
திட்டத்தில் அடிப்பல்ட ெசதிகலை 
ஏற்படுத்தித் தருேொறும் மகொரிமய, 
கெனயீர்ப்பு மபொ�ொட்டத்தில் ஈடுபட-
்டபெர்கள் ரதரிவித்தனர்.  

 அட்டொலைசமசலன பி�மதச ரசய-
ைொைரி்டம் மேற்படி மகொரிகலககள் 
அ்டங்கிய ேகஜர் ஒன்றும் லகயளிக-
கப்படடுள்ைது.

நிநதவூர பியதச சற் 
தவிசாளர சகௌரவிப்பு

எணசணெயக்காப்பு 
சாத்தும் நிகழ்வு

பொைமுலன தினக�ன் நிருபர்

"ெொழும்  மபொமத ெொழ்த்துமெொம்" 
எனும் ரதொனிப் ரபொருளில் நிநத-
வூர் கதீப் மபஸ இேொம்  சம்மேை -
னத்தினொல்  பி�மதச சலப தவிசொைர் 
பொ�ொடடி ரகௌ�விககப்பட்டொர்.

நிநதவூர்  பி�மதச சலபயில் மூன்று 
முலை தவிசொை�ொகவிருநத எம்.
ஏ.எம்.அஸ�ப் தொஹிர்   பி�மதசத் -
தின்  அபிவிருத்திற்கொகவும், அெர் 
ரசய்த மசலெயிலனயும் பொ�ொடடும் 
முகேொக ஏற்பொடு  ரசய்யப்பட்ட 
நிழ்வின் மபொமத,  தவிசொைர் தொஹிர்  
சம்மேைன  உறுப்பினர்களினொல் 
ரபொன்னொல்ட மபொத்தி நிலனவுச 
சின்னம் ெழங்கி  ரகௌ�விககப்பட-
்டொர். 

கொல�தீவு குறூப் நிருபர்

சம்ேொநதுலை  ஸ்ரீ மகொ�ககர் பிள் -
லையொர் ஆையத்தில் அலேநதுள்ை 
ஸ்ரீ மகொ�ககர்  சித்தருககு  அநொெர்த்-
தன ேேொ கும்பொபிமேத்திற்கொன 
எண்ரணய்ககொப்பு சொத்தும்  நிகழ்வு 
நல்டரபற்ைது.

 திங்கடகிழலே (28) கொலை 
7.15ேணி ரதொ்டககம்  7.35ேணிெ-
ல�யுள்ை சுபமெலையில் மகொ�ககர் 
சித்தருககும் லிங்கமூர்த்திககும்  ரிே -
பத்திற்கும் ேேொ கும்பொபிமசகம் 
நல்டரபற்ைது.

ஞொயிற்றுககிழலே (27) எண்-
ரணய்ககொப்பு சொத்தும் நிகழ்வு 
இ்டம்ரபற்ைது.  

இகமகொ�ககர் சித்தர் பீ்டத்லத 
அவுஸதிம�லிய சிெனருள் அைககட -
்டலை நிறுவியுள்ைலே குறிப்பி்டத் -
தககது. இலஙறக ஆசிரியர சஙகத்தின் 

மடடு. மா்வட்ட ய்ராளர மாநாடு
ேணல்மசலன நிருபர்

இைங்லக  ஆசிரியர் சங்கத்தின் ேட-
்டககைப்பு ேொெட்ட மப�ொைர் ேொநொடு 
சனிககிழலே (26) ேட்டககைப்பு ேகொ-
ஜனக கல்லூரியில் இைங்லக ஆசிரியர் 
சங்கத்தின்  கிழககு ேொகொண இலணப்-
பொைர் ரபொன்னுத்துல� உதயரூபன் 
தலைலேயில் நல்டரபற்ைது.

இந நிகழ்வில் இைங்லக ஆசிரி-
யர் சங்கத்தின் தலைெர் பிரியநத 
ரபனொண்ம்டொ, ரசயைொைர் மஜொசப் 
ஸ்டொலின் உடப்ட பைர் கைநது-
ரகொண்்டனர்.

இந நிகழ்வில் கிழககு ேொகொணத்-
தில் உள்ை பை கல்வி ெையங்களி-
லுள்ை ஆசிரியர்கள்  கைநதுரகொண்-
டிருநதனர். அமதமெலை  கிழககில் 
மசலெயிலன மீறி ரெற்றி்டங்கலை 
நி�ப்புெதலன விடுத்து, முலையொன  
நியேனம் ெழங்குதல், குளிர்சொதன 
அலைககுள் இருநது கதில�கலை 
பொதுகொப்பதற்கொக  கல்விலயச சீரி-
ழககொமத, கிழககில் முலையொன 
ேொகொணக கல்விப் பணிப்பொைல�  
நியமித்தல் உடப்ட 11 அம்சக மகொரிக-
லககள் முன்லெககப்படடிருநதலே  
குறிப்பி்டத்தககது.

காசயநாய தினத்றதசயாடடி 
விழிப்புணெரவு நற்ட்்வனி

ேொளிலகககொடு குறூப்  நிருபர்

சொய்நதேருது  பி�மதச லெத்திய -
சொலையும், சொய்நதேருது சுகொதொ� 
லெத்திய அதிகொரி  கொரியொையமும் 
இலணநது உைக கொசமநொய் தினத் -
லதரயொடடி, ஒழுங்கு ரசய்திருநத  
விழிப்புணர்வு நல்டபெனி  சனிககி -
ழலே  ( 26 )   ேொளிலகககொடு  சநதியி-
லிருநது ேொளிகொ வீதி, க்டற்கல� வீதி 
ேற்றும் அல் ஹிைொல் வீதி  ெழியொக 
ரசன்ைது. அத்து்டன் கொசமநொய் 
பற்றிய துண்டுப் பி�சு�ங்கள் ரபொது-

ேககளுககு விநிமயொகிககப்பட்டது-
்டன் , ெொகனங்களில் ஸடிககர்களும் 
ஒட்டப்பட்டன.

இநநிகழ்வில்  சொய்நதேருது 
பி�மதச லெத்தியசொலை ரபொறுப்பு 
லெத்திய அதிகொரி ்டொக்டர் சனூஸ  
கொரியப்பர், கல்முலன பி�ொநதிய 
சுகொதொ�  மசலெகள்  பணிப்பொைர் 
்டொக்டர்  ஐ.எல்.எம்.றிபொஸ, லெத்-
தியசொலை லெத்தியர்கள் , தொதி உத்-
திமயொஸதர்கள் என  பைரும் கைநது 
ரகொண்்டனர்.

மாகாணெ சுகாதார அறமச்சின் சசயலாளர
திருமறல ற்வத்தியசாறலக்கு விஜயம்

முள்ளிப்ரபொத்தொலன குறூப் நிருபர் 

திருமகொணேலை ேொெட்ட  ஆயுர்-
மெத  லெத்தியசொலைககு  கிழககு 
ேொகொண சுகொதொ� அலேசசின் ரசய-
ைொைர் மஜ.மஜ.மு�ளித�ன் ேற்றும்  
கிழககு ேொகொண சுமதச ேருத்துெ 
திலணககை  ேொகொண ஆலணயொைர் 
லெத்திய கைொநிதி  திருேதி இ.ஸ்ரீதர் 
ஆகிமயொர் விஜயம் ஒன்லை மேற்-
ரகொண்்டனர். 

இவ் விஜயத்தின் மபொது, லெத்தி -
யசொலையில் நிைவுகின்ை குலைபொடு-
கள் ேற்றும்  சிகிசலசககொக லெத்தி-
யசொலையில் அனுேதிககப்படடுள்ை 
மநொயொளிகலை  பொர்லெயிட்டது-

்டன், சிகிசலச ெழங்கப்படுகின்ை 
முலை, லெத்தியசொலையில் நிைவு-
கின்ை  குலைபொடுகள்  ரதொ்டர்பில் 
லெத்திய அத்தியடசகர் லெத்தியர் 
எம்.நி�ஞசன் ேற்றும் லெத்தியசொ-
லையின் லெத்தியர்கள், உத்திமயொ -
கத்தர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிமயொர்க-
ளி்டம்  மகட்டறிநது ரகொண்்டனர்.

இநத விஜயத்லத மேற்ரகொண்்ட 
சுகொதொ�  அலேசசின் ரசயைொைர் 
ேற்றும் சுமதச ேருத்துெ திலணககை 
ேொகொண ஆலணயொைர்  ஆகிமயொ-
ரினொல் மூலிலக ே�ககன்றுகளும் 
நொடடி லெககப்பட்டலே  குறிப்பி-
்டத்தககது. 

்வாறைச்யசறனயில் 
ஒரு்வர றகது
ேட்டககைப்பு குறூப் நிருபர்

ஐஸ  ேற்றும் ரேம�ொயின், கஞச, 
மபொலத ேொத்தில�களு்டன் ெொலழச -
மசலன  ரபொலிஸ பிரிவிற்குடபட்ட 
மகொயில் வீதியில் ஒருெர் லகது ரசய்-
யப்படடுள்ைதொக  ேட்டககைப்பு 
ேொெட்ட குற்ை விசொ�லணப்பிரிவு 
ரபொறுப்பதிகொரி பி.எஸ.பி.பண்்டொ�  
ரதரிவித்தொர்.

மநற்றுமுன்தினம்  ேொலை கில்டக -
கப்ரபற்ை தகெரைொன்லையடுத்து  
ேொெட்ட சிம�ஸ்ட ரபொலிஸ 

அத்தியடசகர் சுதத் ேொசிங்கவின் 
பணிப்பின் மபரில்  ெொலழசமசலன 
மகொயில் வீதியில் லெத்து குறித்த 
நபல�  ரபொலிசொர் லகது ரசய்தனர்.

அெரி்டமிருநது  200 மில்லி 
கி�ொம் ஐஸ மபொலதப் ரபொருள், 200 
மில்லி கி�ொம் ரேம�ொயின், 1120  
மில்லி கி�ொம் கஞசொ, 4 மபொலத 
ேொத்தில�கள் என்பன லகப்பற்ைப்-
படடுள்ைன. லகது ரசய்யப்பட்ட 
நபர் ெொலழசமசலன நீதிேன்ைத்தில் 
ஆஜர்படுத்தப்ப்டவுள்ைொர்.

அமமச்ெர் மஹிந்த அமைவீை



(தெஹிவளை கல்கிளை விஷேட 
நிருபர்)

இரத்மலாளை வி்மாை நிளலயம்  
54 வருடஙகளுக்குப் பிறகு புைர-
ள்மக்கப்பட்டு,தகாழும்பு சர்வஷெச 
வி்மாை நிளலயம்  எனற தபயரில் 
திறந்து ளவக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில், பிரெ்ம அதிதியாக 
இளைஞர் ்மற்றும் விளையாட்டுத-
துளற அள்மசசர்  நா்மல் ராஜபக்க்ஷ, 
சிவில் ஷபாக்குவரதது இராஜாஙக 
அள்மசசர்  டி.வி.சாைக்கா,  ஸ்ரீலஙகா 
வி்மாைநிளலய  அதிகார சளபயின 
ெளலவர்,ஷ்மஜர் தஜைரல் ஜி.ஏ  சந்-
திரசிரி, ்மாளலதீவு  சிவில் வி்மாைப் 
ஷபாக்குவரதது  இராஜாஙக அள்மச-
சர் அக்மட் சுளகல், இரு நாடுகளுக்கு-
்மாை உயர்  ஸொனிகர்கள், இலஙளக 
வி்மாை நிளலய அதிகாரிகள் ்மற்றும் 
்மாளலதீவு எயார்  வி்மாை நிளலய 
அதிகாரிகளும்  கலந்து தகாணட-
ைர். நிகழ்வின ஆரம்ப திைதெனஷற 
(27), காளல ஒனபது ்மணியை-
வில் ்மாளலதீவு எயா  வி்மாைம் 

ஐம்பது  பிரயாணிகளை ஏற்றியவாறு 
தகாழும்பு வி்மாை நிளலய்மாை 
இரத்மலாளைளய  வந்ெளடந்ெது.
இதில்,   

்மாளலதீவின சிவில் ஷபாக்குவ-
ரதது இராஜாஙக அள்மசசர் அக்மட் 
சுளகல் ்மற்றும் இலஙளக உயர் ஸொ-
னிகர் எம். சாதிக் உட்பட அதிதிகள் 

பலரும் வந்திருந்ெைர். இலஙளக 
-்மாளலதீவு வி்மாைப் ஷபாக்குவ-
ரதது சம்பந்ெ்மாை  ஒப்பந்ெஙகளும் 
இெனஷபாது ளகசசாததிடப்பட்டை.

இவ்வி்மாை ஷசளவக்காை டிக்-
கற்றுக்களை  நவஷலாக்க  வி்மாை 
ரவல்ஸ ஷசளவ நிறுவைம்  வழஙகு-
கினறது. ்மாளலதீவு சிவில ஷபாக்கு-

வரதது அள்மசசர் அப்துல் சுளகல் 
இஙகு உளரயாற்றுளகயில், 

்மாளலதீவு  நாட்டவர்கைது  இரண-
டாவது வதிவிட்மாக களுஷபாவில, 
தெஹிவளை கல்கிளச பிரஷெசஙகள்  
உள்ைை. இஙகு சு்மார் 12ஆயிரம் 
்மாளலதீவு ்மக்கள் வாழ்கினறைர்.

முஸலிம்கைது புனிெ ஷநானபு 

ஆரம்ப்மாவொல்  அஷைக்மாை 
்மாளலதீவிைர்கள் ெ்மது  நாட்டுக்குச 
தசனறுள்ைைர். ர்மலான ஷநானபின 
பினைர் வாரததில் இரணடு அல்லது 
3 முளறயாவது இவ்வி்மாை 
ஷசளவகள் நளடதபறும் எைக் 
கூறிைார். அள்மசசர் நா்மல் ராஜ-
பக்க்ஷ உளரயாற்றுளகயில்  

இரத்மலாளை  வி்மாை நிளலயம் 
கடந்ெ 54 வருடஙகளுக்கு பிறகு  
ஷெசிய வி்மாை நிளலய்மாக  அபி -
விருததி தசயயப்பட்டுள்ைது. 
தெஹிவளை, கல்கிளச, நுஷகதகா -
ளடப் பகுதியில்  கல்வி பயில்-
வெற்காகவும், சுற்றுலாததுளற, 
ளவததியம் ஆகியவற்றுக்காகவும் 
12 ஆயிரம் ்மாளலதீவு ்மக்கள் வாழ் -
கினறைர். இவர்கள் நாைாந்ெம் 
ெ்மது நாட்டுக்கு பிரயாணஙகளை 
ஷ்மற்தகாள்வெற்கும், எதிர்காலத-
தில் இந்தியா ஷபானற  நாடுகளின 
சிறிய வி்மாைஙகள் வந்து இறஙகுவ-
ெற்கும் வசதிகள் தசயது  தகாடுக்கப்-
படும்.   

தகாவிட் ஷநாய காரண்மாக சகல 
வி்மாை நிளலயஙகளும் மூடி  ளவக்-
கப்பட்டை. அந் நிளலயில் தபாரு-
ைாொரததில் இலஙளக பினைளடவு 
அளடந்ொலும்,    இனறு இவ்வி-
்மாை நிளலயம் திறந்து ளவக்கப்-
பட்டுள்ைளெயிட்டு சம்்மந்ெப்பட்ட  
அதிகாரிகளைப் பாராட்டுவொகவும் 
தெரிவிதொர்.

112022 மார்ச் 29 செவ்ாய்க்கிழமம 29–03–2022

இரத்மலானை வி்மாை நினலயததில்
சர்வதேச த�ாக்கு்வரததுகள் ஆரம�ம

முகான்மதது்வ குனை�ாடுகதே
மினசார நெருக்கடிக்கு காரணம

(ஹம்பாந்ஷொட்ளட குறூப் நிருபர்)

நாட்டில் ெற்தபாழுது ஏற்பட் -
டுள்ை பாரிய பிரசசிளைகளுக்கு 
அடிப்பளட காரணம் முகாள்மத -
துவ குளறபாடுகைாகும் எை சுற் -
றாடல் அள்மசசர் ்மஹிந்ெ அ்ம -
ரவீர தெரிவிதொர்.ெற்ஷபாளெய 
நிளலள்ம தொடர்பாக ஊடகவி -
யலாைர்களிடம் கருதது தெரிவிக் 
ளகயிஷல அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட் -
டார். இஙகு கருததுளரதெ அள்மச -
சர்,

விஷேட்மாக மினசார பிரசசிளை 

ஏற்படா்மல் ெடுப்பெற்காை சந்ெர் -
பஙகள் இருந்ெை. மினசார சளபயின 
முகாள்மதெவததில் காணப்பட்ட 
குளறபாடுகளின காரண்மாகஷவ 
இப்பிரசசிளை இனறு ஏற்பட்டுள் -
ைது. இெைால் இந்ெ பிரசசிளைக் -
காை தபாறுப்பளப அவர்கஷை ஏற்க 
ஷவணடும்.

ஒவ்தவாரு வருடஙகளிலும் ்மார்ச 
்மாெததிலிருந்து ஜூன ்மாெம் வளர -
யிலாை காலப் பகுதிகளில், ்மளழ 
நீர் குளறவாகஷவ கிளடக்கிறது.
இெைாஷல, நீர்த ஷெக்கஙகளின நீர் 
்மட்டம் குளறவளடகிறது. இவ் -

வாறாை சந்ெர்பஙகளில் இலஙளக 
மினசார சளப நீர் ஷெக்கஙகளில் 
உள்ை நீரிளை பாதுகாதது மினசார 
உற்பததிக்கு நடவடிக்ளக எடுததி -
ருக்க ஷவணடும். மினசக்தி அள்மசச -
ராக நான, இருந்ெ காலததிலும் இவ் -
வாறாை பிரசசிளைகள் ஏற்படஷவ 
தசயெை. 

இசசந்ெர்பததில் மின உற்பத -
திளய கட்டுப்படுததி ்மாற்று வழி -
களினூடாக வழஙக நடவடிக்ளக 
எடுதஷென. இந்ெச சந்ெர்பததில் 
இவ்வாறாை நடவடிக்ளககள் முன -
தைடுக்கப்படவில்ளல எனறார்.

இலஙமகை ொரணர் இயக்கைத்தின் ஏற்ாட்டில் மா்ட்்ட ொரணர் ஆமணயாளர்கைளின் 
கூட்்டம், புளூ ்ாட்்டர் ஹ�ாட்்டலில் கைல்வி அமமச்சின் செயலாளர் ஹ்ராசிரியர் கைபில 
ச்ஹரரா மறறும் பிரதம ஆமணயாளர் ெட்்டத்தரணி ஜனபிரித் ச்ர்னாணஹ்டா ஆகிஹயா-
ரின் தமலமமயில் நம்டச்ற்ற ஹ்ாது பிடிக்கைப்ட்்ட ்்டம்.

புலன்மப் �ரிசில் 
�ரீடனசயில் சிததி
(திறப்பளை திைகரன நிருபர்)

ெரம் ஐந்து 
புலள்ம பரிசில் 
பரீட்ளச முடிவு -
களின பிரகாரம் 
அ நு ர ா ெ பு ர ம்   
ந ா ச சி ய ா தீ வு 
முஸலிம் ்மஹா 
வி த தி ய ா ல ய 
்மாணவி எம்.
எஸ.பிக்ரா - 156 புள்ளிகளைப் 
தபற்று சிததியளடந்துள்ைார்.ஆசி-
ரியர் ஆர்.எம்.சுல்பிகார் எம்.எம்.
பாததி்மா ெம்பதிகளின சிஷரஷட 
புெல்வியாை இவர்,இவ்வாறு சிததி -
யளடந்ெள்மயால் பாடசாளலயின

புகழ் நாடறியசதசயயப்பட்டுள்ை-
ொக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ச்ாலன்னறும் கிரிதல பிரஹதெத்மதச் ஹெர்்நத்ரும் சுமார் 56 ்ரு்டஙகைளுக்கு ஹமல் 
ஊ்டகைத்தும்றயில் ்ணியாறறு்்ருமான மூத்த ஊ்டகைவியலாளர் எம்.எல்.ஏ. ரஷீதின்,சி -
கிச்மெக்கைாகை ஒரு சதாமகை ்ணத்மத =லஙகைா முஸ்லிம் மீடியா ஹ்ாரம் மகையளித்துள் -
ளது. இதமன மீடியா ஹ்ாரம் ொர்பில் ஹ்ாரத்தின் ச்ாதுச் செயலாளர் எம்.ஹஜ. பிஸ்ரின் 
மு�ம்மத், அ்ரது இல்லம் சென்று மகையளித்தார். புதிய தமலமமத்து்த்தின் முதல் 
ஹ்மலத்திட்்டமாகை இது அமம்நதுள்ளது.

இலஙனக, இந்திய ெடபுைவு சினை்மாை
யாழ். �ண�ாடடு ன்மயம திைந்து ன்வப்பு

(யாழ். விஷேட நிருபர்)

இலஙளக இந்திய நட்புறவின சின-
ை்மாக இந்திய அரசின 1.6 பில்லி-
யன நிதியுெவியில் அள்மக்கப்பட்ட, 
யாழ்ப்பாணம் பணபாட்டு ள்மயம் 
ஷநற்று (28) எளிள்மயாை முளறயில் 
திறந்து

ளவக்கப்பட்டது.
பிரெ்மர் ்மஹிந்ெ ராஜபக்ஷ ்மற்றும் 

இந்திய தவளியுறவு அள்மசசர் தஜய-
சஙகர் ஆகிஷயாரால் நணபகல் ஒரு 
்மணியைவில் காதணாளி  முளறயில், 
இது திறந்து ளவக்கப்பட்டது.

தகாழும்பில் இடம்தபற்ற இந்நி-
கழ்வில் பிரெ்மர் ்மஹிந்ெ ராஜபக்ஷ, 
இந்திய தவளியுறவு அள்மசசர் 
தஜயசஙகர்,  தவளிவிவகார அள்மச-
சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ, இலஙளகக்காை 
இந்திய தூதுவர் ஷகாபால் பாக்ஷல, 
கடற்தறாழில் அள்மசசர் டக்ைஸ 
ஷெவாைந்ொ, கல்வியள்மசசர் 
திஷைஸ குணவர்ெை, இராஜாஙக 
அள்மசசர் ஜீவன தொணட்மான 
ஆகிஷயார் கலந்துதகாணடைர். 
யாழ்ப்பாண பணபாட்டு ள்மயத-

தில் இடம்தபற்ற நிகழ்வுகளில், 
வட்மாகாண ஆளுநர் ஜீவன தியாக-
ராஜா, யாழ்ப்பாணததுக்காை இந்திய 
துளணத தூதுவர் ராஷகஷ நடராஜ் 
தஜயபாஸகரன, யாழ் ்மாநகர 
முெல்வர் வி.்மணிவணணன, யாழ் 
்மாவட்ட நாடாளு்மனற உறுப்பிைர்-
கள், ்மாவட்ட அரசாஙக அதிபர்கள்  

்மெகுரு்மார் உட்பட பலர் கலந்து-
தகாணடைர்.

யாழ்ப்பாண பணபாட்டு ள்மயம், 
தவகுவி்மரிளசயாக இந்தியப் பிரெ-
்மர் நஷரந்திர ஷ்மாடியிைால் திறந்து 
ளவக்கப்பட்ட பினைஷர தபாது்மக்-
கள் பாவளைக்காக ளகயளிக்கப்ப-
டும் எை தெரிவிக்கப்படுகினறது.

்மாண்வரகள் தசரப்பு  
(திறப்பளை திைகரன நிருபர்) 

அநுராெபுரம் சீப்புக்குைம் மிருக 
பரிபாலை பயிற்சி பாடசாளலயில் 
டிப்ஷைா்மா பாடதநறிளய ஷ்மற் 
தகாள்வெற்காக புதிய ்மாணவர்கள் 
இளணததுக் தகாள்ைப்படவுள்ைைர்.  

இெற்காை நடவடிக்ளககள் 
ெற்ஷபாது முனதைடுக்கப்பட்டுள்-
ைை. இெனகீழ், 70 ்மாணவர்கள் பயிற்-
சிக்காக ஷசர்ததுக் தகாள்ைப்படவுள்-
ைொக அதிபர் திரு்மதி பி.ஷக.கீரகல 
தெரிவிததுள்ைார். இரணடளர வருடத-
துக்கு இஙகு ்மாணவர்களுக்கு மிருக 
பரிபாலை ஷெசிய உயர் டிப்ஷைாஷ்மா 
பாடதநறிளய தொடர முடியும். இப் 
பயிற்சிளய நிளறவு தசயபவர்களுக்கு 
ஷெசிய ்மற்றும் சர்வஷெச ்மட்டததில் 
ஏற்றுக் தகாள்ைப்படும் சானறிெழ் 
வழஙகப்படும். உள்நாட்டு, தவளி 
நாட்டு ஷவளல வாயப்புக்காை சந்ெர்ப்-
பமும் இெனமூலம் கிளடக்கவுள்ைொ-
கவும் அவர் தெரிவிததுள்ைார். 

அழகியறகனல �ாட ேமிழ் 
விரிவுனரயாேராக நிய்மைம
(புதெைம் திைகரன நிருபர்)

ஷெசிய கல்வி நிறுவகத -
தின ெமிழ் பிரிவுக்காை அழ -
கியற்களல ெமிழ் விரிவுளர -
யாைராக, புதெைம் நகளர 
ஷசர்ந்ெ கலாநிதி எம்.எம். 
முஹம்்மது நியமிக்கப்பட் -
டிருக்கிறார்.

கல்வி அள்மசசிைால் 
2023ஆம் ஆணடில் ஷ்மற் -
தகாள்ைப்படவுள்ை புதிய 
கல்வி சீர்திருதெ பணிக்காக, 
இவருக்கு இந்ெ நிய்மைம் 
வழஙகப்பட்டுள்ைது.

சிறந்ெ நாடறிந்ெ ஓவி -
யராை கலாநிதி எம்.எம்.
முஹம்்மது, புதெைம் கல்வி 
வலயததின அழகியற்களல 
பாடததுக்காை ஆசிரிய 
ஆஷலாசகராக கடள்மயாற் -
றியஷொடு, ஷெசிய வைவா -
ைராகவும் தசயற்பட்டு வந்ொர்.

கல்பிட்டி அல் அக்ைா ஷெசிய 
பாடசாளல, புதெைம் சாஹிரா 
ஷெசிய பாடசாளல ்மற்றும் பாததி்மா 

முஸலிம் ்மகளிர் ஷெசிய பாடசாளல 
ஆகியவற்றில் வரலாற்றில் முெற் 
ெடளவயாக கல்விப் தபாதுத 
ெராெர உயர்ெரப் பிரிவில் சிததிர 

பாடதளெ அறிமு -
கப்படுததி ஆரம் -
பிதது  ளவதெ 
தபருள்மயும் இவ -
ருக்குணடு.

புதெைம் கல்வி 
வலய பாடசாளல -
களில் ெற்ஷபாது 
சிததிரம் பாடம் 
ஷபாதிக்கும் சு்மார் 
75க்கும் ஷ்மற் -
பட்ட ஆசிரியர் -
கள்  இவரிடம் 
கல்வி கற்றவர்க -
ைாவர்.

இ ஷ ெ ஷ வ ள ை , 
ெற்ஷபாது நாடைா -
விய ரீதியாக பல் -
களலக்கழகஙகள் 
்மற்றும் கல்வியி -
யல் கல்லூரியில் 
கற்கும் நூற்றுக் -

கும் ஷ்மற்பட்ட ்மாணவர்கள், இவ -
ரிடம் அழகியல் களல பாடதளெ 
பயினறவர்கள் எனபதும் குறிப்பி -
டதெக்கது.

முன�ள்ளி ்மாண்வரகளின
சிறு்வர சந்னே காடசி கூடம
(புதெைம் திைகரன நிருபர்)

புதெைம் களடயான குைம் அல் 
அசாத முனபள்ளியின வருடாந்ெ 
சிறுவர் சந்ளெ நிகழ்வுகள். அணள்ம-
யில் முனபள்ளி வைாகததில் இடம்-
தபற்றை.

முனபள்ளி ஆசிரிளயகைாை சிததி 
ரிசாைா ்மற்றும் பாததி்மா நளீரா ஆகி-
ஷயாரின வழிகாட்டலில், முனபள்ளி-
ளயச ஷசர்ந்ெ 20 ்மாணவர்கள் இந்ெ 
சிறுவர் சந்ளெ வியாபாரததில் பஙகு-
பற்றிைர். நிகழ்சசியில், பஙஷகற்றவர்-
களுக்கு பெக்கஙகள் ்மற்றும் சானறிெழ்-
கள் வழஙகப்பட்டை.

புதெைம் நகர சளபயின ெளலவர் 
எம்.எஸ.எம்.ரபீக், இராஜாஙக அள்மச-
சர் சைத நிோந்ெ தபஷரராவின 
்மளைவி,ஷ்மல் நீதி்மனற சட்டதெ-

ரணி எம்.ஏ.ச்மாரி தபஷரரா, புதெைம் 
நகர சளபயின சமூக அபிவிருததி 
உததிஷயாகதெர் எம்.ஷஜ. த்மாஹ்மட் 

ஜஸலீன, நிருவாக உததிஷயாகதெர் 
எம்.தநௌோத ஆகிஷயார் அதிதிகைாக 
இந்நிகழ்வில் கலந்துதகாணடைர்.
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ப�ொருளொதொர பிரச்சினைகளுக்கு
தீர்வு கொண கமிட்டிகள் ததனையிலனலை

அக்குறணை குறூப் நிருபர்

பபொருளொதொர பிரச்சிணைகளுக்கு 
தீர்வு கொை  கமிட்டிகள் ததணை -
யிலணலை. பரொளுமனற ஹன்ொட் 
அறிக்ணககணள ைொசிததொதலை ஒரு 
பதளிவு ஏறபடும்  எை கண்டி 
மொைட்்ட பொரொளுமனற உறுப்பிைர் 
தைலு குமொர் பதரிவிததொர். 

ஞொயிறறுக்கிழணம (27) கண்டியில 
இ்டம் பபறற ஊ்டக ்ந்திப்பபொன-
றிதலை  இதணைத பதரிவிததொர். அைர் 
தமலும் பதரிவிதததொைது,- நொட்டின 
பபொருளொதொர சிக்கலகள் குறிதது 
பொரொளுமனறில எதிரணியிைர் பதரி-
விதத கருததுக்கணளதே பபொருளொ -
தொர விணதந்துணரக் கமிட்டிகளும் 

பதரிவிததுள்ளை.  பபொருளொதொர 
பிரச்சிணைகளுக்கு தீர்வு கொை நிே -
மிக்கப்படும் குழுக்களில அணமச்-
்ர்கள் நிேமிக்கப்படுைதில பேன 
இலணலை. ஏபைனில அைர்களது 
பபொருளொதொரக் பகொள்ணககதள இந் -
நிணலைக்குக் கொரைமொகும்.

 நொட்டில தறதபொது ததொனறியுள்ள  
பபொருளொதொர சிக்கலகளில இருந்து 
மீட்சி பபற ஆதலைொ்ணை ைழங்கும் 
குழுபைொனறு அண்ணமயில நிேமிக்-
கப்பட்்டது. 

அதில அணமச்்ர்களொை மஹிந்தொ-
ைந்த அலுதகமதக, த�ொன்ஸ்டன 
பபர்ைொந்து தபொனறைர்கள் நிேமிக் -
கப்பட்்டைர். இைர்களது பபொரு -

ளொதொரக் பகொள்ணககதள இனணறே 
நிணலைக்குக் கொரைமொக உள்ளதபொது, 
அைர்களது அறிக்ணகேொல எதுவும் 
ந்டக்கப் தபொைதிலணலை.  

அைர்கள் நிேமிதத கமிட்டி 
தமலும் ஒரு பபொருளொதொர பதொழில 
நுட்பக் குழுணை நிேமிக்கும்படி 
பதரிவிததுள்ளது. 

இப்படி கமிட்டிகள் நிேமிதது 
அணை மீண்டும் கமிட்டிகணள நிே -
மிக்க அறிவுணர ைழங்குைதிதலைதே 
கொலைம் ப்லைைொகிறது. அது தவிர 
பிரச்சிணைகளுக்கு தீர்வு கிண்டக்கப் 
தபொைதிலணலை. 

நொம் பொரொளுமனறில எனை 
கூறிதைொம் எை பொர்ததொல க்டன 
பதொ்டர்பொை வியூகங்கணள மொறறி 
அணமக்கும் படியும், ்ர்ைதத் 
நொைே நிதிேதது்டனும், ்ர்ைதத் 
நொடுகளு்டன தபச்சு ைொர்தணத -
கணள தமறபகொள்ளும் படியுதம 
கூறிதைொம். அைர்கள் நிேமிதத 
கமிட்டிகளும் அதணைதே கூறி-
யுள்ளை. எைதை இது வி்டேமொக 
கமிட்டிகள் ததணையிலலை. பரொளு -
மனற ஹன்ொட் அறிக்ணககணள 
ைொசிததொதலை ஒரு பதளிவு ஏறபடும் 
எனறொர்.

நுவரெலியா மாவட்ட சுகாதாெ 
சேவவகள் பணிபபாளர் வகது
தலைைொக்கணலை குறூப் நிருபர்

மது  தபொணதயில ைொகைம் ப்லுத-
திே குறறச்்ொட்டின தபரில நுைபர-
லிேொ மொைட்்ட  சுகொதொர த்ணைகள் 
பணிப்பொளர்  தலைைொக்கணலை பபொலி-
ஸொரொல  ஞொயிறறுக்கிழணம   (27) 
ணகது ப்யேப்பட்்டொர். மது 
தபொணதயில பகொட்்டகணலையிலிருந்து 
நுைபரலிேொ  தநொக்கி தைது உததிதேொ-
கபூர்ை ைொகைதணத ப்லுததிே குறறச்-
்ொட்டில அைர் ணகது  ப்யேப்பட்டுள்-
ளொர். 

தநறறு முன திைம் மொணலை வீதி 

தபொக்குைரதது  ந்டைடிக்ணககளில 
ஈடுப்பட்டிருந்த தலைைொக்கணலை  தபொக்-
குைரதது பபொலிஸொரொல, பிரதொை  
வீதியில ப்னற ைொகைங்கள்  பரி-
த்ொதிக்கப்பட்்டதபொது குறிதத நபர் 
ப்லுததி  ைந்த ைொகைமும் பரித்ொ-
திக்கப்பட்்டதபொது, அைர் மது அருந்தி 
ைொகைதணத  ப்லுததிேணம பரித்ொத-
ணையினதபொது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, 
தலைைொக்கணலை  பபொலிஸொரொல ணகது 
ப்யேப்பட்டு,  பபொலி்ஸ பிணையில 
விடுவிக்கப்பட்்டதொக    தலைைொக்கணலை 
பபொலிஸொர் பதரிவிததைர்.

மாத்தமை பிரத்தெததில் ெமூக தெம்யில் ஈடுபட்டு ்ரும் 14 தபருக்கு ெமா்தான  நீ்த்ானாக நியமனம் ்ழங்கும் நிகழ்வு மாத்தமை மாநகர ெமப மண்டபததில்  இ்டம்சபற்றது. இந்-
நிகழ்வில் பிர்தம அதிதியாக கலந்து சகாண்ட மாத்தமை மா்ட்்ட  பாராளுமன்ற உறுப்பினர்  நாலக தகாட்்டசகாம்ட  ெமா்தான நீ்த்ானாக ச்தரிவு செய்யப்பட்்ட ஒரு்ருக்கு நியமனக் 
கடி்ததம்த  ்ழங்கு்ம்தயும், நியமனம் சபற்ற ெமா்தான நீ்த்ானகமையும்  ப்டங்களில் காணலாம்.                 (ப்டம்: மாத்தமை சுழறசி நிருபர்)

நு்சரலியா  ரீபப்லிக்கன ெர்்த்தெ ஆங்கில பா்டொமலயின ்ரு்டாந்்த மெக்கிள் ஓட்்டப்  தபாட்டியும், வீதி ஓட்்டப்தபாட்டியும்  திங்கட்கிழமம  (28) நு்சரலியா  நகரில் நம்டசபற்றது. இச் மெக்கிள் ஓட்்டப்  தபாட்டியில் ச்றறிப் சபற்ற மாண் மாணவிகளுக்கு பா்டொமல 
அதிபர் நீல்  சராஹான சுபசிங்க,  பா்டொமலயின நிர்்ாக இயக்குனர்   ஏ.டி. மறியசூமெ  உள்ளிட்த்டார் ச்றறி சபற்ற்ர்களுக்கு ொனறி்தழ்கமையும் ப்தக்கங்கமையும் ்ழங்கிய தபாது.                           ப்டம்; ்தல்ாக்கமல குறூப் நிருபர்

ஹட்்டன வித்்ட நிருபர்

மணலைேக  நகரங்களில உள்ள 
்பதொ் விறபணை நிணலைேங்களில 
அததிேொைசிே பபொருட்களுக்கு  தட்-
டுப்பொடு நிலைவுைதொக பபொது மக்கள் 
வி்ைம் பதரிவிக்கினறைர்.

நுைபரலிேொ  மொைட்்டததில உள்ள 
ஹட்்டன பகொட்்டகணலை தலைைொக்-
கணலை அக்கரபததணை உள்ளிட்்ட 
பலை  ்தததொ் விறபணை நிணலைேங்-
களில அரசி,மொ,சீனி,பருப்பு உள்-
ளிட்்ட பலை  பபொருட்களுக்கு தட்டுப்-
பொடு கொைப்படுகினறை.

இதைொல இந்த பபொருட்கணள  
பகொள்ைைவு ப்யைதறகொக ்பதொ் 
நிணலைேங்களுக்கு ப்லலும் பபரும் 
பொலைொை மக்கள்  ஏமொறறதது்டன 

திருப்புைதொக பதரிவிக்கப்படுகிறது.
நொட்டில ஏறபட்டுள்ள  பபொருளொ-

தொர பநருக்கடியிணை பதொ்டர்ந்து 
அததிேொைசிே பபொருட்களின 
விணலை ைொைளவு  உேர்ந்துள் -
ளை. இதைொல பபரும் எண் -
ணிக்ணகயிலைொை மக்கள் நிேொ -
ேமொை விணலையில  ்பதொ் 
நிணலைேங்களில கிண்டப்பதைொல 
இந்நிணலைேங்கணள தநொக்கி தூர  
பிரதத்ங்களிலிருந்து பபொருட் -
கணள பகொள்ைைவு ப்யைதறகு 
ைருைதொகவும்,  இந்நிணலைேங்க -
ளில தபொதிேளவு பபொருட்கள் 
இலலைொததன கொரைமொக மக்கள்  
ஏமொறறதது்டன ப்லைதொகவும் 
பதரிவிக்கப்படுகிறது. இது குறிதது 

நிணலைே  முகொணமேொளர்களி்டம் 
தகட்்ட தபொது, ைழணமேொக ஒரு 
ைொரததிறகு அலலைது ஒரு  மொதத -
திறகு ததணைேொை அததிேொைசிே 
பபொருட்கள் பகொள்ைைவு ப்யது 
ைருைதொகவும்,  எனினும் கண்ட -
களில அதிக விணலைக்கு பபொருட் -
கள் குறிப்பொக அரிசி பருப்பு, 
சீனி தபொனற பபொருட்கள் அதிக 
விணலைக்கு விறபதைொல பபொது 
மக்கள் ஒரிரு தண்டணைகளுக்கு  
தமல ைந்து பபொருட்கணள பகொள் -
ைைவு ப்யைதொகவும், க்டந்த 
கொலைங்களில ஒரு  ைொரததில விறப -
ணைேொகும் பபொருட்கள் தறதபொது 
ஒரு நொளில விறபணைேொைதொக   
பதரிவிததைர்.

மவையக ேரதாே வர்்ததக நிவையஙகளில் 
அ்ததியாவசிய ரபாருடகளுக்கு தடடுபபாடு

உக்குைணள வித்்ட நிறுபர்

மொததணள மறறும் தம்புள்ணள  
நகரங்கள் உட்ப்ட சூழவுள்ள ்கலை 
உப  நகரங்களிலும் தகொழி இணறச்சி 
மறறும் ததங்கொய எண்பைய என-
பைறறின விணலை கிதலைொ  1,100 
பதொ்டக்கம் 1,300 ைணர விறபணை 
ப்யேப்படுைதொக பபொது மக்கள்  
பதரிவிக்கினறைர். 

 இரு பபரு நகரங்கள் உட்ப்ட சூழ-
வுள்ள  ்கலை உப நகரங்கள் மறறும் 
கிரொம பகுதிகளும் ஒரு டீ இன விணலை 
100 ரூபொைொகவும்  ஒரு பிதளனடீயின 
விணலை 50 பதொ்டக்கம் 60 ரூபொ ைணர 
விறபணை  ப்யேப்படுைதொக பபொது 
மக்கள் பதரிவிக்கினறைர். இம்மொ-
ைட்்டததில ் ணமேல  எரிைொயுகணள 
பபறறுக்பகொள்ைதில மக்கள் பபரிதும் 

அலலைல  பட்டுக்பகொண்டிருக்கும் 
தைணள, ்ணமேல எரிைொயுக்கு பக-
ரமொக மண்பைண்பைய  அடுப்பு-
கணள பகொள்ைைவு ப்யத மக்கள் 
இப்பபொழுது மண்பைண்பையயும் 
இலலைொத நிணலையில  பபரிே இனைல-
களுக்கு முகம் பகொடுதது  ைருைதொக-
பபொது மக்கள் பதரிவிக்கினறைர். 

எரிைொயு விநிதேொகிக்கும்   நிணலைங்-
களில ைொகைங்களுக்கொை டீ்ல 
மறறும் பபறதறொல ஆகிேைறணற  
பபறறுக்பகொள்ள தைண்டிேதறகொக  
ைொகைங்கள் தமறபடி எரிபபொருள் 
நிரப்பு  நிணலைேங்களில இரவு பகலைொக  
நிறுததி ணைக்கப்பட்டுள்ளணதயும்  
அைதொனிக்க கூடிேதொக உள்ளது.

வித்்டமொக அர்ொங்கததின 
ப்டொலைர்  இலலைொணம கொரைமொக அத-

திேொைசிே பபொருட்களின விணலை 
அசுர தைகததில ஆகொேதணத  தநொக்கி 
ப்லலும் தபொது, அர்ொங்கததின இே-
லைொணமணே ்ொதகமொக பேனபடுததி-
பகொள்ளும்  சிலைர் சுேநலை எண்ைம் 
பகொண்்ட சிலை ைர்ததகர்கள், அர-
்ொங்கததின விணலைணே மீறி தொன 
ததொனறிததைமொக அததிேொைசிே 
பபொருட்களின விணலைகணள அதிக -
ரிதது விறபணை  ப்யைதொகவும், 
இதணை கட்டுப்படுதத நுகர்தைொர் 
அதிகொர ்ணப  இம்மொைட்்டததில 
ப்ேல இழந்து இருப்பதொல ைர்தத-
கர்கள் தனனிச்ண்ேொக  ப்ேறபட்டு 
பபொருட்களின விணலைகணள தொங்கள் 
நிணைததைொறு விணலை அதிகரிதது  
விறபணை ப்யைதொக பதரிவிக்கப்ப -
டுகினறது. 

அ்ததியாவசிய ரபாருடகளின்
விவை அசுெ சவக்ததில் உயர்வு

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் த்லு குமார்

தாவெஙகவள க்ட்தத முயன்்ற  
சேர்மனியர்கள் இருவர் வகது  
இரததிைபுரி சுழறசி,பலைொங்பகொண்ட 
திைகரன நிருபர்கள்  

சிங்கரொ� ைைததில இருந்து 
அபூர்ை இைங்கணளச் த்ர்ந்த உயிரி -
ைங்கள், பூச்சிகள் மறறும் மூலிணக 
தொைரங்கள் மறறும் இைறறின 
பொகங்கணள தமது நொட்டுக்கு க்டத -
திச் ப்லலை முறபட்்ட த�ர்மன நொட் -
்டைர்கள் இருைணர ைை பரிபொலைை 
திணைக்கள அதிகொரிகள் தநறறு -
முனதிைம் ணகது ப்யதுள்ளைர்.  

இைர்கள் ணகது ப்யேப்படும் 
தபொது இைர்களி்டம் இருந்து மீட் -

கப்பட்்ட தொைரங்கள், உயிரிைங் -
கள் மறறும் இைறறின பொகங்கணள 
அர் தொைரவிேல மறறும் மரபனு 
நிபுைர்களின பரித்ொதணைக்கு 
அனுப்பி ணைக்கப்ப்ட உள்ளதொக 
பொதுகொப்பு அதிகொரிகள் பதரிவிதத -
ைர்.  

்ந்ததக நபர்கள் இருைரும் 47 
மறறும் 52 ைேதுண்டேைர்கள் 
எைவும், இைர்கள் மீது நீதிமனற 
ந்டைடிக்ணக தமறபகொள்ளப்ப்ட 
உள்ளதொக அதிகொரிகள் பதரிவிதத-
ைர்.  

ெஷய யுவதி சதஙகாய் உவ்ட்தது
கதிர்காம்ததில் வழிபாடு
பதுணள திைகரன வித்்ட நிருபர் 

''ரஷேொ மறறும் உக்ணரனுக்கு 
இண்டயில நண்டபபறும் தபொர் நிறுத-
தப்ப்ட தைண்டும், பைகு விணரவில 
அணமதி திரும்ப தைண்டும்'' எை 
இணறேொசி தைண்டி, கதிர்கொமம் புனித 
பூமியில ததங்கொய உண்டதது ைழிபொட்-
டில ஈடுபட்டுள்ளொர் ரஷே நொட்டு யுைதி-
பேொருைர்.

தமறபடி இரு நொடுகளுக்கும் இண்டயி-
லைொை யுததம் கொரைமொக இலைங்ணகக்கு 
சுறறுலைொ தமறபகொண்டுள்ள இரு நொட்டு 
பிரண�களிைதும் வி்ொ கொலைம் நீடிக்கப் -
பட்டுள்ளது.

உக்ணரன நொட்டு பிரண�கள் கடும் 
கைணலையு்டன நொட்கணள கழிதது ைரு-
கினறைர். தமது உறவுகளுக்கு எனை 
ந்டந்துள்ளது எை பதரிேொமல தவிதது 
ைருகினறைர். இந்நிணலையிதலைதே தபொர் 
நிறுததப்ப்ட தைண்டும் எை ரஷேொ 
நொட்டு யுைதிபேொருைர் ைழிபொட்டில 
ஈடுபட்டுள்ளணம அணைைரிைதும் கை-
ைதணத ஈர்ததுள்ளது.

நுவரெலியா எரிரபாருள் நிவைய்ததிற்கு முன்்ால் ோெதிகள் சபாொட்டம்
ஹறறன சுழறசி நிருபர்

நுைபரலிேொ எரிபபொருள் நிணலைேத-
திறகு முனைொல பபொது மக்களும், 
்ொரதிகளும் தபொரொட்்டததில ஈடுப்பட்-
்டதொல அப்பகுதியில  திங்கட்கிழணம 
(28) பரபரப்பு ஏறபட்்டது.

ைொகைததிறகு ததணைேொை எரி-
பபொருள் பபறுைதறகு ்ொரதிகளும், 
மண்பைண்பைய பபறுைதறகு 
பபொது மக்களும்  தநறறுக் கொணலை 
முதல எரிபபொருள் நிணலைேதணத சூழ 
கொததிருந்தைர்.

எனினும், எரிபபொருள் மறறும் மண்-
பைண்பைய ைழங்கப்ப்டவிலணலை. 
இதறகு எதிர்ப்பு பதரிவிததத ைொகை 
்ொரதிகளும், மக்களும் எரிபபொருள் 
நிணலைேததிறகு முனைொல உள்ள சுற-

றுைட்்டதணத மணறதது சுமொர் ஒரு 
மணிததிேொலைேம் ்ொணலை மறிேல 
தபொரொட்்டததில ஈடுப்பட்்டைர்.

இதைொல அப்பகுதியில பதறற-
மும், பரபரப்பும் ஏறபட்்டது. பொது-
கொப்பு க்டணமயில ஈடுப்பட்டிருந்த 
பபொலிஸொர் கடும் பிதரேததைததிறகு 
மததியில நிணலைணமணே கட்டுப்பொட்-
டுக்குள் பகொண்டு ைந்தைர்.

இதனபடி, எரிபபொருள் ைொங்குை-
தறகொக பகொள்கலைனகள் எடுதது ைந்-
தைர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபொவுக்கும், 
ைொகைங்களுக்கு 3500 ரூபொவும் டீ்ல 
ைழங்கப்பட்்டது. அதததபொலை பபொது 
மக்களுக்கு மொணலை 6 மணிக்கு பிறகு 
மண்பைண்பைய ைழங்கப்படும் 
எை அறிவிக்கப்பட்்டது.
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UK அதன் புகழ்பெற்ற கல்வி-
சார் சி்றப்பிறகாக அறியப்பெடு -
கி்றது மறறும் புகழ்பெற்ற வர -
லாறறு பெல்கலலககழகஙகலைக 
்காண்டுளைது. இது இன்ல்றய 
உலகில் நவீன மறறும் பொரம்பெ -
ரியத்தின் சரியான கலலவலயக 
்காண்்ட ஒரு நாடு. QS உலக 
பெல்கலலககழக தரவரிலசயின் -
பெடி, முதல் 50 பெல்கலலககழ -
கஙகளில் ஐந்தில் ஒரு பெஙகு UK 
இல் அலமந்துளைது. உலகில் 
உயர் கல்விறகு இரண்்டாவது 
மிகவும் பிரபெலமான இ்டமாக 
UK உளைது.

மாணவர்கள இஙகிலாந் -
தில் பெடிகக விரும்புவதறகான 

முககிய காரணஙகளில் ஒன்று 
மலிவுத்தன்லம மறறும் குறுகிய 
பெட்டஙகள. இைஙகலல பெடிப் -
புகள ்பொதுவாக 3 ஆண்டுகள 
மறறும் முதுகலல பெட்டம் ஒரு 
வரு்டம் ஆகும். அவர்கள ஆக -
கபூர்வமான, விமர்சன மறறும் 
பெயனுளை சிந்தலன உளளிட்ட 
குறிப்பிட்ட தி்றன்கலை வழங -
குகி்றார்கள, அது உறுதியான 
அடித்தைமாக இருககும்.

 UK ஒவ்வாரு ஆண்டும் 
400,000 சர்வததச உயர்கல்வி 
மாணவர்கலை வரதவறகி்றது. 
உலகத் தரம் வாயந்த ஆராயச் -
சிககான இஙகிலாந்தின் நற்பெ -
யர் காரணமாக மாணவர்கள 

சமீபெத்திய வசதிகலைப் ்பெறு -
வார்கள.  

யு&ஸ் ஐககிய இராச்சியத் -
தில் பொ்டசாலல மறறும் பெல் -
கலலககழகஙகைால் நம்பெப்பெ -
டும் ஒரு வர்த்தகப் ்பெயராகும். 
இந்நிறுவனத்தில் மிகவும் 
அனுபெவம் வாயந்த ்தாழில் 
வல்லுநர்கள கல்வித்துல்ற 
நிபுணர்கள சந்லதப்பெடுத்தல் 
மறறும் விறபெலன தபொன்்ற 
துல்றகளில் சுமார் 100 வரு்ட 
அனுபெவம் வாயந்தவர்கள 
்சயறபெடடு வருகின்்றனர்.

இஙகிலாந்தில் உளை மாண -
வர்கள மறறும் பெல்கலலகக -
ழகஙகள மத்தியில் மிகவும் 

நம்பெகமான பிராண்ட யு&ஸ் 
யாழப்பொணத்தில் உயர் கல்விக 
கண்காடசி ஒன்ல்ற சனிககி -
ழலம, ஏப்ரல் மாதம் 02ஆம் 
திகதிஅன்று காலல 9:30 மணி 
்தா்டககம் கார்கில்ஸ் சதுககத் -
தில் ந்டத்தவுளைது. இலவச 
தசர்கலக நிகழவாக நல்ட்பெ -
றும் இந்நிகழவில், மாணவர்க -
ளுககு இஙகிலாந்து மாணவர் 
விசாககலைப் பெறறிய இலவச 
நிபுணர் ஆதலாசலன வழஙகப் -
பெடும். தமலும் ்தாழில் நிபுண 
ஆதலாசகர்கலை சந்தித்துதிட -
்டத்ததர்வுமறறும்்தாழில்பொ -
லதகள பெறறி அறிந்து ்காளை -
லாம்.

எம்.எஸ். பாஹிம் E--−mail: businesstkn@gmail.com

ஏன் இங்கிலாந்து உயர் கல்வி கறக 
சிறந்்த இடமாக திகழ்கின்றது?

செலிங்கா மைஃப்பின் விற்பமைக் குழுவின் ச�ாழிறொர் செயற்பாடுகள் காரணமாக முக்கிய விருது 
்ழஙகும் நிகழ்வில். ்மலும் ஐந்து பிரதிநிதிகள் விருதுகமை ச்ன்றுள்ைைர். ்�சிய விற்பமை காங-
கிரஸ்  நடத்திய முக்கியமாை விருது ்ழஙகும் நிகழ்வி்ை்ய ஒரு �ஙகம், இரண்டு ச்ள்ளி மறறும் 
இரண்டு ச்ண்கை விருதுகமை செலிங்கா மைஃப் பிரதிநிதிகள் ச்ன்றுள்ைைர்லி்் கா மைஃப்பின் 
்ர்த்�க அபிவிருத்திப் பிரிவு பிரதி ச்பாது முகாமமயாைர் டி.விஜயநாத் ்�சிய விற்பமை முகாமமயாைர் 
பிரிவில் �ஙகப் ்ப�க்கத்ம� ச்ன்றுள்ைார்.  

ஒ ரு வி ல ை -
யாடடில் ஆர்வ-
மாக ஈடுபெடடி-
ரு க கு ம் த பெ ா து  
screenஇல் உளை-
பின் ன ல ்ட வ ா ல் 
இதலன அனுபெ-
விகக முடியாமல் 
த பெ ா யு ள ை த ா ? 
அல்லது அதன் 
ஒலி சரியாக தகட -
காததால் அவ -
வி ல ை ய ா ட ல ்ட 
ரசிகக முடியாமல் 
த பெ ா யு ள ை த ா ?  
அது கசப்பொன 
அனுபெவமாகும்.

த ல ்ட ய ற -
்ற G a m i n g அ -
னு பெ வ த் தி ற கு 
குல்றந்தபின்னல்டவு வீதம், 
்மன்லமயான அலமப்பு வீதம் -
மறறும் சி்றந்தஒலி அலமப்பு 
அ வ சி ய ம ா கு ம் . வி ல ை ய ா ட -
்டாைர்களின் விலரவான 
்சயல்கலைத் ்தா்டரககூ -
டிய காடசி அனுபெவத்திறகு 
இன்னும் ்மருதகறறும் ஒலி 
தபொன்்றலவ முககிய அம்சஙக -
ைாகும்.உஙகள Samsung Smart 
T V அ த ல ன யு ம் வி ்ட சி ்றந் த அ -
னுபெவத்லதத்தரும்.அதறகுநீங -
க ள ் ச ய ய த வ ண் டி ய G a m e 
Mode on்சயயுஙகள. நீஙகளநி -
லனத்த Gamingஅனுபெவத்லத 
்பெறுவீர்களஎன்பெதுநிச்சயம். 

இந்தஎளிய வழிமுல்றலய 
பின்பெற்றவும். HDMIவழியாக 
PCஉ்டன் TVஐஇலணகக -
வும்,Go to quick settings,Game 
ModeI ON்சயயவும்,Long 
press play/pause to set up the 
Game Bar. முன்பு தபொல்தி -
லரயரஙகுகளில் திலரப்பெ்டங -
கலை பொர்ககாமல் streaming 
அல்லதுOver the Top (OTT)
இயஙகு தைஙகள வழியாக 
்வளியீடுகலைப் பொர்ப்பெலத 
ததர்வு ்சயகி்றார்கள.இந்த மாற-
்றத்தால் திலரயரஙகுகளில் வரும் 
சினிமா அனுபெவஙகலை நீஙகள 
தவ்றவி்ட தவண்டும் என்பெது -
அர்த்தமாகாது.

Samsung Smart TV 
அறிமுகம் செய்யும் Lag Free 
Gaming அனுபவம்

Coca-Cola Foundation ஆைது We Effect Sri Lanka  மறறும் Trincomalee 
District Youth Development (AHAM) உடன் கூட்டிமணந்து நீர் நிரப்பு�ல், 
ச்பண்கமை ்லுவூட்டு�ல் மறறும் கழிவு முகாமமத்து்ம் என்்பம் 
ச�ாடர்்பாை  ‘‘Our Actions - Our Future’ எனும் முழுமமயாை அபிவி-
ருத்தி திட்டத்துக்கு ஆ�ர் ளிக்க நிதியு�வி ்ழஙகியது. இத்திட்டமாைது 
அண்மமயில் உைக நீர்  திைத்திமை முன்னிட்டு மட்டக்கைப்பு ் ாகமர, 
்பா் க்சகாடி ெ்மையில் ஆரம்பிக்கப்்பட்டது. இந்� திட்டமாைது மட்டக்க-
ைப்பு மா் ட்டத்தில் ்காரமைப்்பறறு ட்க்கு (் ாகமர) பிரிவில் உள்ை 
காயங்கணி, ்பனிச்செங்கணி மறறும் கதிர் ்லி கிராம ெ்ம்யா-
ைர் பிரிவுகளில் உள்ை வி்ொயிகமை ்லுவூட்டு்ம� ்நாக்கமா-
கக் சகாண்டுள்ைது. இந்நிகழ்வில் திக்கமைக்குைம், மாணிக்கம் 
குைம், ்பணிச்ெங்கணிக்குைம் ஆகிய நீர்த்்�க்கஙகமைப் புைர-

மமக்கும் திட்டத்திறகாை அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வில், அரொஙக 
அதிகாரிகள்Coca-Cola மறறும் We Effect  நிறு்ை  பிரதிநிதிகள்   
கைந்து சகாண்டைர். இத்திட்டம் ச்றறிகரமாக முடி்மடந்� 
பின்ைர் 1772 பின்�ஙகிய குடும்்பஙகள் ்பயைமடயும், வி -்
ொயிகளின் கூட்டு நட்டிக்மககளுக்காை மு�ன்மமக்கூட்டுறவு-
கமை ்லுப்்படுத்தும், வி்ொயத்துக்காை நீர் அணுகமைப் அதி-
கமாகப் ச்பறறுக் சகாடுக்கும் ்மலும் 1000 குடும்்பஙகளுக்கு 
சுத்�மாை மறறும் ்பாதுகாப்்பாை குடிநீர் ்ெதிமய உறுதி செய்-
யவும், ச்பண் ச�ாழில்முமை்்ார் ்மம்்பாட்டுக்கும் உ�விட 
முடியும். அதிகரித்� ச்பாருைா�ார ்ாய்ப்புக்கள் மறறும் ்�ர்ந்-
ச�டுக்கப்்பட்ட மூன்று ெமூகஙகளில் கழிவு முகாமமத்து் நமட-
முமறகமை ்மம்்படுத்திடும்.

Coca-Cola Foundation  மட்டுவில்  நடத்திய
விவொயிகளை வலுவூட்டும் திட்டம்

‘DIMO Wishwasaya Wasiya’ சவற்றியாைரகளுக்கு
ரூ.10 மில்லியனுக்கும் அதிக சபறுமதியான பரிசுகள்

 DIMO நிறு்ைம், DIMO வின் புரட்சி மிக்க, 10 மில்லியன் ரூ்பா-
விறகு அதிக ச்பறுமதியாை மாச்பரும் ்பரிசுகமை ்ழஙகும் முன்-
சைடுப்்பாை 'DIMO Wishwasaya Vasiya' அதிர்்ஷட குலுக்கலில், ்பரிசு 
ச்ன்ற நு்ரகைம்ச் ்ெர்ந்� P.G.D.F. பியரத்ை மறறும் கசைன்-
பிந்துனுச்்மயச் ்ெர்ந்� D.A. ்ெைாரத்ை ஆகி்யாருக்கு இரண்டு 
LOVOL அறு்மட இயந்திரஙகமை DIMO ்ழஙகி ம்த்துள்ைது.

உள்நாட்டு வி்ொயத் ச�ாழிலில் 'DIMO மீ�ாை நம்பிக்மகக்காை 
நன்மம' எனும் அர்த்�த்ம� சகாண்ட 'DIMO Wishwasaya Wasiya' 
எனும் திட்டம், கடந்� ச்பரும் ்்பாகத்தில் ஆரம்பித்து ம்க்கப்்பட்ட-
்�ாடு, இது வி்ொய ெமூகத்தின் ச்பரும் ்ர்்றம்பயும் ச்பறறி-
ருந்�து. இைஙமகயின் வி்ொயத் துமறயில் இயந்திரமயமாக்கல் 

மூைம் உ�வு்தில் முன்ைணியில் இருக்கும் ஒரு நிறு்ைம் எனும் 
்மகயில், DIMO ஆைது வி்ொய ெமூகத்ம� ்லுவூட்டு்�றகாை 
அ�ன் அர்ப்்பணிப்ம்ப ்மலும் அதிகரிக்கும் ்மகயில், இந்� குலுக்-
கல் ்பரிசுத் திட்டத்ம� அறிமுகப்்படுத்தியிருந்�து. கடந்� 2021ஆம் 
ஆண்டு ஓகஸ்ட் 01ஆம் திகதி மு�ல் டிெம்்பர் 31ஆம் திகதி ்மர, 
Mahindra அல்ைது Swaraj உழவு இயந்திரஙகமை சகாள்்ைவு 
செய்யும் வி்ொயிகள் இந்� குலுக்கல் திட்டத்திறகு �குதி ச்பறறைர். 
இக்குலுக்கல் நிகழ்்ாைது, உரிய அரொஙக அதிகாரிகளின் ்மற-
்பார்ம்யின் கீழ் இடம்ச்பறறதுடன், Facebook மூைம் ்நரடியாக 
ஒளி்பரப்ம்ப ்மறசகாண்டு, ்பார்ம்யாைர்களுக்கும் அ�ைன் ்பார்-
ம்யிட ்ாய்ப்ம்ப ஏற்படுத்தியது.

tpiykD mioj;jy;
Rfhjhuk;> RNjr itj;jpak;> r%f eyd;Ghp> 

ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nrit mikr;R

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; 

gzpkid Etnuypah - 2022

2022 Mk; Mz;bw;fhf xJf;fg;gl;l khdpaj;jpd; fPo;> Etnuypah gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsh; gzpkidf;Fj; Njitahd gpd;tUk; gz;lq;fis nfhs;tdT nra;Jnfhs;tjw;fhf> 

Etnuypah gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; gzpkidapd; ngWiff;FOj; jiythpdhy; 

jifikAs;s toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ.

,yf;fk; tpguk; kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhif

01 xslj ciwfs; 1000.00

02 Efh;Nthh; gjhh;j;jq;fs; 1000.00

2022.03.29 Kjy; 2022.04.28 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiuahd 

fhyg;gphptpy;> `hthvypa> Etnuypah vd;w Kfthpapy; mike;Js;s gpuhe;jpa Rfhjhu 

Nritfs; gzpg;ghsh; gzpkidapd; rpwhg;ghplk; kPsspf;fg;glhj Nkw;gb itg;Gj;njhifiar; 

nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il fzf;Fg;gphptpy; rkh;g;gpj;J ,jw;fhd 

tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 2022.03.29 Kjy; 2022.04.28 tiu thu Ntiy 

ehl;fspy; K.g.9.00 gp.g.3.00 tiu tpiykDg;gbtq;fis Etnuypah gpuhe;jpa Rfhjhu 

Nritfs; gzpg;ghsh; gzpkidapy; ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

2022.03.29 Kjy; 2022.04.28 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu 

tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLtJld;> 2022.04.29 md;W K.g.10.00 ,w;F tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sy; KbTWtJld; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;Fg; 

gjpTj;jghypy; my;yJ epWtdj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; %yk; 

tpiykDf;fis xg;gilf;fyhk;. md;iwa jpdk; K.g.10.30 ,w;F tpiykDj;jpwf;fg;gLk;.

tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfspy; jahhpf;fg;gl;L %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnadf; Fwpg;gpl;L> 

jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;j;J Kj;jpiuapl;L XUiwapy; Nrh;j;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt; 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'tpiykD tpguk;" kpfj; njspthff; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

Fwpj;j tpiykDg;gpizia Etnuypah gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; 

gzpkidapy; fhrhf my;yJ Etnuypah gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghshpd; ngahpy;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp mDkjpj;Js;s tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;W tpiykDf;fSld; 

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

midj;J tpiykDf;fSk; njhopy;El;g ghprPyidf; FOtpdhy; ghprPypf;fg;gLk;. ,J 

njhlh;ghd ngWiff;FOtpd; jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdkhFk;.

tpiykDj;jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; vOj;JUt mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

Nkyjpf tpguq;fis Etnuypah gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpkidapd; njhiyNgrp ,y: 

052-2234482 (SC) mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

ngWiff;FO>

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; gzpkid.

2022.03.25 Mk; jpfjp> `hthvspa Etnuypah

62-8254 Nissan Bus 
1993,  கூடிய விமைக் 
்கள்விக்கு. ச்லி்பல் 
பிைான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  காலி வீதி,  
சகாழும்பு-03. ச�ா.்்ப. 
0714 5 42 958 .
 022646

CP QF-7817 Bajaj 
T h r e e w h e e l ,  
2006,  கூடிய  விமைக் 
்கள்விக்கு . ச்லி்பல் 
பிைான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  காலி வீதி,  
சகாழும்பு-03. ச�ா.்்ப. 
0711 2 10 810 .
 022945

,yq;if Gifapuj Nritfs;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
nfhOk;G> ,uj;kyhid> njkl;lnfhl kw;Wk; 

Vida Kw;wntspfspYs;s ghtpf;fKbahj 

tz;bfs; kw;Wk; ntfd;fis mg;Gwg;gLj;jy;

xg;ge;j ,y. SRS/F.7815
01.  nfhOk;G 10> xy;nfhl; khtj;ij> ,yq;if Gifapuj Nritfs; 

jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; (cah; kl;lk;) jiytH ,yq;if 

Gifapuj Nritapd; nfhOk;G> ,uj;kyhid> njkl;lnfhl kw;Wk; 

Vida Kw;wntspfspYs;s ghtpf;fKbahj tz;bfs; kw;Wk; 

ntfd;fis mg;Gwg;gLj;Jtjw;F Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

Nfs;tpfisg; ngw;Wf;nfhs;thh;.

02.  2022-04-21Mk;;; jpfjpad;W  gp.g. 2.00 kzpf;F tp;iykDf;fis 

Vw;Fk; fhyk; KbTWk;.

03.  12000.00 &gh (gd;dpnuz;lhapuk; &gh kl;Lk;) kPsspf;fg;glhj 

Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy;; 2022-04-20Mk;; jpfjpad;W 

gp.g. 3.00 kzp tiuapy; nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> 

Gifapuj Nritfs; gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (ngWiffs;)   

mYtyfj;jpypUe;J ngwg;glf;$bajhd gbtq;fspy; kl;LNk 

tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fSld; tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; 

gpufhuk; 400>000.00 &gh (ehd;F ,yl;rk; &gh) njhiff;fhd 

tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  ,yq;if Gifapuj Nritfspd; gpujpg; nghJ Kfhikahsh; 

(ngWiffs;)   mYtyfj;jpy; itj;J> tpiykDf;fis Vw;Fk; 

fhyk; Kbtile;j cldbahfNt mit jpwf;fg;gLk;. tpiy 

$Weh;fs; my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l mth;fspd; gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; rkaj;jpy; mq;F rKfkhapUf;Fk;gb 

Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

06.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis gjptQ;ry; %ykhfNth 

my;yJ Nehpy; xg;gilg;gjd; %ykhfNth gpd;tUgtUf;F 

fpilf;fr;nra;jy;; Ntz;Lk;.

 jiytH>

 jpizf;fs ngWiff; FO> (cah; kl;lk;)>

 ,yq;if Gifapuj Nritfs;>

 gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (ngWiffs;) mYtyfk;>

 xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G-10.

07.  tpiykD Mtzq;fis nfhOk;G-10> Gifapuj Nritfs; gpujpg; 

nghJ Kfhikahsh; (ngWiffs;)   mYtyfj;jpy; ,ytrkhfg; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

08.  Nkyjpf jfty;fs; Njitg;gLkhapd; Gifapuj Nritfs; gpujpg; 

nghJ Kfhikahsh; (ngWiffs;) mYtyfj;ijj;  

njhlh;Gnfhs;sTk;.

 njhiyNgrp: 011-2438078 /011-2436818/0114600209
 njhiyefy;: 011-2432044

 kpd;dQ;ry;: tender2@railway.gov.lk  

Ref. No. SRS/F.7815           jiyth;> 

                 jpizf;fs ngWiff; FO (cah; kl;lk;)

                 ,yq;if Gifapuj Nritfs;.

2012Mk; Mz;bd; 22Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp 

jhgdq;fspd; Nju;jy;fs; (jpUj;j) 

rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l cs;@uhl;rp 

jhgdq;fspd; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 

66v MtJ gpupTld; thrpf;fg;gl Ntz;ba 66, 

gpuptpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; mwptpg;G 

Nky; khfhzj;jpd; cs;@uhl;rp Mizahsu; my;ty NjtNf 

gpughj; ,e;jpf gpurd;d Mfpa ehd;> 2012Mk; Mz;bd; 22Mk; 

,yf;f cs;@uhl;rp jhgdq;fspd; Nju;jy;fs; (jpUj;j) rl;lj;jpdhy; 

jpUj;jg;gl;l cs;@uhl;rp jhgdq;fspd; Nju;jy;fs; fl;lisr; 

rl;lj;jpd; 66v MtJ gpupTld; thrpf;fg;gl Ntz;ba 66, Mk; 

gpuptpd; fPo; vdf;F mspf;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpw;F ,zq;f Nky; 

khfhzj;jpDs; mike;Js;s fl;lhd gpuNjr rigapy; ntw;wplkhfp 

cs;s Jiz jiytupd; gjtpf;fhf Gjpjhf Jiz jiytu; 

xUtupid njupT nra;Ak; tplaj;jpw;fhd $l;lk; 2022 Vg;uy; 

khjk; 12Me; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fl;lhd gpuNjr rig> 

njkd;`e;jpa vd;w Kftupapy; mike;Js;s fl;lhd gpuNjr 

rig $l;l kz;lgk; vd;w ,lj;jpy; $l;lg;gLk; vd;gjid ,q;F 

mwptpf;fpd;Nwd;.

V.B.gP.[ gpurd;d 

cs;@uhl;rp Mizahsu;

Nky; khfhzk;

2002 khu;r; khjk; 28Me; jpfjp 

gj;juKy;iy 

,y 204 ,y;> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ijapy; mike;Js;s 

Nky; khfhzj;jpd; cs;@uhl;rp jpizf;fsj;jpy;

tpiykD mioj;jy;
Rfhjhuk;> RNjr itj;jpak;> r%f eyd;Ghp> 

ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nrit mikr;R

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; 

gzpkid Etnuypah - 2022

2022 Mk; Mz;bw;fhf xJf;fg;gl;l khdpaj;jpd; fPo;> Etnuypah gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsh; gzpkidf;Fj; Njitahd gpd;tUk; gz;lq;fis nfhs;tdT nra;Jnfhs;tjw;fhf> 

Etnuypah gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; gzpkidapd; ngWiff;FOj; jiythpdhy; 

jifikAs;s toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ.

,yf;fk; tpguk; kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhif

01 xslj ciwfs; 1000.00

02 Efh;Nthh; gjhh;j;jq;fs; 1000.00

2022.03.29 Kjy; 2022.04.28 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiuahd 

fhyg;gphptpy;> `hthvypa> Etnuypah vd;w Kfthpapy; mike;Js;s gpuhe;jpa Rfhjhu 

Nritfs; gzpg;ghsh; gzpkidapd; rpwhg;ghplk; kPsspf;fg;glhj Nkw;gb itg;Gj;njhifiar; 

nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il fzf;Fg;gphptpy; rkh;g;gpj;J ,jw;fhd 

tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 2022.03.29 Kjy; 2022.04.28 tiu thu Ntiy 

ehl;fspy; K.g.9.00 gp.g.3.00 tiu tpiykDg;gbtq;fis Etnuypah gpuhe;jpa Rfhjhu 

Nritfs; gzpg;ghsh; gzpkidapy; ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

2022.03.29 Kjy; 2022.04.28 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu 

tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLtJld;> 2022.04.29 md;W K.g.10.00 ,w;F tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sy; KbTWtJld; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;Fg; 

gjpTj;jghypy; my;yJ epWtdj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; %yk; 

tpiykDf;fis xg;gilf;fyhk;. md;iwa jpdk; K.g.10.30 ,w;F tpiykDj;jpwf;fg;gLk;.

tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfspy; jahhpf;fg;gl;L %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnadf; Fwpg;gpl;L> 

jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;j;J Kj;jpiuapl;L XUiwapy; Nrh;j;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt; 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'tpiykD tpguk;" kpfj; njspthff; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

Fwpj;j tpiykDg;gpizia Etnuypah gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; 

gzpkidapy; fhrhf my;yJ Etnuypah gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghshpd; ngahpy;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp mDkjpj;Js;s tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;W tpiykDf;fSld; 

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

midj;J tpiykDf;fSk; njhopy;El;g ghprPyidf; FOtpdhy; ghprPypf;fg;gLk;. ,J 

njhlh;ghd ngWiff;FOtpd; jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdkhFk;.

tpiykDj;jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; vOj;JUt mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

Nkyjpf tpguq;fis Etnuypah gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpkidapd; njhiyNgrp ,y: 

052-2234482 (SC) mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

ngWiff;FO>

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; gzpkid.

2022.03.25 Mk; jpfjp> `hthvspa Etnuypah

kl;lf;fsg;G - Vwht+h;g;gw;W 

jd;dhKidiar; Nrh;e;j 

jpahfuhrh u[pdp Mfpa 

ehd; RatpUg;gpy; Gdpj 

,];yhj;ij Vw;Wf;nfhz;L 

vdJ ngaiu e[pyh vd 

khw;wpf; nfhz;Ls;Nsd; 

vd;gij ,yq;if rd 

ehaf Nrh\yprf; FbauR 

kf;fSf;F mwpaj;jUfpd; 

Nwd;.

jpahfuhrh e[pyh

ngah; khw;wk;

62-8254 Nissan Bus 
1993,  கூடிய விமைக் 
்கள்விக்கு. ச்லி்பல் 
பிைான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  காலி வீதி,  
சகாழும்பு-03. ச�ா.்்ப. 
0714 5 42 958 .
 022646

CP QF-7817 Bajaj 
T h r e e w h e e l ,  
2006,  கூடிய  விமைக் 
்கள்விக்கு . ச்லி்பல் 
பிைான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  காலி வீதி,  
சகாழும்பு-03. ச�ா.்்ப. 
0711 2 10 810 .
 022945
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“ஒரே நாடு, ஒரே சட்டத்துக்ான” 
ஜனாதிபதி சசயலணி வ்டமத்திய 
மா்ாணத்தில் ரநற்று முன்தினம் 
(27) சபாலன்னறுவவ மாவட்ட 
சசயல்த்தில் சபாதுமக்ளின் ்ருத்-
துக்வை ர்ட்டறிந்தது. அம்மாவட -
்டத்தின் பல்ரவறு பிேர்தசங்வைச் 
ரசரந்த மக்ள் ்தமது ்ருத்துக்வை 
ச்தரிவித்்தனர.  

இந்த மா்ாணத்தில் சட்டவிரோ்த 
ம்தமாற்்றம் பேவலா் இ்டம்சபறு-
வ்தா்வும் அ்தவன உ்டனடியா் 
்தடுத்து நிறுத்்த சட்டம் இயற்்ற 
ரவண்டும் எனவும் வண. ்ந்தரை 
ோகுல, வண. சமதிரிகிரிரய சீவலி, 
வண. அலுத்சவரவ ரபமேத்்தன, 
வண. ச்தாம்ரப ஷாநதி வி்ாரி, திம்-
புலா்ல ோகுல ர்தேர மற்றும் ஞான -
ேத்னம் குருக்ள் உள்ளிட்ட இநது 
பக்தர்வை பிேதிநிதித்துவபபடுத்தி 

பலரும் ்தமது ்ருத்துக்வைத் ச்தரி-
வித்்தனர.   

மணல் ்்டத்்தலில் ஈடுபடுபவர-
்ள் மற்றும் அவர்ளி்டம் முவ்ற-

யற்்ற வவ்யில் பணம் சபறும் 
அேச அதி்ாரி்ளுககு எதிோ், சட-
்டத்வ்த அமுல்படுத்்த ரவண்டும் 
என திருமதி நிரோஷனி சுரனத்ோ 

குமாரி ச்தரிவித்்தார. மணல் 
அ்லும் இ்டங்வை பிரித்-
துக ச்ாடுககும்ரபாது 
பிேர்தச மக்ளுககு முன்னு-
ரிவம வழங்பப்ட ரவண் -
டுசமனவும், சட்டத்வ்த 
அமுல்படுத்தும் அதி்ாரி்ள் 
பண ரமாசடிககு ஆைா்க 
கூ்டாது எனவும் அவர ச்தரி -
வித்்தார.  

யுத்்தத்தின் ரபாது ்தமது 
கிோமங்வை விடடு சவளி -
ரயறிய மக்ளின் மீள்கு -
டிரயற்்றத்தில் ்ாணிச் 
சட்டம் சமமா் அமுல்ப -

டுத்்தபப்டாவம மற்றும் சவலி -
்நவ்த ரபான்்ற பிேர்தசங்ளில் 
சில உயர அேச அதி்ாரி்ள் ்ாணி 
அதி்ாேத்வ்த ்தமது இனத்வ்தச் 
சாரந்தவர்ளி்டம் பக்ச்சாரபு்டன் 
நவ்டமுவ்றபபடுத்துவ்தன் ்ாேண -
மா் பிேர்தச மக்ள், வி்ாவே்ள் 
மற்றும் ர்ாவில்்ள் ரபான்்ற ம்த 
ஸ்தானங்ளும் ்டும் அழுத்்தங் -
ளுககு உடபடடுள்ை்தா் சுடடிக -
்ாடடிய எச்.எம். சிரியல்தா, சிவ -
லிங்ம் சிவசுந்தேம், வவத்தியர 
தில்ாவதி உள்ளிட்ட பலர, அேச 
சட்டங்ள் அவனத்து சமூ்ங்ளுக -
கும் சமமா் நவ்டமுவ்றபபடுத்்தப -

ப்ட ரவண்டும் என்றும் ச்தரிவித்்த -
னர.  

நாடடின் அவனத்து பிள்வை் -
ளுககும் சபாதுவான ்ல்வி வழங -
்பப்ட ரவண்டுசமன்றும், ்ாணிச் 
சட்டம், சுற்றுச்சூழல் சட்டம், வீதிச் 
சட்டம் ரபான்்ற சட்டங்ள் அவன -
வருககும் நியாயமா் அமுல்படுத் -
்தபப்ட ரவண்டும் என்றும், ்ா்ட -
ழிபபு மற்றும் நில அப்ரிபபு என்்ற 
ரபாரவவயில் இ்டம்சபறுகின்்ற ம்த 
தீவிேவா்தம் பேவுவ்தற்கு இ்டமளிக -
்பப்டக கூ்டாச்தன்றும் சபௌத்்த 
பிககு்ள் மற்றும் ஏவனய ம்தத் 
்தவலவர்ள் ரமலும் ச்தரிவித்்தனர.  

நாட்டில் ஒரே சட்்டம் நட்டமுடைப்படுத்தப்ப்டாடை   
த்தா்டர்பில் ஜனாதி்பதி தசயலணியி்டம் முனடவைபபு  

gz;lhutis khefu rig

gz;lhutis khefu rigf;F chpj;jhd                    
nkhj;j tpw;gidr; re;ijia 2022.05.01 Kjy; 

2022.12.31 tiu Fj;jiff;F tpLjy;
gz;lhutis khefu rigf;F chpj;jhd fPo;f;fhzg;gLk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; MjzkhdJ> 

2022.05.01 Kjy; 2022.12.31 (mt;tpU jpdq;fSk; mlq;fshf) tiuahd 08 khj fhyj;jpw;Ff; Fj;jiff;F 

tpLtjw;fhd Fj;jiff;fhunuhUtiuj; Njh;e;njLg;gjw;fhf> 2022.04.21 md;W K.g.10.00 tiu Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; 18 tajpw;F Nkw;gl;l ,yq;if gpuirfsplkpUe;J kw;Wk; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s fk;gdpfs; 

cl;gl Vida epWtdq;fsplkpUe;J ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  2022.03.28 Kjy; 2022.04.20 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu ,k;khefu 

rigapy; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; kPsspf;fg;glhj khjphpg; gbtf; fl;lzj;ij ,yq;ifapy; 

nry;YgbahFk; ehzaj;jpy; nrYj;jp ,jw;fhd ngWifg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykD 

epge;jidfslq;fpa tpz;zg;gg;gbtq;fis chpathW g+uzg;gLj;jp> cWjpg;gLj;jp jdpj;jdp ciwfspy; 

Nrh;j;J> %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L> mtw;wpd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; 

Mjzj;jpd; tpguj;ijAk; Fwpg;gpl;L> mt; ,U gpujpfisAk; xNu jghYiwapy; Nrh;j;J mt; ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; Mjzj;jpd; tpguj;ij Fwpg;gpl;L Kj;jpiuapl;L> 2022.04.21 

md;W K.g.10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff; $bathW> ngWiff;FOj; jiyth;> khefu 

rig> g+q;fh tPjp> gz;lhutis" vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ khefu rigapd;> 

khefu Mizahshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;sy; 

Ntz;Lk;. NkYk;> jghypy; Vw;gLk; fhzhky; Nghjy; kw;Wk; jhkjkiljy; njhlh;ghf ,k;khefu 

rigahdJ nghWg;Ngw;fkhl;lhnjd;gJld;> jhkjkhfpf; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

ml;ltiz

njhlh; 

,yf;fk;
Fj;jif Mjzk;

thpfspd;wp Mff; 

Fiwe;j Nfs;tp

ngWif itg;Gj; njhif

kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; 

njhif &gh rjk;

kPsspf;fg;glhj 

itg;Gj; njhif &gh. 

rjk;

01
nkhj;j tpw;gid 

re;ij
4>235>000.00 75>000.00 30>000.00

03.  2022.04.21 md;W K.g.10.00 fle;jJk; cldbahf gz;lhutis khefu rigapd; mYtyfj;jpy; 

tpiykDj; jpwf;fg;gLtJld;> mt; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; gpujpepjpnahUth; 

rKfkspj;J mjid mtjhdpf;fyhk;. NkYk; ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis gz;lhutis 

khefu rig mYtyfj;jpy; Neubahf my;yJ njhiyNgrp ,yf;fk; 057-2222275 I mioj;Jg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

epge;jidfs;

01.  tpiykD khjphpg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; nghOJ> tpz;zg;gjhuhpd; Njrpa Msilahs ml;il/
rhujp mDkjp ml;il/nry;YgbahFk; flTr;rPl;L fz;bg;ghfr; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

02.  ,f;Fj;jifiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mjpcr;r  Nfs;tpapypUe;J 

Mff;Fiwe;j Nfs;tp tiu ftdj;jpw; nfhs;sg;gLtJld;> mjw;fhf kPsspf;fg;gLk; ml;ltizapy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s itg;nghd;W> tpiykDjhuh;> ,yq;ifapy; nry;YgbahFk; ehzaj;jpy; khefurigapy; 

itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;W tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. NkYk;> ,t;itg;Gf;fhd fl;lzk; nrYj;Jjy; 2022.04.20 md;W gp.g.3.00 ,w;F Kd;dh; 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

03.  ngWifg; gbtq;fisg; g+uzg;gLj;Jifapy; tpiykDjhuh; Nkw;nfhs;Sk; jpUj;jq;fs; ,Ug;gpd; mit 

mthpd; RUf;nfOj;jpl;L cWjpg;gLj;jg;gl;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> jpUj;jq;fspy; bngf;]; 

cgNahfpf;fg;gly; $lhJ.

04.  ,jw;fhf ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mff;Fiwthd Nfs;tpf;Fk; Fiwthd tpiykDj;njhif 

Fwpg;gplg;gl;bUg;gpd; mt;tpz;zg;gkhdJ epuhfhpf;fg;gLtJld; kPsspf;fg;gLk; itg;Gj;njhifahdJ 

rigf;F chpj;jhf;fg;gLk;.

05.  tpz;zg;gjhuh;fs;> gz;lhutis khefu rigf;F vjpuhf VNjDk; nfsut ePjpkd;nwhd;wpy; ve;jtpjkhd 

rl;l eltbf;iffis Nkw;nfhs;shjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> ,jw;F Kd;dh; Mjdq;fis 

Fj;jiff;Fg; ngw;Wf;nfhz;L Fj;jif epge;jidfs; kw;Wk; ngWif tpjpKiwfis kPwhjtuhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. vt;thwhapDk; xg;ge;jk; Nkw;nfhs;sg;gl;ljd; gpd;dh;> mt;thwhd tplaq;fs; 

cWjpg;gLj;jg;gl;lhy;> tpiykD toq;fg;gl;bUg;gpDk;> ,J ,uj;Jr; nra;ag;gl;L gpizj;njhif 

rigf;F chpj;jhf;fg;gLtjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;.

06.  tpiykDjhuh;> ,jw;F Kd;dh;> fil miwfis Fj;jiff;fhfg; ngw;wpUg;gpd; xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; 

rpj;jpfukhf xg;ge;j epajpfis g+uzg;gLj;jp> gz;lhutis khefu rigapd; ek;gpf;iff;Fg; gq;fk; 

tpistpf;fhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> tpiykDf;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; tpz;zg;gjhuh;fs;> 

2022 khh;r; 31 tiu vt;tpj epYitiaAk; gz;lhutis khefu rigf;Fr; nrYj;Jtjw;F ,y;yhj 

xUtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

07.  fpilf;fg;ngw;w tpz;zg;gq;fs; midj;Jk; ghprPyidf; FOtpw;F rkh;g;gpf;fg;gLtJld;> mf;FOtpd; 

ghpe;Jiuapd; gpufhuk; Njh;e;njLf;fg;gLk; tpiykDjhuh;f;F ngWiff;FOtpd; jPh;khdk; kw;Wk; nghJr; 

rigapd; jPh;khdk; mwptpf;fg;gLtJld; mt; mwptpj;jypd; xU thuj;jpy; rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s tUlhe;j 

tpiykDj;njhifapd; 03 khj fhyj;jpw;F epfuhd njhif ,yq;ifapy; nry;YgbahFk; ehzaj;jpy; 

khefu rigapy; itg;Gr; nra;ag;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; khefu rigAld; xg;ge;jk; xd;wpy; 

ifr;rhj;jpLjy; Ntz;Lk;.

08.  Njh;e;njLf;fg;gl;l tpiykDjhuh; xg;ge;jj;jpy; ifr;rhj;jpl Kd;dh; Nkw;gb itg;Gj;njhif Nkyjpfkhf> 

kpFjp tpiykDnjhifapd; 10% ,w;fhd tq;fp tiuT xd;W rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mg;gpizakhdJ> 

2023.01.31 tiu nry;YgbahFjy; Ntz;Lnkd;gJld; mJ khefu Mizahshpd; ngahpy; itg;Gr; 

nra;ag;gly; Ntz;Lk;. my;yJ me;j 10% njhiff;F epfuhd njhifahdJ gz;lhutis khefu 

rigapy;> ,yq;ifapy; nry;YgbahFk; ehzaj;jpy; itg;Gr; nra;ag;gly; Ntz;Lk; tpiykDj;njhifia 

xNu jtizapy;; nrYj;Jtjhdhy;> Nkw;gb njhif my;yJ gpizankhd;W itf;fg;gly;  Njitaw;w 

jhFk;.

10.  Vw;fdNt> gz;lhutis khefu rigf;F chpj;jhd filmiwfs; my;yJ NtW Fj;jif Mjzq;fisg; 

ngw;Ws;s tpz;zg;gjhuh;fspdhy; rkh;g;gpf;fg;gLk; ngWif tpz;zg;gq;fs; ftdj;jpw;nfhs;sg;gLk;. 

mth;fspdhy; Fwpj;j Fj;jiff;fhd njhifia my;yJ thlifj;njhifia ngWifia 

Vw;Wf;nfhs;Sk; jpdj;jpw;F Kd;dh; KbtilAk; khjk; tiuahd epYitia kpFjpapd;wp nrYj;jp 

,Ug;gpd; khj;jpuk; MFk;.

11.  Njh;e;njLf;fg;gl;l tpiykDjhuh;fSf;F mwptpf;fg;gl;L Fwpj;j jpdj;jpw;F Kd;dh; Fwpj;j njhifia 

itg;Gr; nra;J xg;ge;jj;jpy; ifr;rhj;jpLjy; Ntz;Lnkd;gJld; mt;thwpd;Nwy;> mthpd; itg;Gj;njhif 

rigf;F chpj;jhFk;.

12.  re;ijapy; thlif mwtpLk; nghOJ> gw;Wr;rPl;L fz;bg;ghf toq;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; nlz;lh; 

toq;fg;gl;ljd; gpd;dh; Nk 01 Mk; jpfjp Kjy; gw;Wr;rPl;L toq;fg;gly; Ntz;Lk;.

13.  ,e;epge;jidfspw;F Nkyjpfkhf> tpiykD Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; 

epge;jidfspw;Fk; tpiykDjhuh; cld;gly; Ntz;Lk;.

14.  fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fspy; jifikAs;s tpiykDnthd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ 

midj;ijAk; epuhfhpf;Fk; KOikahd  chpik ngWiff;FOtpw;F kw;Wk; kfh rigf;F 

chpj;jhtJld;> mj;jPh;khdkhdJ ,Wjpj;jPh;khdkhFk;.

2022.03.25 Mk; jpfjp

gz;lhutis khefurig

g+q;fh tPjp> gz;lhutis

[df ep]hd;j uj;ehaf;f> khefu Kjy;th;/
ngWiff;FOj; jiyth;> khefu rig 

gz;lhutis
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தினகரனின் 90ஆவது ஆண்டு நிறைவு
உறதபநதஹாட்்ட பபஹாட்டியில் 

ப�ோருவளை விபேட நிரு�ர்                               
பி.எம்.எம் முக்ோர்

தினகரனின் 90 ஆவது ஆண்டு நிளைளவ 
முன்னிட்டு ப�ருவளை ஹெட்டிமுலளலை 
ப�ோபகோ சிட்டி உள்�ந்ோட்ட அரங்கில 
ஞோயிற்றுககிழளை ைோளலை இடம்ஹ�ற்ை 
உள்�ந்ோட்ட ப�ோட்டியில ்ர்ெோ 
நகர் ைகபூட் கழகம் ேம்பியனோக ஹ்ரிவு 
ஹ ே ய ய ப � ட் ட து . இ ர ண் ட ோ மி ட த ள ் 
ப�ருவளை ஹகேலட் விளையோட்டுககழக  
அணி ஹ�ற்ைது.

பிர்ை அதிதியோக கலைநது ஹகோண்ட 
ஈஜிஆயவு கூட நிறுவன  முகோளைதது -
வப�ணிப�ைோர்  என்.டி எம் ெோரிஸ் 
ஹவற்றி ஹ�ற்ை அணிககோன கிண்்ணதள் 
வழங்கி வழங்கிளவத்ோர்.பிர்ை அதிதிக -
ைோக கலைநது ஹகோண்ட ப�ோருவளை நகர 

ேள�யின் எதிர்ககட்சி ்ளலைவர் ெேன் 
�ோஸி,புரவலைர் ெோசிம் உைர், ப�ர்பகோ 
சிட்டி உரிளையோைரின் ைகன் மின்ெோஜ் 
்ோலீப, தினகரன் தினகரன் வோரைஞேரி �த -
திரிளகயின் பிர்ை ஆசிரியர் ப்.ஹேநதில 
பவலைவர், தினகரன்-தினகரன் வோரைஞேரி 
�ததிரிளகயின் இள்ண ஆசிரியர் ைர்லின் 
ைரிககோர்,தினகரன்-தினகரன் வோரைஞேரி 
�ததிரிளகயின் பிர்ை உ்வி ஆசிரியர். 
எஸ்.சிறிகோநத, தினகரன் இள்ணயத்ை 
ஆசிரியர் எஸ்.எம் றிஸ்வோன்,தினகரன் 
உ்வி ஆசிரிய அஜ்வோத �ோஸி, ரீஹ�ோன் 
நிறுவன ேநள்ப�டுத்ல முகோளையோ -
ைர் ேபரி ேவோஹீர்.ப�ருவளை உள்�ந -
்ோட்ட ேங்கததின் உ� ்ளலைவர் ஏ.ஆர்.
எம் �தியூதீன் , முன்னோள் ைோகோ்ண 
ேள� உறுபபினர் ஹ�ோறியியலைோைர் எம்.
எம்.எம் அம்்ோத,பகோலடன் பகட் ேர் -

வப்ே �ோடேோளலையின் அதி�ர்,சுப�ர் 
ேன் அணியின் முகோளையோைர் சி�ோன் 
சுளகபதீன்,சிபரஷட ஊடகவியலைோைர் 
பி.எம்.எம் முக்ோர்.ப�ர்பகோ சிட்டி முகோ -
ளையோைர் ைற்றும் �லைரும் அதிதிகைோக 
கலைநது ஹகோண்டு வீரர்களுககு ேோன்றி்ழ் 
ைற்றும் கிண்்ணங்களை வழங்கி ளவத் -
னர். இந் உள்�ந்ோட்ட சுற்றுப ப�ோட் -
டியில சிந் �நது கோப�ோைர், சிந் ்ங்க 
கோலைணி,சிைந் விளையோட்டு வீரருக -
கோன விருது ஆகியன  வழங்கி ஹகௌரவிக -
கப�ட்டளை குறிபபித்ககது.இந் உள -்
�ந்ோட்ட சுற்றுப ப�ோட்டியில 12 உள்ளூர் 
அணிகள் �ங்பகற்ைன.

     படங்கள் : 

ரஞ்சித் அசங்க, 
இனபபாஸ் சலபாஹூதீன
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1 FC00251548 ICICI Ngq;f; ypkpnll; 
nug;gpurd;Nlbt; 

xgp]; 

97A> fhyp tPjp> nfhOk;G 

03

11/01/2022

2 FC00251549 AA [g;ghd; (gPtPb) 
vy;Bb (gPtPb) vy;Bb

,y. 04> fpsnrd; gpNs];> 

nfg;ngl;bnghy khtj;ij> 

jpk;gpupf];aha> nfhOk;G 

05

11/01/2022

3 GA00251051 bhpq;Nfhkyp 

bhp];bf; Tkd; 

nel;Nth;f; 

,y. 30> ypq;fefu;> fz;b 

tPjp> jpUNfhzkiy

01/01/2022

4 GA00251112 yq;fh khjh jphpa 

gjdk 

,y. 260/2> jk;Ng> 
klghj> gpypae;jiy

03/01/2022

5 GA00251190 tp\d;]; FNshgy; 

vk;gth;kd;l; 

C/O khzpf;fthrfu; 

NfjP];tud;> rf;jp bk;gu; 

bg;Ngh mUfpy;> Jk;gis 

tPjp>  gUj;jpj;Jiw

04/01/2022

6 GA00251195 FREE TO FLOW 26> ee;jkpj;u gpNs];> 

nfhOk;G 05

04/01/2022

7 GA00251233 [hjpf ehky; cad 

,d;lh;ne\dy; 

vNfhNyh[pfy; 

Xh;fidNr\d; 

[hjpf ehky; cad> 

cy;gjfk> fy;fpupahfk

05/01/2022

8 GA00251242 `pa+kd; iul;]; 

Xh;fidNr\d; Nghh; 

rpf;Fhpl;b xg; gpg;gs; 

,y. 2-1/3> Nru; N[k;]; 

gPup]; khtj;ij> 

nfhOk;G-02.

05/01/2022

9 GA00251381 gpy;fphpk;]; 

,d;];bbAl; 

,y. 97/4> fhyp tPjp> 
nj`ptis

07/01/2022

10 GA00251561 ,d;Nlh rpNyhd; 

gpnud;l;\pg; 

Xh;fidNr\d; 

174> nyty; 4> N[hu;[; 

Mu; b rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 13

12/01/2022

11 GA00251659 Ner;rh; FNuhth;]; 

Nrh;fps; 

Nth;s;l; tp\d; yq;fh> 

jpUNfhzkiy tPjp> 

fe;jyb> thfiu> 

kl;lf;fsg;G

13/01/2022

12 GA00251726 mkhuh gTz;Nl\d; Utd;ntyprha tp`hua> 

gioa efuk;> 

mDuhjGuk;

15/01/2022

13 GA00251768 Xy;  rpNyhd; 
,d;nrd;]; ];bf;]; 

nkDngf;\h;;];  
md;l; bNulh;]; 

mNrh]pNa\d; 

,y. 284> nrl;bahh; njU> 

nfhOk;G 11. 

16/01/2022

14 GA00251834 Aidll; `pAkd; 

iul;]; Gunlf;\d; 

Xh;fidNr\d; 

1A/FO/U 14> rpupru 
cad> Ng];iyd; tPjp> 

nghuis> nfhOk;G 08

18/01/2022

15 GA00251875 yq;fh ntbq; 

ntd;lh;]; mNrh]p 

Nah\d; 

101 A1/1> Jl;LnfKD 

tPjp> nfh`{ty

19/01/2022

16 GA00251884 M.R.M. Krhjpf; 

gTz;Nl\d; 

,y. 100> tPuR+upafe;j 

tPjp>  g];ahy

19/01/2022

17 GA00251964 yq;fh nty;d]; 

Lthprk; mNrh]p 

Nah\d; 

46/26> etk; khtj;ij> 

nfhOk;G 2

20/01/2022

18 GA00251967 n`y;gpq; Nghh; 

n`y;g;y]; 

gTz;Nl\d; 

,y 368/1 fe;jNdnfju 
tPjp> ntuYfk> 

Fspahg;gpl;ba

20/01/2022

19 GA00252024 aq; vly;l;]; 

kp\d;]; 

233D> fNzKy;y tPjp>  

`Gnfhl> fe;jhd.

21/01/2022

20 GA00252067 Infhk;a+dpl;b 

yq;fh 

,y. 175> Gjpa fy;Kid 

tPjp> fy;yb> kl;lf;fsg;G

23/01/2022

21 GA00252104 `pAkd; tpq; 

,d;lh;ne\dy; 

,y. 298/A> "jprurpwp"> 
Cuhnghy

24/01/2022

22 GA00252147 ntha;]; xg; 

`pAkpdpl;b 

%t;kd;l; 

,y. 10/1> Kjyhk; 

xOq;if> nfhuynty;y> 

nkhul;Lt.

24/01/2022

23 GA00252510 Aidll; Ner;rh;  
,d;lh;ne\dy; gP]; 

275> aho;. tPjp> 

jhz;bf;Fsk;> tTdpah

31/01/2022

24 GL00251128 tP Mh; Nghh; rpy;ud;  
(nfud;B) ypkpnll;

33> ghkd;fl tPjp> 

nfhOk;G 06

03/01/2022

25 GL00251237 rpe;J S G L (nfud;B) 
ypkpnll;

,y. 206/1> Nyf; biut;> 

nfhOk;G 08

05/01/2022

26 GL00251270 mNrh]pNah\d; xg;  
rpNyhd; nfhkh;]; 

btnyhg;kd;l;  
(nfud;B) ypkpnll;

,y. 03> 01tJ Nyd;> 

ghu;f; tPjp>  uj;kyhd.

05/01/2022

27 GL00251440 aq; Gung\dy;]; 

viyd;]; Nghh; 

n`y;j;  (nfud;B) 
ypkpnll;

mQ;ry; ngl;b 61> uhfk 09/01/2022

28 GL00251499 kD rj; rhu  
(nfud;B) ypkpnll;

90/54/A> irj;jpa tPjp> 

njyq;fghj> tj;jis

10/01/2022

29 GL00252149 nkiud;  md;l; X\

dpf; hpNrh;r; md;l; 

ml;kpdp];l;Nu\d;  
(nfud;B) ypkpnll;

65/4 K> 4tJ Nyd;> 
mk;gyd;tj;j tPjp> 

nfh];tj;j> gj;juKy;y

24/01/2022

30 GL00252170 fpUy  gTd;Nl\d; 

(nfud;B) ypkpnll;

,y. 11 neYk; khtj;ij> 

n[ae;jpGu> gj;juKy;y

25/01/2022

31 PB00251060 Etnuypah B  
Nfhg;gNu\d; vy;Bb

,y. 17/C> nfKDGu> 

khf];njhl;l> Etnuypah

01/01/2022

32 PB00252483 Uf;nrtd N`hl;ly; 

md;l; nu];l;^ud;l; 

Nfh. vy;Bb 

58> fTjhd tPjp>  

nj`pty

31/01/2022

33 PV00251048 Mh;nrdy; nlf;  
nrhY}\d; (gPtPb) 

vy;Bb 

97> fjpu;fhku; tPjp> 

kl;bf;fsp> kl;lf;fsg;G

01/01/2022

34 PV00251049 C T D I rj;Juq;f  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 14/1> ePu; toq;fy; 
rig tpLjpfs;>  

Ky;Nyupaht

01/01/2022

35 PV00251050 kp];lh; gphpahdp  
(gPtPb) vy;Bb

fuztha; tlf;F> 

funtl;b> aho;g;ghzk;

01/01/2022

36 PV00251052 Nehh;jd;  
vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb 

jk;gid Nyd;> murb 

tPjp> tlypailg;G> 

gz;ljupg;G> aho;g;ghzk;

01/01/2022

37 PV00251053 rpNyhd; nty;d]; 

];gh  (gPtPb) vy;Bb
~~epNk\h" Nk/gh cghyp 

];Nlhu;];> cLKy;y> 

ngunty;y

01/01/2022

38 PV00251054 xf;dpk; bird; 

md;l;  fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb 

,y. 52/2 B> 
nfh`pytj;j> mq;nfhil

01/01/2022

39 PV00251055 R S AdpNth;ry;  
(gPtPb) vy;Bb 

81> [k;gl;lh Nyd;> 

nfhOk;G-13

01/01/2022

40 PV00251056 Mhpauj;d 

b];l;hpgpa+l;lh;]; 

(gpiutl;) ypkpnll; 

,y. 482> ghzJu tPjp>  

fNyjd;Lnfhl> n`huz

01/01/2022

41 PV00251057 gpnu\;yp Fl;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.404/7> glN`d tPjp> 

khfk;kd> N`hkhfk

01/01/2022

42 PV00251058 rpq;fg;g+h;  
,d;lh;ne\dy; 

vbANf\d; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 4/3> n`n[]; 

Nfhu;l; nurpnld;rp> ,y. 

18> n`n[]; Nfhu;l; 

tPjp> nfhOk;G 10

01/01/2022

43 PV00251059 ept; rpNyhd; iggh;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb 

,y. 10> nfyq;fLt 

gpNs];> 1tJ nrg;gy; 

Nyd;> nts;stj;ij> 

nfhOk;G 06

01/01/2022

44 PV00251061 mNuhkh rpNyhd; 

Xh;fdpf;  (gPtPb) 
vy;Bb

1/24> cLfyfe;j> 

njy;ky;y> Gyj;rpq;fs

01/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

45 PV00251062 na]; ner;Ruy;  
yq;fh Gulf;l;];  
(gPtPb) vy;Bb 

tp[agh gpupNtdh 

tpfhiu> mk;gfKt> 

clGyj;fk

01/01/2022

46 PV00251063 l;hpg;gps; V  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 38/B/90> Uf;ky;fk> 
nfhl;lht

01/01/2022

47 PV00251064 S R nlf;];ily;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 116/18> Kjyhk; 

FWf;Fj; tPjp> nfhOk;G:11

01/01/2022

48 PV00251065 gP[pd;  (gPtPb) vy;Bb 19/1> 1tJ FWf;F> 
jpUr;nre;J}u; tPjp>  

fy;yb> kl;lf;fsg;G

01/01/2022

49 PV00251066 Nkngahh;  
N`hy;bq;]; 

,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 44/18/A> 
fpl;lk;g`{t> nty;yk;gpl;b

01/01/2022

50 PV00251067 md;ld;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 83/20>7tJ Nyd;> 
kPkdnfhl tPjp>  

fyy;nfhl> gd;dpg;gpl;ba

01/01/2022

51 PV00251068 gpq;f; Mh;Nfl;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 16> fhkpdp khtj;ij> 

fhyp

02/01/2022

52 PV00251069 nguil];  HQ 
(gpiutl;) ypkpnll;

2-6/6> bupy;ypak; 

nurpnld;rp];> ,y. 153> 

vy;tpl;bfy khtj;ij> 

nfhOk;G 08

02/01/2022

53 PV00251070 9 n`td;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 13A> X\d; tpt; 

lth;> ];Nl\d; tPjp> 

nfhOk;G 04.

02/01/2022

54 PV00251071 ne];lh;  rpNyhd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 30> mtuptj;j> 

fl;Lehaf;f

02/01/2022

55 PV00251072 Nfl;gphpl;[;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

527 2/1> fhyp tPjp> 

nts;stj;ij> nfhOk;G 

06

02/01/2022

56 PV00251073 j td; hp`g;  md;l; 

n`y;j; nfahh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 22> lgps;A+ V rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G 06

02/01/2022

57 PV00251074 rd;gh\p  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.  441/C> Nfhtpy; tPjp>  
n`fy;y> nfh];nfhl

02/01/2022

58 PV00251075 bhpgps; vk; nkhigy;  
(gPtPb) vy;Bb

E2,2/5, NHS njhlh;khb> 

nfhOk;G:10

02/01/2022

59 PV00251076 fsdp mKJ Mh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 297/B> jpy;yhty 

tPjp>  YDtpy fpof;F> 

YDtpy> ntd;dg;Gt

02/01/2022

60 PV00251077 Nlf; kP Nff;  (gPtPb) 
vy;Bb

7> ngd;bNfh];l; Nyd;> 

fz;b tPjp> aho;g;ghzk;

02/01/2022

61 PV00251078 nukpl;hpNfh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 66/E> g`y 

fuf`Kd> fltj;ij

02/01/2022

62 PV00251079 b[pl;ly; Nth;s;l; 

fz;b  (gpiutl;) 

ypkpnll; 

,y. 373> D S Nrdehaf;f 
tPjp> fz;b.

02/01/2022

63 PV00251080 J  R  n[k; yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

16> ngu;dhz;Nlh fhu;ld;> 

nj`ptis

02/01/2022

64 PV00251081 Fapf; Nf\;  md;l; 

,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 56> Eq;fKt> 

khtdy;iy

03/01/2022

65 PV00251082 gphpntd;l;-,y;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 605> Nguhjid tPjp> 

fz;b

03/01/2022

66 PV00251083 rpNdh;[p];bf;nfahh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 20/15B> 19tJ Nyd;> 
];Nl]; tPjp>  nfhOk;G 14

03/01/2022

67 PV00251084 nrd;. ngdbf; Adp 

nfk;g];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 174> nyty; 4> N[hu;[; 

Mu; b rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 13

03/01/2022

68 PV00251085 hp[]; rpNyhd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 26> ntypfk;gpba> [h-

vy

03/01/2022

69 PV00251086 fpq;lk; xg; Gy;yp 

nfndy;  (gpiutl;) 

ypkpnll; 

,y. 357/2A> rkfp 

khtj;ij> Fud 

fl;Lehaf;f

03/01/2022

70 PV00251087 rpq;f Gf; n\hg;  
md;l;  
nfhk;a+dpNf\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 360 D> gd;dpg;gpl;ba 
tPjp>  jytj;Jnfhl

03/01/2022

71 PV00251088 gpiul; ];Nlhd;  
,d;nt];l;kd;l;]; 

(gpiutl;) ypkpnll; 

IBM fl;blk; 1> ,y. 

48> 3tJ jsk;> etk; 

khtj;ij> nfhOk;G 02

03/01/2022

72 PV00251089 AAA ];lhh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

704 A> ePu;nfhOk;G tPjp>  

khNghy tj;jis

03/01/2022

73 PV00251090 iyl;Nt  IT 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 658/40> k`nty 

Njhl;lk;> fyhepjp 

nldp];lu; b rpy;th 

khtj;ij> njkl;lnfhl> 

nfhOk;G 09

03/01/2022

74 PV00251091 G H E fz;b  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  41> fhyp tPjp> 

nj`ptis

03/01/2022

75 PV00251092 my;gh gprpd]; 

nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

Ngdhh;l; gprpd]; ghu;f;> 

2tJ khb> ,y. 106> 

Jl;LnfKd tPjp> 

nj`ptis

03/01/2022

76 PV00251093 N K xl;Nlh `T];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 142/14/1> nrf;Ftj;ij> 

jYgpl;ba> fltj;j.

03/01/2022

77 PV00251094 gpf; /gh];l;  md;l; 

gpnu\;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 36/1> nrd;l; me;jdp]; 

khtj;ij> nfhOk;G 13

03/01/2022

78 PV00251095 kd;r; fy;r;rh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 31> 2/1> 2tJ nrg;gy; 
Nyd;> nts;stj;ij> 

nfhOk;G 06

03/01/2022

79 PV00251096 MNyhf;f  
fd;];l;uf;\d; md;l; 

bird; (gPtPb) 

vy;Bb 

,y. 179/1B> mNyhf 

eph;khzk; kw;Wk; 

tbtikg;G> R`j 

khtj;ij> mut;ty> 

gd;dpgpl;ba.

03/01/2022

80 PV00251097 n\hg;gh;]; irf;fps;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 326> fhyp tPjp>  

nfhOk;G 04> ,yq;if

03/01/2022

81 PV00251098 yq;fh xgh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 2/2> guhf;fpuk 

khtj;ij> nfry;tj;j> 

ghze;Jiw

03/01/2022

82 PV00251099 P M V mNrh]p 

Na\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

Adpl; 1> eupaFsk; tPjp> 

ghtw;Fsk;> tTdpah

03/01/2022

83 PV00251100 `pahdp  ,d;lh;ne\
dy; (gpiutl;) 

ypkpnll; 

,y. 255E> Ng];iyd; tPjp>  

njkl;lnfhl> nfhOk;G 09

03/01/2022

84 PV00251101 byf;]; n[k;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 91> nkrQ;ru; tPjp> 

nfhOk;G 12

03/01/2022

85 PV00251102 Nyb  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

593/89> fglhtj;j 3> 

gpl;bgd tlf;F> N`hkhfk

03/01/2022

86 PV00251103 r];nej; gphpfu 

ke;jpua  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 96/3 mk;Gy;njdpa 

tPjp> N`hfe;ju njw;F> 

N`hfe;ju

03/01/2022

87 PV00251104 yPkhh;f; gpr;rh; 

gpNuk;]; (gPtPb) 

vy;Bb 

215/1/1> b.v];. Nrdehaf;f 

tPjp> fz;b

03/01/2022

88 PV00251105 a+j;kpyh  rpNyhd;  
buty;]; md;l; 

Lth;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 377/B> nghj;Jtpy> 

gafy

03/01/2022

89 PV00251106 b gs;spaFUNf  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 127/1B> fLnty tPjp> 
mJUfpupa.

03/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

90 PV00251107 rq;fy;g Nrhkpy; 

bk;gh; bg;Ngh  md;l; 

fd;];l;uf;\d;];  
(gPtPb) vy;Bb 

,y. 99/C> ,q;fpupa tPjp>  
mUf;tj;j> ghJf;f.

03/01/2022

91 PV00251108 vf;];gpu];  yq;fh 
Lth;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 234/B> ee;Jt> 

nkhue;JLt

03/01/2022

92 PV00251109 td; nkf;]; rpl;b  
(gPtPb) vy;Bb

9A> lr;R tPjp>  Nfhg;gha; 
njw;F ,Ughiy> 

aho;g;ghzk;

03/01/2022

93 PV00251110 ikjphp  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 04> ruzq;fu 

nlu];> = ruzq;fu tPjp>  

nj`ptis

03/01/2022

94 PV00251111 <];lh;d; mf;Nuh 

md;l; gNah  
nlf;Ndhnyh[p  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

,y.  08> gpujhd tPjp> 

nrq;fyb - 01

03/01/2022

95 PV00251113 nrtd; rP]; gp\hp];  
(gpiutl;) ypkpnll; 

,y. 777> fLnty tPjp> 

khyNg

03/01/2022

96 PV00251114 fh]; Yg;hpfd;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 99> nrd; ikf;fy;]; 

tPjp>  nfhOk;G 03

03/01/2022

97 PV00251115 rrpfyh rY}d; 

md;l;  mflkp 

(gPtPb) vy;Bb 

C/FO/U2 rpwpKj;J cad> 

rpwpkhNth gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> nfhOk;G-14

03/01/2022

98 PV00251116 ntlfhuah  (gPtPb) 
vy;Bb

,y: 34/A> [k;Gf];Ky;y 

tPjp> ENfnfhl

03/01/2022

99 PV00251117 rpNyhd; yPg;  buty; 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 13> Fapd;]; 

FbapUg;G> ehnfhl> 

fSj;Jiw njw;F

03/01/2022

100 PV00251118 Uf;F  ,;k;Nghh;l;]; 

md;l; vf;];Nghh;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 19> gs;sj;Njhl;lk;> 

KUfd; Nfhtpy; tPjp> 3tJ 

iky; fy;;> jpUNfhzkiy

03/01/2022

101 PV00251119 ngd;rpvy;Nf  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 13/B> jpg;NghLtht> 

vn`ypanfhl

03/01/2022

102 PV00251120 gpyp];lg;  (gPtPb) 
vy;Bb

208/A> nfh];]pd;d> 

fNdKy;y

03/01/2022

103 PV00251121 fhh; hpjk;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 74/2> 4tJ Nyd;> 

[a khtj;ij> khk;Ng> 

gpypae;jiy

03/01/2022

104 PV00251122 ke;jhfpdp ikf;Nuh 

fpubw;  md;l; yPrpq;  
(gPtPb) vy;Bb

1A/FO/U 14> rpupru cad> 

Ng];iyd; tPjp>  nghuis

03/01/2022

105 PV00251123 D P H yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

388/5/1> mq;FUthj;Njhl;l 

tPjp>  ngy;yg;gpl;ba> 

n`huz

03/01/2022

106 PV00251124 gpujPg; nfhah;  
yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

398/4> nlk;gs;; tPjp>  

fJUntt> gpq;fpupah

03/01/2022

107 PV00251125 mNgNrf;fu  
N`hy;bq;]; yq;fh 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 6452> Nahjfk> Gjpa 

efuk;> vk;gpypgpl;ba>-

03/01/2022

108 PV00251126 nlhg; nlf;  (gPtPb) 
vy;Bb

131/A rd;ndy; fpuhkk;-2> 

rk;khe;Jiw> mk;ghiw

03/01/2022

109 PV00251127 rj;aha Gugh;l;b  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 7B/1> khngupatj;ij> 

Cuhnghy> gpypkj;jyht

03/01/2022

110 PV00251129 fkyh xl;Nlh 

ghh;l;];  (gpiutl;) 

ypkpnll; 

,y. 101/50> 
Mdpahfe;jtj;j> ehnfhl> 

fe;jhd

03/01/2022

111 PV00251130 \hd; Nkhl;lh;]; 

md;l; xl;Nlh  
Nrh;tp]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.  351/3> rpq;fhufk> 

khN`h

03/01/2022

112 PV00251131 j ng];l; nfahh; 

ghh;krp  (gPtPb) 
vy;Bb 

,y. 05> ahfk;nty tPjp>  

Jk;kyR+upa

03/01/2022

113 PV00251132 bnud;l;  rpNyhd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 107> ePu;nfhOk;G tPjp>  

Ngypanfhl

03/01/2022

114 PV00251133 ];ghh;ld;];  
rpf;Fhpl;b Nrh;tpr];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  33/1> nrg;gy; Nyd;> 
ENfnfhl

03/01/2022

115 PV00251134 Aidll; 

`pAkdpbhpad; va;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y 19/8 nghd;Nrfh tPjp> 
yf;rgjpa> nkhul;Lt

03/01/2022

116 PV00251135 mN\hf; n[k; 

md;l; [{ty;yh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 503> `{UYdpfntt> 

fnyd;gpe;JDntt.

04/01/2022

117 PV00251136 ,fpad;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 6/1> khu;l;bd; Nyd;> 
aho;g;ghzk;

04/01/2022

118 PV00251137 fpwPd; ];lhh;  
N`hy;bq; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 56/4> tj;Njfk tPjp>  
klty g[hu;

04/01/2022

119 PV00251138 v];l;iyd; Nyd;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 120> 120A> 
gd;dpg;gpl;ba tPjp>  

gj;juKy;y

04/01/2022

120 PV00251139 X\d; gpa+l;b njugp  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 44B> nlk;gs; tPjp>  

kTz;l; nytpdpah

04/01/2022

121 PV00251140 jpth ky;b  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 112/P> 13tJ Nyd;> 
tp[pjGu khtj;ij> 

ty;nghy> mq;nfhl

04/01/2022

122 PV00251141 vahh; rP  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

233C> fy;nyhYt> 

kpDthq;nfhl

04/01/2022

123 PV00251142 AK rpNyhd;  bNubq; 
(gPtPb) vy;Bb

20/8/2/ GNshuplh ltu;> 

nfhl;lhQ;Nrid tPjp> 

nfhOk;G 13

04/01/2022

124 PV00251143 eNthjah 

mf;hpgprpd];  (gPtPb) 
vy;Bb

98/1 Etnuypah tPjp>  

fk;gis> ,yq;if

04/01/2022

125 PV00251144 Bd; mf;th  (gPtPb) 
vy;Bb

14/6> fypNlh tPjp>  

fSj;Jiw> tlf;F

04/01/2022

126 PV00251145 \_ nrd;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 17> Rw;Wtl;l tPjp> 

`l;ld;

04/01/2022

127 PV00251146 T md;l;  S 
vd;[pdpahpq; 

Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

93/1/1> fTlhd tPjp> 

nj`ptis

04/01/2022

128 PV00251147 igidl; nubkpf;]; 

md;l; rg;isah;];  
(gPtPb) vy;Bb

37/4> ypaq;Ftj;ij> 

mUg;g];]> ty;fk;Ky;y> 

ntahq;nfhl

04/01/2022

129 PV00251148 by;\hd;  
vd;[pdpahpq; md;l; 

fd;rhy;ld;rp 

Nrh;tpr];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y 141/01/L> rKu;j;jp 

khtj;ij> rpak;gyhNg 

njw;F> rpak;gyhNg

04/01/2022

130 PV00251149 fNyhuh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 60/1> jyjhtj;j tPjp> 
jy;gpl;ba> thj;Jt

04/01/2022

131 PV00251150 gpnud;nfd;  (gPtPb) 
vy;Bb

149/1> fz;b tPjp> g];ahy 04/01/2022

132 PV00251151 S C S rpNyhd; (gPtPb) 
vy;Bb

D6> nkjfk> nff;fpuht 04/01/2022

133 PV00251152 mf;Nuhnkf;]; 

,d;l];l;hp];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 245/2/B3> njhk;Ng 

tPjp>  ky;thd

04/01/2022

134 PV00251153 xk;\h  N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

129/12> [k;gl;lh tPjp> 

nfhOk;G 13

04/01/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

135 PV00251154 fyh; ie]; 

Tl;nud;uh  (gpiutl;) 

ypkpnll;

47/A> 8tJ Nyd;> GGJ 

khtj;ij> kj;Njnfhl

04/01/2022

136 PV00251155 nfhpg;gpad;  (gPtPb) 
vy;Bb

65> gp/5> n[nkf;]; 

khu;f;nfl;> nfa;ru; tPjp> 

nfhOk;G-11

04/01/2022

137 PV00251156 < FNshgy;  

N`hy;l;rpl;b  (gPtPb) 
vy;Bb

23/98> nt];lu;ghu;f;> 

`y;fk;gpba> fynfbN`d

04/01/2022

138 PV00251157 Nghh;l; gpsT]; 

N`hl;ly;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 100> nrjk; tPjp> 

nfhOk;G 01

04/01/2022

139 PV00251158 R N S nrhypl; 
gpy;lh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

fuztha; epiyak;;> 

etpe;jpy;> funtl;b> 

aho;g;ghzk;

04/01/2022

140 PV00251159 C md;l;  D 
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

55/09> ];Nlhu;f; gpNs];> 

kUjhid> nfhOk;G 10

04/01/2022

141 PV00251160 Ngh;s; fhh;ld; kpy;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

"n[l;tpq; `T];"> 46/26> 
etk; khtj;ij> nfhOk;G 

2

04/01/2022

142 PV00251161 Vrpad; xapy; kpy;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 02> nfk;gy; gpNs];> 

nj`ptis

04/01/2022

143 PV00251162 uhad; Nkd;gth; 

md;l; fpsPdpq;  
Nrh;tp]; (gPtPb) 

vy;Bb

1A/FO/U 14> rpupru cad> 

Ng];iyd; tPjp>  nghuis> 

nfhOk;G 08

04/01/2022

144 PV00251163 jpU gpy;lh;];  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

KUf%u;j;jp Nyd;> 

ney;ypab> funtl;b> 

aho;g;ghzk;

04/01/2022

145 PV00251164 Nyhl]; nfgply;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 1A> gpupntdh tPjp> 

,uj;kyhid

04/01/2022

146 PV00251165 mf;t];l; nfgply; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 218A> ngsj;jNyhf 

khtj;ij> nfhOk;G 07

04/01/2022

147 PV00251166 fphpNabt; gpiul;Nt  
nyh[p];bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

95/1> kFYJt> 

gpypae;jiy

04/01/2022

148 PV00251167 j fpuhd;l; 

f];l;Nuhgh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 361> nfhOk;G tPjp>  

ePu;nfhOk;G> ,yq;if

04/01/2022

149 PV00251168 nrhypl; ^y;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 115> = Rkdjp];] 

khtj;ij> nfhOk;G - 12

04/01/2022

150 PV00251169 \hkhh;l;  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 03> 01tJ Nyd;> 

ghu;f; tPjp>  uj;kyhid.

04/01/2022

151 PV00251170 gpd;dty ];gh 

md;l; rY}d;  (gPtPb) 
vy;Bb 

,y. 09> gpd;dye;j tj;j> 

Nffhiy tPjp> gj;jKNu> 

uk;Gf;fd

04/01/2022

152 PV00251171 Nghf];  vbANf\d; 

(gPtPb) vy;Bb

252> 3tJ jsk;> 

jygj;gpl;ba tPjp>  

ENfnfhl

04/01/2022

153 PV00251172 mN\hf; FW}g; xg;  
fk;gdP]; (gPtPb) 

vy;Bb 

43/12> g`y Nghkpupa> 

fLnty

04/01/2022

154 PV00251173 `h;\h  bNubq; 
Nfhg;gNu\d; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 842-1/1> fhyp tPjp>  

ey;YUt> ghze;Jiw

04/01/2022

155 PV00251174 ];Nuht;]; md;l; 

ba+g;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 94> [a tPjp> 

cl`Ky;y> ENfnfhl.

04/01/2022

156 PV00251175 n[d;yq;fh 

gpdhd;Nl\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 54/8> nlk;g;su; tPjp>  
fy;fp];]

04/01/2022

157 PV00251176 nky;Nghh;d; gphpf;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

193/13> kp`pu khtj;ij> 

gypnfju> gpypae;jiy

04/01/2022

158 PV00251177 rU ru mf;Nuh  
Gulf;l;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 476/4> kjpd;dhtj;ij> 

khk;Ng tlf;F> 

gpypae;jiy.

04/01/2022

159 PV00251178 mad;];Nlhd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 1> fy;ty tPjp> 

kpup`hd> ENfnfhl

04/01/2022

160 PV00251179 jPh;fhA Gl;  nfahh; 

md;l; ];gh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 39> Nrdehaf;f 

khtj;ij> ,uj;jpdGup

04/01/2022

161 PV00251180 n[hgp;fpah; (gPtPb) 

vy;Bb

262/1> khyNg tPjp>  

jyq;fkh

04/01/2022

162 PV00251181 ,Ndhnkf;  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 25B> uhtjtj;j tPjp> 
nkhul;Lit

04/01/2022

163 PV00251182 M S B  N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  07> 16tJ Nyd;> 

nfhOk;G - 03

04/01/2022

164 PV00251183 ngNuh  N`hy;bq;]; 

1982 (gPtPb) vy;Bb
65/27> FkhuNftj;ij tPjp> 

gj;juKy;y

04/01/2022

165 PV00251184 FNshgy; 

xl;Nlhfpug;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 331 gp> A+dpl; 03> 

uh[ vy> fe;jsha;> 

jpUNfhzkiy

04/01/2022

166 PV00251185 U D Z FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

453/3> u[tj;ij tPjp> 

JLnfKD nkfh> jyq;fk 

tlf;F.

04/01/2022

167 PV00251186 R M P Gun[f;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 305> [djh khtj;ij> 

Ntun`u> nghuy];fKt

04/01/2022

168 PV00251187 hpr;n\y;  bNulh;]; 

(gPtPb) vy;Bb

214/9> nky;Nfhgptjj;> 

al;bad> kpDtq;nfhl.

04/01/2022

169 PV00251188 = fpUy  (gpiutl;) 

ypkpnll;

104/5/1>~~Nj\hd;" 

fTLgpba> fk;gis

04/01/2022

170 PV00251189 Nlhl;lyp `{f;l;  
(gPtPb) vy;Bb

173> W.A. rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 06

04/01/2022

171 PV00251191 udpU N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

412/B/26> gpufjp mntd;A+> 

f`JLt> nghy;f];Xtpl;l. 

tlf;F

04/01/2022

172 PV00251192 tpN[jhr Fkhurpq;f  
fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 190/5/C> gpLty;nfhl> 
af;fy

04/01/2022

173 PV00251193 mkh 

b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 45> cLthty> 

fl;Lf];Njhl;il

04/01/2022

174 PV00251194 r`huh 

fd;];l;uf;\d; md;l; 

gpy;lh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 1460/4> N`hfe;ju 

tPjp>  nkhuf`fe;j> 

gd;dpg;gpl;ba

04/01/2022

175 PV00251196 rpaj;uh  
,d;nt];l;kd;l; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 140> n`huz tPjp> 

ghze;Jiw

04/01/2022

176 PV00251197 Nghs; Iydl; 

,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 67/07/10> 2tJ jsk;> 
jpfd tPjp>  Fz;lrhiy> 

fz;b

04/01/2022

177 PV00251198 rP gpu\;  ,d;lh;ne\
dy; vf;];Nghh;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 83> 2/5> nrjk; tPjp> 
nfhOk;G - 01

04/01/2022

178 PV00251199 <];l;17 (gPtPb) 

vy;Bb

,y: 12/8 fpupNfhup]; tPjp> 

nfhOk;G 07.

04/01/2022

179 PV00251200 jk;ggd;dp  (gpiutl;) 

ypkpnll;

30/5> vl;tu;l; ngdhbf;l; 

tPjp> N`hNuJLt> 

nfry;tj;ij> ghze;Jiw

04/01/2022

180 PV00251201 vfh; gpsdl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 145/9> lgps;A+. vk;. 

ngu;dhz;Nlh tPjp> b nky; 

tPjp> yf;\gjpa> nkhul;Lt

04/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

181 PV00251203 r`];ua 

nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

1067/11> tu;[pdpah 

v];Nll;> nghj;Jmuht 

tPjp>  khyNg

04/01/2022

182 PV00251204 AMI rpNyhd;  
vd;[pdpahpq; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 212> Kjpad;rNf 

tj;j tPjp> khu;\y; ,lk;> 

jSfk fsdp

04/01/2022

183 PV00251205 gprpdh; gPlh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 172> ngh;];l; GNsh;> 

Nyf; tPjp> nghuy];fKt

04/01/2022

184 PV00251206 nkf;gP  vd;[pdpahpq; 
(gPtPb) vy;Bb

207/28> uj;d khtj;ij> 

Jyk;k`u> gpypae;jiy

04/01/2022

185 PV00251207 nlnfhh;  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 05 mg;Jy; [g;ghu; 

khtj;ij> nfhOk;G 12

04/01/2022

186 PV00251208 tP-nfhndf;l;  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 142/10> rpYkpd 

khtj;ij> veNjuKy;y> 

tj;jis

04/01/2022

187 PV00251209 rnrd;tpy;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

jk;nghf;f> NghahfNd> 

FUehfy;

05/01/2022

188 PV00251210 JRT nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 66/D> g`y 

fuf`Kd> fltj;ij

05/01/2022

189 PV00251211 vbANghh;ly;  (gPtPb) 
vy;Bb

7/1 132> Gjpa nrl;b tPjp> 
nfhOk;G 13

05/01/2022

190 PV00251212 J V A vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 196> Fl; n\l; tPjp>  

Njhzpf;fy;> tTdpah

05/01/2022

191 PV00251213 Utd; vd;[pdpahpq; 

(gPtPb) vy;Bb

300> ge;jfz;l> gpyhd 05/01/2022

192 PV00251214 uzJq;f  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 393> gioa fz;b 

tPjp> jYfk> fsdp

05/01/2022

193 PV00251215 ];lhh; Nl];l; Gl;  
(gPtPb) vy;Bb

538> jk;Gs;is tPjp> 

mynfhynjdpa> 

FUehfy;

05/01/2022

194 PV00251216 nfhNfh <];  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

jpuf;fe;j tPjp> ngh`j;ju 

Ky;iy> thJt

05/01/2022

195 PV00251217 gNahnkbfy;  
vd;[pdpahpq; 

Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

f`gj;tpyfk> cj;jkLt 05/01/2022

196 PV00251218 W S tpkyrphp  
fd;];l;uf;\d; 

(gpiutl;) ypkpnll; 

121/1> Nuhay; ghu;f; 03> 

GGJfk tPjp> rpq;fhufk> 

jyj;JXa

05/01/2022

197 PV00251219 Nyh;d;igg;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

59/2> = Njtkpj;jh tPjp>  

rPdh Njhl;lk;> fhyp

05/01/2022

198 PV00251220 M.F.M vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 100/F> gpujhd tPjp> 

ntl;ba klthf;Fsk;> 

Mz;bfk> ,yq;if.

05/01/2022

199 PV00251221 S L gphpy;ypad;l;  
yq;fh N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

110/A> = Rkq;fy 

khtj;ij> m];fpupa> 

fz;b

05/01/2022

200 PV00251222 i\dp rpNyhd;  
N`hy;bq; (gPtPb) 

vy;Bb

42/A/2> fu];dfy> 

mj;jdfy;y

05/01/2022

201 PV00251223 nkhgp];Nlhh; 

nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

114/1 g`y nfh];fk> 

nfh];fk

05/01/2022

202 PV00251224 7 ];l;hPl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 148> gpujhd tPjp> 

,uj;jpdGup

05/01/2022

203 PV00251225 mYndl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 170> FUehfy; tPjp> 

jk;Gs;is

05/01/2022

204 PV00251226 lhh;nfl; nyh[p];bf;  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

43/A> clk;kpahlh njw;F 

[h vyh

05/01/2022

205 PV00251227 mjhy;tpd; 

fd;rhy;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 61/18A> "tpe;jdh"> 

rpl;dp gpNukjpuj;d 

khtj;ij> Kfyq;fKth> 

rPJth

05/01/2022

206 PV00251228 J S ntNf\d;];   
(gpiutl;) ypkpnll;

157/A> ikf;Fsk> mygh> 

rpyhgk;.

05/01/2022

207 PV00251229 nel;nlhl;];  
nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 1325/17> 5tJ 

Nyd;> Nghf`tj;j tPjp>  

gd;dpg;gpl;ba

05/01/2022

208 PV00251230 ,d;gpdpl;b iyl;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 879> ePh;nfhOk;G tPjp>  

khNghy

05/01/2022

209 PV00251231 j gpnud;yp `py;]; 

N`hl;ly;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 04> /ghu];l; Nly; 

fhu;ld;> FlhXah> 

yGNfNy> Etnuypah.

05/01/2022

210 PV00251232 NjtNf vf;]pk;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 250 n`u;kd; v];Nll; 

1 nfdpk> njhlq;nfhl

05/01/2022

211 PV00251234 nghd;bq;  
nrhY}\d;]; yq;fh 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 41/4> uapy;Nt 

mntd;A+> ENfnfhl

05/01/2022

212 PV00251235 Xh;fdpf; mNuhkh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 367/9> cLKy;y> 

Ky;Nyupah> Gjpa efuk;

05/01/2022

213 PV00251236 nub ,d;Nghh;Nk\d; 

nlf;Ndhnyh[p  
(gpiutl;) ypkpnll;

106 A> gy;fiyf;fof tPjp> 

,uj;jpdgpl;ba

05/01/2022

214 PV00251238 nlhkpdpad;  S L 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 306> nghuy];fKt> 

uj;jdgpl;ba> k`ufk

05/01/2022

215 PV00251239 Fl; fh;kh 

vf;];gPhpad;];  
(gpiutl;) ypkpnll; 

,y. 25 Fuf;fd; - N`dh 

Nfhtpy; tPjp> G+];] fhyp

05/01/2022

216 PV00251240 ZEIQ yq;fh 
n`hypNl];  (gPtPb) 
vy;Bb

91/D> n`yjj;j> 

`e;nj];]> fz;b

05/01/2022

217 PV00251241 Jja b[pl;ly;  
Nrh;tpr];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 10/10> tpj;ahfhu 

khtj;ij> k`ufk

05/01/2022

218 PV00251243 K.F. fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 91/B> Rtu[tj;j> 

iedhklk fpof;F> 

iedhklk

05/01/2022

219 PV00251244 tpjhdfkNf  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

141/B> uztdh> 

fl;Lf];Njhl;l

05/01/2022

220 PV00251245 GSnghp mg;guy;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 35> FUehfy; tPjp> 

fl;Lf];Njhl;l> fz;b

05/01/2022

221 PV00251246 m[pj; Nuh`d  
vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. B/F01/U09> kp`p[a 

nrtd> nfhOk;G 15

05/01/2022

222 PV00251247 epkh Gulf;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

87/2B> njdpahtj;ij> 

fplfk;Ky;y> fk;g`h

05/01/2022

223 PV00251248 M T B rd;]; FW}g; 

xg;  fk;gdp (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 11> A9 tPjp> 

,f;fpupnfhy;Nyt> uk;Ngt> 

mEuhjGuk;

05/01/2022

224 PV00251249 ngNahd;l; Nt  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 30/1> tpy;gpul; 

khtj;ij> rpq;fhuKy;y> 

fsdp

05/01/2022

225 PV00251250 S K gpud;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

MrpFsk;> tTdpah 05/01/2022

226 PV00251251 mf;hpbnud;l; Ner;rh; 

Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

50/40D> 1tJ Nyd;> 

vjpuprpq;f tPjp> kpup`hd> 

ENfnfhl

05/01/2022

227 PV00251252 3H Gugh;B];  (gPtPb) 
vy;Bb

8> ];lg;]; gpNs];> 

nfhOk;G 5

05/01/2022

228 PV00251253 Nuh]; gpa+l;b Gl; 

md;l; ];gh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 102> mjpfhufk> 

Nfhdfj;jd;d

05/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

229 PV00251254 =gP];  yq;fh (gPtPb) 
vy;Bb

,y 48/3> nty;kPnfhl> 

kPf`njd;d

05/01/2022

230 PV00251255 epa+l;hpfpNuht;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 21> gfj;jNy tPjp>  

nfhOk;G - 03.-

05/01/2022

231 PV00251256 U.K.A ghh;k; (gPtPb) 
vy;Bb

GYkr;rpehjf;Fsk;> 

khq;Fsk;> Ky;iyj;jPT

05/01/2022

232 PV00251257 Euhl;  (gPtPb) vy;Bb ,y. 270/B> [arphp cad> 

gy;NyfNy> Fz;lrhiy

05/01/2022

233 PV00251258 bd;R  nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 419/1> kq;fl tPjp>  

fltj;j

05/01/2022

234 PV00251259 nkhpbad; [{ty;];  
(gPtPb) vy;Bb

nyty; 4> 124 khah 

mntd;A+> nfhOk;G 06

05/01/2022

235 PV00251260 rY}d; 2 tpd;];  
(gPtPb) vy;Bb

~~Mupa eptr||> JNuf;fe;j> 

ky;ty> ,uj;jpdGup

05/01/2022

236 PV00251261 gpl;Nyg;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 52> nfhtp[d 

khtj;ij> tp[aGuk> 

mEuhjGuk;

05/01/2022

237 PV00251262 Nuhay;  
vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

kPrhiy tlf;F> 

nfhbfhkk;> aho;g;ghzk;

05/01/2022

238 PV00251263 gprpd]; fd;rhy;ld;rp  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

7/8> Mrpup tPjp>  

fSNghtpy> nj`ptis

05/01/2022

239 PV00251264 epk;dh  
vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

61> fhry; `py;];> 

fNdnfhl> mf;kPd> fhyp

05/01/2022

240 PV00251265 Nuhay; 

];nla;d;ny]; 

];By;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 75> Ky;fk;nghy tPjp>  

fz;b

05/01/2022

241 PV00251266 NrhNdh Ib 

mypahNdh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 08> tpNrl 

nghUshjhu ika EioT 

tPjp>  jk;Gs;s

05/01/2022

242 PV00251267 A A ept; yq;fh 
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 95 1/2> ngup]; 

mtd;a+> fSNghtpy> 

nj`ptis.

05/01/2022

243 PV00251268 nydpd; mf;Nuh 

ghh;k;  (gPtPb) vy;Bb
,y. 01> [_dpau;];lhu;> 

gj;jfhL> tTdpah

05/01/2022

244 PV00251269 ept; ];lhh;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 176/1> ghyR+upa 

khtj;ij> ngj;jpfKt> 

`y;Njhl;l

05/01/2022

245 PV00251271 gpsl;bdk; vdh;[p  
(gPtPb) vy;Bb

17/4> 4tJ Nyd;> 

,uj;kyhid.

05/01/2022

246 PV00251272 U K yq;fh ];By;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 456 V> vk;.b.vr;. 

[atu;jd khtj;ij> 

n`huj;Njhl;l> fLnty

05/01/2022

247 PV00251273 ny\hd;  
vf;];Nghh;l;]; 

(gpiutl;) ypkpnll; 

300/A/2> nfh];tj;j tPjp> 

iufk> gz;lhufk

05/01/2022

248 PV00251274 Mh; N[ 
fd;];l;uf;\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 55/32> FkhuJq;f 

khtj;ij> nghy;f]; 

Xtpl;l tPjp> kj;Njnfhl

05/01/2022

249 PV00251275 rpNyhd; ];ng\

ypl;b B   (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y 302/1B n`huz tPjp> 

kpup];tj;ij> gpypae;jiy

05/01/2022

250 PV00251276 ];fpd; nfahh; tpj; 

khypq;f  (gPtPb) 
vy;Bb

165/b>46> ept;jht> 

mUf;nfhl.

05/01/2022

251 PV00251277 ,khdp nga;j;  
(gPtPb) vy;Bb

28A> mefhupf ju;kghy 

khtj;ij> khj;jiw

06/01/2022

252 PV00251278 irnguhf;fh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

671/A> khspfhtj;ij tPjp> 

mut;ty> gd;dpg;gpl;ba

06/01/2022

253 PV00251279 tp];fpl;]; iry;l; 

nfahh;  (gPtPb) 
vy;Bb

290U> x];jhrpa tshfk;> 

rhype;j jprhehaf;f 

khtj;ij> gd;dpg;gpl;ba 

tPjpf;F mg;ghy;> 

jytj;Jnfhl.

06/01/2022

254 PV00251280 SJ yq;fh ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 89> nfg;gpl;bfy tPjp> 

upjPfk

06/01/2022

255 PV00251281 njugp   rpNyhd; 
MAh;Ntj  (gpiutl;) 

ypkpnll;

6> nry;rpah fhu;ld;];> 

nfhOk;G 03

06/01/2022

256 PV00251282 ];lhh;  5 (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 41> Rw;Wtl;l tPjp>  

gq;fshtj;ij> khNghy> 

tj;jis

06/01/2022

257 PV00251283 njyp Ner;rh; gPl;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

gJtj;j> Flfy;fKt> 

FUehfy;

06/01/2022

258 PV00251284 ud; ntsp 

gpshd;N;l\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 111> fpUyg;gd 

mntd;A+> nfhOk;G 05

06/01/2022

259 PV00251285 nfh\pngahh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 1> gpynfhl> gj;Njfk 06/01/2022

260 PV00251286 rpNyhd;  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. C1/26> jy;f`hgpl;ba 

tst;t> kh$u> 

nfhl;bahFk;Gu

06/01/2022

261 PV00251287 ngyp]; nurpld;rp];  
(gpiutl;) ypkpnll;

23/1 C> Nrhdfj;njU>  

nfhOk;G 06

06/01/2022

262 PV00251288 mf;Nuhnlf; 

nld;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  202(240B)> nfKD 

khtj;ij> thyhd tlf;F> 

ghze;Jiw

06/01/2022

263 PV00251289 ntapd;kd; FW}g;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 190> Mu;f;fpl; 

FbapUg;Gfs;> jyhN`d> 

khyNg

06/01/2022

264 PV00251290 S K fpwPd; ghh;k;  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 154/4/3> ntyptj;j 

khtj;ij> kj;Njnfhl

06/01/2022

265 PV00251291 yhcuh gpu\;  
(gpiutl;) ypkpnll;

304> uh[fpupa tPjp>  

uh[fpupa

06/01/2022

266 PV00251292 CS bNulh;]; md;l; 

fd;l;uf;lh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

39> fy;Y}up tPjp> Nffhiy> 

G+[;ak;

06/01/2022

267 PV00251294 Uf;\pfh nkiud;  
Nrh;tpr];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

1/46D> gpr;rky;tj;ij> 

kl;lf;Fsp> nfhOk;G 15

06/01/2022

268 PV00251295 ANuh Nyd;l;  

fk;gdp (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 1128 / 1> gd;dpg;gpl;ba 
tPjp> jytj;Jnfhl

06/01/2022

269 PV00251296 \hh;f; ,d;l];l;hp  
(gPtPb) vy;Bb

15> td;dparpq;fk; tPjp>  

,Ztpy;> njw;F ,Ztpy;

06/01/2022

270 PV00251297 S H vd;lh;gpiur];  
md;l; N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 431/18> re;jNur> 

eq;fy;y> Jy;`pupa.

06/01/2022

271 PV00251298 nkiud; <fs;];  
(gPtPb) vy;Bb

12> fpy;du; Nyd;> f];J}

upahu; tPjp>  aho;g;ghzk;.

06/01/2022

272 PV00251299 `{tha; nu];l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 715/03> 1Mk; Nyd;> 

gd;dpg;gpl;ba tPjp>  

gj;juKy;y.

06/01/2022

273 PV00251300 rh];  bNubq; (gPtPb) 
vy;Bb

87/01/A> FUnfhl> 

mf;Fwiz

06/01/2022

274 PV00251301 rpl;b nkbfy;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 558> kUj;Jtkid 

tPjp>  aho;g;ghzk;.

06/01/2022

275 PV00251302 SHB nt];Nfh 

gpsh];bf;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 14 fhyp tPjp rkfp 

khtj;ij> rupf;fKy;y 

nfry;tj;j ghze;Jiw

06/01/2022
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 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

276 PV00251303 N J vNfh md;l; 

nlf;Ndh 

nfhk;a+dpl;b  (gPtPb) 
vy;Bb

ANS4513> k`h 

`k;kpy;yntt> guFk;Gu> 

f`lf];jpfpypa

06/01/2022

277 PV00251304 ytp]; khh;nfl;bq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 517/1A> fhyp tPjp>  

ghze;Jiw

06/01/2022

278 PV00251305 ]hU  yq;fh (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 335/A> mYj;tj;j> 

uh[nty;y

06/01/2022

279 PV00251306 rpf;];j; nrd;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  61> b.v];. 

nghd;Nrfh tPjp>  nfhOk;G 

05> ,yq;if

06/01/2022

280 PV00251307 N md;l;  S 
vd;[pdpahpq; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 71/1 I. N[hjpghy 

khtj;ij> khyNg

06/01/2022

281 PV00251308 V ngf;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y.  P2> fpe;Jgpl;ba tPjp> 
nfhOk;G - 13

06/01/2022

282 PV00251309 gNahf;];  rpNyhd;  
(gPtPb) vy;Bb

191/2A - 1/1> = ruzq;fu 

tPjp> fSNghtpy

06/01/2022

283 PV00251310 M.G.M. khh;nfl;bq;  
Nrh;tpr];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 13/1/B> FUe;Jnfhy;y> 
ntuy;yfk

06/01/2022

284 PV00251311 jpyfth;jd  
fd;];l;uf;\d; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 73> 07tJ iky; fy;;> 

gpafk tPjp> fsdp

06/01/2022

285 PV00251312 Fl; yf; ,k;ngf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 23> 4Mk; FWf;Fj; 

njU> nfhOk;G 11

06/01/2022

286 PV00251313 nrud;bg; 

vd;[pdpah;];  md;l; 

fd;rhy;ld;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 81> Nfhtpy; tPjp>  

nkNyfk> thj;Jt.

06/01/2022

287 PV00251314 jk;gNud; xl;Nlh 

`T];  (gPtPb) 
vy;Bb

15> thtdtj;j tPjp> 

khk;Ng> gpypae;jiy

06/01/2022

288 PV00251315 j\pdp yf;rhp ];gh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 102> mjpfupfk> 

Nfhdfj;jd;d

06/01/2022

289 PV00251316 hpr; nfk; 

nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

A/1/55> Njhyfjh tPjp> 

cLfk;nghy>

06/01/2022

290 PV00251317 ,RW cad 

b];l;hpgpa+\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 122/A> gpypfy;y> 

`e;nj];]

06/01/2022

291 PV00251318 ];tpg;l; Xth;rP];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 8> vl;tu;l; gpNs];> 

fSNghtpy> nj`ptis

06/01/2022

292 PV00251319 rpNyhd; fpwPd;Nt 

Gl;];lg;  (gPtPb) vy;Bb
41/23B nahTd; khtj;ij> 

tl;lnuf> kPnfhl

06/01/2022

293 PV00251320 rpyd; ,d;lh;ne\

dy; nfhNkhbb]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 150> kfh tpj;ahyah 

khtj;ij> nfhOk;G-13.

06/01/2022

294 PV00251321 neNdhfhh;l;  bNubq; 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 146/8> G+u;thuk tPjp>  
nfhOk;G 05

06/01/2022

295 PV00251322 ,Ndhgp];  
nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

77> njhlk;ty> KUjyht> 

fz;b>-

06/01/2022

296 PV00251323 rTj; fpq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 212/5> gpa khtj;ij> 

gs;spf;Flht> jq;fhiy

06/01/2022

297 PV00251324 `l;ld; ];Nlhh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  3> ld;ghu; tPjp> 

`l;ld;

06/01/2022

298 PV00251325 jpru fpugpf;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 102/12A> khtpj;ju> 

gpypae;jiy

06/01/2022

299 PV00251326 mf;];l;Nuh 

vd;[pdpahpq; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 11/3A/3> nfKD 

khtj;ij> mj;jpba> 

nj`ptis

06/01/2022

300 PV00251327 fpwPd; FNshgy;  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

,y. 151/1/B> J}ttj;j 

tPjp>  khNghy> tj;jis

06/01/2022

301 PV00251328 fpwPd;  yq;fh 
khh;nfl;bq; (gPtPb) 

vy;Bb

141/26/B/1/1 njkl;lnfhl 

tPjp>  nfhOk;G-09

06/01/2022

302 PV00251329 rpNyhd; gpnul; Nfh 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 100/5> nuhgu;l; 

Fztu;jd khtj;ij> 

nfhOk;G-06

06/01/2022

303 PV00251330 gpaNrd gphpkpak; 

rpNyhd; rpdkd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 359/A> nlk;gs;; tPjp>  
nguj;JLt> NfhdgPDty> 

fhyp> ,yq;if.

06/01/2022

304 PV00251331 r];lh  N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

149> fd;dq;Flh> 

kl;lf;fsg;G

06/01/2022

305 PV00251332 anrd; xl;Nlh 

Byh;];  md;l;  
bNubq; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y: 87/66A> mYnjdpa 

khtj;ij> itj;jparhiy 

tPjp> uk;Gf;fd

06/01/2022

306 PV00251333 vk;khh; mgnuy;];  
(gPtPb) vy;Bb

fhu;ld; rpl;b> `g;Gj;jis 

tPjp> jpaj;jyht

06/01/2022

307 PV00251334 rpNyhd;  gpu\;nlf;  
(gpiutl;) ypkpnll; 

,y. 137> i`nyty; tPjp>  

fz;lye;j> N`hkhfk

06/01/2022

308 PV00251335 nkiud; khh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

30/3> tpGyhde;ju; 

tPjp>  nfhOk;Gj;Jiw> 

aho;g;ghzk;

06/01/2022

309 PV00251336 fkhr;rpNf mf;Nuh 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 30/6> thugpba tPjp> 

cf;Ftis

06/01/2022

310 PV00251337 nkhpNdh buty;]; 

md;l; Lth;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 329> ePu;nfhOk;G 

tPjp> nfuq;fnghf;Fz> 

tj;jis

06/01/2022

311 PV00251338 rpNyhd; nfd;dhgp];  
(gPtPb) vy;Bb

BR/G/2> nkdpq; lTd;> 

vy;tpl;bfy khtj;ij> 

nfhOk;G 08

06/01/2022

312 PV00251339 Vg;];bf;  (gPtPb) 
vy;Bb

B14/3> Njthufk;nghy> 

khtndy;y

06/01/2022

313 PV00251340 ntg;N[ha;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 1/8> uhk;Ng> kh-vypah 06/01/2022

314 PV00251341 f];lk; vl;]; md;l; 

<td;l;]; (gPtPb) 

vy;Bb

158/4> khnfhy tPjp> 

fpupgj;nfhl

06/01/2022

315 PV00251342 rpaj;j 

gg;gpspNf\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 365/A jpfdJLt tPjp> 
gKDfk> mYNghKy;y

06/01/2022

316 PV00251343 ngl;hprh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 79/A> gy;Nyntufk> 
iff;fhnty> khj;jis

06/01/2022

317 PV00251344 fhdp mf;Nuh  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

gs;spthry; xOq;if. 

\hgp efu;> %J}u; 05

06/01/2022

318 PV00251345 gpufh\; 

buhd;];Nghh;l; md;l; 

Vn[d;rp  (gPtPb) 
vy;Bb

457> KKS tPjp>  

aho;g;ghzk;

06/01/2022

319 PV00251346 Rh;jp hpNrh;r; md;l; 

Nyh;dpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 88/10A> cUk;gpuha; 

Nkw;F> cUk;gpuha;> 

aho;g;ghzk;

06/01/2022

320 PV00251347 rhfh  
fd;];l;uf;\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 21/20> = Nrhuj 

khtj;ij> fq;nfhltpy> 

tpN[uhk> ENfnfhl

06/01/2022

321 PV00251348 ,e;uh vf;]; gp];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 58/48 C> 4tJ Nyd;> 
fytpyGu> kygy;y> 

N`hkhfk

06/01/2022

322 PV00251349 H 2 D R iu]; kpy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 313> Fl;bf;fuhr;rp> 

fpz;zpah - 04

07/01/2022

323 PV00251350 fpwPd;ntsp 

`hnt];l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 241> nfhOk;G 

tPjp>  jpTygpl;ba> 

nghuy];fKt

07/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

324 PV00251351 D H M kJrq;f  
fd;];l;uf;\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 6/1/C/1> ngj;jpfk> 

rpak;gyfNrd.

07/01/2022

325 PV00251352 N[ gps]; FNshgy; 

vf;];gpu];  
(gpiutl;) ypkpnll;

49/14> tp`hu Nyd;> 

N`hfe;ju njw;F

07/01/2022

326 PV00251353 C L G md;l;  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 440/b/2> nfhl;Ld;d 

tPjp> gpafk

07/01/2022

327 PV00251354 &l;  vf;];Nghh;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 400/1> ~~rj;kf"> 

ePu;nfhOk;G tPjp>  

gKdty> FUehfy;

07/01/2022

328 PV00251355 j vNfhd; fpsh];  
(gPtPb) vy;Bb

3605> nfhOk;G rpl;b 

nrd;lu; nurpld;rp];;> 

Kj;ijah tPjp> nfhOk;G 

02

07/01/2022

329 PV00251356 me;jpd  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 214A> = yf; 

Mu;Nfl;> ePu;nfhOk;G tPjp> 

Kj;Jfy> jk;gnjdpa

07/01/2022

330 PV00251357 US fd;];l;uf;\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 207/42 -A1> 5tJ 

Nyd;> nlk;gs; tPjp> 

jygj;gpl;ba> ENfnfhl

07/01/2022

331 PV00251358 NFLOJES 
nu];^ud;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

41 ,uz;lhtJ FWf;Fj; 

njU> tTdpah

07/01/2022

332 PV00251359 la]; fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

136/64 F gpuf;dhNyhf 

khtj;ij> ft;lhd tPjp> 

nj`ptis

07/01/2022

333 PV00251360 M S FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

141/1/2> nkypgd; tPjp> 

nfhOk;G-11

07/01/2022

334 PV00251361 ik epA];  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 313/ C> Nyf; tPjp>  

nghuy];fKt

07/01/2022

335 PV00251362 N[gp FNshgy;  
bNubq; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 557/6C> khjth 

kz;lyk;> mdfhupf 

ju;kghy khtj;ij> ty;fk 

njw;F> khj;jiw.

07/01/2022

336 PV00251363 xhpfkp  N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 524/7/F> ckfpypah 

gpNs];;> Eq;fKnfhl> 

fsdp

07/01/2022

337 PV00251364 bhPk; `T];  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 179/1> mYNghtpy 

tPjp> njy;nfhl.

07/01/2022

338 PV00251365 buhd;Fapy;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 79> my;tp]; gpNs];> 

nfhl;lhQ;Nrid> nfhOk;G 

-13

07/01/2022

339 PV00251366 ud;jpY ];gh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 10> FlhkPf];ntt> 

jk;Gs;is tPjp> `gud.

07/01/2022

340 PV00251367 m];lyf;\;kp 

gg;spNf\d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 322> nrl;bahh; njU> 

nfhOk;G - 11

07/01/2022

341 PV00251368 ud;fpwp ngapd;l; 

nrd;lh;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 147> n`njdpa> 

ntuy;yfk> fz;b

07/01/2022

342 PV00251369 D A K FNshgy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y: 84/5> Jl;LnfKD tPjp> 

fSNghtpy> nj`ptis

07/01/2022

343 PV00251370 rpq;fGu mf;Nuh 

Xh;fdpf;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y: 179/C> D D epky;rpwp 
khtj;ij> cLKy;iy> 

ghJf;f

07/01/2022

344 PV00251371 NyB];  ,d;lh;ne\
dy; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 146/2> fz;b tPjp> 

,`y gpad;tpy> fltj;ij

07/01/2022

345 PV00251372 ee;jd g+l;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 330> Nlhyfe;j> 

nj`paj;jfz;ba

07/01/2022

346 PV00251373 FahDdp  
fd;rhy;ld;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

279/11> fy;NjKy;y tPjp 07/01/2022

347 PV00251374 A. T. R. ,k;ngf;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

fil ,y. 01> khtpl;lGuk; 

re;jpg;G> njy;ypg;gis

07/01/2022

348 PV00251375 n[l; gah;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

vz;/18/1> gRik ghij> 

nfh`{ty

07/01/2022

349 PV00251376 RuJu N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

D/100> g`ytj;j tPjp> 

gJtj;j> v`ypanfhl

07/01/2022

350 PV00251377 v];.vd;. ngd;lh];b  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 22/3> Fthup tPjp>  

gpl;lNfhl;Nl

07/01/2022

351 PV00251378 l;hpk;nfhndl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 12/9> ,`y 

,e;jpngj;j> Mrpup gpNs];;> 

nkhul;Lt

07/01/2022

352 PV00251379 J N R ngf;Nf[pq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  1008/01 gpbgd 

njw;F> ePu;nfhOk;G

07/01/2022

353 PV00251380 nrd; Md;]; 

rg;isah;]; v];rp 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 180/6> fk;nkj;j tPjp>  
mk;gyk;Ky;y> rPJt

07/01/2022

354 PV00251382 Nrd  buty;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 43 A 2/1> 1tJ 

khspfhfe;j xOq;if> 

kUjhid> nfhOk;G - 10.

07/01/2022

355 PV00251383 nry;fh  ,d;lh;ne\
dy; vbANf\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 80> nrd;. [_l; ,lk;> 

jYfk> fsdp

07/01/2022

356 PV00251384 ,d;Nghdpl;b Nyg;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 127/2A> gNyd;tj;j> 

gd;dpg;gpl;ba

07/01/2022

357 PV00251385 v];Nf gpujh;];  
(gPtPb) vy;Bb

55/88> fy;Y}up Nyd;> 

aho;g;ghzk;

07/01/2022

358 PV00251386 kd;jhuh ng\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 70> ~~vf;fNyhah vNfh 

Njhl;lk;> vf;fNyhah> 

jkd> mk;ghiw 32014

07/01/2022

359 PV00251387 rpNyhd;  
vd;[pdpahpq; md;l; 

nfhd;Rkgy; bNubq; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 2/A> thunfl;ba tPjp>  
k`ufkh

07/01/2022

360 PV00251388 J.S.T. ,d;lh;ne\dy; 

N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 27> ~~ml;tNfl; 

v];Nll;> etd tPjp>  

gyfy;y> jpTyg;gpl;ba.

07/01/2022

361 PV00251389 Nyhq; Nlh;k; my;gh  
nkNd[;kd;l; (gPtPb) 

vy;Bb 

R+l; 1> epiy 5> fpof;F 

fPo;j; njhFjp> cyf 

tu;j;jf ikak;> nfhOk;G-1

07/01/2022

362 PV00251390 Nkd;fpNuht; mg;gy; 

tpyh  (gPtPb) vy;Bb
fpupjynty> rPytd;r tPjp> 

m`q;fk

07/01/2022

363 PV00251391 rpNyhd; ];ng\

ypl;b gPl;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 61 A-2> Njthy tPjp>  
ENfnfhl

07/01/2022

364 PV00251392 FNshngg; ,k;Nghh;l; 

md;l; vf;];Nghh;l; 

fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

32/1/1> ghze;Jiw tPjp>  

nkhuf`aj;j> ,uj;jpdGup

07/01/2022

365 PV00251393 kpk; gpujh;]; hpay; 

v];Nll;  
fd;];l;uf;\d; 

(gpiutl;) ypkpnll;

309/17/G3 1tJ Nyd;> 
gpud;bahtj;ij> 

nty;yk;gpl;b

07/01/2022

366 PV00251394 N Z Nfl;Nt  
(gpiutl;) ypkpnll;

258/1> mFytj;j tPjp>  

ngyd;tj;j> gd;dpg;gpl;ba.

07/01/2022

367 PV00251395 mkhf; N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

22> 7/3> ngh];nty; 

gpNs];> nts;stj;ij

07/01/2022

368 PV00251396 rpy;th;iyd; Ib  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 52> k`hghNf tPjp>  

uhfk

07/01/2022

369 PV00251397 jk;Gs;s nrukpf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 751> mDuhjGuk; tPjp>  

jk;Gs;s

07/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

370 PV00251398 u[;kh nfhd;];hpak; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 126-3/3> YMBA 
fl;blk;> 03tJ jsk;> 

nfhOk;G 1

07/01/2022

371 PV00251399 rpl;b ntd;rh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 1/51> nfhOk;G tPjp> 

mtprhtis.

07/01/2022

372 PV00251400 mh;nld;l;  
vd;[pdpahpq; (gPtPb) 

vy;Bb

324/G4/1> [aR+upa tPjp>  

c];ntl;lnfa;aht

07/01/2022

373 PV00251401 nul; Nfhl; rp];lk;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. G/G/S/2> 01tJ gpupT> 
kUjhid> nfhOk;G-10

07/01/2022

374 PV00251402 khpf;fhh;  bNubq; 
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

122/B> tpUj;Njhil> 

kJuq;Fspa

07/01/2022

375 PV00251403 Nwhay; n`y;j; 

ghh;krpfy;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

396/8> Nfhh;l; irl;;> 

mDuhjGuk;

07/01/2022

376 PV00251404 mngf;]; gphpd;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 267A> fhupag;gu; tPjp> 
kUjKid  05

07/01/2022

377 PV00251405 Gy;ypad; 

,d;l];hpay;  
Gulf;l;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 308> [a khtj;ij> 

khjpnty> Nfhl;Nl

07/01/2022

378 PV00251406 bNahd;  (gPtPb) 
vy;Bb

41/1/A> uapy;Nt mntd;A+> 

k`ufk

07/01/2022

379 PV00251407 n`a;yP  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 182/3> upr;kz;l; `py; 

Nuhl;> fhyp

07/01/2022

380 PV00251408 epy; md;l; V  md;l;  
v ghh;kh  (gPtPb) 
vy;Bb

96 1/4> ky;tj;j tPjp> 

nfhOk;G-11

07/01/2022

381 PV00251409 rp k]; [{ty;];  
(gPtPb) vy;Bb

13A> b nrha;rh gpNs];> 

nlk;gps;u;]; tPjpf;F 

mg;ghy;> fy;fpir

07/01/2022

382 PV00251410 jpy;U rY}d;  (gPtPb) 
vy;Bb

83/11> nrd; gPl;lu;]; tPjp> 

nkhul;Lt

07/01/2022

383 PV00251411 tah; nfgpd;  (gPtPb) 
vy;Bb

293/1/A> gl;lnghy> 

Jdf`h

07/01/2022

384 PV00251412 nt];ll; FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

537> ypNah tPjp> 

rpq;fhuKy;y> fsdp

07/01/2022

385 PV00251413 gguh  
,d;nt];l;kd;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

AH 187 / 68>3tJ epiy> 

ud;nghf;FDfk> epl;lk;Gt

07/01/2022

386 PV00251414 gNah nty; 

ghh;krpa+l;bfy;];  
(gPtPb) vy;Bb 

76 A 4> Nfhtpy; tPjp> 

Uf;kNy> gd;dpgpl;ba

07/01/2022

387 PV00251415 Ngh;r];  
vd;[pdpahpq; 

fpuidl;  (gPtPb) 
vy;Bb

67/B> ru;r; tPjp>  

,q;fpdpahfy

07/01/2022

388 PV00251416 nfyf;]p nrukpf;  
md;l;  bNubq; 
(gPtPb) vy;Bb

187/2> Entuypah tPjp> 

njy;gpl;ba> fk;gis

07/01/2022

389 PV00251417 nla;yh; md;l; Nfh  
(gPtPb) vy;Bb

364/3/A gdtj;ij> 

mut;ty> gd;dpg;gpl;ba

07/01/2022

390 PV00251418 Nyhq; ];Nlhhp 

Nyhq;fh;  (gPtPb) 
vy;Bb

nty;y mj;ju tj;j> 

fk;GWfKt> kb`> 

khj;jiw

07/01/2022

391 PV00251419 bNuh xbl; md;l; 

nrf;ful;hpay;  
Nrh;tpr];  fk;gdp 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 350 ngypfy nlk;gs;; 

tPjp gy;Nyfl> gyhq;nfhl

07/01/2022

392 PV00251420 TSAVORITE 
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 83 2/4> 2tJ jsk;> 
nrj;jk; tPjp> nfhOk;G 01

07/01/2022

393 PV00251421 Nfhh; md;l; Nfh 

Gugh;B]; (gPtPb) 

vy;Bb

424/1> thf;FWjp fhzp 

tPl;Lj; jpl;lk;> rkfp 

khtj;ij> N`hfe;ju> 

jytj;Jnfhl

08/01/2022

394 PV00251422 nfd;vypa 

nu];^ud;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 88> fz;b tPjp> 

Nffhiy

08/01/2022

395 PV00251423 Xh;fhNdh ngkpyp 

nu];^ud;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 185> Gjpa fy;Kid 

tPjp> fy;yb> kl;lf;fsg;G

08/01/2022

396 PV00251424 rphpyf; ng];l; Gl;  
fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

S 50> khzpf;fht tPjp> 

ngkpdptj;j> khtdy;iy

08/01/2022

397 PV00251425 ept; fpq;] xl;Nlh 

yq;fh (gPtPb) vy;Bb

56/8> tpy;nghy> muehaf;f 08/01/2022

398 PV00251426 C md;l; C rpNyhd;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 115> ey;ytj;j tPjp> 

k`ufk

08/01/2022

399 PV00251427 n`y mNugpah   
buty;]; (gPtPb) 

vy;Bb

259> nttnfju> 

jpTyg;gpl;ba

08/01/2022

400 PV00251428 ,ndf;l;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 11/7> gs;sp mntd;A+> 

fSNghtpy> nj`ptis

08/01/2022

401 PV00251429 fpwpk;Nrhd; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 302> i`nyty; tPjp>  

fq;nfhltpy> ENfnfhl

08/01/2022

402 PV00251430 ngh;];l; fhh;l;  
rpf;Fhpl;b Nrh;tpr];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 382/3> tpj;ahNyhf 

khtj;ij> N`hfe;ju 

njw;F.

08/01/2022

403 PV00251431 A.I ,d;lh;ne\dy; 

bNulh;  (gPtPb) 
vy;Bb

211/5> kz;lhtpy tPjp> 

mq;nfhil.

08/01/2022

404 PV00251432 rY}d; nuhg;yp  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 671/1/1> i`nyty; 

tPjp>  fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

08/01/2022

405 PV00251433 P M E vd;lh;gpiur];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 50/40A> 
nfhn`hk;gpypnty> 

khj;jis.

08/01/2022

406 PV00251434 my];fh  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 59> iyl; ̀ T]; tPjp> 

Nfhl;il> fhyp

08/01/2022

407 PV00251435 nrud;bg; Xh;fdpf;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y: 58A> Gjpa 

jghy; epiya tPjp> 

ml;lhisr;Nrid 11

08/01/2022

408 PV00251436 arhuh Vrpah FW}g;  
(gpiutl;) ypkpnll;

100 /E> n`hd;de;ju 

njw;F> nf];Ngt> 

gpypae;jiy

08/01/2022

409 PV00251437 gpiuk;   M.E.P. 
(gpiutl;) ypkpnll;

4B> D.W. &grpq;f 

khtj;ij> ENfnfhl

08/01/2022

410 PV00251438 rpd;Nyhq;  
,d;lh;ne\dy; Nfh.  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 430> Gj;jsk; tPjp> 

Muhr;rpf;fl;Lt

09/01/2022

411 PV00251439 B.W  fd;];l;uf;\d; 

md;l; Nyd;l; 

nlynyhg;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 1640/3tJ Nyd;> 

gdKuh tPjp>  clfk 

vk;gpypgpl;ba

09/01/2022

412 PV00251441 ,Ntht; Nyq;FNt[; 

nrd;lh;  (gPtPb) 
vy;Bb

215C> 3/10> ghu;f; tPjp> 

nfhOk;G 05

09/01/2022

413 PV00251442 gpurd;d Nghnuf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 57> fhyp tPjp> 

nfhOk;G 6.

09/01/2022

414 PV00251443 tp]; ];Nghh;l; 

ypq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

jk;gunfhl> FUe;Jtj;ij> 

NgUtis

09/01/2022
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2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

415 PV00251444 T F C yq;fh (gPtPb) 
vy;Bb

83/14> mq;Fyhd ];Nl\d; 

tPjp> yf;\gjpa> nkhul;Lt

09/01/2022

416 PV00251445 xl;Nlh Y}g; 

khh;nfl;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

V 1/6> Nru; N[k;]; gPup]; 

tPjp> nfhOk;G 02

09/01/2022

417 PV00251446 mf;th ngfy;b  
(gpiutl;) ypkpnll;

150/C/1> cad;tj;j Nyf; 

tPjp> nfhj;jyhty> 

gz;lhufk

09/01/2022

418 PV00251447 S B E 
nlf;Ndhnyh[p];  
(gpiutl;) ypkpnll;

60/2A> rkfp khtj;ij> 

mj;jpba> nj`ptis

09/01/2022

419 PV00251448 ];ig]; fpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

250/1 fhyp tPjp> 

ghze;Jiw

09/01/2022

420 PV00251449 nfgply; gprpd]; 

nfhNy[;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 20> fpsp/Nghu;l; 

mntd;A+> nfhOk;G 03

09/01/2022

421 PV00251450 nfhypl;b Rg;gh; 

gpu\;  (gPtPb) vy;Bb
529> YDfk 09/01/2022

422 PV00251451 rTrh fpuhd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 131> [ae;j tPuNrfu 

khtj;ij> nfhOk;G-10

09/01/2022

423 PV00251452 rpyd; lahp];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 283> rkfp 

khtj;ij> gYf];jkd> 

nghyd;dWit

09/01/2022

424 PV00251453 igd; fpwPd;  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 117> N`hfe;ju 

tlf;F> N`hfe;ju

09/01/2022

425 PV00251454 Jyd;]; FNshgy;  
bNubq; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 150> re;ij tPjp> 

fLfd;dht.

09/01/2022

426 PV00251455 `pU\p 

ghh;krpa+l;bfy;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 352/3> %dky;f`tj;j 

tPjp> jYfk> fsdp

09/01/2022

427 PV00251456 vbA md;l; 

ngNahd;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

44/4A> uztpU khtj;ij> 

f`l;lgpl;ba> gl;lnghy

09/01/2022

428 PV00251457 n`ypAk; Ib  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 12> ypy;yp tPjp> 

A+dpad; gpNs];>  nfhOk;G 

02

09/01/2022

429 PV00251458 epfP gprpd]; FW}g;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 85/20> N`dnfju 

Nyd;> j`hk; khtj;ij> 

k`ufk

09/01/2022

430 PV00251459 khfy;  
fd;];l;uf;\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 267> gpujhd tPjp> 

fhiujPT 01> fy;Kid

09/01/2022

431 PV00251460 NetpNf\d; yq;fh 

\pg;gpq;  md;l; 

nyh[p];bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 240/23 2tJ Nyd;> 

nknfhl nfhyd;dht> 

nty;yk;gpl;b

10/01/2022

432 PV00251461 jy;tj;j  
fd;];l;uf;\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

742/7> ePu;nfhOk;G tPjp> 

kj;Jkfy> uhfk

10/01/2022

433 PV00251462 A.A  ,k;Nghlh;]; 

md;l; 

vf;];Nghh;lh;];  
md;l; vf;];Nghh;l];  
(gPtPb) vy;Bb

27 gp> = ruzq;fu tPjp> 

nj`ptis

10/01/2022

434 PV00251463 N[h;kd; gphpkpak;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 479> i`-nyty; tPjp>  

fq;nfhltpy> tpN[uhk> 

ENfnfhl

10/01/2022

435 PV00251464 Ng]; vr; gp. 

nlf;Ndhnyh[p];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 416> jpk;gpupf];aha 

tPjp>  nfhOk;G 05

10/01/2022

436 PV00251465 gPMh; b];l;hpgpa+\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 36> 7tJ FWf;F> 

,UjaGuk; fpof;F> 

kl;lf;fsg;G

10/01/2022

437 PV00251466 fe;jsha; iu];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 466> thndy> 

fe;jsha;

10/01/2022

438 PV00251467 rP ikf;Nu\d; md;l; 

tPrh fd;rhy;ld;rp  
(gpiutl;) ypkpnll;

48/4> ghze;Jiw tPjp> 

,q;fpupa

10/01/2022

439 PV00251468 jpy;\hd; xl;Nlh 

ghh;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

116/1> g`y gpad;tpy> 

fltj;ij

10/01/2022

440 PV00251469 <rh;; nlf;  
nrhY}\d; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 91/7> JLnfKD tPjp> 

nfhOk;G 06

10/01/2022

441 PV00251470 uah   rpNyhd;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 31> rfpe;jhuhk tPjp>  

,uj;kyhd

10/01/2022

442 PV00251471 gpukp];l; Nyd;l; 

N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll; 

,y. 15> 6/1> gpiuk; 

nurpnld;rp];> u[tj;j 

nlu];> rpgps; mntd;A+> 

nfhOk;G 05.

10/01/2022

443 PV00251472 nry;gp ];Nl\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 10> nrd;. nrg];jpad; 

tPjp>  nkhul;Lt

10/01/2022

444 PV00251473 Nr]; Gugh;b];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 550> b nrha;rh tPjp> 

tpy;Nyhutj;j> nkhul;Lt

10/01/2022

445 PV00251474 r;rjk; nyh[p];bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 54> i`f; tPjp>  

nfhOk;G-04

10/01/2022

446 PV00251475 P N S vd;[pdpahpq; 
md;l; 

fd;];l;uf;\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

19H> `upj cad> [ae;jp 

tPjp>  mJUfpupa

10/01/2022

447 PV00251476 gpl;it];  
fd;rhy;ld;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 170> 1Mk; jsk;> 

GJf;fil> nfhOk;G 12.

10/01/2022

448 PV00251477 TDntg;`T];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 297> mq;fk;gpl;ba> 

ghJf;f

10/01/2022

449 PV00251478 ];khh;l; Nry;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 93A> n\y;ld; 

[arpq;f khtj;ij> 

ntypru> uhfk

10/01/2022

450 PV00251479 Utd; mNrhrpNal;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 85/1> uk;ah khtj;ij> 

= RGjpGu> gj;juKy;y

10/01/2022

451 PV00251480 ilrd; Gulf;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

105/1/A> gioa tPjp> 

gpd;dty> gyhq;nfhil

10/01/2022

452 PV00251481 mkhyp]; Nggp 

MNkhhpah  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 14> Nyb fhu;ld;]; 

biut;> fz;b

10/01/2022

453 PV00251482 Nyh;dh;]; nfhnfhd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 20/11> nghyp]; Nyd;> 

njtj;j tPjp> uhfk

10/01/2022

454 PV00251483 gpf;];nlhf;fh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 67> 549/5> jgrufe;j> 
fythd

10/01/2022

455 PV00251484 Rghdp  rpNyhd;  
N`hy;bq; (gPtPb) 

vy;Bb

234> njy;f`tj;j tPjp> 

mNyhjpaht> ty;kpy;y> 

gz;lhufk

10/01/2022

456 PV00251485 RtPl; ghh;f;  (gPtPb) 
vy;Bb

Edhtpy; fpof;F> fy;tay;> 

rhtfr;Nrup> aho;g;ghzk;

10/01/2022

457 PV00251486 nthd;kh  
vd;lh;ild;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 529k> 22/4> 
itj;jparhiy tPjp> 

Ky;Nyupah Gjpa efuk;

10/01/2022

458 PV00251487 gyd ];gh md;l; 

nty;d];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 7> Kj;Jnty; tPjp>  

Nkhju> nfhOk;G 15

10/01/2022

459 PV00251488 Nuhay;b 

xl;Nlhnkhigy;]; 

(gPtPb) vy;Bb

151 g`ynty tPjp> 

jyq;fk njw;F> 

gj;juKy;y

10/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

460 PV00251489 nfgply; yPfy;;  
fd;rhy;ld;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 03> j`hk; khtj;ij> 

k`ufk

10/01/2022

461 PV00251490 vNfh gps];Nfh  
(gpiutl;) ypkpnll;

ruzjp];] khtj;ij> 

nkhypnfhl> thj;Jt

10/01/2022

462 PV00251491 Nghh;kpq;.vy;Nf  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 40> Nfhl;Nl tPjp>  

Fry> gq;fnjdpa

10/01/2022

463 PV00251492 hpN\hd;  yq;fh 
buty;]; md;l;  
Lth;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 58/3/1> irkz;l;]; 

tPjp>  kUjhid> nfhOk;G 

- 10.

10/01/2022

464 PV00251493 yq;fh xd;iyd; 

nrful;bay;  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

28> rhfu Nyd;> vnfhl 

cad> nkhul;Lt

10/01/2022

465 PV00251494 gpd;nld;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

92/D/185/B> trdhtj;j 

tPjp> ry;fh]; re;jp> 

kj;Njnfhl

10/01/2022

466 PV00251495 ];fpy;l; n`y;j; 

nfahh;  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 126> ePu;nfhOk;G tPjp>  

fl;Lnty;Nyfk

10/01/2022

467 PV00251496 j Mh;l; rY}d;  
md;l;  mflkp 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 10> Gjpa g]; epWj;jk;> 

Mh;l; rY}d;> n`huz

10/01/2022

468 PV00251497 vnyf;l;Nuh 

n[dpa];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

NfhdgPDty> `pf;fLt 10/01/2022

469 PV00251498 g\Ph;  
fd;];l;uf;\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 430> nrd; hPl;lh]; 

tPjp>  jStnfhl;Lt> 

nfhr;rpf;fil> ePu;nfhOk;G

10/01/2022

470 PV00251500 tP igg; 

Nfhg;gNul;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 20 A/5> A+dpad; 

gpNs];> nj`ptis

10/01/2022

471 PV00251501 igdhp vf;];Ngh;l;  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

228 nfhOk;G tPjp> 

gpypkj;jyht

10/01/2022

472 PV00251502 GNuhkhh;f; 

fpwpNal;bt;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

283/5 gpsth; nlu];> 

gioa fz;b tPjp> jYfk> 

fsdp

10/01/2022

473 PV00251503 D md;l;  D 
,d;lh;ne\dy; 

vd;[pdpahpq; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 5A> mNyh mntd;A+> 

nfhOk;G 03.

10/01/2022

474 PV00251504 fpf;.vy;Nf  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 12/212/> 60 C> 
Tl;yz;l; tj;ij> 

NfhdgpDty.

10/01/2022

475 PV00251505 nlhnuhd;Nlh 

khh;nfl;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 268/A/5> IDH tPjp>  

nfhj;jl;Lt

10/01/2022

476 PV00251506 Mnuhd; gpy;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

jpNal;lu; Nyd;> ,Ztpy; 

fpof;F> ,Ztpy;

10/01/2022

477 PV00251507 Nf\; gpf;mg; 

ml;th;ilrpq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 216/C> kpDthq;nfhl 

tPjp>  Vf;fy> [h-vy

10/01/2022

478 PV00251508 j mNkrpq; Nl  
(gPtPb) vy;Bb

#600> gpujhd tPjp> 

Xl;lkhtb - 01

10/01/2022

479 PV00251509 S J V nkiud;  (gPtPb) 
vy;Bb

46/42> jk;Gf`tj;j> 

fyy;nfhl> gd;dpg;gpl;b

10/01/2022

480 PV00251510 mujpah ];ig]; 

md;l; rPnrhdpq;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

1tJ iky; fy;;> nrl;bFsk; 

tPjp> G+turd;Fsk;> 

tTdpah

10/01/2022

481 PV00251511 ,d;gh[p];l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

381/B> nfhlfk tPjp> 

mJUfpupa

10/01/2022

482 PV00251512 x\hhp  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

136D> ju;kujd khtj;ij> 

fpj;Jyk;gpl;ba

10/01/2022

483 PV00251513 gpnsf; lh];f; 

nrf;Fhpl;b];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 103> ud;rpafk> 

gy;Nyfy> Fz;lrhiy

10/01/2022

484 PV00251514 md;jdP]; 

,d;Bhpah;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 283E, U.T.D tpky; 

ngNuuh khtj;ij> 

nf];Ngt> gpypae;jy

10/01/2022

485 PV00251515 nenfha;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 70/2> Ntty> 

n`huz

10/01/2022

486 PV00251516 nul; vypgd;l;  
buty;]; (gpiutl;) 

ypkpnll;

50/5> uh[k`tp`hu tPjp>  

kpup`hd> Nfhl;Nl

10/01/2022

487 PV00251517 jd;j;u gPtPb) vy;Bb ,y. 47> nrg;gy; tPjp> 

ENfnfhl

10/01/2022

488 PV00251518 Nllh fpa+g;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 17/C Mtr tPjp>  

nf];Ngt> gpypae;jy

10/01/2022

489 PV00251519 GQ;rp fNl  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 284A> khnfhy 

njw;F> khnfhy

10/01/2022

490 PV00251520 ngh]; ig  D K 
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 303/1> fhyp tPjp>  

`pf;fLt

11/01/2022

491 PV00251521 m]Pk; mf;hpfy;r;rh; 

md;l; nlf;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y 203> myptd;dpau; 

tPjp> fUthl;Lfs; 01> 

rk;khe;Jiw

11/01/2022

492 PV00251522 my;gh  bNulh;]; 

(gPtPb) vy;Bb

fpuhz;l; g]hu;> kd;dhu; 11/01/2022

493 PV00251523 mf;Nuh  yq;fh 
,d;nt];l;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y 125> kpdpGufk> 

mjufy;yht

11/01/2022

494 PV00251524 J J ,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 385 1/1> fhyp tPjp> 

nfhOk;G 06

11/01/2022

495 PV00251525 rpagj; fpubl;  md;l;  
,d;nt];l;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 154> khXa> ge;jpntt> 

[ae;jpGu.

11/01/2022

496 PV00251526 Mjk;  vf;];Nghh;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

541/40 gz;l; v];Nll; 3tJ 

Nyd; thunfhil> fsdp

11/01/2022

497 PV00251527 rP md;l; Nyd;l; 

nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 48> fyl;b Ke;jy; 

Nyd;> nfhf;Ftpy; fpof;F 

nfhf;Ftpy;> aho;g;ghzk;

11/01/2022

498 PV00251528 hpNfh  yq;fh (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 272> Fspahg;gpl;ba 

tPjp>  gd;dy

11/01/2022

499 PV00251529 Adpf;Ntt;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

540> ud;KJfy> fltj;ij 11/01/2022

500 PV00251530 ruhrp  rpf;Fhpl;b 
nrhY}\d; (gPtPb) 

vy;Bb

464/A> vy;gpl;ba tPjp>  

mk;gyhq;nfhl

11/01/2022

501 PV00251531 n`h];gpl;lhypl;b 

fpsrpgpNf\d; 

fd;rhy;ld;rp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 17> uPfy; nlu];> 

nfhOk;G 2

11/01/2022

502 PV00251532 ud;dpyh  N`hy;bq; 

(gPtPb) vy;Bb

343/40> Gtf;njhytj;j> 

njdfk> `f;kd

11/01/2022

503 PV00251533 O md;l;  D 
nfh];nkbf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 204/6D> kahd tPjp>  
gyd;tj;j> gd;dpg;gpl;ba

11/01/2022

504 PV00251534 j fnlh; hpr; (gPtPb) 

vy;Bb

293 >fhyp tPjp> jy;gpl;ba> 

thj;Jt

11/01/2022

505 PV00251535 nt];l;Nfl; Xth;rP];  
(gPtPb) vy;Bb

,y: 123/1 kpDthq;nfhl 

tPjp> Vf;fy

11/01/2022

506 PV00251536 S K rpNyhd;  
N`hy;bq; (gPtPb) 

vy;Bb

646> Flh fyj;jht> 

FUe;jd;Fsk;

11/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

507 PV00251537 r`h];  
vd;[pdpahpq; md;l; 

fd;];l;uf;\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

67/16> tpNtfuhk nlk;gs; 

tPjp> ntglfy;y> epl;lk;Gt

11/01/2022

508 PV00251538 jpuhdpah ntd;rh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 06/1> = tpkyrpwp tPjp> 

fSNghtpy> nj`ptis

11/01/2022

509 PV00251539 A md;l;  A  KJthy;  
bNubq; fk;gdp 

(gPtPb) vy;Bb

25> nrd;; fpy;l]; Nyd;> 

nfhOk;G-3

11/01/2022

510 PV00251540 buty;7 FNshgy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

33/9-A1/1> Nrhuj nlu];> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl.

11/01/2022

511 PV00251541 mg;Nghy;Nyhd;  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 23> 2tJ Nyd;> 

FLthKy;y tPjp>  

fl;Lngj;j> nkhul;Lt

11/01/2022

512 PV00251542 nef;];l; n[d; 

nfgply;  
,d;nt];l;kd;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.196> mtprhtis tPjp> 

nty;yk;gpl;ba

11/01/2022

513 PV00251543 ];ignrf;;]; yq;fd; 

];igr]; (gPtPb) 

vy;Bb

342 / 6> GYf`njd;d> 

mf;Fwiz

11/01/2022

514 PV00251544 tpyh nrj thb  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  129> fpd;rp tPjp>  

nfhOk;G 8.

11/01/2022

515 PV00251545 mf;hpy; FNuhth;];  
(gPtPb) vy;Bb

igyl; Gun[f;l;> 

mk;Ngnty> Etnuypah

11/01/2022

516 PV00251546 nkf;]pk]; nfah; 

gprpNah md;l; hp`g; 

Adpl;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 14A> nky;Nghl; 

fpunrd;l;> nj`ptis. 

11/01/2022

517 PV00251547 FaPd; \{ 

nkDgf;\uh;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 15> = Qhdtpky 

khtj;ij> `pjUt> 

nfh];nfhl

11/01/2022

518 PV00251550 gth;Nt];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 101/31> Mde;j 

khtj;ij> kUjhid> 

nfhOk;G:

11/01/2022

519 PV00251551 Ngh;s;  yq;fh 
buty;]; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 11> 2/2> = 

NghjpUf;fuhk tPjp>  

nts;stj;ij> nfhOk;G -6

11/01/2022

520 PV00251552 ehrpf;  
vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

310> tufhrpd;d> mf;Fwz 11/01/2022

521 PV00251553 B M ,d;lh;ne\dy; 

N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 100> kpup`hd tPjp>  

ENfnfhl

11/01/2022

522 PV00251554 ,d;bad; ];ig]; 

fpr;rd;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 16/3/6> ghy;fd; Nfhu;l; 
mghu;l;nkz;l;> mkuNrfu 

khtj;ij> nfhOk;G 05.

11/01/2022

523 PV00251555 S.K. ghh;krpa+l;bfy;];  
(gPtPb) vy;Bb

1/1> Nfhdht> tPuk;Gnfju> 
FUehfy;

11/01/2022

524 PV00251556 j ik#  (gpiutl;) 

ypkpnll;

53/1> &grpwp khtj;ij> 

kpup`hd> ENfnfhl> 

nfhOk;G> ,yq;if

11/01/2022

525 PV00251557 MNj\; FW}g; xg;  
fk;gdP]; (gPtPb) 

vy;Bb

kz;Fk;ghd;> Ntyiz> 

aho;g;ghzk;

11/01/2022

526 PV00251558 rPF ,d;];bbAl; xg; 

[gdP];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 12/A/140> Uf;ky;fk> 

nfhl;lht

12/01/2022

527 PV00251559 j Adptp];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 143/B> kahd tPjp> 

jy;gj;gpl;ba> ENfnfhl

12/01/2022

528 PV00251560 ghh; mTl;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 89/3> [k;Gf];Ky;y 

khtj;ij> ENfnfhl

12/01/2022

529 PV00251562 vd; v];Nfg;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

264/1> g`yfuf`Kd> 

uhfk tPjp>  fltj;ij

12/01/2022

530 PV00251563 I S ng\d; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 104/14> fpup];ly; 

khu;f;nfl;> nfa;rh;  tPjp> 

nfhOk;G:11

12/01/2022

531 PV00251564 nkbypq;f;  
N`hy;bq; (gpiutl;) 

ypkpnll;

41/2> fpwfhp]; tPjp> 

nfhOk;G 07

12/01/2022

532 PV00251565 rjh;d; GNuhgpy;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 25B> Mde;j ikj;up 

khtj;ij> k`ufk

12/01/2022

533 PV00251566 bhpg;gps;Ng];  
N`hy;bq; (gPtPb) 

vy;Bb

B / 387/2 / C> njuzpafy 

njw;F> njuzpafy

12/01/2022

534 PV00251567 yf;Ny vf;];Nghh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 1540> tyak; VI> 
kpy;Nydpak; rpl;b> 

mj;JUfpupa

12/01/2022

535 PV00251568 mg;gh; nfhj;kNy 

fpwPd; Gl;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 121> `y;nfhy;y 01> 

`Gf];jyht

12/01/2022

536 PV00251569 \hd; Ngf; `T];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 165/A> n`hd;de;ju> 

gpypae;jiy

12/01/2022

537 PV00251570 gJhpah Rg;gh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.17> Etnuypah tPjp> 

ntypkil

12/01/2022

538 PV00251571 \hdp gpa+l;b 

rPf;ul;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 179/1> ajp`yfy> 

fz;b

12/01/2022

539 PV00251572 C N A ml;th;ilrpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  272/1> tp[ah tPjp>  
nkhy;ypnfhl> thj;Jt

12/01/2022

540 PV00251573 rq;fPjh gpy;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 120/1> 1tJ jsk;> 

ehzafu khtj;ij> 

uh[fpupa

12/01/2022

541 PV00251574 ghPuh ghh;k;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 244/1> thuz tPjp>  

jp`hupa

12/01/2022

542 PV00251575 Rg;gh; vf;;];Ngh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 18> N[hd; 

fPy;]; tPl;Lj; jpl;lk;> 

vz;NluKy;y> tj;jis.

12/01/2022

543 PV00251576 rpNyhd; G@ 

Iyz;l; (gPtPb) 

vy;Bb

47> kbfNy tj;j> 

fz;lhty> fl;lhd

12/01/2022

544 PV00251577 A.P.K  vg;guy;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 230/14> gpufjp 

khtj;ij> N`hkhfk

12/01/2022

545 PV00251578 cdd;Jt ny\h;  
(gPtPb) vy;Bb

505 U> nry;rp fhu;ld;> 

nfl;lGtd> gpypae;jiy

12/01/2022

546 PV00251579 `g;  72 gp]; 

fd;rhy;ld;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 95> ,uz;lhtJ 

khb> RNdj;uhNjtp tPjp> 

nfh`{nty

12/01/2022

547 PV00251580 fpa+Ngh vdh;[p  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  30> nuhl;upNfh 

khtj;ij> ehty

12/01/2022

548 PV00251581 nfNahNfh b[ply;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 70/A> g`y altu> 

tj;Njfk

12/01/2022

549 PV00251582 SN ,d;lh;bNul;  
(gpiutl;) ypkpnll;

04> ngNuuh khtj;ij> 

vJy;Nfhl;Nl> = 

[atu;jdGu Nfhl;Nl

12/01/2022

550 PV00251583 V S P bNulh;]; 

(gPtPb) vy;Bb

502/1C 1/1, fhyp tPjp>  

nfhOk;G 03

12/01/2022

551 PV00251584 rjp kPbah 

nel;Nthh;f;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 61/3A> Nfhghtf> 

Nfhtpd;d

12/01/2022

552 PV00251585 ];Bgps;  Lth;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 388/1A> knfhyh 

njw;F> knfhy

12/01/2022

553 PV00251586 j xuhfy; Nrhd;  
(gPtPb) vy;Bb

420> fuf`ntt> jyht> 

mDuhjGuk;

12/01/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

554 PV00251587 fpsTl; idd; 

nty;d];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

37/N/10> uztf;f Rw;Wtl;l 

tPjp> fyy;nfhl tPjp> 

gd;dpg;gpl;ba

12/01/2022

555 PV00251588 mngf;];Nuh 

nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 32 b> rhkGu> 

mk;ghiw

12/01/2022

556 PV00251589 mjpfhhp xapy; 

kpy;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 173> fz;b tPjp> 

fLfd;dht

12/01/2022

557 PV00251590 rpf;Ndr;rh; 

nfhd;nrg;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  8> ,uz;lhtJ Nyd;> 

nj`ptis

12/01/2022

558 PV00251591 j rhd;l;  

,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 27/17/3> EfN`d 

tj;j> fpupe;jpnty

12/01/2022

559 PV00251592 rpNyhd; gphpkpak; 

Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

1257/2 u[ky;tj;j tPjp>  

gj;juKy;y

12/01/2022

560 PV00251593 vNthnlf; 

nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

65/4> v`Nynghy 

Fkhup`hkp khtj;ij> 

fz;b

12/01/2022

561 PV00251594 fpwp]; ];fpwPd; 

rp];lk;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 25> Gjpa Mu;rp> 

[dgja> G];]y;yht

12/01/2022

562 PV00251595 fpiskd; Nghh;g;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

16/3> rpy;th Nyd;> 

uh[fpupa

12/01/2022

563 PV00251596 kjuh N`hk;];  
(gPtPb) vy;Bb

194/C> ,k;GyN`d tPjp> 

Nfhdnghy

12/01/2022

564 PV00251597 Rap]; `g;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 282> ghu;f; tPjp> 

nfhOk;G 5

12/01/2022

565 PV00251598 n`gp gh];nfl;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 2A> RtpRjhuhk tPjp> 
nfhOk;G 06

12/01/2022

566 PV00251599 [Pth [ddp 

N`hnly; rY}d; 

md;l; ];gh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 348/A/04/> nghJ[d 

khtj;ij> ePh;nfhOk;G 

tPjp>  epl;lk;Gt

12/01/2022

567 PV00251600 E`hd;  bNulh;]; 

FW}g; (gPtPb) vy;Bb
,y. 01> G];]y;yh tPjp> 

guf`njdpa> NtTl.

12/01/2022

568 PV00251601 njhg;kh];  (gPtPb) 
vy;Bb

gpukehafk> gpq;fpupa 12/01/2022

569 PV00251602 Ner;rh; nthhpNah  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 143/1/B> DCR 
tpN[rpq;f khtj;ij> 

,uj;dGu tPjp>  

mtprhnty;y

12/01/2022

570 PV00251603 ANuh Nrhd;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 28 / V / 2 / 
gp> gs;spNlhuh tPjp>  

nj`ptis

12/01/2022

571 PV00251604 td; nfgply; 

FNshgy;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

epiy 35> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;> 

nfhOk;G 01

12/01/2022

572 PV00251605 FNshgy; nel;  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 07/01> = t[puQhd 

khtj;ij> njkl;lnfhl> 

nfhOk;G - 09.

12/01/2022

573 PV00251606 nkrpt; Xh;fdpf;]; 

mf;hp  Nrh;tpr];  
(gpiutl;) ypkpnll;

94/12> 326> FUfNy> 

epy;yk;Ng> fy`h

12/01/2022

574 PV00251607 j fpNul; fpr;rd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 26A> gpNuru; 

mntd;A+> nj`ptis

12/01/2022

575 PV00251608 vth;fpwPd; mf;Nuh 

gp];  (gPtPb) vy;Bb
45tJ nfdy;> fz;b tPjp> 

ntufk> ntufdnjhl;l

12/01/2022

576 PV00251609 K V nfhNfh  yq;fh 
vf;];Nghh;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

fz;b tPjp>  m[j;jb> 

kpURtpy;> aho;g;ghzk;

12/01/2022

577 PV00251610 [l; bk;gh; fk;gdp 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 265> uh[rpq;f 

khtj;ij> N`thfk> 

fLnty

12/01/2022

578 PV00251611 Mhpa mf;Nuh  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 54> fTLngy;y> 

khj;jis

12/01/2022

579 PV00251612 yq;fh nguil]; 

gpshd;Nl\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 1> nyty; 3> 

Ntypaz;l; ltu;];> 46/7 
etk; khtj;ij> nfhOk;G 

2> ,yq;if

12/01/2022

580 PV00251613 nklh fd;rhy;ld;rp  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 184/1> fk;g`h 

mSj;fk> fk;g`h

12/01/2022

581 PV00251614 FNshgy;  yq;fh 
Xh;fidNr\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 315/33> [{k;kh k];[pj; 

tPjp>  khspfhtj;ij> 

nfhOk;G - 10

12/01/2022

582 PV00251615 my;-\hg;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 44/70> ,e;jpuN[hjp 

tPjp>  ,uj;kyhid

12/01/2022

583 PV00251616 Ur;rpnfd;  
,d;nt];l;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

119/3> fl;Lthd tPjp> 

N`hkhfk

12/01/2022

584 PV00251617 ,d;nlnyf;l; 

fd;rhy;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 367/7/C> 
n`huf`fe;j Nyd;> 

jyq;fk tlf;F> 

gj;juKy;y

12/01/2022

585 PV00251618 S R bk;gh; ];Nlhh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 108/8> my;`pyhGuh> 

jk;gyh

12/01/2022

586 PV00251619 nrd;kf; nghypkh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 36> 2tJ Nyd;> khah 

nlu];> khah khtj;ij> 

fpupgj;nfhl

12/01/2022

587 PV00251620 jPdh nkBhpay; 

rg;isah;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 120/1> 2tJ jsk;> 

ehzaf;fhu khtj;ij> 

uh[fpupa

12/01/2022

588 PV00251621 fpq;]; `d;jhd  
(gPtPb) vy;Bb

A+dpl; 7/3> 55> nyhup]; 

tPjp>  nfhOk;G 04

12/01/2022

589 PV00251622 rpNyhd; b n\hg;  
(gPtPb) vy;Bb

93 tj;j> vy;tpl;bfy 

khtj;ij> nfhOk;G 08

12/01/2022

590 PV00251623 iuyP  ,d;lh;ne\
dy; vbANf\d; 

fd;rhy;ld;]p (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 30-6/8> kTz;l; gpshrh 

nurpnld;rp];> ];Nl\d; 

tPjp> fy;fpir

12/01/2022

591 PV00251624 X\d; ];if 

Xth;rP]; ,kpfpNu\d;  
fd;rhy;ld;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 403/A/1> fy;fDt 

tPjp> epte;jk> [h-vy

12/01/2022

592 PV00251625 gpdhfh 

fpd;jh;fhh;ld;  (gPtPb) 
vy;Bb

37A> 5tJ FWf;Fj; 

njU> nfhOk;Gj;Jiw> 

aho;g;ghzk;

12/01/2022

593 PV00251626 Gl; khh;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 249/2> ve;NjuKy;y> 

tj;jis

12/01/2022

594 PV00251627 nul;fpq;lk; 

,k;ngf;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 47 3/4> ngy;nksz;l; 

tPjp> nfhOk;G 12

12/01/2022

595 PV00251628 nyhndf;]h  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 152 1/1> GJf;fil 

tPjp> nfhOk;G 12

12/01/2022

596 PV00251629 C L T N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

477/A4> n`b]; tj;j> 

rhe;jpGu> kyht> FUtpl;l

12/01/2022

597 PV00251630 ky;jp mf;th  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 164> fUf;Fg;gNd> 

gq;fnjdpa

12/01/2022

598 PV00251631 P N B vf;];Nghh;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

2-4> cNj\p efuk;> 

khnfhy tPjp> fpupgj;nfhl

13/01/2022

599 PV00251632 jpfrpwp Nyg; md;l; 

n`y;j; nfahh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 39 B> `PNyhfk tPjp> 

epf;fntul;ba

13/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

600 PV00251633 cUka  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 137> 03tJ Nyd;> 

gbepiy I> kp];]fh 

khtj;ij> kp`pe;jNy

13/01/2022

601 PV00251634 K gpuhd;l; md;l; 

(gpiutl;) ypkpnll;

A/34/2 cl njy;tyh> 

nly;ty> ,uj;jpdGup

13/01/2022

602 PV00251635 %yp bnua;d; 

Nkh\d; gpf;rh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 54/1> rurtp Nyd;> 

Nfhl;il tPjp> nfhOk;G 08

13/01/2022

603 PV00251636 ,ndf;rp];  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 176C> kjpd;dhnfhlh> 
uh[fpupa.

13/01/2022

604 PV00251637 Ngh;ngf;l; FNshgy;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

7/7A> R+g;gu; khu;f;nfl;> 

D. S. Nrdehaf;f tPjp>  

nghuis> nfhOk;G 08.

13/01/2022

605 PV00251638 rpwprU  N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

AS-02> nfj;jhuhk nlk;gs;; 
tPjp>  nfhOk;G-10

13/01/2022

606 PV00251639 G@ ];if  
,d;nt];l;kd;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

63/3/1> gpypae;jiy tPjp> 

k`ufk

13/01/2022

607 PV00251640 M N J Gugh;B];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  06> Id;l;uP tPjp> vg;rk; 

tPjpf;F mg;ghy;> m];nfhl; 

mntd;A+> nfhOk;G 05

13/01/2022

608 PV00251641 jphP gpy;yh;]; 

Nrhh;rpq;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 1125/4> jk;Nkhja 

khtj;ij> kp`pe;JGu 2tJ 

Nyd;> gj;juKy;y gpupT - 

gj;juKy;y njw;F

13/01/2022

609 PV00251642 m];kly Xfh;dpf;];  
(gPtPb) vy;Bb

vgyht Njhl;lk;> 

m];kly> fyj;ju> 

khtndy;y

13/01/2022

610 PV00251643 buhd;Nfh fpspg;  
(gPtPb) vy;Bb

202> gpujhd tPjp> 

k];nfypah.

13/01/2022

611 PV00251644 fpwPd; Nyd;l; md;l; 

mf;Nuh vf;];Nghh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 477A>   fdKy;y> 

kJuq;Fspa

13/01/2022

612 PV00251645 nfhhpad;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

“thrdh”> kpup];tj;j> 

ngypaj;j

13/01/2022

613 PV00251646 A B D xl;Nlh ghh;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 37/20> `h[p ghj;jpkh 

fhu;ld;> khnfhy

13/01/2022

614 PV00251647 ikd;l;rp  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 14> Kj;Jnty;y 

khtj;ij> nfhOk;G 15

13/01/2022

615 PV00251648 mf;kPkd [{ty;yh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 833> Nguhjid tPjp>  

fz;b

13/01/2022

616 PV00251649 Ngh;s; xl;Nlh V rp  
(gpiutl;) ypkpnll;

633/1> mtprhtis tPjp> 

fLtiy.

13/01/2022

617 PV00251650 S.R.  ,d;lh;ne\dy; 

vf;];Nghh;l; md;l; 

,k;Nghh;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y: 97/1> n`l;batj;j> 

vyg;gpl;bty> uhfk

13/01/2022

618 PV00251651 gpnrl;  (gPtPb) vy;Bb ,y. 220> FlkPf];ntt> 

,gNyhfk

13/01/2022

619 PV00251652 kf;Nuh  (gPtPb) 
vy;Bb

12-C> 7tJ Nyd;> 

itj;jparhiy tPjp> 

rk;khe;Jiw

13/01/2022

620 PV00251653 ept; rphpky; 

`hh;l;ntahh;  
(gPtPb) vy;Bb

ept; rpwpky;; `hu;l;ntahu;> 

mk;ghiw re;jp> 

rpak;gyhz;Lt

13/01/2022

621 PV00251654 nrd;hpr; fhh;ld; gPr; 

N`hl;ly;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 150> cghyp khtj;ij> 

thJt

13/01/2022

622 PV00251655 `ha; GNuh ghh;k; 

n\hg;  (gPtPb) 
vy;Bb

A 42/8> Jk;GYtht> 

n`k;khjfk

13/01/2022

623 PV00251656 mflkp xg; Nff; 

Mh;b];l;hp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 9> Nk/gPy;l; tPjp>  

nfhl;lhQ;Nrid> nfhOk;G 

13

13/01/2022

624 PV00251657 ud;KJ  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

16tJ iky; fy;;> fyntt 

tPjp>  vg;ghty

13/01/2022

625 PV00251658 fk;gpa+l;lh; Nth;s;l;.

vy;Nf  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 146/75/1> ry;ky; re;jp> 
kj;Njnfhl

13/01/2022

626 PV00251660 mq;fs; epNah];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 46> b.v];. 

Nrdhehaf;f khtj;ij> 

nghuis> nfhOk;G 08

13/01/2022

627 PV00251661 ept;Nuh yq;fh n[k; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 33F> n`d;gpl;l> 

`d;nty;y

13/01/2022

628 PV00251662 Rre;j md;l; rd;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 121 gl;bN`d> 

njtpEtu

13/01/2022

629 PV00251663 P N S FNshgy;  
bNubq; (gPtPb) 

vy;Bb

,y 60/10> tpN[rpq;f 

khtj;ij> fl;Lngj;j> 

nkhul;Lt.

13/01/2022

630 PV00251664 FUNf  
nyh[p];bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

472/16E khnfhy tlf;F 

khnfhy> gpafk

13/01/2022

631 PV00251665 kh];lh; gpy;bq;  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 23/53> GGJ khtj;ij> 

gKDt> k`ufk

13/01/2022

632 PV00251666 Ner;rh;  ,;k;Nghh;l;]; 

md;l;  vf;];Nghh;l;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 130> mj;jufk;k tPjp>  

mk;gnjd;d

13/01/2022

633 PV00251667 <fs; vf;];gpu]; 

$hpah;  Nrh;tp]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 242/5 C khah 

khtj;ij> fpupgj;nfhl

13/01/2022

634 PV00251668 by;ypl; nfgply;  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 325/5> epj`]; 

khtj;ij> jk;Nghf;f> 

NghafNd

13/01/2022

635 PV00251669 tpJdpj mf;Nuh  
(gpiutl;) ypkpnll;

17tJ iky; Ngh];l;> 

ngkJt> mEuhjGuk;

13/01/2022

636 PV00251670 jy;`h Gl;ntahh;  
(gPtPb) vy;Bb

36/7> vr;.Nf. vl;kz;l; 

khtj;ij> jdpnghy;f`h 

re;jp> fhyp

13/01/2022

637 PV00251671 ghrpFlh  (gPtPb) 
vy;Bb

325/E> nrd;l;uy; rk;ku; 

ghu;f;> gl;lfk njw;F> 

fe;jhd

13/01/2022

638 PV00251672 mTuh nfh];kh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 218> 2/10> nul; 

Mu;Nfl;> ,uz;lhtJ 

FWf;Fj;njU> nfhOk;G - 

11

13/01/2022

639 PV00251673 ehyf  nrhY}\d;]; 

(gPtPb) vy;Bb

Nghf`Fk;Gu> nfhl;lfk> 

gpgpiy

13/01/2022

640 PV00251674 F R M N`hy;bq; 

(gpiutl;) ypkpnll;

A x 12 nkdpq; lTd; 

tPl;Lj; jpl;lk;> nfhOk;G 08

13/01/2022

641 PV00251675 g[h[; Nkhl;lh; 

`T];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 6> nrd; Nkup]; Nyd;> 

kl;lf;Fsp> nfhOk;G  15

13/01/2022

642 PV00251676 gth; Nrhd;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 37/1> `GUfy> 

epuy;fk> ,uj;jpdGup

13/01/2022

643 PV00251677 rY}d; tpd;nfj;  
(gPtPb) vy;Bb

A/F7/U5> nkj;]e;j nrtd> 

N`dKy;y> njhl;lyq;f> 

nfhOk;G - 15

13/01/2022

644 PV00251678 n[a; rd;]; 

];igrp];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 03> Flh Xah g[hu;> 

`l;ld;

13/01/2022

645 PV00251679 kq;Nfh Nth;s;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 10A> jpUts;Stu; 

tPjp> cf;Fsq;Fsk;> 

tTdpah

13/01/2022

646 PV00251680 ja;NfhF [g;ghd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 233A> n`huz tPjp> 

gpypae;jiy

13/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

647 PV00251681 nrq;flfy nrukpf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 39> jq;fehj tPjp>  

khNghy> tj;jis

13/01/2022

648 PV00251682 COC nfhhpah; nlf; 
(gPtPb) vy;Bb

RJkiy kj;jp> khdpg;gha;> 

aho;g;ghzk;

13/01/2022

649 PV00251683 rPl; rp];lk;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 36> fpuPd; n`td;> 

ghlrhiy xOq;if> 

thunfhl tPjp> fsdp

13/01/2022

650 PV00251684 vd;tp]; rp];lk;];  
md;l; nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 6B-30/3> Njrpa 

tPlikg;Gj;; jpl;lk;> 

kj;Njnfhl

13/01/2022

651 PV00251685 gpu\;n[hg;.vy;Nf  
(gPtPb) vy;Bb

67A> fpd;dypa tPjp> 

CUnghf;f

13/01/2022

652 PV00251686 vNfhnlf; ner;Ruy;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 40> nfhu;Ndypa]; 

gpNs];> nfhuynty;y> 

nkhul;Lit

13/01/2022

653 PV00251687 BPO  Nrh;tpr];  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

29/5> [arpq;f tPjp> 

fpUyg;gid

13/01/2022

654 PV00251688 yptpd; I  (gPtPb) 
vy;Bb

8A> fq;fhju khtj;ij> 

nlk;gps;u;]; tPjp> fy;fpir

13/01/2022

655 PV00251689 rpNyhd;  
gpNstuNyd;l;  

(gPtPb) vy;Bb 

34> ky;rpupGu tPjp> uk;Ng> 

kh-vypa

13/01/2022

656 PV00251690 nfnyf;]p 

vd;lh;ild;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y: 102/2B> rkuehaf;f 

tl;l> fe;jhid

13/01/2022

657 PV00251691 nld;Nth; yq;fh 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 165/ML-01> upahypl;b 
gpshrh> [h-vy

13/01/2022

658 PV00251692 Nkhh;  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 141 2/6> nkrQ;ru; 

tPjp> nfhOk;G-12

13/01/2022

659 PV00251693 ner;Ruy; nel;Nth;f; 

fy;rhy;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 11/3> 3/2> ~~nrht;uhNdh|| 
RNdj;uhNjtp tPjp>  

nfh`{ty> ENfnfhl.

13/01/2022

660 PV00251694 kpuha; ghh;k;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 10> v];jh; mtd;a+> 

ghh;f; tPjp> nfhOk;G-05.

13/01/2022

661 PV00251695 S T A A vd;[pdpahpq; 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 180> jk;Gs;is tPjp>  

af;fg;gpl;b> FUehfy;

13/01/2022

662 PV00251696 G@k; ];gh BLOOM 
SPA (gpiutl;) 

ypkpnll;

226/1/A> gs;sp mntd;A+> 

uj;ky;njdpa

13/01/2022

663 PV00251697 gpl;d]; ngh;];l; vy; 

Nf  (gPtPb) vy;Bb
250> Nfhl;Nl tPjp>  [_gpyp 

Ngh];l;> ENfnfhl

13/01/2022

664 PV00251698 n`hiurd; gprpd]; 

nfhd;Nrhhpak; 

(gpiutl;) ypkpnll;

40A> nrd; hPl;lh]; tPjp> 

fy;fp];]

13/01/2022

665 PV00251699 I];tuh bNulh;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 517/2A> c];tj;j tPjp> 

ntu`u> nghuy];fKt

13/01/2022

666 PV00251700 N`h;gs; rpNyhd; 

nfh];nkbf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 108/1> vnfhltj;j 

tPjp>  nghuy];fKt

13/01/2022

667 PV00251701 vth; ePl;  (gPtPb) 
vy;Bb

gpiuk; nurpnld;rp];> 

348/T3> fLnty tPjp> 

gj;juKy;y

13/01/2022

668 PV00251702 Rth;rh  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. S 55> nfhOk;G 

nrd;l;uy; Rg;gu; khu;f;nfl;> 

nfhOk;G 11

13/01/2022

669 PV00251703 Gnuhg;`T];.vy;Nf  
(gPtPb) vy;Bb

271/A-8> tst;t 

nurpld;rp];;> ngyd;tj;j> 

gd;dpg;gpl;ba

13/01/2022

670 PV00251704 xy; ,d; td; 

krhyh  (gPtPb) 
vy;Bb

tpth]; nurpnld;rp> 

135/18> ghjpah khtj;ij> 

nj`ptis

13/01/2022

671 PV00251705 yq;fh ];Nl\dhp  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 215> = rq;fuh[ 

khtj;ij> nfhOk;G-10

14/01/2022

672 PV00251706 jp];kh 

gpshd;Nl\d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

105/3> klfp];] tPjp> 

n`hNuJLt> nkhul;Lt

14/01/2022

673 PV00251707 K T H N`hy;bq; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 532/1/2> mfhu 

k`pq;fKt> ehuq;nfhl

14/01/2022

674 PV00251708 `a;-nghapd;l; 

,k;ngf;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

256/28> U{`DGu> 

jytj;Jnfhl

14/01/2022

675 PV00251709 ghdfy MAh;Ntj 

xR  (gPtPb) vy;Bb
74> gdfy ntj K`e;jpuk; 

tPjp> gdfy> G+nfhl

14/01/2022

676 PV00251710 mh;th  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

28> fhtpe;j gpNs];>  

nfhOk;G 06

14/01/2022

677 PV00251711 nghypkh; ,wg;gh; 

vf;];Nghh;l;]; (gPtPb) 

vy;Bb

A/460> kzpaq;fk> 

mtprhtis

14/01/2022

678 PV00251712 gpsf;g+y; ntd;rh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 283> nlhf;ahu;l; tPjp>  

jpUNfhzkiy

14/01/2022

679 PV00251713 rpNyhd; nfhypl;b 

nfhd;ngf;\dhP];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 443> fhyp tPjp> 

nfhOk;G 3

14/01/2022

680 PV00251714 j Nuhl; ];gh md;l; 

n`h];gpypl;b  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 105/9> Nghbah tPjp> 
kpup`hd> ENfnfhl

14/01/2022

681 PV00251715 vrnyhd; gh;k; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 185> Kj;Juh[nty 

tPjp>  Jnly;y> [h-vy

14/01/2022

682 PV00251716 S  md;l;  S &gpq;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 298/5> n`huz tPjp> 

uha;fk> gz;lhufk

14/01/2022

683 PV00251717 gphpy;ypad;l; 

nurpld;rp];  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 161/7/2A> aNrhjuh 

khtj;ij> fLnty tPjp> 

khyNg

14/01/2022

684 PV00251718 gPg;gs;]; Atpnkf;  
,d;nt];l;kd;l; 

(gpiutl;) ypkpnll;

44/3B> nlky; tPjp> ehty> 
nfh];tj;j> uh[fpupa.

14/01/2022

685 PV00251719 mg;fd;wp gpujh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 34/6> 
njd;dnfhd;nty> 

nfg;gpl;bnghy

14/01/2022

686 PV00251720 i`Nthy;Nl[; 

gPMh;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

6/5> mDu khtj;ij> 

jygj;gpl;ba> ENfnfhl

14/01/2022

687 PV00251721 nuyf;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y 4/10 A> gydhfy 

tPjp> etaynjd;d> 

fl;Lf];Njhl;il> fz;b

14/01/2022

688 PV00251722 fpf;fpy;]; md;l; 

tpf;fpy;];  (gPtPb) 
vy;Bb

43/14> 5tJ xOq;if> 

kp`pe;Jfk> ,uj;jpdGup

14/01/2022

689 PV00251723 n\y; nyf; 

fnyf;bt; 

N`hy;lh;;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 77> iyl; ̀ T]; tPjp> 

Nfhl;il> fhyp

14/01/2022

690 PV00251724 ];fpy;gpndd;l;  
mflkp ,d;lh;ne\

dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 10/1> B gpufjp 

khtj;ij> jy;f`tj;ij> 

nfhl;bfhtj;ij> mq;nfhl

14/01/2022

691 PV00251725 nyh[;Nfh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 73/24> nrd; nfj;jhpd; 
ghh;f;> n`huN`d tPjp>  

N`hfe;ju

14/01/2022

692 PV00251727 lakd;l; bNulh;]; 

(gPtPb) vy;Bb

216/1/1> ehfyfk; tPjp> 

fpuhz;l;gh];> nfhOk;G 14.

15/01/2022

693 PV00251728 ejP\h nud;l; v 

fhh;  (gPtPb) vy;Bb
883/8D> ky;tj;ij tPjp>  

vj;Jy; Nfhl;Nl.

15/01/2022

694 PV00251729 yPl; K N P Nfhg;gNul;  
nrhY}\d; (gPtPb) 

vy;Bb

56> nrd;; Y}rpa]; tPjp> 

nfhOk;G 13

15/01/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

695 PV00251730 viyd; Gugh;b 

md;l; Gnuh];jrp];   
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 121/3A> fpUyg;gid 

mntd;A+> Ng];iyd; tPjp>  

fpUyg;gid

15/01/2022

696 PV00251731 mky; Nuh  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.75> muk;Ngnfk> 

`k;NgfKt> jdky;tpy

15/01/2022

697 PV00251732 nrdpJ  ,d;lh;ne\
dy; Nkd;gth;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 9> 1tJ jsk;> fl;lk; 

1 fl;blk;> ntd;dg;Gt g]; 

epiyak;> ntd;dg;Gt

15/01/2022

698 PV00251733 ept; fz;b N`hk;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 402/A> ePu;nfhOk;G 

tPjp> fe;jhid

15/01/2022

699 PV00251734 rpNyhd;  buty; fP 
(gPtPb) vy;Bb

,y 90/19> xypaKy;y> 

khtj;jfk

15/01/2022

700 PV00251735 NCG gpyPl; 
nkNd[;kd;l; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 157Y> 
nfngy;Nyhtpl;l> 

ntdpnty;nfhy> 

nghy;f];Xtpl;l

15/01/2022

701 PV00251736 uh[; lth; fyk;G 

nurpld;rp];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 145/1> fhyp tPjp> 

nts;stj;ij> nfhOk;G 

06

15/01/2022

702 PV00251737 vNfh tP ner;Ruy;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 7> fpspdpf;fy; tPjp>  

khj;jis

15/01/2022

703 PV00251738 CTS bNubq; (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 195 B/1 gpujhd tPjp> 
Utd;nty;y

15/01/2022

704 PV00251739 nuapd;Ngh  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 460/1b Eq;fKnfhl> 

fsdp

15/01/2022

705 PV00251740 gphpy;ypad;l; 

[{ty;yhp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 52> gpujhd tPjp> 

mf;Fwz

15/01/2022

706 PV00251741 fpNul;  vd;[pdpahpq; 
md;l; fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 180> ghyk; Kfhk;> 

c`hd> mk;ghiw

15/01/2022

707 PV00251742 ky;b ];By;  fk;gdp 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 05 mg;Jy; [g;ghu; 

khtj;ij> nfhOk;G 12

15/01/2022

708 PV00251743 tp\;thNyhf tpe;jd  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 143/B/1> vgytj;j> 

jPdgKDt> Cuhnghy

15/01/2022

709 PV00251744 rtp[a  (gpiutl;) 

ypkpnll;

468/7> k`ufk tPjp>  

vut;ty> gd;dpg;gpl;ba.

16/01/2022

710 PV00251745 b.nfk; N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

626/11> rhkh gpNs];> 

Nfhtpd;d tPjp> mj;JUfpupa

16/01/2022

711 PV00251746 FNshgy; bNul; 

N`hk; mg;sad;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 41> rkj; khtj;ij> 

NgUtis

16/01/2022

712 PV00251747 gd;bf; ahy  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 12/27> nuhyp 

ngu;dhz;Nlh khtj;ij> 

fl;Lngj;j

16/01/2022

713 PV00251748 Fthl;uh yq;fh 

(gPtPb) vy;Bb

tyj;ntt> vNghfk> 

FUehfy;

16/01/2022

714 PV00251749 bdPlh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 105/53> 2tJ Nyd;> 

fynghltj;ij> epA+d;fk> 

gpypae;jiy

16/01/2022

715 PV00251750 uhtzh MAh;Ntbf;  
Gulf;l;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

MAu;Ntj kUj;Jt 

epiyak;> Fkhujhr 

khtj;ij> nty;ytha

16/01/2022

716 PV00251751 ujp  ,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

03> jpUts;Stu; tPjp>  

cf;Fsq;Fsk;

16/01/2022

717 PV00251752 gPg;gs;]; khh;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

01> vgKy;y> gKDfk 16/01/2022

718 PV00251753 Nkhrp  
vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 17/c> mkPu; tPjp> jkpo; 

gpupT - 01> rk;khe;Jiw

16/01/2022

719 PV00251754 ];$y; xg; gPB<  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 62> gPl;lu;rd; tPjp> 

nfhOk;G 06

16/01/2022

720 PV00251755 Kj;J  yq;fh (gPtPb) 
vy;Bb

Kj;J ,y;yk;> 

kzpaq;Fsk;> ];fe;jGuk;> 

fpspnehr;rp

16/01/2022

721 PV00251756 B Nf GNshpq;  
md;l; 

Nthl;lh;G&gpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 78> gps;isahu; 

Nfhtpy; Nyd;> 

jpUney;Ntyp Nkw;F> 

aho;g;ghzk;

16/01/2022

722 PV00251757 fphpNal;bt; 

n`d;by;];  (gPtPb) 
vy;Bb

380> Nfhdty> fsdp 16/01/2022

723 PV00251758 G@ ];nfhahh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  72> `hu;l;Nyz;l; 

nurpnld;rp];> kpy;Nydpak; 

rpl;b> Vf;fy> [h-vy

16/01/2022

724 PV00251759 nfkpth  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

171 B1> gs;spKy;y> 

ghze;Jiw

16/01/2022

725 PV00251760 ];ily; nfhd;nry;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 341/5> vk; md;l; 

vk;  nrd;lu;> 2tJ jsk;> 

Nfhl;Nl tPjp>  uh[fpupa

16/01/2022

726 PV00251761 v];.gp. n[Dtpd;  
yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 263/B-1> gjy;njdpa> 
vNunghy> v`ypanfhl

16/01/2022

727 PV00251762 fNdf;l; vf;];Ngh;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

26 PH2> nkhdhu;f; 

nurpnld;rp];> ,y.  89> 

fhyp tPjp> nfhOk;G 03

16/01/2022

728 PV00251763 nthr;r]; ig];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 80> upr;kz;l; `py; 

tPjp> fhyp

16/01/2022

729 PV00251764 j ];Nfgh;]; `g;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 14A> jyJt tPjp> 

ePu;nfhOk;G

16/01/2022

730 PV00251765 = jd;td;jphp kfh 

uhtzh ntj nkJu  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 76/02> eu;rpq; N`hk; 

tPjp> tpy;gpul; lTd;> 

`l;ld;

16/01/2022

731 PV00251766 vNfhd;  
nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

436-440> n[rpkh 

nfhk;g;sf;];> fhyp tPjp> 

nfhOk;G-03

16/01/2022

732 PV00251767 K N ky;b nrd;lh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 33/A> mDuhjGuk; 

tPjp>  jk;Gj;Njfk

16/01/2022

733 PV00251769 kpuh;  yq;fh bNubq; 
(gPtPb) vy;Bb

,y.  29> njw;F Rw;Wtl;l 

tPjp> FUehfy;

16/01/2022

734 PV00251770 frhl; 

mT];jpNuypah  
,d;nt];l;kd;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.25/72> my]; 

khtj;ij> fpupnkl;bKy;y> 

njyp[;[tpy khj;jiw

16/01/2022

735 PV00251771 n[d;nd];l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 7/9> 2/2> Mrpup 

khtj;ij> fSNghtpy

17/01/2022

736 PV00251772 flnrhU (gpiutl;) 

ypkpnll;

283/31A> gioa nfhl;lht 

tPjp> vk;Gy;njdpa> 

ENfnfhl

17/01/2022

737 PV00251773 yf;fp mf;hp gprpd];  
(gpiutl;) ypkpnll;

32> fNyhah> 

`ju];nfhl;Lt

17/01/2022

738 PV00251774 D P \hnul; 

Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

233/2> tp[auhk tPjp> 

nghy;Nyfy> fsdp

17/01/2022

739 PV00251775 ngd;dd;l;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 221> itj;jparhiy 

tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis

17/01/2022

740 PV00251776 j GNshl; gg;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 340/11> kpjf;Fk; 
re;ij fl;blj;njhFjp> 

ng];bad; khtj;ij> 

nfhOk;G 11>

17/01/2022

741 PV00251777 C md;l;  S yq;fh 
N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 8D/157> [atjdfk> 
gj;juKy;y

17/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

742 PV00251778 fpskh; Nth;f;]; 

fphpNa\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

3/B 128> vf;];gpu]; 

epthr> [aypafk> 

nghy;f];Nrhtpl;l.

17/01/2022

743 PV00251779 rhh;s;];  yq;fh 
gpy;bq; fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 129/1> 1/1> ghnfhlh 
tPjp>  gpl;lNfhl;Nl> 

ENfnfhl

17/01/2022

744 PV00251780 20 t[pu 
nltnyhg;kd;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

15> tprhfh tPjp>  

nfhOk;G 04

17/01/2022

745 PV00251781 mkhah ng\d; 

];Nlhh;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 450/B> gpujhd tPjp> 
ePh;nfhOk;G 

17/01/2022

746 PV00251782 tf;dh; ghh;kh  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  33> kfNynfhl> 

ntaq;nfhl

17/01/2022

747 PV00251783 v]; Nf 

fd;ry;Nl\d; md;l; 

Nkd;gth;  Nrh;tpr];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 132> 133> Xnuf;]; 

rpl;b> Vf;fy> [h-vy.

17/01/2022

748 PV00251784 ,k;gpnu];]h FNsh 

khh;f;  (gPtPb) vy;Bb
,y. 11> b n[ha;rh 

mntd;A+> njtl;l tPjp>  

uhfk

17/01/2022

749 PV00251785 ];Nyh  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  77> iyl; `T]; 

tPjp> Nfhl;il> fhyp

17/01/2022

750 PV00251786 ak; tpyh  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  77> iyl; `T]; 

tPjp> Nfhl;il> fhyp

17/01/2022

751 PV00251787 fphpNanlhg;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 63A-3/2> 
RNdj;uhNjtp tPjp>  

nfh`{tiy

17/01/2022

752 PV00251788 rjh;d; mf;hpfy;r;rh; 

nltnyhg;kd;l;  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 215> fz;b tPjp> 

tufhnghy

17/01/2022

753 PV00251789 F md;l;  K bNubq; 
fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 211> n`k;khjfk 

tPjp> khtndy;y

17/01/2022

754 PV00251790 NlhNah N\hfp  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 520/4> iyd; rpl;b> 

fy`Nfy> fNynty

17/01/2022

755 PV00251791 gphPjp]; nu];gpNul;lhp  
nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 29> nghy;N`d;;nfhl 

tPjp> nfhOk;G 06

17/01/2022

756 PV00251792 m];jh  
vd;lh;gpiur];  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

,y. 60> f`tj;j> 

mk;gj;njd;d> fz;b

17/01/2022

757 PV00251793 bNubq; 

nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.  122/1A> fTjhd 
tPjp>  nj`ptis

17/01/2022

758 PV00251794 vk;tp mf;th  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 94/179/E 
`pf;f`ye;j> 

fynfbN`d

17/01/2022

759 PV00251795 eFaPg; n[k;];  
(gPtPb) vy;Bb

13> gpuhd;rp]; tPjp> 

nts;stj;ij> nfhOk;G 6

17/01/2022

760 PV00251796 by;rp Xh;fdpf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 463> nfh];]pd;d> 

fNzKy;y

17/01/2022

761 PV00251797 ePyfphp ];gh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 412> jk;Gs;s tPjp> 

Flh kPf];ntt> `gud.

17/01/2022

762 PV00251798 APK ];By; 

ngg;hpNf\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

fe;jTilahu; Nyd;> 

gUj;jpj;Jiw> aho;g;ghzk;

17/01/2022

763 PV00251799 A B [g;dh 
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

MQ;rNeau; Nfhtpy;> 

kUjdhklk;> aho;g;ghzk;

17/01/2022

764 PV00251800 Rjj; bNubq; 

(gpiutl;) ypkpnll;

268A jygj;gpl;ba tPjp> 
jygj;gpl;ba> ENfnfhl

17/01/2022

765 PV00251801 yq;fh nutpty;  
fk;gdp (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 14> my;gu;l; fpurd;l;> 

nfhOk;G 7

17/01/2022

766 PV00251802 vd; RR 

Nyz;l;];Nfgh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 12/04> 8tJ 
Nyd;> tpNtfuhk tPjp>  

af;fh`Yt

17/01/2022

767 PV00251803 netp]; vNfhtpy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 320> rpyhgk; tPjp> 

ntd;dg;Gt

17/01/2022

768 PV00251804 [d[a nfg;gply;  
,d;nt];l;kd;l;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 282/150> RNkjq;fuh 
gs;sp tPjp>  4tJ iky; 

Ngh];l;> jpUNfhzkiy

17/01/2022

769 PV00251805 Nfhy;ld; FNuht;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

114> fl;Ltd tPjp> 

N`hkhfk.

17/01/2022

770 PV00251806 S md;l;  H 
,;k;Nghh;l;]; md;l; 

vf;];Nghh;l;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 67/17> Gjpa tPjp> 
kFYt> fhyp

18/01/2022

771 PV00251807 ilNf 

nyh[p];bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 53/C> 
mgQ;rpNftj;ij> 

Fkhujhr khtj;ij> 

ntypNtupa> khj;jiw

18/01/2022

772 PV00251808 gphpq;fp n`ahh; 

md;l; gpa+l;b 

Nfhzh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 104A gioa 

tPjp>  ePh;nfhOk;G tPjp>  

fZtd> [h-vy. 

18/01/2022

773 PV00251809 n`y  yq;fh 
,d;nt];l;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 95> fe;j cl tj;j> 

nkNyfk> NtTl

18/01/2022

774 PV00251810 my;Nghd;]; mf;th 

fy;r;rh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 42> nrd;. N[k;]; 

tPjp>  FUefu;> 

aho;g;ghzk;

18/01/2022

775 PV00251811 rpth \pg; fhh;Nfh  
(gpiutl;) ypkpnll;

5 rpj;jp tpdhafu; tPjp> 

ehtw;Fop Nkw;F> ifjb

18/01/2022

776 PV00251812 S md;l; T 
vd;[pdpah;];  (gPtPb) 
vy;Bb

439/8A> i`nyty; tPjp> 

ehtpd;d> k`ufk

18/01/2022

777 PV00251813 A N S nfahh; 
N`hk;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 16/36> Rw;Wtl;l tPjp> 
Gdpj gpNah khtj;ij> 

fe;jhid

18/01/2022

778 PV00251814 N J T ntd;rh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 307> nfhOk;G tPjp> 

fpupte;jy> mtprhtis

18/01/2022

779 PV00251815 T C T N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 15G> rKu;j;jp 

khtj;ij> gpNuNkre;jpu 

tj;ij> jpk;gpupf];fLt> 

ePu;nfhOk;G

18/01/2022

780 PV00251816 vNfhntahh;  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 4/3> n`l;[]; 

Nfhu;l; nurpnld;rp> #18> 
n`l;[]; Nfhu;l; tPjp> 

nfhOk;G 10

18/01/2022

781 PV00251817 K D iu]; 

nld;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

51/1E> FUFyht> uhfk 18/01/2022

782 PV00251818 kpk; bNubq;;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

309/17/G3 1tJ Nyd;> 
gpud;bahtj;ij> 

nty;yk;gpl;b

18/01/2022

783 PV00251819 ];khh;l; gp rp 

nfhk;gpa+l;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 200A/2/1> tf;nty;y 
tPjp>  fhyp

18/01/2022

784 PV00251820 mt;th FNshjpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 469/A> ku;j;jpDFU 

khtj;ij> vw;NluKy;y> 

tj;jis

18/01/2022

785 PV00251821 jpNd\; iu];  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

66/1> Nahjh vy 
gynfhl;Lt> 

`pq;Fuhf;nfhl

18/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

786 PV00251822 n\hg; bNul;  (gPtPb) 
vy;Bb

78> rpwp Fsk; tj;j> 

ky;ytg;gpl;ba> FUehfy;> 

,yq;if.

18/01/2022

787 PV00251823 Etu tj;j 

gpshd;Nl\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 61> Nfhtpy; tPjp>  

14tJ iky; Ngh];l;> 

tdhj;jtpy;Y> Gj;jsk;.

18/01/2022

788 PV00251824 S  md;l;  S 
fd;];l;uf;\d; 

nkNd[;kd;l; GROUP 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 37> tst 

njhopy;Jiw tyak;> 

vk;gpypgpl;ba

18/01/2022

789 PV00251825 eph;kdp FW}g; 

V[d;rp];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 99> 1/1> nfhOk;G 

tPjp> FUehfy;

18/01/2022

790 PV00251826 rhNfh n[k;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 253/2A> fhyp tPjp>  
nts;stj;ij nfhOk;G-06

18/01/2022

791 PV00251827 fyh rpl; /gd;];l; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 325/2> k`paq;fd 

tPjp> gJis

18/01/2022

792 PV00251828 Mh;kd;[P <-nfhkh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 19> 2tJ jsk;> R. 
A. b nky; khtj;ij> 

Lg;spNf\d; tPjp>  

nfhOk;G - 04

18/01/2022

793 PV00251829 tpd;Nt khh; nfhk;  
(gpiutl;) ypkpnll;

115> fLthty tPjp> 

k`ufk

18/01/2022

794 PV00251830 mk;gh nlf;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 46/5C> u[ khtj;ij> 

,uj;kyhd

18/01/2022

795 PV00251831 tpFk; mf;Nuh  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

665-D8> khspfhtj;ij 

tPjp> mut;ty> 

gd;dpgpl;ba.

18/01/2022

796 PV00251832 PC Nth;f;n\hg;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 39/15> Nghu;r;R+d; 
Mu;Nfl;> fhyp tPjp>  

nfhOk;G-04

18/01/2022

797 PV00251833 U S gpshd;Nl\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 19 1/1> ghlrhiy 

Nyd;> nfhOk;G 03

18/01/2022

798 PV00251835 gphpy;ypad;]; 

FNshgy; 

N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 68> mYNghf`tj;j> 

mz;lu;rd; tPjp> 

nj`ptis

18/01/2022

799 PV00251836 rpdf; n[k;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 31/11 Nrhdfj; 
njU> fSj;Jiw> njw;F> 

fSj;Jiw.

18/01/2022

800 PV00251837 epy;yk;g vNfh 

fpwPd;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 02> Nkup Nyz;l; 

tj;j> mYtyf re;jp> 

epahkp> fy`h

18/01/2022

801 PV00251838 ud;Kj;J 

N`hy;bq;;]; (gPtPb) 

vy;Bb 

,y. 361> gpujhd tPjp> 

mk;gyhq;nfhl

18/01/2022

802 PV00251839 bhPk; N`hk; 

gpy;lh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

rk;Gf;Fsk;> fy;kL efu;> 

fpspnehr;rp

18/01/2022

803 PV00251840 iyrpak; 

gpNs];kd;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 3/1> Nukz;l; tPjp>  

ENfnfhl

18/01/2022

804 PV00251841 Nkhjh Nghl;Nlhfpugp  
(gPtPb) vy;Bb

41> vynfhy;y> fz;b 18/01/2022

805 PV00251842 j Xh;fdpf; lr; ghh;k;  
(gpiutl;) ypkpnll;

170/2> cLthty> 

fl;Lf];njhl;l

18/01/2022

806 PV00251843 mkpy nf];;l; md;l; 

nu];^ud;l; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 62> jpUNfhzkiy 

tPjp> `guiz

18/01/2022

807 PV00251844 gpd; nkf;];  
vd;[pdpahpq; 

(gpiutl;) ypkpnll;

206/8/12> glye;jN`d 

tPjp> nfhj;jl;Lt

18/01/2022

808 PV00251845 tpd;FYk;.nfhk;  
(gPtPb) vy;Bb

616/9> Njrpq;f tPjp> 
ngytj;j

18/01/2022

809 PV00251846 ngl;n\hg;gh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 539> khjpnty tPjp>  

jytj;Jnfhl

18/01/2022

810 PV00251847 yf;fp B ngf;lhp 

`pdpJk  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 16 B> = 

N`khde;jh khtj;ij> 

glfd;tpy> fhyp

18/01/2022

811 PV00251848 vuh ];fpd; Nyg;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 18> mYj;tj;j tPjp> 

jpfd> u[nty;y

18/01/2022

812 PV00251849 gpf; n\hg;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 132/2/9> `py; rpl;b 

th;j;jf fl;blj;njhFjp;> 

b.v];. Nrdehaf;f tPjp> 

fz;b

18/01/2022

813 PV00251850 yf;fp iu];  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 16B> = N`khde;jh 

khtj;ij> glfd;tpy> 

fhyp

18/01/2022

814 PV00251851 W S nfhk;gpa+l;lh;];  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 9> Mu;Nfl;> 

nff;fpuht> mDuhjGuk;>

18/01/2022

815 PV00251852 S K Y vd;[pdpahpq; 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 06 Rw;W tPjp> 

gj;jynfju> ntaq;nfhl

18/01/2022

816 PV00251853 <bAb];  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 296/7 > gpiuk; 

/g;A+r;ru; rpl;b> tl;lnuf> 

ghJf;f

18/01/2022

817 PV00251854 tpj;Nahjah Nahfh 

rq;fy;g (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 182> Nahfh thr> 

gyhq;nfhl

18/01/2022

818 PV00251855 `dp gP Gulf;\d; 

md;;l; b];l;hpgpa+\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 71> nkhd;dd;Fsk> 

fy;fKt

18/01/2022

819 PV00251856 `T]; xg;  CCTV 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 7/C> Gjpa fz;b 

tPjp> ehud;ty> fk;g`h

18/01/2022

820 PV00251857 V4 nel;]PNuh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 52/E/1> glfk 
tlf;F> [h-vy

18/01/2022

821 PV00251858 ,a;d;Jrhd; Gugh;l;b 

nltygh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 120/1> 3tJ jsk;> 
ehzafhu khtj;ij> 

uh[fpupa

18/01/2022

822 PV00251859 M D M R ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

639/9/A> fhyp tPjp> 
fSj;Jiw njw;F

18/01/2022

823 PV00251860 L.M.L 
fd;];l;uf;\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y 488 N[> 

gl;Lnfju gpujhd 

tPjp> jpUtdnfl;ba> 

,uj;jpdGup

18/01/2022

824 PV00251861 nu];ig]; gpndk;  
(gpiutl;) ypkpnll;

ntj;Njt khtj;ij> 

ntuy;yfk> myt;t

19/01/2022

825 PV00251862 vg;gpdpl;b  bNubq; 
mtd;a+  (gPtPb) 
vy;Bb

752> lhf;lh; nldp];lh; 

b rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 09.

19/01/2022

826 PV00251863 urfjh  (gPtPb) 
vy;Bb

717/2> kjpd;dnfhl> 
uh[fpupa

19/01/2022

827 PV00251864 rkpd;u v]l;];   
nkNd[;kd;l; 

(gpiutl;) ypkpnll;

194> fSj;Jiw tPjp> 

gz;lhufk

19/01/2022

828 PV00251865 Nrrj;  rpNyhd;  
(gPtPb) vy;Bb

577/2/A> gpl;lNfhl;Nl> 
Nfhl;Nl

19/01/2022

829 PV00251866 fphpNal; tpf;Nlhhpah 

ngy];  (gPtPb) 
vy;Bb

nguil]; FUtpl;l> 

,uj;jpdGup

19/01/2022

830 PV00251867 yf;fp B ngf;lhp 

nfhl;lht  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.16B> = N`kde;j 

khtj;ij> glfd;tpy> 

fhyp

19/01/2022

831 PV00251868 ];lhh; vl;[;  
buty;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 71> buPk; rpl;b> 

FULtj;j> NfhdKy;y> 

fhyp

19/01/2022



232022 மார்ச் 29 செவ்ாய்க்கிழமம 29–03–2022

mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

832 PV00251869 ypNahnlf;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 152/6> gpuf;uk 
khtj;ij> N`hfe;ju 

tlf;F> N`hfe;ju.

19/01/2022

833 PV00251870 Nehh;j; Nt  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 120> kPupfk tPjp> 

ePu;nfhOk;G.

19/01/2022

834 PV00251871 rUnfj;j Xh;fdpf;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

122C> nguFk;gh 
khtj;ij> Nffhiy

19/01/2022

835 PV00251872 N I yq;fh  bNul; 
(gPtPb) vy;Bb

601/208F> [a khtj;ij> 

tpkhd epiya tPjp> 

mEuhjGuk;

19/01/2022

836 PV00251873 mNudh Ner;rh; 

nfhnfhdl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 158> Nfhdtpy 

tlf;F> jq;nfhLt.

19/01/2022

837 PV00251874 irgh; Nrg;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 793/1> Nru;r; tPjp>  
nkj gpl;bgd> ePu;nfhOk;G

19/01/2022

838 PV00251876 D K F FW}g;  (gPtPb) 
vy;Bb

470/10> i`nyty; tPjp> 

khFk;Gu> gd;dpg;gpl;ba

19/01/2022

839 PV00251877 Fkhurpq;f  
vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

272/C> nejfKt Nkw;F> 

nfhl;Lnfhl

19/01/2022

840 PV00251878 ngynfhd;kTd;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

15/24> jYgpl;ba tPjp> 

k`u> fltj;ij.

19/01/2022

841 PV00251879 Y R P Nubad;l;  
(gPtPb) vy;Bb

85/10 nfhl;lhQ;Nrid 

tPjp;> nfhOk;G-13

19/01/2022

842 PV00251880 TSK fd;];l;uf;\d; 

md;l; 

b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 11/35/2> kj;jpa 
Kfhk;-06> mk;ghiw

19/01/2022

843 PV00251881 jpq;Nfhfpuhk;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 82 1/1> ngq;fpuptj;j 
tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

19/01/2022

844 PV00251882 ik tp\d; I 

nrdy; nrd;lh;  
(gPtPb) vy;Bb

59 ikj;hpghy 

Nrdhehaf;f khtj;ij> 

Ngq;f; lTd;> mEuhjGuk;

19/01/2022

845 PV00251883 rpak;gygpl;ba md;l; 

rd;];  (gPtPb) vy;Bb
,y. 647/C/1> af;fJt> 
[h-vy

19/01/2022

846 PV00251885 fpsPl; rpl;b]; md;l; 

irf;fps; vfdkpf; 

nltnyhg;k;l;  
(gPtPb) vy;Bb

188C> n`huNg> uhfk 19/01/2022

847 PV00251886 J M ,;k;Nghh;l;]; 

md;l;  vf;];Nghh;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

320/2> mny`ptj;j> 

ntypru> uhfk

19/01/2022

848 PV00251887 ];khh; mf;Nuh  
md;l;  bNubq; 
(gpiutl;) ypkpnll;

Nfhtpy; tPjp>  

ntdpty;yfLt> myt;t

19/01/2022

849 PV00251888 rtp rf;jp  
,d;nt];l;kd;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 9> nrndtpuj;d tPjp> 

n`e;jy> tj;jis

19/01/2022

850 PV00251889 irkh  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

69/A/1> k`gj;Njfk> 

gioa efuk;> khjk;Ng

19/01/2022

851 PV00251890 fpwTd; fpt;  (gPtPb) 
vy;Bb

139/B> kTz;l; ghuil];> 

FUnjdpNa> fz;b

19/01/2022

852 PV00251891 gpnsf;T];l; ghh;k; 

`T];  (gPtPb) 
vy;Bb

Nyhtu; gpshf;Tl;> 

fpuhtzhfk tPjp> 

epfNghj> ngufy

19/01/2022

853 PV00251892 N S Ngh;Nghkd;];  
(gPtPb) vy;Bb

259/1> tp[a FkhuJq;f 
khtj;ij> fpUyg;gid> 

nfhOk;G 05

19/01/2022

854 PV00251893 &th; 

nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 1/29> Gjpa efuk;> 
khjk;Ng

19/01/2022

855 PV00251894 bnuhg;kp 

buhd;];Nghh;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 220/1> = 

Nrhkyq;fhu khtj;ij> 

khfk;kd> N`hkhfk

19/01/2022

856 PV00251895 rpNyhd; nghhpd; 

vk;Nsha;kd;l; 

gpANuh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  255 C> me;juf`h 

tPjp> fYNjty 

ghze;Jiw

19/01/2022

857 PV00251896 jpD[a  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y.  6> ePjpkd;w 

FWf;Fj;njU> 

khtndy;y

19/01/2022

858 PV00251897 Nlhf;Nah  buty;]; 

md;l; Lth;]; (gPtPb) 

vy;Bb

25/A> Nyhl;l]; tPjp>  

ju;fh lTd;> ,yq;if

19/01/2022

859 PV00251898 nuf;];kpdh  (gPtPb) 
vy;Bb

49> ngf;Nffk> 

ghze;Jiw

19/01/2022

860 PV00251899 ];fpshh;f;  
vbANf\d; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 1100/1> gd;dpg;gpl;ba 
tPjp> gj;juKy;y.

19/01/2022

861 PV00251900 vbA nfliy];l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 133/D> m`yNg 

tPjp>  fl;Lthty> 

nghuy];fKt

19/01/2022

862 PV00251901 vbAvk;g;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y 69 Bd; ];Nlhd; 

gpNs];> nfhOk;G 03

19/01/2022

863 PV00251902 nul; FNshjpq;  
(gPtPb) vy;Bb

418/6/A> FyJq;f 
khtj;ij> khFk;Gu

19/01/2022

864 PV00251903 n`hypNl]; tPrh  
md;l;  Lth;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 171/5/5> gjpypaJLt 
tPjp> `{Dgpl;ba> 

tj;jis.

19/01/2022

865 PV00251904 fk;gl;b  rpNyhd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 10> J}ttj;ij> 

gjPfk

19/01/2022

866 PV00251905 P S S vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

31> nfhul;Lt tj;j> 

gj;Njfk njw;F> 

Nfhl;lnfhl> khj;jiw

19/01/2022

867 PV00251906 el;rp.vy;Nf  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 382/8> uj;dhuhk 
khtj;ij> 2tJ Nyd;> 

N`hfe;ju

19/01/2022

868 PV00251907 jpjpY bhPk; 

N`hk;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 70/12A> vy;gu;l; gPup]; 

khtj;ij> n`huz

19/01/2022

869 PV00251908 uhld;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 84> Gjpa Nrhdfj; 

njU> nfhOk;G - 12.

20/01/2022

870 PV00251909 D md;l;  S  gprpd];  
nkNd[;kd;l; 

Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

185> G`{gjp cLfk tPjp> 

FUyd> ghJf;f

20/01/2022

871 PV00251910 R P ,wg;gh;  Gulf;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

Euhzp ,z;l];l;upay; 

v];Nll;> rpyhgk; tPjp>  

itf;fhy

20/01/2022

872 PV00251911 ee;jd 

,nyf;l;hpfy;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 40C> itj;jparhiy 

tPjp>  ehnfhl> 

fSj;Jiw

20/01/2022

873 PV00251912 nrud;bg; fpNud;l; 

gd;Fntl;  (gPtPb) 
vy;Bb

60 B/1> = rq;fuh[ 

khtj;ij> nfhOk;G 10

20/01/2022

874 PV00251913 R M I T nfk;g];  
(gPtPb) vy;Bb

493/5> khnfhy tlf;F> 
khnfhy

20/01/2022

875 PV00251914 Vh;j;Nrhq; nfgply;  
(gpiutl;) ypkpnll;

29/5> vyp Nyd;> 
Kfj;Jthuk;;> nfhOk;G 15

20/01/2022

876 PV00251915 ];if yq;fh xapy; 

khh;l;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

85/F> kdJq;f khtj;ij> 

N`hkhfk.

20/01/2022

877 PV00251916 epry kPbah  (gPtPb) 
vy;Bb

~~epry||> ypaq;nfhy;y> 

Nfhtpy;kl> clJk;gu

20/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

878 PV00251917 `hdp  
fd;];l;uf;\d; md;l;  
vd;[pdpahpq; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 01> my; mf;]h> 

1tJ Nyd;> fl;ilahW> 

fpz;zpah-02

20/01/2022

879 PV00251918 A S A gpy;lh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

120/3> fyGfk> nkhue;JLt 20/01/2022

880 PV00251919 XR ];gh  (gpiutl;) 

ypkpnll;

49/B> fpupg;]; tPjp>  fhyp 20/01/2022

881 PV00251920 fhk; nurpld;]; 

Nyf;irl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 26/07> rpupy; V 

[aRe;ju khtj;ij> fz;b

20/01/2022

882 PV00251921 tpd;g+l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 256> uygdht 

nfhydp> nehr;rpahfk 

(50200)> mEuhjGuk;

20/01/2022

883 PV00251922 G S fpNud;l; Rg;gh;  
(gPtPb) vy;Bb

38/24> tp[auh[ khtj;ij> 

nejpkhy> nj`ptis

20/01/2022

884 PV00251923 biufpq; rpNyhd;  
(gpiutl;) ypkpnll;

27> Nuhrtj;j> `Pu];]fy 

tPjp> fz;b

20/01/2022

885 PV00251924 fN]  N`hy;bq; 

(gpiutl;) ypkpnll;

47/C/3> k`hnty 

tPjp>  ce;JUnfhl> 

nghy;f];Xtpl;l.

20/01/2022

886 PV00251925 ty;nlf;]; nfgply;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 9> ghu;f; fhu;ld;];> 

nfhOk;G 5

20/01/2022

887 PV00251926 rhuh Rj;uh  rpNyhd;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  18/39> uPn[d;l;]; 

ghu;f;> tstj;j tPjp>  

ENfnfhl

20/01/2022

888 PV00251927 D. P. R. ,d;];bba+l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 1203> tyak; V> 4tJ 

Nyd;> kpy;Nydpak; rpl;b> 

mj;JUfpupa

20/01/2022

889 PV00251928 rpNyhd;  Nuhh; 
n`hypNl];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 34> 1/1> jpf;fyh tPjp>  
nfry;tj;j> ghze;Jiw 

20/01/2022

890 PV00251929 nef;]; ,k;Ngh;l; 

md;l; vf;];Nghh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

33> ju;kNrhf khtj;ij> 

fz;b.

20/01/2022

891 PV00251930 FNshgy; 

ml;th;ilrpq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 331 gp> A+dpl; 03> 

u[ vy> fe;jsha;> 

jpUNfhzkiy

20/01/2022

892 PV00251931 BAH xd;iyd; 

nrhg;gpq;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 40> 2tJ FWf;F tPjp> 

Gj;jsk;

20/01/2022

893 PV00251932 Nrhnfg; /gd;l; 1  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 263> tp[a FkhuJq;f 

khtj;ij> nfhOk;G 05

20/01/2022

894 PV00251933 n[l;Nyh nfhNfh  
(gPtPb) vy;Bb

370/A> fy;uhd 

v];Nll;> `jnghy> 

gz;lhunfh];tj;j

20/01/2022

895 PV00251934 fpl;]; ngh;];l; 

];nlg; gphp ];$y;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 01A> 1/1> `py; fhrpy; 

gpNs];> gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> nfhOk;G 12

20/01/2022

896 PV00251935 nkg;rp  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 175/48> gpf;fupq;]; 

tPjp>  nfhOk;G 13

20/01/2022

897 PV00251936 [pk;Nuh  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 116/1 fhyp tPjp>  

,lk> nkhul;Lt.

20/01/2022

898 PV00251937 `Pypq; ner;Ruy;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 765/5> ajpN`d> 

ky;thd

20/01/2022

899 PV00251938 A P nrhY}\d;]; 

fd;rhy;bq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 135 /gpskpq;Nfh nf];l; 

`T]; md;l; nu];l;^udl;;> 

aj;nj`pKy;y tPjp> 

cztl;Ld> fhyp> 

,yq;if

20/01/2022

900 PV00251939 vth;fpwPd; vf;];Ngh  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 96/1/2> 3tJ Nyd;> 
P. S. ngNuuh khtj;ij> 

khk;Ng> gpypae;jiy.

20/01/2022

901 PV00251940 Aidll; fpl;]; gphp 

];$y; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 150 V> nfhyd;dht 

tPjp> nfhyd;dht 

20/01/2022

902 PV00251941 ept; rk;gj; gpshd;lh; 

vapl;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

nkhud;fNytj;j> 

yp`pdpfpupa> k`hgpl;ba> 

nghj;Jn`u

20/01/2022

903 PV00251942 ik nrg; Gl;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 382> 'nrnd`r" 

cndy;y> gyLt> 

khj;jiw

20/01/2022

904 PV00251943 nkf;]; nghapd;l; 

khh;nfl;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

120 1/1> gpajhr rpupNrd 

khtj;ij> nfhOk;G - 10.

20/01/2022

905 PV00251944 nguil]; 

,d;lh;ne\dy; 

nfhNy[;  (gPtPb) 
vy;Bb

'ghuil]; fpl;B];"> 443> 

Nf.gp. `h[pahu; tPjp> 

Xl;lkhtb 01

20/01/2022

906 PV00251945 GNuhl;Nt  
vbANf\d; (gPtPb) 

vy;Bb

28> yq;fh khjh khtj;ij> 

k`ghNf> uhfk

20/01/2022

907 PV00251946 Mjk;]; lah; 

,d;l];l;hp];  (gPtPb) 
vy;Bb

165/1> fhrpy; tPjp> nfhOk;G 

08> epWtd nrayhsupd; 

mYtyfk;

20/01/2022

908 PV00251947 uh[h  N`hy;bq;]; 

nfgply;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 18> jpTygpl;ba tPjp> 

kPupfk

20/01/2022

909 PV00251948 MR md;l;  MRS. 
mUNd\;  (gPtPb) 
vy;Bb

tpjhidau; tPjp> itutu; 

Nfhtpyb> trhtpshd; 

njw;F> trhtpshd;> 

aho;g;ghzk;.

20/01/2022

910 PV00251949 gpNul; Nfhzh;  
(gPtPb) vy;Bb

537/2B> ajpN`dh tPjp>  

ky;thd

20/01/2022

911 PV00251950 C W ];khh;l; hpaypl;b  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 340-1/1> Nyf; tPjp>  

nghuy];fKt

20/01/2022

912 PV00251951 gpnsf; n`l; 

N`hl;ly; md;l; 

nu];^ud;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 23/16 E> U`{DGu> 

nuhgl; Fztu;jd 

khtj;ij> gj;juKy;y

20/01/2022

913 PV00251952 ]k; yq;fh 

,k;ngf;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 59/2/8> nrl;bahh; 

njU> nfhOk;G-11

20/01/2022

914 PV00251953 Nah\pd;nah  bNubq; 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 33/2> N`hu;ld; 

gpNs];> nfhOk;G-07

20/01/2022

915 PV00251954 gpNgha tpyh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  77> iyl; `T]; 

tPjp> Nfhl;il> fhyp

20/01/2022

916 PV00251955 epdh tpyh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  77> iyl; `T]; 

tPjp> Nfhl;il> fhyp

20/01/2022

917 PV00251956 <];l;ud; Xh;fdpf; 

mf;Nuh 

nltnyhg;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

gpujhd tPjp> Maj;jpakiy> 

kl;lf;fsg;G

20/01/2022

918 PV00251957 Nfhnry;yh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 41> Jk;kynjdpa 

tlf;F> ntd;dg;Gt

20/01/2022

919 PV00251958 ng];;l;Nfh yq;fh 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 348> gpujhd tPjp> 

fy;Kid

20/01/2022

920 PV00251959 j bNul;]; ikd;]; 

ngl;Nuhypak; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 315> nrl;bahH njU> 

nfhOk;G 11

20/01/2022

921 PV00251960 GS tp\d; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 85/1> gpupd;]; tPjp>  

nfhOk;G 11

20/01/2022

922 PV00251961 nfk; ner;Ruy;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 149> mq;fKt> 

ghJf;f 

20/01/2022

923 PV00251962 thrdh  bNubq; 
,d;nt];l;kd;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 310> ePu;nfhOk;G tPjp>  

ntypru> uhfk

20/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

924 PV00251963 rpNyhd; fhh; 

vf;]]hp];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. A 42/8> Jk;GYtht> 

n`k;khjfk

20/01/2022

925 PV00251965 gpdpl;;]; FNshgy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 04> 01tJ FWf;F 

tPjp> gpujhd tPjp> 

ePu;nfhOk;G

20/01/2022

926 PV00251966 fpN\hh; mdpky; gPl; 
(gpiutl;) ypkpnll;

16/2> rjhu k`h Njthy 

tPjp>  ngj;jpahnfhl> 

fsdp

20/01/2022

927 PV00251968 J I T N`hk;]; (gPtPb) 
vy;Bb

41> = ruzq;fu tPjp> 

fSNghtpy> nj`ptis

20/01/2022

928 PV00251969 rhh;b ,k;Nghh;l; 

md;l; vf;];Nghh;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 100> gpujhd tPjp> 

jpaj;jyht

20/01/2022

929 PV00251970 rpNyhd; b[ply; 

gphpd;lh;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 29> tpy;nfhl> tj;j> 

FUehfy;

20/01/2022

930 PV00251971 U.K. nkbfy;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 80/82> epA+`hk; 

rJf;fk;> nfhOk;G 13

20/01/2022

931 PV00251972 gpujh;]; gPr; N`hk; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 111> gpl;bnty;y> 

G+]h

20/01/2022

932 PV00251973 rkpd;uh Gugh;b 

nltnyhgh;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

194> fSj;Jiw tPjp> 

gz;lhufk

20/01/2022

933 PV00251974 <];thp nf];l; 

md;l; akp Nfl;lhpq; 

(gPtPb) vy;Bb

43-B> n`a;f; tPjp> 

gk;gyg;gpl;b nfhOk;G -4

20/01/2022

934 PV00251975 J M P vd;[pdpah;];  
(gPtPb) vy;Bb

rPytd;\ khtj;ij> 

Nghf`tj;j> m`q;fk 

kj;jp

20/01/2022

935 PV00251976 ^^  ,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 55B> ~~epry||> 

`d;rfpup tPjp>  fk;g`h

20/01/2022

936 PV00251977 ];l;hPk; nrd;rhp  
vf;];Nghh;l;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 662> mSj;khtj;ij 

tPjp> kl;lf;Fsp> 

nfhOk;G 15

20/01/2022

937 PV00251978 ikyq;fh 

Nthy;Nry;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 46 A> =P Rkq;fy 

tPjp>  uj;kyhid

20/01/2022

938 PV00251979 gpl; md;l; ig  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 75/49U> muypa 

cad> njghdk> 

gd;dpg;gpl;ba

21/01/2022

939 PV00251980 B md;l;  S  tPrh 
fd;rhy;ld;]p  
(gPtPb) vy;Bb

065> 4tJ FWf;F tPjp> 

gUj;jpj;Jiw> aho;g;ghzk;

21/01/2022

940 PV00251981 ml;ahh; Mde;j 

gthd;]; v];v];  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

17> ];ughp fhh;ld;];> 

nfhOk;G 4

21/01/2022

941 PV00251982 TT nfhk;gpa+l;lh; 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 05> fTd;rpy; Nyd;> 

nj`ptis

21/01/2022

942 PV00251983 E9 fhh;Nfh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 6/15/1 1tJ Nyd; 
uztf;ftj;j tPjp> 

fyy;nfhl> gd;dpg;gpl;ba.

21/01/2022

943 PV00251984 M S N vNfh 
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 11> nfh];]pd;d

tPjp> gufe;njdpa> 

,k;Gy;nfhl.

21/01/2022

944 PV00251985 fhd; 

xl;Nlhnkhigy;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 11>2/1> 13tJ Nyd;> 
nfhOk;G 03

21/01/2022

945 PV00251986 nra;Nyh  
vf;];Nghh;l;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y 428/7 JLnfKD 

khtj;ij> jyq;fk 

tlf;F> gj;juKy;y

21/01/2022

946 PV00251987 S  md;l;  D b];dp  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 21/1A> Gj;fKt tPjp>  

uh[fpupa

21/01/2022

947 PV00251988 gpiutl; 

f];l;uik]; gprpd]; 

Nfbtp (gpiutl;) 

ypkpnll;

1C> fPjhQ;ryp gpNs];>  

nfhOk;G 03

21/01/2022

948 PV00251989 Nehh;j;nt];l; 

mf;Nuh ghh;k; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 104/8A> nlk;gps;u;]; 

tPjp>  fy;fpir

21/01/2022

949 PV00251990 fpNul; fpuhg; 

(gpiutl;) ypkpnll;

549/b> rp`py> ghuil]; 

gpNs];> uhfk

21/01/2022

950 PV00251991 fUzh nkl;u]; 

nrd;lh; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 200> nrl;bahh; njU>  

nfhOk;G - 11

21/01/2022

951 PV00251992 t]Pk;  N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 154 1/1 ehfyfk; 
tPjp> nfhOk;G 14

21/01/2022

952 PV00251993 Nkhh;dpq; ];lhh; 

hpNrhh;l;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  55/1A> 
gyq;fj;Jiw> 

nfhr;rpf;fil

21/01/2022

953 PV00251994 mf;Nuh Xh;fdpf; 

Ngh;biyrh;  (gPtPb) 
vy;Bb

8> b nghd;Nrfh gpNs];>  

nfhOk;G 5

21/01/2022

954 PV00251995 n`a;dp]; yq;fh 

(gPtPb) vy;Bb

265/C/2> 
`Gf`ajnjd;d> 

`d;nj];]> fz;b

21/01/2022

955 PV00251996 gpuhd;]; tpyh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  08> ghu;d;]; 

mntd;A+> fy;fpir

21/01/2022

956 PV00251998 A.A.S. Nkd;gth; 
rg;sah;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 66A> Xtpl;l 
khtj;ij> gq;fshtj;j> 

khNghy

21/01/2022

957 PV00251999 Mjy nkly;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

fe;Njfy tj;j> 

fJUnty;y> tlfl

21/01/2022

958 PV00252000 fpwPd; rpl;b 

nltygh;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 06. S.H j`hehaf;f 

khtj;ij> fSnty;y> 

fhyp

21/01/2022

959 PV00252001 fpl;]; (gPtPb) vy;Bb n[d;dp nfhl;; Nfhg;gha; 

njw;F> Nfhg;gha;> 

aho;g;ghzk;

21/01/2022

960 PV00252002 D T A N N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 54/9> epfhNg tPjp>  
nejpkhy> nj`ptis

21/01/2022

961 PV00252003 M F 66 rpf;Fhpl;b 
Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

BR 3/5> khdpq; lTd; 
`T]; fl;blj;njhFjp;> 

kq;fs tPjp> ehuN`d;gpl;b

21/01/2022

962 PV00252004 iul;ngy];.vy;Nf  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 11> vjpuptPu tPjp> 

nj`ptis

21/01/2022

963 PV00252005 V gps]; gprpd];  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

538/12B 3/6> 
mSj;khtj;ij tPjp>  

nfhOk;G 15

21/01/2022

964 PV00252006 URH ,d;Bhpa];  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 32/C> 1tJ Nyd;> 
fpUyg;gid> nfhOk;G 5

21/01/2022

965 PV00252007 ntd;Ruh mf;Nuh 

md;l; ny\h; 

(gpiutl;) ypkpnll;

485/7 V> Fztu;jd 

khtj;ij> tpN[uhk> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

21/01/2022

966 PV00252008 nkfhigl;];  
nrhY}\d; (gPtPb) 

vy;Bb

70/10> fhyp tPjp> 
fy;NjKy;y> nkhul;Lt

21/01/2022

967 PV00252009 nrd; Md;]; 

nkiud;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 360/2 nfdy; tPjp> 
n`e;jiy> tj;jis

21/01/2022

968 PV00252010 hpr;kd;l; Gl;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 260/A> I.D.H tPjp>  
nfhl;bfhtj;ij.

21/01/2022

969 PV00252011 Nuh vd;[pdpahpq; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 56> ,`yfk> 

gz;btpl;l> khj;jis

21/01/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

970 PV00252012 FNshgy; Gu[f;l; 

hpNrhh;]; (gPtPb) 

vy;Bb

rpdkd; fpNud;l; nfhyk;G 

#l; 0861 epiy 8> 77> 

fhyp tPjp> nfhOk;G 3

21/01/2022

971 PV00252013 gpnd]; nfgply; 

ntd;rh;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 23> ENfnfhl tPjp>  

ngg;gpypahd

21/01/2022

972 PV00252014 bhp/g;l;Tl; rTj;  
(gpiutl;) ypkpnll;

M.N mNrhrpNal;]; 

nkNd[;nkd;l; ru;tPr]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;> 

fk;ngdp nrayhsu;fs;> 

,y. 77> iyl; `T]; 

tPjp> Nfhl;il> fhyp

21/01/2022

973 PV00252015 rP md;l; rPl;  
(gpiutl;) ypkpnll;

28> 7/1> N[hrg; Nyd;> 
Lg;spNf\d; tPjp>  

nfhOk;G 04

21/01/2022

974 PV00252016 epdU\; yq;fh 

nkDngf;\hpq;  
(gPtPb) vy;Bb

119B> njhufKt> fz;b 21/01/2022

975 PV00252017 #hpah nfhNfh 

Gulf;l;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

gdq;nfhl Njhl;lk; 

C> tj;Jf`Ky;y> 

ehj;jhz;ba

21/01/2022

976 PV00252018 vk;.b FzNrd 

md;l; ,e;jpuh 

];fpg;lh  (gPtPb) 
vy;Bb

223/15E> ghu;f; Nyd; 
nurpld;rp];> fl;Lthd 

tPjp>  N`hkhfk

21/01/2022

977 PV00252019 rpdh;[p 

n`h];gpypl;b  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 14> 1tJ jsk; = 

gpupaju;\d khtj;ij> 

nfhOk;G 10

21/01/2022

978 PV00252020 D.M vd;[pdpahpq; 
md;l;  fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 112 Gspaq;Fsk;> 

kfh,Yg;gy;yk

21/01/2022

979 PV00252021 FNshgy; 

rg;];l;ub]; 

nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 356> 2tJ Nyd;> 

rkhjhd khtj;ij> 

khnfhy tlf;F> khnfhy

21/01/2022

980 PV00252022 j`k; `pU  (gPtPb) 
vy;Bb

,y 12/3> tj;Nj tst;t> 
ntyptpl;l g`yfk> 

rq;fuh[Gu> fz;b

21/01/2022

981 PV00252023 NkGS  mflkp 

(gPtPb) vy;Bb

222> nguil]; 2> 

khaJd;d khtj;ij> 

kpy;Nydpak; rpl;b> 

mj;JUfpupa

21/01/2022

982 PV00252025 mf;uh FNshjpq; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  128/A> N`hy;F&g; 

g[hu;> mfugj;jd

21/01/2022

983 PV00252026 rhuh`;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 16> nkl;Nuh ghu;f; 

m];tj;Jk> FUehfy;

21/01/2022

984 PV00252027 rpNyhd;  
vd;[pdpahpq; 

rg;isah;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 22/1A> fTlhd tPjp>  
nj`ptis

21/01/2022

985 PV00252028 nlfpANkh  
(gpiutl;) ypkpnll;

2tJ jsk;> ngu;dhu;l;]; 

gprpd]; ghu;f;> ,y.  

106> Jl;LnfKD tPjp> 

nj`ptis.

21/01/2022

986 PV00252029 A.J. tpG\h rY}d;  

md;l; ];gh  (gPtPb) 
vy;Bb

14/B> rkfp khtj;ij> fy;-

vypa> [h-vy

21/01/2022

987 PV00252030 Mh;  md;l; v]; 

,d;l];l;hp];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 64> vu;d];l; gpNs];> 

yf;\gjpa> nkhul;Lt

21/01/2022

988 PV00252031 nrd;l;uy;  
vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  17> FUehfy; tPjp> 

upjpfk> FUehfy;

21/01/2022

989 PV00252032 rpNyhd; Nrd;l; 

Gulf;\d; (gpiutl;) 

ypkpnll;

87-A/T> kPkdnfhl tPjp> 
fyy;nfhl> gd;dpgpl;ba

21/01/2022

990 PV00252033 Rfh; u\;  mflkp 

(gPtPb) vy;Bb

208/E> FUFyht> uhfk 21/01/2022

991 PV00252034 ];ngf;l;uk; 

nrhY}\d;]; 

,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

68/A> ,`yfk 21/01/2022

992 PV00252035 nry;yh ];Nlhh;  
(gPtPb) vy;Bb

322/D> uhkehaf;f 
khtj;ij mut;ty> 

gd;dpg;gpl;ba

21/01/2022

993 PV00252036 gpa+r;rh; FNshgy; 

nlf; (gPtPb) vy;Bb

204/b/18> rKgfuh 

khtj;ij> n`hd;de;ju> 

gpypae;jiy

21/01/2022

994 PV00252037 gpuf;nkbf;  (gPtPb) 
vy;Bb

6/A> TC `T]; jpl;lk;> 

rpq;fuKy;y> fsdp

21/01/2022

995 PV00252038 epfk;Ngh rP g+l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

19/8> fhu;bdy; $Nu tPjp>  

fly; tPjp> ePu;nfhOk;G

21/01/2022

996 PV00252039 rNthhpl;Nlh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 48/A> nfhyk;gje;jpup 
khtj;ij> VJy; Nfhl;Nl

21/01/2022

997 PV00252040 mNyjpah nfk;g];  
(gpiutl;) ypkpnll;

2tJ khb> nkf;yud;]; 

fl;blk;> ,y. 123> 

ngsj;jhNyhf khtj;ij> 

nfhOk;G 4

21/01/2022

998 PV00252041 nyg;  4 I C T 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 76/5> nkj ntypfl 
tPjp>  uh[fpupa

21/01/2022

999 PV00252042 MIF yq;fh (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 47/40A> Mypk; 

tPjp> kQ;Nrhiyr;Nrid> 

fpz;zpah-03> 

jpUNfhzkiy

21/01/2022

1000 PV00252043 ithpl;  yq;fh 
,nyf;l;hpf;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 285 B> nfhOk;G 

tPjp>  Nguhjid.

21/01/2022

1001 PV00252044 gpsl;bdk; 

gg;sp\h;];  (gPtPb) 
vy;Bb

223E> mj;JUfpupa tPjp> 

kygy;y> gd;dpg;gpl;ba

21/01/2022

1002 PV00252045 it];n[d; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 30> Gjpa fpuhkk;> 

Gy;Ndt> fy;Ndt

21/01/2022

1003 PV00252046 Rfpjh ffhNah  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 205/1> Yk;gpdp tPjp>  

ntty;Jt> fsdp

21/01/2022

1004 PV00252047 rpNyhd; n[l;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 154> rpt;uYKy;y> 

eLq;fKt

21/01/2022

1005 PV00252048 xdpf;]; 

nlf;Ndh[p]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 16> fDkNy> 

uQ;rdfk> FUehfy;

21/01/2022

1006 PV00252049 ky;b nghypkh;]; 

md;l; ngf;Nf[pq; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 314> k`uDNfnfhl> 

fltj;ij

21/01/2022

1007 PV00252050 n`h;g; hpitdhp  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 41> Gj;jsk; tPjp> 

FUehfy;

21/01/2022

1008 PV00252051 Q A B rp];lk;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 275/75> 1tJ jsk;> 
OPA tshfk;> Nguhrpupau;. 
];lhd;yp tpN[Re;ju 

khtj;ij> nfhOk;G 07

21/01/2022

1009 PV00252052 tl;];hpdh  
vd;[pdpahpq; (gPtPb) 

vy;Bb

118> fk;gis tPjp> 

ehtyg;gpl;b

21/01/2022

1010 PV00252053 gy;fp]; 

vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

2/1> Nfh;;f;yP]; Njhl;lk;> 

Nky; gpupT> clg;G];]

y;yht

21/01/2022

1011 PV00252054 GS yPg; yq;fh 

mf;Nuh 

nkNd[;kd;l; md;l; 

bnua;dpq; (gpiutl;) 

ypkpnll;

24> nkhunfhy;y> 

`e;jhid> cLnty> 

fz;b.

21/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1012 PV00252055 fphpe;jpnty 

gphpd;nlf;\d; 

vbANf\dy; 

,d;];l;bba+l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y: 27/13> EfN`dtj;j> 

fpupe;jpnty

21/01/2022

1013 PV00252056 rdpd; fpsPdpq; 

Nrh;tp]; md;l; 

Nkd;gth; (gpiutl;) 

ypkpnll;

122/8> "nrd;gjp 
nurpld;rp];"> mj;jpba 

tPjp> nj`ptis

22/01/2022

1014 PV00252057 R I FNshgy; ypq;f;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 670> fhyp tPjp>  

fSj;Jiw njw;F

22/01/2022

1015 PV00252058 ,kh N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

266/10> nghJN`d> 

fzpjGu> tuf;fhnghy

22/01/2022

1016 PV00252059 fe;jNy ntj nfju  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 879/E> myF 14> 

fe;jsha;

22/01/2022

1017 PV00252060 nedrh  
,d;nt];l;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 218> 

fyd;gpe;JDntt>  

vltPunfhy;yht

23/01/2022

1018 PV00252061 nlhf;nkbf;]; gpypq;  
nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 205/5> khj;jis 

tPjp> njhlq;nfhy;y> 

mf;Fwiz 6

23/01/2022

1019 PV00252062 ypf;Ftpl; ];Ngr];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 05> rhu;y]; gpNs];> 

nfhOk;G - 03

23/01/2022

1020 PV00252063 rpghf;fh;]; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 166> = GQ;Qhde;j 

khtj;ij> jpg;gl;l> 

ghze;Jiw

23/01/2022

1021 PV00252064 ];fpd;by;yh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 122/C/1> 
GYf`hnfhl> fNzKy;y

23/01/2022

1022 PV00252065 ngufy mf;Nuh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 582/A1> vfKj;J 

khtj;ij> jytj;Jnfhl

23/01/2022

1023 PV00252066 eNthj 

`hh;l;ntahh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 375/10C>   i`nyty; 

tPjp>  kFk;Gu> 

gd;dpg;gpl;ba

23/01/2022

1024 PV00252068 rj;Jhp bNul;  
Nfhg;gNu\d; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 165> muk;Ngfk> 

`k;NgfKt> jdky;tpy

23/01/2022

1025 PV00252069 R R xl;Nlh 
vf;];gpu];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 34/2A> ngy;ye;ju 
tPjp>  nejpkhy> 

nj`ptis

23/01/2022

1026 PV00252070 rpuh[; ];Nlhh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 31> Nyhrd; tPjp> 

Etnuypah

23/01/2022

1027 PV00252071 hpay; Nu Gugh;b];  
(gPtPb) vy;Bb

thbahtj;j> Flh 

t];fLt> t];fLt

23/01/2022

1028 PV00252072 tpd;nfhd; 

nltnyhg;kd;l;  
rpNyhd;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 23/1/1 uk;ah tPjp>  
nfhOk;G 4

23/01/2022

1029 PV00252073 ];Nkhfpq; `hh;l;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 157> ju;kghy 

khtj;ij> nfhOk;G 07

23/01/2022

1030 PV00252074 n`l; `d;lh;]; 

vbANf\d; 

fd;rhy;ld;]p  
(gPtPb) vy;Bb

3tJ Nyd;> GYf`tj;j> 

ky;fLtht

24/01/2022

1031 PV00252075 R md;l; K  hpay; 
v];Nll; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 23/1/1> k`ufk tPjp> 

nghuy];fKt

24/01/2022

1032 PV00252076 rp];ypq; Nfl;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

188/4> gj;jpunfhl tPjp>  
k`ufk

24/01/2022

1033 PV00252077 nkhlh;]; nkb 

nfahh; 

n`h];gpl;ly;  
(gPtPb) vy;Bb

63> fz;b tPjp>  

rhtfr;Nrup

24/01/2022

1034 PV00252078 rd; hpNah 

MAh;Ntbf;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  77/3C> khnjhy> 
mtprhtis

24/01/2022

1035 PV00252079 gphpd;]; yq;fh 

Vn[d;rp];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 24/1> fNzKy;y 

tPjp> ntypfk;gpba> [h-vy

24/01/2022

1036 PV00252080 gpf;nry; fpa+g;  
(gpiutl;) ypkpnll;

33/2> n`huz tPjp> 

mYNghKy;y> ghze;Jiw

24/01/2022

1037 PV00252081 ild; md;l; bitd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 110> nlypnfhk; tPjp> 

fhj;jhd;Fb  01

24/01/2022

1038 PV00252082 Rf;uh  yq;fh 
vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 40 B> njy;njdpa 
tPjp> klty g[hu;

24/01/2022

1039 PV00252083 jpfl rf;u  (gPtPb) 
vy;Bb

3-3/1 uhkfpU\;zh 

fhu;ld;];> nfhOk;G 6

24/01/2022

1040 PV00252084 ef;rh l;uh  bNubq; 
(gpiutl;) ypkpnll;

302/90> mtprhnty;y 

tPjp> FUzpahtj;ij> 

nty;yk;gpl;b

24/01/2022

1041 PV00252085 R V B bNulh;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 212/53/1/1> Nghjpuh[h 
khtj;ij> nfhOk;G 11

24/01/2022

1042 PV00252086 Ma;\h ];khh;l;]  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 161/2> gs;spthry; 
tPjp>  fy;`pd;d> fz;b

24/01/2022

1043 PV00252087 nlf; 360 

nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 3-60> 3tJ khb 

nk[];bf; rpl;b> 

nfhOk;G - 04

24/01/2022

1044 PV00252088 nrhdpnthf;]; 

,nyl;nuhdpf;];  
(gPtPb) vy;Bb

51> mk;gj;jNy tPjp 

fpl;lk;g`{t> nty;yk;gpl;b

24/01/2022

1045 PV00252089 xg;bfy; nfywp  
(gPtPb) vy;Bb

67> 3tJ FWf;F tPjp> 

kzpak; Njhl;lk;> 

nfhOk;Gj;Jiw> 

aho;g;ghzk;

24/01/2022

1046 PV00252090 J P M vbANf\d; 

fd;rhy;ld;]p  
(gpiutl;) ypkpnll;

263/4> Gjpa tPjp> 
`{Dgpl;ba> tj;jis

24/01/2022

1047 PV00252091 nfhOk;G nfhkh;\y; 

nfhd;l;uf;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 45/6> gpNu G&f; tPjp> 
nfhOk;G 02

24/01/2022

1048 PV00252092 fpuTd; ngl; 

n`h];gpl;ly;  
(gpiutl;) ypkpnll;

23/1> Nru; Vu;d];l; 

b rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 7

24/01/2022

1049 PV00252093 FNshgy; 

fd;l;uf;\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 66> kfe;jdKy;y> 

nkhduhfiy

24/01/2022

1050 PV00252094 tpf;Nlhhpah Nfhl; 

#l;];  (gPtPb) vy;Bb
20/5> 3tJ Nyd;> 
Ngf;fu;]; /ghu;k;> 

khf];njhl;l> Etnuypah

24/01/2022

1051 PV00252095 ngd; ghy; gps];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 369> 5tJ Nyd;> 

eprynjd;d> k`nfypa> 

FUehfy;.

24/01/2022

1052 PV00252096 Gyjprp Gl; Gulf;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 120/26> ngypky; 
cad> mk;guYt tlf;F> 

ntypNtupa.

24/01/2022

1053 PV00252097 rk;-N[  N`hy;bq; 

fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

27A-1/1> gioa nfhl;lht 

tPjp> kpup`hd> ENfnfhl

24/01/2022

1054 PV00252098 iufk;Gu mf;Nuh 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 120> jyht> 

`y;njhl;l> gz;lhufk

24/01/2022

1055 PV00252099 nlhg; By;  bNubq; 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 195/15> upr;kz;by;> 

`Pu];]fy> fz;b

24/01/2022

1056 PV00252100 hPg; jy;Ng  (gPtPb) 
vy;Bb

Nuh];Tl; Njhl;lk;> 

`Gfy> tf;nty;y> fhyp

24/01/2022

1057 PV00252101 l;hpg; fpr;rd;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 25> R.A b nky; 
khtj;ij> nfhOk;G 4

24/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1058 PV00252102 Ma;\h vf;]pk;  
(gPtPb) vy;Bb

299/1> RigjPd; 2tJ 

FWf;F tPjp> kpr;efu;> 

VwhT+u;> kl;lf;fsg;G

24/01/2022

1059 PV00252103 rpdkd;  yq;fh  
];igr];  (gPtPb) 
vy;Bb

29/1> nrndup]; tj;j> 

fpupDNf> fue;njdpa

24/01/2022

1060 PV00252105 tP ^ ,td;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

143/6> nlhupq;ld; 
mntd;A+> nfhOk;G 07

24/01/2022

1061 PV00252106 Mnkf;  
vd;[pdpahpq; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 4/2> Njtjh tPjp>  
ENg> khj;juh

24/01/2022

1062 PV00252107 yPl; gth;  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 241/1> fltj;j tPjp>  
nejpkhy> nj`ptis

24/01/2022

1063 PV00252108 Nghh;nlf; 

,NdhNt\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

1E - 4/1> b nghd;Nrfh 
,lk;> nfhOk;G 5

24/01/2022

1064 PV00252109 gpu\; td; 

vf;];Nghh;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 241/5> ntd;dtj;j 
tPjp> nty;yk;gpl;b

24/01/2022

1065 PV00252110 Nyh;d; md;l; 

FNuht; mflkp 

(gPtPb) vy;Bb

211/B K];jgh khtj;ij> 

kpup];tj> gyhq;nfhil

24/01/2022

1066 PV00252111 V. u`{khd; md;l; 

rd;;];  (gPtPb) vy;Bb
328> Nrhdfj;njU> 

kd;dhu;

24/01/2022

1067 PV00252112 ,dlh FW}g;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 07> fubad tPjp>  

Ntty> gpypae;jy 

24/01/2022

1068 PV00252113 A K D N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 37/C> rpdkd; fhh;ld; 
tPjp>  [h-vy

24/01/2022

1069 PV00252114 td; 2 td; (gPtPb) 

vy;Bb

4tJ khb> 77> ju;kghy 

khtj;ij> nfhOk;G 03

24/01/2022

1070 PV00252115 nthah; fpuhd;l;  

(gPtPb) vy;Bb

125/3 JZtpy tPjp> 

mf;Fwiz 

24/01/2022

1071 PV00252116 nt\;kd;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 20B> ryht tPjp>  
vk;Gy;njdpa

24/01/2022

1072 PV00252117 fd;ld;  (gPtPb) 
vy;Bb

fpotp Njhl;lk;> funtl;b 

ikak;> funtl;b

24/01/2022

1073 PV00252118 gp.v];. tp b rpy;th  
yq;fh bNulh;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 54> GQ;rptj;j> 

c];KJyht> FsPnfhl

24/01/2022

1074 PV00252119 bNfh Nth;s;l;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 42> fpuynfhy;y> 

gj;jyah> k`paq;fid.

24/01/2022

1075 PV00252120 ethrjyp   
vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

61/25> 1/1 = Rkq;fy 

tPjp> ,uj;kyhid

24/01/2022

1076 PV00252121 `k;kpy;Nyt mf;Nuh  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

525/2> uj;ehaf;fGu> epiy 

2> mEuhjGuk;

24/01/2022

1077 PV00252122 gpiul; nlf; 

N`hk;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 231/9> khfkd;d> 
N`hkhfk

24/01/2022

1078 PV00252123 T J nyh[p];bf;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

72/47 RdpFztu;jd tPjp> 

n`e;jy> tj;jis

24/01/2022

1079 PV00252124 ud;JL  N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

376> njypfD mq;f> 

fpupAy;y

24/01/2022

1080 PV00252125 itl; ];ly;ypad;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 597/2/B> NuhkpNay; 
khtj;ij> N`hkhfk

24/01/2022

1081 PV00252126 a+dpad; rf;r];  
,d;nt];l;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 22> kd;knfhl> 

glnghy> mk;gyhq;nfhl

24/01/2022

1082 PV00252127 g`uj; Frpd;  
(gPtPb) vy;Bb

39/4 - 2/1> = ruzq;fu 

tPjp> nj`ptis

24/01/2022

1083 PV00252128 rtpl; ,d;bNkl;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 55> 1/1> 
jpk;gpupf];aha> n`e;jy> 

tj;jis

24/01/2022

1084 PV00252129 \p b[ply;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  864 V> vj;Jy; 

Nfhl;Nl> Nfhl;Nl

24/01/2022

1085 PV00252130 j F&kpq;  fk;gdp 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 29/3> tprhfh jdpahu; 
tPjp>  nfhOk;G - 04

24/01/2022

1086 PV00252131 nkbNfhNyd;l;  

(gPtPb) vy;Bb

,y 245/2A> fq;fhuhk 
tPjp> Jk;Nghtpy> 

gpypae;jiy

24/01/2022

1087 PV00252132 G@ rpy; hpay; 

v];Nll;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 09> vf;rj; tPjp> Gjpa 

efuk;> ,uj;jpdGup

24/01/2022

1088 PV00252133 ef;fy;]; ntsp 

gpshd;Nl\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 7/2> fynfhl ml;l 

tPjp> fue;njdpa> fhyp

24/01/2022

1089 PV00252134 Njtp Nt];l;  
nkNd[;kd;l; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 156> Ngu;j; 

tPlikg;Gj; jpl;lk;;> 

nghUtjz;l> n`huz

24/01/2022

1090 PV00252135 ntbf; FNsht;  
(gPtPb) vy;Bb

201/359> `py;lh 

Njhl;lk;> Flhfk tPjp> 

mf;futp];]> mtprhtis

24/01/2022

1091 PV00252136 D S H FNshgy;  
nyh[p];bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 221/9A> ,`y 

gpad;tpy> fltj;ij

24/01/2022

1092 PV00252137 BC nt[pNlhpad;  
(gPtPb) vy;Bb

672/gp> ty;fk> ky;thdh 24/01/2022

1093 PV00252138 fpUgk;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 135 my;yb tPjp>  

Njhzpf;fy;> tTdpah

24/01/2022

1094 PV00252139 R  md;l;  R nghypkh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 56> Nyf; tPjp> 

nghuy];fKt

24/01/2022

1095 PV00252140 l;nuhgpfy; gp\;  
yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 154> fhyp tPjp> 

nfhOk;G 4

24/01/2022

1096 PV00252141 vd;hpr; rpNyhd; 

mf;hp  (gpiutl;) 

ypkpnll;

7 iky; fy;> fz;b tPjp> 

khtj;jfk

24/01/2022

1097 PV00252142 nrndl;uh nfhNy[;  
(gPtPb) vy;Bb

13/B2/7/4> `e;jdh 

tPlikg;Gj; jpl;lk; > fz;b

24/01/2022

1098 PV00252143 ];hpnl]; nlf;  
nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

epiy 1> ,y.106/4> 
ngu;dhu;l;]; gprpd]; 

ghh;f;> Jl;LnfKD tPjp> 

nfh`{ty

24/01/2022

1099 PV00252144 nrypNfl;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 1> fpsuz;ld; 

v];Nll; tPjp>  vjz;lty> 

,uj;jpdGup

24/01/2022

1100 PV00252145 Rgphp mf;Nuh 

nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 24/6> jPuf;fe;j 
khtj;ij> fSthLKy;y> 

mk;gyhq;nfhl

24/01/2022

1101 PV00252146 j gpa+rh; 

nkNd[;kd;l; 

,d;];bba+l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 28A - 1> ffnghlh 
tPjp>  Ntty> 

gpypae;jiy

24/01/2022

1102 PV00252148 A.B.C n`y;j; 

rp];lk;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 175/34/N/1> 
Nrdehaf;f khtj;ij> 

ehty tPjp> uh[fpupa

24/01/2022

1103 PV00252150 ];l;Nuhq;Nt 

nkNd[;kd;l; 

rp];lk;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 610/1/1> uhtj;jtj;j> 
nkhul;Lt

24/01/2022

1104 PV00252151 AIA [ghd; yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 120> kpup];tj;j> 

nff;fpuht

24/01/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1105 PV00252152 K V utp  md;l; Utd; 

n[k; md;l; [{tyhp 

ikdpq; md;l; 

khh;nfl;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 27> fNgh]; Nyd;> 

nfhOk;G - 11.

24/01/2022

1106 PV00252153 mk;ngh; gprpd];  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

65> (Kjy; khb)> ghu; tPjp>  

kl;lf;fsg;G.

24/01/2022

1107 PV00252154 kf;dpnfahh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

N`kh]; `T]; > ,y. 

75> gpNuG&f; ,lk;> 

nfhOk;G 02

24/01/2022

1108 PV00252155 tpyh lhntl;b  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 266/10> rPg;uP]; fhu;ld;> 

nfhOk;G tPjp> k`Nkhju> 

fhyp

24/01/2022

1109 PV00252156 = kpfpe;J Gl;  
(gPtPb) vy;Bb

58/A/4> kpDthq;nghl tPjp>  

Vf;fy

24/01/2022

1110 PV00252157 vk; gth;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.418/1 fz;jypaj;j 

gYt> typgpy;yt> 

fNdKy;y

25/01/2022

1111 PV00252158 kpy;jh B  fk;gdp 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 33> mg;Jy; fG+u; 

khtj;ij> nfhs;g;gpl;ba> 

nfhOk;G-3

25/01/2022

1112 PV00252159 nrd; iyd;  
nyh[p];bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

nfk;Nt gpshrh> ,y. 

214/3/2/24> gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> nfhOk;G 12

25/01/2022

1113 PV00252160 SNC Nrh;tpr];  
(gpiutl;) ypkpnll;

216/2> `pupgpl;ba> 

gd;dpgpl;ba

25/01/2022

1114 PV00252161 bhPk; lTd; GugB];  
(gPtPb) vy;Bb

31/1> nrl;bahh; njU>  

nfhOk;G-11

25/01/2022

1115 PV00252162 rJfq;fh  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

189> 1tJ Nyd;> RLfq;f 

Njhl;lk;> fpTy> khj;jis

25/01/2022

1116 PV00252163 if\p  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 337> jq;fhiy tPjp> 

ntNytj;ij> khj;jiw

25/01/2022

1117 PV00252164 mnrd;l;  
nyh[p];bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

726/25>1/1> mYj; khtj;ij 

tPjp>  Nkhju> nfhOk;G -15

25/01/2022

1118 PV00252165 Nfh fpwPd; Nth;s;l;  
(gPtPb) vy;Bb

[ae;jp khtj;ij> 

ngkpdpad;tpy> khkly

25/01/2022

1119 PV00252166 Nr Xh;fdpf;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

901 `hu;l;Nyz;l; 

nurpld;rp];> tyak; 

3> kpNydpak; rpl;b> 

mJUfpupa

25/01/2022

1120 PV00252167 M.M.V `pAkd; 

nfgply;];  (gPtPb) 
vy;Bb

thu;l; ,y. 02> rk;G+u;> 

%J}u;

25/01/2022

1121 PV00252168 RGd; ghh;k]p 

a+l;bfy;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 01> FUehfy; tPjp> 

ahl;ltj;j

25/01/2022

1122 PV00252169 my;ghNtt;  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 22> vyg;gpl;bty> 

uhfk

25/01/2022

1123 PV00252171 rpq;f ml;th;ilrpq;  
(gPtPb) vy;Bb

159/4> uh[nty;y 02> 

uh[nty;y.

25/01/2022

1124 PV00252172 nfy;Nr n`a;l;]; 

ENfnfhl  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  2> By; gpNs];> 

nfhOk;G 03

25/01/2022

1125 PV00252173 [pNah Lthprk;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 16> uj;dfpup v];Nll;> 

vy;y

25/01/2022

1126 PV00252174 ngd;ju fpubw;   
(gPtPb) vy;Bb

,y. 229> gjtp guhf;fpukGu 25/01/2022

1127 PV00252175 IPSD fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 89C> Gjpa nrl;b tPjp> 
nfhOk;G

25/01/2022

1128 PV00252176 Bk; fpugpf;];  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

6B/143A> mk;gf`nty;y> 

guf`nfNy> mk;ghiw

25/01/2022

1129 PV00252177 ];ifNt vLANf\

dy;  fd;rhy;ld;]p  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 9/3> ngu;dhz;Nlh 

fhh;ld;;> gjpah khtj;ij> 

fSNghtpy> nj`ptis

25/01/2022

1130 PV00252178 ]Ndh gpy;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 161-4/4> tpKf;jp 

khtj;ij> gpl;Lfy> 

khyNg

25/01/2022

1131 PV00252179 gp]; ikd;l;  
nkNd[;kd;l; 

fd;rhy;ld;]p  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 79/B> rkfp khtj;ij> 

jpg;gl;l> ghze;Jiw> 

,yq;if.

25/01/2022

1132 PV00252180 Vrpah Nth;f; 

mYkpdpak; 

fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 105/C [h vy tPjp>  
fk;g`h

25/01/2022

1133 PV00252181 D  md;l; S /gah; 
Gunlf;\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 232> jdky;tpy tPjp>  

cltst

25/01/2022

1134 PV00252182 B  md;l;  S Gl; 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 01> gioa nfhOk;G 

tPjp> n\dd; Njhl;lk;> 

`l;ld;

25/01/2022

1135 PV00252183 epk;rp  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y 055/28/G> n`hd;dj;ju> 

FlhkLt

25/01/2022

1136 PV00252184 l;hpnld;l;nrh/g;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 208/B/3> j`k; gry; 

khtj;ij> g`y Nghkpupa> 

fLnty

25/01/2022

1137 PV00252185 K.A.T. thrdh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 41/7> nrd;. me;jdP]; 

khtj;ij> nfhs;g;gpl;ba> 

nfhOk;G-03

25/01/2022

1138 PV00252186 nukpNyh  bNubq; 
(gpiutl;) ypkpnll;

138/B> nknfhl fSfKt> 

Nguhjid

25/01/2022

1139 PV00252187 fd;bad; fpwp];ly;  
(gpiutl;) ypkpnll;

267/3> fd;ndhUt> 

Nguhjid

25/01/2022

1140 PV00252188 tprpNwh 

nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

,y: 126/42> khndy; 

fhh;ld;;> khGJfy> 

NghUtjz;l> n`huz

25/01/2022

1141 PV00252189 jtjpd;r  N`hy;bq; 

(gPtPb) vy;Bb

238/4B/1> nkj khtj;ij> 

= Rkq;fy tPjp> 

gd;dpgpl;ba

25/01/2022

1142 PV00252190 vf;];GNshh; td; 

(gpiutl;) ypkpnll;

669> [d [a rpl;b> 

uh[fpupa

25/01/2022

1143 PV00252191 nklnjhu  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 8> 3tJ khb> cNj\p 

rpl;b fl;blk;> khnfhy 

tPjp> fpupgj;nfhl

25/01/2022

1144 PV00252192 nfhy Gugh;b];  
(gPtPb) vy;Bb

249 1/1> nghy;N`d;nfhl 

tPjp> fpUyg;gid> 

nfhOk;G - 05

25/01/2022

1145 PV00252193 fypNfh ];gphpl;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 404/G> nfhurntyJt 
tPjp>  tdthry> fsdp

25/01/2022

1146 PV00252194 J. A. I N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

63/8 2/1> nlk;gs;; tPjp> 

fSNghtpy

25/01/2022

1147 PV00252195 gpughj;  bNubq; 
(gPtPb) vy;Bb

,y - 183/1> Jk;Gnfhy> 

fl;Lnjdpa> khj;jis

25/01/2022

1148 PV00252196 vNkhgpy;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 207/1/1C> i`nyty; 

tPjp> 

25/01/2022

1149 PV00252197 ,d;];bba+l; xg; 

nfhk;gpa+l;lh; 

bnua;dpq; md;l; 

];fpy; nltnyhg;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 181/8> ntn`unfhl> 

nty;yk;gpl;ba

25/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1150 PV00252198 nlNfh fpwpNabt;  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

239/A> uk;Gf;fd tPjp> 

k`tj;ij> khtndy;y

25/01/2022

1151 PV00252199 K  md;l; S i`gphpl;  
nlf;Ndhnyh[p  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 85/19A> 
nghy;N`d;nfhl tPjp> 

fpUygd> nfhOk;G 05.

25/01/2022

1152 PV00252200 clahh; md;l; rd;  
(gPtPb) vy;Bb

804> fz;b tPjp>  `pq;Fy> 

`pq;Fy

25/01/2022

1153 PV00252201 nry;t gps;isahh;  
(gPtPb) vy;Bb

ePu;Ntyp njw;F> 

Gj;ju;klk; Nyd;> ePu;Ntyp> 

aho;g;ghzk;

25/01/2022

1154 PV00252202 Ydh; nab  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 46/31> Nyb nytpdpah> 
1tJ nlk;g;su;]; 

khtj;ij> nlk;g;su;]; 

tPjpf;F mg;ghy; fy;fp];]

25/01/2022

1155 PV00252203 gp];Nfh (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 118/1> fpk;Gyhgpl;ba 

tPjp> ePu;nfhOk;G

25/01/2022

1156 PV00252204 #hpah  bNubq; 
fk;gdp (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 04A> = N`khde;jh 

khtj;ij> fhyp

25/01/2022

1157 PV00252205 gpNahd;l; ];lhh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 72/24> tpFk;Gu> 

vy;yf;fy

25/01/2022

1158 PV00252206 n`y xl;NlhNk\d;  
(gPtPb) vy;Bb

78> Nk[u; yyf 

ngu;dhz;Nlh tPjp> 

fGtj;j> [h-vy

25/01/2022

1159 PV00252207 ,d;lh;ne\dy; 

mflkp  Nghh; 

gpa+l;b fy;r;rh;  
nlf;Ndhnyh[p  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 132> nky;tj;ij> 

thupanghy

25/01/2022

1160 PV00252208 m];th B md;l; 

mf;Nuh  
nkNd[;kd;l; (gPtPb) 

vy;Bb

123/1> ,e;NjhyKy;y> 

njhk;Ng

25/01/2022

1161 PV00252209 gpsf;nuhf; nfgply;  
(gPtPb) vy;Bb

244/1 n`t;nyhf; tPjp>  

nfhOk;G 05

25/01/2022

1162 PV00252210 ghujp ky;bNth;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

51 - 6/1> ngNuuh Nyd;. 

nts;stj;ij> nfhOk;G 

06

25/01/2022

1163 PV00252211 hpkhh;f;fgps; 

vf;];ngd;b\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

, 1/1> [arpwp> ̀ j;fk;gyh> 

muehaf;f

25/01/2022

1164 PV00252212 tpd;  yq;fh bNubq; 
fk;gdp (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 372> [{k;kh k];[pj; 

tPjp>  khspfhtj;ij> 

nfhOk;G-10

25/01/2022

1165 PV00252213 ngd;lh nlf;Ndh-

nfahh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 36. rprpyhr cad> 

fk;GUfKt> khj;jiw.

25/01/2022

1166 PV00252214 rpNyhd; N`hk;Nkl;  
(gPtPb) vy;Bb

121/1> vk;guYt tlf;F> 

ntypNtupa.

25/01/2022

1167 PV00252215 ma;d;k; ,;k;Nghh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 212/49-1/9> Nghjpuh[h 
khtj;ij> Nf]; Nth;f;]; 

];l;uPl;> nfhOk;G 11

25/01/2022

1168 PV00252216 brpNyhd; Nth;r;Rty; 

ntd;rh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 56> ru;r; ];l;uPl;> fhyp 

Nfhl;il> fhyp

25/01/2022

1169 PV00252217 ]pNahkp 

nlf;Ndhnyh[p  
yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

epiy 14> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;> 

vr;ryd; rJf;fk;> nfhOk;G 

01

25/01/2022

1170 PV00252218 buty; Vrpah 

Xth;rP];  Nrh;tpr];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 251/4> ju;kghy 

khtj;ij> nfhOk;G 07

25/01/2022

1171 PV00252219 yh fpsh];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 02> nlk;gs; tPjp>  

k];nfypah

25/01/2022

1172 PV00252220 lhh;rpfd;  
fd;];l;uf;\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

69/4A> uhruj;jpdk; tPjp> 

uapy; ghij mUfpy;> 

,Ztpy;> aho;g;ghzk;

25/01/2022

1173 PV00252221 khh;];  
nyh[p];bf;];  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

,y. 104/1 E> i` nyty; 

tPjp>  nkhunfl;ba> 

gd;dpg;gpl;ba

26/01/2022

1174 PV00252222 fpwp];ly; fhh;gd; 

ikd;];  (gPtPb) 
vy;Bb

1/F/08> ghlrhiy xOq;;if> 

NghFe;ju> gpypae;jiy

26/01/2022

1175 PV00252223 A M C O T 
Nfhg;gNu\d; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 22> nkf;ypNahl; tPjp>  

nfhOk;G 4

26/01/2022

1176 PV00252224 = uhk; ,;k;Nghh;l;]; 

md;l;  vf;];Nghh;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 17 tpz;l;ru; mntd;A+> 

kiud; biut; mg;ghy;> 

nj`ptis

26/01/2022

1177 PV00252225 b Nf FW}g; xg;  
fk;gdP]; (gPtPb) 

vy;Bb

23/39A> 3tJ xOq;if> 

fl;Lthty khtj;ij> 

vk;gpy;ytj;j tPjp> 

nghuy];fKt

26/01/2022

1178 PV00252226 bNahuh  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 14/B> tyt;tj;j> 

khtj;jfk

26/01/2022

1179 PV00252227 Fnuh];ypq;f;  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

fy;fUaha> 

mYj; jpAy;ntt> 

fnyd;gpe;JDntt

26/01/2022

1180 PV00252228 ];Nlh;ypq; 

xl;Nlhnkhigy;]; 

bnua;dpq; ];$y;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 385/45> Nk[u; tre;j 
Fzuj;d khtj;ij> k`u> 

fltj;ij

26/01/2022

1181 PV00252229 ghcd  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 146/7> fhyp tPjp> 

gygpl;ba

26/01/2022

1182 PV00252230 M  md;l;  J  
mg;fd;l;hp  
vf;];Nghh;l;]; (gPtPb) 

vy;Bb 

,y. 9> Nyhrd; tPjp> 

Etnuypah

26/01/2022

1183 PV00252231 thwd; vd;[pdpahpq; 

md;l;  fd;rhy;ld;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 417B> 2tJ iky; 

fy;;> kd;dhu; tPjp>  

Ntg;gq;Fsk;> tTdpah

26/01/2022

1184 PV00252232 nfhNfhdl;  rpNyhd;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 199/61> xnga;Nrfu 

fpurd;l;> uh[fpupa

26/01/2022

1185 PV00252233 rpbnkl;  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 401/1A> ghnuhd; 
my;tp]; khtj;ij> 

N`hfe;ju njw;F> 

N`hfe;ju.

26/01/2022

1186 PV00252234 mf];jp n[k;]; 

md;l; [{ty;yh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 2B> gbtj;j> 
ej;juk;nghj;j> 

Fz;lrhiy.

26/01/2022

1187 PV00252235 J P B rd;]; (gPtPb) 

vy;Bb

99/3A> Nghjpa tPjp>  

kpup`hd> ENfnfhl

26/01/2022

1188 PV00252236 `d;rp kPbah  
(gpiutl;) ypkpnll;

A4 F43> G@nkz;lhy; 

njhlh;khb> nfhOk;G-13

26/01/2022

1189 PV00252237 m]hyp]; FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 322A> nfdy; tPjp>  

`py; ];l;uPl;> nj`ptis

26/01/2022

1190 PV00252238 mflkp xg; Gung\

dy; md;l; i`ah; 

vbANf\d; rNghh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

gYfk tj;j> `pupgpl;ba> 

epfjYnghj

26/01/2022

1191 PV00252239 = uhk; 

xl;Nlhnkhigy;];  
md;l; buty;]; 

md;l;  Lth;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 17 tpz;l;ru; mntd;A+> 

kiud; biut; mg;ghy;> 

nj`ptis

26/01/2022

1192 PV00252240 Nefk; ,d;l];l;hp];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 19> Gjpa efuk;> 

fy;Ndt 

26/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1193 PV00252241 lTz; FW}g;  
fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 01> fpue;jpaKid 

tPjp> ,UjaGuk;> %J}u;

26/01/2022

1194 PV00252242 fpwPd; Vrpah 

nfhnkhbb];  
(gpiutl;) ypkpnll;

224> gioa Nrhdfj; 

njU> nfhOk;G 12

26/01/2022

1195 PV00252243 nfhapd; rpNyhd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 117/10> `{Dgpl;ba 

Nyf; tPjp>  nfhOk;G 02

26/01/2022

1196 PV00252244 Adpf;Nuh  (gpiutl;) 

ypkpnll;

23/16vr;> [n`e;JNf 

tj;j> jhjy;y> [pd;njhl;l

26/01/2022

1197 PV00252245 m];l;Nuh yq;fh 

t];fLt  (gPtPb) 
vy;Bb

71>1tJ xOq;if> 

nty;ynghl tPjp> k`h 

t];fLt> t];fLt

26/01/2022

1198 PV00252246 j ];fpd;dp N`h;g;];  
(gPtPb) vy;Bb

7/4> G@ X\d; 

nurpnld;rp]; 01> rKj;uh 

khtj;ij> flw;fiu tPjp>  

fy;fpir

26/01/2022

1199 PV00252247 = uhtzh n`y 

xR  (gPtPb) vy;Bb
,y. 165> ehuj eh`pkp 

khtj;ij> ml;lfyd;tj;j> 

mk;Ngfk

26/01/2022

1200 PV00252248 viyl; vypNtl;lh;  
nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

1538/5> fl;LFUe;j> 
nfhl;lht> gd;dpg;gpl;ba

26/01/2022

1201 PV00252249 rpNyhd; 

ml;ntd;rh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 09> uj;dR+upa 

khtj;ij> glfd;tpy> 

fhyp

26/01/2022

1202 PV00252250 ept; gth; Nth;s;l;  
mflkp (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 143/A5> 9tJ iky; 

fy;; tPjp>  uKf;fd> 

gz;lhufk

26/01/2022

1203 PV00252251 VMJ  bNubq; 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 507/3> gpupd;]; 

x/g; Nty;]; mntd;A+> 

nfhOk;G -14

26/01/2022

1204 PV00252252 T C I S nl];bq;  
Nrh;tpr];  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 127> 2tJ khb> 

fpuhz;l;gh]; tPjp> 

nfhOk;G 14

26/01/2022

1205 PV00252253 tTdpah hpay; 

v];Nll;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 200> rptd; Nfhtpy; 

tPjp>  Njhzpf;fy;> 

tTdpah

26/01/2022

1206 PV00252254 ngy;nfhd; FNshgy;  
bNubq; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 17/324> ntunfhy;y> 
Gtf;gpl;ba

26/01/2022

1207 PV00252255 rpy;th; iyd; 

mg;guy;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 1185/B> jYgpl;ba 

tPjp>  `z{g;gpl;ba 

tj;jis

26/01/2022

1208 PV00252256 ANuh nkf;fdpf;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 144> fhyp tPjp>  

gpd;tj;j> ghze;Jiw

26/01/2022

1209 PV00252257 Vrpad; fpwPd; 

VtpNa\d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

#116 fiykfs;; tPjp>  

jpapl;b> Nf.Nf.v];. 

aho;g;ghzk;

26/01/2022

1210 PV00252258 EDU1ST (gPtPb) 
vy;Bb

,y. XB1/3/2> vl;kd;ld; 
HS> vl;nkd;ld; tPjp> 
nfhOk;G 05

26/01/2022

1211 PV00252259 nrud;bg; xl;Nlh 

khh;l;  (gPtPb) vy;Bb
,y. 348/1> vd;.vk;.
vk;. ,\hf; khtj;ij> 

nfhOk;G-09

26/01/2022

1212 PV00252260 ];lhh;rd;]; 

FNshgy; 

bNul;ypq;f;];  (gPtPb) 
vy;Bb

16/B> fq;ifGuk;> 

nfhl;lfy> Etnuypah.

26/01/2022

1213 PV00252261 I  md;l;  R FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 85/3> [ae;j tPuNrfu 
khtj;ij> khspfhtj;ij> 

nfhOk;G-10

26/01/2022

1214 PV00252262 ];gPl; ];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 22/3/1> RNgNkht 
nfhk;g;sf;];> ghq;f;\hy; 

tPjp> nfhOk;G 11

26/01/2022

1215 PV00252263 vth; ];fy;g;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 25> irkd; 

N`thtpjhuz tPjp> 

nfhOk;G - 03

26/01/2022

1216 PV00252264 nlf;Ltpd;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 391>3/1> Nlk; tPjp> 
nfhOk;G-11

26/01/2022

1217 PV00252265 fpNu]; nu];^ud;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

175/71> nrd;l; uPl;lh]; 

fhu;ld;];> `Gfy> 

tf;nty;y

26/01/2022

1218 PV00252266 \pkh Fdp  
(gpiutl;) ypkpnll;

359/51> FkhuJq;f tPjp>  
E}Ng> khj;jiw

26/01/2022

1219 PV00252267 KGP yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

73> 37tJ Nyd;> 

nfhOk;G-6

26/01/2022

1220 PV00252268 tp];lh  ,d;lh;ne\
dy; (gpiutl;) 

ypkpnll;

116-2/3 khspfhtj;ij tPjp> 

nfhOk;G 10

26/01/2022

1221 PV00252269 Bg; nlf; 

nkNd[;kd;l; 

fd;rhy;ld;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 95/2> kPfktj;ij> 

tj;Njfk

26/01/2022

1222 PV00252270 Kj;J  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 10> ,uhrJiu 

tPjp> itutGspaq;Fsk;> 

tTdpah.

26/01/2022

1223 PV00252271 rd;Nu FNshgy;  
vd;[pdpahpq; (gPtPb) 

vy;Bb

73/3> ru;r; tPjp> 
,z;bnfhy;y> fk;g`h

26/01/2022

1224 PV00252272 vl;kPbah vy;Nf  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 16> [djh tPjp>  

tj;Njnfju> ehtpd;d> 

k`ufk

26/01/2022

1225 PV00252273 Ukpd; vf;];Nghh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  27/2/1/A> ehud;ty> 
ntypNtupa

26/01/2022

1226 PV00252274 nghpy; fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

209/19> rdr khtj;ij> 

FlhkLt> rpj;jKy;y> 

gpypae;jiy

26/01/2022

1227 PV00252275 kPJk fpugpf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 20> neJuhz tPjp> 

v`ypanfhl

26/01/2022

1228 PV00252276 rprhr nty;d]; 

];gh  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 508> %dkNy 

[dgja> fSmf;fy> 

`q;nty;y

26/01/2022

1229 PV00252277 ];igNuh fhh; nlf;  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

195/2> nfhj;jyhty> 
fLnty

26/01/2022

1230 PV00252278 #k; N`hy;bq;]; 80 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 157/2C> jk;Gs;is 

tPjp>  Njhuha> FUehfy;.

26/01/2022

1231 PV00252279 ,An[d;nlf;  
rpNyhd;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 323/9> Ruk;ah 
khtj;ij> khfk;kd> 

N`hkhfk

26/01/2022

1232 PV00252280 vf;ny];  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 09> 19tJ Nyd;> 

nfhOk;G 03

26/01/2022

1233 PV00252281 mf;Nuh X\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 14> `py;ld; gpNs];> 

nfhOk;G 04

26/01/2022

1234 PV00252282 Fkhh; rptpy; 

Nth;f;];  (gPtPb) 
vy;Bb

36/11> B.A jk;gp Nyd;> 
aho;g;ghzk;

26/01/2022

1235 PV00252283 U V N N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 157/2 A> mk;gj;jNy 

tPjp> Ky;Nyupah tPjp> 

Ky;Nyupah

26/01/2022

1236 PV00252284 epfk;G rpl;b 

nfhNy[;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 18/10> fpwp];Nlhgu; 

tPjp> ePu;nfhOk;G

26/01/2022

1237 PV00252286 rhkj;fh 

nl];bNd\d;  
nkNd[;kd;l;  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 78> nrsrpupGu 

nurpnld;rp];> 

`Pdl;baq;fy tPjp>  

fSj;Jiw njw;F

26/01/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1238 PV00252287 ikd;l; Nfhr;rpq;  
mflkp (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 15A> Njrpa 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> Nfhjkp 

tPjp>  nghuis

26/01/2022

1239 PV00252288 J M H nkhigy; 

n`y;j; nfahh;  
Nrh;tpr];  md;l; 

nyNghulhP];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 60B> efu kz;lgk;> 

fy;Kid

26/01/2022

1240 PV00252289 ,d;lh;nt];l;  
yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 13/B2/7/4> `e;jhd 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> fz;b

26/01/2022

1241 PV00252290 Rtnrj;j  (gPtPb) 
vy;Bb

2B/52A ehkNyha> 

mk;ghiw

26/01/2022

1242 PV00252291 buty; `T]; 

FNshgy; gpisl;];  
(gPtPb) vy;Bb

C4 gf 4 murhq;f 

Copau;fs; tPl;Lj; jpl;lk;> 

[y;ju> `q;nty;y

26/01/2022

1243 PV00252292 J. I. ,k;Nghh;l; md;l; 

vf;];Nghh;l; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 82> gioa fz;b 

tPjp> jYfk> fsdp

26/01/2022

1244 PV00252293 xl;Nlh vf;];Ngh;l;  
bNubq; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 23> gs;spNghUt> 

n`k;khjfk

26/01/2022

1245 PV00252294 tpgpd; 

nyh[p];l;vf;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

84> Gdpj ngdbf;]; 

khtj;ij> nfhl;lhQ;Nrid

27/01/2022

1246 PV00252295 S K gpa+l;bgpis  
(gPtPb) vy;Bb

453/E> uh[rpq;f khtj;ij> 

ry;ky; cad> ̀ pk;Gl;lhd> 

Ky;Nyupah Gjpa efuk;

27/01/2022

1247 PV00252296 P C N my;fjpd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y 260/24/01/E> xynghLt 
Njhl;lk;> Nfhdnghy re;jp

27/01/2022

1248 PV00252297 rhud  bNubq; 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 69/14> 2tJ Nyd;> 

Nrdehaf;f khtj;ij> 

ehty> uh[fpupa

27/01/2022

1249 PV00252298 xkhhpah mf;hp 

gprpd];  (gPtPb) 
vy;Bb

buf;; 01> NrdGu 27/01/2022

1250 PV00252299 ];nkuy;lh Gugh;B];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 120> 7/4> rPfy; 

nurpnld;rp];> ngsjNyhf 

khtj;ij> nfhOk;G 04

27/01/2022

1251 PV00252300 gpiuk; nltygh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 31/12>2tJ Nyd;> 

mtprhtis tPjp> 

nty;yk;gpl;ba

27/01/2022

1252 PV00252301 M D T mg;guy;  
(gPtPb) vy;Bb

294/40 `d;rfpup tj;j> 

fk;g`h

27/01/2022

1253 PV00252302 ];ifiyd; 

GuNkhlh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 31/12>2tJ Nyd;> 

mtprhtis tPjp> 

nty;yk;gpl;ba

27/01/2022

1254 PV00252303 nlhypnfhk; md;l; 

vdh;[p  
nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 358> fhyp tPjp>  

ghze;Jiw

27/01/2022

1255 PV00252304 epNuh]p ];gh md;l; 

rNyhd; (gpiutl;) 

ypkpnll;

244/1> mDuhjGuk; tPjp>  

Gj;jsk;

27/01/2022

1256 PV00252305 V]; mflkp 

N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

103/8x> Nuhay; ghu;f;> 

fy;thup tPjp>  [h-vy

27/01/2022

1257 PV00252306 n\`hd; bu];l;  
,d;nt];l;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 68/39> itj;jparhiy 

tPjp>  tj;Njt> kj;Jfk

27/01/2022

1258 PV00252307 xd;Nth FNshjpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 17/2> n`k;khjfk 

tPjp>  khypaj;j> 

khtndy;y

27/01/2022

1259 PV00252308 gP gphpd;bq;  
nrhY}\d; yq;fh 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 147/A> kj;Njfk> 

fpupe;jpnty

27/01/2022

1260 PV00252309 J O D ,];Ny  (gPtPb) 
vy;Bb

62/6> 5tJ xOq;if> 

[{gpyp tPjp> yf;rgjpa> 

nkhul;Lt

27/01/2022

1261 PV00252310 ypgh;l;b  buty; 
md;l;  Lth;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 510/10> ePu;nfhOk;G 

tPjp>  fg;Gtj;j> [h-vy

27/01/2022

1262 PV00252311 V V fpNu]; rPGl;  
(gPtPb) vy;Bb

53/8/B/1> ntypaKd tPjp> 

n`e;jy> tj;jis

27/01/2022

1263 PV00252312 n[drp]; ,d;Bhpah;  
nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 591/A/2> fdj;j tPjp>  
n`a;ae;JLt

27/01/2022

1264 PV00252313 ild];b  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 289> tf;nty;y tPjp> 

fhyp

27/01/2022

1265 PV00252314 vf;]Puh  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 157/3> fltj;j tPjp>  

nejpkhy> nj`ptis

27/01/2022

1266 PV00252315 Ngh;tpgpsh];l; 

,d;;l];l;hp];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 127/D/2> c];tj;j 

Nyd;> k`tpy ghze;Jiw

27/01/2022

1267 PV00252316 J  md;l;  P 
,d;lh;ne\dy; 

yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

3M/43/5> Njrpa tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> fpupgj;nfhl

27/01/2022

1268 PV00252317 N K O vd;[pdpahpq; 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 296> kpdpFFy> 

Gspaq;Fsk;> gy;yk

27/01/2022

1269 PV00252318 gpq;f;iyd; mg;guy;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

91/1/1> = t[puQhd 

khtj;ij> nfhOk;G - 09

27/01/2022

1270 PV00252319 vtpd;fh ngrpypl;b  
nkNd[;kd;l; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 260A> ntye;jpD 

ngNuuh khtj;ij> 

c];tj;j> njyj;Ju> [h-

vy

27/01/2022

1271 PV00252320 utp  N`hy;bq; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 51> jPtpy;yh> 

al;ltj;j> khj;jis

27/01/2022

1272 PV00252321 ner;Ruy; Gl; nfahh; 

md;;l; rY}d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 93> nj`ptis tPjp>  

ngg;gpypahd

27/01/2022

1273 PV00252322 rpNyhd; Nlgs;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 25> thry tPjp>  

nfhOk;G-13

27/01/2022

1274 PV00252323 M I I M ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 1H> rhu;y]; gpNs];> 

nj`ptis

27/01/2022

1275 PV00252324 YZfk;ntn`u 

mf;Nuh yq;fh (gPtPb) 
vy;Bb

568/D> KG 02> njw;F 

fiu> YDfk;ntn`u

27/01/2022

1276 PV00252325 Adpf;  
vd;lh;ild;kd;l; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 279/C> fltj;j tPjp> 
fNzKy;y

27/01/2022

1277 PV00252326 kpyhNdh Nehh;jd;  
(gPtPb) vy;Bb

Kf;nfhk;gd;> G+efup> 

fpspnehr;rp

27/01/2022

1278 PV00252327 ];ifnkf;]; yq;fh 

(gpiutl;) ypkpnll;

246/13/9> kiud; rpl;b 

mghu;l;nkd;l;> ];Nl\d; 

tPjp>  nj`ptis

27/01/2022

1279 PV00252328 mtd;l; ml;ntd;rh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  613> gq;fsht re;jp> 

Nfhl;Nl tPjp> Nfhl;Nl

27/01/2022

1280 PV00252329 lTd; Ngg;gh; 

hPirf;spq;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y: 469/25> muhypa 

cad> jNghtda tPjp> 

fygYtht> uh[fpupa

27/01/2022

1281 PV00252330 `pg;Ngh  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

E7> nghyp]; tpLjp> 

kUjhid> nfhOk;G 10

27/01/2022

1282 PV00252331 `dp FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 174/130> Mg;jPd; 

khtj;ij> gyfj;Jiw> 

nfhr;rpf;fil

27/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1283 PV00252332 ,yP\h  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 448> 1tJ khb> 

gpypae;jiy tPjp> k`ufk

27/01/2022

1284 PV00252333 J R nkiud;  (gPtPb) 
vy;Bb

Ng]; khtj;ij>  ikk; 

tPjp>  mFuy> f`t

27/01/2022

1285 PV00252334 tpy;yhNuh  
vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

129> jk;Gt tj;j> af;fy 27/01/2022

1286 PV00252335 gP biuy;];   (gPtPb) 
vy;Bb

46/O> nfe;jnfl;ba> 

fpuptj;JLt.

27/01/2022

1287 PV00252336 bfpU  (gPtPb) vy;Bb ,y. 908> FUfe;jtj;j> 

`gf;fy> k` ,e;JUt

27/01/2022

1288 PV00252337 GNuh Infhd; 

(gpiutl;) ypkpnll;

2/3> rf;jp khtj;ij> 

fl;Lthty> nghuy];fKt

27/01/2022

1289 PV00252338 gpiuk;  
nyh[p];bf;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

87 1/1> nfhl;lh tPjp>  

nghuis> nfhOk;G 08

27/01/2022

1290 PV00252339 ept; v/g; vk; 

fpsh]; md;l; 

fpsh];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 162/32A> nknfhl 

nfhyd;dht> nty;yk;gpl;b

27/01/2022

1291 PV00252340 S L M B bird; 

nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

487/B> FUehfy; tPjp> 

jyht

27/01/2022

1292 PV00252341 lhf;lh; ngg; nth\

pq; gpshd;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 147> i`Nt ghh;f;> 

gyhgj;nty> khj;jis

27/01/2022

1293 PV00252342 ABC Nfhy;ld; iu]; 

vf;];gpu];  (gPtPb) 
vy;Bb

fuk;igf;Fwpr;rp Nkw;F> 

tuzp> aho;g;ghzk;

27/01/2022

1294 PV00252343 j nkypdh 

mN]hrpNal;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,e;Jkhyp> g`ypaFk;Gu> 

nfg;ngl;bnghy

27/01/2022

1295 PV00252344 tpd;thh; 

,d;l];l;hpay;   
(gPtPb) vy;Bb

,y. 48/3A njhld;nty 

tPjp> m];fpupa> fz;b.

27/01/2022

1296 PV00252345 gpf; vd; ig.vy;Nf  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  C12 yf;Nrj nrtd 
khspfhtj;j ngy];> 

khspfhtj;ij> nfhOk;G

27/01/2022

1297 PV00252346 T R G Nfhh;g; (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 10A> tpj;ahfhu 

khtj;ij> k`ufk

27/01/2022

1298 PV00252347 S T fpubl;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y: 227/18> fytj;j tPjp> 
cLfk;nghy> fk;g`h

27/01/2022

1299 PV00252348 [{gplh; bNubq; 

,d;l];;l;hp];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 170/18> itd;Nuh]; 

Nyz;l;> jpf;fpupaht tPjp> 

mYtp`hu> khj;jis

27/01/2022

1300 PV00252349 gpl;fphpg;  360 
(gpiutl;) ypkpnll;

324/2 g`y Nghkpupa> 

fLnty

27/01/2022

1301 PV00252350 nrd; FNshgy; 

bNul;  (gPtPb) vy;Bb
,y. 28/C> fuehaf;fKy;y> 

ngk;Ky;y

27/01/2022

1302 PV00252351 K.T.R. gpujh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 167/9/2> FNshhpa]; 

nurpld;rp];;> =kj; 

gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

nfhOk;G - 12

27/01/2022

1303 PV00252352 igd; fl;nfl; 

(gPtPb) vy;Bb

644/A/1> njd;dN`d> 

fpypkNy

27/01/2022

1304 PV00252353 j  rpNyhd; nfhNfh 
<l;];  (gPtPb) vy;Bb

,y.  393/10> epiy I> 
Nyf; tPjp> mDuhjGuk;

27/01/2022

1305 PV00252354 Bk; ypad yf;rhp 

ntbq; fhh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y 138 k`nty tPjp 

2tJ tPjp g`y gpad;ty> 

fltj;ij

27/01/2022

1306 PV00252355 rd; ngah;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 26> jyjh tPjp> fz;b 27/01/2022

1307 PV00252356 [paq;# ]pd;A 

nlfNu\d;  yq;fh 
Nfh. (gPtPb) vy;Bb

,y. 9> 5/1> ];Nl\d; tPjp>  

gk;gyg;gpl;b> nfhOk;G 4

27/01/2022

1308 PV00252357 L D C NfhgNul; ifl;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 92> jygj;gpl;ba tPjp> 

ENfnfhl

27/01/2022

1309 PV00252358 n`g;gp rpNyhd; Gl;  

Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

ckfpup cad> 

nkhunfhy;y> fyj> 

fk;gis.

27/01/2022

1310 PV00252359 K md;l;  B rjh;d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 221/1> "thu;dh"> 

gs;spf;Flt> jq;fhiy

27/01/2022

1311 PV00252360 ,Ndh ,k;ngf;];  
md;l; nyh[p];bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 41/1> fk;kdtj;j tPjp> 
khtpj;ju> gpypae;jiy.

27/01/2022

1312 PV00252361 = uhk; n[k; md;;l; 

[{ty;yhp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 17 tpz;l;ru; mntd;A+> 

kiud; biut; mg;ghy;> 

nj`pthy

27/01/2022

1313 PV00252362 gpa+l;uk;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 241/10> rkfp khtj;ij> 

`pud> ghze;Jiw

27/01/2022

1314 PV00252363 fpsth; fpl;]; 

gphp];$y; md;l; Nl 

nfahh; nrd;lh; 

(gPtPb) vy;Bb

fN`q;fk Nkw;F> 

`pnjy;yd> ,uj;jpdGup

27/01/2022

1315 PV00252364 Fthyak;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 1128> KKS tPjp>  

nfhf;Ftpy;

27/01/2022

1316 PV00252365 nrtd; rp nfyhp  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y- 319/14> kahd tPjp> 

nghuYnfhl> mJUfpupa

27/01/2022

1317 PV00252366 Xy; Iyd;l;   
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 102/52> = tpf;fpukGu> 

kl;lf;Fspa> nfhOk;G 15

28/01/2022

1318 PV00252367 Nfhy;ld; fpq;  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 35> 05tJ FWf;Fj; 

njU> nfhOk;G-11> 

,yq;if.

28/01/2022

1319 PV00252368 yf; Nyd;l;]; md;l; 

n[duy;  bNulh;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

130/9A> Muhr;rpnfhl> 

gpl;bgd njw;F> N`hkhfk

28/01/2022

1320 PV00252369 TDI fhh;kd;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 324/1> jk;Gs;is tPjp> 

gyhgj;nty> khj;jis

28/01/2022

1321 PV00252370 ept; [d`pj 

vbANf\dy; 

,d;];bba+\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 51> Gjpa [d`pj 

vbANf\d; epWtdk;> 

gy;Nynghy

28/01/2022

1322 PV00252371 A.A.R. ,nyf;l;hpfy; 
Nth;s;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 36> J}t tj;j> 

khNghy> tj;jis

28/01/2022

1323 PV00252372 g+y; <l;]; Gl; md;l; 

NgtNu[];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 290U> tPuNrfu 

khtj;ij> jytj;Jnfhl

28/01/2022

1324 PV00252373 tp\d; nthyd;BH]; 

yq;fh (gPtPb) vy;Bb

,y. 303/4> gJtj;Nj tPjp> 
ngYd;k`u> ,k;Gy;nfhl

28/01/2022

1325 PV00252374 \d;nlhq; nthq; 

irdP]; nld;ly; 

nlf;dP\pad;]; 

md;l; Nrh;[hp  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 34> Nryf fl;blk;> 

fhkpdp khtj;ij> fhyp 

`Pd nfhul;Lt

28/01/2022

1326 PV00252375 rDy ngapd;l; `g;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 52A4> uk;ah ,lk;> 

nfhk;gaN`d tPjp>  

gdhnfhl> N`hkhfk

28/01/2022

1327 PV00252376 fp\hd; nel;Nth;f;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 24> 1tJ Nyd;> gpafk 

tPjp> Nfhdty> fsdp.

28/01/2022

1328 PV00252377 tf;kp fphpNa\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 23 - 1/1> khypgd; 

tPjp> nfhOk;G - 11

28/01/2022

1329 PV00252378 Nrhyh]; ];fy;g;rh; 

nrd;lh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 21> fz;b tPjp>  

ehtw;Fsp> ifjb> 

aho;g;ghzk;

28/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1330 PV00252379 illhd; 

vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

556> = rq;fuh[ 

khtj;ij> nfhOk;G - 12

28/01/2022

1331 PV00252380 ];ntd;  Lth;]; 

md;l; buty;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 97A> Nue;jNftj;j> 
fhyp tPjp> gahfy njw;F> 

gahfy.

28/01/2022

1332 PV00252381 ];NdhfpwPd;  (gPtPb) 
vy;Bb

1/H> ngNuuh khtj;ij> 

mq;nfhf;fhty> fhyp

28/01/2022

1333 PV00252382 ied; Mh;r;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 209/46> gpafk efuk;> 
rpahk;gyhNg njw;F> 

rpahk;gyhg;Ng

28/01/2022

1334 PV00252383 rY}d; jpah  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 1B/F7/U11 rpupre;j 
nrtd njhlh;khb> 

nfhl;lN`dh 

GSnkz;ly; tPjp> 

nfhOk;G 13

28/01/2022

1335 PV00252384 A I hpNrh;r;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 72A1> ky;tj;j tPjp> 
nj`ptis 

28/01/2022

1336 PV00252385 ue;jpa cad 

fpspahpq; md;l; 

Nghh;tbq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. C/F1/U3> uz;jpa 

cad njhlh;khb> 

N`dKy;y Nyd;> 

nfhOk;G-15

28/01/2022

1337 PV00252386 n\Nuhd; ,k;ngf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 126/B/43> YMBA 
fl;blk;> nfhOk;G 01

28/01/2022

1338 PV00252387 DTK N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 166/B> nfhk;ky> 
nge;Njhl;l

28/01/2022

1339 PV00252388 R D S nuypad;];  
vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  60 [p> kgpk> 

kfhtpl;l> [h - vy

28/01/2022

1340 PV00252389 ept; uzrpq;f  
fd;];l;uf;\d; 

fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

192/1> ru;Fyu; tPjp>  
tJuKy;y> ghze;Jiw

28/01/2022

1341 PV00252390 kh];lh; gphpd;bq;  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 62> Nuhay; Ngu;y; 

fhu;ld;> tj;jis

28/01/2022

1342 PV00252391 mNuh];  (gPtPb) 
vy;Bb

82/15> uhkehjd; 
njhlh;khb> nfhOk;G 13

28/01/2022

1343 PV00252392 mUz ];By;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 65> mSj;fk tPjp>  

kj;Jfk

28/01/2022

1344 PV00252393 ];ldpy; Gugh;b 

md;l;   
,d;nt];l;kd;l;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 865/A> g`ynty 

tPjp> jyq;fk njw;F> 

gj;juKy;y

28/01/2022

1345 PV00252394 rpq;fNrd ntd;rh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 24/8> gp\g; nlu];> 

yf;rgjpa> nkhul;Lt

28/01/2022

1346 PV00252395 P.S.M rPGl; (gPtPb) 
vy;Bb

96 tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

cs;tPjp 04> rpyhtj;Jiw> 

kd;dhu;

28/01/2022

1347 PV00252396 A C U fd;rhy;bq;  
nrhY}\d; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 254/A> [a gpNs];> 

mUf;tj;ij> ghJf;f.

28/01/2022

1348 PV00252397 uh[; jD gpdrpq; 

gpa+l;b nfahh;  
md;l;  mflkp 

(gPtPb) vy;Bb

637> kUj;Jtkid tPjp>  

aho;g;ghzk;

28/01/2022

1349 PV00252398 rpy;f; khnfbq;  
nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

epiy 37> Nkw;F NfhGuk; 

- cyf tu;j;jf ikak;> 

nfhOk;G 01

28/01/2022

1350 PV00252399 nthr;nkd; rpf;Fhpl;b 

md;l; 

,d;nt];bNf\d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 112> ngsj;jNyhf 

khtj;ij> FUehfy;

28/01/2022

1351 PV00252400 yptpq; Xh;fdpf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 291/52> n`tnyhf; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 06

28/01/2022

1352 PV00252401 kpuha;  yq;fh (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 86/2> 41> `y;Ng> 

kPhpfk

28/01/2022

1353 PV00252402 jh;\d; ghh;k;  (gPtPb) 
vy;Bb

274> fy;nghj;jty> 

al;lnjhy> kj;Jfk

28/01/2022

1354 PV00252403 v]; vy; nfkpfy;  
nrhY}\d; md;l; 

Gulf;l;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

njdpatj;j> g`y 

Neghl> NeNghl

28/01/2022

1355 PV00252404 khh;f;hpr;  (gPtPb) 
vy;Bb

136/17> gpypae;jy tPjp> 
gyd;tj;j> gd;dpgpl;ba

28/01/2022

1356 PV00252405 FUehfy; ml;td;rh; 

ghh;f; md;l; tpyh  
(gPtPb) vy;Bb

fl;L$l;l fe;j> nlk;gs; 

tPjp> FUehfy;

28/01/2022

1357 PV00252406 = uhk; N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 17 tpz;l;ru; 

mntd;A+> kiud; biut; 

mg;ghy;> nj`ptis

28/01/2022

1358 PV00252407 mg;rY}l; 

khh;nfl;bq;  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

19/2> jpk;gpupf];aha 

FWf;F tPjp> n`e;jy> 

tj;jis

28/01/2022

1359 PV00252408 NrhrpNah  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 7> `l;rd; tPjp>  

nfhOk;G 3

28/01/2022

1360 PV00252409 mk;U  bNubq; 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 07> b my;tp]; 

gpNs];>  nj`ptis

28/01/2022

1361 PV00252410 G.N.F. ,k;ngf;];  
yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 133/19 A> nfhlKJd> 

ehtyg;gpl;b

28/01/2022

1362 PV00252411 j fP gps];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 11> <gu;l; Nyd;> 

fy;NjKy;y> nkhul;Lt.

28/01/2022

1363 PV00252412 lhl;  rpNyhd;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 20> gpurd;d 

khtj;ij> tlGYt> fz;b

28/01/2022

1364 PV00252413 fpwPd; gPy;l;];  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

ePh;nfhOk;G  tPjp>  

nuhNghl; tj;j re;jp> nkj 

nfhl;lhuKy;y

28/01/2022

1365 PV00252414 nty;j; nkiud;  
(gPtPb) vy;Bb

17> mk;gythzu; Nyd;> 

cLtpy; fpof;F> Rd;dhfk;

28/01/2022

1366 PV00252415 P. I. B. ,;k;Nghh;l;]; 

md;l;  vf;];Nghh;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 500> 2tJ Nyd;> 

ee;jpkpj;jpufhkk;> 

kfhfr;rnfhba> tTdpah

28/01/2022

1367 PV00252416 yq;fh]; nfhl;Nl[;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 36/1> kpyhfpupa 
mntd;A+> nfhOk;G 04

28/01/2022

1368 PV00252417 nrd;l;uy;  yq;fh 
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

25> ,`y 

mq;Fnehr;rpah> 

n`hut;nghj;jhd> 

mDuhjGuk;

28/01/2022

1369 PV00252418 nfduh  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 402> Kdpjhr 

FkhuJq;f khtj;ij> 

Fuz  fl;Lehaf;f

28/01/2022

1370 PV00252419 [_ypad; 

vf;];Nghh;l;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 193/B> nrl;lg;gLt> 
gKDfk

28/01/2022

1371 PV00252420 md;G nkhigy; 

nlf;  (gPtPb) vy;Bb
,y. 37> A9 fz;b tPjp> 

fpspnehr;rp

28/01/2022

1372 PV00252421 y];]d ng\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 49> Nrhuj khtj;ij> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

29/01/2022

1373 PV00252422 fyh;iyd; 

,d;lh;ne\dy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 87/ E> 
fq;fhzk;nfhl tPjp> 

NgUtis. 

29/01/2022

1374 PV00252423 nrD]; mg;guy;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 171C> ghk;FNuht; 
Njhl;lk;> epl;lk;Gt tPjp> 

ntahq;nfhl.

29/01/2022



272022 மார்ச் 29 செவ்ாய்க்கிழமம 29–03–2022

mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1375 PV00252424 uh[; Gl; rg;sah;];  
(gPtPb) vy;Bb

D94/2> jdfk> khtndy;y. 29/01/2022

1376 PV00252425 ept; n[g; vd; Nuhd; 

Y}g; nrd;lh;  (gPtPb) 
vy;Bb

470/4E/1> epj`]; 

khtj;ij> muq;fy 

tlf;F> muq;fy

29/01/2022

1377 PV00252426 rpNyhd; 

nfhd;Nrhhpak;  
Nfhg;gNu\d; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 50> RtpRj;juhk tPjp>  

nfhOk;G 06

29/01/2022

1378 PV00252427 Nahj fh;khd;j  
(gPtPb) vy;Bb

167/2> n`thtp];] 

Njhl;lk;> kPtj;Ju> 

Nguhjid

29/01/2022

1379 PV00252428 igNuhd;  rpNyhd; B 
fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

16/7A> Kjyhk;; FWf;F 

tPjp> ghnfhl> ENfnfhl

29/01/2022

1380 PV00252429 ftpd; nlf;  
vd;[pdpahpq; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 156/2> kjf`tj;j> 

n`e;jy> tj;jis

29/01/2022

1381 PV00252430 ud;ur  Gulf;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 20> jhgNutj;j> 

tlf;F fpupnkl;bad> 

YDtpy

29/01/2022

1382 PV00252431 jpud;[Pt ];gh  
(gPtPb) vy;Bb

,y-23 nghkYt tj;j> 

fy;thq;Ft> ehuk;ky

29/01/2022

1383 PV00252432 T M R bNubq; yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 141/E> nknfhl> 

jk;kpl> khNftpl

29/01/2022

1384 PV00252433 [ag+kp Gugh;b 

nltyg;kd;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

214> D. S. Nrdehaf;f 
tPjp> fz;b

29/01/2022

1385 PV00252434 W W ,;k;Nghh;l;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 292/1/2> Nghgl;l> 

NfhjLt> mq;nfhl

29/01/2022

1386 PV00252435 rpad Gl; Gulf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

rpahdh l;uPl;Nlhg;> ,y. 

405/5/A> cLKy;y> 

Ky;Nyupaht

29/01/2022

1387 PV00252436 rpNyhd; Ner;rh; 

];Nfg;  (gPtPb) 
vy;Bb

111/2> n`e;jy tPjp> 

tj;jis

29/01/2022

1388 PV00252437 S I D ,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 96> u[k`h tp`hu 

tPjp>  kpup`hd> Nfhl;Nl.

29/01/2022

1389 PV00252438 kh];lh; kpduy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y 03> fpuHe;JUNfhl;Nl 

tPjp> k`paq;fid

29/01/2022

1390 PV00252439 T M R vf;];Nghh;l;]; 

yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 107/b> [h-vy tPjp>  

fk;g`h

29/01/2022

1391 PV00252440 my;gh t+l; 

,d;l];l;hp];  
(gpiutl;) ypkpnll;

111> nlk;gs;; tPjp>  

ePh;nfhOk;G

29/01/2022

1392 PV00252441 n`g;gp khh;fl;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 108> 34/E> 
fpuhkrq;tu;jd tPjp> 

nghy;tj;j> gd;dpgpl;ba

29/01/2022

1393 PV00252442 kpy;ypad; ,td;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 880>1/1> eP;h;nfhOk;G 

tPjp> khNghy> tj;jis

29/01/2022

1394 PV00252443 T M R fpwPk; N`hk; 

nltnyhg;kd;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 107/b> [h-vy tPjp>  

fk;g`h

29/01/2022

1395 PV00252444 iyt; Nthl;lh;  
yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 81> kPf`N`d> 

f`gj;ty

29/01/2022

1396 PV00252445 mtnyhd;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 479> Gjpa fhyp tPjp> 

nkhul;Lt

29/01/2022

1397 PV00252446 Ng]p Ngkd;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 36> ENfnfhl 

tPjp> ngg;gpypahd> 

nghuy];fKt>

29/01/2022

1398 PV00252447 I yt; a+ b[ply;  
(gPtPb) vy;Bb

144 fe;jq;fKt 

NyhYthnfhl> kPupfk

29/01/2022

1399 PV00252448 [];kpd; Nght;bf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 23> [agj;jpud 

khtj;ij> ngsj;jNyhf 

tPjp>  FUehfy;

29/01/2022

1400 PV00252449 nfhkh;\y;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 336> gJis tPjp>  

`hyp vy

29/01/2022

1401 PV00252450 ];nfhl;yd;l; md;l; 

Nfh.  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 26/1A> ghu;f; Nyd;> 

uh[fpupa

29/01/2022

1402 PV00252451 Nuhay; mf;Nuh  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

430/4/1> fhrtj;j> 

gl;Lnfhl> fz;b

30/01/2022

1403 PV00252452 ANuh n\hg; - 

,A.vy;Nf  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 156> Y}ap]; gpNs];;> 

FlhgLt> ePu;nfhOk;G

30/01/2022

1404 PV00252453 fpa+g; nel;Nth;f;];  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

# 140/18A> fyGu nlk;g;su;]; 

tPjp>  fy;fp];]

30/01/2022

1405 PV00252454 gpf;];l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 132> fTjhd tPjp>  

nj`ptis.

30/01/2022

1406 PV00252455 rhug+kp mf;Nuh 

khh;nfbq;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 79/2> fz;b tPjp>  

fpupgj;nfhl

30/01/2022

1407 PV00252456 fyhfU  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 162> gpujhd tPjp>  

gj;juKy;y

30/01/2022

1408 PV00252457 <]p FNuhrhp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 52> nfhlFk;Gu tj;j> 

ikf;Fsk> rpyhgk;

30/01/2022

1409 PV00252458 vf;];Ngh Nrhiy  
(gPtPb) vy;Bb

gps;isahu; Nfhtpy; tPjp> 

nrq;fyb> kl;lf;fsg;G

30/01/2022

1410 PV00252459 n\hg;];;lhh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 19/1 1/1> gs;spthry; 
Nyd;> Nkhju> nfhOk;G 15

30/01/2022

1411 PV00252460 L P T ];ig];  
vf;];Nghh;l;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 27> clnty> fy;-

vypa

30/01/2022

1412 PV00252461 yP t+l; 

nlf;NdhNyh[p];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 04> klty tPjp>  

nghy;nfhy;y

30/01/2022

1413 PV00252462 xguh  N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 496> kPgpl;ba> 

Nffhiy

30/01/2022

1414 PV00252463 rpNyhd; ,ntd;l;];  
md;l; Nfh (gPtPb) 

vy;Bb

,y 116/3> f`lf`tj;j 

tPjp> Ntun`u> 

nghuy];fKt

30/01/2022

1415 PV00252464 mf;th - gy; 

vf;];Nghh;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 543/1> FUehfy; tPjp> 
ngh`ud;ntt> jk;Gs;is

30/01/2022

1416 PV00252465 fpyp];Nuh fpwPd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 30/41> Ngh;l;]; ghh;f; 

Nfhzh;> khjpnty> 

Nfhl;Nl

30/01/2022

1417 PV00252466 fpwPd; nrud;bg;  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 170/ (999)> uj;ky;fe;j> 
ehglntt> nff;fpuht> 

mDuhjGuk;

30/01/2022

1418 PV00252467 xl;Nlhnkl;  
fd;rhy;ld;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 07 rp> tp[a khtj;ij>  

mgaGu> mDuhjGuk;

30/01/2022

1419 PV00252468 nrnud;jpNt 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 12> ypy;yp tPjp> 

nfhOk;G 02.

30/01/2022

1420 PV00252469 ept; nly;Nk 

,d;l];l;hp];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 36> ,uj;jpdGup tPjp>  

khnjhy> mtprhtis. 

30/01/2022

1421 PV00252470 Rkjp nkly; fp&\h;  
md;l; fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

59/C> Nghafk> Nguhjid. 30/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1422 PV00252471 nrhd;Ky; yq;fh 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 81> ahapd;d> 

f`tj;j

30/01/2022

1423 PV00252472 MNR n[k; md;l; 

[{ty;yhp  (gpiutl;) 

ypkpnll;

2/1> g`pq;fKt tPjp> 

nfypXa

30/01/2022

1424 PV00252473 K S S Nthl;lh; 
l;hPl;nkd;l; rp];lk;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 117> rkd;gha> 

jpgpupf;flty> mDuhjGuk;

30/01/2022

1425 PV00252474 D.W.C N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 166/A/1> ,`y 

,k;Gy;nfhl ,k;Gy;nfhl

31/01/2022

1426 PV00252475 S M E gp];  
fd;rhy;ld;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 106A/4> vy;N`d 

tPjp>  kfufk> ,yq;if

31/01/2022

1427 PV00252476 Gulf;l; xg; tp[pNkh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 480/1> ,j;jf`nfl;ba 

tj;j> nfhOk;G tPjp>  

nghy;f`nty

31/01/2022

1428 PV00252477 j ];if ];Nghh;l;]; 

nel;Nth;f;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 12/1> ];gNjhbah 

mntd;A+> nfhOk;G 05 

31/01/2022

1429 PV00252478 ]pNdhgp xd;iyd;  
yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

epiy 6> <]l; Nyh 

Gnshf;;> cyf tu;j;jf 

ikak;> nfhOk;G 01

31/01/2022

1430 PV00252479 =ahdp ng\d;]; 

ngg;hpf;  (gPtPb) 
vy;Bb

570/15/A> ntuyJLt tPjp> 
tj;jis

31/01/2022

1431 PV00252480 ng];l; ,d; ilk;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 59/32> 2tJ Nyd;> 

ngj;jpahnfhl> fsdp

31/01/2022

1432 PV00252481 gpis bhPk; 

nl];dpNd\d;  
buty;]; md;l;  
Lth;]; (gPtPb) 

vy;Bb

332/10> nrl;bahh; njU> 

nfhOk;G 11

31/01/2022

1433 PV00252482 ner;Ruy; Gugh;b  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 42> khu;f;f]; tj;ij> 

al;bad> mfytj;j

31/01/2022

1434 PV00252484 t[pu `T];  
fd;];l;uf;\d; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 23> By; gpNs]; V> 

nfhOk;G 03

31/01/2022

1435 PV00252485 mbl;  ,;k;Nghh;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

28> rh;tNjr ngsj;j 

epiya tPjp>  nfhOk;G-06

31/01/2022

1436 PV00252486 hpNah b]

l;hpgpa+l;lh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 37> Nrghyp fhu;ld;> 

khty tPjp>  thj;Jt.

31/01/2022

1437 PV00252487 fkNf 

,nyf;l;hpfy;];  
md;l; fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 797/2> fTe;jp];] 

khtj;ij> thunfhl tPjp> 

fsdp

31/01/2022

1438 PV00252488 yad; nfhNfh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 118> me;juntt tPjp> 

Mupa khtj;ij> jyht

31/01/2022

1439 PV00252489 rk;kdP  N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

50/9> ngytj;j tPjp> 

ENfnfhl

31/01/2022

1440 PV00252490 ng[Nuh  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

413 Mu; V b nky; 

khtj;ij> nfhOk;G 03

31/01/2022

1441 PV00252491 ,l;lhypad; Gl;bf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 8/24> rq;fuh[ 

khtj;ij> fz;b>

31/01/2022

1442 PV00252492 fphpNa\d; I V 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 236/1/A> vkpy;ld; 

NuQ;r;> gpdhd;]; v];Nll;> 

`y;NyhYt

31/01/2022

1443 PV00252493 yq;fh bu\h;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

12/2> rq;fhde;j khtj;ij> 

ey;YUt> ghze;Jiw

31/01/2022

1444 PV00252494 rpNyhd; ];ig];  
md;l; fpwPd; 

vf;];Nghh;l;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 533/6> n`d;dpn`l;l> 

gpafk

31/01/2022

1445 PV00252495 SN N`hy;bq;]; 

yq;fh (gPtPb) vy;Bb

,y. 30> Etnuypah tPjp> 
ntypkil

31/01/2022

1446 PV00252496 ngy;nfhd;ngyh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 285 / A /10> 
ngyd;tj;j> gd;dpgpl;ba

31/01/2022

1447 PV00252497 l;hpy;ypak; I T 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  57> lgps;A+. V.rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G  06

31/01/2022

1448 PV00252498 vNfh tpNy[; gPr; 

hpnrhl;  (gPtPb) 
vy;Bb

#01> flw;fiu tj;ij tPjp> 

ml;lg;gs;sk;> epe;jT+u;

31/01/2022

1449 PV00252499 INuh  yq;fh (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 86/2> 41> `y;Ng> 

kPhpfk

31/01/2022

1450 PV00252500 ept; Nahh;f; nf];l; 

`T]; ghh; md;l; 

nu];^ud;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

14> 1/1> 37tJ Nyd;> 

nfhOk;G 06

31/01/2022

1451 PV00252501 ,e;jpf Nrdhehaf;f 

gz;lhu  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

D 118> jk;ghtpl;l tPjp>  

n`k;khjfk

31/01/2022

1452 PV00252502 j nra;yh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 11 thrdh gpNs];;> 

fyvypa> [h-vy.

31/01/2022

1453 PV00252503 rpq;fuh[ fpubl;  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 46B> ngufk> 

mfytj;j

31/01/2022

1454 PV00252504 fpq; nuf;a+hpb];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 60B> gpujhd tPjp> 

fy;vypa

31/01/2022

1455 PV00252505 fpsg; 

nlf;Ndhnyh[p];  
(gpiutl;) ypkpnll;

293/C/32> nghy;yj;j 

tlf;F>

31/01/2022

1456 PV00252506 ,d;b[pNdh]; 

yq;fh vf;];Nghh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 132> ahah 04> Gjpa 

efuk;> nkjpupfpupa

31/01/2022

1457 PV00252507 ngd;lh yq;fh 

vf;];gpu];  (gPtPb) 
vy;Bb

52/3> 1tJ Nyd; uh[fpupa> 
uh[fpupa tPjp>  = 

[atu;jdGu

31/01/2022

1458 PV00252508 rpNyhd; fpNuht;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,uj;jpdgpl;ba> 

kfe;jdKy;y> 

nkhduhfiy

31/01/2022

1459 PV00252509 gyKntd;.nfhk; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 9/45> 3tJ Nyd;> 

Tl;yz;l; mntd;A+> 

nfh`{ty> ENfnfhl

31/01/2022

1460 PV00252511 fpwPd;  yq;fh 
ghh;krpa+l;bfy;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y 164/2> Ky;Nyfk> 

mgnjd;d

31/01/2022

1461 PV00252512 B A E  nrrpd;bah 
nfhNy[;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

165> fSmf;fy> 

`q;nty;y.

31/01/2022

1462 PV00252513 ld;nlk; FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 21A> vjpuptPu 

mntd;A+> nj`ptis

31/01/2022

1463 PV00252514 iyl; xg; tp];lk; 

gg;sp\h;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 577/03/07> khah 

khtj;ij> gpl;bgd> 

N`hkhfk

31/01/2022

1464 PV00252515 n`y;j; fpNul; 

n`y;j;nfahh;  
nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 278> ePu;nfhOk;G tPjp>  

tj;jis

31/01/2022

1465 PV00252516 nthd;kpd;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 40/1> tp[akq;yhuhk 
tPjp>  nfh`{tis

31/01/2022

1466 PV00252517 vd;hpr;  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 94/1> fl;Lf];Njhl;l 

tPjp> fz;b

31/01/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1467 PV00252518 j N`d - nla;yp 

ePl;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

fygpl;lfy aha> 

YDfk;ntn`u tPjp> 

fe;jRupe;Jfk> fjph;fhkk;

31/01/2022

1468 PV00252519 N S K bNubq; 
vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 20/16> [atu;jdGu> 
mkd;njhOt> rPJt

31/01/2022

1469 PV00252520 [ayj; RJ Gjh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 130B> gjtp-
guhf;fpukGu

31/01/2022

1470 PV00252521 rpwpky;  bNubq; 
fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

=Pkhy; ,e;jpf];vy;y> 

njhk;gf`nty. 

31/01/2022

1471 PV00252522 mTNuypNah  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 41/B> rPtyp 
khtj;ij> nghuis> 

nfhOk;G 08

31/01/2022

1472 PV00252523 nghpfl;uh  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 89/23> tpy;ypak; 
rpy;th fhu;ld;> FUehfy; 

tPjp>  rpyhgk;

31/01/2022

1473 PV00252524 epNfh yPfy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 6> N`krpq;f 

khtj;ij> nfh];tj;j 

tPjp> ehty

31/01/2022

1474 PV00252525 ypn[d;  
nkNd[;kd;l; 

Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 75/49U> muypa 

cad> njghdk> 

gd;dpg;gpl;ba

31/01/2022

1475 PV00252526 Y\ ,d;lh;ne\dy; 

INSTITUTE (gPtPb) 
vy;Bb

kFy;y lTd;> jk;gfy;y> 

nkhduhfiy

31/01/2022

1476 PV00252527 guf;  (gPtPb) vy;Bb 280> 1/1> vy;tpl;bfy 
khtj;ij> nfhOk;G 8

31/01/2022

1477 PV00252528 nkf;];gps]; 

nfh];nkbf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 28> rpy;tu; NuQ;r;> 

gdhgpl;ba tPjp>  

t];fLt

31/01/2022

1478 PV00252529 rg;spnkd;l;];Nlhh;.

vy;Nf  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 108> khj;jis 

tPjp>  jy;nfhlgpl;ba> 

,g;ghfKt

31/01/2022

1479 PV00252530 j ikf;Nuh nrd;lh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 16/A/2> nfl;lNftj;j 
tPjp>  uhfk

31/01/2022

1480 PV00252531 fy;g;  buty;]; 

,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  5>3/3> 19tJ Nyd;> 
nfhOk;G 03

31/01/2022

1481 PV00252532 ept; lt;d; vypfd;;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 164> jpf;fy tPjp> 

nfry;tj;j> ghze;Jiw

31/01/2022

1482 PV00252533 vtplh n[k; md;l; 

[{ty;yhp  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 192> fhyp tPjp> 

nge;njhl;l

31/01/2022

1483 PV00252534 YAZHZON (gPtPb) 
vy;Bb

115/4> thyf tPjp> 
nfhf;Ftpy; fpof;F> 

nfhf;Ftpy;> aho;g;ghzk;

31/01/2022

1484 PV00252535 V]; gth; 

nltnyhg;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

16> kyyNrfu ngnjr> 

nfhOk;G 07

31/01/2022

1485 PV00252536 Ry;jhd;ghth bu];l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 73A 2/1> ju;kghy 
khtj;ij> nfhOk;G - 03

31/01/2022

1486 PV00252537 ikyP nkhl; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 46> gpujhd tPjp> 

nff;fpuht.

31/01/2022

1487 PV00252538 k`nfju  bNubq; 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 74> nfhOk;G tPjp>  

gpypkj;jyht

31/01/2022

1488 PV00252539 F N N`hy;bq; (gPtPb) 

vy;Bb

236/28 [{k;kh k];[pj; 

tPjp> khspfhtj;ij> 

nfhOk;G 10

31/01/2022

1489 PV00252540 mNtNdh rp];lk;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 12 1/2> ];lhd;yp 

jpyfuj;d khtj;ij> 

ENfnfhl

31/01/2022

1490 PV00252541 jp]ht  vbANf\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 176/C 12 iky; 

fy;;> rpq;fu[ G+q;fh> 

al;lghj;j> kj;Jfk

31/01/2022

1491 PV00252542 rpyl;  ,;k;Nghh;l;]; 

md;l;  vf;];Nghh;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

143> filahNkhl;il> 

kJuq;Fspa

31/01/2022

1492 PV00252543 gpnsd;nrl; md;l; 

gnfl; (gPtPb) vy;Bb

,y. 187/28> [arkfp 
khtj;ij> fSNghtpy> 

nj`ptis

31/01/2022

1493 PV00252544 y];lh  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 24 ghyk;> tPjp> 

fe;ju;klk;> aho;g;ghzk;

31/01/2022

1494 PV00252545 j vf;];gpu]; 

];Nlhh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 180/4> mj;jh;  

k`hy;> nfa;ru; tPjp> 

nfhOk;G-11

31/01/2022

1495 PV00252546 nghuny];]  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 685/B> mut;ty> 

gd;dpg;gpl;ba

31/01/2022

1496 PV00252547 xgp];  21 (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 114/8> cdf`tj;j> 

NtYtdhuhk khtj;ij> 

ntuJ}t> khj;jiw

31/01/2022

1497 PV00252548 fhah nurpld;rp];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 58/E> tst; tj;j> 
khtj;jfk

31/01/2022

1498 PV00252549 rp 3 mf;Nuh  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. B32>2/1> 
khspfhtj;ij njhlh;khb> 

nfhOk;G 10

31/01/2022

1499 PV00252550 gpNah  yq;fh 
N`hy;bq; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 22/07> Ngq;f;\hy; 

tPjp> nfhOk;G-11

31/01/2022

1500 PV00252551 R S M Nrh kpy;];  
N`hy;bq; (gPtPb) 

vy;Bb

246/1> njg`uh> epl;lk;Gt 31/01/2022

1501 PV00252552 tpNdhkh fphpNa\d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  49> Nuhfpdp gpNs];> 

nejpkhy>  nj`ptis

31/01/2022

1502 PV00252553 V R S bNulh;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 647 6/2> mYj; 

khtj;ij tPjp>  nfhOk;G 

15

31/01/2022

1503 PV00252554 < nlf; nfhgP;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  213/B nlk;gps; tPjp> 
fy;fpir

31/01/2022

1504 PV00252555 kf;a+buh  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 41> fk;GUnfhl> 

ngk;Ky;y

31/01/2022

1505 PV00252556 Neh[; (gPtPb) vy;Bb 25/30> = tpf;uk 

khtj;ij> tj;jis

31/01/2022

1506 PV00252557 I N R FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 90> mt;ty; rhtpah 

tPjp>  nfhOk;G-14

31/01/2022

1507 PV00252558 ngh;];l; yPg;  
rpNyhd;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

g];kPnfhltj;j> 

nfhN`hyd> fSj;Jiw

31/01/2022

1508 PV00252559 vtY}\d;  
nrhY}\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

v]; gp fPj;jyd; gp/20> 
nfhl;Lf;fy;> nghj;Jtpy;

31/01/2022

1509 PV00252560 Nf ypq;f; 

mNrhrpNal;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 20/1> = gd;dhde;j 

khtj;ij> nfhOk;G - 15

31/01/2022

1510 PV00252561 R H nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

111/2A> fpUs tPjp> 
ehuN`d;gpl;b> nfhOk;G 

 05

31/01/2022

1511 PV00252562 P md;l; U nfhNfh 
Gulf;l;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,`y tPu;nfhbad> 

tPunfhbad> Jk;kyR+upa

31/01/2022

1512 PV00252563 jDu  bNubq; 
fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 123/A7> nrl;bahh; 
njU> nfhOk;G 11

31/01/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1 GL00252634 mkjh; NubNah 

rptpy;  Nrh;tpr]; 

nel;Nth;f; (nfud;b) 

ypkpnll; 

\q;up-yh> 298> klghj 

tPjp> nfhnyhKd;d> 

gpypae;jiy

01/02/2022

2 PB00252641 mf;]pNahth  
ypkpnll; 

,y. 151/4> fpUs tPjp> 
nfhOk;G 05

01/02/2022

3 PV00252564 Gnuhg;nlf;  
nrhY}\d;];  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl; ypkpnll;) 

,y. 73A> ju;kghy 
khtj;ij> nfhOk;G - 03

01/02/2022

4 PV00252565 rhk;]; ijah 

rpy;yp];  (gPtPb) 
vy;Bb 

,y. 33> nfhOk;G tPjp> 

ePu;nfhOk;G.

01/02/2022

5 PV00252566 ghQ;rhyp   ,k;Nghh;l; 
md;l; 

vf;];Nghh;l;(gPtPb) 

vy;Bb 

,y: 49/D> fe;Nj 
tpfhiuf;F mUfpy;> 

Ky;yg;gpl;b> NgUtis

01/02/2022

6 PV00252567 mlkfy  (gpiutl; 

ypkpnll;)

378/1> Nfhd;;f`nfhl;Lt 

tPjp> je;jpupKy;y> 

ghze;Jiw.

01/02/2022

7 PV00252568 fhk; mf;Nuh 

Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 62/11> njw;F = 

Rkq;fyh tPjp> fSj;Jiw 

tlf;F

01/02/2022

8 PV00252569 Nuh];fphpa yq;fh 

Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

Nuh];fpupah v];Nll;> 

bf;Nfhah

01/02/2022

9 PV00252570 j fpsh]; &k;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 31> Kjyhk; 

xOq;if> nkjntypfl 

tPjp> uh[fpupa

01/02/2022

10 PV00252571 nra;Nyh  buty;;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  260> =kj; 

Flhuj;tj;j khtj;ij> 

fz;b

01/02/2022

11 PV00252572 [ayq;fh 

nyh[p];bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 410> 2tJ jsk;> 

fhyp tPjp> nfhOk;G - 03

01/02/2022

12 PV00252573 ,d;gpd; - b nlf;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 90/6> FUe;Jtj;j 
tPjp> jyq;fk njw;F> 

gj;juKy;y

01/02/2022

13 PV00252574 nyhapl;];   (gPtPb) 
vy;Bb 

,y.  4 kahd tPjp> 

jq;nfhy;y> fz;b

01/02/2022

14 PV00252575 Nuh];fphpah 

gpshd;Nl\d;  
(gPtPb) vy;Bb

Nuh];fpupah v];Nll;> 

bf;Nfhah

01/02/2022

15 PV00252576 nfhuynfhl 

v];Nll;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 222/1> gpujhd tPjp> 
ghze;Jiw

01/02/2022

16 PV00252577 gP md;l b Ngg;gh;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 535/2> Eq;fKnfhl> 

fsdp.

01/02/2022

17 PV00252578 lakd;l; nfyf;]p  
(gPtPb) vy;Bb 

,y. D/F14/U10> 
nkj;rz;l nrtd> 

N`dKy;y xOq;if> 

nfhOk;G - 15

01/02/2022

18 PV00252579 xbrp  ghh;k]
pa+l;bfy;];  (gPtPb) 
vy;Bb

64/1A> ghj;jpkh tPjp> 
fe;jhid

01/02/2022

19 PV00252580 ml;yd; Nthf;fh;];  
buty;]; md;l; 

Lth;]; (gpiutl; 

ypkpnll;) 

fl;Lnfhy;y gq;fsh> 

fl;Lnfhy;y> et jp];gNd

01/02/2022

20 PV00252581 fpNah vNfh  
vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

E2/97> Nfhdfy> 
Utd;nty;y

01/02/2022

21 PV00252582 Xju nfh];nkbf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 70> 2tJ khb> 

ntypf;fil gpshrh> 

uh[fpupa.

01/02/2022

22 PV00252583 egh  vf;];Nghh;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 308> jk;Gs;is tPjp> 

Njhuaha> FUehfy;

01/02/2022

23 PV00252584 yf; Xh;fdpf;  (gPtPb) 
vy;Bb 

,y. 307/6 C> `pk;Gl;lhd> 

Ky;Nyupaht

01/02/2022

24 PV00252585 nfd;Nt xl;Nlhbuk;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 13> `f;FUFk;Gu> 

kPupfk

01/02/2022

25 PV00252586 <rp fpubl;  
nrhY}\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

re;jUtd;> Nfhtpy; tPjp> 

nkhutf

01/02/2022

26 PV00252587 gah;gpis gPr; 

fghdh];  (gPtPb) 
vy;Bb

T/173/13> uhkehaf;f tj;j> 
epte;jpba> gpypae;jiy

01/02/2022

27 PV00252588 nksyp  
fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 96 a`y fuq;nfhl> 

,uj;jpdGup

01/02/2022

28 PV00252589 nt[p khh;l;  
(gpiutl; ypkpnll;)

101/18A> nrd;; Nkup]; tPjp> 

[h-vy

01/02/2022

29 PV00252590 S G nfgply;  
Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 170/1> fJUnty;y> 
ntlfe;j

01/02/2022

30 PV00252591 BVTB N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 341> epj`]; 

khtj;ij> khFk;Gu> 

gd;dpg;gpl;ba

01/02/2022

31 PV00252592 rl];kp  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 149/6> 
ney;Ytj;JLt> tf

01/02/2022

32 PV00252593 Aidll; N`hly;]; 

md;l; hpNrhl;];  
(gpiutl; ypkpnll;) 

,y.  61> b.v];. 

nghd;Nrfh tPjp> nfhOk;G 

05> ,yq;if

01/02/2022

33 PV00252594 b[pl;ly; <Ftpb  
nrhY}\d;];  
yq;fh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 144/9/A/1> gKDtpy 

tPjp> Nfhdty

01/02/2022

34 PV00252595 FNuht;j; 

nkNd[;kd;l; 

rpNyhd; (gPtPb) 

vy;Bb

23/16 b my;tp]; tPjp> 

fy;fp];] 

01/02/2022

35 PV00252596 vf;]pk;ld;  (gPtPb) 
vy;Bb

rpfpupah tPjp> Nghjd> 

fpk;gp];]

01/02/2022

36 PV00252597 tl;vty;.vy;Nf  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 244> Y}ap]; gpNs];;> 

ePh;nfhOk;G

01/02/2022

37 PV00252598 khh;ty; ];br;  
(gPtPb) vy;Bb 

B52/2 nfhlnty> 
jd;Ndhtpl;l

01/02/2022

38 PV00252599 nfhyk;G  
,d;lh;ne\dy; 

vf;];Nghh;lh;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 41> `pq;FUfKt 

tPjp> gJis

01/02/2022

39 PV00252600 hpNahBy;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

272/2> nfhOk;G tPjp> 

fk;g`h

01/02/2022

40 PV00252601 n`tp ntfpfy; 

Nkhl;lh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

164/1D> mKDnfhl> 

,Gy;nfhl.

01/02/2022

41 PV00252602 WTS fd;rhy;ld;rp];  
(gpiutl; ypkpnll;)

rp/1/3> eptJt> 
tuf;fhnghy

01/02/2022

42 PV00252603 [pNu  ,d;lh;ne\
dy; yq;fh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. D/3/4> rkGu 
tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

RJnty;y> nfhOk;G 10

01/02/2022

43 PV00252604 nednrtd  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 2/15> nfh`hnfhl 

tPjp> fl;Lf];Njhl;l> 

fz;b

01/02/2022

44 PV00252605 nejpf;\ad;  
fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

72> tPukhfhsp Nfhtpy; 

tPjp> mf;fiug;gw;W 7/4
01/02/2022

45 PV00252606 nuh\hdh # 

ngy];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 56> ,uz;lhtJ 

FWf;Fj;njU> nfhOk;G 

- 11

01/02/2022

46 PV00252607 Nf khh;l; hpnla;y;  
(gPtPb) vy;Bb 

5/30> `pUtyKy;y> 

ngk;Ky;y

01/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

47 PV00252608 fpwp]; xg;brpad;]; 

(gPtPb) vy;Bb

134/C1 U`{DGu nuhgu;l; 

Fztu;jd khtj;ij> 

gj;juKy;y

01/02/2022

48 PV00252609 A R n[k; md;l; 

[{ythp  (gPtPb) 
vy;Bb

158/2/7> Kjyhk;; FWf;Fj; 

njU> nfhOk;G-01100

01/02/2022

49 PV00252610 /igd;Tl; 

ntd;rh;];  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 207/2> gpujhd tPjp> 
mj;jpba> nj`ptis

01/02/2022

50 PV00252611 P D g+l; Gulf;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 05> `g;gpl;ba> 

tJUfk

01/02/2022

51 PV00252612 j vf;]yd;l; 

nfahh;  Nrh;tp];  
(gPtPb) vy;Bb

15/4> jhjpau; ghlrhiy 

tPjp> jYfk

01/02/2022

52 PV00252613 kh]; fpubl;  
,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 144/6> fyg;gj;jpGu> 
Jlht> khj;jiw

01/02/2022

53 PV00252614 ,RW ikf;Nuh 

fpubl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y: 75> aJy;y> 

tp`huN`d> njdpaha

01/02/2022

54 PV00252615 G S A rPGl;  (gPtPb) 
vy;Bb 

24/7> kj;jpa fpof;F tPjp> 
FUefu;> aho;g;ghzk;.

01/02/2022

55 PV00252616 rpNyhd; ner;Ruy; 
];igr];  
vf;];Nghh;l; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 7/1B> tpy;ypak; 
cltj;j gpNs];;. 

Njthya tPjp> Rtunghy> 

gpypae;jiy.

01/02/2022

56 PV00252617 WP ypNah  (gPtPb) 
vy;Bb 

84/4> jghy; 
mYtyf xOq;if> 

tz;zhu;gz;iz> 

aho;g;ghzk;

01/02/2022

57 PV00252618 kpy;`T];  (gPtPb) 
vy;Bb

168> ehflKy;y> 

njbfKt

01/02/2022

58 PV00252619 uhNth  n`hypNl]; 

(gPtPb) vy;Bb 

,y. 49/3> vy;N`d tPjp> 

k`ufk

01/02/2022

59 PV00252620 M R Fapf; gpf;  
(gPtPb) vy;Bb 

,y. 170/6/1/1> vy;gpl;ba 
ntypfy;y

01/02/2022

60 PV00252621 jk;gfy;y 

gpshd;Nl\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

nfnry;ye;j> jk;gfy;y> 

nkhduhfiy 

01/02/2022

61 PV00252622 u]pad;  yq;fh 
mflkp (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 175/28/C> k`tj;j 

tPjp> ngnyd;tj;j> 

gd;dpg;gpl;ba

01/02/2022

62 PV00252623 fpuhd;l; 

`hh;l;ntahh; td;  
yq;fh (gPtPb) 

vy;Bb

epiy 26> fpof;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;> 

vr;nryd; rJf;fk;> 

nfhOk;G 1>

01/02/2022

63 PV00252624 ASP C md;l; F 
V[d;rp  (gPtPb) 
vy;Bb 

,y. 20> 9/2> 
nfhl;lhQ;Nrid tPjp> 

nfhOk;G-13

01/02/2022

64 PV00252625 kfpe;j gpAduy;]; 

md;l; GNshhp];l;];  
(gPtPb) vy;Bb

591> fhyp tPjp> fy;fpir 01/02/2022

65 PV00252626 yf;khy; biutpq; 

];$y;  (gPtPb) 
vy;Bb

gjpajyht tPjp> 

k`paq;fd

01/02/2022

66 PV00252627 AZ vd;[pdpahpq;  
md;l; fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 124/2> f`y;y> 

fl;Lf];Njhl;l

01/02/2022

67 PV00252628 utpe;jpu 

Nyd;l;];Nfgpq;  
md;l; fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb 

,y. 461> jYnfl;ba> 

nrtdfy.

01/02/2022

68 PV00252629 Nfl;kd; 

xl;NlhNk\d;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 67> gTy;;ght> 

nghN`hypaj;j> fynfju

01/02/2022

69 PV00252630 fhh; Ntt;]; Nkhlh;  
bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 40/16A> ehnfhy;y 
tPjp> khj;jis

01/02/2022

70 PV00252631 ahh;y; nfhNfh 

iggh;  (gPtPb) 
vy;Bb

42>1/1> jah tPjp> nfhOk;G 

06

01/02/2022

71 PV00252632 nlgpidl;  bNubq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 211> fky;tpyh> 7tJ 

iky; fy;>  `pq;Fuf;jkd

01/02/2022

72 PV00252633 nrd;Ruh  
vd;[pdpahpq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 37> ghlrhiy 

xOq;if> (Lg;spNf\d; 

tPjp)> nfhOk;G - 03.

01/02/2022

73 PV00252635 cGy; 

,d;nt];l;kd;l;  
md;l; mf;Nuh ypq;f; 

(gPtPb) vy;Bb

,y 489> jpg;gl;LN`d 

tj;j> nfhlfnty

01/02/2022

74 PV00252636 Ntf; mg;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 90/A> fq;fhuhk tPjp> 
ngyhd> ntypfk

01/02/2022

75 PV00252637 NffY biutpq; 

];$y;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 16> rpj;jhu;j;j 

khtj;ij> Nffhiy

01/02/2022

76 PV00252638 rptpy; nlf;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 7/5/D> fq;fnghl 
tPjp> Rtunghy> 

gpypae;jiy

01/02/2022

77 PV00252639 epy;tyh nghhpd; 

vk;g;Nsha;kd;l; 

V[d;rp  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 56> jiu jsk;> 

khefu re;ij 

fl;blj;njhFjp> FUehfy;

01/02/2022

78 PV00252640 S P S ,d;lh;ne\dy; 

N`hy;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb 

,y. 20> 1tJ xOq;if> 

FUkd;fhL> tTdpah

01/02/2022

79 PV00252642 G S D bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 244 ePu;nfhOk;G tPjp> 

tj;jis

01/02/2022

80 PV00252643 L.S. ,nyf;l;hpfy; 
b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 435/A> rpak;gyhNg 
tlf;F> rpak;gyhNg

01/02/2022

81 PV00252644 ,k;nlf;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

70> gioa nf];Ngt tPjp> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

01/02/2022

82 GA00252661 Nfhy;ld; Nfl;  
gTd;Nl\d; 

,y. 93/B/5> = 

ruzjp];] eh`pkp 

khtj;ij> Fk;Gf;f Nkw;F> 

Nfhdnghy

02/02/2022

83 GA00252695 ifd;l; `hh;ll;  
gTd;Nl\d; 

= fq;fhuhka tp`hua> 

rPjhvypa> Etnuypah

02/02/2022

84 PB00252706 kpa+Rty; nty;j; 

ypkpnll; 

,y. 42> [pe;Jg;gpl;b tPjp> 

nfhOk;G-13

02/02/2022

85 PV00252645 R md;l; R  uhrp  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

14> jpl;Lt> tsnfju 02/02/2022

86 PV00252646 fpwPd; mngf;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

367/9> nlk;gs; tPjp> 
jytj;Jnfhl

02/02/2022

87 PV00252647 tpq; vahh;  
vf;];Nghh;l; md;l; 

,k;Nghh;l; (gPtPb) 

vy;Bb 

B 51> Gy;yu;ld; 
ifj;njhopy; tyak;> 

ehnfhl> fSj;Jiw. 

02/02/2022

88 PV00252648 l;nuhgpfy; fpwPd;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 100/8> gpafk tPjp> 
ngj;jpahnfhl

02/02/2022

89 PV00252649 rjh;d;  vd;lgpiur]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

3/1> G[;[k;nghy> 
jq;nfhLt

02/02/2022

90 PV00252650 nfd;bad; i`d];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 8> ,uz;lhtJ 

xOq;if> nj`ptis

02/02/2022

91 PV00252651 jphpkhd ,d;Bhpah];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 36/A> ,RU 
khtj;ij> Nfhdty tPjp>  

rGf];fe;jh> khNfhyh.

02/02/2022

92 PV00252652 ept; jk;rhu 

biutpq; ];$y;  
(gPtPb) vy;Bb

56/1 ffhrpup tPjp> fk;gis 02/02/2022

93 PV00252653 nkiud; I Q (gPtPb) 
vy;Bb 

18/42 vg; fltyKy;y 

gpNs];;> nfhOk;G 9

02/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

94 PV00252654 Cth Nghy;l;hp  
gprpd]; (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 251> mk;gf` tj;j> 

nfhj;jl;Lt

02/02/2022

95 PV00252655 bnuhg;gpnlf;  (gPtPb) 
vy;Bb 

 

,y. 41/6> b nrha;rh tPjp> 
uhtjhtj;ij> nkhul;Lt

02/02/2022

96 PV00252656 nty;fpNuh 

Xhpad;ly; FW}g;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.10/11> nrj;rpwp gpNs];;> 

gd;dpg;gpl;ba

02/02/2022

97 PV00252657 Nuhay;  nfgply;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y.  561/25> Gjpa efuk;> 
mEuhjGuk;

02/02/2022

98 PV00252658 rpNyhd; rd; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 988/1> = [ae;jp 

khtj;ij> Gifapuj 

epiya tPjp> tj;jis

02/02/2022

99 PV00252659 nrd;l;uy; 

b];l;hpgpa+\d; 

Nrh;tpr]; (gpiutl; 

ypkpnll;) 

35/1> N`hu;ld; gpNs];;> 

nfhOk;G 07

02/02/2022

100 PV00252660 Ngh;fh; ngahh;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 26/3> N[hrg; la]; 

khtj;ij> nfhOk;G 15

02/02/2022

101 PV00252662 rpNyhd; ke;uh 

MAh;Ntj (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 12/14> ehud;ty 
(W.P.)> fk;g`h

02/02/2022

102 PV00252663 tp\;th  
,d;nt];l;kd;l; S 
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 76/A> kahd tPjp>  
jygj;gpl;ba> ENfnfhl.

02/02/2022

103 PV00252664 tNfrpah  yq;fh 
buty;;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 302> njkl;lnfhl 

tPjp> nfhOk;G 09

02/02/2022

104 PV00252665 ngl;lh; fpd;du  
nlf;ndhnyh[p]; 

yq;fh (gpiutl; 

ypkpnll;) 

,y.  57> lgps;A+. 

V. rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G – 06

02/02/2022

105 PV00252666 Ne\d; hpaypl;b  
yq;fh (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 564/6> b.gp. 
tpN[rpq;f khtj;ij> 

ngytj;j> gj;juKy;y

02/02/2022

106 PV00252667 rpypdpfh fhh;kd;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 457/GW/14> [d 
[afk> ,`ykpy;Nyt> 

kpy;Nyt

02/02/2022

107 PV00252668 tpth`  (gPtPb) 
vy;Bb 

,y. 37/11 11tJ iky; 

fy;>  ky;ghd> nfq;fy;y

02/02/2022

108 PV00252669 i`gh;nkbf; 

vd;[pdpahpq;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 75> nrhe;JUtj;j> 

Nghj;jNy> ,`yfk> 

mk;NgG];].

02/02/2022

109 PV00252670 nef;rtp  rp];lk;];  
(gPtPb) vy;Bb

vr;/2/11> rQ;rpahuhr;rp 

njhlh;khb> nfhOk;G 12.

02/02/2022

110 PV00252671 ,lk;.vy;Nf  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 121> Gjpa fz;b 

tPjp> nfhj;jyhty> 

fLtiy

02/02/2022

111 PV00252672 rpwpgpk 

,d;nt];l;kd;l;]; 
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 88B nfhOk;G tPjp> 

nghy;f`nty

02/02/2022

112 PV00252673 Nuhay; Nghnuf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 55> fhyp tPjp> 

nts;stj;ij> nfhOk;G 

6.

02/02/2022

113 PV00252674 jah  fd;rhy;ld;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.174> njy;f`tj;j 

Ky;Nyupaht Gjpa efuk;> 

mq;nfhil

02/02/2022

114 PV00252675 ikf;Nuh Nghh;];  
yq;fh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 141- 1/20> kypgd; 
tPjp> > nfhOk;G-11

02/02/2022

115 PV00252676 P G vd;[pdpahpq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 35> [anfhe;j 

xOq;if> nfhOk;G 05

02/02/2022

116 PV00252677 ,q;fpyp\; 

nyq;FNt[;  mflkp 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 4/626> ju;krpwp 
fl;blk;> gpujhd tPjp> 

fJUnty> jkd;fLt> 

,yq;if

02/02/2022

117 PV00252678 Xh;fh  vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

209/6> fy;ahzGu> 

Nfhkuq;flty> 

jpUNfhzkiy

02/02/2022

118 PV00252679 vd;Nf nlf;Ndh 

Nth;s;l; (gPtPb) 

vy;Bb

51/09> %jtpehafu; 

Nfhtpy; tPjp> Kjy; 

xOq;if> ey;Y}u;> 

aho;g;ghzk;

02/02/2022

119 PV00252680 rpwpky;  
vd;lgpiur]; (gPtPb) 

vy;Bb

“,RU k`hy;” 
clky;NyN`t> 

ky;NyN`t> gpgpiy

02/02/2022

120 PV00252681 Lgha; lah;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

219> ];lhd;yp jpyfuj;d 

khtj;ij> ENfnfhl

02/02/2022

121 PV00252682 [pf;Nrh yz;ld;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 01> n[l; N`hy;bq; 

gpiuNtl; ypkpnll;> 

Fd;dgd> mKDfk> 

fz;b

02/02/2022

122 PV00252683 nfhnfhdl; Iyd;l; 

ig  R md;l; R 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 51A> ig/g; tPjp> 

nfhOk;G 05

02/02/2022

123 PV00252684 ahHo; nfhNfh 

kpy;];  (gPtPb) 
vy;Bb

42> 1/1> jah tPjp> 
nfhOk;G 06

02/02/2022

124 PV00252685 Ibah gps];  
(gPtPb) vy;Bb

198/ B> mjutj;j> 

`Pdbfy> jy;Ng

02/02/2022

125 PV00252686 k`p\h  (gpiutl; 

ypkpnll;) 

,y. 119/17 A> 
FUNftj;ij> ntypaKd 

tPjp> N`fpj;j> tj;jis

02/02/2022

126 PV00252687 irnrf;  fd;rhy;bq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 74/2> la]; gpNs];;> 

ghze;Jiw

02/02/2022

127 PV00252688 t+l;.vy;Nf  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 1/B/1> jgy;tj;j> 
khtj;jfk> ghJf;f

02/02/2022

128 PV00252689 mkpy GNshhp];l; 

md;l; gpa+duy;  
Nrh;tp]; bnuf;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb 

,y. 308> khuj;jba> re;jp 02/02/2022

129 PV00252690 rhh;s;nkj;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 24/1> fj;njhl;l> 
epl;lk;Gt

02/02/2022

130 PV00252691 mjpfhhp ntye;j 

tpkd (gPtPb) vy;Bb

,y. 328/3 Nghty> 
etj;jy;tj;j> myt;t

02/02/2022

131 PV00252692 rj;u gth; FW}g;  
(gpiutl; ypkpnll;)

901> `hu;l;Nyz;l; 

nurpnld;rp];> tyak;  

3> kpNydpak; rpl;b> 

mj;JUfpupa

02/02/2022

132 PV00252693 rpNyhd; viyl; 

g+l;]; (gPtPb) vy;Bb

,y. 137/A2/1/1> 
jytj;Jnfhl tPjp> 

gpl;lNfhl;Nl> Nfhl;Nl

02/02/2022

133 PV00252694 gpa+Ruh vd;[pdpahpq;  
nlf;Ndhnyh[p 

(gPtPb) vy;Bb

208/2> fy;tp`hu tPjp> 

nj`ptis

02/02/2022

134 PV00252696 tpkyh hPirfpy;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 325> D-01 vy> ahah 
18> mq;FDnfhyngy];]

02/02/2022

135 PV00252697 NghNah  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 277> njy;ju> 

gpypae;jiy

02/02/2022

136 PV00252698 ng];l; ];br; 

Nrhh;rpq;  md;l; 

nkDngf;\hpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 615A> rpq;frhy tPjp> 
jz;Lfk> [h-vy

02/02/2022

137 PV00252699 S B S L N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 35> njd;NdFk;Gu> 

fz;b

02/02/2022

138 PV00252700 gpsf; xfpl; rY}d; 

md;l; ];gh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. A/93/01> khnjhy> 
mtprhtis

02/02/2022

139 PV00252701 rpNyhd; Adpf; 

nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 788> [atu;jdGu> 

mk;ghiw

02/02/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

140 PV00252702 LNkhh;  (gPtPb) 
vy;Bb 

95> Nfhtpy; tPjp> ey;Y}u;> 

aho;g;ghzk;

02/02/2022

141 PV00252703 gpf;ry;I  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y 156/3/1> gj;jytj;j 
tPjp> jyhN`d> khyNg

02/02/2022

142 PV00252704 yq;fh nu];^ud;l;];  
md;l; 

vd;lild;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

261/2A> jytj;Jnfhl 
tPjp> gpl;lNfhl;Nl

02/02/2022

143 PV00252705 gpnuhd;Nfh  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

24/8> td mYtyfg; 

ghij> Rz;bf;Fsp> 

aho;g;ghzk;

02/02/2022

144 PV00252707 rpNyhd; itgpud;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  44> cad;tj;j> 

mKDfk> Fd;ndgd> 

fz;b

02/02/2022

145 PV00252708 ept; cNlhgpah  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 58> ru;r; ];l;uPl;> fhyp 

Nfhl;il> fhyp

02/02/2022

146 PV00252709 gpy; Nfl;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 117/139> 55 
tj;j> kPnjhl;lKy;y> 

nfhyd;dht

02/02/2022

147 PV00252710 bhP;k; N`hk; bird;  
md;l; fd;];l;uf;\d;  
(gpiutl; ypkpnll;)

F 17/1> njhlk;f`tpl;l> 

khug;gd> Nffhiy

02/02/2022

148 PV00252711 lNf FNshgy; L 
vbANf\d; 

Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 75/58> fpuhkrd;tu;jd 
khtj;ij> nghy;tj;j> 

gd;dpg;gpl;ba

02/02/2022

149 PV00252712 bnuhgpf;]; N[ha;  
(gpiutl; ypkpnll;)

15/10> xu;f;fpl; nurpld;rp]; 

2> re;jpupfh FkhuJq;f 

khtj;ij> khyNg

02/02/2022

150 PV00252713 gyh`;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

58> `{uPkYt> uk;Gf;fd 02/02/2022

151 PV00252714 jy;gp];  yq;fh 
(gpiutl; ypkpnll;)

,y.  47> mnyf;]hz;l;uh 

gpNs];;> nfhOk;G 7

02/02/2022

152 PV00252715 = urhtpd; 

N`hl;ly;  (gPtPb) 
vy;Bb

90/29/ 3b> rPJt tPjp 
nfhl;Lnfhl

02/02/2022

153 GL00252720 kq;fNyh[p 

(nfuz;b) ypkpnll; 

23A> ];gNjhbah 

mntd;A+> jpk;gpupf];aha> 

nfhOk;G 05.

03/02/2022

154 PV00252716 S D ,k;ngf;]; 

yq;fh (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 09> 7tJ xOq;if> 

nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G 13

03/02/2022

155 PV00252717 Vrpad; fpq; gpiuf;l; 

V[d;rp];  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 97/3/2> kp`pe;J 

khtj;ij> nfhOk;G 12

03/02/2022

156 PV00252718 Ng[; ba+dh;];  
(gPtPb) vy;Bb

jk;grpl;b tPjp> GNyhyp 

tlNkw;F> gUj;jpj;Jiw> 

aho;g;ghzk;

03/02/2022

157 PV00252719 nfhOk;G Nyhl;l]; 

lth;  nkNd[;kd;l; 
fk;gdp (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 320> b.Mu; 

tpN[tu;jd khtj;ij> 

nfhOk;G 10

03/02/2022

158 PV00252721 NkyPd; yq;fh 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 209> mefhupf 

ju;kghy khtj;ij 

(kpUff;fhl;rpr;rhiy tPjp)> 

fufk;gpl;ba> nj`ptis

03/02/2022

159 PV00252722 gpiuk; nfhhpah  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 8-2/1> gioa 

nfhl;lht tPjp> kpup`hd> 

ENfnfhl

03/02/2022

160 PV00252723 mf;thntd;r;rh;];  
rpNyhd; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 491/1> tp[a Fnuh]; 

tPjp> khk;Ng tlf;F> 

gpypae;jiy

03/02/2022

161 PV00252724 fpwPd;Nyd;l; nfhNfh  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 3> `pf;f`hN`d> 

ngk;Ky;y

03/02/2022

162 PV00252725 vkpy; hpNylh;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 6>15 nfKD 

khtj;ij> nj`ptis> 

fy;fp];i] 

03/02/2022

163 PV00252726 ];nla;d;];  
nyh[p];bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 43/141> itj;jpa tPjp> 

nj`ptis.

03/02/2022

164 PV00252727 S.J.S Nehh;jd; FW}g; 
xg; fk;gdP];  (gPtPb) 
vy;Bb

uh[h tPjp> ePu;Ntyp 

Nkw;F> ePu;Ntyp> 

aho;g;ghzk;

03/02/2022

165 PV00252728 r\pfh fphpNabt;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

L-42> ge;Jyfk> 
mEuhjGuk;> ,yq;if

03/02/2022

166 PV00252729 Ngl; Nfhg;uh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 19> 1tJ jsk;> 

rpl;b tpA+ n\hg;gpq; 

nfhk;g;sf;];> jy;Nghl; 

lTd;> fhyp

03/02/2022

167 PV00252730 nkl;Nuh vahh;-

nfhd;b\dpq; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 125> epy;jpa nrtd> 

mjy;NyJt> al;bad

03/02/2022

168 PV00252731 mlg;bt;  
nlf;ndhnyh[p]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

MMBL ghj;/igz;lu; 

mYtyf tshfk;> ,y. 

345/D> ePu;nfhOk;G tPjp> 

Ngypanfhl

03/02/2022

169 PV00252732 jpy;`hu  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 21> fq;fh ghu> 

jk;gJNu> rPJt

03/02/2022

170 PV00252733 vahh; bhPk;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 242> 3tJ jsk;> 

fhyp tPjp> fSj;Jiw  

njw;F

03/02/2022

171 PV00252734 uhkk;  (gPtPb) vy;Bb crd; fe;jrhkp Nfhtpy;> 

crd;> kpURtpy;> 

aho;g;ghzk;

03/02/2022

172 PV00252735 ];Nlhkp (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 03> [ae;jpGu gpujhd 

tPjp> yf;\ghd khtj;ij> 

gj;juKy;y

03/02/2022

173 PV00252736 ,f;idl; FNshgy;  
bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 38> Kj;Juh[h 

khtj;ij> khNghy> 

tj;jis

03/02/2022

174 PV00252737 K Y Z Z gpiul; md;l; 

ny\h;  (gPtPb) 
vy;Bb

3-8C> kTz;l; 

mghu;l;nkz;l;]; gioa 

Fthup tPjp> fy;fpir

03/02/2022

175 PV00252738 rpNyhd; JU 

gpshz;Nl\d;  
(gpiutl; ypkpnll;)

jynfhyntt> fy;yQ;rpa> 

mEuhjGuk;

03/02/2022

176 PV00252739 ];lhh;Nkl;  bNubq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 135/02> fz;b tPjp> 

jp`hupa fynfbN`d

03/02/2022

177 PV00252740 ud; yq;fh fpwbw;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 52> mkpyfk> 

nrhuFNd> `y;JKy;y

03/02/2022

178 PV00252741 rpNyhd; vNfh 

Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

nghd;dhud;jPT> 

fr;rf;nfhLjPT> fpz;zpah

03/02/2022

179 PV00252742 AdpNth;ry; ypq;f;   
nyh[p];bf;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 4/7> c];tj;j tPjp> 

ej;JLt> fsdp

03/02/2022

180 PV00252743 gphpl;b\; ,d;lh;ne\

dy; nfhyk;G 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 11> nehhp]; mtd;a+> 

nfhOk;G-08 

03/02/2022

181 PV00252744 NfNeht; md;l; 

gphpae;j  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.43> f`lf`h tj;j> 

Ntty> `pf;fLt

03/02/2022

182 PV00252745 n[l; Nyd;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

358> khah khtj;ij> 

kFk;Gu> gd;dpg;gpl;ba

03/02/2022

183 PV00252746 guz tpyh 

cdtl;Ld  
(gpiutl; ypkpnll;)

gpuhz tpy;yh cdtl;Ld> 

`Pdl;bfy tPjp> 

mj;junfhl> cdtl;Ld

03/02/2022

184 PV00252747 eph;ky;  buty;;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 17/5> nfdy;  tPjp> 
ePh;nfhOk;G 

03/02/2022

185 PV00252748 etNyht Xh;fdpf; 

Ngh;biyrh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 469/A> guhf;fpuk 
tPjp> kj;Jkfy> uhfk

03/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

186 PV00252749 et;ah fyk;G  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 553/10/1A> rkfp 
khtj;ij>  mut;ty> 

gd;dpg;gpl;ba.

03/02/2022

187 PV00252750 Gd; ,d;nld;l; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 361> jytj;Jnfhl 

tPjp> khjpnty>  Nfhl;Nl

03/02/2022

188 PV00252751 me;jhu  (gPtPb) 
vy;Bb 

 

,y. 153> nguil];> 

tyak; 1> kpNydpak; 

rpl;b> mj;JUfphpa. 

03/02/2022

189 PV00252752 fpsTl;nfhndf;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 181/3> fz;b tPjp> 

g];ahy

03/02/2022

190 PV00252753 kh];lh; gpsh];l; 

ngf;Nf[pq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

200E rq;fNgh khtj;ij> 

`{Zgpl;ba> tj;jis

03/02/2022

191 PV00252754 HR nyh[p];bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 80/6> rpy;tu; ];kpj; 

xOq;if> nfhOk;G 12

03/02/2022

192 PV00252755 nuhf; XbNah  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 88/15> 1tJ FWf;Fj; 
njU>  nfhOk;G 11.

03/02/2022

193 PV00252756 gpd;jhU  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

89B nfutyg;gpl;ba tPjp> 
n`e;jy> tj;jis

04/02/2022

194 PV00252757 fpwPd; rpdh;[p  
(gpiutl; ypkpnll;)

1> nrngl;Nl> mkf;Fspa> 

kJuq;Fspa

04/02/2022

195 PV00252758 FNshgy; n[k; `g;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 5/2> fk;kj;Njfk> 
Fk;Gf;fe;Ju> u[nty;y

04/02/2022

196 PV00252759 FNshgy;  
vbANf\d; md;l; 

nlf;Ndhnyh[p 

nfk;g];  (gPtPb) 
vy;Bb

nedrh Gf; n\hg;> 

eNthja ghlrhiyf;F 

vjpupy;> jyht

04/02/2022

197 PV00252760 epk; Nrtah;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 354/1> 
nfFdf`tj;j> njhk;Ng

04/02/2022

198 PV00252761 fhy fpuhg;l;  (gPtPb) 
vy;Bb 

A/763> re;ijf;F gpd;dhy;> 

mk;ghiw

04/02/2022

199 PV00252762 `Nyh FWk;g  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 2H> rq;fuh[ 
khtj;ij> fz;b

04/02/2022

200 PV00252763 vd;.vy;. Gf; n\hg; 

md;l; xgp]; 

rg;sah;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 64> gioa 

ePu;nfhOk;G tPjp> 

tj;jis.

04/02/2022

201 PV00252764 n`k;ru  mf;Nuh  
Gulf;l;];  (gpiutl; 

ypkpnll;)

536/A/24> rpl;b N`hk;];> 

gz;lhuehaf;f tPjp> 

ntaq;nfhl

04/02/2022

202 PV00252765 E N C vbANf\d; 

(gpiutl; ypkpnll;)

562/15> Nyhth;  gfjNy 
tPjp> nfhOk;G 03

04/02/2022

203 PV00252766 mgp[a  Lth;]; 

md;l; buty;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 32-5/3> kjq;f`tj;j  

xOq;if> nfhOk;G 6

04/02/2022

204 PV00252767 I E B C FNshgy;  
(gpiutl; ypkpnll;)

85 1/2> fhyp tPjp> 
nj`ptis

04/02/2022

205 PV00252768 Nrh;Nthngf;];  
(gPtPb) vy;Bb

R 04> Adpl; 16> fe;jsha; 04/02/2022

206 PV00252769 l;nu];fphpg;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 9> 5/1> ];Nl\d; 

tPjp> gk;gyg;gpl;b> 

nfhOk;G 4

04/02/2022

207 PV00252770 Nuhay; khh;f; 

ng];l;  nrhY}\d;  
(gPtPb) vy;Bb

374-A> ty;ynfl;ba> 
Xgehaf;f

04/02/2022

208 PV00252771 AEON ONE (gpiutl; 

ypkpnll;)

275> lhk; tPjp> > nfhOk;G 

- 12

04/02/2022

209 PV00252772 Ngk;]; FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 46/12/7> nj`ptis 

/ ];Nl\d; tPjp> kiud; 

rpl;b (ltu; V)

04/02/2022

210 PV00252773 tpd;FNuht;.vy;Nf 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 395/2/C> fLnty 
tPjp> khyNg

04/02/2022

211 PV00252774 S md;l; D Nfhg;gNul;  
Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y 49> = QhNde;jpuh 

tPjp> ,uj;kyhid

04/02/2022

212 PV00252775 itl; xypdh 

MAh;Ntj ];gh 

rY}d;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 208/4> fy;fLt tPjp> 
jYnghj> ePu;nfhOk;G

04/02/2022

213 PV00252776 I B S Gun[f;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y: 105/1> epl;lk;Gt tPjp> 
ntahq;nfhl

04/02/2022

214 PV00252777 ky;b nrha;];  
(gPtPb) vy;Bb

5> fdfGuk; tPjp> 

fpspnehr;rp

04/02/2022

215 PV00252778 Gj;jp Nff;  mflkp 

(gPtPb) vy;Bb

351/A> kpl;Nyz;l; fhu;ld;> 

gl;Nlnghy> Jdf`h

04/02/2022

216 PV00252779 fpq;lk; xg; gpiuk;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 185/2> 
,j;jky;njdpa> njhk;Ng

04/02/2022

217 PV00252780 mnyb xhp[pd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 102> vgplnfhl> 

Jq;fk> vk;gpypgpl;ba 

04/02/2022

218 PV00252781 gNah ner;Ruy; 

ntd;rh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

302/12N[> gpuhz;bahtj;j 

tPjp> nty;yk;gpl;ba

04/02/2022

219 PV00252782 v];.Mh;.mYkpdpak; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 05> rq;fkpj;j 

khtj;ij> nfhOk;G – 13
04/02/2022

220 PV00252783 Iuh bird; `T];   
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 17> kPupfk tPjp> 

ePu;nfhOk;G

04/02/2022

221 PV00252784 IT2LK.COM (gPtPb) 
vy;Bb 

,y. 107/3 = [a 

khtj;ij> fy;vypa> [h-

vy

04/02/2022

222 PV00252785 S L ,d;lh;ne\dy; 

vbANf\d; 

fd;rhy;ld;rp (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 6A> nghf;Fd tPjp> 
fTlhd> nj`ptis

04/02/2022

223 PV00252786 S.A rpNyhd; bNubq;  
fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

342/2> 2tJ xOq;if> 

fygYtht> uh[fpupa

05/02/2022

224 PV00252787 nrdpL n[duy; 

Nkh;rd;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 9> 1tJ jsk;> fl;lk; 

1 fl;blk;> ntd;dg;Gt 

g];  epiyak;> 

ntd;dg;Gt

05/02/2022

225 PV00252788 Y Nghh;#d; 

FNshgy; 

ntahh;`T]; 

nyh[p;];bf;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 16> Riykhd; 

mntd;A+> nfhOk;G 05

05/02/2022

226 PV00252789 CCAD vd;[pdpahpq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

49/7> njhl;lKt> 

gyhgj;ty> khj;jis

05/02/2022

227 PV00252790 ud;jpa 

buhd;];Nghh;l;  
(gpiutl; ypkpnll;)

38/1/A/1> rKu;j;jp 

khtj;ij> rpak;gyhNg 

njw;F> rpak;gyhNg.

05/02/2022

228 PV00252791 ahJ B  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 34/3> ngfpuptj;j tPjp> 
fq;nfhltpy> ENfnfhl

05/02/2022

229 PV00252792 mf;th ];By; Nth;f;  
(gPtPb) vy;Bb

222/2> njhlq;nfhy;y 
mf;Fwiz

05/02/2022

230 PV00252793 `Pd  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 58 1/A> khupahu; 
tPjp> fy;Kid – 03

05/02/2022

231 PV00252794 fpg;yh (gPtPb) vy;Bb ,y. 187/A> fy;ahz tPjp> 

rha;e;jkUJ – 06
05/02/2022

232 PV00252795 N`h;g;];  md;l; 

epa+l;hp\d; ity;l; 

Gl;  vf;];Nghh;l;];  
rpNyhd; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 42> nfk&d; gpNs];> 

nfhOk;G 03

05/02/2022

233 PV00252796 gpud;Nlh N`hk;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 706A> mugh efu;> 

jpatl;ltd;> Xl;lkhtb

05/02/2022

234 PV00252797 irlhlh xl;Nlh 

Byh;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 12/3> mytfiu tPjp> 

rk;khe;Jiw-08

05/02/2022

235 PV00252798 E  buty;]; md;l; 

Lth;]; (gPtPb) 

vy;Bb

2/C jf;fpah tPjp> 
gsq;fj;Jiw> 

nfhr;rpf;fil

05/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

236 PV00252799 itl; md;l; fpwPd;  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 212> ypadNfKy;y> 

rPJt

05/02/2022

237 PV00252800 ud;ir N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

113/6> k`ufk tPjp> 

khtpj;ju>  gpypae;jiy

05/02/2022

238 PV00252801 ehh;gtp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 256/15> jpy;iyefu;> 

cl;JiwKf tPjp> 

jpUNfhzkiy

05/02/2022

239 PV00252802 VQ;ry; md;l; kP  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 500/2B> Utd;Gu> 
mf;nfhd> mq;nfhl

05/02/2022

240 PV00252803 Nkd;fhh;l; rpFhpl;b  
Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

T/173/13> uhkehaf;f 
tj;j> epte;jpa> 

gpypae;jiy

05/02/2022

241 PV00252804 nef;];l; vdh;[p  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 54> rprpy nrtd 

fpt;ygplye;j> gpgpiy

05/02/2022

242 PV00252805 gpNah yq;fh 

fd;rhy;ld;l; 

Gunlf;\d;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 02> Gjpa efuk;> 

gjtpa> mEuhjGuk;

05/02/2022

243 PV00252806 ituy; nel;Nth;f;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 148/D> vnfhlcad> 

nkhul;Lt

05/02/2022

244 PV00252807 A&P g+l;]; (gPtPb) 

vy;Bb

112/6> gpuk;kdfk> 
gd;dpg;gpl;ba

05/02/2022

245 PV00252808 fz;zhb.vy;Nf  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 106/2C 1/1> uztpU 

kN`\; epNuh\d; 

khtj;ij> vz;NluKy;y> 

tj;jis

05/02/2022

246 PV00252809 kd;rpj N`h;gy;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 3/A/1> g`y 

tPjpatj;j> af;fy

05/02/2022

247 PV00252810 tpJU 

nfhd;buf;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 150> nlk;gps;u;]; tPjp> 

fy;fpir

05/02/2022

248 PV00252811 C B M ,d;lh;ne\
dy; (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 15/2> N[hrg; 
xOq;if> nfhOk;G - 04

05/02/2022

249 PV00252812 re;jyp  rpNyhd; 
(gPtPb) vy;Bb

13/1> kj;jsg;gpl;ba> 
tynty> khj;jis

05/02/2022

250 PV00252813 j ];khh;l; 

nguil];  (gPtPb) 
vy;Bb

388> nrj;jnghy> khk;Gup> 

Gj;jsk;

05/02/2022

251 PV00252814 ypNahnrhg;l;  
(gpiutl; ypkpnll;)

704/4 gs;spahtj;ij> 

kpy;yt> FUehfy;

05/02/2022

252 PV00252815 ntld  (gPtPb) 
vy;Bb

19/1 A -1/1> re;jpuNyfh 
khtj;ij> nfhl;lh tPjp> 

nfhOk;G 08

05/02/2022

253 PV00252816 irgh;nld;  
nlf;ndhnyh[p]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 104/23> 
itj;jparhiy tPjp> 

fSNghtpy> nj`ptis

05/02/2022

254 PV00252817 vyNkh  I T (gPtPb) 
vy;Bb

114/A/41> rkfp khtj;ij> 

khfk;kd> N`hkhfk

05/02/2022

255 PV00252818 rpNyhd; ];Lld;l;]; 

ikd;l; (gPtPb) vy;Bb
,y.  311/34> ~~`d;r 

tpkd||> `d;rfpup tPjp> 

fk;g`h

05/02/2022

256 PV00252819 \h`pl; 

nlf;];ily;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 168-4/2> nfa;ru; tPjp> 
nfhOk;G 11

05/02/2022

257 PV00252820 ];Fahh; gpf;nry;];  
(gPtPb) vy;Bb

23A je;jpup tPjp> vj;Jy; 
Nfhl;Nl

05/02/2022

258 PV00252821 G I I bNubq;  fk;gdp 
(gPtPb) vy;Bb

210> fz;b tPjp> 

Ntnty;njdpa

05/02/2022

259 PV00252822 vf;Nrhl;];  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 186> GJf;fil  tPjp> 

nfhOk;G 12

05/02/2022

260 PV00252823 GNuh];fpd;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 59A> mnyf;rhz;lu; 

gpNs];;> nfhOk;G 07

06/02/2022

261 PV00252824 thg;Ny Nkdpah  
(gPtPb) vy;Bb

124/2 nfhj;jyhty 
mntd;A+> gk;gyg;gpl;b

06/02/2022

262 PV00252825 nrd;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

nrd;  N[hrg; xOq;if> 

rpy;yhiy> gz;lj;jupg;G.

06/02/2022

263 PV00252826 yf; vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 508/C/2> 
n`uypahty 

ifj;njhopy; Ngl;il tPjp> 

FUehfy;

06/02/2022

264 PV00252827 viyd;]; 

nfhNkhbb];  
(gPtPb) vy;Bb

Kjy; jsk; ,y. 320> 

T.B. [hah khtj;ij> 

nfhOk;G 10.

06/02/2022

265 PV00252828 bnuhgpfy; 

nthd;luh;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 42> Nthy;lu; 

FzNrfu khtj;ij> 

ehty

06/02/2022

266 PV00252829 igNahdh  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

n`hutLd;dhfk> 

gk;kd;d> ehuq;nfhl

06/02/2022

267 PV00252830 epa+kuy;];  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 104> bupdpl;b 

fhu;ld;];> gy;NyNf> 

fz;b

06/02/2022

268 PV00252831 mDud; ];gh 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 104/B> ml;dpth]; 

tPjp> ngupaKy;iy> 

ePu;nfhOk;G

06/02/2022

269 PV00252832 jpNd\; 

,d;l];l;hp]; fk;gdp 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 217> n`hyp&l;> 

nfhj;kiy tPjp> 

jythf;fiy

06/02/2022

270 PV00252833 D S <fs;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

08tJ iky; fy;>  

mEuhjGuk; tPjp> jg;Nght> 

Gj;jsk;

06/02/2022

271 PV00252834 Nyhgpiu];.vy;Nf 
(gpiutl; ypkpnll;)

253/1> mk;ghntypa> 

gdfKt

06/02/2022

272 PV00252835 xd;fhh;l;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

253/1> mk;ghntypa> 

gdfKt

06/02/2022

273 PV00252836 fpNyh gphpahzp  
yq;fh (gPtPb) 

vy;Bb

EL - 26> upahypl;b gpshrh> 
[h-vy

06/02/2022

274 PV00252837 ud;jd gjpf; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 58> fpsrpf; nlu];> 

khfe;jd> klghj;j> 

gpypae;jiy

06/02/2022

275 PV00252838 ngl; md;l; N[ha;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 40> fz;b tPjp> 

gpy];]> FUehfy;

06/02/2022

276 PV00252839 7 ntd;rh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

194/ B ,yq;ftj;j> 
f`l;lgpl;ba> fk;gis

06/02/2022

277 PV00252840 tpf;fpukuj;d 

N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 361 A/1> 
`hKNfN`d> cLgpy 

tlf;F> njy;nfhl

06/02/2022

278 PV00252841 ng\d; FNshgy; 

ntd;rh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 19> 1tJ jsk;> 

rpl;b tpA+ n\hg;gpq; 

nfhk;g;sf;];> jy;Nghl; 

lTd;> fhyp

06/02/2022

279 PV00252842 Mh;jpf; mf;th 

md;l; rP g+l;  fk;gdp 
(gPtPb) vy;Bb

thiog;ghL Ntuhtpy;> 

G+efup> fpspnehr;rp

06/02/2022

280 PV00252843 ];fpndl;  (gPtPb) 
vy;Bb

8tJ iky; fy;>  

tTYfy tj;j> 

fhrpnjdpa tPjp> nghj;jy

06/02/2022

281 PV00252844 ];Nlh;ypq;  
fd;rhy;ld;rp (gPtPb) 

vy;Bb

27> 10/3> u\; Nfhh;l; 

2> tp`hu khtj;ij> 

nfhyd;dht

06/02/2022

282 PV00252845 IFNuht; yq;fh 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 311> ghlrhiy 

xOq;if> cilahu;fl;L 

tlf;F> 42000> 

Ky;iyj;jPT

06/02/2022

283 PV00252846 yq;fh FNshgy; 

nl];bNd\d;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 446> 4tJ khb> [d 
[a rpl;b Nkhy;> ehty 

tPjp> uh[fpupa.

06/02/2022

284 PB00252880 kpy;lh  N`hy;bq;]; 

ypkpnll; 

KUfd; ,y;yk;> Nfhg;gha; 

njw;F> Nfhg;gha;.

07/02/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

285 PV00252847 nrtd N`hk;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

772/3/A> i`nyty; tPjp> 

gdhnfhl> N`hkhfk

07/02/2022

286 PV00252848 mdfp  Gulf;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

68/A/42> ,RU khtj;ij> 

af;fy

07/02/2022

287 PV00252849 n`ypNah 

nrf;Fhpl;b  fk;gdp 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 52> ntypf;fl 

gpshrh> uh[fpupa

07/02/2022

288 PV00252850 ];nyl;Nfh hpNrhh;];  
nkNd[;kd;l; 

Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

603/2/6 GGJ khtj;ij> 

,`ygpad;tpy> fltj;ij

07/02/2022

289 PV00252851 ky;b Adpf;  fk;gdp 
(gPtPb) vy;Bb

,y 95/1> Nrh;r; tPjp> 
kl;lf;Fsp> nfhOk;G 15

07/02/2022

290 PV00252852 mf;d]; 

nu];^ud;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

2tJ jsk;> ,y.  176> 

Jl;LnfKD tPjp> 

nfh`{ty

07/02/2022

291 PV00252853 fy;fp Gf;];  (gPtPb) 
vy;Bb

25/23C> 1tJ xOq;if> 

Fl; n\l; tPjp> tTdpah

07/02/2022

292 PV00252854 rpy;yu mf;hp nlf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 42/5> gpujhd tPjp> 
gj;juKy;y

07/02/2022

293 PV00252855 fyk;G n\hg;gpq; 

md;l; nyh[p];bf;  
Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

232>6B> ,RUGu khtj;ij> 

nfh];tj;ij> gj;juKy;y> 

,yq;if

07/02/2022

294 PV00252856 jdQ;ra  (gpiutl; 

ypkpnll;)

102030> Xty; tpA+ 

nurpnld;rp];> 265> 

ngyq;f];JLt tPjp> 

nghuis

07/02/2022

295 PV00252857 nrud;bg; nlf;  
(gPtPb) vy;Bb

27/17 Mde;j uh[fUzh 

khtj;ij> nfhOk;G – 10
07/02/2022

296 PV00252858 1 n`h];l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 25> irkd; 

N`thtpjhuz tPjp> 

nfhOk;G – 03 - 
nfhs;Sg;gpl;b

07/02/2022

297 PV00252859 rghhp  N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 120A> ePu;nfhOk;G 

tPjp> Ngypanfhl

07/02/2022

298 PV00252860 ];ghh;lh  (gPtPb) 
vy;Bb

465/2> = [atu;jdGu 

khtj;ij> ntypf;fil> 

uh[fpupa

07/02/2022

299 PV00252861 Muhj;a 

ntNf\d;;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 264/4/M> ghlrhiy 

xOq;if> nghy;Nyfy> 

Nfhdty> fsdp

07/02/2022

300 PV00252862 Ngh;dpr;rh; ];^bNah  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 454/10> gpypae;jy 
tPjp>  k`ufk

07/02/2022

301 PV00252863 gpsl;bdk; td;  
(gPtPb) vy;Bb

10/3> muypa khtj;ij> 

nfhl;LNtnfhl> khj;jiw

07/02/2022

302 PV00252864 ept; = jdyf;\;kp  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 101> nkapd; ];l;uPl;> 

fy`h.

07/02/2022

303 PV00252865 gphPkpndd;l;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

70/A> MAL - 15> Gnshf; 
~N[|> Nkw;F 01> 

rk;khe;Jiw

07/02/2022

304 PV00252866 `hh;l;nkd;  
(gpiutl; ypkpnll;)

421/2 Jy;ky jp`hupah> 

fynfbN`d

07/02/2022

305 PV00252867 buf;l; FNshgy;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y: 275/2A> tp[a 
FkhuJq;f khtj;ij> 

nfhOk;G 05

07/02/2022

306 PV00252868 fpudlh ny\h;  
(gPtPb) vy;Bb

411/33> Ml;bfy 

khtj;ij> uh[fpupa

07/02/2022

307 PV00252869 T P H L nehkpdP];  
(gPtPb) vy;Bb

nrf;ul;lupay; `T]; 

ml;itrup (gpiuNtl;) 

ypkpnll;> epWtdr; 

nrayhsu;fs;> ,y.  10> 

n`t;nyhf; gpNs];> 

nfhOk;G 05

07/02/2022

308 PV00252870 Y}dh nlf;  
nrhY}\d;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 17> eJd; 

cad> kj;Njnfhl> 

nghy;f];Xtpl;l

07/02/2022

309 PV00252871 my;g;dh  (gPtPb) 
vy;Bb

LG1> gPg;gps;]; ghu;f; n\

hg;gpq; nfhk;g;sf;];> 

Gwf;Nfhl;il> nfhOk;G 11

07/02/2022

310 PV00252872 mNry Gugh;b  
nkNd[;kd;l; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 322/1/2> 
khyrpq;fnfhl tPjp> 

N`hfe;ju fpof;F

07/02/2022

311 PV00252873 td;dp nel;Nth;f;  
(gPtPb) vy;Bb

110> cjaefu; fpof;F> 

ehfjk;gpuhd; Nfhtpy; tPjp> 

fpspnehr;rp

07/02/2022

312 PV00252874 Nrhdp]; 

b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

191/3.A> 9 iky; fy;> 

,y;YNfnty> NtTl 

07/02/2022

313 PV00252875 ,l;lhypad; mg;guy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 12> tpFk;nghy> 

ntuy;yfk> mynjdpa

07/02/2022

314 PV00252876 Utd;Gu fpuhkPd; 

fpubl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 19/06> rkdy 
cad> jpg;gpl;bfy> 

nyy;Nyhgpl;ba> 

,uj;jpdGup

07/02/2022

315 PV00252877 Nrhyh Rg;gh;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 160/10/D> Gjpa fz;b 

tPjp> gz;lhutj;ij> 

gpafk

07/02/2022

316 PV00252878 rhh;k; ,d;lh;ne\

dy; (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 100> kPu`y;fKt> 

vl;lk;gpl;ba

07/02/2022

317 PV00252879 tpd;tpd;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

381/A/38 rpj;Jkpd 
cad> gpufjp khtj;ij> 

f`JLt> nghy;f];Xtpl;l

07/02/2022

318 PV00252881 gp ilb  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 09> 33tJ xOq;if> 

nfhOk;G 06

07/02/2022

319 PV00252882 Muh [{ty;yhp  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 12> fpuPd;]; tPjp> 

ePh;nfhOk;G. 

07/02/2022

320 PV00252883 md;id 

Ntshq;fd;dp 

mf;th  Gulf;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

thiog;ghL Ntuhtpy;> 

G+efup> fpspnehr;rp

07/02/2022

321 PV00252884 I-FACC vdiybf;];  
md;l; fd;rhy;ld;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

60 1/2> epiy 01> 

rpwpgjp nfhk;g;sf;];> 

ngsj;jNyhf khtj;ij> 

FUehfy;

07/02/2022

322 PV00252885 rpy;th; ];Nfhgpad;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 28> 2tJ xOq;if> 

Nyhtu; bf;rd; tPjp> fhyp

07/02/2022

323 PV00252886 j my;gh Nehth  
(gPtPb) vy;Bb

49 1/1> tp[agh 
nkfhthl;> fSNghtpy> 

nj`ptis

07/02/2022

324 PV00252887 rg;gNuh  bNubq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 125/1 F> 
gy;Nyntypnfl;ba> 

mf;Fwiz

07/02/2022

325 PV00252888 xf;nfhk ];Nlhh;  
(gPtPb) vy;Bb

1/24/B fNdfk> 
ngy;thba> ,uj;jpdGhp

07/02/2022

326 PV00252889 gpa+r;rh; nlf;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 197/16> nkh`pjPd; 

k];[pj; tPjp> kUjhid> 

nfhOk;G - 10

07/02/2022

327 PV00252890 fpa+ hpay; v];Nll; 

nfhd;buf;bq; 

fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

uz;jpafk> kJuq;Fspa> 

Gj;jsk;

07/02/2022

328 PV00252891 jp[huh  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 16/8> ghu;f; tPjp> 
nj`ptis

07/02/2022

329 PV00252892 gpiuypf;];  (gPtPb) 
vy;Bb

35/1 ,lJ rkuNfhd; 
tj;j> mk;gf`Gu> 

k`ufk

07/02/2022

330 PV00252893 FNshgy; gpu\;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

ntl;lkL> Mapypab> 

fpz;zpah> 

jpUNfhzkiy>-

07/02/2022

331 PV00252894 xl;Nlh tp\d;  
(gpiutl; ypkpnll;)

327> fLnty tPjp>  

khyNg

07/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

332 PV00252895 ];nllh;[p ];Ng];  
gprpd]; fd;rhy;bq;  
(gPtPb) vy;Bb

ntypkPad;N`d> 

nfhg;Ngntn`u> 

k`Kfyd;aha> 

,g;ghfKt

08/02/2022

333 PV00252896 E T L N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

664B> = RGjpGu> = RGjp 

khtj;ij> gj;juKy;iy

08/02/2022

334 PV00252897 c\hd  
,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 717/2> etfKt> 

uzhy

08/02/2022

335 PV00252898 rk; rk;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

151/5-6> Kk;ig gpshrh> 

2tJ FWf;Fj; tPjp> 

nfhOk;G-11

08/02/2022

336 PV00252899 jptp\h rP Gl;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 05> 06tJ FWf;F 

tPjp> FUefu;> aho;g;ghzk;

08/02/2022

337 PV00252900 jpDy  N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 45> gy;Nytj;j> 

gpl;Lty> ehtyg;gpl;b

08/02/2022

338 PV00252901 V I nkf;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 119/1> fLnty tPjp> 
nfhj;jyhnty> fLnty

08/02/2022

339 PV00252902 ]pahd; Nkhl;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

95/8> gj;Jk; cad> 

Uf;kNy> gd;dpgpl;ba

08/02/2022

340 PV00252903 buhd;Fapy;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

130/7> rpak;gyf];njd;d> 

uk;Gf;nty;y> njy;njdpa

08/02/2022

341 PV00252904 nra;nrl;R  rpNyhd; 
(gpiutl; ypkpnll;)

45/A> fy;ahzjp];] 

khtj;ij> k`tj;ij> 

gl;lnghy

08/02/2022

342 PV00252905 rpy;th; ];lhh; 

vf;];Nghh;l; 

,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 11> gioa tPjp> 

njghdk> gd;dpg;gpl;ba

08/02/2022

343 PV00252906 Indl;  
nrhY}\d;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

20/165> mq;FUthj;njhl;l 

tPjp> n`huz

08/02/2022

344 PV00252907 vk;-ngf;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 130> khN`d tPjp> 

rpahk;gyhNg

08/02/2022

345 PV00252908 \f;rdh  
vf;];Nghh;l; md;l; 

,k;Nghh;l; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 28 2/1> g]y;]; 

xOq;if> nts;stj;ij> 

nfhOk;G-06

08/02/2022

346 PV00252909 ept; ntypfk 

];Nlhh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 139> 4tJ FWf;Fj; 

tPjp> nfhOk;G 11

08/02/2022

347 PV00252910 ,d;l;hpd;dh  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 02> 13tJ xOq;if> 

nfhOk;G-03

08/02/2022

348 PV00252911 CESTOVANI PTACEK 
CZECH (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 170/2A> khj;jiw 

tPjp>  cdtl;Ld> fhyp

08/02/2022

349 PV00252912 rpNyhd; ,nyf;l;hpf; 

Nkhlh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 19/9> ];Nl\d; 

xOq;if> vk;Gy;njdpa> 

cl`Ky;y> ENfnfhl

08/02/2022

350 PV00252913 A R N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 135> jpUkiy tPjp> 

VwhT+u; 04

08/02/2022

351 PV00252914 ghh;kh - Xy;  
vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 34> FUtpnfhy;y> 

gltj;ij> kLy;rPk

08/02/2022

352 PV00252915 fphpNal;bt;`g; 

rpk;Nghdp  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 181/A/41> Nfhjkp 
fhu;ld;];> uh[fpupa

08/02/2022

353 PV00252916 nuapd;Ngh nrukpf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 155/2> khah 
mntd;A+> nfhOk;G 06

08/02/2022

354 PV00252917 fNlhy; vl;[;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 79> gp\g; epf;Nfhy]; 

khu;f]; khtj;ij> 

ePu;nfhOk;G

08/02/2022

355 PV00252918 Muf;\ rpf;Fhpl;b  
Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y: 25 E khtj;fk> 
N`hkhfk

08/02/2022

356 PV00252919 jk;Gs;s bu];l;   
md;l; 

,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

150/1> fz;lyk> 

jk;Gs;is

08/02/2022

357 PV00252920 $y; ];if  (gPtPb) 
vy;Bb

C3> 3tJ khb> 
my;ypak; ltu;> ,y. 

50> RtpRj;jhuhk tPjp> 

nfhOk;G 06

08/02/2022

358 PV00252921 P K S Gl; 
,d;l];l;hp];  (gPtPb) 
vy;Bb

[anrtd> fpj;Jy;nty> 

njy;tpl

08/02/2022

359 PV00252922 rha; ngkpyp 

Rg;gh;khh;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

gUj;jpj;Jiw tPjp> Gj;J}

u; fpof;F> Gj;J}u;> 

aho;g;ghzk;

08/02/2022

360 PV00252923 gpl;gh\; 

,d;Nghh;Nk\d;  
nlf;ndhnyh[p]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 5> rhu;y]; gpNs];;> 

nfhOk;G - 03

08/02/2022

361 PV00252924 T T kJ  
fd;];l;uf;\d;  
md;l; ,];kj; hpay; 

v];Nll;  (gPtPb) 
vy;Bb

3tJ iky; fy;> 

khdpg;gha; tPjp> 

Midf;Nfhl;il> 

aho;g;ghzk;

08/02/2022

362 PV00252925 R J vd;lgpiur]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 03> khy;gpayp 

khtj;ij> FUehfy;

08/02/2022

363 PV00252926 vdh;[p Nrg;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

32A/1> nkhNuhe;JLt tPjp> 
khty> thj;Jt

08/02/2022

364 PV00252927 rpd;r;  vd;[pdpahpq;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

Nfhtpy; tPjp> 

te;Juhfiy> FUehfy;

08/02/2022

365 PV00252928 xrhfh xNlh khh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y 21> fz;ltstj;ij 08/02/2022

366 PV00252929 S K Gugh;b];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 95/10> Njthya tPjp> 
Ntg;gq;Fsk; tTdpah

08/02/2022

367 PV00252930 gpuTd;fP  
vf;];Nghh;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

39A> 1tJ xOq;if> 

gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

gJis

08/02/2022

368 PV00252931 n\k;Nuh  yq;fh 
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 219/B> khj;jis 

tPjp> tj;Njfk.

08/02/2022

369 PV00252932 fpwPd; l;hP  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 25B> 4/1> nfk;gy; 
gpNs];> nj`ptis. 

08/02/2022

370 PV00252933 nlypgphpd;l;  
nlf;ndhnyh[p]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 7C> gs;spthry; 
fl;blk;> ];Nl\d; tPjp> 

`l;ld;

08/02/2022

371 PV00252934 itl; `T]; 

gq;fsh  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 172/1> fhkpdpGu> 
`l;ld;

08/02/2022

372 PV00252935 mf;hp fpwPd;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 543/7> kjpnty tPjp> 
jytj;Jnfhl

08/02/2022

373 PV00252936 ikhpal;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

37/A> b nghd;Nrfh tPjp> 
nfhOk;G-05

08/02/2022

374 PV00252937 gpuhr;  ,k;Nghh;l; 
md;l; 

vf;];Nghh;l;(gPtPb) 

vy;Bb

65/1/1> gpypae;jiy tPjp> 

k`ufk

08/02/2022

375 PV00252938 rpl;bypq;f;  buty;;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

116/A> nrd; N[hrg; tPjp> 
ePh;nfhOk;G 

08/02/2022

376 PV00252939 j buty; ifl;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 22/2> 2tJ khb> 
Rujp];] khtj;ij> 

FUehfy;.

08/02/2022

377 PV00252940 jPgh fhh;ld;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 5/4> Kjyhk;; 

xOq;if> ];Nl\d; tPjp> 

N`hkhfk

08/02/2022

378 PV00252941 yhydp Xg;nrl; 

gphpd;lh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 971/3> khvypa> [h-
vy

08/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

379 PV00252942 fpuhd;l; buty;;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 181> i`nyty; 

tPjp> ENfnfhl

08/02/2022

380 PV00252943 uj;d ntd;rh;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

246/3> nty;kpy;y 
mSj;fk> gz;lhufk

08/02/2022

381 PV00252944 fpwPd; fy;r;rh;  
(gpiutl; ypkpnll;)

79/1 Nfhtpyfe;j> 
tl;lnghy> gpypkj;jyht

08/02/2022

382 PV00252945 Fnlh]; N`hk;];  
(gPtPb) vy;Bb

275> guil]; 2> 

kpNydpak; rpl;b> xUty> 

mj;JUfpupa

08/02/2022

383 PV00252946 &l; nty;d];  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y.  42> rpNfuh tPjp> 

khjpnty> Nfhl;Nl

08/02/2022

384 PV00252947 xndf;Nyh  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 884/4> xghtj;j> 
n`a;ad;JLt

08/02/2022

385 PV00252948 gpl;r; Ngh;ngf;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 12-4/4> fhry; Nfhu;l;> 
fhry; xOq;if> nfhOk;G 

04

08/02/2022

386 PV00252949 m]p]; ,kpfpNu\d;  
fd;rhy;bq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 38/A> ,`yfk> 

fk;g`h.

08/02/2022

387 PV00252950 ntD b[ply; `g;  
(gPtPb) vy;Bb

me;juntt> kPfNyt 08/02/2022

388 PV00252951 mf;nrd;rh;  gprpd]; 

nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

14> = k`hNghjp tPjp> 

nj`ptis> fy;fp];i] 

08/02/2022

389 PV00252952 Vrpad; nkiud; 

Nrtah;];  (gPtPb) 
vy;Bb

429/C/4> `upj gpNs];> 

gpl;bgd tlf;F> 

N`hkhfk

08/02/2022

390 PV00252953 Iyd;l; rpNyhd; 

vd;lgpiur]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 18/12>16tJ 
xOq;if> fy;Y}up 

tPjp> nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G - 13

08/02/2022

391 PV00252954 R. M. D. 
fd;rhy;ld;]; (gPtPb) 

vy;Bb

16> rKj;jpuhNjtp 

khtj;ij> Nfhl;Nl

08/02/2022

392 PV00252955 Nuhay; nfyf;rp 

N`hl;ly;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 578/3> ky;thd> 
fdj;Njntt

08/02/2022

393 GA00253000 Rt ntK yq;fh ,y. 111> 5tJ xOq;if> 

nfhOk;G 03

09/02/2022

394 GA00253011 ,d;lh;ne\dy; 

fpwp];l;k]; nrhpl;b 

grhh; 

,y. 65> [htj;j tPjp> 

nfhOk;G 05

09/02/2022

395 GL00253012 <];l;ud; nfd;rh; 

nfahh; n`];ig 

(nfud;b) ypkpnll; 

450> rTf;fb tPjp> VwhT+u; 09/02/2022

396 PB00252967 TSUKI N`hy;bq;]; 

ypkpnll; 

,y. 73> `upj gpNs];> 

`pq;Fuhf;nfhl

09/02/2022

397 PV00252956 D - 3 nrhY}\d;  
(gPtPb) vy;Bb

2tJ khb> ,y. 1041> 

kUjhid tPjp> nfhOk;G 

08

09/02/2022

398 PV00252957 nuapd;Ngh 

,d;l];l;hpay;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 22> tdpfR+upa 

khtj;ij> gpypae;jiy

09/02/2022

399 PV00252958 GNuhbtpb  bNubq;  
fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 1/1A> Bd;];ld; 

gpNs];;> nfhOk;G 03

09/02/2022

400 PV00252959 fyh ngd;rp]; 

md;l; ];Nl\dhp  
(gpiutl; ypkpnll;) 

10/30A> = fy;ahzp 

fq;fhuhk khtj;ij> 

nfhOk;G -15.

09/02/2022

401 PV00252960 A.S rkPu Nkhl;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 307/B> gl;lfk 
tlf;F> [h-vy

09/02/2022

402 PV00252961 yq;fh nuk;gh 

nfhNkhbb];  
(gPtPb) vy;Bb

491> njkl;lnfhl tPjp>  

nfhOk;G 09

09/02/2022

403 PV00252962 ny\h; ypq;f;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 225/7> = rq;fuh[ 

khtj;ij> nfhOk;G 10

09/02/2022

404 PV00252963 Fd;[h ikd;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 14/12A> ghu;f; ];l;uPl;> 

nfhOk;G 02

09/02/2022

405 PV00252964 ^y;];Nfhdh;  (gPtPb) 
vy;Bb

757/20> jk;Gf`tj;j tPjp> 

jyq;fk tlf;F> khyNg

09/02/2022

406 PV00252965 Nr[;ntahh; 

nlf;ndhnyh[p]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 19> jf;\pahduhk 

tPjp> fy;fp];] 

09/02/2022

407 PV00252966 nkd;lh FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 20/11> nfud; gpNs];;> 

fSNghtpy

09/02/2022

408 PV00252968 igdhp 

nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

757/20> jk;Gf`tj;j tPjp> 

jyq;fk tlf;F> khyNg

09/02/2022

409 PV00252969 Gnuhgpnld;l; 

khh;nfl;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  118 - 3/6> nfa;ru; 
tPjp> nfhOk;G 11

09/02/2022

410 PV00252970 nyhNt ghh;k;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 400> Nru;r; tPjp> 

khutpy> ,yq;if 

09/02/2022

411 PV00252971 ugpl; it];  
nrhY}\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 39/7> gj;jpunfhl 
tPjp> gKDt> k`ufk

09/02/2022

412 PV00252972 ep];]p  rpNyhd; 
FW}g;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 12/10> 8tJ 
xOq;if> tpNtfuhk tPjp> 

af`Yt> fpuptj;JLt

09/02/2022

413 PV00252973 I S M vbANf\d; 

nel;Nth;f;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 443/1> i`nyty; 

tPjp> ehtpd;d> k`ufk

09/02/2022

414 PV00252974 gy;iy mf;hpfy;r;rh;  
fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 10> Nfhjkp tPjp> 

nfhOk;G 08.

09/02/2022

415 PV00252975 lakd;l; 

n`y;j;nfahh;  
Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 19> Kjy; jsk;> 

Nguhjid tPjp> fz;b

09/02/2022

416 PV00252976 [dj;= ];By;  
(gPtPb) vy;Bb

201/2> n`huz tPjp> 

`y;gpl;l> nghy;f];Xtpl;l

09/02/2022

417 PV00252977 vf;]; hpaypl;b  
(gPtPb) vy;Bb

126/1> ghu;f; tPjp> nfhOk;G 

- 05

09/02/2022

418 PV00252978 nkD  vd;lgpiur]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 01> khzNtupa> 

nfhr;rpf;fil

09/02/2022

419 PV00252979 mgpuhkp iu]; kpy;  
(gPtPb) vy;Bb

31> 6tJ xOq;if> 

Ntg;gq;Fsk;> tTdpah

09/02/2022

420 PV00252980 nfhykgt 

gpshd;Nl\d; 08  
(gpiutl; ypkpnll;)

552/B> kp`pe;J khtj;ij> 

khyNg

09/02/2022

421 PV00252981 ^ nrtd;Bd;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 06> tpN[uhk 

khtj;ij> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

09/02/2022

422 PV00252982 n`ahh; n[duy; 

fd;];l;uf;\d]; 
(gPtPb) vy;Bb

310/A> `h[pahu; tPjp> 

kPuhNthil-04> Xl;lkhtb

09/02/2022

423 PV00252983 E M K fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

ifjb njw;F> ifjb> 

aho;g;ghzk;

09/02/2022

424 PV00252984 myq;fhhp  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 639/40> nfgply; 
fpq;lk;;> gd;dpg;gpl;ba tPjp> 

jytj;Jnfhl

09/02/2022

425 PV00252985 = uhk; vf;];Nrd;Q;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 17 tpz;l;ru; 

mntd;A+> kiud; biut; 

mg;ghy;> nj`ptis

09/02/2022

426 PV00252986 H D C F 
fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  25/A> nfe;jnfhy;y> 
`Yfk> kPupfk

09/02/2022

427 PV00252987 rpNyhd; Xh;fdpf; 

`T];  (gPtPb) 
vy;Bb

207> gj;jpunfhl tPjp> 

ehtpd;d> k`ufk

09/02/2022

428 PV00252988 Lgha; Nth;s;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 01E> gpujhd tPjp> 
rha;e;jkUJ - 03

09/02/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

429 PV00252989 md;Jgpj Nkhlh;]; 

md;l; bNulh;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 113> rpyhgk; tPjp> 

nfhr;rpf;fil

09/02/2022

430 PV00252990 M&  (gPtPb) vy;Bb 136> AV tPjp> mupahiy> 

aho;g;ghzk;

09/02/2022

431 PV00252991 hPfd;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 165/3> muk;Ngfk> 

ntuy;yfk

09/02/2022

432 PV00252992 gpshd;Nl\d; 

gPg;gs;;]; 

nltnyhg;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

10/3 mnyf;]hz;l;uh tPjp> 

nts;stj;ij nfhOk;G 6

09/02/2022

433 PV00252993 Vrpah \pg;gpq;  
(gPtPb) vy;Bb

epiy 5> ,y. 52> Mde;j 

FkhuRthkp khtj;ij> 

nfhOk;G

09/02/2022

434 PV00252994 N D Rg;gh nkf;];  
(gPtPb) vy;Bb

413> Njf;ftj;j> 

jk;Gj;Njfk

09/02/2022

435 PV00252995 r`];u nfhnfhdl; 

xapy; md;l; Gl;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 202/42> 2tJ 
xOq;if> ,RUGu 

khtj;ij> nf];Ngt

09/02/2022

436 PV00252996 Anta;d; Nkhl;lh;]; 

(gPtPb) vy;Bb

7/14> 3tJ xOq;if> 

tdhj tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

09/02/2022

437 PV00252997 gphpak; fnyf;\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 175> ghlrhiy 

xOq;if> jytj;Jnfhl

09/02/2022

438 PV00252998 K M G N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 146/7> uh[uj;jpdk; 
tj;j>  khN`h

09/02/2022

439 PV00252999 ftu 

n`d;bfpuhg;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 113/C> jz;nldpa> 

v`ypanfhl

09/02/2022

440 PV00253001 jha; rpNyhd; 

n[k;]; (gPtPb) 

vy;Bb

349> ~~jh`h tpyh > 

nfhltj;j> [pe;Njhl;il> 

fhyp

09/02/2022

441 PV00253002 k`pgP  (gPtPb) 
vy;Bb

43/2> DR tPjp> ghykPd;kL> 
Kfj;Jthuk;> kl;lf;fsg;G

09/02/2022

442 PV00253003 y\p`h  
vd;lgpiur]; (gPtPb) 

vy;Bb

44/6> kp`pe;J khtj;ij> 

khtpj;ju> gpypae;jiy.

09/02/2022

443 PV00253004 IMA vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

220> mrhu; efu;> 

nrk;gl;Nl> kJuq;Fspa

09/02/2022

444 PV00253005 D N A mdiybf;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 287/2/1> 
fl;Lf];Njhl;l tPjp> fz;b

09/02/2022

445 PV00253006 gpis]; gpa+l;b Gl; 

nfahh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 2/293> k`nrd; 

khtj;ij> fpANyfk> 

mk;gd;nghy.

09/02/2022

446 PV00253007 Rg;gh; yq;fh nu/g;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  68> uh[k`h 

tp`huh tPjp>  

gpl;lNfhl;Nl.

09/02/2022

447 PV00253008 Nl md;l; tPf;yp 

fpubl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 08/2> ahah 08> 
fy;jyht tPjp>  Njtfy.

09/02/2022

448 PV00253009 tPd]; ];By; 

,d;l];l;hp;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 229/10> muhk tPjp> 

[y;ju> `q;nty;y

09/02/2022

449 PV00253010 nrd;id jptp 

nguil];  (gPtPb) 
vy;Bb

47H ju;fh tPjp> NgUtis 09/02/2022

450 PV00253013 jD[d; Nrd;l; 

md;l; kpdud; 

rg;isah;];  (gPtPb) 
vy;Bb

103> nghd;dk;gyk; tPjp> 

mupahiy> aho;g;ghzk;

09/02/2022

451 PV00253014 A S mf;Nuh  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 164> khtdfk> 

nj`paj;jfz;ba

09/02/2022

452 PV00253015 Jy;dpj; fpspahpq;  
md;l; Nghh;tbq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 27> fytpy tPjp> 

N`hkhfk

09/02/2022

453 PV00253016 tpkyjh;j Gnuhgh;b  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 336> fz;b tPjp> 6tJ 

iky; fy;>  khtj;jfk

09/02/2022

454 PV00253017 mDurphp Nyd;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 442/2> tp`hNufk> 

ehuk;ky

09/02/2022

455 PV00253018 xl;Nlh ,d;l];l;hp  
yq;fh N`hy;bq;  
(gPtPb) vy;Bb

T/236/F nlk;gs; tPjp> 
Uf;ky;fk> gd;dpg;gpl;ba. 

09/02/2022

456 PV00253019 vNfh Nghh;l;nu];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 187/> R`j 

khtj;ij> mut;ty tPjp> 

gd;dpg;gpl;ba>.

09/02/2022

457 PV00253020 kfhuhzp 

nlf;];ily;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 238 1/1> gpujhd tPjp> 
nfhOk;G 11

09/02/2022

458 GL00253046 Nfhz;lhtpy; 

mwpthyak; 

(nfuz;b) ypkpnll;

thu;l; ,y. 13> neLe;jPT 

fpof;F> neLe;jPT

10/02/2022

459 GL00253073 vNuh va;l; 

(nfuz;b) ypkpnll;

,y. 110/23D> gQ;rpfhtj;j 

tPjp> kUjhid> 

nfhOk;G-10> ,yq;if

10/02/2022

460 PV00253021 tpdp Gulf;\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

23> rk;gj;Etu> ntypXah 10/02/2022

461 PV00253022 [pah ]pq; Nygh; 

Nrh;tpr]; fk;gdp 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 54/A> nlk;gps;]; 

xOq;if> fSnty;y> 

fhyp

10/02/2022

462 PV00253023 nkq;Nfh &l;  
(gPtPb) vy;Bb

231 2/4> 2tJ xOq;if> 

mj;JUfpupa tPjp> 

kygs;N;s> gd;dpg;gpl;ba

10/02/2022

463 PV00253024 gpa+l;b kP yP gq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. ½> nruz;bg; 

nurpld;rp];> my;tp]; 

gpNs];;> nfhOk;G 03

10/02/2022

464 PV00253025 gpd;nkf;];  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 07> fz;b tPjp> 9tJ 

iky; fy;> NtTl 

10/02/2022

465 PV00253026 [g;dh N`hl;ly; 

nyhT]pah (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 286> C. 
nghd;dk;gyk; tPjp> 

aho;g;ghzk;

10/02/2022

466 PV00253027 fpwPd; vNfh g+l;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

130/A> ngYk;k`u> 

KJq;nfhl

10/02/2022

467 PV00253028 ,d;lh;ne\dy; 

,d;];bba+l; Nghh; 

];khh;l;  vbANf\d; 

md;l; Gung]dy; 

bnua;dpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 519/A> Eq;fKnfhl> 

fsdp

10/02/2022

468 PV00253029 l;iu ];lhh;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 27> 10/3> u\; Nfhh;l;; 

2> tp`hu khtj;ij> 

nfhyd;dht

10/02/2022

469 PV00253030 gpiuk; tp\;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 457> ngu;Frd; tPjp> 

nfhOk;G-15> ,yq;if.

10/02/2022

470 PV00253031 tp\;  nfgply;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 17 1/2 Mu; V 

b nky; khtj;ij> 

gk;gyg;gpl;b> nfhOk;G - 

04> ,yq;if.

10/02/2022

471 PV00253032 nrd;]d;  (gPtPb) 
vy;Bb

63/12> rk;gj; cad> 

R+upa gYt> vy;njdpa> 

fltj;ij

10/02/2022

472 PV00253033 gpiul; ,d;l];l;hp];  
(gpiutl; ypkpnll;)

259/3/1> Nyahu;l;]; 

GNuhl;Nt fpuhz;l;gh]; 

nfhOk;G 14

10/02/2022

473 PV00253034 mf;hp Njrpa  
nlf;ndhnyh[p]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 504/C/2> tpj;ahy 
khtj;ij> Gjpa efuk;> 

,uj;jpdGup.

10/02/2022

474 PV00253035 rP.fphp  
,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

211/1> nghy;f];tj;j> 

mKnfhl

10/02/2022

475 PV00253036 A.G.M [{tyh;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 61> flw;fiu tPjp> 

Gjpa fhj;jhd;Fb 03

10/02/2022

476 PV00253037 `hgp  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

484/7> njkl;lnfhl tPjp> 
nfhOk;G 09

10/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

477 PV00253038 nghrpnlhd;  
nyh[p];bf;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 91/7B> tdhj tPjp> 
gKDt> k`ufk

10/02/2022

478 PV00253039 aho; mf;th ghh;k; 

(gpiutl; ypkpnll;)

thu;l; vz;- 06 ,uhg;gpl;b> 

Gq;FLjPT> aho;g;ghzk;

10/02/2022

479 PV00253040 Nrhy; g+l; 

Xh;fdpf;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 4A> nghyp]; ghh;f; 

nlu];> nfhOk;G 05

10/02/2022

480 PV00253041 fpuhd;l; ghh;f; 

mNudh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 49/1> Njthde;jh 
khtj;ij> gpypae;jiy

10/02/2022

481 PV00253042 nfgply; Ng (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 4C> [aR+hpa gpNs];;> 

nj`ptis

10/02/2022

482 PV00253043 nrdj; FNshgy;   
bNubq;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

106/B> gpafk tPjp> 
nghy;Nyfy> fsdp.

10/02/2022

483 PV00253044 ma;fd;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 98> n`k;khjfk 

tPjp> rpq;fgpl;ba> fk;gis

10/02/2022

484 PV00253045 /nghhpd; rpl;b  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 01C> gpujhd tPjp> 
rha;e;jkUJ - 03

10/02/2022

485 PV00253047 jDf;\p  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 5/1>~~10" 
mg;ghh;l;kd;l;> nyhup]; 

xOq;if> nfhOk;G 05

10/02/2022

486 PV00253048 ypz;lh nfhl;Nl[;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 1/1 nlk;g;su;]; tPjp> 

fSnty;y> fhyp

10/02/2022

487 PV00253049 D T nghyp ngf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 104/B> jk;Ng tPjp> 
klghj;j> gpypae;jiy.

10/02/2022

488 PV00253050 yf;rtp Gugh;B];  
(gPtPb) vy;Bb

14-3/1-B> 37tJ xOq;if> 

nfhOk;G-06

10/02/2022

489 PV00253051 mhpkh  (gPtPb) 
vy;Bb

gpujhd tPjp> Njj;jhjPT-02 10/02/2022

490 PV00253052 tp\; FNshgy;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 9A> rNkhjah 
khtj;j> khtj;jfk

10/02/2022

491 PV00253053 vthp] Xh;fdpf;];  
(gPtPb) vy;Bb

86E> 1tJ khb> 1tJ 
FWf;F tPjp> tTdpah.

10/02/2022

492 PV00253054 REIZGJE ,d;lh;ne\
dy; N[h;dp  (gPtPb) 
vy;Bb

102/3> f`tpl;ba> 

gz;lhunfh];tj;j> 

thupanghy

10/02/2022

493 PV00253055 n[duy;  
fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

608/11> khnfhy tlf;F> 
khnfhy

10/02/2022

494 PV00253056 rhah B md;l; g+l;  
vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 371> fq;fhuhk 

tPjp> nt`uN`u> 

nghuy];fKt

10/02/2022

495 PV00253057 i` nlf;  
vd;[pdpahpq;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 557/4> mthptj;j 

tPjp> tj;jis. 

10/02/2022

496 PV00253058 V];nly;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 36> i`f; tPjp> 

nfhOk;G 04

10/02/2022

497 PV00253059 n`hpld;];  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

493> tP-mJu> gdhKu> 

vk;gpypgpl;ba

10/02/2022

498 PV00253060 ,RW Gun[f;l;];  
md;l; vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

654 V> abN`d> ky;thd 10/02/2022

499 PV00253061 Nfh Nghh; kP  
(gPtPb) vy;Bb

500/C gJtj;j> 
kn`jd;l> fud;njdpa

10/02/2022

500 PV00253062 nkhlh;d; `T];  
fd;];l;uf;\d;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 79. Kjy; jsk;> 

gpujhd g]; epiyak;> 

ePu;nfhOk;G

10/02/2022

501 PV00253063 y\; nty;d]; ];gh  
(gPtPb) vy;Bb

46G> N[hu;[; < b rpy;th 
khtj;ij> fz;b

10/02/2022

502 PV00253064 Nth;Rtyp vt;hpjpq; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 151/5> fhyp tPjp> 
nj`ptis

10/02/2022

503 PV00253065 naNyh gf;  
nrhY}\d;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

111/11> gq;fshtj;ij> 

ghjpypaj;JLt tPjp> 

`{Zgpl;ba> tj;jis

10/02/2022

504 PV00253066 ud;L FW}g;  (gPtPb) 
vy;Bb

53c kyghu; tPjp> fk;gis 10/02/2022

505 PV00253067 jh;kh];  
n`hypNl]; (gPtPb) 

vy;Bb

20 1/1 tpj;ahfhu 
khtj;ij> k`ufk

10/02/2022

506 PV00253068 rk;gpfh Nfl;lu];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 23/3> fl;LtyKy;y> 

fNzKy;y

10/02/2022

507 PV00253069 ,dpb ny\h;  
(gPtPb) vy;Bb

68> flw;fiu tPjp> 

thj;Jt

10/02/2022

508 PV00253070 Nehh;j; mnkhpfd; 

vbANf\d; md;l; 

nlf;Ndhnyh[p 

fd;rhy;ld;rp (gPtPb) 

vy;Bb

R+l; ,y. 2/3> ,y. 05> 
19tJ xOq;if> nfhOk;G 

-03> ,yq;if.

10/02/2022

509 PV00253071 \hg;  rpNyhd; 
nty;dy;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 24A> [auj;d tPjp> 
ePu;nfhOk;G

10/02/2022

510 PV00253072 ];Ntjh Rg;gh; 

];Nlhh;  (gPtPb) 
vy;Bb

41 Miyab tPjp> 

jk;gpYtpy; - 02

10/02/2022

511 PV00253074 nkl;nuhf;]; 

vf;];Nghh;l;]; 

gpshd;Nl\d; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 568C> fhtd;jp];] 

Nghu> jp];]k`huhk

10/02/2022

512 PV00253075 n]a;yd;  mf;Nuh 

Gulf;\d;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 620/19> 
ypadNfKy;y> rPJt

10/02/2022

513 PV00253076 rhypa FW}g; xg; 

nfhk;gdP];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  101/A> rpj;Jy;gt;t 
tPjp> fjpu;fhkk;

10/02/2022

514 PV00253077 kfhntyp ,k;ngf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 16-1/1> GJf;fil 

tPjp> nfhOk;G-12

10/02/2022

515 PV00253078 bhPk;];Ng];  
(gpiutl; ypkpnll;)

17> 4tJ FWf;F fhsp 

Nfhtpy; tPjp> fy;yb 

NtY}u;> kl;lf;fsg;G

10/02/2022

516 PV00253079 yh Ynuy;yh 

rpNyhd; (gpiutl; 

ypkpnll;)

474/6> Mu;ju; tp la]; 

mntd;A+> ghze;Jiw

10/02/2022

517 PV00253080 yth;]; rpl;b 

FUehfy  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 46> nguFk;gh tPjp> 

FUehfy;

10/02/2022

518 PV00253081 fpg;Nuh FNshgy;  
vbANf\d; 

fd;rhy;ld;]; (gPtPb) 

vy;Bb

408> i`nyty; tPjp> 

gd;dpg;gpl;ba

10/02/2022

519 PV00253082 lq;fpgps; ikf;Nuh 

fpubw;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. H 65/3> kTz;l; 

ikf;fy; v];Nll;;> 

jpj;njdpa> tuf;fhnghy

10/02/2022

520 PV00253083 fpUgh  (gPtPb) 
vy;Bb

01> fpuQ;rp rptGuk;> G+efup> 

fpspnehr;rp

10/02/2022

521 PV00253084 nlyd;l; vr;Mh;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 61/3> 1tJ xOq;if> 

fy;tyye;j tPjp> 

kFYJt> gpypae;jiy.

10/02/2022

522 PV00253085 uhzp ghh;k;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

232> Gjpa Gd;idePuhtp> 

tp];tkL> fpspnehr;rp

10/02/2022

523 PV00253086 Fthypgphpd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  153> ehty tPjp> 

ehuN`d;gpl;b> nfhOk;G 

05

10/02/2022

524 PV00253087 `huh 

N`hh;bfy;r;rh;  
(gPtPb) vy;Bb

73> nt`uN`d tj;j> 

`pupty> fy;-vypa

10/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

525 PV00253088 n\hg;]p  (gpiutl; 

ypkpnll;)

09-1/6> nkupNfhy;l; 
njhlh;khb> my;tp]; 

gpNs];;> nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G-13

10/02/2022

526 PV00253089 VrpahNe\d; 

,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 363/10/1> gd;dpg;gpl;ba 
tPjp> jytj;Jnfhl

10/02/2022

527 PV00253090 kpd;rhuh Ngh;dpr;rh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 3> [d[a `T];> 

vl;tu;l; xOq;if> mg;gu; 

,e;jpngj;j> nkhul;Lt

10/02/2022

528 PV00253091 tak;g tl;lnuf;f 

yq;fh (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 56/5 rurtp xOq;if> 

fhry; tPjp>  nfhOk;G 08

10/02/2022

529 PV00253092 Mnu];  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 27/C/A> 
nfh];N`d> f`j;JLt> 

nghy;f];Xtpl;l 

10/02/2022

530 PV00253093 FNshgy; 

Gung\d;]; 

nfk;g];  (gPtPb) 
vy;Bb

110/G/1> jtjf`tj;j 

tPjp> fl;Lthty> 

nghuy];fKt

10/02/2022

531 PV00253094 MAU nfh];nkbf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y 11/7/2/1> rGky; 
gpNs];;> ];lhd;yp 

jpyfuj;d khtj;ij> 

ENfnfhl

10/02/2022

532 PV00253095 n[apy; 

nu];^ud;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 103/1> khtj;fk> 
N`hkhfk

10/02/2022

533 PV00253096 jpy;yp fpl;];  (gPtPb) 
vy;Bb

ngy;Ny fr> C3 
tufhnjd;d> 

nj`pNahtpl;l

10/02/2022

534 PV00253097 nr/g;gp b nrg;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 1/349> [pdNrd 
khtj;ij> k`u> 

fltj;ij.

10/02/2022

535 PV00253098 rg;Nu Aidll;  
(gPtPb) vy;Bb

263/A> khFk;Gu> 
gd;dpg;gpl;ba

10/02/2022

536 PV00253099 A.S. ,d;nt];l;kd;l;  
md;l; N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

455/3A> Flh nghy;yj> 
fNzKy;y

10/02/2022

537 PV00253100 gpuhkpdp fpnl];  
(gPtPb) vy;Bb

14/11> \hyht tPjp> 

vk;Gy;njdpa> ENfnfhl

10/02/2022

538 GA00253104 nfhnyhd;d Ngg;gh; 

mNrh]pNa\d; 

Vw;Wkjp tptrha 

jpizf;fsk;> tpupthf;f 

mjpfhup mYtyfk;> 

fkey Nrit epiyak;> 

nfhyd;dhit

11/02/2022

539 GA00253144 %t; Gnuhd;l; 

,d;];bb\d; 

,y.  310> xUnty;y 

tPjp> fl;LNeupa.

11/02/2022

540 PV00253101 Nfhy;ld; Yf; 

gpa+l;b nfahh;  
md;l; mflkp 

(gPtPb) vy;Bb

01> 5tJ xOq;if> 

gyhyp tPjp> fe;ju;klk;> 

aho;g;ghzk;

11/02/2022

541 PV00253102 C\h gpiuly;];  
(gPtPb) vy;Bb

15/12> Nrh;r; tPjp> 
kl;lf;Fsp> nfhOk;G 15>-

11/02/2022

542 PV00253103 nthd; khh;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  206> Nuhytj;j> 

kPfk> ju;fhefh; 

11/02/2022

543 PV00253105 S K vd;[pdpahpq;  
fd;rhy;ld;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

235/1> fpj;jkNy tj;j> 
fukl> nfypXah

11/02/2022

544 PV00253106 %d; fphpNa\d; 

(gPtPb) vy;Bb

70> re;ij xOq;if>  

Rd;dhfk;> aho;g;ghzk;

11/02/2022

545 PV00253107 vth;fpwPd; bnud; 

buty;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y.  613> gq;fsht 

re;jp> Nfhl;Nl tPjp> 

Nfhl;Nl

11/02/2022

546 PV00253108 ,d;gpdpl;b ,td;l;];  
md;l; 

vd;lild;kd;l; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 11A> ghu;f; xOq;if> 

ehty tPjp>  uh[fpupa

11/02/2022

547 PV00253109 nlhl;Fnthh;  
nlf;ndhnyh[p]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 136> nghy;N`d> 

fsdp

11/02/2022

548 PV00253110 [pA Nyhq; Fthq; 

aP  (gPtPb) vy;Bb
24/1> b nghd;Nrfh tPjp> 
nfhOk;G 5

11/02/2022

549 PV00253111 j Nth;f;n\hg; 

xl;Nlhnkhigy; 

nfahh;  (gPtPb) 
vy;Bb

480/10> nfhypd; xOq;if> 

vy;tpl;bfy khtj;ij> 

nfhOk;G 05

11/02/2022

550 PV00253112 vNuh y$d; 

N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

149/B/01> kPupfk tPjp>  
njkq;`e;jpa

11/02/2022

551 PV00253113 ];ypg; ,d;];bba+l;  
(gPtPb) vy;Bb

32A> ghlrhiy xOq;if> 

ehty

11/02/2022

552 PV00253114 gPdpf;]; nyg;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

287/F> fdd;tpy> n`huz 11/02/2022

553 PV00253115 Gy; ud; 

,d;nt];l;kd;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 237 - gp> 

Fk;ghnyhYt> 

ntahq;nfhl

11/02/2022

554 PV00253116 Fapf; (gPtPb) vy;Bb ,y. 28> tyJ Rw;Wtl;l 

tPjp> [ae;jpGu> 

gj;juKy;y

11/02/2022

555 PV00253117 Neh`h  
nyh[p];bf;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 192> gs;spahtj;ij> 

n`e;jis> tj;jis

11/02/2022

556 PV00253118 Ngh;ngf;Nl ntbq; 

gpshdh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 6> fTd;rpy; 

mntd;A+> nj`ptis

11/02/2022

557 PV00253119 [Fth; ];gPl;  
(gPtPb) vy;Bb

23/2> tdhj;jtj;j> 
KJq;nfhl

11/02/2022

558 PV00253120 A L A INfhdpf;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 391/2> fhyp tPjp> 
nfhOk;G 06

11/02/2022

559 PV00253121 T R B fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 61/2 mlYnfhl> 

kpj;nja;a

11/02/2022

560 PV00253122 ty`gpl;ba xapy; 

kpy;];  (gPtPb) 
vy;Bb

103> g`y ty`gpl;ba> 

ehj;jhz;ba

11/02/2022

561 PV00253123 X\d;  yq;fh 
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y 156 b nrha;rh 

tPjp> nkhul;LKy;y> 

nkhul;Lit

11/02/2022

562 PV00253124 IFl;vy;Nf  (gPtPb) 
vy;Bb

155/D> Nghgpl;ba> 
gKDfk

11/02/2022

563 PV00253125 nlf;nlnthh;  
(gpiutl; ypkpnll;)

120 B> thupanghy = 

Rkq;fy khtj;ij> fz;b

11/02/2022

564 PV00253126 nyhFNf 

gpshd;Nl\d;  
(gPtPb) vy;Bb

33/R> nentjpKy;y> 

`pdpJk

11/02/2022

565 PV00253127 [pNah fhh;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 189/9> uh[fpupa tPjp> 
uh[fpupa

11/02/2022

566 PV00253128 ikjh  vd;lgpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

198> ,lq;fk> cl];fpupa> 

khj;jis

11/02/2022

567 PV00253129 n`hypNl  yq;fh 
Lth;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 40/1> kq;nfju> 
Kj;jufk>

11/02/2022

568 PV00253130 $y;lTd; 

n`hypNl,d; md;l; 

nty;d];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 19> 2/1 nfh];tj;ij> 

cljytpd;d> kbNf

11/02/2022

569 PV00253131 fpwPd; Nfhh; Vrpah  
(gpiutl; ypkpnll;)

bu/Nghu;l; `py; v];Nll;> 

`pajy> ty;nghy

11/02/2022

570 PV00253132 nkf;Nfh  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

371/04/B> rkhjhd 
khtj;ij> khnfhy 

tlf;F> khnfhy

11/02/2022

571 PV00253133 j nfhndf;l;  
nrhY}\d;];  
yq;fh (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 488> Nfhl;Nl tPjp> 

gpl;lNfhl;Nl

11/02/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

572 PV00253134 gpl;];nlf;  (gPtPb) 
vy;Bb

434/3> Uf;ky; gpNs];> 

Nfhl;Nl tPjp> gpl;lNfhl;Nl

11/02/2022

573 PV00253135 r`];f mf;Fthhpk; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 54/1> flgj;Njfk> 
ntypfk

11/02/2022

574 PV00253136 jg;uNgd; mf;th  
Nrh;tpr]; (gpiutl; 

ypkpnll;)

GGy tj;j> `y;jz;Ltd> 

jq;nfhl;Lt

11/02/2022

575 PV00253137 tpNrhy;t;  
nlf;ndhnyh[p]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 464> 4tJ xOq;if> 

mj;JUfpupa tPjp> khyNg

11/02/2022

576 PV00253138 vntd;l;uh  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 608> nfhOk;G tPjp> 

Fuz> ePu;nfhOk;G.

11/02/2022

577 PV00253139 epg;rp  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

6B> jy;f`htj;j tPjp> 

nghuy];fKt> nfhOk;G> 

,yq;if.

11/02/2022

578 PV00253140 ];khh;l; vf;];gpu];  
fhh;Nfh (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 19> Nfhl;lhga 

khtj;ij `{Zgpl;ba> 

tj;jis

11/02/2022

579 PV00253141 T M S bNulh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 2/8> ge;jypad; 
khtj;ij> upyTy;y> 

fe;jhid

11/02/2022

580 PV00253142 P.K.P. vf;]pk; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 109> gioa Nrhdfj; 

njU>  nfhOk;G - 12

11/02/2022

581 PV00253143 ];gPl; iulh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 30/2A> ft;jhd tPjp> 
mj;jpba

11/02/2022

582 PV00253145 vNuht; ily;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 122/1/J> fz;b tPjp> 

jp`hupa.

11/02/2022

583 PV00253146 rFd  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y 55 gs;spnfhl 

tlf;F> gd;;jpa> kj;Jfk

11/02/2022

584 PV00253147 ird;ird; 

ghh;l;dh;];  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 770/01/D> i` 

nyty; fhh;ld;;> 

gdhnfhl> N`hkhfk

11/02/2022

585 PV00253148 gphpkpak; Nkhl;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

245> mk;gunghy> 

`e;nj];]

11/02/2022

586 PV00253149 F&T N`hy;bq; S.LK 
15 (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 52>3/4> ept; 
Gnuhd;bah; lth;>  

`hu;ku;]; mntd;A+> 

nts;stj;ij

11/02/2022

587 PV00253150 gpuhd  md;l; 

Nahfh (gpiutl; 

ypkpnll;)

“gpuhzh”> ,y. 1> 
Kjyhk;; xOq;if> 

vyj;njhl;l> gygpl;ba

11/02/2022

588 PV00253151 Nuhay; Nghl; 

`T];  (gPtPb) 
vy;Bb

121> fhy re;jp> fz;b 

tPjp> fpupgj;nfhl

11/02/2022

589 PV00253152 g+N]h 

n`h];gpypl;b  
nkNd[;kd;l; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 40/12> Nyf; fhu;ld;]; 

(Nyf; biut; mg;ghy;)> 

uh[fpupa

11/02/2022

590 PV00253153 g]hy; ^y;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 68> ngl;bfytj;j> 

fhyp

11/02/2022

591 PV00253154 epNah  buty;]; 

md;l; Lth;]; 

(gPtPb) vy;Bb

6/1> Njrpa tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> fpupgj;nfhl

11/02/2022

592 PV00253155 nkngahh; 

nuNfhh;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

108> fd;dhjpl;b tPjp> 

aho;g;ghzk;

11/02/2022

593 PV00253156 U`{Z  yq;fh 
Neh;rpq; nfhNy[;  
(gpiutl; ypkpnll;)

rpg;ad cau; fy;tp 

epWtdk;> vynty;y tPjp> 

khj;jiw

11/02/2022

594 PV00253157 nlypl;uh bAbNuhd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 244> Ruk;a eptr> 

jytj;Jnfhl

11/02/2022

595 PV00253158 ad;b ml;hp  (gPtPb) 
vy;Bb 

 

530/1> ntypNghNjnty> 
Nahjfz;ba> jp];]

k`huhka

11/02/2022

596 PV00253159 B N C N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 90/1/12> kp`pJ 

gpNs];;> uhfk tPjp> 

fltj;ij

11/02/2022

597 PV00253160 ]PNuh td; Mh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 8> nkhd;dq;Fsk> 

fy;fKt

11/02/2022

598 PV00253161 ,d;Nu  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 818/26> nfhOk;G 

tPjp> ePu;nfhOk;G

11/02/2022

599 PV00253162 ftpe;J fpsh];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 369/A> fhyp tPjp> 
ey;YUt> ghze;Jiw

11/02/2022

600 PV00253163 ,nrl;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 21/5> ghnfhlh tPjp> 
ENfnfhl

11/02/2022

601 PV00253164 md;dk;khs; rPg+l;  
fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

thiog;ghL Ntuhtpy;> 

G+efup> fpspnehr;rp 

11/02/2022

602 PV00253165 MNghh; 

Nfhg;gNu\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 295/2B> jq;nfl;ba 
tj;j tPjp> nfhlfk tPjp> 

mj;JUfpupa

11/02/2022

603 PV00253166 Rg;gh; hpr; nfhNfh  
Gulf;l;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

ngj;Njfk> nfh];njdpa 11/02/2022

604 PV00253167 ypNah  vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

375/14/9B> uj;dhuhk 
tPjp> N`hfe;ju tlf;F> 

N`hfe;ju

11/02/2022

605 PV00253168 vdpNyh  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

B4/G4> nrha;rGu> 
nkhul;Lt

11/02/2022

606 PV00253169 M.B.I 
b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 146 C/2> rh`puh 

fy;Y}up tPjp> rha;e;jkUJ 

- 01

11/02/2022

607 PV00253170 rhh;k; FNshjpq;  
(gPtPb) vy;Bb

1048/4 nghj;Jmuht tPjp> 

khyNg

11/02/2022

608 PV00253171 mUdY  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 220> gy;NyKy;y> 

`y;nyhYt

11/02/2022

609 PV00253172 itl;yPt;  (gPtPb) 
vy;Bb

937> cltj;j tPjp> khyNg 11/02/2022

610 PV00253173 iyl; `T]; 

ngkpyp nu];^ud;l;  
(gPtPb) vy;Bb

386> Nguhjid tPjp> 

fz;b

12/02/2022

611 PV00253174 ifNlh lhl;L 

md;l; lhl;L rg;is  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 978> vj;Jy; Nfhl;Nl> 

Nfhl;Nl.

12/02/2022

612 PV00253175 tp];lk; ,q;fpyp\;  
mflkp (gpiutl; 

ypkpnll;)

~~`yPkh Nly;|| F/104> 
jy;f];gpl;ba> muehaf;f

12/02/2022

613 PV00253176 nkl nfhk;gpa+l;lh;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 142/1/1> nfhl;Lnfhl 
tPjp> Kfyq;fKt> rPJt

12/02/2022

614 PV00253177 j re;jpuuj;d 

gpshd;Nl\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

253/1B> nfKD khtj;ij> 

nfhl;LNtnfhl> uh[fpupa

12/02/2022

615 PV00253178 ig];Ny Iyz;l;  
(gPtPb) vy;Bb

23> Mu;.[p. Nrdehaf;f 

khtj;ij> nfhOk;G 07.

12/02/2022

616 PV00253179 ];gPl; b[pl;ly;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 88/B/1> 13tJ 
xOq;if> epae;jfy tPjp> 

gd;dpgpl;ba

12/02/2022

617 PV00253180 Nfhy;l; iflh;  
(gPtPb) vy;Bb

12> fhu;ld; rpl;b> Vf;fy 

tPjp> [h-vy

12/02/2022

618 PV00253181 D G ngfpq; md;l; 

rg;is  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 141> n`upNl[; 

ghu;f;> uh[khtj;ij> 

nfhl;Lnfhl

12/02/2022

619 PV00253182 FNshgy; ];lhh; 

iyd;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 34/A> kupatj;j> 
fk;gis

12/02/2022

620 PV00253183 uq;fphp mNyh ntuh  
(gPtPb) vy;Bb

Nyf; irl;> fLf`fy;Nf> 

Gj;jy>

12/02/2022

621 PV00253184 ,d;gpndl; nyty;  
(gpiutl; ypkpnll;)

44A R[hjh khtj;ij> 

fSNghtpy> nj`ptis

12/02/2022

622 PV00253185 rprpyd; (gPtPb) 

vy;Bb

33> 1tJ xOq;if> 

gp.gp. my;tp]; ngNuuh 

khtj;ij> fl;Lngj;j> 

nkhul;Lt

12/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

623 PV00253186 mufphpNal;  
(gpiutl; ypkpnll;)

15 gioa fy;Kid tPjp> 

ehtw;Flh> kl;lf;fsg;G

12/02/2022

624 PV00253187 gpiul;^ fhh;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

540/5C> [dgj khtj;ij> 

jStnfhl;Lt> 

nfhr;rpf;fil

12/02/2022

625 PV00253188 Y}%];  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 229/ 5A> rkh[thjp 
khtj;ij> gKDfk> 

mYNghKy;y

12/02/2022

626 PV00253189 rpNyhd; gP];l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 95> v];ry;y> 

kNghjy> ntaq;nfhl

12/02/2022

627 PV00253190 nguk;GUy;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 104/11> fpuhz;l;gh]; 

tPjp> nfhOk;G 14

12/02/2022

628 PV00253191 gPdpf;;]; Iyd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 113> 

ruj;re;jpuh Njhl;lk;> 

nkhn`hl;bKy;y> 

jq;nfhl;Lt

12/02/2022

629 PV00253192 nkbnkf;]; n`y;j; 

nfahh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 242/A> 
jy;f];nfhl;Lt> fl;lhd

12/02/2022

630 PV00253193 ept; `huh  (gPtPb) 
vy;Bb

54> nuf;yNk\d; tPjp> 

nfhOk;G 11

12/02/2022

631 PV00253194 khj;Ug+kp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 260/49> ,RUGu> 
mDuhjGuk;

12/02/2022

632 PV00253195 Nfhy; nfj;nyg; 

nrd;lh;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 65> vr;.lgps;A+. 

mkuR+upa khtj;ij> fhyp

12/02/2022

633 PV00253196 FUefh; g+l; khh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 42/6> mk;kd; tPjp> 

fe;ju;klk;> aho;g;ghzk;

12/02/2022

634 PV00253197 N R N\h &k;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 02/B> gpujhd tPjp> 
rha;e;jkUJ - 03

12/02/2022

635 PV00253198 ];nfd;kP  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 136> Xnuf;]; rpl;b> 

Vf;fy> [h - vy

12/02/2022

636 PV00253199 nyhf;fy;Xa ghh;k; 

md;l; gNah nlf; 

Ngh;biyrh;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 87> itl; `T]; 

tpyh> nrhunghu ntt 

tPjp> k`paq;fid

12/02/2022

637 PV00253200 yq;fh Fthh;l;]; 

md;l; fpugpf;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 177/4> rkfp 
khtj;ij> uztd> 

fl;Lf];Njhl;l

12/02/2022

638 PV00253201 xlh  ,d;lh;ne\
dy; bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

jk;Gs;is tPjp> Njhuaha> 

FUehfy;

12/02/2022

639 PV00253202 gPd;f;]; gpujh;];  
(gPtPb) vy;Bb

168> fz;b tPjp> tTdpah 12/02/2022

640 PV00253203 Nuhay;  
vd;lgpiur]; 

FNshgy;  (gPtPb) 
vy;Bb

gps;isahu; Nfhtpy; 

re;jpg;G> tpahghup%iy> 

gUj;jpj;Jiw

12/02/2022

641 PV00253204 ,d;];bba+l; xg; 

Gung\dy;  gprpd]; 

nkNd[;kd;l; 

(gpiutl; ypkpnll;)

162/4> rkdy khtj;ij> 

jyhN`d> khyNg

12/02/2022

642 PV00253205 A.F.L. \pg;gpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 32/7D> Nukz;l; tPjp> 

ENfnfhl

12/02/2022

643 PV00253206 n]d;rp  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 58> G+uz tPjp> 

tj;Njnfju> k`ufk

12/02/2022

644 PV00253207 j by;Ny[;  (gPtPb) 
vy;Bb

10> khspf xOq;if> 

lgps;A+ V rpy;th 

khtj;ijf;F mg;ghy;> 

nfhOk;G 06

12/02/2022

645 PV00253208 njgh tpj; yPuh 

kpa+rpf; Ngd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

17/1> mq;fk;gpl;ba Nkw;F> 

itf;fhy> itf;fhy.

12/02/2022

646 PV00253209 nfd;ndy;Ny Nyf; 

tpyh  (gPtPb) vy;Bb
,y. 178> md;`e;jpa> 

uj;fk

12/02/2022

647 GA00253230 yq;fh tp\d; 

vf;\d;  gTd;Nl\d; 

645> tpy;ypak; Nfhgyyh 

khtj;ij> fz;b

13/02/2022

648 PV00253210 rl;lypk  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 141/3> i` nyty; 

tPjp> nfhlfk> N`hkhfk

13/02/2022

649 PV00253211 nfkpy];   
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

270/55 nldp];lu; b rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G-09

13/02/2022

650 PV00253212 G@ X\d; mf;th  
(gpiutl; ypkpnll;)

1/10> 1tJ xOq;if> 

gioa nf];Ngt tPjp> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

13/02/2022

651 PV00253213 Mfk; gpy;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

gps;isahu; Nfhtpy; 

re;jp> tpahghup%iy> 

gUj;jpj;Jiw> aho;g;ghzk;

13/02/2022

652 PV00253214 D md;l; P 
N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

83/2> NghkYt tPjp> 

tl;lGYt> fz;b

13/02/2022

653 PV00253215 MAuh nty;d];  
(gpiutl; ypkpnll;)

9> ngq;fpuptj;ij 

khtj;ij> kpup`hd> 

ENfnfhl

13/02/2022

654 PV00253216 Nfhy;ld; ghj;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

1 B/F5/U21> rpupru cad> 

Ng];iyd; khtj;ij> 

nghuis> nfhOk;G 08

13/02/2022

655 PV00253217 nknlq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 147/I> 3tJ 
xOq;if> NrUtpy tPjp> 

ngYk;k`u> KJd;nfhl

13/02/2022

656 PV00253218 vf;N]hbf; gpn\];   
yq;fh (gpiutl; 

ypkpnll;)

106/B> gpafk tPjp> 
nghy;Nyfy> fsdp.

13/02/2022

657 PV00253219 MjpFth  mflkp 

(gpiutl; ypkpnll;)

33A/1> gJ}u; efu; tPjp> 
mf;fiug;gw;W- 01

13/02/2022

658 PV00253220 lhl;  N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 37/Nf> njhuznfhl> 

cLfk;nghy

13/02/2022

659 PV00253221 nk];N]h 

FNshjpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 92/14> Njthy tPjp> 
gKDt> k`ufk

13/02/2022

660 PV00253222 fd;l;wp GNshh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 374/2> cLKy;y 

tPjp> Ky;Nyupah Gjpa 

efuk;

13/02/2022

661 PV00253223 D.R Xh;fdpf; 
gpshz;Nl\d;  
(gPtPb) vy;Bb

167/4> `pk;Gl;lhd 13/02/2022

662 PV00253224 b[pNkl;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

H/G/2 N.H.S> 
khspfhtj;ij> 

nfhOk;G-10.

13/02/2022

663 PV00253225 fhrd;];  B P O 
(gPtPb) vy;Bb

181> Nfhj;jkp fhu;ld;];> 

Nfhjkp tPjp> uh[fpupa

13/02/2022

664 PV00253226 gphpl;b\; Nt  
,d;lh;ne\dy; 

nfhNy[;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 2/36> fz;b tPjp> 

epl;lk;Gt

13/02/2022

665 PV00253227 va;k;]; gNah 

nfahh;  (gPtPb) 
vy;Bb

179/3> fhyp tPjp> 
,uj;kyhd

13/02/2022

666 PV00253228 gphprpy;yh n[k;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  290> tf;nty;y 

tPjp> fhyp

13/02/2022

667 PV00253229 ffd kPbah  (gPtPb) 
vy;Bb

295/4/2> N[hu;[; Mu; 

b rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G-13

13/02/2022

668 PV00253231 r];ildgpy; 

Lthprk; Nrh;tpr]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y 21/2> `pq;FUfKt-

fDngy;nyy;y Gjpa tPjp> 

gJis

13/02/2022

669 PV00253232 Nrk;];  3 (gPtPb) 
vy;Bb

115> vy;iy tPjp> 

thior;Nrid - 05

13/02/2022

670 PV00253233 Nuhay; gP  (gPtPb) 
vy;Bb

206> xyk;Ngt tPjp> 

nff;fpuht

13/02/2022

671 PV00253234 vf;];l;hPk; fhh; 

XbNah  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 513> i`nyty; 

tPjp> njy;fe;j> ENfnfhl

13/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

672 PV00253235 F D C fpwbl; md;l;  
,d;nt];l;kd;l;  
(gpiutl; ypkpnll;)

319> fLnty tPjp> khyNg 13/02/2022

673 PV00253236 bnuhgpfy; epg;nghd;  
(gpiutl; ypkpnll;)

30 A 1/1 fltj;ij tPjp> 

fSNghtpy nj`ptis

13/02/2022

674 PV00253237 rpq;a+yhpb Nyg;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 320> ONTHREE 20 
nurpld;rp]; T2-11B2> 
A+dpad; gpNs];;> nfhOk;G 

02

13/02/2022

675 GL00253266 mf;hpfy;r;rh; nrf;lh; 

];fpy;]; fTd;rpy; 

(nfuz;b) ypkpnll; 

,y. 354/2> 3 tJ 
khb> ~~epGdj gpa]|| 

vy;tpl;bfy khtj;ij> 

ehun`d;gpl;l.

14/02/2022

676 PV00253238 gpa+]; b[ply;  
(gPtPb) vy;Bb

88/5 nkapd; ];l;uPl;> [h-

vy

14/02/2022

677 PV00253239 SK fyk;G 
nu];^ud;l;  
(gpiutl; ypkpnll;)

354/12B vy;tpl;bfy 
khtj;ij> ehuhn`d;gpl;b> 

nfhOk;G 05

14/02/2022

678 PV00253240 ypa ]gh  (gPtPb) 
vy;Bb

mf;fu 111> nfhj;jNdfk> 

mDuhjGuk;

14/02/2022

679 PV00253241 gpnd];l; 

Gnuhgh;b]; md;l;  
Nrh;tpr]; (gpiutl; 

ypkpnll;)

27a> nfhj;jyhnty 
mtd;A+> nfhOk;G 04

14/02/2022

680 PV00253242 gpk;kh; Nkhl;lh; 

Nth;f;];  (gPtPb) 
vy;Bb

46/53A> neYk; gpNs];> 

fygYtht> uh[fpupa

14/02/2022

681 PV00253243 nkhlh;d; 

vd;[pdpahpq; md;l; 

fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 26/1 nrd;; ngdbf;l; 
tPjp> ey;Y}u;> aho;g;ghzk;

14/02/2022

682 PV00253244 nel; ]PNuh  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 347/F ngg;gpypahd 
khtj;ij> nfh`{tiy

14/02/2022

683 PV00253245 C TO C Gf; ];Nlhh;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 85> nuhgu;l; 

Fztu;jd khtj;ij> 

gj;juKy;y

14/02/2022

684 PV00253246 hpr; Nkl;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

ghlrhiyf;F Kd;dhy;> 

nty;nghj;Jntt> 

nghuYntt> FUehfy;

14/02/2022

685 PV00253247 T N S N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 39> ghlrhiyf;F 

Kd;dhy;>  nry;y 

fjpu;fhkk;

14/02/2022

686 PV00253248 V.K.S  Nkhl;lh;];  
fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

mk;gd;> Flj;jid> 

gUj;jpj;Jiw> aho;g;ghzk;

14/02/2022

687 PV00253249 gphpl;b\; ];nlg;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 43/1C/1/1> fhyp tPjp> 
nfhOk;G - 04

14/02/2022

688 PV00253250 Adpf; nrukpf;];   
(gpiutl; ypkpnll;)

139/02> nrd; yhru]; tPjp> 

ePu;nfhOk;G

14/02/2022

689 PV00253251 vNfh mf;Nuh  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 514> fz;b tPjp> 

%d;WKwpg;G> tTdpah

14/02/2022

690 PV00253252 UN4 vbANf\dy; 

vf;];gpuil]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 200/2B> 
mYNgh`ftj;j tPjp> 

Nfhdhty> fsdp

14/02/2022

691 PV00253253 M A E 
fd;];l;uf;\d;]; 
(gPtPb) vy;Bb

448/1> nfhn`hy;tpy tPjp> 

Nfhdty> fsdp.

14/02/2022

692 PV00253255 mfpyd; gphpd;lh;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 84/8> gpuhd;r tj;j 
xOq;if> kl;lf;Fsp> 

nfhOk;G 15

14/02/2022

693 PV00253256 ];ifi` 
,d;nt];l;kd;l; S 
(gPtPb) vy;Bb

nkl;Nuh rpl;b n\hg;gpq; 

nfhk;g;sf;];> miw ,y. 

250 3tJ khb> fpupy;yty

14/02/2022

694 PV00253257 M N vd;[pdpahpq;  
nlf;ndhnyh[p]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 50> = jk;khuhk 

tPjp> fl;LFUe;j> 

fSj;Jiw njw;F

14/02/2022

695 PV00253258 J H \pg;gpq;  md;l; 

fhh;Nfh 
nyh[p];bf;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 135/1> fpuPd;Nyz;l;]; 

tPjp> nfhOk;G 05

14/02/2022

696 PV00253259 Mh;f; Nrtapq;  
md;l; vd;[pdpahpq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 281> k`hgpl;ba> 

gKdnfhl;Lt

14/02/2022

697 PV00253260 ud;`r  
fd;];l;uf;\d;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 60> kUj;Jtkid 

tPjp> fk;gis

14/02/2022

698 PV00253261 y\; gpa+l;b rY}d; 

md;l; nty;d]; 

];gh  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 457> fz;b tPjp> 

fltj;ij

14/02/2022

699 PV00253262 vf;N]hbf; hpnla;y;  
(gPtPb) vy;Bb

118/7> rkfpGu khtj;ij> 

k`ufk

14/02/2022

700 PV00253263 i\d; nth\;  
(gPtPb) vy;Bb

3B4/2> fSnty;nfhl> 

kNftpl> [h-vy

14/02/2022

701 PV00253264 rY}d; mNkhhp;\;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 282/6/1> N.P ngNuuh 
khtj;ij> fsdpKy;y> 

Ky;Nyupah Gjpa efuk;> 

,yq;if.

14/02/2022

702 PV00253265 kpfhbNah  (gPtPb) 
vy;Bb

9A> gpu];igbupad; 

xOq;if> ];Nl\d; 

tPjpf;F mg;ghy;> 

nj`ptis

14/02/2022

703 PV00253267 P D H Gulf;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 108-6/1> itl; 

`T];> nkdpq; gpNs];> 

nfhOk;G 06

14/02/2022

704 PV00253268 xd; Nfhy;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 43> [{k;kh 

gs;spthry; tPjp> 

epe;jT+u;-06

14/02/2022

705 PV00253269 x];Ng  N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  91/4A> 7tJ 
xOq;if> k`y;muht> 

gd;dpg;gpl;ba.

14/02/2022

706 PV00253270 ik nyhd;lhp  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

445/4> nfhly;ytj;j tPjp> 
khyNg

14/02/2022

707 PV00253271 kpa+rpf; Nyg;  (gPtPb) 
vy;Bb

151/C3> nlk;gs;; tPjp> 
<upantl;ba> fsdp

14/02/2022

708 PV00253272 j fphpNabt; ];Ng];  
vd;[pdpahpq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

321/5> nfhj;jyhty 
khtj;ij> ,k;Gy;nfhl

14/02/2022

709 PV00253273 `hpj  rpNyhd; 
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 181> Nru;| N[k;]; 

gPup]; khtj;ij> nfhOk;G 

02

14/02/2022

710 PV00253274 byf;]; N`hl;ly;  
(gPtPb) vy;Bb

tPuJq;f ];Nlhu;];> 42 

gl;lye;j

14/02/2022

711 PV00253275 mNuhkh ner;Ruy;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 81/b/1> ud;KJfy> 

fltj;ij

14/02/2022

712 PV00253276 P C ghh;Nfhl; 
nlf;ndhnyh[p]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

321/5> nfhj;jyhty 
khtj;ij> ,k;Gy;nfhl

14/02/2022

713 PV00253277 ky;b  rpNyhd; 
(gPtPb) vy;Bb

451 cy`pJty> ky;thd 14/02/2022

714 PV00253278 Rg;gh; igd; fyk;G  
(gPtPb) vy;Bb

393/A> gpafk tPjp> 
ngj;jpahnfhl> fsdp

14/02/2022

715 PV00253279 JTEKT Nfhg;gNu\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 224> 3tJ jsk;> 

= rq;fuh[ khtj;ij> 

nfhOk;G - 10

14/02/2022

716 PV00253280 hpay; nfhnfhdl;  
Gulf;l;];  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 636/B> ky;tj;j> 
ky;thd

14/02/2022

717 PV00253281 ngkpdp nkb 

nrd;lh; md;l; 

Neh;rpq; nfahh;  
(gPtPb) vy;Bb

35 A> tl;lug;nghy tPjp> 
fy;fp];]

14/02/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

718 PV00253282 irdh ghh; 

nu];^ud;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  79> thu;l; gpNs];;> 

nfhOk;G 7

14/02/2022

719 PV00253283 ,d;l; Mh;l; 

,d;Bhpah;];  (gPtPb) 
vy;Bb

87/A - 1/2> fhyp tPjp> 
fy;fpir

14/02/2022

720 PV00253284 rkhuh ,k;ngf;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 2B/07> fpuPd;Tl; 
G+q;fh - epiy 2> 

NyhYthnfhl> kPupfk

14/02/2022

721 PV00253285 nryPdpNah ghh;k;  
(gPtPb) vy;Bb

,y 265/B> eplq;fy tPjp> 
nfhltpy> fk;GWfKt

14/02/2022

722 PV00253286 mnlhl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 01A> r%gfuh 

khtj;ij> Ntty> 

gpypae;jiy

14/02/2022

723 PV00253287 nuah igd;l;];  

,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 106/3/1 (3tJ 
gbepiy)> = Rkdjp];] 

khtj;ij> nfhOk;G 12

14/02/2022

724 PV00253288 fpwPdp\; (gpiutl; 

ypkpnll;)

549/A> af;fLt> [h-vy 14/02/2022

725 PV00253289 nkhpbak; itd;l; 

gth;  (gPtPb) vy;Bb
,y. 51/5> mnyf;]

hz;l;uh gpNs];> nfhOk;G 

07

14/02/2022

726 PV00253290 K R Gugh;l;b  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 204/13/2> uj;dfpup 
tj;j> nrd;lu; tPjp> 

`puz> ghze;Jiw. 

14/02/2022

727 PV00253291 ik%d; buty;;]; 

md;l; Lth;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 92A/1> 
itj;jparhiy tPjp> 

rha;e;jkUJ - 10 

14/02/2022

728 PV00253292 gth;i\d;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 304/1/A> Mde;j 

ikj;uP khtj;ij> 

k`ufk. 

14/02/2022

729 PV00253293 nlhtp FW}g;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y.  58/2/A> mtprhtis 

- nfhOk;G tPjp> ,`y 

nghkpupa> fLtiy

14/02/2022

730 PV00253294 rtpa iyt; iyg; 

Xh;fdpf;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 448 1/4, cad;tj;j> 

FUehfy; tPjp> Efnty. 

14/02/2022

731 PV00253295 KLAS md;l; Nfh 

(gpiutl; ypkpnll;)

43/2> fy;ahzp khtj;ij> 

khnfhy njw;F> khnfhy.

14/02/2022

732 PV00253296 ifuh  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 14/3> 5tJ xOq;if> 

mUg;nghy> fz;b

14/02/2022

733 PV00253297 vf;dpy; N`hk;];  
(gPtPb) vy;Bb

44/2> vy;N`d tPjp> 

k`ufk

14/02/2022

734 PV00253298 khh;]; FNshgy;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 20/A> fy;nyhYt> 

kpDthq;nfhl

14/02/2022

735 PV00253299 ,nkf;]; Nrhyh; 

vdh;[p  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. U15> epthrpGu> 
nfhl;Lnfhl

14/02/2022

736 PV00253300 byPrpay; 

nfhnrg;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 3> fe;jtj;j tPjp> 

ENfnfhl.

14/02/2022

737 PV00253301 Mkpdh iu];  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

251> gpujhd tPjp> VwhT+u; 

efuk;> VwhT+u; 01.

14/02/2022

738 GA00253358 S.L. 
hPnfhd;rpypNa\d; 

%t;kd;l; 

,y. 01> uh[rpq;f tPjp> 

nfhOk;G 06

15/02/2022

739 PV00253302 nlhl;ypq;f;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 250/16> Mu; V b 

nky; khtj;ij> nfhOk;G 

03

15/02/2022

740 PV00253303 vk;gah; `g; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 923> mSj; khtj;ij 

tPjp> nfhOk;G 15

15/02/2022

741 PV00253304 nlf;Ndh nrfhrpl;b  
(gPtPb) vy;Bb

105/2B/A> ngj;jfhd  
tPjp> gpl;lNfhl;Nl

15/02/2022

742 PV00253305 fhy;yNf Rg;gh;  
(gPtPb) vy;Bb

14> nkhNuhe;JLt tPjp> 

thj;Jt

15/02/2022

743 PV00253306 ];ypf; vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. J/2/54> fpwPd; nlu];> 

f`d;njhl;l tPjp> khyNg.

15/02/2022

744 PV00253307 rpaY}l;  (gPtPb) 
vy;Bb

430> epte;jk njw;F> [h-

vy.

15/02/2022

745 PV00253308 S.S.K. 
,d;nt];l;kd;l;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 446/B> $lYtpy> 

Jd;dhd> `q;nty;y

15/02/2022

746 PV00253309 ANuhnlf; 

,d;l];l;hpay;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 245/12> 1/3> 
`py; `T]; fhu;ld;> 

nj`ptis

15/02/2022

747 PV00253310 I T T I vbA   yq;fh 
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 25> yad; rpl;b> 

rPJt

15/02/2022

748 PV00253311 K O D S yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y 126/C/04> cad;tj;j 

Nyf; tPjp> nfhj;jyhty> 

gz;lhufk

15/02/2022

749 PV00253312 i`dh gPr;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 22> fpuPd;Nyz;l;]; 

xOq;if> nfhOk;G 05

15/02/2022

750 PV00253313 t+l;kh];lh; 

N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 33> epiy 12> 

ghu;f;Nyz;l; fl;blk;> 

ghu;f; ];l;uPl;> nfhOk;G 02

15/02/2022

751 PV00253314 kpr;rP rpNyhd; FW}g;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y.  302/54> tpf;lup 
fhu;ld;];> lhf;lu; rp tp 

v]; nfhuah khtj;ij> 

N`hfe;ju

15/02/2022

752 PV00253315 xby;fh hpNyl;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 692> Nfhdhty> 

fsdp

15/02/2022

753 PV00253316 yq;fh Nuhay; g+l; 

rpl;b  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 307/1> Ntnghl tPjp> 
cLgpy> njy;nfhl 

15/02/2022

754 PV00253317 ]pNahd;  yq;fh 
bNubq;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 237/8> tp[a 
khtj;ij> tl;lGYt> 

fz;b

15/02/2022

755 PV00253318 xl;NlhgphP];  (gPtPb) 
vy;Bb

76/1> = ju;kuhk tPjp> 

Nfhl;il> khj;jiw

15/02/2022

756 PV00253319 mgp[h  mf;Nuh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 48> u[ tPjp> fz;b 15/02/2022

757 PV00253320 vypgd;l; bNul;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 14> my;gu;l; fpurd;l;> 

nfhOk;G 07

15/02/2022

758 PV00253321 bngud;l; gpNud;l; 

FW}g; xg;  fk;gdp 
(gPtPb) vy;Bb

180 itj;jparhiy tPjp> 

epe;jT+u; 15

15/02/2022

759 PV00253322 Mjpj;ah mf;Nu 

nlf; (gPtPb) vy;Bb

,y. 245/12> 1/3> 
`py; `T]; fhu;ld;> 

nj`ptis

15/02/2022

760 PV00253323 th;dp]h  
,k;Nghh;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 26/6E> khl;lhnfhl  
tPjp> n`e;jis> tj;jis

15/02/2022

761 PV00253324 u[ul;l 

b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

5/10 Gj;jfah khtj;j> 
mDuhjGuk;

15/02/2022

762 PV00253325 nkl; yad; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 108/3> nuh];kpl; 

gpNs];;> nfhOk;G 07

15/02/2022

763 PV00253326 `Nyh gpa+l;b  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y.  23> f[{ye;j tj;j> 

fpTy;fy;y> nkl;bafNd

15/02/2022

764 PV00253327 Nf kh]; 

b];l;hpgpa+l;lh;]; 

(gPtPb) vy;Bb

57> njhNyye;j tPjp> 

njhlq;nfhl. 

15/02/2022

765 PV00253328 khjk;Ng v];Nll; 

lawp  (gPtPb) vy;Bb
,y. 15> khjk;Ng 

Njhl;lk;> nkjfk tPjp> 

rpy;th lTd;> khjk;Ng

15/02/2022

766 PV00253329 rpNyhd; nfhNy[; 

xg; Neh;rpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 170> vy;iy tPjp> 

kl;lf;fsg;G

15/02/2022

767 PV00253330 fps];lh;  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

68/6> mf;Fu];] tPjp> 

khj;jiw

15/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

768 PV00253331 Nrk;];  bNubq; 
`T]; (gpiutl; 

ypkpnll;)

rpl;b ];By;]; 

ntahh;`T];> 01tJ 

khb> Y}f]; ngNuuh 

khtj;ij> nfh];f]; 

re;jp> ntd;dg;Gt.

15/02/2022

769 PV00253332 f;sPk; N`h;g;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 360/2/1> [ak;tj;j> 
`k;GYt> myt;t

15/02/2022

770 PV00253333 mdpNkha;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 9> mDuhjGuk; 

tPjp> Nridf;FbapUg;G> 

Gj;jsk;.

15/02/2022

771 PV00253334 jPf;`hA gpa+l;b 

rY}d; md;l; ];gh  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 497/1> tLnghy> 
,g;ghfKt

15/02/2022

772 PV00253335 nrd;L g+l;];  
(gPtPb) vy;Bb

100/21> nuhgu;l; Fztu;jd 

khtj;ij> fpUyg;gid> 

nfhOk;G 06

15/02/2022

773 PV00253336 AdpNfh 

,d;l];l;hp];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 307/B4/F3/1> kTz;l; 

fpspNghu;l; NuQ;r;> khfkd> 

N`hkhfk

15/02/2022

774 PV00253337 mth; hpay; v];Nll;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 19> ghlrhiy 

xOq;if> nfhOk;G 09

15/02/2022

775 PV00253338 l;& kPbah  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y.  613> gq;fsht 

re;jp> Nfhl;Nl tPjp> 

Nfhl;Nl

15/02/2022

776 PV00253339 yf;tpq; biutpq; 

bnua;dpq; 

,d;];bba+l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y 48/26> yf;tpq; tpyh> 
gz;lhuehaf;f lTd;> 

`l;ld;

15/02/2022

777 PV00253340 rkurpq;f xl;Nlh 

ghh;l;]; `T];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 154> ePu;nfhOk;G 

tPjp> upyTy;y> fe;jhd> 

,yq;if

15/02/2022

778 PV00253341 GNuhrpk;  (gPtPb) 
vy;Bb

332/05/01> utpFkhu 
khtj;ij> vlnfhur tPjp> 

uhfk

15/02/2022

779 PV00253342 n`h];l;ndl;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 310/15 D2> 
,uz;lhtJ xOq;if> 

fygYtht> uh[fpupa

15/02/2022

780 PV00253343 thj;Jt nkiud;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 12/3> tpNtfhuhk 
tPjp>  thj;Jt.

15/02/2022

781 PV00253344 jpry;kp mg;guy;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 158/17> guhf;fpuk 
khtj;ij> N`hfe;ju 

tlf;F> N`hfe;ju

15/02/2022

782 PV00253345 Gnshf;];gphpl; 

mg;guy;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 140/A2> Nru;r; tPjp> 
nghyd;dWt

15/02/2022

783 PV00253346 vahh; Nth;s;l;  
bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

14D> `kPl; xOq;if> 

i\G tPjp> fy;Kid-05

15/02/2022

784 PV00253347 ept; ee;jpd;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 66>1/6> ky;tj;j 
gpshrh> ky;tj;j tPjp> 

nfhOk;G-11

15/02/2022

785 PV00253348 tpj;jhud gpy;lh;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

348/1A> NghFe;ju> 
nfhku;\y; tq;fp> Kjy; 

jsk;

15/02/2022

786 PV00253349 fpwPd;tpd; gth;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 51/5> mnyf;]

hz;l;uh gpNs];> nfhOk;G 

07

15/02/2022

787 PV00253350 rur gPf; 

N`hl;ly;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 348/B> gioa 

nfhOk;G tPjp> 

c];ntl;lnfa;aht> 

tj;jis

15/02/2022

788 PV00253351 yq;fh b[pl;ly; 

rpl;b  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 20> rd;Nu fhh;ld;> 

rg;Gnfhl> fk;GWgpl;ba. 

15/02/2022

789 PV00253352 KS rptpy;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

fuztha; kj;jp>  

funtl;b> aho;g;ghzk;

15/02/2022

790 PV00253353 rpwpyf; rpl;b  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 156/A/2> gypnfju> 
gpypae;jy

15/02/2022

791 PV00253354 j ntahh;`T];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  45> gpNuG&f; tPjp> 

nfhOk;G 02

15/02/2022

792 PV00253355 rKJu  
,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 112> Fgpaq;nfhl 

tPjp> khj;jis

15/02/2022

793 PV00253356 njy;gpf;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 106> nkzpf;Nght> 

N`hbahnjdpa> fk;nghy

15/02/2022

794 PV00253357 Nuhay; tp\;t 

bNubq;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 838A> Nuhay; 
fhu;ld;> mYj;khtj;j 

tPjp> nfhOk;G-15.

15/02/2022

795 PV00253359 j butypq; gpud;rh; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 46/46> fpuPd;yq;fh 
ltu;];> etk; khtj;ij> 

nfhOk;G 02

15/02/2022

796 PV00253360 ];thf;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 64> Nltpl;rd; tPjp> 

nfhOk;G 04

15/02/2022

797 PV00253361 ];ghh;f;  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 102D> Nlk; tPjp> 
nfhOk;G 12

15/02/2022

798 PV00253362 nef;];l;  rpNyhd; 
(gPtPb) vy;Bb

,y.  2B 16> FUe;Jtj;j> 
gj;Njfk fpof;F> fhyp.

15/02/2022

799 PV00253363 rf;jp rpnkd;l;  
fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 102D> Nlk; tPjp> 
nfhOk;G 12

15/02/2022

800 PV00253364 vf;];Ngbah nrh/

g;l;ntahh;  
nrhY}\d;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 36/9 A> 3tJ 
xOq;if> gdpj;JLKy;y> 

ehtyg;gpl;b.

15/02/2022

801 PV00253365 yq;fh  Nghh; a+  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 01> njy;f];gy;yk 

tj;j> nkhuYtf> 

FUnjdpa> fz;b

15/02/2022

802 PV00253366 Fl;tpy; ,k;ngf;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 120/K> nknfhl 
nfhyd;dht> 

nty;yk;gpl;b.

15/02/2022

803 PV00253367 ehf%hp  buty;]; 

md;l; Lth;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y.  B9/GF/2> kTz;l; 

fpspNghu;l; NuQ;r;> jpafk 

tPjp> N`hkhfk

15/02/2022

804 PV00253368 `e;jghdfy  
mf;Nuh  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 99> u[ khtj;ij> 

Gj;js

15/02/2022

805 PV00253369 FNshgy; yq;fh 

Rg;gh; g+l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 102D> Nlk; tPjp> 
nfhOk;G 12

15/02/2022

806 PV00253370 ehf%hp 

vd;lh;ild;kd;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y.  B9/GF/2> kTz;l; 

fpspNghu;l; NuQ;r;> jpafk 

tPjp> N`hkhfk

15/02/2022

807 PV00253371 vahh;igrpl;b  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 439C> gpujhd tPjp> 
ehtw;Flh> kl;lf;fsg;G

15/02/2022

808 PV00253372 nkd;Nl  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 14> Rg;gu; khu;f;nfl; 

fl;blk;> ENfnfhl

15/02/2022

809 PV00253373 O I nrhY}\d;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 91> mJUfpupa tPjp> 

nfhl;lht

15/02/2022

810 PV00253374 ifuh N`hk;]; 

md;l; fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  167/B/4> khnfhy 
njw;F> khnfhy

15/02/2022

811 PV00253375 rpNyhd; gy;nkh;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 112/1> khjk;gpl;ba 
tPjp> nfhOk;G 15

15/02/2022

812 PV00253376 Vh;s;Tl; Xh;fdpf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 639/73> gd;dpg;gpl;ba 
tPjp> jytj;Jnfhl

15/02/2022

813 PV00253377 lhkf;  N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 322/01/A> ,`y 

gpad;tpy> fltj;ij

15/02/2022

814 PV00253378 uq;fd 

n`d;bfpuhg;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 105/B> m];fpup 

ty;nghy> cLfk;nghy.

15/02/2022

815 PV00253379 H md;l; M mad; 

Nth;f; ,d;l];l;hp  
(gPtPb) vy;Bb

,y 183B> Nghf`h tPjp> 

fpupnkl;bad tlf;F> 

YDtpy

15/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

816 PV00253380 khgps; ngahh; 

fyk;G  (gpiutl; 

ypkpnll;)

F&P F&g;> ,y.  22 
'fpnu];l;Tl;"> N`hfe;ju 

tPjp> jytj;Jnfhl

15/02/2022

817 PV00253381 bu];l;nty;  mflkp 

(gPtPb) vy;Bb

,y.74> jkNdntt> 

Etufy> nghyd;dWit

15/02/2022

818 PV00253382 kh];lh;  bNubq;  
mflkp (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 256/1> tPuNrfu 
khtj;ij> nggpypahd> 

nghuy];fKt

15/02/2022

819 PV00253383 M md;l; M ghrpy; 
Mkj; FW}g; (gPtPb) 

vy;Bb

94/5. fz;b tPjp 

Ntnty;njdpa re;jp> 

Ntnty;njdpa

15/02/2022

820 PV00253384 n[drp];  
vd;lgpiur]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.78> FSghd> 

nghf;FDtpl;l> n`huz

15/02/2022

821 PV00253385 T. N. tpf;fpukuj;d 
cf];fUNth 

(gPtPb) vy;Bb

,y 38/A> nghy;tj;j tPjp> 
gd;dpgpl;ba

15/02/2022

822 PV00253386 Adpf; FNshjpq;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 01> nkhly; `T];> 

mq;FZnfhyngy];]

15/02/2022

823 PV00253387 nfhndf;bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

68 C> Tl;yz;l; khtj;ij> 

fSNghtpy

15/02/2022

824 PV00253388 fpuhd;B ng\d;  
(gpiutl; ypkpnll;)

68> njy;f];tj;j> Nfhtpy; 

tPjp> tPlfk> gz;lhufk

15/02/2022

825 PV00253389 my;gh `T]; 

md;l; Gugh;b 

nltygh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

25/3> fpupkz;ly khtj;ij> 

ehty> uh[fpupa

15/02/2022

826 PV00253390 yq;fh tpq;];  
(gPtPb) vy;Bb

102> murb tPjp> 

aho;g;ghzk;

15/02/2022

827 PV00253391 T C P yq;fh 
(gpiutl; ypkpnll;)

106/4A gioa fhyp tPjp> 

thyhd ghze;Jiw

15/02/2022

828 PV00253392 S D V N N`hy;bq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 128/C/1> 
tj;Jgpl;bty> epl;lk;Gt

15/02/2022

829 PV00253393 V md;l; T FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

33/34/01> b gpdhd;]; 

tj;j>  gl;lfk tlf;F> 

[h-vy

15/02/2022

830 PV00253394 G T nlyp 
nfhk;AdpNf\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 204/G15> fq;fgl 
tPjp> nty;kpy;y> 

fpnjy;gpl;ba.

16/02/2022

831 PV00253395 jdky;tpy ghh;k; 

`T];  (gPtPb) 
vy;Bb

111/D/4> ngz;l]p 

FNuht;> f`e;Njhl;l tPjp> 

khyNg

16/02/2022

832 PV00253396 ngh];ntfh  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 638> 6tJ khb> 

N[.N[.rpl;b> uh[fpupa> 

nfhOk;G

16/02/2022

833 PV00253397 rpNyhd; 77 (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 40/1> je;jpupKy;y 

tPjp> ghze;Jiw

16/02/2022

834 PV00253398 Ngk]; yd;r;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 115 A2/2> 
gioa nf];Ngt 

tPjp> ,uj;jpdgpl;ba> 

nghuy];fKt

16/02/2022

835 PV00253399 irdh khh;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 05> upay;b gpshrh> 

n\hg;gpq; nfhk;g;sf;];> 

[h-vy

16/02/2022

836 PV00253400 N R M fhh; Nry;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 181/A> fz;b tPjp> 

f`l;lhgpl;ba> fk;gis

16/02/2022

837 PV00253401 Nfl;Nt nkly;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 335> gioa Nrhdfj; 

njU> nfhOk;G-12

16/02/2022

838 PV00253402 ];ngf;l;uk; 

nel;Nth;f;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 91> mz;lu;rd; tPjp> 

nj`ptis> fy;fp];i]

16/02/2022

839 PV00253403 <Nth  yq;fh 
fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 2C/3> D.E.S.G. 
KjypNf> njy;f`h tj;j> 

fTd;rpy; tPjp> kPghty> 

nghj;jy.

16/02/2022

840 PV00253404 ,d;;];bba+l; xg; 

rPf;ul; khh;nfl;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

35/1> Tl;yz;l;]; 

mntd;A+> nfh`{ty

16/02/2022

841 PV00253405 yhy;Nfh 

nlf;Ndhnyh[p 

Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 10A> FkhuNftj;ij 

tPjp> ngytj;ij> 

gj;juKy;y

16/02/2022

842 PV00253406 U`{Z ky; 

fUNth (gPtPb) 

vy;Bb

,y.171> `pupk;Gu tPjp> 

fuhgpl;ba> fhyp

16/02/2022

843 PV00253407 R B R ];tPl;];  
(gPtPb) vy;Bb

31> ntNyhd;]; ngNr[;> 

nfhOk;G 2.

16/02/2022

844 PV00253408 gpa+r;rh; ];lhh;];  
vbANf\d; 

,d;];bba+l; (gPtPb) 

vy;Bb

~~];Nkuy;lh||> neupa tPjp> 

khutpy.

16/02/2022

845 PV00253409 BLISS rpNyhd; Nt 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 29> 1tJ xOq;if> 

Y}ap]; khtj;ij> gpafk 

tPjp> fsdp

16/02/2022

846 PV00253410 rhNf nuNfhh;bq;]; 

];^bNah];  
(gpiutl; ypkpnll;)

51/b> [a tPjp> 
cl`Ky;y> ENfnfhl.

16/02/2022

847 PV00253411 fNuhyd;fh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 19> 1tJ jsk;> 

rpl;b tpA+ n\hg;gpq; 

nfhk;g;sf;];> jy;Nghl; 

lTd;> fhyp

16/02/2022

848 PV00253412 fpwPd; ngf;  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 29.RJnty;y> 

khjk;Ng

16/02/2022

849 PV00253413 ANuhgpah  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 137 4tJ khb> 

thu;l; rpl;b n\hg;gpq; 

nfhk;g;sf;];> fk;g`h.

16/02/2022

850 PV00253414 = ngy  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 154/11> G\;gukh 

tPjp> g`y gpad;tpy> 

fltj;ij0

16/02/2022

851 PV00253415 CCC ,td;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 37/60/A> u[ 
kfhtp`huh tPjp> 2tJ 

xOq;if> gpl;lNfhl;Nl> 

Nfhl;Nl

16/02/2022

852 PV00253416 FNshgy; ];khh;l; 

]By;  (gPtPb) 
vy;Bb

47/7/C> guztj;j 

tPjp> nfutyg;gpl;ba> 

n`e;jis> tj;jis

16/02/2022

853 PV00253417 a+-`d; 

mNrhrpNal;];  
(gPtPb) vy;Bb

22> nrd;.N[hd;]; Nt> 

nfhOk;G 15.

16/02/2022

854 PV00253418 ^ fpq;];  
nyh[p];bf;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 174 1/1 nkh`kl; 

n[apd; khtj;ij> 

nfhOk;G - 12

16/02/2022

855 PV00253419 A C M yq;fh ];By;  
(gPtPb) vy;Bb

b/35> fk;nghy tPjp> 
n`k;khj;jfk.

16/02/2022

856 PV00253420 xhp[pd;  yq;fh 
buty;;]; (gPtPb) 

vy;Bb

293/1/A> gNlnghy> 
Jdf`h

16/02/2022

857 PV00253421 fpu];l; lth;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 67/03 `];fprd; tPjp> 

jpUNfhzkiy

16/02/2022

858 PV00253422 tp\; nkhigy; 

Mh;Nfl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 66> fz;b tPjp> 

khtj;jfk.

16/02/2022

859 PV00253423 FNshgy; Nrhh;rpq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

291/N fk;kd tPjp> 
kPf];Ky;y gdhnfhl

16/02/2022

860 PV00253424 ];ig];  rpNyhd; 
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

45> nghunfhltj;j> 

kpDthq;nfhl

16/02/2022

861 PV00253425 nthd; ^k;  
vd;lgpiur]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 117> ud;d 

f`lNkhju> jq;fhiy.

16/02/2022

862 PV00253426 nfdbad;yf;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 2/V/1> XR cahd> 

gynfhy;y> nfq;fy;y

16/02/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

863 PV00253427 mNfhh;l;  mf;Nuh 

b];by;yhp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  88> Fk;gy;nty> 

vy;y

16/02/2022

864 PV00253428 rd;j; ];ig]; 

n`hpNl[;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

483/16> 1tJ xOq;if> 

fynjdpah tPjp> 

n`a;ahe;JLt tlf;F> 

n`a;ahe;JLt

16/02/2022

865 PV00253429 E V `g; FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.180/B1> nfh];tj;ij 

tPjp> ehty> uh[fpupa

16/02/2022

866 PV00253430 FNshg; vy;Nf  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 4/12> gYfe;Njt> 

fy;fKt.

17/02/2022

867 PV00253431 [a  vf;];Nghh;lh;]; 

md;l; 

,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 19> mgf`fe;j> 

gdnghy> fythd.

17/02/2022

868 PV00253432 ikN`h;gy;;];.vy;Nf 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y.  34 gp> fe;jTltj;j> 

nkNyfk> thj;Jt> 

fSj;Jiw

17/02/2022

869 PV00253433 vk;gth; n`y;j; 

FW}g;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 1/10/4> bupy;ypak; 
nurpnld;rp];> nfhOk;G 08

17/02/2022

870 PV00253434 E}yP  (gPtPb) vy;Bb 17/1> KjfKt> ngk;Ky;y 17/02/2022
871 PV00253435 re;jpk xapy; kpy;  

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 56> Nrdhdpfk> 

jz;lfKt> Fspahg;gpl;ba

17/02/2022

872 PV00253436 nlf; f];l;Nuhndhkp  
(gPtPb) vy;Bb

14/1> jpUitahW> 

fpspnehr;rp

17/02/2022

873 PV00253437 ,d;lh;Nrh;t; 

nfhd;Nrhhpak; 

(gpiutl; ypkpnll;)

123/3> Nldpay; gpNs];;> 

kjpd;dhnfhl> uh[fpupa

17/02/2022

874 PV00253438 nlf;l;hpf;]; [P<  
(gPtPb) vy;Bb

166 1/1> mdfhupf 

ju;kghy khtj;ij> (vyd; 

mntd;A+)> nj`ptis

17/02/2022

875 PV00253439 irgh;thfpdp  (gPtPb) 
vy;Bb

87>  Mdpafe;j tPjp> 

uhfk

17/02/2022

876 PV00253440 `pkp\h 

n`h];gplypl;b  
(gPtPb) vy;Bb

38> 7/1> uh[rpq;f tPjp> 
nfhOk;G 06

17/02/2022

877 PV00253441 kk; vd; fpl;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 5/H/4> I N[hjpghy 
Mw> khyNg

17/02/2022

878 PV00253442 fpwTd; ];gh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 48> tpy;nfhl tPjp> 

FUehfy;

17/02/2022

879 PV00253443 uk;ghnfd; 

n`hypNl N`hk;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 199/ A> fk;Gunjdpa> 
uk;Gf;fd

17/02/2022

880 PV00253444 Nrhdpf; 

gpshd;Nl\d;  
(gPtPb) vy;Bb

fPu;j;jprpq;ffk> Fk;Gf;flt> 

kJuq;Fspa> Gj;jsk;.

17/02/2022

881 PV00253445 D K hpn[d;rp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.174> re;jdfk> 

nj`paj;jfz;b

17/02/2022

882 PV00253446 K N G FNshgy;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y 85/6> Y}rpad; N[ 

rpy;th khtj;ij> cad> 

nkhul;Lt

17/02/2022

883 PV00253447 Nghd; g];; (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 250>1/16> Kjy; 

jsk;> ypgu;l;b gpshrh> 

nfhOk;G:03

17/02/2022

884 PV00253448 gpd];  ,d;lh;ne\
dy; (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y.  E/17> gPl;lu;rd; 
xOq;if> nfhOk;G 06

17/02/2022

885 PV00253449 R.G Ibay;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

76/29> A1> eu;\pq; N`hk; 

tPjp> `l;ld;

17/02/2022

886 PV00253450 G&f;Mh;  (gPtPb) 
vy;Bb

23A je;jpup tPjp> vj;Jy; 
Nfhl;Nl

17/02/2022

887 PV00253451 ANuhgpad; b[ply; 

nfk;g];  (gPtPb) 
vy;Bb

#1045> fz;b tPjp> 

jpUNfhzkiy> fpof;F 

khfhzk;

17/02/2022

888 PV00253452 m];ngd;  
fd;];l;uf;\d; S 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 451> ePyk;k`hu tPjp> 

k`ufk.

17/02/2022

889 PV00253453 rha;  vd;lgpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

rNtupahu;Guk;> 

rpyhtj;Jiw> kd;dhu;

17/02/2022

890 PV00253454 S P vd;[pdpahpq; 
ngg;hpNf\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

105/b> ge;jpatj;j> 
njjpaty> t];fLt.

17/02/2022

891 PV00253455 rhprh gNahnlf;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. N[ 67/1> Nghanfhl> 
ml;lhy

17/02/2022

892 PV00253456 buhd;]; nfahh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 10/4> tyt;t tPjp> 
N`hkhfk

17/02/2022

893 PV00253457 n`hpNl[; gpNah 

Nthl;lh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 22> Fspahg;gpl;ba 

tPjp> n`l;bnghy

17/02/2022

894 PV00253458 M Y igrh;  
vd;lgpiur]; md;l; 

Nfh  (gPtPb) vy;Bb

,y. 859/A> flw;fiu tPjp> 

rha;e;jkUJ - 15
17/02/2022

895 PV00253459 tpb nfh];nkbf;];  
(gPtPb) vy;Bb

24/10> = rpj;jhu;j;jh 

tPjp> 2tJ xOq;if> 

fpUyg;gid> nfhOk;G 5

18/02/2022

896 PV00253460 my;ny];lh FW}g; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y.  122> [d[a rpl;b> 

uh[fpupa

18/02/2022

897 PV00253461 Nfhr;r]; fpsg;  
(gPtPb) vy;Bb

60/16C> nlk;gps; xOq;if> 

nlk;gps; Nuhl;> k`ufk.

18/02/2022

898 PV00253462 rd; FaPd; mg;guy;  
(gpiutl; ypkpnll;)

ty;fKy;y tPjp> 

fpupe;jpnty

18/02/2022

899 PV00253463 D K nlf;  (gPtPb) 
vy;Bb

50/b/3> nghy;nfhLt> 
fpupkjpaht> Xtpypfe;j> 

khj;jis

18/02/2022

900 PV00253464 Nryf; tpdhp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.330> clkpl;l> [h-vy 18/02/2022

901 PV00253465 kpdpGu N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.47> nfh];ngytpd;d> 

,uj;jpdGup

18/02/2022

902 PV00253466 md;nga FW}g; xg;  
fk;gdp (gPtPb) 

vy;Bb

thu;l; ,y. 01> Mdy; 

efu;> thd;fiy> kd;dhu;

18/02/2022

903 PV00253467 R N W ,d;lh;ne\
dy; (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 96/E> fSj;Jiw 

tPjp> gz;lhufk

18/02/2022

904 PV00253468 <];l;Nkl; FW}g;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 07> rhu;y];Nt> 

nfhOk;G 03> N/A
18/02/2022

905 PV00253469 [pg;rp N`hk;];Nl  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 282>         

myg;\hd; ghlrhiy 

tPjp> grupr;Nrid>            

nghj;Jtpy; 18

18/02/2022

906 PV00253470 ];khh;l; fpwPd;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 11> g]; epiyak;> 

ehtyg;gpl;b

18/02/2022

907 PV00253471 Nah\p 

`hh;l;ntahh;  
(gPtPb) vy;Bb

242> uf;thdh tPjp> 

glye;j> ngy;kJy;y

18/02/2022

908 PV00253472 rpl;brd; 

n`h];gpl;ly;  
(gPtPb) vy;Bb

338/1> ENfnfhl re;jp> 
gz;lhufk tPjp> t];fLt> 

thj;Jt

18/02/2022

909 PV00253473 nguhfh  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

25/30> = tpf;uk 

khtj;ij> tj;jis

18/02/2022

910 PV00253474 kp];lh; xa;];lh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 374/D> nuhgu;l; 
Fztu;jd khtj;ij> 

glnghj> gj;juKy;y

18/02/2022

911 PV00253475 m];hpy; rpf;Fhpl;b  
Nrh;tpr]; (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 182> fhyp tPjp> 

nfhOk;G 04

18/02/2022

912 PV00253476 nrd;l;uy; ngapd;l;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 184/14> khj;jis 

tPjp> fl;Lf];njhl;l>

18/02/2022

913 PV00253477 jk;ggd;dp  
nyh[p];bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 50> M D ahg;gh 
khtj;ij> Muhr;rpf;fl;Lt

18/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

914 PV00253478 vf;N]hbf; 

,d;];gphpNa\d;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y: 59/11> ngNuuh 
khtj;ij> ngytj;ij> 

gj;juKy;y

18/02/2022

915 PV00253479 gNahkh];  yq;fh  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl; ypkpnll;)

101> fhyp tPjp> 

N`dKy;y> ghze;Jiw

18/02/2022

916 PV00253480 yPah Lth;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

227/2> Jk;Gy;y> 
etj;jy;tj;j> myt;t

18/02/2022

917 PV00253481 kQ;R ng];l; 

gpuhd;;l; ,d;lh;ne\

dy; (gpiutl; 

ypkpnll;)

cL`{y;nghj> gJis 

tPjp> gz;lhutis

18/02/2022

918 PV00253482 gth; Nrhd;  yq;fh 
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 743/1> khj;jis tPjp> 

mytj;Jnfhl

18/02/2022

919 PV00253483 jhuh  nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 380/2C> nfhunjhl;l 
tlf;F> fLtiy

18/02/2022

920 PV00253484 tpkyuj;d  
fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  267> JUnrtdfk> 

jpTy;tht> MdkLt

18/02/2022

921 PV00253485 ghk; `l; gPr; tpyh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 85/2>2tJ jsk;> 
nfhl;lh tPjp> nghuy;y> 

nfhOk;G-08

18/02/2022

922 PV00253486 nt];lh;d; Gulf;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

259-3/1> nyahu;l];; 

GNuhl;Nt fpuhz;l;gh]; 

nfhOk;G 14

18/02/2022

923 PV00253487 ,d;Jtu fphpNa\d; 

md;l; r[p g+l;];  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 12/1> 1tJ xOq;if> 

nfhj;jyhtyGu> 

uj;kyhid.

18/02/2022

924 PV00253488 X\d; fpq;];  
(gPtPb) vy;Bb

mk;kh Njhl;lk;> 

gs;spthry;Jiu> 

fy;gpl;ba

18/02/2022

925 PV00253489 thud; gpujh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 21> A+dpad; Fsk;> 

Nfhdhtpy;> fpspnehr;rp

18/02/2022

926 PV00253490 S R nkl;bhpay; 
rg;isah;];  (gPtPb) 
vy;Bb

#429/3> itj;jparhiy 

tPjp> kUjKid – 03
18/02/2022

927 PV00253491 Nrhd; td;  
fd;rhy;ld;]; (gPtPb) 

vy;Bb

20/6> jg;gtj;ij tPjp> 

nfhbfKt> k`ufk

18/02/2022

928 PV00253492 ANuhd; yq;fh 

(gPtPb) vy;Bb

257/L> nghy;yj njw;F> 
nghy;yj> fNzKy;y

18/02/2022

929 PV00253493 nfyf;]pNah  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.460/7>  
g`ygKD];]h> r`hd; 

ngnjr> k];nghj

18/02/2022

930 PV00253494 Nr/g;Nt  
nlf;Ndhnyh[p 

nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

385/34B> ml;lhupafy 

tj;j> k`u> fltj;ij

18/02/2022

931 PV00253495 AG fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

fpstpj;Njhl;lk;> funtl;b 

ikak;> funtl;b

18/02/2022

932 PV00253496 N J I  Gugh;b  
Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

29/1> rkfp khtj;ij> 

upyTy;y> fe;jhid

18/02/2022

933 PV00253497 A.A.K. Rgj;uh  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 104/35> nkjKy;y> 

kpDthq;nfhl.

18/02/2022

934 PV00253498 ghk; g+l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 410/5 n`t;nyhf; 

tPjp> nfhOk;G- 06

18/02/2022

935 PV00253499 gpud;  fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

ngupaNtyp> ky;ypifj;jPT> 

%J}u;> jpUNfhzkiy

18/02/2022

936 PV00253500 B M B kpnfhypd;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 15/1> gPl;lu; nkz;b]; 

tPjp> FlhghLt> 

ePu;nfhOk;G

18/02/2022

937 PV00253501 `];kpah fhPk;]; 

bnuf;l; Nth;l; 

V[d;rp  (gpiutl; 

ypkpnll;)

F - 99> gPg;gs;;];>           

nfhOk;G – 11
18/02/2022

938 PV00253502 [ath;jd 

`hhl;;ntahh;  md;l; 

bNubq;  ,d;lh;ne\
dy; fk;gdp 

(gpiutl; ypkpnll;)

kq;fsfk> nkhynfhl> 

Nffhiy

18/02/2022

939 PV00253503 S 3 bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

43/12> gphpd;];  Nfl;> 

nfhOk;G 12

18/02/2022

940 PV00253504 etNyhf nfahh; 

nyNghulhp];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 169> nfhOk;G tPjp> 

ePu;nfhOk;G

18/02/2022

941 PV00253505 gpdhhpNah  12 (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 205/4/A> fpl;lk;g`{t 

[a khtj;ij> 

nty;yk;gpl;ba.

18/02/2022

942 PV00253506 mdh  (gPtPb) vy;Bb 1580/4> rpwpky;tj;ij. 

nfhl;lht.> gd;dpg;gpl;ba

18/02/2022

943 PV00253507 5TH DIMENSION 
FNshgy;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 65 nf];Ngt tPjp> 

nghuy];fKt

18/02/2022

944 PV00253508 N[h;dy;]; (gPtPb) 

vy;Bb

30 - 1/2> fy;nghj;j tPjp> 
nfhOk;G -13.

18/02/2022

945 PV00253509 jphP nrtd;]; g+l; 

nfahh; nty;d];  
(gpiutl; ypkpnll;)

561/A> khjpnty tPjp> 
jytj;Jnfhl

21/02/2022

946 PV00253510 rpNyhd; Xh;fdpf; 

gpshd;Nl\d;  
(gPtPb) vy;Bb

Nfhy;ld; `T];> 

tstj;j> fGJt> 

jp`nfhl> khj;jiw

21/02/2022

947 PV00253511 bhpgps; V Rg;gh;khh;l;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 17A> IDH tPjp> 
rhyKy;y> nfhyd;dht

21/02/2022

948 PV00253512 ];thd; ng\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  1203> jpUefu; 

njw;F> fpspnehr;rp

21/02/2022

949 PV00253513 fpsuh Gugh;b];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y.33 CMC> gpl;r;> b.Mu;.

tpN[tu;jd khtj;ij> 

nfhOk;G 10

21/02/2022

950 PV00253514 vNfhnyh[pf;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 49/7B> fu;dy; 
mntd;A+> epfNg> 

nj`ptis

21/02/2022

951 PV00253515 rpNyhd; ];ng\y;];  
mf;Nuh  (gpiutl; 

ypkpnll;)

19/1> fpuPd; ghj;> 
nfh`{ty

21/02/2022

952 PV00253516 y`pU   bNubq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 2/A> nghy;tj;j re;jp> 
kpDthq;nfhl

21/02/2022

953 PV00253517 rpNyhd; Xh;fdpf; 

mf;hp  (gPtPb) vy;Bb
nghuYt tj;j> 

,k;Gy`pl;ba> 

gjtyptpl;ba> tlf;F> 

mfypa

21/02/2022

954 PV00253518 kk;kpy;Nt (gPtPb) 

vy;Bb

8A 3/2> rq;fk; iyd;> 

nfhOk;G 06

21/02/2022

955 PV00253519 nlf;Nahd; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 154/D/02> ul;lnfhl> 
cLtu> mq;FUthnjhl;l

21/02/2022

956 PV00253520 xg;bk]; 

nfhd;nld;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 411/6> n`t;yhf; 

tPjp> nfhOk;G- 06

21/02/2022

957 PV00253521 n]a;yhdpfh 

`hh;nt];l;  (gPtPb) 
vy;Bb

373/5> vk;Gy;njdpa 
xOq;if> vk;Gy;njdpa> 

ENfnfhl

21/02/2022

958 PV00253522 BT ntd;rh;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 8A> fpufwp tPjp> 
nfhOk;G 7

21/02/2022

959 PV00253523 ehyf  N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

300/2/2> rkfp xOq;if> 

N`thfk> fLtiy.

21/02/2022

960 PV00253524 jk;gpyp b[ply; L 
(gpiutl; ypkpnll;)

rp/[p/14> fiykfs; tPjp>  

nfhOk;G - 10

21/02/2022

961 PV00253525 ngNahd;l; xh;fdpf; 

Nth;s;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

11/4 jpru cad> glty> 

ghJf;f

21/02/2022

962 PV00253526 gpf; fhNuh.vy;Nf  
(gPtPb) vy;Bb

58/9> ,uz;lhtJ FWf;F 

tPjp> nfhOk;G-11

21/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

963 PV00253527 k`Etu gpy;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

59> fpq;]; ];l;uPl;> fz;b 21/02/2022

964 PV00253528 A P A ngNuuh 
buhd;];Nghh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.662/B>  <upantl;ba  
tPjp> fsdp 

21/02/2022

965 PV00253529 S   A   D  Nth;fpq; 
Nghh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 100/8> gpafk tPjp>  
ngj;jpahnfhl> fsdp

21/02/2022

966 PV00253530 nfl;tpd;  mf;Nuh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 189/1> 1/6> kfh 
tpj;ahya khtj;ij> 

nfhOk;G - 13

21/02/2022

967 PV00253531 SNR vNfh 
b];l;hpgpa+l;lh;]; 

(gPtPb) vy;Bb

gpsl; 6/3> khUjp Nfhh;l;> 
,y.  25> mh;j;uJrh 

xOq;if> nfhOk;G - 06

21/02/2022

968 PV00253532 yh ngg;hpf;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 64/7> khu;f;nfl; irl;> 

mDuhjGuk;

21/02/2022

969 PV00253533 rpanfj  mf;Nuh  
(gPtPb) vy;Bb

C/D 10/15> ud;nghFehfk> 
epl;lk;Gt

21/02/2022

970 PV00253534 njk;Ngh FNshgy; 
(gPtPb) vy;Bb

,y 6A> FWf;F 
tPjp> fytj;ij> 

fl;Lf];Njhl;il

21/02/2022

971 PV00253535 fud;vf;];  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 18> rhu;y]; 

mntd;A+> nfhOk;G 03

21/02/2022

972 PV00253536 ]ndNfh  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

691/9/A> tpy;ypak; 
Nfhgy;yt tPjp 

Ky;fk;nghy

21/02/2022

973 PV00253537 ,Rhpdp;  
vd;lgpiur]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 115A kPf`htj;j> 

jhnfhd;d> ePu;nfhOk;G

21/02/2022

974 PV00253538 l;iugP];  bNubq;  
(gPtPb) vy;Bb

125/1> nfltyKy;y tPjp>  

nfhOk;G 09

21/02/2022

975 PV00253539 Y.T.S. ,d;nt];l;kd;l; 

vd;lh;gpiu];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y.754/7 - 5/5> mlkyp 

gpNs];;> nfhOk;G 04

21/02/2022

976 PV00253540 \hdp Rg;gh; g+l; 

rpl;b  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 56> ty];Ky;y tPjp> 

ngypaj;j

21/02/2022

977 PV00253541 ANuh FNshg;  
buty;;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 08> Rju;rd 

khtj;ij> ky;fLtht> 

FUehfy;

21/02/2022

978 PV00253542 Nghh;l; nehf;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 05> NjhuFk;Gu> 

Jy;Nyt> khj;jis

21/02/2022

979 PV00253543 2 Nkhh; gpl;d]; md;l; 

nty;d]; ngtpypad;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 20/2> [ae;jp 
khtj;ij> ntypNtupa

21/02/2022

980 PV00253544 vl;th;l;]; B];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 101> nj`ptis 

tPjp> nghuy];fKt> 

,yq;if

21/02/2022

981 PV00253545 ep]pfh  
N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

14> Nfhtpy; tPjp> ehty 21/02/2022

982 PV00253546 <rp Nfhl;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

22/1/14> Ngq;f;\hy; tPjp>  

nfhOk;G 11

21/02/2022

983 PV00253547 gphp];lhg; Ngh;rpad;  
nlf;ndhnyh[p]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 102/1 A> nlk;g;su;]; 

tPjp> fy;fp];i]

21/02/2022

984 PV00253548 tpGy vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

43> jz;Lk> nrtdfy. 21/02/2022

985 PV00253549 gpiudpah;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 26> Nyd;. 14> 

kupf;fhu; tPjp>  Gj;jsk;

21/02/2022

986 PV00253550 rY}d; ma;dh 

gpiuly;  (gPtPb) 
vy;Bb

kPd;gpb $l;Lj;jhgd tPjp> 

Gjpa fhj;jhd;Fb - 02

21/02/2022

987 PV00253551 xl;Nlhnlhg;  
(gpiutl; ypkpnll;)

Ntfl> FUe;Jtj;j> 

fk;GWfKt> khj;jiw

21/02/2022

988 PV00253552 nyhhp]; g+l; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 47/1/C `Gf`fk> 

gyfy;y> jpTygpl;ba

21/02/2022

989 PV00253553 vk;.];^bNah  
vd;lild;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

'`rpj"> ,`ynfhl> 

cUfKt> khj;jiw

21/02/2022

990 PV00253554 vtnu];l;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 200/03> FUehfy; 
tPjp> Gj;jsk;

21/02/2022

991 PV00253555 rpNyhd;  ghh;kh 

nfhNy[; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. A75A> kt;njy;yj;j 
tPjp>  kpbf`Jy;y 

nky;kJy;y 

21/02/2022

992 PV00253556 M.R. vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y: 01> cg;Gntsp> 

kd;dhu; tPjp> Gj;jsk;

21/02/2022

993 PV00253557 rpg;Kj;J  (gPtPb) 
vy;Bb

1/140> rpj;jpufy> 
mk;gye;Njhl;il.

21/02/2022

994 PV00253558 ,k;fh nkDngf;\

hpq;  (gPtPb) vy;Bb
,y. 32/A> MdkLt tPjp> 

fy;fKt

21/02/2022

995 PV00253559 kjp\; n`y;j;; 

nfahh;  
nlf;ndhnyh[p]; 

(gPtPb) vy;Bb

38B> tPuNfhd; Njhl;lk;> 

fz;b

21/02/2022

996 PV00253560 ]p];yh;]; `g;  
(gpiutl; ypkpnll;)

117/6> mefhupf ju;kghy 

khtj;ij> fz;b

21/02/2022

997 PV00253561 tpd;Nfh nyg;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 299/2/C> uh[rpq;f 
khtj;ij> rkfp khtj;ij> 

N`thfk> fLtiy

21/02/2022

998 PV00253562 ily;ah Gulf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 125/23> &g;gnfhl 
tPjp> NfhdN`d> 

fltj;ij

21/02/2022

999 PV00253563 Gnuhd;l;iyd;  
,k;Nghh;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

430/ 4A> J}d;`y 

jp`hupa fynfbN`d

21/02/2022

1000 PV00253564 S L P buty;]; md;l; 

Lth;]; (gPtPb) 

vy;Bb

53> mygyhty> 

`e;nj];]> Nguhjid> 

fz;b.

21/02/2022

1001 PV00253565 TPD n`dd;ah 

bnuf;l; khh;nfl;bq; 

V[d;rp  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 10>A/10>21> 
tpF`{k;nghy> 

fl;Lf];njhl;l> fz;b

21/02/2022

1002 PV00253566 epfk;Ngh nkhlh;d; 

fd;];l;uf;\d; S 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 162/27 A> = tpf;uk 

uh[rpq;f tPjp> 3tJ 

Fuz> ePu;nfhOk;G

21/02/2022

1003 PV00253567 m];fhh;l; 

];Nghh;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

118> Bd;]; tPjp> 

kUjhid> nfhOk;G 10

21/02/2022

1004 PV00253568 K R ghh;;k;]; (gPtPb) 

vy;Bb

gGUfLt tj;ij 

(Njhl;l)> nky;rpupGu

21/02/2022

1005 PV00253569 mth; ghh;kh;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 147/3> Nfhtpy; tPjp>  
aho;g;ghzk;

21/02/2022

1006 PV00253570 P D 
nlf;ndhnyh[p]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 8> mUz nrtd> 

cLnty> `e;jhd> fz;b

21/02/2022

1007 PV00253571 vahh;Fnuh]; 

buty;]; md;l; 

Lth;]; (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 59> fy;ghyk> 

fe;jnghy> Etnuypah

21/02/2022

1008 PV00253572 ANuhgpad; 

nfh];nkbf;];  
(gPtPb) vy;Bb

223/A> Jnly;y> [hvy 21/02/2022

1009 PV00253573 L D mNrhrpNal;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 50/6/B/2/1> 1tJ 
FWf;F tPjp>  ghnfhl 

tPjp> ENfnfhl.

21/02/2022

1010 PV00253574 Mh;Ruh  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 237> `pupk;Gu tPjp> 

fhyp

21/02/2022

1011 PV00253575 fpuhd;l; nfd;nahd; 

n`h];gply;  (gPtPb) 
vy;Bb

m];tj; itj;jpatPjp> 

itj;jparhiy tPjp> 

fy;gpl;ba> Gj;jsk;.

21/02/2022

1012 PV00253576 Nrhyh;vl;[; Nrhyh;  
nrhY}\d;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y.21> mNgaNrfu tPjp> 

ePu;nfhOk;G

21/02/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1013 PV00253577 Rrp Nkhl;lh;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y- 25/2> jpUitahW> 

fpspnehr;rp

21/02/2022

1014 PV00253578 FNshgy; 

nl];bNd\d; 

];ng\yp];;l];  
(gPtPb) vy;Bb

epiy 12 kw;Wk; 13> nkfh 

td;> ,y. 200> ehty 

tPjp> ehuN`d;gpl;b> 

nfhOk;G 05

21/02/2022

1015 PV00253579 R  N  T bNulh;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 30/3/A, fhspjhr tPjp>  
khj;jiw

21/02/2022

1016 PV00253580 S V S mf;Nuh  (gPtPb) 
vy;Bb

228E> 25tJ xOq;if> 

RUGu> khyNg.

21/02/2022

1017 PV00253581 lgs; tp\d;  
,k;Nghh;l; md;l; 

vf;];Nghh;l;(gPtPb) 

vy;Bb

nfyd; fe;j tj;j> 

fJUJt> tQ;rty> fhyp

21/02/2022

1018 PV00253582 nuNth 

nfhk;gpa+l;lh;];  
md;l; nrf;a+hpl;b  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.2> nrd;.nrg];bad; 

fl;blk;> rpyhgk; tPjp> 

fl;LNdupa

21/02/2022

1019 PV00253583 rpNyhd; ignd];l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.18 Rg;gu;           

n\hg;gpq; nfhk;g;sf;];;> 

Cuf];kd;`e;jpa

21/02/2022

1020 PV00253584 ];lhd;lh;l; ikf;Nuh  
gprpd]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y 42/D> khnty;fk> 
Cth-khntyfk

21/02/2022

1021 PV00253585 xuhfy; Nkd; gth;  
(gPtPb) vy;Bb

,y 7/41> 
njkl;lnfhy;yhfk> 

njt`{t

21/02/2022

1022 PV00253586 nrnud; gphpl;[; 

vf;];gpNshrpt; 

rg;is           
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 15/33> [afj; tPjp> 
ehtpd;d> k`ufk

21/02/2022

1023 GL00253637 F md;l; K 
gTd;Nl\d; 

(nfud;b) ypkpnll; 

,y. 60> mdfhupf 

ju;kghy khtj;ij> 

nj`ptis

22/02/2022

1024 GL00253662 nk\;fpuTd;l; 

(nfud;b) ypkpnll; 

,y. 19> 1tJ xOq;if> 

,uj;kyhid

22/02/2022

1025 PV00253587 hpr;tpd; Xh;fdpf; 

Ngh;biyrh;  
(gpiutl; ypkpnll;)

Kf;FnjhLtht> 

kJuq;Fsp

22/02/2022

1026 PV00253588 S. P. I. vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 62/3 C = k`h 

tp`hu tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis

22/02/2022

1027 PV00253589 mf;hp Njrpa 

nfhNfh `T];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 504/C/2> tpj;ahy 
khtj;ij> Gjpa efuk;> 

,uj;jpdGup.

22/02/2022

1028 PV00253590 ,d;];bba+l; xg; 

Ngh;rdy; md;l; 

nfhpah; 

nlynyhg;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

196/3> FUFyht> uhfk 22/02/2022

1029 PV00253591 \hnyk;  yq;fh 
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 31/41 1/1> 2tJ 
xOq;if> nfh];tj;j 

tPjp> ehty> uh[fpupa

22/02/2022

1030 PV00253592 vtd;Nl[; 

nrhg;l;ntahh;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

304/A> njfy;`Ky;y> Y}

Zfk 

22/02/2022

1031 PV00253593 NkhMh; Xh;fdpf;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

80A> FUe;Jtj;ij tPjp> 

= [atu;jdGu Nfhl;Nl

22/02/2022

1032 PV00253594 ];gphpq;gPy;l; Neh;rpq;  
Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

40/9A ];tu;zjprp gpNs];;> 

nfh];tj;j tPjp> ehty> 

uh[fpupa

22/02/2022

1033 PV00253595 Inlk; vf;];gpu];  
(gPtPb) vy;Bb

613-11B> fe;Jy khtj;ij> 

ypadNfKy;y> rPJt

22/02/2022

1034 PV00253596 NST vd;lgpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

nu];nt`u re;jp> 

vn`Jntt

22/02/2022

1035 PV00253597 rd; tPd; 

vbANf\d; md;l; 

bnua;dpq; nrd;lh;  
(gPtPb) vy;Bb

349/02/B> tlfl tPjp> 
ntlnghy> nghj;J`u> 

FUehfy;

22/02/2022

1036 PV00253598 nryp];lh  (gpiutl; 

ypkpnll;)

mYj;tj;j> fythd 22/02/2022

1037 PV00253599 fd;l;wp Lth;]; 

(gPtPb) vy;Bb

1/1E> rptd; Nfhtpy; tPjp> 
NguhW- Nkw;F> fe;jNs> 

jpUNfhzkiy

22/02/2022

1038 PV00253600 u[Gj;u kPbah  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 371> i`nyty; 

tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

22/02/2022

1039 PV00253601 INfl;];  
,d;lh;ne\dy; 

nfk;g]; (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y.304> gpujhd tPjp>  

mf;fiug;gw;W

22/02/2022

1040 PV00253602 ];fpy; tpd; (gPtPb) 

vy;Bb

,y 29/C> 2/1> 2tJ khb> 
nfhOk;G tPjp> rpyhgk;

22/02/2022

1041 PV00253603 Nfhy;ld; nrukpf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 92 B> ehty tPjp> 
ENfnfhl

22/02/2022

1042 PV00253604 kpNkhrh (gPtPb) 

vy;Bb

vk;.vd; mNrhrpNal;]; 

nkNd[;nkd;l; ru;tPr]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;> 

fk;gdp nrayhsu;fs;>    

,y.77> iyl; `T]; tPjp> 

Nfhl;il> fhyp

22/02/2022

1043 PV00253605 yf;kpd;  (gPtPb) 
vy;Bb

551/1B> 3tJ xOq;if> 

jyq;fk tlf;F> 

gj;juKy;y

22/02/2022

1044 PV00253606 nkhdh hpNrh;r; 

md;l; 

nltnyhg;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 60> 5tJ xOq;if> 

nfhOk;G 03

22/02/2022

1045 PV00253607 gphpkpah; fhh;Nrhd;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 34> S DE S [arpq;f 
khtj;ij> fSNghtpy> 

nj`ptis

22/02/2022

1046 PV00253608 H K C ,d;lh;ne\dy; 

N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 54A> nj`ptis 

tPjp> k`ufk

22/02/2022

1047 PV00253609 viyl;  buty;;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

834> II gbepiy> 

mEuhjGuk;

22/02/2022

1048 PV00253610 jptpd B  fk;gdp 
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 9/1A> Fztu;jd 

tPjp> fy;fp];]

22/02/2022

1049 PV00253611 muypa yq;fh 

ner;ruy;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 35 B> 2tJ 
xOq;if> fd;ndhUt 

tPjp> KUjyht

22/02/2022

1050 PV00253612 A.D. Adpf;  yq;fh 
Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 77[p> nkdpq; 

gpNs];> nfhOk;G 06

22/02/2022

1051 PV00253613 md;l;& cNgfh  
vd;lgpiur]; (gPtPb) 

vy;Bb

S/W/223> nrbd;tj;j> 
Fkhufl;Lt

22/02/2022

1052 PV00253614 ,d;Nlhh; Nth;s;;l;  
(gPtPb) vy;Bb

71/1B> Nfhjkp 
khtj;ij> ntNytj;ij> 

nty;yk;gpl;b

22/02/2022

1053 PV00253615 eNthyP NAOLEE 
N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

14> nlk;gs;  tPjp> ehty 22/02/2022

1054 PV00253616 mtd  rpNyhd; 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 61/10> jf;fpah 
tPjp> NghUnjhl;l> 

nfhr;rpf;fil

22/02/2022

1055 PV00253617 N[ g+l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 123/A> GYnfhy;y> 

nfh`pNynfju

22/02/2022

1056 PV00253618 yPl; nfgply;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 55> nty;rpupGu> 

khjpnty> Nfhl;Nl

22/02/2022

1057 PV00253619 iyg;nlf;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 276/2A> kUj;Jtkid 

tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis

22/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1058 PV00253620 S A S gpshd;Nl\d; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 112> 1/1> mz;lu;rd; 

tPjp>  fYNghtpy> 

nj`ptis.

22/02/2022

1059 PV00253621 USL vf;];Nghh;l; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 600-27D> PS thl;Nl> 
,Yf;tj;j> NtTl

22/02/2022

1060 PV00253622 kpNlhhp  yq;fh 
vf;];Nghh;l;];  
md;l; ,k;Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

362 / 1> "RKJ"> 

cNlhtpl;l> Nenghl.

22/02/2022

1061 PV00253623 nrhNuhfpd;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 49> Y}ap]; gPup]; 

khtj;ij> fz;b.

22/02/2022

1062 PV00253624 N S yf; igl;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 271> ehru; khtj;ij> 

ky;ytg;gpl;ba> FUehfy;

22/02/2022

1063 PV00253625 <fs; gps]; 

Rg;gh;khh;nfl;  
(gPtPb) vy;Bb

685/G> `w;nty;y tPjp>  

mj;jdfy;y.

22/02/2022

1064 PV00253626 nkbtp\d; ghh;k]p  
(gPtPb) vy;Bb

212/5A> nrd;  N[hrg;]; 

tPjp> > fpuhz;l;gh];> 

nfhOk;G - 14

22/02/2022

1065 PV00253627 kh];lh; mf;u];  
(gpiutl; ypkpnll;)

No389/A/1> iety tPjp> 

cLfk;nghy> fk;g`h

22/02/2022

1066 PV00253628 M S H ];Nlhh;]; 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 252> fy;Nyt> 

fy;fKt

22/02/2022

1067 PV00253629 nrud;bg; ghh;k;];  
yq;fh (gpiutl; 

ypkpnll;)

39B> fpd;Nuh]; mtd;a+ 

nfhOk;G 04

22/02/2022

1068 PV00253630 mf;th nfahh;  
nlf;ndhnyh[p]; 

(gPtPb) vy;Bb

kFyfk> ghnjdpa 22/02/2022

1069 PV00253631 nfhl;]PNth;s;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 860> Gjpa efuk;> 

vk;gpypgpl;ba

22/02/2022

1070 PV00253632 rpAk; nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 54/5> uh[h 
rkuehaf;f tPjp> 

mYNghKy;y> ghze;Jiw

22/02/2022

1071 PV00253633 `tpuh 

vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

165/1> yNuhkh> [afj; 
khtj;ij> N`hfe;ju

22/02/2022

1072 PV00253634 nfgply; fyP/gh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 653/22> Nfhl;Nl tPjp> 
vj;Jy; Nfhl;Nl> Nfhl;Nl

22/02/2022

1073 PV00253635 mf;Nuh ntd;rh; 

gpshd;Nl\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

epiy 26> fpof;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak; 

vf;ryd; rJf;fk;> nfhOk;G

22/02/2022

1074 PV00253636 ept; gth; 

nrhY}\d;];  
yq;fh (gPtPb) 

vy;Bb

65/8> Nfhjkp xOq;if> 

nfhOk;G 08

22/02/2022

1075 PV00253638 igNuhkh.vy;Nf 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 114/2> rpak;gyntt> 
k`ed;Ndupa> fy;fKt

22/02/2022

1076 PV00253639 mf;th fpq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

gpupT - 04> [pd;dhGuk;> 

Gy;Nkhl;il

22/02/2022

1077 PV00253640 N[ht; FW}g; 

nkiud;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

444/B/15> 2tJ xOq;if> 

tp`hu khtj;ij> 

ntyptpl;l> fLnty> 

,yq;if.

22/02/2022

1078 PV00253641 u\; 2 N`hk;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 752> gpupd;]; 

xg;  Nty;]; mntd;A+> 

nfhOk;G 14

22/02/2022

1079 PV00253642 S G yq;fh (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 18/1> ,uz;lhtJ 

FWf;F tPjp> nfhOk;G 11

22/02/2022

1080 PV00253643 `\;lf; FNshjpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 50> Gw;WNeha; 

kUj;Jtkid tPjp> 

k`ufk

22/02/2022

1081 PV00253644 k`pnfj Vrpah  
(gPtPb) vy;Bb

150/2> g`j;fk> 

`q;nty;y

22/02/2022

1082 PV00253645 ilk; iyd; 

nthr;r];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.27> ney;rd; xOq;if> 

nfhOk;G - 03

22/02/2022

1083 PV00253646 CJ vd;[pdpahpq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 522/A> Gj;jsk; tPjp> 
ae;jk;gyht> FUehfy;

22/02/2022

1084 PV00253647 \hd; vahh;  
buty;;]; md;l; 

Lth;]; (gPtPb) 

vy;Bb

153/1> mntd;uh N`hl;ly; 

tPjp> YDtpy> ntd;dg;Gt

22/02/2022

1085 PV00253648 vd;tp\d;  buty;;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 51/4 A> khtpy;kl> 
Nyd; 01> fz;b

22/02/2022

1086 PV00253649 Rrpuq;f 

buhd;];Nghh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

132/B> Nfhkufe;j> gahfy 22/02/2022

1087 PV00253650 tre;j mf;hp  
gprpd]; 

fd;rhy;ld;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 117/5A> ghlrhiy 

re;jp> gpl;bgd tlf;F> 

N`hkhfk.

22/02/2022

1088 PV00253651 gpuNkhl; 

vd;lgpiur]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 303/10> epfnty;y 
tPjp> uj;Njhl;l

22/02/2022

1089 PV00253652 rPg+l; ml;nyd;lh  
vf;];Nghh;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

156 gp> ntypN`d tPjp> 

fz;lhtis> fl;lhd

22/02/2022

1090 PV00253653 rpq;f mf;thbf; 

,d;l];l;hp];  (gPtPb) 
vy;Bb

44 kFy;jkd> 

ngyl;baht 

22/02/2022

1091 PV00253654 m[pj; Nkhl;lh;]; 

bNulh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 89> kpDthq;nfhl 

tPjp> fZtd> [h-vy

22/02/2022

1092 PV00253655 r\p rY}d; tpj; Gl; 

nfahh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 138/1/A> ];lhd;yp 

jpyfuj;d khtj;ij> 

ENfnfhl

22/02/2022

1093 PV00253656 N S V R fpubl;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 403/1 fhyp tPjp>  
uj;kyhid

22/02/2022

1094 PV00253657 ma;]h NlhNah 

yq;fh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 216/2 B> 
njhlq;nfhy;y> 

mf;Fwiz

22/02/2022

1095 PV00253658 jPfhA  N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

khj;jis re;jp> 

FUe;jd;Fsk;>  

mEuhjGuk;

22/02/2022

1096 PV00253659 nthy;fh  N`hy;bq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 522/3> 
cNge;jpu khtj;ij> 

mynfhynjdpa tPjp> 

ky;fLtth> FUehfy;

22/02/2022

1097 PV00253660 n`h];bq;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

235/10> epy;jpanrtd> 
mSj;fk NghfKt> 

af;fiy

22/02/2022

1098 PV00253661 yad; bufd;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 98/A/1> 
kfynfhltj;j> n`d;ty> 

kpup];]

22/02/2022

1099 PV00253663 vyl; ner;Ruy;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 2/11> mUzY 

cadh> mUNzhja 

khtj;ij> xNgNrfuGu> 

uh[fpupa

22/02/2022

1100 PV00253664 FWk;gh  SL (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 87/A4> nfhl;lht 
tPjp> khtpj;ju> 

gpypae;jiy.

22/02/2022

1101 PV00253665 mf;dh fpwPd;  
(gPtPb) vy;Bb

87> t[pu khtj;ij> 

Etnuypa

22/02/2022

1102 PV00253666 ehuh vd;lgpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

734> kjpdh tPjp> 

eLj;jPT> fhf;fhKid-06> 

fpz;zpah> jpUNfhzkiy

22/02/2022

1103 PV00253667 yf;\ugy; ,d;nt];l;  
(gPtPb) vy;Bb

1/18 rhu;y]; b nrha;rh 

gpNs];;> ,lk> nkhul;Lt

22/02/2022

1104 PV00253668 Ngh;[pnahd;  B P O 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 66/6>1/1>              
nrd;. nrg];jpad; tPjp> 

nfhOk;G 12

22/02/2022

1105 PV00253669 rpd;rphpl;b  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl; ypkpnll;)

428> mj;JUfpupa tPjp>  

khyNg

22/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1106 PV00253670 S N D nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  294> nghy;f`N`d 

tPjp> uhfk

23/02/2022

1107 PV00253671 i\yp FNshjpf; 

yq;fh (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 69/5> n`duj;nfhl> 

KJq;nfhl

23/02/2022

1108 PV00253672 fyh;hpr; n[k;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 19> 11/1> vk;.rp. 
mntd;A+> ,uj;jpdGup

23/02/2022

1109 PV00253673 nuah ig Ner;rh;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 31> nyahu;l;]; tPjp> 

nfhOk;G 05

23/02/2022

1110 PV00253674 neJ  N`hy;bq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 52/B> nghy;tj;j> 
gd;dpg;gpl;ba

23/02/2022

1111 PV00253675 mf;hp Njrpa 

gy;ikuh (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 504/C/2> tpj;ahyh 
khtj;ij> Gjpa efuk;> 

,uj;jpdGup.

23/02/2022

1112 PV00253676 fpspf; n\hl;  
(gPtPb) vy;Bb

604 neJq;fKt> fk;g`h 23/02/2022

1113 PV00253677 nkl;Nt  ghh;k]
pa+l;bfy;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 231/L7C> muypa 

cad> khfk;kd> 

N`hkhfk

23/02/2022

1114 PV00253678 Ibah vy; ngf; 

vy;Nf (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 331/1/B> 
nru;ngd;ild; tPjp> 

nghuis> nfhOk;G 08.

23/02/2022

1115 PV00253679 gpypd;l;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 210> Njtl;l tPjp> 

uhfk

23/02/2022

1116 PV00253680 RAISE4CAUSE (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 3> my;tp]; gpNs];;> 

mj;jpba> nj`ptis

23/02/2022

1117 PV00253681 nynfrp  E D X 
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 43> Nfhl;il tPjp> 

rpyhgk;> ,yq;if.

23/02/2022

1118 PV00253682 tpd;lh;Ydh;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 61/75> nrd; kpr;Nry; 
Nfl;> jk;Ng gpypae;jiy

23/02/2022

1119 PV00253683 Aidll; n[duy;  
bNubq;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

123> tpUj;Njhil> 

kJuq;Fsp

23/02/2022

1120 PV00253684 vNfh ifl; 

vf;];GNshuh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 107/B> Nghk;Gt> 
jk;gf`gpl;ba> 

f`lypaj;j

23/02/2022

1121 PV00253685 nla;];  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 66/5/1a> ntglfy;y> 
epl;lk;Gt

23/02/2022

1122 PV00253686 [Ptdp ];$y; md;l; 

];gh  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y.  08> g]; 

epiyaj;jpw;Fg; gpd;dhy;> 

nehr;rpahfk

23/02/2022

1123 PV00253687 SRK Nghh;l;iul;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 116/2/5> rd;rpl;b 
mg;ghh;l;kd;l;];;> 

uhtjhtj;j tPjp> 

uhtjhtj;j> nkhul;Lt

23/02/2022

1124 PV00253688 S md;l; D gprpd]; 

nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y 49> = QhNde;jpuh 

tPjp> ,uj;kyhid

23/02/2022

1125 PV00253689 Fapf; \pg;  
nyh[p];bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 245/2A> fq;fhuhk 
tPjp> ntunfuh> 

nghuy];fKt

23/02/2022

1126 PV00253690 n`hiurd; ng];l;  
nkNd[;kd;l; md;l; 

fd;rhy;bq;  
Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 121/1> =ghj 

khtj;ij> ,uj;jpdGup

23/02/2022

1127 PV00253691 vNuhnly; nkhigy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 238/[p> njhuznfhl> 

cLfhnghy

23/02/2022

1128 PV00253692 x];fd; N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

311/48> uptu; gpNs]; 

fhu;ld;];> tuj;njd;d> 

`y;nyhYt

23/02/2022

1129 PV00253693 kpy;fpuh gps;k;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

9/3> [ae;jp khtj;ij> 

tp[pjGu> jyq;fk njw;F> 

gj;juKy;y

23/02/2022

1130 PV00253694 Rg;gh;g;Fl;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 08> kuj;Jnfhl> 

G+[hgpl;ba

23/02/2022

1131 PV00253695 rr;rpd;uh  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y-1571/1> n`huN`d 

tPjp> nfhl;lht> 

gd;dpg;gpl;ba

23/02/2022

1132 PV00253696 gpNs];kd;l;];  360 
(gPtPb) vy;Bb

2tJ jsk;> RK rJf;fk;> 
ky;yhfk; re;jp> 

aho;g;ghzk;

23/02/2022

1133 PV00253697 P V C LK bNubq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y 05 tpNtfhde;j 

ehaf;fu; Nkw;F> 

fpspnehr;rp

23/02/2022

1134 PV00253698 yq;fh 

`hh;Nkhdpa];  
buty;;]; (gpiutl; 

ypkpnll;)

303> gz;lhuehaf;f 

xOq;if> vy;gpl;ba

23/02/2022

1135 PV00253699 gpiul; n[k;];  
,d;lh;ne\dy; j 

Gl;bf;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 28> n`a;f; tPjp> 

gk;gyg;gpl;b> nfhOk;G - 4

23/02/2022

1136 PV00253700 bhPk; Bk;  (gPtPb) 
vy;Bb

505 G> `y;guht 

Njhl;lk;> jyhN`d> 

khyNg

23/02/2022

1137 PV00253701 ypth;g+y; v];Nll;  
(gPtPb) vy;Bb

jk;kd> Fkhufl;Lt> 

rpyhgk;

23/02/2022

1138 PV00253702 nugpl;  (gPtPb) 
vy;Bb

63/1> uj;Njhl;l tPjp> 
khj;jis

23/02/2022

1139 PV00253703 vf;];gpu];  
nrhY}\d;  
Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.  280/C> jk;Ng tPjp> 
kPnfhl

23/02/2022

1140 PV00253704 M K R G\;  FW}g;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 296> Fl;n\l; tPjp> 

Njhzpf;fy; 1tJ ghij> 

tTdpah

23/02/2022

1141 PV00253705 Nth;s;l; buty; 

ilk;  Lth;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 98> fTlhd tPjp> 

mj;jpba

23/02/2022

1142 PV00253706 vth; i\d;  yq;fh 
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

52/18> gj;jpunfhl> 
g`{UKy;y> nge;Njhl;il

23/02/2022

1143 PV00253707 n[d;l;uh Nrhyh; 

gth;  (gPtPb) vy;Bb
,y. 188/B/1> n`huz 

tPjp> cLKy;y> ghJf;f

23/02/2022

1144 PV00253708 buhd;];Fapy; 

ikd;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 235/A> ru;r; tPjp> 
Nghgpl;ba> gKDfk

23/02/2022

1145 PV00253709 yq;fh Ngh;ngf;l;  
nrhY}\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 70> [hth tPjp> 

> fpz;zpah - 06> 

jpUNfhzkiy

23/02/2022

1146 PV00253710 gpsf; lakd;l; 

nty;d]; ];gh 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 1> cl`h ,`y 

tj;j> fy;yy;y njw;F> 

Nfhl;Nlnfhl

23/02/2022

1147 PV00253711 bnul;tpd; n\ahh; 
(gPtPb) vy;Bb

,y 133 f`lf];jpfpypa 

tPjp> fnyd;gpe;JDntt

23/02/2022

1148 PV00253712 nfd;Nrh  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 138> ,RU tpkd> 

%dfk> n`huz

23/02/2022

1149 PV00253713 rPiyd; mf;thnlf;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 581/C> njy;f`tj;j> 

Flh gahfy> gahfy

23/02/2022

1150 PV00253714 [d;Nfh gth; nlf; 

vd;[pdpah;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 342/4> mk;gfy> 

n`huz

23/02/2022

1151 PV00253715 TV jFd kPbah 
nel;Nth;f;  (gPtPb) 
vy;Bb

typN`d; Fl;ba> 

fk;GWgpl;ba

23/02/2022

1152 PV00253716 V]; gpnuhd;;l; iyd;  
mf;Nuh nlf;  
(gpiutl; ypkpnll;)

439/5> nfhl;Ld;d tPjp> 
gpafk

23/02/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1153 PV00253717 g;Nuh\d; gpis  
(gPtPb) vy;Bb

403/9> uh[fpupa tPjp> 
uh[fpupa btp\d; - 

uh[fpupa

23/02/2022

1154 PV00253718 R S M H yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

192/146> fpuhz;l;gh]; tPjp> 

nfhOk;G-14

23/02/2022

1155 PV00253719 gpl;n\hg; vy;Nf  
(gPtPb) vy;Bb

130 16tJ ghij fy;Y}up 

tPjp> nfhOk;G 13

23/02/2022

1156 PV00253720 nlh;uh 

n`y;j;nfahh;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 55 - 8/6> NkgPy;l; 
ltu;> NkgPy;l; tPjp> 

nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G 13

23/02/2022

1157 PV00253721 nrd;lh; ngha;d;l; 

nlf;];ily;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 176- 1/2> ngl;lh 
gpshrh khu;f;nfl;> 

,uz;lhk; FWf;Fj; njU> 

nfhOk;G-11

23/02/2022

1158 PV00253722 vy;gpd; fpl;]; 

yq;fh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 56> 8tJ FWf;F 

ghij> nghUgd tPjp> 

,uj;kyhid

23/02/2022

1159 PV00253723 S S ,k;Nghh;l; 
vf;];Nghh;l; 

,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 1395/3A> N`hfe;ju 

tPjp> gd;dpgpl;ba

23/02/2022

1160 PV00253724 `hNyhq; itd;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

F43> nrd;.me;Njhdp tPjp> 

nfhs;Sg;gpl;b> nfhOk;G 

03

23/02/2022

1161 PV00253725 nuhl;hpNfh 

N`hy;bq;]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 128/C> 
c];ntl;lnfa;aht> 

,yq;if

23/02/2022

1162 PV00253726 ng];l; td;  
vd;lild;kd;l; 

(gpiutl; ypkpnll;)

608> 2 1/1> ehty tPjp> 
uh[fpupa

23/02/2022

1163 PV00253727 nuhf; ity;l; ahy  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 17> Nahjfz;ba> 

jp];]k`huhk

23/02/2022

1164 PV00253728 nfyf;]p mf;Nuh 

gpnu\;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

1470/1/J> N`hfe;ju tPjp> 

gd;dpgpl;ba

23/02/2022

1165 PV00253729 nldpfpq;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

thu;l; ,y.  06> 

jiykd;dhu; tPjp> 

ngupafhkk;> kd;dhu;

23/02/2022

1166 PV00253730 rd;khh;f; xl;Nlh 

khh;l;  (gPtPb) vy;Bb
23> Jnly;y> [h-vy 23/02/2022

1167 PV00253731 uzrpq;f 

b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 115> Nru;.n[k;];> 

xNgNrfu khtj;ij> 

ePu;nfhOk;G tPjp> epl;lk;Gt

23/02/2022

1168 PV00253732 ud;JU  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y.01> etuj;dnfhl> 

cljz;Nz> khj;jis

23/02/2022

1169 PV00253733 kprh nf];l; `T];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 710> rpwpkhNth 

gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

nfhOk;G 14

23/02/2022

1170 PV00253734 ngbl; Nghh;  (gPtPb) 
vy;Bb

20> nyhup]; gpNs];;> Mu; 

V b nky; khtj;ij> 

nfhOk;G 04

23/02/2022

1171 PV00253735 Ngh;s; Nyd;l; 

nfhNkhbB];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 308/4> nlk;gs;; tPjp> 
fjd;N`d> n`huz

23/02/2022

1172 PV00253736 nfahh; nty;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 1/16> `pdKy;y> 

,e;jpguNg> kpupfk

23/02/2022

1173 PV00253737 gpf;];ld; 

nfhNkhbB];  
(gPtPb) vy;Bb

624> n`t;nyhf; tPjp> 

ghkd;fl> nfhOk;G 6

23/02/2022

1174 PV00253738 nklypad; FNshgy;  
md;l; Nfh (gPtPb) 

vy;Bb

229/1> fpUs tPjp> 
nfhOk;G 05

23/02/2022

1175 PV00253739 Ner;rh;]; n`y;j; 

g+l;];  yq;fh (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 18> ,`y 

rpak;gNyt> vg;ghty

23/02/2022

1176 PV00253740 tj;Nj  Gulf;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 100/A> nlk;gps; tPjp> 
Vfy

23/02/2022

1177 PV00253741 rNdhuh 

N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

mOJy;ntt> guzfk> 

nfl;lyht

23/02/2022

1178 PV00253742 ANuhgpad; rpl;b 

nfk;g]; (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 826A> nfhOk;G tPjp> 

nfuq;fnghFz> tj;jis

23/02/2022

1179 PV00253743 gphpkpah; n[k;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

11> iky;Ngh];l; 

mntd;A+> nfhOk;G 03

23/02/2022

1180 PV00253744 ];tpd;nty; 

`hh;l;ntahh;  
(gpiutl; ypkpnll;)

110/14> [_gpyp khtj;ij> 

kpup`hd> ENfnfhl

23/02/2022

1181 PV00253745 jpD yq;fhdp  
(gPtPb) vy;Bb

,y 90/13 ,k;GNyhtpl 
Je;njhl;l> tufhnghy 

gpupT - ,k;GNyhtpl

23/02/2022

1182 PV00253746 ypNahghh;l; 

FNshjpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

345/14 A, R I T my]; 

xOq;if> nfhl;lh tPjp> 

nfhOk;G 8

23/02/2022

1183 PV00253747 xl;NlhNkhbt; 

kh];lh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 138/4> khj;jis tPjp> 

FLfy> mk;gj;njd;d.

23/02/2022

1184 PV00253748 fyk;G nrd;lh;  
(gpiutl; ypkpnll;)

116/14> gpupd;]; ];l;uPl;> 

nfhOk;G - 11

23/02/2022

1185 PV00253749 gphpf;];ld; 

N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 111/45> mg;Jy; `kPj; 

tPjp> nfhOk;G 12

23/02/2022

1186 PV00253750 Ibay;  
nyh[p];bf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 101/1/C> ntufk tPjp> 
k`thj;Jt> thj;Jt

23/02/2022

1187 PV00253751 n[Dtpd; jphP tPy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 152> tnfhy;y 

v];Nll;> ntypNfnghy.

23/02/2022

1188 PV00253752 vd; n`ahh; 

];^bNah md;l; 

Nfkpq; Nrhd;  
(gPtPb) vy;Bb

40/15 nkl;Nuh N`hk;]; 

nurpld;];> kNy tPjp> 

nfhOk;G – 02 

23/02/2022

1189 PV00253753 ept; kP; (gPtPb) 

vy;Bb

165B> ntsp Rw;Wtl;l 
tPjp> ,uj;dGup

23/02/2022

1190 PV00253754 nkbnlf; yq;fh 

(gpiutl; ypkpnll;)

20C1> jp Nkhdhu;f; 
nurpnld;rp];> 89 fhyp 

tPjp> nfhOk;G 03

23/02/2022

1191 PV00253755 ];lhh; Fnt];l; 

gphpkpak; fhh;];  
(gPtPb) vy;Bb

8/34/1> epiy 34> Nkw;F 

NfhGuk;> cyf tu;j;jf 

ikak;> nfhOk;G 01

23/02/2022

1192 PV00253756 ird; vLANf\dy; 

fd;rhy;ld;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 147> fTlhd tPjp> 

nj`ptis

23/02/2022

1193 PV00253757 rP Nfl; nfk;g];  
(gPtPb) vy;Bb

# 50> %d;whtJ Nyd;. 

gpypkj;jyht Njhl;lk;> 

gpypkj;jyht

23/02/2022

1194 PV00253758 gP.Mh;. Nfhg;gNul;  
fd;rhy;ld;rp 

Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 538/12E - 3/4> 
mSj;khtj;ij tPjp> 

nfhOk;G 15

23/02/2022

1195 PV00253759 ntl;];Gf;.vy;Nf  
(gPtPb) vy;Bb

ngUkf;fltha; tPjp> 

msntl;b njw;F> 

msntl;b> aho;g;ghzk;

24/02/2022

1196 PV00253760 nrd;rpk; 

b];l;hpg+l;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 211/1/F> uj;ky;njdpa 
tPjp> mut;ty> 

gd;dpgpl;ba

24/02/2022

1197 PV00253761 rpagj mf;Nuh 

Lthprk;  (gPtPb) 
vy;Bb

121/11 fpuhkrd;tu;jd 
tPjp> gd;dpg;gpl;ba

24/02/2022

1198 PV00253762 ];khh;l; nrY}yh;  
(gPtPb) vy;Bb

764> ajpN`d> ky;thd> 

gpafk.

24/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1199 PV00253763 fkNf  
fd;];l;uf;\d; 

mNrhrpNal;]; md;l; 

hpay; v];Nll;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 10 A 2/3> 1tJ 
iky; Ngh];l;> KUjyht 

tPjp> ntuy;yfk

24/02/2022

1200 PV00253764 S.T.D N`hk;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 700/28 =Pkq;fy tPjp> 

ngyq;fN`d Nfhdhty

24/02/2022

1201 PV00253765 Nuhay;  D C 
,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 119> khj;jis tPjp> 

FUthth> uj;Njhl;l

24/02/2022

1202 PV00253766 rP nkfh N`hk;];  
md;l; `hh;l;ntahh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 147> ghu;d;]; uj;tj;j 

khtj;ij> gioa tPjp> 

gyhq;nfhl.

24/02/2022

1203 PV00253767 fpq;lk; N`hy;bq;]; 

rpNyhd; (gpiutl; 

ypkpnll;)

83 1/1> jytj;Jnfhl tPjp> 
gpl;lNfhl;Nl

24/02/2022

1204 PV00253768 rpur fhh;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

534> fz;b tPjp> 

ngypfk;kd> khtndy;y

24/02/2022

1205 PV00253769 fhh;d; Gugh;l;b 

nltnyhg;kd;l;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 372/A/02> fy;ngk;k 
tPjp>  gl;lfk njw;F> 

fe;jhd.

24/02/2022

1206 PV00253770 rNu FNshgy;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y.  89/1> `j;Nghjpa 

tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis> ,yq;if

24/02/2022

1207 PV00253771 khvypa vNfh 

gpshd;Nl\d;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 136/20A> ngyd;tj;j> 
gd;dpg;gpl;ba

24/02/2022

1208 PV00253772 fGNf Nkhl;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

472/37B> khnfhy njw;F> 
khnfhy

24/02/2022

1209 PV00253773 B V S vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 1/30> 3tJ xOq;if> 

nuhf;`py;> Nffhiy

24/02/2022

1210 PV00253774 G.S Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 607/1/1A> mut;ty> 

gd;dpg;gpl;ba.

24/02/2022

1211 PV00253775 nankf;]; ghh;k; 

`T];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 69/1 `ukhdp]; 

khtj;ij nghyhd> fy;-

vypa

24/02/2022

1212 PV00253776 gprprpad; hpNrhh;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 47> mnyf;]hz;l;uh 

gpNs];;> nfhOk;G 07

24/02/2022

1213 PV00253777 uzrpq;f xl;Nlh 

Nry;;];  (gPtPb) 
vy;Bb

292/5> nfhj;jyhty> 
fLnty

24/02/2022

1214 PV00253778 bNul;  nghapd;l; 

yq;fh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 280/125> fhu;ld; 
rpl;b> fl;Lngj;j> 

nkhul;Lt.

24/02/2022

1215 PV00253779 D B yq;fh 
,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 297/13> GQ;rpJt> 

yGJt> fhyp.

24/02/2022

1216 PV00253780 fpq;];ld; 

N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 9> 5/1> ];Nl\d; 

tPjp> gk;gyg;gpl;b> 

nfhOk;G 4

24/02/2022

1217 PV00253781 ,ntd;l; kh];lh;  
mflkp (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 5 rhu;y]; gpNs];;> 

nfhOk;G 3

24/02/2022

1218 PV00253782 M md;l; M n[k;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 77 BG> R. 
T. ];LbNah tPjp> 

k`hGj;fKt> 

nty;yk;gpl;b

24/02/2022

1219 PV00253783 vNfhbuty;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

ntgjq;Nf> ghnjdpa> 

FUehfy;

24/02/2022

1220 PV00253784 D md;l; S bNubq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 70> thj;Jt tPjp> 

nkhue;JLt

24/02/2022

1221 PV00253785 cngf;\h vy;lhp 

nfahh; Neh;rpq; 

N`hk;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 281/C> rPytpky 
khtj;ij> xUty> 

mj;JUfpupa

24/02/2022

1222 PV00253786 fpsTl; gpa+\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 69/1A> fu;dy; 
Kj;jypg; khtj;ij> 

nlk;gps;u;]; tPjp> fy;fpir

24/02/2022

1223 PV00253787 gpf;];ld; Gugh;b 

nltnyhgh;];  
(gPtPb) vy;Bb

624> n`t;nyhf; tPjp> 

nfhOk;G 6

24/02/2022

1224 PV00253788 D D rpNyhd; 
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

177/1 ehJLt> fsdp 24/02/2022

1225 PV00253789 nrhdhR  (gPtPb) 
vy;Bb

161/1F> mj;JUfpupa tPjp> 

j`k; khtj;ij> kygy;y> 

nfhl;lht

24/02/2022

1226 PV00253790 tpd;nrj ];ig];  
Gulf;l;];  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 166/15> Nrfh nrd;lh;;> 
nrha;rGu> nkhul;Lt

24/02/2022

1227 PV00253791 gpis md;l; gpis 

nghhPd; 

vk;g;Nsha;kd;l;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 04> ];Nghu;l;]; rpl;b 

n\hg;gpq; nfhk;g;sf;];> 

xNgNrfuGu> uh[fpupa

24/02/2022

1228 PV00253792 gpg;ghrh  (gpiutl; 

ypkpnll;)

~~Nrhgh|| ngypnghy> 

kpu`tj;j> gz;lhutis

24/02/2022

1229 PV00253793 fpq;];Nt 

nkbnfh];  (gPtPb) 
vy;Bb

uk;Kj;Jfy> ehuk;ky 24/02/2022

1230 PV00253794 EMUZU LANKA 
KYOUDOU KUMIAI 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 1/2> gpujhd tPjp> 
tPl;Lj; jpl;lk;> kj;Njnfhl

24/02/2022

1231 PV00253795 rpNyhd;kh  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 33> 

kpahdghynjdpatj;j> 

,k;Gy;f];njdpa

24/02/2022

1232 PV00253796 JL khh;nfl;bq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 16/20> Nfhy;Ng]; 

Nfhh;l;; 2> nfhOk;G 03.

24/02/2022

1233 PV00253797 Nghh;l; rpl;b ba+l;b 

gp/hP  (gPtPb) vy;Bb
,y.  40> %d;whk; jsk;> 

Nfhy;Ng]; Nfhh;l;; 2> 

nfhOk;G 03

24/02/2022

1234 PV00253798 Gung\dy; 

n`yj;nfahh;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 7 5/1 nfhypq;Tl; 
gpNs];> nfhOk;G 6

24/02/2022

1235 PV00253799 ,rpu  rpNyhd; 
vf;];Nghh;l;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y.  286/2> kUj;Jtkid 

tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa 

efuk;

24/02/2022

1236 PV00253800 ept; Qhdk;]; iu];  
(gPtPb) vy;Bb

xl;LRl;lhd;> Ky;iyj;jPT 24/02/2022

1237 PV00253801 nyg;nlhg; rpl;b 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 220/B/6> gd;dpgpl;ba 
tPjp> jytJf;nfhl.

24/02/2022

1238 PV00253802 S L T C vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 17> gioa tPjp> 

mfytj;ij

24/02/2022

1239 PV00253803 <nrhg;l; fpwpd; 

nfk;g];  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 03> b nghd;Nrfh 

gpNs];;> fhyp tPjp> 

nfhOk;G - 04

24/02/2022

1240 PV00253804 nul; nrY}yh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 160/A> gpujhd tPjp> 
nfhOk;G-11

24/02/2022

1241 PV00253805 ,d;ntd;Nuh  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 105/01/01> 2tJ 
xOq;if> jtyk;gpl;ba> 

kPupfk

24/02/2022

1242 PV00253806 ];^bNah  VR (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 46> thry tPjp> 

nfhOk;G - 13

25/02/2022

1243 PV00253807 C C S 
b];l;hpgpa+l;lh;;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  380> jytj;Jnfhl 

tPjp> khjpnty> 

gplNfhl;Nl

25/02/2022

1244 PV00253808 fpwp]; vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

90B> Fzjpyf tj;j> 

ehnfhl> njhlq;nfhl> 

fSj;Jiw njw;F

25/02/2022

1245 PV00253809 rpNyhd; nrg;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

671> `y;f`njdpa> 

Ky;Nyupah> Gjpa efuk;

25/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1246 PV00253810 ,d;];bba+l; xg; 

nlf;Ndhnyh[pfy; 

md;l; 

vd;lh;ngh;dpAhpay;  
vbANf\d; 

nltyg;kd;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 89/2> Uf;ky;njdpa> 
ntypnjd;d> kFy; vy;y> 

gz;lhutis

25/02/2022

1247 PV00253811 a]; vf;];Ngh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 61A> nkypgd; tPjp> 
nfhOk;G - 11

25/02/2022

1248 PV00253812 rpNyhd; 

nfhd;ngf;\dhp 

Nth;f;];  (gpiutl; 

ypkpnll;)

Ntufk tPjp> fpAy> 

khj;jis

25/02/2022

1249 PV00253813 kp`pfj  nfgply; 
FW}g;  (gPtPb) 
vy;Bb

90/C fz;b tPjp> af;fy 25/02/2022

1250 PV00253814 nldpk; khh;f;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 92/17 mg;Jy; u`Pk; 

khu;f;nfl; nfa;ru; tPjp> 

nfhOk;G 11

25/02/2022

1251 PV00253815 NG ng\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 518/4> Gjpa tPjp>  
nfKDGu. nrtdfy.

25/02/2022

1252 PV00253816 < ne];l;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 120/1> [aR+upah tPjp> 
neJWg;gpl;ba> fe;jhd

25/02/2022

1253 PV00253817 nfhOk;G ];$y; xg; 

,d;Nghh;Nk\d;  
nlf;Ndhnyh[p 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 177> gpujhd tPjp> 

f`tj;j

25/02/2022

1254 PV00253818 ,Nkhh;ly; B \pg;  
(gPtPb) vy;Bb

731/A/2/1> nfhq;fpNjhl;l> 
tj;jis.

25/02/2022

1255 PV00253819 nfhl;hPl; yq;fh 

(gPtPb) vy;Bb

22/4 ju;kuhk tPjp> `py; 

tPjp> nj`ptis.

25/02/2022

1256 PV00253820 Ner;rh; nfahh;  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. vk; 1/3> b nrha;rh 
njhlh;khb> nkhul;Lt

25/02/2022

1257 PV00253821 bNfhyh bb  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y.35> 4tJ xOq;if> 

rpj;jKy;y> gpypae;jiy

25/02/2022

1258 PV00253822 nkbngahh; Rtp];  
G M B H (gPtPb) 
vy;Bb

,y.01> rpd;d cg;Nghil> 

kl;lf;fsg;G

25/02/2022

1259 PV00253823 mdh]; n[k;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 17/A> = tduj;d 

tPjp> nj`ptis

25/02/2022

1260 PV00253824 ];if l;hP Nyd;l; 

md;l;  
fd;];l;uf;\d;  
(gpiutl; ypkpnll;)

2/7> fNdnfhl> fe;jhid 25/02/2022

1261 PV00253825 Nrhdpf; kpa+rpf; 

nrd;lh;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 626 B> 9tJ 
xOq;if> Kj;njl;Lnfhl 

tPjp> nfh];tj;j> 

gj;juKy;y

25/02/2022

1262 PV00253826 ng];l; 

nl];bNd\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,yf;fk; 149 E1> 
fNytj;j> uztd tPjp> 

fl;Lf];Njhl;il

25/02/2022

1263 PV00253827 S J ng\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 284/53> fpuhz;l;gh]; 

tPjp> nfhOk;G 14

25/02/2022

1264 PV00253828 xNlh khh;nfl;bq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

88> fl;Lthgpl;ba tPjp> 

ePu;nfhOk;G

25/02/2022

1265 PV00253829 fz;b rpndkh  
(gPtPb) vy;Bb

30/A> fy;gp`py;y> gd;tpy 25/02/2022

1266 PV00253830 BgpNuh  N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 175> 2/5 ,uz;lhtJ 

FWf;F tPjp> nfhOk;G 11

25/02/2022

1267 PV00253831 rpNyhd; `PFntl; 

Gl; md;l; 

NgtNu[];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 201-1/2> nfa;ru; tPjp>  
nfhOk;G

25/02/2022

1268 PV00253832 th;[p  yq;fh 
vf;];Nghh;l; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 8> NghNyh tj;j> 

khjt> ef;ftj;j

25/02/2022

1269 PV00253833 nehf;];  rpNyhd; 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 43/C 10/2> 
al;badtj;j tPjp> 

`bfk> gpypae;jiy

25/02/2022

1270 PV00253834 vNfh mf;Nuh 

ntd;rh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

418/1 vr;.FyJq;f 
khtj;ij> khFk;Gu> 

gd;dpgpl;ba

25/02/2022

1271 PV00253835 mf;Nuh Nth;s;l;  
(gPtPb) vy;Bb

14 ru; ghNuhd; [ajpyf 

khtj;ij> nfhOk;G 01

25/02/2022

1272 PV00253836 jp];dh  
,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 75> fUzhNrdGu> 

mk;Nggpl;ba> NgUtis

25/02/2022

1273 PV00253837 S.J. rY}d; md;l; 

];gh  (gPtPb) vy;Bb
,y. 112> jpk;gpupf];aha 

tPjp> jpk;gpupf];aha

25/02/2022

1274 PV00253838 gpNah hPbNul;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 47/20> nty guh> 
gj;jpunfhl> k`ufk

25/02/2022

1275 PV00253839 Nu Nu  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.04> rpwpky; 

khtj;ij> nggpypahd> 

nghuy];fKt

25/02/2022

1276 PV00253840 Fnuhg; N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 24 fy;N`d tPjp> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl> 

,yq;if

25/02/2022

1277 PV00253841 grpd;J rY}d; md;l; 

];gh  (gPtPb) vy;Bb
,y. 838/2/E> jyq;fk 
tlf;F> fz;b tPjp> 

khyNg

25/02/2022

1278 PV00253842 ny\h;gPbah  (gPtPb) 
vy;Bb

,y: 480/06> fhyp 
tPjp> nts;stj;ij>    

nfhOk;G 06

25/02/2022

1279 PV00253843 `Uthfp [gdp]; 

Nyq;FNt[; 

,];;bba+l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 398/7G> ntlNftj;j 
tPjp> khfk;kd> 

N`hkhfk> ,yq;if

25/02/2022

1280 PV00253844 ntahh;`T]; 

];Nghh;l;]; ghh; 

md;l; fpwpy;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 371> i`nyty; 

tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl.

25/02/2022

1281 PV00253845 rg;is Nrhd;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

318> khypfhnjd;d 

FUnjdpa> fz;b

25/02/2022

1282 PV00253846 fpwPd; nfhah; 

rg;];l;Nul;];  fk;gdp 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 62> ,RU> 

ntd;dg;Gt tPjp> 

YZtpy.

25/02/2022

1283 PV00253847 nt];lh;]; td; 

hpay; v];Nll;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 55/10A>        
nrd;.me;Njhdp]; 

khtj;ij> nfhOk;G – 03

25/02/2022

1284 PV00253848 M-S ,d;l];l;hp];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 156 uztd tst;t 

tj;j> uztd fphpgj;Fk;Gu

25/02/2022

1285 PV00253849 A S nfgply;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y 10/3> `jGGJfk> 

gd;tpyjd;d> fk;gis

25/02/2022

1286 PV00253850 Nrhjp  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 56/1> jpUefu; tlf;F> 
fpspnehr;rp

25/02/2022

1287 PV00253851 fpwPd; Xh;fpNuh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 7A> rhu;y]; biut;> 

nfhOk;G 03.

25/02/2022

1288 PV00253852 khfhplh hpNrhl;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 120> 7/4> 
rPfy; nurpnld;rp];> 

ngsjhNyhf;f khtj;ij> 

nfhOk;G 04

25/02/2022

1289 PV00253853 gah;nfhNfh yq;fh 

md;l; vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

kpup`hNdfk> Fk;Gf;f` 

ntt> jyht 

25/02/2022

1290 PV00253854 `pg;gp Rth; Nfk;g; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 567> fhyp tPjp> 

eupfk> `pf;fLt

25/02/2022

1291 GA00253872 = rpfuk;  
gTd;Nl\d; 

200/15> ghry; khtj;ij> 

nfutyg;gpl;ba> n`e;jis> 

tj;jis> ,yq;if

26/02/2022

1292 PV00253855 nua;ndypf;l;uh 
(gpiutl; ypkpnll;)

3/3 gpshf; D> mz;lu;rd; 

njhlh;khbfs;> G+q;fh tPjp> 

nfhOk;G - 05.

26/02/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd;  05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1293 PV00253856 Nrhrpanyd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 634> iyl; xg; 

Mrpah nrdlh;;> rhk 

khtj;ij> ngytj;ij> 

gj;juKy;y

26/02/2022

1294 PV00253857 nuapd;Ngh  (gPtPb) 
vy;Bb

117> Nyf; tPjp> 

kl;lf;fsg;G 

26/02/2022

1295 PV00253858 ef;fyp];l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

416/1> neYk;gpl;ba> 

jpk;gpupf];fLt

26/02/2022

1296 PV00253859 rd;Nt Nrhyh; 

vdh;[p  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 70> vjpuprpq;f tPjp> 

kpup`hd> ENfnfhl

26/02/2022

1297 PV00253860 nyhnrj;  yq;fh 
,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

362/3 ngufl;ba> fhy;y> 
nfhnyhd;d.

26/02/2022

1298 PV00253861 v];.vy; mf;hp md;l; 

,d;nt];l;kd;l;]; 
(gPtPb) vy;Bb

02 V/<gu;l; xOq;if> 

fy;njKy;y> nkhul;Lt

26/02/2022

1299 PV00253862 lr; kpy;  
vd;lgpiur]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 51B-20/2> nyty; 
21-ltu; B> vk;gau; 

nurpld;rp];;> gpNuG&f; 

gpNs];> nfhOk;G 02

26/02/2022

1300 PV00253863 ntf;;N]hg; rY}d;  
(gPtPb) vy;Bb

160/18/A> kahd tPjp> 
jygj;gpl;ba> ENfnfhl

26/02/2022

1301 PV00253864 rd;Nt i`l;Nuh 

vdh;[p  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 70> vjpuprpq;f tPjp> 

kpup`hd> ENfnfhl

26/02/2022

1302 PV00253865 ANuh  N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 284> i`nyty; 

tPjp> nfhOk;G 06

26/02/2022

1303 PV00253866 gPy; Ib Neh;rpq;  
mflkp (gPtPb) 

vy;Bb

38/14> ty;N`d> 

kpDthq;nfhl

26/02/2022

1304 PV00253867 uh`;d;  nfgply;  
(gPtPb) vy;Bb

101A> itj;jpa tPjp> 

nj`ptis

26/02/2022

1305 PV00253868 KgPjh] 

nlf;];ily;];  
(gPtPb) vy;Bb

17> 3tJ FWf;Fj;njU>  

jpUNfhzkiy.

26/02/2022

1306 PV00253869 M md;l; A 
vd;[pdpahpq;  
fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 117/D> rapl;> 
Ntnty;y tPjp> fz;b

26/02/2022

1307 PV00253870 rpNyhd; Ngf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 509/b/22/nrd;lu; 
ghu;f;> uk;KJfy> 

fltj;ij

26/02/2022

1308 PV00253871 nlf;Ndhl;Nuhk;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 267> gl;Ltj;j> uhfk 26/02/2022

1309 PV00253873 tpt; nghapd;l;  
(gpiutl; ypkpnll;)

54/7 3tJ FWf;Fj; njU> 
nfhOk;G-11

27/02/2022

1310 PV00253874 kTd;bad; xg;  
];igr]; rpNyhd; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 113> nfhl;lht tPjp> 

kpup`hd> ENfnfhl

27/02/2022

1311 PV00253875 nfh];Nkh gth; 

nlf;ndhnyh[p]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 124/C/1> 
fpupgj;fy;tj;j khtj;ij> 

gpl;Lfy> khyNg

27/02/2022

1312 PV00253876 B 2 B bNubq; 
ntd;rh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 411> ngu;Frd; tPjp> 

nfhOk;G 15

27/02/2022

1313 PV00253877 R md;l; R gth; 
yq;fh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 793/A ajpN`d> 

ky;thd

27/02/2022

1314 PV00253878 `pU  fd;];l;uf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 64 gKDt> k`ufk 27/02/2022

1315 PV00253879 Fntd;rp Ngf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 537> fz;b tPjp> 

fsdp

27/02/2022

1316 PV00253880 gphpkpah; hpNrhh;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 57> lgps;A+. V.rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G-06

27/02/2022

1317 PV00253881 fz;b hpth;irl; 

tpyh  (gPtPb) vy;Bb
97> Njf;ftj;j tPjp> 

njz;NzFk;Gu> fz;b

27/02/2022

1318 PV00253882 nrhg;l;nkbf; 

nkhigy;  
nlf;Ndhnyh[p 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 220/4> nlk;gs;; tPjp> 
nfhOk;G 10

27/02/2022

1319 PV00253883 S K B vd;[pdpahpq;  
Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.  163/165B> 
fpupy;yty> fltj;ij

27/02/2022

1320 PV00253884 fpq; ];gNuht; FW}g; 

xg; fk;gdP];  (gPtPb) 
vy;Bb

1/1> re;ij tPjp> 

kPuhNthil-05> Xl;lkhtb

27/02/2022

1321 PV00253885 A.V.M fd;];l;uf;\d;  
md;l; vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

jk;gprpl;b> gUj;jpj;Jiw> 

aho;g;ghzk;

27/02/2022

1322 PV00253886 Nrhq; vd; gTd; 

Nfh. (gPtPb) vy;Bb

,y. 33> gy;ikuh 

mntd;A+> nfhOk;G 03

27/02/2022

1323 PV00253887 K M S xl;Nlh nfahh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 16> = Rju;kuhk 

khtj;ij> mtprhtis 

gpupT - mtprhtis

27/02/2022

1324 PV00253888 A R yq;fh 
,k;Nghh;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 370/C> f`l;lgpl;ba> 

fk;gis

27/02/2022

1325 PV00253889 gth; Ngh;s;  (gPtPb) 
vy;Bb

177/14> tp`hu khtj;ij> 

RJ`{k;nghy> fz;b

27/02/2022

1326 PV00253890 nlh];dp  
,k;Nghh;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 103/3D> 
gpuz;bahtj;j> 

nty;yk;gpl;b

27/02/2022

1327 PV00253891 ];nuhyp ];Nyhfd; 

khh;nfl;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 211/6> nyahu;l;]; 

gpuhl;Nt> nfhOk;G-14

27/02/2022

1328 PV00253892 nkl;Nuh bnuf;];  
yq;fh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 10/B/3> Nfhjkp 
khtj;ij> nty;yk;gpl;b

27/02/2022

1329 PV00253893 re;jhdk; nghypkh;];  
(gPtPb) vy;Bb

re;jhdk; vhpnghUs; epug;G 

epiyak;> Gyantsp> 

gq;Flntsp> nrq;fyb> 

kl;lf;fsg;G

27/02/2022

1330 PV00253894 A R <];l;  yq;fh 
vd;lgpiur]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 240> kf;FY}j;J> 

nts;iskzy;> rPdf; 

Flh> jpUNfhzkiy

27/02/2022

1331 PV00253895 H. N. bNul; yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y.  414/D> 
gj;jyN`dtj;j> 

Nfhdhty> fsdp

27/02/2022

1332 PV00253896 ];ngf;l;uh gPr; 

N`hl;ly;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 272> Njtkpj;j 

gpNs];;> n`a;ad;JLt

27/02/2022

1333 PV00253897 tak;g nyjh;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 138/2> 
ngz;jhdpnfhl> ehuk;ky

27/02/2022

1334 PV00253898 AAS N`hy;bq;  
buty;;]; md;l; 

Lth;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 520/C> gpujhd tPjp> 
rha;e;jkUJ – 03

27/02/2022

1335 PV00253899 gpy;bq; gp  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 148/2> gQ;rpfhtj;j 

tPjp> nfhOk;G 10

27/02/2022

1336 PB00253911 ];nly;g; ];nll;lh;[p 

ypkpnll; 

169/B> nfutyg;gpl;ba tPjp> 
n`e;jy> tj;jis

28/02/2022

1337 PB00253949 [djh nfkpnrj 

FYgL ep];ghjd 

nfhtp ypkpnll; 

132/D> nfhl;lNjnjdpa> 
ntypfy;y

28/02/2022

1338 PV00253900 rpdkTd;l;  rpNyhd; 
];ig];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  471/3> njd;dN`d> 

GSj;Njhl;l

28/02/2022

1339 PV00253901 Nrhyq;fh; FW}g;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 316/2 
nfe;jypaj;jghYt> 

fNdKy;y

28/02/2022

1340 PV00253902 g\pkp  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 111B> NjdfKt tPjp> 

nfhlnty> nghy;f`nty

28/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1341 PV00253903 ehbay; ikf;Nuh 

fpubl; md;l;  
,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  1358/1>>30 vy> 
nfhyq;nfhl

28/02/2022

1342 PV00253904 fhd;l;];  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 160B/ 1/1> Nrhkujd 
khtj;ij> ngy;yd;tpy

28/02/2022

1343 PV00253905 yq;fh 

gprpNahnyh[pfy; 

fTd;nrypq; md;l; 

n`y;j;nfahh; 

nrd;lh;  (gPtPb) 
vy;Bb

415/22> nlf;];ily; 

tpNy[;;> fjpuhd 

njkd;`e;jpa

28/02/2022

1344 PV00253906 R md;l; G ntd;rh;  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl; ypkpnll;)

108/5A> uhtzh khtj;ij> 

ngyd;tj;j> gd;dpg;gpl;ba

28/02/2022

1345 PV00253907 [ad;l; ntd;rh;  
N`hy;bq;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y 56/6> FkhuNftj;j 
tPjp> gj;juKy;y

28/02/2022

1346 PV00253908 ik nfahh; 

,d;l];l;hp];  (gPtPb) 
vy;Bb

fpuhty;fLt> vk;gpypgpl;ba 

nts;isg;ghyj;jpw;F 

mUfpy;

28/02/2022

1347 PV00253909 ]P ,d;Ngh  
rp];lk;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.181/2> kp`pu 

khtj;ij> gypnfju> 

gpypae;jiy

28/02/2022

1348 PV00253910 gz;lhuh vNfh 

Lthprk; md;l; 

gpshd;Nl\d;  
(gPtPb) vy;Bb

635> '[ae;jp"> gdhnfhl> 

N`hkhfk

28/02/2022

1349 PV00253912 j [{ty; td;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 200> gpujhd tPjp> 

ePh;nfhOk;G

28/02/2022

1350 PV00253913 ept; epn`hd; 

Nfhy;l; `T]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.238> gpujhd tPjp> 

ePh;nfhOk;G

28/02/2022

1351 PV00253914 CCG g+l; khh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.37> 5tJ FWf;F tPjp> 

aho;g;ghzk;

28/02/2022

1352 PV00253915 RJ Gjh 

buhd;];Nghh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

etfKN`d Njapiy 

njhopw;rhiy 

tPjp> rd;d];fk> 

nyy;Nyhgpl;ba

28/02/2022

1353 PV00253916 gpiul; tpq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 10> 1/1> gpupd;]; 

my;gpul; ltu;> my;gpul; 

`T]; fhu;ld;];> 

nfhOk;G 03

28/02/2022

1354 PV00253917 v];Bk; g+l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  135> jpNfdtj;j> 

FlhkLt tPjp> 

kj;Njnfhl

28/02/2022

1355 PV00253918 G@ kTd;l; 

FNshgy;  
N`hy;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 291> Jlht> 

khj;jiw.

28/02/2022

1356 PV00253919 I B E fpu[{Ntl; 
];$y;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

jyLth tPjp> ,y. 47> 

ePu;nfhOk;G

28/02/2022

1357 PV00253920 hpl;ypgpf;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 497> rhe;j 

rpup> k`ngy;yd> 

mYNghKy;y

28/02/2022

1358 PV00253921 %d;nuhf;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 57> nfhj;jl;Lt tPjp> 

nfhj;jl;Lt

28/02/2022

1359 PV00253922 ZED-EK N`hy;bq;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 109B> fhyp tPjp> 
nfhOk;G 04

28/02/2022

1360 PV00253923 kp];lh; nfhNfh 

yq;fh Gulf;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 194/1/A> khj;jis 

tPjp>  mytj;Jnfhl

28/02/2022

1361 PV00253924 j n\hpd; mf;hp  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 30> Kjyhk; FWf;F 

tPjp>  ghnfhl> ENfnfhl

28/02/2022

1362 PV00253925 ];lhh;l;gp];l;  
(gpiutl; ypkpnll;)

vl;kz;l; nurpnld;rp];> 

mghu;l;nkz;l; 3/3>291/15> 
n`t;nyhf; tPjp> vl;tu;l; 

mntd;A+> nfhOk;G

28/02/2022

1363 PV00253926 u];Nyh  (gPtPb) 
vy;Bb

ghujp tPjp> fk;gu;kiy> 

ty;ntl;bj;Jiw> 

aho;g;ghzk;

28/02/2022

1364 PV00253927 R U bNubq;  fk;gdp 
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 17> mj;jufk tPjp> 

Ky;Nyfhk> mk;gj;njd;d

28/02/2022

1365 PV00253928 Vh;gd; ];ily; 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 37/5> 
tpy;ypak;Nfhgy;yth tPjp> 

fz;b

28/02/2022

1366 PV00253929 \pd;gh\p  yq;fh 
(gpiutl; ypkpnll;)

60/25> ju;kuh[h khtj;ij> 

fpj;Jyhk;gpl;ba> fhyp

28/02/2022

1367 PV00253930 Fl; iyg; gpsh];bf;  
(gPtPb) vy;Bb

Jk;Nkhjutj;j> gz;lht> 

nghy;f`nty.

28/02/2022

1368 PV00253931 [p];l;Nuhnlf;  
vd;[pdpahpq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 196/C> njy;nfhlh> 
njy;Jt> thj;Jt

28/02/2022

1369 PV00253932 nghp]; fNg 

nrahh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 21> Nfhy;Ng]; 

Nfhh;l;; 2> nfhOk;G 03

28/02/2022

1370 PV00253933 khuh B];  (gPtPb) 
vy;Bb

723/33> Nyf; nlu];> 

mj;JUfpupa

28/02/2022

1371 PV00253934 \f;ah  rpNyhd; 
n[k;];  (gPtPb) 
vy;Bb

28/26> kUj;Jtkid tPjp> 

,uj;jpdGup

28/02/2022

1372 PV00253935 nrtpd;Nuh Nt];l;  
nkNd[;kd;l; yq;fh 

(gpiutl; ypkpnll;)

B 253/3> khypfhnjd;d> 
nghy;tj;j> njuzpafy

28/02/2022

1373 PV00253936 ypNahdp th];  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 35> kUjhid tPjp> 

n`e;jy> tj;jis.

28/02/2022

1374 PV00253937 M R P ,k;Nghh;l;];  
md;l; vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

47/94> uh[rpq;f khtj;ij> 

n`hdpld; gpNs];> 

mtprhtis

28/02/2022

1375 PV00253938 Nfhy;ld; <fs; 

b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 200/C/12> 
ntypnfl;ba tPjp>   

Xghj> nfhl;Lnfhl

28/02/2022

1376 PV00253939 SDR Gugh;b];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 428/04> uzgpk> 

fd;ndhUt> Nguhjid

28/02/2022

1377 PV00253940 Ngh;ngf;l; nrnyf;\d; 

Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 109/04> Rju;kh 
khtj;ij> fTlhd> 

nj`ptis

28/02/2022

1378 PV00253941 gpiuk; ];ig];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 311/1> gs;spanfhLt> 
gl;Lnfhl

28/02/2022

1379 PV00253942 mg;hpNfh nyhd;lhp  
(gPtPb) vy;Bb

65/3 fha;r;ry; 
kUj;Jtkid tPjp> 

nfhj;jl;Lt> Gjpa efuk;

28/02/2022

1380 PV00253943 \f;ah rpNyhd; 

ikdpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

28/26> kUj;Jtkid tPjp> 

,uj;jpdGup

28/02/2022

1381 PV00253944 mKJ fphpNa\d;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

63/4> cnly;Nf tPjp> 

Nghty> fz;b

28/02/2022

1382 PV00253945 n`a;rp]; nfhah;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 81> ,`FYntt> 

jpangJk

28/02/2022

1383 PV00253946 <];l; yq;fh 

nty;]; bhpy;ypq;  
(gPtPb) vy;Bb

699> G`hup Mypk; tPjp> 

Xl;lkhtb- 01

28/02/2022

1384 PV00253947 C8 ,d;lh;fpNu\d;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 18/170> nrd;l;uy; 
Nuhl;> vtu;fpuPd; ghu;f;> 

jhgNu khtj;ij> 

nfhOk;G 05

28/02/2022

1385 PV00253948 W.R.vf;];Nghh;l; 

(gpiutl; ypkpnll;)

ltu; 4 - miw 23E> 
m];Nlhupah njhlh;khb 

FbapUg;G> ,y. 420> 

R.A.De nky; khtj;ij> 

nfhOk;G 3

28/02/2022

,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1386 PV00253950 nfgply; ikf;Nuh 

fpubw;  md;l; 

,d;nt];l;kd;l;  
(gpiutl; ypkpnll;)

250/154/2> Rw;Wtl;l tPjp> 
,uj;jpdGhp.

28/02/2022

1387 PV00253951 gpsf; nuhf; 

vd;lh;ild;kd;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

epiy - 34> Nkw;F 

NfhGuk;> cyf tu;j;jf 

ikak;> nfhOk;G 01

28/02/2022

1388 PV00253952 mf;\ua ,td;l; 

md;l; kPbah 

nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 182/B> ehud;ty> 
fk;g`h

28/02/2022

1389 PV00253953 j buty; gpsdl;  
(gPtPb) vy;Bb

563> 01tJ khb> 

mEuhjGuk; tPjp> 

jk;Gs;is

28/02/2022

1390 PV00253954 hpnlhf;];  yq;fh 
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  28 tl;ltdaha> 

Muhr;rpf;fl;Lt

28/02/2022

1391 PV00253955 clul;l yf;rhp 

ntbq; fhh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 61> gy;Nyjytpd;d> 

fl;Lf];Njhl;il> fz;b

28/02/2022

1392 PV00253956 R M R ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 75/6 1/1> tp[a; tPjp> 
rhyKy;y> nfhyd;dht

28/02/2022

1393 PV00253957 `hnt];l; 

ngf;Nf[pq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 183/27/14> arrpupGu> 
mEuhjGuk;

28/02/2022

1394 PV00253958 nkhlh;d;  yq;fh 
bNubq;  (gPtPb) vy;Bb

258/A njy;f];njd;d> 

mf;Fuz> fz;b 

28/02/2022

1395 PV00253959 AVS bNulh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.71  N`fpj;j tPjp> 

N`fpj;j> tj;jis.

28/02/2022

1396 PV00253960 rkh; Xh;fdpf; 

ghh;k;;];  (gPtPb) 
vy;Bb

433> n`t;nyhf; tPjp> 

nfhOk;G 6

28/02/2022

1397 PV00253961 j buty;   
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  XB 9/1/1> vl;kd;ld; 
tPl;Lj;jpl;lk;> vl;kd;ld; 

tPjp> fpUyg;gid> 

nfhOk;G 6

28/02/2022

1398 PV00253962 ng`;&];; rpNyhd; 

Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y 50/03> n`huz tPjp> 

ghJf;f

28/02/2022

1399 PV00253963 ANuh  yq;fh 
nghhPd; 

vk;g;Nsha;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.85> rdr Ibay; 

nfhk;g;sf;];> nfhOk;G 

tPjp> fk;g`h

28/02/2022

1400 PV00253964 Nyhl]; lr; Gl; 

nfhk;Nghh;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 185/1> ,uz;lhtJ 

khb> fz;b tPjp> k`u> 

fltj;ij

28/02/2022

1401 PV00253965 Ngh;gpa+k; nfyhp  
(gPtPb) vy;Bb

239> 2tJ khb> [d[a 

efuk;> uh[fpupa

28/02/2022

1402 PV00253966 P T ,d;l];l;hp];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 2/b> rPjnjhy> cLt 

njw;F> Flh cLt> 

n`huz

28/02/2022

1403 PV00253967 [q;fs; Nfh];l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 13/7> 3tJ xOq;if> 

tpkytj;j tPjp> kpup`hd> 

ENfnfhl

28/02/2022

1404 PV00253968 ngl;r;  fd;rhy;ld;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 9/3A> ngg;gpypahd 
khtj;ij> nfh`{ty> 

ENfnfhl

28/02/2022

1405 PV00253969 nkfh  
nlf;ndhnyh[p]; 

,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

32/A> ,`y nfh];thba> 

k`ntt

28/02/2022

1406 PV00253970 IV khh;nfl;bq; 

md;l; ];llh;[p];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 104/2> nfhlKJd> 

KUjyht

28/02/2022

1407 PV00253971 T W C b[ply;  
nfgply;  (gPtPb) 
vy;Bb

TWCORP (gPtPb) vy;Bb> 
nyty; 15> Nkw;F 

NfhGuk;> cyf tu;j;jf 

ikak;> vf;ryd; rJf;fk;> 

nfhOk;G 01

28/02/2022

1408 PV00253972 bhpdpb 

n`y;j;nfahh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 35/4> mj;JUfpupa 

tPjp> Uf;kNy>

28/02/2022

1409 PV00253973 ]pNahd;  
fd;];l;uf;\d; md;l; 

vd;[pdpahpq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 591/A/2> fdj;j tPjp> 
n`a;ae;JLt

28/02/2022

1410 PV00253974 Nkd;];  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 32> 2tJ khb> 

Rg;gh; khh;nfl;  mYtyf 

fl;blj;njhFjp;> nfhOk;G 

08

28/02/2022

1411 PV00253975 ngypfd;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 63> tyt;tj;ij> 

ntd;dtj;ij> 

nty;yk;gpl;b

28/02/2022

1412 PV00253976 i` rpNyhd; 

Lthprk; md;l; 

buhd;];Nghh;l;  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 271/6/C> 
jytj;Jnfhl tPjp> 

kpup`hd> Nfhl;Nl

28/02/2022

1413 PV00253977 n`h];gpl;lhypl;b 

nkhd;];lh; n[duy;  
bNubq;  (gpiutl; 

ypkpnll;)

,y. 110> 8tJ xOq;if> 

nghUgd tPjp> uj;kyhd

28/02/2022

1414 PV00253978 Gugh;b I  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 99/15> gj`tj;j 

tPjp> iufk> gz;lhufk

28/02/2022

1415 PV00253979 xf;];Nghh;l; 

ml;th;ilrpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 72/A> njhufKt 

tPjp> nghy;nfhy;y

28/02/2022

1416 PV00253980 gth;nlf; N`hy;bq;  
(gPtPb) vy;Bb

681/B> njk;gpypf`ye;j 

`Gf];njd;d> 

nfhlfnty

28/02/2022

1417 PV00253981 vf;];fpYrpt; 

ngg;hpf;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 229-D> fhyp tPjp> 
k];ry> NgUty

28/02/2022

1418 PV00253982 m];ypah V[d;rp];  
(gPtPb) vy;Bb

181> fz;b tPjp> Nffhiy 28/02/2022

1419 PV00253983 Xkp Ngfh;];  
(gpiutl; ypkpnll;)

,y.27> ngg;gpypahd tPjp> 

ENfnfhl

28/02/2022

1420 PV00253984 ]pyd; rg;is  
nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 28/22/A> ngsj;jNyhf 
khtj;ij> Rtunghy> 

gpypae;jiy

28/02/2022

1421 PV00253985 ];ghh;fps;]; 

xl;Nlh`g; (gpiutl; 

ypkpnll;)

113/3/1> fygYtht tPjp> 

jyq;fk tlf;F

28/02/2022

1422 PV00253986 R.N. khh;nfl;bq; 
Nrh;tpr]; (gPtPb) 

vy;Bb

162> kzpaurd;Fsk;> 

fpz;zpah> jpUNfhzkiy

28/02/2022

1423 PV00253987 D N S Nrh;tpr]; 

(gpiutl; ypkpnll;)

,y. 1078> mYtp`hNu> 

khj;jis

28/02/2022

1424 PV00253988 rr; ];^bNah  
(gPtPb) vy;Bb

319/8> uhkehaf;f 
khtj;ij> mut;ty> 

gd;dpg;gpl;ba

28/02/2022

1425 PV00253989 Njh;l; ];Ng]; 

nltnyhg;kd;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 45A> = k`h 

tp`hu tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis

28/02/2022

1426 PV00253990 C S D nkfdpfy;  
vd;[pdpahpq;  
(gpiutl; ypkpnll;)

88/A> mytj;Jg;gpl;ba> 

rPJt

28/02/2022

1427 PV00253991 nkhd;rpk; 

,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

256/12/A> Gjpa tPjp>  
ntypfk

28/02/2022

1428 FC00253254 nkNuh Vrpah gRgpf;  
vd;[pdpahpq; 

gpiutl; ypkpnll; 

,y. 164/8> mtuptj;j 

tPjp> tj;jis

14/02/2022
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tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;

kpd; tpepNahfj; jil 
gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; mj;jpahtrpa eph;khz Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; epkpj;jk; kpd;rhu 

tpepNahfk; jilg;gLnkd thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. nghJthd kpd;rhuj; jilf;fhd Neuk; K.g. 8.00 kzp Kjy; 
gp.g. 5.00 kzp tiuahFk;. vt;thwhapDk; xt;nthU gFjpfSf;fhd Neuq;fs; ntt;Ntwhff; Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;sd.

2022 Vg;uy; khjj;jpw;fhd kpd;rhuj; jil ml;ltiz
jpfjpfs; kw;Wk; kpd; fk;gpapizg;Gs;s ,lq;fs;

fhyp

1 Vg;uy;; 06> 27 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 tf;nty;y tPjp (gFjp)> muk;Ngtj;j tPjp> `{nk]; tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 Vg;uy;; 29 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 khj;jiw tPjp> fl;Lnfhl tPjp> ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> 

mf;Fnu];] tPjp> fl;Lnfhl gs;spthry; tPjp> khfhyp> fpy;Ngl; 

xOq;if> cLfk tPjp (gFjp) njtl;l> Nrh;fpa+yh; tPjp> khftj;j 

tPjp> fpNshrd;gh;f; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Vg;uy;; 29 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 khj;jiw tPjp> fl;Lnfhl tPjp> ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> 

mf;Fnu];] tPjp> fl;Lnfhl gs;spthry; tPjp> khfhyp> fpy;Ngl; 

xOq;if> cLfk tPjp (gFjp) njtl;l> Nrh;fpa+yh; tPjp> khftj;j 

tPjp> fpNshrd;gh;f; tPjp> fy;Nftj;j> k`ypatj;j> tpN[Fy#hpa 

khtj;ij> fq;fhuhk tPjp> ngl;bfytj;j> jygpl;ba> Nfhd;f` tPjp> 

gpujhd tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

`pf;fLt

1 Vg;uy;; 25 K.g. 11.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 njhlq;nfhl tPjpapy; Nghg;Ngnfhl re;jpapypUe;J udgd;dnjdpa 

tiu> gs;spagpl;ba tPjp> tpN[uj;d khtj;ij> Nghg;Ng tPjp> 

fe;Njnfhl tPjp> fl;Ljk;Ng tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy;; 26 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

 gs;spagpl;ba> ghyk;nfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

mk;gyhq;nfhl

1 Vg;uy;; 05 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 kUjhid tPjp> vynjhl;l tPjp> gyg;gpl;ba Nkhju Njthy tPjp> 

ntypfe;jKy;y tPjp> gyg;gpl;ba ];Nl\d; tPjp> gpu`;kdtj;j> fhyp 

tPjp (gFjp)> ntyptj;j> ntyptj;Jnfju> EUfy> FUept] tPjp> 

FUtpj;ahya tPjp> Nutj;j> fy;ke;Jt> fy;kd;nfhl> tp[auj;d tPjp> 

rpq;fs K];ypk; kpj;JU khtj;ij> ntypju> kUjhid tPjp> Njthy 

tPjp> gP. Mh;. j rpy;th khtj;ij> fgpdhtyt;t tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;;

2 Vg;uy;; 19 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 tj;Jnfju – gyg;gpl;ba tPjp (gFjp)> `Pndl;ba tPjp> k`fuht tPjp> 

Me;jhnjhy tPjp (ghUnjhl;l gpujrk;)> njy;f`tj;j> kfye;Jt> 

tlhJt> etuj;dnfhl> ];Nl\d; tPjp> rPdpnfhl kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

3 Vg;uy;; 26 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 RJntypf;fl tPjp> ,lk;njhl;l> me;jutj;j> Njtnfhl tPjp> kp`pe;J 

khtj;ij> nty;ygl> FyPnfhl tPjp> FyPnfhl> k`Ug;g> tst;tj;j> 

khjk;gfk> ntdKy;y> khjk;Ng tPjp> jpk;Gy;Jt kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 Vg;uy;; 28 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fhyp tPjp khjk;ig re;jpapypUe;J nfhlfk njy;tj;j re;jp tiu> 

nrduj; uh[fUzh khtj;ij> f`t> gl;lnghy tPjp> ghry; 

khtj;ij> fy;Jt tPjp> Ntunfhl> fy;Jt> kPl;bahnfhl tPjp> 

ntd;dKy;y> nfhlfk tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

gahfy

1 Vg;uy;; 06 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ehf`Jt tPjp> gyad;nfhl> YNyyKy;y> ,RW cad> rkfp 

khtj;ij> fr;rnfhl> fglhnfhl> `phpfynfhnly;y> f[{Jt> 45 

Vf;fh;> n`huf];nfNy kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy;; 27 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fhyp tPjpapy; jYtj;j re;jpapypUe;J nuhf;yd;l; tPjp re;jp tiu> 

al;lnjhy tPjp (gFjp)> khgpl;ba> jpaynfhl> nrd;l; tpd;rd;l; tPjp> 

,e;jphpy;ynfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;

 mYj;fk

1 Vg;uy;; 04

 jPdnfhl> jh;fh tPjp> [hgPh; khtj;ij (gFjp)> esPk; `h[pahh; 

khtj;ij> eTgh; khtj;ij> gpl;lnty tPjp> FUe;Jtj;j tPjp> 

mk;ngd;gpl;ba> gpd;N`d> njdpa – tyju> gd;tpy> tyju> 

fUzhNrdGu> ntjnfhl tPjp> fNduhg tPjp> NgUtis efuk;> Rq;f 

tPjp> (gFjp) rPdd; Nfhl;il> ngNuuh khtj;ij> nrd;. Md;]; tPjp> 

fy;nghj;j tPjp> fd;dq;nfhl fhyp tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy;; 25

 gioa tPjp> muhgp tPjp> N\f; [khy;jPd; tPjp> nlk;gs; tPjp> rkj; tPjp> 

Nrahh;kd; tPjp> N`dtj;j> gpNs]; ghj;> gs;spthry; tPjp> rhtpah 

tPjp kw;Wk; xOq;if> `ythnfhl> gz;lhutj;j> N[hrg; FNu 

khtj;ij> kUjhid tPjp> khpf;fhh; gpNs];> tj;Jk uh[Gu> 

`ythnfhl (gFjp)> fglhnfhlGu (gFjp)> n`l;bahfe;j> uhrpf; 

khpf;fhh; khtj;ij> k`nfhl> mg+gf;fh; khtj;ij> nfhuf;fJ}t> 

mg;Jy; fhjh; khtj;ij> n`l;bahfe;j> uhrpf; khpf;fhh; khtj;ij> 

k`nfhl> mg+gf;fh; khtj;ij> nfhuf;fJ}t> ];N;l\d; tPjp> 

fUzhuj;d tPjp> Eff`h tPjp> Ky;yg;gpl;ba tPjp> k`nfhl tPjp> 

nfhul;Lt tPjp> NgUtis efuk;> nrd; Md;]; tPjp> rPdd; Nfhl;il> 

ngNuuh khtj;ij> fy;nghj;j tPjp> fd;dq;nfhl> k`nfhl tPjp> 

fg;gpjhd;nfhl tPjp (gFjp)> et;gh; khtj;ij> fue;jnfhl tPjp kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

3 Vg;uy;; 25 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fe;Njtp`hu tPjp> fhyp tPjp (gFjp)> yq;fh gphpd;]; tPjp> <ld; 

N`hl;ly; tPjp> ghghpd; tPjp> kUjhid tPjp> n`l;bKy;y tPjp> 

k`nfhl kw;Wk; fpis tPjpfs

nkhul;Lt

1 Vg;uy;; 05

 tPuGud;mg;G u[ khtj;ij> rhfu 1Mk;> 2Mk;> 3Mk; kw;Wk; 4Mk; 

xOq;iffs;> N`hyp Fnuh]; mtd;a+ kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy;; 19 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 vk;.N[.rp. gh;dhe;J khtj;ij> rhh;s;]; nrha;rh gpNs]; (gFjp)> 

fe;jyd 2Mk; kw;Wk; 3Mk; xOq;iffs;> fy;gpl;l`hnfhl tPjp> nrd; 

md;jdP]; tPjp> nkl;bfe;j tPjp> Gyf;f`njhl;Lnghy tPjp> u];fpd; 

gh;dhe;J khtj;ij> ry;f`h tPjp> MNyhf;fgpl;ba tPjp> Nfhtpy tPjp> 

ngh;hp xOq;if kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Vg;uy;; 26 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ,`y ,e;jpngj;j tPjp> 6Mk; xOq;if> i` ];$y; tPjp> fl;Lgpl;ba 

tPjp> Nrth xOq;if> nkhul;LKy;y njw;F> `Kjh khtj;ij> 

mNyhf;fgpl;ba tPjp> = gpNukuj;d khtj;ij> g`y ,e;jpngj;j tPjp> 

gk;kl;Lt tPjp> jPg;ghde;j tPjp> jPg;ghde;jGu> i` ];$y; tPjp (gFjp)> 

gz;lhuehaf;f khtj;ij> vl;th;;l; xOq;if (gFjp)> Rjh;khuhk 

khtj;ij kw;Wk; xOq;if> RFzhde;j khtj;ij> gpu[hrhyht 

khtj;ij> rq;fkpj;j tPjp> 3k; xOq;if> ngrpypah tPjp> [_gpyp tPjp> 

ngy;Nkhhpa tPjp> [_gpyp tPjp> ,`y ,jpngj;j (gFjp)> N[hd; 

rhKnty; khtj;ij> FNu xOq;if> nkhul;LKy;y gpNs];> 

gpNukuj;d tPjp (gFjp) Mde;jhuhk tPjp (gFjp)> [arphp khtj;ij> 

nrha;rh tPjp> N`dtj;j tPjp> Mhpatd;r khtj;ij (gFjp)> 

Nuhrky;nfhl;Lt tPjp> N[hd; b rpy;th tPjp> jgruhk tPjp kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

nfnry;tj;j

1 Vg;uy;; 20 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Nkhju tPjp (gFjp)> Nkhju JLt> Nkhju tPlikg;Gj; jpl;lk;> nlhd; 

tpy;ypak; khtj;ij> myf;]h khtj;ij> gs;spthry; tPjp> 

jPtu[akhtj;ij> ,RWrpwp khtj;ij> k`tj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy;; 27 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Nkhju tPjp> nfhuynty;y 1k;> 2k;> 3k;> 4k; kw;Wk; 5k; xOq;iffs;> 

Fzth;jdhuhk tPjp> ngh;dhz;Nlh khtj;ij> gpNurh; mtd;a+> 

nkhul;Lnty;y> 1k; xOq;if> nrd; gPl;lh;]; tPjp kw;Wk; xOq;if> 

gpuhd;rp];Nfh khtj;ij> [d[a khtj;ij> kftpjhd xOq;if> J}

ttj;j> N`h;gh;l; b nky; khtj;ij> fq;frphpGu> nfhuy;ynty;y tPjp> 

rpwpah gpNs];> Rrd;j rpwpuj;d khtj;ij> hpth; irl; fhh;ld;];> 

nfhuNdyp]; gpNs];> nrd; ikf;fy; [{gpyp tPjp> flw;fiu tPjp> 

Gifapuj epiya tPjp> re;jpuh khtj;ij> jPtuept] gpNs];> 

Nkngahh; fhh;ld;];> Mrphp gpNs];> ghlrhiy xOq;if> Nghjp 

khtj;ij> [djh khtj;ij> vk;.<. ngNuuh khtj;ij> Gjpa fhyp tPjp 

(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Vg;uy;; 27 gp.g 4.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Nkhju tPjp (gFjp)> rkh[Ntjp epth] gpNs];> vk;.<. ngNuuh 

khtj;ij> nfhuy;ynty;y> ff khtj;ij> 6k; xOq;if> rpukjhd 

khtj;ij> nfhd;];ld;ild; Nyd;> b nky; Nyd;> Gjpa fhyp tPjp 

(gFjp)> [dg;gphpa khtj;ij> tpisahl;L ikjhd tPjp> Nkhr]; 

xOq;if> rj;jh;Nkhja khtj;ij> kfh Eff];nrtd tPjp> N[hrd; 

gpNs];> j`k; nrtd khtj;ij> fl;LFUe;j tPjp> nre;jphpf; gpNs];> 

[a khtj;ij> nrd; Nkhp]; tPjp> fl;LFUe;j tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

k`ufk

1 Vg;uy;; 25 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 [a tPjp> gioa nfhl;lht tPjp (gFjp)> rkfp khtj;ij (gFjp)> 

frf`tj;j> re;jdk;gpl;ba tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

nghuy];fKt

1 Vg;uy;; 20 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 nj`ptis tPjp (gFjp)> Nyf; tPjp> itj;jparhiy tPjp> 

gl;lhlNghf`tj;j> rprpy khtj;ij> nguFk; khtj;ij kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 Vg;uy;; 21 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fl;Lthty tPjp> mk;gf`Gu tPlikg;Gj; jpl;lk;> fl;Lthty xOq;if> 

vk;gpy;ytj;j tPjp> mk;gf`Gu 2Mk; xOq;if kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Vg;uy;; 28 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 nfh`pynfhl;L tPjp (gFjp)> tPjpagz;lhu tPjp> ePyk; k`u tPjp> 

a`k;gj; khtj;ij> RJ khtj;ij> [a khtj;ij> kPf`tj;j tPjp 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpl;lNfhl;Nl / ntypf;fl / uh[fphpa

1 Vg;uy;; 04 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu

 myNf];tuh tPjp> uk;gl; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy;; 06

 Nfhl;Nl tPjpapy; vj;Js;Nfhl;Nl re;jpapypUe;J ntypf;fl re;jp tiu> 

Gj;fKt tPjp> gioa Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> FNu khtj;ij> Ml;bfy 

khtj;ij> ghh;f; xOq;if (gFjp)> ntypf;fl re;jp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

3 Vg;uy;; 06

 = [ath;jdGu tPjpapy; vj;Js;Nfhl;Nl re;jpapypUe;J ntypf;fl re;jp 

tiu> Nuhay; fhh;ld; kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 Vg;uy;; 27 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ehty tPjp (gFjp)> muypa fhh;ld;];> kpy;yf`tj;j> ehty 

ghlrhiy xOq;if> uj;dN[hjp khtj;ij> FzNrf;fu fhh;ld;]; 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 Vg;uy;; 28 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 4.30 tiu

 Gjpa nfhyd;dht> xNgNrf;fuGu> t[putd;r khtj;ij> tpisahl;L 

ikjhd tPjp> a+.<. ngNuuh khtj;ij> jk;krhyht tPjp> mUNdhja 

khtj;ij (gFjp)> ehzhaf;fhu khtj;ij> Nfhj;jkp gpNs];> itrnfl;ba 

khtj;ij> ];fe;j Njthy tPjp> Nfhk]; gpNs];> nkhuf];Ky;y tPjp 

kw;Wk; xOq;if> Mrphp cad kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 Vg;uy;; 28 gp.g 3.30 Kjy; gp.g. 4.30 tiu

 Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> a+.<. ngNuuh khtj;ij> 4Mk; xOq;if> 

ntYGs;sptj;j> Nruk; khtj;ij> xNgNrf;fuGu (gFjp)> kw;Wk; fpis 

tPjpfs;.

nfhyd;dht / nts;sk;gpl;ba

1 Vg;uy;; 07 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 mtprhtis tPjpapy; nty;yk;gpl;ba re;jp tiu> nfhl;bfhtj;j re;jp> 

mk;gf`htj;j tPjp> gpuz;bahtj;j> nknfhl nfhnyhd;dht> 

ntd;dtj;j> nfhl;Ltpy (gFjp)> k`Gj;fKt> nlk;gs; tPjp> 

nghy;f`gpl;ba tPjp> rpj;jpuhfhu tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy; 29

 mtprhtis tPjpapy; kPj;njhl;lKy;y re;jpapypUe;J Ng];iyd; tPjp 

re;jp tiu> xUnfhltj;j> et nfsdpGu> uhrk;khNftj;j> k[Pj; 

gpNs];> Y}f]; tj;j> FUdpahtj;j> xUnfhltj;j re;ijf; fl;blj; 

njhFjp> fk;gpnfhl;Lttj;j> ntn`unfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;

Ngypanfhl

1 Vg;uy;; 01 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; khNghyapypUe;J n`e;jiy re;jp tiu> 

n`e;jiy tPjp (gFjp)> FzNrf;fu xOq;if Kj;Juh[ khtj;ij> 

tuyj;JLt tPjp> ntypf;flKy;y tPjp> Fzjpyf;f khtj;ij> 

uh[rpq;f tPjp> nfl;batj;j> ghj;jpkh tPjp> jq;fdj;j tPjp> ehky; 

cad> n`e;jiy re;jp> Mur;rptj;j> J}ttj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy;; 04 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; khNghy la]; md;l; la]; njhopw;rhiyapypUe;J 

rkurpq;f vz;nza; Miy tiu> tp[a tPjp> Ngh;rp la]; khtj;ij> 

khpdh fhh;ld;]; kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Vg;uy;; 22 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fz;b tPjpapy; ENf tPjp re;jpapypUe;J Gifapujf; flit tiu> 

Jl;LnfKD khtj;ij (gFjp)> uQ;rdp tpkyhuhk khtj;ij> 

mNrhf;fhuhk khtj;ij> KUfd;tj;j> gl;ba re;jp> ];Nl\d; tPjp> 

fsdpjp];] khtj;ij> Nf.[P. gPhp]; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 Vg;uy;; 27 K.g. 8.00 Kjy; e.g. 12.00 tiu

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; gioa ePh;nfhOk;G tPjp re;jpapypUe;J n`e;jiy 

re;jp tiu> my;tp]; lTz; kw;Wk; fpis tPjpfs;

k`u

1 Vg;uy;; 06 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 jYg;gpl;ba tPjp> ntbfe;j tPjp> mf;gh; lTd;> Nuh];tpyh fhh;ld;];> 

gs;spatj;j> Jl;LnfKD khtj;ij> vd;NluKy;y> Nehh;ld; gpNs];> 

Nfhd;f`tj;j> muypa fhh;ld;];> rkfp khtj;ij> nguFk;gh khtj;ij> 

= [ae;jp khtj;ij> [{k;kh k];[pj; tPjp> tp[agh khtj;ij> Mde;j 

khtj;ij> Fzhde;j tPjp> guhf;fpuk khtj;ij> tp`hu khtj;ij> kAu 

khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;> jYg;gpl;ba tPjp (gFjp)> ];Nl\d; tPjp> 

uh[rpq;f khtj;ij> = uhFy khtj;ij> nuapy;Nt tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

MNyhf;fgpl;ba tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy;; 20 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 vd;NluKy;y kahd tPjp> uhzp klk tPjp> c];tj;j tPjp kw;Wk; 

xOq;if> tj;jis – k`u tPjp (gFjp)> gpd;dnkj tPjp> rpYkpd 

khtj;ij> kq;fs khtj;ij> nuhgh;l; khtj;ij> nfhq;fpnjhl;l tPjp> 

Gdpj khpahs; tPjp> tpb tPjp> gPhp]; khtj;ij> rd; gpsth; fhh;ld;];> 

nrg];jpad; khtj;ij> Kh;jpDFU khtj;ij> N[hd; fPy;]; 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> yd;rpahtj;j> vd;NluKy;y tPjp> nte;Njrptj;j> 

fhkpdp fUzhuj;d khtj;ij> Gdpj [_l; khtj;ij> kpy;yf`tj;j> 

nrdtpuj;d khtj;ij> fpwp];l; j fpq; tPjp> jYg;gpl;ba tPjp (gFjp) 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Vg;uy;; 27 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 uhfk – fltj;ij tPjp (gFjp)> fphpnkl;bahfhu tPjp> Mrphp khtj;ij> 

g`y fuf`Ky> rhe;jp khtj;ij> nkj tPjp (gFjp)> nlk;gs; tPjp> 

nrd; me;jdP]; khtj;ij> fy;Nuhj tPjp> [arpq;f tPjp> kpj;JUnfy 

khtj;ij> Nfhg;gpatj;j> Nfhg;gpatj;j tPjp> fk;nkj;j tPjp kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

fsdp

1 Vg;uy;; 05 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fz;b tPjp GYf` re;jpapypUe;J fsdp gy;fiyf;fofk; tiu> 

gpuhd;rp]; xOq;if (gFjp)> nfk;g]; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy;; 19 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fz;b tPjpapy; fsdp gy;fiyf;fofj;jpypUe;J Rth;zk`hy; re;jp 

tiu> Yk;gpdp tPjp kw;Wk; xOq;if> nrd; [_l; khtj;ij> ehf`tj;j 

tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Vg;uy;; 26 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 jYfk gioa fz;b tPjp ba+Nuh ,d;l];l;hp]pypUe;J vy;. gp. ngNuuh 

`hl;ntahh; tiu> nfh`tpy tPjp gioa fz;b tPjpapypUe;J 

n[hq;fptj;j re;jp tiu> Kjpad;NryhNftj;j> jYfk Nrh;r; tPjp> 

nuh];tpy; gpNs]; kw;Wk; fpis tPjpfs;

fe;jhd / ntypru

1 Vg;uy;; 04 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; fYJgpl;l re;jpapypUe;J rkurpq;f vz;nza; 

Miy tiu> guhf;fpuk tPjp> Gypdjyuhk tPjp> rpq;` tPjp> N[hh;[; 

khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy;; 04 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> fJYgpl;l re;jp> jg;Nghtduhk tPjp> 

FzNrf;fu khtj;ij> nghUshjhu kj;jpa epiyak; kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

3 Vg;uy;; 07 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Mdpahfe;j tPjp (gFjp)> Nguye;j tPjp (gFjp)> uhfk – k`ghNf tPjp 

(gFjp). `ye;njhOt tPjp> et `ye;njhOt tPjp> mbtp];] tPjp 

(gFjp)> nlk;gs; tPjp> jh;kjhr khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; K.g. 8.00 kzp 

Kjy; gp.g. 5.00 kzp tiu mj;jpahtrpa eph;khz Ntiyfs; kw;Wk; 

guhkhpg;G Ntiyfisr; nra;tjw;F ,yq;if kpd;rhu rig kw;Wk; 

LECO epWtdk; jpl;lkpl;Ls;sjdhy; kpd;rhu tpepNahfk; jilg;gLnkd 

thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

fhyp

1 Vg;uy;; 28

 ngypf`> `phpk;Gu FWf;F tPjp> njj;Jnfhl> aNrhjuhtj;j> 

fkNftj;j> N[hrg;tj;j> nghpNftj;j> mdfhhpf jh;kghy khtj;ij 

(gFjp)> Njrpa tPlikg;Gj; jpl;lk;> yGJt> `phpk;Gu tPjp (gFjp)> 

fuhg;gpl;ba> ikjpNg 1k;> 2k; kw;Wk; 3k; xOq;iffs; kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 Vg;uy;; 28

 `phpk;Gu tPjp (gFjp)> ePh;g;ghrd tpLjpfs; kw;Wk; fpis tPjpfs;

fSj;Jiw

1 Vg;uy;; 01

 gphpntdh tPjp> k`tpfhu tPjp> ntynfju> rpj;Jk;nrtd> cltj;j 

tPjp> ehtpd;d – khty> `guyf`ye;j> kahd tPjp> thbatj;j 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy;; 01

 nkhud;JLt tPjp (gFjp)> Nrh;fpAyh; tPjp (gFjp)> g];kd; re;jp> kj;jpa 

tPjp> jpg;ngj;j tPjp> N`dnjhl;l> cLfy;y tPjp> jyjhtj;j tPjp 

kw;Wk; xOq;if> fhkpdp tPjp> Ntufk tPjp> nfh`{Nkhy tPjp> 

my;tp]; ngh;dhz;Nlh khtj;ij> nff;Fznjhl;l tPjp> fq;fhuhk 

tPjp> Nghjpuh[ khtj;ij> Fzjpyf;f tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> 

nkj;jhde;j khtj;ij> Nfhzf` tPjp> nkhuj;Jt tPjp> k`tpfhu 

tPjp> nlk;gs; xOq;if> `guf`ye;j tPjp> tp[a tPjp> kahd tPjp> 

Mhpatd;r khtj;ij> jp];] tPjp> tpj;ahy tPjp> = yq;fhuhk tPjp> 

my;gh;l; Fzjpyf;f tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;;

3 Vg;uy;; 01

 fhyp tPjpapy; nkhy;ypnfhlapypUe;J jy;gpl;ba ghyk; tiu> 

fpukrq;th;jd tPjp> cghyp khtj;ij> jk;gpafk> flw;fiu tPjp> = 

tpf;fpuk tPjp> tre;juhuhk tPjp> rKj;u khtj;ij> FNu tPjp> Nrh;r; 

tPjp> mf;d]; FNu khtj;ij> vk;.<.FNu khtj;ij> nrd;. ngl;hpf; 

khtj;ij> Nuh]; fhh;ld;> tp[l tPjp> ];Nl\d; tPjp> ghypfh 

tpj;jpahya tPjp> nkhud;JLt tPjp (gFjp); Nrhgpj;j khtj;ij> 

jh;khuhr;rp khtj;ij> k`pe;jhuhk khtj;ij> Nrh;r; tPjp> tuhfk tPjp 

(gFjp)> my;gl; Fzjpyf;f khtj;ij> jyjhtj;j tPjp> jyjhtj;j 

xOq;if> a+.rp. tPlikg;Gj; jpl;lk;> uj;ehaf;f tPjp> cghyp khtj;ij 

(gFjp)> kj;jpa tPjp (gFjp)> kj;jpa xOq;if> clf`gj;Jt tPjp> 

n`hypNl hpNrhl; tPjp> jpg;ngj;j tPjp> fhkpdp tPjp> nfhd;ntd;l; tPjp> 

tpNtfhuhk tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 Vg;uy;; 01

 fhyp tPjp nkhy;ypnfhlapypUe;J tpj;ahkq;fl tiu> ruzjp];] 

khtj;ij> jPuzfe;j khtj;ij> nghn`hj;juKy;y> rpj;jhNyg;g tPjp> 

,y. 01 ];Nlrd; tPjp> t];fLt> fue;jf` tPjp> rhypkh N`hl;ly; 

tPjp> rq;fhde;j khtj;ij> gdhg;gpl;ba tPjp (gFjp)> Nrh;fpa+yh; tPjp 

(gFjp)> nfhygltj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

mYj;fk

1 Vg;uy;; 07

 kj;Jfk tPjp (gFjp)> kp`phpngd;d tPjp> kpypl;lhp tpjp> kPdhr;rpfe;j> 

Gjpa tPjp> gpujhd tPjp> kd;#h; khtj;ij> N\f; ng];rp khtj;ij> 

FUe;jtj;j tPjp> fbatj;j> gj;jpuh[nfhl> gf`tj;j khh;fl; tPjp> 

jh;fh efh;> n[k; tPjp> mk;gf` re;jp> itj;jparhiy tPjp> rkfp 

khtj;ij> khpf;fhh; tPjp> nlk;gs; tPjp> rk;rk; khtj;ij kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 Vg;uy;; 07

 fhyp tPjpapypUe;J mYj;fk nghyp]; epiyak; tiu> nge;Njhl;il 

ghyk;> fNdfk tPjp (gFjp)> Gifapuj epiya tPjp> fNdnfhl tPjp> 

ntypg;gd;d tPjp (gFjp)> itj;jparhiy tPjp> kj;Jfk tPjp (gFjp)> 

nuapy;Nt mtd;a+> rhtpah tPjp. Nyhl;l]; tPjp> =gj;jp tPjp (gFjp) 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

nkhul;Lt

1 Vg;uy;; 23

 N[hd; nuhl;hpNfh khtj;ij> rphpgu nkdpNf Gu (gFjp)> gz;lhuehaf;f 

tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

ghze;Jiw

1 Vg;uy;; 01

 fhyp tPjpapy; ghze;Jiw nfhtpNrth epiyj;jpypUe;J jy;gpl;ba 

ghyk; tiu> netpy; ngNuuh khtj;ij> neYk; khtj;ij> rKj;u 

khtj;ij> = nkj;jhde;j tPjp> nrha;rh tPjp (gFjp) ghypf;fh tPjp> 

fy;ntl;b Nkhju tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> rq;fhde;j tPjp> NghjpUf;fhuhk 

tPjp> md;dhrpfl khtj;ij> nkjnty tPjp> [ae;jp khtj;ij> [{gpyp 

tPjp> N[hd; fPy;]; tPlikg;Gj; jpl;lk;> rPyhde;j tPjp> nuhgh;l; rpy;th 

khtj;ij> kPf`Nfhtpy; tPjp> ny];yp Fzth;jd khtj;ij> 

];Nl\d; tPjp> gphpntdh tPjp> ypypad; rpy;th khtj;ij> 

cNghrpj;jpuhk tPjp> ruzghy khtj;ij> `pf;f`tj;j> nkjgd;ry 

tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfnry;tj;j

1 Vg;uy;; 21

 jpf;fy tPjp (gFjp)> Mjk; nghu];l; (gFjp)> nghJNrth khtj;ij> 

Nrh;fpAyh; tPjp> Ky;ngd;dtj;j> fk;nkj;j tPjp> nrd; Md;]; 

xOq;if> jf;\yh tPjp> uj;Jgs;spa tPjp> tj;jy;nghy tPjp> 

nfnry;tj;j efuk;> [k;Gf];tj;j tPjp> njhl;ltj;j tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;
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t/g RahjPd njhiyf;fhl;rp Nrit

2022 Mz;Lf;fhd tpepNahf];jh;fis 
gjpT nra;tjw;fhd kPs; mwptpj;jy;

t/g RahjPd njhiyf;fhl;rp Nritf;F 2022 

Mz;Lf;fhf tpepNahf];jh;fis njhlh;e;Jk; 

gjpT nra;tjw;fhd tpsk;guk; 2022.03.29Mk; 

jpfjp 'Daily News" gj;jphpifapYk; RahjPd 

njhiyf;fhl;rp Nritapd; cj;jpNahfg+h;t 

,izajskhd (www.itn.lk)a pYk ; 

ntspaplg;gl;lJ.

2022 Mz;Lf;fhd tpepNahf];jh;fshf gjpT 

nra;a tpUk;Gk;> gjpT nra;ag;gl;l th;j;jf 

epWtdq;fs; kw;Wk; egh;fs; 'Daily News" 
gj;jphpif my;yJ RahjPd njhiyf;fhl;rp 

Nritapd; cj;jpNahfg+h;t ,izajskhd 

(www.itn.lk)apy; ntspaplg;gl;Ls;s chpa 

tpsk;guj;jpw;fika gjpT nra;a eltbf;if 

vLf;FkhW mwpaj;jUfpd;Nwhk;.

,jw;F Kd;ida tpsk;guj;jpw;fika 2022Mk; 

tUlj;jpw;fhd tpepNahf];jh;fshf gjpT 

nra;Js;Nshh; kPz;Lk; jk;ik gjpT nra;a 

mtrpakpy;iy.

Nkw;$wpa tpepNahf];jh;fis gjpT 

nra;tjw;fhd tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; 

jpfjp 2022.04.30 cld; KbtilAk;.

jiyth;>

t/g RahjPd njhiyf;fhl;rp Nrit>

tpf;ukrpq;fGu> gj;juKy;y.

2 Vg;uy;; 21

 re;jputf;f tPjp> njhl;Lnghy tPjp> Rfe;j xOq;if> rkfp khtj;ij> 

rhtpah tPjp> m[;kPh; khtj;ij> ghnry; khtj;ij> fhyp tPjpapy; 

gs;spKy;y re;jpapypUe;J rhpf;fKy;y re;jp tiu> Mjk; nghu];l; 

(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

nghuny];fKt
1 Vg;uy;; 04 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 j`k; khtj;ij> nfh`pynfhl;Lt> N`dnfju tPjp (gFjp)> ey;yj;j> 

fl;Lthty tPjp> itj;jparhiy tPjp> jhg;gtj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy; 23

 nfhOk;G tPjpapy; [P. vr;. ngNuuh khtj;ij> gioa nf];ght tPjp> 

uj;jpdgpl;ba tPjp (gFjp)> 1Mk; kw;Wk; 2Mk; xOq;iffs;> nfhtpfk; 

gpNs];> ngNuuh khtj;ij> jpTy;gpl;ba> nfhOk;G tPjpapy; jpTy;gpl;ba 

re;jpapypUe;J ngg;gpypahd tiu> nlk;gps; tPjp> tp`hu khtj;ij> 

kAu khtj;ij> Nrhkuj;d khtj;ij (gFjp) Nghjpuh[ khtj;ij> 

ngg;gpypahd re;jp> ngg;gpypahd xOq;if> #hpaky; khtj;ij> 

`pf;f`tj;j> tPuNrf;fu khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Vg;uy; 23

 nj`ptis tPjp> kahd tPjp (gFjp)> NjthyKy;y> rhk khtj;ij> 

1k; xOq;if> ghlrhiy xOq;if> nuhgh;l; my;tp]; khtj;ij> &gd; 

ngNuuh khtj;ij> ghry; khtj;ij (gFjp)> mNguj;d khtj;ij> 

kahd tPjp> gpl;lty tPjp> 1Mk; kw;Wk; 2Mk; xOq;iffs;> mk;gtj;j> 

nfhOk;G - gpypae;jiy tPjp (gFjp)> tp`hu khtj;ij> Nrhkuj;d 

khtj;ij> nahTd; khtj;ij> muypa khtj;ij> [a khtj;ij> 

nj`ptis tPjp (ngg;gpypahd)> rphpky; khtj;ij (gFjp)> tp`hu 

khtj;ij (ngy;yd;tpy)> kAu khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 Vg;uy; 23

 Nyf; tPjp> guhgfhu khtj;ij (gFjp)> [a khtj;ij> jy;f];tj;j 

tPjp> X.gP. ngNuuh khtj;ij> Nue;jtj;j tPjp> rkughy khtj;ij 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 Vg;uy; 23

 gphpntd tPjp> fpuhkrq;th;jd tPjp> vk;gpy;ytj;j tPjp> Nyf; tPjp 

(gFjp)> vnfhltj;j tPjp> muypa khtj;ij> rkd; khtj;ij> eph;kyh 

khtj;ij> neYk; khtj;ij> fl;Lthty tPjp 1Mk; kw;Wk; 2Mk; 

xOq;iffs;> 10Mk;> 11Mk;> 12Mk;> 13Mk;> 14Mk;> 15Mk; kw;Wk; 

16Mk; xOq;iffs;> gnuhggu khtj;ij (gFjp)> rkfp khtj;ij 

(gFjp)> gNuhgfhu khtj;ij> gioa nf];Ngt tPjp (gFjp)> mNguj;d 

khtj;ij (gFjp)> Nue;jtj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfhl;bfhtj;j
1 Vg;uy;; 05

 nfhl;bfhtj;j – Ibvr; tPjp> ky;Gu> gl;lye;jN`d> ehf`tj;j tPjp 

(gFjp)> njy;f`tj;j tPjp> fy;nfhl;Lt tPjp> nfhul;Lt tPjp> 

k`tj;j tPjp> Ibvr; re;jp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy;; 05

 me;jpN`d tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Vg;uy;; 24

 Ibvr; tPjp (gFjp)> khzpf;fKy;y (gFjp)> ey;yN`d> Nghf` re;jp> 

f[_f`tj;j> gl;lye;jN`d kw;Wk; fpis tPjpfs;

Ngypanfhl
1 Vg;uy;; 28

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; Gjpa ENf tPjp re;jpapypUe;J nlhNahl;lh yq;fh 

tiu> Jl;L nfKD khtj;ij (gFjp)> UDA tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

nfhlf;fJUtj;j> njyq;fghj;j tPjp> = tpf;fpuk khtj;ij> ntyp 

ghu> tpkyh rpwpth;jd khtj;ij> (gFjp)> fy;ahzp khtj;ij kw;Wk; 

xOq;if (gFjp)> xypaKy;y> = Rjh;khuhk tPjp> Ngh;s; ghh;f;> nrd; 

Nkhp]; tPjp> nlk;gs; tPjp (gFjp)> nrd; nrg];jpad; khtj;ij> 

my;tp]; lTd; tPjp> n`e;jiy tPjp ePh;nfhOk;G tPjpapypUe;J 

,yq;if kpd;rhu rig tiu> gioa ePh;nfhOk;G tPjp> N`f;fpj;j tPjp 

kw;Wk; xOq;if> nrd; Md;]; Nrh;r; tPjp fpis tPjpfs;

2 Vg;uy;; 28

 Gjpa ENf tPjp> Jl;LnfKD khtj;ij (gFjp)> fz;b tPjpapy; ENf 

tPjp re;jpapypUe;J Gjpa fsdp ghyk; tiu> Rt];jpf;fh fhh;ld;];> 

gioa ENf tPjp> nef;Nuhjuhk tPjp> njy;fe;Njtj;j> ePh;nfhOk;G 

tPjpapy; Gjpa fsdp ghyj;jpypUe;J Ngypanfhl Gjpa ENf tPjp re;jp 

tiu kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Vg;uy;; 28

 Jl;LnfKD tPjp kw;Wk; xOq;if> Gjpa ENf tPjp> gioa ENf tPjp> 

ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> kPf`tj;j tPjp> kphp];tj;j xOq;if> = 

Qhduj;d khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

 fsdp
6 Vg;uy;; 03

 gioa fz;b tPjp (gFjp)> Eq;fk;Knfhl> nghJ ngnj]> [fj; 

khtj;ij> Rjh;\d khtj;ij> `k;gl;Lnty;nfhl> N[hrg; tj;j> 

Fl;lk;nghf;Fz tPjp> NghjpUf;fhuhk tPjp> rgukhJ gpNs];> 

fy;njhl;l gpNs];> tuhnfhltj;j> ngsj;j epiya tPjp> Rfjhuhk 

tPjp> rpq;fhuKy;y> [ae;jp khtj;ij> fsdpjp];] khtj;ij> 

kpy;yf`tj;j> fsdrpwp khtj;ij> tpfhu khtj;ij> Nfhk]; 

khtj;ij> fy;ahzp khtj;ij> nghy;N`d tPjp> tp`hu kfhNjtp 

tPjp> kFy;f`tj;j> jp];] khtj;ij> nfKD khtj;ij> ckfpypa 

khtj;ij> nghy;N`d tPlikg;Gj; jpl;lk;> nlk;gps; tPjp> 

Kzky;f`htj;j> gpafk tPjpapy; nfhl;lq;f`njhl;Lnghy 

re;jpapypUe;J nfh`tpy tPjp re;jp tiu> nfh`tpy tPjpapy; gpafk 

tPjp re;jpapypUe;J tp`hu khtj;ij re;jp tiu> kypaNjt khtj;ij> 

vk;.<. ngNuuh khtj;ij> Njf;ftj;j> tpfhu khtj;ij (gFjp)> 

Nfhkp]; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;.

fe;jhd / ntypru
1 Vg;uy;; 10

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; itj;jparhiy re;jpapypUe;J fe;jhd Nrh;r; 

tiu> Mdpahfe;j kUj;Jtkid tPjp> nrd; [_thk; khtj;ij> 

ghj;jpkh tPjp> nrd; [_l; khtj;ij> rkuehaf;ftj;ij> gioa BMh;X 

tPjp> Ithp fhh;ld;]; kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy; 10

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; fe;jhd efuj;jpypUe;J hpyTy;y tiu> Nrh;fpa+yh; 

tPjp> ghj;jpkh tPjp> njNurh tPjp> njtl;njhl;Lnghy tPjp> 

neJUgpl;ba> Nghf`njhl;Lnghy tPjp> nrg];jpad; tPjp> [_l; tPjp> 

gpNah khtj;ij> Ngdnll; tPjp> [arpq;f tPjp> epthr khtj;ij> 

`y;Ng khtj;ij> fNzKy;y tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Vg;uy; 10

 hpyTy;y re;jp> gd;jypad; khtj;ij> rkfp khtj;ij> re;jruz 

khtj;ij> njNurh tPjp (gFjp)> ePh;nfhOk;G tPjpapy; epthr khtj;ij 

re;jpapypUe;J hpyTy;y re;jp tiu kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 Vg;uy;; 10

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; itj;jparhiy tPjp> nkhuhtj;j tPjp> ehnfhl 

Nrh;r; tPjp> Mdpahfe;j khtj;ij> nrd; Athd; tPjp> nrd; gphp[l; 

khtj;ij> rkfp khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> nkjnfhl tPjp> 

vyh`ptj;j tPjp> nfhd;td;l; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 Vg;uy;; 10

 Nguye;j tPjp (gFjp)> [a#hpa tPjp> [arkUfk tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

Mdpahfe;j itj;jparhiy> ePh;j; jhq;fpf; NfhGuk; tPjp> fNzKy;y 

tPjp> Gifapuj epiya tPjp> nrd;. me;jdP]; khtj;ij> ghy#hpa 

khtj;ij> nrd; Nkhp]; `y;Ng khtj;ij> FUNftj;j (gFjp)> b kn]

ndl; tPjp> fNdKy;y Nrh;r; tPjp> [ae;jp khtj;ij> [arphpfk> nlk;gs; 

tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> fg;Gtfu tPjp> gl;lfk tPjp> cYNghuz tPjp> 

rhe;j khpah tPjp (gFjp)> ntypFUe;Jtj;j> gl;lfk tlf;F> fy;ngk;k 

tPjp> NjhyN`d tPjp> vf;]j; khtj;ij> nghy;gpj;jpKf;fyhd tPjp 

(gFjp)> <]f;N`d tPjp> khh;bd; tPjp> kahd tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

[h - vy
1 Vg;uy;; 10

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; [h-vy nfhkh;\y; tq;fpapypUe;J hpyTy;y re;jp 

tiu> gl;lfk tPjp> lTz;Tl;> nrd; Md;]; tPjp> fg;Gtj;j ];Nl\d; 

tPjp> Ngh;rpa]; ghh;f; kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Vg;uy;; 29

 gKZfk tPjp (gFjp)> nfhd;td;l; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> tPjp ghij> 

t`hl;bafk> [agpNukp khtj;ij> ntyp`pe;j tPjp> rpukjhd 

khtj;ij> ntyd;ild; ngNuuh khtj;ij> neYk;tpy tPjp> nuh[]; 

khtj;ij> `Pd; vy tPjp> f[{f];nfhnly;y> fk;nkj tPjp> jhuFypa 

tPjp> Nkhjutpynfhl> epj`]; khtj;ij> fyvypa tPjp> RJnty;y 

tPjp> nrg];jpad; ngNuuh khtj;ij> gPhp]; ngNuuh khtj;ij> kL 

Nrh;r; tPjp> kpy; tPjp> Rth;z`d;r tpyh> neYk;tpy tPjp> 

jz;Lfk;ngUt> jPg;gpfhfk> Nghjpuh[ khtj;ij> ,e;njtpl;ba> 

,e;njtpl;ba tPjp> Nyf; rpl;b> gpu[hkhjhy tPjp> uzrpq;f tPjp> 

nfdy; tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> Ky;ytj;j> Ntty Nrh;r; tPjp> Ntty 

kahd tPjp> nrd; N[hrg; th]; khtj;ij> Rfe;j khtj;ij> [{gpyp 

khtj;ij> nrd; jpNurh khtj;ij> nrd; Nrtpah; tPjp> ntypfk;gpl;ba 

tPjp> hPl;lh khtj;ij> k`tj;j tPjp> njhl;ltj;j tPjp> vnfhltj;j> 

fyvypa> nrha;rh tj;j> nrd; Md; khtj;ij> nrd; me;jdP]; 

khtj;ij> vf;fKj;J khtj;ij> ghj;jpkh gpNs];> FSN`d> thrdh 

gpNs];> [a#hpa khtj;ij> ntypFWJtj;j> me;Njhdp [atHjd 

khtj;ij> gpufj;jp khtj;ij> = [a khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> 

kp`pe;J khtj;ij> neJUgpl;ba tPjp> ghj;jpkh khtj;ij> thrdh 

gpNs];> nfKD khtj;ij> fg;gpj;jhtj;j> rkfp khtj;ij> Nrhtp]; 

khtj;ij> fy;vypa> thyhd Nrh;r; tPjp> tyhd kahd tPjp> 

RJnty;y tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;.

3 Vg;uy;; 29

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; Jnly;yapypUe;J jz;Lfk ghyk; tiu> 

t`l;lbafk (gFjp)> jz;Lfk> fkNf nty;y> tPjp> my;gh;l; ngNuuh 

khtj;ij> rpq;fs tPjp> Njthy tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 Vg;uy;; 29

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; nj`pafj;j tPjp re;jpapypUe;J jz;Lfk ghyk; 

tiu> nj`pafj;j> clkpl;l tPjp> mytj;Jgpl;ba tPjp> Flh 

`f;nghy tPjp> clkpl;l> k`tj;j tPlikg;Gj; jpl;lk;> FUNrtj;j 

tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 Vg;uy;; 29

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; Jnly;y re;jpapypUe;J [h-vy nfhkh;\y; tq;fp 

tiu> gioa ePh;nfhOk;G tPjp> kpDtq;nfhl tPjp> fk;nkj;j tPjp> 

nrd; Nrtpah; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> fgyfe;j tPjp> fe;Njtj;j tPjp> 

gpypg; ngNuuh khtj;ij> [h-vy efuk; (gFjp)> gioa ePh;nfhOk;G 

tPjp (gFjp)> uj;ehaf;f gq;fsht tPjp> fpwp];l; j fpq; tPjp kw;Wk; 

fpis tPjpfs;.

vjph;ghh;j;j fhy Neuj;jpy; kpd; jilfs; nraw;gLj;jg;glhky; ,Uf;fyhk;. 

vdNt thbf;ifahsh;fs; ,e;j ,uj;Jr; nra;jiy jhq;fpf; nfhs;Sk;gb 

jaTld; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwhh;fs;.

jpl;lkplg;gl;l Ntiyfs; Kbtile;jTld; kpd;rhuk; tpepNahfj;ij 

kPz;Lk; toq;f eltbf;if vLf;fg;gLk; vd;gJld; kpd;fk;gp ,izg;G 

topfspy; ve;NeuKk; kpd;rhuk; gha;tjhf fUJq;fs;.

,e;j kpd;jilfs;; kw;Wk; jpl;lkplg;gl;l kpd;jilfis ,uj;Jr; nra;tjdhy; 

Vw;gLk; midj;J mnrsfhpaq;fSf;fhfTk; ehk; tUj;jj;ij 

njhptpf;fpNwhk;.

nraw;ghl;Lg; gphptpd; jiyth;>

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;>

411> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

njhiyNgrp: 011 2371625

Jhpj ,yf;fk;: 1910

Nkw;Fwpg;gpl;l jfty;fs; www.leco.lk vDk; vkJ ,izajsj;jpYk; 

fpilf;fj;jf;fjhfTs;sd.

mw;Nwhzpj; jj;Jtg; 

gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

nfhOk;G-5 nghy;`q;nfhl tPjp> ,y. 

22/246 ,y; trpf;Fk; J\;ke;jFkhu 

gj;kNjt fud;dhnfhl (Nj.m.m.,y 

602780589x) Mfpa vd;dhy; 

ENfnfhl Nfhl;Nl tPjp ,y. 301A 
,y; trpf;Fk; n\ud; jtPe;jpu 

#hpahuhr;rp (Nj.m.m.,y. 600711482V) 
vd;gtUf;F toq;fg;gl;l mw;Nwhzpj; 

jj;Jtg;gj;jpu ,y 2149> 2016.05.10 

,y tp[pj;kPfhtj;j rl;lj;juzpahy; 

vOjg;gl;l mw;Nwhzpj; 

jj;Jtg;gj;jpuj;ij 2022.03.25 jpfjp 

Kjy; ,uj;Jr; nra;tjhf ,j;jhy; 

mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; Jg;GuT Nritf;fhf tpiykDf; Nfhuy;
nfhOk;G 08> nlhf;lu; ldp];lu; b rpy;th khtj;ij> ,yf;fk; 118 ,y; mike;Js;s 

murhq;f mr;Rj; jpizf;fs tstpy; Kd;nkhopag;gLk; ,lq;fs; njhlu;gpy; Jg;GuT 

Nritia Nkw;nfhs;tjw;F fPOs;s Njitfis g+u;j;jp nra;fpd;w mq;fPfupf;fg;gl;l 

tpiykDjhuu;fSf;F khj;jpuk; Xu; Mz;L fhyj;jpw;fhf (2022/ 2023) Njrpa 

Nghl;buPjpahd tpiykDf; Nfhuypd; fPo; 2022.03.29 Mk; jpfjp njhlf;fk; tpiykD 

Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

,jw;fhf cq;fshy; g+u;j;jp nra;a Ntz;ba mbg;gil jifikfs; gpd;tUkhW.

1.  tu;j;jfg; ngau; gjpT nra;jy; fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; NkYs;s Nritf;fhf gjpT 

nra;jpUj;jy;.

2.  murpd; mikr;Rfs;> jpizf;fsq;fs; kw;Wk; mq;fPfupf;fg;gl;l epWtdq;fSf;F 

Jg;GuT Nrit toq;fy; njhlu;gpy; Kd;epge;jidahf Fiwe;jJ 03 Mz;Lfs; 

mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL> jw;NghJk; mt;thwhd epWtdq;fSf;F 

Nrit toq;Fk; epWtdk; xd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (fUj;jpy; nfhs;sTk; - 

Nfhupf;if fbjj;Jld; NkYs;s ,yf;fk; 1> 2 jifikfis Fwpg;gpLk; Fwpj;j 

rhd;wpjo;fspd; cWjp nra;ag;gl;l epow;gpujpfis ,izj;J mDg;g Ntz;Lk;)

 ngWifapd; ngau; -  murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpw;F Jg;GuT 

Nritia elj;jpr; nry;yy;.

 tpiykDf; Nfhuy; ,Wjpj; jpfjp - 2022.04.12

 xg;ge;j ,yf;fk; - DGP/OS/04/Clean.S./2022-2023
 tpiykD jpwg;gJ - 2022.04.12 gp.g. 2.00

3.  tpiykDf;fs; njhlu;gpy; Mtzq;fis toq;Feupd; Kftup mr;rplg;gl;l 

fbjj; jhspy; vOj;J%y Nfhupf;if tpLj;J> fPOs;s Kftupapy; mike;Js;s 

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; NtW toq;fy; gpuptpy; ,Ue;J thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. mjw;fhf 

kPsspf;fg;glhj 2>500.00 &gh itg;Gj; njhif xd;iw murhq;f mr;rfj; jiytuplk; 

,yq;ifapd; nry;Ygb ehzakhd &ghtpy; nrYj;jp gw;Wr;rPl;il rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gNjhL> tpiykDf;fis epiwT nra;Ak; jpfjpf;F Ke;ija jpdj;jpd; 

gp.g. 2.00f;F Kd;du; Fwpj;j Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

4.  2022.03.29 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.11 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 

10.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu jpizf;fsj;jpd; NtW toq;fy; gpuptpy; Fwpj;j 

ngWif Mtzq;fis fl;lzk; nrYj;jhJ guPl;rpj;J ghu;f;f KbAk;. 

5.  Kiwahf g+u;j;jp nra;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l ngWif tpz;zg;gq;fis Fwpj;j 

jpfjpapy; Fwpj;j Neuk; Kbtjw;F Kd;du; fPOs;s Kftupf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;GtJ my;yJ jpizf;fsj;jpy; NtW toq;fy; gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s 

tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltij Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. ngWif Mtzq;fis 

,Lfpd;w ciwapd; ,lJ Nky; %iyapy; ngWifapd; ngaiu Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. cq;fsJ tpiykDf;fis rku;g;gpf;fpd;w ciwapy; “murhq;f mr;Rj; 

jpizf;fs Jg;GuT Nritf;fhd tpiykD 2022/ 2023” vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.                

6.  2022.04.12 Mk; jpfjp gp.g. 02.00f;F tpiykDf; Nfhuy; KbTWtNjhL> me;j 

Neuj;jpNyNa jpwf;fg;gLk;.

7.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2022.04.04 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F jpizf;fs 

tstpy; ,lk;ngWk;.

8.  Nkyjpf tpguq;fs; thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 njhlf;fk; gp.g. 3.30 

tiu fPOs;s Kftupapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mYtyfj;jpy; NtW toq;fy; gpuptpy; 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;

,yf;fk; 118> nlhf;lu; nldp];lu; b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G 08

2022.03.29

njhiyNgrp: 0112673311/ njhiyefy;: 011 2698653

,izajsk; www.documents.gov.lk
kpd;dQ;ry;: othersupplydgp@gmail.com           

ngWif mwptpj;jy;

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;
N-39

RgPl;rj;jpd; Nehf;F nfhs;if 

gpufldj;ij cz;ikahf;fp

Nkil ehlfj; Jiwf;F toq;Ffpd;w

Njrpa kuGupikfs;> mUq;fiyfs; kw;Wk; fpuhkpa rpw;g fiyQu; Nkk;ghl;L mYty;fs; 

,uh[hq;f mikr;R Clhf ltu; kz;lg muq;f kd;wj;jpw;F fpilf;fpd;w jpiwNrup 

xJf;fPl;bd; mbg;gilapy; ,e;jf; fhg;GWjpj; jpl;lk; nraw;gLj;jg;gLk;. ,e;jf; fhg;GWjpj; 

jpl;lj;jpw;F cs;slf;fg;gLtjw;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;l Nkil ehlfj; Jiwapy; 

<Lgl;Ls;s ,yq;if Nkil ehlff; fiyQu;fsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

ehlf vOj;J

xg;gid

xspa+l;ly;

ehlf ,ir

ehlfj; jahupg;G

eld mikg;G

Mil tbtikg;G

muq;F Kfhikj;Jtk;

,af;fk;

gpd;dzp jahupg;G

ebg;G

(Xu; Mz;Lf;F khj;jpuk; ngw;Wj; jUfpd;w ,e;jf; fhg;GWjpj; jpl;lj;jpw;fhf gadhspfsplk; 

,Ue;J ve;j xU gzKk; mwtplg;gl khl;lhJ)

fhg;GWjpia ngw;Wf;nfhs;tjw;F Njitahd jifikfs;

1. midj;J tpz;zg;gjhuu;fSk; 35–75 taJf;F ,ilg;gl;ltuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

2.  ,yq;ifapd; fiyj; Jiwia tskhf;Ftjw;fhf KOikahf mu;g;gzpg;Gr; nra;j 

75 taJf;F Fiwthd Nkil ehlfj; Jiwapy; <Lgl;Ls;s fiyQu; xUtuhf 

cWjp nra;a KbAkhd> fiyQuhf ,Uj;jy;.

3.  tpz;zg;gpf;Fk; jpfjpf;F Fiwe;jJ 10 Mz;Lfs; Nkil ehlfj; Jiwapy; Neubahf 

nraw;gl;bUg;gJ my;yJ nraw;gl;L tUk; fiyQuhf ,Uj;jy;. 

4.  Nkil ehlfj; Jiwapd; fiyQu; xUtuhf fpuhk cj;jpNahfj;ju;> fyhrhu 

cj;jpNahfj;ju; kw;Wk; gpuNjr nrayhsupdhy; cWjp nra;J tpz;zg;gj;ij 

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

5.  fle;j Mz;by; nraw;gl;l ltu; kz;lg muq;f kd;wj;jpd; %yk; nraw;gLj;jg;gl;l 

fhg;GWjpj; jpl;lj;jpw;F cs;slf;fg;glhj fiyQu;fs; Nghd;W murhq;fj;jpd; VNjDk; 

epWtdk; xd;wpy; fiyj; Jiwf;fhf toq;fg;gLfpd;w VNjDk; epjp cjtpia 

ngw;Wf;nfhs;shj fiyQu;fSf;F Kd;Dupik mspf;fg;gLk;. 

cq;fsJ KOg; ngau;> Kftup> taJ> njhiyNgrp ,yf;fk; kw;Wk; kpd;dQ;ry; Kftup 

Mfpatw;iw cs;slf;fpa tifapy; NkYs;s jifikia cWjp nra;tjw;F 

rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; cq;fshy; g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gk; xd;iw 2022 Vg;uy; 

khjk; 29 Mk; jpfjpf;F Kd;du; gzpg;ghsu; ehafk;> ltu; kz;lg muq;f kd;wk;> 

nrsrpwpgha> ,y. 123> tpN[uhk khtj;ij> nfhOk;G 07 vd;w Kftupf;F fpilf;FkhW 

gjpTj; jghypy; my;yJ iffshy; nfhz;Lte;J xg;gilg;gjw;F eltbf;if vLf;Fk;gb 

mwpaj;jUfpNwhk;.

(tpz;zg;gj;ij ,Lk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “ltu; jpBu; tpgj;J kw;Wk; 
kUj;Jtf; fhg;GWjp – 2022/ 23” vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.) NkYk; tpguq;fs; 

Njitnadpy; 11-2682134/ 011-2682324 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fis miog;gjd; %yk; 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

gzpg;ghsu; ehafk;

ltu; kz;lg muq;f kd;wk;

nrsrpwpgha> ,y. 123> tpN[uhk khtj;ij

nfhOk;G 07

ltu; kz;lg muq;f kd;wk;

Njrpa kuGupikfs;> mUq;fiyfs; kw;Wk; fpuhkpa rpw;g fiyQu; Nkk;ghl;L 

mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R.      

ltu; jpBu; tpgj;J kw;Wk; kUj;Jtf; fhg;GWjp - 2022/ 23
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tpiykDf;fSf;fhd 
miog;G

Rfhjhu Nrit gzpg;ghsu; mYtyfk; - rg;ufKt

rg;ufKt khfhzj;jpy; cs;s kUj;JtkidfSf;F 

kUj;Jt kw;Wk; njhopy;El;g cgfuzq;fis toq;fy;> 

tpepNahfk;> epWTjy; kw;Wk; nraw;glitj;jy;

fPo; Fwpg;gplg;gl;l cUg;gbfspd; toq;fy;> tpepNahfk;> epWTjy; kw;Wk; 

nraw;glitj;jYf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; 

,Ue;J Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpd; rhu;gpy; rg;ufKt khfhz> 

Rfhjhu Nrit gzpg;ghsu; mYtyf> ngWiff; FO> jiytupdhy; 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. tpiykDf;fs; 

Vw;gJ 2022 Vg;uy; 20 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F %lg;gLk;. 

,y. cUg;gb msT
Mtzf; 

fl;lzk; &gh

tpiykD 

gpiz 

ngWkjp &gh

kUj;Jt cgfuzk;

01  Chemotherapy Isolator 01

5000.00
(xt;nthU 

cUg;gbf;Fk;)

113,000.00

02
 Cold Centrifuge (Micro 
 Centrifuge)

01 20,000.00

03  X Ray with Digital Panels 01 300,000.00

04
 Endoscope (Gastroscope &
 Colonoscope)

03 7,650,000.00

05
 Air Purification Systems 
 (Air Sterilizer / Disinfection
 Unit)

15 338,000.00

06
 Tissue Processor (300
 Cassettes)

01 105,000.00

07
 Portable Neonatal Ventilator
 (with NIV)

02 140,000.00

08
 Point of Care (Cardiac
 Biomarkers)

05 38,000.00

njhopy;El;g cgfuzk;  

09 efy;gpujp ,ae;jpuk; 25

5000.00
(xt;nthU 

cUg;gbf;Fk;)

90,000.00

10 gy;Y}lf jpiungUf;fpfs; 26 60,000.00

11 ghu;Nfhl; mr;Rg;nghwpfs; 34 30,000.00

12
nlhl; nkl;u pf ;]; 

mr;Rg;nghwpfs;
04 12,000.00

13 Nyru; mr;Rg;nghwpfs; 21 15,000.00

14
,d;f; n[l; (1 ,y; 3) 

mr;Rg;nghwpfs;
05 6,000.00

15 Lg;Nsh ,ae;jpuk; (A3) 04 75,000.00

16 njhiyefy; ,ae;jpuk; 02 1,000.00

17 kbf; fzpdpfs; 110 275,000.00

18 Nkirf; fzpdpfs; 40

5000.00
(xt;nthU 

cUg;gbf;Fk;)

100,000.00

19 Online UPS 1kVA 03 3,500.00

20  Online UPS 2kVA 05 10,000.00

21  Online UPS 3kVA 02 3,500.00

tpiykDjhuu; rk;ge;jg;gl;l ,ae;jpuq;fSf;fhf mq;fPfupf;fg;gl;l 

toq;Feuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;. 

Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; fPo; jug;gl;Ls;s Kftupapy; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu 2022 Vg;uy; 19 Mk; 

jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; ,y. 75> ju;kghy khtj;ij> ,uj;jpdGup 

vd;w Kftupapy; Rfhjhu Nrit gzpg;ghsu; mYtyf> gzpg;ghsuplk; 

,Ue;J tpguq;fis ngwyhk;.

gzpg;ghsu;>

Rfhjhu Nrit gzpg;ghsu; mYtyfk;>

,y. 75> ju;kghy khtj;ij>

,uj;jpdGup.

jifikfs; kw;Wk; Njitfs;

2007 ,d; 07 Mk; ,yf;f fk;gdp rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l epWtdk;.

njhlu;Gila ,ae;jpuq;fspd; tpw;gidapy; 2022 khu;r; 29 Mk; jpfjpf;F 

Kd;du; Fiwe;jJ 03 Mz;Lfs; mDgtk;.

tpiykD Mtzj;jpy; Nkyjpf tpguq;fs; jug;gl;Ls;sd. 

Nky; Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

5>000.00 &ghit nrYj;jp 2022 khu;r; 29 Mk; jpfjp njhlf;fk; K.g. 9.00  

njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu NkYs;s Kftupapy; ,Ue;J (3MtJ ge;jpapy;) 

vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J ntt;Ntwhf Mu;tKila 

tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;jy; Ntz;Lk;. fl;lzkhdJ 

rg;ufKt> Rfhjhu Nrit gzpg;ghsu; mYtyf> gzpg;ghsupd; ngaUf;F 

nuhf;fg;gzkhf nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

Mtzj;ij ngw;w jug;GfSld; tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G (3MtJ 

ge;jpapy;) NkYs;s Kftupapd; Nfl;Nghu; $lj;jpy; 2022.04.08 Mk; jpfjp 

K.g. 10.00f;F ,lk;ngWk;.

Kj;jpiu ngwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2022 Vg;uy; 20 Mk; jpfjp K.g. 

10.00f;F my;yJ mjw;F Kd;du; fPOs;s Kftupf;F mry; kw;Wk; efy; 

vd Fwpg;gpl;L ,U gpujpfspy; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; 

tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. tpiykDf;fis Vw;Fk; Neuk; KbTw;w 

gpd; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSk; tpiykD 

Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l njhifapd; tpiykD gpiz xd;iw 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fis rku;g;gpf;Fk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

tpiykDtpd; jiyg;G njspthff; Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;. 

Nky; Fwpg;gplg;gl;l KftupahdJ: jiytu;> jpizf;fs ngWiff; FO> 

Rfhjhu Nrit gzpg;ghsu; mYtyfk;> ,y. 75> ju;kghy khtj;ij> 

,uj;jpdGup.

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Rfhjhu Nrit gzpg;ghsu; mYtyfk;>

,y. 75> ju;kghy khtj;ij>

,uj;jpdGup.

2022.03.29

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
tptrhaj; jpizf;fsk; - Nguhjid

Nguhjid> tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; nraw;wpl;lk; kw;Wk; gapw;rp epiyaj;jpd; gpuhe;jpa 

ngWiff; FOtpdhy; gapu; eLif kw;Wk; fis xopg;Gf;F nghUj;jkhd ,ae;jpuq;fis 

mwpKfg;gLj;Jk; jpl;lj;jpw;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf 

,j;jhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

,J njhlu;gpyhd tpguk;> tpiykD gbtk; kw;Wk; epge;jid Mfpait> tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; 

jiyik mYtyfj;jpy; nraw;wpl;lk; kw;Wk; gapw;rp epiyaj;jpy; ,ytrkhf guPl;rpj;J ghu;f;f 

KbAk;. tpz;zg;gjhuu;fSf;F fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk; kPsspf;fg;glhj 

itg;Gj; njhifia tptrha jpizf;fsj;jpd; rpwhg;guplk; gzkhf nrYj;jpa gpd; me;jg; gw;Wr; 

rPl;il rku;g;gpj;J Nguhjid> gioa fy`h tPjpapy; mike;Js;s tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; 

nraw;wpl;lk; kw;Wk; gapw;rp epiyaj;jpy; ,Ue;J 2022.03.29 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.19 Mk; 

jpfjp tiu gp.g. 2.00 tiuahd fhyj;jpy; mYtyf Neuj;jpy; Fwpj;j tpiykD Mtzq;fis 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l ciwapy; ,l;L> jiytu;> gpuhe;jpa ngWiff; 

FO> nraw;wpl;lk; kw;Wk; gapw;rp epiyak;> tptrha jpizf;fsk;> gioa fy`h tPjp> Nguhjid 

vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk;. ,y;iyNay; NkYs;s Kftupapy; 

mike;jpUf;Fk; jiyik mYtyfj;jpd; nraw;wpl;lk; kw;Wk; gapw;rp epiyaj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Mtzj;jpy; gjptpl;L tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F KbAk;. tpiykDf;fis ,Lfpd;w fbj 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; nghUspd; ngau; kw;Wk; tpiykD ,yf;fj;ij Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2022.04.08 Mk; jpfjp Kw;gfy; 10.00f;F nraw;wpl;lk; 

kw;Wk; gapw;rp epiyaj;jpy; ,lk;ngWk;.

ngWif topfhl;b Vl;bd; 13MtJ ge;jpapd; 8.1 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW rk;ge;jg;gl;l 

tpz;zg;gjhuu;fs; 1987 ,d; 03 Mk; ,yf;fk; nfhz;l nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; fPohd gjpthsupd; 

fPo; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL> mjd; gjpT rhd;wpjopd; cWjp nra;ag;gl;l gpujp 

xd;iw tpiykD Mtzj;Jld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fis Vw;gJ 2022.04.20 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F epiwT nra;ag;gLk; vd;gNjhL 

md;iwa jpdNk fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l Neuq;fSf;F mika tptrha 

jpizf;fsj;jpd; nraw;wpl;lk; kw;Wk; gapw;rp epiyaj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. me;j 

re;ju;g;gj;jpw;F tpiykDf;fis rku;g;gpj;jtu;fSf;F my;yJ mtu;fspd; vOj;J%yk; mjpfhuk; 

ngw;w xU gpujpepjpf;F khj;jpuk; gq;Nfw;f KbAk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; 2022.06.20 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gNjhL tpiykDTld; ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;gl;l tu;j;jf tq;fp xd;wpy; 

,Ue;J toq;fg;gl;l my;yJ ,e;jj; jpizf;fsj;jpd; rpwhg;guplk; gzkhf nrYj;jpa 2022.08.17 

Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahd> epge;jid mw;w tpiykD gpiz xd;iw rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

mNjNghd;W me;j ngWif nraw;ghl;il toq;Ffpd;w tpiykDjhuu; %yk; 06 khjq;fSf;F 

nry;Ygbahd nray;jpwd; gpiz xd;iw rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykD gpiz Kiwahf ,y;yhky; ,Uj;jy;> gzkhf my;yJ tu;j;jf tq;fp xd;wpy; 

toq;fg;gl;l tpiykD gpiz xd;iw rku;g;gpf;fhky; ,Uj;jy; fhuzkhf tpiykD 

epuhfupf;fg;glyhk;. (fhNrhiy %yk; Kd;itf;fg;gLfpd;w tpiykD gpiz nry;YgbahfhJ.) 

tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s  Vida epge;jidfis gpd;gw;wg;glhky; ,Uj;jy; 

tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;glyhk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l fhy vy;iyfs; tiu 

nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. nghUl;fs; njhlu;gpy; Kiwahf tptuf;Fwpg;ig rku;g;gpf;fhtpbd; 

my;yJ ve;j xU fhuzKk; Fwpg;gplhJ ve;j xU tpiykDitAk; epuhfupf;f KbAk;. 

nghUl;fis nfhs;tdT nra;Ak;NghJ ,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s msT my;yJ mjd; xU gFjp 

my;yJ thq;fhJ ,Ug;gjw;fhd cupik ngWiff; FO trkhdJ vd;gNjhL> 2022 [_iy khjk; 

,uz;lhk; thuk; MFk;NghJ NghJkhd ifapUg;G ,Ug;gjhapd; khj;jpuk; tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk;. 

tpiykD njhlu;gpy; vOfpd;w midj;J tplaq;fs; njhlu;gpYk; ,Wjp KbT vLf;Fk; cupik 

,e;j ngWiff; FO trkhdJ. 

tpiykD 

,yf;fk;
thq;Fk; nghUs;/ Nrit

tpiykD itg;G

tpiykD 

jpwf;fg;gLk; 

Neuk;
kPsspf;fg; 

glhjJ

gzkhf 

nrYj;J 

tjhapd;

tq;fp cj;ju 

thjkhf 

rku;g;gpg; 

gjhapd;

 {³£/r§/6/2/ 
2022 - 45

200 Low weight power 
weeders nfhs ;tdT 

nra;jy;

&gh 

3500.00

&gh 

90>000.00
&gh 180>000.00 K.g. 10.30

{³£/r§/6/2/ 
2022 - 46

10 Heavy duty 
Intercultivators nfhs;tdT 
nra;jy;

&gh 

1500.00

&gh 

25>000.00
&gh 50>000.00 K.g. 10.30

{³£/r§/6/2/ 
2022 - 48

3 Earth Augars nfhs;tdT 
nra;jy;

&gh 

1500.00

&gh 

4>500.00
&gh 9>000.00 K.g. 10.30

{³£/r§/6/2/ 
2022 - 49

300 Roller hand seeders 
nfhs;tdT nra;jy;

&gh 

3000.00

&gh 

60>000.00
&gh 120>000.00 K.g. 11.00

{³£/r§/6/2/ 
2022 - 50

14 Four Wheel tractor 
mounted ridge nfhs;tdT 
nra;jy;

&gh 

2500.00

&gh 

49>000.00
&gh 98>000.00 K.g. 11.00

{³£/r§/6/2/ 
2022 - 51

07 Four wheel tractor 
attached polythene mulch 
spreaders nfhs;tdT 

nra;jy;

&gh 

1500.00

&gh 

19>250.00
&gh 38>000.00 K.g. 11.00

   {³£/
r§/6/2/     

2022 - 52

50 Two wheel tractor 
mounted ridge formers 
nfhs;tdT nra;jy;

&gh 

3500.00

&gh 

87>500.00
&gh 175>000.00 K.g. 11.00

{³£/r§/6/2/ 
2022 - 53

32 Four wheel tractor drive 
bund plastering machines 
nfhs;tdT nra;jy;

&gh 

6000.00

&gh 

240>000.00
&gh 480>000.00 K.g. 11.30

{³£/r§/6/2/ 
2022 - 54

50 Four wheel tractor 
atteched two discs ploughs 
nfhs;tdT nra;jy;

&gh 

5000.00

&gh 

175>000.00
&gh 350>000.00 K.g. 11.30

{³£/r§/6/2/ 
2022 - 55

1 Boat tractors nfhs;tdT 
nra;jy;

&gh 

1500.00

&gh 

5>500.00
&gh 11>000.00 K.g. 11.30

{³£/r§/6/2/ 
2022 - 56

50 Mini intercultivators 
nfhs;tdT nra;jy;

&gh 

1500.00

&gh 

25>000.00
&gh 50>000.00 K.g. 11.30

jiytu;

gpuhe;jpa ngWiff; FO

nraw;wpl;lk; kw;Wk; gapw;r;rp epiyak;

tptrhaj; jpizf;fsk;> Nguhjid

njhiyNgrp ,yf;fk; - 081-2389127
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