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ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,ஷம்ஸ் பா�ம்   

எ�ெபாருள் �ற்பைன மூலம் அன்-
றாடம் 1.6 �ல்�யன் ரூபா அரசாங்கத்-
�ற்கு நட்டம் ஏற்படுவதாக �ன்சக்�,-
எ�சக்� அைமச்சர் கஞ்சன �ேஜேசகர 
பாராளுமன்றத்�ல் ெத��த்தார்.   

உலக சந்ைத�ல் எ�ெபாருள் �ைல 

அ�க�ப்பு, ெடால�ன் ெபறும� 
அ�க�ப்பு ஆ�யவற்ைற கருத்�ற் 
ெகாண்ேட ேநற்று முன்�ன�ரவு 
முதல் எ�ெபாரு�ன் �ைலைய அ�-
க�ப்பதற்கு அரசாங்கம் �ர்மா�த்ததா-
கவும் அவர் ெத��த்தார்.   

எ�ெபாருள் �ைல 

ஜனாதிபதி, பிரதமர், அரசு  
ஒத்துைழத்து ெசயற்பட தயார்  

ஸஹர் மு�வு:  - 
 04.31
ேநான்பு துறக்கும் ேநரம்: - 
 06.19

� ல ங் கன் 
�மான ேசைவ 
16 வருடங்க�ன் 
�ன்னர் முதன் 
முைறயாக 04 
ஆவது காலாண்-
�ல் 1.7 �ல்�யன் ெடாலர் �கர இலாபத்ைத 
ெபற்றுள்ளது.  

ெகாேரானா சவால்களுக்கு மத்��லும் 

1.7 மில். இலாபத்ைத  
சம்பாதித்த �லங்கன்!
சவால்களுக்கு மத்தியில் சாதைன

நாடு எ�ர்ெகாண்டுள்ள 
ெபாருளாதார ெநருக்க�-
களுக்கு �ர்ைவக் காணும் 
வைக�ல் கடற்ெறா�ல் 
அைமச்�ன் ெசயற்பாடுகள் 
ெதாடருெமன அைமச்சர் 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா ெத�-
�த்துள்ளார்.   

அேத ேபான்று எமது மக்-
க�ன் அர�யல் அ�லாைசகைளயும் 
வாழ்வாதார முன்ேனற்றத்ைதயும் 

இலக்காகக் ெகாண்ட �ட்-
டங்களும் முன்ெனடுக்கப்-
படுெமனவும் அைமச்சர் 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா ெத�-
�த்தார்.   

நாட்�ல் ஏற்பட்ட ெபாரு-
ளாதார ெநருக்க�க�னால் 
ஏற்பட்ட அசாதாரண �ைல 
காரணமாக அைமச்சர்கள் 

பத� �ல�னர், இதைனய-
டுத்து கடந்த 18 ஆம் �க� 

மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத   
வலுப்படுத்துவேத எமது இலக்கு

கடற்ெறா�ல் அைமச்சு அர்ப்ப�ப்புடன் ெசயற்படும்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம் , 
ஷம்ஸ் பா�ம்  

 ெநருக்க� �ைலக்கு பாரா-
ளுமன்றத்�னூடாக சாதக-
மான �ர்வு எட்டமு�யாமல் 
ேபானது ெதாடர்பாக சபாநா-
யகர் ம�ந்த யாப்பா அேப-

வர்தன ேநற்று சைப�ல் 
வருத்தம் ெத��த்தார்.  

 எமது நாட்�ல் தற்ெபா-
ழுது �லவும் ெநருக்க�யான 
�ைலக்கு பாராளுமன்றத்�ன் 
ஊடாக குறு�யகால 
மற்றும் �ண்டகால 

பாராளுமன்றம் மூலம் தீர்வுகாண
முடியாது ேபானைம துரதிஷ்டேம!

நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள ெநருக்க� �ைலக்கு

பாராளுமன்�ல் சபாநாயகர் வருத்தம் ெத��ப்பு

பஸ் கட்டணங்கள் ேநற்று நள்-
�ரவு முதல் 35 சத�தத்தால் அ�-
க�க்கப்பட்டுள்ளன. 

இலங்ைக ேபாக்குவரத்துச் 
சைப மற்றும் த�யார் பஸ் கட்-
டணங்கள் ேநற்று இரவு முதல் 35 சத�தத்தால் அ�க-
�க்கப்படுவதாக ேபாக்குவரத்து அைமச்சர் �லும் அமு-
னுகம ெத��த்துள்ளார். குைறந்தபட்ச பஸ் 
கட்டணம் 20 ரூபா��ருந்து 27 ரூபாவாக 

பஸ் கட்டணங்கள்   
35 வீதம் அதிகரிப்பு

ேநற்று நள்�ரவு முதல்

ஆரம்பக் கட்டணம்
27 ரூபாவாக ஆனது

�ைல அ�க�ப்ைப த�ர்க்க மு�ய�ல்ைல:

முன்னாள் எம்.�. சரவணபவன் அ�க்ைக   

�ற்பைன ெபறும� 339 ரூபாவாக ஆனது

ெதன்�லங்ைக�ல் முன்ெனடுக்கப்படும் 
ேபாராட்டங்கள் �ங்கள மக்களுக்கானது, த�ழ் 
மக்கள் ஒதுங்��ருந்து ேவ�க்ைக பார்ப்பேத 
ெபாருத்தெமன த�ழ்த் ேத�யக் கூட்டைமப்-
�ன் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்�னர் ஈ.சரவ-
ணபவன் ெத��த்துள்ளார்.  

ெபாருளாதார ெநருக்க�யால் ெதன்�லங்-
ைக�ல் முன்ெனடுக்கப்படும் ேபாராட்டங்கள் 
ெதாடர்�ல் �டுத்துள்ள அ�க்ைக�ேலேய அவர் இதைனக் கு�ப்�ட்-
டுள்ளார்.  

இந்தப் ேபாராட்டத்துக்�ைட�ல் ேபரம் ேபசலுக்கான 
வாய்ப்புக்கள் ஏதாவது த�ழ் தரப்புக்கு �ைடக்குமாக 

தமிழர் ஒதுங்கியிருந்து ேவடிக்ைக 
பார்ப்பேத சாலப் ெபாருத்தம்  

ஒரு �ேலா�ராம் ேகாதுைம 
மா�ன் �ைலைய 40 ரூபாவால் 
அ�க�ப்பதாக ப்�மா �றுவனம் 
அ��த்துள்ளது.

உடன் அமுலுக்கு வரும் வைக�ல் 
இந்த �ைல அ�க�ப்பு ேமற்ெகாள்-
ளப்படுவதாக ப்�மா �றுவனம் 
ெத��த்துள்ளதால் அதற்கைமய 
ஒரு �ேலா�ராம் ேகாதுைம மாைவ 
40 ரூபாவால் அ�க�த்து �ற்பைன 
ெசய்வதாக ��ேயாகஸ்தர்கள் ெத��க்�ன்றனர்.

எ�னும் ெசரண்�ப் மா �றுவனம் �ைல உயர்வு கு�த்து 
இதுவைர எந்த அ��ப்ைபயும் ெவ��ட�ல்ைல என்பது 
கு�ப்�டத்தக்கது.

ேகாதுைம மாவின் விைல
40 ரூபாவால் அதிகரிப்பு!
ப்�மா �றுவனம் அ�ர� அ��ப்பு  

எ�ெபாருள் �ைல 
உயர்ைவக் கண்�த்து 
ேநற்று நாட்�ன் பல பகு-
�க�ல் ேபாராட்டங்கள் 
நடத்தப்பட்டன. இதன்-
ேபாது எ�ெபாருைள தைட-
�ன்� வழங்குமாறு 
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் 
ேகா�க்ைக �டுத்துள்ள-
னர்.   

இதன் காரணமாக புத்த-
ளம் ெகாழும்பு 
�ரதான ���ல்

பல தனியார் பஸ்களின்   
ேசைவகள் இைடநிறுத்தம்   

எ�ெபாருள் �ைலேயற்ற எ�ெரா�:  

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், 
ஷம்ஸ் பா�ம்  

அரசாங்கத்��ருந்து 
சுயா�னமாக ெசயற்ப-
டப்ேபாவதாக ெத��த்-
�ருந்த 40 பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர்களும் ேநற்று 
எ�ர்க்கட்� வ�ைச�ல் 
அமர்ந்தனர்.  

 எ�னும் அவர்கள் ச�த் �ேரமதாச�ன் �ழ் எ�ர்க்கட்��ல் 
அங்கம் வ�க்காமல், எ�ர்க்கட்��லும் சுயா�னமாக ெசயற்பட-
வுள்ளதாக அவர்கள் அ��த்துள்ளனர்.  

 முன்னாள் ஜனா�ப� ைமத்��பால ��ேசன, 

எதிர்க்கட்சி வரிைசயில்
அமர்ந்த 40 எம்.பிக்கள்

சுயா�னமாக ெசயற்படுவதாக அ��ப்பு

இலங்ைக மத்�ய வங்� ேநற்று 
ெவ��ட்ட நாணய மாற்று ��-
தங்க�ன்ப� அெம�க்க ெடாலர் 
ஒன்�ன் ெகாள்முதல் ெபறும� 327 
ரூபா 50 சதமாகவும், �ற்பைன 
ெபறும� 339 ரூபா 99 சதமாகவும் 
ப�வா�யுள்ளது.    

அவ்வாேற, ஸ்ேர�ங் பவுண் ஒன்�ன் ெகாள்முதல் 
ெபறும� 428 ரூபா 51 சதம். �ற்பைன ெபறும� 443 ரூபா 
67 சதமாகவும்,    யூேரா ஒன்�ன் ெகாள்முதல் ெபறும� 
357 ரூபா 42 சதம்.  �ற்பைன ெபறும� 369 ரூபா 33 சத-
மாகவும்,   சு�ஸ் �ராங் ஒன்�ன் ெகாள்முதல் ெபறும� 
348 ரூபா 10 சதம். �ற்பைன ெபறும� 361 
ரூபா 68 சதமாகவும்,   

ெடாலரின் ெபறுமதி   
ேமலும் அதிகரிப்பு   

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், 
ஷம்ஸ் பா�ம்   

ெநருக்க� �ைல��ருந்து 
நாட்ைட �ட்ெடடுப்பதற்கு 
பாராளுமன்றத்�ன் மூலம் 
�றந்த அ�த்தளத்ைத சபாநா-
யகர் இட்டுள்ளார். அதற்கு 

ஜனா�ப�யும் �ரதமரும் 
அரசாங்கமும் ஒத்துைழப்பு-
டன் ெசயற்படத் தயாெரன 
சைப முதல்வரும் அைமச்ச-
ருமான �ேனஷ் குணவர்தன 
பாராளுமன்றத்�ல் 
ெத��த்தார்.   

ெநருக்க�க்கு பாராளுமன்றம் மூலம் �ர்வு: 

சைப�ல் முதல்வர்  �ேனஷ் குணவர்தன அ��ப்பு

இலங்ைக�ன் தற்ேபாைதய ெபாரு-
ளாதார �ைலைம மற்றும் சவால்கைள 
எ�ர்ெகாள்வதற்கான அணுகுமுைறகள் 
கு�த்து இந்�ய �� அைமச்சர் �ர்மலா 
�தாராமன் மற்றும் �� அைமச்சர் அ� 
சப்� ஆ�ேயாருக்�ைட�ல் ெவா�ங்-
ட�ல் இடம்ெபற்ற சந்�ப்�ன் ேபாது 
அவதானம் ெசலுத்தப்பட்டுள்ளது.   

சர்வேதச நாணய ��யத்துடன் (IMF) 
கலந்துைரயாட�ல் ஈடுபடும் ேநாக்�ல் 
�� அைமச்சர், ஜனா�ப� சட்-
டத்தர� அ� சப்� உள்�ட்ட 

இராஜாங்க அைமச்சர்களாக   
ேநற்று சத்தியப் பிரமாணம்   

ந ா ட் � ல் 
ேமலும் 03 இரா-
ஜாங்க அைமச்சர்-
கள் ஜனா�ப� 
முன் � ை ல � ல் 
�யமனம் ெபற்-
றுள்ளனர். 

இ ை ள ஞ ர் 
மற்றும் �ைளயாட்டுத்துைற இரா-
ஜாங்க அைமச்சராக எஸ்.�யாேழந்-
�ரன், �ரா�ய �� அ��ருத்�கள் 
இராஜாங்க அைமச்சராக �வேநசத்-

துைர சந்�ரகாந்தன் (�ள்ைளயான்), 
ெநசவுக் ைகத்ெதா�ல், உள்நாட்டு 
ஆைட உற்பத்� ேமம்-
பாட்டு இராஜாங்க 

�யாேழந்�ரன், சந்�ரகாந்தன், முஷாரப்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம் ,                       
ஷம்ஸ் பா�ம் 

அர�யலைமப்�ன் பத்ெதான்பதா-
வது �ருத்தத்ைத ச�யான ேநரத்�ல் 
�ருத்தங்களுடன் ஜனநாயக ���ல் 
அமுலாக்குவது குறு�ய காலத்�ல் 
ேமற்ெகாள்ளக்கூ�ய �க ச�யான �ர்-
வாகுெமன �ரதமர் ம�ந்த 
ராஜபக் ஷ ேநற்று 

19ஐ அமுல்படுத்துவேத   
ெநருக்கடிக்கு ஒேர தீர்வு   

�ருத்தங்களுடன் �ள அமுலாக்குவேத குறு�யகால �ர்வாகும்
��யைமச்சர் அ� சப்�, ெவா�ங்-

ட�லுள்ள சர்வேதச நாணய ��ய 
தைலைமயகத்�ன் ��யத்�ன் முகா-
ைமத்துவ ப�ப்பாளர் ��ஸ்ட�னா 

ேஜார்�வாைவ (Kristalina Georgieva)  
சந்�த்தார். ேநற்று முன்�னம் (18) 
நைடெபற்ற கலந்துைரயாட�ன் �ர-
காரம் ஒரு �ைலயான �ர்ைவ அைட-
வ�ல் இலங்ைகயுடன் இைணந்து 
ப�யாற்ற சர்வேதச நாணய ��யம் 

சாதகமாக உள்ளதாக இதன்ேபாது 
ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் �ைலைமையத் த�க்க 
��யைமச்சர் ஏற்கனேவ எடுத்துள்ள 

நடவ�க்ைககைள சர்வேதச நாணய 
��யம் பாராட்�யுள்ளது.  

 ேமலும், இலங்ைகக்கான 
��வாக்கப்பட்ட �� வச� 

நிைலயான தீர்ைவ அைடய  
IMF இடமிருந்து சாதக பதில்  

இலங்ைகயுடன் இைணந்து ப�யாற்�  

03 03

 நான்காவது ேடாைஸ   
ெசலுத்த அரசு திட்டம்

ெகாேரானா தடுப்பூசி;  பிரியந்த குமார படுெகாைலயுடன் ெதாடர்பு:

0303

மூன்று வாரத்தில் மருந்து   
தட்டுப்பாடு நீக்கப்படும்  

சைபயில் அைமச்சர் சன்ன ஜயசுமன உறுதி  

பாராளுமன்றத்தில்   
பிரதமர் மஹிந்த  

ராஜபக் ஷ ெதரிவிப்பு நிதிய பிரதானியுடன் 
நிதிஅைமச்சர் 

அலி சப்ரி சந்திப்பு  

10

10 10

10

10

10

10 10

10 10

பல �ரேதசங்க�ல் டயர்கைள 
எ�த்து ேபாராட்டம்

இந்�ய �� அைமச்சருடன் 
��யைமச்சர் அ� சப்� ஆராய்வு  

இலங்ைக தற்ேபாது எதிர்ெகாண்டிருக்கும்  
ெபாருளாதார நிைலைம, சவால்கள்  

CPC க்கு நாளாந்தம்  
ரூ.1.6 பில்லியன் நட்டம்   
பாராளுமன்றில் எரிசக்தி அைமச்சர் ெதரிவிப்பு  

பாகிஸ்தானில் அறுவருக்கு   
மரண தண்டைன விதிப்பு
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(ஹற்றன் சுழறசி, தலவாக்கலல தின்கரன், உக-
குவலை, அவிசாவலை, ்காவதலத தின்கரன் 
விசசட, கினி்கதசதலன, இரததினபுரி சுழறசி, 
பலாங்்காலட தின்கரன் நிருபர்கள்)   

நாட்டில் ்தாடரச்சியா்க அதி்கரிதது வரும் 
எரி்பாருள் விலலசயற்றதலத ்கண்டிதது 
மலலய்கததின் பல பகுதி்களிலும் ்பாது -
மக்கள் சநறறு எதிரப்பு நடவடிகல்க்களில் 
ஈடுபட்டனர.   

அநதவல்கயில் ஹற்றனிலிருநது தூர பிர -
சதசங்களுககு ்சல்லும் சில பஸ் சபாககுவ -
ரதது சசலவ்கள் சநறறு (19.04.2022) இடம் -
்ப்றவில்லல. இதனால் பயணி்கள் ்பரும் 
அ்சௌ்கரியங்களுககுள்ைாகினர. எனசவ 

உடனடியா்க இதறகு தீரலவ ்பறறுத தரக-
ச்காரி, ஹற்றனில் சபாராட்ட்மான்று நலட -
்பற்றது.   

அரசாங்கததினால் நாளுககு நாள் எரி்பா-
ருளின் விலல தன்னிச்லசயா்க அதி்கரிக்கப்ப-
டுவதா்கவும், அவவாறு எரி்பாருள் விலல 
அதி்கரிக்கப்பட்டாலும், எரி்பாருள் நிரப்பு 

நிலலயங்களில் தட்டுப்-
பாடு ்காணப்படுவதா்கவும் 
அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்-
ைனர.   

பிரதான பஸ் மாரக-
்கதலத மறிதது நடததப்-
பட்ட சபாராட்டம் ்காரண -
மா்க, ்்காழும்பு, ்கண்டி, 
நுவ்ரலியா, ்பா்கவந-
தலாவ, மஸ்்்கலியா 
உள்ளிட்ட தூர பிரசத-
சங்களுககு ்சல்வதறகு 
வருல்கத தநத பயணி்கள் 
பல்சவறு அ்சௌ்கரியங-
்கலை எதிரசநாககினர.  

இசதசவலை இரததினபுரி ந்கரம் உட்பட 
பல பிரசதசங்களிலும் ்பாது மக்கைால் 
ஆரப்பாட்டம் நடாததப்பட்டது. இரததின-
புரியிலிருநது எநத ஒரு பகுதிககும் ்சல்ல 
முடியாதவாறு வீதி்கள் மூடப்பட்டு ஆரப்-
பாட்டம் இடம்்பற்றது.   

அம்புலன்ஸ் வண்டிககு மாததிரம் சபாவ-

தறகு அனுமதி வழங-
்கப்பட்டிருநதது.   

சநறறு ்காலல 
முதல் நலட்பறறு 
வரும் ஆரப்பாட்டம் 
்காரணமா்க இரத-
தி ன பு ரி யி லி ருந து 
குருவிட்ட, எஹலிய -
்்காலட, அவிஸ்சா-
வலை, ்காவதலத, 
்பல்மதுலை, இ்றக-
குவாலன, எம்பிலி -
பிட்டிய, பலாங-
்்காலட, பாணநதுல்ற, 

்ஹாரலன, இஙகிரிய, ்கைவான, ச்க்காலல 
ஆகிய பகுதி்களுககு ்சல்ல முடியாத 
நிலல ஏறபட்டது. பஸ் வண்டி்கள் உட்பட 
அலனதது வா்கனங்களும் ்சல்ல முடியா -
தவாறு ்பாது மக்கைால் வழிமறிதது வீதி-
்களில் ்கட்லட்கள் மறறும் ்கற்கள், தனியார 
பஸ் வண்டி்கள், வா்கனங்கள் என வீதி்கள் 

மல்றக்கப்பட்டிருநதன.  சமறபடி 
ஆரப்பாட்டம் ்காரணமா்க இரததின -
புரி ந்கரம் ்வறிச்சசாடி கிடநததுடன் 
அரச மறறும் தனியார நிறுவனங்க -
ளும் முடஙகி கிடநதலத அவதானிக்க 
முடிநதது.   

இசதசவலை எரி்பாருள் தட்டுப்பாடு 
மறறும் விலலசயற்றததிறகு எதிரப்பு ்தரி -
விதது சநறறு ்காலல ்தாடக்கம் அவிசா-
வலை ்்காழும்பு பிரதான வீதி உககுவதலத 
சநதியில் தனியார பஸ் சாரதி்கள் பிரதான 
வீதிலய மறிதது ஆரப்பாட்டததில் ஈடுபட் -
டனர. இதனால் அவிசாவலை ்்காழும்பு 
வீதியில் சபாககுவரதது தலடப்பட்டதுடன் 
்பாதுமக்களும் அ்சௌ்கரியங்களுககு உள்-
ைாகினர.   

அவிசாவலையில் இருநது தூர பிரசதசங -
்களுககு ்சல்லும் ச்கல தனியார பஸ்்களும் 
சசலவயில் ஈடுபடாமல் திடீர சவலல 
நிறுததததில் ஈடுபட்டதுடன் பிரதான 
பாலதலய மறிததும் அரசாங்கததிறகு 
எதிரா்க தமது எதிரப்புககுரலல எழுப்பினர.   

அவிசாவலை இரததினப்புரி பிரதான 
வீதியின் குறுகச்கயும் ந்கர முச்சக்கர வண்டி 
சாரதி்கள் தமது வா்கனங்கலை பாலத 
நடுசவ தரிதது லவததும் சபாககுவரதலத 
தலடச்்சய்து ஆரப்பாட்டததில் ஈடுபட்ட -

னர. மறறும் பிரதான பாலதயில் சபாககு -
வரததில் ஈடுபட்டுள்ை அரச பஸ்்கலையும் 
சசலவயில் ஈடுபடுவதறகு தமது எதிரப் -
புக்கலை ்தரிவிததனர. இதனால் தனியார 
பஸ் சாரதி்களுககும் அரச பஸ் சாரதி்களும் 
வாய்ததரக்கம் ஏறபட்டது.    ்்காழும்பு - 
பதுலை பிரதான வீதி மட்டுமன்றி உள்ளூர 
சபாககுவரததுச் சசலவ்களும் பல மணிததி -
யாலங்கைா்க முடக்கப்பட்டிருநதன.   

நாவலப்பிட்டி ஹப்பு்கஸ்தலாவ பிரசத -
சததில் சநறறு (19) ்கவனயீரப்பு சபாராட்ட -
்மான்று நடததப்பட்டது.   

மாததலையிலும் ஆலமரச்சநதி பஸ் 
நிலலயததில் தனியார பஸ் உரிலமயாைர -
்கள் நடததுனர்கள் சபாராட்டததில் ஈடுபட் -
டனர. 

பலாங்்காலட ந்கரின் மணிககூண்டு 
ச்காபுரம் அருகில் பாரிய ஆரப்பாட்ட -
்மான்று நலட்பற்றது.  சநாட்டன்.
கினி்கதசதன, சாமிமலல, நல்லதண்ணி 
்சல்லும் தனியார பஸ்்கள் சசலவயில் ஈடு -
படாலமயால் பாடசாலல மாணவர்கள் 
மறறும் சநாயாளி்கள் ்பரிதும் பாதிக்கப் -
பட்டனர.  சிவனடிபாதமலலககு வருல்க 
தநத யாததிரி்கர்கள் தனியார பஸ்்கள் இயங -
்காலமயால் ்பரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர. 

மலையகத்தில் பெரும் பெோக்குவரத்து தலை   
வீதிகலை மறித்து மக்கள் ஆர்பெோடைம்   

சலாரன்ஸ் ் சல்வநாய்கம்,  
ஷம்ஸ் பாஹிம்

19 ஆவது அரசியலலமப்பு திருததத-
தின்  மூலசம ஜனாதிபதி ச்காட்டாபய 
ராஜபக்ஷவுககு  மக்கள் ஆலண கிலடத-
தது என்றும்   20 ஆவது திருததததின் 
கீழ் ்சயறபட அவருககு உரிலம 
கிலடயாது எனவும் முன்னாள் பிரதமர 
ரணில் விககிரமசிங்க பாராளுமன்்றத-
தில் ் தரிவிததார.

 அதறகிணங்க நாட்டின் தறசபா-
லதய ்நருக்கடி நிலலககு தீரவு 
்காணும் வல்கயில்  19 ஆவது திருத-
ததலத நலடமுல்றப்படுதத நடவ-

டிகல்க எடுக்க சவண்டும் என்றும் 
அவர சலபயில் ் தரிவிததார.

தறசபாது நாட்டில் ்காணப்படும் 
்பாருட்்களுக்கான நீண்ட வரிலச  
இப்சபாலதககு முடிவலடயப் சபாவ-
தில்லல என ்தரிவிதத அவர மக்க-
ளுககு நிவாரணங்கலை வழஙகும் 
வல்கயில் வரவு ்சலவுத திட்டததில் 
திருததங்கலை சமற்்காள்வது அவசி-
ய்மன்றும் அவர ் தரிவிததார.

நாட்டின் தறசபாலதய ்நருக்கடி 
நிலல ்தாடரபில் பாராளுமன்்றத-
தில் சநறறு  உலரயாறறும் சபாசத 
முன்னாள் பிரதமர இவவாறு ்தரி-
விததார. ்தாடரநதும் அவர உலர-

யாறறுல்கயில், முழு நாடும் தறசபாது 
பாராளுமன்்றதலத எதிரபாரததுள்ைது.
அரசியல் ரீதியில் இன்று முககியமான 
நாைாகும்.அரசாங்கததில் அங்கம் வகிக-
கும் குழு ஒன்று தறசபாது எதிரக்கட்சி-
யிள் அமரநதுள்ைது. 

அவர்களின் நிலலப்பாடு எமது 
நிலலப்பாட்டுடன்  ஒததுப் சபா்கா 
விட்டாலும் எம்முடன் இலணநது 
்சயறபட அவர்கள் விரும்பினால் நாம் 
இலணநது ்சயல்படலாம். ்தாடரந-
தும் நாம் ஒசர விதததில் ்சயறபட்-
டால் ஆரப்பாட்டம் ்சய்சவார 
இஙகும் வரலாம்.எமது ்சயறபா-
டு்களின் மூலசம அநத நிலலலய 

தவிரக்க முடியும். புதிய அலமச்சரலவ 
அலமக்கப்பட்ட சபாதும் அலமச்சர-
்கள் நால்வர சலபககு சமூ்கமளிக்க-
வில்லல. பாராளுமன்்றதலத மதிப்ப-
தா்க இருநதால் அலமச்சர்கள் சலபககு 
சமூ்கமளிதது  பதிலளிக்க சவண்டும்.

நாடு ்நருக்கடியான ்கால்கட்டததி-
லுள்ைது. அநத நிலல சமலும் உககி-
ரமலடயலாம்.சரவசதச நாணய நிதி-
யததிலிருநது அறிகல்கலய ்்காண்டு 
வநதாலும் நாம்  எவவாறு ்சயறபட 
சவண்டும் என்பலத தீரமானிக்க 
சவண்டியுள்ைது.

19 ஆவது திருதததலத ்்காண்டு 
வநது பிரதமர அரசாங்கதலத முன்-

்னடுததுச் ்சல்ல சவண்டும். 20 
ஆவது திருததம் இல்லா்தாழிக்கப்-
பட சவண்டும்.ஜனாதிபதிககு 19 
ஆவது திருததததின் ஊடா்கசவ மக்கள் 
ஆலண கிலடததது. அதறகிணங்க 
அவருககு  20 ஆவது திருததததின் கீழ் 
்சயறபட உரிலம கிலடயாது.

அசதசவலை ்நருக்கடி நிலலலம-
்கள் இப்சபாசத முடிவலடயப் சபாவ-
தில்லல. அதனால்  நிவாரணங்கலை 
வழஙகுவது ்தாடரபில் ஆராய்நது 
வரவு ்சலவுத திட்டததில் திருததம் 
சமற்்காள்ைப்பட சவண்டும்.அத-
துடன் நிதி அதி்காரங்கலை பாராளு-
மன்்றததின் கீழ் ்்காண்டு வரவும், 

சதலவயான ்தரிவுக குழுக்கலை 
அலமக்கவும் நடவடிகல்க எடுக்க 
சவண்டும். 

அரசியலலமப்பு ரீதியில் தீரவு 
்காணப்பட சவண்டும். சபாராட்டக்கா-
ரர்களின் குரல்்களுககு ்சவி சாய்தது 
அரசியல் தீரவு்கலை வழஙகுமாறு நாம் 
அரசாங்கதலத ச்கட்டுக்்காள்கின்-
ச்றாம் என்றும் அவர சமலும் ்தரிவித-
தார.

20ஆவது திருத்தம் நீக்கப்பட்டு
19ஐ நடைமுடைப்படுத்த வவண்டும்
சலாரன்ஸ் ்சல்வநாய்கம்,  
ஷம்ஸ் பாஹிம்

 நாடு எதிர்்காண்டுள்ை ்நருக -
்கடி நிலலயிலிருநது நாட்லட மீட் -
்டடுப்பதறகு  20ஆவது அரசியல் 
திருதததலத இல்லா்தாழிதது  
19ஆவது திருதததலத நலடமுல்றப் -
படுதத நடவடிகல்க எடுக்க சவண்டு-
்மன முன்னாள் ஜனாதிபதி லமததி-
ரிபால சிறிசசன பாராளுமன்்றததில் 
்தரிவிததார.

நாட்டின் ்நருக்கடி நிலலககு 
புதிய அலமச்சரலவ நியமனம் தீரவு 
்பறறுக ்்காடுக்கப் சபாவதில்லல-
்யன ்தரிவிதத அவர, தமது ்காலத-
தில் ்்காண்டுவரப்பட்ட 19ஆவது 
அரசியல் திருததம்  ்்காண்டு வரப் -
பட சவண்டும் என்றும் ்தரிவித-
தார.

நாட்டில் தறசபாது இடம்்பறறு-
வரும் இலைஞர்களின் சபாராட்டம் 
நியாயமானசத என  குறிப்பிட்ட -
முன்னாள் ஜனாதிபதி, சபாராட்டத-
தில் ஈடுபட்டுள்ை இலைஞர்களுககு 
தமது ஆசீரவாதததுடன் வாழ்ததுக்க -
லைத ்தரிவிததுக ்்காள்வதா்கவும் 
சலபயில் ்தரிவிததார.

நாட்டின் தறசபாலதய பிரச்சலன-

்களுககு  அலமச்சரலவ மாற்றத-
தின் மூலம் தீரவு ்காண முடியாது 
என்பலத சுட்டிக்காட்டிய அவர, 
ஆரப்பாட்டங்கலை சமற்்காண்டு 
வரும் மக்களின் நிலலப்பாட்டி-
சலசய ஸ்ரீலங்கா சுதநதிரக ்கட்சியும் 
உள்ைதா்க அவர ்தரிவிததார.

நாட்டின் தறசபாலதய ்நருக்கடி 
நிலல ்தாடரபில் சநறறு  பாராளு-
மன்்றததில் உலரயாறறும் சபாசத  
முன்னாள் ஜனாதிபதி இவவாறு 
்தரிவிததார

 சலபயில் ்தாடரநதும் உலரயாற-
றிய அவர,

சுதநதிரக ்கட்சி எம்.பிக்கள் 11 ்கட் -
சி்களின் எம்பிக்கள் மறறும்  ்பாதுஜ-
ன்பரமுன எம்.பிக்கள் குழு்வான்-
றும் தறசபாது ஒன்்றா்க எதிரக்கட்சி 
ஆசனங்களில் அமரநதுள்ைலதக 
்காணமுடிகின்்றது.

்பாருைாதார, அரசியல் ்நருக்க -
டி்களுககு மததியிசலசய இநதத தீர -
மானதலத எடுக்க சவண்டிசயறபட்-
டுள்ைது. 

நாட்டு மக்கள் பல்சவறு பிரச் -
சிலன்கலை எதிர்்காண்டுள்ை 
நிலலயில்  புதிய அலமச்சரலவலய 
அலமப்பதன் மூலம் அப் பிரச்சலன-

்களுககுத தீரவு கிலடக்கப் சபாவ-
தில்லல.

 ்கட்சி சபதமின்றி  அலனவரும் 
ஒன்றிலணநசத பிரச்சிலன்களுககு  
தீரவு ்காண சவண்டும். அரசாங்கத-
திலுள்ை அலனவரும் பதவி வில்க 
சவண்டும் என்றும் புதிய அரசாங்கம் 
அலமக்கப்பட சவண்டும் என்றுசம 
நாட்டு மக்கள் ஆரப்பாட்டததில் ஈடு-
பட்டு வருகின்்றனர. 

எவவா்்றனினும் சலபயில் நாம் 
40 சபரும் எதிரக்கட்சித தலலவர 

தலலலமயிலான குழுவா்க எதிரக-
்கட்சியில்  அமரவில்லல. நாம் 
எதிரக்கட்சியில் சுயாதீன குழுவா -
்கசவ ்சயறபடுசவாம்.

நாளுககு நாள் ்நருக்கடி்கள் அதி்க -
ரிததுச் ்சல்கின்்ற நிலலயில் மக்கள் 
்பரும் ஆததிரமலடநதுள்ைனர. 
அலமச்சரலவ மாற்றததின் ஊடா்க 
இவர்களின் சபாராட்டதலத நிறுதத 
முடியா்தன்பது ்தரிகின்்றது.

 தறசபாலதய அரசாங்கம் ்கடநத 
இரண்டு வருடங்களில் ்சய்த 
அலனதது சவலலததிட்டங்களிலும் 
சதால்வியலடநதுள்ைது. 

அதனால் மக்கள் இநத அர -
சாங்கதலத முழுலமயா்க வில்க 
சவண்டும் என்ச்ற கூறுகின்்றனர. 
அசத நிலலப்பாட்டிசலசய சுதநதி-
ரக ்கட்சியும் உள்ைது.

 நாட்டுக்கான சவலலததிட்டங -
்களுககு நாம் ஒததுலழப்பு வழஙகு -
சவாம்.

20 ஆவது திருதததலத நீககி 
எமது ஆட்சிக்காலததில் ்்காண்-
டுவரப்பட்ட 19 ஆவது அரசியல -
லமப்பு திருததம் ்்காண்டுவரப்பட 
சவண்டும் என்றும் அவர சமலும் 
்தரிவிததார.

முன்னாள் ஜ்னாதிபதி மைத்திரிபனால சிறிசே் ேமபயில் தெரிவிப்பு

20 ஆவது திருத்தத்தின் கீழ் பெயறெை
ஜனோதிெதிக்கு உரிலம கிலையோது

அமைசேரமை விலகி இமைக்னால அரசு
அமைக்னாவிடைனால் பனாரிய நனாேம் ஏறபடும்
சலாரன்ஸ் ்சல்வநாய்கம்,  
ஷம்ஸ் பாஹிம்

பிரதமர  உள்ளிட்ட முழு அலமச்ச-
ரலவயும் பதவி விலகி இலடக்கால 
அரசு அலமக்காவிட்டால்  பாரிய 
நாசம் ஏறபடும் என முன்னாள் 
அலமச்சர விமல் வீரவஙச ்தரிவித-
தார.  சநறறு பாராளுமன்்றததில் உலர-
யாறறிய அவர,

ஏறபடப்  சபாகும் ்நருக்கடி 
நிலலலய ஆரம்பமுதல் எடுதது-
லரதது வநசதாம்.  இநத  ்நருக்க-
டிக்கான ்பாறுப்பில் இருநது தப்ப 
முடியாது. உண்லம நிலலலய நாம்  
நாட்டுககு அம்பலப்படுததிய  சபாது 
மாரச் 3 ஆம் தி்கதி எம்லம அலமச்-
சுப் பதவியில் இருநது நீககினார்கள். 
ஏப்ரல் 3 ஆகும் சபாது அன்றிருநத 
எநத  அலமச்சரும் அலமச்சு ்பாறுப்-
பில் இல்லல. இநத நாடு இநத 
நிலலககு தள்ைப்பட  நீண்ட ்கால 
்காரணம் உள்ைலத மறுக்கவில்லல. 

்கடநத அரசு எடுதத ்கடன் சுலமயும்   
இநத நிலலககு ்காரணம். ்கடநத 
்காலதலத ்காரணம் ்காட்டி தப்ப அர-
சுககு  முடியாது. உரிய சநரததில் 
உரிய முடிவு எடுக்கப்படாலம பிரச்-
சிலனககு   ்காரணமானது. உண்லம 
நிலலலய உணரநது பிரதமர உட்பட 
முழு அலமச்சரலவயும் பதவி  
வில்க இலடக்கால அரசு அலமக்க 
சவண்டும். தவறினால் பாரிய சசதசம 
ஏறபடும். நாடு  ஸ்தீரமற்ற நிலலககு 
தள்ைப்படுவலத தடுக்கவும் ்வளித-
லலயீடு்கலை நிறுததவும்  225 சபரும் 
்பாறுப்புடன் ்சயறபட சவண்டும்.

அன்று ்சய்த ்கருமததின் விலன  
்காரணமாசவ இைம்  பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர்களிடம் அலமச்சு பத-
வி்கலை வழஙகி விட்டு  சிசரஷட 
உறுப்பினர்கலை பின்சநாககி ்சல்ல 
சவண்டிய நிலலலமலய உருவாககி-
யது. வீதியில் சபாராடும் மக்களின் 
ச்காரிகல்கககு உண்லமயான ்பறும-
திலய வழங்க சவண்டும் என்்றார.

அம்த்து ந்ரங்ளிலும் சபனாரனாடைம்
சலாரன்ஸ் ்சல்வநாய்கம்,  
ஷம்ஸ் பாஹிம்

மலலய்கததின்  அலனதது 
ந்கரங்களிலும் மக்கள் இன்று 
சபாராட்டங்களில் ஈடுபட்டுக  
்்காண்டிருப்பதா்க  பாராளு-
மன்்ற உறுப்பினர வடிசவல் 
சுசரஷ  ்தரிவிததுள்ைார. 
நாட்டில் இடம்்பறறு வரும் சமாசடி-
்களில்  ஈடுபட்டுள்ைவர்களுககு எதிரா்க 
்காலிமு்கததிடலில் சபாராட்டம் இடம்-
்பறறு  வருகின்்றது.

இநதப் சபாராட்டததுககு 
வலுச்சசரககும் வல்கயில்  
மலலய்கததிலும் சபாராட்டங-
்கள் இடம்்பறறு வருகின்-
்றன. இநதநிலலயில் மலலய்க  
மக்கலை வஞ்சிககும் வல்கயில் 
அரசாங்கம் ்சயறபடுவதா்க 
அவர குற்றம்  சுமததினார.  
இன்று மாததிரம் ச்காதுமா 

மாவின் விலல 40 ரூபாவினால்  உயரத-
தப்பட்டுள்ைலமயானது மலலய்க 
மக்கலை வஞ்சிககும் ்சயல் என்றும் 
அவர   குறிப்பிட்டார. 

முன்்னாள் அமைச்சர் விைல் வீ்ரவங்ச ததரிவிபபு



எ தி ர ்வ ரு ம் 
க ா ல த் தி ல் 
ககாவிட் - 19 
நானகாம் கட்்ட 
த டு ப் பூ சி ய ை 
கெலுத்து்வதற்கு 
தி ட் ்ட மி ்ட ப் ்ப டு ்வ த ா க 
சுகாதார அயைசெர ென்ன 
ஜைசுை்ன அறிவித்துள்ார.   

நநற்று முனதி்னம் 
சுகாதார அயைசெராக ்பதவி-
நைற்்ற பின, கெய்திைா்ர-
கள ைத்தியில் உயரைாற்றும் 
ந்பாநத அ்வர இவ்வி்ட-
ைத்யத கூறி்னார.   

இநதந்வய், நநற்று 
முதல் அமுலாகும் 
்வயகயில் க்பாது இ்டஙக-
ளில் முக க்வெம் அணி்வது 
கட்்டாைம் இல்யல எ்ன 

அ்வர கூறியுள-
்ார.   

எ னி னு ம் 
க்பாதுப் ந்பாக்-
கு்வரத்து ைற்றும் 
உள்க நிகழ்வுக-

ளில் கட்்டாைம் முக க்வெம் 
அணிை ந்வண்டும் எ்னவும், 
க்பாது இ்டஙகளில் முக 
க்வெம் அணி்வது கட்்டா-
ைம் இல்யல எ்னவும் அ்வர 
கதரிவித்துள்ார.   

இநதந்வய், க்பாது 
இ்டஙகளில் முகக்க்வெம் 
அணி்வது, ்வ்ாகம் ஒன-
றுக்கு கெல்லும் ந்பாது 
உ்டல் க்வப்்பநியலயை 
்பரிநொதித்தல் ைற்றும் தனி-
ந்பர வி்பரஙகய்த் 
திரட்டுதல் என்ப்ன 

திருசசி எம்.நக. ஷாகுல் ஹமீது  

கடும் க்பாரு்ாதார கநருக்க-
டிக்கு முகஙககாடுத்துள் இலங-
யகக்கு தக்கநநரத்தில் இந்திைா 
கெய்து ்வரும் ைனிதாபிைா்ன உத-
விக்கு ெர்வநதெ நாணை நிதிைம் 
(IMF) ்பாராட்டு கதரிவித்துள்து.  

கடும் க்பாரு்ாதார கநருக்கடிக்-
குள்ாகியுள் இலஙயகயில்   எரி-
க்பாருள யகயிருப்பு  தீரந்து க்பரும் 
கநருக்கடி ஏற்்பட்்டது. இந்த இக்-
கட்்டா்ன சூழ்நியலயில் இலங-
யகக்கு இந்திைா 40,000 கை.கதா 
டீெயல உ்ட்னடிைாக ்வழஙகிைது.  
கநருக்கடியில் தவிக்கும் இலங-
யகக்கு 01 பில்லிைன க்டாலரகள 
க்டன ்வழஙக இருநாடுகளும் ஒப்-
்பந்தத்தில் யககைழுத்திட்்ட்ன. 
அதன்படி க்டன ்வரம்பு நிரணயிக்-
கப்்பட்டு கதா்டரந்து க்பட்நரால், 
டீெல் ்வழஙகவும் இந்திைா ந்ட்வ-
டிக்யக எடுத்து ்வருகி்றது.  

இந்திைா எரிக்பாருள, ைருந்து 
உளளிட்்ட அத்திைா்வசிை க்பாருட்-

கய் 500 மில்லிைன க்டாலர 
கதாயக க்டன ்வரம்பில் ்வழஙகி 
்வருகி்றது. இலஙயகக்கு தக்க 
நநரத்தில் இந்திைா கெய்து ்வரும் 
ைனிதாபிைா்ன உதவிக்கு ெர்வநதெ 
நாணை நிதிைமும் ்பாராட்டு கதரி-
வித்துள்து.

ெர்வநதெ நாணை நிதிைத்தின 

ைாநாட்டில் ஜி20 நாடுகளின நிதிை-
யைசெரகள கலந்து ககாளகின்ற்னர. 
ஜி 20 நாடுகளின ைத்திை ்வஙகிக-
ளின ஆளுநரகள கலந்து ககாளளும் 
ஆநலாெய்னக் கூட்்டமும் நய்டக்ப-
றுகி்றது.  

முதல் நாளில், ெர்வநதெ நிதிைத்-
தின நிர்வாக இைக்குநர கிறிஸ்ட-

லி்னா ஜாரஜி்வா தயலயையில் 
ந்டந்த ஆநலாெய்னக் கூட்்டத்தில் 
இந்திை நிதிையைசெர  நிரைலா சீதா-
ராைன கலந்து ககாண்்டார.  க்பரும் 
க்பாரு்ாதார கநருக்கடிக்கு ஆ்ா-
கியுள் இலஙயகக்கு இந்திைா 
கெய்து ்வரும் உதவிகளுக்கு 
இதனந்பாது நிதிைத்தின நிர்வாக 
இைக்கு்னர ்பாராட்டு கதரிவித்-
தார. ‘‘இலஙயக சுதந்திரத்திற்குப் 
பின்னர மிக நைாெைா்ன க்பாரு்ா-
தார கநருக்கடியை எதிரககாண்டுள-
்து, உணவு ைற்றும் எரிக்பாருள 
தட்டுப்்பாடு, வியல்வாசி உைரவு, 
மினொர க்வட்டு க்பருை்விலா்ன 
ைக்கய் கடுயைைாக ்பாதித்துள-
்து. 

இதன விய்்வாக இலஙயக 
அரசுக்கு எதிராக தீவிர ந்பாராட்-
்டஙகளும் ந்டந்து ்வருகின்ற்ன. 
அந்த ைக்களுக்கு அத்திைா்வசிைப் 
க்பாருட்களும், க்பற்ந்றால், டீெல் 
ந்பான்ற்வற்ய்றயும் ்வழஙகும் இந்-
திைாவின ந்ட்வடிக்யக முனைாதிரி-
ைா்னது’’ எ்ன  அ்வர  கூறி்னார.  
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இன்னறைய சு்பதினமததாழுனக 
நேரம

நயாகம: சித்த-ைரண நயாகம
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 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   
ைனிதன் தைது ஈருலக வாழ்விலும 

விநைாசமும சுபீடசமும அனடந்து 
தகாளவது இன்றியனையாததா-
கும. அதறகு ததளிவான வழிகாட-
டல் மிகவும அவசியைானது. அந்த 
வனகயில் தான் அல்லாஹதஆலா 
ைனிதன் மீது தகாணட இரககம, 
கருனணயினால் அவனது ஈருலக 
விநைாசனத்திறகு வழிகாடடககூடிய 
முழுனையான இனறைவழிகாடடனல 
வகுத்தளித்திருககின்றைான். அது எல்லா 
கால, இட சூழலுககும த்பாருந்தககூடி-
யதாகவும உலகம இருககும வனரயும 
உயிநராடடமுளளதாகவும இருககும 
இனறை வழிகாடடலாகும. 

என்றைாலும அல்லாஹதஆலா இவ் 
இனறைவழிகாடடனல ைனிதன் மீது ்பல-
வந்தப்படுத்தி திணிககவும இல்னல. 
அதறகு இடைளிககவும இல்னல. 
ைனிதன் தான் த்பறறுகதகாணடுளள 
்பகுத்தறினவப ்பயன்்படுத்தி இந்த 
வழிகாடடனலப ்பயன்்படுத்திக-
தகாளள அவன் இடைளித்துளளான். 
அதன் ஊடாக ைனிதன் இமனையி-
லும ைறுனையிலும விநைாசனம 
அனடந்து தகாளளலாம. 

அதனால் தான் அல்லாஹதஆலா, 
'ஆயினும (ைனிதர்கனள நோககி) 
நீஙகள நவதத்னத (ைறறைவர்களுககு) 
கறறுகதகாடுத்துக தகாணடும ஒதிக 
தகாணடும (கறறுக) தகாணடும 
இருப்பதன் காரணைாக (அதில் உள-

ளவாறு) இனறைவன் ஒருவனனநய 
வணஙகும ைனிதர்களாக ஆகிவிடுங-
கள' (அல் குர்ஆன்: 03:79) என்று 
குறிபபிடடு னவத்திருககின்றைான். 

இதன் ்படி, அல் குர்ஆனன கறபித்-
துக தகாடுத்துக தகாணடும கறறுக 
தகாணடும இருககும த்பாறுபன்ப 
ைனிதன் தகாணடுளளான் என்்பது 
ததளிவாகிறைது. இருந்தும இது ததாடர்-
பில் ைனிதன் உரிய கவனம தசலுத்-
தாதவனாக  இருககின்றைான். உலகில் 
நதாறறைம த்பறறுளள ்பல்நவறு பிரச்-
சினனகளுககும ைனிதனின் இந்த 
நினலனையும  காரணைாக அனைந்-
துளளது. 

ஆனால் அல் குர்ஆனன அதறநக-
யுரிய ஒழுஙகில் அணுகும ந்பாதும 
அறநகற்ப வாழ்தவாழுஙனக அனைத்-
துகதகாளளும ந்பாதும ்பல பிரச்-
சினனகள தானாகநவ நீஙகிவிடும 
என்கின்றைனர் சில இஸலாமிய சிந்த-
னனயாளர்கள.  

ஆகநவ உலகம இருககும வனரயும 
பிறைககும ஒவ்தவாருவருககும நேர்வ-
ழிகாடடுவதறகாக அல்லாஹ இறைககி-
யருளியுளள இந்த அருளைனறைனய 
ஒதுநவாம, அதனனப ்படிபந்பாம, 
அதனன விளஙகிடுநவாம, அதன் ்படி 
வாழ்னவ அனைத்துக தகாளநவாம. 

அல் குர்ஆனின் மகத்துவம்

ைர்லின் ைரிககார்  ...

19முதல் 24 வனர

சுபஹ்  - 04.44
லுஹர்  - 12.11
அஸர்  - 03.21
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.30

கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல260.78 271.52

யூர�ொ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல357.42 369.33

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல2.5808 2.6855

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல242.14 250.77

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல428.51 443.67

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல348.10 361.68

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல327.50 339.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல241.11 252.10

குறித்த
வினல

குறித்த
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 822.20

குவைத் டினொர் 1,015.96

ஓெொன் ரியொல் 805.18

கட�ொர் ரியொல் 84.80

சவூதி ரியொல் 82.66

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 84.39

நாணய
மாற்று

இலங்கைக்கு இந்தியா செய்யும்
உதவிகைளுக்கு IMF பாராட்டு

ததாழில் தினணககள ஆனணயாளர் பிர்பாத் சந்திர கீர்த்தினயச் நேறறு இலஙனக ததாழிலாளர் காஙகிரஸின் 
த்பாதுச் தசயலாளர் ஜீவன் ததாணடைான், தனலவர் தசந்தில் ததாணடைான், ்பாராளுைன்றை உறுபபினர் ைரு-
த்பாணடி ராநைஸவரன் உளளிடட முககியஸதர்கள ோநரஹன்பிடடியிலுளள  தினணககளத்தில் சந்தித்து கலந்-
துனரயாடினர். இதன்ந்பாது நதாடடத் ததாழிலாளர்களின் ஆயிரம ரூ்பா சம்பள பிரச்சினன குறித்து கலந்துனர-
யாடப்படடது.        (்படம:- தகாழுமபு நகாடனட தினகரன் நிரு்பர்)

நலாரனஸ கெல்்வநாைகம்,                  
ஷம்ஸ ்பாஹிம்

  
நாட்டில் ைருந்து தட்டுப்-

்பாடு நிலவுகின்ற ந்பாதும் 
எதிர்வரும் மூனறு ்வாரங-
களுக்குள அந்தத் தட்டுப்-
்பாட்ய்ட நீக்கு்வதற்கா்ன 
அய்னத்து ந்ட்வடிக்யகக-
ளும் நைற்ககாள்ப்்பட்டுள்தாக   
சுகாதார அயைசெர ென்ன ஜைசுை்ன 
நநற்று ்பாராளுைன்றத்தில் கதரி-

வித்தார. உலக ்வஙகி, 
உலக சுகாதார நிறு்வ்னம், 
ஆசிை அபிவிருத்தி ்வஙகி 
ஆகிை்வற்றின உதவி ஒத்து-
யழப்பு்டன அதற்கா்ன ந்ட-
்வடிக்யககள நைற்ககாள-
்ப்்பட்டு ்வரு்வதாகவும் 
அ்வர கதரிவித்தார.  

எம்மி்டமிருந்து க்பற்றுக் 
ககாண்டுள் ்பட்டிைலின அடிப்்ப-
ய்டயில் மூனறு ்வார காலத்-
தில் முக்கிை ைருந்துகய்ப் 

மூன்று வாரத்தில் மருந்து   
தட்டுப்ாடு நீககப்டும்   
சபையில் அபைசசர் சன்ன ஜயசுை்ன உறுதி  இலஙயகைரா்ன பிரிைந்த குைார 

்பாகிஸதானில் ்படுககாயல கெய்ைப்-
்பட்்ட ெம்்ப்வம் கதா்டரபில் யகது கெய்-
ைப்்பட்்ட்வரகளில் 6 ந்பருக்கு ைரண 
தண்்டய்ன விதிக்கப்்பட்டுள்து.   

நைலும், இந்த ெம்்ப்வம் கதா்டரபில் 
யகதா்ன 9 ந்பருக்கு ஆயுள தண்்டய்ன-
யும் விதிக்கப்்பட்டுள்தாக க்வளி-
நாட்டு ஊ்டகஙகள கெய்தி க்வளியிட்-
டுள்்ன.   

இலஙயகைரா்ன பிரிைந்த குைார ்பாகிஸதான - சிைல்-
ககாட் ்பகுதியில் ய்வத்து க்டந்த ்வரு்டம் டிெம்்பர 3ஆம் 
திகதி ைத அடிப்்பய்ட்வாதிக்ால்அடித்து 
ககாயல கெய்ைப்்பட்டு எரியூட்்டப்்பட்டிருந்தார. 

்ாகிஸதானில் அறுவருககு   
மரண தண்டனை விதிபபு  

பிரியந்த குைார ்படுதகானலயுடன் ததாடர்பு

09 பைருக்கு ஆயுள் தண்டப்ன

நி்ைவேற்று ஜனாதிபதி மு்ை்ை
முற்ைாகை ஒழிக்கைபபட வேண்டும்   
நலாரனஸ கெல்்வநாைகம், 
ஷம்ஸ ்பாஹிம் 

 
அரொஙகம் எத்தயகை 

ந்ட்வடிக்யககய் முனக்ன-
டுத்து ்வருகின்ற ந்பாதும் 
நிய்றந்வற்று ஜ்னாதி்பதி 
முய்ற முற்்றாக இல்லா-
கதாழிக்கப்்ப்ட ந்வண்டும் 
என்பநத எதிரக் கட்சியின 
நியலப்்பாடு எ்ன எதிரக்கட்-
சித் தயல்வர ெஜித் பிநரை-
தாெ ்பாராளுைன்றத்தில் கதரி-
வித்தார.  

20 ஆ்வது திருத்தத்யத 
நீக்கி 19 ஆ்வது திருத்தத்யத 
ககாண்டு ்வரு்வதனூ்டாக 
திருப்திைய்டைப் ந்பா்வ-
தில்யல எ்ன ெய்பயில் குறிப்-
பிட்்ட அ்வர நிய்றந்வற்று 

ஜ்னாதி்பதி முய்றயையை 
நீக்க ந்வண்டுகைன்ற நியலப்-
்பாட்டில் உறுதிைாக இருப்்ப-
தாகவும் கதரிவித்தார.  

்பாராளுைன்றத்தில் நநற்று 
விநெ்ட உயரகைானய்ற 
நிகழ்த்திை ந்பாநத எதிரக்கட்-
சித் தயல்வர இவ்்வாறு கதரி-
வித்தார.  

 அது கதா்டரபில் அ்வர 
நைலும் கதரிவிக்யகயில்:  

நாட்டில் தற்ந்பாது ஏற்-
்பட்டுள் பிரசெய்னகள 
கதா்டரபில் ்பாராளுைன-
்றத்தில் உள்்வரகள புரிந்-
துககாள்வாரகள எ்ன பிரத-
ைர ெய்பயில் கதரிவித்தார. 
ஆ்னால் நாம் இரண்டு 
்வரு்டஙகளுக்கு முன்னநர 
அதய்ன புரிந்துககாண்டுள-
ந்ாம். நாட்டிலுள் கெல்-
்வந்தரகளுக்கு 600 பில்லி-
ைன ரூ்பா ்வரிச ெலுயகயை 
்வழஙகி நாட்டின கைாத்த 
நதசிை ்வருைா்னத்யத 2 வீதத்-
தால் குய்றத்தும்  நாட்டின 
தர நியலயை குய்றத்தும் 
கெைற்்பட்்ட ந்பாது நாஙகள 
முனய்வத்த வி்டைஙகள 
கதா்டரபில் கிண்்ட-
லடித்த்னர.  

இதுபே எதிர்க் கட்சியின நிபைபைபாடு  

இைக்குைதி ேரிக் கு்ைபபு  
ைக்கைளுக்கு நன்ையளிக்கிைதா?

இ்றக்குைதி கெய்ைப்்படும் அரிசி 
ந்பான்ற க்பாருட்களின மீதா்ன 
்வரிக் குய்றப்பு உண்யையில் 
க்பாதுைக்களுக்கு நனயைைளிக்கி-
்றதா என்பயத ஆராய்்வதில் நிதி-
ையைசசு முய்னப்பு்டன ஈடு்ப்ட 
ந்வண்டுகைனறு அரொஙக நிதி 
்பற்றிை குழுவின தயல்வரும், 
உறுப்பி்னரகளும் கதரிவித்த்னர.

சுஙகக் கட்்டய்ச ெட்்டத்தின 
கீழ் 2022 ஜ்ன்வரி 11 ஆம் திகதி 
அதிவிநெ்ட ்வரத்தைா்னப் ்பத்தி-
ரியககளில் க்வளியி்டப்்பட்டு 
05.04.2022 ஆம் திகதி ்பாராளு-
ைன்றத்தில் ெைரப்பிக்கப்்பட்்ட 
ஒழுஙகு விதிகளுக்கு ்பாராளு-
ைன்ற உறுப்பி்னர அனுர பிரிை-
தரஷ்ன ைாப்்பா தயலயையில் 
கூடிை அரொஙக நிதி ்பற்றிை குழு 
அனுைதி ்வழஙகிைது.

நைற்்படி தீரைா்னத்யத கருத்தில் 
ககாண்ந்ட இக்நகாரிக்யக விடுக்-
கப்்பட்்டது.

நைலும், 2007ஆம் ஆண்டு 
48ஆம் இலக்க விைா்பாரப் ்பண்்ட 
அ்றவீட்டுச ெட்்டத்தின கீழ் நிதி 
அயைசெரி்னால் விதிக்கப்்பட்்ட 
2021.11.23 திகதிை 2255/8 
ஆம் இலக்க, 2021.12.21ஆம் 
திகதிை 2259/9 ஆம் இலக்க, 
2021.12.31ஆம் திகதிை 2260/72 
ஆம் இலக்க, 2022 ெ்ன்வரி 11 
ஆம் திகதிை 2262/15 ஆம் இலக்க 
அதிவிநெ்ட ்வரத்தைா்னப் ்பத்திரி-
யககளில் க்வளியி்டப்்பட்்ட கட்-
்டய்கய் க்வ்னத்தில் எடுத்துக் 
ககாண்்ட இக்குழு இ்வற்றுக்கு 
அனுைதி ்வழஙகிைது.   

இதற்கயைை, குழுவின 
அறிக்யக அரொஙக நிதி 

தகாநரானா தடுபபூசி

நானகைாேது வடா்ை   
செலுதத அரசு திட்டம்

ெஹரான ஹாசிம் உபவயாகிதத ோகைனம் 
சதாடர்பில் ெ்பயில் வநற்று ெர்்ச்ெ  
நலாரனஸ கெல்்வநாைகம் ஷம்ஸ 
்பாஹிம்

  
ஈஸ்டர குண்டுத்தாக்குதலின 

பிரதா்ன ெந்நதக ந்பரா்ன ெஹரான 
ஹாசிம் ்பைன்படுத்திை ்வாக்னத்யத 
க்பாது ைக்கள ்பாதுகாப்பு முன்னாள  
அயைசெர ெரத் வீரநெகர ்பைனடுத்து-
்வதாக கதரிவிக்கப்்பட்டுள் டுவிட்-
்டர ்பதி்வால் நநற்று ெய்பயில் கடும் 
ெரசயெ ஏற்்பட்்டது.

்பாராளுைன்றத்தில்நநற்று கெவ்-
்வாய்க்கிழயை ஒழுஙகுப்பிரசசிய்ன 
ஒனய்ற எழுப்பி எதிரக்கட்சி ்பாரா-

ளுைன்ற உறுப்பி்னர ஹரின க்பர-
்னாண்ந்டா வி்டைம் ஒனய்ற முன-
ய்வத்தார.  

க்டந்த 2019 ஆம் ஆண்டு ந்டத்-
தப்்பட்்ட ஈஸ்டர ஞாயிறு தற்ககா-
யலக்குண்டுத் தாக்குதலின பிரதா்ன 
ெந்நதக ந்பராக கருதப்்படும் ெஹரான 
ஹாசிம் ்பைன்படுத்திை ்வாக்னத்யத 
முன்னாள க்பாதுைக்கள ்பாதுகாப்பு 
அயைசெர ெரத் வீரநெகர ்பைன்ப-
டுத்தி ்வரு்வதாக இலஙயகயின 
சிநரஷ்ட ஊ்டகவிைலா்ரா்ன ரஙக 
சிறிலால் த்னது டுவிட்்டர ்பக்கத்தில் 
்பதிவிட்டுள்ார.  

 அதில் அ்வர, கார ரக ்வாக்னத்-
தின ்ப்டத்யத க்பாறித்து, நலனட் 
குறூஸெர ரக இந்த கார ்வழக்கு 
ொனறுப் க்பாரு்ாக நீதிைன்றத்தின 
க்பாறுப்பின கீழ் இருக்க ந்வண்டும் 
என்ற ந்பாதிலும் அதய்ன எப்்படி 
அரசிைல்்வாதி ஒரு்வர ்பைன்படுத்த 
முடியும் எ்ன நகளவி எழுப்பியுள-
்ார. அதற்கு க்பாது ைக்கள ்பாது-
காப்பு அயைசெராக ்பதவி ்வகித்த 
ெரத் வீரநெகர அதற்கு ்பதிலளிக்க-
ந்வண்டும் எனறும் அ்வர நகட்டுக் 
ககாண்்டார.  

இதனந்பாது எழுந்த 

நாட்டின தற்வபா்தய சநருக்கைடிக்கு   
அரசின தேைான தீர்ைானவை கைாரணம்  

நலாரனஸ கெல்்வநாைகம், ஷம்ஸ 
்பாஹிம்

  
நாட்டின தற்ந்பாயதை கநருக்கடி 

நியல தா்னாக உரு்வாகிைது அல்ல. 
அரொஙகத்தின த்வ்றா்ன தீரைா்னநை 
அதற்கு காரணகை்ன நஜவிபியின 
தயல்வர அனுரகுைார திொநாைக்க 
்பாராளுைன்றத்தில் கதரிவித்தார.  

தாம் நைற்ககாண்்ட தீரைா்னங-
கள த்வ்றா்னது என்பயத ந்பரழிவுக-
ளுக்கு பின்னநர ஜ்னாதி்பதி உணரந்-

துள்ார. அது ்பாரதூரைா்ன த்வறு 
என்பத்னால் அந்தத் தீரைா்னஙகய் 
எடுத்த தயல்வயர நீக்கு்வநத அதற்-

குத் தீர்வாக அயையும் எனறும் அ்வர 
ெய்பயில் கதரிவித்தார.  

்பாராளுைன்றத்தில் நநற்று நாட்டின 
தற்ந்பாயதை கநருக்கடி நியலயை 
கதா்டரபில் உயரைாற்றும் ந்பாநத 
அ்வர இவ்்வாறு கதரிவித்தார.  

ெய்பயில் கதா்டரந்தும் உயரைாற்-
றிை அ்வர,  

உரப் பிரசசிய்ன ஏற்்பட்்ட ந்பாது 
அது கதா்டரபில் ்பல த்டய்வகள 
ெய்பயில்  எடுத்துக் கூறி-
யுளந்ாம். வி்வொயிகளும் 

சபையில் பஜவிபி தபைேர் அனுரகுைபார  

நிதியபைசசு முப்னபபு்டன ஆரபாய பேணடும் 
-அரசபாஙக நிதி ைற்றிய குழு ததரிவிபபு
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நாடு முகம் ககாடுத்துள்ள க�ாரு்ளாதார 
கநருககடி தீவிர நிலைலை அலைந்-
துள்ளது. எரிக�ாருள மற்றும் எரிவாயு 

�ற்்ாககுல் கநருககடி நிலை ஏற்�ட்டுள்ள அதத-
தநரம், அத்திைாவசிைப் க�ாருட்கள உளளிட்ை 
க�ாருட்களின் விலைகளும் அதிகரித்த வண்ணமுள-
்ளன.

இதன் வில்ளவாக நாட்டு மககள �ைவிதமான 
அக�ௌகரிைஙகளுககும் கநருககடிகளுககும் முகம் 
ககாடுத்துக ககாணடிருககின்்னர். இதன் கார்ணத்-
தினால் தலைநகர் உட்�ை நாட்டின் சிை பிரதத�ஙக-
ளில் ஆர்ப்�ாட்ைஙகளும் ஊர்வைஙகளும் இைம்க�ற்-
றுள்ளன. இந்த நிலையில் தற்த�ாது நாடு முகம் 
ககாடுத்துள்ள க�ாரு்ளாதார கநருககடிலைத் தணித்-
துக கட்டுப்�டுத்துவதற்கான நைவடிகலககல்ள ஜனா-
தி�தி தலைலமயிைான அர�ாஙகம் �ரந்த அடிப்� -
லையில் முன்கனடுத்துள்ளது. 

அந்த அடிப்�லையில் இந்திைா உளளிட்ை நட்பு 
நாடுகள இந்கநருககடிலைத் தணித்து கட்டுப்�டுத்-
தத் ததலவைான உதவி ஒத்துலைப்புகல்ள வைஙகி 
உள்ளன. அத்ததாடு இந்நாடு முகம் ககாடுத்துள்ள 
க�ாரு்ளாதார ரீதியிைான இந்கநருககடிககு குறுகிை 
காை மற்றும் நீணை காை அடிப்�லையிைான தீர்வுக -
ளுககான ஆதைா�லனகல்ளப் க�ற்றுக ககாளளும் 
தநாககில் முன்னணி க�ாரு்ளாதார நிபு்ணர்கள 
அைஙகிை குழுகவான்றும் நிைமிககப்�ட்டுள்ளது. 

தமலும் இந்கநருககடிககுத் தீர்வு ததடும் வலகயில் 
�ர்வதத� நா்ணை நிதிைம், உைக வஙகி, ஆசிை 
அபிவிருத்தி வஙகி என்�வற்றுைனும் ஏற்கனதவ 
கைந்துலரைாைல்கள ஆரம்பிககப்�ட்டுள்ளன. இக-
கைந்துலரைாைல்களில் திருப்திகரமான �தில்களும் 
கிலைககப் க�ற்றுள்ளன. நிதிைலமச�ர் அலி �ப்ரி 
தலைலமயில் இைஙலக மத்திை வஙகி ஆளுநர் 
கைாநிதி நந்தைால் வீரசிஙக, நிதிைலமசசு க�ைைா-
்ளர் மஹிந்த சிறிவர்தன உளளிட்தைார் அைஙகைான 
உைர் மட்ைக குழுவினர் �ர்வதத� நாை்ண நிதிைத்தின் 
உைரதிகாரிகளுைன் ஐககிை அகமரிககாவிலுள்ள 
தலைலமைகத்தில் தற்த�ாது த�சசுவார்லதயில் 
ஈடு�ட்டுள்ளனர். ஐந்து நாட்கள நலைக�றும் இப்-
த�சசுவார்த்லத தநற்று 19 ஆம் திகதி ஆரம்�மாகி-
யுள்ளது.

இவவா்ான சூைலில் புதிை அலமச�ரலவ 
அலமச�ர்கள ஜனாதி�தி முன்னிலையில் தநற்று-
முன்தினம் �த்திைப் பிரமா்ணம் க�ய்து ககாணை 
லவ�வத்தில் உலரைாற்றிை ஜனாதி�தி தகாட்ைா�ை 
ராஜ�க்ஷ, 'நாடு முகம் ககாடுத்துள்ள �வால்கள 
மற்றும் சிரமஙகல்ள நிர்வகிப்�தற்கான க�ாறுப்பில் 
இருந்து விைகப் த�ாவதில்லை' என்று குறிப்பிட் -
டுள்ளததாடு, 'அதியுைர் அரசிைைலமப்புககு மதிப் -
�ளித்து ததலவைான மாற்்ஙகல்ளச க�ய்வதன் 
ஊைாக நாடு எதிர்ககாணடுள்ள கநருககடியிலிருந்து 
நாட்லை விடுவிப்�தற்கு நைவடிகலக எடுககப்�டும்' 
என்றுள்ளார். 

இதததவல்ள, 'இப்க�ாரு்ளாதார கநருககடிககுத் 
தீர்வு கா்ண அரசிைல், க�ாரு்ளாதார மற்றும் �மூக ஸ் -
திரத்தன்லமயும் அவசிைமானது. இப்பிரசசிலனககு 
விலரவாகவும் நலைமுல் ரீதிைாகவும் தீர்வு கா்ண 
அரசிைைலமப்பு திருத்தம் அவசிைம்' என்று தநற்று 
�ாராளுமன்்த்தில் உலரைாற்றும் த�ாது குறிப்பிட்ை 
பிரதமர் மஹிந்த ராஜ�க்ஷ, 'அரசிைைலமப்புககான 
19 வது திருத்தத்தில் அத்திைாவசிைமான திருத்தங-
கல்ள ஜனநாைக ரீதியில் �ரிைான தநரத்தில் தமற் -
ககாணடு நலைமுல்ப்�டுத்துவது குறுகிை காைத்தில் 
தமற்ககாள்ளக கூடிை �ாத்திைமான மிகச சி்ந்த தீர்-
வாகும்' என்றுள்ளார். 

இவவாறு இப்க�ாரு்ளாதார கநருககடிககுத் தீர்வு 
கா்ண �ரந்த அடிப்�லையிைான நைவடிகலககல்ள 
அர�ாஙகம் முன்கனடுத்துக ககாணடிருககின்்து. 
இந்தச சூைலில் கட்சி அரசிைல் த�தஙகளுககு 
அப்�ால் �கைரும் ஒன்று�ட்டு நாட்லைக கட்டிகை -
ழுப்� முன்வர தவணடும். இது கதாைர்பில் பிரதமர் 
ஏற்கனதவ எதிரணிக கட்சிகளுககு அலைப்பும் விடுத்-
துள்ளார். அந்த அலைப்பு இன்றும் க�ல்லு�டிைா-
கும் என்றும் அவர் தநற்று �ாராளுமன்்த்தில் அவர் 
சுட்டிககாட்டியுள்ளார். இது முற்றிலும் காைத்திற்கு 
க�ாருத்தமான அலைப்�ாகும். 

இப்க�ாரு்ளாதார கநருககடியின் உணலம -
ைான தாககத்லதயும் அழுத்தஙகல்ளயும் கருத்தில் 
ககாணடு கட்சி அரசிைல் த�தஙகளுககு அப்�ால் 
ஒன்று�ட்டு தீர்வு ததடுவதத ஆதராககிைமான க�ைற்-
�ாைாக இருககும். அவவா்ான க�ைற்�ாடுதான் 
நாட்டுககும் மககளுககும் நன்லம �ைககக கூடிை-
தாக அலமயும். இப்க�ாரு்ளாதார கநருககடியிலி-
ருந்து மீட்சி க�ற்றுக ககாள்ள தவணடும் என்�தத 
மககளின் ஒதர எதிர்�ார்ப்�ாக உள்ளது. இது கதாைர்-
பில் முன்கனடுககப்�டும் நைவடிகலககள மற்றும் 
தவலைத்திட்ைஙகல்ள மககள விழிப்புைன் அவதா-
னித்துக ககாணடிருககின்்னர். 

மககல்ள உணலமைாக தநசிப்�வர்கள ைார் 
என்�லத அவர்கள �ார்த்துக ககாணடிருககின்்ார்-
கள. அதனால் அர�ாஙகம் தமககு உள்ள க�ாறுப்ல� 
உரிை முல்யில் நில்தவற்றுவதில் உச��ட்�ம் 
கவனம் எடுத்து க�ைற்�ட்டுக ககாணடிருககின்்து. 
ஆகதவ இந்கநருககடிககு விலரவாகத் தீர்வு கா்ண 
முன்கனடுககப்�டும் நைவடிகலககளுககு உதவி, ஒத்-
துலைப்புகல்ள நல்குவது இந்நாட்டுப் பிரலஜகளின் 
க�ாறுப்�ாகும்.
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மட்டக்களப்பின் முடிசூ்டா மன்்ன்னா்க தி்கழ்ந்த  
செல்லையா இராஜது்ரககு விசெ்ட ச்கௌரவம்

ெமூ்கத்துககு அளப்்பரிய ்பணியாற்றிய   
ஊ்ட்கவியலைாளர் அமரர் ஆர். ந்டராஜன்

திருமதி க�ௌசி சிவபாலன் கெரம -
னியிலிருந்து நடத்தும் 'தமிழ் வான் 
அவவ' ஊடா� 'சித்திவைப் கபரு -

ம�னார' என்்ற தவலப்பில் ஒரு விசேட 
க�ௌைவிப்பு நி�ழ்வு �டந்த 17.04.2022 
அன்று இவையவழியூடா� நவடகபற்-
்றது. இந்த நி�ழ்வில் சித்திவைப் கபரும -
�னாைா� சி்றப்பு க�ௌைவம் கபற்்றவர 
மடடக�ளப்பு மண்ணின் 'முடிசூடா 
மன்னர' என்றும், 'கோல்லின் கேல்வர' 
என்றும் மக�ளால் சபாற்்றப்படுகின்்ற 
முன்னாள் அவமசேர கேல்வலயா இைா -
ெதுவை ஆவார. இவர இலஙவ�யின் 
முன்னாள் தூதுவைா�வும் �டவமயாற்றி -
யுள்ளார.   

கேல்வலயா இைாெதுவை அவர�ள் 
27.07.1927 ஆண்டு பி்றந்தார. இவர 
மடடக�ளப்பு கமதடிஸத மத்திய �ல்லூ -
ரியில் �ல்வி �ற்று,பின்னர எழுத்தாளைா -
�வும், பத்திரிவ� ஆசிரியைா�வும் பணி-
யாற்றினார.   

பின்னர இலஙவ� தமிழைசுக �ட-
சியில் இவைந்து 1956 ஆம் ஆண்டு 
நடந்த சதரதலில் சபாடடியிடடு கவற்றி 
கபற்று பாைாளுமன்்ற உறுப்பினைானார. 
கதாடரந்து நடந்த அவனத்துத் சதர -
தல்�ளிலும் கவற்றிவாவ� சூடி, 1989 
வவை நாடாளுமன்்ற உறுப்பினைா� 
இருந்துள்ளார. ஒரு ேந்தரப்பத்தில் இவர 
தவிரக� முடியாத சூழ்நிவலயில் அைசு-
டன் இவைந்து அவமசேைா�வும் இருந்-
துள்ளார. இறுதியா� தூதுவைா� மசல-
சியாவில் பணிபுரிந்து பின்னர ஓய்வு 
கபற்்றார.   

தமிழ் வான் அவவ, அ�வவ 95 ஐ 
அவடந்த இைாெதுவை அவர�வள 
க�ௌைவம் கேய்ய சவண்டும் என்்ற 
விருப்சபாடும்,�டவமசயாடும்' சித் -
திைப் கபரும�னார' என்்ற நி�ழ்வவ 
நடத்தியது. இந்த நி�ழ்வானது 
அவரின் அைசியல் ோரந்த பக�ங� -
வளத் தவிரத்து அவைது இயல், இவே, 
நாட�ம் ஆகிய முத்தமிழ் பக�ங�வளப் 
பற்றியும், அவர தனது மண்ணுககும், 
மக�ளுககும் ஆற்றிய சேவவ�ள் பற்றி-
யும் அலசி ஆைாய ஒழுஙகு கேய்யப்பட -
டிருந்தது.   

திருமதி க�ௌசி சிவபாலன் மி�க 
குறுகிய �ாலத்திற்குள் இந்த நி�ழ்வின் 
நாய�வனயும்,அவைது குடும்ப உறுப்பி -
னர�வளயும், மற்றும் சபசோளர�வள -
யும் ஒழுஙகு கேய்து இந்த நி�ழ்வவ மி� 
சி்றப்பா� நடத்தி முடித்தார.   

நி�ழ்வின் ஆைம்பத்தில் இந்தியாவிலி-
ருந்து �லந்து க�ாண்ட நல்லாசிரியர சவ. 

பூஙகுழலி கபருமாள் வைசவற்றுவை ஆற் -
றினார. அவதத் கதாடரந்து சபைாசிரியர 
சி. கமௌனகுரு, தனககும் இைாெதுவை 
அவர�ளுககும் இவடசய உள்ள நடபு்ற-
வவயும், தனது சிறிய வயதில் இைாெது-
வையின் தமிழ்ப் சபசசில், அவைது இலக -
கிய ஈடுபாடடில் கபரிதும் �வைப்படடு 
அவவை சநசிக�த் கதாடஙகியவதயும் 
எடுத்துக கூறினார.   

தனககு ஒரு அைே பதவி கபற்றுத் தை 
தனது த�ப்பனார இைாெதுவை அண்-
ைரிடம் ச�ாரினார என்றும், ஆனால் 
அண்ைா அதற்கு மறுத்து "இவன் சின்ன 
உத்திசயா�ம் பாரக� சவண்டியவன் 
அல்லன். உயைத்திற்குச கேல்வான் என்று 
கூறியதா�வும் சபைாசிரியர கமௌனகுரு 
தனது உவையில் குறிப்பிடடார.   

அதன் �ாைைமா� அண்ைன் உருவாக-
கிய இவேநடனக�வல �ற்வ� �ல்லூ -
ரியில் இன்று பணிப்பாளைா� இருக� 
முடிந்தது என்றும் அவர கதரிவித்தார.   

அவதத் கதாடரந்து சி்றப்புவை�ள் 
இடம்கபற்்றன. முதலில் இலஙவ�யிலி-
ருந்து தம்பிைாொ ஈஸவைைாொ   

சபசினார. இவர தனது சபசசில் மட -
டக�ளப்பு மண்ணுககு கிவடத்த கபாக -

கிஷம் இைாெதுவை ஐயா என்று குறிப்-
பிடடார.   

மடடக�ளப்பின் முதலாவது சமயைா� 
இருந்து, அதன் பின்னர பாைாளுமன்்ற 
உறுப்பினைா� 33 வருடங�ள் கதாடரந் -
துமக�ளுககும், மண்ணுககும் தன்னால் 
முடிந்த பணி�வள கேய்தவர என்று 
நி�ழ்வின் நாய�னுககு பு�ழாைம் சூடடி-
னார.   

அவதத் கதாடரந்து இலஙவ�யிலி-
ருந்து தவைாொ இைாசெந்திைன் சி்றப்-
புவை ஆற்றினார. இவர இைாெதுவை 
பற்றி பலரும் அறியாத பல விடயங-
�வள தனது உவையில் கோன்னார.  

அடுத்து சி்றப்புப் சபசோளைா� பிைான்-
சிலிருந்து எம். ஆர. ஸடாலின், இைாெ-

துவை அவர�ள் பற்றி அசந� விடயங�-
வளக குறிப்பிடடார.  

இந்நி�ழ்வின் சபாது நடனம்,� -
விவத, பாடல்�ள் நி�ழ்வு�ளும் இடம் -
கபற்்றன. பல நாடு�ளிலும் இருந்து 
�லந்து க�ாண்ட �ல்வியாளர�ள், 
எழுத்தாளர�ள் விழாவின் நாய�ன் இைா -
ெதுவை அவர�ள் பற்றி பு�ழாைம் சூடடி -
னர.  

குறிப்பா� அவுஸதிசைலியாவிலிருந்து 
பாடும்மீன் ஸ்ரீ�ந்தைாொ, �னடாவிலி -
ருந்து பாபு, வேந்தகுமார, சிந்தவனப் 
பூக�ள் பத்மநாதன்,கெரமனியிலிருந்து 
புத்திசி�ாமணி, லண்டனிலிருந்து 
திருமதி இைாசெஷவரி பாலசுப்ைமணி-
யம், பால. சுகுமார, ச�ாவிலூர கேல் -
வைாென், இலஙவ�யிலிருந்து ஜின் -
னாகேரிபுதீன் ஆகிசயாரும் �லந்து 
க�ாண்டார�ள்.   

இறுதியில் நி�ழ்வின் நாய�ன் �லாநிதி 
கேல்வலயாஇைாெதுவை தனது ம�ள் 
திருமதி பூஙச�ாவதயுடன் இவைந்து 
நடந்த நி�ழ்வு�ள் தனககு நிவ்றவா� 
இருந்ததா� மகிழ்சசி கதரிவித்தார. 
பலைது ச�ள்வி�ளுககும் அவர பதில் 
அளித்தார.   

பின்னர நடந்த �லந்துவையாடலின் 

சபாது மண்ணின் வமந்தன் இைாெதுவை 
அவர�ளுககு, அவர வாழும் சபாசத 
அவர வாழ்ந்த மண்ணில், அவர உருவாக-
கிய இவே நடனக �ல்லூரி வளா�த்தில் 
அவைது உருவச சிவல வவக� சவண்டும் 
என்்ற முடிவு எடுக�ப்படடது. இவத 
எல்சலாரும் சேரந்சத கேய்ய சவண்டும் 
என்றும் இது பற்றி பின்னர கதளிவான 
முடிவு எடுக�ப்படும் என்றும் சபேப்பட -
டது. நான்கு மணி சநைம் நீடித்த இந்த 
சி்றப்பு க�ௌைவிப்பு நி�ழ்வு இனிசத 
நிவ்றவு கபற்்றது.

அக�வைப்பற்று ஊரப்சபாடி-
யார வீதி, சவலாப்சபாடி 
இைத்தினம்_ மாணிக�ப்-

சபாடி தம்பதியரின் மூத்த புதல்வைா� 
22.08.1958 இல் நடைாென் அவர�ள் 
பி்றந்தார. நடைாென் தனது ஆைம்பக 
�ல்விவய அக�வைப்பற்று இைாமகி-
ருஷை மிேன் பாடோவலயில் பயின் -
்றார. தனது உயர�ல்வியிவன முஸலிம் 
மத்திய �ல்லூரியில் வரத்த� பிரிவில் 
பயின்்றார.   

1986 இல் பனங�ாடு பிைசதேத்வதச 
சேரந்த க�ௌரி என்பவவைத் திருமைம் 
கேய்தார.   

ஸ்ரீ சித்தி விநாய�ர ம�ாசதவஸதனம் 
(கபரிய பிள்வளயார ச�ாயில்) உப தவல-
வைா�, படடிசமடு �ண்ைகி அம்மன் 
ஆலயத்தின் உபதவலவைா� அவர பதவி 
வகித்தார. திருகச�ாயில் ஸ்ரீ சித்திை 
சவலாயுத சுவாமி ஆலயம் உடபட பல 
ஆலயங�ளின் நிரவா� கபாறுப்பு�ளி -
லும் கேயற்படடார.   

2004 ஆம் ஆண்டு சுனாமியின் தாக-
�த்தால் பாதிக�ப்படட மக�ளுககு 
சிவஞான கேல்வககுருக�ளின் குடும்ப 
ஒத்துவழப்புடன் வாழ்வாதாை உதவி -
�வள வழஙகினார.   

1980 ஆம் ஆண்டு ஊட�வியலாள-
ைா� விைச�ேரி பத்திரிவ�யில் கபாத்து -
வில் நிருபைா� இவைந்தார. அதவனத் 
கதாடரந்து தின�ைன் 
பத்திரிவ�யில் பனங-
�ாடு நிருபைா� நீண்ட 
�ாலம் பணியாற்றினார. 
லண்டன் பி. பி. சி உல-
�சேவவயில் நிமலைா-
ெனுடன் இவைந்து 
இலஙவ� மன்்றக �ல்-
லூரியில் நடத்தப்படட 
ஊட�பயிற்சி கநறியில் 
சி்றந்த ஊட� எழுத்-
தாற்்றலுக�ான விருவத 
கவன்றுள்ளார.   

சுதந்திை ஊட�விய-
லாளைா� பி.பி.சி தமிழ் 
வாகனாலி, உதயன், 
வலம்புரி, தமிழன், 
தினப்புயல், தமிழ் தந்தி, 
தமிழ்மிைர, கமடசை 
சபான்்ற ஊட�ங�ளி-
லும் பணியாற்றினார. 
அம்பாவ்ற மாவடட 
தமிழ் ஊட�வியலாளர 
ஒன்றியத்வத அவமப்ப-
தில் இவர பக�பலமா� 
இருந்தார.   

1990 ஆம் ஆண்டு 
�ாலப்பகுதியில் யுத்தம் 
�ாைைமா� அ�தி�ளு-

டன் அ�தி�ளா� இடம்கபயரந்து 
க�ாழும்பில் சில �ாலம் வாழ்ந்தார. 
மீண்டும் தனது பிைசதேத்துககு வந்து 
அவர வாழ்ந்தார. அவரின் எழுத்துக�-
ளால் மக�ளின் பல பிைசசிவன�ளுக -
குத் தீரவு �ாைப்படடது.   

2012ஆம் ஆண்டு சி்றந்த மூத்த 
ஊட�வியலாளர விருது (ஆவலய-
டிசவம்பு பிைசதே கேயல�ம்), 2014 
ஆம் ஆண்டு அசசு ஊட�த்திற்�ான 
விருது (கிழககு மா�ாை பண்பாட -
டலுவல்�ள் அவமசசு), 2016 ஆம் 
ஆண்டு சி்றந்த ஊட�வியலாளருக -
�ான விருது (மனித உரிவம ஆவைக -
குழு), 2017 ஆம் ஆண்டு சி்றந்த 
ஊட�வியலாளர�ளுக�ான விருது 
(அகில இலஙவ� முஸலிம் வாலிபர 
அவமப்பு), 2018 ஆம் ஆண்டு 
�வலஞர சுவதம் விருது(�லாோை 
அலுவல்�ள் திவைக�ளம்) ஆகிய-
வற்வ்ற அவர கபற்றிருந்தார.   

தமது பகுதியில் கேய்தி இவையத்-

தளகமான்று உருவாக� சவண்டும் 
என்பதில் முன்னின்று அதற்�ான 
பாவத�வள அவர வகுத்தார. அம்மு -
யற்சியினால் பனங�ாடு இவையத்த-
ளம் உதயமானது. அத்துடன் ஆவல-
யடிசவம்பு இவையத்தளத்தின் 
ஆசலாே�ைா�வும் கேயற்படடார .   

பனங�ாடு வவத்தியோவல அபி -
விருத்திக�ா� பாடுபடடார. ம�ா-
ேகதி கிைாமத்தின் உருவாக�த்திற்கும் 
ஆைம்ப �ரத்தாவா� கேயல்படடார. 
புளியம்பத்வத �ண்ைகி கிைாமம், 
அளிக�ம்வப சபான்்ற பகுதி�ளுககு 
மக�ளுக�ான கபாதுப்சபாககுவைத்து 
பஸ சேவவ, வீதி அபிவிருத்தி என்ப-
வற்வ்ற ஏற்படுத்த ஊட�ம் வாயிலா� 
பாடுபடடார.   

ஆவலயடிசவம்பு பிைசதேத்தின் 
எல்வலக கிைாமமா� �ாைப்படுகின் -
்றன அளிக�ம்வப பகுதியில் யாவன-
�ளில் இருந்து மக�வள பாது�ாத்தல் 
மற்றும் ஆைம்ப வவத்திய சேவவ, 
பாடோவலயின் அபிவிருத்தி�ள் 
சபான்்றவற்றிலும் இவைது �டடுவை -

�ள் உதவியுள்ளன.   
வடடமடு சமய்சேல் தவை மற்றும் சின் -

னமு�த்துவாைம், கபரிய மு�த்துவாைம் 
நில ஆககிைமிப்பு�ள், அக�வைப்ப்று எல்-
வல�ள் கதாடரபா� இவைது எழுத்து�ள் 
விமரேனத்துககு உள்ளாகியிருந்தன. ோந் -

திபுைம் கிைாமத்து குடி -
சயற்்றங�ளின் பின்னர 
மக�ளுககு வீடு�ள் 
வழங�ப்பட சவண்டும் 
என் ப த ற் � ா � வு ம் , 
அவர�ள் யாவன�ளின் 
கதால்வலயில் இருந்து 
பாது�ாப்பா� இருக� 
சவண்டும் என்பதற்�ா�-
வும் அதி�ம் பத்திரிவ�-
யில் எழுதியுள்ளார.   

இவவாறு தாம் 
வாழ்ந்த ேமூ�த்திற்கு 
அமைர நடைாெனின் 
எழுத்துக�ள் கபரிதும் 
உதவின. அசதேமயம் 
அவர ஒரு சி்றந்த விவ -
ோயியா�வும் விளஙகி-
னார. வீடடுககு வரு-
சவாருககு அரிசிப் 
கபாதி க�ாடுத்து அனுப் -
புவது அவைது வழக�மா-
கும்.   

தனது பிைசதே மக -
�ளுககு பல்சவறு 
பணி�வள ஆற்றிய 
அமைர நடைாென் 
மவ்றந்து சநற்றுடன் 31 
தினங�ள் ஆகும்.

31 ஆம் நாள் நினைவு திை 
நிகழ்வுகள் நநற்று அனுஷ்டிப்பு

தகாவிலூர் 
க�ல்வராஜன்-...?

'தமிழ் வான் அனவ' ஊடாக
'சித்தினைப் பெருமகைார்'
தனைப்பில் இனையவழி நிகழ்வு

ப�ொருளொதொர பெருக்கடிககு தீர்வு 
்கொண�தில் அக்கறை அவசியம்

உருவத்வத விட ஊக�சம வலிவானது என்பதற்கு எடுத்துக�ாடடு,
க�ாழுத்த உடம்பும் கூரவமயான க�ாம்பு�ளும் க�ாண்ட யாவன,
தன்வனத் தாக� வரும் புலிவயக �ண்டு அஞ்சி நடுஙகுவதுதான்.

�ரிைது கூர்ஙதகாட்ைது ஆயினும் ைாலன
கவரூஉம் புலிதாக குறின்



இப்புனிதமான மாதத்திலேலே எலோம் வலே 
அலோஹ் மானுட வர்க்கத்்த லேரான வழியில 
இட்டுச் செலலும் லோ்க்கத்தில புனித குரஆ்ன 
அருளினான். எம்க்கான வழி்காட்டல அ்னத்தும் 
அதில இரு்ககின்்றது. ஆயினும், ோலமா தீரவு்களு்க-
்கா்க எஙச்கஙச்கலோலமா அ்ேந்து ச்காண்டிரு்க-
கின்ல்றாம்.

உே்க முஸ்லிம்்கள் இன்று எதிரலோ்ககும் பிரச்சி-
்ன்கள் ஏராளம். எலோ ோடு்களும் ஏலதாசவாரு 
சி்க்கலில சி்ககுண்டு சவளிவர வழி சதரிோ-
மல திண்டாடி்க ச்காண்டு இரு்ககின்்றன என்்பது 
்கண்கூடு. இப்பிரச்சி்ன்கள் அ்னத்து்ககும் 
ஒலர தீரவு இஸ்ோமிே உேகின் ஒற்று்மோகும். 
முஸ்லிம் உேகு ஒன்று்படாதவ்ர இந்த இழிநி்ே 
சதாடரலவ செய்யும்.

இஸ்ோமிே அறிஞர்களின் கூற்றுப்்படி, இஸ்ோத்-
தில ஒற்று்ம என்்பது அ்னத்து முஸ்லிம்்களு்க-
கும் ஒரு ்கட்மோகும். ஒலர புனித நூ்ே பின்-
்பற்றி ஓர இ்்றவ்ன வணஙகும் ஒலர கிப்ோ்வ 
முன்லனா்ககும் ோம் அ்னவரும் ஒரு உடலின் 
அங்கங்கள் ல்பால இருப்்பது எமது ென்மார்க்கத்தில 
உள்ளதாகும். லமலும் ஒற்று்ம என்்பது அலோஹ்-
வின் புனித லவதத்திலும் இ்்றதூதரின் ல்பாத்ன்க-
ளிலும் வலியுறுத்தப்்பட்டுள்ள ஒரு விடேமும் ஆகும்.

இஸ்ோமிே ெரித்திரத்தில ்பே சிந்த்னப் பிரிவு-
்கள் (மத்்ஹபு்கள்) லதான்றியுள்ளன. அவற்றில சிே 
இன்்றளவிலும் பின்்பற்்றப்்படுகின்்றன, சிே வழ்க-
ச்காழிந்து விட்டன. இம்மத்்ஹபு்கள் அ்னத்து்ககும் 
அடிப்்ப்ட குரஆனும் ்ஹதீஸும் என்்ப்த ோம் 
ம்றத்தல ஆ்காது.

ேம்மில ோராவது ஒரு குழுவினர ோம் பின்்பற்-
றும் மத்்ஹபு்ககு மாற்்றமான மத்்ஹ்்பப் பின்்பற்-
றுகி்றார்கள் என்்றால அலேது எங்கள் ்கருத்துடன் 
உடன்்படவில்ே என்்றால, ோங்கள் வி்ரவா்க 
தீரப்்பளித்து, ெ்க முஸ்லிம்்க்ள ஒது்ககி ்வ்ககும் 
வழி்க்ளத் லதடுகில்றாம். 

ென்மார்க்க விடேங்கள் சிேவற்றில ்கருத்து லவறு-
்பாடு்கள் இருப்்பது ோம் ஒன்று்படாததற்கு ஒரு ்கார-
ணமா்க அ்மந்து விட்ககூடாது என்று எமது உே-
மா்க்கள் எனும் ்கலவிமான்்கள் கூட வலியுறுத்தத் 

தவறி விடுகின்்றனர என்்பது லவத்ன்ககுரிே விட-
ேமாகும். 

“இன்னும், நீங்கள் எலலோரும் அலோஹ்வின் 
்கயிற்்்ற வலுவா்க ்பற்றிப் பிடித்து்க ச்காள்ளுங-
்கள், நீங்கள் பிரிந்தும் விடாதீர்கள். அலோஹ் 
உங்களு்ககு்க ச்காடுத்த நிிஃமத்்க்ள (அருள் 
ச்கா்ட்க்ள) நி்னத்துப் ்பாருங்கள். நீங்கள் 
்ப்்கவர்களாய் இருந்தீர்கள் உங்கள் இதேங-
்க்ள அன்பினால பி்ணத்து, அவனது அருளால 
நீங்கள் ெல்காதரர்களாய் ஆகிவிட்டீர்கள்'    (3:103)

அறிஞர்கள் மத்தியில ்கருத்து லவறு்பாடு-
்கள் இருப்்பது இேல்பானது, இது உே்களாவிே 
இேற்்்க நிேதி்களில ஒன்்றாகும், ்கருத்து லவறு்பா-
டு்கள் ஒரு விடேம் சதாடர்பா்க ்பேதரப்்பட்ட ்கருத்-
து்க்க்ள்க ச்காண்டு வருகின்்றன, லமலும் அ்வ 
இஸ்ோமிே உம்மாவிற்கு ஒரு ேன்்ம ்பே்ககும் 
விடேமும் ஆகும். எமது அழ்கான தீனுல இஸ்ோம் 
்பற்றி அறி்வ வளர்க்கவும் ்கற்று்க ச்காள்ள-
வும் இவலவறு்பாடு்கள் ேம்ககு வாய்ப்பு்க்க்ள 
வழஙகுகின்்றன.

வித்திோெமா்க இருப்்பது மு்ககிேம், அதுலவ 
ஒரு சவற்றி்கரமான ெமூ்கத்்த உருவா்ககுகி-
்றது, அலோஹ் விரும்பி இருந்தால, அவன் 
ேம் அ்னவ்ரயும் ஒலர மாதிரிோ்க மாற்-
றியிரு்க்க முடியும். ஆனால அலோஹ்வின் 
ோட்டம் அதுவலே.

ச்பாதுவா்க எம்மத்தியில ஒற்று்ம இல-
ோ்ம்ககு ்காரணம் மார்க்கம் சதாடர்பா்க 
்பரந்த ்கலவிேறிவு இன்்மயும் குறுகிே மனப்-
்பான்்மயும் அடுத்தவர ்கருத்து்ககு மதிப்்ப-
ளிோ்மயும், ெகிப்பித்தன்்ம இன்்மயும் 
என்்றால மி்்கோ்காது. இ்வலே உம்மா மத்-
தியில ்பே சி்க்கல்க்ள ஏற்்படுத்துகின்்றன.

ம்்றந்த ஈரானிே சிந்த்னோளர, ஷஹீத் 
ஆேத்துலோஹ் முரதஸா முதஹ்்ஹரி அவர்கள், 
'முஸ்லிம்்களி்டலே உள்ள தவ்றான புரிதல அவர-
்களி்டலே உள்ள மதலவறு்பாடு்க்ள விட ஆ்பத்-
தானது' என்கி்றார. ஒரு சிந்த்னப் ்பள்ளி்ேப் 
பின்்பற்று்பவர்கள் மற்ச்றாரு சிந்த்னப்்பள்ளி-
்ேப் பின்்பற்றுலவா்ர தங்கள் ்கருத்து்க்க்ள 
அவமதிப்ல்பாரா்க நி்ன்ககி்றார்கள், எனலவ அவர-

்கள் அதற்கு எதிரான நி்ேப்்பாட்்ட 
எடு்ககி்றார்கள். (இது முஸ்லிம்்கள் 
மத்தியில ்ப்்க்ம உணர்வ வளர்க-
கின்்றது). உண்்ம்க்ள முன்்வப்-
்பதற்கும், முஸ்லிம்்களி்டலே புரிந்து-
ணர்வ ஏற்்படுத்தி, ்கருத்து லவறு்பாடு 
மற்றும் பிளவு்கள் லதான்றுவ்தத் 
தடுப்்பதற்கும் உேமா்க்களின் உறுதி-
ோன ்பஙகு இஙல்க மி்க மு்ககிேமா-
னது," என்று கூறுகின்்றார.

ேம்ககு மத்தியில சிறு சிறு லவறு்பா-
டு்கள் இருப்பினும் இஸ்ோம் எம்்ம 
அதன் வ்ரே்்ற்ககுள்லளலே ்வத்-
துள்ளது என்றும் ோம் அ்னவரும் 
அடிப்்ப்டயில ஒற்று்மயுடன் இரு்க-
கின்ல்றாம் என்்ப்தயும் சவளிப்்ப-
டுத்த லவண்டும். 

எம்ககி்டலே இரு்ககும் இந்த ஒற்று்மயின்்ம 
்காரணமா்க ்பேஸ்தீன் இஸ்லரலு்ககு தா்ரவார்க்கப்-
்பட்டு விட்டது, இந்லதாலனசிோவில ஒரு ்பா்கத்்த 
இழந்து விட்லடாம், சூடானிலும் ஒரு ்பா்கத்்த 
இழந்து விட்லடாம், லிபிோவும் அசமரி்க்காவு்ககு 
முழு்மோ்க அடி்மோ்க்கப்்பட்டு விட்டது, ஈரா்க, 
ஆப்்கானிஸ்தான், ்பாகிஸ்தான், லொமாலிோ 
ல்பான்்ற ோடு்களில இேட்ெ்க்கண்க்கான எமது 
உடன்பி்றப்பு்க்ள இழந்து விட்லடாம். ஒற்று்ம-

யில தான் எமது ்பேம் உள்ளது என்று உண-
ராமல, ோம் ஷிோ, சுன்னி என்று ெண்்ட 
பிடித்து ச்காண்டிரு்ககும் வ்ர ோம் மீட்சி 
ச்ப்ற மாட்லடாம்.

இஸ்ோமிே உே்கம் நீண்ட ்காேமா்க ்காே-
னித்துவவாதி்களின் ஆதி்க்கம் மற்றும் அசம-
ரி்க்கா மற்றும் பி்ற லமற்்கத்திே ஆட்சி்களின் 
பிடி்ககுள் சி்ககியுள்ளது. இச்ெ்கதி்கள் முஸ்-
லிம்்கள் ஒன்று்பட்டு விட்க கூடாது என்்பதில 
்கண்ணும் ்கருத்துமாய் உள்ளன. எம்மத்தியில 
லமாதல்க்ள உருவா்ககி, எம்்ம பிரித்தா-
ளும் ச்காள்்்க்ே அ்வ ்கச்சிதமா்க செய்து 
வருகின்்றன. 

இன்று, முஸ்லிம் உேகில ்காளான்்கள் 
ல்பால விோபித்துள்ள ஐசிஸ், தாசேஸ், அன்-
நுஸ்ரா, அல-்கய்தா, ல்பால்கா ்ஹராம், ேஷ்கர-இ 
ஜாஙவி, சி்பா-இெ்ஹா்பா ல்பான்்ற அ்மப்பு்களும் 
முஸ்லிம்்களி்டலே லவறு்பாடு்க்ள தீவிரப்்படுத்-
துவது மட்டுமலோமல, ்பள்ளிவாெல்களில சதாழு-
்்கயில ஈடு்பட்டுள்ள முஸ்லிம்்க்ள்ககூட ஈவுஇர்க-
்கமின்றி ச்காலகின்்றன என்்ப்த ோம் அடி்க்கடி 
செய்தி்களில ்பார்ககில்றாம்.

இ்ககுழு்க்கள் இஸ்ோத்தின் ல்பாத்ன்கள் மற்றும் 

்றஸூலுலோஹ்வின் ே்டமு்்றயிலி-
ருந்து சவகுசதா்ேவில உள்ளன. 
இவர்களது செேற்்பாடு்கலள 'இஸ்ோலமா 
ல்பாிஃபிோ' எனும் இஸ்ோம் சவறுப்-
பு்ககு ்காரணமாய் அ்மந்துள்ளன. 
இ்ககுழு்க்கள் ்பே லமற்்கத்திே ஆட்சி்களு-
டனும் சேரு்க்கமா்க இ்ணந்து செேற்-
்படுகின்்றனர என்்பதற்கு ஆவணப்்படுத்-
தப்்பட்ட ொன்று்கள் நி்்றேலவ உள்ளன. 
சுன்னி முஸ்லிம்்க்ள ஏமாற்றுவதற்-

்கா்கவும், ஷிோ முஸ்லிமு்ககு எதிரா்க 
அவர்க்ளத் தூண்டி விடுவதற்்கா்க-
வும் அவர்கள் சுன்னி என்று ்பாொஙகு 
செய்கி்றார்கள். இவர்கள் இஸ்ோம் 
விலராத ெ்கதி்களின் ஏசஜண்டு்கலள 
அன்றி சுன்னி்களுமலே, ஷீஆ்க்க-
ளுமலே. முஸ்லிம்்க்ள இவவாறு 
சுன்னி என்றும் ஷீஆ என்றும் 
பிரித்து ்வப்்பதற்்கா்க ெட்ட விலராத 
சிலோனிெ அ்மப்புடனும் மற்றும் 
அசமரி்க்க ஏ்காதி்பத்திேத்துடனும் ஒத்-
து்ழ்ககி்றது என்்பது சவளிப்்ப்ட.

எனலவ இஸ்ோத்தின் எதிரி்களி-
னால தீட்டப்்பட்டுள்ள இந்த சூழ்ச்சியில 
இருந்து விடு்பட்டு, லவறு்பாடு்களு்ககு 
அப்்பால, முஸ்லிம்்கள் மத்தியில ஒற்-
று்ம்ே லமம்்படுத்துவதற்்கா்க ோம் 
உண்்மோ்க ்பாடு்பட லவண்டும். இஸ்-

ோமிே உம்மா (ெமூ்கம்) மத்தியில ஒற்று்ம்ே 
ஏற்்படுத்த இஸ்ோமிே விழிப்புணரவு அவசிேம். 
இஸ்ோமிே உே்கம் ்பலலவறு லதெங்கள், இனங-
்கள், சமாழி்கள் மற்றும் லதாலின் நி்றம் ஆகிேவற்-
்்ற்க ச்காண்டதாகும். இது இஸ்ோமிே உம்மத்்த 
அழ்கா்ககுலம அன்றி ஒற்று்ம்ககுத் த்டோ்க ஒரு 
ல்பாதும் இரு்க்காது. இத்ன ோம் ்பன்மு்கத்தன்-
்மயில ஒற்று்ம ்காண்்பது என்று அ்ழ்க்கோம்.

எலோ ோடு்களும், ம்க்களும், இனங்களும், 
எலோவற்று்ககும் லமோ்க, தங்க்ள ஒலர 
இ்்றவ்ன வணஙகுலவாரா்கவும், இ்்றதூத்ர 
பின்்பற்று்பவர்களா்கவும் ஒலர கிப்ோ்வ முன்-
லனா்ககுலவாரா்கவும் ்கருதினால, ேம்ககுள் இரு்ககும் 
லவறு்பாடு்கள் ்க்ேேப்்பட்டு ஒற்று்மயும் அ்மதி-
யும் ஏற்்படும். அலோஹ்வும் அவனு்டே ரசூலும் 
விரும்பும் ஒற்று்ம லோ்ககிே ்பேணத்்த இந்த 
புனித ரமோனில இருந்து ஆரம்பிப்ல்பாம் என்று 
திடெங்கற்்பம் பூணுலவாம்.

'(ேபிலே!) உம்்ம அகிேத்தார்ககு ஓர அருளா்க-
லவேன்றி ோம் அனுப்்பவில்ே. (21:107)

சமாழி அழிந்தால ஓர இனம் தானா்கலவ 
அழிந்து விடும். சமாழி என்்பது ஒரு த்ேமு்்ற 
அடுத்த த்ேமு்்ற்ககு தன் ்பண்்பாட்்ட எடுத்துச் 
செலலும் வழி. தமிழ்சமாழிோனது தனது நீண்ட 
வரோற்றுப் ்பா்தயில ்பே லவத்ன்க்ளயும் 
லொத்ன்க்ளயும் ெந்தித்தது.   

'ோமறிந்த சமாழி்களிலே தமிழ் சமாழில்பால 
இனிதாவது எஙகும் ்காலணாம்' என்று ்பாட்டு்க-
ச்காரு புேவன் ்பாரதி ்பாடினான். 'சொலலில 
உேரவு தமிழ்ச் சொலலே அ்தத் சதாழுது ்படித்-
திடடி ்பாப்்பா' என்று ்பாரதிோர ்பாப்்பாவு்ககு ்பாடம் 
சொலலி்க ச்காடுத்தார. 'சொலலு்ககுச் சொலலோர 
சு்வயிரு்ககுஞ் செந்தமிழ்' என்றும், 'த்னப்-
பு்கழத் தன்னிடத்லதார சொலலிலோத் தமிழ்' 
என்றும் ்கவிேரெர ்கண்ணதாென் ்பாடினார. இ்வ-
சேலோம் தமிழின் சி்றப்்்ப, சீர்ம்ே, அதன் 
சமன்்ம்ே, லமன்்ம்ே ஆய்ந்துணரந்து, 
அனு்பவித்து ்கவிஞர ச்பரும்க்கள் கூறிே வாரத்்த-
்கள். இத்த்ே சி்றப்புமி்க்க ஒரு சமாழி்ககுச் சொந்-
த்க்காரர ோம்' என்்ப்த ோம் உணரந்து ச்காள்ள 
லவண்டும்.   

'வள்ளுவன் தன்்ன உேகினு்கல்க தந்து வான்-
பு்கழ் ச்காண்ட தமிழ்ோடு' என்று ம்கா்கவி ்பாரதி 
்பாடிே அந்த வள்ளுவர தந்த 'திரு்ககு்றள்' தமிழில 
எழுந்த ஒப்்பற்்ற ஓர இே்ககிேமாகும். உே்க அரங-

கில தமிழின் ச்பரு்ம்ே உேரத்தி்க ்காட்டும் 
மி்கச்சி்றந்த நூோகும்.   

திரு்ககு்றள் தமிழில எழுதப்்பட்ட ஒரு நூோ்க 
இருந்தாலும் 'தமிழ்' என்்ற ஒரு சமாழியின் ச்பேர 
அதில எஙகுலம இல்ே. 'தமிழர' என்்ற ஒரு இனத்-
தின் ச்பேரும் அதில எஙகுலம இல்ே. 'தமிழ்-
ோடு' என்்ற ஒரு ோட்டின் ச்பேரும் அதில இல்ே. 
எந்த ஒரு ெமேத்தின் ச்பேலரா அலேது ்கடவுளின் 
ச்பேலரா அதில இல்ே. ஆ்க, ஒரு சமாழி்கல்கா, 
ஓர இனத்திற்ல்கா ஒரு ோட்டிற்ல்கா ஒரு ெமேத்-
திற்ல்கா உரிே நூோ்க இலோமல உே்கம் அ்னத்-
திற்குமா்க எழுதப்்பட்ட 'உே்கப் ச்பாதுநூல' திரு்க-
கு்றள். அதனாலதான் அது உே்கப் ச்பாதும்்ற 
என்று ல்பாற்்றப்்படுகின்்றது.   

மனித குேத்திற்ல்க ச்பருவிள்க்கா்க எழுந்து வழி-
்காட்டும் ஒப்்பற்்ற நூோ்க - ஒழு்க்கவிேல மற்றும் 
ேன்சனறி்க ல்காட்்பாடு ்பற்றி எழுந்த ச்பரும் உே்க 
இே்ககிேங்களில ஒன்்றா்கத் திரு்ககு்றள் விளங-
குகி்றது. 'மானிட வர்க்கத்தின் மாச்பரும் தத்துவப் 
ல்ப்ழ' என்று அது உேல்காரால ல்பாற்்றப்்படுகின்-
்றது. திருவிவிலிேத்திற்கு அடுத்ததா்க அதி்க சமாழி-
்களில சமாழிச்பேர்க்கப்்பட்ட நூோ்கத் திரு்ககு்றள் 
விளஙகுகி்றது.   

தமிழ்சமாழி என்்ற ஒன்று இருப்்ப்த உே்கத்தி-
னர அறிந்தது ச்பரும்்பாலும் திரு்ககு்றளாலதான். 

வீரமாமுனிவர, ல்பாப் ஐேர 
ல்பான்்ற லமலோட்டினர தமிழ-
்கத்திற்கு வந்த ல்பாது தமிழின் 
ச்பரு்மே உணரந்து திரு்ககு-
்ற்ள சமாழிச்பேரத்தனர. அதன் 
்காரணத்தாலதான் உே்க அளவில 
திரு்ககு்றள் வழிோ்க தமிழின் 
சதான்்ம, தமிழிரின் தத்துவச் 
சி்றப்பு, ஒழு்க்கசேறி உே்கத்திற்கு 
சதரிேவந்தது.   

 மனித ெமுதாேத்்த ஆழ்ந்து 
லோ்ககி, அது எவவாறு வாழ-
லவண்டும் என்று ேன்கு சிந்தித்து 
எழுதப்ச்பற்்ற நூல திரு்ககு்றள். 
இதுல்பான்்ற ஒரு நூல உேகில 
எந்த சமாழி்களிலும் இதுவ்ர 
லதான்றிேது இல்ே. சிே அடி-
்களில உே்கத்தின் ஞான்க ்கருவூ-
ேங்க்ளத் தந்தவர வள்ளுவர. 
2000 ஆண்டு்களு்ககு முன்னர 
எழுதப்்பட்டாலும் அது இன்றும் 
உே்க ம்க்களு்ககு ச்பாருத்தமான, 

வாழ்வு்ககு வழி்காட்டும் ஒளிவிள்க-
்கா்கத் தி்கழ்கின்்றது.   

உே்கம் அளாவிே ச்பாது்ம்க 
்கருத்து்க்ளத் தமிழ் இே்ககிேம் 
தன்னுள் ச்காண்டுள்ளது. 'உே்க-
ளாவிே ெல்காதரத்துவம்' ்பற்றிே 
சிந்த்ன 2000 ஆண்டு்களு்ககு 
முன்னலர – அதாவது மனிதன் 
ோ்கரீ்க வளரச்சி அ்டவதற்கு 
முன்னலம - தமிழ் சமாழியில 
இருந்துள்ள்ம உே்க சமாழியி-
ேல அறிஞர்க்ள ஆச்ெரிேத்தில 
மூழ்்கச் செய்துள்ளது.   

'ோதும் ஊலர ோவரும் ல்களிர' அதாவது எலோ 
ஊரும் என்னு்டே ஊலர எலோ ம்க்களும் என்-
னு்டே உ்றவினர்கலள என்றும் 'தீதும் ேன்றும் 
பி்றரதர வாரா' அதாவது 'தீ்மயும் ேன்்மயும் 
மற்்றவரால உருவா்க்கப்்படுவதில்ே. அதற்கு்க 
்காரணம் ோம்தான்' என்றும் கூறிே ்கணிேன் பூங-
குன்்றனாரின் பு்றோனூற்று அடி்களும், 'ஒன்ல்ற 
குேம், ஒருவலன லதவன்' என்்ற திருமூேரின் திரு-
மந்திர வா்ககும், 'ோன் ச்பற்்ற இன்்பம் ச்பறு்க 
இவ்வே்கம்' என்்ற திருோவு்க்கரெரின் ்ப்கதி இே்க-
கிே்க கூற்றும், 'ொதி இரண்சடாழிே லவறில்ே' 
என்்ற ஒள்வப் பிராட்டியின் வா்ககும் இன்னும் 
இதுல்பான்்ற ்பேவும் தமிழ் இே்ககிேத்தின் ்பரந்து-
்பட்ட உே்கமனப்்பான்்மயின் சவளிப்்பாடு்களா்க 
உள்ளன.   

தமிழர்களாகிே ோம் ேமது ்பழம் ச்பரு்ம 
ல்பசிலே ்காேத்்த்க ்கழித்து்க ச்காண்டிரு்ககின்-
ல்றாம். இன்று எனது சூழல, எனது வாழ்்க்்க 
நி்ேயில இருந்து ச்காண்டு எனது சமாழி்ே, 
எனது ்பண்்பாட்்ட வளர்க்க, லமம்்படுத்த ோன் 
என்ன செய்ே முடியும் என்று ோம் ஒவசவாரு-
வரும் சிந்தி்க்க லவண்டும். கூடிேவ்ர பி்றசமா-
ழி்க ்கேப்பிலோமல குறிப்்பா்க ஆஙகிே சமாழி்க 
்கேப்பிலோமல ோம் தமி்ழப் ல்பெோம். தமிழில 
்்கசேழுத்துப் ல்பாடுகின்்ற ்பழ்க்கத்்த உருவா்க்க-
ோம். இேன்்றவ்ர ேமது ே்ட, உ்ட, ்பாவ்ன-
யில ேமது தமிழ்ப் ்பண்்பாட்்டப் பிரதி்பலி்க்கோம். 
ேமது சமாழி, ்பண்்பாடு இவற்்்ற சமன்லமலும் 

அறிே ோம் முேற்சி எடு்க்கோம்.   
தமிழ் உேகின் மூத்தசமாழி மட்டுமலே, முதல 

செம்சமாழியும் ஆகும். இந்தத் தமிழ்சமாழிதான் 
தமிழர்களு்ககு வழி, அதுதான் தமிழர்களு்ககு 
உயிர. அதனாலதான் ்பாலவந்தர ்பாரதிதாென், 'தமி-
ழு்ககு அமுசதன்று ல்பர! அந்தத் தமிழ் இன்்பத் 
தமிழ் எங்கள் உயிரு்ககு லேர' என்று ்பாடினார. 
'ொம்ல்பாதும் தமிழ் ்படித்துச் ொதல லவண்டும் 
- எந்தன் ொம்்பலும் தமிழ்மணத்து லவதல 
லவண்டும்' என்று ஈழத்து்க ்கவிஞர ெச்சிதானந்தம் 
சொலகின்்றார.   

ேம் தாோ்க, ேம் சதய்வமா்க, ேம் வழிோ்க, 
ேம் விழிோ்க, ேம் உயிரா்க மூச்ொ்க இரு்ககின்்ற 
தமி்ழ வளரப்ல்பாம், வாழ ்வப்ல்பாம் என்று 
உறுதி பூணுலவாம்.
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உே்கப் பு்கழ் ச்பற்்ற அஜந்தா ஓவிே்க கு்்க்கள் 
இந்திோவின் ம்காராஷடிரா மாநிேம் ஔரங்கா-
்பாத் மாவட்டத்தில இரு்ககின்்றன. இஙகு ஏரா -
ளமான ்பழம்ச்பரும் கு்்க சிற்்பங்கள், ்பா்்ற 
ஓவிேங்கள் நி்்றந்துள்ளன. அஜந்தா கு்்க்கள் 
வல்காரா ேதியின் ்பள்ளத்தா்ககில ெோத்ரி 
குன்றின் லமல அ்மந்துள்ளன. இந்த இடம் 
அ்மதிோன சூழ்ே உ்டேது. சமாத்தம் 30 
கு்்க்கள் இலத இடத்தில உள்ளன.

மி்கப் ச்பரிே தூண்்களுடன் கூடிே மண்ட்பங -
்கள், புத்தர ச்பருமான் சி்ே்கள், ஓவிேங்கள் 
என ஒவசவாரு ்பகுதியும் விேப்பில ஆழ்த்துகின் -

்றன. ஒலரஞ்ச், நீேம், ்பச்்ெ ல்பான்்ற குறிப்பிட்ட 
நி்றங்களில இந்த ஓவிேங்க்ளத் தீட்டியுள்ள-
னர. தி்ற்மோன சதாழிலநுட்்பம் சதரிந்தவர -
்களால மட்டுலம இவற்்்ற உருவா்ககியிரு்க்க 
முடியும். ்காரணம், 1500 ஆண்டு்கள் ்கடந்தும் 
இந்த ஓவிேங்கள் நி்ேத்து இருப்்பதற்கு்க 
்காரணம் அந்த ்க்ேஞர்களின் நுட்்பம் மட்டுலம 
ஆகும். 

கு்்க சிற்்பங்கள், ்பா்்ற ஓவிேங்கள் உள்ள 
்பலலவறு ்க்ே அம்ெங்கள் நி்்றந்த அஜந்தா 
கு்்க்கள் யுசனஸ்ல்கா நி்னவுச் சின்னங்களில 
ஒன்்றா்க தி்கழ்கின்்றன. இந்த்க கு்்க்கள் இன்று -
வ்ர ேன்்றா்க ்பராமரி்க்கப்்பட்டு வருகின்்றன 
என்்றாலும், மரங்களும் புதர்களும் அடரத்திோ்க 
வளரந்து கு்்க்க்ள தற்ல்பாது முற்றிலுமா்க 
ம்்றத்து விட்டன. 

இந்நி்ேயில தற்ல்பாது ஒரு மு்ககிே பிரச்-
சி்ன எழுந்துள்ளது. அஜந்தா கு்்க்களு்க-
குள் தண்ணீர வரவில்ே. தண்ணீர்க ்கட்டண 

நிலு்வத் சதா்்க செலுத்தாததன் ்காரணமா்க 
2 வருடங்களா்கலவ இஙகு தண்ணீர விநிலோ-
்கம் நிறுத்தப்்பட்டுள்ளதா்க்க கூ்றப்்படுகி்றது. 
தண்ணீர ்கட்டணம் ஏன் ்கட்டப்்படவில்ே என்று 
சதரிேவில்ே.

அஜந்தா கு்்க்களு்ககு எப்ல்பாதுலம ம்கா -
ராஷடிராவின் 'ஜீவன் பிரதி்காரன்' என்்ற அ்மப் -
புதான் தண்ணீர விநிலோ்கம் செய்து வருகி்றது. 
ம்காராஷடிரா சுற்றுோத் து்்ற ரூ்பா 3.2 ல்காடி 
்பணம் ்பா்ககி உள்ளது. தினந்லதாறும் ஆயிர்க-
்கண்க்கான சுற்றுோப் ்பேணி்கள் இஙகு வந்து 
குவியும் ல்பாது, 2019- இல இருந்லத தண்ணீர 
விநிலோ்கம் நிறுத்தப்்பட்டதா்க அதிரச்சி த்கவல 
சவளிோகி உள்ளது. தண்ணீர இலோததால, 
இஙகுள்ள பூங்கா்வ மு்்றோ்க ்பராமரி்க்க -
வும் முடிேவில்ே.. லமம்்பாட்டு ்பணி்களிலும் 
தாமதம் ஏற்்பட்டுள்ளது.  

்கடந்த ஜனவரி மாதம் இஙகு வந்திருந்த 
சுற்றுோ அ்மச்ெர ஆதித்ோ தா்க்கலரவிடம் 

தண்ணீரப் பிரச்சி்ன்ே ்பற்றி பு்கார சொல-
லியும் இப்ல்பாது வ்ர எந்த ேடவடி்க்்கயும் 
எடு்க்கப்்படவில்ே என நிரவா்கத்தினர ்கவ்ே 

சதரிவி்ககி்றார்கள். உே்கப் பு்கழ்ச்பற்்ற அஜந்தா 
கு்்க்ககுள் தண்ணீரப் பிரச்சி்ன ஏற்்பட்டுள்-
ள்ம அதிரவ்ே்க்ள ஏற்்படுத்தி வருகி்றது.

உே்கப் பு்கழ் ச்பற்்ற இந்திோவின் 
முன்னணி சுற்றுோத் தேமான 
அஜந்தா ஓவிே்க கு்்க்களு்க-

குள் தண்ணீர விநிலோ்கம் நிறுத்தப்்பட்-
டுள்ளது. இதற்்கான ்காரணமும் தற்ல்பாது 
சவளிோகியுள்ளது.

னிதமும் ்கண்ணிேமும் மி்க்க அருள்-
மிகு மாதம் ரமழானின் வரு்்க, 
்கட்மோன லோன்பு்க்ள நி்்ற-

லவற்்ற ேம்ககு வாய்ப்்பளிப்்பலதாடு ரமழான் 
மாதம் முழுவதும் அலோஹ்வின் ச்பாருத்-
தத்்தப் ச்ப்ற லவண்டிே லோ்க்கத்துடன் 
ேம்மு்டே உள்ளங்களிலும் ேம்்மச் 
சுற்றி உேச்கஙகும் வாழும் முஸ்லிம்்களின் 
உள்ளங்களிலும் வாழ்விலும் ேலே மாற்-
்றங்க்ள ஏற்்படுத்தி விடுகி்றது.

இஸ்லாமிய ஒற்றுமைக்லா் ரைழலானில்
அமைவரும் திடசங்ற்்பம் பூணுவவலாம்! 

உ்்ப் பு்ழ் அஜந்லா ஓவியக கும்்ளுககுள்
நீர் விநிவயலா்ம் இரு வருடங்ளலா் நிறுத்ம்!

சமாழி என்்பது ஒரு லதசிே இனத்தின் அ்டோளம். சமாழி இல்ே-
லேல ஒரு இனம் இல்ே. சமாழி இல்ேலேல ஒரு இனத்தின் 
இே்ககிேங்கள் இல்ே, ்க்ே்கள் இல்ே, ்பண்்பாடு இல்ே, 

மரபு்கள் இல்ே, ெமேங்கள் இல்ே. ஒரு இனத்தின் இே்ககிேங்க்ள, ்க்ே்க்ள, ்பண்-
்பாடு்க்ள, ெமே ேம்பி்க்்க்க்ளத் தாஙகி நிற்்பது சமாழி.

மைலாழி அழிந்லால் அம்மைலாழிககுரிய   
இைமும் ்லாைலா்வவ அழிநது விடும்!

பு

தா்ஹாமுஸம்மில...?

யலாழ்ப்்பலாணம் ம்லாழும்புததுமை புனி் பிரலான்சிஸ சவவரியலார் உயர் 
குருததுவக ்ல்லூரியின் ்னிநலாய்ம் ்மிழ் ைன்ைததின் ஏற்்பலாட்டில்
நமடம்பற்ை ்மிழ் விழலாவின் வ்பலாது மு்ன்மை விருநதிைரலா்க 
்்நதும்லாணட அருட்திரு. ்மிழ்வநசன் அடி்ளலார் ஆற்றிய உமர
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வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியா, குடிவரவு -  குடியகல்வு 
திணைககளத்தின் பிராந்திய காரியா-
லயம் முன்்ால் கடவுச் சீட்டு பபறு-
வதறகாக மககள் 5 மணித்தியாலத்-
திறகு சமலாக வீதியில் காத்திருகக 
சவண்டிய நிணல ஏறபட்டுள்ளது. 

வவுனியா, உள்வட்ட வீதியில் 
வடமாகாைத்திறகா் குடிவரவு 
- குடியகல்வு திணைககளத்தின் 
பிராந்திய அலுவலகம் அணமந்-

துள்ளது. இந்த அலுவலகத்தில் 
புதிதாக கடவுச் சீட்ணட பபறுதல், 
கடவுச் சீட்ணட புதுப்பித்தல் உள்-
ளிட்ட சதணவகளுககாக காணல 6 
மணிககு முன்பிருந்சத மககள் காத்-
திருந்த்ர்.

இந்நிணலயில் காணல 8.30 இறகு 
அலுவலகத்திறகு வந்த பாதுகாப்பு 
உத்திசயாகத்தர்கள் சுமார் 50 சபர் 
வணரயில் கடவுச் சீட்டு வளாகத்-
திறகுள் அனுமதித்து விட்டு ஏண்-
யவர்கணள வீதியில் நிறக ணவத்த-

்ர். வீதியில் சுமார் 300 இறகும் 
சமறபட்டவர்கள் காணலயில் 
இருந்து காத்து நிறகின்்ற சபாதும், 
பபாறுப்பு வாயந்த உத்திசயாகத்-
தர்கசளா அல்லது பாதுகாப்பு உத்-
திசயாகத்தர்கசளா தமககு ேரியா் 
பதிணல வழஙகாது நீண்ட சேரம் 
காத்து நிறக ணவத்துள்ளதாக மககள் 
குற்றம் ோட்டியுள்ள்ர்.  

எரிபபாருள் தட்டுப்பாட்டுககு 
மத்தியில் வட மாகாைத்தின் பல 
இடஙகளில் இருந்தும் தாம் வருணக 

தந்துள்ளதாகவும் குடிவரவு குடி-
யகல்வு அலுவலகத்தில் மககளுக-
கா் இருகணககள் பவறுணமயாக 
உள்ள சபாதும் தம்ணம  உள்சள 
எடுககாது வீதிகளில் நிறக ணவத்-
துள்ள்ர். அத்துடன், ஒரு மணியு-
டன் அவர்கள் இனி உள்சள எடுகக 
முடியாது எ்க கூறி கடந்த சில 
ோட்களாக திருப்பி அனுப்பியதால் 
சிலர் மூன்று தி்ஙகளாக வந்து 
பேல்வதாகவும் மககள் பதரிவிக-
கின்்ற்ர். 

வட்டுக்கோட்மடை ஸ்ரீ பிரித்தியங்கி்ரோ்தவி ஆலயத்தில் ஸ்ரீ சோமுணடைோ  பத்தி்ரகோளி 
அமபோள் பி்ரதிஷமடை அணமையில் நமடைபபற்றது. ் ைலும ஸ்ரீ ச்ர்பஸவ்ரர், நோக்ரோஜோ, 
நோக்ரோணின் மூர்த்திகளும பி்ரதிஷமடை பசயயபபட்டைனர்.

குடிவரவு - குடியகல்வு திணைககள
அதிகாரிகளின் ப�ாறுப�ற்ற நடவடிகணக
நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருப்பதாக மககள் புகார் 

பாழடைந்த கிணற்றில் ்தவறி
விழுநது சிறுவன் மரணம்
வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியா, மதுராேகர் பகுதி-
யில் பாழணடந்த கிைறறில் தவறி 
விழுந்து 10 வயது சிறுவன் ஒருவர் 
உயிரிழந்துள்ளதாக சிதம்பரபுரம் 
பபாலிஸார் பதரிவித்த்ர்.

இச்ேம்பவத்தில் 10 வயதுணடய 
க்சுந்தரம் ேம்ேன் என்்ற சிறுவன் 
உயிரிழந்துள்ளார். 

இச்ேம்பவம் சேறறுமுன்தி்ம் 
(18.04) மாணல இடம்பபறறுள்-
ளது.   இதுகுறித்து சமலும் பதரிய-
வருவதாவது,

வவுனியா, மதுராேகர் பகுதி-
யில் ஆடு சமயத்துக பகாண்டி-
ருந்த 10 வயது சிறுவன் அருகில் 
காைப்பட்ட பாதுகாப்பற்ற பாழ-
ணடந்த கிைறறில் மீன் பிடிப்ப-
தறகாக தூண்டில் சபாட்ட சபாது 
தவறி விழுந்து உயிரிழந்துள்ளார்.  
மகண் காைவில்ணலபய் 
தந்ணத சதடிச் பேன்்ற சபாது தூண்-
டிலுடன் கிைறறில் விழுந்து 
கிடந்துள்ளார். இதண்யடுத்து 
அயலவர்கள் துணையுடன் மீட்-
கப்பட்ட சபாதும் சிறுவன் உயிரி-
ழந்துள்ளார். 

ேம்பவ இடத்திறகு பேன்்ற சிதம்-
பரபுரம் பபாலிஸார் விோரணை-
கணள முன்ப்டுத்துள்ள்ர். 

டைக்கிளில் சைன்்றவர் வீதியில்
மயங்கி விழுநது மரணம் 
ோவகச்சேரி விசேட நிருபர்

ோவகச்சேரி நுைாவில் பகுதியில் 
ணேககிளில் பேன்்ற ஒருவர் திடீபர் 
வீதியில் மயஙகி விழுந்து உயிரிழந்த 
ேம்பவபமான்று சேறறுமுன்தி்ம் 
18/04 திஙகட்கிழணம எரிபபாருள் 
நிரப்பு நிணலயத்ணத அண்மித்த பகு-
தியில் இடம்பபறறுள்ளது.

ோவகச்சேரி டச் வீதிப்பகுதி-
ணயச் சேர்ந்த 62 வயதா் ஒருவசர 
இவவாறு வீதியில் மயஙகி விழுந்து 
உயிரிழந்துள்ளார். 

உயிரிழந்தவரின் ேடலம் ோவகச்-
சேரி ஆதார ணவத்தியோணலயில் 
பிசரத பரிசோதண்களுககாக ணவக-
கப்பட்டுள்ளது.

உடுப்புக்குளத்தில் வீரபத்திரர் 
ஆலய சித்திடர சபௌர்ணமி விழா

முல்ணலத்தீவு உடுப்புககுளத்-
தில் உள்ள வீரபத்திரர் ஆலயத்தின் 
வருடாந்த சித்திணர பபௌர்ைமி 
பபருவிழா கடந்த ேனிககிழணம 
பபருமளவு பகதர் கூடலுடன் ேணட-
பபற்றது.

மதியம் பன்னிரண்டு மணிககு 
ஆரம்பமா் வளர்ந்து ணவத்தல்,-
பூணை நிகழ்வுகளுடன் விசேட அன்-
்தா் நிகழ்வும் ேணடபபற்றது. 
தாயின் ஆத்ம ோந்திககாக கணடப்பி-
டிககப்படும் சித்திணர பபௌர்ைமி 
விரத நிகழ்வுகணள அடிப்படியாக 
பகாண்ட திருவிழாவாக இது 
அணமந்திருந்தது.

உடுப்புககுளம் கிராம மககளின் 
பாரம்பரிய கணல வடிவஙகளில் 
ஒன்்றா் சிந்து ேணடக கூத்து வடி-
விலணமந்த " மாணலககு வாதாடிய 
ணமந்தன்" என்்ற காத்தவராயன் ேரித்-

திரபுராை ோடகம், மாணல ஏழு 
மணியளவில் ேணடபபற்றது. இந்நி-
கழ்ணவத் பதாடர்ந்து காணல பூணே  
நிகழ்வுகசளாடு இனிசத நிண்றவு 
பபற்றது.

கிராம மககளின் ஒறறுணம மறறும் 
கணலத்தி்றன், ஆன்மீக ஈடுபாட்ணட 

வளர்த்து வரும் வணகயில்  இவவா-
லயம் பதாடர்ந்து சி்றப்பாக பேய-
லாறறி வருகின்்றது.

கடந்த ஐம்பதாண்டுகளாக காத்தவ-
ராயன் சிந்து ேணடக கூத்து இக கிராம 
மககளால் சபணி வளர்ககப்பட்டு 
வருகின்்றணம குறிப்பிடத்தககது.

மமாடைார் டைக்கிள் 
விபத்து
ோவகச்சேரி விசேட நிருபர்

ோவகச்சேரி பபாலிஸ் பிரிவுக-
குட்பட்ட ேஙகத்தாண்ப் பகுதி-
யில் சேறறு திஙகட்கிழணம இரவு 
இடம்பபற்ற சமாட்டார் ணேககிள் 
விபத்தில் பபண் ஒருவர் காயம-
ணடந்துள்ளார்.

ஏ 9 வீதி ஊடாக சமாட்டார் 
ணேககிளில் பயணித்த பபண் 
குறுககு வீதி ஒன்றினுள் நுணழய 
முறபட்ட சவணளயில் மறப்றாரு 
சமாட்டார் ணேககிளுடன் சமாதி 
விபத்துககுள்ளா்தாக பதரிவிக-
கப்படுகின்்றது.

இதில் ேஙகத்தாண் ோவகச்சே-
ரிப் பகுதிணயச் சேர்ந்த 47 வயதா் 
பபண் ஒருவசர காயமணடந்த 
நிணலயில் ோவகச்சேரி ஆதார 
ணவத்தியோணலயில் சிகிச்ணேக-
காக அனுமதிககப்பட்டுள்ளார்.

முல்டலத்தீவில் 20 ஆயிரம் ஏக்்கருக்கு 
மமற்படை நிலங்்கள் படையினர் வைம்
ஓமந்ணத விசேட நிருபர்

முல்ணலத்தீவு மாவட்டத்தில் 
20 ஆயிரம் ஏககருககு சமறபட்ட 
நிலஙகணள பணடயி்ர் ஆககிர-
மிப்பு பேயதுள்ளதாக முன்்ாள் 
வட மாகாை ேணப உறுப்பி்ர் 
துணரராைா ரவிகரன் பதரிவித்துள்-
ளார்.

நிலஆககிரமிப்பு பதாடர்பில் 
கருத்து பதரிவிககும் சபாசத சமற-
கண்டவாறு பதரிவித்தார்.

அவர் சமலும் கருத்து பதரிவிக-
ணகயில்,

தமிழர் பகுதிகளில் பபரும் 
எண்ணிகணகயிலா் பணடயி்ர் 
குவிப்பும், பணடயி்ரின் அடககு 
முண்றகள், நிலப்பறிப்புககள், 
பணடயி்ர் தமகசகற்ற விதத்தில் 
புத்தமத திணிப்புககள், வியாபார 

ேடவடிகணககள் எ் 
வட பகுதியில் பணட-
யி்ர் ேம்பந்தமா் 
குவிப்புககளும், பணட-
யி்ரின் ஆதிககஙகளும் 
ஏராளம்.

முல்ணலத்தீவு மாவட்-
டத்தில் மட்டும் 20 
ஆயிரம் ஏககருககு சமற-
பட்ட நிலஙகணள பணட-
யி்ர் ஆககிரமிப்பு 
பேயதிருககின்்றார்கள். 
அளம்பிலில் தனியார் காணிணய 
அபகரித்து சதாட்டச்பேயணகயி-
லும், கிறீன் பைகபகட் எனும் 
பபயரில் பேம்மணலயில் சுறறுலா-
விடுதியும், புதுககுடியிருப்பில் 
மரககறி பேயணக பண்ணை சிவில் 
பாதுகாப்பு திணைககளத்தி்ரும், 

சகாம்பக ேந்தி என்று 
கூ்றப்படும் சவம்படி 
ேந்தியில் பல ஏககர் 
காணி அபகரிப்பும் 
ச த ா ட் ட ச் ப ே ய ண க யு -
டன் பபாதுவிறபண் 
தளம் எ் பலவா்றாக 
பணடயி்ர் ஈடுபட்டு 
வருகின்்ற்ர்.

இவவா்றா் ேம்ப-
வஙகளுககு எதிராக 
பல்சவறு அணடயாள, 

கவ்யீர்ப்பு சபாராட்டஙகள் 
ேடத்தி வருகின்ச்றாம். அச்சுறுத்-
தும் விதமாக புல்ாயவாளர்களின் 
ேடவடிகணக, இராணுவம் குவிக-
கப்படுதல், பபாலிஸார் வழககுப்-
பதிவு பேயதல் எ் ஏராளம் எ் 
சமலும் பதரிவித்தார்.

'ச்தன் உ்தய்தாரட்க' நூல் சவளியீடடு விழா

ோவகச்சேரி விசேட நிருபர்

கச்ோய ஊணரச் சேர்ந்த புலவர் 
அமரர் சின்ண்யி்ாரின் "பதன் உதய-
தாரணக" நூல் பவளியீட்டு ணவபவம்  
சேறறுமுன்தி்ம் திஙகட்கிழணம 
பிறபகல் ோவகச்சேரி பிரசதேேணப 
மாோட்டு மண்டபத்தில் பிரசதேே-
ணபத் தவிோளர் க.வாமசதவன் தணல-
ணமயில் இடம்பபற்றது. 

இந்நிகழ்வில் ஆசியுணரணய 
சிவஸ்ரீ கிருபாகரககுருககள் வழஙகி 
விழாவிண் ஆரம்பித்து ணவத்திருந்-
தார்.

சமலும் நூல் பவளியீட்டு உணர 
ணய பலாலி ஆசிரிய கலாோணல 
முன்்ாள் அதிபர் கவிஞர் சோ.பத்ம-
ோதனும்,  ஆயவுணரணய யாழ் பல்க-

ணலககழக தமிழ்த்துண்ற முன்்ாள் 
தணலவர் எஸ்.சிவலிஙகராைா, விமர்-
ே் உணரணய பதன்மராட்சி பிரசதே 
பேயலக கணல கலாோர உத்திசயாகத்-
தர் கு.ரஜீவன்,ஏறபுணரணய புலவர் 
சின்ண்யி்ாரின் சபர்த்தி திருமதி 
பூஙசகாணத ஆகிசயார் ஆறறியிருந்த-
்ர். நூலின் முதறபிரதிணய சிசரஷட 
ஊடகவியலாளர் உமாச்ேந்திரா 
பிரகாஷ பபறறிருந்தார்.

சமலும் நிகழ்வில் கச்ோய தமிழ் 
இலககிய மன்்ற சபாேகரும், ேட்ட 
ஆயவாளருமா் இ.சோதிோதன்,ோ-
வகச்சேரி பிரசதேேணப உறுப்பி்ர்-
கள்,பிரசதேேணப உத்திசயாகத்தர்கள், 
கணல, இலககிய ஆர்வலர்கள் எ்ப் 
பலரும் கலந்து சி்றப்பித்திருந்த்ர்.

முன்னோள் ைோகோண சமப உறுபபினர் தும்ர்ரோஜோ ்ரவிக்ரன்

மபராசிரியர் இராமேஸவரி
மம்கஸவரன் ்காலமானார்

யாழ்.விசேட நிருபர் 

ய ா ழ் . ப ல் க ண ல க க ழ -
கத்தின் ஓயவு பபற்ற 
இரோய்வியல் சபரா-
சிரியரும், இரோய்வி-
யல் துண்றயின் முன்்ாள் 
துண்றத் தணலவருமாகிய 
சபராசிரியர் இராசைஸ்-
வரி மசகஸ்வரன்  கடந்த 
17 ஆம் திகதி, ஞாயிறறுக-
கிழணம லண்டனில் காலமா்ார். 

யாழ்ப்பாைம் கரபவட்டிணயப் 
பி்றப்பிடமாகக பகாண்ட இவர் 
த்து விஞஞா்மானி (சி்றப்புப்) 
பட்டத்ணத 1968 இல் இலஙணகப் 
பல்கணலககழகத்தில் பூர்த்தி பேயத 
பின்்ர் 1972 இல்  பிரித்தானியா 
பேஃவீல்ட் பல்கணலககழகத்தில் 
கலாநிதி பட்டத்ணத பபற்றார். 

1976 இல் யாழ்ப்பாைப் பல்-
கணலககழகத்தில் இரோய்வி-
யல் துண்றயில் விரிவுணரயாளராக 
இணைந்து பகாண்ட இவர் இத்து-

ண்றணயக கட்டிபயழுப்புவ-
தில் அரும்பணியாறறி 1986 
இல் சபராசிரியராகப்  பதவி 
உயர்த்தப்பட்டு 1993 இல் 
சிசரஷட சபராசிரியரா்ார். 

தமிழர் தாயகத்தின் 
மிகவும் ேவாலா் காலப்ப-
குதிகளில் துண்றத்தணலவரா-
கப் பலமுண்ற பணியாறறி 
இரோய்வியல் கல்வியின் 

தரத்ணத உரிய முண்றயில் சபணியவர்.
தறசபாணதய வவுனியாப் பல்க-

ணலககழகமா்து யாழ்ப்பாைப் 
பல்கணலககழகத்தின் வவுனியா 
வளாகமாக இருந்த ேமயத்தில் அதன் 
முதல்வராக 2003 பதாடககம் 2006 
வணர கடணமயாறறியுள்ளார். 2010 
இல் பல்கணலககழக சேணவயில் 
இருந்து ஓயவு பபற்ற பின்்ர் 
இலண்டனில் வசித்து வந்த சபரா-
சிரியர் இராசைஸ்வரி மசகஸ்வரன் 
கடந்த 17 ஆம் திகதி, ஞாயிறறுககி-
ழணம  அன்று காணல காலமா்ார்.



(கல்குடா தினகரன் நிருபர்)

வாழைச்சேழன நியூ ஸடார் 
விழையாட்டு கைகம் வருடாந்தம் 
நடாத்தும் இப்தார் நிகழ்வு, வி்ேட 
துஆ பிராத்்தழன என்பன அணழமை-
யில் (16) இடம் பபற்றது.

வாழைச்சேழன நியூ ஸடார் 
விழையாட்டு கைகத்தின் ்தழைவர் 
இஸட். எம்.றிஹாஸ இஸமைாயில் 
்தழைழமையில், வாழைச்சேழன 
ழஹராத் பள்ளிவாசேலில் இடம் 
பபற்ற இந்த இப்தார் நிகழ்வில், 
மைரணமைழடந்த கைக உறுபபினர்க-

ைான அல் ஹாஜ் பநௌபிர், ஏ.எஸ.
பநௌபர், கைக அஙகத்்தவர்களின் 
மைரணித்்த பபற்்றார்களுககாகவும் 
யாஸின் சூரா ஓ்தபபட்டு துஆ பிராத்-
்தழனயும் இடம் பபற்றது. இநநி-
கழ்வில், முன்னாள் அழமைசசேர் எம்.
எஸ.எஸ.அமீர் அலி, ஓட்டமைாவடி 
பிர்்தசே சேழப ்தவிசோைர் ஏ.எம்.
பநௌபர், முன்னாள் ்தவிசோைர் ஐ.ரீ.
அஸமி, சேட்டத்்தரணிகைான எச.எம்.
எம்.ராசிக, இல்யாஸ ரஸமி, பிர்்தசே 
பாடசோழைகளின் அதிபர்கள், 
பிர்்தசே முககியஸ்தர்கள் கைக உறுப-
பினர்களும் கைநது பகாணடனர்.

(நிந்தவூர் குறூப நிருபர்)   

கிைககு மைாகாணத்தில் கடழமை -
யாறறி வருகின்்ற 313 பட்ட்தாரி பயி-
லுநர்கழை நிரந்தரமைாககுவ்தறகான 
்நர்முகத் ்்தர்வு திரு்காணமைழை 
– கிைககு மைாகாண ்பரழவச பசேய-
ைகத்தில் இடம்பபற்றது.   

அபிவிருத்தி உத்தி்யாகத்்தர்கள் 
மைறறும் ஆசிரியர்கழை நியமிபப்தற-
காக இடம்பபற்ற இந்த ்்தர்வில், 
ப்தரிவு பசேயயபபடுகின்்ற 75 ்பர் 

மைாகாண அழமைசசு மைறறும் திழணக-
கைஙகளுககு அபிவிருத்தி உத்தி -
்யாகத்்தர்கைாக நியமிககபபடவுள்-
ைனர். ஏழனய 238 ்பர் ்்தசிய 
பாடசோழை மைறறும் மைாகாண பாட-
சோழைகளுககு நியமிககபபடவுள்ை -
்தாக கிைககு மைாகாண பிரதிப பிர்தமை 
பசேயைாைர் (நிர்வாகம்) ஏ.மைன்சூர், 
்நறறு (19) ப்தரிவித்்தார்.   

இந்த ் நர்முகத் ் ்தர்வு ஆறு பிரிவு -
கைாக பிரிககபபட்டுள்ைது. இதில் 
கிைககு மைாகாண சுகா்தார அழமைச -

சின் பசேயைாைர் திருமைதி ்ே.்ே.
முரளி்தரன், வீதி அபிவிருத்தி 
அழமைசசின் பசேயைாைர் ஏ.எச.எம்.
அன்சோர், விவசோய அழமைசசின் பசேய -
ைாைர் ே.்க.முத்துபணடா, பிரதிப 
பிர்தமை பசேயைாைர் (ஆைணி மைறறும் 
பயிறசி) திருமைதி ஆர்.யூ.ேலீல் 
மைறறும் கிைககு மைாகாண கூட்டு்றவு 
அபிவிருத்தி மைாகாண ஆழணயாை -
ரும், கூட்டு்றவுச சேஙகஙகளின் பதி -
வாைருமைாகிய ஏ.எல்.எம். அஸமி 
ஆகி்யார் இத்்்தர்வுகழை நடாத் -

தியுள்ைனர். இத்்்தர்வில், ப்தரிவு 
பசேயயபபடும் 75 அபிவிருத்தி உத் -
தி்யாகத்்தர்களில் 73 ்பர் ்தமிழ் -
பமைாழியிலும், 02 ்பர் சிஙகை 
பமைாழியிலும் நியமிககபபடுவர். 
அ்்த்வழை பாடசோழைகளுககு 
நியமிககபபடுகின்்ற 238 ்பரில் 
227 ்பர் ்தமிழ்பமைாழிககாகவும், 11 
்பர் சிஙகை பமைாழிககாகவும் நிய-
மிககபபடவுள்ை்தாகவும் கிைககு 
மைாகாண பிரதிபபிர்தமை பசேயைாைர் 
ப்தரிவித்்தார்.     
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பாடசாமை பண்புசார் விருத்தியில் இமைபபாட விதான சசயல்பாடு எனும் சதானிப-
சபாருளில், ஆசிரியர்்களுக்கு விளக்்கைளிக்்கபபட்டுளளது. ஆசிரிய ஆலைாச்கர் எஸ்.சிறா-
ஜுதீன்  லசமனக்குடியிருபபு ்கலைசா வித்தியாையத்தில், ஆசிரியர்்களுக்கு விளக்்கைளிப-
பமத படத்தில் ்காைைாம்.                 (படம்: நற்பிட்டிமுமன தின்க்ரன் நிருபர்)

(முள்ளிபபபாத்்தாழன குறூப நிருபர்)  

உைக சுகா்தார தினத்ழ்த முன் -
னிட்டு திரு்காணமைழை பிராநதிய 
சுகா்தார திழணககைம் ஏறபாடு 
பசேய்த உடறபயிறசி நிகழ்வு, 
அணழமையில் சுகா்தார ்சேழவகள் 
திழணககைத்தில் இடம்பபற்றது.

்தம்பைகாமைம் பிர்்தசே பசேயைக 
விழையாட்டு உத்தி்யாகத்்தர் 
்க.எம். ஹாரீஸ பயிறசியாைராக 
கைநது பகாணடு, உடறபயிறசி -
கழை பநறிபபடுத்தினார். இதில் 
ழவத்தியர்கள், ழவத்திய நிபுணர்-
கள், திழணககை உத்தி்யாகத்்தர்கள் 
எனப பைர் கைநது பகாணடனர்.

உலக சுகாதார தினத்த 
முன்னிட்டு உடற்பயிறசி நிகழ்வுகள்

தரம் ஒன்று மாணவரக்ை
வரவவறகும் நிகழ்வு

(பாணடிருபபு தினகரன் நிருபர்)

பட்டிருபபு கல்வி வையத்திறகுட்-
பட்ட ்காட்ழடககல்ைாறு மைகா 
வித்தியாையத்தில், புதி்தாக ்தரம் 
ஒன்றுககு ்சேரும் மைாணவர்கழை வர-
்வறகும் நிகழ்வு ்நறறு(19) அதிபர் 
க.பசேல்வராோ ்தழைழமையில் நழட -
பபற்றது.

புதி்தாக பாடசோழைககு 
இழணயும் மைாணவர்கழை, ்தரம் 

இரணடிறகு பசேல்லும் மைாணவர் -
கள் மைாழை அணிவித்து வர்வற-
்றனர். இநநிகழ்வில் பட்டிருபபு 
வையககல்விப பணிமைழனயின் பிர -
திககல்விப பணிபபாைர் எம்.எச.
றியாஸா பிர்தமை அதிதியாக கைநது 
பகாணடார். அத்துடன் பிரதி அதி-
பர்கைான ஆர். சேணமுகநா்தன், பி.இ-
ரா்தகிருஸணன் உட்பட பபற்்றார்-
கள், மைாணவர்கள் எனபபைர் கைநது 
பகாணடனர்.

ைாட்டுசசாைத்துக்குள ைமறத்து

(ஏ்றாவூர் நிருபர் நாஸர்)

கூட்படரு ்தயாரிபப்தறகாக 
மைாட்டுச சோணத்ழ்த                 ஏறறிச -
பசேல்லும் பாணியில்  நழடபபற்ற 
பாரிய மைரககடத்்தல் முயறசிழய, 
ஏ்றாவூர் பபாலிஸார் முறியடித்துள்ை-
னர். இந்தககடத்்தல் முயறசி ்நறறு 
(19) அதிகாழை மைட்டககைபபு- 
ஏ்றாவூர் பபாலிஸாரால் முறியடிக-
கபபட்டது. மைாட்டுசசோணஙகைால் 
மைழ்றககப பட்டு, உைவு இயநதி-
ரத்தில் ஏறறிசபசேல்ைபபட்ட ஒரு 
ப்தாழக ்்தககு மைரககுறறிகழை்ய 
இவர்கள் ழகபபறறினர். இவற -
றின் பபறுமைதி ரூபா பத்து இைட்சேம் 
என மைதிபபிடபபட்டுள்ைது. இந்த 

்்தககுமைரககுறறிகள் மைட்டககைபபு- 
ப்தாபபிகை பகுதிழய அணமித்்த  
கார்மைழைப பிர்்தசேத்திலுள்ை அர -
சோஙக காட்டில் சேட்டவி்ராமைாக  
பவட்டபபட்டுள்ை்தாக பபாலிஸார் 
ப்தரிவித்்தனர். 

இந்த மைரககுறறிகள் மைர ஆழை 
ஒன்றுககு எடுத்துச பசேல்ைபபட்ட்தா-
கவும் குறிபபிடபபடுகி்றது.

உைவு இயநதிரத்ழ்த ்தடுத்து ழவத் -
துள்ைதுடன், சோரதிழயயும் ழகது-
பசேயதுள்ை்தாக  ஏ்றாவூர் பபாலிஸ 
ஊைல் ்தடுபபு பிரிவு பபாறுபபதி-
காரி எசஎம். ஷியாம்  ப்தரிவித்்தார்.
ஏ்றாவூர்ப பபாலிஸாருககு கிழடத்்த 
இரகசிய ்தகவழையடுத்து இம்மைரகக -
டத்்தல் முறியடிககபபட்டது.   

மரஙக்ை கடததும் 
முயறசி முறியடிப்பு

கிழக்கு மாகாணததில் 313 ்பட்டதாரி   
்பயிலுநரக்ை நிரநதரமாக்க நடவடிக்்க

்பதர ஸஹா்பாக்கள் 
கநதூரி மஜ்லிஸ்

கல்முழன சுன்னத்வல் ேமைாஅத் 
இ்றாக நட்பு்றவு ஒன்றியம், மைஸஜி-
துல் பத்ரியயஹ் ஏறபாட்டில் நழட-
பபறறு வரும் புனி்த பத்ர் ஸஹாபாக -
கள் கநதூரி மைஜ்லிஸ இம்முழ்ற 34 
ஆவது வருடமைாக இடம்பபற்றது.

கல்முழன மைஸஜிதுல் பத்ரியயஹ் -
வில் கடந்த திஙகட்கிைழமை (18) 
பேயகுனா, ஞானபி்தா, ஆரிபபில்-
ைாஹ், ேம்சுல் உைமைா, அல் ஹாஜ் 
ஏ. அபதுர் ்றஊப மிஸபாஹீ, பஹ்-
ஜியின் திருககரஙகைாலும், அஷ் -
பேயக அஷ்பேயயிதுஸ ோ்தாத் 
"பமைௌைானா பமைௌைவி அஹமைது 
்தஙகள் பமைௌைானா வாபபாவின் 
திருககரஙகைாலும் புனி்த திருக -
பகாடி மைறறும் சேந்தனககூடு ஏறறி 
ழவககபபட்டது.

அ்தழனத் ப்தாடர்நது பத்ர் ஸஹா -
பாககள் நிழனவாக சேந்தன மைணம் 
கமைழும் பத்ர் பமைௌலித் மைஜ்லிஸ 
நடாத்்தபபட்டது. பின்னர், துஆ 
பிராத்்தழனயுடன் மைஜ்லிஸ நிகழ்வு -
கள் யாவும் நிழ்றவுற்றன. ்மைலும் 

்நறறு (19) பசேவவாயககிைழமை 
கநதூரி அன்ன்தானமும் வைஙகப -
பட்டது. 

இநநிகழ்வில் உைமைாககள், ஊர் 
பிரமுகர்கள், சுன்னத்வல் ேமைாஅத் 

இ்றாக நட்ப்றவு ஒன்றிய நிர்வாகத் -
தினர், மைஸஜிதுல் பத்ரியயஹ் பள் -
ளிவாசேல் நிர்வாகத்தினர் உட்பட 
பபாதுமைககள் பைரும் கைநது 
பகாணடனர்.

காததான்குடி
ஊடகவியலாைரகளுடன் 
்பள்ளிவாசல் சம்வமைனம் 
சநதிப்பு

(புதிய காத்்தான்குடி தினகரன் நிருபர்)

காத்்தான்குடி பள்ளிவாசேல்கள் 
முஸலிம் நிறுவனஙகள் சேம்்மைைன 
ழபதுஸஸகாத் அழமைபபுககும், காத்-
்தான்குடி  ஊடகவியைாைர்களுககுமி-
ழடயிைான சேநதிபபபான்று கடந்த 
திஙகட்கிைழமை (18) மைாழை  இடம்-
பபற்றது.

காத்்தான்குடி கடறகழர மினா விடு-
தியில் நடந்த இசசேநதிபபில்,ழபதுஸ 
ஸகாத் ்தழைவர் பமைௌைவி அல்ஹாஜ் 
எம்.ஐ.அபதுல் கபூர் மை்தனி, பள்-
ளிவாசேல்கள் சேம்்மைைன ்தழைவர் 
பமைௌைவி அல்ஹாஜ் எம்.ஐ.ஆ்தம்-
பைபழப பைாஹி, பசேயைாைர் எம்.
எம்.்றமீஸ ேமைாலி, ேம்இயயதுல் 
உைமைா ்தழைவர் ஹாறூன் ்றசோதி 
உட்பட ழபதுஸ ஸகாத் உறுபபினர்-
ளும், ஊடகவியைாைர்களும் கைநது 
பகாணடனர்.

இ்தன் ்பாது காத்்தான்குடி பள்ளி-
வாயல்கள் முஸலிம் நிறுவனஙகள் 
சேம்்மைைன ழபதுஸ ஸகாத் அழமைபபு-
ப்தாடர்பாகவும் ்தற்பா்தய நிைவரம் 
ப்தாடர்பாகவும் எடுத்துக  கூறினர்.

மாணிக்கப்பிள்்ையார ஆலய
வருடாநத பிரவமாறசவ ப்பருவிழா

(ஏ்றாவூர் குறூபநிருபர்)

மைட்டககைபபு- வாழைச்சேழன 
- கிணழணயடி ஸ்ரீ மைாணிககபபிள்-
ழையார் ஆையத்தின் வருடாந்த 
பிர்மைாறசேவ பபருவிைாவின் ்்தர்த்-
திருவிைா, இரணடு வருடஙகளின் 
பின்னர் பகதிபூர்வமைாக நழடபபற-
்றது.

நாட்டின் பல்்வறு பிர்்தசேஙக -
ழைச்சேர்ந்த ஆயிரககணககான பக -
்தர்கள் இர்்தாறசேவ திருவிைாவில் 
பங்கற்றனர். கிணழணயடி ஸ்ரீ 
மைாணிககபபிள்ழையார் ஆையத்-
தின் இந்த வருடாந்த பிர்மைாறசேவ 
பபருவிைா பகாடி்யற்றத்துடன் 
ஆரம்பமைானது.

பிர்மைாறசேவ பிர்தமை சிவாசசோ-
ரியார் சிவஸ்ரீ மைா. கு்ைநதிரரூப 
குருககள் ்தழைழமையில் நழடபபற்ற 
இத்திருவிைாவில், யாழ்பபாணம், 
்காணடாவில் ஈைத்து சேபரிமைழை 
சேபரீஐயபபன் ் ்தவஸ்தான குருவான 
சிவாகமைரத்ன ஆனந்த அருள்்ோதி, 
சேபரி ஐயபபன் உபாசேகர், சிவஸ்ரீ ஹரி -
ஹரசு்த சிவாசசோரியார், பிர்மைாறசேவ 
சி்றபபு பிர்தமை குருவாக பணியாறறி-
னார். ஆஞசே்நய உபாசேகர் சேர்வசோ-
்தக இைஞசுடர் சிவத்திரு நவ்தாஸ 
சேர்மைா உள்ளிட்ட குருககள் உ்தவிக 
குருககைாக பணியாறறினர்.

சுவாமி உள்வீதி, பவளிவீதி வைம் 
வநது பக்தர்களுககு     அருள் பாலித் -
்தார். 

மூதூர வதாட்ட மக்களுக்கு 
்பயிரக்கன்றுகள் விநிவயாகம்
(மூதூர் தினகரன் நிருபர்)

மூதூர் ்மைறகு கிராமை ்சேவகர் பிரி-
வுககுட்பட்ட நாணல் ்சேழன, உப-
புககாசசிமைடு கிராமை மைககள் ்தமைது 
்்தாட்டக காணிகழை துபபுரவு 
பசேயயும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ை 
னர். மைரககறிப பயிர்கழை உறபத்தி 
பசேயயும் ்நாககுட்ன இவர்கள் 
்தமைது காணிகழைத் துபபுரவு பசேய-
வ்தாக ப்தரிய வருகி்றது. இ்தனால்,-
இவர்களுககு பயிர்ககன்றுகள் 
வைஙகுவ்தறகான ஏறபாடுகள் பசேய-

யபபட்டு வருவ்தாக ப்தரிய வருகி-
்றது.

மிக நீணட காைமைாக உபபுககாச -
சிமைடு, நாணல் ்சேழன கழரசழசே 
வீதிகள் ்சேறும், சேகுதியும் பகாண-
ட்தாக காணபபடுகி்றது. இ்தனால் 
மைககள் பபரும் சிரமைஙகழை எதிர்-
பகாள்கின்்றனர்.

மூதூர் பிர்்தசே சேழப ்தவிசோைர் 
எம்.எம்.ஏ. அரூஸிடம் இககிராமை 
மைககள் விடுத்்த ்வணடு்காளின் 
்பரில் ்தற்பாது இவவீதிகள் புனர-
ழமைககபபட்டு வருகின்்றன.

ரமழான் உலர 
உணவு ப்பாருட்கள் 
விநிவயாகம்
(அககழரபபறறு வடககு நிருபர்)

அககழரபபறறு பிர்்தசேத்தில் வசேதி 
குழ்றந்த ்்தழவயுழட்யாருககு 
ஐ்கானிக யூத்ஸ மைறறும் இன்ஸபிரீன் 
யூத்ஸ ஆகிய சேமூக ்சேழவ அழமைபபு-
கள் இழணநது ரமைைான் காை உைர் 
உணவுப பபாருட்கள் திஙகட்கிைழமை 
(18) வைஙகி ழவககபபட்டது.

அ்தனடிபபழடயில், 5000 ரூபா 
பபறுமைதியான உைர் உணவுப 
பபாதிகள், வாஙகாமைம் சேபா கிராமைம் 
மைறறும் ஸககாத் கிராமைத்திலுள்ை 
சுமைார் 485 ஏழைக குடும்பஙகளுககு 
இந்த பபாதிகள் வைஙகபபட்டன. 

இ்்த ்பான்று இன்னும் 1000 
ஏழைக குடும்பஙகளுககு இபபபாதி-
கள் வைஙக ஏறபாடுகள் பசேயயபபட்-
டுள்ைன. 

வாழ்க்்கச் சவால்க்ை முறியடிக்க
அனு்பவஙகள் அைப்்பரிய ்பஙகாறறுகின்்றன

(மைாளிழகககாடு குறூப நிருபர்)

வாழ்கழகயில் எதிர்்நாககும் 
சேவால்கள், பிரசசிழனகள் என்பன 
எதிர்காைத்தில் கல்வி சேமூகத்திறகு 
சி்றந்த ்சேழவயாறறுவ்தறகான அனு-
பவத்ழ்த   பபறறுக பகாடுககுபமைன,-
மைனி்தாபிமைான சேமூக்சேழவ அழமைப-
பின் ்தழைவர் எம்.எச.எம். ்தாரிக 
ப்தரிவித்்தார்.

்தரம் ஐநது புைழமைப பரிசில் 
பரீட்ழசேயில் சித்தியழடந்த மைாண-
வர்களுககு கறபித்்த ஆசிரியர்கழை 
பாராட்டி பகைரவிககபபட்ட நிகழ்-
வில் கைநது பகாணடு உழரயாறறி-
ய்பா்்த அவர் இவவாறு குறிபபிட் -

டார். மைாளிழகககாடு அல் ஹுழசேன் 
வித்தியாையத்தில் இடம்பபற்ற 
நிகழ்வில், அவர் ப்தாடர்நது உழர-
யாறறிய்தாவது,

அனுபவஙகள் மைனி்த வாழ்கழக -
யின் முன்்ன்றத்துககு  அத்தியாவ-
சியமைாக ்்தழவபபடும் ஒன்்றாகும்.
இந்த  அனுபவஙகழை பணியாறறும் 
இடஙகளி்ை்ய மை்றநது விடுவது,  
வாழ்கழகயில் பிரசசிழனகள் பை -
வறழ்ற தீர்பப்தறகு  உ்தவாமைல் 
்பாகைாம். 

பாடசோழை காைஙகளில் மிகவும் 
அர்பபணிபபுடன் கடழமையாறறி 
மைாணவர்களின் கல்வி வைர்சசியில் 
அககழ்ற காட்டி மிகவும் சி்றந்த 

பபறு்பறுகழைப பப்ற ஆசிரியர் -
கள் ஆறறிய பணி அைவிடமுடியா -
்தது. 

எப்பாதும், ஒ்ர இடத்தில் 
ஒ்ர வி்தமைாக வாை ்வணடு-
பமைன நிழனபபது ஒரு மைனி்தனின் 
சோ்தாரண இயல்பு. ஆனால் இயறழக 
நியதி அவவா்றல்ை. இந்த உைகில் 
நாளுககு நாள் மைாற்றஙகள் நடநது 
பகாண்ட இருககின்்றன.

அ்தறகு ஏற்றவாறு நாமும் மைாறிச 
பசேல்ை ்வணடும். மைாற்றஙகழை 
தி்றந்த மைனதுடன் ஏறறுக பகாள்ளும் 
மைனபபாஙழக நாம் அழனவரு்மை 
வைர்த்து பகாள்ை ்வணடும் 
எனவும் அவர் ப்தரிவித்்தார்.

கநதைாய் குைததில் ்பலியாவனாரின் 
36 ஆவது வருட நி்னவு தினம் 

(கந்தைாய தினககரன் நிருபர்) 

திரு்காணமைழை மைாவட்டத்தின்  
கந்தைாய குைம் உழடநது ஐம்ப-
துககும் ்மைைா்னார் பலியான 36 
ஆவது ஆணடு நிழனவு தினம் கந்த -
ைாய கழை இைககிய ்பரழவயின் 
ஏறபாட்டில் இன்று (20) நிழனவு-
கூரபபடவுள்ைது. இநநிகழ்வு, கந்த -
ைாய ்பராறறுபவளி முஸலிம் மைகா 
வித்தியாையத்தில்  மைாழை நான்கு 
மைணியைவில் நழடபப்றவுள்ைது.

கந்தைாய குைம் 1986.04.20 குைம் 
உழடந்ததில், ஐம்திற கும் ்மைற-
பட்்டார் உயிரிைந்தனர். இதில், பை-
பசோத்துச ்சே்தஙகளும் ஏறபட்டன.
இ்தழன நிழனவு கூரும் முகமைாக்வ 
இநநிகழ்வு ஏறபாடு பசேயயபபட்டுள்-
ைது.

இநநிகழ்வில், பிர்தமை அதிதி -
யாக கந்தைாய பிர்்தசே பசேயைாைர் 
உ்பகசோ குமைாரி மைறறும் சேமையத் 
்தழைவர்கள் உட்பட பைரும் கைநது 
பகாள்ைவுள்ைனர். 

இப்தார நிகழ்வில் ம்்றநத
உறுப்பினரகளுக்காக பிராரதத்ன
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இ்ராஜாங்க அமைச்சர்களா்க...
அமைச்சராக எஸ்.எம்.எம். முஷாரப் 

ஆகிய�ார் நி�ைனம் பெற்றுள்ளனர்.   
யேற்று முன்தினம் புதிதாக 24 இரா-

ஜாஙக அமைச்சர்கள ஜனாதிெதி முன்-
னிமையில் ெதவிப்பிரைானம் ப்சய்தி-
ருநதமை குறிப்பிடததககது.  

இலஙம்க தற்போது ...
பிரதிநிதிகள குழு 17 ஆம் திகதி 

ோட்டிலிருநது புறப்ெட்டனர்.   
அபைரிககாவின் ப�ாஷிஙடன் 

ேகர் யோககிச ப்சன்ற இநத பிரதிநிதி-
கள குழுவில் ைததி� �ஙகி ஆளுேர், 
யெராசிரி�ர் ேநதைால் வீரசிஙக, நிதி 
அமைசசின் ப்ச�ைா்ளர் யக.எம்.எம். 
சிறி�ர்தன உளளிட்ட நிதி அமைசசு 

ைற்றும் ைற்றும் ைததி� �ஙகியின் 
உ�ர்ைட்ட அதிகாரிகளும் உள்ளடஙகி-
யுள்ளனர்.   

இநநிமையியைய�, இநதி� நிதி 
அமைச்சர் நிர்ைைா சீதாராைனுடன் 
நிதி அமைச்சர், அலி ்சப்ரி உளளிட்ட 
பிரதிநிதிகள ்சநதிப்மெ யைற்பகாண்டு 
யெசசு �ார்தமத ேடததியுள்ளனர்.  

நிமலயான தீரமவை அமைய...
(EFF) ெற்றி� கைநதுமர�ாடல்கள 
பதாடர்பில் இநத ்சநதிப்பில் வி�ாதிக-
கப்ெட்டுள்ளது.  

 ்சர்�யத்ச ோண� நிதி�ததுடன் 
இடம்பெறவிருநத இக கைநதுமர-
�ாடலுககாக நிதி�மைச்சர் அலி்சப்ரி 
தமைமையிைான குழுவினர் யேற்று 
முன்தினம் (17) ப�ாஷிஙடன் யோககி 
ெ�ணைாகி இருநதனர்.  

 ைததி� �ஙகியின் ஆளுேர் ேநதைால் 
வீரசிஙக ைற்றும் நிதி�மைசசின் ப்ச�-

ைா்ளர் ைஹிநத சிறி�ர்தன உளளிட்ட 
குழுவினயர இவ�ாறு ெ�ணைாகி-
னர்.   இநநிமையில் ்சர்�யத்ச ோண� 
நிதி�ததுடனான கைநதுமர�ாடல் 
யேற்று முன்தினம் ஆரம்ெைாகியுள-
்ளது. இதில் ்சர்�யத்ச ோண� நிதி�ம், 
03 பில்லி�ன் அபைரிகக படாைமர 
கடனாக �ழஙகுபைன எதிர்ப்ொர்ப்ெ-
தாக ைததி� �ஙகியின் ஆளுேர் ேநத-
ைால் வீரசிஙக முன்னதாக ேம்பிகமக 
ப�ளியிட்டிருநதார்.  

எதிர்க்கட்சி வைரிம்சயில்...
முன்னாள அமைச்சர் விைல் வீர-

�ன்்ச ஆகிய�ார் யேற்று இதமன அறி-
விததனர்.  

 புதி� அமைச்சர்கள 18 யெர் ஜனாதிெ-
தி�ால் நி�மிககப்ெட்டுள்ளமத�டுதது 
யேற்று ஆளும் தரப்பிலும் எதிர்ததரப்பி-
லும் ஆ்சன ஒதுககீட்டில் ைாற்றம் ப்சய்-

�ப்ெட்டிருநதது.   முன்னாள ஜனாதி-
ெதி மைததிரிொை சிறிய்சன உளளிட்ட 
கட்சித தமை�ர்களுககு எதிரணியில் 
முன்�ரிம்ச ஒதுககப்ெட்ட அயத 
ய�ம்ள புதி� அமைச்சர்களுககும் 
முன்�ரிம்சயில் இட ஒதுககீடு ப்சய்-
�ப்ெட்டிருநதது. 

ததன்னிலஙம்க ்போ்ராட்ைங்கமள...  
இருநதால் அதமனப் ெ�ன்ெடுததிக 

பகாள்ளைாம், தற்யொது ஏற்ெட்டுள்ள 
பொரு்ளாதார பேருககடி ஒட்டுபைாதத 
இைஙமகம�யும் ஆட்டம் காணச 
ப்சய்துள்ளது.  

இநத பேருககடியின் மூைய�ர் 
தனிதது பொரு்ளாதார பிரசசிமன-
�ன்று. இநதத தீவில் காைாகாைைாக, 
ைகா �ம்்சப் புமனவுகம்ள ேம்பி 
சிஙக்ள – பெௌதத யைைாதிககதமத 
நிமைோட்ட மு�ன்றமைககான விம்ள-
வுகம்ளய� இப்யொது சிஙக்ள ைககள 
அனுெவிததுக பகாண்டிருககின்றார்-
கள .  

அநத யைைாதிகக ையனா நிமையில் 
தமிழர்கம்ள ப�ன்றுவிட்டதாக 
அ�ர்கள குதூகலிததிருநதாலும், 
உண்மையில் யதாற்றுப்யொன�ர்கள 
அ�ர்களதான் என்ெமத காைம் எடுதது-
மரததிருககின்றது.  

பொரு்ளாதார பேருககடி இநதத 
தீவின் தமிழ்த யத்சதமதயும் ொதித-
திருககின்றதுதான். அமத ைறுகக 
முடி�ாது.  

சிஙக்ள யத்சதது ஆட்சி�ா்ளர்க்ளால் 
தமிழர் யத்சம் மீது விதிககப்ெட்ட 
பொரு்ளாதாரத தமடகளுககுளளும் 
�ாழ்நது �நத�ர்கள ோம். ஆனாலும் 
இப்யொமத� பேருககடியிலிருநது 
மீள�தற்கு, ஆட்சி அதிகாரததில் 

இருப்ெ�ர்கம்ள ்சஙகீதக கதிமர 
யொன்று ைாற்று�தற்கு மு�லும் பதன்-
னிைஙமக முற்யொககு ்சகதிகளின் 
பின்புைததுடன் முன்பனடுககப்ெடும் 
யொராட்டஙகம்ள ோம் ஆதரிப்ெது தீர்-
�ாகாது.  

ோம் எைது முன்மன� சு� பொரு்ளா-
தாரததுககு திரும்பு�யத தற்யொமத� 
பேருககடியிலிருநது தமிழர் யத்சம் 
மீள�தற்கான �ழி. அமத எம்ை�ர்-
கள ப்சய்து பகாண்டும்தான் இருககின்-
றார்கள.  

பதன்னிைஙமக யொராட்டகக-
்ளம் தமிழர்களுககு யதம��ற்றது. 
பகாழும்பு ையனாநிமை உமட� தமி-
ழர்கள, தஙக்ளது நிததி� �ாழ்�ாதாரத-
துககாக சிஙக்ள�ர்களுடன் யொராட்-
டததில் இமணகின்றனர். ஆனால், 
தமிழர்கள திர்ளாக ஆதரவு தரய�ண்-
டும் என்று எதிர்ொர்ப்ெது த�று.  

ஆட்சி�ா்ளர்கம்ள ைாற்றித தீர்ம�த 
யதடு�தற்குப் ெதிைாக அடிப்ெமடக 
கட்டமைப்மெ ைாற்றக யகாரு�து-
டன், ைகா�ம்்ச புமனவுகளிலிருநது 
மீ்ளத த�ாராகும்யொயத தமிழர்கள 
மக பகாடுப்ெது காைப் பொருதத-
ைாக இருககும். இல்ைாவிடின் ேல்-
ைாட்சி காைததில் கறிய�ப்பிமை�ான 
கமத�ாகய� தமிழர்களின் நிமை 
அமையும், என்றும் பதரிவிததுள்ளார். 

பேஸ் ்கட்ைணங்கள்   35 வீதம்...
அதிகரிககப்ெட்டுள்ளதாக அ�ர் 

பதரிவிததுள்ளார். எரிபொருள விமை-
ய�ற்றம் காரணைாக தனி�ார் ெஸ் 
ய்சம�கள யேற்று இமடநிறுததப்ெட்-
டிருநதன. ோட்டின் ெல்ய�று இடங-
களில் எரிபொருள விமைய�ற்றம் 
காரணைாக தனி�ார் ெஸ் ய்சம�கள 
ஸ்தம்பிதம் அமடநதிருநதன.   

இயதய�ம்ள, எரிபொருள தட்டுப்-
ொடு காரணைாக ெஸ்கள உளளிட்ட 

பொதுப் யொககு�ரதது ய்சம�கள 
ப�கு�ாக ொதிககப்ெட்டன.   எரிபொ-
ருள விமை அதிகரிப்பு ைற்றும் �ரு-
டாநத ெஸ் கட்டண திருததம் என்ென 
அடிப்ெமடயில் குமறநத ெஸ் கட்ட-
ணம் 40 ரூொ�மர அதிகரிகக ய�ண்டு-
பைன இைஙமக தனி�ார் ெஸ் உரிமை-
�ா்ளர் ்சஙகததின் தமை�ர் பகமுனு 
வியஜரதன யேற்று முன்தினம் ஊடகங-
களுககு பதரிவிததார். 

தைாலரின் தபேறுைதி  ்ைலும் அதி்கரிபபு...
 கயனடி� படாைர் ஒன்றின் பகாள-

முதல் பெறுைதி 260 ரூொ 78 ்சதம் 
விற்ெமன பெறுைதி 271 ரூொ 52 ்சத-
ைாகவும்,   அவுஸ்தியரலி� படாைர் 
ஒன்றின் பகாளமுதல் பெறுைதி 241 

ரூொ 11 ்சதம். விற்ெமன பெறுைதி 
252 ரூொ 10 ்சதைாகவும்,    ஜப்ொனி� 
ப�ன் ஒன்றின் பகாளமுதல் பெறுைதி 
2 ரூொ 58 ்சதம் விற்ெமன பெறுைதி 2 
ரூொ 68 ்சதைாகவும் ெதி�ாகியுள்ளது.  

பேல தனியார பேஸ்்களின்...
சிைாெததிலும் காககப்ெளளியி-

லும் வீதிம� ைறிதது யொககு�ரதது 
தமட ப்சய்�ப்ெட்டது. நீர்பகாழும்பு 
– பகாழும்பு பிரதான வீதியில் கட்-
டுோ�கக ்சநதியில் வீதிம� ைறிதது 
யொராட்டம் ேடததப்ெட்டது. அயத 
யொன்று நீர்பகாழும்பிலும் யொககு-
�ரதது தமட ப்சய்�ப்ெட்டது. ஆர்ப்-
ொட்டம் காரணைாக ைமை�க ரயில் 
ய்சம�, ரம்புககமன பிரயத்சததில் 
தமடப்ெட்டது.   

கண்டியிலிருநது பகாழும்பு உள-
ளிட்ட ெை ெகுதிகளில் தனி�ார் 
ெஸ்கள இ�ஙகவில்மை. காலி 
வீதியில் ொணநதுமற ்சநதியில் யொக-
கு�ரதது தமட ப்சய்�ப்ெட்டு ஆர்ப்-
ொட்டம் ேடததப்ெட்டது.  

அததுடன் �டககிலும் பதாடர் 
யொராட்டஙகம்ள ேடதது�தற்கு 
தனி�ார் ெஸ் உரிமை�ா்ளர்கள முன்-
�நதுள்ளனர். �ர்ததகர்கள கமட�-
மடப்பு ப்சய்�வும் உதயதசிததுள்ள-
னர்.   எரிபொருள விமைய�ற்றததுககு 
எதிராக ஹிஙகுராஙபகாமட, ெதயத-
கை, திகன, காலி, ைாதம்யெ, கம்ெம்ள, 
கண்டி, யககாமை, ைததுகை ைற்றும் 
அவி்சா�ம்ள ஆகி� ெகுதிகளில் ஆர்ப்-
ொட்டஙகள ேமடபெற்றுள்ளதாகவும் 
பதரிவிககப்ெடுகின்றது.   

ோட்டில் ஏற்ெட்டுள்ள எரிபொ-
ருள விமை அதிகரிப்மெ எதிர்தயத 
ோட்டின் ெல்ய�று இடஙகளில் 
இவ�ாறு யொராட்டம் முன்பனடுககப்-
ெட்டுள்ளது.     

1.7 மில். இலாபேதமத...
இநத நிகர இைாெதமத ெதிவு ப்சய்-

துள்ளதாக ஸ்ரீைஙகன் ஏர்மைன்ஸ் பதரி-
விததுள்ளது. அறிகமக ஒன்றின் மூைம் 
இதமன பதரிவிதத விைான நிறு�னம் 
தனது 2021-,22 நிதி�ாண்டில் ஊழி�ர்-

களின் ப்சைவுகள ைற்றும் யைல்நிமை-
கம்ளக குமறப்ெது உட்ெட ெல்ய�று 
ேட�டிகமககளின் மூைம் இநத நிதித 
திருப்ெதமத அமட� முடிநததாகவும் 
குறிப்பிட்டுள்ளது.

19ஐ அமுல் பேடுததுவை்த...   
ொராளுைன்றததில் பதரிவிததார்.   
அததுடன் அன்றாடம் ைணிககணக-

கில் �ரிம்சயில் காததிருகக ய�ண்டி� 
�லிம� அறிநது, இநத நிமைம�த 
தவிர்கக ய�ண்டி�தன் அ�சி�தமத 
ஒப்புக பகாளகியறாம். 24 ைணி யேரத-
துககு தீர்வு கிமடககாவிட்டாலும், 
உஙகம்ள இனியைலும் ோஙகள �ரி-
ம்சயில் காததிருகக ம�கக ைாட்யடாம் 
என்ெமத நிமனவில் பகாளளுஙக-
ப்ளன்றும் பிரதைர் யேற்று பதரிவிததார்.   

ொராளுைன்றம் யேற்று ்சொோ�-
கர் ைஹிநத �ாப்ொ அயெ�ர்தன 
தமைமையில் கூடி�து. ்சொோ�க-
ரின் விய்சட அறிவிததமை�டுதது 
பிரதைர் ைஹிநத ராஜெக ஷ விய்சட 
கூற்பறான்மற முன்ம�தது உமர�ாற்-
றுமகயியைய� அ�ர் இவ�ாறு பதரி-
விததார்.   

பிரதைர் பதாடர்நதும் உமர�ாற்று-
மகயில்,    ோடு தற்யொது எதிர்யோக-
கியுள்ள ்ச�ால்கள பதாடர்பில் இநத 
்சமெயின் உறுப்பினர்கள ேன்கு புரிநது 
பகாண்டுள்ளனர். ேைது ோட்டின் 
�ரைாற்றில் நீண்ட காைைாக எதிர்-
பகாண்ட பொரு்ளாதார ்ச�ால் தற்யொது 
மிகவும் கடினைான கட்டதமத எட்டி-
யுள்ளது.    ஒரு அரசு தன் ைககளுககு ஒரு-

யொதும் ைனமு�நது கஷடஙகம்ள ஏற்-
ெடுததாது. ஆனால் இநோட்டு ைககள 
இன்று ெை சிரைஙகம்ள எதிர்யோககி 
�ருகின்றார்கள என்ெமத ோம் ஒப்-
புகபகாள்ள ய�ண்டும்.   மின்ப�ட்டு, 
எரிபொருள தட்டுப்ொடு ைற்றும் 
எரி�ாயு பேருககடி ஆகி�ம� ேம் 
கண்களுககு புைப்ெடும் சிரைஙக்ளா-
கும். இதன் காரணைாக இன்று ைககள 
ெல்ய�று சிரைஙகம்ள எதிர்யோககி 
�ரு�மத ோன் அறிய�ன்.   

இநத பேருககடிம� ்சைாளிகக ோம் 
அமன�ரும் ஒன்றிமணநது ப்ச�ல்-
ெட ய�ண்டி� தருணம் இது. ைககள 
எம்மை ொர்ததுக பகாண்டிருககிறார்-
கள. ோட்மட உண்மை�ாக யேசிப்-
ெ�ர் �ார் என்ெமத அ�ர்கள ொர்த-
துக பகாண்டிருககிறார்கள. எனய�, 
அர்சாஙகம் என்ற ரீதியில் ோம் எைது 
பொறுப்புகளில் இருநது விடுெட 
முடி�ாது, இநத பேருககடிம� யொக-
கு�தற்கான திட்டஙகம்ள ஒவப�ான்-
றாக முன்ம�கக ய�ண்டும்.   

எைது அரசி�ல் ய�றுொடுகம்ளத 
தீர்ப்ெதற்கு முன், ோடு எதிர்யோககி-
யுள்ள ்ச�ால்களில் இருநது ோட்மட 
விடுவிப்ெதற்யக முன்னுரிமை 
பகாடுகக ய�ண்டும். எனய� ொர-

ெட்்சமின்றி ோட்மடக கட்டிப�ழுப்-
பு�தற்கு அர்சாஙகம் என்ற ரீதியில் 
மகயகார்ககுைாறு எதிர்ககட்சியினமர 
ைனதார அமழககின்யறாம். அநத 
அமழப்பு இன்றும் ப்சல்லுெடி�ாகும் 
என்ெமத நிமனவூட்டுகின்யறன்.   

்சர்�யத்ச ோண� நிதி�ம், உைக 
�ஙகி ைற்றும் ஆசி� அபிவிருததி 
�ஙகி உட்ெட ெல்ய�று ்சர்�யத்ச 
நிறு�னஙகளுடன் ஏற்கனய� கைந-
துமர�ாடல்கம்ள ஆரம்பிததுள-
ய்ளாம். அ�ர்களிடமிருநது ேல்ை ெதில் 
கிமடதது �ருகிறது. இநத பொரு்ளா-
தார பேருககடிம� ்சைாளிப்ெதற்கு 
யதம��ான ஆதரம� எஙகள ேட்பு 
ோடுகள எைககு �ழஙகி �ருகின்றன.   

நிதி�மைச்சர், நிதி�மைசசின் ப்ச�-
ைா்ளர், ைததி� �ஙகியின் ஆளுேர் 
ஆகிய�ார் ோட்டுககான தைது பொறுப்-
புகம்ளயும் கடமைகம்ளயும் மிகுநத 
அர்ப்ெணிப்புடன் நிமறய�ற்றி �ரு-
கின்றனர். ஆனால் இவ�ாறானபதாரு 
சூழ்நிமையில் குறுகி� காைததில் 
நிமைமைம� நிர்�கிப்ெது குறிததும், 
நீண்டகாைததில் ோட்டில் இவ�ாறான 
பேருககடிகள மீண்டும் ஏற்ெடாத�ாறு 
உறுதி�ான அடிதத்ளதமத அமைப்-
ெது குறிததும் ோம் அதிகம் சிநதிகக 

ய�ண்டும். அதனால்தான் எதிர்ப்-
புககு அப்ொற்ெட்ட தமையீடு யதம� 
என்ெமத ோன் முன்யெ உஙகளுககு 
நிமனவூட்டியனன்.   

யெசசு�ார்தமத மூைம் பேருககடிககு 
தீர்வு காண ய�ண்டும். முன்னதாக 
காலி முகததிடலில் ஆர்ப்ொட்டததில் 
ஈடுெட்ட குழுககம்ள கைநதுமர�ா-
டலுககு �ருைாறு அமழப்பு விடுததி-
ருநயதன். அ�ர்களின் பெறுைதி�ான 
ய�ா்சமனகம்ள எடுதது யதம��ான 
தமையீடுகம்ள ப்சய்� முன்�நயதாம் 
என்ெமத நிமனவுெடுதத ய�ண்டும்.   

நீண்டகாை மின்ப�ட்டுககான கார-
ணஙகளில் ஒன்று, ்சரி�ான யேரததில் 
மின் உற்ெததி நிமை�ஙகள அமைக-
கப்ெடாமை�ாகும். சிைர் ய�ண்டு-
பைன்யற புதுப்பிககததகக எரி்சகதியின் 
அடுதத ெடிம�த த�றவிட்டனர். 
இப்யொது அநத ெழிம� கடநத காைத-
தின் மீது சுைதது�தில் அர்ததமில்மை. 
அதற்கு யதம��ான ேட�டிகமக-
கம்ள எடுதது �ருகியறாம். மின் உற்-
ெததி நிமை�ஙகள எரிபொருள ெற்றாக-
குமறம� தீர்தது �ரு�தாலும், ைததி� 
ைமைோட்டில் தற்யொது ைமழ பெய்து 
�ரு�தாலும் இநத பிரசசிமனம� மிக 
விமர�ாக தீர்கக முடியும். 

போ்ராளுைன்்றம் மூலம் தீரவு்காண....
தீர்வுகம்ள �ழஙகும் யோககில் 

2022 ஏப்ரல் 05, 06 ைற்றும் 07 ஆம் திக-
திகளில் ேமடபெற்ற ொராளுைன்ற 
வி�ாதஙகளில் ெல்ய�று மு�ற்சிகள 
எடுககப்ெட்டாலும், அம� பதாடர்-
பில் ஒரு ்சாதகைான தீர்ம� எட்ட 
முடி�ாைல் யொனமத �ருததததுடன் 

பதரிவிததுகபகாள�தாக ்சொோ�கர் 
ைஹிநத �ாப்ொ அயெ�ர்தன பதரி-
விததார். 

ோட்டில் தற்பொழுது நிைவும் 
பேருககடி நிமைமைம� கட்டுப்-
ெடுததும் மு�ற்சி�ாக பொதுைக-
கள எதிர்ொர்ககும் ேைன்களுககாக 

முன்னுரிமை �ழஙகுைாறு ்சகை 
தரப்பினரிடமும் யகாரி� அ�ர்,   அர-
சி�ைமைப்பு ைற்றும் ்சட்டதமதத 
திருததுதல், அரசி�ல்�ாதிகள ைற்றும் 
அ�ர்களின் உறவினர்கள அல்ைது 
அர்சாஙக ஊழி�ர்களினால் ்சட்டவி-
யராதைாக ்சம்ொதிதது ப�ளிோட்டு 

�ஙகி அல்ைது நிதி நிறு�னஙகளில் 
ம�ப்பிலிடப்ெட்டிருப்ெதாக ப�ளி-
�ாகும் ப்சாததுககம்ள அரசுடமை-
�ாககு�தற்கு ஏது�ான �மகயில் 
்சட்டஙகம்ளத திருததல் யொன்ற ெை 
ய�ா்சமனகள முன்ம�ககப்ெட்டுள-
்ளதாகவும்  அ�ர் பதரிவிததார்.  

ஜனாதிபேதி, பி்ரதைர, அ்ரசு...
்சொோ�கர் யேற்று முன்தினம் 

அமனதது கட்சித தமை�ர்கம்ளயும் 
அமழதது அது பதாடர்பில் முககி�-
ைான யெசசு�ார்தமத ேடததியுள்ளார். 
அதன் மூைம் அ�ர் சிறநத அடிதத-
்ளதமத யைற்பகாண்டுள்ளார். அநத 
�மகயில் ஆளும் கட்சி எதிர்ககட்சி 
என்றில்ைாைல் அமன�ரும் அது 
பதாடர்பில் ஒததுமழப்புடன் ப்ச�ற்ெ-
டு�து அ�சி�பைன்றும் அ�ர் யேற்று 
்சமெயில் பதரிவிததார்.   

ொராளுைன்றததில் யேற்று எதிர்ககட்-
சித தமை�ர் ்சஜித பியரைதா்ச விய்சட 
கூற்பறான்மற முன் ம�தது உமர�ாற்-
றினார். அதற்கு ெதிைளிககும் �மகயி-
யைய� அமைச்சர் தியனஷ குண�ர்தன 
இவ�ாறு பதரிவிததார்.   

அர்சாஙகம் இது �மரயில் ஜன-
ோ�கதமத மீறி� எநத ப்ச�ற்ொடு-
கம்ளயும் யைற்பகாள்ளவில்மை. 

அர்சாஙகததுககு எதிரான அமனதது 
ேட�டிகமககளுககும் இநத அர-
்சாஙகம் இடைளிததுள்ளபதன்ெமத 
சுட்டிககாட்டி� அமைச்சர், ோட்மட 
குழப்ெததில் ஆழ்ததும் �மகயில் 
பொறுப்ெற்ற கூற்றுககம்ள ப�ளியிட 
ய�ண்டாபைன தாம் எதிர்ககட்சித 
தமை�மர யகட்டுகபகாள�தாகவும் 
அ�ர் ்சமெயில் பதரிவிததார்.   

ோட்டின் நிதி பேருககடிககு தீர்வு 
காணும் �மகயில் ்சர்�யத்ச ோண� 
நிதி�ம், உைக �ஙகி,ஆசி� அபிவி-
ருததி �ஙகி ைற்றும் ேட்பு ோடுகளுடன் 
உரி� ேட�டிகமககள முன்பனடுக-
கப்ெட்டு �ருகின்றன. இநத ேட�டிக-
மககள பதாடர்பில் எதிர்ககட்சியின் 
இணககப்ொடும் கிமடததுள்ளது.   

ோட்டின் ெல்ய�று ்சநதர்ப்ெஙக-
ளிலும் ொராளுைன்ற உறுப்பினர்கள 
சு�ாதீனைாக ப்ச�ற்ெட்டு �நதுள்ள-

னர். ோட்டின் தற்யொமத� பேருக-
கடி நிமை பதாடர்பில் பதாடர்நதும் 
ொராளுைன்றததில் யெ்சப்ெட்டு �ருகி-
றது. பேருககடிகளுககு தீர்வு காணும் 
�மகயில் அமன�ரும் இமணநது 
ப்ச�ற்ெட ய�ண்டி�தன் அ�சி�ம் 
�லியுறுததப்ெட்டு அது பதாடர்பில் 
்சொோ�கர் ேட�டிகமககம்ள யைற்-
பகாண்டு �ருகின்றார். அதற்கிணங-
கய� அ�ர் கட்சித தமை�ர்களுடன் 
யெசசு�ார்தமத ேடததியுள்ளார்.   

அமனதது கட்சியினதும் கருததுக-
கம்ள பெற்றுகபகாளளும் �மகயில் 
எதிர்�ரும் வி�ாழககிழமை மீண்டும் 
யெசசு�ார்தமத ஒன்றுககான தீர்ைா-
னம் யைற்பகாள்ளப்ெட்டுள்ளது. 
அதமன ்சொோ�கர் ்சமெயில் அறிவித-
துள்ளார்.   

அரசி�ைமைப்பில் திருததஙகம்ள 
யைற்பகாள�து பதாடர்பில் பிரதை-

ரும் விட�ஙகம்ள முன்ம�ததுள-
்ளார். ைாற்றததிற்கான ஆரம்ெம் 
ொராளுைன்றததிலிருநது யைற்பகாள-
்ளப்ெட ய�ண்டும் என்றும் அரசி�-
ைமைப்புககிணஙக ொராளுைன்றம் 
அதற்கான ப்ச�ற்ொடுகம்ள யைற்-
பகாள்ள ய�ண்டும் என்றும் ஜனாதிெதி 
பதரிவிததுள்ளார். இததமக� பின்ன-
ணியில் எதிர்ககட்சி பொறுப்புடன் 
ப்ச�ற்ெட ய�ண்டும். ஆர்ப்ொட்டங-
கள ேடதது�தற்கும் அர்சாஙகததுககு 
எதிரான கருததுககம்ள முன்ம�ப்ெ-
தற்கும்கூட இடைளிககப்ெட்டுள்ளது.   

இததமக� பின்னணியில் எதிர்க-
கட்சி பொறுப்புடன் ப்ச�ற்ெட 
ய�ண்டும். ்சமெயில் குழப்ெகரைான 
சூழ்நிமைம� ஏற்ெடுததும் �மகயில் 
ப்ச�ற்ெட ய�ண்டாம் என ோம் யகட்-
டுகபகாளகின்யறாபைன்றும் அமைச-
்சர் யைலும் பதரிவிததார்.  

CPC ்ககு நாளாநதம்...
அதிகரிப்பு யைற்பகாள்ளப்ெட்டுள்ள 

நிமையிலும் அன்றாடம் 375 மில்லி-
�ன் ரூொ அர்சாஙகததிற்கு ேட்டம் 
ஏற்ெடு�தாகவும் அ�ர் ்சமெயில் பதரி-
விததார்.   

இநத விமை அதிகரிப்பு காரணைாக 
ைககள பெரும் ொதிப்புகம்ள எதிர்-
பகாள்ள யேரும் எனினும் இததமக� 
தீர்ைானதமத யைற்பகாள்ளாவிட்-
டால் பெற்யறாலி�க கூட்டுததாெனம் 

யைலும் யைலும் ேட்டதமத எதிர்-
யோகக யேரிடும் என்றும் அ�ர் பதரி-
விததார்.    அயதய�ம்ள மின் உற்ெததி 
ேட�டிகமககளுககாக எரிபொருள 
�ழஙகு�து தமடப்ெடுைானால் மின் 
துண்டிப்புககான காைம் யைலும் அதி-
கரிககப்ெடும் என்றும் அதன் மூைம் 
ைககள பெரும் ொதிப்மெ எதிர்-
பகாள்ள யேரும் என்றும் அ�ர் பதரிவித-
தார்.    எரிபொருள விமை அதிகரிப்பு 

பதாடர்பில் யேற்று ்சமெயில் எதிர்ககட்-
சியினர் எழுப்பி� யகளவிககு ெதிைளிக-
கும் யொயத அமைச்சர் இவ�ாறு பதரி-
விததார்.    அது பதாடர்பில் ்சமெயில் 
யைலும் பதரிவிதத அமைச்சர்:   

எரிபொருள விமையிமன குமறப்-
ெதற்கும் தமடயின்றி எரிபொ-
ரும்ள இறககுைதி ப்சய்�தற்குைான 
ய�ா்சமனம� எதிர்தரப்பினர் தாரா்ள-
ைாக ்சமெயில் முன்ம�ககைாம்.   

எரிபொருள விநிய�ாக கட்டமைப்-
மெயும், மின்விநிய�ாக கட்டமைப்-
மெயும் சீராக முன்பனடுப்ெதற்காகய� 
எரிபொருளின் விமை அதிகரிககப்ெட்-
டுள்ளது.  அததுடன் பெற்யறாலி�க 
கூட்டுததாெனமும் ைஙகா ஐ.ஓ.சி.
நிறு�னமும் புதி� எரிபொருள விமை 
சூததிரததிற்கமை� விமைகம்ள நிர்ண-
யிதது பகாள�தற்கு இணககம் காணப்-
ெட்டுள்ளது என்றார். 

ை்க்களின் வைாழவைாதா்ரதமத...
மீண்டும் கடற்பறாழில் அமைச்சராக 

நி�மிககப்ெட்டமத�டுதது கருதது 
பதரிவிககும் யொயத, அமைச்சர் யைற்-
கண்ட�ாறு பதரிவிததார். இதுபதாடர்-
ொக பதாடர்நதும் கருதது பதரிவிதத 
அமைச்சர் டக்ளஸ் யத�ானநதா,   

"நீண்ட காைைாக தமிழ் ைககளினால் 
பதாடர்சசி�ாக பதரிவு ப்சய்�ப்ெடு-
கின்ற பிரதிநிதி என்ற அடிப்ெமட-
யிலும், எம்ைால் �்ளர்ககப்ெட்டு 
�ருகின்ற யதசி� ேல்லிணககம் கார-
ணைாகவும் கடற்பறாழில் அமைசசு 
மீண்டும் �ழஙகப்ெட்டுள்ளது.   

இநதச ்சநதர்ப்ெதமத ்சரி�ான 
முமறயில் ெ�ன்ெடுததிக பகாள�தன் 
மூைம், கடநத இரண்டு �ருடஙக்ளாக 
ோடு முழு�தும் அமட�ா்ளப்ெடுத-
தப்ெட்ட கடற்பறாழில்்சார் பிரசசிமன-
கம்ள தீர்ப்ெதற்கான ேட�டிகமக-
கம்ள முன்பகாண்டு ப்சல்�தற்கும் 
புதி� அபிவிருததி திட்டஙகம்ள ேமட-
முமறப்ெடுதது�தற்கும் ்சநதர்ப்ெம் 
கிமடததிருககின்றது.   

இதன்மூைம் கடற்பறாழில் ஏற்றுை-
திகம்ள விஸ்தரிப்ெதன் மூைம் ோடு 
எதிர்பகாண்டுள்ள பொரு்ளாதார சிக-

கலுககு அடிப்ெமட காரணிகளில் 
ஒன்றான அநநி�ச ப்சைா�ணிப் பெற்-
றுகபகாள்ள முடியும். அததுடன் ைக-
களுககு யதம��ான யொஷாககான 
கடலுணவுகள தரைானதாகவும் நி�ா�-
ைான விமையில் கிமடப்ெதற்கும் ஏற்-
ொடுகள யைற்பகாள்ளப்ெடும்.   

அயதயொன்று எைது ைககளின் �ாழ்-
�ாதார எதிர்ொர்ப்புககம்ள நி�ர்ததி 
ப்சய்�தற்கான ்சநதர்ப்ெைாகவும் 
இதமன ெ�ன்ெடுதது�யத எைது திட்-
டைாக இருககின்றது.   

குறிப்ொக �டககு ைாகாணததில் 

எம்ைால் ஆரம்பிககப்ெட்டுள்ள கட-
ைட்மட �்ளர்ப்பு உட்ெட்ட நீர்ய�-
்ளாண்மை ்சார்நத அபிவிருததி திட்-
டஙகம்ள யைலும் �டககு ைற்றும் 
கிழககு ெகுதிகளில் விஸ்தரிப்ெதுடன் 
ெருததிததுமற, குருேகர், யெ்சாமை 
உட்ெட ெை இடஙகளில் அமைககத 
திட்டமிட்டுள்ள மீன்பிடித துமறமுகங-
கம்ள அமைப்ெது உட்ெட்ட கடற்பறா-
ழில் அபிருததிகம்ள யைற்பகாண்டு 
நிமை�ான �ாழ்�ாதாரதமத எைது 
ைககளுககு உரு�ாககு�யத எைது எதிர்-
ொர்ப்ொகும் என்றார்.

்சஹ்ரான் ஹாசிம்... 03ஆம் ெககத பதாடர்

முன்னாள பொது ைககள ொது -
காப்பு அமைச்சர் ்சரத வீரய்சகர . 
இநத ப்சய்தி பதாடர்பில் ோனும் 
அறிநயதன். அது பதாடர்பில் 
எனது ப்ச�ைா்ளரிடமும் வின -
வியனன்.அநத �ாகனம் அரசு -
மடமை�ாககப்ெட்ட �ாகனம். 
்சஹரான் ஹாசீம் ெ�ன்ெடுததி� 
அநத �ாகனதமத ோன் ெ�ன்ெ -
டுததவில்மை. ஆனால் எனது 
அமைசசின் கீழிருநத விய்சட 
ப்ச�ைணியின் ொ�மனககு அநத 
�ாகனம் �ழஙகப்ெட்டிருநதது 
என்றார். இதன்யொது எதிர்ககட்சி -
யினர் அ�ருககு எதிராக கூச்சலிட் -
டனர்.  

இதன்யொது எழுநத ைனுஷ 

ோண�ககார எம்பி, ்சஹரான் 
ஹாசீம் ெ�ன்ெடுததி� அநத 
�ாகனம் ஒரு நீதிைன்ற ்சான்றுப் -
பொருள,அதமன எப்ெடி அமைச -
்சயரா அ�ரின் விய்சட ப்ச�ை -
ணிய�ா ெ�ன்ெடுதத முடியும் 
எனகயகளவி எழுப்பினார்.  

அதமனதபதாடர்நது அனுரகு -
ைார தி்சாோ�கக எம்பி ்சஹரான் 
ஹாசிமுககு எதிராக �ழககு 
வி்சாரமண இடம்பெறுகின்றது. 
அ�ர் ெ�ன்ெடுததி� �ாகனம் நீதி -
ைன்ற ்சான்றுப்பொரு்ளாக இருக -
கும்யொது எப்ெடி அதமன ெ�ன் -
டுதத முடியும் என்ெமத பதரிவிகக 
ய�ண்டும் என்றும் யகளவி எழுப் -
பினார். 

மூன்று வைா்ரததில் ைருநது... 03ஆம் ெககத பதாடர்   
பெற்றுக பகாடுப்ெதற்கு உைக சுகாதார நிறு�னம் இணககம் பதரிவித-
துள்ளது எனவும் அமைச்சர் பதரிவிததார்.  

ொராளுைன்றததில் யேற்று இடம்பெற்ற ைருதது� கட்டம்ளச ்சட்டத-
தின் கீழ் ஒழுஙகு விதிகள மீதான வி�ாதததில் உமர�ாற்றும் யொயத 
அமைச்சர் இவ�ாறு பதரிவிததார்.    ்சமெயில் பதாடர்நதும் உமர�ாற்-
றி� அமைச்சர்:   ோட்டில் மூன்று ைாதஙகளுககு குறிப்பிட்ட ைருநதுக-
ளுககான தட்டுப்ொடு நிை�ைாம். 

எனினும் அநத தட்டுப்ொட்மட தவிர்ததுக பகாள�தற்கான உரி� ேட-
�டிகமககள யைற்பகாள்ளப்ெட்டுள்ளன.   உளளூர் உற்ெததி�ா்ளர்களி-
டமிருநது. ைருநது பொருட்கம்ள விமர�ாக பெற்றுக பகாள�தற்கான 
ேட�டிகமககள யைற்பகாள்ளப்ெட்டுள்ளன. அயதய�ம்ள பெருை்ளவு 
ைருநதுகள உள்ள ஆஸ்ெததிரிகளிலிருநது ைருநது தட்டுப்ொடுள்ள 
ஆஸ்ெததிரிகளுககு ைருநதுகம்ளப் பெற்றுக பகாள�தற்கான ேட�டிக-
மககளும் யைற்பகாள்ளப்ெட்டுள்ளன.  

அயதய�ம்ள ்சர்�யத்ச ோடுகளில் உள்ள தூதரகஙகளுடன் பதாடர்பு 
பகாண்டு அஙகுள்ள இைஙமக�ர்களின் உதவிகம்ள பெற்று ைருநது 
பகாள�னவு ேட�டிகமககம்ள யைற்பகாள�தற்கு ேட�டிகமக எடுக-
கப்ெட்டுள்ளதாகவும் அ�ர் யைலும் பதரிவிததார்.  

நிம்ற்வைறறு ஜனாதிபேதி... 03ஆம் ெககத பதாடர் 
எனினும் அது பதாடர்பில் தற்யொது பீ.பீ.ஜ�சுநதர, கப்ரால், ைக ஷைன் 
ஆகிய�ார் மீது குற்றம் சுைததுகின்றனர். ோட்டுககு இைாெம் கிமடக-
கும் �மகயியைய� கடன்கம்ள பெற்றிருகக ய�ண்டும். ஆனால் 
தற்யொது எரிபொருள, ைருநது, ைருதது� உெகரணஙகள, உணவுப் 
பொருட்களுககான ெணதமத இ�ர்கள �ட்டிம� ப்சலுதது�தற்காக 
ெ�ன்ெடுததியுள்ளனர்.

ோம் இநத நிமைமைகம்ள புரிநதுபகாண்டதால்தான் இரண்டு �ரு-
டஙகளுககு முன்னயர என்ன ப்சய்� ய�ண்டும் என்று குறிப்பிட்யடாம். 

இருதரப்பு யெசசு�ார்தமதகம்ள ேடததுைாறு யகாரியனாம். ஜப்ொன், 
இநதி�ா, சீனாவுடன் அப்யொது யெசசு�ார்தமத ேடததவில்மை. அர-
்சாஙகம் ய�ண்டுபைன்யற இநத நிமைமைம� ஏற்ெடுததியுள்ளது.   பிர-
தைர் நிதி முகாமைதது�ம் பதாடர்பில் கமதககின்றார். ஏன் ்சர்�யத்சதது-
டன் ப்சய்யும் பகாடுககல்�ாஙகமை இரண்டு �ருடஙகளுககு முன்னர் 
ப்சய்�வில்மை என்று யகட்கின்யறாம். இ�ர்கள ப்சய்த த�றுகய்ள 
இன்று அமனததுககும் காரணைாகியுள்ளது.    

ோம் 9 திட்டஙகள பதாடர்பில் பதரிவிததுளய்ளாம். ்சர்�யத்ச நிதி 
ைற்றும் ்சட்ட ஆயைா்சகர்கள நி�மிககப்ெட்டுள்ளார்க்ளா?, கடன் 
�ரிகம்ள குமறப்ெதற்கு யெசசு�ார்தமத ேடததப்ெட்டுள்ளன�ா? 
எதமனயும் அர்சாஙகம் ப்சய்�வில்மை.   தைககு ய�ண்டி��ாறு 20 
ஆ�து திருதததமத நீககி 19 ஆ�து திருதததமத பகாண்டு �ரு�தனூ-
டாக ோஙகள திருப்தி�மட�ப் யொ�தில்மை என்றும் அ�ர் யைலும் 
பதரிவிததார். 

நான்்காவைது ்ைாமை... 03ஆம் ெககத பதாடர்   
கட்டா�ம் இல்மை எனவும் அர்சாஙகம் 
அறிவிததுள்ளமை குறிப்பிடததககது.    
ோன்கா�து யடாமை  ப்சலுதத அரசு 
திட்டம்   எதிர்�ரும் காைததில் பகாவிட் 
- 19 ோன்காம் கட்ட தடுப்பூசிம� ப்சலுத-
து�தற்கு திட்டமிடப்ெடு�தாக சுகாதார 
அமைச்சர் ்சன்ன ஜ�சுைன அறிவிததுள -
்ளார்.    யேற்று முன்தினம் சுகாதார அமைச -
்சராக ெதவிய�ற்ற பின், ப்சய்தி�ா்ளர்கள 
ைததியில் உமர�ாற்றும் யொயத அ�ர் 

இவவிட�தமத கூறினார்.    இயதய�ம்ள, 
யேற்று முதல் அமுைாகும் �மகயில் 
பொது இடஙகளில் முக க�்சம் அணி�து 
கட்டா�ம் இல்மை என அ�ர் கூறியுள-
்ளார்.    எனினும் பொதுப் யொககு�ரதது 
ைற்றும் உள்ளக நிகழ்வுகளில் கட்டா�ம் 
முக க�்சம் அணி� ய�ண்டும் எனவும், 
பொது இடஙகளில் முக க�்சம் அணி�து 
கட்டா�ம் இல்மை எனவும் அ�ர் பதரி -
விததுள்ளார்.   

நாட்டின் தற்போமதய... 03ஆம் ெககத பதாடர்

வீதிகளில் இறஙகி யொராடினர். ஆனால் 
அநதத தீர்ைானதமத ஒருயொதும் மகவிட 
ைாட்யடாம் என்று அன்று கூறி� ஜனா-
திெதி, இப்யொது அநதத தீர்ைானம் த�-
றானது என்று கூறு�து விநமத�ானது.   
அயதயொன்று ொரி�்ளவில் ெணதமத அச -
சிடும் யொது, ெண வீககம் ஏற்ெடும் என்று 
்சமெயில் கூறப்ெட்ட யொதும் அவ�ாறு 
ேடககாது என்று ைததி� �ஙகி ஆளுேர் 
தன்னிசம்ச�ாக குறிப்பிட்டார். ஆனால் 
தற்யொமத� ைததி� �ஙகி ஆளுேர் ெணம் 
அசசிட்டயத இநத பேருககடிககு காரணம் 
என்று பதரிவிததுள்ளார்.  படாைரின் 

பெறுைதி அதிகரிப்ெதற்கும் அர்சாஙகத-
தின் த�றான தீர்ைானயை காரணைாக 
அமைநதது.   இநநிமையில் இநத அர்சாங-
கம் எடுககும் தீர்ைானஙகம்ள ைககள ஏற் -
றுகபகாள�ார்க்ளா? புதி� அமைச்சரம� 
அமைககப்ெட்ட இருெததி ோன்கு ைணித-
தி�ாைஙகளுககுள எரிபொருள விமைகள 
அதிகரிததுள்ளன. 
இப்யொது ைககள வீதிகளில் ஆர்ப்ொட்-
டததில் ஈடுெட்டுள்ளனர். அர்சாஙகததின் 
மீது ைககளுககு ேம்பிகமக இல்மை. ேம்-
பிகமகயுள்ள அர்சாஙகதமத அமைகக 
ய�ண்டும் என்றார்.

போகிஸ்தானில் அறுவைரு்ககு... 03ஆம் ெககத பதாடர்   
அததுடன், பிரி�நத குைார அடிததுக பகாமை 
ப்சய்�ப்ெடும் காட்சிகள அடஙகி� காபணா-
ளியும் ்சமூக �மைதத்ளஙகளில் ம�ரைாகி 
�நதது.   இச்சம்ெ�ம் பதாடர்பில் 100ககும் 
யைற்ெட்ட ்சநயதக ேெர்கள மகது ப்சய்�ப்-

ெட்டிருநததுடன், யைைதிக வி்சாரமணகளும் 
முன்பனடுககப்ெட்டு �நதன. இநநிமை-
யில், ்சம்ெ�ம் பதாடர்பில் மகது ப்சய்�ப்-
ெட்ட�ர்களில் 6 யெருககு ைரண தண்டமன 
விதிதது தீர்ப்ெளிககப்ெட்டுள்ளது.  

இ்ற்ககுைதி வைரி்க கும்றபபு...  03ஆம் ெககத பதாடர்

ெற்றி� குழுவின் தமை�ர் அனுர பிரி�தர்-
ஷன �ாப்ொவினால் 2022 ஏப்ரல் 20ஆம் 
திகதி ொராளுைன்றததில் ்சைர்ப்பிககப்ெடும்.   

இககூட்டததில் அமைச்சர் விதுர விககிரை-

ோ�க, ொராளுைன்ற உறுப்பினர்க்ளான எம்.
ஏ.சுைநதிரன், (யெராசிரி�ர்) ரஞ்சித ெண்டார 
ைற்றும் ேளின் பெர்னான்யடா ஆகிய�ார் 
கைநதுபகாண்டனர்.   
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Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig (SLTDA)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

Providing Network Administration 
and Hardware support for SLTDA

Contract No.: SLTDA/ICT/NCB/NW Admin & HW Support/2022/22

1. ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigf;fhf tiyaikg;G epUthfk; kw;Wk; td;nghUs; 

gq;fspg;ig toq;Ftjw;fhf Nrit toq;FenuhUtiu thliff;F mkh;j;Jtjw;fhf jFjpAk; 

jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l Kd;nkhopTfis miof;fpd;whh;. 

2. rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; epfuhd Ntiyapy; 

Ie;J (05) tUl mDgtj;ij tpahghu gjpT nra;jYld; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

3. 2022 Vg;uy; 27 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lkhdJ 

xd;-iyapd; (zoom meeting) %ykhf eilngWk;. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 

tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpw;F rKfkspg;gjw;fhf Nfhhpf;ifnahd;iw 

amilan@srilanka.travel  vd;w kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;GkhW mwpTiu  toq;fg;gLfpd;wdh;. 

4. 2022 Vg;uy; 20 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Nk 11 Mk; jpfjp tiuAk; 

https://sltda.gov.lk/tender vd;w ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

,izajsj;jpypUe;J Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh; gjptpwf;fk; nra;ayhk;. kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 

5>000 &ghthdJ ,yq;if tq;fpapd; $l;LU fpisapd; 7119413 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT 

itf;fg;gly; Ntz;Lk;. (Fwpg;G: gzitg;G Jz;by; ~~kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk;|| vd 

itg;ghshpd; tpguq;fs; kw;Wk; Nehf;fkhdJ g+uzg;gLj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; Nkw;$wg;gl;l 

gzitg;G Jz;lhdJ tpiykDTld; rkh;g;gpg;gJ fl;lhakhdjhFk;. gzf;nfhLg;gdthdJ 

nuhf;fg; gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; Vida gzf;nfhLg;gdTfs; 

mDkjpf;fg;glkhl;lhJ)

5. 2022 Nk 11 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig> ,y. 80> fhyp 

tPjp> nfhOk;G-03 vd;w Kfthpf;F ,U gpujpfspy; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 

mNj Kfthpf;F Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd;; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

“Providing Network Administration & Hardware Support for SLTDA”  vd vOjg;gly; Ntz;Lk;. 

6. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; tpiykDf;fs; mitfis ngWifg; gphptpy; (4 MtJ 

khb) %ba gpd;dh;> nfhOk;G-03> fhyp tPjp> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigapy; 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

7. tpiykDf;fs; mitfis %Lk; jpfjpapypUe;J 119 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

8. tpiykDf;fs; ,uz;L ,yl;rk; (200>000 ,.&gh) ,yq;if &gh ngWkjpahd tpiykD 

cj;juthjj;Jld; tpiykDf;fspd; nry;YgbahFk; jpfjpapypUe;J ,Ugj;njl;L (28) ehl;fSf;F 

Fiwahj jd;ikapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg; gpizahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

9. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp 

mjpfhurig ngWiff;fhd cjtp gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W [njhlh;G ,y.: 011 2426800 (ePbg;G 
305> 277)> kpd;dQ;ry; Kfthp: amilam@srilanka.travel ] tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,yq;if 

Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigapy; ghPl;rpf;fyhk;. ,izajsk;: https://sltda.gov.lk/tender. 
10. midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;if murhq;fj;jpd; 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fSf;fikthf kw;Wk; mjd; gpd;duhd th;j;jkhdp mwptpj;jy;fspd;  (gprpV 3  gbtk;) 

gpufhuk; gjpT nra;jy; rhd;wpjOld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

11. Rw;Wyhj;Jiw kw;Wk; rptpy; tpkhd Nritfs; kw;Wk; ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp 

mjpfhurigapd; CopanuhUth; my;yJ fk;gdpnahd;wpd; kw;Wk;/my;yJ mikr;rpd; fl;Lg;ghl;bd; 

fPOs;s epWtdnkhd;wpd; neUq;fpa FLk;g ciwitf; nfhz;Ls;s jdpegnuhUth; xg;ge;jj;ij 

toq;Ftjw;fhd jFjpia ,oe;J tpLthh;. 

12. jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpahd jPh;khdkhFk;. NkYk;> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw 

mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ 

epuhfhpg;gjw;Fkhd chpikia ve;jnthU fhuzj;ijAk; Kd;itf;fhky; nfhz;Ls;sJld; 

tpiykDf;fspd; jahhpj;jy; my;yJ xg;gilj;jy; njhlh;ghf tsKs;s tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; 

MFnryTfs; kw;Wk; ve;jnthU nrytpdq;fSf;Fk; nghWg;Ngw;fkhl;lhJ. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig>

,y. 80> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

kUe;jhf;fy;fspd;; cw;gj;jp> toq;fy; kw;Wk; 

xOq;FgLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk; (SPMC)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
rHtNjr Nghl;b hPjpahd tpiy Nfhuy; - (ICB)

Nfs;tp ,y: SPMC/02/2022 - 2022 [_d; 01Mk; jpfjp KbTWj;jg;gLk;

kUe;jhf;fy; %yg;nghUl;fSf;fhd ngWif
1.  ,yq;if> ,uj;kyhid> fe;jty v];Nll;> NrH. N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 11Mk; ,yf;fj;jpy; 

mike;Js;s ,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ngWiff; FOtpd; jtprhsH 

mtHfshy; 2022 [_d; 01Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu kUe;jhf;fy; %yg;nghUl;fis toq;Ftjw;fhf  

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

nghUs;
msT   

(KG)

kPs; nrYj;jg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;

(,y. &gh)

1 Amoxicillin Trihydrate BP (Compacted)  9,000.00  20,000.00 

2 Ascorbic Acid BP  6,000.00  4,000.00 

3 Atorvastatin Calcium IP  500.00 5,000.00 

4 Benzhexol Hydrochloride BP  100.00  1,000.00 

5 Carbamazepine BP   4,000.00  20,000.00 

6 Clopidogrel Bisulphate USP  2,000.00 8,000.00 

7 Domperidone Maleate BP  500.00 2,500.00 

8 Enalapril Maleate USP  200.00  3,000.00 

9 Frusemide BP  1,500.00 5,000.00 

10 Gabapentin USP  1,000.00  4,000.00 

11 Gliclazide BP 6,000.00 30 ,000.00 

12 Losartan Potassium BP  7,000.00  25,000.00 

13 Metformin Hydrochloride BP  9,000.00  5,000.00 

14 Phenoxymethyl penicillin Potassium (Compacted) BP  2,000.00  6,000.00 

15 Spironolactone USP  250.00 5,000.00 

16 Theophylline Anhydrous USP/BP  500.00  1,000.00 

17 Ammonio methacrylate Copolymer (Type B) USNF  700.00  4,000.00 

18 Calcium Sulphate Dihydrate BP  500.00  500.00 

19 Di Basic Calcium Phosphate (Dihydrate) USP  2,000.00  500.00 

20 Colloidal Silicon Dioxide USP/USNF  540.00  1,000.00 

21 DC Lactose (Lactose Anhydrous USNF/ USP)  6,000.00 3,500.00 

22 Hydroxypropyl Cellulose-L JP  500.00 2,500.00 

23 Lactose Monohydrate BP /USP (200 Mesh)  50,000.00 8,000.00 

24 Magnesium Stearate BP  500.00  500.00 

25 Maize Starch BP  54,000.00 4,000.00 

26 Microcrystalline Cellulose USNF/ BP  12,000.00 2,500.00 

27 Microcrystalline Cellulose USNF/ PH EUR/JP (PH 200 LM)  6,000.00 2,500.00 

28 Povidone K-30 USP/ BP  500.00  500.00 

29 Pre-gelatinized Maize Starch  2,500.00  500.00 

30 Purified Talc BP  5,000.00  500.00 

31 Sodium Starch Glycolate BP/USNF  5,000.00 2,500.00 

32 Stearic Acid BP (Grade 50)  200.00  500.00 

33 Tartaric Acid BP  200.00  500.00 

34 Titanium Dioxide BP  600.00  500.00 

2. KOj; njhFjpnahd;wpy; jahhpf;fg;gl;l Kj;jpiuaplg;gl;l %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpfspyhd 

tpiykDf;fis ntt;Ntwhf ~~jiyth;> ngWiff; FO> ,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; 

$l;Lj;jhgdk;> ,y. 11> NrH. N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> fe;jty v];Nll;> ,uj;kyhid ,yq;if|| 

vDk; Kfthpf;Fg; gjpTj; jghy; %yk; mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk; my;yJ ,yq;if> ,uj;kyhid> 

fe;jty v];Nll;> NrH. N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> ,y. 11> ,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; jiu jsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

3. fPo; fhZk; Mtzq;fis xg;gilg;gjd; %yk; 2022 Vg;uy; 20Mk; jpfjp Kjy; 2022 Nk 31Mk; jpfjp tiu 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp kw;Wk; gp.g. 3.00 kzp ,ilNa NkNy $wg;gl;l Kfthpapy; tpiykD 

Mtzq;fisg; ngwyhk;. 

• ,yq;if ,uj;kyhid> fe;jty v];Nll;> NrH. N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> ,y. 11,y; mike;j  

mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gpujpg; nghJ KfhikahsH - jpl;lkply; kw;Wk; nfhs;tdT 

mth;fSf;F XH vOj;J %y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpj;jy;.  

• kPs; nrYj;jg;glhj Nky; $wg;gl;l Nfs;tpf; fl;lzj;ij mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgdj;jpd; 

fzf;Fg; gphptpw;F nrYj;jy;. 

4. tpiykDf;fs; 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpd; cld;ghLfspdhy; 

epHtfpf;fg;gLtJld; Nfs;tpjhuH rhHgpy; tpiykDjhuH xU Kftiu> cg Kftiu> gpujpepjpia> 

epakpf;fg;gl;ltiu mkHj;Jtjhapd; nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpd; (PCA) 10Mk; gphptpd; gpufhuk; mt;thwhd 

nghJ xg;ge;jj;Jf;fhf jd;idg; gjpT nra;Jnfhs;s Ntz;baJld; Nfs;tpapd; vj;jUzj;jpYk; nfhLf;fy; 

thq;fy;fspd; NghJ nry;YgbahFk; mt;thwhd gjpTj; rhd;wpjio rkHg;gpf;f Ntz;Lk;. 

5. tpiykDf;fs; Vw;fg;gLk; Neuk; Kbtile;jTld; ,uj;kyhid mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; mj;jUzj;jpy; rKfe;ju tpiykDjhuH my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; 

toq;fg;gl;l KftHfSf;F mDkjp toq;fg;gLk;. 

6. tpiykD Mtzq;fis mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

7. Nkyjpf jfty;fis mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpy; gpujpg; nghJ KfhikahsH  

jpl;lkply; kw;Wk; ngWiffs; mtHfsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,y.: 2623298)

 ~~tpiyf;Nfhuy; jfty;fs;|| njhlHghd tpguq;fis vkJ ,izaj;jsj;jpy; ghHitaplyhk;. 

(www.spmclanka.lk)
 ntspehl;L Kjd;ikahsh;fs; tpiykD Mtzq;fis vkJ ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;J 

nfhs;syhk;. (cs;ehl;L Kfth;fshy; gpujpepjpj;Jtk; nra;ag;glhjth;fs;> mj;jifa tpiyf;Nfhuy;fSf;F 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykD Mtzj;jpw;fhd fl;lzq;fis epfuhd I.mnkhpf;f nlhyh; ngWkjp/
ngWkjpfspy; tq;fp tiuthf tpiykD Mtzq;fSld; ,izj;jy; Ntz;Lk;.)

jiyth; - ngWiff; FO>

mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;>

,y. 11> NrH. N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij>

fe;jty v];Nll;> ,uj;kyhid> ,yq;if.

njhiyNgrp ,y. : (00)94-11-2635353/(00)94-11-2637574/(00)-94-11-2623298
kpd;dQ;ry; : spmclanka@sltnet.lk 
,izajsk; : www.spmclanka.lk
njhiyefy; ,y. : (00) 94-11-2634771, 2626621
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மின் உற்பத்திக்கு நிலக் -
கரி, இயற்க எரிவாயு 
வாஙக ப்பாதிய நிதி 
இலலாததால ்பாகிஸ் -
தான் அரசு, வீடு மறறும் 
ததாழிற்ா்லகளுக்கான 
மின் விநிபயாகத்்த 
நிறுத்த உள்ளதாக ததரி-
விக்கப்பட்டுள்ளது.

உக்்ரன், ரஷயா 
ப்பார் விவகாரத்தால ஏற-
்பட்டுள்ள உலக்ளாவிய 
எரி்க்தி விநிபயாக கு்ை்பாடுக-
்ளால கடநத 9 மாதஙகளில மட்டும் 
்பாகிஸ்தானின் எரி்க்தி தகாளமு-
தல த்லவு 15 பிலலியன் தடாலர் 
அ்ளவு உயர்நதுள்ளதாக ததரிவிக்கப -
்பட்டுள்ளது.

நிலக்கரி, இயற்க எரிவாயு என 
மின் உற்பத்திக்கு பத்வயான 
த்பாருட்க்்ள வாஙகும் அ்ளவு 

ப்பாதிய நிதியின்்மயால 3 ஆயி -
ரத்து 500 தமகாவாட் மின் உற-
்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், 
ஓப்லன் உற்பத்தி மு்ையிலும் 
இபத கு்ளறு்படிகள நீடிப்பதாக புதிய 
அ்மச்ர்வயின் நிதி அ்மச்ர் 
மிபதா இஸ்மயில ததரிவித்துள்ளார்.

ஒட்டு தமாத்த உற்பத்தியில சுமார் 
7 ஆயிரம் தமகாவாட் மின் உற்பத்தி 
த்ட்பட்டுள்ளதாக கூைப்படுகிைது.

நிதிப் பற்றாக்குற்: பறாக். 
மின் விநிய�றாகம் பறாதிப்பு

உக்்ரன்–ரஷய ப்பாரினால உலக 
அ்ளவில உணவுப ்பறைாக்கு்ை 
பமா்ம்டநதுள்ளது. அதறகுத் தீர்-
வுகாணும் வழிக்்ள ஆராய ்ர்வ-
பத் நிதிய்மச்ர்கள இநத வாரம் 
்நதிக்கவுள்ளனர்.

அதமரிக்க நிதிய்மச்ர் தெனட் 
தயதலன் அநத முயறசி்ய வழி-
நடத்துவார். த்லநகர் தவாஷிங-
டனில த்பரிய அ்ளவிலான 
த்பாரு்ளாதார ்நதிபபுகள இடம்த்ப -
றுகின்ைன. 

அதில உலகத் த்லவர்கள, முத -
லீட்டா்ளர்கள எனப ்பலர் கலநதுதகாள-
கின்ைனர்.

இநத வாயப்்பப ்பயன்்படுத்தி கடு -
்மயாகிவரும் உணவுப ்பறைாக்கு்ைப 
பிரசசி்ன ்பறறிக் கலநதாபலாசிக்க 
அதமரிக்க நிதிய்மச்ர் மு்னவார்.

தறப்பாது ந்டத்பறும் பூ்லால 
வ்ளரும் நாடுகளில உணவுப ்பாதுகாப-
பின்்ம நிலவுகிைது. அது கவ்லய-

ளிப்பதாக அதமரிக்க நிதிய்மசசின் 
அதிகாரி ஒருவர் கூறினார்.

உக்்ரன்–ரஷயப ப்பார் ்ர்வபத் 
அ்ளவில உணவு, எரி்க்தி, நிதிச ்ந்த-
களில கடு்மயான இ்டயூறுக்்ள ஏற-
்படுத்துவதாக உலக வஙகியும் ்ர்வபத் 
நாணய நிதியமும் எச்ரித்துள்ளன. 

வ்ளரும் நாடுகளில வாழும் பிலலியன் 
கணக்கான மக்கள அதனால ்பாதிக்கப்ப-
டுவர் என்று அ்மபபுகள கூறின.

உலக உணவு பற்றாக்குற்: 
தீர்வுகறாண முக்கி� மறாநறாடு

சீனாவின் ஷங்ாயில 24 மணி பநர இ்டதவளி-
யில பமலும் 7 ப்பர் தகாபரானா ததாறறினால உயிரிழந-
துள்ளனர்.  

இது கடநத திஙகட்கிழ்ம ்பதிவான உயிரிழபபு எண்-
ணிக்்க்ய விடவும் 4 ப்பர் அதிகமாகும். சீனாவின் 
அண்்மய ்வரஸ் ்பரவல ்மயமாக ஷங்ாய உரு -
தவடுத்துள்ளது.   

உற்பத்தி்யயும் வர்த்தக நடவடிக்்கக்்ளயும் 

்படிப்படியாகத் ஆரம்பிக்கத் திட்டமிடும் பவ்்ளயில 
ஷங்ாயில பநாயத்ததாறைால மரணம் பநர்நதுள்ளது.   

்வரஸ் ்பரவலால ்பாதிக்கப்பட்படாருக்கு நிதியுத-
வி்ய அதிகரிக்கப ப்பாவதாகச சீன மத்திய வஙகி ததரி-
வித்துள்ளது.   

கடு்மயான கட்டுப்பாடுக்ளால த்பாரு்ளாதார 
்பாதிபபு பமா்மாகாமல தடுக்க அது உதவும் என்று 
எதிர்்பார்க்கப்படுகிைது.     

இஸ்பரலிய ப்பார் விமா-
னஙகள பநறறு கா்ா ்பகுதி 
மீது தாக்குதல நடத்தியுள-
்ளது. கா்ாவில ஆட்சியில 
உள்ள ்மாஸ் அ்மப-
பின் ஆயுத உற்பத்தித் த்ளம் 
ஒன்்ை இலக்கு ்வத்து 
தாக்குதல நடத்தப்பட்டதாக 
இஸ்பரல குறிபபிட்டுள்ளது. 

இநதத் தாக்குதலின் ்பாதிப-
புகள ்பறறி உறுதி த்யயப்ப-
டவில்ல என்று ்பலஸ்தீன சுகாதார அ்மசசு ததரிவித்தது. 

நிலத்தில இருநது வா்னத் தாக்கும் ஏவுக்ண மூலம் ்பதில தாக்குதல 
நடத்தப்பட்டதாக ் மாஸ் ஆயுதப பிரிவு ததரிவித்துள்ளது. 

முறறு்கயில இருக்கும் கா்ாவில இருநது கடநத திஙகட்கிழ்ம 
ததறகு இஸ்பரல மீது வீ்ப்பட்ட தராக்தகட் குண்டு ஒன்று இ்டமறிக்கப-
்பட்ட நி்லயிபலபய இஸ்பரலின் இநத வான் தாக்குதல இடம்த்பறறுள-
்ளது. 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட கிழக்கு தெரூ்லத்தின் அல அக்்ா ்பளளிவா்ல 
வ்ளாகத்தில ஏற்பட்டிருக்கும் ்பதறைத்திறகு மத்தியில கடநத சில மாதஙக-
ளில இடம்த்பறை முதல தாக்குதலாக இது உள்ளது.  

கறாசறா மீது இஸயரேலி� 
பறை வறான் தறாக்குதல்

அ த ம ரி க் க ா -
வில த்பாது 
ப ்ப ா க் கு வ ர த் -
தின் ப்பாது 
மு க க் க வ ் ம் 
அணியும் உத்த-
ர்வ புப்ளாரிடா 
மாவட்ட நீதி -
மன்ைம் ரத்து 
த்யதது.

த்பருகி வரும் தகாபரானா ்பரவ்ல கடுப்படுத்த 
த்பாது ப்பாக்குவரத்தின் ப்பாது மக்கள முகக்கவ்ம் 
அணிய பவண்டும் என்ை உத்தர்வ பம 3ஆம் திகதி 
வ்ர அதமரிக்க பநாய தடுபபு மறறும் கட்டுப்பாடு 
ஆ்ணயம் நீடித்தது.

இதுகுறித்து வி்ார்ண நடத்திய  புப்ளாரிடா 
மாவட்ட நீதிமன்ைம் முகக்கவ்ம் கட்டாய உத்தர்வ 
ரத்து த்யதது. பமலும் மக்கள முகக்கவ்ம் அணிய உத்-
தரவிட அதமரிக்க பநாய தடுபபு மறறும் கட்டுப்பாட்டு 
ஆ்ணயத்தின் எநத ்ட்ட அதிகாரமும் இல்ல என 
உத்தரவிட்டது.

அமம. முகக்கவச 
கட்டுப்பறாடு ரேத்து

ஆபகானிஸ்தானின் ஆட்சி 
த்பாறுப்்பத் தலி்பான்கள 
ஏறைது முதல அரசியல தநருக்-
கடி நீடித்து வருவதால ததாழில-
கள நிறுத்தப்பட்டுள்ளபதாடு 
நாட்டின் வஙகி மறறும் தனியார் 
து்ை த்பரிதும் ்பாதிக்கப்பட்-
டுள்ளதாக உலக வஙகி நடத்திய 
ஆயவில ததரியவநதுள்ளது.   

வர்த்தக நடவடிக்்ககள 
கு்ைவ்டநதுள்ளதால த்பரும்-
்பாலான தனியார் நிறுவனஙகள ்ரா் -
ரியாக ்பாதிக்கும் பமற்பட்ட ஊழியர்க-
்்ளப ்பணிநீக்கம் த்யதுள்ளன, இதன் 
வி்்ளவாக நாட்டில பவ்லயின்்ம 
அதிகரிக்கும் நி்ல குறித்த கவ்லகள 
எழுநதுள்ளன என்றும் அவவாயவில 
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.   

ஆபகானிஸ்தானின் உளநாட்டு உளளீ-
டுகளும் வி்ல உயர்நதுள்ளன. விநிபயா-

கச ் ஙகிலி சீர்கு்லநதுள்ளன. தறப்பாது 
எல்லகள மூடப்பட்டுள்ளதால தவளி -
நாட்டு நாணய மதிபபு த்பரிதும் அதிக -
ரித்துள்ளன. 

த்பாருட்களின் வி்லகளும் கடு்ம-
யாக அதிகரித்திருப்பதால இைக்குமதி 
த்யயப்பட்ட த்பாருட்க்்ளக் தகாள -
வனவு த்யய முடியாத த்பரும் சிரமத்-
துக்கு மக்கள முகம் தகாடுத்துள்ளனர்.     

ஆப்கறான் அரேசி�ல் மநருக்கடி:  
வங்கித்துற் மபரிதும் பறாதிப்பு

ததன்னாபிரிக்காவில 
பதசிய அனர்த்த நி்ல 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

க்வா்ாலு நடால 
மாநிலம் தவள்ளத்-
தால மிக பமா்மாகப 
்ப ா தி க் க ப ்ப ட் ட ் த த் 
ததாடர்நது ெனாதி்பதி 
சிரில ரமப்பா்ா ப்பரிடர் 
குறித்த அறிவிப்்ப 
தவளியிட்டுள்ளார். 

க டு ் ம ய ா ன 
தவள்ளம், நிலச்ரிவுக-
ளில சிக்கி 440 க்கும் அதிகமாபனார் உயி-
ரிழநதுள்ளனர். பமலும் 10க்கும் அதிகமா -
பனா்ரக் காணவில்ல. 

ததன்னாபிரிக்க பதசிய ்பாதுகாபபு 
்ப்டயினர் 10,000 ப்பர் ்பாதிக்கப்பட்-
படாருக்கு உதவும் ்பணிகளில ஈடு்பட்டுள -
்ளனர். மருத்துவ உதவிக்்ளச த்யயவி-
ருக்கும் ்ப்டயினர், மீட்பு, நிவாரணப 

்பணிகளுக்காக த்லிதகாபடர்க்்ள-
யும் ்பயன்்படுத்தி வருகின்ைனர்.

ததன்னாபிரிக்காவில, தவள்ளத்தால 
ஆயிரக்கணக்காபனார் வீடுக்்ள இழந-
துள்ளனர். ்பல இடஙகளில மின்்ாரமும் 
குடிநீர் வ்தியும் இல்ல. ஆபிரிக்கா -
வின் சுறுசுறுப்பான டர்்பன் து்ைமுகத்-
தில ்பணிகள த்ட்பட்டுள்ளன.

மதன்்றாபிரிக்கறாவில் 
யதசி� அ்ர்த்த நிறல

ஆபகானிஸ்தான் த்லநகர் 
காபுலில ஆண்கள ்பாட்ா்ல 
ஒன்றில பநறறு இடம்த்பறை இரு 
குண்டுத் தாக்குதலகளில கு்ைநதது 
ஆறு ப்பர் தகாலலப்பட்டுள்ளனர்.   

த்லநகரின் பமறகு ்பகுதியில 
உள்ள அபதுல ரஹீம் ஷஹீத் உயர் 
்பாட்ா்லக்கு தவளியில இரு 
தவடிகுண்டுகள ்வக்கப்பட்டுள-
்ளதாக காபுல த்பாலிஸ் ப்பச்ா்ளர் 
காலித் ்த்ரான் ஏ.எப.பி த்யதி நிறு-
வனத்திறகு ததரிவித்துள்ளார்.   

மாணவர்கள கா்ல வகுப்்ப 
முடித்து தவளிபயறும்ப்பாதும் இநத 
குண்டுகள தவடித்ததாக ்பார்த்தவர் -
க்்ள பமறபகாளகாட்டி ஏ.எப.பி 
ததரிவித்துள்ளது.   

இநதத் தாக்குதல இடம்த்பறை 
்பகுதியில ஷியா ்்ரா ்மூகத்தினர் 
த்பரும்்பான்்மயாக உள்ளனர். மத-
ரீதியான சிறு்பான்்மயினராக உள்ள 
இவர்க்்ள இலக்கு ்வத்து ஐ.எஸ் 

குழு கடநத காலத்தில ததாடர்ச-
சியாக தாக்குதலக்்ள நடத்தியுள-
்ள்ம குறிபபிடத்தக்கது.   

எனினும் இநதத் தாக்குதல 
ததாடர்பில எநதத் தரபபும் உடன் 
த்பாறுபப்பறகவில்ல. ஆபகா-
னில இருநது ரஷய ்ப்டகள தவளி -
பயறியது மறறும் கடும் குளிர்கால 
மாதஙகளுக்கு மத்தியில ஆபகானில 
அண்்மக் காலத்தில வன்மு்ைகள 
கு்ைநது காணப்படுகின்ைன.   

கடநத ஓகஸ்டில ஆட்சி்ய ்கப -
்பறறியது ததாடக்கம் ்பாதுகாப்்ப 
்பலப்படுத்தியதாக தலி்பான்கள கூறு -
கின்ைப்பாதும், கி்ளர்சசியா்ளர்களின் 
த்யற்பாடுகள அஙகு ததாடர்நது 
இருநது வருவதாக அவதானிகள 
ததரிவித்துள்ளனர்.   

கடநத ்பல மாதஙக்ளாக இடம்-
த்பறறு வரும் தாக்குதலகளுக்கு 
ஐ.எஸ் குழுபவ த்பாறுபப்பறறு வரு -
கின்ை்ம குறிபபிடத்தக்கது.     

ஆப்கறான் பறாைசறாறலயில்  
தறாக்குதல்: அறுவர் பலி

நீண்ட நாட்க்ளாக எதிர் -
்பார்க்கப்பட்ட உக்்ரன் 
மீதான ரஷயாவின் இரண் -
டாம் கட்ட ப்பார் நடவ-
டிக்்கயான 'தடான்்பாஸ் 
ப்பார்' ஆரம்பிக்கப்பட்டி-
ருப்பதாக உக்்ரன் ெனா-
தி்பதி தவாபலாடிமிர் 
த்தலன்ஸ்கி அறிவித்துள-
்ளார். 

கிழக்கு உக்்ரனில ஒட்-
டுதமாத்த முன்னரஙகு 
்பகுதிகளிலும் உக்்ரனிய 
தறகாபபு அரண்க்்ள 
முறியடிக்கும் முயறசி்ய 
ரஷயப ்ப்ட பநறறு த்வ -
வாயக்கிழ்ம ஆரம்பித்தி-
ருப்பதாக அவர் குறிபபிட்-
டுள்ளார். 

'ஒட்டுதமாத்த ரஷய இராணுவத்-
தின் த்பரும் ்பகுதி இநதத் தாக்குத-
லில அவதானம் த்லுத்தியுள்ளது' 
என்று வீடிபயா மூலம் உ்ர நிகழ்த்-
திய த்தலன்ஸ்கி ததரிவித்தார். 
'எத்த்ன ரஷய துருபபுகள அனுப -
்பப்பட்டப்பாதும் கவ்லயில்ல. 
நாம் ப்பாராடுபவாம். நாம் எம்்ம 
்பாதுகாபப்பாம்' என்ைார்.

இநத தாக்குதலுக்கு உக்்ரனி-
யர்கள தாக்குபபிடிப்பார்கள என்று 
உக்்ரனிய இராணுவ த்ல்ம 
்பணியா்ளர் அன்ட்ரி தயர்மக் உறுதி 

அளித்தார். 'எமது இராணுவம் 
வலுவாக உள்ளது என்று நாம் நம்பு-
கிபைாம்' என்று அவர் கூறினார். 

தடானட்ஸ்க், லு்ான்ஸ்க், 
கார்கிவ வட்டாரஙகளில ரஷயப 
்ப்டயினர் தஙகள தறகாப்்ப 
முறியடிக்க முயன்ைதாக உக்்ர-
னின் பதசியப ்பாதுகாபபு மன்ைம் 
கூறியது.  சில நகரஙகளில ரஷயப 
்ப்டயினர் நடத்திய தாக்குதலில 
17 ப்பர் தகாலலப்பட்டதாக உக்்ர-
னிய அதிகாரிகள கூறினர்.  

வடக்கில த்லநகர் கிபயவில 

இருநது கடநத மார்ச மாதம் பின்-
வாஙகிய உக்்ரனியப ்ப்ட, 
தடான்்பாஸ் என்று அ்ழக்கப்ப-
டும் இரு மாகாணஙகளில த்ரவழி 
தாக்குதலக்்ள நடத்தும் திட்டமாக 
்ப்டக்்ள மீண்டும் குவிக்க ஆரம்-
பித்தது. த்லநகர் உட்்பட ஏ்னய 
இலக்குகள மீது ததா்லதூர தாக்குத-
்லபய ரஷயா நடத்தி வருகிைது. 

இநத புதிய பமாதலகள ்பறறி 
ரஷய ்பாதுகாபபு அ்மசசில 
இருநது உடன் எநத ்பதிலும் அளிக்-
கப்படவில்ல.  

ட�ொன்ொஸ் ப்ொரை
ஆைம்பித்தது ைஷ்ொ

கிழக்கு உக்ம்ரன்:

கடும் த்பாரு்ளாதார ்வாலுக்கு 
முகம்தகாடுத்திருக்கும் ஆபகானிஸ்-
தானில புகழ்த்பறை பமலும் இரு 
வாதனாலி நி்லயஙகள தமது த்யற-
்பாடுக்்ள நிறுத்தியுள்ளன.   

ததன்கிழக்கு மாகாணமான ்பக்தி-
யாவில 11 ஆண்டுக்ளாக ஒலி்பரப்பா-
கும் பரடிபயா ்பக்தியா காக் மறறும் 
வடக்கு மாகாணமான ்பர்யாபபில 
10 ஆண்டுக்ளாக ஒலி்பரப்பாகும் 
பரடிபயா ் மமானா ஆகிய வாதனாலி 
ப்்வகப்ள நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.   

இநத இரு நி்லயஙகளும் கடநத 
வாரம் தனது த்யற்பாட்்ட நிறுத்-
தின. ஆபகானில முன்னாள அரசு 
வீழ்நதது ததாடக்கம் ்பல டென் ஊடக 
நிறுவனஙகள மூடப்பட்டிருப்பதாக 
தரவுக்்ள பமறபகாளகாட்டி த்யதி 
தவளியாகியுள்ளது.     

ஆப்கான் வகான�காலி  
நிலையங்ள் பூட்டு

தகாவிட் ததாற்ை முழு்ம-
யாக து்டத்ததாழிக்கும் சீனாவின் 
தகாள்க அநநாட்டின் தமாத்த உள-
நாட்டு உற்பத்தி இலக்கு தி்்மாறும் 
அசசுறுத்தலுக்கு உள்ளாகி இருப்ப-
தாக ஆயவா்ளர்கள ததரிவித்துள்ள-
னர். அஙகு ஷங்ாய நகர் ததாடர்நது 
முடக்கப்பட்டிருப்பபதாடு விநிபயா-
கச ்ஙகிலிகள முடஙகி, து்ைமு-
கஙகள தாமதத்்த எதிர்தகாண்டுள-
்ள்ம குறிபபிடத்தக்கது.  

உலகின் இரண்டாவது மிகபத்ப-
ரிய த்பாரு்ளாதாரமாக இருக்கும் 
சீனாவில ஏறகனபவ கடநத ஆண்டின் 
க்டசி ்பாதியில த்பாரு்ளாதாரம் 
வீழ்சசி அ்டநதது. 

த்ாத்து ்ந்த ்ரிவு மறறும் 
நிர்வாக நடவடிக்்ககள காரண-
மாக 2022 ஆம் ஆண்டுக்காக இநத 
த்ாபதத்தின் மிகக் கு்ைவான வரு-
டாநத தமாத்த உளநாட்டு உற்பத்தி 
இலக்்க முன்னணி தகாள்க வகுப-
்பா்ளர்கள நிர்ணயித்துள்ளனர்.     

சீ�காவின் வளர்ச்சிக்கு  
னெரும் அச்சுறுத்தல்

மகறாவிட்: ஷங்்றாயில் 
யமலும் எழுவர் பலி
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(கல்நேவ தினகரன் வி்ேட நிருபர் )

புனித ரமழானன முன்னிட்டு 
்நேகம நிவ் ஸடார் வினையாட்டுக் 
கழகத்தினால ததரிவு தேயயப் -
பட்ட  வறுனமக் ்காட்டின் கீழ் 
வாழும் வாழ்வாதாரத்னத இழந் -
துளை 100 குடும்பஙகளுக்கு தபறு -
மதியான உலர் உணவுப்  தபாதிகள  
வழஙகப்பட்டுளைதாக ்நேகம நிவ் 
ஸடார் வினையாட்டுக் கழகத்தின் 
தேயலாைர் ்ே.எச்.எம்.ஹஸரான் 
ததரிவித்தார்.

்நேகம நிவ் ஸடார் வினையாட் -
டுக் கழகத்தின் உளநோட்டில மற்றும் 
தவளிநோடுகளில ததாழில வாயப் -
புக்காக தேன்றுளை அஙகத்தவர்க -
ளின் மூன்று இலட்ேத்திற்கும் அதி -
கமான பணத் ததானகயினால இந்த 
உலர் உணவுப் தபாதிகள வழஙகப் -
பட்டதாக அவர் ்மலும் ததரிவித் -
தார். 

வறிய குடும்பங்களுக்கு 
உலர் உணவு ப்பொதி்கள்

அநுராதபுரம் ்மற்கு தினகரன் நிருபர்

புத்தாண்டு விழாவின் ்பாது இரண்டு இலட்ேம் ரூபாவிற்கும் அதி -
கமான தபறுமதிமிக்க ்மாட்டார் னேக்கிள ஒன்னறை திருடியதாக 
கூறைப்படும் ேம்பவத்துடன் ததாடர்புனடய இரு இனைஞர்கனை 
(17) னகது தேயதுளைதாக தமாரதகாட தபாலிோர் ததரிவித்தனர்.

லவு்நேறுவ மற்றும் கதுபாகம பகுதிகனைச் ்ேர்ந்த 27 வயது 
மதிக்கத்தக்க இனைஞர்கனை்ய னகது தேயதுளைதாக தபாலிோர் 
ததரிவித்தனர். லவு்நேறுவ பாடோனல னமதானத்தில கடந்த (16) 
இடம்தபற்றை சித்தினரப் புத்தாண்டு விழாவிற்கு தனது தாயுடன் வந் -
திருந்த இனைஞனின் ்மாட்டார் னேக்கினை ேந்்தக நேபர்கைான 
இனைஞர்கள திருடி இருந்ததாக தபாலிோர் ததரிவித்தனர்.

்மாட்டார் னேக்கினை திருடியதாக கூறைப்படும் இனைஞன் 
ஒருவனர னகது தேயது ்மற்தகாண்ட விோரனணயின் ்பா்த 
மற்னறைய இனைஞனன னகது தேயய முடிந்துளைதாக தபாலிோர் 
ததரிவித்தனர். னகது தேயயப்பட்டுளை இனைஞர்கனை  நீதிமன் -
றில ஆேர்படுத்தியுளைனர்.

தமாரதகாட தபாலிஸ நினலய தபாறுப்பதிகாரி உளளிட்ட குழு -
வினர் ேந்்தக நேபர்கனை னகது தேயது ்மலதிக விோரனணகனை 
்மற்தகாண்டிருந்தனர்.

ஹம்பாந்்தாட்னட குறூப் நிருபர்

எரிதபாருள நிரப்பு நினலயஙகளிலிருந்து 
தபற்்றைாலினன குனறைந்த வினலக்குப்தபற்று 
கூடுதல வினலக்கு விற்பனன தேயது தகாண்-
டிருந்த ேந்்தக நேபதராருவனர அம்பலாந்-
்தாட்னட தபாலிஸார் (19) னகது தேயதுளை-
னர்.  ேந்்தக நேபரிடமிருந்து கூடுதல வினலக்கு 
விற்பனன தேயவதற்காக னவத்திருந்த 800 
லீற்றைர் தபற்்றைாலும் னகப்பற்றைப்பட்டுளைது. 
அம்பலாந்்தாட்னட நேகரிலுளை எரிதபாருள 
நிரப்பு நினலயஙகளிலிருந்து தபற்்றைாலினன 
குனறைந்த வினலக்குப் தபற்று ேந்்தகநேபர் 750 
மிலலி லீற்றைர் ்பாத்தல தபற்்றைாலினன 270 
ரூபாவிற்கு விற்பனன தேயது தகாண்டிருந்த-
்பா்த மீதமாக இருந்த 800 லீற்றைர் தபற்்றைாலு-
டன் ேந்்தக நேபர்  னகது தேயயப்பட்டுளைார். 

ம�ோ. சைக்கிள் திருடிய நபர் சைது

(மாத்தனறை தினகரன் நிருபர்)

மாத்தனறை மாவட்டத்திற்கு 
வருனக தருகின்றை  சுற்றுலா பய -
ணிகளுக்கு உரிய பாதுகாப்புகனை 
வழஙக வி்ேட திட்டஙகனை தாம் 
்மற்தகாண்டுளைதாக மாத்தனறை 
மாவட்ட சி்ரஷட தபாலிஸ உத்தி-
்யாகத்தர்  நிோந்த தோயஸா ததரி -
வித்தார். 

மாத்தனறை மாவட்டத்தில மிரிஸஸ, 
கம்புருகமுவ, ததனியாய, திக்கு-
வலனல, மாத்தனறை–தபால்ஹன, 
ததவிநுவர ்பான்றை இடஙகளில 
தவளிநோட்டுச் சுற்றுலாப்பயணிகள 

வீடுகளிலும் ்ஹாட்டலகளிலும் 
தஙகியுளைனர். சிலர் வியாபார நேட-
வடிக்னககளிலும் ஈடுபட்டு வருகின் -
றைனர். 

இவர்களின் பாதுகாப்னபக்கருத்-
திற் தகாண்டு ேகல தபாலிஸ நினல-
யஙகளிலும் வி்ேட தபாலிஸ 
குழுக்கள ஸதாபிக்கப்பட்டுளைன. 
மிரிஸஸ பிர்தேத்தில சுற்றுலாப் 
பயணிகளின் தகமரா, பணப்னப 
என்பன வழிப்பறிக் தகாளனை-
யர்களினால அண்னமயில தகாள-
னையடிக்கப்பட்ட ேம்பவஙகளும் 
இடம்தபற்றுளைனமயும் குறிப்பி-
டத்தக்கது.

சுற்றுலோ பயணிைளுக்கு விமைட 
போதுைோப்பு வழஙை திடடம்

ததன் ைாகாணம் வருகின்்ற... 

தபாருைாதாரத்னத கட்டிதயழுப் -
புவது, புதிய உற்பத்திப் தபாருைாதா-
ரத்னத உருவாக்குவது மற்றும் ஏற்றுமதி 
தேயலமுனறைனய வலுப்படுத்துவது 
புதிய அனமச்ேரனவயின் ்நோக்கமாகும்.  
இதில தநேடுஞோனலத்துனறை முக்கிய 
பஙகு வகிக்கிறைது.  எத்தனன ேவாலகள 
வந்தாலும் வைர்ச்சினயயும் முதலீட் -
னடயும் னகவிட முடியாது.  என்வ 
நோட்டின் தபாருைாதாரத்னத கட்டி -
தயழுப்பத் ்தனவயான ்வனலத் -
திட்டம் முன்தனடுக்கப்பட்டு வரு -
கின்றைது.  இத்திட்டம் தவற்றியனடய 
அனனவரின் ஆதரனவயும் எதிர்பார்க் -
கி்றைன் என புதிய தநேடுஞோனலகள 
அனமச்ேர் கனக ்ஹரத் ததரிவித்தார்.  

பத்தரமுலனல, தகாஸவத்னதயில 
அனமந்துளை மக தநேகும மஹதமதுர 
வைாகத்தில அனமந்துளை அனமச்சின் 
காரியாலயத்தில (18)  கடனமகனை 
தபாறுப்்பற்றை பின்னர் அனமச்சின் 
ஊழியர்களிடம் உனரயாற்றும் ்பா்த 
அனமச்ேர் ்மற்கண்டவாறு ததரிவித் -
தார்.

ததாடர்ந்து உனரயாற்றிய அனமச்ேர், 
நோட்டில தபரும் தபாருைாதார தநேருக் -

கடி ஏற்பட்டுளை இன்னறைய நினலயில 
ஒரு அரோஙகமாக நோஙகள பல தபரிய 
ேவாலகனை எதிர்தகாளகி்றைாம். அர -
ோஙகத்தின் கவனம் தற்்பாது நோட்னட 
முன்்னாக்கி வழிநேடத்துவதும்   ஒடுக்-
கப்பட்ட மக்கனை விடுவிப்பதாகும், 

்மலும் மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங-
குவதன் மூலம் எதிர்கால அபிவிருத்தி 
இலக்குகனை அனடவதற்கு உனழக்க 
்வண்டுதமனவும் அனமச்ேர் ததரிவித்-
தார். 

நோட்டில இது ்பான்றை ஒரு முக்கிய -
மான தருணத்தில தநேடுஞோனலகள 
அனமச்சுப் தபாறுப்னப என்னிடம் ஒப்ப-
னடத்தனமக்காக  ேனாதிபதிக்கும் அவர்  
நேன்றினயத் ததரிவித்துக்தகாண்டார்.

ப�ொருளொதொரத்த கட்டிபெழுப்பி மககளுககு  
தத்ைெொன நிைொரணஙக்ள ைழஙகுைதொகும்
தெடுஞ்ாமைகள் அமைச்ர் கனக ஹே்ரத்

புதிய அமைச்்ரமவயின் ஹொககம்

கட்சியின் கட்டுப்பாட்னட 
மீண்டுதமாரு தடனவ மீறிக் -
தகாண்டு அனமச்சுப் பதவி -
னயப் தபற்றுக்தகாண்ட நேஸீர் 
அஹமட் மீது முஸலிம் காங -
கிரஸ கட்சியின் உயர்பீடம் 
கடுனமயான ஒழுக்காற்று 
நேடவடிக்னக எடுக்கும் என 
ஸ்ரீலஙகா முஸலிம் காஙகி -
ரஸ தனலவர், பாராளுமன்றை 
உறுப்பினர் ரவூப் ஹக்கீம் ததரிவித்துளைார்.

ஏற்கன்வ கட்சியின் கட்டுப்பாட்னட மீறிய -
னமக்காக நேஸீர் அஹமட் உட்பட  உறுப்பினர்கள 
நோலவனரயும் கட்சியில அவர்கள  வகித்த பதவிக -
ளிலிருந்து நீக்கி, ஒழுக்காற்று நேடவடிக்னக ்மற் -
தகாண்டிருக்கும் நினலயில, அனமச்சு பதவினய தபற் -
றுக்தகாண்டனமயானது மிகவும் அசிஙகமானது.

 கட்சியின் உச்ேபீடம் எதிர்வரும் தவளளிகிழனம 
(22) உத்தி்யாகபூர்வமாக ஒன்றுகூடி, நேஸீர் அஹமட் -
டுக்கு எதிராக உரிய நேடவடிக்னக ்மற்தகாளளும் 
எனவும் ரவூப் ஹக்கீம் ்மலும் ததரிவித்துளைார்.

அச�சைர் நஸீர் அஹ�ட மீது 
மு.ைோ  நடவடிக்சை எடுக்கும்
முஸ்லிம் காங்கி்ரஸ் தமைவர் ேககீம் ததரிவிபபு

ராபிததுந் நேளீமியயீன் 
்பருவனை வலயம் 
ஒழுஙகு தேயத  அஙகத்தி -
னர்களுக்கான வருடாந்த 
இப்தார் நிகழ்வும் ஸகாத் 
நேனடமுனறை வழிகாட்டல 
நூல அறிமுகமும்  ோமியா 
நேளீமியயா கலாபீட ADRT 
மாநோட்டு மண்டபத்தில 
(17)  மிகவும் சிறைப்பாக 
நேனடதபற்றைது. 

்பருவனை வலய அங -

கத்தவர்கள கலந்து தகாண்ட இந்-
நிகழ்வில  ராபிதாவின்  உயர்மட்ட 
ஆ்லாேனன ேனப ோர்பாக உஸதாத் 

அஷ-தேயக் எஸ.எச்.எம்.  பளீல ,  
அஷ-தேயக் அப்துல ராஸிக் மற்றும்  
ராபிததுந் நேளீமியயீன் இனடக்கால 

குழு ோர்பாக தனலவர் அஷதேயக்  
ோகீர், உப தனலவர் அஷ-தேயக்  
ரிஸவான் உனவஸ மற்றும் ஏனனய 

உறுப்பினர்களும் கலந்து சிறைப்பித்த-
னர். 

இதில முக்கிய நிகழ்வாக ஸகாத் 
நேனடமுனறை வழிகாட்டல நூல அறி-
முகத்னத ராபிதாவின் உயர் மட்ட 
ஆ்லாேகர் அஷ-தேயக் அப்துல 
ராஸிக்  நிகழ்த்தினார். 

்மலும் முக்கிய நிகழ்வாக  நேளீம் 
ஹாஜியார் பற்றிய நினனவூட்டல 
நிகழ்வும்  மற்றும் ்பருவனை  
வலய ராபிதாவின் தேயற்பாடுகள 
ததாடர்பாக விரிவான  கலந்து -
னரயாடலும் நேனடதபற்றை்தாடு 
இறுதியில இப்தார் நிகழ்வுடன் 
நிகழ்ச்சிகள நினறைவுற்றைன. மிகவும் 
நீண்டகாலத்தின் பின் இவ்வாறைா-
னததாரு ஆ்ராக்கியமான அருள 
தபாருந்திய ஒன்றுகூடனல ஏற்பாடு 
தேயத ஏற்பாட்டாைர்களுக்கு கலந்து 
தகாண்ட உறுப்பினர்கள  நேன்றி-
கனை ததரிவித்துக்தகாண்டதாக 
அஷதேயக் முப்தி முர்ஸி ததரிவித்-
தார்.  

மபருவ சை பிரோந்திய ரோபிதோவின் வருடோந்த  
இப்தோர் நிைழ்வும் ஸைோத் நூல் அறிமுைமும்

ததஹிவமை -கல்கிம் அமனத்து பள்ளிவா்ல்கள் ்ம்ஹைைனம்  ஒழுங்கு த்யத 
வருடாநத இபதார்  நிகழ்வு  ததஹிவமை  களுஹபாவிை முமகயத்தீன் ஜும்ஆப 
பள்ளிவா்லில் ோஜி இஸ்ைாயில் தமைமையில் (17) ெமடதபற்றது. இநநிகழ்-
வில்   தகாழும்பு ைாவடட அமனத்துப பள்ளிவா்ல்கள் பரிபாைன ்மப உறுப-
பினர்கள், தபாதுைககள் உடபட பைரும் கைநது தகாண்டுள்ைமத படங்களில் 
காணைாம். (படங்கள்: ததஹிவமை, கல்கிம் விஹ்ட நிருபர்)  

(தவலிகம தினகரன் நிருபர்)  

ேனாதிபதி ்காட்டாபய ராே -
பக் ே முன்னினலயில புதிய 
அனமச்ேரனவ (18) ேத்தியப்பி -
ரமாணம் தேயதுதகாண்டன. 
இவர்களுள ததன் மாகாணத்னதச் 
்ேர்ந்த மூன்று பாராளுமன்றை உறுப் -
பினர்களுக்கு அனமச்சுப் பதவிகள 
கினடத்துளைன.  

காலி மாவட்ட பாராளுமன்றை 
உறுப்பினர்கைான ர்மஷ பதிரன 
கலவி மற்றும் தபருந்்தாட்டக் 

னகத்ததாழில அனமச்ேராகவும், 
தமாஹான் பிரியதர்ேன சிலவா 
நீர் வழஙகல அனமச்ேராகவும் ேத் -
தியப்பிரமாணம் தேயதுதகாண்ட -
னர்.  

தற்்பாது கலவி அனமச்ேராக 
பதவி்யற்றுளை ர்மஷ பதிரன 
முன்னாள மனறைந்த கலவி அனமச் -
ேர் ரிச்ேர்ட் பதிரனவின் புதலவர் 
ஆவார். 

்மலும் மின்ேக்தி அனமச்ே -
ராக ேத்தியப் பிரமாணம் தேயது 
தகாண்ட காஞேன விேய்ேகர 

முன்னாள அனமச்ேர் மஹிந்த விே -
ய்ேகரவின் புதலவர் என்பதும் 
குறிப்பிடத்தக்கது.   

தற்்பாது முன்னாள அனமச்ேர் 
மஹிந்த விேய்ேகர சுகவீனமுற்றை 
நினலயில தமது மாத்தனறை இல -
லத்தில வசித்து வருகிறைார். 

முன்னாள ஊடகத்துனறை அனமச் -
ேரும் மாத்தனறை மாவட்ட பாரா -
ளுமன்றை உறுப்பினருமான டைஸ 
அழகப்தபரும புதிய அனமச்ே -
ரனவயில இடம்தபறைவிலனல -
தயன்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.  

புதிய அச�சைரசவயில்; ததன் �ோைோணத்திற்கு 
3 அச�சைரசவ அந்தஸ்து

ைாத்தம்ற ைாவடட சிஹ்ரஷட தபாலிஸ் உத்திஹயாகத்தர் ்ரஹைஷ பதி்ரன, காஞ்ன விஹஜஹ்கக்ரவுககும் 
அமைசசு பதவிகள்      

கூடிய விலலயில் ப்பற்றொல் 
விற்பலை; சந்தே்க ந்பர் ல்கது

2022 ஆம் ஆண்டின் த்ரம் ஒன்றிறகு ைாணவர்கமை அனுைதிககும் ஹதசிய நிகழ்விறகு அமைவாக ேம்பாநஹதாடமட வையத்திலுள்ை 
ததஹிகேைநத ைகா வித்தியாையம் ைறறும் ைஹிநத ்ராஜபக ஷ முன்ஹனாடி ஆ்ரம்பப பாட்ாமை ஆகிய பாட்ாமைகளில் ைாணவர்கள் 
கமை நிகழ்சிகளுடன் ைைர் தகாடுத்து வ்ரஹவறகபபடுவமதபபடத்தில் காணைாம்.              (படங்கள்: ேம்பாநஹதாடமடகுறூப நிருபர்)
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tho;f;ifj; njhopy;rhu; 
njhopy;El;gtpay; 
gy;fiyf;fofj;jpd; 

gl;lkspg;G tpoh Vg;uy; 20 Mk; jpfjp 
nfhOk;G gz;lhuehaf;f ru;tNjr 
khehl;L kz;lgj;jpy; ,lk;ngWfpwJ. 
mwpT kw;Wk; jpwdpy; KOik ngw;w 
njhopy; gapw;rpAld; ,isQu;fis 
etPd cyFf;F nghUe;Jfpd;w 
rpwe;j MSikAila gl;ljhupfshf 
njhopy;Jiwf;Fs; EioAk; md;iwa 
jpdk; ,yq;iff;F Kf;fpaj;Jtk; 
tha;e;j jpdkhf cs;sJ. mtu;fspd; 
jukhd njhopy; gq;fspg;G 
njhopy;JiwapYk; ,Wjpapy; ehl;bdJk; 
Kd;Ndw;wj;jpw;F fhuzpahfpwJ. 
cau;ju guPl;irapd;; ngWNgW 

mbg;gilapNyNa cau; fy;tpf;fhf 
,yq;ifapd; mur gy;fiyf;fof fjT 
khztu;fSf;F jpwf;fg;gLfpwJ. ,jd; 
top jFjp ngWfpd;w xU jug;Gf;F 
,ytrkhf cau; fy;tpf;fhd fjTfs; 
jpwf;fg;gLfpd;wNghJk; mjid tplTk; 
ngUk; vz;zpf;ifahdtu;fSf;F mJ 
fpilg;gjpy;iy. gy;fiyf;fofq;fspd; 
vz;zpf;if kl;Lg;gl;ljhf ,Ug;gJk; 
trjpfs; kl;Lg;gl;ljhf ,Ug;gJk; ,jw;F 
fhuzkhFk;. mur gy;fiyf;fofk; 
xd;Wf;F Eiotjw;F Kbahky;Nghdhy; 
gzk; nrYj;jp jdpahu; gy;fiyf;fofk; 
xd;wpy; ,yq;ifapy; my;yJ ntspehL 
nrd;W cau; fy;tpia ngw KbAk; 
vd;wNghJk; mt;thwhd tha;g;G 
vy;NyhUf;Fk; xNu khjpupahff; 
fpilg;gjpy;iy. mtu;fs; midj;J 
njhopy;JiwfspYk; Nju;r;rp ngw;w 
njhopy;gapw;rp tiuaiwf;Fs; 
jFjpia ngw;w jug;gplKk; mjw;F 
mg;ghy; mwpTj; NjlYf;fhf 
gl;lg;gbg;G Njitia g+u;j;jp nra;Ak; 
mtrpaKk; cs;sJ. Mdhy; 
mtu;fSf;fhd tha;g;G Vw;gl;lJ kpf 
mz;ikapyhFk;. tho;f;ifj; njhopy;rhu; 
njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; 
mt;thwhd Njit cs;s ,yq;ifapd; 
,isQu;fs; ,ilNa gl;lg;gbg;G 
fw;ifis fw;Fk; thapiy tpupTgLj;jp 
rhjfkhd jPu;it toq;fpa mur 
gy;fiyf;fofkhFk;.   
gy;fiyf;fof EioT tha;g;ig 

tpupTgLj;Jk; Nehf;fpy; tho;f;ifj; 
njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; 
gy;fiyf;fofj;jpd; gl;lg;gbg;G 
fw;iffSf;fhf ,U cs;EioT 
tha;g;Gfs; Vw;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
Xu; cs;EioT tha;g;ghf Njrpa 
njhopy; jifik tiuaiwapd; Ie;J 
my;yJ MwhtJ kl;lj;jpd; bg;Nshkh 
jifik ngw;wtu;fSf;fhd Kjd;ik 
cs;EioT. kw;w cs;EioT topahdJ 
cau;ju ngWNgW mbg;gilapy; 
fy;tprhu; Kiwapy; Nju;T nra;tjhFk;. 
gl;lg;gbg;G fw;iffSk; ,U tiffisf; 
nfhz;ljhf jahupf;fg;gl;Ls;sd. 
mjhtJ thu ehl;fs; kw;Wk; thu 
,Wjp fw;iffs; vd gpupf;fg;gl;Ls;sd. 
thu ,Wjp fw;iffs; rpyJ 

jtpu;j;J gy fw;iffSk; Njrpa 
njhopy; jifik tiuaiwf;Fs; 
tUfpd;w tpz;zg;gjhuu;fSf;fhfNt 
jpwf;fg;gl;Ls;sJ. ,q;F 
njhopw;rhiyapy; gzpahw;Wk; ve;j 
taJ my;yJ epiy my;yJ egUf;F 
cau; fy;tp tha;g;ig ngWtjw;F 
KbAkhfpwJ. mjd; top cs;sPu;g;ig 
ngWtjw;F Nghl;bg; guPl;ir xd;Wf;F 
Kfk;nfhLj;J mjpy; ,Ue;J 
ngw;Wf;nfhs;Sk; Gs;sp mbg;gilapy; 
,lk;ngWk;. ,t;thwhd gy;tifikiaf; 
nfhz;l cs;EioTfis 
ngw;Wj;jUk; ,yq;ifapd; xNu 
mur gy;fiyf;fofkhf tho;f;ifj; 
njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; 
gy;fiyf;fofk; cs;sJ.  
1970Mk; jrhg;jj;jpd; gpd; ,yq;if 

cau; fy;tp Kiw kWrPuikg;Gf;F 
cl;gLj;jg;gl;lJ. mjd;gb njhopy; 
tha;g;ig vjpu;nfhs;Sk; fw;iffs; 
gy;fiyf;fofq;fspy; Muk;gpf;fg;gl;ld. 
tho;f;ifj; njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; 
gy;fiyf;fofj;jpd; midj;J 
gl;lg;gbg;G fw;iffSk; njhopy;rhu; 
fw;iffshFk;. mjd;%yk; VNjDk; 

njhopy;Kiwia ,yf;fhff; nfhz;L 
fy;tprhu; epu;zapf;fg;gl;l Nfhl;ghL 
kw;Wk; eilKiw mwpT toq;fg;gLk;. 
mjd;%yk; njhopy;Jiwf;F Njitahd 
gapw;rp gl;ljhupfs; cs;sPu;f;fg;gLtNjhL 
mjdhy; tho;f;ifj; njhopy;rhu; 
njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpd; 
gl;ljhupfSf;fhf mjpf Nfs;tp 
njhopy;Jiwapy; cs;sJ. 
mJkl;Lky;y tho;f;ifj; 
njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; 
gy;fiyf;fofj;jpd; gl;lg;gbg;gpd; 
epiwtpy; gy njhopy;Kaw;rpahsu;fs; 
cUntLg;gJ Kf;fpa tplakhFk;. 
jkJ tpahghuk; xd;iw Muk;gpj;J 
NkYk; gyUf;F njhopy; tha;g;ig 
toq;Ftjw;fhd jpwidf; nfhz;l 
gl;ljhupfis tho;f;ifj; njhopy;rhu; 
njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; 
cUthf;FfpwJ. gl;lg;gbg;G fw;if 
njhopy; tha;g;ig nfhz;bUg;gJ 
khj;jpuk; mjpf Nfs;tp cs;s gl;ljhup 
xUtu; cUthFtjw;F NghJkhdjy;y. 
NkYk; gy tplaq;fs; cau; 
juj;ijf; nfhz;l gl;ljhup xUtiu 
cUthf;Ftjw;F fhuzpahfpwJ. 
jw;NghJs;s gl;lg;gbg;G fw;iffs; 
njhopy;Jiw gz;GfSf;F mika 
vg;NghJk; GJg;gpf;fg;gl Ntz;b 
,Uf;Fk; mNj Neuk; njhopy;Jiwapd; 
Gjpa NjitfSf;F nghUe;Jfpd;w 
tifapy; Gjpa fw;wy; fw;iffis 
Muk;gpf;f Ntz;Lk;.
tho;f;ifj; njhopy;rhu; 

njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpy; 
gy Gjpa gl;lg;gbg;G fw;iffs; 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. nkhopf; 
fy;tpg; gpuptpd; %yk; 
Muk;gpf;fg;gl;l Gjpa 
fw;ifahf nkhopngau;g;G 
fy;tp njhlu;gpyhd 
gl;lg;gbg;G fw;if 
(Bachelor of 
Translation Studies) 
cs;sJ. me;jf; 
fw;iff;fhf f.ngh.j 
cau;ju ngWNgW 
mbg;gilapy; 
tpz;zg;gpf;f KbAk;. 
gy;fiyf;fofj;jpy; 
Gjpjhf epWtg;gl;l 
Rw;Wyhf; fy;tpg; gpupT 
(Department of Tourism 
Studies) %yk; N`hl;ly; 
Kfhikj;Jtk; (Bachelor of 
Hotel Management) gl;lg;gbg;G 
fw;if xd;W elj;jg;gLfpwJ. me;j 
gl;lg;gbg;G fw;iff;fhf f.ngh.j. 
cau;ju ngWNgW mbg;gilapy; 
thu ehl;fspd; fw;iff;Fk; me;jj; 
njhopy;Jiwapy; jw;NghJ gzp GupAk; 
Fwpj;j Jiwapy; NVQ 5 my;yJ 6 
jifik nfhz;l khztu;fSf;fhf 
thu ,Wjp gl;lg;gbg;G fw;iff;Fk; 
Eioa KbAk;.  
fw;iffSf;fhf ,Uf;Fk; Nfs;tpia 

fUj;jpy; nfhz;L jw;NghJ gl;lg;gbg;G 
fw;iffs; NkYk; tpupTgLj;jg;gl;Ls;sd. 
rpdpkh kw;Wk; njhiyf;fhl;rp jahupg;G 
njhopy;El;g fy;tpg; gpupT ,U 
gl;lg;gbg;G fw;iffis toq;FfpwJ. 
rpdpkh kw;Wk; njhiyf;fhl;rp jahupg;G 
njhopy;El;g gl;lg;gbg;G fw;if (Bachelor 
of Technology in Film and Television 

Production Technology) kw;Wk; Clff; 
fiy jahupg;G njhopy;El;gtpay; 
gl;lg;gbg;G fw;if (Bachelor of 
Technology in Media Arts Production 
Technology) me;jf; fw;iffshFk;. 
rpdpkh kw;Wk; njhiyf;fhl;rp jahupg;G 
njhopy;El;g gl;lg;gbg;G fw;if 
cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L jpiug;gl 
kw;Wk; njhiyf;fhl;rp njhopy;Jiwf;F 
Njitahd eilKiw mwpT cs;s 
fy;tpahsu;fis cUthf;Ftij 
,yf;fhff; nfhz;Ls;sJ. ,J thu 
,Wjp gl;lg;gbg;G fw;if xd;whFk;. 
njhopy;Jiw Ntiyapy; <Lgl;Ls;s 
njhopy; jifikia g+u;j;jp nra;j 
khztu;fsplk; khj;jpuNk ,Jtiu 
,e;jf; fw;iff;fhf khztu;fs; 

cs;sPu;f;fg;gl;ldu;. ,Uf;fpd;w 
Nfs;tpia fUj;jpy; nfhz;L jw;NghJ 
f.ngh.j. cau;ju guPl;ir ngWNgW 
mbg;gilapYk; Fwpg;gpl;l tPjkhd 
khztu;fSf;F ,e;j fw;ifapy; thapy; 
jpwf;fg;gl;Ls;sJ. me;jf; fy;tpg; 
gpupT %yk; elj;jg;gLfpd;w kw;iwa 
gl;lg;gbg;G fw;iffshd Clff; fiy 
jahupg;G njhopy;El;gtpay; gl;lg;gbg;G 
fw;if (Bachelor of Technology in 
Media Arts Production Technology) 
thu ehl;fspy; elj;jg;gLfpd;w 
fw;ifahFk;. ,jw;fhf ,U 
EioTfs; %ykk; khztu;fs; Nju;T 
nra;ag;gLtNjhL thu ehl;fspy; 
,Uf;Fk; fw;if vd;gjhy; f.ngh.j. 

cau;ju guPl;irapy; rpj;jpngw;wtu;fNs 
mjpf Mu;tk; fhl;Lfpd;wdu;. ,e;j 
gl;lg;gbg;G gilg;Gj;jpwd; kw;Wk; 
Clfj; njhopy;Jiwfspy; jpl;lkply; 
kw;Wk; Kfhikj;Jt njhopy;Jiwia 
,yf;fhff; nfhz;L elj;jg;gLfpwJ.
tho;f;ifj; njhopy;rhu; 

njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpd; 
gl;lg;gbg;G fw;iffs; midj;Jk; 
cs;ehl;L ntspehl;L juj;jpw;F mika 
etPd ghlq;fisf; nfhz;Ls;sJ. 
mitfspd; Nkk;gLj;jy;fs; 
njhopy;Jiwapd; ty;Yeu;fs; 
kw;Wk; fy;tprhu; mwpQu;fs; Mfpa 
,U jug;gpdupd; gq;Nfw;Gld; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. gl;lg;gbg;G 
fw;iffs; midj;jpYk; fw;gpj;jy; 

kw;Wk; gjpg;gPL Mq;fpy nkhopapy; 
elj;jg;gLk;. cyfk; Ntfkhf 
Kd;Ndwpr; nry;fpwJ. me;j 
Ntfj;jpw;F ,izahf gl;lg;gbg;G 
fw;iffspd; cs;slf;fk; kw;Wk; 
fw;gpj;jiy ,w;iwg;gLj;JtJ 
fy;tpg;  gzpf;FOtpdhy; vg;NghJk; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpwJ.  
gl;lg;gbg;G fw;iffs; 

,w;iwg;gLj;jg;gLtJ khj;jpuk; 
NghJkhdjy;y. fw;gpj;jy; 
Kiwik> Kiwahd tifapy; 
,lk;ngwhtpl;lhy; gl;lg;gbg;G fw;if 
ghlq;fs; fhfpjq;fSf;F khj;jpuk; 
kl;Lg;gl;ljhf ,Uf;Fk;. tho;f;ifj; 
njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; 
gy;fiyf;foj;jpy; fw;gpj;jyhdJ 
khztu;fis ikag;gLj;jpa fw;gpj;jy; 
KiwahFk;. mjw;fhf Jiwrhu; 
ty;Yeu;fshd Mrpupau; Fohk; 
xd;W gy;fiyf;fofj;jpd; trk; 
cs;sJ. fw;gpj;jy; nraw;ghLfspy; 
vg;NghJk; njhopy;Jiwapd; 
njhopy;Kiwahsu;fspd; tsg; 
gq;fspg;Gf;Nf Kf;fpaj;Jtk; 
mspf;fg;gLfpwJ. mjd; Clhf 
Nfhl;ghl;L uPjpahd kw;Wk; eilKiw 
mwptpd; rpwe;j fyit xd;W fy;tp 
ngWNthUf;F fpilf;fpwJ.  
njhopy;Jiwapd; jw;Nghija 

epiyapd; mwpT kw;Wk; Njitahd 
mwpTrhu; Ma;Tk; kpfTk; eilKiw 
uPjpapy; xt;nthU njhopy;Jiwapy; 

<Lgl;Ls;s cs;ehl;L ntspehl;L 
njhopy;rhu; ty;Yeu;fspd; rpwg;G 
tpupTiu kw;Wk; eilKiw 
nrayku;Tfs; Clhf toq;fg;gLk;.  
fy;tp ngWNthupd; mwpit 

kjpg;gpLk; KiwfSk; rk;gpujhakhd 
guPl;ir mikg;gpy; ,Ue;J 
mg;ghw;gl;L ,lk;ngWk;. Nfhl;ghl;L 
mwpit khj;jpuk; nfhz;l Nju;r;rp 
tsu;r;rp ngwhj gl;ljhupfsplk; 
vg;NghJk; njhopy;Jiwf;F ed;ik 
fpilg;gjpy;iy. mtu;fsplk; ,Uf;Fk; 
mwpT gy;yhz;Lfs; gioa mwpT 
vd;why; mjpYk; gadpy;iy. mtu;fs; 
tha;g;ghlk; nra;J Nfhl;ghlhf vOjp 
guPl;irapy; rpj;jp ngWtjhapd; mjpYk; 
$l gadpy;iy. Ntiyapd;ik 
rpf;fYf;Fk; ,J XusTf;F 
fhuzkhfpwJ. tho;f;ifj; njhopy;rhu; 
njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpd; 
guPl;ir Kiw rk;gpujha tiuaiwapy; 
,Ue;J khWgl;l KiwahFk;. Fwpg;gpl;l 
fhy vy;iyapy; tpdhj;jhSf;F gjpy; 
mspg;gJ> eilKiw nraw;ghLfs; 
Clhf guPl;iria elj;JtJ Mfpa 
,U KiwfspYk; elj;jg;gLtNjhL 
njhlu;r;rpahd kjpg;gPL kw;Wk; eilKiw 
nraw;ghLfSf;F mjpf <LghL 
fhz;gpf;fg;gLfpwJ.
fy;tp ngWNthupd; RahjPdkhd 

mwpTj; NjlYf;F Njitahd cr;r 
#oy; xd;W ,uj;kyhid tho;f;ifj; 
njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; 
gy;fiyf;fof tshfj;jpy; 
cUthf;fg;gl;Ls;sJ. ve;j neuprYk; 
,y;yhj cs;ehl;L ntspehl;L Jiwrhu; 
epGzu;fs; kw;Wk; mwpQu;fSld; 
,lk;ngWfpd;w tpupTiufSf;fhd 
trjpfs; Nghd;W mjp etPd 
njhopy;El;gj;ijf; nfhz;l Ma;T$lk;> 
fzpdp Ma;T$lk; kw;Wk; NtW 
mj;jpahtrpa njhopy;El;g trjpfisf; 
nfhz;ljhf gy;fiyf;fofj;jpd; cl;Gw 
trjpfs; cs;sd.
gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; 

NtW cau; fy;tp epWtdq;fs; 
kw;Wk; njhopy;Jiwapy; gy;NtW 
njhopy;Kaw;rpahsu;fs; ,ilNa 
Vw;gLj;jg;gl;l ,U jug;G cld;gbf;if 
mbg;gilapy; fy;tp ngWNthUf;F 
Njitahd Jiwrhu; mwpT kw;Wk; 
eilKiw gapw;rpf;F Njitg;gLk; 
EioTfs; tpupTgLj;jg;gl;Ls;sd.  
FWfpa vjpu;fhyj;jpNyNa Muk;gpf;f 

jpl;lkpl;bUf;Fk; Glit njhopy;El;gk; 
njhlu;gpyhd fy;tpg; gpupT mt;thwhd 
,U jug;G cld;gbf;if xd;wpd; rpwe;j 
gydhFk;. khztu;fspd; Eioit 
tpupTgLj;Jk; Nehf;fpy; ,yq;ifapy; 
mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw 
epWtdq;fSld; Vw;gLj;Jtjw;F 
jpl;lkplg;gl;bUf;Fk; ,U jug;G 
cld;gbf;iffs; rhu;e;j nfhs;iffs; 
jw;NghJ jahupj;J Kbf;fg;gl;bUg;gNjhL 
FWfpa vjpu;fhyj;jpy; %d;whtJ EioT 
xd;Wk; khztu;fSf;F jpwf;fg;gLk;.  
,e;jg;  gpd;dzpapy; 2022 Vg;uy; khjk; 

20 Mk; jpfjp tho;f;ifj; njhopy;rhu; 
njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpy; 
gl;lj;ij ngw;W Gjpa cyFf;F 
,yl;rpaj;Jld; cWjpahf fhy; gjpf;Fk; 
gl;ljhupfshd eilKiwrhu;e;j 
,sk; fy;tpahsu;fSf;F ehk; 
,q;F cz;ikahd Mlk;guj;Jld; 
kdg;g+u;tkhd ghuhl;Lfis 
njuptpj;Jf;nfhs;fpNwhk;. mtu;fspy; 
gyUk; jw;NghJ njhopy; ngw;wtu;fshf 
cs;sdu;. VidNahUk; njhopy;Jiwapd; 
Nfs;tpia ftuf;$ba mstpy; ngWkjp 
ngw;w kdpj tskhf cs;sdu;.
vdNt cq;fSf;Fk; vjpu;fhyj;ij 

nty;tjw;F> tho;f;ifj; njhopy;rhu; 
njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; 
njhlu;gpy; Nfl;lwpe;Jnfhs;tjw;F 
miof;fpNwhk;.

vjpu;fhyj;jpy; fhy; gjpf;Fk; eilKiwrhu; gl;ljhup
(tho;f;ifj; njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpd; 

tUlhe;j gl;lkspg;G tpohit xl;ba gjpT)

vr;.V. fahd; kJ\q;f>
tpupTiuahsu; 

rpdpkh kw;Wk; njhiyf;fhl;rp jahupg;G 
njhopy;El;g fy;tpg; gpupT
tho;f;ifj; njhopy;rhu; 

njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk;

tho;f;ifj; njhopy;rhu; 
njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpy; 
gy Gjpa gl;lg;gbg;G fw;iffs; 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. nkhopf; 

fw;ifahf nkhopngau;g;G 

 %yk; N`hl;ly; 
(Bachelor of 

 gl;lg;gbg;G 
fw;if xd;W elj;jg;gLfpwJ. me;j 
gl;lg;gbg;G fw;iff;fhf f.ngh.j. 

kw;Wk; gjpg;gPL Mq;fpy nkhopapy; 
elj;jg;gLk;. cyfk; Ntfkhf 
Kd;Ndwpr; nry;fpwJ. me;j 
Ntfj;jpw;F ,izahf gl;lg;gbg;G 

fw;gpj;jiy ,w;iwg;gLj;JtJ 
fy;tpg;  gzpf;FOtpdhy; vg;NghJk; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpwJ.  

,w;iwg;gLj;jg;gLtJ khj;jpuk; 
NghJkhdjy;y. fw;gpj;jy; 
Kiwik> Kiwahd tifapy; 
,lk;ngwhtpl;lhy; gl;lg;gbg;G fw;if 
ghlq;fs; fhfpjq;fSf;F khj;jpuk; 
kl;Lg;gl;ljhf ,Uf;Fk;. tho;f;ifj; 
njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; 
gy;fiyf;foj;jpy; fw;gpj;jyhdJ 

,yq;if kpd;rhu rigahdJ eLj;ju kpd;dOj;j tpepNahf Kiwik kw;Wk; Fiwe;j kpd;dOj;j Cl;bfspd; eph;khzk;> Gduikg;G kw;Wk; guhkhpg;G gzpfis Nkw;nfhs;s cj;Njrpj;Js;sJ. vdNt> 2022 Vg;uy; khjj;jpy; njhpT nra;ag;gl;l gpd;tUk; 

C.S.C / khfhzq;fs; / gpuNjrq;fspy; gpd;tUkhW gl;bayplg;gl;l jpfjpfspy; kpd;rhu tpepNahfk; jilgLk;. jpl;lkplg;gl;l kpd; tpepNahfj; jilfspdhy; Nkw;gb ,lq;fspy; cs;s Efh;NthUf;F Vw;gLk; mnrsfhpaq;fSf;F ,yq;if kpd;rhu rig tUj;jj;ijj; 

njhptpf;fpd;wJ vd;gJld; kpd; tpepNahfj; jil Kbtile;jTld; kpd;rhu tpepNahfj;ij toikf;Ff; nfhz;Ltu rhj;jpakhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

kpd; tpepNahfj; jil mwptpj;jy; - Vg;uy; 2022

Nky; khfhz njw;F 1

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : 

nj`ptis
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak;; : fSNghtpiy
jpfjp Neuk;

 2022-04-20 08:30 - 17:00
2022-04-25 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak;;: fy;fpir
jpfjp Neuk;

2022-04-25 08:30 - 17:00
kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : 

fSj;Jiw

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : NgUtis
jpfjp Neuk;

2022-04-25 08:30 - 17:00

 2022-04-28 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak;: Fullerton
jpfjp Neuk;

 2022-04-26 08:30 - 17:00
 2022-04-29 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : ghze;Jiw
jpfjp Neuk;

 2022-04-21 08:30 - 17:00
 2022-04-22 08:30 - 17:00
 2022-04-28 08:30 - 17:00

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : 

kj;Jfik
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : mfytj;ij
jpfjp Neuk;

 2022-04-20 08:30 - 17:00

 2022-04-21 08:30 - 17:00
 2022-04-22 08:30 - 17:00
 2022-04-27 08:30 - 17:00
 2022-04-29 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : kPffj;Njid
jpfjp Neuk;

 2022-04-25 08:30 - 17:00
 2022-04-26 08:30 - 17:00
 2022-04-28 08:30 - 17:00

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; 

: ,uj;kyhid

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : nghuy];fKt
jpfjp Neuk;

 2022-04-23 08:00 - 17:00
 2022-04-28 08:30 - 13:30

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : nf];ghit
jpfjp Neuk;

 2022-04-21 08:30 - 17:00
 2022-04-24 08:30 - 17:00
 2022-04-26 08:30 - 17:00
 2022-04-27 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : ,uj;kyhid
jpfjp Neuk;

 2022-04-20 08:30 - 17:00

njd; khfhzk; - 1

mf;Fu];] 

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk;

mf;Fu];]

jpfjp Neuk;

2022-04-22 08.00 - 17.00

2022-04-23 08.00 - 17.00
njdpaha

jpfjp Neuk;

2022-04-26 08.00 - 17.00
2022-04-27 08.00 - 17.00
2022-04-29 08.00 - 17.00

nkhuthf;f

jpfjp Neuk;

2022-04-20 08.00 - 17.00
2022-04-21 08.00 - 17.00

g];Nfhlh

jpfjp Neuk;

2022-04-28 08.00 - 17.00
ntypfk

jpfjp Neuk;

2022-04-23 08.00 - 17.00
2022-04-24 08.00 - 17.00

2022-04-25 08.00 - 17.00
2022-04-29 08.00 - 17.00

mk;gyhq;nfhil

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk;

vy;gpl;ba

jpfjp Neuk;

2022-04-26 08.00 - 17.00
2022-04-28 08.00 - 17.00
2022-04-29 08.00 - 17.00

,e;JUth

jpfjp Neuk;

2022-04-20 08.00 - 17.00
2022-04-21 08.00 - 17.00
2022-04-22 08.00 - 17.00
2022-04-23 08.00 - 17.00
2022-04-26 08.00 - 17.00

2022-04-27 08.00 - 17.00
2022-04-29 08.00 - 17.00

rPdpnfhl

jpfjp Neuk;

2022-04-20 08.00 - 17.00
2022-04-20 08.00 - 17.00
2022-04-26 08.00 - 17.00
2022-04-29 08.00 - 17.00

NfhzhgpDty

jpfjp Neuk;

2022-04-23 08.00 - 17.00
2022-04-26 08.00 - 17.00
2022-04-21 08.00 - 17.00
2022-04-25 08.00 - 17.00
2022-04-28 08.00 - 17.00

cLfk

jpfjp Neuk;

2022-04-27 08.00 - 17.00
tJuk;gh

jpfjp Neuk;

2022-04-20 08.00 - 17.00
2022-04-29 08.00 - 17.00

fhyp

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk;

glJth

jpfjp Neuk;

2022-04-20 08.00 - 17.00
2022-04-21 08.00 - 17.00
2022-04-26 08.00 - 17.00
2022-04-29 08.00 - 17.00

fhyp

jpfjp Neuk;

2022-04-21 08.00 - 17.00

2022-04-22 08.00 - 17.00
2022-04-28 08.00 - 17.00

`guhJt

jpfjp Neuk;

2022-04-22 08.00 - 17.00
2022-04-23 08.00 - 17.00
2022-04-24 08.00 - 17.00
2022-04-28 08.00 - 17.00
2022-04-29 08.00 - 17.00

jtyk

jpfjp Neuk;

2022-04-23 08.00 - 17.00
2022-04-25 08.00 - 17.00
2022-04-26 08.00 - 17.00
2022-04-27 08.00 - 17.00
2022-04-28 08.00 - 17.00

Nkyjpf tpguq;fSf;F vkJ cj;jpNahfg+h;t ,izajsj;jpd; (www.ceb.lk) CEB Care nraypiag; ghh;f;fTk;. my;yJ jug;gl;Ls;s QR FwpaPl;il ];Nfd; nra;aTk;. kpd; tpepNahfk; Jz;bf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk; Fwpj;j ghjpf;fg;gLk; Efh;NthUf;F jdpg;gl;l 
Kiwapy; FWQ;nra;jp (SMS) %yk; mwpaj;jug;gLk;.

nghJ Kfhikahsh;> ,yq;if kpd;rhu rig> ,y. 50> Nrh;. rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G-02.                

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lizq;fis www.ceb.lk vDk; ,izajsj;jpy; nrYj;jyhk;.

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;
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மக்கள் எதிர்்கொண்டுள்்ள ்ெருக்கடி 
குறித்து ்கவலை  அலைகிற�ொம்
(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்)

மககள் எதிரசகோண்டுள்்ள சநருககடி 
குறித்து க்வல� செரிவிபபெோக  வில்ளயோட் -
டுத்துலை அலமசெர லெனுகக விெோனகமலக  
செரிவித்ெோர. போரோளுமன்ைத்தில லநற்று 
உலரயோற்றிய அ்வர லமலும் குறிபபிட்்ட-
ெோ்வது.

இநெ  நில�லமககு அலனத்து அரசுகளும் 
சபோறுபபு கூை ல்வண்டும்.  நம்பிகலகயில�ோ  
பிலரரலைககு லகசயழுத்தி்டோவிட்்டோல 
ஊருககு செல� முடியோது என்ைோரகள்.  மகக-
ளுககு அநீதி ஏற்ப்ட இ்டமளிகக மோட்ல்டோம். 
ஏற்பட்டுள்்ள நில� குறித்து க்வல�  அல்டகி-
லைோம். மககளி்டம் க்வல� செரிவிககிலைோம். 
இநெ அரசுபற்றி விமரெனம்  செரிவித்ெோலும் 
ெக�ரும் இெற்கு சபோறுபபு கூை ல்வண்டும். 
மஹிநெ ரோஜபக்ஷ  ஆட்சியில க்டன் சபைப-
பட்்டது லபோன்று அபிவிருத்தியும் ந்டநெது. 

அ்வரது கோ�த்லெ  வி்ட கட்நெ ஆட்சியில 
அதிக க்டன் சபைபபட்்டது.  இநெ சபோறுப-
பில இருநது யோருககும் ெபப முடியோது. 
எதிரணி ெலபயில ந்டநது சகோண்்ட விெத்லெ 
முழுநோடும் கண்்டது என்ைோர. 

முன்னோள் அலமசெர எஸ்.பி திெோனோயகக  
செரிவித்ெோர. சகோவிட்  செோற்று  ்வநெ லபோது 
நோட்ல்ட மூடி கட்டுபபடுத்ெ முயன்ைோரகள். 
உ�க சுகோெோர  ஸ்ெோபன ெரவுபடி  உ�கில 
2 ஆம் இ்டத்திற்கு எமது நோடு முன்லனறி-
யது. லஜ.ஆலர  வி�குமோறு லகோரினோரகள். 
அ்வலர சகோல� ல்வண்டும் என்ைோரகள். 
ல்வட்பு மனு த் ெோககல செயெோல சகோல -
்வெோக செரிவித்ெோரகள். பிலரமெோஸல்வ 
சகோல்வெோக  செரிவித்ெோரகள். அ்வர லெர -
ெலில ச்வன்ைோர. ந்டபபலெ லகோட்்டோபய 
ரோஜபக ஷ  போரத்துகசகோண்டிருககிைோர.இரெோ-
யன பெல்ள நிறுத்தியது ெ்வறு என ஜனோதிபதி 
ஏற்றுக சகோண்்டோர.  

விளையாட்டுத்துளை அளைச்சர் தேனுக்க

தவல� ஏற்கும்ளவுககு
ஜனொதிபதிககு 
முது்்கலும்பு உண்டு

ெோம்  ெ்வறு செயெலமலய ஏற்றுக -
சகோள்ளும் அ்ளவிற்கு  ஜனோதிபதிககு 
முதுசகலும்பு  இருபபெோக முன்னோள் 
அலமசெர மஹிநெோனநெ அலுத்கமலக 
செரிவித்துள்்ளோர.

இரெோயன  பெல்ள இைககுமதிகல்ள 
ரத்துசசெயெலம செோ்டரபில ஜனோதி -
பதி மன்னிபபு லகோரியலம  செோ்டரபில   
லநற்று போரோளுமன்ைத்தில உலரயோற்றிய 
லபோலெ அ்வர இநெக  கருத்லெ    ச்வளி -
யிட்டுள்்ளோர.

மத்திய ்வங்கி லமோெடி மற்றும் உயிரத்ெ 
ஞோயிறுத்  ெோககுெலகள் செோ்டரபோக 
மன்னிபலப லகோர முன்லனய அரெோங் -
கத்துககு  முதுசகலும்பு இருககவிலல� 
என்று அ்வர செரிவித்துள்்ளோர.இென்-
லபோது  வி்வெோயிகளுககு நட்்டஈடுகல்ள 
்வழங்க அரெோங்கம் ந்ட்வடிகலக எடுத்து 
்வரு்வெோகவும்   அ்வர  குறிபபி்டடுள்்ளோர. 
நோட்டில இன்று ஏற்பட்்ட நில�லமலய 
225 லபரும்  இலைநலெ தீரககல்வண்டும் 
என்று அ்வர லகோரிகலக விடுத்துள்்ளோர. 

இராஜாங்க அமைச்சர் 
்சந்திர்காந்்தனுக்கு
பாபு ்சர்ைா ஆசி்கள் 

ெமிழ் மககள் விடுெல�பபுலி -
கள் கட்சியின் ெல�்வரும் மட்்டக -
க்ளபபு போரோளுமன்ை உறுபபினரு -
மோன சி்வலனெதுலர ெநதிரகோநென் 
ஜனோதிபதியினோல இரோஜோங்க 
அலமசெரோக நியமிககபபட்்டலம 
குறித்து ெர்வலெெ இநதுமெ பீ்ட 
செய�ோ்ளர க�ோநிதி ரோமசெநதிர 
குருககள் போபுெரமோ ்வோழ்த்துககளு -
்டன் ஆசிகல்ளயும் செரிவித்துள் -
்ளோர. 

இரோஜோங்க அலமசெர ெநதிர -
கோநென்  கிழககு மோகோை முெ -
�லமசெரோக இருநெ கோ�த்தில 
கிழககு மோகோை அபிவிருத்திககு மிகவும் 
அரபபணிபபு்டன் செய�ோற்றி அநெப பகுதி 
மககளின் சபரும் ்வரல்வற்லப சபற்று போரோ -
ளுமன்ைத்லெரெலில சிலையிலிருநெ்வோலர 
சபரும்ளவி�ோன ்வோககு வித்தியோெத்தில 

ச்வற்றி சபற்ை்வர . அநெ அ்ளவுககு மககளி -
்டம் நன்மதிபலப சபற்று ெனது லெல்வகள் 
மூ�மோக மககல்ள  க்வரநது ல்வத்துள்்ளோர 
எனவும் போபு ெரமோ குருககள் ெனது போரோட்டு 
செரிவித்துள்்ளோர
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19வது விளையாட்டு அளைச்சர் 
தேனுக விோனகைதக

இலங்கையின் 
19வது வி்ையா 
ட் டு த் து ் ை 
அ ் ை ச ்ச ர ா கை 
தேனுகை விோன-
கைைதகை தேற்று-
முன்தினம் பே-
வி ப் பி ர ை ா ண ம் 
ச ்ச ய் து ச கை ா ண் -
டார். கிராமிய 
ை ற் று ம் 
ப ா ட ்ச ா ் ல 
வி ் ை ய ா ட் டு 
உட்கைட்ட்ைப்பு ஊக்குவிப்பு இராஜாஙகை 
அ்ைச்சராகை அனுபவம் சபற்ை அவர், 
ோடு முழுவதிலும் உளை ஒவசவாரு 
பிரதே்ச ச்சயலகைப் பிரிவுகைளிலும் ்சகைல 
வ்சதிகைளுடன் கூடிய ்ைோனஙகை்ை உரு -
வாக்கும் தவ்லத்திட்டத்்ே ஆரம்பித்து 
்வத்ோர்.

கைண்டி திரித்துவக் கைல்லூரியின் பட்டோரி 
ைாணவரான விோனகைைதகை ரக்பி, கூ்டப் -
பநோட்டம், நீச்சல் ஆகிய மூன்று வி்ை -
யாட்டுகைளிலும் பஙகைளித்து திை்ையான 
வீரர் ஆவார். 

49 வயோன தேனுகை விோனகைைதகை கைடநே 
பாராளுைன்ைத் தேர்ேலில் அதிகை வாக்குகை -
்ைப் சபற்று பது்ை ைாவட்டத்தில் மூன் -
ைாவது இடத்தில் சேரிவு ச்சய்யப்பட்டார்.

ஜூனியர் மெய்வல்லுநர் சம்பியன்ஷிப் 
மெ 9-12 ்வரை ம�ொழும்பில்   

இலங்கை சைய்வல்லுேர் ்சஙகைம் தேசிய 
சைய்வல்லுேர் ்சம்பியன்ஷிப் தபாட்டி்ய தை 
9 முேல் 12 வ்ர சகைாழும்பு சுகைேோ்ச ்ைோ-
னத்தில் ேடத்தும் என எதிர்பார்க்கைப்படுகிைது.  

16, 18, 20 ைற்றும் 23 வயதுக்குட்பட்தடா-
ருக்கைான தபாட்டிகைள இநே ோன்கு ோள நிகைழ்-
வில் ேடத்ேப்படும். 

அனுைதிகைள தை 3 ஆம் திகைதி முடிவ்ட-
யும் ைற்றும் பாலிே சஜயதிலக்கை, தபாட்டி 
குழு, இலங்கை சைய்வல்லுேர் ்சஙகைம், எண் 
33, சுேநதிர ்சதுக்கைம், சகைாழும்பு 07 என்ை முகை-
வரிக்கு அனுப்ப தவண்டும்.  

இலங்கை சைய்வல்லுேர் ்சஙகைத்தின் உேவி 
ே்லவர் சபதரரா, கைடநே இரண்டு ஆண்டு-
கைளில் 2020 ைற்றும் 2021 உலகைைாவிய சோற்-
றுதோய் கைாரணைாகை இநே நிகைழ்்வ ேடத்ே 
முடியவில்்ல. இ்ைஞர்கைள ேஙகைள திை்ை-
கை்ை சவளிப்படுத்ே இது மீண்டும் ஒரு ேல்ல 
வாய்ப்பு.  

கைடநே 2019-ம் ஆண்டு 23 வயதுக்குட்-
பட்தடார் இல்லாைல் இநே தபாட்டி ே்ட-

சபற்ைது. எவவாைாயினும், கைடநே இரண்டு 
வருடஙகைளில் 20 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில் 
தபாட்டியிடத் ேவறிய வி்ையாட்டு வீரர்கை-
ளுக்கு வாய்ப்பு வழஙகுவேற்கைாகை இலங்கை 
சைய்வல்லுேர் ்சஙகைம் இம்மு்ை 23 வயதுக்-
குட்பட்ட பிரிவுகை்ை உளைடக்கியுளைது. 
கைடநே இரண்டு வருடஙகைளில் 20 வயதிற்-
குட்பட்ட வி்ையாட்டு வீரர்கைள ஜூனியர் 
பிரிவில் பஙதகைற்பேற்கைான இறுதி வாய்ப்-
்பப் சபைாேோல், இலங்கை சைய்வல்லுேர் 
்சஙகைத்தின் இது ேல்ல முடிவு.  

உலகை ஜூனியர் சைய்வல்லுேர் ்சம்பியன்-
ஷிப் ஓகைஸ்ட் 1 முேல் 6 வ்ர சகைாலம்பியா-
வின் கைலியில் ே்டசபைவுளைது ைற்றும் 
இலங்கை ஜூனியர் வி்ையாட்டு வீரர்கைள 
்சமீபத்தில் தேர்வு த்சாே்னகை்ை ேடத்தி 
இநே முக்கிய நிகைழ்விற்கு ஏற்கைனதவ தேர்வு 
ச்சய்துளைனர், ஆனால் இநே ஜூனியர் சைய்-
வல்லுேர் ்சாம்பியன்ஷிப் இைம் வீரர்கைளுக்கு 
ேைது  திை்ை்ய சவளிக்கைாட்ட ஒரு ேல்ல 
வாய்ப்பாகும்.    

தபருவ்ை வித்சட நிருபர் 
 
சகைாழும்பு குதி்ர பநேய திடல்  ்சர்-

வதே்ச ்ைோனத்தில் அண்்ையில்  
இடம்சபற்ை ஜனாதிபதி ஒக்ஸ்தபாட் 
கிண்ண கைால்பநோட்ட இறுதிப் -
தபாட்டிக்கு சேரிவு ச்சய்யப்பட்ட 
கைளுத்து்ை முஸ்லிம் ைத்திய கைல்லூரி 
(தேசிய பாட்சா்ல) தபாட்டித் 
சோடரில் இரண்டாம் இடத்்ேப் 
சபற்றுக்சகைாண்டது. சோடரின் சிைநே 
தகைால் கைாப்பாைருக்கைான விரு்ே 
கைளுத்து்ை முஸ்லிம் ைத்திய கைல்லூரி 
(தேசிய பாட்சா்ல) ைாணவன் 

அஹைட் நிபால் சபற்றுக்சகைாண் -
டார். இநே ்சர்வதே்ச ்ைோனத்தில் 
அஹைட் நிபால் ேனோக்கிக் சகைாண்ட 
இரண்டாவது சிைநே தகைால் கைாப்பாை-
ருக்கைான விருது இது என்பதும் குறிப்-
பிடத்ேக்கைது. இலங்கை பாட்சா்ல 
ைட்ட கைால்பநோட்ட வரலாற்றில் 
ேனக்சகைன ேனியிடம் பிடித்துளை 
கைளுத்து்ை முஸ்லிம் ைத்திய கைல்லூ -
ரி்ய  (தேசிய பாட்சா்ல)  கைல்லூ -
ரியின் ப்ழய ைாணவர்கைள ைற்றும் 
பாட்சா்ல அபிவிருத்தி நி்ைதவற்-
றுக் குழு உட்பட கைல்லூரியின் ஆசிரி -
யர்கைள பாராட்டு சேரிவித்ேனர்.

கிம் கிளிஸ்டர்ஸ ஆறு முளை கிராணட்ஸஸ்ாம் 
்சம்பியன் மூன்ைாவது முளையாக ஓய்வு 

முன்னாள உலகின் ேம்பர் 1 கிம் கிளிஸ்-
டர்ஸ் கைடநே ஆண்டு அக்தடாபரில் இருநது 
ஒரு தபாட்டியில் வி்ையாடாே பின்னர் 
மூன்ைாவது மு்ையாகை சடன்னிஸில் 
இருநது விலகி மூன்ைாவது மு்ையாகை 
வி்ையாட்டில் இருநது ஓய்வு சபறுகிைார்.

ஆறு மு்ை கிராண்ட்ஸ்லாம் ்சம்பிய-
னான அவர் 2007 ஆம் ஆண்டில் ஓய்வு 
சபற்ைார், ஏசனன்ைால் அவர் குழந-
்ேகை்ைப் சபற்று ஒரு குடும்பத்்ேத் 
சோடஙகை விரும்பினார். ஆனால் அவர் 
2009 இல் திரும்பி வநோர், தைலும் 2012 
இல் மீண்டும் வி்ையாட்்ட விட்டு 
சவளிதயறுவேற்கு முன்பு ேனது சபல்ட்-
டின் கீழ் மூன்று கிராண்ட்ஸ்லாம்கை்ைப் 
சபற்ைார்.

ஏழு ஆண்டுகைளுக்குப் பிைகு 2019 ஆம் 

ஆண்டில் சபல்ஜியம் மீண்டும் திரும்பி-
யது, ஆனால் அவர் ஐநது  தபாட்டிகைளில் 
ைட்டுதை வி்ையாட முடிநேது, கை்டசி-
யாகை கைடநே ஆண்டு இநதியன் சவல்ஸ் 
ைாஸ்டர்ஸில் இருநோர். அஙகு அவர் 
முேல் சுற்றில் கைத்ேரீனா சினியதகைாவாவால் 
தோற்கைடிக்கைப்பட்டார். இப்தபாது அவர் 
38 வயோனதபாது சடன்னி்ை விட்டு 
சவளிதயை முடிவு ச்சய்துளைார்.

்சர்வதே்ச சடன்னிஸ் ஹால் ஆஃப் 
ஃதபம் உறுப்பினர் இப்தபாது ேனது 
கைணவர், ஓய்வுசபற்ை சோழில்மு்ை 
கூ்டப்பநது வீரரான பி்ரயன் லிஞ்ச 
ைற்றும் அவர்கைளின் ச்சாநே ஊரான நியூ 
சஜர்சியில் அவர்கைளின் மூன்று குழந்ே-
கைளுடன் ச்சலவிட ேனது ்கைகைளில் அதிகை 
தேரம் இருக்கும் என அவர் சேரிவித்ோர்.

ெண்முரைப்்பற்றின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்�ொை பிைமேச 
ெட்ட விரையொடடு விழொ ம�ொலொ�லெொ� ஆைம்்பம்

சவல்லாசவளி தினகைரன் நிருபர்

ைண்மு்னப்பற்று பிரதே்ச ச்சயலகைமும்,-
கிழக்கு ைாகைாண வி்ையாட்டு தி்ணக்கைை-
மும் இ்ணநது ேடாத்திய ைண்மு்னப்பற்-
றின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கைான பிரதே்ச ைட்ட 
வி்ையாட்டு விழா  தகைாலாகைலைாகை இடம்-
சபற்ைது.

ைண்மு்னப்பற்று பிரதே்ச ச்சயலாைர் 
திருைதி.்சத்தியானநதி ேைசிவாயம் ே்ல-
்ையில் புதுக்குடியிருப்பு கைண்ணகி ைகைா-
வித்தியாலய வி்ையாட்டு ்ைோனத்தில் 
இடம்சபற்ை பிரதே்ச ைட்ட வி்ையாட்டு 
விழாவிற்கு பிரேை அதிதியாகை ைட்டக்கை-
ைப்பு ைாவட்ட தைலதிகை அர்சாஙகை அதிபர் 
திருைதி. ேவரூபரஞ்ஜனி முகுநேன் கைலநது-
சகைாண்டு சிைப்பித்ேதுடன், குறித்ே நிகைழ்-
விற்கு சகைௌரவ அதிதிகைைாகை ைாவட்ட 
வி்ையாட்டு உத்திதயாகைத்ேர் தவ.ஈஸ்ப-
ரன் ைண்மு்னப்பற்று சுகைாோர ்வத்திய 
அதிகைாரி ே.பிரபா்சஙகைர் ைற்றும் ைாவட்ட 
வி்ையாட்டு அபிவிருத்தி உத்திதயாகைத்ேர் 
மு.ஏ.ஆோம்சலவ்வ ஆகிதயார் கைலநது-
சகைாண்டு சிைப்பித்திருநேனர்.

இவ பிரதே்சைட்ட வி்ையாட்டுப்-
தபாட்டியில்

ைரேன் ஓட்டம்,கையிறு இழுத்ேல் உட்பட 
சுவட்டு நிகைழ்சசிகைள இடம்சபற்ைது.

குறித்ே வி்ையாட்டு விழாவில் புள-
ளிகைளின் அடிப்ப்டயில்      சுடர் வி்ை-

யாட்டு கைழகைம் 14 ேஙகைப்பேக்கைஙகை்ையும், 9      
சவளளிப்பேக்கைஙகை்ையும், 8 சவண்கைலப் 
பேக்கைஙகை்ையும் சபற்று முேலாம் இடத்தி-
்னயும், விஸ்வகைலா வி்ையாட்டுக்கைழகைம் 
12 ேஙகைப்பேக்கைஙகை்ையும் 7 சவளளிப் பேக்-
கைஙகை்ையும் 4 சவண்கைலப் பேக்கைஙகை்ை-
யும் சபற்று இரண்டாம் இடத்தி்னயும்,  6 
ேஙகைப்பேக்கைஙகை்ையும் 10 சவளளிப்பேக்-
கைஙகை்ையும் 12 சவண்கைலப் பேக்கைஙகை்ை-
யும் சபற்று சடல்பின் வி்ையாட்டு கைழகைம் 
மூன்ைாம் இடத்தி்னயும் சுவீகைரித்திருநேது.

இேன்தபாது அலுவலகை உத்திதயாகைத்ேர்கை-
ளுக்கைான தபாட்டி நிகைழ்வுகைள இடம்சபற்றி-
ருநேதுடன்,

சைய்வல்லுேர் தபாட்டிகைளில் சவற்றி-

சபற்ை ஆண் ைற்றும் சபண் வீரர்கைளுக்கைான 
சிைப்பு விருதுகைளும் அதிதிகைளினால் வழஙகி 
்வக்கைப்பட்டிருநே்ையும் குறிப்பிடத்ேக்-
கைது.

இநநிகைழ்வுகைளில் பிரதே்ச ச்சயலகைத்தின் 
உேவிப்பிரதே்ச ச்சயலாைர் திருைதி.வி.தலா-
கினி, பிரதே்ச ச்சயலகை நிருவாகை உத்திதயாகைத்-
ேர் திவாகைரன், வி்ையாட்டு உத்திதயாகைத்ேர் 
உளளிட்ட பிரதே்ச ச்சயலகை பேவி நி்ல உத்-
திதயாகைத்ேர்கைள, கிராை உத்திதயாகைத்ேர்கைள, 
்சமுர்த்தி உத்திதயாகைத்ேர்கைள, அபிவிருத்தி 
உத்திதயாகைத்ேர்கைள ைற்றும் பிரதே்ச வி்ை-
யாட்டு கைழகைஙகைளின் வீரர்கைள அடஙகைலாகை 
கிராை ைக்கைள என சபருைைவிலாதனார் 
கைலநதுசகைாண்டிருநேனர்.

பா்ட்சாளஸ் ைட்்ட உளேபநோட்்ட 
ேர வரிள்சயில் களுத்துளை முஸலிம் 

ைத்திய கல்லூரி  முன்னிளஸ்
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kf;fs; tq;fp
Fbapay; eltbf;ifKiw rl;lf;Nfhitapd; 255Mk; gpupTf;F 

Vw;g Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w gpRf;fhy; %yk; Vytpw;gid 

nghyd;dWit khtl;l ePjpkd;wj;jpy;

,y.75> Nru;. rpj;jk;gsk; V fhu;bdu; khtj;j> 

nfhOk;G 02> vd;w Kftupapy; gjpT nra;ag;gl;l 

mYtyfj;ijf; nfhz;Ls;s kf;fs; tq;fp

tof;fpyf;fk;  : DR/688/20
jd;ik    : gzk;                                tof;fhsp
vOj;jhiz ,yf;fk; : 17/21

vjpH 

n`hujy; ngyp nfju ngJk; Fkhu mNgehaf>

,y. 313> jpk;Gyhd> rpq;fGu> ntypfe;j. 

vjpuhsp

nghyd;dWit khtl;l ePjpkd;wj;jpy; DR/688/20> vd;w ,yf;f tof;fpy; 2020.07.24Mk; jpfjp 

toq;fg;gl;l jPu;itf;F Vw;g> vdf;F toq;fg;gl;Ls;s Mjdj;ij jil Vw;gLj;jp 'tpw;gid nra;jy; 

vOj;jhizapd; mbg;gilapy; tof;fhspf;F tUkjpahd &gha; 1>117>429.60 njhifiaAk; kw;Wk; 

mj;jifa njhifia mwtpLtjw;fhf tof;fhspf;F Vw;gLfpd;w nrytpdq;fisAk; vjpuhspaplkpUe;J 

kPl;Lf; nfhs;tjw;fhf 2021.03.03Mk; jpfjp nghyd;dWit khtl;l ePjpkd;wg; gjpthsu; %yk; 

jilNaw;gLj;jg;gl;l mj;jifa tof;fpd; vjpuhspf;F nrhe;jkhd fPNo ml;ltizapy; ed;F 

tpgupf;fg;gl;l mirTs;s Mjdq;fis>

2022Mk; Mz;L Nk khjk; 12Mk; jpfjp fhiy 11.30 kzpf;F mj;jifa Mjdq;fs; mike;Js;s 

,y. 313> jpk;Gyhd> rpq;fGu> ntypfe;j vd;w Kftupapy; vd;dhy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid 

nra;ag;gLk; vd ,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fpd;Nwd;.

ml;ltiz

jilNaw;gLj;jg;gl;Ls;s Mjdq;fs;

1 ehw;fhyp 01 kw;Wk; Nrhgh njhFjp 01 

2 nrk;Rq; ryit ,ae;jpuk; 01 

3 nrk;Rq; Fsp&l;b ,ae;jpuk; 01 

4 nfhk;g;nuru; 01 

5 24 mq;Fy tu;zj; njhiyf;fhl;rpg; ngl;b 01

6 xypngUf;fpAld; vy;[P thndhypg; ngl;b 01 

7 gyif fjpiufs; njhFjp 01 

8 Nrhg; tif ijay; ,ae;jpuk; 01

9 czT Nkir 01 fjpiufs; 06 (gpsh];jpf;) 

10 gyif nfgpdl; 02 

11 jk;Nuh czT Nkir 01

12 ,ul;ilf; fjT cUf;F mYkhup 01 

13 jiu kpd;tprpup 01 

14 gyif Nkir 01 

15 02 fjT cUf;F mYkhup 01 

16 mjp Fspu;rhjdg; ngl;b 01 

17 nl];ld; tif FspNul;b 01 

18 mjp Fspu;rhjdg; ngl;b 01 

19 vt;up tif jiu juhR 01 

20 gl;up tif jiu juhR 01 

21 gpj;jis kyu; rhb 02 

22 gpj;jis ntw;wpiyj; jl;L 01 

23 xypf; tif xypngUf;fp 02 (Vk;g; cld;)

    ifnahg;gk;

    gjpthsu;

    V.v];. jprhNf 

    gpujpg; gjpthsu; 

    gpujp gpRf;fhy;/ kuzrhjd mYtyu; 

    khtl;l ePjthd; ePjpkd;wk; 

    nghyd;dWit.

,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;bw;F 
250 nk.njh. cs;@hpy; tsHf;fg;gl;L toq;fg;gLk; 

Nrhahtpw;fhd ngWif

Bid No. SLTL/TB/04/2022
1.  ,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;bw;F cs;@hpy; tsHf;fg;gl;L toq;fg;gLk; 250 nk.njh. 
Nrhahit toq;Ftjw;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J jpizf;fs ngWiff; 
FOj; jiyth; (cah; kl;lk;) Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;.

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiwik %yk; 
elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jFjpf;fhf> tpiykDjhuuhdth; mgfPh;j;jpahNdhh; 
gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 2007 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; fPo; 
$l;bizf;fg;gl;ltuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy ,yq;if jphpNgh\ 
ypkpl;ll;bd; rpNu\;l KfhikahshplkpUe;J Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 
3 kzpf;Fkpilapy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 011 2236 588/  011 
2237 418.

5.  2022.05.09 Mk; jpfjpad;W tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 
kzpf;Fkpilapy; nuhf;fg; gzj;jpy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 13>500 &ghitr; 
nrYj;jpa gpd;dh;> nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l gprpV-3 gbtj;Jld; 
fPNoAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> [h-
vy> fg;Gtj;j> ePh;nfhOk;G tPjp> j.ngl;b 17> ,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;bd; rpNu\;l 
KfhikahshplkpUe;J Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 
KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 
nra;ag;glyhk;. 

6.  2022.05.10 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s 
Kfthpapy; tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fSf;F 
mjhtJ 2022.05.10 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.08.09 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 
jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  midj;J tpiykDf;fSk; 843>750.00 &gh ngWkjpahdJk; kj;jpa tq;fpapdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;l 
tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizapd; 
nry;YgbahFk; fhykhdJ tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J mjhtJ 2022.05.10 
Mk; jpfjpapypUe;J 2022.09.06 Mk; jpfjp tiuAk; 119 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; 
jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s Neuj;jpd; gpd;dh; fPNoAs;s Kfthpapy; mjpfhuk; ngw;w 
gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; (2022.05.10 Mk; 
jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F).

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ gpd;tUkhW:
jiyth;>
cah; kl;l ngWiff;; FO>
,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;>
j.ngl;b 17>
fg;Gtj;j> [h-vy.

nfhOk;G khefu rigapd; %yk; 2021.09.17Mk; jpfjpa 2245/30Mk; ,yf;f 

mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jypy; gpuRhpf;fg;gl;lJ.

(1952Mk; Mz;bd; 6Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w jug;gLj;jg;gl;l Jiz tpjpr; rl;lk;) 

1989.01.20Mk; jpfjpaplg;gl;l mjptpNrl tu;j;jkhdp 541/17Mk; ,yf;f Jiz tpjpr;; rl;lj;jpd; 

VMk; ghfj;jpd; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;

tpiyf;Nfhuy;  / Nfs;tpfSf;fhd miog;G
nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; gpd;tUk; Nritfis toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik 

tha;e;j tpiykDjhuh; / Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

njh. 

,y.
Nfs;tp ,yf;fk; tpguk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

&gh

tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwpapd; 

ngWkjp

tpiykDjhuh; 

/ Nfs;tpjhuhpd; 
jFjpfs;

1 ME/ME/ML/25/2022 nfhOk;G-15> 

kl;lf;FspatpYs;s gy;gzp 

(Multitasking) fl;blj;jpw;F 
jdpr;rpwg;G rpd;dj;ij 

(Plaque) toq;Fjy; kw;Wk; 
nghUj;Jjy;

5>400.00 tpiyf;Nfhuy; 

njhifapd;  2% 
epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz 

Kwp

rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuUf;F 

,jidnahj;j 

Ntiyfspy; 

3 tUl fhy 

mDgtk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

2 ME/ME/ML/40/2022 nfhOk;G-06> nts;stj;ij 

nkdpq; gpNs]pYs;s 

kfg;NgW kw;Wk; rpWth; 

rpfpr;irf; fl;blj;jpw;F   

jdpr;rpwg;G rpd;dj;ij 

(Plaque) toq;Fjy; kw;Wk; 
nghUj;Jjy;

5>400.00 tpiyf;Nfhuy; 

njhifapd;  2% 
epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz 

Kwp

rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuUf;F 

,jidnahj;j 

Ntiyfspy; 

3 tUl fhy 

mDgtk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

3 ME/ME/ML/41/2022 nfhOk;G-06> nts;stj;ij 

nkdpq; gpNs]pYs;s 

MAh;Ntj kUe;jfj;jpw;F   

jdpr;rpwg;G rpd;dj;ij 

(Plaque) toq;Fjy; kw;Wk; 
nghUj;Jjy;

5>400.00 tpiyf;Nfhuy; 

njhifapd;  2% 
epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz 

Kwp

rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuUf;F 

,jidnahj;j 

Ntiyfspy; 

3 tUl fhy 

mDgtk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

4 ME/ME/ML/42/2022 nfhOk;G-06> nts;stj;ij 

nkdpq; gpNs]pYs;s 

05Mk; tl;lhu mYtyff; 

fl;blj;jpw;F jdpr;rpwg;G 

rpd;dj;ij (Plaque) 
toq;Fjy; kw;Wk; 

nghUj;Jjy;

5>400.00 tpiyf;Nfhuy; 

njhifapd;  2% 
epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz 

Kwp

rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuUf;F 

,jidnahj;j 

Ntiyfspy; 

3 tUl fhy 

mDgtk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

5 ME/ME/ML/43/2022 tdhj;jKy;iyapYs;s 

Nkw;F kUe;jfk; kw;Wk; 

fz; rpfpr;irafj;jpw;F   

jdpr;rpwg;G rpd;dj;ij 

(Plaque) toq;Fjy; kw;Wk; 
nghUj;Jjy;

5>400.00 tpiyf;Nfhuy; 

njhifapd;  2% 
epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz 

Kwp

rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuUf;F 

,jidnahj;j 

Ntiyfspy; 

3 tUl fhy 

mDgtk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

tpiykD Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kiw 01 -  nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J (www.colombo.mc.gov.lk) jutpwf;fk; nra;J 

nfhs;syhk;. 

 i.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij gpd;tUk; tifapy; nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;.

  m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; Ngzg;gLk; 167-1-001-

6-3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk;.

  M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT fUkgPlq;fspy; thu 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu nrYj;jyhk;.

tl;lhu mYtyfk; 04>

 ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid>

 nfhOk;G 06.

tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT>

 khspfhfe;j> nfhOk;G 10.

 ii. gw;Wr;rPl;L / tq;fp tuTj; Jz;il tpiykD Mtzq;fSld; fl;lhak; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

Kiw 02 - efu kz;lg tstpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

m.  xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij 2022-05-02Mk; jpfjp 

tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 kzp tiuAk; efu kz;lg fhrhsh; 

fUkgPlj;jpw;F nrYj;jp kw;Wk; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> 

efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> khefu nghwpapayhsh; jpizf;fsj;jpd; nraw;wpl;l Kfhikj;Jtg; 

gphptpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2)  tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fs; 2022-05-02Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;Fg; gpd; toq;fg;glkhl;lhJ 

/ ,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbahJ.

3)  epge;jidaw;w NfhUk;NghJ ngwj;jf;fjhd tpiykD Kwp/ gpiz Nfs;tpkDf;fs;/ tpiykDf;fs; 

%lg;gLk; jpfjpapypUe;J 210 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;; Ntz;Lk;. tpiykD Kwp/ gpiz 2022.11.30Mk; 

jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 2022.10.31Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;. nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jg;gLk; gpiz Kwpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.

4)  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fis %yg; 

gpujp kw;Wk; efy; gpujpfspy; nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022-05-04Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; Ntz;Lk;. 

5)  2022-05-04Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykD Vw;Wf;nfhs;tJ KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; 

,Wjp Neuj;jpw;F gpd; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tp/ tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; gpd;du; 

Nfs;tp/ tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiw jpdkhf mwptpf;fg;gl;lhy;> mLj;J 

tUk; Ntiy ehspy; 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk;. Nfs;tp/tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; gq;Nfw;gjw;F Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd;; mq;fPfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; mDkjpf;fg;gLtu;. Nkyjpf tpguq;fis 0112-692403 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf 

nghwpapay; gzpg;ghsh; (nraw;wpl;lq;fs;) mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

6)   Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fspd; tpguq;fSld; Nfs;tpfs;/ tpiykD Mtzq;fSld; toq;fg;gLk;. 5.0 

kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gl;l Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fSf;F Nfs;tpjhuh;;/ tpiykDjhuh; nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsUld; gjpT nra;J nfhz;l gpd;  PCA 3 gbtj;ijr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

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

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

nfhOk;G khefu rig

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk; - fpof;F khfhzk;

2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f cs;@u; mjpfhu rigfs; 
Nju;jy;fs; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; fPohd $l;l mwptpj;jy;

fpof;F khfhz cs;@uhl;rp Mizahsuhfpa ehfuhrh 
kzptz;zd; Mfpa ehd;> 2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; 
,yf;f cs;@u; mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; (jpUj;jr; 
rl;lj;jpd; 66(v) MtJ gpupTld; Nru;j;J thrpf;fg;gl 
Ntz;ba 66(,) Mk; gpuptpd; fPo; vdf;F mspf;fg;gl;Ls;s 
mjpfhuj;jpw;F mika fpof;F khfhzj;jpd; kl;lf;fsg;G 
khtl;lj;jpYs;s VwhT+u; efu rigapy; ntw;wplkhfpAs;s 
Jizj; jtprhsu; gjtpf;F Gjpa Jizj; jtprhsiu 
njupT nra;tjw;fhd $l;lkhdJ 2022.04.28 Mk; jpfjp 
K.g.10.00 kzpf;F VwhT+u; efu rigapd; rgh kz;lgj;jpy; 
$l;lg;gLk; vd;gij ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;. NkYk; 
,f;$l;lq;fs; njhlu;ghd mwptpj;jy; vd;dhy; 2276/02 Mk; 
,yf;f 2022.04.18 Mk; jpfjpa ,yq;if rdehaf       
Nrh\yprf; Fbaurpd; tu;j;jkhd gj;jpupifapy; (mjp 
tpNrlk;) tpLf;fg;gl;Ls;sJ vd;gjidAk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

eh.kzptz;zd;> 

cs;@uhl;rp Mizahsu;> 

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk;> 

fpof;F khfhzk;.
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gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fYf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

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

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&gh)

Njitahd 
tpiy kD 
gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl
kjpg;gPl;Lr;
nryT 
(&gh)

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

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp
kw;Wk;
Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;

01 jpUNfhzkiy gpuhe;jpaj;jpYs;s ghiya+w;W kw;Wk; 
epyhntsp gpuNjrj;jpy; jw;NghJs;s PVC Nrit 
,izg;Gfis HDPE ,izg;Gfshf khw;Wjy;
xg;ge;j ,y:  NWDB/E/CP/A3-69/GOSL/2021/02-BR1

20,000/- + 
VAT
**

&gh  
748,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C3 my;yJ C4   
juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

 80.8 
kpy;ypad;

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

12/05/2022
K.g. 10.00

02 UAAD 3Mk; fl;l jpl;lj;jpd; fPo; eph;khzpf;fg;gl;Ls;s 6 
vz;zpf;ifahd NfhGu miktplq;fspy; FNshhpNdl;lh; 
Kiwikfis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; kw;Wk; 
FNshhpNdl;lh; fl;blq;fis eph;khzpj;jy; 
xg;ge;j ,y:   NWSDB/RSC(E)/CP/A3-41/ GOSL/2021/79

20,000/- + 
VAT
**

&gh 7.30 
kpy;ypad;

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C3 my;yJ C4   
juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

73.03 
kpy;ypad;

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

11/05/2022
K.g. 10.00

03 nfhj;kiy Mw;wq;fiu ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; Nrit 
ePh;j;Njf;fk; kw;Wk; gk;gp ,y;yj;ij eph;khzpj;jy; 
xg;ge;j ,y :  NWSDB/C/CP/A4-60/GOSL/2021/03 

35,000/- + 
VAT
**

&gh 
1,700,000.00

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C3 my;yJ C4   
juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

118.9 
kpy;ypad;

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

13/05/2022
K.g. 10.00

04 mq;nfypgpl;ba ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; 
nraw;gLj;jg;gl;Ls;s 1Mk; fl;l Ntiyfspd; kpFjp 
Ntiyfis epiwT nra;jy; 
xg;ge;j ,y : NWSDB/C/CP/A4-113/GOSL/ 2021/01

20,000/- + 
VAT
**

&gh 
1,458,000.00

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C3 kw;Wk; 
mjw;F Nkw;gl;l   juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ 
xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

145.8 
kpy;ypad;

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

12/05/2022
K.g. 10.00

05 kd;dk;gpl;ba ePh; toq;fy; jpl;lk; - gk;gp ,y;yk; kw;Wk; 
PVC Kyhkplg;gl;l rq;fpypj; njhlh; Ntypia eph;khzpj;jy; 
xg;ge;j ,y: RH/NC/DGM/PUMP HOUSE/MANAM/2022/056

12,500/- + 
VAT
**

&gh 171,200/- fl;bl eph;khzj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 
juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

13.42 
kpy;ypad;

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 
khtj;ij> mEuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

04/05/2022
gp.g. 2.00 

06 Gj;jsk; kw;Wk; MdkLt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s 
tpLjpfs; kw;Wk; fpuhkpa ePh; toq;fy; mYtyff; 
fl;blj;jpd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs; 
xg;ge;j ,y: RSC (NW)/M(PUT)/C/RH/ANA/ 2022/27

12,500/- + 
VAT
**

&gh 
229,000/-

fl;bl eph;khzj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 
juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

22.82 
kpy;ypad;

gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> 
jk;Gy;iy tPjp> FUehfy;.
Tele:  037-2221161   
Fax  : 037-2230086

11/05/2022
gp.g. 2.00 

07 Njht tpj;jpahyak;> fue;jnfhy;y tpj;jpahyak;> 
nfypgdnty ghlrhiy> kynjhy tpj;jpahyak;> 
nkjpnghf;Fz tpj;jpahyak; kw;Wk; jpk;Gyhd 
tpj;jpahyaj;jpw;F ePh; toq;Fjy;
xg;ge;j ,y : RSC(UVA)/DGM(UVA)/ RECH/EDU/ 
BADULLA/2022/62R

12,500/- + 
VAT
**

&gh 
210,000/-

fl;bl eph;khzj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 
juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

14.8
kpy;ypad;

gpxep (Cth)> 
xg;ge;jq;fs; gphpT> 
NjePttr> 
nkjphpa tPjp> gJis
Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/ 0552222448

04/05/2022
gp.g. 2.00 

08 gpxep (tlf;F) fsQ;rparhiyia eph;khzpj;jy; 
xg;ge;j ,y : RSC/N/DGM/RH/STORE/ VAV/2022/007R

12,500/- + 
VAT
**

&gh 
128,040/-

fl;bl eph;khzj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 
juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

12.80
kpy;ypad;

gpXep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> 
aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.
Tele:024-2225719/ 024-2227340
Fax: 024-2225088/ 024-2227341

18/05/2022
gp.g. 2.00 

09 mk;ghiw - gpuhe;jpa Kfhikahsh; mYtyfj;jpd; NtW 
,lj;jpw;F khw;Wjy; kw;Wk; kPs; Vw;ghLfisr;  nra;jy;
xg;ge;j ,y :RSC (E)/AGM (ES)/C/RELO-RM/RH/AMP/2021/87R

4,000/- + 
VAT

&gh 65,000/- fl;bl eph;khzj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 
juj;jpy; CIDA gjpT 

4.42
kpy;ypad;

gpxep (fpof;F njw;F) mYtyfk;> NjePttr> 
= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.
Tele:  063-2223926, Fax  : 063-2224975

05/05/2022
gp.g. 1.00 

10 `hhp];gj;Jt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhd tUkhdkw;w 
ePiuf; Fiwg;gjw;fhd thlifr; Nritfs;
xg;ge;j ,y : RSC-C/CN/CIVIL/O&M/ 
HARISPATHTHUWA/2022/15

6,000/-+ 
VAT
**

&gh 
120,000/-

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

7.9
kpy;ypad;

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

Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-04-28Mk; 
jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fl;Lf];Njhl;l 
(kj;jpa tlf;F) Kfhikahsh; mYtyfj;jpy; 
,lk;ngWk;.

04/05/2022
gp.g. 2.00 

11 mf;Fwiz ePh; toq;fy; jpl;lk; tPjp neLfpy; (kjF 
,y. 9/2- 12/3) ,izg;Gfis ,lkhw;Wjy; kw;Wk; kpFjp 
Foha;fisg; gjpj;jy;
xg;ge;j ,y : NWSDB/C/CP/A9-52/GOSL/2022/107

12,500/- + 
VAT
**

&gh 
315,000/-

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

22.75 
kpy;ypad;

gpxep (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-04-28Mk; 
jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fl;Lf];Njhl;l 
(kj;jpa tlf;F) Kfhikahsh; mYtyfj;jpy; 
,lk;ngWk;.

04/05/2022
gp.g. 2.00 

12 mf;Fwiz ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhd tUkhdw;w ePiuf; 
Fiwg;gjw;fhd thlifr; Nritfs;
xg;ge;j ,y : RSC-C/CN/CIVIL/O&M/ AKURANA/2022/45

6,000/-+ 
VAT
**

&gh 
120,000/-

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

9.4
kpy;ypad;

gpxep (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-04-28Mk; 
jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fl;Lf];Njhl;l 
(kj;jpa tlf;F) Kfhikahsh; mYtyfj;jpy; 
,lk;ngWk;.

04/05/2022
gp.g. 2.00 

13 mk;gj;jiy ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapYs;s ‘S’ 
NfhGuj;jpw;F epwg;g+r;R nra;tjw;fhd Nfs;tp 
xg;ge;j ,y : RPC/WP/W/AMB/CIVIL/ RH /2022/09

4,000/- + 
VAT

&gh 28,000/- fl;bl eph;khzj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 
juj;jpy; CIDA gjpT 

2.8 
kpy;ypad;

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

11/05/2022
gp.g. 2.00 

14 fyl;Ltht> khnghjapYs;s nghWg;ghsh; tpLjpapd; 
GJg;gpj;jy; Ntiyfs; 
xg;ge;j ,y : RPC/WP/W/KAL/CIVIL/ RH /2022/11

4,000/- + 
VAT

&gh 30,000/- fl;bl eph;khzj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 
juj;jpy; CIDA gjpT 

3.0 
kpy;ypad;

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

11/05/2022
gp.g. 2.00 

2022-03-09Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. guthFk;Gu ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F xU ehisf;F 6000m3 nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzpj;jy; (fl;blk; 
kw;Wk; rptpy; nghpa Ntiy)   xg;ge;j ,y : NWSDB/S/CP/A2-48/GOSL/2021/1 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-10Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

2022-02-23Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mk;ghiw khtl;lj;jpYs;s jpUf;Nfhapy; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; Nkk;gLj;jYf;fhf fQ;rpFbr;rhWtpy; cs;sPh;g;G> gk;gp ,y;yk;> ,urhad ,y;yk;> nfhs;ssTila jiuf;fPo; 
ePh;j; jlhfk; kw;Wk; Jizf; fl;blj;ij eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y: NWSDB/RSC(E)/CP/A2-82/GOSL/2021/78 1 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-04-21Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

toq;fy; Nfs;tpfs;

15 Nkw;F tlf;F gpuhe;jpaj;jpw;F Flow kPw;wh;fis toq;Fjy;> 
epWTjy; kw;Wk; eilKiwg;gLj;jy;
xg;ge;j ,y : NWSDB/CAM/CP/A9/ 25/ GOSL/2021/04

35,000/- + 
VAT
**

&gh 
2,091,000/-

Flow kPw;wh;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis 
toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; 
gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 
gjpTr; rhd;wpjo;

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

12/05/2022
K.g. 10.00

16 KNPIWSP jpl;lj;jpd; fPOs;s ghhpa fz;b ePh; Rj;jpfhpg;Gg; 
nghwpj; njhFjpf;F jP mgha mwptpg;;G Kiwikia 
toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; 
xg;ge;j ,y: KNPIWSP/SUP&INS/PC-03/2022-07

4,000/- + 
VAT

&gh 47,000/-
E&M  juk;  4 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l CIDA gjpT 

4.7 
kpy;ypad;

fz;b tlf;F ghj;jJk;gu ePh; toq;fy; 
jpl;lk;> NjePttr> g`y nfhz;lnjdpa> 
fl;Lf];njhl;l.
Tele:0812492390 / 0812492287
Fax:0812492286/ 0812500903

11/05/2022
gp.g. 2.00 

17 Gj;jsk; khtl;lj;jpy; ghlrhiy epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;F RO 
nghwpj; njhFjpfis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; (Stage – II)
xg;ge;j ,y :RSC(NW)/M(O&M)-PUTT/RO/RC(Sch. Prom. II)/
PUT/2022/22

12,500/- + 
VAT
**

&gh  
115,000/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 
ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk; 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 
rhd;wpjo;

11.44 
kpy;ypad;

gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> 
jk;Gy;iy tPjp> FUehfy;.
Tele:  037-2221161         
Fax  : 037-2230086

11/05/2022
gp.g. 2.00 

18 fe;jsha;> ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpf;F caph;g;Gs;s 
fhgd; J}s;fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 
xg;ge;j ,y : RSC(E)/DGM/O&M/ACTI-CARBON/TRINCO/ 
2022/01

6,000/-+ 
VAT
**

&gh 57,750/- cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 
ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk; 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 
rhd;wpjo;

5.78  
kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> 
NjePttr> 
,y. 48A/1,  fz;b tPjP> kl;bf;fsp> 
jpUNfhzkiy.  
Tele: 026-2222519   
Fax: 026-2225225

04/05/2022
K.g. 10.00

19 njhNkhju ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpf;F 
,urhadq;fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 
xg;ge;j ,y : RSC(UVA)/DGM(UVA)/ O&M(BAN)/ 
DEMODARA/2022/83

4,000/-+ 
VAT

&gh 64,600/- cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 
ngw;w cs;@h; Kfth;fs;  

- gpxep (Cth)> 
xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> 
nkjphpa tPjp> gJis
Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/ 0552222448

27/04/2022
gp.g. 2.00 

20 rPj;jhtf;fapy; cs;s fopTePh; NrWfis Rj;jpfhpf;Fk; 
nghwpj;njhFjpf;F 5>000 fp.fpuhk; Ca  onic Polymer toq;Fjy; 
kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 
xg;ge;j ,y :  GCWRD/CATIONIC POLYMER/ SEPZ/2022/07

6,000/-+ 
VAT
**

&gh 78,750/- cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 
ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk; 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 
rhd;wpjo;

7.875  
kpy;ypad;

gpnghK (GCWRD), NjePttr> ,y. 26/2, 
mj;jpba tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011 2623681, Fax:011 2636205
kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ij 
,yq;if tq;fpapd; ve;jnthU fpisapYk; 
1994381 vDk; gpujhd eilKiwf; 
fzf;fpyf;fj;jpw;F nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 
ngaiu “Tender Fees-DGM Tender Board” vdf; 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

11/05/2022
K.g. 10.00

21 mf;fiug;gw;W gpuhe;jpaj;jpYs;s rhfkk; ePh; Rj;jpfhpg;Gg; 
nghwpj;njhFjpf;F Human Machine interface (HMI) toq;Fjy;> 
epWTjy;> ghPl;rpj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;.
xg;ge;j ,y :  RSC(E)/AGM(ES)/S&I/ HMI/SAGA-WTP/AKP/
RH/2022/11

2,000/-+ 
VAT

&gh 28,500/- Human Machine Interface Ntiyfs; toq;Fjy; kw;Wk; 
epWTjYf;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 

- gpxep (fpof;F njw;F) mYtyfk;> NjePttr> 
= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.
Tele:  063-2223926  
Fax  : 063-2224975

05/05/2022
gp.g. 1.00 

22 mk;ghiw gpuhe;jpaj;jpYs;s KFW & ECTAD ePh; Rj;jpfhpg;Gg; 
nghwpj;njhFjpf;F PLC, Human Machine Interface kw;Wk; 
toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; fl;likj;jy;.
xg;ge;j ,y :  RSC(E)/AGM(ES)/S&D/PLC-HMI/
KFW-ECTAD/AMP/RH/2022/13

2,000/-+ 
VAT

&gh 26,500/- PLC, Human Machine Interface kw;Wk; IO Modules 
Ntiyfs; toq;FjYf;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ 
mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

- gpxep (fpof;F njw;F) mYtyfk;> NjePttr> 
= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.
Tele:  063-2223926  
Fax  : 063-2224975

05/05/2022
gp.g. 1.00 

23 mf;fiug;gw;W ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; 800 KVA kpd; 
gpwg;ghf;fpf;F Gj;jk; Gjpa kw;Wk; cuha;TePf;fp gk;gpia 
toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;. 
xg;ge;j ,y :  RSC(E)/AGM(ES)/S&D/SPARE/ GEN/O&M/
AKP/2022/17

6,000/-+ 
VAT
**

&gh 
118,000/-

Cranksha    kw;Wk; cuha;TePf;fp gk;gp cw;gj;jpahsh;fs; 
my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; 
Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ 
xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

- gpxep (fpof;F njw;F) mYtyfk;> NjePttr> 
= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.
Tele:  063-2223926  
Fax  : 063-2224975

05/05/2022
gp.g. 1.00 

ePH toq;fy; mikr;R 

 Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig
tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;
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,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig

 tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiyf;Nfhuy;

mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs; guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpw;F 

gzj;jhs;fis fz;lwpAk; fUtp> ifapy; itj;Jf;nfhs;Sk; bf;fl; toq;Fk; ,ae;jpuk;> 

ghh;Nfhl; hPlh;fisf; (Money Detectors, Hand Held Ticket Issuing Machines and Barcode 
Readers) nfhs;tdT nra;tjw;fhd miog;G

xg;ge;j ,y. RDA/EOM&M/PRC/2022/TOLL/04
xg;ge;j ,y. RDA/EOM&M/PRC/2022/TOLL/05
xg;ge;j ,y. RDA/EOM&M/PRC/2022/TOLL/07

1.  gpd;tUk; nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; rhh;gpy; mjpNtf neLQ;rhiy 

nraw;ghLfs; guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.

xg;ge;j ,y. nghUs; msT 

(vz;zpf;if)

tpiykD 

gpiz &gh

RDA/EOM&M/PRC/2022/TOLL/04 Money Detectors 50 25>000.00

RDA/EOM&M/PRC/2022/TOLL/05 Hand Held Ticket Issuing Machines 54 100>000.00

RDA/EOM&M/PRC/2022/TOLL/07 Barcode Readers 80 25>000.00

2.  Mu;tk; nfhz;l jFjp tha;e;j tpiykDjhuu;fs; gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkupg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gpupT> ngWifg; gpuptpy; 

,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njhiyNgrp: 038-2289122> njhiyefy;: 038-2289560) vd;gNjhL 

flik Neuq;fspy; fl;lzk; ,d;wp tpiykD Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

3.  xt;nthU tpiykD Mtzj;jpw;fhfTk; 1>000.00 &gh + VAT kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 2022-04-

20Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-10Mk; jpfjp tiuapy; 09.00 kzpj;jpahyk; Kjy; 14.30 kzpj;jpahyk; tiuapy; 

gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> gzpg;ghsUf;F (EOM&M gpupT) 

vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd 

tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 

4.  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2022.05.11Mk; jpfjp 14.30 kzpj;jpahyk; my;yJ mjw;F 

Kd;du; xd;wpy; gzpg;ghsu; (EOM&M gpupT)> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> f`l;lf`N`d> ty;fk> 

gz;lhufk vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; 

Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; NtWNtwhf tpiykDf;fs; 

Kd;nkhopag;gl Ntz;Lk;. tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

Fwpj;j xg;ge;j ,yf;fj;ij jaT nra;J Fwpg;gplTk;.
 

5.  gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> (EOM&M gpupT) gzpg;ghsh; 

mYtyfj;jpy; tpiyf;Nfhuy;fs; KbTWj;jg;gl;L mjd;gpd; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;SkhW Ntz;LfpNwhk;.

jiytu;

EOM&M; gphptpd; ngWiff; FO> 

C/O gzpg;ghsu; (EOM&M gpupT)>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>

f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk.

24 gpafk ePh; Rj;jpfhpg;G nghwpj;njhFjpf;F Flash & Flocculator 
Mixers (Lightnin) toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y :  RPC/WP/G/BIY/M&E/ O&M/2021/89

12,500/-+ 
VAT
**

&gh 162,000/- cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

16.2 
kpy;ypad;

gpxep> (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> 

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

Tele:0112418532,  Fax:0112549199

11/05/2022
gp.g. 2.00 

2022-04-06Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. njd; Nkw;F ,yq;if efuq;fSf;F rhf;fil nraw;ghLfs; kw;Wk; guhkhpg;G - Jg;GuNtw;ghL kw;Wk; ePhpay; g+h;thq;f NtiyfSf;F cgfuzq;fs; kw;Wk; fUtpfis 

toq;Fjy; (SHIFT -1) xg;ge;j ,y: NWSDB/AFD/SHIFT-1/GOODS/ PACKAGE-2/2020-02 - ,e;jf; Nfs;tpapd; xg;ge;j ,yf;fk; NWSDB/AFD/SHIFT-1/GOODS/PACKAGE-2/2020-02
2022-03-23Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fk;g`h gpuhe;jpaj;jpy; tpepNahfj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf 15 kp.kP. tpl;lKs;s tPl;L ePh; khdpfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; xg;ge;j ,y: NWSDB/WN/CP/A3-9/
GOSL/2022-01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-04-27Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld;; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

M & E Nfs;tpfs;
25 vy;y> vyjYt kw;Wk; nkjty ePh; Rj;jpfhpg;Gg; 

nghwpj;njhFjpf;F FNshhpNdhl;lh;fs; kw;Wk; 

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

xg;ge;j ,y : RSC(UVA)/DGM(UVA)/ REH/2022/25

12,500/-+ 
VAT
**

&gh 

331,700/-
gk;gpfs; kw;Wk; Flow kPw;wh; njhFjpfis  

toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk;   nghJ 

xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

- gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/ 0552222448

04/05/2022
gp.g. 2.00 

Nritf; Nfs;tpfs;

26 Kfhikahsh; mYtyfk; (fk;g`h)> gpuNjr nghwpapayhsh; 

mYtyfk; (fk;g`h)> gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk; 

(ePh;nfhOk;G) kw;Wk; gpuhe;jpa Ma;T$lk; (ePh;nfhOk;G) 

vd;gtw;Wf;fhd n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y :  RSC(W/N)/SS/JANI/GAM(O&M)/ 2021/138

4,000/- + 
VAT

&gh 55,500/- Nfs;tpiar; rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; n[dpl;Nlhhpay; 

Nritfs; toq;Fk; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; %d;W 

tUl fhy mDgtk;

&gh 3.7 
kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  
mYtyfk;> ,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> 

fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

04/05/2022
K.g. 10.00

27 ghhpa fz;b ePh; Rj;jpfhpg;Gj; njhFjpapYs;s ntspg;Gw 

Cf;fp gk;gp ,y;yk;> ePh;j;Njf;f Ma;T$l Nritf;F 

Rj;jpfhpg;G> nraw;ghLfs; kw;Wk; guhkhpg;G Nritfis 

toq;Ftjw;fhd Nrit xg;ge;jk; 

xg;ge;j ,y: r±£.»~̂.v. (v£)/v.ë}̂/»~̂{£/Ã².ƒ£.p./ý~ẑ vƒp§{y/ 2021/316

6,000/-+ 
VAT
**

&gh 68,000/- nry;YgbahFk; tpahghug; gjpT kw;Wk; nghJ 

xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

- gpxep (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 

Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-04-

28Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F (cw;gj;jp 

fl;Lf];Njhl;l) Kfhikahsh; mYtyfj;jpy; 

,lk;ngWk;.

04/05/2022
gp.g. 2.00 

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

28 Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jg; gphptpw;F ,ul;il tspr;rPuhf;fp 

rfpjk; Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; 

xg;ge;j ,y : T&C/VEH-HIRE/2022/01

2,000/- + 
VAT

&gh 5,000 / - Mtzj;jpd; gpufhuk; Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

04/05/2022
K.g. 10.00

29 Nkyjpf nghJ Kfhikahsh; (CAM)’s mYtyfj;jpd; 

ghtidf;F 03 vz;zpf;ifahd fhh;fs; my;yJ ];Nl\d; 

ntfd; my;yJ nrlhd; tifahd thfdq;fis 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : ADDLGM(CAM)/VEH-HIRE/2022/02

2,000/- + 
VAT

xt;nthU 

thfdj;jpw;Fk; 

&gh 5,000/ 
- kw;Wk; rfy 

thfdq;fSf;Fk;  
&gh 15,000/ - 

Mtzj;jpd; gpufhuk; Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

11/05/2022
K.g. 10.00

30 nghyd;dWit gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;F ngf;Nfh (JCB)  
xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : O&M/NC/DGM/H.V-JCB/POL-REGION/2022/055

6,000/- + 
VAT

&gh 94,950/- thfd chpikahsh;fs; my;yJ thfd Nrit 

toq;Feh;fs;

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> 

mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993, Fax: 025-2225609

04/05/2022
gp.g. 2.00 

31 gpuhe;jpa xj;Jiog;G Nrit epiyak; (tlf;F kj;jpa) 

mYtyfjpw;F (tbtikg;G gphpT) Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC/NC/DGM/HV/CON/2022/053

4,000/- + 
VAT

&gh  24,810/- Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> 

mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609

04/05/2022
gp.g. 2.00 

32 jptpnjhl;lnty ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F rpq;fs; nfg; 

xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC(UVA)/DGM(UVA)/O&M/ 
DIVITHOTAWELA/2022/69

2,000/- + 
VAT

&gh 5,000 / - Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934, Fax: 0552230974/ 0552222448

04/05/2022
gp.g. 2.00 

33 fSj;Jiw gpuhe;jpaj;jpYs;s gpuNjr nghwpapyhsh; 

(fSj;Jiw) kw;Wk; gpuNjr nghwpapayhshpd;; (mYj;fk) 

fPOs;s guhkhpg;G kw;Wk; jpUj;jNtiyfSf;F 02 

vz;zpf;ifahd ngf;Nyh Nyhlh;fis thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : W-S/P&C/ BACKHOE(01)/KAL/ O&M/2022/06

2,000/- + 
VAT

&gh 6,000 / - ,yq;ifapd; thfd chpikahsh;fs; my;yJ 

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jk; epWtdq;fs; 

gpxep (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07> 

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

Tel: 011-2224888
Fax : 011-2637945/  011-2637946 / 0112637947

05/05/2022
K.g. 10.00

2022-04-06Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fhyp gpuhe;jpaj;jpw;F (O&M) Kfhikahsh; mYtyfkhfg; gad;gLj;Jtjw;F fl;blnkhd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/GALLE(O&M)/ RENTINGBUILDING/O&M/2021-104 - Mtzq;fs; toq;Fk; ,lk; kw;Wk; njhlh;Gnfhs;s Ntz;ba egh; vd;gd Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid kw;Wk; 

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail 
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk;je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

VAVUNIYA NORTH PRADESHIYA SABHA 
VAVUNIYA DISTRICT

LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (LDSP)  

1.  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received a loan from the World Bank (WB) towards the 
cost of the Local Development Support Project (LDSP). Part of this loan will be used for payments under 
the contract named below.

2.  The Chairman, Local Authority Procurement Committee (LAPC), on behalf of Vavuniya North Pradeshiya 
Sabha, Vavuniya District now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the works listed in 
the table below.

S.
No

 
Contract No. Name of the Contract

Estimated 
Civil Cost
(Rs.Mn)

ICTAD 
Minimum 

Grade 
Required

Required Bid Security
Contract 
PeriodBond 

Amount
(Rs.)

Validity 
Period

01
LDSP/NP/VAV/
VNPS/2022/PT- 
II-01

Construction of 
Vegetable Market at 
Nedunkerny

4.552 C7 & C8 45,500.00 04.08.2022 91 Days

3. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedure. 

4.  To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and shall have valid 
CIDA registration in Highway Construction for the Grade mentioned in the table above and possess valid 
business or company registration.

5.  Qualification requirements to qualify for contract award are given in Section 5 of the Schedule in the 
Bidding Document.

6.  Interested bidders may obtain further information from Chairman, Vavuniya North Pradeshiya Sabha, 
Nedunkerny, Vavuniya [Telephone No: 0242053014, Fax No: 0242053084] and inspect the bidding 
documents at the address Vavuniya North Pradeshiya Sabha, Nedunkerny, Vavuniya from 09.00 Hrs to 
15.00 Hrs on working days.

7.  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on  
submission of a written application to the Chairman, Vavuniya North Pradeshiya Sabha, Nedunkerny, 
Vavuniya from 20.04.2022 until 18.05.2022 from 09.00 Hrs to 15.00 Hrs on working days upon payment 
of a non-refundable fee of Two Thousand Five Hundred Rupees (Rs.2,500.00) for each work. The method 
of payment will be by cash.

8.  Bids shall be delivered in duplicate to the address at Chairman, Vavuniya North Pradeshiya Sabha, 
Nedunkerny, Vavuniya on or before 18th May  2022 at 10.30 Hrs. Late bids will be rejected.  Bids will 
be opened at the above place soon after closing in the presence of the bidders’ representatives who choose 
to attend.

9. Bids shall be valid up to 21st July 2022. 

10.  All bids shall be accompanied by a “Bid Security", as mentioned in the table above. Bid Security shall be 
valid up to the date mentioned in the table above.

11.  The pre-bid meeting will be held on 02.05.2022 at 10.30 Hrs at the Vavuniya North Pradeshiya Sabha, 
Nedunkerny, Vavuniya.

 The address (es) referred to above is (are): 
 
 Chairman, 
 Local Authority Procurement Committee (LAPC).
 Vavuniya North Pradeshiya Sabha, 
 Nedunkerny,
 Vavuniya.

 [Fax No: 0242053084]

Invitation for Bids (IFB)
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,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;bw;F 
500 nk.njh. cs;@hpy; tsHf;fg;gl;L toq;fg;gLk; 

Nrhsj;jpw;fhd ngWif

Bid No. SLTL/TB/03/2022
1.  ,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;bw;F ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 500 nk.njh. cs;@hpy; tsHf;fg; 
gl;L toq;fg;gLk; Nrhsj;ij toq;Ftjw;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 
jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; (cah; kl;lk;) Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 
NfhUfpd;whh;.

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiwik %yk; 
elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jFjpf;fhf> tpiykDjhuuhdth; mgfPh;j;jpahNdhh; 
gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 2007 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; fPo; 
$l;bizf;fg;gl;ltuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy ,yq;if jphpNgh\ 
ypkpl;ll;bd; rpNu\;l KfhikahshplkpUe;J Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 
3 kzpf;Fkpilapy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 011 2236 588/  011 
2237 418.

5.  2022.05.09 Mk; jpfjpad;W tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 
kzpf;Fkpilapy; nuhf;fg; gzj;jpy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 14>500 &ghitr; 
nrYj;jpa gpd;dh;> nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l gprpV-3 gbtj;Jld; 
fPNoAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> [h-
vy> fg;Gtj;j> ePh;nfhOk;G tPjp> j.ngl;b 17> ,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;bd; rpNu\;l 
KfhikahshplkpUe;J Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 
KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 
nra;ag;glyhk;. 

6.  2022.05.10 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s 
Kfthpapy; tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fSf;F 
mjhtJ 2022.05.10 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.08.09 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 
jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  midj;J tpiykDf;fSk; 937>500.00 &gh ngWkjpahdJk; kj;jpa tq;fpapdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;l 
tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizapd; 
nry;YgbahFk; fhykhdJ tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J mjhtJ 2022.05.10 
Mk; jpfjpapypUe;J 2022.09.06 Mk; jpfjp tiuAk; 119 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; 
jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s Neuj;jpd; gpd;dh; fPNoAs;s Kfthpapy; mjpfhuk; ngw;w 
gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; (2022.05.10 Mk; 
jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F).

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ gpd;tUkhW:
jiyth;>
cah; kl;l ngWiff;; FO>
,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;>
j.ngl;b 17>
fg;Gtj;j> [h-vy.

Nfs;tpf;fhd miog;G
khtl;l Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH gzpkid - fSj;Jiw

mOf;fhd Milfis ryit nra;jy; - 2022/ 2023
Nky; khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsj;jpw;F nrhe;jkhd fSj;Jiw khtl;lj;jpd; 
itj;jparhiyfSf;F 2022/ 2023 Mz;bw;F mOf;fhd Milfis ryit nra;tjw;fhf 
mJ gw;wpa mDgtk;> jifikAila> MHtKila Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J fSj;Jiw 
khtl;l Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsuhy; Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd. 

cUg;gb Nfs;tp njhlH ,y.

mOf;F Milfis ryit 
nra;jy;

RDHSK/FD/T/02/2022

01 Nrit vjpHghHf;Fk; fhy 

vy;iy
2022.07.01 - 2023.06.30

02 Nfs;tp Mtzj;jpw;fhd 

fl;lzk;
itj;jparhiyapd; ngaH

fl;lzk; 
msT &. 

ghze;Jiw js itj;jparhiy 1>500.00

n`huz js itj;jparhiy 2>000.00

NfJkjP kfspH kUj;Jtkid 2>000.00

kj;Jfk khtl;l itj;jparhiy 200.00

gpk;Gu js itj;jparhiy 200.00

,j;Njghd khtl;l itj;jparhiy 200.00

gz;lhufk khtl;l itj;jparhiy 200.00

kPf`njd;d khtl;l itj;jparhiy 200.00

,q;fphpa khtl;l itj;jparhiy 200.00

gJuypa gpuNjr itj;jparhiy 200.00

03. Nfs;tp Mtzq;fs; 

tpepNahfpf;Fk; kw;Wk; 

KbTWj;Jk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

2022.04.20 Kjy; 2022.05.10k; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy 
ehl;fspYk; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu fPo;f;fhZk; 
Mtzq;fis rkHg;gpj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

� tpahghu ngaH gjpTr; rhd;wpjo; 

�  epjpj; jifik (gpuNjr nrayhshpdhy; 
tpepNahfpf;fg;gLk; nrhj;Jr; rhd;wpjo;/ tUkhd thp 
tpguk;)

�  Jzp ryit nra;jy; gw;wpa Kd; Nrit 
mDgtj;ij cWjp nra;af;$ba Mtzq;fs; 

�  kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapdhy; 
tpepNahfpf;fg;gLk; Rw;whly; mDkjpg;gj;jpuk;

04 Nfs;tp jpwf;fg;gLk; 

Neuk;

2022.05.11 K.g. 10.00 ,w;F Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 
Kbtile;jTld;.
�  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; 

Nfs;tpjhuHfSf;F my;yJ mtHfsJ vOj;J %y 
mjpfhuKs;s gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. 

05 Nfs;tpg; gpiz Nfs;tp Mtzj;Jld; toq;fg;gLk; ml;ltiz 01,y; 
Fwpg;gplg;gLkhW Nfs;tpg; gpiznahd;iw 2022.08.31 
tiu nry;YgbahFkhW ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; 
mDkjpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpapy; ,Ue;J fSj;Jiw 
khtl;l Rfhjhu Nrit gzpg;ghshpd; ngahpy; 
ngw;Wf;nfhz;L Nfs;tpAld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 
,y;iynadpy; Fwpj;j Nfs;tpg; gpizj; njhifia 
,t; mYtyfj;jpw;F nrYj;jp gw;Wr; rPl;nlhd;iw 
ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

06 g+Hj;jp nra;ag;gl;l 

Nfs;tp Mtzq;fis 

rkHg;gpf;f Ntz;ba 

Kiw

'khtl;l Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH> khtl;l Rfhjhu 
Nrit gzpg;ghsH gzpkid> j.ng. 29> 4k; khb> fr;Nrhp 
fl;blj; njhFjp> fSj;Jiw" vd;w Kfthpf;F 2022.05.11 
K.g. 10.00 ,w;F Kd; gjpTj; jghypy; fpilf;FkhW 
my;yJ fSj;Jiw khtl;l nrayf fl;blj;jpy; 
mike;Js;s gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH 
gzpkidapd; Nfs;tpg; ngl;bapy; Nfs;tpfs; cs;splyhk;. 

07 Nfs;tp ciwfspy; 

,Ljy; kw;Wk; 

nghwpaply; 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fis rhpahfg; g+Hj;jp nra;J %yg; 
gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad Fwpg;gpl;L> NtWNtW 
ciwfspy; ,l;L nghwpaply; Ntz;Lk; mj;Jld; 
rfy ciwfspdJk; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; rkHg;gpf;Fk; itj;jparhiy kw;Wk; 
'mOf;fhd Milfis ryit nra;jy; 2022/2023" vd;W 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

�  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.04.20 Kjy; 2022.05.10 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 
thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. 

�  Nfs;tpfis toq;Fjy; my;yJ ,uj;Jr; nra;Ak; ,Wjpj; jPHkhdk; gpuNjr ngWiff; 
FOtpw;F chpaJ. 

�   Nkyjpf tpguq;fSf;F Nehpy; my;yJ ,y. 034-2222367 vDk; njh.Ng. ,yf;fj;jpy; 
tprhhpf;fyhk;. 

jiytH> 
gpuNjr ngWiff;FO> 
gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid. 
j.ng. 29> 4k; khb> fr;Nrhp fl;blj; njhFjp> 
fSj;Jiw. 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fgpbf;Fk; 

xUq;fpize;j ePh;Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;
(CRIWMP)

ePh;g;ghrd mikr;R
IFB No.: CRIWMP/PMU/PROC/2022/SER/04

tpiykDf;fSf;fhd miog;G - thfdq;fis thliff;F toq;fy;
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW xU tUl fhyg;gFjpf;F thfdq;fis thliff;F toq;Fk; 

fk;gdpfsplkpUe;J my;yJ ,yq;ifapYs;s thfd chpikahsh;fsplkpUe;J 
nfhOk;G-10> T.B. [hah khtj;ij> 500 Mk; ,yf;fj;jpd; 12 Mk; khbapYs;s ePh;g;ghrd 
mikr;rpd; fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fgpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt 
nraw;wpl;l> nraw;wpl;l ngWiff; FOtpd; jiythpd; rhh;ghf> nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

2.  fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fgpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lkhdJ 
mjdJ nraw;ghl;il mDuhjGuk;> tTdpah> Gj;jsk;> FUehfy;> jpUNfhzkiy> 
kd;dhh; kw;Wk; nghyd;dWt khtl;lq;fspy; mKy; elhj;Jfpd;wJ. nraw;wpl;l jiyik 
mYtyfkhdJ nfhOk;gpYk; cg-mYtyfkhdJ mDuhjGuj;jpYk; jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. 
,r;nraw;wpl;lkhdJ thfdq;fis nfhOk;G/ mDuhjGu mYtyfj;jpypUe;J thfdq;fis 
thliff;F vLj;J Vida khtl;lq;fSf;F vhpnghUs;> midj;J guhkhpg;G kw;Wk; 
rhujpfspd; midj;J MFnryTfSk; chpikahshpdhNyNa Nkw;nfhs;Sk; tifapy; 
gpd;tUkhW toq;Ftjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

 a.  Lot No.01 – Double Cabs 4 WD    nfhOk;G/mDuhjGu 
mYtyfj;jpypUe;J Vida 
khtl;lq;fSf;fhdJ - 03 x Nos.

 b. Lot No.02 – Double Cabs 4 WD   nfhOk;G/mDuhjGu 
mYtyfj;jpypUe;J Vida 
khtl;lq;fSf;fhdJ - 03 x Nos.

 c. Lot No.03 – Nine (09) seater dural A/C Vans  nfhOk;gpypUe;J/mDuhjGu 
mYtyfj;jpypUe;J Vida 
khtl;lq;fSf;fhdJ - 02 x Nos.

3.  tpiykDjhuuhdth; thfdnkhd;wpd; chpikahsuhf my;yJ thfdq;fis 
thliff;F toq;Fk; fk;gdpnahd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuh;fs; mth;fspd; 
tpiykDf;fis ,izf;fg;gl;Ls;s A-1, A-2 kw;Wk; A-3 gbtq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l  
xt;nthU nyhl;bYKs;s nkhj;j njhiff;F rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 01 Mk; ,yf;f 
nyhl;> 02 Mk; ,yf;f nyhl; my;yJ 03 Mk; ,yf;f nyhl; Mfpatw;wpd; xU 
gFjpf;F rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ vd;gJld;; 
mitfs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; nyhl;-thhpahf kjpg;gPL nra;ag;gLk;. xU 
nyhl;bw;F mjpfkhf tpiykDf;fis rkh;g;gpj;jypy;> xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; 
jdpj;jdpahd tpiykD cj;juthjj;ij fPNoAs;s 7 Mk; ge;jpapy; toq;fg;gl;lthW 
rkh;g;gpj;jy; Ntz;LnkdTk; jdpj;jdpahf gl;bayplg;gl;l xt;nthU nyhl;bw;Fk; 
jifik/jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd;fs; gpuj;jpNafkhf mlf;fg;gly; Ntz;Lk;. kjpg;gPl;Lf; 
fhyj;jpy; mt;thwhd rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Vida nyhl;fSf;F 
mitfspd; xl;Lnkhj;j nfhs;sstpd; mbg;gilapy; rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; 
kjpg;gPL nra;ag;gLk; Ntisapy; kPjpahd jifik/ jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd; 
Nghd;witfspdhy; kjpg;gPL nra;ag;gLk;. 

4.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw 
%yk; elhj;jg;gLk;. http://www.treasury.gov.lk/documents/57687/174939/
prpcurementmanual2006 200600817 with sup8/pdf/5d0563ed-05b1-4629-9937-
db8e160aac29. 3.2 vd;w topfhl;bia ghh;itaplTk;. 

5.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-10> T.B. [hah 
khtj;ij> 500 Mk; ,yf;fj;jpd; 12 Mk; khbapd; ePh;g;ghd mikr;rpd;> fhyepiy 
jhf;ff;Fiwg;G xUq;fpizf;fg;gl;l ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;l> nraw;wpl;l 
gzpg;ghshplkpUe;J (njhlh;G ,y.: 0112672223 ) vd;w ,yf;fj;jpD}lhf ve;jnthU 
Ntiy ehspYk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. kpd;dQ;ry;: tendercriwmp@gmail.com

6.  2022.04.20 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.05.09 Mk; jpfjp tiuAk; mYtyf Neuq;fspy; 
(K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;) xt;nthU njhFjpf;Fk; (kPsspf;fg;glhj 
fl;lzkhf 4>000 ,yq;if &ghit (03 nyhl;Lf;fis mlf;fpAs;sJ Mtzq;fs;) 
nrYj;jpa gpd;dh;> xg;ge;jf;fhuhpd; tpahghu fbjj; jiyg;gpy; nraw;wpl;lg; gzpg;ghsUf;F 
vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W nfhOk;G-10> T.B. [hah 
khtj;ij> 500 Mk; ,yf;fj;jpd; 12 Mk; khbapd; ePh;g;ghrd mikr;rpd; CRIWMP  
mYtyfj;jpypUe;J nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

7.  tpiykDf;fs;> tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J mitfs; 91 ehl;fSf;F 
nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; (tpiykDf;fspd; cj;juthjj;jpd; nry;YgbahFk; 
fhykhdJ 119 ehl;fs;) Ntz;Lnkd;gJld; ~~,yFtpy; khw;wf;$baJk;|| 
~~epge;jidaw;w|| tpiykD cj;juthjkhfTk; nraw;wpl;l gzpg;ghsh;> CRIWMP, 
ePh;g;ghrd mikr;R vd;w ngahpy; KiwNa 150>000 &ghtpw;Fk; (1 Mk; ,yf;f nyhl;) 
150>000 &ghtpw;Fk; (2 Mk; ,yf;f nyhl;)kw;Wk; 80>000 &ghtpw;Fk;; (3 Mk; ,yf;f 
nyhl;) (nkhj;jk; 380>000 &gh - %d;W nyhl;fSf;Fk;) ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpD}lhf my;yJ mt;thwhd fhg;GWjpf; 
fk;gdpnahd;wpD}lhf (tiuaWf;fg;gl;l $l;LwT fhg;GWjp fk;gdp ePq;fyhf) ,yq;if 
fhg;GWjp xOq;FWj;jy; Mizf;FOtpdhy; mt;thwhd tpiykD cj;juthjq;fis 
toq;Ftjw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; gjpT ngw;wjhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 
tpiykD cj;juthjj;jpw;fhd cUkhjphpahdJ tpiykDTld; ,izg;G ~~V|| Mf 
,izf;fg;gl;Ls;sJ. tpiykD cj;juthjkhf fhNrhiyfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl 
khl;lhJ. 

8.  2022.05.10 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 
tifapy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; 
my;yJ fPNoAs;s Kfthpapy; itj;jpUf;fg;gLk; ~Nfs;tpg; ngl;bapy;| Nrh;f;fg;gly; 
Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Hiring of Vehicles for the CRIWMP 
– CRIWMP/PMU/PROC/2022/SER/04”  vd;w nrhw;fs; jaT nra;J Fwpg;gplg;gly; 
Ntz;Lk;. 

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>
nraw;wpl;l ngWiff; FO>
fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fgpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;>
ePh;g;ghrd mikr;R>
12 Mk; khb> T.B. [hah khtj;ij> nfhOk;G-10.

9.  jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. chpa Kiwapy; ngw;Wf;; nfhz;l midj;J 
tpiykDf;fSk; ml;ltizg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fis %Lk; Neuj;jpd; gpd;dh; 
mNj ,lj;jpy; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; 
tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; jumq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fs; rKfkspf;fyhk;. 

jiythpd; rhh;ghf>
nraw;wpl;l ngWiff; FO>
nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>
fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fgpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;>
ePh;g;ghrd mikr;R>
12 Mk; khb> ,y. 500> T.B. [hah khtj;ij> 
nfhOk;G-10.

COLOMBO DISTRICT

Decades of Trusted Service
Marriage Proposals

For 15 Words - Rs. 600/-
For each additional word Rs. 25/- 

For 15 Words - Rs. 800/-
For each additional word Rs. 25/- 

For 15 Words - Rs. 100/-
For each additional word Rs. 10/- 

classified@lakehouse.lk

011 2 429 342 | 011 2 429 343

Yû»t¤ýz .........................011 2 767 259
195,»y¤ƒz r£y, Yû»t¤ýz.

r‹z‹xp‰nz ........................011 2 609 359
88/1, vƒy[v r£y, v£K»r, r‹z‹xp‰nz. 

vƒy[v ...........................011 2 745 895
119/A, ý»p¤à R¥H{Mfõ~‹p‰, vƒy[v.

v£z»J ............................ 077 2 017 409
rÜy¥ ëN~ˆ Wcp‰~š~ˆ, Rlªy¥[Œùx r£y, v£z»J.

»[£h[v ..........................011 3 418 649
170, ~šl£{Y W‰cp‰~š~ˆ, »[£h[v.

»ƒ¤v£[v ....................... 077 7 304 046
76/2/1, ãKùx»r£z r£y »ƒ¤v£[v. 

Uhƒv¨zˆz.........................011 2 810 042
138, ãKùx»r£… r£y, Uhƒv¨zˆz, p§»[‰»[£h.

vl‰»l‰»[£h .................... 071 8 619 448
vl‰»l‰»[£h ëN~ˆ »rˆrM~ˆ, 102/179 ~š, r±o£p þn™x, 

  

Rlªy¥[Œùx ........................071 8 021 724
267, ýl£p»[‰ ~ˆ»f¤M~ˆ, »[£h[v r£y, Rlªy¥[Œùx.

»Y£Gf£{ ...........................077 5 121 887
72, ƒõ»z{zˆ r£y, »Y£Gf£{.

r‹f»Y¤G»G ................... 075 4 009 648
435,»r£l‰[ªz »r£l‰ƒz, r‹f»Y¤G»G.

p{lv ûƒ¨k¨ áp‰þK [£~ˆlª...

* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y

{ap 15Y‰ ~qƒ£

Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380
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nghJ kf;fspd; mgptpUj;jp Kd;nkhopTfisg; 

ngw;Wf;nfhs;sy;

`hypvy gpuNjr rig
2023Mk; Mz;il ,yf;fhff; nfhz;L cj;Njr %yjdr; nrytpdq;fs; kw;Wk; 

mgptpUj;jpj; jpl;lq;fspw;fhf> `hypvy mjpfhug; gphptpd; nghJ kf;fsplkpUe;J 

mgptpUj;jp Kd;nkhopTfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;Fj; jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ.

02.  mjd; gpufhuk;> mjw;fhd Kd;nkhopfis 2022 [{d; 30 ,w;F Kd;dH> 

gjpTj; jghypy;> jiytH> ̀ hypvy gpuNjr rig> ̀ hypvy vd;w Kfthpf;F 

Kd;itf;FkhW nghJ kf;fs; ,j;jhy; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdH.

jiytH>

`hypvy gpuNjr rig>

`hypvy.

njh.Ng. 055-2294275/ 055-2295075

         

 

Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig (SLTDA)

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Njrpa tpLKiw 
tpLjpfSf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;

Contract No.: SLDA/RM/NC/NCB/Janitorial-NHR/2022/11R
1.  ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Njrpa tpLKiw tpLjpfSf;F n[dpl;Nlhhpay; 

Nritfis toq;Ftjw;fhf  jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

jpizf;fs ngWif FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;. 

2.  rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;slf;fg;glhjtuhfTk; tpiykD 

Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jFjp %yg;gpukhzq;fspd; gpufhuk; ,iaGila tpahghug; 

gjpitAk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022 Vg;uy; 20Mk; jpfjp Kjy; 2022 Nk 11Mk; jpfjp tiuapy; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajw;fhd gw;Wr;rPl;Lld; vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; 

xd;iw (tpz;zg;gjhuhpd; fbjj; jiyg;gpy;) amilam@srilanka.travel / sltdaproc@srilanka.travel 
vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpfs; Clhf rkh;g;gpj;jjd; gpd;dh; Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W kpd;dQ;ry; Clhf toq;fg;gLk;.

4.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 7>500.00 &ghit  ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mjpfhurigapdhy; 

,yq;if tq;fpapd; Nfhg;gNul; fpisapy; Ngzg;gLk; 7119413 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; 

nra;jy; Ntz;Lk;. (Fwpg;G: tuTj; Jz;by; itg;ghsh;fspd; tpguk; kw;Wk; itg;gpw;fhd fhuzk; 

vDk; ,lj;jpy; ~~kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk;|| vdf; Fwpg;gpl;L tpiykDTld; itg;Gg; 

gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpia ,izj;jy; Ntz;Lk; kw;Wk;; nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gJld; Vida nfhLg;gdT Kiwfs; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ)

5.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022 Vg;uy; 29Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F SLDA 
gzpg;ghsh; rig miwapy; (1Mk; khb) ,lk;ngWk;.

6.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; efy; gpujpAld; tpiykDf;fis 2022 Nk 11Mk; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; 

FO> ngWifg; gphpT (4Mk; khb)> ,yq;if Rw;Wyhj;;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig> ,y.: 80> 

fhyp tPjp> nfhOk;G-03 vDk; Kfthpf;F xd;wpy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ 

Neubahf xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~,yq;if 

Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Njrpa tpLKiw tpLjpfSf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfis 

toq;Fjy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

7.  jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld; midj;J tpiykDf;fSk; mitfis 

%ba gpd;dh;> nfhOk;G-03> ,y. 80> fhyp tPjp> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig> 

jiu khbapYs;s Kff;$l ,lg;gug;gpy; (Lobby area) rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

8.  tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; ,Wjp ehs; Kjy; 91 ehl;fSf;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;.

9.  tpiykDf;fSld; ,uz;L ,yl;rj;J mWgjhapuk; &gh (260>000.00 ,y. &gh) ngWkjpahd 

tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; tpiykDtpd; nry;YgbahFk; jpfjpapypUe;J 

28 ehl;fSf;F mg;ghy; nry;YgbahFk; jd;ikapy; tpiykD cj;juthjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. 

10.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mjpfhurig 

cjtpg; gzpg;ghsh; (ngWiffs;) mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp 0112426800 

(ePbg;G 303> 305> 277) kpd;dQ;ry; Kfthp: sltdaproc@srilanka.travel, amilam@srilanka.travel kw;Wk;; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis  ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mjpfhurigapd; ngWifg; gphptpy; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 
11.  midj;J tpiykDf;fSlDk; ,yq;if murhq;fj;jpdhy; toq;fg;gl;Ls;s 1987 Mk; Mz;bd; 

,yq;ifapd; nghJ xg;ge;jq;fspd; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;lJk; kw;Wk; ,jw;Fg; gpd;dh; 

ntspte;j th;j;jkhdp mwptpj;jypd; gpufhuk; (PCA3 gbtk;) gjpTr; rhd;wpjo; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

12.  Rw;Wyhj;Jiw mikr;R> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig kw;Wk; mikr;rpd; 

fl;Lg;ghl;bd; fPOs;s NtNwJk; epWtdj;jpndhU Copah; my;yJ xU fk;gdp kw;Wk; my;yJ 

jdpegnuhUth; neUq;fpa tpahghuk; my;yJ cwT Mfpatw;iwf; nfhz;bUg;gpd;> xg;ge;jj;ij 

toq;Fk; jFjpia ,oe;J tpLthh;.

13.  jpizf;fs ngWiff;; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpahd jPh;khdkhFk;. NkYk;> ,yq;if 

Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ vt;tpj fhuzq;fisAk; Kd;itf;fhky; ve;jnthU 

tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd chpikiaf; nfhz;bUg;gJld;> 

ve;jnthU tsKs;s tpiykDjhuUf;Fk; tpiykDf;fis jahhpg;gjw;Fk;; my;yJ mtw;iw 

xg;gilg;gjpYKs;s ve;jnthU fpuar; nrytpw;Fk; my;yJ ve;jnthU nrytpdq;fSf;Fk; 

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ nghWg;Ngw;f khl;lhJ.  

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig>

,y. 80> fhyp tPjp> 

nfhOk;G-03.

fkj;njhopy; mikr;R

fkj;njhopy; Jiwia etPdkag;gLj;Jk; nraw;jpl;lk;
nraw;jpl;l gzpahl; njhFjpapdiu Ml;Nrh;j;jy; 

(tl khfhzk;)
Nghl;bj; jd;ik kw;Wk; re;ijg; ngWkjpAld; $ba nghUl;fis cw;gj;jp nra;tjw;fhf 
rpwpa mstpyhd tptrhapfSf;F cjTjy;> re;ijj; Njitg;ghLfSf;F gjpyspf;Fk; 
Kfkhf mth;fsplKs;s Mw;wy;fis Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; th;j;jf tptrha cw;gj;jpfspy; 
mth;fis <Lgl itg;gjw;fhf RNjr gq;Filik cj;jpfSf;F (Country Partnership 
Strategy) mikthfr; nrd;W fkj;njhopy; Jiwia etPdkag;gLj;Jk; nraw;jpl;lj;jpw;F 
epjpAjtp toq;Ftjw;F cyf tq;fpapd; rh;tNjr mgptpUj;jp epWtdk; ,zq;fpAs;sJ 
vd;gJld; mjd; kjpg;gPl;Lg; ngWkjpahdJ 92.23 kpy;ypad; mnkhpf;f nlhyh;fshFk; 
vd;gJld; nraw;jpl;lj;jpw;fhd fhyg;gFjp 2023 [_d; khjk; tiuAkhFk;. (cyf tq;fpf; 
fld; 64.23 mnkhpf;f nlhyh;fs; mj;Jld; EU khdpak; 28.0 kpy;ypad; nlhyh;fs;)

2019-03-05Mk; jpfjp 2019/01Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; 
tl khfhzj;jpd; khfhz  nraw;jpl;l Kfhikj;Jt myFf;fhf (PPMU) gpd;tUk; 
gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf gpd;tUk; jifikfs; kw;Wk; mDgtk; tha;e;j 
,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. khfhz gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; (PS 2) – 01 gjtp 
02. khfhz rpNu\;l nghwpapayhsh;; (PS 3) – 01 gjtp 
03. khfhz fz;fhzpg;G kw;Wk; kjpg;gPl;L epGzh; (PS 3) – 01 gjtp

01. khfhz gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; (PS 2)
• Njitahd jifikfs;

 I.  tptrhak;> nraw;wpl;l Kfhikj;Jtk;> fzf;fpay;> epjp> th;j;jfk;> nghUspay;> 
Kfhikj;Jtk;> tpahghu eph;thfk; vd;gtw;wpy; ntw;wpfukhf ,skhzpg; 
gl;lj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 
Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,iaGila Jiwapy; gl;lj;jpw;Fr; 
rkkhd jifikiag; ngw;wpUj;jy;

  my;yJ

   ,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l epfuhd njhopy;rhh; jifik / xU ,iz mq;fj;Jtk;

  mj;Jld;

   jifikf;Fg; gpd;duhd Mff; Fiwe;jJ 11 tUl fhy Kfhikj;Jt epiyapy; 
mDgtk; kw;Wk; ,jpy; 05 tUl fhyk; rpNu\;l Kfhikj;Jt epiyapyhf 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 II.  tptrhak;> nraw;wpl;l Kfhikj;Jtk;> fzf;fpay;> epjp> th;j;jfk;> nghUspay;> 
Kfhikj;Jtk;> tpahghu eph;thfk; vd;gtw;wpy; rpj;jpfukhf ,skhzpg; gl;lj;ijg; 
g+h;j;jp nra;jpUj;jy; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l ,iaGila Jiwapy; gl;lj;jpw;Fr; rkkhd jifikiag; 
ngw;wpUj;jy;

  my;yJ

   ,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l epfuhd njhopy;rhh; jifik / xU ,iz mq;fj;Jtk;

  my;yJ

   tptrhak;> nraw;wpl;l Kfhikj;Jtk;> fzf;fpay;> epjp> th;j;jfk;> nghUspay;> 
Kfhikj;Jtk;> tpahghu eph;thfk; vd;gtw;wpy; xU gl;lg; gpd;gbg;Gj; jifik 
my;yJ epfuhd Jiwapy; jifikf;Fg; gpd;duhd Mff; Fiwe;jJ 09 tUl 
fhy Kfhikj;Jt epiyapy; mDgtk; kw;Wk; ,jpy; 04 tUl fhyk; rpNu\;l 
Kfhikj;Jt epiyapyhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 III.  tptrhak;> nraw;wpl;l Kfhikj;Jtk;> fzf;fpay;> epjp> th;j;jfk;> nghUspay;> 
Kfhikj;Jtk;> tpahghu eph;thfk; vd;gtw;wpy; rpj;jpfukhf ,skhzpg; 
gl;lj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; 

  my;yJ

   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,iaGila 
Jiwapy; gl;lj;jpw;Fr; rkkhd jifikiag; ngw;wpUj;jy;

  kw;Wk; ,iaGila Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;Gj; jifikiag; ngw;wpUj;jy;.

   kw;Wk;  ,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l epfuhd njhopy;rhh; jifik / $l;L / gl;la  mq;fj;Jtk;

   mj;Jld; jifikf;Fg; gpd;duhd Mff; Fiwe;jJ 07 tUl fhy Kfhikj;Jt 
epiyapy; mDgtk; kw;Wk; ,jpy; 03 tUl fhyk; rpNu\;l Kfhikj;Jt 
epiyapyhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

 IV  ,iaGila Jiwapy; ehlshtpa hPjpapyhd mur Nritapd; juk; I mjpfhhp 
me;j];J my;yJ mjw;F epfuhd gjtpapYs;s mjpfhhpahftpUj;jy; vd;gJld; 
mjpy; Mff;Fiwe;jJ 4 tUlq;fs; juk; I gjtpapy; mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

02. khfhz rpNu\;l nghwpapayhsh;; (PS 3) – 01 gjtp 
 khfhz fz;fhzpg;G kw;Wk; kjpg;gPl;L epGzh; (PS 3) – 01 gjtp 

• Njitahd jifikfs;

 I.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,iaGila 
Jiwapy; ,skhzpg; gl;lj;ij ntw;wpfukhfg;; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

  my;yJ

   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gLk; ,iaGila 
Jiwapy; gl;lj;jpw;Fr; rkkhd jifikiag; ngw;wpUj;jy;

  my;yJ

   ,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l epfuhd njhopy;rhh; jifik / ,iz  mq;fj;Jtk;

  mj;Jld;

   jifikf;Fg; gpd;duhd Mff; Fiwe;jJ 10 tUlq;fs; Kfhikj;Jt epiyapy; 
mDgtk;.

 II.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,iaGila 
Jiwapy; ,skhzpg; gl;lj;ij ntw;wpfukhfg;; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

  my;yJ

   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gLk; ,iaGila 
Jiwapy; gl;lj;jpw;Fr; rkkhd jifikiag; ngw;wpUj;jy;

  my;yJ

   ,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l epfuhd njhopy;rhh; jifik / ,iz  mq;fj;Jtk;

  kw;Wk;

   ,iaGila Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;Gj; jifik my;yJ epWtdk;rhh; gl;la 
mq;fj;Jtk; my;yJ ,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 
epWtdj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l epfuhd njhopy;rhh; jifik.

  mj;Jld;

   jifikf;Fg; gpd;duhd Mff; Fiwe;jJ 08 tUlq;fs; Kfhikj;Jt epiyapy; 
mDgtk;.

 III.  ,iaGila Jiwapy; ehlshtpa hPjpapyhd mur Nritapd; juk; I mjpfhhp 
me;j];J my;yJ mjw;F epfuhd gjtpapYs;s mjpfhhpahftpUj;jy;.

  mj;Jld;

   juk; I gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ 03 tUl fhyk; jifikf;Fg; gpd;duhd 
mDgtk;.

03. rfy gjtpfSf;Fkhd nghJthd tplaq;fs;
•  cyf tq;fpapdhy; epjpaplg;gl;l nraw;wpl;lq;fspy; mDgtk; kw;Wk; ntspehl;Lj; 

nraw;wpl;lq;fspy; cs;s mDgtk; Nkyjpfj; jifikahFk;.
• fzdp gad;ghl;Lj; jpwd; fl;lhakhFk;.
•  tpz;zg;g KbTj; jpfjpapy; 64 tajpw;F Nkw;gl;l mNgl;rfh;fs; tpz;zg;gpf;fj; 

jFjpaw;wth;fs;

njhpT nra;ag;gLk; Kiw: jifik kw;Wk; mDgtj;ij mbg;gilahff; nfhz;L 
FWk;gl;bay;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gjhuh;fs; Neh;Kfg; ghPl;irf;F miof;fg;gLthh;fs;.

rk;gs msT: 2019-03-05Mk; jpfjpa 01/2019Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nrit 
Rw;WepUgj;jpd; mbg;gilapy; rk;gsk; toq;fg;gLk;.

Nritapy; mkh;j;Jtjw;fhd epge;jidfs;:
2019-03-05Mk; jpfjpa 01/2019Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nrit Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; 
rfy epakdq;fSk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

tpz;zg;gpj;jy;:
rfy tpz;zg;gjhhpfSk; Ra juTfis cs;slf;fp jahhpj;Jf;nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gg; 
gbtq;fs; cwtpduy;yhj ,Utiu njhlh;Gnfhs;sf; $ba jfty;fs; kw;Wk; 
,iaGila rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; rfpjk; 2022 Nk khjk; 04Mk; jpfjp my;yJ mjw;F 
Kd; gpd;tUk; Kfthpf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; / $hpah; Nritapy; 
mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>
fkj;njhopy; Jiwia etPdkag;gLj;Jk; nraw;jpl;lk;>
,y. 123/2, gd;dpgpl;ba tPjp> gj;juKy;y.

•  jw;NghJ mur / mur rhh;G epWtdq;fspy; Nritapy; cs;s tpz;zg;gjhuh;fs; 
jkJ tpz;zg;gq;fis jpizf;fsj;jpd; gpujhdpapD}lhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

•  fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngah; kw;Wk; 
nraw;jpl;lj;jpd; ngaiuj; njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

nrayhsh;>
tptrha mikr;R>

~~nfhtp[d ke;jpua|| gj;juKy;y.
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/01/22 hpjhd; NaR jhrd; 

krhNlh

,y. 110> KJnty;y 

khtj;ij> 

nfhOk;G -15

Mk; vd;ld; nfdb krhNlh

,y. 60/31> = Fzhde;j 

khtj;ij>

nfhl;lhQ;Nrid>

nfhOk;G -13

DTS/02/22 nkh`kl; `{i]d; 

nkh`kl; e]PH

,y. 138> 

,];]pgj;jhd 

khtj;j> 

nfhOk;G -05

Mk; nkh`kl; mg;]y; e]PH

,y. 489/4> jpk;gphpf];aha 

tPjp> nfhOk;G -05

DTS/05/22 Jypg; ep]q;f 

jYtj;j

,y. 33/1B> Nthy;lh; 
FzNrfu khtj;ij> 

ehty

,y;iy fPjhdp Nrdhehaf;f 

jYtj;j

,y. 33/1B> Nthy;lh; 
FzNrfu khtj;ij> 

ehty

DTS/21/22 cGy; mf;Ngh 

n`thtpjhuz 

,yf;fk; 30/36>
mthpN`d tPjp 

(Gifapuj epiya 

tPjp)

fpUsg;gd> 

nfhOk;G -05

,y;iy Iarpj;J re;jputPuahj;j

N`thtpjhuz

,yf;fk; 30/36>
mthpN`d tPjp 

(Gifapuj epiya tPjp)

fpUsg;gd> 

nfhOk;G -05

PTS/22/46 N`thLtj;j fkNf 

Rud;Qp &thd;kNy

,y. 110> guhf;fpuk 

khtj;ij> Ngypan-

fhl

,y;iy nghLunfhl rb\; 

jdd;Qa Rkdrpq;f

,y. 100> guhf;fpuk 

khtj;ij> Nghypanfhl

DTS/24/22 nfhOk;G -7> thh;l; 

gpNs];

,y. 47/15Ir; Nrh;e;j 
mdpy; fpwprhe;j 

tpf;ukehaf;f

Mk; nfhOk;G -7> thh;l; 

gpNs]; ,y. 47/15Ir; 
Nrh;e;j \hdpfh 

Nuh];khp];]h by;khwh 

tpf;ukehaf;f

DTS/CCC/28/
22

mfk;nghbNf 

Rfjjhr nkz;b]; 

my;yJ mfk;nghb 

Rfjjhr nkz;b];>

28> nghj;Nj[{ 

ghij> nfhOk;G -09

,y;iy g];Fnty;`e;jp gj;kpdp 

ePypah tpf;ukuj;d 

my;yJ g];Fnty; 

`e;jpNf ePypah gj;kpdp 

tpf;ukuj;d my;yJ 

g];Nfhy; `e;jp ePypah 

gj;kpdp tpf;ukuj;d

28> nghj;Nj[{ ghij. 

nfhOk;G -05

DTS/32/22 tpjhdNf nkj;jrpwp 

ngNuuh

,y. 30/1> kyyNrfu 
khtj;ij> 

nfhOk;G -7

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;Ws;shh;

uj;dhtyp ngNuuh jp]

hehaf;f

,y. 30/1> kyyNrfu 
khtj;ij> nfhOk;G -7

DTS/36/22 uh[gf;\ gj;jpuNf 

mNrhf;f ngNuuh

,y. 15> fz;b tPjp>

ntjKy;y> fsdp

Mk; fPd;nfe;j Kjpad;ryhNf 

epy;kpdp Nrdhdp 

fPd;nfe;j

,y. 15> fz;b tPjp>

ntjKy;y> fsdp

DTS/39/22 mdpy; yq;fhr 

tpf;fpukuj;d

,y. 4/48> 
jynfhl;Lt 

fhh;bd;];> 3tJ 

xOq;if> 

nfhOk;G -05

Mk; \ypdp fpwp];Njhngy; 

tpf;fpukuj;d

,y. 4/48> jynfhl;Lt 
fhh;bd;];> 3tJ 

xOq;if> nfhOk;G -05

DTS/43/22 rpd;dj;Jiu 

rz;Kfuh[h 

kw;Wk; ghf;fpatjp 

rz;Kfuh[h khw;Wg; 

ngah; rz;Kfuh[h 

ghf;fpatjp

,y. 1/3R> njh-
Fjp Mz;lh;rd; 

FbapUg;Gfs;> 

nfhOk;G -05

mwpe;jpUf;f 

tpy;iy

NahfRe;juk; Rjh;rd; 

vd;w Rjh;rd; rhk; 

NahfhRe;juk;

,y. 1/3R> njhFjp 
Mz;lh;rd; FbapUg;Gfs;> 

nfhOk;G -05

jw;NghJ epA n[h;rp USA 
rl;lg+Htkhd mw;Nwhzpj; 

jj;Jtf;fhuuhd 

rhe;jpuypq;fk; = f[d;

,y. 42 2/3> ney;rd; 
,lk;> nfhOk;G -06

DTS/47/22 N[hh;]; rpwpyhy; 

RutPu

No. 49> Riykhd; 

nlu];> [htj;ij

,y;iy N[hh;[; nrNdy; RutPu

No. 49> Riykhd; 

nlu];> [htj;ij

DTS/54/22 ];nlyh fzfk;khy; 

rhh;y];

,y. 11> 

Rkpj;uhuhk ghij> 

nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G -13

Mk; bNahdp g;hpah rhKNty; 

tpthfj;Jf;F Kd; 

rhh;y];

,y. 11> Rkpj;uhuhk 

ghij> nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G -13

DTS/56/22 kPnfhl aj;njfpNf 

jdghy

,y. 694/2> my;Nfd 

tPjp> nfhj;jLit 

GJ efuk;

,y;iy kPnfhl aj;njfpNf 

,Nuh\h jpy;`hdp

,y. 694/2> my;Nfd tPjp> 

nfhj;jLit GJ efuk;

DTS/00103/
20

tp[arpq;f 

Kjpad;NryhNf 

uj;ehaf;f

,y. 40/4> ngNuuh 
khtj;ij> gj;ju 

Ky;y> jyq;fk

,y;iy W.M.V. fhQ;rdh 

uj;ehaf;f

,y. 234/5> `pk;Gl;lhd>

Ky;Nyhpah

DTS/118/
2020

nfhOk;G -03 vy;gpul; 

`T]; fhl;d;];

,y. 4 14/3,y; 
trpj;jtUk; 

,we;jtUk; 

Md ntn`hu 

tpf;fpukrpq;f

Mk; 1.  nfhOk;G -07 ghd;]; 

gpuNjrk;. 

   ,y. 15/3 ,y; trpf;Fk; 
`h;\ tpf;ukrpq;f 

my;yJ `h;\Njt 

tpf;ukrpq;f

2.  nfhOk;G -05 

jpk;gphpf];aha tPjp> 

,y. 37/1>,y; trpf;Fk; 
`Gd;jphpNf kQ;Rsh> 

FzNrfu

DTS/156/
2021

nfhOk;G -07 

Nfg;gphp[; gpuNjrk;

,y. 14,y; 

trpj;jtUk; 

,we;jtUkhd 

N[hh;[; yypj; m[pj; 

Fkhu rpl;b my;yJ 

N[hh;[; yypj; 

m[pj;Fkhu rpl;b

Mk; 1.  nky;fk; fpwp];Nlhgh; 

khh;rypd; j nfh];jh 

vd;W mwpKfkhFk; 

nfh];jh nky;fk; 

fpwp];Nlhgh;> khh;rypd; 

vDk; egh;

2.  jpy;F\h ru];tjp 

nfh];jh vDk; 

ru];tjp jpy;F\h j 

nfh];jh ,UtUk; 

(ENfnfhl rurtP 

g+q;fh ,y. 16,y; 

trpg;gth;fs;)

DTS/173/21 nyhf;Fgpytj;jNf 
RtPdPj;jh ngNuuh 
my;yJ RtpdPj;jh 
re;jpuNrd
,y. 118/1> 
`pf;f`tj;j ghij>
fyghYtht> 
,uh[fphpa

,y;iy n`l;bahuhr;rpNf nlhd; 
re;jpuNrd 
,y. 118/1> `pf;f`tj;j 
ghij> fyghYtht> 
,uh[fphpa

DTS/225/21 tpf;uk Muhr;rpyhNf 
re;jpah epky; 
tpf;ukrpq;f
,y. 94/1> Vk;guYt 
tlf;F> ntypnthpa

,y;iy tpf;uk Muhr;rpNf Ruq;f 
uzpy; tpf;ukrpq;f
,y. 404/2/E> Nltpl; 
uzrpq;f gpNs];> 
nfhl;bfhtj;ij

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/234/21 mg;Jy; fh]pk; 
Riykhd; nyg;ig
,y. 212A> gz;lhu 
ehaf;f khtj;ij> 
nfhOk;G -12

,y;iy K`k;kJ e]PH my;yJ 
Riykhd; nyg;ig 
K`k;kj; e]PH
,y. 212B> gz;lhu 
ehaf;f khtj;ij> 
nfhOk;G -12

DTS/246/21 ];th;zkhyp 
kq;fspf;fh FzJq;f
tp/K B. nrha;rh 
[a#hpa
,yf;fk; 5>02tJ 
xOq;if> gj;Njfhd 
njw;F> gpl;lNfhl;Nl

,y;iy Mdy; ruj;re;jpu B 
nrha;rh [a#hpa
,yf;fk; 82/3> 03tJ 
gg;b];l; xOq;if> 
gj;Njfhd

DTS/248/21 rUf;fhsp gl;l 

nge;jpNf fpshp]; j 

rpy;th

4/1> ty;nghy> 
mq;nfhl

,y;iy rUf;fhsp gl;lnge;jpNf 

ePl;lhehsd b rpy;th

1118/5> `pf;f`tj;j 

xOq;if> Gj;fKt tPjp. 

fygStht uh[fphpa

DTS/259/21 jpUehTf;fuR 

khzpf;fNjtd;

36V> mNg ghij> 

epANghh;f; ghh;f;> 

III Nghh;l;> vnrf;]; 

1G27NB> If;fpa 
,uhr;rpak;

,y;iy tp[ayf;\;kp 

khzpf;fNjtd;

36V> mNg ghij> 

epANghh;f; ghh;f;> 111 

Nghh;l;> vnrf;]; 1G27NB> 
If;fpa ,uhr;rpak;

DTS/00260/
21

ee;jd [arpq;`

,y. 189/15> 1Mk; 

xOq;if> c];tj;j> 

vd;NluKy;y>

tj;jis

,y;iy fd;dq;fs NfhuyhyhNf 

Nlhdh tpdPj;jh tanyl; 

[arpq;`

,y. 189/15> 1Mk; 

xOq;if> c];tj;j> 

vd;NluKy;y>

tj;jis

DTS/270/21 ,uh[fphpa> ehty 

tPjp> ,y. 26/15 
vDk; ,lj;jpy; 

trpj;J fhykhd 

rFe;jyh jpy;Uf;\p 

my;yJ rFe;jyh 

jpy;Uf;\p tPuNrd 

vd;gth;

,y;iy rke;jp NuZfh FyJq;f 

jpUkzj;jpw;F Kd; 

rke;jp NuZfh tPuNrd

,y. 26/17> ghh;f; tPjp> 
ehty tPjp. ,uh[fphpa

DTS/282/
2021

rQ;tPt tpf;lh; nfhh-

pah vg;ghl;nkz;l;

,yf;fk; 180D> 
~fpspah; nghapz;l; 

nurpnld;rp];>

,yf;fk; 14> 

ngNuuh khtj;j> 

nfhl;LNtnfhl> 

,uh[fphpa

,y;iy Jrhdp nfhhpah 

jh;kul;z>

,yf;fk; - 185> 

myNf];tuh tPjp>

Nfhl;Nl

DTS/00283/
21

nyhapl; jpNruh 

re;jehaf;Nf

,y. 29> fhtpe;j 

gpNs];> fpUsg;gd> 

nfhOk;G -06

,y;iy m[e;jh jpNruh 

re;jehaf;Nf my;yJ 

m[e;jh jpNruh 

re;jehaf;Nf

,y. 29> fhtpe;j gpNs];> 

fpUsg;gd> nfhOk;G -06

DTS/295/21 ,y. 28-1/1> tprhfh 
tPjp> gk;gyg;gpl;b> 
nfhOk;G 
04Ir; Nrh;e;j 
jpUQhdrk;ge;jh; 
FkuNty;

,y;iy ,y. 28-D tprhfh 
tPjp> gk;gyg;gpl;b> 
nfhOk;G 04Ir; Nrh;e;j 
jpUQhdrk;ge;jh; 
nre;jpy;Nty;

DTS/296/21 fhkpdp kPnjdpa 
tpj;;jhuhd>
,y. 9> 5tJ 
xOq;if ehty 
,uh[fphpa mj;Jld; 
,y. 83> ntj;Njfhd 
Nwhl;> gpl;lnfhl;Nl

Mk; udpy; fPh;j;jp tpj;jhud
,y. 50/11A> rpwpGu tPjp> 
nfhOk;G -05

DTS/298/21 myz; fp];Njhgh; 
ngNuuh
86 W.A. rpy;th 
khtj;ij 
nts;stj;ij> 
nfhOk;G -06

Mk; fpNyhhpah Nkwp ltz; 
Ntzpkd; ngNuuh
24> mapz;rlNy mtd;a+ 
Ntz;buz tpf;Nlhpa 
3152 mT];jpNuypah

DTS/304/
2021

lhf;lh; Utd;Gu 
nlh;tpf; jh;\d b 
rpy;th
,y. 302/1> ehty 
tPjp> ,uh[fphpa

,y;iy lhf;lh; Utd;Gu Nuh`pj;j 
b rpy;th
,y. 7/1> FGsth; 
mtd;a+> nfhOk;G -07

DTS/305/21 GQ;rpgz;lhNf 
jh;kjhr
420/28 ntypg;ghu>
jstj;Jnfhl

,y;iy rQ;rPtdp yf;\pf;fh 
jh;kjhr
505> ngsj;jhNyhf;f 
khtj;ij> nfhOk;G -08

DTS/313/21 Nlhrd; nehnay; 
];Bgd; ,uhkypq;fk;
,y. 38> 4Mk; 
tha;f;fhy;> 
nghyd;dWit

,y;iy rhuh ur;nry; ,uhkypq;fk;
,y. 168/V njyf`gj;j 
ghij> tj;js

DTS/00321/
21

rpy;tpah Nk &grpq;f 
(fy;ahzj;jpw;F Kd; 
ngNuuh)
,y. 10> Nrdehaf;f 
khtj;ij> ehty

,y;iy rpj;uh `pue;jp [arpq;f 
(fy;ahzj;jpw;F Kd; 
&grpq;f)
,y. 10> Nrdehaf;f 
khtj;ij> ehty

DTS/397/21 nghy;tj;Nj 
uh[gf;\ 
uh[fUzh thry 
Kjpad;NryhNf 
ee;jh Fkhhp 
uzJq;f
,y. 33/5> FUg;G 
tPjp> nfhOk;G -08

,y;iy uzJq;f thry 
Kjpaz;NryhNf fPjh 
epahdp uzJq;f
,y. 33/5> FUg;G tPjp> 
nfhOk;G -08

DTS/418/21 hpyp ml;hpadh 
Kjd;ehaf;f 
my;yJ hpyp 
ml;hpahdh gphp[;n[l; 
Kjd;ehaf;f 
(jp.K. b rpy;th)
,y. 30> Nfzy; 
hp.[p. [ath;jd 
khtj;ij> 
nfhOk;G -03

,y;iy nrapd;l; ,isah gpuhq;f; 
RNu\; Kjd;ehaf;f
,y. 17> vh;d];l; 
j rpy;th khtj;ij> 
(Kd;ida gpsth; tPjp) 
nfhOk;G -07

DTS/420/21 yf;];kd; [ak;gjp 
nrndtpul;d
,yf;fk; 97A> 
nuh];nkl; gpNs];> 
nfhOk;G -07

,y;iy 1.  yf;];kd; rhpj;jh 
nrndtpul;d

2.  1> rhku mD\h 
nrndtpul;d ,UtUk; 
,yf;fk; 97A> 
nuh];nkl; gpNs];> 
nfhOk;G -07

DTS/429/
2021

nfhOk;G -07 
nkapl;yz;l; fpwrd;l;
,y. 10y; trpj;j 
fhyQ;nrd;w 
Fytj;jNf fhkpdp 
tpN[th;jd kw;Wk; 
fhkpdp tpN[th;jd 
vDk; ngahpy; 
mwpag;gLfpd;w fhk-
pdp tpN[th;jd

Mk; nfhOk;G -07 nkapl;yz;l; 
fpwrd;l;
,y. 10y; Fytj;jNf 
grd;d fhkpdp 
tpN[th;jd kw;Wk; 
gpurd;d fhkpdp vd;W 
mwpag;gLfpd;w gpurd;d 
fhkpdp tpN[th;jd 
kw;Wk; Jkpe;j fpUrhe;j 
tpN[th;jd kw;Wk; 
fpU\;bd;j vd;Wk; 
mwpag;gLfpd;w Jkpe;j 
fpUrhe;j tpN[th;jd

jpfjp: 2022.03.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1465/22 njhd; jah 

jpyfuj;d

,y. 117/A
,uj;jpdGhp tPjp>

mtprhtis

,y;iy fP. fpadNf njhd rkpyh 

tp[ae;jp re;jpuuj;d

kq;rhp FKJ khtj;ij> 

ehk;goDt> gpypae;jy

T/1467/22 nfhbfhu Mur;rpNf 

Mdh 

,y. 96/1> 
nfhln`u> 

mtprhtis

Mk; tp`pdpfL fkNf Njhd 

tp[ae;jp G\;gkhyh

,y. 81/2> ngy;nghytj;j> 
nfhlfk> kPnfhl

jpfjp: 2022.03.10   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1480 nghd;d n`d;djpNf 

gpNstpd; kpy;Nuha; 

la];>

176> rpyhg tPjp. 

kzNthpa> 

nfhr;rpf;fil

,y;iy th;zFy#hpa [{ypal; 

Nkhp gpal;hP]; la];

176> rpyhg tPjp. kzN-

thpa> nfhr;rpf;fil

TS/1524 MWkJh; tpd;nrz;l; 

vy;Nkh rpy;th

,y. 562> k`hghNf 

tPjp> ,whfk

Mk; vj;klyNf Nkhp `a;rpe; 

gw;wprpah ngNuuh

,y. 562> k`hghNf tPjp> 

,whfk

TS/1528/21 uq;n`hl;b uh[gf;\

,y. 11/B> 3Mk; 

xOq;if> fpNwi-

yapd; g+q;fh>

Vf;fy

,y;iy n[fehjd; epNuh\d; 

uh[;

,y. 11/B> 3Mk; 

xOq;if> fpNwiyapd; 

g+q;fh> Vf;fy

jpfjp: 2022.03.08   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

fy;Kid khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 06Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/198/2021 rPdpj;jk;gp 

fpU\;zFkhh;

,y;iy ep\he;jfp fpU\;zFkhh;> 

,y.71/A> nerT epiya 

tPjp> ghz;bUg;G - OIC> 
fy;Kid 

T/202/2022 Map\h K`k;kJ 

,g;whfpk; vd 

miof;fg;gLk; Njdh 

n`z;nzjpNf 

yPyhtjp j rpy;th

,y;iy eh$h;gpr;ir Kfk;kJ 

,Gwhfpk; `pyhy; gs;sp 

1Mk; xOq;if> 

tPuKid - 04>

rk;khe;Jiw.

jpfjp:2022.03.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;Kid khtl;l ePjpkd;wk; 

kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/02/2021 fd;dq;fuhNf epkhy; 

ghypj;j my;yJ 

epkhy; ghypj;j 

fd;dq;fu

545/01> 
itj;jparhiy tPjp> 

gJuypa

,y;iy kphp`hd fq;fdhq;Nf 

rPyhtjp

545/01> itj;jparhiy 

tPjp> fymKd> gJuypa

jpfjp: 2022.03.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/58/2021 fky; ghypj 

Nrdhehaf;f

,y. 19/610> muypa 

fhh;ld;> khf;Nfhy 

tlf;F> khf;Nfhy

,y;iy yf;khyp rphpjpyf;f 

tPuRe;ju Nrdhehaf;f

,y. 19/610> muypa 

fhh;ld;> khf;Nfhy 

tlf;F> khf;Nfhy

T/64/2021 ghTY ruk;Nf Rrpy; 

Nuh`d Nruk;

,y. 393/1> ,`y 

fuf`Kd> fltj;j

,y;iy nlbfk Muha;r;rpNf 

jpyq;fpfh FKjpdp

,y. 393/1> ,`y 

fuf`Kd> fltj;j

jpfjp: 2022.02.15   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

jpUNfhzkiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/167/21 fdfk;ghs; rjhrptk; ,y;iy Rg;ukzpak; rjhrptk;>

thl; ,y. 12> Nfh-

ghyGuk;> epyhntsp> 

jpUNfhzkiy

T/169/21 ngdbf;w; Nrtpah; 

Nfhk];

,y;iy Nkhp mdw; Nfhk];

,y. 01>NfhNzrGuk;> 

cth;kiy> jpUNfhz-

kiy

kDjhuh;

jpfjp: 2022.02.25    

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

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 17Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/20811 yhGyNf [pdjhr ,y;iy [arpq;` 

Kjpahd;nryhNf gpal;hP]; 

N`kyjh Fkhhp`hkp 

fg;GN`e;jd;d> 

,y.248/gp> [a khtj;ij 

re;jp> mk;G];fk ghij> 

jbfKt> N`hkhfk

T/21028 nghy;f`htl;lNf 

yady; rpnfuh 75/14> 
mj;JUfphpa ghij> 

N`hkhfk

,y;iy nghy;f`htl;lNf jpkhdp 

jUf;\p rpnfuh myyJ 

jpkhdp 

jUf;\p> 28/10> Vrpad; 
gpdhd;]; ,y;yq;f];> 

fe;jhd 

T/21046 Jf;fd;dh 

uhy`hkpyhNf 

tp\;tge;J my;Nyngy 

521> gioa ghij> 

nfhl;lht> gd;dpgpl;ba

,y;iy njhd; tre;jFkhu 

khahJd;Nd> 521> gioa 

ghij> nfhl;lht> 

gd;dpgpl;ba

T/21128 uzrpq;` 

n`l;bahuhr;rpyhNf 

ge;Jy gpNukyhy; 

uzrpq;`

,y;iy me;uh gjnf kPdh 

gphpaq;fdp> ,y.802/120> 
muypa iyt;> 

fUtsg;gpl;ba> 

gd;dpgpl;ba

T/21193 fUzh[Pt 

N`thtrk; fkNf> 

,y.43/58> `phpgpl;ba> 

gd;dpgpl;ba

[aRe;jh g`ytj;Nj 

Muha;r;rp> ,y.43/58> 
`phpgpl;ba> gd;dpgpl;ba

T/21244 Kd;G 18 Vf;fh;> 

jpj;njdpa> ghJf;f 

IAk; gpd;G 

[Ptf jdpahh; 

itj;jparhiy> 

,y.37> n`huz tPjp 

ghJf;f Ir; nrh;e;j 

khjuNf ypyhkzp 

gl;uPrpah jh;krpwpth;jd 

vd;W miof;fg;gl;l 

ypyhkzp gl;hPrpah 

FzjpyNf

Mk; `d;nty;y 10650> 

jpj;njdpa Njhl;lj;ijr; 

Nrh;e;j fhkpdp [a#hpa 

(Kd;G 401> nfhkd;]; 

ghh;f;> rTj; Adpl; 

983 ];lhd;l;Nghh;l;> 

fndf;bfl; 06902 kw;Wk; 

jw;NghJ 5815 xLNghd; 

nkdh; blvd ypjpah 33547 
If;fpa mnkhpf;fhitr; 

Nrh;e;j mkNye;jpu 

uh[;ghy; mUs;gpufhrk; 

mth;fspd; mw;Nwhzp 

jj;Jtf;fhuuhf)

Distict 
Court 
Homagama 
testamentry 
No.T/21256

rpj;uhzp clkhdNf ,y;iy ,];`d; tpKf;jp 

jrehaf;f> ,y.276> 

nuk;gps; ghij> 

cUthz> N`hkhfk> 

N`hkhfk

T/21265 [hdfp gphpahq;fdp 

tpjhd

,y;iy tpN[Jq;f mkujpthfu 

fUzhrphp> 270/28> 
= Rkz khtj;ij> 

Nydfy> jbfKt

TS/21268 n`l;bgj;jpuzyhNf 

fh;gl; gj;jpuz my;yJ 

fh;gl; gj;jpuz

,y;iy tpjhdyhNf gj;kpdp 

Rre;j b nky;> ,y.95/4> 
kp`pe;J khtj;ij> 

kj;JJu> gd;dpgpl;ba

TS/21269 tPuJq;f mr;rpNf 

jahtjp j nrha;rh

,y;iy klts ypadNf jkpj;j 

N`khyp ngnuuh> 

,y.307/3> cLgj;j re;jp> 

N`hkhfk

N`hkhfk 

T/21273
njhlk;nfhl 

Muhr;rpNf Rdpy; 

gpNukuj;d

,y;iy uh[gf;r gj;jpuNftpd; 

jahdp> 117/tpkhdrhiy> 

N`hkhfk.

T/21297 gd;rNy nfju 

`l;bNf tah;yhNf 

Mh;aghy

,y;iy ,e;jpuh fyq;fhu> 

,y.487/2> fytpy ghij> 

N`hkhfk.

jpfjp:2022.03.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 31Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/932/2022 nk];baNf nlhd; 

tp[pj;j Fzjpyf;f 

102> u[ khtj;ij> 

,uj;kyhd

,y;iy gkpd`d;dbNf 

Utd;ky; Gj;jp gPhp]; 

(jp.K.Fzjpyf;Nf) 

102> u[ khtj;ij> 

,uj;kyhid.

jpfjp:2022.03.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 06Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/801 nrhbNf Rdpy; 

N[hrt; ngh;zhd;Nlh

,y. 261/1> nfhlfk 
ghij> mj;JUfphpa

,y;iy tpj;jhdNf [atjp

,y. 261/1> nfhlfk 
ghij> mj;JUfphpa

jpfjp: 2022.03.15   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLty khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 29Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

b.hp.v];.

31/12
fk;GUfKf 

ypadtLNf 

mkuNrd

,y. 43/3> = 

jk;krpj;jp khtj;ij> 

m];fphpa fz;b

,y;iy fk;GUfKt ypadtLNf 

gpurd;d mkuNrd

,y. 43/3> = jk;krpj;jp 

khtj;ij> m];fphpa 

fz;b

jpfjp: 2022.03.09   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1468/22 khypdp ];th;dyjh

udJq;f

,y. 176/4> Ntufy> 
ghJf;f

,y;iy ejP urhq;fp klyfk

,y. 109/11> fpuhk 
mgptpUj;jp tPjp> 

nghy;tj;j> gd;dpg;gpl;ba

jpfjp: 2022.03.11   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

fy;Kid khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 04Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/203/2021 mg;Jy; k[Pj; 

Kfk;kJ K]k;kpy;

,y;iy mfkJ nyt;it 

[{idjh ck;kh

,y. 05B> gpujhd tPjp>
fy;Kidf;Fb - 14

jpfjp:    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fy;Kid khtl;l ePjpkd;wk;

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/651 tbNf yypjh 

uQ;rdp ~Fznrtz| 

f`l;lf`tj;j> 

`pf;fLt fpof;F>

`pf;fLt

,y;iy mfk;nghb nkd;b]; 

ee;jNrd FzNrfu

~Fznrtz| 

f`l;lf`tj;j> 

`pf;fLt fpof;F>

`pf;fLt

jpfjp: 2022.03.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/33/2021 rpak;gyhgpl;baNf 

nlhd; n\y;ld; 

mnyf;rhz;lh;>

,y. 136> khf;ftpl;l> 

[h-vy

,y;iy r`h\;hpf;f \hpe;jp 

N`\hdp my;yJ 

rpak;gyhgpl;baNf Nlhdh 

r`h\;hpf;f> \hpe;jp

,y. 136> khf;fhtpl;l> 

[h-vy

T/107/2021 g];ehaf;f 

mg;G`hkpyhNf ge;J 

ep\he;j g];ehaf;f

,y. 94<> tj;JKy;y> 

cLfk;nghy

,y;iy Jg;ghNf epYf;f Rjh;\dp 

nfh];jh

,y. 94<> tj;JKy;y> 

cLfk;nghy

T/11/2021 tftj;j 

mg;G`hkpy;yhNf 

,e;jpuhdp N`kyjh

mkuNrfu>

,y. 22> kp`pe;J 

khtj;ij> fk;g`h

Mk; f`l;lgpl;b 

fq;fhdkyhNf Nlhdh 

gpurq;fp eprd;ryh

,y. 22> kp`pe;J 

khtj;ij> fk;g`h

jpfjp: 28.02.2022     kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 18Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/559 td;dp Muha;r;rp 

fq;fhdk;Nf yPyhtjp

,y. 58V> Na`pa 

ghd;j> ,rBd; efh;> 

khj;jiw

,y;iy Nkh`hd; rke;jyhy; 

uztf;f

,y. 70V> Na`pa ghd;j> 

,rBd; efh;> khj;jiw

jpfjp: 22.03.08    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/656 rhe;j Fkhu 

ehzaf;fhu

,y. 125/112> 
Vr;. Nf. vl;kd;l 

khtj;ij> kpypJt> 

fhyp

,y;iy fhyp> fhh;jp N`th 

fkNf uQ;rdp N`tj; 

(tpthfj;jpw;F gpd; uQ;rdp 

ehzaf;fhu)

,y. 125/112> Vr;. Nf. 
vl;kd;l khtj;ij> 

kpypJt> fhyp

T/658 lnlhnyNf mkurPyp 

my;yJ ll;y;yhNf 

mkurPyp tpN[uj;d 

my;yJ llh 

yy;yNf mkurPyp 

tp[auj;d my;yJ 

mkurPyp tpN[uj;d

,y. 215/3> 
ntyptj;j tst;t> 

Xy;fl; khtj;ij> 

fhyp

,y;iy fzd;Nj ypadNf 

gpuNkhj gpAk; tpN[uj;d

,y. 215/3> ntyptj;j 
tst;t> Xy;fl; 

khtj;ij> fhyp

jpfjp: 2022.03.07   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

fLtiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/771 yf;\;kd; tPuuj;d

28/7B> nflgJt tPjp> 
kj;Njnfhl

,y;iy Nkdfh `pud;jp 

ngd;juNf

,y. 315> jyd;fk 

njw;F> gj;juKy;y

T/783 NfhjyhtyNf 

N`kre;jpu

,y. 553/V> mFNun-

fhl jyq;fk njw;F> 

gj;juKy;y

,y;iy tPughF Kjpaq;NryhNf 

rhe;jdp [ayjh nkdpNf

,y. 553/V> mFNun-

fhl jyq;fk njw;F> 

gj;juKy;y

T/818/2021 fdj;Nj 

fq;fhdkyhNf yypj; 

epky;rphp ngNuuh

,y;iy Nlhdh jh;\pfh yf;kpdp 

fkNf

,y. 123> fpUyg;gd 

khtj;ij> nfhOk;G -05

T/829 rpNwhrh mDu rfh-

Njt Fzth;jd

,y. 98> KjyhtJ 

tyak; kpNydpak; 

rpl;b> mj;JWfphpa

,y;iy re;ahFKJ uJtpjhd

,y. 98> KjyhtJ 

tyak; kpNydpak; rpl;b> 

mj;JWfphpa

jpfjp: 2022.03.08     kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLtiy khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/10/22 fUdhuj;d Mur;rpNf 

rh;jhtjP kWngah; 

Nf.V. rh;jhtjP

52> mdfhhpf;f 

jh;kghy khtj;ij> 

fz;b

,y;iy ujPfh mDuhjp eNlrd;

52> mdfhhpf;f jh;kghy 

khtj;ij> fz;b

jpfjp: 2022.03.09   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1362/22 jpUkjp. =eprhe;jp 

re;jpuNrfuk;

,y. 29/1> 
jhkiuf;Nfzp tPjp>

kl;lf;fsg;G

,y;iy jpU. fe;ijah 

re;jpuNrfuk;

,y. 29/1> jhkiuf;Nfzp 

tPjp>

kl;lf;fsg;G

jpfjp: 2022.03.10   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/869 ckq;Nf mN\hf;fh 

j rpy;th my;yJ 

ckq;Nf mN\hf;f 

jpyf;frphp ~ckq;Nf| 

Ngh`j;juKy;y> 

thJt

Mk; lyj;> mN\hf;fh kh;tpd; 

ge;Jy b nrha;rh 

~ckq;Nf| 

Ngh`j;juKy;y> thJt

T/891 N\`hd; `h;\

yhy; kPfk 

~ruzhj;|> Mh;jh; 

tp. la]; khtj;ij> 

ghze;Jiw

,y;iy Rgh\pdp re;jkhyp kPfk 

(jp.K. [atPu) ~ruzhj;|> 

Mh;jh; tp. la]; 

khtj;ij> ghze;Jiw

T/892 fhhpatrk; `pf;fLt 

fkNf ee;jjpyf;f

,y;iy fhhpatrk; `pf;fLt 

fkNf gpurhl; mEu fhh-

patrk;

,y. 20/B> tp[a ghij> 

Jly;y> [h-vy

T/894 kz;lbNf NjNte;jpu 

N`kkhy; 

ngh;zhd;Nlh

,y;iy mUkh fq;fhdk;Nf 

F];yh  `pue;jp b 

rpy;th

,y. 26> = k`h tp`hu 

ghij> ghze;Jiw

899/T FzNrfu tpjhd 

Nk];jphpNf afjprp 

FKJurp gh;zhd;Nlh

Mk; vr;.vk;. rj;Ju Etd; 

N`uj;

,y. 39/A/3> nghy;tj;j 
tPjp> n`huz tPjp> 

gz;lhufk

T/903 njfk;gl uh[thry 

mg;G`hkpyhNf 

ghypj;j yf;\;kd; 

my;yJ ghypj;j 

yf;\;kd; njfk;gl>

,y. 248> jy;gpl;ba 

tlf;F> thj;Jt

,y;iy rphprpq;` Muha;r;rpNf 

\puhzp tPurpq;f

,y. 248> jy;gpl;ba 

tlf;F> thj;Jt

T/907 [hdfp N`ke;jp 

nuhl;wpf;Nfh 

nghd;Nrf;fh

,y. 2V> epky;fh 

gpuNjrk;> ghze;Jiw

,y;iy N`thnghd;Nrf;fhNf 

bAyPg; nghd;Nrf;fh

,y. 2V> epky;fh gpuN-

jrk;> ghze;Jiw

T/911 nlhd; mEu gpauj;d 

ypadtj;j

,y. 10/1> 
mSj;tj;j> 

tl;ly;nghy> 

ghze;Jiw

,y;iy mj;JYthNf FRk; 

rphpayjh jpyf;fuj;d

,y. 10/1> mSj;tj;j> 

tl;ly;nghy> ghze;Jiw

jpfjp: 08.03.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

mEuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

Ts/157 rpwpfk;nghy njhd; 

ee;jrpwp> 5MtJ 

xOq;if> rpuht];jpGu> 

mEuhjGuk;

,y;iy rpq;fk;nghy njhd; ,\h 

rhWf;f ee;jrpwp> 5MtJ 

xOq;if> rpuht];jpGu> 

mEuhjGuk;

TS/158/2022 td;dp Muhr;rp 

fd;fhdkyhNf 

[pdjh] 'mkufphp" 

nff;fpuht tPjp> jyht

,y;iy td;dp Muhr;rp 

fd;fhdkyhNf 

yPyhtjp t.f.yPyhtjp> 

,y.150/7/1A> 
gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

mEuhjGuk;.

jpfjp:2022.03.04 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mEuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/5088/21 khndy; uj;dhtyp 

rpj;jpuh n`l;bahuhr;rp> 

,y.10> irkd; 

mNgtpf;fpuk 

khtj;ij> fy;fpir

Mk; Nuh`hd; gphpajh;\p 

kpype;j n`l;bahuhr;rp> 

,y.23> irkd; 

mNgtpf;fpuk> khtj;ij> 

fy;fpir

tof;F vz; 

T/5139/21
tl;lg;gy N`uj; 

Kjpahd;nryhNf 

epNahky; jk;kpf;f 

la]; my;yJ 

epNahky; jk;kpf;f 

la]; ,y.45/05> 3Mk; 

xOq;if> j nky; 

ghij> yf;\gjpa> 

nkhwl;Lt

,y;iy tl;lg;gy N`uj; 

Kjpahd;nryhNf 

jf;\pj;j Nktd; la]; 

my;yJ jf;\pj;j Nktd; 

la];> ,y.45/05> 3Mk; 

xOq;if> j nky; ghij> 

yf;\gjpa> nkhwl;Lt

T/5201/21 G\;gyl;Rkp 

jpUehTf;fuR 

(jpUkzj;jpw;F Kd; 

MWKfk;) ,y.27 2/1> 
<.V.FNu khtj;ij> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

,y;iy 1.  jpUehTf;fuR rptrq;fh; 

a+dpl; 8> hpahj; - 13521 

-3177 rTjp mNugpah

2.  jpUehTf;fuR 

utprd;fh;> ,y.27 2/1> 
<.V.FNu khtj;ij> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

T/5225/21 kz;Nlhjhp 

,e;jpuFkhh; 

my;yJ kz;Nlhjhp 

nry;iyah> 27> 

kpby;ld; fhh;ld;];> 

,y;Nghh;l; vnrf;];> 

If;fpa ,uhr;rpak;

,y;iy [ddp Fkhure;jpud; 

,y.12> fpuhd;Nghd; 

mntd;A> nthd;rpll;> 

yz;ld; <-112 BQ> 
yz;ld;

T/5235/21 rphpyj; N[hrg; ngNuuh> 

,y.122> re;jufpuz 

khtj;ij> 3Mk; 

xOq;if> NghFe;ju> 

gpypae;jy.

Mk; gj;NjypadNf nlhd;Nkhp 

Iuhq;fdp khl;bD]; 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.532/8/B> 
nttf];jhd ghij> 

fg;Gtj;j> [h-vy

T/5251/22 myq;fhNf /

Ngh];bd;]; 

khpNah N`ky; 

rpy;th> ,y.9/1> 
ntbfe;jrhiy> 

,uj;kyhd 

,y;iy n[ahKdp epUgh 

\pue;jp rpy;th>  ,y.9/1> 
ntbfe;jrhiy> 

,uj;kyhd 

T/5253/22 tpf;lh; lkhR]; 

UNlhy;t; f];lypNdh> 

,y.25> mdp 

khtj;ij> nj`ptis

Mk; fUzhuj;d jPf nktd; 

rk;gpf;f> ,y.11V> 

ngahh; kTz;l; mh;gd; 

Xarp];> ,y.37> 

ngNuuh khtj;ij> 

nfhl;LNtnfhl> 

,uh[fphpa.

T/5257/22 [arphp nrkNf 

my;yJ nrkNf 

[arphp j rpy;th 

25/24> tp[pj;j ghij> 

nejpkhy> nj`ptis

Mk; gpe;J N`th fky; j 

rpy;th> ,y.752/67> fz;hP 

N`hk;];> jk;Gf`tj;j 

ghij> jyN`d> khyNg

T/5272/22 ghj;Jkh 

mU\pah ryPk; 

my;yJ nkhn`hnkl; 

md;th; fhPk; ghj;Jkh 

mU\pah my;yJ 

ghj;Jkh mU\pah 

fhPk;> ,y.5> nwhgl; 

ghij> nj`ptis

,y;iy nkhn`nkl; Anda;l; 

nkh`kl; ryPk; my;yJ 

nkh`kl; Adapl; 

nkh`kl; ryPk;> 

,y.5> nwhgl; ghij> 

nj`ptis 

T/5285/22 gQ;rjh] vjphprpq;f> 

,y.14/3> Xgd; irapl;> 

nj`ptis

,y;iy Njhd fkyhtjp 

tpf;ukNrfu> ,y.14/3> 
Ygd; irapl;> 

nj`ptis

T/5288/22 murul;zk; 

ckhfhe;jd; tp\;Z 

FbapUg;Gf;fs; ,y> 

36-8/5> rpd;rghrhiy> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 6

,y;iy mUs;Njtp mUzhryk;> 

tp\;Z FbapUg;Gf;fs; 

,y> 36-8/5> rpd;rghrhiy> 

nts;stj;ij> nfhOk;G 

- 6

jpfjp:2022.03.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/660 llhy;nyNf ny];yp 

uzrpq;`

fuNtnfhl> 

njhle;Jt

,y;iy nfhlN`dNf ge;Jtjp

fuNtnfhl> njhle;Jt

T/665 jhgd J}uNf 

mj;Js tPuf;Nfhd;> 

khl;lwNg> 

cztl;Lz> fhyp

,y;iy jhgd J}uNf ghRW 

yf;\f;f tPuf;Nfhd;

,y. 64/12> [p.vk;. 
ngHzhz;Nlh khtj;ij> 

6Mk; xOq;if> 

nkhwl;Lnty;y> 

nkhwl;Lt.

jpfjp:15.02.2022      kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7870 nkhnfhkl; fhrpk; 

mg;Jy; rk;%d;> 

,y.155/6> Gj;jsk; 
tPjp> FUehfy;

,y;iy mg;Jy; rk;%d; `dPr; 

ghj;jpkh> ,y.155/6> 
Gj;jsk; tPjp> FUehfy;

T/7912 jrehaf;f 

Kjpad;nryhNf 

nrdtpuj;d 

gz;lhu jrehaf;f 

nghf;Fztj;j 

tst;t> uj;ky;nfhl> 

nghy;f`nty

,y;iy uh[Fkhu 

Kjpad;nryhnf 

ky;ypfh Fkhhp uh[FU> 

nghf;Fztj;j> 

tst;t> uj;ky;nfhl> 

nghy;f`nty

jpfjp:2022.03.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 21,ypUe;J 2022.05.27 tiuAk; Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/51/21 nkjty FluhjyNf 

jpyfuj;d> 

,y.835> rpwpkhNth 

gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> Nguhjid 

tPjp> fz;b

Mk; 1.  fdp\;f yypj; 

jpyfuj;d

2.  fhQ;rd jh;kg;gphpa 

jpyfuj;d

,y.835> rpwpkhNth 

gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

Nguhjid tPjp> fz;b

jpfjp:2022.02.24 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/57/20 ,kpah 

Kjpahd;NryhNf 

Nrhkh Fkhhp`hkp 

nkd;b];> ,y.16/1> 
N[hh;]; < b rpy;th 

khtj;ij> fz;b

Mk; NuZf;fh `h;\Njt 

nkd;b];>  ,y.16/1> 
N[hh;]; < b rpy;th 

khtj;ij> fz;b

jpfjp:2022.03.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 29Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/13/22 fUg;igahgps;is 

ghyRg;ukzpak;> 

,y.13/1> nflty> 
Nty;y

,y;iy mwg;gyp mQ;rypNjtp 

(jpUkzj;jpd; Kd;) 

mQ;ryp Njtp 

ghyRg;ukzpak;> 

,y.13/1> nflty> Nty;y

jpfjp:2022.03.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1498 rjhrptk; vkpy; 

ngdpy;bhp]; RNue;jpu> 

Nf/2/1> mygpl;bnty 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

uhfk tPjp> k`hghNf

,y;iy rjhrptk; Nutjp RNue;jpu> 

Nf/2/1> mygpl;bnty 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> uhfk 

tPjp> k`hghNf

T/1506 Nrhyq;f Muha;r;rpNf 

nlhd; N[hrg; 

Nukz;l;> ,y.83/B> 
fSthpg;Gt fpof;F> 

fl;lhd

,y;iy Rth;zyjh tPu#hpa> 

,y.83/B> fSthpg;Gt 

fpof;F> fl;lhd

T/1548 nrt;te;jpNf Fzrphp 

mg;G`hkp> ,y.76> 

gsq;fJiw fpof;F> 

nfhr;rpf;fil

,y;iy th;zFy#hpa hPl;lh 

Rth;zh ngh;zhz;Nlh>  

,y.76> gsq;fJiw 

fpof;F> nfhr;rpf;fil

jpfjp:2022.03.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

khNfh khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/6574 ahg;gh`hkp 

Kjpad;NryhNf> 

Fzjpyf;f ahg;gh> 

gz;lhu

Mk; N`uj; Kjpad;NryhNf 

[ae;j nkdpf;Nf N`uj;> 

,y.1/207> n`l;bfk 

tPjp> epjyt> kFNyt> 

fy;fKt.

jpfjp:2022.03.02 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khN`h khtl;l ePjpkd;wk; 

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/389 Fytpw;w rk;gj; ,y;iy re;jphpf;fh Fkhhp ek;GNf 

cf;tj;j> nfhn`hyd> 

fSj;Jiw njw;F.

jpfjp:2022.03.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/912/21 rpd;idah 

Njtehafk;> 

,y.168/V> Nrh;.hpr;rhl; 
mYtp`hu khtj;ij> 

mYtp`hua 

khj;jis.

,y;iy khpajh]; mQ;ryh 

khpad; my;yJ khpajh]; 

mQ;ryh khpad; my;yJ 

khpajh]; mQ;ryh 

Nkhpad;> ,y.163/V> 
Nrh; hpr;rh;l;> mYtp`hu 

khtj;ij> mYtp`hua> 

khj;jis

jpfjp:2022.01.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jis khtl;l ePjpkd;wk; 

rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/174 fUrpq;` RJ 

`f;FU NjtNf 

rphpJq;f

,y;iy ud;gl;l NjtNf yypjh 

epkhy; rNuh[pdp

,y. 276> tpy;nghj;j> 

rpyhgk;

jpfjp: 2022.03.02   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/672 `pahNu Njthyak; 

FUNf Nrhkjhr 

Fyrpq;Nf

ntspNaNjhl;lk;> 

`pahNu> fhyp

,y;iy `pahNuapd; ,Udpkh 

Fyrpq;f ntdpq;Nf

ntspNaNjhl;lk;> 

`pahNu> fhyp

T/673 khndy; ];th;zkhyp 

mj;jgj;J

,y. 179> jk;kru 

khtj;ij> 

nfhlNftj;j> 

khjuk;g> 

cztl;Ld> fhyp

,y;iy `pahNuapd; N`tNf 

gphpae;j nfhlNftj;j

cztl;Ld> fhyp

T/676 tst;Nt JuNf 

\phpahzp

,y. 117/2> 
Mde;j khtj;ij> 

fpj;Jsk;gpl;ba> fhyp

Mk; tst;Nt JuNf yady;

,y. 117/2> Mde;j 

khtj;ij> fpj;Jsk;gpl;ba> 

fhyp

jpfjp: 2022.02.17        kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/889/2021 ghyg;GtLNf yye;j 

ml;hpad; nkz;b];> 

,y.26/1> Gdpj 
,k;khDNty; Mya 

tPjp> ,lk> nkhwl;Lt

,y;iy kpl;bghynge;jpuhyyhNf 

gphp[;n[l; Nkhp gphpaq;f 

nkz;b]; (jp.K-

rpy;th),y.26/1> Gdpj 
,k;khDNty; Mya tPjp> 

,lk> nkhwl;Lt

T/900 Kj;Jje;jphpNf rprpuhzp 

yf;kpdp nkz;b];

,y;iy ghyGtLNf gPl;lh 

vy;Nuha; nkz;b];

T/924 Kj;Jje;jphpNf

gpuf;\pl; fpnsd;rp 

nguhl;> ngh;zhd;Nlh> 

,y.205> nfhuynty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy Kj;Jje;jphpNf gpay;fh 

\fpy ngh;zhd;Nlh> 

,y.205> nfhuynty;y> 

nkhwl;Lt

jpfjp:2022.02.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

kpDtq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/110/2021 Muha;r;rpNf 

ld;];ld; Nehh;kd; 

ry;fhJ

,y. 244> FkhuJq;f 

Kdpjhr khtj;ij>

fl;Lehaf;f> Fuz

,y;iy Muha;r;rpNf utP\h Njt; 

bypdp ry;fhJ

,y. 46/6> fdp`pKy;y>

Njty;nghy

jpfjp: 07.03.2022  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: kpDtq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/00120/
20

fe;ija;ah 

Jiuuh[uhj;jdk;

8/6> rhuy;]; Nt>

nfhOk;G -03

Mk; rpd;dJiu Fkhud;

8/6> rhuy;]; Nt>

nfhOk;G -03

jpfjp: 10.03.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 18Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

PRO-144 Qhdtjp tPuJq;f Mk; jpyf;]P tPuJq;f 

my;tp]; Gj;jf rhiy> 

,y. 16> gpujhd tPjp> 

jpaj;jyhit

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

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1445/21 gP.b.v];.nkd;b]; 

my;yJ gyGtLNf 

jae;jh rpahky; 

nkd;b]; my;yJ 

gyGtLnf lae;jh 

rpahky; nkd;b]; 

,y.34/2> 1Mk; 

FWf;Fj; njU 

ghnfhil tPjp> 

ENfnfhil

,y;iy kh`htLnf mZ\h 

ngNuuh> ,y.34/2> 1Mk; 

FWf;Fj; njU ghnfhil 

tPjp> ENfnfhil

T/1455/21 nfhkpl;bNf 

md;ud; Ryhdp 

ngNuuh> ,y.175> 

my;tpl;bfy khtj;ij> 

uj;ky;njdpa

,y;iy Gsj;Nf Iuh mNdhkp 

mNg#hpa>  ,y.175> 

my;tpl;bfy khtj;ij> 

uj;ky;njdpa

T/1458/21 fhhpathrk; 

fNyhYtNf gpugh 

ehzaf;fhu> 41> 1Mk; 

xOq;if> fk;khd 

ghij> k`ufk

,y;iy fhhpathrk; fNyhYtNf 

kyP\h ,Ruq;fh 

ehzaf;fhu> 41> 1Mk; 

xOq;if> fk;khd ghij> 

k`ufk

T/1492/21 ghy#hpaNf gpajhr 

ngNuuh> ,y.25/6> 
rphpfy; ghij 

nfh`{ty ENfnfhl

,y;iy ghy#hpaNf jhq;fh 

gphpaq;fpfh> ,y.25/6> 
rphpfy; ghij nfh`{ty 

ENfnfhl

DTS/1499/2021 nfg;gl;bahnfhl 

tpjhdNf 

Rkdyjh rd;lrPyp 

Mde;jnfhl my;yJ 

nfg;gl;bahnfhl 

tpjdhNf Rkdyjh 

rd;lrPyp my;yJ  

nfg;gl;banfhl 

tpjhdNf Rkdyjh 

rd;lrPyp my;yJ 

nfg;gl;banfhl 

tpjhdNf Rkdyjh 

rd;lrPyp kw;Wk; 

nfg;gl;bahnfhl 

tpjhdNf Rkdyjh 

rd;lrPyp my;yJ 

nfg;gl;banfhl 

tpjhdNf Rkdyjh 

,y.50/10> tpg\;ahuhk 

ghij> k`ufk

,y;iy Mhpajhr Mde;jnfhl>  

,y.50/10> tpg\;ahuhk 

ghij> k`ufk

T/1516/21 fue;njdpa k`hJuNf 

m[pj;> ,y.234/4/
V> gioa nf];ght 

ghij> jpTyg;gpl;ba> 

nghuy];fKt.

,y;iy ypadNf tpdpjh gphpahzp 

ngNuuh> ,y.234/4/
V> gioa nf];ght 

ghij> jpTyg;gpl;ba> 

nghuy];fKt.

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

ENfnfhl 

tof;F ,y 

T/1528/21

nkh`kl; fyPy; 

nkh`kl; K\;ug; 

my;yJ nkh`kl; K\

hUg; fyPy;> ,y.105/3> 
m];`h; ,lk;> gd;ry 

tPjp> k`ufk

,y;iy nkh`kl; c\hkh 

K\;u;ug;> ,y.105/3> 
m];`h; ,lk;> gd;ry 

tPjp> k`ufk

T/1541/22 Njhd jkuh jk;kpfh 

nfhyk;gNf vz;.150> 

gioa nf];Ngt 

tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

,y;iy `h;\pfh epNuh\p 

vjphprpq;f> ,y.150> 

gioa nf];Ngt tPjp> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

T/1552/22 bf;nty;y tpjhdNf 

Jypg; gpauj;d> 

,y.15/4> RNghjhuhk 
ghij> nj`ptis

,y;iy bf;nty;y tpjhdNf 

njtpz;b r\pdp gpauj;d> 

,y.160/5> Rgj;jpuhuhk 
ghij> Enfnfhil

ENfnfhl 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F ,y. 

T/1554/22

e];hpdh IUBd;> 

,y.175/2 C> 
ngy;yd;tpy tPjp> 

nghuny];fKt.

,Wjp 

tpUg;ghtzk; 

,y;iy

ga;]hy; nkh`kl; 

ghjpkh rhwh> 

,y.175/2 C> ngy;yd;tpy 
tPjp> nghuny];fKt.

T/1561/22 jPg;ghdp FKjpdp 

tpuNrfu> ,y.35> 

Guhd; mg;Gfk> 

fl;Lngj;j> nkhwl;Lt.

,y;iy jpKj;J Utd; tPuNrfu>  

,y.35> Guhd; mg;Gfk> 

fl;Lngj;j> nkhwl;Lt.

T/1564/22 jkpj; kNdh[; my;tp]; 

tPuf;nfhb> ,y.14> 

gpypae;jy ghij> 

k`ufk

,y;iy jah \hdf;f my;tp]; 

tPuf;nfhb> ,y.14> 

gpypae;jy ghij> 

k`ufk

jpfjp:2022.03.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

nf];Ngt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/386 mkurpq;` 

Muha;r;rpNf fPjhdp 

re;jpahFkhhp> 

,y.112/V/1> n`huz 

ghij> nf];ght> 

gpypae;jy

,y;iy fl;lnghb fq;fhdk;Nf 

m[e;jh gpNukyhy;> 

,y.112/V/1> n`huz 

ghij> nf];ght> 

gpypae;jy

T/398 [hnfhbNf cjhu 

rk;gj; 38/1> ghyfk> 
nghy;fNrhtpl;l

,y;iy jyfhyNf X\hdp 

fhtpq;f> 38/1> ghyfk> 
nghy;fNrhtpl;l

T/403 ep`hy; N[hrt; 

tPu#hpa> ,y.1/137> 
Utd;Gu khtj;ij> 

gyd;tj;j nfhl;lht> 

gpypae;jy.

Mk; ,NyFl;bNf 

jpyhdp ngdbf;lh 

ngh;zhz;Nlh> ,y.02> 

Gdpj gPw;wh; xOq;if> 

nkhwl;Lnty;y> 

nkhwl;Lt.

T/417 mdpy; gpurd;d 

nrdptpuj;Nd> ,y.16> 

Nghjpa ghij> 

clf`hKy;y> 

ENfnfhl

,y;iy ,e;jphpf;f cjae;jp 

nrdptpuj;Nd> 

,y.118/rp> khtpl;lh> 
k`ufk ghij> 

gpypae;jy

T/418/21 fd;dq;fuNf uQ;rpl; 

ngNuuh> ,y.229> 

tst;tj;j> nf];ght> 

gpypae;jy

,y;iy khg;gpl;byNf Nlhdh 

yPyhkzp> ,y.229> 

'fy;ahzp" tst;tj;j> 

nf];ght> gpypae;jy

T/424/2022 gpwfPj; gpNwkre;jpu 

cltj;j> ,y.100/A/2> 
gioa nghyp]; 

tPjp> f`hJl;Lt 

nghy;f];Xtpl;l

,y;iy Nahrt;tpdh Nth;znl];> 

100/A/2> gioa nghyp]; 

tPjp> f`hJl;Lt 

nghy;f];Xtpl;l

T/427 nguty; ngy];]

yhNf myp]; Nehdh> 

,y.224/1> fubaz 

ghij> gl;lnfj;ju> 

gpypae;jy

,y;iy kJug;ngUk Muha;r;rpNf 

mNdhkh jkae;jp> 

,y.224/1> fubaz 

ghij> gl;lnfj;ju> 

gpypae;jy

T/430 ypaduhyyhNf 

fpq;];yp b rpy;th> 

,y.17> rphp 

kq;fstj;j ghij> 

Ntnty> gpypae;jy

,y;iy mkpj;jh gphpahq;fdp 

[ayj; gj;jpuz> ,y.17> 

rphp kq;fstj;j ghij> 

Ntnty> gpypae;jy

T/431 g`ytj;jNf nlhd;> 

tPuNrd> ,y.301> 

fNdtj;j ghij> 

gpypae;jy

Mk; g`ytj;jNf Nlhdh 

ee;jdp> ,y.79> fNztj;j 

ghij> gpypae;jiy

nf];Ngt 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

T/434

mfk;nghb ypadNf 

njhd; Rre;jFkhu 

rphpth;jd

Mk; [a#hpa Muhr;rpNf 

nlhd; rphpahtjp> ,y.87> 

[a khtj;ij> khk;Ng> 

gpypae;jy.

T/435 ntj;jrpq;`  

mg;G`hkpyhNf jhkyp 

gPhp];> ,y.25> Gdpj 

ikf;fy; fhh;ld;]; 

- 2> gpl;lnfj;j> 

gpypae;jiy

,y;iy Kzrpq;` 

mr;rpNyf;fkyhNf 

Jyf;\p RNkjpdp 

Kdrpq;`> ,y.25> Gdpj 

kpf;fy; fhh;ld;]; - 2> 

gpl;lnfj;j> gpypae;jy

T/437 fUzhjpgj;jpNf 

rphpNrd tpkytPu> 

,y.19/4> nkhnue;j 
ghij> khf;fe;jd> 

gpypae;jiy

,y;iy urpf;f rphpghyp tpkytPu> 

,y.14> Tl;yz;l; 

l;nut;> nuhr;rNly; 

njw;F Fapd;];yz;l; 

4123> mT];jpNuypah 

- jw;NghJ> ,y.19/4> 
nkhnue;j ghij> 

khf;fe;jd> gpypae;jy

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

nf];Ngt

tof;fpyf;fk;

T/438

khjuk;g fdj;j 

fkNf ruj;re;jpu> 

,yf;fk; 127 E 
1> n`bfk Gjpa 

tPjp> nfhyKd;Nd> 

gpypae;jy

,y;iy jdtjp ,kJ}t 

tpjhdNf,yf;fk; 127 E 
1> n`bfk Gjpa tPjp> 

nfhyKd;Nd> gpypae;jy

T/439 gahfy cltl;lNf 

rdj; nuh`hd; 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.58V> rh;g+kp 

tPlikg;Gj; jpl;lk; 

gl;lnfj;ju

,y;iy mNrhf;fh jkae;jp 

ngh;zhz;Nlh> ,y.58V> 

rug+kp tPlikg;Gj; jpl;lk; 

gl;lnfj;ju

T/440 nlhygp`py;y uq;nfhj; 

nfnju kQ;Rsh 

J\huf;f rk;gj;> 

,y.47/4/8> fq;fgl 
ghij> nly;jhu> 

gpypae;jy

,y;iy nlhygp`py;y uq;nfhj; 

nfnju jk;kpf;f ,\huf;f  

rk;gj; ,y.16/3> el;lKy;y 

ghij> gl;btpy> 

Nfhzty

jpfjp:2022.03.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nf];ght khtl;l ePjpkd;wk; 

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/812 cghyp kh;tpd; 

nrduj; jrehaf;f

,y. 22> fphpAy;y 

ghij> gd;dy

Mk; kdJq;f gz;lhu 

Kjpahd;nryhNf 

Rkpj;jpuh Fkhhp nrduj; 

jrehaf;f

,y. 22> fphpAy;y ghij> 

gd;dy

jpfjp: 2022.02.28   

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/272 rfyts;sp mr;rhhpNf 

&grpq;`

,y. 212>  

ePHnfhOk;G tPjp> 

epl;lk;Gt

,y;iy khful; je;jehuhaz 

my;yJ je;jjhuhazNf 

khful; je;jjhuhaza

,y. 212> ePHnfhOk;G 

tPjp> epl;lk;Gt

jpfjp: 23.02.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/3435/21 vjphpkhd;d 

mwr;rPyhNf rke;j 

,z;bf

vjphpkhd;d my;yJ 

rke;j ,z;bf

vjphpkhd;d my;yJ 

rke;j ,z;bf 

my;yJ vjphpkhd;d 

rke;j ,e;jpf;f

vz; 47> gpuGl;lfk> 

fz;zd;tpy> 

mq;FUthnjhl;l

,y;iy ee;jpdp fy;N`eNf

vz; 47> gpuGl;lfk> 

fz;zd;tpy> 

mq;FUthnjhl;l

T/3564/21 G];ry N`th 

[aJq;f

,y. 416/rp> 
Fdhde;j khtj;ij> 

nkhuf`hN`d> 

kpy;yht

Mk; mkpj;j Vf;fehaf;f

,y. 416/rp> 
Fdhde;j khtj;ij> 

nkhuf`hN`d> kpy;yht

jpfjp: 2022.02.28     kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

fLtiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/772/2021 nfhlKNd 

mg;G`hkpyhNf 

epkhy; my;yJ 

nfhlKNd 

mg;G`hkpyhNf 

epkhy; nfhlKNd

271/21> Rjh;\d 

khtj;ij> Mrphp 

,lk; Clhf khyNg

,y;iy ngy;ghKy;y 

mg;GyhkpyNf rphpahdp 

tre;j mNguj;d

271/21> Mrphp gpNs];> 

Rjh;\d khtj;ij> 

khyNg

T/790/2021 m[pj; jpyf; 

my;Nkjh

,y. 740/1> 
gd;dpg;gpl;ba ghij>

gj;juKy;y

,y;iy `d;rpfh tpjh;\p 

my;Nkjh

,y. 348> gd;dpg;gpl;ba 

ghij> gj;juKy;y

T/831 Fzth;j;jd Mde;j 

b nrha;rh

,y. 108/1> 
Nfhf;fe;ju njw;F>

Nfhf;fe;ju

,y;iy mfk;nghb fkdp gphpad;jp 

ngNuuh mkutpf;uk 

uh[fUzh my;yJ 

mfk;nghb fkdp gphpae;jp 

g;Nuuh

,y. 108/1> Nfhf;fe;ju 
njw;F> Nfhf;fe;ju

T/834/2021 fd;fhdpNf khh;f; 

yady; epFy]; 

ngNuuh my;yJ 

fd;fhdpNf epFy];  

khh;f; ngNuuh 

my;yJ fd;fhdNf 

khh;f; yady; 

epFy]; ngNuuh

,yf;fk; 41> 

Uf;nrtd> 

N`thfk> fLnty

Mk; fd;fhdpNf khh;f; yf;khy; 

rk;gj; ngNuuh

,yf;fk; 41> Uf;nrtd> 

N`thfk> fLnty

T/835/2021 fd;fhdpNf khh;f; 

yady; epFy]; 

ngNuuh my;yJ 

epFy];  ngNuuh 

fd;fhdpNf khh;f; 

yady; 

,yf;fk; 41> 

Uf;nrtd> 

N`thfk> fLnty

,y;iy fd;fhdpNf khh;f; yf;khy; 

rk;gj; ngNuuh

,yf;fk; 41> Uf;nrtd> 

N`thfk> fLnty

T/836 fPufy Muha;r;rpyhNf 

[auj;d

,y. 303/3> 
N`hf;fe;ju fpof;F> 

N`hf;fe;ju

Mk; fPufy Muha;r;rpyhNf 

mfpy;y nuh\hd; 

[auj;d

,y. 303/3> N`hf;fe;ju 

fpof;F> N`hf;fe;ju

T/850 ifUd; \hdh]; 

gf;];

,y. 3/62> 
nky;Nghh;l; `py;];> 

1Mk; xOq;if> 

nfKDGu> fLnty

,y;iy khf;ftpl;lNf mkujpyf;f

,y. 3/62> nky;Nghh;l; 
`py;];> 1Mk; xOq;if> 

nfKDGu> fLnty

jpfjp: 2022.02.24    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLtiy khtl;l ePjpkd;wk;

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/269 nkhn`hl;b 

Muha;r;rpyhNf 

N`kh ky;ypfh

,y. 65/9>
epry khtj;ij> 

Ntglfs;s> 

epl;lk;Gt

,y;iy fyg;gj;jp Muha;r;rpNf 

Nuh`pj;j 

,y. 65/9>
epry khtj;ij> 

Ntglfs;s> epl;lk;Gt

jpfjp: 2022.02.23   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 31Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/932/2022 nk];baNf nlhd; 

tp[pj;j Fzjpyf;f 

102> u[ khtj;ij> 

,uj;kyhd

,y;iy gkpd`d;dbNf 

Utd;ky; Gj;jp gPhp]; 

(jp.K.Fzjpyf;Nf) 

102> u[ khtj;ij> 

,uj;kyhid.

jpfjp:2022.03.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1550/2022 tpGy nrduj; 

[arpq;`

,y. 44/27> 
Kjyhk; xOq;if> 

fpuhNkhja> 

khtj;ij> khjpnty> 

Nfhl;Nl

,y;iy tPgj;jNf my;yJ 

tPngj;jNf khypdp

,y. 44/27> Kjyhk; 

xOq;if> fpuhNkhja> 

khtj;ij> khjpnty> 

Nfhl;Nl

jpfjp: 2022.03.03   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/49/2020 gj;Jk; tPurpq;`> 

,y.185> rphpkh 

gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> k`u> 

fltj;j

,y;iy Ngh;yp tPurpq;`> ,y.185> 

rphpkh gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> k`u> fltj;j

T/105/2021 af;nj`p Muha;r;rpNf 

Nrhkyjh 

gz;lhuehaf;f> 

,y.115> kq;fs 

khtj;ij> ,`y 

fuf`hKd> fltj;j

,y;iy tpN[rpq;` 

Kjpad;nryhNf yf;\;kp 

re;jkhspf;f> ,y.149> 

kq;fs khtj;ij> ,`y 

fuf`hKd> fltj;j

T/23/2022 bhprpy; fpshl; 

nuhgpd;rd; my;yJ 

bnurpy; fpshl; 

nuhgpd;rd;> 

vz;.665/8A> kq;flh 
rhiy> khtukz;ba> 

fltj;ij

,y;iy Nkhp Nfj;ypd; 

thq;Fgth;fs; 

my;yJ Nkhp Nfj;yPd; 

thq;Fgth;fs; my;yJ 

Nkhp Nfj;yPd; la]; 

vz;.665/8A> kq;flh 
rhiy> khtukz;ba> 

fltj;ij

T/125/2022 vnfhltj;j 

Muha;r;rpyhNf nlhd;. 

rkpj;nfYk; tpN[uj;d 

my;yJ vnfhltj;j 

Muha;r;rpNf nlhd; 

rkpj; nfYk; 

tpN[uj;d> 

,y:78/rp> gl;lye;j 
tj;j> n`a;ae;JLt

,y;iy nfhk;gd;dNf \hkyP 

ngh;zhz;Nlh> 

,y:78/rp> gl;lye;j tj;j> 
n`a;ae;JLt

jpfjp:2022.02.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/376 `g;Gahuhr;rpNf 

nlhd; cghyp re;jd 

ngNuuh

,y. 1/102> gpujhd 
tPjp> fSj;Jiw 

njw;F> fSj;Jiw

,y;iy rpj;jhu RNghjpdp ngNuuh

,y. 1/102> gpujhd 
tPjp> fSj;Jiw njw;F> 

fSj;Jiw

T/390 fq;fhdd;Nf Nlhdh 

ee;jhtjp

,y. 99> 

Nfhkuf;fe;j>

gahfy

,y;iy fq;fhdk;Nf nlhd; 

m[e;j

,y. 99> Nfhkuf;fe;j>

gahfy

T/391/2022 fkNf jpyhy; 

mNrhf my;tp];

,y. 226/16. [djh 
khtj;ij> ehnfhl> 

fSj;Jiw

Mk; `PuY gj;jpud 

cd;ndN`yNf ky;ypfh 

n[akhyp

,y. 226/16. [djh 
khtj;ij> ehnfhl> 

fSj;Jiw

T/392 Kj;Jje;jphpNf FNu 

my;yJ Kj;J 

je;jphpNf uQ;rpj; 

FNu my;yJ Kj;J 

je;jphpNf uQ;rpj; 

FNu> fSj;Jiw 

tlf;F

,y;iy J}g;g `PKlypNf neYk; 

Ruq;fdp ngh;dhz;Nlh

,y. 30> TREE Of Land 
njy;Jt. thJt

jpfjp: 2022.02.25   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

jp];]k`huhka khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/65 fSfe;ejpNf 

tpN[ghy

Mk; fSfe;ejpNf  ee;jh 

gj;kpdp

,y. 445> ffrphpGu> 

njguntt> 

jp];]k`huhk

jpfjp: 2022.03.03   

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

`k;ghe;Njhl;il khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/13/21 uj;dGyp fkNf 

gpNukjhr

jh;kp epthr> 

fphpKj;jh khtj;ij>

gj;Njthth ghij> 

#hpantt

,y;iy uj;dGyp fkNf jpUs; 

fphP\d;

jh;kp epthr> vk;gpypgpl;ba 

ghij> #hpantt

jpfjp: 2022.03.02 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: `k;ghe;Njhl;il khtl;l ePjpkd;wk;

`pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 19Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/51/2021 N`uj; 

Kjpad;ryhNf epky; 

N`uj; gz;lh

,y. 119> 

nguf;Fk;Gu> nkjph-

pfphpa

,y;iy jprhehaf;f 

nkhn`hl;lhyyhNf 

uQ;rdp jprhehaf;f

,y. 119> nguf;Fk;Gu> 

nkjphpfphpa

jpfjp: 2022.01.28   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ̀ pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/928/2022 N`kghy 

m`q;fkgJ

,y. V/[p 14> 
nrha;rhGu khb 

tPLfs;> nkhwl;Lt

,y;iy ,e;jpf m`q;fkgJ

,y. 171/3> gl;bf;tj;j> 
FUg;GKy;y> ghze;Jiw

jpfjp: 2022.03.04    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

njy;njdpa khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/16/21 ty;Kdp mEurhe;j 

j rpy;th

,y. 126> jpfd 

ePyfk> u[nty> 

Fz;lrhiy

Mk; ty;Kdp epNkr Etd; 

tpJuq;f j rpy;th

,y. 126> jpfd> ePyfk> 

u[nty> Fz;lrhiy

jpfjp: 2022.03.02    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: njy;njdpa khtl;l ePjpkd;wk;

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 18Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/553 uk;Gf;fdNf gparphp 

ngh;zhd;Nlh

,y. 27> = kq;fs 

ghij> khj;jiw

,y;iy uk;Gf;fdNf `pnk\ 

yf;ky; ngh;dhz;Nlh

,y. 27> = kq;fs 

ghij> khj;jiw

TS/556 khypk;gl fkNf 

re;jpurphp

~tp[a|> guztj;j> 

nff;fdJw

,y;iy khypk;kl fkNf gj;krPyp

guztj;j> gutN`d> 

nff;fdJw

jpfjp: 2022.02.23    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 30Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/58/20 nkh`kl; [kPy; 

mg;Jy; rkj;

,y. 34/A> tPuNfhd; 
fhh;ld;];> fz;b

,y;iy mg;Jy; yjPg; 

ifUd;dp]h

,y. 34/A> tPuNfhd; 
fhh;ld;];> fz;b

DTS/73/21 Nghtj;j tpjhdyhNf 

mkpy G\;gFkhu

62/A> GGJfk> 
jyhj;JXa

,y;iy ky;KJuhk nfju rk;gpfh 

Fkhhp

62/A> GGJfk> jyhj;JXa

jpfjp: 2022.02.15    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/77/21 fhh;b Muha;r;rpNf 

rpuh;]; me;jdp 

ngNuuh> 14/V> 
Gdpj [{l; ghij> 

ve;NjuKy;y> tj;jis

,y;iy `g;Gje;jphpNf 

tpf;Nlhhpad; Nkhp 

ngNuuh> 14/V> Gdpj [{l; 
ghij> ve;NjuKy;y> 

tj;jis

jpfjp:2022.02.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7911 ,yq;fk; 

gj;jpuz;n`yhNf 

rQ;Qa; gj;jpuz

,y;iy FUg;G Muha;r;rpyhNf 

nlhd; eprQ;ryh 

gphpaq;fdp 

nfhnuhf;f`nghj;j> 

nghy;f`nty

jpfjp:2022.02.18 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 30Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/009/22 fhkpdp rj;uFkhu 

nrdtpuj;d uj;dhaf;f 

KJN`dtj;j jpKj;J 

cad> kPnfhl

,y;iy gpajhr hpr;rl; 

ngNuuhrphpth;jd> 

,y.29/14> jh;khNrhf 
khtj;ij> mug;gy> fz;b

DTS/00024
/20

Rg;ukzpak; fphpjuz 

my;yJ Rg;ukzpak; 

fp(G) hpjd;> 161> 
gpujhd tPjp> gd;tpy

,y;iy jq;fuh[h jpyfk;> 161> 

gpujhd tPjp> gd;tpy

DTS/33/21 kUj;Jt epGzh; 

tpN[khd nkh`l;bNf 

`hp];re;jpu rpwp 

uh[`d;r tpN[khd> 

47> hpth; Nly; Nuhl; 

mdptj;j fz;b.

Mk; 1.  gparPyp tpN[khd 

47> hpth; Nly; Nuhl; 

mdptj;j fz;b

2.  tpN[khd;d 

nkhn`hl;bNf 

rj;jp];re;jpu rphpgjp 

tpN[khd;d> 

,y.407/35> [aUf; 
rkfp khtj;ij> 

cl`Ky;y> 

ENfnfhl 

jpfjp:2022.02.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/794 [anfhb 

Kjpahd;NryhNf 

ghypj;j [anfhb> 

,y.902> 

nfh`Nkhytj;ij> 

nts;nst> 

F/Nghg;gpl;ba

,y;iy Nfhl;Nl 

gj;jpnud;dn`yhNf 

rPjh gparPyp> ,y.902> 

nfh`Nkhytj;ij> 

nts;nst> 

F/Nghg;gpl;ba

T/795 ghy#hpa 

Kjpad;NryhNf epky; 

fUzhjpyf;f

,y;iy ghy#hpa Kjpad;NryhNf 

yf;\;kd; Fzjpyf;f 

fpj;junghy> kFyhfk

ghy#hpa Kjpad;NryhNf 

Rdpy; gpajpyf;f ,y.24> 

mq;fKt> nkhufNd 

ghTyNf rPjh uQ;rdp 

fpTy; vy> epfntuba>

ghy#hpa Kjpad;NryhNf 

ruj; mgajpyf;f 

mfhucl> kFyhfk.

T/811 ntt fd;lk;gpNf 

ruj;re;ju

,y;iy ntt fd;lk;gpNf Rdpy; 

re;jurphp> ,y: 29> [ae;jp 

tPjp> Fspahg;gpl;ba

jpfjp:2022.02.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

khutpy  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/349 jhuh eph;khypdp> 

re;jpuh Nrdhehaf;f> 

KJfl;Lt> khutpy

,y;iy Njtg;gphpa rphpnktd; 

Nrdhehaf;f> KJfl;Lt> 

khutpy

jpfjp:2022.02.23 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khutpy khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1467 th;zFy#hpa netpy; 

md;ud; nlha;Ny 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.124/05> fl;bahy 
ghij> njkq;`e;jpa

,y;iy th;zFy#hpa n[ha;rp 

byhdp gPhp];> ,y.124/05> 
fl;bahy ghij> 

njkq;`e;jpa

T/1487 rk;gjtLNf 

ep`hy; FKJ 

rpy;th> ,y.347/V/2> 
mNgNrfu khtj;ij> 

nghy;gpj;jpKf;fyhd> 

fe;jhd

,y;iy NttyNf jPg;ghdp 

re;jpdp ngh;zhz;Nlh>  

,y.347/V/2> 
mNgNrfu khtj;ij> 

nghy;gpj;jpKf;fyhd> 

fe;jhd

Distrrict 
Court: 
Negombo 
Testa 
mentry 
No.T/1541

nghd;dk;ngUkNf 

epNuh\d; [{l; Fkhh; 

ngh;zhz;Nlh.

,y;iy FUFy#hpa Nkhp 

ky;fhe;jp ngh;zhz;Nlh> 

,y.336/5V> rphpth;jd 
gpuNjrk;> Kd;df;fiu> 

ePh;nfhOk;G

TS/1553 mnd];uh rpj;uhq;fdp 

nkhugpl;ba> 

ypadahuhr;rp> ,y.334> 

ePh;nfhOk;G tPjp> 

ehnfhl> fe;jhd

,y;iy aNrhjh [{l; X\hdh 

ypadhuhr;rp> ,y.700> 

FUe;Jtj;j> gl;lfk 

ghij> hpyTs;s> fe;jhd

jpfjp:2022.03.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

gyg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 04 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/206 grpf;F `z;zb 

jh;kjhr 

mk;gf];`e;jpa 

nghy;`{d;dht> 

gl;lnghy

Mk; grpf;F `d;db 

N`kyjh> 'rpj;Jkpd 

caz"> ,y.119> 4Mk; 

fl;il> gl;lnghy.

T207 re;jpah$ re;jpujhr 

j rpy;th> 48/9rp> 
re;jpujhr ghij> 

gl;lnge;jpKy;y> 

mk;gyhq;nfhl

Mk; ek;Gfhutrk; 

mg;GthgLNf ee;jdp 

khndy; j rpy;th 

48/5rp> re;jputhr 
ghij> gl;lnge;jpKy> 

mk;gyhq;nfhl

jpfjp:2022.02.14 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gyg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2595 thJtNf neJGy; 

gphpatd;\

,y;iy FUg;G Muhr;rpNf jpypdp 

nfsry;ah> nghWg;ghsh; 

jpKj;J ky;ythuhr;rp> 

ky;nghpa> FUnfhl> 

n`huz

T/3635 mkuJq;f Muha;r;rpNf 

utPe;jpu re;jpuFkhh; 

ilna];> ,y.291/97> 
Fk;Gf;Nf Nkw;F> 

Nfhznghy

,y;iy N`tuyhyNf mkpy 

rhUzp Nrhkuj;d> 

,y.55> vy;yfe;jtj;j> 

n`huz

jpfjp:2022.02.17 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; n`huz khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/909/21 nry;y`z;b re;jphpfh 

fhypq;ftd;r my;yJ 

nry;y`z;b re;jphpfh 

fhypq;ftd;\

,y;iy tptpe;jpu \pyhd; 

FyNrfu> ,y.164/77> 
kpuh[; tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

nrha;rhGu> nkhwl;Lt

T/926 tz;zf;Ftj;j 

kpl;btLNf Nwh`hd; 

ep\;\q;fh 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.15/5> uhtjhtj;j 
ghij> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy tz;zf;Ftj;j 

kpl;btLNf utPd;nj[huh 

ngh;zhz;Nlh> ,y.15/5> 
uhtjhtj;j ghij> 

uhtjhtj;j> nkhwl;Lt

jpfjp:2022.02.17 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/923/22 yye;j ,e;jpu[pj; 

m`q;fk gJNf> 

,y.52> P.B.my;tp]; 

ngNuuh khtj;ij> 

fl;Lngj;j> nkhwl;Lt

Mk; fdp\;f NtuQ;rdp 

m`q;fk gJNf> 

,y.291/6V> gpufj;jp ,lk;> 
Rjh;\d khtj;ij> 

fLnty tPjp> khyNg

T/925/2022 KJje;jphpNf 

N[k;]; jae;j 

tpuhd; gphpayhy; 

gPhp];> ,y.26/1> 
k`tpjhd khtj;ij> 

nfhuynty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy U\pfh njkpe;jp  gPhp]; 

my;yJ U\pfh jpnke;jp 

gPhp]; (jpUkzj;jpw;F 

Kd;dh; Rjphpf;F 

[atpf;uk)> ,y.26/1> 
k`tpjhd khtj;ij> 

nfhuynty;y> nkhwl;Lt

jpfjp:2022.02.017 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/395 NghjpagLNf fhkpdp 

N[hrg; ngNuuh> 

,y.02> nuk;gps; ghij> 

fSj;Jiw njw;F

,y;iy Nghjpa gLNf rQ;rPt 

ngNuuh> ,y.02> nuk;gps; 

ghij> fSj;Jiw njw;F

T/396 kzpf;F Jg;gh`pNf 

kq;fspf;fh 

ngh;zhz;Nlh> ,y.02> 

nuk;gps; ghij> 

fSj;Jiw njw;F

,y;iy Nghjpa gLNf rQ;rPt 

ngNuuh> ,y.02> nuk;gps; 

ghij> fSj;Jiw njw;F

T/397 tj;Jje;jphpNf 

fUzhuj;d my;tp]; 

'fy;ahzp"> Fkhufe;j> 

Kd;N`d tPjp> 

kf;nfhd

,y;iy tj;Jje;jphpNf N[h`hd; 

Fkhh; my;tp];> 

'fy;ahzp"> Fkhufe;j> 

Kd;N`d tPjp> kf;nfhd

jpfjp:2022.02.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/810 Flhuhy Nyfk;yNf 

uQ;rpj; mNgNfhd;> 

,y:34> jz;lfKt> 

Fspahg;gpl;ba

,y;iy N`uj; gj;jpuzNf 

RdPj;jh fy;ahzp> 

,y:34> jz;lfKt> 

Fspahg;gpl;ba

jpfjp:2022.02.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/901/21 gpuhd;rp];F n`l;bNf 

ge;Jy rpy;th> ,y.7B> 
Gdpj gPw;wh; xOq;if> 

nkhwl;Lnty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy Nfhzpa kl;bk;Nf 

\puhzp vhpk; 

mg;nghd;R> ,y.7B> 
Gdpj gPw;wh; xOq;if> 

nkhwl;Lnty;y> 

nkhwl;Lt

jpfjp:2022.05.23 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

njy;njdpa khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TE/0010/20 rz;Kfk; nghpaz;zd; 

ee;jFkhh;> 

,y.23> gbtj;j> 

ej;juk;nghj;j> fz;b

,y;iy tre;jp ee;jFkhh; 

my;yJ nty;ye;jiu 

tre;jp> ,y.23> gbtj;j> 

ej;juk;nghj;j> fz;b

jpfjp:2022.02.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; njy;njdpa khtl;l ePjpkd;wk; 

ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

ehtyg;gpl;b 

tof;F vz; 

T/41/22

Njtuhad; Nyhfehafp 

53/3> nrha;rhfy> 
ehtyg;gpl;b

,y;iy Njtuhad; rptdUs;gtd;> 

53/3> nrha;rhfy> 
ehtyg;gpl;b

jpfjp:2022.02.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk; 
fk;gis khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/77/22 
khtl;l 

ePjpkd;wk;> 

fk;gis

g[;[k fq;fhdk;Nf 

jkpj; mutpe;j> ,y.23> 

`py; tPjp> fk;gis

,y;iy Gtndf tpf;uk 

ehaf;fyhNf jpypdp 

ghf;ah vDk; Gtndf 

tpf;ukehaf;fyhNf jpypdp 

ghf;ah ep\he;jpfh> 

,y.115/A> g`putfe;j 

ghij> fz;b

jpfjp:2022.02.17 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;gis khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/104/2021 tufe;JLt 

tpjhdyhNf Nthy;lh 

ngNuuh> 142> fz;b 

tPjp> k`u> fltj;j

,y;iy tufe;JLt tpjhdyhNf 

kJ re;jNyf;fh ngNuuh> 

142> fz;b tPjp> k`u> 

fltj;j

jpfjp:2022.02.17 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/52/2021 nfhok;g rPf;FNf  

yPyhtjp> ,y.642> 

Gifapuj epiya 

tPjp> `{Zg;gpl;ba> 

tj;jis

,y;iy Gsj;ntyNf jPgpf;fh 

nuhl;hpf;Nfh> ,y.642> 

Gifapuj epiya tPjp> 

`{Zg;gpl;ba> tj;jis

jpfjp:2022.02.14 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/27/2021 gye;j NjtNf 

ruj; fUzhjpyf;f> 

,y.239/2> [k;Gtj;j> 
m];fphpty;nghy 

cLfk;nghy

,y;iy `e;Jts NjtNf 

ukzp Rth;zyjh> 

,y.239/2> [k;Gtj;j> 
m];fphpty;nghy 

cLfk;nghy

T/29/2021 F];jhd; Muha;r;rpNf 

yPyhee;j> ,y.298> 

`d;rfphp ghij> 

fk;g`h

,y;iy ypadahuhr;rp 

mg;G`hkpyhNf uQ;rdp 

G\;gyjh ckahq;fsp> 

,y.32/4> eLq;fKt 

ghij> eLq;fKt

jpfjp:2022.02.11 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

fLtiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/846 fythNd tpjh-

dyhNf ee;jjpyf;f 

my;yJ fythd 

tpjhdyhNf 

ee;jjpyf;f

,y. 143/3> 
n`l;bahtj;j> 

mq;nfhl

,y;iy fythNd tpjhdyhNf 

u\f;f ee;jd

,y. 343/2V> ,uh[rpq;` 

khtj;ij> fLnty

T/847 kj;JkNf \puhzp 

ngNuuh

,y. 143/3> 
n`l;bahtj;j> 

mq;nfhl

,y;iy fythNd tpjhdyhNf 

u\pf;f ee;jd

,y. 143/2V> ,uh[rpq;` 

khtj;ij> fLnty

T/848 jpf;nty;y tpjhdNf 

tp[ayf;\;kp

,y. 327/1<> 
Nghngj;j 

nfhj;jl;Lt.

,y;iy ,uj;ehaf;f 

Kjpad;nryhNf 

nghy;tj;j nfju jah 

rkuf;$d;

,y. 568> ntypfe;j> 

fLnty.

jpfjp: 2022.02.23   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLtiy khtl;l ePjpkd;wk;

vy;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/57 g`yNf Rkjp ghy 

mk;gyhq;nfhl 

ghij> 

nfhwf`hre;jp> 

Cwf];kq;`e;jpa

,y;iy g`yNf fYk; fphp\he;j 

ue;jpyd

mk;gyhq;nfhl ghij> 

nfhwf`h re;jp> 

Cwf];kq;`e;jpa

jpfjp: 21.02.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: vy;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/126 tpf;fpukrpq;` 

Muha;r;rpNf jHkNrd

,y. 226/1> mEu 

nfhl> nfl;lfe;j> 

ngg;gpypty

,y;iy tpf;fpukrpq;` 

Muha;r;rpNf epkhyp 

,Nu\h `H\hdp 

tpf;fpukrpq;`

,y. 1/15> ,e;JUfy;y> 
tj;JUfk

T/128 fz;NzhU 

fq;fhdkyhNf 

,e;jpfh rk;gj; 

FzNrfu>

,y. 41> ngy;gpl;l 

g+nfhl

,y;iy fz;NzhU 

fq;fhdkyhNf kQ;Rs 

gphpajH\dp

,y. 204> bf;Nfhtpl;l> 

`p];nty;y> fphpe;jpnty.

jpfjp:12.01.2020   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 18Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/524/21 n[];kpd; 

nry;yN`th (jp.K. 

n[];kpd; ghy#hpa)

,y. 113/14> ehty 
tPjp> ENfnfhil

,y;iy gphpayhy; ge;JyNrd 

nry;yN`t

,y. 83> jq;fhiy tPjp> 

njtpEtu

jpfjp: 26.02.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/669 mj;JsNj[ 

rj;jkq;fs FzNrfu

,y. 51> Nghf`h 

nfhnly;y> tp`hu 

khtj;ij> vypnahl; 

tPjp> fhyp

,y;iy jprhehaf;f 

Kjpad;nryhNf 

FRkhtjp> jprhehaf;f

,y. 51> Nghf`h 

nfhnly;y> tp`hu 

khtj;ij> vypnahl; tPjp> 

fhyp

jpfjp: 16.02.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

`k;ge;Njhl;l khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 31Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/9477 nldp]; n\y;ld; 

md;l;uhNlh

,y. 20> 

itj;jparhiy tPjp> 

`k;ghe;Njhl;il

Mk; gpanud;[yp gu;dnll; 

md;l;uhNlh

,y. 20> itj;jparhiy 

tPjp> `k;ghe;Njhl;il

jpfjp: 25.02.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: `k;ge;Njhl;l khtl;l ePjpkd;wk;

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/267 fhzp`p mr;rp 

gj;jpud;Nd`yhNf 

jah Nrhk-

ghy fhzp`p 

mr;rp re;jfYk;> 

uj;jy;nfhl> fy;vypa

,y;iy tpf;fpukrpq;` 

Nrdhehaf;f yypjh 

gj;kpdp re;jfYk;> 

uj;jy;nfhl> fy;vypa

jpfjp: 31.03.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

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

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/682 fhhpathrk; khdhNf 

gparphp

,y. 309> V/5> 
k`hNkhju> fhyp

,y;iy fhhpathrk; khdNf jPf;\

hdp tpj;ah

,y. 309> V/5> 
k`hNkhju> fhyp

jpfjp: 22.03.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

mf;fiug;gw;W khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 01Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/15/2021 Kfk;kJ ,];khapy; 

Mjk;nyt;it> 

,y:182> [pd;dh tPjp> 

mf;fiug;gw;W - 05

Mk; Mjk; nyg;ig 

`kPDy;yh`;> 

,y:182> [pd;dh tPjp> 

mf;fiug;gw;W - 05

T/17/2022 nra;aJ ah$g; 

nksyhdh ahrPd; 

nksyhdh> ,y:146> 

gpujhd tPjp> 

ml;lhisr;Nrid

,y;iy nra;aJ ahf;$g; 

nksyhdh nra;aJ 

gh`pk; nksyhdh> 

,y:146> gpujhd tPjp> 

ml;lhisr;Nrid

jpfjp:2022.03.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mf;fiug;gw;W khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/10/22 yhy; b nky;> 

,y.490/1B> `t;nyhf; 

tPjp> nfhOk;G - 05

Mk; nkdpf; b nky;> 

,y.51/4> nrha;rh ghij> 

ghze;Jiw

DTS/12/2022 ypadNf yPyhtjp 

ngNuuh> ,y.100> 

nfh];tj;j tPjp> 

ehty> ,uh[fphpa

Mk; m`q;fk tpj;jhd 

Mur;rpNf ,e;Jdpy; 

[Ptd; rQ;ra> ,y.51> 

2Mk; tPjp> fygYtht> 

,uh[fphpa

DTS/19/20 ehdhaf;fhuNf Njhd 

rkPjh cjaq;fdP 

rkuehaf> 

,y.450/G> gyfk tPjp> 
fydpKy;y> mq;nfhl

,y;iy ehdhaf;fhuNf Njhd; 

rQ;rPt ep\he;j 

ehdhaf;fhu> ,y:55>  

rpj;uh xOq;if> 

nfhOk;G - 05

DTS/00026/22 ruj; Muhr;rpNf 

cg;ghyp Fkhurpq;f 

,y.148/1> gioa 

Nfhl;Nl tPjp> uh[fphpa

,y;iy [aGj;jpf J\pj;jd;[hyp 

tp[aFzth;jd 

Fkhurpq;f> ,y.148/1> 
gioa Nfhl;Nl tPjp> 

uh[fphpa

DTS 33/22 n[af;nfhb 

Muhr;rpNf Rkdyjh 

yPyh tzpf#hpa 

eP[af;nfhb> ,y.185> 

tyN`dj;j> gyfy;y> 

jpTyg;gpl;ba

Mk; tuu;\d gpurd;d 

tzpf#hpa> 166/2> 
vy;tpl;bfy khtj;ij> 

nghuy;y> nfhOk;G - 08

DTS/37/22 kpy;ytsNf re;jrphp 

tpf;fpukahuhr;rp 

my;yJ tpf;fpukhuhr;rp 

kpy;ytsNf re;jrphp> 

305> nfhOk;G 

tPjp> jpTy;gpl;ba> 

nghuy];fKt

,y;iy kpy;ytsNf J\hd; 

yrpj;j tpf;fpukahuhr;rp> 

305> nfhOk;G 

tPjp> jpTy;gpl;ba> 

nghuy];fKt

DTS/00041/22 tpjhd gj;jpuzNf 

FzNrd> 

,y.9/4, 5B> gFjp> 
vl;kz;ld; ghij> 

nfhOk;G - 05

,y;iy jPg;jp rhuq;f 

tpjhdgj;jpuz> 

,y.9/4, 5B> gFjp> 
vl;kz;ld; ghij> 

nfhOk;G - 05

DTS/51/22 [ath;jd nfhuyhNf 

yPyhtjp [ath;jd 

jpUkzj;Jf;F Kd; 

(ngNuuh) ,y.27yP> 

JkuhJt ngNjr> 

nty;yk;gpl;b

,y;iy gha#hpaNf cghyp jruj 

ngNuuh> 

,y.27yP> JkuhJt 

ngNjr> nty;yk;gpl;b

DTS/59/2022 N[hrg; khh;bd]; 

[Nfhjh> 83-1/1> 
epa+d;`hk; rJf;fk;> 

nfhOk;G - 13

,y;iy rkurpq;` Mur;rpNf 

rhe;jdp nrftpuj;d> 

83-1/1> epa+d;`hk; 

rJf;fk;> nfhOk;G - 13

DTS/60/22 FkhuJq;fNf       

\Pyh [auj;d> 

,y.546> 

ngsj;jhNyhf;f 

khtj;ij> nfhOk;G -8

Mk; Fkhhp fky; tpN[rphp 

my;yJ FkhuJq;Nf 

fky; ngh;zhe;J my;yJ 

FkhuJq;fNf Fkhhp 

fky; tpN[rphp> ,y:22> 

rd;wP mtd;a+> `hl;yp> 

Nyht; gPy;l;> nfd;l; DA3 
8DD> If;fpa ,uh[;[pak;

DTS/61/22 rg;wpdh a+#g;> 

,y.17/2> my;gpul; 

gpNs];> nfhOk;G - 03

,y;iy wPrh kf;nlhd; ,];iky; 

my;yJ kf;nlhd; 

,];iky; wPrh> ,y.17/2> 
my;gpul; gpNs];> 

nfhOk;G - 03

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

DTS/64/2022

,y.10> Rkq;fy 

khtj;ij> nfhOk;G 

- 08> fk;gy tLif 

n[hd; cghyp fpj;rphp 

nghd;Nrfh

,y;iy ,y.21/2> `Pkhy; 

nks;b]; khtj;ij> 

jh;kuj;d mtdpA> 

uhtjhtj;ij> nkhul;Lt. 

tPu`d;djpNf gj;uh 

re;jpufhe;jp nghd;Nrfh

DTS/00065/2022 re;jpuh epfhy; 

,uj;ehaf;f> ,y.209/1> 
fpUs tPjp> 

nfhOk;G - 05

Mk; ,e;jpuhzp b rpy;th> 

,y.209/1> fpUs tPjp> 
nfhOk;G - 05

T/67/22 nknuQ;rpahNf 

fpq;];yp j nfh];jh 

my;yJ nkhpd;ahaNf 

fpq;];yp j nfh];jh> 

,y.6> NrhkhNjtp 

gpuNjrk;> fpUsg;nghd 

mntd;A> 

nfhOk;G - 5

,y;iy nkhpQ;rpNf njhd; 

re;jpufhe;jp my;yJ 

nkhpQ;rpNf re;jpufhe; 

nfh];jh> ,y.6> 

NrhkhNjtp gpuNjrk;> 

fpUsg;nghd mntd;A> 

nfhOk;G - 5

DTS/00068/22 kUjhid> 2Mk; 

btprd; ,y.493y; 

trpj;J te;j 

,we;JNghd jahkdP 

rPjh Mjpn`l;b 

kw;Wk; rPjhjahkdP 

Mjpn`l;b vd;w 

ngahpy; cs;s 

jahkdP rPjh 

Mjpn`l;b kw;Wk; 

rPjh jahkdP 

Mjpn`l;b Mfpa 

ngaUila 

jahkdPrPjh re;jpuNrhk

Mk; If;fpa mnkhpf;f 

uh[;aj;jpy; vyghkh 

nkd;bNfhkphp> Myp];ld; 

tPjp> ,y: 124y; kw;Wk; 

jw;NghJ gj;juKy;y> 

ngytj;j B.gP.tpN[rpq;f 

khtj;ij> ,y.225/116 
,y; trpf;Fk; ikj;jphP 

re;jpuNrhk vd 

miof;fg;gLk; gpbgj 

Muha;r;rpNf ikj;jhP 

re;juNrhkh

DTS/00070/22 vl;tl; muk;gnty> 

,y.114/2V> 
myNf\;tu tPjp> 

mj;Jy;Nfhl;Nl> 

Nfhl;Nl

,y;iy N`khyp jh]; th;zGu> 

,y.159/1> myNf\;tu 

tPjp> mj;Jy;Nfhl;Nl> 

Nfhl;Nl

DTS/0071/17 Nfnfhl Muhr;rpNf 

vl;ntl;> ,y.6/8> 
M.V.ngNuuh khtj;ij> 

rpq;fhuKy;y> fsdp

Mk; mD\h fPjhQ;rypfhyNf> 

,y.6/8> M.V.ngNuuh 
khtj;ij> rpq;fhuKy;y> 

fsdp

DTS/72/2022 K`k;kl; K]e;jpg; 

\hpg; g+thl;> ,y:10/1> 
wp[;Nt gpNs];> 

nfhOk;G - 04

Mk; EUy; mU\pah g+thl; 

my;yJ K`k;kl; 

myhTjPd; EUy; 

mU\pah> ,y:10/1> 
wp[;Nt gpNs];> 

nfhOk;G - 04

DTS/73/22 itj;jpa.Rg;uha 

tpf;duh[h (kw;w 

ngah;) Rg;guha 

tpf;duh[h. 

mg;ghl;kd;l;> ,y.5/5> 
];NgNjhbah 

nurpld;]p];> ,y.109> 

`t;nyhf; ghij> 

nfhOk;G - 05

Mk; eNu\; tpf;duh[h 

,g;NghJ> ,y.12> 

Nk];bhpg;> 

n[ikfhg;Nyd;> 

(ngh];ld;) 

nk\\Pnrl;]; 

02/30> [dehaf 
Nrhryp\ FO muR 

cq;fSila mw;Nwhzp 

jj;Jtg;gj;jpuj;jpd; 

gpufhuk;> nfhOk;G - 05> 

fphpd;nyd;l; fhh;ld;];> 

,y.113/5> etfYtNf 

mrd;jtpuh[; ngNuuh

DTS/000079/22 Rkpj;uh gj;kyjh 

Fyuj;d my;yJ 

gpd;rh NjtNf 

Rkpj;uh> gj;kyjh 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.139> gs;sp tPjp> 

nfhOk;G - 02

,y;iy fy;fp];]NjtNf 

Fyuj;d> ,y.139> gs;sp 

tPjp> nfhOk;G - 02

jpfjp:2022.04.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/00082/22 tpN[rpq;f 

[ath;jdNf epky; 

ge;Jrphp [ath;jd> 

193/5> njy;f`tj;j> 

mq;nfhl

,y;iy etfKtNf FzrPyp 

ngNuuh>193/5> 
njy;f`tj;j> mq;nfhl

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

DTS/83/22
tof;F 

vz;/kuz 

rhrdk;

nu[pNdhy;l; 

ghyrpq;`k; jk;igah 

my;yJ nu[pNdhy;l; 

ghyrpq;fk; jk;igah> 

,y.38/3> vypNgd;f; 
tPjp> nfhOk;G - 05

,y;iy n[ukp RNte;jpud; 

ghy;uh[; jk;iga> 

,y.25/2> FzNrfu 

fhh;ld;];> ehty

DTS/107/21 N`hY gjpuNf ge;Jy 

fy;Njuh> ,y.502/71> 
jpk;gphpf];aha tPjp> 

ehuhN`d;gpl;l> 

nfhOk;G - 05

,y;iy j]ehafNf ,e;uhzp 

[arpq;f> ,y.502/71> 
jpk;gphpf];aha tPjp> 

ehuhN`d;gpl;l> 

nfhOk;G - 05

DTS/166/2021 nu];tpd; gPhp];> 

,y.102/4> fpJy;tj;j 
tPjp> nfhOk;G - 08

,y;iy Jrpj G];ghtyp 

xNgNrfu kWngah; 

Jrpjh G];ghtyp gPhp];> 

,y.102/4> fpJy;tj;j tPjp> 
nfhOk;G - 08

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

nfhOk;G 

,y. 

DTS/193/2020

fky;nfhl KjypNf 

fhe;jp cgNrd 

fky;nfhl> ,y.379/8> 
nrd;hpNdh typ> 

`pk;Gl;lhd tPjp> 

Ky;Nyhpaht> Gjpa 

efuk;

Mk; fky;nfhl KjypNf 

ehky; rpjj; fky;nfhl> 

,y.184/C> gs;spf;$l 

xOq;if> FlhGj;fKt> 

Ky;Nyhpaht> Gjpa efuk;

DTS/193/21 vtprgpa]; 

uzp nkz;b]; 

n`l;bahuhr;rpNf>

,y.122> fpd;];yp tPjp> 

nfhOk;G - 08

,y;iy nfl;bahuhr;rpNf N[hd; 

rprpu yre;j nkz;b];> 

,y.28> kPhpfk tPjp> 

ePh;nfhOk;G.

DTS/00210/2021 nkh`kl; [thj; 

nkh`kl; `pjhaj; 

rpj;fp ,yf;fk; 69/20> 
fyhepjp vd;.vk;.

ngNuuh khtj;j> 

nghuis> 

nfhOk;G -08

,y;iy 01.  nkh`kl;               

`\Pk; ,f;ghy; 

kWngah; mg;Jy; 

[thj; nkh`kl; 

,f;ghy;> ,yf;fk; 

62> ghd;]; ,lk;> 

nfhOk;G -07

02.  m`;kj; mg;yy; 

kWngah; m`kj; 

mg;yy; [thj;> 

,yf;fk; 20/44> 
ngahh;gPy;l; fhh;ld;> 

nfhOk;G - 08

DTS/00212/21 K`k;kl; m];kj; 

`h[p a+#g; Ngh[h> 

,y.105/A-4/1> fpuz;l; 

nurpld;];> ruzq;fu 

tPjp> nj`ptis

,y;iy K`k;kl; Mjpy; my;yJ 

K`k;kl; Mjpy; 

K`k;kl; m];kl;> 

,y.07> uh[gf;\ 

khtj;ij> N`hld; 

gpNs];> nfhOk;G - 07

DTS/00218/2021 Fyhk; `{ird; 

i\f; nkhrpdh myp 

i\f; mg;Jy;`{ird; 

my;yJ Fyhk; 

`{ird; nkhrpdhmyp 

mg;Jy;`{ird; 

my;yJ Fyhk; 

`{ird; i\f; 

nkhrpdh myp mg;Jy; 

`{ird; nkhrpdh 

myp mg;Jy;`{ird; 

my;yJ Fyhk; 

mg;Jy;`{ird; 

nkhrpdh myp 

mg;Jy;`{ird;> 

,y.76/16> Nrh;. 
mh;d];l; j rpy;th 

khtj;ij>

nfhOk;G - 03.

Mk; unld; mg;Jy;`{ird; 

Fyhk; `{ird; my;yJ 

unld; Fyhk;`{ird; 

mg;Jy;`{ird; my;yJ 

unld; Fyhk;`{irdrd; 

i\f; nkhrpdhmyp 

i\f; mg;Jy;`{ird; 

(jpUkzj;jpw;F Kd;dh; 

vR/(f)gyp)> ,y.76/16> 
Nrh;. mh;d];l; j rpy;th 

khtj;ij>

nfhOk;G - 03.

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;w 

tof;F 

,yf;fk; 

DTS/257/21

tJje;jphpNf 

ge;JNrd b my;tp]; 

my;yJ ge;JNrd 

b my;tp]; ,y.21> 

Rtp\{j;jhuhk tPjp> 

nfhOk;G - 06> kw;Wk; 

No.26, Grosvenor 
Crescent,Hillingdon, 
MIDDX UB10 9ER, 
United Kingdom

Mk; fpq;];yp Kdrpq;f 

my;yJ fpq;];yp mNgrphp 

Kdrpq;f> ,y.21> 

Rtp\{j;jhuhk tPjp> 

nfhOk;G - 06

re;jd b my;tp]; 

my;yJ tJje;jphpNf 

re;jd b my;tp];> 

,y.21> Rtp\{j;jhuhk 

tPjp> nfhOk;G - 06

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

DTS/280/21

QhdNrfuk; rhKNty; 

NerFkhh;> ,y.07> 

bNth]; xOq;if> 

nfhOk;G - 04

,y;iy t[puh Rjh;]dpFkhhp 

mjpfhhp> ,y.07> bNth]; 

xOq;if> nfhOk;G - 04

DTS/302/21 jq;fk;kh [fjy 

gpujhgd;> ,y.11/1> 
'L" njhFjp mur 

tPl;L njhlh;khb> 

gk;gyg;gpl;b> 

nfhOk;G - 04

,y;iy uhkypq;fk; ky;guhah;> 

tp];gypq;fk; RspGuk; 

Nkw;F RspGuk;> 

aho;g;ghzk;

DTS/307/21 cgee;j fPgpa 

gj;jpuz> ,y.594/1> 
ehty ghij> 

uh[fphpa

,y;iy JLtNf Njhd fkzP 

ngNuuh my;yJ JLtNf 

Njhd; fkzP gj;jpuz> 

,y. 594/1> ehty ghij> 

uh[fphpa

DTS/308/19 nyhf;FNfhdJt;tNf 

rPytjp ngNuuh> 

,y.453> ry;ky; cad 

tPjp> `pk;Gl;lhd 

Ky;Nyhpaht> GJefuk;

Mk; nty;y N`tNf ukzp 

re;jphpf;fh j rpy;th> 

,y.453/2> ry;ky; 
cad tPjp> `pk;Gl;lhd 

Ky;Nyhpaht> GJefuk; 

DTS/325/21 NtyhTjg;gps;is 

Fzj;Jq;fd;> 

vz;.17/9F> 
yhFU];lh> gioa 

tPjp> 1Mk; xOq;if> 

ehty

,y;iy Dr.mUs;ehjd; 

rptfdehjd;> vz;.451/56> 
Fzuj;d khtj;ij> 

jpk;gphpf];aha tPjp> 

nfhOk;G - 05

DTS/00398/21 jpU.me;Njhdp 

fpsud;]; Mde;jg;gh 

my;yJ jpU.md;udp 

fpsud;]; Mde;jg;gh

Mk; vyprngj; tpdp(f)gpwPlh 
Mde;jg;gh jpUkzj;jpw;F 

Kd; vyprngj; tpdp(f) 
gpwPl; ngh;dhe;JGs;Ns

,y.109> nghd;[Pd; 

tPjp> nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G - 13

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F ,y. 

DTS/335/21

yf;\;kd; fhkpdp 

Nrdhehaf;f> ,y.23> 

j nky; tj;j tPjp> 

nfh];tj;j> ehty

Mk; rpwpkd;jf;f epky; 

Nrdhehaf;f> ,y.23> 

j nky; tj;j tPjp> 

nfh];tj;j> ehty

khtl;l 

epjpkd;wk; 

nfhOk;G 

DTS/406/21

fdfuj;jpdk; 

rPtuj;jpdk;> 29> 

nfhl;lhQ;Nrid 

ghij> nfhOk;G -13

,y;iy fiythzp rPtuj;jpdk;> 

29> nfhl;lhQ;Nrid 

ghij> nfhOk;G -13

DTS/412/21 Nrhkhtjp jprhehaf;f> 

577/1> jyq;fk tlf;F> 
jyq;;fk

Mk; nyhFNfhdJtNf kJuh 

jkae;jp> ,y.69/4> XY 

,y;yk;> Ky;Nyhpah Gjpa 

efuk;> Ky;Nyhpah

DTS/414/21 RrPyh Fzuj;jpdk;> 

19/1> nrapd;l; ];Bgd; 

khtj;ij> uh[fphpa

Mk; n[adp uk;ah mkurpwp> 

,y.51> gPl;lh;rd; 

xOq;if> nfhOk;G - 06

jpfjp:2022.04.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/416/21 fpypq;ld; ep`hy; 

kpy;Nuha; nuhl;hpNfh> 

,yf;fk; 24/45> 
fhypq;f khtj;ij> 

tp[a FkhuJq;f tPjp> 

nfhOk;G -05

Mk; 1.  jpy;\hd; gPlh; epNuh\; 

nuhl;hpNfh ,yf;fk; 

135A> U`{DGu 

nuhgh;l; Fzth;jd 

khtj;ij> gj;juKy;y.

2.  =ad;j ,y;gh;l; 

Nrdhul;d 

,yf;fk;> 25/25> 
fhypq;f khtj;ij> 

tp[aFkhuJq;f tPjp>               

nfhOk;G -05

3.  njUdp Nk 

jpy;`huhnrha;rh 

(eP nuhl;hpNfh) 

,yf;fk; 31> ];Nld;yp 

mntd;A> Ngfd;N`k; 

BR36PV> If;fpa 
,uh[;[pak; (jdJ 

mw;Nwhzpahd 

jpy;`hd; gPl;lh; 

epNuh\; nuhl;hpNfh 

%ykhf)

DTS/419/21 khhpKj;;J gps;ts 

tre;jFkhh; my;yJ 

khtbahk; gps;ts 

tre;jFkhh;> ,y.34/12> 
N`fpj;j ghij> 

tj;jis

,y;iy rptfhkp tre;jFkhh; 

my;yJ itj;jpypq;fk; 

gps;ts rptfhkp> ,y.28> 

nghrd;tj;ij xOq;if> 

mSj; khtj;ij> 

nfhOk;G - 15

T/438/21 Njtug;ngUk 

Muha;r;rpNf rPjh 

Iuhq;fdp> ,y.394> 

cLKy;y>Ky;Nyhpaht

,y;iy nlhd; yf;\;kd; mEu 

khahJd;d> ,y.394> 

cLKy;y> Ky;Nyhpaht

DTS/440/21 [arpq;` Muha;r;rpNf 

fpshuh kNdh[h 

ntykpf;f ngNuuh> 

139/2> Mrphp gpuNjrk;> 

jyN`d khyNg

,y;iy [arpq;` Muha;rpNf 

mdpw;wh rhe;jdp ngNuuh> 

139/2> Mrphp gpuNjrk;> 

jyN`d khyNg

DTS/00441/21 nry;iyah fdfuj;dk; 

(kWngah;) nry;iyah 

fdfuj;dk; (kWngah;) 

Rthkp nry;iyah 

fdfuj;dk; (kw;Wk; 

NtW ngah;fspy;) 

Rthkp nry;iyah 

fhsp fdfuj;dk; 

,yf;fk; 46/12> 
ntypfltj;j tPjp> 

ehty tPjp> uh[fphpa

,y;iy fdfuj;dk; nkhprd; 

(kWngah;) fdfuj;jpdk; 

nkhprd;> ,yf;fk; 132-

V-1/1 FWe;Jtj;j tPjp> 
ehty tPjp> uh[fphpa

jpfjp:2022.04.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

jpUNfhzkiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 10Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/171/22 N`th tpjh;dNf 

[hdf;f m[pj;Fkhu> 

,y-203> fz;b 

tPjp> mgaGu> 

jpUNfhzkiy

,y;iy g;hPdp ejP\pah 

td;dpahur;rp> ,y-203> 

fz;b tPjp> mgaGu> 

jpUNfhzkiy

jpfjp:06.04.2022 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jpUNfhzkiy khtl;l ePjpkd;wk; 

fLtiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/776 tpf;fpukrpq;` 

Kjpad;nryhNf 

fUzhuj;d> 

,y.693/2/90, etfKt 

Rg;gh; rpw;wp uzy

Mk; tpf;fpukrpq;` 

Kjpad;nryhNf rhnkhl; 

`re;j tpf;fpukrpq;`> 

,y.53/593> gj;jpdpahtj;j> 
NghNu> mj;JUfphpa

T/795 ehky; gz;Lf;f 

vjphptPu fyg;gjp> 

F.117> 18 Mk; 

xOq;if> ,RUGu> 

khyNg

,y;iy Rjh;\dp Vg;gh 

nrdtpuj;d> F.117> 18 
Mk; xOq;if> ,RUGu> 

khyNg

fLnty 

ePjpkd;wk; 

T/813

NtuhqyNf njhd; 

Qhduj;jd> ,y.91/1> 
N`hf;fe;ju fpof;F> 

N`hf;fe;ju

,y;iy gdhnfhlNf ypadNf 

vl;yl; Nyy;rp ngNuuh 

vdpd; gdhnfhlNf 

ypadNf Vl;yl; Nyy;rp 

ngNuuh> ,y.91/1> 
N`hf;fe;ju fpof;F> 

N`hf;fe;ju

T/839 khynfhl fkNf  

tpNshhp my;yJ 

khy;nfhlfkNf 

ngyhhp FkhuNf 

my;yJ khynfhl 

fkNf tpNshhp 

FkhuNf> ,y-190/2> 
fygYtht tPjp> 

nfh];tj;j> 

gj;juKy;y

,y;iy epahy; uztPu>  

,y-192/2> fygYtht 

tPjp> nfh];tj;j> 

gj;juKy;y

jpfjp:2022.04.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/108/2021 vyglNf ruj;Fkhurphp> 

,y.Nf 7/4> NjtP.
jp.khb tPLfs;> 

khspfhtj;j> 

nfhOk;G - 10

,y;iy vyglNf Jrpj;j vuq;f> 

,y.108/07> fphpfpj;j> 
ntypNthpa

jpfjp:2022.03.02 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 15Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2366 N`th typKdpNf 

rprpuFkhu

,y;iy khjk;Ng fy;tLNf urpfh 

uzrpq;`> 183/4> nfhypd; 
fpwnrd;l;> fw;wd;fk 

,uj;jpdGhp

jpfjp:2022.04.04 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/157/2022 uztPuNf ee;jhtjp> 

,y.765/303> 
Nghjpuh[uhk 

khtj;ij> Njrpa 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

khspfhtj;j> 

nfhOk;G -10

,y;iy gpuhd;fpNf N`kre;jpu 

lhgNu my;yJ Gq;fpNf 

N`kre;jpu lhgNu> 

,y.131> vk;guYt tlf;F 

ntypnthpa.

jpfjp:2022.04.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

fk;g`h 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

T/142/22

ypadNf Gj;jpf rkpe;j 

[atPu> ,y.232/2> 
fphpy;yty> Ntgl

,y;iy E}Gh; mf;jh; ,y.07> 

`{Dgpba FWf;F tPjp> 

nfhk;gdpj;njU> 

nfhOk;G - 02

jpfjp:2022.04.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/405 mytj;jNf tpN[rphp> 

,y.75> fhyp tPjp> 

fSj;Jiw tlf;F

,y;iy mytj;jNf khydp> 

,y.75> fhyp tPjp> 

fSj;Jiw tlf;F

T/409 fUzhKdp ruj;re;jpu 

fUzhuj;d my;yJ  

fUzhKdp ruj;re;jpu 

rpyht fUzhuj;d> 

,y.153> fhyp tPjp> 

vj;jhfk> gahfy

,y;iy mfkhnghb fk;yj;Nf 

kNdhuQ;rdpNf 

Rth;zfhe;jp> ,y.153> 

fhyp tPjp> vj;jhfk> 

gahfy

jpfjp:2022.04.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/802 jy;Ng ypadNf 

nlhd; rhe;j 

tpN[re;jpu

,y. </338> 5Mk; 

xOq;if> ,RUGu> 

khyNg

,y;iy FUf;Fy 

Muha;r;rpy;yhNf [ae;jp 

re;jphpfh ehzaf;fhu

,y. </338> 5Mk; 

xOq;if> ,RUGu> 

khyNg

jpfjp: 05.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/5183/21 \h`y; `kPj; 

nkh`kl; mg;Jy; 

ryhk; my;yJ 

nkh`kl; mg;Jy; 

ryhk; ,y.33> ghj;jpah 

khtj;j> nj`ptis

,y;iy nkh`kl; ,k;uhd; ryhk;> 

,y.33> ghj;jpah khtj;j> 

nj`ptis

T/5232/21 nry;yj;Jiu 

rpjk;guehjd;> ,y.17A> 
tz;Nlh;Nth;l; gpns]; 

nj`ptis

,y;iy n[fjP];thp rpjk;guehjd;> 

,y.17A> tz;Nlh;Nth;l; 

gpns]; nj`ptis

T/5267/22 l;nuth; nrgh];bad; 

ngh;dhz;Nlh>

44> Nfhh;l;lNd 

mntd;a+> `hNuh 

nty;l;> kpby;nrf;];> 

If;fpa ,uh[;[pak;

,y;iy vl;dh tre;jhNjtp 

ngh;dhz;Nlh> fy;ahzp 

tPjp> ghkd;fil> 

nfhOk;G - 06

T/5278/22 N`th ty;fq;Nf 

jhpe;J epNuh\d;> 

,y.189V> Fthhp 

ghij> nj`ptis

,y;iy thrdh rj;Juq;fp 

tpjhdNf> ,y.189V> 

Fthhp ghij> 

nj`ptis

T/5281/22 R[hjh FKjpdp 

NjNte;jpuh my;yJ 

R[hjh FKjpdp 

tpkyuj;Nd> ,y.56> 

nky;tpyp ,y;yk;> 

nkhwl;Lnty;y 

nkhwl;Lt

,y;iy yypj; rTlhkzp 

NjNte;jpuh> ,y.38/2> 
= jk;khju ghij> 

,uj;kyhd

T/5286/22 eNlrgps;Ns ehkehjd; 

my;yJ eNlrg;gps;is 

ehkehjd; my;yJ 

eNlrg;gps;is 

ehkehjd; my;yJ 

eNlrg;gps;is 

etehjd; 14/6/1> 
ejP];uh[; NfhGuk;> 

36Mk; xOq;if> 

nts;stj;ij

,y;iy ehkehjd; R[Pt; my;yJ 

R[Pt;> 14/6/1> ejP];uh[; 

NfhGuk;> 36Mk; xOq;if> 

nts;stj;ij

T/5292/22 nkh`nkl; khh;yPd; 

my;yJ nkh`pBd; 

nkh`nkl; khh;yPd; 

my;yJ nkh`nkl; 

nkh`pjPd; kh;yPd;> 

,y.5> fhh;ky; ghij> 

nfhOk;G - 03

,y;iy nkh`nkl; ,\hk; 

nkh`nkl; kh;yPd; 

my;yJ nkh`nkl;  

,\hk;> ,y.97/2> 
`py;tPjp> nj`ptis

fy;fpir 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F 

T/5295/22

n`d;wp rhKNty; 

N[Rjhrd;> ,y.08> 

FWf;F tPjp> fy;fpir

,y;iy khyd; md;& N[Rjhrd;>  

,y.08> FWf;F tPjp> 

fy;fpir

T/5297/22 nlhd;; ul;zghy 

mj;jgj;J> ,y.10> 

rphpky; khtj;ij> 

Fthhp ghij> 

nj`ptis

,y;iy nlhd; nuh\hd; 

,e;jpf;f mj;jgj;J 

my;yJ  nuh\hd; 

,e;jpf;f> ,y.10> rphpky; 

khtj;ij> Fthhp ghij> 

nj`ptis

T/5298/22 nkhhPd; jahuj;d 

my;yJ 

nfhl;Lnfhnly;y  

N`uj; 

Kjpad;nryhNf 

nkhhPd; ,uj;ehaf;f> 

,y.71b> `Yjhnfhl 

ghij> fy;fpir

,y;iy nu`hd; nldp]; 

ypadNf> ,y.71b> 

`Yjhnfhl ghij> 

fy;fpir

T/5301/22 rpq;` gpujhg;g uq;Nf 

gz;lhu td;dpehaf;f 

Kjpahd;nryhNf 

R[hjh  gj;kpdp 

Fkhhp`hkp 

jp.K.rpq;`g;gpujhg;g 

uq;Nf gz;lhu 

td;dpehaf;f 

Kjpad;nryhNf 

R[hjh gj;kpdp 

Fkhhp`hkp 

td;dpehaf;f 

jp.K.rpq;`gpujhg;g 

uq;Nf gz;lhu 

td;dpehaf;f 

Kjpad;nryhNf 

R[hjh gj;kpdp 

Fkhhp`hkp 

td;dpehaf;f 

(jp.K.R[hjh 

td;dpehaf;f)> 

,y.56> kbNf eh`pkp 

khtj;ij> k`ufk

,y;iy Kj;Jf;Fkhuz 

tfahuhr;rpNf \hfP\hdp 

m`pd;r Kj;JFkhud> 

,y.56> kbNf eh`pkp 

khtj;ij> k`ufk

T/5302/22 gpauj;d 

Kj;Jf;Fkhuz 

(jp.K.Kj;Jf;Fkhu tf 

Muha;r;r;rpNf gpauj;d> 

,y.56> kbNf eh`pkp 

khtj;ij> k`ufk

,y;iy Kj;Jf;Fkhuz 

tfahuhr;rpNf         

\hNf\hdp m`pd;r 

Kj;Jf;Fkhuz> ,y.56> 

kbNf eh`pkp khtj;ij> 

k`ufk

T/5309/22 cghyp ep`hy; 

gs;spaFU> ,y.99> 

`k;ld; xOq;if> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

Mk; fhQ;rdh fazp 

tpN[Nrfu (jp.K. 

gs;spaFU) ,y.99/2> 
`k;ld; xOq;if> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

T/5319/22 af;Fgpl;baNf rpwPkh 

rhtpj;jphp ypadNf 

(jp.K. gpaNrd 

my;yJ rpwPkh 

rhtpj;jphp ypadNf)> 

,y.27V> R[hjh 

khtj;ij> fSNghtpy> 

nj`ptis

,y;iy nfs\pdp bNd\pf;fh 

ypadNf>  ,y.27V> 

R[hjh khtj;ij> 

fSNghtpy> nj`ptis

jpfjp:2022.04.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk; 

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/285 fg;Guhy;yhNf 

mg;G`hkp 

kpy;yd;nfhl my;yJ 

kpy;yd;nfhl 

Nrdhehaf;f 

uhy;yhNf  

mg;G`hkp 

kpy;yd;nfhl> 

vypngd;l; tpNy[;> 

nkhynfhl

Mk; Mde;j mNguj;d gz;lh 

kpy;yd;nfhl nkhynfhl> 

Nffhiy

jpfjp: 2022.04.01  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Nfhfiy khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

b.B.v];

23/22
ghujf;fhu nfju 

jahuj;d

,y. 233/5> 
utd;,jy> 

gpypkj;jyht

,y;iy ghy#hpa Mur;rpyhNf 

yf;\pfh =khyp jahuj;d

,y. 233/5> utd;,jy> 
gpypkj;jyht

jpfjp: 2022.04.01  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

Fspahgpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/814 jp]hehaf;f 

Kjpad;NryhNf 

re;jpuNrfu 

nghuSntt> 

,Yf;N`d

Mk; jp]hehaf;f 

Kjpad;NryhNf 

[ae;jp jp]hehaf;f 

nghuSntt> ,Yf;N`d

jpfjp: 2022.03.25  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Fspahgpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1460/21 tpN[uj;d 

k`tpjhndyhNf 

epky;rphp [ath;jd

,y. 358> nfhOk;G 

tPjp> Gtf;gpl;ba

Mk; KJkpzp epy;kpzp 

jkae;jp j rpy;th 

my;yJ KJkpzp 

epy;kpzp rpy;th

,y. 358> nfhOk;G tPjp> 

Gtf;gpl;ba

jpfjp: 2022.04.05  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;

nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/436 n`hufl tpjh-

dyhNf nghb 

gz;lhu tp[ajpyf;f

,y. 48/vg;> nfj;rphp 
fhh;ld;];> n`huz 

ghij> N`hfe;ju 

njw;F> nf];ght

,y;iy thrdh fhaj;jphp 

#hpaahuhr;rp

(jp.K. n`hufl 

tpjhNdyhNf thrdh 

fhaj;jphp tp[ajpyf;f)

,y. 48/[p nfj;rphp 
fhh;ld;]; n`huz 

ghij> N`hf;fe;ju 

njw;F> nf];ght

T/441/2022 fhe;jp nrNduj; 

tPurpq;`

,y. 80> muypa 

caz khj;Njnfhl> 

nghy;f];Xtpl;l

,y;iy nyhf;F GYf;Fl;b 

uhyyhNf re;Juq;f 

ngNuuh>

,y. 80> muypa 

caz> khj;Njnfhl> 

nghy;f];Xtpl;l

T/442 jp]hehaf;f 

Kjpad;ryhNf 

,e;jpuhzp 

jp]hehaf;f 

`ke;nfhl

32> MHkp `t;rpq; 

tPlikg;Gj; jpl;lk; 

Jk;Nghtpy 

gpypae;jy

,y;iy Gtdp rhUfh `ke;nfhl

32> MHkp `t;rpq; 

tPlikg;Gj; jpl;lk; 

Jk;Nghtpy gpypae;jy

T/443 ruj;Fkhu NghuNf

,y. 228/vt; 
tst;tj;j gz;lhufk 

ghij> nf];ght.

,y;iy gh];Ld; NfhwNs 

Muha;r;rpNf RdPjh

,y. 228/vt; tst;tj;j> 
gz;lhufk ghij>

nf];ght

T/447 td;dFtj;j tLNf  

Rud;[d; epNyd;jpu 

ngNuuh

,y. 53/10> gphpah 
khtj;ij> kFYJ}t> 

gpypae;jiy

,y;;iy rhfhpfh gphpajh;rpdp 

gpd;dJ}t

,y. 53/10> gphpah 
khtj;ij> kFYJ}t> 

gpypae;jiy

jpfjp: 2022.04.07 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7914 tPuth;jd n`l;ba 

Muha;r;rpNf fhkpdp 

fpj;rphp tPuth;jd

,y;iy ,uj;ehaf;f KjypNf 

ky;ypfh FRk;yjh 

,uj;ehaf;f

,y. 3/1> klfy;y ghij> 

uk;Ng khvypa

jpfjp: 2022.03.23 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 20Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/927 nknud;ndNf [aehj; 

yf;nrd; re;jphp 

ry;fhNlh> ,y.62 

j nrha;rh tPjp> 

uhtjhtj;j> nkhwl;Lt

,y;iy jrehaf;f 

Kjpahd;nryhNf vue;jjp 

Rth;dpf;f nkdpf;Nf 

ry;fhNlh> ,y.62 j 

nrha;rh tPjp> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt

T/931 fypk;Gu fkuhsyhNf 

gj;kFkhu> ,y.202> 

gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> fl;Lngj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy tPul;ld yPyhtjp 

nkz;b];> ,y.202> 

gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

fl;Lngj;j> nkhwl;Lt

jpfjp:2022.03.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

b.B.v];. 
DTS 08/22

jkpj; MNyhf 

ntj;jrpq;`> 

,y.436/C> g`y 

<hpafk> Nguhnjdpa

,y;iy kdJq;f gz;lhu 

Kjpahd;N]yhNf 

Rjh;\dp eadh Fkhhp 

kdJq;f> ,y.436/
C> g`y <hpafk> 

Nguhnjdpa

DTS/18/22 fyfth tpjhNdyhNf 

nfjumg;Jy; yjPg; 

nkh`kl; mdP];> 

,y.293/1> kltiy 

tPPjp> fLf];njhl;l

,y;iy mg;Jy; ryhk; ghPjh rpwPd; 

,y.115> md;lh;rd; tPjp> 

fSNghtpy> nj`ptis

jpfjp:2022.03.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 21Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/929 th;zFy 

tz;zf;ftj;j 

tLNf ypd;gphp 

Nlhrd; vg;uh`pk; 

ngh;zhz;Nlh my;yJ 

tz;zf;Ftj;j tLNf 

ypd;gphp Nlhrd; 

ngh;zhz;Nlh my;yJ 

tz;zf;Ftj;j 

tLNf ypd;gphp 

Nlhrd; vg;uh`pk; 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.34/10> 5Mk; 

xOq;if jh;kuj;d 

ghij> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy tp[pjh ehkyp 

ngh;zhz;Nlh> ,y.34/10> 
5Mk; xOq;if jh;kuj;d 

ghij> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt

jpfjp:2022.03.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/933 `j;juypaj;jtj;j 

nfju gj;krphp> ,y.01> 

g`y ,jpngj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy nry;yg;ngUkNf ukzp 

ngh;zhz;Nlh>  ,y.01> 

g`y ,jpngj;j> 

nkhwl;Lt

T/937/2022 RNdj;uh 

jkae;jp my;tp]; 

(jp.K.[aNrfu) 

,y.58/7> Vh;d];l; 

gpuNjrk;> yf;rgjpa> 

nkhwl;Lt

,y;iy yyd Jkpe;j my;tp];> 

,y.58/7> vh;d];l; 

gpuNjrk;> yf;rgjpa> 

nkhwl;Lt

jpfjp:2022.03.18 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/935/2022 gpgpNy tpN[$d; 

N`uj; 

Kjpahd;nryhNf 

hpf;fphp gz;lh> ,y.6> 

[ath;jd mntd;A 

mq;Fyhd> nkhwl;Lt

,y;iy gpgpNy tpN[$d; N`uj; 

Kjpahd;nryhNf ee;jd 

gpgpNy> ,y.6> [ath;jd 

mntd;A mq;Fyhd> 

nkhwl;Lt

T/936/22 ypz;lKyNf vg;uhTk; 

\hky; bYf; b 

rpy;th> ,y.241> 

Gjpa fhyp tPjp> 

nkhwl;Lnty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy ghykz;ljpNf uQ;rdp 

gpujPg;gpf;fh ngh;zhz;Nlh> 

,y.241> Gjpa fhyp 

tPjp> nkhwl;Lnty;y> 

nkhwl;Lt

jpfjp:2022.03.23 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L [{d; khjk; 20 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/278 [aNrfu Rgrpq;` 

Muha;r;rpNf 

Rre;j [ath;jd> 

,y.65> fyl;Ltht> 

fynfbN`d

Mk; [aNrfu Rgrpq;` 

Muha;r;rpNf MNa\h 

tpy;ypak; jkae;jp> 

,y.58/2> uj;kNy> 
fyl;Ltht> fynfbN`d

jpfjp:2022.03.23 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

`k;ghe;Njhl;l khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 13Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/11/22 jy;ghtpy tpjhd 

fq;fhdk;Nf [fj; 

rkurpq;f> ,y.306/3> 
tyhttj;j> 

gl;lfpu khkly> 

mk;gyd;njhl;l

,y;iy jk;kpfh j`ehaf;f> 

,y.320/3> fy;nty 
ngufk> mk;gyd;njhl;l

jpfjp:2022.03.12 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `k;ghe;Njhl;il khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/680 \pk;yh `{nrapd; 

,y.42> kj;jpa njU> 

Nfhl;il> fhyp

,y;iy nkh`pBd; gpuhrj; 

`Pirapd;> ,y.42> kj;jpa 

njU> Nfhl;il> fhyp

jpfjp:2022.03.16 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

vk;gpypgpl;ba  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L [{d; khjk; 22 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/36/2022 jpTynfhl fkNf 

n`d;hp> gd;ry ghij> 

[hj;Jq;fe;j> 

cs;spJ}tht> 

nfhnyhd;d

Mk; tyfg;G nfhlNf 

Rkpj; gd;rd ghij> 

[hJq;fe;j> 

cs;spJ}tht> 

nfhnyhd;d

jpfjp:2022.03.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; vk;gpypgpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

Utd;nty;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 17Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/20 NfthayhNf 

cg;Gs; mDurpwp> 

V/405/4> Nthfy 
tPjp> kj;jknfhl> 

fd;de;njhl;l

,y;iy njhlk;Ng kdd;dyhNf 

ghf;fpah = KJkhyp> 

V/405/4> Nthfy 
tPjp> kj;jknfhl> 

fd;de;njhl;l

jpfjp:2022.03.23 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Utd;nty;y khtl;l ePjpkd;wk; 

g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 17Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/127 ud;ndj;jpNf ghypj;j 

mkurphp gPhp];> 

,y.148> Nghf`htj;j> 

fphpe;jpnty

,y;iy rfyts;sp mr;rhhpNf 

mD\h Fkhhp 

fUzhuj;d> ,y.148> 

Nghf`htj;j> 

fphpe;jpnty

jpfjp:2022.03.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 20Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1469/22 Mur;rpy;yha eJz; 

yf;`pU uj;dNrfu> 

,y.512V> NghjpkYt> 

gufLt

,y;iy Mur;rpy;yha uj;dNrfu> 

,y.512V> NghjpkYt> 

gufLt

jpfjp:2022.03.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk; 

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 21Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7913 ,uhkrhkp 

nry;yg;ngUkhs; 

fhe;jp ku Miy 

gq;nfhy;y re;jp 

,g;ghfKt

,y;iy ,uhkd; fhe;jp kzp 

my;yJ ,uhkd; fhe;jpkjp 

my;yJ ,uhkd; fhe;jpkjp 

nry;yg;ngUkhs;> fhe;jp 

ku Miy> gq;nfhy;y 

re;jp> ,g;ghfKt

T/7915 fkuhyyhNf mN\

hf;fh rpwpyhy; 

mkurpq;` 

gl;lyPatj;j> 

n`hz;nly;y> 

nkl;bFk;Gu

,y;iy khu gj;jpuNf 

tp[pj;jhFkhhp 

uzrpq;` gl;lyPatj;j> 

n`hz;nly;y> 

nkl;bFk;Gu

jpfjp:2022.03.18 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk; 

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7910 nkhn`hkl; `rPk; 

nkhn`hkl; wprhd;

,y;iy gp];Uy; yhgPh; ghj;jpkh 

gh`;kplh> ,y.16> Nyf; 

tPjp> njypafd;d> 

FUehfy;.

jpfjp:2022.03.17 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk; 
fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/402 cll;ba;tsNf R[pj; 

tre;j [arpq;`hfk 

`yffe;jtpy gahfy

,y;iy kd;dkuf;fy;Nf ehad 

rhe;jdp FNu> rpq;`hfk>  

`yffe;jtpy gahfy

jpfjp:2022.03.22 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2477/20 nlhd; kDnty;Nf 

Ngh;b gj;krphp> 

,y.520/36> 
tpdhayq;fhu 

khtj;ij> 

fNylhLnfhl> 

n`huz

,y;iy ky;ypfh Fkhurpq;`> 

,y.520/36> tpdhayq;fhu 
khtj;ij> fNylhLnfhl> 

n`huz

T/3710/2022 fSNghtpyNf 

Fzghy my;yJ 

fSNghtpyNf nlhd; 

Fzghy> ,y.33<> 

k`hNfhzJt> 

nkhnuhe;JLt

,y;iy fSNghtpyNf 

fUzhuj;d> 

,y.9> ntypf;fs> 

nghf;FZtpl;l

jpfjp:2022.03.23 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; n`huz khtl;l ePjpkd;wk; 

rhtfr;Nrhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

rhtfr;Nrhp 

khtl;l 

ePjpkd;w 

tof;F 

,yf;fk;:

 T/22/22 
(jj;Jtk;)

tpdhrpj;jk;gp 

fNzrypq;fk; kPrhiy 

fpof;F kPrhiy

,y;iy fNzrypq;fk; 

NahNf];thp kPrhiy 

fpof;F kPrhiy

jpfjp:2022.03.22 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; rhtfr;Nrhp khtl;l ePjpkd;wk; 

gz;lhunty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

PRO/146 n`ypd; yypjh 

njNurh j rpy;thzp 

vy;yhty

Mk; `g;Gnfhl ud;nfhj;yhNf 

Ngh\pj;j gpukuj;d> 

,uz;lhk; xOq;F> 

Nrdhehaf;f khtj;ij> 

ehty

jpfjp:2022.03.15 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/940/22 tl;NlhU je;jphpNf 

=yhy; mnyf;]; 

ngh;zhd;Nlh

16/56> nfhusty;y> 
nkhwl;Lt

,y;iy nry;yg;ngUkNf mRe;jh 

re;jpuhzp ngh;zhd;Nlh

16/56> nfhusty;y> 
nkhwl;Lt

jpfjp: 01.04.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/148/22 nguKd fkNf Nlhdh 

i`\pe;j; eph;ky;> 

,y.299V> gj;j`htj;j 

ghij> Nghyj;j> 

fNdKy;y

,y;iy Nghg;Ng Muha;r;rpNf 

nlhd; epAld; gPypf;];> 

,y.299V> gj;j`htj;j 

ghij> Nghyj;j> 

fNdKy;y

jpfjp:2022.03.30 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/3694 n`l;bfq;fhdd;Nf 

m[pj; Nuh`z 

my;yJ 

n`l;bfq;fhdk;Nf 

m[pj; Nuh`z 

ngNuuh> ,y.130/b/2> 
[ae;jp khtj;ij> 

n`Ndfk> 

nghf;FDtpl;l

,y;iy fq;fhdkyhNf rphpahzp 

jk;kpf;f my;tp];> 

,y.130/b/2> [ae;jp 
khtj;ij> n`Ndfk> 

nghf;FDtpl;l

jpfjp:2022.03.29 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; n`huz khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/529 ruj; N`t fz;lk;gp> 

,y.95> = jh;kuhk 

khtj;ij> Nfhl;il> 

khj;jiw

,y;iy N`th fl;Lg;nghj;jNf 

G\;gh uk;ayjh> ,y.95> 

= jh;kuhk khtj;ij> 

Nfhl;il> khj;jiw

TS/531 jah jh;kjhr> ,y.103> 

uh`{y ghij> 

khj;jiw

Mk; mUkg;ngUk 

nfhbj;Jtf;F 

Muha;r;rpNf Rjj;> ,y.32> 

fpj;Jnty> gd;ry ghij> 

khj;jiw.

TS/550 m`kl; ngNuh]; 

`gPy;> ,y.88> Rtuh[; 

ghij> ,rBd; efh;> 

khj;jiw.

,y;iy ghj;jpkh \hk;ypdh 

rhypk;> ,y.88> Rtuh[; 

ghij> ,rBd; efuk;> 

khj;jiw.

TS/555 rhj;J}h; fkydp 

cf;tj;j ypadNf> 

'ly;y];" `pl;lhba 

fpof;F> khj;jiw

,y;iy Utpd; uzrpq;` 

nfhbj;Jtf;F> ,y.27> 

Nuyz;l; Gifapuj 

epiya tPjp> khj;jiw.

TS/558 kpy;yp 

tpjhuzgj;juKy;y 

[ae;jpGu> ,y.6> 

neYk; khtj;ij.

,y;iy Nuh`pj;j rphpky; 

tpj;jhuz gj;juKy;y> 

[ae;jpGu> ,y.6> neYk; 

khtj;ij.

TS/561 gpl;btfkNf Rkpj; 

Nuhfd> 36A> 
mdfhhpf jh;kghy 

khtj;ij.

Mk; rh;rd; khlt fkNf> 

36A> mdfhhpf jh;kghy 

khtj;ij.

TS/562 Rjk;Ng vbg;gpypNf 

re;jpurphp> ,y.82> 

nkjghu> ntNynfhl> 

khj;jiw

,y;iy N\hgh uQ;rdp rkutpf;uk 

ypadNf my;yJ 

N\hgh uh[dp rkutpf;uk 

ypadNf> ,y.82> 

nkjghu> ntNynfhl> 

khj;jiw

TS/564 k`htpjhdNf 

tpdpl;yh fpshhpngy; 

tPu#hpa> 

jp.K.Fyjpyf;f> 

,y.21> gpuTd;]; `py;> 

khj;jiw

Mk; Mde;j tPu#hpa> ,y.21> 

vypafe;j> khj;jiw

TS/565 Etd; rhkpe;j 

Vf;fehaf;f> ,y.467> 

guhf;fpuk ghij> 

gGuz> khj;jiw

,y;iy NjEtu `d;djpNf 

epNuh\dp>  ,y.467> 

guhf;fpuk ghij> gGuz> 

khj;jiw

jpfjp:2022.03.30 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/792 fSMuha;r;rpNf 

Njhd; khydp 

jh;kyjh my;yJ 

fSMuha;r;rpNf 

khydp jh;kyjh> 

,y.56> fe;jtj;j 

ghij> jyq;fk 

njw;F> gj;juKy;y

Mk; nrndtpuj;d 

Kjpad;nryhNf rkd; 

nrndtpuj;d> ,y.288/2> 
rkq;fpGu> jytj;Jnfhl

T/842 Nfhuy;yhNf ];lhd;yp 

kypf];Ng my;yJ 

NfhuNyNf ];lhd;yp 

kypf];Ng> ,y.362/3> 
5Mk; xOq;if 

ee;jrhu khtj;ij> 

N`hf;fe;ju tlf;F

,y;iy n`l;b Muha;r;rpNf 

N`kyjh gPhp];>  

,y.362/3> 5Mk; xOq;if 

ee;jrhu khtj;ij> 

N`hf;fe;ju tlf;F

T/853 kapyd;Nf fkyhtjp> 

,y.151/5> gf;kPf`h 

ghij> NghNu> 

mj;JUfphpa

,y;iy kapyd;Nf yf;\;kd; 

[auj;d> ,y.603/1> 
eph;gyhtj;j> nfhunjhl;l> 

fLnty

T/856 gl;NlnghyNf yhy; 

Fzuj;d ngNuuh> 

,y.34> kp`pe;J 

khtj;ij> khyNg

,y;iy gl;NlnghyNf netpy; 

[auj;d ngNuuh> 

,y.206/1> nfh];tj;j> 

jyq;fk

fLtiy 

khtl;l 

ePjpkd;wj;jpd; 

,yf;fk; 

T/859

kphpafy;yNf njhd; 

g;ukPu epNuh]; 

kphpafy;y vDk; 

kphpafy;yNf njhd; 

g;ukPu epNuh];> 

,yf;fk; 

60/gP> mk;gf`nty> 

njbfKt> uzhy

,y;iy [arpq;`Nf gpFdp 

cNgd;e;uh [arpq;f> 

,yf;fk; 

144/V> kpy;yf];Ky;y> 

mfytj;ij

jpfjp:2022.03.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/53/2021 uj;dkhyyh ,Ufy; 

gz;lhuyhNf gpajhr 

144/CEB uz;Kj;J 

caz> guf;fe;njdpa> 

,k;Gy;nfhl

,y;iy etuj;d Kjpad;nryhNf 

fy;ahzp etuj;d> 

144/CEB uz;Kj;J 

caz> guf;fe;njdpa> 

,k;Gy;nfhl

T/59/2021 uztPu Muha;r;rpNf 

cj;gy re;jkhyp> 

,y.139> fz;b tPjp> 

fltj;j

,y;iy uztPu Muha;r;rpNf 

`rpj;j faz[pj;> 

,y.139> fz;b tPjp> 

fltj;j

T/83/2021 fSahuhr;rpNf 

rPjh Fkhhp`hkp> 

,y.484/11> Nguf]; 

re;jp> gpafk

,y;iy gzd;fs ypadNf 

rPf;Fkh\ jpypdp 

ypadNf> ,y.484/11> 
Nguf]; re;jp> gpafk

T/101/2021 gpl;ba Muha;r;rpNf 

nlhd; Rjj; gphpj;jp 

nlhd; gpl;ba 

Muha;r;rp> ,y.102/b/1> 
#hpaghYt> fltj;j

,y;iy N`tkhdNf jahtjp> 

,y.521/3> Njthy ghij> 

,`y gpad;tpy> fltj;j

jpfjp:2022.04.11 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/143/22 fbfKt gj;jk;gpl;ba> 

uGf;fz> ghyp`htld 

netpy; k`pe;j 

Fzjp];]

,y;iy ghyp`htlzNf khydp 

khndy; brhehaf;f ,y. 

433/2/1/vk; typgpy;yht> 
fNdKy;y

jpfjp:2022.03.31 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1451/21 Rg;`htPuNf uQ;rpj; 

Vh;t; la];

493> i`nyty; 

tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

,y;iy Rg;`htPuNf kN`e;jpu 

[ayj; la];

,y. 170/1> gioa 

nf];ght ghij> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

T/1463/21 tpjhdNf Nlhdh 

ehdhtjp jpyfuj;d 

my;yJ tpjhdNf 

Nlhdh N`khtjp 

my;yJ ehdhtjp 

my;yJ ehdhtjp 

jpyfuj;d

,y. 4> lgps;A.vk;.gp. 

[ath;jd khtj;ij> 

nghuy];fKt

,y;iy mj;JUypadNf jPghy; 

[ak;gjp jpyfuj;d

,y. 4> lgps;A.vk;.gp. 

[ath;jd khtj;ij> 

nghuy];fKt

T/1497/21 njGtd Muha;r;rpNf 

uQ;rpj; Mde;j 

fUzhjhr

,y. 611/1> nfhlfk> 
N`hkhfk

,y;iy tPuf;$d; Kjpad;nryhNf 

\pahkh gphpaaq;fdp 

tPuf;$d;

,y. 611/1> nfhlfk> 
N`hkhfk

T/1500/21 gpNukh Rkzjp];] 

tPug;ngUk 

mj;JNfhus

,y. 44/1> uh[h 
khtj;ij> kphp`hd 

ENfnfhl

Mk; gphpahd; Jkpe;j 

tPug;ngUk mj;JNfhus

,y. 44/1> uh[h 
khtj;ij> kphp`hd ENf-

nfhl

T/1501/21 rhh;y;]; tpN[tpf;uk 

Fzth;jd

,y. 11/1> 3Mk; 

xOq;if> Rgj;uhuk 

ghij> ENfnfhl

,y;iy Utd; epye;j tpN[tpf;uk 

Fzth;jd

,y. 11/1> 3Mk; 

xOq;if> Rgj;uhuk 

ghij> ENfnfhl

T/1504/2021 kphpfhsNf rd;[Pt 

epNuhrd ngNuuh

,y. 217/A> nfhOk;G 

ghij> jpTyg;gpl;ba> 

nghuy];fKt

Mk; tPug;ngUk Mur;rpNf 

mryh epyhdp j rpy;th

,y. 288/1> D/1>
Jk;Nghtpy ghij> 

NghFe;ju> gpypae;jy

T/1506/22 Nfhl;Nlnfhl k`h 

tpjhneyNf r[pj;j 

jD\;f;f my;yJ 

Nfhl;Nlnfhl 

k`htpjhdyNf 

r[pj;j jD\;f;f

,y. 700/1> 
vk;gpytj;j ghij> 

nghuy];fKt

,y;iy hpFNy Kjpad;nryhNf 

nfsry;ah tp[ahq;fp 

jPgpf;fh Qhdjpyf;f 

my;yJ hpFNy 

Kjpad;nryhNf 

nfsry;ah tp[ahe;jp 

jPgpf;fh Qhdjpyf;f

,y. 700/1> vk;gpytj;j 
ghij> nghuy];fKt

T/1518/21 tpN[rpq;` 

Muha;r;rpNf nlhd; 

N`krphp tpN[rpq;`

,y. 4> &grpq;` 

khtj;ij> ENfnfhl

Mk; Nyf;fk;trk; aNrhyjh 

re;jpugpugh tpN[rpq;` 

(jp.K. mkurphp 

FNdth;njd) my;yJ 

aNrhyjh re;jpugpugh 

tpN[rpq;`

,y. 4> &grpq;` 

khtj;ij> ENfnfhl

T/1519/2021 fftl;l Nfhws 

rkuf;nfhbNf 

,e;jpf;f rk;gj; ngN-

uuh

,y. 54/V> gphptpd 
ghij> nghuy];fKt

,y;iy fftl;l Nfhwhs 

rkuf;nfhbNf etPd; 

jD\;f;f ngNuuh

,y. 54/V> gphptpd ghij> 

nghuy];fKt

T/1523/21 fkNf fy;ahzuj;d 

[pdrphp ngNuuh

,y. 58/23> tPu 
khtj;ij> njghdk> 

gd;dpg;gpl;ba

,y;iy fkNf tpe;jpah urQ;fpfh

,y. 58/23> tPu khtj;ij> 

njghdk> gd;dpg;gpl;ba

T/1532/21 ehTs;sNf Ia;iud; 

ngNuuh my;yJ 

ehTs;sNf va;iud; 

ngNuuh my;yJ 

ehTs;sNf Ia;iud; 

ngNuuh my;yJ 

ehTsNf Ia;iud; 

ngNuuh

,y;iy ehTs;sNf rpe;j jkae;jp 

ngNuuh

,y. 64/1> md;lh;rd; 

ghij> fSNghtpy> 

nj`ptis

T/1547/22 [arpq;` ypad 

fkNf fky; 

[arpq;` my;yJ 

[arpq;` ypNl 

nfnju fky; 

[arpq;`

,y. 07/b1> [ae;jp 
gpuNjrk;> Ntu`u> 

nghuy];fKt

,y;iy td;dp Muha;r;rp 

fq;fhdk;Nf [ae;jp gph-

pahp];>

,y. 07/b1> [ae;jp 
gpuNjrk;> Ntu`u> 

nghuy];fKt

T/1549/22 rPjh Nehh;kh 

ghh;nrd;ngf;

,y. 9> 3Mk; 

xOq;if> 

Rgj;jpuhuhk ghij> 

fq;nfhltpy> ENf-

nfhl

,y;iy ngdbf;l; tpy;ypak; 

ghh;nrd;ngf;>

,y. 9> 3Mk; xOq;if> 

Rgj;jpuhuhk ghij> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

T/1553/22 g`ytj;JNf 

gj;krphp ngNuuh

,y. 4/30 Mde;j 

ghypfh khtj;ij> 

10Mk; xOq;if> 

gpl;lNfhl;il

,y;iy `g;Gahuhr;rpNf rPjh 

Iuhq;fdp ngNuuh

,y. 4/30 Mde;j ghy-

pfh khtj;ij> 10Mk; 

xOq;if> gpl;lNfhl;il

T/1557/22 jyf`tj;j fk; 

MrhhpNf rphpNrd

,y;iy jyf`tj;j fk; 

MrhhpNf rkd;jp epy;kpdp

34/01> Nud;jtj;j khtj;j> 
nghuny];fKt

T/1563/22 fhy;yNf Nrhkghy

,y. 221> ENfnfhl 

ghij> ngg;ypahd> 

nghuy];fKt

,y;iy nyhf;FNf Nlhdh 

jpyftjp

,y. 221> ENfnfhl 

ghij> ngg;ypahd> 

nghuy];fKt

T/1567/22 nlhd; jh;kNrd 

jyfs>

,y. 480/1> gioa 

nfhl;lht ghij> 

cl`hKy;y> ENf-

nfhl

,y;iy G\;gh GQ;rpN`th 

jyfs

jp.K. G\;gh GQ;rpN`th

,y. 480/1> gioa 

nfhl;lht ghij> 

clf`hKy;y. ENfn-

fhl

T/1570/22 fkNf rpj;uh 

FRkyjh ngNuuh

,y. 320/1> khFk;Gu> 
gd;dpg;gpl;ba

,y;iy mf;kPkd gs;spaFUNf 

jD\;f fRd;[pj;>

,y. 432/3> i`nyty; 

ghij> njy;fe;j> ENf-

nfhl

T/1572/22 Nfhjhnfhl 

n`l;bNf Rdpy; 

m[pj; Fkhu

859/2> Gj;fKt 

ghij> nfhj;jl;Lt 

Gjpa efuk;

,y;iy tzpf#hpa 

Muha;r;rpyhNf Nlhdh 

Rjh;\dp jkae;jp Fkhhp

,y. 31/22> %d;whk; 

xOq;if. mNguj;jd 

khtj;ij> nghuy];fKt

T/1573/22 nfhbg;gpyp Muhr;rpNf 

njhd; Nrhkghy 

my;yJ nfhbJtf;F 

Muhr;rpNf gpNukjh]

,y. 74> ngj;jfhd 

tlf;F> Nfhl;Nl

Mk; nfhbJtf;F Muhr;rpNf 

jk;kpfh nfhbJtf;F

,y. 74> ngj;jfhd 

tlf;F> Nfhl;Nl

T/1579/22 `j;JUrpq;` 

Muhr;rpNf Nth;zd; 

ngNuuh

,y. 22/V> 
ehuhN`d;gpl;l 

ghij> ehty

,y;iy `j;JUrpq;` 

Muha;r;rpNf tUd uQ;rd; 

ngNuuh

,y. 22/V> ehuhN`d;gpl;l 

ghij> ehty

jpfjp: 2022.03.30    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

ngy;kJs;is khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L [{d; khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/6974 N`df;f uhyPyhNf 

jkae;j gz;lhu tp[a 

Fzth;jd

,y;iy uj;ehaf;f 

Kjpad;nryhNf J\e;jh 

gphpajh;\dp Fkhurpq;` 

tpj;ahya khtj;ij> 

ngy;kJs;s

jpfjp:2022.03.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ngy;kJs;s khtl;l ePjpkd;wk; 

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 20Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/813 [a#hpa FuzNf 

m[pj; Nuh`z 

ngNuuh

,y;iy [a#hpa FuzNf 

mkfyp gphpaq;fpfh 

ngNuuh `py;lhtpyh 

Jk;ky#hpa

jpfjp:2022.03.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

ky;yhfk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L Mdp khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/27/2022 kNdhfud; ngz; 

Nahful;zk; 

%j;jjk;gp xOq;if> 

khdpg;gha;

,y;iy kNdhfud; gpwpe;jd; 

%j;jjk;gp xOq;if> 

khdpg;gha;

jpfjp:2022.02.28 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ky;yhfk; khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/77/2020 N`uj; Kjpad; 
nryhNf rk;gj; 
[ndj; ,y.10/B/4> 
rg;Gf];fe;j ghij> 
khf;Nfhy njw;F 
khf;Nfhy

,y;iy N`uj; Kjpad;nryhNf 
rhpj; njtpe;j> ,y.10/B/4> 
rg;Gf];fe;j ghij> 
khf;Nfhy njw;F 
khf;Nfhy

T/112/2021 klts ypadNf 
nlhd; fUzhNrd> 
415/B/5> nfh];rpd;d> 
fNdKy;y

,y;iy gpuzt - [Ptdp klts> 
415/B/5> nfh];]pd;d> 
fNdKy;y

T/114/21 tpf;uk Muha;r;rpNf 
epky; Mhpatd;] 
my;yJ tpf;uk 
Muha;r;rpNf epky; 
Mhpatd;]> ,y.153/3> 
rKh;jp khtj;j> 
rpak;gyhNg

,y;iy fPjthzp fhkpdp 
n`l;bahuhr;rp> ,y.153/3> 
rKh;jp khtj;j> 
rpak;gyhNg

T/122/2021 ky;nghUNf Nkh;tpd; 
ngNuuh> ,y.15> 3Mk; 
xOq;if> ngl;bfs 
ghij> gyhq;nfhl

,y;iy ky;nghUNf kQ;Rsh 
nrduj; ngNuuh>  
,y.343> Rfj;jhuhk 
khtj;ij> rpq;fhuKy;y> 
fsdp

T/130/22 mfs nfhl;LNt 
nfnju rPyhtjp 
kdpf;Nf my;yJ 
mfs nfhl;LNt 
nfnjju rPyhtjp 
nghbnkdpf;Nf 
my;yJ rPyh tPuf;$d; 
,y.94/V> 
itj;jparhiy tPjp> 
fphpgj;nfhl> fsdp

,y;iy tPuf;$d; 
Kjpahd;nryhnf rQ;Qa 
tPuf;$d;> ,y.94/V> 
itj;jparhiy tPjp> 
fphpgj;nfhl> fsdp

jpfjp:2022.03.02 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1581/22 G\;gh uh[gf;\

(jp.K. rpq;fGyp 

my;yJ G\;gtjp 

rpq;fGyp)

,y;iy Uf;\d; jNse;jpu 

uh[gf;\

,y. 24/3> tl;l 
khtj;ij> ehtpd;d> 

k`ufk

T/1584/2022 gl;baNf rpe;jh 

khndy; jp]ehaf;f 

(,aw;ngah; la];)

,y. 6/3A> ngd;tpq;ld; 
fhh;ld;];> Ruk;a 

khtj;ij> 

tj;njnfju tPjp

,y;iy Rgrpq;` Mur;rpNf <gl; 

jp]hehaf;f

,y. 6/3A> ngd;tpq;ld; 
fhh;ld;];> Ruk;a 

khtj;ij> tj;njnfju 

tPjp

jpfjp: 2022.03.30    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/398 vjphpKdp 

N`kh gj;krPyp 

nrha;rh my;yJ 

vjphpKdp N`kh 

gj;jrPyp nrha;rh 

nghf;Fztj;j> Flh 

t];fLt> t];fLt

,y;iy [aKdp Ngkre;jpu b 

rpy;th my;yJ [Kdp 

Ngkre;jpu b rpy;th 

nghf;Fztj;j> Flh 

t];fLt> t];fLt

T/400 nly;grpj;uh mr;rhhpNf 

jh;kjpyf;f my;yJ 

nly;Ngrpj;uh 

mr;rhhpNf jh;kjpyf;f 

my;yJ nly;gh rpj;uh 

mr;rhhpNf jh;kjpyf;f 

my;yJ nly;Ng 

rpj;urhpNf jh;kjpyf;f> 

,y.25/1> eyPk;> 
`h[;[pahh; gpuNjrk;> 

NgUtis

,y;iy nly;grpj;uh mr;rhhpNf 

epGd; nfuq;f> ,y.25/1> 
eyPk;> `h[;[pahh; 

gpuNjrk;> NgUtis

jpfjp:2022.03.30 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

nj`pmj;jf;fz;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/01/21 jprhehaf;f 

Kjpad;nryhNf 

`Pd;nkdpf;fh

,y. 42> re;jehfk 

nj`pmj;jf;fz;ba

Mk; bf;fphptd;dp 

Kjpad;nryhNf #khtjp

,y. 41> re;jehfk 

nj`pmj;jf;fz;ba

jpfjp: 31.03.2022  

  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nj`pmj;jf;fz;ba khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/07/22 jq;fuh[h fdfuh[h> 

,y.184 /4> Nguhjid 

ghij> fz;b

,y;iy Njtfp fdfuh[h my;yJ 

nghparhkp Njtfp my;yJ 

nghparhkp NjtfP> 

,y.184 /4> Nguhjid 

ghij> fz;b

DTS/14/22 tphpJ ee;jNf rphpkjp 

[a#hpa> ,y.100 1/1> 
khgdhtJu> fz;b

,y;iy u\pdp \\pfyh jYtj;j> 

,y.100 1/1> khgdhtJu> 
fz;b

DTS/32/20 rphpN`d fd;fhdd;Nf 

nlhd; [auj;d> 

,y.33/1> Nyty;y> 
nfltis

,y;iy epuQ;ryh Fkhhp [auj;d> 

,y.33/1> Nyty;y> 
nfltis

jpfjp:2022.03.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/00120/
20

fe;ija;ah 

Jiuuh[uhj;jdk;

8/6> rhuy;]; Nt>

nfhOk;G -03

Mk; rpd;dJiu Fkhud;

8/6> rhuy;]; Nt>

nfhOk;G -03

jpfjp: 10.03.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/39/21 uh[pfh rj;Juhzp 

gz;lhuehaf;f

,y. 16/11> f`lq;f> 

ntnuy;yfk

,y;iy rkPu g+Hd Ntufy

,y. 113> gt;thfk>

ehtyg;gpl;b

jpfjp: 31.03.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk;

n`huiz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2528 Kj;Jje;jphpNf 

vdg;gLk; 

Kj;Jje;jpNf fprhe;j 

ngNuuh my;yJ 

fprhe;j ngNuuh

,y;iy GypNfhl;Nf tayl; 

Nehdh>

,yf;fk; 262> n`q;nfhl> 

gz;lhufk

jpfjp: 04.04.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huiz khtl;l ePjpkd;wk;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 21Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7905 ,uj;ehaf;f 

re;jpahdp Fzjpyf;f 

gk;gnjdpa mst;t

,y;iy ,uj;ehaf;f yf;];kP 

Fzjpyf;f

,y. 39> ,`yfk> 

nrugP]; tj;j Nffhiy 

tPjp> nghy;f`hnty

jpfjp: 2022.03.25 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

jpwd; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa gapYeh; kw;Wk; njhopy;El;gg; gapw;rp 
mjpfhu rig ngWif mwptpj;jy;

Njrpa gapYeh; kw;Wk; njhopy;El;gg; gapw;rp mjpfhu rigapd; rhh;ghf> Njrpa gapYeh; kw;Wk; njhopy;El;gg; 
gapw;rp mjpfhu rigapd; ngWiff;FOtpd; jiythpdhy;> mjd; 25 khtl;l mYtyfq;fs; kw;Wk; mt; 
mYtyfq;fSld; ,ize;j gapw;rp epiyaq;fspy; xU tUl  fhyj;jpw;F Rj;jpfhpg;Gr; Nritfis toq;Ftjw;Fj; 
jifikAk; chpkKk; ngw;Ws;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

tpguk;
tpiykD 
,yf;fk;

tpiykDg; 
gpizak; 
&gh

tpiykDg; 
gpizak; 

nry;Ygbf; fhyk;

kPsspf;fg; 
glhj 

njhif &gh

,Wjpj; jpfjp 
kw;Wk; Neuk;

01
Rj;jpfhpg;Gr; 

Nritfis toq;fy;
P&S/PRO/12/01 

('DO) 150>000/- 26.08.2022 1>000/- 13/05/2022 
md;W gp.g.3.00

02. ,jw;fhf Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiw mKy;gLj;jg;gLk;.

03. ,jw;fhf Fiwe;jgl;rk; (5) Ie;jhz;Lfs; mDgtKs;s tpiykDjhuh;fs; tpz;zg;gpf;fyhk;.

04.  ,jw;fhf Mh;tKk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fs;> Nkyjpf tpguq;fs; kw;Wk; tpiykDg;gbtq;fisg; 
ghprPyid nra;jy; 2022.04.21 Kjy; 2022.05.12 tiu thu Ntiyehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu 
gzpg;ghsh; (epUthfk; kw;Wk; kdpj tsq;fs;) Njrpa gapYeh; kw;Wk; njhopy;El;gg; gapw;rp mjpfhu rig> 
971> = [ath;jdGu khtj;ij> uh[fphpa vd;w Kfthpapy; my;yJ njh.Ng.,y - 0112888782-5 ePbg;G 343 
my;yJ njhiyefy; 0112 875553 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05. Njitahd jifikfs; tpiykDg; gbtq;fspy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd.

06.  rpq;fs nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s KOikahd ngWifg; gbtj; njhFjpia> 971> = [ath;jdGu 
khtj;ij>  ntypfl> ,uh[fphpa vd;w Kfthpapy; cs;s gzpg;ghsh;/epUthfk; kw;Wk; kdpj tsq;fs;) ,lk; 
tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpj;J> 2022.04.21 Kjy; 2022.05.12 md;W K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu mYtyf 
ehl;fspy; kPsspf;fg;glhj Nkw;gb  njhifia mjpfhu rigapd; rpwhg;ghplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 
gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

07.  midj;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fSk; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnadj; jdpj;jdpahf Nkw;gb 
tpiykD %lg;gLk; ,Wjpj;jpdj;jd;W Fwpg;gplg;gl;Ls;s Neuj;jpw;F Kd;dh;> 'jiyth;> ngWiff;FO> Njrpa 
gapYeh; kw;Wk; njhopy;El;gg; gapw;rp mjpfhu rig> 971> = [ath;jdGu khtj;ij>  ntypfl> ,uh[fphpa" 
vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf tpiykDjhuh;fs;/mth;fspd; 
Kfth;fspd; Kd;dpiyapy; tpiykDj; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;.

08. tpiykDf;fspd; nry;Ygbf;fhyk; 2022.08.12 tiuahFjy; Ntz;Lk;. (90 ehl;fs;)

09.  tpiykDf;fSld;> ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s VNjDk; epjpapay; tq;fpnahd;wpdhy; 
toq;fg;gl;l Nkw;gb ngWkhdj;jpw;fhd> 2022.08.26 tiu nry;YgbahFk; tpiykDg;gpizankhd;W 
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

10.  midj;J tpiykDf;fisAk;> gFjpnahd;iw my;yJ KOikahd tpiykDitAk; epuhfhpf;Fk;> my;yJ 
,uj;Jr; nra;Ak; chpik ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;. NkYk; ,jw;fhd midj;J chpikfSk; 
mth;fSf;F chpj;jhFk;.

jiyth;
ngWiff;FO>
Njrpa gapYeh; kw;Wk; njhopy;El;g gapw;rp mjpfhu rig>
971> = [ath;jdGu khtj;ij>  ntypfl> ,uh[fphpa

mw;Nwhzpj; jj;Jtg; 
gj;jpuj;ij 

,uj;Jr; nra;jy; 
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpy; 
ehtiy> nfh];tj;ij tPjp ,y. 83> 
,y; trpf;Fk; myp ,];kapy; Mfpa 
vd;dhy; gpurpj;j nehj;jhhpR 
jpUkjp. \he;jp Njhk]; vd;gtuhy; 
jahhpf;fg;gl;L mDkjpf;fg;gl;l 
mw;Nwhzpj; jj;Jtg; gj;jpu ,y. 3799 
2018.06.12 jpfjp ,y; 3 Ellesmere Grove 
Cheltenham Glostershire GL 50 2QQ United 
Kingdom ,y; trpf;Fk; jpU. RigapH 
Riykhd; vd;gtUf;F toq;fg;gl;lij 
,d;W Kjy; kPsg;ngWtNjhL> ,uj;Jk; 
nra;ag;gLfpwJ vd;gij ,yq;if 
rdehaf Nrh\yprf; FbauR kw;Wk; 
rfyUk; mwpe;J nfhs;tjw;fhf ,j;jhy; 
mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. 

myp ,];kapy; 

tyy;yhtpl;l gpuNjr rig
ngWif mwptpj;jiy 

jpUj;jk; nra;jy; 
2022.03.18k; jpfjp jpdkpd kw;Wk; jpdfud; gj;jphpiffspy; 

gpuRukhd ngWif mwptpj;jypy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;  jpdkhd 

2022.04.11k; jpfjp mur gfpuq;f tpLKiw jpdk; Mifahy; 

fPo;f;fhZkhW jpUj;jg;gLtjhf mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. 

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 

tpepNahfpf;fg;gly; 
- 2022.04.25 K.g. 3.00 tiu

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sy; 
- 2022.04.26 K.g. 10.00 tiu

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; jpwj;jy; - 2022.04.26 K.g. 10.05 ,w;F

Vida rfy epge;jidfSk; mt;thNw ,Uf;Fk;. 

2022.04.18k; jpfjp

tyy;yhtpl;l gpuNjr rig cNjdp mJNfhuy

jiyikafj;jpy; jiytH

    tyy;yhtpl;l gpuNjr rig

    kPf`njd;d

vdJ ,y. ngd;/2/7/3/27
fhzp RtPfhpj;jy; rl;lj;jpd; (460 Mk; gphpT) 

7Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lj;jpd; fPo; murpw;F RtPfhpf;fg;gl;Ls;s 

fPo;f;fhZk; fhzpf;fhf mr;rl;lj;jpd; 9Mk; gphptpd; fPo; 

chpj;Jhpik kw;Wk; e\;l<l;Lg; ghprPyid 2022.04.27k; 

jpfjp nge;Njhl;l gpuNjr nrayfj;jpy; K.g.10.00 kzpf;F 

vd;dhy; elj;jg;gLk; vd;gij nghJkf;fs; mwpe;J 

nfhs;tjw;fhf ehd; ,j;jhy; njhptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;. 

,f;fhzp tplaj;jpy; njhlh;Gfs; cs;sth;fs; 

mg;ghprPyidf;F rKfkspj;jy; Ntz;Lk;. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F ,y.2273/84 kw;Wk; 2022.04.01k; jpfjpa mur 

mjptpNrl th;j;jkhdpg; gj;jpuj;ijg; ghh;f;fTk;.

gpuNjr nrayfg; gphpT   - nge;Njhl;l

mbg;gil tiugl ,yf;fk;  - fh.4617

Jz;L ,yf;fk;     - 01

fhzpapd; msT     -  Vf;fh; 01 &l; 03 Ngh;r; 

2.3 (n`f;lah; 0.7141)

fhzpapd; ngah;     -  gz;lhutj;j> 

YDnfNut kw;Wk; 

tuhN`dtj;j 

vdg;gLk; 

k`gz;lhutj;j 

fhzp mike;Js;s 

Chpd; ngah;     - tuhN`d

gP.gp mNgNrf;fu

gpuNjr nrayhsh;

nge;Njhl;l

2022 Vg;uy; .....k; jpfjp

nge;Njhl;l gpuNjr nrayfj;jpy;.

  ngWif mwptpj;jy;
murhq;f mr;rply; jpizf;fsk;

gpd;tUk; cUg;gbapd; toq;fYf;fhf ,yq;ifapYs;s 
toq;Feh;fsplkpUe;J ,yq;if murhq;f mr;rply; jpizf;fsj;jpd; 
ngWiff; FOj; jiyth; tpz;zg;gq;fis miof;fpd;whh;.

1.  b[pl;ly; mr;rbf;Fk; ,ae;jpuk;  :- 01 myF

 tpiykDit %Lk; jpfjp  :- 2022.05.11-gp.g. 2 kzpf;F

 tpiykD Fwpg;gPl;L ,yf;fk;  :- SCP05/D.P.M/2022-05
 Mtzf;fl;lzk; (kPsspf;fg;glhjJ)  :- 3>000 &gh

xt;nthU tpz;zg;gj;jpw;Fhpa kPsspf;fg;glhj fl;lzj;Jld; 
vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw nfhOk;G-08> nlhf;lh; ldp];lh; 
b rpy;th khtj;ij> ,y. 118> murhq;f mr;rply; jpizf;fsk;> 
toq;fy; gphptpdhy; cj;jpNahfg+h;t Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 
kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; ,e;j mwptpj;jYf;F chpj;jhd 
tpz;zg;gkhdJ toq;fg;gLk;. NkNy toq;fg;gl;Ls;s %Lk; 
jpfjpf;F Ke;jpa ehsd;W gp.g. 2 kzpf;F Kd;duhfNt toq;fy; 
gphptpdhy; tpz;zg;gq;fs; toq;fg;gLk;. 

2022.04.28 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F jpizf;fs Nfl;Nghh; 
$lj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf;; $l;lk; eilngWk;.

Nkyjpf tpguq;fis Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 kzpapypUe;J 
gp.g. 4.15 kzp tiuAk; mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;s 
,aYk;. 

jiyth;>
ngWiff; FO>
murhq;f mr;rply; jpizf;fsk;>
118>nlhf;lh; ldp];lh; b rpy;th khtj;ij>
nfhOk;G-08.

njhiyNgrp/ njhiyefy;:- 011 2698653
,izajsk;:- www.documents.gov.lk

N-057

1964 ,yf;fk; 28 ,d; fhzp RtPfhpj;jy; 
(jpUj;jr;) rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;lgb 

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

nfhl;lht - jyfy tPjp epHkhzpg;gjw;fhf 
fhzp RtPfhpf;fg;gLfpd;wJ.

M.t.nfh 9543 Jz;L ,y. 38 kw;Wk; 39 
,d; fPo; murpdhy; ifafg;gLj;jg;gl;l 
fhzpapd; fPNo cs;s ml;ltizapy; 
tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpg; gFjpapd; 39 m 
(1) gphptpd; fPo; tpLtpg;gjw;F eltbf;if 
vLf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F 
jaT nra;J ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; 
Fbaurpd; 2021.08.11Mk; jpfjpa 2240/23 
,yf;f murhq;f tHj;jkhdpapy; IIIMk; 
gphptpidg; ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : nfhOk;G

gpuNjr nrayhsH gphpT : nf];Ngt

fpuhkj;jpd; ngaH :  ngnyd;tj;ij

fpuhk epyjhhp gphpT :  582/gP> ngnyd;tj;ij 
fpof;F

miktplk; :  gy;Nygj;Jt

tp];jPuzk; :  0.0013> 0.0009 
n`f;lahH];

Muk;g tiugl ,yf;fk; :  9543 tpghpf;fg;gl;l 
Rtl;L ,y. CO/
DSO/2020/136

Jz;L ,yf;fk; :  B njhlf;fk; D

Nf.gp. gpNukjhr
gpuNjr nrayhsH kw;Wk; 
RtPfupj;jy; mjpfhhp>
nf];Ngt.

gpuNjr nrayhsH fhhpahyak;>
nf];Ngt.
2022.04.07

1964 ,yf;fk; 28 ,d; fhzp RtPfhpj;jy; 
(jpUj;jr;) rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;lgb 

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

gpypae;jiy - k`ufik tPjp 

epHkhzpg;gjw;fhf fhzp RtPfhpf;fg;gLfpd;wJ.

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl; 

Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

jaT nra;J ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; 

Fbaurpd; 2022.03.15Mk; jpfjpa 2271/13 
,yf;f murhq;f tHj;jkhdpapy; IIIMk; 

gphptpidg; ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : nfhOk;G

gpuNjr nrayhsH gphpT : nf];Ngt

fpuhkj;jpd; ngaH :  vnut;ty> gypnfju> 

kf;FYJt> 

ehk;gKZt> 

khtpj;ju

fpuhk epyjhhp gphpT :  581/V vnut;ty 
Nkw;F> 583/V 
gypnfju> 583 

kf;FYJt> 584/V 
ehk;gKZt> 586/V 
khtpj;ju

miktplk; :  gy;Nygj;Jt

Muk;g tiugl ,yf;fk; :  9977

Jz;L ,yf;fk; :  1 njhlf;fk; 268 

(Jz;Lfs; 268)

tp];jPuzk; :  1.1743 n`f;lahH];

Nf.gp. gpNukjhr

gpuNjr nrayhsH kw;Wk; 

RtPfhpj;jy; mjpfhhp>

nf];Ngt.

gpuNjr nrayhsH fhhpahyak;>

nf];Ngt.

2022.04.07

இப்பத்திரிமை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிே்ரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்தன ைாவத்மதயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஏப்ரல் ைாதம 20ம திைதி புதன்கிழமை அச்சிடடுப பி்ரசுரிக்ைப்பட்டது.
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