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கலவரத்�ன் ேபாது உ��ழந்த பாராளுமன்ற
உறுப்�னர் அமர�ர்த்� அத்துேகாரள�ன் ெவற்�டத்துக்கு பு�ய பாராளுமன்ற உறுப்�னர்
ஒருவர் �ய�க்கப்பட்டுள்ளார்.
ெபாலன்னறுைவ மாவட்டத்�ல் ேதர்த�ன்
ேபாது ெபற்றுக் ெகாண்ட �ருப்பு வாக்குக�ன்
அ�ப்பைட�ல் ஐந்தாவது இடத்�லுள்ள ஜகத்
சமர�க்�ரம பு�ய பாராளுமன்ற உறுப்�னராக
�ய�க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த �யமனம் ெதாடர்பாக
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வரு. 90 இல. 115

ஆளும், எ�ர்க்கட்� ேபத�ன்�:

பு�ய அர�ல் பங்ேகற்று ஆதரவு வழங்கத் தயார்

ெநருக்கடியான நிைலயில் நாட்ைட
துணிச்சலுடன் ெபாறுப்ேபற்ற பிரதமர்

சகல எம்பிக்களினதும் வீடுகள்,
ெசாத்துக்களுக்கும் பாதுகாப்பு

சபாநாயகர் ம�ந்த யாப்பா ேநற்று அ��ப்பு

ஹ�ன், மனுஷ எம்.�மார் �ரதமருக்கு வாழ்த்து
ர�ல்
�க்ரம�ங்கவுக்கு க�தம் அனுப்�யுள்ளனர். ெநருக்க�யான
�ைல�ல்நாட்ைடெபாறுப்ேபற்று
�ரச்�ைனகளுக்கு �ர்வு
காண்பதற்கு 10

ஐக்�ய
மக்கள்
சக்��ன்
பாராளுமன்ற உறுப்�னர்களான ஹ�ன் ெபர்னாண்ேடா மற்றும்
மனுஷ நாணயக்கார
ஆ�ேயார்
�ரதமர்

24பக்கங்கள்

Wednesday 18, May, 2022

1932 - 2022

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பா�ம்

சைப�ல் 109 வாக்குகள் ெபற்று

பிரதி சபாநாயகராக

அஜித் ராஜபக்ஷ ெதரிவு
எ�ர்த்து ேபாட்��ட்டவருக்கு 78 வாக்குகள்
கடும் சர்ச்ைசகளுக்கு மத்��ல்
இரக�ய வாக்ெகடுப்பு

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பா�ம்

ஆளும் கட்�, எ�ர்க்கட்� என்ற ேபத�ன்�
அைனத்து பாராளுமன்ற உறுப்�னர்களுக்கும்
அவர்களது �டு மற்றும் ெசாத்துக்களுக்கும் உ�ய
பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கு நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சபாநாயகர் ம�ந்த யாப்பா
அேபவர்த்தன ேநற்று பாராளுமன்றத்�ல் 10

40/-

பாராளுமன்ற �ர� சபாநாயகராக
ெபாது ஜன ெபரமுன கட்��ன் ஹம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட பாராளுமன்ற
உறுப்�னர் அ�த் ராஜபக்ஷ ேநற்று (17)
ெத�வு ெசய்யப்பட்டார். �ர� சபாநாய-

கர் பத�க்காக ஆளும் கட்��ன் சார்�ல்
அ�த் ராஜபக்ஷவும் எ�ர்க்கட்��ன்
சார்�ல், ேரா�� குமா�
�ேஜரத்னவும்
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ஜனா�ப�க்கு எ�ரான நம்�க்ைக�ல்லா �ேரரைண

சுமந்திரன் முன்ைவத்த
ேயாசைன ேதாற்கடிப்பு
ஆதரவு 68

51 ேமலதிக வாக்குகள்

எதிராக 119

�ேரரைணைய �வாதத்துக்கு
எடுப்பதா? இல்ைலயா? எனும்
�ைல�ேலேய சைப�ல் படுேதால்�
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பா�ம்
பாராளுமன்ற �ைல�யற் கட்டைளகைள இைட�றுத்�, ஜனா�ப�க்கு எ�ரான நம்�க்ைக�ல்லாப்

ெகாள்ளுப்பிட்டி, காலி முகத்திடல்
கலவரம் 664 ேபர் ைகதாகி 272 ேபர்
விளக்கமறியலில் தடுத்து ைவப்பு
பல்ேவறு ��வுக�ல் வழக்கு தாக்கல்
ெகாள்ளுப்�ட்�
மற்றும்
கா� முகத்�டல் பகு�க�ல்
கடந்த 09ஆம் �க� இடம்ெபற்ற கலவரம் ெதாடர்பாக
இதுவைர�ல் 664 ேபர் ைகது
ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக
ெபா�ஸ்
ஊடகப் ேபச்சாளர் �ேரஷ்ட ெபா�ஸ்
அத்�யட்சகர் �ஹால் தல்துவ ெத�-

�த்தார். அதன்ப� கடந்த 24
ம� ேநரத்�ல் மட்டும் இது
ெதாடர்பாக 258 ேபர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்க�ல் 67 ேபர் ��மன்�ல்
ஆஜர்படுத்தப்பட்ட �ன்னர் �ைண�ல்
�டு�க்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
ேமலும் 43 ேபர்
10

வன்முைற சம்பவங்க�ல் கடும் பா�ப்பு

71 எம்பிக்களுக்கு புதிய
வீடுகள் வழங்க முடிவு
நாட்�ல் பல பகு�க�ல்
அண்ைம�ல்
ஏற்பட்ட
வன்முைற
சம்பவங்க�ன்
ேபாது 71 பாராளுமன்ற உறுப்�னர்க�ன்
�டுகளுக்கும்
ெசாத்துக்களுக்கும்
ேசதம்
�ைள�க்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்கைமய அவர்களுக்கு
�ைரவாக பு�ய �டுகைள
வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் �ர்மா�த்துள்ளது.

தலவத்துெகாட பகு��ல் நகர
அ��ருத்� அ�கார
சைபக்கு ெசாந்தமான
10

முகநூலினூடாக
அச்சுறுத்தல் விடுப்பு
சாமர எம்.� ெபா��ல் முைறப்பாடு

முகநூல் ஊடாக அச்சுறுத்தல் �டுக்கப்பட்டைம
ெதாடர்�ல் �சாரைண நடத்துமாறு பாராளுமன்ற உறுப்�னர் சாமர சம்பத் தசநாயக்க
ெபா�ஸா�டம் ேகா�க்ைக
�டுத்துள்ளார்.
இது ெதாடர்�ல் க�தம்
ஊடாக ேநற்று முன்�னம் ஹா�-எல ெபா�ஸா�டம் அவர் முைறப்பாெடான்ைற ைகய�த்துள்ளார். ஹா�-எல, பண்டாரவைள
���ல் வ�க்கும் ஒருவரால்,
10

�ேரரைணைய இன்று ெகாண்டு வருவதற்கு த�ழ்த் ேத�யக் கூட்டைமப்பு
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் எம்.ஏ.
சுமந்�ரன் ேநற்று (17) சைப�ல் முன்-

நாடளாவிய ரீதியில் இன்று

முதல் எரிவாயு விநிேயாகம்
-ேநற்றும் 3,700 ெம.ெதான்னுடன் கப்பல் வருைக
நாடு முழுவதும் இன்று முதல்
சைமயல் எ�வாயு ��ேயாகம்
ெசய்யப்படவுள்ளதாக �ற்ேறா
�றுவனம் அ��த்துள்ளது.
ேநற்று 3,700 ெமற்�க் ெதான்
எ�வாயு
அடங்�ய
கப்பல்
நாட்ைட
வந்தைடந்ததுடன்,
இன்றும் எ�வாயு கப்பெலான்று
நாட்ைட வந்தைடயவுள்ளதாக ெத��க்கப்படு�றது.
முன்னதாக சைமயல் எ�வாயு ��-

ேயாகம் மட்டுப்படுத்தப்படுவதாக �ற்ேறா �றுவனத்�னால்
அ��க்கப்பட்�ருந்தது.
இந்�ைல�ல்,எ�ெபாருைள ெபற்றுக்ெகாள்ள மக்கள் ேநற்றும்
�ண்ட வ�ைச�ல் காத்�ருந்தைத அவதா�க்க மு�ந்தது.
ப�ர்ந்த�ப்பதற்கு ேபா�ய �சல்
�ைடத்துள்ள ேபா�லும், ெபற்ேறாலுக்கு தட்டுப்பாடு �லவுவதாக இலங்ைக ெபற்ேறா�யக் 10

ஊழியர்கைள கடைமக்கு
அைழப்பைத மட்டுப்படுத்தல்
அரச ஊ�யர்கள் கு�த்து பு�ய �ர்மானம்
நாட்�ல் எ�ெபாருள் உள்�ட்ட
வளங்க�ன் பற்றாக்குைற காரணமாக
அரசாங்க ெசல�னங்கைளக் கட்டுப்படுத்தும் வைக�ல், அரச ஊ�யர்கைள கடைமக்கு அைழப்பைத
மட்டுப்படுத்துவதற்கு அத்�யாவ�ய
ேசைவகள் ஆைணயாளர் நாயகம்
ேக.�.எஸ்.ருவன்சந்�ர �ர்மா�த்துள்ளார்.
ெதாடர்�ல், ெபாது�ர்வாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சைபகள் மற்றும்
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பு�கள் தாக்குதல் அச்சம்
பஸ்களில் பயண

ெபாதிகளுக்குத் தைட

ெகமுனு �ேஜரத்ன முன்ேனற்பாடு
பய�க�ன் பாதுகாப்புக்காக, பஸ்க�ல்
ேதைவயற்ற பயணப்ெபா�கைள எடுத்துச்
ெசல்வைத
முற்றாக
தைட ெசய்ய இலங்ைக
த�யார் பஸ் உ�ைமயாளர்கள் சங்கம் �ர்மா�த்துள்ளது. பய�கள், தமது ைபகைள ெபா�கள்
ைவக்கும் இடங்க�ல்
10

பாராளுமன்றம் ேநற்று ஆரம்பமானேபாது அைனத்து உள்நுைழயும் ��களும் மூடப்பட்�ருந்தன. அேதேபான்று பாராளுமன்றத்ைத சூழவுள்ள �யவன்னா ஒய ஆற்�லும் கடற்பைட�னர் ேராந்து ேசைவ�ல் ஈடுபட்�ருந்தனர். �ேசட அ�ர�ப்பைட�னர் பலத்த பாதுகாப்புக்காக பாராளுமன்ற வளவுக்குள் �றுத்தப்பட்�ருந்தனர். (படம்: சுேலாச்சன கமேக)

தமிழர் தீர்வு விடயத்தில்
இந்தியாவின் ெபாறுப்பு
ஞாபகமூட்டுகிறார் TNA தைலவர் சம்பந்தன்

10

எ�ெபாருள் உள்�ட்ட வளப்பற்றாக்குைற:

எமக்கு அைமச்சு பதவி கிைடத்தால்
முழு மைலயக மக்களுக்குமானேத
தனி மனிதனான ெதாண்டமானுக்குரியதல்ல

ைவத்தார். இருப்�னும் அவ்வாறு
ெசய்யமு�யாெதன ஆளும் கட்��ன் �ரதம ெகாறடாவான அைமச்சர்
�ேனஷ் குணவர்த்தன ெத��த்தைதயடுத்து இது ெதாடர்பான வாக்ெகடுப்பு நைடெபற்றது.
இதன்ேபாது சுமந்�ரன் ெகாண்டு
வந்த �ேரரைண ேதாற்க�க்கப்பட்டது. இந்த ேயாசைனக்கு ஆதரவாக
119 வாக்குகளும் எ�ராக 68 வாக்குகளும் அ�க்கப்பட்டன.

இது

10
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சகல கட்சிகளும் அடங்கிய
பாராளுமன்ற சைப அவசியம்

உய�ய சைப�ன் கலாசாரத்ைத மாற்றும் தருண�து

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பா�ம்
பாராளுமன்ற கலாசாரத்ைத
மாற்ற ேவண்�ய தருணம்
வந்துள்ளதாகவும்
பாராளுமன்ற சைப ஒன்ைற உருவாக்க
ேவண்டுெமனவும்
�ரதமர்
ர�ல் �க்ரம�ங்க ெத��த்துள்ளார்.
பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று (17)

பாராளுமன்ற வளாகத்தில்
அந்நியர் குழு நுைழவு

உைரயாற்றும் ேபாேத அவர்
இவ்வாறு
ெத��த்தார்.
இன்று முழு பாராளுமன்றமும் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளா�யுள்ளதாகவும் �ரதமர் ெத��த்தார். �ரதமர் ேமலும்
கூ�யதாவது,
இன்று
பாராளுமன்றேம
அச்சுறுத்தலுக்குள்ளா�யுள்ளது. ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்�னர் உ��ழந்துள்ளார்.
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மஹிந்த, நாமல் ேநற்று

கண்ட�யுமாறு சன்ன ஜயசுமன ேகாரல்

சைபக்கு வரவில்ைல
�ர� சபாநாயகர் ெத��ல் பங்ேகற்க�ல்ைல

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பா�ம்

(ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பா�ம்)

பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள்
மற்றும் பாராளுமன்ற ப�யாளர் அல்லாத அந்�ய குழுெவான்று பாராளுமன்ற வளாகத்துக்குள்
�ரேவ�த்ததாக
முன்னாள் அைமச்சர் சன்ன ஜயசுமன ெத��த்தார்.
பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று ெசவ்வாய்க்�ழைம
உைரயாற்றும் ேபாேத, அவர் இவ்வாறு ெத��த்தார்.
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முன்னாள் �ரதமர்
ம�ந்த
ராஜபக்ஷ
மற்றும் பாராளுமன்ற
உறுப்�னர் நாமல் ராஜபக்ஷ ஆ�ேயார் ேநற்று
ெசவ்வாய்க்�ழைம பாராளுமன்றத்துக்கு சமுகம�க்க�ல்ைல.
�ர� சபாநாயகர் ெத�வுக்கான இரக�ய வாக்ெகடுப்பு ேநற்று
நைடெபற்ற ேபாதும், அவர்கள் சமுகம�க்க�ல்ைலெயன அ��க்கப்பட்டது.
10

குைறந்த வருமானம் ெபறும் குடும்பங்களுக்கு

இந்தியாவிலிருந்து 40 மில்.
உணவு ெபாருட்கள் வருகின்றன

03

புதிய அரசில் �ல. சு.கவுக்கு
4 முக்கிய அைமச்சுகள்
ரணில் – ைமத்திரி சந்திப்பின் பின் முடிவு

சனத் நிஷாந்த, நிலான் எம்பிக்கள்

பாராளுமன்றத்தில் ஆண்,

அல� மா�ைக வளாகத்�லும்
கா� முகத்�ட�லும் முன்ெனடுக்கப்பட்டு வந்த ‘ஆர்ப்பாட்டங்க�ன்
�து கடந்த 9 ஆம் �க� ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தாக்குதல்கள் ெதாடர்�ல்
�லங்கா ெபாதுஜன ெபரமுன�ன் நாடாளுமன்ற
உறுப்�னர்களான சனத் �ஷாந்த மற்றும் �லான் ஜய�லக ஆ�ேயார் குற்றப் புலனாய்வு ���னரால் ைகது
ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அைம�யான ஆர்ப்பாட்டங்கள் �தான தாக்குதல்கள்
ெதாடர்�ல் ேபாதுமான சாட்�யங்கள் �ைடக்கப் ெபற்றுள்ளதன் அ�ப்பைட�ல் 22 சந்ேதகநபர்கைள ைகது ெசய்யுமாறு சட்டமா அ�பர் �ைணக்களத்�னால் குற்றப்புலனாய்வுத்
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�ர� சபாநாயகர் ெத�வு ெவ�ப்படுத்�யதாகேரா�� குமா� எம்�, கவைல�ல்

CID யினரால் ைகது!
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�க்கல் �ராச்சா�

ெபண் சமத்துவம் இல்ைல
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பா�ம்

பாராளுமன்றத்�ல் ஆண்
- ெபண் சமத்துவம் இல்ைல
என்பைதேய �ர� சபாநாயகர்
ெத�வு ெத�வு படுத்�யுள்ளதாக �ர� சபாநாயகர் வாக்க�ப்�ல் ேதால்�யைடந்த ேரா�� குமா� �ேஜரத்ன ெத��த்தார். உல�ன் முதல் �ரதமரும்
ஜனா�ப�யும் கூட ெபண்ணாக பத�
வ�த்துள்ள இந்நாட்�ல், ஒரு ெபண்
10

இலங்ைகயில சனம் கஷ்டப்படுெதண்டு
தமிழ்நாட்டில எம். எல். ஏ மார் தங்கட
மாத சம்பளத்ைத உதவியா ெகாடுத்திரு
க்கிறாங்க பாத்தீங்கேள....
விளங்குது, இங்க இருக்கிற எம்.
பி மாெரல்லாம் என்னத்த கிழிச்சினம்
எண்டுதாேன ேகக்க வர்றீங்கள், பாவம்
அவங்களுக்கும் என்ன கஷ்டேமா...!!!

90 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் ேபசும் மக்களின் ேதசிய குரல்
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2022 மே 18 புதன்கிழமை

கூரகலயில் அரச வெசாக் தினம்

அரச வெசாக் தினம் இம்முறை கூரகல விஹாரையில் நடைபெற்றப�ோது பிடிக்கப்பட்ட படம்

நாடு முகம்கொடுத்துள்ள பாரிய ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு இடையறா ஜெபத்துக்கூடாக கர்த்தராகிய தேவன் எமக்கு தந்த தரிசனத்தைப் பகிர்ந்து க�ொள்வது பயனுடையதாகும்.இதன் ப�ொருட்டு முகத்துவாரம் மிஸ்பா ஜெப மிஷனரி ஆலயத்தின், அதன் தலைமை ப�ோதகர்
வண. ஜெ.ஜெ. சாரங்கபாணியின் தலைமையில் ஜெப ஒன்றுகூடல் 16 ஆம் திகதி காலை 9.00 மணிக்கு நடைபெற்ற ப�ோது பிடிக்கப்பட்ட படங்கள்.

ஜே.வி.பி, ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தலைவர்களின் குர�ோதமான

பேச்சுக்களின் காரணமாகவே வன்முறை வெடித்தது
மின்சக்தி எரிசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜேசேகர

ஷம்ஸ் பாஹிம்.ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

ஜே.வி.பி மற்றும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தலைவர்களின் கருத்துக்கள் குர�ோதமான பேச்சுக்கள்
காரணமாகவே வன்முறை வெடித்தது. அலரி
மாளிகைக்கு வந்து விட்டு அமைதியாக வீடுகளுக்கு சென்றவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்களுக்கு எதிராகவும் சட்ட நடவடிக்கை
எடுக்கப்படவேண்டும் அமைச்சர் கஞ்சன
விஜேசேகர தெரிவித்தார்.
வன்முறையில் எம்.பிகள் உட்பட அரசியல்
பிரதிநிதிகளின் வீடுகள் மற்றும் ச�ொத்துக்கள்
சேதமாக்கப்பட்டது த�ொடர்பான ஒத்திவைப்பு
வேளை பிரேரணை மீதான விவாதத்தில் உரையாற்றிய அவர் மேலும் குறிப்பிட்டதாவது.
க�ொலையுடன் த�ொடர்புள்ளவர்களை கைதுசெய்ய வேண்டும். இதற்கு தலைமை தாக்கியவர்களை நீதிமன்றத்தில் நிறுத்த வேண்டும்.
119 பேர் அரசாங்கம் சார்பில் 76 எம்.பிகள்
ச�ொத்துக்கள் சேதமாக்கப்பட்டுள்ளன. சிலரின்
அனைத்து ச�ொத்துக்களும் அழிக்கப்பட்டன.
ஏப்ரல் மாதத்தில் எமது எம்.பிகளின் வீடுகள்
தாக்கப்பட்டன. மே 9 ஆம் திகதி அலரி மாளிகையில் நடந்த கூட்டத்தின் காரணமாக எமது
வீடுகள் அழிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படும்
குற்றச்சாட்டை ஏற்க முடியாது. திட்டமிட்ட
வகையில் எமது வீடுகளை சுற்றிவளைக்க
எதிரணி வழிகாட்டின.ஜே.வி.பி தலைவர்கள்,
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தலைவர்களின் கருத்துக்கள் குர�ோதமான பேச்சுக்கள் இதற்கு காரணமாக அமைந்தன. அரசியலமைப்பின் ஊடாக

முடியாவிட்டால் வேறு வழியில் மாற்றுவதாக
தெரிவித்தார்கள்.ஜனாதிபதியை துரத்த உதவாதவர்களை தாக்குமாறு க�ோரினார்கள்.எம்.
பிகளின் உரிமைகளை பாதுகாப்பது சபாநாயகரின் ப�ொறுப்பாகும். எமது நிலைப்பாட்டை
மாற்றி ஜனாதிபதியை துரத்தும் முயற்சி வெற்றியளிக்காது. அரச வாகனங்கள் கூட தீவைக்கப்பட்டுள்ளன. மக்களின் பணத்திலே அவற்றை
திருத்த வேண்டியுள்ளது. அரசியல் ரீதியில்
பரப்பப்பட்ட 88- – 89 கால கலவரம் மீண்டும்
வேறு வழியில் முன்னெடுக்கப்படுகிறது.
கடந்த 6-, 7 மாதங்களில் எதிரணி முன்வைத்த
உரைகளை ஆராய வேண்டும்.
எம்.ஏ.சுமந்திரன் எம்.பி (த.தே.கூ)
மாற்றத்திற்கான ப�ோராட்டத்திற்கு நாம்
ஆதரவு வழங்குகிற�ோம். அதனால் நிறுவனங்களை தாக்குவதை நிறுத்துமாறு க�ோரின�ோம்.
40 நாட்களாக மக்கள் வீதியில் இறங்கி
ப�ோராட்டம் நடத்துகின்றனர். குறைந்த பட்சம்
அவர்களுடன் பேச்சு நடத்தப்படவில்லை.
இதற்கு முன்னர் இவ்வாறான நிலைமை நடக்கவில்லை. பாராளுமன்றம் தனது சட்டபூர்வத்தன்மையை இழந்துள்ளது. ஜனாதிபதியும்
இழந்துள்ளார்.
வன்முறை தாக்குதல்களை நாம் கண்டிக்கிற�ோம். ராசமாணிக்கம் எம்.பி தலைமை
ஆசனத்திற்கு வருவதை சபை முதல்வர்
தடுத்துள்ளார். அவருக்கு பதில் வேறு ஒருவர்
அழைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த நிலை மாறவேண்டும்.
அவசர
நிலைமை
பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ப�ொதுமக்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் இது த�ொடர்பான வர்த்தமானி
அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. ஆனால் பாராளுமன்றத்தின் அனுமதி பெறப்படவில்லை.
வன்முறைகளை கண்டிக்கிற�ோம். ஆனால்
வன்முறைகளை அலரி மாளிகையில் தான்
ஆரம்பித்தார்கள்.22 பேரின் பெயர்களை சட்ட
மாஅதிபர் வெளியிட்டுள்ளார். அதில் ஆளும்
தரப்பு எம்.பிகள் பலர் உள்ளனர். அவர்களை
கைது செய்யுமாறு கூறியுள்ளார்.ஜனாதிபதி

தான் பாதுகாப்பிற்கு ப�ொறுப்பாக உள்ளார்.
தாக்குதலின் ப�ோது ப�ொலிஸார் செயற்படவில்லை என ஆளும் தரப்பு எம்.பிகள்
தெரிவித்தனர். ப�ொதுமக்கள் பாதுகாப்பிற்கு
ப�ொறுப்பாக ஜனாதிபதியே செயற்படுகிறார்.
நாட்டு நலனுக்கான ப�ொருளாதார நெருக்கடி
தீர்வு செயற்பாடுகளுக்கு நாம் ஆதரவு வழங்குவ�ோம். அதற்காக உங்கள் தவறுகளை கண்டுக�ொள்ளமாட்டோம் என்று அர்த்தமாக்காது.
எஸ்.எம்.சந்ரசேன எம்.பி
21 வருடங்களாக பாராளுமன்றத்திற்கு
தெரிவாகி வருகிறேன். எனது வீட்டுக்கு
இத்தனை காலத்தில் சிறு கல் கூட வீசப்படவில்லை. அன்பான ப�ோராட்டம் என்று பெயர்
வைத்து வீடுகளை தீ வைத்து அழித்தார்கள்.
ச�ொத்துக்களை நாசமாக்கினர். இங்கு பயங்கரவாதமே உள்ளது. ம�ொட்டு கட்சிக்கு மட்டும்
அன்றி ஏனைய கட்சிகளுக்கு எதிராகவும்
வன்முறை திரும்பும். ஏப்ரலில் எமது வீடுகள்
மீது கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட ப�ோது
சட்டம் ஒழுங்கு செயற்படுத்தப்படவில்லை.
அன்று நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் எமது
வீடுகள் தீவைக்கப்பட்டிருக்காது. 88 மற்றும்
89 கால நிலைமை மீண்டும் தலைஎழுகிறது.
அன்று இது ப�ோன்று தான் செயற்பட்டார்கள்.1971 இலும் 1988-89 காலத்திலும் வன்முறையை தூண்டி ஆட்சியை பிடிக்க முயன்றார்கள். தீவைத்தும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தும்
ஆட்சிக்கு வருவது வெறும் கனவாகும்.
விமல் வீரவங்ச எம்.பி
எமது வீடுகளை தீவைப்பதால் பிரச்சினை
தீருமா? எமது வீடுகளை தாக்க வந்த ப�ோது
ப�ொலிஸார் பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தனர்.

அனைவரும் பார்த்துக் க�ொண்டிருக்கையில்
க�ொள்ளையடித்தார்கள். பிரதிப் ப�ொலிஸ்மா
அதிபர் சகல ப�ொலிஸ் நிலையங்களுக்கும்
நடவடிக்கை எடுக்காதிருக்க அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இராணுவமும் அனுப்பப்படவில்லை. சட்டம் ஒழுங்கு நிறைவேற்றப்படவில்லை.வீடுகளை தீவைத்து ப�ொருளாதார
பிரச்சினையை தீர்க்க முடியும் என்பது வெறும்
கனவு. அலரி மாளிகைக்கு ஆதரவாளர்களை
அழைத்து வந்து ஊக்கம் அளித்ததை கண்டிக்கிற�ோம்.
தேர்தலில் த�ோற்றவர், ஒன்றரை வருடமாக
தேசியப் பட்டியலின்ஊடாக வரமுடியாத
வருக்கு அதிஷ்ட லாப சீட்டு கிடைத்து பிரதமராகி உள்ளார். 9 ஆம் திகதி சட்டம் ஒழுங்கை
குலைத்தவர்களை கைது செய்ய வேண்டும்.
தங்களை கைது செய்யலாம் என்பதால் வன்முறையுடன் த�ொடர்புள்ளவர்களை கைது
செய்வதை சிவப்பு ஆடைக்காரர்கள் எதிர்க்கிறார்கள். சட்டம் ஒழுங்கை முன்னெடுக்காத
சகல பிரதானிகளையும் நீக்க வேண்டும். எமது
பிள்ளைகளின் பாடசாலை புத்தகங்களை
தீவைத்துள்ளனர். பல்கலைக்கழக கல்வி பெறுகின்றனர். அதனை மீள வழங்க முடியுமா?
மண்ணெண்ணைய் பீப்பாய்கள் முன்கூட்டி
தயார் செய்தது யார்.எமக்கிடையில் கருத்து
வேறுபாடு இருந்தாலும் அதனை ஒதுக்கி
ப�ொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து மீளும்
வகையில் செயற்பட வேண்டும்.
சரத் ப�ொன்சேக்க எம்.பி
வன்முறைக்கான அடித்தளம் அலரிமாளிகையிலே இடப்பட்டது. அதனாலே எம்.
பிகளின் வீடுகள் தாக்கப்பட்டன.குண்டர்கள்

ப�ொதுமக்களை தாக்கினார்கள். தண்டனை
வழங்குவதாக இருந்தால் அலரிமாளிகையில்
இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும். மக்கள் க�ோபாவேசமுற்றதால் தான் தாக்கினார்கள்.அவர்கள்
அரசியல் கட்சிகளுடன் த�ொடர்புள்ளவர்களல்லர்.புலிகள் தாக்குதல் நடத்தப்பட இருப்பதாக
தெரிவிக்கப்படும் குற்றச்சாட்டு ப�ொய்யானது.
உதய கம்மம்பில எம்.பி
அண்மைய வன்முறை சம்பவங்கள் த�ொடர்பில் அரசு மேற்கொள்ளும் விசாரணைகள்
சட்டம் சகலருக்கும் சமம் என்பதை வெளிப்படுத்த வேண்டும். மனிதாபிமானம் மரணித்த
நாளாகவே நாம் கடந்த 9ஆம் திகதியைக் குறிப்பிட முடியும். பகலில் அரச பயங்கரவாதமும்
இரவில் நபர்கள் பயங்கரவாதமும் நடத்தப்பட்டன. இரண்டையுமே எந்த விதத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
வன்முறையில் ஈடுபட்ட அனைவருக்கும்
எதிராக எந்தவித பாரபட்சமும் இன்றி விசாரணைகள் நடத்தப்பட வேண்டும்.இடம் பெற்றுள்ள அழிவுகள் த�ொடர்பாக பாராளுமன்றத்தில் ஆற்றிய பலரதும் உரைகள் மிகுந்த
கவலையளிக்கின்றன. அரசு தரப்பினரே
அதற்கு தூபமிட்டுள்ளனர். பதவி மயக்கம்
சில வேளைகளில் இத்தகைய அழிவுகளுக்கே
வழிசமைக்கும். அதனால் பதவி மயக்கத்திற்கு
முற்றுப்புள்ளி வைப்பது முக்கியமாகும்.பாதுகாப்புத் தரப்பினரும் ப�ொலிசாரும் தமது உயர்
அதிகாரிகளின் உத்தரவையே நிறைவேற்றியதாக பிரதி ப�ொலிஸ் மாஅதிபர் மனித உரிமை
ஆணைக்குழு முன் சாட்சியம் அளித்துள்ளார்.
அப்படியானால் அந்த அதிகாரிகள் யார்?
அதேவேளை பஞ்சும் நெருப்பும் பக்கத்தில்
வைத்தால் பற்றிக் க�ொள்ளும் என தெரியாத
பபாக்களா
பாதுகாப்பு படையினர்? என
கேட்க விரும்புகின்றேன். நாட்டில் அவசரகால
சட்டம் பிரகடனப் படுத்துவது ஏதாவது அனர்த்தங்களின் ப�ோது பாதுகாப்பு படையினரை
பயன்படுத்தி மக்களை பாதுகாப்பதற்காகவே.
அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் நாட்டில் அவசரகால சட்டம் எதற்கு?
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பிளவுபட்டு ெசயற்படும் காலம் இதுவல்ல
ஒன்றிைணந்து ெசயற்படுேவாம்
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பா�ம்

�ளவுபட்டு ெசயற்படக் கூ�ய
காலம் இதுவல்ல. அைனவரும்
ஒன்�ைணந்து ெசயற்படுவதற்கான
தருணம் இது என்பைத அைனவரும்
பு�ந்து ெசயற்பட ேவண்டுெமன
பு�ய �ர� சபாநாயகராக ெத�வு
ெசய்யப்பட்டுள்ள அ�த் ராஜபக்ஷ
ேநற்று பாராளுமன்றத்�ல் ெத��த்தார்.
ஜனா�ப�க்கு எ�ரான நம்�க்ைக�ல்லா �ேரரைண தற்ேபாைதய
சூழ்�ைல�ல் பாராளுமன்றத்�ல்
�ளவுகைள ஏற்படுத்தலாம். இது
�ளவுபடேவண்�ய
காலமல்ல.
அைனவரும் ஒன்�ைணந்து ேசைவ
ெசய்ய ேவண்�ய காலம் என்றும்
அவர் ெத��த்தார்.
பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று பு�ய
சபாநாயகராக ெத�வு ெசய்யப்பட்ட

�ன்னர்
சைப�ல்
உைரயாற்�ய அவர்,
தமதுைர�ல் ேமலும்
ெத��த்ததாவது;
அ ண் ை ம ய
வன்முைற
சம்பவத்�ன்
ேபாது
படுெகாைல
ெசய்யப்பட்ட அமர�ர்த்�
அ த் து ே க ா ர ள வு க் கு
சைப�ல்
அஞ்ச�
ெ ச லு த் த ப் ப ட் ட து .
உண்ைம�ல் அந்தப்
படுெகாைல பயங்கரவாத ெசயல்
என்ேற நான் கூறுேவன். வடக்��ருந்த பயங்கரவாதத்ைத தற்ேபாது
ெதற்குக்கு ெகாண்டு வர �ல சக்�கள்
முயற்� ெசய்�ன்றன.
நாம், பாராளுமன்றத்�ல் �ைல�யற் கட்டைள�ன்ப� ெசயற்படேவண்டும். அவ்வாறு ெசயற்பட்டால்
�மர்சனங்களும் கால �ரயங்களும்

பு�ய �ர� சபாநாயகர்
இல்லாமல் ேபாகும்.
அேதேவைள நாம் �ளவுபட்டு �ன்று ெசயற்படாமல் ஒற்றுைமப்பட
ேவண்டும்.
�ர�
சபாநாயகர்
பத�ைய நான் எ�ர்பார்க்க�ல்ைல.
நான், ஆளும் கட்�
எ�ர்க்கட்� என்ற பாரபட்ச�ன்� ��யாக ெசயற்படுபவன்
என்ற வைக�ல் எ�ர்க்கட்��னரும்
எனக்கு ஆதரவு வழங்�யுள்ளனர்.
அந்த வைக�ல் நாம் ஒன்றுபட்டால்
இந்த நாட்ைடக் கட்�ெயழுப்ப
மு�யும்.
எனக்கு வாக்க�த்த அைனவருக்கும் நான் நன்� கூற கடைமப்பட்டுள்ேளன். சட்ட, �ட்டங்கள், �ைல�-

யற் கட்டைள உத்தரவுகளுக்�ணங்க
நாம் ெசயற்படுவது கால �ரயத்ைத
த�ர்ப்பதற்கு உதவும். கடந்த காலங்க�ல் இவ்வாறான ெசயற்பாடுகளுக்கு நாம் ெபாது மக்க�டம் மன்�ப்பு ேகட்�ேறாம்.
நாட்�ன் சட்டங்களுக்கு நாம்
தைல வணங்க ேவண்டும்.
நான், பாராளுமன்றத்�ற்கு பு�து
என்றாலும் எனக்கு 25 வருட அர�யல் அனுபவம் உள்ளது. �ரேதச
சைபக�லும் ேமலும் �றுவனங்க�லும் நான் பல பத�கைள வ�த்த
அனுபவமும் �றைமயும் எனக்கு
உண்டு என்பதாேலேய இந்தப் பத�க்கு என்ைன ெத�வு ெசய்துள்ளனர். ெதாடர்ந்ததும் நான் அர்ப்ப�ப்புடன் ெசயற்படுேவன் என்றும்
அவர் ேமலும் ெத��த்தார்.

ஏழு எம்.பிக்களிடம்
CID வாக்குமூலம்

04.34
12.08
03.30
06.20
07.34

சுப�ருது வருடம் - ைவகா� 4
ராகுகாலம் : பகல் : 12.00 - 01.30வைர
சுபேநரம் : காைல : 09.00 - 10.30வைர
ேயாகம்: �த்த-மரண ேயாகம்
��: -���ைய

முன் ப�வு ெசய்து வருமாறு அ��ப்பு
கு�வரவு,
கு�யகல்வு
�ைணக்களத்�ல் சாதாரண மற்றும்
ஒரு நாள் ேசைவக�ன்
�ழ் கடவுச்�ட்டு வழங்கல் ேநற்றுக் காைல
�ண்டும் ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் ேசைவகைள
ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கு
முன்ப�வு
ெசய்வது
கட்டாயெமன �ைணக்களத்�ன் கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகம் ெத��த்துள்ளார்.
http://www.immigration.gov.
lk/ என்ற இைணயத்தளத்ைத
அல்லது 0707 101 060 என்ற
ெதாடர்பு இலக்கத்ைதப் பயன்-

படுத்�,
முன்ப�வு
ெசய்து
ெகாள்ள
மு�யும்.
ந ா ெ ள ான் று க் கு
சுமார் 2,000 கடவுச்�ட்டுகள் மாத்�ரேம
வழங்கப்படுவதால்,
அெசௗக�யங்கைளத்
த�ர்க்க
ெபாதுமக்கள் ேந�ல் முன்ப�வு
ெசய்யுமாறு ேகட்டுக்
ெகாள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
கடவுச்�ட்டுகைள
வழங்குவதற்கான கட்டணத்ைத அ�க�க்க
�ர்மா�த்துள்ளதாக கூறப்படுவைதயும் கு�வரவு, கு�யகல்வு
�ைணக்களம் �ராக�த்துள்ளது.

அமரகீர்த்தி அத்துேகாரளவுக்கு
சைபயில் ஒரு நிமிட ெமௗன அஞ்சலி
அது மரணமல்ல படுெகாைலெயன
ஆளும் கட்� சைப�ல் ெத��ப்பு
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பா�ம்

சபாநாயகருக்கு
முன் அ��ப்பு

ெசன்ைன�லுள்ள ��ட்டன் துைண உயர் ஸ்தா�கர் Oliver Ballhatchet மற்றும் தூதுக்குழு�னர் ெசன்ைன�லுள்ள இலங்ைக�ன்
�ர� உயர்ஸ்தா�கராலயத்துக்கு �ஜயம் ெசய்து �ர� உயர்ஸ்தா�கர் Dr. D. ெவங்கேடஷ்வரைனச் சந்�த்தனர். �ராந்�யத்�ன்
கடல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு கு�த்து இ�ல்,கலந்துைரயாடப்பட்டது. இக்கலந்துைரயாட�ல் முதன்ைமச் ெசயலாளர் �ரும�
�ரசாந்� �ருஷ்ணமூர்த்�, இரண்டாவது ெசயலாளர் சுபுன் ேதச�ேரமா ஆ�ேயாரும் கலந்துெகாண்டனர்.
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கடவுச்சீட்டு வழங்கல்
ேநற்று முதல் வழைமக்கு

கா�முகத்�டல் சம்பவம்:

கா�முகத்�டல் ேமாதல் சம்பவம் ெதாடர்�ல் சட்ட மாஅ�ப�ன் அ�வுறுத்த�ல், ஏழு
பாராளுமன்ற உறுப்�னர்க�டம்
வாக்குமூலம் ெபறுவதற்கு குற்றப்
புலனாய்வு �ைணக்களம் �ர்மா�த்துள்ளது.
அதற்கைமய, இது கு�த்து சபாநாயகருக்கு குற்றப் புலனாய்வு
�ைணக்களம்
க�தெமான்ைற
அனுப்�யுள்ளது.

இன்ைறய சுப�னம்

ெதாழுைக
ேநரம்

�னகரன் �ளம்பரம்

நாட்�ல் அண்ைம�ல் இடம்ெபற்ற குழப்பகரமான சூழ்�ைல
மற்றும் வன்முைற சம்பவங்க�ன்ேபாது
மரணமைடந்த
ெபாலன்னறுைவ மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னர் அமர�ர்த்�
அத்துேகாரளவுக்கு பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று ஒரு ��டம் ெமௗன
அஞ்ச� ெசலுத்தப்பட்டது.
மரணமைடந்த பாராளுமன்ற
உறுப்�னர் அமர�ர்த்� அத்துேகாரள ெதாடர்�ல் தமது ஆழ்ந்த
வருத்தத்ைத ெத��த்துக் ெகாள்வதாகவும் சபாநாயகர் சைப�ல்
ெத��த்தார்.
இைதயடுத்து ஆளும் கட்�
பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள் சபா-

நாயகைரப் பார்த்து அவர் மர�க்க�ல்ைல, படுெகாைல ெசய்யப்பட்டுள்ளார். எனேவ, அமர�ர்த்�
படுெகாைல ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக சைப�ல் அ��க்க ேவண்டுெமன ேகட்டுக்ெகாண்டனர். அதைனயடுத்து அவர் படுெகாைல
ெசய்யப்பட்டதாக
சபாநாயகர்
சைப�ல் அ��த்தார்.
ேமற்ப� வன்முைற சம்பவங்க�ல் மரணமைடந்த மற்றும்
பா�க்கப்பட்டுள்ள
அைனவர்
ெதாடர்�லும் தனது கவைலையத் ெத��த்துக் ெகாள்வதாகவும் சபாநாயகர் இதன்ேபாது
கு�ப்�ட்டார். வன்முைறகைள
ைக�ட்டு அைம�ைய கைடப்��க்க அைனவருக்கும் அைழப்பு
�டுப்பதாகவும் அவர் சைப�ல்
ெத��த்தார்.

புதிய அரசில் �,சுகவுக்கு நான்கு முக்கிய அைமச்சுகள் எமக்கு அைமச்சு பதவி கிைடத்தால்
�ரதமர் ர�ல் �க்�ரம�ங்க
தைலைம�லான பு�ய அரசாங்கத்�ன் அைமச்சரைவ�ல், �லங்கா
சுதந்�ரக் கட்�க்கு நான்கு அைமச்சு
பத�கள் �ைடக்க உள்ளதாக தகவல்கள் ெத��க்�ன்றன.
எ�னும், �லங்கா சுதந்�ரக் கட்��ன் தைலவரான முன்னாள் ஜனா�ப� ைமத்��பால ��ேசனவுக்கும்

ர�ல் – ைமத்�� சந்�ப்�ன் �ன் மு�வு
�ரதமர் ர�ல் �க்�ரம�ங்கவுக்கு�ைட�ல் நைடெபறவுள்ள ேபச்சுவார்த்ைத�ன் �ன்னர் பு�ய அைமச்சரைவ�ன் அைமச்சு பத�கைள

ெபற்றுக்ெகாள்வது
ெதாடர்�ல்
இறு� மு�வு எடுக்கப்படவுள்ளது.
அேதேவைள, �லங்கா ெபாதுஜன
ெபரமுன�ன் கூட்ட���ருந்து
�ல� பாராளுமன்றத்�ல் சுயா�னமாக இயங்கும் பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள், அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு

வழங்க முன்வந்துள்ளதுடன் பத�கள் எதைனயும் ெபற்றுக்ெகாள்வ�ல்ைலெயன மு�வு ெசய்துள்ளனர்.
இந்த
�ைல�ல்,
�லங்கா
ெபாதுஜன ெபரமுன�ன் அ�களவான �ர���களுக்கு அைமச்சு பத�கள் வழங்கப்படவுள்ளன.

த�ழ்
மக்களுக்கான
அர�யல் �ர்வு �வகாரத்�ல்
இந்�யாவுக்குள்ள
ெபாறுப்பு உ�யவாறு �ைறேவற்றப்படேவண்டுெமன
த�ழ் ேத�ய கூட்டைமப்பு
தைலவர் இரா.சம்பந்தன்
வ�யுறுத்�யுள்ளார்.
ஸ்தம்�தமான
�ைல��ருக்கும் த�ழ் மக்களுக்கான அர�யல் �ர்வு கு�த்து,
இந்�யா கவனம் ெசலுத்த ேவண்�யது அவ�யம் என்றும், இவ்�டயத்�ல் இந்�யாவுக்குள்ள ெபாறுப்ைப
உ�யவாறு �ைறேவற்றேவண்�யது
அவ�யெமன்றும் இலங்ைகக்கான

இந்�ய
உயர்ஸ்தா�கர்
ேகாபால் பாக்ேல�டம்,
த � ழ் த் ே த � ய க் கூ ட் ட ைமப்�ன் தைலவர் இரா.
சம்பந்தன்
வ�யுறுத்�யுள்ளார்.
தற்ேபாைதய சூழ்�ைல�ல் த�ழ்மக்க�ன் பாதுகாப்புக்கு
அச்சுறுத்தல்
ஏ ற் ப ட க் கூ டு ெ மன் று ம்
அவர்,சுட்�க்காட்�யுள்ளார்.
இலங்ைகக்கான இந்�ய உயர்ஸ்தா�கர் ேகாபால் பாக்ேலக்கும்,
த�ழ்த் ேத�யக் கூட்டைமப்�ன்
தைலவரும்
�ருேகாண10
மைல மாவட்டப்

குைறந்த
வருமானம்
ெபறும் குடும்பங்களுக்கு
�வாரணமாக ஒரு வார
காலத்துக்கு
ேதைவயான
பால் மா உட்பட உலர் உணவுகள் அடங்�ய 40 �ல்�யன் உணவு ெபா�கைள
இலங்ைகக்கு
அன்ப�ப்பாக இந்�ய அரசு வழங்�யுள்ளது.
இந்�யா வழங்�யுள்ள இந்த அன்ப�ப்பு ெபா�கள் அடங்�ய முதல்
ெதாைகைய ஏற்�ய கப்பல், இன்று
இலங்ைகைய வந்தைடய உள்ளதாக
அத்�யவ�ய உணவு ��ேயாகம்
ெதாடர்பாக ஏற்பட்டுள்ள ெநருக்க�
ெதாடர்பாக ஆராய �ரதமர் ர�ல்

�க்ரம�ங்க
�ய�த்த
குழு�ன் தைலவர் வ�ர
அேபவர்த்தன
ெத��த்துள்ளார். வடக்கு, �ழக்கு
மாகாணம், பதுைள உட்பட
நாட்�ன் ஏைனய பகு�க�ல் வ�க்கும் குைறந்த
வருமானம் ெபறும் குடும்பங்களுக்கு இந்த உணவு
ெபா�கள் ப�ர்ந்த�க்கப்படவுள்ளதாகவும் அவர் கூ�யுள்ளார்.
இலங்ைக�ல் ஏற்பட்டுள்ள ெபாருளாதார ெநருக்க� காரணமாக உணவு
உட்பட அத்�யவ�ய ெபாருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு �ல� வரு�றது.
ப ா � க் க ப் ப ட் டு ள் ள
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ேபா�ல்
இறந்தவர்களுக்கு
அஞ்ச� ெசலுத்துவதாக பாராளுமன்ற உறுப்�னர் ெசல்வராசா
கேஜந்�ரன் ேநன்று (17) பாராளுமன்றத்�ல் ெத��த்தார். இனப்படுெகாைலக்கு காரணமானவர்கள், சர்வேதச குற்ற�யல் ��மன்றத்துக்கு
ெகாண்டு
ெசல்லப்படேவண்டு-

சைப �ருபர்கள்

தமிழர் தீர்வு விடயத்தில் குைறந்த வருமானம் ெபறும் குடும்பங்களுக்கு
இந்தியாவிலிருந்து 40 மில்.
இந்தியாவின் ெபாறுப்பு உணவு ெபாருட்கள் வருகின்றன
ஞாபகமூட்டு�றார் TNA தைலவர் சம்பந்தன்

யுத்தத்தில் இறந்தவர்களுக்கு
ெசல்வராசா எம்.பி சைபயில் அஞ்சலி
ெமன்பேத தமது கட்��ன் �ைலப்பாெடன்றும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.
த�ழர்க�ட�ருந்து
தைலவர்கைள ேதடாது, அவர்க�ட�ருந்து
முகவர்கைள ேதடுவேத இதுவைர
இனப்�ரச்�ைன �ர்க்கப்படாைமக்-

அவுஸ்�ேர�யா ெடாலர்

நாணய
மாற்று

வாங்கும் 251.46 �ற்பைன 267.85
�ைல
�ைல

கான காரணம்.
ர�ல் �க்�ரம�ங்க தற்ேபாது
�ரதமர் பத�க்கு அமர்த்தப்பட்டுள்ளார்.
ம�ந்த
ராஜபக்ஷ�னாேலேய,
ர�ல் �க்�ரம�ங்க இப்பத�க்கு
அமர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்
கு�ப்�ட்டார்.

கன�யன் ெடாலர்
வாங்கும் 279.08 �ற்பைன 291.91
�ைல
�ைல

அது முழு மைலயக மக்களுக்குமானேத
த� ம�தனான ெதாண்டமானுக்கு�யதல்ல
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பா�ம்

பு�ய
�ரதமருக்கு
எமது ஆதரைவ ெத��த்துள்ேளாம்.
அைமச்சு
ெபாறுப்ைப
ஏற்குமாறு
அவர் ேகா�க்ைக முன்ைவத்தார். நாைள நாம்
அைமச்சு பத� ஏற்றாலும்
அது �வன் ெதாண்டமானுக்கு�ய அைமச்சு ெபாறுப்பல்ல.
அது அைனத்து மைலயக மக்களுக்கு�ய அைமச்சு ெபாறுப்பாகுெமன
இ.ெதா.க ெபாதுச்ெசயலாளர் �வன்
ெதாண்டமான் எம்.� ெத��த்தார்.
சைப
ஒத்�ைவப்பு
ேவைள
�வாதத்�ல் உைரயாற்�ய அவர்,
கஷ்டமான காலத்�ல் �ரதமர்
ெபாறுப்ைப ஏற்றுள்ள ர�ல் �க்�ரம�ங்க�ன் ேநற்ைறய உைரைய
வரேவற்�ேறன். ேபாராட மு�யாத
�ைல�ல் மைலய மக்கள் உள்ளனர்.
ஒருநாள் சம்பளத்ைத �ட்டு அவர்களால் ���ல் இறங்க மு�யாதுள்ளது. தற்ேபாைதய �ைல�ல் கட்�
அர�யல் ேவறுபா�ன்� முன்வந்து
அைனவரும் ெசயற்பட ேவண்டும்.
தற்ேபாைதய ெநருக்க���ருந்து
ெவ��ல் வர ேவண்டும். ெபாருளாதார ெநருக்க�க்கு �ர்வு காண
அர�யல் ெநருக்க�க்கு �ர்வு காண

ேவண்டும். �ரதமருக்கு
எமது
ஒத்துைழப்ைப
வழங்கு�ேறாம்.
வ�முைறைய
மாற்�னார்கள்.
ேசதனப்
பசைளைய ஒேர இர�ல்
ெகாண்டுவந்தார்கள். சுமந்�ரன் ெகாண்டு வந்த �ேரரைணைய ஆத�த்ேதாம்.
மக்க�ன் குரலாக நாம்
ெசயற்பட
ேவண்டும்.
ஐனா�ப� �தான அ�ருப்�ைய
ெவ�ப்படுத்தும்
�ேரரைணக்கு
ஆதரவாக வாக்க�த்ேதாம். கஷ்ட
காலம் வரும் ேபாது எ��ைய நம்பலாம். ஆனால் நண்பைர நம்பக்
கூடாது. நாம் ர�லுக்கு ஆதரவு
என்றேபாது பலரும் பாராட்�னார்கள்.ேவலுகுமார் �ரதமரானாலும்
ஆத�த்�ருப்ேபாம்.�ரச்�ைனக்கு
�ர்வு ெகாண்டு வரப்பட ேவண்டும்.
தற்ெபாழுது கஷ்டப்பட்டாேல எ�ர்காலத்�ல் �ைலைம �ராகும்.
�ரதமர் எமக்கு அைழப்பு �டுத்தார். ஐனா�ப�க்கு எ�ரான �ைலப்பாட்�ல் உள்ேளாம். ஐனா�ப�க்கு
முரணான கருத்துள்ள பலரும் உள்ளனர். சர்வகட்� அரசு அைமப்பதாக �ரதமர் ெத��த்துள்ளார்.
மைலய கட்�கள் ஒன்�ைணந்து மக்க�ன் கவசமாக ெசயற்பட
10
ேவண்டும்.

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்: காத்தான்குடியில்
ைகதான 55 ேபருக்கு விளக்கமறியல்

ேம. 30 ஆம் �க� வைர ��த்து உத்தரவு
உ�ர்த்த ஞா�று
தாக்குதல்
ெதாடர்பாக காத்தான்கு� �ரேதசத்�ல் ைகது ெசய்யப்பட்ட பயங்கரவா� ஸஹ்ரா�ன் ப�ற்� முகா�ல்
பயற்�ெபற்ற மற்றும் அவருடன்
ெதாடர்ைப ேப�வந்த 55 ேப�ன்
�ளக்கம�யல் ேம 30 வைர ��க்-

யூேரா

கப்பட்டுள்ளது.
மட்டக்களப்பு ��வான் ��மன்ற
ப�ல் ��வான் �.�யதேகஸ்வரன்
ேநற்று ெசவ்வாய்க்�ழைம (17)
இந்த உத்தரைவப் �றப்�த்தார்.
மட்டக்களப்பு ��வான் ��மன்ற
ப�ல் ��வான் முன்�ைல�ல்

ஐப்பான் ெயன்

மத்�ய �ழக்கு

இந்த வழக்கு �சாரைணக்கு எடுக்க ப் ப ட் ட து . எ � னு ம் , ப ல் ே வ று
�ைறச்சாைலக
�லுள்ளவர்கள்
நாட்�ன் சூழ்�ைல காரணமாக
அைழத்து வரப்பட�ல்ைல.
இந்�ைல�ல், மட்டக்க10
ளப்பு �ைறச்சாைல�ல்

கு�த்த
�ைல

கு�த்த
�ைல

வாங்கும் 385.89 �ற்பைன 401.40
�ைல
�ைல

வாங்கும் 2.7810 �ற்பைன 2.8886
�ைல
�ைல

பஹ�ன் �னார்

967.44

கட்டார் �யால்

99.83

�ங்கப்பூர் ெடாலர்

ஸ்ேட�ங் பவுன்ஸ்

சு�ஸ் �ராங்க்

அெம�க்க ெடாலர்

குைவத் �னார்

1,188.53

சவூ� �யால்

97.24

வாங்கும் 262.54 �ற்பைன 271.61
�ைல
�ைல

வாங்கும் 448.89 �ற்பைன 468.16
�ைல
�ைல

வாங்கும் 365.24 �ற்பைன 379.01
�ைல
�ைல

வாங்கும் 361.72 �ற்பைன 374.99
�ைல
�ைல

ஓமான் �யால்

947.41

ஐ.அ. இராச்�யம் �ர்ஹாம்

99.30
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279
பெக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

சுபகிருது வருடம் வைகாசி மாதம் 04ஆம் நாள் புதன்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஷவ்வால் பிறை 16

குறள் தரும் சிந்தனை
தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்
கடவுளே என்று கூவி அழைப்பதால் நடக்காத
காரியம், ஒருவர் முயற்சியுடன் உழைக்கும் ப�ோது
அந்த உழைப்புக்கேற்ற வெற்றியைத் தரும்.

ப�ொருளாதார நெருக்கடியை வெற்றி க�ொள்ள
ப�ொறுமையும் அர்ப்பணிப்பும் அவசியம்

சு

தந்திரமடைந்த பின்னர் முன்னொரு
ப�ோதும் முகம் க�ொடுத்திருக்காத ப�ொருளாதார நெருக்கடியை இலங்கை
தற்போது எதிர்கொண்டுள்ளது. இலங்கை நாலாபுறமும் கடலால் சூழப்பட்டுள்ள தீவாக இருந்த
ப�ோதிலும், நாட்டின் தன்னிறைவுப் ப�ொருளாதாரத்திற்குத் தேவையான எல்லா வளங்களையும் தன்னகத்தே க�ொண்டிருக்கின்றது. 22 மில்லியன் மக்கள் வாழும் இந்நாடு இவ்வாறான
நெருக்கடிக்கு முகம் க�ொடுத்திருப்பது துரதிர்ஷ்டம் ஆகும்.
இப்பொருளாதார நெருக்கடியைத் தீர்ப்பதற்குத்
தேவையான நடவடிக்கைகள் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ தலைமையில் ஆரம்பம் முதல் பரந்தடிப்படையில் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறான சூழ்நிலையில் ஜனாதிபதியின் அழைப்பின்
பேரில் கடந்த 12 ஆம் திகதி ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பிரதமராக பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க பதவிப் பிரமாணம் செய்து க�ொண்டுள்ளார்.
இந்நாடு ஏற்கனவே பல சந்தர்ப்பங்களில் முகம்
க�ொடுத்த ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளை சிறந்த
முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக வெற்றி க�ொண்ட
பெருமையை இவர் க�ொண்டிருக்கிறார். ஜனாதிபதி
விடுத்த அழைப்பை ஏற்று இப்பதவியை ஏற்றுக்
க�ொண்டுள்ள அவர், இப்பொருளாதார நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண்பதற்கான வேலைத்திட்டங்களை
உடனடியாக ஆரம்பித்துள்ளார்.
'ப�ொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து நாட்டை
மீட்டெடுப்பதற்காகப் பாரம்பரிய அரசியலுக்கு
அப்பால் சகலரும் ஒன்றுபட்டு செயற்பட முன்வருமாறு அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் இவர்
அழைப்பு விடுத்துள்ளார். அதற்கு ஏற்ப அரசியல்
கட்சிகளும் ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் நல்க முன்வந்துள்ளன.
அதேநேரம் பிரதமராகப் பதவியேற்றதைத்
த�ொடர்ந்து ப�ொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து
நாட்டை மீட்டெடுப்பதற்குத் தேவையான உதவி,
ஒத்துழைப்புகளைப்
பெற்றுக்
க�ொள்ளும்
வகையில் இலங்கையிலுள்ள அமெரிக்கா, சீனா,
ஜப்பான் உள்ளிட்ட நட்பு நாடுகளது தூதுவர்கள�ோடும் இந்தியா உள்ளிட்ட நேசநாடுகளது உயர்
ஸ்தானிகர்கள�ோடும் உலக வங்கி, ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி உள்ளிட்ட சர்வதேச நிறுவனங்கள�ோடும் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தியுள்ளார். இச்சமயம், இலங்கைக்கு உதவி, ஒத்துழைப்புகளை
நல்குவதாக நட்பு நாடுகளும் சர்வதேச நிறுவனங்களும் உறுதியளித்துள்ளன.
இந்த நிலையில், பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க நேற்றுமுன்தினம் மாலை நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார். அந்த உரையின்
ப�ோது, '2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் எமது அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு 7.5
பில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்களாக இருந்தது.
ஆனால் இன்று (2020 மே 16 ஆம் திகதி) ஒரு
மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்களைக் கூட தேடிக்
க�ொள்ள முடியாத நிலையில் திறைசேரி உள்ளது.
மக்களுக்கு விடயங்களை மறைத்து ப�ொய்
ச�ொல்வதற்கு நான் எந்த வகையிலும் விரும்பவில்லை. பயங்கரமாகவும் அசிங்கமாகவும்
இருந்தாலும் இதுதான் உண்மை நிலை. அடுத்துவரும் குறுகிய காலத்திற்கு கடந்த காலத்தை
விடவும் மிகவும் கஷ்டமான நிலைக்கு நாம் முகம்
க�ொடுக்கப் ப�ோகிற�ோம். அதனால் நாம் எதிர்வரும் சில மாதங்கள் ப�ொறுமையுடன் இருப்பத�ோடு, அர்ப்பணிப்போடு இதற்கு முகம் க�ொடுக்க
வேண்டும். நாடு முகம் க�ொடுத்துள்ள இப்பொருளாதார சவாலுக்கு உயிரைப் பயணம் வைத்தாவது முகம் க�ொடுத்து வெற்றி க�ொள்வேன்.
அதற்காக உங்கள் அழைவரதும் ஒத்துழைப்பை
பெற்றுத் தாருங்கள்' என்று குறிப்பிட்டார்.
இந்த உரையின் ஊடாக நாடு முகம் க�ொடுத்துள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடியின் உண்மைத்
தன்மையை பிரதமர் ஒளிவுமறைவு இன்றி நாட்டு
மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறியுள்ளார். அந்நெருக்கடியை வெற்றி க�ொள்வேன் என்றும் அவர் நாட்டுக்கு உறுதி அளித்துள்ளார்.
நாடு தற்போது எதிர்கொண்டுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடியை, ஏற்கனவே இந்நாடு முகம்
க�ொடுத்த ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளை வெற்றி
க�ொண்ட பரந்த அனுபவத்தைக் க�ொண்டிருக்கும் பிரதமரின் தலைமையில் நிச்சயம் வெற்றி
க�ொள்ள முடியும். இது த�ொடர்பிலான நம்பிக்கையும் மக்கள் மத்தியில் பரவலாக ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆகவே நாடு முகம் க�ொடுத்துள்ள இப்பொருளாதார நெருக்கடியை வெற்றி க�ொள்வதற்காகப்
ப�ொறுமையுடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் இந்நாட்டு
பிரஜைகள் செயற்பட வேண்டும். அதன் ஊடாக
நாடும் மக்களும் ப�ொருளதாதார சுபீட்சத்தை
அடைந்து க�ொள்ளும் காலம் வெகுத�ொலைவில் இருக்காது என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது. அதுவே வெளிப்படையான
உண்மை.
editor.tkn@lakehouse.lk
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நாட்டின் ப�ொருளாதார ப�ொறிமுறையை துரிதமாக
முன்னெடுத்துச் சென்றாலேயே நெருக்கடி தீரும்

நா

ம் முகம்கொடுத்து வருகின்ற ப�ொருளாதாரப் பிரச்சினை
தற்போது வாழ்க்கை
மற்றும் ச�ொத்துகளின்
அழிவுக்கு
இட்டுச்
சென்று
அரசியல்
மற்றும் சமூக பிரச்சினையாக மாற்றமடைந்துள்ளது. இந்த
கடும்
நிச்சயமற்ற
மற்றும்
பாதுகாப்பற்ற நிலைமை இந்நாட்டின் ம�ொத்த தேசிய உற்பத்தியின்
முக்கிய சக்தியான தனியார் துறையையும் பெரும் சிரமத்துக்கு உள்ளாக்கியிருந்தாலும் அந்த நிலைமையிலும் இந்த
நாட்டின் ப�ொருளாதார செயல் ப�ொறிமுறையை த�ொடர்ந்தும் நிலைநிறுத்துவதற்காக தனியார் துறையினர் பெரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தற்போது நாடு முகம் க�ொடுத்துள்ள
துயரம், நிச்சயமற்ற மற்றும் பாதுகாப்பற்ற நிலையிலிருந்து நாட்டை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்றால் அனைவரினதும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும்
சூழலை உறுதி செய்து எம் முன்னால்
உள்ள ப�ொருளாதார பிரச்சினைக்காக
ப�ொருளாதார ரீதியான தீர்வை பெற்றுக்
க�ொடுப்பதை விரைவுபடுத்த வேண்டும்
என்பதை உற்பத்தி, சேவைகள் ,ஏற்றுமதி மற்றும் விநிய�ோக சங்கிலி ப�ோன்ற
துறைகளை பிரதிநிதித்துவம் செய்யும்
தனியார் பிரிவு நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளாக நாம் அரசிடமும் அனைத்து
இலங்கை மக்களிடமும் தெரிவிக்கின்ற�ோம்.
இது த�ொடர்பாக இலங்கை மத்திய
வங்கியின் ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால்
வீரசிங்கவும் அண்மையில் நடத்திய பத்திரிகையாளர் கலந்துரையாடலில் வலியுறுத்தி இருந்தார். அங்கு அவர் மேலும்
கூறுகையில்,
விரைவாக
பெற்றுக்
க�ொடுக்கப்படும் அரசியல் தீவுகளால்
அன்றி ப�ொருளாதார பிரச்சினைக்காக

ஓரளவாவது
தீர்க்க
முடியும்
என்பதை
இலங்கை
மத்திய
வங்கியின் ஆளுநர்
தெரிவித்திருப்பதை
இங்கு நாம் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம்.
அதனால்
நாம்
முகம் க�ொடுத்துள்ள
நிச்சயமற்ற மற்றும்
பாதுகாப்பற்ற ப�ொருளாதாரம் மற்றும் அர-

ஆட்சியாளர்களினதும், அனைத்து
ஊழியர்களினதும் 100 வீத
அர்ப்பணிப்பை நாடு எதிர்பார்க்கிறது
- தனியார் துறையினர் வேண்டுக�ோள்

நிலையான சிறந்த தீர்வை
பெற்றுக் க�ொடுக்க முடியாது
எனத்
தெரிவித்திருந்தார்.
அத்துடன் நாட்டின் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை, ப�ொருளாதார
ஸ்திரத்தன்மையை
ந�ோக்கி நாட்டை க�ொண்டு
செல்வதற்கு வலுவான அடித்தளத்தை வழங்கும் எனவும்
அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
முன்னாள் நிதியமைச்சரால்
அண்மையில் பாராளுமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டவாறு, தற்போது நாடு 50
மில்லியன் ட�ொலருக்கும் குறைவான
வெளிநாட்டு கையிருப்பில் இயங்குகிறது என்பதும் கடந்த சில மாதங்களில்
மாத்திரம் இலங்கையில் உணவு பணவீக்கம் 40% இனால் அதிகரித்துள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அத்தியாவசிய உணவுப் ப�ொருட்கள்,
அத்தியாவசிய மருந்துகள் மற்றும் எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு அதிகரித்துள்ளதுடன் அந்நிய செலாவணி மற்றும் சுற்றுலா
மூலம் வரும் அந்நிய செலாவணி கடந்த
மூன்று ஆண்டுகளில் படிப்படியாக
குறைந்து வருகிறது. இலங்கை இறக்குமதியில் அதிகம் தங்கியுள்ள நாடு என்பதால் அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களை
இறக்குமதி செய்வதற்காக எமது வெளிநாட்டு வருவாயில் குறிப்பிட்ட வீதம்
வருடந்தோறும் தேவைப்படுகின்றது.
இதைத் தவிர ஒரு தரப்பாக மற்றும் பல்-

தரப்பாக இலங்கை பெற்றுக் க�ொண்டுள்ள கடனின் அளவு 2022 ஆம் ஆண்டளவில் 7.1 பில்லியன் ட�ொலர் அளவை
கடந்து விடும்.
கடனைச்
செலுத்துவதற்கான
இயலாமை மற்றும் கடன் மீள் கட்டமைப்புக்காக சர்வதேச நிதியத்தின்
ஒத்துழைப்பை பெறுவதற்கு இறுதியிலாவது முடிவு செய்தது ஒரு நாடாக
எமது அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் க�ொள்வதற்கு அவசியமான
இறக்குமதிகளை மேற்கொள்ள அந்நிய
செலாவணியை பெறுவதற்கு கட்டாயமாக செய்ய வேண்டியதாகும். தற்போது
காணப்படும் பாதுகாப்பற்ற தன்மையை
ஒழித்து பாதுகாப்பான சூழலில் பணியாற்றுவதற்கான வாய்ப்பை பெற்றுக்
க�ொடுத்து த�ொடர்ந்து ப�ொருளாதார
ப�ொறிமுறையை செயல்படுத்துவதால்
மாத்திரமே த�ொடர்ந்து தற்போது காணப்படும் ப�ொருளாதார பிரச்சினையை

சியல் பிரச்சினை முன்னிலையில் உள்ள
சிறந்த தீர்வு நாட்டின் ப�ொருளாதார
ப�ொறிமுறையை முன்னரை விட வேகமாகவும் த�ொடர்ந்தும் செயல்படுத்துவது
மாத்திரமே என்பதுடன் அதற்காக ஆட்சியாளர்களினதும் மற்றும் அனைத்து ஊழியர்களினதும் 100% அர்ப்பணிப்பை நாடு
எதிர்பார்க்கிறது என்பதை நாம் உறுதியாக கூறுகின்றோம்.
இவ்வாறு
இலங்கை
இறப்பர்
ப�ொருட்கள் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும்
ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம், இறப்பர்
வர்த்தகர்களின் சங்கம், இலங்கை பணி
மூல�ோபாய,விமான மற்றும் கப்பல்
ப�ொருட்கள் ப�ோக்குவரத்துச் சங்கம்,
இலங்கை சுங்க அனுமதி பிரதிநிதித்துவ
சங்கம், க�ொள்கலன்கள் ப�ோக்குவரத்து
சங்கம், இலங்கை ஏற்றுமதியாளர்கள்
சங்கம், இலங்கை /ஏற்றுமதி, இறக்குமதி கப்பல் ப�ோக்குவரத்து சபை என்பன
இணைந்து தெரிவித்துள்ளன.

ஏற்றுமதிப் ப�ொருள் த�ொழிற்சாலைகளுக்கு
மின்சார விநிய�ோகத்தில் முன்னுரிமை

க

ண்டி மாவட்டத்தில் ஏற்றுமதி சார்ந்த ப�ொருட்களை உற்பத்தி செய்யும்
த�ொழிற்சாலைகளுக்கு மின்சாரம்
உள்ளிட்ட பல அத்தியாவசிய
சேவைகளை வழங்குவதற்கு அதிக
முன்னுரிமை வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு ஏற்றுமதி
வருமானத்தின் முன்னோடிகளுக்கு
த�ொடர்ச்சியான வசதிகளை வழங்கும் வகையில் கண்டி மாவட்டத்தின் பல்லேக்கலேவில் அமைந்துள்ள
கைத்தொழில்
பூங்கா,
முதலீட்டுச் சபை, நீர் இறைக்கும்
நிலையங்கள் மற்றும் வைத்தியசாலைகள்
ஆகியனவற்றுக்கும்

கண்டி செயலகத்தில் நடைபெற்ற
கலந்துரையாடலில் தீர்மானம்
முன்னுரிமை வழங்குவது த�ொடர்பில்
விஷேட கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
அத்தியாவசிய சேவைகளை பராமரிப்பது குறித்து, கண்டி மாவட்ட செயலகத்தில் சில தினங்களுக்கு முன்னர்
நடைபெற்ற விசேட கலந்துரையாடலின் ப�ோது கண்டி மாவட்ட செயலாளர்
சந்தன தென்னக�ோன் இதனைத் தெரிவித்தார்.
மேலும் எரிப�ொருள், மின்சாரம்,
சமையல் எரிவாயு, ப�ொதுப்போக்குவரத்து மற்றும் உணவு விநிய�ோகங்களை
பராமரிப்பது குறித்தும் இங்கு விசேட
கவனம் செலுத்தப்படடது. எரிப�ொருள்
தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டால் சுகாதாரம்,

பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாகப் பிரிவுக்கு
எரிப�ொருள் விநிய�ோகிக்கும் முறைமை
குறித்து அங்கு கலந்துரையாடப்பட்டது.
ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்து சேவைகளை
த�ொடர்ந்தும் பேணுவதற்காக இலங்கை
ப�ோக்குவரத்து சபையின் யட்டிநுவர
டிப்போவிற்கு எரிப�ொருளை வழங்குவது த�ொடர்பிலும் கவனம் செலுத்தப்பட்டது.
அதேவேளை
மினிப்பே
நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தில் விவசாயத்திற்குத்
தேவையான எரிப�ொருளை வழங்குவது
குறித்தும் கலந்துரையாடலில் கவனம்
செலுத்தப்பட்டது.
எதிர்காலத்தில்
எரிவாயு விநிய�ோகம் த�ொடர்பில் குறை-

பாடுகள் உருவாகின்ற வேளையில்,
விறகு அல்லது மாற்று முறைகளை
பயன்படுத்த வேண்டும் எனவும் அனர்த்தத்தினால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
சமைத்த உணவுக்குப் பதிலாக உணவு
தயாரிக்கக் கூடிய உலர் உணவுகளை
வழங்குவது குறித்தும் கவனம் செலுத்தப்பட்டது.
கண்டி மாவட்டத்தில் உணவுப் பயிர்களைப் பயிரிடுவது குறித்து ப�ொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது
காலத்துக்கு உகந்தது எனத் தெரிவித்த
மாவட்ட செயலாளர், வீட்டுத் த�ோட்டத்
திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தவும்
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
விவசாயிகள், வர்த்தகர்கள் மற்றும்
நுகர்வோர் இடையே சரியான ஒருங்கிணைப்பு இல்லாததால் இடைத்தரகர்கள்
பெரும் இலாபம் ஈட்டுவதாகவும் அவர்
சுட்டிக்காட்டினார். இடைத்தரகர்களை
குறைத்து, வர்த்தகத்தை முன்னெடுத்துச்

செல்ல, சம்பந்தப்பட்ட வர்த்தக சங்கங்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதிக இலாபம் ஈட்டும் ந�ோக்கத்தில் பண்டங்களை பதுக்கி வைத்து
களஞ்சியப்படுத்த வேண்டாம் எனக்
கேட்டுக் க�ொண்ட மாவட்ட செயலாளர், அவ்வாறு விலை அதிகரிப்பதைத்
தடுக்கும் வகையில், பரிச�ோதனைகளை
ஆரம்பிக்க நுகர்வோர் விவகார அதிகார
சபையின் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் சுட்டிக் காட்டினார்.
இக்கலந்துரையாடலில்
கண்டி
மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்களான
உத்பல ஜயரத்ன, லலித் எட்டம் பாவல
மற்றும் கண்டி மாவட்டத்தின் பிரதேச
செயலாளர்கள், பாதுகாப்புப் படையினர், அத்தியாவசிய சேவைகள் த�ொடர்பான உத்திய�ோகத்தர்கள் எனப் பலர்
கலந்து க�ொண்டனர்.

எம்.ஏ.அமீனுல்லா...?

தி.மு.க அரசுக்கு நெருக்கடியாக மாறியுள்ள
முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் விவகாரம்!

த

மிழகத்தில் ஆளும் தி.மு.க அரசுக்கு
அடுத்த
நெருக்கடியாக
முள்ளிவாய்க்கால்
நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி உருவெடுத்து நிற்கிறது.
சென்னை மெரினா கடற்கரை கண்ணகி
சிலை அருகே முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சிக்கு தமிழக அரசு
அனுமதிக்க வேண்டும் என்பது தி.மு.க
கூட்டணி கட்சியான விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்டவைகளின் வலியுறுத்தலாக உள்ளது.
திராவிட ெமாடல், தந்தை பெரியார்
பூமி, பெரியாரின் அரசு என்று பேசும்
தி.மு.க அரசு, சில விஷயங்களில் மென்மைத்தன்மையைக் கடைப்பிடிக்கிறது
அல்லது நேர் எதிர் நிலைப்பாட்டை
எடுக்கிறது
என்கிறது
விமர்சனங்க-

ளும் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
க�ோவை கல்வி நிறுவனங்களில் ஆர்.
எஸ்.எஸ்.இயக்கத்தின்
சகாக்களுக்கு
அனுமதி த�ொடங்கி இந்த சர்ச்சை நீடிக்கிறது.
அண்மையில் தருமபுரம் ஆதீனத்தை
பல்லக்கில்
சுமக்கும்
நிகழ்ச்சிக்கு
முதலில் தி.மு.க அரசு தடை விதித்தது.
இதன் பின்னர் கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பியது. இதனால் பல்லக்கில் சுமக்கும்
நிகழ்ச்சிக்கு அரசு அனுமதித்தது.
இதேப�ோல் ரூபா 25 க�ோடியில் பசுமடம் அமைக்கும் விவகாரமும் சர்ச்சையானது. பின்னர் வட இந்தியாவைப் ப�ோல
மாட்டிறைச்சி விவகாரம் பேசுப�ொருளானது.
ஆம்பூர் பிரியாணி திருவிழாவில் மாட்-

டிறைச்சிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டமை
தி.மு.க அரசு மீது கடும் பாய்ச்சலை
ஏற்படுத்தியது. பின்னர் ஒருவழியாக
ஆம்பூர் பிரியாணி திருவிழாவே ரத்தாகிப் ப�ோனது. இதனால் தி.மு.க அரசு
சற்றே பெருமூச்சு விட்டது.
இந்நிலையில்
முள்ளிவாய்க்கால்
நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியானது தி.மு.க
அரசுக்கு
நெருக்கடியாகி
உள்ளது.
இது த�ொடர்பாக நாம் தமிழர் கட்சித்
தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்
வெளியிட்ட அறிக்கையில், உலகம்
முழுக்கப் பரவி வாழ்கின்ற தமிழர்களின்
உணர்வுகளுக்கு உரிய மதிப்பளித்து,
சென்னை மெரீனா கடற்கரையில் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்வை
முன்னெடுக்க 'மே 17' இயக்கத்தினருக்கு

அனுமதியளிக்க வேண்டுமெனவும், தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளிலும் மேற்படி
நாளை நினைவுகூர்வதற்கும் எவ்விதத்
தடையும் விதிக்கக் கூடாதெனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதேவேளை வி.சி.க தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி, "முள்ளிவாய்க்கால்
தினத்தைய�ொட்டி மெழுகுவர்த்தி ஏந்துதலை மே17 இயக்கம் மெரினா கடற்கரையில் நடத்துவதற்கு அனுமதி க�ோரியுள்ளது. இதற்கு உடனே அனுமதி
வழங்குமாறு தமிழக அரசுக்கு வேண்டுக�ோள் விடுக்கிற�ோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில்
முள்ளிவாய்க்கால்
நினைவேந்தல் விவகாரம் தமிழக அரசுக்கு நெருக்கடியாகி உள்ளது.

18–05–2022

2022 மே 18 புதன்கிழமை

இ

லங்கையில் ப�ொருளாதார வீழ்ச்சி
காரணமாக த�ோற்றம் பெற்ற
அரசியல் நெருக்கடிக்கு மத்தியில்,
நாட்டின் புதிய பிரதமராக பதவியேற்றுள்ள
ரணில் விக்கிரமசிங்க, நாட்டை
வீழ்ச்சியிலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக துரித
திட்டங்களை வகுத்துள்ளார்.

பிரதமராக முன்னர் பதவி வகித்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசியல் நெருக்கடிகள், ஆர்ப்பாட்டங்கள்
மற்றும் அழுத்தங்கள் காரணமாக தனது பதவியை
துறந்ததையடுத்து இலங்கை அரசியலில் ஓரிரு நாட்களாகப் பெரும் பரபரப்பு நிலவி வந்தது. புதிய பிரதமராகப் பதவியேற்கப் ப�ோவது யாரென்பது குறித்து
அரசியல் களத்தில் எதுவுமே புரியாத நிலையில்
பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.
எக்கட்சியைச் சேர்ந்தவர் பிரதமர் பதவியை ஏற்கப்
ப�ோகின்றார்? அப்பதவியை ஏற்கப் ப�ோகின்ற அரசியல் முக்கியஸ்தர யார்? புதிய அமைச்சரவையில்
அக்கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் மாத்திரம் இடம்பெறப் ப�ோகின்றார்களா அல்லது கூட்டுக் கட்சிகளைச்
சேர்ந்தவர்கள் அங்கம் வகிக்கப் ப�ோகின்றார்களா?
புதிய பிரதமராகப் ப�ோகின்றவருக்கு மக்களின் அங்கீகாரம் இருக்கப் ப�ோகின்றதா? புதிய பிரதமராக
நியமிக்கப்படுபவரை தற்போது காலிமுகத்திடலில்
ப�ோராட்டம் நடத்துகின்றவர்கள் ஏற்றுக் க�ொள்வார்களா?
இவ்வாறெல்லாம் பலவிதமான விடை புரியாத
வினாக்கள் சில தினங்களாக மக்கள் மத்தியில்
பரபரப்பாக நிலவி வந்தன. சுருங்கக் கூறுவதாயின் இலங்கையின் அரசியல் களநிலைவரமானது அடுத்த நிமிடத்தில் எவ்வாறு மாற்றமடையப்
ப�ோகின்றதென்பதே எவருக்கும் புரியாமலிருந்தது.
அரசியல் களத்தில் உள்ள அரசியல்வாதிகளால் கூட
இதனை ஊகிக்க முடியாதிருந்தது.
இவ்வாறான நிலையிலேயே புதிய பிரதமராக
பதவியைப் ப�ொறுப்பேற்றார் ரணில் விக்கிரமசிங்க.

வீழ்ச்சியிலிருந்து நாட்டை மீட்டெடுப்பதில்
பிரதமர் ரணிலின் நம்பிக்ைக தரும் திட்டங்கள்
நாட்டின் அரசியல் களத்தில் சில
தினங்களாக நிலவி வந்த பரபரப்பையும், எதிர்பார்ப்புகளையும்
தணிக்கும் வகையில் ரணில்
விக்கிரமசிங்கவின் நியமனம்
அமைந்துள்ளது என்பதுதான்
உண்மை.
ஏனெனில்
இன்றைய
ப�ொருளாதார
வீழ்ச்சியிலிருந்து இலங்கையை மீட்டெடுக்க வல்லமையுள்ளவராக
ரணில் விக்கிரமசிங்க மாத்திரமே அரசியல் ப�ொதுவெளியில்
பேசப்படுகின்றார்.
அனைத்துக்
கட்சியினரும்
அதனையே ஒப்புக் க�ொள்கின்றனர். இன்றைய நெருக்கடியைத் தீர்க்க இயலுமை
உள்ளவராக அவரே கணிக்கப்படுகின்றார். அரசியல் நெருக்கடியானது விரைவில் முடிவுக்கு வந்து, நாட்டில் மீண்டும்
சுமுக நிலைமை த�ோன்ற
வேண்டுமென்பதே மக்களின்
ஒரே ஆதங்கமாக இருந்தது.

ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்குத் தீர்வு
காண்பதாயின், மக்களின் ப�ொறுமையும்
அர்ப்பணிப்பும் மிக அவசியம்

மு

ள்ளிவாய்க்காலில் பெரும்
அனர்த்தம் ஏற்படும் என்ற
அச்சத்தை முன்பே உணர்ந்த
நான், தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு
தலைவர் இரா.சம்பந்தனுக்கு பல
தடைவை எச்சரித்திருந்தேன் என்று தமிழர்
விடுதலைக் கூட்டணியின் தலைவர்
வீ. ஆனந்த சங்கரி தெரிவித்துள்ளார்.
தன்னால் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தலில்
கலந்து க�ொள்ள முடியாதமை த�ொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு அனுப்பியுள்ள செய்திக் குறிப்பிலேயே அவர்
இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆனந்தசங்கரியின் அறிக்ைகயில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: 'முள்ளிவாய்க்கால் அஞ்சலி
நிகழ்வில் கலந்து க�ொள்ள முடியாமைக்கு வருந்துகின்றேன். எங்கிருந்தாலும் எனது உணர்வுபூர்வமான
பங்களிப்பு எப்போதும் உண்டு.
அன்று முள்ளிவாய்க்காலில் பெரும் அனர்த்தம்
ஏற்படும் என்ற அச்சத்தை முன்பே உணர்ந்த நான்,
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புத் தலைவர் இரா.சம்பந்தனுக்கு பல தடைவை எச்சரித்திருந்தேன். அவற்றில் முக்கியமான சிலவற்றில் இருந்து ஒவ்வொரு
பந்தியை மட்டும் இங்கே தந்துள்ளேன். நான் உண்மைகளை மறைப்பவன் அல்லன். தெரிந்த உண்மைகளை தயங்காமல் வெளியிடுபவன். இறுதிக் கட்டத்தில் புலிகளின் த�ொலைபேசி அழைப்பைக் கூட ஏற்க
மறுத்து அவர்களையும் மக்களையும் நட்டாற்றில்
தவிக்க விட்டமை மிகப் பெரிய துரதிர்ஷ்டமாகும்.
மேற்குறிப்பிட்ட கடிதத்தின் பகுதிகள் கீழ்வருமாறு.
1. 'தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு வன்னியில்
அகப்பட்டுள்ள அப்பாவி மக்களை காப்பாற்ற
வேண்டும். இன்றேல் தங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளை துறக்க வேண்டும்' என தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி அவர்களை வேண்டுகிறது என்ற
தலைப்புடன் 11.01.2009 அன்று விடுத்த எனது
அறிக்கையை படித்தது ஞாபகமில்லையா? நீங்கள்
உடன் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் அவர்களுக்கு
தீங்கு விளைவிக்க எவருக்கும் சந்தர்ப்பம் க�ொடுக்காது காப்பாற்றியிருக்கலாம்.
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அரசியலைப் பற்றி சிந்திக்கும் மன�ோநிலையில்
மக்கள் இப்போது இல்லை.
ப�ொருளாதார மீட்சியே மக்களின் ஒரே எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. ப�ொருட்களின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டு, வாழ்க்கைச் செலவு குறைய வேண்டும்.
அதன் பின்னரே அரசியல் பற்றி சிந்திக்க முடியும்
என்பதே மக்களின் எண்ணம்.
உண்மையும் அதுதான். எமது நாட்டுக்கு இன்று
தேவையாக உள்ளது வெறுமனே அரசியல் மாத்திரமல்ல. வீழ்ச்சியடைந்து ப�ோயுள்ள ப�ொருளாதா-

ரத்தை துரித கதியில் மீளக்கட்டியெழுப்புவதற்கான செயல்திட்டங்களே
மிகவும்
அவசியமாகவுள்ளன.
ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான விலையேற்றம், எரிப�ொருட்களுக்கான நீண்ட கியூ வரிசை
ப�ோன்றனவெல்லாம் விரைவில்
முடிவுக்கு வந்து தாங்கள் நெருக்கடியற்று நிம்மதியாக வாழும்
சூழல் உருவாக வேண்டுமென்பதே
சாதாரண மக்களின் ஏக்கம் ஆகும்.
புதிய பிரதமர் நியமனத்துடன்
நாட்டில் துரித ப�ொருளாதார முன்னேற்றத்துக்கான
வாய்ப்புகள்
உருவாக வேண்டுமென்பதுதான்
மக்கள் உள்ளத்தில் உள்ள பிரதான
ஆதங்கமாக உள்ளது. இன்று
எமது நாட்டுக்கு அரசியலுக்கு
அப்பால் துரிதமான ப�ொருளாதார
அபிவிருத்தியே மிக அவசியமாக
இருக்கின்றது. இன்றைய வீழ்ச்சியில் இருந்து எமது நாடு எவ்வாறாவது உடனடியாக மீண்டெழ
வேண்டும். இல்லையேல் மக்களின் இன்றைய நெருக்கடிகள்
மேலும்
தீவிரமடைவதற்கான
ஆபத்தே தென்படுகின்றது. மக்கள்
இதனை விட மேலும் நெருக்கடியைத் தாங்கிக்
க�ொள்வதென்பது இயலாத காரியமாகும்.
பிரதமர் ரணில் நேற்றுமுன்தினம் நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் நாட்டின் ப�ொருளாதார
நிலைமை குறித்து அனைத்தையும் தெளிவாகவே
எடுத்துக் கூறியுள்ளார். நாட்டின் நிதிக் கையிருப்பு
குறித்தும், எதிர்கால சவால்கள் பற்றியும் ரணில்
விக்கிரமசிங்க அனைத்தையுமே எடுத்துக் கூறி
விட்டார். இன்றைய நிலையில் மக்களின் அர்ப்பணிப்பும், ப�ொறுமையுமே மிகவும் அவசியமாகின்-

றன. ஓரிரு மாதங்களில் நெருக்கடி நிலைமை
சீரடைந்து விடுமென நம்புவது தவறு. நெருக்கடி
நீங்குவதற்கு பல மாதங்கள் செல்லக் கூடும். நிதிக்
கையிருப்பை அதிகரித்துக் க�ொள்வதென்பது இலகுவான காரியமல்ல.
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ, பிரதமர் ரணில்
விக்கிரமசிங்க தலைமையிலான அரசாங்கம்
மிகுந்த புரிந்துணர்வுடனும் நல்லிணக்கப்பாட்டுடனும் செயற்பட்டு இன்றைய ப�ொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து மக்களை முதலில் மீட்டெடுக்க
வேண்டுமென்பதுதான் மக்களின் இன்றைய எதிர்பார்ப்பு ஆகும்.
ஆசிய பிராந்திய நாடுகளைப் ப�ொறுத்தவரை
ரணில் விக்கிரமசிங்க மிகுந்த அனுபவமும், ஆற்றலும் வாய்ந்த அரசியல் தலைவர்களில் ஒருவராகக்
கணிக்கப்படுகின்றார். எமது அயல்தேசமான இந்தியாவுடனும், மேற்குலகுடனும் மிகுந்த நெருக்கமும்
நட்புறவும் க�ொண்ட அரசியல் தலைவர் அவரென்பது வெளிப்படையான உண்மை. பிரதமராக அவர்
பதவியேற்றிருப்பதால் இலங்கையின் ப�ொருளாதார நெருக்கடியை விரைவில் முடிவுக்குக் க�ொண்டு
வருவதற்கு சர்வதேசம் பெருமளவில் உதவிகள் புரியுமென்ற நம்பிக்கையும் மக்கள் மத்தியில் நிலவுகின்றது.அவர் பதவியேற்றதுமே சர்வதேச உதவிகள்
கிடைப்பதற்கான நம்பிக்ைககள் தென்பட்டு விட்டன.
எது எவ்வாறாயினும், எமது நாட்டில் நிலவிய அரசியல் சர்ச்சைக்கான முற்றுப்புள்ளியாக இன்றைய
மாற்றத்தை மக்கள் கருத வேண்டும். நாட்டை அதலபாதாளத்திலிருந்து மீட்டெடுப்பதில் அனைத்து
தரப்பினரும் ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டியதே அவசியமாகும். அரசியல் நெருக்கடியென்பதே மென்மேலும் த�ொடருமானால் நாடு எதிர்காலத்தில் மீண்டெழ
முடியாத வீழ்ச்சிக்குச் செல்வது தவிர்க்க முடியாததாகி விடும்.

எம்.ராகவன்...?

முள்ளிவாய்க்காலில் அனர்த்தம் ஏற்படுமென்ற
அச்சத்தை முன்பே நான் உணர்ந்திருந்தேன்
முன்னைய ஜனாதிபதியின் செயலாளர் அரசியல்
கட்சித் தலைவர்களை நாட்டின் தற்போதைய நிலைபற்றி ஆராயவென 26ஆம் திகதி சந்திப்பு என அறிவித்திருந்தார். அந்த நேரத்தில் மிகப் பாரதூரமான
விடயம் யாதெனில் யுத்தமும் தடுத்து வைக்கப்பட்ட
பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுமே! தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பு இக்கூட்டத்தை பகிஷ்கரித்தது. நீங்கள்
அன்று சமூகம் க�ொடுத்திருந்தால் பாதுகாப்பான
இடங்களுக்கு இந்த மக்களை அழைத்துச் செல்லு-

யுத்தநிறுத்தம் செய்யாமல் இந்தியாவுக்குப் ப�ோக
மாட்டோம் என தீர்மானித்து டெல்லிக்கும் தெரிவித்திருந்தனர்.
ஏப்ரல் 11 இல் நான் எனது பத்திரிகை அறிக்கையில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்களின் இந்திய வெளிவிவகார அமைச்சின் அழைப்பை நிராகரிப்பது என எடுத்த தீர்வு
முட்டாள் தனமானது மட்டுமல்ல எமது தேவைக்கு
மிகவும் முரண்பட்டதாகும் எனத் தலையங்கமிட்டு

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி
தலைவர் வீ. ஆனந்தசங்கரி அறிக்ைக
2. 'எமது மக்களைக் காப்பாற்ற கடைசி சந்தரப்பம்' என்ற தலைப்பில் 16.03.2009 அன்று பிரபாகரனுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் 87000 குடும்பங்களைச்
சேர்ந்த 330, 000 மக்களின் சாபத்திற்கு ஆளாக
வேண்டாமென எழுதியிருந்தேன். துரதிர்ஷ்டவசமாக
அவர்களிடமிருந்து பதிலெதுவும் கிடைக்கவில்லை.
அது ஓர் ஆயுதம் தாங்கிய இயக்கம் ஆகையாலும்,
அதன் உறுப்பினர்கள் பல்வேறு விதமாக இணைக்கப்பட்டமையாலும் அவர்கள் குறிப்பிட்ட சில நியதிகளுக்குட்பட்டு செயற்படுவார்கள் என நாம் எதிர்பார்க்க
முடியாது. ஆகவே நான் அவர்களை குறை கூறவில்லை. ஆனால் நீங்கள் ஒரு தடவை முயற்சித்துப்
பார்த்திருக்கலாம்.
3. 2009ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 20ஆம் திகதி

மாறு ஜனாதிபதியிடம் வேண்டியிருக்கலாம்.
ஒருவிதமான பதவியுமில்லாமல் கூட்டணித்
தலைவர் என்ற அந்தஸ்தை வைத்து இன்னும் வன்னியில் 85000 மக்கள்தான் அகப்பட்டுள்ளனர்
என்று ஜனாதிபதி கூற நான் அதனை மறுத்துரைத்து
3 இலட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்று கூறியதும் ஜனாதிபதி க�ோபமாக
உரத்துப் பேச என்னுடைய நிலைப்பாடு சரியென
வற்புறுத்திக் கூறினேன்.
4. ஏப்ரல் மாதம் 10ஆம் திகதி இந்திய வெளிவிவகார அமைச்சின் செயலாளர் ஸ்ரீ. சிவசங்கர் மேனன்
உங்களை உடனடியாக டெல்லி வருமாறு அழைத்த
ப�ோது வேறு 9 தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு உறுப்பினர்களுடன் மாவை. சேனாதிராசா சந்தித்துப் பேசி

அனுப்பியிருந்தேன்.
நீங்கள் அனைவரும் டெல்லிக்குச் சென்றிருந்தால் அல்லது நீங்களேனும் சென்றிருந்தால் அடித்துக் கூறுவேன் இந்திய அரசாங்கம் எமது மக்களைக்
காப்பாற்ற ஒரு உறுதியான நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கும். இப்படிச் செய்து விட்டு இப்போது நீங்கள்
யாரை குற்றம் சாட்டுகிறீர்கள்?
5. மே 2ஆம் திகதி இலங்கை ஜனாதிபதிக்கு
பல்வேறு
ஆல�ோசனைகளுடன்
“உடனடியாக
அப்பாவி மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு
க�ொண்டுவரப்படாவிட்டால் அது ஒரு பெரும் அனர்த்தத்தில் முடியும்" என குறிப்பிட்டிருந்தேன்.
மேலும் அந்தக் கடிதத்தில் “அரசுக்கு ஏற்புடையதான ஒரு சர்வதேச அமைப்பை தெரிவு செய்து

வன்னிக்கு அனுப்பி புலிகளுடன் ஆல�ோசித்து
இந்த மக்களை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றுவதற்கு
ஏதுவாக ஆயுதங்களைக் கையளிக்கும் பட்சத்தில்
அவர்களுக்கு ப�ொதுமன்னிப்பு வழங்க ஏதுவான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்படி வேண்டியதுடன் அதற்கு
2 வார அவகாசமும் க�ொடுக்கலாம் என வேண்டியிருந்தேன்.
ஜனாதிபதியால் கூட்டப்பட்ட கூட்டத்திற்குப் ப�ோவதற்கு உங்களுக்கு என்ன தடை இருந்தது? கலந்து
க�ொண்டிருந்தால் சில நிபந்தனைகளுக்கு அமைய
அவர்களுக்கு வசதி செய்யும்படி வற்புறுத்தியிருக்கலாம்.
6. நாடு ஒரு பெரிய அனர்த்தத்தை எதிர்நோக்கி
இருப்பது தெரிந்தும் அதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் பிரித்தானிய நாடாளுமன்ற குழு வருகை
தந்த ப�ோது இந்திய நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிந்ததும் சில அனர்த்தங்கள் ஏற்படலாம் ஆகையால்
அதை தடுக்க உதவுமாறு க�ோரிக்கை விடுத்தீர்கள்,
இதன் அர்த்தம் யாதெனில் நீங்களும் உங்கள் குழுவினரும் இந்தியத் தேர்தல் முடிந்ததும் ஒரு பாரிய
அனர்த்தம் நடைபெறும் என அறிந்து வைத்திருந்தீர்கள், உங்கள் குழுவில் குறைந்தது 12 உறுப்பினர்களை வெளிநாட்டில் சுற்றுலாவுக்கு அனுப்பி விட்டு
இப்படியான ஒரு உரையை ஆற்றுவதற்கு வெட்கம்
இல்லையா?
நான் தற்போது உங்களைக் கேட்க விரும்புவது
யாதெனில் உங்கள் உறுப்பினர்கள் அனைவரினதும்
த�ொலைபேசிகள் யுத்த கால இறுதி நாட்களில் இயங்கவில்லை என்ற கூற்று உண்மையா?
இவ்வாறு ஆனந்தசங்கரி தனது அறிக்ைகயில்
தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய இரசாயனப் பசளை எப்போது வந்து
சேருமென்று காத்திருக்கும் விவசாயிகள்!

இ

ந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு 65
ஆயிரம் மெற்றிக் த�ொன் யூரியா
உரம் கிடைக்கவுள்ளதாக வெளிவந்த செய்தி விவசாயிகளின் மனங்களில்
பால்வார்த்துள்ளது. அது மாத்திரமன்றி,
அச்செய்தியானது எதிர்காலம் குறித்த நம்பிக்கையையும் அவர்கள் மத்தியில்
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த காலத்தில் யூரியா உரமின்றி சிரமங்களை
எதிர்கொண்ட விவசாயிகளுக்கு, அண்டை நாடான
இந்தியாவிலிருந்து யூரியா உரம் க�ொண்டு வரப்படுகின்ற செய்தி இனிப்பான செய்தியாக அமைந்துள்ளது. ஆனால் இவ்வாறு கிடைக்கும் யூரியா உரம் வர்த்தகர்களின் அல்லது பணமுதலைகளின்
கைகளுக்குச் சென்று விடாது, உண்மையான விவசாயிகளின் கரங்களுக்கு
கிடைக்க வேண்டும் என்பதே முக்கியமாகும். அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை
அரசாங்கம் மேற்கொள்ள வேண்டும்
என்பதே விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்பாக
உள்ளது.
இந்தியாவிலிருந்து
கிடைக்கும்
யூரியா உரம் எவ்வாறு விநிய�ோகிக்கப்படும் என்ற தகவல்கள் இதுவரை வெளிவராத நிலையில், அதனை சலுகை
அல்லது நியாய விலையில் விவசாயிகளுக்கு அரசாங்கம் கிடைக்கச் செய்ய
வேண்டும் என்ற க�ோரிக்கையும் விவ-

சாயிகள் மத்தியிலிருந்து எழுந்துள்ளது. ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு
நாட்டு மக்களுக்கு வழங்கிய ஜனாதிபதித் தேர்தல்
வாக்குறுதியின் பிரகாரம், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு
சிறுப�ோகம் வரை விவசாயிகளுக்கு யூரியா உள்ளிட்ட
இரசாயன உரம் இலவசமாக விநிய�ோகிக்கப்பட்டது.
2021 பெரும்போக நெற்செய்கையில் யூரியா
உள்ளிட்ட இரசாயன உரப் பாவனைக்கு தேசிய
ரீதியில் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், சேதன உரப்
பாவனையை ஊக்குவிக்குமாறும் வலியுறுத்தப்பட்டது. அதனைத் த�ொடர்ந்து, நெற்காணிகளில் யூரியா
இரசாயன உரம் பிரய�ோகிக்கப்படாமல் சேதன உரம்
மாத்திரம் பிரய�ோகிக்கப்பட்டது.
நெற்செய்கையில் இரசாயன உரங்களின் பிரய�ோ-

கத்தை தவிர்த்துக் க�ொள்ள முடியவில்லை எனக்
கூறும் விவசாயிகள், கடந்த பெரும்போகத்தில்
யூரியா உரம் பிரய�ோகிக்கப்படாத நெற்காணிகளில் மிகக் குறைந்தளவு விளைச்சல் அறுவடையின் ப�ோது கிடைத்ததாகவும், பெருமளவு நஷ்டமேற்பட்டதாகவும் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.
யூரியா இரசாயன உரப் பாவனைக்கு அரசாங்கம் அண்மையில் அனுமதி வழங்கியதைத் த�ொடர்ந்து, யூரியா உரம் ரூபா 45,000
வரையில் அதிக விலைக்கு சந்தையில் விற்பனை
செய்யப்பட்டு வருகின்றது. அதிகரித்த விலைக்கு
உரம் க�ொள்வனவு செய்ய முடியாமல் ஏழை விவசாயிகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நாட்டின் ம�ொத்த தேசிய உற்பத்திக்கு நாடளாவிய ரீதியில் விவசாயிகள்
காத்திரமான பங்களிப்பு நல்கி
வருகின்றனர். குறிப்பாக அம்பாறை
மாவட்டத்திலுள்ள மூவின மக்களில்
அதிகமானவர்கள் விவசாயத்துடன்
நேரடித் த�ொடர்பினையும், மறைமுகத்
த�ொடர்பினையும் க�ொண்டுள்ளனர்.
இவ்வாறு வியர்வை சிந்தும் மாவட்ட
விவசாயிகளில்
அதிகமானவர்கள்
கடந்த காலங்களில் பல்வேறு காரணங்களினால் நஷ்டத்தை எதிர்க�ொண்டு வருகின்றமை கவலைக்குரியது.
அம்பாறை மாவட்டத்தில் சிறுப�ோகம், பெரும்போகம் என இரு

முறைகேடான
வியாபாரகளின்
கைகளுக்குச் சென்று
விடலாகாது என்பதே
நெற்செய்கையாளர்களின்
ஆதங்கம்!
ப�ோகங்களில் நெல் செய்கை பண்ணப்பட்டு வருகின்றது. பரம்பரை, பரம்பரையாக விவசாயத்தை
தங்களது ஜீவன�ோபாயத் த�ொழிலாக மேற்கொண்டு
வரும் மாவட்ட விவசாயிகள், தாங்கள் ஒவ்வொரு
ப�ோகமும் செய்கை பண்ணும் 05 அல்லது அதற்குக் குறைவான ஏக்கர் நெற் காணிகளில் கிடைக்கும் அறுவடை நெல்லை பல்வேறு தேவைகளுக்குப்
பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
குறித்த ப�ோகத்தில் நெற்செய்கைக்கு ஏற்பட்ட
செலவுத் தேவைக்கு அல்லது அதற்கான கடனை
ஈடு செய்வதற்காக உடனடியாக நெல்லை விற்பனை
செய்யும் விவசாயிகள், மீதியை தங்களது உணவுத்
தேவைக்காகவும், எதிர்வரும் ப�ோகத்திற்கான செலவி-

னங்களுக்காகவும் ஒதுக்கிக் க�ொள்வது வழமையாகும்.
இது விவசாயிகளின் வழமையான நடைமுறையாகும். ஆனால், தற்போதைய உரம் மற்றும்
விவசாய இரசாயனங்களின் தட்டுப்பாடு, அதிகரித்த விலை என்பன சாதாரண விவசாயிகளை
விவசாயச் செய்கையிலிருந்து தூரமாக்கியுள்ளது எனலாம். பரம்பரையாக நெற்செய்கையை
தங்களது ஜீவன�ோபாயத் த�ொழிலாக மேற்க�ொண்டு வந்தவர்களிர் பலர் அதனை தற்பொழுது
கைவிட்டு, நாளாந்த கூலிகளாக மாறியுள்ளனர்.
உரவிற்பனையில் க�ொள்ளை இலாபம், ம�ோசடி,
பதுக்கல், அதிக விலை, செயற்கைத் தட்டுப்பாடு
ப�ோன்ற நெடிக்கடிகள், சிரமங்களுக்கு மத்தியில் விவசாயச் செய்கையை முன்னெடுத்து வரும் உண்மை
விவசாயிகளின் கரங்களுக்கு இந்தியாவிலிருந்து
கிடைக்கப் பெறும் யூரியா உரம் சென்றடைவதை
அரசு உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பதே விவசாயிகளின் ஆதங்கமாக உள்ளது.

முஹமட் றிஸான்...?

(அட்டாளைச்சேனை மத்திய நிருபர்)
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குஞ்சுக்குளம் த�ொங்கு பாலம்
சுற்றுலா மையத்தின் அவல நிலை

(மன்னார் குறூப் நிருபர்)

குஞ்சுக்குளம் த�ொங்கு பாலம்
பகுதியில்
அமைக்கப்பட்ட
சுற்றுலா மைய கட்டடத்தொகுதி
பாழடைந்த நிலையில் தற்போது
காணப்படுகின்றது.
மடு பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலுள்ள குஞ்சுக்குளம் த�ொங்கு
பாலம் பகுதியில் கடந்த 2014 ஆம்
ஆண்டு வட மாகாண சபையின்
குறித்தொதுக்கப்பட்ட
நிதியில்
அமைக்கப்பட்டு திறந்து வைக்கப்பட்ட சுற்றுலா மைய கட்டடத்-

த�ொகுதி பாழடைந்த நிலையில்
தற்போது
காணப்படுகின்றது.
இக்கட்டடத்
த�ொகுதியிலுள்ள
ப�ொருட்கள் உடைக்கப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் விசனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு வடமாகாண சபையின் குறித்தொதுக்கப்பட்ட அபிவிருத்திக் க�ொடை நிதியுதவியில் குஞ்சுக்குளம் த�ொங்கு
பாலம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட
சுற்றுலா மையம் கடந்த 2016 ஆம்
ஆண்டு மார்ச் மாதம் 16 ஆம் திகதி
வடமாகாண முதலமைச்சர் க.வி.

விக்னேஸ்வரன் மற்றும் அதிகாரிகளினால் வைபவரீதியாக திறந்து
வைக்கப்பட்டது.
மடு பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள சுற்றுலா மையம், நானாட்டான் பிரதேச சபையின் கட்டுப்பாட்டில் காணப்படுகின்றது.
இந்நிலையில் சுற்றுலா மையம்
தற்போது அடர்ந்த காடு ப�ோல்
காட்சியளிப்பத�ோடு, மைய கட்டடத்தொகுதி சேதமாக்கப்பட்டுள்ளத�ோடு, ப�ொருட்களும் உடைக்கப்பட்டுள்ளன.
பல இலட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்-

பின் இணைத்தலைவர்களில் ஒருவரான அருட்பணி லிய�ோ அடிகளார்
உள்ளிட்ட ப�ொதுமக்கள் இணைந்து
சிரமதான பணிகளை முன்னெடுத்தனர்.
இந்நிலையில் முள்ளிவாய்க்கால்
நினைவேந்தல்
வளாகத்துக்குள்
இராணுவ காவலரண் ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது . பிரதமர் நினைவேந்தல் செய்ய எந்த தடையும் இல்லை

என
தெரிவித்தாலும்
நினைவேந்தல் வளாகத்துக்குள் இராணுவ காவலரண் அமைக்கப்பட்டமைக்கு உறவுகள் எதிர்ப்பு
வெளியிட்டுள்ளனர்.
அத்தோடு நினைவேந்தல் வளாகத்தை சூழ
ப�ொலிஸார் புலனாய்வாளர்கள் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
வருபவர்களை
ப�ொலிஸார் பதிவு செய்து
அச்சுறுத்தல்
விடுத்தும்
வருவதாக
உறவுகள்
குற்றம் சுமத்துகின்றனர்.
முள்ளிவாய்க்கால்
தமிழி னப்ப டு க�ொலை க் கு
நீதிக�ோரி
அம்பாறையிலிருந்தும்
யாழ்ப்பாணத்திலிருந்தும் ப�ோரணிகள் ஆரம்பமாகி முள்ளிவாய்க்கால்
நினைவு முற்றம் ந�ோக்கி வந்துக�ொண்டிருக்கின்றனர். கடந்த 2009
ஆம் ஆண்டு இறுதிக்கட்ட யுத்தத்தின் ப�ோது முள்ளிவாய்க்காலில்
பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று
கூடிய ப�ோது உணவு நெருக்கடிக்கு
முகம் க�ொடுத்தனர்.

முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்வுகள்

மாங்குளம் குறூப் நிருபர்

மு ள் ளி வ ாய்க்கா ல்
நினைவேந்தல் நிகழ்வுக்கான ஏற்பாடுகள் இடம்பெற்று வருகின்றன. அச்சமின்றி அனைவரையும்
நினைவேந்தலில் கலந்துக�ொள்ளுமாறு
வடக்கு,
கிழக்கு
முள்ளிவாய்க்கால்
நினைவேந்தல்
ப�ொதுக்கட்டமைப்பினர்
அழைப்பு
விடுத்துள்ளனர்.
கடந்த
2009
ஆம்
ஆண்டு
இறுதிக்கட்ட
யுத்தத்தின் ப�ோது இடம்பெற்ற தமிழின படுக�ொலையின் 13
ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வுகள் நாளை 18 ஆம் திகதி முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு முற்றத்தில்
இடம்பெறவுள்ளது.
அந்தவகையில் நேற்றுமுன்தினம்
காலை முதல் முள்ளிவாய்க்கால்
நினைவு முற்றத்துக்கு வருகைதந்த
வடக்கு, கிழக்கு முள்ளிவாய்க்கால்
நினைவேந்தல் ப�ொதுக்கட்டமைப்-

கீட்டில் அமைக்கப்பட்டு பாவனைக்காக
கையளிக்கப்பட்டு
சுமார் 6 வருடங்கள் ஆகியுள்ளன.
இவ்வாறு
சேதப்படுத்தப்பட்டு
மக்கள் பாவனை இன்றி காணப்படுகின்றமை குறித்து உரிய அதிகாரிகள் கவனயீனத்துடன் செயற்படுகின்றமை குறித்து மக்கள் விசனம்
தெரிவித்துள்ளனர்.
இவ்விடயம் த�ொடர்பாக நானாட்டான் பிரதேச சபை துரித நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்
என மக்கள், நலன் விரும்பிகள்
க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இலங்கை வாழ் தமிழர்களுக்கு
தன்னாலான உதவி செய்ய
வேண்டுமென
யாசகமாக பெற்ற 10,000
இந்திய ரூபாவை திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பூல்பாண்டி
என்ற யாசகர் வழங்கியுள்ளார்.
இந்த யாசகர் இதற்கு
முன்னரும்,
இலங்கைத் தமிழர் நிவாரண நிதியாக
மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரிடம்
50,000 ரூபாவை வழங்கியிருந்தார்.
தற்போது இரண்டாம் கட்டமாக
திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியாளரிடம் 10,000 ரூபாவை வழங்கியுள்ளார்.
இலங்கை வாழ் தமிழர்களுக்கு
எம்மாலான உதவிகளை செய்ய
வேண்டுமென தமிழக முதல்வர்

வெசாக் விடுமுறை தினத்தில்
விற்பனை ந�ோக்கில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த மதுபான ப�ோத்தல்கள்
மற்றும் பியர் ரின்களை சாவகச்சேரி மதுவரித் திணைக்களத்தினர் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மீட்டுள்ளனர். உதவி
மதுவரி ஆணையாளர் ர�ொஷான் பெரேராவின் ஆல�ோசனைக்கு அமைவாக,
சாவகச்சேரி மதுவரிப் ப�ொறுப்பதிகாரி

ஆ.ராஜ்மோகனின்
வழிநடத்தலில்,
மதுவரி சார்ஜன் மேஜர் மகேஸ்வரன்
தலைமையிலான குழுவினர் கைதடிப்
பகுதியில் உள்ள வீட�ொன்றில் பதுக்கி
வைக்கப்பட்டிருந்த மதுபான ப�ோத்தல்களை மீட்டிருந்தனர்.
இதன்போது 180 மில்லி லீட்டர்
க�ொள்ளளவுடைய 150 சாராயப் ப�ோத்தல்கள், 500 மில்லி லீட்டர் க�ொள்ளளவுடைய 168 பியர் ரின்கள் ஆகியன மீட்கப்பட்டதுடன்- சந்தேக நபர் ஒருவரும்
கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

செய்ய முடியாது. ஆனால் படிப்படியாக விழுந்த இடத்தில் இருந்து
மீண்டெழ முடியும்.
அந்த மீட்சியே எமது உறவுகளின்

ஆத்ம சாந்திக்கு வித்திடும். எமது
இனத்தின் மீட்சி கல்வி மற்றும்
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியிலேயே
தங்கியுள்ளது. நாம் கல்வி மற்றும்
ப�ொருளாதார ரீதியாக முன்னேறும் பட்சத்தில் இழந்தவற்றில் பலவற்றை மீள அடைய முடியும். உயிர்
தியாகம் செய்தவர்களை மீளப் பெற
முடியாவிட்டாலும்
அவர்களின்
ஆசிர்வாதம் எமது அடுத்த சந்ததியின் முன்னேற்றத்திற்கு என்றும் உறுதுணையாக இருக்கும் என நம்புகிறேன். யுத்த வடுக்களை மனத்திலும்,
உடலிலும் சுமக்கும் உறவுகளின்
மீட்சிக்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் கை
க�ொடுக்க வேண்டும். கடந்த காலத்தில் அதற்கான பல முயற்சிகளை
நான் எடுத்திருக்கிறேன். எதிர்காலத்திலும் உங்கள் பிரதிநிதியாக உங்கள்
வளர்ச்சிக்கு கை க�ொடுப்பேன் என
மேலும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

சாவகச்சேரி விசேட நிருபர்

எம் இனத்தின் மீட்சியே ஏக்கங்கள�ோடு உயிர்த்தியாகம் செய்த
எம்மவர்களின் ஆன்மா ஈடேற்றத்திற்கு வழிசமைக்கும் என யாழ்
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
அங்கஜன் இராமநாதன் தெரிவித்துள்ளார். ஊடகங்களுக்கு அனுப்பிய விசேட அறிக்கை ஒன்றிலேயே
அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்.
மேலும் அவர் தனது ஊடக அறிக்கையில்;
யுத்தம் ம�ௌனித்து பதின்மூன்று
வருடங்கள் ஆகியுள்ள ப�ோதிலும்
மூன்று தசாப்த கால உள்நாட்டு
யுத்தம் எமது மக்கள் மனங்களில்
பல வடுக்களை ஆழமாக பதித்து
விட்டுச் சென்றுள்ளது.
முப்பது வருட கால யுத்தத்தில்
நாம் இழந்தவை ஏராளம். அந்த
இழப்புக்களை ஒருப�ோதும் ஈடு

மலசலகூடத்தில் கழிவு நீர் கசிவு
ரூ.10,000 வழங்கிய தமிழக யாசகர்
மக்கள் அச�ௌகரியம்
மு.க. ஸ்டாலின் ப�ொதுமக்களுக்கு க�ோரிக்கை
விடுத்திருந்தார். இதனையடுத்து,
தூத்துக்குடி
மாவட்டம்
ஆலங்கிணறை சேர்ந்த
பூல்பாண்டி
என்ற
யாசகர் தான் யாசகமாக
பெற்ற 10,000 இந்திய
ரூபாவை வழங்கியுள்ளார்.
அதனை கடந்த திங்கட்கிழமை திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர்
அலுவலகத்திற்குச் சென்று மாவட்ட
ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்து தான்
யாசகமாக பெற்ற பணத்தை இலங்கைத் தமிழர் நிவாரண நிதிக்காக
வழங்கினார்.
இதேப�ோன்று
க�ொர�ோனா
த�ொற்று காலத்திலும் தான் யாசகம்
பெற்ற பணத்தை தமிழக அரசுக்கு
நிவாரண நிதியாக வழங்கினாரென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கரவெட்டி தினகரன், சாவகச்சேரி விசேட
நிருபர்கள்

தமிழ் இனத்தின் மீட்சி கல்வி, ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியிலேயே தங்கியுள்ளது

இலங்கை மக்கள் நிவாரண நிதிக்கு சாவகச்சேரி ப�ொதுச்சந்தை
இரண்டாவது தடவையாகவும்
யாழ்.விசேட நிருபர்

வெசாக் தினத்தில் 150 மதுபான
ப�ோத்தல்கள்,168 பியர் ரின்கள் மீட்பு

முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி வழங்கும் நிகழ்வு

சாவகச்சேரி விசேட நிருபர்

சாவகச்சேரி
ப�ொதுச்சந்தை வளாகத்திலுள்ள
ப�ொது மலசலகூடத்தில்
கழிவு நீர் கசிவதால் ப�ொதுமக்கள் மற்றும் சந்தை
வியாபாரிகள் பல்வேறு
அ ச� ௌ க ரி ய ங ்க ளை
எதிர்நோக்கி
வருகின்றனர்.
இவ்விடயம்
த�ொடர்பாக சாவகச்சேரி நகரசபை
உறுப்பினர்
க.தர்சன்
நகரசபையின்
கவனத்திற்கு க�ொண்டு சென்ற
ப�ோதிலும் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
கழிவுநீர்
த�ொட்டியில்
தேங்கியுள்ள கழிவு நீரை அகற்ற எந்தவிதமான
நடவடிக்கையும்
எடுக்கவில்லை எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. சாவகச்சேரி ப�ொதுச்சந்தை
வளாகத்திலுள்ள ப�ொதுமலசலகூ-

டத்தில் கழிவு நீர் நிரம்பி வழிவதால்
மக்கள் பல்வேறு அச�ௌகரியங்களை
எதிர்நோக்கிவருகின்றனர்.
மாதக்கணக்கில் மேலதிக கழிவு நீர்
வடிந்து வீதி மற்றும் சந்தை வெளிப்புறம் ஆகியவற்றில் தேங்கி நிற்கின்றது. இதனால் ப�ொதுமக்கள் மற்றும்
வியாபாரிகள் அச�ௌகரியங்களை
எதிர்நோக்கி வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

யாழ். விசேட நிருபர்

தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டில் முள்ளிவாய்க்கால்
கஞ்சி வழங்கும் நிகழ்வு நேற்றைய
தினம் செவ்வாய்க்கிழமை யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்றது.

யாழ்ப்பாணம்
கந்தர்மடம்
பகுதியில் அமைந்துள்ள தமிழ்த்
தேசிய பசுமை இயக்கத்தின்
அலுவலகத்துக்கு
முன்பாக
காலை 9 மணியளவில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது. இதன்ப�ோது அவ்வமைப்பின் தலைவர்
ப�ொ.ஐங்கரநேசன் மற்றும் சக
உறுப்பினர்களால் முள்ளிவாய்க்காலில் உயிர்நீத்தவர்களுக்கு ஈகைச்சுடர் ஏற்றப்பட்டு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. அத்துடன் தயாரிக்கப்பட்ட
முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி வீதியால்
பயணித்த ப�ொதுமக்களுக்கு விநிய�ோகிக்கப்பட்டது.
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கியூபா மீதான தடைகளை ‘டுவிட்டரை’ வாங்குவதற்கு ச�ோமாலியாவுக்கு படையை
தளர்த்த அமெரிக்கா முடிவு எல�ொன் மஸ்க் நிபந்தனை அனுப்ப அமெரிக்கா முடிவு
அமெரிக்க முன்னாள்
ஜனாதிபதி ட�ொனால்ட்
டிரம்ப் காலத்தில் கியூபா
மீது விதிக்கப்பட்ட கடும்
தடைகளை
தளர்த்தும்
திட்டத்தை
அமெரிக்க
அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர்.
பைடன் நிர்வாகத்தால்
ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் புதிய நடவடிக்கையின் கீழ், கியூபாவில்
இருக்கும் குடும்பங்களுக்கு பணம்
அனுப்புவது மற்றும் அந்த நாட்டுக்கு பயணிப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுகின்றன.
இதில் கியூபர்களுக்கான அமெரிக்க விசா நடைமுறை விரைவுபடுத்தப்படும்.
இந்த நடவடிக்கை கியூப பிரஜைகள் அரச ஒடுக்குமுறையில் இருந்து
விடுபட்டு வாழ்வைத் த�ொடர அனுமதிக்கும் என்று அமெரிக்க இராஜாங்கத் திணைக்கள பேச்சாளர்
நெட் பிரைஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக
குடியேறிகளுக்கு

ஒவ்வொரு மூன்று மாதங்களுக்கும்
1,000 ட�ொலர்களுக்கு மேல் அனுப்புவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. புதிய திட்டத்தின் கீழ் குடும்பம்
அல்லாத அங்கத்தவர்களுக்கு நன்க�ொடையாகபணம்அனுப்புவதற்கும்
அனுமதிக்கப்படவுள்ளது.
அமெரிக்க முன்னாள் ஜனாதிபதி
பராக் ஒபாமா காலத்தில் கியூபாவுடனான பதற்றம் தணிக்கப்பட்டப�ோதும், 2017 இல் டிரம்ப் நிர்வாகம் கியூப அரசுக்கு எதிராக பரந்த
அளவில் தடைகளை விதித்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

டுவிட்டர் தளத்தின்
ஸ்பேம்
க ண க் கு க ள்
பற்றி தெளிவை
அளிக்காத வரை
தாம் அந்த நிறுவனத்தை வாங்கப்போவதில்லை
என்று உலகின்
பெரும் செல்வந்தரான எல�ோன்
மஸ்க் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஸ்பே ஸ் எ க் ஸ்
மற்றும் டெஸ்லா நிறுவனரான
மஸ்க் சுமார் 230 பில்லியன் ட�ொலர்
ச�ொத்து மதிப்புடன் உலகில் பெரும்
செல்வந்தராக உள்ளார். அவர் டுவிட்டர் சமூகதளத்தை 44 பில்லியன்
ட�ொலருக்கு வாங்க திட்டமிட்டப�ோதும், அண்மையில் அதனை தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தினார்.
டுவிட்டரை வாங்குவதற்கு முன்
அதில் இருக்கும் ப�ோலிக் கணக்குகள் பற்றி அவர் அந்த நிறுவனத்திடம்
விளக்கம் கேட்டிருந்தார். “டுவிட்-

டரின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
(ப�ோலிக் கணக்குகள்) 5 வீதமே
இருப்பதற்கான ஆதாரத்தை காண்பிக்க நேற்று மறுத்துவிட்டார்” என்று
மஸ்க் தனது ட்விட்டில் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த சமூகதளத்தை சுமார் 94
மில்லியின் பேர் பின்தொடர்வதாக
கூறப்படுகிறது.
“அதனை அவர் செய்யாதவரை
இந்த உடன்படிக்கை முன்னகராது”
என்றும் மஸ்க் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

ட�ொ ன ா ல் ட்
டிரம்ப்
காலத்தில்
எ டு க ்க ப ்ப ட்ட
முடிவை திரும்பப்
பெறும் வகையில்
ச�ோ ம ா லி ய ா வு க் கு
அமெரிக்க துருப்புகளை அனுப்ப அந்நாட்டு ஜனாதிபதி
ஜ�ோ பைடன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
அல்
ஷபாப்
ப�ோராட்டக் குழுவுக்கு எதிரான
ப�ோருக்கு உதவும் வகையிலேயே
இந்தப் படைகளை நிலைநிறுத்த
பெண்டகன் க�ோரியுள்ளது.
முன்னாள் ஜனாதிபதி டிரம்ப்
2020 இல் ச�ோமாலியாவில் இருந்து
சுமார் 700 அமெரிக்கத் துருப்புகளை
வாபஸ் பெற்றார். இந்நிலையிலேயே கிழக்கு ஆபிரிக்க நாட்டில்
புதிய ஜனாதிபதி ஒருவர் தேர்வு
செய்யப்பட்டிருக்கும் சூழலிலேயே
அமெரிக்கா தனது படைகளை
மீண்டும் நிலைநிறுத்தவுள்ளது.

கடந்த திங்கட்கிழமை பதவி ஏற்ற
முன்னாள் அமைதிச் செயற்பாட்டாளரான புதிய ஜனாதிபதி ஹசன்
ஷெய்க் மஹ்மூத், சர்வதேச பங்காளிகளுடன் நெருக்கமாக செயற்படவுள்ளதாக வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.
ச�ோமாலியா பல தசாப்தங்களாக
பாதுகாப்பற்ற சூழலை அனுபவித்து
வருவத�ோடு அந்த நாட்டை முன்னர்
கைப்பற்றி இருந்த இஸ்லாமியவாத
ப�ோராளிகள் இன்றும் நாட்டின் கணிசமான பகுதியை தமது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளனர்.

உக்ரைனின் மரியுப�ோலில் உள்ள
அஸவ்ஸ்டால் உருக்கு ஆலையில்
இரு மாதங்களுக்கு மேல் சிக்கியிருந்த உக்ரைன் படையினர் அங்கிருந்து மனிதநேய வழித்தடம்
மூலமாக வெளியேற்றப்பட்டதாக
உக்ரைன் தெரிவித்துள்ளது.
படுகாயமடைந்த 53 வீரர்கள்
ரஷ்ய ஆதரவு கிளர்ச்சியாளர்களின்
பிடியில் இருந்த ந�ோவாச�ோவ்ஸ்க்
நகருக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டதாக உக்ரைன் பாதுகாப்பு துறை
துணை அமைச்சர் ஹன்னா மாலியார்
தெரிவித்தார்.
மேலும், 211 வீரர்கள், கிளர்ச்சியாளர்களின் பிடியில் இருந்த ஒலெனிவ்கா நகருக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டதாக, அவர் தெரிவித்தார்.
அஸவ்ஸ்டால் ஆலையில் காயமடைந்த வீரர்களை வெளியேற்ற இருநாட்டுக்கும் இடையில் ஒப்பந்தம்
உருவாகியிருப்பதாக, ரஷ்யா முன்னதாக தெரிவித்திருந்தது.
டஜன் கணக்கிலான பஸ்கள்
மூலம் உக்ரைன் படையினர் அந்த
ஆலையிலிருந்து
திங்கட்கிழமை
மாலை
வெளியேற்றப்பட்டதாக,
ர�ோய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம்
தெரிவித்துள்ளது.

அதேப�ோன்று, உக்ரைன் படையினர் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்படும்
வீடிய�ோக்களை ரஷ்ய அரசு ஊடகமும் வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த வெளியேற்றத்தின் மூலம்
உக்ரைன் ப�ோரின் மிக நீண்டதும்
அதிக உயிரிழப்புகளுக்குக் காரணமானதுமான ப�ோர் ஒன்று முடிவுக்கு
வந்துள்ளது. இது உக்ரைனுக்கு
குறிப்பிடத்தக்க த�ோல்வி ஒன்றாக
உள்ளது. ரஷ்ய முற்றுகைக்குப் பின்
மரியுப�ோல் நகர் தற்போதும் பெரும்
அழிவை சந்தித்துள்ளது. இந்த

நகரில் ஆயிரக்கணக்கான�ோர் க�ொல்லப்பட்டிருப்பதாக உக்ரைன் கூறுகிறது.
ஏற்கனவே
மரியுப�ோல்
நகர்
ரஷ்யப் படையின் கட்டுப்பாட்டில்
இருந்த நிலையில் இந்த உருக்காலை
இருக்கும் பகுதி மாத்திரமே உக்ரைனிய படை நின்று பிடித்து ப�ோராடி
வந்தது.
உக்ரைன்
படையெடுப்புத்
த�ொடக்கம் மரியுப�ோல் ரஷ்யாவின்
முற்றுகையில்
இருந்துவந்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

ரஷ்யா வி லி ருந்து
வெளியேறவுள்ளதாக
விரைவு உணவு
நி று வ ன ம ா ன
ம க்டொ னால்ட்ஸ் கூறியுள்ளது.
1 9 9 0 ஆ ம்
ஆண்டில் ரஷ்யாவில் வர்த்தகத்தை ஆரம்பித்த
அந்த
நி று வ ன ம் ,
சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பின்
இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது. அது
கடினமான முடிவாக இருந்தாலும்
அவசியமான ஒன்று என மக்டொனால்ட்ஸ் கூறியது.
உக்ரைனில் ஏற்பட்டுள்ள மனிதாபிமான நெருக்கடியாலும், நிலையற்ற வர்த்தகச் சூழலாலும், ரஷ்யாவில் த�ொடர்ந்து செயல்படுவது
சிரமமாக உள்ளதாக நிறுவனம்
கூறியது.

நாட்டிலுள்ள
அனைத்து
மக்ட�ொனால்ட்ஸ் உணவகங்களையும்
உள்நாட்டு வர்த்தகரிடம் விற்க எண்ணுவதாக அது குறிப்பிட்டது. அந்த
நிறுவனம் ஏற்கனவே நாட்டிலுள்ள
850 உணவகங்களையும் மார்ச் மாதத்தில் மூடியது.
உக்ரைன் மீதான ரஷ்யப் படையெடுப்பு ஆரம்பித்ததில் இருந்து எச்அன்ட்எம், ஸ்டார்பக்ஸ் உள்ளிட்ட
பல பெரிய நிறுவனங்கள் ரஷ்யாவை
விட்டு வெளியேறியுள்ளன.

ஆ ப்கா னி ஸ்தா னின்
உச்ச நீதிமன்ற சட்ட
மூலத்தில்
இருந்து
பாரசீக ம�ொழியை நீக்க
தலிபான் ஆட்சியாளர்கள்
உத்தரவிட்டுள்ளனர். தலிபான்கள் முன்னெடுக்கும் ஆட்சிக்கு
உலகளாவிய
ரீதியில்
கண்டனங்கள்
எழுந்துள்ள
சூழ்நிலையில்
அவர்கள் இக்கட்டளையைப் பிறப்பித்துள்ளனர்
என்று ஏ.என்.ஐ தெரிவித்துள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் புதிய சட்டப்பட்டியல் பாஷ்டோ மற்றும்
ஆங்கில ம�ொழிகளில் மாத்திரமே
எழுதப்பட்டுள்ளன. அத்தோடு உச்ச
நீதிமன்றத்தின் பெயரும் அதிகார
நீதித்துறை எனவும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரம் பல்க் பல்கலைக்கழ-

கம் உட்பட பல பெயர்ப்பலகைகளில் பயன்பாட்டில் இருந்த பாரசீக
ம�ொழியையும் தலிபான்கள் கடந்த
சில மாதங்களுக்குள் நீக்கியுள்ளனர்
என்று ஆப்கானிய ஊடகங்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.
ஆப்கானில் உஸ்பெக் ம�ொழியை
வலுக்கட்டாயமாக நீக்கும் நடவடிக்கையையும் தலிபான்கள் ஏற்கனவே
மேற்கொண்டமை தெரிந்ததே.

டுள்ளார். கிழக்கு நகரான தப்ரூக்கில் இயங்கும் பாராளுமன்றமே
அவரை நியமித்தது.
இந்நிலையில் பாதி பஷாகா
பல அமைச்சர்களையும் சேர்த்துக்கொண்டு தலைநகர் திரிப�ோலிக்கு பணியை ஆரம்பிக்க வந்துள்ளார். லிபியாவில்
2011 ஆம் ஆண்டு நேட்டோ
ஆதரவு மக்கள் எழுச்சி மூலம்
அந்நாட்டு தலைவர் முஅம்மர்
கடாபி பதவி கவிழ்க்கப்பட்ட
பின் அங்கு பெரும் பாதுகாப்பு
பிரச்சினை இருந்து வருகிறது. 2014
த�ொடக்கம் அங்கு இரு ப�ோட்டி அரசுகள் இயங்கி வருகின்றன.

குழந்தைகளுக்கான
பால்மா
பற்றாக்குறையைச்
சரிசெய்வதில்
முன்னேற்றம்
ஏற்பட்டுள்ளதாக
வெள்ளை மாளிகை கூறியுள்ளது.
அப�ோட்
நிறுவனம்
அதன்
பால்மாவு உற்பத்தியை மீண்டும்
ஆரம்பிக்க அமெரிக்க அதிகாரிகளுடன் ஒப்பந்தம் செய்திருப்பதாய்க்
கூறியதை அடுத்து, அத்தகவல்
வெளிவந்துள்ளது.
அமெரிக்காவில் பால்மா உற்பத்தி
செய்யும் மிகப்பெரிய நிறுவனமாக
அப�ோட் உள்ளது. கடந்த பெப்ரவரி மாதத்தில் நிறுவனத்தின் பால்மாவில் குறிப்பிட்ட பாக்டீரியா
வகைகள் இருப்பதாகச் சந்தேகிக்கப்-

பட்டது. பால்மாவை உட்கொண்ட
இரண்டு குழந்தைகள் உயிரிழந்தன.
சம்பவத்தைத்
த�ொடர்ந்து
அப�ோட், அதன் பால்மா வகைகளில் சிலவற்றை மீட்டுக்கொண்டது.
பால்மாவின் உற்பத்தியையும் அது
நிறுத்தியது.

ஏற்கனவே ப�ொருள் விநிய�ோகத் த�ொடரில் சிக்கல்கள் நீடிக்கும்
வேளையில், அந்நடவடிக்கை பால்மாவுக்குக் கடும் பற்றாக்குறையை
ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில், மிச்சிகன் மாநிலத்தில் உள்ள அப�ோட் நிறுவனத்தின் மிகப் பெரிய உற்பத்தி
ஆலையில் பணிகளை மீண்டும்
ஆரம்பிக்க உடன்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. எனினும் நீதிமன்றம் அதற்கு
முதலில் ஒப்புதல் அளிக்கவேண்டும். பால்மா இருப்பை அதிகரிக்க
அமெரிக்கா கூடுதல் நடவடிக்கைகளை அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சுவீடன், பின்லாந்தின் நேட்டோ உருக்கு ஆலையில் சிக்கிய
விண்ணப்பம்: துருக்கி எதிர்ப்பு உக்ரைன் வீரர் வெளியேற்றம்

நேட்டோ
அமைப்பில்
பின்லாந்து
மற்றும்
சுவீடன்
இணைவதை எதிர்ப்பதாக துருக்கி
ஜனாதிபதி ரிசப் தையிப் எர்துவான்
மீண்டும் ஒருமுறை வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அந்த இரு நாடுகளும் இந்த
இராணுவ
கூட்டமைப்பில்
இணைவது பற்றி அறிவிப்பை
வெளியிட்டு சில மணி நேரத்தில்
எர்துவான் இதனை தெரிவித்தார்.
நேட்டோ அங்கத்துவத்திற்காக
தம்மை சமாதானப் படுத்த இந்த ஸ்கன்டினேவிய நாடுகள் துருக்கிக்கு
தூதுக்குழுவை அனுப்பத் தேவையில்லை என்று எர்துவான் தெரிவித்துள்ளார். இந்த நாடுகள் குர்திஷ்
ப�ோராளிகளுக்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்தே அவர் க�ோபத்தை
வெளியிட்டுள்ளார்.
ந�ோட்டோ த�ொடர்பாக பின்லாந்து மற்றும் சுவீடன் பிரதிநிதிகள் துருக்கிக்கு கடந்த திங்கட்கிழமை வரவிருந்த நிலையில்
எர்துவான் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

துருக்கி
பயங்கரவாதியாகக்
கூறும் குர்திஷ் த�ொழிலாளர் கட்சி
உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த இரு
நாடுகளும் அடைக்கலம் வழங்குவதாக துருக்கி குற்றம்சாட்டுகிறது.
இந்த இரு நாடுகளுக்கும் பயங்கரவாத அமைப்பு குறித்து தெளிவான
மற்றும் வெளிப்படையான அணுகுமுறை இல்லாத ப�ோது எவ்வாறு
அவர்களை நம்புவது என எர்துவான் கேள்வியும் எழுப்பியுள்ளார்.

தம்மீது தடை விதித்த நாடுகளின்
விண்ணப்பங்களை
தடுப்பதாக
துருக்கி உறுதி அளித்துள்ளது. 2019
இல் துருக்கி சிரியா மீது படையெடுத்ததை அடுத்து அந்த நாடு
மீது சுவீடன் மற்றும் பின்லாந்து
ஆயுதத் தடை விதித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. பின்லாந்தும் சுவீடனும்
நேட்டோ அமைப்பில் சேருவதற்கு
அதில் உள்ள 30 உறுப்பு நாடுகளின்
ஒப்புதலும் தேவைப்படும்.

அறுவை சிகிச்சை மூலம் மக்டொனால்ட்ஸ் வெளியேற்றம் பாரசீக ம�ொழியை நீக்க
தலிபான் அரசு உத்தரவு
பிரிக்கப்பட்ட இரட்டையர்
சவூதி அரேபியாவில் மருத்துவர்கள்,
15 மணி நேரச் சிக்கலான
அறுவைச்
சிகிச்சைக்குப் பின்
ஒட்டிப் பிறந்த இரட்டையர்களை வெற்றிகரமாகப் பிரித்துள்ளனர்.
யெமனைச் சேர்ந்த
யூசுப், யாசின் எனும்
அந்த ஆண் குழந்தைகளின் சில
உறுப்புகள்
ஒட்டியிருந்ததாகத்
தெரிவிக்கப்பட்டது. 4 கட்டங்களாக
மேற்கொள்ளப்பட்ட
அறுவைச் சிகிச்சையில் சுமார் 24
மருத்துவர்கள் ஈடுபட்டனர்.
சவூதி அரசாங்க ஆதரவாளர்களுக்கும், ஈரான் ஆதரவு ஹூத்தி
கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே
யெமனில்
7
ஆண்டுகளாகச்

சண்டை நடந்து வருகிறது. சவூதி
அரேபியாவின், மன்னர் சல்மான்
மனிதநேய
உதவி,
நிவாரண
நிலையம் அவ்வப்போது யெமனுக்கு மனிதாபிமான உதவி வழங்குவது உண்டு.
ஒட்டிப் பிறந்த இரட்டையர்களுக்கு உதவும் திட்டத்திற்கு
மன்னர் அதிக முக்கியத்துவம்
அளிப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

லிபியாவின் ப�ோட்டிப் பிரதமர் பால்மா பற்றாக்குறையை
தலைநகர் வந்ததால் ம�ோதல் தீர்க்க அமெ. நடவடிக்கை

லிபிய பாராளுமன்றம் நியமித்த பிரதமர் பாதி பஷாகா
ப�ோட்டி அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் தலைநகர் திரிப�ோலிக்குள்
நுழைந்ததால்
நேற்று
செவ்வாய்க்கிழமை
கடும் ம�ோதல் வெடித்தது.
இதனை அடுத்து அவர் தலைநகரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார்.
நேற்று
சூரிய�ோதயத்திற்கு
முன்னர் ஆரம்பித்த கடும் துப்பாக்கிச் சண்டை காலை 7 மணி
வரை நீடித்ததாக ஏ.எப்.பி செய்தி
நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
லிபியாவில் பிரதமராக அப்து-

ஹமித் டிபைபா ஆட்சியில் இருப்பத�ோடு, அவருக்கு ப�ோட்டியாக
பிரதமர் பாதி பஷாகா நியமிக்கப்பட்-
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பதுளை – ர�ொக்கில் அருள்மிகு ஸ்ரீ காளியம்மன் தேவஸ்தான வருடாந்த அலங்கார உற்சவப் பெருவிழா நேற்று வெகு விமரிசையாக இடம்பெற்ற ப�ோது... 						

(படங்கள்: பதுளை தினகரன் விசேட நிருபர்)

இனவாதம், மதவாதம் பேசும் அரசியல்வாதிகள்
டெங்கு நோய் அதிகரிக்குமாயின் நீண்ட காலம் ஆட்சியில் நிலைத்திருந்ததில்லை
வைத்தியசாலைகளில் மருந்து தட்டுப்பாடு

மரணம் தவிர்க்க முடியாதது

கண்டி மாநகர பிரதான வைத்திய அதிகாரி பஸன் ஜயசிங்ஹ

தம்புள்ள தினகரன் நிருபர்

வைத்தியசாலைகளில் மருந்துப்
பொருட்களுக்குப் பெருந் தட்டுப்பாடு நிலவி வரும் நிலையில்,டெங்கு நோயினால் பாதிக்கப்படும்
நோயாளரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்குமாயின் அதனால் உயிரிழப்போரின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதைத்
தடுக்க முடியாத ஆபத்து காணப்படுவதாக கண்டி மாநகர சுகாதாரப்
பிரிவின் பிரதான வைத்திய அதிகாரி
பஸன் ஜய சிங்ஹ தகவல் வெளியிட்டார்.
கண்டி நகர எல்லைக்குள் 50%
த்திற்கும் அதிகமானோர் டெங்கு
நோயினால்
பாதிக்கப்படுவதற்கான ஆபத்து அதிகரித்துக் காணப்படுவதாகவும் தெரிவித்த பிரதான

வைத்திய அதிகாரி, தற்போது கண்டி
மாநகர எல்லைக்குள் 86 டெங்கு
நோயாளர் இனங் காணப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
கண்டி மாநகரில் டெங்கு நோய்
பரவும் ஆபத்து தொடர்பில் வினவிய
போதே பிரதான வைத்திய அதிகாரி
பஸன் ஜயசிங்ஹ தொடர்ந்து கூறியதாவது;
இவ் வருடம் ஜனவரி மாதம்
முதல் கடந்த புத்தாண்டு காலம்
வரையில் கண்டி மாநகர எல்லையினுள் 67 டெங்கு நோயாளர் பதிவாகியிருந்ததுடன், அதன் பின்னர் 19 பேர்
டெங்கு நோயாளர்களென இனங்
காணப்பட்டுள்ளனர்.
மாநகர
சுற்றுச் சூழலில் டெங்கு நுளம்புகள்
பெருகும் சாத்தியம் அதிகரித்துக்
காணப்படுகின்றன.

நுளம்புகள் பரவும் சூழலை உருவாக்காதிருப்பதுடன் அவை பரவும்
நிலையங்களை
உடனுக்குடன்
அழித்து விடுவது மிகவும் ஏற்றதாகும்.
தனிப்பட்ட
ரீதியில்
மக்கள்
கவனம்
செலுத்துவார்களாயின்
நுளம்புகளை எம்மால் மிகவும் இலகுவாகக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
தற்போது
நாட்டில்
நிலவும்
எரிபொருள்
தட்டுப்பாட்டின்
காரணமாக நுளம்புகளை ஒழிப்பதற்கான புகை விசிறும் நடவடிக்கைகளும் தடைப்பட்டுள்ளன.நுளம்புப்
பெருக்கத்தைக்
கட்டுப்படுத்துவதில் எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டுப்
பிரச்சினையும் ஓர் காரணம் எனவும்
பிரதான வைத்திய அதிகாரி மேலும்
தெரிவித்தார்.

முன்னாள் மத்திய மாகாணசபை உறுப்பினர் ஆர். இராஜாராம்

தலவாக்கலை குறூப் நிருபர்

ஒரு நாட்டில் இனவாதம், மதவாதம் பேசும் அரசியல்வாதிகள்
நீண்ட காலம் ஆட்சியில் நிலைத்திருந்ததில்லை. இனவாதத்தையும்
மதவாதத்தையும் விதைத்து ஆட்சி
நடத்தியதை இன்று இளைஞர்கள்
மாத்திரமல்ல அனைத்து மக்களும்
புரிந்துக்கொண்டுள்ளார்கள்
என
மலையக மக்கள் முன்னணியின்
தேசிய அமைப்பாளரும் முன்னாள்
மத்திய மாகாணசபை உறுப்பினருமான ஆர். இராஜாராம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஊடக அறிக்கை மூலமே மேற்கண்டவாறு
தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் அவர் கருத்து தெரிவிக்கையில்,..
க�ோல்பேஸ்
பேரெளிச்சி
ப�ோராட்டத்திற்கு
மலையக
இளைஞர், யுவதிகளும் ஆதரவு
வழங்க வேண்டும்.

மஹிந்த ராஜபக்ஷ பிரதமர் பதவியிலிருந்து இராஜினாமா செய்த பின்னர்
தற்பொழுது புதிய பிரதமராக ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில்
விக்கிரமசிங்க
நியமிக்கப்படுள்ளார். இளைஞர்
யுவதிகள்
நடத்திய
ப�ோராட்டத்தால் மஹிந்த
ராஜபக்ஷ மாத்திரம் விலகியுள்ளார்.
இன்னும் ஐனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ பதவி விலகவில்லை. ஜனாதிபதி விலகும்
வரை த�ொடர்ந்து நடத்தும் இந்த
ப�ோராட்டத்திற்கு இன, மத, கட்சி
பேதமில்லாமல் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.
இனவாதம் மற்றும் மதவாதத்தையும்
பேசி
மக்களிடையே
பிரிவினையை ஏற்படுத்தி ஆட்சி
பீடம் வந்தவர்களுக்கு நல்ல பாடத்-

மலையகத்தில் மண்ணெண்ணெய்க்காக ந�ோர்வூட்டில் சட்டவிர�ோத மாணிக்கக்கல்
மக்கள் நேற்றும் வரிசையில் காத்திருப்பு அகழ்வு; ப�ொலிஸாரால் 04 பேர் கைது
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மலையகத்தில்
மண்ணெண்ணெய்க்காக எரிப�ொருள் நிரப்பு
நிலையங்களில் அதிகாலை முதல்
நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய
அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக
ப�ொது மக்கள் விசனம் தெரிவிக்கின்றனர்
கடந்த சில மாதங்களாக நுவரெலியா மாவட்டத்தில் எரிவாயு
தட்டுப்பாடு
காணப்படுகின்றது.
இதனால் அதிகமான மக்கள் மண்ணெண்ணெய் அடுப்பில் சமைக்க
ஆரம்பித்துள்ளனர்.
தற்போது
மண்ணெண்ணெய்க்கும் எரிவாயுவுக்கும் பாரிய அளவில்
தட்டுப்பாடு காரணமாக எண்ணெய்
நிரப்பு நிலையங்களில் அதிகாலை
நான்கு மணி முதல் நிற்பதாகவும்
எனினும் எண்ணெய் எப்போது
வரும் என்று தெரியாது மக்கள்

பெரும் அவதியுறுவதாகவும் இவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்
இவ்வாறு
மண்ணெண்ணெய்
பெற்றுக் க�ொள்வதற்கு வரிசையில்
நின்று பலர் உயிரிழந்துள்ளமையும்
குறிப்பிடத்தக்கது.
இதேவேளை பெற்றோல் மற்றும்
டீசல் பெற்றுக்கொள்வதற்காக வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருப்பதனை காணக்கூடியதாக இருந்தன.
தூர சேவையில் ஈடுபடும் ஒருசில
தனியார் பஸ்கள் டீசல் இல்லாததன் காரணமாக சேவையில் ஈடுபட
வில்லை
இந்நிலையில் வெளிமாவட்டங்களில் சேவையில் ஈடுபடும் தனியார்
பஸ்கள் மலையக பகுதிகளுக்கு
சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுளளதாகவும் இந்த பஸ்களில் சாதாரண
கட்டணத்திற்கு மேலதிகமாக பணம்
அறவிடுவதாகவும் பயணிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
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ந�ோர்வூட் ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் சட்டவிர�ோதமான
முறையில்
மாணிக்கக்கல் அகழ்வில் ஈடுபட்ட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக
ஹற்றன்
க�ோட்ட விசேட குற்றத்தடுப்பு
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
குறித்த சம்பவம் நேற்று
ந�ோர்வூட் ப�ோட்ரி த�ோட்டத்தில்
இடம்பெற்றுள்ளது. விசேட குற்றத்தடுப்பு பிரிவுக்கு கிடைத்த இரகசிய
தகவலையடுத்து விசேட குற்றத்தடுப்பு பிரிவின் ப�ொறுப்பதிகாரியின்
வழிகாட்டலில் ப�ொலிஸ் பரிச�ோதகர்
டி.என்.ஏ. தசநாயக்கவின் தலைமையில் ப�ொலிஸ் குழுவினர் மேற்க�ொண்ட சுற்றிவளைப்பின் ப�ோதே
குறித்த நபர்கள் கைது செய்யப்பட்-

நுவரெலியா மாவட்டத்தில் வர்த்தகர்களிடமிருந்து
நான்கு மாதங்களில் 12 இலட்சம் ரூபா அபராதம்

நுவரெலியா தினகரன் நிருபர்

நுவரெலியா மாவட்டத்தில் கடந்த
நான்கு மாதத்தில் 12 இலட்ச ரூபா
தண்டப்பணம் அறவிடப்பட்டுள்ளதாக நுவரெலியா பாதுகாப்பு நுகர்வ�ோர் அதிகாரசபையின் அதிகாரி
ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
106 வர்த்தகர்களுக்கு எதிராக நுவரெலியா, வலப்பனை, ஹற்றன், நாவலப்பிட்டிய ஆகிய நீதிமன்றங்களில்
வழக்கு த�ொடுக்கப்பட்டு இந்த தண்டப்பணம்
அறவிடப்பட்டுள்ளது.
அதிக விலைக்கு ப�ொருட்களை
விற்பனை செய்தமை உட்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளுக்காகவே வர்த்தகர்கள்
மீது வழங்குத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இது த�ொடர்பாக அவரிடம் வினவியப�ொழுது.
நுவரெலியா மாவட்டத்தில் நுகர்வ�ோர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையை

ப�ொறுத்த அளவில் நாங்கள் த�ொடர்ச்சியாக ச�ோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றோம்.எங்களுக்கு ப�ொது மக்களிடம் இருந்து த�ொடர்ந்தும் புகார்கள்
கிடைத்த வண்ணமே உள்ளன.
அதிலும் குறிப்பாக தற்பொழுது
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ப�ொருளாதார
நெருக்கடி காரணமாக சில வர்த்தகர்கள் ப�ொருட்களை அதிக விலைக்கு
விற்பது த�ொடர்பாக ப�ொது மக்கள்
புகார்
அளித்து
வருகின்றனர்.
எனவே நாங்கள் அதிகார சபை என்ற
வகையில் ப�ொது மக்களின் நலனை
கருத்தில் க�ொண்டு செயற்படுகின்ற�ோம்.
நுவரெலியா மாவட்டத்தில் கடந்த
ஜனவரி மாதம் முதல் ஏப்ரல் மாதம்
வரை 106 வர்த்தகர்களுக்கு எதிராக
வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக அத்தியாவசிய
ப�ொருட்களை விற்பனை செய்கின்ற
சில்லறை வியாபாரிகள் ம�ொத்த

வியாபாரிகளுக்கு எதிராகவே அதிக
வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் விவசாயத்திற்காக
பாவிக்கப்படுகின்ற உரம், கிருமிநாசினிகளை விற்பனை செய்கின்ற வியாபாரிகள், மருந்தகங்கள், எரிவாயு
விற்பனையாளர்கள் ப�ோன்ற வர்த்தகர்களுக்கு எதிராகவே அதிகமான
வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
நுவரெலியா
மாவட்ட
நுகர்வ�ோர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையை
ப�ொறுத்த அளவில் நாங்கள் த�ொடர்ச்சியாக ச�ோதனைகளில் ஈடுபட்டு
வருகின்றோம். இது த�ொடர்பான
புகார்களை எங்களுடைய காரியாலயத்துடன் 052-2223933 என்று
என்னுடன் த�ொடர்பு க�ொண்டோ
அல்லது அவசர அழைப்பான 1977
என்ற இலக்கத்துடன் த�ொடர்பு
க�ொண்டோ தகவல்களை வழங்க
முடியும்.

டுள்ளனர். குறித்த நபர்கள் காசல்ரீ நீர்த்தேக்கத்திற்கு நீர்வழங்கும் கெசல்கமு
ஓயாவின் கிளை ஓடை ஒன்றில் பாரிய
சூழல் சீர்கேடு ஏற்படும் வகையில்
மாணிக்கக்கல் அகழ்வில் ஈடுபட்டிருந்ததாகவும் நீண்ட காலமாக மிகவும்
இரகசியமான முறையில் இவ்வாறு
சட்டவிர�ோத மாணிக்கக்கல் அகழ்வில் இப்பிரதேசத்தில் இவர்கள்
ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் ப�ொலிஸார்

மேற்கொண்ட
விசாரணையின் ப�ோது தெரியவந்துள்ளதாக குற்றத்தடுப்பு பிரிவின்
ப�ொறுப்பதிகாரி மேலும் தெரிவித்தார்.
கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் இருந்து மாணிக்கல் அகழ்விற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட
உபகரணங்களும் ப�ொலிஸாரால் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
கைது
செய்யப்பட்ட
நால்வர் மற்றும் உபகரணங்கள்
ந�ோர்வூட் ப�ொலிஸ் நிலையத்தில்
ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன.கைது
செய்யப்பட்டவர்கள்
ப�ொலிஸ்
பிணையில் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் எதிர்வரும் 23ம் திகதி
ஹற்றன் நீதவான் முன்னிலையில்
ஆஜர்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

தினை இளைஞர், யுவதிகள் புகட்டியுள்ளனர்.
நாட்டில் பட்டினி பஞ்சம்
நீங்கி திருட்டை ஒழித்து
சமத்துவம் ஒற்றுமையை
நிலைநாட்ட ஒரு நல்லாட்சியை க�ொண்டுவர
வேண்டும்
என்பதற்காகவே இன்று இளைஞர்கள் ஒன்று கூடியுள்ளார்கள்.
விதைக்கப்பட்ட
விதையும் உச்சரிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளும் சும்மா இருக்காது.
த�ொழிலாளர்களுக்கு
ஆயிரம்
ரூபா சம்பளத்தை இந்த அரசாங்கத்தால் பெற்றுக்கொடுக்க முடியாமல் உள்ளது. பெருந்தோட்டத்
த�ொழிலாளர் இன்றும் உரிமையற்றவர்களாக உள்ளார்கள். இவர்களுக்கு எந்தவித உதவிகளும்
செய்யாத கையாலாகாத அரசாங்கத்தை வீட்டுக்கு அனுப்பும் வரை
நாமும் ப�ோராடுவ�ோம் என்றார்.

ரயிலில் பாய்ந்த
இளைஞன் சிகிச்சை
பலனின்றி உயிரிழப்பு
நானுஓயா- பெரகும்பர
ரயில்
நிலையத்திற்கருகில் நானுஓயாவிலிருந்து பதுளை ந�ோக்கி (16) மாலை
சென்ற சரக்கு ரயில் முன் பாய்ந்து
தன் உயிரை மாய்த்து க�ொள்ள
முயற்சித்த கந்தப்பளை இளைஞர்
ஒருவர் நுவரெலியா மாவட்ட வைத்தியசாலையில்
அனுமதித்திருந்த
நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக நானுஓயா ப�ொலிசார் தெரிவித்தனர்.
இவ்வாறு உயிரிழந்த இளைஞர்
கந்தப்பளை ப�ொலிஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட பார்க் த�ோட்டத்தில் வசிக்கும்
பெருமாள் ராமேஸ்வரன் (வயது 39)
திருமணமாகாதவர் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.
குறித்த விபத்தில் உயிரிழந்த
இளைஞர் நானுஓயாவுக்கு ஏன்
சென்றிருந்தார்,எவ்வாறு
ரயில்
முன் பாய்ந்து தன் உயிரை மாய்த்துக் க�ொள்ள முயற்சித்தார் என்பது
த�ொடர்பில் நானுஓயா ப�ொலிசார்
விசாரணைகளை
மேற்கொண்டு
வருகின்றனர்.
இந்த
சம்பவம்
குறித்து நானுஓயா ப�ொலிசார் சரக்கு
ரயில் ஓட்டுநரிடம் விசாரணைகளை
மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய மாகாண சபையின்
அமைச்சுக்கள் இரண்டிற்கு
புதிய செயலாளர்கள்
அக்குறணை குறூப் நிருபர்

மலேசிய நாட்டு ப�ௌத்த இளைஞர் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் வெசாக் தினத்தை முன்னிட்டு வசதி குறைந்த குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப் ப�ொதிகள் வழங்கும் நிகழ்வு
நேற்று முன்தினம் மாத்தளை லேலிஅம்பே கிராமத்தில் இடம்பெற்றது. இதன்போது
இப்பிரதேசத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 175 குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப் ப�ொதிகள்
வழங்கி வைக்கப்பட்டன. 			
(படம்: மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்)

மத்திய மாகாண சபையின் அமைச்சுக்கள் இரண்டிற்கு புதிய செயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். கண்டியிலுள்ள ஆளுநர் காரியாலயத்தில்
மேற்படி நியமனக்கடிதங்கள் கையளிக்கப்பட்டன. மத்திய மாகாண
சுகாதார அமைச்சின் புதிய செயலாளராக திருமதி எல்.ஏ. சுஜாதா
விஜேசிங்கவும், மாகாண விவசாய
அமைச்சின் புதிய செயலளராக ஆர்.
எம்.பி.எஸ். பீ. ரத்நாயக்கவும் நியமனக் கடிதங்களை மத்திய மாகாண
ஆளுநர் லலித் யூ கமகே இடமிருந்து
பெற்றுக் க�ொண்டனர்.

சவூதியில் நடைபெற்ற சர்வ மத மன்றத்தில்
ப�ௌத்த, இந்து மதகுருமார்கள் பங்கேற்பு

சவூதி அரேபியாவின் மக்காவை
தள மா கக் க�ொண்ட ஒரு சர்வதேச
இஸ்லாமிய அரச சாரா, மதத் தலைவர்கள் மற்றும் மூத்த அறிஞர்களுக்கான அமைப்பான முஸ்லீம்
வேர்ல்ட் லீக்கினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 'மதங்களைப் பின்பற்றுபவர்களிடையே
ப�ொதுவான
மதிப்புக்களை ஊக்குவித்தல்' என்ற
தலைப்பில் சர்வமத கூட்டம�ொன்று
சவூதி அரேபியாவில் நடைபெற்றது.
இம்
மன்றத்தில்
பங்கேற்பதற்காக, முஸ்லீம் உலக லீக்கின்
ப�ொதுச் செயலாளரும், முஸ்லிம்
அறிஞர்கள் அமைப்பின் தலைவருமான ஷேக் கலாநிதி. முஹமத்
பின் அப்துல்கரீம் அல்-இஸ்ஸாவின்
அழைப்பின் பேரில், இலங்கை
மகாப�ோதி சங்கத்தின் தலைவர்
வண. பனகல உபதிஸ்ஸ தேரர்
தலைமையிலான குழுவினர் 2022
மே 9 முதல் 13 வரை சவூதி அரேபியாவிற்கு விஜயம் செய்தனர்.

ப�ௌத்த மதகுரு ஒருவர் சவூதி
அரேபியாவிற்கு விஜயம் செய்வது
இதுவே முதல் முறையாகும்.
அத்துடன் இந்து சமய திணைக்களத்தின் குருக்கள் இராமச்சந்திர
ஐயர் மற்றும் வணக்கத்திற்குரிய
க�ொஸ்வத்தே பாலித தேரர் ஆகிய�ோரும் இம் மன்றத்தில் பங்குபற்றினர். இலங்கையிலிருந்து இந்து
மதகுரு ஒருவர் சவூதி இராச்சியத்திற்கு விஜயம் செய்வது இதுவே
முதல் தடவையாகும்.
மே 11 ஆம் திகதி ரியாத்தில்
உள்ள புகழ்பெற்ற ரிட்ஸ் கார்ல்டன்
ஹ�ோட்டலில் கூடிய மேற்படி மன்றத்தில் வண. பனகல உபதிஸ்ஸ
தேரர் உரையாற்றினார். தேரர் தனது
உரையில், புத்தபெருமானின் ப�ோதனைகளின் ஒற்றுமை மற்றும் இஸ்லாமிய நம்பிக்கையின் ப�ோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் குறித்து
தனது கவனத்தை செலுத்தினார்.
'இஸ்லாம் மற்றும் ப�ௌத்தம்

எப்படியும்
ஒப்பிடப்படுவதை
நினைத்து பலர் அதிர்ச்சியடைவார்கள், இருப்பினும் நீங்கள்
அவர்களின் ப�ோதனைகளையும்,
அமைதிக்கான அவர்களின் முயற்சிகளையும் உன்னிப்பாகக் கவனித்தால், அவர்கள் சந்தேகிப்பதை விட
அது ஒத்ததாக இருக்கும்' என அவர்
குறிப்பிட்டார். புத்த பெருமானின்
ப�ோதனைகளை மேலும் விரிவாகக்
கூறிய தேரர், 'உலக அமைதிக்கு
ப�ௌத்த மத தத்துவம் மிகவும்
முக்கியமானது. மந்திரங்களும் தத்துவங்களும் ப�ௌத்தர்களுக்கு மட்டுமின்றி அனைவரின் வாழ்விலும்
செல்லுபடியாவதுடன், பயனுள்ளவையாகும்' எனக் குறிப்பிட்டார்.
தேரர் ரியாத்தில் தங்கியிருந்த
காலத்தில், மத சகிப்புத்தன்மை
மற்றும் புரிதல் குறித்து சில
இலங்கை சமூக உறுப்பினர்களிடம்
பேசினார். இலங்கை ஒரு நெருக்க-

டியான ப�ொருளாதார நிலைமையை
எதிர்நோக்கும்
இவ்வேளையில்
சவூதி அரேபியாவில் வாழும் இலங்கையர்களின் நேர்மறையான பங்களிப்பின் முக்கியத்துவத்தை அவர்
வலியுறுத்தினார்.
இலங்கை கலாசார மன்றம் ரியாத்தில் உள்ள இலங்கை சமூகத்துடன்
இணைந்து மே 13ல் இலங்கை
தூதரக வளாகத்தில் ஏற்பாடு செய்த
வெசாக் க�ொண்டாட்டத்தில் தஹம்
பாசல மாணவர்களின் ப�ோதி பூஜை
மற்றும் கலாசார நிகழ்ச்சிகளில் அதி
வண. தேரர் கலந்து க�ொண்டார்.
இம்முறை வெசக் க�ொண்டாட்டங்களைக் குறைத்து, இலங்கையில் உள்ள தேவையுள்ள மக்களுக்காகக்
க�ொண்டாட்டங்களுக்குத்
தேவையான வளங்களைத் வழங்கியமைக்காக, ரியாத்தில் உள்ள
இலங்கை சமூகத்தை அதி வணக்கத்திற்குரிய தேரர் பாராட்டினார்.

அநுராதபுரம் மாவட்ட செயலகத்தில்
வன பாதுகாப்பு குழுக் கூட்டம்

அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில் இந்த வருடத்தில் வெளியிடப்பட்ட வெடிப�ொருட்கள் த�ொடர்பான அறிக்கையை அநுராதபுரம்
உதவி வெடிப�ொருள் கட்டுப்பாட்டாளர்
டி.இ.தேவகம சமர்பித்தார்.
அநுராதபுரம் மாவட்டத்தின் பிரதேச செயலாளர்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள காணிகளுக்கு வெடிப�ொருட்கள் வழங்கப்பட்டு
வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதன்படி இவ்வருடம் 22 பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளுக்கு 78 செல்லுபடியாகும்
அனுமதிப்பத்திரங்கள்
வழங்கப்பட்டுள்-

ளன. அத்துடன் அநுராதபுரம்
மாவட்டத்தில் வன காப்புறுதி
திணைக்களத்திற்கு
ச�ொந்தமான காணிகளுக்கு 21 வெடிப�ொருட்களுக்கான அனுமதிப்பத்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில்
குடியிருப்பு வர்த்தக முகாமையாளர்களுக்கு
ச�ொந்தமான
காணிகளுக்கு 11 செல்லுபடியாகும் அனுமதிப்பத்திரங்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளதாக
தேவகம மேலும் தெரிவித்தார்.
காட்டு யானைகளினால்
இவ்வருடம்
இதுவரையில்
சுமார் 80 ச�ொத்து சேதங்கள் மற்றும் உயிர் சேதங்கள்
மற்றும் பயிர் சேதங்கள் பதிவாகியுள்ளதாக
அநுராதபுரம் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு
திணைக்கள அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். பல்வேறு காரணங்களால் சுமார் 6 காட்டு யானைகளும்
உயிரிழந்துள்ளன.
பல்வேறு பூங்காக்கள் மற்றும்
தளங்களில் இடம்பெறும் 18
அனுமதியற்ற
செயற்பாடுகளுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அநுராதபுரம் வனவிலங்கு
பாதுகாப்பு திணைக்கள அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதன் ப�ோது நீர்பாசன இயக்குநர் எஸ். டி.
மெதிவாக்க, அநுராதபுரம் உதவி மாவட்ட
செயலாளர் ஆர்.எம்.அய�ோமி ரத்நாயக்க,
பிரதேச செயலாளர்கள் மற்றும் த�ொடர்புடைய அரச நிறுவனங்களின் அதிகாரிகள்
குழுவ�ொன்று இதில் கலந்து க�ொண்டிருந்தனர்.

53) என்பவரே இவ்வாறு சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார். நேற்று முன்தினம் திங்கட்கிழமை தனது மகனுடன் த�ொழிலுக்கு சென்ற
வேளை கடலில் தவறி விழுந்து காணாமல்
ப�ோயுள்ளார். இதனையடுத்து மீனவர்கள்
அவரை தேடிவந்த நிலையில் நேற்றைய
தினம் செவ்வாய்க்கிழமை நெடுந்தீவு கடற்-

பரப்பில் கரைய�ொதுங்கிய அவரது சடலம்
மீட்கப்பட்டுள்ளது. சடலத்தை உடற்கூற்று
பரிச�ோதனைக்காக யாழ். ப�ோதனா வைத்தியசாலையில் ஒப்படைக்க ப�ொலிஸார் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். இதுத�ொடர்பான
மேலதிக விசாரணைகளை ப�ொலிஸார் முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

திறப்பனை தினகரன் நிருபர்

மாவட்ட சுற்றாடல் மற்றும்
வனப் பாதுகாப்புக் குழு கூட்டம்
ஒன்று அண்மையில் அநுராதபுரம்
மாவட்ட செயலகத்தில் அநுராதபுர மாவட்ட செயலாளர் ஜானக
ஜயசுந்தர தலைமையில் நடைபெற்றது.
இதன்போது
அநுராதபுரம்
மாவட்ட செயலாளர் ஜனக ஜயசுந்தர அரச நிறுவனங்கள் மற்றும்
பாடசாலைகளில் உள்ள ஆபத்தான கட்டத்தில் உள்ள மரங்களை அகற்றுவது த�ொடர்பில்
உரிய அதிகாரிகளுக்கு விளக்கமளித்தார்.
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள எரிப�ொருள் தட்டுப்பாட்டைக் கருத்திற் க�ொண்டு குறிப்பிட்ட இம்
மரங்களை அகற்றுவதற்கு முன்னுரிமை அளித்து நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட
வேண்டுமென
அவர் இதன் ப�ோது கேட்டுக்
க�ொண்டார்.
மாதாந்தம் மர ப�ோக்குவரத்து
அனுமதி மற்றும் வணிக அனுமதிகள் அலுவலக மட்டத்தில் வழங்கப்படுகின்றன. அதன்படி இவ்வருடம் 189 மர
அனுமதிப்பத்திரங்களும், 47 இதர மர அனுமதிப்பத்திரங்களும், 4 விறகு உரிமங்களும்
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 2022 ஆம் ஆண்டில்
பதிவு செய்யப்பட்ட குற்றங்களின் எண்ணிக்கையின் பிரகாரம் 75 அங்கீகரிக்கப்படாத
அனுமதிகள் மற்றும் 23 சட்டவிர�ோத மரம்
வெட்டுதல், அறுத்தல் மற்றும் வணிகப்
ப�ொருட்களை அகற்றுதல் ப�ோன்ற சம்பவங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

மீனவர் சடலமாக மீட்பு

யாழ். விசேட நிருபர்

யாழ்ப்பாணம் க�ொழும்புத்துறை பகுதியிலிருந்து கடற்றொழிலுக்கு சென்றவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார். க�ொழும்புத்துறை
உதயபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த அந்தோனிப்பிள்ளை டென்சில் ராஜேந்திரன் (வயது
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யாழ். பல்கலைக்கழக வளாகத்தினுள் அமைக்கப்பட்டுள்ள முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு முற்றத்தில் மாணவர்கள் நேற்றைய தினம் செவ்வாய்க்கிழமை அஞ்சலி
செலுத்தினர். 											
படம்: யாழ். விசேட நிருபர்

புத்தளம் தினகரன் நிருபர்

புத்தளம் தில்லையடி அல் அக்ஸா
மகளிர் சங்கத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த விஷேட தேவையுடைய�ோருக்கும், குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களுக்குமான
உலர் உணவு வழங்கும் நிகழ்வு அண்மையில் இடம்பெற்றது.
இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக
புத்தளம் நகரபிதா எம்.எஸ்.எம்.
ரபீக் கலந்து க�ொண்டார். நகர சபை
உறுப்பினர்களான டில்ஷான் மற்றும்

ரனீஸ் பதூர்தீன் ஆகிய�ோரும் இந்நிகழ்வில் கலந்து க�ொண்டனர்.
ஏக காலத்தில் தில்லையடி எல்.
ஆர்.சி.டி. முன்பள்ளி சிறார்களுக்கான பரிசளிப்பு நிகழ்வும் நடைபெற்றது.
நிகழ்வில் இஸ்லாமிய மற்றும்
இந்து மத பிரதிநிதிகள், மகளிர் சங்க
உறுப்பினர்கள், நகரசபை நிர்வாக
அதிகாரி, கிராம சேவகர், அபிவிருத்தி
உத்திய�ோகத்தர் தன்னார்வ க�ொடையாளர்கள் மற்றும் பயனாளிகள்
உட்பட பலர் கலந்துக�ொண்டனர்.

யாழ். பல்கலைக்கழக மாணவிகள்
தங்கியிருந்த வீட்டின் மீது தாக்குதல்
கரவெட்டி தினகரன், 			
யாழ்.விசேட நிருபர்கள்

யாழ்ப்பாணம் க�ொக்குவில் புகையிரத
நிலையத்திற்கு அருகில் உள்ள வீட�ொன்றின் மீது இனந்தெரியாத�ோர் தாக்குதல்
நடத்தியுள்ளனர். இவ்வீட்டில் யாழ். பல்கலைக்கழக மாணவிகள் வாடகைக்கு தங்கியிருந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இச்சம்பவம் நேற்று முன்தினம் திங்கட்கிழமை மாலை இடம்பெற்றுள்ளது.
நான்கு ம�ோட்டார் சைக்கிள்களில் வந்த
குழு வீட்டுக்குள் புகுந்து ஜன்னல்கள், கதவுகளை சேதப்படுத்திவிட்டு தப்பி சென்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இச்சம்பவம் த�ொடர்பில் ப�ொலிஸார்
விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

10

18–05–2022

2022 ேம 18 புதன்�ழைம

பாராளுமன்ற வளாகத்�ல்...
பாராளுமன்ற
உறுப்�னர்கள்
மற்றும் ப�யாளர் அல்லாத அந்�யர் �லர் பாராளுமன்ற வளாகத்துக்குள் நுைழந்து ைகயடக்க ெதாைலேப��ல்
புைகப்படங்கைளயும்
காெணா�கைளயும்
எடுத்ததாக
அவர் ெத��த்தார்.

இதனால், �லர் பாராளுமன்றுக்குள் வருவதற்கு அச்சமைடவதாகவும், பாராளுமன்ற உறுப்�னர்க�ன்
பாதுகாப்ைப கவனத்�ல் ெகாண்டு
அந்த நபர்கள் யார்? என்பைத கண்ட�ந்து நடவ�க்ைககைள எடுக்குமாறும் அவர் ேகட்டுக்ெகாண்டார்.

ம�ந்த, நாமல் ேநற்று...
கடந்த 09 ஆம் �க� இடம்ெபற்ற
பதற்ற �ைலையயடுத்து ம�ந்த
ராஜபக்ஷ �ருேகாணமைல கடற்-

பைட தளத்�ல் பாதுகாப்பாக தங்கைவக்கப்பட்டுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.

முகநூ�னூடாக அச்சுறுத்தல்...
இவ்வாறு பாராளுமன்ற உறுப்�னர் சாமர சம்பத் தசநாயக்கவுக்கு

அச்சுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக ெத��க்கப்படு�றது.

பஸ்க�ல் பயண ெபா�களுக்குத்...
ைவக்காமல், அவற்ைற தம்வசம்
ைவத்�ருக்குமாறு சங்கத்�ன் தைலவரான ெகமுனு �ேஜரத்ன ெத��த்துள்ளார். எ�ர்வரும் �ல நாட்க�ல்
�டுதைலப் பு�கள் தாக்குதல் நடத்தலாெமன இந்�ய உளவுத்துைற �டுத்துள்ள எச்ச�க்ைகயுடன் �ண்டும்
எங்களது பாதுகாப்ைப உறு� ெசய்ய
ேவண்டுெமனவும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.
எனேவ, பய�க�ன் பாதுகாப்ைப

உறு� ெசய்யுமாறு பஸ் ஊ�யர்களுக்கு
சங்கம் அ�வுறுத்�யுள்ளதாகவும் அவர்
ெத��த்தார்.
சந்ேதகத்துக்�டமான
ெபா�கள் மற்றும் பஸ்க�ல் ெசல்பவர்கள் ெதாடர்�ல் ெபா�ஸாருக்கு ெத��க்குமாறு அ�வுறுத்�யுள்ளதாகவும்,
பய�கள் தங்களுைடய பாதுகாப்ைபயும் ஏைனயவர்க�ன் பாதுகாப்ைபயும்
உறு� ெசய்யுமாறு �ண்டும் அ�வுறுத்தப்படுவதாகவும் அவர் ,ேமலும் ெத��த்தார்.

சனத் �ஷாந்த, �லான்...
�ைணக்களத்துக்கு ஆேலாசைன
வழங்கப்பட்�ருந்தது.
இவ்வாறு
ைகது ெசய்யப்படும் சந்ேதகநபர்களுக்கு எ�ராக குற்ற�யல் சட்டத்�ன் �ழ் நடவ�க்ைக எடுக்குமாறும்
சட்ட மா அ�பர் �ைணக்களத்�-

னால் ஆேலாசைன வழங்கப்பட்�ருந்தது. சட்டமா அ�பர் �ைணக்களத்�னால் ைகது ெசய்வதற்கு
ஆேலாசைன வழங்கப்பட்�ருந்த 22
சந்ேதகநபர்க�ல் இவர்களும் உள்ளடங்கு�ன்றைம கு�ப்�டத்தக்கது.

ெநருக்க�யான �ைல�ல் நாட்ைட ...
முன்�ைலயானைமக்காக, ஆதரவு
வழங்கவுள்ளதாக அவர்கள் அந்த
க�தத்�ல் ெத��த்துள்ளனர்.
இதற்கைமய,
ஸ்தா�க்கப்படவுள்ள சர்வகட்� அரசாங்கத்துக்கு
ஆதரவு வழங்க, ஐக்�ய மக்கள் சக்���ருந்து �ல� சுயா�னமாக
ெசயற்பட நடவ�க்ைக எடுத்ததாக
பாராளுமன்ற
உறுப்�னர்களான
ஹ�ன் ெபர்ணான்ேடா மற்றும்
மனுஷ நாணயக்கார ஆ�ேயார்

அந்த க�தத்�ல் சுட்�க்காட்�யுள்ளனர். சர்வகட்� அரசாங்கத்துக்கு
ஆதரவு வழங்கப்படும் பட்சத்�ல்,
அைமச்�ன் ெபாறுப்புக்கைள உ�ய
வைக�ல் �ைறேவற்றவுள்ளதுடன்,
அைமச்சர்களுக்கு �ைடக்கும் �றப்பு�ைமகள் எைவையயும் ஏற்கப்ேபாவ�ல்ைலெயனவும் அவற்ைற
நாட்ைட கட்�ெயழுப்புவதற்காக
ஒதுக்குவதாகவும் அவர்கள் கு�ப்�ட்டுள்ளனர்.

சகல எம்�க்க�னதும் �டுகள், ...
ெத��த்தார். இது ெதாடர்�ல்
பாதுகாப்பு ெசயலாளர் மற்றும்
ெபா�ஸ் மா அ�பருக்கும் க�தம்
மூலம் அ��த்துள்ளதாக சைப�ல்
ேநற்று ெத��த்த சபாநாயகர், அதற்கான முன்ேனா� நடவ�க்ைககள்
தற்ேபாது எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
ெத��த்தார்.
பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று சபாநாயக�ன் அ��ப்�ன் ேபாது இது
ெதாடர்�ல் ேமலும் ெத��த்த
அவர்,
அண்ைம�ல்
இடம்ெபற்றள
குழப்பகரமான சூழ்�ைல மற்றும்
வன்முைற சம்பவங்கைளயடுத்து,
கட்�த் தைலவர்கள் தன்�டம்
ேகட்டுக்
ெகாண்டதற்�ணங்க

உ�ய நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வரு�றது. கடந்த (09)
இடம்ெபற்றுள்ள வன்முைற சம்பவங்க�ன் ேபாது ெபாலன்னறுைவ
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னர்
அத்துேகாரல
மரணமைடந்தார்.
அது ெதாடர்�ல் எனது ஆழ்ந்த
வருத்தத்ைத ெத��த்துக் ெகாள்�ன்ேறன். வன்முைறைய ைக�ட்டு
அைனவரும் ஒற்றுைமயாக ெசயற்படுமாறு �ண்டும் நான் அைனவைரயும் ேகட்டுக்ெகாள்�ேறன்.
கட்� ேபத�ன்� நாடு, மக்கள் என
�ந்�த்து அைனவரும் ெசயற்பட
ேவண்�யது அவ�யம் என்பைதயும்
வ�யுறுத்த �ரும்புவதாகவும் சபாநாயகர் ேமலும் ெத��த்தார்.

ெகாள்ளுப்�ட்�,கா� முகத்�டல் கலவரம்...
�ளக்கம�ய�ல்
ைவக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ெபா�ஸ் ஊடகப்
ேபச்சாளர் ெத��த்தார்.
கடந்த 24 ம� ேநரத்�ல் ைகது
ெசய்யப்பட்ட மற்றுெமாரு குழு�னர் ��மன்றத்�ல் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளனர்.
எவ்வாறா�னும்,
இதுவைர ைகது ெசய்யப்பட்டவர்க�ல் 206 ேபர் �ைண�ல் �டு�க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்க�ல் 272 ேபர் �ளக்கம-

�ய�ல் ைவக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,
ேமல�க �சாரைணகைள மாகாணங்களுக்கு ெபாறுப்பான �ர�
ெபா�ஸ் மாஅ�பர்க�ன் ேமற்பார்ைவ�ல் ெபா�ஸார் ேமற்ெகாண்டு
வரு�ன்றனர். அவர்கள் �து சட்ட�ேராத கூட்டம், தாக்குதல், காயப்படுத்தல், ெசாத்துக்கைள அ�த்தல்
உள்�ட்ட பல்ேவறு ��வுக�ன் �ழ்
வழக்குப்ப�வு ெசய்யப்படவுள்ளதாகவும் அவர் ெத��த்தார்.

த�ழர் �ர்வு �டயத்�ல்...
பாராளு மன்ற உறுப்�னருமான
இரா.ச ம்பந்தனுக்கு�ைட�லான
சந்�ப்ெபான்று கடந்த வாரம் இரா.
சம்பந்த�ன் ெகாழும்பு இல்லத்�ல்
நைடெபற்றது.
இ ச்சந்�ப்�ல் கூட்டைமப்�ன்
ேபச்சாளரும் யாழ். மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னருமான ஜனா�ப� சட்டத்தர� எம்.ஏ.சுமந்�ரனும் கலந்துெகாண்டார்.
இந்�ய
உயர்ஸ்தா�கருடன்
சுமார் ஒரு ம�ேநரம் நைடெபற்ற
கலந்துைரயாட�ல், த�ழ் மக்களுக்கான அர�யல் �ர்ைவ முன்�றுத்�ய நடவ�க்ைககள் தற்ேபாது
ஸ்தம்�தமான �ைல��ருப்பதாக
அவ�டம் சுட்�க்காட்�யதாகவும்,
இவ்�டயத்�ல்
இந்�யாவுக்கு
இருக்�ன்ற ெபாறுப்ைப உ�யவாறு
�ைறேவற்ற ேவண்�யது அவ�யெமன்று வ�யுறுத்�யதாகவும் கூட்டைமப்�ன் தைலவர் சம்பந்தன்
ெத��த்துள்ளார்.
அதுமாத்�ரமன்�,
தற்ேபாது

நாட்�ல் குழப்பகரமான சூழ்�ைலெயான்று �லவு�ன்ற �ன்ன��ல்,
த�ழ் மக்க�ன் பாதுகாப்�ற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படக்கூடும் என்பதால்
இதுகு�த்து இந்�யா அவதானம்
ெசலுத்தேவண்டும் என்றும் உயர்ஸ்தா�கர் ேகாபால் பாக்ேல�டம்
இரா.சம்பந்தன்
எடுத்துைரத்துள்ளார்.
அதற்குப் ப�ல�த்த இந்�ய
உயர்ஸ்தா�கர், இப்ேபாது நாட்�ல்
இடம்ெபற்றுவரும் �டயங்கைள
உன்�ப்பாக அவதா�த்துவருவதாகத் ெத��த்துள்ளார்.
இச்சந்�ப்�ன்ேபாது, பு�ய �ரதம�ன் �யமனம் ெதாடர்�ல் உயர்ஸ்தா�கர் ேகாபால் பாக்ேல ஏேதனும்
�ரஸ்தா�த்தாரா? என கூட்டைமப்�ன் ஊடகப்ேபச்சாளர் எம்.ஏ.சுமந்�ர�டம் �ன�யேபாது, 'இல்ைல'
என்று ப�ல�த்த அவர், இவ்�டயத்�ல் தமது �ைலப்பாட்ைட
உயர்ஸ்தா�க�டம் ெத�வுபடுத்�யதாகவும் அவர் கூ�னார்.

எமக்கு அைமச்சு பத� ...
இ.ெதா.க ெப�தாக ஏைனய
கூட்ட� கட்� ெப�தா என்பதல்ல
முக்�யம். மக்கைள பாதுகாக்கும்
வைக�ல் மு�வுகைள எடுக்க
ேவண்டும். நாைள, நான் அைமச்சு
பத� ஏற்றாலும் அது �வன் ெதாண்டமானுக்கு�ய அைமச்சு ெபாறுப்பல்ல. மைலயக மக்களுக்கு�ய
அைமச்சு ெபாறுப்பாகேவ இருக்-

இந்�யா��ருந்து...
கவனத்�ல் ெகாண்டு 40 ஆ�ரம்
ெதான் அ��, 500 ெதான் பால் மா,
137 வைக உ�ர்காக்கும் மருந்து
உட்பட அத்�யவ�ய ெபாருட்கைள

03ஆம் பக்க ெதாடர்...

03ஆம் பக்க ெதாடர்...

கும். �ரச்�ைனகைள �ர்க்க ர�ல்
�க்�ரம�ங்க
முன்வந்துள்ளார்.
�ரச்�ைனகைள எவ்வாறு மு�ய�ப்பது என்பது பற்� �ரதமர் கூ��ருந்தார்.
வன்முைறக�ன் ேபாது உ��ழந்தவர்களுக்கு எமது கவைலைய
ெத��க்�ேறாம். பலர் ைகதா�யுள்ளனர்.
03ஆம் பக்க ெதாடர்...

த�ழக அரசாங்கம், இந்�ய ஒன்�ய
அரசாங்கத்�ன் ஊடாக இன்று இலங்ைகக்கு அனுப்� ைவக்க ஏற்பாடுகைள ெசய்துள்ளது.

உ�ர்த்த ஞா�று... 03ஆம் பக்க ெதாடர்...
தடுத்துைவக்கப்பட்டுள்ள �லர்
பலத்த பாதுகாப்புடன் அைழத்துவரப்பட்டு ��மன்றத்�ல் ஆஜர்ப டு த் த ப் ப ட் ட ன ர் . இ தன் ே ப ா ே த

இவர்கைள எ�ர்வரும் (30) ஆம்
�க�வைர �ளக்கம�ய�ல் ைவக்குமாறு ப�ல் ��வான் உத்தர�ட்டார்.

யா�ல் ெவசாக் �னத்தன்று பாதுகாப்புத் தரப்�னரால் ெபாதுமக்களுக்கு உணவு மற்றும்
கு�ர்பானங்கள் வழங்கப்பட்டன. மா�ப்பாய் ெபா�ஸாரால் கு�ர்பானம் வழங்கப்பட்டதுடன் இராணுவத்�னரால் பருத்�த்துைறப் பகு��ல் காைல உணவு வழங்கப்பட்டது.
(கரெவட்� �னகரன் �ருபர்)

அமர�ர்த்� அத்துேகாரள�ன் ...
வர்த்தமா� அ��த்தல் ேதர்தல்கள்
ஆைணக்குழு�னால் ெவ��டப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 09 ஆம் �க� இடம்ெபற்ற
வன்முைறக�ன் ேபாது அத்துேகாரள
ெகால்லப்பட்�ருந்தார்.

நாடளா�ய ���ல் இன்று...
கூட்டுத்தாபன த�யார் ெபௗசர்
உ�ைமயாளர்கள் சங்கம் ெத��த்துள்ளது.
எ�னும் சகல எ�ெபாருள் �ரப்பு

�ைலயங்களுக்கும்
எ�ெபாருள்
ப�ர்ந்த�க்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த
சங்கத்�ன் இைண ெசயலாளர் சாந்த
�ல்வா ெத��த்தார்.

ெகாழும்பு 11, க�ேரசன் ���ல் அைமந்துள்ள � க�ர்ேவலாயுத சுவா� �ருக்ேகா��ன் மேகாற்சவம் அண்ைம�ல் ெகா�ேயற்றத்துடன் ஆரம்பமா�யது .
படம். எம். நசார்.

71 எம்�க்களுக்கு பு�ய...
இடத்�ல் பாராளுமன்ற உறுப்�னர்களுக்காக 100 �டுகள் �ர்மா�க்கப்படு�ன்றன.
அவற்ைற �ைர�ல் �ைறவு
ெசய்து பா�க்கப்பட்ட பாராளுமன்ற
உறுப்�னர்களுக்கு வழங்குவதற்கு
�ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளதாக ெத��க்கப்படு�றது.

அண்ைம�ல் இடம்ெபற்ற வன்முறையால், �ல பாராளுமன்ற உறுப்�னர்க�ன் உற�னர்கள் த�த்து
இருப்பதாக ெத��க்கப்படு�றது.
இதன் காரணமாக பாராளுமன்றம்
தைல�ட்டு அவர்களுக்கு �ைர�ல்
�டுகைள வழங்குவதற்கு �ர்மா�த்துள்ளது.

ஊ�யர்கைள கடைமக்கு...
உள்ளூராட்� அைமச்�ன் ெசயலாளருக்கு அ�வுறுத்தல் வழங்�யுள்ளார். அலுவலகப் ப�களுக்கு
இைடயூறு ஏற்படாத வைக�ல் அத்�யாவ�ய ஊ�யர்கைள மாத்�ரம்
வரவைழத்து �றுவனத் தைலவ�ன்
�ருப்பத்துக்ேகற்ப ெசயற்பட அனும�க்குமாறு அைமச்�ன் ெசயலாள�டம் ேகா�க்ைக �டுத்துள்ளார்.
ேமலும்,
ெதாைலதூரத்��ருந்து

ப�க்கு வரும் அ�கா�கைள அவர்கள் வ�க்கும் இடத்துக்கு அரு�ல்
உள்ள ப��டத்துக்கு தற்கா�கமாக இைணக்க ேதைவயான அ�காரங்கைள �றுவனங்க�ன் தைலவர்களுக்கு வழங்குமாறும் அவர்
ேகட்டுக்ெகாண்டார். �ன்சாரம், எ�ெபாருள், தண்�ர் ேபான்றவற்ைறப்
பயன்படுத்துவைதக் கட்டுப்படுத்துவேத இதன் ேநாக்கமாகும்.

சகல கட்�களும் அடங்�ய...

அன்று ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ஜனா�ப�யாக வருவதற்கு எ�ராக, எமது
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் குமார
ெவல்கம எம்முடன் இைணந்து
ெசயற்பட்டார். இப்ேபாது அவரும்
தாக்கப்பட்டுள்ளார். பல �டுகளுக்கு
� ைவக்கப்பட்டுள்ளன. கா��ல்
ரேமஷ்
பத்�ரண�ன்
�டும்
�ைவக்கப்பட்டது. சந்�ம �ரக்ெகா��ன் �டும் �ைவக்கப்பட்டது.
�ேஜபால
ெஹட்�யாரச்��ன்
�டும் �ைவக்கப்பட்டது. என்ன
நடந்தது என்று ேதட ேவண்டும்.
எந்தப் பக்கத்�ல் இருந்தாலும் இந்த
�ைளயாட்டு ெதாடர்�றது. தங்க-

எனேவ பாராளுமன்ற சைபைய
உருவாக்� ெசயற்படுேவாம். இந்த
கலாசாரத்ைத மாற்ற இருதரப்�டமும் ேகாரு�ேறன். �மர்சனங்களுக்கு மத்��ல் இந்த ெபாறுப்ைப
ஏற்றுள்ேளன். எம்.�க்க�ன் ஒழுக்கக் ேகாைவ மற்றும் �ைல�யற்
கட்டைள என்பவற்ைற மாற்ற
ேவண்டும் எனவும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.
ேமலும் கு�ப்�ட்ட அவர்,
கா�முகத்�டல்
சம்பவத்ைத
கண்�த்துள்ேளன்.சத்தம் ேபாடும்
எத்தைன ேபர் என்�டம் வந்து
அைமச்சு பத� ேகா�யுள்ளனர்?

�ர� சபாநாயகர் ெத��ல் எனது
ெதாடர்பு
�ைடயாது.இம்முைற
நடந்த வாக்ெகடுப்�லும் எனக்கு
ெதாடர்பு �ைடயாது.
சபாநாயகர்
தைலைம�லான
கூட்டத்துக்கு எனக்கு அைழப்பு
வர�ல்ைல. வந்�ருந்தால் ெத�வு
ெசய்வது ெதாடர்பாக ேயாசைன
முன்ைவத்�ருப்ேபன்.
ெபண்
ஒருவர் ெத�வாவைத நானும் �ரும்பு�ேறன். அதற்கு என்�து குற்றஞ்சாட்� பய�ல்ைல. நான் ஆளும்
தரப்�லும் இல்ைல. எ�ர��லும்
இல்ைல. பாலத்�ன் ேமல் இருக்�ேறன் என்றார்.

ெபற்ற �ர� சபாநாயகருக்கான வாக்ெகடுப்�ன் �ன்னர் சைப�ல் உைரயாற்றும் ேபாேத அவர் இவ்வாறு
ெத��த்தார்.
சைப�ல் ெதாடர்ந்தும் உைரயாற்�ய அவர்.
எனது �றைம மற்றும் அனுபவத்�ல் நம்�க்ைக ைவத்ேத எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் எனது ெபயைர முன்ைவத்தார். அதற்காக அவருக்கும்
எனக்கு வாக்க�த்த அைனவருக்கும்
நான், நன்� கூற கடைமப்பட்டுள்ேளன்.
நான்
�ர�
சபாநாயகராக
வருவைத
ராஜபக்ஷ
தரப்�னர்

�ரும்ப�ல்ைல. அது, நான் ஐக்�ய
மக்கள் சக்��ன் சார்�ல் ேபாட்��ட்டதாலல்ல.
ராஜபக்க்ஷ தரப்�ன�ன் ஊழல்,
ேமாச�கைள அவ்வப்ேபாது நான்,
அம்பலப்படுத்துவைத
அவர்கள்
�ரும்ப�ல்ைல.
எவ்வாெற�னும் தற்ேபாது �ர�
சபாநாயகர் பத�யல்ல. அதைன�ட பாராளுமன்றத்துக்கு ெவ��லும் நாட்�லும் ேபாராட்டங்கைள
நடத்தும் மக்க�ன் �ரச்�ைனகளுக்கு �ர்வு காண ேவண்�யது முக்�யமாகும்.
பு�ய
�ரதமருக்கு
இது

ேபான்ற ��ய �டயத்�ல் கூட
ஆளும் தரப்ைப இணக்கப்பாட்டுக்கு ெகாண்டுவர மு�யாமல்
ேபாயுள்ளது என்பைதக் கு�ப்�ட
ேவண்டும். ஏெனன்றால் ஜனா�ப�ேயா, �ரதமேரா அல்ல கறுப்பு �ற
குரு� ஒன்ேற அைனத்�லும் ெசயற்படு�ன்றது என்பைத அைனவரும்
ெத�ந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
கா�முகத்�டல் வன்முைறகளுக்கும் அவேர காரணம்.
அத்துேகாரள எம்��ன் மரணத்�ற்கும் எனது ஆழ்ந்த வருத்தத்ைத
ெத��த்துக்
ெகாள்�ன்ேறன்
என்றார்.

�.யான ராே�� குமா� �ேஜரத்ன�ன் ெபயரும் ப�ந்துைரக்கப்பட்�ருந்தது .
இந்�ைல�ல், �ர�
சபாநாயகர் ெத�வுக்கான தமது
கட்� ேவட்பாளராக ஐக்�ய மக்கள்
சக்� எம்.�.யான ராே�� குமா�
�ேஜரத்ன�ன் ெபயைர எ�ர்க் கட்�த்தைலவர் ச�த் �ேரமதாச முன்ெமா�ய, எ�ர்க்கட்��ன் �ரதம
ெகாறடாவான ல�மன் ��ெயல்ல
அதைன வ�ெமா�ந்தார் .
அேதேவைள
அைமச்சரான
�.எல். ��ஸ் ஆளும் கட்��ன்
சார்�ல்,
அ�த்
ராஜபக்ச�ன்
ெபயைர தமது ேவட்பாளராக அ��க்க சமன் ��யந்த ேஹரத் எம்.�
அதைன வ�ெமா�ந்தார்.
அதைனயடுத்து சைப�ல் கடுைமயான சர்ச்ைச உருவானதுடன்
எ�ர்க்கட்�கள் �ர� சபாநாயகர்
ெத�வுக்கு வாக்ெகடுப்பு ேதைவ�ல்ைல. ஏக மனதாக ஒருவைர
ெத�வு ெசய்ய ேவண்டுெமன வ�யுறுத்�ன.
அரச தரப்பு தமது ேவட்பாளைர
அ��த்தவுடன் ேத�ய சுதந்�ரமுன்ன��ன் தைலவரான �மல்
�ரவன்ச இதற்கு கடும் எ�ர்ப்ைப
ெவ��ட்டார்.
�ர�
சபாநாயகராக
ஏக
மனதாக ஒருவைரத்ெத�வு ெசய்ய

ேவண்டும். வாக்ெகடுப்ைப நடத்த
ேவண்டாம். வாக்ெகடுப்பு நடத்�னால் அதற்காக 90 இலட்சம் ரூபா
�ண் �ரயமாகும்.
அது மக்கள் பணம். கடந்த
முைறயும் வாக்ெகடுப்பு நடத்�
மக்கள் பணம் �ண�க்கப்பட்டது.
ஆகேவ வாக்ெகடுப்பு நடத்தப்பட்டால் சுயா�ன அ��ல் உள்ள 11
கட்�களும் வாக்குச் �ட்ைட ெசல்லுப�யற்றதாக்குேவாம் என்றார்.
�லங்கா சுதந்�ரக்கட்��ன்
தைலவரும் முன்னாள் ஜனா�ப�யுமான ைமத்��பால ��ேசனவும்
இக்கருத்ைதேய வ�யுறுத்�னார்.
அேதேபான்று
எ�ர்க்கட்�கள்
அைனத்தும் இக்கருத்ைத வ�யுறுத்�யதுடன் �ரதம�ன் �ருப்பமும் அதுவாகேவ இருப்பதனால்,
சைபைய ��து ேநரம் ஒத்�ைவத்து
கட்�த்தைலவர்கள்
கூட்டத்ைத
நடத்� ஒருவைர �ர� சபாநாயகராக ஏகமனதாக ெத�வு ெசய்ய
ேவண்டும் எனக் ேகா�க்ைககள்
முன்ைவக்கப்பட்டன.
இதன்ேபாது, இது ெதாடர்�ல்
�ரதமர் ர�ல் �க்�ரம�ங்க�ன்
�ைலப்பாடு என்னெவன எ�ர்க்கட்�கள் பலமுைற ேகட்டேபாதும்,
அவர் அது ெதாடர்�ல் எதைனயும்
ெத��க்க�ல்ைல.

அவ்வாறான �ைல�ல் �ர� சபாநாயகர் ெத�வுக்கு முன்ெமா�யப்பட்ட இருவ�ல் ஒருவர் ேபாட்���ருந்து �ல�க்ெகாள்ள சபாநாயகர்
அவகாசத்ைத வழங்�னார்.
எ�னும் அதற்கு இரண்டு தரப்�லும்
உடன்பாடு
எட்டப்பட�ல்ைல.அதனால்
�ைல�யற்
கட்டைள�ன்ப� இரக�ய வாக்ெகடுப்புக்கான அ��ப்ைப சபாநாயகர்
�டுத்தார்.
முற்பகல் 11.15 ம�யள�ல் வாக்க�ப்பு �ைறவு ெபற்ற �ைல�ல்
வாக்கு எண்ணும் ப�கள் 11.45
ம�க்கு �ைறவைடந்தன. மு�வுகள் அ��க்கப்பட்ட ேபாது ஆளும்
தரப்பு �ர� சபாநாயகர் ேவட்பாளரான அ�த் ராஜபக்ஷ 109 வாக்குகைளயும் �ரதான எ�ர்க்கட்�யான
ஐக்�ய மக்கள் சக்� கட்��ன்
சார்�ல் ேபாட்��ட்ட ேரா��
குமா� �ேஜரத்ன 78 வாக்குைளயும் ெபற்ற �ைல�ல் 31 ேமல�க
வாக்குைளப்ெபற்ற அ�த் ராஜபக்ஷ
�ர� சபாநாயகராக ெத�வு ெசய்யப்பட்டார். இந்த இரக�ய வாக்க�ப்�ல் 23 வாக்குகள் ெசல்லுப�யற்ற வாக்குகளாக அைமந்ததுடன்
13எம்.�க்கள்
வாக்ெகடுப்�ன்ேபாது சைபக்கு சமுகம�க்க�ல்ைல
என்பது கு�ப்�டத்தக்கது.

யாற்�ய எம்.ஏ.சுமந்�ரன் எம்.
�, நாட்�ல் இன்று அைனவரும்
இதைன பற்�த்தான் ேபசு�ன்றனர்.
எனேவ இன்று இந்த ேயாசைனக்கான வாக்ெகடுப்பு நடத்தப்படுவதற்கு பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள்
தைடயாக
இருக்கக்கூடாெதன்று
அவர் ேகட்டுக்ெகாண்டார். ஜனா�ப� கடந்த காலங்க�ல் 32 தடைவகளாக தமது ெபாறுப்புக்க��ருந்து
தவ�யுள்ளதாகவும் அவர் கு�ப்�ட்டார். ேயாசைனைய வ�ெமா�ந்து
உைரயாற்�ய லக்ஷ்மன் ��ெயல்ல
எம்.� இந்த ேயாசைனைய �வா�க்க அனும�க்க ேவண்டும் என்று
ேகா�னார்.
இதைன ெதாடர்ந்து இலத்�ர�-

யல் முைற�ல் வாக்ெகடுப்பு நைடெபற்றது. ஐக்�ய மக்கள் சக்� உள்�ட்ட த�ழ் ேத�ய கூட்டைமப்பு.
ேத�ய மக்கள் சக்� என்பன ேயாசைனக்கு ஆதரவாக வாக்க�த்தனர்.
ஆளும் தரப்புடன் சுயா�னமாக
ெசயற்படும் எம்.�க்க�ல் அேநககர்
ேயாசைனக்கு எ�ராக வாக்க�த்தனர். 37 எம்.�க்கள் வாக்க�ப்�ன்
ேபாது சைப�ல் �ரசன்னமா��ரு
க்க�ல்ைல. �ைல�யற்கட்டைளகைள இரத்து ெசய்து ஐனா�ப�
�தான அ�ருப்�ைய ெவ�ப்படுத்தும் ேயாசைன ேதாற்க�க்கப்பட்டைதயடுத்து கடந்த (09) நடந்த வன்முைறகள் ெதாடர்பான �வாதம்
ேநற்று நைடெபற்றது.

ளுக்கு ��க்கா�ட்டால் �ைவக்கும்
�ைல உள்ளது. இதற்கு �வாரணம்
வழங்க ேவண்டும். எமக்�ைட�ல் ேவறுபாடு இருக்கலாம். நான்
காட்�க் ெகாடுத்தாக கருதலாம்.
மக்கள் ஏன் பாராளுமன்றத்ைத
குைற கூறு�ன்றனர். பாராளுமன்ற
கலாசாரத்ைத மாற்ற ேவண்டும்.
பாராளுமன்ற சைப ஒன்ைற உருவாக்க ேவண்டும். ேதைவயான
�டயங்கைள ஆராய்ந்து இைணந்து
ெசயற்படலாம். பாராளுமன்ற கலாசாரத்துடன் ெதாடர்ந்து ெசல்ல
மு�யாது. 225 எம்.�க்களும் ேவண்டாெமன மக்கள் கூறு�ன்றனர்.

பாராளுமன்றத்�ல் ஆண், ...

�ர� சபாநாயகராக வருவதற்கு
வாய்ப்�ல்லாமல் ேபாயுள்ளது.
56 �த ெபண்கள் வாக்காளர்களாக
உள்ள இந்த நாட்�ல், �ர� சபாநாயகராக ெபண் ஒருவர் வர மு�யாத
�ைலேய உள்ளதாகவும் அவர் ெத��த்தார்.
�ரதமர் ர�ல் �க்�ரம�ங்க,
�ரதமராக பத�ேயற்று முன்ைவத்துள்ள முதலாவது �ேரரைணேய
சைப�ல் ேதால்� கண்டுள்ளது.
அந்த வைக�ல் அவர் ெவறும்
ைகப்ெபாம்ைமயாகேவ ெசயற்படுவதாகவும் அவர் ெத��த்தார்.
பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று நைட-

-ைவகா� �சாக ெபௗர்ண� �னத்ைத முன்�ட்டு உடப்பு � �ரபத்�ரகா�யம்மன்
ஆலயத்�ல் �ேஷட அ�ேஷகம், யாகம் வளர்த்தல் ஞா�ற்றுக்�ழைம(15) காைல
இடம்ெபற்றது. அதைனத் ெதாடர்ந்து அன்னதானம் ேபான்றைவயும் வழங்கப்பட்டன.
இதன்ேபாது பக்தர்கள் கலந்து ெகாண்டு அம்ம�ன் அருைளப் ெபற்றுக் ெகாண்டனர்.
உடப்பு குறூப் �ருபர்

�ர� சபாநாயகராக...
ேபாட்��ட்டனர். வாக்க�ப்பு
நைடெபற்று வாக்க�ப்�ன் இறு��ல் அ�த் ராஜபக்ஷ 31 ேமல�க
வாக்குகளால் பு�ய �ர� சபாநாயகராக ெத�வு ெசய்யப்பட்டார்.
அேதேவைள
எ�ர்க்கட்��ன்
சார்�ல் ேபாட்��ட்ட ேரா��
குமா� �ேஜரத்ன 78 வாக்குகைள
மட்டுேம ெபற்றுக் ெகாண்டார்.
பாராளுமன்றம் ேநற்று சபாநாயகர்
ம�ந்த யாப்பா அேபவர்த்தன�ன்
தைலைம�ல் கூ�யது.
கடந்த (05)
பாராளுமன்ற
அமர்�ன்ேபாது ெவற்�டமா��ருந்த �ர� சபாநாயகர் பத�க்கு,
சைப�ல் இரக�ய வாக்ெகடுப்பு
நைடெபற்றது. இ�ல் �லங்கா சுதந்�ர கட்� எம்.�யும் முன்னாள் �ர�
சபாநாயகருமான ரஞ்�த் �யம்பலா�ட்�யேவ �ண்டும் ெத�வா��ருந்தார்.எ�னும், மறுநாள் அவர்
அந்த பத�ைய �ண்டும் இரா�னாமா ெசய்வதாக அ��த்�ருந்தார்.
இதைனயடுத்து ேநற்று (17) பாராளுமன்றம் கூடும்ேபாது �ர� சபாநாயகர் ஒருவைர ெத�வு ெசய்ய
ேவண்��ருந்தது. �ர� சபாநாயகர் பத�க்கு ஆளும் கட்���ருந்து
அ�த் ராஜபக்ஷ�ன் ெபயர் ப�ந்துைரக்கப்பட்டதுடன் எ�ர்க் கட்���ருந்து ஐக்�ய மக்கள் சக்� எம்.

சுமந்�ரன் முன்ைவத்த...
சுயா�னமாக
ெசயற்படுவதாக
அ��த்து எ�ர��ல் அமர்ந்துள்ள
எம்.�க்களும் இந்த ேயாசைனக்கு
எ�ராக வாக்க�த்தைம கு�ப்�டத்தக்கது.
�ைல�யற்
கட்டைளைய
இரத்துச்ெசய்து
ஜனா�ப��ன்
�து அ�ருப்�ைய ெவ�ப்படுத்தும் ேயாசைனைய �வாதத்துக்கு
எடுத்துக்ெகாள்வது
ெதாடர்பான
ேயாசைனைய த�ழ் ேத�ய கூட்டைமப்பு பாராளுமன்ற உறுப்�னர்
எம்.ஏ சுமந்�ரன் முன்ெமா�ந்தார்.
ேயாசைனைய ஐக்�ய மக்கள் சக்�
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் ல�மன்
��ெயல்ல வ�ெமா�ந்தார்.
ஆனால் �ைல�யற் கட்ட-

ைளகைள இரத்து ெசய்து இந்த
ேயாசைனைய �வாதத்துக்கு எடுப்பைத ஆளும் தரப்பு முற்றாக �ராக�த்தது. ேயாசைனைய ேவறு �னத்�ல் �வா�க்க மு�யும் எனவும்
�ைல�யற் கட்டைளகைள இரத்து
ெசய்து �வா�க்கும் ேயாசைனைய
ஏற்க மு�யாெதனவும் சைப முதல்வர் அைமச்சர் �ேனஷ் குணவர்தன
ெத��த்தார்.
எம்.�க்க�ன் �டுகள் ெசாத்துக்கள் ேசதமாக்கப்பட்டுள்ளன. அமர�ர்த்� அதுேகாரள எம்.� ெகாைல
ெசய்யப்பட்டுள்ளார். இது ெதாடர்�ல் இருநாள் �வாதம் நடத்தப்பட
உள்ளது என்றும் கு�ப்�ட்டார்.
ேயாசைனைய முன்ைவத்து உைர-
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2022 மே 18 புதன்கிழமை

ப�ொத்துவில் த�ொடக்கம் முள்ளிவாய்க்கால்
வரை மூன்றாவது நாளாக மக்கள் பேரணி
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கெளரவ விருது
பெற்றவருக்கு பாராட்டு

'வீழ்ந்த இடத்தில் எழுவ�ோம்' எனும் தலைப்பில் ஆரம்பம்

(அக்கரைப்பற்று வடக்கு தினகரன்
நிருபர்)

(அன்புவழிபுரம் தினகரன் நிருபர்)

இன விடுதலை வேண்டி ப�ொத்துவில் த�ொடக்கம் முள்ளிவாய்க்கால் வரையிலான மக்கள் பேரணி
செவ்வாய்க்கிழமை (17) மூன்றாவது
நாளாக திருக�ோணமலை சிவன்கோவில் முன்றலிலிருந்து 'வீழ்ந்த இடத்தில் எழுவ�ோம் ' என்ற தலைப்பில்
ஆரம்பமாகியது.
இப்பேரணியை வடக்கு, கிழக்கு
வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்களின் சங்கம்
ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
சிவன்கோவில் முன்றலில் தயாரிக்கப்பட்ட
முள்ளிவாய்க்கால்
கஞ்சி மக்களுக்கு பறிமாரி 2009
இறுதி யுத்த காலப்பகுதியில் முள்ளி

வாய்க்காலில் இடம்பெற்ற இனப்
படுக�ொலை த�ொடர்பாக நினைவு
கூரப்பட்டது.
இந் நிகழ்வில் மதகுருமார்கள்,
இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் திருக�ோணமலை மாவட்டக் கிளையின்
தலைவர் ச.குகதாசன், முன்னாள்
கிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சர்
சி.தண்டாயுதபாணி,
தாயக
ஜனநாயக் கட்சி தலைவர் வி.
நிமலன், சிரேஸ்ட ஊடகவியலாளர்
திருமலை நவம் ஆகிய�ோர்கள் கலந்துக�ொண்டு பேரணியினை ஆரம்பித்து வைத்தனர்.
செவ்வாய்க்கிழமை (17) ஆரம்பிக்கப்பட்ட மக்கள் பேரணியானது மூன்றாம் கட்டை சந்தி உடாக
கன்னியா சென்றடைந்து அங்கிருந்து

வவுனியா நெடுங்கேணி செட்டிக்குளம் வீதி வழியாக முல்லைத் தீவைச்
சென்றடையும்.
இன்று (18) வடமாகாணத்தில்
இருந்து வரும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர்களின்
பேரணியுடன்
இணைந்து முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் முன்றலில் சென்றடைந்து
நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளில் பங்குக�ொள்ளும்.
இதேவேளை
திங்கட்கிழமை
(16) மட்டக்களப்பு கல்லடி பாலத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட இப்பேரணியானது
வாழைச்சேனை,
வாகரை, மூதூர் வீதி வழியாக மாலை
6 மணியளவில் திருக�ோணமலையைச் சென்றடைந்தது.
'முள்ளிவாய்க்கால் வலி சுமந்த

கதை பகிர்வோம்' என்ற தலைப்பில் முள்ளி வாய்க்கால் அவல நிலை
குறித்து அதனை நினைவு கூர்ந்து
முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி வழங்கும்
நிகழ்வு, கடந்த 12 ஆம் திகதி த�ொடக்கம் கிழக்கில் பல்வேறு இடங்களில்
நினைவு கூரப்பட்டு வரும்வேளை
இப் பேரணியானது ப�ொத்துவில்லில் இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்
நிகழ்வில்
மதகுருமார்கள், சிவில் அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகள், சமூக ஆர்வலர்கள்,
ப�ொதுமக்கள் என பலரும் கலந்து
க�ொண்டுள்ளனர். இப்பேரணியில்
ப�ொதுமக்களை இணைந்து க�ொள்ளுமாறு ஏற்பாட்டாளர்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றனர்.

சர்வதேச ரீதியில் முதல் தடவையாக இந்தியாவின் கல்கத்தா நகரில்
இம்மாதம் 13ஆம் திகதி த�ொடக்கம்
15ஆம் திகதி வரை, மூன்று நாடுகள்
இணைந்து நடாத்திய சர்வதேச
புகைப்படக் கண்காட்சியில் இலங்கையை
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி
காட்சிக்கு வைக்கப்பட்ட புகைப்படங்களில் கெளரவ விருது பெற்ற
அக்கரைப்பற்றைச் சேர்ந்த புகைப்படக்கலைஞர்
எம்.ஏ.அப்துல்
மஜீட்டை பாராட்டி கெளரவிக்கும்
நிகழ்வு திங்கட்கிழமை (16) "கிளப்
ப�ோட்டோ சில�ோனிக்கா" ஏற்பாட்டில்
அக்கரைப்பற்று கடற்கரை
திறந்த வெளியில் நடைபெற்றது.

புகைப்படக்கலைஞர்
எம்.ஏ.
அப்துல் மஜீட், இதற்கு முதல் பல
வகையான
புகைப்படங்களை
எடுத்து உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் இடம்பெற்ற கண்காட்சிகளின் ப�ோது பாராட்டையும் நன்மதிப்பையும் பெற்றவராவார்.
இந்தியாவில் இடம்பெற்ற இப்புகைப்படக் கண்காட்சியில் இலங்கையிலிருந்து நான்கு புகைப்படக்
கலைஞர்களின்
புகைப்படங்கள்
காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தத�ோடு,
இதில் இவரின் புகைப்படத்திற்கு
கெளரவ விருது கிடைத்தமை
பாராட்டுக்குரியத�ோடு,
இவ்வாறான ஓர் சர்வதேச நிகழ்வில்
கெளரவ விருது பெற்றமை இதுவே
முதல்தடவையாகும்
என்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கது.

கல்முனையில் வெசாக்
தின விசேட நிகழ்வு

மட்டக்களப்பில் டெங்கு காத்தான்குடி ப�ொலிஸ் நிலைய
ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம் ஏற்பாட்டில் வெசாக் தின நிகழ்வு

கல்முனை ப�ொலிஸ் நிலையம்
ஏற்பாடு செய்திருந்த வெசாக் தின
விசேட சிறப்பு நிகழ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை (15) ப�ொலிஸ் நிலையத்தின்
முன்பாக நடைபெற்றது.
கல்முனை ஸ்ரீ சுபத்திராம விகாராதிபதி ரண்முத்துக்கல சங்கரத்தின தேரர்
வெசாக் தின நிகழ்வினை ஆரம்பித்து வைத்ததுடன், வீதி வழியாக
சென்று க�ொண்டிருந்த ப�ொதுமக்களுக்கு ப�ொலிஸாரின் ஏற்பாட்டில்
தன்சக குளிர்பானம் மற்றும் உணவு
பண்டங்களும் வழங்கப்பட்டன.
அம்பாறை
மாவட்ட
பிரதிப்
ப�ொலிஸ் மா அதிபர் எஸ்.எம்.வை.
செனவிரட்ன பிரதம அதிதியாக

கலந்து க�ொண்ட இந்த நிகழ்வில்,
கல்முனை ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட வசதி குறைந்த மூவின மக்களையும் சார்ந்தவர்களுக்கு விசேட
அன்பளிப்பு ப�ொதி வழங்கி வைக்கப்பட்டன.
அம்பாறை மாவட்ட சிரேஷ்ட
ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர் ஜெயந்த ரத்நாயக்க, உதவிப் ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர் ஏ.வாஹிட் உட்பட நிந்தவூர்,
காரைதீவு, சவளக்கடை, ப�ொலிஸ்
நிலையங்களின் ப�ொறுப்பதிகாரிகள்
என பலரும் கலந்து க�ொண்டனர்.
கல்முனை
பிரதேசத்திலுள்ள
தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள மூவின மக்களும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

மதத்தலைவர்கள்,
இளைஞர்கள்,
யுவதிகள் மற்றும் ஊடகவியளார்கள்
ப�ோன்றோர் கலந்துக�ொண்டனர்.
சமூக வலையமைப்பு மற்றும்

த�ொடர்பாடல்கள் ஆய்வாளர் கசுன்
சங்கல்ப, பிரதம வளவாளராகக்
கலந்து க�ொண்டு விளக்கவுரைகள்
நடாத்திய இந்நிகழ்வில், சமூகத்-

தில் நடைபெற்று வரும் வெறுப்புப்பேச்சு, கட்டவிழ்க்கப்பட்ட கதை,
ப�ொய்யான கதைகள் ப�ோன்றவைகளால் சமூகத்தில் நடைபெற்று வரும்
குழப்பநிலை,
அமைதியின்மை
ப�ோன்றவைகள்
த�ொடர்பாக
விரிவாக ஆராயப்பட்டன.
இத்தகைய அமைதியற்ற சூழ்நிலைகளால்
மக்கள்
மனதில்
குடிக�ொண்டுள்ள
அமைதியற்ற
சூழ்நிலை மற்றும் பீதி ப�ோன்றவைகள் த�ொடர்பாக இங்கு விபரிக்கப்பட்டத�ோடு, இவைகளை எவ்வாறு
தடுக்கலாம் என்பதுபற்றி விரிவாக
ஆராயப்பட்டன.
இச்செயலமர்வில்
இலங்கை
தேசிய சமாதான பேரவையின் திட்ட
முகாமையாளர் சாபி நயாஜ்ஜும்
கலந்துக�ொண்டு விளக்கவுரைகளை
வழங்கினார்.

கைது
செய்யப்பட்டவர்கள்
திருக�ோணமலை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரின்
வீடுகள்
சேதமாக்கப்பட்டமை த�ொடர்பில்
ப�ொலிஸாரினால்
வாக்குமூலம்
பெறுவதற்காக அழைக்கப்பட்டு சந்தேகத்தின் பேரில் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளதாக கைதானவர்களின் உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்ட
சந்தேக நபர்களை ப�ொலிஸார் கந்தளாய் நீதிமன்ற நீதவான் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்திய ப�ோதே பிணை
வழங்க உத்தரவிட்டார்.

ஊடகவியலாளர் பைஷல் இஸ்மாயில் த�ொகுத்த “ந�ோயும் தீர்வும்” என்ற நூல் அறிமுக
நிகழ்வு, திருக�ோணமலையில் திங்கட்கிழமை (16) இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வுக்கு பிரதம
அதிதியாக கலந்துக�ொண்ட கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சின் செயலாளர் திருமதி
ஜே.ஜே. முரளிதரனிடம் நூலின் பிரதி வழங்கி வைப்பதை படத்தில் காணலாம்.
(படம்: முள்ளிப்பொத்தானை குறூப் நிருபர்)

(பெரியநீலாவணை விசேட நிருபர்)

புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்
(கல்லடி குறூப், மட்டக்களப்பு
குறூப், மட்டக்களப்பு விசேட, ஆரையம்பதி தினகரன் நிருபர்கள்)

மட்டக்களப்பில் டெங்கு ஒழிப்பு
சிரமதான வேலைத்திட்டம் இடம்பெற்று
வருகின்றது.
நாட்டில்
க�ொர�ோனா வைரஸ் பரவல் குறைவடைந்துள்ள நிலையில், டெங்கு
பரவல்
அதிகரித்து
வருவதாக
சுகாதார பிரிவு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மாவட்டத்திலிருந்து க�ொர�ோனா
மற்றும் டெங்கு ந�ோயினைக் கட்டுப்படுத்தும் முகமாக ப�ொதுமக்கள் சுகாதார நடவடிக்கைகளை
முழுமையாக பின்பற்றுவதற்கும்,
விசேட விழிப்புணர்வு செயற்றிட்டங்களை மாவட்டம் முழுவதும்
ந டை மு றைப்ப டு த் து வ த ற் கு ம்
தேவையான
நடவடிக்கைகளை

மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கணபதிப்பிள்ளை கருணாகரன் மேற்க�ொண்டுள்ளார்.
இதனடிப்படையில்
மாவட்ட
செயலக
உத்திய�ோகத்தரினால்
சிரமதான நடவடிக்கை மாவட்ட
செயலக வளாகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (17) இடம்பெற்றது.
இதன்போது மாவட்ட செயலக
உத்திய�ோகத்தர்கள், உயர் அதிகாரிகள் இச்சிரமதான நடவடிக்கையில்
ஆர்வத்துடன் கலந்து க�ொண்டு
மாவட்ட செயலக வளாகத்தினை
சுத்தம் செய்யும் நடவடிக்கையில்
ஈடுபட்டனர்.
மேலும் க�ொவிட் 19 சுகாதார வழிமுறைகளை மக்கள் முழுமையாக
பின்பற்றி நடப்பதுடன், டெங்கு
நுளம்பு பரவலில் இருந்து அவதானமாக இருக்குமாறு வலியுறுத்தப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

படகு கவிழ்ந்து இளைஞன் மரணம்

(ர�ொட்டவெவ குறூப் நிருபர்)

திருக�ோணமலை
குச்சவெளி
ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட இறக்கக்கண்டி பகுதியில் படகு கவிழ்ந்ததில்
இளைஞர் ஒருவன் உயிரிழந்துள்ளதாக குச்சவெளி ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம் செவ்வாய்க்கிழமை
(17) காலை இடம்பெற்றுள்ளது.
இவ்வாறு உயிரிழந்தவர் இறக்க-

கண்டி வாழையூற்று பகுதியைச்
சேர்ந்த 19 வயதுடைய துஷ்யந்தன்
என ப�ொலிசார் தெரிவித்தனர்.
சம்பவம்
குறித்து தெரியவருவதாவது, மூன்று இளைஞர்கள்
இணைந்து பாலப்பழம் ஆய்வதற்காக படகில் சென்றப�ோது படகு
கவிழ்ந்ததில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக ப�ொலிஸாரின் ஆரம்பகட்ட
விசாரணை மூலம்
தெரியவந்துள்ளது.

காத்தான்குடி ப�ொலிஸ் நிலைய
ஏற்பாட்டில் வெசாக் பண்டிகையை
முன்னிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை (15)
மாலை ப�ொது மக்களுக்கு தேனீர்
மற்றும் பிஸ்கட் தானம் வழங்கும்
நிகழ்வு இடம் பெற்றது.
காத்தான்குடி ப�ொலிஸ் நிலையத்துக்கு முன்பாகவுள்ள மட்டக்களப்பு கல்முனை பிரதான வீதியில்

இலங்கை தேசிய சமாதான பேரவையின் ஒரு நாள் செயலமர்வு

(அட்டாளைச்சேனை குறூப் நிருபர்)

இன,
மதங்களுக்கிடையே
ம�ோதல்களை தூண்டிவிடும் வெறுப்புப் பேச்சு, ப�ொய்யான கதைகள்
ப�ோன்றவைகளை
முறியடிப்பது
த�ொடர்பாக, அட்டாளைச்சேனை
அபிவிருத்தி சமூகத்தினர் இலங்கை
தேசிய சமாதான பேரவையின்
அனுசரணையுடன் ஒழுங்குசெய்த
தெளிவூட்டும் ஒரு நாள் செயலமர்வு
கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அக்கரைப்பற்று "மங்கோ காடன்" கேட்போர்
கூடத்தில் நடைபெற்றது.
மாவட்ட சர்வமதக் குழுவின்
தலைவர்
ஐ.எல்.எம்
ஹாஷிம்
தலைமையில் நடைபெற்ற இச்
செயலமர்வுக்கு மாவட்ட, உள்ளூர்
சர்வமதக்குழுவினர், பிரஜாக்குழுவினர், அரச உத்திய�ோகஸ்தர்கள்,

கந்தளாயில் வன்முறைகளில்
ஈடுபட்டோருக்கு பிணை

கந்தளாய் தினகரன் நிருபர்

சம்மாந்துறை முஸ்லிம் மத்திய மகா வித்தியாலய கூடைத்தொகுதி பாட ஆசிரியர்களுக்கான இறுதி நேர கருத்தரங்கு செவ்வாய்க்கிழமை (17) அதிபர் நாஸிர் அலி தலைமையில் நடைபெற்ற ப�ோது. 			
(படம்: காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

இத் தானம் வழங்கும் நிகழ்வு இடம்
பெற்றது.
இதில் மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி ப�ொலிஸ் நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரி துமிந்த நயண சிறீ, குற்றத்தடுப்பு பிரிவு ப�ொறுப்பதிகாரி வை.
விஜயராஜ், ப�ோக்குவரத்து ப�ொலிஸ்
பிரிவு ப�ொறுப்பதிகாரி உட்பட
ப�ொலிஸ்
அதிகாரிகள்
கலந்து
க�ொண்டு ப�ொது மக்களுக்கு தானம்
வழங்கினர்.

திருக�ோணமலை கந்தளாய் பிரதேசத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும்
வன்முறைகளில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகத்தின் பேரில் 15 க்கும் மேற்பட்டோருக்கு கந்தளாய் நீதிமன்ற
நீதவான் பிணை வழங்க திங்கட்கிழமை (16) உத்தரவிட்டார்.
திருக�ோணமலை
கந்தளாய்
ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் இவ்வாறு 15 பேர் ப�ொலிஸ்
புலனாய்வு பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர்.
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இலங்கையுடனான முதலாவது டெஸ்ட்:

வலுவான நிலையில் பங்களாதேஷ் அணி
இலங்கை மற்றும் பங்களாதேஷ் அணிகளுக்கிடையிலான
முதலாவது டெஸ்ட் ப�ோட்டியின், மூன்றாம் நாள் ஆட்டம்
நிறைவுக்கு வந்துள்ளது.
இதன்படி முதல் இன்னிங்ஸிற்காக துடுப்பெடுத்தாடிவரும் பங்களாதேஷ் அணி, மூன்றாம் நாள்
ஆட்டநேர முடிவில், 3 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 318 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது.
ஆட்டநேர முடிவில், முஷ்பிகுர் ரஹீம் 53 ஓட்டங்களுடனும்
லிட�ொன் தாஸ் 54 ஓட்டங்களுடனும் ஆட்டமிழக்காது களத்தில்
இருந்தனர்.
இலங்கை
கிரிக்கெட்
அணியின் முதல் இன்னிங்ஸ்
ஓட்டங்களுடன் ஒப்பிடுகையில்,
பங்களாதேஷ் அணி 79 ஓட்டங்கள் பின்னிலையில் உள்ளது.
சட்டோகிராம் மைதானத்தில்

கடந்த 15ஆம் திகதி ஆரம்பமான
இப்போட்டியில், நாணயச் சுழற்சியில் வெற்றிபெற்ற இலங்கை
அணி முதலில் துடுப்பெடுத்தாட
தீர்மானித்தது.
இதன்படி முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய இலங்கை அணி,
முதல் இன்னிங்ஸிற்காக 397 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது.
இதில் அணியின் அதிகப்பட்ச
ஓட்டங்களாக, அஞ்சல�ோ மெத்தியூஸ் 199 ஓட்டங்களையும் சந்திமால் 66 ஓட்டங்களையும் குசல்
மெண்டிஸ் 54 ஓட்டங்களையும்
பெற்றுக்கொண்டனர்.
பங்களாதேஷ்
கிரிக்கெட்
அணியின் பந்துவீச்சில், நயீம் 6
விக்கெட்டுகளையும் சகிப் அல்
ஹசன் 3 விக்கெட்டுகளையும்
தைஜூல் இஸ்லாம் 1 விக்கெட்டினையும் வீழ்த்தினர்.
இதனைத்தொடர்ந்து பதிலுக்கு
முதல் இன்னிங்சை த�ொடங்கியுள்ள பங்களாதேஷ் அணி,
மூன்றாவது நாள் ஆட்டநேர
முடிவில், 3 விக்கெட்டுகள்
இழப்புக்கு 318 ஓட்டங்களை
பெற்றுக்கொண்டது.
பங்களாதேஷ்
அணிக்கு
எதிராக
நடைபெற்றுவரும்
முதல் டெஸ்ட் ப�ோட்டியிலிருந்து இலங்கை அணியின்
வேகப்பந்து வீச்சாளர் விஷ்வ
பெர்னாண்டோ
விலகியுள்ளார்.
இலங்கை மற்றும் பங்களாதேஷ் அணிகள் ம�ோதும் ஐசிசி
டெஸ்ட் சம்பியன்ஷிப்புக்கான
டெஸ்ட் த�ொடரின் முதல்

ப�ோட்டி சட்டக்ரொமில் நடைபெற்றுவருகின்றது.
ப�ோட்டியின்
இரண்டாவது
நாள் ஆட்டத்தின்போது, துடுப்பெ டு த ் தா டி க ் கொ ண் டி ருந்த
விஷ்வ
பெர்னாண்டோவின்
தலையில் பந்து தாக்கியிருந்தது. ச�ொரிபுல் இஸ்லாம் வீசிய
ஓவரில் விஷ்வ பெர்னாண்டோவின் ஹெல்மட்டில் பந்து தாக்கியது.
இதன் காரணமாக நீண்ட நேரம்
சிகிச்சைகளை பெற்றுக் க�ொண்ட
விஷ்வ பெர்னாண்டோ, தேநீர்
இடைவேளை வரை துடுப்பெடுத்தாடியிருந்தார்.
எனினும்,
தேநீர்
இடைவேளையின்

பின்னர் அசித பெர்னாண்டோ
களமிறங்க, இவர் ஆட்டமிழந்த
பின்னர் மீண்டும் விஷ்வ பெர்னாண்டோ துடுப்பெடுத்தாட களமிறங்கினார்.
இலங்கை அணிக்காக ஓவர்களையும் வீசியிருந்த இவர், மதியப�ோசன இடைவேளை வரை
பந்து ஓவர்களை வீசியிருந்தார்.
இவர் ம�ொத்தமாக 8 ஓவர்கள் பந்துவீசி 42 ஓட்டங்களை வழங்கியிருந்தார்.
பந்து தலைமையில் தாக்கியமை காரணமாக இவரால்
த�ொடர்ந்தும் இந்த ப�ோட்டியில்
விளையாட முடியாது என்ற
காரணத்தால் முதல் டெஸ்ட்

ப�ோட்டியிலிருந்து விஷ்வ பெர்னாண்டோ விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
எனவே ஐசிசியின் விதிமுறைப்படி பந்து தலையில் தாக்கினால்,
அவருக்கு பதிலாக மாற்று வீரர்
ஒருவரை அணியில் இணைக்கமுடியும்.
அதன்படி,
வேகப்பந்துவீச்சாளர் கசுன் ராஜித அணியில்
இணைக்கப்பட்டுள்ளார்
என
இலங்கை கிரிக்கெட் அணி அறிவித்துள்ளது. இன்னமும் 7 விக்கெட்டுகள் வசமுள்ள நிலையில்,
ப�ோட்டியின் நான்காம் நாள்
ஆட்டத்தை பங்களாதேஷ் அணி
இன்று த�ொடரவுள்ளது.

 ெருக்கடியான காலங்களில் இலங்கைக்கு
ந
உதவ தயார் ; பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் சபை
பாகிஸ்தான்
கிரிக்கெட்
அணியின்
இலங்கை சுற்றுப்பயணத்தை திட்டமிட்டபடி நடத்த தயாராக இருப்பதாக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் சபை தெரிவித்துள்ளது.
இலங்கை கிரிக்கெட் சபையிடமும் தெரிவித்துள்ளதாக டைம்ஸ் ஒஃப் இந்தியா
இணையத்தளம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
இலங்கையில் தற்போது நிலவும் கடுமையான ப�ொருளாதார மற்றும் அரசியல்
நெருக்கடியால், இலங்கையில் சர்வதேச
கிரிக்கெட் ப�ோட்டிகள் நடைபெறுவது நிச்சயமற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தி உள்ளன. இதனிடையே, பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி
ஜூலை-ஆகஸ்ட் மாதங்களில் இலங்கையில்
சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளது.
பாகிஸ்தான் அணி திட்டமிட்டபடி
இலங்கைக்கு
சுற்றுப்பயணம்
மேற்க�ொண்டு விளையாடுவது த�ொடர்பில் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் சபையின் ஊடக பணிப்பாளர் சமியுல் ஹசன் பர்னி டைம்ஸ் ஆஃப்
இந்தியா இணையத்தளத்துக்கு வழங்கிய
செவ்வியில் கருத்து தெரிவிக்கையில்,
இலங்கை கிரிக்கெட்டுக்கு உதவ நாங்கள்
எப்போதும் தயாராக இருக்கிற�ோம். குறிப்பாக அவர்களுக்கு கடினமான நேரத்தில்.
டெஸ்ட் த�ொடருக்காக இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வதில் எங்களுக்கு
எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை.
இலங்கையுடன்
நாங்கள்
மிகவும்
வலுவான உறவைக் க�ொண்டுள்ளோம்.
இந்த இரண்டு நாடுகளும் மிகவும் கடினமான காலங்களில் ஒருவருக்கொருவர் உதவியுள்ளன. இலங்கை கிரிக்கெட் எடுக்கும்
எந்த முடிவையும் நாங்கள் வரவேற்கிற�ோம்.
குறித்த த�ொடரை இலங்கையில�ோ அல்லது

வேறு இடத்தில�ோ நடத்துவதற்கு
தீர்மானிக்கப்பட்டாலும்
எமக்கு
ஆட்சேபனை இல்லை என்று அவர்
தெரிவித்தார்.
ப�ோட்டித் த�ொடர் குறித்த இறுதித்
தீர்மானம் இலங்கை கிரிக்கெட் சபையுடையது எனவும் அவர்கள் எடுக்கும் எந்தவ�ொரு தீர்மானத்திற்கும்
உடன்படுவதாகவும்
பாகிஸ்தான்
கிரிக்கெட் சபை தெரிவித்துள்ளது.
பாகிஸ்தான் அணியின் இலங்கை
சுற்றுப்பயணத்தில் ஒருநாள் த�ொடர்
இணைக்கப்பட்டிருந்த ப�ோதிலும்
இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின்
க�ோரிக்கைக்கு அமைய ஒருநாள்
த�ொடர் குறித்த சுற்றுப்பயணத்தில்
இருந்து இரத்து செய்யப்பட்டமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணிக்கு
முன்னதாக அவுஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணி இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளதுடன்,
இலங்கையின் நிலைமைகளை உன்னிப்பாக அவதானித்து வருவதாக
அவுஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் சபை
தெரிவித்துள்ளது.
இலங்கையில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டின்
எதிர்காலம் அவுஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்தில் தங்கியுள்ளது. ஒருவேளை, இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வதை
அவுஸ்திரேலிய புறக்கணித்தால், ஆகஸ்ட்செப்டம்பர் மாதங்களில் இலங்கையில்
ஆசிய கிண்ண கிரிக்கெட் த�ொடர் நடைபெறுவது கேள்விக்குறியாகிவிடும்.
ஆசிய கிரிக்கெட் பேரவை மற்றும்

பிசிசிஐ
ஏற்கனவே
இலங்கையின்
நிலைமை குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ளன. ஐபிஎல் த�ொடரின் முடிவில் ஆசிய
கிண்ணம் இலங்கையில் நடைபெறுமா?
இல்லையா? என்பது முடிவு செய்யப்படும். அதேப�ோன்று, ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் ஆசிய கிண்ணத்தை நடத்துவதற்கு
ஏற்கனவே மாற்று இடமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

6 ஆவது முறையாக சம்பியானார் ஜ�ோக�ோவிச்!
இத்தாலி பகிரங்க டென்னிஸ்:

இத்தாலி பகிரங்க டென்னிஸ் த�ொடரின்,
ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்
ப�ோட்டியில், உலகின் முதல்நிலை வீரரான
செர்பியாவின் ந�ோவக் ஜ�ோக�ோவிச், சம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார்.
ர�ோம் நகரில் கடந்த (ஞாயிற்றுக்கிழமை)
நடைபெற்ற மகுடத்திற்கான இறுதிப் ப�ோட்டியில், செர்பியாவின் ந�ோவக் ஜ�ோக�ோவிச்,
கிரேக்கத்தின் ஸ்டெபீன�ோஸ் சிட்ஸிபாசை
எதிர்கொண்டார்.
பரபரப்பாக நடைபெற்ற இப்போட்டியில்,
ந�ோவக் ஜ�ோக�ோவிச், 6-0, 7(7)-6(5) என்ற நேர்
செட் கணக்குகளில் வெற்றிபெற்று சம்பியன் கிண்ணத்தை வென்றார்.
ந�ோவக் ஜ�ோக�ோவிச்சின் ஆறாவது சம்பியன் பட்டம் இதுவாகும். முன்னதாக 2008,
2011, 2014, 2015, 2020ஆம் ஆண்டுகளில்
ஜ�ோக�ோவிச் சம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார்.
அத்துடன், இந்த வெற்றியின் மூலம்

370ஆவது வாரமாக டென்னிஸ் உலகின்
முதல் வீரர் என்ற இடத்தை அவர் உறுதி செய்துள்ளார். மேலும், இந்த த�ொடரின் அரையிறுதி ப�ோட்டியில், ந�ோர்வேயின் காஸ்பர்

ரூட்டை வீழ்த்தியதன் மூலம் சர்வதேச
டென்னிஸ் ப�ோட்டியில் 1,000ஆவது
வெற்றியை அவர் பதிவு செய்திருந்தது
குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 மே மாதம் 18ம் திகதி புதன்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

18–05–2022

2022 மே 18 புதன்கிழமை
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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;

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;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

அட்டவைண

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

DTS/10/22

yhy; b nky;>
,y.490/1B> `t;nyhf;
tPjp> nfhOk;G - 05

DTS/12/2022 ypadNf yPyhtjp

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

Mk;

ngNuuh> ,y.100>
nfh];tj;j tPjp>
ehty> ,uh[fphpa
ehdhaf;fhuNf Njhd
rkPjh cjaq;fdP
rkuehaf>
,y.450/G> gyfk tPjp>
fydpKy;y> mq;nfhl
DTS/00026/22 ruj; Muhr;rpNf
cg;ghyp Fkhurpq;f
,y.148/1> gioa
Nfhl;Nl tPjp> uh[fphpa

,y;iy

n[af;nfhb
Muhr;rpNf Rkdyjh
yPyh tzpf#hpa
eP[af;nfhb> ,y.185>
tyN`dj;j> gyfy;y>
jpTyg;gpl;ba
kpy;ytsNf re;jrphp
DTS/37/22
tpf;fpukahuhr;rp
my;yJ tpf;fpukhuhr;rp
kpy;ytsNf re;jrphp>
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
DTS/51/22 [ath;jd nfhuyhNf
yPyhtjp [ath;jd
jpUkzj;Jf;F Kd;
(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

Mk;

DTS/19/20

DTS 33/22

DTS/60/22

DTS/61/22

FkhuJq;fNf
\Pyh [auj;d>
,y.546>
ngsj;jhNyhf;f
khtj;ij> nfhOk;G -8

rg;wpdh a+#g;>
,y.17/2> my;gpul;
gpNs];> nfhOk;G - 03

nfhOk;G
khtl;l
ePjpkd;wk;

,y.10> Rkq;fy
khtj;ij> nfhOk;G
- 08> fk;gy tLif
DTS/64/2022 n[hd; cghyp fpj;rphp
nghd;Nrfh

DTS/00065/2022 re;jpuh epfhy;

,y;iy

,y;iy

,y;iy

,y;iy

,y;iy

Mk;

,y;iy

,y;iy

Mk;

,uj;ehaf;f> ,y.209/1>
fpUs tPjp>
nfhOk;G - 05
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
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

,y;iy

DTS/00070/22 vl;tl; muk;gnty>

,y;iy

T/67/22

Mk;

,y.114/2V>
myNf\;tu tPjp>
mj;Jy;Nfhl;Nl>
Nfhl;Nl

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

nkdpf; b nky;>
,y.51/4> nrha;rh ghij>
ghze;Jiw

DTS/00082/22 tpN[rpq;f

m`q;fk tpj;jhd
Mur;rpNf ,e;Jdpy;
[Ptd; rQ;ra> ,y.51>
2Mk; tPjp> fygYtht>
,uh[fphpa
ehdhaf;fhuNf Njhd;
rQ;rPt ep\he;j
ehdhaf;fhu> ,y:55>
rpj;uh xOq;if>
nfhOk;G - 05
[aGj;jpf J\pj;jd;[hyp
tp[aFzth;jd
Fkhurpq;f> ,y.148/1>
gioa Nfhl;Nl tPjp>
uh[fphpa
tuu;\d gpurd;d
tzpf#hpa> 166/2>
vy;tpl;bfy khtj;ij>
nghuy;y> nfhOk;G - 08

kpy;ytsNf J\hd;
yrpj;j tpf;fpukahuhr;rp>
305> nfhOk;G
tPjp> jpTy;gpl;ba>
nghuy];fKt

jPg;jp rhuq;f
tpjhdgj;jpuz>
,y.9/4, 5B> gFjp>
vl;kz;ld; ghij>
nfhOk;G - 05
gha#hpaNf cghyp jruj
ngNuuh>
,y.27yP> JkuhJt
ngNjr> nty;yk;gpl;b

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;
wPrh kf;nlhd; ,];iky;
my;yJ kf;nlhd;
,];iky; wPrh> ,y.17/2>
my;gpul; gpNs];>
nfhOk;G - 03
,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
,e;jpuhzp b rpy;th>
,y.209/1> fpUs tPjp>
nfhOk;G - 05
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
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

N`khyp jh]; th;zGu>
,y.159/1> myNf\;tu
tPjp> mj;Jy;Nfhl;Nl>
Nfhl;Nl

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

jpfjp:2022.04.06

tof;F
vz;/kuz
rhrdk;

N`hY gjpuNf ge;Jy
fy;Njuh> ,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

DTS/107/21

khtl;l
ePjpkd;wk;
nfhOk;G
,y.

fky;nfhl KjypNf
fhe;jp cgNrd
fky;nfhl> ,y.379/8>
nrd;hpNdh typ>
DTS/193/2020 `pk;Gl;lhd tPjp>
Ky;Nyhpaht> Gjpa
efuk;
vtprgpa];
DTS/193/21
uzp nkz;b];
n`l;bahuhr;rpNf>
,y.122> fpd;];yp tPjp>
nfhOk;G - 08
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

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

DTS/00218/2021 Fyhk; `{ird;

nfhOk;G
khtl;l
ePjpkd;w
tof;F
,yf;fk;

DTS/257/21

nfhOk;G
khtl;l
ePjpkd;wk;

DTS/280/21

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.
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
QhdNrfuk; rhKNty;
NerFkhh;> ,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
DTS/307/21 cgee;j fPgpa
gj;jpuz> ,y.594/1>
ehty ghij>
uh[fphpa

DTS/308/19 nyhf;FNfhdJt;tNf

Nfnfhl Muhr;rpNf
vl;ntl;> ,y.6/8>
M.V.ngNuuh khtj;ij>
rpq;fhuKy;y> fsdp

Fyuj;d my;yJ
gpd;rh NjtNf
Rkpj;uh> gj;kyjh
ngh;zhz;Nlh>
,y.139> gs;sp tPjp>
nfhOk;G - 02

DTS/83/22

[ath;jdNf epky;
ge;Jrphp [ath;jd>
193/5> njy;f`tj;j>
mq;nfhl
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

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

fy;fp];]NjtNf
Fyuj;d> ,y.139> gs;sp
tPjp> nfhOk;G - 02

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

khtl;l
epjpkd;wk;
nfhOk;G

fdfuj;jpdk;
rPtuj;jpdk;> 29>
nfhl;lhQ;Nrid
DTS/406/21 ghij> nfhOk;G -13

DTS/412/21 Nrhkhtjp jprhehaf;f>

19/1> nrapd;l; ];Bgd;
khtj;ij> uh[fphpa

jpfjp:2022.04.06

etfKtNf FzrPyp
ngNuuh>193/5>
njy;f`tj;j> mq;nfhl

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

j]ehafNf ,e;uhzp
[arpq;f> ,y.502/71>
jpk;gphpf];aha tPjp>
ehuhN`d;gpl;l>
nfhOk;G - 05
Jrpj G];ghtyp
xNgNrfu kWngah;
Jrpjh G];ghtyp gPhp];>
,y.102/4> fpJy;tj;j tPjp>
nfhOk;G - 08
fky;nfhl KjypNf
ehky; rpjj; fky;nfhl>
,y.184/C> gs;spf;$l
xOq;if> FlhGj;fKt>
Ky;Nyhpaht> Gjpa efuk;

,y;iy

Mk;

,y;iy

,y;iy

,y;iy

Mk;

nfl;bahuhr;rpNf N[hd;
rprpu yre;j nkz;b];>
,y.28> kPhpfk tPjp>
ePh;nfhOk;G.
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
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
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.

khhpKj;;J gps;ts
tre;jFkhh; my;yJ
khtbahk; gps;ts
tre;jFkhh;> ,y.34/12>
N`fpj;j ghij>
tj;jis
Njtug;ngUk
T/438/21
Muha;r;rpNf rPjh
Iuhq;fdp> ,y.394>
cLKy;y>Ky;Nyhpaht
[arpq;` Muha;r;rpNf
DTS/440/21
fpshuh kNdh[h
ntykpf;f 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

DTS/419/21

jpfjp:2022.04.06

Mk;

,y;iy

,y;iy

,y;iy

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
t[puh Rjh;]dpFkhhp
mjpfhhp> ,y.07> bNth];
xOq;if> nfhOk;G - 04

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

,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
nlhd; yf;\;kd; mEu
khahJd;d> ,y.394>
cLKy;y> Ky;Nyhpaht

,y;iy

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)

,y;iy

[arpq;` Muha;rpNf
mdpw;wh rhe;jdp ngNuuh>
139/2> Mrphp gpuNjrk;>
jyN`d khyNg

,y;iy

fdfuj;dk; nkhprd;
(kWngah;) fdfuj;jpdk;
nkhprd;> ,yf;fk; 132V-1/1 FWe;Jtj;j tPjp>
ehty tPjp> uh[fphpa

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

jpUNfhzkiy khtl;l ePjpkd;wk;
அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/171/22

N`th tpjh;dNf
[hdf;f m[pj;Fkhu>
,y-203> fz;b
tPjp> mgaGu>
jpUNfhzkiy

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

g;hPdp ejP\pah
td;dpahur;rp> ,y-203>
fz;b tPjp> mgaGu>
jpUNfhzkiy

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
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/776

tpf;fpukrpq;`
Kjpad;nryhNf
fUzhuj;d>
,y.693/2/90, etfKt
Rg;gh; rpw;wp uzy

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;

NtuhqyNf njhd;
Qhduj;jd> ,y.91/1>
N`hf;fe;ju fpof;F>
N`hf;fe;ju

,y;iy

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

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
epahy; uztPu>
,y-192/2> fygYtht
tPjp> nfh];tj;j>
gj;juKy;y

uhkypq;fk; ky;guhah;>
tp];gypq;fk; RspGuk;
Nkw;F RspGuk;>
aho;g;ghzk;

JLtNf Njhd fkzP
ngNuuh my;yJ JLtNf
Njhd; fkzP gj;jpuz>
,y. 594/1> ehty ghij>
uh[fphpa
nty;y N`tNf ukzp
re;jphpf;fh j rpy;th>
,y.453/2> ry;ky;
cad tPjp> `pk;Gl;lhd
Ky;Nyhpaht> GJefuk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 10Mk; ehshFk;

jpfjp:06.04.2022

T/813

T/839

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

tpf;fpukrpq;`
Kjpad;nryhNf rhnkhl;
`re;j tpf;fpukrpq;`>
,y.53/593> gj;jpdpahtj;j>
NghNu> mj;JUfphpa

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

Mk;

rpwpkd;jf;f epky;
Nrdhehaf;f> ,y.23>
j nky; tj;j tPjp>
nfh];tj;j> ehty

jpfjp:2022.04.05

fiythzp rPtuj;jpdk;>
29> nfhl;lhQ;Nrid
ghij> nfhOk;G -13

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

,y;iy

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
அட்டவைண

Mk;

nyhFNfhdJtNf kJuh
jkae;jp> ,y.69/4> XY
,y;yk;> Ky;Nyhpah Gjpa
efuk;> Ky;Nyhpah

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

Mk;

n[adp uk;ah mkurpwp>
,y.51> gPl;lh;rd;
xOq;if> nfhOk;G - 06

T/108/2021

577/1> jyq;fk tlf;F>
jyq;;fk

DTS/414/21 RrPyh Fzuj;jpdk;>

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

,y;iy

fpsud;]; Mde;jg;gh
my;yJ jpU.md;udp
fpsud;]; Mde;jg;gh

khtl;l
yf;\;kd; fhkpdp
ePjpkd;wk;
Nrdhehaf;f> ,y.23>
tof;F ,y. j nky; tj;j tPjp>
DTS/335/21 nfh];tj;j> ehty

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

n[ukp RNte;jpud;
ghy;uh[; jk;iga>
,y.25/2> FzNrfu
fhh;ld;];> ehty

rPytjp ngNuuh>
,y.453> ry;ky; cad
tPjp> `pk;Gl;lhd
Ky;Nyhpaht> GJefuk;

DTS/00398/21 jpU.me;Njhdp

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

,y;iy

rkurpq;` Mur;rpNf
rhe;jdp nrftpuj;d>
83-1/1> epa+d;`hk;
rJf;fk;> nfhOk;G - 13

DTS/0071/17

DTS/000079/22 Rkpj;uh gj;kyjh

nfhOk;G
khtl;l
ePjpkd;wk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
vyglNf ruj;Fkhurphp>
,y;iy
,y.Nf 7/4> NjtP.
jp.khb tPLfs;>
khspfhtj;j>
nfhOk;G - 10

jpfjp:2022.03.02

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

vyglNf Jrpj;j vuq;f>
,y.108/07> fphpfpj;j>
ntypNthpa

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;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 15Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

அட்டவைண

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/2366

N`th typKdpNf
rprpuFkhu

jpfjp:2022.04.04

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

khjk;Ng fy;tLNf urpfh
uzrpq;`> 183/4> nfhypd;
fpwnrd;l;> fw;wd;fk
,uj;jpdGhp

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
epuy; IV
,we;jth;
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
tpUg;ghtzk; KfthpAk;
tpl;Lr;
nrd;whuh

T/157/2022 uztPuNf ee;jhtjp>

,y;iy

,y.765/303>
Nghjpuh[uhk
khtj;ij> Njrpa
tPlikg;Gj; jpl;lk;>
khspfhtj;j>
nfhOk;G -10

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

jpfjp:2022.04.06

gpuhd;fpNf N`kre;jpu
lhgNu my;yJ Gq;fpNf
N`kre;jpu lhgNu>
,y.131> vk;guYt tlf;F
ntypnthpa.

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
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

T/5232/21

nry;yj;Jiu
rpjk;guehjd;> ,y.17A>
tz;Nlh;Nth;l; gpns];
nj`ptis
l;nuth; nrgh];bad;
ngh;dhz;Nlh>
44> Nfhh;l;lNd
mntd;a+> `hNuh
nty;l;> kpby;nrf;];>
If;fpa ,uh[;[pak;

,y;iy

n[fjP];thp rpjk;guehjd;>
,y.17A> tz;Nlh;Nth;l;
gpns]; nj`ptis

,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
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
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
n`d;wp rhKNty;
N[Rjhrd;> ,y.08>
FWf;F tPjp> fy;fpir

,y;iy

yypj; rTlhkzp
NjNte;jpuh> ,y.38/2>
= jk;khju ghij>
,uj;kyhd

,y;iy

ehkehjd; R[Pt; my;yJ
R[Pt;> 14/6/1> ejP];uh[;
NfhGuk;> 36Mk; xOq;if>
nts;stj;ij

,y;iy

nkh`nkl; ,\hk;
nkh`nkl; kh;yPd;
my;yJ nkh`nkl;
,\hk;> ,y.97/2>
`py;tPjp> nj`ptis

,y;iy

khyd; md;& N[Rjhrd;>
,y.08> FWf;F tPjp>
fy;fpir

nlhd;; ul;zghy
mj;jgj;J> ,y.10>
rphpky; khtj;ij>
Fthhp ghij>
nj`ptis

,y;iy

nkhhPd; jahuj;d
my;yJ
nfhl;Lnfhnly;y
N`uj;
Kjpad;nryhNf
nkhhPd; ,uj;ehaf;f>
,y.71b> `Yjhnfhl
ghij> fy;fpir
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

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
nu`hd; nldp];
ypadNf> ,y.71b>
`Yjhnfhl ghij>
fy;fpir

,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

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

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

T/5267/22

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;.
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.
fk;g`h
khtl;l
ePjpkd;wk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
ypadNf Gj;jpf rkpe;j
,y;iy
[atPu> ,y.232/2>
fphpy;yty> Ntgl

T/142/22
jpfjp:2022.04.06

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

E}Gh; mf;jh; ,y.07>
`{Dgpba FWf;F tPjp>
nfhk;gdpj;njU>
nfhOk;G - 02

ml;ltiz
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/802

jy;Ng ypadNf
nlhd; rhe;j
tpN[re;jpu
,y. </338> 5Mk;
xOq;if> ,RUGu>
khyNg

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II

jpfjp: 05.04.2022

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

FUf;Fy
Muha;r;rpy;yhNf [ae;jp
re;jphpfh ehzaf;fhu
,y. </338> 5Mk;
xOq;if> ,RUGu>
khyNg

T/5286/22

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/405

mytj;jNf tpN[rphp>
,y.75> fhyp tPjp>
fSj;Jiw tlf;F

T/409

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

fUzhKdp ruj;re;jpu
fUzhuj;d my;yJ
fUzhKdp ruj;re;jpu
rpyht fUzhuj;d>
,y.153> fhyp tPjp>
vj;jhfk> gahfy

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

mytj;jNf khydp>
,y.75> fhyp tPjp>
fSj;Jiw tlf;F
mfkhnghb fk;yj;Nf
kNdhuQ;rdpNf
Rth;zfhe;jp> ,y.153>
fhyp tPjp> vj;jhfk>
gahfy

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;
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
tpUg;ghtzk;
KfthpAk;
tpl;Lr; nrd;whuh?

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;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 20Mk; ehshFk;.
ml;ltiz
epuy; I

nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;.
ml;ltiz
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.
T/436

T/441/2022

T/442

T/443

T/447

epuy; II

epuy; III

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

n`hufl tpjhdyhNf nghb
gz;lhu tp[ajpyf;f
,y. 48/vg;> nfj;rphp
fhh;ld;];> n`huz
ghij> N`hfe;ju
njw;F> nf];ght

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

,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

fhe;jp nrNduj;
tPurpq;`
,y. 80> muypa
caz khj;Njnfhl>
nghy;f];Xtpl;l

,y;iy

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

epuy; II

epuy; III

epuy; IV

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

,we;jth;
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
tpUg;ghtzk;
KfthpAk;
tpl;Lr; nrd;whuh?

T/814

jp]hehaf;f
Kjpad;NryhNf
re;jpuNrfu
nghuSntt>
,Yf;N`d

Mk;

epuy; IV

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

nyhf;F GYf;Fl;b
uhyyhNf re;Juq;f
ngNuuh>
,y. 80> muypa
caz> khj;Njnfhl>
nghy;f];Xtpl;l
Gtdp rhUfh `ke;nfhl
32> MHkp `t;rpq;
tPlikg;Gj; jpl;lk;
Jk;Nghtpy gpypae;jy

jp]hehaf;f
Kjpad;NryhNf
[ae;jp jp]hehaf;f
nghuSntt> ,Yf;N`d

T/5301/22

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

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1460/21

tpN[uj;d
k`tpjhndyhNf
epky;rphp [ath;jd
,y. 358> nfhOk;G
tPjp> Gtf;gpl;ba

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

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;

vk;gpypgpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L [{d; khjk; 22 Mk; ehshFk;

ruj;Fkhu NghuNf
,y;iy
,y. 228/vt;
tst;tj;j gz;lhufk
ghij> nf];ght.

gh];Ld; NfhwNs
Muha;r;rpNf RdPjh
,y. 228/vt; tst;tj;j>
gz;lhufk ghij>
nf];ght

td;dFtj;j tLNf
,y;;iy
Rud;[d; epNyd;jpu
ngNuuh
,y. 53/10> gphpah
khtj;ij> kFYJ}t>
gpypae;jiy

rhfhpfh gphpajh;rpdp
gpd;dJ}t
,y. 53/10> gphpah
khtj;ij> kFYJ}t>
gpypae;jiy

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/36/2022

jpTynfhl fkNf
n`d;hp> gd;ry ghij>
[hj;Jq;fe;j>
cs;spJ}tht>
nfhnyhd;d

jpfjp:2022.03.25

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

tyfg;G nfhlNf
Rkpj; gd;rd ghij>
[hJq;fe;j>
cs;spJ}tht>
nfhnyhd;d

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; vk;gpypgpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 20Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/927

nknud;ndNf [aehj;
yf;nrd; re;jphp
ry;fhNlh> ,y.62
j nrha;rh tPjp>
uhtjhtj;j> nkhwl;Lt
fypk;Gu fkuhsyhNf
gj;kFkhu> ,y.202>
gz;lhuehaf;f
khtj;ij> fl;Lngj;j>
nkhwl;Lt

jpfjp:2022.03.08

T/5298/22

jpfjp: 2022.03.25 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Fspahgpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp: 2022.04.07 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;

T/931

fy;fpir
khtl;l
ePjpkd;wk;
tof;F

T/5295/22
T/5297/22

Fspahgpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
jpfjp:2022.04.05

T/5292/22

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

jrehaf;f
Kjpahd;nryhNf vue;jjp
Rth;dpf;f nkdpf;Nf
ry;fhNlh> ,y.62 j
nrha;rh tPjp> uhtjhtj;j>
nkhwl;Lt
tPul;ld yPyhtjp
nkz;b];> ,y.202>
gz;lhuehaf;f khtj;ij>
fl;Lngj;j> nkhwl;Lt

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:2022.04.06

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

T/933

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

`j;juypaj;jtj;j
nfju gj;krphp> ,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

jpfjp:2022.03.18

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

Mk;

,y;iy

nkh`kl; ,k;uhd; ryhk;>
,y.33> ghj;jpah khtj;j>
nj`ptis

fhQ;rdh fazp
tpN[Nrfu (jp.K.
gs;spaFU) ,y.99/2>
`k;ld; xOq;if>
nts;stj;ij>
nfhOk;G - 06
nfs\pdp bNd\pf;fh
ypadNf> ,y.27V>
R[hjh khtj;ij>
fSNghtpy> nj`ptis

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

nry;yg;ngUkNf ukzp
ngh;zhz;Nlh> ,y.01>
g`y ,jpngj;j>
nkhwl;Lt
yyd Jkpe;j my;tp];>
,y.58/7> vh;d];l;
gpuNjrk;> yf;rgjpa>
nkhwl;Lt

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 25Mk; ehshFk;.
ml;ltiz
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.
T/285

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III

epuy; IV

,we;jth;
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
tpUg;ghtzk;
KfthpAk;
tpl;Lr; nrd;whuh?

fg;Guhy;yhNf
Mk;
Mde;j mNguj;d gz;lh
mg;G`hkp
kpy;yd;nfhl nkhynfhl>
kpy;yd;nfhl my;yJ
Nffhiy
kpy;yd;nfhl
Nrdhehaf;f
uhy;yhNf
mg;G`hkp
kpy;yd;nfhl>
vypngd;l; tpNy[;>
nkhynfhl
jpfjp: 2022.04.01 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Nfhfiy 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;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 21Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L [{d; khjk; 20 Mk; ehshFk;

ml;ltiz

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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>

epuy; I

epuy; III
epuy; IV
,we;jth;
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
tpUg;ghtzk; KfthpAk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy
tp[pjh ehkyp
ngh;zhz;Nlh> ,y.34/10>
5Mk; xOq;if jh;kuj;d
ghij> uhtjhtj;j>
nkhwl;Lt

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

,we;jth;
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
tpUg;ghtzk;
KfthpAk;
tpl;Lr; nrd;whuh?

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;

epuy; I

epuy; II

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

N`uj;
Kjpahd;nryhNf
hpf;fphp gz;lh> ,y.6>
[ath;jd mntd;A
mq;Fyhd> nkhwl;Lt
ypz;lKyNf vg;uhTk;
\hky; bYf; b
rpy;th> ,y.241>
Gjpa fhyp tPjp>
nkhwl;Lnty;y>
nkhwl;Lt

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

gpgpNy tpN[$d; N`uj;
Kjpahd;nryhNf ee;jd
gpgpNy> ,y.6> [ath;jd
mntd;A mq;Fyhd>
nkhwl;Lt

ghykz;ljpNf uQ;rdp
gpujPg;gpf;fh ngh;zhz;Nlh>
,y.241> Gjpa fhyp
tPjp> nkhwl;Lnty;y>
nkhwl;Lt

epuy; III

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/7905

,uj;ehaf;f
,y;iy
re;jpahdp Fzjpyf;f
gk;gnjdpa mst;t

T/278

[aNrfu Rgrpq;`
Muha;r;rpNf
Rre;j [ath;jd>
,y.65> fyl;Ltht>
fynfbN`d

jpfjp:2022.03.23

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/127

ud;ndj;jpNf ghypj;j
mkurphp gPhp];>
,y.148> Nghf`htj;j>
fphpe;jpnty

jpfjp:2022.03.21

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/680

\pk;yh `{nrapd;
,y.42> kj;jpa njU>
Nfhl;il> fhyp

jpfjp:2022.03.16

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 13Mk; ehshFk;

T/11/22

jy;ghtpy tpjhd
fq;fhdk;Nf [fj;
rkurpq;f> ,y.306/3>
tyhttj;j>
gl;lfpu khkly>
mk;gyd;njhl;l

jpfjp:2022.03.12

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

jk;kpfh j`ehaf;f>
,y.320/3> fy;nty
ngufk> mk;gyd;njhl;l

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/53/2021

uj;dkhyyh ,Ufy;
gz;lhuyhNf gpajhr
144/CEB uz;Kj;J
caz> guf;fe;njdpa>
,k;Gy;nfhl

nkh`pBd; gpuhrj;
`Pirapd;> ,y.42> kj;jpa
njU> Nfhl;il> fhyp

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

etuj;d Kjpad;nryhNf
fy;ahzp etuj;d>
144/CEB uz;Kj;J
caz> guf;fe;njdpa>
,k;Gy;nfhl

,y;iy

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

,y;iy

N`tkhdNf jahtjp>
,y.521/3> Njthy ghij>
,`y gpad;tpy> fltj;j

T/83/2021

nlhd; Rjj; gphpj;jp
nlhd; gpl;ba
Muha;r;rp> ,y.102/b/1>
#hpaghYt> fltj;j

Utd;nty;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 17Mk; ehshFk;

uztPu Muha;r;rpNf
`rpj;j faz[pj;>
,y.139> fz;b tPjp>
fltj;j

அட்டவைண
epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/20

NfthayhNf
cg;Gs; mDurpwp>
V/405/4> Nthfy
tPjp> kj;jknfhl>
fd;de;njhl;l

jpfjp:2022.03.23

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/7913

,uhkrhkp
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

njhlk;Ng kdd;dyhNf
ghf;fpah = KJkhyp>
V/405/4> Nthfy
tPjp> kj;jknfhl>
fd;de;njhl;l

jpfjp:2022.04.11

rhtfr;Nrhp khtl;l ePjpkd;wk;

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

rhtfr;Nrhp
khtl;l
ePjpkd;w
tof;F
,yf;fk;:

tpdhrpj;jk;gp
fNzrypq;fk; kPrhiy
fpof;F kPrhiy

,y;iy

fNzrypq;fk;
NahNf];thp kPrhiy
fpof;F kPrhiy

,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
khu gj;jpuNf
tp[pj;jhFkhhp
uzrpq;` gl;lyPatj;j>
n`hz;nly;y>
nkl;bFk;Gu

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
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/7910

nkhn`hkl; `rPk;
nkhn`hkl; wprhd;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

gp];Uy; yhgPh; ghj;jpkh
gh`;kplh> ,y.16> Nyf;
tPjp> njypafd;d>
FUehfy;.

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; 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

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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

அட்டவைண
epuy; III
epuy; IV
,we;jth;
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
tpUg;ghtzk; KfthpAk;
tpl;Lr;
nrd;whuh

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Utd;nty;y khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

jpfjp:2022.03.18

jpfjp:2022.03.17
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

uztPu Muha;r;rpNf
cj;gy re;jkhyp>
,y.139> fz;b tPjp>
fltj;j

T/59/2021

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `k;ghe;Njhl;il khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

rfyts;sp mr;rhhpNf
mD\h Fkhhp
fUzhuj;d> ,y.148>
Nghf`htj;j>
fphpe;jpnty

அட்டவைண

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

அட்டவைண
epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 21Mk; ehshFk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

`k;ghe;Njhl;l khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

அட்டவைண

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

[aNrfu Rgrpq;`
Muha;r;rpNf MNa\h
tpy;ypak; jkae;jp>
,y.58/2> uj;kNy>
fyl;Ltht> fynfbN`d

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;

jpfjp:2022.03.23

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

epuy; IV

,we;jth;
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
tpUg;ghtzk;
KfthpAk;
tpl;Lr; nrd;whuh?

,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;

அட்டவைண

T/936/22

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

T/935/2022 gpgpNy tpN[$d;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

ml;ltiz

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

அட்டவைண

epuy; IV

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 21Mk; ehshFk;.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; III

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

,y.34/10> 5Mk;
xOq;if jh;kuj;d
ghij> uhtjhtj;j>
nkhwl;Lt

jpfjp:2022.03.07

epuy; II

jpfjp:2022.03.29

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

fq;fhdkyhNf rphpahzp
jk;kpf;f my;tp];>
,y.130/b/2> [ae;jp
khtj;ij> n`Ndfk>
nghf;FDtpl;l

T/2477/20

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

nlhd; kDnty;Nf
Ngh;b gj;krphp>
,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

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

ky;ypfh Fkhurpq;`>
,y.520/36> tpdhayq;fhu
khtj;ij> fNylhLnfhl>
n`huz

fSNghtpyNf
fUzhuj;d>
,y.9> ntypf;fs>
nghf;FZtpl;l

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

jpfjp:2022.03.23

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண

T/22/22
(jj;Jtk;)

jpfjp:2022.03.22

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; rhtfr;Nrhp khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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
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

gz;lhunty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

PRO/146

n`ypd; yypjh
njNurh j rpy;thzp
vy;yhty

jpfjp:2022.03.15

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

`g;Gnfhl ud;nfhj;yhNf
Ngh\pj;j gpukuj;d>
,uz;lhk; xOq;F>
Nrdhehaf;f khtj;ij>
ehty

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;

T/400

jpfjp:2022.03.30

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண
[aKdp Ngkre;jpu b
rpy;th my;yJ [Kdp
Ngkre;jpu b rpy;th
nghf;Fztj;j> Flh
t];fLt> t];fLt

nly;grpj;uh mr;rhhpNf
epGd; nfuq;f> ,y.25/1>
eyPk;> `h[;[pahh;
gpuNjrk;> NgUtis

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

b.B.v];.
DTS 08/22

jkpj; MNyhf
ntj;jrpq;`>
,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

jpfjp:2022.03.25

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

kdJq;f gz;lhu
Kjpahd;N]yhNf
Rjh;\dp eadh Fkhhp
kdJq;f> ,y.436/
C> g`y <hpafk>
Nguhnjdpa
mg;Jy; ryhk; ghPjh rpwPd;
,y.115> md;lh;rd; tPjp>
fSNghtpy> nj`ptis

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

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

ml;ltiz

ml;ltiz

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1451/21

Rg;`htPuNf uQ;rpj;
Vh;t; la];
493> i`nyty;
tPjp> fq;nfhltpy>
ENfnfhl
tpjhdNf Nlhdh
T/1463/21
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
njGtd Muha;r;rpNf
T/1497/21
uQ;rpj; Mde;j
fUzhjhr
,y. 611/1> nfhlfk>
N`hkhfk
gpNukh Rkzjp];]
T/1500/21
tPug;ngUk
mj;JNfhus
,y. 44/1> uh[h
khtj;ij> kphp`hd
ENfnfhl
rhh;y;]; tpN[tpf;uk
T/1501/21
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
Nfhl;Nlnfhl k`h
T/1506/22
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
tpN[rpq;`
T/1518/21
Muha;r;rpNf nlhd;
N`krphp tpN[rpq;`
,y. 4> &grpq;`
khtj;ij> ENfnfhl

T/1519/2021 fftl;l Nfhws
rkuf;nfhbNf
,e;jpf;f rk;gj; ngNuuh
,y. 54/V> gphptpd
ghij> nghuy];fKt
fkNf fy;ahzuj;d
T/1523/21
[pdrphp ngNuuh
,y. 58/23> tPu
khtj;ij> njghdk>
gd;dpg;gpl;ba
ehTs;sNf Ia;iud;
T/1532/21
ngNuuh my;yJ
ehTs;sNf va;iud;
ngNuuh my;yJ
ehTs;sNf Ia;iud;
ngNuuh my;yJ
ehTsNf Ia;iud;
ngNuuh
[arpq;` ypad
T/1547/22
fkNf fky;
[arpq;` my;yJ
[arpq;` ypNl
nfnju fky;
[arpq;`
,y. 07/b1> [ae;jp
gpuNjrk;> Ntu`u>
nghuy];fKt
rPjh Nehh;kh
T/1549/22
ghh;nrd;ngf;
,y. 9> 3Mk;
xOq;if>
Rgj;jpuhuhk ghij>
fq;nfhltpy> ENfnfhl
g`ytj;JNf
T/1553/22
gj;krphp ngNuuh
,y. 4/30 Mde;j
ghypfh khtj;ij>
10Mk; xOq;if>
gpl;lNfhl;il
jyf`tj;j fk;
T/1557/22
MrhhpNf rphpNrd

T/1563/22

epuy; III

,y;iy

T/1581/22

G\;gh uh[gf;\
(jp.K. rpq;fGyp
my;yJ G\;gtjp
rpq;fGyp)

,y;iy

,y;iy

Rg;`htPuNf kN`e;jpu
[ayj; la];
,y. 170/1> gioa
nf];ght ghij>
fq;nfhltpy> ENfnfhl
mj;JUypadNf jPghy;
[ak;gjp jpyfuj;d
,y. 4> lgps;A.vk;.gp.
[ath;jd khtj;ij>
nghuy];fKt

jpfjp: 2022.03.30
,y;iy

Mk;

,y;iy

Mk;

,y;iy

Mk;

,y;iy

,y;iy

,y;iy

,y;iy

,y;iy

tPuf;$d; Kjpad;nryhNf
\pahkh gphpaaq;fdp
tPuf;$d;
,y. 611/1> nfhlfk>
N`hkhfk
gphpahd; Jkpe;j
tPug;ngUk mj;JNfhus
,y. 44/1> uh[h
khtj;ij> kphp`hd ENfnfhl
Utd; epye;j tpN[tpf;uk
Fzth;jd
,y. 11/1> 3Mk;
xOq;if> Rgj;uhuk
ghij> ENfnfhl
tPug;ngUk Mur;rpNf
mryh epyhdp j rpy;th
,y. 288/1> D/1>
Jk;Nghtpy ghij>
NghFe;ju> gpypae;jy
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
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
fftl;l Nfhwhs
rkuf;nfhbNf etPd;
jD\;f;f ngNuuh
,y. 54/V> gphptpd ghij>
nghuy];fKt
fkNf tpe;jpah urQ;fpfh
,y. 58/23> tPu khtj;ij>
njghdk> gd;dpg;gpl;ba

ehTs;sNf rpe;j jkae;jp
ngNuuh
,y. 64/1> md;lh;rd;
ghij> fSNghtpy>
nj`ptis

td;dp Muha;r;rp
fq;fhdk;Nf [ae;jp gphpahp];>
,y. 07/b1> [ae;jp
gpuNjrk;> Ntu`u>
nghuy];fKt

ngdbf;l; tpy;ypak;
ghh;nrd;ngf;>
,y. 9> 3Mk; xOq;if>
Rgj;jpuhuhk ghij>
fq;nfhltpy> ENfnfhl

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

TS/529

ruj; N`t fz;lk;gp>
,y.95> = jh;kuhk
khtj;ij> Nfhl;il>
khj;jiw

Mk;

m`kl; ngNuh];
`gPy;> ,y.88> Rtuh[;
ghij> ,rBd; efh;>
khj;jiw.

,y;iy

rhj;J}h; fkydp
cf;tj;j ypadNf>
'ly;y];" `pl;lhba
fpof;F> khj;jiw

,y;iy

kpy;yp
tpjhuzgj;juKy;y
[ae;jpGu> ,y.6>
neYk; khtj;ij.

,y;iy

TS/561

gpl;btfkNf Rkpj;
Nuhfd> 36A>
mdfhhpf jh;kghy
khtj;ij.

Mk;

TS/562

Rjk;Ng vbg;gpypNf
re;jpurphp> ,y.82>
nkjghu> ntNynfhl>
khj;jiw

TS/550

TS/555

TS/558

TS/564

TS/565

jpfjp:2022.03.30

nfhbg;gpyp Muhr;rpNf Mk;
njhd; Nrhkghy
my;yJ nfhbJtf;F
Muhr;rpNf gpNukjh]
,y. 74> ngj;jfhd
tlf;F> Nfhl;Nl

nfhbJtf;F Muhr;rpNf
jk;kpfh nfhbJtf;F
,y. 74> ngj;jfhd
tlf;F> Nfhl;Nl

`j;JUrpq;`
Muhr;rpNf Nth;zd;
ngNuuh
,y. 22/V>
ehuhN`d;gpl;l
ghij> ehty

`j;JUrpq;`
Muha;r;rpNf tUd uQ;rd;
ngNuuh
,y. 22/V> ehuhN`d;gpl;l
ghij> ehty

,y;iy

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

T/842

T/853

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

N`th fl;Lg;nghj;jNf
G\;gh uk;ayjh> ,y.95>
= jh;kuhk khtj;ij>
Nfhl;il> khj;jiw

,y;iy

Mk;

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

,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

,y;iy

kapyd;Nf yf;\;kd;
[auj;d> ,y.603/1>
eph;gyhtj;j> nfhunjhl;l>
fLnty

nrndtpuj;d
Kjpad;nryhNf rkd;
nrndtpuj;d> ,y.288/2>
rkq;fpGu> jytj;Jnfhl

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;

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

T/859

mUkg;ngUk
nfhbj;Jtf;F
Muha;r;rpNf Rjj;> ,y.32>
fpj;Jnty> gd;ry ghij>
khj;jiw.

jpfjp:2022.03.25

ghj;jpkh \hk;ypdh
rhypk;> ,y.88> Rtuh[;
ghij> ,rBd; efuk;>
khj;jiw.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 20Mk; ehshFk;

Utpd; uzrpq;`
nfhbj;Jtf;F> ,y.27>
Nuyz;l; Gifapuj
epiya tPjp> khj;jiw.
Nuh`pj;j rphpky;
tpj;jhuz gj;juKy;y>
[ae;jpGu> ,y.6> neYk;
khtj;ij.

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1469/22

Mur;rpy;yha eJz;
yf;`pU uj;dNrfu>
,y.512V> NghjpkYt>
gufLt

rh;rd; khlt fkNf>
36A> mdfhhpf jh;kghy
khtj;ij.
N\hgh uQ;rdp rkutpf;uk
ypadNf my;yJ
N\hgh uh[dp rkutpf;uk
ypadNf> ,y.82>
nkjghu> ntNynfhl>
khj;jiw
Mde;j tPu#hpa> ,y.21>
vypafe;j> khj;jiw

NjEtu `d;djpNf
epNuh\dp> ,y.467>
guhf;fpuk ghij> gGuz>
khj;jiw

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Mur;rpy;yha uj;dNrfu>
,y.512V> NghjpkYt>
gufLt

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/402

cll;ba;tsNf R[pj;
tre;j [arpq;`hfk
`yffe;jtpy gahfy

jpfjp:2022.03.22

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

kd;dkuf;fy;Nf ehad
rhe;jdp FNu> rpq;`hfk>
`yffe;jtpy gahfy

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

ngy;kJs;is 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

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

N`df;f uhyPyhNf
jkae;j gz;lhu tp[a
Fzth;jd

jpfjp:2022.03.09

,y;iy

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
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
kapyd;Nf fkyhtjp>
,y.151/5> gf;kPf`h
ghij> NghNu>
mj;JUfphpa

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L [{d; khjk; 23Mk; ehshFk;

jyf`tj;j fk;
MrhhpNf rkd;jp epy;kpdp
34/01> Nud;jtj;j khtj;j>
nghuny];fKt
nyhf;FNf Nlhdh
jpyftjp
,y. 221> ENfnfhl
ghij> ngg;ypahd>
nghuy];fKt
G\;gh GQ;rpN`th
jyfs
jp.K. G\;gh GQ;rpN`th
,y. 480/1> gioa
nfhl;lht ghij>
clf`hKy;y. ENfnfhl
mf;kPkd gs;spaFUNf
jD\;f fRd;[pj;>
,y. 432/3> i`nyty;
ghij> njy;fe;j> ENfnfhl
tzpf#hpa
Muha;r;rpyhNf Nlhdh
Rjh;\dp jkae;jp Fkhhp
,y. 31/22> %d;whk;
xOq;if. mNguj;jd
khtj;ij> nghuy];fKt

Nfhjhnfhl
n`l;bNf Rdpy;
m[pj; Fkhu
859/2> Gj;fKt
ghij> nfhj;jl;Lt
Gjpa efuk;

T/792

jpfjp:2022.03.25

k`htpjhdNf
tpdpl;yh fpshhpngy;
tPu#hpa>
jp.K.Fyjpyf;f>
,y.21> gpuTd;]; `py;>
khj;jiw
Etd; rhkpe;j
Vf;fehaf;f> ,y.467>
guhf;fpuk ghij>
gGuz> khj;jiw

,y;iy

T/1572/22

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

jah jh;kjhr> ,y.103>
uh`{y ghij>
khj;jiw

TS/531

T/6974

,y;iy

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

அட்டவைண

`g;Gahuhr;rpNf rPjh
Iuhq;fdp ngNuuh
,y. 4/30 Mde;j ghypfh khtj;ij> 10Mk;
xOq;if> gpl;lNfhl;il

fkNf rpj;uh
FRkyjh ngNuuh
,y. 320/1> khFk;Gu>
gd;dpg;gpl;ba

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

,y;iy

T/1570/22

Uf;\d; jNse;jpu
uh[gf;\
,y. 24/3> tl;l
khtj;ij> ehtpd;d>
k`ufk
Rgrpq;` Mur;rpNf <gl;
jp]hehaf;f
,y. 6/3A> ngd;tpq;ld;
fhh;ld;];> Ruk;a
khtj;ij> tj;njnfju
tPjp

,y;iy
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

அட்டவைண

epuy; IV

,we;jth;
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
tpUg;ghtzk;
KfthpAk;
tpl;Lr; nrd;whuh?

,y;iy

jpfjp: 2022.03.30

epuy; III

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

nlhd; jh;kNrd
jyfs>
,y. 480/1> gioa
nfhl;lht ghij>
cl`hKy;y> ENfnfhl

T/1579/22

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,y;iy

T/1573/22

epuy; I

,we;jth;
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
tpUg;ghtzk;
KfthpAk;
tpl;Lr; nrd;whuh?

fhy;yNf Nrhkghy
,y. 221> ENfnfhl
ghij> ngg;ypahd>
nghuy];fKt

T/1567/22

epuy; IV

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

uj;ehaf;f
Kjpad;nryhNf J\e;jh
gphpajh;\dp Fkhurpq;`
tpj;ahya khtj;ij>
ngy;kJs;s

T/148/22

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
nguKd fkNf Nlhdh
,y;iy
i`\pe;j; eph;ky;>
,y.299V> gj;j`htj;j
ghij> Nghyj;j>
fNdKy;y

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ngy;kJs;s khtl;l ePjpkd;wk;
jpfjp:2022.03.30

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Nghg;Ng Muha;r;rpNf
nlhd; epAld; gPypf;];>
,y.299V> gj;j`htj;j
ghij> Nghyj;j>
fNdKy;y

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; 20Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/813

[a#hpa FuzNf
m[pj; Nuh`z
ngNuuh

jpfjp:2022.03.09

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

[a#hpa FuzNf
mkfyp gphpaq;fpfh
ngNuuh `py;lhtpyh
Jk;ky#hpa

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/143/22

fbfKt gj;jk;gpl;ba>
uGf;fz> ghyp`htld
netpy; k`pe;j
Fzjp];]

jpfjp:2022.03.31

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

ghyp`htlzNf khydp
khndy; brhehaf;f ,y.
433/2/1/vk; typgpy;yht>
fNdKy;y

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

ky;yhfk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L Mdp khjk; 24Mk; ehshFk;

ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 20Mk; ehshFk;.

அட்டவைண

ml;ltiz
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/27/2022

kNdhfud; ngz;
Nahful;zk;
%j;jjk;gp xOq;if>
khdpg;gha;

jpfjp:2022.02.28

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

kNdhfud; gpwpe;jd;
%j;jjk;gp xOq;if>
khdpg;gha;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ky;yhfk; khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/39/21

uh[pfh rj;Juhzp
gz;lhuehaf;f
,y. 16/11> f`lq;f>
ntnuy;yfk

jpfjp: 31.03.2022

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

rkPu g+Hd Ntufy
,y. 113> gt;thfk>
ehtyg;gpl;b

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ehtyg;gpl;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

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 20Mk; ehshFk;.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 27Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 01Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

அட்டவைண

epuy; I

epuy; II

epuy; III

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/7918

fS Mr;rpyhNf
mEyh rhe;jd
Fkhhp>
nghj;jNyfk>
fphpkl;bahd

,y;iy

mkurpq;` fS
Muha;r;rpyhNf
fpd;];yp ee;jd
mkurpq;`
gukhTs;s mst;t

,y;iy

T/7920

jpfjp: 16.04.2022

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

epuy; IV

epuy; I

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

[arpq;` Muha;r;rpNf
kQ;Rsh R[Ptdp [arpq;f
,y. 84/1> njw;F
Rw;Wtl;l tPjp> FUehfy;

DTS/07/22

jq;fuh[h fdfuh[h>
,y.184 /4> Nguhjid
ghij> fz;b

mkurpq;f fS
Muha;r;rpyhNf ee;j
Fkhu mkurpq;f
gukhTs;s> mst;t

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

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:2022.03.25

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

ml;ltiz
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Njtfp fdfuh[h my;yJ
nghparhkp Njtfp my;yJ
nghparhkp NjtfP>
,y.184 /4> Nguhjid
ghij> fz;b

epuy; I

epuy; II

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

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/88/21

gl;baNf rke;j
n`yUtd; Fzjhr
,y. 425/7> Nuhay;
fhHld;-2> tdthry>
fsdp

,y;iy

FyJq;f n`l;b
Muha;r;rpNf
re;jpuhzp
,y. 10/6> Gdpj
md;&]; ghij>
rpk;Nghdpahtj;j>
,`yfuf`hKz>
fltj;j

,y;iy

T/117/21

T/127/2002

T/139/2022

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
epuy; IV

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

அட்டவைண

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

uh[gf;\
Kjpahd;nryhNf fphp\
he;jp [akpdp>
,y. 425/7> Nuhay;
fhHld;-2> tdthry>
fsdp
jYfk mr;rhhpNf
kN`\; `H\hdh
,y. 10/6> Gdpj md;&];
ghij> fltj;j.

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; 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

Mk;

[a#hpa Muha;r;rpNf
fhkpdp Mde;j
,y. 138> tj;JKy;y>
cLfk;nghy

,y;iy

nk];hpaNf nlhd;
rj;jkq;fs $zjpyf;Nf>
,y. 38V> tuhnfhl
ngUe;Njhl;lk;> fsdp.

Ntnghy
gj;jpud;d`hyNf uQ;rdp
re;jpuyjh
,y. 138> tj;JKy;y>
cLfk;nghy

T/114/21

T/122/2021

T/130/22
kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 23Mk; ehshFk;.
ml;ltiz
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.
T/286/22

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

epuy; IV

,y;iy

Vf;fehaf;f Mur;rpyhNf
Utzp jPgkhyp
,y. 1/60> tpj;ahya tPjp>
Nffhiy.

jpfjp: 07.04.2022

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

Dr. eluh[h rptuh[h
,y. 47/3>
Mbaghjk; tPjp>
jpUney;Ntyp
tlf;F> aho;g;ghzk;

Mk;

jpfjp: 22.03.2022

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

,y;iy

gpuzt - [Ptdp klts>
415/B/5> nfh];]pd;d>
fNdKy;y
fPjthzp fhkpdp
n`l;bahuhr;rp> ,y.153/3>
rKh;jp khtj;j>
rpak;gyhNg

ky;nghUNf kQ;Rsh
nrduj; ngNuuh>
,y.343> Rfj;jhuhk
khtj;ij> rpq;fhuKy;y>
fsdp
tPuf;$d;
Kjpahd;nryhnf rQ;Qa
tPuf;$d;> ,y.94/V>
itj;jparhiy tPjp>
fphpgj;nfhl> fsdp

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I

epuy; IV

T/119/2021

`j;JUrpq;`
Muha;r;rpNf
fUzhtjp
,y. 165/B>
nff;Fyq;nfhl>
fk;g`h

Mk;

FyJq;f
n`l;bahuhr;rpNf
re;jpuhzp my;yJ
n`l;bahuhr;rpNf
re;jpuhzp FyJq;f>
,y. 10/6> Gdpj
md;&]; khtj;ij>
rpk;Nghdpatj;j>
,`y fuf`hKd>
fltj;j

Mk;

mg;Gn`d;djpNf
nth`u b rpy;th
,y. 159> kNyhpah khtj;ij>
Nfhzty> fsdp

Mk;

fkNf yjh uQ;rdp
,y. 133/4>
&g;ghnfhl ghij>
NfhzN`d>
fltj;j

,y;iy

T/121/2021

T/129/2022

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: aho;g;ghzk; khtl;l ePjpkd;wk;
T/141/2022

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 21Mk; ehshFk;

jpfjp: 28.04.2022

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 20Mk; ehshFk;.
ml;ltiz

T/1512

T/1516

T/1570

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

tHzFy#hpa
,r;rk;GypNf fkpy];
ngHzhz;Nlh ,y. 35>
kpDthq;nfhl ghij>
fDtd> [h-vy.
kj;Jk Muha;r;rpNf
n`f;lH ];uhd;yp
ngNuuh> ,y. 716/25>
kj;Jkfs> ,uhfk.
epkhy; uQ;rpj; my;yJ
tHzFy#hpa epky;
uQ;rpj; ngHzhz;Nlh
,y. 18/V> ngNuuh
gpuNjrk;> Flhg;ghLt>
ePHnfhOk;G.

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

Mk;

,y;iy

epuy; II

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/267

fhzp`p mr;rp
,y;iy
gj;jpud;Nd`yhNf
jah Nrhkghy fhzp`p
mr;rp re;jfYk;>
uj;jy;nfhl> fy;vypa

jpfjp: 31.03.2022

Nlhdh FNshpah rphpahdp
[a#upa>
,y. 716/25> kj;Jkfs>
,uhfk.
tHzFy#hpa gw;wpkh
gPhp];> ,y. 18/12> ngNuuh gpuNjrk;> Flg;ghLt
ePHnfhOk;G.

jpfjp: 05.05.2022 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

`j;JUrpq;`
Muha;r;rpNf ,e;jpf;f
rQ;[Pt
,y. 165/B>
nff;Fyq;nfhl> fk;g`h
jYfk mr;rhhpNf jPgh \
hdpf;f>
,y. 10/5/B> Gdpj
md;&]; khtj;ij>
fltj;j.

ml;ltiz
epuy; I

epuy; II

epuy; III

epuy; IV

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;

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

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/2528

Kj;Jje;jphpNf
,y;iy
vdg;gLk;
Kj;Jje;jpNf fprhe;j
ngNuuh my;yJ
fprhe;j ngNuuh

jpfjp: 04.04.2022

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

GypNfhl;Nf tayl;
Nehdh>
,yf;fk; 262> n`q;nfhl>
gz;lhufk

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huiz khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 01Mk; ehshFk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/15/2021

Kfk;kJ ,];khapy;
Mjk;nyt;it>
,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

jpfjp:2022.03.08

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Mjk; nyg;ig
`kPDy;yh`;>
,y:182> [pd;dh tPjp>
mf;fiug;gw;W - 05
nra;aJ ahf;$g;
nksyhdh nra;aJ
gh`pk; nksyhdh>
,y:146> gpujhd tPjp>
ml;lhisr;Nrid

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mf;fiug;gw;W khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 25Mk; ehshFk;.
`H\h tUzp b rpy;th
fhHbah GQ;rpN`th
,y. 85/77 vt;>
FUe;Jtj;j> Nfhzty>
fsdp.
,se;jhhpNf [auj;d
,y. 133/4> &g;ghnfhl
ghij> NfhzN`d>
fltj;j

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III

ml;ltiz
epuy; I

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/946/22

Nghf`htl;lNf
uj;drPyp my;yJ
Nghf`htl;lNf
uj;drPyp ngHdhd;Nlh
,y. 264> rhrdN[hjp
khtj;ij> 2Mk;
xOq;if> njytd>
fy;fpir

jpfjp: 06.04.2022

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

fhy;yNf rphpghy
ngHzhz;Nlh
,y. 264> rhrdN[hjp
khtj;ij> 2Mk;
xOq;if> njytd>
fy;fpir

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
epuy; IV

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 20Mk; ehshFk;.

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

ml;ltiz

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/7917

ypaduhyyhNf
tpkyNrd
n`l;bnfnju>
kh];nghj;j

,y;iy

ypaduhyyhNf Nrhkhtjp n`l;bnfnju>
kh];nghj;j

T/7919

Nlhdh fhdtjp
tpf;fpukrpq;`
,y. 33/1>
ky;fLtht Rw;Wtl;l
tPjp> FUehfy;

,y;iy

tpf;fpukrpq;`
Muha;r;rpNf nlhd; tre;j
FkhH tpf;fpukrpq;`>
,y 4/682> njq;F rhiy
tPjp> ntn`u re;jp>
FUehfy;

jpfjp: 26.04.2022

tpf;fpukrpq;`
Nrdhehaf;f yypjh
gj;kpdp re;jfYk;>
uj;jy;nfhl> fy;vypa

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

ml;ltiz
tHzFy#hpa ,Nu\h
Utzp ngHzhz;Nlh>
,y. 153> Gdpj md;&];
Nky; ghij> nfhOk;G-15.

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;.

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

epuy; IV

mf;fiug;gw;W khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 19Mk; ehshFk;.

epuy; I

epuy; III

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

ml;ltiz
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

fhhpathrk; khdNf jPf;\
hdp tpj;ah
,y. 309> V/5>
k`hNkhju> fhyp

அட்டவைண

epuy; III

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

eluh[h rptuh[h
ifk;ngz; kiyaurp
,y. 47/3> Mbaghjk;
tPjp> jpUney;Ntyp
tlf;F> aho;g;ghzk;

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

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

ml;ltiz

ml;ltiz

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

fhhpathrk; khdhNf
gparphp
,y. 309> V/5>
k`hNkhju> fhyp

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
N`uj; Kjpad;nryhNf
rhpj; njtpe;j> ,y.10/B/4>
rg;Gf];fe;j ghij>
khf;Nfhy njw;F
khf;Nfhy

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II

T/682

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

aho;g;ghzk; khtl;l ePjpkd;wk;

aho;g;ghz
khtl;l
ePjpkd;w
tof;F
,yf;fk;:
jj;Jtk;/
T/73/2022

,y;iy

jpfjp:2022.03.02

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L Mb khjk; 20Mk; ehshFk;.

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

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
ky;nghUNf Nkh;tpd;
ngNuuh> ,y.15> 3Mk;
xOq;if> ngl;bfs
ghij> gyhq;nfhl

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 21Mk; ehshFk;.
uzrpq;f
Kjpad;NryhNf
mepy; ,e;jpf
uzrpq;f
,y. 9/3> tpj;ahya
tPjp> Nffhiy

jpfjp: 21.04.2022

epuy; I

,y;iy

nlhd; fUzhNrd>
415/B/5> nfh];rpd;d>
fNdKy;y

ghy#hpa
Muha;r;rpNf
nyyhrphp
fUzhehaf;f ngNuuh
,y. 38> tuhnfhl
ngUe;Njhl;lk;> fsdp

jpfjp: 02.03.2022

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

T/112/2021 klts ypadNf

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;.
ml;ltiz

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; I

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

khtl;l
ePjpkd;wk;
tof;F
vz;.
T/841/2022

\he;jp rphp ee;jh
Fzuj;d my;yJ
Nrdhehaf;f
,y. 7/3>
nfhl;lNftj;j
ghij> rphp
Rg;`j;jpGu>
gj;juKy;y

jpfjp: 05.04.2022

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

jpypdp yq;fpf;f
Fzuj;Nd
,y. 7/3> nfhl;lNftj;j
ghij> rphp Rg;`j;jpGu>
gj;juKy;y

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty 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

khN`h khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt 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; 24Mk; ehshFk;.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 26Mk; ehshFk;.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

ml;ltiz

ml;ltiz

epuy; I

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/6632

uzJq;f
Kjpad;NryhNf
bq;fphpnkdpf;Nf

jpfjp: 07.04.2022

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
Mk;

epuy; IV

epuy; I

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

#upa Mur;rp
Kjpad;NryhNf Ruq;f
G\;g Fkhu>
,y. 426> NrhnyGu>
aha 03> tk; ,Au>
uh[hq;fda.

T/945

Fzj;jpyf;Nf
[a#hpa
gl;lnge;jpNf fphp\
he;j nrj;rphp
ngHzhd;Nlh
my;yJ
Fzj;jpyf;Nf
[a#hpa
gl;lnge;jpNf fphp\
he;j nrj;rphp
ngHzhd;Nlh
,y. 1/9> ,uz;lhk;
xOq;if>
uhtjhtj;j>
nkhwl;Lt.

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khN`h khtl;l ePjpkd;wk;

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;.
ml;ltiz
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.
T/3649/22

epuy; II

epuy; III

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

nfhl;lNf gj;krphp
gpahy;
,y. 104/145>
fpNw];yhz;l;
Rw;Wtl;l tPjp>
n`huz

jpfjp: 07.04.2022

,y;iy

epuy; IV

kPnfhl fkNf yjh
,y. 104/145>
fpNw];yhz;l; Rw;Wtl;l
tPjp> n`huz

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 20Mk; ehshFk;.
ml;ltiz

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/406

NghjpagJNf yPdH
ngNuuh
,y. 286> fhyp tPjp>
khry> NgUtis

jpfjp: 19.04.2022

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

tpjhdyhNf epy;kpdp
Uf;\he;jp \puhdp
j nky; my;yJ
tpjhNdyhNf epy;kpdp
Uf;\he;jp \puhdp j
nky; my;yJ tpjhdyhNf epy;kpdp Uf;\
he;jp \puhzp j nky;.
,y. 1/9> ,uz;lhk;
xOq;if> uhtjhtj;j>
nkhwl;Lt.

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

yl;L ejPf;fh rQ;[Ptdp
j rpy;th
,y. 23/5> GNshHud;tj;j>
3Mk; fl;lk;> fknfhl
ghij> ehnfhl
fSj;Jiw.

epuy; I

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/01/21

jprhehaf;f
Kjpad;nryhNf
`Pd;nkdpf;fh
,y. 42> re;jehfk
nj`pmj;jf;fz;ba

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

DTS/06/22 tyflnfju Nfuj;
Kjpad;NryhNf
mDyh Nfuj;
jpUkzj;jpw;F gpwF
tpf;fpukrpq;f> ,y: 92>
Nghjpaq;fd khtj;j>
Nghty> fz;b.
DTS/25/22 N`uj; Kjpad;NryhNf
vl;tpd; ePy; N`uj;
vd;fpd;w N`uj;
Kjpad;NryhNf vl;tpd;
ePy; N`uj; vd;fpd;w
N`uj; Kjpad;NryhNf
ePy; vl;tpd; N`uj;
,y. 49> myfy;y tPjp>
fLfd;dht.

bf;fphptd;dp
Kjpad;nryhNf #khtjp
,y. 41> re;jehfk
nj`pmj;jf;fz;ba

ky;yhfk; khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/28/2022

fdful;zuh[h
ifk;ngz;
uh[yl;Rkp
%j;jjk;gp xOq;if>
khdpg;gha;

jpfjp: 04.04.2022

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

ehNfe;jpuk; ,uh[Fkhud;
05k; xOq;if> cLtpy;
tPjp> khdpg;gha;

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ky;yhfk; khtl;l ePjpkd;wk;

khN`h khtl;l ePjpkd;wk;
jPg;jp ,e;j;jpuyhy;
gz;lhu tpf;fpukrpq;f>
,y: 220> kd;lhtpy tPjp>
mq;nfhl.

N`uj; Kjpad;NryhNf
khyjP kNdh`hp
N`uj; vd;fpd;w khyjP
kNdh`hp N`uj;
,y. 264/3A> N[hH[; < B
rpy;th khtj;j> mdptj;j>
fz;b.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 20Mk; ehshFk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

khN`h
khtl;l ePjp
kd;wk; tof;
fpyf;fk;
6499/kuzr;
nrhj;J

Nrdhehaf;f
Kjpad;NryhNf ud;
gz;lh Nrdhehaf;f
'Nrdhdp"> fltNy>
gyy;y

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

td;dpehaf;f
Kjpad;Nryhnf
mg;G`hkpNf rPytjP>
'Nrdhdp"> fltNy>
gyy;y

T/6499

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:2022.04.26

nf];Ngt khtl;l ePjpkd;wk;

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

jpfjp: 2022.04.06

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
Mk;

jpfjp: 31.03.2022
kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nj`pmj;jf;fz;ba khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

ml;ltiz

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 14Mk; ehshFk;

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; II

jpfjp: 29.04.2022

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I

epuy; II

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khN`h khtl;l ePjpkd;wk;

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 21Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/5283/22

muk;g%h;j;jp
etePjk; kWehkk;
Vuk;g%h;j;jp etePjk;
jp.K.jk;gpKj;J>
,y.5-2/2> Uj;uh
khtj;ij>
nfhOk;G - 06
vypaJ}uNf aKdh
\pte;jp FNu kw;Wk;/
my;yJ vypaJ}uNf
aKdh
\pte;jp ngh;zhd;Nlh>
,y.111V> vk;gah; tPjp>
nghpNty;> kpby;nrf;];>
If;fpa ,uh[;[pak;
Qhdg;gphpa FzNrfu
97/1> vjphprpq;f ghij>
ENfnfhl

T/5306/22

T/5318/22

T/5323/22

T/5329/22

T/5328/22

T/5332/22

T/4936/20

T/4968/20

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/448

fq;fhekyhNf tre;jp
Fzjpyf;f my;yJ
fq;fhek;Nf tre;jp
ngNuuh my;yJ
fq;fhek;Nf tre;jp
ngNuuh my;yJ
fq;fhek;yhNf tre;jp
ngNuuh> ,y.207/27>
= tp[ahee;jduhk
ghij> n`he;jd;ju>
gpypae;jy
nfhuk;gUthd
n`l;bahur;rpNf
k`pe;j tpN[th;jd>
,y.38/1/20> tpd;rh;
ghh;f;> rq;`uhk>
rpj;jKy;y> gpypae;jy

1. rptjh;[pdp Rfe;jd;
2. jq;fuhrh Rfe;jd;
,UtUk;
,y.5-2/2> Uj;uh
khtj;ij>
nfhOk;G - 06
k`hkuf;fyNf md;ud;
[ae;j yf;fpj; FNu>
,y.48B> = ruzq;fu
ghij> nj`ptis

,y;iy

rk;gh rphpehk FzNrfu>
97/1> vjphprpq;f ghij>
ENfnfhl

c];tj;j ypadNf
Ith; rpy;nt];lh;
Rdpy; ngNuuh>
,y.20V> 2Mk; FWf;F
xOq;if> nghUgd
ghij> ,uj;kyhid

,y;iy

fPjh ngNuuh my;yJ
fPjh FyJq;f> ,y.20V>
2Mk; FWf;F xOq;if>
nghUgd ghij>
,uj;kyhid

K`k;kj; a+#g;
K`k;kj; kPMJ
,y:A-13/3> kh`ph;
kd;rpy; jk;GStht>
n`k;khjfk

,y;iy

fk;kdNf rhktjP
ngNuuh> ,y.594/1>
mtp];]hnty;y
tPjp> Gjpa efuk;>
Ky;Nyhpaht

,y;yi

[{thd; b rpy;th
fq;fhdk;Nf rphpy; b
rpy;th> ,y.25/8> rphpy;
b rpy;th khtj;ij>
ngg;gpypahd ghij>
fq;nfhltpy>
ENfnfhl
Fj;GjPd; nkh`nkl;
,g;uh`Pk; - Fk;GjPd;
,g;uh`Pk; nkh`nkl;
,g;uh`Pk; vd;Wk;
miof;fg;gLgth;>
,y.37> XNghh;d;
irapl; nj`ptis

,y;iy

fhypq;f yhy; Rde;j
rphpkhd;d> ,y.192>
fhyp tPjp> ,uj;kyhd

Mk;

K`k;kj; uhrpf; K`k;kj;
m];yk;> ,y:28-2/2>
fpd;];ld; Nfhh;l;>
ntd;lth;l; gpNs];>
nj`ptis
cNj\; c\he;j>
,y.34/23-C1> ke;jphpKy;y
tPjp> mj;jpba

T/450

Mk;

(Z) nra;eg; ,g;uh`Pk;
(S) nra;dg; ,g;uh`Pk;
vd;Wk; miof;fg;gLgth;
,y.37> XNghh;d; irapl;
nj`ptis>

fhypq;f `rhu> Rg;Gd;
rphpkhd;d> ,y.192> fhyp
tPjp> ,uj;kyhd

,y;iy

T/5148/21

Vfhk;guk; fkyhNjtp
kWehkk; fkyk;kh
Vfhk;guk;

,y;iy

Vfhk;guk; fapyhrgps;is>
,y.44 1/1> mh;j;Jrh tPjp>
nfhOk;G -06

T/5270/22

ypyhdp b rpy;th>
,y.13> 1Mk;
xOq;if> ,uj;kyhd

,y;iy

gphpahy; b rpy;th>
,y.120/4> gphptpd ghij>
,uj;kyhd

அட்டவைண
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

kh];jpaNf Nlhdh
kN`\p Gj;jpf;f
Fzjpyf;f> ,y.207/27>
= tp[ahee;jduhk
ghij> n`he;jd;ju>
gpypae;jy

,y;iy

N`khyp Rjk;kh
tpN[th;jd> ,y.30A/72,
kpiuk; kpdfy;> 1tJ
xOq;if> nfhunjhl>
fLnty

tpN[rpq;`
Muha;r;rpNf nlhd;
fpshb];> 14/17>
rl`Kahd FlhkLt
ghij> kj;Njnfhl

,y;iy

ypad Muha;r;rpNf
jpD\h rhkyp> ,y.588>
mut;ts> gd;dpg;gpl;ba

T/452/22

khdtLNf fy;ahzp
ngh;zhz;Nlh>
,y.58/15> rkd;Gu>
nfhufhgpl;ba>
gpypae;jy

,y;iy

fq;fhdpNf rke;j ngNuuh
my;yJ fq;fhek;Nf
rke;j ngNuuh> ,y.58/15>
rkd;Gu> nfhufhgpl;ba>
gpypae;jy

tLNk];jphpNf
Nlhdh Rth;zyjh>
,y.17> n`huz
ghij> n`hd;de;ju>
nf];ght> gpypae;jy

,y;iy

T/456

jpfjp:2022.09.05

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/1482/21

mg;Jy; fg+h; mdh];
my;yJ mg;Jy; fg+h;
mdh];> my;yJ mdhy;
,y.141> Gdpj yhru];
ghij> nghpaKy;y>
ePh;nfhOk;G.

jpfjp:2022.05.05

T/451/22

tLNk];jphpNf nlhd;
Fzuj;d> ,y.17>
n`huz ghij>
n`hd;de;ju> nf];ght>
gpypae;jy

fpl;bzg;gps;is rw;Fzd;
,y.45 1/1> Kjyhk;
rg;gy; xOq;if>
nts;stj;ij>
nfhOk;G - 06

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

nkh`nkl; fhrpk;
gh;`hdh> ,y.141>
Gdpj yhru]; ghij>
nghpaKy;y> ePh;nfhOk;G.

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

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/817

nrduj;
gjpud;dn`yhNf
fgpy N`ke;jFkhu

khtl;l
ePjpkd;wk;
Fspahg;
gpl;ba

clnfju Rkdghy
my;yJ cl`nfju
Rkzghy> ,y:35A>
Kj;jnjl;Ltj;j> gpJk>
Fspahgpba

T/819

jpfjp:2022.05.05

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

,y;iy

nfhlfk ,uh[gf;\NfNf
gpNukyjh nfhlfk>
,y:35A> Kj;jnjl;Ltj;j>
gpJk> Fspahgpba

epy;kpdp jPgpfh rhkRd;ju>
,y.01/207> nrduj;
nrtd> ePh;nfhOk;G tPjp>
ehuk;ky.

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nf];Ngt khtl;l ePjpkd;wk;

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;
அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/21236

tpf;fpukNf nlhd;
fNuhyp];

T/21299

tpy;gpul; nfndl;
jrehaf;f> ,y.276>
nuk;gps; ghij>
clthz> N`hkhfk

,y;iy

tPug;GypNf aKdh
rnuh[pd[ tPuf;nfhb

,y;iy

nghy;tj;jNf ,Ru
ngNuuh

,y;iy

Rdpy; [ae;j
vnfhlNf> ,y.279>
nuk;gps; ghij>
khfk;d> N`hkhfk

,y;iy

T/21338

T/21343

T/21373

jpfjp:2022.05.09

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 19Mk; ehshFk;
jpyf;fKdp kNdh[h
epye;jp b rpy;th>
,y.38V> tyfk;gh
khtj;ij> nghUgd
ghij> ,uj;kyhid

rw;Fzd; gftjp
,y.38-1/4 ngiuuh
xOq;if>
nfhOk;G - 06

T/5067/20

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

jpfjp:2022.04.06

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/280

tPu#hpa mr;rpy;yhNf
t[pu fPh;j;jp
FzNrfu> ,y.4/3>
mgf`htj;j> kl
ghtpl;l> jNdhtpl;l

tpf;fpukNf nlhd;
rkd; ,e;jpf;f> ,y.17>
gpuhkzfk> gd;dpg;gpl;ba
Nlhdh FKJdp
mNgNrfu> ,y.119/63>
`dpghtj;j> fl;Lthd
ghij> N`hkhfk.
\puhd; ud;ky;
n`l;bN`th> 81/8>
fk;khd ghij> kLtht>
ghJf;f
nghy;tj;jNf my;yJ
Kj;Jje;jphpNf `hPe;jpu>
,y.01> itj;jparhiy
re;jp> i`nyty; tPjp>
N`hkhfk
Njtpfh rkd;khyp
tPurpq;`> ,y.506/6>
gioa ghij>
gd;dpgpl;ba> nfhl;lht

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:2022.04.17

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

[anfhb Muha;r;rpNf
[Ptdp N`kfhe;jp
fUzhuj;d> ,y.4/3>
mgf`htj;j> kl
ghtpl;l> jNdhtpl;l

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

`l;ld; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/762

nghpad; Jiurhkp
jh;kypq;fk;> ,y.27>
Mhpafk> `l;ld;

jpfjp:2022.04.06

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

jh;kypq;fk; eFNy\;>
,y.27> Mhpafk> `l;ld;

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `l;ld; khtl;l ePjpkd;wk;

18–05–2022
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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;

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

அட்டவைண

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

nfhOk;G
khtl;l
ePjpkd;wk;

jpUkjp.khh;ful; Nkhp
fkyh Nyhud;];>
,yf;fk; 01>
fhh;ld;]; ];nfy;ld;>
nfhOk;G - 05

DTS/17/22

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

DTS/35/22

kphpak; Y}ap];
tpd;nrd;l; rhbd;> 26>
fpy;l;/Nghh;l; fpunrd;l;>
nfhOk;G - 07

,y;iy

DTS/53/19

gPl;lh; me;jdpFkhh;
g];bak;gps;is> ghh;f;
nt];l; mghh;l;nkz;l;>
,y.92-5/3> nyhal;];
tPjp> nfhOk;G 05> kw;Wk; If;fpa
,uh[;[pak;> 2st James
park, Croydon, CRO 2
ut> ,q;fpyhe;J

Mk;

DTS/63/22

fjpuNtY mg;ghf;Fl;b
,yq;if Nerd;>
,y.14> thYf;fhuhk
ghij> nfhOk;G - 03

Mk;

nfhOk;G

ntw;wpNty; gps;Ns
DTS/78/2022 uh[Nfhghy; my;yJ
ntj;jNty; gps;is
uh[Nfhghyd; my;yJ
ntl;bNty;gps;is
uh[h uh[Nfhghy;>
,y.805> Nf.rphpy;.
rP.ngNuuh khtj;ij>
nfhOk;G - 15

DTS/79/21

DTS/87/21

DTS/89/22

`py;kp gh&f; my;yJ
nkh`nkl; `dPt;th
`py;kp gh&f;> ,y.205>
,uh[fphpa ghij>
,uh[fphpa
uh[Jiu
khpak;gps;is Nltpl;>
,y.98> Nfhtpy; tPjp>
ehty
fpy;gh;l; gh;dpk;
Guzfk> ,y.09>
`t;nyhf; gpNs];>
nfhOk;G - 05

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

fpwp];Nlhgh; etul;zk;
uh[rpq;f Nyhud;];
,yf;fk; 01> ];nfy;ld;
fhh;ld;]; > nfhOk;G 05>
kw;Wk;
fpuf;Gl;> fpyd;hpbq;>
ngd;hpj;> fk;gphpah CA11
OPL> If;fpa ,uhr;rpak;>
ky;ypif Nkhp jk;igah
,yf;fk 01> ];nfy;ld;
fhh;ld;]; nfhOk;G -05
kw;Wk; ,yf;fk; 4> ypl;yh;
];hPl;> rdpgq;f; jtpd;];y
4109> mT];jpNuypah
rd;Uj; gTy]; vkpyp
gPhp]; njuzpafy> 26>
fpy;l;Nghh;l; fpunrd;l;>
nfhOk;G - 07

Kfk;kJ erPk;>
DTS
00256/2021 ,y.11/5> Nuh];kPl;

Mk;

,y;iy

Mk;

yypjh uh[Nfhghy;
nt.gp.Re;juk;> ,y.805>
Nf.rphpy;.rP.ngNuuh
khtj;ij>
nfhOk;G - 15

eyPt;th `py;kp gh&f;
my;yJ Nehdh
eyPt;th `py;kp gh&f;
(jp.K.mkPh;)> ,y.205>
,uh[fphpa ghij>
,uh[fphpa

1. mNdh[h yyPdp
guzfk cyq;fKt
my;yJ mNdh[h
yypdp guzfk
cyq;fKt

DTS/96/22

DTS/00097/
2022

DTS/00099/
22

102/22

nfhOk;G

DTS/117/22

DTS/118/22

DTS/115/22

Mk;

3. ee;jpdp
fphp\;dpn[ehNth
guzfk jptpnjhlnty
midtUk; ,y.09>
`t;nyhf; gpNs]; >
nfhOk;G - 05
Mk;

E}h; nea;kh xypah
iedh khpf;fhh; jp.K.khf;fd; khpf;fhh;>
,y-7B> ];lhk;Gs;
gpuNjrk;>
nfhOk;G - 03

Mk;

k`hJuNf nrk;rd;
FzNrfu> ,y.5>
nka;l;nyd;l; f;nurd;l;>
nfhOk;G - 07

rd;N[ Nkay;
Nrdhehaf;f> ,y:32>
kpyhfphpa khtj;ij>
nfhOk;G - 04

,y;iy

Mk;

ghj;jpkh nf\pkh
tpy;fhrpk; - jp.K.nea;dh
khpf;fhh; - ,y.17>
];lhk;Gs; gpuNjrk;>
nfhOk;G - 03

Mk;

,y;iy

,y;NyngUk
Muhr;rpNf gj;kh
cdtJdh vd;Wk;
miof;fg;gLk;
,y;NyngUk
Muhr;rpNf gj;k
ngNuuh vd;Wk;
miof;fg;gLk;
,y;NyngUk
Muhr;rpNf gj;k
ngNuuh vd;Wk;
miof;fg;gLfpd;whh;.
,y.85> nfh`y;tpy
tPjp> fsdp

,y;iy

,khKj;jPd; ,khk;
\hjpf;> ,y.81> f[gh
gpNs];> fpUygd>
nfhOk;G - 06

cd tLd N`tNf
nlhd; gj;krpwp vd;Wk;
miof;fg;gLk; cdtLd
N`tNf nlhd; gj;krpwp
vd;Wk; miof;fg;gLfpwhh;>
,y.85> nfh`y;tpy tPjp>
fsdp

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

/gh;tPd; erPk;> ,y.11/5>
Nuh];kPl; gpNs];>
nfhOk;G - 07

TS/1411

Mk;

FRk; vuq;f tpN[jpyf;f>
,y.61> mnyf;\hd;uh
gpNs];> nfhOk;G - 07

th;zFy#hpa
tpf;lh; vk;kDNty;
ngh;zhz;Nlh
,y.18/3> ngNuuh
mntd;A> ePh;nfhOk;G

T/1479

DTS/401/21 Re;jNu];thp kfh

bAENf yrpf;f ue;jpf;f
uh[gf;\> ,y.36/4> 6
Mk; xOq;if> ehty
ghij> ENfnfhil

,y;iy

,y:201> Nkw;F 70tJ
njU> Apt:29E>
epa+Nahh;f;> NY10023
If;fpa mnkhpf;fhit
tjptplkhff; nfhz;l
<];thp kfhNjthtpd;
Kiwahf epakpf;fg;gl;l
tof;fwpQh; N[rp
ml;itrhp Nrtpr];
(gpiwNtl;) ypkpl;ll;>
,y:371> R.A bnky;
khtj;j> nfhOk;G
- 03 Tk; tp[auh[;
Mde;jFkhh; kfhNjth>
,y.10> ];ifiul; Nuhl;>
f;hPd;tpr;> CT 06831>
If;fpa mnkhpf;fh
ypyhdp nydNuhy;>
,y.05> ngNj[P tPjp>
nfhOk;G -05

Njth (kiwe;j)
,y:01> mUzhr;ryk;
mntdpa+> nfhOk;G
-07> ,yq;if
[dehaf FbauR

Mk;

nydNuhy;> ,y.05>
nghNj[P tPjp>
nfhOk;G -05

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

th;zFy#hpa
k`hkhy Muha;r;rpNf
Ngh;rp vhpf;tpky;
ngNuuh> ,y.300/01V>
ehaf;f tPjp>
fl;Lehaf;f

,y;iy

[atPuNf Nkhp
khh;fpul; ngh;zhz;Nlh>
,y.300/01V> ehaf;f tPjp>
fl;Lehaf;f

T/1483

nky;yt Muha;r;rpNf
nlhd; ny\hd;
,e;jpu[pj;> ,y.224>
gl;lfk tlf;F>
[h - vy

,y;iy

nghd;tPu Muha;r;rpNf
\uhe;jp epuh\h>
,y.224> gl;lfk tlf;F>
[h - vy

TS/1491

Kj;JieNjyhNf
\hk;kp gphpa\he;j
ngh;zhz;Nlh my;yJ
Kj;JieNjyhNf
\pahkp
gphpa\he;j
ngh;zhz;Nlh>
,y.460/V/1>
nrg];bad; ngNuuh
khtj;ij> Jnly;y>
[h-vy
ky;ienjyhNf
vl;th;l; nrg];bad;
ngh;zhz;Nlh my;yJ
ky;ienjyhNf
ml;Nth;l; nrg];bad;
ngh;zhz;Nlh> mg;ruh>
,y.626/32> nfhOk;G
tPjp> ,uz;lhk; Fuz>
ePh;nfhOk;G
nkh`nkl; ryp
nkh`nkl; erPk;>
,y.647/07> ePh;nfhOk;G
tPjp> khNghy>
tj;jis

,y;iy

rpq;fhuNf ,e;jpuhzp
rpy;th> ,y.460/V/1>
nrg];bad; ngNuuh
khtj;ij> Jnly;y>
[h-vy

,y;iy

mkNuhrNf khh;fhPl;lh
N[l;&l; ngh;zhz;Nlh
mg;ruh> ,y.626/32>
nfhOk;G tPjp> ,uz;lhk;
Fuz> ePh;nfhOk;G

,y;iy

,g;uh`Pk; E}Us;
`pdhah> ,y.29> Mrphp
khtj;ij> fSNghtpy

T/1535/22

Kj;JthbNf uzpy;
Ruq;f ngh;zhz;Nlh>
,y.43> fl;Ltgpl;ba
njw;F> ePh;nfhOk;G

,y;iy

Kj;JthbNf n\y;ud;
vhpf;\he;j rpwp
ngh;zhz;Nlh> ,y.43>
fl;Ltgpl;ba njw;F>
ePh;nfhOk;G

T/1539/22

mg;Jy; rkJ
nkh`nkl; ngsnrh>
,y.96> ml;iet;];
tPjp> nghpaKy;y>
ePh;nfhOk;G

,y;iy

gyhq;nfhl mr;rhhpNf
rq;fPthzp kJkhyp>
,y.116> gioa rpyhg
tPjp> ePh;nfhOk;G

T/1543/22

nkh`nkl; n\
hPt; Fuhj;Jy; mapd;
my;yJ nkh`k;kJ
\hPt; Fuj;Jy; mapd;
my;yJ nkh`k;nkl;
\hPt; Fuj;Jy; mapd;>
,y.17> [auj;d
ghij> ePh;nfhOk;G
FuzNf N[hrg;
netpy; ngNuuh>
,y.84> Gdpj NuhF];
khtj;ij> njyJu>
[h-vy

,y;iy

K`k;kJ [t;th;
K`k;kJ hPrh my;yJ
Kn`hk;kJ [t;th
K`k;kJ hPrh> ,y.17>
[auj;d ghij>
ePh;nfhOk;G

,y;iy

nkjnfhlNf [Pl;
Nkh`d; yhy; ngNuuh>
,y.42V> njyJu> [h-vy

RNud; Njhk]; mNg#hpa>
,y.8> U`{Dfy
khtj;ij> nfhOk;G - 08

,y;iy

199/V> uh[fphpa ghij>
uh[fphpa

T/1511

TS/1527/21
DTS/00434/21 nkh`kl;
ja;a+g; m`kl;
mf;uk;> ,y.99/1>
nfg;gl;bnghy
khtj;ij>
nfhnyhd;dht
DTS/00439/21 Kdprhkp Rg;ukzpak;>
,y.414/C> Nfhdty>
fsdp

jpfjp:2022.05.09

,y;iy

ghj;jpkh [{khdh gJ}
h;jPd;> ,y.99/1>
nfg;gl;bnghy khtj;ij>
nfhnyhd;dht

,y;iy

khhpKj;J nja;thid/
khhpKj;J Njthdp
,y.1C/S03/07> rpagj;
nrtd> njkl;lnfhl>
nfhOk;G - 09

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 21Mk; ehshFk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

khtl;l
ePjpkd;wk;
Etnuypah

Gj;jpf rkpe;j>
n`l;bnfju>
,y.22> etflnjhu>
Gry;yhit

T/137/22

T-138

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

RNga;jh ck;kh
fhjh; nkh`pjPd;
mg;jPd;> ,y.33>
Nyb N`hl;ld; tPjp>
Etnuypah

jpfjp:2022.04.25

,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

TS/1551

Nkhpad; RNu\pdp
mkuNrfu> ,y.18/3>
ngNuuh gpuNjrk;>
FlhghLt> ePh;nfhOk;G

mj;jehaf;f
nkhnfhl;lhyyhNf
Jrhuh epy;kpdp
mj;jehaf;f>
Kfhikahsh; tpLjp>
,yq;if tq;fp>
Etnuypah.

TS/1555

,y;iy

jprhehaf;fNf Nlhdh
\hkpyh Utzp> ,y.11>
ntynkj ghij>
F];ty> ,uj;njhYfk

nkh`kl; \pahl;
nkh`kl; gU];> ,y.33>
Nyb N`hl;ld; Nthf;>
Etnuypah

FWghgpyNf `puhd;
ngh;zhz;Nlh>
,y.135/1> =
tpf;fpuk ,uh[rpq;`
ghij> 4Mk; Fuz>
ePh;nfhOk;G

TS/1559

njhk;kNf [{l;
ge;Jy ngh;zhz;Nlh>
,y.317/2>
typfk;gpl;ba> [h-vy

,y;iy

Y}y;nghy N`thahyNf
NuZfh ky;fhe;jp
Fzrpq;` ngh;zhz;Nlh>
,y.317/2> typfk;gpl;ba>
[h-vy

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
jpfjp:2022.08.04

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

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

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 18Mk; ehshFk;

ml;ltiz

ml;ltiz

epuy; II

epuy; III

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/274

mg;G`d;djp
nfhl;lN`tNf
my;yJ mg;G`d;djp
njhl;lN`tNf
cghyp rpy;th>
,y. 4/9>
muypa caz>
nfh];fe;jts>
af;fy

nkh`kl; Kghuf;
nkh`kl; r[;[hj;>

Nrghypfh byhdp
gPhp]; FzNrfu>
,y.67B> fpnufhp tPjp>
nfhOk;G - 07

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

Mk;

DTS/00396/ bAENf Mde;j
uh[gf;\>
21

N`th [hrpq;Nf yhy;
gphpae;j> ,y.224> tpfhu
tPjp> nfhOk;G - 10

,y.03> Fzuj;d gpNs];>
ghh;f; tPjp> nfhOk;G - 05

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

mNg#hpa> ,y.906/4> nyahl;]; tPjp>
nfhOk;G - 05

epuy; I

nkh`k;kJ
ci]d; ,khk;Bd;>
,y.81> f[gh
gpNs];> fpUygd>
nfhOk;G - 06

jpfjp:2022.05.09

DTS/394/21 khpad; jphP];

2. Jrpj rQ;[Pt guzfk

kh;yp Vyp]; g;uhd;r];
kPhpak; Nrdhehaf;f
my;yJ kh;yp Vyp];
gpuhd;rp]; kPhpak;
Nrdhehaf;f> ,y:32>
kpyhfphpa khtj;ij>
nfhOk;G - 04

ep\he;jp kq;fypf;fh
uj;ehaf;f> ,y.224>
tpfhu tPjp>
nfhOk;G - 10
nkh`kl;
nkh`pDjPd;
uh[hg;jPd;

1. mNdh[h yyPdp
guzfk cyq;fKt
my;yJ mNdh[h
yypdp guzfk
cyq;fKt

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

tpN[jpyf;f> ,y.61>
mnyf;\hd;uh gpNs];>
nfhOk;G - 07

trpfud; uh[Jiu>
,y.98> Nfhtpy; tPjp>
ehty

3. ee;jpdp
fphp\;dpn[ehNth
guzfk jptpnjhlnty
midtUk; ,y.09>
`t;nyhf; gpNs]; >
nfhOk;G - 05

DTS/90/22

DTS/392/21 jk;kpf;f uQ;rdp

DTS/427/21 N[k;]; n`d;wp
,y;iy

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

gpNs];> nfhOk;G - 07

mkpngy; Nuh`pzp
R\Pyh g];bak;gps;is
my;yJ R\Pyh mkpngy;
Nuh`pzp g];bak;gps;is
my;yJ jpUkz
rhd;wpjopy; mkhngy;
Nuh`pzp
R\Pyh re;jpuul;z.
far ghh;f; nt];l;
mg;ghh;l;nkz;l;>
,y.92-5/3> nyhal;]; tPjp>
nfhOk;G - 05>
MWKfk; rpwP];fe;juh[h>
,y.14> thYf;fhuhk
ghij> nfhOk;G - 03

2. Jrpj rQ;[Pt guzfk

fphp\;dp jptpnjhlnty
guzfk; my;yJ
fphp\;dp itNuhb
nkdpNf guzfk
my;yJ fphp\;dp
itNuhb nkdpNf
gudfk (Kd;dh;
jptpnjhl;lnty)
,y.9> `t;nyhf;
gpNs];> nfhOk;G - 05

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

jpfjp: 26.04.2022

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

FUg;g mg;G`hkpyhNf
ee;jdp RtHzyjh
,y. 4/9> muypa caz>
nfh];fe;jts> af;fy

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

TS/1549/22 fhHypNy me;Njhdp
ngQ;Qkpd;> ,y. 6/05>

T/1561

Fnuhf;Nld; khtj;ij>
N`f;fpj;j> tj;jis.
N`thfk KjypNf
nlhd; irkd;
mg;G`hkp 67> fHjpdhy; FNu khtj;ij>
n`e;jis> tj;jis.

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

,y;iy

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

rQ;NQ me;Njhdp
ngQ;Qkpd;> ,y. 6/05>
Fnuhf;Nld; khtj;ij>
N`f;fpj;j> tj;jis.
N`thfk KjypNf
Nlhdh mkpy.
mnyf;\pah epHkdp>
85> fHjpdhy; FNu
khtj;ij> n`e;jis>
tj;jis.

jpfjp: 05.05.2022 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

tuf;fhnghy khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 25Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 20Mk; ehshFk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/890

Nth;zd; ntjrpq;`

T/909

ky;yt Muhr;rpNf
yypfh Iuhq;fdp>
,y.309/1> RjPu thrh>
gj;Njnfhl> gz;lhufk

,y;iy

tPu`d;dbNf ikf;fy;
N[k;]; `h;\h
ngh;zhz;Nlh

,y;iy

T/912

jpfjp:2022.04.05

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

அட்டவைண
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

ehspdp ky;ypfh
ntjrpq;`> ,y.41/12>
NghjpUf;fhuhk ghij>
ey;Y}Ut> ghze;Jiw

T/17/2021

vjphpKdpNf Mde;j
tpy;gl; j nrha;rh
my;yJ tpy;gl;
Mde;j nrha;rh>
fy;tytj;j>
Njhyq;fKt>
tuf;fhnghy

fGNf lhzp gj;krphp>
,y.309/1> RjPu thrh>
gj;Njnfhl> gz;lhufk

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

1. tpy;Nyhu
Muha;r;rpyhNf fahe;j
gphpaq;f ngNuuh>
B.232/02/V> ,y.03>
tj;j ghij> gy;yghd>
fypfKt efuk;
2. tpy;Nyhu
Muha;r;rpyhNf tprh\
hfh kNdhhp ngNuuh>
B.232/02/V> ,y.03>
tj;j ghij> gy;yghd>
fypfKt efuk;

Muha;r;rpyhNf R[hdp
epyf;\p ngNuuh kidtp

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

jpfjp:2022.04.18

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; tuf;fhnghy khtl;l ePjpkd;wk;
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l
ePjpkd;wj;jpy; Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;
,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.
xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

mtp];]htis khtl;l ePjpkd;wk;

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 19Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;

ml;ltiz

ml;ltiz

அட்டவைண

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

T/7921

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

tpf;fpukrpq;`
Muha;r;rpNf
nlhd; rkuNrd
tpf;fpukrpq;`> ,y.
33/1> ky;fLtht
Rw;Wtl;l ghij>
FUehfy;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

tpf;fpukrpq;`
Muha;r;rpNf nlhd; tre;j
FkhH tpf;fpukrpq;`
,y. 4/682> njq;F rig
tPjp> ntF`ure;jp> FUehfy;.

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

RGur;rp fq;fhdkyhNf
Nlhdp Rjj; Gj;jpf
mkurpq;f rpJkpd
,y. 578/68 Gtf;gpba>
mtp];]htis.

T/1466/22

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

udJq;f Kjpad;NryhNf
`rpjh kJ\hdp
uzJq;f nghJgpl;ba>
nkjfk> jgnjdpa.

T/1404/21

jhg;Gthhp Rgj;uh
la]; my;yJ
jhg;Gththhp Rgj;uh
la];> ,y.106> Nyf;
ghij> nghuy];fKt

T/1421/21

jpfjp: 05.05.2022 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtp];]htis khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

mkh;Jq;f
mr;rpkLkhNf
Nlhdh epy;kpdp
re;jpahq;fdp Fkhhp>
,y.24/5V> 2Mk;
xOq;if> fltj;j
ghij> fSNghtpy>
nj`ptis

Mk;

n`l;btj;j Muha;r;rpNf
mkpjrphp Fzjpyf;f>
,y.24/5V> 2Mk;
xOq;if> fltj;j ghij>
fSNghtpy> nj`ptis

T/1449/21

g+nfhl fq;fhdk;Nf
njhd; n`d;wp.
,y.162/2> r;nld;yp
jpyfuj;d khtj;ij>
ENfnfhil

,y;iy

gpypg; n`d;djpNf
R[PrhkyP> ,y.162/2>
r;nld;yp jpyfuj;d
khtj;ij> ENfnfhil

T/1491/21

[fj;Fkhu Cuhy
fkNf> ,y.19>
Gifapuj epiya
mntd;A> ENfnfhl

,y;iy

b`hdp b nrha;rh
[ajpyfNf> ,y.12> [a
khtj;ij> gq;fshtj;j>
nfhl;lht

T/1509/21

Njhk]; Nyhud;];
,y.17/6B> 1Mk;
xOq;if> Nyf; ghij>
nghuy];fKt

,y;iy

fue;jhu nyhhPd; J\;ae;jp
N[hh;[;> ,y.17/6B> 1Mk;
xOq;if> Nyf; ghij>
nghuy];fKt

T/1510/21

[pd; Ind\;
&grpq;`> ,y.44/1>
kphp`hd ghij>
ENfnfhil

,y;iy

Lypg; mdpy; &grpq;`>
,y.97/B> khNghly

T/1527/21

Njhd Nkhp
gKDrpq;f> ,y.10>
= Nrhuj khtj;ij>
fq;nfhltpy>
ENfnfhl

,y;iy

yypj; gpNuk Fkhu
tpN[th;jd> ,y.10>
= Nrhuj khtj;ij>
fq;nfhltpy> ENfnfhl

T/1535/22

nu[pNdhy;l; fpdhud;];
cjnfMuhr;rp>
,y.105> Jl;LnfKD
tPjp> ghkq;fl>
nj`ptis

,y;iy

=kjp ,e;judp
njhlbahth> ,y:
105/1> Jl;LnfKD tPjp>
ghkq;fl> nj`ptis

T/1538/22

tpky; FzNrfu
gyfy;y

Mk;

tUz yypj;Nj\h
gyfy;y> ,y.545/6>
KJq;nfhl;Lttj;j>
tpN[uhkre;jp>
fq;nfhltpy> ENfnfhl

T/1566/22

ky;`hkpAila
gpaNrd> ,y.122>
khjpnty tPjp>
cl`hKy;y>
ENfnfhil

,y;iy

N`uj; Kjpahd;nryhNf
[adp fydFkhhp
jpyfuj;d> ,y.122>
khjpnty ghij>
cl`Ky;y> ENfnfhl

T/1578

gpyd tpjhd
Muha;r;rpNf ,e;jpf;f
ep\he;j> ,y.54>
Njthy ghij>
ghnfhl> ENfnfhl

,y;iy

fnyl;lghNf jk;kpf;f
\puQ;rdp> ngNuuh
my;yJ fhnyl;lghNf
jk;kpf;f \puQ;rdp
ngNuuh> ,y.54>
Njthy ghij> ghnfhl>
ENfnfhl

T/1580/22

jpUkjp mEyh
khndy; j`ehaf;f>
,y.09> tpN[uhk
xOq;if> =
Njthde;j ghij>
ehtpd;d> k`ufk

Mk;

rQ;rPt tj;ryh Rjh;\d
j`hehaf;f> ,y.09>
tpN[uhk xOq;if>
= Njthde;j ghij>
ehtpd;d> k`ufk

T/1587/22

fy;ahzp gpNukhtjp
nrduj; ahg;gh>
,y.100/20V>
epf;nfhy]; khtj;ij>
nuk;gps; ghij>
k`ufk

,y;iy

RNdj;uh gpNukhtjp
uj;ehaf;f (jp.K.nrduj;
ahg;gh) ,y.413/10>
nuk;gps; gpuNjrk;>
ngg;gpypahd>
nghuy];fKt

T/1589/22

`pe;jnghj;njdp
K`he;jpuk;yhNf
fUzhtjp my;yJ
FRk; Rfj;rphp>
,y.75> khjpnty
ghij> vk;Gy;njdpa>
ENfnfhl

Mk;

tpN[#hpa
Kjpad;nryhNf Ruq;f
rq;fPj; tpN[#hpa>
,y.75> khjpnty ghij>
vk;Gy;njdpa> ENfnfhl

T/1594/22

Nlhd J\;ae;jp
,Ndhf;fh fg;Gfk>
,y.51/1> R[hjh
khtj;ij> fSNghtpy>
nj`ptis

,y;iy

nkhpf;dNf ge;J[Pt
Utq;f ngNuuh> ,y.51/1>
R[hjh khtj;ij>
fSNghtpy> nj`ptis

T/1598/22

mutpe;j j rpy;th
tPu#hpa> ,y.17/5>
tp[agh khtj;ij>
ehty> ENfnfhl

,y;iy

gpAkp gphpaq;fh tPu#hpa>
,y.17/5> tp[agh
khtj;ij> ehty>
ENfnfhl

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:26.4.2022

njy;njdpa khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 24Mk; ehshFk;

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;

ml;ltiz

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 20Mk; ehshFk;

ml;ltiz
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

mj;jhTjNf nlhd;
uQ;rpj; tPurphp

T/2372

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

Mj;jhTjNf nlhd; fAd;
vue;j Mj;jhTjNf>
,y. 29> kpy;ytpl;ba>
FUtpw;w.

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/17/22

gLtdNf FKj;jpdp
tre;jh Fzuj;d
klNktj;j>
njhuypaj;j njw;F>
nkjk`Dtu

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

rpuhdp re;jpah FzNrfu
,y. 33/3/
A> fy;kLttj;j>
Fz;lrhiy.

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; njy;njdpa khtl;l ePjpkd;wk;

jpfjp:

jpfjp:12.05.2022 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L [{iy khjk; 20Mk; ehshFk;.

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 21Mk; ehshFk;

ml;ltiz
epuy; I

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

DTS/389/21 ty;Kdp NjtNf
gpNukjhr> ,y.71/1>
kphp];tj;j xOq;if>
Ngypanfhl

,y;iy

,y.114/V> fe;jts>
fl;lhd

nry;tnjhNu md;dhNkhp>
,y.71/1> kphp];tj;j

,y;iy

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

uh[gf;\ JN\f;F ek;gp
tp[ae;j rhe;jdp j
rpy;th
,y. 199/5> ntyptj;j>
fhyp.

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

ntjKdp epynkyhNf
ly;rp> ,y.114/V> fe;jts>

kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;

,y;iy

n`l;bahJu Rdpy;
nkf;rpk]; mndd;];yp
ngh;zhz;Nlh> ,y.231/7>
ePh;nfhOk;G tPjp>
tj;jis

md;undw; nghd;Nrfh>
,y.231/7> ePh;nfhOk;G
tPjp> tj;jis
th;zFy#hpa Nkhp
gphpd;rp tpw;wpy;lh

,y;iy

ngh;zhd;Nlh> ,y.199>
yad; rpl;b rPJt

vuj;eNf jahuj;d>
,y.199> yad; rpl;b rPJt

ml;ltiz
epuy; I

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/02/2022

ruj; Mde;j
Kdrpq;f

jpfjp: 28.04.2022

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

aryhy; Kzrpq;f
,y. 8/2> 3tJ
xOq;if> nrj;rphp
cad> ehnfhil>
njhlq;nfhl

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;

Etd; nfYk; Vuj;d>
,y.199> yad; rpl;b rPJt

ypad Muha;r;rpNf
Nlhdh [hpd;
Fztjp my;yJ
ypad Muha;r;rpNf
Nlhdh [hpd; Fztjp
mf;d];> ,y.443>
k`htj;j> gKDfk

Mk;

`Ld;GuNf yf;];kd;
tPuuj;d ngh;zhz;Nlh>

,y;iy

,y.376/5> kUjhd
ghij> jYnghj;j>
ePh;nfhOk;G

jpfjp:2022.04.08

uj;fk gpd;dJtNf
Gz;auj;d
Mupatd;\

,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?

epuy; IV

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ud;cO th;zh
md;undw; nghd;Nrfh
my;yJ ud;TO th;zh

T/1560/22

T/679

fl;lhd

ud;EO md;undw;
nghd;Nrfh my;yJ

TS/1544

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

jpfjp: 03.05.2022

tpd;rd; ngNuuh>

T/1542/22

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; III

xOq;if> Ngypanfhl

TS/1488/21 ky;yt je;jphpNf

T/1508

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; II

ypad Muha;r;rpNf nlhd;

mf;fiug;gw;W khtl;l ePjpkd;wk;

uzpy; Rre;j> ,y.95/4/3>
,uhk rq;th;jd
khtj;ij> Nghgpl;ba>
gKDfk

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 30Mk; ehshFk;

`Ld;GuNf U[pu [Pte;jp
tPuuj;d>
,y.265/V> nlh];jutj;j>
jpk;gphpf];fl;Lt ghij>
jYnghj;j> ePh;nfhOk;G

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

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy
DCA/T/16/2021 Kfk;kJ Mg;jPd; rpj;jp
E}Wy; [d; vd;Dk;
rpj;jp E}Wy; [d; fyPy;
,y.132> jhUy; [d;
mwgpf; fy;Y}hp tPjp>
mf;fiug;gw;W - 05

jpfjp:2022.04.20

kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 29Mk; ehshFk;.

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

fyPy; [Dy; mW}[h
,y.132> 'jhUy; [d;||
mwgpf; fy;Y}hp tPjp>
mf;fiug;gw;W - 05

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mf;fiug;gW;W khtl;l ePjpkd;wk;

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 27Mk; ehshFk;

ml;ltiz
epuy; I

epuy; II

khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/03/2021

fd;dq;fu NjhusyhNf gpNukhtjp
alnjhytj;j>
fltf;f

jpfjp: 2022.04.25

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh?
Mk;

அட்டவைண

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

mk;gyq;nfhlNf
RNkj rQ;rPt x];fh j
rpy;th alnjhytj;j>
fltf;f

kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 20Mk; ehshFk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

T/345

,uj;ehaf;f
Kjpad;NryhNf Rdpy;
,uj;ehaf;f

jpfjp:2022.04.27

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

hP v];/567

ruj; jh;k =
fSMur;rp> gynghy;
nfhuLt> `pj;jba>
khj;jiw

jpfjp:2022.04.28

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

thry je;jphpNf mNdh[h
[arpq;`> ,y.59>
'gphpk;Nwh];" nfh];tj;j

ENfnfhl
utPe;jpu KdPe;jpujhr>
khtl;l ePjp ,y.15/3> vjpnfhl
kd;wk; ,y: tPjp> ENfnfhl

T/1599/22
jpfjp:2022.04.07

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 28Mk; ehshFk;

ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

அட்டவைண
epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

ctpdp mkh fSMur;rp>
gynghy; nfhuLt> 85V1>
`pj;jba kj;jp> khj;jiw

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

DTS/02/22

nghypj;f;yahh; yp];f;
73/4> njhlk;ty
xOq;if> fz;b

jpfjp:2022.04.22

,Wjp
rk;gpfh ky;fhe;jp
tpUg;ghtzk; KdPe;jpujhr> ,y.15/3>
xd;Wkpy;iy vjpnfhl tPjp> ENfnfhl

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khutpy khtl;l ePjpkd;wk;

அட்டவைண
epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

jhg;Gththhp FKJ la];
my;yJ jhg;Gthhp FKJ
la];> ,y.106> Nyf;
ghij> nghuy];fKt

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
Mk;

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

N[k;]; nuhgl; fhh;ld;
g;Nyl; 51> vkuy;l;
f;nur;Rl;gp];f; nur;d;l;
gp];n`fpf; ntz;ly;
K7975 njw;F Mgphpf;fh

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

epuy; I
khtl;l
ePjpkd;w
gjpT ,y.

epuy; II
,we;jthpd; ngaUk;
KfthpAk;

mf;Fu];Nr
fuhe;Jnfhl
khtl;l
fq;fhdk;Nf
ePjpkd;wk;>
ehtyg;gpl;b rkd;Fkhu ngNuuh
rkd; ];Nlhh;];>
Flhxa> yGnfNy

T/38/21

jpfjp:2022.04.08

epuy; III
,we;jth;
tpUg;ghtzk;
tpl;Lr;
nrd;whuh
,y;iy

epuy; IV
tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk;
KfthpAk;

re;jpah NrdhdP fkNf
rkd; ];Nlhh;]; FlhXa>
yGnfNy

kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk;
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tpNrl ml;Nlhh;zp mjpfhu gj;jpuj;ij
,uj;Jr; nra;jy;

rfyUk; mwpe;J nfhs;Sk; nghUl;L> nfhOk;G-10> ,y. 87/4, 2tJ
khspfhfe;j tPjpapy; trpf;Fk; ek;Kdp fq;fhdk;Nf rkpj tpuh[;
(NIC ,y. 810991615V) Mfpa ehd;> nehj;jhhp]; nry;tp G\;gh B.
ff;nfhl Mur;rp mth;fshy; tiuthf;fg;gl;l 105> Mde;j khtj;ij>
nfhOk;G-10 vDk; ,lj;jpy; rhd;WgLj;jpa kw;Wk; 2015-08-07Mk; jpfjp
gjpthsh; ehafk; jpizf;fsj;jpd; Nky; khfhz mYtyfj;jpy;
2559Mk; ,yf;fk;> 59Mk; ,yf;f NghypNah kw;Wk; 07Mk; ,yf;f
njhFjpapy; gjpT nra;ag;gl;lJk;> ek;Kdp fq;fhdk;Nf ky;fh Ruq;fp
(NIC ,y. 896681818V) vDk; kw;Wk; ,y. 87/4, 2tJ khspfhfe;j
tPjp> nfhOk;G -10 vd;gtUf;F toq;fg;gl;l ml;Nlhh;zp mjpfhuj;ij
,j;jhy; 2022-05-04Mk; jpfjp Kjy; mKYf;F tUk; tifapy;
,uj;Jr; nra;Js;sjhfTk;> ,jd; gpd; vdJ ml;Nlhh;zp mjpfhuj;jpd;
rhh;ghf mtuhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU nraw;ghl;bw;Fk; ehd;
nghWg;ghspay;y.
ek;Kdp fq;fhdk;Nf rkpj tpuh[;
2022 Nk 04.

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij
,uj;Jr; nra;jy;
rphpy;
khtj;ij>
k`t];fLt>
t];fLt
jw;nghOJ
Via Marcantonio Ducco, 422123,
Brescia, Italy ,y; trpf;Fk; RtHzh NuZfh j
rpy;th Kdrpq;` Mfpa ehd;> fSj;Jiw
gpurpj;j nehj;jhhpR jpU. gpajh] N`thyq;fhu
vd;gthpd; 1473 ,yf;f mw;NwhHzp mjpfhug;
gj;jpuj;jpd; %yk;> ,yf;fk; 105> rphpy; khtj;ij>
k`t];fLt. t];fLt ,y; trpf;Fk; gpurhd;j
j rpy;th Kdrpq;` vd;gtUf;F toq;fg;gl;l
mw;Nwhzp jj;JtkhdJ> ,j;jhy; ,uj;Jr;
nra;ag;gLtJld;> ,jd; gpd;dH vd; rhHgpy;
mtH Nkw;nfhs;Sk; vt;tpj eltbf;iffspw;Fk;
ehd;
nghWg;Gjhhpay;y
vdTk;
,yq;if
rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk; mjd; nghJ
kf;fspw;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

mw;NwhzpjhuH

2018 ,yf;fk; 05 Njrpa xslj xOq;FgLj;jy;
mjpfhu rig rl;lj;jpd; 131MtJ gphptpd; gpufhuk;
Nkw;nfhs;sg;gLk; mwptpj;jy;
,yq;if kf;fsplk; kd;dpg;Gf; Nfhuy;
fLtis ePjthd; ePjpkd;wj;jpy;
tof;F ,y. 49896 ,d; fPo; njhFf;fg;gl;l
Njrpa xslj xOq;FgLj;jy; mjpfhu rigapy; gjpT nra;ahky; kw;Wk;
mjpfhu rigapd; mDkjpg; gj;jpunkhd;iw ngw;Wf;nfhs;shJ kUj;Jt
cgfuzq;fis ,wf;Fkjp nra;jy;.
mjpfhu rigapd; gjpT nra;ahJ mj;Jld; rl;l tpNuhjkhf my;yJ
kiwKfkhf nfhz;L tug;gl;l kUj;Jt cgfuzq;fis fsQ;rpag;gLj;jy;
Nghd;w ,U Fw;wr;rhl;LfSf;F 2022.04.08k; jpfjp nfsut fLtis
ePjpthd; Kd;dpiyapy; Fw;wj;ij xg;Gf;nfhz;ljhy; mjw;fhf vkJ
fk;gdpf;F ePjpthdpdhy; &. 200>000/- jz;lj; njhifiar; nrYj;Jtjw;F
fl;lis gpwg;gpf;fg;gl;Ls;sjhfTk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.
,t;thwhd jtWfs; vkJ fk;gdpapdhy; kPz;Lk; ,lk; ngwkhl;lhJ vd
,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;tJld; Nkw;nfhz;l Fw;wr;rhl;L rk;ge;jkhf
,yq;if tho; rfy kf;fsplKk; kd;dpg;Gf; NfhUfpd;Nwd;.

Nf.[P. fkyh jp]hehaf;f>
gzpg;ghsH>
FNshgy; yq;fh nkb ,k;NghHl;]; (gpiutl;) ypkpl;ll;
,yf;fk;> 966F> gd;dpgpl;ba tPjp> ngytj;j> gj;juKy;y.
njh.Ng. ,yf;fk; : 011-7604205

2022/04/27Mk; jpfjp khjhe;j thlif mbg;gilf;F mika
(03) fhh; tz;bfs; kw;Wk; 05 thd;fis ngw;Wf; nfhs;tjw;F
tpiykDf;fis NfhUtjw;fhf Nkw;nfhs;sg;gl;l tpiykDf;fis
nghWg;Ngw;Fk; jpfjpia ePbj;jy;.

khjhe;j thlif mbg;gilapy; (03) fhh; tz;bfs; kw;Wk;
05 thd;fisg; ngw;Wf; nfhs;sy;.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
kUj;Jt cgfuzq;fisf; nfhs;tdT
nra;tjw;fhd tpiykDf;fs; Nfhuy; mwptpj;jy;

Rfhjhuk;> RNjr kUj;Jtk;> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij
kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nritfs; mikr;R

Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;
gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh;
mYtyfk; - khj;jis
Nkw;gbj; jiyg;gpy; 2022-04-27Mk; jpfjpa gj;jphpifapy;
gpuRhpf;fg;gl;l tpiyf;Nfhuy; miog;gpy; 2022-05-18Mk; jpfjp
jpwf;fg;gLtjw;fpUe;jpUe;jhYk;> ehl;by; epyTk; mrhjhuz
#o;epiy fhuzkhf md;iwa jpdk; ,uj;Jr; nra;ag;gl;L>
kPz;Lk; tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-25Mk; jpfjp
,lk;ngWk; vd;gJld;> tpiykDf;fs; 2022-06-01Mk; jpfjp
K.g. 10.00 kzpfF
; jpwg;gjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd
vd jaTld; mwptpf;fg;gLfpd;wnjd;gJld;> ,J njhlh;gpy;
cq;fSf;F Vw;gLk; mnrsfhpaj;jpw;F tUj;jj;ijj; njhptpj;Jf;
nfhs;fpd;wJ.
jiyth;> ngWiff; FO>
gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh;
mYtyfk;> khj;jis.

tof;fwpQupd; mjpfhuj;ij uj;J nra;jy;
ehd;> vz;. 1176> Rl;ld; Nfhu;l;> X\
hth> xd;lhupNah> L1H8C7> fdlhtpd;
uq;fhdp
rhjpgpfh
rhz;bahNfh>
mNdh\hd; m`q;fhkh 2020 etk;gu;
30 Njjpapl;l rpwg;G tof;fwpQuhy;
rhd; w spf; f g; g l; l ij
,yq; i fapy;
cs; s
nghJ
kf; f Sf; F k;
murhq; f j; j pw; F k;
,jd;
%yk;
njuptpf;fpNwd;. 241/1> jytj;Jnfhl
tPjp> N`hfe;ju njw;F> N`hfe;ju
vd;w Kftupapy; cs;s njhl;lhtj;Nj
nlhd; kDty; gpurhj; b rpy;th f;F
toq;fg;gl;l
nlhuhz;Nlh
nghJ
kf;fs; 2022 Mk; Mz;L Vg;uy; 30
Mk; Njjp Kjy; uj;J nra;ag;gl;L>
uj;J nra;ag;gl;Ls;sdu;.
Njjp: 2022 ,d; ,e;j ehspy;
uq;fhdp rhjpgpfh rhz;bahNfh

,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhh;j;Jjy;fisg; Gydha;T
nra;Ak; Mizf;FOtpd; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy;
khjhe;j thlif mbg;gilapy; (03) fhh; tz;bfs; kw;Wk; (05)
thd;fs; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf Nkw;nfhs;sg;gLk; miog;gpw;F
mika tpiykDf;fs; toq;fg;gl;l jpfjp 2022/05/31 Mk; jpfjp
tiuAk;> tpiykDf;fs; nghWg;Ngw;w ,Wjp jpfjp 2022/06/01 jpfjp
tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ.
jiyth; - ngWiff;FO
,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhh;j;Jjy;fisg; Gydha;T
nra;Ak; Mizf;FO
,yf;fk; 36> kyyNrfu khtj;ij
nfhOk;G - 07
njhiyNgrp - 0112582864> 0112596365 gf;];- 0112058346
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ePu; toq;fy; mikr;R
Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig

tp i yf; N fhuy; mwp t p j ; j y;
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.

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;
(&gh)

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

Njitahd
tpiy kD
gpiz

VAT cl;gl
kjpg;gPl;Lr;
nryT
(&gh)

Njitahd jifik

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; Mtzq;fs;
toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp
kw;Wk;
Neuk;

rptpy; Nfs;tpfs;
01

vk;Gy;njdpa kw;Wk; kphp`hd gk;gp ,y;yq;fspy; cUf;F
Nfl; kw;Wk; njhlh; Ntypia eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y:
GCWR/C/CHAIN LINK FENCE AND STEEL GATE/
EMBULDENIYA AND MIRIHANA/ 2022/08

2,000/+VAT

&gh 22,500/-

fl;bl eph;khzk; kw;Wk; ePh; toq;fy;
kw;Wk; rhf;filj;
Jiwapy;; C9
Kjy; C8 tiuahd juj;jpy; CIDA
gjpT

1.49
kpy;ypad;

02

jq;nfhl;Lt ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F
Clfj;ij toq;Fjy; kw;Wk; gpujpaPL nra;jy;
xg;ge;j ,y:
RSC(NW)/M(O&M)-PUT/C/RH/DAN/2022/09

4,000/+VAT

&gh 22,000/-

fl;bl eph;khzk; kw;Wk; ePh; toq;fy;
kw;Wk; rhf;filj;
Jiwapy;; C7 Kjy;
C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

2.2
kpy;ypad;

tbfl;b

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;.
gpxep (tlNky;) mYtyfk;> NjePttr>
jk;Gs;is tPjp> FUehfy;.
Tele: 037-2221161
Fax : 037-2230086

08/06/2022
K.g. 10.00

08/06/2022
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;njhFjpapy; 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 2022-06-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw;
nfhs;sTk;.
2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 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 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 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
- ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-06-01Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 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 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-06-01Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
2022-04-27Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fglhtPjpapYs;s ePh;j; jhq;fpf; NfhGuj;jpd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs; xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/C/RENOVATION/ G’WEEDIYA/RH/2022-27 ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-05Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

toq;fy; Nfs;tpfs;
03

04

05

06

07

jpTyg;gpl;batpypUe;J kujf`Ky tiuahd gpuNjrj;jpw;F
02 vz;zpf;ifahd Vertical Mounted Inline Booster gk;gpj;
njhFjpfs;
kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk;
epWTjy;
xg;ge;j ,y: NWS&DB/WN/CP/A4-3/GOSL/2021/13
ePh;nfhOk;G Ma;T$lk; kw;Wk; fk;g`h Kfhikahsh;
mYtyfj;jpw;F tspr;rPuhf;fp njhFjpfis toq;Fjy;>
tpepNahfpj;jy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;
xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/AC/GAM(MAN)-CIPC/ 2022/22

,`y ahnfhl kw;Wk; g`y ahnfhl ePh; toq;fy;
jpl;lj;jpw;F 04 vz;zpf;ifahd Vertical Mounted Inline
Booster gk;gpj; njhFjpfs;
kw;Wk; Jizg;ghfq;fis
toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;
xg;ge;j ,y: NWS&DB/WN/CP/A3-4/GOSL/2021/08

fsdp gpuhe;jpaj;jpw;F Repair Clamps
toq;Fjy; kw;Wk;
tpepNahfpj;jy;.
xg;ge;j ,y:
RSC(W/N)/SS/REPAIR CLAMPS/KEL(O&M)/2022/29

mk;gj;jiy Ma;T$lj;jpw;F Ma;T$l cgfuzq;fis
toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y : RPC/WP/G/AMB/LAB/CIPC/2022/18

6,000/+VAT
**

4,000/+VAT

12,500/-+
VAT
**

6,000/+VAT
**

6,000/+VAT
**

&gh
135,492/-

&gh
37,300/-

&gh
230,000/-

&gh
113,000/-

&gh
81,000/-

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;
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd;
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd;
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

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

9.032
kpy;ypad;

2.89
kpy;ypad;

15.15
kpy;ypad;

7.52
kpy;ypad;

8.1
kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N) mYtyfk;>
,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij.
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

08/06/2022
K.g. 10.00

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N) mYtyfk;>
,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij.
Tele: 0112922129
Fax: 0112922146
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-20Mk; jpfjp
K.g. 09.30 kzpf;F fk;g`h Kfhikahsh; mYtyfj;jpy;;
,lk;ngWk;.

08/06/2022
K.g. 10.00

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N) mYtyfk;>
,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij.
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

08/06/2022
K.g. 10.00

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N) mYtyfk;> ,y.
433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij.
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

08/06/2022
K.g. 10.00

gpxep;> (Nkw;F cw;gj;jp)> NjePttr>
Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.
Tele:0112418532
Fax:0112549199

2022-04-27Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 1500 njhd; mYkpdpak; ry;Ngw;iw toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; xg;ge;j ,y : SUP&MM/CHEM/ALUM-07/2021/33
jpfjp 2022-05-24Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

cLKy;y

tPjp>

08/06/2022
gp.g. 2.00

- ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy;

2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 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 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 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 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-19Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw;
nfhs;sTk;.
2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 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 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-19Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
2022-04-06Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. ty;ntl;bj;Jiw ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Submersible gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> epWTjy;> nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;
kw;Wk; ifaspj;jy;. xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/RH/PUMP/ VALVETI/2021/029 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-06-01Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

Nritf; Nfs;tpfs;
08

09

10

11

12

13

14

15

nghyd;dWit gpuhe;jpaj;jpYs;s 15 kpd; gpwg;ghf;fp
,ae;jpuq;fis Nrh;tp]; nra;jy;
xg;ge;j ,y: O&M/NC/DGM/GEN-SER/POL/2022/080
gpuhe;jpa xj;Jiog;G Nrit epiyak; kw;Wk; gpuhe;jpa
mYtyfk; - gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (tlkj;jpa)
vd;gtw;wpd; fPo; nraw;gLk; thfdq;fis Nrh;tp];
nra;tjw;fhd Nrit xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y:
RSC/NC/DGM/VEH-SER/ A’PURAREGION /2022 /066
mEuhjGuk; gpuhe;jpa nghwpapayhsh; mYtyfk;> Gjpa efu
ePh; toq;fy; jpl;lk;> Etnuypah ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp
kw;Wk; Etuntt cs;sPh;g;G gk;gp epiyaq;fSf;F
n[dpl;Nlhhpay; Nritia toq;Ftjw;fhd xg;ge;jk;.
xg;ge;j ,y: O&M (AP)/NC/DGM/JAN-SER/DEA/2022/071
mEuhjGuk; njw;F (jyht) ePh; toq;fy;
jpl;lj;jpw;F
n[dpl;Nlhhpay; Nrit toq;Ftjw;fhd xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y: O&M (AP)/NC/DGM/JAN-SER/APS/2022/072

fyhntt ,`yfk ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp kw;Wk;
Vida ,lg;gug;Gfs; kw;Wk; ePh;j;jhq;fpf; NfhGuk;> ePh;
Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritia
toq;Ftjw;fhd xg;ge;jk;.
xg;ge;j ,y: O&M(AP)/NC/DGM/JAN-SER/KAL-IHA/2022/073
f`l;lf];jpfpypa ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd;; Ntiyj; js
nghWg;ghsh; Nritia toq;Fjy; kw;Wk; fl;blq;fs; kw;Wk;
tsTfSf;fhd n[dpl;Nlhhpay; Nritia toq;Ftjw;fhd
xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y: O&M(AP)/NC/DGM/JAN-SER/KHT/2022/074
je;jphpkiy xahkLt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; nraw;ghLfs;
kw;Wk; guhkhpg;G kw;Wk; tsTfs; kw;Wk; fl;bq;fspd;
Rj;jpfhpg;Gr; NritfSf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfis
toq;Ftjw;fhd xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y:
O&M(AP)/NC/DGM/JAN-SER/OMA-TAW/2022/075
kjthr;rp ePh; toq;fy; jpl;l mYtyff; fl;bl ,lg;gug;Gfs;>
kd;dhh; tPjp jiuf;fPo; ePh;j;jhq;fp> gk;gp epiyaq;fs; kw;Wk;
Vida fl;blq;fs; kw;Wk; tsTfs; kw;Wk; ,nrd;g];]hfy
ePh;j; jhq;fpf; NfhGuk; kw;Wk; tsTfs; kw;Wk; Vj;jfk ePh;j;
jhq; f pf;
NfhGuj; j pw; F
n[dpl; N lhhpay;
Nritia
toq;Ftjw;fhd xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y: O&M (AP)/NC/DGM/JAN-SER/MED/2022/077

4,000/-+
VAT

&gh
45,600/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

thfd
Nrit
toq;Feh;fs;
6,000/-+
VAT

4,000/-+
VAT

2,000/-+
VAT

2,000/-+
VAT

2,000/-+
VAT

2,000/-+
VAT

kw; W k;

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609

-

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609

&gh
100,000/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf
nra;ag;gl;lth;fs;

gjpT

-

&gh
39,500/-

&gh
24,300/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf
nra;ag;gl;lth;fs;

gjpT

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf
nra;ag;gl;lth;fs;

gjpT

-

-

&gh
25,350/-

&gh
15,600/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf
nra;ag;gl;lth;fs;

gjpT

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf
nra;ag;gl;lth;fs;

gjpT

-

-

&gh
29,900/-

&gh
31,900/-

01/06/2022
gp.g. 2.00

01/06/2022
gp.g. 2.00

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf
nra;ag;gl;lth;fs;
4,000/-+
VAT

Nrit

-

gjpT

-

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00
kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr
(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; ,lk;ngWk;.
gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00
kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr
(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; ,lk;ngWk;.
gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609
Nfs;tp
Kd;Ndhbf;
$l;lk;
2022-05-23Mk;
jpfjp
K.g. 10.00 kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij>
NjePttr (tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy;
,lk;ngWk;.
gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00
kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr
(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; ,lk;ngWk;.
gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00
kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr
(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; ,lk;ngWk;.
gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00
kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr
(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; ,lk;ngWk;.

01/06/2022
gp.g. 2.00

01/06/2022
gp.g. 2.00

01/06/2022
gp.g. 2.00

01/06/2022
gp.g. 2.00

01/06/2022
gp.g. 2.00

01/06/2022
gp.g. 2.00

18–05–2022

2022 மே 18 புதன்கிழமை
16

17

uk;Ngt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; mYtyf; fl;blq;fs; kw;Wk;
tsTfSf;fhd n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Ftjw;fhd
xg;ge;jk; xg;ge;j ,y:
O&M(AP)/NC/DGM/JAN-SER/ RAM/2022/078.
k`fe;juht ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapd; mYtyff;
fl;blq;fs;> gk;gp epiyaq;fs; kw;Wk; Vida fl;blq;fSf;F
n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Ftjw;fhd Nrit
xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y:
O&M(AP)/NC/DGM/JAN-SER/TPMKD/ 2022/084.

2,000/-+
VAT

4,000/-+
VAT

&gh
18,500/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf
nra;ag;gl;lth;fs;

gjpT

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf
nra;ag;gl;lth;fs;

gjpT

-

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00
kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr
(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; ,lk;ngWk;.
gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.
Tele : 025-2235993
Fax: 025-2225609

-

&gh
38,800/-

Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00
kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr
(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; ,lk;ngWk;.

23

01/06/2022
gp.g. 2.00

01/06/2022
gp.g. 2.00

2022-05-04Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mEuhjGuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (NC) kw;Wk; gpuhe;jpa mYtyff; fl;blk; kw;Wk; tsTfSf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhd Nrit xg;ge;jk; xg;ge;j ,y:
O&M/NC/DGM/GEN-SER/RSC-O&M/2022/044 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-25Mk; jpfjp
tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gJld; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr
(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk; vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
2022-05-04Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mEuhjGuk; jiuf;fPo; ePh;j;Njf;f (tlkj;jpa) mYtyfj;jpd; fl;blq;fs;> kyry$lq;fs; kw;Wk; tsTfis Rj;jpfhpj;jy; kw;Wk; n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhd Nrit
xg;ge;jk; xg;ge;j ,y: GW/NC/DGM/SER/GW/2022/065 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-25Mk; jpfjp
tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gJld; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr
(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk; vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

thfdk; thliff;fkh;j;Jjy; / fl;blk; thliff;fkh;j;Jjy;
18

19

20

ehuk;ky ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F nghWg;gjpfhhp
mYtyfkhfg; gad;gLj;Jtjw;F fl;blnkhd;iw
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: RSC(NW)/O&M/RENT/O&M/ NARA/2022/01
gpxep (Nk/t) mYtyfj;jpYs;s eph;khzg; gphptpw;F bg;gh;
xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/HIRING/CONS.(REC)/2022/34
tlkj;jpa gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; - gpujpg; nghJ
Kfhikahsh; mYtyfj;jpw;F thfdnkhd;iw (Nkhl;lhh;
fhh;) thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: RSC/NC/DGM/HV/DGM/2022/070.

Mtzj;jpd; gpufhuk;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)
fNzKy;y tPjp> fltj;ij.
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

&gh
6,000/-

2,000/- +
VAT

2,000/- +
VAT

&gh
5,000/-

4,000/- +
VAT

&gh
51,300/-

thfd chpikahsh;fs; my;yJ
thfd Nrit toq;Feh;fs;

mYtyfk;>

,y.

08/06/2022
K.g. 10.00

433/4A,
08/06/2022
K.g. 10.00

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609

01/06/2022
gp.g. 2.00

2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 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 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-19Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 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 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
2022-04-27Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. khj;jiw Kfhikahsh; (O&M) mYtyfj;jpw;F Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
RSC(S)/P&C/HIRING/VAN/ M(O&M)MATARA/O&M/ 2021-76R - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-25Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

xg;ge;j ,y :
xg;ge;j ,y :

2022-04-27Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gj;Njfk> gl;lnghy> cLfk ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F (1) f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/ B’GAMA,B’POLA,U’GAMA(I)/ O&M/2021-173R - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-25Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld;
ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2022-04-27Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. tz;bnahd;iw thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y : RSC(S)/P&C/HIRING/T.WHEELER/ HIKKADUWA/ O&M/2021-191R jpfjp 2022-05-25Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy;

2022-04-27Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gyg;gpl;ba ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y : RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/ BALAPITIYA/ O&M/2021-169R ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-25Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

epytpay; msj;jy; Ntiyfs;;
21

ghhpa tTdpah ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; fhzpfis
msf;Fk; Ntiyfs; kw;Wk; jPh;f;fhk;r Nuif rhh;e;j
msj;jy; Ntiyfs;
xg;ge;j ,y: NWSDB/N/CP/A4-109/GOSL/2021/02

6,000/+ VAT

&gh
80,562/-

(TOPOGRAPHICAL SURVEYING WORKS)

epytpay; msj;jy; NtiyfSf;fhf
,yq; i fapy;
nry; Y gbahFk;
cj;juTngw;w epy msitahsh;fs;
my;yJ epy msit epWtdq;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;

8.05
kpy;ypad;

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> aho;g;ghzk; tPjp>
tTdpah.
Tele: 024-2225719/ 024-2227340
Fax: 024-2225088/ 024-2227341

08/06/2022
gp.g. 2.00

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.
KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd;
Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.
rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
rKfk; je;Js;sNfs;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.

tp i ykDf; N fhuy;

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

fz;b Njrpa itj;jparhiy

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

neLQ;rhiyfs; mikr;R

eyd;Ghp rpw;Wz;br;rhiy Nritia eilKiwg;gLj;jy; - 2022/2023
fz;b nghJ itj;jparhiyapd; ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; 2022/2023 Mk; Mz;bw;fhf ,t;itj;jparhiyapd;
fPo;f;Fwpg;gplg;gLk; rpw;Wz;br;rhiyfis xU tUl fhyj;jpw;F eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf jifikAs;s
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ. tpiykDj; jpwj;jy; 2022.06.09 md;W K.g. 10.30,w;F
Nkw;nfhs;sg;gl ,Ug;gjdhy; md;iwa jpdk; K.g.10.30,w;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW tpiykDf;fis
mDg;gp itf;FkhW Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if mjpNtf neLQ;rhiy tUkhdj;jpdhy; epjpaplg;gLfpwJ

tpiykDf;fis 'jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff;FO> Njrpa itj;jparhiy> fz;b" vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy;
mDg;gg;glyhnkd;gJld; Neubahf xg;gilg;gjhdhy;> gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; Kj;jpiuapl;L
itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;dh; Nrh;f;fg;glyhk;.

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy;
xU tUl fhyj;jpw;F mjpNtf neLQ;rhiy
nraw;ghLfs;> ghukhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpw;F
thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy; (2022/2023)

tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> tpiykDj;jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk;
tpz;zg;gpf;Fk; rpw;Wz;br;rhiyapd; ngaiuf; Fwpg;gplTk;
rpw;Wz;br;rhiyapd; ngah;
1. itj; j pa
mYtyh; f spd;
rpw;Wz;br;rhiy

eyd; G hp

2. jhjp mYtyh;fspd; (n`jnrtd) eyd;Ghpr;
rpw;Wz;br;rhiy

kPsspf;fg; glhj
gbtf; fl;lzk;

kPsspf;fg;gLk;
gpizj; njhif

rkh;g;gpf;fg;gl
Ntz;ba Mjzr;
rhd;wpjopd; ngWkjp

10>000.00

50>000.00

20>000>00.00

10>000.00

50>000.00

10>000>00.00

1.

kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzk; kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; tpiykDg;gpizaj;ij nuhf;fg;gzkhf my;yJ tq;fp
tiuT xd;wpd; %yk; ,t;itj;jparhiyapd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; %yg;gpujpAld;>
Nkw;gb njhiff;fhd Mjdr; rhd;wpjopd; %yg;gpujp> Njrpa milahs ml;il kw;Wk; tpz;zg;gf;fbjnkhd;iw
rkh;g;gpj;J> 2022.05.18 Kjy; 2022.06.08 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.30 Kjy; gp.g.2.30 tiu fz;b Njrpa
itj;jparhiyapd; jhgdg;gphptpy; ,jw;fhd tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
,jw;fhf gpujpepjpnahUth; rKfkspg;gjhapd; tpz;zg;gjhuhpd; mjpfhukspf;fg;ngw;w fbjnkhd;W
Msilahsj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Njrpa milahs ml;il rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplaj;jpw;fhf jFjp kw;Wk; jifikfis KOikahf g+h;j;jp nra;Js;s jdp egh;fs;
kw;Wk; epWtdq;fsplkpUe;J
Kj;jpiuf; Fwpnghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis tPjp mgptpUj;jp mjpfhu
rigapd; (RDA) rhh;gpy; tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.
,q;F %d;W xg;ge;jq;fs; cs;sd vd;gJld; tpiykDjhuh;fs; xd;W> ,uz;L my;yJ rfytw;wpw;Fk;;
jdpj;jdpahf tpiyf;Nfhuyhk;. KOikahd tpguq;fs; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;sd.

2.
,y.
01

kw;Wk;

01. tpiykD khjphpg;gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gfspw;fikthf tpiykDf;fs;
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
02

02. tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshf %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;j;J
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
03. 2022.06.09 md;W K.g.10.30 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L cldbahf fz;b Njrpa itj;jparhiyapd;
gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy;> tpz;zg;gjhuh; my;yJ mjpfhuk; ngw;w
gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;. gpujpepjpnahUth; rKfkspg;gjhapd;> tpz;zg;gjhuhpd; mjpfhuk;ngw;w
fbjnkhd;W kw;Wk; Ms; milahsj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhf milahs ml;il rkhg;;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

03
3.

04. ,uz;L rpw;Wz;br;rhiyfspw;Fk; tpz;zg;gjhunuhUth; tpz;zg;gpg;gjhapd;> mth;fs; xt;nthU
rpw;Wz;br;rhiyfspw;Fk; tpiykDf;fs; kw;Wk; Mjdr; rhd;wpjo;fisj; jdpj;jdpahfr; rkh;g;gpj;jy;
Ntz;Lnkd;gJld;> tpiykDf;fisj; jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;j;J Nkw;fz;lthW rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
05. tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;s Kd;dh;> fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; jhgdg;gphptpy; tpiykD
khjphpg; gbtq;fis ,ytrkhf ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

4.

06. mur xg;ge;jq;fis kPwp> mgfPh;j;jpahNdhh; gl;bay;gLj;jg;gl;l egh;fs; kw;Wk; mur eyd;Ghp rpw;Wz;br;rhiyfis
eilKiwg;gLj;Jifapy;> murpw;F Nru Ntz;ba nfhLg;gdTfis nrYj;jhj kw;Wk; cld;gbf;iffis
kPwpAs;s egh;fspw;F my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfSf;F tpiykDg; gbtq;fs; toq;fg;glkhl;lhJ
07. Fwpj;j tpiykDit KOikahf my;yJ mjd; gFjpnahd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik
fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; gpuhe;jpag; ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.
jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff;FO>
Njrpa itj;jparhiy> fz;b.

5.

6.
7.

thfdj;jpd; tif
njhopyhsh; Nghf;Ftuj;J
bg;gh; buf;Ffs;
tPjp milahs gyiffs;
buf;Ffs;
njhopyhsh; Nghf;Ftuj;J
bg;gh; buf;
vf;];fNtl;lh;
njhopyhsh; Nghf;Ftuj;J
bg;gh; buf;Ffs;

xg;ge;j ,yf;fk;

buf;Ffs;
Nghf;Ftuj;J
buf;Ffs;

buf;Ffs;

RDA/EOM&M/
PRC/2022/MNT/07

RDA/EOM&M/
PRC/2022/MNT/08
RDA/EOM&M/
PRC/2022/MNT/09

vz;zp
f;if

tpiyf;Nfhuy;
gpiz Kwp &gh
(xU thfdj;jpw;F)

09
04

30>000.00
25>000.00

05

30>000.00

02
01
01
02
02

30>000.00
25>000.00
25>000.00
30>000.00
25>000.00

Mh;tKs;s jFjptha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT>
ngWif gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhiyNgrp: 038-2289122 njhiyefy;;: 038-2289560) vd;gJld;
tpiykD Mtzq;fis mYtyf Neuq;fspy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-05-18Mk;; jpfjpapypUe;J 2022-05-31Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzp
Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuAk; tpiykDg;gpiz xd;Wf;F kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>000.00 &gh + 160.00
(ntl;) &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig
mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT (EMO&M) gzpg;ghsUf;F
vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;; rpq;fs nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy;
Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;.
tpiykDf;fis 2022.06.01Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy;
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kfthpf;F xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
tpiykDf;fs;
mitfis
%ba
gpd;dh;
tpiyf;Nfhuypy;
fye;Jnfhs;s
njhpTnra;ag;gl;l
tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.
tpiykDf;fs; 2022-08-31Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
xt;nthU tpiykDTlDk; 2022-09-28Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpiykDg;
gpizKwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig ngWiff; FO>
Nk/gh gzpg;ghsh; (EMO&M gphpT)>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>
f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk.
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ngah; khw;wk;

,yq;if ghPl;irj; jpizf;fsk;

%J}h; gpuNjr nrayhsh; gphpTf;F
cl;gl;l ,y:689/1> nj`ptj;j>
ghujpGuj;ij gpwg;gplkhfTk;> ,y:371>
nry;tefh; -9> Njhg;g+iu trpg;gplkhfTk;
nfhz;l [arpq;f -rFdp rQ;Qdh
Mfpa ehd; Gdpj ,];yhk; khh;f;fj;ij
jOtp vdJ ngaiu [arpq;f ghj;jpkh r];dh vd khw;wpf;
nfhz; N ld;
,dpNky;
rfy
j];jhNth[{fspYk;> Mtzq;fspYk;
,g;ngaiuNa Fwpg;gpLNtd; vd;gij
=wPyq;fh FbauRf;Fk; nghJ
kf;fSf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.
[arpq;f - ghj;jpkh r];dh

fPo;f; Fwpg;gplg;gLk; ghPl;irf;fhd mDkjp ml;ilfs; kw;Wk; Neu#rp tpz;zg;gjhhpfs;
jkJ
tpz;zg;gg;gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk; KfthpfSf;F mQ;ryplg;gl;Ls;snjd
,j;jhy; mwpaj;jug;gLfpd;wJ.

W`{z gy;fiyf;fofk;

ghPl;ir

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

01

W`{z gy;fiyf;fofj;jpw;F jdpahh;
ghJfhg;Gr; Nritia toq;Fjy; - 2022/2023
W`{z gy;fiyf;fofj;jpw;F jdpahh; ghJfhg;Gr; Nritia toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuf;Fwp
nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis W`{z gy;fiyf;fof ngWiff; FOtpd; jiyth; ngw;Wf;nfhs;thh;.
1.
90 ehl;fs; jFjpfhd fhyg;gFjpf;F cl;gl;ljhf xg;ge;jf; fhyk; 365 ehl;fshFk;.
2.
xg;ge;jj;ijg;
ngWtjw;fhf
rpj;jpfukhd
tpiykDjhuh;
mgfPh;j;jpahNdhh;
gl;baypy;
Nrh;f;fg;glhjtuhfTk;; ,iaGila murhq;f epWtdj;jpd; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s
gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s gjptpd; cWjpg;gLj;jg;gl;l
gpujp tpiykDTld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
3.
fle;j Ie;J tUlq;fspy; ve;jnthU murhq;fj; jpizf;fsk;/ $l;Lj;jhgdk;/gy;fiyf;fofk;
Mfpatw;wpd; xU miktplj;jpw;F Mff; Fiwe;jJ 75 gzpf;FO ghJfhg;G gzpahsh;fSld;
Mff; Fiwe;jJ xU ghJfhg;G xg;ge;jj;ij jpUg;jpfukhf fk;gdp/epWtdk; epiwNtw;wpapUj;jy;
Ntz;Lk;. mt;thwhd Nrit ehLdh;fspdhy; toq;fg;gl;l fbjq;fspd; cWjpg;gLj;jg;gl;l
gpujpfs; tpiykDTld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
4.
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; ,ytrkhf tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;
vd;gJld; Nkyjpf jftiy ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp
tiu khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fof nghJ epu;thff; fpisapypUe;J rpNu\;l
cjtpg; gjpthshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
5.
kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhd 8>500.00 &ghitr; nrYj;jpajw;fhd gw;Wr;rPl;ilr;
rkh;g;gpg;gjd; %yk; 2022 [_d; 07Mk; jpfjp tiu ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00
kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fof nghJ eph;thf
fpisapd; rpNu\;l cjtpg; gjpthsUf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd;
%yk; ve;jnthU Mh;tKs;s tpiykDjhuhpdhYk; Mq;fpy nkhopapYs;s KOikahd
tpiykDf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ
khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fof rpwhg;ghplk; nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jg;gly;
Ntz;Lk;
6.
chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; khj;jiw>
nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fof gjpthshpd; mYtyfj;ij te;jilAk; tifapy; 2022 [_d;;
06Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDg;gg;gly;
Ntz;Lk; my;yJ mNj mYtyfj;jpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s 1Mk; ,yf;f Nfs;tpg;
ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhd my;yJ KOikaw;w tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
7.
tpiykDf;fs; r%fkspj;jpUf;Fk; tpiyf;Nfhuypy; fye;Jnfhs;s njhpT nra;ag;gl;l
tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; mitfs; KbTWj;jg;gl;lTld; cld;
jpwf;fg;gLk;.
8.
tpiykDf;fs; 2022 nrg;nlk;gh; 20Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.
9.
midj;J tpiykDf;fSk; W`{z gy;fiyf;fof cgNte;jhpd; ngahpy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l
Kfth; epiyankhd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; 2022 xf;Nlhgh; 20Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk;
jd;ikapYs;sJkhdJk; cj;juthjg; ghq;fpy; mike;jJk;; 320>000.00 &gh nuhf;fg; gzj;jpw;fhdJk;
JizNte;jhpd;
KjyhtJ
vOj;JUtpyhd
Nfhhpf;ifapNyNa
epge;jidaw;wtifapy;
khw;wf;$baJkhdJk; nrYj;jg;gl;lthpdhy; kPsg;ngw ,ayhj tifapy; mike;jpUj;jYk;
Ntz;Lk;.
10. khj;jiw> nty;yk;kl> W}`{z gy;fiyf;fofj;jpd; gpujhd rig miwapy; (Kd;ida Nguit
miw) 2022 Nk 25Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
W`{z gy;fiyf;fofk;>
nty;yklk> khj;jiw.
2022 Nk 04Mk; jpfjp.

kf;fs;
tq;fpapd;
Kfhikj;Jt
gapw;rpahsh; gjtpf;F Ml;Nrh;g;gjw;fhd
Nghl;bg; ghPl;ir - 2021 (2022)

ghPl;irj;
jpfjpfs;

ghPl;ir eilnWk;
,lk;

2022 Nk 21

nfhOk;G

mDkjp ml;il fpilf;fg; ngwhj tpz;zg;gjhhpfs; my;yJ
Nkyjpf tpguq;fs;
Njitg;gLk; tpz;zg;gjhhpfs; ,Ug;gpd; jkJ KOg; ngaH> KfthpAld; ,j;jpizf;fsj;jpd;
epWtdk;rhH ghPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpisia njhlHG nfhs;sTk;. ,g;ghPl;irf;Fhpa
mDkjp ml;ilfis www.doenets.lk ,izaj;jsj;jpD}lhf gjptpwf;fk; nra;Jnfhs;s
KbAk;.
njhiyNgrp
njhiyefy;

:- 011-2785230/011-2786150
:- 011-2784232
vy;.vk;.b.jh;kNrd
ghPl;irfs; Mizahsh; ehafk;.

5/5/2/AD/2021
epWtdk;rhH ghPl;irfs; xOq;fikg;G fpis>
,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk;>
ngytj;ij> gj;juKy;iy.
2022 Nk khjk; 18Mk; jpfjp.

gpuNjr rigapd; tuTnryT mwpf;if
jahhpj;jy; kw;Wk; mKyhf;fy; xOq;F
tpjpfspd; 6(1) rl;lj;jpd; gpufhuk;
gpuNjr kf;fSf;fhd mwptpj;jy;
2023 Mk; Mz;bw;fhd> ehuk;ky gpuNjr rigapy;
jahhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s tuTnryT mwpf;ifapd;
%yjdr; nrytpdq;fs; kw;Wk; mgptpUj;jpj; jpl;lq;fis
cs;;thq;Ftjw;fhf cj;Njrpf;fg;gLk; Kd;nkhopTfs;
VJkpUg;gpd;> mtw;iw 2022.06.30 ,w;F Kd;dh;> vdf;F
Kd;itf;FkhW mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.
ehuk;ky gpuNjr rig>
gpujhd mYtyfj;jpy;>
2022.05.06
njh.Ng
njhiyefy;

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wj;jpy;
tpf;Nlhhpah> nuht;tpy;Ny> rnyh;ndhNt> 22 Mk; ,yf;fj;jpy;
trpf;Fk;
jD\h
`pkhy;
nfhl;lr;rpapd;
epUthf
fbjk;
njhlh;ghf> gpl;lNfhl;Nl> jstj;Jnfhl tPjp> Rrhpj;j khtj;ij>
239/ 16 Mk; ,yf;fj;jpYs;s nlhd; Fapd;u]; ghypj;j N[hd;
nfhl;lr;rpf;F tpf;Nlhhpah cah; ePjpkd;wj;jpdhy; toq;fg;gl;lJk;
mj;Jld; ,izf;fg;gl;l epUthf fbjj;jpd; jpUj;jg;gl;l rptpy;
eilKiwf;Nfhit ,y. 20 ,d; xxxviii (b) MtJ mj;jpahaj;jpd;
fPohd tpz;zg;gnkhd;W njhlh;ghdJ.
tof;F ,y
jd;ik
ngWkjp

: 037-2249275
: 037--2249681

: T1560/22
: Mjdk;
: 3022000 &gh
nlhd;
Fapd;u];
ghypj;j
N[hd;
nfhl;lr;rp
,y. 239/16> Rrhpj;j khtj;ij>
jstj;Jnfhl tPjp> gpl;lNfhl;Nl.
kDjhuh;

jiyth;
gpuNjr rig
ehuk;ky

vjph;
gj;uh re;jpuyjh nfhl;lr;rp
,y. 239/16> Rrhpj;j khtj;ij>
jstj;Jnfhl tPjp> gpl;lNfhl;Nl
vjph;thjp

kpd;dQ;ry; :narammalaps@gmail.com

நகாஙகள் மீண்டும் சேக்ஹவுஸ் பஸ்ஸில் கதிரககாமத்திற்கு சபகாசைகாம்...

தினமின - கதிரககாமம்
கடுகதி பஸ் சேவை மீண்டும்

tpf;Nlhhpah
cah;
ePjpkd;wj;jpdhy;
toq;fg;gl;l>
,Wjp
tpUg;ghtzkpd;wp
toq;fg;gl;l
kuzr;
nrhj;J
ek;gpf;if
nghWg;ghsiu epakpf;Fk; rhd;wpjio kPs;Kj;jpiuaplg;gLtjw;fhf
jpUj;jg;gl;lthwhd rptpy; eilKiwf; Nfhitapd; xxxviii(b)
mjpfhuj;jpd; 554U gphptpd; fPo; ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wj;jpw;F
,d;wpypUe;J gpuRhpf;fg;gl;l jpfjpapypUe;J 28 ehl;fs; KbTw;w
gpd;dh;> tpz;zg;gnkhd;W rkh;g;gpf;fg;gLnkd ,j;jhy; mwptpj;jy;
toq;fg;;gLfpd;wJ.

V.v];. tpN[#hpa
kDjhuUf;fhd rl;;lj;juzp

ெகாதகாரை
கடடைம்

2022 Nk 18 Mk; ehsd;W.

- HOUSES
- LANDS
தகாரண
கா
ே
ம்
டு
மீண்
ல்
கடடணத்தி
கான
பகாதுககாப்ப
மகான
கேௌகரிய
த்துககு
ர
ை
கு
க
கா
சப

சேக்ஹவுஸ் நிறுைனத்திலிருந்து

புறப்படும் நேரம் இரவு 10-.00 மணி

கதிரககாமம் பஸ் தரிப்பிடத்திலிருந்து

கககாழும்பு
கதிரககாமம்

புறப்படும் நேரம் மு.்ப. 9.15 மணிக்கு

- COMMERCIAL PROPERTIES
- APARTMENTS

 Buy & Sell
 Rent or Lease
 Wanted

House & Property

சேக்ஹவுஸ் கககாழும்பு பயணிகள் பஸ் சேவையில் உஙகள் பயணத்வத நம்பிகவகயுடன் ஆரம்பியுஙகள்...
பஸ் சேவை பற்றிய தகைல்கவை அறிய

ஆேனம் ஒதுககிக கககாள்ைதற்கு கதகாடரபு கககாள்ைவும்
கககாழும்பு

கதிரககாமம்

கேௌகரியமகான தஙகுமிடத்துககு
24 மணி நேர நேவை
ைாகன நிறுத்துமிடம்
உணவுகவை ஓடர் சேய்து செறும் ைேதி

விசேட

கதிரககாமம்
10% இலிருந்து 25 % ைவர

கழிவு

குளிரூடடபெடட அவைகள்
சுற்றுலா ைழிகாடடி
ோதாரண அவை ைேதிகள்
கதிரககாம ்பஸ் தரிபபிடத்திற்கு எதிநர

இணையத்தளம் ஊடகாக இனநற ்பதிவு செய்து சககாள்ளுஙகள்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ம
 ே மாதம் 18ம் திகதி புதன்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

Section

