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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

இலங்கையில் உத்திய�ோகைபூர்வ 
சனத்்தோ்கை கைணக்கைடுப்பு 
ஆரம்பிககைப்்பட்டு 150 ்வருடங -
கைள் பூரத்தி�்டந்துள்்ள்த முன் -
னிட்டு இலங்கை மத்தி� ்வஙகி  
அத்ன நி்னவுகூரும்-
்வ்கையில் 20 ரூ்போ  

சனத்்தாலே ேணக்ேடுப்புககு 150 ஆண்டுேள்:

ஆப்கைோனிஸதோனில் ஏற் -
்பட்ட நிலநடுககைத்தில் சுமோர 
1000 ய்பர ்வ்ர ்பலி�ோகியுள்-
்ளதோகை அறிவிககைப்்பட்டுள்்ளது.  ஆப்கைோனிஸதோ-
னில் யநற்று ஏற்்பட்ட 6.1 ரிகடர அ்ளவிலோன

ஆப்கானிஸ்கானில் நிலநடுக்ம் 
பலி எண்ணிக்் 1000  ஆ் உயர்வு

்்பற்யறோல் தோஙகி� 
கைப்்பல் ஒன்று இன்்ற� 
தினம் நோட்்ட ்வந்த்ட� 
வுள்்ளது.  

 இதற்கை்ம� நோ்்ள முதல் ்்பற்யறோல் விநிய�ோகை 
நட்வடிக்கைகைள் முன்்னடுககைப்்பட உள்்ளதோகை 
இலங்கை ்்பற்யறோலி� தனி�ோர தோஙகி ஊரதி உரி-
்ம�ோ்ளரகைள் சஙகைம் ்தரிவித்துள்்ளது.  

 டீசல் தோஙகி� கைப்்பல் ஒன்று எதிர்வரும் 
சனிககிழ்ம நோட்்ட ்வந்த்ட� 

பபற்றகால் ்காங்கிய ்பபல்
இன்று இலங்்் வருகிறது

யலோரன்ஸ ்சல்்வநோ�கைம், ஷம்ஸ ்போஹிம்  

ம்ல�கை ்்பருந்யதோட்டஙகைளில் இ�ங-
கும் ்்வத்தி�சோ்லகை்்ள அரசோஙகைம் 
்்போறுப்ய்பற்கை ய்வண்டு்மன இ.்தோ.
கைோவின் ்்போதுச் ்ச�லோ்ளரும் முன்னோள் 
அ்மச்சருமோன ஜீ்வன் ்தோண்டமோன் 
்போரோளுமன்றத்தில் ்தரிவித்தோர.  
ம்ல�கை ்்பருந்யதோட்டத் 

ம்லய் ்்காட்டபபுற   
்வத்தியசகா்ல்்ை  

அரசு பபகாறுப்பற் ்வண்டும்  
இலங்கையினோல் ்்வளி-

யிடப்்பட்ட இ்ற�ோண்்ம 
்பத்திரத்தில் முதலீடு ்சயத 
அ்மரிககை ்வஙகி்�ோன்று 
தனது ்பணம் மற்றும் 
்வட்டி்� ்சலுத்துமோறு 
மன்்ோட்டன் மோ்வட்ட நீதி-

மன்றத்தில் ்வழககுத் தோககைல் ்சயதுள்்ளது.  
 ்மில்டன் ரிசரவ் ்வஙகி�ோனது தஙகைள் முதலீடு ்சயத 

257.5 மில்லி�ன் ்டோலர மற்றும் முதலீட்டுககைோன 
்வட்டி்� ்சலுத்துமோறு யகைோரி ்வழககுத் தோககைல்

இலங்்் மீது 
அபமரிக் வங்கி வழககு

நோனுஓ�ோ பிரயதசத்தில் முச்-
சககைர்வண்டி ஓட்டுனர ஒரு்வர 
எரி்்போரு்்ள ்்பற்றுக்கைோள்்ள 
புதி� யுகதி்� ்கை�ோண்டுள்-
்ளோர.  

இது ்தோடரபிலோன பு்கைப்்ப -
டஙகைள் இ்ண�த்தில் ்்வரலோ -
கியுள்்ளன.  முச்சககைர-
்வண்டி சோரதி ஒரு்வர 

வித்தியகாசமகான மு்றயில் 
பபற்றகால் பபறற நபர்  

பாராளுமன்ற முன்ாள்   உறுப்பி-
்ர் ஹிருணிகா பிரரமச்சந்திர 
உள்ளிட்ட பபணகள் , 

ஹிருணிோ 
்தலைலையில் கநற்று

�ோழப்்போ-
ணம் புயலோப்-
்ப்்ள 
்பகுதிகைளில் 
குண்டுகை்்ள 
ம்றத்து 
்்வத்திருந்-
தோரகைள் என்ற  
சந்யதகைத்தில் இரு்வர வியசட அதி-
ரடிப்்ப்டயினரோல் ்கைது 
்சய�ப்்பட்டுள்்ளனர.  

யகாழில் ம்றத்து
்வத்திருந் குண்டு்ள் 

்வவுனி�ோ 
ய்வப்்பங-
கு்ளம் ்பத்திர-
கைோளி�ம்மன் 
ஆல�த்-
துககு முன்-
்போகைவுள்்ள 
்வோகைனஙகைள் யசரவிஸ யமற்-
்கைோள்ளும் நி்ல� ்வ்ளோகை 
கிணற்றிலிருந்து யநற்று 

்வபபங்குைத்தில்  
கிணறறிலிருநது 

ஆணின் ச்டலம் மீடபு

யகைகைோ்ல, 
தல்கைஸபிடி� 
என்ற ்பகுதி-
்�ச் யசரந்த 
இரண்ட்ர 
்வ�தோன 
நு்ோன் நுஸகி 
எனும் சிறு்வன் 
19 வினோடிகை-
ளில் அ்னத்து 
அரபு நோடுகை-
ளின் ்கைோடி-
கை்்ளயும், 
்்ப�ரகை்்ளயும் 
அ்ட-
�ோ்ளம் 

உல் சகா்்ன நி்ழ்த்திய
2 1/2 வயது சிறுவன் 

 மட்டககை்ளப்பு குறூப் நிரு்பர  

மட்டககை்ளப்பு, ்வந்தோறுமூ்ல ்பகுதியிலுள்்ள 
கைோணி்�ோன்றின் அனுமதி்� ்்பறு்வதற்கு 
அதன் உரி்ம�ோ்ளரிடம் 15 இலட்சம் 
ரூ்போ்்வ இலஞசமோகை ்்பற்ற ய்போது 

ைட்டகேளப்பில் ோணி அனுைதி ்பற்றுத்தரு்வ்தாே கூறி

மன்னோர குறூப் நிரு்பர   

இலங்கை மககைளுககு தூத்துககுடி ்வ.உ.சிதம்்பர -
னோர து்றமுகைத்திலிருந்து கைப்்பல் மூலம் 
அரிசி, ்போல் ்்போருட்கைள், மருந்து 

யலோரன்ஸ ்சல்்வநோ�கைம்,   
ஷம்ஸ ்போஹிம்  

மருந்து தட்டுப்்போடு ஏற்-
்படும் என எ்வரும் அச்சம் 
்கைோள்்ளத் யத்்வயில்்ல 
என அ்மச்சர ரயமஷ் ்பத்தி-
ரன யநற்று ்போரோளுமன்றத்தில் 
்தரிவித்தோர.  

கைடந்த சில ்வோரஙகைளில் சில மருந்-
துகைளுககு தட்டுப்்போடு நிலவி�ய்போ-

தும் சர்வயதச ரீதியில் உதவி -
கை்்ளப் ்்பற்று யத்்வ�ோன 
மருந்துகை்்ள ்கைோள்்வனவு 
்சய்வதற்கைோன நட்வடிக்கை-
கைள் யமற்்கைோள்்ளப்்பட்டு ்வரு -
்வதோகைவும் அ்வர ச்்பயில் 
்தரிவித்தோர.  

்போரோளுமன்றத்தில் யநற்று 
ந்ட்்பற்ற சுகைோதோரத்து்ற 
்தோடர்போன ச்்ப

மருநது ்டடுபபகாடு ஏறபடுபமன   
எவரும் அசசம்்டய ்வண்்டகாம்

்்போரு்ளோதோர கைஷ்டங -
கை்்ள எதிரயநோககியுள்்ள 
குடும்்பஙகைளுககு இந்த 
மோதம் முதல் 5 ஆயிரம் 
ரூ்போய உதவி ்தோ்கை 
்வழஙகைப்்படும் என 
்்பண்கைள், சிறு்வர வி்வகைோரம் மற்றும் 
சமூகை ்வலுவூட்டல் அ்மச்சு ்தரிவித்-

துள்்ளது. ்்போரு்ளோதோர 
ரீதி�ோகை கைஷ்டஙகைளுககு 
உள்்ளோகியுள்்ள 33 இலட் -
சம் குடும்்பஙகைளுககு 
இந்த உதவி ்வழஙகைப்்ப-
டும் என அறிவிககைப்்பட் -

டுள்்ளது. உலகை ்வஙகி, ஆசி� 
அபிவிருத்தி  ்வஙகி ஆகி�ன 

உைே ்வஙகி, ADB ்வஙகிேளின் உ்தவியு்டன்

ஆறு ைா்தஙேளுககு ்வழஙே அரசு தீர்ைானம்
இந்தி�ோவிலிருந்து வியசட 
பிரதிநிதிகைள் குழு்்வோன்று 
இன்று அ்வசர ்ப�ண -
்மோன்்ற யமற்்கைோண்டு 

இலங்கை ்வரவுள்்ளது.   
இலங்கைககு யமலும் உதவி -

கை்்ள ்வழஙகு்வது ் தோடரபில் இலங்கை நில்வரத்்த ஆரோய -
்வதற்கைோகை ் ்போரு்ளோதோர ஆயலோசகைர வி. ஆனந்தநோயகைஸ்வரன் 
த்ல்மயிலோன உ�ரமட்ட குழு இன்று இலங-
்கைககு விஜ�ம் யமற்்கைோள்்ளவுள்்ளது என

பசிலின் ்்வற்றி்டததுககு பதிைாே  

யலோரன்ஸ ்சல்்வநோ�கைம்,   
ஷம்ஸ ்போஹிம் 

ஸ்ரீலஙகைோ ்்போதுஜன ்்பரமுன-
வின் யதசி�ப்்பட்டி�ல் ்போரோளுமன்ற 

உறுப்பினரோகை தம்மிககை ்்பயரரோ 
யநற்று (22) ச்போநோ�கைர மஹிந்த 
�ோப்்போ அய்ப்வரதன முன் -
னி்லயில் 
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    மக்ள் ்்காஷத்்் தி்சதிருபப்வ

 யலோரன்ஸ ்சல்்வநோ�கைம், 
ஷம்ஸ ்போஹிம்  

கைருத்து ய்வறு்போடுகை்்ள 
ஒதுககி ்்வத்துவிட்டு, இந்த 
யநரத்தில் நம் நோட்்டப் ்பற்றி 
மட்டும் சிந்தித்தோல், ்வரவிருக-
கும்   ய்பரழிவிலிருந்து நம் தோய -
நோட்்டக கைோப்்போற்ற முடியும் 

என பிரதமர ரணில் விகர-
மசிஙகை யநற்று 

பபரழிவிலிருந்து நாட்ட
காபபாற்ற ஒன்றுபடுஙகள்

கபாதியளவு ்ோள்்வனவுககு அரசு ந்ட்வடிகலே

இலங்்் நிலவரத்்் ஆரகாய
இநதியகாவிலிருநது வி்ச்ட குழு
மூன்று ைணிகநரம் ்தஙகியிருநது ஆய்வுேலள ந்டதது்வர்

இன்று ்வரும் குழுவினர்

ஜனாதிபதி, பிர்தைலரயும்

சநதிததுலரயா்ட ஏற்பாடு

பகாரகாளுமன்ற உறுபபினரகா்   
்ம்மிக் பப்ரரகா சத்தியபிரமகாணம்  

33 இலடசம் குடும்பங்்ளுககு
ரூ.5000 உ்வித் ப்கா்்  

நானுஓயாவில் ஆடக்டா ஓடடுனரின் யுகதி

பாதிக்கபபட்ட பகுதி்களுககு 
மீடபு பட்டயினர் விடைவு

இலங்்் மத்திய வங்கியினகால் 
20 ரூபகா நகாணயகுறறி பவளியீடு

இலஞசம் பபறற இருவர்
்்யும் ்ைவுமகா் ்்து

்ோழும்பிலிருநது 
்சன்்ற குழு 

ை்டககிப்பிடித்தது
நுஹான் நுஸகிககு குவியும் பாராடடு   

இனவாத கருத்துககளை
கூறுகிறார் சரத் வீரசசகர

நாட்டில் நிலவும் ப�ாருைாதார
பிரச்சிளனகளுககு விளரவில் தீர்வு

்காயநகாட்்ட மீட்்வ எம்.பியகா் ப்வி்யற்றன் 

STF அதிரடி க்தடு்தலில் மீடபு
பிர்மரின் இல்லம்
முன் ஆர்பபகாட்டம்!  

்மிழ்த்திலிருநது இலங்்்யருககு
்மலும் பல அத்தியகாவசிய பபகாருட்ள்  

61க்காடி 
71இலட்சம் 
இந்திய ரூபா 

மதிபபிலானடை 
அனுபபிடைபபு   

அரிசி, மருநது, பகால் உறபத்திப பபகாருட்ள்:

ேருதது க்வறுபாடுேலள ஒரு பு்றைாே ஒதுககி ல்வததுவிடடு

பகாரகாளுமன்றத்தில் ்நறறு பிர்மர் ரணில் அ்றகூவல்
இந்தியாவுடனான அடுத்த கட்ட 

கடன் பதாடர்பில் ச�ச்சு நடத்த 

3 அதிகாரிகள் இன்று இலஙளக

வருவதாகவும் பதரிவிப்பு

IMF இ்டமிருநது ்்டன் பபறுவ்்  ்ற்பகாது எம் முன்னகாலுள்ை ஒ்ர தீர்வு 06

சலபயில் ஜீ்வன் ்்தாண்்டைான் எம்.பி  
நாலள மு்தல் விநிகயாேம் ஆரம்பம்



ஆப்கானிஸ்கானில் இடம்பெற்ற 
சக்திவகாய்ந் பூ்மபெத்தில் குற்ற்ந்து 
1000 பபெர் ்்கால்்லபபெட்டு ்பெரும 
எண்ணிக்ற்யகாப�கார் ்காயமறட்ந-
துள்ள�ர்.

பேறறு பு்ன்கிழறம அதி்காற்ல-
யில் கிழக்கு ஆப்கானிஸ்கான் மறறும 
பெகாகிஸ்கானின் சி்ல பெகுதி்ளில் 6.1 
ரிசடர் அ்ளவில் இ்ந் பூ்மபெம பெதிவகா-
�்கா் அ்மரிக்் புவியியல் ஆயவு 
றமயம ்்ரிவித்துள்ளது. இது சுமகார் 
51 கிப்லகாமீற்றர் ஆ்ளத்தில் இடம-
்பெறறிருபபெ்கா்வும அது கூறியது.   

உயிரிழபபு எண்ணிக்ற் பமலும 
அதி்ரிக்்க் கூடும என்று உளளூர் 
நிர்வகா்ம ்்ரிவித்துள்ளது. இதில் 
600க்கும அதி்மகா�வர்்ள ்காயம-
றட்நதுள்ள�ர். 

பெக்டி்கா மகா்காணத்தில் தூக்குப 
பெடுக்ற்்ளில் மக்்ள அறழத்துச 
்சல்்லபபெடுவதும, வீடு்ள இடி்நது 
்றைமட்டமகாக்்பபெட்டிருபபெது சமூ் 
ஊட்த்தில் பெகிைபபெட்ட பெடங்ளில் 
்்ரிகி்றது.  

வட கிழக்கு ே்ைகா� ப்காஸடில் 

இரு்நது சுமகார் 44 கிப்லகாமீற்றர் 
்்காற்லவிப்லபய இ்ந் பூ்மபெம ்காக்-
கியுள்ளது. இ்ன் அதிர்வு 500 கிப்லகா-
மீற்றருக்கு அபபெகால் பெகாகிஸ்கான் 
மறறும இ்நதியகாவிலும உணைபபெட்டி-
ருபபெ்கா் ஐபைகாபபிய மத்திய ்றைக் -்
டல் நி்லஅதிர்வு றமயம பைகாயட்டர்ஸ 
்சயதி நிறுவ�த்துக்கு கூறியுள்ளது.  

இ்ன் அதிர்றவ ஆப்கான் ்ற்லே-
்ர் ்காபுல் மறறும பெகாகிஸ்கான் ்ற்ல-
ே்ர் இஸ்லகாமகாபெகாத்திலும உணைப-
பெட்டிருபபெ்கா் அஙகிருபபெவர்்ற்ள 
பமறப்காள்காட்டி அ்ந் றமயம குறிப-
பிட்டுள்ளது.

‘வலுவகா� மறறும நீண்ட ேடுக்்ம 
உணைபபெட்டது’ என்று 200 கிப்லகாமீற-
்றருக்கு அபபெகால் இருக்கும ்காபுல் ே்ை 
குடியிருபபெகா்ளர் ஒருவர் ட்விட்டரில் 
குறிபபிட்டுள்ளகார். 

‘துைதிருஷடவசமகா் ்ட்ந் இைவு 
பெக்தி்கா மகா்காணத்தின் ேகான்கு மகாவட்-
டங்ளில் சக்திவகாய்ந் பூ்மபெம 
ஒன்று இடம்பெற்றது. இ்�கால் எமது 
ேகாட்டில்  நூறறுக்்ணக்்கா�வர்்ள 
்்கால்்லபபெட்டு மறறும ்காயமறட்ந-

திருபபெப்காடு பெ்ல டஜன் ்ணக்்கா� 
வீடு்ள அழிக்்பபெட்டுள்ள�’ என்று 
அைச பபெசசகா்ளர் பி்லகால் ்ரீமி ட்விட்ட-
ரில் ்்ரிவித்துள்ளகார்.      

‘பமலும பபெைழிவு ஏறபெடுவற் 
்விர்பபெ்றகு அற�த்து உ்வி நிறு-
வ�ங்ளும உட�டியகா் அ்ந்ப பெகு-
திக்கு குழுக்்ற்ள அனுபபுமபெடி ேகாம 
வலியுறுத்துகிப்றகாம’ என்றும அவர் 
குறிபபிட்டுள்ளகார்.  

்பெருமபெகா்லகா� மக்்ள உ்றக்்த்தில் 
இரு்ந் அதி்காற்ல பவற்ளயிப்லபய 
இ்ந் பூ்மபெம ஏறபெட்டுள்ளது.  

பெகாதிக்்பபெட்ட பெகுதியில் மண், 
்ல் மறறும ஏற�ய ்பெகாருட்்ற்ள 
பெயன்பெடுத்திபய வீடு்ள ்ட்டபபெடு-
வ்கா்வும ்்காஙகிரீட் வீடு்ள மி்க் 
குற்றவகா்பவ இருபபெ்கா்வும அங-
கிருக்கும ்சயதியகா்ளர்்ள குறிபபிட்-
டுள்ள�ர். இது குறித்து கூறியுள்ள 
்காலிபெகான் நிர்வகா்த்தில் பபெரிடர் மு்கா-
றமத்துவ ஆறணயத்தின் ்ற்லவர் 
மு்மது ேசிம ஹக்்கானி “்பெருமபெகா-
்லகா� உயிரிழபபு்ள பெக்தி்கா மகா்கா-
ணத்தில் ேட்நதுள்ளது. இ்ந் பெக்தி்கா 

மகா்காணத்தில் 400 பபெர் வறை உயிரி-
ழ்நதிருக்்்லகாம, 250பபெர் ்காயமறட்ந-
திருக்்்லகாம. கிழக்கு மகா்காணங -்
்ளகா� ேகான்்கார்ஹகார், ப்காஸட் ஆகிய 
பெகுதி்ளிலும உயிரிழபபு்ள ேட்நதுள-
்ளது” எ�த் ்்ரிவித்்கார்.

ஆப்கானிஸ்கானில் ்ட்ந் ஓ்ஸட் 
மகா்ம ்லிபெகான்்ள ஆட்சிறய ற்ப-
பெறறியது ்்காடக்்ம அ்ந் ேகாடு 
்பெரும ்பெகாரு்ளகா்காை ்ேருக்்டிறய 
ச்நதித்து வரும நிற்லயிப்லபய இ்ந் 
அ�ர்த்்ம இடம்பெறறுள்ளது.  

்லிபெகான்்ள ஆட்சிக்கு வ்ந -்
்கால் பெ்ல அைசு்ள ஆப்கான் வஙகித் 
துற்ற மீது ்றட்ற்ள விதித்்ப்காடு 

பெ்ல பில்லியன் ்டகா்லர் ்பெறுமதி-
யகா� அபிவிருத்தி உ்வி்ற்ளயும 
நிறுத்தி�. 

பூ்மபெங்ள ஆப்கானில் ்பெரும 
பச்ங்ற்ள விற்ளவிபபெ்கா் 
உள்ள�. குறிபபெகா் வலுவகா� 
அல்்லது சி்ற்ந் முற்றயில் ்ட்டபபெ-
டகா் ்ட்டடங்ற்ளக் ்்காண்டிருக்-
கும ்்காற்லதூைப பெகுதி்ளில் இ்ன் 
பெகாதிபபு அதி்மகா் இருக்கும.  

ஆப்கானில் ்ட்ந் 10 ஆண்டு -்
ளில் பூ்மபெங்்ளகால் 7000க்கும அதி-
்மகா�வர்்ள உயிரிழ்நதிருபபெ்கா் 
மனி்காபிமகா� விவிவ்காைங்ளின் 
இறணபபெ்த்துக்்கா� ஐ.ேகா அலுவ்ல-

்ம ்்ரிவித்துள்ளது. இ்ன்பெடி அ்ந் 
ேகாட்டில் பூ்மபெங்்ளகால் ஓர் ஆண்டில் 
சைகாசரியகா் 560 பபெர் உயிரிழக்கின்-
்ற�ர். 

இ்நதிய ்ட்டு என்று அறியபபெடும 
்டக்படகானிக் ்ட்டு ஒன்று யுபைசியன் 
்ட்டுக்குள வடக்்கா்த் ்ளளுவது, 
்்ற்காசி பிைகா்நதியத்தில் அதி் நி்ல 
ேடுக்்ம ஏறபெடக் ்காைணமகாகியுள்ளது. 

்்காற்லதூை ஆப்கான் வடகிழக்கு 
பெகுதியில் ்ட்ந் 2015 ஆம ஆண்டு 
ஏறபெட்ட பூ்மபெத்தில் ஆப்கான் 
மறறும அண்றடய பெகாகிஸ்கானில் 
நூறறுக்்ணக்்காப�கார் ்்கால்்லபபெட்-
ட�ர்.
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ஈைகாக்கிலுள்ள நீர்த்ப்க்்த்துக்கு 
அடியில் மற்ற்நதிரு்ந் 3,400 ஆண்டு 
பெறழறமவகாய்ந் ே்ைம ஒன்று வைட்சி -
யகால் மீண்டும ப்கான்றியுள்ளது. 

்மகாசூல் நீர்த்ப்க்்த்தில் குர்திய, ் ஜர் -
மகானியத் ்்கால்்பெகாருள ஆயவகா்ளர்்ள 
அ்ந்ப பெகுதியில் அ்ழவகாைகாயசசிப 
பெணி்ற்ள ேடத்தி�ர். 

இவவகாண்டு ஜ�வரி மகா்த்திலும 
்பெபைவரி மகா்த்திலும அத்்ற்ய 

பெணி்ள இடம்பெற்ற�. இ்ந் ே்ைம 
வட ஈைகாக்கின் குர்திஸ்கான் வட்டகாைத்தி-
லுள்ள திக்ரிஸ ேதிக்கு அருகில் உள்ளது.

கி.மு. 1550ஆம ஆண்டுக்கும கி.மு. 
1350ஆம ஆண்டுக்கும இறடபபெட்ட 
்கா்லத்தில் மிட்டகானிப பபெைைசின் முக்கிய 
றமயமகா் அ்ந் ே்ைம வி்ளஙகிய்கா் ேம -
பெபபெடுகி்றது. அ்ன் ்பெயர் ஸகாஹிக்கு 
என்றும நிபுணர்்ள கூறி�ர். 

ஈைகாக்கிய அைசகாங்ம 1980்ளில் 

்மகாசுல் நீைறணறயக் ்ட்டியபபெகாது 
அ்ந் ே்ைம நீருக்்டியில் மூழகிய்கா் 
ேமபெபபெடுகி்றது. அது மீண்டும இவ-
வகாண்டு்கான் ப்கான்றிய்கா்க் கூ்றபபெடு-
கி்றது. 

நீர்மட்டம எபபபெகாது மீண்டும உயரும 
என்பெது ்்ரியவில்ற்ல என்பெ்கால் 
நிபுணர் குழு இவவகாண்பட அ்ழவகா-
ைகாயசசிப பெணி்ற்ள ேடத்திய்கா் குறிப-
பிடபபெட்டது.  

பி ை கான் ஸி ல் 
்பெகாது நீசசல் ்டகா-
்ங்ளில் முழு 
உடற்லயும மற்றக்-
கும ‘புர்கினி’ 
நீசசல் உறடக்்கா� 
்றடறய அ்ந-
ேகாட்டு உசச நிர்வகா் 
நீதிமன்்றம உறுதி 
்சயதுள்ளது. இ்ந் 
்றடக்கு எதிைகா் 
கிைப�காபெல் ே்ரில் 
ப ம ற ் ் கா ள ்ள ப -
பெட்ட பமன்முற்ற-
யீடு நிைகா்ரிக்்பபெட்டது. 

புர்கினி உட்பெட அற�த்து நீசசல் 
உறட்ற்ளயும கிைப�காபெல் ே்ர் 
்ட்ந் மகா்ம அஙகீ்ரித்்து, அைசின் 
்றடக்கு எதிைகா�்கா் அறம்ந்து. 
புர்கினி நீசசல் உறட ்பெருமபெகாலும 
முஸலிம ்பெண்்்ளகால் அணியபபெடு -
கி்றது. ‘எனினும ம் நிபெ்ந்ற�்ற்ள 
திருபதிபபெடுத்துவ்றகு சட்டங்ளில் 
வி்லக்கு்ற்ள அனுமதிக்் முடியகாது’ 

என்று நீதிமன்்றம குறிபபிட்டுள-
்ளது. பிைகான்ஸ பெகாடசகாற்ல்ளில் 
முஸலிம ்பெண்்ளின் பெர்்கா உட்பெட 
ம் அறடயகா்ளங்ற்ள அணிவ்றகு 
2004 ஆம ஆண்டு ்றட விதிக்்ப-
பெட்டது. அப்பபெகான்று நி்காப எ� 
அறழக்்பபெடும மு்த்ற் மற்றக்கு 
ஆறட்ற்ள ்பெகாது இடங்ளில் 
அணிவ்றகும பிைகான்ஸ ்றட விதித் -
்றம குறிபபிடத்்க்்து.

ஆப்கானில் வலுவகான
பூ்ம்பம: 1000 ப்பர் ்பலி

வாழ்க்கைச் செலவு உச்ெம்:
செல்ஜியத்தில் ஆர்பொட்டம்

தந்தயு்டன் உற்வ முறி்ககை
உலகைச் செல்வநதர மகைள் மனு

்பெல்ஜியத்தில் 
அ தி ் ரி த் தி ரு க் -
கும வகாழக்ற்ச 
் ச ்ல வி � த் ற ் 
எதிர்த்து மகா்பெரும 
பவற்லநிறுத்்ம 
ே ற ட ் பெ ற று ள -
்ளது.

பெ ண வீ க் -
்த்ற்க் ்ட் -
டு ப பெ டு த் ் 
அைசகாங்ம ேட -
வடிக்ற் எடுக்் 
பவண்டும என்று ப்காரி, சுமகார் 
80,000 ஊழியர்்ள ்ற்லே்ர் பிை -
சல்ஸில் அணிவகுத்்�ர்.

ஊழியர்்ளுக்குக் கூடு்ல் 
மரியகாற் வழங்பபெட பவண்டும 
என்றும பமமபெட்ட பவற்லசசூ -
ழல் அறமக்்பபெட பவண்டும 
என்றும சி்லர் ஆர்பபெரித்்�ர்.

பபெகாைகாட்டங்்ளகால் ே்ைத்தின் 
பபெகாக்குவைத்து, பெகாது்காபபுச 
்சயல்பெகாடு்ள பெகாதிக்்பபெட் -
டுள்ள�.

ே்ரிலிரு்நது பு்றபபெடும 

அற�த்து விமகா�ச பசறவ்ற்ள -
யும பிைசல்ஸ விமகா� நிற்லயம 
ைத்து ்சய்து.

்பெல்ஜியத்தில் ்ட்ந் பம 
மகா்ம பெணவீக்்ம 8.9 வீ்மகா் 
உயர்்ந்து. இது 1982 ஆம 
ஆண்டு ்்காடக்்ம பெதிவகா� உசச 
அ்ளவகா் இரு்ந்து. 

குறிபபெகா் உக்றைன் மீ்கா� 
ைஷயகாவின் பெறட்யடுபபி�கால் 
்கானிய விநிபயகா்ம பெகாதிக்்ப -
பெட்டிருபபெப்காடு வலுசக்திக்்கா� 
்ச்லவும அதி்ரித்துள்ளது. 

உ்லகின் ்பெரும ்சல்வ்ந -
்ர் இப்லகான் மஸக் உட�கா� 
உ்றறவ முறித்துக்்்காள்ள 
விருமபுவ்கா் கூறிய அவைது 
திருேஙற் ம்ள, ்�து ்பெயர் 
மறறும பெகாலி�த்ற் மகாற்றக் 
ப்காரி நீதிமன்்றத்ற் ேகாடியுள-
்ளகார்.

்டஸ்லகா நிறுவ� உரிறம-
யகா்ளைகா� மஸகிறகும அவைது 
மு்ல் மற�விக்கும பி்ற்ந -்
வர் பசவியர் அ்்லக்சகாண்டர் 
மஸக். ்்நற் மஸக் உட�கா� 
அற�த்து ்்காடர்பு்ற்ளயும 
துண்டிக்் விருமபுவ்கா் கூறியுள்ள 
அவர், ்�து ்பெயறை விவியன் 
்ஜன்�கா வில்சன் எ� மகாற்றக் 
ப்காரி நீதிமன்்றத்தில் மனு ்காக்்ல் 
்சயதுள்ளகார்.

பமலும, ்�து பெகாலி�த்ற் 
ஆண்பெகாலில் இரு்நது ்பெண்பெகா்லகா் 
மகாறறி புதிய சகான்றி்ழ வழஙகுமகாறு 
ப்ட்டுக்்்காண்டுள்ளகார்.

“எ�து ்்நற்யுடன் எ்ந் வழி -
யிலும, வடிவத்திலும அல்்லது 
வற்யிலும வகாழ விருமபெவில்ற்ல 

அல்்லது ்்காடர்பு ்்காள்ள விரும-
பெவில்ற்ல” என்று நீதிமன்்றத்திறகு 
அளித்் மனுவில் அவர் ்்ரிவித்-
துள்ளகார். 

்பெரியவர் என்று சட்டரீதியகா் அங-
கீ்ரிக்்பபெடும 18 வயது பூர்த்தியகா� 
அடுத்் தி�த்திப்லபய அவர் இ்ந்க் 
ப்காரிக்ற்றய விடுத்துள்ளகார். 

50 வய்கா� மஸக் எட்டுக் குழ்ந -
ற்்ளின் ்்நற் என்பெப்காடு ஒரு 
குழ்நற் பி்ற்ந் விறைவில் உயிரிழ்ந-
்து.    

பிரான்ஸில் ‘புரகினி’
ஆ்்டத் த்்ட உறுதி

்லினின்கிபைட் வட்-
டகாைத்துக்்கா� ையில் 
பபெகாக்குவைத்ற்க் ்ட்டுப-
பெடுத்துவது பமகாசமகா� பின்-
விற்ளவு்ற்ள ஏறபெடுத்தும 
என்று லித்துபவனியகாறவ 
ைஷயகா எசசரித்துள்ளது. 

ஐபைகாபபிய ஒன்றியம 
விதித்் ்றடயின் ்காைண-
மகா், அ்ந் ையில் பெகாற்றய 
மூடிய்கா் லித்துபவனியகா 
கூறுகி்றது.

சி�மூட்டும அ்ந்ச ்சயலுக்கு, 
ைஷயகா, ்ட்டகாயம பெதி்லடி ்ரும 
என்று அ்நேகாட்டின் மூத்் பெகாது்காபபு 
அதி்காரி கூறி�கார். 

ைஷயகாவின் பெல்டிக் ்டறபெறடத் 
்ற்லறமய்மகா� ்லி - நிஙைகாட், 

ப்்நதிை -முக்கியத்துவம வகாய்ந் வட்-
டகாைமகா் உள்ளது.

இைண்டகாம உ்ல்ப பபெகாருக்குப 
பின்�ர், அ்ந் வட்டகாைத்ற் ்ஜர்-
மனியிடம இரு்நது ைஷயகா எடுத்துக் 
்்காண்டது. பேட்படகா உறுபபு ேகாடு-

்்ளகா� பபெகா்ல்நது, லித்து-
பவனியகாறவ ஒட்டியுள்ள 
அ்ந் வட்டகாைத்துக்கு, ைஷயகா-
பவகாடு நி்ல எல்ற்ல இல்ற்ல. 

சுமகார் ஒரு மில்லியன் 
மக்்ள வசிக்கும அ்ந் வட்-
டகாைத்தின் ்்காழில்துற்ற, 
இ்றக்குமதிப ்பெகாருட் -்
ற்ளப ்பெரிதும சகார்்நதுள-
்ளது. இ்நநிற்லயில் ையில் 
பெகாற் மூடபபெட்டிருபபெது 
்பெரும ்ேருக்்டிறய ஏறபெ-

டுத்தியுள்ளது. 
்லினின்கிபைட் வட்டகாைத்தின் 50 

வீ்மகா� ்பெகாருட்்ளுக்கு இ்ந்த் 
்றட பெகாதிபறபெ ஏறபெடுத்தி இருபபெ-
்கா் அ்ந் பிைகா்நதிய ஆளுேர் அன்டன் 
அலி்கா்�காவ குறிபபிட்டுள்ளகார்.

துனீஷிய அரசியல்ம்பபு
வ்ரவில் இஸலாம் நீ்ககைம்

துனீஷியகாவில் வரும 
ஜூற்ல 25 ஆம தி்தி சர்வ-
ஜ� வகாக்்்டுபபு ஒன்று 
ேடத்்பபெடவிருக்கும புதிய 
அைசிய்லறமபபு வறைவில் 
‘அைசின் ம்ம’ என்்ற இஸ-
்லகாத்துக்்கா� அ்ந்ஸத்து நீக்-
்பபெட்டுள்ளது. 

இ்ற� அ்நேகாட்டு ஜ�கா -
திபெதி ற்யிஸ ்சயித் உறுதி 
்சயதுள்ளகார். துனீஷிய 
அைசியல் முற்றயில் சீர்தி-
ருத்்த்ற்க் ்்காண்டுவரும 
அவைது முயறசியின் ஓர் அங-
்மகா்பவ இ்ந் ேடவடிக்ற் 
எடுக்்பபெட்டுள்ளது. 

எனினும ஜ�காதிபெதியின் இ்ந் 
திட்டம ்�து பபெகாட்டியகா்ளைகா� 
இஸ்லகாமியவகா் ்ட்சி்ற்ள ஒதுக் -
கும முயறசியகா்வும பெகார்க்்பபெடுகி-

்றது. ‘துனீஷியகாவின் அடுத்் அைசிய-
்லறமபபில் இஸ்லகாம அைசின் ம்ம 
என்று குறிபபிடபபெடவில்ற்ல. 
ஆ�கால் உமமகாவின் (சமூ்ம) 
ம்மகா் இஸ்லகாம இருக்கும’ என்று 

அவர் குறிபபிட்டுள்ளகார். 
‘உமமகா மறறும அைசு இரு 
்வவபவறு விடயங்ள’ 
என்றும அவர் குறிபபிட்-
டகார். 

ற்யிஸ ்சயித் துனீஷிய 
அைறச நீக்கி ஆறண்ள 
மூ்லம ஆட்சி ேடத்தி வரும 
நிற்லயில் அைறச மகாறறி 
அறமக்கும முக்கிய பெடியகா -
்பவ புதிய அைசிய்லறமபபு 
வறைறவ ்்காண்டுவ்நதுள -
்ளகார். 

துனீஷியகாவின் 2014 
மறறும 1959 ஆம ஆண்டு 

அைசிய்லறமபபில் இஸ்லகாம 
அைசின் ம்ம என்று வலியுறுத்-
்பபெட்டுள்ளது. துனீஷிய மக்்ள 
்்காற்யில் 99 வீ்ம முஸலிம -்
்ளகாவர்.

லித்துவவனியா நாடடு்ககு
ரஷயா கைடும் எச்ெரி்க்கை 

வற்றிய நீரில் வதான்றிய
3,400 ஆண்டு ெ்ைய நகைர



நெதர்லாந்திலிருந்து இ்ங்-
கைக்கு தபலால் மூ்ம் அனுபபப -
பட்ட 13 கைலாடி 64 இ்ட்சம் 
நபறுமதியலான கபலாகத மலாத்தி-
கைைகை கெற்று (22) இ்ங்கை 
சுங்ைப பிரிவினர கைபபற்றினர.  

நமதம்பி்டமின் எக்்ஸ்டசி 
எனபபடும் 13,640 கபலாகத மலாத்-
திகைைள் இவ்லாறு சுங்ைத்தின் 
தபலால் மதிபபீடடு திகைக்ைைத்-
தலால் கைபபற்்றபபட்டது.  

நெதர்லாந்திலிருந்து அனுபபபபட்ட 
இந்த ்சந்கதைத்துக்கி்டமலான நபலாதிகய சுங்ை 

தபலால் மதிபபீடடுத் திகைக்ை-
ைம் பரிக்சலாதகன ந்சயதகபலாது 
அந்தப நபலாதிைளில் படுக்கை 
விரிபபில் சுற்்றபபடடிருந்த இந்த 
கபலாகத மலாத்திகைைள் ைண்டுபி-
டிக்ைபபட்டன.  

தபலால் திகைக்ைைத்தின் ஒத்-
துகைபபு்டன்  சுங்ை கபலாகதப-
நபலாருள் தடுபபு பிரிவு மற்றும் 
நபலாலி்ஸ கபலாகதப நபலாருள் 
தடுபபு பணியை அதிைலாரிைள் 

இகைந்து கபலாகத மலாத்திகைைகை 
ஆயவுக்கு உடபடுத்தினர. 

க்லாைன்்ஸ ந்சல்்ெலாயைம், ஷம்்ஸ பலாஹிம்  

 இைண்டு ்ரு்டங்ைளுக்கு மருந்துப நபலாருட -
ைகை நைலாள்்னவு ந்சய்தற்ைலான நிதி கிக்டத்-
துள்ைதலாை சுைலாதலாை அகமச்சர நைநெலிய ைம்-
புக்ந்ல்் பலாைலாளுமன்்றத்தில் நதரிவித்தலார.  

உ்ை ்ங்கி, ஆசிய அபிவிருத்தி ்ங்கி 
மற்றும் இந்திய ை்டன் உதவித் திட்டத்தின் கீழ் 
இது்கை 500 மில்லியன் ந்டலா்ர நிதி கிக்டத்-
துள்ைதலாை நதரிவித்த அகமச்சர, பைம் அனுபப 
க்ண்்டலாநமன பிை்சலாைங்ைள் கமற்நைலாள்ைபபட-
்டலாலும் உ்கில் ப் ெலாடுைளிலும் உள்ை ப் 
அகமபபுக்ைள் மூ்ம் அன்பளிபபலாை 82 மில்லி -
யன் ந்டலா்ர இது்கை கிக்டத்துள்ைது என்றும் 
அகமச்சர நதரிவித்தலார.

ெலாடடில் நி்வும் எரிநபலாருள் நெருக்ைடி-
யினலால் சுைலாதலாைத் துக்றயினருக்கு ஏற்படும் 
பலாதிபகப தவிரபபதற்ைலாை 74 எரிநபலாருள் 
நிக்யங்ைள் மூ்ம் பிைதி ந்ள்ளிக்கிைகம 
கதலாறும் சுைலாதலாைத்துக்றயினருக்கு எரிநபலா -
ருகை நபற்றுக்நைலாடுக்ை ெ்ட்டிக்கை கமற்-
நைலாள்ைபபடடுள்ைதலாைவும் அகமச்சர நதரிவித்-
தலார.  

பலாைலாளுமன்்றத்தில் கெற்று ெக்டநபற்்ற சுைலா -
தலாைத்துக்ற நதலா்டரபலான ்சகப ஒத்திக்பபு 
க்கை பிகைைகை மீதலான வி்லாதத்தில் உகை-
யலாற்றும் கபலாகத அகமச்சர இவ்லாறு நதரி-
வித்தலார. ்சகபயில் நதலா்டரந்தும் உகையலாற்றிய 
அகமச்சர:  

மருந்து தடடுபபலாடு நதலா்டரபில் பல்க்று 
ைருத்துக்ைள் முன்க்க்ைபபட்டலாலும் அடுத்து 
்ரும் இைண்டு ்ரு்டங்ைளுக்கு கபலாதுமலான 
நிதி கிக்டத்துள்ைது. அந்த ்கையில் ஆை்ஸட 
மலாதத்தின் பின்னர அகனத்து மருந்து தடடுபபலா -
டுைளும் நீங்கும். அகனத்து கதக்யலான மருந்-
துைகையும் நைலாள்்னவு ந்சய்தற்ைலான ெ்ட் -
டிக்கைைள் முன்நனடுக்ைபபடடுள்ைன.

அகதக்கை உள்ளூர மருந்து உற்பத்தி நிறு -
்னங்ைள் மும்முைமலாைச ந்சயற்படும் 
நிக்யில் கதக்யலான மருந்துைகை 

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk
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இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைசசந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சரைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல280.59 291.86

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல383.09 393.95

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.7258 2.8339

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல258.78 267.83

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல445.19 460.70

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல369.45 383.41

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல355.31 365.28

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல255.52 266.96

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 955.66

குவைத் டினொர் 1,177.52

ஓெொன் ரியொல் 935.83

கட�ொர் ரியொல் 98.64

சவூதி ரியொல் 96.05

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 98.09

நாணய
மாற்று

 நைஷம  - ேன்னை

ரிஷ்பம  - - த்பாறுனை

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - சுகம

துலாம  - முயறசி

விருசசிகம - - நினறைவு

�னுசு  - தசலவு

ைகரம - - தவறறி

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - ்பாராட்டு

ராகுகாலம :  ்பகல் :  01.30 - 03.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 07.30  -  09.00வனர

சு்பகிருது வருடம -ஆனி 9

மு்ஸலிம் வி்லாை மற்றும் வி்லா-
ைைத்து ்சட்டத்கத திருத்தம் ந்சய -்
தற்ைலாை நியமிக்ைபபட்ட குழுவின் 
உறுபபினரைள் நீதி, சிக்றச்சலாக -்
ைள் மற்றும் அைசிய்கமபபு மறு-
சீைகமபபு அகமச்சர, ஜனலாதிபதி 
்சட்டத்தைணி ை்லாநிதி விகஜயதலா்ச 
ைலாஜபக்ஷக் ்சந்தித்தனர.  

மு்ஸலிம் வி்லாைச ்சட்டம் மற்றும் 
மு்ஸலிம் நபண்ணின் திருமை 
்யகத 18 ஆை உயரத்துதல், திரும -
ைத்தின் கபலாது நபண்ைளுக்கு திரு-
மைச ்சலான்றிதழில் கைநயலாபபமி்ட 
்லாயபபு ் ைங்குதல் ஆகியக் குறித்-
தும் இங்கு ை்ந்துகையலா்டபபட்டது.  

ப்தலாை திருமைம் நதலா்டரபலாை 

ஒபபீடடு ஆயவுைள் ெ்டத்தபபடடு 
அது நதலா்டரபலான ைருத்துக்ைள் முன்-
க்க்ைபப்ட க்ண்டும் என்றும் 
இதன்கபலாது பரிந்துகைக்ைபபட்டது. 

மு்ஸலிம் வி்லாை மற்றும் வி்லாைைத்து 
்சட்டத்துக்கு கம்திைமலாை அகனத்து 
மு்ஸலிம் ்சட்டங்ைள் குறித் -
தும் ஆயவு ெ்டத்தபபடடு, 

அரச உத்திய�ோகத்்தரகளுக்கு  
வெளிநோடு வசல்லும் ெோய்ப்பு

சுஙகத் திணைக்களம் வ்தோடர்ோக    
ஜனோதி்தியிடம் அறிக்ணக ணக�ளிப்பு

அை்ச உத்திகயலாைத்தரைள் ஐந்து 
்ரு்ட ைலா்த்துக்கு ந்ளிெலாடு ந்சல்-
்தற்கு அனுமதியளிக்கும் விக்ச்ட 
சுற்றுநிருபம் நபலாது நிர்லாை, உள்-
ெலாட்டலு்ல்ைள், மலாைலாை ்சகபைள் 
மற்றும் உள்ளூைலாடசி அகமசசினலால் 
ந்ளியி்டபபடடுள்ைது.  

அை்ச பணியலாைரைள் ஓயவூதி-
யம் மற்றும் க்சக்க்ைலா்ம் என்-
ப்ற்றுக்கு பிைசசிகன ஏற்ப்டலாத 
்கையில் அதிைபட்சமலாை 05 ்ரு-
்டங்ைளுக்கு ்சம்பைமற்்ற விடுமு -
க்றகய நப்ற முடியுநமன அறிவிக்-
ைபபடடுள்ைது.  

அத்து்டன், 35 ்யதுக்குடபட்ட 
அை்ச அலு்்ைரைள் தமது தை்ல் 
நதலாழில்நுடபத் தி்றன் மற்றும் 

நமலாழி அறிக் கமம்படுத்து -்
தற்கு அல்்து, அனுமதியளிக்ைப-
பட்ட நிறு்னநமலான்றில் நதலாழில் 
பயிற்சிகய முன்நனடுபபதற்கு 
அதிைபட்சமலாை ஒரு ்ரு்டைலா்த்-
துக்கு ்சம்பைமற்று விடுமுக்றகய 
நப்ற முடியுநமன குறிபபி்டபபட-
டுள்ைது.  

கமலும், ந்ளிெலாடுைளுக்குச 
ந்சல்லும் அை்ச ஊழியரைள் மலாதலாந்-
தம் குறிபபிட்டநதலாரு நதலாகை 
ந்ளிெலாடடு ெலாையத்கத ெலாட -
டுக்கு அனுபப க்ண்டுநமன சுற்று 
நிருபத்தில் குறிபபி்டபபடடுள்ைது.  

இதன்படி, முதன்கம க்சக் 
அதிைலாரிைள் மலாதலாந்தம் 100 
அநமரிக்ை 

சுறறுநிரு்பம தவளியீடு

சுகோ்தோரத் துணையினருக்கு வெள்ளிகிழணைகளில் 
எரிவ்ோருள்; -அணைசசர வகவெலி� ரம்புக்வெல்்ல

02 வருடங்களுக்கு மருந்து ப�ொருட்கள்  
ப்கொள்வனவுக்்கொன நிதி க்கயிருப்பில்

ைக்கள் நகாஷதன� தினசதிருப்பநவ

நோட்டில் நி்லவும் வ்ோருளோ்தோர
பிரசசிணனகளுக்கு விணரவில் தீரவு

இனெோ்த கருத்துக்கணள
கூறுகிைோர சரத் வீரயசக்கர

ஊடகவி�்லோளர 
சந்திப்பில் நி்தோனம்
இழந்்தோர டட்லி சிறியசன

யஜோன்ஸடனுக்கு 
பிணை மு்ஸலிம் விெோக சட்ட திருத்்தம்;

நீதி�ணைசசருடன க்லந்துணர�ோடல்
அரிசியின் விக் 

நதலா்டரபில் பலாரிய 
மற்றும் ெடுத்தை 
அரிசி ஆக் உரிகம-
யலாைரைள் கெற்று (22) 
ெ்டத்திய ஊ்டைவி-
ய்லாைர ்சந்திபபில் 
ைடும் ்லாக்கு்லாதம் 
ஏற்பட்டது.  

அ ரி சி யின் 
விக்கய ஒழுங்கு-
படுத்த க்ண்டும் என அைலிய 
குழுமத்தின் உரிகமயலாைர 
்டடலி சிறிக்சன கைலாரிக்கை 
விடுத்தலார.  

அை்சலாங்ைம் அரிசி விக்கய 
நெறிபபடுத்தலாவிட்டலால், அரிசி 
ஆக்ைகை அைக்ச கையைப-

படுத்த க்ண்டும் 
என்றும், அடுத்த 
3 மலாதங்ைளுக்கு 
நெல்க் அரிசி-
யலாை மலாற்றி அை்சலால் 
நி ர ை யி க் ை ப ப ட ்ட 
விக்க்கு விற்ை 
க்ண்டும் என்றும் 
அரிசியின் விக் 
அதிைரிக்ைபப்டக்கூ -
்டலாது எனவும் அ்ர 

கூறினலார. எவ்லா்றலாயினும், 
அரிசியின் விக்கய ஒழுங்குப-
டுத்தக் கூ்டலாது என நியூ ைத்தின 
கை்ஸ மில்்ஸ உரிகமயலாைர ்ங்-
கை்ஸ்ை மித்ைபலா் ்லாதிட்டகத-
யடுத்து, சிறிக்சன ஊ்டை ்சந்திப-
பில் இருந்து ந்ளிகயறினலார.  

பலாைலாளுமன்்ற உறுபபினர கஜலான்்ஸ-
்டன் நபரைலான்க்டலாவிற்கு பிகை 
்ைங்ைபபடடுள்ைது. ஆரபபலாட்டக்-
ைலாைரைள் மீது கமற்நைலாள்ைபபட்ட 
தலாக்குதல் ்சம்ப்ம் நதலா்டரபில் கைது 
ந்சயயபபட்ட அ்ருக்கு இவ்லாறு 
கைலாடக்ட நீத்லான் நீதிமன்்றத்தி-
னலால் பிகை ்ைங்ைபபடடுள்ைது.  

ெலாடடிற்குப பணி ந்சயயக் பலாைலாளுமன்்றத்திற்கு  
்ந்ததலாை கெற்று பலாைலாளுமன்்ற உறுபபினைலாை பத -
விபபிைமலாைம் ந்சயதுநைலாண்்ட பிைப் ்ரத்தைர 
தம்மிக்ை நபகைைலா நதரிவித்தலார.  

பதவிபபிைமலாைம் ந்சயதுநைலாண்்ட பின் பலாைலா -
ளுமன்்றத்திற்கு ந்ளியில்க்த்து ஊ்டைங்ைளுக்கு 
ைருத்து நதரிவிக்கும் கபலாகத தம்மிக்ை நபகைைலா 
இவ்லாறு  நதரிவித்தலார.  

ெலாடடிற்குப பணி ந்சயயக் ெலான் இங்கு 
்ந்கதன். ெலான் பலாைலாளுமன்்றத்தில்

இ்ங்கை சுங்ைம் நதலா்டரபலான 
ஜனலாதிபதி வி்சலாைகை ஆகைக்கு -
ழுவின் இறுதி அறிக்கை கெற்று (22) 
ஆகைக்குழுவின் தக்்ர உயர 
நீதிமன்்ற நீதிபதி ஷிைலான் குைைத்ன -
வினலால் ஜனலாதிபதி கைலாட்டலாபய 
ைலாஜபக்ஷவி்டம் கையளிக்ைபபட -
்டது.  

சுங்ைம் நதலா்டரபலாை முன்க்க்ைப -
படும் பல்க்று குற்்றச்சலாடடுக்ைள் 
மற்றும் இ்டம்நபற்றுள்ைதலாை ைரு-
தபபடும் முக்றகைடுைள் நதலா்டரபில் 
வி்சலாரித்து அறிக்கை அளிபபதற்ைலாை 
2021 நபபை்ரி 24ஆம் திைதியன்று 
ந்ளியி்டபபட்ட அதிவிக்ச்ட ்ரத்-
தமலானி அறிவித்தலின் 
மூ்ம் ஆறு கபர நைலாண்்ட
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�ாயோட்னட மீட்கநவ எம.பியாக ்ப�விநயறநறைன்

சபையில் விமல் வீரவனச எம்.பி சாடல்

கோலிமுகத்திடல் ய்ோரோட்டம்   
ண்த்தி�க்கோர கூட்டோக ைோறைம்

கயனடி� தூதுெர
�ோழப்்ோைத்துக்கு
ரயிலில் விஜ�ம்

க்லாைன்்ஸ ந்சல்்ெலாயைம் 
ஷம்்ஸ பலாஹிம்  

மக்ைள் கபலாைலாட்ட-
மலாை ஆைம்பித்த ைலாலிமு -
ைத்தி்டல் கபலாைலாட்டம் 
இபகபலாது கபலாகதப -
நபலாருள் மற்றும் கபத் -
தியக்ைலாை கும்பல் 
கபலாைலாட்டமலாை மலாற்்றம-
க்டந்துள்ைதலாை விமல் 
வீை்ன்்ச எம். பி பலாைலாளுமன்்றத்தில் 
நதரிவித்தலார.  

ைலாலிமுைத்தி்டல் கபலாைலாட்டம் 

ஆைம்பத்தில் நியலாயமலான 
மக்ைள் கபலாைலாட்டமலாை 
ஆ ை ம் பி க் ை ப ப ட ்ட து . 
ஆனலால் அது தற்கபலாது 
கபத்தியைலாைத்தனமலான, 
கபலாகதப நபலாருளுக்கு 
அ டி க ம ய லா ன ் ர ை ள் 
மற்றும் கமலா்சடியலாைரை -
ளின் கூட்டலாை மலாறியுள்-
ைது என்றும் விமல் வீை-
்ன்்ச எம் பி. கெற்று 

்சகபயில் ைடுகமயலாை ்சலாடினலார
 ெலாடக்ட அைலாஜை நிக் -

கமக்கு மலாற்்ற

இ ் ங் க ை க் ை லா ன 
ைகனடிய உயர்ஸதலானி -
ைர க்டவிட நமக்கின் -
னன் (David McKinnon), 
ெலாடடில் நதலா்டரும் எரி -
நபலாருள் நெருக்ைடி ைலாை -
ைமலாை   யலாழ்பபலாைத்-
துக்கு ையிலில்  விஜயம் 
ந்சயதுள்ைலார.

யலாழில் அ்ர  ்்டமலா -
ைலாை ஆளுெர ஜீ்ன் தியலாைைலாஜலா மற்றும் கமயர வி.மணி-
்ண்ைன் ஆகிகயலாகை ்சந்தித்துக் ை்ந்துகையலாடினலார.  

கமலும் ்்ட மலாைலாைத்தின் தற்கபலாகதய நபலாருைலாதலா -
ைப பிைசசிகனைள் மற்றும் அபிவிருத்தி ெ்ட்டிக்கைைள் 
நதலா்டரபிலும் ை்ந்துகையலா்டபபட்டதலாை நதரிவிக்ைபப-
டுகி்றது.  06
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மன்னலார குறூப நிருபர     

நபலாருைலாதலாை நெருக்ைடியலால் சிக்கி சின்னலாபின்-
னமலாகியிருக்கும் மக்ைளின் கைலாபத்கத திக்ச திருப -
பு்தற்ைலாை ்சைத் வீைக்சக்ைை எம்.பி இன்லாதத்கத 
தூண்டுகி்றலாநைன தமிழ்த் கதசிய கூட்டகமபபு பலாைலா-
ளுமன்்ற உறுபபினர ந்சல்்ம் அக்டக்ை்ெலாதன் 
நதரிவித்துள்ைலார. குருந்தூர மக் நதலா்டர-
பலாை கெற்றுமுன்தினம் பலாைலாளுமன்்றத்தில் 
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்த்ோல் வ்ோதிக்குள் இருந்து
ய்ோண்த ைோத்திணரகள் கண்டுபிடிப்பு

13 நகாடி ரூ்பா த்பறுைதி

சுபஹ்  - 04.33
லுஹர்  - 12.14
அஸர்  - 03.41
மஃரிப்  - 06.29
இஷா  - 07.45 
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ப�ொருளொதொர பெருக்கடி ்கொர -
ணமொ்க எமது ெொடு மி்க 
மமொசமொன �ொதிப்புககுள் சிககிக 

ப்கொண்டுள்ளபதன�து பெளிப்�டையொன விையம். 
ப�ொருளொதொர பெருக்கடி ்கொரணமொ்க ெறிய மக்கள் 
மொத்திரமனறி, பசலெநத மக்களும் மி்கவும் �ொதிக -
்கப்�ட்டுள்ளனர். அன்ொை �ொெடனப் ப�ொருட்்களின 
விடை்கள் பெகுெொ்க உயர்நது விட்ைன. அெற்றுககு 
�ைத்த �ற்்ொககுட்யும் நிைவுகின்து. எரிப�ொருட்-
்கடளப் ப�ற்றுக ப்கொள்ெதற்்கொ்க மக்கள் இனனுமம 
நீண்ை கியூெரிடசயில ்கொத்து நிற்�டதக ்கொண முடி -
கின்து. பமொத்தத்தில கூறுெதொனொல மக்களின துன-
�ங்கள் இனனும் முடிவுககு ெரவிலடை.  

ப�ொருளொதொர பெருக்கடிககுள் அெதியுறுகின் 
மக்கள் �ைவிதமொ்கப் ம�சிக ப்கொள்கின்ொர்்கள். எமது 
அரசியலெொதி்கள் மீது குட் கூறுகின்னர். ெொட்டில 
்கடைப்பிடிக்கப்�ட்ை ப�ொருளொதொரத் திட்ைங்களில குட் 
உள்ளதொ்கக கூறுகின்னர். ப�ொருளொதொர மீட்சிடயப் 
ப�ொறுத்தெடர புதிய அணுகுமுட் மதடெபயன 
அபிப்பிரொயம் பதரிவிககின்னர். இவெொப்லைொம் 
மக்கள் கூறுெதில நியொயம் இலைொமலிலடை. ்கைநத 
்கொைத்தில ்கடைப்பிடிக்கப்�ட்ை ப�ொருளொதொரக ப்கொள் -
ட்க்களில தெறு்கள் உள்ளதொமைமய ெொட்டின ப�ொரு-
ளொதொரம் இத்தடன மமொசமொ்க வீழ்ச்சியடைநதபதன் 
்கருத்தில உண்டம உள்ளது.  

ப�ொருளொதொர வீழ்ச்சியில இருநது ெொட்டை மீட்பைடுப்-
�தற்்கொ்க தற்ம�ொது புதிய அணுகுமுட்யில திட்ைங்கள் 
ெகுக்கப்�ட்டு பசயற்�டுத்தப்�ட்டுக ப்கொண்டிருககின-
்ன. அத்திட்ைங்கள் பெற்றியடையுபமன�தில சநமத-
்கம் எதுவும் இருக்கப் ம�ொெதிலடை. ஆனொலும் அதை-
�ொதொளத்தில வீழ்நதுள்ள ப�ொருளொதொரத்டத முற்்ொ்க 
மீட்பைடுப்�பதன�து உைனடியொ்க சொத்தியமொ்கப் ம�ொெ-
திலடை. அதற்கு சிை ்கொைம் பசலலும் என�மத ப�ொரு-
ளொதொர நிபுணர்்களின ்கருத்தொ்க உள்ளது.  

பிரதமர் ரணில விககிரமசிங்கவும் இமத ்கருத்டதமய 
�ை தைடெ்களில ெலியுறுத்தி ெருகின்ொர். ெொடு 
இனட்ய பெருக்கடியிலிருநது மீண்பைழுெதற்கு சிை 
்கொைம் மதடெ என�டத பிரதமர் ரணில விககிரம-
சிங்க தனது உடரயில �ை தைடெ ெலியுறுத்திக கூறி -
யுள்ளொர். ்கொைஅெ்கொசமும், மக்களின சகிப்புத்தன -
டமயும், அர்ப்�ணிப்பும் இருநதொமைமய இனட்ய 
செொடை பெற்றி ப்கொள்ள முடியும் என�துதொன பிரத -
மரது ்கருத்தின உள்ளொர்நத அர்த்தம் ஆகும்.  

இவெொ்ொன நிடையில பிரதமர் ரணில விககிரமசிங்க 
மெற்று �ொரொளுமன்த்தில ஆற்றியிருககும் உடரயும் 
மிகுநத முககியத்துெம் ப�றுகின்து. ெொட்டின தற்ம�ொ-
டதய ப�ொருளொதொர நிடைடம, அதற்்கொ்க அரசொங்கம் 
மமற்ப்கொண்டு ெரும் மெடைத்திட்ைங்கள் மற்றும் சர்ெ-
மதச ெொணய நிதியத்துைன ெைத்தப்�ட்டு ெரும் ம�ச்சு-
ெொர்த்டத்கள் பதொைர்பில பிரதமர் ரணில விககிரமசிங்க 
மெற்று �ொரொளுமன்த்தில தனது விமசை உடரயின 
ம�ொது பதளிவு�டுத்தியுள்ளொர்.  

'சர்ெமதச ெொணய நிதியத்திைம் ்கைன ப�ற்றுக 
ப்கொள்ெமத தற்ம�ொது ெொட்டுககுள்ள ஒமர ெழியொகும். 
சர்ெமதச ெொணய நிதியத்தின உறுதிப்�டுத்தல இலைொ-
மல மெறு எநத சர்ெமதச நிதி நிறுெனத்திைமும் ்கைன 
ப�ற்றுக ப்கொள்ள முடியொது. அதற்்கொன ம�ச்சுெொர்த்-
டத்கள் மும்முரமொ்க ெடைப�ற்று ெருகின்ன. எதிர்-
ெரும் ஜூடை மொதமளவில சர்ெமதச ெொணய நிதியத்-
தின அதி்கொரி்கள் மட்ை உைன�டிகட்கடய மமற்ப்கொள்ள 
முடியும்' எனறு பிரதமர் தனது உடரயில பதரிவித்தொர்.  

'எரிப�ொருள், சடமயல எரிெொயு, மினசொரம் மற்றும் 
உணவுப் �ற்்ொககுட்ககு அப்�ொல மி்க மமொசமொன 
நிடைடமடய ெொம் இப்ம�ொது எதிர்ப்கொண்டுள்மளொம். 
ெமது ப�ொருளொதொரம் முழுடமயொன சரிடெச் சநதித்-
துள்ளது. இைஙட்கயின ப�ொருளொதொரத்டத மீட்பைடுப்-
�தன மூைமம இநதப் பிரச்சிடன்களுககுத் தீர்வு ்கொண 
முடியும்.   

முற்றிலும் சரிநத ப�ொருளொதொரத்டதக ப்கொண்ை 
ஒரு ெொட்டை, குறிப்�ொ்க அநநிய ட்கயிருப்பு 
குட்ெொ்க உள்ள ஒரு ெொட்டை மீட்பைடுப்�து எளிதொன 
்கொரியமலை. இைஙட்க ப�ற்ம்ொலியக கூட்டுத்தொ�-
னம் 700 மிலலியன அபமரிக்க பைொைர் ்கைனிலுள்-
ளது. இதன விடளெொ்க, உைகில எநத ெொடும் அலைது 
அடமப்பும் எங்களுககு எரிப�ொருடள ெழங்கத் 
தயொரொ்க இலடை. �ணத்துககுக கூை எரிப�ொருடளக 
ப்கொடுக்க தயஙகுகி்ொர்்கள். இநதியொவிைமிருநதும் 
பதொைர்நது உதவி்கடள எதிர்�ொர்க்க முடியொது. அெர்-
்களின உதவிககுக கூை எலடையுண்டு. மறுபு்ம், 
இநதக ்கைன்கடளத் திருப்பிச் பசலுத்துெதற்்கொன 
திட்ைம் ெமககு இருக்க மெண்டும். இடெ ப்கொடை்கள் 
அலை' எனறு பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளொர்.  

பிரதமர் மெற்று �ொரொளுமன்த்தில பெளிப்�டுத்-
தியுள்ள விையங்கள் அடனத்தும் அைட்சியப்�டுத்தக 
கூடியடெயலை. பெறுமமன ஆர்ப்�ொட்ைங்கடள ெைத்-
துெதொமைொ அலைது அரசொங்கத்டத வீட்டுககு அனுப்� 
மெண்டும் என�தனொமைொ இனட்ய பிரச்சிடன்களுகப-
்கலைொம் தீர்வு கிடைத்து விைப் ம�ொெதிலடை. முதலில 
எமது ெொட்டுககு ஏற்�ட்டுள்ள �ொதிப்பு நிடைடமடய 
ஒவபெொருெரும் ெனகு உணர்நது ப்கொள்ெது அெசி-
யம். �ொரொளுமன்த்திலும், வீதி்களிலும் ம்கொஷமிடு-
ெபதன�து இைகுெொன ்கொரியம். ஆனொல ப�ொருத்த-
மொன திட்ைங்கடள முனடெத்து பசயற்�டுத்துெதற்கு 
ஆற்்ல, தட்கடம அெசியமொகும்.  

இனறு அரசு முனபனடுத்து ெருகின் திட்ைங்கள் 
ஊைொ்க ப�ொருளொதொர மீட்சிடயக ்கொண முடியுபமன 
ப�ொருளொதொர ெலலுெர்்கள் ெம்பிகட்க பதரிவித்துள்-
ளனர். எனமெ ப�ொறுடமயும் சகிப்புத்தனடமயும் 
அர்ப்�ணிப்புமம அெசியமொகும். மக்கடளக குழப்�த்-
துககு உள்ளொககும் முயற்சி்களில அரசியலெொதி்கள் 
ஈடு�டுெது ெொட்டு ெைனுககு உ்கநததலை.

35, டி. ஆர். விஜயெர்தன மொெத்டத, ப்கொழும்பு- - 10
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நாட்டின் பாரதூரமான நிலைலமலை
வெளிபபடுத்தியுள்ள பிரதமரின் உலர

தடுமாற்றம் இல்ாது ததளிநத அறிவினை
உனையவர் தாம் துன்பப்பை நேர்நதாலும் 
இழிவாை தெயல்கனைச் தெயய மாடைார்.

இடுக்கண் �டினும் இளிெநத பசயயொர்
ெடுக்கற்் ்கொட்சி யெர்

லண்டனில் மலலயக இலக்கிய மாநாடு;

விம்பம அமைப்பின் ்பணிகள் த�ொடர்ந்தும
முழுவீச்சில் முன்தனெடுககப்்பட வேண்டும
லணைன விம்்பம் அனமபபின 

ஆதரவுைன மன்ய்க இ்க்-
கிய மாோடு மி்கச் சி்றப்பா்க 

அணனமயில ேனைத்பற்றது. இநநி்கழ் -
வில ்ப் ோடு்களிலிருநதும் இ்க்கிய 
ஆளுனம்கள் ்க்நது த்காணைநதாடு, 
ஓரு முழு ோள் ேைநநதறிய நி்கழ்வு்க -
ளின ந்பாது ஏழு அமர்வு்களில ஆயவுக் 
்கடடுனர்கள், சிறு்கனதத் ததாகுபபு்கள், 
்கவினதத் ததாகுபபு்கள் உள்ளிடை ்ப் 
மன்ய்க இ்க்கியங்கனை ்ப் எழுத் -
தாைர்்களும், இ்க்கிய ஆளுனம்களும், 
ெமூ்க ஆர்வ்ர்்களும் இஙகு அறிமு்க-
மும் விமர்ெைமும் தெயதைர்.  

முத்ாவது அமர்னவ ்காத்தாயி முத்-
துொமி நினைவா்க மு நித்தியாைநதன 
அவர்்கள் தன்னம தாஙகி, ்காத்தாயி 
முத்துொமி ்பறறி அறியப்பைாத ெரித் -
திரத்னத எடுத்துனரத்து இவவரஙன்க 
ஆரம்பித்து னவத்தார். அத்நதாடு அவர் 
பி. த்பரியொமியின நதாடைத் ததாழி -
்ாைரின வீரபந்பாராடைம் குறித்தும் 
சுருக்்கமா்க ஒரு விமர்ெைமும் தெயதி -
ருநதார். இவவரஙகில நோர்நவயிலி-
ருநது ெமு்கமளித்திருநத ே. ெரவணன 
மலலியபபுெநதி தி்்கரின 'மன்்கனைப 

ந்பெ விடுங்கள்' உனர ்பறறியும் , வரதன 
கிருஷணாவின 'தவநது தணியாத பூமி' 
குறித்து எம்.த்பௌெர் அவர்்களும் விமர்ெ-
ைம் தெயதிருநதைர்.  

முத்ாவது அரஙகின ோயகி, ்காத்தாயி 
முத்துொமினய நினைவு கூரும் வன்கயில 
்காத்தாயி முத்துொமியின துயர் ்படிநத 
வர்ாறன்ற தவளிப்படுத்திைர். ொம் பிர-
தீ்பனின தேறியாள்ன்க, எழுத்துருவில 
ரஜித்தா பிரதீ்பன உட்பை ்ப் ்கன்ஞர்-
்கள் இனணநது ' ்காத்தாயி ்கானத' எனும் 
குறுோை்கத்தின வாயி்ா்க ்பார்னவ -
யாைர்்களின மைங்களில ்படியும்்படி 
தவளிப்படுத்தியிருநதைர்.  

அனதத் ததாைர்நது இர. சிவலிங்கம் 
அரஙகிறகு தெல்த்தம்பி சிறிக்்கநதரா-
ொவும், ந்காகி்ம் சுபன்பயா அரஙகிறகு 
மீைாள் நித்தியாைநதனும், நொ. ெநதிர -
நெ்கரம் அரஙகிறகு ்க. ஆதவனும், சி. 
வி.நவலுபபிள்னை அரஙகிறகு வி சிவ -
லிங்கமும், தமிந�ாவியன அரஙகிறகு 
மாதவி சிவலீ்னும், ொரல ோைன அரங -
கிறகு ோ. ெந்பெனும் தன்னம தாஙகி 
இஙகு ்க்நது த்காணை எழுத்தாைர்்கள் 
இ்க்கிய ஆர்வ்ர்்கள் வாயி்ா்க 26 
மன்ய்க நூல்கனையும் ஆயவுக்்கடடு-

னர்கனையும் அறிமு்கமும் விமர்ெைமும் 
தெயவதறகு உதவி புரிநதைர்.  ேவரடண -
ராணியின நி்கழ்ச்சி ஒருஙகினணபபும் 
இம்மாோடடில எடுத்துக் த்காள்ைப -
்படை சிறு்கனதத் ததாகுபபு, ோவல, 
்கவினத, கூத்து, அரசியல, த்பாருைா -
தார ெடைவியல ொர்நத ்பலதுன்ற்கனை 
அடிப்பனையா்கக் த்காணை இ்க்கியங -
்கனை அ�கு்படுத்திை.  

இநத மாோடடில ந்பெப்படை 
அனைத்து மன்ய்க ்பனைபபி்க்கியங -
்கள் குறித்த விமர்ெைங்களும் உனர்களும் 
கூடிய வினரவில நூல வடிவம் த்ப்ற 
இருப்பதும் இம்மாோடடின தனிச்சி -
்றப்பா்க இருக்கி்றது. மன்ய்க இ்க்கி-
யம் ்பறறி இனனுநம அதி்கம் ்பரவ்ா்க 
அறிநது த்காள்ைப்பைாத ஒரு ்கா் ்கட -
ைத்தில இவவா்றாை முனதைடுபபு-
்கள் இவவன்க அரிய ்பனைபபு்கனை 
்ப் வாெ்கர் மடைத்திறகும் எடுத்துச் 
தெலலும் என்பது   ்கவைத்தில எடுத்துக் 
த்காள்ைப்பைநவணடும். 

ஒடுக்்கப்படை மன்ய்கத் நதாடைத் 
ததாழி்ார்்களின வலி்களும், அவர்்கள் 
அரசியல, ெமூ்க, த்பாருைாதார, குடி -
யியல ொர்நத தைங்களில எதிர்நோக் -

குகின்ற ெவால்களும் இநநூல்களின 
வழியா்க ்ப்தரப்படை மக்்கனையும் 
தென்றனைய நவணடும், அவர்்கள் மத் -
தியில மன்ய்க மக்்களின சிக்்கல்கள் 
குறித்த விழிபபுணர்தவானறு ஏற்பை 
நவணடும் என்பநத இஙகு ்க்நது 
த்காணை அனைவரிைதும் ஏந்காபித்த-
குர்ா்க இருநதனத அவர்்கள் உனரயிலி-
ருநது ்கணிபபிைக் கூடியதாய இருநதது.  

இநோனை ஒரு மி்க மகிழ்ச்சிக்குரிய 
ம்றக்்க முடியாத ோைா்க மாறறியிருந -
தது இந நி்கழ்வின ஏற்பாடைாைர்்களின 
-விம்்பம் அனமபபின ்ப்ம் எனறுதான 
கூ்றநவணடும். விம்்பம் ததாைர்நதும் 
இவவா்றாை ்காத்-
திரமாை இ்க்-
கிய நி்கழ்வு்கனை 
முன த ை டு க் ்க 
நவணடும், உச்ெம் 
ததாை நவணடும் 
எனறு தேஞெம் 
நின்றநது வாழ்த்துகி-
ந்றாம்.

அறிவிப்்பொளர் அப்துல் ஹமீத் எழுதிய நூல்   
அதைரிகக முத்�மிழ் விழொவில் தேளியீடு
'வாைன்்களில ஒரு 

வழிபந்பாக்்கன' என்ற 
தன்பபில அபதுல 

ஹமீத் எழுதிய ஊை்க வாழ்க்ன்க 
அனு்பவ நூல அதமரிக்்காவில தவளி -
யிைப்பைவுள்ைது. இ்ஙன்க வாதைா -
லியில மி்க இைவயதிந்நய அறிவிப -
்பாைராகி, வாதைாலியின ்பலநவறு 
துன்ற்களிலும் ்பங்களிபபு்கனை ேலகி, 
ஒலி்பரபபுத் துன்றயில மடடுமனறி 
ததான்க்்காடசித்துன்ற, தினரப்ப -
ைத்துன்ற எைப ்பலநவறு தைங்களி -
லும் 54 ஆணடு்களுக்கு நமல தைம் 
்பதித்த அறிவிப்பாைர் பி. எச். அபதுல 
ஹமீத் தைது அனர நூற்றாணடு ்கைநத 
வாழ்க்ன்க அனு்பவங்கனை நூ்ா்க 
எழுதியுள்ைார்.   

'வாைன்்களில ஒரு வழிபந்பாக்்கன' 
என்ற தன்பபில அனமநத இநத நூல, 
அதமரிக்்காவின நியூநயார்க் ே்கரில 
எதிர்வரும் ஜுன் 1 முதல 4 -ஆம் தி்க -

திவனர ேனைத்ப்றவுள்ை 'வை அதம -
ரிக்்கத் தமிழ்ச் ெங்கங்களின ந்பரனவ' 
முத்தமிழ் வி�ாவில தவளியிைப்பை -
வுள்ைது.

இவவி�ாவில இம்முன்ற பிரதாை 
நமனையில தவளியிைப்படுவதறகு 
இநநூல மடடுநம ததரிவாகியுள்ைனம 
குறிபபிைத்தக்்கது. ததனகி�க்்காசியா -
வில முதல வாதைாலி நின்யத்னதப 
த்பறறுக் த்காணைவர்்கள் என்ற த்பரு -
னமயும் பு்கழும் த்பற்றவர்்கள் இ்ங -
ன்கயர் என்ற ந்பாதிலும் இநத விையங -
்கள் ததாைர்்பா்க நதடுதல்கள் - ஆயவு்கள் 
அவசியமாைனவ. அனவ ்பதிவுதெய -
யப்பை நவணடியனவயாகும்.   

'இ்ஙன்க வாதைாலிக் ்கன்க்கூ -
ைத்திலிருநது எத்தனை ்கன்ஞர்்கள் 
உருவாகியிருக்கி்றார்்கள்? எத்தனை 
இ்க்கிய ஆளுனம்கள் தங்கள் ்பனைப -
பு்கனை வாதைாலி ஒலி்பரபபினூைா்க 
த வ ளி க் த ்க ா ண ர்ந தி ரு க் கி ்ற ா ர் ்க ள் ? 

எத்தனை ஆளுனம்கள் இநத நின்யம் 
வழியா்க அனையாைப்படுத்தப்படடி -
ருக்கி்றார்்கள்?'   

இவறன்றதயல்ாம் ்பதிவு தெயவது 
த்பரும்்பணியாகும். அநத வன்கயில 
உ்த்கஙகும் வாழும் தமிழ் ந்பசும் 
வாதைாலி நேயர்்கள் இதயங்களில 
அனர நூற்றாணடு ்கா்த்திறகு நம்ா்க 
இைம்பிடித்திருக்கும் ்கன்ஞர் அபதுல 
ஹமீத் தைது ்பங்களிபன்ப நூ்ா்க 
தவளிக்த்காணர்நதுள்ைார்.   

அவரது இநநூல அதமரிக்்காவில 
வாழும் தமிழ் மக்்கள் மத்தியில தவளி -
யிைப்படுவது சி்றபபுக்குரியதாகும். ஓர் 
ஊை்கவிய்ாைரது வாழ்க்ன்க அனு்பவ -
மா்க மடடுமனறி, இ்ஙன்க வாதைாலி 
வர்ாறு குறித்த ஒரு சி்றநத ஆவணப 
்பதிவா்கவும் இநநூல விைஙகும்.

ம்கபந்பறறு னவத்திய நிபுண -
ராை ஷாபி ஷிஹாபதீன தைது 
குற்றச்ொடடு்கள், நீதிமன்ற 

வ�க்கு்களில இருநது விடுவிக்்கப -
்படடு விடைார். அவரது நெனவக்்கா -
்த்தில, அவர் நமறத்காணை ம்கப -
ந்பறறு சிகிச்னெ்கள் ததாைர்்பா்க 
குற்றம் சுமத்தப்படடிருநதது. ்பத்தி -
ரின்க ஒனறு இது ்பறறிய தெயதினய 
முதல ்பக்்கத்தில பிரசுரம் தெயதனத -
யடுத்து இநத விவ்காரம் நீதிமன -
்றம் வனர தென்றது. அநதெமயம் 
இைவாத சிநதனையுள்நைாரும் 
இவவிவ்காரத்னத தங்கைது ன்கயி -
த்டுத்துக் த்காணைைர்.

அவர் மீதாை குற்றச்ொடடு மருத் -
துவ உ்கில புதுனமயா்க நோக்்கப -
்படைது. மருத்துவ உ்கில ்ப்ர் 
தமௌனி்கைாகியிருநதைர். ஈஸைர் 
தாக்குதன்யடுத்து உருவாகியிருநத 
்பதற்றம் ்காரணமா்க தைாக்ைர் ஷாபி 
ஷிஹாபதீன மீதாை விவ்காரம் ்பர -
்பரபபுக்கு உள்ைாகியிருநதது. அவ -
ருக்்கா்க ்பரிநது ந்பசுநவார் எவரும் 
இருக்்கவிலன். இதைால, மருத்து -
வர்்கள் கூ்ற வநத உணனம சி்்கா -
்ம் தவளிநய வரவிலன்.  

தைாக்ைர் ஷாபி ஷிஹாபதீனின 
குடும்்பப பினைணியும் ்பறறி இவ -
விைத்தில குறிபபிடுவது அவசியம்.  

தைாக்ைர் ஷாபி ஷிஹாபதீனின 
்பாடைைார் (தநனதயின தநனத) 
்பாளி தமாழியில நதர்ச்சி த்பற்ற 
சி்றநத ஆசிரியர். த்கக்கிராவ பிரநத -

ெத்தில அநதக் ்கா்த்திந்நய ்கல -
விக்குப ந்பர் ந்பாை இவரது குடும் -
்பத்தில, தைாக்ைர் ஷாபி உட்பை 
ோனகு ந்பர் னவத்தியர்்கள். அது மட -
டுமல் ஷாபியின மனைவி இமாரா -
வும் னவத்தியர். ஷாபினய சிங்கை 
மக்்களும் அக்்கா்த்தில நேசித்தார் -
்கள். ஆைால அவர் மீதாை குற்றச் -
ொடடு ஊை்கங்களில தவளியாை -
தும் இைவாத ்கருத்து்கள் அதி்கம் 
தவளிவரத் ததாைஙகிை.இதைால 
அவர் மாத்திரமனறி அவரது குடும் -
்பத்திைரும் ்பாதிக்்கப்படைைர். 

அவர் விைக்்கமறியலில இருநத 
ந்பாது மிகுநத சிரமங்கனை அனு -
்பவித்தார். ந்பானதவஸதுக் குற -
்றவாளி்களுைன அவர் விைக்்க -
மறியலில இருக்்க நவணடிய 
நின்னமயும் ஏற்படைது.சுமார் 46 
ோட்கள் தணணீர் ந்பாத்தலின நமல 

தன்னய னவத்து, நி்த்திலதூஙகி -
யதா்க, தான அனு்பவித்த துயரத்னத 
அவர் ஊை்கதமானறுக்கு தவளியிட -
ைார். 

அவர் நிர்பராதி எை நிரூபிக்்கப -
்படைதால விடுவிக்்கப்படைனதய -
டுத்து, அவரது 26 இ்டெம் ரூ்பா 
ெம்்பைத்னதயும் மருத்துவ தெ் -
வு்களுக்்கா்க அன்பளிபபுச் தெயத 
நி்கழ்வில அவர் இதனைக் குறிப -
பிடைார். அவர் கூறிய த்கவல 
்ப்ருக்கு நவதனைனய ஏற்படுத் -
தியது. குற்றம் இன�க்்காதவர் 
மீது இவவாறு வீணகுற்றச்ொடடு 
சுமத்தப்படுவது எத்தனை தவறு 
என்பனத ்ப்ரும் உணர்நது த்காண -
ைைர்.

யாழ்ப்பாணம் நீர்நவலி அருள் -
மிகு ்கநதசுவாமி நதவஸதா-
ைத்தில வாராநதச் சி்றபபுச் 

தொறத்பாழிவு ஆ்ய ெணமு்க வி்ாெ 
மணை்பத்தில ோனை 24.06.2022 மான் 
5.00 மணிக்கு ேனைத்பறும். சி்றபபுச் -
தொறத்பாழிவினை னெவபபு்வர் சி.்கா.
்கம்ோதன 'திருவாெ்கம் எனனும் நதன' 
எனனும் விையபத்பாருளில நி்கழ்த்து-
வார்.   

ஸ்ரீ்ஸ்ரீ ஆறுமு்கோவ்ர் த்பருமான 
ஆணடிந் (2022) இைம் இநதுச் சி்றார்-
்களினைநய ோவ்ர் த்பருமான ்பறறிய 
விழிபபுணர்னவ ஏற்படுத்தும்மு்கமா்க 
யாழ்.மாவடை இநது ெமய அ்றதேறிப 
்பாைொன்்களில 'வாராநதச் தொற -
த்பாழிவும் - மாதநநதாறும் ோயனமார் 

குருபூனஜ நி்கழ்வும்' ேனைத்பறறு வரு -
கின்றை.   

26 ஆவது தொறத்பாழிவு ோனை 
தவள்ளிக்கி�னம மான் 03.30 
மணிக்கு இநது ்க்ாொர உத்திநயா்கத்தர் 
திருமதி அ்கலஜா ஜைார்த்தைன தன -்
னமயில இைம்த்ப்றவுள்ைது.   

'னெவ ெமய மறும்ச்சியின தநனத 
ோவ்ர்' எனும் ததானிபத்பாருளில 
னெவபபு்வர் தெ. ்கநத. ெத்தியதாென 
தொறத்பாழிவு ஆறறுவார். அதனைத் 
ததாைர்நது தொறத்பாழிவிலிருநது 
விைாக்்கள் ததாடுக்்கப்படடு மாணவர்-
்களுக்்காை ்பாராடடுப ்பரிசில்கள் வ�ங -
்கப்பைவுள்ைை.   

நெக்கி�ார் த்பருமான குருபூனஜ 
நி்கழ்வு திக்்கம் ்க்ாொர மணை்பத்தில 

எதிர்வரும் 26.06.2022 ்கான் 09.00 
மணிக்கு இநது ்க்ாொர உத்திநயா்கத்தர் 
திருமதி கிருஷணகுமாரி சிவாைநதன 
தன்னமயில இைம்த்பறும்.   

'நெக்கி�ாரின ்பணி னெவத்தின 
நின்பபு' எனும் ததானிபத்பாருளில 
இைம்னெவபபு்வர் நித்திய்பாபுதரன 
தொறத்பாழிவு நி்கழ்த்துவார். மாணவர்-
்களிைம் விைாக்்கள் ததாடுக்்கப்படடுப 
்பாராடடுப ்பரிசில்கள் வ�ங்கப்பைவுள்-
ைை. அ்றதேறிப ்பாைொன் மாணவர்்க -
ளின ்கன் நி்கழ்ச்சி்கள் உட்பை ்ப் நி்கழ் -
வு்களும் ேனைத்ப்றவுள்ைை. த்பாலின்க 
விோய்கர் அ்றதேறி ்பாைொன், திக்்கம் மைத்துவாெல சித்தி விோய்கர் அ்றதே -

றிப ்பாைொன், மருதாம்பு்ம் ்பத்திர -
்காளி அம்்பாள் அ்றதேறிப ்பாைொன் 
ஆகியன ்பஙந்கற்கவுள்ைை.

பூஙம்கொடத...?

அ.்கன்கசூரியர்...?

சுஐப் எம்.்கொசிம்-...?

இளஞமசரன...?

ஆறுமுக நொேலர் த்பருைொன் ஆண்டு;   
நீர்வேலியில் சிறப்புச் த�ொறத்பொழிவு

இமழககொ� குறறத்துககொக 
தடொகடர் ஷொபி ஷிஹொப்தீன்
அனு்பவித்� வே�மனெகள்!
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வேப்பங்குளத்தில் கிணற்றிலிருந்து...
(22) காலை ஆண் ஒருவரின் சட-

ைதலதை நெளுக்குளம் ந�ாலிஸார் மீட்-
நடடுததுளளனர். நெற்று முன்தினம் 
மாலை வீட்டிலிருந்து நவளிநேறிே 

அந் ெ�ர் நெற்று காலை கிணற்றிலி-
ருந்து சடைமாக மீட்கப�ட்டுளளதைா-
கவும் நதைரிவிததை ந�ாலிஸார் விசார-
லணகலள முன்நனடுததுளளனர்.

பிரதைரின் இல்்லம் முன் ஆரப்பாட்டம்!...  
நகாழும்பு பிளவர் வீதியில் உளள 

பிரதைமர் ரணில் விக்கிரமசிஙகவின் 
வீட்டுக்கு முன்�ாக நெற்று (22) ஆர்ப-
�ாட்டநமான்லறை முன்நனடுததைனர்.

ராஜ�க்ஷக்கலள �ாதுகாப�தைற்-
காகநவ ரணில் விக்கிரமசிஙக பிர-
தைமராக �தைவிநேற்றுளளதைாகவும், 
ொட்டின் பிரச்சிலனகலள பிரதைமரால் 

தீர்க்க முடிோது ந�ாயுளளதைாகவும் 
நதைரிவிதது அந்தை குழுவினர் ஆர்ப-
�ாட்டததில் ஈடு�ட்டனர்.  

இதைலனேடுதது பிரதைமர் ரணில் 
விக்கிரமசிஙகவின் வீட்டுக்குச் 
நசல்லும்  வீதியில்  ந�ாலிஸாரால்  
தைலடநேற்�டுததி  �ாதுகாபபு  அதிக-
ரிக்கப�ட்டது.

யாழில் ைமைத்து மேத்திருந்த...  
நமாட்டார் குண்டுகள மற்றும் 

ஆர்பிஜி குண்டுகளிலிருந்து நவடி-
மருந்துகலள நசகரிதது லடனலமற் 
தைோரிப�வர்களுக்கு விற்�லன 
நசய்யும் நொக்கில் குண்டுகலள 
மலறைதது லவததிருந்தைதைாக நதைரி-

விததை இருவநர விநசட அதிரடிப�-
லடயினரால் லகது நசய்ேப�ட்டு 
மருதைஙநகணி ந�ாலிஸாரிடம் ஒப-
�லடக்கப�ட்டனர். மருதைஙநகணி 
ந�ாலிஸார் நமைதிக விசாரலண-
கலள முன்நனடுததுளளனர். 

தமிழகத்திலிருந்து இ்லங்மகயருக்கு...  
ந�ாருட்களடஙகிே சுமார் 15,000 

நமற்றிக் நதைான் அததிோவசிே 
ந�ாருட்கள நெற்று புதைன்கிழலம 
(22) அனுபபி லவக்கப�ட்டுளளன.  

இைஙலக மக்கள கடும் ந�ாரு-
ளாதைார நெருக்கடியில் சிக்கியுளள-
தைால் அந்தை மக்களுக்கு நதைலவோன 
அததிோவசிே ந�ாருட்கள தைமிழ-
கததிலிருந்து அனுபபி லவக்கப�டு-

நமன தைமிழக முதைைலமச்சர் மு.க. 
ஸடாலின் அறிவிததிருந்தைார்.   

இதைலனேடுதது மததிே அரசின் 
அனுமதியுடன் கடந்தை நம மாதைம் ஒரு 
கப�லில் ந�ாருட்கள நசன்லனயிலி-
ருந்து அனுபபிலவக்கப�ட்டன.  

அதைலன நதைாடர்ந்து தைமிழகததின் 
�ல்நவறு மாவட்டஙகளிலிருந்து 
அரிசி, �ால் ந�ாருட்கள, மருந்துப 

ந�ாருட்கள நசகரிக்கப�ட்டன. 
தூததுக்குடி துலறைமுகததில் வி.டி. 
சி.சன் என்றை கப�லில் ந�ாருட்-
கள ஏற்றைப�ட்டு இந்தை கப�ல் �ே-
ணதலதை தைமிழக சிறு�ான்லமயினர் 
ெைன் மற்றும் நவளிொடு வாழ் தைமி-
ழர்கள ெைததுலறை அலமச்சர் நசஞ்சி 
நக.எஸ. மஸதைான், தைமிழக உணவு 
மற்றும் குடிலமப ந�ாருள வழஙகல் 

துலறை அலமச்சர் ஆர். சக்கர�ாணி, 
தைமிழக சமூக ெைன் - மகளிர் உரிலமத 
துலறை அலமச்சர் திருமதி ந�.கீதைா-
ஜீவன், மீன் வளம் மீனவர் ெைன் 
மற்றும் கால்ெலட �ராமரிபபு துலறை 
அலமச்சர் அனிதைா.ஆர். ராதைாகிருஷ்-
ணன் ஆகிநோர் நெற்று புதைன்கிழலம 
(22) நகாடிேலசதது அனுபபி லவததை-
னர். 

இ்லங்மக மீது...  
நசய்துளளதைாக நவளிொட்டு ஊடகஙகள 

நசய்தி நவளியிட்டுளளன.  இைஙலகயி-
னால் வழஙகப�ட்ட 1 பில்லிேன் நடாைர் 
ந�றுமதிோன இலறைோண்லமப �ததிரம் 

அடுததை மாதைம் 25 ஆம் திகதியுடன் காைாவதி-
ோகவுளளது. இைஙலக இதுவலர இரண்டு 
இலறைோண்லம �ததிரஙகலள நசலுததை தைவ-
றியுளளதைாக குறிததை வஙகி நதைரிவிததுளளது. 

இ்லங்மக ைத்திய ேங்கியினால்...    
ொணேகுற்றிலே நவளியிடப�ட் -

டுளளது.
நவளியிடப�ட்ட ொணேகுற்றி   

நெற்றுமுன்தினம் திருநகாணமலை 
மாவட்ட அரசாஙக அதி�ர் பி.எச்.
என்.ஜேவிக்மவிற்கு மாவட்ட புள -
ளிவி�ரவிேைாளர் ச.சரீபடீன் வழங-
கினார்.  நிலனவு ொணேக்குற்றி 

மாவட்ட நமைதிக அரசாஙக அதி�ர்-
கள, உட்�ட மாவட்ட நசேைக �தை-
விநிலை உததிநோகததைர்களுக்கும் 
வழஙகிலவக்கப�ட்டன. அததுடன் 
பிரநதைச நசேைாளர்களுக்கும் வழங-
கப�ட ெடவடிக்லக எடுக்கப�ட் -
டுளளதைாக மாவட்ட புளளிவி�ரவிே-
ைாளர் நதைரிவிததைார்.

வித்தியாசைான முமையில்....   
 நீண்ட நெரமாக ந�ற்நறைால் ந�ற் -

றுக்நகாளள வரிலசயில் காததிருந்தை 
ந�ாது  முச்சக்கர வண்டி ெடுவீதியில்  
ந�ற்நறைாலின்றி இேஙக மறுதது நின் -
றுளளது. 

இதைன்ந�ாது தைனது முச்சக்கரவண் -
டியின் எரிந�ாருள தைாஙகிலே அகற்-
றிக்நகாண்டு, முச்சக்கரவண்டியின் 
இைக்கத தைகட்லடயும் கழற்றி கழுத-
தில் மாட்டிக்நகாண்டு எரிந�ாருள 

நிரபபு நிலைேததிற்கு நசன்று தைாங-
கியில் ந�ற்நறைால் நிரபபி நசன்றுள -
ளார்.  

எரிந�ாருள நிரப�ப�டாதைதைால் 
பிரதைான வீதியில் திடீநரன நின்றை 
தைனது முச்சக்கரவண்டிக்கு எரிந�ா-
ருலள ந�ற்றுக்நகாளவதைற்காக 
இந்தை முலறைலே �ேன்�டுததிேதைாக-
வும் முச்சக்கரவண்டி ஓட்டுனர் நதைரி-
விததுளளார்.  

ப்பற்வைால் தாங்கிய கப்பல்...   
உளளதைாக மின்சக்தி மற்றும் எரி -

சக்தி அலமச்சர் கஞ்சன விநஜநசகர 
அண்லமயில் நதைரிவிததிருந்தைார்.  

 இந்தை நிலையில் கருதது நவளி -
யிட்டுளள கனிே எண்நணய் 
ந�ாது ஊழிேர் சஙகததின் தைலைவர் 
அநசாக ரண்வை, மசகு எண்நணய் 
இன்லமோல் ொலள   முதைல் சப-
புகஸகந்தை எண்நணய் சுததிகரிபபு 
நிலைேதலதை மீள மூடநவண்டிே 

நிலை ஏற்�டுவதைாக குறிபபிட்டுள-
ளார்.  இநதைநவலள, ந�ாதுமான 
அளவு எரிந�ாருள கிலடக்காலம-
ோல் ொடளாவிே ரீதியில் உளள எரி-
ந�ாருள நிரபபு நிலைேஙகளுக்கு 
முன்னால் �கலிரவாக ந�ாதுமக்கள 
வீதியில் �ை கிநைாமீற்றைர் தூரஙக -
ளுக்கு வரிலசயில் காததிருப�லதை 
அவதைானிக்கக்கூடிேதைாக இருக்கின்-
றைது. 

்பாராளுைன்ை உறுபபினராக...    
�தைவிபபிரமாணம் நசய்துநகாண்-

டார். �தைவிபபிரமாணம் நசய்து-
நகாண்ட பின்னர் �ாராளுமன்றை 
நசேைாளர் ொேகம் தைம்மிக தைசொேக்க 
முன்னிலையில் �ாராளுமன்றை உறுப-
பினர்களுக்கான புததைகததிலும் அவர் 
லகநோப�மிட்டார்.   

முன்னாள அலமச்சர் �சில் ராஜ�க்ஷ 
இராஜினாமாச் நசய்தை பின்னர் ஏற்�ட்ட 
நவற்றிடததுக்நக தைம்மிக ந�நரரா 
இவவாறு நிேமிக்கப�ட்டுளளார்.   

தைம்மிக ந�நரரா �ாராளுமன்றை உறுப-
பினராகப �தைவிபபிரமாணம் நசய்து 

நகாளவலதை சவாலுக்குட்�டுததும் 
வலகயில் உேர் நீதிமன்றைததில் தைாக்கல் 
நசய்ேப�ட்ட மனு நெற்று முன்தினம் 
(21) �ரிசீைலனக்கு எடுததுக் நகாளளப-
�டாது நிராகரிக்கப�ட்டது.   

1967 டிசம்�ர் 28ஆம் திகதி களுத-
துலறை கட்டுக்குறுந்லதை பிரநதைசததில் 
பிறைந்தை தைம்மிக்க ந�நரரா, ந�ாரண 
தைக்ஷிைா விததிோைேததின் �லழே 
மாணவராவார். அததுடன் இவர் 
நமாரட்டுலவ �ல்கலைக்கழகததின் 
நதைசிே நதைாழில்நுட்� டிபநளாமா 
தைாரிோவார்.  

இ்லங்மக நி்லேரத்மத ஆராய...   
தைகவல்கள நதைரிவிக்கின்றைன.   
இைஙலகக்கான மூன்று மணிநெர 

விஜேததின்ந�ாது அவர்கள ஜனா-
தி�திலேயும் பிரதைமலரயும் சந்திக்க-
வுளளனர்.

இந்திோவிற்கான இைஙலக 
தூதுவர் மிலிந்தை நமாராநகாட 
இந்திே நவளிவிவகார அலமச்சர் 

நிதிேலமச்சருடன் நமற்நகாண்ட 
ந�ச்சுவார்தலதைகளின் நதைாடர்ச்சி-
ோக இந்தை விஜேம் இடம்ந�றுகின்-
றைது.   

இைஙலக எண்நணய் நகாளவ -
னவு நசய்வதைற்கான கடன் உதைவி 
திட்டதலதை இறுதி நசய்யும் ெடவடிக்-
லககளில் இந்திோ ஈடு�ட்டுளளது,  

33 இ்லடசம் குடும்்பங்களுக்கு...   
இதைற்கான நிதியுதைவிகலள வழங-

கியுளளதைாக ந�ண்கள, சிறுவர் 
விவகாரம் மற்றும் சமூக வலுவூட்-
டல் அலமச்சின் நசேைாளர் நீல் 
�ண்டார கூறியுளளார்.  

ஆறு மாதைஙகளுக்கு இந்தை உதைவி 
நதைாலக வழஙகப�டும் எனவும் 
அவர் நதைரிவிததுளளார்.   

இைஙலகயில் ஏற்�ட்டுளள ந�ாரு-
ளாதைார நெருக்கடி, �ண  வீக்கம், 

உணவு �ற்றைாக்குலறை மற்றும் எரிந�ா-
ருள நெருக்கடி என்�ன காரணமாக 
மக்கள ந�ரும் கஷ்டஙகலள எதிர்-
நொக்கி வருகின்றைனர்.  �ை குடும்-
�ஙகள அன்றைாடம் உணவுக்கு கூட 
ந�ரும் கஷ்டஙகலள எதிர்நொக்கி 
வருகின்றைனர். ந�ாருளாதைார நெருக்-
கடி நிலைலம காரணமாக �ைர் 
நதைாழில் வாய்பபுகலள இழந்துளள-
தைாக கூறைப�டுகிறைது.  

இ்லஞசம் ப்பற்ை இருேர...   
முன்னாள இராஜாஙக அலமச்சர் 

எஸ.விோநழந்திரனின் சநகாதைரர் 
மற்றும் அபிவிருததி உததிநோகததைர் 
உட்�ட இருவர் (21) லகது நசய்ேப-
�ட்டனர்.  

ந�ாட்டல் ஒன்றில் காணி உரி-
லமோளரிடமிருந்து �ணதலதை வாங-
கும்ந�ாது இவர்கள லகது நசய்ேப-
�ட்டதைாக இைஞ்ச ஊழல் ஒழிபபு 
ஆலணக்குழுவினர் நதைரிவிததைனர்.  

வந்தைாறுமூலை பிரநதைசததில் 
கடந்தை 02 வருடஙகளுக்கு முன்னர் 
காததைான்குடிலேச் நசர்ந்தை ஒருவரின் 
காணி  பிரிதது விற்�லன நசய்ேப-
�ட்டு அதில் மக்கள குடிநேறியுளள-
னர். இந்தை காணிலே வாஙகிேவர்கள 
வீடு கட்டுவதைற்கான அனுமதிலே 
ந�றுவதைற்கு பிரநதைச சல�க்கு 
நசன்றைால் அஙகு கடலமோற்றிவ-
ரும் அபிவிருததி உததிநோகததைர் ஒரு-
வரும் முன்னாள இராஜாஙக அலமச்-

சர்   விோநழந்திரனின் சநகாதைரரும்  
அவர்களிடம் இந்தை காணி ந�ாலி 
என கூறி அனுமதி வழஙக முடிோ-
நதைன நதைரிவிததுளளனர்.  

காணி விற்�லன நசய்தை காததைான்-
குடிலே நசர்ந்தைவரிடம் காணிலே 
வாஙகிே மக்கள நசன்று இந்தை காணி 
உறுதி ந�ாலிோனது. அனுமதிவ-
ழஙக முடிோநதைன இவர்கள நதைரி-
விததைதைாக குறிபபிட்டுளளனர்.  

இதைலனேடுதது காணிலே 
விற்�லன நசய்தைவர் முன்னாள 
அலமச்சரின் சநகாதைரரிடம் 
காணிலே சட்டரீதிோக ொஙகள காத-
தைான்குடிலேச் நசர்ந்தை ஒருவரிடம் 
வாஙகி எமது �திவு நசய்ேப�ட்ட 
கம்�னி ஊடாக இதைலன சிறு சிறு 
�குதிகளாக விற்�லன நசய்துவரு-
வதைாக நதைரிவிததைார். அலமச்சரின் 
சநகாதைரரும் அபிவிருததி உததி-
நோகததைரும் இலணந்து பிரநதைச 

சல�யில் அனுமதி வழஙக 20 
இைட்சம் ரூ�ா இைஞ்சமாக வழங-
குமாறு அவரிடம் நகாரியுளளனர். 
இவவாறைான நிலையில் காணிலே 
விற்�லன நசய்தை காததைான்குடி-
லேச் நசர்ந் ெ�ர் நகாழும்பிலுளள 
இைஞ்ச ஊழல் ஒழிபபு பிரிவுடன் 
நதைாடர்பு நகாண்டு அறிவிததைதைன் 
பிரகாரம் அவர்களின் ஆநைாசலன-
யின்�டி சம்�வதினமான நெற்று 
முன்தினம் மாலை 6.30 மணிக்கு 
இைஞ்சம் நகாரிேவர்களிடம் 
நகாரிே 15 இைட்சம் ரூ�ா �ணதலதை 
தைருவதைாக நதைரிவிதது மட்டக்களபபு 
ெகர் �குதியிலுளள ந�ாட்டல் ஒன்-
றுக்கு வருமாறு நதைரிவிததைனர். இலதை-
ேடுதது அவர்கள ந�ாட்டலுக்கு 
நசன்று 15 இைட்சம் ரூ�ா �ணதலதை 
அலமச்சரின் சநகாதைரரும் அபிவி-
ருததி உததிநோகததைருக்கும் வழங-
கினர். இருவரும் இலணந்து காணி 

உரிலமோளரிடம் ந�ற்றை �ணதலதை 
சரி�ார்ததுக் நகாண்டிருந்தைனர்.   

இதைன் ந�ாது அஙகு மாறுநவடத-
திலிருந்தை இைஞ்ச ஊழல் ஒழிபபு 
பிரிவினர் சுற்றிவலளதது இருவலர-
யும் லகது நசய்தைதுடன் இைஞ்சமாக 
ந�ற்றை �ணதலதையும் மீட்டு மட்டு. 
தைலைலமேக ந�ாலிஸ நிலைேத-
துக்கு நகாண்டு நசன்று நமைதிக 
விசாரலணகலள நமற்நகாண்டு 
வருகின்றைனர். காணி விவகாரம் 
நதைாடர்பில் 15 இைட்சம் ரூ�ாலவ 
இைஞ்சமாக ந�ற்றுக் நகாண்ட குற்-
றைச்சாட்டில் லகதைான �ாராளுமன்றை 
உறுபபினர் எஸ. விோநழந்திரனின் 
சநகாதைரர் உட்�ட இருவரும் விளக்க-
மறிேலில் லவக்கப�ட்டனர்  

இவர்கள இருவலரயும் ஜூலை 04 
ஆம் திகதி வலர விளக்கமறிேலில் 
லவக்குமாநறை நீதிமன்றைம் நெற்று 
(22) உததைரவிட்டது. 

ைருந்து தடடுப்பாடு ஏற்்படுபைன...    
ஒததிலவபபு நவலள பிநரரலண 

மீதைான விவாதைததில் உலரோற்றும் 
ந�ாநதை அலமச்சர் இவவாறு நதைரி-
விததைார்.  சல�யின் நதைாடர்ந்தும் 
உலரோற்றிே அலமச்சர்:  

ொட்டில் நகாநரானா லவரஸ 
நதைாற்று சூழ்நிலை காைததில் சுகா-
தைாரத துலறையினர் ந�ரும் அர்ப�-
ணிபபுடன் நசேற்�ட்டு அதைலன 
கட்டுப�டுததுவதைற்கு நவற்றிகரமாக 
நசேற்�ட்டனர். அவர்களுக்கு ொம் 
ென்றி கூறை நவண்டும்.  

நகாநரானா லவரஸ நதைாற்றுக்-

கான தைடுபபூசிகள மற்றும் மருந்து-
கலள உரிே வலகயில் நகாளவனவு 
நசய்து அவற்லறை முகாலமததுவம் 
நசய்ேவும் எம்மால் முடிந்தைது.  

அந்தை வலகயில் ொட்டில் தைற்ந�ாது 
நிைவும் அததிோவசிேப ந�ாருட்-
களுக்கான தைட்டுப�ாடு மற்றும் 
மருந்துகளுக்கான தைட்டுப�ாடு ஆகி-
ேவற்லறை முகாலமததுவம் நசய்வ-
தைற்கும் முலறைோன ெடவடிக்லககள 
நமற்நகாளளப�ட்டு வருகின்றைன 
என்றும் அலமச்சர் நமலும் நதைரிவித-
தைார்.

ைம்லயக வதாட்டபபுை மேத்தியசாம்லகமள...    
நதைாழிைாளர்கள ந�ரும் ந�ாரு -

ளாதைார நெருக்கடிலே எதிர் -
நகாண்டு வரும் நிலையில் அவர் -
களுக்கு நதைலவோன மருததுவ 
வசதிகலள முலறைோகப ந�ற்றுக் 
நகாடுக்கும் வலகயில் அந்தை 
லவததிேசாலைகலள அரசாஙகம் 
ந�ாறுபந�ற்று ெடததை நவண்டும் 
என்றும் அவர் சல�யில் நகட்டுக் 
நகாண்டார்.  

நமற்�டி லவததிேசாலைகளில் 
முலறைோன உட்கட்டலமபபு வச -

திகள கிலடோது என்�லதை சுட்டிக் -
காட்டிே அவர், அலனதது நதைாட் -
டஙகளிலும் லவததிேசாலைகள 
உளள ந�ாதும் அலவ அடிப�லட 
வசதிேற்நறை காணப�டுகின்றைன 
என்றும் அரசாஙகம் ந�ாறுபந�ற்று 
அவற்லறை முலறைோக நசேற்�டுததை 
ெடவடிக்லக எடுக்க நவண்டும் 
என்றும் அவர் நகட்டுக்நகாண்டார்.  

�ாராளுமன்றைததில் நெற்று சுகாதைா -
ரத துலறை நதைாடர்�ான சல� ஒததி -
லவபபு நவலள பிநரரலண மீதைான 

விவாதைததில் உலரோற்றும் ந�ாநதை 
அவர் இவவாறு நதைரிவிததைார். 
சல�யில் நதைாடர்ந்தும் உலரோற் -
றிே அவர்:  

ந�ருந்நதைாட்ட மக்கள ந�ரும் 
ந�ாருளாதைார நெருக்கடிலே எதிர் -
நகாண்டுளள நிலையில் அப�குதியி -
லுளள வர்ததைகர்கள தைன்னிச்லசோக 
அததிோவசிேப ந�ாருட்களின் 
விலைகலள நவகுவாக அதிகரிதது 
வருகின்றைனர். எனினும் நுகர் -
நவார் �ாதுகாபபு அதிகார சல� 

எந்தைவிதை ெடவடிக்லகயும் நமற் -
நகாளளவில்லை. அது நதைாடர்பில் 
அரசாஙகம் உரிே கவனம் நசலுததை 
நவண்டும்.

அநதைநவலள, மலைேகத நதைாட் -
டஙகளில் காணப�டும் தைரிசு நிைங -
கலள நதைாட்டத நதைாழிைாளர்க -
ளின் விவசாே ெடவடிக்லககளுக்கு 
வழஙகுவதைற்கான ெடவடிக்லககள 
நமற்நகாளளப�ட நவண்டும் 
என்றும் அவர் நமலும் நதைரிவித -
தைார். 

உ்லக சாதமன நிகழ்த்திய...   
கண்டு சர்வநதைச சாதைலன புததைகத-

தில் (International Book of Records) 
தைனது ந�ேலர �திவு நசய்து உைக 
சாதைலன �லடதது தைனது ந�ாற்நறைார்க-
ளுக்கும், ொட்டுக்கும், ந�ருலம நசர்த-
துளளார்.  

அரபு ொடுகளின் நகாடிகலள-
யும், ந�ேர்கலளயும் அலடோளம் 

காணும் முதைைாவது சிறுவன் எனும் 
உைக அந்தைஸலதை அச்சிறுவன் தைனதைாக்-
கிநகாண்டார்.  

ஏற்கனநவ இநதை சாதைலனலே 
நிகழ்ததி ஆசிே சாதைலன புததைகத-
தில் தைன் ந�ேலர �திவு நசய்தை இச் 
சிறுவன் அண்லமயில் உைக சாதை-
லனக்கு விண்ணபபிததைதுடன் இவரது 

திறைலமலே �ரிசீைலன நசய்து உைக 
சாதைலன சிறுவனாக   இலணேததைளத-
தில் நவளியிடப�ட்டது. தைற்ந�ாது 
இவருக்கான �ரிசில்கள, �தைக்கஙகள 
என்�ன வீடு வந்து நசர்ந்துளளன.  

மு�ம்மட் நுஸகி, �ாததிமா ரஸீனா 
ஆகிே தைம்�திகளின் நசல்வப புதைல்வ-
னான இச்சிறுவன் இரண்டு வேதில் 

இந்தை சாதைலனலே நிகழ்ததி இருப�து   
விநசட அம்சமாகும்.  

நமலும் இந்தை குழந்லதை நசன்றை 
வருடம் எ.எம்.ஆர் நடாக் அலம-
ேததின் மூைம் சிறைந்தை நதைர்ச்சி மிக்க 
குழந்லதை என நதைசிே அளவில் நதைரிவு 
நசய்ேப�ட்டிருந்தைலம குறிபபிடத-
தைக்கது. 

ஆபகானிஸதானில் நி்லநடுக்கம்...   
நிை ெடுக்கததில் 600 க்கும் நமற்-

�ட்நடார் காேமலடந்துளளனர், �ை 
மாவட்டஙகளில் காணப�ட்ட நசாத-
துக்களுக்கும் குறிபபிடததைக்க நசதைம் 
ஏற்�ட்டுளளது.

நதைன்கிழக்கு ெகரமான நகாஸடிலி-
ருந்து 44கிமீ (27 லமல்) நதைாலைவில் 
உளளூர் நெரப�டி 01:30க்குப பிறைகு 
(21:00 நசவவாய்க் கிழலம GMT) 
நிைெடுக்கம் ஏற்�ட்டதைாகவும் �ைர் 
நிததிலரயில் இருந்தைதைாகவும் நதைரிே-
வருகிறைது.

நதைன்கிழக்கு ஆபகானிஸதைானின் 
நகாஸட் ெகரில் இருந்து 44 கி.மீ. 

நதைாலைவில் நிைெடுக்கம் ஏற்�ட்-
டது. 51 கி.மீ. ஆழததில் நிைெடுக்கம் 
லமேம் நகாண்டிருந்தைது. 

இது ரிக்டர் அளவில் 6.1 புளளிோக 
�திவானது என்று அநமரிக்க நிைெ-
டுக்கவிேல் துலறை நதைரிவிதது இருந்-
தைது. இந்தை நிைெடுக்கததைால் �க்டிகா 
மாகாணததில் வீடுகள �ேஙகரமாக 
குலுஙகின. அதிகாலையில் தூஙகிக் 
நகாண்டிருந்தை மக்கள நிை ெடுக்-
கதலதை உணர்ந்தைதும் அதிர்ச்சி அலடந்-
தைனர். உடநன அவர்கள வீடுகலள 
விட்டு நவளிநே வந்தைனர். ஆனால் 
சக்திவாய்ந்தை நிை ெடுக்கததைால் ஏரா-

ளமான வீடுகள இடிந்து விழுந்தைன. 
இதைன் இடி�ாடுகளில் ந�ாதுமக்-
கள சிக்கி நகாண்டனர். அநதைந�ால் 
நகாஸட், ெஙகா�ார் மாகாணஙகளி-
லும் வீடுகள இடிந்தைன. 

இந்தைநிலையில் சக்தி வாய்ந்தை 
நிைெடுக்கததைால் 255 ந�ர் உயிரிழந்-
துளளதைாக ஆபகானிஸதைான் அரசின் 
நசய்தி நிறுவனம் நதைரி விததிருந்தைது. 
இது தைற்ந�ாது 1000 ஆக உேர்ந்துள-
ளது. இதில் �க்டிகா மாகாணததில் 
மட்டும் 100-க்கும் நமற்�ட்நடார் 
�லிோகி இருக்கிறைார்கள. 250 ந�ர் 
காேம் அலடந்துளளனர். நகாஸட், 

ெஙகா�ார் மாகாணஙகளில் �ைர் 
உயிரிழந்து உளளனர். ஏராளமான 
வீடுகள இடிந்துளளதைாகவும் அதில் 
�ைர் சிக்கி இருப�தைாகவும் நதைரி-
விக்கப�ட்டு இருக்கிறைது. இதைனால் 
�லி எண்ணிக்லக அதிகரிக்கக் கூடும் 
என்று அஞ்சப�டுகிறைது. நிைெடுக்கம் 
ஏற்�ட்டுளள �குதிகளுக்கு மீட்பு 
�லடயினர் விலரந்துளளனர். மீட்பு 
குழுவினர் ந�லிகாபடர் மூைம் 
அஙகு நசன்றைனர். இடி�ாடுகலள 
அகற்றி அதில் சிக்கியுளளவர்கலள 
மீட்கும் �ணி மும்முரமாக ெடந்து 
வருகிறைது. 

வ்பரழிவிலிருந்து நாடம்ட...
�ாராளுமன்றைததில் தைனது  விநசட உலரயில் 

நதைரிவிததைார்.
சர்வநதைச ொணே நிதிேததிடம் கடன் ந�ற்றுக் 

நகாளவநதை தைற்ந�ாது ொட்டுக்குளள ஒநர வழி-
நேனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

ொட்டின் தைற்ந�ாலதைே ந�ாருளாதைார நிலை, 
அதைற்காக அரசாஙகம் நமற்நகாண்டுவரும் 
நவலைததிட்டஙகள மற்றும் சர்வநதைச 
ொணே நிதிேததுடன் ெடததைப�ட்டுவரும் 
ந�ச்சுவார்தலதைகள நதைாடர்பில் பிரதைமர் 
ரணில் விக்கிரமசிஙக நெற்று �ாராளுமன்றைத -
தில் விநசட உலரநோன்லறை நிகழ்ததினார்.

 சர்வநதைச ொணே நிதிேததின் உறுதிப� -
டுததைலில்ைாமல் நவறு எந்தை சர்வநதைச நிதி 
நிறுவனததிடமும் கடன் ந�ற்றுக் நகாளள 
முடிோநதைனத நதைரிவிததை பிரதைமர், அதைற் -
கான ந�ச்சுவார்தலதைகள மும்முரமாக ெலட -
ந�ற்று வருவதைாகவும் எதிர்வரும் ஜூலை 
மாதைமளவில் சர்வநதைச ொணே நிதிேத -
தின் அதிகாரிகள மட்ட உடன்�டிக்லகலே 
நமற்நகாளள முடியுநமன்றும் சல�யில் 
நதைரிவிததைார்.  எரிவாயு நெருக்கடிலே தீர்க்க 
எதிர்காைததில் 1,00,000 நமற்றிக் நதைான் 
சலமேல் எரிவாயுலவ இறைக்குமதி நசய்ே ெட -
வடிக்லக எடுக்கப�ட்டுளளதைாக நதைரிவிததை 
பிரதைமர், இந்தை எரிவாயு நகாளவனவு ெடவடிக் -
லகக்காக உைக வஙகியின் 70 மில்லிேன் அநம -
ரிக்க நடாைரும், அரசாஙகததின் 20 மில்லிேன் 
நடாைரும் நசலுததைப�டவுளளதைாகவும் நதைரி -
விததைார்.

சுங்கத் திமணக்களம்... (03ஆம் �க்கத நதைாடர்)

ஜனாதி�தி விசாரலண ஆலணக்-
குழு நிேமிக்கப�ட்டது.

நமன்முலறையீட்டு நீதிமன்றை 
நீதி�தி பிரிேந்தை ந�ர்னாண்நடா, 
நமல் நீதிமன்றை நீதி�தி தைமித நதைாட்-
டவததை, இைஙலக மததிே வஙகி-
யின் பிரதி ஆளுெர் நக.எம்.எம்.
சிறிவர்ததைன (தைற்ந�ாலதைே நிதிச் 

நசேைாளர்), சிநரஷ்ட ஆநைாச-
கர் (வர்ததைகம்) கைாநிதி சனத ஜே -
நெததி மற்றும் இைஙலக சுஙகததின் 
முன்னாள நமைதிக �ணிப�ாளர் 
ொேகம் பி.ஏ. டேஸ ஆகிநோர் உேர் 
நீதிமன்றை நீதி�தி ஷிரான் குணரதன 
தைலைலமயிைான ஆலணக்குழுவின் 
ஏலனே உறுபபினர்களாவர்.  

அரச உத்திவயாகத்தரகளுக்கு... (03ஆம் �க்கத நதைாடர்)

நடாைர்கலளயும், இரண்டாம் நிலை நசலவ 
அதிகாரிகள மாதைாந்தைம் 200அநமரிக்க நடாைர்க-
லளயும் இைஙலகயிலுளள அவர்களது கணக்குக்கு 
அனுபபிலவக்க நவண்டுநமன நதைரிவிக்கப�ட்-
டுளளது.  அததுடன், மூன்றைாம் நிலை நசலவ உததி-
நோகததைர்கள மாதைாந்தைம் 300அநமரிக்க நடாைர்க-

லளயும், நிலறைநவற்று நசலவ உததிநோகததைர்கள 
மாதைாந்தைம் 500அநமரிக்க நடாைர்கலளயும் அனுப -
பிலவக்க நவண்டுநமன ந�ாது நிர்வாக, உளொட் -
டலுவல்கள, மாகாண சல�கள மற்றும் உளளூ-
ராட்சி அலமச்சினால் நவளியிடப�ட்டுளள சுற்று 
நிரு�ததில் குறிபபிடப�ட்டுளளது.  

02 ேரு்டங்களுக்கு ைருந்து ப்பாருடகள்... (03ஆம் �க்கத நதைாடர்)

உளளூரில் உற்�ததி நசய்யும் ெடவடிக்லகக -
ளும் நமற்நகாளளப�ட்டு வருகின்றைன.  ொட்டில் 
48 மருந்துகளுக்கான தைட்டுப�ாடு நிைவுகின்றை 
ந�ாதும் அதைற்கான மாற்று மருந்துகள தைற்ந�ாது 
வழஙகப�ட்டு வருகின்றைன. ஆகஸட் மாதைமள-
வில் அந்தை மருந்துகள அலனததும் நகாளவனவு 

நசய்ேப�டும்.  சுகாதைாரததுலறையில் நவற்றிடஙகள 
ஒரு பிரநதைசததிற்கு மட்டுமானதைல்ை.ொடளாவிே 
ரீதியில் சுமார் �ததைாயிரததுக்கும் நமற்�ட்ட ஊழி -
ேர்கள நவற்றிடஙகள உளளன அவற்லறை நிரபபுவ -
தைற்கு நதைலவோன ெடவடிக்லககள நமற்நகாளளப-
�ட்டுளளன.

இனோத கருத்துக்கமள... (03ஆம் �க்கத நதைாடர்)

ந�சிே சரத வீரநசக்கர எம்.பி. 
இனவாதை கருததுக்கலள நதைரிவிதது 
எச்சரிக்லககயும் விடுததிருந்தைார். 
இதைற்கு �திைளிக்கும் வலகயி-
நைநே நசல்வம் அலடக்கைொதைன் 
எம்பி நமற்கண்டவாறு நதைரிவிததுள -
ளார்.    

-மன்னாரில் உளள அலுவைகததில் 
நெற்று (22) புதைன்கிழலம   இடம் -
ந�ற்றை ஊடக சந்திபபின் ந�ாநதை 
அவர் இவவாறு நதைரிவிததைார்  

அவர் நமலும் நதைரிவிக்லகயில்,    
ொட்டில் ஏற்�ட்டுளள ந�ாருளா -

தைார நெருக்கடிோல் எரிந�ாருட்கள 
உட்�ட அததிோவசிே உணவுப 
ந�ாருட்களுக்கு தைட்டுப�ாடு ஏற் -
�ட்டுளளதுடன் எரிந�ாருட்கலள 
ந�ற்றுக்நகாளவதைற்காக ொள 
கணக்காக வரிலசயில் காததிருக் -
கும் நசேற்�ாடுகளால் அரசாஙகத -
தின் மீது கடும் நகா�ததில் மக்கள 
உளளார்கள.  

காலிமுகத்தி்டல் வ்பாராட்டம்... (03ஆம் �க்கத நதைாடர்)

ல�ததிேகாரர்கள ந�ான்று நசேற்�டும் ந�ாராட் -
டம் நதைாடர்பில் ஏன் இன்னும் ந�ாறுததுக் நகாண்-
டிருக்கின்றீர்கள? எனவும் அவர் சல�யில் நகளவி 
எழுபபினார்.  

 �ாராளுமன்றைததில் நெற்று விநேட கூற்று -
ஒன்லறை முன்லவதது உலரோற்றிே அவர், அது 
நதைாடர்பில் நமலும் நதைரிவிக்லகயில்:  

இேற்லக �சலள �யிர் நசய்லக ந�ான்றை சிறைந்தை 
நொக்கததிற்காக ஆரம்பிக்கப�ட்ட காலிமுகத 
திடல் ந�ாராட்டம் தைற்ந�ாது இரசாேன �யிர் நசய்-
லகக்கு ஏற்�ட்ட நிலைலம ந�ால் மாறியுளளது.   

சர்வநதைச ொணே நிதிேததின் உேர் அதிகாரிகள 
இைஙலகக்கு வந்திருந்தை ந�ாது, அவர்களின் ெட -
வடிக்லககளுக்கு காலிமுகததிடல் ந�ாராட்டகாரர்-
கள தைலடநேற்�டுததினர்.

ொடு ஸதிரமற்றை நிலைலமயில் இருக்கின்றைது 
என்�லதை உறுதிப�டுததி ொணே நிதிேததிடம் 
உதைவி ந�ற்றுக்நகாளவலதை தைடுப�நதை ந�ாராட்ட-
காரர்களின் நொக்கம்.ந�ாராட்டகாரர்கள ொட்லட 
அராஜக நிலைலமக்கு மாற்றை ல�ததிேகாரர்கள 
ந�ான்று நசேற்�டும் ந�ாது ஏன் இன்னும் ந�ாறுத-
துக் நகாண்டிருக்கின்றீர்கள  என வினவினார்.

நாடடில் நி்லவும்... (03ஆம் �க்கத நதைாடர்)

�தைவிப பிரமாணம் நசய்துநகாளவ-
தைற்கு முன்னதைாக நசாததுக்கள மற்றும் 
ந�ாறுபபுகள நதைாடர்�ான அறிக்லகக-
லளயும் வரி அனுமதி அறிக்லககலள-
யும் ச�ாொேகரிடம் சமர்பபிதநதைன். 
அது மாற்றைதலதை ஏற்�டுததும் என்று 
நிலனக்கிநறைன்.  ொட்டில் பிரச்சிலன 

இருப�தைால்தைான் ொன் �ாராளுமன்றைத-
துக்கு வந்நதைன். பிரச்சிலனக்கு தீர்வு 
காண்�நதை இபந�ாது என் கடலம . 
அலதை நசய்து நவற்றி ந�றை முடியும் 
என்று நிலனக்கிநறைன். ெல்ைநதைாரு 
அலமச்சு லகேளிக்கப�டும் எனவும் 
நிலனக்கிநறைன்- என்றைார்.

முஸலிம் விோக சட்ட... (03ஆம் �க்கத நதைாடர்)

முஸலிம் சட்டததில் எவவாறு 
திருததைம் நமற்நகாளளப�ட நவண்டு-
நமன்�து குறிதது முன்நமாழிவுகலள 
முன்லவதது உரிே திருததைஙகள அமுல்-
�டுததைப�டும் வலர இது நதைாடர்பில் 
நதைலவோன ெடவடிக்லககலள நமற்-
நகாளளுமாறு அலமச்சர் �ணிததைார்.  
நீதி, சிலறைச்சாலைகள மற்றும் அரசிே-

ைலமபபு மறுசீரலமபபு அலமச்சின் 
நசேைாளர் வசந்தை ந�நரரா, நமைதிக 
நசேைாளர் (சட்டம்), துோர சுரவீர, 
நமைதிக நசேைாளர் (சீர்திருததைங -
கள) மற்றும் முஸலிம் விவாக 
மற்றும் விவாகரதது சட்ட மறுசீர -
லமபபு குழுவின் உறுபபினர்களும் 
கைந்து நகாண்டனர்.

த்பால் ப்பாதிக்குள் இருந்து... (03ஆம் �க்கத நதைாடர்)

மாததிலரகள நமைதிக ஆய்வுக்காக 
ந�ாலிஸ ந�ாலதை ஒழிபபு �ணிேகத-
துக்கு ஒப�லடக்க ெடவடிக்லக எடுக்-
கப�ட்டதைாக பிரதி சுஙக �ணிப�ாளர் 

உபபுல் தை சில்வா நதைரிவிததைார். சுஙக 
அததிேட்சகர் சாந்தினி நசனவிரதன 
உளளிட்ட சுஙக அதிகாரிகள �ரிநசாதை-
லனலே நமற்நகாண்டனர். 
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கேள்விக்கு.  வெலிபல்      
ஃபினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  ோலி வீதி,  
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வோழும்பு-03. வ�ா.கப. 
0711210 810.
 037676

khefu rig kl;lf;fsg;G

xg;ge;j 

,y:

Ntiy   

tpguk;
 epjp %yk;

kjpg;gPl; 

Lj; 

njhif

(kpy;yp 

ad;)

xg;ge;j

fhyk;

Ntz;lg;

gLk; juk; 

kw;Wk; 

Jiw

Nfs;tp 

nry;Ygb 

ahFk; fhyk;

Ntz;lg;gLk; 

Nfs;tpg; gpiz

gpiz 

itg;G 

njhif

nry;Ygb 

ahFk; 

fhyk;

LDSP/EP/ 
BT/BMC/ 
2021/02

re;ij 

filj; 

njhFjp 
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uhl;rp kw;Wk; 
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mgptpUj;jp 
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epHkhzk; 
C7 my;yJ 
,jw;F 
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30.09.2022 
(VOgj;NjO)
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98>000.00 28.10.2022

LDSP/
EP/ BMC/
PT-1/ 
2021/03

gy;Jiw 

cztfk; 

mikj;jy; 

Nfhl;lKid 

kl;lf;fsg;G

5.14 120 

ehl;fs;

fl;bl 

epHkhzk; 
C 7 my;yJ 
,jw;F 

Nky;

30.09.2022 
(VOgj;NjO)

77 ehl;fs; 52>000.00 28.10.2022

BMC/
ENG/
MCF/ 
2022/02

Gifapuj 

FWf;F 

tPjpapid 

moFgLj;jy;

khefu rig 

epjp
2.9 120 

ehl;fs;

tPjp 

epHkhzk;

C8 my;yJ 
,jw;F 

Nky;

16.09.2022 
(mWgj;jp 

%d;W)

63 ehl;fs;
38>000.00 14.10.2022

1.  kl;lf;fsg;G khefurigapd; ngWiff; FOtpd; jiytH> khefu rig kl;lf;fsg;G rhh;ghf jFjptha;e;j 

xg;ge;jfhuh;fsplkpUe;J muf;F Kj;jpiu ,lg;gl;l Nfs;tpfis Nky; fhl;lg;gl;Ls;s ml;ltizapy; 

tpgupf;fg;gl;Ls;s NtiyfSf;fhf NfhUfpd;w hh;. 

2. Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; eilKiwf;F mikthfNt Nfs;tp Nfhug;gLfpd;wJ.

3.  Nfs;tp ngwj; jFjpAilatuhtjw;F ntw;wp ngWk; Nfs;tpjhuh; fWg;Gg; gl;baypy; (Black List) Nrh;j;Jf; 
nfhs;sg;glhjtuhfTk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;lthW Jiwapy; nghUj;jkhd juj;jpy; NtiyfSf;fhd 

(CIDA) epu;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigapy; gjpT Nkw;nfhz;ltuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Njitahd jifikfs; ahTk; Nfs;tp Mtzk; gFjp 4,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf jfty;fs; Nfs;tp 

Mtzk; gFjp 5,y; juT ml;ltizapy; (SCHEDULE) fhl;lg;gl;Ls;sJ.

5.  MHtKs;s Nfs;tp jhuh;fs;; MizahsH, khefu rig, kl;lf;fsg;G mYtyfj;jpy; ,Ue;J (njh.Ng. 

065-2222275, njhiyefy;:- 065-2224783  kpd;dQ;ry; battimc@gmail.com ) Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. mj;Jld; Nkw;$wpa ,lj;jpy; Ntiy ehl;fspy; fhiy 09.00 kzpKjy; gp.g 15.00 kzptiu 

Nfs;tp Mtzq;fisg; ghh;itaplyhk;. 

6.  MHtKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Mq;fpy nkhopapy; mike;j G+uzkhd Nfs;tp Mtznkhd;iw MizahsH, 
khefu rig, kl;lf;fsg;G mYtyfj;jpy; Mizahshplk; 23.06.2022y; ,Ue;J 14.07.2022 tiu fhiy 

09.00 kzpf;Fk; gp.g 15.00 kzpf;Fk; ,ilapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh 3,000.00I nrYj;jp 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,j;njhif gzkhfr; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.

7.  Nfs;tpfs; >,U gpujpfspy; jiytH;, ngWiff;FO, khefu rig kl;lf;fsg;G vDk; Kftupf;F 15.07.2022Mk; 

jpfjp 15.00kzpf;F Kd;gjhf fpilf;ff; $bathW mDg;gp itf;fg;gl Ntz;Lk;. gpe;jpa Nfs;tpfs; 

epuhfupf;fg;gLk;. Nfs;tpahdJ Nfs;tp Neuk; Kbtile;J clNdNa tUif jUk; Nfs;tpjhuupd; gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

8. Nfs;tpahdJ Nfs;tp rkh;g;gpf;Fk; ,Wjpj; jpfjpapy; ,Ue;J ml;ltizapy; fhl;lg;gl;lthW  nry;YgbahFk;.

9. Nfs;tpg;gpiz itg;Gj; njhifahdJ Nky; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;lthW mikAk;.

10.  Nfs;tp jhuh;fSf;fhd Kd;Ndhb fye;Jiuahly; 04.07.2022 jpfjp K.g 10.00 kzpf;F khefu rig 

kl;lf;fsg;G mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;. vdNt ,f; fye;JiuahlYf;F MHtKs;s Nfs;tpjhuh;fs; jkJ 

nrhe;jr; nrytpy; fye;J nfhs;sKbAk;. 

jiytH;,
khefurig  ngWiff; FO>

khefu rig>

kl;lf;fsg;G.

Nfs;tp mwptpj;jy;



அவுஸ்திரேலியா 
- இலங்கை அணிகைள் 

இ்ையிலான நானகைாவது ஒருநாள் 
ர�ாட்டியில் இலங்கை அணி 04 ஓட்ைஙகைளால் 
திரில் வவற்றியி்னப் �திவு வெய்தது. ஐந்தாவ-
தும் இறுதியுமான ர�ாட்டி நா்ள வவள்ளிக்கி-
ழ்ம (24) ந்ைவ�றவுள்ளது. இனனும் இந்த 

வவற்றியுைன ஐநது ர�ாட்டிகைள் வகைாணை 
ஒருநாள் வ்தாைரி்னயும் இனனும் ஒரு 
ர�ாட்டி மீ்தமிருக்கை இலங்கை அணி 3-1 
எனக் ்கைப்�ற்றியிருக்கினறது.

அத்துைன இந்த ஒருநாள் வ்தாைர் வவற்றி-
யானது கைைந்த 30 வருைஙகைளில் இலங்கை 

அணிக்கு ்தமது வொந்த மணணில் அவுஸ்தி-
ரேலியாவிற்கு எதிோகை கி்ைத்்த மு்தல் இரு்தேப்பு 
ஒருநாள் வ்தாைர் வவற்றியாகைவும் மாறியிருக்-

கினறது.
வகைாழும்பு ஆர். பிரேம்தாெ ்ம்தானத்-

தில் இலங்கை – அவுஸ்திரேலிய அணிகைள் 
இ்ையிலான ஒருநாள் வ்தாைரின நான-

கைாவது ர�ாட்டி ஆேம்�மாகியது. ர�ாட்டியின 
நாணயச் சுழற்சியில் வவற்றி வ�ற்ற அவுஸ்திரே-
லிய அணித்்த்லவர் ஆரோன பினச்ஞ் மு்தலில் 
கைளத்்தடுப்பில் ஈடு�ை தீர்மானித்திருந்தார்.

ஐநது ர�ாட்டிகைள் வகைாணை ஒருநாள் வ்தாைரில் 
இலங்கை 2-1 என முனனி்ல அ்ைநதிருக்கை 
இன்றய நானகைாவது ஒருநாள் 
ர�ாட்டி முக்கியத்துவம் வகைாணை-
்தாகை இருந்த கைாேணத்தினால் தீர்மா-
னம் வகைாணை இந்தப் ர�ாட்டிக்கைாகை 
இலங்கை அணியில் கைாயமுற்ற ரவகைப்-
�நதுவீச்ொளோன துஷமன்த ெமீே-
விற்குப் �திலாகை வனிநது ஹஸேஙகை 
அணியில் இ்ணக்கைப்�ட்டிருந்தார்.

அவுஸ்திரேலிய அணிக்குழாத்தில் 
ர�ட் கைம்மினஸன, இளம் ரவகைப்�நது-
வீச்ொளர் ் ை ரிச்ெர்ட்ஸனிற்கு �திலாகை 
உள்வாஙகைப்�ட்டிருந்தார்.

வ்தாைர்நது நாணயச் சுழற்சிக்கு 
அ்மய மு்தலில் துடுப்�ாடிய 
இலங்கை கிரிக்வகைட் அணிக்கு அவுஸ்-
திரேலிய �நதுவீச்ொளர்கைள் வ்தாைக்-
கைத்திரலரய வநருக்கைடி உருவாக்கினர். 
இ்தன�டி இலங்கை அணியின ஆேம்-
�த் துடுப்�ாட்ைவீேர்கைளில் ஒருவோகை 
கைளம் வந்த நிரோஷன டிக்வவல்ல 
கிளன வமக்ஸ்வவலின �நதுவீச்சில் 
வவறும் ஒரு ஓட்ைத்துைன ஸ்ைம்ப் வெய-
யப்�ட்டு ஓயவ்ற நைந்தார்.

இ்தன பினனர் இலங்கை அணியின 
வவற்றியி்ன மூனறாவது ஒருநாள் 
ர�ாட்டியில் உறுதி வெய்த குெல் 
வமணடிஸ் (14) மற்றும் வ�தும் நிஸ்-
ஸஙகை (13) ஆகிரயாேது விக்வகைட்டுக்கை-
ளும் அவர்கைள் இரு�து ஓட்ைஙகை்ளக் 
கூை ்தாணடியிோ்த நி்லயில் �றிர�ானது. 
இ்தனால் இலங்கை கிரிக்வகைட் அணி 34 ஓட்ைஙகை-
ளுக்கு 3 விக்வகைட்டுக்கை்ள இழநது ்தடுமாறியது.

இலங்கை அணியின நானகைாம் விக்வகைட்டுக்-
கைாகை வ�ாறுப்�ான மு்றயில் துடுப்�ாடிய ்தனன-
ஞய டி சில்வா மற்றும் ெரித் அெலனகை ஆகிரயார் 
சிறந்த இ்ணப்�ாட்ைம் ஒனறி்ன உருவாக்கி-
யர்தாடு இந்த இ்ணப்�ாட்ைத்திற்குள் இேணடு 
வீேர்கைளும் அ்ேச்ெ்தமும் ்தாணடியிருந்தனர். 
வ்தாைர்நது 101 ஓட்ைஙகைள் வ்ே நீடித்்த இந்த 
இ்ணப்�ாட்ைம் ்தனனஞய டி சில்வாவின விக்-
வகைட்ரைாடு நி்றவுக்கு வந்தது. மிச்ெல் மார்ஸின 
�நதுவீச்சில் ஆட்ைமிழந்த ்தனனஞய டி சில்வா 
்தனனு்ைய 8ஆவது ஒருநாள் அ்ேச்ெ்தத்-
தி்ன இப்ர�ாட்டியில் �திவு வெயது 61 �நதுகை-
ளில் 7 வ�ௌணைரிகைள் அைஙகைலாகை 60 ஓட்ைங-
கைள் எடுத்து ஓயவ்ற நைந்தார்.

இ்த்ன அடுத்து புதிய துடுப்�ாட்ைவீேோகை 
கைளம் வந்த அணித்்த்லவர் ்தசுன ஷானக்கை 
துேதிஷைவெமான ேன அவுட் ஒனறுைன 04 ஓட்-
ைஙகைள் மாத்திேம் வ�ற்று ஆட்ைமிழக்கை இலங்கை 
மீணடும் ்தடுமாற்றமான நி்லவயானறுக்கு 
வெனறது. இந்த ெந்தர்ப்�த்தில் புதிய துடுப்-
�ாட்ைவீேோகை கைளம் வந்த துனித் வவல்லாலரகை 
இலங்கை அணியின 6ஆம் விக்வகைட்டுக்கைாகை 
அ்ேச்ெ்த இ்ணப்�ாட்ைம் (57) ஒனறி்ன 
வ�ற்றுக்வகைாடுத்்த பினனர் 19 ஓட்ைஙகைளுைன 
வமதிவ் குஹனரமனின �நதுவீச்சில் ஆட்ைமிழந-
்தார்.

பினனர் ெரித் அெலனகை ஒருநாள் ர�ாட்டிகைளில் 

்தனனு்ைய கைனனி ெ்தத்தி்னப் �திவு வெயய, 
வனிநது ஹஸேஙகைவும் பினவரி்ெ வீேோகை 
வ�றுமதியான ஆட்ைத்தி்ன வவளிப்�டுத்தினார்.

வ்தாைர்நது சில துேதிஷைவெமான ேன அவுட் -
கைள் மூலம் 49 ஓவர்கைளுக்கு அ்னத்து விக் -
வகைட்டுக்கை்ளயும் �றிவகைாடுத்்த இலங்கை 
அணி 258 ஓட்ைஙகை்ள எடுத்துக் வகைாணைது. 
இலங்கை கிரிக்வகைட் அணியின துடுப்�ாட்ைம் 
ொர்பில் ெரித் அெலனகை 106 �நதுகைளுக்கு 
ஒரு சிக்ஸர் மற்றும் 10 வ�ௌணைரிகைள் அைங -
கைலாகை 110 ஓட்ைஙகை்ள எடுத்திருந்தார். அத்து-
ைன ெரித் அெலனகை ஐந்தாம் இலக்கை துடுப்�ாட்ை 
வரி்ெயில் ஆடி ஒருநாள் ர�ாட்டிவயானறில் 
வொந்த மணணில் அதிகை ஓட்ைஙகைள் வ�ற்ற 
இலங்கை துடுப்�ாட்ை வீேோகைவும் ொ்த்ன 
�்ைத்்தார். மறுமு்னயில் இறுதிவ்ே ஆட்ைமி-
ழக்கைாது நினற வனிநது ஹஸேஙகை 21 ஓட்ைங-
கை்ள எடுத்திருந்தார்.

அவுஸ்திரேலிய அணியின �நதுவீச்சு ொர்பில் 
வமதிவ் குஹனரமன, ர�ட் கைம்மினஸ் மற்றும் 
மிச்ெல் மார்ஷ ஆகிரயார் ்தலா 2 விக்வகைட் வீ்தம் 
ொயத்திருந்த்ம குறிப்பிைத்்தக்கைது.

இ்த்ன அடுத்து ர�ாட்டியின வவற்றி இலக்-
கைாகை நிர்ணயம் வெயயப்�ட்ை 259 ஓட்ைஙகை்ள 
50 ஓவர்கைளில் அ்ைய அவுஸ்திரேலிய அணி 
்தமது �தில் துடுப்�ாட்ைத்தி்னத் வ்தாைஙகியது.

அவுஸ்திரேலிய அணிக்கைாகை ஆேம்�வீேர்கை-
ளாகை ஆரோன பினச் மற்றும் ரைவிட் ரவார்னர் 
ஆகிரயார் கைளம் வந்தனர். எனினும் ர�ாட்டியின 
மூனறாவது ஓவரில் அவுஸ்திரேலிய அணியின 

மு்தல் விக்வகைட்டி்ன ொமிக்கை கைரு-
ணாேட்ன வீழ்த்தினார். அவுஸ்திரே-
லிய அணியின மு்தல் விக்வகைட்ைாகை 
ஆரோன பினச் ஓட்ைரமதுமினறி எல்பி-
ைபிள்யு மு்றயில் ஆட்ைமிழக்கைச் வெய-
யப்�ட்டு ஓயவ்ற நைந்தார்.

ஆரோன பினச்சின விக்வகைட்டின 
பினனர் மிச்ெல் மார்ஷ – ரைவிட் 
ரவார்னர் ரைாடி இேணைாம் விக்வகைட்-
டுக்கைாகை சிறந்த இ்ணப்�ாட்ைம் (63) 
ஒன்ற வ�ற்ற ர�ாதும் துனித் வவல்-
லாலரகை இந்த இ்ணப்�ாட்ைத்தி்ன 
முடிவுக்கு வகைாணடு வந்தார். வவல்லா-
லரகைவின �நதுவீச்சில் அவுஸ்திரேலிய 
அணியின மூனறாம் விக்வகைட்ைாகை 
ஓயவ்ற நைந்த மிச்ெல் மார்ஷ 26 
ஓட்ைஙகை்ளப் வ�ற்றிருந்தார்.

மிச்ெல் மார்ஷின விக்வகைட்டின 
பினனர் அவுஸ்திரேலிய அணி சீோன 
இ்ைவவளிகைளில் விக்வகைட்டுக்கை்ளப் 
�றிவகைாடுத்்த ர�ாதும் ரைவிட் ரவார்னர் 
அ்ேச்ெ்தம் வ�ற்று வவற்றி இலக்கிற்-
கைான �யணத்தில் ்தனது ்தேப்பு இருப்�-
்த்ன உறுதி வெய்தார்.

ரைவிட் ரவார்னர் ெ்தத்தி்ன 
வநருஙகிய ரவ்ள ்தனஞ்ெய டி 
சில்வா ்தனது அ�ாே சுழல் மூலம் 
அவரின விக்வகைட்டி்னக் ்கைப்�ற்றி -

னார். இ்தனால் ெ்தம் வ�றாமல் ரைவிட் ரவார்னர் 
12 வ�ௌணைரிகைள் அைஙகைலாகை 99 ஓட்ைங-
கைள் வ�ற்ற நி்லயில் ்தனனு்ைய 24ஆவது 
ஒருநாள் அ்ேச்ெ்தத்ர்தாடு ்ம்தானத்தி்ன 
விட்டு வவளிரயற ரவணடிய நி்ல ஏற்�ட்ைது. 
ரவானரின விக்வகைட்டின பினனர் அவுஸ்திரேலிய 
அணி 192 ஓட்ைஙகைளுக்கு 7 விக்வகைட்டுக்கை்ள 
இழநது ்தடுமாறியது.

இ்தன பினனர் �ட் கைம்மினஸ், வமதிவ் குஹ-
னரமன ஆகிரயார் அவுஸ்திரேலிய அணியின 
வவற்றிக்கைாகை இறுதிவ்ே ர�ாோடிய ர�ாதும் 
அவர்கைளின முயற்சி இலங்கை �நதுவீச்ொளர்-
கைள் கைாேணமாகை வீணாகை அவுஸ்திரேலிய அணி 
50 ஓவர்கைளுக்கு அ்னத்து விக்வகைட்டுக்கை்ள-
யும் �றிவகைாடுத்து 254 ஓட்ைஙகைள் மாத்திேம் 
எடுத்து ர�ாட்டியில் ர்தால்வியி்னத் ்தழுவியது.

அவுஸ்திரேலிய அணியின துடுப்�ாட்ைம் 
ொர்பில் ர�ாோட்ைம் கைாட்டிய ர�ட் கைம்மினஸ் 35 
ஓட்ைஙகைள் எடுக்கை, வமதிவ் குஹனரமன 15 ஓட்-
ைஙகை்ள வ�ற்ற்ம குறிப்பிைத்்தக்கைது.

இலங்கை அணியின �நதுவீச்சு ொர்பில் 
்தனனஞய டி சில்வா, ொமிக்கை கைருணாேட்ன 
மற்றும் வைப்ரி வவவனைர்வெய ஆகிரயார் ்தலா 
2 விக்வகைட்டுக்கைள் வீ்தம் ொயத்திருக்கை, மஹீஷ 
தீக்ஷன, வனிநது ஹஸேஙகை, துனித் வவல்லா-
லரகை மற்றும் ்தசுன ஷானக்கை ஆகிரயாரும் ்தலா 
ஒரு விக்வகைட் வீ்தம் ொயத்து இலங்கை கிரிக்வகைட் 
அணியின வவற்றியி்ன உறுதி வெய்தனர்.

ர�ாட்டியின ஆட்ை நாயகைனாகை இலங்கை 
அணியின ெரித் அெலனகை வ்தரிவானார்.

         5 ஆவது ர�ாட்டி நா்ள வகைாழும்பில்

இப்�த்திரி்கை அரஸாஸிரயட்ைட் நியூஸ் ர�ப்�ர்ஸ் ஒப் சிரலான லிமிைட் கைம்�னியோல் வகைாழும்பு இல. 35, டி ஆர். விையவர்்தன மாவத்்்தயிலுள்ள ரலக் ஹவுஸில் 2022 ைூன மா்தம் 23ம் திகைதி வியாழக்கிழ்ம அச்சிட்டுப் பிேசுரிக்கைப்�ட்ைது.
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2022 ைூன 23 வியாழக்கிழ்ம

இலங்கை அணிக்கு வரலாற்று
ஒருநாள் த�ாடர் தவற்றி

வகைாவிட் -19 வ�ருநவ்தாற்றின கைாேணமாகை 
கைைந்த இேணடு வருைகைால இ்ைவவளியின 
பினனர், இலங்கையின 'ப்ளூ-ரிப்�ன' ர�ாட்டியான 
'ையவலாக் ஸ்கூல்ஸ் ேக்பி லீக்- 2022' ர�ாட்டிகைள் 
இனறு ைூன 23 ஆம் திகைதி ஆேம்�மாகைகினறன.
அ்தன�டி வகைாழும்பு புனி்த ரைாெப் கைல்லூரி, கைணடி 
கிஙஸ்வுட் கைல்லூரி ஆகிய கைல்லூரிகைள் இனறு 23 
ஆம் திகைதியனறு வஹவ்வலாக் வி்ளயாட்டுக் கைழ-
கைத்தில் ந்ைவ�றும் பிரிவு1 இல் ஏ பிரிவிற்கைான 
வ்தாைக்கை ஆட்ைத்தில் ர�ாட்டியிைவுள்ளன.

ையவலாக் 'ஸ்கூல்ஸ் ேக்பி லீக் 2022' வ்தாைரில் 
மிகைவும் எதிர்�ார்க்கைப்�டுகினற பிரிவு 1இன ஏ பிரிவு 
ர�ாட்டிகைள், ந்ைவ�றவுள்ள உயர்்தே �ரீட்்ெகைளின 
கைாேணமாகை குறுகிய கைாலத்திற்கு வ்ேயறுக்கைப்�ட்-
டுள்ள்மக்கு ஏற்� மு்தல் 12 அணிகைள் 34 ர�ாட்-
டிகைளில் கைலநது வகைாள்ளவுள்ளன. இ்த்னயடுத்து, 
எட்டு வாேஙகைளின பினனர் ையவலாக் ஸ்கூல்ஸ் 
ேக்பி வநாக்கைவுட் ர�ாட்டிகைள் இலங்கை �ாைொ்ல-
கைள் ேக்பி கைால்�ந்தாட்ை ெம்ரமளனத்தின ஏற்�ாட்-
டின கீழ் மீணடும் வ்தாைர்நது ந்ைவ�றும்.

ையவலாக் ஸ்கூல்ஸ் ேக்பி லீக் 2022 இன பிரிவு 
1 இன  ஏ ர�ாட்டிகைளில் வகைாழும்பு- ரோயல் கைல்லூரி, 

வகைாழும்பு- புனி்த பீட்ைர்ஸ் கைல்லூரி, வகைாழும்பு- புனி்த 
ரைாெப் கைல்லூரி, வகைாழும்பு வவஸ்லி கைல்லூரி, 
கைல்கி்ெ புனி்த ர்தாமஸ் கைல்லாரி, வகைாழும்பு 
-இஸிப்�த்்தான கைல்லூரி, கைணடி டிரினிட்டி கைல்லூரி, 
கைல்கி்ெ -விஞ்ஞானக் கைல்லூரி, கைணடி, கிஙஸ்வுட் 
கைல்லூரி, கைணடி வித்யார்த்்த கைல்லூரி, கைட்டுகைஸ்-
ர்தாட்்ை புனி்த அநர்தானியார் கைல்லூரி மற்றும் 
கைணடி ்தர்மோை கைல்லூரி ஆகியன கைலநது வகைாள்-

ளவுள்ளதுைன, ரமலும் 24 க்கும் அதிகைளவான �ாை-
ொ்லகைள் பிரிவு 1 இல் பிரிவு பி மற்றும் சி பிரிவு-
கைளின கீழ் ர�ாட்டியிைவுள்ள அர்த ரவ்ள, ரமலும் 
40 �ாைொ்லகைள் பிரிவு 2 மற்றும் பிரிவு 3 ஆகிய-
வற்றில் ர�ாட்டியிைவுள்ளன. 

2019 ஆம் வருைம் உட்�ை கைைந்த மூனறு �ருவங-
கைளில் வெம்பியனாகிய வகைாழும்பு ரறாயல் கைல்லூரி, 
வகைாழும்பு புனி்த பீற்றஸ் கைல்லூரி, கைல்கி்ெ புனி்த 
ர்தாமஸ் கைல்லூரி மற்றும் கைணடி டிரினிட்டி கைல்லூ-
ரியுைன இ்ணநது சிறந்த ர�ாட்டியாளர்கைளுள் ஓர் 
அணியாகை திகைழ்கினற்ம குறிப்பிைத்்தக்கைது.

“�ாைொ்ல வி்ளயாட்டுக்கைளுக்கைான கைால அட்-
ைவ்ணயில் அதிகைம் எதிர்�ார்க்கைப்�டுகினற நிகைழ்-
வுகைளில் ஒனறாகிய ையவலாக் ஸ்கூல்ஸ் ேக்பி லீக் 
மற்றும் வநாக்கைவுட் ர�ாட்டிகைளின 2022 வருைத்திற்-
கைான ர�ாட்டிகை்ள நைத்துவ்தற்கு இலங்கை �ாை-
ொ்லகைள் ேக்பி கைால்�ந்தாட்ை ெம்ரமளனம் ரமற்-
வகைாணடுள்ள தீர்மானத்்்தயிட்டு நாஙகைள் மிகுந்த 
மகிழ்ச்சிய்ைகிரறாம்” என ையவலாக் ஆசி ஆட்ைா 
நிறுவனத்தின வர்த்்தகை மற்றும் ஊைகை பிரிவின 
சிரேஷை வ�ாது முகைா்மயாளர் ஹர்ஷ ெமேநாயக்கை 
அவர்கைள் வ்தரிவித்த்்தார்.

பாடசா்லகைளுக்கி்டயிலான டயதலாக்
ரக்பி லீக் பபாட்டிகைள் இன்று ஆரமபம



ர�ொட்டரெெ குறூப் நிருபர்

திருக�ொணமலை- ரெலெநொ-
ய�பு�ம் பகுதியில �ணெனொல 
�ழுதலதை �ததியொல ரெடடி �ொய-
முற்ற  நிலையில ரபணரணொ-
ருெர் திருக�ொணமலை ரபொது 
லெததியெொலையில அனுமதிக்-
�ப்படடுள்ொர்.

இசெம்பெம் கநறறு (22) பிற-
ப�ல 3.00 மணிய்வில இ்டம்-
ரபறறுள்து.

இவெொறு லெததியெொலையில 
அனுமதிக்�ப்பட்டெர் திருக�ொ-
ணமலை- ரெலெநொய�பு�ம் பகுதி-
லயச கெர்்நதை வீ.திவயொ (30ெயது) 
எனவும் ரதைரியெருகின்றது.

குடும்பத தை��ொறு �ொ�ணமொ� 
�ணெர் மதுகபொலதையில ெ்நது 
�ழுதலதை �ததியொல ரெடடி �ொய-
முற்ற நிலையில அயைெர்�ள 
லெததியெொலைக்கு  அலைதது 
ெ்நதைதைொ�வும் இகதைகெல் 
பி�கதைெ மக்�ள மலனவிலய 
�ததியொல ரெடடிய குறிததை 
�ணெல� பிடிதது ரபொலிெொரி்டம் 
ஒப்பல்டததுமுள்னர்.

மட்டக்�்ப்பு குறூப் நிருபர்  

புல�யி�தை தைண்டெொ்ங�ளில 
தினமும் மனிதைர்�ளும் யொலன�-
ளும் ஏன விைஙகு�ளும் உயிர்ப்-
பலியொெலதை ரெய்தி�்ொ� அறிகி-
க்றொம்.  

ஆனொல தைண்டெொ்ததின 
நடுகெ ரெய்ெதைறியொது நின்ற �ர்ப்-
பிணி மொர்டொனறின உயில� ஓடும் 
�யிலை நிறுததி �ொப்பொறறிய மனி-
தைொபிமொன ெம்பெம் கநறறு �ொலை 
மட்டக்�்ப்பு ரபொைநறுலெ புல�-
யி�தை பொலதையில ரெலி�்நலதைக்கும் 
அரெைபுல�க்குமில்டயில இ்டம்-
ரபற்றதைொ� மட்டக்�்ப்பு புல�-
யி�தை நிலைய பொது�ொப்பு அதி�ொரி 
எெொர் மீ�ொெொஹிபு ரதைரிவிததைொர்.  

கநறறு �ொலை 6479 இைக்�ம் 
ர�ொண்ட புல�யி�தைம் மொக�ொவி-
லிரு்நது மட்டக்�்ப்பு கநொக்கி 
ெ்நது ர�ொணடிரு்நதைகபொது அரெை-

பு�- ரெலி�்நதை மொர்க்�ததில குறிததை 
�ர்ப்பிணி மொடு தைண்டெொ்ததில 
நிறபலதைக்�ண்ட ெொ�தி ஏ.எச.எம்.
சீ.பீ.தீ�ை மி�வும் ெொதுர்யமொ� 
குறிததை புல�யி�தலதை நிறுததி புல�-
யி�தைததில �்டலமயிலிரு்நதை புல�-
யி�தை தைலைலம �ொெைர் ஏ.ஜீ.எம்.
ெமீ� தைலைலமயிைொன �ொெைர்�ள 
இ்றஙகி குறிததை மொடல்டத தைண-
்டெொ்ததிரு்நது அப்பு்றப்படுததி 

விட்டதைன மூைம் மொடடினதும் 
அதைன குடடியினதும் உயிர் பொது-
�ொக்�ப்படடுள்தைொ� பொது�ொப்பு 
அதி�ொரி எெொர் மீ�ொெொஹிபு கமலும் 
ரதைரிவிததைொர்.  

குறிததை மனிதைொபிமொனமிக்� 
ரெயலைப் புரி்நதை ெொ�திலய புல�-
யி�தை நிலைய அதிபர் ரதைொ்டக்�ம் 
அப்பி�கதைெ மக்�ளும் பொ�ொடடியுள-
்னர்.

ஒலுவில விகெ்ட நிருபர்  

ஒலுவில மீனபிடித துல்றமு-
�தலதை மீ் புன�லமக்�ப்ப்டவுள -்
தைொ�, �்டறர்றொழில ெ் அலமசெர் 
க�.என. ்டக்்ஸ் கதைெொன்நதைொ ரதைரி-
விததைொர்.  

ஒலுவில மீனபிடி துல்றமு�ததின 
ரெயறபொடு�ல் பொர்லெயிடடு 
மீ் ஆ�ம்பிப்பது ரதைொ்டர்பொ� �ை்ந-
துல�யொடுெதைறகு கநறறு புதைனகி-
ைலம (22) ஒலுவில துல்ற�ததிறகு 
விஜயம் ரெய்து �ருததுத ரதைரிவிக்-
ல�யிகைகய கமற�ண்டெொறு 
கூறினொர்.  

அெர் அஙகு ரதைொ்டர்்நது �ருததுத 
ரதைரிவிக்ல�யில,  

மீனபிடித துல்றமு�ம் 03 �ட்டங-
�்ொ� அபிவிருததி ரெய்யப்ப்ட-

வுள்து. முதைற�ட்டமொ� இப் பி�-
கதைெததிலுள் மக்�ளுக்கு ரதைொழில 
ெொய்ப்பு�ல் ெைஙகுெதைற�ொ� 
மீன ரின ரதைொழிறெொலை அலமப்ப-
தைறகுரிய ஏறபொடு�ள முடிெல்ட்ந-
துள்து.  

அடுததைடுததை அபிவிருததித திட-
்டங�்ொ� ஒலுவில துல்றமு�ததின 
நுலைெொயிலிலுள் மணலண 
அ�றறி ஆழ�்டல மீனபிடிப் ப்ட-
கு�ல் நிறுததுெதைறகுரிய ந்டெ-
டிக்ல� எடுக்�ப்படடுள்து. இத 
திட்டங�ள யொவும் ெமூ� நைன திட-
்டங�்ொ�கெ முனர�ொணடு ரெல-
ைப்படும்.  

துல்றமு� நிர்மொணிப்பினொல 
அம்பொல்ற மொெட்டததில �ல�கயொ-
�ப் பி�கதைெங�ளில நீண்ட �ொைமொ� 
ஏறபடடுள் �்டைரிப்பினொல மீன-

ெர்�ளும் ரபொது மக்�ளும் பை 
அரெௌ�ரியங�ல் எதிர்ர�ொணடு 
ெருகின்றொர்�ள.  

இக் �்டைரிப்பிலன தைடுப்ப-
தைறகுரிய ந்டெடிக்ல��ள எடுக்-
�ப்படடு அலெ ரதைனகிைக்குப் 
பல�லைக்�ை� துல்ற ெொர்்நதை அதி-
�ொரி�ள ஊ்டொ� முனரனடுக்�ப்ப்ட-
வுள்து.  

நொடடில ஏறபடடுள் எரிரபொ-
ருள பற்றொக்குல்ற �ொ�ணமொ� 
அம்பொல்ற மொெட்டததிலுள் 
�்டறர்றொழிைொ்ர்�ளுக்கு துல்ற-
மு�ததிலுள் எரிரபொருள ர�ொள-
�ைனிலிரு்நது டீெல மறறும் 
மணரணணரணய் எனபன விநி-
கயொகிப்பதைறகு ந்டெடிக்ல� எடுக்-
�ப்படடுள்து.  

மீன பதைனிடும் ரதைொழில ரதைொழிற-

ெொலை மீனெர்�ளின பொெலனக்கு 
அலமசெர் க�.என. ்டக்்ஸ் கதைெொ-
ன்நதைொவினொல ல�யளிதது லெக்�ப்-
பட்டது.  

துல்றமு� அலமசசு, �்டறர்றொ-
ழில ெ் அலமசசு ஆகியன அண-
லமயில ெமர்ப்பிததை அலமசெ�லெ 
கயொெலன மூைமொ� �்டறர்றொழில 
அலமசசின ரபொறுப்பில ஒலுவில 
துல்றமு�ம் உளெொங�ப்படடுள -்
தைொ�வும் ரதைரிவிததைொர்.  

இவ விஜயததின கபொது 
அம்பொல்ற மொெட்ட கமைதி� 
அ�ெொங� அதிபர் வீ. ரஜ�தீென, 
பி�கதைெ ரெயைொ்ர் எம்.ஏ.சீ. ெொபீர், 
�்டறர்றொழில திலணக்�்ததின 
உயர் அதி�ொரி�ள மறறும் மீனெ 
ெங� பி�திநிதி�ள ஆகிகயொர் �ை்நது 
ர�ொண்டனர்.    
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ஒலுவில் மீன்பிடித் துறைமுகம் மூன்று  
கட்டஙகளாக அபிவிருத்தி செய்யப்படும்

நீர் வழஙகல் நிலுறவ கட்டணத்றதை 
செலுத்துமாறு ககாரிகறக  
ஒலுவில விகெ்ட நிருபர் 

 
கதைசிய நீர் ெைங�ல ெடி�ொை-

லமப்புச ெலபயின அக்�ல�ப்பறறு 
பி�ொ்நதிய �ொரியொையததிறகுடபட்ட 
பகுதி�ளில ஒரு மொதைததிறகு கமல 
மொதைொ்நதை நீர்ப் பொெலன �ட்டண 
நிலுலெலய ரெலுததைொதை நீர்ப் 
பொெலனயொ்ர்�ள நிலுலெ �ட்ட-
ணதலதை ரெலுததுமொறு, அக்�ல�ப்-
பறறு பி�ொ்நதிய மு�ொலமயொ்ர் 
யூ.க�.எம். முஸொஜித ரதைரிவிததைொர்.  

நொடடில ஏறபடடுள் ரபொரு்ொ-
தைொ� ரநருக்�டி �ொ�ணமொ� ரெைவீ-
னங�ள அதி�ரிக்�ப்படடுள்தைொல 
நீர் ெைங�ல ெடி�ொைலமப்புச 
ெலப பை ெெொல�ளுக்கு மததியில 
குடிநீல� விநிகயொகிதது ெருெதைொ�-
வும் ரதைரிவிததைொர்.  

கதைசிய நீர்ெைங�ல ெடி�ொை-
லமப்பு ெலபயின பி�ொ்நதிய அதி�ொ� 
எலலைக்குடபட்ட அக்�ல�ப்பறறு, 

�லமுலன, மருதைமுலன, அட்டொ-
ல்சகெலன, நி்நதைவூர், இ்றக்�ொமம், 
ெம்மொ்நதுல்ற, ஆலையடிகெம்பு, 
ரபொததுவில, ஆகிய பி�கதைெங�ளில 
ஆறு மொதைங�்ொ� மொதைொ்நதை நீர்ப் 
பொெலன �ட்டணம் ரெலுததைப்ப-
்டொமலுள்தைொ�வும், இெர்�ளுக்கு 
நீர் துணடிப்பு ரதைொ்டர்பொன அறி-
விததைல விடுக்�ப்படடுள்தைொ�வும் 
கூறினொர்.  

இப்பி�கதைெங�ளில உள் நீர்ப்-
பொெலனயொ்ர்�ளின நிலுலெத 
ரதைொல� மறறும் பொெலனயின 
அ்வு கபொன்றெறல்றக் �ருததிற 
ர�ொணக்ட இலணப்பு துணடிக்-
�ப்ப்டவுள்தைொ�வும் குறிப்பிட்ட 
ரதைொல� நிலுலெலய ரெலுததைொமல 
உள் ெொடிக்ல�யொ்ர்�ள தைமது 
நீர்க்�ட்டணதலதைச ரெலுததி, 
அரெௌ�ரியங�ளிலிரு்நது தைவிர்்நது 
ர�ொளளுமொறு க�டடுக் ர�ொள்ப்-
படடுள்னர்.    

அககறைப்பற்று க்டற்கறை வீதியில்   
 சஹகைாயினு்டன் ஒருவர் றகது

 பொைமுலன தின��ன நிருபர்
  
அக்�ல�ப்பறறு ரபொலிஸ் பிரிவுக்-

குடபட்ட அக்�ல�ப்பறறு �ொதைரியொ 
�்டற�ல� வீதியில  ரஹக�ொயினு-
்டன ஒருெர் ல�து ரெய்யப்படடுள-
்ொர்.  

அக்�ல�ப்பறறு ரபொலிஸொருக்கு 
கில்டததை இ��சிய தை�ெலினபடி 
ரபரும் குற்றப் பிரிவு ரபொறுப்-
பதி�ொரி மஜீத தைலைலமயிைொன 
ரபொலிஸ் குழுவினர் குறிததை பி�-
கதைெததிறகு ரெனறு ெ்நகதை� நபல� 

ல�து ரெய்துள்து்டன அெரி்டமி-
ரு்நது 47 மிலலி கி�ொம்  ரஹக�ொயி-
னும் ல�ப்பற்றப்படடுள்து.  

ெ்நகதை� நபர் அக்�ல�ப்பறறு 
நீதைெொன நீதிமன்ற நீதிபதி எம்.எச.
எம்.ஹம்ெொ முனனிலையில கநறறு 
முனதினம் ஆஜர்படுததிய கபொது 
ெ்நகதை� நபல� எதிர்ெரும் 28ஆம் 
தி�தி ெல� வி்க்�மறியலில லெக்-
குமொறு உததை�விடடுள்ொர். கமைதி� 
விெொ�லண�ல் அக்�ல�ப்பறறு 
ரபொலிஸொர் கமறர�ொணடு ெருகின-
்றனர்.    

விவொ்ய நிலஙகறள ச்பற்றுத் தைருமாறு   
ககாரி ககாமைஙக்டசவலவில் ஆர்ப்பாட்டம்

 தைம்பை�ொமம் குறூப் நிருபர் 
 
திருக�ொணமலை மொெட்டம், 

க�ொம�ங�்டரெை பி�கதைெ ரெயை�த-
துக்கு முனபொ� �ொணி சுவீ�ரிப்பலதை 
நிறுததி ரெொ்நதை �ொணி�ல் ரபறறுத 
தைருமொறு கநறறு (22) ஆர்ப்பொட்டம் 
ஒனறு இ்டம் ரபற்றது.  

யுததை �ொைததின கபொது தைங�-
்து விெெொய �ொணி�ல் இை்நதை 
நிலையில உள் கபொது தைறகபொது 

ெனஜீெ�ொசி�ள திலணக்�்ததினர் 
அதைலன அ்டொததைொ� சுவீ�ரிததுள -்
னர். இதைலன தைடுததி நிறுததி ரெொ்நதை 
�ொணி�ல் ரபறறுத தைொருங�ள 
இதைன ஊ்டொ� விெெொய ரெய்ல�லய 
கமறர�ொள்வுளக்ொம் என ஆர்ப்-
பொட்டததில ஈடுபட்டெர்�ள ரதைரி-
விக்கின்றனர்.  

ெனஜீெ�ொசி திலணக்�்ததினர் 
பயிர் ரெய்ல��ல் ரெய்ய வி்டொதும் 
விெெொய ந்டெடிக்ல��ளில ஈடுப-

்டொதை ெணணமும் தைடுததுள்னர். 
இதைனொல அன்றொ்ட ஜீெகனொபொய 
ரதைொழிைொன விெெொயம் பொதிக்�ப்பட-
டுள்து எனவும் ரதைரிவிக்கின்றனர்.   

ஆர்ப்பொட்டததில ஈடுபட்டெர்�-
ளு்டன க�ொம�ங�்டரெை பி�கதைெ 
ரெயைொ்ர் டி.எம்.எஸ்.திெொநொயக்� 
�ை்நதுல�யொடி தீர்விலன ரபறறுத 
தைருெதைொ� கூறிய பினனர் அஙகிரு்நது 
ஆர்ப்பொட்டக்�ொ�ர்�ள �லை்நது 
ரென்றனர்.    

ஓடும் ையிறல நிறுத்தி தைண்டவாளத்தில் நின்ை 
கர்பபிணி மாடற்ட காப்பாற்றி்ய ையில் ொைதி  

மட்டக்�்ப்பு குறூப் நிருபர்  

மட்டக்�்ப்பு மொெட்டததில 
சுமொர் 15 நொட�ளுக்குப் பினனர் 
கநறறு டீெல வினிகயொகிக்�ப்பட-
்டது. தைொ்ஙகு்டொ ஐ.ஓ.சீ மறறும் 
ஆல�யம்பதி சிரபறக�ொ ஆகிய 

எரிரபொருள நி�ப்பு நிலையங�ளூ-
்டொன டீெல விநிகயொ�ம் இ்டம்-
ரபற்றது.  

சுமொர் ஒரு கிகைொ மீற்றருக்கும் 
அதி�மொன தூ�ததில மி� நீண்ட ெரி-
லெயில ெொ�னங�ள �ொதது நினறு 
டீெலைப் ரபறறுக் ர�ொண்டன.

மட்டககளபபில் 15 நாடகளின்   
பின்்னர் டீெல் விநிக்யாகம்  

ைாகாண சமை திட்டஙகளுக்கு 

தைம்பை�ொமம் குறூப் நிருபர்

மொ�ொண ெலபயினொல முனரன-
டுக்�ப்படும் திட்டங�ளுக்�ொன 
பயனொளி�ல்த ரதைரிவு ரெய்ெது 
மி�வும் ரெளிப்பல்டத தைனலம-
யு்டன கமறர�ொள்ப்ப்ட கெண-
டுரமன கிைக்கு மொ�ொண ஆளுநர் 
அனு�ொதைொ யஹம்பத ரதைரிவிததைொர்.

இலலைரயனில, ெம்ப்நதைப்பட்ட 
திட்டங�ளுக்கு ரெைவி்டப்படும் 
பணம் வீணொகிவிடும். அதி�ொரி�ள 
விசுெொெததிற�ொ� பலகெறு ரதைரி-
வு�ல் கமறர�ொளெதைொ� முல்றப்-
பொடு�ள இருப்பதைொ�வும் ஆளுநர் 
ெலியுறுததினொர். திருக�ொணமலை-
யிலுள் ஆளுநர் ரெயை�ததில 
கநறறு முனதினம் (21) இ்டம்ரபற்ற 
மொ�ொண அலமசசுக்�ளின ரெய-
ைொ்ர்�ள மறறும் நிறுெனங�ளின 
தைலைெர்�ளின விகெ்ட ெ்நதிப்பில 
�ை்நது ர�ொணடு உல�யொறறும் 
கபொகதை அெர் இவெொறு ரதைரிவித-
தைொர்.

அஙகு ரதைொ்டர்்நது உல�யொறறிய 
ஆளுநர்,

திட்டங�ளுக்கு பயனொளி�-
ல்த கதைர்்நரதைடுக்கும்கபொது, 
அது ரெளிப்பல்டத தைனலமயு்டன 
நல்டரப்றவிலலை எனறு அ�சியல 
அதி�ொரி�ளி்டம் இரு்நது ரபரிய 
குற்றசெொடடு உள்து. எனகெ, 
இனிகமைொெது பயனொளி�ல் 
கதைர்வு ரெய்ெதில ெம்ப்நதைப்பட்ட 
உளளூ�ொடசி மன்றங�ளின பி�தி-
நிதி�ளி்டம் ரதைரிவிக்� கெணடும். 
ஏரனனில அெர்�ள மக்�ள பி�தி-

நிதி�ள. எனகெ அெர்�ளும் எமது 
ரெயறபொடு�ளில ஈடுபடடிரு்நதைொல 
இனனும் ரெளிப்பல்டத தைனலமயு-
்டன நல்டரபறும். பயனொளி�ல் 
கதைர்வு ரெய்ய சி்றப்பு குழுலெ நிய-
மிக்� கெணடும். அ்நதைக் குழுவின 
பி�திநிதி�ளில ஒருெ�ொ� ெம்ப்நதைப்-
பட்ட உளளூ�ொடசி அலமப்பின 
தைலைெல� நியமிக்�வும். மக்�ள 
பி�திநிதிததுெமும் உள்து. உள-
ளூ�ொடசி அலமப்பு�ளதைொன அ்நதைப் 
பகுதி மக்�ல்ப் பறறிய புரிதைல 
ர�ொண்டெர்�ள என்றொர்.

்ப்ய்னாளிகறளத் சதைரிவு செயவதில் 
சவளிப்பற்டத் தைன்றம அவசி்யம்

கிழக்கு ஆளுநர்

இடி விழுநதைதில்   
்பற்ன மைத்தில் தீ

புதிய �ொததைொனகுடி தின��ன நிருபர் 
 
�ொததைொனகுடி மததிய �லலூரியின 

பின பகுதி ெ்ொ�ததிலுள் பலன 
ம�ததில கநறறு முனதினம் (21) 
மொலை திடீர�ன ஏறபட்ட மினனல 
தைொக்�ததினொல இடி விழு்நதைதில 
பலன ம�ததில தீ ப�ெல ஏறபட-
்டது. பினனர் தீ அலணக்�ப்பட்டது.   

திடீர�ன �ொறறு்டன மினனல 

இடி முைக்�ம் ஏறபட்டது. இதைன 
கபொது �ொததைொனகுடி மததிய �லலூ-
ரியின பின பகுதி ெ்ொ�ததிலுள் 
பலன ம�ததில இடி விழு்நதுள்து. 
இதைனொல பலன ம�ததில தீ ப�ெல 
ஏறபட்டது.  

பினனர் மலை ரெய்தைலதையடுதது தீ 
அலணக்�ப்பட்டது்டன பொ்டெொலை 
ஊழியர்�ள ரபொது மக்�ள 
இலண்நது தீலய அலணததைனர்.   

மற்னவியின் 
கழுத்றதை 
சவடடி்ய கணவர்

கிளிசநாச்சியில் காணாமல் க்பா்னவர் மட்டககளபபில் கணடுபிடிபபு  
ரபரியகபொ�தீவு தின��ன நிருபர்   

கிளிரநொசசி �ன�ொம்பில� கு்ம் 
பகுதிலயச கெர்்நதை உதைய�ொஜ் அம்-
ெெர்தைன எனபெர் �்ட்நதை 16 ஆம் 
தி�தி �ொணொமல கபொயிரு்நதைொர். இ்நதை 

நிலையில கிளிரநொசசி ரபொலிஸில 
முல்றப்பொடு பதிவு ரெய்யப்படடிரு்ந-
தைது. குறிததை இல்ஞன கிளிரநொசசி-
யில அலம்நதுள் ரதைொழிறபயிறசி 
நிலையம் ஒனறிறகு ரெனறிரு்நதை 
நிலையில இெர் வீடு திரும்பவிலலை. 

இதைலனயடுதது குறிததை இல்ஞரின 
தைொயொர் ரபொலிஸில முல்றப்பொடு ரெய்-
துள்ொர்.   

இ்நநிலையில இல்ஞன மட்டக்�-
்ப்பு ர�ொக்�டடிசகெொலை ரபொலிஸ் 
பிரிவுக்குடபட்ட �றகெலன பகுதியில 

ரெவெொய்க்கிைலம (21) அல்டயொ்ம் 
�ொணப்படடு �ணடுபிடிக்�ப்படடுள-
்ொர்.   

குறிததை நபர் அெ�து �ொதைலியு்டன 
இஙகு ெ்நதிருப்பதைொ�வும் இதைன 
கபொது ரதைரியெருகி்றது.    
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வடக்கு மாகாணத்தில்  ஒலி -
பெருக்கிகளின் அளவுகடந்த 
ஒலியினால், அதிர்வுகளால் 
பொதுமக்கள் பெரிதும் ொதிக்கப் -
ெட்டுவருவ்தாக சுட்டிக்காட்டப்ெ -
டுகின்்றது. 

நகர்பு்றஙகளள விட ஊர்க -
ளில், கிராமஙகளில் ஒலிபெருக்கி 
மற்றும் மிகசக்கிவாயந்த ஒலிப் -
பெட்டிகளின் சத்்தத்தினால் பொது -
மக்கள் ொதிப்புள்ளாகின்்றனர். 
இவவா்றான ஒலிபெருக்கிகள், 
ஒலிப்பெட்டிகளின் ொவளன அதி -
கரித்துள்ளதுடன் அ்தனால் ஏற்ெ -
டும்  துன்ெமும் அதிகரித்துள்ளன. 
ஆனால் இவற்ள்ற கட்டுப்ெடுத்்த 
எவரும் முன்வருவதில்ளலை.

பொதுவாக மனி்தனின் ககட்கும் 
ஒலியின் சத்்த  வரம்பு  0 dB மு்தல் 
140 dB வளரயாகும். 0 dB என்ெது 

மனி்த பசவிப்புலைன் வரம்பு,  அக்த 
சமயம் 

120-140 dB(படசிெல்)  என்ெது 
காதுக்கு வலிளய ஏற்ெடுத்தும் 
உடல் நலைத்துக்கு ககடுவிளளவிக்-
கும் அளவாகும்.  ஒரு நாளளக்கு, 
85 படசிெல்களுக்கு கமல் 8 மணி -
கநரத்திற்கு கமல் சத்்தத்தின் பவளிப்-
ொடு பசவிப்புலைன் ொதிப்பு அல்லைது 
இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். இவவா-

்றான நிளலைளய யாழமாவட்ட பு்றந-
கர்ெகுதி ஊர்களில் வாழும் மக்கள் 
தினமும் அனுெவித்து வருகின்்றனர்.

ஒலிபெருக்கி சா்தனஙகளள 
வாடளகக்குவிடும் உரிளமயாளர் -
களின் விளம்ெரஙகளில் எழுப்ெப் -
ெடும் ஒலிகள் கொர்காலைஙகளில் 
ஒலித்்த குண்டு சத்்தஙகள், துப்ொக் -
கிச்சூட்டு சத்்தஙகள், கொர் விமா -
னச்சத்்தஙகளள ஒத்்த்தாக இருப்ெது -
டன் அவற்ள்றவிட  வலிளமயான 
உடல் நலைத்துக்கு தீஙளக ஏற்ெடுத் -
்தக்கூடிய அதிர்வுகளள  உளடய்தா -
கவுள்ளது.

எனகவ கட்டுப்ொடற்்ற வளகயில் 
பகாடூரமாக ஒலிபெருக்கிசா்தனங-
களள ஒலிக்கவிடும்  உரிளமயாளர்-
களள ெதிவு பசயவதுடன்  அ்தளன 
ெயன்ெடுத்துவது ப்தாடர்பில் உரிய 
ஒழுஙகு விதிகள் வகுக்கப்ெட்டு 

கட்டுப்ெடுத்்தப்ெடல் கவண்டும், 
அதிக ஒலி எழுப்பி, அதிர்வுகளள 
ஏற்ெடுத்தி பொதுமக்களள துன்ெப் -
ெடுத்தும் பசயல்களள ்தளட பசய-
வ்தற்குரிய நடவடிக்ளககள் உரிய 
்தரப்புக்களால் ்தாம்தமின்றி கமற் -
பகாள்ளப்ெடகவண்டும் என பொது 
மக்கள் எதிர்ொர்த்துள்ளனர்.

இது ப்தாடர்ொக வடமாகாண 
ஆளுநருக்கும், யாழ. மாவட்ட 

அரசாஙக அதிெருக்கும்  பொதுமக்-
கள், மாணவர்களால் ளகபயாப்ெமி-
டப்ெட்ட மகஜர் ஒன்றும் அனுப்பி-
ளவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இவவா்றான நடவடிக்ளககளள 
குள்றப்ெ்தற்குரிய விழிப்ெணர்வு , 
அறிவூட்டல் வழிமுள்றகளள  ஊட-
கத்துள்றயினரும் கமற்பகாள்ளுவது  
ெயனளிப்ெ்தாக அளமயும்  என ப்தரி-
விக்கப்ெட்டுள்ளது. 

வட மாகாணத்தில்

ஒலி அதிர்வுகளால் 
செவிப்புலன் பாதிப்பு  
ப�ோர்ோல  சத்தங்ளை ஒத்த ஒலிப�ருக்கி சோ்தனங்ளின் ஒலி அதிரவு்ள் 

அதி்ோரி்ளின் அசமந்தப் ப�ோக்கு

மன்னார் குறூப் நிருெர்  

மன்னார் வளளகுடா 
கடல் ெகுதியில் மீன் 
பிடித்துக் பகாண்டி-
ருந்த ொம்ென் விளசப் -
ெடகு  மீனவர்களின்  
வளலையில் அரிய வளக 
சூரிய  மீன் ஒன்று  
கநற்று பு்தன்கிழளம 
(22)  காளலை சிக்கியது. 

மத்திய கடல் மீன் 
ஆராயச்சி விஞ்ானிகள் சூரிய  
மீளன ஆயவு பசய்தனர்.

மன்னார் வளளகுடா  கடல் ெகுதி -
யில் 104 வளக ெவளத் திட்டுகள், 147 
வளக கடல் ொசிகள், கடல் புற்கள், 
கடல் சஙகுகள், கடல் ஆளம, கடல் 
குதிளர, கடல் அட்ளட, டால்பின், 
அணில் மீன், புள்ளி திருக்ளக, சூரிய 
மீன்  கொன்்ற அரிய வளக உயிரினங-
கள் உள்ளன. அரிய வளக மீனான 
சூரிய மீன் பெரும்ொலும் மீனவர்கள் 
வளலையில் சிக்குவது கிளடயாது.

இநநிளலையில் ொம்ென் ப்தற்கு 
மீன்பிடி துள்றமுகத்திலிருநது 
மன்னார் வளளகுடா கடல் ெகுதி-
யில் மீன் பிடிக்கச் பசன்்ற விளசப்ெ-
டகு  மீனவர்களின் வளலையில் சூரிய 
மீன் சிக்கியது. 

இந்த சூரிய மீன் சிறிய வாய, 
துடுப்பு கொன்்ற உடலைளமப்பு வால் -
ெகுதி இல்லைாமல் காணப்ெடும். 
ொம்ென் துள்றமுகத்திற்கு வந்த 
இந்த அரிய வளக சூரிய மீளன மண் -
டெம் மத்திய கடல் ஆராயச்சி விஞ-
்ானிகள் ஆயவு பசயது மீனின் 
நீளம் அகலைம், எளட உள்ளிட்டளவ-
களள குறித்து பகாண்டனர்.

இந்த மீன் அரிய வளக சூரிய மீன் 
வளகளயச் கசர்ந்தது.  இது அதிகெட்-

சமாக 4 அளர அடி நீளமும், 2 ஆயி-
ரத்து 300 கிகலைா எளட வளரயிலும் 
வளரும் ்தன்ளமயுளடயது.  இந்த 
வளக மீன்கள் இ்றால், நண்டு, சிப் -
பிகள், ஆளமகள், பஜல்லி  மீன்கள் 
ஆகியவற்ள்ற உட்பகாள்ளும். 
இ்தன் வால் துடுப்பு ெகுதி மட்டும் 
உருமாறிக் காணப்ெடும்.

இந்த வளக மீன்கள் கனடா, 
பகாலைம்பியா, கிழக்கு ெசிபிக் கடல், 
ப்தன் ஆப்பிரிக்கா, அர்பஜன்டினா, 
சிலி, கெரு ஆகிய நாடுகளின் கடல் 
ெகுதியில் அதிகமாக காணப்ெடும். 
ொம்ென்  கடல் ெகுதியில் காணப்ெ-
டுவது மிகவும் அரி்தாகும்.

200 மீற்்றர் மு்தல் 600 மீற்்றர் 
ஆழத்தில் வாழக்கூடிய இந்த வளக 
மீன்கள் ஒரு நாளளக்கு 26 கிகலைா 
மீட்டர் தூரம் நீந்தக் கூடியளவ. 

ஒரு மணி கநரத்தில் 3.2 கிகலைா 
மீட்டர் கவகத்தில் நீநதும். இந்த 
மீன்கள் ஒரு கநரத்தில் 30 ககாடி 
முட்ளடகள் இடும். ொம்ென் மீன-
வர்கள் வளலையில் 

சிக்கிய சூரிய மீன் 55 கிகலைா எளட 
பகாண்டது, நான்கு ஆண்டுகளுக்கு 
பின்னர் ொம்ென் மீனவர்களின் 
வளலையில் சூரிய மீன் சிக்கியுள்ள-
்தாக மத்திய கடல் மீன் ஆராயச்சி 
விஞ்ானிகள் ப்தரிவித்துள்ளனர்.

மன்னோர வளைகுடோவில் 
சிக்கிய அரிய வள் சூரிய மீன்

நாகர்ககாவில் விகேட,  
கரபவட்டி தினகரன் நிருெர்கள்)

பநல்லியடி நகரிலுள்ள எரிபொ -
ருள் நிளலையத்துக்கு கநற்றுமுன் -
தினம் பசவவாயக்கிழளம(21) 
பிற்ெகல் பெட்கரால் ெவுசர் வந்த 
கொது மக்கள் க்தஙகாய உளடத் -
தும் குளிர்ொன கொத்்தலின் 
மூடிளய தி்றநது விசிறியும் ்தமது 

மகிழச்சிளய பவளிப்ெடுத்தினர். 
எதிர்வரும் 24ஆம் திகதி வளர எரி -
பொருள் விநிகயாகிக்கப்ெடமாட் -
டாது என அறிவிக்கப்ெட்டிருந்த 
நிளலையில் கநற்றுமுன்தினம் பசவ -
வாயக்கிழளம(21) பிற்ெகல் பநல் -
லியடியிலுள்ள கட்ளடகவலி ெலை 
கநாக்கு கூட்டு்றவுச் சஙக எரிபொ -
ருள் நிளலையத்திற்கு பெற்க்றால் 
வவுசர் வந்தது. 

ப�றபறோல் �வுசருக்கு 
பெல்லியடியில் உறசோ் வரபவறபு

்டறப்தோழிலுக்குச்  பசன்ற ெோல்வர மோயம்

மன்னோர பெோச்சிக்குைம் இரடளட 
ப்ோளல; பமலும் 6 ப�ர ள்து

பிக்்ப் வோ்னம் பமோதியதில்
இரோணுவ வீரர �லி

கரபவட்டி தினகரன் நிருெர்  

யாழப்ொணம் வடமராட்சி சக் -
ககாட்ளடயிலிருநது கநற்ள்றய தினம் 
கடற்ப்தாழிலுக்குச் பசன்்ற

4 மீனவர்கள் இதுவளர களர 
திரும்ொளமயால் அப்ெகுதியில் 
ெ்தற்்றம் ஏற்ெட்டுள்ளது. இச்சம்ெ-
வம் ப்தாடர்பில் கமலும் ப்தரியவரு -
வ்தாவது, 

கநற்றுமுன்தினம் பிற்ெகல் கட-
லுக்குச் பசன்று கநற்று காளலை 10 
மணியளவில் களர திரும்ெ கவண்-

டியவர்கள் இதுவளர களர திரும்-
ொளமயால் உ்றவினர்கள் மற்றும் 
பிரக்தச மக்கள் மத்தியில் அச்சம் ஏற்-
ெட்டுள்ளது. 

கடற்ெளடக்கு அறிவிக்கப்ெட்டு 
அவர்கள் ஊடாக  க்தடுவ்தற்கான 
நடவடிக்ளககள்  கமற்பகாள்ளப்ெட்-
டுவருவ்தாக  பிரக்தச கடற்ப்தாழில் 
கூட்டு்றவுச் சஙகத்தின் பிரதிநிதிகள் 
ப்தரிவிக்கின்்றனர்.  அக்த கவளள 
எரிபொருள் இன்ளமயால் ்தாம் 
அவர்களள க்தடமுடியா்த நிளலையில் 
உள்ள்தாகவும்  ப்தரிவிக்கின்்றனர்.

மன்னார் குறூப்  நிருெர்

மன்னார்   பநாச்சிக்குளம் ெகுதியில் 
கடந்த 10 திகதி நளடபெற்்ற இரட்ளட 
பகாளலை சம்ெவத்துடன் ப்தாடர்புெட்-
ட்தாக சநக்தகிக்கப்ெடும் கமலும் ஆறு 
சநக்தக நெர்கள் மன்னார் பொலிஸார் 
ளகது பசயயப்ெட்டு கநற்று  (22) பு்தன்-
கிழளம காளலை மன்னார் நீ்தவான் 
நீதிமன்்றத்தில் ஆஜர் ெடுத்்தப்ெட்டுள்-
ளனர்.கடந்த  10 ஆம் திகதி பவள்-
ளிக்கிழளம  காளலை  மன்னார் பநாச்-
சிக்குளம் கிராமத்தில் இடம்பெற்்ற 
வாள்பவட்டு சம்ெவத்தில் ஒகர 
குடும்ெத்ள்தச் கசர்ந்த சககா்தரர்களான 
இரண்டு குடும்ெஸ்தர்கள் பகால்லைப்-
ெட்டதுடன்  இருவர் ெடுகாயமளடந-
்தனர்.  இச்சம்ெவத்தில் 40 வயதுளடய  

கயசு்தாசன் கராமிகயா மற்றும் 33 வய-
துளடய கயசு்தாசன் க்தவ்தாஸ எனும் 
உடன் பி்றந்த  சககா்தரர்கள்  இருவர் 
ெடுபகாளலை பசயயப்ெட்டனர்.

இக்பகாளலையுடன் சம்ெந்தப்ெட்-
ட்தாக ளகது பசயயப்ெட்ட 6 சநக்தக 
நெர்ளளயும்  கநற்று (22) பு்தன்கிழளம 
காளலை  மன்னார் நீ்தவான் முன்னிளலை-
யில் ஆஜர்ெடுத்தினர்.

ளகது பசயயப்ெட்ட 6 சநக்தக நெர்-
களளயும் எதிர்வரும் 24 ஆம் திகதி 
வளர(24-06-2022) விளக்கமறியலில் 
ளவக்குமாறு மன்னார் நீ்தவான்  கநற்று  
(22) உத்்தரவிட்டார்.

இதுவளர இக்பகாளலை சம்ெவம் 
ப்தாடர்ொக 18 சநக்தக நெர்கள் ளகது 
பசயயப்ெட்டு விளக்கமறியலில் ளவக்-
கப்ெட்டுள்ளளம குறிப்பிடத்்தக்கது.

யாழ. விகசட நிருெர்

யாழ. ககாட்ளட முனீஸவரன் 
ககாவிலுக்கு பின் ெகுதியிலுள்ள 
அகழியில் இனம் ப்தரியா்த  ஒரு -
வரின் சடலைம் காணப்ெடுகின் -
்றது. 

முனீஸவரன் ஆலைய பின் ெகு -
தியிலுள்ள அகழியில் சடலைம் 
காணப்ெடுவ்தாக கநற்ள்றய தினம்  
யாழப்ொண பொலிஸாருக்கு 
கிளடக்க பெற்்ற ்தகவலின் அடிப்-
ெளடயில் சடலைத்ள்த மீட்க நடவ-
டிக்ளக எடுத்துள்ளனர்.

சடலைம் அளடயாளம் காணப் -
ெடா்த நிளலையில், பொலிஸார் 
கமலைதிக விசாரளணகளள முன்பன-
டுத்துள்ளனர்.

ப்ோடளட அ்ழியில் 
சடலம் மீடபு

100 வயள்தக் ்டந்த
முதியவருக்கு �ோரோடடு
(்தளலைமன்னார் விகேட நிருெர்)

மன்னாரில் 100 வயள்த கடந்த 
வகயாதிெளர மன்னார் மாவட்ட 
அரசாஙக அதிெரும் மாவட்ட பசய-
லைாளருமான  அ.ஸரான்லி டிபமல் 
மற்றும் அதிகாரிகளும்  சநதித்து 
அவளர பகௌரவித்துள்ளனர்.

மாநள்த கமற்கு பிரக்தச பசயலை-
கத்துக்கு உட்ெட்ட சாளம்ென் கிரா -
மத்ள்தச் கசர்ந்த மனுகவல்  சந்தான்  
என்்ற முதியவகர இவவாறு 100 
வயள்த கடநதுள்ளார். 

முதியவருக்கு  நான்கு மகள்,இ-
ரண்டு மகன்மார்கள்,கெரப்பிள்ளள-
கள், பூட்டப்பிள்ளளகள் என இருக்-
கின்்றனர்.

இ்தன்கொது அரசாஙக அதிெர் 
உட்ெட நிகழவில் கலைநது பகாண்ட 
மாவட்ட முதிகயார் உரிளமகள் 
கமம்ொட்டு  மற்றும் விளளயாட்டு 
உத்திகயாகத்்தர்கள் முதியவரிடம்  
ஆசி பெற்்றனர்.

கமலும் முதியவருக்கு கனடாவில் 
வசிக்கும் பிரகாஷ் பசல்வராஜா என் -
ெவர் ஐம்ெ்தாயிரம் ரூொ பகாடுப்ெ-
னளவ அன்ெளிப்பு பசயதிருந்தளம 
இஙகு  குறிப்பிடத்்தக்கது.

முல்ளலைத்தீவு குறுப் நிருெர்   

 கிளிபநாச்சி கமற்கு மு்தன்ளம 
வீதியிளனப் புனரளமப்ெதில் 
ப்தாடர்ச்சியாக இழுெறி நிளலைளம 
காணப்ெடுவ்தாக மக்கள் குற்்றம்-
சாட்டுகின்்றனர்.  

2010ஆம் ஆண்டு மீள் குடிகயற்-
்றத்தின் பின்னர் முல்ளலைத்தீவு திரு -
முறிகண்டியிலிருநது அக்கராயன் 
வளர ஆசிய அபிவிருத்தி வஙகியின் 
நிதியு்தவியில் வீதிப்புனரளமப்புகள் 
மு்தற் கட்டமாக நளடபெற்்றன. 

இரண்டாம் கட்ட புனரளமப்பு 
ெணிகள்  2021ஆம் ஆண்டு அக்க -
ராயனிலிருநது வன்கனரிக்குளம், 
பஜயபுரம், ெல்லைவராயன்கட்டு, 
கவரவில் ொலைாவி வளர ஆரம்பிக் -
கப்ெட்டன.  அக்கராயனிலிருநது 
வன்கனரிக்குளம் வளர ஒரு ஒப்ெந -
்தக்காரரும் வன்கனரிக்குளத்தில் 
இருநது ெல்லைவராயன்கட்டு சநதி 
வளரயும் ெல்லைவராயன்கட்டு சநதி-
யில் இருநது ொலைாவி வளர இரு ெகு-

திகளாக நளடபெற்்ற புனரளமப்பு 
ெணிகளள ஒரு ஒப்ெந்த்தாரரும் 
பொறுப்பெடுத்திருந்தனர், எனினும் 
அக்கராயனிலிருந்த வன்கனரிக்கு-
ளம் வளரயான வீதி புனரளமக்கப்-
ெட்ட கொதும் வன்கனரிக்குளத்திலி-
ருந்த ெல்லைவராயன்கட்டு ொலைாவி 
வளரயான வீதி புனரளமப்பு 
ெணிகள் இளட நிறுத்்தப்ெட்டன.  
இ்தனால்   வன்கனரிக்குளம், பஜய-
புரம், ெல்லைவராயன்கட்டு, கிராஞசி, 
கவரவில், வளலைப்ொடு, ொலைாவி 
ஆகிய கிராமஙகளில் வாழகின்்ற 
குடும்ெஙகள் ெலை வருடஙகளாக 

பெரும் கொக்குவரத்து பநருக்கடி-
யிளன எதிர்பகாண்டுள்ளனர். 

கவரவில் பிரக்தச ளவத்தியசா -
ளலையின்  ஆம்புலைன்ஸ வண்டி கூட 
முழஙகாவில் ஆ்தார ளவத்திய-
சாளலை, கிளிபநாச்சி பொது ளவத்தி-
யசாளலைகளுக்கு கவகமாக பசல்லை 
முடியா்த  துர்ப்ொக்கிய நிளலைளம 
காணப்ெடுகின்்றது. இப்ெகுதியில் 
இயஙகுகின்்ற கிராஞசி, கவரவில், 
வளலைப்ொடு ஆகிய ொடசாளலைக-
ளின் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் 
கொக்குவரத்து பநருக்கடியிளன 
எதிர்பகாண்டுள்ளனர். 

்தற்கொது அவவாக்குறுதிகள் 
வழஙகப்ெட்டு இரு மா்தஙகள் 
கடந்த நிளலையிலும்; வீதி புனரளமக்-
கப்ெடவில்ளலை. 

இவவீதிப் புனரளமப்புகளு-
டன் ப்தாடர்புளடய அதிகாரிகள் 
கமற்ெடி கிராமஙகளின் மக்களள 
ஏமாற்றி வருவ்தாக  பவளிப்ெளட-
யாக ப்தரிவ்தாக மக்கள் அஙகலைாயக்-
கின்்றனர்.

கிளிச�ாச்சி மேற்கு வீதியை
புனரயேப்பதில் ச�ாடர்ந்தும் இழுபறி

வவுனியா விகசட நிருெர்

வவுனியா, ஈரப்பெரியகுளம் 
ெகுதியில் ெஸசிலிருநது  இ்றஙகி 
வீதிளய கடக்க முற்ெட்ட இராணுவ 
வீரர் மீது பிக்கப் வாகனம்  கமாதி -
யதில் அவர் உயிரிழந்த்தாக 
பொலிஸார் ப்தரிவித்்தனர்.

கநற்றுமுன்தினம் மாளலை (21.06)  
இவவிெத்து இடம்பெற்றுள்ளது.

முல்ளலைத்தீவு இராணுவ முகாம் 
ஒன்றில் ெணியாற்றும் இராணுவ 
வீரர் ஒருவர் விடுமுள்றயில் வீடு 
பசன்று இ.கொ.சளெ ெஸசில் 
மீண்டும் கடளமக்கு திரும்பிய 
கொக்த விெத்து இடம்பெற்றுள் -
ளது. வவுனியா, ஈரப்பெரியகுளம் 
ெகுதியிலுள்ள இராணுவ முகாமில் 

ஆவணம் ஒன்ள்ற ஒப்ெளடப்ெ -
்தற்காக  ெஸசிலிருநது இ்றஙகி 
வீதிளய கடக்க முற்ெட்ட கொக்த 
எதிர் திளசயில் வந்த பிக்கப் வாக -
னத்தின் சாரதி கவகக் கட்டுப் -
ொட்ளட இழநது இராணுவ வீரளர  
கமாதியதில் இவ விெத்து இடம் -
பெற்றுள்ளது.

யாழ.விகசட நிருெர்

யாழப்ொணம் வடமராட்சி 
கிழக்கு ெகுதியில் மின்சாரம் துண் -
டிக்கப்ெட்ட கவளளயில் வயர் -
களள பவட்டி விற்்ற மூவர் ளகது 
பசயயப்ெட்டுள்ளனர்.

அக்தகவளள இச்சம்ெவத்துடன் 
மின்சார சளெ ஊழியர் ஒருவர் 
ப ்த ா ட ர் பு ெ ட் டு ள் ள ்த ா க வு ம் 
அவளர ளகது பசயவ்தற்கான நட -
வடிக்ளககளள முன்பனடுத்துள்ள -
்தாகவும் ப்தரிவிக்கப்ெடுகி்றது.

சம்ெவம் ப்தாடர்பில் ப்தரியவ -
ருவ்தாவது,வடமராட்சி குடாரப்பு 
ெகுதியில் மின் வயர்கள் பவட் -
டப்ெட்டு களவாடப்ெட்டது. 
இது ப்தாடர்பில் மரு்தஙககணி 
பொலிஸ நிளலையத்தில் முள்றப் -
ொடு பசயயப்ெட்டது.

அது ப்தாடர்பில் விசாரளண -
களள முன்பனடுத்்த பொலிஸார் 
ஆழியவளள ெகுதியிலுள்ள 
ெண்ளண ஒன்றில் திருடப்ெட்ட 
மின் வயர்கள் 2 இலைட்ச ரூொயக்கு 
விற்ெளன பசயயப்ெட்டளம 
ப்தாடர்பில் அறிநது பகாண்டனர்.

அ்தளனயடுத்து ெண்ளண உரி -
ளமயாளருக்கு எதிராக விசாரளண -
களள முன்பனடுத்்த பொலிஸார் 
அவரின் வாக்கு மூலைத்தின் அடிப் -
ெளடயில் மூவளர ளகது பசயது 
கமலைதிக விசாரளணகளள முன் -
பனடுத்து வருகின்்றனர்.

அக்தகவளள 2 இலைட்ச 
ரூொயக்கு விற்ெளன பசயயப் -
ெட்ட வயரின் பெறுமதி சுமார் 10 
இலைட்ச ரூொய என ப்தரிவிக்கப்ெ -
டுகி்றது.

மின்வயர்ள் திருடடு
மூவர ள்து

அச்சத்தில் ைக்்கள்
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சமை நிருைர்கள்:
ல�ாரன்ஸ் சசல்வநாய்கம், ஷம்ஸ் ைாஹிம்  

சமை முதல்வர திலேஷ் குண்வரதே

பாராளுமன்ற தேரேலுக்கு கலப்பு முற்ற-
ய�ானற்ற முனயனெடுக்க 03 மாற்று த�ாச-
றனெகள் முனறவைக்கப்பட்டுள்்ளோக 
யேரிவுக் குழுவின ேறலவைர சறப முேல்-
வைர திதனெஷ் குணவைரேனெ யேரிவிதோர.   

மக்களின நம்பிக்றகற� அதிகரிக்கும், 
யசலவு குற்றநே தேரேல் முற்ற உருவைாக்-
கப்பட தவைண்டுயமனெவும் அேற்கானெ சட்-
டஙகள் பாராளுமன்றததில் நிற்றதவைற்்றப்பட 
தவைண்டுயமனறும் அவைர குறிப்பிட்டார.   

 யேரிவுக்குழுவின அறிக்றகற� தநற்று 
சறபயில் சமரப்பிதே அவைரதமலும் குறிப்பிட்ட-
ோவைது,   

 பல்தவைறு பிரதேசஙகற்ளச் தசரநே மக்கள், 
அறமப்புகள், அரசி�ல் கட்சிகள் மற்றும் மக்கள் 
பிரதிநிதிகள் 160 தபர வைறர யேரிவுக்குழுவுக்கு 
ேமது த�ாசறனெகற்ள அனுப்பியிருநேனெர. 
சிவில் அறமப்பு பிரதிநிதிகள் யேரிவுக்குழுவுக்கு 
வைநது ேமது த�ாசறனெகற்ள முனறவைதேனெர. 

கலப்பு தேரேல் முற்றய�ானற்ற ோன பலரும் 
பிதரரிததுள்்ளனெர. பரிநதுறரகளில் உள்ளூ-
ராட்சி தேரேலில் அறிமுகம் யசய�ப்பட்டுள்்ள 
பரிநதுறர பிரதிநிதி யேரிறவை நீக்குமாறு தகாரப்-
பட்டுள்்ளது. யபண்கள் பிரதிநிதிததுவைததுக்கு 

தமலதிகமாக இற்ளஞரக-
ளின பிரதிநிதிததுவைதறேயும் 
உறுதிப்படுததுமாறும் பரிந-
துறரக்கப்பட்டுள்்ளது. சில 
சட்டதிட்டஙகள் காரணமாக 
உள்ளூராட்சி தேரேல் ேறடப்-
பட்டுள்்ளோல் அவைற்ற்ற நீக் -
குமாறும் அல்லது பறை� 

முற்றப்படி தேரேல் நடததுமாறும் தகாரப்-
பட்டுள்்ளது. தேரேல் காலததில் ஊடகஙகள் 
பினபற்்றதவைண்டி� யபாறுப்புக்கள் குறிததும் 
தேரேல் ஆறணக்குழு முனறவைததுள்்ள விட-
�ஙகளின பிரகாரம் அறவை யச�ற்பட தவைண் -
டி�ேன அவைசி�ம் குறிததும் குறிப்பிடப்பட்-
டுள்்ளது.   

 சுமார 70 அரசி�ல் கட்சிகள் பதிவு யசய -
�ப்பட்டுள்்ளதபாதும் அவைற்றின யச�ற்பாடு 
யோடரபில் குற்றபாடு காணப்படுகி்றது. 
எனெதவை அவைற்ற்ற தேரேல்களின அடிப்பறட-
யில் அஙகீகரிப்பது குறிததும் பரிநதுறர முன-
றவைக்கப்பட்டுள்்ளது. 

இலததிரனி�ல் ஊடகஙகளில் பிரசார அவை-
காசம் வைைஙகுறகயில் அதநக தவைட்பா்ளர-
களுக்கு குற்றபாடு ஏற்பட்டுள்்ளது. அறவை 

யோடரபில் நி��மாக யச�ற்பட தவைண்டு -
யமனெவும் தேரேல் சட்டஙகற்ள பினபற்று -
ேல் மற்றும் தேரேல் யசலவுகற்ள குற்றதேல் 
எனபனெ குறிததும் இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்-
்ளது. அதிக்ளவில் தேரேல்களுக்கு யசலவிடப்-
படுகி்றது. 

அேனொல் தமாசடி நிற்றநேோக தேரேல் 
காணப்படுவைதோடு தேரேல் யசலவுகற்ள 
முற்ற�ாக யவைளியிடும் வைறகயில் சட்டம் 
இனறம குறிததும் குறிப்பிப்பட்டுள்்ளது. 
அரச யசாததுக்கற்ள முற்றதகடாக ப�னப -
டுததுவைது யோடரபில் யேளிவைானெ சட்டஙகள் 
யகாண்டுவைருமாறும் தகாரப்பட்டுள்்ளது.   

 பிரசாரம் யோடரபில் புதி� சட்டஙகள் 
அமுல்படுதேவும் பரிநதுறரக்கப்பட்டுள்்ளது.   

 அஙகவீனெமுற்த்றாருக்கு ேனி�ானெ வைாக்க -
ளிப்பு நிறல�ம் உருவைாக்குமாறும் இலததிர-
னி�ல் தேரேல் முற்றற� அறிமுகம் யசயயு-
மாறும் யேரிவுக்குழு பரிநதுறரக்கி்றது. இேன 
ஊடாக தேரேல் முடிவுகற்ள துரிேமாக அறிவிக்க 
முடியும்.    தவைட்புமனு ோக்கல் முற்றற� இல-
குபடுதேவும் தவைட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டால் 
அேறனெ மீ்ளாயவு யசயவைேற்கு கால அவைகாசம் 
வைைஙகவும் பரிநதுறரக்கப்பட்டுள்்ளது.   

தலாரனஸ் யசல்வைநா�கம், ஷம்ஸ் பாஹிம்

250 மில்லி�ன யடாலரகற்ள யசலுத-
ோேற்கு எதிராக இலஙறகக்கு எதிராக 
வைஙகிய�ானறு வைைக்குத யோடரந-
துள்்ள நிறலயில், இேற்கு எவவைாறு 
முகம் யகாடுக்கப் தபாகினத்றாம் 
எனறு அரசாஙகம் யேளிவுப்படுதே 
தவைண்டும் எனறு ேமிழ்த தேசி�க் 
கூட்டறமப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பி-
னெர எம்.ஏ.சுமநதிரன யேரிவிததுள்-
்ளார.   

பாராளுமன்றததில் தநற்று பிரேமரி-
டம் தகள்விய�ழுப்பி உறர�ாற்றும் 
தபாதே சுமநதிரன எம்.பி இவவைாறு 
யேரிவிதோர.   

 அவைர தமலும் கூறுறகயில்,   
 வைஙகிய�ானறு இலஙறகக்கு 

எதிராக வைைக்கு யோடரநதுள்்ளது. 
அவைரகளுக்கானெ யகாடுப்பனெவுகற்ள 
யசலுதோறம யோடரபிதலத� அநே 
வைைக்குத யோடரப்பட்டுள்்ளது. 250 
மில்லி�ன யடாலரகற்ள யசலுத-
ோேற்கு எதிராக வைைக்கு யோடரந-

துள்்ள நிறலயில் 
அரசாஙகம் எனனெ 
யசய�ப் தபாகின்றது? 
இேறனெ எதிரயகாள்்ள 
முன ய னெ டு க் கு ம் 
நடவைடிக்றக எனனெ 
எனபறே அரசாஙகம் 
வி்ளக்க தவைண்டும்.   
சரவைதேச நாண� நிதி-
�ததின பணி�ாட்-
யோகுதியினெருடன கலநதுறர�ாடல் 
நடக்கின்றது. நாஙகள் அவைரகளின 
இணக்கதறே எதிரபாரக்கினத்றாம். 
இப்தபாது பாராளுமன்றதறே பலப்-
படுதே நடவைடிக்றககற்ள 
எடுக்கும் இநே தநரததில் 
நீஙகள் குறிதே பிரதிநிதிகளு-
டனொனெ உடனபடிக்றககள் 
யோடரபில் பாராளுமன்றத-
திற்கு யேரிவிப்பீரக்ளா?   

அததுடன இநே எரி-
யபாருள் யநருக்கடிகள் 
யோடரபில் ஆதலாசறனெ-
கள் வைைஙகப்பட்டுள்்ளனெ. 

இநநிறலயில் ேனி�ார 
ேரப்பினெருக்கு இ்றக்கு-
மதி யசயவைேற்கு அனுமதி 
வைைஙகினொல் அேன சாததி-
�ம் யோடரபில் அரசாஙகம் 
பரிசீலிக்குமா? என்றார.   
இேறனெத யோடரநது பதில-
ளிதே பிரேமர ரணில் விக்கி-
ரமசிஙக,   சரவைதேச நாண� 
நிதி�தறே யபாருதேவைறர-

யில், முேலில் அவைரகளின பணி�ாட் 
யோகுதியினெர எஙகற்ள சநதிக்கின-
்றனெர. அவைரகள் எஙகளின கருததுக்-
கற்ள யபற்றுக்யகாள்வைாரகள். 

 வைடக்கு கிைக்கில் உள்்ள பல 
றவைததி�சாறலகள் இ�ஙக 
முடி�ாே நிறலயில் உள்்ளனெ. 
இப்பகுதிகளில் ோதி�ர மற்றும் 
றவைததி�ர ேட்டுப்பாடு காணப்ப-
டுகி்றது. விகிோசார அடிப்பறடயி-
லாவைது கருததிற் யகாண்டிருநோல் 
வைடக்கு கிைக்கில் ேமிழ் ோதி�ர -
கற்ள நி�மிப்பதில் இறடயூறு 
ஏற்படாது எனெ ேமிழ் தேசி� கூட்ட-
றமப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினெர எஸ். ஶ்ரீே-
ரன யேரிவிதோர.  

 ஒததிறவைப்பு தவைற்ள விவைாேததில் தநற்று 
உறர�ாற்றி� அவைர, வைரிறசயில் இது வைறர 
9 தபர வைறர உயிரிைநதுள்்ளனெர. விசரநாயக் -
கடி மருநதில்லாேோல் �ாழில் ஒரு சிறுவைன 
உயிரிைநோன. பல்தவைறுபட்ட இடஙகளில் 
இநேக் குற்றபாடு காணப்படுகி்றது. பாம்புக்-
கடிக்கானெ ேட்டுப்பாடும் காணப்படுகி்றது. 
அனெறலதீவு, நயினொதீவு, யநடுநதீவு எனபனெ 
சரி�ானெ தபாக்குவைரதது இல்லாே தீவுக்ளா-
கும். படகு தசறவைகள் ேறடப்பட்டுள்்ளனெ. 

அநே மக்களுக்கு அவைசர அம் -
பியுலனஸ் கிறட�ாது. தீவைகப் 
பகுதியில் உள்்ள மக்கள் வைாை 
முடி�ாது இடம்யப�ரநது 
வைருகின்றனெர. தீவைகப் பகு -
திகளில் வைாழும் மருததுவைர -
கள் மற்றும் ோதி�ரகளுக்கு 
விதசட யகாடுப்பனெவு வைைங -
கப்பட தவைண்டும். படகு 
அம்பியூலனஸ் தசறவை வைைங -

கப்பட தவைண்டும். வைடக்கு, கிைக்கில் உள்்ள 
பல றவைததி�சாறலகள் இ�ஙக முடி�ாே 
நிறலயில் உள்்ளனெ. இப்பகுதிகளில் ோதி�ர 
மற்றும் றவைததி�ர ேட்டுப்பாடு காணப்படு -
கி்றது. ோதி�ர நி�மனெததின தபாது ஆண் 
ோதி�ரகள் 5 வீேமானெரவைரகளுக்தக வைாயப்பு 
அளிக்கப்படுகி்றது. விண்ணப்பிப்பேற்கானெ 
வை�யேல்றல 22 ஆக உள்்ளோல் வைடக்கு, 
கிைக்கில் உள்்ளவைரகளுக்கு அநே வைாயப்பு 
கிறடப்பதில்றல. சிஙக்ள பகுதிகளில் 
இருநது ோன எமது பிரதேசஙகளுக்கு நி�மிக் -
கப்படுகின்றனெர. 50 தபர நி�மிக்கப்படும் 

தபாது கூடுேலானெவைரகள் இடமாற்்றப்படுகின-
்றனெர. அநேநே மாவைட்டஙகற்ள தசரநேவைரகள் 
நி�மிக்கப்பட தவைண்டும். யமாழி யேரி�ாமல் 
தநா�ாளிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனெர. வைடக் -
கில் யமாழிப் பிரச்சிறனெ யபரிே்ளவில் காணப் -
படுகி்றது. யமாழிகளுக்கு உரிறம இருநதும் 
அறவை யச�ற்படுதேப்படுவைதில்றல.  

 விகிோசார அடிப்பறடயிலாவைது கருததிற் 
யகாண்டிருநோல் வைடக்கு கிைக்கில் ேமிழ் 
ோதி�ரகற்ள நி�மிப்பதில் இறடயூறு ஏற்ப-
டாது.  

 வைட்டக்கச்சி றவைததி�சாறலக்கு ஒரு வைரு-
டமாக றவைததி�ர இருக்கவில்றல. சிஙக்ள 
யமாழி றவைததி�ர ஒருவைர ேற்யபாழுது நி� -
மிக்கப்பட்டுள்்ளார. அவைரின தசறவை குறிதது 
மக்கள் திருப்தி யேரிவிததுள்்ளனெர. புலம்யப -
�ர நாடுகளில் இருப்தபார வைடக்கு கிைக்கு 
றவைததி�சாறலகளுக்கு மருநதுப் யபாருட் -
கற்ள அனபளிதது வைருகின்றனெர. ஏறனெ� 
பகுதிகளுக்கும் அனபளிக்க அவைரகள் ே�ாராக 
உள்்ளனெர.  இ�ஙக முடி�ாே நிறலயில் 
வைடக்கு கிைக்கில்  சில றவைததி�சாறலகள்

250 மில். ட�ொலர் டெலுத்ொ்ற்கு   
இலங்கைக்கு எதிரொகை வழக்கு   

இயஙகை முடியொ் நி்லயில் வ�க்கு 
கிழக்கில் சில ்வததியெொ்லகைள்

அரசின் நிம�பைாடமடை விேவுகிறார சுைந்திரன் எம்.பி

ைாராளுைன்ற உறுபபிேர எஸ். �தரன்

தலாரனஸ் யசல்வைநா�கம், 
ஷம்ஸ் பாஹிம்

ரஷ்�ாவின உேவிகற்ளப் 
யபற்றுக் யகாள்ளும் தபச்சு-
வைாரதறேகள் எநேவிேததி-
லும் ேறடபடவில்றல ரஷ்� 
தூதுவைர மூலம் அேற்கானெ 
நடவைடிக்றககள் தமற்யகாள்-
்ளப்பட்டுள்்ளனெ எனெ எரி -
சக்தி, மினசக்தி அறமச்சர கஞசனெ 
விதேதசகர பாராளுமன்றததில் யேரி-
விதோர.   

பாராளுமன்றததில் தநற்று விமல் 
வீரவைனச எம் பி யேரிவிதே கூற்று 
ஒனறுக்கு பதிலளிக்கும் வைறகயி-
தலத� அறமச்சர கஞசனெ விதேதசகர 
இவவைாறு யேரிவிதோர.   

தநற்று முனதினெம் ேமது குழு 
நாட்டிற்கு எரியபாருற்ள யபற்றுக் 
யகாள்வைேற்காக ரஷ்� தூதுவைருடன 

தபச்சுவைாரதறே 
நடததி�ோகவும் 
அ ேன த ப ா து 
கடநே ஏப்ரல் 
மாேம் நடதேப்ப-
டும் சம்பிரோ�-
பூரவை யபாரு்ளா-
ோர ஒப்பநேம் 
யோடரபானெ தபச்-
சுவைாரதறே வைரத-

ேக திறணக்க்ளததினொல் ஒததிப்-
தபாடப் பட்டறம யோடரபில் அவைர 
ேம்மிடம் யேரிவிதேோக தநற்ற்ற� 
தினெம் விமல் வீரவைனச சறபயில் 
குறிப்பிட்டார. குறிதே காலததில் தபச்-
சுவைாரதறே தமற்யகாள்்ள இலஙறக 
ேவைறியுள்்ள நிறலயில் இலஙறகக்கு 
கிறடக்கவிருநே உேவிகள் ஒததிப்-
தபாடப்பட்டுள்்ளனெ எனபறேயும் 
விமல் வீரவைனச எம்.பி சறபயில் 
யேரிவிதோர.   

அேற்கு பதிலளிதே அறமச்சர 
கஞசனெ விதேதசகர:   

கடநே காலஙகளில் இலஙறக 
மற்றும் ரஷ்� பிரேமருக்கும் 
இறடயில் தபச்சுவைாரதறே நடத-
ேப்பட்டு 300 மில்லி�ன யடாலர 
பாதுகாப்பு அறமச்சுக்கு நிதிற�ப் 
யபற்றுக் யகாள்வைது யோடரபில் 
உடனபாடுகள் காணப்பட்டனெ. அதில் 
மீேமானெ 200 மில்லி�ன யடாலறர 
யபற்றுக்யகாள்வைது யோடரபில் 
ேனொதிபதி அநே நாட்டின ேனொதி -
பதியுடன தபச்சுவைாரதறே நடததி -
யுள்்ளார.    எவவைா்றாயினும் அது 
பாதுகாப்பு துற்றக்கு ஒதுக்கப்ப -
டும் நிதி�ாகும். அது யோடரபில் 
ரஷ்�த தூதுவைர ேற்தபாது நட -
வைடிக்றககற்ள தமற்யகாண்டு 
வைருகின்றார. ராேேநதிர ரீதியில் 
அேற்கானெ நடவைடிக்றககள் தமற் -
யகாள்்ளப்பட்டு வைருகின்றனெ. 

ரஷயொவின் உ்வி ்்�ப�வில்்ல:  
ரொஜ்ந்திர ரீதியில் பபெபபடுகிறது   

அமைசசர ்கஞசே விலஜலச்கர சமையில சதரிவிபபு

தலாரனஸ் யசல்வைநா�கம், 
ஷம்ஸ் பாஹிம்

நாட்டில் அண்றமக்கால-
மாக மதுபானெததின விறல 
அதிகரிப்பு மற்றும் நாட்டில் 
யபாது மக்களின வைருமா-
னெம் குற்றநேறம காரண-
மாக மதுபானெததுக்கானெ 
தேறவை 30% இனொல் குற்ற-
வைறடநதிருப்போக அர-
சாஙக நிதி பற்றி� குழுவில் 
புலப்பட்டது.   

அரசாஙக நிதி பற்றி� குழு அேன ேறலவைர 
பாராளுமன்ற உறுப்பினெர அநுர பிரி�ேரஷனெ 
�ாப்பா ேறலறமயில் அண்றமயில் (20) 
கூடி�தபாதே இவவிட�ஙகள் யவைளிப்பட்-
டனெ.   

விதசடமாக அரசாஙகததின வைருமானெதறே 
அதிகரிப்பேற்குத ே�ாரிக்கப்பட்டுள்்ள திட்-
டஙகள் மற்றும் அவைற்றின ேற்தபாறே� 
நிறலறமகள் குறிதது கலநதுறர�ாடுவைேற்கு 
ஒனறலன முற்றயின கீழ் சில நிறுவைனெஙக-
ற்ளப் பிரதிநிதிததுவைப்படுததும் அதிகாரிகள் 
கலநதுயகாண்டிருநேனெர.   

மதுவைரித திறணக்க்ளததினொல் எதிரபாரக்-

கப்பட்ட வைருமா-
னெதறே அறடவை-
தில் சிக்கல்கள் 
சில காணப்பட்ட-
ோகவும், மதுபானெ 
உ ற் ப த தி க் க ா னெ 
எேதனொல் குற்றந-
ேறம, டீசல் 
மற்றும் எரியபா-
ருள் விநித�ாகத-
தில் ஏற்பட்ட 
பி ர ச் சி ற னெ க ள் 

இேற்குக் காரணமாக அறமநேது எனறும் 
அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டினெர. அததுடன, 
மதுபானெததின விறல அதிகரிப்பு, யபாது 
மக்களுக்குக் காணப்படும் யபாரு்ளாோர 
சிக்கல்கள் காரணமாக மதுபானெததுக்கானெ 
தேறவை 30% இனொல் குற்றவைறடநதிருப்ப-
ோகவும் அவைரகள் யேரிவிதேனெர. இேன கார-
ணமாக சட்டவிதராே மதுபானெத ே�ாரிப்புக்-
கானெ வைாயப்புக்கள் அதிகரிததிருப்போகவும் 
இஙகு யேரி�வைநேது.   

உள்நாட்டு இற்றவைரித திறணக்க்ளததின 
எதிரபாரக்கப்படும் வைருமானெம் மற்றும் ேற்-
தபாறே� நிறல குறிததும் கலநதுறர�ாடப்-
பட்டது. 

சரவைதேச நாண� நிதி�ததிடமி-
ருநது கடறனெப் யபற்றுக்யகாள்வை-
தில் மாததிரம் ேஙகியிருக்காமல் 
ரஷ்�ா தபான்ற எமக்கு உேவை 
முன வைரும் நாடுகளுடனும் தபச்-
சுவைாரதறேகற்ள நடதே அரசாங-
கம் நடவைடிக்றக எடுக்க தவைண்-
டுயமனெ விமல் வீரவைனச எம். பி 
பாராளுமன்றததில் யேரிவிதோர.   

 ரஷ்�ா தபான்ற நாடுகளு-
டனொனெ தபச்சுவைாரதறேகற்ள ஒததிப் 
தபாடாமல் அரசாஙகம் இராேேநதிர ரீதியில் 
அநே நாடுகளுடன தபச்சுவைாரதறேகற்ள 
முனயனெடுக்க தவைண்டுயமனெ யேரிவிதே 
அவைர, இருநாட்டு ேனொதிபதிகளுக்குமிறட-
யில் யோறலதபசி மூலம் உறர�ாடல்கள் 
நடதேப்பட்டு எமது குழுயவைானறு அஙகு 
அனுப்பப்பட தவைண்டும் எனபறேயும் 
அவைர சறபயில் சுட்டிக்காட்டினொர.   

தமற்குலக நாடுகளின நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு 
மாததிரம் கட்டுப்பட்டு எமது யபாரு்ளா-
ோர யநருக்கடிகளுக்கு தீரவு காண முற்பட 
தவைண்டாயமனெ குறிப்பிட்ட அவைர, ரஷ்�ா-
வுடன தமற்யகாண்டுவைரும் வைரதேக ஒப்பந-
ேம் யோடரபானெ தபச்சுவைாரதறேற� எமது 

வைரதேக திறணக்க்ளம் ஒததிப் 
தபாட்டுள்்ளறம�ால் நாட்டுக்-
கானெ நனறமகள் கிறடக்காமல் 
தபாகின்றனெ எனறும் அவைர 
யேரிவிதோர.   

அேறனெக் கருததிற் யகாண்டு 
அரசாஙகம் உடனெடி�ாக ரஷ்-
�ாவுடன இராேேநதிர தபச்-
சுவைாரதறேகற்ள தமற்யகாள்-
்ளதவைண்டும் எனறும் அவைர 

யேரிவிதோர.   
பாராளுமன்றததில் தநற்று விதசட கூற்-

ய்றானற்ற முனறவைதது உறர�ாற்றி� 
விமல் வீரவைனச எம்.பி யோடரநதும் உறர-
�ாற்றுறகயில்:   

 நாடு யநருக்கடிகற்ள எதிரயகாண்டுள்்ள 
அறனெதது சநேரப்பஙகளிலும் ரஷ்�ா எமக்கு 
யோடரநது உேவி யசயது வைநதுள்்ளது.   

 ேற்தபாது நாடு எதிரயகாண்டு்ள்்ள யபாரு-
்ளாோர யநருக்கடி நிறலயில் நிவைாரண அடிப்-
பறடயில் எரியபாருள் மற்றும் சறம�ல் எரி-
வைாயுறவை யபற்றுக்யகாள்வைது யோடரபாக 
எம்தமாடு இறணநதுள்்ள கட்சிதேறலவைர-
கள் ரஷ்� தூதுவைறர சநதிதது தநற்று முனதி-
னெம் தபச்சுவைாரதறே நடததிதனொம்.   

நொட்டில் மதுபொன ப்்வ
30% கு்றவ்�ந்துள்்ளது

IMF இல் மட்டும் ்ஙகியிருக்கைொமல் ரஷயொ 
பபொன்ற நொடுகைளு�ன் பபெ பவண்டும்

அரச நிதி ைற்றிய குழுவில பு�பைடடைது

விைல வீர்வன்ச எம்.பி சமையில சதரிவிபபு

சதன்கிழக்்காசிய ்வ�ய நாடு்களின்

யேனகிைக்காசி� வைல� நாடுக-
ளினதூதுவைரகள் மற்றும் உ�ரஸ்ோ-
னிகரகள் ேனொதிபதி தகாட்டாப� 
ராேபக்ஷறவை சநதிதேனெர. தநற்று 
(22) பிற்பகல் தகாட்றட ேனொதிபதி 
மாளிறகயில் இநே சநதிப்பு நறட -
யபற்்றது.  

ேற்தபாறே� யபாரு்ளாோர 
யநருக்கடிற�த தீரப்பேற்கு யேன-
கிைக்காசி�ப் பிராநதி�ததிலுள்்ள 
நாடுகள் இலஙறகக்கு வைைஙகி� 
ஆேரறவையும் உேவிற�யும் ேனொதி-
பதி பாராட்டினொர.  

புவியி�ல் யநருக்கததின அடிப் -
பறடயில் இலஙறகக்கும் பிராந-
தி� நாடுகளுக்கும் இறடயிலானெ 
சுற்றுலா, முேலீட்டு வைாயப்புகள், 
விவைசா� அபிவிருததி, கல்வி மற்றும் 
ஏறனெ� பல்தவைறு துற்றகள் குறிதது 
ேனொதிபதி தூதுக் குழுவின ேறலவைர-
களுக்கு வி்ளக்கமளிதோர.  

பல்தவைறு துற்றகளில் யேனகி -
ைக்காசி�ப் பிராநதி�ததிலுள்்ள 
நாடுகளுக்கு இலஙறக ஏற்றுமதி 
யசய�க்கூடி� பண்டஙகள் மற்றும் 
யபாருட்கள் யோடரபில் விரிவைாகக் 
கலநதுறர�ாடப்பட்டது.  

மி�னமார தூதுவைர (Han Thu), 
மதலசி� உ�ரஸ்ோனிகர (Tan Yang 

Thai), வி�ட்நாம் தூதுவைர (Ho Thi 
Thanh Truc), ோயலாநது தூதுவைர 
(Poj Harnpol), இநதோதனெசி� 
தூதுவைர (Dewi Gustina Tobing) ேனொ-
திபதி பணிக்குைாம் பிரோனி அனுர 
திஸாநா�க்க மற்றும் அட்மிரல் 
ே�நாத யகாலம்பதக ஆகித�ாரும் 
இச்சநதிப்பில் கலநதுயகாண்டனெர.  

தூதுவர்கைள், உயர்்ஸ்ொனிகைர்கைள்
ஜனொதிபதியு�ன் ெந்திபபு இலஙறக மினசார சறபயின மின 

உற்பததி, யகாள்வைனெவு, விநித�ா -
கம் மற்றும் திட்டஙகள் யோடரபில் 
ஆரா� தகாப் குழுறவை எதிரகாலத -
தில் விதசடமாகக் கூட்டுவைேற்குத 
தீரமானிக்கப்பட்டுள்்ளது.  

2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்-
டுகளுக்கானெ இலஙறக மினசார 
சறபயின கணக்காயவைா்ளர நா�-
கததின அறிக்றககள் மற்றும் ேற்-
தபாறே� யச�லாற்றுறக குறிதது 
ஆராயும் பாராளுமன்ற உறுப்பினெர 
தபராசிரி�ர சரிே தேரத ேறலறம-
யில் (21) கூடி� அரசாஙகப் யபாறுப்பு 
மு�ற்சிகள் பற்றி� குழுக் தகாப் குழு 
கூட்டததிதலத� இததீரமானெம் எடுக்-
கப்பட்டது.   

முனனெோக கடநே 10ஆம் திகதி 
இப்பிரச்சிறனெ யோடரபில் ஆராய-
வைேற்கு மினசார சறப அதிகாரிகள் 
தகாப் குழுவிற்கு அறைக்கப்பட்-
டிருநே நிறலயில் அனறு தபாதி� 
தநரம் இனறம�ால் பல விட�ஙகள் 
கலநதுறர�ாட முடி�ாமல் தபாயிருந-

ேது.   இலஙறக மினசார சறபயின 
மினசாரக் யகாள்வைனெவு, விநித�ாகம் 
மற்றும் அவைற்றின யச�ற்திட்டஙகள் 
யோடரபானெ கலநதுறர�ாடல்களில் 
முனறவைக்கப்பட்ட விட�ஙகளில் 
முரண்பாடுகள் இருப்போக இஙகு 
கலநதுயகாண்ட குழு உறுப்பினெரகள் 
சுட்டிக்காட்டினெர. அேனொல், உற்பத-
திக்கானெ திட்டஙகள் உள்ளிட்ட சகல 
விட�ஙகள் குறிததும் ஆராயவைேற்கு 

யேரிவுக் குழு-
யவைானற்ற அறமக்-
குமாறு பாராளு-
மன ்ற த ற ே யு ம் , 
சபாநா�கறரயும் 
அறிவுறுததுமாறு 
பாராளுமன்ற உறுப்-
பினெரகள் தகாப் 
குழுவின ேறலவை-
ரிடம் தகாரிக்றக 
விடுதேனெர. இது 
யோடரபில் ஆரா� 
தகாப் குழுவின 
விதசட கூட்டத-

றேக் கூட்ட முடியும் எனெவும் தகாப் 
குழுவின ேறலவைர சுட்டிக்காட்டி-
னொர.  

இேனமூலம், இநே விட�ம் 
குறிதது விரிவைாகக் கலநதுறர�ாட 
முடியும் எனறும் அவைர யேரிவிதோர. 
இேற்குக் குழுவின உறுப்பினெரகள் 
இணஙகி�துடன, தகாப் குழுவின 
விதசட கூட்டதறேக் கூட்டி இது 
பற்றி ஆராயவைேற்குத தீரமானிதேனெர.  

மின் உற்பததி விநிபயொகை திட்�ஙகை்்ள ஆரொய
பகைொப குழு்வ விபெ�மொகை கூட்� தீர்மொனம்

பொரொளுமன்ற ப்ர்்லுக்கு கைலபபு மு்றடயொன்்ற 
முன்டனடுக்கை மூன்று மொற்று பயொெ்னகைள்
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(திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்)

உணவுப ்பாதுகாபபுத்திட்டம் 
குறித்்த விழிபபுணர்வு நிகழ்ச்சித் 
திட்டஙகள் ்தற்்பாது நா்டளா -
விய ரீதியில் நன்டமுனறப்படுத் -
்தப்படடு வருகின்றை.இ்தன்கீழ், 
அநுரா்தபுரம் மாவட்டத்துககாை 
்வனைத்திட்டம் மாவட்ட செய -
ைாளர் ஜாைகஜயசுந்தர ்தனைனம -
யில் அணனமயில் (16) அநுரா்தபு -
ரத்தில் ஆரம்்பமாைது. 

மாவட்ட செயைகம், விவொய 
அனமச்சு, கமநை ்ெனவ நினை -
யஙகள் மறறும் ெமுர்த்தி அனமச்சு 
ஆகியை இனணநது நா்டளாவிய 
ரீதியில் இந்த ்பருவகாை ்வனைத் -
திட்டத்ன்த நன்டமுனறப்படுத்தி 
வருகின்றை.

இ ்த ற கி ண ங க , அ நு ர ா ்த பு ர 
மாவட்டத்திலுள்ள 22 பிர்்தெ 
செயைகஙகனளயும் உள்ள்டககிய 
04 குழுககள் மூைம் சுமார் 04 நாட -
களில் விழிபபுணர்வு பிரொரஙகள் 
நினறவு செயயப்பட்டை. ்ப்தவிய, 
சகபபித்திசகால்ைாவ, இப்ப்ைா -
கம, ச�ாரவச்பாத்்தாை, க�ட்ட -

கஸ்திகிலிய மறறும் மிஹிந்தனை 
ஆகிய இ்டஙகளில் விழிபபுணர்வு 
நிகழ்ச்சிகள் ந்டத்்தப்பட்டை.
எதிர்காைத்தில் ்பயிர்ச்செயனககள் 
்மறசகாள்ள ்வணடிய அவசி -
யம் குறித்தும், அறுவன்டனய 
்பாதுகாத்து சிககைமாக ்பயன்்ப -
டுத்துவ்தன் முககியத்துவம் குறித் -
தும் விழிபபுணர்வூட்டப்பட்டது. 

அந்தந்த ்பகுதிகளில் உள்ள, கள 
அலுவைர்கள், விவொயபபிரதிநி -
திகள் மறறும் ்பைர் ்பயன்ச்பறும் 
வனகயில் இந்த விழிபபுணர்வு பிர -
ொரம் ந்டத்்தப்பட்டது.

நாடு எதிர்சகாணடுள்ள முககிய 
பிரச்சினைகளில் உணவுப பிரச்ெ -
னையும் ஒன்று. ்பல்்வறு பிரச்சி -
னைகளின் வினளவாக உணவுப 

பிரச்சினையின் ்தாககம் அனைத்து 
்தரபபுககளாலும் உணரப்படடுள் -
ளது.  இந்தப பிரச்சினைனயச் ெமா -
ளிகக இப்்பாதிலிருந்்த முனைப -
பு்டன் செயற்ப்ட ்வணடும். 
ச்தாழில்நுட்ப வளர்ச்சியால், 
துரி்த உணவுப ்பழககத்திறகுப 
்பழககப்பட்ட நாம், இப்்பாது 
க்டந்த காைத்திறகுச்சென்று, கிரா -
மபபுற வாழ்கனகககு செல்ை 
்நரிடடுள்ளது. நமககுத்்்தனவ -
யாை உணவுப ச்பாருடகனள 
நா்ம உற்பத்தி செயவது மிகவும் 
முககியமாைது. இது நாடடின் 
ச்பாருளா்தாரத்திறகும் ்பஙகளிக -
கும்.

 உணவுப ்பாதுகாபபு என்்பது 
நாம் விரும்பும் ்பயிர்கனள நடடு 
உடசகாள்வது மடடுமன்றி, 
்மைதிக உணவுப ச்பாருடகனள 
ெநன்தககு விடுவித்து ச்பாருளா -
்தாரத்ன்த வலுப்படுத்துவதும், 
சிககைமாகப ்பயன்்படுத்துவதுமா -
குசமை அநுரா்தபுரம் ்மைதிக 
மாவட்டச் செயைாளர் ெநதியா 
அ்்ப்ெகர இ்தன் ்்பாது ச்தரிவித் -
்தார். 

உணவுப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு செயறபாடு
அநுரா்தபுரம் மாவட்டததில் நான்கு குழுககள் பிரொரம்

(புத்்தளம் திைகரன் நிரு்பர்)

புத்்தளம் நகரென்பககு விஜயம்-
செய்த வ்ட்மல் மாகாண உள்ளூ -
ராடசி மன்றஙகள் ஆனணயாளர் 

அஙகு,புத்்தளம் நகரபி்தா எம்.
எஸ்.எம்.ரபீக ்தனைனமயில் நன்ட -
ச்பறற கைநதுனரயா்டலிலும் ்பங-
கு்பறறிைார்.நகரென்பயின் அடுத்்த 
பிரமாண்ட திட்டமாை பீட்டா வர்த் -
்தக னமய நிர்மாணம் ெம்்பந்தமாை  
வி்பரஙகள் இ்தன்்்பாது கைநதுனர-
யா்டப்பட்டை.

மனறந்த ்தனைவர் மர்�ஹும் 
்க.ஏ.்பாயிஸின் கைவுத்திட்டமாை 
அல்்பா வர்த்்தக மத்திய நினையத்-
ன்தயும் ஆனணயாளர் ்பார்னவயிட-

்டது்டன், "அல்்பா" புத்்தளம் வர்த்்தக 
ெமூகத்தின் வரபபிரொ்தம் எைவும் 
குறிபபிட்டார்.

நாடடின் ்தற்்பான்தய ச்பாருளா -
்தார சநருககடிகளுககு மத்தியிலும் 
புத்்தளம் நகரென்பயின் இவவாறாை 
துணிச்ெைாை செயறதிட்டஙகனளப 
்பாராடடிய அவர், ்தற்்பான்தய 
ென்பயின் காைப்பகுதிககுள்்ள்ய 
இ்தனைத் திறப்ப்தறகு ்தைது பூரண 
ஆ்தரவுகனள வழஙகுவ்தாகவும் 
ச்தரிவித்்தார்.

இநநிகழ்வுகளில் நகரென்ப உறுப -
பிைர்கள், நகரென்ப ச்தாழில்நுட்ப 
அதிகாரிகள் மறறும் உயரதிகாரிகள் 
உட்ப்ட ்பைர் கைநதுசகாண்டைர்.

வடமேல் ோகாண உள்ளூராட்சி ேன்றஙகளின
ஆணணயாளர் புத்தளம் நகரசணைக்கு விஜயம்

முனைள்ளி ோணவர்களுடன
ோட்டு வண்டியில் ையணம்

மைருவணள அபரார் கல்வி நிணையததின 
புைணேபைரிசில் வழஙகும் ணவைவம்

அஹதியயா ைாடசாணை மீண்டும் ஆரம்ைம்

எரிபைாருள் நிணையததில் ைதுக்கி ணவக்கபைட்டிருந்த
பைட்மரால், டீசல் மீட்பு, ேக்களுக்கு விநிமயாகிக்க ஏறைாடு

இ.மைா.ச ைஸவண்டி ்தடம்புரண்டு
விைதது, ஆசிரிணயகள் இருவர் காயம்

(அநுரா்தபுரம் ்மறகு திைகரன் நிரு்பர்)

அநுரா்தபுரத்திலிருநது அழுத்கம 
ஊ்டாக கம்பிரிகஸ்சவவ ்நாககிச் 
சென்றுசகாணடிருந்த இைஙனக 
்்பாககுவரத்து ென்பககு சொந்த -
மாை ்பஸ்வணடி,்நறறுககானை 
(22) அழுத்கம ்பகுதியில் வீதியில் 
்த்டம் புரணடு வி்பத்திறகுள்ளாைது.

மூன்று ஆசிரினயகள் உட்ப்ட 
ஐவர் ்பயணித்்த இந்த ்பஸ்வணடி -
யில்,இரணடு ஆசிரினயகள் உட்ப்ட 
சிைர் காயமன்டந்த்தாக பிர்்தெவா-
சிகள் ச்தரிவித்்தைர். காயத்திறகுள்-
ளாை ஆசிரினயகளில் ஒருவர் சிகிச் -
னெககாக அநுரா்தபுரம் ்்பா்தைா 
னவத்தியொனையில் அனுமதிககப-
்பட்டார். ஏனை்யார் சிறு காயஙக-
ளுககுள்ளாகிைர்.

அநுரா்தபுரம் நகரிலிருநது கம் -

பிரிகஸ்சவவ வனர வழனமயாை 
்ெனவயில் ஈடு்படடுவரும் குறித்்த 
இந்த ்பஸ்வணடி, அழுத்கம 
இரடன்ட ம்தகுப ்பகுதியில் ்வகக-
கடடுப்பாடன்ட இழநது  அயலி -
லுள்ள வயலில் குன்டொயந்தது.
ொரதிககு தூககம் ஏற்பட்ட்தால் 
இவவி்பத்து ஏற்பட்ட்தாக சிைரும், 
ந்டத்துநர் ்பஸ்னஸை செலுத்திய்தால் 
வி்பத்து ஏற்பட்ட்தாக  இன்னும் 
சிைரும்  ச்தரிவித்்தைர். இருந்த்்பா-
தும், ந்டத்துந்ர ்பஸ்னஸை செலுத்தி-
ய்தாக காயத்திறகுள்ளாை ஆசிரினய 
ஒருவர் ச்தரிவித்்தார்.

குறித்்த ெம்்பவம் ச்தா்டர்பில் 
்பரென்கஸ்சவவ ச்பாலிஸைாரும், 
இைஙனக ்்பாககுவரத்து ென்ப அநு-
ரா்தபுரக கினளயிைரும் சவவ்வ-
றாக விொரனணகனள ்மறசகாண-
டுள்ளைர்.

(அநுரா்தபுரம் ்மறகு திைகரன் 
நிரு்பர்)

அநுரா்தபுரம் விமாைநினைய 
வீதியில் அனமநதுள்ள எரிச்பா -
ருள் நினையத்தில், ்பதுககி னவக -
கப்படடிருந்த 5813 லீட்டர் 
சுப்பர் டீெல் மறறும் 1540 லீட்டர் 

ச்படசரால் என்்பனவ கணடுபிடிக -
கப்படடுள்ளை.இவறனற,  நுகர் -
்வாருககு விநி்யாகிப்ப்தறகு அநு -
ரா்தபுரம் நுகர்்வார் அதிகாரென்ப 
மறறும் ச்பாலிஸைார் இனணநது 
ந்டவடிகனக எடுத்துள்ளைர்.

நுகர்்வார் வழஙகிய ்தகவலுகக -
னமய,இந்த எரிச்பாருள் நினையம் 

அநுரா்தபுரம் மாவட்ட நுகர்்வார் 
அதிகாரென்ப பிர்தாை அதிகாரி 
எம்.பீ. சீ.ஏ. ச்ப்ரரா உள்ளிட்ட 
குழுவிைரால்  ்ொ்தனைககு உட -
்படுத்்தப்பட்டது.இநந்டவடிகனக -
யின்்்பா்்த மனறத்து னவககப -
்படடிருந்த இந்த எரிச்பாருடகள் 
கணடுபிடிககப்பட்டை. இன்தய -

டுத்து, நுகர்்வார் அதிகாரென்பயி -
ைரும்,ச்பாலிஸைாரும் இனணநது 
மககளுககு இவறனற விநி்யா -
கிகக ந்டவடிகனக எடுத்திருந்த -
ைர். குறித்்த நினையத்தின் உரினம -
யாளர் மறறும் ்பணியாளர்களுககு 
எதிராக வழககு ச்தா்டரவுள்ள்தாக -
வும் ச்தரிவிககப்படுகிறது.

(புத்்தளம் திைகரன் நிரு்பர்)

எரிச்பாருள் சநருககடினய தீர்த்து னவககக்காரி, புத்்த -
ளம் சிறீராகுை முன்்பள்ளியின் நிர்வாகிகள், ஆசிரினயகள் 
மறறும் மாணவர்கள் இனணநது விழிபபுணர்வு ந்டவடிக-
னககளில் ஈடு்பட்டைர்.

குருநாகல் வீதியிருநது புத்்தளம் சகாழும்பு முகத்தி்ட-
லுககு இவர்கள் மாடடு வணடில்களில் ்பயணித்து,நினை-
னமகனள எடுத்து விளககிைர்.்பட்டம் விடும் நிகழ்ச்சியில் 
்பங்கறகவிருந்த  மாணவர்களு்டன், முன்்பள்ளி ஆசிரி-
னயகளும் இனணநது மாடடுவணடியில் ்பயணித்்தைர்.

முன்்பள்ளி ச்பாறுப்பாசிரினய நிைஙகா தில்ருக ஷி ்தனை-
னமயில் இந்த விழிபபுணர்வு ந்டவடிகனககள் இ்டம்ச்பற -
றை.

அறநெறி கல்வி கற்கும் ைாணவரகள் ைற்றும் அவரகளின் நெற்்றாரகளுக்கு இலவச 
மூக்கு கணணாடி வழங்கும் மவெவம்  அணமையில் இடம்நெற்றது.இந்நிகழ்வில், அகில 
இலங்மக ஸ்ரீ சாந்்தஸவரூென் யாத்திமை குழுவின் ்தமலவர நஜயமுருகன் வீைமூரத்தி -
யின் பூமஜ வழிொடமட ந்தாடரந்து, லயன்ஸகழக ்தமலவர எஸ. நசந்தில்குைார, நசய-
லாளர ை்�ாகைன் உள்ளிடட கழக உறுப்பி�ரகளும் ெங்குெற்றி�ர.
முகத்துவாைம் ஸ்ரீ நவங்க்டஸவை ைஹாவிஷ்ணு ஆலயத்தில் இடம்நெற்ற இந்நிகழ்மவ,
ஸ்ரீ ஐயப்ென் உ்தவும் கைங்கள் அமைப்பு ஒழுங்கமைக்க, லயன்ஸகிளப் ்கால்டசிடடி 
ஏற்ொடு நசய்திருந்்தது.  (ஏ.எஸ.எம்.ஜாவித்)

(்்பருவனள திைகரன் வி்ே்ட நிரு்பர்)

்்பருவனள அபரார் கல்வி நினையம் 
ஏற்பாடு செயதுள்ள ஒன்்ப்தாவது, புைனமப்ப-
ரிசில் வழஙகும் நிகழ்வு,எதிர்வரும் (27) திங -
கடகிழனம பி.்ப 4 மணிககு மரு்தானை அல்

்பாஸியதுல் நஸ்ரியயா முஸ்லிம் மகளிர் 
கல்லூரி மண்ட்பத்தில் நன்டச்பறவுள்ளது.

அபரார் கல்வி நினைய ஸ்்தா்பகரும் ்பாராளு -
மன்ற உறுபபிைருமாை இம்தியாஸ் ்பாககிர் 
மாககார் ்தனைனமயில் இநநிகழ்வு நன்டச்ப-
றும். இவவிழாவில்,இைஙனகககாை ்பாகிஸ்-
்தான் உயர் ஸ்்தானிகர் ஓயவுச்பறற ்மஜர் 
சஜைரல் உமர்்பாரூக பிர்தம அதிதியாகவும் 
அகிை இைஙனக ஜம்மியதுல் உைமாென்ப-
யின் நினற்வறறு குழு உறுபபிைரும் சீைங-
்காடன்ட ்பள்ளிச்ெஙகம் மறறும் ஜாமியதுல் 

்பாஸியதுஷ் ோதுலியயா கைாபீ்டம் ஆகி-
யவறறின் நிர்வாகககுழு உறுபபிைருமாை 
அஷ்சேயக இஹஸைானுத்தீன் அபுல் �ஸைன் 
(நளீமி) வி்ே்ட ்்பச்ொளராகவும் கைநது 
சகாள்ளவுள்ளார்.

்்பருவனள ்பகுதியிலுள்ள ்பா்டொனைக-
ளில் கல்வி்பயிலும் குனறந்த வருமாைம்ச்ப -
றும் சுமார் 50 மாணவர்களுககு இநநிகழ்வில், -
கல்வினயத் ச்தா்டர்வ்தறகு புைனமப்பரிசில் 
வழஙகப்ப்டவுள்ள்தாக அபரார்கல்வி நினைய 
செயைாளர் அல் �ாஜ் இக்பால்ஸைம்ஸைஸூதீன் 
ச்தரிவித்்தார்.

க்டந்த ்பை வரு்டஙகளாக ்மற்படி கல்வி 
நினையம் பிர்்தெத்திலுள்ள குனறந்த வருமா -
ைம்ச்பறும் ்பா்டொனை மாணவர்களுககு புை-
னமப்பரிசில் வழஙகி வருகின்றனம குறிபபி -
்டத்்தககது. 

(திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்)

்பல்்வறு காரணஙகளுககாக சிை நாடக-
ளாக நன்டச்பறாமலிருந்த நாச்சியாதீவு அல் 
- ஹிகமா அ�தியயா ்பா்டொனை க்டந்த (19) 
ஞயிறறுககிழனம மீணடும் ஆரம்்பமாகியது.

அ�தியயாவின் ்தற்்பான்தய நிர்வாகத் 
்தனைவர் ஆர்.எம்.ராபி ்தனைனமயில் ஆரம்-
்பமாை இவவ�தியயாவில், ச்பற்றார்க-
ளுககாை ச்பாதுக கூட்டசமான்றும் ஏற்பாடு 
செயயப்படடு ்பா்டொனையின் பிர்தாை மண -
்ட்பத்தில் இ்டம்ச்பறறது.இதில் அதிகமாை 

ச்பற்றார் மறறும் முககியஸ்்தர்கள் எைப்பைர் 
கைநது சிறபபித்்தைர்.இஙகு, ்பள்ளி நிருவாக 
்தனைவர் ்்தெமான்ய ஏ.ஆர்.எம்.்தாரிக,திறப-
்பனை பிர்்தெென்ப உறுபபிைர் அன்வர்ெ்தாத் 
( ்பஸ்மி ),நாச்சியாதீவு முஸ்லிம் மகாவித்தி -
யாைய அதி்பர் ஆர்.எப.எஸ்.ரசூல்,ஊ்டகவிய-
ைாளரும்,ஓயவு ச்பறற ஆசிரியருமாை ஏ.ஆர்.
எம்.ரபியூதீன் உட்ப்ட ்பைர் உனரயாறறிைர்.

  அ�தியயாவுககாை புதிய நிர்வாக உத்தி -
்யாகத்்தர் ச்தரிவும் இதில் இ்டம்ச்பறறனம 
குறிபபி்டத்்தககது.  

(்்பருவனள திைகரன் 
வி்ே்ட நிரு்பர்) 

்்பருவனள பிர்்தெ 
சுகா்தார னவத்திய அதிகாரி 
பிரிவில் ச்டஙகு ஒழிபபு 
்வனைத்திட்டம் துரி்தமாக 
முன்சைடுககப்படடு வரு -
கிறது.ச்பாதுச்சுகா்தார ்பரி -
்ொ்தகர்கள் இந்த ச்டஙகு 
ஒழிபபு ்வனையில் தீவிர-
மாக ஈடு்படடுவருகின்றைர்.
இ வ ் வ ன ை த் தி ட ்ட த் தின் 
ஒரு அஙகமாக ்்பருவனள 
மரககைாவத்ன்த ச்பருகமனை ்பகுதியி -
லுள்ள வீடுகள் மறறும் சவறறுககாணிக -
ளில் ்்தஙகியுள்ள பிளாஸ்டிக மறறும்

ச்பாலித்தீன்கனள அகறறும் ்பணிகள் 
முன்சைடுககப்பட்டை. மகசகானை 

்பகுதி ச்பாதுச் சுகா்தார ்பரி்ொ்தகர் ஒ்ம-
காவின் வழிகாட்டலில், ்்பருவனள 
பிர்்தெ ென்பயின் உழவு இயநதிரம் மூைம் 
குபன்பகள் எடுத்துச் செல்ைப்பட்டனம 
குறிபபி்டத்்தககது.

மைருவணளயில் படஙகு ஒழிபபு மவணைகள் இயறணக உரஙகணள ையனைடுததி ம்தாட்டஙகள்
பசய்த விவசாயிகளுக்கு ைாராட்டு, ைணபைரிசுகள் 
(திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்)

உைக சுறறா்டல் திை நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் 
கீழ், வ்டமத்திய மாகாண மத்திய சுறறா்டல் 
அதிகார ென்பயிைால் நன்டமுனறப்படுத்்தப-
்படும் சிறிய அளவிைாை சூழல் நடபுத்திட்ட 
மதிபபீடடு நிகழ்ச்சி க்டந்த (21) அநுரா்தபு-
ரத்தில் இ்டம் ச்பறறது.இதுவனர, சுறறுச்சூ-
ழலுககு ஏறற உகந்த இயறனக உரஙகனளப 
்பயன்்படுத்தி உருவாககப்பட்ட வீடடுத் ்்தாட -
்டஙகள் மறறும் ்்தாட்டஙகள் இ்தன்கீழ், 
மதிபபீடுசெயயப்படடு உரினமயாளர்களுககு 
்பரிசுகளும் வழஙகப்பட்டை.

அநுரா்தபுரம் மாவட்டத்தில் மு்தைாம் 
இ்டத்ன்த ்ப்தவிய சி யாய அளுத்எை பிர்்த -
ெத்ன்தச் ்ெர்ந்த திருமதி டி.நதீகா ெஞ்சீவனி 

என்்பவர் ச்பறறுகசகாண்டார்.இரண்டாம் 
இ்டத்ன்த ச்பறறு ரூ்பா ்பத்்தாயிரம் சராககப-

்பணத்ன்த அநுரா்தபுரம், கைத்்தாவ ்பகுதினயச் 
்ெர்ந்த ஜி.பி.சுனில் என்்பவரும், மூன்றாம் 
இ்டத்ன்த க�்தாகஸ்டிககிலிய திம்பிரிசவவ 
்பகுதினய்ெர்ந்த ஆர்.செைவிரத்ை என்்பவர் 
ச்பறறு 5,000 ரூ்பா ்பணத்ன்தயும் ச்பறறுக -
சகாண்டைர்.

இவர்கள்,கரிம உரஙகனளப ( ்ெ்தை ) ்பயன்-
்படுத்தியவர்களாவர்.அநுரா்தபுரம் மாவட-
்டத்தில் உள்ள ச்பருமளவிைாை வீடடுத் 
்்தாட்டஙகளிலிருந்்த இவர்கள் ச்தரிவு செய-
யப்பட்டைர். இநநிகழ்வில், மத்திய சுறறா்டல் 
அதிகாரென்பயின் ்பணிப்பாளர் ஏ.பி.டி.எல் 
கருணாரத்ை, வ்டமத்திய மாகாண பிரதிப்ப -
ணிப்பாளர் திரு.திலிப ்ெைாநாயகக,நிகழ்ச்சி 
அனமப்பாளர் மறறும் ்பணியாளர்கள் இதில் 
கைநது சிறபபித்்தைர்.
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த�ொட்டவத்� றவ்லதுல் அதகிய்ொவில் நொ்ைமறுதினம்
153 வரு்ட மனொகிப் �மொம் நிகழ்வும், தெரி் கந்தூரியும்

களுத்துமை ைாவட்டத்தின் பாணந்-
துமை த�ாகுதியில் முஸ்லிம் கிரா-
ைைாக த�ாட்டவத்ம� அமைந்துள் -

ளது. இக்கிராைத்தின் பிர�ான வீதிச் சந்தியில் 
அமைந்துள்ள நூறைாண்டு கால பமழமை 
வாயந்�  ைவலதுல் அத்கியயா  (பக்�ரகளின் 
பூஞ்சாமல ) ஜும்ஆப் பள்ளிவாசல் 'ைதீன -
துல் பாஸி' என்ை சிைப்புப் தபயமரக் தகாண்்ட 
இமையில்லைாகும்.  

  உலகில் ஞானவழியில் ஒளிகாடடிய ஷாது -
லியயா ைஷாயகுைாரகளின் ்பரில் நாடடின் 
பல பாகஙகளிலும் ஷாதுலியயா ைனாகிப் 
ைவலூத் நிகழ்ச்சிகள் �ற்பாது இ்டம்தபறறு 
வருகின்ைன. த�ன்னிலஙமகயில் ஷாதுலிய -
யாத் �ரீக்காவின் ்காடம்டகளிதலான்ைாக 
விளஙகிய பாணந்துமை த�ாட்டவத்ம� ைவுல-
துல் அத்கியயா தபரிய பள்ளிவாசலில்அல்குது -
புல் கபீர வல்்ஹவதுல் அஷ்ஹர தசயயிதுனா 
அபுல் ்ஹஸன் அலியுஷ ஷாதுலி (ைழி) ைறறும் 
தசயயிதுனா மு்ஹம்ைது அஜவாதுல் பாஸாய -
யதுஷ ஷாதுலி(ைழி)ஆகி்யார தபயரால் 153 
ஆவது வரு்டைாக இ்டம்தபறும் ைனாகிப் ஓ�ல் 
க்டந்� 16 ஆம் திகதி ஆரம்பைானது.அன்று 
மு�ல் த�ா்டரந்து ஒன்பது தினஙகள் ைனாகிப் 
பாராயணத்து்டன் வி்ஷ்ட பயான் உமரகளும் 
இ்டம்தபறைன. ைனாகிப் �ைாம் நிகழ்வும் தபரிய 
கந்தூரி மவபவமும் 25.06.2022 (சனிக்கி-
ழமை)இரவு இ்டம்தபைவுள்ளன.  

 அல்குதுபுல் அக்பர வல்கவதுல் அஷ்ஹர 
தசயயிதுனா அபுல் ்ஹஸன் அலியயுஷ 
ஷாதுலி நாயகம் நீண்்ட நூறைாண்டு காலத்-
துக்கு முன்னர இவவுலகில் ்�ான்றி 63 வரு்ட 
காலம் சீவித்து இஸ்லாத்துக்கும் சமு�ாயத்துக்-
கும் அரிய ்சமவயாறறி ஷவவால் ைா�ம் 
பிமை பத்தில் இமையடி ்சரந்�ார.தகாதரானா 
த�ாறறு அனரத்�ம் காரணைாக �ம்டப்படடி-
ருந்� அன்னார ்பரிலான பாரிய நிமனவூட்டல் 
நிகழ்வுகள் இன்று நாடடின்பல பாகஙகளிலும் 
இ்டம்தபறறு வருகின்ைமை குறிப்பி்டத்�க்கது.  

  சூபித்துவமும் ஆத்ை ஞானமும் ைக்கள் 
வாழ்க்மகயில் முக்கிய திருப்பத்ம� ஏறபடுத்-
திக்தகாண்டிருந்� ஒரு காலகட்டத்தில்�ான் 
ஷாதுலி நாயகம் பிரபல்யம் தபறைாரகள். 

அவர ஷாதிலா எனும் ஊரில் பிைக்காவிட்டாலும் 
அவவூரில் இருக்கும்்பாது�ான் அவரகளது 
ஆத்ைஞானம் பக்குவ நிமலயம்டந்து அந்� 
வி்டயம் எஙகும் பரவிய�ால் ஷாதுலியயி என்ை-
மழக்கப்பட்டாரகள்.  

   அல்லா்ஹுத்�ஆலா எைக்குக் கட்டமளயிட-
்டமவகமள ஏறறு ந்டப்ப�ன் மூலமும் ்வண்-
்டாதைன்று விலக்கியம� �விரந்து தகாள்வ�ன் 
மூலமு்ை �க்வா நிமைவு தபறுகிைது. ஸுன்ன-

துரரஸூல் எனப்படும் தபருைானாரின் வழிமு-
மைமய ஏறறு ந்டப்ப�ன் மூலமும் சகல பிரச்-
சிமனகளுக்கும் அவரகமள முன்ைாதிரியாக 
எடுத்து ந்டப்ப�ன் மூலமும் இது மககூடும். 

 ஷாதுலி நாயகத்தின் பின்வரும் கூறறு 
இ�மன வலியுறுத்துகிைது.  

  "உனது ஞான விளக்கம் குரஆனுக்கும் 
்ஹதீதுக்கும் முரணான�ாக இருந்�ால் அந்� 
விளக்கத்ம�க் மகவிடடு குரஆமனயும் ்ஹதீ-

ம�யும் பறறிப் பிடித்துக்தகாள். வழி்கடடிலி-
ருந்து அல்லது பாவத்திலிருந்து பாதுகாப்புப் 
தபறுவம� அல்லாஹ் அவனது திருைமையி-
லும் ஸுன்னாவிலு்ை அமைத்து மவத்துள்-
ளான் என்றும் ஞான விளக்கத்தி்லா ஞான -
காடசிகளி்லா அத்�மகய பாதுகாப்மப 
குரஆனுக்கும் ஸுன்னாவுக்கும் ் நரபட்டாலன்றி 
அல்லாஹ் அமைக்கவில்மலதயன்றும் உன்ை -
னதுக்கு எடுத்துக்கூறுவாயாக " என்ை ஷாதுலி 
நாயகத்தின் கூறறு ்ைறபடி விளக்கத்ம� வலி -
யுறுத்துகின்ைது கறிப்பி்டத்�க்கது.   

  ஞானவாழ்க்மக சரீஅத் வாழ்க்மக்யாடு 
பின்னிப் பிமணந்திருக்கும் முமையில் ஷாது-
லியயா �ரீக்மக அமைத்�்�ாடு உலகப்பறமை 
உள்ளத்திலிருந்து அகறறி வாழ ்வண்டுதைன்-
றும் ஷாதுலி நாயகம் உப்�சித்துள்ளாரகள். 
உலகப்பறமை உள்ளத்திலிருந்து எடுத்து விடுவ -
த�ன்ப�ால் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு அளிக்கும் 
நிஹ்ைத்ம� அகறறி விடுவத�ன்பது கருத்�ா -
காது. நல்ல சிைந்� ஆம்டகள் இருந்�ால் அணி-
யலாம். அறுசுமவ உணவுகள் இருந்�ால் உண் -
ணலாம்.பஞசு தைத்ம�கள் இருந்�ால் அதில் 
படுத்துைஙகலாம்.இவறமை அனுபவிப்பது 
ஆத்மீக வாழ்வுக்கு இழுக்காக ைாட்டாது.அத்து-
்டன் அவறமை அனுபவித்து அவறமை அருளிய 
நாயமன நிமனத்து அவனுக்கு நன்றி தசலுத்-
தியவாறும்,துதி கூறியவாறும் இமைவமன 
தநருஙக முடியுதைன்ப்� ஷாதுலி நாயகத்தின் 
கருத்�ாகும்.இ�ன் காரணைாக ஷாதுலியா �ரீக்-
காமவ �ரீக்கதுஷஷுக்ர அ�ாவது நன்றிக்க்டன் 
தசலுத்துவ�ன் மூலம் அல்லாஹ்மவ அணு -

கு�ல் என்ைமழப்பதுண்டு. உலகப்பறைறை 
�ன்மைமய எடுத்துக்காட்டக்கூடிய பல சம்ப-
வஙகள் ஷாதுலி நாயகம் வாழ்க்மகயில் இ்டம் 
தபறைதுண்டு.  

 நாடடி்லறபட்ட தகாதரானா த�ாறறு கார -
ணைாகக க்டந்� பல வரு்டஙகளாக �ம்டப்படடி-
ருந்� ்ைறபடி ைனாகிப் ைஜலிஸின் 153 வரு்ட 
நிகழ்வுகள் விைரிமசயாக இ்டம்தபைவுள்ளன 
.இ�றகான சிைப்பு ஏறபாடுகள் பள்ளிவாசல்க-
ளின் �ரைகரத்�ா எம்.ஏ.எம்.ரிஸ்வான்்ஹாஜி 
�மலமையில் ்ைறதகாள்ளப்படடுள்ளது. பள் -
ளிவாசல்கள் பரிபாலன சஙகைாக தசயறபடும் 
அந்நத்வதுல் பாஸியயதுஷ ஷாதுலியயாச் சங-
கத்தின் தசயலாளராக ஓயவுதபறை ஆசிரியரும் 
முன்னாள் விவாகப் பதிவாளருைான ஏ,்ஜ,ஏ.
பளீல், �னாதிகாரி எம்.ஏ.எம்.ரிஸ்வான், உப 
�மலவரகளாக தைௌலவி ஏ.எச்.எம்.சலீம், 
தைௌலவி எம்.எஸ்.எம்.ஸப்ராஸ், எம்.ஏ.எம்.
உஸாைா்ஹாஜி, எம்.எஸ்.எம்.முன்�ஸிர, கணக் -
குப் பரி்சா�கரகளாக ஏ.ஆர.பவுசுல் அமீர, எம்.
என்.எம்.ரியாஸ், உப தசயலாளர எம்.ரீ.எம்.
இல்யாஸ் உள்ளிட்ட 51 தசயறகுழு உறுப்பினர -
கள் பணியாறறி வருகின்ைனர.   

ைக்கள் உணவுக்கு மக்யந்தி நிறகும் துரப்பாக்-
கிய நிமல ்�ான்றியுள்ளது. இன்று நாடடில் 

்�ான்றியுள்ள துரப்பாக்கிய நிமலமை இக்காலத்-
தில் முடிவுக்கு வரப் ்பாவதில்மல. இது தீரவ�றகு 
நீண்்ட காலம் எடுக்கும். இது ்பான்ை அவல வாழ்-
வுக்கு �மிழ் ைக்கள் முன்ன்ர பழக்கப்பட்டவரகள். 
�மிழரகள் வருவம� நம்பிக்மக்யாடு எதிரதகாள்-
ளுஙகள்.  

 இவவாறு �மிழீழ ைக்கள் விடு�மலக் கழகத்தின் 
�மலவரும், யாழ் ைாவட்ட பாராளுைன்ை உறுப்பின -
ருைான �ரைலிஙகம் சித்�ாரத்�ன் 
காமரதீவில் மவத்துத் த�ரிவித்�ார.  

�மிழீழ விடு�மலக் கழகத்தின் 
அம்பாமை ைாவட்ட முன்னாள் முக்கி-
யஸ்�ர அைரர ைகா்�வன் சிவ்ன -
சனின் மு�லாவது ஆண்டு நிமனவு 
நாளில் உமரயாறறுமகயி்ல அவர 
்ைறகண்்டவாறு த�ரிவித்�ார.  

  இந்� நிகழ்வு காமரதீவு விபுலா -
னந்� மை�ானத்தில்  கழகத்தின் 
அம்பாமை ைாவட்டப் தபாறுப்பாளர 

பி. ரவிச்சந்திரன் சஙகரி �மல -
மையில் நம்டதபறைது. மு�லாவது 
ஆண்டு நிமனவு நாமள முன்னிடடு 
இ்டம்தபறை தைன்பந்து கிரிக்தகட 
சுறறுப் ்பாடடியின் இறுதிப் ்பாடடியில் காமரதீவு 
்ஜாலி கிஙஸ் அணியினமர எதிரத்து ்பாடடியிட்ட 
வீரமுமன விஷணு அணியினர தவறறி வாமக சூடி 
இருந்�னர.  

பரிசளிப்பு விழாவில் பிர�ை அதிதியாக கலந்து 
தகாண்்ட பாராளுைன்ை உறுப்பினர �ரைலிஙகம் சித்-
�ாரத்�ன் ்ைலும் உமரயாறறுமகயில் குறிப்பிட்ட-
�ாவது: 

"இன்று நாடடில் மிகவும் ்ைாசைான தபாருளா�ார 
சீரழிவு இ்டம்தபறறுக் தகாண்டிருக்கின்ைது. அமனத்து 
ைக்களும் பல சிக்கல்கமளயும் சவால்கமளயும் எதிர-
்நாக்கி வருகின்ைனர. உணவுக்கு மக்யந்தி நிறகும் 
நிமலமை ் �ான்றி இருக்கின்ைது. இது இன்று நாமள 
முடிவம்டயப் ்பாவதில்மல.  

இ்�்வமள �மிழ் ைக்களும்டய பிரச்சிமனகள் 

தீரக்கப்ப்ட ்வண்டும் என்று நாஙகள் த�ா்டரச்சி-
யாக கூறிக் தகாண்டிருக்கி்ைாம். ைாறி ைாறி வந்� 
அரசாஙகஙகள் எைது ்காரிக்மகமய ஏறறுக் 
தகாள்ளாது விட்ட காரணத்தினால் நா்்ட சீரழிந்து 
தகாண்டிருக்கிைது. �மிழ் ைக்களது பிரச்சிமனகள் நிச்-
சயைாக தீரக்கப்ப்ட ்வண்டும்.   

�மிழ் ைக்களது கனவு நிமை்வை ்வண்டும். �மிழ் 
ைக்களது ் காரிக்மககள் த�ா்டரச்சியாக முன்தனடுத்து 
நல்லத�ாரு தீரவு காணப்ப்ட ்வண்டுைானால் அடுத்� 
சந்�திக்கு இந்� வி்டயம் ஏறறி மவக்கப்ப்ட்வண்டும். 

இப்படியான நிகழ்வு-
கள் த�ா்டராக ந்டக்க 
்வண்டும்.  

எண்பதுகளில் எைது 
கடசியின் முக்கியஸ்-
�ரகளில் ஒருவராக 
தசயல்பட்டவர இந்� 
ைண்மணச் ்சரந்�  
சிவ்னசன். அவர 
சிைப்பாக தசயல்பட்டார. 
இமளஞரகளிம்ட்ய 
மிகுந்� துணிமவ ஏற-
படுத்தியவர. அவரது 
ஞ ா ப க ா ர த் � ை ா க 
இங்க �ற்பாம�ய 

அமைப்பாளர சஙகரி ஏறபாடு தசய� இந்� கிரிக்தகட 
சுறறுப் ்பாடடியும் பரிசளிப்பு விழாவும் உண்மையி-
்ல்ய முக்கியத்துவம் மிகுந்�மவ".  இந்� நிகழ்-
வில் ைட்டக்களப்பு ைாவட்ட பாராளுைன்ை உறுப்பினர 
்காவிந்�ன் கருணாகரம் (ஜனா), வ்டக்கு ைாகாண 
முன்னாள் விவசாய அமைச்சர க. சிவ்னசன், 
முன்னாள் வ்ட ைாகாண சமப உறுப்பினர �.கஜதீபன், 
காமரதீவு பிர்�ச சமப �விசாளர கிருஷணபிள்மள 
தஜயசிறில், காமரதீவு பிர்�ச தசயலாளர சிவ தஜக-
ராஜன், உ�வி கல்விப் பணிப்பாளர வி.ரி சகா்�வ-
ராஜா ஆகி்யார உமரயாறறினார. திருைதி சிவ்னச-
னும் கலந்து தகாண்்டார. 

இன்ற் அவ்ல வொழ்க்்கக்கு 
�மிழரகள் ெழக்கப்ெட்டவரகள்

ந்திய குடியரசுத் �மலவர ்�ர� -
லில் எதிரக்கடசிகளின் தபாது 
்வடபாளராக யஷவந்த் சின்கா 
்பாடடியிடுவார என அறிவிக்கப் -

படடுள்ளது. குடியரசுத் �மலவராக 
இப்்பாது ராம்நாத் ்காவிந்த் உள்ளார. 
அவரது ப�விக்காலம் விமரவில் முடிவ -
ம்டகிைது. நாடடின் 15ஆவது குடியரசுத் 
�மலவமரத் ்�ரவு தசயய எதிரவரும் 
ஜூமல 18 ஆம் திகதி ்�ர�ல் நம்டதப -
றும் என அறிவிக்கப்படடுள்ளது.   

 இந்�த் ்�ர�லில் தவல்ல பா.ஜ.
கவுக்கு இன்னும் தகாஞச வாக்கு -
கள் ைடடு்ை ்�மவ என்ை நிமல்ய 
உள்ளது. மவ.எஸ்.ஆர காஙகிரஸ் உள் -
ளிட்ட சில கடசிகள் பா.ஜ.கவுக்கு ஆ�ரவு 
அளிக்கக் கூடும் என எதிரபாரக்கப்ப -
டுகிைது. ்ைலும், குடியரசுத் �மலவர 
்�ர�ல் குறித்து எதிரக்கடசிகளி்டம் 
ஆ்லாசமன ந்டத்� ைறை கடசிகளி்டம் 
்பச ராஜநாத் சிங ைறறும் ்ஜபி நட்டா 
ஆகி்யாமர தகாண்்ட குழுமவ பா.ஜ.க 
அமைத்துள்ளது.   

 பாஜகவுக்கு ்பாடடி அளிக்கும் 
வமகயில் அமனத்து எதிரக்கடசிகளும் 
இமணந்து தபாதுவான ்வடபாளமர 

நிறுத்துவது குறித்தும் ஆ்லாசமனயில் 
இைஙகின. இ�றகாக மு�லில் ்ைறகு 
வஙக மு�ல்வர ைம்�ா பானரஜி க்டந்� 
வாரம் அமனத்து எதிரக்கடசிகளுக்கும் 
கடி�ம் எழுதி இருந்�ார. 

அம�த் த�ா்டரந்து நம்டதபறை 
ஆ்லாசமனக் கூட்டத்தில் மு�லில் சரத் 
பவார தபயர அடிப்பட்டது. இருப்பினும், 
சரத் பவார அம� ைறுத்து விட்டார.   

 இம�யடுத்து ்�சிய ைாநாடடுத் 
�மலவர ஃபரூக் அப்துல்லா ைறறும் 
ைகாத்ைா காந்தியின் ்பரன் ்காபால 

கிருஷண காந்தி ஆகி்யார தபயரகள் 
பரிசீலமன தசயயப்பட்டன. இருப்பினும், 
அவரகள் இருவரும் ஒவதவாரு காரணத் -
ம�ச் தசால்லி குடியரசுத் �மலவர ்�ர -
�லில் ்பாடடியிடுவம�த் �விரத்து விட -
்டனர. 

இ�னால் இ�னால் எதிரக்கடசிகள் 
சாரபில் குடியரசுத் �மலவர ்�ர�லில் 
்பாடடியிடும் ்வடபாளமரத் ்�ரவு 
தசயவதில் குழப்பம் நீடித்�து. இந்�ச் 
சூழலில் ்நறறு த்டல்லியில் சரத்பவார 
�மலமையில் எதிரக்கடசிகளின் ்வடபா -
ளமரத் ்�ரவு தசயய ஆ்லாசமனக் 
கூட்டம் நம்டதபறைது. 

அம�த் த�ா்டரந்து குடியரசுத் �மலவர 
்�ர�லில் எதிரக்கடசிகளின் தபாது ்வட -
பாளராக யஷவந்த் சின்கா ்பாடடியிடு -
வார என அதிகாரபூரவைாக அறிவிக்கப் -
படடுள்ளது.   

 ஆ்லாசமனக் கூட்டத்தில் ஒரு 
ைன�ாக முடிவு எடுக்கப்பட்ட�ாகத் �கவல் 
தவளியாகி உள்ளது. குடியரசுத் �மலவர 
்�ர�லில் ்பாடடியி்ட வசதியாக யஷ -
வந்த் சின்கா திரிணாமுல் காஙகிரஸ் 
துமணத் �மலவர ப�வியில் இருந்து 
விலகியது குறிப்பி்டத்�க்கது.     

 சினிமொ உ்லகின சிகரமொக  
 முததி்ர குததி் விக்ரம்  

தமிழ் சினிைா உலகில் 
க ை ல் ்ஹ ா ச னின் 
'விக்ரம்' ப்டத்ம� பறறிய 

்பச்சுத்�ான் க்டந்� சில 
வாரஙகளாக்வ பரபரப்பாக 
அடிபடுகின்ைது. காரணம் இப்-
ப்டம் ஈடடியுள்ள அபார தவறறி 
ஆகும். �மிழ் சினிைாவில் 
தவறறி முத்திமர பதித்து விட்டது 
விக்ரம்.வசூல் சக்கரவரத்தியாகத் 
திகழ்ந்� ரஜனியின் ைாரக்தகட-
ம்டயும் தவறறி தகாண்டு 
விட்டது விக்ரம்.   

 இப்ப்டத்தின் மூலம் உலக 
நாயகன் என்பம� நிரூபித்து 
விட்டார கைல். அவரது திை-
மை�ான் இ�றகுக் காரணம்.  

 ப்டத்தின் கம�, நீண்்ட 
இம்ட்வமளக்குப் பிைகு 
கைல்்ஹாசன் ப்டம், விஜய 
்சதுபதி, -ஃபகத் பாசில் 
்பான்ை நடிகரகள் ப்டத் -
தில் இருப்பது என நிமைய 
வி்ச்ட அம்சஙகள் உள்ளது -
வும் காரணஙகளாகும்.   

முக்கியைாக கம� 
�ரைாக இருந்�ா்ல்ய ரசி -
கரகள் ப்டத்திறகு ்பரா�ரவு தகாடுக்கிைாரகள். ப்டம் 
தவளியாகி 3 வாரஙகமள க்டந்து ஓடிக் தகாண் -
டிருக்கிைது, வசூலில் ைடடும் எந்�க் குமையு்ை 
இல்மல. ரூ. 350 ்காடிமய(இந்திய நாணயப் 
தபறுைதி) �ாண்டி விக்ரம் ப்டம் உலகம் முழுவதும் 
வசூல்- குவித்துக் தகாண்டிருக்கின்ைது.  

 �மிழகம், ்கரளா, ஆந்திரா, வ்ட ைாநிலம் என 
எல்லா இ்டஙகளிலும் ப்டத்திறகு அ்ைாக வர்வறபு 
�ான். 3 வாரஙகமள க்டந்து ஓடிக் தகாண்டிருக்கும் 

ப்டம் இதுவமர உலகம் முழுவதும் ரூ. 365 ்காடி 
வமர வசூலித்துள்ளது.   

 இந்� வாரத்திலும் ப்டத்தின் வசூல் அதிகைாக 
வாயப்பு இருப்ப�ாக கூைப்படுகிைது, ஆனால் அடுத் -
�து வாரத்தில் இருந்து குமைய வாயப்பு இருக்கிைது. 
காரணம் சில நடிகரகளின் ப்டஙகள் அடுத்�டுத்து ரிலீ -
ஸிறகு �யாராகி இருக்கின்ைன. புதி�ாகத் �யாரான சில 
ப்டஙகள் விக்ரம் ப்டத்தின் வசூமலப் பாரத்து �ாை�ைா-
க்வ தவளியி்டப்படுகின்ைன.     

கொத�ொனகுடி மததி் கல்லூரியின நூறறொண்்ட நநொக்கி் ெ்ணம்;

காத்�ான்குடி ைத்திய கல்லூரி �னது 
நூறைாண்ம்ட ்நாக்கிய பயணத் -

தில் இப்பா்டசாமலயின் அமனத்து பமழய 
ைாணவரகமளயும் பா்டசாமலக்கு வரவ -
மழக்கும் வமகயிலான நிகழ்ச்சித் 
திட்டதைான்மை ஆரம்பித்துள்ளது.  

 நூறைாண்ம்ட ்நாக்கிய பயணத்-
தின் மு�ல் நிகழ்வாக எதிரவரும் தசப் -
்டம்பர ைா�ம் 17 ஆம் திகதி பமழய 
ைாணவர சஙகத்தின் ஏறபாடடில் 
பா்டசாமலயு்டன் சமூகத்ம� ஒன்றி-
மணக்கும் ்நாக்கில் அமனத்து 
பமழய ைாணவரகமளயும் பா்டசா-
மலக்கு வரவமழக்கும் வமகயில் 

நிகழ்ச்சித் திட்டத்ம� ந்டத்�வுள்ளது.  
 காத்�ான்குடி ைத்திய கல்லூரி ்�சியப் 

பா்டசாமலயின் நூறைாண்டு தவறறிப் 
பயண நிகழ்ச்சித் திட்டஙகமள ஆரம்பித்து 
மவத்து அ�மன பிர்�ச ஊ்டகவியலாளர-
களுக்கு விளக்கைளிக்கும் நிகழ்வு அண்-
மையில் கல்லூரியின் அதிபரும் பமழய 
ைாணவர சஙகத்தின் �மலவருைான எம்.
சீ.எம்.ஏ. சத்�ார �மலமையில் பா்டசாமல 
ஒன்றுகூ்டல் ைண்்டபத்தில் இ்டம்தபறைது.  

 பமழய ைாணவரகளுக்கு 
பா்டசாமலயு்டனான த�ா்டரமப 
வலுப்படுத்�ல் ைறறும் பமழய 
நிமனவுகமள மீடடிப் பாரக்கும் 

ஒரு சந்�ரப்பைாக்வ 
இந்நிகழ்வு ஏறபாடு 
தசயயப்படடுள்ளது. ஒரு 
நாள் முழு நிகழ்வாக 
இந்நிகழ்வு திட்டமி்டப்-
படடிருப்ப�ாக பமழய 
ைாணவர சஙகத்தின் 
தசயலாளர ரிபாய கலீல் 
த�ரிவித்�ார.  

 இந்நிகழ்வில் கல்-
லூரியின் பிரதி அதிபர 
நி்ஹால் ஆசிரியர, 
பமழய ைாணவர சங -
கத்தின் பிரதித் �மலவர 

தபாறியியலாளர பழ்லுல் ்ஹக், தபாருளா -
ளர எம்.எம்.எம். சுபியான், பா்டசாமல அபி -
விருத்திக் குழுவின் தசயலாளர தபாறியிய-
லாளர லாபிர, பா்டசாமல நிருவாகத்தினர 
ைறறும் பமழய ைாணவர சஙகத்தின் உறுப் -
பினரகள் கலந்து தகாண்்டனர.  

 காத்�ான்குடி ைத்திய கல்லூரி 1930 ஆம் 
ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்படடு 92 வரு்டஙகள் 
க்டந்துள்ள நிமலயில், பல்லாயிரக்கணக்-
கானவரகள் இக்கல்லூரியில் �ஙகளும்டய 

கல்விப் பயணத்ம� நிமைவு தசயதிருக்கின் -
ைாரகள்.   

அதில் இன்று பலர இருக்கலாம் பலர 
இல்லாைலிருக்கலாம். இஙகு கல்வி கறறு 
�ற்பாது வாழ்ந்து தகாண்டிருப்பவரகமள 
முடியுைானவமர மீண்டும் இப்பா்டசாமல-
்யாடு ஒன்றிமணப்ப்� இந்� நிகழ்வின் 
்நாக்கைாகும்.  

  இந்� ்வமலத்திட்டத்திறகான முயறசி -
கள், ந்டவடிக்மககள் துரி�ைாக ்ைறதகாள் -
ளப்படடு வருகின்ைன.  

இ�மன சிைப்பாக ்ைறதகாள்வதில் 
பா்டசாமல அதிபர, பா்டசாமல நிருவாகம், 
பமழய ைாணவர சஙகம், பா்டசாமல அபி-
விருத்திச் சஙகம் என பல �ரப்பினரும் 
முமனப்பு்டன் பணியாறறி வருகின்ைனர. 
இ�மன சிைப்பான முன்தனடுப்பதில் இப்பா-
்டசாமலயின் கல்வி கறறு இன்று உயர ப�வி 
நிமலயிலுள்ள பல பமழய ைாணவரகளும் 
�ம்ைாலானா ஒத்துமழப்புக்கமள வழஙகி 
வருகின்ைனர. ்ைலும் அதிக ஒத்துமழப்பு -
கமளயும் ஒத்�ாமசமயயும் இ�ன் பமழய 
ைாணவர சஙக பிரதிநிதிகள் எதிரபாரக்கின்-
ைனர.  

வி.ரி.சகாதேவராஜா  ...?
எம்.எஸ்.எம்.நூர்தீன்  ...?

(புதிய காத்�ான்குடி தினகரன் நிருபர)

எம்.எம்.எம்.இம்தியாஸ்   ...?
(முஸ்லிம் விவாகப் பதிவாளர, முன்னாள் 

பிர்�ச சமப உறுப்பினர)   
�மலவர, பள்ளிவாசல்கள் பரிபாலனச் சஙகம்,  

த�ாட்டவத்ம�

இந்தி் ஜனொதிெதித ந�ர�லில் எதிரக்கடசிகளின   
தெொதுநவடெொைரொக கைமிறங்கும் ்ஷவந்த சினகொ   

காமரதீவில் யாழ் ைாவட்ட பாராளுைன்ை உறுப்பினர சித்�ாரத்�ன் உமர  

ெ்ழ் மொணவ்ர ெொ்டசொ்்லக்கு 
வரவ்ழக்கும் நிகழ்ச்சித திட்டம்
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ஹற்றன் விசேட நிருபர்  

மத்திய மாகாண கல்விச் சேவையாளர்களின் 
ேணே ேஙகத்தின் மகா ேவப அஙகத்்தைர் த்தரிவு 
ைாகதகடுப்பு எதிர்ைரும் ஜூவை மா்தம் 17 திக-
திககு பிறசபாடப்பட்டுளள்தாக அச்ேஙகத்தின் 
்தறசபாவ்தய ்தவைைர் கப்பிை பியந்த த்தரிவித்-
்தார்.  

குறித்்த மகாேவப அஙகத்்தைர் த்தரிவு எதிர்ை-
ரும் 25 ம் திகதி நவடதபறுை்தறகான ஏறபாடு-
கள தேயயப்பட்டிருந்தன.

ேவபககு சைட்புமனு வகயளித்துளள அசபட்-
ேகர்கள அதிகமானைர்கள கல்வி தபாது ்தரா்தர 

ோ்தாரண்தர பரீட்வே வினாத்்தாள மதிப்பீட்டு 
பணியில் ஈடுபட்டுளள்தாக சைட்புமனு 
்தாககல் தேய்தைர்கள ைாகதகடுப்பின் பிறசபா -
டுமாறு சகாரிகவக விடுத்்த்தறகவமைாகவும் 
மத்திய மாகாண கூட்டு்றவு ேஙக ஆவணயா -
ளர் இது த்தாடர்பாக பணிப்பாளர் ேவபககு 
அறிவிககப்பட்டு ேரியான தீர்விவன தபறறுக 
தகாடுகக சைண்டும் என சகாரிவமககவம -
ைாகவும் சநறறு முன்தினம் (21) கண்டி 
ேணே ேஙகத்தில் கூடிய விசேட பணிப்பா -
ளர் ேவபயில் தீர்மானிககப்பட்ட்தாக அைர் 
சமலும் த்தரிவித்்தார்.    

மத்திய மாகாண கல்விச் சேவையாளர் ேணே 
ேஙகத்தின் மகாேவை அஙகத்்தைர் த்தரிவு பிறசைாடல்  

15 ைய்தான பாடோவை மாண -
விதயாருைவர கர்ப்பமாககிய ஒரு 
பிளவளயின் ்தநவ்ததயாருைர் 
தபாகைந்தைாவை தபாலிஸாரால் 
வகது தேயயப்பட்டுளளார்.  

சநறறு முன்தினம் (21) வகது 
தேயயப்பட்ட இச்ேநச்தகநபர் 
நாைைப்பிட்டி- த்தாைஸபாவக 
பிரச்தேத்வ்தச் சேர்ந்தைர் என்றும் 
த்தரிவித்துளளனர்.  

ேநச்தக நபரின் மவனவி தபாக -
ைந்தைாவை- தகம்பியன் ச்தாட் -
டத்வ்தச் சேர்ந்தைர் என்பதுடன், 
மவனவியின் வீட்டுககு ைந்த 
சபாச்த, ேநச்தக நபரால் மாணவி, 
பாலியல் ைன்புணர்வுககு உளளாக-
கப்பட்டுளள்தாக தபாலிஸார் த்தரி -
வித்்தனர்.  

குறித்்த மாணவி ஆறு மா்த 
கர்ப்பிணி என்றும், அைரது நடை -
டிகவகயில் மாற்றம் இருப்பவ்த 
அறிந்த குடும்ப நை உத்திசயாகத்-
்தர் ஒருைர், மாணவிவய தபாக -
ைந்தைாவை பிரச்தே வைத்தியோ -
வையில் அனுமதித்து பரிசோதித்்த 
சபாச்த, மாணவி கர்ப்பம் அவடந-
துளளவம த்தரியைநதுளளது.  

மாணவியை 
கர்ப்பமாக்கிை 
குடும்பஸ்தர யகது   

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்  

இநதிய அரோஙகத்்தால் 
ைழஙகப்பட்ட நிைாரண 
தபாருட்கள முவ்றசகடாக 
ைழஙகப்படுை்தாக த்தரிவித்து 
அககரப்பத்்தவன தடாரிஙடன் 
ச்தாட்டத்வ்த சேர்ந்த 200ககும் 
சமறபட்ட த்தாழிைாளர்கள ேன-
ேமூக நிவையத்துககு முன்னால் 
எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடு-
பட்டனர்.  

ச்தாட்டத்தில் 200 குடும்பங-
கள இருந்தசபாதும் சைவை 
தேயயும் 110 குடும்பஙகளுககு மாத்திரம் 
10 கிசைா தகாண்ட அரிசி தபாதி சநறறு 
(22) ச்தாட்ட நிர்ைாகத்்தால் ைழஙகுை-
்தறகு ஏறபாடு தேயதிருந்தது.  

இநநிவையில் அவனத்து மககளுக-
கும் இந்த நிைாரண தபாருட்கள ைழஙக 
சைண்டுதமன த்தரிவித்து, ச்தாட்ட நிர்-
ைாகத்திறகு எதிராக ஆர்ப்பாட்டத்வ்த 
முன்தனடுத்்தனர்.  

ச்தாட்ட உ்தவி முகாவமயாளர் மறறும் 
தைளிககள உத்திசயாகத்்தர்கள அவனை-
ருககும் நிைாரணப் தபாருட்கள ைழஙகு-
ை்தாக த்தாழிைாளர்களுககு அறிவித்்தனர்.  

அ்தவனத் த்தாடர்நது இ்தவனப் 
தபறறுக தகாளை்தறகாக த்தாழிைாளர்கள 
ைந்தசபாது 110 குடும்பஙகளுககு மாத்தி-
ரம் நிைாரணப் தபாருட்கள ைழஙகப்பட 

உளள்தாக த்தரிவித்்தவ்த அடுத்து ச்தாட்ட 
அதிகாரிககும் மககளுககும் இவடயில் 
ைாககுைா்தம் இடம்தபற்றது.  

அத்ச்தாடு நிைாரணம் தகாடுத்்தால் 
அவனைருககும் தகாடுகக சைண்டும். 
இல்ைாவிட்டால் இது ச்தவையில்வை 
என மககள சகாரிகவக விடுத்்தவ்த 
அடுத்து ச்தாட்ட அதிகாரிகள அரிசி ைழங-
கும் நிவையத்வ்த மூடிச் தேன்்றனர்.  

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட த்தாழிைா-
ளர்கள அரிசி வைத்திருந்த களஞ்சியோ-
வைவய முறறுவகயிட்டனர் .  

அச்தசைவள கல்மதுவர, ஆகரல்-
தபத்்த, சமார்ேன் ஆகிய ச்தாட்டத்திறகு 
ைழஙகப்பட இருந்த அரிசிவயயும் 
ைாகனத்தில் தகாண்டு தேல்ை முடியா்த 
சூழ்நிவை ஏறபட்டது.    

இந்திய நிைாரணஙகள்   
முவைசகடாக ைழஙகல்  

அக்்கரப்பத்தமை ட�ாரிங�ன் த்தாட� ைக்்கள் ஆரப்பாட�ம்

  

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்  

ஹற்றன் தபாலிஸ பிரிவிறகுட்பட்ட 
டிகசகாயா ்தரைவள கீழ்பிரிவு ச்தாட்டத்தில் 
சநறறுக காவை ஏறபட்ட திடீர் தீவிபத்தில் 
12 வீடுகள தகாண்ட த்தாடர் குடியிருப்பில் 
நான்கு வீடுகள தீயினால் பகுதி அளவில் 
எரிநது நாேமாகியுளளது.  

இந்த நான்கு வீ்டுகளிலும் இருந்த 20 சபர் 
்தறகாலிகமாக உ்றவினர்கள வீட்டில் ்தஙக 
வைகக ஏறபாடுகள தேயயப்பட்டுளளன.  

இந்த தீ விபத்தின் சபாது, எைருககும் தீ 
காயஙகள ஏறபடவில்வை என்பச்தாடு, சிை 

தபாருட்கசள தீககிவரயாகி -
யுளளது.  

தீ ஏறபட்ட சபாது வீட்டில் 
இருந்தைர்கள எரிைவ்த கண்டு 
கூச்ேலிட்ட்தாகவும், அ்தன் பி்றகு 
அயைைர்கள ஓடி ைநது தீவய 
அவணகக முயறசிகவள சமறதகாண்டு தீவய 
அவணத்து கட்டுப்பாட்டுககுள தகாண்டு ைந -
்தனர்.  

இச்தசைவள இது த்தாடர்பாக ஹற்றன் 
தபாலிஸ நிவையத்திறகு பிரச்தேைாசிகளால் 
்தகைல் அளிககப்பட்டுளளது. 

அ்தன்பின் ேம்பை இடத்திறகு விவரந்த 

தபாலிஸார் தீ பரைலுககான காரணஙகவள 
கண்டறிய சமைதிக விோரணகவள சமற -
தகாண்டு ைருகின்்றனர்.  

இைர்களுககான நிைாரண உ்தவிகவள 
சநார்வூட் பிரச்தே ேவப ்தவிோளரும், ஹற்றன் 
டிகசகாயா நகர ேவப உறுப்பினர் எஸ.ரட்ண -
குமாரும் இவணநது ைழஙகியுளளனர்.    

04 வீடு்கள் ்பகுதியளவில் தே்தம்

டிகசகாயா ்தரைவள கீழ்பிரிவு   
ச்தாடட குடியிருப்பில் தீ  

ஹற்றன் விசேட நிருபர்  

மவையக பகுதியிலுளள ேச்தாே 
மறறும் நகரஙகளில் உளள ைர்த்-
்தக நிவையஙகளில் அத்தியாை-
சிய தபாருட்களுககு ்தட்டுப்பாடு 
காணப்படுை்தாக தபாது மககள 
விேனம் த்தரிவிககின்்றன.  

அரசி,சீனி,சகாதுவம மா.பருப்பு 
உளளிட்ட பை தபாருட்களுககு ்தட்டுப்பாடு 
நிைவி ைருை்தாகவும். இந்த தபாருட்கள 
உளள ஒரு சிை கவடகளில் அதிக விவைககு 
விறகப்படுை்தாகவும் தபாது மககள குற்றம் 
சுமத்துகின்்றனர்.  

ஒரு சிை ேச்தாே மறறும் ைர்த்்தக நிவையஙக -
ளில் தபாருட்கள காட்சி படுத்்தப்பட்டிருககும் 
ராகவககள மறறும் தகாளகைன்கள தைற்றாக 
காணப்படுை்தாகவும் இ்தனால் தபாருட்கள 
தகாளைனவு தேயை்தறகாக தேல்லும் பாை -
வனயாளர்கள தபரும் சிரமப்படுை்தாகவும் 
த்தரிைருகி்றது.  

அரோஙகம் அத்தியாைசிய தபாருட்க -
ளுககு கட்டுப்பாடு விவைகள விதித்திருந்த 
சபாதிலும் ஹற்றன், தகாட்டகவை, ்தைைாக -

கவை, தபாகைந்தைாை, சநார்வூட், மஸதக -
லியா உளளிட்ட பை பிர்தான நகரஙகளில் 
கட்டுப்பாட்டு விவையிவன மீறி தபாருட்கள 
விறபவன தேயது ைருை்தாகவும் சமறகுறிப் -
பிட்ட கட்டுப்பாடுகள தேயதிகளுககும்,ைாய 
ைார்த்வ்தகளுககும் மாத்திரம் மட்டுப்படுத்்தப் -
பட்டுளள்தாகவும். இது த்தாடர்பாக தபாறுப் -
புககூ்ற சைண்டிய விவை கட்டுப்பாட்டு அதி -
காரிகள மறறும் தபாறுப்பு ைாயந்தைர்கள 
ஆழ்ந்த நித்திவரயில் இருப்ப்தாகவும் தபாது 
மககள த்தரிவிககின்்றனர்.  எனசை இது குறித்்த 
உரிய நடைடிகவககவள சமறதகாண்டு தபாது 
மககளுககு நியாயத்திவன தபறறுத்்தர ஆட்சி -
யாளர்கள முன்ைர சைண்டும் என சகாருகின் -
்றனர்.    

அத்தியாைசிய தைாருடகளுககு   
கடும் ்தடடுப்ைாடு  

உககுைவள விசேட நிருபர்  

மாத்்தவள சராட்டரி கழகத்தினரால் 
மாத்்தவள மாைட்டத்தில் பின்்தஙகிய மறறும் 
ைறுவமக சகாட்டில் ைாழககூடிய பாடோவை 
மாணைர்களுககு 2022ஆம் ஆண்டுககான 
பாடோவை கற்றல் உபகரணஙகவள ைழஙகி 
வைககும் நிகழ்வு மாத்்தவள மகாத்மா காநதி 
ேர்ைச்தே மாநாட்டு மண்டபத்தில் மாத்்தவள 
சராட்டரி கழகத் ்தவைைரும் அகிை இைஙவக 
ேமா்தான நீ்தைானும் ேமூக சேவையாளருமான 
மாயழகு ேசிகரன் ்தவைவமயில் இடம்தபற -
்றது.   

கனடாவில் இயஙகும் இநதிய பூர்வீக 
இைஙவக ்தமிழர் சபரவை, கண்டி சராட்டரிக 
கழகம் மாத்்தவள, ேர்ைச்தே மகாத்மா காநதி 
அவமப்பின் ்தவைைரும், மாத்்தவள ஸ்ரீ ஏழு-
முகக காளியம்மன் ச்தைஸ்தான ்தவைைரும் 
த்தாழிைதிபருமான மாத்்தவள ேநதிரசேகரன் 
மாத்்தவள சராட்டரிக கழக உறுப்பினர்கள 
ஆகிசயார்களின் தபரும் பஙகளிப்புடனும் 
அனுேரவணயுடனும் பாடோவை உபகரணங-
கள ைழஙகி வைககப்பட்டது.    

கம்பவள நிருபர்  

த்தல்ச்தாட்வட நகரில் 
இருககும் மண்தணண்தணய 
விறபவன நிவையத்திறகு மூன்று 
மா்தஙகளுககு பி்றகு சநறறு மண்-
தணண்தணய ைந்தது.  

சநறறு அதிகாவை மு்தல் 
மண்தணண்தணய தப்ற ஆசிரி-
யர்கள மறறும் தபாதுமககள ஆகிசயார் 
நீண்ட ைரிவேயில் காத்திருந்தனர்.  

மவழயில் நவனநது தகாண்டு மண்-
தணண்தணய தப்ற மககள நீண்ட ைரி-
வேயில் காத்திருந்தனர். ஒருைருககு 500 

ரூபாவுககு மாத்திரம் மண்தணண்தணய 
ைழஙகப்பட்டது. குவடகவள பிடித்து 
தகாண்டு மண்தணண்தணய தப்ற 
மககள நீண்ட ைரிவேயில் நிறபவ்த 
காணமூடிந்தது.

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்   

்தைைாககவை நகர மத்தியிலுளள 
சிதபட்சகா எரிதபாருள நிரப்பும் நிவை -
யத்துககு கடந்த ஒரு ைாரமாக எரிதபா -
ருள கிவடககவில்வை என த்தரிவித்து, 
எரிதபாருள நிரப்பும் நிவையத்தில் காத்-
திருந்தைர்களால் சநறறு (22) அவமதி -
யின்வம ஏறபட்டது.   

குறித்்த எரிதபாருள நிரப்பு நிவைய 
உரிவமயாளர், ்தமககு எரிதபாருவள 
விநிசயாகிகக நடைடிகவக எடுகக -
வில்வை என த்தரிவித்து, சிைர் உரிவம-
யாளவர கடந்த ைாரம் திட்டிய ேம்பைத்வ்த 
அடிப்பவடயாக வைத்து, எரிதபாருள நிரப்-
பும் நிவைய உரிவமயாளர் ச்தவையான எரி -
தபாருவள தபறறுகதகாளள நடைடிகவக 
எடுககாமல் காைம் ்தாழ்த்துை்தாகவும் எரி-
தபாருள ைரிவேகளில் நிறபைர்கள த்தரிவித்-
்தனர்.   சமலும் ்தைைாககவையில் உளள 
ஐ.ஓ.சி எரிதபாருள நிரப்பும் நிவையத்துககு 
எரிதபாருள விநிசயாகிககப்பட்டாலும் 
அவை சபாதுமான்தாக இல்வை என்றும் 
்தைைாககவை நகரில் உளள ைாகனஙகளுககு 

எந்ததைாரு எரிதபாருள நிரப்பும் நிவையத்-
திலும் எரிதபாருள ைழஙகப்படுைதில்வை 
என்றும் ோரதிகள த்தரிவிககின்்றனர்.   

எரிதபாருளுககாக ஹற்றன் - - ்தைைாக-
கவை, ்தைைாககவை -- பூண்டுசைாயா 
வீதியில் ைாகனஙகள எரிதபாருளுககாக 
நிறுத்தி வைககப்படுை்தால், நகர மத்தியில் 
கடும் ைாகன தநரிேல் ஏறபட்டுளளதுடன், 
இ்தன் காரணமாக சபாககுைரத்து தபாலிஸா-
ருககும் ோரதிகளுககும் இவடயில் அடிககடி 
ைாயத்்தர்ககம் ஏறபடுை்தாகவும் த்தரிவிக-
கின்்றனர்.     

்தலைாககவல நகர சிதைடசகா எரிதைாருள் 
நிரப்பும் நிவலயத்தில் அவமதியின்வம  

ஹற்றன் இ.ப்பா.சவில் 
்தனிைார  ்பஸகளுக்கு 
டீசல் வழஙகல்  
ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்  

ஹற்றன் இ.சபா.ே பஸ டிப்சபா 
மூைம் ்தனியார் பஸகளுககு டீேல் 
ைழஙக நடைடிகவக எடுககப்பட்டுள-
ளது என ஹற்றன் டிப்சபா முகாவம-
யாளர் டபிளயு.ஜி.சக. கீர்த்திரத்ன த்தரி-
வித்துளளார்.  

ஹற்றனிலிருநது குறுகிய தூர 
சேவையில் ஈடுபடும் பஸகளுககு 
ைாரத்துககு 100 - 150 லீற்றர் டீேவை 
ைழஙகவும் தூர இடஙகளுககு 
சேவையில் ஈடுபடும் ்தனியார் பஸ-
களுககு தினமும் 100 லீற்றர் டீேவை 
ைழஙகவும் நடைடிகவக எடுககப்பட்-
டுளளது என்்றார்.  

அத்துடன் தினமும் 20 – 30 பஸக-
ளுககு டீேல் ைழஙக நடைடிகவக எடுக-
கப்பட்டுளளதுடன், இதில் முன்னு-
ரிவம அளிககப்பட சைண்டிய பஸகள 
த்தாடர்பான சுறறு நிருபம், ஹற்றன் 
- ்தனியார் பஸ சேவை அலுைைகத்திட-
மிருநது சகாரப்பட்டுளளது என்்றார்.    

வறுயமக் பகாட்டில் வாழும   
்பாடசாயை மாணவரகளுக்கு  
கற்றல் உ்பகரணஙகள்  

த்தல்ச்தாடவடககு மூன்று மா்தஙகளுககு 
பின் மணதணணதணய்   

மண்தணண்தணய பிரச்சிவனயால் ச்தாட்டத் 
த்தாழிைாளர்கள தபரிதும் பாதிககப்பட்டுளள்தா-
கவும், இ்தறகு தீர்தைான்வ்ற ைழஙகுமாறு த்தரி-
வித்து, பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் ஜீைன் த்தாண்ட-
மானால், எரிேகதி அவமச்ேர் கஞ்ேனவுககு கடி்தம் 
ஒன்று அனுப்பப்பட்டுளளது.

அககடி்தத்தில் சமலும் த்தரிவிககப்பட்-
டுளள்தாைது,

எமது மவையக மககள, ்தமது அன்்றாட பாை-
வனககு மண்தணண்தணயவயப் பயன்படுத்தி 
ைரும் நிவையில், ்தறசபாது மண்தணண்தணயககு 
ஏறபட்டுளள ்தட்டுப்பாடு காரணமாக தபரிதும் 
பாதிககப்பட்டுளளனர்.

மவையக மககள, ்தமது அன்்றாட  வீட்டுத் 
ச்தவை உளளிட்ட ச்தவைகளுககு மண்தணன்-
தணய மறறும் ேவமயல் எரிைாயு பயன்பாட்வட 
பழககப்படுத்திக தகாண்டுளளனர்.

்தறசபாது இவை இரண்டுககும் ஏறபட்டுளள 
்தட்டுப்பாட்டால், த்தாழிைாளர்கள பாதிககப்பட்-
டுளளதுடன், பிரச்தேஙகளில் எரிதபாருள நிரப்பு 

நிவையஙகளில் அவைப்சபாது கிவடககும் மண்-
தணண்தணயககும் முகைர் நிவையஙகளில் 
கிவடககும் ேவமயல் எரிைாயுககும் நீண்ட ைரிவே-
யில் காத்திருகக சைண்டியுளளது.

இ்தனால் ்தமது அன்்றாட த்தாழிலில் கிவடககும் 
ஒரு நாள அல்ைது அ்தறகு சமைாக ைருமானத்வ்த 
இழககும் நிவைககு ஆளாகியுளளனர்.

எனசை, இவ்த ஒரு சி்றப்புச் சூழ்நிவையாகக 
கருதி, மண்தணண்தணய த்தாடர்நது கிவடப்பவ்த 
உறுதிபடுத்தி, நாட்டின் தைளிநாட்டு ைருைாவய 
சநரடியாகப் தபறுசைாரின் ைாழ்ைா்தாரத்வ்த உறு-
திதேயயும் ைவகயில் ஒதுககீட்வட அதிகரிககுமாறு 
உஙகவளக சகட்டுக தகாளகிச்றன் என அக கடி்தத்-
தில் த்தரிவித்துளளார்.

இச்தசைவள இந்த விடயம் த்தாடர்பில் அை-
்தானம் தேலுத்துை்தாக பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் 
ஜீைன் த்தாண்டமான் எழுதிய கடி்தத்துககு அவமச்-
ேர் கஞ்ேன பதில் அளித்துளளார் என, இைஙவக 
த்தாழிைாளர் காஙகிரஸ த்தரிவித்துளளது.                                                                              

                                                                       ஆ.ரசமஸ 

மணதணணதணய் பிரச்சிவைககு தீர்வை 
சகாரி எரிேகதி அவமச்ேருககு கடி்தம்

மஸதகலியா விசேட நிருபர்

ஹற்றன் இ.சபா.ே டிப்சபா 
மூைம், ோமிமவை நகரில் 
இருநது கண்டிககு நடத்்தப்-
பட்டு ைந்த பஸ சேவை இவட-
நிறுத்்தப்பட்ட்தால், பயணிகள 
அதேௌகரியத்துககு உளளாகி-
யுளளனர்.

இந்த பஸ கடந்த 60 ைரு-
டஙகளாக ோமிமவை நக-
ரிலிருநது அதிகாவை 4.30 
மணிககு பயணத்வ்த ஆரம்பித்து, ோமிமவை, 
மஸதகலியா, சநாட்டன், கினிகத்ச்தவன, நாை-
ைப்பிட்டி, கம்பவள, சபரா்தவன ஊடாக கண்டி 
ைவர  சேவையில் ஈடுபட்ட நிவையில், கடந்த சிை 

ைாரஙகளாக இச்சேவை 
இவடநிறுத்்தப்பட்டுள -
ளது. இ்தனால்   அரே உத்-
திசயாகத்்தர்கள, மாண-
ைர்கள, நாைைப்பிட்டி 
மறறும் கண்டி வைத்திய-
ோவைகளுககு தேல்லும் 
சநாயாளிகளும் அதிக 
பயவனப் தபறறு ைந்தது-
டன், இச்சேவை இவட-
நிறுத்்தப்பட்டுளள்தால் 

தபரிதும் பாதிககப்பட்டுளளனர். எனசை ேம்பந்தப்-
பட்ட அதிகாரிகள,இந்த பஸ சேவைவய மீண்டும் 
ஆரம்பிகக நடைடிகவக எடுகக சைண்டும் என 
பயணிகள சைண்டுசகாள விடுககின்்றனர்.

ோமிமவல -கணடி ைஸ் சேவை இவடநிறுத்்தம்

மாத்்தவள சுழறசி நிருபர்

மாத்்தவள தபாலிஸ பிரிவிறகுட்பட்ட உக-
குைவள பகுதி வீடு ஒன்றில் இடம்தபற்ற 
திருட்டுச் ேம்பைத்துடன் த்தாடர்புவடய-
்தாக கூ்றப்படும்  பிரச்தே ேவப உறுப்பினர் 
உட்பட இருைவர ேநச்தகத்தின் சபரில் 
மாத்்தவள தபாலிஸார் வகது தேயதுளளனர்.

குறித்்த ேம்பைம் சநறறு முன்தினம் இரவு 
உககுைவள குருளதைௌ பகுதி ஒன்றில் 
இடம்தபறறுளளது. ேம்பைத்்தன்று குறித்்த 
வீட்டின் பின்பு்றமாக வீட்டுககுள நுவழந்த 
திருடர்கள அஙகிருந்த சகஸ சிலிண்டர், 
த்தாவைககாட்சிப் தபட்டி, மின்விசிறி 

மறறும் பை தபாருட்கவள திருடிச் தேன்றுள -
ள்தாக தபாலிஸில் தேய்த முவ்றப்பாட்டில் 
த்தரிவிககப்பட்டுளளது.

திருடப்பட்ட தபாருட்கள கவட ஒன்றில் 
ேநச்தகநபர்களால் அடகு வைககப்பட்டுள-
ள்தாக விோரவணயின் சபாது த்தரிய ைருை-
்தாக தபாலிஸார் த்தரிவித்்தனர். திருட்டுச் 
ேம்பைம் த்தாடர்பாக வகது தேயயப்பட்ட 
பிரச்தேேவப உறுப்பினர் உட்பட இருைவர-
யும் நீதிமன்்றத்தில் ஆஜர் தேயை்தறகான 
நடைடிகவககள சமறதகாளளப்பட்டு ைரு -
ை்தாக மாத்்தவள தபாலிஸ நிவைய குற்றப்-
புைனாயவு பிரிவு தபாறுப்பதிகாரி திைக-
ரத்ன த்தரிவித்்தார் .

உககுைவள திருடடுச் ேம்ைைம் த்தாடர்பில் இருைர் வகது

கண்டி- குருநாகல் வீதியில் அைத்தனியா 
மறறும் சஹத்தனிய ஆகிய பிரச்தேஙகளில் 
உளள இரண்டு எரிதபாருள நிரப்பும் நிவையங-
களில் மககள பை நாட்கள காத்திருந்தாலும் 
அந்த பிரச்தேத்தின் அரசியல்ைாதிதயாருைககு 
முன்னுரிவம அளிககப்படுை்தாக மககள த்தரி-
விககின்்றனர்.

எத்்தவன சபர் ைரிவேகளில் காத்திருந்தாலும்  
குறித்்த அரசியல்ைாதியின் பஸ மறறும் காருககு 
எவவி்த கட்டுப்பாடும் இன்றி எரிதபாருள விநி-
சயாகிககப்படுை்தாகவும் மககள த்தரிவிககின்-

்றனர். குறித்்த பிரச்தே அரசியல்ைாதி பை சபாக-
குைரத்து பஸகளுககு தோந்தககாரர் என்றும் 
குறித்்த பஸகள குருநாகல்- கண்டி, தம்தைை- 
கண்டி, சஹத்தனிய ஆகிய இடஙகளில் சபாக-
குைரத்து சேவைகளில் ஈடுபடுை்தாகவும் த்தரி-
வித்துளளனர்.

குறித்்த அரசியல்ைாதியின் ைாகனஙகளுககு 
முன்னுரிவம அளிககுமாறு, ்தமககு உத்்தரவு 
பி்றப்பிககப்பட்டுளள்தாக குறித்்த எரிதபாருள 
நிரப்பு நிவைய பணியாளர்கள த்தரிவிப்ப்தாக-
வும் குறிப்பிடுகின்்றனர்.

எரிதைாருள் நிவலயத்தில் அரசியல்ைாதிககு 
முன்னுரிவம: கணடியில் மககள் விேைம்
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ஒலுவில் பிரதேசத்தில்
புகை விசுறும் நடவடிககை

ஒலுவில் விசேட நிருபர்

ஒலுவில் பிரசேேத்தில் அதிக -
மான டடங்கு நுளம்பு பரவக் கூடிய 
இடங்கள் அடடயாளபபடுத்ேப-
படடடேயடுத்து டடங்கு நுளம்பு 
டபருகுவடே ேடுக்க புடக விசுறும் 
நடவடிக்டக முனடனடுக்கபபடடுள்-
ளோக, அடடாடளசசேடன சுகாோர 
டவத்தியதிகாரி டாக்டர் ஏ.எம். இஸ் -
மாயில் டேரிவித்ோர்.

கல்முடனப பிராந்திய சுகாோர 
சேடவகள் பணிபபாளர் பிரிவில் 
இரு வார காலத்திற்குள் அதிகமான 
டடங்கு சநாயாளர்கள் இனங்காணப -
படடுள்ளடேயடுத்து கல்முடனப 
பிராந்திய சுகாோர சேடவகள் பணிப -
பாளர் டவத்திய கலாநிதி டாக்டர் 
ஐ.எல்.எம். றிபாஸின ஆசலாே -
டனக்கடமய அடடாடளசசேடன, 
பாலமுடன மற்றும் ஒலுவில் பிரசே-
ேங்களில் டடங்கு நுளம்பு பரவடலக் 
கடடுபபடுத்தும் முகமாக ஒருங்கி -
டணந்ே பரிசோேடன நடவடிக்டக -
கள் முனடனடுக்கபபடடு வருவோக-
வும் டேரிவித்ோர்.

பாடோடலகள், அரே, ேனியார் 
நிறுவனங்கள், மேஸ்ோபனங்கள் 
உடபட டடங்கு பரவும் இடங்க-
ளாக அடடயாளபபடுத்ேபபடட 
பிரசேேங்களில் புடக விசுறும் நடவ -
டிக்டக முனடனடுக்கபபடடு வருவ -
ோகவும் அவர் கூறினார்.

கிணறுகளில் டடங்கு நுளம்பின 
குடம்பிகள் உருவாகாமல் ேடுப-
பேற்கு மருந்துகள் இடபபடடு 
வருவோகவும், குடிநீர் கிணறுக-

ளில் டடங்கு நுளம்டப அழிக்கும் 
டபாருடடு மீன குஞ்சிகள் இடும் 
திடடம் நடடமுடைபபடுத்ேபபடடு 
வருவோகவும் டேரிவித்ோர்.

டடங்கு நுளம்பு பரவக் கூடிய 
வடகயில் பராமரிபபினறி இடங் -
கடள டவத்திருபபவர்களுக்டகதி-
ராக நீதிமனறின ஊடாக ேடட நடவ -
டிக்டக எடுபபடுடமனவும் சுகாோர 
டவத்தியதிகாரி டாக்டர் ஏ.எம். இஸ் -
மாயில் சமலும் டேரிவித்ோர்.

சமூக ஜஜாதி எஸ். முதமதையாவின் அனுசரமையுடன் பெமிலி ஜயாகா எகடமியினால் சர்வஜதைச ஜயாகா தின நிகழம்வ முன்னிட்டு ஜேற்று 
முன்தினம் பொருளாதைார பேருக்கடிமய கருததிற் பகாண்டு கண்டியிலுளள கரப்பிணித தைாயைாரகளுக்கு உலருைவுப் பொதிகள ்வழங் -
கும் நிகழவு கண்டி ைாேகர சமெயின் ்வாகன தைரிப்பிட திறநதைப்வளி ஜகட்ஜொர கூடததில் ஜயாகா குருஜீ ஜயக்குைார தைமலமையில் இடம் -
பெற்றது. நிகழவில் ஸ்ரீலங்கா சுதைநதிரக் கட்சியின் உெ தைமல்வர ஜெராசிரியர ஜராஹன லக்ைன் பியதைாச, சமூக ஜஜாதி எஸ்.முதமதையா, 
அ்வரது ொரியார லக்மி முதமதையா முதைலிய பிரமுகரகள இநதை உலருைவுப் பொதிகமள ்வழங்கி ம்வததைனர.

(ெடங்கள : எம்.ஏ,அமீனுல்லா, ைா்வததைகை தினகரன் நிருெர)

தைோதேஸவரகர ேரிசிககும்   
ைதிரைோமம் போேயோத்திகரக குழு

காடரதீவு குறூப நிருபர்  

வரலாற்றுப பிரசித்தி டபற்ை 
பஞ்ே ஈசேரங்களில் ஒனைான பாடல் 
டபற்ை திருசகாணமடல சகாசணஸ்-
வரர் ஆலயத்டே இனறு(24) வியா -
ழக்கிழடம யாழ். கதிர்காமம் பாே-
யாத்திடர குழு ேரிசிக்கினைது.  

கடந்ே 15 நாடகளாக யாழ். மாவட-
டம் முல்டலத்தீவு மாவடடத்டே 
கடந்து திருசகாணமடல மாவட-

டத்டே அடடந்ேள்ளது. சநற்று 
நிலாடவளி லக்ஷ்மி நாராயணன 
ஆலயம் மற்றும் ேல்லி அம்மன ஆல -
யத்தில் ேங்கியிருந்ேது.  

இனறு பாேயாத்திடர குழுவின 
ேடலவரான சி.டெயராோ ேடலடம-
யில் டோண்ணூறு அடியார்கடள 
டகாண்ட குழுவினர் திருசகாண -
மடல சகாசணஸ்வரர் ஆலயத்டே 
டேனைடடந்து அங்கு பூடெயில் 
கலந்து டகாள்வார்கள்.

சனத்்ேோகை ைேக்ைடுப்புககு 
150 வருடஙைள்; திருமகையில் நிைழ்வு 

டராடடடவவ குறூப நிருபர் 

இலங்டகயில் உத்திசயாகபூர்வ 
ேனத்டோடக கணக்டகடுபபு ஆரம்-
பிக்கபபடடு 150 வருடங்கள் பூர்த்தி-
யடடந்துள்ளன.

முேனமுேலில் இலங்டகயில் 
ேனத்டோடக கணக்டகடுபபு 
1871ஆம் ஆண்டு நடாத்ேபபடடது.

150 வருடங்கள் பூர்த்திடய முன-
னிடடு இலங்டக மத்திய வங்கியால் 
அேடன நிடனவுகூரும் முகமாக 20 
ரூபா ஞாபகார்த்ே குற்றி நாணயம் 
டவளியிடபபடடது.

அேன அடிபபடடயில் டவளியி -

டபபடட குற்றி நாணயம் சநற்று 
திருசகாணமடல மாவடட அர -
ோங்க அதிபர் பி.எச.என.ெயவிக்-
கிரமவிற்கு மாவடட புள்ளிவிபர 
வியலாளர் Z.ேரீபடீனினால் வழங்கி 
டவக்கபபடடது.

நிடனவு நாணயக்குற்றி மாவடட 
சமலதிக அரோங்க அதிபர்கள், 
உடபட மாவடட டேயலக பேவி -
நிடல உத்திசயாகத்ேர்களுக்கும் 
வழங்கி டவக்கபபடடன.

அத்துடன பிரசேே டேயலாளர்க -
ளுக்கும் வழங்கபபட நடவடிக்டக 
எடுக்கபபடடுள்ளோக மாவடட 
புள்ளி விபரவியலாளர் டேரிவித்ோர்.

இலங்மகக்கான இநதிய உதைவித திட்டததின் கீழ ்வழங்கப்ெட்ட உைவுப் பொதிகளின் ஒரு 
ெகுதி அட்டாமளசஜசமன பிரஜதைச ைக்களுக்கு ்வழங்கி ம்வக்கும் நிகழவு பிரஜதைச பசயலா-
ளர எம்.ஏ.சி. அஹைட் சாபீர தைமலமையில் இடம்பெற்றது. இதில் சமுரததி தைமலமைப்பீட 
முகாமையாளர ஏ.எம். ஹமீட் உட்ெட சமுரததி அபிவிருததி உததிஜயாகததைரகளான ஏ.பி. 
ஜலீல், ஏ.எஸ். உமனஸ், பொருளாதைார அபிவிருததி உததிஜயாகததைர ஜக.எல்.எம்.்வதூத 
ஆகிஜயார கலநது பகாண்டிருநதைனர.            (ெடம்: திராய ஜகணி நிருெர)     

கண்டி இநதிய உதைவி ஸ்தைானிகராலயததின்  ஏற்ொட்டில் சர்வஜதைச ஜயாகா தின நிகழவு கண்டி ஜொகம்ெர மைதைானததில் இடம்பெற்றது. ைனிதை சமுதைாயததின் ேல்லிைக்கதமதையும் 
அமைதிமயயும் கருததிற் பகாண்டு ேடததைப்ெட்ட இநநிகழவில் கண்டி இநதிய உயர ஸ்தைானிகர படாக்டர ஆதிரா  பிரதைை அதிதியாக கலநது பகாண்டனர. இநநிகழவில் அரசியல் பிரமு -
கரகள, கண்டி ைா்வட்ட பசயலாளர, கண்டி ைா்வட்ட பிரதிப் பொலிஸ் ைாஅதிெர உளளிட்ட ெலர கலநது பகாண்டனர.        (ெடங்கள: ைா்வததைகை தினகரன் நிருெர)

சுற்றாடல் அமைசசர ேஸீர அஹைடின் நிதிபயாதுக்கீட்டில் ்வாழ்வாதைார உதைவிகள ்வழங்-
கும் நிகழவு ஜேற்று முன்தினம் ஓட்டைா்வடி பிரஜதைச பசயலகததில் ஜகாறமளப்ெற்று 
ஜைற்கு, ஓட்டைா்வடி பிரஜதைச பசயலக உதைவிததிட்டமிடல் ெணிப்ொளர எஸ்.ஏ.றியாஸ் 
தைமலமையில் இடம்பெற்ற ஜொது.              (ெடம்: ஆமரயம்ெதி தினகரன் நிருெர)   

கல்முமன சாஹிரா ஜதைசிய ொடசாமலயின் 2021ஆம் ஆண்டு சாதைாரை தைர ைாை்வரகளின் ஓ.எல். தின விழாவும் 'சாகரம்' நூல் 
ப்வளியீடும் கல்முமன ஸாஹிரா ஜதைசிய ொடசாமலயின் எம்.எஸ். காரியப்ெர ைண்டெததில் ப்வகு சிறப்ொக இடம்பெற்ற ஜொது...

ைட்டக்களப்பு சிததைாண்டி சநதைைைடு வீதி ைற்றும் ைாரி அம்ைன் ஜகாவில் வீதிகள என்ென ெததுக் ஜகாடிக்கு ஜைற்ெட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ 
புனரமைப்புச பசயயப்ெட்டு ொராளுைன்ற உறுப்பினர சி்வஜேசதுமர சநதிரகாநதைனினால் பொது ைக்களிடம் மகயளிக்கப்ெட்டது. அதஜதைாடு 
17 இலட்சம் ரூொ பெறுைதியான வி்வசாய உெகரைங்களும் ்வழங்கி ம்வக்கப்ெட்டன.      (ெடங்கள: புதிய காததைான்குடி தினகரன் நிருெர)     

அம்ொமற ைா்வட்டததின் 
கல்முமனயில் ஜேற்று 
முன்தினம் (21) தைனியார 
ஜொக்கு்வரதது ெஸ் 
்வண்டிகளுக்கு இலங்மக 
ஜொக்கு்வரதது சமெயின் 
கிழக்கு ைாகாை காரியால-
யததின் மூலம் எரிபொருள 
நிரப்பு நிமலயததில் (டீசல்) 
்வழங்கி ம்வக்கப்ெட்டது.
(ெடம்: சாயநதைைருது விஜசட 

நிருெர) 

உயைர முஸலிம்ைள் பைவநேமோை 
்ேோழில்ைளில் ஈடுபடுத்ேப்படுகிறோரைள்
கடடடப டபாருள் உற்பத்தியில் 

ஈடுபடடுள்ள சீன நிறுவனங்கள் 
ேமது சினஜியாங் மாகாண சவடலத்-
ேளங்களில் உயகர் முஸ்லிம்கடள 
பலவந்ேமாக டோழில்களில் ஈடுப -
டுத்துவோக அடமரிக்காவில் டவளி-
யிடபபடடிருக்கும் அறிக்டகயில் 
குறிபபிடபபடடுள்ளது.

சினஜியாங்கில் அடமந்துள்ள 
ஏழு டபரிய டபாலிதிடன டமயபப-
டுத்தி மற்றும் பிவிசி குழாய டோழிற்-
ோடலகளில் உயகர் முஸ்லிம்கள் 
பலவந்ேமாக பணியாற்றும்படி 
நிர்பபந்திக்கபபடுவசோடு அடே 
மறுபபேற்கான சுேந்திரம் அவர்க -
ளுக்கு இல்டல எனவும் டெபீள்ட 
ஹலாம் பல்கடலக்கழக ேர்வசேே 

நீதிக்கான டஹலனா டகனனடி 
நிடலயம் டவளியிடடுள்ள அறிக் -
டகயில் ேகவல்கள் டவளியிடபபட -
டுள்ளன.

சினஜியாங் மாகாணத்தில் சிறு-
பானடம ேமூகங்கடள பலவந்ேபப-
டுத்துவேன மூலம் உற்பத்தி டேயயப-
படும் உற்பத்திப டபாருடகளுக்கு 
அடமரிக்காவில் ேடட விதிக்கும் 
ேடடம் நிடைசவற்ைபபடுவேற்கு 
முனனசரசய இந்ே அறிக்டக டவளி-
யிடபபடடது.

சீன டவளிவிவகார அடமசசின 
வழடமயான ஊடக ேந்திபபில் இது 
டோடர்பாக கருத்து டவளியிடட 
சீன சபசோளர் சில டவளியக ேக்தி-
களின டகங்கரியத்ோல் திடட்மிடட 

ரீதியாக உருவாக்கபபடட டபாய பிர-
ோரசம இது என இவவறிக்டகடய 
வர்ணித்ேசோடு, உயகர்களுக்கு 
சவடல வாயபபுகடள உருவாக்கி 

அவர்களின வாழ்க்டகத் ேரத்டே 
உயர்த்துவேற்கு சீன கம்யூனிஸ்ட 
கடசி முடனபபுடன டேயல்படடு 
வருவோகவும் குறிபபிடடார்.

அமெரிக்க குற்றச்சாட்டுககு சீனசா ெறுப்பு

ப்வளிோடுகளில் ்வசிக்கும் சீன எதிரப்ொளரகமள

ட வ ளி ந ா டு க ளி ல் 
வசிக்கும் சீன எதிர்ப-
பாளர்கடள அடக்கி 
ஒடுக்கி டமௌனிக -
ளாக டவத்திருபப-
ேற்காக சீன அரசு 
எடுக்கும் முயற்சி-
கடள எதிர்டகாள்-
ளும் வடகயில் 
அடமரிக்கா சபாதிய 
ந ட வ டி க் ட க க ட ள 
எடுபபதில்டல எனறு 
உயர் அடமரிக்க அரசு 
அதிகாரி டேரிவித்துள்-
ளார்.

டவாஷிங்டனில் நடடடபற்ை காங் -
கிரஸ் நிடைசவற்று ஆடணக்குழு, 
சீன விவகாரங்கடள பரிசீலடனக்கு 
எடுத்துக் டகாண்டசபாது அங்கு ோட -
சியமளித்ே பிரடெகள் பாதுகாபபு, 

ெனநாயகம் மற்றும் 
மனிே உரிடமகள் 
விவகாரங்களுக்கான 
இராொங்க அடமச-
சின துடணச டேயலா -
ளரான உஸ்ரா சேயா 
இவவாறு கூறினார்.

ட வ ளி ந ா டு க ளி ல் 
வாழும் சீன எதிர்ப-
பாளர்களின வாடய 
மூடச டேயயும் நட-
வடிக்டககளில் சீனா 
ஈடுபடடுள்ளது எனை 
அவரது கூற்டை சீன 
அரசு மறுத்துள்ள-

சோடு அது அடமரிக்காவின சீன 
பயமுறுத்ேடல உருவாக்கி அடே 
டபரிதுபடுத்தும் முயற்சி என சீன 
டவளிவிவகார அடமசசின சபசோ-
ளர் டேரிவித்துள்ளார்.

போதுைோகை வழி இல்கை 
என்கிறோர அ்மரிகை அதிைோரி
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

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

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 khHr; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; khHr; 31Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1 GA00254325 uj;djp];] gP];  
gTz;Nl\d; 

= thgpfuhka> ,y. 1> 

gYflty> fy;fKt

07/03/2022

2 GA00254653 ngl;bfNyh 

b];l;hpf;l; Nrk;gh; 

xg; ikf;Nuh> 

];Nkhy; md;l; 

kPbak; 

vd;lnug;nuf;dh;]; 

,y. 52> ey;iyah tPjp> 

kl;lf;fsg;G

11/03/2022

3 GA00254898 iurpq; ];Nfhyh;]; 

gTz;Nl\d; 

,y. 300/8> Ngh;l; ghh;f;> 
jytj;Jnfhl tPjp> 

khjpnty> gpl;lNfhl;Nl.

16/03/2022

4 GA00254899 nrd; N[hrg; gPg;gs; 

Nghuk; 

thu;l;  ,y.  08> 

ke;Jtpy;> GJf;FbapUg;G> 

Ky;iyj;jPT> ,yq;if.

17/03/2022

5 GA00254902 gpujPgh kPbah  
nel;Nth;f; 

,y.  185/C> ehue;njdpa 
fpof;F> fk;GUgpl;ba> 

khj;jiw

17/03/2022

6 GA00254947 jd Nrth  
gTz;Nl\d; 

,y.  20> ngl;up]; tPjp> 

nfhOk;G 3

18/03/2022

7 GA00254988 kfPd;  bu];l;  
gTz;Nl\d; 

,y. 3> 5/5> gfjNy tPjp> 
nfhOk;G 3

18/03/2022

8 GA00255000 vth; fpNu];  
gTz;Nl\d; 

,y.  50> fl;Lthg;gpl;ba 

tPjp> ePu;nfhOk;G 11500

19/03/2022

9 GA00255007 Nlf; Nlh;d;  
gTz;Nl\d; 

,y. 89/B> jy;tj;j> 
nghy;Nyfy> Nfhzty

20/03/2022

10 GA00255129 Rtrpj Vrpah  
gTz;Nl\d; 

24> uapy;Nt mntd;A+> 

nfhOk;G 5

22/03/2022

11 GA00255249 M R ];Fahh;  
gTz;Nl\d; 

,y. 09> ke;jpup tPjp> 

nfhOk;G 05

23/03/2022

12 GA00255375 ,d;];bba+l; Nghh; 

nlNkhfpubf; 

hpNghh;k;]; md;l; 

,yf;l;hpfy; ];lB]; 

,y.  411/106> uPfy; 
NuQ;r;> glN`d tPjp> 

khfk;kd> N`hkhfk

24/03/2022

13 GA00255461 nrd;lh; Nghh; 

nfhk;a+l;b  
nltnyhg;kd;l; 

md;l; gP]; 

1175> ghiyA+w;W> 

jpUNfhzkiy

26/03/2022

14 GA00255573 N`hg; (mkhy;)  
vbANf\d; bu];l; 

4/2 fTjhd gpNuhl;Nt> 
nj`ptis

29/03/2022

15 GA00255575 k`h Nghjp Gb];l;  
gTz;Nl\d; 

clkYt nlk;gs;;> gioa 

efuk;> mDuhjGuk;

29/03/2022

16 GA00255616 a+j; vf;\d;  
nel;Nth;f; 

,y. 40/18> G+q;fh tPjp> 
nfhOk;G 05

29/03/2022

17 GL00254141 mgp  gTz;Nl\d;  
(nfuz;B) ypkpnll;

588> rhe;jp tpy;yh> 10tJ 

iky; fy;> khyNg

03/03/2022

18 GL00254209 Ngh;j; ,d;lh;ne\

dy; (nfuz;B) 
ypkpnll;

,y.  131/B> 
jpg;gl;Lnfhl> fNzKy;y

03/03/2022

19 GL00254907 mUj  gTz;Nl\d;  
(nfuz;B) ypkpnll;

165/6> G+q;fh tPjp> 
nfhOk;G 05

17/03/2022

20 GL00254908 Xy; Iyd;l; A/C 
nlf;dP\pad;]; 

mNrh]pNa\d;  
(nfuz;B) ypkpnll; 

180 nte;Njrptj;j> 

fy`pbaht> kjk;Ng

17/03/2022

21 GL00255290 Nehh;jP];l; 

hp`gpypNl\d; 

bnua;dpq; md;l; 

hpNrh;r; mNrh]p

Na\d;   (nfuz;B) 
ypkpnll;

,y. 60> fjpupuhku; tPjp> 

kl;bf;fsp> kl;lf;fsg;G

24/03/2022

22 GL00255293 kpnuy;yp mTl;hpNrh;r; 

gd;l; Nghh; rpy;ud; 

(nfuz;B) ypkpnll;

414/3> nfhl;lht tPjp> 
mJUfpupa

24/03/2022

23 GL00255523 M2 ,dpbNabt;  
(nfuz;B) ypkpnll;

,y.  410/4> rp.tp.v];. 

nfhNuuh khtj;ij> 

N`hfe;ju

28/03/2022

24 GL00255730 ntd;rh; Nrh;t;  
(nfuz;B) ypkpnll;

448/43A> tp`hu 

khtj;ij> 2tJ Nyd;> 

fLnty

31/03/2022

25 PB00254790 J P W R L K kd;dh;  
ypkpnll;

18/49A> 2tJ khb> 
vtu;fpuPd; tPjp> nfhOk;G 5

15/03/2022

26 PB00254926 J P W R L K Gj;jsk; 
ypkpnll;

,y. 18/49A> 2tJ khb> 
vtu;fpuPd; ghu;f; tPjp> 

nfhOk;G 5

18/03/2022

27 PB00254927 J P W R L K 
`k;ghe;Njhl;il 

ypkpnll; 

,y. 18/49A> 2tJ khb> 
vtu;fpuPd; ghu;f; tPjp> 

nfhOk;G 5

18/03/2022

28 PB00254932 J P W R L K ngl;b  
ypkpnll;

,y. 18/49A> 2tJ khb> 
vtu;fpuPd; ghu;f; tPjp> 

nfhOk;G 05

18/03/2022

29 PV00253992 jphPNyhf;  (gpiutl;)

ypkpnll; 

,y.  81> g`yfkh> 

gJis

01/03/2022

30 PV00253993 Mr;rp krhyh  g+l;]; 

(gPtPb) vy;Bb 

237/1> kPuhdpah njU> 
nfhOk;G-12

01/03/2022

31 PV00253994 ,d;lh;ne\dy; 

nlf;];ily; ypq;f;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  19/1> gioa tpkhd 

epiya tPjp> ,uj;kyhid

01/03/2022

32 PV00253995 nll;dh  vf;];Nghh;l; 

rpNyhd; (gPtPb) 

vy;Bb 

,y.  11> [a khtj;j> 

fy;Ndt

01/03/2022

33 PV00253996 nehngd;];  (gPtPb) 
vy;Bb 

,y.  426/2> mf;gu; lTd;> 

vz;luKy;y> tj;jis

01/03/2022

34 PV00253997 R S Gugh;l;b 
nlntnyhgpq;  md;l; 

Nry;];  (gpiutl;) 

ypkpnll; 

,y. 45> Nfhy;ld; 

Nfhu;l;> jy;ghtpy fpof;F> 

nffdJu> khj;jiw

01/03/2022

35 PV00253998 rpd;  P V C yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll; 

155 K> fe;Jnghl 
Njhl;lk;> fe;Jnghl> 

njy;nfhl

01/03/2022

36 PV00253999 Ibah  99 (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 311> ~~Rdpky; > 

Muhr;rpfe;j> `Gfy> 

tf;nty;y> fhyp

01/03/2022

37 PV00254000 Gy;ypad; md;l; 

nfgply;  
,d;nt];l;nkd;l; 

(gpiutl;) ypkpnll; 

,y. 639/40> nfgply; 
fpq;lk;;> gd;dpg;gpl;ba tPjp> 

jytj;Jnfhl

01/03/2022

38 PV00254001 f[Kj;J  mf;hp  
gp]pd]; (gpiutl;) 

ypkpnll; 

2/1> ty`Ky;y> Cth 

guzfk

02/03/2022

39 PV00254002 ngNuuh  Gugh;l;b 
gpujh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 23/5> Mthr tPjp> 

nf];Ngt> gpypae;jiy.

02/03/2022

40 PV00254003 gpaNrd rpdkd;  
Nrh;tp]; (gPtPb) 

vy;Bb 

,y. 359/A> nlk;gs; tPjp> 
nguj;JLt> NfhdgPDty> 

fhyp.

02/03/2022

41 PV00254004 C S N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 77> FUehfy; tPjp> 

rpyhgk;

02/03/2022

42 PV00254005 lrPk;  bNulh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 4/9/1> ];By; tPjp>  

jq;Nfju> fhyp

02/03/2022

43 PV00254006 A md;l; L 
fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y 63/2> ,k;Gy;gpl;ba> 
ehtyg;gpl;ba

02/03/2022

44 PV00254007 A md;l; S 
,d;nt];l;nkd;l; 

yq;fh (gPtPb) vy;Bb 

,y. 19> 1tJ jsk;> 

rpl;b tpA+ n\hg;gpq; 

nfhk;g;sf;];> jy;Nghl; 

lTd;> fhyp

02/03/2022

45 PV00254008 Dmd;l;D vd;[pdpahpq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  660/1> vy;N`d 

tPjp> uh[fpupa

02/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

46 PV00254009 S H bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb 

,y.  538/15 u[pd 
khtj;ij> rpiwr;rhiy 

tPjp> jYNghj> 

ePu;nfhOk;G

02/03/2022

47 PV00254010 gP  (gPtPb) vy;Bb ,y.  162/25/4> rkdy 
khtj;ij> jyhN`d> 

khyNg

02/03/2022

48 PV00254011 %d;ghNth  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 441/1 D> i` 

nyty; tPjp> njy;fe;j> 

re;jp> ENfnfhl

02/03/2022

49 PV00254012 nrg; 6 TO 12 (gPtPb) 
vy;Bb

44/A/4> gs;sp tPjp> 
fq;nfhl> gpypkj;jyht> 

fz;b

02/03/2022

50 PV00254013 FNshgy; 

];ngahh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  408> fz;b tPjp> 

ngypfk;kd> khtdy;iy

02/03/2022

51 PV00254014 rpl;b Fapf;  (gPtPb) 
vy;Bb

992/A> ghiyA+w;W> 

jpUNfhzkiy

02/03/2022

52 PV00254015 M P Nth;s;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  40> C P b rpy;th 
tPjp> uj;kyhid

02/03/2022

53 PV00254016 rpa];f 

,d;];l;bba+l; xg; 

i`ah;  vbANf\d; 

(gpiutl;) ypkpnll; 

66/1> = Nkjhde;j tPjp> 

ghze;Jiw

02/03/2022

54 PV00254017 efh%hp  bNubq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  B9/GF/2> kTz;l; 

fpsp/Nghu;l; NuQ;r;> jpafk 

tPjp> N`hkhfk

02/03/2022

55 PV00254018 NrhNlh  xd;iyd; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 129/11> khjk;gpba 
tPjp> nfhOk;G 15

02/03/2022

56 PV00254019 Adprp  yq;fh (gPtPb) 
vy;Bb

B 300/B njhuDt> 

Utd;nty;y

02/03/2022

57 PV00254020 rPgp]; nrhg;l;ntahh;  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

92/43/2> 1tJ Nyd;> 
mYj;fktj;ij> af;fy

02/03/2022

58 PV00254021 gphp];ild;  yq;fh 
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 1224/6> [df uztpU 

khtj;ij> N`hfe;ju 

tPjp> gd;dpg;gpl;ba

02/03/2022

59 PV00254022 ma;lh (gPtPb) vy;Bb 135A 5/1> uh[FU 
= RNghjp tPjp> 

nts;stj;ij> nfhOk;G 

06

02/03/2022

60 PV00254023 tPhpNah  (gPtPb) 
vy;Bb

73/7 Nfhtpy; tPjp> 
nfhOk;G 06

02/03/2022

61 PV00254024 l;nuhgpfy; Mh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

~~rkufpup > up[p]; 

,y;NyngUk tPjp> 

cYtpbNf> fhyp

02/03/2022

62 PV00254025 I M D nfk;g];  
(gPtPb) vy;Bb

,y> 87>2/1> khnfhy tPjp> 
fpupgj;nfhl

02/03/2022

63 PV00254026 ];ifrpl;b  
(gpiutl;) ypkpnll;

205/4> ntd;dtj;j> 
nty;yk;gpl;ba

02/03/2022

64 PV00254027 nthy;l; mg;gnuy;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 30> rjhnjd;d 

khtj;ij> jyq;fk> 

gj;juKy;y

02/03/2022

65 PV00254028 ,d;];l;bba+l; xg; 

nrjP]; gpa+l;b md;l; 

n`ahh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 184> n[ae;jp tPjp> 

gpypae;jiy

02/03/2022

66 PV00254029 uh[Gj;u tpyh];  
(gPtPb) vy;Bb 

,y. 371> i`nyty; 

tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

02/03/2022

67 PV00254030 uh[Gj;u hpay; 

v];Nll;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 371> i`nyty; 

tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

02/03/2022

68 PV00254031 S G S Gulf;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 65 A> fy;nfhl 
tj;j> nghuYfl> gj;Njfk

02/03/2022

69 PV00254032 xd;tpyh 

N`hl;ly;]; fz;b  
(gPtPb) vy;Bb

551/6> kpNydpak; 
tpyh> nfhOk;G tPjp> 

gpypkj;jyht

02/03/2022

70 PV00254033 fltj;j yq;fh 

Nfhkhhpfh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  266/6/A/2> R+upagYt 

fltj;j

02/03/2022

71 PV00254034 nrd;l;uy; vf;];Ngh  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb 

170> fk;nghynty> 

fk;gis> fz;b

02/03/2022

72 PV00254035 xl;Nlh n`td;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 101> 60 Vf;fh; tPjp> 

Nfhgptj;j> gy;Nyngj;j

02/03/2022

73 PV00254036 gP vnrd;nry;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 4> tnghy> 

njhuznfhl> cLfk;gy

02/03/2022

74 PV00254037 lTd;lTd;  buty; 
(gPtPb) vy;Bb

8/10> vr;.b.gp. 
ngu;dhz;Nlh khtj;ij> 

fz;b

02/03/2022

75 PV00254038 T K V nfgply;  (gPtPb) 
vy;Bb

88/A/2 jpfd tPjp> 
Fz;lrhiy tPjp>  fz;b

02/03/2022

76 PV00254039 fpq;]; nfhNy[; xg; 

gp]pd]; md;l; 

n`h];gpyl;b 

nkNd[;kd;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  7> 2tJ jsk;> 

19tJ Nyd;> nfhOk;G 

- 03

02/03/2022

77 PV00254040 vy;Nahd;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 141/31E> khgdtj;Ju> 
Rw;Wtl;l tPjp> G+uztj;j> 

fz;b

02/03/2022

78 PV00254041 mk;gh;  rpNyhd; 
(gPtPb) vy;Bb

200/4/4> rk;gj; cad> 

cLtd> N`hkhfk

02/03/2022

79 PV00254042 Nlhf;Nah fhh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  114> jy;f];gpl;ba> 

mk;ghNfhl;Nl> FUehfy;.

02/03/2022

80 PV00254043 mk;gFk;Gu fpuigl;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 403/7> jytj;Jnfhl 
tPjp> N`hfe;ju njw;F> 

N`hfe;ju

02/03/2022

81 PV00254044 R N fpubw; md;l; 
,d;nt];l;nkd;l; 

(gpiutl;) ypkpnll; 

,y.  13/1/1> ty;nghy 
re;jp> nfhfnuy;y

02/03/2022

82 PV00254045 NrhNfhgP  (gPtPb) 
vy;Bb 

89/10 kPuhdpah tPjp> 
nfhOk;G 12

02/03/2022

83 PV00254046 gphpl;b\; vbA ghj; 

fd;]hy;ld;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  385/15> ,RU ,lk;> 
fpupy;yty> fltj;ij

02/03/2022

84 PV00254047 ilakd;l; Gl;ntahh;  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

,y.  20/1/A/2> uf;rgdh> 
ky;thdh

02/03/2022

85 PV00254048 ,d;];lh  nkhigy; 

];Nlhh; (gPtPb) 

vy;Bb

41/25 A, D M nfhok;gNf 

khtj;ij> 3tJ Nyd;> 

fpUyg;gd> nfhOk;G 05

02/03/2022

86 PV00254049 [];kpd; iu];  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

452B/8> ju;kGuk; fpof;F> 
fpspnehr;rp

02/03/2022

87 PV00254050 gpud;rpF ng\d;> 

gpa+l;b md;l; 

nty;nd];   (gPtPb) 
vy;Bb

290/3> Nyf; tPjp> 
nghuy];fKt

02/03/2022

88 PV00254051 `pq;Fuf  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

175/1> 2tJ iky; Ngh];l;> 

`pq;Fuhf;nfhl

02/03/2022

89 PV00254052 nfhd;Fah; 

n`hy;Nl];  (gPtPb) 
vy;Bb

31/A ju;kuhk tPjp> 
nj`ptis

02/03/2022

90 PV00254053 bu]; khh;f; 

mg;gnuy;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 143> 

kfhtyp Njhl;lk;> 

nj`paj;jfz;ba

02/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

91 PV00254054 SSK ghh;kh  (gPtPb) 
vy;Bb

551/6> FUY cad> 

xgtj;j tPjp> 

n`a;ad;JLt

02/03/2022

92 PV00254055 nfhNy[; xg; 

Gung\dy; ];bB]; 

nfk;g]; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 191/A/23> ,`hy 

ahNfhlh> fk;g`h

02/03/2022

93 PV00254056 fpd;il mf;thbf;];  
(gpiutl;) ypkpnll; 

,y. 56/2A> ];uP 

Nkjhde;j khtj;ij> 

kFYJt> gpypae;jy

02/03/2022

94 PV00254057 gpq;Nfh By;]; 

(gPtPb) vy;Bb 

,y.  20/41 A> tPuNfhd; 
Njhl;lk;> fz;b

02/03/2022

95 PV00254058 L S K N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

170/8> kp`pu khtj;ij> 

ngypnfju> gpypae;jiy.

02/03/2022

96 PV00254059 epyj;uh N`hl;ly;  
nkNd[;kd;l;  (gPtPb) 
vy;Bb 

377/1> g`y ,k;Gy;nfhl> 

,k;Gy;nfhl

02/03/2022

97 PV00254060 ];lb bnuf;l;  
(gPtPb) vy;Bb

05/13> FzNrfu 

mntd;A+> n`e;jy> 

tj;jis.

02/03/2022

98 PV00254061 D md;l; S Nkd;gth;  
V[d;rp (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 67/01> gioa tPjp> 

gd;dpg;gpl;ba

02/03/2022

99 PV00254062 mNahj;ah fpspahpq; 

md;l; Nghh;tbq; 

(gPtPb) vy;Bb 

,y. 148/B> `y;f`h 

tj;j> nfhOk;G 08

02/03/2022

100 PV00254063 My;  fk;gpa+l;lh; 
nlf;Ndhnyh[p];  
(gpiutl;) ypkpnll;

44/1> tlNuf> kPnfhl 02/03/2022

101 PV00254064 nyd;Nth gphpd;bq;  
md;l; 
,d;nt];l;nkd;l; 

(gPtPb) vy;Bb 

,y. 210> njsyfy tPjp> 

Nguhjid> ghdpnjdpa

02/03/2022

102 PV00254065 j gpa+r;rh;  bu];l; 

ikf;Nuh fpubw;  
md;l; 
,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 150> guf];ntt> 

nj`paj;jfz;ba.

02/03/2022

103 PV00254066 F. M. `{ird;  md;l; 
fk;gdp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 85> rpNfuh tPjp> 

khjpnty> Nfhl;Nl

02/03/2022

104 PV00254067 I Nrhd; xg;bfy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  C04> tpy;ypak; 
gpy;bq;> ikj;jpghy 

Nrdehaf;f tPjp> 

mEuhjGuk;

02/03/2022

105 PV00254068 N C C fpl;]; khh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  21> tj;Njfk tPjp> 

klty g[hu;

02/03/2022

106 PV00254069 nef;];l; 

nlf;Ndhnyh[p   
yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

epiy 06> fpof;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;> 

nfhOk;G 1> ,yq;if

02/03/2022

107 PV00254070 Neh`h fpuhg;l;  
yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  1/15> u[ khtj;ij> 

ky;tj;j tPjp> Vf;fy

02/03/2022

108 PV00254071 24 nrtd;  CMB 
(gPtPb) vy;Bb

38/2> /ngl;upfh tPjp> 
nfhOk;G 6

02/03/2022

109 PV00254072 H R S nfgply;  
bu];l;  
,d;nt];l;nkd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 97/2/1> G&f;tj;j> 
N`thfk> fLnty

02/03/2022

110 PV00254073 K nfahh;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 59> fSfKt tPjp> 

thupanghy

02/03/2022

111 PV00254074 ];l;uf;bnlf;l;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

142/A/3> Ntnty;nfhy;y> 
N`hknghy> ehye;j

02/03/2022

112 PV00254075 yPbd; - Nth;s;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 104/8> mFnu];] 

tPjp> `pl;lhjpa kj;jp> 

khj;jiw

02/03/2022

113 PV00254076 nlf;`T]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

103/17C> kFUtpy tPjp> 
Nfhzty> fsdp.

02/03/2022

114 PV00254077 J F I bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb 

,y. 94> rpy;tu; ];kpj; 

Nyd;> nfhOk;G - 12

02/03/2022

115 PV00254078 Eth[p  N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

191/27 A> rkfp khtj;ij> 

kyNjhytj;j> fltj;ij

02/03/2022

116 PV00254079 A K P N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

443/2> tf;nty;y tPjp> 
fhyp.

02/03/2022

117 PV00254080 td;dp vg;guy;];  
(gPtPb) vy;Bb

18A> = k`h tp`hu 

khtj;ij> ghze;Jiw

02/03/2022

118 PV00254081 fpwPd;Nt 

nltnyhgh;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 168/5> lgps;A+.V. 
rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 06

02/03/2022

119 PV00254082 bnurpgh ,d;lh;bNul;  
(gPtPb) vy;Bb

5/2> tj;NjKy;y> 

ge;Juhnfhl

02/03/2022

120 PV00254083 N`hg;];Nfhr;  
(gPtPb) vy;Bb

392K> gpd;jypa tPjp> 
g`y gpad;tpy> fltj;j

02/03/2022

121 PV00254084 ]pnkl; 

nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

323A khnfhy tlf;F> 
khnfhy

02/03/2022

122 PV00254085 yq;fh vg;guy;]; 

fhh;kd;l; (gPtPb) 

vy;Bb

166A> g`ytj;j> 

fe;Jyht> ,g;ghfKt

02/03/2022

123 PV00254086 kpy;Nydpak; 

GuNkhlh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 56> 1/1 A> nrd;. 
N[k;]; tPjp> nfhOk;G 15

02/03/2022

124 PV00254087 rtpru  vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

6/A-56> [atldfk> 
gj;juKy;y

02/03/2022

125 PV00254088 irl; fpwpNa\d;];  
md;l; fd;l;uf;bq;  
(gPtPb) vy;Bb 

,y. 18> mKDnfhl> 

,k;Gy;nfhl

02/03/2022

126 PV00254089 J.S. ngNuuh  md;l; 

rd;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  550/3> mJUfpupa 

tPjp> nfhl;lht> 

gd;dpg;gpl;ba

02/03/2022

127 PV00254090 nrq;flfy Rt 

mud  (gPtPb) vy;Bb
142> =kj; Flh uj;tj;j 

khtj;ij> njhlk;ty> 

fz;b

02/03/2022

128 PV00254091 jPfhA];  
ghh;krpa+l;bfy;];  
md;l; FNuhrhp  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 21/3> af`Yt> 

fpuptj;JLt> N`hkhfk

02/03/2022

129 PV00254092 fPf;];  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y.  18/6> gs;sp Nyd;> 
ehty

02/03/2022

130 PV00254093 kPbah Nlh;igd;  
(gPtPb) vy;Bb

25/3/1> mk;guYt tlf;F> 

ntypNtupa.

02/03/2022

131 PV00254094 nful; n[k;];  
md;l; [_tyh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 105/1/3> fl;Lthty> 
nghuy];fKt

02/03/2022

132 PV00254095 ud;rpj; nk]pdhp 

(gPtPb) vy;Bb 

buf; 31/R> mj;jdflty> 

nghyd;dWt

02/03/2022

133 PV00254096 Nyd;l;khh;f; hpaypl;b  
FW}g; (gPtPb) vy;Bb

,y.  237/B3> 
ntypfly;y> NuKd> 

n`huz

02/03/2022

134 PV00254097 nfhd;nrg;l;Lyrp  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 463> kPf`tj;j tPjp> 

Ntun`u> nghuy];fKt

02/03/2022

135 PV00254098 gpa+r;rhpl;];  
vd;[pdpahpq;  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  465> ntyp tPjp> 

jytj;Jnfhl

02/03/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

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

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 khHr; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; khHr; 31Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

136 PV00254099 FABRICS.LK (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 236> gpujhd tPjp> 

nfhOk;G 11

02/03/2022

137 PV00254100 n`hyp];bf;  
rpNyhd; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 278> fl;Lf];Njhl;l 

tPjp> fz;b

02/03/2022

138 PV00254101 epNthf;  (gpiutl;) 

ypkpnll; 

,y. 572 B> [ae;jp tPjp> 
mj;JUfpupa

02/03/2022

139 PV00254102 Rnrd;  N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 143> k`u 

ENfnfhl> uhfk

02/03/2022

140 PV00254103 jk;gyhbntt  
mf;Nuh  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 199/A7> gz;lhufk 

tPjp> nf];Ngt> 

gpypae;jiy

02/03/2022

141 PV00254104 P.M.J.N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

Ntty;ty> F/Nghgpl;ba 02/03/2022

142 PV00254105 nk[pfy; 

ntNf\d;];  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

250> rd; tpyh nfdy;; 

tPjp> c];ntl;lnfa;aht> 

,yq;if

02/03/2022

143 PV00254106 nfhkh;\y; v]l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  13/2> fq;fhuhk 
tPjp> ntuN`u> 

nghuy];fKt

02/03/2022

144 PV00254107 lg;Nuh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 116> ePyk;k`hu tPjp> 

nfhbfKt> k`ufk

02/03/2022

145 PV00254108 k`hehk  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

49> gpujhd tPjp> 

nfhyd;d.

02/03/2022

146 PV00254109 rl`d; kPbah md;l; 

gg;sp\h;];  (gPtPb) 
vy;Bb

[anrtd> gz;lhutis 

tPjp> ml;lk;gpl;ba

02/03/2022

147 PV00254110 %d;]; FNshnrl;  
(gPtPb) vy;Bb 

,y. 165> 5tJ Nyd;> 

my];tj;j> jpj;jnty;y> 

FUehfy;

02/03/2022

148 PV00254111 gPnfhd; ,d;];bba+; 

xg; i`ah; ];lB]; 

(gPtPb) vy;Bb 

,y. 69B> ty;gplKy;y> 

Njtynghy

02/03/2022

149 PV00254112 nuh`hd; etuj;d  
md;l; rd;];  (gPtPb) 
vy;Bb

522/6D> gpupj;jpfh 
khtj;ij> gpl;bgd 

tlf;F> N`hkhfk

02/03/2022

150 PV00254113 ];nyhh;Nfh  
vf;];Nghh;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 162> gPr; tPjp> 

jq;fhiy

02/03/2022

151 PV00254114 fpskh; nu];^ud;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

807/17> rpiwr;rhiy tPjp> 

nfz;lypaj;jgYt> uhfk

02/03/2022

152 PV00254115 Ner;rh;tpy;yp  
N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 22> 2tJ Nyd;> 

Fthup tPjp> kpup`hd> 

ENfnfhl

02/03/2022

153 PV00254116 fps];lh; Vrpah  
(gPtPb) vy;Bb 

29/2> njy;f`tj;j tPjp> 

,uj;kyhd

02/03/2022

154 PV00254117 ntnahd;];  
bird;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.  46/7> fk;khd tPjp> 
k`ufk

02/03/2022

155 PV00254118 H R buty;]; md;l; 

Lth;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.  435/12> Fyuj;d 
khtj;ij> nfhOk;G - 10

02/03/2022

156 PV00254120 yq;fh vNfh gpnu\;  
(gPtPb) vy;Bb

266/C/1> flw;fiu tPjp> 

vWk;G$ly;> Vj;jhis.

03/03/2022

157 PV00254121 vl;ypah;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

ghlrhiyf;F 

mUfpy;> 1tJ FWf;F 

tPjp> A+dpFsk;> 

mf;fuhad;Fsk;> 

fpspnehr;rp

03/03/2022

158 PV00254122 a+Nuhgpad; nfhNy[; 

xg; ,d;Nghh;Nk\d; 

md;l; nlf;Ndhnyh[p  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 666C> v`hk;guk; 

tPjp> jpUNfhzkiy

03/03/2022

159 PV00254123 epNahd;  ,d;lh;ne\
dy; N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 35 kd;dhu; tPjp> 

gioa vOtd;Fsk;> 

Gj;jsk;.

03/03/2022

160 PV00254124 L Y F E fpr;rd; 
(gpiutl;) ypkpnll; 

,y. 10> Nunkd;l; tPjp> 

ENfnfhl

03/03/2022

161 PV00254125 `y;Y}nty;y   
Gugh;l;b  
nltnyhg;kd;l; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 180> N`hfe;ju 

tlf;F> N`hfe;ju

03/03/2022

162 PV00254126 nkf;rd;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  16/3> m];ntj;Jk> 

FUehfiy

03/03/2022

163 PV00254127 td; `th; xg; 

N`hg;  (gPtPb) 
vy;Bb 

,y. 19> 1tJ jsk;> 

rpl;b tpA+ n\hg;gpq; 

nfhk;g;sf;];> jy;Nghl; 

lTd;> fhyp

03/03/2022

164 PV00254128 lhf;lh; nrhP]; 

FNshnrl; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 71/3> ghkq;fl tPjp> 
nfhOk;G 06.

03/03/2022

165 PV00254129 epGdp  Nkhl;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

274/C> cf;fy;nghl> 

fk;g`h

03/03/2022

166 PV00254130 M R M FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 392/4> 9tJ iky; 

fy;> mytj;Jnfhl

03/03/2022

167 PV00254131 a+dpad; yq;fh 

N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  71/8>1 D H 
khtj;ij> Gj;jsk;

03/03/2022

168 PV00254132 u\; Nghh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

50> RtpRj;jhuhk tPjp> 

nfhOk;G 06

03/03/2022

169 PV00254133 hpl;]; [{ty;yh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 17/8> Nuh];kPl; 

gpNs];> nfhOk;G 07

03/03/2022

170 PV00254134 G.I.G.E bird;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 5D> 
Fk;Gf;f`nghf;Fd tPjp> 

cl`Ky;y> ENfnfhl

03/03/2022

171 PV00254135 rkhf;a  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 28> Nukz;l; tPjp> 

ENfnfhl

03/03/2022

172 PV00254136 Lf;Lf; yq;fh (gPtPb) 

vy;Bb

106/C> njy;f`tj;j> 

nkNyfk> thj;Jt

03/03/2022

173 PV00254137 vf;];Nghnkl; 

nuypad;]; (gPtPb) 

vy;Bb 

,y. 161/24> fpshrpf; 
nlu];> fl;Ltd tPjp> 

N`hkhfk

03/03/2022

174 PV00254138 Nth;nlf;];  
fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 7/2> k`pe;jhuhk 

tPjp> ,uj;kyhid

03/03/2022

175 PV00254139 Nlhnfdp];  
(gpiutl;) ypkpnll;

epiy 10> fpof;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;> 

nfhOk;G 1> ,yq;if

03/03/2022

176 PV00254140 n\y;-vy;];  fyk;G 
nkl;Nuh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 3A> 1tJ Nyd;> 
vnfhltj;j tPjp> 

nghuy];fKt

03/03/2022

177 PV00254142 fd;l;wp Nyd;l;]; 

md;l; N`hk;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

#135/3/10> 3tJ khb> 
egP\h tshfk;> 

nfhLnfhly;y tPjp> 

fz;b.

03/03/2022

178 PV00254143 nt];l; Nghh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 305/B1> Nfhq;f` 

khtj;ij> vz;N;luKy;y> 

tj;jis

03/03/2022

179 PV00254144 S.B. X\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  18> jpUehtw;Fsk;> 

tTdpah

03/03/2022

180 PV00254145 nghp  N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

33/3A> nlk;gs; tPjp> 
fSNghtpy> nj`ptis

03/03/2022

181 PV00254146 rpNyhd; n`d;b 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  46A> j`hk; 

khtj;ij> fy;NjKy;y> 

nkhul;Lt

03/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

182 PV00254147 epA iyg; 

nltnyhgh;];  
(gPtPb) vy;Bb 

,y. 184/7> Nehge;jp 
khtj;ij> Njthyh tPjp> 

nfh];tj;j> gj;juKy;y

03/03/2022

183 PV00254148 r];hpfh FNshgy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 146/G-05> Ngu;y; 
ghu;f; fl;blj;njhFjp> 

ePu;nfhOk;G tPjp> tj;jis

03/03/2022

184 PV00254149 rhNfhgh];l;  
nyh[p];bf;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 352> gpl;lNfhl;Nl> 

Nfhl;Nl

03/03/2022

185 PV00254150 iyrpak; fnyf;\d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 10> Nukz;l; tPjp> 

ENfnfhl

03/03/2022

186 PV00254151 NCG nrud;nfl;b  
Gugh;l;b 

nkNd[;kd;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 3/1> Nunkd;l; tPjp> 
ENfnfhl

03/03/2022

187 PV00254152 ];if nlf;   
nrhY}\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

epiy 3> ,y. 9> By; 

gpNs]; A. nfhOk;G 3.

03/03/2022

188 PV00254153 AR Nkhl;lh; bNulh;];  
(gPtPb) vy;Bb

3/28> gpd;tj;j tPjp> 
nj`pthy

03/03/2022

189 PV00254154 ];ld;  vd;[pdpahpq;  
fd;]hy;ld;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 16> tz;lu;ntu;l; 

gpNs];> nj`ptis

03/03/2022

190 PV00254155 JGS gpNud;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 502/01 typN`d> 

nfhr;rpf;fil

03/03/2022

191 PV00254156 nrR]; [pk;dhrpak; 

md;l; hp`gpypNl\d; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 10> Nunkd;l; tPjp> 

ENfnfhl

03/03/2022

192 PV00254157 fyk;G nfgply;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 114/3> gpiuk; A+dpf;> 

n`hunfl;ba tPjp> 

nfhunjhl;l> fLnty

03/03/2022

193 PV00254158 Nkl; ,d; 

,l;lhypah v];vy; 

n[duy;  bNubq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 74/A> nlk;gs;; 
tPjp> ypadNfKy;y> 

fl;Lehaf;f

03/03/2022

194 PV00254159 kh]; ghh;k;]; yq;fh 

(gPtPb) vy;Bb

39B> fpd;Nuh]; mtd;a+> 

nfhOk;G-04

03/03/2022

195 PV00254160 A K nyh[p];bf;]; 

(gPtPb) vy;Bb

4148> Nf. rpupy; rp. 

ngNuuh khtj;ij> 

nfhOk;G- 13

03/03/2022

196 PV00254161 yq;fh rPfy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

69/1> Ks;spf;fz;ly;> 

mlk;gd;> kd;dhu;

03/03/2022

197 PV00254162 Mfhu uf;\d;  FW}
g; (gPtPb) vy;Bb

104> rhfk tPjp> 

Nfhyhtpy; - 03> 

ehtw;fhL> mf;fiug;gw;W.

03/03/2022

198 PV00254163 ];khh;l; td;  
,d;lh;ne\dy; FW}

g; (gPtPb) vy;Bb

,y. 14/1> nguKd 

khtj;ij> vy;njdpa> 

fltj;ij

03/03/2022

199 PV00254164 N J Nfl;lu];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  79/21> nfhOk;G 

tPjp> FUehfy;

03/03/2022

200 PV00254165 MANghtd; nrdpf; 

rpNyhd; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 15> uNdhNkhl;Nlh 

nrhg;gpq; nfhk;g;sf;];> 

nfhOk;G tPjp> ePu;nfhOk;G

03/03/2022

201 PV00254166 rtprkp  (gpiutl;) 

ypkpnll;

49/2> 2tJ Nyd;> Gjpa 
[atPu khtj;ij> vj;Jy; 

Nfhl;Nl> Nfhl;Nl

03/03/2022

202 PV00254167 J L S bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb 

,y. 27> v];.b. N[hrg; 

tPjp> fpuhz;l;gh];> 

nfhOk;G-14.

03/03/2022

203 PV00254168 ik vybd;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 129/3> ghh;spkd;l; 
biut;> fyy;nfhl> 

gd;dpg;gpl;ba

03/03/2022

204 PV00254169 K C P vf;];Nghlh;];  
(gPtPb) vy;Bb

35/1B> fe;JKy;y> 

mk;gf];gpl;ba

03/03/2022

205 PV00254170 ntl; - ];Nlhhpnlyh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  138/C 1> nkj 
Jk;kynjdpa> ntd;dg;Gt

03/03/2022

206 PV00254171 Nuhay; ng];l;  
nkNd[;kd;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 212/7> gy;ye;Jlt> 
gz;lhufk

03/03/2022

207 PV00254172 J P Xh;fdpf;  
(gpiutl;) ypkpnll; 

,y.  2227/4> 
`guj;jnty> nrtdfy

03/03/2022

208 PV00254173 j rh]; N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  140/8> nfKD 

khtj;ij> ehty tPjp> 

ENfnfhl

03/03/2022

209 PV00254174 tpf;Nlhhpah 

hprpnld;rp];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  03> nla;rp tpy;yh 

mntd;A+> nfhOk;G 04

03/03/2022

210 PV00254175 mhp\; vf;];Nghh;l; 

,k;Nghh;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

5> rpth efu;> 

GJf;FbapUg;G

03/03/2022

211 PV00254176 nrd;bndy;  
nrf;fpa+hpl;b md;l; 

,NdhNtbt;  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

305/6> fe;jq;fk> 
fLfd;dht.

03/03/2022

212 PV00254177 ma;kh ];gh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 475> 1tJ khb> fhyp 

tPjp> thj;Jt

03/03/2022

213 PV00254178 rpNyhd; 

vf;];buf;l;]; nfd;b  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  87> fz;b tPjp> 

jNdhtpl;l>

03/03/2022

214 PV00254179 A J vd;lh;gpiur]; 

nlf; (gPtPb) vy;Bb

,y. 664F> 
jpUNfhzkiy tPjp> 

khj;jis

03/03/2022

215 PV00254180 S T K mf;Nuh  md;l; 

Lthprk;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  7/4> ,rpgj;jd 
khtj;ij> nfhOk;G 05

03/03/2022

216 PV00254181 rkhjp nty;d];  
md;l; ];gh 

(gpiutl;) ypkpnll;

561/87/Q> 3tJ FWf;Fj; 
njU> Gjpa efuk;> 

mEuhjGuk;

03/03/2022

217 PV00254182 S.A.G yq;fh 
vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  38/12> ju;kghy 
gpNs];>  uh[fpupa

03/03/2022

218 PV00254183 N D J Rg;gh; rpnkd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

430/9/D> ePu;nfhOk;G tPjp> 

ntypru> uhfk

03/03/2022

219 PV00254184 W M W GNshuh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  10/A/17/1> 
tpF`{k;nghy> 

fSfynjd;d> ntuy;yfk

03/03/2022

220 PV00254185 nfgpd; fpwPf;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  663> 

`y;f`njdpa> mq;nfhl

03/03/2022

221 PV00254186 tpky; Nghl;Nlhfpugp  
(gPtPb) vy;Bb

,y 09> a+j; khh;nfl;> 

f`tj;j

03/03/2022

222 PV00254187 nkf;nrNuh bNul; 

ypq;f;  (gPtPb) vy;Bb
11/2> nghj;Jn`u> 

my`pjpaht.

03/03/2022

223 PV00254188 a+dpad; ];By;khh;l; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  371> nfhOk;G tPjp> 

gpypkj;jyht

03/03/2022

224 PV00254189 rPfphp  
,d;nt];l;nkd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 227> fhyp tPjp> 

fl;Lngj;j> fy;fpi] 

03/03/2022

225 PV00254190 fp\huh FNshjpq;  
(gPtPb) vy;Bb

1A> mYNghftj;j> 

mz;lu;rd; tPjp> nejpkhy> 

nj`ptis

03/03/2022

226 PV00254191 fpsPd;n[d; 

i`l;Nuh  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

~~jpypdp||  ,y.  1/5> 
rkfp khtj;ij> njghdk> 

gd;dpg;gpl;ba

03/03/2022

227 PV00254192 cja khahJd;d  
fd;];;uf;\d;;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  558> kp`pe;J 

khtj;ij> khyNg

03/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

228 PV00254193 i`Nt  Nrh;tp]; 

(gPtPb) vy;Bb

260A> kpup];tj;ij> fz;b 

tPjp> af;fy njw;F

03/03/2022

229 PV00254194 GNuht; kh];lh;  
(gPtPb) vy;Bb

A/E 11/30> ud;nghFehfk> 
epl;lk;Gt

03/03/2022

230 PV00254195 Nfh Nkh tPrh  
fd;]hy;ld;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  252/A> fhyp tPjp> 
nfhOk;G - 03

03/03/2022

231 PV00254196 RB ,d;nt];l;kd;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

94/2A> khj;jis tPjp> 

fYfy> fl;Lf];Njhl;l.

03/03/2022

232 PV00254197 NCC iyg;  (gPtPb) 
vy;Bb

140> xy;fl;  khtj;ij> 

nfhOk;G  01100

03/03/2022

233 PV00254198 AdpNth;ry; Nrhyh; 

gth; (gpiutl;) 

ypkpnll;

760> nfhOk;G tPjp> Fud> 

ePu;nfhOk;G

03/03/2022

234 PV00254199 K. Y. S. nrf;fpa+hpl;b 
Nrh;tp]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 19> k`paq;fd tPjp> 

gJis.

03/03/2022

235 PV00254200 ng];lh  (gpiutl;) 

ypkpnll; 

,y. 492B> gd;dpg;gpl;ba 
tPjp> gj;juKy;y

03/03/2022

236 PV00254201 S L nkhpilk; 

bnuf;lhp  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 27/1> ngg;gpypahd 
tPjp> nejpkhy> 

nj`ptis

03/03/2022

237 PV00254202 mf];jpah fpuhg;l;]; 

md;l; tPt;]; (gPtPb) 

vy;Bb

669> Nguhjid tPjp> 

fz;b

03/03/2022

238 PV00254203 gps];Ntt;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 30/2> NkgPy;l; 
tPjp> nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G 13

03/03/2022

239 PV00254204 fhah kpa+]pf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  20 A> 2Mk; 

FWf;Fj; njU> nghUgd 

tPjp> ,uj;kyhd

03/03/2022

240 PV00254205 fpsPk];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 15/A/11> 4tJ 
Nyd;> nfhN\d tPjp> 

f`dnjhl;l> khyNg

03/03/2022

241 PV00254206 ng];l;  Gugh;l;b 
,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 113/18> bnu\h; 

fhh;ld;> = Nrhuj 

khtj;ij> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl.

03/03/2022

242 PV00254207 tht;  xd;iyd; 

khh;nfl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  36/6 Rg;hPk; nlu];> 

04tJ Nyd;> uhkehaf;f 

tPjp> N`hfe;ju -njw;F

03/03/2022

243 PV00254208 nyh[p];bf;]; 

Gnshf;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 30/7A> khtj;jfk> 
N`hkhfk

03/03/2022

244 PV00254210 ig  yq;fh 
nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb 

,y.  49 2/1> tp[agh 
khtj;ij> fSNghtpy> 

nj`ptis

03/03/2022

245 PV00254211 rD  yq;fh 
vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 18> Nfhtpy; tPjp> 

mj;jpba> nj`ptis

03/03/2022

246 PV00254212 Nuhay; fpubw; 

(yq;fh)  (gpiutl;) 

ypkpnll;

kpJtu nrtd> nfhbfhu 

tj;j> rg;GfNl> Efjyht> 

ntypkil.

03/03/2022

247 PV00254213 fpungd;  nlf;  
Nfhg;gNu\d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

epiy 3> ,y. 9> By; 

gpNs]; V> nfhOk;G 03

03/03/2022

248 PV00254214 itl; nfk;g];  
(gPtPb) vy;Bb

epiy 26> fpof;F 

NfhGuk;> cyf tu;j;jf 

ikak;> vf;ryd; rJf;fk;> 

nfhOk;G 01

03/03/2022

249 PV00254215 nt];l;Ng  
nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

93/A> khjpnty tPjp> 
vk;Gy;njdpa> ENfnfhl

03/03/2022

250 PV00254216 rjh;d;  ,d;lh;ne\
dy; ,k;Nghh;l;];  
md;l; vf;];Nghh;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 53/C> 
mgQ;rpNftj;ij> 

Fkhujhr khtj;ij> 

ntypNtupa> khj;jiw

03/03/2022

251 PV00254217 P T nrud;bg; Xth;rP];  
(gPtPb) vy;Bb

2tJ khb> ,y. 109> 

gpujhd tPjp> Nffhiy

04/03/2022

252 PV00254218 rP&l;  (gPtPb) vy;Bb 44/1> nghuis tPjp> 

gd;dpg;gpl;ba

04/03/2022

253 PV00254219 viyl; gphP]pq; 

Nrhd; (gpiutl;) 

ypkpnll;

164> nfhOk;G tPjp> 

gpypkj;jyht

04/03/2022

254 PV00254220 Nrh;Nthnghl; 

xl;NlhNk\d; md;l;  
C N C nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

148/33> FUNf cad> 

g`y fjpuhd>

04/03/2022

255 PV00254221 mg;G`hkp 

rg;isah;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 41> nrd;l;uy; 

fhh;ld;;> fSthupg;Gt 

fpof;F> fl;lhd

04/03/2022

256 PV00254222 mNahd; rPg+l;  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

154/C> [_ypad;tj;ij> 

ikf;Fsk> rpyhgk;

04/03/2022

257 PV00254223 RKJ Nfhh;gNul;  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  1043 1/2> kUjhd 
tPjp> nghuis> nfhOk;G 

08.

04/03/2022

258 PV00254224 Ntlh  (gPtPb) vy;Bb ,y. 1> fk;rgh khtj;ij> 

aho;g;ghzk; tPjp> 

Gspaq;Fsk;> mEuhjGuk;

04/03/2022

259 PV00254225 D md;l; D ,k;Nghh;l; 
md;l; vf;];Nghh;l; 

bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

C / 13> N.H.S> 
nfltyKy;y> nfhOk;G 

- 09

04/03/2022

260 PV00254226 Bf; t+l; ,d;lh;ne\

dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 35 mg;gu; ,e;jpngj;j> 

nkhul;Lt

04/03/2022

261 PV00254227 nrnudpb  
,d;nt];l;nkd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  36/9> ypNah 
Ner;ru; upNrhu;l;> fy;fba> 

nfhtpaghd> m`q;fk

04/03/2022

262 PV00254228 nkfh rp];lnkbf;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 62/D> fy`pjpaht> 

fNdKy;y

04/03/2022

263 PV00254229 rhh;Nfhy; khh;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

glnghy epthr> 

FUe;Jtj;j> fGLt

04/03/2022

264 PV00254230 Nuhay; Xf; nfahh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  41/5> tp[pj tPjp> 
nejpkhy> nj`ptis

04/03/2022

265 PV00254231 My; ,d; td; 

kPbah md;l; 

vd;lh;ild;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 380 [p %dky;tj;j> 

fynfju> ghJf;f

04/03/2022

266 PV00254232 rpf;fp  g+l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

vku;rd; tPjp> fubNghf;F> 

kUjefu;> fpspnehr;rp

04/03/2022

267 PV00254233 fpq;lk; xg; 

,q;fpyp\;  (gPtPb) 
vy;Bb

fUtygj;j> Ke;jy; 04/03/2022

268 PV00254234 mf;Nuh igd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 41/A> ehnfhy;yhfk 
tPjp> khj;jis

04/03/2022

269 PV00254235 Ky;Nyfk  
N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 66> nkhuN`d> 

gd;tpyjd;d> fk;gis

04/03/2022

270 PV00254236 V]; v/gpdpl;b 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 45/6A> fltj;ij 

tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis

04/03/2022

271 PV00254237 kh];lh; mflkp  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 163/5/85/P2> 
fpuhkNrtf tl;l> 

nknfhl nfhyd;dht> 

nty;yk;gpl;b

04/03/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

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

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 khHr; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; khHr; 31Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

272 PV00254238 r[hyp  
vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 223> ml;lk;Ng> 

ehuq;nfhl

04/03/2022

273 PV00254239 b rpy;th Gulf;\d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 579> tuhN`dh> 

nge;Njhl;l 

04/03/2022

274 PV00254240 gpughj;  vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 145> uj;kNy> 

ehnfhy;yhfk

04/03/2022

275 PV00254241 fhh;ld; ];ig];  
rpNyhd; (gPtPb) 

vy;Bb

21/41 nghy;N`dnfhl 

fhh;ld;];>  nfhOk;G 05

04/03/2022

276 PV00254242 gth;iyd; 

,nyf;l;hpfy;  
vd;[pdpahpq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 249> 

njk;gpypf];Ky;y> 

khnfhy tPjp> fpupgj;nfhl

04/03/2022

277 PV00254243 vf;];Ngh rpNyhd; 

(gpiutl;) ypkpnll;

61/43/A> &grpq;f ghh;f;>  
jp`hupa fynfbN`d

04/03/2022

278 PV00254244 \pNuhd; gpy;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

210/17> nkrQ;ru; njU> 

nfhOk;G-12

04/03/2022

279 PV00254245 ma;nuf;];td;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 82/F> khty;fk> tf> 
`d;nty;y

04/03/2022

280 PV00254246 fpwPd;tpd; 

nuf;&l;kd;l;  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 51/5> mnyf;]

hz;l;uh gpNs];> nfhOk;G 

07

04/03/2022

281 PV00254247 mbgpfy;  (gPtPb) 
vy;Bb

120/R> Nk[u; yre;j 
ehuq;nfhl khtj;ij> 

n`l;batj;j> 

vyg;gpl;bty> uhfk

04/03/2022

282 PV00254248 Adpgpis  IT 
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 198> epfk;G rpl;b 

nrd;lh;;> 2tJ jsk;> Gdpj 

N[hrg; njU> ePu;nfhOk;G.

04/03/2022

283 PV00254249 m];td;d 

gpshd;Nl\d; md;l; 

hpay; v];Nll;  
(gPtPb) vy;Bb

71/3/1> Nltpl;rd;> 
nfhOk;G 04

04/03/2022

284 PV00254250 g;hPf; <td;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 64> n`yfJUfk> 

tf;FGu> jpaj;jyht

04/03/2022

285 PV00254251 r`;uh Nghy;l;hp 

ghh;k; md;l; rpf;fd; 

n\hg; (gPtPb) vy;Bb

gpujhd tPjp> 

rpyhtj;Jiw> kd;dhu;

04/03/2022

286 PV00254252 MC $hp gpnud;rpr];  
(gpiutl;) ypkpnll;

1236> kFk;Gu> 

gd;dpg;gpl;ba

04/03/2022

287 PV00254253 kd;j;  (gPtPb) vy;Bb gp 09> mgpkhdfk> 

ntypfk

04/03/2022

288 PV00254254 ];Nlhd;]; 

vf;];NrQ; yq;fh 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 44/6>> [arkfp 
khtj;ij> fSNghtpy> 

nj`ptis

04/03/2022

289 PV00254255 bhpf;fphpnfhd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 22/3> uDe;njdpa 

tPjp> fpupgj;Fk;Gu> fz;b

04/03/2022

290 PV00254256 nrd; rkh;nrl;  
(gPtPb) vy;Bb

163/C> ,`yfkh> 

fk;g`h

04/03/2022

291 PV00254257 Nty;KUfd;  
fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

re;epjp Nfhtpyb> 

njhz;lkdhW> 

aho;g;ghzk;

04/03/2022

292 PV00254258 `hhp]; Xh;fdpf;  
(gPtPb) vy;Bb

33> td;dparpq;fk; 

tPjp> ,Ztpy; njw;F> 

,Ztpy;> aho;g;ghzk;

04/03/2022

293 PV00254259 viyl;  vd;[pdpahpq;  
nlf;  (gPtPb) vy;Bb

,y. 8/2> lafk g]; 

epiyak;> lafk> 

Etnuypah

04/03/2022

294 PV00254260 XEE3D Gulf;\d;]; 

(gPtPb) vy;Bb

336/B> gNlnghy> 
Jdf`h

04/03/2022

295 PV00254261 ep\he;j gpy;bq;  
fd;];;uf;\d;;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

393/10A> ghlrhiy tPjp> 

je;jpupKy;y> ghze;Jiw>-

04/03/2022

296 PV00254262 R Nrhd; rP  (gPtPb) 
vy;Bb

176/B/2> nknfhl 
nfhyd;dht> nty;yk;gpl;b

04/03/2022

297 PV00254263 ,k;g;s];  
nlf;Ndhnyh[p];  
md;l; gp]pd]; 

nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

30A> epiya tPjp> 

,uj;kyhid

04/03/2022

298 PV00254264 Nrg;b fhh;l;  
Nrh;tp]; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. vf;];-26> Vh;gd; 

nghu];l;> Xtpl;bfy tPjp> 

n`huz

04/03/2022

299 PV00254265 v];fyf;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 7/5> `hu;ku;]; 

mntd;A+> nfhOk;G 6

04/03/2022

300 PV00254266 A S B rhl;fphpa 
N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 37B> 2tJ uh[rpq;f 
khtj;ij> nflk;Ng> fz;b

04/03/2022

301 PV00254267 hp`p  N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 58/1 [ae;jp 
khtj;ij> gKDt tPjp> 

k`ufk

04/03/2022

302 PV00254268 tpy;Yj ];gh md;l; 

hpNrhHl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  63B> aj;jpKy;y 

tPjp> cDtl;Ld

04/03/2022

303 PV00254269 ,d;gpdpl;b nfhNy[; 

xg; nlf;Ndhnyh[p  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 254> `{yq;fKt 

tPjp>  khj;jis

04/03/2022

304 PV00254270 yq;fh mf;Nuh g+l;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 72 4A/1/1> 
mJNfhuy ,lk;> 

vjpuprpq;f tPjp> kpup`hd> 

ENfnfhl

04/03/2022

305 PV00254271 mUs; Nt  (gPtPb) 
vy;Bb

thh;l; ,y. 12> neLe;jPT> 

aho;g;ghzk;

04/03/2022

306 PV00254272 U P H L nehkpdP];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 297 A+dpad; gpNs];> 

nfhOk;G 02

04/03/2022

307 PV00254273 fg;Nghhpah mugpf; 

nyq;FNt[;> gpuah; 

md;l; `hh;Nkhdp 

nrd;lh; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 104> Nahu;f; gpy;bq;> 

rhjk; ];l;uPl;> j. ngl;b 1> 

nfhOk;G 01

04/03/2022

308 PV00254274 bugpfy; Nth;s;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 415/1> rpak;gyhNg 
tlf;F> rpak;gyhNg

04/03/2022

309 PV00254275 K D H  fhh;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

16> fgyhd> fjYt> 

m`q;fk

04/03/2022

310 PV00254276 nrq;fpAq;  
,d;lh;ne\dy; 

bNubq;  fk;gdp  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 225> ];Nl\d; tPjp> 

gpd;tj;j> ghze;Jiw

04/03/2022

311 PV00254277 A G R L N`hk; nlfh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 74> gioa nfhl;lht 

tPjp>  kpup`hdh> 

ENfnfhlh

04/03/2022

312 PV00254278 gpnud;l;];  yq;fh 
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 200/13> nkapd; 
];l;uPl;> nfhOk;G - 11

04/03/2022

313 PV00254279 yq;fh vf;Ngh 

vtY}rd;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

186/1 >fpupkjpahfu> 
fltj;ij

04/03/2022

314 PV00254280 ];Ng];  N X T 
Nyg;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 14> ru; gNuhd; 

n[ajpyNf khtj;ij> 

nfhOk;G -01

04/03/2022

315 PV00254281 `pU 

gpshz;Nl\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

mYnghj re;jp. 

khzpf;fth> `pq;Fy>-

04/03/2022

316 PV00254282 C md;l;S SL 
vd;lh;gpiur]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

200/36> fLfd;dht tPjp> 
fk;gis

04/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

317 PV00254283 <];lh;d; Nyd;l;]; 

md;l; Gugh;b]; 

(gPtPb) vy;Bb

537/2/A> njy;f`tj;j 

tPjp> tdthry> fsdp

04/03/2022

318 PV00254284 Nuq;f; ngd;lh]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  106/4/1> rpupy; tPjp>  
k`ht];fLt> t];fLt

04/03/2022

319 PV00254285 H S R fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

146/4/A> rk;gj; cad> 

tPuf;Fl;bnfhl> fl;Ltd

04/03/2022

320 PV00254286 ,ntd;Nuh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 306/3/4> N[hjpghy 
khtj;ij> fLnty tPjp> 

khyNg

04/03/2022

321 PV00254287 rpNahfh nfgply;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 55> ePu;nfhOk;G tPjp>  

Ngypanfhl

04/03/2022

322 PV00254288 N`h;g;nlf;  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 195/5> uztpU 

gpughj; $Nu khtj;ij> 

uh[fpupa

04/03/2022

323 PV00254289 nlhg; nehf;  
(gpiutl;) ypkpnll;

30 A 1/1> mg;gu; bf;rd; 

tPjp>  fhyp

04/03/2022

324 PV00254290 nkhpNdh iyg;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 13/B/5> jpafk tPjp>> 
f`JLt

04/03/2022

325 PV00254291 nkbNfh  rpNyhd; 
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 16> khah khtj;ij> 

gj;jpunfhl> k`ufk.

04/03/2022

326 PV00254292 V P nfg;]; md;l; 

buhd;Nghh;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

260/16> ];lhd;yp tPjp>  

aho;g;ghzk;

04/03/2022

327 PV00254293 fpfhndl;  
nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 50/2> vry 
tpisahl;L ikjhd tPjp> 

xNgNrfuGu> uh[fpupa

04/03/2022

328 PV00254294 nra;yhd;  
fd;];l;uf;\d; md;l; 

Nkd;gth;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 323/A/2> njw;F 
fy`pbaht> fNdKy;y.

04/03/2022

329 PV00254295 nthd;lh;rpl;b 

Nth;f;fh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y 375/4> ee;jd 
khtj;ij> `{Zgpl;ba> 

tj;jis

04/03/2022

330 PV00254296 ,Ndhnfnkf;];  
(gPtPb) vy;Bb

341/2/25/A> nrghypfh 
khtj;ij> k`ahtj;j> 

Nfhufgpl;ba> gpypae;jiy.

04/03/2022

331 PV00254297 n[rpf;  vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 90/20/01> khjk;Ng 
fpuhkk;> fUf;Ftj;ij> 

khjk;Ng

04/03/2022

332 PV00254298 j Mh;f; i` 

Nyd;lh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 121/A> = ruzq;fu 

tPjp>  fSNghtpy> 

nj`ptis

04/03/2022

333 PV00254299 ,k;ngf;l;  
vd;[pdpahpq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 771> Rkpj; jk;kpf;f 

ngNuuh khtj;ij> 

gd;dpgpl;ba tPjp>  

gj;juKy;y

05/03/2022

334 PV00254300 mgp = yf;\;kp  
,k;Nghh;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 1/15/J/20> 
fjpuhdtj;ij> kl;lf;Fsp> 

nfhOk;G -15

05/03/2022

335 PV00254301 rd;Nt nrhY}\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 21/1> uGf;Nf tj;jh> 
futpl;l> cl futpl;l

06/03/2022

336 PV00254302 Ngh;dhl; nghnuf;]; 

vf;];NrQ;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 86 - 2/1> rj;jk; 
njU> nfhOk;G - 01

06/03/2022

337 PV00254303 Infhd; HR 
nrhY}\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 32/1/F> k`h[d 

nkfhthl;.> xUty> 

mJUfpupa

06/03/2022

338 PV00254304 nfgply; gd;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y 270/A/2 `g;Gnfhl> 

fe;jhid

06/03/2022

339 PV00254305 bird; 96 (gPtPb) 
vy;Bb

329/1> uf;fe;jYt tj;j> 

jYfk;nfhl> fsdp

06/03/2022

340 PV00254306 vnrd;l; bNubq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 92> Nfdy; tPjp> 

n`e;jy> tj;jis

06/03/2022

341 PV00254307 V 2 gth;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

181/V4> Nfhjkp fhu;ld;];> 

Nfhjkp tPjp> uh[fpupa

06/03/2022

342 PV00254308 uQ;rpj;  
vf;];Nghh;l;];  
yq;fh fk;gdp  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 03/A> nkjye;j> 
ngYk;k`u> fk;g`h

07/03/2022

343 PV00254309 ,d;;];bba+l; xg; 

b[pl;ly; ];fpy;  
nltnyhg;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 114/22> klnghy> 
njy;njdpa

07/03/2022

344 PV00254310 Nrhg& N`h;gy; 

Gulf;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 624/6> thrd 
khtj;ij> nfhl;lht> 

gd;dpg;gpl;ba

07/03/2022

345 PV00254311 nrd;  nru n[hg;  
V[d;rp (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 138 1Mk; khb 

Xnuf;]; rpl;b> Vfy

07/03/2022

346 PV00254312 vf;n]ypbf;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 31> Fapd;]; tPjp>  

nfhOk;G - 03

07/03/2022

347 PV00254313 fpwp];ly; rY}d; 

md;l; ];gh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. A33> ee;jd tj;j> 
epy;ky;nfhl> Nffhiy

07/03/2022

348 PV00254314 nrD]; epa+l;hprd; 

`g;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 10> Nunkd;l; tPjp>  

ENfnfhl

07/03/2022

349 PV00254315 Nlh;d; fp  
N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 16/1 mDuh 

khtj;ij jygj;gpl;ba> 

ENfnfhl

07/03/2022

350 PV00254316 mNyh Gl; rpl;b  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y>199/2> ];tu;z 

gpNs];> gd;ry;N`d> 

kPtdghyd> n`huz.

07/03/2022

351 PV00254317 ];if nfk; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 98> rhe;jp khtj;ij> 

`pk;Gl;lhd> Ky;Nyupaht

07/03/2022

352 PV00254318 fpwp]; yf;rwp  
(gPtPb) vy;Bb

311/E12> re;jruz 

gpNs];> fpGyhgpl;ba tPjp> 

ePh;nfhOk;G

07/03/2022

353 PV00254319 muypa Ngh;biyrh; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 794> `j;jKd 

tPjp> vJky;gpl;ba> 

nghyd;dWit

07/03/2022

354 PV00254320 mB];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

nyty; 12> ghu;f;Nyz;l; 

gpy;bq;> ,y. 33> ghu;f; 

tPjp;> nfhOk;G - 02

07/03/2022

355 PV00254321 ghgp];  N nlhl;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 633> 4D> ];ifiyd; 

Nfhl;Nl> gpl;lNfhl;Nl

07/03/2022

356 PV00254322 ntl  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 149> fhyp tPjp> 

nkhufy;y> NgUty

07/03/2022

357 PV00254323 m]pd;f;nlhl;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 16 1/1> ney;rd; 
gpNs];> nts;stj;ij

07/03/2022

358 PV00254324 mydp GnuhNkh  
(gpiutl;) ypkpnll;

APT 1/4> Rg;gPupau; 
N`hk;];> 29> b 

nghd;Nrfh tPjp>  

nfhOk;G 05

07/03/2022

359 PV00254326 nul; Tl; nfgpd;];  
(gPtPb) vy;Bb

41> f[ghGu> 

k`f];Njhl;il> 

Etnuypah

07/03/2022

360 PV00254327 #hpaGu n`hypNl  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 09> nlk;gs; 

tPjp> uj;jdgpl;ba> 

nghuy];fKt

07/03/2022

361 PV00254328 Nfhy;ld; nguil]; 

ngapd;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 348/5> <.lgps;A+. 
ngNuuh khtj;ij> 

gpl;lNfhl;Nl

07/03/2022

362 PV00254329 rY}d;  Rmd;l;V 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 72/93> rk;gj;Gu> 
vy;yf;fy

07/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

363 PV00254330 bNud;];  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. F 07> `p[;ufk> 

n`k;khjfk

07/03/2022

364 PV00254331 ORB fd;];;uf;\d;;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 56> khKDt> 

thupanghy> FUehfiy

07/03/2022

365 PV00254332 Xgd; ikd;l;  I T 
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 4093> 

kUj;Jtkidf;Fg; 

gpd;dhy;> Gjpa efuk;> 

vk;gpypgpl;ba

07/03/2022

366 PV00254333 nyhy;ypnghg;  
(gPtPb) vy;Bb

,y 4/A> nfhl;lfnjdpa> 
nfypXah

07/03/2022

367 PV00254334 my;yd;rh  bNubq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 101> ntt;klfk> 

etklfk

07/03/2022

368 PV00254335 N md;l; M iyg; 

N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

62/A> n`l;bNftj;ij> 

nfl;nldnfhl> 

f`tj;ij

07/03/2022

369 PV00254336 j`h];   
nlf;Ndhnyh[p];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 301/5> `gufl> 

N`hkfk

07/03/2022

370 PV00254337 n\dhy;  
,d;lh;ne\dy; 

,k;Nghh;l;  md;l; 
vf;];Nghh;l; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 31/C2/2> rpahNd 
cad> af;fy> fk;g`h.

07/03/2022

371 PV00254338 my;gh nkhigy;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 266> Gj;jsk; tPjp>  

FUehfy;

07/03/2022

372 PV00254339 VY b[pl;ly; (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  135B> uh[fpupa 
tPjp> uh[fpupa

07/03/2022

373 PV00254340 4R ikdpq;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

154/1 fy;ngk;k> t`uf;f 07/03/2022

374 PV00254341 ng`;ud;l; (gPtPb) 

vy;Bb

168> tp[au[j`d> 

kPupfk

07/03/2022

375 PV00254342 AdpNrhd;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 38/4A> gpsth; 
nlu];> ty;fk tlf;F> 

khj;jiw.

07/03/2022

376 PV00254343 RFR ,d;lh;ne\dy;; 

bNul;  (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 65/274B> tp];l;itf; 

tPjp (gpupd;r]; fhu;ld;)> 

nfhOk;G 15

07/03/2022

377 PV00254344 fyk;G gphpf;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

249> Mu; V b nky; 

khtj;ij> nfhOk;G 03

07/03/2022

378 PV00254345 `hpj tpad vNfh 

nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

F/33/1> njky`pupa> 

muehaf;f

07/03/2022

379 PV00254346 nkf;Fthuh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 07> fhy;tha; tPjp> 

nfhOk;G 01

07/03/2022

380 PV00254347 jpy;`hu 

N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y: 211> jpy;`hu> 

fy;Ky;y> kypJt> 

mf;Fu];]

07/03/2022

381 PV00254348 epY ngh;dhd;Nlh 

rY}d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 134/4> FUJtj;j> 
kPnfhl> N`hkhfk

07/03/2022

382 PV00254349 N`thNf gpuh]; 

,d;l];l;hp]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 462/1B> mJUfpupa 

tPjp> khyNg

07/03/2022

383 PV00254350 nghykhh;l; fpr;rd; 

,fpAg;kd;l;   
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 741/A> nfhOk;G tPjp> 

Fuz> ePu;nfhOk;G

07/03/2022

384 PV00254351 A K N X\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

# 99/1> fz;b tPjp>  

Rz;bf;Fsp> aho;g;ghzk;

07/03/2022

385 PV00254352 G A K \pg;gpq;  md;l; 
nyh[p];bf;]; 

yq;fh (gPtPb) vy;Bb

# 328> Nrhdfj;; njU> 
kd;dhu;

07/03/2022

386 PV00254353 f`e;jty  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

882/13> rpak;gyhNg tj;j> 
njy;nfhl> gah

07/03/2022

387 PV00254354 R M [{ty;yh;];  
(gPtPb) vy;Bb

# 34> fpuPd; Nyd;> 
nfhOk;G - 13

07/03/2022

388 PV00254355 ];ifnel;  nkhigy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 428> fhyp tPjp>  

ghze;Jiw

07/03/2022

389 PV00254356 ]ph;uh ntnahd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 757/28 B> Gjpa 
fz;b tPjp>  jyhN`d> 

khyNg

07/03/2022

390 PV00254357 ];Nlhklh  (gPtPb) 
vy;Bb

292 1/9> [af;nfhbtj;j> 
fNdKy;y

07/03/2022

391 PV00254358 Nfhy;ld; khgps; 

kPbah  (gPtPb) vy;Bb
93> gpr;rky; tj;j> 

FUnjdpa

07/03/2022

392 PV00254359 nkNkhhpyp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 37> fl;Lthg;gpl;ba 

tPjp>  ePu;nfhOk;G

07/03/2022

393 PV00254360 M B fd;rhy;ld;]p  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 122> mgafpup tPjp>  

mDuhjGuk;

07/03/2022

394 PV00254361 nfhak; yq;fh 

(gpiutl;) ypkpnll;

131/6> gd;dpyh> NgUtis 07/03/2022

395 PV00254362 Nuhay; ,d;  fyk;G  
(gPtPb) vy;Bb

83/16> nldp];lu; rpy;th 

khtj;ij> nghuis> 

nfhOk;G 08

07/03/2022

396 PV00254363 mntf;  4 yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y: 113/A/02> ehkYt 

tPjp> nfhj;jyhty> 

gz;lhufk

07/03/2022

397 PV00254364 khn]  N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 562/248> fe;jN`d 

tj;j> epl;lk;Gt

07/03/2022

398 PV00254365 it]; mf;thbf;];  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

347/1A> gpu;njs]; 

fhh;ld;>  ePu;nfhOk;G tPjp> 

FUehfy;

07/03/2022

399 PV00254366 FNshgy; Vrpah 

rg;];thp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 212/53> 3/5> 
Nghjpuh[h khtj;ij> 

nfhOk;G 11

07/03/2022

400 PV00254367 ngj;jh vngf;l; 

nlyd;l; 

nkNd[;kd;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  29/1> Tl;Nyz;l; 

mntd;A+> nfh`{thyh

07/03/2022

401 PV00254368 H D D nfgply;  
(gPtPb) vy;Bb 

154/A> `bfk> 

gpypae;jiy

07/03/2022

402 PV00254369 Ihp];  nrf;fpa+hpl;b 
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

42/1> 1tJ Nyd;> 
fhy;yNf khtj;ij> 

kpup`hd> ENfnfhl

07/03/2022

403 PV00254370 R R nltnyhg;kd;l; 
fd;]hy;bq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  46A> j`hk; 

khtj;ij> fy;njKy;y> 

nkhul;Lt

07/03/2022

404 PV00254371 Nfhnlf;];  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

42/1> 1tJ Nyd;> 
fhy;yNf khtj;ij> 

kpup`hd> ENfnfhl

07/03/2022

405 PV00254372 yPfh  N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  6> ngu;dhz;Nlh 

gpNs];> itj;a tPjp> 

nj`ptis

08/03/2022

406 PV00254373 jpNkhfh nfhnfhdl; 

xapy;  (gPtPb) vy;Bb
,y. 53/2> FLKy;y tPjp> 

fGtuyh> myt;t

08/03/2022

407 PV00254374 kpby; <];lh;d; 

nltnyhgh;];  md;l; 

mNrh]pNal;];  
fyk;G  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  4/1> ghu;d;]; 

mntd;A+> kTz;l; 

yhtpdpah

08/03/2022

408 PV00254375 fpt; Ntt;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  682/2> fpd;rp tPjp> 
nfhOk;G-07.

08/03/2022

409 PV00254376 vf;];l;Nuhdpfh 

vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

A/90A> guye;Njhl;il> 

njuzpafy

08/03/2022
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 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

410 PV00254377 bu];l; n`td; 

fd;];rhy;ld;]p  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 423c> cjkpfh 

fl;blk;> Nkhunfl;ba> 

gd;dpg;gpl;ba

08/03/2022

411 PV00254378 VT gpiuly; gpa+l;b 

nfah; (gPtPb) vy;Bb

,y.  11/1> nkdpq; 
gpNs];> nts;stj;ij> 

nfhOk;G 06

08/03/2022

412 PV00254379 nrd; me;jdP]; 

vbANf\dy;  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 93> ty;nghy> 

Ky;Nyupaht> Gjpa efuk;

08/03/2022

413 PV00254380 ikgh 

b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 04> rk;RjPd; 

khtj;ij> vYtpy> 

ghze;Jiw

08/03/2022

414 PV00254381 gPg;gs; hpr;  (gPtPb) 
vy;Bb

ePjpkd;w tPjp> ky;yhfk;> 

aho;g;ghzk;

08/03/2022

415 PV00254382 nrhnud;Nlh  md;l; 

];NlhNu[; Nkhl;lh; 

`T];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 1056 N> jynfhy;y 
tj;j> uhfk

08/03/2022

416 PV00254383 fpwPd;Nu  
vd;[pdpahpq;  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 51> md;l;ghrpwp 

khtj;ij> kpup`hd> 

ENfnfhl

08/03/2022

417 PV00254384 T jk;gd  (gPtPb) 
vy;Bb

363/2> Gifapuj epiya 

tPjp> fg;Gtj;j> [h-vy

08/03/2022

418 PV00254385 ,d;lh;ne\dy; 

ntQ;rh; ngh;];l;;  

(gpiutl;) ypkpnll;

14> Nru; ghNuhd; [ajpyf 

khtj;ij> nfhOk;G 01

08/03/2022

419 PV00254386 Ngh;f;nlf; kPbah 

`T];  (gpiutl;) 

ypkpnll; 

,y.  29/1 Tl;Nyz;l; 

mntd;A+> nfh`{ty

08/03/2022

420 PV00254387 gpul;b FNsht; ig 

njt;  (gPtPb) vy;Bb
,y. 180/44/H> 
gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

nfhOk;G-12

08/03/2022

421 PV00254388 j Gun[f;l;  fd;]
hy;bq;  Nfhg;gNu\d;  
(gPtPb) vy;Bb 

42/B> fz;b tPjp> ehNg> 

gpy];]

08/03/2022

422 PV00254389 nfhl;bahFk;Gu 

ghh;k]p  md;l; 

b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

132/1/1> gpujhd tPjp> 
nfhl;bahFk;Gu

08/03/2022

423 PV00254390 TE gpNuf;  (gPtPb) 
vy;Bb

46/9> jiu jsk;> "kiud; 

rpl;b"> tzpf tshf 

fl;blk;> vy; tp Fzuj;d 

khtj;ij> nj`ptis

08/03/2022

424 PV00254391 <];l;ud;  gp]pd]; 

nltnyhgh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 312> jpUNfhzkiy 

tPjp> VwhT+u; 04> 

kl;lf;fsg;G

08/03/2022

425 PV00254392 ngNuhNrhd;  
(gpiutl;) ypkpnll;

479> 2/2> kUjhid tPjp> 

2tJ gpupT> nfhOk;G 10

08/03/2022

426 PV00254393 ]pd;f;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

253> gpujhd tPjp> 

$khq;Fsk;> tTdpah

08/03/2022

427 PV00254394 Gf;fpq;fpu\;  (gPtPb) 
vy;Bb

10> Mupatd;r khtj;ij> 

nkhul;LKy;y> nkhul;Lt

08/03/2022

428 PV00254395 D md;l; S $y; Nrhd;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 246/B> kyfy> 
ghJf;f

08/03/2022

429 PV00254396 tyTNttj;j  
mf;Nuh ghh;k; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 31> fpupkz;ly 

khtj;ij> ehty> 

uh[fpupa

08/03/2022

430 PV00254397 FNshgy; nfhNy[;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 282/1> Gjpa 
fz;b tPjp> eahty> 

khtdy;iy.

08/03/2022

431 PV00254398 nyntd;lh; fpwbw;  
md;l; 

,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb 

,y.  36> mKDFGu> 

tJUfk> fk;g`h

08/03/2022

432 PV00254399 kp]; Nts;h;l; 

Lthprk; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 24/3> tp`hu 

khtj;ij> ngg;gpypahd

08/03/2022

433 PV00254400 AJK ,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

253/B ~~khah" khtj;ij> 

fpupgj;nfhl

08/03/2022

434 PV00254401 T md;l; S nkDngf;\

uh;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  212> ypadNfKy;y> 

rPJt

08/03/2022

435 PV00254402 J}hp yq;fh (gPtPb) 

vy;Bb

tl;lg;gis> Ks;spatis> 

Ky;iyj;jPT

08/03/2022

436 PV00254403 ,d;lfpNull;  
nyh[p];bf;]; 

nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 175> ntypNtupa 

Nkw;F> ntypNtupa

08/03/2022

437 PV00254404 Nyh;d;I  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 554> ntyp`pe;j> 

fLnty

08/03/2022

438 PV00254405 IK N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

98/3> ngg;gpypahd tPjp> 
ENfnfhl

08/03/2022

439 PV00254406 vf;fTd;bq; Nfhr;  
(gPtPb) vy;Bb

233/1 nty;g`y> 

glnfj;ju> klghj;j

08/03/2022

440 PV00254407 kp];lh; bNul; GY}

k;];  vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  88> cFnu];]

gpl;ba> fl;Lf];Njhl;l.

08/03/2022

441 PV00254408 E`h  
nyh[p];bf;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

54/1/2/1> ]htpah Nyd; 

kl;lf;Fspa nfhOk;G 15

08/03/2022

442 PV00254409 fhrp  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 75> kfh`{Dgpl;ba> 

jpk;gpupf];fLt> 

ePu;nfhOk;G

08/03/2022

443 PV00254410 nly;khh;f; (gPtPb) 

vy;Bb 

,y. 69 / gp 45> 1k; 
iky; fy;Yf;F mUfpy;> 

fypfKt> fypfKt efuk;

08/03/2022

444 PV00254411 tptpl;  N`hy;bq;];  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

,y. 45> cLJj;jpupgpl;ba> 

thuz tPjp> 

ney;ypf`Ky> af;fy.

08/03/2022

445 PV00254412 N b[pl; 
nrhg;l;ntahh; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 51/1> Gj;fKt tPjp> 

fygYtht

08/03/2022

446 PV00254413 nty; gpnsf;];  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 118/26A> 
`pf;f`htj;j khtj;ij> 

fygYtht> uh[fpupa.

08/03/2022

447 PV00254414 [_d; nkiul; Nrhpt;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 76> FzNrfu 

khtj;ij> kj;Jkfy> 

uhfk

08/03/2022

448 PV00254415 hp\p ];gh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  77/3C> khnjhy> 
mtprhtis

08/03/2022

449 PV00254416 A 2 B fyk;G  (gPtPb) 
vy;Bb

1E - 4/1> b nghd;Nrfh 
gpNs];>  nfhOk;G 5

08/03/2022

450 PV00254417 n`hpNl[;  
fd;];;uf;\d;;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 949/13> cltj;j tPjp> 

jyq;fk tlf;F> khyNg

08/03/2022

451 PV00254418 fyd mf;thhpak;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  338> [y;ju> uzhy 08/03/2022

452 PV00254419 [g;dh X\d; 

bNulh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

38> nrd;  Ngl;upf;]; tPjp> 

aho;g;ghzk;

08/03/2022

453 PV00254420 nrndj; ml;thd;]; 

vNfh (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 49/29> nuhf;tpA+ 
fhu;ld;> njd;dFGu> 

fz;b

08/03/2022

454 PV00254421 gtpj;uh.LK (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  07> tp`hu 

khtj;ij> fsdp

08/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

455 PV00254422 xl;];  yq;fh 
];ily];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

45/1> fhyp tPjp> NgUtis 08/03/2022

456 PV00254423 Nr/g;  buty;];yq;fh 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 32> rk cad> Jth 

Nfhapy; tPjp> fSj;Jiw  

njw;F> ,yq;if

08/03/2022

457 PV00254424 M M J bNulh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

11/10A> 47tJ Nyd;> 
nts;stj;ij> nfhOk;G-06

08/03/2022

458 PV00254425 RrP N`hy;bq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

264 V> fk;gpaba> 

a`ynjd;d> fz;b

08/03/2022

459 PV00254426 rpdkd; GNuh gps];  
(gPtPb) vy;Bb

356> k`haha N`d> 

gugKy;y Nkw;F> 

nja;ae;ju

08/03/2022

460 PV00254427 vNfh yf; ];nur;rp  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 49> kPuh tPjp> ,];]

jPd; efuk;> khj;jiw

08/03/2022

461 PV00254428 ruk;Nfh ,d;lh;ne\

dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 43> 02 khb> v];.

k`pe;j `pkp khtj;ij> 

nfhOk;G 10.

08/03/2022

462 PV00254429 gpisq; l];l; (gPtPb) 

vy;Bb

185/30> ];Nl]; tPjp>  

nfhOk;G 14

08/03/2022

463 PV00254430 AdpNth;ry;  Gugh;l;b 
N`hy;bq;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 297 A+dpad; gpNs];> 

nfhOk;G 02

08/03/2022

464 PV00254431 khit FaPd; (gPtPb) 

vy;Bb

Gifapuj epiya tPjp> 

FU tPjp> fhq;Nfrd;Jiw

08/03/2022

465 PV00254432 rpl;b ,k;Nghh;l;  
md;l; vf;];Nghh;l; 

(gPtPb) vy;Bb

38/2> mKDfk> 

Fd;Ndgd

08/03/2022

466 PV00254433 Vh;gd; fhk; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  681/8/B> 
gd;dpg;gpl;ba tPjp> 

jytj;Jnfhl

08/03/2022

467 PV00254434 Nfhy;ld; Nfl; 

nu];^ud;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

APT 1/4> Rg;gPupau; 
N`hk;];> 29> b 

nghd;Nrfh tPjp> nfhOk;G 

05

08/03/2022

468 PV00254435 L K gp]pd]; 

N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  107> rhU cad> 

jz;lfKt> Fspahg;gpl;ba

08/03/2022

469 PV00254436 fpspf;]; Nfh - 

yptpq;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

ntn`unfhl> kpjpfk> 

m`q;fk

08/03/2022

470 PV00254437 aho; ];khh;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

341> K.K.S tPjp> 
aho;g;ghzk;

08/03/2022

471 PV00254438 i`  nlf; Nthl;lh;  
rp];lk;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. F1/13> ntypfy;y 
tPjp> rpagyg;gpl;ba> 

khtdy;y.

08/03/2022

472 PV00254439 D A V FNshgy;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

401> i`nyty; tPjp> 

ehtpd;d> k`ufk

08/03/2022

473 PV00254440 v];Bk; FNshgy;  
bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  235> tp];l;itf; 

tPjp> nfhOk;G -15

08/03/2022

474 PV00254441 S L D N`hy;bq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 175/17> = 

rPyhyq;fhu khtj;ij> 

Ky;Nyfk> N`hkhfk

08/03/2022

475 PV00254442 mf;FthNul;  
vd;[pdpahpq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

324/G4/1> [aR+upa tPjp> 
c];ntl;lnfa;aht

08/03/2022

476 PV00254443 rpNyhd; Nthl;lh;Nuh 

N`hy;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 357/1D> uhkehaf;f 
khtj;ij> mut;ty> 

gd;dpg;gpl;ba

08/03/2022

477 PV00254444 vth; FNsht;  
Nfhg;gNu\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y 87/2/A> gpypFl;Lt> 
Gj;gpl;ba

08/03/2022

478 PV00254445 vh;Nfh khh;nfl;bq;  
(gPtPb) vy;Bb

240/1/A> f];Ng> 

ghz;lhunfhl 

08/03/2022

479 PV00254446 nrh;hp xd; j nlhg;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 70 8/4> yf;fp gpshrh 
njhlh;khb FbapUg;G> 

8tJ jsk;> nrd; 

me;Njhdp]; khtj;ij> 

nfhOk;G 03

08/03/2022

480 PV00254447 Fl; gpud;l;]; 

n`hnly; (gPtPb) 

vy;Bb

132> fz;zfp mk;kd; 

Nfhtpy; tPjp> Ntl;LfhL> 

kl;lf;fsg;G

08/03/2022

481 PV00254448 my; ,y;`hk; 

(gpiutl;) ypkpnll;

125/3A> ntd;dtj;ij 

tPjp> nty;yk;gpl;b> 

nfhOk;G

08/03/2022

482 PV00254449 rnrf;];   bNubq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

27/2> fLf];ju> fk;g`h 08/03/2022

483 PV00254450 nkl;uh]; Rg;gh; 

nrnyf;\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 201/A> WA rpy;th 
khtj;ij> nts;stj;ij> 

nfhOk;G-06

08/03/2022

484 PV00254451 rpNyhd;  fpwPd; 

vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  167> kLtd;nty 

[dgja> nfhyk;gNfMu

08/03/2022

485 PV00254452 fPh;j;jpfh Nkhy; 

(gPtPb) vy;Bb

29> gyhyp tPjp> 

cUk;gpuha;

08/03/2022

486 PV00254453 n[d;hpg;l;  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  57> lgps;A+. 

V.rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G-06

08/03/2022

487 PV00254454 yrhid  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 132/2> gioa 

mtprhtis tPjp> 

`d;nty;y

08/03/2022

488 PV00254455 rd; Ngh;biyrh;  
(gPtPb) vy;Bb

Xrdk; tPjp> 

rj;JUnfhz;lhd;

08/03/2022

489 PV00254456 ,d;];gphpq;  
vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 116/16> tp`hu 

khtj;ij> Ky;fk;nghy> 

fz;b

08/03/2022

490 PV00254457 ghh;j;Nt  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

Ngu;y; ghu;f;> A+dpl; v/g; 

21> Kjy; jsk;> ,y. 146> 

ePu;nfhOk;G tPjp> tj;jis

08/03/2022

491 PV00254458 Nfhy;ld; <fs;   
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

R[hjh > 1Mk; iky; fy;> 

ehj;jhz;ba tPjp> khutpy

08/03/2022

492 PV00254459 nga;j; vd;lh;gpiur]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 42> nrd;l;uy; tPjp> 

nfhOk;G 12

08/03/2022

493 PV00254460 Muh fNg  (gPtPb) 
vy;Bb

30/25> ,RU khtj;ij> 

fy;nfhl tPjp> 

gd;dpg;gpl;ba.

08/03/2022

494 PV00254461 ,d;ntfh bNul; 

nlf;];  (gPtPb) 
vy;Bb

489/2> kpd;`hj; khtj;ij> 

jp`hupah> fynfbN`d

08/03/2022

495 PV00254462 buty; njud  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 139/7> FUNfl;l 
tj;j> njhlk;njdpa> 

khj;jis

08/03/2022

496 PV00254463 VTO fpsTl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  14> Nru; ghNuhd; 

[ajpyf khtj;ij> 

nfhOk;G 01.

08/03/2022

497 PV00254464 nlypnly;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y.  250-1/42> 1tJ 
jsk;> ypgu;l;b gpshrh> 

nfhOk;G 03.

09/03/2022

498 PV00254465 FNuht;hpr; Gl; rpl;b 

(gpiutl;) ypkpnll;

klj;jb> GNyhyp 

tlNkw;F> GNyhyp> 

aho;g;ghzk;

09/03/2022

499 PV00254466 D A C vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  2735/A> Gjpa 
fhyp tPjp> vnfhlcad> 

nkhul;Lt

09/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

500 PV00254467 ,d;lh;iyl;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

236/N[> = rhe;jp 

khtj;ij> nuhgu;l; 

Fztu;jd khtj;ij> 

gj;juKy;y

09/03/2022

501 PV00254468 fpAnyl; N`hk; 

mg;spad;]; (gPtPb) 

vy;Bb

g;Nuhnyl;Nfh `T];> 

nyty; 35> Nkw;F 

NfhGuk;> cyf tu;j;jf 

ikak;> nfhOk;G 01

09/03/2022

502 PV00254469 vkhd;]; ny\h;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 108/12> 
Njthdk;gpajp];] 

khtj;ij> kUjhid> 

nfhOk;G

09/03/2022

503 PV00254470 vd;hpr; iyg; 

N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  142/A> nghy;tfh 
[dgja> mk;ghiw

09/03/2022

504 PV00254471 ];khh;l; nkiud; 

vf;]pk;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. L2-40> upay;b 
gpshrh n\hg;gpq; 

nfhk;g;sf;];> nfhOk;G 

tPjp> [h-vy

09/03/2022

505 PV00254472 M.L.M ntd;rh;];  
(gPtPb) vy;Bb

259 / 19 /1> rkurpq;f 
tj;j> ngYk;k`hu> 

,k;Gy;nfhl

09/03/2022

506 PV00254473 gpdhfps; IFl; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  150/9> ];lhd;yp 

jpyfuj;d khtj;ij> 

ENfnfhl

09/03/2022

507 PV00254474 fpsPrd; 

nuf;l;&l;kd;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 43 tp[a khtj;ij> 

ePh;nfhOk;G

09/03/2022

508 PV00254475 vkpNul;];  
nyh[p];bf;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

430/4A> J}d;`y jp`hupa 

fynfbN`d

09/03/2022

509 PV00254476 rpNyhd; vypfd;]; 

ntbq; Nghl;Nlhfpugp  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 7/4> Mde;j 

khtj;ij> ngj;jfhd tPjp> 

gpl;lNfhl;Nl

09/03/2022

510 PV00254477 G md;l; R 
nlf;];ily;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  363> nkf;dk; n\

hg;gpq; nfhk;g;sf;];> 

tf;nty;y tPjp> fhyp

09/03/2022

511 PV00254478 rrfhth vf;];Nghh;l; 

md;l; ,k;Nghh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

111/8 gioa nfhl;lht 

tPjp> ehtpd;d k`ufk

09/03/2022

512 PV00254479 ghh;k;]; Ne\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  44> 5tJ Nyd;> 

tprhfh tj;j> Vfy> [h-

vy

09/03/2022

513 PV00254480 rpNyhd; 

nuhNghbf;]; 

,d;l];l;hp]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 63> JUDrtpafk> 

gy;Nyfy

09/03/2022

514 PV00254481 ];Nlhdh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 64/7> = ju;kuhk 

tPjp> uj;kyhdh

09/03/2022

515 PV00254482 K S D P vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 16A> rdr khtj;ij> 

fyKy;y> fSj;Jiw.

09/03/2022

516 PV00254483 B yPg;  (gPtPb) 
vy;Bb

121> nfh];tj;j njw;F> 

nfh];tj;j

09/03/2022

517 PV00254484 M md;l; H 
nyh[p];bf;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  89 4/1> `pf;fLt 

= Rkq;fy `pkp 

khtj;ij> nfhOk;G-10

09/03/2022

518 PV00254485 nkhNdhnrhg;l;  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  32> /ngah 

iyl;> ,e;jptpl;ba tPjp> 

ntypfk;gpba> [h-vy

09/03/2022

519 PV00254486 fpwPd;Nt tpyh  
(gpiutl;) ypkpnll;

63/B> njyq;fhgj> 
tdthry> fsdp

09/03/2022

520 PV00254487 fyk;G ];Nghh;l;]; 

mflkp  (gPtPb) 
vy;Bb

55/4> Nghjpuh[ khtj;ij> 

[ae;jpGu> gj;juKy;iy

09/03/2022

521 PV00254488 hp];thd; bNulh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 120/2> mg;Jy; rP]; 

khtj;ij> FUe;Jtj;ij> 

[pe;Njhl;il> fhyp.

09/03/2022

522 PV00254489 WURK-FLOW (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  58> ju;kuhk tPjp> 

nts;stj;ij> nfhOk;G 6

09/03/2022

523 PV00254490 4 R vNfh (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  350/01> fLtiy 

tPjp> nfh];tj;j> 

gj;juKy;iy> ,yq;if.

09/03/2022

524 PV00254491 ghh;Nt  yq;fh 
vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  521> fd%iy 

tlf;F> fd%iy> 

kJuq;Fspa

09/03/2022

525 PV00254492 vf;];l;hpk; 

ngapd;l;Nghy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 108/7> njdpatj;j 
tPjp> fl;Lthty> 

nghuy];fKt

09/03/2022

526 PV00254493 nrud;bg;  
nltnyhg;kd;l; 

md;l; nkNd[;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 03> nfhOk;G njU> 

fz;b

09/03/2022

527 PV00254494 fhh;l;yh; iyl;bq;  
yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

1/7A> = ruzq;fu tPjp> 

nj`ptis

09/03/2022

528 PV00254495 rd;[PNuh Gulf;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

102/11> G+u;thuhk tPjp> 
nfhOk;G 05

09/03/2022

529 PV00254496 J A rPGl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  61> nrd;; uPl;lh 

khtj;ij> Jk;kynjdpa 

njw;F> ntd;dg;Gt

09/03/2022

530 PV00254497 Nrhyh; n[hapd;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 100> ,uz;lhtJ 

Nyd;> ypadNfKy;y> 

rPJt

09/03/2022

531 PV00254498 nu];GNuh 

vd;[pdpahpq;  md;l; 

fd;];l;uf;\d; 

fk;gdp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  106/1> fyy;gpl;ba> 
cf;Fnty

09/03/2022

532 PV00254499 nahNfh`hkh R M 
G ,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  257> 

Gyj;nfh`{gpl;ba tPjp> 

Nffhiy

10/03/2022

533 PV00254500 yf;fp  
,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 457/A> fhyp tPjp> 
kf;nfhd

10/03/2022

534 PV00254501 Nghuh  yq;fh 
Lth;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

epnyy;y> nfg;ngl;bnghy 10/03/2022

535 PV00254502 gpyp];Nkh mg;guy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 11> Gjpa tPjp>  

glyq;fy

10/03/2022

536 PV00254503 M D N`hk; 

fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 153/8 V> KJd> 

ty];Ky;y

10/03/2022

537 PV00254504 j khY khY  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 04> b rpy;th 

khtj;ij> ePu;nfhOk;G

10/03/2022

538 PV00254505 R S gth; ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

29/A> fhyp tPjp> 
fSj;Jiw tlf;F.

10/03/2022

539 PV00254506 ky;b fpwbw;  md;l; 

,d;nt];l;kd;l;  
N`hy;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 168/D> 
aj;nj`pNfty> 

,k;Gy;tuht> njdpaha

10/03/2022

540 PV00254507 D.T.M.yq;fh (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 26D> kl Njtjh 
tPjp> ntyptpl;l> fLtiy

10/03/2022

541 PV00254508 fpwPd; tpq;]; ntl; 

nfahh; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 150C> khj;jis tPjp> 

mf;Fwiz 07> fz;b

10/03/2022

542 PV00254509 fpwPd;nty;l; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 300/3> kp`pe;J 

khtj;ij> R+upagYt> 

fltj;ij.

10/03/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

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

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 khHr; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; khHr; 31Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

543 PV00254510 fhA ner;Ruy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  130/C> rpj;jhu;j;j 
khtj;ij> thyhd> 

ghze;Jiw

10/03/2022

544 PV00254511 <f;Al;b ml;u]; SL I 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 61> b.v];. 

nghd;Nrfh tPjp> nfhOk;G 

05

10/03/2022

545 PV00254512 gpdhfpy; Ifndf;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  150/9> ];lhd;yp 

jpyfuj;d khtj;ij> 

ENfnfhl

10/03/2022

546 PV00254513 gPkpq; fpNu  
(gpiutl;) ypkpnll;

242/2/2A> gpl;bgdh tlf;F> 
N`hkhfk

10/03/2022

547 PV00254514 j Gnunlf; 

nlf;Ndhnyh[p  
fk;gdp  (gPtPb) 
vy;Bb

86/16> Fl;tpy; gpshrh> 
nfa;ru; njU> nfhOk;G 

11> ,yq;if

10/03/2022

548 PV00254515 ilNlh n[k;]; 

md;l; [{ty;yhp  
(gPtPb) vy;Bb

337/2> nkj gpbgd 10/03/2022

549 PV00254516 i`yd;l; ghh;f;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 245A> khj;jiw 

tPjp (,lJ) (mud;ty)> 

m`q;fk

10/03/2022

550 PV00254517 nfhd;gpad;rh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  66/3C> ,g;uh`pk; 

kupf;fhu; khtj;ij> 

jp`hupa> fynfbN`d

10/03/2022

551 PV00254518 epU rpj;ghyak; 

(gPtPb) vy;Bb

ePu;Ntyp tlf;F> ePu;Ntyp> 

aho;g;ghzk;

10/03/2022

552 PV00254519 gpNukh [arpq;f 

gpshd;Nl\d;]; 

(gPtPb) vy;Bb

119/4> Mthrh tPjp> 

nf];Ngt> gpypae;jy> 

,yq;if

10/03/2022

553 PV00254520 tp\_ty; nrhg;l; 

nrhY}\d; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 13> 1tJ jsk;> MC 
gpshrh> FUehfy

10/03/2022

554 PV00254521 i`yf;]; 

gpsl;bdk;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  285/B> Rju;rdhuhk 
tPjp> fy;ahzp gpNs];> 

fpupgj;nfhl

10/03/2022

555 PV00254522 ,d;lhg;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  10> Kjyhk; 

xOq;if> Nfhtpy; 

GJf;Fsk;

10/03/2022

556 PV00254523 N`kd;j  
N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

161 E> Nfhtpy; tPjp> 
k`ufk

10/03/2022

557 PV00254524 irnyf;rp];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  285/7A> Njthde;jh 
tPjp> Jk;Nghtpy> 

gpypae;jy

10/03/2022

558 PV00254525 hPkh xl;Nlh Nrhd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 65> gpujhd tPjp> 

fhj;jhd;Fb -06.

10/03/2022

559 PV00254526 ];ghnl];  (gPtPb) 
vy;Bb

WTC fpof;F NfhGuk;> 
epiy 26> vr;nrNyhd; 

rJf;fk;> nfhOk;G 01

10/03/2022

560 PV00254527 nfd;guh FNshgy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

416/35N> jpk;gpupf];aha 

tPjp> nfhOk;G 05

10/03/2022

561 PV00254528 `h;\pdp fpuhg;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 385/1A> fhyp tPjp> 
nts;stj;ij

10/03/2022

562 PV00254529 J\;ke;jh ypadNf  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  42> fq;fhuhk tPjp> 

khfhyp> fhyp

10/03/2022

563 PV00254530 Xth;rP]; Nyd;l;  

md;l; 

,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

epiy 10 fpof;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;> 

nfhOk;G 01

10/03/2022

564 PV00254531 N[h gps;k;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 7C> 2/2> Bd;];ld; 

gpNs];> nfhOk;G 03

10/03/2022

565 PV00254532 mj;Jfy  B md;l; A 
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

Kjy;nghytj;j> 

nfypKNd> k`nfypa

10/03/2022

566 PV00254533 Bk; xg;  bNulh;];  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 09> fzgjpGuk;> 

nfhl;lfiy

10/03/2022

567 PV00254534 Nrg;  yq;fh 
hPirf;fpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

52A Nfhjkp 
khtj;ij> ntNytj;j> 

nty;yk;gpl;ba

10/03/2022

568 PV00254535 yq;fh n`y;j; 

hpf;l;&l;kd;l;  FW}g; 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 1/10/4> bupy;ypak; 
nurpnld;rp];> nfhOk;G 08

10/03/2022

569 PV00254536 gps];kpd];.LK 
nkNd[;kd;l; 

fd;rhy;ld;rp   
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 721/2> cja 

khtj;ij> Nfhdhty

10/03/2022

570 PV00254537 X\d; `T];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  07> yNahdy; 

vjpuprpq;f khtj;ij> 

nfhOk;G 05

10/03/2022

571 PV00254538 F I fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 508> 1tJ Nyd; my;-

fhrpkp efuk;> ,uj;khypa> 

ghyhtp> Gj;jsk;

10/03/2022

572 PV00254539 ,td;rh;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

83/1> fJUtj;j> 
KJq;nfhl

10/03/2022

573 PV00254540 j nfhl;ld; `g;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  277/18> fy;tp`huh 

tPjp> nj`ptis

10/03/2022

574 PV00254541 nrd;lh; Nth;s;l;  
bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  59> fTlhd 

mj;jpba tPjp> nj`ptis

10/03/2022

575 PV00254542 fndf;l;  
nyh[p];bf;]; 

fhh;Nfh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  441/2> nrd; uPlh]; 

tPjp> jStnfhLt> 

nfhr;rpf;fil

10/03/2022

576 PV00254543 ypNgh;l]; fd;]

hy;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 717/4A> 
kjpd;dhnfhl> uh[fpupa.

10/03/2022

577 PV00254544 gpf; ntd;rh; nfgply;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 20/4> tpy;ypak; 
Nfhgy;yt khtj;ij> 

fz;b

10/03/2022

578 PV00254545 rpNyhd; ghgh; rY}d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 62> fNzKy;y tPjp> 

R+upafk> fltj;ij.

10/03/2022

579 PV00254546 gpq;nuf;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  13/30> tprhftj;j> 
Vfy> [h-vy

10/03/2022

580 PV00254547 yf;rhp tpyh]; ,d; 

Vrpah  (gPtPb) vy;Bb
65B> ju;kghy khtj;ij> 

nfhOk;G 7

10/03/2022

581 PV00254548 rd;fpwPd;  Gugh;l;b 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 24/A> tpf;fpuk 
khtj;ij> ge;jpa> kj;Jfk

10/03/2022

582 PV00254549 rd;Nt  rpNyhd; 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  107/1> Mde;j 

khtj;ij> kUjhid> 

nfhOk;G 10

10/03/2022

583 PV00254550 nk[];bf; 

Gnuhgl;B];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  14 7/1> fpuhz;l; 

mghu;l;nkd;l;> = tpkyrpup 

tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis

10/03/2022

584 PV00254551 E U S xl;Nlh 
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  038> ePu;nfhOk;G 

tPjp> iedklk;> 

ntd;dg;Gt.

10/03/2022

585 PV00254552 rNyhk; gp];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  34> kpDthq;nfhl 

tPjp> ePu;nfhOk;G

10/03/2022

586 PV00254553 fpq; iggh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 29A> uhtjhtj;j 
tPjp> nkhul;Lt

10/03/2022

587 PV00254554 Ngh;s; jha;  rpNyhd; 
(gPtPb) vy;Bb

151/15 fltj;ij tPjp> 

fNzKy;y

10/03/2022

588 PV00254555 Nrhd;nfk;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  110/40> = rpj;jhu;j;j 

tPjp> fpUyg;gid> 

nfhOk;G - 05

10/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

589 PV00254556 iul; gpl;  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

79/9> klghj;j tPjp> 
nfhyKd;d> gpypae;jiy

10/03/2022

590 PV00254557 S md;l; S ,e;Jtu  
,d;nt];l;kd;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 415F> `pf;fN\d> 

FUtpl;l

10/03/2022

591 PV00254558 Efp  N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 192/A> mKnfhl;Lt> 

mq;FYf`h> fhyp

10/03/2022

592 PV00254559 nfh];kpf; ngf;lwp  
(gPtPb) vy;Bb

52/1/B> gufe;njdpa> 
,k;Gy;nfhl

10/03/2022

593 PV00254560 ypadNf  
vd;lh;gpiur]; 

gpyhdh  (gPtPb) 
vy;Bb

mFnu];] tPjp> gpyhd> 

fhyp

10/03/2022

594 PV00254561 lt;Nkh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 136/2/B> 
mq;Fdhty> Nguhjid

10/03/2022

595 PV00254562 ypadNf 

b];l;hpgpa+\d; fhy;  
(gPtPb) vy;Bb

mFnu];] tPjp> gpyhdh> 

fhyp

10/03/2022

596 PV00254563 nfahh;f;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 216B> rpak;gynfhl> 
nghy;f];Xtpl;l

10/03/2022

597 PV00254564 mf;Fypah ny\h; 

gd;l;  (gPtPb) vy;Bb
98> 2tJ khb> 

n`t;nyhf; tPjp> 

nfhOk;G 5

10/03/2022

598 PV00254565 gNahnkbfy; 

FNshgy;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

45/4> jpru> `pj;jl;ba 

kj;jpa

10/03/2022

599 PV00254566 Nyhq; Nt  (gPtPb) 
vy;Bb

55/2> 5tJ FWf;Fj; njU> 
Gjpa Nrhdfj;; njU 

tlf;F> aho;g;ghzk;

10/03/2022

600 PV00254567 rpNyhd; ,k;ngf;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 37/9> Njthya tPjp> 
tyt;tj;Nj> kPupfk

10/03/2022

601 PV00254568 Kjpad;Ndfk  
mf;Nuh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 804> gpufjp 

khtj;ij> gd;dpg;gpl;ba

10/03/2022

602 PV00254569 nkd;  yq;fh 
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 176/1 A> i`nyty; 

tPjp> gd;dpg;gpl;ba

10/03/2022

603 PV00254570 SNS N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  24C> fpuPd;Nyz;l; 

mntd;A+> nj`ptis> 

,yq;if

10/03/2022

604 PV00254571 fpunld;]; 

mNrhrpNal;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

933 A/B1> tzpf tq;fp 

fl;blk;> Nguhjid tPjp> 

fz;b

10/03/2022

605 PV00254572 rpNyhd; bufd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 251/1/A> jyhtj;j> 
Nguhjid

10/03/2022

606 PV00254573 Ngh;ngf;l; nfhkh;ry; 

fpr;rd;ntahh;]; 

(gPtPb) vy;Bb

g;Nuhnyl;Nfh `T];> 

nyty; 35> Nkw;F 

NfhGuk;> cyf tu;j;jf 

ikak;> nfhOk;G 01

10/03/2022

607 PV00254574 kl; nfsh;nkl; 

(gPtPb) vy;Bb

25> rpuptu;jdh tPjp> `py; 

];l;uPl;> nj`pthyh

10/03/2022

608 PV00254575 gNahgpAkh gNah 

nkbfy; Gulf;\d;];  

(gPtPb) vy;Bb

g;Nuhnyl;Nfh `T];> 

nyty; 35> Nkw;F 

NfhGuk;> cyf tu;j;jf 

ikak;> nfhOk;G 01

10/03/2022

609 PV00254576 rY}d; 10  10 (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  58> Nru;r; tPjp> fhyp 

Nfhl;il> fhyp

10/03/2022

610 PV00254577 my;bNkl; nrha;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  9/2A> $Nu ,lk;> 

];Nld;yp jpyfuj;d tPjp>  

ENfnfhl

10/03/2022

611 PV00254578 eph;ky; 

,k;Nghh;nlhnyh[p 
(gPtPb) vy;Bb

32/4> R+upa cad> 

vy;njdpa> fltj;ij

10/03/2022

612 PV00254579 K.D.A.S. Nkd;gth; 
rg;isah;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 164/A/1> rk;G+u;-07> 
%J}u;> jpUNfhzkiy.

10/03/2022

613 PV00254580 nrd;lh;ghy;  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

15/16> fpwp];Juh[ 

khtj;ij> ntypfk;gpba> 

[h-vy

10/03/2022

614 PV00254581 nlf; epNfhuk; Vrpah  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 45/1> Nru; rpj;jk;gyk; 
V fhu;bdu; khtj;ij> 

nfhOk;G 02

10/03/2022

615 PV00254582 vNfh ity;l; 

fpsk;gpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 12/12> [k;Gf];Ky;y 

tPjp> ENfnfhl

10/03/2022

616 PV00254583 Nyhl]; nfhNfh 

kPbah  (gPtPb) vy;Bb
“mga epthr” 
gpuk;kehafk> gpq;fpupa

10/03/2022

617 PV00254584 mk;hpjh  
vd;[pdpahpq;  
(gpiutl;) ypkpnll; 

263> Gjpa tPjp> 

`{Zg;gpl;ba> tj;jis

10/03/2022

618 PV00254585 Ngh;ngf;l;  E-BIZ 
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y 29/30> rkdyfk> 
`l;ld;

10/03/2022

619 PV00254586 R md;l; R ntd;rh;]; 

yq;fh (gPtPb) vy;Bb

,y. 765/340> Nghjpuh[h 
khtj;ij> nfj;jhuhk> 

nfhOk;G 10.

10/03/2022

620 PV00254587 nkf;Ngh;ld; 

Gnuhgh;b]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  284> nthf;N\hy; 

tPjp> nfhOk;G 02

10/03/2022

621 PV00254588 rpndh;[p buty;  
md;l; ny\h; 

(gpiutl;) ypkpnll;

229 N[> Nyb nkf;fyk;]; 

biut;> fz;b

10/03/2022

622 PV00254589 gpiud;];Nlhh;kpq;  
(gPtPb) vy;Bb

130/15A> rkdy ,lk;> 
ehtpd;d> k`ufk.

10/03/2022

623 PV00254590 mydp nlf;  
(gpiutl;) ypkpnll;

APT 1/4> Rg;gPupau; 
N`hk;];> 29> b 

nghd;Nrfh tPjp> nfhOk;G 

05

10/03/2022

624 PV00254591 Bd; (gPtPb) vy;Bb neYt> ahfpupy 10/03/2022

625 PV00254592 nkl;Rah  g+l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

34/1> tpN[uhk tPjp> 
nfhOk;G 07

10/03/2022

626 PV00254593 nkf;]; ];gh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 1/546> mj;JUfpupa 

tPjp> nfhl;lht

10/03/2022

627 PV00254594 ept; N`hg;  
N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

A+dpl; 1> 6tJ khb> 77> 

ehd;fhtJ FbapUg;G> 

4tJ Nyd;> gioa ehty 

tPjpf;F mg;ghy;> ehty> 

uh[fpupa

10/03/2022

628 PV00254595 nkdpf;Gu 

gpsh];bf;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  37/1> =ghj tPjp> 

,uj;jpdGup

11/03/2022

629 PV00254596 ng];nlf;  
nrhY}\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

355/18B> N`hfe;ju tPjp> 

gd;dpgpl;ba

11/03/2022

630 PV00254597 nkiud; \pg;gpq;  
Nrh;tpr];  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

253/3> fhyp tPjp> 
jpaynfhl> kf;nfhd

11/03/2022

631 PV00254598 `f; bnul;fpq;  
nlf;Ndhnyh[p  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 56> ];Nl\d; tPjp> 

tTdpah

11/03/2022

632 PV00254599 ghh; ngd;r; gg;  
md;l; nu];^ud;l;  
(gPtPb) vy;Bb

25> fk; rgh tj;j> 

mk;gyhq;nfhl tPjp> 

vy;gpl;ba.

11/03/2022

633 PV00254600 ytp\; khh;f; 

FNshjpq;f;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  508/3E gNuhgfhu 
khtj;ij> nghuy];fKt

11/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

634 PV00254601 RjRd Nahfh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 15/1> [a khtj;ij> 

Nyf; tPjp> nghuy];fKt.

11/03/2022

635 PV00254602 K.N rd;];  (gPtPb) 
vy;Bb

72 tpy;rd; njU> 

nfhOk;G-12

11/03/2022

636 PV00254603 viyl; b[pl;ly; 

,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 36> rpwpGu Njhl;lk;> 

tyFGu> myt;t.

11/03/2022

637 PV00254604 A.R. Nghd; mf;]]

rhp];  (gPtPb) vy;Bb
231/15 re;Njh\; gpsh]h> 

gpujhd tPjp>  nfhOk;G-11

11/03/2022

638 PV00254605 bu];l; itd;  
nrf;fpa+hpl;b md;l; 

,d;nt];bNf\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  34/10> rurtp Nyd;> 
nfhl;lh njU> nghuis> 

nfhOk;G-08>

11/03/2022

639 PV00254606 nthy;nfNdh 

rhh;Nfhy;  (gPtPb) 
vy;Bb

12/106> my; rpuh[; tPjp> 

ryk;gq;Nfdp-04> kj;jpa 

Kfhk;> mk;ghiw

11/03/2022

640 PV00254607 ];khh;l; xl;Nlh  A/C 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 118/2> fygYtht 

tPjp> jyq;fk tlf;F> 

jyq;fk

11/03/2022

641 PV00254608 #hpad; Gugh;B];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  540/C/10> 
gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

vy;njdpa> fltj;ij

11/03/2022

642 PV00254609 rp`pd  N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

26/2/A> kj;Njfk> 
fpupe;jpnty> fk;g`h

11/03/2022

643 PV00254610 tp\{ty; 

ml;th;ilrpq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 145/6> [k;ngl;lh 
njU> nfhOk;G 13

11/03/2022

644 PV00254611 D M N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

nghy;n`q;nfhl> 

ntypNfnghy

11/03/2022

645 PV00254612 LI yPdh FNshjpq;  
(gPtPb) vy;Bb

240 C> mtprhtis tPjp> 

k`ufk

11/03/2022

646 PV00254613 AJS nlf;Ndhnyh[p];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  57> lgps;A+. 

V.rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G-06

11/03/2022

647 PV00254614 ];td;l;Nuh  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 56>1/1> nkdpq; 
gpNs];> nts;stj;ij> 

nfhOk;G 06.

11/03/2022

648 PV00254615 nkNkh]; gPr; 

epyhntsp  
(gpiutl;) ypkpnll;

thu;l; 2> kpy; tPjp> 9tJ 

iky; Ngh];l;> epyhntsp> 

jpUNfhzkiy

11/03/2022

649 PV00254616 fpq;]; Nkd;  
(gpiutl;) ypkpnll;

45/B> YMMA tPjp> 
mf;fiug;gw;W

11/03/2022

650 PV00254617 ngd;lhrp NyhQ;  
(gpiutl;) ypkpnll;

62/4> rj;jk; njU> 
Nfhl;il> nfhOk;G 01

11/03/2022

651 PV00254618 rNyhd; ];ily]; 

mflkp xg; n`ahh; 

md;l; gpa+l;b  (gPtPb) 
vy;Bb

446/5. uq;fpup ngnjr> 
fygYtht> uh[fpupa

11/03/2022

652 PV00254619 G B ,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

67/F> ngg;gpypahd tPjp> 
nejpkhy> nj`ptis

11/03/2022

653 PV00254620 gpd;jhU N`hk;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  74> tPjpatj;j> 

cLfk;nghy

11/03/2022

654 PV00254621 td; idd;   
nrhY}\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

40/16> K`he;jpuk; tPjp>  

nfhOk;G 03.

11/03/2022

655 PV00254622 kh];lh; nrg; g+l; 

ngf;lhp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 240> gpypae;jy tPjp>  

nghuy];fKt.

11/03/2022

656 PV00254623 gpf;\p n`ahh; 

md;l; gpa+l;b 

nfahh;  (gPtPb) 
vy;Bb

15/1 fpuhd;tj;j KjfKt> 

ngk;Ky;y

11/03/2022

657 PV00254624 fhah 

vyf;l;Nuhdpf;]; 

md;l; Ngh;dpr;rh;];  
(gPtPb) vy;Bb

75 gpujhd tPjp> 

nghfte;jyht

11/03/2022

658 PV00254625 Nlhh;d;jill; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 29> mNrhf 

khtj;ij> rpwpky; cad> 

,uj;kyhid

11/03/2022

659 PV00254626 SKM mTl;gpl;lh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 152> 2tJ FWf;Fj; 

njU> nfhOk;G 11

11/03/2022

660 PV00254627 DIUP vd;[pdpahpq;  
Nrh;tpr];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 139> gj;jpunfhl tPjp> 

ehtpd;d> k`ufk.

11/03/2022

661 PV00254628 Nyd;l; N`hk;]; 

Gugh;B];  md;l; 

fd;];;uf;\d;;];  
(gPtPb) vy;Bb

274/A/1> i`nyty; tPjp> 

k`ufk

11/03/2022

662 PV00254629 ,e;jpuhGhp gpy;lh;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

fuPkh fl;blk;> 

nj`pf`ye;j> 

mk;gyhe;Njhl;il

11/03/2022

663 PV00254630 FNshgs;Nfl;  
vd;lh;gpiur]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 91/2A> g`y 

nfh];fk> nfh];fk

11/03/2022

664 PV00254631 ,d;Nu fpugpf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 03> uk;ypd; khtj;ij>  

FlhghLt> ePu;nfhOk;G

11/03/2022

665 PV00254632 Nuhay; Nfl;  
N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 331/B> nejfKt 

(Nkw;F)> nfhl;Lnfhl.

11/03/2022

666 PV00254633 rpNyhd; 

n`hypNl];  (gPtPb) 
vy;Bb

92/4/2> jk;Gf`tj;j> 

Nfhgptj;j> fltj;ij

11/03/2022

667 PV00254634 gpukpl; FNshgy;  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

163/G> [afj; khtj;ij> 

N`hfe;ju tlf;F> 

N`hfe;ju

11/03/2022

668 PV00254635 nlndj; ];gh  
(gPtPb) vy;Bb

208 Mjpj;njd;d 

nfhl;lhypnfhl 

nkdpf;jpnty>

11/03/2022

669 PV00254636 ,d;Nth;lh; nug; 

md;l; vahh; 

fd;b\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  225/A> guhf;fpuk 
nkt;> ePyk;k`huh> 

nghuy];fKt

11/03/2022

670 PV00254637 tpd;tPy;]; 

xl;Nlhnkhigy;];   
(gPtPb) vy;Bb

,y. 268 A/1> vk;gpy;kPfk> 
gpypkj;jyht.

11/03/2022

671 PV00254638 M R FNshgy; bNul;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  1f nfhl;lhQ;Nrid 

Rg;gu; khu;f;nfl;> 

nfhOk;G-13

11/03/2022

672 PV00254639 nly;lh mg;guy;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 215> ePh;nfhOk;G 

tPjp> mk;gyd;Ky;y> rPJt

11/03/2022

673 PV00254640 rpNyhd; gp]pd]; 

nel;Nth;f;  
(gpiutl;) ypkpnll;

375> 3/1> Mu;. V. b nky; 

khtj;ij> nfhs;Sg;gpl;b> 

nfhOk;G 03

11/03/2022

674 PV00254641 `thdh `pA];  
(gPtPb) vy;Bb

93/6> Nrdehaf;f 
mntd;A+> ehty

11/03/2022

675 PV00254642 fhh;l]; rPg+l; 

vf;];Nghh;l; (gPtPb) 

vy;Bb

1> gpujhd njU> fly; 

njU tPjp> ehr;rpf;Flh

11/03/2022

676 PV00254643 vNfh g/d;  (gPtPb) 
vy;Bb

rp 20/3 jpgpupavy;y 
nj`pkLt> khtdy;iy

11/03/2022

677 PV00254644 Mh;rpt;]; 

fd;rhy;ld;]p 

vypad;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 8> 3/1> nkl;Nuh 
mghu;l;nkd;l;> 55tJ 

Nyd;> nfhOk;G 06

11/03/2022

678 PV00254645 n`hnly; mNuhtpd;  
(gpiutl;) ypkpnll;

21/1> rpwpgh tPjp> nfhOk;G 

05

11/03/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

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

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 khHr; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; khHr; 31Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

679 PV00254646 gh];l; buf; 

nel;Nth;f;fpq; (gPtPb) 

vy;Bb

303> KUjf`Ky> fz;b 11/03/2022

680 PV00254647 nkhp yq;fh 

(gpiutl;) ypkpnll;

vk;.vd; mNrhrpNal;]; 

NkNd[;nkd;l; ru;tPr]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;> 

fk;ngdp nrayu;fs;> ,y.  

77> iyl; `T]; njU> 

Nfhl;il> fhyp

11/03/2022

681 PV00254648 A T P `hh;nt];l;  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

,y 07> fpup`e;JLtLt> 

gk;Ng> gahfy

11/03/2022

682 PV00254649 NugPk; b[pl;ly;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 611/34> rhk 
khtj;ij> nfhlfk> 

N`hkhfk

11/03/2022

683 PV00254650 vNfh fpwPd; 

gpshd;Nl\d; 

vy;yhnty  (gPtPb) 
vy;Bb

28/5> 4tJ Nyd;> 
gpl;lNfhl;Nl

11/03/2022

684 PV00254651 12 ifl;  (gPtPb) 
vy;Bb

212/1> Nghl;dpf; tj;j> 
fSj;Jiw tlf;F

11/03/2022

685 PV00254652 S T `T];  (gPtPb) 
vy;Bb

669/2 `pk;GJnty;nfhl> 

fsdp

11/03/2022

686 PV00254654 R A P nkhigy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 122/1/15>1tJ jsk;> 
lakd;l; khh;nfl;> gpujhd 

tPjp> nfhOk;G-11

11/03/2022

687 PV00254655 ];igrp G& 

,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

A154/3> gpujhd tPjp> 
fd;dj;njhl;l

11/03/2022

688 PV00254656 U V N`hy;bq;];  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

,y. 533/2> ypNah tPjp> 
rpq;fhuKy;y> fsdp

11/03/2022

689 PV00254657 ANuhl;nuf;]; 

,kpfpNu\d;  fd;]
hy;ld;]; (gPtPb) 

vy;Bb

g;Nuhnyl;Nfh `T];> 

nyty; 35> Nkw;F 

NfhGuk;> cyf tu;j;jf 

ikak;> nfhOk;G 01

11/03/2022

690 PV00254658 nly;FNuht;  (gPtPb) 
vy;Bb

25/8> rpupy; b rpy;th 
khtj;ij> ngg;gpypahd 

tPjp> ENfnfhl

11/03/2022

691 PV00254659 n`hpNl[; fpuhg;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  937> Nguhjid 

tPjp> fz;b

11/03/2022

692 PV00254660 tpk;nld;l;  
nrf;fpa+hpl;b (gPtPb) 
vy;Bb

21> tp[pjGu> 

jytj;Jnfhl tPjp> 

gpl;lNfhl;Nl

11/03/2022

693 PV00254661 fpr;rd; Nth;s;l; 

hpily;  (gPtPb) 
vy;Bb

17> kj;Jfk tPjp> ju;fh 

efh;

11/03/2022

694 PV00254662 nfy\ ,d;l];l;hp];  
(gPtPb) vy;Bb

103/1> tp`hu khtj;ij> 

rpq;fuKy;y> fsdp

11/03/2022

695 PV00254663 ng`hd;]; 

gg;spNf\d;\];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  198> i`nyty; 

tPjp> tj;Njnfju> k`ufk

11/03/2022

696 PV00254664 ];igNuh b[pl;ly;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 49/1> Ky;Nyfk> 

N`hkhfk

11/03/2022

697 PV00254665 W M nfgply;  
,d;nt];l;nkd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 566/7> nttN`d 

tPjp> ud;Kj;Jfy> 

fltj;ij

11/03/2022

698 PV00254666 Nkh[p  (gPtPb) 
vy;Bb

222/C guflnty;y> 
gpypkj;jyht

11/03/2022

699 PV00254667 tpdhafh ];Nlhh;]; 
(gPtPb) vy;Bb

ehtop fpof;F> khdpg;gha;> 

aho;g;ghzk;

11/03/2022

700 PV00254668 L M S 
nl];bNd\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 39/41> ney;rd; Nyd;> 
nfhOk;G 03

11/03/2022

701 PV00254669 nruz;bg; Nrh;Nt 

vd;[pdpah;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  185> rpwpky;tj;j> 

Fd;Ndgd

11/03/2022

702 PV00254670 myprd;];  
N`hy;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  93/A> 1 Mk; 

FWf;Fj; njU> 

nfhOk;G-11

11/03/2022

703 PV00254671 ml;nyh; b[ply;  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  108/27> 
njdpatj;ij 

tPjp> fl;Lthty> 

nghuy];fKt

11/03/2022

704 PV00254672 epa+l;hpnkd;l; Nyg;];  
(gPtPb) vy;Bb

33/3A> Nfhtpy; tPjp> 
fSNghtpy> nj`ptis

11/03/2022

705 PV00254673 fpwPd;tpd; g+l; 

rg;is];   (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 51/5> mnyf;]

hz;l;uh gpNs];> nfhOk;G 

07

11/03/2022

706 PV00254674 `hpj nlf;dpf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y 122> aq;fk> 

muyfq;tpy

11/03/2022

707 PV00254675 nlhf;fh];  
(gpiutl;) ypkpnll;

jz;luhtpl;l> 

fpdpnky;yf`h

11/03/2022

708 PV00254676 fjph;Nrhiy  (gPtPb) 
vy;Bb

mEuhjGuk; tPjp> 

kq;ifA+w;W> fz;zpah

11/03/2022

709 PV00254677 iyl; N\gh; 

];^bNah];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  04 nlNth]; 

mntd;A+> nfhOk;G 04

11/03/2022

710 PV00254678 gf;]; vd; ];iky;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 50/13> 2tJ Nyd;> 
k`y;muht> gd;dpg;gpl;ba

11/03/2022

711 PV00254679 Njtp  ];Nlhh;]; 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 121/1> ghu;Fop tPjp> 
Njhzpf;fy;> tTdpah

12/03/2022

712 PV00254680 E L vntd;Nlh (gPtPb) 
vy;Bb

390/8> gd;dpg;gpl;ba tPjp> 
jytj;Jnfhl

12/03/2022

713 PV00254681 nrd;b gPl;  (gPtPb) 
vy;Bb

7A nlk;gs; tPjp> 
mq;FYf`

12/03/2022

714 PV00254682 NfhNthkh  
nrhY}\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  50> Nru; ypNah 

ngu;dhz;Nlh khtj;ij> 

ghze;Jiw

12/03/2022

715 PV00254683 tpy;Nyh ];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

231A> b.v];. Nrdehaf;f 

tPjp> fz;b

12/03/2022

716 PV00254684 G@iyd; 

ngw;Nwhypak; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 26> gpafk tPjp> 

ngj;jpahnfhl> fsdp

12/03/2022

717 PV00254686 R md;l; R 
vf;];Nghh;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

56/6/1> ehJLt> fsdp 12/03/2022

718 PV00254687 jpnyd FNshgy;  
bNulh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,yf;fk; 179> jpNyd  

ghyq;fl> Ky;fpupfy

12/03/2022

719 PV00254688 BREC vf;];Nghh;l;];  
md;l; ,k;Nghh;l;];  
Nfhg;gNu\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 725> njhuz re;jp> 

fz;b tPjp> fsdp

12/03/2022

720 PV00254689 Rg;hPk; GTS 
nrf;fpa+hpl;b 
nrhY}\d;];  md;l; 

N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb 

155/C> gf;kPf`h tPjp> 

NghNu> mj;JUfpupa

12/03/2022

721 PV00254690 GNuhnlf;  
fk;gpa+l;lh; rp];lk;];  
(gPtPb) vy;Bb

31> Gjpa g]; epiya 

fl;blj;njhFjp> Gj;jsk; 

tPjp> FUehfy;.

12/03/2022

722 PV00254691 ];Nl\d;  - 88 
(gPtPb) vy;Bb

159> Gjpa tPjp> 

`{Zg;gpl;ba> tj;jis

13/03/2022

723 PV00254692 A R K nkhigy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 159/2/10> gpujhd 
tPjp> nfhOk;G-11

13/03/2022

724 PV00254693 mf;th gpNah 

Nthl;lh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 44> jpTy;f`hgpl;ba 

Njhl;lk;> nty;yt> 

FUehfy;

13/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

725 PV00254694 ,d;lh;ne\dy; 

nfhNy[; xg; 

nkNd[;kd;l;  md;l; 
nlf;Ndhnyh[p  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 521> Gj;jsk; tPjp> 

FUehfy;

13/03/2022

726 PV00254695 5 gps];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 54> fy;nghj 

tPjp> nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G:13

13/03/2022

727 PV00254696 A R M mNrhrpNal;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  1/4B> 23> ghh;k; 
tPjp> nfhOk;G - 15

13/03/2022

728 PV00254697 fpwPd; Ng  (gpiutl;) 

ypkpnll;

455/6/A> j`k; khtj;ij> 

i`ntty; tPjp> kPnfhl

13/03/2022

729 PV00254698 gpl;]; fhh;Nfh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 11A> iky;Ngh];l; 

mntd;A+> nfhOk;G 03

13/03/2022

730 PV00254699 3W mNrh]pNal;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 271A> ~~Nuh];"> 

n`e;jy tPjp> 

ehaf;ffe;j> tj;jis

13/03/2022

731 PV00254700 rNthhp Gl;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

B/13/2> vlJtht> 
khtndy;y

13/03/2022

732 PV00254701 yf;Ngh  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 604> nfhOk;G tPjp> 

Gtf;gpl;ba

13/03/2022

733 PV00254702 S P rP g+l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

33> jy;tghL tPjp> fPup> 

kd;dhu;.

13/03/2022

734 PV00254703 fdfh  N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  43/10> `j;Nghjpa 

tPjp> fSNghtpy

13/03/2022

735 PV00254704 rd;tpy; gp];l;Nuh 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  228> rpyhgk;; tPjp> 

ntd;dg;Gt

13/03/2022

736 PV00254705 gP];nghapd;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

140/1> nkhul;Lt tPjp> 
gpypae;jiy

13/03/2022

737 PV00254706 `hh;l;b nfahh; 

rg;spnkd;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  470/1> ,dpfy tPjp> 
fl;Lf];Njhl;l

13/03/2022

738 PV00254707 Xtpd;];  
fd;];l;uf;\d; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  460/6/A> jyfy 
tj;j> fpuptl;LLt

13/03/2022

739 PV00254708 tp\d; fhh;  (gPtPb) 
vy;Bb

27/01> gs;spthry; tPjp> 
fl;Lnfhl> fhyp

14/03/2022

740 PV00254709 fpsTl;&l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 40/4> b.b.j`ehaf;f 

khtj;ij> `pj;jl;ba 

kj;jp> khj;jiw

14/03/2022

741 PV00254710 ypf;tpl; b[pl;ly;  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y 2/1> nfry;tj;j tPjp> 
rpq;fgpl;ba> fk;gis

14/03/2022

742 PV00254711 mK]p  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 277/4B> khnfhy 
tPjp> fpupgj;nfhl

14/03/2022

743 PV00254712 rP ngg;hpf;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  501/4> fz;b tPjp> 

epl;lk;Gt

14/03/2022

744 PV00254713 CADD khh;l; 
,d;];bba+l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 16 = Rju;rduhka> 

jk;tj;j> ef;fy> 

nkhduhfy

14/03/2022

745 PV00254714 ilk;]; md;l; 

buty;]; FW}g; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 32/6 RNghjuhk tPjp> 
nj`pthyh

14/03/2022

746 PV00254715 uj;dh Ngh;s; 

fpNud;l; rpl;b 

N`hl;ly;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  9> vl;tu;l; Nyd;> 

nfhOk;G 03.

14/03/2022

747 PV00254716 G&f;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 24> [pd;dh tPjp> 

mf;fiug;gw;W 05.

14/03/2022

748 PV00254717 kpd;Nfh ];igr]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 57 V> ,\hd; 

Guba+];> nja;ae;ju

14/03/2022

749 PV00254718 kp];lh; aho; Nfh  
(gPtPb) vy;Bb

nrk;gpad;gw;W njw;F> 

nrk;gpad;gw;W

14/03/2022

750 PV00254719 lhf;];if  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

21/10> 9tJ Nyd;> Mde;j 

ghypfh khtj;ij> 

gplNfhl;Nl.

14/03/2022

751 PV00254720 mf;Ankd;  (gPtPb) 
vy;Bb

76/10 K 1> 3Mk; FWf;Fj; 

njU> nfhOk;G-11

14/03/2022

752 PV00254721 bnuf;ngf;  (gPtPb) 
vy;Bb

35> ky;tj;j tPjp> 

nfhOk;G 11

14/03/2022

753 PV00254722 ]k;nuhf; 

gq;Nsht;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 289> fhyp tPjp> 

N`dKy;y> ghze;Jiw

14/03/2022

754 PV00254723 n`g;gp ];iky;  
(gPtPb) vy;Bb

187/1C> fhyp tPjp> 
nj`ptis

14/03/2022

755 PV00254724 Nr];n[k;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  30/1> rPdd; 
Nfhl;il> NgUtis

14/03/2022

756 PV00254725 Nlt;bnuhg;];  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

480/15> jk;g`y 

khtj;ij> N`hkhfk 

tPjp>  mj;JUfpupa.

14/03/2022

757 PV00254726 bdp]; Gulf;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 18> Kl;Lth tj;j> 

Jk;kynjdpa njw;F> 

ntd;dg;Gt

14/03/2022

758 PV00254727 ild;Nt gh];l; Gl;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 169/2> ty;nghy tPjp> 
mq;nfhl

14/03/2022

759 PV00254728 nta+u];  (gPtPb) 
vy;Bb

D 55/54 [ae;j tPuNrfu 
khtj;ij khspfhtj;ij> 

nfhOk;G 10

14/03/2022

760 PV00254729 nrypFNuht;  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 11> nrd; NkhP]; tPjp> 

fy;fp];]

14/03/2022

761 PV00254730 Fzth;jd  Gugh;l;b 
N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

303/A/2> rprpy; cad> 

mltpytj;j> fSj;Jiw 

njw;F

14/03/2022

762 PV00254731 rpndrpNyhd; 

(gpiutl;) ypkpnll;

78/3> `pupgpl;ba> 

gd;dpg;gpl;ba

14/03/2022

763 PV00254732 rkPu  
,d;nt];l;nkd;l; 

md;l; fhh; Nry;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 152> kpy;Nydpak; 

rpl;b> FUehfy;

14/03/2022

764 PV00254733 xhpd;Nfh ];igr];  
(gpiutl;) ypkpnll;

244/D> ntNynghl tPjp> 
Fuz> fl;Lehaf;f

14/03/2022

765 PV00254734 K D nrdpj;  bNulh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

13/17> gl;btpy> Nfhzty 14/03/2022

766 PV00254735 yq;fh nkhigy; 

rpl;b  (gPtPb) vy;Bb
,y. 85> Gjpa jq;fhiy 

tPjp> nfhLNtnfhl> 

khj;jiw

14/03/2022

767 PV00254736 mt;nuf;]; 

Ff;ntahh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 526/5> typ`pe;j> 

fLnty

14/03/2022

768 PV00254737 FNsht;hp ,k;ngf;];  
(gPtPb) vy;Bb 

,y.  205/4> Kjpad;NrNf 

tj;j tPjp> jYfk> fsdp

14/03/2022

769 PV00254738 S vd;nug;nuf;dh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 35/55> fyhrhiy 

tPjp> jpUney;Ntyp> 

aho;g;ghzk;

14/03/2022

770 PV00254739 g`d;kp  
vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 54> ~~g`d;kp > 

];tu;z n[ae;jp 

khtj;ij> tyt;tj;ij> 

kPupfk>

14/03/2022

771 PV00254740 ];khh;l; Nt  
vf;];Nghh;l; md;l; 
,k;Nghh;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  24/26 A> jq;fdj;j 
tPjp> khNghy> tj;jis

14/03/2022

772 PV00254741 V  A  NguNu[];  
(gPtPb) vy;Bb

104/3> gpypae;jy tPjp>  
nghuy];fKt.

14/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

773 PV00254742 fps]p bnud;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 250/38> i`nyty; 

tPjp> fpUyg;gid> 

nfhOk;G 06>

14/03/2022

774 PV00254743 u[jhdp tp\;th  
(gpiutl;) ypkpnll;

88/2> [];b]; mf;gu; 

khtj;ij> nfhOk;G 02

14/03/2022

775 PV00254744 gpk;jyht  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

34 / 1 A glty> ghJf;f 14/03/2022

776 PV00254745 V td; ];By; 

,d;l];l;hp];  (gPtPb) 
vy;Bb

349 gioa Nrhdfj; 

njU> nfhOk;G -12

14/03/2022

777 PV00254746 nrl;b gp\; ghh;k;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  14/1> <r;rNkhl;il 

flw;fiu tPjp> ghirA+u;> 

aho;g;ghzk;

14/03/2022

778 PV00254747 jpdpRW 

b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  182/1> 
gy;NyFd;ndgd> 

nghy;nfhy;y> fz;b

14/03/2022

779 PV00254748 mTuh N`hl;ly;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 131/1 fhyp tPjp> 
nj`ptis

14/03/2022

780 PV00254749 fpj;Js;fy 

gpshd;Nl\d; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 62> ngj;jfhd tPjp 

tlf;F> gplNfhl;Nl

14/03/2022

781 PV00254750 Rudpky  N`hy;bq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 5A 2/2> fz;b tPjp> 

R+upagYt> fltj;ij

14/03/2022

782 PV00254751 ypNahd; 

vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  879/12> = 

uh[hjpuh[rpq;f mntd;a+> 

gy;Nyfy

14/03/2022

783 PV00254752 thrdh gpsh];bf;  
(gPtPb) vy;Bb

101/6> Fkhujhr gpNs];> 

nty;yk;gpl;b

14/03/2022

784 PV00254753 nef;];l; nyty; 

nfhNfh  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

~~Nghf`tj;j||> f`lht 

njw;F> ud;d

14/03/2022

785 PV00254754 g+];bq; [puhgp 

vf;];Ngh;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 307> B11/F1/3> 
kTz;l; fpsp/Nghu;l; NuQ;r; 

nurpld;rp];;> kfkd;d> 

N`hkhfk

14/03/2022

786 PV00254755 AEQUITAS (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  181/3> `y;Ky;y> 

nty;yk;gpl;b

14/03/2022

787 PV00254756 b[ply; gps];  
vbANf\d; md;l; 

nkNd[;kd;l;  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

33/5 thugpl;ba> 
ky;f`Ky tPjp> 

Fz;lrhiy

14/03/2022

788 PV00254757 rd;fyhdp  (gPtPb) 
vy;Bb

75/31 gp> `pU];]fy 

tPjp> fz;b

14/03/2022

789 PV00254758 S.M.R FNshgy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  106> nuf;yNk\d; 

tPjp>  nfhOk;G 11.

14/03/2022

790 PV00254759 vf;]y;l;  
vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  56> thry tPjp> 

nfhOk;G 13

14/03/2022

791 PV00254760 gpunrd; nrhY}\d; 

(gPtPb) vy;Bb

1-35R> 1tJ jsk;> ypgu;l;b 
gpshrh> nfhOk;G-03

14/03/2022

792 PV00254761 v];nlg; 

fd;];l;uf;\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

333A/2> jiu jsk;> 

g];ehaf;f tj;j> cLfk 

tPjp> gl;lJt> fhyp

14/03/2022

793 PV00254762 kPuhgP  ,d;lh;ne\
dy; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 48/40> ntypflKy;y 

tPjp> khNghy> tj;jis

14/03/2022

794 PV00254763 `d;rp]; rY}d; 

md;l; mflkp  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 40/1> nfhOk;G 

tPjp> Nky; `d;nty;y> 

`d;nty;y

14/03/2022

795 PV00254764 ntd;Nlh  (gPtPb) 
vy;Bb

khkpdpaq;fida> 

nkhd;NdFyk

14/03/2022

796 PV00254765 vd;Nfhbh;  
nrhY}\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

314> nghuYnfhl> 

mj;JUfpupa

14/03/2022

797 PV00254766 L.G b]l;hpgpa+l;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 54/1> griw tPjp> 

gz;lhuGua> gJis

14/03/2022

798 PV00254767 rpNyhd; tpd;]; 

Gugh;l;b];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  3/103> jpfk;gpba> 
`pe;jnfhy;y

14/03/2022

799 PV00254768 gpNsNth FNshgy; 

vbANf\d; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.  23/3> GGJ 
khtj;ij> kUj;Jtkid 

tPjp> gKDt> k`ufk

14/03/2022

800 PV00254769 viyl; Nfl; mflkp  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  69/4> ajp`yfy> 

fz;b

14/03/2022

801 PV00254770 fphpNalh;]; Nth;s;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

19/1A> re;jpuNyfh 
khtj;ij> nfhl;lh tPjp> 

nfhOk;G 08

14/03/2022

802 PV00254771 rpypNahnkf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  32A> `pkhyp> 

`t;g;> ,kJt

14/03/2022

803 PV00254772 vkuy;l; 

,d;lh;fpNu\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 648> fz;b tPjp> 

gz;lhutj;ij> fltj;ij

14/03/2022

804 PV00254773 Nuhay; GNshf;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  172> fhkpdpGu> 

`l;ld;

14/03/2022

805 PV00254774 EXELIQ nlf;  (gPtPb) 
vy;Bb

211/45 E1 tpNtfhuhk 
tPjp> kpup`hd> ENfnfhl

14/03/2022

806 PV00254775 vq;fl igf; fil  
(gpiutl;) ypkpnll;

1Mk; xOq;if> 

murq;Fsk;> Xke;ij> 

tTdpah

14/03/2022

807 PV00254776 tpd;];  rpNyhd; 
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

230/4> g`y Nghkpupah> 

fLnty

14/03/2022

808 PV00254777 nejhdpah Gl; 

Gulf;\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

gyhyp tPjp> Nfh;zpab 

xOq;if> CnuY fpof;F> 

aho;g;ghzk;

15/03/2022

809 PV00254778 [aRe;ju  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

690 A> mtprhtis tPjp> 

etfKt> uzhy

15/03/2022

810 PV00254779 rpd;khh;f;  mf;Nuh  
vf;];Nghh;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

64/1> rhk cad> 

nfhl;lht tPjp> 

kpup];tj;j> gpypae;jy

15/03/2022

811 PV00254780 C.P.C N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 15/2/1> gypfht tPjp> 
mugq;fk> nfh];fk

15/03/2022

812 PV00254781 viyl; gPf; hpNrhl;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  10> 7 E> 
ghz;jypdhd; tPjp> 

upyTy;y> fe;jd

15/03/2022

813 PV00254782 my;nluh  
nltnyhg;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

40> 2/3 fhyp tPjp> 
nfhOk;G - 06

15/03/2022

814 PV00254783 nuNthy;];  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 65/50> D. S. 
Nrdehaf;f khtj;ij> 

nghuis> nfhOk;G 8

15/03/2022

815 PV00254784 ngh;];l; Nul; 

];llh;[p];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  20/22> 
gz;lhutj;ij Kjyhk; 

xOq;if> igg; tPjp> 

jyq;fk> gj;juKy;y

15/03/2022

816 PV00254785 fpwPd; Xh;fdpf; 

fhh;ld;];  (gPtPb) 
vy;Bb

271/1> FzNrfu 

khtj;ij> fk;GUfKt

15/03/2022

817 PV00254786 ];lhh;gpu];l; kPbah  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 40/1> nlk;gs; tPjp> 
fSNghtpy> nj`ptis

15/03/2022

818 PV00254787 mnkhd; x];fhh; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  2/B/3> glnghy> 
ngk;Ky;y> fk;g`h

15/03/2022

819 PV00254788 ryhl; ngf;lhp  
(gPtPb) vy;Bb

237/2> kPf`tj;j> 

njy;nfhl

15/03/2022
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 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

820 PV00254789 Nufd; buhd;];Nghh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

130 A> nrd;; fpwp];Nlhgu; 

khtj;ij> Gjpa tPjp> 

ntd;dg;Gt

15/03/2022

821 PV00254791 gpnu\;l;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  270/7/3> gpiuk; 

nuz;Nly; nurpnld;rp];> 

= [atu;jdGu> 

ntypf;fil> uh[fpupa

15/03/2022

822 PV00254792 VtpNa\d; 

Nrh;tpr];  md;l; 

fd;]hy;ld;]; 

(gPtPb) vy;Bb

93 tj;j> vy;tpl;bfy 

khtj;ij> nfhOk;G 08

15/03/2022

823 PV00254793 Njt;  vd;[pdpahpq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 46/2/C> kp`pe;J 

khtj;ij> khyNg

15/03/2022

824 PV00254794 rhku  N`hy;bq;  
(gPtPb) vy;Bb

170/D> etfKt> uzhy> 

fLnty

15/03/2022

825 PV00254795 buty; 2 yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 3A> kPf`tj;j tPjp> 

njy;fe;j> ENfnfhl

15/03/2022

826 PV00254796 V K P N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 407> thu;l; ,y. 

06> jiykd;dhu; tPPjp> 

ngupafhkk;> kd;dhu;

15/03/2022

827 PV00254797 vth;i\d; gphpd;l; 

md;l; ngf;Nf[;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  74> gpf;fupq;]; tPjp> 

nfhOk;G - 13

15/03/2022

828 PV00254798 fptp  yq;fh n[k;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 12> muhypa 

khtj;ij> nfhLNtnfhl> 

khj;jiw

15/03/2022

829 PV00254799 r];lNdhkp  (gPtPb) 
vy;Bb

92/A> gpupa nrtd> 
];tuh[; khtj;ij> 

iedhklk

15/03/2022

830 PV00254800 fpa+gpdhiybf;];  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

187/18> R`j khtj;ij> 

];Nl\d; tPjp> 

cl`Ky;y

15/03/2022

831 PV00254801 H N H vd;lh;gpiur]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

107/5 ntypNtupa Nkw;F> 
ntypNtupa> ,yq;if

15/03/2022

832 PV00254802 b[pnry;  
nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

466 4tJ khb [d [a 

rpl;b> [pdjhr epajghy 

khtj;ij> = [atu;jdGu 

Nfhl;Nl

15/03/2022

833 PV00254803 ];nyl;Nfh Lth;];  
(gPtPb) vy;Bb

603/2/6 GGJ khtj;ij> 

,`ygpad;tpy> 

fltj;ij.

15/03/2022

834 PV00254804 T S K MAh;Ntj  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 14> nfhljpdpaht 

efuk;> nfhljpdpaht

15/03/2022

835 PV00254805 fpfhd;Nlh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 40> Nky; khb> Rg;gh; 

khh;fl;> mFUtj;Njhl;l 

tPjp> n`huz

15/03/2022

836 PV00254806 m];l;Nuhtp];  
N`hy;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 293/b> RNkjh 
khtj;ij> fNzKy;y

15/03/2022

837 PV00254807 R V T rha;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  3> 2/1> = 

gukhde;j tp`hu 

khtj;ij> nfhOk;G 13

15/03/2022

838 PV00254808 lhf;lh; ght; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 168/5> vy;tpl;bfy 
khtj;ij> nfhOk;G 08

15/03/2022

839 PV00254809 FNsht;  buty; 
(gPtPb) vy;Bb

594/3> /g;nskpq;ld; 
(`T]; ,y. 4E)> ehty 
tPjp> uh[fpupa

15/03/2022

840 PV00254810 i`gh  bNubq;  
fk;gdp  (gPtPb) 
vy;Bb

27/6> = fy;ahzp 

fq;fhuhk khtj;ij> 

kl;lf;Fsp> nfhOk;G 15>-

15/03/2022

841 PV00254811 MNuhf;ah  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 50/12 V> rpupgh tPjp> 
nfhOk;G 05

15/03/2022

842 PV00254812 A md;l; S Nfhg;gNul;  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

IP Nrk;gh;];;> epiy 09-02> 

fpof;F NfhGuk;> cyf 

tu;j;jf ikak;> vr;nryd; 

rJf;fk;> nfhOk;G 01

15/03/2022

843 PV00254813 X E R O yq;fh (gPtPb) 
vy;Bb

525/1 nlk;gs;; tPjp> 
ehk;glYt> epl;lk;Gt

15/03/2022

844 PV00254814 I N G ml;th;ilrpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 128/13> fTlhd tPjp> 
nj`ptis

15/03/2022

845 PV00254815 Fl; Gl;  fk;gdp  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 3> my;gpul; gpNs];>  

nfhOk;G 3.

15/03/2022

846 PV00254816 ehyf lah; 

Vn[d;rp];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 381> fhyp tPjp>  

Vjfk> fSj;Jiw

15/03/2022

847 PV00254817 nuypad;l; Nfl;Nt  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  124/8A> Nfhtpy; 
tPjp> k`Gj;fKt> 

mq;nfhl

15/03/2022

848 PV00254818 S F fnyf;\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 114> Nfhuynty;y 

tPjp> fl;LFUe;j> 

nkhul;Lt

15/03/2022

849 PV00254819 hpr;kd;l; `T];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.145/8A> upr;kz;l; `py; 

gpNs];> `Pu];]fy> 

fz;b

15/03/2022

850 PV00254820 buhd;];nyh[pf; 

ml;ntd;rh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  84/5> tj;N;jnfju 
tPjp> k`ufk

15/03/2022

851 PV00254821 i`-nlf; 
ml;thd;];  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  726/D> nfhl;Ld;d 
tPjp> n`a;ae;JLt> 

gpafk

15/03/2022

852 PV00254822 Xy; Nth;f;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 61/3> 14B> rpwpkhtj> 
fl;LFUe;j tj;j> 

khtukz;ba.

15/03/2022

853 PV00254823 Ngh;bnfahh;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 551> kp`pe;J 

khtj;ij> khyNg

15/03/2022

854 PV00254824 fyk;G vahh;  
buty;];(gPtPb) 

vy;Bb

,y 447/3 JLnfKD 

tPjp jyq;fk tlf;F> 

gj;juKy;y

15/03/2022

855 PV00254825 Iag;gd; tPbNah  
(gPtPb) vy;Bb

vy; ,y. 25> miw 18> 

nly;khu; Nky; gpupT> 

`y;fuNdhah> tyg;gid

15/03/2022

856 PV00254826 fpst;f]; ng\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 104/C/3> glfe;j> 
nfhbfKt> gly;fk

15/03/2022

857 PV00254827 xuhad; vf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  28/8> KUj;jd> 

nfhr;rpf;fil

15/03/2022

858 PV00254828 fyhke;jh; 

ng];Nghf; Ngh;dpr;rh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  562/16E> Nyhth; 
gfjNy tPjp> nfhOk;G 03

15/03/2022

859 PV00254829 GNuh nlf; 

,d;l];l;hpay; 

vnyf;l;hpay; nrhY}

rd;  (gPtPb) vy;Bb

,y.  656> [p/g;up ijf;fh 

tPjp> VwhT+u; 03

15/03/2022

860 PV00254830 nlyp];  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  242/3> Mypk; tPjp> 

khspiff;fhL 02

15/03/2022

861 PV00254831 Mh;Nfbah  gp]pd]; 

(gPtPb) vy;Bb

264/1C> Mu;bfy 

khtj;ij> jyq;fk 

tlf;F> gj;juKy;y

15/03/2022

862 PV00254832 ep]; FNshgy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 20 bf;fps; tPjp> 

nfhOk;G 08> ,yq;if

15/03/2022

863 PV00254833 kp]; gLthd;  
,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 5/4> Gjpa fy;Kid 

tPjp> kl;lf;fsg;G

15/03/2022

864 PV00254834 lk;nlf;  (gPtPb) 
vy;Bb

70> fw;Fop> tTdpah 15/03/2022

865 PV00254835 Y L fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

D 11> Fspahg;gpl;ba tPjp> 
ehj;jhz;bah

16/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

866 PV00254836 UrpU N`hk;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 255/ gp> khty 
njw;F> thj;Jt.

16/03/2022

867 PV00254837 DHA vnyf;l;hpfy; 
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 86/b/4> fpupgl;bah 
tPjp> ,`ynghkpupa> 

fLnty

16/03/2022

868 PV00254838 nkbnlf;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

531/1/A> DR. ehzaf;fhu 

khtj;ij> Nyf; Nuhl;> 

ntthN`d> mFNunfhl> 

gj;juKy;y

16/03/2022

869 PV00254839 CK vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 41/1> ngy;nkhz;l; 

njU> nfhOk;G 12

16/03/2022

870 PV00254840 ng];l; ghh;kh;];  
rpNyhd; (gpiutl;) 

ypkpnll;

61/8> nrg];bad; tPjp> 

fZtd> [h vyh

16/03/2022

871 PV00254841 tpfp  ,d;lh;ne\dy; 

N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

mf;Fu];] tPjp> nfhlfk> 

khj;jiw

16/03/2022

872 PV00254842 AK bit];  
(gpiutl;) ypkpnll;

17> ngu;dhz;Nlh 

mntd;A+> ePu;nfhOk;G

16/03/2022

873 PV00254843 ngahh;Ng  (gPtPb) 
vy;Bb

167> tpy;nghy> muehaf;f 16/03/2022

874 PV00254844 mfplh  bNubq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  532> ePnuy;y> 

mf;Fuz

16/03/2022

875 PV00254845 tpfrpj  
fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

414/C> nrd; me;jdP]; 

khtj;ij> Fuz> 

fl;Lehaf;f.

16/03/2022

876 PV00254846 `g;GjNs B  
(gpiutl;) ypkpnll;

~~=ahdp” klgj;jd> 
kFnyy;y> gz;lhutis

16/03/2022

877 PV00254847 rpq;`ah cy;gj 

Xh;fdpf;  Gulf;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 23/3> C> 
fl;LtyKy;y> fNzKy;y

16/03/2022

878 PV00254848 nfd;bad; I fpwPd;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

243/2> i`Nt ghh;f;> 

nknfhl fSfKt> 

Nguhjid

16/03/2022

879 PV00254849 GF\pkh xNlh  
vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 139/2/1> khypahu; 
tPjp> tpy;ypab> 

rk;khe;Jiw

16/03/2022

880 PV00254850 fpNahl;uh  (gpiutl;) 

ypkpnll;

679N[> Jde;jN`d> 

nfhunjhl;l fLnty

16/03/2022

881 PV00254851 uhdh fk;gdp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 143/A> gpl;lnty;y 
tPjp> nghuy];fKt 

16/03/2022

882 PV00254852 NrhNlh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 70> [a tPjp> 

cl`Ky;y> ENfnfhl

16/03/2022

883 PV00254853 iul; nrhg;l;ntahh;  
nlf;Ndhnyh[p  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 821/4 G@nkz;ly; 

tPjp> nfhOk;G - 15

16/03/2022

884 PV00254854 td; bnuf;l; Ng  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

g;Nuhnyl;Nfh `T];> 

nyty; 35> Nkw;F 

NfhGuk;> cyf tu;j;jf 

ikak;> nfhOk;G 01

16/03/2022

885 PV00254855 ielh nghhpd; 

vk;g;Nsha;kd;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

971> = [atu;jdGu 

khtj;ij> ntypf;fil> 

uh[fpupa> ,yq;if

16/03/2022

886 PV00254856 vbANfl;-AI (gpiutl;) 

ypkpnll;

20C1> jp Nkhdhu;f;> 89 
fhyp tPjp> nfhOk;G 03>

16/03/2022

887 PV00254857 jk;NuhNgd; gpiul;  
Nrh;tpr];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

8/2/1> 2tJ jsk;> mnrl; 

Mu;Nfl; fl;blk;> Nru; 

urpf; guPj; khtj;ij> 

nfhOk;G 01

16/03/2022

888 PV00254858 #hpagz;lhu  
,d;lh;ne\dy; FW}

g; xg; nfhk;gdp];  
(gpiutl;) ypkpnll;

118/C> fe;jnfhLt tPjp> 
kyKy;y> ghze;Jiw

16/03/2022

889 PV00254859 ,se;jsph;  (gPtPb) 
vy;Bb

ngupaFsk;> epyhntsp 16/03/2022

890 PV00254860 nfz;b Rg;gh; nfg;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 94> fk;gis tPjp> 

nfypXah

16/03/2022

891 PV00254861 ud;jphpa  
fd;];l;uf;\d; md;l; 
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  432> ~~ngj;Njy;” 
kPfDt tPjp> mk;gpl;ba> 

fz;b

16/03/2022

892 PV00254862 yprP  vd;lh;gpiur]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  265/3/D> uztpU 

ehyf mYj;Nf khtj;ij> 

fjd;N`d> n`huz

16/03/2022

893 PV00254863 rpNyhd; buay;gpsrh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 26> KUj;jd> 

nfhr;rpf;fil

16/03/2022

894 PV00254864 NTM vd;lh;gpiur];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 166/6> klghtpl;l> 
jd;Ndhtpl;l

16/03/2022

895 PV00254865 mh;nrdy; ghh;kh 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 100> mkz;njhYt> 

rPJt

16/03/2022

896 PV00254866 V md;l; A nkd;rd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  506/F> gpk;ge;Ju> 
gKDfk

16/03/2022

897 PV00254867 Kghuf;  bNubq;  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. - 293> fpuhz;l;gh]; 

tPjp>  nfhOk;G-14

16/03/2022

898 PV00254868 ypl;by; ];GNuhl]; 

gphp];$y; md;l; 

Nlnfahh;  (gPtPb) 
vy;Bb

44/20A> = Njthde;jh 

tPjp> ehtpd;d> k`ufk

16/03/2022

899 PV00254869 fPtpd;b Nggp  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

152/12> ENfKy;y tPjp> 

Uf;ky;fk> gd;dpg;gpl;ba

16/03/2022

900 PV00254870 gpuf;bfy; 

khh;nfl;bq; 

nrhY}\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  357/1> vk;guYt 

njw;F> ntypNtupa

16/03/2022

901 PV00254871 ];iky; Nyd;l; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 168> Gd;idePuhtp> 

fpspnehr;rp

16/03/2022

902 PV00254872 ngUtpak; ypy;yp  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

75/32> mg;Jy; `kPj; tPjp> 

nfhOk;G 12

16/03/2022

903 PV00254873 tPgpy;l;  vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 13> g]; epiya 

tshfk; (Kjy; khb)> 

ehtyg;gpl;b

16/03/2022

904 PV00254874 Nfhg;gNul; Gung\

dy;];  (gPtPb) 
vy;Bb

epiy-35> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;> 

nfhOk;G-00100

16/03/2022

905 PV00254875 rPnyf;]; itd;l; 

gth; khjk;Ng  
(gPtPb) vy;Bb

6tJ khb> m];Nlhupah 

ltu; 3> ,y 422> 6/3> Mu;. 

V. b nky; khtj;ij> 

nfhOk;G 03

16/03/2022

906 PV00254876 rPnyf;]; itd;l; 

gth; ,uztpy 

(gPtPb) vy;Bb

6tJ khb> m];Nlhupah 

ltu; 3> ,y 422> 6/3> Mu;. 

V. b nky; khtj;ij> 

nfhOk;G 03

16/03/2022

907 PV00254877 D B C N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 235/4> ~~nkdpf;"> 
n`e;jy tPjp> tj;jis

16/03/2022

908 PV00254878 gpf;nfhkh;];  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 170/23> nru;up 
Nyz;l;> uptu; Ngq;f; tPjp> 

tj;jis

16/03/2022

909 PV00254879 jhdf  FW}g; (gPtPb) 
vy;Bb

158/4> gpajrp khtj;ij> 

FlhGj;fKt> mq;nfhl> 

,yq;if

16/03/2022

910 PV00254880 bhPl; fhHl; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 146/B> 4tJ FWf;F 
tPjp> nghUgd tPjp> 

,uj;kyhid

16/03/2022

911 PV00254881 mf;a+Nrg;  (gPtPb) 
vy;Bb

511D6/1> Mu;.V. 

ngu;dhz;Nlh khtj;ij> 

<hpantl;ba> fpupgj;nfhl

16/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

912 PV00254882 u[ vy v];Nll;  
(gPtPb) vy;Bb

gpupT 03> u[ vy Njhl;l 

Nky; gpupT> cyg;gid

16/03/2022

913 PV00254883 j Fl;  V[d;rp 
(gPtPb) vy;Bb

,y.  87> gs;spnjhu tPjp> 

nj`ptis

16/03/2022

914 PV00254884 nty;ny];]  
vf;];Nghh;l;];  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

325/12> FUY cad> 

gyd;tj;ij> gd;dpgpl;ba

16/03/2022

915 PV00254885 KIIDAD  gg;spf;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 308/10> tsjd;dh> 
`y;NyhYt.

16/03/2022

916 PV00254886 kpuhfy;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 13/3 EG Gyj;tj;j> 
];gpupq;ntsp> gJis> 

,yq;if

16/03/2022

917 PV00254887 ];lhh;ypf;]; nfk;g];  
(gPtPb) vy;Bb

,y 44/2> klghj;j tPjp> 
nfhyKd;d> gpypae;jiy

16/03/2022

918 PV00254888 ept; nfk;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

192/1/D> gSfKt> 

Jk;kyR+upa

16/03/2022

919 PV00254889 gpiul; nl];yh  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  46> my;gu;l; ,lk;> 

nj`ptis

16/03/2022

920 PV00254890 CAKED (gPtPb) vy;Bb ,y. 23> KUfd; gpNs];> 

nfhOk;G 06.

16/03/2022

921 PV00254891 xd;Nrh  yq;fh 
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 95/A> epj`];fk 

Nkw;F> ud;d

16/03/2022

922 PV00254892 P md;l; D nfgply;  
,d;nt];l;nkd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  633/3B> nla;rp 
khtj;ij> gpl;lNfhl;Nl> 

Nfhl;Nl

16/03/2022

923 PV00254893 ,d;];bba+l; xg; 

b];ld;]; Nyh;dpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 13> ~~nrdpj||> = 

Rkq;fy tPjp> cdtl;Ld> 

Gj;jy.

16/03/2022

924 PV00254894 cd gPr;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

159 Njthyh tPjp> 

cdtl;Ld

16/03/2022

925 PV00254895 ,ntd;];lhf; 

gphPkpak; 

vd;lh;ild;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 437/4> khnfhy 
tlf;F> khnfhy

16/03/2022

926 PV00254896 Ntt;Nghh;k;  bNubq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  48/2> 2tJ 
xOq;if> flyd> 

nkhul;Lt

16/03/2022

927 PV00254897 M I yq;fh (gPtPb) 
vy;Bb

180/35A> gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> nfhOk;G-12

16/03/2022

928 PV00254900 Nth;nlf;];nrhg;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 605> tpf;fpukrpq;f 

khtj;ij> `pq;Fuhf;nfhl

17/03/2022

929 PV00254901 jk;kpf;f hpay; 

v];Nll;];  md;l; 
Gugh;l;b 

nltnyhg;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 220/4> nlk;gs; tPjp> 
nfhOk;G 10

17/03/2022

930 PV00254903 ,d;ntd;rh;]; 

nfgply;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

125 lhu;yp tPjp> nfhOk;G 

10

17/03/2022

931 PV00254904 j bhpg; 

nfhndf;\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 47/7/1/1> = 

Nkjhde;j khtj;ij> 

yf;\gjpa> nkhul;Lt.

17/03/2022

932 PV00254905 igt;tpq;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 13> nfhLnty;nfya> 

gy;NyKyhd> klKyhd

17/03/2022

933 PV00254906 gpay;  bNubq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  48> Efaha> 

nty;ytha.

17/03/2022

934 PV00254909 tak;g  yq;fh 
nt`pfy; nfahh; 

(gPtPb) vy;Bb

,y 01> ntynfju> 

gz;lhunfh];tj;j

17/03/2022

935 PV00254910 R S gpy;lh;]; md;l; 

rg;isah;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  217> ghliyf;fg; 

gpd;dhy;> Jl;LnfKD 

khtj;ij> ngjpntt> 

mae;jpGu

17/03/2022

936 PV00254911 muypa Gnuhgh;b];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 07> ypgu;l;b gpshrh> 

nfhs;Sg;gpl;b> nfhOk;G 

03> ,yq;if

17/03/2022

937 PV00254912 yf;njud 

ngg;hpNfl;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

127/B> rpuptu;jd tPjp> 
n`huNg> uhfk

17/03/2022

938 PV00254913 tPurpq;f 

fd;];l;uf;\d; 

fk;gdp  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 911> fz;b `T];> 

fpuhynty;fLt> 

vk;gpypgpl;ba

17/03/2022

939 PV00254914 rd;f];  gp]pd]; 

nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 25/16> 1tJ Nyd;> 
fpuhk;ngu;f; gpNs];> 

jk;gN`d tPjp> k`ufk

17/03/2022

940 PV00254915 UT vd;[pdpahpq;  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

“ee;jrpwp”> fe;NjFGU> 
gpe;JDntt> 

gz;lhutis

17/03/2022

941 PV00254916 ept; vf;]pah  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 72/S> nrd;. gPl;lu; 
Nghy; khtj;ij> uhfk

17/03/2022

942 PV00254917 FNshgy; fpsh]; 

nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

271/A> khnfhy tlf;F> 
khnfhy

18/03/2022

943 PV00254918 b[ply;  
nltnyhg;kd;l; 

Nfhg;gNu\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

257/B/9> mk;gf];gpl;ba 

tj;j> gpypkj;jyht

18/03/2022

944 PV00254919 Gl; Nkdpah  (gPtPb) 
vy;Bb

9/2> Nrhtp]; khtj;ij> 

fy-vypa> [h-vy

18/03/2022

945 PV00254920 ]PbNuhdpf;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 23> mkuNrfu 

khtj;ij> nfhOk;G 5

18/03/2022

946 PV00254921 nrdpj; ,d;lh;ne\

dy; (gpiutl;) 

ypkpnll;

49/08 kdpq;fKt tPjp> 

nty;kpy;y> gz;lhufk

18/03/2022

947 PV00254922 Infhdpf; 

,d;Bhpa];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 343 B> k`u> 

fltj;ij

18/03/2022

948 PV00254923 mk;gahH  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 17> fhyp tPjp> 

nts;stj;ij> nfhOk;G 

06.

18/03/2022

949 PV00254924 vNfh nfhNfh 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 115/29> 
re;jkpdp cad tPjp> 

m];fpupty;nghy> 

cLfk;nghy> fk;g`h.

18/03/2022

950 PV00254925 eNthjah 

n`h];gpl;ly;  
(gpiutl;) ypkpnll;

gy;Nyfk> vk;gpypg;gpl;ba 18/03/2022

951 PV00254928 gPdpf;]; mflkp  
(gPtPb) vy;Bb

36/8 epthr khtj;j> 
fe;jhd

18/03/2022

952 PV00254929 S T R N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

jy;nfhlgpba> ,g;ghfKt 18/03/2022

953 PV00254930 nu];^ud;;l; xg; 

ildh md;l; Ner;rh; 

];gh  (gpiutl;) 

ypkpnll;

82/E/2> uq;fpupfk> fpgp];] 18/03/2022

954 PV00254931 rPgpNud;l;];;  (gPtPb) 
vy;Bb

B62/3> `Pdbgd> 

clKy;y> khtndy;y

18/03/2022

955 PV00254933 \`pU  ,d;lh;ne\
dy; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 533> Ntth tPjp> 

nghuy];fKt

18/03/2022
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 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

956 PV00254934 mn]l;Nt nfgply;  
N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

68> ju;kghy khtj;ij> 

nfhOk;G 3> ,yq;if

18/03/2022

957 PV00254935 S Y R vf;];Nghh;l; 

,k;Ngh;l; ky;b  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 48> ypy;yp mntd;A+> 

nfhOk;G 06

18/03/2022

958 PV00254936 ept; mthdp 

[{tyh;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 15/1> gpujhd njU> 
mFnu];]

18/03/2022

959 PV00254937 FUOZO nrhY}\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  745/1/A (48/2)> 
gd;dpgpl;ba tPjp> 

gj;juKy;y

18/03/2022

960 PV00254938 t+l; yq;fh 

,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 18/3> nkhyd;jgpl;ba 
tPjp> khj;jis

18/03/2022

961 PV00254939 mNuha;l; nfgply;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 1> N`th mntd;A+> 

nfhOk;G 07

18/03/2022

962 PV00254940 buhd;rp];l;uh 

\pg;gpq; md;l; 

nyh[p];bf;]; 

(gPtPb) vy;Bb

97/5A/2/1> Fkhujhr 
,lk;> nty;yk;gpl;ba

18/03/2022

963 PV00254941 rd; Ntf;  (gPtPb) 
vy;Bb

243/1575> epA+rpl;b> 
n`huN`d tPjp> 

nfhl;lht

18/03/2022

964 PV00254942 [gpuh ntd;rh;  
N`hy;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 07> 3tJ khb> 

`l;rd; tPjp> nfhOk;G 03

18/03/2022

965 PV00254943 Cth Nfhy;ld; 

gl;];  (gPtPb) vy;Bb
,y. 11> 

nfh];f`njd;d> Cth 

i`Nyz;l;];> 

gz;lhutis

18/03/2022

966 PV00254944 Nkhb mg;gnuy; 

md;l; ng\d; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 248> Fk;GUN`d> 

khgyfk (kj;jp)> fhyp

18/03/2022

967 PV00254945 tP FNuht; ghh;k;  
rpNyhd; (gPtPb) 

vy;Bb

,y 39> G];]y;yh> G];]

ypjd;d> FUehfy;

18/03/2022

968 PV00254946 yf;jpt xf;\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 33> ju;kdpNfnjd;d 

gpNs];>  ehty> uh[fpupa

18/03/2022

969 PV00254948 =[a 

b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 57> mk;gnjd;d tPjp> 

alnjhytj;j> kj;Jfk

18/03/2022

970 PV00254949 nty;y];] 

vth;fpwPd; mf;Nuh 

gpshd;l; fk;gdp  
(gpiutl;) ypkpnll;

Nfhfpyh epthrh> 

mz;lk;g`{tGu> Gj;js

18/03/2022

971 PV00254950 CSK ,k;Nghlh;];  
md;l; vf;];Nghlh;];  
(gpiutl;) ypkpnll; 

,y.  11> bnuapy; tPjp> 

nfhf;Ftpy; fpof;F> 

nfhf;Ftpy;

18/03/2022

972 PV00254951 FNshg;  nkbfy; 
,d;nt];l;nkd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  28> 13tJ Nyd;> 

nfhs;Sg;gpl;b> nfhOk;G 

3

18/03/2022

973 PV00254952 R[hjh gNahnlf;   
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

288/8> tpf;lup fhu;ld; 
];Nl[; 2> N`hfe;ju tPjp> 

N`hfe;ju

18/03/2022

974 PV00254953 rpNyhd;  nfhpah;  
nltnyhg;kd;l; 

,d;];bba+l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 1/8A> [afj; tPjp> 
ehtpd;d> k`ufk

18/03/2022

975 PV00254954 ky;bNg\;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

A37/1G> thnfhy;ytj;j> 
tj;juhk> 

,k;Gy;f];njdpa> 

Nffhiy.

18/03/2022

976 PV00254955 Rghrphp  ,d;lh;ne\
dy; (gpiutl;) 

ypkpnll;

195/B/3/1> epu;kyhGu> 
khk;Gupa

18/03/2022

977 PV00254956 tpuhy;G+y;  (gPtPb) 
vy;Bb

48/3> gioa nf];Ngt 

tPjp>  ENfnfhl

18/03/2022

978 PV00254957 Xh;fdpf; gNah-nfk;  
(gPtPb) vy;Bb

19/1A> re;jpuNyfh 
khtj;ij> nfhl;lh tPjp> 

nfhOk;G 08

18/03/2022

979 PV00254958 rpNyhd; ];ig]; 

tpNy[;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 85/29> njghdk> 
gd;dpgpl;ba.

18/03/2022

980 PV00254959 BPBCM Nrhh;];  
nrhY}\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 57> lgps;A+. V.rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G-06

18/03/2022

981 PV00254960 A md;l; A ny\h;  
(gPtPb) vy;Bb

9/2> Nrhtp]; khtj;ij> 

fy;vypa> [hvy

18/03/2022

982 PV00254961 nfhd;Nfh Nthl;lh;  
nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

,y 12> vut;ty tPjp> 

gd;dpgpl;ba

18/03/2022

983 PV00254962 gh];;l; bnuf; 

FNshgy;  
vbANf\d; (gPtPb) 

vy;Bb

19 iky; fy;> mSj;tj;j> 

ehfpanjdpa> fhyp.

18/03/2022

984 PV00254963 ypadNf  
vd;lh;gpiur]; Nfhy;  
(gPtPb) vy;Bb 

mFnu];] tPjp> gpyhdh> 

fhyp

18/03/2022

985 PV00254964 <-gps]; gp]pd]; 

nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 18> fpq;]; ];l;uPl;> 

khj;jis

18/03/2022

986 PV00254965 NP Gugh;l;b 
nltygh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

59/4> fy;nghj;j tPjp> 
ehty

18/03/2022

987 PV00254966 N\q;  ,d;lh;ne\
dy; fd;];l;uf;\d; 

vd;[pdpahpq;  fk;gdp  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 225> ];Nl\d; tPjp> 

gpd;tj;j> ghze;Jiw

18/03/2022

988 PV00254967 tp`pfk; N`hk;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 623/32> [ah 
khtj;ij> itj;jparhiy 

tPjp> N`hkhfk

18/03/2022

989 PV00254968 ka+uh Rg;gh;  nrd;lh; 
(gPtPb) vy;Bb

khj;jis tPjp> 

gy;Nynghy

18/03/2022

990 PV00254969 nkh`kl; Xkhh; gpd; 

i`jh;  
,d;nt];l;nkd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  05> m];]ygpl;ba> 

nfq;fy;y> fz;b

18/03/2022

991 PV00254970 rhjP];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  33/83/2> etfpupaht> 
Nfhdnfhy;y> mk;ghiw

18/03/2022

992 PV00254971 gpsl;bdk; 

VtpNa\d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

375> 3/1> Mu;. V. b nky; 

khtj;ij> nfhs;Sg;gpl;b> 

nfhOk;G 03

18/03/2022

993 PV00254972 Nuhay; nrhp 

Gnshrk;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 6D b rpy;th tPjp> 
fSNghtpy nj`ptis

18/03/2022

994 PV00254973 H md;l; R ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

# 538A 1/7> 
mYj;khtj;ij tPjp> 

nfhOk;G 15

18/03/2022

995 PV00254974 rjP]; n[k; md;l; 

[{ty;yhp  (gPtPb) 
vy;Bb

# 871> G@nkz;ly; tPjp> 

nfhOk;G-15

18/03/2022

996 PV00254975 rfh  vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 21tJ iky; fy;;> 

fpupj;jNy> nghyd;dWit

18/03/2022

997 PV00254976 rjP]; ,k;Nghh;l;  
md;l; vf;];Nghh;l; 

(gPtPb) vy;Bb

# 871> G@nkz;ly; tPjp> 

nfhOk;G-15

18/03/2022

998 PV00254977 HS yq;fh N`hy;bq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

141/1/22> nkypgd; njU> 
nfhOk;G-11

18/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

999 PV00254978 jpru  N`hy;bq;];  
md;l; v]l;  
nkNd[;kd;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 30> fhd;bndd;ly; 

nurpnld;rp];> ml;dptu;]; 

tPjp> ngupaKy;iy> 

ePu;nfhOk;G.

18/03/2022

1000 PV00254979 kp`pypa Nyd;l;]; 

md;l; Gnuhgh;b];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  478 1/B> 
nguf`Ky> gpafk.

18/03/2022

1001 PV00254980 rjP]; [{nty; 

nfahh;  (gPtPb) 
vy;Bb

# 871> G@nkz;ly; tPjp> 

nfhOk;G-15

18/03/2022

1002 PV00254981 J A ng\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 16> nuhf;`py; 

v];Nll;> khl;bNghf;fh> 

ntAlh

18/03/2022

1003 PV00254982 fpwp];ly; n`g;gp 

khh;nfl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 305/6> ngu;F\d; 

tPjp> kl;lf;Fspa> 

nfhOk;G 15

18/03/2022

1004 PV00254983 VQ;ry;]; lr; rY}d; 

md;l; ];gh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  145/4> jypfy> 
`d;nj];]

18/03/2022

1005 PV00254984 MLSEA N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 120/140> CT 
fhu;ld;];> fq;fhuhk tPjp> 

Jk;Nghtpy> gpypae;jiy

18/03/2022

1006 PV00254985 tpd;];Nyd;l; B  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  06> Mu;.V. b nky; 

khtj;ij> nfhOk;G 4

18/03/2022

1007 PV00254986 ^j; Nkf;fh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 206/1> nghy;N`d> 

fsdp

18/03/2022

1008 PV00254987 rjP]; ,Ftpl;b  
(gPtPb) vy;Bb

# 871> G@nkz;ly; tPjp> 

nfhOk;G-15

18/03/2022

1009 PV00254989 = n[ae;jd;  
(gPtPb) vy;Bb

# 248/10> nthy;/
ngz;lhy; njU> nfhOk;G 
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18/03/2022

1010 PV00254990 yq;fh xd; FNshg;  
(gPtPb) vy;Bb

48/A> ngg;gpypahdh tPjp>  
ENfnfhl

18/03/2022

1011 PV00254991 rjP]; nghnuf;];  
(gPtPb) vy;Bb

# 871> G@nkz;ly; tPjp> 

nfhOk;G-15

18/03/2022

1012 PV00254992 rhjyp ];gh md;l; 

nty;d];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 77> tlf;F Rw;W 

tPjp> Nffhiy

18/03/2022

1013 PV00254993 A B ,k;Nghh;l;];  
md;l; vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  136/A> B> 3tJ 
jsk;> lhk; tPjp> nfhOk;G 

12

18/03/2022

1014 PV00254994 gphpl;[; md;l; Nfh 

ghh;l;dh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

epiy 37 Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak; 

nfhOk;G 01

18/03/2022

1015 PV00254995 rjPd; [{ty; 

nkDngf;\uh;];  
(gPtPb) vy;Bb

# 871> G@nkz;ly; tPjp> 

nfhOk;G-15

18/03/2022

1016 PV00254996 S P L nyh[p];bf;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  375/7/4> 
ml;lnfhn`hl;l> etlfy

19/03/2022

1017 PV00254997 J N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

941/5> 6tJ Nyd;> 
ghuhSkd;w tPjp> vj;Jy; 

Nfhl;Nl> Nfhl;Nl

19/03/2022

1018 PV00254998 jkpe;j xl;Nlh 

ghh;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  641/2> jpfd tPjp> 
`q;fpypNghy> kN`h

19/03/2022

1019 PV00254999 ];if Nrhyh;  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  59-b> mJuj;tpy> 

nghj;jy> fhyp

19/03/2022

1020 PV00255001 rN`h fphpNa\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 15/11C> 1tJ 
xOq;if> fz;b tPjp> 

mupahiy

19/03/2022

1021 PV00255002 ];ypk;bNah (gPtPb) 

vy;Bb

142/68A N[hd;rd;tj;j> 
mz;lu;rd; tPjp> 

nj`ptis.

19/03/2022

1022 PV00255003 mf;th rpNyhd; 

vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 273/3 rkfp 
khtj;ij> fy;nyhYt> 

kpDthq;nfhl

19/03/2022

1023 PV00255004 = rf;jp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 308> fUk;Gs;spad;> 

el;lhd;fz;ly;> 

Ky;iyj;jPT

20/03/2022

1024 PV00255005 Nrhyh; Nghh;[; 

nkhduhfy  
(gpiutl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

20/03/2022

1025 PV00255006 ml;ypah;  217 (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  58> ru;r; ];l;uPl;> 

fhyp Nfhl;il> fhyp

20/03/2022

1026 PV00255008 C md;l; I  
fd;];l;uf;\d; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  274/1/6> k`u> 

ENfnfhl> uhfk.

20/03/2022

1027 PV00255009 mUdY  Gugh;l;b 
nltnyhg;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 221/2> `{yq;fKt 

tPjp> khj;jis

20/03/2022

1028 PV00255010 Rfp n[k; md;l; 

[{ty;yhp  md;l; 
JEWELLERY (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  1/242> fhyp tPjp> 
njhle;Jt

20/03/2022

1029 PV00255011 B H ,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

1184/2> N`hfe;ju tPjp> 

gd;dpg;gpl;ba

20/03/2022

1030 PV00255012 Nrhyh; Nghh;[; 

rpak;gyhz;Lt 

(gpiutl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

20/03/2022

1031 PV00255013 Nrhyh; Nghh;[; 

ngl;bfNyh  
(gpiutl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

20/03/2022

1032 PV00255014 Nrhyh; Nghh;[; 

kd;dhh;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

20/03/2022

1033 PV00255015 Nrhyh; Nghh;[; 

g+efhp  (gpiutl;) 

ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

20/03/2022

1034 PV00255016 rP ghh;k; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  24/2-2/3> 59tJ 
Nyd;> nfhOk;G 06

20/03/2022

1035 PV00255017 fyk;G rpl;b nfk;g];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 149> kahd tPjp> 

jygj;gpl;ba> ENfnfhl

21/03/2022

1036 PV00255018 ,d;lh;ne\dy; 

nkbfy; vbANf\d; 

md;l; ,d;lh;ne\

dy; nkbfy; 

fd;rhy;Nl\d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 149> kahd tPjp> 

jygj;gpl;ba> ENfnfhl

21/03/2022

1037 PV00255019 vypfd;l; 

vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  76> [p/g;upah njU> 

jq;nfju> fhyp

21/03/2022

1038 PV00255020 fpj;RNf mflkp  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 42> gsq;fj;Jiw 

fpof;F> nfhr;rpf;fil

21/03/2022

1039 PV00255021 gunlhf;];  
vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 8/2> mg;Jy; [g;ghu; 

khtj;ij> nfhOk;G - 12

21/03/2022

1040 PV00255022 rpNyhd; Nkd; 

n`y;g;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 149> nkjngj;j> 

fy;njhl;l> gyhq;nfhl

21/03/2022

1041 PV00255023 ,d;lh;nlf;];  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 399/44> fkNf 
khtj;ij> jytj;Jnfhl 

tPjp> khjpnty> Nfhl;Nl

21/03/2022

1042 PV00255024 S K N`hk;];  md;l; 

Nyd;l; (gPtPb) 

vy;Bb

15/22> v];.b. me;jdP]; 

khtj;ij> Vfy> [h-vy

21/03/2022

1043 PV00255025 rd;Nth;j; Nrhyh;  
(gPtPb) vy;Bb

73/2> ,e;jpf`h tPjp> 

ngf;Nffk> ghze;Jiw

21/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1044 PV00255026 nfhndf;l; Xth;rP]; 

,k;ngf;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 15/46> ];Btu;l; ];uPl;> 

nfhOk;G 02

21/03/2022

1045 PV00255027 g+]p ngl;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  272> cad;tj;j> 

nghy;nfhy;y> fz;b

21/03/2022

1046 PV00255028 ffd ];khh;l; iyd; 

b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 558> kfhfLtd> 

N`hkhfk

21/03/2022

1047 PV00255029 n[k; `py;  (gPtPb) 
vy;Bb

14/1A rkfp khtj;ij> 

fTlhd tPjp nj`ptis

21/03/2022

1048 PV00255030 njj;kd (gpiutl;) 

ypkpnll;

28/3/C> mk;Gy;njdpa 

tPjp> N`hfe;ju njw;F> 

N`hfe;ju

21/03/2022

1049 PV00255031 L.B.S. 
,d;nt];l;nkd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

469/10 jNghtda tPjp> 
mf;nfhd> mq;nfhl

21/03/2022

1050 PV00255032 fpq;]; `hh;l;ntahh;  
(gPtPb) vy;Bb

# 21> gioa nf];Ngt 

tPjp> ENfnfhl

21/03/2022

1051 PV00255033 <Fntd;bak;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  651/29> vy;tpl;bfy 
khtj;ij> ehuN`d;gpl;b> 

nfhOk;G 05

21/03/2022

1052 PV00255034 nkb nld;ly;  
(gpiutl;) ypkpnll;

rp 49> nrj;rpwp ,lk;> 

flkJt> kj;Njnfhl

21/03/2022

1053 PV00255035 K G N nlfh;];  
(gPtPb) vy;Bb

59A> ju;kghy gpNs];>  

uh[fpupa

21/03/2022

1054 PV00255036 K 24 
nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 18/18> gioa jghy; 

mYtyf tPjp> rq;fid> 

aho;g;ghzk;

21/03/2022

1055 PV00255037 R.S. ,k;Nghh;l;];  
md;l; vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

138 V> rhyKy;y Ibvr; 

tPjp> nfhyd;dht

21/03/2022

1056 PV00255038 gpl;]; bhpg; rNghh;l;  
Nrh;tpr];  (gpiutl;) 

ypkpnll; 

,y. 11A> iky;Ngh];l; 

mntd;A+> nfhOk;G 03

21/03/2022

1057 PV00255039 yf;];kp ,k;ngf;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  167/M2> =kj;; 

gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

nfhOk;G

21/03/2022

1058 PV00255040 MANghtd; nel;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 585> Nehrhfh 

fl;blk;> ty;fk> khj;jiw

21/03/2022

1059 PV00255041 N S T nu];^ud;l;  
(gPtPb) vy;Bb

nfj;jg`{t> mk;gd;nghy 21/03/2022

1060 PV00255042 xahrp];  bNubq;  
fk;gdp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  127> ~~$l;LwT 

rJf;fk;||> fpuhz;l;gh]; 

tPjp> nfhOk;G-14

21/03/2022

1061 PV00255043 S G buhd;];Nghh;l;  
Nrh;tp]; (gpiutl;) 

ypkpnll;

96/10 re;jdk;gpl;ba tPjp 
fq;nfhltpy> ENfnfhl

21/03/2022

1062 PV00255044 ]pAthd; irdP];  
(gPtPb) vy;Bb

F2> muypa Nfhh;l;>  ,y 

177 fygYtht tPjp> 

uh[fpupa

21/03/2022

1063 PV00255045 WRGJ j Nfhy;l; 
ngf;lhp  (gPtPb) 
vy;Bb

# 517> fhyp tPjp> 
gk;gyg;gpl;b> nfhOk;G 

- 04

21/03/2022

1064 PV00255046 ypadNf  bu];l;  
,d;nt];l;nkd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.18 C> 
nfh];nfl;batj;j> 

nfhlfe;j> cYtpbNf

21/03/2022

1065 PV00255047 tpd; yq;fh 

FNshgy;  bNubq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 224> n`k;khjfk 

tPjp> khtndy;y

21/03/2022

1066 PV00255048 A R Ner;rh;  Gulf;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  523B> nkhufy> 
vn`ypanfhl.

21/03/2022

1067 PV00255049 rjP]; Nfhy;l; 

[{ty;];  (gPtPb) 
vy;Bb

# 871> G@nkz;ly; tPjp> 

nfhOk;G-15

21/03/2022

1068 PV00255050 rptyPkd; rpyk;gk;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

21> 4tJ iky; Ngh];l;> 

Midf;Nfhl;il> 

aho;g;ghzk;

21/03/2022

1069 PV00255051 vNuhn[dp (gPtPb) 

vy;Bb

VNuhn[dp (gpiuNtl;) 

ypkpnll;> =nghy 

fl;blk;> nfhOk;G tPjp> 

gpypkj;jyht

21/03/2022

1070 PV00255052 fPd; fpugpf;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

rp 108> Nfk;gpupl;[; Nfhu;l;> 

fq;fhuhk tPjp> Ntty> 

gpypae;jy

21/03/2022

1071 PV00255053 ];thg jz;L  
(gPtPb) vy;Bb

222> 1tJ Nyd;. 

fygYtht> uh[fpupa

21/03/2022

1072 PV00255054 A K Xh;fidN]\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 623/32A> [a 
khtj;ij> itj;jparhiy 

tPjp> N`hkhfk

21/03/2022

1073 PV00255055 B1 [pg;rk; 
Nkhy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  71/ 1-1> Nltpl;rd; 
tPjp> nfhOk;G 04

21/03/2022

1074 PV00255056 guhfd;  Nkhl;lh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

FUehfy; tPjp> k`nfypa 21/03/2022

1075 PV00255057 nfgply; 8 ntd;rh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

~~td;||> 82> uptu;Nly; tPjp> 

mdptj;j> fz;b

21/03/2022

1076 PV00255058 Fapf; ,d;  (gPtPb) 
vy;Bb

15/3> = Fzhyq;fuh 

khtj;ij> nj`ptis

21/03/2022

1077 PV00255059 N S P fd;];l;uf;\d; 

md;l; `hh;l;ntahh; 

(gPtPb) vy;Bb

138 b> khtj;jfk> ghJf;f 21/03/2022

1078 PV00255060 gpsdl; nfhk;g\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 10> Ntnty;Jt tPjp> 

fsdp

21/03/2022

1079 PV00255061 V N M bNubq;  
(gPtPb) vy;Bb

90/43> = tpf;fpukGu> 

nfhOk;G - 15

21/03/2022

1080 PV00255062 JDRI Gugh;l;b (gPtPb) 
vy;Bb

124> nkypgd; njU> 

nfhOk;G 11

21/03/2022

1081 PV00255063 a+ Mh; 

nthz;lh;y];l; 

(gPtPb) vy;Bb

nty;ynfjutj;j> 

FUghgpy re;jp> ntypfk

21/03/2022

1082 PV00255064 td; Nlf; gps];  
(gPtPb) vy;Bb

~~mDyfphpa||> 

NghfndhUt> fycl> 

`hypvy

21/03/2022

1083 PV00255065 fpwp\p N`hl;ly; 

md;l; hpNrhl;  
(gPtPb) vy;Bb

304/b/4> Nfhdhkbj;j tPjp> 
gpypae;jiy

21/03/2022

1084 PV00255066 ngl;Ng  (gpiutl;) 

ypkpnll;

556> ehf`Ky;y 

re;jp> jyq;fk njw;F> 

gj;juKy;y

21/03/2022

1085 PV00255067 Adpak;  fk;gdp  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  45/A/2> uj;Jg];ty> 

KJd;nfhl

21/03/2022

1086 PV00255068 j tpd;dh;];  
vbANf\d; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 34/35> Jthd> 
nfhr;rpf;fil

21/03/2022

1087 PV00255069 ngg;gNu  (gPtPb) 
vy;Bb

20/38A> rhJ khtj;ij> 

ePyk;k`hu tPjp> k`ufk

21/03/2022

1088 PV00255070 nruz;bg;  Fmd;l;B 
vf;];Nghh;l;];  md;l; 
,k;Nghh;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.127/1 nghy;N`d;nfhl 

tPjp> fpUyg;gid> 

nfhOk;G -5

21/03/2022

1089 PV00255071 gpuhd;rp]; ntd;rh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  74> vypal; tPjp> 

fhyp.

21/03/2022

1090 PV00255072 FNshgy; 

nthah[]; 

,d;gpdpl;b  (gPtPb) 
vy;Bb

269/B> Njtnkhl;lht> 
Mz;bmk;gyk> 

fl;Lehaf;f

21/03/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

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

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 khHr; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; khHr; 31Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1091 PV00255073 hptp n`y ur  
(gPtPb) vy;Bb

45/6 A> Flh vjz;l tPjp> 

tj;jis

21/03/2022

1092 PV00255074 lhuh 

b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

235> fgy;ynfhl> 

n`huz

21/03/2022

1093 PV00255075 L C ,Nk[;  (gPtPb) 
vy;Bb

110/112> gpujhd tPjp> 
fSj;Jiw njw;F

21/03/2022

1094 PV00255076 fyh; fpwp];ly;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  541/6/B> 2tJ 
Nyd;> jkpd;df`tj;j> 

fpk;Gyhgpl;ba> ePu;nfhOk;G

21/03/2022

1095 PV00255077 AP gNahildkpf;];  
(gPtPb) vy;Bb

85/16 ghnfhl tPjp> 
ENfnfhl

21/03/2022

1096 PV00255078 < Nrhd;  (gPtPb) 
vy;Bb

G03> 03tJ Nyd;> 
mk;ghiw

21/03/2022

1097 PV00255079 rpNyhd; Anld;rpy;];  
(gPtPb) vy;Bb

104 1/B i`nyty; tPjp> 

nkhunfl;ba> gd;dpg;gpl;ba

21/03/2022

1098 PV00255080 L.L.B ,d;lh;ne\dy; 

FW}g; (gPtPb) vy;Bb

,y. 180/1> my;-`pjhah 

tPjp> mf;fiug;gw;W - 19

21/03/2022

1099 PV00255081 mf;thFNshg;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

140/3> fy;ntl;bafNy> 
cf;fy;nghl> 

kpDthq;nfhl

21/03/2022

1100 PV00255082 T [a yq;fh mf;Nuh  
(gPtPb) vy;Bb

76/1> njhlk;nghj;j> 
ehuq;nfhl

21/03/2022

1101 PV00255083 gpr; nfgply; L (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 541/5> khjpnty tPjp> 
jytj;Jnfhl

21/03/2022

1102 PV00255084 ];khh;l;mg; 

vg;gpypNal;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 150> ju;kghy 

khtj;ij> mk;ghiw

21/03/2022

1103 PV00255085 nfh];nkh]; tPrh  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

478/60/ 3/1> mSj; 

khtj;ij tPjp> nfhOk;G 

15

21/03/2022

1104 PV00255086 mAf;   ,d;lh;ne\
dy; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  306/B 1> Ntnghl 
tPjp> NfhzN`d> 

fltj;ij

21/03/2022

1105 PV00255087 A I fk;gpa+l;lh;;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 35/1/9> rpy;tu;nly; 
n\hg;gpq; nfhk;g;sf;];;> 

al;bEtu tPjp> fz;b

21/03/2022

1106 PV00255088 nlhg;  yq;fh 
khh;nfl;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

464> gpujhd tPjp> 

rha;e;jkUJ 16

21/03/2022

1107 PV00255089 fSfd;njhl;l  
Gulf;l;];  md;l; 
nlf;Ndhnyh[p  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 101 C> Fzjpyf;f 

tj;j> ehnfhl> 

njhlq;nfhl

21/03/2022

1108 PV00255090 mDrh ngNuuh  
(gPtPb) vy;Bb

8/3 gpafk g`y> gpafk 21/03/2022

1109 PV00255091 nkfh FNshgy; 

hpNrhh;;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 28/45B> nfLk;GLt 
tPjp> nghy;f];Xtpl;l 

tPjpf;F mg;ghy;> 

kj;Njnfhl

21/03/2022

1110 PV00255092 Fapf; ypq;f;  buty; 
md;l; Lthprk;  
(gpiutl;) ypkpnll;

162 A> GJf;fil tPjp> 

nfhOk;G 12

21/03/2022

1111 PV00255093 nfhd;Nt nfhkh;\y;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 8/2> mg;Jy; [g;gu; 

khtj;ij> nfhOk;G - 12

21/03/2022

1112 PV00255094 yptP];  (gPtPb) 
vy;Bb

212/10> ju;kNrhfh 
khtj;ij> klk;Ng tPjp> 

Fspahg;gpl;ba

21/03/2022

1113 PV00255095 Vrpah  gp]pd];  

iyd;  (gPtPb) vy;Bb
552/18> vy;y nfhy;yhth 
Njhl;lk;> `Pnu]; ]fy> 

fz;b

21/03/2022

1114 PV00255096 ntdr.LK (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  99> nfhykjpupa> 

nte;Njrptj;j

21/03/2022

1115 PV00255097 rpq;d  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 38/1/4> ng];bad; 

ntufy khtj;ij> 

N`hfe;ju njw;F> 

N`hfe;ju

21/03/2022

1116 PV00255098 yq;fd; ];ily; RV 
FW}g; (gPtPb) vy;Bb

T/10> tprpj;jpu nrtd> 
cLKy;y> Ky;Nyupaht 

Gjpa efuk;

21/03/2022

1117 PV00255099 m];gpNu\d;];  
buty;]; md;l; 

n`hypNl tpyh];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 267/20> 1/1> rkfp 
khtj;ij> ehty tPjp> 

ehty.

21/03/2022

1118 PV00255100 hPfy;  rpNyhd; 
bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  17> fTd;rpy; 

Nyd;> mefhupf ju;kghy 

khtj;ij> nj`ptis

21/03/2022

1119 PV00255101 j `pnth; Nrhrpay; 

kPbah  nkNd[;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 19/01> tPd]; G+q;fh> 

,`y klk;ngy;y 

topahf kPupfk

21/03/2022

1120 PV00255102 n[ndf;  
nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  219/4/2> 
Jde;jN`dtj;j> 

ehud;ty> fk;g`h

21/03/2022

1121 PV00255103 `dpnfhk;g; I T 
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

38B2> ngNuuh gpNs];> 

fTlhd> nj`ptis

21/03/2022

1122 PV00255104 L U C S L 
nkNd[;kd;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 152/1> `{yq;fKt 

tPjp>  khj;jis.

21/03/2022

1123 PV00255105 rpNyhd; G@ X\d; 

nkiud;  Nrh;tpr];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 142> 4tJ fpuhkk;> 

rpak;gyhz;Lt

21/03/2022

1124 PV00255106 gNah gpsh];bf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 11> Adptu;rpl;b 

fpof;F tPjp> rk;khe;Jiw

21/03/2022

1125 PV00255107 SL n`hgpiyd;  
(gPtPb) vy;Bb

137/1 Nfhtpy; tPjp> 
k`ufk

21/03/2022

1126 PV00255108 Nkhl;lh;it]; 

xl;Nlh bNubq;  
fk;gdp  (gpiutl;) 

ypkpnll;

303/A> cf;fy> 

mf;Fwiz

21/03/2022

1127 PV00255109 R O I FNshgy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

526/2/T5 gpiuk; 

nurpnld;rp];> uh[fpupa> 

ju;kghy khtj;ij>> 

fygYtht> mf;nfhd.

21/03/2022

1128 PV00255110 Adpf; ,d;lh;ne\

dy; (gPtPb) vy;Bb

,y.  48/5C> jq;fdj;j 
tPjp> khNghy> tj;jis

21/03/2022

1129 PV00255111 FNshgy; < md;l; < 

yq;fh vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

22> gpujhd tPjp> 

ml;lhisr;Nrid -15

21/03/2022

1130 PV00255112 AdpFaPf;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 06> ntuyNf tj;j> 

kb` Nkw;F

22/03/2022

1131 PV00255113 itl;Nlh gpy;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

7/11> Nfk;g;Ntyp> `l;ld; 22/03/2022

1132 PV00255114 tpy;yf;]; 

n`h];gplhypl;b  
(gPtPb) vy;Bb

60/2> etNyhf tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> ntypru> uhfk

22/03/2022

1133 PV00255115 ];if yhh;f;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  12/1> = rq;fNghjp 

khtj;ij> nty;yk;gpl;b

22/03/2022

1134 PV00255116 xgpf;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 74/5/3> xUty> 
mj;JUfpupa

22/03/2022

1135 PV00255117 gphpf;];  vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 323/2> gpujhd tPjp> 
mf;fiug;gw;W-02

22/03/2022

1136 PV00255118 NRT yq;fh (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 39A> vy;iy tPjp> 

fy;Kid-01A
22/03/2022

1137 PV00255119 JSR mf;th fy;r;rh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  18A> flw;fiu tPjp> 

FUefu;> aho;g;ghzk;

22/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1138 PV00255120 Nf Nf mg;gnuy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 272A> 
nfhs;SN`dtj;ij> 

gl;Nlnghy> Jdf`

22/03/2022

1139 PV00255121 epa+l;hptpd; 

nty;nd]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 61/1> 
fye;jUf];gjhd> 

njw;F nfgpy;yhnty> 

gz;lhutis

22/03/2022

1140 PV00255122 nkbrh;f;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

20-2/1> nuhgu;l; Fztu;jd 

khtj;ij> fpUyg;gid> 

nfhOk;G 06

22/03/2022

1141 PV00255123 ml;tuh  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 92/2> fLg;gpl;b 
njw;F> nfh];nfhy;y> 

tp`hu khtj;ij> 

FUehfy;

22/03/2022

1142 PV00255124 Nkhb xd;iyd; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 266> gpupaju;\dp> 

njhLtht

22/03/2022

1143 PV00255125 tud;jd  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 21> fz;zhu Nyd;> 

ey;Y}u;> aho;g;ghzk;

22/03/2022

1144 PV00255126 jp Nrhyh;  (gPtPb) 
vy;Bb 

758> Ng];iyd; tPjp> 

nfhOk;G 9

22/03/2022

1145 PV00255127 rkdy iy/g; 
];Nlhh; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 63> khnfhy tlf;F> 

knfhy.

22/03/2022

1146 PV00255128 el;b fy;r;rh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 457> n`e;jy tPjp> 

tj;jis

22/03/2022

1147 PV00255130 fhy;k;];  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

37> myF 01> NguhW> 

fe;jNs> jpUNfhzkiy

22/03/2022

1148 PV00255131 ml;rpq; 

nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

Midg;ge;jp> my;tha; 

fpof;F> my;tha;> 

aho;g;ghzk;

22/03/2022

1149 PV00255132 nrnyd;lh 

nfhd;];kh; 

N`hy;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  106/3> u[ntt 
tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

u[ntt> mk;ghiw

22/03/2022

1150 PV00255133 Nfhy;ld;Nt nfgply;  
,d;nt];l;nkd;l; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  518> 

ml;lnfhN`hl;l> etlfy

22/03/2022

1151 PV00255134 tll;Rkp  bNubq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 59/1> ePu;nfhOk;G 

tPjp>  Fuz> fl;Lehaf;f

22/03/2022

1152 PV00255135 Xahrp]; Xh;fdpf; 

ghh;k;]; (gPtPb) 

vy;Bb

mupahiy-fpof;F> 

mupahiy> aho;g;ghzk;.

22/03/2022

1153 PV00255136 CAL Gugh;l;b gd;;l; 
(gpiutl;) ypkpnll;

nyty; 5> 'kpNydpak; 

`T];'> 46/58 etk; 
khtj;ij> nfhOk;G 02

22/03/2022

1154 PV00255137 S D Adpf; 
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

muhyp njw;F> 

tl;Lf;Nfhl;il> 

aho;g;ghzk;

22/03/2022

1155 PV00255138 A B S nfyhp (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  02> jf;th efu;> 

yt; Nyd;> jpUNfhzkiy

22/03/2022

1156 PV00255139 rpd;jf n[k;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 33/1> hpth; irl;  

tPjp> ,uj;jpdGup> ,yq;if

22/03/2022

1157 PV00255140 Dmd;l;D 
fd;];;uf;\d;;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

14/A> jk;khde;j 
khtj;ij> tyhd 

ghze;Jiw

22/03/2022

1158 PV00255141 rpj;Jkpdp  bNulh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 70/139/c> nuhf; 
`T]; tPjp> Nkhju> 

nfhOk;G-15.

22/03/2022

1159 PV00255142 j yPg; hpNrhl;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  90> nghy;N`d> 

khj;jiw

22/03/2022

1160 PV00255143 gpu];B[; tPy;];  
md;l; lah;]; (gPtPb) 

vy;Bb

672/D> nfh`y;tpy tPjp> 

jYfk> fsdp

22/03/2022

1161 PV00255144 itl; mTuh 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 777/4> 
,e;jpf`htj;ij> 

jpuzfk> `pf;fLt

22/03/2022

1162 PV00255145 mj;jgj;J  
vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

99> ,y;ytj;Ju tPjp> 

fk;gis

22/03/2022

1163 PV00255146 A. Z. Gugh;b];  
(gpiutl;) ypkpnll;

8/11/1> k`hGj;fKt> 

nfhl;bfhtj;ij.

22/03/2022

1164 PV00255147 nrg;lh; 91 (gPtPb) 
vy;Bb

4B77L> uj;njhYfk> 

Njrpa tPl;Lj;jpl;lk;

22/03/2022

1165 PV00255148 rY mud  
(gpiutl;) ypkpnll;

33> ju;kuj;d tPjp> 

uhtj;jtj;j> nkhul;Lt

22/03/2022

1166 PV00255149 xl;Nlh nkd;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 2A> rpy;nt];lu; tPjp> 

fy;fpir

22/03/2022

1167 PV00255150 D. E. Nyd;;l; md;l; 

Gugh;B];  (gPtPb) 
vy;Bb

183/5/A> gpujhd tPjp> 
g`y `d;nty;y> 

`d;nty;y

22/03/2022

1168 PV00255151 gpul;b FNsht;  
bNulh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 77/40B> NtYtd 

tPjp>  njkl;lnfhl> 

nfhOk;G-09.

22/03/2022

1169 PV00255152 N P K gpypk; fphpg;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 429> fpupnjdpah> 

ngy;yg;gpl;b> n`huz

22/03/2022

1170 PV00255153 gNahnk];  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

59/10> ngd;fpuptj;j Nyd;> 
Nrhk jyfy khtj;ij> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

22/03/2022

1171 PV00255154 Nthl;lh;  yq;fh 
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  219/2A/1A> 
ehud;ty> fk;g`h

22/03/2022

1172 PV00255155 ifkhh;l; 

nlf;Ndhnyh[p  
(gpiutl;) ypkpnll;

A/59> `q;fk;nghy> 

nkhue;Njhl;il> Nffhiy

22/03/2022

1173 PV00255156 A D F ,d;l];l;hp];  
(gPtPb) vy;Bb

,y 38A> af;f`gpl;ba> 

mKDfk

22/03/2022

1174 PV00255157 BLC `T];  (gPtPb) 
vy;Bb

gue;jd; tPjp> NjtpGuk; 

re;jp> GJf;FbapUg;G

22/03/2022

1175 PV00255158 ePkh mf;Nuh  (gPtPb) 
vy;Bb

gpupT 3> u[ vy Njhl;l 

Nky; gpupT> cyg;gid

22/03/2022

1176 PV00255159 G[p bhPk; 

,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

141/1> nknfhl jk;kpjh> 
khftpl> [h-vy.

22/03/2022

1177 PV00255160 Jku ntbq;  
nrd;lh; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 115/1> fTLgpba> 
fk;gis

22/03/2022

1178 PV00255161 nkf;]; mghah.LK 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 443A> gpujhd tPjp> 
rha;e;jkUJ - 14

22/03/2022

1179 PV00255162 kfhA-rpNyhd; 
vd;ntahh;kd;;l; 

nlf;Ndhnyh[p  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 3F-2> 
mk;ghe;Njhl;il fly;rhu; 

ikak;> kpup[;[htpy> 

mk;ghe;Njhl;il.

22/03/2022

1180 PV00255163 R.R.H Nuhay; nug;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 7/27> fdp`pKy;y> 

njtynghy> 

kpDthq;nfhl

22/03/2022

1181 PV00255164 epnjd;ntytj;j 

v];Nll;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 10> Nfhjkp tPjp> 

nfhOk;G 08

22/03/2022

1182 PV00255165 nfapd;\; rP g+l;];  
(gPtPb) vy;Bb

thu;l; ,y. 5> tplj;jy;jPT> 

kd;dhu;

22/03/2022

1183 PV00255166 Ftd;lk; 

,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

350> fhyp tPjp> 

nts;stj;ij> nfhOk;G 6

22/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1184 PV00255167 vnrd;rd;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  6> 37tJ Nyd;> 

Fapd;]; tPjp> nfhOk;G 03

22/03/2022

1185 PV00255168 buNahdpf;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 1> epiy 6> fpof;F 

NfhGuk;> cyf tu;j;jf 

ikak;> nfhOk;G 1

22/03/2022

1186 PV00255169 n`g;gp rPl;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

22> = Nfkhde;j 

khtj;ij> Kthfk> 

,uj;jpdGup.

22/03/2022

1187 PV00255170 nyhd;l;Nuhgps];  
(gPtPb) vy;Bb

331 ghu;f; tPjp> nfhOk;G 5 22/03/2022

1188 PV00255171 hpay;tpd;  
N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 534/B> kpy;ytj;ij> 

cLtpy> gl;lnghy

22/03/2022

1189 PV00255172 n`y];fphpg;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  430> tp`hu 

khtj;ij> nkhlu; tj;j> 

FUehfy;

22/03/2022

1190 PV00255173 Nkhhpah Nghd;  
nrd;lh; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 665 ];Nl\d; tPjp> 

uhfk

22/03/2022

1191 PV00255174 AR Gugh;B];  (gPtPb) 
vy;Bb

96/1> Ruk;ah gpNs];> u[ 

khtj;ij> ,uj;kyhd

22/03/2022

1192 PV00255175 M S Nt vf;];gpu];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 23> M C n\hg;gpq; 

nfhk;g;sf;];> gioa fhyp 

tPjp> nkhul;Lt

22/03/2022

1193 PV00255176 K F khh;nfl;bq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  184 186-2B> 2tJ 
FWf;Fj; njU> Gjpa 

nksyhdh nfhk;g;sf;];> 

nfhOk;G 11

22/03/2022

1194 PV00255177 lTd;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

nue;jNftj;j> fhyp tPjp> 

gahfy njw;F> gahfy.

22/03/2022

1195 PV00255178 kf[d nghypngf;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 7D / 1> g`ynty> 

cf;Fnty

22/03/2022

1196 PV00255179 `pUdp rP  g+l;];  
(gPtPb) vy;Bb

395/6A> rpy;tu;rhz;l; 

tPjp>  nrd;  me;Njhdp]; 

mntd;A+> jStnfhl;Lt 

nfhr;rpf;fil

22/03/2022

1197 PV00255180 ,NdhNtl;bt; 

];lf;rh;]; bird;  
FW}g; (gPtPb) vy;Bb

,y. 25/A> nlyj;Ju> 
[h-vyh

22/03/2022

1198 PV00255181 [ae;j  bNulh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  408> fz;b tPjp> 

fsdp

23/03/2022

1199 PV00255182 G JI vd;lh;ild;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 227A> ];lhd;yp 

jpyfuj;d khtj;ij> 

ENfnfhl

23/03/2022

1200 PV00255183 N[k;]; n[k; md;l; 

[{nt (gPtPb) vy;Bb
6d126> [atldfk> 
gj;juKy;y

23/03/2022

1201 PV00255184 CNfh n`hypNl];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  344/A> ghlrhiy 

xOq;if> fygYtht> 

uh[fpupa

23/03/2022

1202 PV00255185 td;fh];l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 39> 105 ney;rd; 

Nyd;> nfhOk;G 03

23/03/2022

1203 PV00255186 burh; rpd;bNfl;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 50-1/1> nkh`kl; 

n[apd; khtj;ij> 

nfhOk;G-12

23/03/2022

1204 PV00255187 N K nyh[p];bf;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  26> k`pe;j 

khtj;ij> `th vypa> 

Etnuypah

23/03/2022

1205 PV00255188 mA\; Nek;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  185> njkl;nty;y> 

tpjhue;njdpa> jq;fhiy

23/03/2022

1206 PV00255189 nkf;]; nfgplh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 211/B/2/1> nfhOk;G 

tPjp> gpypkj;jyht

23/03/2022

1207 PV00255190 nef;];l; 

n[dNu\d;  
nlf;Ndhnyh[p  
nrhY}\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

2/1> ,y.  08> ];ghd; 

ltu;];> tprhfh tPjp> 

nfhOk;G 04

23/03/2022

1208 PV00255191 nrd; me;jdP]; 

ntd;rh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

752/5> lhf;lh; nldp];lu; 

b rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 09

23/03/2022

1209 PV00255192 fpwPg;lt; AdpNth;ry;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 314/A> nfhOk;G tPjp> 

ePu;nfhOk;G

23/03/2022

1210 PV00255193 n`Ndhtpf; 

,d;ntd;lh;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 202> jk;gN`d tPjp> 

k`ufk

23/03/2022

1211 PV00255194 n`y gpL mf;Nuh  
Gulf;l;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

484/5> mntupN`d> 

N`hfe;ju

23/03/2022

1212 PV00255195 rhKnty; md;l; 

Nfh (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 126> 2/10> YMBA 
fl;blk;> nfhOk;G 01

23/03/2022

1213 PV00255196 S md;l; Y 
vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 217> uj;ru> 

mjpfhupnfhl> ju;fh efH;

23/03/2022

1214 PV00255197 vy;rpad; nlf; 

Nyg;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  441/3/1> `pk;Gl;lhd 

Nyd;> Ky;Nyupaht Gjpa 

efuk;

23/03/2022

1215 PV00255198 xypk;g]; yq;fh 

n`h];gpl;ly;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 477/A> 
mk;ghe;Njhl;il tPjp> 

njguntt> jp];]>..

23/03/2022

1216 PV00255199 S md;l; S ngkpyp 
Rg;gh;  (gPtPb) vy;Bb

,y. 149/A> uh[nty;y 
02> uh[nty;y> jpfd

23/03/2022

1217 PV00255200 bd;ly; FNshgy;  
nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

51/7B 1/1> 1tJ Nyd;> 
Fk;Gf`nghFz tPjp> 

cl`Ky;y

23/03/2022

1218 PV00255201 ];l;Nuhq; GuNkhl;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 41/11> ];Nl\d; tPjp> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

23/03/2022

1219 PV00255202 naD nfhah;  
vf;];Nghh;l; (gPtPb) 

vy;Bb

nfhq;f` tj;j> 

,`yfk> khjk;Ng

23/03/2022

1220 PV00255203 D.K nyh[p];bf;]; 

md;l; Nrh;tp]; 

(gPtPb) vy;Bb

231/1 nlk;gy; tPjp ty;fk> 
ky;thd

23/03/2022

1221 PV00255204 nkfh khh;l;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 33> Nfhfpyh tPjp> 

nts;stj;ij> nfhOk;G 

- 06

23/03/2022

1222 PV00255205 th;jh mugpf; 

Nfl;lh;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

25> By; gpNs];> nfhOk;G 

03

23/03/2022

1223 PV00255206 M J B nud;bq;  
Nrh;tp]; md;l; 

gphpd;l; `T];  
(gPtPb) vy;Bb

203/A> `gPgh 

kd;rpy;> gpujhd tPjp> 

fhq;NfaNdhil -12> 

Miuak;gjp- 30150

23/03/2022

1224 PV00255207 I M S vf;];gpu]; 

bypthp  (gPtPb) 
vy;Bb

17/15> Y M B A k`ufk 

tPjp> gpypae;jiy

23/03/2022

1225 PV00255208 K. C. 
,d;nt];l;nkd;l; 

yq;fh (gPtPb) vy;Bb

337/7> nguil]; gpNs];> 

ePu;nfhOk;G tPjp> ntypru> 

uhfk

23/03/2022

1226 PV00255209 rpwpJy  bNubq;  
(gPtPb) vy;Bb

13> tPjpatj;j> 

cLfk;nghy

23/03/2022

1227 PV00255210 ntuhrpl;b ntd;rh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  14> Nru; gNuhd; 

[ajpyf khtj;ij> 

nfhOk;G  01

23/03/2022

1228 PV00255211 Nth;nlf;]; hpay; 

v];N;ll;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

73> ];ghu;fpy;]; 

nurpnld;rp];> 

Jde;jN`d> nfhuNjhl;l> 

fLnty

23/03/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

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

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 khHr; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; khHr; 31Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1229 PV00255212 ml;ntd;  nlf;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 51> nfhnyhd;dht 

tPjp> nfhyd;dht.

23/03/2022

1230 PV00255213 S J rP Gl;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

RUtpy; tPjp> ifl;]; 23/03/2022

1231 PV00255214 fphpgpd;  ,d;lh;ne\
dy; vf;N]k; Nghh;l; 

md;l; nfhNy[;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 31-5/4> mNuJrh 

Nyd;> nts;stj;ij

23/03/2022

1232 PV00255215 kTd;l; fhah  
(gPtPb) vy;Bb

93/6> Nrdehaf;f 
mntd;A+> ehty

23/03/2022

1233 PV00255216 fuhnjhl;l 

nfhtpnghy  
(gpiutl;) ypkpnll;

237/1> i`nyty; tPjp> 

ENfnfhl

23/03/2022

1234 PV00255217 Ethf; ];^bNah];  
(gpiutl;) ypkpnll; 

,y.  192/48> 5tJ Nyd;> 
Mrpup cad> kj;Njnfhl

23/03/2022

1235 PV00255218 n`uhnfhypd; 

,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 174B> ffgl> 
Ngypanfhl.

23/03/2022

1236 PV00255219 A md;l; M Gl;  
fk;gdp  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  291/54> vl;tu;l; 
mntd;A+> nfhOk;G 6

23/03/2022

1237 PV00255220 KNuh Nyg;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  55/6> kpy;Nydpak; 
rpl;b Vh;gd; NuQ;r;> 

Ntfe;j tPjp> N`hkhfk

23/03/2022

1238 PV00255221 gpnthd;  yq;fh 
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

Ntunghy> thupanghy 23/03/2022

1239 PV00255222 Vrpad; 

,d;;ghh;];l;uf;rh;   
,d;nt];l;kd;l; 

gNahnlf;Ndhnyh[p  
FW}g; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  200> [d[a 

khtj;ij> jpTygpl;ba> 

nghuy];fKt

23/03/2022

1240 PV00255223 A T P D N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

rp gpshf;> 3/4> gpiuk; 

nurpnld;rp];> k`ghNf> 

tj;jis

23/03/2022

1241 PV00255224 ik rpNyhd; N[h;dp  
(gPtPb) vy;Bb

01tJ jsk;> ,y. 108 

khah mntd;A+> nfhOk;G 

06

23/03/2022

1242 PV00255225 R A nrf;fpa+hpl;b 
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y 72> j`k; khtj;ij> 

mq;Fyhd> nkhul;Lt.

23/03/2022

1243 PV00255226 fpwPd; tpt;   bNubq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  203/3/1> 
mg;gyhnfhl tPjp> 

tl;lnjdpa> ntyk;nghl

23/03/2022

1244 PV00255227 j ntypfk fpspg;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 10> Nfhjkp tPjp> 

nfhOk;G 08.

23/03/2022

1245 PV00255228 uk;nry;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

181/19> jp];] khtj;ij> 

fytpytj;ij> N`hkhfk

23/03/2022

1246 PV00255229 ];nfd; FNshgy;  
nyh[p];bf;]; 

fyk;G  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  94> nrd;  Nkup]; 

tPjp> kl;lf;Fsp> nfhOk;G 

15

23/03/2022

1247 PV00255230 ];ifiyd;  buty; 
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

198/5> njy;nfhl tPjp>  
khnfhy.

23/03/2022

1248 PV00255231 tP-nkf; bNubq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 1> fGYKy;y> 

al;bae;Njhl;il

23/03/2022

1249 PV00255232 GNuhl;Nt  
vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 60> gpujhd tPjp> 

khj;jiw

23/03/2022

1250 PV00255233 Nfhy;ld; nkNyhb  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 174> ,fpupntt> 

jk;Gj;Njfk.

23/03/2022

1251 PV00255234 rprpy ngapd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 221> nkrQ;ru; njU> 

nfhOk;G-12

23/03/2022

1252 PV00255235 Md;ah  mf;Nuh  
rpNyhd; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 162/26/5> 1tJ 
Nyd;> rkdy khtj;ij> 

jyhN`d> khyNg

23/03/2022

1253 PV00255236 MA = iyg;  
(gPtPb) vy;Bb

5> yf;\;kp fhu;ld;];> 

nfhOk;G 08

23/03/2022

1254 PV00255237 [h]; ,d;lh;ne\

dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 259D> JK fl;blk;> 
VC Nyd;> rha;e;jkUJ 
 09

23/03/2022

1255 PV00255238 I M N 
b];l;hpgpa+l;lh;;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 147/1> jNghtduhka 
tPjp> kj;Jkfy> 

k`hghNf

23/03/2022

1256 PV00255239 mdpt;  N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 292> mk;gj;jis 

tPjp> Ky;Nyupaht tlf;F> 

mq;nfhl

23/03/2022

1257 PV00255240 n[d;lh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 22/1> cjhu 

khtj;ij> ty;fk> 

khj;jiw

23/03/2022

1258 PV00255241 yq;fd; rgahh;];  
(gPtPb) vy;Bb

21/A> esPk; `h[pahu; 

khtj;ij> rPdd;Nfhl;il> 

NgUtis

23/03/2022

1259 PV00255242 Nghh;l;Nt vf;];gpu];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 1- 4/2 (gFjp) 4tJ 
jsk;> ,y. 1> Bd;];ld; 

gpNs];> nfhOk;G - 03

23/03/2022

1260 PV00255243 nlf;]h];  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 26> gpafk tPjp> 

ngj;jpahnfhl> fsdp.

23/03/2022

1261 PV00255244 nty;d]; Nyg;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 56> ];l;uhl;Nghu;l; 

mntd;A+> nfhOk;G 06

23/03/2022

1262 PV00255245 fhh;gd; b[pl;ly;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 567/D/2 khjpnty 
tPjp> jytj;Jnfhl

23/03/2022

1263 PV00255246 a+];  (gPtPb) vy;Bb ,y.  11> vjpuptPu tPjp> 

nj`ptis

23/03/2022

1264 PV00255247 g+k; ng\d; (gPtPb) 

vy;Bb

,y 274/2> ,`y 

nfh];tj;j> juz> 

clnty

23/03/2022

1265 PV00255248 ,d;l; nlf;  (gPtPb) 
vy;Bb

254/1> tPuNrfu khtj;ij> 

nggpypahd

23/03/2022

1266 PV00255250 jz;Lnkhduh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  344/A/04> 
mDyhuhk tPjp> al;bad> 

kpDthq;nfhl

23/03/2022

1267 PV00255251 S S P bNubq;  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  81/5A/1> myd; 

mntd;A+> nj`ptis

23/03/2022

1268 PV00255252 my;gh gpiul;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  15/1> `p[;uh 

khtj;ij> N`dKy;y> 

ghze;Jiw

23/03/2022

1269 PV00255253 50 Vf;fh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  410/79> 
ngsj;jNyhf khtj;ij> 

nfhOk;G 7

23/03/2022

1270 PV00255254 J A vd;lh;gpiur]; 

yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

512/1/2> jYj;fy tPjp> 

n`a;ae;JLt

23/03/2022

1271 PV00255255 fK.LK (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  146> b.gp. GYKy;y> 

nrduj; thr> mq;fk;kd> 

fk;gis.

23/03/2022

1272 PV00255256 NSG N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  7-GR> Gjpa tPl;Lj; 
jpl;lk;> mUg;nghy> fz;b

23/03/2022

1273 PV00255257 Nfhy;ld; Neh;rpq; 

nfk;g];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 08> vy;fLt tPjp> 

cf;Fty

23/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1274 PV00255258 %tpl; FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  515> yad; `T];> 

fhyp tPjp> gk;gyg;gpl;b

23/03/2022

1275 PV00255259 vd; nkf;r]; b[pl;ly;  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

40> ehtyb Vohiy  

Nkw;F Vohiy> 

aho;g;ghzk;

23/03/2022

1276 PV00255260 tp`pJk; (gPtPb) 

vy;Bb

[ae;jp khtj;ij> 42> 

glyq;fy

23/03/2022

1277 PV00255261 G.S bNubq; 
Nth;s;l;itl;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 128/12> `pupgpl;ba> 

gd;dpg;gpl;ba

23/03/2022

1278 PV00255262 mUs;  N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

# 10/6> rptd; tPjp> 
jpUney;Ntyp> 

aho;g;ghzk;

23/03/2022

1279 PV00255263 nytp]; Nfh];l;  
fd;]hy;bq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 18/5A4> fhrpah 
mntd;A+> ,uj;kyhid

23/03/2022

1280 PV00255264 UD gpshd;Nl\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

01/102> mgptpUj;jp 

tPjp> jpUf;fg;gy;yk> 

tdhj;jtpy;Yt> Gj;jsk;

23/03/2022

1281 PV00255265 V A ,d;l];l;hp];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 378> tyt;Ntfk> 

tp[pjGu

23/03/2022

1282 PV00255266 ngb tpyh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 18> gpiuk;;Nuh]; 

ghu;f;> Nkhup]; tPjp> 

mk;gyd;tj;ij> fhyp.

23/03/2022

1283 PV00255267 fyk;G 

nlf;];ily;];  FW}
g; xg; fk;gdP];  
(gPtPb) vy;Bb

53/17> yf;fp nguil]; 

Rg;gu; khu;f;nfl;> nfa;ru; 

njU> nfhOk;G 11

23/03/2022

1284 PV00255268 N C W mf;Nuh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 177/1 ehty tPjp> 
ENfnfhl

23/03/2022

1285 PV00255269 SL bnub\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y 111/14 `{Zg;gpl;ba> 

Nyf; tPjp> nfhOk;G 2

23/03/2022

1286 PV00255270 ypypfh N`hy;bq;];  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 343/A> gpafk tPjp> 
ntypNtupa

23/03/2022

1287 PV00255271 mbgpNsk; yq;fh 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 20/1A> upNru;Nthau; 
tPjp> nfhOk;G-09

23/03/2022

1288 PV00255272 i\d; X\d; 

Ntt;]; rY}d; 

md;l; ];gh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 106/1/1> 
jpk;gpupf];aha tPjp>  

nfhOk;G 05.

24/03/2022

1289 PV00255273 RZ yq;fh 
fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  77/5/4A> Nfhjkp 
khtj;ij> ntNytj;ij> 

nty;yk;gpl;b

24/03/2022

1290 PV00255275 ept; jah  rpNyhd; 
(gPtPb) vy;Bb

Gjpa jah ];Nlhu;];> 

vk;gpypgpl;ba tPjp> 

R+upantt

24/03/2022

1291 PV00255276 m];yhk; gpf; khh;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 447> nghypNtupad; 

tPjp> rha;e;jkUJ  14

24/03/2022

1292 PV00255277 S A vd;lh;gpiur]; 

yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  40> ,e;jpnfhy;y> 

fk;g`h

24/03/2022

1293 PV00255278 buty; rpNyhd; 

Lnfjh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  280> i`nyty; 

tPjp> k`ufk

24/03/2022

1294 PV00255279 Infhdpf; xl;Nlh  
bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  37/6> KUjnty> 

khtndy;y

24/03/2022

1295 PV00255280 ythd;]; Mhp Nth;f;  
(gPtPb) vy;Bb

LG 1> NtYtduhk 

NHS> n`k;g;ld; Nyd;> 

nts;stj;ij> nfhOk;G 06

24/03/2022

1296 PV00255281 AK bNubq;  md;l; 

^y;];  (gPtPb) vy;Bb
,y.  258/23 Nlk; njU> 
nfhOk;G 12

24/03/2022

1297 PV00255282 rpwpru ,k;ngf;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 210-5/9> gpujhd tPjp> 
nfhOk;G - 11

24/03/2022

1298 PV00255283 rpNyhd; Ner;rh; Nt 

vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 259/2/4> juYt> 

juYt

24/03/2022

1299 PV00255284 U K Nrg;b rp];lk;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  160/11/B> Gjpa 
fz;b tPjp> gz;lhutj;ij 

re;jp> gpafk

24/03/2022

1300 PV00255285 n`y khh;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 95> fe;j cl tj;j> 

nkNyfk> thj;Jt

24/03/2022

1301 PV00255286 ,d;Nlhnl];f;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

321/2a> fhyp tPjp> 
mSj;fk

24/03/2022

1302 PV00255287 fe;jf n`hg;];  
bNubq;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 123 5tJ FWf;Fj; 

njU> nfhOk;G 11

24/03/2022

1303 PV00255288 epypa  N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

jl;Nl tj;j> 

f`e;jNkhju> ud;d

24/03/2022

1304 PV00255289 gz;lhu  bNulh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  66> gz;lhu 

Njtnfhl> rpwpky;tj;j> 

Fd;ndgd;d

24/03/2022

1305 PV00255291 nkbf]; mflkp  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  45> gpNuG&f; njU> 

nfhOk;G 02

24/03/2022

1306 PV00255292 T Nrh;l;]; kh];lh;  
(gPtPb) vy;Bb

5/1/A> [aruNf N`d> 

ntt`kz;Lt

24/03/2022

1307 PV00255294 ];Nlh;ypq; 

,k;Nghh;l;];  md;l; 
vf;];Nghh;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  156> gs;spthry; 

tPjp> ehty tPjp> 

uh[fpupa.

24/03/2022

1308 PV00255295 ep\h fpwpd; ghhk;];  
(gPtPb) vy;Bb

343B/2> mk;gpypafy fe;j> 

njy;fl> guf];Njhl;il

24/03/2022

1309 PV00255296 `nthf; (gPtPb) 

vy;Bb

57/1> nfd;l; tPjp> 
nfhOk;G 09

24/03/2022

1310 PV00255297 cGd;L  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 10> ntnty;Jt> 

fsdp 

24/03/2022

1311 PV00255298 rpndh;[p mg;gnuy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 4/1/1> rt;rpwp gpNs];> 

epTq;fk> gpypae;jiy

24/03/2022

1312 PV00255299 R. M. mg;gnuy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

98/B> fSj;Jiw tPjp> 

fN[Utj;j> gz;lhufk

24/03/2022

1313 PV00255300 bnuNrhNkh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 38/5 N[.Nf. gPl;lu; 
ngNuuh khtj;ij> Gjpa 

tPjp> ntd;dg;Gt

24/03/2022

1314 PV00255301 af;fh  Nrh;tpr];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 1053/13> gptpj;JU 
khtj;ij> mYtp`hNu> 

khj;jis

24/03/2022

1315 PV00255302 Nyd;l;khh;f; rpNyhd; 

vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 39> khj;jiw tPjp> 

ngl;bfy;tj;ij> fhyp

24/03/2022

1316 PV00255303 Vh;j;  nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 204/C> Kd;N`d> 

kf;nfhd

24/03/2022

1317 PV00255304 ngNahd;l; 

fpwpNa\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

638/13> khnfhy tlf;F> 
khnfhy

24/03/2022

1318 PV00255305 MZ rg;is Nrhd;  
(gPtPb) vy;Bb

fy;gpl;ba tPjp> 

Eiur;Nrhiy 

24/03/2022

1319 PV00255306 ANuh Byh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 443/2> vyglfk tPjp> 
gj;jyN`d> gk;kd;d> 

ehuq;nfhl

24/03/2022

1320 PV00255307 m];tpj; mf;hpfy;r;rh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

rptGuk;> fpuhQ;rp> G+efup 24/03/2022

1321 PV00255308 rpNyhd; <];l;ud;  
mf;hp  vf;];Nghh;l; 

md;l; vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

382/A> gpujhd tPjp> 
fe;jNs

24/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1322 PV00255309 GSgth; 

,d;l];l;hpay;  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

20/156> Xu;f;fpl; tu;j;jf 
fl;blk;> `y;guht tPjp> 

jyq;fk> khyNg.

24/03/2022

1323 PV00255310 nul; ikf;Nu\d;  
(gPtPb) vy;Bb

418/6/A> FyJq;f 
khtj;ij> khFk;Gu> 

gd;dpgpl;ba

24/03/2022

1324 PV00255311 K  V T FNshgy; 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 140> Njdpak;ig> 

aho;g;ghz tPjp> 

ty;ntl;bj;Jiw

24/03/2022

1325 PV00255312 fpwPd; Rg;gh; 

mf;hpfy;r;rh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 23-1/16> nrl;bahh; 
njU> nfhOk;G 11

24/03/2022

1326 PV00255313 xndy;Nkh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  60> ,rpgj;jd tPjp> 

ehtpd;d> k`ufk

24/03/2022

1327 PV00255314 ADEXSL khh;nfl;bq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 41/6> b nrha;rh tPjp> 
uhtjhtj;ij> nkhul;Lt

24/03/2022

1328 PV00255315 fkpuh  Gulf;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 3/3> nkhdunjd;d> 
gYf];jkd> 

nghyd;dWit

24/03/2022

1329 PV00255316 Nuhay; By;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

266/3> I D H tPjp> 
nfhl;bfhtj;ij> 

mq;nfhl

24/03/2022

1330 PV00255317 ]pndf;]; FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  56/1> tpj;ahy 
khtj;ij> khtpy;kl> 

fz;b

24/03/2022

1331 PV00255318 epa+nuhd; Vrpah  
(gPtPb) vy;Bb

AD 5/7> NHS> 
ud;nghFzfk> epl;lk;Gt

24/03/2022

1332 PV00255319 VQ;rypdh  
,k;Nghh;l;];  md;l; 

vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

104/1A> nlk;gps;u;]; tPjp> 

fy;fpir tj;j

24/03/2022

1333 PV00255320 J.K. bNulh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  63> Nyhth; nrd;; 

md;l;&]; gpNs];>  

nfhOk;G 15

24/03/2022

1334 PV00255321 FUvy  N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  63> nfl;Lthd tPjp> 

FUehfy;

24/03/2022

1335 PV00255322 K D H nfhy;Nyh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 06> k`htpy;yh> 

kPupafy;y> ghJf;f.

24/03/2022

1336 PV00255323 ];igd;  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y. 27> glty> ghJf;f 24/03/2022

1337 PV00255324 vr;ryd; nghhpd;  
vbANf\d; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.  766> rpdkd; 

fpuhz;l;> nfhOk;G

24/03/2022

1338 PV00255325 ngd;lh nrhY}\d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

2tJ jsk;> 177> g[hu; 

njU> rpyhgk;> ,yq;if

24/03/2022

1339 PV00255326 G@nghp  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  28/1> g`y thy;t> 

G+up[;[y> khj;jis

24/03/2022

1340 PV00255327 nfhNfh Xh;fdpf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 85/E> M.C. tPjp> 
khj;jis

24/03/2022

1341 PV00255328 ngahh;nrd;];  
bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  71> khah nlu];> 

fpupgj;nfhl

24/03/2022

1342 PV00255329 gPg;gs;]; Nkd;gth; 

rg;is  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 41> jpngl;lh> 

ghze;Jiw> ghze;Jiw

24/03/2022

1343 PV00255330 L O H Nfhg;gNul; 
Nrh;tpr];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

193> Mu;l;Nyz;l; rpl;b> 

kpy;Nydpak; rpl;b> Vf;fy

24/03/2022

1344 PV00255331 P md;l; D 
fd;];l;uf;\d; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 400> fpupe;jpfy> 

gyhq;nfhl.

24/03/2022

1345 PV00255332 E.M.B N`hy;bq;  
(gPtPb) vy;Bb

H.T 38 jghy; epiya 

tPjp> `ryf.

24/03/2022

1346 PV00255333 mf;]pah Nyd;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

90/C fz;b tPjp> af;fy 24/03/2022

1347 PV00255334 m];ba+l; Nfhh;g;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 36> rq;fkpj;j 

khtj;ij> nfhOk;G 13

24/03/2022

1348 PV00255335 Nuhay; gpiul;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  111/81> mg;Jy; 

`kPj; njU> nfhOk;G 12

24/03/2022

1349 PV00255336 fgp fNl  FW}g; 
(gpiutl;) ypkpnll;

gpshl; 9/2> ,y. 20> 
nfhl;lhQ;Nrid tPjp> 

nfhOk;G -13

24/03/2022

1350 PV00255337 U T A Nkd;gth; 
Nrh;tp]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 557> gpujhd tPjp> 

fy;Kidf;Fb - 14

24/03/2022

1351 PV00255338 K md;l;  B 
N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  55> jpfd tPjp> 

gd;dpg;gpl;ba> nfhl;lht

24/03/2022

1352 PV00255339 n\hg;gpq; Nth;s;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 45> nty;yq;f`h 

tj;j> kpup];tj;j> 

gpypae;jiy

24/03/2022

1353 PV00255340 A L ghPl; ngs];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 458/D> gpujhd tPjp> 
rha;e;jkUJ  16

24/03/2022

1354 PV00255341 yq;fh Gugh;l;b td; 

(gPtPb) vy;Bb

rpq;fg;GU nfju> 

mytj;Jfp];]> flYt> 

m`q;fk

24/03/2022

1355 PV00255342 rpNyhd; nul; 

nkhigy; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.  152> 1tJ FWf;Fj; 

njU> nfhOk;G 11

24/03/2022

1356 PV00255343 rk;gj; gz;lhu 

mNrhrpNal;]; (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 9 /gp> uzgpk> 

fd;ndhUt> Nguhjid

24/03/2022

1357 PV00255344 uhy  ,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 103/9B> Nuhay; 
ghu;f;> ntypfk;gpba> [h-

vy

24/03/2022

1358 PV00255345 fpNw FNshg;  
(gpiutl;) ypkpnll;

39/10> uhk;ghu;l; tPjp> 
vj;Jy; Nfhl;Nl> Nfhl;Nl> 

,yq;if

24/03/2022

1359 PV00255346 fpf;;];lhh;l; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.  30/14A> ];gpy; tPjp> 

fe;jad;Fsk; tPjp> Gj;jsk;

24/03/2022

1360 PV00255347 fy;g; vf;];gpu];  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

F 82> 83> gPg;gs;]; ghh;f; 

nfhk;g;sf;];;> nfhOk;G 11

24/03/2022

1361 PV00255348 Nr/g;b md;l; gah; 

vd;[pdpah;]; vy;Bb

,y. 655/1> Fzjpyf 

fhh;ld;;> vy;tpl;bfy 

khtj;ij> nfhOk;G 05

24/03/2022

1362 PV00255349 kp];lh; mn\d;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  4/B> jPgpfhfk> 
,e;jptpba> [h-vy

24/03/2022

1363 PV00255350 fpwPd; YtPdh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 430/218> gdpntuYt> 

yg;gy

24/03/2022

1364 PV00255351 rpNyhd; `hpNl[;-

LUK (gPtPb) vy;Bb
,y.  184> 

Nrdehaf;f khtj;ij> 

td;dpak;Fykh> 

mDuhjGuk;

24/03/2022

1365 PV00255352 hpr; Gl; (gPtPb) 

vy;Bb

,y.  271> Jdf`h 

tPjp> epy;gdnfhl> 

kpDthq;nfhl

24/03/2022

1366 PV00255353 S.G.R. N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  6/2> jpupah 
khtj;ij> gplnghy tj;j> 

n`tnghy> gpy;y];]

24/03/2022

1367 PV00255354 Vrpah gRgpf; 

,d;bba+l; xg;  
gp]pd]; mdiybf;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  14> tdjh tPjp> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

24/03/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

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

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 khHr; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; khHr; 31Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1368 PV00255355 K M R nfhf;Nah  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  102> 

`Gf];njd;Nd> klty 

g[hu;> fz;b

24/03/2022

1369 PV00255356 ept; R S A nrukpf;  
(gPtPb) vy;Bb

205> nkrQ;rh; tPjp> 

nfhOk;G 12

24/03/2022

1370 PV00255357 Nyndf;]; nfhNy[;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  5/3> = rPyhyq;fhu 

khtj;ij> Ky;Nyfk> 

N`hkhfk

24/03/2022

1371 PV00255358 bNul; FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

186/5> 19 tj;j> 
klghtpl;l> jd;Ndhtpl;l

24/03/2022

1372 PV00255359 F M mltpa  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 29> Njrpa 

tPl;Lj;jpl;lk;> ntty;Jt> 

fsdp

24/03/2022

1373 PV00255360 G D M nkNd[;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 09> = 

NghjpUf;fhuhk tPjp> 

nfhOk;G 06

24/03/2022

1374 PV00255361 nfd;th];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 14/4> thu;l; gpNs];;> 

nfhOk;G 07

24/03/2022

1375 PV00255362 gJhpah ];ig];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 33> gioa Nrhdfj; 

njU> nfhOk;G - 12

24/03/2022

1376 PV00255363 Infhd; itd;  
];Nlhh; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 12B> Nkup]; tPjp>  

nfhOk;G 15.

24/03/2022

1377 PV00255364 gpa+r;rh; ngg;hpf;  
nrd;lh; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 110 nj`ptis tPjp> 

nghuy];fKt

24/03/2022

1378 PV00255365 \h]; N`hl;ly;]; 

md;l; hpNrhh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 11> kp`pe;J 

khtj;ij> Fspahg;gpl;ba

24/03/2022

1379 PV00255366 K D A vd;[pdpahpq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 664> RGjp khtj;ij> 

gj;juKy;y

24/03/2022

1380 PV00255367 n[nyf;];  bNubq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

172/H/1> `pk;Gl;lhd> 

Ky;Nyupa Gjpa efuk;

24/03/2022

1381 PV00255368 V K J bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 78> yf;rgjpa tPjp> 

uhtjhtj;j> nkhul;Lt

24/03/2022

1382 PV00255369 n\y;tpd;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

10 tJ iky; fy;> 

kPf];ntt> `gud

24/03/2022

1383 PV00255370 fpNul; epg;Nghd;  
bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 16/5 A> 
mk;gf`tj;j tPjp> 

nfhyq;f`tj;j> 

nfq;fy;y

24/03/2022

1384 PV00255371 FNshgy;  
vf;];Nghh;l;]; 

Nfhg;gNu\d; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 19/1/B> gJYgpl;ba 

tPjp> gJis

24/03/2022

1385 PV00255372 gy;ybak; yq;fh 

(gpiutl;) ypkpnll;

149> ey;ytj;j tPjp> 

k`ufk

24/03/2022

1386 PV00255373 khh;ty]; Fnuhg; 

nfahh; 

nrhY}\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  50/2> 
fz;lypaj;jgYt> 

fNzKy;y

24/03/2022

1387 PV00255374 khpah gpnskpr;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  303> tpy;yh arq;f> 

f];al;ltj;j> jy;Ng 

tlf;F> jy;Ng.

24/03/2022

1388 PV00255376 fphpe;jpnty n`y;j; 

nfahh; 

n`h];gpl;ly;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 28/3/7> ty;fk;Ky;y 

tPjp> fpupe;jpnty

24/03/2022

1389 PV00255377 nkq;Nfh gpnud;l;  
Gulf;l;];  (gPtPb) 
vy;Bb

<upafk> ky;thNdfk> 

jyht

25/03/2022

1390 PV00255378 viyl; rpl;b nrd;lh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 122> MAL 11tJ 
njU> rk;khe;Jiw

25/03/2022

1391 PV00255379 <Nuh];  365 (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 770> n`l;bupg;Gt> 

yp`pupahfk

25/03/2022

1392 PV00255380 S L nfgply;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 21> fz;lhtis tPjp> 

,uj;kyhid

25/03/2022

1393 PV00255381 kpuhfy; 

n`y;j;nfahh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 237/A/01> jTyfyh> 
`e;nj];]

25/03/2022

1394 PV00255382 tp];lk; yq;fh 

nltnyhgh;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 26/1> fk;khd tPjp> 
k`ufk

25/03/2022

1395 PV00255383 MDK xapy; kpy;];  
(gPtPb) vy;Bb

kUj;Jt epiyaj;jpw;F 

Kd;dhy;> gd`Lt

25/03/2022

1396 PV00255384 ePl;khh;f;  
vd;[pdpahpq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  23> 3tJ Nyd;> 

mk;gf`Gu> k`ufk

25/03/2022

1397 PV00255385 NK gpl;d];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y 05> rpwpNkhu cad> 

nkhuf];Ky;y> uh[fpupa.

25/03/2022

1398 PV00255386 xl;Nlh nkf;  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

E248/2> g`yajpnjupa> 

ce;Jnfhl

25/03/2022

1399 PV00255387 ep[h  N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 21 jpwe;j 

rpiwr;rhiy tPjp> 

jYnghj> ePh;nfhOk;G

25/03/2022

1400 PV00255388 xl;Nlh nguil];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  9B> GUl;`py; 

EioT  tPjp> `l;ld;

25/03/2022

1401 PV00255389 nul; nkhigy; 

FNshgy;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  154 1tJ FWf;Fj; 

njU> nfhOk;G 11

25/03/2022

1402 PV00255390 tpgpd;  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

715/2> fhe;jp khtj;ij> 

`{Zg;gpl;ba> tj;jis

25/03/2022

1403 PV00255391 rpl;biyd;  INTL 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 178/A> n[a];uPfk 

tPjp> `Gnfhl> fe;jhid

25/03/2022

1404 PV00255392 nfhk; yq;fh 

Lth;]; (gPtPb) 

vy;Bb

333> `k;Gjpaht> 

epl;lk;Gt

25/03/2022

1405 PV00255393 ];ngf;lh; 

xl;NlhNkhbt;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 144> fhyp tPjp> 

gpd;tj;j> ghze;Jiw

25/03/2022

1406 PV00255394 ];ily;];-CMB 
(gPtPb) vy;Bb

80> tp];l;;itf; tPjp> 

kl;lf;Fspa> nfhOk;G-15

25/03/2022

1407 PV00255395 Nuh];Nyd;l; 

nfhl;Nl[];  (gPtPb) 
vy;Bb

Nuh];Nyz;l; Njhl;lk;> 

gz;lhutis

25/03/2022

1408 PV00255396 RNyh  
vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

137> fpuPd; vypfd;];> 

tdFU khtj;ij> 

N`hfe;ju

25/03/2022

1409 PV00255397 nghrpbgpdpl;b  
yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 22> Fapd;]; tPjp> 6/4 
Fapd;]; Nfhu;l;> nfhOk;G 

03

25/03/2022

1410 PV00255398 ml;thd;]; fpsPdpq;  
Nrh;tpr];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  24> fl;Lthg;gpl;ba 

njw;F> ePu;nfhOk;G

25/03/2022

1411 PV00255399 ]pNahd; Nkh;rd;l; 

md;l; n[duy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  93/6> Gypdj;jyuhk 
tPjp> khfk;kd> uhfk

25/03/2022

1412 PV00255400 gpnsf;nghf;]; 

b[pl;ly;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 18> fPy;]; `Trpq; 

nfhk;g;sf;]; 3> ntyptpl 

tPjp> fLnty

25/03/2022

1413 PV00255401 Nkdf ];ig];  
Gulf;l;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  180> nkhdunjd;d> 

gOf];jkd> 

nghyd;dWit

25/03/2022

1414 PV00255402 nfhd;nrg;l; `g;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 110. j`k;gry; 

khtj;ij> Ntty> 

gpypae;jiy

25/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1415 PV00255403 nfr;r]; rPGl; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 964> gd;dpg;gpl;bah 

tPjp> gj;juKy;y

25/03/2022

1416 PV00255404 nfhd;nrg;l;  360' 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 272> jp];] tPjp> 

jq;fhiy

25/03/2022

1417 PV00255405 yptpf; fd;rhy;ld;rp  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 1057/10> 4tJ Nyd;> 
mkunfhl tPjp> khyNg

25/03/2022

1418 PV00255406 gpsndl; 

nurpypad;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 10> ntnty;Jt> 

fsdp

25/03/2022

1419 PV00255407 N\fh  (gPtPb) 
vy;Bb

61> ifj;njhopy; gpuNjrk;> 

mk;ghiw

25/03/2022

1420 PV00255408 lhl; mg;gnuy; (gPtPb) 
vy;Bb

163/16> Njthdk;gpajp];] 

khtj;ij> kUjhid> 

nfhOk;G 10.

25/03/2022

1421 PV00255409 rpNyhd; ilk;]; 

(gPtPb) vy;Bb

102/6 ngup]; ngNuuh 

khtj;ij> [h-vy> 

,yq;if

25/03/2022

1422 PV00255410 X ^  (gPtPb) vy;Bb ,y. 25/4> [ae;jp gpNs];> 

ntuN`u> nghuy];fKt

25/03/2022

1423 PV00255411 fyk;G ,d;];bba+l; 

xg; i`ah;  
vbANf\d; (gPtPb) 

vy;Bb

186> jpTy;gpl;ba> 

nghuy];fKt

25/03/2022

1424 PV00255412 WUKSTYLES (gPtPb) 
vy;Bb

16/3> muk tPjp> gpufjpGu> 

kjpnty

25/03/2022

1425 PV00255413 af;fy et[Pt 

N`h;gy; Gulf;l; 

md;l; b];l;hpgpa+l;lh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 35> rprpuh khtj;ij> 

gpyfLKy;y> ehj;jz;ba

25/03/2022

1426 PV00255414 lh]; ,nyf;l;Nuhdpf; 

md;l; 

,nyf;l;hpfy;];  
(gPtPb) vy;Bb

97> Kjy; FWf;Fj; njU> 

nfhOk;G 11.

25/03/2022

1427 PV00255415 Ngh;ypd; 

n`h];gply;]; 

md;l; nyNghul;lhp];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 35> gz;lhutis 

tPjp> gJis

25/03/2022

1428 PV00255416 ept; FNshgy; ypq;f; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  28> gpujhd tPjp> 

khtndy;y

25/03/2022

1429 PV00255417 GR md;l; yhtpyh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  10/5> khdd> 
,q;fpupa

25/03/2022

1430 PV00255418 k`U yf;kpy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 88> epfntt ,lJ> 

rk;gj;Etu> vjntl;Lntt.

25/03/2022

1431 PV00255419 c];khd;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  198/3> Kfkjpah 

efu;> kl;Nfht;> 

jpUNfhzkiy

25/03/2022

1432 PV00255420 n`ahh;Y}k;  
nyh[p];bf;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

112> kPnjhl;lKy;y tPjp> 

nty;yk;gpl;ba

25/03/2022

1433 PV00255421 fpsk;kp Gl;bf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 1140/22> ypadnfhl 
tPjp> nfhl;lht

25/03/2022

1434 PV00255422 fUKdp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  27/A> 1tJ 
nlk;g;su;]; khtj;ij> 

nlk;g;su;]; tPjpf;F 

mg;ghy;> kTz;l; 

yhtpdpah

25/03/2022

1435 PV00255423 T.T.A.A mf;yh (gPtPb) 

vy;Bb

4tJ iky; fy;>  G+efup 25/03/2022

1436 PV00255424 rprpy N`hk;];  
md;l; fd;];l;uf;\d; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 21> etNyhf;f 

Njhl;lk;> xypaKy;y> 

tj;jis

25/03/2022

1437 PV00255425 Infhd; nfgply;  
N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

05> rhu;y;]; ,lk;> 

nfhOk;G 03

25/03/2022

1438 PV00255426 B md;l; D 
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y 68/1> ty;nghy> 
al;ltj;j> khj;jis

25/03/2022

1439 PV00255427 SNDI vd;lh;gpiur];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 279/4/4> g`y 

fuf`Kd fltj;j

25/03/2022

1440 PV00255428 mh;ahdh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  48/74B> 05tJ 
Nyd;> GGJ khtj;ij> 

kj;Njnfhl

25/03/2022

1441 PV00255429 ypNah  (gPtPb) 
vy;Bb

f`nfhly;y> fLfk;gy> 

,`y fLfk;gy

25/03/2022

1442 PV00255430 fyd Gulf;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 25> Mupanfhl tj;j> 

Mupanfhl> kh];nghj

25/03/2022

1443 PV00255431 ,d;NlhrpNd FNuhg;  
yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 2> iky; Ngh];l; 

mntd;A+> nfhOk;G - 03

25/03/2022

1444 PV00255432 vk;gahh; nty;d];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 226> jk;gN`d tPjp> 

k`ufk

25/03/2022

1445 PV00255433 bhPk; IT nrhY}\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

29/2 D Fthup tPjp> 
fltj;ij

25/03/2022

1446 PV00255434 Nyf;fkhuhr;rp  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 38B/2> gpupah 
gpNs];> n`huz tPjp> 

n`hd;de;ju> gpypae;jiy

25/03/2022

1447 PV00255435 FNshgy; fhh;Nfh 

nfah;  (gPtPb) vy;Bb
,y.  9> rpy;nt];lu; tPjp> 

fy;fp];]

25/03/2022

1448 PV00255436 fpwTd; Nkd;gth;  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

~~,RU nrntd”> 
ntypAy;y> Y}Dtj;j

25/03/2022

1449 PV00255437 B R fpwblh;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 04> jpUehtyu; tPjp> 

$khq;Fsk;> tTdpah

25/03/2022

1450 PV00255438 nakp nkhlhNuh  
(gPtPb) vy;Bb

vr;/91> rd;d];fk> 

nyy;Nyhgpl;ba

25/03/2022

1451 PV00255439 fyk;G fy;g; mflkp  
(gPtPb) vy;Bb

497/4 cLKy;y tPjp> 

gj;juKy;y

25/03/2022

1452 PV00255440 `k;Ry; n[k;]; 

md;l; [{ty;yhp 

(gPtPb) vy;Bb

44> Nrhdfj; njU> 

fSj;Jiw njw;F

25/03/2022

1453 PV00255441 G md;l; P FW}g;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 90> ehtw;fhL 

Nyd;> mr;RNtyp njw;F> 

mr;RNtyp

25/03/2022

1454 PV00255442 j bhpy;ypad;  (gPtPb) 
vy;Bb

32/11 mk;gnfhLt> uhfk 25/03/2022

1455 PV00255443 ikd;l; Gy; `py;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 408/03> kTz;l; 

gpnsnrd;l;> Nghtytj;j> 

n`u];]fy> fz;b> 

,yq;if.

25/03/2022

1456 PV00255444 fphpj;jP\; fpwbw;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 31/12> %d;WKwpg;G> 

tTdpah

25/03/2022

1457 PV00255445 n`hl; rpy;yp 

n`hl;ly; md;l; 

nu];^ud;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 569> fhyp tPjp> 

nts;stj;ij> nfhOk;G 

06.

26/03/2022

1458 PV00255446 Rg;uh kPbah md;l; 

ml;th;ilrpq;  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

202/22/01> 10tJ Nyd;> 
Nuhay; Ngu;y; fhu;ld;> 

my;tp]; lTd;> tj;jis.

26/03/2022

1459 PV00255447 rPh;uh AbNul; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 23> n`t;nyhf; tPjp> 

nfhOk;G 05

26/03/2022

1460 PV00255448 GHOMEDHA Gulf;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

281/G nghuYnfhl> 

NghNu> mJUfpupa

26/03/2022

1461 PV00255449 nrdu Gl;  Gulf;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 6/39> 4tJ Nyd;> 
rj;kpdp cad> gOfk> 

njhk;Ng

26/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1462 PV00255450 FNshjpq; Mh;Nfl;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

419-G> fhyp tPjp> 
,uj;kyhid

26/03/2022

1463 PV00255451 ckhhp  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

592/E> ,`y `d;nty;y> 

`d;nty;y

26/03/2022

1464 PV00255452 gphpd;l; iyg;  (gPtPb) 
vy;Bb

462/2 B> gLNftj;j tPjp> 
khnfhy njw;F> khnfhy

26/03/2022

1465 PV00255453 Vh;j;nghd;l; 

(gpiutl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

26/03/2022

1466 PV00255454 kpuh ];gh md;l; 

nty;d]; (gPtPb) 

vy;Bb

827/3> ghHk; tPjp> 
kl;lf;Fspa

26/03/2022

1467 PV00255455 rpNyhdpf;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 50/1> tpy;Nkhl; tPjp> 
mk;ghe;Njhl;il.

26/03/2022

1468 PV00255456 Vrpad; rf;jp 

nltnyhgh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 06> [auh[; tPjp> 

Js;Sf;FbapUg;G> 

Ngrhiy.

26/03/2022

1469 PV00255457 rp];,d;nlnyf;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 07> rhu;y;];Nt> 

nfhOk;G 03>

26/03/2022

1470 PV00255458 re;j jU  
N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 22> rhe;jntj;jrpq;f 

khtj;ij> nfh];tj;j> 

ehty> uh[fpupa

26/03/2022

1471 PV00255459 \h  ,d;lh;ne\dy; 

nuf;&l;bq; V[d;;l;]; 

md;l; `pAkd; 

hpNrhh;];  fd;]
hy;ld;]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 44/A1/A/26> Gjpa 
cyfr; re;ij> nfhOk;G 

11

26/03/2022

1472 PV00255460 nkh;nlhd;  
vf;];Nghh;l;];  md;l; 

,k;Nghh;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  155 - 4/2> nkapd; 
];l;uPl;> nfhOk;G - 11.

26/03/2022

1473 PV00255462 n[Dt]; nfhNfh  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  630> rp gp b rpy;th 

khtj;ij> fukl;baMu> 

nfhyk;gNfMu

26/03/2022

1474 PV00255463 fpwPd; Nt yq;fh 

(gPtPb) vy;Bb

99> `{j;jh k];[pj; tPjp> 

kpr;refu;> VwhT+u;

27/03/2022

1475 PV00255464 fpAh; nkbfy;];  
ghh;k]p  (gPtPb) 
vy;Bb

75> jghy; mYtyf tPjp> 

jpUNfhzkiy

27/03/2022

1476 PV00255465 Nfhl;ypq;f;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

j`ehaf;f epthr> 

ahah 10> ud;Kj;JLt> 

mq;Fznfhyngy];]

27/03/2022

1477 PV00255466 ept; gjdk 

gg;spNf\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 912/A> Nghf`h 

re;jp tPjp>  nfhj;jl;Lt 

Gjpa efuk;.

27/03/2022

1478 PV00255467 yq;fh mf;Nuh  
vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

120/2D> rhe;jp khtj;ij> 

Ky;Nyupaht Gjpa efuk;

27/03/2022

1479 PV00255468 K I R b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 300/1> f`lf`kl> 

rpak;gyf];nfhl;Lt

27/03/2022

1480 PV00255469 ildNkh Nrhyh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

27/03/2022

1481 PV00255470 [pNah,d;lh;fpNul;  
(gpiutl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

27/03/2022

1482 PV00255471 iyl;Nu vdh;[p  
(gpiutl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

27/03/2022

1483 PV00255472 Nfhy;ld; nuhf;  
(gpiutl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

27/03/2022

1484 PV00255473 nyd;lh;d; Nrhyh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

27/03/2022

1485 PV00255474 S P gphpd;l; 
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

543 gp> Nf rpupy; rp 

ngNuuh khtj;ij> 

nfhOk;G - 13

27/03/2022

1486 PV00255475 nry;rp rpf;fd;  
md;l; mf;Nuh  (gPtPb) 
vy;Bb

170/8> kp`pu khtj;ij> 

ghypnfju> gpypae;jiy.

27/03/2022

1487 PV00255476 mkpy  N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  22/4> ruzq;fuh 

tPjp> fz;b

27/03/2022

1488 PV00255477 Nfhy;ld; Xf;]; 

gpiuly; `T];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 622/D> tpkhd 
epiya tPjp> mDuhjGuk;

27/03/2022

1489 PV00255478 D K L 
b];l;hpgpa+l;lh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 40> cae;jid> 

FUehfy;

27/03/2022

1490 PV00255479 JkpJ epN`hd; 

fk;gdp  (gPtPb) 
vy;Bb

~~rpwpathr||> 

Nfhkhq;nfhl> jp`hnfhl> 

khj;jiw

27/03/2022

1491 PV00255480 mUd \l;lh;]; 

md;l; nua;ypq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 622/E> tpkhd 
epiya tPjp> mDuhjGuk;

27/03/2022

1492 PV00255481 [{nty; vdh;[p  
(gpiutl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

27/03/2022

1493 PV00255482 gpiul; ig cjhu 

ky;\hd; rY}d; 

md;l; mflkp  
(gPtPb) vy;Bb

86/E> nrha;rh mntd;A+> 

1tJ Nyd;> nfhuiykh> 

Nfhdnghy re;jp> 

Nfhdnghy

28/03/2022

1494 PV00255483 ];Ng]; khh;nfl;bq; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 305> JDtpy tPjp> 

njkl;lf];njd;d> 

mf;Fwiz

28/03/2022

1495 PV00255484 ept; nrg; nu];^ud;l;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 114> mYj;fk tPjp> 

kj;Jkh

28/03/2022

1496 PV00255485 jhuf `hh;l;ntahh;  
md;l; nyh[p];bf;]; 

(gPtPb) vy;Bb

nfhOk;G tPjp> fypfKt 

efuk;> Nffhiy

28/03/2022

1497 PV00255486 ghuTl; Iyd;l; 

ntNf\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

158/1 ghj;jpkh Njthya 
tPjp> jyq;fk> gj;juKy;y

28/03/2022

1498 PV00255487 mNrhh; fnyf;\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 26/6> Gjpa 
fq;fq;nfhl tPjp> 

NgUtis

28/03/2022

1499 PV00255488 gpiuly; bhPk; 

ngy];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 276/34> nldp];lu; 

b rpy;th khtj;ij> 

njkl;lnfhl> nfhOk;G 09

28/03/2022

1500 PV00255489 D M xl;Nlh  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 107/A/18> jrehaf;f 
,lk;> ypad;ty> ghJf;f.

28/03/2022

1501 PV00255490 N B mf;hp  (gPtPb) 
vy;Bb

88> = Fzuj;d 

khtj;ij> fy;fp];]

28/03/2022

1502 PV00255491 epthd;  (gPtPb) 
vy;Bb

67/14> ngdpJLKy;y tPjp> 

ehtyg;gpl;b

28/03/2022

1503 PV00255492 ypl;by; Ngq;f; 

fpr;rd;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  46/5> etk; 
khtj;ij> nfhOk;G - 02

28/03/2022

1504 PV00255493 uF  md;l; rd;]; 

vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  779B> flw;fiu 

tPjp> ghirA+u;> 

aho;g;ghzk;

28/03/2022

1505 PV00255494 hptpdp 

gpshd;Nl\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  647/4> = 

ngsj;juhk khtj;ij> 

jytj;Jnfhl

28/03/2022

1506 PV00255495 mR]h  ,d;lh;ne\
dy; (gPtPb) vy;Bb

,y.  100> jq;fhiy> 

ngypaj;j

28/03/2022

1507 PV00255496 Nfhl; Ibah  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  10> gpujhd njU> 

kPuhNfu;zp> VwhT+u;

28/03/2022

1508 PV00255497 E S B ng\d;  (gPtPb) 
vy;Bb

152/24> lf;y];tj;j> 

al;bad> kpDthq;nfhl

28/03/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

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

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 khHr; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; khHr; 31Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1509 PV00255498 nyntd;lh;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 161/37/3/B/1/1> 
nknfhl nfhyd;dht> 

nty;yk;gpl;b

28/03/2022

1510 PV00255499 A md;l; A 
vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  29/11> fTlhd tPjp> 
nj`ptis

28/03/2022

1511 PV00255500 rpj;uh ,d;l];l;hp];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 483> FUe;Jf`h 

n`njg;kh> vy;gpl;ba

28/03/2022

1512 PV00255501 fq;Nlh (gpiutl;) 

ypkpnll;

epiy 37> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;

28/03/2022

1513 PV00255502 vUd;njdpa 

MAh;Ntj 

n`h];gpl;ly;  
(gPtPb) vy;Bb

A/55> ntl nfju> 
vUe;njdpah> mkpj;jpupfy 

tlf;F> ,yq;if

28/03/2022

1514 PV00255503 C C yq;fh 
nyh[p];bf;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  45B> 3/3> nkl;Nuh 
ltu; 3> nfhOk;G 2

28/03/2022

1515 PV00255504 biunld;l; kPbah  
LK (gPtPb) vy;Bb

,y.  05> fPy;]; N`hk;];> 

njtl;Nl> uhfk

28/03/2022

1516 PV00255505 NR FNshgy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 83/7A> gpujpgpk;guhk 
tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis

28/03/2022

1517 PV00255506 rf;]]; iyg;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  350/01> fLtiy 

tPjp> nfh];tj;j> 

gj;juKy;iy> ,yq;if.

28/03/2022

1518 PV00255507 i`nlf;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 319/16> uhkehaf;f 
khtj;ij> vut;ty> 

gd;dpg;gpl;ba

28/03/2022

1519 PV00255508 2DR fd;Rkh;  
nrhY}\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 128/16/C> 
njy;f`tj;j> klghj;j> 

gpypae;jy

28/03/2022

1520 PV00255509 ]f;a Gulf;\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

13C> ug;gu; tj;j tPjp> 
fq;nfhltpy> ENfnfhl.

28/03/2022

1521 PV00255510 ml;thd;]; 

,d;l;bba+l; xg; 

GNuhfpUkd;l; md;l; 

rg;is  (gPtPb) 
vy;Bb

184 A> fhdj;Nj tPjp> 
jygj;gpl;ba> ENfnfhl.

28/03/2022

1522 PV00255511 ];khh;l; bNubq; S 
(gPtPb) vy;Bb

285B/07> gpujhd tPjp> 
Ks;spnghj;jhid.

28/03/2022

1523 PV00255512 ];lhh; gg;sp\pq; 

`T];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 19> ghub];> 

kpy;ypdpak; rpl;b> 

mj;JUfpupa

28/03/2022

1524 PV00255513 yf;ehuh gNah 

Ngh;biyrh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 151/H> Fl`nghy 

(tlf;F)> [h vy

28/03/2022

1525 PV00255514 nef;r];  mf;Nuh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 200/D> ,RUGu 
khtj;ij> nf];Ngt

28/03/2022

1526 PV00255515 gpiuk; ypg;uh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  270/16F> Nuhay; 
fhu;ld;> n`huz

28/03/2022

1527 PV00255516 bhPk; Nthl;lh;  
(gPtPb) vy;Bb

156/A> 
c`y;ynfhltj;ij> 

NuKd> 

mDFUthNjhl;il

28/03/2022

1528 PV00255517 nuapd;Ngh y$d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

496A> unjy;y> gKDfk 28/03/2022

1529 PV00255518 vnu];]p  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y.  168> ~~Vj;Jfy; 

nrtd”> fpuhynghf;fh> 
fSfKt> FUehfy;

28/03/2022

1530 PV00255519 LG ngkpyp Rg;gh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

F/25/1> `k;gdhnty> 

njuzpafy

28/03/2022

1531 PV00255520 nkh`;uh n[k;];  
(gPtPb) vy;Bb

74/1> esPk; `h[pahu; 

khtj;ij> rPdd; Nfhl;il> 

NgUtis> ,yq;if

28/03/2022

1532 PV00255521 ,d;Ndhnrd;];  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

,y. 467/1A vk;guYt 

(njw;F)> ntypNtupa

28/03/2022

1533 PV00255522 tp];yq;fh (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 526/A/3> Mu;.V. 

ngu;dhz;Nlh khtj;ij> 

<upantl;ba tPjp> 

fpupgj;nfhl.

28/03/2022

1534 PV00255524 vf;]pad;l;  FW}g; 
(gPtPb) vy;Bb

120> Ky;Nyupaht tlf;F> 

Ky;Nyupaht> Gjpa efuk;

28/03/2022

1535 PV00255525 fpwp]hd; XbNah  
bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 351/7> fhyp tPjp> 
nfhOk;G 6

28/03/2022

1536 PV00255526 nlkhf;  rpNyhd; 
];ig]]; (gPtPb) 

vy;Bb

,y. 17> fhyp tPjp> 

nts;stj;ij> nfhOk;G 

06.> -

28/03/2022

1537 PV00255527 L F O N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 15 A> fz;lhtis 

khtj;ij> ,uj;kyhid.

28/03/2022

1538 PV00255528 tPurpq;fk;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 4-5/2> rPfy; 
nkd;\d;> 55tJ Nyd;> 

nfhOk;G 06

28/03/2022

1539 PV00255529 FU gPr; hpNrhl; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 62/2C> ghnfhl tPjp> 
ENfnfhl

28/03/2022

1540 PV00255530 nfl;tpf; nfhNy[; 

xg;  gp]pd]; md;l; 

nlf;Ndhnyh[p  
(gPtPb) vy;Bb

2tJ khb> 291> b.v];.

Nrdehaf;f njU> fz;b

28/03/2022

 1541 PV00255531 Nghh; yPt;];  (gPtPb) 
vy;Bb

45/A/1> nkj;rpj; khtj;ij> 

fy;nfhl tPjp> fyy;nfhl> 

gd;dpg;gpl;ba

28/03/2022

1542 PV00255532 Rg;gh; nkf;]; ];By;  
md;l; vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  22A> FUe;Jtj;j 
tPjp> ju;fh efuk;

28/03/2022

1543 PV00255533 FUrpq;f 

b];l;hpgpa+l;lh;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

fdj;j tj;j> 

FUrpq;fnfhl> mk;Ngfk

28/03/2022

1544 PV00255534 A G I vbANf\d; 

(gpiutl;) ypkpnll;

332/02> AGI ltu;> 
nfhOk;G tPjp> 

fl;Lehaf;f

28/03/2022

1545 PV00255535 gpiul;  ];Nlhh;]; 
(gPtPb) vy;Bb

01> G+ju;kl Nyd;> 

ePu;Ntyp njw;F> ePu;Ntyp> 

aho;g;ghzk;

28/03/2022

1546 PV00255536 khNah  rpNyhd; 
fk;gdp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  160/1> ntypN`d 

tPjp> nfhr;rpf;fil

28/03/2022

1547 PV00255537 yq;fh mNkrd;.COM 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 42/12/A> KJq;nfhl> 

fk;g`h

28/03/2022

1548 PV00255538 gpujPg;  Nkhl;lh;];  
md;l; 
,d;nt];l;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,uj;jpdGup tPjp> cLFGu> 

gJuypa.

28/03/2022

1549 PV00255539 jpypdpf ,d;l];l;hp];  
(gPtPb) vy;Bb

fue;jd tPjp> gdhgpl;ba> 

t];fLt

28/03/2022

1550 PV00255540 Vh;gd;  g+l;];  yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

247/1> uztpU Uf;ky; 

khtj;ij> nfhj;jl;Lt

28/03/2022

1551 PV00255541 njDtu  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 3/2> k`hGj;fKt> 

mq;nfhl

28/03/2022

1552 PV00255542 PI nkl;Bhpay; 
rg;isah;];  (gPtPb) 
vy;Bb

77/05> Fl;n\l; tPjp> 

tTdpah

28/03/2022

1553 PV00255543 n\hg;gh;];lhh;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  52/1> Nru;r; ];l;uPl;> 

nfhOk;G 02

28/03/2022

1554 PV00255544 nlf;  N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 08 nrd;lu; tPjp> 

[ae;jpGu gj;juKy;y

28/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1555 PV00255545 vnjh];   
,d;lh;ne\dy; 

nfhNy[;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 33> Nru; Vu;d];l; 

b rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 7

28/03/2022

1556 PV00255546 `R  Nkhl;lh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  245/B> fdj;j 
g`y tPjp> NghNu> 

mj;JUfpupa

28/03/2022

1557 PV00255547 kd;fyp  yq;fh IT 
fk;gdp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 12> ypy;yp njU> 

nfhOk;G 02

28/03/2022

1558 PV00255548 eprp fhh;kd;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

Y. M. B. A. fl;blk;> 
ntypju> gyg;gpl;b

28/03/2022

1559 PV00255549 rFuh nfha; ghh;k; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 7/2/2> nkupbad; 
Nfhh;l;;> Eff`tj;j> 

kygy;y> N`hkhfk

28/03/2022

1560 PV00255550 G.G Nfl;lhpq;  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  06> Aidll; Nyd;> 

khtndy;y

28/03/2022

1561 PV00255551 md;rpndl;  mf;Nuh  
nlf;  (gPtPb) vy;Bb

,y.  28/B> Myptd;dpau; 

tPjp> rk;khe;Jiw-04

28/03/2022

1562 PV00255552 nkhpl;  
nltnyhg;kd;l; 

md;l; fpwbw;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 3A, VfKj;J 

cad> Nfhdkbj;j tPjp> 

gl;lnfj;ju> gpypae;jiy

28/03/2022

1563 PV00255553 Nggp Nth;s;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y 23/1> fhrpk; `h[pahu; 

Nyd;> fhj;jhd;Fb-04> 

kl;lf;fsg;G

28/03/2022

1564 PV00255554 D S ,d;nt];l;kd;l;  
yq;fh (gPtPb) vy;Bb

`pNlhfk> k`fpupy;yh> 

epf;ftnul;ba

28/03/2022

1565 PV00255555 C F M N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

61/10> yf;rgjpa tPjp> 
nkhul;Lt

28/03/2022

1566 PV00255556 Nehngy; hpth; tpt;  
(gPtPb) vy;Bb

80 Nghjpuh[ 

khtj;ij> jpTygpl;ba> 

nghuy];fKt

28/03/2022

1567 PV00255557 S.M. N`hy;bq;];  
,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 1/11> 2tJ Nyd;> 
fSjhtis> khj;jis.

28/03/2022

1568 PV00255558 rpNyhd; Nfhy;l; 

iyd; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 57/A,  ngj;jfhd 
tPjp tlf;F> Nfhl;Nl> 

gpl;lNfhl;Nl. 

28/03/2022

1569 PV00255559 yq;fh ];khh;l; 

ng\d;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  197/11> 
ypadNfKy;y> rPJt

28/03/2022

1570 PV00255560 nty;d];  Gl;bf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  104/28> = Nghjp 

gpNs];> 

28/03/2022

1571 PV00255561 rpah; ig rP  (gPtPb) 
vy;Bb

8/4> ,y. 20> rpvk; ltu;> 
2tJ Nyd;> nj`pthy

28/03/2022

1572 PV00255562 jpad nghl;ly; 

bhpq;fpq; Nthl;lh;  
fk;gdp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 14/16> ju;kuhk tPjp> 
fl;LFUe;j> fSj;Jiw 

njw;F

28/03/2022

1573 PV00255563 khJ MAh;Ntbf; 

hpNrhl; md;l; ];gh  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 1A> nkj;ky; 
epthr> Mu;l;bfy 

tl;l> jpj;jf;fNl> 

,y;ypg;gnjdpa> rpyhgk;

28/03/2022

1574 PV00255564 fpwpfh;  N`hy;bq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

33A> vu;d];l; gpNs];> 

yf;\gjpa> nkhul;Lt

28/03/2022

1575 PV00255565 gpNuNth ,d;gpidl;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  215 B.B.1> 
1Mk; FWf;Fj; njU> 

nghy;tj;j> ,ypk;g> 

n`huz

28/03/2022

1576 PV00255566 rPnt[;   ,d;lh;ne\
dy; (gpiutl;) 

ypkpnll;

nej;jpghyfk> kN`h 28/03/2022

1577 PV00255567 yh yh]; gpiuly;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  31/7> uh[rpq;f tPjp> 
FUNf Nyd;l;> khNghy> 

tj;jis

29/03/2022

1578 PV00255568 G K G Iyd;l; 
N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 34> r[dh gpNs];> 

ruj; vy;tpl;bfy 

khtj;ij> rpj;jKy;y> 

gpypae;jiy

29/03/2022

1579 PV00255569 nty  nlf;  (gPtPb) 
vy;Bb

LK mghu;l;nkz;l; 6/3> 
37/3> flw;fiu tPjp> 

fy;fpir

29/03/2022

1580 PV00255570 yd;-nfd; ];$y; xg; 

Nyq;FNt[]; 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 107/01> uk;gnghFd> 
epf;ftnul;ba

29/03/2022

1581 PV00255571 nrl;kpy; 

ntahh;`T];  
nrhY}\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

1tJ jsk;> nrl;by; 

nkhpilk;; nrd;lu;> 256> 

=kj; uhkehjd; khtj;ij> 

nfhOk;G 15

29/03/2022

1582 PV00255572 uhk; xl;Nlh nkf;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 17> fltha;Gyk; 

tPjp> Rd;dhfk; ikak;> 

Rd;dhfk;

29/03/2022

1583 PV00255574 mNg nfju vy;lh;]; 

N`hk;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  33> jk;gfy;y> 

ff;fhg;gs;sp> rpyhgk;

29/03/2022

1584 PV00255576 N.I.S. nkbfy;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 40/A> gioa tpkhd 

epiya tPjp> ,uj;kyhid

29/03/2022

1585 PV00255577 bhPk;Nyz;l;.LK 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  80> ghu;d;]; ,lk;> 

nfhOk;G 07

29/03/2022

1586 PV00255578 xl;NlhXk; fk;gdp  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  129/1> uj;dk; tPjp>  
nfhOk;G 13

29/03/2022

1587 PV00255579 mNahth fpNud;l; 

N`hl;ly;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  148/01> ePu;nfhOk;G 

tPjp> jpTyg;gpl;ba

29/03/2022

1588 PV00255580 iyg; nfahh;  
ghh;k]p  N`hy;bq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 206> 

gy;NyFd;ndgd> 

nghy;nfhy;y> fz;b.

29/03/2022

1589 PV00255581 Rd; fpq; fpwPd; 

vdh;[p  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  67B> Nru;r; tPjp> 
,q;fpdpahfy> mk;ghiw

29/03/2022

1590 PV00255582 FNuhtpd; 

rg;];l;Nul];  md;l; 
mf;Nuh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y 430/4/4/1> 
n`hNuhk;Gt> thupanghy

29/03/2022

1591 PV00255583 rp]h yad; fpq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  40/40> nkl;Nuh 
`T]; FbapUg;G> kNy 

tPjp> nfhOk;G 02

29/03/2022

1592 PV00255584 RUr; Gl; Iyd;l;  

(gPtPb) vy;Bb

riuab gpujhd tPjp> 

GNyhyp fpof;F> 

gUj;jpj;Jiw> aho;g;ghzk;

29/03/2022

1593 PV00255585 S S N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

uztdh> Njhuhaah 29/03/2022

1594 PV00255586 jhuif  
vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

MWKfk; thypehafp 

filtPjp mzptFg;G> 

gUj;jpj;Jiw tPjp> 

nfhbfhkk;.

29/03/2022

1595 PV00255587 Ntt;  nkhigy; 

(gPtPb) vy;Bb

250/1/25 1tJ jsk;> 
ypgu;l;b gpshrh> 

nfhOk;G-3

29/03/2022

1596 PV00255588 tp];th  
,d;nt];l;nkd;l; 

N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

132/2A> nghd;Nrfh tPjp> 
ntfl> ghze;Jiw

29/03/2022

1597 PV00255589 BR bNubq;  md;l; 

Nfh. (gPtPb) vy;Bb
93/1> rNkhja khtj;ij> 

khtj;jfk

29/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1598 PV00255590 mntd;njth 

FNshgy;  (gPtPb) 
vy;Bb

76/4/C/1> g`y-fuf`Kd> 

fltj;ij

29/03/2022

1599 PV00255591 jg;NuhNgd;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

19/1 C> `{YjhNfhl 

Nyd;> fy;fp];]

29/03/2022

1600 PV00255592 ];Ng];  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  529/1> ePnuy;y> 
mf;Fwiz

29/03/2022

1601 PV00255593 ypNah nfgply;  
FW}g; (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 41> Jk;gu cadh> 

nfq;fy;y

29/03/2022

1602 PV00255594 vngf;]; 

nyh[p];bf;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

854> mYtp`hu> 

khj;jis

29/03/2022

1603 PV00255595 grpe;J fd;];l;uf;\d; 

md;l; buhd;];Nghh;l;  
(gPtPb) vy;Bb

178/9> xUtyg;gpl;ba> 
mj;JUfpupa

29/03/2022

1604 PV00255596 J J VtpNa\d;  
(gPtPb) vy;Bb

619> ehty tPjp> uh[fpupa. 29/03/2022

1605 PV00255597 Mh;ah  bNubq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 25> tp[akq;fyhuhk 

tPjp> nfh`{ty> 

ENfnfhl

29/03/2022

1606 PV00255598 ];if rPrd;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 201/15> Rju;rd 
khtj;ij> khyNg

29/03/2022

1607 PV00255599 XNarpah  
,d;nt];l;nkd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 19> 1tJ jsk;> 

rpl;b tpA+ n\hg;gpq; 

nfhk;g;sf;];> ly;Nghl; 

lTd;> fhyp

29/03/2022

1608 PV00255600 xahrp]; gg;];  
md;l; nu];^ud;l;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 4> 1/1> tp[pjGu tPjp> 
kpup`hd> Nfhl;Nl

29/03/2022

1609 PV00255601 365 nlf; rg;  (gPtPb) 
vy;Bb

165/2> tp[a 
FkhuJq;f khtj;ij> 

nghy;N`d;nfhl

29/03/2022

1610 PV00255602 kpuh;  N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 120/3> gy;Ny 
Fd;dg;gdh> nghy;nfhy;y> 

fz;b

29/03/2022

1611 PV00255603 ];Nlh;ypq; 

,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

G/G/4> 2tJ epiy> 

vy;tpl;bfy khtj;ij> 

nghuis> nfhOk;G 08

29/03/2022

1612 PV00255604 JYCK vd;[pdpah;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 1575/77> Gjpa 
efuk;> n`huN`d tPjp> 

nfhl;lht> gd;dpg;gpl;ba

29/03/2022

1613 PV00255605 yq;fh khjh f;W}  
Nrh;tpr];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 887/> fy;ty fNl> 
vj;fy> fknghy

29/03/2022

1614 PV00255606 vd;tpNuh  
N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

82/46E> tpf;fpukrpq;fGu> 
gj;juKy;y

29/03/2022

1615 PV00255607 ggha;]; S Gulf;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

75/8> [pg;upah njU> fhyp 29/03/2022

1616 PV00255608 ];Nldlh;l; lawp 

ghh;k; md;l; 

nltnyhg;kd;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 30> gJupah efu;> 

kPuhNthil - 05> 

Xl;lkhtb I

29/03/2022

1617 PV00255609 fTrp];  7 rf;u 
mTuh hPbq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 174/2> ruj; re;jpu 
la]; khtj;ij> khnfhy 

tPjp> fpupgj;nfhl

29/03/2022

1618 PV00255610 nfhky;igd;  

FNshgy  Nrh;tpr];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  49 2/1> tp[agh 
khtj;ij> fSNghtpy> 

nj`ptis

29/03/2022

1619 PV00255611 [ghd;Nfh mflkp  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  529/3> `Pd;nfe;j> 

uhfk

29/03/2022

1620 PV00255612 nuapd;Ngh Nlhly; 

nrhY}rd;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 132/25> fpupbnty 
tPjp> ntypNtupa> 

fk;g`h.

29/03/2022

1621 PV00255613 EAZZ nlf;  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

20/06/B> jpTy; tj;j> 
ehj;JLt> fsdp.

29/03/2022

1622 PV00255614 FNshgy; ];khh;l; 

nuf;&l;kd;l;   (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 33/9> "nrypNdh 
epthrh" [djh khtj;ij> 

gpl;lNfhl;Nl

29/03/2022

1623 PV00255615 vd;];Ng]; 

VtpNa\d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  245> ];tu;zGuthu> 

jy;gtpy> khj;jiw

29/03/2022

1624 PV00255617 rpNyhd; ];l;uf;ruy; 

bird;  
nrhY}\d;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  74> nuh];kPl; ,lk;> 

nfhOk;G 07

29/03/2022

1625 PV00255618 <];lh;d;  
nltnyhg;kd;l; 

(gPtPb) vy;Bb

GJkz;l ghjb> 

fd;dq;Flh> kl;lf;fsg;G

29/03/2022

1626 PV00255619 ]PNuh Ngh;rd;l; 

hp;];f; 

vd;lh;ild;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

410tJ Nyd;> fhyp tPjp> 

nfhOk;G - 03

29/03/2022

1627 PV00255620 ghh;ngl; mg;gnuy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  45A> Rkq;fy tPjp> 
nfhOk;G 8

29/03/2022

1628 PV00255621 YM FNshgy;  
nlf;Ndhnyh[p];  
(gpiutl;) ypkpnll;

nyty; 26> fpof;F 

NfhGuk;> cyf tu;j;jf 

ikak; vf;ryd; rJf;fk;> 

nfhOk;G 01

29/03/2022

1629 PV00255622 `pl; NgtNu[];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.14> khrpag;gpl;b re;jp> 

rz;bypg;gha;> aho;g;ghzk;.

29/03/2022

1630 PV00255623 ml;kp 

nlf;Ndhnyh[p];  
(gPtPb) vy;Bb

1471/1 E-1> 
njy;f`tj;ij> 

N`hfe;ju tPjp> 

gd;dpg;gpl;ba

29/03/2022

1631 PV00255624 fNdhuh &g; nlfh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  477A>   jk;Gs;is 

tPjp> Kj;njl;Lfy> 

FUehfy;

29/03/2022

1632 PV00255625 v];ba+l; 

n`h];gplhypb  
fd;]hy;ld;]; 

(gPtPb) vy;Bb

6/B> Kjy; jsk;> Rgrpq;f 

fl;blk;> ghjh; nutud;l; 

nud;rd; khtj;ij>> 

fpupgj;nfhl> fsdp

29/03/2022

1633 PV00255626 kq;if Gl;bf;  
(gPtPb) vy;Bb

142/3> [pe;Jgpl;ba njU> 
nfhOk;G 13

29/03/2022

1634 PV00255627 Vrpad; rPkhh;\y;];  
(gPtPb) vy;Bb

1/170> re;jpuhdp 
nfhz;lnjdpa> 

fl;Lf];Njhl;l

29/03/2022

1635 PV00255628 thhprd;lh;  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y.  92/4> jygj;gpl;ba 
tPjp> cl`Ky;y> 

ENfnfhl

29/03/2022

1636 PV00255629 ngd;l;yp ];khh;l; 

Nrhd;  (gPtPb) vy;Bb
,y.  19/17> 19tJ Nyd;> 
];Nl]; tPjp> nfhOk;G-14

29/03/2022

1637 PV00255630 ypNah ];By;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  106> 5/A> 
nghuYth> kdthupfe;j 

tPjp> khlt> gpy];]

29/03/2022

1638 PV00255631 rY}d; gpa+l;b gpiul;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  33/A/103> Uf;ky;fk 
tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

Uf;ky;fk> gd;dpg;gpl;ba

29/03/2022

1639 PV00255632 fpq;]; khh;nfl;bq;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  88/06> jpah]; tj;j> 

mk;Nggpl;ba> NgUtis

29/03/2022

1640 PV00255633 nrd;l;uy; ];ig];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 156> `q;fuq;fy 

tPjp> fythd

29/03/2022

1641 PV00255634 nlhg; rhd;];  
(gPtPb) vy;Bb

87/17> fpup];ly; gpshrh> 

1tJ FWf;Fj; njU> 

nfhOk;G- 11

29/03/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

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

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 khHr; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; khHr; 31Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1642 PV00255635 tpyhrh  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  406> jpk;gpupf];aha 

tPjp> nfhOk;G 05

29/03/2022

1643 PV00255636 A C S ,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpnll;

351> tpj;ahy khtj;ij> 

jpk;gpupf];fl;Lt.

29/03/2022

1644 PV00255637 V md;l; P Nehh;jd;  
fk;gdp  (gPtPb) 
vy;Bb

402/3> ehFNy];tuh tPjp> 

rpWtpyd;> ,sthiy> 

aho;g;ghzk;

29/03/2022

1645 PV00255638 FNshgy; l;hP gd;l; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  2/1> Ngjpup]; tPjp> 

nfhOk;G 03

29/03/2022

1646 PV00255639 AB i`l;Nuhnlf;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 498> fhyp tPjp> 

nfhOk;G 03

30/03/2022

1647 PV00255640 nkhdpf; Nthl;lh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  15> igg; Nyd; tPjp> 

gpq;fuht> gJis

30/03/2022

1648 PV00255641 R N S vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

166/8> ,e;JUf`tj;ij> 

ty;nghy> Ky;Nyupaht 

Gjpa efuk;

30/03/2022

1649 PV00255642 rpNah ngy;yh  
(gPtPb) vy;Bb

rpNah ngy;ytpyh> 

jk;nty;nfhul;Lt> 

fl;LFUe;j> `guhJt 

30/03/2022

1650 PV00255643 kp`php  g+l;];  
(gPtPb) vy;Bb

11/3A = ju;khuhk tPjp> 

,uj;kyhid

30/03/2022

1651 PV00255644 Mk;];l;Nuhq;  
nrf;fpa+hpl;b (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 11> ghj;jpkh tPjp> 

nfhr;rpf;fil> ePu;nfhOk;G

30/03/2022

1652 PV00255645 T G rpNyhd; B  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  252/A> fhyp tPjp> 
nfhOk;G - 03

30/03/2022

1653 PV00255646 ept; ky;b Rg;gh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y - 13/1> fz;b tPjp> 

tufhKu> cf;Fnty> 

khj;jis

30/03/2022

1654 PV00255647 hpah  bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

27/3/1/1> ky;tj;j tPjp> 
khj;jis

30/03/2022

1655 PV00255648 Aidll;  bNubq;  
md;l; nfhd;buf;bq;  
fk;gdp  (gPtPb) vy;Bb

nfhy;ye;jYt> nfhbfht 30/03/2022

1656 PV00255649 V g+l;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

24/11 1/1> 3tJ Nyd;> 
Gw;WNeha; kUj;Jtkid 

tPjp k`ufk

30/03/2022

1657 PV00255650 AV FNshgy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  70/17> nrhykd; 
khtj;ij> tsghy> 

ghze;Jiw

30/03/2022

1658 PV00255651 gPrd;]; fd;rhy;ld;rp 

nfhd;Nrhh;bak;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  34 vy;/1> 
kfhtpj;ahy khtj;ij> 

nfhOk;G - 13

30/03/2022

1659 PV00255652 akfl  
vd;lh;gpiur]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 114F> D.F.tPurpq;f 
tPjp> epte;jk tlf;F> 

[h-vy.

30/03/2022

1660 PV00255653 rd; ];By;  
vd;[pdpahpq;  (gPtPb) 
vy;Bb

Fd;Nrhk epthr> 

kPf`nty> 

nrhuzhnjhl;il> gJis

30/03/2022

1661 PV00255654 mf;hp Nghh;#d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  258/8> Nfhl;Nl tPjp> 
ENfnfhl

30/03/2022

1662 PV00255655 \hgh Nfhy;l; 

`T];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

fil ,y.  59> Nfhy;l; 

nrd;lu;> nfhOk;G - 11 

30/03/2022

1663 PV00255656 J. R. v];Nll;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  75>7/1A> fhyp tPjp> 
nfhOk;G - 03

30/03/2022

1664 PV00255657 mf;thf;Nyhl;  
(gPtPb) vy;Bb

eprd;ry > fe;Njnfhl> 

uj;fk

30/03/2022

1665 PV00255658 Nff; jpahp  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 55/1> my;tp]; 

khtj;ij> ngq;fpuptj;j 

tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

30/03/2022

1666 PV00255659 Vh;gd; nuNfhh;]; 

vd;lh;ild;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 85/40> 
nghy;n`d;nfhl Nyd;> 

nghy;n`d;nfhl> 

nfhOk;G 05

30/03/2022

1667 PV00255660 ypq;f;4 (gpiutl;) 

ypkpnll;

`g;9 09> ghu;f; fhu;ld;];> 

nfhOk;G 05

30/03/2022

1668 PV00255661 `T]; xg; Njhrh  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 12> mnyf;]hz;l;uh 

tPjp> 7/6 mnyf;]hz;bup

ah N`hk;];> 

nts;stj;ij> nfhOk;G 

06

30/03/2022

1669 PV00255662 Nf\; ky;bne\dy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 217/2> fpupnjhy tPjp> 
jyf];Ng> vy;gpl;ba

30/03/2022

1670 PV00255663 FNshgy; vf;];GNyhh;  
buty;];(gPtPb) vy;Bb

,y. 111> gjpah 

khtj;ij> nj`ptis

30/03/2022

1671 PV00255664 glhtp FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 59/33> ghlrhiy 

xOq;if> ehty

30/03/2022

1672 PV00255665 rQ;rPt  vd;[pdpahpq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 221> mg; md;l; 

biut;> fSj;Jiw 

tlf;F.

30/03/2022

1673 PV00255666 <];l; nt];l; rpl;b 

nfk;g];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  07/A/04> tpj;ahy 
tPjp> mtprhtis

30/03/2022

1674 PV00255667 fk;g`h ntj nfju  
(gPtPb) vy;Bb

217> uztpU n`yrpwp 

khtj;ij> nghunfhltj;j> 

kpDthq;nfhl

30/03/2022

1675 PV00255668 nflkuhd; ,k;ngf;];   
(gpiutl;) ypkpnll;

272-1-1/1> nj`ptis 

- k`ufk tPjp>  

ngy;yd;tpy> 

nghuy];fKt.

30/03/2022

1676 PV00255669 gPnfhd; V[d;rP];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 71> N`hl;ly; tPjp> 

fy;fpir

30/03/2022

1677 PV00255670 tl;]; vnusd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 73> gpujhd tPjp> 

fpz;zpah - 04

30/03/2022

1678 PV00255671 ];Nl[; kh];lh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

A 75> ngu;j; nguil];> 

FUnfhl> n`huz

30/03/2022

1679 PV00255672 gpiul;iyd; 

,d;l];l;hp;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 149> fpuPd; nty;yp 

v];Nll;> gf;kPnfhy;y> 

,g;ghfKt.

30/03/2022

1680 PV00255673 yq;fh ];lhh;  g+l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

17B>   ];Nl\d; Nyd;> 

cl`Ky;yh> ENfnfhl.

30/03/2022

1681 PV00255674 xg;bkk; R.2 (gPtPb) 
vy;Bb

A-11/G-1> kq;fs tPjp> 
nkdpq; lTd;> nfhOk;G 08

30/03/2022

1682 PV00255675 \huh  md;l; fk;gdp  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 80/1/F nfhlnghy 
tPjp>  khj;jis> 

,yq;if.

30/03/2022

1683 PV00255676 Brd; yq;fh 

(gpiutl;) ypkpnll;

nkjtp ntahh; `T];> 

nfhuLt> gj;Njfk> 

uk;ky-thug;gpl;ba

30/03/2022

1684 PV00255677 Nehnty; ner;Ruy; 

nfh];nkbf;]; 

(gPtPb) vy;Bb

,y. 51/A> Bd;]; tPjp> 

mf;fiug;gw;W.

30/03/2022

1685 PV00255678 rlru  mf;hp 

gp]pd]; (gPtPb) 

vy;Bb

179/29> uPn[d;rp ghu;f;> 
g`y njd;dFk;Guh> 

njd;dFk;Gu> fz;b. 

30/03/2022

1686 PV00255679 S M U D FW}g; 
(gpiutl;) ypkpnll;

119/1> `Pu];]fy tj;j> 

fz;b

30/03/2022

1687 PV00255680 ilk; md;l; ill;   
(gPtPb) vy;Bb

,y. 160> `py; ];l;uPl;> 

nj`ptis

30/03/2022

1688 PV00255681 ird;ntsp 

gpshd;Nl\d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 60> Nghjpa tPjp> 

kpup`hd> ENfnfhl

30/03/2022

1689 PV00255682 ,d;gpdp  
nrhY}\d;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 02> Kjy; ghij> 

Gjpa tPjp> jprhntt> 

mDuhjGuk;

30/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1690 PV00255683 rP a+ `T];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.16> rl;lj;juzp 

mYtyf fl;blj;njhFjp> 

Nfhl;il> khj;jiw

30/03/2022

1691 PV00255684 i\d; xd; 

,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  14> gynghFz 

tPjp> nfhOk;G 6

30/03/2022

1692 PV00255685 T M F fpsrpf;  
bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

8/1> \uPg; khtj;ij> 

guhl;l tPjp> nfhufhd> 

nfnry;tj;j> ghze;Jiw

30/03/2022

1693 PV00255686 rD}fh N`hk;];  
(gPtPb) vy;Bb

74> fl;Lthty tPjp> 

k`ufk

30/03/2022

1694 PV00255687 [_ypah ngs];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 19> 1tJ jsk;> rpl;b 

tpA+ \hg;gpq; fhk;g;sf;];> 

ly;Nghl; lTd;> fhyp

30/03/2022

1695 PV00255688 C.C.R. C.S.R. yq;fh 
(gpiutl;) ypkpnll;

2tJ jsk;> nkf;yhud;]; 

fl;blk;> ,y. 123 

ngsj;jhNyhf khtj;ij> 

nfhOk;G 04

30/03/2022

1696 PV00255689 Rg;gh; ];lhy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 80> ngNuuh 

khtj;ij> jpTy;gpl;ba> 

nghuy];fKt.

30/03/2022

1697 PV00255690 SKYE N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

A x 12 nkdpq; lTd; 
tPl;Lj; jpl;lk;> nfhOk;G 

08

30/03/2022

1698 PV00255691 gpnsf;]; 

,d;];bba+l;  (gPtPb) 
vy;Bb

epiy 37> cyf tu;j;jf 

ikak;> Nkw;F NfhGuk;> 

nfhOk;G - 01

30/03/2022

1699 PV00255692 rpNyhd; ];igrp 

Gulf;l;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 01> = [pdh 

khtj;ij> nfnry;tj;ij> 

ghze;Jiw

30/03/2022

1700 PV00255693 nfhtp bNubq;  
fk;gdp  (gPtPb) 
vy;Bb

mJUnty;y> ehr;rJt 30/03/2022

1701 PV00255694 rY}d; mNlhh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  140/A> nj`ptis 

tPjp>  nghuy];fKt

30/03/2022

1702 PV00255695 ,];j Rt n`y;j; 

nfahh;  fk;gdp  
(gPtPb) vy;Bb

rke;jh fl;blk;> jk;Gy;yh 

tPjp> nky;rpupGu

30/03/2022

1703 PV00255696 j nfhd;nld;l; 

];^bNah  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  8/6> rkdy 
gpNs];> kfhfLtd tPjp> 

N`hkhfk

30/03/2022

1704 PV00255697 gpnfd;b  g+l;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y 1/1> gdnty;ytj;ij> 

nkhnud;d> af;fy> 

fk;g`h

30/03/2022

1705 PV00255698 ,d; ngl;tpd;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  1359/6> kd;Nuhtpa 
gpNs];> gd;dpg;gpl;ba

30/03/2022

1706 PV00255699 ];Nfhh;-nel;  
,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

07> mj;JUfpupa tPjp> 

khyNg

30/03/2022

1707 PV00255700 fpwPd; yPd;l;Nuh  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  12/16> 
nfuq;fnghFd> tj;jis

30/03/2022

1708 PV00255701 rpth fpuidl; md;l; 

khh;gs;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 68/1> glfhkh tPjp> 
upyTy;y

30/03/2022

1709 PV00255702 nrtpd;hpr;  rpNyhd; 
(gPtPb) vy;Bb

myF ,y.  801> epiy 

8> td; Nfhy;Ng]; 

lth;> ,y.  1A> fhyp 
Kfj;jply;> nfhOk;G 02

30/03/2022

1710 PV00255703 nrhypl; Ngh;dpr;rh;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  6C> vu;d];l; 

gpNs];> uhtj;jhtj;ij> 

nkhul;Lt

30/03/2022

1711 PV00255704 rpf;Ndr;rh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  32-5/2> 
kjq;fhtj;ij> nfhOk;G 

06

30/03/2022

1712 PV00255705 #Fth ikf;Nuh 

,d;nt];l;nkd;l; 

fk;gdp  (gPtPb) 
vy;Bb

219/1> ];lhd;yp jpyfuj;d 

khtj;ij> ENfnfhl

30/03/2022

1713 PV00255706 ];Nl ];Ngr];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  21/6E> rkuNfhd; 
Njhl;lk;> Mde;j ghypfh 

khtj;ij> Nfhl;Nl

30/03/2022

1714 PV00255707 <];l;ud; 

ngw;Nwhypak; 

VtpNa\d; Gvy;  
(gPtPb) vy;Bb

29/1> = ruzq;fu tPjp> 

fSNghtpy> ghkd;fl

30/03/2022

1715 PV00255708 Ntty ,d;nt];l;  
fk;gdp  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  503> fhyp tPjp> 

Ntty> `pf;fLt> 

,yq;if

30/03/2022

1716 PV00255709 vnyf;\h  (gpiutl;) 

ypkpnll;

05> Re;juGuk;> 

rh];jpupFyq;Fsk;> 

GJf;FbapUg;G

30/03/2022

1717 PV00255710 Nrh;tp yq;fh (gPtPb) 

vy;Bb

71/7> Ky;yfk> N`hkhfk 30/03/2022

1718 PV00255711 fpah md;l; fpah  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 2>10tJ iky; fy; 

tPjp> nfq;fy;y.

30/03/2022

1719 PV00255712 FNshgy; lr; 

khh;nfl;bq;  fk;gdp  
(gPtPb) vy;Bb

,y 23> kpir[d;tyT> 

tplj;jw;gis kpURtpy;

31/03/2022

1720 PV00255713 rPfpq; mNyhl; X\d; 

yq;fh (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 225/230 gu;F\d; 

tPjp> nfhOk;G 15

31/03/2022

1721 PV00255714 mKh;j;j n`y xR  
(gPtPb) vy;Bb

124/18 V> ky;fk nfhly;y 
tPjp> cLKy;iy> 

Ky;Nyupaht

31/03/2022

1722 PV00255715 fyk;G  gp]pd]; 

nkNd[;kd;l; 

fd;rhy;Nl\d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,yf;fk; 391/13> Rkq;fy 
Njhl;lk;> klnty;y tPjp> 

nkhutpd;d> ghze;Jiw

31/03/2022

1723 PV00255716 nfgply; gpsl;Nghk; 

(gPtPb) vy;Bb

epiy 3> ,yf;fk; 7> 

`l;rd; tPjp> nfhOk;G 03

31/03/2022

1724 PV00255717 Nrt;tp];  fd;]
hy;ld;]; (gpiutl;) 

ypkpnll;

162/A/3> ghYk;k`hu> 

KJd;nfhl

31/03/2022

1725 PV00255718 rd;gphpl;[; 

,d;lh;ne\dy; 

(gPtPb) vy;Bb

,y.  305/04> n`huz 

tPjp> uha;fk> gz;lhufk

31/03/2022

1726 PV00255719 S S L nrfulhp];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 17> nuhl;dp njU> 

nfhOk;G 08

31/03/2022

1727 PV00255720 R S K ny\h;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  49> typtpl;l> 

njhk;Ng

31/03/2022

1728 PV00255721 D C yq;fh Lth;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  486> Gjpa tPjp> 

vy;gpl;ba> fhyp

31/03/2022

1729 PV00255722 LM ];igr];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 256> fpupnkl;baht> 

Cuf];kd;`e;jpa

31/03/2022

1730 PV00255723 epgy;yh ,k;ngf;];  
(gPtPb) vy;Bb

Nrh;r;; tPjp> kl;Ltpy; 

fpof;F> rhtfr;Nrup

31/03/2022

1731 PV00255724 uhrh gpujh;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  26/11> njkl;lnfhl 
,lk;> nfhOk;G - 09

31/03/2022

1732 PV00255725 N M gpiuly; rhhp  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  47/1> nj`pts 

tPjp> nghuy];fKt

31/03/2022

1733 PV00255726 DM bNubq;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  56/2> ghyNftj;j 
tPjp> gpuz;bfk;gy> tf> 

fYfy> `d;nty;y

31/03/2022

1734 PV00255727 ilNdh  N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

120/35/1> rpupGu> 
`{Dgpl;ba

31/03/2022

1735 PV00255728 A S K xl;Nlh  
bNulh;];  (gpiutl;) 

ypkpnll;

gp 12/4> kk;gpl;l> 
neYe;njdpa

31/03/2022

 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

1736 PV00255729 nk];l;Nuh fpArpd; 

(gpiutl;) ypkpnll;

31/4 fpwfup]; tPjp> 

nfhOk;G 07

31/03/2022

1737 PV00255731 n`hl; nghl; 

ngkpyp nu];^ud;l; 

(gPtPb) vy;Bb

720 Gjpa fhyp tPjp> 

vnfhl cad> nkhul;Lt

31/03/2022

1738 PV00255732 ntg;nlf;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 11> kpDthq;nfhl 

tPjp>  Nghytyhd> 

ePu;nfhOk;G

31/03/2022

1739 PV00255733 i`gfpNyl;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  55/1> kpup`hd tPjp> 

ENfnfhl

31/03/2022

1740 PV00255734 nkNd[;kd;l; 

gpsh]h  (gPtPb) vy;Bb
1217/3 u[ky;tj;j tPjp> 
gj;juKy;y

31/03/2022

1741 PV00255735 H E L D Gulf;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  vy; 5/11 Mu;f;fpl; 

mghu;l;nkd;l; 2> 

jyhN`d> khyNg

31/03/2022

1742 PV00255736 GR md;l; nfnky;ypah 

Nuh]; N`hl;ly;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 188/1> ePu;nfhOk;G 

tPjp> epl;lk;Gt

31/03/2022

1743 PV00255737 N\&k; xl;Nlh 

];gh  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  308/4/1> kTz;l; 

fpspNghu;l; v];Nll;> 

khfk;kd> N`hkhfk

31/03/2022

1744 PV00255738 nrd;l;uy; bNubq;  
md;l; fk;gdp  
(gPtPb) vy;Bb

vOJkl;Ltpy; njw;F> 

vOJkl;Ltpy;

31/03/2022

1745 PV00255739 vk;gahh; hpaypl;b  
(gPtPb) vy;Bb

461/A> rpyhgk; tPjp> 
jYnghj>  ePu;nfhOk;G

31/03/2022

1746 PV00255740 nrd;l;uy;  
,k;Nghh;l;];  md;l; 

vf;];Nghh;l;];  
(gPtPb) vy;Bb

199> k`pq;nfhl> 

`e;nj];]> fz;b

31/03/2022

1747 PV00255741 irNfhl;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 151/4> kahd tPjp> 
nghuy];fKt

31/03/2022

1748 PV00255742 NgU fNg  (gpiutl;) 

ypkpnll;

421> uh[fpupa tPjp> ehty 31/03/2022

1749 PV00255743 mhp FNshgy;  
(gpiutl;) ypkpnll;

ngu;dhu;l;]; gprpd]; 

ghu;f;> 2tJ jsk;> ,y. 

106> Jl;LnfKD njU> 

nj`ptis> ,yq;if

31/03/2022

1750 PV00255744 vl;Nuh vd;[pdpahpq;  
(gPtPb) vy;Bb

46/A> [arf;jp khtj;ij> 

gplnjdpa> NfhdKy;y> 

fhyp

31/03/2022

1751 PV00255745 hpay; n[d; gpf;]; 

vd;lh;ild;kd;l;  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 441> nfhOk;G 

ePh;nfhOk;G tPjp> tj;jis

31/03/2022

1752 PV00255746 S S kpduy;];  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  6> klghj;j tPjp> 

gpypae;jiy

31/03/2022

1753 PV00255747 nfk;gpk; khh;nfl;bq; 

md;l; 

b];bgpa+l;lh;;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  148/106> fz;b tpA+ 

fhu;ld;> N[hu;[; < b 

rpy;th khtj;ij> fz;b

31/03/2022

1754 PV00255748 nkypah; FNshgy;  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  7D/148> 
tpf;fpukrpq;fGu> 

gj;juKy;y

31/03/2022

1755 PV00255749 mgp[h fphpNa\d;  
(gpiutl;) ypkpnll;

228/6> nkhul;LtN`d 

tPjp> mJUfpupa> 

mJUfpupa

31/03/2022

1756 PV00255750 nghf;];kP (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  89> Fk;gpaq;nfhl> 

khj;jis

31/03/2022

1757 PV00255751 ypa rtpa  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 1/19 njd;dFk;Gu> 
fz;b

31/03/2022

1758 PV00255752 rprpu  Gulf;l;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  95> uhFy tPjp> 

Ky;Nyupaht Gjpa efuk;> 

nfhOk;G

31/03/2022

1759 PV00255753 rpNyhd; fyk;G 

nyh[p];bf;  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  27D> glty> 
ghJf;f

31/03/2022

1760 PV00255754 nt];lh;d;  fyk;G  
bNubq; Nfh. 
(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 14> = Rkq;fy 

ghypfh tPjp> ey;YUt> 

ghze;Jiw

31/03/2022

1761 PV00255755 gpNs]; xg; iel;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.  215/A/1> klghj;j> 
gpypae;jiy

31/03/2022

1762 PV00255756 jPgk; Nrhyh; md;l; 
mf;hp Lthprk; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 35> tl;l khtj;ij> 

ehtpd;d> k`ufk

31/03/2022

1763 PV00255757 NDN rP Gulf;\d;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y.  38A> nrd;lu; Nkw;F 
tPjp> FUefu;> aho;g;ghzk;

31/03/2022

1764 PV00255758 mTnjd;bf; n[duy;  
bNubq;  (gPtPb) 
vy;Bb

370/3> nry;yfe;j> 
ePu;nfhOk;G

31/03/2022

1765 PV00255759 D md;l; M bhPk; Nfl;  
(gPtPb) vy;Bb

14> fhrptj;jGu> 

nghy;N`d> khj;jiw

31/03/2022

1766 PV00255760 R.S. mf;Nuh  yq;fh 
(gPtPb) vy;Bb

,y. 125B> Nghgpl;ba> 
gKDfk

31/03/2022

1767 PV00255761 gPf;  N`hy;bq;];  
(gpiutl;) ypkpnll;

7/1 jLk; nguil];> 19 

nyhup]; Nyd;> nfhOk;G 

4

31/03/2022

1768 PV00255762 GGJ N`hy;bq;];  
md;l; bk;gh;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y. 1 gyhq;nfhl tPjp> 

ghytpd;d> gy;Nyngj;j

31/03/2022

1769 PV00255763 nfk;g]; td; 

(gpiutl;) ypkpnll;

,y. 03> b nghd;Nrfh 

,lk;> nfhOk;G 04

31/03/2022

1770 PV00255764 kpd;l;  md;l; i\d; 

FNshgy; Nrh;tpr];  
(gPtPb) vy;Bb

,y 53/1/27/A> jhnfhd;d 
tPjp> nghunfhltj;j> 

kpDthq;nfhl

31/03/2022

1771 PV00255765 [g;dh rq;fk;  
(gpiutl;) ypkpnll;

# 517/7 ];lhd;yp tPjp> 

aho;g;ghzk;

31/03/2022

1772 PV00255766 nthf;\;Y}k;  (gPtPb) 
vy;Bb

,y.  7 1/1> ry;ky; 
khtj;ij> nejpkhy> 

nj`ptis

31/03/2022

1773 PV00255767 j gphpkpah; fhh; 

Nth;s;l;  (gpiutl;) 

ypkpnll;

206 i`nyty; tPjp> 

nfhOk;G-05

31/03/2022

1774 PV00255768 VJ `hh;l;ntahh;  
(gPtPb) vy;Bb

1/N ghh;k; tPjp> kl;lf;Fsp> 
nfhOk;G15

31/03/2022

1775 PV00255769 jPkh  N`hy;bq;];  
(gPtPb) vy;Bb

,y. 07> fz;b tPjp> 

fNznjd;d> `pq;Fy

31/03/2022

1776 PV00255770 vy;y]; grpgpf;  
,d;lh;ne\dy; 

fd;];l;uf;\d; ky;b  
FW}g; (gPtPb) vy;Bb

,y. 34 Nf> 18 Nyd;> 

epthrpGu> Vf;fy> 

nfhl;Lnfhl> [h-vy

31/03/2022

1777 PV00255771 `pghNfh  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y. 31 A> fpspg;Nghu;l; 
gpNs];> gk;gyg;gpl;ba> 

nfhOk;G 03

31/03/2022

1778 PV00255772 vk;nyf; khh;nfl;bq;  
(gPtPb) vy;Bb

46/3> kUj;Jtkid tPjp> 

Nfhz;lhtpy; fpof;F> 

Nfhz;lhtpy;

31/03/2022

1779 PV00255773 ANuhgpad; Adpth;]; 

nfhNy[;  (gPtPb) 
vy;Bb

#1045/1> fz;b tPjp> 

jpUNfhzkiy> fpof;F 

khfhzk;

31/03/2022

1780 PV00255774 ept;];Nkdpah  
(gpiutl;) ypkpnll;

,y.02> kjpd;dhnfhl 

tPjp> uh[fpupa

31/03/2022

1781 PV00255775 Nrhy; ypq;f; 

];^bNah  (gpiutl;) 

ypkpnll;

,y.  86/3 rj;jk; njU> 
nfhOk;G 01

31/03/2022

1782 PV00255776 Lnty;t;  
N`hy;bq;];  (gPtPb) 
vy;Bb

Gjpa ghu;krp fl;blk;> ,y. 

86> fz;b tPjp> FUehfy;
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Rs. 700/-

Rs. 800/-

Rs. 3,000/-

Rs. 850/-

Rs. 1,000/-

Rs. 4,000/-

Three Papers

* Cost of each additional word Rs. 20/-

* Cost of each additional word Rs. 20/-
* Cost of each additional word in Sunday Observer and Silumina Rs. 20/-

* Cost of each additional word in Thinakaran Varamanjaree Rs. 10/-

* Cost of each additional word Rs. 15/- * Cost of each additional word Rs. 15/-

* Cost of each additional word Rs. 20/- * Cost of each additional word Rs. 10/-

+ VAT+ VAT

Photo Classifi ed

Classifi ed Ads

Box Ads

Mercedes Benz C 

200 ලියාපදිිංචිය 2
016

CAQ - xxxx AMG,  

Premium Plus,  full 

Loaded 43000Km 

ලක්ෂ 179/= ම
හරගම.

0719694748
007188

ගටොගයෝටො
Premio 

G Superior 2018 

CBF -xxxx Fully 

Loaded,  43000 km,  

New Japan Tyre 

බේේඉනටීරියර
4Way 

Camera අනතුරු රහි

�යි.ලක්ෂ148/
=.මහ

රගම.071969474
8007185

මයිගක්රෝ MPV III වෑන

ර්ය 2013 PE-9xxx,  

28000km ආසන 7,

D/ AC නිවබස පාවි

චචිය. පිළියනෙල
. 071

4872792.
007015

නිසොන්Datsun Double 

Cab 1982 B/  New 

28-xxxx 2 Wheel AC 

වැඩA/ Wheel SD22 

එනජිමමිල10/4
0බෙහි

වල.0776088490
 007178

ටොටො Dimo බට්ටා

DAC-xxxx 2015 

EX2 Express ටරබබෝ,

කැනපි,කූඩුඇ�
.17/25,

මහරගම. 0777355040


007177

ගටොගයෝටො ඩයන
ො 2000/

2005 GY-xxxx 15B 

එනජිම AC පවර අඩි

15 1/2 දිග ෆුල
 බබාඩි

166000km මිල 33/80,

බෙහිවල. 0777355040


007180

නිසොන් Atlas 2000/  

2005 JP-xxxx AC,  

පවර දිග 10 1
/2 P/ 

Shutter ඩීසල, මැනු

වල 1,800,000මි
ල26/

60.බෙහිවල0777
209442


007182

බ්රෑන්ඩ්නිේටාටා
බලාරිය

විකිණීමට. (25
000Km 

පමණක් ධාවන
ය කර

ඇ�) රු. 415
0000.00

(මාදිලියLFT407EX2) 

0372259637,  

071 7706840,  

0777706840. 006747

FAW LL-xxxx 2013 

අඩි141/2දිග
�ට්ටුව,

පටුමූණ ටරබබෝ
ඉනට

රකූලර19000Km බෙහි

වල.0772202842
 007196

226-xxxx,  නිසොන්

ඇට්ලස පළල
මුහුණ,

12'පළමුඅයිතික
රු,සුදු

යකඩ බබාඩි, 
Open 

4616CC,  උඩදුනු.077

9894202.
007120

සිගමන්තිප්රවොහන
යකරන

ආය�නයක්
සඳහා

Tenwheel ර්අවශ්යයි.

(රියදුරු හා රිය
 සහා

යකසහි�) 0706
337853,

0777799024.
006748

ගහෝමො�ම සිට
බකාලලු

පිටිය ෙක්වා
පාසල

බසවය සඳහා
රියදුරු

ඇතිවබහෝනැති
වවෑන

ර් අවශ්යයි. සීට්
 බප්ලි

2,3,4,වෑනර්
(බහාඳ

�ත්ත්වබේLH 30 - 40 

B සලකා බැබල)
077

8789332, 0764
379888.


007101

පොරිග�ෝගි� ගේ
වො සප

යනබනකුට
කාරයා

ලීය පහසුකම්
ඇති /

බනාමැතිහවුලක
රුවකු/

හවුලකාරියක(Partner) 

අවශ්යයි. 0703
402617,

0788088388. 10,
ජනප්රිය

මාව�, බකාරල
වැලල,

බමාරටුව.
006128

ලො�ොයි �ොපොර
ය�ට /

සමාගමකටසම්බ
නධවී

ආොයම්ලැබීමට
කැමති

බහෝඉඩම්බහෝF
D ඇති

මහත්මියන/මහ
ත්මයන

අවශ්යයි. ඉහළ
ආොයම්

වෙනිකව/  ස
තිප�ා/

මාසිකව 0778355890


007060

අං� 516 උඩහමුලල

පරණ බකාට්ටා
ව පාර

පරචස33කඉඩ
මවිකි

ණීමට ඇ�.
පරචස

එකක් ලක්ෂ 33
. දුරක

්නඅිංකය.0773
085116.


006722

අතතිඩිගේ
හන්දිගේ

ප්රධාන පාරට මුහු

ණලාප. 5.55�
ට්ටු 03

ව්ාපාරිකස්ාන
යවිකි

ණීමටඇ�.0766
194242,

0705927785.
006286

�ඩ�ොමරයක් ඉ
ක්මණින

විකිණීමට තිබේ
. ජා

ඇල, ඒකල, හ
නදිබේ

ඔබරක්ස සිටි ව
ැසිකිළි

පහසුකම් ඇ�.
වාහන

පාකින. බනා. 167.

විමසීම් : 0710
539612,

0757457594.
006481

�ෑ�ල්ල, 
�රඬුපන

බකාළඹ නුවර
ප්රධාන

මාරගයට මුහුණ
ලා ප.

6 ක ඉදිකළ බ
�මහල

බගාඩනැගිලල
විකිණී

මට. ලක්ෂ 175.
 බටලි.

0718001571.
006966

කුරුණෑ�ල නුව
ර පාරට

මුහුණලාඋසාවිය
අසල

පරචස17කඉඩ
මසහ

�ට්ටු 4ක බගා
ඩනැගි

ලලක් ඉහළම ඉ
ලලුමට

විකිණීමට. විමසනන.

0764534466, t h a r a n 

g a 2 5 6 @ y a h o o . c o m 

 
006033

ගපොල්�හගවල
න�රගේ

කාමර 8 කින යු
ත් පර.

84 ක නිවාඩු නි
බක්�

නය අයිතිකරු
විබද

ශග�වන බැවින
 බඩු

සමගවිකිණීමට.
චැනල

බසනටර එකකට
 වුවෙ

සුදුසුය. අ�ර
මැදියන

අනවශ්යයි. ගැනු
ම්කරු

පමණක් අම�නන.

බකෝටි 05. 0742
249745.


006477

මතු�ම නෑබඩ
ප්රධාන

මාරගයට මුහුණලා

සිංචාරක බිංගලාව

කටසුදුසුමනරම්
ඉඩම

විකිණීමට. 0717
686212


007130

මහනුවර -වටින
ාබගාඩ

නැගිලලක් විකිණීමට.

මහල 06 (පරච
ස 20)

මහනුවර  කුණ
ඩසාබල

බනවාසිකප්රබදශ
ය,වරග

අඩි18000,ප්රධාන
මාරග

යට මුහුණලා,
අඩි 80

පළල, ප්රධාන ම
ාරගයට

සමාන�රවමහල
කකඩ

කාමර06,ඉහළ
මාලබේ

කඩකාමර07,බ
වනකළ

ශාලා02,�ග�
මහලක්

ඇ�. කඩ කාම
ර සහි�

බවන කළ ශා
ලා 02,

බනවාසිකකාමර
ප්රබදශ.

මාසික ආොයම
 ලක්ෂ

04 (බැිංකු ණය
 සමග)

රුපියල මිලියන
 1200,

සියළු පහසුකම්
 සමග,

බ්ෝකරවරු අන
වශ්යයි.

0777438169,077
7282147.


001199

මොලගබ් �ොපොරි�

ස්ානය හා නිවස

විකිණීමට ඇ�
. පර.

20. 0112762519
, 076

0618966.
006010

මී�මුව �ලපුවට
 යාබ

ෙව කාමර 7 කි
න යුත්

බගාඩනැගිලල
විකිණී

මට ඇ�. 0768
080678.


006207

හික්�ඩුවන�ර
මැෙගාලු

පාරටමුහුණලාව්
ාපාර

යකට සුදුසු බල
ස �නා

නිමකළවරගඅ
ඩි1600

යුතු බෙමහල බ
ගාඩනැ

ගිලල විකිණීමට
 ඇ�.

0718043341/077
5543341


006552

ගදහිවල,  162-B,  ගාලු

පාරටමුහුණලා,
Kandy 

ආය�නය ආසන
නබේ,

බනෂනස ්සට්
බැිංකු

වට විරුදධ
බෙසින.

0777307251, 
077

3048686.
006691

පිළියන්දල
පිහිටි

කරමාන�ශාලා
පරිශ්රයක්

විකිණීමටබහෝබ
දුදීටම.

බබාලබගාඩ ගඟ
ට මීටර

300 දුරින හරි�
 පරිස

රයක් තුළ පරච
ස 48.7

වරගඅඩි5000කි
නසම

නවි� බගාඩනැගිලල,

ඇම්පියර60ක
බ�කලා

(3 Phase) විදුලිය හා

නළහාළිිංජලය
ශ්රමික

යන ප්රබදශය
තුළිනම

බපාදු ප්රවාහන
ජාලයට,

සම්භාණඩ, 
පාවහන,

දැව,රසායනිකද්ර
ව්බහෝ

බවනත් කරමාන�යක්

සඳහාසුදුසුයි.දුර
ක�නය

0710668077, 011
2645171


006762

ග�ොළඹ13,කාරය
ාලඉඩ

කඩක්කුලියටදීම
ට,පළමු

මහල, වරග අ
ඩි 750,

ශාලාප්රබදශය,
කාරයාල

කාමරය, පැන්රි
ය සහ

නාන කාමරය,
බවනවූ

විදුලි සහ ජල
 මීටර,

බජෝේ ආර. ෙ
සිලවා

මාව�ට මුහුණල
ා, පාර

පබසකින පාකින
 සමග,

බකාළඹ වරාය
 අවට,

චීන ව්ාපෘති
කාරයා

ලයකට ඉ�ා
සුදුසුයි.

නිේකාෂණසහබ
යාමුකි

රීම්කාරයාලවැ
නි,අම

�නන.m l u c a s 2 7 2 @ 

g m a i l . c o m  බහෝවට්ස

ඇප් 076622889
1 බහෝ

දුරක් න 0775471602,

0779261877.
007233

�බඩොව�ට උ�ත
, වරග

අඩි1,000කගබ
ඩාඉඩ

කඩ. අිංක 17/1
, S.D. 

ප්රනානදුමාව�,බ
කාළඹ

15.
006608

නිවන්දම බට�ම
 පාබර

නිවනෙම
�ැපැල

කාරයාලයඅසල
කඩ2

හා නිවස කුලිය
ට බහෝ

බදෙට. විමසීම්
: 076

7539099, 0729
892930.
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VVT-i Auto Gear, Leather seats, Sunroof, 7 seater, Factory 

fitted bodykits, Toyota Lanka Maintenance, 93,000km done

Toyota Land Cruiser Prado - 2007

Contact - 076 31 88 604
15 million

VVT-i Auto Gear, Leather seats, Sunroof, 7 seater, Factory 

fitted bodykits, Toyota Lanka Maintenance, 93,000km done

Toyota Land Cruiser Prado - 2007Toyota Land Cruiser Prado - 2007

Contact - 076 31 88 604

076 77 99 779

House on 
1 acre land 

facing 
Polonnaruwa 

- Habarana 

main road for 

Sale. Superb 

for Hotel 
Business. Clear deeds. 2 km to Minneriya 

National Park, 3km to Habarana Town. 

Price
150 lakhs 076 77 99 779National Park, 3km to Habarana Town. 

13 Sri 6325 Daihat-
su Charmet 8 Lakh. 
0702777335,  Pls call 
after 2.00 p.m. 002701

Toyota Esteema Lu-
cida for sale. 8 seater 
luxury Wagon,  Auto,  
diesel,  dual A/ C,  2005 
unregistered,  very clear 
documents. Full op-
tion,  Aera model,  High 
spech with Dual A/ C 
Sunroof,  part exchange 
considered with any ve-
hicles including sports 
cars. Contact - 077775 
0000. No. 287,  Galle 
Road,  Colombo 04.
 

007201

Consumer Services Pro-
vider requires male/ 
female Partners with/ 
without office facilities. 
10,  Janapriya Mawatha,  
Koralawella,  Mora-
tuwa. 0703402617,  
0788088388. 006128

Need Ladies/ Gents who 
wish to join business/ 
company and earn in-
come and need ladies/ 
gents who have lands 
and FD. High income 
daily /  weekly /  month-
ly. 0778355890. 
 

007060

Hikkaduwa,  centre of town,  facing Galle Road,  constructed suitably for a business,  1600 sq.ft. two storey building for sale. 0718043341 /  0775543341.  006552

Kandy - valuable build-ing for sale - 06 floors (20 perches). Kandy - Kun-dasale residential area. 18000 sq.ft. Facing the main road. 80 feet wide. Pararell to the Main Road floor including 06 stalls. Upstair 07 stalls,  02 separate halls,  under-ground floors available separate 02 halls with stores,  residential room areas. Monthly income 04 lakhs (with bank loan) Rs. Million 1200 with all facilities. No brokers. 0777 438169,  0777 282147.  
 

001199

Polgahawela Town 
Holiday Resort on 84 
perches for sale due to 
owners migration with 
the goods. Suitable for 
channelling centre. No 
intermediaries,  call 
only buyers,  50 million. 
0742249745.  
 

006477

Piliyandala Factory premises for sale or lease. 300 metres to Bol-goda River,  in a green environment,  5000 sq.ft. building on 50 perches,  60 amperes 3-phase electricity,  and pipe borne water supply,  well water,  workforce avail-able from the area itself,  Public Transport Net-work,  ideal for leather products shoe factories,  timber,  or chemical ma-terial production or any other industry. Tele-phone : 0710668077,  0112-645171. 006762

Colombo 6,  1300 square 
feet,  parking for 6 
vehicles facing High 
Level Road,  fully tiled,  
4 rooms,  2 bathrooms,  
90 k. 0711916344,  
0713377117 Luxmi Se-
nyaka. 007282

Col. 03 for office 
back office stores 
Lapidary Workshop 
small antique house. 
0758478526. 007350

Dehiwala 162-B Galle 
Road facing next to 
Kandy Shop oppo-
site of Nation Trust 
Bank. 0777307251,  
0773048686. 006691

Negombo - a shop and store building at Raj-apaksa Broadway avail-able for lease,  road frontage water elec-tricity ample parking space. 0777261677,  0112931091. 006846

Office space for rent in Colombo 13,  1st Floor of 750 sq.ft.,  hall area,  office room,  pantry and washroom in separate electricity & water me-ters. Facing George R De Silva Mw. with park-ing beside the road,  with the vicinity of Colom-bo Harbour. Ideal for Chinese project office,  clearing & forwarding office etc. Contact us m l u c a s 2 7 2 @ g m a i l . c o m  or WhatsApp 0766 228891 or Mobile: 077 5471602,  0779261877. 007233

Rawathawatta Junc-tion near by facing Gal-le Road,  business prem-ises,  for lease. Contact: 0711-086663. 007072

Stores space at No. 17/ 1 - Stores space 1000 sq.ft. ideal for stores at No. 17/ 1,  S.D. Fernan-do Mw.,  Colombo 15. 
006608

1. 03 shops available in Wolfendhal Street,  Pettah. a) 02 shops of 600 sq.ft. each,  b) 01 shop 1000 sq.ft. Ideal for grocery,  pharmacy,  wholesale oil transport service,  stores,  etc. 2. House to let or lease at Wolfendhal Street fac-ing Wolfendhal Street (top floor),  in Umbi-chi Place approx. 900 sq.ft. 3. Car park facil-ity available in Wolfen-dhal Street opposite Police Station,  about 3000 sq.ft. Also could be used to stock sand,  bricks,  granite,  etc. Contact - Pushparajah /  0768221259 or Ar-iffin /  0774747967 and leave your name and contact details. 006603

100 KVA Generator is 
required. 0712443453,  
0712443385. 006313

Able reliable House 
Drivers & Com-
pany Drivers avail-
able. Supershine 
Service,  Boralesgamu-
wa. 0777473694,  
0775822976,  
0776112998. 007293

Accountant,  Accounts 
Clerk,  Book-Keeper,  
Computer Operator,  
Secretary,  Receptionist,  
Telephonist,  Market-
ing,  Sales (Boys/ Girls),  
Drivers,  Helpers for 
supply. 0773595969.
 

006681

Available active 
“Housemaids” male/ 
female Cooks,  At-
tendants,  Nannies,  
Gardeners,  Watch-
ers,  couples Colombo 
Routes experienced 
Drivers,  Houseboys,  
Roomboys,  Daily Com-
ers,  all are 2 years 
guarantee 3 replace-
ments free of charge. 
R.K. Vijaya Wella-
watta. 0778284674,  
0114386800. 006712
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Piyumi  - 011 2 429 383
Gayani  - 011 2 429 342  

Ramani  - 011 2 429 347
Susantha  - 011 2 429 343

Fax - 011 2 429 375/380
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Highlight your Classifi ed Advertisement to get more attraction

Rs. 100/-Additionally pay only

xx

தினகரன் வாரமஞ்சரி

Thinakaran vaaramanjary
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226-xxxx நிசான் எட்வஸ் 
அகன்்ற முகம் 12' 
முதலாம் உரிமையாள-
ர்,  வ்வௌ்மள இரும்பு 
வ�ாடி. Open 4616 CC 
மைல் ஸ்பிரிங்வீல் 077 
9894202. 007120

�மை தும்பு உற�த்தி-
யா ளர்கள் (Export) 
இறகு மதம்வ. விமல 
ைனுககள் Whatsapp 
வசய்யுங்கள். 0777-
870899/  077-
0031534 006786

கண்டி - வ�றுைதி-
யாை கடடிடம் 
விற�மைககு 06 
ைாடிகள் (20 ம�ர்ச்) 
கண்டி - குண்டசாமல 
குடியிறுப்பு பிரமதசம். 
1800 ச.அடி பிரதாை 
வீதிககு முகப்�ாக 80 
அடி அகலம் பிரதாை 
வீதிககு சைாநதரைாக 
தமர அடங்கலாக 06 
கமடகள்,  மைல்ைாடி 07 
கமடகள் 02 வ்வவம்வ-
்றாை ைண்ட�ங்கள் நி-
லககீழ் ைாடிகள் உண்டு. 
02 வ்வவம்வ்றாை 
ைண்ட�ங்கள் களஞ்சி-
யத்துடன் குடியிறுப்பு 
அம்ற பிரமதசங்கள் 
ைாதாநத ்வருைாைம் 
04 இலடசம். (்வங்கிக 
கடனுடன்) Rs1200 
மில்லியன் சகல ்வச-
திகளுடன் தரகர்கள் 
ம்வண்டாம். 0777 
438169,  0777 
282147. 001222

வதஹி்வமள 162-B காலி 
வீதிககு முகப்�ாக கண்டி  
வ�ாப்பிறகு அடு-
த்துள்ள மே�ன்ஸ் 
டரஸ்ட ்வங்கிககு எதிர்த் 
திமசயில். 0777 
307251,  077 
3048686. 006693

1000 சதுர அடி கள-
ஞ்சிய இட்வசதி கள-
ஞ்சியத்திறகு உகநதது. 
இல. 17/ 1,  SD வ�-
ர்ைான்மடா  ைா்வத்மத,  
வகாழும்பு-15. 006609

1. பு்றகமகாடமட  ஆடடு-
ப்�டடித் வதருவில் 03 
கமடகள் உண்டு. a) 
ஒவவ்வான் றும் 600 
சதுர அடி வகாண்ட 
02 கமடகள். b) 1000 
சதுர அடி 01 கமட 
குமராசரி,  �ார்ைசி,  
வைாத்த எண்வணெய்,  
ம�ாககு்வரத்து மசம்வ. 
களஞ்சியம் ம�ான்்ற 
்வறறிறகு உகநதது. 2. 
உம் பிச்சி பிமளஸில் 
ஆடடுப்�டடித்வதருவில் 
(மைல் ைாடி) முகப்�ாக 
ஆடடுப்�டடித் வதருவில் 
வீடு ்வாடமகககு 
அல்லது குத்தமகககு 
3. கிடடத்தடட 3000 
சதுர அடி,  வ�ாலிஸ் 
நிமலய த்திறகு எதிரில் 
ஆ ட வ � ட டி த் வ த ரு வி -
ல் கார் நிறுத்துமிட 
்வசதி உண்டு. ைணெல்,  
வசங்கல,  கிரமைட 
களஞ்சியப்�டுத்து்வத -
றகு ம்  � யன்�டுத்தலா-
ம்.  வதா டர்பு - புஷ�ரா-
ஜா/  0768221259 
அல்லது  அப்ரின் - 
0774747967 அத்து-
டன்  உ ங்களது வ�யர் 
ை றறும் வதாடர்பு வி�ர-
ங்கமள அனுப்பி ம்வ-
யுங்கள். 006604

முன்ைனி கம்�னிககு 
சநமதப்�டுத்தல் அதிகா-
ரிகமள மசர்த்துகவகா-
ள்கி்றது. வகாழும்பு பு-
்றேகர் - 45 ்வயதிறகுக 
கீழ் சம்�ளம் கமி�ன்,  
ம�ாைஸ்,  வைடிகக  ல்,  
வதா.ம�சி,  ்வாகைங்கள் 
உள்ளடககம். இரு�ாளா-
ரும் விண்ணெப்பிககலா-
ம். இன் ்ஹவுஸ் ைார்க-
டிங் 0776300429,  
0 7 7 3 9 2 8 2 4 6
 003372

Audit Trainee Secre-
tary Trainee with A/ 
L Commerce ap-
ply agape account-
ing services 89-1/ 
2 Bank Shall Street,  
Colombo-11. e-mail 
- a g a p e a c c s e r v i c e s @ 
g m a i l . c o m  whatsapp 
- 07 55 03 09 54  T el-
ephone - 0777239397
 005041

கம்�்ஹா டயர் ம்வமலககு 
�யிறசிவ�ற்ற/  வ�்றாத 
சிங்களம் ம�சக கூடிய 
18 ்வயதிறகு மைற�-
டட இமளஞர் மதம்வ. 
0777 717539,  076-
0685625. 007067

்வத்தமளயில் அ மைநதி-
ருககும் ஏறறுைதி தர-
த்தில் துணி உற�த்தி 
வசய்யப்�டும் கம்�னி-
ககு து்வாய் ைறறும் 
வ�டஷீட மதப்�தறகு 
அனு�்வமுள்ள மதயல் 
இயநதிர இயககுேர்கள் 
(Machine Operators),  
�யிறசி வ�றிவிரும்பு-
ம் மதயல் இயநதிர 
இயககுேர் (machine 
Trinee Operators) 
மதம்வ. (Sub Con-
tract வகாடுககப்�ட 
ைாடடாது). மதப்�தறகு 
அனு�்வமுள்ள மதயல் 
இயநதிர இயககுே-
ர்களுககு ஒரு ோள் 
சம்�ளம் ரூ. 1500/ 
- �யிறசி வ�றிவிரும்பு-
ம் மதயல் இயநதிர 
இ ய க கு ே ர் க ளு க கு 
ஒரு ோள் சம்�ளம் ரூ. 
1200/ - தங்குமிட ்வசதி 
இல்வசம் . கும்றநத 
விமலககு மூன்று 
மேர ஆகாரம் ்வழ-
ங்கப்�டும். (ைாதாநத 
சம்�ளம்). இல. 18,  
வ்வௌிஅமுை வீதி,  
ம்ஹகித்த,  ்வத்தமள. 
வதா.ம�. இல. 077-
7800682. 007096

வ ்வ ள் ள ்வ த் ம த யி ல் 
அமைநதுள்ள கடடட 
நிர்ைாணெம் ஒன்றி்றகு 
மடல் �ாஸ்,  Water  
proofing �ாஸ்,  வதா-
ழிலாளர்க ள் மதம்வ. 
077 32 2516 0 .
 006698

கண்டியில் அமைநதுள்ள 
வீவடான்றிறகு தங்கி 
ம்வமல வசய்யக கூடி-
ய்வராக �ணிப்வ�ண் 
ஒரு்வர் மதம்வ. சிங்க-
ளம் ம�சக கூடிய்வராக 
இருத்தல் அ்வசியைா-
ைது ைறறும் ்வயவத-
ல்மல 50 ககு கும்ற-
்வாை்வராக இருத்தல் 
ம்வண்டும். மைலதிக தக-
்வல்களுககு வதாடர்பு 
வகாள்ளவும். 077 
1052123. 006459

சமையல் ம்வமல ைறறும் 
வீடமட சுத்திகரிப்�த-
றகாக வ�ண் ஊழியர் 
ஜா-எல ேகரில் வீடடி-
றகு மதம்வ. வீடடில் 
தங்கி ம்வமல வசய்்வ-
தறகு அல்லது காமல 
- ைாமல ்வருமக தரககூ-
டிய ஒரு்வர் உடைடியாக 
கீழ்ககாணும் இலகக-
ங்கமள அமழயுங்கள் - 
011-2236745,  077-
6607226 007069

வீடடில் த ங்கி வ�ண் 
மோயாளி ஒரு்வமர 
க்வனித்துகவகாள்ள 
க ண் க ா ணி ப் � ா ள ர் 
மதம்வ. ்வயது 40 - 
55 இறகு இமடப்�டட-
்வர் சம்�ளம். ம�சித் 
தீர்ககலாம். கிராை 
மச்வகர் சான்றிதழ் மத-
.அ.அடமட,  வகாவிட 
அடமட வகாண்டு்வருத-
ல் ம்வண்டும். வதாடர்பு 
- 0760402812,  
0 7 7 0 0 9 1 0 0 0 ,  
0 1 1 2 7 0 0 2 7 0
 006770

வகாழும்பு பிலியநதல 
2 ம்ஹாடடல்களுககு 
�ார்சல் �ண்ணும்வார்,  
ம்வடடர்ைார்,  சமையல-
ம்ற உதவியாள ர்கள்,  
இடியப்� �ாஸ்ைார்,  
டிலி்வரி மர டர்கள் 
மதம்வ.  த ங்குமிடம் 
உணெவு,   �ாைங்கள்,  
ைரு த்து ்வ ்வசதிகள் 
இல்வசம். 01 12 
6040 60,  071-
4755 696,   072-
3593039. 007234

பிலி யநத மல,  உணெ்வ-
கத்திறகு  வகாத்து�ா-
ஸ் மதம்வ. சம்�ளம் 
ம�சித் தீர்ககலாம். 077-
9318064. 007070

கடடிட நிர்ைாணெத்தி-
றகாக மகயுதவியா-
டகள் ைறறும் மைசன் 
�ாஸ்ைார் மதம்வ. 
மகயுதவியாடகளுககு 
2500/ - தங்குமிட ்வசதி-
கள். 077 5185625.
 007068

எைது விலங்கு �ண்மணெ-
யில் மசம்வககு ஆறு 
ம�ருககு உணெவு தயா-
ரிப்�தறகு ைறறும் 
�ண்மணெ விடயங்க-
ளுககு உத்வக கூடிய 
ஆண்/ வ�ண் மதம்வ. 
�யிர்வசய்மக விடய-
ங்கள் வதரிநத்வராயின் 
மிகவும் வ�ாருத்தைா-
ைது சம்�ளம் ம�சித் 
தீர்ககலாம். �ண்மணெ 
ஊழியர்களும் மதம்வ. 
077 3610968.
 007091

குளியாப்பிடடிய ோரங்ைல 
பிரமதசங்களில் ப்வரா-
ய்லஸ் மகாழிகள் ்வள-
ர்ககும் �ண்மணெககு 
�யிறசி வ�ற்ற �யிறசி 
வ�்றாத ம்வமலயாடக-
ள் மதம்வ. உணெவு,  இரு -
ப்பிடம் வகாடுப்�மதாடு 
ரூ�ா 30, 000/ - ம் 
சம்�ளம் ்வழங்கப்�டும். 
மைலதிக  வி� ரங்களு-
ககு 071 3645745.
 006540

ஆயுர்ம்வதத் திமணெகக -
ளத்தில் �திவு வசய்யப் 
வ�றறுள்ள SPA நி-
று ்வ ை வ ை ான் றி ற கு 
�யிற்றப்�டட/  �யிற்ற-
ப்�டாத 18- 35 ்வயது 
சிங்கள த்தில் உமரயா-
டககூடிய சி்றநத மதக 
இலடசணெமுள்ள வதர-
பிஸ்டஸ் மதம்வ. திைச் 
சம்�ளம் ரூ�ா 10, 
000/ - உணெவு �ாைங்க-
ள்,  தங்குமிடம் இல்வச-
ம். இரவு அல்லது �கல் 
மச ம்வமயத் மதர்நவத-
டுத்துக வகாள்ளலாம். 
F u llime/ Part time 
மசம்வ வதர பிஸ்டுக-
மள த் வதாடர்பு �டு-
த்து�்வர்களுககு ரூ�ா 
10, 000/ - இறகாை 
மசம்வகக டடணெம் ்வழ-
ங்க ப்�டும். SHAKYA 
HERBAL SPA (PVT) 
Ltd இல. 21,  ைாலம�,  
வகாடடா்வ,  ை்ஹ ரகை,  
நுமகவகாட,  க டு்வல,  
தள்வதுகவகா ட. 070 
4404040. 006987

கண்டி உறச்வப் வ�ாருடக-
ள் நிறு்வைத்திறகு சாரதி-
கள் ைறறும் வதாழிலாள-
ர்கள் மதம்வ. தங்குமிட 
்வசதிகள் ்வழங்கப்�டும். 
071-7860747,  077-
6688425 006612

வகாழும்பில் அ மைநது-
ள்ள எரிவ�ாருள் நிரப்பு 
நிமலயத்திறகு �யிறசி 
வ�ற்ற/  வ�்றாத நிரப்பு-
ைர்கள்  உடன் மதம்வ. 
சகல சான்றிதழ்களுடன் 
்வார ோடகளில் காமல 
10.00 இறகும் 12.00 
இ றகும் இமடயில் 
மே ரில் விசாரிககவும். 
இல. 126,  நீர்வகாழு-
ம்பு வீதி ,  ம�லியவகா-
மட. 006702

சாரதி  உ தவியாளர் 
மதம்வ . சம்�ளம் 30, 
000/ - உணெவு தங்குமிட-
ம் ்வழங்கப்�டும். 077 
4339892. 007125

சுகைமடநது வகாண்டு்வரு -
ம்  மோயாளி ஒரு்வமர 
த ங்கிப் �ராைரிப்�தறகு 
ஆ ண் ஒரு்வர் மதம்வ. 
சம்�ளம் 30, 000/ 
- தயவு வசய்து அமழகக-
வும். 071 4365205.
 006918

சு�ாஷித ைரககறிக 
கமடககு ஊழியர் 
ஒரு்வர் மதம்வ. 
்வயது 18 - 40 இறகு 
இமடயில் சம்�ளம் 
25000/ - உணெவு 
ைறறும் தங்குமிடம் இல-
்வசம். ைா்ஹரகை,  கிரிவு-
ள்ள. 0712 802529,  
077 5762562,  071 
3305062. 006545

வ�ண் உதவியாள ர் 
மதம்வ. 30 -  60 குட�-
டட  மும்வைாழிகளும் 
வதரிநத வ�ாறுப்�ற்ற 
ஒ ரு்வர்  ைத்திய ைாகா-
ணெத்தில் கருமணெயாை 
சமூக மசம்வயாளராை 
முஸ்லிம் ைாதுககு 
உ தவியாளராக தங்கு-
்வ தறகு ்வாழவுககுரிய 
்வ ச திகளுடன் சம்�ளம் 
மேரில் தனித்து்வம் ம�-
ணெப்�டும். வதா. 074 
2161347.  
 007127

077 9975547,  071-
8653778 ேடசத்திர 
தர ம்ஹாடடலுககு 
சிவில் உமடயில் �ா-
துகாப்பு அதிகாரிகள் 
உடைடியாக மசர்த்து-
க வகாள்ளப்�டு்வர். 
உணெவு இல்வசம். 
(12 ைணி மேரம்) ,  
இறகு 1750,  14 50 
வகாழும்பு 0 71-
8653780 அலு்வல-
கம் 071- 3155331/  
070 665 5331/  
070 0989129/ 076 
8171053.  
 007118

2022 இறகாை ்ஹங்வ்வ-
ல்ல வதாழிறசாமல-
ககு மகயுதவியாடகள் 
மசர்த்துக வகாள்ளப்�-
டு்வர். ஆண் ஊழியர் - 
1500/ - வ�ண் ஊழியர் 
- 1100 / - ்வார சம்�ள-
ம். 07 73 077813,  
07222 73 273.
 006436

வகாழும்பு -6 வ்வௌ்ள்வ-
த்மத,  வ�ண்களுககாை 
தள�ாடத்துடன் �ாதுகா-
ப்புட ைாை வதாடர்ைாடி 
இமணெநத குளியல-
ம்றக ள்,  உணெ்வம்ற,  
சமையலம்ற,  சமையல் 
உ�கரணெங்கள் வ்வாசர் 
கு ளிர்சாதைங்கள். 
75/ 1,  W .A. சில்்வா 
ைா்வத்த,  வதா.ம�. 011 
255541 0 ,   075 
509137 9 ,   0777 
452447. 006537

இரண்டு ைாடி வீவடான்று  
விற�மைககு உண்டு. 
23G1/ 4 தா�மர 
ைா்வ த்மத,  ோரம்ஹ-

ன்பிடட வகாழும்பு -05. 
077 5414791,  011 
5104700. 007051

கல்கி மசயில் காலி 
வீ திககு 150/ 200 
மீடடர் தூ ரத்தில் 7  
ம� ர்ச்சர்ஸ் காணி வி-
ற� மைககு காணியில் 
� மழ ய வீடும் உண்டு. 
077  5141889,  
077 8779686, 077 
2111150. 006543

ராஜகிரிய. ஒம�மசகரபுர  
ோ ணொயககார ைா்வ-
த்மதயில் வீவடான்று 
விற�மைககு. தரகர் 
ம்வண்டாம். விசாரமணெ-
கள் 076 9855995.
 007156

16.3 4 காணியுடன் வீடு  
வி ற�மைககு இரத்ை-
லாமையில் அழகிய 
குடியிறுப்புப் பிரமத-
சம் - வதாடர்பு - 076-
0786655,  070-
2778616 003229

265 �ர்ச் (Perch) �ரப்�ள-
வுள்ள 2 துண்டு நிலம் 
(265X2) உடைடி வி-
ற�மைககு உள்ளது. கு-
றிப்பிடட நிலம் ஏ்றாவூர்,  
கிழககு �ல்கமலகக ழ-
கம் ைறறும் �ாசிககுடா 
கடறகமரககும் அருகா-
மையில் அமையப்வ�-
றறுள்ளது. வதாடர்பு 
வகாள்ள ம்வண்டிய இல-
ககம் - 0777530326.
 005802

விஞ்ஞாைம்,  சிங்களம். 
ஆங்கிலம்  கறபிககும் 
51 ்வயது முஸ்லிம் 
அழகாை  ேறகுணெமு-
ள்ள ஆசிரியர் ேற�-
ண்புள்ள ்வாழ்கமக -
த்  துமணெவிமய 
எ திர்�ார்ககி்றார். 070-
3 182158,  057-
2229461. G175394

Mercedes Benz C 
200 ලියාපදිිංචිය 2016
CAQ - xxxx AMG,  
Premium Plus,  full 
Loaded 43000Km 
ලක්ෂ 179/= මහරගම.
0719694748 007188

ගටොගයෝටො Premio 
G Superior 2018 
CBF -xxxx Fully 
Loaded,  43000 km,  
New Japan Tyre 
බේේඉනටීරියර4Way 
Camera අනතුරු රහි
�යි.ලක්ෂ148/=.මහ
රගම.0719694748007185

මයිගක්රෝ MPV III වෑන
ර්ය 2013 PE-9xxx,  
28000km ආසන 7,
D/ AC නිවබස පාවි
චචිය. පිළියනෙල. 071
4872792. 007015

නිසොන්Datsun Double 
Cab 1982 B/  New 
28-xxxx 2 Wheel AC 
වැඩA/ Wheel SD22 
එනජිමමිල10/40බෙහි
වල.0776088490 007178

ටොටො Dimo බට්ටා
DAC-xxxx 2015 
EX2 Express ටරබබෝ,කැනපි,කූඩුඇ�.17/25,මහරගම. 0777355040
 007177

ගටොගයෝටො ඩයනො 2000/2005 GY-xxxx 15B එනජිම AC පවර අඩි15 1/2 දිග ෆුල බබාඩි166000km මිල 33/80,බෙහිවල. 0777355040
 007180

නිසොන් Atlas 2000/  
2005 JP-xxxx AC,  පවර දිග 10 1/2 P/ 
Shutter ඩීසල, මැනු
වල 1,800,000මිල26/60.බෙහිවල0777209442
 007182

බ්රෑන්ඩ්නිේටාටාබලාරියවිකිණීමට. (25000Km පමණක් ධාවනය කරඇ�) රු. 4150000.00(මාදිලියLFT407EX2) 
0372259637,  
071 7706840,  
0777706840. 006747

FAW LL-xxxx 2013 අඩි141/2දිග�ට්ටුව,පටුමූණ ටරබබෝ ඉනට
රකූලර19000Km බෙහි
වල.0772202842 007196

226-xxxx,  නිසොන්ඇට්ලස පළල මුහුණ,12'පළමුඅයිතිකරු,සුදුයකඩ බබාඩි,  Open 
4616CC,  උඩදුනු.077
9894202. 007120

සිගමන්තිප්රවොහනයකරනආය�නයක් සඳහා
Tenwheel ර්අවශ්යයි.(රියදුරු හා රිය සහා
යකසහි�) 0706337853,0777799024. 006748

ගහෝමො�ම සිට බකාලලු
පිටිය ෙක්වා පාසල
බසවය සඳහා රියදුරු
ඇතිවබහෝනැතිවවෑන
ර් අවශ්යයි. සීට් බප්ලි
2,3,4,වෑනර්(බහාඳ
�ත්ත්වබේLH 30 - 40 
B සලකා බැබල) 077
8789332, 0764379888.
 007101

පොරිග�ෝගි� ගේවො සප
යනබනකුට කාරයා
ලීය පහසුකම් ඇති /
බනාමැතිහවුලකරුවකු/
හවුලකාරියක(Partner) 
අවශ්යයි. 0703402617,
0788088388. 10,ජනප්රිය
මාව�, බකාරලවැලල,
බමාරටුව. 006128

ලො�ොයි �ොපොරය�ට /
සමාගමකටසම්බනධවී
ආොයම්ලැබීමටකැමති
බහෝඉඩම්බහෝFD ඇති
මහත්මියන/මහත්මයන
අවශ්යයි. ඉහළ ආොයම්
වෙනිකව/  සතිප�ා/
මාසිකව 0778355890
 007060

අං� 516 උඩහමුලල
පරණ බකාට්ටාව පාර
පරචස33කඉඩමවිකි
ණීමට ඇ�. පරචස
එකක් ලක්ෂ 33. දුරක
්නඅිංකය.0773085116.
 006722

අතතිඩිගේ හන්දිගේ
ප්රධාන පාරට මුහු
ණලාප. 5.55�ට්ටු 03
ව්ාපාරිකස්ානයවිකි
ණීමටඇ�.0766194242,
0705927785. 006286

�ඩ�ොමරයක් ඉක්මණින
විකිණීමට තිබේ. ජා
ඇල, ඒකල, හනදිබේ
ඔබරක්ස සිටි වැසිකිළි
පහසුකම් ඇ�. වාහන
පාකින. බනා. 167.
විමසීම් : 0710539612,
0757457594. 006481

�ෑ�ල්ල,  �රඬුපන
බකාළඹ නුවර ප්රධාන
මාරගයට මුහුණලා ප.
6 ක ඉදිකළ බ�මහල
බගාඩනැගිලල විකිණී
මට. ලක්ෂ 175. බටලි.
0718001571. 006966

කුරුණෑ�ල නුවර පාරට
මුහුණලාඋසාවියඅසල
පරචස17කඉඩමසහ
�ට්ටු 4ක බගාඩනැගි
ලලක් ඉහළම ඉලලුමට
විකිණීමට. විමසනන.
0764534466, t h a r a n 
g a 2 5 6 @ y a h o o . c o m 
 006033

ගපොල්�හගවල න�රගේ
කාමර 8 කින යුත් පර.
84 ක නිවාඩු නිබක්�
නය අයිතිකරු විබද
ශග�වන බැවින බඩු
සමගවිකිණීමට.චැනල
බසනටර එකකට වුවෙ
සුදුසුය. අ�ර මැදියන
අනවශ්යයි. ගැනුම්කරු
පමණක් අම�නන.
බකෝටි 05. 0742249745.
 006477

මතු�ම නෑබඩ ප්රධාන
මාරගයට මුහුණලා
සිංචාරක බිංගලාව
කටසුදුසුමනරම්ඉඩම
විකිණීමට. 0717686212
 007130

මහනුවර -වටිනාබගාඩනැගිලලක් විකිණීමට.මහල 06 (පරචස 20)මහනුවර  කුණඩසාබලබනවාසිකප්රබදශය,වරගඅඩි18000,ප්රධානමාරගයට මුහුණලා, අඩි 80පළල, ප්රධාන මාරගයටසමාන�රවමහලකකඩකාමර06,ඉහළමාලබේකඩකාමර07,බවනකළශාලා02,�ග�මහලක්ඇ�. කඩ කාමර සහි�බවන කළ ශාලා 02,බනවාසිකකාමරප්රබදශ.මාසික ආොයම ලක්ෂ04 (බැිංකු ණය සමග)රුපියල මිලියන 1200,සියළු පහසුකම් සමග,බ්ෝකරවරු අනවශ්යයි.0777438169,0777282147. 001199

මොලගබ් �ොපොරි�
ස්ානය හා නිවස
විකිණීමට ඇ�. පර.
20. 0112762519, 076
0618966. 006010

මී�මුව �ලපුවට යාබ
ෙව කාමර 7 කින යුත්
බගාඩනැගිලල විකිණී
මට ඇ�. 0768080678.
 006207

හික්�ඩුවන�රමැෙගාලුපාරටමුහුණලාව්ාපාරයකට සුදුසු බලස �නානිමකළවරගඅඩි1600යුතු බෙමහල බගාඩනැගිලල විකිණීමට ඇ�.0718043341/0775543341 006552

ගදහිවල,  162-B,  ගාලු
පාරටමුහුණලා,Kandy 
ආය�නය ආසනනබේ,
බනෂනස ්සට් බැිංකු
වට විරුදධ බෙසින.
0777307251,  077
3048686. 006691

පිළියන්දල පිහිටිකරමාන�ශාලාපරිශ්රයක්විකිණීමටබහෝබදුදීටම.බබාලබගාඩ ගඟට මීටර300 දුරින හරි� පරිසරයක් තුළ පරචස 48.7වරගඅඩි5000කිනසමනවි� බගාඩනැගිලල,ඇම්පියර60කබ�කලා(3 Phase) විදුලිය හානළහාළිිංජලයශ්රමිකයන ප්රබදශය තුළිනමබපාදු ප්රවාහන ජාලයට,සම්භාණඩ,  පාවහන,දැව,රසායනිකද්රව්බහෝබවනත් කරමාන�යක්සඳහාසුදුසුයි.දුරක�නය0710668077, 0112645171 006762

ග�ොළඹ13,කාරයාලඉඩකඩක්කුලියටදීමට,පළමුමහල, වරග අඩි 750,ශාලාප්රබදශය,කාරයාලකාමරය, පැන්රිය සහනාන කාමරය, බවනවූවිදුලි සහ ජල මීටර,බජෝේ ආර. ෙ සිලවාමාව�ට මුහුණලා, පාරපබසකින පාකින සමග,බකාළඹ වරාය අවට,චීන ව්ාපෘති කාරයාලයකට ඉ�ා සුදුසුයි.නිේකාෂණසහබයාමුකිරීම්කාරයාලවැනි,අම�නන.m l u c a s 2 7 2 @ g m a i l . c o m  බහෝවට්සඇප් 0766228891 බහෝදුරක් න 0775471602,0779261877. 007233

�බඩොව�ට උ�ත, වරග
අඩි1,000කගබඩාඉඩ
කඩ. අිංක 17/1, S.D. 
ප්රනානදුමාව�,බකාළඹ
15. 006608

නිවන්දම බට�ම පාබර
නිවනෙම �ැපැල
කාරයාලයඅසලකඩ2
හා නිවස කුලියට බහෝ
බදෙට. විමසීම් : 076
7539099, 0729892930.
 006280
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Vy tpw;gid mwptpj;jy;
,yq;if tq;fp

1968Mk; Mz;bd; 34Mk; ,yf;fr;rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;bd; 10Mk; 

,yf;f mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fp 

fl;lisr;rl;lj;jpd; 22Mk; gpuptpd; fPo; (397Mk; mj;jpahak;) 

ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy;>

1. epue;ju Nkyjpfg;gw;W trjp ,y: 77250787

48/A> njfpe;j tPjp> gt;thfk> ehtyg;gpl;ba vDk; KftupapYs;s 

mD`]; G+l;]; epWtdj;jpd; Vf cupikahsu; uzrpq;` nfhbj;Jtf;F 

ePy; gpurd;d <Litj;j Mjdj;jpd; tpw;gid.

,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 19Mk; gpuptpd;fPo; ,yq;if 

tq;fpg; gzpg;ghsu;fs; rig vLj;j jPu;khdj;Jf;fika ,yq;if 

rdehaf Nrh\yp]f; Fbaurpd; 2019.07.19Mk; jpfjp 2133Mk; ,yf;f 

tu;j;jkhdpapYk; 2019.07.05Mk; jpfjp tpahof;fpoik jpdkpd jpdfud; 

kw;Wk; nla;yp epA+]; Mfpa gj;jpupiffspYk; ntspaplg;gl;l 

mwptpj;jy;fSf;fika epYit KjiyAk; tpw;gidj; jpfjp tiu 

tUkjpahf cs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l fl;lisr;rl;lj;jpd; 

22Mk; gpuptpd; fPo; mwtpl Ntz;ba nryT kw;Wk; gzq;fisAk; 

mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPo; ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s 

nrhj;ijAk; epykidiaAk; ,y. 50/3> tp`hu khtj;ij> nfhyd;dht 

vd;Dk; Kftupiar; Nru;e;j VyepWtdj;jpd; Vyjhuu; jpU.Jrpj; 

fUzhuj;d mtu;fs; 2022.08.08Mk; jpfjp jpq;fl;fpoik K.g.11.30 

kzpf;F mNj ,lj;jpy; itj;J gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;thnud 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz

,k;G+y;gpl;ba Njhl;lj;jpd; gpupf;fg;gl;l xU gFjp vd miof;fg;gLtJk; 

mwpag;gLtJkhd fhzpapd; cupkk; ngw;w epy msitahsu; 

gP.Qhdgpufhrk; jahupj;j 2007.03.23 jpfjpa 8611Mk; ,yf;f 

tiuglj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 1 vd milahsg;gLj;jg;gl;l 

gpupf;fg;gl;lJk; vy;iy epu;zapf;fg;gl;lJkhd fhzpj;Jz;L kj;jpa 

khfhzj;jpd; fz;b tUkhd khtl;l fk;gis gjpTg;gpuptpy; 

clGyj;fk g];gNf Nfhuis gpuNjr nrayfg; gpupT g];gNf 

Nfhuis gpuNjr rig vy;iyf;Fl;gl;l gt;thfk fpuhk cj;jpNahfj;ju; 

gpupT 1083,y; gt;thfkapy; mike;Js;sNjhL tlf;fpy; vk;.[P.gpupae;j 

kw;Wk; VidNahu;fSf;F nrhe;jkhd fhzpiaAk;> fpof;fpy; 02Mk; 

,yf;ff; fhzpj;Jz;ilAk;> njw;fpy; njfpe;ijapypUe;J ehtyg;gpl;ba 

tiuahd ghijAk;> Nkw;fpy; v];.V.jp]hehaf;fTf;Fr; nrhe;jkhd 

fhzpiaAk; vy;iyfshff; nfhz;Ls;sJ. gj;J jrk; xd;W Ie;J 

Ngu;r;Rfs; (V00.W}00.Ng. 10.15) gug;gisitAk; mjdfj;Jf; fhzg;gLk; 

kz;> kuq;fs;> gapu;fs; vd midj;ijAk; nfhz;Ls;s ,f;fhzp 

fk;gis fhzpg;gjptfj;jpy; gf;fk; 106/09,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.

,yq;if tq;fpg; gzpg;ghsu; rigf; fl;lisg;gb

b.vk;.gp. jprhehaf;f

Kfhikahsu;

,yq;if tq;fp 

ehtyg;gpl;baf; fpis

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

Vy tpw;gid mwptpj;jy;
,yq;if tq;fp

1968Mk; Mz;L 34Mk; ,yf;fr;rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;L 

10Mk; ,yf;f mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if 

tq;fp fl;lisr;rl;lj;jpd; 22Mk; gphptpd; (397Mk; mj;jpahak;) 

ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy;.

1. fld; njhlu;G ,yf;fk;. 80867961

,y. 147/19> N[.gp. tPjp> Gj;jsk; vd;w Kfthpiar; NrH;j jpU. mg;Jy; 

t`hg; mg;Jy; yjPg; (iw\h FOkj;jpd; gq;fhsH) <Litj;j 

Mjdj;jpd; tpw;gid

,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 19k; gpuptpd; fPo; ,yq;if tq;fp 

gzpg;ghsu;fs; rig vLj;j jPu;khdj;Jf;fika ,yq;if rdehaf 

Nrh\yp]f; Fbaurpd; 06.12.2019Mk; jpfjp 2>153Mk; ,yf;f 

tu;j;jkhdpapYk; 25.11.2019Mk; jpfjp jpdkpd> nla;yp epA+]; kw;Wk; 

jpdfud; Mfpa gj;jpupiffspYk; ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;fSf;fika 

Kjy; epYit tpw;gidj; jpfjp tiu nrYj;jNtz;b cs;s 

tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l fl;lisr;rl;lj;jpd; gpupT 26d; fPo; mwtpl 

Ntz;ba nryT kw;Wk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L fPNo 

ml;ltizapy; tpgupj;j nrhj;ijAk; epykidiaAk; ,y.50/3> tp`hu 

khtj;ij> nfhyd;dht vd;Dk; Kftupiar; Nru;e;j hP md;l; vr; 

xf;\d; Vy epWtdj;jpd; Vyjhuu; jpU. vk;.vr;.B fUzhuj;d mtu;fs; 

09.08.2022Mk; jpfjp fhiy 11.00 K.g. kzpf;F> mNj BOC Gj;jsk; 
fpis tshfj;jpy; itj;J gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;thnud 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz

1.  epy msitahsH ehafk; jahhpj;J jd; nghWg;gpy; 

itj;Js;s PU 4726Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; fhzpj;Jz;L 

,y. 1 vd tpghpf;fg;gl;Ls;s mur fhzpapd; ghfk; tlNky; 

khfhzk; Gj;jsk; khtl;lk; Gj;jsk; gw;W tlf;F Gj;jsk; 

gpuNjr nrayfg; gphpT kw;Wk; gpuNjr rig vy;iyf;Fl;gl;l 

606 khdjPT fpuhk NrtfH gphptpYs;s ,];khapy;Guk; vd;w 

fpuhkj;jpy; mike;Js;sJ. Fwpj;j fhzpj;Jz;lhdJ tlf;fpy; 

Ks;Sntsp mur fhzpiaAk; fpof;fpy; Ks;Sntsp mur 

fhzpiaAk; (RDA) tPjpiaAk; njw;fpy; Ks;Sntsp mur 

fhzpiaAk; Nkw;fpy; Ks;Sntsp mur fhzpiaAk; 

vy;iyfshff; nfhz;Ls;sJ. g+r;rpak; jrk; vl;L VO ,uz;L 

vl;L n`f;uaH (0.8728 n`f;uaH) gug;gsitAk; mjdfj;Jf; 

fhzg;gLk; midj;ijAk; nfhz;Ls;s ,f;fhzp Gj;jsk; fhzpg; 

gjptfj;jpy; gf;fk; A/PUTH/04/93,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.

  chpkk; ngw;w epy msitahsH tp.tpf;Nd];tud; jahhpj;j 

2011.06.10Me; jpfjpa 5855Mk; ,yf;f kpf mz;ika 

tiuglj;jpy; jw;NghJ fhzpj;Jz;L ,y. 1 vd tpghpf;fg;gl;Ls;s 

Nkw;Fwpj;j fhzpahdJ tlNky; khfhzk; Gj;jsk; khtl;lk; 

Gj;jsk; gw;W tlf;F Gj;jsk; gpuNjr nrayfg; gphpT kw;Wk; 

gpuNjr rig vy;iyf;Fl;gl;l 606 khdjPT fpuhk NrtfH 

gphptpYs;s ,];khapy;Guk; vd;w fpuhkj;jpy; mike;Js;sJ. 

Fwpj;j fhzpj;Jz;lhdJ tlfpof;fpy; mur fhzpiaAk; 

(V.lgps;A. mg;Jy; yjPg; vd;gtuhy; nrg;gdplg;gl;l kpiff; 

fhzp) njd;fpof;fpy; Gj;jsk; - kd;dhh; (RDA) tPjpiaAk; 

njd;Nkw;fpy; Ks;Sntsp fhy;tha;f;fhd xJf;fj;ijAk; 

mur fhzpiaAk; tlNkw;fpy; Ks;Sntsp fhy;tha;f;fhd 

xJf;fj;ijAk;; vy;iyfshff; nfhz;Ls;sNjhL ,uz;L 

Vf;fHfs; kw;Wk; ,Ugj;ije;J jrk; xU Ngh;r;Rfs; (A2.
R0.P25.1) gug;gsitAk; mjdfj;Jf; fhzg;gLk; midj;ijAk; 

nfhz;Ls;sJ.

xJf;fq;fs;

1.  ,f; fhzpapy; my;yJ fhzpapd;Nky; fhzg;gLk; midj;Jf; 

fdpkq;fSf;Fkhd (,t;TWjpapy; ngWkjpkpf;fit vd 

cs;slf;fg;gLk;) chpj;Jk; mj;jifa fdpkq;fis 

mfo;tjw;fhd> NjLtjw;fhd> mq;F Ntiy nra;tjw;fhd> 

vLj;Jr; nry;tjw;fhd chpikAk; muRf;Nf chpaJ.

2.  fhzp chpikahsUf;F fhzpkPJs;s chpj;jhdJ ,t;TWjpapd; 

jpfjpapy; ,f;fhzp kPJ jw;NghJ fhzg;gLk; ve;jnthU top 

tha;f;fhy; chpikf;Fk; cl;gl;ljhFk;.

epge;jidfs;

1.  chpikahsH> 0.0375 n`f;uaH/ Vf;fHfs; Nkl;Lepyk; ........ 

n`f;uaH/ Vf;fHfs; ePh;g;ghrdf; fhzp vd;w ngahpy; ,q;F 

Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s cg gphptpd; myiftplf; Fiwthd 

gug;gsTila fhzpapd; gphpf;fg;gl;lnthU ghfj;ij 

ifAjpHj;jyhfhJ.

2.  chpikahsH> ,q;F 1/23 vd ngaH Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s Mff; 

Fiwe;j myfpYk; Fiwthd fhzpapd; gphpf;fg;glhjnthU 

ghfj;ij ifAjpHj;jyhfhJ.

3.  epge;jid 01,y; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l cg gphpittplf; Fiwthd 

gug;gsTila fhzpapd; gphpf;fg;gl;lnthU ghfj;jpw;F 

ve;jnthU egUk; chpikahsuhf ,Uj;jyhfhJ

4.  epge;jid 02,y; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Mff; Fiwe;j myfpYk; 

Fiwthd fhzpapd; gphpf;fg;glhjnthU ghfj;jpw;F ve;jnthU 

egUk; chpikahsuhf ,Uj;jyhfhJ

5.  fhzpNah mjd; ve;jnthU gFjpNah fl;Lkhd fhyj;jpy; 

Vw;fdNt fl;lg;gl;l my;yJ ,jd;gpwF fl;lg;glTs;s ePHg;ghrd 

Ntiyapd; %yk; ePh;g;ghrdk; nra;af;$bajhf ,Ue;jhy; my;yJ 

,jd;gpwF ePh;g;ghrdk; nra;af;$bajhf khwpdhy; ePHg;ghrdk; 

nra;af;$ba gFjp njhlHgpy; ePHg;ghrdf; fl;lisr;rl;lj;jpy; 

(mj;jpahak; 453) $wg;gl;Ls;s Vw;ghLfSf;Fk; mjd;fPo; tUk; 

ve;jnthU tpjpf;Fk; chpikahsH ,zq;f Ntz;Lk;.

6.  murhq;f mjpghplkpUe;J vOj;J%y mDkjpiaAk; chpa 

mjpfhurigaplkpUe;J chpkk; xd;iwAk; ngw;Wf;nfhz;lhNy 

xopa> fhzpapy; my;yJ fhzpapd;Nky; fhzg;gLk; 

fdpkq;fis chpikahsH mfoNth NjlNth vLf;fNth 

chpiknfhz;lhlNth tpw;fNth NtW tpjj;jpy; ifAjpHf;fNth 

$lhJ.

7.  gpuNjr nrayhpd; vOj;J%y Kd;dDkjp ,d;wp fhzpNah 

mjd; VNjDk; ghfNkh ifAjpHf;fg;glyhfhJ.

,yq;if tq;fpg; gzpg;ghsh; rigf; fl;lisg;gb

,yq;if tq;fp jpU. A.v];.v];. ngHzhd;nlh

Gj;jsf; fpis KfhikahsH

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

= [ath;jd nghJ itj;jparhiy

2022-2023 Mz;bw;fhd itj;jparhiy 
Njhl;lj;ij guhkhpg;gjw;fhd Nfs;tp

Q 235/22
01.  xU tUl fhyg;gFjpf;F 2022-2023 Mz;bw;fhf itj;jparhiy Njhl;lj;ij 

guhkhpg;gjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy 

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

02.  2022.07.12 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf %thapuk; &ghit (3>000 &gh) nrYj;jpa 

gpd;dh;> ENfnfhl> jsgj;gpl;ba> = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy 

gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> 

Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. 

03.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 0112778624 kw;Wk; 

0112778610-ePbg;G: 3142 Mfpa njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf = [ath;jdGu 

nghJ itj;jparhiy toq;fy; mYtyfhplkpUe;J ngw;W ve;jnthU Ntiy 

ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; NkNy toq;fg;gl;Ls;s 

Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy;  Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.

04.  2022.07.14 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> ngWiff; FO> = [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiy> jsgj;gpl;ba> ENfnfhl vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

,U gpujpfspy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ jiythpd; mYtyfj;jpw;F 

mz;ikapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh;> ENfnfhl> jsgj;gpl;ba> 

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; tphpTiu kz;lgj;jpy; 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;-ngWiff; FO>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>

jsgj;gpl;ba>

ENfnfhl.

Nfs;tp mwptpj;jy;

Vy tpw;gid mwptpj;jy;
,yq;if tq;fp

1968Mk; Mz;L 34Mk; ,yf;fr;rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;L 10Mk; ,yf;f 

mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fp fl;lisr;rl;lk; 22Mk; 

gphptpd; (397Mk; mj;jpahak;) fPo; ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy;.

fld; trjp njhlu;G ,y. 81772745

cJkPa> gpJUnty;y> Neru; gpuP];> ,y.06 vd;Dk; Kftupiar; Nru;e;j jpU.xl;LD 

gw;wy Kyr;rhupayhNf rj;Ju J\;ke;j Fkhu; nghy;gpl;ba <Litj;j Mjdj;jpd; 

tpw;gid

,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 19k; gpuptpd; fPo; ,yq;if tq;fp gzpg;ghsu;fs; rig 

vLj;j jPu;khdj;Jf;fika ,yq;if rdehaf Nrh\yp]f; Fbaurpd; 16.08.2019Mk; 

jpfjp 2137Mk; ,yf;f tu;j;jkhdpapYk; 02.08.2019Mk; jpfjp jpdkpd> nla;yp epA+]; 

kw;Wk; jpdfud; Mfpa gj;jpupiffspYk; ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;fSf;fika epYit 

KjiyAk; tpw;gidj; jpfjp tiu tUkjpahf cs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l 

fl;lisr;rl;lj;jpd; gpupT 26d; fPo; mwtpl Ntz;ba nryT kw;Wk; gzq;fisAk; 

mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPo; ml;ltizapy; tpgupj;j nrhj;ijAk; epykidiaAk; 

,y.50/3> tp`hu khtj;ij> nfhyd;dht vd;Dk; Kftupiar; Nru;e;j T&H xf;\d; 

Vy epWtdj;jpd; Vyjhuu; jpU. vk;.vr;.B fUzhuj;d mtu;fs; 02.08.2022Mk; jpfjp K.g. 

09.30 kzpf;F> mNj BOC ky;fLtht fpis tshfj;jpy; itj;J gfpuq;f Vyj;jpy; 

tpw;gid nra;thnud ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz

1.  tlNky;khfhzk;> FUzhfy; khtl;lk;> jk;gnjdp `j;gw;W nuNfhgw;W 

Nfhuisapy;  tPuk;Gnfju gpuNjr nrayhsh; gphpT nghy;f`nty gpuNjrrig 

vy;iyfSs; gpJUNty;y fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpT ,y.847y; gpJUNty;y 

fpuhkj;jpy;  mike;j Ntnghlgpy;Nyt vd miof;Fk; fhzp cj;juT ngw;w epy 

msitahsh; gP.B. gpNukuj;d jahhpj;j 08.03.2015 jpfjpapl;l tiuglk; 

,y.26A/2015y; tpghpj;j Jz;L 01 vd milahskpl;l gphpf;fg;gl;l vy;iy 

eph;zapj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; tiuglk; ,y.2435y; Jz;L ,y.3 jw;rkak; 

V.V.v];.mNry gz;lhutpd; fhzpAk;> fpof;fpy; Jz;L ,y.3k;> njw;fpy; Jz;L 

,y.2k;> Nkw;fpy; re;jfyapypUe;J gpJUNty;y tiu gpujhd ghijAk; 

vy;iyfshff; nfhz;L gjpdhd;F jrk; ehd;F Ngh;r;Rfs; (V0.W}0.Ng.14.4) 

tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s kz;> kuq;fs;> gaph;fs; kw;Wk; 

rfyJk; MFk;. mj;Jld; Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglk; ,y.26A/2015y; Jz;L ,y.10 

vd milahskpl;l topapd;  chpikAk; MFk;. ,J FUzhfy; fhzpg;gjptfj;jpy; 

V60/127y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.    
2.  tlNky;khfhzk; FUzhfy; khtl;lk; jk;gnjdp `j;gw;W nuNfhgw;W 

Nfhuisapy;  tPuk;Gnfju gpuNjr nrayhsh; gphpT nghy;f`nty gpuNjrrig 

vy;iyfSs; gpJUNty;y fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpT ,y.847y; gpJUNty;y 

fpuhkj;jpy;  mike;j Ntnghlgpy;Nyt vd miof;Fk; fhzp cj;juT ngw;w epy 

msitahsh; gP.B.gpNukuj;d jahhpj;j 08.03.2015 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.26A/2015y; 
tpghpj;j Jz;L 01 vd milahskpl;l gphpf;fg;gl;l vy;iy eph;zapj;j fhzpj;Jz;L 

tlf;fpy; Jz;L ,y.4k;> fpof;fpy; Jz;L ,y.10k; (10 mbg; gpuNtrk;)> njw;fpy; 

Jz;L ,y.10k; (15 mbg; gpuNtrk;)> Nkw;fpy;  Jz;L ,yf;fq;fs; 1 kw;Wk; 2k;  

vy;iyfshff; nfhz;L gjpide;J jrk; %d;W Ngh;r;Rfs; (V0.W}0.Ng.15.3)

tp];jPuzKila fhzpAk;  mq;F mike;Js;s kz;> kuq;fs;> gaph;fs; 

kw;Wk;  rfyJk; MFk;. mj;Jld;  Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglk; ,y.26A/2015y; 
Jz;L ,y.10 vd milahskpl;l ghijapd; chpikAk; MFk;. ,J FUzhfy;  

fhzpg;gjptfj;jpy; V60/128y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ    

3.  tlNky;khfhzk;> FUzhfy; khtl;lk;> jk;gnjdp `j;gw;W nuNfhgw;W 

Nfhuisapy; tPuk;Gnfju gpuNjr nrayhsh; gphpT nghy;f`nty gpuNjrrig 

vy;iyfSs; gpJUNty;y fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpT ,y.847y; gpJUNty;y 

fpuhkj;jpy; mike;j tPnghlgpy;Nyt vd miof;Fk; fhzp cj;juT ngw;w epy 

msitahsh; gP.B. gpNukuj;d jahhpj;j 08.03.2015 jpfjpapl;l tiuglk; 

,y.26A/2015y; tpghpj;j Jz;L 04 vd milahskpl;l gphpf;fg;gl;l vy;iy 

eph;zapj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; tiuglk; ,y.5014y; Jz;L ,y.4 jw;rkak; vk;.

Mh;.tpN[uj;dtpd; fhzpAk;> fpof;fpy; Jz;L ,y.5k;> Jz;L ,y.10 (10 mbg; 

gpuNtrk;)> njw;fpy; Jz;L ,y. 3k;> Nkw;fpy; tiuglk; ,y.2435y; Jz;L ,y.1 

jw;rkak; B. gP. khh;f;]; tPuf;nfhbapd; fhzpAk; Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglk; ,y.2435y; 

Jz;L ,y.2 jw;rkak; vr;.V.Nf.gj;kyjhtpd; fhzpAk; tiuglk; ,y.2435y; Jz;L 

,y.3 jw;rkak; V.V.v];.mNry gz;lhutpd; fhzpAk; vy;iyfshff; nfhz;L 

gjpide;J Ngh;r;Rfs;  (V0.W}0.Ng.15) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s 

kz;> kuq;fs;> gaph;fs; kw;Wk; rfyJk; MFk;. mj;Jld; Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglk; 

,y.26A/2015y; Jz;L ,y.10 vd milahskpl;l topapd; chpikAk; MFk;. ,J 

FUzhfy; fhzpg;gjptfj;jpy; V60/129y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.    

,yq;if tq;fp gzpg;ghsh; rig fl;lisg;gb.

           jpUkjp B.vk;.rP.vd;.jprhehaf;f  

       Kfhikahsh; 
,yq;if tq;fp

ky;fLtht fpis

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;
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tpiykDf; Nfhuy;

1 2 3 4 5 6

gpuhe;jpak;
Nfs;tp  ,y. 

nghUl;fsJ tpguk; - njhif

tpiykD Nfhuy; 

KbTj; jpfjp

tpiykD Mtzk; 

ngWk; ,lKk;

 njh.Ng. ,yf;fKk;

tpiykD Mtz 

tpiy

(&gh)

Nfs;tp tpguk; 

 ICB/NCB

Nritfs;

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/076
thliff;F thd; / lgps;fg;  kpd;  mj;jpal;rfh; (njfpaj;jfz;ba 

kpd; ghtidahsh; Nrit epiyak;) – mk;ghiw (,uz;L tUl 

fhyk;)

06-07-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsu;  mYtyfk;> mk;ghiw

063-2222387> 063-2222078

my;yJ

gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

1000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/080
thliff;F thd; kpd;  mj;jpal;rfu; (mf;fiug;gw;W  

kpd; ghtidahsu; Nrit epiyak;) –  mk;ghiw

(,uz;L tUl fhyk;)

06-07-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsu;  mYtyfk;> mk;ghiw

063-2222387> 063-2222078

my;yJ

gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

1000.00 NCB

Nkw;Fwpj;j nghUl;fs; toq;fg;gly; njhlh;ghf toq;Fjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if gpuhe;jpak;-02 kpd;rhu rig rhh;ghf nfhs;tdTf;FOtpd; jiyth; rh;tNjr/ Njrpa Nghl;bj;jd;ikAld;  $bajhd tpiykDf;fisf; 

NfhUfpd;whh;. ,yq;if kpd;rhu rigapypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l Mtzq;fspy; khj;jpuNk tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth; my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fSf;F khj;jpuNk tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. Njitf;Nfw;g mth;fs; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpw;Nfw;g 

gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;Nfhuy; KbTj;jpfjpf;F ,uz;L jpdq;fs; ,Uf;Fk; tiu tpiykD Mtzq;fs; tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth;fs; my;yJ mth;fsJ Kfth;fs; %yk; chpj;jhd Kiwapy; ,yq;if kpd;rhu rigapd; gpujpg; 

nghJ KfhikahsUf;F/ gpujk nghwpapayhsUf;F vOj;J%ykhf tpz;zg;gpj;J 5Mk; $l;by;  Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia toq;Ftjd; %yk; flik ehl;fspy; 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fs; 

Mtzq;fs; ngw;Wf;nfhs;syhk;. gzkhfNth ,yq;if kpd;rhu rig nghJ Kfhikahsh; rhh;ghf tiuag;gl;l tq;fp tiuTg; gj;jpuk; xd;wpd; %ykhfNth nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;glyhk;.

vOj;J%ykhd tpz;zg;gnkhd;wpd; mbg;gilapy; ntspehl;Lj; J}jufq;fs;/th;j;jf Mizf;FOf;fs; vd;gd ,ytrkhd Kiwapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,.kp. rigapd; chpj;jhd gp.ngh.K/
gpujk nghwpapayhsh;fsJ mYtyfq;fspy; itj;J cj;Njr tpiykDjhuh;fspdhYk; mth;fsJ Kfth;fspdhYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhfg; ghprPypf;fg;glyhk;.

4Mk; $l;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; itj;J tpiykDjhuh;fs; kw;Wk; mth;fsJ Kfth;fs; Kd;ghf tpiykDf;Nfhuy; Neuk; Kbe;jTlNdNa tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. fhyk; gpe;jp tUk; kDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpg;gth;fshd   ,.kp.rig> ngh.K/ gpujk nghwpapayhsh; MfpNahh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; KbTj; jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Kd;ghf midj;J tpsf;fq;fSk; ngw;Wf;nfhs;sg;gly;  

Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsh;

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;
                                             

tpiykD Mtzj;jpd; jfty; gpujpahdJ www.ceb.lk vd;w
,.kp.r. $l;LU ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ag;glyhk;.

Vy tpw;gid mwptpj;jy;
,yq;if tq;fp

1968Mk; Mz;bd; 34Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;L 10Mk; ,yf;f 

mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 

22Mk; gpuptpd;fPo; (397Mk; mj;jpahak;) ntspaplg;gLk; mwptpj;jy;.

1.  fld; trjp njhlHG ,yf;fq;fs; : 81507980> 81507077 kw;Wk; 83217172

  nfhr;rpfNl gy;yd;Nrd> rpy;tH rhd;l; tPjp 't[aWtd;" ,y. 35 vd;Dk; Kfthpiar; 

NrHe;j jpU. uj;ehaf;f Kjpahd;NryhNf Wtd; espd; jdQ;[a ngNuuh> 

jpUkjp. fhy;yNf gtpj;uh rhdp epk;\pfh gPHp]; kw;Wk; jpUkjp. hPl;lh NkHtpd; ngNuuh 

my;yJ ngNuuh hPl;lh NkHtpd; MfpNahH <Litj;j Mjdj;jpd; tpw;gid.

   ,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 19k; gphptpd; fPo; ,yq;if tq;fp gzpg;ghsHfs; rig 

vLj;j jPHkhdj;Jf;fika ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 07.06.2019Mk; jpfjp 

2127Mk; ,yf;f tHj;jkhdpapYk; 23.05.2019Mk; jpfjp jpdkpd> nla;yp epa+]; kw;Wk; 

jpdfud; Mfpa gj;jphpiffspYk; ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;fSf;fika epYit 

KjiyAk; tpw;gidj; jpfjp tiu tUkjpahf cs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l 

fl;lisr; rl;lj;jpd; gphpT 26d; fPo; mwtpl Ntz;ba nryT kw;Wk; gzq;fisAk; 

mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPo; ml;ltizapy; tpghpj;j nrhj;ijAk; epykidiaAk; 

,y. 50/3> tp`hu khtj;ij> nfhyd;dht vd;Dk; Kfthpiar; NrHe;j 

T & H xf;\d; Vy epWtdj;jpd; VyjhuH jpU. vk;.vr;.B. fUzhuj;d mtHfs; 

KjyhtJ nrhj;ij 28.07.2022Mk; jpfjp K.g. 11.30 kzpf;F ,uz;lhtJ nrhj;J gp.g. 

12.00 kzpf;Fk; mNj BOC itf;fhy; fpis tshfj;jpy; itj;J gfpuq;f Vyj;jpy; 

tpw;gid nra;thnud ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz 

Mjdk; 1

Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lk;> mYj;FU Nfhwis Jdf`gw;Wtpy; ePu;nfhOk;G khefu 

rig vy;iyfSs; ePu;nfhOk;G gpuNjr nrayfg;gpuptpy; gy;yNrd njw;F fpuhk cj;jpNahfj;ju; 

gpuptpy; gy;yNrd njw;fpy; mike;j 'nfhuf;f`tJgq;Ft kw;Wk; fJUf`tj;j" vd miof;Fk; 

fhzp cj;juTngw;w epy msitahsu; lg;spA+.N[.vk;.[P.la]; jahupj;j 07.10.1999 jpfjpapl;l 

tiuglk; ,y. 2634A/99y; tpgupj;j gpupf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; ghijAk;> 

fpof;fpy; Nf.khfpnul; rpy;thtpd; fhzpAk;> njw;fpy; cj;juTngw;w epy msitahsu; uP.rP.v];. 

ngu;zhd;Nlh jahupj;j 27.06.1967 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.558y; Jz;L 15k;> Nkw;fpy; 

cj;juTngw;w epy msitahsu; lg;spA+.N[.vk;.[P.la]; jahupj;j 08.12.1997 jpfjpapl;l tiuglk; 

,y. 2428A/97y; fhzpAk; ghijAk; vy;iyfshff; nfhz;L xU W}l; Kg;gj;njhU Ngu;r;Rfs; 

(V0.W}1.Ng31) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s fl;blk; kw;Wk; rfyJk; MFk;. 

,J ePu;nfhOk;G fhzpg;gjptfj;jpy; E947/205y; gjpTnra;ag;gl;L G181/25tiu nfhz;L 

nry;yg;gl;Ls;sJ. 

Nkw;Fwpg;gpl;l fhzp tiuglk; ,y. 2634A/99y; fPNo tpgupj;j fhzpapypUe;J gpupf;fg;gl;l xU 

gFjp MFk;. 

Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lk;> mYj;FU Nfhwis Jdf`gw;Wtpy; ePu;nfhOk;G khefu 

rig vy;iyfSs; ePu;nfhOk;G gpuNjr nrayfg;gpuptpy; gy;yNrd njw;F fpuhk cj;jpNahfj;ju; 

gpuptpy; gy;yNrd njw;fpy; mike;j "nfhuff`tJgq;Ft kw;Wk; fJUf`tj;j" vd miof;Fk; 

fhzp cj;juTngw;w epy msitahsu; uP.rP.v];. ngu;zhz;Nlh jahupj;j 27.06.1967 jpfjpapl;l 

tiuglk; ,y.558y; Jz;L 13 kw;Wk; Jz;L 14 vd milahskpl;L tpgupj;j gpupf;fg;gl;l Fwpj;j 

njhlu;r;rpahd fhzpj;Jz;Lfs; tlf;fpy; Jz;L 12k; (ghijf;fhd xJf;fk;)> fpof;fpy; 

Nf. khfpnul; rpy;thtpd; fhzpAk;> njw;fpy; Jz;L 15k;> Nkw;fpy; Jz;L 12k; (ghijf;fhd 

xJf;fk;) vy;iyfshff; nfhz;L ,uz;L W}l;fs; kw;Wk; MW Ngu;r;Rfs; (V0.W}2.Ng6) 

tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s rfyJk; MFk;. ,J ePu;nfhOk;G fhzpg;gjptfj;jpy; 
E655/190y; gjpTnra;ag;gl;lJ mj;Jld; Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglj;jpy; Jz;L 12 kPJ kw;Wk; 

neLfTk; top cupikAk; MFk;. 

Mjdk; 2 

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz 

Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lk;> mYj;FU Nfhwis Jdf`gw;Wtpy; ePu;nfhOk;G khefu 

rig vy;iyfSs; ePu;nfhOk;G gpuNjr nrayfg;gpuptpy; gy;yNrd tlf;F fpuhk cj;jpNahfj;ju; 

gpuptpy; gy;yNrd tlf;fpy; mike;j 'jy;f`tj;j" vd miof;Fk; fhzp cj;juTngw;w epy 

msitahsu; vd;.B.[P.rP.FzNrfu jahupj;j 13.11.2005 jpfjpapl;l tiuglk; ,y. 3078/By; Jz;L 

1 vd milahskpl;L gpupf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy;> Nf.tpdpjhtpd; fhzpAk;> 

fpof;fpy; ghijAk;> njw;fpy; ePu;nfhOk;gpypUe;J nfhr;rpf;filtiu ngUe;njUTk;> Nkw;fpy; 

vyAk; vy;iyfshff; nfhz;L xU W}l; gjpide;J jrk; xd;W G+r;rpak; Ngu;r;Rfs; 

(V0.W}1.Ng15.10) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s rfyJk; MFk;. ,J ePu;nfhOk;G 

fhzpg;gjptfj;jpy; G66/109y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ. 

,yq;if tq;fp gzpg;ghsu; rig fl;lisg;gb.

jpUkjp. lg;spa+.Nf.tP.vd;. ngHzhz;Nlh

Kfhikahsu; 

,yq;if tq;fp> 

itf;fhy; fpis

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

Vy tpw;gid mwptpj;jy;
,yq;if tq;fp

1968Mk; Mz;bd; 34Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;L 10Mk; ,yf;f 

mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lk; 22Mk; gpuptpd; 

(397Mk; mj;jpahak;) fPo; ntspaplg;gLk; mwptpj;jy;.

1. fld; trjp njhlHG ,y. 81855541

 epue;ju Nkyjpfg;gw;W njhlHG ,y. 1083360

  nfhr;rpfNl> gy;yd;Nrd> rpy;tH rhd;l; tPjp 't[aWtd;" ,y. 35 vd;Dk; 

Kfthpiar; NrHe;j jpU. uj;ehaf;f Kjpahd;NryhNf Wtd; espd; jdQ;Qa 

ngNuuh> jpUkjp fhy;yNf gtpj;uh rhdp epk;\pfh gPhp]; kw;Wk; jpUkjp hpl;lh 

NkHypd; ngNuuh my;yJ ngNuuh hPl;lh NkHypd; MfpNahH <Litj;j Mjdj;jpd; 

tpw;gid. 

  ,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 19k; gphptpd; fPo; ,yq;if tq;fp gzpg;ghsHfs; 

rig vLj;j jPHkhdj;Jf;fika ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

07.06.2019Mk; jpfjp 2127Mk; ,yf;f tHj;jkhdpapYk; 23.05.2019Mk; jpfjp jpdkpd> 

nla;yp epa+]; kw;Wk; jpdfud; Mfpa gj;jphpiffspYk; ntspaplg;gl;l 

mwptpj;jy;fSf;fika epYit KjiyAk; tpw;gidj; jpfjp tiu tUkjpahf 

cs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l fl;lisr; rl;lj;jpd; gphpT 26d; fPo; mwtpl 

Ntz;ba nryT kw;Wk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPo; ml;ltizapy; 

tpghpj;j nrhj;ijAk; epykidiaAk; ,y. 50/3> tp`hu khtj;ij> nfhyd;dht 

vd;Dk; Kfthpiar; NrHe;j T & H xf;\d; Vy epWtdj;jpd; VyjhuH jpU. vk;.

vr;.B. fUzhuj;d mtHfs; KjyhtJ nrhj;ij 28.07.2022Mk; jpfjp K.g. 11.30 

kzpf;F ,uz;lhtJ nrhj;J gp.g. 12.00 kzpf;Fk; mNj BOC itf;fhy; fpis 

tshfj;jpy; itj;J gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;thnud ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz 

Mjdk; 1

Nky;khfhzk; fk;g`h khtl;lk; mYj;FU Nfhuis Jdf`gw;Wtpy; ePu;nfhOk;G 

khefu rig vy;iyfspy; ePu;nfhOk;G gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; gy;yNrd njw;F 

fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; gy;yd;Nrd njw;fpy; mike;j "$q;f`tj;j" vd 

miof;Fk; fhzp cj;juT ngw;w epy msitahsu; lg;spA+.N[.vk;.[P. la]; jahupj;j 

18.01.1999 jpfjpapl;l tiuglk; ,y. 2546/99y; milahskpl;l gpupf;fg;gl;l Fwpj;j 

fhzpj;Jz;L tlf;fpy; ngUe;njUTk;> fpof;fpy; [P.V.vd;. gPup]; vd;gtupd; fhzpAk;> 

njw;fpy; Nfhry Njtpapd; fhzpAk; kw;Wk; vk;.B. N[hrg; vd;gtupd; fhzpAk;> Nkw;fpy; 

vk;.B. N[hrg; vd;gtupd; fhzpAk; vy;iyfshff; nfhz;L gjpide;J jrk; ehd;F 

%d;W Ngu;r;Rf;fs; (V0.W}0.Ng15.43) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s 

kuq;fs;> gapu;fs; kw;Wk; rfyJk; MFk;. ,J ePu;nfhOk;G fhzpg;gjptfj;jpy; E814/185 
,y; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

Mjdk; 2

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz

Nky;khfhzk; fk;g`h khtl;lk; mYj;FU Nfhuis Jdf`gw;Wtpy; ePu;nfhOk;G 

khefu rig vy;iyfspy; ePu;nfhOk;G gpuNjr nrayfg; gpuptpy; gy;yNrd njw;F fpuhk 

cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; tupkjpg;G ,y. 99/01A gy;yNrd njw;fpy; mike;j 

'jy;f`Fk;Gu kw;Wk; kPf`Fk;Gu" vd miof;Fk; fhzp cj;juT ngw;w epy 

msitahsu; lg;spA+.N[.vk;.[P. la]; jahupj;j 18.01.1999 jpfjpapl;l tiuglk; ,y. 

2546A/99y; milahskpl;L gpupf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; 06.09.1994 

jpfjpapl;l tiuglk; ,y. 2025A/94y; Jz;L 1k;> fpof;fpy; cj;juT ngw;w epy 

msitahsu; lg;spA+.Mu;.v];. ngu;zhz;Nlh jahupj;j 25.08.1951 jpfjpapl;l tiuglk; 

,y. 7083y; Jz;L Dk;> njw;fpy; 06.09.1994 jpfjpapl;l tiuglk; ,y. 2025A/94y; Jz;L 

2d; kPjpg;ghfKk; Nkw;fpy; 12 mb mfy ghij xJf;fKk; vy;iyfshff; nfhz;L 

gjpdhW Ngu;r;Rfs; (V0.W}0.Ng16) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s 

rfyJk; MFk;. ,J ePu;nfhOk;G fhzpg;gjptfj;jpy; G07/74y; gjpT nra;J G07/138 
tiu nfhz;L nry;yg;gl;lJ.

,yq;if tq;fp gzpg;ghsu; rig fl;lisg;gb.

jpUkjp. lg;spA.Nf.tP.vd;. ngHzhz;Nlh

KfhikahsH

,yq;if tq;fp 

itf;fhy;.

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd;

(460)Mk; mj;jpahak;

7(1)Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

gpuNjr nrayhshpd; ,yf;fk;: DSM/YT/LAND/5/74

fhzp mikr;rpd; ,yf;fk;: 4-3/18/2018/WS/164

,q;F ml;ltizapy;> fPo; tpghpf;fg;gl;Ls;s 

gpuNjrj;jpy; mike;Js;s fhzpj;Jz;il 

murhq;fk; vLj;Jf; nfhs;tjw;F 

vz;zpapUf;fpd;wJ> ,J rk;ge;jkhf 

Nkyjpf tpguq;fSf;fhf ,yf;fk; 2281/16 
kw;Wk; 2022.05.25Mk; jpfjp ,yq;if 

[dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; mjp tpNrl 

tHj;jkhdp gj;jphpifia ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : kj;jpa

khtl;lk; : khj;jis

gpuNjr nrayhsH gphpT : altj;j

fpuhkj;jpd; ngaH : epfnfhy;y

fhzpapd; ngaH :  ̀ {DntyFk;Gu 

vd miof;fg; 

gLk; eprU ngy

tiuglj;jpd; ,yf;fk; 

(Muk;g tiuglk;) : M.t.kh. 1853

B.MH.Nf. n`d;ehaf>

gpuNjr nrayhsH>

altj;j.
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gfpuq;f mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 

tpjpfSf;fika 2022 [_d; 10k; 

jpfjp 2007Mk; Mz;bd; 07 ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 8Mk; gphptpd; 

gpufhuk; fPo;f;fhZk; fk;gdp 

ngaiu khw;wpAs;sjhf ,j;jhy; 

mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpwJ.

fk;gdpapd; gioa ngaH: yPlH 

nfhd;nrhypNlll; (gpiutl;) 

ypkpl;ll;> fk;gdpapd; ,yf;fk;: PV 
110077, gjpT mYtyfk;: ,y. 208> 

nfhOk;G tPjp> ntypfk;gpl;ba> 

nghf;FDtpl;l> n`hud.

fk;gdpapd; ngaH: vk;gaH rpNyhd; 

vf;];NghHl;]; (gptPB) vy;bB

RNH N`hy;l;bq;]; (gpiutl;) 

ypkpl;ll;> fk;gdp nrayhsHfs;

~RNH `T];| ,y. 622B> Nfhl;Nl 
tPjp> Nfhl;Nl.   jpfjp:20 [_d; 2022

ngaH khw;wk;

rk;khe;Jiw fUthl;Lf;fy; 01> 

148Mk; 10k; tPjp Kfthpia 

tjptplkhff; nfhz;l mypahH 

Kfk;kJ rd; (493654365V Njrpa 
milahs ml;iliaAk; 

nfhz;l) ehd; vdJ ngaiu 

RatpUg;gj;jpd; gb mypahH 

Kfk;kJ ̀ {ird; vd;W khw;wpf; 

nfhz;Ls;Nsd; vd;gij 

,yq;if [dehaf Nrh\ypr 

FbauRf;Fk; nghJkf;fSf;Fk; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;.

- mypahH Kfk;kJ `{ird;

1964 ,yf;fk; 28,d; jpUj;jg;gl;lgb fhzp RtPfhpj;jy; 
(jpUj;jr;) rl;l fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; 

(mj;jpahak; 460)

7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy; 
vdJ ,y. :- 3/2/3/10/272

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. :- 4-3/7/2017/HW/418

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if [dehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 2022.05.26Mk; jpfjpa 

2281/27 ,yf;f murhq;f tHj;jkhdpiag; ghHf;fTk;. 

ml;ltiz

khfhzk; :- Nky; 

khtl;lk; :- fk;g`h

gpuNjr nrayhsH gphpT :- mj;jdfy;iy

M.t. ,yf;fk;/ 
flj;jpuy; ,yf;fk;

Jz;L 

,y.

tp];jPuzk; 

(n`f;lahH)
fpuhkk; fpuhk epyjhhp gphpT

510610/03/01 01 0.0391 jy;f];Nkhl;Nl ,y. 328V> jy;f];Nkhl;Nl.

510610/03/4 02 0.0188 jy;f];Nkhl;Nl ,y. 328V> jy;f];Nkhl;Nl.

    v];.gp. FztHjd

    gpuNjr nrayhsH> 

    mj;jdfy;iy. 

gpuNjr nrayhsH fhhpahyak;>

mj;jdfy;iy.

2022.06.20

1964 ,yf;fk; 28,d; fhzp RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; 
jpUj;jg;gl;lgb fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)

7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy; 

vdJ ,y. :- tP/mgp/fh/3/CEP(Nkyjpf)

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. :- 4-3/7/2020/vr;lg;spt;/123

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if [dehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 2022.04.20Mk; jpfjpa 

2276/13 ,yf;f murhq;f tHj;jkhdpiag; ghHf;fTk;. 

ml;ltiz

khfhzk; :- Nky; 

khtl;lk; :- fk;g`h

gpuNjr nrayhsH gphpT :- k`u

M.t. ,yf;fk;/ 
flj;jpuy; ,yf;fk;

Jz;L 

,y.

tp];jPuzk; 

(n`f;lahH)
fpuhkk; fpuhk epyjhhp gphpT

510821/02/18 09 0.0703 #hpaghYt gphpT ,y. 245V> #hpaghYt njw;F

fk; 4254 02 0.0103 ,`y fuf`Kd gphpT ,y. 248gP> ,`y fuf`Kd fpof;F

510820/05/5 01 0.0011 #hpaghYt gphpT ,y. 245gP> #hpaghYt fpof;F

510820/04/3 02 0.0061 #hpaghYt gphpT ,y. 245gP> #hpaghYt fpof;F

510821/02/3 04 0.0671 #hpaghYt gphpT ,y. 245V> #hpaghYt njw;F

    [P.v];.I. tpkyNrd

    gpuNjr nrayhsH> 

    k`u. 

gpuNjr nrayhsH fhhpahyak;>

k`u.

2022.06.20

Vy tpw;gid mwptpj;jy;
,yq;if tq;fp

1968Mk; Mz;bd; 34Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;L 10Mk; ,yf;f 

mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lk; 22Mk; 

gpuptpd; (397Mk; mj;jpahak;) fPo; ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy;.

1.  fld; trjp njhlHG ,y. 81721543 kw;Wk; cj;juthjf; fbjk; ,y. 

L/C 11/2018

  ePHnfhOk;G gpl;bgd njw;F> ,y. 957/1 vd;Dk; Kfthpiar; NrHe;j 

jpU. rkpe;j gphpayhy; n`l;bMur;rp <Litj;j Mjdj;jpd; tpw;gid.

   ,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 19k; gphptpd; fPo; ,yq;if tq;fp 

gzpg;ghsHfs; rig vLj;j jPHkhdj;Jf;fika ,yq;if rdehaf Nrh\

yprf; Fbaurpd; 18.04.2019Mk; jpfjp 2120Mk; ,yf;f tHj;jkhdpapYk; 

08.04.2019Mk; jpfjp jpdkpd> nla;yp epa+]; kw;Wk; jpdfud; Mfpa 

gj;jphpiffspYk; ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;fSf;fika epYit KjiyAk; 

tpw;gidj; jpfjp tiu tUkjpahf cs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l 

fl;lisr; rl;lj;jpd; gphpT 26d; fPo; mwtpl Ntz;ba nryT kw;Wk; 

gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPo; ml;ltizapy; tpghpj;j 

nrhj;ijAk; epykidiaAk; ,y. 50/3> tp`hu khtj;ij> nfhyd;dht 

vd;Dk; Kfthpiar; NrHe;j T & H Vy epWtdj;jpd; VyjhuH jpU. vk;.vr;.B. 
fUzhuj;d mtHfs; 28.07.2022Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F mNj BOC 
itf;fhy; fpis tshfj;jpy; itj;J gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;thnud 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz 

Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lk; ePu;nfhOk;G khefu rig vy;iyfSs; 

ePu;nfhOk;G gpuNjr nrayfg;gpuptpy; Kd;df;fua tlf;F 156A ,yf;f fpuhk 
cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; (vdpDk; Njhg;Gt ,y. 65A vd gjpT nra;j) Nthu;l; 
,y. 2y; fhk;Gt fpuhkj;jpy; mike;j gpujhd tPjp> tupkjpg;G ,y. 20 kw;Wk; 

22If; nfhz;l 'fk;GNt tj;j" vd miof;Fk; fhzpapd; cj;juT ngw;w epy 

msitahsu; gP.B.vd;. gPup]; jahupj;j 15.08.2016y; Gwf;Fwpg;gpl;l 27.07.1991 

jpfjpapl;l tiuglk; ,y. 114y; tpgupj;j Jz;L 2 vd milahskpl;l gpupf;fg;gl;l 

Fwpj;j fhzj;Jz;L tlf;fpy; gpujhd tPjpAk;> fpof;fpy; tayw; gP uzrpq;`tpd; 

fhzpAk;> njw;fpy; cj;juT ngw;w epy msitahsu; gP.B.vd;. gPup]; jahupj;j 

tiuglk; ,y. 114y; Jz;L 3k;> Nkw;fpy; cj;juT ngw;w epy msitahsu; 

gP.B.vd;. gPup]; jahupj;j Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglk; ,y. 114y; Jz;L 1k; 

vy;iyfshff; nfhz;L MW jrk; ,uz;L G+r;rpak; Ngu;r;Rfs; (V0.W}0.Ng06.20) 

tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s kuq;fs;> gapu;fs; kw;Wk; rfyJk; 

MFk;. ,J ePu;nfhOk;G fhzpg;gjptfj;jpy; G155/38y; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ. 

,yq;if tq;fp gzpg;ghsu; rig fl;lisg;gb.

     jpUkjp. lg;spA.Nf.tP.vd;. ngHzhz;Nlh

     KfhikahsH

,yq;if tq;fp>

itf;fhy;

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

NfhUfpd;whh;.

 Nfs;tp ,yf;fk; Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif 

(&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; 

fl;lzk;

%Lk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

CES/FP/04/PT/6276(MP) 01 No. Spreader for IHI  
RMT Cranes

600>000.00 12>500.00 2022.07.21Mk; jpfjpd;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/02/PT/6310(EL) Power  Supply Modules for 
the  PLC  System of Transfer 
Cranes

50>000.00  1>000.00 2022.07.21Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/04/PT/6312(MAR) Spares for ABB  TPS 48E01 
Turbochargers of Wartsila 
4L20 Generator Engines of 
Dredger Hansakawa

15>000.00  1>000.00 2022.07.21Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/04/PT/6318(MP) Spares for  45T  Konecranes 
TFC45HC  Reach Stackers

95>000.00  1>000.00 2022.07.26Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/05/PT/6287(EL) Fan Coils for Chilled Water 
Air Conditioning System of 
Pilot Station

40>000.00  1>000.00 2022.07.26Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/02/PT/6299(EL) Limit Switches for Cranes  
at JCT

20>000.00 1>000.00 2022.07.26Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/03/PT/6323(MP) 02 Nos. Piston Pump 16>000.00  1>000.00 2022.07.26Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/05/PT/6297(HM) 300M off shore Oil Boom 200>000.00  3>500.00 2022.07.28Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/05/PT/6313(EL) Redundant (Point to Point) 
complete Wireless Link for 
SLPA Data Network

80>000.00  1>000.00 2022.07.28Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/07/PT/6315(EL) 05 Nos. of Reactors for the 
Control System of Transfer 
Cranes

 20>000.00  1>000.00 2022.07.28Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/16/012 29 Nos. Laptop Computers 87>000.00  1>000.0 2022.07.14Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/17/001 01 No. Led type Lantern for 
the Galle Light House

75>000.00  1>000.00 2022.07.14Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/16/014 Supply of PVC Conduits, 
Plastic Casings and 
Accessories for wiring work 
of the New Main Stores 
Complex

35>000.00  1>000.00 2022.07.14Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/04/012 Led Light Fittings 120>000.00  3>500.00 2022.07.14Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT//04/013 Exhaust Fans & Ceiling 
Fans

40>000.00  1>000.00 2022.07.15Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/01/020 Distribution Boards for new 
Main Stores complex

35>000.00  1>000.00 2022.07.15Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP//22/PT/17/051 10 Nos. MS Plates 2400 X 
1200 X 25MM

60>000.00  1>000.00 2022.07.15Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/PT/07/022 Scaffolding set (each set 
includes , Main Frames – 02 
Nos. Cross Bases – 02 set, 
Joint Pins – 04 Nos. Catwalk 
Panel – 01 No. Spring 
Retainers – 04 Nos.)

60>000.00  1>000.00 2022.07.18Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/10/053 100 Nos. of Motor Tyres 
1100X20 16 PLY

60>000.00  1>000.00 2022.07.18Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/17/052 04 Nos. Mobile Crane 
Tubeless  Tyres   1800X25 
32 PLY

30>000.00  1>000.00 2022.07.18Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/14/051 20 Nos. 1800X25 40PR TL 
Tyres for TOP Lift Trucks

90>000.00  1>000.00 2022.07.18Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/PT/14/060 05 Nos. Fuel  Actuators  for 
Cummins 855 Engines

16>000.00  1>000.00 2022.07.19Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS//LP/21/PT/16/057 Engine spares for Terberg 
Terminal Tractors

80>000.00  1>000.00 2022.07.19Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/03/053 70 Nos – G.I. Box Bars 
50MM X 25MM X 2 MM 
(5.5 MTR/Length) and 50 
Nos – AL Plain Sheets 2400 
X 1200 X 1.5MM

24>000.00  1>000.00 2022.07.19Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/04/054 Speaker Horns for the 
Cranes at JCT

20>000.00  1>000.00 2022.07.19Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/12/051 Spares for Unic URV 340 (3 
Ton) Boom Trucks – 03 Nos.

16>000.00  1>000.00 2022.07.20Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/PT/13/57 Marine quality Paint and 
Thinner for Tug Vijayabahu

50>000.00  1>000.00 2022.07.20Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/PT/07/054 Cummins NTA 855G4 
Engine

95>000.00  1>000.00 2022.07.20Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/01/052 Bearings for Sheaves 30>000.00  1>000.00 2022.07.20Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/08/052 2000 KGS. Ingots Zinc 38>000.00  1>000.00 2022.07.21Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/15/051 Rubber Fenders complete 
set – 01

18>250.00  1>000.00 2022.07.21Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 

Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLnkd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wdh;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J 

rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd 

Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfp;d;wdh;. NkYk;> ve;jnthU tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> 

gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Feuhf ngah; 

Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa 

Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022 [_d; 24 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk;> nrYj;jpa 

gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jp;w;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpap;y; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 

Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fk;: 2381652> 2470443
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njtpEtu gpuNjr rig
njtpEtu = tp\;D Njthyaj;jpd; vry cw;rtk;

tUlhe;j vry 'ry;gpy;" re;ij - 2022

njtpEtu  'ry;gpy;" re;ij tshfj;ij Fj;jiff;F 
tpLtjw;fhf Nfs;tp tpiykDf; Nfhuy;

njtpEtu = tp\;D Njthyaj;jpd; tUlhe;j vry cw;rtj;jpw;F  rkkhf gpuNjr 

rigapdhy; elj;jg;gLk; vry ry;gpy;" re;ij 2022 Xf];l; 12k; jpfjp Kjy; 2022 Xf];l; 

20Mk; jpfjp gp.g.1.00 tiu eilngWk;.

vry 'ry;gpy;" re;ijia elj;JtJ rhh;ghf  ry;gpy; re;ij tshfj;ij Fj;jiff;F 

tpLtjw;fhf jifikAs;s Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; 

2022.06.23Mk; jpfjp Kjy; 2022.07.06Mk; jpfjp K.g.10.00 tiu ,lk;ngWk; Nfs;tpfs; 

jpwj;jy; md;Nw K.g.10.30 ,w;F ,lk;ngWk; Nfs;tp tpz;zg;gpf;Fk; tpguq;fs; 

fPo;f;fhZkhW mikAk;.

tplak; njhif

ry;gpy; tshfj;ij Fj;jiff;F tpLk; 

Fiwe;jgl;r Nfs;tpj;njhif

&gh vl;L ,yl;rk; (&.8>000>000.00)

kPsspf;fg;gLk; itg;Gj;njhif &gh ehd;F ,yl;rk; (&.400>000.00)

kPsspf;fg;glhj itg;Gj;njhif &gh gj;jhapuk; (&.10>000.00)

tpz;zg;gg;gbtf; fl;lzk; &gh ,uz;lhapuj;J IE}W (&.2>500.00)

njtpEtu gpuNjr rigapdhy; toq;fg;gLk; tiuglq;fs; kw;Wk; khjphpfSf;F 

mikthf ry;gpy; re;ij tshfj;jpDs; jw;fhypf jfu nfhl;by;fs; eph;khzk;> th;j;jf 

$lq;fs; kw;Wk; ry;gpy; re;ij tshfj;jpw;F Njitahd kpd; xspia Nfs;tpjhuu; 

toq;Fjy; Ntz;Lk;.

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs;> Nfs;tp epge;jidfs; kw;Wk; ry;gpy; re;ij tshf tiuglj;ij 

thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.30 tiu mYtyfj;jpw;F tUif 

je;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 2022.07.05 Mk; jpfjp gp.g.2.30 ,d; gpd;dh; Nfs;tp 

tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpf;fg;gl khl;lhJ. Nkyjpf tpguq;fis fPo;f;fhZk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpYk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;

njtpEtu gpuNjr rig

njh.Ng.,y.041-2222571

2022.06.20

njtpEtu gpuNjr rig mYtyfj;jpy;

gq;Fjhuu;fSf;fhd Rw;wwpf;if
kjpg;gpw;Fhpa gq;Fjhuu;fNs>

COVID-19 njhw;WNeha; fhuzkhf ehl;bd; jw;Nghija epiyik kw;Wk; itu]; 

guTtjpy; ,Ue;J nghJkf;fspd; Rfhjhuj;ijg; ghJfhf;Fk; Nehf;fpy; mjpfhupfshy; 

ntspaplg;gl;l Rfhjhu kw;Wk; ghJfhg;G topfhl;Ljy;fisf; fUj;jpy; nfhz;L> 

gzpg;ghsh; rig 13tJ tUlhe;j nghJf;$l;lj;ij (AGM) 2022 [_d; 30Mk; jpfjpad;W 

nka;wpd; $l;lkhf ,yq;if> nfhOk;G-05> ,y. 07> n`tnyhf; tPjp> gPg;gps;]; ,d;R+ud;]; 

gpvy;rp gzpg;ghsh; rig miwapy; K.g. 10.00 kzpf;F elhj;j Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ.

midj;J gq;Fjhuu;fSk; nka;epfu; $l;lj;jpy; online %yk; gq;Nfw;f mDkjpf;fg;gLthu;fs;. 

nfhtpl; 19 itu]pd; gutYld; njhlu;Gila Mgj;Jf; fhuzpiaj; jzpf;f “r%f 

tpyfy;” Njitg;ghLfisg; guhkupf;f> ,af;Feu;fs; FO> epWtdr; nrayhsu;> Kf;fpa 

epu;thf mjpfhupfs;> fzf;fha;thsHfspd; gpujpepjpfs;> fzf;fha;thsh;fs; kw;Wk; 

rl;l MNyhrfu;fspd; gpujpepjpfs; (Njitg;gbd; xOq;fpizg;ghsHfs;) $l;lj;jpd; 

xOq;Ffis epu;tfpg;gjw;F ,d;wpaikahjtu;fs;> gPg;gps;]; ,d;R+ud;]; gpvy;rpapd; 

gzpg;ghsh; rig miwapy; NeubahfTk;;> online %yk; ,ize;J ,Ug;ghu;fs;.

online %ykhf gq;Nfw;Fk; gq;Fjhuu;fs; kw;Wk; gjpyhs; (Proxy) itj;jpUg;gtu;fs;> 

rk;ge;jg;gl;l $l;lj;jpw;fhd cs;EioT jfty;fis epWtdk; cq;fSld; gfpu;e;J 

nfhs;tjw;fhf tUlhe;j nghJf;$l;l jpfjpf;F ehw;gj;J vl;L (48) kzp Neuj;jpw;F 

Kd;djhf gjpT gbtj;ij mDg;g Ntz;Lk;. 

epWtdg; gq;Fjhuu;fspd; tp\aj;jpy; jdpg;gl;l gq;Fjhuu;fs;> gjpyhs; itj;jpUg;gtu;fs; 

kw;Wk; mq;fPfupf;fg;gl;l gpujpepjpfSf;F kl;LNk cs;EioTj; jfty; mq;fPfupf;fg;gLk; 

kw;Wk; jtwhfg; gad;gLj;Jtjw;F epWtdk; nghWg;ghfhJ my;yJ nghWg;Ngw;fhJ. 

gjpyhs; rk;ge;jg;gbd;> gbtk; gq;Fjhuuhy; rupahd gjpyhs; rku;g;gpf;fg;gl;ltu;fSld; 

kl;LNk cs;EioTj; jfty;fs; gfpug;gLk; vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

online %ykhf tUlhe;j nghJf;$l;lj;jpy; gq;Nfw;Fk; gq;Fjhuu;fs; kw;Wk; gjpyhs; 

itj;jpUg;gtu;fs; thf;fspf;Fk; Neuj;jpYk; jiytuhy; Nfs;tpfSf;F mDkjpf;fg;gLk; 

Neuj;jpYk; jq;fis milahsk; fhl;l Ntz;Lk;. mj;jifa milahs Nehf;fj;jpw;fhf> 

mtu;fs; ngau;> Kftup kw;Wk; Njrpa milahs ml;il my;yJ flTr;rPl;L ,yf;fq;fis 

toq;f Ntz;Lk;.

epfo;r;rp epuypd; tzpf cUg;gbfs; njhlu;ghd thf;fspg;G online %ykhf my;yJ 

epakpf;fg;gl;l Jiz online tpz;zg;gj;ijg; gad;gLj;jp gjpT nra;ag;gLk;. $l;lk; 

njhlq;Fk; Kd; gq;Fjhuu;fSf;F rk;ge;jg;gl;l eilKiw tpsf;fkspf;fg;gLk;.

gjptQ;ry; %yk; gq;Fjhuu;fSf;F gjpyhs; (Proxy) gbtk; fpilg;gjw;fhd topfs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. gjpyhs; gbtq;fis rku;g;gpf;f tpUk;GNthu;> mjpy; 

nfhLf;fg;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fspd;gb mtw;iw Kiwahfg; G+u;j;jp nra;J> $l;lk; 

eilngWtjw;Fs;s ehw;gj;njl;L (48) kzpj;jpahyj;jpw;F Kd; nfhOk;G-05> ,y. 

07> n`tnyhf; tPjp> gPg;gps;]; ,d;R+ud;]; gpvy;rp epWtdr; nrayhsUf;F fpilf;fr; 

nra;jy; Ntz;Lk;.  

$l;lk; njhlq;Ftjw;F Fiwe;jJ 15 epkplq;fSf;F Kd;djhf gq;Fjhuu;fs; $l;l 

kz;lgj;jpy; cs;EioAkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpwhu;fs;.

gq;Fjhuu;fs; jq;fspd; re;Njfq;fis  +94 11 2126126 (ePl;bg;G 3301) vDk; njhiyNgrp 

,yf;fj;jpy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 10.00 kzp Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiuapy; 

jpUkjp jD}[h ngh;dhz;Nlh mth;fisj; njhlh;G nfhz;L tprhhpf;fyhk; my;yJ 

thanujaf@plc.lk vd;w kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gyhk;.

2021 brk;gh; 31Mk; jpfjp Kbtile;j Mz;bw;fhd epWtdj;jpd; tUlhe;j mwpf;if 

kw;Wk; epjpepiy mwpf;iffs; gpd;tUk; jsq;fspy; fpilf;fj;jf;fjhfTs;sd.

(1)  epWtd ,izajsk; -  https://www.peoplesinsurance.lk/pdf/People-s-Insurance-PLC-
AR20XX.pdf 

(2) nfhOk;G gq;Fr; re;ij - https://www.cse.lk/home/company-info/PINS.N0000/ nancial

2022 Nk 27Mk; jpfjpa 04/2022Mk; ,yf;f Rw;wwpf;if %yk;> tUlhe;j mwpf;ifapd; 

mr;rplg;gl;l efiy toq;FtJ njhlu;ghd nfhOk;G gq;Fr; re;ijapd; gl;bay; 

tpjpfspd; tpjp 7.5 (b) (i),d; gad;ghL. gq;Fjhuu;fSf;F fbd efy;fis (hard copies) 
toq;FtJ njhlu;ghd nefpo;Tj;jd;ikia toq;f gy gl;bayplg;gl;l epWtdq;fs; 

nra;j Nfhupf;ifapd; tpisthf> 2021 brk;gu; 31  kw;Wk; 2022 khu;r; 31Mk; jpfjp 

Kbtile;j epjpahz;Lfs; njhlu;ghf gq;Fjhuh;fspd; vOj;JG+u;t Nfhupf;if js;Sgb 

nra;ag;gl;lJ. mjd;gb> gq;Fjhuupd; Nfhupf;ifapd; Ngupy;> 2021 brk;gu; 31Mk; jpfjp 

Kbtile;j epjpahz;bw;fhd tUlhe;j mwpf;ifapd; mr;rplg;gl;l efiy toq;Ftjw;F 

mjd; ,ayhikia gq;Fjhuu;fSf;F njuptpf;f epWtdk; tpUk;GfpwJ .

Nkw;$wpa ,izajsq;fs; kw;Wk; URL,y; cs;s tUlhe;j mwpf;ifiag; ghu;f;FkhW 

gq;Fjhuu;fs; Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpwhu;fs;.

gzpg;ghsh; rigapd; fl;lisapd; gpufhuk;>

xg;gk; -  rr;rpdp `{Yfy;y

epWtdj;jpd; nrayhsu;

,yq;if KjyPl;Lr; rig (BOI)
ngWif mwptpj;jy; - fhyj;ij ePbg;Gr; nra;jy;

Bids for supply, Installa  on and Maintenance of 28 Nos. of 80 
Column Dot. Matrix Printers to the Board of Investment of Sri Lanka.

(BOI/S&S/Q/44/2022)
,yq;if KjyPl;Lr; rigapdhy; Nkw;gb ngWiff;fhf 2022 

Vg;uy; 30Mk; jpfjp nlapypepa+]; gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l 

mwptpj;jypy;> tpiykDg;gbtq;fis toq;Fk; ,Wjpj;jpdk; kw;Wk; 

tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpdk; gpd;tUkhW jpUj;jp 

mikf;fg;gLfpd;wJ.

tpiykDg;gbtq;fis toq;Fk; ,Wjpj;jpdk;:  2022 [{iy 05> 15:00 

kzp tiu

tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;Sk; ,Wjpj; jpdk;:  2022 [{iy 06 14.00 

kzp

tpiykD mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Vida midj;J 

epge;jidfSk; khw;wkpd;wp mikAk;. 

Nkyjpf tpguq;fis> njh.Ng.,y. 0112543041/ 0741531432 %yk; 

rpNu\;l gpujpg; gzpg;ghsH (epUthfk;) ,lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH>

,yq;if KjyPl;Lr; rig.

1964 Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f fhzp vLj;jw; 

(jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp 

vLj;jw; rl;lk; (460Mk; mj;jpahak;)

7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; 4-3/10/2019-MV/463-A

vdJ Fwpg;G ,y. DIVH/LAND/LA/ACQUI/3-2/337

fhzp vLj;jy; rl;lj;jpd; fPo; muR vLj;Jf;nfhz;Ls;s fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

fhzpfspd; tpguq;fs; rk;ge;jkhf mr;rl;lj;jpd; 9Mk; gphptpd; fPo; chpik kw;Wk; 

e\;l<l;L ghPl;irfs; 2022.06.23Mk; jpfjp nghy;gpj;jpfk> gpuNjr rig mYtyfj;jpy; 

vd;dhy; eilngwTs;sJ vd;gij nghJ kf;fs; mwpe;J nfhs;tjw;F ,t;thW 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. ,f; fhzpfSf;fhd chpj;JilatHfs; rKfkspf;fTk; Nkyjpf 

tpguq;fSf;F 2022.02.02 kw;Wk; G2265/32 ,yf;f mjptpNrl tHj;jkhdpiag; 

ghHf;fTk;.

khtl;lk; FUehfy;

gpuNjr nrayhsH 

gphpT

nghy;gpj;jpfk

fpuhk NrtfH gphpT 337 nkhunfhs;sfk

Muk;g tiugl 

,y.

fpuhkj;jpd; 

ngaH
Jz;L ,y

KO 

fhzpapd; 

tp];jPuzk;

2991 ,y; 

gpw;NrHf;if ,y 5 

jhs; ,yf;fk; 3

rpak;gNyt 585, 586, 588, 589, 590, 592, 596, 
597, 598, 603, 604, 606, 609, 610, 
611, 615, 616, 617, 619, 620, 621, 
625, 629, 630, 633, 634, 635, 639, 
640, 642, 645, 646, 650-653, 655, 
656, 660-663, 665, 668, 669, 673, 
674, 675, 680, 681, 684, 685, 686, 
690, 691, 692, 694-698, 700-706, 
708-712 tiu

n`f;lahH 

4.1383

b.vk;.v];. j]ehaf;f

gpuNjr nrayhsH

nghy;gpj;jpfk

gpuNjr nrayhsH> fhhpahyak;> nghy;gpj;jpfk

jpfjp: 2022.06.21

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; ngUe;njUf;fs; 
mikr;R

Njrpa Nghf;Ftuj;J kUj;Jt epWtdk;

Njrpa Nghf;Ftuj;J kUj;Jt epWtdj;jpd; CopaH Fohkpw;F FLk;g kw;Wk; jdp 

eguhf rj;jpurpfpr;ir kw;Wk; Rfhjhu fhg;GWjpia ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf ,yq;if 

fhg;GWjp xOq;FgLj;jy; Mizf;FOtpd; gjpT nra;ag;gl;l fhg;GWjp Nrit 

Nkw;nfhs;gtHfsplkpUe;J kw;Wk;/ my;yJ mtHfsJ gpujpepjpfs;/ jufHfsplkpUe;J 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ENfnfhl jiyikafk; kw;Wk; ehl;by; 25 khtl;lq;fspYk; mike;js;s nghJ 

fpisfspy; Nritapy; <Lgl;Ls;s CopaH Fohkpw;F ,t; rj;jpurpfpir kw;Wk; Rfhjhu 

kUj;Jt fhg;GWjp fhg;gPl;il ngw;Wf;nfhs;tjw;F vjpHghHg;gJld; mjw;fhf Fwpj;j 

fhg;GWjp epWtdj;jpd; Nrit ehlshtpa uPjpapy; mj;jpahtrpakhFk;.

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; ,y. 170> i`nyty; tPjp> ENfnfhl vd;w Kfthpapy;> Njrpa 

Nghf;Ftuj;J epWtdj;jpd; fzf;Fg; gphptpy; fzf;fhshplk; 2022 [{d; 27 Kjy; thu 

ehl;fspy; K.g. 9.00 ,w;Fk; gp.g. 2.00 ,w;Fk; ,ilg;gl;l fhyj;jpw;Fs; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tpg; gj;jpuq;fis nfhs;tdT nra;Ak; NghJ kPsspf;fg;glhj &. 3000/- njhiff;F 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fis nfhs;tdT nra;a KbtJld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis rkHg;gpf;Fk; 

NghJ kPsspf;fg;glhj &. 100>000/- mq;fPfhpf;fg;gl;l epjp epWtdj;jpy; Nfs;tpg; 

gpiznahd;Wld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis rkHg;gpj;jy; fl;lhakhtJld; mt;thwy;yhj 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; gjpTj; jghypy; ~rj;jpu rpfpr;ir kw;Wk; Rfhjhu 

kUj;Jt fhg;GWjp fhg;gPL 2022/23| vd;W ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

Fwpg;gpl;L fPo;f;fhZk; Kfthpf;F mDg;gyhk;. ,y;iynadpy; ,y. 170> i`nyty; 

tPjp> ENfnfhl Njrpa Nghf;Ftuj;J kUj;Jt epWtdj;jpd; fzf;Fg; gphptpy; Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;splyhk;.

Nfs;tpg; gj;jpuq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022 [{iy 14 gp.g. 1.00 ,w;F KbtiltJld; 

cldbahf Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpg; gj;jpuq;fis rkHg;gpg;NghUf;F 

my;yJ mtHfsJ mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtUf;F ,t; Ntisapy; 

rKfkspf;fyhk;.

jiytH>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Njrpa Nghf;Ftuj;J kUj;Jt epWtdk;

170> i`nyty; tPjp> ENfnfhil.

njhiyNgrp: 0112814862/ 0112089232

rj;jpurpfpr;ir kw;Wk; Rfhjhu kUj;Jt 
fhg;GWjp fhg;gPL 2022/23
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Rs. 700/-

Rs. 600/-

Rs. 550/-

Rs. 250/-

Rs. 550/-

Rs. 250/-

Rs. 600/-

Please E-Mail your Classified 
Advertisement / Marriage 
Proposal to

Easiest way to pay your Advertisement payments

classified@lakehouse.lk

Call for more Information -

Ramani - 077 7 278 948
Piyumi - 011 2 429 383
Gayani  - 011 2 429 347
Lakmali - 011 2 429 342

- Cost of each additional word - Rs. 20/-

- Cost of each additional word - Rs. 20/-

- Cost of each additional word - Rs. 20/-

- Cost of each additional word - Rs. 20/-

- Cost of each additional word - Rs. 20/-

- Cost of each additional word - Rs. 10/-

- Cost of each additional word - Rs. 10/-

Chamara - 0777 270 067
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Rs. 800/- Rs. 600/-
- Cost of each additional word - Rs. 25/- - Cost of each additional word - Rs. 25/-

* For 15 Words * For 15 Words

Sunday Observer Marriage 
proposal can be Published in 
Silumina by paying
additional payment of Rs. 200/-

Silumina Marriage proposal can 
be Published in Tharunee by 
paying
additional payment of Rs. 300/-

in Several Newspapers at aff ordable Rate

Marriage proposal

Acc.No. 000000377
LAKE HOUSE BRANCH

Green light for
Online Transfer

Hand over your Classifi ed 
Advertisements to Our nearest 

Branch Offi  ce
Anuradhapura - TEL : 025 22 22 370 FAX : 025 22 35 411
Kandy - TEL : 081 22 34 200 FAX : 081 22 38 910
Kataragama - TEL : 047 22 35 291 FAX : 047 22 35 291
Maradana - TEL : 011 2 429 336 FAX : 011 2 429 335
Matara - TEL : 041 22 35 412 FAX : 041 22 29 728
Nugegoda - TEL : 011 2 828 114 FAX : 011 4 300 860
Ja� na - TEL : 021 22 25 361 FAX : 021 22 25 361

Classifi ed 
Advertisement
in Several Newspapers 
at
aff ordable Rate

* For 15 Words
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