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இந்திய எரிப�ொருள் அமைச்சருடன் மிலிந்த ம�ொரக�ொட பேச்சு;

இலங்கை ரூபாவில் பணம் செலுத்தி
இந்தியாவிலிருந்து எரிப�ொருள்
சிங்கப்பூரிலிருந்தும் எரிப�ொருளை
பெறுவதற்கான பேச்சுவார்த்தை வெற்றி
இலங்கைக்கு தேவையான
எரிப�ொருட்களை பெறுவது
த�ொடர்பில் இந்தியாவுடனும்
சிங்கப்பூருடனும் நடத்திய
பேச்சுவார்த்தைகள் வெற்றியளித்துள்ளதாக அரசாங்க தகவல்கள் தெரிவித்தன.
இதன் பிரகாரம் இந்தியாவில் இருந்து டீசல் அடங்கிய

24பக்கங்கள்
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IMF நிதியத்துடனான கலந்துரையாடல் வெற்றியளிக்க

அமெரிக்க ஒத்துழைப்பு

முழுமையாக கிடைக்கும்

பிரதமருடனான
சந்திப்பில் அமெரிக்க
இராஜதந்திரிகள் உறுதி

சர்வதேச நாணய நிதியத்துடனான கலந்துரையாடல்கள்
வெற்றியளிப்பதற்கு அமெரிக்காவின் ஒத்துழைப்புக்கள்
கிடைக்கப் பெறும் என உறுதியளித்துள்ள இலங்கைக்கு
விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள
அமெரிக்க இராஜதந்திரிகள்,
அரச நிதி முகாமைத்துவத்திற்கு தேவையான முழுமையான
ஒத்துழைப்பை
வழங்குவதாகவும் குறிப்பிட்-

கப்பல் ஒன்றும் சிங்கப்பூரில்
இருந்து பெற்றோல் கப்பல்
ஒன்றும் எதிர்வரும் நாட்களில் வந்தடைய உள்ளதாக
அறிய வருகிறது.
இலங்கை ரூபாவில் பணம்
செலுத்தி
இந்தியாவில்
இருந்து எரிப�ொருள்
06
பெறுவது

நெருக்கடியான காலத்தில் இணைந்து பணியாற்ற ஆர்வம்:

இலங்கையின் எதிர்காலத்தில்
ஜ�ோ பைடன் மிகுந்த அக்கறை

டுள்ளனர்.
அமெரிக்க திறைசேரியின்
ஆசியப்பிராந்தியத்துக்கான
பிரதி
உதவிச்செயலாளர்
ர�ொபேர்ட் கப்ரொத் மற்றும்
அமெரிக்க
இராஜாங்கத்திணைக்களத்தின்
தெற்கு
மற்றும் மத்திய ஆசியப்பிராந்தியத்துக்கான பிரதி உதவிச்செயலாளர் கெலி கெய்டெலிங் ஆகிய�ோரை
06
உள்ளடக்கிய

எரிப�ொருளுக்கு ‘ட�ோக்கன்’ வழங்கும்
நடவடிக்கை நேற்று ஆரம்பம்

அனைத்து மட்டங்களிலும் ஒத்துழைப்பு வழங்கவும் உறுதி
சர்வதேச நாணய நிதியத்துடனான
உறவை
அனைத்து
மட்டங்களிலும் வலுப்படுத்துவதற்கு
த�ொடர்ந்து ஆதரவளிப்பதாக இலங்கை வந்துள்ள
அமெரிக்க
உயர்மட்ட
தூதுக்குழுவினர் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவிடம்
தெரிவித்துள்ளனர்.
அமெரிக்க இராஜாங்க திணைக்களம் மற்றும் திறைசேரி பிரதிநிதிகளுக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் இடையிலான சந்திப்பொன்று நேற்று (27)

இலங்கை வந்துள்ள அமெரிக்க
இராஜதந்திரிகள் ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபயவிடம் நேற்று தெரிவிப்பு

எரிப�ொருளுக்காக ரஷ்யா
சென்றார் கல்வி அமைச்சர்

தமிழ்நாடு – காங்கேசன்துறை
கப்பல் சேவைக்கு அனுமதி
டக்ளஸின் க�ோரிக்கைக்கு
பாதுகாப்பு அமைச்சு வழங்கியது

இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மற்றும்
காங்கேசன்துறை
துறைமுகத்திற்கும் இடையிலான சரக்கு கப்பல்
சேவையை முன்னெடுப்பது த�ொடர்பான
அனுமதியை
பாதுகாப்பு
அமைச்சு வழங்கியுள்ளதாக, மீன்பிடித்துறை அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா
தெரிவித்துள்ளார்.

படகு மூலம் தனுஷ்கோடி
சென்ற வய�ோதிப தம்பதி

பஸ் கட்டண அதிகரிப்பு
இன்று இறுதி தீர்மானம்

மயங்கிய நிலையில் கடற்கரையில் மீட்பு!

ப�ோக்குவரத்து அமைச்சருடன் கலந்துரையாடல்

இலங்கையில்
இருந்து படகு மூலம்
தனுஷ்கோடி சென்ற
வயதான தம்பதியர் கடற்கரையில்
மயங்கிக் கிடந்ததால்
பரபரப்பு ஏற்06
பட்டது.

ஜூலை முதலாம் திகதி முதல்
அமுல்படுத்தப்படவுள்ள பஸ் கட்டணங்கள் த�ொடர்பில் இன்று (28)
இறுதித் தீர்மானம் எடுக்கப்படவுள்ளது.
எரிப�ொருள் விலை அதிகரிப்புடன் பஸ் கட்டணமும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டுமென பேருந்து
06
சங்கங்கள்

மருந்துகளை எங்கே எரிப�ொருள் நெருக்கடியால்
பெற்றுக்கொள்ளலாம் ரயில் சேவைக்கு பாதிப்பு
தகவல் வழங்கும் முறைமை அறிமுகம்

புகையிரத நிலைய அதிபர்கள் சங்கம்

மருந்து தட்டுப்பாட்டுக்கு
மத்தியில் பெற்றுக்கொள்ள
முடியாத ஒளடதங்கள் உள்ள
இடம் மற்றும் அவற்றை விநிய�ோகித்துக்க�ொள்ள கூடிய இடம்தொடர்பில் தகவல் வழங்கும் முறைமை ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
06
அகில இலங்கை மருந்தக

தற்போதைய
எரிப�ொருள்
நெருக்கடி த�ொடருமானால் புகையிரத சேவைகள்
பாதிக்கப்படும்
என புகையிரத நிலைய அதிபர்கள் சங்கம்
தெரிவித்துள்ளது.
நாட்டில் நிலவும் தற்போதைய
06
நெருக்கடி காரணமாக புகையிரத

அதற்கமைய, பாண்டிச்சேரி, காரை
க்கால் துறைமுகங்களிலிருந்து காங்கேசன்துறை துறைமுகத்திற்கு மிக
விரைவில் சரக்குகளை பரிமாறிக்
க�ொள்ள முடியுமென அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதன் சேவை மூலம் மக்க06
ளுக்கு அவசியமான

அவதானமாக இருக்க
Dr. சந்திம ஜீவந்தர க�ோரிக்கை
பல நாடுகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ள ஒமிக்ரோன் வகை BA.5
குறித்து இலங்கையர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ
ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின்
ந�ோயெதிர்ப்பு மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் துறையின் தலைவர் கலாநிதி
சந்திம ஜீவந்தர இந்த எச்சரிக்கை-

எரிப�ொருள் வரிசையில் நின்ற
மக்கள் மீது பஸ் ம�ோதி விபத்து
மட்டு. ஊறணியில் சம்பவம்; ஐவர் படுகாயம்

எரிப�ொருள் பெறுபவர்கள்
கடமைக்கு செல்ல வேண்டும்
வடக்கு ஆளுநர்
ஜீவன் கடும் உத்தரவு

மட்டக்களப்பு – க�ொழும்பு
வீதி ஊறணி பிரதேசத்தில்
எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையத்துக்கு முன்னால் எரிப�ொருளுக்காக வீதி ஓரத்06
தில் வரிசையில்

வடக்கில் தமது கடமைகள் நிமித்தம் எரிப�ொருளைப் பெற்ற அரச உத்திய�ோகத்தர்கள் தமது கடமைகளை உரிய
முறையில் நிறைவேற்ற செல்ல
06
வேண்டும் என வடமாகாண

மரக்கறி விநிய�ோகத்துக்கு அரசியல் ஸ்திரமற்ற நிலையில்
காத்திருக்கும் பேராபத்து த�ோட்ட காணி பகிர்வு
மரக்கறி உற்பத்திகளை சந்தைக்கு
க�ொண்டு செல்லுதல் மற்றும்
நாடு முழுவதும்
விநிய�ோகிப்பது
முற்றாக ஸ்தம்பிக்கும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக அகில
இலங்கை ப�ொருளாதார மத்திய நிலையங்கள் மற்றும் மெனிங் சந்தை வர்த்த06
கர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

யினை விடுத்துள்ளார்.
சமீபத்திய க�ொவிட்19 பரம்பரை
BA.5 மிகவும் வேகமாக பரவக்கூடியது என அவர் கூறினார்.
"நாங்கள் அனைவரும் திசைதிருப்பப்படுகிற�ோம், ஆனால் இன்னும்
த�ொற்றுந�ோய் பரவுகின்றது.
06
BA.5 என்பது

வடக்கில் கடமைகளின் நிமித்தமாக

மட்டக்களப்பு குறூப் நிருபர்

முற்றாக ஸ்தம்பிக்கும் என எச்சரிக்கை

‘ட�ோக்கன்’ வழங்கப்பட்டது. இதற்கு
மேலதிகமாக குறிப்பு புத்தகம�ொன்றும் வழங்கப்பட்டு அதில் பெயர்,
விலாசம், த�ொலைபேசி இலக்கம்
என்பன அதன்மூலம் சேகரிக்கப்படுகின்றன.
ஒரு வாகனம் ஒரே நாளில் பல தடவைகள் எரிப�ொருளை பெறுவதை
தடுத்தல், வரிசைகளை குறைத்தல் உள்ளிட்டவையே இந்த நடவடிக்கையின்
பிரதான ந�ோக்கமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வடக்கு கிழக்கி06
லும் ட�ோக்கன்

ஒமிக்ரோன் BA.5 திரிபு
குறித்து மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

பாண்டிச்சேரி, காரைக்கால் துறைமுகங்களிலிருந்து

Dr.சமன் வீரசிங்கவும் உடன் செல்கிறார்
ரஷ்யாவிடம் இருந்து எரிப�ொருளை
பெற்றுக்கொள்வதற்கான
பேச்சுவார்த்தையில் கலாநிதி சமன் வீரசிங்க
மற்றும் கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த ஆகிய�ோர் இலங்கை சார்பில்
கலந்துக�ொள்ளவுள்ளதாக தகவல்கள்
தெரிவிக்கின்றன.
எரிசக்தி அமைச்சில் இடம்பெற்ற
விசேட ஊடகவியலாளர் சந்06
திப்பில் கலந்துக�ொண்டு

காலை க�ோட்டையிலுள்ள ஜனாதிபதி மாளிகையில் இடம்பெற்றது.
இலங்கைக்கு விஜயம் செய்துள்ள
தூதுக்குழுவினரை ஜனாதிபதி ராஜபக்ஷ பாராட்டியதுடன்,
06
நாட்டின் தற்போதைய

எரிப�ொருள் நெருக்கடி அதிகரித்ததையடுத்து, நிலைமையை கட்டுப்படுத்த நேற்று (27) முதல் ‘ட�ோக்கன்’
முறையின் கீழ் எரிப�ொருள் விநிய�ோகிக்கும் நடவடிக்கை ஆரம்பமாகியுள்ளது.
படையினர் மற்றும் ப�ொலிஸாரின்
பங்களிப்புடன் நாடு தழுவிய நேற்று
(27) காலை முதல் இதற்கான நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றன.
இதன்படி பல எரிப�ொருள் நிரப்பு
நிலையங்களிலும்,
எரிப�ொருள்
பெறுவதற்காக வந்திருந்தவர்களுக்கு

எரிப�ொருள் நெருக்கடி
உச்ச நிலையில்

ஆபத்தாக முடியும் கர்ப்பிணித் தாய்மாருக்கு
பேசும் நேரம் இதுவல்ல என்கிறார் வேலுகுமார்
நாட்டில் அரசியல் ஸ்திர
மற்ற நிலை காணப்படும்ப�ோது த�ோட்ட காணிகளின் பகிர்வு த�ொடர்பாக
பேசுவது ஆபத்தானது என
தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் கண்டி மாவட்ட
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
வேலு குமார் தெரிவித்தார்.
கண்டியில் இடம்பெற்ற ஊடக

VOG மார் ஆல�ோசனை
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90 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்

நாட்டில்
கர்ப்பிணித்
தாய்மார்களுக்கு விசேட
அறிவுறுத்தல் ஒன்று விடுக்கப்பட்டுள்ளது.நாட்டில்
நிலவி வரும் எரிப�ொருள்
தட்டுப்பாட்டு பிரச்சினை
காரணமாக, பிரசவவலி
உ ச்ச ம டை யு ம்
06
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உள்நாட்டில் எரிவாயு, மசகு எண்ணெய்
பெற விரிவான வழிகாட்டல் தேவை

சட்டவிர�ோதமாக அவுஸ்திரேலியா
செல்ல முயன்ற 54 பேர் கைது
மட்டு. பாலமீன்மடு கடற்பகுதியில் கடற்படை அதிரடி
சட்டவிர�ோதமாக 54 பேரை
அவுஸ்திரேலியாவுக்கு ஏற்றிச்சென்ற
படக�ொன்றை இலங்கை கடற்படையினர் கிழக்கு கடற்பரப்பில் வைத்து
கைப்பற்றியுள்ளனர்.
அவுஸ்திரேலியாவுக்கு
சட்டவிர�ோதமாக செல்ல முற்பட்ட 54
பேரும் மட்டக்களப்பு - பாலமீன்மடு
கடற்பரப்பில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கடற்படையினர்
முன்னெடுத்த
சுற்றிவளைப்பின்போதே
குறித்த
54 பேரும் நேற்று அதிகாலை கைது
செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இவ்வாறு
கைதுசெய்யப்பட்ட-

மின்சக்தி, வலுசக்தி அமைச்சிற்கு க�ோபா குழு பரிந்துரை
நாட்டின் நிலப்பகுதிக்குள் அகழ்வுகளை மேற்கொண்டு எரிவாயு
மற்றும் மசகு எண்ணெய்யைப்
பெற்றுக் க�ொள்வதற்காக விரிவான
தகவல்கள் அடங்கிய வழிகாட்டல்களைத் தயாரிக்குமாறு மின்சக்தி
மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சின் அதிகாரிகளுக்கு அரசாங்கக் கணக்குகள்
பற்றிய குழு (COPA குழு) பரிந்துரைத்துள்ளது.
அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய
குழு அதன் தலைவர் பேராசிரியர்
திஸ்ஸ விதாரண தலைமையில்
அண்மையில் கூடியப�ோதே மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சின்
அதிகாரிகளுக்கு இவ்வாறு பணிப்புரை வழங்கப்பட்டது.இலங்கையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள இயற்கைத் திரவ எரிவாயுத் திட்டங்கள்
(LNG) மற்றும் அவற்றின் தற்போதைய நிலைமைகள் குறித்து விளக்கமளித்த அமைச்சின் அதிகாரிகள்,
இந்த
அகழ்வாராய்ச்சிகளுக்குப்

பல்வேறு தடைகள் இருப்பதாகவும்
சுட்டிக்காட்டினர்.
இவற்றுடன்
த�ொடர்புபட்ட
தரப்பினர் குறித்து இக்கூட்டத்தில்
கலந்துக�ொண்டிருந்த பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அத்துடன், இந்த அகழ்வுக-

ளுக்கு வெளிநாடுகளின் ஆல�ோசனைகள்
தேவையா
என்றும்
அவர்கள் வினவியிருந்தனர். வேறு
நாடுகளின் ஆல�ோசனைகள் தேவையில்லையென்றும் இங்கு வந்திருந்த
அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இதற்கமைய இந்த அகழ்வுகள்

விரைவில்
மேற்கொள்ளப்பட
வேண்டும் என்றும், நாட்டின்
தேவைக்குப் பயன்படுத்தக் கூடிய
வகையில் இந்த அகழ்வுகளை
மேற்கொள்வதற்கான
வழிகாட்டல்கள் விரைவில் தயாரிக்கப்பட
வேண்டும் என்றும் க�ோபா குழு
ஆல�ோசனை வழங்கியது.
இக்கூட்டத்தில்
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களான திஸ்ஸ அத்தநாயக்க, லசந்த அழகியவன்ன,
தயாசிறி ஜயசேகர, (வைத்திய
கலாநிதி) சுதர்ஷனி பெர்னாந்துபுள்ளே,
உதய
கம்மன்பில,
ஹேஷா விதானகே, (பேராசிரியர்) ரஞ்சித் பண்டார, நிர�ோஷன்
பெரேரா, துமிந்த திஸாநாயக,
வீரசுமண வீரசிங்ஹ, (வைத்தியகலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி, சிவஞானம் ஸ்ரீதரன், பீ.வை.ஜீ ரத்னசேகர,
அச�ோக் அபேசிங்க மற்றும் பிரசன்ன ரணவீர ஆகிய�ோரும் கலந்துக�ொண்டனர்.

வர்களை திருக�ோணமலை - துறைமுகத்திற்கு
அழைத்துவருவதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டதாக
கடற்படையினர் தெரிவித்தனர்.
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக
அண்மைக்காலமாக
06

சமைப்பதற்கு எரிவாயு இல்லை

ஆற்றுப் பகுதியில் விறகு வெட்டிய
இளைஞர் ப�ொறிவெடியில் சிக்கி பலி
ஹம்பாந்தோட்டை,
சமரக�ோன்வெவ பிரதேசத்தில், தனது
குடும்பத்துடன் விறகு வெட்டிக்
க�ொண்டிருந்தப�ோது,
மிருகங்களுக்கு வைக்கப்படும் ப�ொறிவெடி

வெடித்ததில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
உயிரிழந்த
நபரின்
வீட்டில் சமையல் எரிவாயு 06

IMFயிடமிருந்து நிச்சயமாக
சாதகமான பதில் கிடைக்கும்
பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க நம்பிக்கை தெரிவிப்பு
அ த் தி ய ாவ சி ய ப்
ப�ொருட்களை
வாங்குவதற்காக 6 பில்லியன்
அமெரிக்க ட�ொலர்களை
சர்வதேச நாணய நிதியத்திடமிருந்து பிரதமர் ரணில்
விக்ரமசிங்க
க�ோரியுள்ளார்.
மேலும்
ரூபாயை
நிலைப்படுத்த
மேலும்
ஒரு பில்லியன் ட�ொலரையும் அவர்
க�ோரியுள்ள நிலையில் இதற்கு சாத-

கமான பதில் கிடைக்க
வாய்ப்புள்ளதாக ஐக்கிய
தேசியக் கட்சியின் தவிசாளர் வஜிர அபேவர்தன தெரிவித்தார்.
தற்போதைய
நெருக்கடிக்கு மத்தியில் நாட்டை
முன்னோக்கி
க�ொண்டு
செல்ல வேண்டும் என
விரும்புவ�ோர் பிரதமருக்கு
ஆதரவாக இருந்தால், சாதகமான
முடிவு கிடைக்கும் என்றும் அவர்

குறிப்பிட்டார். சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் உதவி மற்றும் அனைத்து தரப்பினராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட
கடன் மறுசீரமைப்பு வேலைத்திட்டம் த�ொடர்பான ஒருமித்த கருத்தே
அதற்கான ஒரே வழி என்றும் வஜிர
அபேவர்தன தெரிவித்தார்.
இதேவேளை மாற்று வேலைத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க
சந்தர்ப்பத்தை வழங்குவார் என்றும்
வஜிர அபேவர்தன குறிப்பிட்டார்.

எரிப�ொருள் நிலையங்களை வேறு
நிறுவனங்களுக்கு வழங்க அரசு கவனம்
அமைச்சரவை பத்திரம் சமர்ப்பிக்கவும் தீர்மானம்
இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு ச�ொந்தமான எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்களை
வேறு நிறுவனங்களுக்கு வழங்க
அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தியுள்ளது.
இது த�ொடர்பான அமைச்சரவைப் பத்திரம் இன்று (27) அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதாக எரிசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன
விஜேசேகர தெரிவித்தார்.

நேற்று
இடம்பெற்ற
ஊடக சந்திப்பில் இது
த�ொடர்பில்
தெரிவித்த
அவர், 1,690 நிரப்பு நிலையங்கள்
கூட்டுத்தாபனத்திடம் உள்ளது. அவற்றை
வேறு
நிறுவனங்களுக்கு
மாற்ற முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. அத்தோடு அவ்வாறு எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்களை
பெற்றுக்கொள்பவர்களுக்கு நிபந்-

tpiykD mwptpj;jy;
Nky; khfhz Rfhjhuj; jpizf;fsk;
mtprhtis khtl;l nghJ itj;jparhiy
cs;sf kpd;rhu guhkhpg;Gr; Nritfis
toq;fy; 2022/2023
2022/2023 tUlq;fspy; vkJ itj;jparhiyapd; cs;sf kpd;rhuj;
njhFjpiag; guhkhpg;gjw;fhf> mj;Jiwapy; jifikAs;s
xg;ge;jf;fhuh;fis Njh;e;njLg;gjw;fhf vd;dhy; tpiykDf;
Nfhug;gLfpd;wJ.
02. ICTAD gjpthdJ
Ntz;Lk;.

Fiwe;jgl;rk;

M8

juj;jpy;

,Uj;jy;

03. mur itj;jparhiynahd;wpd; rpj;jpfukhd kpd;rhu guhkhpg;G
eltbf;if Nkw;nfhs;sy; njhlh;ghf ,uz;L tUlq;fspw;Ff;
Fiwahj mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
04. kPsspf;fg;glhj &gh 2000.00 ,w;fhd njhifia> mtprhtis
khtl;lg; nghJ itj;jparhiyapd; kUj;Jt mj;jpal;rfhplk;
nrYj;jp> 2022.06.28 Kjy; 2022.07.15 tiu thu Ntiy
ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.30 tiu tpiykDg;
gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.
05. tpiykDf;fSld; &gh 40000.00 ngWkhdKs;s kPsspf;fg;gLk;
itg;Gj;njhifnahd;W tpiykDg;gpizakhf 'kUj;Jt
mj;jpal;rfh;> khtl;l nghJ itj;jparhiy> mtprhtis"
vd;w ngahpy; kUj;Jt mj;jpal;rfhpd; fzf;fpy; itg;G
nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; Nk.kh 1 gw;Wr;rPl;Lld; Kj;jpiu
aplg;gl;l tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshf 2022.07.18 md;W
K.g.
10.00
,w; F
Kd; d h;
,t; t Ytyfj; j pw; F f;
fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ
,t;tYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy;
Neubahfr; Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;syhk;.
06. tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky;
%iyapy;> 'kpd;rhug; guhkhpg;Gr; Nritfis toq;fy;
2022/2023" vdf;Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 2022.07.18 md;W
K.g.10.00 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy;
tpiykDjhuu; my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;Ws;s
gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.
07. ,t;tpiykD njhlh;ghf> mtprhtis khtl;l nghJ
itj; j parhiyapd;
ngWiff; F Otpd;
jP h ; k hdk;
,Wjpj;jPh;khdkhf mikAk;.
jiyth;
gpuhe;jpag; ngWiff;FO khtl;l nghJ itj;jparhiy.
mtprhtis.
njhiyNgrp : 036-2222278/036-2222261

தனைகள்
முன்வைக்கப்படும் என தெரிவித்தார்.
கடன் திட்டத்தின் கீழ் இந்த
நிறுவனங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடம்
அல்லது ஆறு மாதங்களுக்கு தங்கள் நிறுவனங்களிலிருந்து எரிப�ொருளை
இறக்குமதி செய்ய அனுமதி வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

கட்டுநாயக்கவில்

ஒருவர் குத்திக் க�ொலை
கத்தியுடன் இருவர் கைது
கட்டுநாயக்க, ம�ொலபாறை பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் கத்தியால் குத்தி
க�ொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
உயிரிழந்தவர் கஹவத்தை யாயின்ன
பகுதியைச் சேர்ந்த 41 வயதுடையவர் என
அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.
க�ொலைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கத்தியுடன் க�ொலையுடன் த�ொடர்புடைய
சந்தேக நபர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த ப�ொலிஸார், தனிப்பட்ட தகராறு காரணமாக இந்த க�ொலை
இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
கட்டுநாயக்க ப�ொலிஸார் மேலதிக
விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

யூரியா உர இறக்குமதி;
இரு நாட்கள் தாமதம்
இலங்கைக்கான
யூரியா
இறக்குமதி
மேலும் தாமதமாகும் என க�ொழும்பு
க�ொமர்ஷல் பேர்டிலைஸர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
ஜூலை 6 ஆம் திகதி இந்தியாவிலிருந்து
ஏற்றுமதியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் உரத்துடன் கூடிய மற்றும�ொரு
கப்பல் விரைவில் இலங்கையை வந்தடையும் எனவும் அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இலங்கைக்கு அனுப்பப்படும் உரத்தில்
40,000 மெட்ரிக் த�ொன் யூரியா உள்ளது.
இந்த உரம் இந்திய கடன் திட்டத்தின்
ஊடாக இறக்குமதி செய்யப்படுவதாகவும்,
இது மூன்று தனித்தனி தரப்பினரால் ச�ோதிக்கப்படும் எனவும் அந்நிறுவனம் மேலும்
தெரிவித்துள்ளது.
இலங்கை தரநிலை நிறுவனம் மற்றும் பல
நிறுவனங்கள் மாதிரிகளை பரிச�ோதித்து ஒரு
வாரத்திற்குள் நாடு முழுவதும் அவற்றை
விநிய�ோகிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
என தேசிய உர செயலகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

2022 ஜூன் 28 செவ்வாய்க்கிழமை

28–06–2022
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279
பெக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

சுபகிருது வருடம் -சித்திரை மாதம் 5ஆம் நாள் திங்கட்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1442 ஷவ்வால் பிறை 22

குறள் தரும் சிந்தனை
ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினை

பெற்ற தாயின் பசியைக் கண்டு வருந்த நேர்ந்தாலும், சான்றோர் பழிப்பதற்குக் காரணமான
இழிவுற்ற செயல்களைச் செய்யக் கூடாது.

எரிப�ொருள் நெருக்கடியை
தீர்ப்பதில் தீவிரமான கரிசனை

நா

ட்டில்
எரிப�ொருள்
பற்றாக்குறை
நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்ற
சூழலில், எரிப�ொருளைப் பெற்றுக்
க�ொள்வதற்காக காத்திருப்போரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்த வண்ணமுள்ளது. அத்தோடு எரிப�ொருளுக்காக காத்திருப்போரின் வரிசையும் நீண்டு
சென்று க�ொண்டிருக்கின்றது.
அதேநேரம் எரிப�ொருளைப் பெற்றுக் க�ொள்வதற்காக அதன் பாவனையாளர்கள் அனுபவிக்கும்
அச�ௌகரியங்கள் க�ொஞ்ச நஞ்சமல்ல. அப்படியிருந்தும் ப�ொறுமை காத்தவர்களாக நாட்கணக்கில்
எரிப�ொருள் நிரப்பும் நிலையங்களில் காத்திருந்து
அதனைப் பெற்றுக் க�ொள்கின்றனர். எரிப�ொருளை
அடிப்படையாகக் க�ொண்ட எல்லா த�ொழிற்றுறைகளும் நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டுள்ளன.
தற்போது நாட்டில் நிலவும் எரிப�ொருளுக்கான
நெருக்கடி நிலையை ந�ோக்கும் ப�ோது இந்நாட்டு
மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளில் ஒன்றாக எரிப�ொருள் விளங்குவதாகத் தெரிகிறது. இதனையே
நாட்டில் நிலவிக் க�ொண்டிருக்கும் எரிப�ொருளைப்
பெற்றுக் க�ொள்வதற்கான முயற்சிகள் வெளிப்படுத்திக் க�ொண்டிருக்கின்றன.
இருந்த ப�ோதிலும் ப�ொருளாதார நெருக்கடி
த�ோற்றம் பெற்றது முதல் அதன் தாக்கமும் அழுத்தங்களும் மக்களுக்கு சுமையாகவும் பாதிப்பாகவும்
அமைவதைத் தவிர்ப்பதில் அரசாங்கம் விஷேட
கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து
வருகின்றது.
இந்த நிலையில் ப�ொருளாதார நெருக்கடி
த�ோற்றம் பெற்றது த�ொடக்கம் இந்தியா இலங்கைக்கு பல்வேறு உதவி ஒத்துழைப்புக்களை நல்கி
வருகின்றது. அவற்றில் எரிப�ொருள் குறிப்பிடத்தக்க
உதவியாகும். என்றாலும் இந்தியாவின் கடன் திட்டத்தின் கீழ் இலங்கைக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த எரிப�ொருள் முடிவுற்றுள்ளது. இதன் விளைவாக நாட்டில்
எரிப�ொருளுக்கான நெருக்கடி அதிகரித்து இருக்கின்றது.
இருந்த ப�ோதிலும் இலங்கைக்கு த�ொடர்ந்தும்
உதவி, ஒத்துழைப்புக்களை நல்குவது த�ொடர்பில்
ஆராய்வதற்காக இந்திய உயர்மட்டக் குழுவ�ொன்று
அந்நாட்டு வெளிவிவகார அமைச்சின் செயலாளர் வினய் க�ோத்ரா தலைமையில் கடந்த வாரம்
க�ொழும்புக்கு வருகை தந்திருந்தது. ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவை சந்தித்த இக்குழுவினர்,
'தற்போதைய நெருக்கடியில் இருந்து மீளுவதற்காக
இந்திய அரசாங்கம் இலங்கைக்கு உச்சளவு ஒத்துழைப்பை நல்கும்' என்று குறிப்பிட்டனர்.
அதேநேரம்
இக்குழுவினருடனான
சந்திப்பு
குறித்து குறிப்பிட்டுள்ள பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க, 'இந்தியத் தூதுக்குழுவினருடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை பயனுள்ளதாக அமைந்திருந்தது' என்றுள்ளார்.
இவ்வாறான சூழலில் இந்திய பெற்றோலியத்
துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங்க்பூரியை இந்தியாவுக்காக இலங்கைத் தூதுவர் மிலிந்த ம�ொரக�ொட
நேற்று சந்தித்து எரிப�ொருள் த�ொடர்பான இந்தியாவின் ஒத்துழைப்பைக் க�ோரியுள்ளார்.
இதேவேளை நாட்டில் நிலவும் எரிப�ொருள் பற்றாக்குறைப் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் வகையில்
ரஷ்யாவிடமிருந்து குறைந்த விலையில் எரிப�ொருளைப் பெற்றுக் க�ொள்வது த�ொடர்பிலும் கவனம்
செலுத்தப்பட்டு உள்ளது. இது த�ொடர்பிலான பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொள்வதற்காக இரண்டு
அமைச்சர்களை ம�ொஸ்கோவுக்கு அனுப்பி வைக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனை எரிசக்தி மின்சக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜேசேகர நேற்றுமுன்தினம் உறுதிப்படுத்தி இருந்தார்.
இவை இவ்வாறிருக்க, தற்போதைய எரிப�ொருள் பற்றாக்குறை பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண
எரிப�ொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் மத்திய கிழக்கு
நாடுகளது உதவி, ஒத்துழைப்புக்களை பெற்றுக்
க�ொள்வதிலும் கவனம் செலுத்தப்பட்டு இருக்கின்றது. இந்த அடிப்படையில் எரிசக்தி மற்றும் மின்சக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜேசேகரவும் சுற்றாடல்
அமைச்சர் ஹாபிஸ் நஸீரும் முதற்கட்டமாக கட்டாருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள்
கட்டாரில் அரச உயர் மட்ட பிரதிநிதிகளை சந்தித்து
பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளனர். இவர்களது கட்டாருக்கான விஜயம் நிறைவடைந்ததும் ஏனைய அரபு
நாடுகளுக்கும் விஜயம் செய்து எரிப�ொருளைப்
பெற்றுக் க�ொள்வது த�ொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னெடுக்கவிருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இவ்வாறு நாடு முகம் க�ொடுத்துள்ள எரிப�ொருள்
நெருக்கடிக்குத் தீர்வு காண்பதற்காக விரிவான
அடிப்படையில் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு
வருகின்றன. ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு மத்தியில்
நாட்டினதும் மக்களினதும் நலன்களை முன்னிலைப்படுத்தி இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.
ஆகவே தற்போதைய நெருக்கடி நிலையில்
இருந்து மீட்சி பெறுவதற்காக முன்னெடுக்கப்படும் வேலைத்திட்டங்களுக்கு கட்சி நலன்களுக்கு
அப்பால் ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் நல்கப்பட
வேண்டும். அதுவே இன்றைய தேவையாகும்.
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஜூன் 28 செவ்வாய்க்கிழமை

அரிசி மாபியாக்கள் மீது
டட்லி ஆத்திரமுற்றது ஏன்?
கேள்வி: ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டை கூறு-

மக்களின் தங்களுக்குரிய முக்கிய உணவான ச�ோறு
பெற்றுக் க�ொள்ள வேண்டுமென்பதற்காக விவசாயிகள்
த�ொடக்கம் சில்லறைக் கடை உரிமையாளர் வரை பெரும்
சேவைகளை ஆற்றுகிறார்கள். ஆனால் இடைத்தரகர்களால் தற்போது மக்கள் ச�ோறுக்குப் பதிலாக வெறும்
பானையையே பார்க்க வேண்டியுள்ளது. 150 ரூபாவாக
இருந்த ஒரு கில�ோ அரிசியின் விலை ஒரு மாதத்துக்குள்
260 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. தற்போது அரசினால் அரிசிக்கு கட்டுப்பாட்டு விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நாட்டில் அரிசி ஏகப�ோகம் பாரிய அளவில் அரிசியை உற்பத்தி
செய்யும் ஆலை உரிமையாளர்களிடமே உள்ளது என்று
மக்களும் விமர்சகர்களும் தெரிவிக்கின்றார்கள். அதிலும்
அரலிய அரிசி உற்பத்தி ஆலை உரிமையாளர் டட்லி சிறிசேனவின் பெயர் முதலிடத்தில் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் தற்போதைய அரசியல் பிரச்சினைக்கு
மத்தியில் நிலவுகின்ற அரிசி மாபியா த�ொடர்பாக அவர்
எமக்கு தனது கருத்துகளைத் தெரிவித்தார்.

பவர்கள் உங்களுக்கு எதிராக பேசிக்கொண்டு

நீங்கள் மாபியாவில் ஈடுபடுகிறீர்கள் என கூறுவது
அரிசி உற்பத்தியாளர்களின் சங்கத்தின் தலைவர்
அல்லவா?

பதில்: இந்த கதையை கூறுபவர் மூதித்த
பெரேரா. அவர் எந்த அடிப்படையும் இல்லாத
கள்ள வியாபாரி. எனக்கு காட்டுங்கள் கடந்த
பத்து வருடங்களில் அவர் அரிசியை விநிய�ோகித்த கடை எங்கே இருக்கிறது என்று. அதேப�ோன்று யாருக்காவது அடிப்படை இல்லாமல்
நான் கள்வன் என்று கூறினால் அது க�ௌரவமான விடயமல்ல. அவரது சூழ்ச்சி பற்றி அறிந்து
க�ொள்ள டி எஃப் சி சி வங்கியின் இணையதளத்திற்கு சென்று MUDITH PERERA VS DFCC
BANK என்ன அடித்துப் பாருங்கள். அனைத்து
ஊழல் வழக்குகள் விபரங்களைப் பற்றி அறிந்து
க�ொள்ள முடியும்.

கேள்வி: அரிசிக்காக கட்டுப்பாட்டு விலையை அரசாங்-

கேள்வி: உங்களைப் ப�ோன்றவர்கள் விவசாயி-

கம் வர்த்தமானி மூலம் அறிவித்துள்ளது. ஏன் அரிசியின்

களுக்கு உரம் மற்றும் கடன் வழங்கி இறுதியில்

விலை அதிகளவில்அதிகரிக்கப்படுகின்றது?

க�ொள்ளை இலாபத்திற்கு நெல்லைப் பெறுவதாக

பதில்:

ப�ொதுமக்கள் வழமையை விட அதிகமாக
அரிசியை விலைக்கு வாங்குகிறார்கள். 10 கில�ோ
அரிசியை வாங்கியவர்கள் தற்போது 50 கில�ோ வாங்குகிறார்கள். இவ்வாறு அதிக கேள்வி ஏற்படும் ப�ோது
விநிய�ோகம் குறைந்து விலை அதிகரிக்கக் கூடும்.

குற்றச்சாட்டு உள்ளது அல்லவா?

களால் கேள்விக்கு ஏற்றவாறு அரிசியை விநிய�ோகிக்க

வழங்கி இருந்தால், ஏன் அவர்கள் நஞ்சு அருந்தி-

பதில்: நாம் ஒருப�ோதும் விவசாயிகளுடன்
அவ்வாறான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது
இல்லை. நாம் அவர்களிடம் இருந்து நெல்லை
மாத்திரமே க�ொள்வனவு செய்கின்றோம்.

கேள்வி: அதாவது பாரிய நெல் ஆலை உரிமையாளர்-

கேள்வி: நீங்கள் விவசாயிகளுக்கு உதவிகளை

முடியாது உள்ளதா?
பதில்:

தேவையானதை விட அதிகமாக விநிய�ோகிக்கப்படுகிறது. ஆனால் மக்கள் பெருமளவு வாங்கி
சேமிப்பதால் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. எங்களது இயந்திரங்களின் வாயை பெரிதாக்கி அதிகளவு
அரிசியை ப�ோட முடியாதல்லவா?
கேள்வி: அரசாங்கம் நியமித்துள்ள விலைக்கு அரிசியை

வழங்குகிறீர்களா?
பதில்:

நிச்சயமாக தற்போது பெற்றுக் க�ொடுக்கிற�ோம்.

கேள்வி: அரிசி உற்பத்தியாளர்கள் அனைவரும் அதற்கு

ஆதரவு வழங்குகின்றார்களா?

னார்கள் தங்களுடைய அறுவடைக்கு தீ மூட்டினார்கள்?

'விவசாயிக்கு அடுத்ததாக கிராமத்தில் நெல் முதலாளி இருக்கின்றார், தரகர்
இருக்கின்றார், ஆலை இல்லாமல் நெல்லை வாங்குபவர்கள் இருக்கின்றார்கள், சிறிய நெல் ஆலை உரிமையாளர்கள் இருக்கின்றார்கள், ம�ொத்த அரிசி
விற்பனை வர்த்தகர்கள் இருக்கின்றார்கள். இறுதியாகத்தான் சில்லறை வர்த்தகர்களிடம் செல்கின்றது. அதாவது 7 பேர்களைக் கடந்து செல்கிறது'

பதில்: மக்களுக்காக ஆஜராகி இருப்பவர்கள், மக்களைப் பற்றி சிந்திப்பவர்கள், சுயநலம் அற்றவர்கள்
அனைவரும் இதற்கு ஆதரவு வழங்குகின்றார்கள். அதற்காக சிறிய ஆலை உரிமையாளர்கள் த�ொடக்கம் பெரிய
ஆலை உரிமையாளர்கள் வரை இணக்கம் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

ப�ொருட்களின் விலையேற்றம் பற்றி நாட்டை ஆட்சி
செய்த, செய்கின்றவர்கள் தனிப் ப�ொறுப்பு கூறவேண்டும். நாமா அதற்கு ப�ொறுப்பு கூறுவது? நாட்டின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணவே மக்கள் பிரதிநிதிகள் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்றார்கள்.

பதில்: அவ்வேளையில் விவசாயிகளுக்கு சரியான
விலை கிடைக்கவில்லை. ஆனால் எமது சக்திக்குட்பட்டு எம்மால் முடிந்தததை செய்தோம்.

ஊடக சந்திப்பில் பாரிய ஆலை உரிமையாளர்கள் அதற்கு

அமைச்சர், பிரதமர் இரண்டு பேரும் விசேடமாக ப�ொறுப்-

ஆனால் 218 ரூபா வரை அரிசியை விற்பனை செய்தால்

க�ொண்டிருந்தது அங்கு இடம்பெற்ற சம்பவத்தை அல்லவா?

அரசியல்வாதிகள் பக்கம் பந்தை நகர்த்துகிறீர்கள்?

கேள்வி: ஆனாலும் கடந்த புதன்கிழமை நடைபெற்ற

இணங்க மாட்டோம் எனக் கூறினார்கள். நாடே பார்த்துக்

பதில்: அந்தச் சம்பவத்தின் மூலம் நிச்சயமாக யார்
அரிசி மாபியாவை உருவாக்குகிறார்கள் என்று மக்கள்
அறிந்திருப்பார்கள். இவ்வளவு காலமும் டட்லி அரிசி
மாபியாவை ஏற்படுத்துகிறார் என்றே கூறி வந்தார்கள்.
நான் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அதிக விலை க�ொடுத்து
அரிசியை வாங்க வேண்டாம் என்று மக்களுக்கு கூறுகின்றேன்.
கேள்வி: அரிசி விலையேற்றத்துக்கு பாராளுமன்-

றத்தில் உள்ள 225 பேரும் ப�ொறுப்புக் கூற வேண்டும் என

நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். இவ்வாறு அமைச்சர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது ஏன் குற்றம் சுமத்துகிறீர்கள்?

கேள்வி: தற்போதைய அரிசி பிரச்சினைக்கு விவசாய

புக்கூற வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள்? ஏன் இந்த
பதில்:

நிச்சயமாக அவர்கள் மாத்திரமல்ல முழு அரசாங்கமுமே ப�ொறுப்புக் கூற வேண்டும்.
கேள்வி: எதிர்வரும் 8 மாதங்கள், ஒரு வருட காலத்-

துக்கு இந்த மாபியா இருக்குமா? நாட்டிற்கு என்ன நடக்கும்?

பதில்:
அது நாட்டை ஆள்பவர்களிடம் கேட்க
வேண்டிய பிரச்சினை. இக்காலப்பகுதியில் மக்களுக்கு
செய்ய முடிந்த அனைத்தையும் நாம் செய்வோம்.
கேள்வி: உங்களது இலாபம் நாள�ொன்றுக்கு 10 க�ோடி

ரூபா என அரிசி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் முறைப்பாடு
செய்கிறதல்லவா?

'அரிசிக்கு கட்டுப்பாட்டு விலையை தவிர ஒரு சதம் கூட அதிகமாக
செலுத்த வேண்டாம். அதிக விலை கேட்டால் ப�ொலிசாரிடம�ோ
நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையிடம�ோ முறையிடுங்கள்!'
விலையை அதிகரிப்பது அவர்கள் இல்லை, நீங்கள் தானே?
பதில்:

அவர்கள் தானே இவ்வளவு காலமும் நாட்டை
ஆண்டார்கள். அரிசி விலை மாத்திரமல்ல, ஏனைய
எல்லாப் ப�ொருட்களும் விலை அதிகரித்ததற்கு அவர்கள் ப�ொறுப்புக் கூற வேண்டும். அரிசி விலை அல்லது

பதில்: பத்துக் க�ோடியை ஒரு கில�ோ நாட்டரிசி
விலையால் பிரியுங்கள், அதாவது 220 ரூபாயால். அது
நாள�ொன்றுக்கு ம�ொத்தமாக இலங்கையர்கள் உணவுக்காக எடுக்கும் அரிசியின் அளவு. அதைத்தான் எனது
இலாபமாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்கள்.

கேள்வி: விவசாயிகளிடமிருந்து 120 ரூபாவிற்கு

நெல்லை வாங்குகிறீர்கள். ஒன்றரை கில�ோ நெல்லே ஒரு
கில�ோ அரிசியை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது.
அதிக இலாபம் உள்ளது அல்லவா?

பதில்: அநேகமானவர்களுக்கு தெரியாத உண்மை
இதுதான். விவசாயிக்கு அடுத்ததாக கிராமத்தில் நெல்
முதலாளி இருக்கின்றார். தரகர் இருக்கின்றார். ஆலை
இல்லாமல் நெல்லை வாங்குபவர்கள் இருக்கின்றார்கள். சிறிய நெல் ஆலை உரிமையாளர்கள் இருக்கின்றார்கள்.ம�ொத்த அரிசி விற்பனை வர்த்தகர்கள் இருக்கின்றார்கள். இறுதியாகத்தான் சில்லறை வர்த்தகர்களிடம்
செல்கின்றது. அதாவது இலாபமானது 7 பேர்களுக்கிடையே பிரிந்து செல்கிறது. ஆனால் இந்த ஏழு பேரினதும் இலாபத்தை அரிசி ஆலை உரிமையாளர் பெறுவது
ப�ோன்றே சமூகம் காண்கின்றது.
கேள்வி: உங்கள் மூத்த சக�ோதரர் ஜனாதிபதியாக

இருந்தார். அதனால் உங்களுக்கு பெரும் சக்தி அல்லது
நன்மை கிடைத்ததாக கூறலாமா?

பதில்: பெரும் நஷ்டமே ஏற்பட்டது. நான் சுய முயற்சியால் முன்னுக்கு வந்தவன். அவரின் அரசியல் பின்னணியை பிடித்துக் க�ொண்டு என் மீது சேறு பூசுகிறார்கள்.
இன்றும் அதுதான் நடக்கிறது. இன்று நாட்டில் பெரும்பான்மையான�ோர் மைத்திரிபால சிறிசேன மற்றும்
டட்லி சிறிசேன இருவரும் வெவ்வேறான பாத்திரங்கள்
என அறிவார்கள். அதனை புரியாத ஒரு சிலரும் இருக்கின்றார்கள்.

ஹிரந்த குணதிலக்க
தமிழில்:

வீ.ஆர். வயலட்

வெளிநாட்டுத் த�ொழில்வாய்ப்புக்குச் சென்று
பணமீட்டுவதன் மூலமே நெருக்கடி நீங்கும்!
த�ொழில்வாய்ப்பின் நிமித்தம் வெளிநாடுகளுக்குச் செல்பவர்கள் த�ொகை
நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றது.
எதிர்காலத்தில் மேலும் அதிகமானவர்கள்
வெளிநாடுகளுக்குச் செல்வதற்குத் திட்டமிட்டு, பயணத்திற்கான அவசர ஏற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
அரசதுறை ஊழியர்களும் திணைக்கள
விடுமுறை பெற்று வெளிநாடுகளுக்கு
வேலைவாய்ப்புக்குச் செல்ல முடியும்
என்ற அறிவிப்பையடுத்து, தற்போது அரசதுறை ஊழியர்களும் வெளிநாடு செல்வதில் ஆர்வம் க�ொண்டுள்ளனர்.
தனியார்துறை
அலுவலர்களில்
பலரும் வெளிநாடுகளுக்கு த�ொழில்வாய்ப்புக்குச் செல்வதற்கான ஆயத்தங்களை முன்னெடுத்து வருவதைக் காண
முடிகின்றது. இத்திட்டத்தின் கீழ் கிழக்கு
மாகாணத்தைச் சேர்ந்த பெருந்தொகையானவர்கள் வெளிநாட்டுப் பயண ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தற்பொழுது ப�ொருளாதார நெருக்கடி

விவசாயம், வியாபாரம், கடற்றொழில் உட்பட அனைத்துத்
த�ொழில்களும் வீழ்ச்சியடைந்ததால் வெளிநாடு
செல்வதற்கு கிழக்கில் ஏராளமான�ோர் ஆயத்தம்
காரணமாக அன்றாட குடும்பச் செலவை
சமாளிக்க முடியாது பலர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அரசதுறையில் மாதாந்த சம்பளம் பெறுபவர்களும் ப�ொருளாதார சிரமங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.
இவ்வாறான நிலையில், வெளிநாட்டுத் த�ொழில் வாய்ப்புப் பெற்று சில

காலம் த�ொழில் புரிவதால் ப�ொருளாதார
சிக்கலில் இருந்து மீள முடியுமென அவர்கள் கருதுகின்றனர். இவ்வாறு வெளிநாட்டில் த�ொழில் புரிவதன் மூலம் எமது
நாட்டிற்குத் தேவையான ட�ொலர்களை
பெற்றுக் க�ொடுக்க முடியும் எனவும்
அவர்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர்.

வியாபாரம், விவசாயம், கடற்றொழில், கால்நடை வளர்ப்பு உள்ளிட்ட
பல்வேறு த�ொழில்துறைகளில் ஈடுபட்டு
வந்த பலர் இவ்வாறு வெளிநாடுகளுக்குச் செல்வதற்கான ஆயத்தங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ப�ொருட்கள் சேவைகளுக்கான த�ொடர்
விலையேற்றம், உணவு மற்றும் அத்தியாவசிய பாவனைப் ப�ொருட்களுக்கான
தட்டுப்பாடு மற்றும் விலையேற்றம்
காரணமாக, கிழக்கு மாகாண வர்த்தகர்களில் அதிகமானவர்கள் த�ொழில்களைக்
கைவிடும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். உணவகம், சிற்றுண்டிச்சாலை,
பேக்கரி, மரக்கறி உள்ளிட்ட சிறியளவி-

லான வர்த்தகத்தில் நீண்ட காலம் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் அவற்றை த�ொடர்ந்தும்
முன்கொண்டு செல்ல முடியாது திண்டாடுகின்றனர்.
மீன்,
இறைச்சி,
மரக்கறிகளின்
விலைகள் என்றுமில்லாதவாறு அதிகரித்துள்ளன. விலை அதிகரிப்புக் காரணமாக நுகர்வோர் அதிகம் சிரமங்களை
எதிர்கொள்வதுடன், நுகர்வின் அளவையும் குறைத்துள்ளனர். இவ்வாறான
நிலையில் வியாபாரத்தில் வருமானம்
வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக வர்த்தகர்கள்
கூறுகின்றனர்.
இரசாயன உரம் மற்றும் விவசாய இரசாயனங்களுக்கு நிலவும் கடுமையான
தட்டுப்பாடு காரணமாக நெற்செய்கை
உள்ளிட்ட விவசாயத்துறையும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகள் பலர் வேறு
வழிகளின்றி வெளிநாட்டுத் த�ொழில்வாய்ப்பினை தற்போது நாடியுள்ளனர்.
அதேப�ோன்று, எரிப�ொருள் விலையேற்றம் மற்றும் தட்டுப்பாடு காரணமாக கடலுக்குச் செல்ல முடியாமல்
கடற்றொழிலாளர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவ்வாறு த�ொடர் நஷ்டத்தை
எதிர்கொள்ளும் கடற்றொழிலாளர்கள்
பலர் வெளிநாடுகளுக்குச் செல்வதற்கு
ஏற்பாடு மேற்கொள்கின்றனர். இவ்வாறு
ப�ொருளாதாரச் சுமை காரணமாக வெளிநாடுகளுக்குச்
செல்பவர்களுக்கான
பயண ஏற்பாடுகளை அரசாங்கம் இலகுவாக்கிக் க�ொடுக்க வேண்டுமென
மக்கள் க�ோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.

முகம்மட் றிஸான்

(அட்டாளைச்சேனை மத்திய நிருபர்)
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"உன்மீது அன்பு கூருவது ப�ோல்

உன் அயலவர் மீதும்
அன்பு கூருவாயாக"

நம்

ஆண்டவர் இயேசு
கிறிஸ்துவின் ப�ோதனைகளை இரண்டு
முக்கிய மறையுண்மைகளில் உள்ளடக்கலாம் இறையன்பு,பிறரன்பு
என்பதே அவையாகும். அன்பைப்
பற்றி பரிசுத்த வேதாகமம்
இவ்வாறு கூறுகிறது. "என் உடைமைகளை எல்லாம் நான் வாரி
வழங்கினாலும் என் உடலையே
சுட்டெரிப்பதற்கென ஒப்புவித்தாலும் என்னிடம் அன்பு இல்லை
என்றால் எனக்கு பயன் ஒன்றும்
இல்லை."
"அன்பு ப�ொறுமை உள்ளது. தன்னலம் நாடாது. தீங்கு நினையாது."
(க�ொரிந்தியர் 13:3,4)" உன்மீது
அன்பு கூருவது ப�ோல் உனக்கு
அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்பு கூர்வாயாக" (உர�ோமையர். 13:9)
அன்பே கடவுள். கடவுளே அன்பு
என்ற உண்மையை அடிப்படையாகக் க�ொண்டே இயேசுவின் திருவுருவம் திரு இருதயத்தைவெளிப்படுத்தியவாறு வரையப்பட்டுள்ளது.
இயேசு கிறிஸ்துவின் திரு இருதய
படங்கள் இல்லாத கத்தோலிக்க
வீடுகளே கிடையாது என கூறலாம்.
கத்தோலிக்கத் திருச்சபை ஜூன்
மாதத்தை திரு இருதய வணக்க
மாதம் என அழைக்கின்றது. ஆலயங்களிலும் வீடுகளிலும் வழிபாடுகளும் சிறப்பு திருப்பலி பூசைகளும்

நடைபெற்று
வருகின்றன.
ஆண்டவர்
இயேசுவின்
இருதயத்தில் அன்பு,
இரக்கம்,
மன்னிப்பு,
அரவணைப்பு
மற்றும்
ஆறுதல்
ப�ோன்ற பண்புகளே நிறைந்துள்ளது.
இருகரம் விரித்து இதயத்தைத்
திறந்தவராய் காத்திருக்கும் ஆண்டவர் இயேசு அன்று தம் ப�ோதனைகளைக் கேட்க வந்த மக்களின்
பசியைப் ப�ோக்கினார்.
பேய்களை ஓட்டினார். மரித்தவரை உயிர்ப்பித்தார். சமூகம்
தீண்டல் ஆகாது என ஒதுக்கிய
த�ொழுந�ோயாளிகளை த�ொட்டுக்
குணப்படுத்தினார். அன்றைய மக்களுக்கு அவற்றையெல்லாம் செய்த
இயேசுவின் திருஇருதயம் இன்றும்
நமக்கு இவற்றை செய்யக் காத்துக்
க�ொண்டிருக்கின்றது.
"சுமை சுமந்து ச�ோர்ந்து இருப்ப�ோரே எல்லோரும் என்னிடம்
வாருங்கள். நான் உங்களுக்கு
இளைப்பாறுதல் தருவேன். நான்
கனிவும் மனத்தாழ்மையும் உடை-

இயேசுவின்
திரு இருதய
பெருவிழா
க

யவன் என்று மத்தேயு 11ஆம் அதிகாரம் தெரிவிக்கின்றது.
உலகளாவிய ரீதியில் செயற்படுகின்ற த�ொண்டு நிறுவனங்கள்,
கல்வி நிறுவனங்கள்,சமூக அமைப்புக்கள் அன்பு பணிகளில் ஆர்வம்
காட்டுகிறது என்றால் அதற்கு மூல
காரணம் நம் ஆண்டவர் இயேசு
கிறிஸ்துவின் ப�ோதனைகளே.
இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு
எனும் தத்துவம் தான் நடமாடும்
புனிதையாகத் திகழ்ந்த அன்னை
தெரசாவின் அன்பு பணிகளை உல-

-

கமெங்கும் வியாபிக்கச் செய்தது.
இயேசுவின் அன்பை உணர்ந்து
அவரது இதயத்தை ப�ோல்
கனிவான இதயம் க�ொண்டவர்களாக நாமும் வாழ்வோம்.
அன்பை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு நம் அயலாரையும் அன்பு
செய்வோம்.இந்நாட்களில் உதவி
தேவைப்படும் மக்களுக்கு நம்மாலான உதவிகளை செய்வோம்.

பில�ோமினா சத்தியநாதன்

த்தோலிக்கத் திருச்சபை கடந்த
வாரம் நம் ஆண்டவர் இயேசுவின்
திரு இருதய திருவிழாவைக் க�ொண்டாடியது.
ஜூன் மாதம் முழுவதும் திரு இருதயத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மாதமாக திகழ்வதுடன் விசேடமான வழிபாடுகள் திருப்பலிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
1856ம் ஆண்டில் பிரான்ஸ் நாட்டு
ஆயர்கள் திருத்தந்தை 9ம் பயஸ் அவர்களைக் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில், அத்
திருத்தந்தை, இயேசுவின் தூய்மைமிகு
இதயம் பெருவிழாவை உருவாக்கினார்.
அத் திருத்தந்தையின் அறிவுரையின்படி அப் பெருவிழா கத்தோலிக்கத்
திருஅவை முழுவதும் நவம்பர் 20ஆம்
திகதி க�ொண்டாடப்பட்டது. .
பின்னர், இயேசுவின் தூய்மை மிகு
இதயம் புனிதர் மார்கிரேட்மரி அலக்-

க�ோக் அவர் களுக்கு திருக்காட்சியில் கூறியபடி இயேசுவின் திருவுடல், திருஇரத்தப்
பெருவிழாவைத் த�ொடர்ந்துவரும் வெள்ளிக்கிழமையன்று இப்பெருவிழா சிறப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இயேசுவின் தூய்மைமிகு இதயம்
ப�ோன்றத�ோர் எல்லையில்லா இரக்கம்
இன்றைய நம் உலகிற்குத் தேவைப்படுகிறது என திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், ஜூன் 24 வெள்ளியன்று சிறப்பிக்கப்பட்ட இயேசுவின் தூய்மைமிகு இதயம்
பெருவிழாவை மையப்படுத்திய செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தூய்மைமிகு இதயம் என திருத்தந்தை
வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில்,
மனித வாழ்வில் நாம் பார்க்கின்ற அளவில்லாத் தீமைகள் மற்றும் துன்பங்களை
அகற்றுவதற்கு இயேசுவின் தூய்மைமிகு இதயத்திடம் இருக்கின்ற வரம்பில்லா
இரக்கம் ப�ோன்றத�ோர் இரக்கம் தேவைப்படுகிறது, எனவே நம்மையும் உலகத்தையும் அவ் விதயத்திடம் அ ர்ப்பணிப்போம்
என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

-மேரி தெரேசா..

மட்டக்களப்பு திரு இருதய நாதர் ஆலய உறுதிப்பூசுதல் அருட்சாதன திருப்பலி

மட்டக்களப்பு மறைமாவட்டத்தின் இருதயபுரம் திரு இருதய நாதர் ஆலயத்தில் திருவிழா நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் அதன் ஒரு அம்சமாக முதல் நற்கருணை மற்றும் உறுதி பூசுதல் வழங்கும் சடங்குகள் கடந்த சனிக்கிழமை பங்குத்தந்தை அருட்பணி
அலெக்ஸ் ர�ொபர்ட் அடிகளார் தலைமையில் நடைபெற்றன. மட்டக்களப்பு மறைமாவட்ட ஆயர் பேரருட்திரு கலாநிதி ஜ�ோசப் ப�ொன்னையா ஆண்டகையினால் விசேட திருப்பலி நிறைவேற்றப்பட்டு 37 சிறார்களுக்கு முதல் நன்மை மற்றும் உறுதிப்பூசுதல் அருட்சாதனங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன. திருப்பலி பூசை மற்றும் அருட்சாதன சடங்குகளில் கலந்து க�ொண்ட விசுவாசிகளையும் படங்களில் காணலாம். 									
படங்கள்: கல்லடி குறூப் நிருபர்

அர்ப்பணத்தினூடான அழைப்பும்
இலக்குடனான நமது பயணமும்

இ

லக்கு இல்லாத பயணம் இமயத்தைத் த�ொடாது. இழப்பு
இல்லாத கிறிஸ்தவ வாழ்வு
இயேசுவின் அழைத்தலாக இருக்க
முடியாது.
இளைஞன் லாரன்ஸ் பிரபுக்கள்
வம்சத்தில் பிறந்தவன். செல்வக்
குடும்பத்தில் வளர்ந்தவன். ஒரு நாள்
கப்புச்சின் துறவுசபைத் தலைவர்
முன்
நிற்கிறான்.
"என்னையும்
உங்கள் சபையில் ஒரு துறவியாக
ஏற்றுக் க�ொள்ளுங்கள்" என்று மன்றாடுகிறான்.
புன்முறுவல் தவழ இளைஞனை
உற்றுப்பார்த்து, "தம்பி, மிக வசதியான குடும்பப் பின்னணியில் பிறந்து
வளர்ந்த உனக்கு இந்தத் துறவு வாழ்வு
ஒத்துவருமா? இங்கே மிக எளிய
உணவே கிடைக்கும், படுக்கை கூட
ச�ொரச�ொரப்பான பலகையாக இருக்கும். இந்தக் கடுமையான வாழ்வு
வாழ உன்னால் இயலாது. எனவே நீ
வீட்டுக்குத் திரும்பிவிடு" என்று வருந்திக் கேட்டுக்கொண்டார் அவர்.
''தந்தையே, ஒரே ஒரு பாடுபட்ட சுருபத்தை மட்டும் எனது சிறிய அறையில்
வைத்துக் க�ொள்ள அனுமதி க�ொடுங்கள். எனக்காக இயேசு செய்ததை
நான் எண்ணிப்பார்க்கும்போது, நான்
அவருக்காகச் செய்யும் எந்த தியாகமும் மிகவும் சிறியதே என்பதை நான்
உணர இயலும்.
எந்தத் துன்பத்தையும் ஏற்க எனக்குத் துணிவு பிறக்கும்” என்று தயங்காமல் பதில் அளித்தான் அந்தப்
பணக்கார இளைஞன். இயேசுவைப்
பின்தொடர எவ்வளவு அருமையான
உள்நோக்கம். அந்த இளைஞன் அதே
துறவற சபையில் சேர்ந்து பிற்காலத்-

தில் புனிதரானார். அவர்தான் புனித
பிரின்டிசி லாரன்ஸ். அவரது திருவிழா
ஜூலை 21 ஆம் திகதியாகும்.
இந்த இளைஞனைப் ப�ோல், துறவறத்தினர�ோ இல்லத்தினர�ோ எல்ல�ோரையும் ஏத�ோ ஒரு பணி வாழ்வுக்கு இறைவன் அழைக்கிறார். அந்த
அழைப்பினை உணர்ந்து ஏற்று, இடர்கள் தடைகள் எதையும் கடந்து முன்ன�ோக்கி முன்னேற வேண்டாமா?
கடந்த ஞாயிறு நற்செய்தியில் இறை
அழைப்பைச் சந்தித்த மூன்று இளைஞர்களிடம் இயேசு ச�ொன்னதன்
ப�ொருளை மூன்று ச�ொற்றொடர்களில் அடக்கி விடலாம்.
"நரிகளுக்குப் பதுங்குக் குழிகளும்
வானத்துப் பறவைகளுக்குக் கூடுகளும் உண்டு. மானிட மகனுக்கோ
தலைசாய்க்கக்கூட
இடமில்லை"
(லூக். 9:58).
இயேசுவின் இந்த வார்த்தைகள்
எதைக் குறிக்கின்றன? ஏழ்மை,
எளிமை என்ற புண்ணிய நிலையை
மட்டுமா? இலக்குத் தெளிவும் இலட்சிய
உணர்வும்
க�ொண்டவனின்
ச�ொகுசு தேடாத ஈடுபாட்டையன்றோ!
மெய்வருத்தம் பாரார், பசிந�ோக்கார்,
கண்துஞ்சார்
எவ்வெவர்
தீமையும் மேற்கொள்ளார் - செவ்வி
அருமையும் பாரார்; அவமதிப்பும்
க�ொள்ளார் கருமமே கண்ணாயினார்
(நீதிநெறிப் பாடல்).
பகட்டும் புகழும் பாமர மக்களிடம்
இயேசுவுக்கு இருந்த செல்வாக்கின்
பளபளப்பும் இயேசுவைப் பின்பற்றுகிறவனுடைய இலக்காக இருக்க
முடியாது. "என்னைப் பின்பற்ற
விரும்பும் எவரும் தன்னலம் துறந்து
தம் சிலுவையைத் தூக்கிக் க�ொண்டு

என்னைப் பின்பற்றட்டும்" (மத்.
16:24, மார்க். 8:34, லூக். 9:23).
"இறந்தோரைப் பற்றிக் கவலை
வேண்டாம். அவர்கள் அடக்கம் செய்யப்படுவார்கள்.
நீர் ப�ோய் இறையாட்சியைப் பற்றி
அறிவியும்" (லூக். 9:60). 'தாய்
தந்தை பேண்’ என்பது யூதனைப்
ப�ொருத்தவரை சமயக் கடமையாகும்.
இப்படிச் சட்டமாக, சமயக் கடமையாகத் த�ோன்றும் தடைகளைக் கூடத்
தாண்டி இறையழைப்பை ஒத்திப�ோடாமல் தாமதத்தைத் தவிர்க்க இயேசு
அழைக்கிறார். “என்னைவிடத் தம் தந்தையிடம�ோ
தாயிடம�ோ மிகுந்த அன்பு க�ொண்டுள்ளோர் என்னுடைய�ோர் எனக்
கருதப்படத் தகுதியற்றோர்'' (மத்.
10:37). "எவரும் இரு தலைவர்களுக்குப் பணிவிடை செய்ய முடியாது"
(மத். 6:24). அதனால் திருத்தூதர்
பவுல் ச�ொல்வார்: "நான் மனிதனுக்கு உகந்தவனாய் இருக்கப் பார்த்தால் கிறிஸ்துவுக்குப் பணியாளனாய்
இருக்க முடியாது” (கலாத்தியர்.
1:10)
"கலப்பையில் கை வைத்தபின்
திரும்பிப் பார்ப்பவர் எவரும் இறையாட்சிக்கு உட்படத் தகுதி உள்ளவர்
அல்ல” (லூக். 9:62).
இயேசுவைப் பின்பற்றுகிற எவனும்
முன்வைத்த காலைப் பின் வைக்கக்
கூடாது. கலப்பையில் கை வைத்தபின் திரும்பிப் பாராமல் இருக்க இயேசுவின் மீது கண்களைப் பதிப்போம்.
நம்பிக்கையைத் த�ொடங்கி வழிநடத்துபவரும் அதை நிறைவு செய்பவரும் இயேசுவே (எபி. 12:2)
உழுது க�ொண்டிருந்த எலிசாவை

இறைவாக்கினர் எலியா திருநிலைப்படுத்திய வேளையில், பெற்றோரிடம்
விடை பெற்று வர அரைமனதுடன்தான் அனுமதி க�ொடுக்கிறார் எலியா.
ஆனால் எலிசா இறையழைத்தலின்
தீரத்தை எப்படியெல்லாம் காட்டுகிறார்! அழைத்தல�ோடு உடன்பிறந்தது
அர்ப்பணம். அது நிபந்தனையற்றது.
நிபந்தனைய�ோடேயே
செபிக்கவும், நேர்த்தியானதை செய்யவும்,
நல்லது புரியவும் பழக்கப்பட்டவர்கள்
அல்லவா நாம்!
"கிறிஸ்து இயேசு என்னை ஆட்க�ொண்டதற்கான ந�ோக்கம் நிறைவேறுவதற்காகத் த�ொடர்ந்து ஓடுகிறேன்.
இந்நோக்கம் நிறைவேறிவிட்டது என
நான் எண்ணவில்லை.
ஆனால் ஒன்று மட்டும் செய்கிறேன்.
கடந்ததை மறந்துவிட்டு முன்னிருப்பதைக் கண்முன் க�ொண்டு பரிசு
பெற வேண்டிய இலக்கை ந�ோக்கித்
த�ொடர்ந்து ஓடுகிறேன்.
கிறிஸ்து
இயேசுவின்
மூலம்
கடவுள் எனக்கு மேலிருந்து விடுக்கும்
அழைப்பே அப்பரிசாகும்" (பிலிப்.
3:12-14). அழைப்பே பெரும் பரிசு

என்று பெருமிதம் க�ொள்ளும் பந்தயத்தில் ஓட ஆரம்பித்துவிட்டால் இலக்கை
அடையும்வரை வேறு எதையும் சிந்திக்க முடியுமா?
மாவீரன் அலெக்சாண்டர் ஒரு
நாட்டைப் பிடிப்பதற்காகத் தன் படைவீரர்களைக் கப்பலில் ஏற்றிக் கடலைக்
கடந்து
செல்கிறான்.
கரையை
அடைந்து வீரர்கள் அணிவகுத்து
நிற்கப் படை முன்னோக்கிப் புறப்பட்டது. சிறிது தூரம் சென்றதும்
'திரும்புங்கள்' என்று மன்னர்
ஆணையிடுகிறார்.
திரும்பிப் பார்த்தால் அதிர்ச்சி.
தாங்கள் ஏறிவந்த கப்பல் தீப்பற்றி
எரிந்து க�ொண்டிருக்கிறது.
அப்போது மன்னர் முழக்கமிடுகிறார்: "வீரர்களே, நாம் வந்த கப்பல்
எரிந்து அழிய ஏற்பாடு செய்தேன்.
நாம் இங்கிருந்து வெற்றி பெறாமல்
நான்தான் திரும்பிச் செல்லப்போவதில்லை என்ற மன உறுதியுடன்
ப�ோரிட வேண்டும். நாம் உயிர�ோடு
திரும்ப வேண்டும் என்பதை மறந்து
வெற்றி என்ற இலட்சியத்திற்காக
மட்டுமே செயல்பட வேண்டும். வீறு

க�ொண்டு செல்லுங்கள். வெற்றி
நமதே".
இலட்சிய வாழ்வு வாழ முடிவெடுத்த
பிறகு காலப்போக்கில் மதிப்பீடுகளை
மறந்து,
க�ொள்கைப்பிடிப்பின்றி
வாழ்ந்தால் அது அடித்தளமின்றி
அடுக்கு மாடி கட்ட முயற்சிப்பதாகும்.
குன்றுகளைத் தாண்டாமல் சிகரத்தை
எட்டமுனைவதாகும். அழைத்தல�ோடு
கூடப் பிறந்தது அர்ப்பணம். எலிசாவைப் பார்த்தால் ப�ோர்வை தன் மீது
விழுந்தவுடன் கலப்பையை விறகாக்கி
காளையை அடித்து பிறருக்கு விருந்து
க�ொடுத்துவிட்டுச் சீடராகப் புறப்பட்டுவிடுகின்றார்.
அழைப்பைக் க�ொடையாகப் பெற்றிருக்கலாம். ஆனால் முயற்சி இன்றி,
உழைப்பு இன்றி, அர்ப்பணம் இன்றி
அழைத்தால் நிலைக்காது. இந்த
அர்ப்பணம் என்பது அனைத்தையும்
இழக்கின்ற தன்மை. “அவர்கள் ...
அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு அவரைப்
பின்பற்றினார்கள்" (லூக். 5:11).
அருட்பணி

இ. லூர்துராஜ்
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வவுனியா வேப்பங்குளம் பகுதியில்

பதுக்கப்பட்டிருந்த 3000 லீற்றர் டீசல் ப�ொலிஸாரால் மீட்பு

வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியா, வேப்பங்குளம் பகுதியில் உள்ள பிரபல ஹாட்வெயார்
ஒன்றில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த
3000 லீற்றர் டீசல் விசேட ச�ோதனை
நடவடிக்கையின் ப�ோது நேற்று (27)
மதியம் மீட்கப்பட்டதாக நெளுக்குளம் ப�ொலிசார் தெரிவித்தனர்.

வவுனியா விசேட ப�ொலிஸ் பிரிவுக்கு கிடைத்த தகவலையடுத்து
நெளுக்குளம் ப�ொலிசார் வவுனியா,
மன்னார் வீதி, வேப்பங்குளம் பகுதியில் அமைந்துள்ள பிரபல ஹாட்வெயார் ஒன்றை ச�ோதனை செய்தனர்.
இதன்போது அந்த ஹாட்வெயாரின்
களஞ்சியசாலைப் பகுதியில் 15

ஒமிக்ரோன் BA.5 திரிபு...
வேகமாக பரவக் கூடியது. சமீபத்திய க�ொவிட்19 பரம்பரை BA.5
என்பது த�ொற்று ந�ோய் த�ொடங்கியதிலிருந்து கண்டறியப்பட்ட மிகவும்
வேகமாக பரவக்கூடிய மற்றும்
ந�ோயெதிர்ப்பு தவிர்க்கும் பரம்பரையாகும், அது லேசானது அல்ல.
BA.5 63 நாடுகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. எனினும் இலங்கையில்
இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை,”

பெரல்களில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 3000 லீற்றர் டீசல் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து பதுக்கி வைக்கப்படிருந்த 3000 லீற்றர் டீசலும்
நெளுக்குளம் ப�ொலிசாரால் மீட்கப்பட்டதுடன், அதனை உடைமையில்
வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டில் ஹாட்-

வெயாரின் களஞ்சிய பகுதியில் கடமையாற்றும் 33 வயதுடைய நபர்
ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அவரிடம் மேலதிக விசாரணைகளை
முன்னெடுத்துள்ள
நெளுக்குளம்
ப�ொலிசார் விசாரணைகளின் பின்
நீதிமன்றில் முற்படுத்த நடவடிக்கை
எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்தனர்.

கர்ப்பிணித் தாய்மாருக்கு...

என்றார்.
BA.5 ஆனது BA.4 உடன் ஒப்பிடக்கூடிய ஒத்த ஸ்பைக் புர�ோட்டீன் பிறழ்வுகளைக் க�ொண்டுள்ளது
என தெரிவித்த வைத்தியர் சந்திம
ஜீவந்தர , இருப்பினும், வைரஸின்
பிற பகுதிகளில் பல பிறழ்வுகள்
உள்ளன, அவை உடற்தகுதிக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

காத்திருக்க வேண்டாம் என மகப்பேற்று மருத்துவ நிபுணர்கள் க�ோரியுள்ளனர்.
எரிப�ொருள்
பிரச்சினையினால்
தாய் ஒருவர் நேற்று முன்தினம்
தனது மூன்றாவது குழந்தையை வீட்டிலேயே பிரசவித்த சம்பவம�ொன்று
நிக்கவரட்டிய பிரதேசத்தில் பதிவாகியுள்ளது.
எனவே பிரசவ வலி ஏற்படும் அறி-

குறிகள் தென்படும்போதே வைத்தியசாலையில் சேர்வதற்கு கர்ப்பிணித் தாய்மார்களுக்கு நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டுமென தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ப�ொருளாதார நெருக்கடி நிலை
மற்றும் எரிப�ொருள் பிரச்சினையால்
ஆஸ்பத்திரிகள் இயங்க முடியாத
நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

எரிப�ொருள் பெறுபவர்கள்...
ஆளுநர்
ஜீவன்
தியாகராஜா
க�ோரிக்கை விடுத்தார்.
இலங்கை
ப�ோக்குவரத்துச்
சபையின் வடமாகாண சாரதி காப்பாளர்கள் தாம் கடமைக்கு செல்வதற்கு-

ரிய எரிப�ொருளை புதிய தரப்பினர்
தமக்கு பெற்றுத் தரவில்லை என
நடத்திய ஊடக சந்திப்பை அடுத்து
ஆளுநர் இவ்வாறு அறிவுறுத்தல்
வழங்கியுள்ளார்.

அத்தியாவசிய சேவையில் ஈடுபடுபவர்கள் த�ொடர்பில் கரிசனையாக
உள்ளத�ோடு அவர்களுக்கான எரிப�ொருளை தடையின்றி வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

மேலும் தமது கடமைகளை காரணங்காட்டி எரிப�ொருளை பெற்றவர்கள்
தமது கடமைகளை உரிய முறையில்
மேற்கொள்ள
வேண்டுமெனவும்
ஆளுநர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்க ஒத்துழைப்பு முழுமையாக கிடைக்கும்...
இராஜதந்திர குழு 26 ஆம் திகதி
ஞாயிற்றுக்கிழமை நாட்டை வந்தடைந்தது.
இக்குழு முதற்கட்டமாக நேற்று
ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமரை சந்தித்து தற்போதைய ப�ொருளாதார
நெருக்கடியிலிருந்து
மீள்வதற்கு
இலங்கைக்கு எத்தகைய உதவிகளை
வழங்கமுடியும் என்பது குறித்து தீர்க்-

கமான கலந்துரையாடல்களை முன்னெடுத்திருந்தது.
அதற்கமைய பிரதமருடன் நேற்று
திங்கட்கிழமை இடம்பெற்ற சந்திப்பின் ப�ோதே , சர்வதேச நாணய நிதியத்துடனான பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு
முழுமையான ஆதரவினை வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளது.
பிரதமர் மற்றும் அமெரிக்க இராஜ-

தந்திரகளுக்கிடையிலான இந்த சந்திப்பில் இலங்கைக்கான அமெரிக்க
தூதுவர் ஜூலி சங்கும் கலந்து க�ொண்டுள்ளார். இது த�ொடர்பில் டுவிட்டர்
பதிவிட்டுள்ள அவர், ' இலங்கையின்
ப�ொருளாதார நெருக்கடிகள் த�ொடர்பில் கலந்துரையாடல்களை முன்னெடுப்பதற்காக இலங்கை பிரதமர்
மற்றும் ஜனாதிபதியை அமெரிக்க

இராஜதந்திரிகளுடன் சந்தித்தோம்.
இலங்கை கடும் சவால்களை எதிர்க�ொண்டுள்ள இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ,
வளமான, பாதுகாப்பான மற்றும்
ஜனநாயகம் மிக்க எதிர்காலத்தை
அடைய உதவும் வகையில் நாம்
த�ொடர்ந்தும் உதவுவத�ோடு, நீண்ட
கால கூட்டாண்மையையும் வழங்குவ�ோம்' என பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு – காங்கேசன்துறை...
எரிப�ொருட்கள், உரம், பால்மா,
மருந்துப்
ப�ொருட்கள்
ப�ோன்ற
ப�ொருட்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களை நியாயமான
விலையில் பெற்றுக் க�ொள்வதற்கான
வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக, அமைச்சர்
டக்ளஸ் தேவானந்தா சுட்டிகாட்டியுள்ளார்.

இதேவேளை, ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி, எதிர்வரும் ஜூலை
01ஆம் திகதி முதல் பலாலி விமான
நிலையத்திலிருந்து திருச்சி மற்றும்
சென்னை நகரங்களுக்கிடையிலான
விமான சேவை ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக, அவர் இதன்போது தெரிவித்தார்.

யாழ்ப்பாணம் பலாலி விமான
நிலையத்தில் இருந்து திருச்சிக்கு
நேரடி
விமானங்களை
இயக்க
வேண்டும் என்பதும் நீண்டகால
க�ோரிக்கையாக இருந்து வந்தது.
காரைக்கால் மற்றும் யாழ்ப்பாணத்தின் காங்கேசன்துறை துறைமுகம்
இடையே கப்பல் ப�ோக்குவரத்தை

த�ொடங்குவதற்கும்
தமிழகத்தின்
திருச்சி மற்றும் யாழ்ப்பாணத்தின்
பலாலி இடையே விமான சேவையை
த�ொடங்குவதற்கும் இலங்கை அரசு
ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளதாக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இலங்கை ரூபாவில் பணம் செலுத்தி...
த�ொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளத�ோடு இந்திய
எரிப�ொருள் அமைச்சர் ஹர்திப்
சிங் பூரியுடன் இந்தியாவுக்கான
இலங்கை உயர்ஸ்தானிகர் மிலிந்த
ம�ொரக�ொட பேச்சுவார்ததை நடத்தி
வருவதாக அரசாங்க தகவல்கள் தெரிவித்தன.
இரு டீசல் கப்பல்களும் இரு

பெற்றோல் கப்பல்களும் பெறுவது
த�ொடர்பில் பேச்சுவார்த்தை முன்னெடுக்கப்படுகிறது.
இந்த பேச்சுக்களின் பலனாக டீசல்
கப்பல் ஒன்றை வழங்க இந்தியா
உடன்பட்டுள்ளதாக அறிய வருகிறது. 10 அல்லது 12 நாட்களில் இந்த
கப்பல் இலங்கையை வந்தடையும்
என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதே வேளை பெற்றோல் கப்பல�ொன்றை பெறுவது த�ொடர்பாக
சிங்கப்பூரூடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைகள் வெற்றியளித்துள்ளது.
இந்த கப்பலும் சில தினங்களில்
நாட்டை வந்தடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ட�ொலர் நெருக்கடி காரணமாக
நாட்டுக்குத் தேவையான எரிப�ொ-

ருளை பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளத�ோடு கடந்த சில நாட்களாக எந்த எரிப�ொருள் கப்பலும்
வரவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனால் எரிப�ொருள் பெறுவதற்காக எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்களில் த�ொடர்ந்து நீண்ட வரிசை
காணப்படுகிறது. (பா)

பஸ் கட்டண அதிகரிப்பு...
தெரிவித்திருந்தன.
இதன்படி இன்று ப�ோக்குவரத்து
அமைச்சருடன்
இடம்பெறவுள்ள
கலந்துரையாடலின் பின்னர் பஸ்
கட்டண
திருத்தம்
த�ொடர்பில்
இறுதித் தீர்மானம் எடுக்கப்படும்
என தேசிய ப�ோக்குவரத்து ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகம்
கலாநிதி நிலான் மிரண்டா தெரிவித்தார்.
எரிப�ொருள் விலைகள் மீண்டும்
அதிகரிக்கப்ட்டுள்ள நிலையில் உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில்
பேருந்து கட்டண விலையை அதி-

கரிக்க வேண்டுமென தனியார்
பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம்
க�ோரியுள்ளது.
டீசல் விலை அதிகரிப்புடன்
வருடாந்த பஸ் கட்டணத் திருத்தம் த�ொடர்பில் பரிசீலிக்குமாறு
இலங்கை தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கம் (LPBOA) க�ோரிக்கை
விடுத்திருந்தது. இதற்கு சாதகமான
பதில் கிடைக்காவிடின் இன்று
செவ்வாய்க்கிழமை (28) முதல்
பஸ் சேவைகள் நிறுத்தப்படும் என
தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள்
சங்கத் தலைவர் கெமுனு விஜேரத்ன

முன்னர் தெரிவித்திருந்தார்.
நேற்று (27) முதல் இந்த விலை
அதிகரிப்பு இடம்பெற வேண்டும்
என தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் ப�ொதுச் செயலாளர்
அஞ்சன பிரியஞ்சித் முன்னர் தெரிவித்திருந்தத�ோடு புதிய கட்டணமாக
குறைந்தபட்ச விலை 35% முதல் 40%
வரை அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்
எனவும் க�ோரியிருந்தார்.
அதன்படி, புதிய திருத்தத்தின்
மூலம் தற்போதைய குறைந்தபட்ச
பேருந்து கட்டணம் 40 ரூபாவாக
அதிகரிக்கப்படும் எனவும் பேருந்து

கட்டணத்தை
திருத்தியமைக்காவிட்டால் எதிர்காலத்தில் பேருந்து
சேவையில் இருந்து விலகி த�ொழிற்சங்க
ப�ோராட்டத்தில்
ஈடுபட
ப�ோவதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டிருந்தார். அண்மையில் எரிப�ொருள் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்ட
ப�ோது இரு தடவைகள் விலைகள்
அதிகரிக்கப்பட்டன. கடந்த 24 மே
மாதம் முதல் பஸ் கட்டணம் 19.5
வீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டது. அதற்கமைய, குறைந்தபட்ச கட்டணம் 32
ரூபாவாக ஆக அதிகரிக்கப்பட்டது.
(பா)

இலங்கையின் எதிர்காலத்தில்...
ப�ொருளாதார நெருக்கடி, சமூக
நெருக்கடி மற்றும் சர்வதேச நாணய
நிதியத்துடன் நடைபெற்று வரும்
கலந்துரையாடல்களின் முன்னேற்றம் குறித்தும் அவர்களுக்கு விளக்கமளித்தார்.
அமெரிக்க
ஜனாதிபதி
ஜ�ோ
பைடன் இலங்கையின் எதிர்காலத்தில் மிகுந்த அக்கறை க�ொண்டுள்ளார்.
தற்போதைய நெருக்கடி நிலையில்
இலங்கையுடன் இணைந்து பயணிக்கவும் தேவையான உச்ச அளவு ஒத்துழைப்பை வழங்குமாறும் அமெரிக்க
ஜனாதிபதி ஆல�ோசனை வழங்கி-

யதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறையின் தெற்கு மற்றும் மத்திய
ஆசியாவிற்கான பிரதி வெளியுறவுத்துறை செயலர் மற்றும் அமெரிக்க
திறைசேரி ஆசிய வலய பிரதி செயலாளர் ராபர்ட் கப்ரோத் ஆகிய�ோர்
தெரிவித்தனர்.
சர்வதேச நாணய நிதியத்துடனான
திட்டங்களை
அமுல்படுத்துவத�ோடு நெருக்கடியில் உள்ள குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கவும்
இது எதிர்காலத்தில் த�ொடர்ந்து சாதகமான நிலைமையை ஏற்படுத்தும்
என தூதுக்குழு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

நாட்டில் இடம்பெற்று வரும்
ப�ொருளாதார சீர்திருத்த செயற்பாடுகள் த�ொடர்பில் ஜனாதிபதியின் புரிந்துணர்விற்கும் அவரின் புரிதலுக்கும்
உள்ள ஒற்றுமைகள் குறித்து தாங்கள்
மகிழ்ச்சியடைவதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஜனநாயக ரீதியிலான பேச்சுக்கு
இடையூறு இல்லாமல் எவருக்கும்
தமது கருத்துக்களை தெரிவிக்க
சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளமை
குறித்து பிரதிநிதிகள் குழுவினர்
ஜனாதிபதிக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர்.
மருந்துகள் மற்றும் அத்தியாவசி-

யப் ப�ொருட்களைப் பெறுவதற்கு
கடன் கடிதங்களை வழங்குவதற்கு
இலங்கைக்கு உதவுவதற்கு சர்வதேச
வங்கிகளின் உதவியை நாடவுள்ளதாக பிரதிநிதிகள் குழுவினர் தெரிவித்தனர்.
இலங்கைக்கான அமெரிக்கத்
தூதுவர் ஜ�ோன் மெக்டானியல்,
தலைமை அதிகாரி ஜெஃப் சானின்
மற்றும் ஜனாதிபதியின் செயலாளர்
காமினி செனரத், ஜனாதிபதியின்
பிரதம ஆல�ோசகர் லலித் வீரதுங்க
மற்றும் ஜனாதிபதி செயலக பிரதானி
அநுர திஸாநாயக்க ஆகிய�ோரும்
கலந்துக�ொண்டனர்.

த�ோட்ட காணி பகிர்வு...
சந்திப்பிலேயே மேற்கண்டவாறு
தெரிவித்துள்ளார். அவர் மேலும்
தெரிவிக்கையில்,
இன்று, நாட்டின் அரசாங்கம் யாருடையது, யாருடைய தலைமையில்,
கட்டுப்பாட்டில்
அரசாங்கமும்,
அரச நிர்வாகமும் செயற்படுகின்றது
என்பன தெளிவற்ற நிலையிலேயே
உள்ளது.
ஜனாதிபதி பங்கரில் இருந்துக�ொண்டு தனது நிகழ்ச்சிநிரலை
முன்னெடுக்கும்
முயற்சியில்
உள்ளார். பிரதமர் தனது கட்சிசார்ந்த
சகாக்களை சேர்த்துக்கொண்டு தனது
கட்சியின் நிகழ்ச்சிநிரலை முன்னெடுப்பதில் உள்ளார். இவ்வாறான அரசியல் ஸ்திரமற்ற நிலையில் த�ோட்ட
காணிகளின் பகிர்வு த�ொடர்பாக
பேசுவது ஆபத்தானதாகும்.
இன்று நாட்டில் ஜனநாயக ரீதியாக
தெரிவுசெய்யப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளின் ஆட்சிய�ொன்று இல்லை.
மக்கள் பிரதிநிதிகள் பெயரளவில்
சிலரின் பிடிகளுக்கு உட்பட்டவர்களாகவே உள்ளனர். பாராளுமன்றத்தில் ஒரே ஒரு ஆசனத்தை வைத்திருந்த ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமராக

உள்ளார். அவர் மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட, தனது கட்சியின் சில சகாக்களை முன்னிலைப்படுத்தி தனது
வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றார்.
இவ்வாறான
சூழ்நிலையில்
மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஓரக்கட்டப்பட்ட நிலையிலேயே உள்ளனர்.
இதனை
சுட்டிக்காட்டுவதற்கே
கடந்த வாரத்தில் எதிர்க்கட்சியான
நாம் பாராளுமன்றத்தை பகிஷ்கரிப்பு செய்திருந்தோம்.
மலையக பிரதேசங்களில் உள்ள
பயிரிடப்படாத த�ோட்ட காணிகள்
த�ொடர்பில் பல காலமாக பேசப்பட்டு வருகிறது. இன்று நாட்டிலே
ஏற்பட்டிருக்கும் உணவு பஞ்சத்துடன் மீண்டும் இவ்விடயம் பேசப்படுகின்றது.
கடந்த காலம் முழுவதும் த�ோட்ட
காணிகளின் பகிர்வில் த�ோட்ட மக்களுக்கு பாராபட்சம் காட்டப்பட்டு
வந்துள்ளது. எல்லா பகுதிகளிலும்
ப�ோல வெளியாருக்கே பெருமளவு
நிலங்கள் பகிர்ந்து வழங்கப்பட்டன.
இச் சூழ்நிலையில் இன்றைய அரசாங்கத்தில் மலையக பிரதிநிதிகள்

எவரும் இல்லை. இருந்த சிலர் சுயாதீனமாகிவிட்டதாக கூறுகின்றனர்.
அரச தலைமைத்துவம் யாருடையதென்பது என்பதும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது. இச்சூழ்நிலையில்
த�ோட்ட காணிகளின் பகிர்வு பற்றி
பேசுவது நாமே எம்மை காட்டி
க�ொடுப்பது
ப�ோன்றதாகிவிடும்.
மாவட்ட ரீதியில் உள்ள அரசாங்க
பிரதிநிதிகள் தங்களது சகாக்களை
திருப்திப்படுத்துவதற்கு
இதனை
ப யன ்ப டு த் தி க ்க ொ ள்வதற்கா ன
வாய்ப்பு தாராளமாக உள்ளது.
தற்போதே கண்டி மாவட்ட்டத்தில் கலப�ொட த�ோட்டம், தெல்த�ோட்டை த�ோட்டம், ப�ோஹில்
த�ோட்டம் மற்றும் கிரேட் வெளி
த�ோட்டங்களிலான பெருவாரியான
நிலங்கள் வெளியாருக்கு க�ொடுக்கும் ஏற்பாடுகளை அரசாங்கம் செய்துள்ளது. அதே ப�ோன்று வுட்சைட்
த�ோட்டம், கல்தூரியா த�ோட்டம்
ப�ோன்றவைகளின் காணி சுவீகரிப்பு
த�ொடர்பாகவும் பல முரண்பாட்டு
நிலைமை உள்ளது.
இவற்றையெல்லாம்
தடுத்து
நிறுத்தி, த�ோட்ட காணிகளை பாது-

காத்து, த�ோட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு அவற்றை வழங்க
வேண்டும். அதை விடுத்து இன்று
நிலவும் பலவீனமான அரசியல்
சூழலில் த�ோட்ட காணிகளின் பகிர்வுக்கு முற்படுவது பெரும்பான்மை
அரசியல் பிரதிநிதிகளின் நிகழ்ச்சி
நிரல்களை
நிறைவேற்றிக்கொள்ளவே வாய்ப்பாக அமையும்.
க�ொழும்பில் இருந்து திட்டங்களை பேசலாம், முடிவுகளை எடுக்கலாம். ஆனால், அவை பிரதேச
மட்டத்தில்
செயற்பாட்டுக்கு
வரும்போது, கட்சி அமைப்பாளர்,
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அரச
அதிகாரிகள் என பல்வேறு கெடுபிடிகள் உருவாகும். அவற்றையெல்லாம் மீறி த�ோட்ட காணிகளை
த�ோட்ட மக்களுக்கே பயிரிட வழங்கக்கூடிய சூழல் இன்று இல்லை.
த�ோட்ட மக்களை பாதுகாக்க
விசேடமான நிவாரண திட்டம்
ஒன்று
முன்னெடுக்கப்பட
வேண்டும். அதனையே நாம் வலியுறுத்த வேண்டும். மாறாக பயிரிடாத காணிகளை பேசுவது, நாமே
ஆபத்தை தேடிக்கொள்வதாகும்.

எரிப�ொருளுக்கு ‘ட�ோக்கன்’...
வி நி ய�ோ கி க ்க ப்ப ட ்டத � ோ டு
தெற்கில் ட�ோக்கன் விநிய�ோகம்
குறைவாகவே
மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அறிய வருகிறது. ட�ோக்கன்

விநிய�ோகித்த ப�ோதும் எரிப�ொருள்
கப்பல்கள் வராமையில் எரிப�ொருள்
விநிய�ோகம் த�ொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

எரிப�ொருளுக்காக ரஷ்யா...
உரையாற்றிய எரிசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜயசேகர இரு இலங்கைப் பிரதிநிதிகள் இன்று ரஷ்யா
செல்லவுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
இந்த நிலையிலேயே, இலங்கைக்கான முன்னாள் ரஷ்ய தூதுவராக இருந்த கலாநிதி சமன் வீரசிங்க மற்றும் கல்வி அமைச்சர்

சுசில் பிரேமஜயந்த ஆகிய�ோர்
ரஷ்யா செல்லவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அத்தோடு ஈரான் மற்றும் கட்டார்
ஆகிய நாடுகளுடன் பேச்சுவார்த்தை
நடத்துவதற்காக அமைச்சர் கஞ்சன
விஜேசேகர
பயணமாவதாக
அமைச்சு தகவல்கள் தெரிவித்தன.

படகு மூலம் தனுஷ்கோடி...
இலங்கையில் ஏற்பட்ட கடும்
ப�ொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக
இதுவரையிலும் 85-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அகதிகளாக தமிழகதிற்கு
தஞ்சம் புகுந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் திருக�ோணமலையில் இருந்து படகு மூலம் வயதான
தம்பதியர் இருவர் நேற்று (27)
அதிகாலை இராமேஸ்வரம் அருகே
உள்ள தனுஷ்கோடி கடற்கரையில்
வந்து இறங்கினர்.

இவர்கள்
இருவரும்
மயக்க
நிலையில் கடற்கரையில் விழுந்து
கிடந்தனர். அங்கு வந்த கடல�ோர
ப�ொலிஸார், அவர்களை மீட்டு
மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இவர்களுக்கு
மருத்துவமனையில்
சிகிச்சை
இடமபெற்றும்
அதேவேளை சம்பவம் த�ொடர்பாக
வழக்குப்பதிவு செய்து ப�ொலிஸார்
விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மரக்கறி விநிய�ோகத்துக்கு...
மீண்டும் எரிப�ொருள் விலைகள்
அதிகரிக்கப்பட்டமையே
இதற்கு
காரணம் எனவும் சங்கத்தினர் கூறியுள்ளனர்.
கமத்தொழில் வளர்ச்சி குறித்து
அரசாங்கம் எவ்வித அக்கறையும்
காட்டாது எடுக்கும் முடிவுகள் காரணமாக மரக்கறிகளை பயிரிடும் உழவர்கள் பயிர் செய்கையில் இருந்து
முற்றிலும் விலகிச் செல்வதை
தடுக்க முடியாது ப�ோகும் என சங்கத்தின் தலைவர் அருண ஹெட்டியாராச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
நாடு முழுவதும் இருக்கும் ப�ொருளாதார மத்திய நிலையங்களுக்கு
மரக்கறிகளை ம�ொத்தமாக க�ொள்வ-

னவு செய்ய வரும் வியாபாரிகளின்
எண்ணிக்கை நேற்று 95 வீதமாக
வீழ்ச்சியடைந்து
காணப்பட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். மரக்கறி
விநிய�ோகமும் 90 வீதம் குறைந்து
ப�ோனதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். இந்த நிலையில் மரக்கறிவிலைகள் வெகுவாக உயர்ந்துள்ளத�ோடு இதனால் ப�ொதுமக்கள்
பெரிதும்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
உற்பத்திகளை சந்தைக்கு எடுத்து
வர முடியாததால் வர்த்தகர்களும்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இது
த�ொடர்பில் அரசாங்கம் தலையீடு
செய்ய வேண்டும் என க�ோரப்பட்டுள்ளது.

மருந்துகளை எங்கே...
உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினால்
இந்த வேலைத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ட�ொலர் நெருக்கடி காரணமாக
பல அத்தியாவசிய மருந்து ப�ொருட்களுக்கு அரச வைத்தியசாலையிலும்
தனியார் மருந்தகங்களிலும் தட்டுபாடு நிலவுகின்றன.
இதன்காரணமாக, ந�ோயாளர்கள்
முகங்கொடுக்கும்
அச�ௌகரியம்
மற்றும் இன்னல்களை கருத்திற்க�ொண்டுஇந்தவேலைத்திட்டம்முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தட்டுப்பாடு நிலவும் மருந்துகள்
த�ொடர்பில் 045 22 75 636 என்ற
இலக்கத்திற்கோ அல்லது 077 19
77 177 என்ற வட்ஸ்அப் இலக்கத்-

திற்கோ த�ொடர்பினை ஏற்படுத்தி
அறிவிக்க முடியும் என அகில
இலங்கை மருந்தக உரிமையாளர்
சங்க தலைவர் சந்திக கன்கந்த தெரிவித்துள்ளார்.
இதேவேளை, அரச வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெறும்
ந�ோயாளர்களுக்கு
தேவையான
மருந்துகள் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில்
அது த�ொடர்பில், ஆராய்வதற்கான
தகவல்கள் மற்றும் முறைப்பாடுகளை முன்வைப்பதற்காக சுகாதார
மேம்பாட்டு பணியகத்தின் சுவசரிய தகவல் சேவையின் 1999 என்ற
இலக்கத்திற்கு
அழைப்பினை
மேற்கொள்ள முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எரிப�ொருள் வரிசையில் நின்ற...
காத்திருந்தவர்கள் மீது தனியார்
பஸ் ம�ோதியதில் ஐவர் படுகாயமடைந்ததுடன் 5 ம�ோட்டார் சைக்கிள்கள் சேதமடைந்துள்ளன.
இந்தச் சம்பவம் நேற்று திங்கட்கிழமை (27) அதிகாலை 5 மணிக்கு
இடம்பெற்றதாக
க�ொக்குவில்
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையத்தில்
எரிப�ொருளுக்காக நேற்றுமுன்தினம்
மாலையிலிருந்து க�ொழும்பு – மட்டக்களப்பு பிரதான வீதி ஓரத்தில்
மக்கள் ம�ோட்டார் சைக்கிள்களுடன்
மக்கள் வரிசையில் காத்திருக்திருந்தனர். இதன்போது சம்பவதினமான
நேற்று அதிகாலை 5.00 மணியளவில்
ஆடைத் த�ொழிற்சாலை ஒன்றில் கடமையாற்றுபவர்களை செங்கலடி பிரதேசத்தில் இருந்து ஏற்றிக் க�ொண்டு

ஆரையம்பதியை ந�ோக்கிச் சென்ற
தனியார் பஸ்வண்டி வீதி ஓரத்தில்
எரிப�ொருளுக்காக காத்திருந்தவர்கள்
மீது ம�ோதி விபத்துக்குள்ளானதில்
ஐவர் படுகாயமடைந்தனர்.
காயமடைந்தவர்கள்
மட்டக்களப்பு ப�ோதனா வைத்தியசாலையில்
அனுமதிக்கப்பட்டனர். பஸ் சாரதி
பஸ்ஸை நிறுத்தி விட்டு அங்கிருந்து
தப்பிச் சென்றுள்ளார்.
இதனையடுத்து
ப�ொலிஸார்
பஸ்ஸை ப�ொலிஸ் நிலையத்துக்கு
எடுத்துச் சென்றதுடன் சாரதியை
கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர். இது
த�ொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை க�ொக்குவில் ப�ோக்குவரத்து
ப�ொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

எரிப�ொருள் நெருக்கடியால்...
திணைக்களத்தின் திறன் நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக சங்கத்தின் தலைவரான சுமேத ச�ோமரத்ன தெரிவித்தார்.
நிதி, ப�ோக்குவரத்து மற்றும் எரிப�ொருள் பிரச்சினைகளால் தற்போது
அதிகளவான மக்கள் ரயில்களை
பயன்படுத்துகின்றனர் எனவும் தெரிவித்த அவர், அண்மைக் காலமாக
ரயில்களில் பயணிக்கும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதற்கு
குறைந்த ரயில் கட்டணங்களும் பங்களித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
எவ்வாறாயினும், க�ோரிக்கையை
நிறைவேற்ற ரயில்வே திணைக்களம்
பல பிரச்சினைகளை எதிர்நோக்கி
வருகிறது. அனைத்து ஊழியர்களுக்-

கும் உத்திய�ோகபூர்வ புகையிரத குடியிருப்புகள்
வழங்கப்படவில்லை
எனவும், எனவே அவ்வாறான
ஊழியர்கள் ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்து
அல்லது தனியார் வாகனங்களைப்
பயன்படுத்தி வேலைக்குச் செல்ல
வேண்டியுள்ளது எனவும் அவர்
தெரிவித்தார். இலங்கை புகையிரத
சேவை அத்தியாவசிய சேவையாக
பி ரக ட ன ப்ப டு த்தப்பட் டு ள்ள
ப�ோதிலும், ஊழியர்களுக்கு எரிப�ொருளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகள் கிடைக்கவில்லை.
எனவே த�ொழிலாளர்கள் கடமைக்கு சமூகமளிக்க முடியாவிட்டால் எதிர்காலத்தில் புகையிரத
சேவைகளும் பாதிக்கப்படலாம் என
அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.

சட்டவிர�ோதமாக...
சட்டவிர�ோதமாக நாட்டை விட்டு
இந்தியா மற்றும் அவுஸ்திரேலியா
ப�ோன்ற நாடுகளுக்கு தப்பிச் செல்வ�ோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்-

02ஆம் பக்கத் த�ொடர்

ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த
6 மாத காலத்தில் 400 பேர் வரை
அவுஸ்திரேலியா செல்ல முற்பட்டதாக அறிய வருகிறது.

ஆற்றுப் பகுதியில்...
இல்லாமை காரணமாக தனது
குடும்பத்தினரையும்
அழைத்துக்
க�ொண்டு ஹம்பாந்தோட்டை, சமரக�ோன்வெவ ஆற்றுப் பிரதேசத்தில்
விறகுகளை வெட்டிக் க�ொண்டிருந்தப�ோதே இந்தச் சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது.
உயிரிழந்தவர் ஹம்பாந்தோட்டை

02ஆம் பக்கத் த�ொடர்

சமரக�ோன்வெவ பகுதியைச் சேர்ந்த
25 வயதான திலிப் சாமர என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.
இந்தச் சம்பவத்தில் உயிரிழந்வரின் சக�ோதரரும் காயமடைந்து
வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் என ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

28–06–2022
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy
2022-2023 Mz;LfSf;fhf Fg;igia
mfw;Wtjw;fhd Nfs;tp
Q 258/22
01. 2022.07.21 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiuAk; = [ath;jdGu nghJ
itj;jparhiyapy;
Fg;igia
mfw;Wtjw;fhf
=
[ath;jdGu
nghJ
itj;jparhiyapd; ngWiff; FOj; jiyth; Nfs;tpfis miof;f tpUk;Gfpd;whh;.
Fg;igia nfhl;Lk; miktplj;jpy; Vw;gLk; #oy; khriljYf;fhd ve;jtpj
nghWg;igAk; itj;jparhiyahdJ Vw;f khl;lhJ.
02. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk;
elhj;jg;gLk;.
03. 2022.07.20 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpf;Fk;
gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhf 3>000 &ghit
nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jp = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy fzf;fhshpdhy;
toq;fg;gl;l cj;jpNahfg+h;t gzg;gw;Wr;rPl;Lld; rkh;g;gpj;J Nfhhpf;if fbjnkhd;iw
Kd;itg;gjd; %yk;> Nfs;tp epge;jidfs; kw;Wk; tpz;zg;g gbtq;fis =
[ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; toq;fy;fs; mYtyfhplkpUe;J ngw;Wf;
nfhs;syhk;.
04. g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; 2022.07.21 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F
my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; ,U gpujpfspy; gjpTj; jghypy;
jiyth;> ngWiff; FO> = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy> jsgj;gpl;ba>
ENfnfhl vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ = [ath;jdGu
nghJ itj;jparhiyapd; Nfs;tpf;fhd jiythpd; mYtyfj;jpw;F mUfhikapy;
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.
05. Nfs;tpAld; kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp itg;Gj; njhifahf 70>000 &ghit nuhf;fg;
gzj;jpy; my;yJ tq;fp cj;juthjkhf Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.
06. 2022.07.21 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F ENfnfhl> jsgj;gpl;ba> = [ath;jdGu
nghJ itj;jparhiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.
07. Nfs;tpfis jpwf;Fk; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;.
Nfs;tpfis jpwf;Fk; mYtyh; xt;nthU Nfs;tpjhuhpdhYk; Kd;itf;fg;gl;Ls;s
njhiffis rKfkspj;Js;sth;fSf;F thrpj;Jf; fhl;Lthh;.
njhlh;G ,yf;fq;fs; gpd;tUkhW:
njhiyNgrp: 011-2778624> 0112778610 ePbg;G 3142>
njhiyefy;: 011-2778624
jiyth; - ngWiff; FO>
= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>
jsgj;gpl;ba.
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சம்பியன்ஸ் லீக் 2022 உதைபந்தாட்ட த�ொடர்

க�ொழும்பு - க�ொம்பனித்தெரு
ஜாவாலேன் அணி வெற்றி
வட க�ொழும்பு தினகரன்
நிருபர்

இலங்கை
கால்பந்தாட்ட
சம்மேளனம்
முன்னெடுத்து வரும்
சம்பியன்ஸ்
லீக்
2022 உதைபந்தாட்ட
த�ொடரின் மூன்றாம்
வாரத்திற்கான ப�ோட்டியில்
மிகப்பலம்
க�ொண்ட
அணியான
க�ொழும்பு க�ொம்பனித்தெரு ஜாவாலேன் அணி
க�ோல் மழை ப�ொழிந்து
இரசிகர்களை
அதிரவைத்தது.
ஜவாலேன் வீரர் ஒலுவ செவுன்
ஓலேவல 05 க�ோல்களை பெற்று
ஹெட்ரிக் சாதனையை சுவீகாரம் செய்தார்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை (26) குருநாகல் மல்லவபிட்டி விளையாட்டரங்கில் ஜவாலேன்
அணி எதிர் அநுராதபுரம் ச�ொலிட் அணிக்-

கும் இடையிலான ப�ோட்டியின் ப�ோது
07-−01 என்ற க�ோல்கள் வித்தியாசத்தில்
ஜவாலேன் வெற்றியை சுவீகரித்தது.
இப் ப�ோட்டியின் 14 ஆவது நிமிடத்தில்
ச�ொலிட் அணி வீரர் சமித் மதுரங்க தனது
அணிக்கான முதலாவது க�ோலை பெற்றார்.
இதனைத் த�ொடர்ந்து 32 ஆவது நிமிடத்தில் ஜவாலேன் அணி வீரர் நவீன் ஜூட்
ஒரு க�ோலை பெற்றார்.மீளவும் ஜவா லேன்
அணி வீரர் ஒலுவ செவுன் ஓலேவல 39 நிமிடத்தில் ஒரு க�ோலை பெற்றார்.
ப�ோட்டியின் இரண்டாம் பாதியின் 58,
59, 70, 78, ஆவது நிமிடங்களில் ஜவா
லேன் அணி வீரர் ஒலுவ செவுன் ஓலேவல
அதிரடியாக க�ோல்களை பெற்று ஜவா
லேன் அணியை வெற்றி பெற வைத்தார்.
இப் ப�ோட்டி 07-−01 என்ற வித்தியாசத்தில் ஜவாலேன் அணி பெருமை க�ொண்ட
வெற்றியை தன் வசமாக்கிக் க�ொண்டது.
அன்றைய தினம் இச்சுற்றின் மற்றும�ொரு
ப�ோட்டி பெலிகன்ஸ் அணி- இலங்கை ப�ோக்குவரத்து சபை அணிகளுக்கு இடையிலான
ப�ோட்டி க�ொழும்பு சுகததாச விளையாட்ட-

ரங்கில் இடம்பெற்றது.
ப�ோட்டியின் 4 ஆவது நிமிடத்தில் பெலிகன்ஸ் அணி ஜெய் குமார் ஒரு க�ோலை
பெற்றார்.
இதனைத் த�ொடர்ந்து 06, 13 ஆவது நிமிடங்களில் இவ் அணியின் வீரர் நெப்ஷான்
ம�ொஹமட் இரு க�ோல்களை சுவீகரித்தார்.
இரண்டாம் பாதியின் 86 ஆவது நிமிடத்தில் பெலிகன்ஸ் வீரர் ரன்மல் ரத்வத்த ஒரு
க�ோலை பெற இப் ப�ோட்டியில் எவ்வித
க�ோலையும் இலங்கை ப�ோக்குவரத்து
சபை அணி பெறாத நிலையில் 04−00 என்ற
நிலையில் பெலிகன்ஸ் வெற்றி பெற்றது.
மாத்தறை க�ொடவில மைதானத்தில்
பேருவளை சுப்பர்சன் இலங்கை ப�ொலிஸ்
அணிகள் மற்றும�ொரு ப�ோட்டிக்காக களம்
இறங்கினர்.
இப் ப�ோட்டியில் சுப்பர்சன் வீரர் ப�ோச�ோ
காவா பேனா 80 ஆம் நிமிடத்தில் ஒரு
க�ோலை
பெற்றார்.இப்
ப�ோட்டியில்
ப�ொலிஸ் அணி எவ்வித க�ோல்களையும்
பெறாத நிலையில் 01 -00 என்ற முடிவில்
சுப்பர் சன் வெற்றியை சுவீகரித்தது.

இரு முறை விருது பெற்ற வீரர்கள்
ஆஸி த�ொடரில் ஜ�ொலித்தனர்
44வது ஒப்சர்வர் பாடசாலை கிரிக்கெட்டர்ஸ்
ஒஃப் தி இயர், அடுத்த சில வாரங்களுக்குள் வரவிருக்கும் முக்கிய பாடசாலைகளுக்கிடையேயான
பெரிய ப�ோட்டிகள் மூலம் வேகம் கூடுகிறது.
30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவுஸ்திரேலிய
அணிக்கு எதிராக இலங்கை தேசிய அணி முதல்
ஒருநாள் த�ொடரை வென்றதன் மூலம் பல நிலவுகளுக்குப் பிறகு கிரிக்கெட் சிறப்பாக இருந்தது.
ஒப்சர்வர் SLT Mobitel ஆண்டின் சிறந்த
பாடசாலை கிரிக்கெட் வீரர்களும் அந்த வெற்றிகளில் தனக்கென ஒரு பங்கைக் க�ொண்டிருந்தனர். முன்னாள் உயர்மட்ட விருதுகளை
வென்றவர்களான சரித் அசலங்க மற்றும் குசல்
மெண்டிஸ் ஆகிய�ோர் தங்களது பலத்தை நிரூபித்துள்ளனர். மூன்றாவது ஒருநாள் ப�ோட்டியில்
மெண்டிஸ் 87 ஓட்டங்கள் எடுத்த பிறகு, நான்காவது ப�ோட்டியில் அசலங்க தனது முதல் ஒருநாள்
சதத்தை பெற்றார்.
தனஞ்சய டி சில்வா 60 ஓட்டங்கள் எடுத்தது
தனக்கு மிகுந்த நிம்மதியைக் க�ொடுத்ததாக அசலங்க கூறினார். கடந்த திங்கட்கிழமை இந்த
தீர்மானிக்கும் ஆட்டத்தில் அவர்கள் ஒரு நல்ல
திட்டத்தை வைத்திருந்ததாக அவர் கூறினார்,
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஆட்டத்திற்கு முன்பு 3-−1

என முன்னிலை பெற்றது. ஆனால் ஐந்தாவது
ஒருநாள் ப�ோட்டியில் நான்கு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் த�ோல்வியடைந்ததால் த�ொடரை 3-−2 என
கைப்பற்றியது.
“34 ஓட்டங்களுக்கு மூன்று விக்கெட்டுகளை
இழந்த பிறகு அவர் நடுவில் வந்தப�ோது நாங்கள்
அரட்டை அடித்து திட்டத்தின் படி விளையாடி-

ன�ோம். தனஞ்சய சுதந்திரமாக ஓட்டம் குவித்தார்,
நான் நீண்ட இன்னிங்ஸ் விளையாடி இன்னிங்ஸைக் கட்டமைத்தேன். தனஞ்சய பெரிய காட்சிகளுக்குச் சென்றார், நான் ஒரு நல்ல துணை
வேடத்தைக் க�ொடுத்தேன் மற்றும் எனது மூத்த
துணைக்கு அதிக வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்காக சிங்கிள்களை சேகரித்தேன். 27வது ஓவரில்
தனஞ்சய வெளியேறியதும், ஓட்ட விகிதத்தை
அதிகரிக்க நான் அடித்தாடும் திட்டத்தக்குச் செல்ல
முன் வந்தேன்,” என்றார் அசலங்க.
முன்னாள் ரிச்மண்ட் மற்றும் 19 வயதுக்குட்பட்ட தேசிய அணித் தலைவரான அசலங்க சரளமாக 110 ஓட்டங்களை எடுத்தார், அதே நேரத்தில் தனஞ்சய டி சில்வா (60) மற்றும் வனிந்து
ஹசரங்க டி சில்வா (21) ஆகிய�ோரும் பயனுள்ள
பங்களிப்பை வழங்கினர்.
நாங்கள் அனைவரும் பாடசாலை மட்டத்தில்
இருந்தே நல்ல நண்பர்கள் ஆனால் இலங்கை
பக்கம் வந்ததில் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும்
பாடசாலை மட்டத்தை விட சிறந்த உறவை
க�ொண்டிருந்தோம். இப்போது நாம் அனைவரும் நாட்டுக்காக வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற
ஆவலில் உள்ளோம். அணிக்காக விளையாடி
நாட்டுக்கு கவுரவம் க�ொடுப்பதே எனது பணி’’
என்றார்.
1978/79 இல் ஒப்சர்வர் பாடசாலை கிரிக்கெட்டர் ஒஃப் தி இயர் ப�ோட்டியை சண்டே ஒப்சர்வர் மனதில் வைத்தது. இது ஒரு அற்புதமான
வெற்றியாக அமைந்தது மற்றும் இறுதியில்
பள்ளி கிரிக்கெட் நாட்காட்டியில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வு மாறியது.

1979
ஆம்
ஆண்டு அப்போதைய
ற�ோயல் அணித்தலைவர் ரஞ்சன் மடுகல்ல
ஒப்சர்வர் பாடசாலை
கிரிக்கெட்டர்
விருதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதில் இருந்து,
இலங்கையின் முதல்
ப ா டச ா லைக ளு க் கி டையிலான கிரிக்கெட்
விருது
வழங்கும்
நிகழ்ச்சி, இலங்கைக்காக சிறப்பாக விளையாடிய பல புகழ்பெற்ற கிரிக்கெட் வீரர்களை உருவாக்கியுள்ளது.
ஒப்சர்வர் பாடசாலை கிரிக்கெட்டர் ஒஃப் தி இயர்
ஆன சில மாதங்களுக்குப் பிறகு, அப்போதைய
ர�ோயல் அணியின் தலைவர் இரண்டாவது ஐசிசி
உலகக் க�ோப்பைப் ப�ோட்டிக்கான இலங்கை
அணியில் இடம்பிடித்தார், மேலும் தனது 20வது
பிறந்தநாளில் மான்செஸ்டரில் இந்தியாவுக்கு
எதிராக இலங்கை அணிக்காக அறிமுகமானார்.
இந்த அளவிலான ஒரு சிறந்த நிகழ்ச்சியை
நடத்துவதற்குத் தேவைப்படும் பெரும் நிதியைக்
கண்டறிவது எளிதான காரியமல்ல. முதல்
இரண்டு தசாப்தங்களில் நிகழ்ச்சியைத் த�ொகுத்து
வழங்குவதற்கான செலவு ஓரளவு குறைவாக
இருந்தாலும், த�ொடக்க நிகழ்ச்சிக்கு நிதியுதவி செய்த ஹாலிப�ோரேஞ்ச் மற்றும் அதைத்
த�ொடர்ந்து வந்த பாட்டா நிறுவனத்தால் இது
பாராட்டத்தக்க பங்களிப்பாகும்.
ஆனால், ஸ்ரீலங்கா டெலிக�ொம் ம�ொபிடெல்
அனுசரணையாளராக
நுழைந்தது,
மெகா
ஷ�ோவிற்கு மதிப்பைச் சேர்த்தது, திடமான க�ோப்பைகள் மற்றும் பெரிய பண விருதுகளுக்கு நிகழ்வின் தரத்தை மேம்படுத்தியது.
த�ொடர்ந்து 15வது ஆண்டைக் க�ொண்டாடும்
Observer-Mobitel கூட்டாண்மை, பாடசாலை
சிறு கிரிக்கெட் வீரர்களின் சாதனைகளை அங்கீகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், அடுத்த தலைமுறை
சம்பியன் துடுப்பாட்ட வீரர்களை உருவாக்குவதில் ம�ௌனப் பங்கு வகிக்கும் அவர்களின்
பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் ப�ொறுப்பாளர்களுக்கும் வெகுமதி அளித்துள்ளது.

புளட் அமைப்பின் முன்னாள் தளபதிகளில் ஒருவரான காரைதீவைச் சேர்ந்த அமரர் மகாதேவன் சிவனேசனின் ஒரு வருட ஞாபகார்த்தமாக நடைபெற்ற
அணிக்கு ஆறு பேர் க�ொண்ட மென்பந்து கிரிக்கெட் சுற்றுப் ப�ோட்டியின் இறுதிப்போட்டியில் வீரமுனை விஷ்ணு அணி காரைதீவு ஜ�ொலி கிங்ஸ் அணியை
எதிர்த்து விளையாடி வெற்றி வாகை சூடியது. அதற்கான வெற்றிக்கிண்ணத்தை யாழ். மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் த. சித்தார்த்தன் வழங்குவதை படத்தில்
காணலாம். காரைதீவு குறூப் நிருபர்
இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜூன் மாதம் 28ம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வட பகுதி மக்களுக்கு இழப்பீடு
யுத்தம் நிலவிய காலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான இழப்பீடு
வழங்கும் நிகழ்வு நீதி, சிறைச்சாலை
அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலமைப்புமறுசீரமைப்பு அமைச்சர் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி கலாநிதி விஜயதாச ராஜபக்ஷவின் தலைமையில் யாழ் மாவட்ட
செயலகத்தில் இடம்பெற்றது.
நீதி அமைச்சின் கீழுள்ள நிறுவனங்கள் மூலம் வட மாகாண யாழ்
மாவட்ட மக்களுக்கு வழங்கும்
சேவைகளை மேலும் முறையாக
வழங்குவதை ந�ோக்காகக் க�ொண்டு
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த சில
நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து க�ொள்வதற்காக
யாழ் மாவட்டத்தில் உத்திய�ோகபூர்வ

பெட்ரோல் வழங்க க�ோரி
இ.ப�ோ.ச ஊழியர்கள்
பணிபகிஷ்கரிப்பு
யாழ். விசேட நிருபர்

வடபிராந்தியத்தில் நேற்றைய தினம் திங்கட்கிழமை இலங்கை ப�ோக்குவரத்து சபை
பஸ்கள் சேவையில் ஈடுபடவில்லை. அதனால்
மக்கள் பெரும் சிரமங்களுக்கு முகம் க�ொடுத்தனர். ஒருசில தனியார் பஸ்கள் மாத்திரம்
சேவையில் ஈடுபட்டிருந்தன.
அத்தியாவசிய சேவையாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருந்த ப�ோக்குவரத்து சேவை ஊழியர்கள் கடமைக்கு சமூகமளிக்க பெற்றோல்
வழங்கப்பட வேண்டும், அது வழங்கப்படாத
பட்சத்தில் திங்கட்கிழமை முதல் பணியில் ஈடுபடப் ப�ோவதில்லையென இலங்கை ப�ோக்குவரத்துசபை வடபிராந்திய த�ொழிற்சங்கங்கள்
நேற்று முன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அறிவித்திருந்தன.
இதை த�ொடர்ந்து, யாழ் மாவட்டத்திலுள்ள
இ.ப�ோ.ச ஊழியர்களுக்கு பெற்றோல் வழங்கப்படுமென யாழ் மாவட்ட செயலாளர் தெரிவித்திருந்தார். வடக்கின் ஏனைய இ.ப�ோ.ச
ஊழியர்களுக்கும் எரிப�ொருள் வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக வடக்கு ஆளுநரும் தெரிவித்திருந்தார்.
எனினும், நேற்று கடமைக்கு சமூகமளிக்க
எரிப�ொருள் இல்லையென தெரிவித்து, ஊழியர்கள் வடக்கிலுள்ள இ.ப�ோ.ச சாலைகளின்
ப�ோக்குவரத்து சேவையை புறக்கணித்தனர்.
அதனால் வழக்கமாக அதிகாலையில் இடம்பெறும் சேவைகள் இடம்பெறவில்லை.
இருந்த ப�ோதிலும் ஒரு சில பஸ்கள் சேவையில்
ஈடுபட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இதேவேளை
பருத்தித்துறை
சாலை
(டிப்போ) ஊழியர்கள் காலையில் சாலையின்
முன்பாக கவனயீர்ப்பு ப�ோராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர். தமக்கான பெற்றோல் கிடைத்தால்
தாம் பணிப்பகிஷ்கரிப்பை கைவிடுவ�ோம்
என தெரிவித்திருந்தனர்.

அச்சுவேலி எரிப�ொருள்
நிரப்பு நிலையத்தில் குழப்பம்
யாழ்.விசேட நிருபர்

யாழ்ப்பாணம் அச்சுவேலி எரிப�ொருள் நிரப்பு
நிலையத்தில் மண்ணெண்ணெய் விநிய�ோகத்திற்கு என இராணுவத்தினர் பதிவுகளை மேற்க�ொண்டமையால் சிறிது நேரம் குழப்பம் ஏற்பட்டது. இராணுவத்தினர் மண்ணெண்ணெய்
விநிய�ோகத்திற்கு என பதிவுகளை முன்னெடுத்தனர். அதனை கேள்வியுற்று பலர் பதிவுகளை மேற்கொள்ள முண்டியடித்தனர். அதன்
ப�ோது எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையத்தினர், விவசாயிகளுக்கு விநிய�ோகிக்கவே மண்ணெண்ணெய் உள்ளதாகவும், ஏனைய�ோருக்கு வழங்க
முடியாது எனவும் கூறினார்கள். அதனையும்
ப�ொருட்படுத்தாது இராணுவத்தினர் பதிவுகளை முன்னெடுத்தனர்.
அதனையடுத்து இவ்விடயம் த�ொடர்பில்,
க�ோப்பாய் பிரதேச செயலாளருக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டது. பிரதேச செயலாளர் மண்ணெண்ணெய் விவசாயிகளுக்கு மாத்திரமே
பகிர்ந்தளிக்கவுள்ளோம். ஏனைய�ோருக்கு விநிய�ோகிக்க முடியாது என இராணுவத்தினருக்கு
தெரிவித்ததையடுத்து, இராணுவத்தினர் பதிவு
நடவடிக்கைகளை இடை நிறுத்தினர்.

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f
fhzp RtPfhpj;jy; (jpUj;jg;gl;l)
rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd>
fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; 7(1)Mk;
gphptpd; gpufhuk; mwptpj;jy;
vdJ FwpaPl;L ,yf;fk;: BD/KK/LND1/6/4
fhzp
mikr;rpd;
FwpaPl;L
,yf;fk;:
4/3/9/2018/IR/497
gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gLk;
fhzp>
muRf;F
RtPfhpg;gjw;F
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkjpf tpguq;fspw;F
2022.05.30Mk; jpfjpa ,yf;fk; 2282/17 vd;w
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd;
mjp tpN\l tHj;jkhdg; gj;jphpifapd; (III)
gphpitg; ghHitaplTk;.
ml;ltiz
gpuNjr nrayfg; gphpT : fe;jnfl;ba
fpuhkk;
: NfhLz;z
mikg;G
: gJis khtl;lj;jpd;
fe;jnfba
gpuNjr
nrayfg;
gphptpd;
32D
thrdhfkapd;
NfhLz;z fpuhkk;.
fhzpapd; ngaH
: jy;gpl;bfy tj;j
Muk;g tiugl ,yf;fk; : m.f.gp. 338
Jz;L ,yf;fk;
: 445> 446> 447> 448> 449>
450> 451> 452> 454> 455>
456> 457> 458> 459> 460>
461> 462> 463> 464> 465>
466> 468> 469> 471> 472>
473> 474 (27 Jz;Lfs;)
KOf;fhzpapd; tp];jPuzk; : n`f;laH 3.6618
D.M.U.I.N.K. jprhehaf;fh>
gpuNjr nrayhsH>
fe;jnfl;ba
fhzpg; gphpT>
gpNjr nrayfk;
fe;jnfl;ba.

விஜயம் மேற்கொண்ட நீதி, சிறைச்சாலை அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர்
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி கலாநிதி
விஜயதாச ராஜபக்ஷ உள்ளிட்ட
அமைச்சின் அலுவலகர்களும், உரிய
நிறுவனங்களின் மேலதிகாரிகளும்
இழப்பீட்டு அலுவலகத்தினால்யாழ்
மாவட்ட செயலகத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த யுத்த நிலை நிலவிய
காலங்களில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான இழப்பீடு வழங்கும் நிகழ்வில்
கலந்து க�ொண்டனர்.
அங்கு ப�ொதுச் ச�ொத்துக்கள் மற்றும்அது த�ொடர்பான இழப்பீடுகள், அரச
ச�ொத்துக்கள் மற்றும் அது த�ொடர்பான

இழப்பீடுகள்,
மரணமடைந்தோர்
மற்றும் காயமடைந்தோர் த�ொடர்பான
இழப்பீடுகள் மற்றும் சேதமடைந்த
மத வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கும் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டது.
வடக்கு, கிழக்கில் நிலவிய ப�ோர்
சூழலின் காரணத்தால் பாதிக்கப்பட்டட�ோர்களுக்கு
இழப்பீட்டை
வழங்கி
நிவாரணம்
அளிக்கும்
ந�ோக்கில் இழப்பீட்டு அலுவலகம்
2018 இலக்கம் 34 ஐக் க�ொண்ட இழப்பீட்டுக்கான அலுவலகச் சட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்டது.
யாழ் மாவட்ட செயலாளர் கணபதிப்பிள்ளை மகேசன், நீதி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் ஆர். பீ.

எஸ். சமன் குமாரி, இழப்பீட்டு
அலுவலகத்தின் பணிப்பாளர் நசீமா
அஹம்மட் ஆகிய�ோர் உள்ளிட்ட
அரச அலுவலகர்களும் இந் நிகழ்வில்
பங்கேற்றனர்.
இதேவேளை கடந்த காலத்தில்
நிலவிய யுத்த சூழல் காரணமாக
காணாமல் ப�ோன யாழ் மாவட்ட மக்களின் உறவினர்களுக்கு நீதியை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர்களால் முன்வைக்கப்பட்டிருந்த முறைப்பாடுகள்
குறித்து விசாரணை செய்வதற்கான
உரிய தகவல்கள் யாழ். காணாமல்
ப�ோன ஆட்கள் தொடர்பான அலுவலகத்தினால் பெற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டது குறிப்பிடத்தகக்து.
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ஓந்தாச்சிமடம் ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன்

வருடாந்த சக்தி விழா இன்று ஆரம்பம்

மட்டக்களப்பு,
ஓந்தாச்சிமடம்
அருள்மிகு ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் வருடாந்த சக்தி விழா இன்று
செவ்வாய்க்கிழமை (28) ஸ்ரீ கற்பக
விக்னேஸ்வரர் ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன்
ஆலயத்திலிருந்து அம்மனை எழுந்தருளப் பண்ணி வந்து திருக்கதவு திறத்தலுடன் ஆரம்பமாகின்றது.
மரபுவழி மாறாத வழிபாடுகள்
மூலம் கதவு திறப்பதற்கு முதல்நாள்
ஆலய மண்டபம் காவல் பண்ணப்பட்டு மறுநாள் பஞ்சகம்மாளர்களின்
த�ொழிலைக் குறிக்கும் ஐவர்ணக்
க�ொடியிலே நடுவினிலே ஆர�ோகணித்துள்ள ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயரைக்
க�ொண்ட க�ொடி ஏற்றப்பட்டு ஆனி
உத்திர நட்சத்திரத்துடன் கூடிய வருடாந்த உற்சவம் ஆரம்பமாகின்றது.
பட்டறையில் பத்திரை (பட்டறையில் பத்திரகாளி) வழிபாட்டு
முறையுடன் கூடிய விஸ்வப்பிரம்மகுல மக்கள் தாய்த் தெய்வமாகவும்

மற்றும் குலதெய்வமாகவும் ஸ்ரீபத்திரகாளியம்மனையும், ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயரை
துணைத்தெய்வமாகவும்
வணங்கி நம்பிக்கை மூலாதாரமாக
அறுக�ோண அடையலின் (அறுக�ோணப் பட்டறையில்) மேல் காளியம்மன் இயந்திரத்தை வரைந்து பத்திரகாளியை பட்டறையில் உருவேற்றி
மடைகள் பரப்பி பூஜித்து அநுமனை
வேண்டி சிங்காசனமுறையில் வலதுபக்கம் மடைவைத்து காளிபூஜையை
ஆண்டுத�ோறும் செய்து வழிபடுவர்.
தங்க நகைகளை உற்பத்தி செய்யும்
பட்டறையை
அடையல்
என
அழைப்பர். அதனைக் காளியாகவும் தீ மூட்டும் உமிகள் சட்டியை
அக்கினி குண்டமாகவும் நினைத்து
வழிபட்டே குறித்த த�ொழிலை ஆரம்பிப்பர். மங்கலப் ப�ொருளான திருத்தாலியை செய்வதற்காக குறித்த உமிச்
சட்டியாகிய அக்கினி குண்டத்திலே
தீ வளர்த்து ஆச்சாரியாரால் ஆசாரமு-

றையுடன் நாளுக்கு ப�ொன் உருக்கும்
நிகழ்வு நடைபெற்று தாலிக்கொடி
உருவாக்கப்படுகின்றது.
பண்டைய மன்னர்கள் அக்கசாலை
எனும் த�ொழில் புரியும் இடங்களை
அமைத்து கம்மியர்கள் மூலம் தங்க
நாணயங்களை செய்து இருக்கின்றார்கள். காளிக்கு பூஜை க�ொடுக்கும் ஒரு
பாடலில் 'அக்கசாலையில் ஆரவாரத்துடன் வந்து குடியேறி கட்டடையில்
பூஜை க�ொண்ட மாதாவே காளிக்கா
தேவியே பூஜை க�ொண்டருளே'
என்று
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பண்டைக் காலத்தில் காளி வழிபாடு
இருந்துள்ளது என்பதற்கு இவ்வரிகள் சான்றாகும்.
எதிர்வரும் புதன்கிழமை (29),
வியாழக்கிழமை (30) தினங்களில்
காலை அபிஷேக பூஜையும் மாலை
பூஜையைத் த�ொடர்ந்து அம்பாள்
கும்பத்தில் அமர்ந்து ஆலயத்தின்
உள்வீதி மற்றும் வெளி வீதி வலம்-

வருதலும் இடம்பெறும். வெள்ளிக்கிழமை (01) காலை அபிஷேக ஆராதனையும் மதியம் மற்றும் மாலை
பூஜையைத் த�ொடர்ந்து அம்பாள்
கும்பத்தில் ஆர�ோகணித்து ஊரின்
பிரதான வீதி வழியாகச் சென்று பத்தர்களுக்கு காட்சியளிப்பார். இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஊர்காவல் பண்ணல்
நிகழ்வும் நடைபெறும்.
சனிக்கிழமை (02) காலை அபிஷேக
ஆராதனையும் மதியம் மற்றும்
மாலை பூஜையைத் த�ொடர்ந்து
அம்பாள் கும்பத்தில் ஆர�ோகணித்து
ஆலய உள்வீதி மற்றும் வெளி வீதிகளில் வலம் வருவாள்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை (03) காலை
காட்டுக்குள் சென்று தீக்குழியன் 4
மூலைகளிலும் அணிவிக்கும் வீரகம்பம் என அமைக்கப்படும் சதுரக்
கள்ளி மரத்தை வெட்டி வருதலும்
மாலையில் ஸ்ரீ அரசடிப்பிள்ளையார்
ஆலயத்திலிருந்து வருடாந்த உற்ச-

அம்பாறை மாவட்ட விவசாயிகளிடமிருந்து
உத்தரவாத விலையில் நெல் க�ொள்வனவு

வத்திற்குரிய வாழைக்குலைகளை
எழுந்தருளப் பண்ணுதலும் மற்றும்
இரவு அலங்காரத் திருவிழாவும்
நடைபெறும்.
திங்கட்கிழமை (04) மாலை அலங்கார பூஜையைத் த�ொடர்ந்து அம்பாள்
முத்துச்சப்பரத்தில் ஆர�ோகணித்து
வீதிகள் வழியாக வலம் வந்து அடியார்களுக்கு அருள் பாலிப்பும் இடம்பெறும்.
செவ்வாய் (05) காலை ஆனி உத்தர
பூஜையையடுத்து ந�ோர்ப்பு நெல்
எழுந்தருளப் பண்ணல், ந�ோர்ப்பு
நெல் நேர்தல், ந�ோர்ப்பு நெல்
குற்றல் இடம்பெற்று பகல் மஹா
சக்தி யாகமும் (பெருவேள்வி) சக்தி
பூஜையும் ந�ோர்ர்ப்புக் கட்டுதலும்,
மாலை கடல் நீராடலும் நள்ளிரவு
தீக்குழிக்கு தீ மூட்டுதலும் இடம்பெறும்.
புதன்கிழமை (06) காலை தீ மிதித்தலும், த�ொடர்ந்து ஆயுத பூஜையும்,

அருள்வாழி பாடுதலும் இடம்பெற்று
அம்மனின் தலாட்டுப் பாடலுடன்
அடியார்கள் பத்திரமிட்டு வழிபாடு
செய்தலுடன் வருடாந்த சக்தி விழாக்
கிரியைகள் யாவும் நிறைவு பெறும்.
ஒருவாரத்தின் பின்பு வரும் புதன்கிழமை (13) இரவு நாகதம்பிரான்
பூஜையும், வைரவர் பூஜையும்,
த�ொடர்ந்து தீமிதிப்பில் ஈடுபட்டவர்கள் தங்களது நன்றிக் கடனைச்
செலுத்தும் முகமாக தீக்குழிக்கு பால்வார்த்தல் நிகழ்வும் நடைபெறும்.

சிவம் பாக்கியநாதன்
ஜே.பி. (மாநகரசபை உறுப்பினர்)
மட்டக்களப்பு

கல்விச் சேவைக்கு கிண்ணியாவில்
இலவச பஸ் சேவைகள் ஆரம்பம்

அறுவடை விழாவில் அரச அதிபர் உறுதி
(ஒலுவில் விஷேட நிருபர்)

அம்பாறை
மாவட்டத்தில்
அறுவடை செய்யப்படும் சிறுப�ோக
நெல்லை, அரசாங்க உத்தரவாத
விலைக்கு க�ொள்வனவு செய்வதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக, அம்பாறை மாவட்ட அரசாங்க
அதிபர் ஜே.எம்.ஏ. டக்ளஸ் தெரிவித்தார்.
அக்கரைப்பற்று
பிரதேசத்தில்
செய்கை பண்ணப்பட்ட சிறுப�ோக
நெற்செய்கை அறுவடை விழா,நேற்று திங்கட்கிழமை (27) அக்கரைப்பற்று மூன்றாம் கட்டை பிரதேசத்தில் நடைபெற்றது. இவ்விழாவில்
பிரதம அதிதியாக கலந்து க�ொண்டு
உரையாற்றுகையிலேயே மேற்கண்டவாறு கூறினார்.
கல்ஓயா வலதுகரை திட்ட முகாமையாளர் எஸ்.எல்.ஏ. அன்சார்

டீசல் தட்டுப்பாடுகளால்
நெல் அறுவடைகள்
பாதிக்கப்படும் நிலை
(நற்பிட்டிமுனை தினகரன் நிருபர்)

நிலவும் டீசல் தட்டுப்பாடுகளால்,அம்பாறை மாவட்டத்தின் சில விவசாயக் கண்டங்களில் நெல் அறுவடை
பாதிக்கப்படும் ஆபத்துக்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
முறையான, விநிய�ோகம் ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டால் மாத்திரமே எதிர்காலங்களில் நெல் அறுவடைகளை
தடங்கலின்றி மேற்கொள்ள முடியுமென்றும் விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.தமது வயல்களை எவ்வித
தடைகளுமின்றி அறுவடை செய்ய
விரும்பும் விவசாயிகள்,பல மணிநேரம் எரிப�ொருள் நிலையங்களில்
காத்திருந்தாலும்,வெறும் கைய�ோடு
திரும்பும் நிலையே ஏற்படுவதாகவும்
சிலர் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
நாட்டின் அரிசித்தேவையில் பல
மடங்கை பூர்த்தி செய்யும் அம்பாறை
மாவட்ட மக்கள், சேதனப்பசளைக்
குப்பதிலாக இம்முறை யூரியாவை
பயன்படுத்தி உள்ளனர். இதனால்,
அறுவடையில் தாமதம் ஏற்படுவது
பெரும் நஷ்டத்ததை ஏற்படுத்துமெனவும் விவசாயிகள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

கூட்டத்திற்கு அழைப்பு
(புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்)

மட்டக்களப்பு கல்லடி உப்போடை
சிவானந்தா தேசிய பாடசாலையின்
62 ஆவது ப�ொதுக்கூட்டம் எதிர்வரும் 05.07.2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை
வித்தியாலய நடராஜானந்தா மண்டபத்தில் காலை 8.00 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
சகல பழைய மாணவர்களும்
புதிதாக இணைய விரும்பும் பழைய
மாணவர்களையும் இதில், கலந்து
க�ொள்ளுமாறு பழைய மாணவர் சங்கத்தினர்
கேட்டுக்கொள்கின்றனர்.
மேற்படி கூட்டத்திற்கான வருகையை
உறுதிப்படுத்துவ�ோர் கீழ் குறிப்பிடப்படும் த�ொலைபேசி இலக்கங்களுக்கு
வருகையை குறுந்தகவலில் பதிவுசெய்யுமாறு வேண்டப்பட்டுள்ளது.

தலைமையில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில், மாவட்ட அரசாங்க அதிபர்
ஜே.எம்.ஏ. டக்ளஸ் த�ொடர்ந்து உரையாற்றியதாவது,
அம்பாறை மாவட்டத்தில் கல்ஓயா
நீர்ப்பாசன பிரிவின் அதி கூடிய

த�ொழில்நுட்பத்தை
பயன்படுத்தி
ஒரு இலட்சத்தி 28 ஆயிரம் ஏக்கரில்
சிறுப�ோக நெற்செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு சிறந்த அறுவடை கிடைத்துள்ளது.
நாம், பாரம்பரிய விவசாய செய்கை-

யிலிருந்து விடுபட்டு உயர் த�ொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உயர்ந்த விளைச்சளை பெற்றுக் க�ொள்கின்றற�ோம்.
பழைமை நிலை மாற்றப்பட்டு
விவசாய செய்கை இயந்திர மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. பாரம்பரிய நெற்செய்கை கைவிடப்பட்டு உயர் தர இரசாயனங்களை பாவித்து நெற்செய்கை
மேற்கொள்வதால், நன்மை பயக்கக்
கூடிய நுண்ணங்கிகள் அழிந்துப�ோகின்றன.
அம்பாறை மாவட்ட விவசாயிகள் எரிப�ொருள் பற்றாக்குறை, உரம்
மற்றும் இரசாயன கிருமிநாசினி தட்டுப்பாட்டுக்கு மத்தியிலும் பல சிரமங்களை எதிர்கொண்டு வேளாண்மைச் செய்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இவர்களின்
முயற்சிகளுக்குப்
பலன்சேரக்க, உத்தரவாத விலையில்
இவர்களது நெல் க�ொள்வனவு செய்யப்படும் என்றார்.

(கிண்ணியா தினகரன் நிருபர்)

மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நலன் கருதி திங்கள் (27) முதல்
இரு பஸ்சேவைகள் நடாத்தப்படவுள்ளன. "அல்கில்மதுல் உம்மா
அமைப்பின்" அனுசரணையுடன்,
கிண்ணியா வலயக்கல்வி அலுவலகம் இதனை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
கிண்ணியா வலயக் கல்விப்
பணிப்பாளர் ஏ.நஸ்ஹர்கான் தலைமையில், அமைப்பின் பணிப்பாளரும் சமூக சேவையாளருமான
கஸ்ஸாலி முஹமட் பாத்திஹ்னால்

இந்த பஸ்சேவை ஆரம்பித்து
வைக்கப்பட்டது. முதலாவது பஸ்
சேவையானது
கிண்ணியாவின்
கிராமப்புறமான நடுவூற்று, ஊடாக
வான்எல வரை செல்கிறது. இரண்டாவது பஸ் சேவையானது முள்ளிப்பொத்தானை வரை செல்கிறது.
தற்போது, நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் எரிப�ொருள் தட்டுப்பாட்டைக் கருத்திற்கொண்டு ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் நலன்
கருதியே, இச்சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

கந்தளாய் எரிப�ொருள் நிலையத்தில் பெருநாளை முன்னிட்டு
அத்துமீறி நுழைந்த இளைஞர்கள் ரகளை ஹஜ் கவியரங்கம், கலை
ப�ொலிஸாரின் கடமைகளுக்கும் இடையூறு
(கந்தளாய் தினகரன் நிருபர்)

கந்தளாயில் எரிப�ொருள் பெற்றுக�ொள்ளச் சென்ற இளைஞர்கள்
சிலர், குடிப�ோதையில் ப�ொலிஸாரின் கடமைக்கு இடையூறு
ஏற்படுத்தியதுடன்,
ப�ொலிஸார்
ஒருவரை தாக்கவும் முற்பட்டுள்ளனர். இச்சம்பவம் நேற்று (26) கந்தளாயில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இதுபற்றி தெரியவருவதாவது:
திருக�ோணமலை மாவட்டத்தில்
கந்தளாய் ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில், கந்தளாய் 91ம்

கட்டைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள
எரிப�ொருள் நிலையத்தில் பெரும்
திரளான ப�ொதுமக்கள் எரிப�ொருளுக்காக காத்துக் க�ொண்டிருந்தனர். இவ்வேளையில் சில இளைஞர்கள் அத்துமீறி முச்சக்கர வண்டி
மற்றும் ம�ோட்டார் சைக்கிள்களுக்கு எரிப�ொருள் பெற முயன்றனர்.
இவ்
வேளையில்,
ப�ொலிஸாரும்,
இராணுவத்தினரும்
இணைந்து அவ்விளைஞர்களை
தடுத்து நிறுத்த முற்பட்டனர்.
இதனால், ஆத்திரமடைந்த இளை-

ஞர்கள் ப�ொலிஸாரின் கடமைக்கு
இடையூறு ஏற்படுத்தி, ப�ொலிஸார்
ஒருவரையும் தாக்கியுள்ளனர்.
இதனால், சில மணி நேரம்
அங்கு அமைதியின்மை ஏற்பட்டதால், மேலதிக ப�ொலிஸாரும்
இராணுவத்தின ரும் ஸ்தலத்திற்கு
வரவழைக்கப்பட்டனர். மேலதிமாக இராணுவத்தினர் வருவதை
அவதானித்த இளைஞர்கள் அவ்விடத்திலிருந்து தப்பிய�ோடினர்.
பின்னர், வழமை ப�ோன்று எரிப�ொருள் விநிய�ோகம் இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

களில், கடமையாற்றும் அதிபர்,
ஆசிரியர்கள் ப�ோக்குவரத்து பிரச்சினைகளால் பாடசாலைக்கு சமுகமளிக்காதுள்ளனர்.
எரிப�ொருள்
விநிய�ோகத்தில், இப்பிரதேச ஆசிரியர்களுக்கு முன்னுரிமையளிக்கப்படு
வதில்லை என்றும் ஆர்ப்பாட்டத்திலீடுபட்டோர் கவலை தெரிவித்தனர்.

இப்போராட்ட
இடத்திற்கு
வருகை தந்த ஓட்டமாவடி பிரதேச
செயலாளர் வீ.தவராஜா, க�ோறளைப்பற்று மத்தி பிரதேச செயலாளர்
எஸ்.எம்.முஸம்மில் ஆகிய�ோரிடம்
பெற்றோல் பெற்றுக் க�ொடுக்குமாறு
க�ோரி அதிபர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மகஜரையும் கையளித்தனர்.

எரிப�ொருளின்றி பாடசாலைக்கு செல்வதில் சிரமம்;
உடன் வழங்குமாறு ஆசிரியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

கலாசார நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு
(கந்தளாய் தினகரன் நிருபர்)

"ஹஜ்ஜுப் பெருநாளை முன்னிட்டு "ஹஜ் கவியரங்கமும்,
கலை கலாசார விளையாட்டு நிகழ்சிகளும் இடம்பெறவுள்ளன. கந்தளாய் கலை இலக்கிய பேரவை இந்நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
இந்நிகழ்வு, ஜுலை (12) செவ்வாய்க்கிழமை மாலை கந்தளாய்
அல் தாரீக் தேசிய பாடசாலையின்
விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
கந்தளாய் கலை இலக்கிய பேரவையின் தலைவர் முஸ்தபா சகாப்தீன் தலைமையில் இவை நடைபெறவுள்ளன.

முட்டி உடைத்தல், பலூன்
உடைத்தல், யானைக்கு கண்
வைத்தல், கம்பினை சுற்றி ஓடுதல்,
பெரிய�ோர்களுக்கான
கண்கவர்
நிகழ்சிகளும்,
இடம்பெறவுள்ளன.
மாலை நிகழ்ச்சிகளாக நாடகம்,வில்லுப்பாட்டு, ஹசீதா, சீனடி,
பாடல், மிமிக்கிரி, தகரா கவியரங்கம் ப�ோன்ற நிகழ்சிகளும் நடைபெறவுள்ளன.
இந்நிகழ்வில், அதிதிகளாக கந்தளாய் பிரதேச செயலாளர் உபேக்சா
குமாரி, கலாசார உத்திய�ோகத்தர்
நிமால் ஸ்ரீபண்டார மற்றும் சமூகத்
தலைவர்கள், கலைஞர்கள் எனப்
பலர் கலந்து க�ொள்ளவுள்ளனர்.

(கல்குடா தினகரன் நிருபர்)

ஓட்டமாவடி க�ோட்ட பாடசாலை
அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் பெற்றோல்
வழங்கக் க�ோரி நேற்று (27) திங்கட்கிழமை ஓட்டமாவடி மணிக்கூட்டு
க�ோபுர சந்தியில் ஆர்ப்பாட்டத்தில்
ஈடுபட்டனர். ஓட்டமாவடி பிரதேச
சபை
முன்பாக,
இருபக்கமும்
வீதியை மறித்து, இரண்டரை மணி
நேரம் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடாத்தப்பட்டது.
எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடுகளுக்கு
மத்தியிலும்,
பாடசாலைகளை
வழமை ப�ோன்று இயக்குமாறு
கிழக்கு மாகாணப் பணிப்பாளர்
அறிவித்துள்ளார். இதனால், அதிபர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் எரிப�ொருளின்றி பாடசாலைக்கு செல்ல முடியாதுள்ளனர்.
ஓட்டமாவடி க�ோட்டத்திலுள்ள
ஏழு கஷ்டப்பிரதேச பாடசாலை-

மண்முனைப்பற்று க�ோட்ட மட்டத்திற்குட்பட்ட ஆரையம்பதி மூத்ததம்பி வித்தியாலய
வளாகத்தில் செய்கை பண்ணப்பட்ட வெள்ளரிப்பழங்கள் அறுவடை செய்யப்பட்டன.
அதிபர் எஸ்.மணிவண்ணன் தலைமையில், பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் முயற்சியால், இப்பழச்செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த அறுவடை
நிகழ்வில் கலந்து க�ொண்டோரை படத்தில் காணலாம். நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு மத்தியில், இவ்வாறான முயற்சியில் பாடசாலை சமூகம் ஈடுபட்டமைக்கு பலரும் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.
(படம்: ஆரையம்பதி தினகரன் நிருபர்)
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அரச நிறுவனங்களில்
சூரியஒளி மின்சார திட்டம்
சப்ரகமுவ மாகாண சபையின் கீழ்
உள்ள அரச நிறுவனங்களின் கட்டட
த�ொகுதிகளுக்கு சூரிய ஒளியை
பயன்படுத்தி
50
மெகாவ�ோற்
மின்சார திட்டம் ஒன்று நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.
மேற்படி திட்டம் குறித்து அறிமுகம் செய்யும் கலந்துரையாடல்
ஒன்று அண்மையில் (22) சப்ரகமுவ
மாகாண ஆளுநர் டிக்கிரி க�ொப்பேகடுவ தலைமையில் மாகாண சபை
கட்டடத்தொகுதியில் இடம்பெற்றது.
சப்ரகமுவ மாகாணத்தில் இரத்-

தினபுரி மற்றும் கேகாலை ஆகிய
மாவட்டங்களிலுள்ள வைத்தியசாலைகள், பாடசாலைகள் உட்பட

அரச நிறுவனங்களின கூரைகளில்
சூரிய ஒளி மூலம் மின்சாரம் பெறுவதற்கான கருவிகளை ப�ொருத்தி

50 மெகா வ�ோற்றுடன் கூடிய மின்
இணைப்பை பெறுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ப�ொருத்தப்படவுள்ள சூரிய ஒளி மின் இணைப்பின்
அனைத்து நடவடிக்கைகளும் சப்ரகமுவ மாகாண சபையின் கீழ் இயங்கவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
மேற்படி கலந்துரையாடலில் சப்ரகமுவ மாகாண ஆளுநர் டிக்கிரி
க�ொப்பேகடுவ, மாகாண பிரதான
செயலாளர் சுசில் ஜயலத், மாகாண
அமைச்சுக்களின்
செயலாளர்கள்
உட்பட அதிகாரிகளும் கலந்து
க�ொண்டனர்.

அரசாங்கத்தின் அறிவித்தலை மீறி எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்களில் நீண்டவரிசை
ஊவா சுழற்சி நிருபர்

அரசாங்கத்தின் அறிவித்தலையும்
மீறி எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்களில் மீண்டும் கியூ வரிசையில் வாகனங்கள் நிற்பதை காணமுடிகின்றது.
எரிப�ொருள் நிலையங்களில் கியூ
வரிசையில் தமது வாகனங்களுடன்

நிற்க வேண்டாம் என எரிப�ொருள்
அமைச்சு அறிவித்தல் விடுத்தும்
ஊவா மாகாணத்தில் பல்வேறு எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்களில்
நீண்ட வாகன வரிசை காணப்படுகிறது. தியத்தலாவை கஹக�ொல்ல எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையம�ொன்றில்
பிங்கேத்தென்ன முதல் கஹக�ொல்ல

க�ோமாரிகாஹ
க�ொடை
வரையிலான சுமார் 2-3 கி.மீ.தூரத்தில்
வாகன வரிசை காணப்படுகிறது.
கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக
இரவு ,பகல் தாம் எரிப�ொருளை
நிரப்ப வரிசைகளில் காத்திருப்பதாக கவலையும் விசனமும் தெரிவிக்கும் வாகன உரிமையாளர்கள்

இன்புளுவன்சா ந�ோயாளர் அதிகரிப்பு; கலவான
வைத்தியசாலையில் கட்டில்களுக்கு தட்டுப்பாடு
இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

கலவான பிரதேசத்தில் இன்புளுவசா ந�ோயாளர்கள் துரிதமாக அதிகரித்து வருவதால் கலவானை அரச
வைத்தியசாலையில் கட்டில்களுக்குத் தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
வைத்தியசாலையில்
தற்போது
146 ந�ோயாளர்கள் தங்கிச் சிகிச்சை
பெற்று வருவதாகவும் இன்புளு-

வன்சா காரணமாக இப்பிரதேசத்தில்
சில மரணங்கள் சம்பவித்துள்ளதாகவும் இவர்களில் 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களே அதிகம் என்பதனால்
வய�ோதிபர்கள்
இவ்விடயத்தில்
அவதானமாக இருக்குமாறு வைத்தியர்கள் அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளனர்.
காய்ச்சல், இருமல், தடிமல், சுவாசிப்பதில் கஷ்டம் ப�ோன்ற அடையாளங்கள் காணப்படின் உடனடியாக வைத்தியர்களின் உதவியை

சர்வதேச ப�ோதைப்பொருள்
பாவனை மற்றும் சட்டவிர�ோத
கடத்தலுக்கு எதிரான சர்வதேச
தினத்தை முன்னிட்டு, தேசிய
அபாயகர ஔடத தேசிய கட்டுப்பாட்டு சபை ஏற்பாடு செய்த மத
அனுஷ்டானங்கள் சபை, தலைமையகத்தில்
நடைபெற்றது.
சபையின் தலைவர் ட�ொக்டர்
பரியங்கி அமரதுங்க உரையாற்றுவதையும் கலந்து க�ொண்ட�ோரில் ஒருபகுதியினரையும்
படங்களில் காணலாம்.

நாடுமாறு பிரதேச ப�ொதுமக்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகின்றனர்.
இன்புளுவன்சா வைரஸ் மூலம்
பரவும் காய்ச்சல் காரணமாக இப்பிரதேசத்தில் தினமும் 15 பேர் புதிய
ந�ோயாளர்கள்
அடையாளம்
காணப்படுவதாகவும் மருந்துத் தட்டுப்பாடுகளுக்கு மத்தியில் இவர்களுக்கான சிகிச்சைகளை வழங்குவதில் கஷ்டமான நிலைமை உருவாகி
வருவதாகவும் வைத்தியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

பணமிருந்தும் வாகனங்களுக்கு எரி
ப�ொருளை நிரப்ப முடியாது தவிப்பதாகவும் அங்கலாய்கின்றனர். இது
இவ்வாறிருக்க நீண்ட வரிசையில்
காத்திருப்போருக்கு தியத்தலாவை
இராணுவ முகாமைச் சேர்ந்த சிவில்
அமைப்பினர் தேநீர் வழங்கி வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
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பசறை சுகாதாரப்பிரிவில் அதிகரிக்கும்
டெங்கு ந�ோயாளர்களின் எண்ணிக்கை
மடுல்சீமை நிருபர்

பசறை சுகாதாரப்பிரிவுக்குட்பட்ட
நகர்பகுதிகளில் அதிகமான டெங்கு
ந�ோயாளர்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார பணிமனை அதிகாரி
தெரிவித்தார். கடந்த முதலாம் திகதி
த�ொடக்கம் 26 ஆம் திகதி வரையான
காலப்பகுதியில் 19 ற்கும் அதிகமான
டெங்கு ந�ோயாளர்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.
பசறை பிரதேசத்தில் த�ொடர்ச்சியாக கடந்த வாரப்பகுதியில் பெய்த
கடும் மழையினை த�ொடர்ந்து பசறை
நகரப்பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியமை காரணமாக நுளம்புகளின்

பெருக்கம்
அதிகரித்துள்ளமையே
இதற்கு பிரதான காரணமாகும் என
அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
மேலும் பசறை பிரதேச சபைக்குட்பட்ட காட்ரூப்ப பகுதியில் இரண்டு
டெங்கு ந�ோயாளர்கள் அடையாளம்
காணப்பட்டுள்ளத�ோடு ம�ொத்தமாக
இதுவரை 19 டெங்கு ந�ோயாளர்கள்
அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக
அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
இதன் காரணமாக பசறைப்பகுதியில் டெங்கு பரிச�ோதனைகளை
பசறை ப�ொலிஸார�ோடு இணைந்து
தாம் முன்னெடுத்து வருவதாகவும்
சுகாதாரப் பரிச�ோதகர்களின் மேற்பார்வையாளர் தெரிவித்தார்.

கேகாலை மாவட்டத்திற்கு

இந்திய நிவாரண உணவு ப�ொருட்களை
பகிர்ந்தளிப்பதற்கு நடவடிக்கை
கேகாலை
மாவட்டத்திலுள்ள
பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு இந்திய
அரசின் "மனிதநேய உணவு ப�ொருட்கள்" வழங்கப்படும் என உணவு
ஆணையாளர்
கிருஷ்ணமூர்த்தி
ச�ௌமிய இளைஞர் நிதியத்தின்
தலைவர் எஸ் பி அந்தோனி முத்துவிடம் உறுதியளித்தார். உணவு ப�ொருட்கள் கேகாலை மாவட்டத்திலுள்ள
பெருந்தோட்ட மக்களுக்கும் கிடைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்

என்று பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவிடம் இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் க�ோபால்
பட்டேல் ஆகிய�ோரது கவனத்திற்கு
அந்தோனி முத்து க�ொண்டு வந்து விளக்கியிருந்தார். அதற்கமைய கேகாலை
மாவட்டத்தில் அரசாங்க அதிபர் உள்ளிட்ட பிரதேச செயலாளர்களுடனும்
த�ொடர்பு க�ொண்டு பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு இந்த உணவு ப�ொருட்கள் சென்றடைய நடவடிக்கை எடுக்குமாறும்
கேட்டு க�ொண்டார்.

ஆயிரம் லீற்றர் டீசல் ப�ொலிஸாரால் மீட்பு - ஒருவர் கைது
ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்

க�ொட்டகலை, க�ொமர்ஷல் பகுதியிலுள்ள ம�ொத்த வியாபார நிலையம�ொன்றில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் ஆயிரம் லீற்றர்
டீசல் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.
ஐந்து பெரல்களில் சேமித்து
வைக்கப்பட்டிருந்த டீசலே திம்புள்ள - பத்தனை ப�ொலிஸாரால்
நேற்றுமுன்தினம் (26) இவ்வாறு
மீட்கப்பட்டுள்ளது.

வர்த்தக நிலையத்தில் எரிப�ொருள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக திம்புள்ள - பத்தன ப�ொலிஸாருக்கு கிடைக்கப்பெற்ற இரகசிய
தகவல�ொன்றில் அடிப்படையில்,
சுற்றிவளைப்பு தேடுதல் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டது.
இதன்போது ஆயிரம் லீற்றர் டீசல்
மீட்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் கைது
செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சட்ட நடவடிக்கைக்காக அவர்
ேநற்று (27.06.2022) ஹற்றன்

நீதிமன்றத்தில்
ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
" நாங்கள் ம�ொத்த வியாபாரத்தில்
ஈடுபடுபவர்கள்.
ப�ோக்குவரத்து
சேவைக்கு எமக்கு டீசல் தேவை.
அதற்காகவே சேமித்து வைக்கப்பட்டது." என கைதானவர் ப�ொலிஸாரிடம் கூறியுள்ளார்.
இச்சம்பவம் குறித்து மேலதிக
விசாரணைகளை
திம்புள்ள
பத்தனை
ப�ொலிஸார்
மேற்க�ொண்டு வருகின்றனர்.

நாட்டின் தற்போதைய நிலைமைகளை புரியும் வகையில்
சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளரின் அனுபவங்களை பகிரும் நிகழ்வு
தெஹிவளை கல்கிஸை விஷேட
நிருபர்

ஸ்ரீலங்கா
முஸ்லிம்
மீடியா
ப�ோரத்தின் ஏற்பாட்டில் ஏற்பாடு
செய்யப்பட்ட சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் மனம்திறந்து தமது அனுபவங்களைப்
பகிர்ந்துக�ொள்ளும்
"அனுபவம் பேசியதே" சிறப்பு
நிகழ்ச்சி க�ொழும்பு மருதானை
வை.எம்.எம். ஏ மண்டபத்தில் அண்மையில் நிகழ்ந்தது.
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் மீடியா ப�ோரத்தின் தலைவி புர்ஹான் பீபி இப்திகார் தலைமையில் நடைபெற்ற
இந்நிகழ்வில், சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளரும், ஆங்கில பத்திரிகைகளான
டெயிலி நியுஸ், சன், சன்டே ஒப்சேவர் மற்றும் "கல்ப் நியுஸ்"பத்தி
எழுத்தாளருமான லெத்தீப் பாருக்,

தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்து
க�ொண்டார்.
அளுத்கம, அம்பாறை, ப�ொத்துவில், திகன, முஸ்லிம்களது சகல
பிரச்சினைகளையும்
த�ொகுத்து,
ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான பக்கங்களை உள்ளடக்கி, இவர் ஆங்கிலத்தில் வெளியிட்டுள்ள நூலை,தமிழில் பிரசுரிப்பது பற்றியும் இங்கு
ஆல�ோசிக்கப்பட்டது.
இதற்கு, உதவியாக முஸ்லிம் தனவந்தர்களின் உதவியை நாடுவதற்கும் ஆல�ோசிக்கப்பட்டது. இதன்
முதற்கட்டமாக,
வீரகேசரியில்
ந�ௌஷாட்மொஹிடீனின் ம�ொழிபெயர்ப்பில் வெளியான சுமார் 175
ஆக்கங்களையாவது நூலுருவாக்குவது குறித்தும் கவனம் செலுத்தப்பட்டது.
மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் யுத்தங்-

கள், ஈரான்- ஈராக் யுத்தம், பலஸ்தீன்
-இஸ்ரேல் யுத்தங்கள் இந்தியாவில்
தற்போது முஸ்லிம்களுக்கு நடைபெறும் பிரச்சினைகள், கடந்த நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்பட்ட
நிகழ்வுகள் மற்றும் மத வன்முறைகள் பற்றியும் இந்த ஆங்கில நூலில்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.
தற்பொழுது நாட்டில் நிலவும்
ப�ொருளாதாரப் பிரச்சினைப�ோன்று,
முன்னாள் ஜனாதிபதி ஆர்.பிரேமதாஸா காலத்தில், எரிப�ொருளுக்கு
தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.
இதன்போது,
அக்காலத்தில்
இலங்கை வங்கித் தலைவராக கடமையாற்றிய ஜெஹாம் காஸீம்,
ஜனாதிபதி பிரேமதாஸவுடன்,ஈராக்
தூதுவரைச் சந்திப்பதற்கு ஏற்பாடு
செய்யுமாறு, தன்னிடம் வேண்டிக்
க�ொண்டதையும் லெத்தீப் பாரூக்

பகிர்ந்து க�ொண்டார்.
இதையடுத்து, ஈராக் தூதுவரிடம்
பிரேமதாஸ பேசி, இரண்டு எண்ணெய்க்கப்பல்களை இலங்கைக்கு
வரவழைத்த சாதனைகள் பற்றியும்,இந்நிகழ்வில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டது.
ஜெயிலானி என்பது ஆதம் அலை
அவர்கள் கால்பட்ட இடம். புனித
குர்ஆனில் சுவர்க்கத்தை விவரிப்பதுப�ோன்று கூறகலை ஜெய்லானி
என்னும் அந்த இடம், இன்றும்
பச்சை பூங்காவாகவே உள்ளது.
அதனை, பலமுறை அங்கு சென்று
ஆராய்ச்சி செய்து பதிவிட்டுள்ளதையும்,அக்காலத்திலேயே
ஜெயிலானிக்கு 23 ஏக்கர் காணி நிலம் இருந்ததையும், லெத்தீப் பாரூக் தனது
அனுபவமாக பகிர்ந்து க�ொண்டமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

முஸ்லிம் மகளிர் வட்டத்தின்
ப�ொன்விழா ரமடா ஹ�ோட்டலில்
தெஹிவளை கல்கிஷை விஷேட நிருபர்

முஸ்லிம் மகளிர் கல்வி வட்டத்தின்
50வது ஆண்டு விழா க�ொழும்பு ரமடா
ஹ�ோட்டலில் நடைபெற்றது.
இவ்வமைப்பின் தலைவியாக இம்முறையும் அமீனா முஸ்தபா தெரிவு செய்யப்பட்டார். இவரது தலைமையிலே, இப்ப�ொன்விழா இடம்பெற்றது.
இந்நிகழ்வில்
75க்கும்
மேற்பட்ட
முஸ்லிம் மகளிர் அங்கத்தவர்கள் கலந்து
க�ொண்டனர். உபதலைவியாக சினாஸ்
கரீம், ப�ொருளாளராக பாத்திமா இஸ்மாயில், செயலாளராக, பெர�ோசியா இஸ்மாயிலும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். இந்நிகழ்வை, ரையினா காதர் மிகச் சிறப்பாக
நடைமுறைப்படுத்தினார்.
இந்நிகழ்வில், உரையாற்றிய அமீனா

முஸ்தபா (ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி பாயிஸ்
முஸ்தபாவின் பாரியார்)
எமது கல்வி நிலையம், முதன் முதலாக
டி.ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள
நிலையத்தில்
ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
க�ொழும்பு மற்றும் மேல் மாகணத்திலுள்ள
அனைத்து இன பெண்களுக்கும் சுயத�ொழில் முயற்சிக்காக வழிகாட்டுவது எமது
ந�ோக்கமாகும். இதற்கான த�ொழிற்பயிற்சி
நெறிகளை ஒவ்வொரு ஆறு மாதகாலம்
மற்றும் மூன்று மாதகாலமாக வழங்கி
பயிற்சியளித்து வருகின்றோம். எமது
கல்வி நிலையம் அரச த�ொழில் பயிற்சி
நிலையத்தில் பதியப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பின்னர் களுப�ோவிலை வைத்திசாலைக்கருகில் இயங்கி பல்வேறு பயிற்சி
நெறிகள் நடாத்தப்பட்டு வருகின்றன.

கணினி, தையல், வடிவமைப்பு, உணவுப்
பண்டங்கள் தயாரித்தல், ம�ொழிப்பயிற்சி
நெறிகளும் இதிலுள்ளன. கடந்த க�ொவிட்
காலத்தில் பயிற்சிகளை நடாத்த முடியாமலிருந்தது. தற்பொழுது சகல பயிற்சிகளும்
மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும்
காலி, பாணந்துறை, கஹட்டோவிட்ட,
வெலிகம, வராக்கப்பொல ப�ோன்ற பிரதேசங்களிலும் இவ்வாறான த�ொழிற்பயிற்சி
நிலையங்களை அமைத்து அப்பிரதேச
மாணவிகள் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
இதேப�ோன்று, சமூக சேவைகள், ப�ொருளாதாரப் பிரச்சினையில் பின்தள்ளப்பட்ட
குடும்பங்களுக்கு உணவு, மற்றும் சில
அடிப்படைவசதிகளையும் செய்து வருவதாகவும் தலைவி அமீனா முஸ்தபா தெரிவித்தார்.

தமிழக எல்லைப் ப�ோராட்டத் தலைவர் ம.ப�ொ.சி. அவர்களின் 117ஆவது பிறந்த நாள் விழா, சென்னை கிருஷ்ணகான சபாவில் நடைபெற்றது. தமிழகத்தின் தந்தை ம.ப�ொ.சியின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விஜிபி குழுமத்தின்
நிறுவுநரும், விஜிபி உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் தலைவருமான டாக்டர் வி.ஜி.சந்தோசம் நூலுருவாக்கியுள்ளார்.
"மாமனிதர் ம.ப�ொ.சி" எனும் இந்நூலை வேலூர் விஐடி வேந்தர் டாக்டர் க�ோ.விசுவநாதன் வெளியிட, தெலுங்கானா ஆளுநரும் புதுவை துணைநிலை ஆளுநருமான டாக்டர் தமிழிசை ச�ௌந்தரராஜன் பெற்றுக்கொண்டமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
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நூற்றாண்டில் முதல் முறை கடனை
செலுத்த தவறிய நாடானது ரஷ்யா

ரஷ்யா கடந்த நூற்றாண்டில் முதல் முறையாக வெளிநாட்டு நாணய இறைமை
பத்திர கடனை செலுத்தத் தவறியுள்ளது.
கடந்த மே 27 ஆம் திகதி
செலுத்த வேண்டி இருந்த
சுமார் 100 மில்லியன் ட�ொலர்
இரு பிணைக் கட்டணங்கள்
மீதான 30 நாள் சலுகைக்
காலம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழ-

மையுடன் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
இந்தக் காலக்கெடு தவறவிடப்பட்டால் கடனை செலுத்தத் தவறியதாகக் கருதப்படும்
என்று புலும்பேர்க் செய்தி நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
கடந்த பெப்ரவரி 24 ஆம்
திகதி உக்ரைன் மீது ரஷ்யா
படையெடுத்தது த�ொடக்கம்
அந்நாட்டின் மீது தடைகள்

வி தி க ்கப்பட் டி ரு க் கு ம்
நிலையில்,
நிலுவையில்
உள்ள 40 பில்லியன் ட�ொலர்
கடன் பத்திரங்களை செலுத்துவதற்கு ரஷ்யா ப�ோராடி வருகிறது.
கடைசியாக 1918 ஆம்
ஆண்டே ரஷ்யாவுக்கு இவ்வாறான நிலை ஏற்பட்டமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

2022 ஜூன் 28 செவ்வாய்க்கிழமை

காளைச் சண்டையில் 3 மாடி
அரங்கு இடிந்து நால்வர் பலி
க�ொலம்பியாவில் காளைச் சண்டையின்போது
பார்வையாளர்
அரங்கு இடிந்து விழுந்ததில் குறைந்தது 4 பேர் உயிரிழந்தத�ோடு மேலும்
300க்கும் அதிமான�ோர் காயமடைந்தனர்.
எல் எஸ்பினல் நகரில் கடந்த
ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த விபத்து
இடம்பெற்றது.
சமூக ஊடகங்களில் பரவி வரும்
படங்களில்
பார்வையாளர்கள்
நிரம்பி இருந்த மூன்று மாடி அரங்கு
இடிந்து விழுந்தது தெரிந்தது. பிரபல

சான் பெட்ரோ க�ொண்டாட்டத்தின்
ஓர் அங்கமாக ப�ொதுமக்கள் காளைகளுடன் ம�ோதும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டிருந்தது.
சம்பவம்
குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும்
என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

பத்மா பாலம் வெற்றிகரமாக
பூர்த்தி செய்யப்பட்டதற்கு பங்களாதேஷுக்கு இந்தியா வாழ்த்துகளை
தெரிவித்துள்ளது.
மிகப்பெரிய நதியான பத்மா
நதிக்கு மேலால் ப�ோடப்பட்டிருக்கும் இந்தப் பாலம் 6.15 கி.மீ நீண்டதாகும். இதனை பங்களாதேஷ்
பிரதமர் ஷெய்க் ஹசீனா கடந்த சனிக்கிழமை திறந்துவைத்தார்.
“பெரிதும்
எதிர்பார்க்கப்பட்ட
இந்தத் திட்டம் பூர்த்தி செய்யப்பட்-

டிருப்பது பிரதமர் ஷெய்க் ஹசீனாவின் துணிச்சலான் முடிவு மற்றும்
த�ொலைந�ோக்கு பார்வை க�ொண்ட
தலைமையை
காண்பிப்பதாக
உள்ளது” என்று பங்களாதேஷுக்கான
இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.

க�ொடுக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனை 2027ஆம் ஆண்டுக்குள்

திரட்டுவதற்கு நாடுகள் திட்டமிட்டுள்ளன.
திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதன்
வழி, ப�ொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவத�ோடு அனைத்து நாடுகளின்
மக்களும் பலனடையலாம் என்று
அதிகாரிகள் கூறினர்.
சீனாவுக்குப்
ப�ோட்டிக�ொடுக்கும் நாடுகளைப் ப�ொறுத்தவரை
எதிர்காலத்திற்குரிய நேர்மறையான
த�ொலைந�ோக்கைப் பகிர்ந்துக�ொள்வதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பு என்று
தெரிவிக்கப்பட்டது.

காணாமலாக்கப்பட்ட மனித உரிமை தரவு: பங்களாதேஷுக்கு
பாக். செயற்பாட்டாளர் ஹ�ொங்கொங் வீழ்ச்சி இந்தியா வாழ்த்து
கராச்சியை தளமாகக் க�ொண்ட
சமூக ஊடக செயற்பாட்டாளர் அர்சலன் கான் காணாமலாக்கப்பட்டது
த�ொடர்பில் மனித உரிமை குழுக்கள்
கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன. நகரின்
கிளிப்டன் நகரில் வைத்து அவர்
காணாமல்போயுள்ளார்.
இந்த சம்பவத்துடன் தமக்கு எந்தத்
த�ொடர்பும் இல்லை என்று மறுத்திருக்கும் பாகிஸ்தான் ப�ொலிஸார்,
அந்த செயற்பாட்டாளரை தாம் தடுத்தவைக்கவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
எனினும் ப�ொலிஸார் முறைப்-

பாட்டை ஏற்க மறுத்ததாக அர்சலனின் குடும்பத்தினர் கூறியுள்ளனர்.
ட்விட்டரில் ஏ.கே-47 என்று அறியப்படும் அர்சலன் பாக். ஒளிபரப்பு
நிறுவனங்களுடன் பணியாற்றி வருகிறார்.

ஹ�ொங்கொங்கில் மனித உரிமை
நிலைமை
வீழ்ச்சிகண்டிருப்பது
மனித உரிமை மதிப்பீட்டு முயற்சி
நிறுவனத்தின் அறிக்கை ஒன்றில்
தெரியவந்துள்ளது.
2019இல் இடம்பெற்ற ஜனநாயக
ஆதரவு ஆர்ப்பாட்டங்கள் சீனாவால்
முடக்கப்பட்ட
நிலையிலேயே
இந்தத் தரப்படுத்த வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் ஹ�ொங்கொங் சவூதி
அரேபியா மற்றும் வெனிசுவேலாவுக்கு நெருக்கமாக தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சீனாவின் தேசிய பாதுகாப்பு

சட்டம்
க�ொண்டுவரப்பட்டதைத்
த�ொடர்ந்து ஹ�ொங்கொங்கில் சிவில்
சமூகம் சுருங்கி இருப்பத�ோடு கருத்துச் சுதந்திரம் மற்றும் சட்டமன்றம்
ஒடுக்கப்பட்டுள்ளதாக
தரவுகள்
குறிப்பிட்டுள்ளன.

ய�ோர்க்கில் கடந்த ஞாயிறன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 24 வயது
பிரியானா கெம்பல், நியுய�ோர்க்
டைம்ஸ் பத்திரிகைக்கு கூறும்போது,

“விதைநாள
அறுவை சிகிச்சை
செய்துக�ொள்ளாத ஆண்கள் மற்றும்
அவ்வாறு செய்துக�ொண்ட ப�ோதும்
எனது
உரிமைக்காக
ப�ோராட
வீதிக்கு இறங்காதவராக இருந்தால்
என்னுடன் பாலுறவில் ஈடுபட உங்களுக்கு தகுதியில்லை” என்றார்.
“பெண்களை த�ொடர்ந்து அடக்கி
வைக்கலாம் என்று இந்த உலகம்
நினைத்தால், நாம் எமது கால்களை
மூடிக்கொள்வோம்” என்று மாயா
டெம்ரி என்ற பெண் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சீனாவின் “பெல்ட் அன்ட் ர�ோட்”
திட்டத்துடன்
ப�ோட்டியிடும்
வகையில் சர்வதேச உட்கட்டமைப்புத் திட்டம் ஒன்றை ஜி7 உறுப்பு
நாடுகள் அறிமுகம் செய்துள்ளன.
ஏழ்மையான நாடுகளில் செயல்படுத்தப்படும்
திட்டங்களுக்கு
600 பில்லியன் ட�ொலர் நிதியைத்
திரட்ட நாடுகள் இலக்கு க�ொண்டுள்ளன.
திட்டத்திற்கு அமெரிக்கா 200 பில்லியன் ட�ொலரும், எஞ்சிய உறுப்பு
நாடுகள் 400 பில்லியன் ட�ொலரும்

யிருந்ததுடன், தமது எதிர்காலத்துக்காக சேமிப்பதுடன், சூழலை
பாதுகாக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியதன்
முக்கியத்துவம் பற்றி வலியுறுத்தியிருந்தார்.
வனஜீவராசிகள்
மற்றும்
இயற்கை பாதுகாப்பு சங்கத்தின்

தலைவர் ஸ்பென்சர் மனுவல்பிள்ளை கருத்துத் தெரிவிக்கையில்,
“மாற்றத்தின் சிறந்த முகவர்களாக
சிறுவர்கள் அமைந்துள்ளனர் என்பதில் நாம் நம்பிக்கை க�ொண்டுள்ளதுடன், அதன் பிரகாரம் நாம்
‘Wild Kids’ திட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளோம். நாம் பல இயற்கை
பாதுகாப்பு த�ொடர்பான அறிவூட்டும் திட்டங்களையும், முன்னெடுக்கின்றோம்.
உத்திய�ோகபூர்வ
வங்கிப் பங்காளர் எனும் வகையில்
செலான் வங்கியினால் எமக்கு
பெரும் வலுச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதுடன், எமது சகல திட்டங்களிலும்
டிக்கிரி சிறார்களை பங்கேற்கச்
செய்வதையிட்டு மகிழ்ச்சியடைகின்றோம்.” என்றார்.
யாழ்ப்பாணத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த “ஓவியத்தின் ஊடாக
இயற்கை” பயிற்சிப்பட்டறையில்
பங்கேற்றிருந்த
மாணவர்களைக்
காணலாம்.

ஆண்களுடன் பாலுறவை தவிர்க்க சீனாவின் திட்டத்திற்கு ப�ோட்டியாக
அமெரிக்கப் பெண்கள் ப�ோராட்டம் ஜி7 நாடுகளின் திட்டம் அறிமுகம்

கருக்கலைப்புக்கான பெண்களின்
உரிமையை அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் ரத்துச் செய்ததை அடுத்து
அந்நாட்டு பெண்கள் ஆண்களுடன்
பாலுறவில் ஈடுபடுவதில் இருந்து
தவிர்க்கும் ப�ோர�ோட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளனர்.
ஆண்களுடன் பாலுறவில் ஈடுபடுவதை தவிர்ப்பது குறித்து கருக்கலைப்புக்கு ஆதரவாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் பெண்கள்
மற்றும் சமூக ஊடகங்களிலும் பிரசாரங்கள் வலுத்து வருகின்றன. நியு-

செலான் வங்கி, WNPS Wild Kids உடன் கைக�ோர்த்து
இயற்கை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுப்பு

செலான் வங்கி, வனஜீவராசிகள் மற்றும் இயற்கை பாதுகாப்பு
சங்கம் (WNPS) உடன் பங்காண்மையை ஏற்படுத்தி, ‘Wild Kids’
திட்டத்தை முன்னெடுத்திருந்தது.
இதனூடாக க�ொழும்பு மற்றும்
யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த சிறுவர்கள் மத்தியில் இயற்கை பாதுகாப்பு
த�ொடர்பான செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன.
செலான் டிக்கிரி மற்றும் Fox
Resort ஆகியவற்றின் பங்காண்மையின் கீழ் யாழ்ப்பாணத்தில்
ஓவிய பயிற்சிப்பட்டறை மற்றும்
ப�ோட்டியான “ஓவியத்தினூடாக
இயற்கை” என்பது முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது. மூன்று வெற்றியாளர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு
அவர்களுக்கு டிக்கிரி கணக்குகள்
மற்றும் பணப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன், பெறுமதியான
பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டிருந்தன.
Fox Resort ஹ�ோட்டலில் காணப்-

படும் art gallery மற்றும் அருங்காட்சியகம் ப�ோன்றன உள்ளடங்கலாக, இலவச சுற்றுப் பயண
வசதியும் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்திக்
க�ொடுக்கப்பட்டிருந்தது. செலான்
வங்கியின் யாழ்ப்பாண பிராந்திய
முகாமையாளர் நிர்மலன் நந்தகுமார் சிறுவர்களுடன் உரையாடி-

சிங்கர் விற்பனை நிலையங்களில்
ZTE Blade A5 2020 ஸ்மார்ட்போன்
ZTE நிறுவனத்தினால் அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
ஸ்மார்ட் கையடக்கத் த�ொலைபேசியான ZTE Blade A5 2020
இப்போது இலங்கையில் உள்ள
சிங்கர் காட்சியறைகளில் கிடைக்கப்பெறுகின்றது. 2ஜிபி RAM
க�ொண்ட 6,088 அங்குல display
யினை க�ொண்ட இந்த குறித்த
வகை கையடக்கத் த�ொலைபேசி
ஆனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு சிறந்த மற்றும் தனித்துவமான அனுபவத்தை அளிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு
உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
மேற்குறித்த கையடக்கத் த�ொலைபேசி வகை பார்ப்பதற்கும் வாடிக்கையாளரை ஈர்க்கும் வகையில் காணப்படும். அந்த
வகையில், இக்கையடக்கத் த�ொலைபேசி வகையானது கடும்
பச்சை, நீலம் மற்றும் கறுப்பு ஆகிய மிகவும் கவர்ச்சிகரமான
நிறங்களில் கிடைக்கிறது. அது மட்டுமல்லாது, ZTE Blade A5
2020 வகை கையடக்கத் த�ொலைபேசியானது இலங்கையின் சந்தையில் காணப்படும் ஏனைய ஸ்மார்ட் கையடக்க த�ொலைபேசிகளை விட வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கக்கூடிய பல்வேறு அம்சங்களையும் க�ொண்டுள்ளது.
ZTE Blade A5 2020 வகை கையடக்கத் த�ொலைபேசியானது
2GB RAM க்கு மேலதிகமாக 32GB ROM மற்றும் 3200mAh பேட்டரியுடன் கிடைக்கப்பெறுகின்றது. 6.088 ”HD Water Drop Notch
Display திரையானது அதன் கூர்மையான மற்றும் தெளிவான காட்சிகள் மூலம் பார்வையாளருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான அனுபவத்தை
வழங்க வல்லது.

Alumex Lumin உற்பத்தி வலையமைப்பு
15,000ஆக அதிகரிப்பு
இலங்கையின் முன்னணி முழுமையான ஒருங்கிணைந்த அலுமினிய உற்பத்தியாளரும், Hayleys குழுமத்தின்
அங்கத்துவ நிறுவனமுமான Alumex,
Lumi, சமீபத்தில் 2,000 நிபுணர்களின்
பங்களிப்புடன் 15,000 உள்நாட்டு அலுமினிய உற்பத்தியாளர்களின் வலையமைப்பை விஸ்தரித்துள்ளது.
இரு தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட Alumex, உள்ளூர் அலுமினிய
உற்பத்தியாளர்களை சமீபத்திய த�ொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய அதிநவீன பயிற்சி
மையத்தை நிறுவியது. இலங்கையின்
கைத்தொழில்துறையினரின் அறிவை மேம்படுத்துவதுடன், த�ொழிநுட்பக் கல்லூரி
பட்டதாரிகளுக்கும் இராணுவ உற்பத்திப்
பிரிவுக்கும் நிறுவனம் த�ொடர்ந்து பயிற்சி
அளித்து வருகிறது.
நிறுவனம் ஆண்டுத�ோறும் 2000 உற்பத்தியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறது.
அதன் மூலம், அவர்கள் உலகளாவிய புத்தாக்க தரத்தில் இருக்கிறார்கள் மற்றும்
வணிக ரீதியாக நிலையான வணிகத்தை
நடத்திச் செல்வதற்கான நடைமுறை திறன்களை மேம்படுத்துகிறார்கள்.
மிக சமீபத்தில், Alumex ஆனது பதிவு

செய்யப்பட்ட Lumin நிபுணர்கள், பயிற்சி
பெற்ற மற்றும் சான்றளிக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளர்களை ஒரு த�ொழில் மேம்பாட்டு
அமர்வு ஒன்றிற்காக ஒன்றிணைத்தது,
மேலும் தடையற்ற சேவை தரத்தை உறுதி
செய்வதற்கும் சந்தை தேவைகளுக்கு ஏற்ப
வாடிக்கையாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்கும் பணியாற்றியது. எதிர்வரும் மாதங்களில் இதுப�ோன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படும்.
சர்வதேச அளவில் சேவைத் தரத்தை
உறுதி செய்வதற்காக Lumin அலுமினிய
உற்பத்தியாளர்களை Alumex த�ொடர்ந்து
மதிப்பீடு செய்கிறது மற்றும் நிர்வாகத்
திறன்கள், உலகளாவிய சிறந்த நடைமுறைகள் மற்றும் த�ொழில்துறைக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மேம்பட்ட த�ொழில்நுட்பங்களை மேம்படுத்த திறன் மேம்பாட்டு
கருத்தரங்குகளை ஏற்பாடு செய்கிறது.

ஏனைய வங்கிகளின் கிரடிட் கார்ட்
நிலுவைகளைச் செலுத்தும் வசதி வழங்கும்
சம்ஸ் பாஹிம்

Q+ செயலி
க�ொமர்ஷல் வங்கியின் மிகவும்
பிரபலமான Q+ க�ொடுப்பனவு செயலியைப் பாவிப்பவர்கள் ஏனைய வங்கிகள் மூலம் வழங்கப்பட்ட கிரடிட்
கார்ட்களின் நிலுவைக் க�ொடுப்பனவுகளையும் இந்த செயலியைப் பாவித்து
பட்டியல் க�ொடுப்பனவு தெரிவின்
மூலம் செய்து க�ொள்ள முடியும்.
க�ொமர்ஷல் வங்கியின் கார்ட்டுகளுக்கான க�ொடுப்பனவுகளுக்கு மேலதிகமாக இதைச் செய்து க�ொள்ள முடியும்.
இந்தக் குறிப்பிடத்தக்க செயற்பாடானது கிரடிட் கார்ட் வைத்திருப்பவர்களுக்கு தமது மாதாந்த கூற்று நிலுவைகளை எந்த இடத்தில் இருந்தும் எந்த
வேளையிலும் செலுத்த முடியும்.
அதன் மூலம் கணக்குகளை உடனடியாக சீர் செய்து க�ொள்ளவும் முடியும்
என வங்கி அறிவித்துள்ளது.
இந்தப் புதிய அபிவிருத்தி பற்றி
கருத்து வெளியிட்ட க�ொமர்ஷல்

வங்கியின் கார்ட் நிலையத்துக்கான
பிரதான முகாமையாளர் நிஷான்த டி
சில்வா “த�ொழில்நுட்பம் வழங்கும்
வசதிகள் மற்றும் பன்முகத்தன்மை
என்பனவற்றில் உச்ச கட்ட கவனத்தை
செலுத்தி அதன் மூலமான உற்பத்திகள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குவதில் நாம் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி
வருகின்றோம். அதன் விளைவாக Q+
க�ொடுப்பனவு செயலி காலப் பருவத்துக்கு ஏற்றவாறு தரமேம்பாடு செய்யப்பட்டு வருகின்றது. அது வாடிக்கையாளர்களுக்கு மேலும் பெறுமானத்தை
வழங்குகின்றது. ஏனைய வங்கிகளின்
கிரடிட் கார்ட்டுகளுக்கான க�ொடுப்பனவை செலுத்தக் கூடியது அதில் ஒரு
அம்சமாகும்” என்று கூறினார்.

Huawei ICT ப�ோட்டி 2021–2022
இன் உலகளாவிய இறுதிப் ப�ோட்டிகள் சீனாவின் ஷென்சென் நகரில்
உள்ள Huawei இன் பன்டியன் தளத்தில் (Bantian Base) ஆரம்பமானது.
85 நாடுகள் மற்றும் பிராந்தியங்களில்
உள்ள 2,000 இற்கும் மேற்பட்ட
பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி
150,000 மாணவர்களை உள்ளடக்கியதாக இருந்தது.
அந்தந்த நாடுகளில் மற்றும் பிராந்தியங்களில் ப�ோட்டிகளில் வெற்றி
பெற்ற 43 நாடுகள் மற்றும் பிராந்தியங்களைச் சேர்ந்த ம�ொத்தம் 132
அணிகள் உலகளாவிய இறுதிப் ப�ோட்டிக்கு தெரிவாகியுள்ளன.
மாணவர்கள் தங்ளுக்கு இடையே
ப�ோட்டியிடவும் கருத்துகளை பரிமாறிக்கொள்வதற்கும், அவர்களின்
ICT அறிவு மற்றும் நடைமுறை
ரீதியான திறன்களை மேம்படுத்துவ-

தற்கும், புதிய த�ொழில்நுட்பங்கள்
மற்றும் தளங்களைப் பயன்படுத்தி
அவர்களின் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கும் Huawei வருடாந்தம் ICT
ப�ோட்டியை நடாத்தி வருகின்றது.
இந்த ஆண்டு Huawei ICT ப�ோட்டியின் ஆறாவது வருடாந்த நிகழ்வாகும். இப்போட்டிக்கு பயிற்சி,
புத்தாக்கம், த�ொழில்துறை ஆகிய
மூன்று வழித் தடங்கள் உள்ளன,
பயிற்சிப் பிரிவு, வலையமைப்பு
மற்றும் கிளவுட் என மேலும் இரண்டு
துணைத் தடங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தடத்தில் மாணவர்களின் ICT அறிவு, அவர்கள் க�ொண்டுள்ள திறன்கள், குழு ரீதியான பணி
ஆகிய அனைத்தும் ச�ோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.
தற்போது நிலவும் க�ொவிட் த�ொற்றுந�ோய் காரணமாக இந்த ஆண்டு உலகளாவிய இறுதிப் ப�ோட்டிகள் ஒன்லைனில் இடம்பெறுகிறது.

Huawei ICT உலகளாவிய இறுதிப்
ப�ோட்டியில் 132 அணிகள் ப�ோட்டி
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tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;
kpd; tpepNahfj; jil
gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; mj;jpahtrpa eph;khz Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; epkpj;jk; kpd;rhu
tpepNahfk; jilg;gLnkd thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. nghJthd kpd;rhuj; jilf;fhd Neuk; K.g. 8.00 kzp Kjy;
gp.g. 5.00 kzp tiuahFk;. vt;thwhapDk; xt;nthU gFjpfSf;fhd Neuq;fs; ntt;Ntwhff; Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;sd.

2022 [_iy khjj;jpw;fhd kpd;rhuj; jil ml;ltiz
jpfjpfs; kw;Wk; kpd; fk;gpapizg;Gs;s ,lq;fs;
fhyp
1

2

3

[_iy 06> 20
jd;nfju tPjp> `phpk;Gu tPjp> [pg;hpah tPjp> ruzq;fu tPjp> ];By; tPjp>
nrduj;fNl re;jp> fphpg;]; tPjp> ky;tj;j nlk;gy; tPjp> rkfptj;j>
ngypf` re;jp> [ath;jdhuhk tPjp> bf;rd; tPjp (gFjp)> klghj;jy
tPjp> Nkjhde;j khtj;ij> nlhdhy;;l; N[d;]; tPjp
kw;Wk; fpis
tPjpfs;
[_iy 07 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu
nfhOk;G tPjp (gFjp)> [ae;jp khtj;ij> tst;tj;j kw;Wk; fpis
tPjpfs;
[_iy 27
mygyht tPjp> vypal; tPjp> rq;fkpj;j xOq;if> klghj;j 2Mk;
xOq;if> tf;nty;y tPjp (gFjp)> `{nk]; tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis
tPjpfs;

`pf;fLt
1
2

[_iy 04 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu
gs;spagpl;ba> ghyk;nfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 15 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiu
njhlq;nfhl tPjpapy; Nghg;Ngnfhl re;jpapypUe;J udgd;dnjdpa
tiu> gs;spagpl;ba tPjp> tpN[uj;d khtj;ij> Nghg;Ng tPjp>
fe;Njnfhl tPjp> fl;Ljk;Ng tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

khtj;ij> nrd; Nkhp]; `y;Ng khtj;ij> FUNftj;j (gFjp)> b
kn]ndl; tPjp> fNdKy;y Nrh;r; tPjp> [ae;jp khtj;ij> [arphpfk>
nlk;gs; tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> fg;Gthfhu tPjp> gl;lfk tPjp>
cYNghuz tPjp> rhe;j khpah tPjp (gFjp)> ntypFUe;Jtj;j> gl;lfk
tlf;F> fy;ngk;k tPjp> NjhyN`d tPjp> vf;]j; khtj;ij>
nghy;gpj;jpKf;fyhd tPjp (gFjp)> <]f;N`d tPjp> fGthfhu tPjp>
khh;bd; tPjp> kahd tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

[h-vy
1

gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; K.g. 8.00 kzp
Kjy; gp.g. 5.00 kzp tiu mj;jpahtrpa eph;khz Ntiyfs;
kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfisr; nra;tjw;F ,yq;if kpd;rhu rig
kw;Wk; LECO epWtdk; jpl;lkpl;Ls;sjdhy; kpd;rhu tpepNahfk;
jilg;gLnkd thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

2

1

[_iy 12 K.g. 9.00 Kjy; e.g. 12.00 tiu
nuhgh;l; nrha;rh khtj;ij> nfhOk;G tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis
tPjpfs;;
[_iy 12 K.g. 9.00 Kjy; e.g. 12.00 tiu
kahd tPjp> xNyfk tPjp> tp[a tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

gahfy
1

[_iy 08
ypgh;b khtj;ij> g`ynfhl> Kdrpq;fnfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;

2

3

nfnry;tj;j
1

[_iy 27 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fhyp tPjpapy nkhul;Lt ghyj;jpypUe;J Nyf; biut; tiu> jk;kuh[
khtj;ij> Qhdtpky tPjp> vl;th;l; Ngdhh;l; khtj;ij> fq;f ,`y
tPjp> re;jpuNrf;fu tPjp> gioa fhyp tPjp> rpd;kj;jpa tPjp> kjfp];]
tPjp> n`hNuJLt kw;Wk; fpis tPjpfs;

4

5

ENfnfhl
1

[_iy 14 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
Nfhl;Nl tPjp> #l; `TrpypUe;J rpwpnfhj;j tiu> jytj;Jnfhl tPjp
(gFjp)> ghnfhl tPjp (gFjp)> Kj;njl;Lt tPjp> [djh khtj;ij>
kp`pe;J khtj;ij> FaPd;];Nyd;l; khtj;ij> [ae;jp khtj;ij> u[
khtj;ij> vf;rj; khtj;ij> k`htj;j tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

1

[_iy 19 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
mNguj;d khtj;ij> kahd tPjp> gpl;lty tPjp> 1Mk; kw;Wk; 2Mk;
xOq;iffs;> mk;gtj;j> nfhOk;G - gpypae;jiy tPjp (gFjp)> ghnry;
khtj;ij> (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpl;lNfhl;Nl / ntypf;fl / uh[fphpa
1

2

3

4

5

6

[_iy 07 e.g 12.00 Kjy; gp.g. 4.30 tiu
uh[fphpa fhh;ld;];> gz;lhuehaf;fGu> nghy;tj;j
kw;Wk; fpis
tPjpfs;
[_iy 14 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> kp\d; tPjp kw;Wk; xOq;if> <.lgps;a+. ngNuuh
khtj;ij> gq;fsh re;jp> nla;rp tPjp> [arpq;f khtj;ij> guhf;fpuk
khtj;ij> ngj;jfhd tPjp> ngj;jfhd tlf;F> Rgrhjf khtj;ij>
4Mk; xOq;if kw;Wk; 6Mk; xOq;if> vg;gpl;lKy;y tPjp> gpl;lNfhl;Nl
tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 14 gp.g. 4.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
Nfhl;Nl tPjpapy; 9Mk; xOq;ifapypUe;J 2Mk; xOq;if
tiu
(<.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij)> Fzth;jd khtj;ij> jpatd;dh tPjp>
nfhyk;gje;jphp khtj;ij> uk;gl; tPjp> mq;fk;gpl;ba tPjp kw;Wk; fpis
tPjpfs;
[_iy 21 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu
Gj;fKt tPjp> ghh;f; xOq;if> nkjntypf;fl tPjp> fkj;jtj;j tPjp>
nkhuf];Ky;y> kjpd;dhnfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 27 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
Nfhl;Nl tPjpapy; vj;Js;Nfhl;Nl re;jpapypUe;J ntypf;fl re;jp tiu>
Gj;fKt tPjp> gioa Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> FNu khtj;ij> Ml;bfy
khtj;ij> ghh;f; xOq;if (gFjp)> ntypf;fl re;jp kw;Wk; fpis
tPjpfs;
[_iy 27 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
= [ath;jdGu tPjpapy; vj;Js;Nfhl;Nl re;jpapypUe;J ntypf;fl re;jp
tiu> Nuhay; fhh;ld; kw;Wk; fpis tPjpfs;

2

3

nfhyd;dht / nts;sk;gpl;ba
1

2

[_iy 22 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
nfhyd;dht tPjp> ehf`Ky;y tPjp> gd;ry;N`d> kPj;njhl;lKy;y
tPjp (gFjp)> tpfhu khtj;ij (gFjp)> guhf;fpuk khtj;ij> Qhdrphp
khtj;ij> = tpkyhuhk tPjp> rhyKy;y (gFjp)> Gtf;f`tj;j
(rpq;fGu) kw;Wk; fpis tPjpfs;.
[_iy 25 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
`y;Ky;y tPjp> nfhl;Ltpy (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

k`u
1

2

3

[_iy 06 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fz;b tPjp (gFjp)> fphpgj;nfhl re;jp> Nfhd;f`tj;j tPjp> gphpd;];
xOq;if> khnfhy tPjp> nfKD khtj;ij> ghj;jpa khtj;ij>
ghj;jpkh khtj;ij> njk;gpypf];Ky;y kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 20 e.g 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
vd;NluKy;y kahd tPjp> uhzp klk tPjp> c];tj;j tPjp kw;Wk;
xOq;if> tj;jis – k`u tPjp (gFjp)> gpd;dnkj tPjp> rpYkpd
khtj;ij> kq;fs khtj;ij> nuhgh;l; khtj;ij> nfhq;fpnjhl;l tPjp>
Gdpj khpahs; tPjp> tpb tPjp> gPhp]; khtj;ij> rd; gpsth; fhh;ld;];>
nrg];jpad; khtj;ij> Kh;jpDFU khtj;ij> N[hd; fPy;]; tPlikg;Gj;
jpl;lk;> yd;rpahtj;j> vd;NluKy;y tPjp> nte;Njrptj;j> fhkpdp
fUzhuj;d khtj;ij> Gdpj [_l; khtj;ij> kpy;yf`tj;j>
nrdtpuj;d khtj;ij> fpwp];l; j fpq; tPjp> jYg;gpl;ba tPjp (gFjp)
kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 27 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fphpgj;nfhl itj;jparhiy tPjp> fphpgj;nfhl tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk;
fpis tPjpfs;

fsdp
1

[_iy 29
ehuk;kpdpa tPjp (gFjp)> ntuYf`tj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

fe;jhd / ntypru
1

[_iy 20 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
Nguye;j tPjp (gFjp)> [a#hpa tPjp> [arkUfk tPlikg;Gj; jpl;lk;>
Mdpahfe;j itj;jparhiy> ePh;j; jhq;fpf; NfhGuk; tPjp> fNzKy;y
tPjp> Gifapuj epiya tPjp> nrd;. me;jdP]; khtj;ij> ghy#hpa

[_iy 12
nkhud;JLt tPjp (gFjp)> Nrh;fpAyh; tPjp (gFjp)> g];kd; re;jp> kj;jpa
tPjp> jpg;ngj;j tPjp> N`dnjhl;l> cLfy;y tPjp> jyjhtj;j tPjp
kw;Wk; xOq;if>
fhkpdp tPjp> Ntufk tPjp> nfh`{Nkhy tPjp>
my;tp]; ngh;dhz;Nlh khtj;ij> nff;Fznjhl;l tPjp> fq;fhuhk
tPjp> Nghjpuh[ khtj;ij> Fzjpyf;f tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp>
nkj;jhde;j khtj;ij> Nfhzf` tPjp> nkhuj;Jt tPjp> k`tpfhu
tPjp> nlk;gs; xOq;if> `guf`ye;j tPjp> tp[a tPjp> kahd tPjp>
Mhpatd;r khtj;ij> jp];] tPjp> tpj;ahy tPjp> = yq;fhuhk tPjp>
my;gh;l; Fzjpyf;f tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;;
[_iy 12
`guf`ye;j tPjp> Fzjpyf;ftj;j> kahd tPjp> gpu[hrhyht tPjp>
Njtj;j> rpwpky;tj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 26
fhyp tPjp (gFjp 24Mk; iky; fy;Yf;F mUfpy;)> k`h t];fLt>
[ae;jp khtj;ij (gFjp)> khh;ikl; N`hl;ly; tPjp (gFjp) kw;Wk;
fpis tPjpfs;
[_iy 26
fpj;Jsht> nkNdhpnjd;d vypa> yhnfh];tj;j> kp`pfj;tj;j kw;Wk;
fpis tPjpfs;
[_iy 26
Njf;ftj;j> mjpfhhpnfhl> ,RW cad> nfhn`hyhd tPjp> kTd;l;
<ld;> nfj;jN`d (gFjp)> gyhnjhl;l> tp[afk> Kdrpq;fNftj;j>
`py; tpa+ tPjp> nfh];N`d> cf;tj;j> yd;rpahtj;j> n`l;bnfhl>
mjpfhhpnfhl> gd;tpy> N`dtj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

gahfy

nghuy];fKt
1

5

6

7

fSj;Jiw

mk;gyhq;nfhl
1

[_iy 20 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
ePh;nfhOk;G tPjpapy; [hvy nfhkh;\y; tq;fpapypUe;J hpyTy;y re;jp
tiu> gl;lfk tPjp> lTz;Tl;> nrd; Md;]; tPjp> fg;Gtj;j ];Nl\d;
tPjp> Ngh;rpa]; ghh;f; kw;Wk; fpis tPjpfs;

4

4

5

[_iy 17
gynjhl;l tPjpapy; Gy;nyl;ldpypUe;J fl;LFUe;j re;jp tiu>
Nghk;Gnty tPjp> Gy;nyl;ld; tj;j> kj;Jfk tPjp (gFjp)> f[{Jttj;j
tPjp> nrj;rpwp cad> Fzjpyf;ftj;j 1> fy;y];] tPjp (gFjp)> rt;rpwp
khtj;ij> fy;y];] tPjp (gFjp)> ehky;fk> rkfp khtj;ij> uztpU
khtj;ij> [ath;jd tPjp> ehnfhl tPjp (gFjp)> itj;jparhiy re;jp>
b nrha;rh khtj;ij> f[{f`tj;j> ehnfhl tPjp> 1k;> 2k;> 3k; kw;Wk;
4k; xOq;iffs; FUUe;Jtj;j> muypa tPjp> `Pdl;bafy tPjp>
nrj;rpwpGu> Nrhgpj;jhuhk tPjp> vl;ltpy tPjp (gFjp)> ka+uh gpNs];>
lTz; t+l; kw;Wk; fpis tPjpfs;;
[_iy 17
fl;LFUe;jy];fe;j>
FUg;Gnfhl>
fglhnfhl>
k`fk;nkj;j>
Nfhkufe;j> Nfhkunfhl> fg;Gnfhl> fg;Gnfhl> Kdrpq;fnfhl>
Ntufy;fe;j> nghj;Jtpy tPjp (gFjp)> al;lnjhy tPjp> MAh;Ntj tPjp>
n`k;gutpy> Ntufy> fl;LFUe;jy];fe;j> kpy;yf];JLye;j>
n`huf];nfNy> fhkpdp mj;JNfhusfk> gl;lnjdpa (gFjp)>
rprpy;jpaye;j> uhfynty> Ntthyfe;j> Nghk;gphpaf`ye;j> g];jpad;
khtj;ij> `y;fe;jtpy> [{l; gpafk> nghl;ly;njdpa> fe;jf`tpy>
`y;fe;jtpy> ng];jpad; khtj;ij> nkh`e;juk;tj;j> gz;lhuehaf;f
khtj;ij> khuf];tpy> nkhNdhf;fk> nytpd;tj;j> Kd;N`d (gFjp)>
J}ttj;j> J}tnfhl> `y;fe;jtpy (gFjp)> vynghlf`tj;j>
nahTd;fk> ul;dnfhl> fpj;Jsd;gpl;ba> rpq;`fk> gpNuq;Nyz;l;tj;j>
nty;fk; tpNy[;> Rjf`Ky;y> `ad; v];Nll;> gz;lhuehaf;f
gpNs];> fe;JUf];Ky;y> kpy;yf`ye;j> g`ynty> fy;yd tPjp>
rpq; f ynjdpa>
gs; s patj; j >
fe; J Uf]; K y; y >
Nghf`tj; j >
mNyhNghg`htj;j> Nghkpaf`ye;j> Mde;jfk> gl;lnjdpa> 80
Vf;fh;> g`ynty> Kd;N`d tPjp> fpj;Js;N`d tPjp> tpd;nrd;l;fk>
vl;tpd; tPurpq;f khtj;ij> Fkhufe;j> ngJu khtj;ij> nrd;
tpd;nrd;l; N`hk; tPjp> yf;jpD fhh;ld;];> eph;kytj;j> mf;fuky tPjp>
epy;thJy> ,`ynty tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 17
kNynfhl tPjp (gFjp)> Mq;fd;nfhl> 16 Vf;fh; tPjp> gk;Ng tPjp>
nfhufnjdpa> mk;gNfhl;Nl tPjp> Kyl;bad> nkl;bayKy;y>
gpdpbj;jKy;y> ntdpnty;nfl;ba tPjp> gyad;nfhl> fr;rnfhl>
ehf`Jt tPjp> njy;f`ye;j>
fy];] tPjp> tp[pj khtj;ij
(gFjp)> Nfhry khtj;ij> nfhuf;fnjdpa> gk;Ng> Mrphp khtj;ij>
Fzjpyf;ftj;ij> ,`y ntdpnty;nfl;ba> STF tPjp> 5k;> 6k;> 7k;>
8k; kw;Wk; 9k; xOq;iffs;> nk`pKy;y> g`y ntdpnty;nfl;ba
tPjp> nfhtpnrj tPjp> muypa khtj;ij> kujf`nty tPjp>
nte;Njrptj;j> eadh Njhl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 17
fhyp tPjp jYtj;j re;jpapypUe;J vj;jfk tiu> vj;jfk> Rkzhuhk
tPjp> rhe;j khpah khtj;ij> [a khtj;ij> iedhtj;j> gahfy
tlf;F ];Nlrd; tPjp> Nfhy;ld; gpNs];> tpfhu fe;j> kNynfhl tPjp>
rKj;uh khtj;ij> [dj;jh khtj;ij> [dg;gphpa khtj;ij> nrd;
me;jdP]; khtj;ij> rhfu khtj;ij> Rtjhur;rpKy;y> [dg;gpuNghj
khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 17
fhyp tPjpapy; jYtj;j re;jpapypUe;J nuhf;yz;l; tPjp re;jp tiu>
al;lnjhy tPjp (gFjp)> khgpl;ba> jpaynfhl> nrd; tpd;rd;l; tPjp>
,e;jphpanfhy;y tPjp kw;Wk; fp;is tPjpfs;

mYj;fk
1

2

3

[_iy 03
kj;Jfk tPjp (gFjp)> kp`phpngd;d tPjp> kpypl;lhp tpjp> kPdhr;rpfe;j>
Gjpa tPjp> gpujhd tPjp> kd;#h; khtj;ij> N\f; ng];rp khtj;ij>
FUe;jtj;j tPjp> fbatj;j> gj;jpuh[nfhl> gf`tj;j khh;fl; tPjp>
jh;fh efh;> n[k; tPjp> mk;gf` re;jp> itj;jparhiy tPjp> rkfp
khtj;ij> khpf;fhh; tPjp> nlk;gs; tPjp> rk;rk; khtj;ij kw;Wk; fpis
tPjpfs;
[_iy 03
fhyp tPjpapypUe;J mYj;fk nghyp]; epiyak; tiu> nge;Njhl;il
ghyk;> fNdfk tPjp (gFjp)> Gifapuj epiya tPjp> fNdnfhl tPjp>
ntypg;gd;d tPjp (gFjp)> itj;jparhiy tPjp> kj;Jfk tPjp (gFjp)>
nuapy;Nt mtd;a+> rhtpah tPjp. Nyhl;l]; tPjp> =gj;jp tPjp (gFjp)
kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 14
n`l;bKy;y tPjp> ];N;l\d; tPjp> fUzhuj;d tPjp> Eff`h tPjp>
Ky;yg;gpl;ba tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;> gioa tPjp> gioa tPjp>
muhgp tPjp> N\f; [khy;jPd; tPjp> nlk;gs; tPjp> rkj; tPjp> Nrahh;kd;
tPjp> N`dtj;j> gpNs]; ghj;> gs;spthry; tPjp> rhtpah tPjp kw;Wk;
xOq;if> `ythnfhl> gz;lhutj;j> N[hrg; FNu khtj;ij>
kUjhid tPjp> khpf;fhh; gpNs];> tj;Jk uh[Gu> `ythnfhl (gFjp)>
fglhnfhlGu (gFjp)> mg;Jy; fhjh; khtj;ij> n`l;bahfe;j> uhrpf;
khpf;fhh; khtj;ij> k`nfhl> mg+gf;fh; khtj;ij> nfhuf;fJ}t>
];N;l\d; tPjp> fUzhuj;d tPjp> Eff`h tPjp> Ky;yg;gpl;ba tPjp>
k`nfhl tPjp> nfhul;Lt tPjp> NgUtis efuk;> nrd; Md;]; tPjp>

8

rPdd; Nfhl;il> ngNuuh khtj;ij> fy;nghj;j tPjp> fd;dq;nfhl>
k`nfhl tPjp> fg;gpjhd;nfhl tPjp (gFjp)> et;gh; khtj;ij>
fue;jnfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 14
fe;Njtp`hu tPjp> fhyp tPjp (gFjp)> yq;fh gphpd;]; tPjp> <ld;
N`hl;ly; tPjp> ghghpd; tPjp> kUjhid tPjp> n`l;bKy;y tPjp>
k`nfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 14
fhyp tPjpapy; fYthNkhju ghyj;jpypUe;J Fl;nrl; tPjp tiu>
g+h;tdhuhk tPjp> rPyhde;j khtj;ij> rpukjhd khtj;ij> irkd;
rpy;th khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 14
fe;Njtpfhu tPjp> Njthy tPjp> ntjKy;y tPjp> =gj;jpa tPjp>
Nyhl;l]; tPjp> Gjpa tPjp> ,];dGs;Ns tPjp. fUzhuj;d tPjp>
fy;N`d tPjp> rhtpah tPjp> ]h`puh tPjp> v];.vk;. tPjp> N\f; kjhuh
tPjp> fbatj;j tPjp> ntypg;gpl;ba> rk;RjPd; khtj;ij> jh;fh efuk;
kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 14
fhyp tPjp (gFjp)> gQ;Qhde;j tPjp> ky;y];] nlk;gs; tPjp> mQ;ry;
mYtyf tPjp> rKj; khtj;ij> gs;spthry; tPjp> muhgp tPjp> jf;fpah
tPjp> khpf;fhh; tPjp> gQ;Qhde;j khtj;ijapy; kh];]y re;jpapypUe;J
mk;Nggpl;ba re;jp tiu> Mhpatd;r khtj;ij> fd;dd;nfhl> fNduhg
tPjp> kq;fs tPjp> kUjhid gFjp> kUjhid tPjp (gFjp)> gz;lhutj;j>
ey;yN`d tPjp> Rq;f ,y;y tPjp> guzfil> mQ;ry; mYtyf tPjp>
=epthr tPjp> gioa tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 14
jPdnfhl> jh;fh tPjp> [hgPh; khtj;ij (gFjp)> esPk; `h[pahh;
khtj;ij> eTgh; khtj;ij> gpl;lnty tPjp> FUe;Jtj;j tPjp>
mk;ngd;gpl;ba> gpd;N`d> fUzhNrdGu> ntjnfhl tPjp> fNduhg
tPjp> njdpa – tyju kw;Wk; fpis tPjpfs;

ghze;Jiw

1

2

3

4

5

[_iy 12
jpg;ngj;j tPjp (gFjp)> cNghrpj;jpuhk tPjp> nkjtpy;nfhl> gphpntdh
tPjp> = epf;fj;Njuhk tPjp> J}t tPjp> nrha;rh tPjp> 18 tj;j kahd
tPjp> nfhYnfhl;Lttj;j> Gd;f`de;j khtj;ij> gpdhd;]; tj;j
kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 12
fhyp tPjpapy; ghze;Jiw nfhtpNrth epiyaj;jpypUe;J jy;gpl;ba
ghyk; tiu> netpy; ngNuuh khtj;ij> neYk; khtj;ij> rKj;u
khtj;ij> = nkj;jhde;j tPjp> nrha;rh tPjp (gFjp) ghypf;fh tPjp>
fy;ntl;b Nkhju tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> rq;fhde;j tPjp> NghjpUf;fhuhk
tPjp> md;dhrpfl khtj;ij> nkjnty tPjp> [ae;jp khtj;ij> [{gpyp
tPjp> N[hd; fPy;]; tPlikg;Gj; jpl;lk;> rPyhde;j tPjp> nuhgh;l; rpy;th
khtj;ij> kPf`Nfhtpy; tPjp> ny];yp Fzth;jd khtj;ij>
];Nl\d; tPjp> gphpntdh tPjp> ypypad; rpy;th khtj;ij> cNghrpj;jpuhk
tPjp> ruzghy khtj;ij> `pf;f`tj;j> nkjgd;ry tPjp kw;Wk; fpis
tPjpfs;
[_iy 24
= nkj;jhde;j tPjp> Nkhjutpy tPjp> Nkhjutpy ifj;njhopy;
fl;blj;njhFjp> ,wg;gh;tj;j tPjp> Nkhjutpy tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk;
fpis tPjpfs;
[_iy 24
fhyp tPjpapy; ghze;Jiw g]; epiyak; Kjy; tyhd re;jp tiu>
n`huz tPjp (gFjp)> gpujhd njU (gFjp)> fpNw]; gPhp]; khtj;ij>
Fzuj;d tPjp> NjrNrth khtj;ij> Rfj;jhkf> NrH N[k;]; gPhp];
khtj;ij> epky khtj;ij> nehnay; nkz;b]; khtj;ij> =
Nkj;jhee;j khtj;ij (gFjp)> cad;nfNy tPjp> cad;nfNy FWf;F
tPjp> j nrha;rh tPjp (gFjp)> [dg;gphpa khtj;ij (gFjp)> [ajpyf;f
khtj;ij (gFjp)> khh;fl; tPjp> jh;krhyht tPjp> rhfu khtj;ij>
xUty tPjp> Mh;.v];. gh;dhe;J khtj;ij> Fzhde;j tPjp> nrha;rh
tPjp (gFjp)> Nfhtpytj;j tPjp> ypNah ngh;dhz;Nlh khtj;ij>
kfhehk tPjp> fq;fh khtj;ij> rke;j khtj;ij> tPurpq;f xOq;if>
rpwpy; N[d;]; khtj;ij (gFjp)> Rre;j khtj;ij (gFjp)> NjrNrth
khtj;ij> Mh;jh; tP la]; kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 24
= kfh tp`hu tPjp> [dg;gphpa khtj;ij (gFjp)> ll;yp Nrdhehaf;f
khtj;ij> [ajpyf;f khtj;ij (gFjp)> tPukd; tPjp> b rpy;th tPjp>
Fzjpyf;f tPjp> =ah khtj;ij> guhf;fpuk khtj;ij> rpwpy; N[d;];
khtj;ij (gFjp)> ngNuuh tPjp> FyJq;f tPjp> kp;Dtd;gpl;ba tPjp
(gFjp)> tyhd gioa tPjp (gFjp)> jk;khde;j tPjp (gFjp) kw;Wk;
fpis tPjpfs;

k`ufk
1

2

3

[_iy 08
gKDt tPjp> vf;rj; Rgrhjf;f tPjp> 3Mk;> 4Mk;> 5Mk; kw;Wk; 6Mk;
xOq;iffs;> Njthy tPjp> tpjhd tPjp> khjpaf`tj;j> re;jd
fhh;ld;];> njy;f`tj;j> ehf`tj;j tPjp> [ae;jp khtj;ij kw;Wk;
xOq;if kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 08
i`nyty; tPjp (gFjp)> gioa tPjp (gFjp)> gKDt tPjp (gFjp)>
kfnkfhtj;j> Ntunfl;b tPjp> nlk;gs; tPjp (gFjp)>
nuapy;Nt
khtj;ij> ];Nl\d; tPjp> tpNtfhuhk khtj;ij> gpypae;jiy tPjp>
kq;fs khtj;ij> k`ufk nlk;gs; tPjp> jk;gN`d tPjp> m\hh;
gpNs];> nlk;gs; gpNs];> fpu`k;uf; gpNs];> fe;jN`dtj;j tPjp
(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 08
i`nyty; tPjp (gFjp)> nghuis tPjp (gFjp)> Ntunfl;ba tPjp>
nuapy;Nt mtd;a+> gd;dpg;gpl;ba gioa tPjp> fk;khd tPjp> fe;Njtj;j>
kahd tPjp> mut;ty tPjp> rpy;th khtj;ij> fe;jty tPjp> Mde;j
ikj;jphp khtj;ij> tPu khtj;ij> nrj;rpwp gpNs];> fe;njdtj;j tPjp>
gpufj;jp khtj;ij> tPu khtj;ij> nghuis tPjp> vf;rj; khtj;ij>
gd;dpgpl;ba kahd tPjp> mk;gf];`j;ju re;jp kw;Wk; fpis tPjpfs;

nghuny];fKt
1

2

3

[_iy 08 K.g. 8.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu
j`k; khtj;ij> nfh`pynfhl;Lt> N`dnfju tPjp (gFjp)> ey;yj;j>
fl;Lthty tPjp> itj;jparhiy tPjp> jhg;gtj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 08
i`nyty; tPjp (gFjp)> gioa tPjp (gFjp)> nj`ptis tPjp (gFjp)>
tpgf;]huhk tPjp> tPuf;nfhb khtj;ij> tpj;ahfhu khtj;ij>
ey;ytj;j tPjp> gpypae;jiy tPjp> ey;ytj;j tPjp (gFjp)> a`k;g`j;
khtj;ij> kq;fs khtj;ij> \pNuhkpdp khtj;ij> Eff`h gpNs];>
nfh`pynfhl;L tPjp (gFjp)> tPjpagz;lhu tPjp> ePyk; k`u tPjp> rhJ
khtj;ij> [a khtj;ij> kPf`tj;j tPjp> Nyf; tPjp> itj;jparhiy
tPjp> gl;lhlNghf`tj;j> rprpy khtj;ij> nguFk; khtj;ij> j`k;
khtj;ij> nfh`pynfhl;Lt> N`dnfju tPjp (gFjp)> ey;ytj;j
itj;jparhiy tPjp> jhg;gtj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 08
tj;Njnfju tPjp> rkfpGu khtj;ij> tj;Njnfju xOq;if> tp[a
khtj;ij>
kp`pe;J khtj;ij> nfKD khtj;ij> kPf`tj;j> tPu
khtj;ij> [djh khtj;ij> FKJ khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfhyd;dht / nty;yk;gpl;ba
1

2

[_iy 11
mtprhtis tPjpapy; kPj;njhl;lKy;y re;jpapypUe;J Ng];iyd; tPjp
re;jp tiu> xUnfhltj;j> et nfsdpGu> uhrk;khNftj;j> k[Pj;
gpNs];> Y}f]; tj;j> xUnfhltj;j re;ijf; fl;blj; njhFjp>
fk;gpnfhl;Lttj;j> ntn`unfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 18
mtprhtis tPjpapy; nty;yk;gpl;ba re;jp tiu> nfhl;bfhtj;j re;jp>
mk;gf`htj;j tPjp> gpuz;bahtj;j> nknfhl nfhnyhd;dht>
ntd;dtj;j> nfhl;Ltpy (gFjp)> k`Gj;fKt> nlk;gs; tPjp>
nghy;f`gpl;ba tPjp> rpj;jpuhfhu tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
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nfhl;bfhtj;j
1

rPJt

[_iy 08

1

njhlq;f`N`d> gz;lhuehaf;fGu kw;Wk; fpis tPjpfs;
2

[_iy 18
mtprhtis tPjp (gFjp)> nfhl;bfhtj;j re;jp>
ehf`nty tPjp> B.rp. tPjp (gFjp)> ruzq;fu tPjp
tPjpfs;

ngyfk tPjp>
kw;Wk; fpis

2

vthptj;j> gp\g; tPjp> `_Zg;gpl;b ];Nl\d; tPjp> fhe;jp khtj;ij>
= [ae;jp khtj;ij> Flh vjd;l tPjp> uh[rpq;f tPjp kw;Wk; fpis
tPjpfs;

3

Ngypanfhl
1

2

[_iy 20

[_iy 20
gioa ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> N[hd;Gs;sp tj;j> tpd;rd;l; N[hrg;
khtj;ij> n`e;jiy re;jp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4

fsdp
6

[_iy 24
gioa fz;b tPjp (gFjp)> Eq;fk;Knfhl> nghJ ngnj]> [fj;
khtj;ij> Rjh;\d khtj;ij> `k;gl;Lnty;nfhl> N[hrg; tj;j>
Fl;lk;nghf;Fz tPjp> NghjpUf;fhuhk tPjp> rgukhJ gpNs];> fy;njhl;l
gpNs];> tuhnfhltj;j> ngsj;j epiya tPjp> Rfjhuhk tPjp>
rpq;fhuKy;y> [ae;jp khtj;ij> fsdpjp];] khtj;ij> kpy;yf`tj;j>
fsdrpwp khtj;ij> tpfhu khtj;ij> Nfhk]; khtj;ij> fy;ahzp
khtj;ij> nghy;N`d tPjp> tp`hu kfhNjtp tPjp> kFy;f`tj;j>
jp];] khtj;ij> nfKD khtj;ij> ckfpypa khtj;ij> nghy;N`d
tPlikg;Gj; jpl;lk;> nlk;gps; tPjp> Kzky;f`htj;j> gpafk tPjpapy;
nfhl;lq;f`njhl;Lnghy re;jpapypUe;J nfh`tpy tPjp re;jp tiu>
nfh`tpy tPjpapy; gpafk tPjp re;jpapypUe;J tp`hu khtj;ij re;jp
tiu> kypaNjt khtj;ij> vk;.<. ngNuuh khtj;ij> Njf;ftj;j>
tpfhu khtj;ij (gFjp)> Nfhkp]; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;.

fe;jhd / ntypru
1

[_iy 05
fYJgpl;l tPjp> ,Yf;nfhl> guhf;fpuk tPjp (gFjp)> ,Yf;tj;j>
,j;jky;f`tj;j> etk; k`u tPjp> flw;gil Kfhk; tPjp> etk; k`u
khtj;ij> k`ghNf - uhfk tPjpapy; k`ghNf re;jpapypUe;J
kFs;nghf;Fz tPjp re;jp tiu> ntyprutj;j (gFjp)> vygpl;bty>
vygpl;bty tPlikg;Gj; jpl;lk;> k`ghNf re;jp> ghh;k; tPjp
kw;Wk;
fpis tPjpfs;

[_iy 26
ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> nfhd;lu;l; gpNukepuj;d khtj;ij> <hpaf`tj;j
tPjp (gFjp)> nfhuf;ff`tj;j> nty tPjp (gFjp)> ky;tj;j tPjp
kw;Wk; fpis tPjpfs;;
[_iy 26
nfhl;Lnfhl tPjp (gFjp)> rPJt tpNy[; (gFjp)> mghd;]; tPjp>
ePh;nfhOk;G tPjpapy; rPJt re;jpapypUe;J mk;gyd;Ky;y tiu>
b];by;yhp tPjp> mKd tPjp> Kdpjhr FkhuJq;f khtj;ij (gFjp)>
jk;gj;JNu Vhpah> kp\d; `T]; tPjp> Gjpa b];byhp tPjp> ];Nl\d;
tPjp> vyfe;j tPjp> vl;LNyhtpl;l tPjp> mYj;tj;j> nfh];f`tj;j
tPjp> nkjnfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 26
ePh;nfhOk;G tPjpapy; jz;Lfk ghyk; Kjy; mk;gyKy;y tiu>
jyhf`tj;j> Kdpjhr FkhuJq;f khtj;ij (gFjp)> fk;nkj tPjp>
Nghjpa tPjp (uztpU khtj;ij)> fpe;jpnfhl> gz;lhutj;j> ngy;ydtj;j>
rpak;gyf` tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
[_iy 26
nfhl;Lnfhl tPjp (gFjp)> Ng];iyd; tPjp> mKd tPjp (gFjp)>
tst;tj;j tPjp> Kdpjhr FkhuJq;f khtj;ij> jpk;gphpf` tPjp> nty
tPjp> rPJt ];Nl\d; tPjp> rpak;gyf` tPjp> Nrdhehaf;f tPjp>
FUe;Jtj;j tPjp> mYj; N`d tPjp> vj;tl;l tPjp> ntypq;ld;tj;j tPjp>
ntl;lt tPjp> gPl;lh; tPjp> mYj;N`d tPjp> FUe;Jtj;j tPjp> [arphp
khtj;ij> ruz khtj;ij> tst;tj;j tPjp> ypadNfKy;y Nrh;r; tPjp>
nrb fhh;ld;];> Nuhay; ghh;f;> uztpU khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

[h - vy
1

2

[_iy 11
ePh;nfhOk;G tPjpapy; Jnly;y re;jpapypUe;J [h-vy nfhkh;\y; tq;fp
tiu> gioa ePh;nfhOk;G tPjp> kpDtq;nfhl tPjp> fk;nkj;j tPjp>
nrd; Nrtpah; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> fgyfe;j tPjp> fe;Njtj;j tPjp>
gpypg; ngNuuh khtj;ij> [h-vy efuk; (gFjp)> gioa ePh;nfhOk;G
tPjp (gFjp)> uj;ehaf;f gq;fsht tPjp> fpwp];l; j fpq; tPjp kw;Wk;
fpis tPjpfs;.
[_iy 11
gKZfk tPjp (gFjp)> nfhd;td;l; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> tPjp ghij>
t`hl;bafk> [agpNukp khtj;ij> ntyp`pe;j tPjp> rpukjhd
khtj;ij> ntyd;ild; ngNuuh khtj;ij> neYk;tpy tPjp> nuh[];
khtj;ij> `Pd; vy tPjp> f[{f];nfhnly;y> fk;nkj tPjp> jhuFypa
tPjp> Nkhjutpynfhl> epj`]; khtj;ij> fyvypa tPjp> RJnty;y
tPjp> nrg];jpad; ngNuuh khtj;ij> gPhp]; ngNuuh khtj;ij> kL
Nrh;r; tPjp> kpy; tPjp> Rth;z`d;r
tpyh> neYk;tpy tPjp>
jz;Lfk;ngUt> jPg;gpfhfk> Nghjpuh[ khtj;ij> ,e;njtpl;ba>
,e;njtpl;ba tPjp> Nyf; rpl;b> gpu[hkhjhy tPjp> uzrpq;f tPjp> nfdy;

15

tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> Ky;ytj;j> Ntty Nrh;r; tPjp> Ntty kahd
tPjp> nrd; N[hrg; th]; khtj;ij> Rfe;j khtj;ij> [{gpyp khtj;ij>
nrd; jpNurh khtj;ij> nrd; Nrtpah; tPjp> ntypfk;gpl;ba tPjp> hPl;lh
khtj;ij> k`tj;j tPjp> njhl;ltj;j tPjp> vnfhltj;j> fyvypa>
nrha;rh tj;j> nrd; Md; khtj;ij> nrd; me;jdP]; khtj;ij>
vf;fKj;J khtj;ij> ghj;jpkh gpNs];> FSN`d> thrdh gpNs];>
[a#hpa khtj;ij> ntypFWJtj;j> me;Njhdp [atHjd khtj;ij>
gpufj;jp khtj;ij> = [a khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> kp`pe;J
khtj;ij> neJUgpl;ba tPjp> ghj;jpkh khtj;ij> thrdh gpNs];>
nfKD khtj;ij>
fg;gpj;jhtj;j> rkfp khtj;ij>
Nrhtp];
khtj;ij> fy;vypa> thyhd Nrh;r; tPjp> tyhd kahd tPjp> RJnty;y
tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;.
3

[_iy 11
ePh;nfhOk;G tPjpapy; Jnly;yapypUe;J jz;Lfk ghyk; tiu>
t`l;lbafk (gFjp)> jz;Lfk> fkNf nty;y> tPjp> my;gh;l; ngNuuh
khtj;ij> rpq;fs tPjp> Njthy tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4

[_iy 11
ePh;nfhOk;G tPjpapy; nj`pafj;j tPjp re;jpapypUe;J jz;Lfk ghyk;
tiu> nj`pafj;j> clkpl;l tPjp> mytj;Jgpl;ba tPjp> Flh `f;nghy
tPjp> clkpl;l> k`tj;j tPlikg;Gj; jpl;lk;> FUNrtj;j tPlikg;Gj;
jpl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;

5

[_iy 18
FUNrtj;j> nfhl;Lnfhl tPjp (gFjp)> u[ khtj;ij kw;Wk; fpis
tPjpfs;.

vjph;ghh;j;j fhy Neuj;jpy; kpd; jilfs; nraw;gLj;jg;glhky; ,Uf;fyhk;.
vdNt thbf;ifahsh;fs; ,e;j ,uj;Jr; nra;jiy jhq;fpf; nfhs;Sk;gb
jaTld; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwhh;fs;.
jpl;lkplg;gl;l Ntiyfs; Kbtile;jTld; kpd;rhuk; tpepNahfj;ij
kPz;Lk; toq;f eltbf;if vLf;fg;gLk; vd;gJld; kpd;fk;gp ,izg;G
topfspy; ve;NeuKk; kpd;rhuk; gha;tjhf fUJq;fs;.
,e;j kpd;jilfs;; kw;Wk; jpl;lkplg;gl;l kpd;jilfis ,uj;Jr; nra;tjdhy;
Vw;gLk;
midj;J
mnrsfhpaq;fSf;fhfTk;
ehk;
tUj;jj;ij
njhptpf;fpNwhk;.

Nkyjpfg; nghJ Kfhikahsh; (nghwpapay;)>
tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;>
411> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.
njhiyNgrp: 011 2371625
Jhpj ,yf;fk;: 1910
Nkw;Fwpg;gpl;l jfty;fs; www.leco.lk vDk; vkJ ,izajsj;jpYk;
fpilf;fj;jf;fjhfTs;sd.

mwptpj;jy; rk;ge;jkhd tpz;zg;gk;
,y. 3181 Ng tpt; MNtd;A > njhlu;khb 214> nlhNuhz;Nlh>
xz;lhupNah M 2K 272 fdlh> it Nru;e;j> fhyQ;nrd;w
nkh`kl; u\Pd; rhyp`; rk;ge;jg;gl;l> filrp capy; kw;Wk;
Vw;ghL rk;ge;jkhdJ.
kuzpj;jtu;
tof;F ,y kw;Wk;
Fbapay; rl;lf;Nfhit (mj;jpahak; 101) mj;jpahak; xxxviiiB
,d; 554 U gpuptpd; fPo; ntspehl;L jFjp fhz;gjid kPs;
Kj;jpiu ,Ltjw;fhz tpz;zg;gk;.
1. 23> Nld;tpNy biut; nlhNuhz;Nlh xz;lhupNah M2P, 1H7
fdlh> vDk; tpyhrj;jpy; trpf;Fk; Aghnul; rhyp`; my;yJ
Aghnul; Maprh rhyp.
2. ,y. 52> Nyhq;Tl; biut; nlhNuhz;Nlh xz;lhupNah
M3B1T8 fdlh y; trpf;Fk; Aghnul; [khypah rhyp> ,e;j
capy; kw;Wk; kuz rhrd gj;jpuj;jpy; ngauplg;gl;Ls;s
epiwNtw;Wgtu;fs;> mtu;fSila rl;lj;juzp ,y 7>
ghth gpNs]; nfhOk;G 7 I Nru;e;j ghj;jpkh m];f;fpah
%yk; M[u; Mfpwhu;fs;
kDjhuu;fs;
,y 3181> ng tpt; mntD njhlu;khb 214> xz;lhupNah M2K272> fdlh
tpy;> trpj;J kuzpj;jtuhd nkh`hkl; u]Pd; rhyp mtu;fspd;> nrhj;Jf;fs;
rk;ge;jkhf xz;lhupNah cr;r ePjpkd;wj;jpdhy; toq;fg;gl;l> jFjpfhz;
Mjdj;ij> kPs; Kj;jpiu ,Ltjw;F> Fbapay; rl;lf;Nfhit (mj;jpahak;
101) mj;jpahak; xxxviiiB ,d; 554 U gpuptpd; fPo;> nfhOk;G khtl;l ePjp
kd;wpw;F> ,q;F Fwpg;gpl;l ehs; njhlf;fk; 28 ehl;fspy; tpz;zg;gpf;fg;gLk;
vd mwptpg;G tpLfpNwhk;.
2022 [{d; khjk; 28Mk; jpfjp

tpiykD mioj;jy; (IFB)
aho;g;ghzk; Nghjdh itj;jparhiyf;F Medical Gasses
toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk; nra;jy;
aho;g;ghzk; Nghjdh itj;jparhiyf;F Medical Gasses toq;fy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
fspw;fhf> Nghjdh itj;jparhiyapd; rhHghf gpuhe;jpag; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy;
,g;nghOJ Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
2. Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; Kiwikapd; gpufhuk; ,t;tpiykDf;
Nfhug;gLk;.
3. ,t; xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F rpj;jpfukhd tpiykDjhuH> fz;bg;ghf ,t;thwhd
Medical Gas toq;fypy; mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
4. ,jw;fhd xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F tpiykDjhuuhdtH> Kd;ndg;nghOJk;
,t; itj;jparhiy my;yJ Vida epWtdq;fspdhy; mgfPHj;jpahNdhH gl;bay;
gLj;jg;glhjtuhf ,Uj;jy; Njitahd jifikahFk;.
5. tpiykDrkHg;gpf;fg;gl;l jpdj;jpypUe;J (90 ehl;fs;) 2022.10.17 tiu mit nry;YgbahFjy;
Ntz;Lk;.
6. ,jw;fhf MHtKk; jifikAk; ngw;Ws;s tpiykDjhuHfs;> Nkyjpf jfty;fis>
aho;g;ghzk; Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghshplk; ngw;Wf;nfhs;syhnkd;gJld;> K.g.
9.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu fPo;fhzg;gLk; Kfthpapy; tpiykDg;gbtq;fisg; ghprPyid
nra;J nfhs;syhk;.
7. MHtKs;s tpiykDjhuHfs;> vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpj;J 2022.06.29
Kjy; mYtyf Neuq;fspy; thu Ntiy ehl;fspy;> kPsspf;fg;glhj &gh 2000.00 ,w;fhd
njhifia nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;jp> ,jw;fhf Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s
KOikahd tpiykDg;gbtj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;J nfhs;syhk;.
8. 2022.07.18 md;W K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH fPo;fhzg;gLk; Kfthpf;F
tpiykDf;fs; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs;
epuhfhpf;fg;gLk;. 2022.07.18 md;W K.g. 10.00 ,w;F fPo;fhzg;gLk; Kfthpapy;
tpiykDjhuHfspd; mq;fPfhuk; ngw;Ws;s gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; my;yJ ,iza
top %yk;> tpiykDjpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; ,yq;if &gh 150>000
,w;fhd ~tpiykDg; gpizankhd;W| ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
9. VNjDnkhU tpiykDit my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpf;Fk; my;yJ
mjd; gFjpnahd;iw> xg;ge;jj;ij toq;f Kd;dH fhuznkJTk; Kd;itf;fg;glhky;
Vw;Wf;nfhs;Sk; chpik aho;g;ghzk; Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F
chpj;jhFk;. ngWeH> Mff;Fiwe;j my;yJ ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;s
Ntz;Lk; vd;w fl;Lg;ghL ,y;iy.
10. 2022 [{iy 06 md;W K.g 10.00 - K.g. 10.30 ,w;F aho;g;ghzk; Nghjdh itj;jparhiyapd;
gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf;$l;lk; eilngWk;.
1.

Y}rpad; ngNuuh mN]hrpNal;];

mgptpUj;jp nyhj;jh; rig

Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthp;
jiytH
gpuhe;jpa ngWiff;FO
Nghjdh itj;jparhiy> aho;g;ghzk;.

epjp mikr;R

tpiykDtpw;fhd miog;G
03 tUl fhyg;gFjpf;F thlif mbg;gilapy;
gynraw;ghLfisAila Gjpa mr;Rg;nghwpfis (Printers )
toq;fy;
tpiykD ,y.: DLB/PRO/2022/09

01. mgptpUj;jp nyhj;jh; rigf;fhf 03 tUl fhyg;gFjpf;F thlif mbg;gilapy;
gynraw;ghLfisAila Gjpa mr;Rg;nghwpfis (Printers) toq;Ftjw;fhf Mh;tKk;
jFjpAKila
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J
Kj;jpiuaplg;gl;l
tpiykDf;fis
mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd; rhh;ghf fPo;kl;l ngWiff; FOj; jiyth;
miof;fpd;whh;.
02. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiwf;
fikthf elhj;jg;gLk;.
03. 2022.06.28 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.07.12 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g.
9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf ngNrt
mlq;fyhf 2>240 &ghit nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-02> nlhf;lh; nfhy;tpd; Mh;
j rpy;th (a+dpad; gpNs];) 356 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd;
ngWif gphptpYs;s toq;fy; mYtyUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr;
rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd;
KOikahd
njhFjpnahd;W
ghPl;rpf;fg;gl;L
nfhs;tdT
nra;ag;glyhk;.
gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
04. tpiykDf;Nfhuy;
Mtzj;jpy;
$wg;gl;Ls;sthW
tpiykDf;fs;
tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
05. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; Njitg;gLj;jg;gl;lthW midj;J tpgukhd
jftiyAk; tpiykDjhuh;fs; toq;fy; Ntz;Lk;.
06. tpiykD epge;jidfspd; gpufhuk;> tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; jghYiwapd;
,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Supplying of Multi Functional New Printers on Rent
Basis, DLB/PRO/2022/09” vd Fwpg;gplg;gl;L 2022.07.14 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30
kzpf;F gpe;jhky; jiyth;> fPo;kl;l ngWiff; FO> mgptpUj;jp nyhj;jh; rig>
356> nlhf;lh; nfhy;tpd; Mh;. j rpy;th khtj;ij vd;w Kfthapy; xg;gilf;fg;gly;
Ntz;Lnkd;gJld; mjd; gpd;dh; ve;jnthU tpiykDTk; Vw;Wf; nfhs;sg;gl
khl;lhJ.
07. tpiykDf;fs; gjpTj; jghy; %yk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NkNyAs;s
Kfthpapd; mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd; ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s
ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2022.07.14 Mk; jpfjpad;W gp.g.
2.30 kzpf;F %lg;gl;L mitfis %Lk; Neuj;jpd; gpd;dh; tpiykDjhuh;fspd;
gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.
08. www.dlb.lk vd;w mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd; ,izajsj;jpy; tpiykDf;Nfhuy;
Mtzq;fis ghh;itaplyhk;.
jiyth;>
fPo;kl;l ngWiff; FO>
mgptpUj;jp nyhj;jh; rig>
356> nlhf;lh; nfhy;tpd; Mh;. j rpy;th khtj;ij (a+dpad; gpNs];)>
nfhOk;G-02.
njhiyNgrp: 011 4824824
www.dlb.lk
27.06.2022.
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mwp t p j ; j y;
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 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; Vg;uy; 30Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
tpyhrk;

jpfjp

PB00255793 ikf;Nuh
nfhd;rhu;bak;
yq;fh vy;Bb

,y. 95A> 2/1> Kjyhk;
FWf;Fj; njU>
nlk;g;su;]; tPjp> fy;fpir

01/04/2022

2

PV00255777 JSID mYkpdpak;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

30/1A> g`yfuf`Kd>
fltj;ij

01/04/2022

3

PV00255778 V rp A+ tprh
nrhYA+\d;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 241-1/1> 1tJ
khb> i`nyty; tPjp>
ENfnfhl

01/04/2022

4

PV00255779 j epA+ ghu;krp
(gptpb) vy;Bb

,y. 86> fz;b tPjp>
FUehfy;

01/04/2022

5

PV00255780 = Iag;gh F&g;
(gptpb) vy;Bb

,y. 44/16> rq;fpypad;
Ntu;j;jp ey;Y}u;>
aho;g;ghzk;

01/04/2022

,y. 25> yf;\;kd;
uh[gf;\ khtj;ij>
uztudht> jdky;tpy.

01/04/2022

,y

gjptpyf;fk;

1

6

fk;gdpapd; ngah;

PV00255781 Nrhg[Pth mf;Nuh
(gptpb) vy;Bb

7

PV00255782 ntypq;ld; nfhNy[; ,y. 26/6 njy;njdpa
(gptpb) vy;Bb
tPjp> klty g[hu;

01/04/2022

8

PV00255783 j nrhf;Nyl; Fapd;
(gptpb) vy;Bb

380/1/A> g`y nghkpupah>
fLtiy

01/04/2022

9

PV00255784 ];khu;l; Ml;Nlh
ngapz;l; (gptpb)
vy;Bb

01. fd;d`nghy>
c`{kpa> FUehfy;

01/04/2022

10

PV00255785 fy;/g; nfhP]; (gptpb) ,y 312/1> 1/2 i`nyty;
vy;Bb
tPjp> k`ufk

01/04/2022

PV00255786 ng];l; Nfh rpNyhd; ,y. 141> D R
N`hy;bq;]; (gptpb) tpN[tu;jd khtj;ij>
vy;Bb
nfhOk;G 10

01/04/2022

PV00255787 rpNyhd; fpuPd; N\l;
,d;lu;Ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

01/04/2022

11

12

,y. 07 ,uz;lhk;
gbepiy> my;tp];tj;j
N`fpj;j> tj;jis

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

,y

gjptpyf;fk;

50

PV00255826 mflkp xg;
Xupaz;ly; rad;];
mz;l; nlf;Ndhy[p
(gptpb) vy;Bb

,y. 624/6> thrd
khtj;ij> nfhl;lht>
gd;dpg;gpl;ba

51

PV00255827 tlf`fy
MAu;Ntbf;
ghu;khR+l;bfy;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

52

jpfjp

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

,y

gjptpyf;fk;

01/04/2022

97

PV00255873 FNshgy; ];gh
md;l; nty;d];
N`hk; (gptpb)
vy;Bb

,y. 216> i`nyty;
tPjp> tj;Njnfju re;jp>
k`ufk>-

04/04/2022

,y. 617/4> [dgj
khtj;ij> jStnfhLt>
nfhr;rpf;fil

01/04/2022

98

PV00255874 ];fpy; nel; mflkp
(gptpb) vy;Bb

,y.47> ept; n\hg;gpq;
nfhk;g;yf;];> thupanghy

04/04/2022

99

93/2 njhk;gnty>
k`hnty> khj;jis

04/04/2022

PV00255828 epl;]; ilapq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 471> ,uj;jpdGup tPjp>
nguil];> FUtpl;l

01/04/2022

PV00255875 D M M P
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

53

PV00255829 A2 fd;l;Nuhy;];
(gptpb) vy;Bb

01/04/2022

100

PV00255876 N`\; bNubq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 175/17> [aR+upa
Njhl;lk;> n`huz

04/04/2022

38A tprhfh mtd;a+>
G+nfhl.

54

PV00255830 fypg; md;l; rd;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

01/04/2022

101

PV00255877 n`g;gp `hypNl];
yq;fh (gptpb)
vy;Bb

nyty; 12> ghu;f;Nyz;l;
fl;blk; ,y. 33> ghu;f;
];l;uPl;> nfhOk;G 02

04/04/2022

,y.15/B> ,g;uh`pk;
`h[pahu; khtj;ij>
jPdnfhl> NgUtis

102

PV00255831 ept; njud
nkbf;fy;
nyNghulhp
(gpiuNtl;) ypkpnll;

227> gpujhd tPjp> mj;jpba

01/04/2022

PV00255878 X\d;kh];lu;
\pg;gpq; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

11/2A> nknfhl
nfhyd;dht tPjp>
nty;yk;gpl;b.

04/04/2022

55

103

04/04/2022

56

PV00255832 Z M yq;fh
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 99> gy;Ny
ntypnfl;ba> mf;Fuiz

01/04/2022

PV00255879 rtd;dh ,d;lu;ne\ ,y. 5/437 jyfy re;jp>
dy; (gpiuNtl;)
fpuptj;JLt
ypkpnll;

104

PV00255833 ,f;uh fhNy[; xg;
vbANf\d; (gptpb)
vy;Bb

,y. 64> nfhyd;dht
tPjp> nfhyd;dht

01/04/2022

PV00255880 NY ikf;Nuh
fpnubl;]; mz;l;
,d;nt];l;nkd;l;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 05> clG];]y;yht
tPjp> Y}Ztj;ij.

04/04/2022

57

58

PV00255834 ikf;Nuh gNahnlf;
(gptpb) vy;Bb

,y. 60> jpg;ngj;j tPjp>
ghze;Jiw

01/04/2022

105

,y. 291> fhyp tPjp>
fy;fpir ,yq;if

04/04/2022

59

PV00255835 nfndhd; (gptpb)
vy;Bb

,y. 524/C> (373 1/1)
fhyp tPjp> fl;Lngj;j>
nkhul;Lt

01/04/2022

PV00255881 ghj;Nt FNshgy;
nuf;&l;kd;l; md;l;
Nkd;gth; Nrh;tp];
(gptpb) vy;Bb

106

PV00255836 mf;fh\; bNubq;
F&g; (gptpb) vy;Bb

,y. 28/A> flw;fiu tPjp>
mf;fiug;gw;W 01

01/04/2022

246/3 fy;fLt tPjp>
jYnghj;j> ePu;nfhOk;G

04/04/2022

60

PV00255882 gpNah gpA+l;b
,j;jhyp (gptpb)
vy;Bb

61

PV00255837 S3 ];lhu;]; (gptpb)
vy;Bb

114> kA+uGuk;> mlk;]; gPf;
gpupT> nkhf;fh Njhl;lk;>
mk;gfKt> Etnuypah

01/04/2022

107

PV00255883 n`u;g;fpuh (gptpb)
vy;Bb

506/102> nghf;FDfy>
mj;jdflty> vy`u

04/04/2022

108

04/04/2022

62

PV00255838 nklh360 md;l;
(gptpb) vy;Bb

541/1A> [adhjGu>
mf;FNunfhl> gj;juKy;y.

01/04/2022

PV00255884 Xguhd; n`y;j; Nfu; ,y.33> gpajhr rpwpNrd
(gpiuNtl;) ypkpnll; khtj;ij> nfhOk;G-10.

109

PV00255885 K V T gtu; md;l;
vdu;[p (gptpb)
vy;Bb

,y. 140> Njdpak;ig>
aho;g;ghz tPjp>
ty;ntl;bj;Jiw

04/04/2022

110

PV00255886 nrkpnfhnyhd;
(gptpb) vy;Bb

,y. 42B> khgdhtj;Ju
tPjp> fz;b.

04/04/2022

111

PV00255887 R Z K yq;fh
(gptpb) vy;Bb

,y. 254/1B> `py;
biut;> `Gf];jyht

04/04/2022

112

PV00255888 n`kd; mf;up
gprpd]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

8C 2/1> mj;jpba tPjp>
,uj;kyhid

04/04/2022

113

PV00255889 Xk;
vd;lu;nlapd;nkd;l;
(gptpb) vy;Bb

,y: 180> ud;rpwp cad>
nfhunjhl;l> fLnty

04/04/2022

114

PV00255890 neuQ;rh
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 30/A> Gjpa xOq;if>
cad;tj;ij> khj;jiw

04/04/2022

115

PV00255891 ngh;];l; ];nlg;];
];Nlhu; (gptpb)
vy;Bb

,y.176> gz;lhuehaf;f
khtj;ij> gpd;ty>
ghze;Jiw

04/04/2022

116

PV00255892 vnfhd; nfgply;
yq;fh (gptpb)
vy;Bb

,y. 15> tp[akq;fyhuhk
tPjp> nfh`{ty>
ENfnfhl

04/04/2022

117

PV00255893 jk;ggd;dp
gpshd;Nl\d;];
md;l; Ngu;biyru;
rg;isau;]; (gptpb)
vy;Bb

610> Njrpq;f khtj;ij>
ngytj;ij

04/04/2022

118

PV00255894 mFkl;bfh yq;fh
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 47> mnyf;]hz;l;uh
,lk;> nfhOk;G 07

04/04/2022

13

PV00255788 Nlha; n\hg; (gptpb) ,y. 109/4> f`tj;j>
vy;Bb
mk;gnjd;d

01/04/2022

14

PV00255789 N vf;]yz;l;
nkNd[;nkd;l;
(gptpb) vy;Bb

,y. 05> MBS fl;blk;>
1tJ khb> gpujhd tPjp>
mf;fiug;gw;W

01/04/2022

15

PV00255790 thy;Nu ,d;lu;Ne\
dy; (gptpb) vy;Bb

589/2> njd;dN`d>
fpyPkNy ,uj;jpdGhp

01/04/2022

63

PV00255839 buhty;nehl;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 155/12D> gKDtpy>
Nfhdty

01/04/2022

16

PV00255791 nyd;Nuh ,k;ngf;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 50> ngytj;j tPjp>
ENfnfhl

01/04/2022

64

PV00255840 Nrurpq;Nf Gulf;l;];
(gptpb) vy;Bb

01/04/2022

17

rpdkd; fpuhd;l; N`hl;ly;>
PV00255792 FNshgy; tprh
vg;Ngha;kd;l; (gptpb) epiy 8> #l; 861> 77>
vy;Bb
fhyp tPjp> nfhOk;G 3

01/04/2022

,y. 98/4/162> JUspa
nrtd> kpy;yj;Nj ,`y>
fpupe;jpnty

18

PV00255794 md;NlhdpNah
(gpiuNtl;) ypkpnll;

18/F gPl;lu; nkz;b]; tPjp>
FlhghLt> ePu;nfhOk;G

01/04/2022

19

PV00255795 nuhgpd;\p rP Gl;
(gptpb) vy;Bb

,y. 47> Xlf;fiu tPjp>
FUefu;> aho;g;ghzk;

01/04/2022

20

PV00255796 Yf;khd; bNubq;
fk;gdp (gptpb)
vy;Bb

291> Nlk; ];l;uPl;>
nfhOk;G 12

01/04/2022

21

PV00255797 fhjpy; (gptpb)
vy;Bb

,y. 314/A/1> mf;Fu];]>
NgUtis

01/04/2022

22

PV00255798 bupg; Ib
n`hypNl]; (gptpb)
vy;Bb

,y.8/3 V> fTlhd
mj;jpba tPjp> nj`ptis

01/04/2022

PV00255799 rkd; mYkpdpak;
Gulf;l; nkdpngf;\
uh;]; (gptpb) vy;Bb

248/2> m`{fk;kd>
njkyfk

01/04/2022

24

PV00255800 epky; bNubq;
(gptpb) vy;Bb

,y. 65> ghze;Jiw
tPjp> gz;lhufk

01/04/2022

25

PV00255801 rpj;Rt N`hk;];
(gptpb) vy;Bb

157/1E> tJUfk

01/04/2022

26

1/90> kPtj;Jiw tPjp>
PV00255802 gpau; Ngh];
fpupNa\d;]; (gptpb) ngdpnjdpa> Nguhjid
vy;Bb

01/04/2022

27

PV00255803 WR yh[pf; (gptpb)
vy;Bb

28

65

PV00255841 nrhg;l;nkd;l; (gptpb) ,y. 521> gpujhd tPjp>
vy;Bb
thior;Nrid - 05>
kl;lf;fsg;G

01/04/2022

66

PV00255842 gpuKf ,d;[pdpaupq;
nrhYA+\d;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 374/4> gs;spanfhLt>
gl;Lnfhl

01/04/2022

67

GA00255860 kh]; gTd;Nl\d;
Nghh; Nrd;Q;

,y. 199> fLnty tPjp>
gj;juKy;y

04/04/2022

68

PV00255843 Ntu;r;Rty; Nr/g;
`T]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. vr; 1/27 'rpup eptr">
alty> ud;ty> Nffhiy

04/04/2022

PV00255844 nyhr;rp ];LbNah];
(gptpb) vy;Bb

,y. 42/2 vJy;Nftj;j
tPjp> nf];Ngt>
gpypae;jiy

04/04/2022

70

PV00255845 rPfy;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 409/D> njhudnfhl
fpof;F> ngk;Ky;y

04/04/2022

71

PV00255846 i` iu];
nltyg;gu;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 127> Nru; N[k;];
gPup]; khtj;ij> nfhOk;G
02

04/04/2022

72

240/1/F> fy`pjpaht>
PV00255847 \hd; ypadNf
yf;rhp ntbq; fhh;]; fNdKy;y
(gptpb) vy;Bb

04/04/2022

73

PV00255848 TC N`hy;bq;
(gptpb) vy;Bb

04/04/2022

119

PV00255895 `k;jd; n[k;];
(gptpb) vy;Bb

206/1> NghNg tPjp> NghNg>
fhyp

04/04/2022

01/04/2022

74

PV00255849 \hd; md;l; J\hd; 144> nghj;Njfy tPjp>
N`hy;bq;]; (gptpb) jy;f];nkhl> ntaq;nfhl
vy;Bb

04/04/2022

120

PV00255896 U`{D rpNyhd;
fpnubl; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 34/A> ehf`fe;j>
ehfUf;fhuhk tPjp>
fNyfd> fhyp.

04/04/2022

PV00255804 rpyhd; nlhg; (gptpb) 93/1> grpe;J fl;blk;>
vy;Bb
nfhOk;G tPjp>
nghj;Jn`u

01/04/2022

75

PV00255850 thrhdh gpiuk;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

70/4> ntypnfl;ba tj;j>
NyhYthnfhl

04/04/2022

121

PV00255897 vNfh gNah yq;fh
(gptpb) vy;Bb

,y. 26> je;jpup khtj;ij>
vj;Jy; Nfhl;Nl> ,yq;if

04/04/2022

29

PV00255805 rd;];Nlhd; nfh];l;
fd;ry;ld;l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

100/2> gpbgd tPjp>
N`hkhfk

01/04/2022

122
344/1> Negltj;Ju>
nfg;gpl;btyhd> myt;t

04/04/2022

59A> rq;fkpj;j khtj;ij>
nfhOk;G - 13

30

PV00255806 ICT fd;ru;d;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 163/7> 3tJ Nyd;>
Nkjhde;j khtj;ij>
g`y Nghkpupa> fLnty

01/04/2022

PV00255851 jpf;nty;y
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

PV00255898 rf;jp
b];l;hpgpa+l;lh;];
(gptpb) vy;Bb

04/04/2022

76

123

PV00255852 SPC nfhnkhbb];
(gptpb) vy;Bb

80> b my;tp]; gpNs];>
fSj;Jiw njw;F

04/04/2022

PV00255899 buhd;];Nfh
nyh[p];bf;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.87> nuh];kpl; gpNs];>
nfhOk;G 07

04/04/2022

77

31

PV00255807 Nkhdhu;f; Nyz;l;];
N`hy;bq; (gptpb)
vy;Bb

,y. 32/106> Nfhy;ld;
nkNlh];> fpupfk;gDt>
nghy;f]; Xtpl;l

01/04/2022

78

PV00255853 = FNshgy; ,y.
vz;lu;gpiur];
(gptpb) vy;Bb

179/70> mtprhtis
tPjp> xUnfhltj;j>
nty;yk;gpl;b

04/04/2022

124

PV00255900 Nfkpq; rY}d;
(gptpb) vy;Bb

333 1/2> fhyp tPjp>
nfhOk;G 03.

04/04/2022

125

PV00255854 gp]; yq;fh buhty;]; ,y. 892> 3tJ kUjhid>
md;l; Ltu;]; (gptpb) GQ;rp nghuis> nfhOk;G
vy;Bb
08.

04/04/2022

PV00255901 bu];l; Nlhh;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.49/16> I];Nyd;l;
fl;blk;> fhyp tPjp>
nfhOk;G 03

04/04/2022

01/04/2022

79

126

PV00255855 l;uh]; vz;lu;gpiu]; ,y. 147/1> khspffe;j
(gpiuNtl;) ypkpnll; tPjp> nfhOk;G-10.

04/04/2022

GA00255955 rhD gTz;Nl\d;
Nghh; nfhkpAdpb
nltnyhg;kd;l;

,y. 18> G+z;bkhjh 3tJ
njU> vkpy; efu;> kd;dhu;

05/04/2022

80
81

PV00255856 rpvk;, fhu;nkd;l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. B32> 2/1>
khspfhtj;ij njhlh;khb>
nfhOk;G 10

04/04/2022

127

PB00255981 rp];fh ypkpnll;

29/8 Ntty;Jt tPjp>
`{Zg;gpl;ba> tj;jis

05/04/2022

128

PV00255857 V fpNuht; (gptpb)
vy;Bb

,y. 16> Nehup];
mntd;A+> nfhOk;G 08

04/04/2022

PV00255902 Y N N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

155/18> Gj;jsk; tPjp>
FUehfy;

05/04/2022

82

129

PV00255858 up];dp N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

WTC fpof;F NfhGuk;>
epiy 26> vr;nryd;
rJf;fk;> nfhOk;G 01.

04/04/2022

PV00255903 nky;Nghu;l; Lth;;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 155/2A> uh[fpupa
tPjp> uh[fpupa

05/04/2022

83

130

PV00255904 TTk;gh (gptpb)
vy;Bb

,y. 180D> ,`y
ahnfhl> fk;g`h

05/04/2022

84

PV00255859 rua;l; nfgply;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

18/1 fh];nly; mntd;A+>
nfhOk;G - 08

04/04/2022

131

PV00255905 nkhigy; gpsh]h
(gptpb) vy;Bb

180 fyghYtht>
uh[fpupa.

05/04/2022

85

PV00255861 gNahk; hpNrh;r; nrd;lh; 323> fhyp tPjp> nfhOk;G
- 05
(gptpb) vy;Bb

04/04/2022

132

63/1> nfKD khtj;ij>
Etnuypah.

05/04/2022

86

PV00255862 SHM gpshl;bdk;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

04/04/2022

PV00255906 tp];lk; vNfh
nty;d]; (gptpb)
vy;Bb

133

PV00255907 buhd;];Nfh gpiul;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.87> nuh];kPl; gpNs];>
nfhOk;G 07

05/04/2022

134

PV00255908 D md;l; D
\pg;gpq; kw;Wk;
nyh[p];bf;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 47/13> nfutyg;gpl;ba
ehd;fhk; xOq;if>
n`e;jy> tj;jis

05/04/2022

135

PV00255909 DDNS N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 195/8> F & G N`hk;];>
kbnty> ENfnfhl.

05/04/2022

136

PV00255910 tp\;kpjh r`hdh
(gptpb) vy;Bb

rkdy aq;fk> tpf;fpypa>
gyhq;nfhl

05/04/2022

137

PV00255911 fd;uh N`hy;bq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 401A> khspfhtj;j>
nkhutf

05/04/2022

138

PV00255912 P W nlf;dhy[p];
(gptpb) vy;Bb

71/85> 4tJ Nyd;>
[ae;jpGu> FUehfy;

05/04/2022

139

PV00255913 uPfndf;bq; nlhl;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

A9B fpdpfj;Njd
tPjp> nfhkJt>
al;bae;Njhl;il> ,yq;if

05/04/2022

140

PV00255914 th\d; (gptpb)
vy;Bb

162/8 clNghty> fz;b

05/04/2022

141

PV00255915 FHEONEX (gptpb)
vy;Bb

,y. 19 nky;Nuh]; Nyz;l;>
uj;fut;t> k];nghj

05/04/2022

142

PV00255916 G CAP ,d;lu;Ne\
dy; yq;fh (gptpb)
vy;Bb

,y. 113/1A> vyp `T];
tPjp> nfhOk;G 15

05/04/2022

143

PV00255917 fpuPd; FNshgy;
[g;ghd; (gptpb)
vy;Bb

,y. 212D/2> ntjKy;y
gpNs];> fsdp

05/04/2022

144

PV00255918 nly;lndh]; (gptpb) ,y. 125> nj`ptis
vy;Bb
tPjp> nghuy];fKt

23

32

PV00255808 rpNyhd; Ngu;y;
rpdkd; ,d;lu;Ne\
dy; (gptpb) vy;Bb

epiy 37> Nkw;F NfhGuk;>
cyf tu;j;jf ikak;>
nfhOk;G 01

,y. 732/A> gyf];gyjh>
gug;Gt> nfh];nfhl

33

PV00255809 /Nghu; ];lhu;
n[k;]; (gptpb)
vy;Bb

,y 32/A> N\f;
n[khy;Bd; tPjp>
nkhs;spakNy> NgUtis.

01/04/2022

34

PV00255810 ,d;[pdpaupq;
rp];lk;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 33/6> fUzhjpyf
khtj;ij> jyq;fk
tlf;F> gj;juKy;y

01/04/2022

PV00255811 mf;Fapy; bNubq;
(gptpb) vy;Bb

,y. 28> I];tup tPjp>
nfhOk;G

01/04/2022

36

PV00255812 nkhlu;d; nyhf;
(gptpb) vy;Bb

,y. 111> nkrQ;ru; njU>
nfhOk;G 12

01/04/2022

37

PV00255813 vbd;gu;f; nfhNy[;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 236/1/A> vkpy;ld;
NuQ;r;> gpdhd;]; v];Nll;>
`y;nyhYt

01/04/2022

38

PV00255814 Nrhy; rPf;nul;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 181/20>
nghy;N`d;nfhl tPjp>
nfhOk;G 05

01/04/2022

35

39

PV00255815 bJf; mg;guy; yq;fh ,y. 225> fk;kdh 01>
(gptpb) vy;Bb
khXah> khj;jis

01/04/2022

40

PV00255816 `d;rdh yq;fh
F&g; xg; fk;gdp
(gptpb) vy;Bb

,y. 445> gioa khj;jiw
tPjp> ngyd> ntypfk

01/04/2022

41

PV00255817 yad; ryq;fh
(gptpb) vy;Bb

,y. 51> jq;fhiy tPjp>
ngypaj;j

01/04/2022

42

PV00255818 gpupl;[; nlf; Nyg;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 70/12/B> YMBA
fl;blk;> nfhOk;G 08

01/04/2022

43

PV00255819 nkfh MAu;Ntj
bhPl;kd;l; nrd;lh;
(gptpb) vy;Bb

,y. 716 1/1> fhyp tPjp>
nfhOk;G 03

44

PV00255820 Nubad;l; [_dpau;
];gPr; nfhd;l];l;
(gptpb) vy;Bb

32> uhtjhtj;ij tPjp>
uhtj;jhtj;ij> nkhul;Lt

45

PV00255821 vl;tu;l;]; nfRty;
ntahh; (gptpb) vy;Bb

,y. 101> nj`ptis
tPjp> nghuy];fKt

01/04/2022

46

PV00255822 rPf;nul; nty;d];
nrd;lu; md;l; ];gh
(gptpb) vy;Bb

,y. 207/3> gd;dpgpl;ba
tPjp> jytj;Jnfhl

01/04/2022

424/A Utd;kf>
njhlq;nfhl> fSj;Jiw.

,y. 52/5> ntl;Nlt tPjp>
kbNf> fynfju> fz;b

87

,y. 106> rdr Ibay;>
PV00255863 ml;thd;]; ];$y;
xg; tP-Nu (gpiuNtl;) ngsj;jNyhf khtj;ij>
ypkpnll;
fk;g`h

04/04/2022

88

PV00255864 ngy;fd; Adptu;ry;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 543 gp> G@nkz;ly;
tPjp> nfhOk;G 13

04/04/2022

89

PV00255865 ngu;fngf;l; nrhYA+\d;
,d;lu;Ne\dy; (gptpb)
vy;Bb

,y. 181/19> nlk;gs;; tPjp>
fSj;Jiw tlf;F

04/04/2022

01/04/2022

90

PV00255866 cLtf ,d;lu;ne\
dy; (gptpb) vy;Bb

,y. 325/10> kLg;gpl;ba>
ghze;Jiw

04/04/2022

01/04/2022

91

PV00255867 IOT nrhYA+\d;];
(gptpb) vy;Bb

162> uh[fpupa tPjp>
uh[fpupa.

04/04/2022

92

PV00255868 lt;d; upahypB];
(gptpb) vy;Bb

133/5/1> Jk;Nghtpy tPjp>
gpypae;jiy

04/04/2022

93

PV00255869 Fnuht;j;nrd;];
,d;lh;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

662/2> Nghf`hnfhnly;y>
ntNy`e;jpa

04/04/2022

94

PV00255870 rpNyhd; gpuPkpak;
n[k; ];Nlhd;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 160/10> njrj;
khtj;ij> Nyf; tPjp>
jyq;fk njw;F

04/04/2022

PV00255871 KK Xu;fdpf; ghu;k;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

45 - 2/2> tpNtfhde;j
`py;> nfhOk;G - 13

04/04/2022

PV00255872 f`fyN`th
fd;];l;uf;\d;
mz;l; gpupz;bq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 102/1/A> rpak;gyhNg
tj;j> njy;nfhl

04/04/2022

47

PV00255823 S N D S ,d;[pdpaupq; ,y. E/33/1> $e;njdpa>
(PVT) LTD
khtdy;iy.

01/04/2022

48

PV00255824 T & D yq;fh
nrhYA+\d;];
(gptpb) vy;Bb

31/31> Njthy tPjp>
ngj;jpahnfhl> fsdp

01/04/2022

PV00255825 yq;fh a+Nf
buhty;]; md;l;
Lth;;]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

fil ,y. 348> [d
[a rpl;b khy;> [pdjhr
epajghy khtj;ij> =
[atu;jdGu> Nfhl;Nl

01/04/2022

49

69

95

96

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>
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mwp t p j ; j y;
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 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; Vg;uy; 30Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

,y

145

PV00255919 gpiul; rd; Vrpah
(gptpb) vy;Bb

D/31/E> nfhl;lhnty;y>
uk;Gf;fd

05/04/2022

146

PV00255920 tpDjp mf;Nuh
(gptpb) vy;Bb

,y. 185> khNghgpl;ba>
myt;t

05/04/2022

147

PV00255921 Nrhyhu; Iyz;l;
(gptpb) vy;Bb

E 166> ,RUGu> khyNg>
,yq;if

05/04/2022

148

PV00255922 FNshgy;
,d;[pdpaupq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

23/104> nt];lh;d; ghh;f;>
fynfbN`d

05/04/2022

149

PV00255923 nlf;Ndh Nyg;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

4B> Etutj;j tPjp> ehty

05/04/2022

150

PV00255924 AG N`hy;bq;];
yq;fh (gpiuNtl;)
ypkpnll;

24> G+u;thuhk tPjp>
ENfnfhl

05/04/2022

151

PV00255925 kp];bfy; Nuh];
,q;fpyp\;; nfhNy[;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 349G> gJis tPjp>
ntypkil

05/04/2022

PV00255926 <];l; yq;fh
Nrhyhu; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

gpujhd tPjp> ehrpte;jPT>
thior;Nrid.

05/04/2022

PV00255927 `pjkpJU gpuju;];
md;l; fk;ngdp
(gptpb) vy;Bb

,y.18/2 vyye;j
tPjp> fe;jclgq;fpt>
nkhduhfiy

05/04/2022

154

PV00255928 rpNyhnthf;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 11> kpDthq;nfhl
tPjp> Nghytyhd>
ePu;nfhOk;G

05/04/2022

155

PV00255929 gpiul; N`hk;
fd;];l;uf;\d;
(gptpb) vy;Bb

,y. 47/1/D> ngNuuh tPjp>
fg;Gtj;j> [h-vy

05/04/2022

156

PV00255930 gpu];B[; nfk;g];
(gptpb) vy;Bb

872/D> Fj;J}]; itj;jpau;
njU> rha;e;jkUJ 17

05/04/2022

157

PV00255931 nruz;bg; n[k;];
,d;lu;ne\dy;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

132> jpk;gpupf];aha tPjp>
nfhOk;G - 05.

05/04/2022

PV00255932 rPg;uP]; nurpnld;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 35> nky;Nghu;l;
fpurd;l;> nj`ptis

05/04/2022

159

PV00255933 R R R ,d;lu;ne\
dy; (gptpb) vy;Bb

,y.34> nga;uh tPjp>
nfhOk;G - 12

05/04/2022

160

PV00255934 bNahd; mg;Nguy;
(gptpb) vy;Bb

,y. 5/33> 11tJ iky;
fy;;> ky;ghd> nfq;fy;y>
fz;b

05/04/2022

161

PV00255935 uzgh`{
Gnuhlf;\d; (gptpb)
vy;Bb

1576/48> n`huN`d tPjp>
nfhl;lht> gd;dpg;gpl;ba

05/04/2022

162

PV00255936 g;Nuhlhg; yq;fh
(gpiuNtl;) ypkpnll;

95/17 A> uh[fpupa tPjp>
uh[fpupa

163

PV00255937 l;uPk; Ner;ru; yq;fh
(gptpb) vy;Bb

164

152

153

158

165

166

PV00255967 mz;zh
vd;lu;gpiur];
(gptpb) vy;Bb

126> ghlrhiy tPjp>
gz;lhupf;Fsk;> tTdpah

05/04/2022

193

PV00255968 buhdpg; yq;fh
(gptpb) vy;Bb

,y. 184/3/A> nkhue;JLt
tPjp> thj;Jt

05/04/2022

194

PV00255969 my;yha;
nltyg;gu;]; (gptpb)
vy;Bb

,y.35> nrd; N[k;];
fpof;F tPjp> FUefu;>
aho;g;ghzk;

195

PV00255970 nll;nuhNdhf;
,d;lu;ne\dy;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

196

PV00256014 ];if];f;Nug;gu;
,d;[pdpaupq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 47>6/2 ngNuuh Nyd;>
nts;stj;ij

06/04/2022

05/04/2022

239

PV00256015 ghh;kh;];xhp[pd;
(gptpb) vy;Bb

,y. 03> euNfhGtht>
jpanjhy Njhl;lk;>
`gufl> jtyk> ,yq;if

06/04/2022

,y. 87/9> fpuPd;Nyz;l;
mntd;A+> vy;g;gpl;bty>
uhfk

05/04/2022

240

PV00256016 Vupah 13
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

13/1> mq;fk;gpl;ba tPjp>
vj;Jy; Nfhl;Nl> Nfhl;Nl

06/04/2022

PV00255971 ejpah];
nlf;];ily; (gptpb)
vy;Bb

,y. 43> nfhj;kiy tPjp>
ehtyg;gpl;b

05/04/2022

241

PV00256017 ngz;l]p Tl;
(gptpb) vy;Bb

,y. 153/2>
mk;gf];njd;d>
ntyk;nghl.

06/04/2022

197

PV00255972 epnfrpd; yq;fh
(gptpb) vy;Bb

375C> Nfhtpy; tPjp>
f`fy;y> nge;njhl;l

05/04/2022

242

PV00256018 j vk;gpu]; fpq;lk;
(gptpb) vy;Bb

,y 322/15> cLKy;y>
Ky;Nyupah Gjpa efuk;

06/04/2022

198

PV00255973 tak;g ];lhu;
Vn[d;rp]; (gptpb)
vy;Bb

,y.04> nguFk;gh njU>
FUehfy;

05/04/2022

243

PV00256019 r`hd; Nfhtpl;
nel; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 324/2> nfhufnghy>
ghze;Jiw

06/04/2022

199

PV00255974 nfhkNlhh; rpNyhd;
F&g; xg; fk;gdp];
(gptpb) vy;Bb

,y. 17> Nghjpuh[
khtj;ij> fltj;j tPjp>
nejpkhy> nj`ptis

05/04/2022

244

122/B/3> g`y
,k;Gy;nfhl> ,k;Gy;nfhl

06/04/2022

200

PV00255975 CELLPHONE.LK
(gptpb) vy;Bb

,y. 10/9A> nt`ufe;j
tPjp> ngj;jfhd> Nfhl;Nl

05/04/2022

PV00256020 bitd; tpq;];
Xtu;rP]; (gptpb)
vy;Bb

245

23/8> FUfk;kd;a>
PV00255976 Rtu;zh mg;guy;
md;l; Nthy;nryh;]; nghy;f`nty
(gptpb) vy;Bb

05/04/2022

,y. 50/5> mDyh tPjp>
nfhOk;G 06

06/04/2022

201

PV00256021 jg;NuhNgd; gpypk;
];LbNah];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

246

,y.110> khdpg;gha; tPjp>
aho;g;ghzk;

05/04/2022

,y. 350/10> rd;irl;>
g`y glyt> k];nghj

06/04/2022

PV00255977 tPd]; yq;fh
i`nlf; (gptpb)
vy;Bb

PV00256022 AS fpnubl; md;l;
,d;nt];l;nkd;l;];
(gptpb) vy;Bb

247

,y. 207> 100 ehs; tPl;Lj;
jpl;lk;> nkhd;uhtpah
v];Nll;> gd;tpy> uj;fk

05/04/2022

336/B> cLKy;y>
Ky;Nyupah

06/04/2022

PV00255978 gpDb N`hy;bq;];
(gptpb) vy;Bb

PV00256023 buPk; ];ily;
FNshj;]; (gptpb)
vy;Bb

248

PV00255979 Nuhay; nfz;bad;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

,y 81/A> ajp`yfy>
fz;b

05/04/2022

,y.2D> nky;tj;j>
nfKDGu> nfhj;jyhty>
fLnty

06/04/2022

204

PV00256024 nghf;]; xgp]; SL
(gpiuNtl;) ypkpnll;

249

PV00255980 rPf;nul; fpupNa\d;]; ,y.51> kPfk;kd> tj;Njfk
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

05/04/2022

PV00256025 V S A Gulf;l;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 244/1> la];
gpNs];> nrd; gpuhd;rp];
xOq;iff;F mg;ghy;;>
jYfk> fsdp.

06/04/2022

205

206

PV00255982 ];ifN`hf;
VNuhdbf;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 21A> ejP cad>
g`y gKD];]>
ngy;ye;njdpa> k];nghj>
FUehfy

06/04/2022

250

PV00256026 E-thba (gptpb)
vy;Bb

354/1> cl`gpl;ba>
tj;Jypaj;j> cLnty>
fz;b

06/04/2022

251
06/04/2022

,y.267> A1/2Nf. rpupy;
rp ngNuuh khtj;ij>
nfhl;lhQ;Nrid>
nfhOk;G - 13

06/04/2022

,y. 06> ULL ngNuuh
khtj;ij> Jnly;y> [h-vy

PV00256027 epk;ruh ];gh md;l;
nty;d]; (gptpb)
vy;Bb

252

PV00256028 Nuhay; gpshd;
Nl\d;];
,d;lu;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

,y. 143/2> rk;rjPd;
khtj;ij> vYtpy>
ghze;Jiw

06/04/2022

253

PV00256029 lhl;^ ghG (gptpb)
vy;Bb

188> Y}tp]; gpNs];>
FlhghLt> ePu;nfhOk;G

06/04/2022

254

PV00256030 NghNkhfpuNdl;
(gptpb) vy;Bb

470/7/a> <upantl;ba
tPjp> mYNghf`tj;j>
fpupgj;nfhl

06/04/2022

255

PV00256031 kDrj;
,d;nt];l;nkd;l;
(gptpb) vy;Bb

,y. 419> %dky;f`tj;j
J}t Nfhapy; tPjp>
fSj;Jiw

06/04/2022

256

PV00256032 WEBIFY Nyg;];
(gptpb) vy;Bb

309/42> gpuz;bahtj;j tPjp>
nty;yk;gpl;ba

06/04/2022

257

PV00256033 rpNyhd; buty;
ngu;];l; (gptpb)
vy;Bb

,y 89/1 1tJ Nyd;>
nfhl;lht tPjp> khtpj;ju>
gpypae;jiy

06/04/2022

258

PV00256034 fpnuyprh ,j;jhyp
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 1034/1/7> epry
gpNs];> nghj;Jmuht
tPjp> khyNg

06/04/2022

259

PV00256035 rhdf vd;lu;gpiur]; ,y. 55/6/2> fpq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll; `T];> u[gp`py;y tPjp>
FUehfy

06/04/2022

260

PV00256036 fpsTl; ml;yhz;bf;
,d;lu;ne\dy;
F&g; (gptpb) vy;Bb

,y. 372> 3tJ jsk;>
ehty tPjp> uh[fpupa

06/04/2022

261

PV00256037 vnthy;rh
N`hy;bq; (gptpb)
vy;Bb

413/B> rprpy; nrtd>
`gufl> N`hkhfk

06/04/2022

262

PV00256038 jpkh\p ,d;[pdpau;]; ,y.35> [dg;upa
md;l; ru;tP];
khtj;ij> gahfy tlf;F>
nfhd;l;uhf;lu;];
gahfy
(gptpb) vy;Bb

06/04/2022

263

PV00256039 ntu;Nl yq;fh
fpuidl; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 54C c];tj;j
khtj;ij> vj;Jy;Nfhl;Nl>
Nfhl;Nl

06/04/2022

264

PV00256040 j ngl;]; xd;iyd;
(gptpb) vy;Bb

,y.56> gs;spnjhu tPjp>
nj`ptis

06/04/2022

265

PV00256041 ngNahd;l;
,k;ngf;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.56> mSj;khtj;ij
tPjp> vyp Nyd;
nfhOk;G-15

06/04/2022

266

PV00256042 fpq;];ngup yq;fh
Lth;]; (gp.tp.b)
ypkpnll;

,y.85> u[tj;j nlu];>
u[khtj;ij> nfhl;Lnfhl

06/04/2022

267

PV00256043 n`Nahnrd; (gptpb) ,y. 93/45A> 1tJ Nyd;>
vy;Bb
gpufjpGu> khjpnty>
Nfhl;Nl

06/04/2022

268

PV00256044 tpf;Nlhupah ,d;lu;
Ne\dy; mf;th
(gptpb) vy;Bb

,y. 05 nrd; gPl;lu;];
Nyd;> ethyp fpof;F>
khdpg;gha;

06/04/2022

269

PV00256045 epA+ Nyhl;l];
,d;lu;Ne\dy;
N`hy;bq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

46> Gy;yu;]; Nyd;>
nfhOk;G 07

06/04/2022

270

PV00256046 Nuhay; fpuPd;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 03> fpufup]; tPjp>
nj`ptis

06/04/2022

271

PV00256047 <];lu;d; ghu;k;
Gnuhlf;\d; (gptpb)
vy;Bb

13/1 3tJ iky;
fy;> mk;ghiw tPjp>
,rq;fdpr;rPik>
mf;fiug;gw;W-06

06/04/2022

202

203

06/04/2022

PV00255938 cjpjh ,d;lu;ne\
dy; gprpd];
fd;ry;bq; (gptpb)
vy;Bb

,y. 373/1> mYj;khtj;j
tPjp> Nguye;j> uhfk

05/04/2022

210

PV00255986 Nfhyh
,d;nt];l;nkd;l;];
(gptpb) vy;Bb

249 1/1> nghy;N`d;nfhl
tPjp> fpUyg;gid>
nfhOk;G 05

06/04/2022

PV00255939 jPgd; nkhigy;
(gptpb) vy;Bb

,y 07> gioa g];
epiya fl;blj;njhFjp>
tTdpah

06/04/2022

211

PV00255987 RGd; fd;];l;uf;\d;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 40> MPDL tPl;Lj;
jpl;lk;> nkhd;Nuhtpa
v];Nll;> uj;fk

06/04/2022

212

PV00255988 Rfj; Nkhy;bq;];
md;l; fd;];l;
uf;\d;]; (gptpb)
vy;Bb

,y.39>80 Vf;fh;>
ehj;jhz;ba

06/04/2022

213

PV00255989 tpNah n`hypNl];
(gptpb) vy;Bb

210/D guz Nkhy tPjp>
jy;tpy> khutpy

06/04/2022

214

PV00255990 upr; `py; N`hy;bq;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 453/1> fz;b tPjp>
fltj;ij

06/04/2022

215

PV00255991 l;uPNkhfpuh/gu;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 129 rhkpad;
murb> nfhbfhkk; tPjp>
ney;ypab

06/04/2022

216

PV00255992 njud Ngf;fu;];
(gptpb) vy;Bb

,y 71/01/A> ud;KR
cad> fpupcy;yhfk>
NyhYthnfhl

06/04/2022

217

PV00255993 njspT
fd;ry;Nl\d;
(gptpb) vy;Bb

46> M/1> nfzd;
nurpld;rp];;> mh;Jrh
Nyd;> nfhOk;G - 06

06/04/2022

218

PV00255994 jg;Nuh khu;nfl;bq;
nrhy;A+\d;];
(PVT) LTD

139> fy;fDt tPjp>
nfhufhd> ghze;Jiw

06/04/2022

219

PV00255995 rpNyhd; xypt;];
,d;lu;ne\dy;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 130/3>
m];fpupty;nghy>
cLfk;nghy.

06/04/2022

220

PV00255996 rd;rPf;fu;
,d;nt];l;nkd;l;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 105/7> `pupk;Gu
FWf;F tPjp> fug;gpl;ba>
fhyp

06/04/2022

221

PV00255997 A R S ,k;Nghh;l;];
md;l; vf;];Nghh;l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.61> guFk; khtj;ij>
nfhyd;dht

06/04/2022

222

PV00255998 buhty; nub (gptpb) ,y. 73> nrd; gphpn[l;
vy;Bb
xOq;if> ntypru> uhfk

06/04/2022

223

PV00255999 xngf;]; nlf;Ndhiyg; Ngh;l;biyrh;
(gptpb) vy;Bb

06/04/2022

224

PV00256000 O Y S nyh[p];bf;]; ,y. J79/1> 'yf;nrtd'>
(gptpb) vy;Bb
jpafk> `puptLd;d>
Nffhiy

06/04/2022

05/04/2022

PV00255943 I A S fz;b
(gpiuNtl;) ypkpnll;

410 F> Fzujd
khtj;ij> g`y <upafk>
Nguhjid

05/04/2022

,y. 206/54> yPdhtj;j
tPjp> eyf];njdpa>
`pf;fLt

05/04/2022

PV00255944 nrd;b fpuPd;nlf;
(gptpb) vy;Bb

(gptpb) ,y. 215> n`tnyhf;
tPjp> nfhOk;G 06

05/04/2022

,y. 75/2> `pud>
ghze;Jiw

,y. 31/22> 4tJ Nyd;>
PV00255945 ypdpf;];
,z;l];l;uP]; (gptpb) [k;Gf];Ky;y khtj;ij>
vy;Bb
ENfnfhl

05/04/2022

PV00255946 rpNyhd; ];if];
n`hypNl]; md;l;
Lth;]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

192/A> tst;t tPjp>
FyKy;y> itf;fhy

05/04/2022

PV00255947 U S L nrhY}\d;];
(gptpb) vy;Bb

45/13B> gp\g; nlu];>
yf;rgjpa> nkhul;Lt

05/04/2022

174

PV00255948 NkhgpNyh (gptpb)
vy;Bb

175

PV00255949 TMAAN khu;nfl;bq; ,y. 46H1> n`e;njdpa>
(gptpb) vy;Bb
Nguhjid

05/04/2022

176

PV00255950 `Pypq; iyg;
,d;lu;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

Tea yq;fh Tea ngf;lwp
tPjp> ntuYf`Ky>
uf;thid

05/04/2022

177

PV00255951 NfhNfh fpq;
,d;lu;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

,y. 97/32 -1/1> jk;krpj;jp
khtj;ij> m];fpupa>
fz;b

05/04/2022

178

PV00255952 fpuPd; gps]; (gptpb)
vy;Bb

Kjy; khb ,y. 42/20>
kFYJt> gpypae;jiy

05/04/2022

179

PV00255953 nrg;Nfh g+l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 120/A> bg;Ngh
tPjp> kl Jk;kynjdpa>
ntd;dg;Gt

05/04/2022

225

PV00256001 PNG yq;fh
,d;lh;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

,y 83/1A> lgps;A.
V. rpy;th khtj;ij>
nts;stj;ij

06/04/2022

180

PV00255954 myp]h nrh`hy;
(gptpb) vy;Bb

,y. 213/2> 2/3 nghJ tPjp>
mf;fiug;gw;W - 16

05/04/2022

226

PV00256002 nghd;l;y]; N`hk;
(gptpb) vy;Bb

,y. 7 1/1> P &gd; gPup];
khtj;ij> fSNghtpy

06/04/2022

181

PV00255956 N A ,k;ngf;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 167/10A> ASP
ypadNf khtj;ij>
N`fpj;j> tj;jis>-

05/04/2022

227

jl;lkiy> ngupaj;jpkL>
xl;LRl;lhd;> Ky;iyj;jPT

05/04/2022

,y. 11> 3tJ khb>
fhu;fpy;]; rJf;fk;>
njkl;lnfhl>
nfhOk;G 09.

06/04/2022

PV00255957 rd;]; xg;
re;jpuFkhu; (gptpb)
vy;Bb

PV00256003 kpyNydpak;
vd;lu;nlapd;nkd;l;
Nfkpq; yTQ;r;
(gptpb) vy;Bb

182

183

72/15 1/1> Yk;gpdp
khtj;ij> gpypae;jiy
tPjp> k`ufk

05/04/2022

,y. 186> FUehfy;
PV00255958 Nuhay; gpsh];bf;
,z;l];l;uP]; (gptpb) tPjp> nfhl;lnty>
vy;Bb
nghy;f`nty.

05/04/2022

PV00255959 irdg; n[k;];
,d;lune\dy;
(gptpb) vy;Bb

,y. 02> Qhdjpyf tPjp>
tl;lhunghy tPjpf;F
mg;ghy;> fy;fpir> ,yq;if

05/04/2022

PV00255960 kh];lu; fhu;l;
nrf;A+upl;b
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 138/C> muypa
khtj;ij> ntyptpl;l>
fLnty;y

05/04/2022

186

PV00255961 J K n`y;j; (gptpb)
vy;Bb

,y. 81/7 fy;ahzp
khtj;ij> tj;jis

05/04/2022

187

PV00255962 Mu;l; N`h];l;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 526/2/S5> ju;kghy
khtj;ij> mf;nfhd> uh[fpupa

05/04/2022

188

PV00255963 K md;l; K ug;gu;
fk;gTd;l; md;l;
ug;gu; Gulf;l;];
(gptpb) vy;Bb

,y.10> bu\h; G+q;fh>
kyq;fk> `pnjy;yd>
,uj;jpdGup

05/04/2022

189

PV00255964 xl;Nlhfpau; (gptpb)
vy;Bb

gk;gy> fhf;fhg;gs;sp>
rpyhgk;

05/04/2022

190

PV00255965 nthz;lu; Iy;
n`hypNl]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 431/13> j`hk;
khtj;ij> nfhl;lht.

184

185

191

PV00255966 yf;fp N`hy;bq;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 219/36/1> njtj;j
vz;NluKy;y> tj;jis

jpfjp

238

PV00255985 Nlhf;fpNah rpnkd;l; 469 - 1/1> fhyp tPjp>
,z;l];l;upay; ghu;f; nfhOk;G 3
(gptpb) vy;Bb

PV00255942 ghyr;re;jpuh
,d;lu;ne\dy;
rpNyhd; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

tpyhrk;

06/04/2022

209

168

fk;gdpapd; ngah;

,y. 25> kd;dhu; tPjp>
kjthr;rpa

05/04/2022

05/04/2022

gjptpyf;fk;

PV00256013 BI n`ypf;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y: 73/1> njy;gpl;ba>
ml;lghNf

,y. 40> fy;gp`py;y>
gd;tpy> fz;b

,y

237

PV00255984 [pfpy; ] ;
vy;Bb

PV00255941 nkf;];nty; md;l;
CO (gptpb) vy;Bb

173

192

208

167

172

jpfjp

05/04/2022

05/04/2022

171

tpyhrk;

PV00255983 fndf;l; bNubq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 167/3C> nknfhl>
nfhyd;dht> nty;yk;gpl;b

170

fk;gdpapd; ngah;

207

PV00255940 R J FNshgy;
khu;nfl;bq; (gptpb)
vy;Bb

169

gjptpyf;fk;

74> A+dpad; gpNs];>
nfhOk;G 2

228

PV00256004 kDf xl;Nlh yq;fh ,y.2> mkuNfhd; tj;j>
(gptpb) vy;Bb
tPu khtj;ij> ty;fk>
khj;jiw

06/04/2022

229

PV00256005 Ig;upf;]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

06/04/2022

272

PV00256048 HL gpiuk; yq;fh
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.69> mypahu; tPjp>
khQ;Nrhiy tPjp>
Xl;lkhtb

06/04/2022

230

,y. 142> ghjpypaJLt
PV00256006 K & D tp];Nlh
nrhY}\d;]; (gptpb) tPjp> `{Zgpl;ba>
vy;Bb
tj;jis

06/04/2022

273

PV00256049 vahu;nlf;
,d;lu;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

,y. 2/380> gpf; rpl;b>
kpDtq;nfhl

06/04/2022

231

PV00256007 jk;GY Ngu;dpr;ru;
`T]; (gptpb)
vy;Bb

06/04/2022

274

PV00256050 mny[pad;];
(gptpb) vy;Bb

,y.09> k`htj;ij Nkw;F>
Fz;lrhiy> fz;b

06/04/2022

275

PV00256051 tpz;Nl[; Nfhy;l;
(gptpb) vy;Bb

207> Xnuf;]; rpl;b> Vf;fy

06/04/2022

276

PV00256052 ngk;Ngh b[pl;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

33/9> nrypq;Nfh eptr> [djh
khtj;ij> gpl;lNfhl;Nl

06/04/2022

277

PV00256053 upiyad;];
vf;];Nghu;l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 212/53/2/8> Nghjpuh[h
khtj;ij> nfhOk;G 11.

06/04/2022

278

PV00256054 gPf;fps; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

09> RtNrt tPlikg;Gj;
jpl;lk;> ky;Gu> mq;nfhl

06/04/2022

279

PV00256055 ngu;Nghth (gptpb)
vy;Bb

199/4> a`yKy;y>
khypk;gl> gyLt

06/04/2022

280

PV00256056 tpq;];g;uPl; (gptpb)
vy;Bb

,y.08> tpNrl
nghUshjhu epiya
EioT tPjp> jk;Gy;y

06/04/2022

232

G35> uk;Gf;fd
tPjp> kUf;tj;Ju>
,k;Gy;f];njdpa

379> `pupk;Guh tPjp>
jq;Nfju> fhyp

,y.15> esPk; `h[pahu;
PV00256008 rgahh; md;l; Co
fnyf;\d;]; (gptpb) khtj;ij> rPdd;Nfhl;il>
vy;Bb
NgUtis

06/04/2022

233

PV00256009 mf;uh fz;b (gptpb) ,y. 104> FLfy tPjp>
vy;Bb
tj;Njfk

06/04/2022

234

PV00256010 nk\pd; nrd;lu;
Nahjfz;bah
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 17> Nahjfz;ba>
jp];]k`huhk

06/04/2022

05/04/2022

235

PV00256011 rpNyhd; ,e;jpuh
F&g; (gptpb) vy;Bb

,y. 145/2> Nkk;ghyj;jpw;F
mUfpy;> [h-vy tPjp>
fk;g`h

06/04/2022

05/04/2022

236

PV00256012 M\p iyt;];nlhf;
(gptpb) vy;Bb

,y. 376> k`pe;jGuk;>
jpUNfhzkiy

06/04/2022

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;
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mwp t p j ; j y;
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 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; Vg;uy; 30Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

,y

tpyhrk;

jpfjp

371

PV00256146 ud;ruh Tld;
nlha;]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 100/4> al;bahd tPjp>
fy;JNl> gz;lhufk

07/04/2022

372

PV00256147 j yq;fh Xg;nrl;
gpupz;lu;]; mz;l;
gg;sp\u;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

223/1/1>DS Nrdehaf;f
njU> fz;b

07/04/2022

373

PV00256148 fsdp nkl;Nuh
nghypld; nfk;g];
(gptpb) vy;Bb

,y. 216/3> fz;b tPjp>
jSfk> fsdp

07/04/2022

374

PV00256149 Mu;ku; 7 rTj;
Mrpah (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 14> = gpupaju;\d
khtj;ij> nfhOk;G 10

07/04/2022

375

PV00256150 nkd;];igu; (gptpb)
vy;Bb

,y. 175> uhk;ghu;l;
tPjp> vj;Jy;Nfhl;> =
[atu;jdGu Nfhl;Nl

07/04/2022

376

PV00256151 ,d;lu;Nahfpuhgp
(gptpb) vy;Bb

,y. : 273/A> nfhOk;G
tPjp> fplfk;Ky;y>
fk;g`h

07/04/2022

377

PV00256152 fpq;]; tpy;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 225 1/1> Nfhl;il
tPjp> nfhOk;G 08

07/04/2022

378

PV00256153 yq;fh kpd;nkl;ly;]; 328> gioa Nrhdfj;
(gptpb) vy;Bb
njU> nfhOk;G 12

07/04/2022

379

PV00256154 fpup\;Nlh
,d;lu;Ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

1/5/13> rpNdj;kp> fhspjhr
tPjp> khj;jiw

07/04/2022

380

PV00256155 `Nyhtpy;yh
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.1> nttu;nrl; gpNs];>
nts;stj;ij> nfhOk;G 6

07/04/2022

381

PV00256156 M & G kPbah
(gptpb) vy;Bb

,y. 208> ];lhd;yp
jpyfuj;d khtj;ij>
[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhl

07/04/2022

382

,y. 140/1/1> fhyp tPjp>
PV00256157 j upru;r; ,d;];
bl;A+l; xg; FNshgy; ,uj;kyhid.
NkNd[; nkd;l;
(gptpb) vy;Bb

07/04/2022

383

,y-72> 161tJ iky;
PV00256158 Vo;ikf;F if
nfhLf;Fk; cwTfs; fy;;> fz;b tPjp> gue;jd;>
(gpiuNtl;) ypkpnll; fpspnehr;rp

07/04/2022

384

PV00256159 A & A fpupNa\d;];
(gptpb) vy;Bb

3/2 =Pkj; Flh uj;tj;j
khtj;ij> fz;b

07/04/2022

385

PV00256160 miyad;l; upf;ru;t;
(gptpb) vy;Bb

epiy 26> fpof;F NfhGuk;>
cyf tu;j;jf ikak;>
vr;nryd; rJf;fk;>
nfhOk;G 01.

07/04/2022

386

PV00256161 A.T.S. N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

424> Mh; V b nky;
khtj;ij> nfhOk;G 3

07/04/2022

387

PV00256162 fgyh`; FNshg;
(gptpb) vy;Bb

245> Gtf;gpl;ba> fNynty

07/04/2022

388

PV00256163 ];khu;l; Nrhyu;
vdu;[p md;l;
vyf;l;upf;fy;];
(gptpb) vy;Bb

125> mYj;tj;j>
mKDfk> Fd;Ndgd

07/04/2022

389

PV00256164 kpuha; ep`hd;
,z;lu;ne\dy;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 471> khj;jis tPjp>
jk;Gs;s Xa> jk;Gs;s

07/04/2022

07/04/2022

390

PV00256165 Nkdp
xl;NlhNkhl;bt;
(gptpb) vy;Bb

31/8 3tJ Nyd; mNguj;d
khtj;ij> nghuy];fKt

07/04/2022

,y. 33/6/A> mKDgpl;ba
tPjp> J}Jnghy tPjpf;F
mg;ghy;> ntypru

07/04/2022

391

PV00256166 td;]; md;l; ]PNuh
(gptpb) vy;Bb

,y. 6/17/2> rGf];fe;j>
khnfhy

07/04/2022

392
07/04/2022

PV00256167 tpN[Jq;f upay;
v];Nll;]; (gptpb)
vy;Bb

,y 289/7A> khjk;Ng tPjp>
Fspahg;gpl;ba

07/04/2022

PV00256123 jg;NuhNgd; Nkh;rd;l; ,y. 415/26> [{k;kh
(gpiuNtl;) ypkpnll; k];[pj; tPjp> nfhOk;G 10

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

281

PV00256057 Nehu;ju;d; rP Gl;
(gptpb) vy;Bb

,y. 04> kj;jpa Nkw;F>
FUefu;> aho;g;ghzk;

06/04/2022

327

PV00256102 mf;Nuhkh bNul;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 67/80> nfh];ghy;
Nyd;> njkl;lnfhl

07/04/2022

282

PV00256058 mngl;bf;]; mflkp
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 53> gioa rpyhgk;
tPjp> ePu;nfhOk;G

06/04/2022

328

PV00256103 vyprngj; N`hk;];
(gptpb) vy;Bb

723/15> nfz;lypaj;j
gYt> uhfk

07/04/2022

283

PV00256059 nykpf; ,d;[pdpaupq; ,y. 15/8> njs;sKuNf
(gptpb) vy;Bb
FUe;Jtj;j> ruKjyp
khtj;ij> `pl;lhl;ba
kj;jp> khj;jiw.

06/04/2022

329

PV00256104 fpwp\; rpNyhd;
(gptpb) vy;Bb

,y. 23/189Y> mdfhupf
ju;kghy khtj;ij>
N`hfe;ju tPjp>
jytj;Jnfhl

07/04/2022

284

PV00256060 fz;b Gugu;l;b upay; 204/8 fpufq;f> tyfk>
v];Nll; (gptpb)
KUjyht
vy;Bb

06/04/2022

330

PV00256105 vtd;l;Nuhq; (gptpb)
vy;Bb

# 8>5/1> rhu;y]; gpNs];;>
nj`ptis

07/04/2022

285

PV00256061 U H A bNubq;
fk;ngdp yq;fh
(gptpb) vy;Bb

06/04/2022

331

PV00256106 vu;j; fg;nuz;l; ghu;k;
(gptpb) vy;Bb

721/6C> = ee;jh
khtj;ij khjpd;dhnfhl>
uh[fpupa.

07/04/2022

332

PV00256107 MRP ghu;l;du;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 39/11> upyty>
nghy;f]; Xtpl;l>
gpypae;jy

07/04/2022

333

PV00256108 fg;nuz;l;yp Nrhd;
(gptpb) vy;Bb

khjhNfhtpy; tPjp>
khnuf;fuk;gis> tTdpah

07/04/2022

334

PV00256109 Nej;uh fnyf;\d;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 190> nfhOk;G
tPjp> nggpypahd>
nghuy];fKt.

07/04/2022

335

PV00256110 ESC xd;iyd; SL
(gptpb) vy;Bb

,y. 36/35 1/1> tpN[uh[
khtj;ij> nejpkhy>
nj`ptis

07/04/2022

336

PV00256111 epA+ yq;fh gPb
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 58/2> re;Jd; fl;blk;>
jk;gtpy;yh> ta;f;fhy>
ntd;dg;Gt

07/04/2022

337

PV00256112 fz;b l;hPl;kd;;l;
nrd;lh;; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

9A> 'clul re;jy;y">
`ufk> FUnjdpa

07/04/2022

338

99F/6 Ntj epthrh>
PV00256113 ND rhD
,d;[pdpaupq; (gptpb) jdye;j> jtYtpy>
vy;Bb
mk;gyhe;Njhl;il

07/04/2022

339

PV00256114 `d;rp fpuhgpf;];
md;l; tpsk;guk;
(gptpb) vy;Bb

38/14> Gtf;f`njdpa
tPjp> n`huN`d>
N`hfe;ju fpof;F

07/04/2022

340

PV00256115 RVD bNubq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.401> nfhOk;G tPjp>
fGtj;j> [h-vy

07/04/2022

341

PV00256116 FNshgy; gpiul;
ghu;l;du;]; (gptpb)
vy;Bb

gy;yk tPjp> Fkhufl;Lt>
rpyhgk;

07/04/2022

342

PV00256117 RR nfh];l;
fd;ry;ld;l;];
(gptpb) vy;Bb

,y.109> fyN`dtj;ij>
`plnfhy;y> FUehfy;

07/04/2022

343

PV00256118 ,e;Njh ngu;rpah
nl];bNd\d; Lth;;
md;l; buhty;
Vn[d;rp (gptpb)
vy;Bb

31>fpu;ld; nurpnld;rp];>
fpu;ld; ];$y; Nyd;>
ENfnfhl.

07/04/2022

344

PV00256119 re;jpurpup bNubq;
(gptpb) vy;Bb

,y.30> nrd; Md;;]; tPjp>
FUehfy;

07/04/2022

345

PV00256120 RTA
,d;nt];l;kd;l;
md;l; fpwbw;
Nrh;tp]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 244/B> k`tp`hu
tPjp> nkhy;ypnfhl>
thj;Jt

07/04/2022

346

PV00256121 n`yjpt Gulf;l;];
yq;fh (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y 413/A/1> nlk;gs; tPjp>
ngy;yg;gpl;ba> n`huz

347

PV00256122 nryh r];ildgps;
nrhYA+\d;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 25> flw;fiu tPjp>
,uz;lhk; FWf;Fj; njU>
mf;fiug;gw;W-01

286

PV00256062 bupnkf; N`hy;bq;]; ,y. 249> ghze;Jiw
(gpiuNtl;) ypkpnll; tPjp> n`huz

06/04/2022

287

PV00256063 rju;d; nef;]];
(gptpb) vy;Bb

18/92> 6tJ Nyd;>
vtu;fpuPd; ghu;f; tPjp>
nfhOk;G 05> ,yq;if

06/04/2022

288

PV00256064 FNshgy; nrha;];
yq;fh (gptpb)
vy;Bb

,y. 50/5> ngytj;j tPjp>
ENfnfhl

06/04/2022

289

PV00256065 Nth;f; g;nuhk; vf;];
(gptpb) vy;Bb

66 1/4> Nltpl;rd; tPjp>
nfhOk;G 4

06/04/2022

290

PV00256066 rh[p vf;];gpu];
(gptpb) vy;Bb

,y. 5B> %u; tPjp>
nfhOk;G 06

06/04/2022

291

PV00256067 K N A vd;lh;gpiur]; 92B/14> thrdhtj;j>
(gptpb) vy;Bb
kj;Njnfhl

06/04/2022

PV00256068 WW ,d;lu;ne\dy; 120 1/1> gpajhr rpupNrd
khu;nfl;bq; (gptpb)
khtj;ij> nfhOk;G - 10.
vy;Bb

06/04/2022

293

PV00256069 RUU rpNyhd;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 529/17> epiy 2>
Gyq;Fsk jprh khtj;ij>
Gjpa efuk;> mDuhjGuk;

06/04/2022

294

PV00256070 rp;dnkhz;ld;
(gptpb) vy;Bb

,y. 177>177 1/1> rpyhgk;
tPjp> ngupaKy;y>
ePu;nfhOk;G

06/04/2022

,y. 199/23/B2> fltj;j
tPjp> uhfk

06/04/2022

292

295

296

PV00256071 fltj fhu;ld;
ru;tP]; (gptpb)
vy;Bb

PV00256072 Nghu;r;R+d;]; Ltu;]; ,y.12> K];ypk; fy;Y}up
md;l; buty;];
tPjp> aho;g;ghzk;
kw;Wk; tprh ru;tPr];
(gptpb) vy;Bb

06/04/2022

297

PV00256073 Nuh`d
b];l;upgpA+l;lu;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 211/1> `y;tj>
fe;Jnghl> njy;nfhl

06/04/2022

298

PV00256074 j ];ghu;f;
xl;Nlhnkhigy;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

19/1> fy;-mKd tPjp> fy;vypa> kPupfk

06/04/2022

299

,y.375> 'jPg;jp"> ,`y
PV00256075 my;bNkl; tprh
];nghd;ru;]; (gptpb) tj;j> ntypfd;d> tf
vy;Bb

06/04/2022

300

PV00256076 fhu;gd; rpf;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

56/1> ju;kghy khtj;ij>
khjpty> Nfhl;Nl

06/04/2022

301

PV00256077 R 3 khu;nfl;bq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 19/5> ehtyg;gpl;b
tPjp> nfhl;banjdpa>
cyg;gNd

06/04/2022

302

PV00256078 ypagpy; ,d;nt];l;
kd;l; md;l; gprpd];
nrhY}rd;];
(gptpb) vy;Bb

mfdfl;ba tPjp>
jy;f`tj;j> fue;njdpa

06/04/2022

,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

303

PV00256079 ,d;gpdpl;b (gptpb)
vy;Bb

Ky;yNftj;j fyN`>
tQ;rhty fhyp

06/04/2022

348

304

PV00256080 Mur;rp F&g;
Nfhu;g;gNul; (gptpb)
vy;Bb

A/F2/P19> n`yKj;J
nrtd njhlh;khb> =
gd;dhde;j khtj;ij>
N`dKy;y> nfhOk;G 15

06/04/2022

349

PV00256124 mk;;g;uk; n`y;j;
nrhYA+\d;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 16/3> vypal; gpNs];>
nfhOk;G 08.

07/04/2022

393

,y. 51/1C> g;nul;upfh
PV00256168 mnld; Ngu;y;];
nkhz;bNrhup (gptpb) tPjp> nts;stj;ij
vy;Bb

07/04/2022

06/04/2022

,y. 247/210/103A>
Ng];iyd; tPjp>
njkl;lnfhl>
nfhOk;G - 09

07/04/2022

,y. 05> jpTygpl;ba
tPjp> jpk;gpupf];fLt>
ePu;nfhOk;G.

PV00256125 rpy;tu; iyd;
vf;];gpu];
nyh[p];bf;];
(gptpb) vy;Bb

PV00256169 Ingf; (gptpb)
vy;Bb

,y. 39/3N[> mNrhfh
tpNy[;;> Gj;fKt

07/04/2022

PV00256081 ,d;gpdpl;b rY}d;
(gptpb) vy;Bb

350

394

305

395

PV00256170 b[pl;ly; FNshgy;
(gptpb) vy;Bb

07/04/2022

PV00256082 Etnuypa b]
l;hpgpa+l;lh; md;l;
buhd;];Nghh;l;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 11> Fapd; vyprngj;
n\hg;gpq; nfhk;g;sf;];>
UDC fl;blk;> Etnuypah

06/04/2022

PV00256126 vnyf;l;Nuh gps];
(gptpb) vy;Bb

,y. 72/3D> fNdye;j
gpNs];> gioa nf];Ngt
tPjp> ENfnfhl

07/04/2022

,y. 10/7/2/8> rdr
`Trpq; nfhk;g;sf;];> =
Nghjp tPjp> fk;g`h

396

PV00256171 kpu`tj;j
fpuPd;`T];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

cl`h tyt;t> lauhgh
re;jp> kpu`htj;ij

07/04/2022

307

PV00256083 n`td; 7
n`hypNl]; (gptpb)
vy;Bb

,y.03> rkuehaf;f tPjp>
nfhyd;dht

06/04/2022

397

PV00256172 jg;NuhNgd;
mNrhrpNal; (gptpb)
vy;Bb

,y. 224/gp> njhk;Ng>
njhk;Ng

07/04/2022

308

PV00256084 upl;[; gpy;lu;];
(gptpb) vy;Bb

24/6> fy;Y}up tPjp>
aho;g;ghzk;

06/04/2022

398

,y.198> gu;dhl; tj;j>
f`ltpy> nghJtltd

07/04/2022

309

PV00256085 Fapd;]; FNshjpq;
(gptpb) vy;Bb

FWf;Fj; njU> ePu;Ntyp
tlf;F> ePu;Ntyp>
aho;g;ghzk;

06/04/2022

PV00256174 3 v]; F&g; xg;
fk;ngdp];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

399

,y.167> RNdj;uhuhk tPjp>
PV00256175 ud; ul;l N`hy;
bq;]; (gptpb) vy;Bb fltj;ij

07/04/2022

310

PV00256086 butyu;]; fpy;l;
fd;ry;ld;rp (gptpb)
vy;Bb

,y. 38 gpNuhl;Nt
mLf;Fkhb FbapUg;G>
fTlhd tPjp> nj`ptis

06/04/2022

400

PV00256176 ,];uh gpiut;
(gptpb) vy;Bb

07/04/2022

311

PV00256087 ept; H M N D
N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

06/04/2022

401

,y. 661/A> my;-`pyhy;
PV00256177 hpgh]; Nkhl;lh;
fk;gdp (gptpb) vy;Bb tPjp> rha;e;jkUJ - 14

07/04/2022

kdq;fl;ba>
nknfhlntt> nff;fpuht

402

08/04/2022

312

PV00256088 khu;l; 77 (gptpb)
vy;Bb

etNyhf tpNrl epiyak;>
,y.115> Nru; N[k;]; gPup];
khtj;ij> nfhOk;G 02

06/04/2022

PV00256178 ngy;y N`u; mz;l;
gpA+l;b rY}d;
(gptpb) vy;Bb

313

PV00256089 SVS vf;];Nghu;l;]; ,y.46> Gy;yu;]; Nyd;>
(gpiuNtl;) ypkpnll; nfhOk;G 07

06/04/2022

403

PV00256179 mNgtPu N`hy;bq;]; 20/59 fpuPd; nlNu];>
(gptpb) vy;Bb
gufe;njdpa> ,k;Gy;nfhl

08/04/2022

314

PV00256090 NST mf;Nuh (gptpb) 33> fg;gy;fk> tp[pjGu
vy;Bb

06/04/2022

404

PV00256180 NC Ngf;Nf[pq;
(gptpb) vy;Bb

,y. 29/4A> gs;sp tPjp>
N`dKy;y> ghze;Jiw

08/04/2022

315

PV00256091 gl;lu;gpis
%t;nkd;l;
,d;lu;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

,y. 195/1> gq;nfhy;ykl
uJnfhn`hjpfy>
mf;Fuz> fz;b.

06/04/2022

316

PV00256092 mg;Nlh Xtu;rP];
Nkd;-gtu; rg;is
(gptpb) vy;Bb

,y.30> gJis tPjp>
ntypkl

06/04/2022

317

PV00256093 epy;tyh ];gh
(gptpb) vy;Bb

,y. 19> vypf;igd;> Utd;
vypah> Etnuypah

06/04/2022

318

PV00256094 nul;uhg;l;
nrhYA+\d;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 442/17> uapy;Nt tPjp>
Gtf;gpl;ba

06/04/2022

319

GL00256101 ahdh gTz;Nl\d;
(nfud;B) ypkpnll;

nyhl; 02> ghlrhiy tPjp>
NfhghyGuk;> epyhNtyp

07/04/2022

320

GL00256173 gpupGd; Njrhaf;
(nfud;B) ypkpnll;

,y. 150/7> gioa ehty
tPjp> ehty

07/04/2022

321

PV00256095 ng]p bnu]; (gptpb) ,y. 48> 2tJ
vy;Bb
Xl;lk;> kj;jpa tPjp>
`pq;Fuhf;nfhl

07/04/2022

322

PV00256096 EZ Gl; iyd;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.25/11A> kiuf;fhu;
Nyd;> Gjpa fhj;jhd;Fb 01

07/04/2022

323

PV00256097 nah`hd;
Nkhl;lhu;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 73/3> G+uz tPjp>
tj;Njnfju> k`ufk.

07/04/2022

324

PV00256098 `pnkl;Nuh
vd;lu;gpiur];
(gptpb) vy;Bb

,y. 16/5> Ntty fe;j
tPjp> Ntty> n`huz

07/04/2022

325

PV00256099 RS [g;ghd; yq;fh
(gptpb) vy;Bb

36/2> ghj;jpkh tPjp>
fe;jhd

07/04/2022

326

PV00256100 Adpf; yq;fh
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

42/6> 1/1> RJ`{k;nghy>
fz;b

07/04/2022

306

351

352

,y. 852/36> nuhgu;l;
PV00256127 fy;Njuh md;l;
Nlhl;lh; (gpiuNtl;) Fztu;jd khtj;ij>
ypkpnll;
RrpjGu> uztpU
khtj;ij> 4tJ Nyd;>
khyNg.

07/04/2022

PV00256128 lGs; -v];FNshgy;
khu;f;nfl;bq; md;l;
fd;ry;ld;rp (gptpb)
vy;Bb

223A> Mypk; tPjp>
mf;fiug;gw;W-16

07/04/2022

PV00256129 DI ,d;Bupau;
nrhYA+\d;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

494/D/3> Ntnghl Nkw;F>
Ntnghl

07/04/2022

355

PV00256130 Mu;k; mf;Nuh
Gulf;l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.27> yp`pupafk>
jq;nfhLt

07/04/2022

356

PV00256131 NR b];l;hpgpa+l;lh;]; ,y. 293B> Gjpa
md;l; rg;isah;
fl;blj;njhFjp> Nfhnghj>
(gptpb) vy;Bb
ngypfKt> fNynty

07/04/2022

357

Gjpa tPlikg;Gj; jpl;lk;>
PV00256132 vk;v]; bNubq;
md;l; fd;];l;uf;\d; Ruq;fg;ghij tPjp> `l;ld;
(gptpb) vy;Bb

07/04/2022

358

PV00256133 n[yf;]; vf;];Nghu;l;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

vl;bahty> jq;nfhLt

07/04/2022

405

PV00256181 fpspl; rpNyhd;
(gptpb) vy;Bb

10/9 ntjKy;y tPjp>
fsdp

08/04/2022

359

PV00256134 ADS FNshgy;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

9-1/2> G+u;thuhk tPjp>
ENfnfhl

07/04/2022

406

PV00256182 fpNu];lf;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. : 2819> epiy 3>
mDuhjGuk;

08/04/2022

407

PV00256135 f;Nu]p khu;f;nfl;bq; ,y. 236/1/A> vkpy;ld;
(gpiuNtl;) ypkpnll; NuQ;r;> gpdhd;]; v];Nll;>
`y;nyhYt

07/04/2022

PV00256183 vyprh fd;ry;ld;l;]; ,y. : 25/A> ghj;jpkh tPjp>
(gpiuNtl;) ypkpnll; ,rjPd; efuk;> khj;jiw

08/04/2022

360

408

08/04/2022

361

PV00256136 ,d;];fpupg;l; ntg;
nrhYA+\d;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

300> `l;rd; tPjp>
thuj;njd;d> `y;nyhYt

07/04/2022

PV00256184 mnlg;l; rpg; ru;tPr]; 2tJ khb nkf;yud;];
(gpiuNtl;) ypkpnll; fl;blk;> ,y.23>
ngsj;jhNyhf khtj;ij>
nfhOk;G - 4

409

PV00256137 ADS n[k; Ntu;y;l;
(gptpb) vy;Bb

,y.506> tlf;F khk;Ng>
gpypae;jiy

07/04/2022

PV00256185 vnry;ypq;f; (gptpb)
vy;Bb

,y. 122> Iadhu;
Nfhtpyb> Rd;dhfk;>
aho;g;ghzk;

08/04/2022

362
363

PV00256138 C & A N`hy;bq;];
(gptpb) vy;Bb

691/A> nfh`y;tpy tPjp>
jYfk> fsdp

07/04/2022

410

PV00256186 [pk;g;nlf;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

08/04/2022

364

PV00256139 buhty; rg;Nghu;l;
nrd;lu; (gptpb)
vy;Bb

,y. 41/2> ngy;ye;juh
tPjp> nj`ptis>
,yq;if

07/04/2022

,y. 93/94>
ngypnfhy;ytj;j>
jpk;gpupfk> fpupe;jpnty

411

,y. 264/1/1> fz;b tPjp>
PV00256187 24 nfl;r; nrhY}
rd;]; (gptpb) vy;Bb fk;gis

08/04/2022

365

PV00256140 vf;];l;hPk; Nth;s;l;
(gptpb) vy;Bb

47/2> kjpd;dhnfhl tPjp>
uh[fpupa> ,yq;if

07/04/2022

412

08/04/2022

366

PV00256141 vNfh Gulf;rh;];
md;l; vf;];
Nghl;lh;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 141/14> rpak;gyhNg
njw;F> rpak;gyhNg

07/04/2022

,y.5B, %u; tPjp>
PV00256188 nef;];l;n[d;
nuz;ly; nrhYA+
nfhOk;G 06
\d;]; (gptpb) vy;Bb

413

PV00256189 nkiud;Nlh yq;fh
(gptpb) vy;Bb

,y.162/A> gpujhd tPjp>
gioa efuk; khjk;Ng

08/04/2022

414

PV00256190 bhpd;Nfh 1982
(gptpb) vy;Bb

43/A> fe;Njtj;j tPjp>
ENfnfhl

08/04/2022

415

PV00256191 D A N`hy;bq;];
FNshgy; (gptpb)
vy;Bb

100 i`nyty; tPjp>
fpUyg;gid nfhOk;G 06

08/04/2022

416

PV00256192 DON 360 (gptpb)
vy;Bb

kpj;up khtj;ij> ghJf;f
tPjp> ,q;fpupa

08/04/2022

417

PV00256193 Rju;\dp Guhlf;l;];
(gptpb) vy;Bb

E/F2/U2> 'uz;jpa cad">
N`dKy;y Nyd;>
khjk;gpl;b> nfhOk;G 15

08/04/2022

353

354

367

PV00256142 rpNyhd; n`u;Y}k;]; ,y. 300/2> i`nyty;
(gptpb) vy;Bb
tPjp> fpUyg;gid

07/04/2022

368

PV00256143 N`hf; N`hy;bq;];
(gptpb) vy;Bb

735> Rju;\d khtj;ij>
`pk;GJnty;nfhl> fsdp

07/04/2022

369

PV00256144 ,d;];igul; H R
fd;ry;ld;rp (gptpb)
vy;Bb

110/42A> k`hnkfh
gpNs];> kfufk> ,yq;if

07/04/2022

370

PV00256145 Mur;rp (gptpb)
vy;Bb

410> Ky;Nyupaht tlf;F>
Ky;Nyupaht

07/04/2022

,y. 34/B ngNuuh tPjp>
rPdd;Nfhl;il> NgUtis

23/39A> 3tJ ghij>
fl;Lthty khtj;ij>
vk;gpy;ytj;j tPjp>
nghuy];fKt

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>
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mwp t p j ; j y;
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 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; Vg;uy; 30Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

418

PV00256194 j Iyz;l; yq;fh
(gptpb) vy;Bb

419

PV00256195 M R nrukpf; (gptpb) ,y. 92/26> nrd; Nkup];
vy;Bb
Nyd;> nfhOk;G 15

08/04/2022

420

PV00256196 rhfg; j;uP F&g;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

173/9A> fe;jtj;ij>
ky;thid

08/04/2022

421

PV00256197 Ykpdup bNulu;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

65/13> nrd; N[hrg;
njU> nfhOk;G 14

08/04/2022

422

PV00256198 uj;dtPu Nkhl;lhu;];
(gptpb) vy;Bb

680/5> ,`y gpad;tpy>
kq;fl tPjp> fltj;ij

08/04/2022

423

PV00256199 rju;d; itapd;
];Nlhu;]; (gptpb)
vy;Bb

,y.33> ngypaj;j tPjp>
`f;kd

08/04/2022

424

PV00256200 Gnrd; nlf; nrhY} ,y. 238/A1> Nru;r; tPjp>
rd;]; (gptpb) vy;Bb Nghgpl;ba> gKDfk

08/04/2022

425

PV00256201 n[];Nuh fhu;nkd;l;
(gptpb) vy;Bb

08/04/2022

426

PV00256202 nuh`hd; mY tp`hNu ,y. 42/71> ngj;jfhd
md;l; jpthfud; Gugh;l;b tPjp> gplNfhl;Nl
F&g; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

08/04/2022

PV00256203 gpNahz;l; mf;up
(gptpb) vy;Bb

,y.107/3/1> ug;gu;tj;j
tPjp> fq;nfhltpy>
ENfnfhl

08/04/2022

427

,y.35> k`h
mk;gyhq;nfhl>
mk;gyhq;nfhl

266/8> ePu;nfhOk;G tPjp>
Ngypanfhl

tpyhrk;

jpfjp

465

PV00256241 S K S fghu;k; `T]; 263/8> 3tJ FWf;F
(gptpb) vy;Bb
gTd;lwp tPjp> kl;lf;fsg;G

13/04/2022

509

PV00256285 vNfh nth\pq;
(gptpb) vy;Bb

,y. 92/A> nfhq;f`tj;j>
`d;nty;y

18/04/2022

466

PV00256242 rpNyhd;
mNuhnkbf;];
(gptpb) vy;Bb

131/18> gpd;fy;y tPjp>
`puz> ghze;Jiw

14/04/2022

510

PV00256286 gNah rg;];l;Nul;];
,d;lu;ne\dy;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

ntuYf`ye;j Njhl;lk;>
fUf;Ftltd> khjk;Ng

18/04/2022

467

PV00256243 J J <ntd;l];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

147/42> Nfhy;ld;
nlud;];> g`y fjpuhd>
jpk;gpupf];fLt

18/04/2022

511

GA00256328 ];if fpupf;nfl;
fpsg;

,y.50> mDu khtj;ij>
mz;lu;rd; tPjp> nejpkhy>
nj`ptis

19/04/2022

468

PV00256244 ept; Nrrj
,d;lu;Ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

56/1- 1/1> fpUs tPjp>
ehuN`d;gpl;b

18/04/2022

512

329/A> fy;gdp Nu];tj;j>
PV00256287 rhku xl;Nlh
,d;[pdpau;]; (gptpb) al;bad> mfytj;j
vy;Bb

19/04/2022

469

PV00256245 U F S yq;fh (gptpb) ,y. 10> n`t;nyhf;
vy;Bb
gpNs];> nfhOk;G 05

18/04/2022

513

,y. 586> fhyp tPjp>
NgUtis

19/04/2022

470

PV00256246 ];gpupz;l; gpl;nd];
nlf; (gptpb) vy;Bb

,y. 160/1> nfhl;lht
tPjp> n`hd;de;ju>
gpypae;jiy

18/04/2022

PV00256288 JSP vd;lu;gpiur];
nkNd[;nkd;l;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

514

PV00256289 = n[a; yf;\;kp
(gpiuNtl;) ypkpnll;

fl;ilgwpr;rhd; 03>%J}u;

19/04/2022

471

PV00256247 M A M bNulu;];
yq;fh (gpiuNtl;)
ypkpnll;

249/A> cja khtj;ij>
n`a;ae;JLt

18/04/2022

515

PV00256290 TGS yq;fh (gptpb)
vy;Bb

19/04/2022

472

PV00256248 ,d;gpdpl;b iyg;
];ll;b];bf;];
(gptpb) vy;Bb

133/B> al;bad>
kpDthq;nfhl

18/04/2022

,y. 50/25/1> kdpq;fKt
tPjp> fpnjy;gpl;ba>
nty;kpy;y re;jp>
gz;lhufk

516

PV00256291 mg;lTd; gpuhg;gu;B]; 39/5> itj;jparhiy tPjp>
(gpiuNtl;) ypkpnll; fSNghtpy> nj`ptis

19/04/2022

473

PV00256249 TCC ,d;Nghnlf;
(gptpb) vy;Bb

1E> b nghd;Nrfh gpNs];>
jiu jsk;> nfhOk;G 5

18/04/2022

517

PV00256292 mFuh gg;sp\u;
(gptpb) vy;Bb

19/04/2022

474

PV00256250 Vu;y; rpNyhd;
bNubq; (gptpb)
vy;Bb

,y. 43/2>2/2> fhyp tPjp>
nfhOk;G 04

18/04/2022

,y.912/A> Nghf`h re;jp
tPjp> nfhj;jLt Gjpa
efuk;.

518

,y. 391> ePu;nfhOk;G
tPjp> ntypru> uhfk

18/04/2022

,y.10/12> 1tJ Nyd;
tdhj tPjp> fq;nfhltpy
ENfnfhl.

19/04/2022

PV00256251 Nrh yq;fh Nkhl;lh;
fk;gdp (gptpb)
vy;Bb

PV00256293 yf;jpt vf;];gpu];
fhu;Nfh (gptpb)
vy;Bb

519

PV00256294 i`Nyz;l; tpy;yh
N`hk;]; (gptpb)
vy;Bb

41/3A> Adpf; tpA+ tPjp>
Etnuypah

19/04/2022

520

PV00256295 g;Sh nuhf;
,d;lu;Ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

,y.73> Nuhay; Ngu;y;
nurpnld;rp];> my;tp];
lTd;> tj;jis

19/04/2022

521

PV00256296 rpq;Nf vf;];ngu;l;
(gptpb) vy;Bb

jpf;nty;ytj;jf;F
Kd;dhy;> upjpafk tPjp>
mk;gyhe;Njhl;il

19/04/2022

522

PV00256297 FNshgy; gpuhz;l;
bNul; nfhOk;G
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 94/1> nyhup]; tPjp>
nfhOk;G0 - 04

19/04/2022

523

PV00256298 nkl;Nkh (gpiuNtl;)
ypkpnll;

131/3> gpupd;]; lTd;>
mk;gf`htj;j tPjp>
FlhkLt> gpypae;jiy

19/04/2022

524

PV00256299 Adptu;ry; yq;fh
vd;lu;gpiur];
(gptpb) vy;Bb

ek;Ktht> `PNyhfk>
epf;fntul;ba

19/04/2022

525

PV00256300 mdP ghu;krp (gptpb)
vy;Bb

,y.181> gpujhd tPjp>
rpd;df;fil> kd;dhu;

19/04/2022

,y

08/04/2022

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

428

PV00256204 rpNyhd; nfahh;
(gptpb) vy;Bb

,y. 67> mDuhjGuk; tPjp>
f`lf];jpfpypa

08/04/2022

429

PV00256205 mkz;lh
,z;lu;ne\dy;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 101/A> fhu;nky;
khtj;ij> n`e;jiy>
tj;jis

08/04/2022

475

430

PV00256206 gPl;lh vdu;[p];
(gptpb) vy;Bb

,y.15> Nkup]; tPjp>
nfhOk;G 04

08/04/2022

476

PV00256252 iel; vdu;[p
(gpiuNtl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld;
fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

18/04/2022

PV00256253 vy; ,d;Bupau;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

143/F 1> fyN`dtj;ij>
nkhufy njfld

18/04/2022

,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

431

PV00256207 [yPy; md;l; rd;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 372/A> fpuhz;l;gh];
tPjp> nfhOk;G-14

08/04/2022

477

432

PV00256208 nkf; Nfhl; (gptpb)
vy;Bb

71/3> murb tPjp>
aho;g;ghzk;

08/04/2022

478

PV00256254 ah];kpd; Nkdu;
(gptpb) vy;Bb

162/19/A> fLnty tPjp>
khyNg

18/04/2022

433

PV00256209 fz;b `py; ghu;k;];
(gptpb) vy;Bb

27/7/B> njy;njdpa tPjp>
klty g[hu;

08/04/2022

479

,y. 114/3> jYgpl;ba tPjp>
k`u> fltj;ij.

18/04/2022

434

PV00256210 ng];l; By;
,k;Nghh;lh;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.116/3> FlhFk;Gu>
fy;`pd;d

08/04/2022

PV00256255 kpue;j fpr;rd;
nrhYA+\d;];
mz;l; bNubq;
(gptpb) vy;Bb

480
08/04/2022

N[/[p/3> NtYtduhk
njhlh;khb> `k;g;ld;
xOq;if> nts;stj;ij>
nfhOk;G 06

18/04/2022

PV00256211 nyf;]; ,d;[pdpaupq; ,y. 116/18D> gpl;bgd
nrhYA+\d;];
tlf;F> N`hkhfk
(PVT) LTD

PV00256256 fTd;rpy; xg;
[];b]; xg; j gP];
xg; yq;fh;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

436

PV00256212 g];nly; N`hl;ly;]; 66 1/3> ghu;f; ];l;uPl;>
(gptpb) vy;Bb
nfhOk;G 2

08/04/2022

481

,y.64B nlk;gps;u;]; tPjp>
fy;fpir

18/04/2022

437

PV00256213 upay; Ib
nrhYA+\d;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 11tJ> iky;
Ngh];l;> nkhduhfiy
tPjp> Gj;jy.

08/04/2022

PV00256257 vd;tp\d; ky;b
vbANf\dy;
,d;];bbA+\d;
(gptpb) vy;Bb

482

526

PV00256301 A buPk; (gptpb)
vy;Bb

uj;fq;f> Flht>
,uj;jpdGup

08/04/2022

60> gpwg;gq;Fsk; tPjp>
tz;zhu;gz;iz>
aho;g;ghzk;

19/04/2022

PV00256214 upay; gpA+l;b
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 21/51>
nghy;n`d;nfhl fhh;ld;>
nfhOk;G 05

18/04/2022

438

PV00256258 gpiul; yq;fh
n`y;j;nfahu;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

483
08/04/2022

PV00256302 vNfh ng];l;
Nth;s;l; (gptpb)
vy;Bb

44> rpwpghy gpe;J
khtj;ij> Nrjtj;j>
nfhOk;G - 14

19/04/2022

179 gp> kpDthq;nfhl
tPjp> cLfk;nghy

A7 3/2> kq;fs tPjp>
nfhOk;G 08

527

PV00256215 mypfhu;d;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

PV00256259 rd;Nrah
vf;];Nghu;l;];
(gptpb) vy;Bb

18/04/2022

439
440

PV00256216 ngy;yh n`hypNl]; 23/39A> 3tJ xOq;if>
(gptpb) vy;Bb
fl;Lthty khtj;ij>
vk;gpy;ytj;j tPjp>
nghuy];fKt

08/04/2022

484

PV00256260 uz;JD bu];l;
,d;nt];l;nkd;l;
(gptpb) vy;Bb

Xkj;j tPjp> fFye;jy>
mfytj;ij

18/04/2022

528

PV00256303 ,td;l; `T]; ig
jpypdh (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 673/P/3/A> fe;jtj;j
tPjp> gj;juKy;y>
,yq;if

19/04/2022

485
08/04/2022

PV00256304 VjPdh Xu;fhdpf;
(gptpb) vy;Bb

486

530

PV00256305 Nwhq; Iyd;l;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 138/2> mf;FUnfhl>
fGUgpl;ba> khj;jiw

19/04/2022

341/9> tlnuf> ghJf;f

16> tyt;tj;ij>
jytpl;ba> gufLt>
,uj;jpdGup

18/04/2022

PV00256218 SANTICZ
,d;lu;Ne\dy;
F&g; (gptpb) vy;Bb

PV00256262 ];khu;l;
nrhYA+\d;];
yq;fh (gptpb)
vy;Bb

nyty; 26> fpof;F
NfhGuk;> cyf tu;j;jf
ikak;> nfhOk;G 01

19/04/2022

g`yklfk> Fk;Gf;NfNl

,y. 60/4> 1tJ Nyd;>
kp`pJfk> ,uj;jpdGup

529

PV00256217 kq;fs
nkDngf;\h;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

PV00256261 vtd;Nuh ,td;;];
(gptpb) vy;Bb

18/04/2022

441

487

531

PV00256219 S N Y T Gulf;l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 403D> fGN`d tPjp>
nuUfd> gz;lhufk

08/04/2022

PV00256306 nef;];l; mg; buty; ,y.11> jf;ryh cad>
md;l; n`h];gpypl;b mf;FUnfhl tPjp>
nkNd[;nkd;l;
njyp[;[tpy
(gptpb) vy;Bb

19/04/2022

202/12/D> fpuk khtj;ij>
FlhkLt> kj;Njnfhl

18/04/2022

443
444

PV00256220 nrhg;tpy;
nlf;dhy[p];
(gptpb) vy;Bb

,y. 229/3> ,`y
gpad;tpy> fltj;ij

08/04/2022

PV00256263 Ntu;r;Rty;upq;
];khu;l;
nrhYA+\d;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

488

PV00256264 n`ahh;Ng
(gpiuNtl;) ypkpnll;

18/04/2022

532

PV00256307 M N T fd;];l;uf;\d; Ntjhfk> fl;Lnghj>
(gptpb) vy;Bb
FUehfy;

19/04/2022

533

PV00256221 rd; n`y;j;
N`hy;bq; (gptpb)
vy;Bb

73 1/3> khjpnty tPjp>
vk;Gy;njdpa> ENfnfhl

08/04/2022

PV00256308 vyprpad; BPO
(gptpb) vy;Bb

,y. 57/4 = ju;khju
khtj;ij> ,uj;kyhid

19/04/2022

445

jiu jsk;> 391/3B> tz.
Mde;j KUj;njl;Lt `pkp
khtj;ij> nfhOk;G 05

489

93> Mde;j khtj;ij>
nfhOk;G 10

18/04/2022

534

19/04/2022

,y.391> ePu;nfhOk;G tPjp>
ntypru> uhfk

08/04/2022

PV00256309 nly;l;
nrhYA+\d;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 81/1> Nfhuiyk>
Nfhdnghy

PV00256222 lg;spq; b[pl;ly;
vd;lu;nlapd;nkd;l;
(gptpb) vy;Bb

PV00256265 rpdkd; fpq;lk;
vf;];Nghu;l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

490

,y: 852/30A> RrpjGu>
khyNg

18/04/2022

535

PV00256310 nuhf;];Nth
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 145/31 tyt;tj;j>
ntypNtupa

19/04/2022

447

PV00256223 nkl;lh Nyg;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 35/45> muypa
Njhl;lk;> uhfk.

08/04/2022

PV00256266 ngNahz;l; j
FNshg; (gptpb)
vy;Bb

491

18/04/2022

536

PV00256224 Nthfp (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 40A> uhk;ghu;l; tPjp>
Nfhl;Nl

08/04/2022

,y.30> mNrhfh
Rw;Wtl;lk;> RGjpGu>
gj;juKy;y

492

PV00256225 rhku md;l; rd;
(gptpb) vy;Bb

,y.53> nga;uh tPjp>
nfhOk;G 12

08/04/2022

,y: 512> Qhdpf;Fsk;>
mDuhjGuk;

18/04/2022

449

PV00256268 I nlf; bnua;dpq;
nrd;lh; (gptpb)
vy;Bb

PV00256311 Nll;lh
nkNd[;nkd;l;
nrhYA+\d;];
(gptpb) vy;Bb

19/04/2022

448

PV00256267 rj;re;j ];gh (gptpb) ,y.3126> GGJ khtj;ij>
vy;Bb
j`a;ahfk> mDuhjGuk;

537

,y.1/1> kyq;fKt>
kPj;jyht> fk;gis.

19/04/2022

450

PV00256226 vf;];gpu]; Ntu;y;l;
yq;fh (gptpb)
vy;Bb

16/11A> tPu khtj;ij>
ehtpd;d> k`ufk

10/04/2022

PV00256269 r`hdh nkbNfu;
md;l; Ner;ru; gy;];
nfh];khbf;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

gtd> glNftj;j> iek;gy
2> jp`nfhl> khj;jiw

18/04/2022

PV00256312 rpNyhd; g;Sh Nt
,d;lu;Ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

538

PV00256313 gprpd]; ifl;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

19/04/2022

451

PV00256227 H.S fd;];l;uf;\d;
(gptpb) vy;Bb

321/D/1> fy`pbaht
njw;F> fNzKy;y

10/04/2022

7-1/4 A> xh;rhh;l;
nfhk;g;sf;];> 1tJ jsk;>
fhyp tPjp> nfhOk;G 06

494

PV00256270 ,d;gpuh <b (gptpb)
vy;Bb

130/4> nghFd khtj;ij>
gyd;tj;ij> gd;dpgpl;ba

18/04/2022

539

PV00256228 nryhd; ikf;Nuh
fpnubl; (gptpb)
vy;Bb

,y. 08> KUjf];gpl;ba>
nj`paj;jfz;ba.

10/04/2022

PV00256314 fpshrpf; ];Ng];
(gptpb) vy;Bb

93A> khjpnty tPjp>
vk;Gy;njdpa> ENfnfhl

19/04/2022

452

495

PV00256271 e];gt;jp ,k;Nghh;l;
md;l; vf;];Nghh;l;
(gptpb) vy;Bb

,y. 36> 1/17 Kjy; jsk;>
nrd; nrg];bad; njU>
nfhOk;G-12

18/04/2022

540

19/04/2022

453

PV00256229 gPg;gps;]; ikf;Nuh
fpnubl; md;l; rpMu;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

,y.324/14> k`paq;fd
tPjp> re;Jd;Gu>
nj`paj;jfz;ba

10/04/2022

PV00256315 G D S mf;Nuh md;l; ,y. 40> gy;Nyfk>
,d;nt];l;nkd;l;];
n`l;bnghy
(gptpb) vy;Bb

496

PV00256272 ngu;];l; fpr;rd;
md;l; Rg;gu;
khu;f;nfl; (gptpb)
vy;Bb

,y. 377> nfhOk;G tPjp>
FUehfy;

18/04/2022

541

PV00256316 vf;n]y;rpau;
,d;[pdpaupq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.285> FUJtj;j>
nghNynfhl> k`hfk>
fSj;Jiw

19/04/2022

454

GA00256230 Xy;l; Ngha;];
mNrh]pNa\d; xg;
ffG+upah mugpf;
nfhNy[;

,y.08> gKDt tPjp>
k`ufk

11/04/2022

497

,y. 65/5> `k;g;ld;
PV00256273 bNuhbf;
ikf;Nuh\d;
Nyd;> nts;stj;ij>
nrhY}\d;]; (gptpb) nfhOk;G-6> ,yq;if
vy;Bb

18/04/2022

542

PV00256317 gy;Yau; (gptpb)
vy;Bb

Ntk;gb> fhiuefu;>
aho;g;ghzk;

19/04/2022

543

PV00256318 n[a;\h ,d;[pdp
aupq; (gptpb) vy;Bb

,y.37> nkf;Nyhl; tPjp>
nfhOk;G 04

19/04/2022

455

PV00256231 fpshuh
,d;nt];l;nkd;l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 33 CMC> gpl;r;>
b.Mu;. tpN[tu;jd
khtj;ij> nfhOk;G 10

11/04/2022

498

PV00256274 nlf;nebf;
xl;NlhNkhl;bt;
(gptpb) vy;Bb

,y. 737/1/A> nuhkpNay;
khtj;ij> gdhnfhl>
N`hkhfk

18/04/2022

544

PV00256319 nyd;dp]; (gptpb)
vy;Bb

24> jpk;gpupf`tj;j tPjp>
ntypru> uhfk

19/04/2022

456

PV00256232 jFuh mu;lh
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

tpd;rh; lth; APt
7/5>81>thu;l; gpNs];>
nfhOk;G 07

11/04/2022

545

PV00256275 nrhypl; fhh;];
(gptpb) vy;Bb

,y.132> fhyp tPjp>
gpd;tj;j> ghze;Jiw

18/04/2022

PV00256320 gpq;f; Nyhl;l];
nty;d];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

55/4 (jiu jsk;)>
gynghFz tPjp>
nfhOk;G 06

19/04/2022

499

457

GL00256233 iry;l; vthd;ryprk;
ngNyh\pg; xg;
yq;fh (nfud;B)
ypkpnll;

190> nfry;tj;j tPjp>
rpq;fgpl;ba> fk;gis

12/04/2022

500

PV00256276 fhu;bNtl; ru;tPr];
(gptpb) vy;Bb

,y. 122> 02tJ FWf;Fj;
njU> nfhOk;G-11

18/04/2022

546

19/04/2022

501

PV00256277 TAMS (gptpb)
vy;Bb

66 fpuhz;l;gh]; tPjp>
nfhOk;G 14

18/04/2022

97A> fhyp tPjp>
PV00256321 irfhk;g;
nlf;ndh[p]; yq;fh nfhOk;G 03
(gpiuNtl;) ypkpnll;

547

PV00256234 ept; R A S
fd;l;uhf;\d; (PVT)
LTD

A1/F2> Mu;ku; ];l;uPl;
gpsl;]; nfhOk;G 12

12/04/2022

502

PV00256278 C S rpNyhd; bNubq; ,y. 189/4/A> g`y
(gptpb) vy;Bb
fuf`Kd> fltj;ij

18/04/2022

,y. 339/3 nghUshjhu
epiya tPjp> jk;Gs;s>

19/04/2022

458

PV00256322 K I mf;Nuh yq;fh
(gpiuNtl;) ypkpnll;

548

18/04/2022

459

PV00256235 rj`k; G+[h
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 262/A> gpd;ype;j tPjp>
gj;Njnfhl> gz;lhufk

12/04/2022

PV00256279 LE CHARME (gptpb) 49/52> `k;rh Nyd;>
vy;Bb
Nkhju> nfhOk;G 15

328/19 mYj;khtj;ij
tPjp> nfhOk;G 15

19/04/2022

503

PV00256323 nuNkh\d; (gptpb)
vy;Bb

549

PV00256236 rpNyhd; `hu;nt];l; ,y: 169> 12/B> Gtf;tj;j
vf;];Nghu;l;];
tPjp> kPnfhl.
(gptpb) vy;Bb

12/04/2022

104> j gpdhd;]; tj;j>
Vfy> [h-vy

18/04/2022

460

PV00256280 SK rpdkd;
vf;];Nghu;l;];
(gptpb) vy;Bb

,y: 31> Nyd; ,y:03>
];gpy; tPjp> Gj;jsk;

19/04/2022

504

PV00256324 fhu; kh];lu;];
(gptpb) vy;Bb

550

PV00256325 jrj gg;sp\u;];
(gptpb) vy;Bb

19/04/2022

505

PV00256237 ,d;lh;ne]dy;
Gung\dy; ];fpy;
yq;fh nfk;g];
(gptpb) vy;Bb

526/B> = Nrhuj
khtj;ij> fq;nfhltpy>
ENfnfhl.

12/04/2022

5/1> fhypq;f i`l;];>
fhypq;f gpNs];
(Riykhd; mntDtpw;F
ntspNa)> [htj;j tPjp>
nfhOk;G 05

18/04/2022

461

PV00256281 my;nfhdkp yq;fh
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 6/1> 1tJ khb>
nrhg;gpq; nfhk;g;sf;];>
kp`pe;J khtj;ij>
nfhOk;G 12

551

PV00256326 cghyp ,d;[pdpaupq; ,y. 46> Gy;yu;]; Nyd;>
(gp.tp.b) ypkpnll;
nfhOk;G 07

19/04/2022

552

19/04/2022

462

PV00256238 nf]; gpiuly;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

10 nuh];kPl; gpNs];>
nfhOk;G 07

12/04/2022

5/11 fy;tUrht tPjp>
xUty> mJUfpupa

18/04/2022

PV00256327 epA+ rd; iu]; nkb ,y. 580B> kUj;Jtkid
fpspdpf; md;l; ahu;y; tPjp> aho;g;ghzk;
Nggp ePl;]; md;l;
ghu;krp (gptpb) vy;Bb

463

PV00256239 rju;d; Nfl;
vf;];Nghu;l;lu;];
(gptpb) vy;Bb

5/35> nfhlnty>
`q;fKt> ,uj;jpdGhp

553

PV00256329 S S S gprpd];
,d;lu;Ne\dy;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 230/M/2. 10tJ
Nyd;> re;jfpup tj;j>
m];fpupa. fk;g`h

19/04/2022

464

PV00256240 ];ifiyd;
nkNd[;nkd;l;
fd;ry;ld;l;];
(gptpb) vy;Bb

18/10> vtu;fpuPd; ghu;f;
tPjp> nfhOk;G 05

554

PV00256330 rpy;tu; Nrz;l;
`hypNl]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 28/20> nfhOk;G tPjp>
ePu;nfhOk;G

19/04/2022

435

442

446

08/04/2022

493

506

PV00256282 epA+Nuh g;A+\d;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

13/04/2022

507

PV00256283 Nfrh nf];l; mz;l; 14/A> yt; Nyd;>
nu];lhud;l; (gptpb) FWf;Fj; njU> mgaGu>
vy;Bb
jpUNfhzkiy

18/04/2022

13/04/2022

508

PV00256284 fpuhz;l;
vypnkz;l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

18/04/2022

,y.14> 6tJ Nyd;>
muypa cad> njghdk>
gd;dpg;gpl;ba

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>
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mwp t p j ; j y;
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 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; Vg;uy; 30Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

,y

555

PV00256331 ept; nfhkh;\y;
fpr;rd; (gptpb)
vy;Bb

,y. 97/18> nrd;l;uy; tPjp>
nfhOk;G:12

19/04/2022

556

PV00256332 gh];l; md;l; gpf;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 250/1/56A> ypgu;l;b
gpshrh> 1tJ jsk;>
nfhOk;G-03

19/04/2022

557

PV00256333 FNshupa];
N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

71/30/A> uztpU Fkhu
ngNuuh khtj;ij>
neJUgpl;ba> fe;jhid

19/04/2022

558

PV00256334 n[a;rd; Lth;];
mz;l; buty;];
(gptpb) vy;Bb

130-2/1 (2tJ jsk;)>
fpuhz;l;gh]; tPjp>
nfhOk;G - 14

19/04/2022

559

PV00256335 ];if vypNtl;lu;
ru;tPr]; (gptpb)
vy;Bb

,y.225> mtprhtis tPjp>
kPnjhl;lKy;y

19/04/2022

PV00256336 FNshgy; ypq;f;
fd;ry;ld;l;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 25/1 5tJ Nyd;
mnyf;]he;jpuh tj;j>
[h-vy

19/04/2022

561

PV00256337 epA+uy;
Nfhu;g;gNu\d;
(gptpb) vy;Bb

,y. 419/Nf>
mf;FNunfhl> gj;juKy;y

19/04/2022

562

PV00256338 ];l;nuq;j;
vd;lu;gpiur];
(gptpb) vy;Bb

,y.46A> c];tj;jh tl;l
tPjp> nkhul;Lt

19/04/2022

560

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

604

PV00256381 [p khu;l; xd;iyd;
(gptpb) vy;Bb

fpk;`hd;> kj;JkN`d>
fpupe;j> G`{y;nty;y

20/04/2022

651

PV00256426 By;Nkl; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

605

PV00256382 gpNut;]; md;l;
gpnsd;l;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 20-2/1> nuhgu;l;
Fztu;jd khtj;ij>
fpUyg;gid> nfhOk;G 06.

20/04/2022

652

PV00256427 mNryh kw;Wk; GGJ ,y. 11> fhe;jp efu;>
N`hy;bq;];
jpUNfhzkiy
(gpiuNtl;) ypkpnll;

21/04/2022

606

PV00256383 rNdhtpd;
N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.50/A fpj;jk;g`{t
tPjp> nty;yk;gpl;b

20/04/2022

653

PV00256428 DL ,d;lu;ne\dy;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 403/3/1> fy;njhLt
tPjp> nfhbfhtj;ij>
mq;nfhl

21/04/2022

607

PV00256384 ngu;ypd;
n`h];gply;];
(gptpb) vy;Bb

,y.35> gz;lhutis tPjp>
gJis

20/04/2022

654

PV00256429 vypfd;Ndh
FNshjpq; (gptpb)
vy;Bb

,y. 13/05> nky;Nghu;l;
ltu;> n`t;nyhf; rpl;b>
nfhOk;G - 05

21/04/2022

608

PV00256385 td; ied;
N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 102C> Nlk; tPjp>
nfhOk;G 12

20/04/2022

655

PV00256430 gpsp];G& rpNyhd;
(gptpb) vy;Bb

298/3> fLnty tPjp>
khyNg

21/04/2022

609

PV00256386 F.I.N epg;ghd; (gptpb) 68/1 njYk;Gf`tj;j
vy;Bb
mf;Fwiz> fz;b

20/04/2022

656

PV00256431 ntd;fhu;l;
,d;];bl;A+l; (gptpb)
vy;Bb

20tJ iky; fy;> u[
khtj;ij> Nfhdfdu>
Gj;jy

21/04/2022

610

PV00256387 `p]; FNshgy;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

163/8 V> fpA+ tPjp>
nfhOk;G 02

20/04/2022

657

PV00256432 nlf; thy; (gptpb)
vy;Bb

448/A> v`yf`N`d>
ngj;jpanfhl

21/04/2022

611

PV00256388 fghdh ngkpyp
nu];lhud;l; (gptpb)
vy;Bb

90/21> nfhbfhtj;j tPjp>
nfhj;jLt.

20/04/2022

658

1/4 V> k`pe;jhuhk
khtj;ij> nfhOk;G 10

21/04/2022

612

PV00256389 nuf;&l;]; gps];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.10> nu`pd;Nyz;l;
gpNs];> nfhOk;G 03

20/04/2022

PV00256433 yq;fh
ghu;k#l;bfy;];
Nfhu;g;gNu\d;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

613

PV00256390 ept; muypa fpfg;l;
nrd;lu; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

20/04/2022

659

PV00256434 RV gpy;lu;]; (gptpb)
vy;Bb

170/4> nfhz;lfk;Ky;y>
njkd;`e;jpa

21/04/2022

,y. 95/4> g`y
Nghkpupa> fLnty.

660

2 B GtNdfgh tPjp>
fk;gis

21/04/2022

PV00256391 rpNyhd; b iyd;
vf;];Nghh;l; md;l;
,k;Nghlh;]; (gptpb)
vy;Bb

49/1> = ju;kghy
khtj;ij> m];fpupa>
fz;b.

20/04/2022

PV00256435 ,d;gpdpl;b
nrhYA+\d;];
yq;fh (gptpb)
vy;Bb

661

,y. 99/2 Nghf`FLt
tPjp> Njhuaha> FUehfy;

21/04/2022

615

PV00256392 FNshgy; yq;fh
kdp vf;];Nrd;[;
(gptpb) vy;Bb

,y.91> ];lhd;yp tPjp>
aho;g;ghzk;

20/04/2022

PV00256436 \hrhd;
khu;f;nfl;bq; md;l;
Ltu;]; (gptpb)
vy;Bb

20/04/2022

662

PV00256437 ngfh]; xl;Nlh
ru;tPr]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 99A fz;b tPjp>
FUehfy;

21/04/2022

100/10> N`hu;ld;
fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

,y. 203> nkh`pjPd;
k];[pj; tPjp> nfhOk;G-10

21/04/2022

563

PV00256339 nyg;Nlh (gptpb)
vy;Bb

905/29> rhe;jpGu> khyNg

19/04/2022

564

PV00256340 gpf; tpq;];
N`hy;bq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.188> ud;d tPjp>
mq;Fdnfhyngy];]>

19/04/2022

565

PV00256342 S.S.F. F&g;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 1000> gpl;bgd njw;F>
ePh;nfhOk;G

19/04/2022

566

PV00256343 n`];]l; yq;fh
(gptpb) vy;Bb

,y. 1118/06> ypadnfhl>
gd;dpg;gpl;ba

19/04/2022

567

PV00256344 MI N`hy;bq;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 258/3> ngyd;tj;ij>
gd;dpg;gpl;ba

19/04/2022

616

PV00256393 gpd;fps; gp];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

568

PV00256345 <];l; nt];l;
nyh[p];bf;];
(gptpb) vy;Bb

,y.15> mq;fKt> ghJf;f

19/04/2022

617

66> ghlrhiy khtj;ij
PV00256394 gu;`h xl;Nlh
iyd; (gptpb) vy;Bb fe;Jntt> nehr;rpahfk

20/04/2022

663

PV00256438 mUzh ,k;Nghu;l;]; ,y. 65> mSj;fk tPjp>
(gpiuNtl;) ypkpnll; kj;Jfk

21/04/2022

569

GA00256380 ik tp];lk; yq;fh

V.C tPjp> FwpQ;rhf;Nfzp
02

20/04/2022

618

PV00256395 nfhl;];iglu;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.142> gpypae;jiy tPjp>
gyd;tj;j> gd;dpg;gpl;ba

20/04/2022

664

PV00256439 I T S nrhY}rd;];
(gptpb) vy;Bb

21/04/2022

570

PV00256346 G`{y;N`d (gptpb)
vy;Bb

596/12> [arpq;f khtj;ij>
gq;fsh re;jp> Nfhl;Nl

20/04/2022

619

PV00256396 `h\;lhf; b[pl;ly;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 178> NJV
$Nu khtj;ij> =
[atu;jdGu> Nfhl;Nl

20/04/2022

,y. 561/71/4> 1tJ
Nyd;> 1tJ jsk;> Gjpa
efuk;> mDuhjGuk;

665

PV00256347 A Nrhd; yq;fh
(gptpb) vy;Bb

vuKLnfhy;y> ky;rpwpGu

20/04/2022

620

PV00256348 iyrpak; yP g;
];$y; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y.10> Nukd;l; tPjp>
ENfnfhl

20/04/2022

epiy 37> Nkw;F NfhGuk;>
cyf tu;j;jf ikak;>
nfhOk;G - 01

20/04/2022

572

PV00256397 nfhOk;G nfgply;
FNshgy; bNubq;
(gptpb) vy;Bb

04> 16tJ iky; fy;;
tPjp> fSthQ;rpf;Fb>
kl;lf;fsg;G

21/04/2022

571

PV00256440 fhNy[; xg;
ANuhg;gpad; i`au;
vbANf\d; (gptpb)
vy;Bb

666

,y. 220/9> Mrpup cad>
tlj;ju> ntaq;nfhl

PV00256349 nlrpy; N`hy;bq;];
(gptpb) vy;Bb

A x 12 nkdpq; lTd; tPl;Lj;
jpl;lk;> nfhOk;G 08

20/04/2022

,y. 131/E/1>
njhlk;f`N`d>
nfhj;jLt> mq;nfhl

20/04/2022

573

PV00256398 ypadNf xl;Nlh
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

PV00256441 iyg; butyu;
b[pl;ly; kPbah
nel;nthu;f; (gptpb)
vy;Bb

21/04/2022

621

622
20/04/2022

PV00256442 mf;th kh];lu;];
nlf;Ndhy[p];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 185/2D> Yk;gpdp
khtj;ij> fpupgj;nfhl

21/04/2022

,y. 203/D> khj;jis
tPjp> mf;Fwiz

,y. 157/1> 17
nfdy;;> rpy;th tPjp>
`pq;Fuhf;nfhl

667

PV00256350 OTO nghapd;l;
,k;Nghh;lh;]; md;l;
Byu;]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

PV00256399 RKS
fd;];l;uf;\d;];
(gptpb) vy;Bb

20/04/2022

574

623

,y. 596> ey;yhad; njU>
,sthiy> aho;g;ghzk;

20/04/2022

668

PV00256351 Nlhdl; Vn[d;rp];
(gptpb) vy;Bb

41/3/A/1> vjpuprpq;f tPjp>
kpup`hd> ENfnfhl.

PV00256443 ,d;nt];NlhgPl;
Nfhu;g;gNu\d;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

46/36> Nyb yhtpdpah>
1tJ nlk;gps;u;];
khtj;ij> fy;fpir

21/04/2022

575

PV00256400 DBM fd;];l;uf;\d;
md;l; Nrhyu;
(gptpb) vy;Bb

624

,y. 30> nfhl;bfhtj;ij>
mq;nfhl.

625

GA00256487 nfg;ld;. NeU
gTz;Nl\d;

49> Nfhtpy; tPjp>
jpUf;Nfhtpy; 01

21/04/2022

PV00256444 uzrpq;f xl;Nlh
ghu;l;]; (gptpb)
vy;Bb

21/04/2022

20/04/2022

,y. 638> Nfhl;Nl tPjp>
uh[fpupa

669

PV00256352 Nehgy; N`hy;bq;]; 48> nrd; njNurh
(gpiuNtl;) ypkpnll; khtj;ij> upyTy;y>
fe;jhd

PV00256401 mf;yhd; N`hy;bq;
(gptpb) vy;Bb

20/04/2022

576

670

PV00256353 vf;];Ngh;l; gpa+l;b
(gptpb) vy;Bb

243 khzpf;fKy;y tPjp>
nfhj;Lt> mq;nfhil

20/04/2022

626

PB00256503 mjhdp fpuPd; vdu;[p ,y.47> mnyf;]hz;l;uh
v];vy; ypkpnll;
gpNs];> nfhOk;G 07

21/04/2022

PV00256445 kLy;nfy;Ny nkdu;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 115> 5tJ Nyd;>
nfhOk;G 03

21/04/2022

577

671

PV00256354 nty; Ngu;d;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.54C> k`
`Pdhl;baq;fy>
fSj;Jiw njw;F

20/04/2022

627

PV00256402 T & A N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

395/1/D> mlKdfe;j>
ty;fk> mJUfpupa

21/04/2022

PV00256446 n\hf; N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 44> ~~u\Pl; fl;blk;">
kbNf> cljytpd;d

21/04/2022

578

672

20/04/2022

132> Nfhgptj;j>
kpDthq;nfhl

21/04/2022

,y. 19> fpsp/Nghu;l;
mntd;A+> nfhOk;G 03

18/46> gy;ynjdpa>
Nffhiy

PV00256403 vf;];Ngh;l;Njt;
(gptpb) vy;Bb

PV00256447 yq;fh ];Nghu;l;];
F&g; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

21/04/2022

628
629

,y. 85/B> kPf`kbj;j>
PV00256404 ghj; ^ rf;]];
fd;rhy;ld;]; (gptpb) ntfy> nkjk`Dtu
vy;Bb

21/04/2022

673

PV00256448 nld;rpl;b b[pl;ly;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

11A> iky;Ngh];l;
mntd;A+> nfhOk;G 03

21/04/2022

674

PV00256449 fh]h nfz;b
(gptpb) vy;Bb

37/8> cy;gjFk;Gu tPjp>
mk;gpl;ba.

21/04/2022

675

PV00256450 Gjpa ud;rpup `T]; ,y. 42> nff;fpuht tPjp>
xg; ngfhu;]; (gptpb) vg;ghty
vy;Bb

21/04/2022

614

20/04/2022

579

PV00256355 Nfhy;ld; ];nlg;];
(gptpb) vy;Bb

580

PV00256356 rpq; I Gl;]; (gptpb) ,y.176> Nru;r; tPjp>
vy;Bb
kl;lf;Fspa> nfhOk;G 15

20/04/2022

581

PV00256357 mf;thnlhg; bNubq;
(gptpb) vy;Bb

,y. 137/B/7> nkhyjz;l>
fpupgj;Fk;Gu>

20/04/2022

630

PV00256405 ]Pl; ,d;lu;Ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

60> TC tPjp> rPdtj;j>
mSj;fk

21/04/2022

582

PV00256358 S P ml;itrup
Nru;tP]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y.12B> 6/5> ];Nl\d;
tPjp> nts;stj;ij>
nfhOk;G 06

20/04/2022

631

PV00256406 rpNyhndy;yh
(gptpb) vy;Bb

mynfhykl>
njhlq;f];ye;j

21/04/2022

583

PV00256359 kP ];LbNah
(gpiuNtl;) ypkpnll;

20/04/2022

632

PV00256407 k`p vd;lu;gpiur];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 41/B NtYtdhuhk
tPjp> utjhtj;ij.
nkhul;Lt

21/04/2022

676

PV00256451 gNlhrp thy buhty; 355/A> fFdf`tj;j>
mz;l; n`hypNl]; njhk;Ng
(gpiuNtl;) ypkpnll;

21/04/2022

,y. 47/3/1A> nrd; [_l;
tPjp> vz;NluKy;y tPjp>
tj;jis.

584

PV00256360 S K yq;fh
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

20/04/2022

633

PV00256408 ypNah fpuPd;
rpNyhd; (gptpb)
vy;Bb

127> f[{tj;j> Flhntt>
cj;jpkLt

21/04/2022

677

PV00256452 = KUfd;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 109> ngsj;jhNyhf
khtj;ij> FUehfy;

21/04/2022

,y. 160/B> nkapd;
];l;uPl;> nfhOk;G 11

678

585

PV00256361 fpupAy;y ];Nlhu;];
(gptpb) vy;Bb

20/04/2022

fndf;l;> \q;up-yh> 1
Nfhy; Ng];> nfhOk;G 2

21/04/2022

,y. 374/3> gpl;bgd
njw;F> N`hkhfk

,y. 42> nkapd; ];l;uPl;>
fpupcy;y

PV00256409 K S G nkbfy;
(gptpb) vy;Bb

PV00256453 Ner;ru; ngu;];l;
yq;fh (gptpb)
vy;Bb

21/04/2022

634

586

PV00256362 rd; Nfhy;l;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 80 2/3>3tJ FWf;Fj;
njU> nfhOk;G 11

20/04/2022

635

PV00256410 M];f; yq;fh
Nkhl;lh;;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 20> = ruzq;fu
tPjp> fSNghtpy>
nj`ptis

21/04/2022

679

PV00256454 rpy;f;Nt N`hl;ly;
fnyf;\d; (gptpb)
vy;Bb

,y:1> nyty;yfk>
fNdgd> fz;b

587

PV00256363 XNfI FNshgy;
(gptpb) vy;Bb

,y.43> gioa
ePu;nfhOk;G tPjp> tj;jis

20/04/2022

636

PV00256411 ntjuhy nty;d];
,d;lu;ne\dy;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

129B> Gyjprp n`y ntj
nkJu> tj;Jgpl;bty>
epl;lk;Gt

21/04/2022

680

PV00256455 S W K rpNyhd;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 35> jk;GYfk>
jk;Gs;is

588

PV00256364 ud; m];tD
mf;Nuh (gptpb)
vy;Bb

772/12 khjpd;dhnfhl>
uh[fpupa

20/04/2022

637

49/14> tp`hu Nyd;>
N`hfe;ju njw;F

21/04/2022

681

PV00256456 rpf; kpf;fp nu];l^d;l; 672> mYj;khtj;ij tPjp>
(gptpb) vy;Bb
nfhOk;G

21/04/2022

589

PV00256365 ml;uhf;l; nrd;lu;
(gptpb) vy;Bb

,y. 420> fz;b tPjp>
k`u> fltj;ij

20/04/2022

PV00256412 vNyha; rg;is
nrapd; nfhOk;G
(gpiuNtl;) ypkpnll;

682

PV00256457 vd;rP (gptpb) vy;Bb

PV00256366 ,d;bNkl; buty;];
(gptpb) vy;Bb

,y.56> ];l;uhl;Nghu;l;
mntd;A+> nfhOk;G 06

20/04/2022

,y. 643/N>
Nfhq;f`tj;j tPjp>
fpupgj;nfhl

21/04/2022

590

PV00256413 ,d;];bbA+l; Xg;
Ne\d; Gnuhg\dy;
nkNd[;nkd;l;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.7> Mu;Nfbah
fhu;ld;];> nuh];kPl;
gpNs];> nfhOk;G 07

21/04/2022

638

683

134> gpu`f;kzfk>
gd;dpgpl;ba

21/04/2022

591

PV00256367 [pQ;rh; nts;sp
(gptpb) vy;Bb

6/1> jy;gpl;ba njw;F>
kltj;Jt> thj;Jt.

20/04/2022

,y: 10> KKS tPjp>
cLtpy;> Rd;dhfk;

21/04/2022

684

PV00256368 SNB mf;thhpak;
(gptpb) vy;Bb

,y. 09> tPl;bd; Kd;>
mjufy;y> fy;fKt

20/04/2022

PV00256459 ypNah ^y;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 229/2/1> tp`hu
Nyd;> N`thfk> fLnty

21/04/2022

592

PV00256414 ];Nfhh;g;
,d;lh;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

PV00256458 fndf;l; Bk;
,d;lu;Ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

640

PV00256460 nlypn[d;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 28/34 khl;lhnfhl
Nyd;> n`e;jy

21/04/2022

20/04/2022

,y. 4/92A> cLfk;nghy
Njhl;lk;> cLfk;nghy>
fk;g`h

685

PV00256369 nkb nlf; FNshgy; ,y.573 - 1/2> fhyp tPjp>
(gpiuNtl;) ypkpnll; nts;stj;ij> nfhOk;G 06.

PV00256415 f;NshN[h nel;nry;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

21/04/2022

593

,y. 400/6> Gdpj
nrg];bad; Nyd;>
nfuntygpl;ba tPjp>
n`e;jy> tj;jis

20/04/2022

PV00256416 SM vyf;l;upf;fy;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 123/110/A> nlhhpq;ld;
rpl;b> ngl;lnty> uzhy

21/04/2022

PV00256461 upiyad;]; mnrl;
nkNd[;nkd;l;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 17/2> rkfp khtj;ij>
upyTy;y> fe;jhd

21/04/2022

PV00256370 vk;kh epA+l;up
f;uhg;]; (gptpb)
vy;Bb

641

686

594

687

PV00256417 upiyad;];
FNshgy;
nyh[p];bf;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.17/2> rkfp khtj;ij>
upyTy;y> fe;jhd

21/04/2022

PV00256462 n`u;g;]; ig
rpNyhd; (gptpb)
vy;Bb

120/7A> yg;rd; fhu;ld;>
jp`hupa> fynfbN`d

21/04/2022

642

688

,y. 96A> Ngq;f; irl;;>
PV00256463 Vf;fehaNf md;l;
fk;ngdp (gptpb) vy;Bb mDuhjGuk;

21/04/2022

689

PV00256464 AATS mNrhrpNal;]; ,y 476/1> ,d;dpfy tPjp>
(gptpb) vy;Bb
fl;Lf];Njhl;il> fz;b

21/04/2022

690

PV00256465 etpD yq;fh I];
(gptpb) vy;Bb

583 fz;b tPjp>
Mz;ld;Fsk;>
jpUNfhzkiy

21/04/2022

691

PV00256466 Utd;Gu ngnrl;
(gptpb) vy;Bb

,y. 4> nfhOk;G tPjp>
fpsuz;ld; v];Nll;>
`pnjy;yd> ,uj;jpdGup

21/04/2022

692

PV00256467 mq;fh nlf;ndh
nyh[p]; (gptpb)
vy;Bb

393/7> ePu;nfhOk;G tPjp>
Ngypanfhl

21/04/2022

693

PV00256468 M.D.S ghh;krp
a+l;bfy;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 31A/1A>
fpuhz;l;gh]; tPjp>
nfhOk;G 14

21/04/2022

694

PV00256469 [hu; Nfhu;g;gNul;
nrhYA+\d;];
(gptpb) vy;Bb

233/21> u[ kfh tpfhiu
tPjp> gpl;lNfhl;Nl>
,yq;if

21/04/2022

695

PV00256470 nlf;Nfhypf;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 9/4> 8tJ Nyd;>
gNfhlh tPjp> ENfnfhl

21/04/2022

696

PV00256471 nrnd];Nfh
N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

260/23/38> re;Jd; cad>
xynghLttj;j> Nfhuy
,k> Nfhdnghy

21/04/2022

595

PV00256371 rpNyhd; gpnu];B[;
n[k;]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 160/10> njrj;
khtj;ij> Nyf; tPjp>
jyq;fk njw;F

20/04/2022

596

PV00256372 mf;bt; yq;fh
,d;[pdpaupq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

G+kzp tPjp> kUjdhu;klk;

20/04/2022

597

PV00256373 gtu; nuf;];
,d;nt];l;nkd;l;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 50/4C ngytj;j tPjp>
ENfnfhl

20/04/2022

598

PV00256374 nguil]; rpNyhd;
(gptpb) vy;Bb

25/1/A> fytpy tPjp>
nfhl;lht> gd;dpgpl;ba

20/04/2022

599

PV00256375 xnuf;]; (gptpb)
vy;Bb

,y.18 mYj;jpAy;ntt>
nfjyht>
fnyd;gpe;JDntt

20/04/2022

600

PV00256376 lf;s]; gprpd];
];$y; (gptpb)
vy;Bb

,y.57> lgps;A+.V. rpy;th
khtj;ij> nfhOk;G-06

20/04/2022

601

PV00256377 A 2 Z Gulf;\d;
(gptpb) vy;Bb

A2Z Gulf;\d;> rkfp
khtj;ij> ty];Ky;y
tPjp> kpj;njdpa

20/04/2022

602

PV00256378 M S ypq;Nuh bNulu;]; ,y. 256/72> nfdy; tPjp>
n`e;jy> tj;jis
(gptpb) vy;Bb

603

PV00256379 SL lhl;^ nguil]; yhTYf];njd;Nd glhd>
(gptpb) vy;Bb
fy;gpanunjd;d glhd>
vy;y.

639

643

PV00256418 VTS vd;lu;gpiur]; ,y. 189-4/1> rP
(gpiuNtl;) ypkpnll; fpu];l; mghu;l;nkd;l;>
kfhtpj;ahy khtj;ij>
nfhOk;G-13

21/04/2022

PV00256419 Nukd;]; gpiul;
md;l; F&k; (gptpb)
vy;Bb

201> i`nyty; tPjp>
ENfnfhl

21/04/2022

PV00256420 IgPk; yq;fh (gptpb)
vy;Bb

F/F4/U18> rj;`pU nrtd>
= gd;dhde;j khtj;ij>
nfhOk;G 15

21/04/2022

646

PV00256421 RE ghu;kh (gptpb)
vy;Bb

15/1> tPnfhl tPjp>
ngk;Ky;y> fk;g`h

21/04/2022

647

PV00256422 ifNdh];
,d;];bl;A+l;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 52A> gioa
nfhl;lht tPjp>
gd;dpg;gpl;ba

21/04/2022

648

PV00256423 fUzhjpgjp rpNyhd; clglyht> FUehfy;
(gptpb) vy;Bb

21/04/2022

20/04/2022

649

PV00256424 n[u;kd; nld;ly;
nyNghub];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

21/04/2022

20/04/2022

650

PV00256425 B & D fd;];l;uf;\d; ,y. 77/1> aho;g;ghz
(gptpb) vy;Bb
tPjp> aho;g;ghzk; re;jp>
mDuhjGuk;

644

645

,y. 545/3>
jk;gf`nfju> af;tpy

21/04/2022
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,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

697

PV00256472 ml;kd; gth; 5
(gpiuNtl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld;
fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

21/04/2022

698

PV00256473 my; `uikd;
bNubq; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 113> gs;spthry;
xOq;if> ehty tPjp>
uh[fpupa

21/04/2022

PV00256474 rghj; mUfk; Ng
(gptpb) vy;Bb

,y. 1/48> U1> gpr;rky;
tj;j> kl;lf;Fsp>
nfhOk;G 15

21/04/2022

PV00256475 gpupy;ypad;l;
Ngu;biyru;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

ug;gu; tj;j> jp];]k`uhk

21/04/2022

PV00256476 ml;kd; gth; 3
(gpiuNtl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld;
fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

21/04/2022

PV00256477 [dtu;jd
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

8.5.1, BTC Gjpa fl;blk;>
v];gpsNdl; tPjp>
gz;lhutis

21/04/2022

PV00256478 my;gh n`y;j;
fd;ry;ld;rp (gptpb)
vy;Bb

,y. 31> ghypj gpNs];>
njkl;lnfhl> nfhOk;G-09

21/04/2022

704

PV00256479 ml;kd; gth; 2
(gpiuNtl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld;
fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

21/04/2022

705

PV00256480 R C nla;yu;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 64> 8/4> /Ngu; gPy;l;
nurpnld;rp];> nfhl;lh
tPjp> nfhOk;G 08.

21/04/2022

PV00256481 jpahd;t
fd;];l;uf;\d;];
md;l; fd;ry;ld;rp
(gptpb) vy;Bb

,y. 246> ,RUGu>
epj`]; khtj;ij>
mEuhjGuk;

21/04/2022

707

PV00256482 D & S Gugh;b
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 289, C/3 Jdf`
tPjp> epy;gdnfhl
kpDthq;nfhl

21/04/2022

708

PV00256483 myq;Fsk xapy;
kpy;]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

Rgrpq;fGu> nfhy;ye;jYt>
myq;Fsk> fbfht

21/04/2022

709

PV00256484 R S L REF
nrhy;A+\d;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 311> mga khtj;ij
re;jp> `Pdl;baq;fy tPjp>
ehnfhl> fSj;Jiw

710

PV00256485 XILAN n`hypNl]; ,y. 112/A> fytpy>
(gptpb) vy;Bb
NgUtis

21/04/2022

711

PV00256486 tj;js gNuhl; gPf;
g;uPlu;]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

700/4> ePu;nfhOk;G tPjp>
khNghy tj;jis

21/04/2022

PV00256488 V J Nfhu;gNul;
kw;Wk; yPfy;
ru;tPr]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 18/49A> 2tJ khb>
vtu;fpuPd; ghu;f; tPjp>
nfhOk;G 5

21/04/2022

713

PV00256489 &grpq;f
vd;lu;gpiur];
yq;fh (gptpb)
vy;Bb

206/2> ru;r; tPjp> g`y
`d;nty;y> `d;nty;y

21/04/2022

714

PV00256490 n`g;gp fpr;rd;
(gptpb) vy;Bb

,y. 611/5A> ghJf;f tPjp>
kPnfhl

21/04/2022

PV00256491 Nfhy;ld; Nfl;
N`hy;bq; (gptpb)
vy;Bb

,y. 651/2> <upantl;ba
tPjp> fpupgj;nfhl

21/04/2022

PV00256492 nlhd; n`d;l;upf;];
(gptpb) vy;Bb

297/7> tpf;lup fhu;ld;];>
jytj;Jnfhl tPjp>
N`hfe;ju

699

700

701
702

703

706

712

715

716

165/36> yh-Nuhkh> [afj;
khtj;ij> N`hfe;ju
tlf;F> N`hfe;ju

22/04/2022

788

PV00256565 nlf;];ghu;f;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 149/3-1/1> j vl;[; xd;
mghu;l;nkd;l;> RtpRj;juhk
tPjp> nfhOk;G 06

22/04/2022

745

PV00256522 FNshgy;
vf;];g;Nshuu;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 50 vl;kd;ld; tPjp>
fpUyg;gid> nfhOk;G 06

22/04/2022

789

PV00256566 jpyfh (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 113> 4tJ Nyd;
ghytpehafu; Nfhtpy;
tPjp> jtrpFsk;> tTdpah

22/04/2022

746

PV00256523 RSK
fd;];l;uf;\d;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 459/3> fpwp];Juh[
khtj;ij> tpynfju>
Nfhdtpy

22/04/2022

790

PV00256567 rpauj bNub\dy;
n`h];gpl;ly;
(gptpb) vy;Bb

,y. 35/6> fk;Kjht>
gy;Nyfy

22/04/2022

747

136/C> nkhunfhl>
PV00256524 AdpNfhu;d;
,d;[pdpaupq; (gptpb) fk;g`h
vy;Bb

22/04/2022

791

PV00256568 u];kp Nuhay; iu];
kpy; (gptpb) vy;Bb

03> nghj;Jtpy; tPjp>
mf;fiug;gw;W

22/04/2022

748

PV00256525 jprhu vd;lu;gpiur];
yq;fh (gpiuNtl;)
ypkpnll;

22/04/2022

792

PV00256569 Nrhrh yq;fh
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 125/16A> HK vl;kd;
khtj;ij> kpypj;Jt>
fhyp.

22/04/2022

,y. 516> je;jpupa> gJis
tPjp> gz;lhutis.

793

PV00256526 Nth;;l;itl; Nfl;Nt
vbANf\d;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

108/A> rpwpuh[ khtj;j>
tPlfk> gz;lhufk

22/04/2022

PV00256570 NfhNfhBy;
vf;];Nghu;l;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 123> tpUNjhil>
kJuq;Fspa

22/04/2022

749

794

PV00256527 Nuh`d
,d;nt];l;nkd;l;
md;l; Guhg;gu;l;b
nltyg;gu;]; (gptpb)
vy;Bb

,y.263> nfhOk;G tPjp>
FUehfy;

22/04/2022

fe;jahtj;j>
PV00256571 ,d;];bbAl; xg;
nfhk;gpa+l;lh;
gd;ndn`nghy>
vbANf\d; md;l;
cLgj;jht
nkNd[;kd;l; (gptpb)
vy;Bb

22/04/2022

750

795

79 Fkhu Nfhtpy; tPjp>
PV00256528 nfhOk;G
`hu;l;ntahu; mz;l; [ae;jpGuk; kl;lf;fsg;G
b];bupgpA+l;lu;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

22/04/2022

PV00256572 nry;fh N`hy;bq;]; 411/15> guhf;fpuk
(gptpb) vy;Bb
khtj;ij> fpupy;yty>
fltj;ij

22/04/2022

751

796

22/04/2022

PV00256529 Nlhuh FNshgy;
ntd;r;ru;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 68 ty;nghy>
Mz;bmk;gyk> fl;lhd

22/04/2022

PV00256573 Vrpad; VEG (gptpb) ,y. 43/31> rQ;raGu>
vy;Bb
itj;jpa tPjp>
nj`ptis.

797

,y. 101> nghuy;y>
Nefk> Nefk;g`h

22/04/2022

PV00256530 i\dp yq;fh
buty;]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 40/C> = re;jpuNrfu
khtj;ij> tygy>
ghze;Jiw

22/04/2022

PV00256574 KA ];khu;l;
nrhy;A+\d;];
(gptpb) vy;Bb

798

PV00256575 j `pA+kd; nehl;
(gptpb) vy;Bb

22/04/2022

PV00256531 NgUtis
];Nghu;l;];
nfhk;g;sf;]; (gptpb)
vy;Bb

22 - 1/1> Riykhd;
nlu];> nfhOk;G 5

22/04/2022

,y. 14> gpNuNkhu;
fhu;ld;> khj;jis tPjp>
fl;Lf];Njhl;l.

799

PV00256576 EDIFY vbANf\d;
nkNd[;nkd;l;
(gptpb) vy;Bb

229/4> fl;Lthd tPjp>
N`hkhfk

22/04/2022

800

PV00256577 ];khu;l; fhu;Nfh
Vn[d;rp (gptpb)
vy;Bb

,y. 168/35A>
[{k;kh k];[pj; tPjp>
khspfhtj;ij> nfhOk;G
- 10

22/04/2022

801

PV00256578 nuapd;Ngh yq;fh
khu;nfl;bq; (gptpb)
vy;Bb

532/b nksyhd tPjp>
rha;e;jkUJ-14

22/04/2022

802

PV00256579 gpNuk; ,d;[pdpaupq;
(gptpb) vy;Bb

ituf;fz;b> Nfhg;gha;
kj;jp> Nfhg;gha;

22/04/2022

803

PV00256580 S D N [{ty;yu;];
md;l; NkDgf;ru;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 26/14> fy;nghj;j
tPjp> mj;JUfpupa

22/04/2022

804

PV00256581 fpYd; ];nlf;
(gptpb) vy;Bb

30> gpu]; tPjp>
aho;g;ghzk;

22/04/2022

805

PV00256582 fpsTl;nrf;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

500/32B> Utd;Gu>
mf;nfhd

22/04/2022

806

PV00256583 ntgpA+dh (gptpb)
vy;Bb

,y. 124A-1/1> nfdy;
Ngq;f; tPjp> fSNghtpy>
nj`ptis

22/04/2022

807

PV00256584 fpsuh rpNyhd;
(gptpb) vy;Bb

522> gpafk tPjp>
ngj;jpahnfhl> fsdp

22/04/2022

808

PV00256585 jpY ,d;[pdpaupq;
(gptpb) vy;Bb

,y. 140/1>
cf;Fsq;Fsk;> tTdpah.

22/04/2022

753

754
21/04/2022

21/04/2022

PV00256493 `up ur jahupg;Gfs; ,y. 27/D/14> fYty tPjp>
(gpiuNtl;) ypkpnll; nfh];rpd;d

21/04/2022

718

PV00256494 nlyd;l;
nfhk;g;un`d;rpt;
Nyh;dpq; (gptpb)
vy;Bb

16> gs;spthry; tPjp>
eLj;jPT> %J}u;- 07>
jpUNfhzkiy

21/04/2022

719

PV00256495 D M S
b];l;upgpA+l;lu;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 14/2/B> nfhy;nghj;j
tPjp> mj;JUfpupa

21/04/2022

720

PV00256496 vf;];gpu]; BPO
(gptpb) vy;Bb

,y. 03> 2tJ Nyd;>
neYk;Gu> ,uj;kyhid

21/04/2022

721

PV00256497 ml;kd; gth; 4
(gpiuNtl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld;
fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

21/04/2022

722

PV00256498 Ykh Gl;]; (gptpb)
vy;Bb

1E - 4/1> b nghd;Nrfh
gpNs];> nfhOk;G 5

21/04/2022

723

PV00256499 guhkp rpNyhd;
(gptpb) vy;Bb

A-FO-U6> fpuPd; vypfd;];
mghu;l;nkd;l;> tzFU
khtj;ij> N`hfe;ju

21/04/2022

724

PV00256500 xuhfy; mflkp
(gptpb) vy;Bb

648/2> g`y fPupf;Fsk>
fy;Fyk> mEuhjGuk;

21/04/2022

725

PV00256501 SIPPX (gptpb) vy;Bb kUj;Jtkid tPjp> jyht

21/04/2022

726

PV00256502 ml;kd; gth; 1
(gpiuNtl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld;
fhu;ld;];> nfhOk;G 00700

21/04/2022

727

PV00256504 m];td;d nfhNy[;
(gptpb) vy;Bb

298/4> jpagplfy;yhd>
etlfy> vy;gpl;ba

21/04/2022

728

PV00256505 yq;fh nkbf;fy;
rg;is]; (gp.tp.b)
ypkpnll;

,y 42/1A/1> mk;gj;jNy>
Ky;Nyupah-Gjpa efuk;

21/04/2022

729

PV00256506 fpup];ly; Vu; (gptpb)
vy;Bb

,y. 64/10> ehty tPjp>
ENfnfhl

21/04/2022

PV00256507 D S M
fd;ry;ld;l;];
(gptpb) vy;Bb

R+upa ga> 186> nfhOk;G
tPjp> k`Nkhju> fhyp

21/04/2022

731

PV00256508 nfhfpyp (gptpb)
vy;Bb

,y. 35/16> B `h[p
ghj;jpkh fhu;ld;> khnfhy
tlf;F> khnfhy

21/04/2022

732

PV00256509 S. P. gj;jpuz (gptpb) ,y. 79> Nfhtpy; tPjp>
vy;Bb
k`ufk

21/04/2022

733

PV00256510 rnyd;Nuh N`hy;bq;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 123/B> klk re;jp>
Vf;fy

21/04/2022

734

PV00256511 ypq;fd; nlypfhk;
rp];lk;]; yq;fh
(gptpb) vy;Bb

,y. 106> 2tJ jsk;>
ngu;dhu;l;]; gprpd];
ghu;f;> Jl;LnfKD tPjp>
nfh`{ty

21/04/2022

735

jpfjp

PV00256521 k];fy; fNg (gptpb)
vy;Bb

752

717

730

tpyhrk;

744

,y

kltycy;gj tj;j>
PV00256512 rpNyhd; rpdkd;
md;l; gk;Ngh (gptpb) n[u;kd; tj;j>
vy;Bb
kltycy;ghj

21/04/2022

736

PV00256513 \f;ah rpNyhd;
bNubq; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

68/15/E> ky;fk tPjp>
`pk;Gl;lhd> Ky;Nyupaht
Gjpa efuk;

21/04/2022

737

PV00256514 j ];Nkhf; `l;
(gptpb) vy;Bb

248/3> rkhjp khtj;ij>
mut;ty tPjp>
gd;dpg;gpl;ba

738

PV00256515 ngy;yhl;upf;];
,d;lu;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

739

PV00256516 gpNs\; nkhigy;
(gptpb) vy;Bb

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

22/04/2022

756

PV00256533 gpf;nkd;l; n[k;];
(gptpb) vy;Bb

230/6A> gioa tPjp>
k`nfhl> NgUtis

22/04/2022

757

PV00256534 rpdkd; Ngf;lup
(gptpb) vy;Bb

,y. 52 rPjh vypa>
Etnuypah

22/04/2022

758

PV00256535 S & N ,d;[pdpaupq;
ru;tPr]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 17/1> rhJ khtj;ij>
ePyk; k`u tPjp> k`ufk

22/04/2022

759

PV00256536 mf;bt; nkbnfahu;
nrhy;A+\d;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 18> Muhka tPjp>
njkl;lnfhl

22/04/2022

760

PV00256537 Xrpad;]; (gptpb)
vy;Bb

603> fz;b tPjp> mugh
efu;> jk;gyfhkk;

22/04/2022

761

PV00256538 Nkhu;td;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 16> Fapd;]; tPjp>
nfhOk;G 3

22/04/2022

762

PV00256539 tp];lk; yq;fh
bNubq; (gptpb)
vy;Bb

288> Nfhtpy; tPjp>
fpuptj;Jt> N`hkhfk

22/04/2022

763

PV00256540 gpNsu;Nfh
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 96/15 `upe;jpu
khtj;ij> Gj;jsk; tPjp>
rpyhgk;

22/04/2022

764

PV00256541 nfd;lhnyf; (gptpb)
vy;Bb

,y. 140> clKy;y>
fl;Lf];njhl;l

22/04/2022

809

PV00256586 lh];lh;]; gpuhd;r;
(gptpb) vy;Bb

62/6A> jpfd tPjp>
ngyd;tj;j> gd;dpg;gpl;ba

22/04/2022

765

PV00256542 vNfhnlf; Nrhyu;
nrhy;A+\d;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 511/D7> MH. V.
ngu;dhz;Nlh khtj;ij>
<upantl;ba> fpupgj;nfhl>
fsdp

22/04/2022

810

PV00256587 K & M ,k;ngf;];
(gptpb) vy;Bb

D 160/2> fpdpfj;N`d
tPjp> fpj;Jy;fy

22/04/2022

811

22/04/2022

766

PV00256543 ntnyd;rpah ];By;
(gptpb) vy;Bb

,y. 310> gpujhd tPjp>
jpUNfhzkiy

22/04/2022

PV00256588 mf;rptu;]; ];LbNah myF 2206> td; Nfhy;
(gptpb) vy;Bb
Ng\;> \q;fpup yh
mYtyfq;fs;> nfhOk;G 02

812

PV00256544 DLP ,d;[pdpaupq;
(gptpb) vy;Bb

148/A nf`y;gj;ju>
cLfk;nghy

22/04/2022

PV00256589 nlk;gps; ];nfhau;
N`hl;ly;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 24> nfhOk;G tPjp>
fz;b

22/04/2022

767
768

PV00256545 RKK i`l;uhypf;
(gptpb) vy;Bb

,y. 64/G> mjpfhuk;tj;j>
af;fgpl;ba> Fd;ndgd> fz;b

22/04/2022

813

160/K2> 2tJ jsk;>
i`nyty; tPjp> nfhlfk

22/04/2022

769

PV00256546 EZSH IP (gptpb)
vy;Bb

,y. 57/1> njy;f`tj;j Nyd;>
cl`Ky;y> ENfnfhl

22/04/2022

PV00256590 yf;rpup /g;Nshuh
/g;Nshuy; N`hk;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

814

PV00256547 Nuhay; gpuhz;l;
(gptpb) vy;Bb

Nghapl;b> ,sthiy>
aho;g;ghzk;

22/04/2022

,y. 64D> rPdd;Nfhl;il
tPjp> NgUtis

22/04/2022

770

PV00256591 V n[k; (gptpb)
vy;Bb

815

PV00256548 Rkjp Ngf;Nf[pq;
(gptpb) vy;Bb

,y. 17> ghj;jpkh
khtj;ij> fpupgj;nfhl

22/04/2022

101> uk;gu;l; tPjp> vj;Jy;
Nfhl;Nl

22/04/2022

771

PV00256592 nksupah
vd;lu;nlapd;nkd;l;
(gptpb) vy;Bb

772

PV00256549 xdhf;l;Nt
(gpiuNtl;) ypkpnll;

mk;gyk re;jp>
jk;g`pl;ba> kPl;bahnfhl

22/04/2022

816

,y. 43A> Ntfl tPjp>
PV00256593 ildkpf;
,d;[pdpau;]; (gptpb) Uf;kNy> gd;dpg;gpl;ba
vy;Bb

22/04/2022

773

PV00256550 GENEXYZ
nrhy;A+\d;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 83/C> rpyhgk; tPjp>
fhf;fhg;gs;sp

22/04/2022

817

PV00256594 Yg;dh N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

348/2> NM ,\hf;
khtj;ij> njkl;lnfhl>
nfhOk;G - 09.

22/04/2022

774

PV00256551 nrd;l;uy; b];l;hp
gpa+l;lh;]; nghf;F
Dtpl;l (gpiuNtl;)
ypkpnll;

87/A/3> ghze;Jiw tPjp>
nghf;FZtpl;l

22/04/2022

818

PV00256595 rka Nty;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 36/9> ypNah
Ner;ru; upNrhu;l;> fy;fba>
Nfhtpagd> m`q;fk

23/04/2022

775

PV00256552 tptpl; tp\d; vdu;[p ,y. 48> fpk;Gyhgpl;ba
(gptpb) vy;Bb
tPjp> ePu;nfhOk;G

22/04/2022

819

PV00256596 kupah F&g;
,d;lu;Ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

541/1A> [adhjGu>
mf;FNunfhl> gj;juKy;y.

23/04/2022

776

PV00256553 urFzh ];igr];
md;l; czTg;
nghUl;fs; (gptpb)
vy;Bb

,y. 311/1 A>
gd;ty;nfhy;y>
nfh`hnfhl>
fl;Lf];njhl;l

22/04/2022

820

PV00256597 Mu;ad;]; fpq;lk;
F&g; x g;
fk;ngdp]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 34> gYf];jkd>
nghyd;dWit

23/04/2022

777

PV00256554 n`yrpNyhd;
(gptpb) vy;Bb

,y. 73/2/6> rpl;b gpshrh
n\hg;gpq; nfhk;g;sf;];>
nfhOk;G tPjp> fz;b

22/04/2022

821

46> Gy;yu;]; Nyd;>
nfhOk;G 07

23/04/2022

778

PV00256555 nlt;bd; bNulu;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 74/D/10> nlk;gs;;
tPjp> nf`y;gj;ju>
cLfk;nghy

22/04/2022

PV00256598 ept; Nyhl;l];
gpuhg;gu;l;b
nltyg;gu;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

822

103 E/1/1> cs; Rw;W tPjp>
,uj;jpdGup

23/04/2022

PV00256556 FNshgy; tpd;
(gptpb) vy;Bb

92/2> Nky; 3tJ
tPjp> tpspdab - 3>
rk;khe;Jiw

22/04/2022

PV00256599 k`htyp
,d;];bl;A+l; (gptpb)
vy;Bb

823

23/04/2022

PV00256557 nfhj;kNy tpNy[;
(gptpb) vy;Bb

,y. 9> IBA nfk;g];
fhzp> nkhunfhy;y
Njhl;lk;> fyj>
abgpaq;fy> fk;gis

22/04/2022

,y. 02> Etnuypah tPjp>
PV00256600 \dpfh
fd;];l;uf;\d; md;l; uhfy> `y;fpud;Xa
rg;isau;]; (gp.tp.b)
ypkpnll;

824

PV00256601 khu;nry; Y}ap];
(gptpb) vy;Bb

,y. 54/1A> nrd;l;uy; tPjp>
nfhOk;G - 12

23/04/2022

825

PV00256602 rpf;Nrhdpf; gprpd];
nrhy;A+\d;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 220/3>
nkhul;LtN`d tPjp>
mj;JUfpupa

23/04/2022

826

PV00256603 fpNuhnkf;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

881/4> mSj;khtj;ij
tPjp> nfhOk;G 15

24/04/2022

827

PV00256604 Fthypl;Nkh /Ng\d; 153/C> jhnfhd;d tPjp>
epl;Ntu; (gpiuNtl;)
ePh;nfhOk;G
ypkpnll;

24/04/2022

828

PV00256605 ghq;Nfh lhl;^
(gptpb) vy;Bb

24/04/2022

829

,y. 392> ePu;nfhOk;G
PV00256606 T.N. jPfy;y md;l;
rd;]; (gptpb) vy;Bb tPjp> rPJt

24/04/2022

830

PV00256607 XO yq;fh (gptpb)
vy;Bb

,y. 198> i`-nyty;
tPjp> k`ufk

24/04/2022

831

PV00256608 VOICESL (gptpb)
vy;Bb

130 6/B> Nk[u; tre;j
Fzuj;d khtj;ij> 9tJ
iky; fy;> fltj;ij

24/04/2022

832

PV00256609 404 nlf;nfhk;
(gptpb) vy;Bb

374/B> `Nyha>
`pe;jfy> Nguhjid>
fz;b

24/04/2022

833

PV00256610 fyu; ikd;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

18/10> Mupatd;r tPjp>
NgUtis

24/04/2022

779

780

,y. 134> [anrtd
khtj;ij> kpDthq;nfhl

22/04/2022

21/04/2022

782

PV00256559 f[hypah nghuPd;
vk;g;sha;nkd;l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 83. ePu;nfhOk;G tPjp>
FUehfy;

22/04/2022

,y. 117> Fk;Gf tlf;F>
Nfhznghy

21/04/2022

783

,y. 483> gpy;yFk;Gu>
kj;Njfe;j> gyhq;nfhl

22/04/2022

,y. 64> epA+ rpl;b
n\hg;gpq; nfhk;g;sf;];>
Njtynghy re;jp>
kpDthq;nfhl

22/04/2022

PV00256560 tu;jd ,d;nt];l;
nkd;l;]; mz;l;
nfgply; fpnubl;
(gptpb) vy;Bb

784

PV00256561 GS mg;guy; (gptpb)
vy;Bb

15/B1> ePyk;k`u>
nlk;gps; tPjp> fl;Lthty>
nghuy];fKt

22/04/2022

785

PV00256562 nksNjuh
N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

34 1/1 nkf;ypNahl; tPjp>
nfhOk;G 4

22/04/2022

PV00256563 g;Skhu;f; (gptpb)
vy;Bb

,y 161/11> kPnfhl
nfhyd;dht>
nty;yk;gpl;ba

22/04/2022

PV00256564 rpNyhd; nfupau;];
buty;]; (gptpb)
vy;Bb

60/7 1/1> N`hu;ld;
gpNs];> nfhOk;G 07

22/04/2022

22/04/2022

741

PV00256518 ghu;rpNyhd; (gptpb)
vy;Bb

8tJ iky; fy;> Cth>
fue;jnfhy;y> vy;y

22/04/2022

742

PV00256519 Nrg;Ngl; yq;fh
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 509/1> Gjpa flGthd
tPjp> gpypae;jy

22/04/2022

743

PV00256520 gPnfhf; ngz;lh
nrhy;A+\d;];
(gptpb) vy;Bb

95/C1> khk;Gy;nfhl>
gd;dpg;gpl;ba

22/04/2022

fk;gdpapd; ngah;

PV00256532 gPNlh yq;fh (gptpb) ,y. 199/87> xNgNrfu
vy;Bb
fpurd;l;> uh[fpupa

PV00256558 P L K ngapd;l;];
(gptpb) vy;Bb

PV00256517 g;iunknlf; b[pl;ly; 155/93A> tj;Njnfju tPjp>
(gpiuNtl;) ypkpnll; k`ufk.

gjptpyf;fk;

755

781

740

,y

786

787

8/2> kPf`tj;j tPjp>
fq;nfhltpy> ENfnfhl

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
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2022 ஜூன் 28 செவ்வாய்க்கிழமை

mwp t p j ; j y;
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 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; Vg;uy; 30Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

881

PV00256657 nty; nlf;]; (gptpb) 56/11F> `h[pahu; tPjp>
vy;Bb
ghz;bUg;G 01 (MD)>
kUjKid 06

25/04/2022

928

PV00256705 i[dg; Ml;Nlh
nkhigy; bNubq;
(gptpb) vy;Bb

32 k`hNjtij Nyd;
khj;jis> khj;jis

26/04/2022

882

PV00256658 yf;[a ,k;Nghu;l;];
md;l; vf;];Nghu;l;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 168/35A> [{k;kh
k];[pj; tPjp> khspfhtj;ij>
nfhOk;G - 10

25/04/2022

929

PV00256706 jPgf; vf;];Nghu;l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

58> 42tJ Nyd;>
nfhOk;G 06.

26/04/2022

24/04/2022

883

PV00256659 nts;stj;ij XR
(gptpb) vy;Bb

,y. 29/17> khjpnty tPjp>
vk;Gy;njdpa> ENfnfhl

25/04/2022

930

,y. 18> nguil]; Nfl;>
fpj;Jyht tPjp> gynjhl;l>
fSj;Jiw njw;F

26/04/2022

epiy 37> Nkw;F NfhGuk;>
cyf tu;j;jf ikak;>
nfhOk;G - 01

24/04/2022

884

PV00256660 Ngu;y; Iyz;l;
n`z;bfpuhg;l;];
(gptpb) vy;Bb

25/04/2022
931

,y. 100/8> gpafk tPjp>
ngj;jpahnfhl> fsdp

24/04/2022

885

PV00256661 rjh`upjh OUD
(gptpb) vy;Bb

,y. 06A> my;gpul; ,lk;>
nfhOk;G 03

25/04/2022

PV00256708 nguil]; ];igr];
rpNyhd; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 10> Nfhk;]; ghij>
b nghd;Nrfh tPjpf;F
mg;ghy;> nfhOk;G 5

26/04/2022

PV00256615 \hq;fha;
Nfhu;g;gNul;
ngrpypl;b
nkNd[;nkd;l;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

BLUE ];thd; INN>
,y. 36> aj;nj`pKy;y
tPjp> cztl;Ld> fhyp>
,yq;if

PV00256707 nkf;fyk;
,d;];bl;A+l; xg;
gprpd]; mz;l;
nlf;dhy[p (gptpb)
vy;Bb

886

PV00256662 kNahd; ru;tPr];
(gptpb) vy;Bb

25/04/2022

932

PV00256709 g;Nsh Nkhu;
nrhy;A+\d;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.35> jythf;fiy tPjp>
jtye;njd;d> nfhj;kiy

26/04/2022

PV00256616 \pg;kh];l; (gptpb)
vy;Bb

18/14> Njthya tPjp>
nfhOk;G 02

24/04/2022

,y. 48/1> lhf;lh; SD
ngu;dhz;Nlh khtj;ij>
nfhOk;G-15

480/B/2> fy;fl;banfhl>
nghj;Jgpl;ba> thj;Jt.

24/04/2022

PV00256710 nfDyfh
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

26/04/2022

,y. 53/F1/02> gpiuk;
nurpnld;rp]; ngy;y>
kjpd;dhnfhl tPjp>
uh[fpupa

25/04/2022

,y. 3/1> 1/1> gioa
Fthup tPjp> fy;fp];]

PV00256663 OQTIQ Nyg;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

933

PV00256617 ngh;];l;Ndhnlf;
nrhY}rd;]; (gptpb)
vy;Bb

887

934

26/04/2022

841

PV00256618 Xrpahdpah nkNd[;;
Nrh;tp]; (gptpb)
vy;Bb

68/B> thupanghy =
Rkq;fy khtj;ij>
m];fpupa> fz;b

24/04/2022

,y. 51> jk;guht>
PV00256711 ,d;l];l;hpay;
,nyf;l;hpay;
nkdpf;`pd;d
hpngahh;]; nrhY}
rd;]; (gptpb) vy;Bb

842

PV00256619 Resk nkhigy;
Nru;tPr]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 1/34> S ypgu;l;b
gpshrh (1tJ jsk;)>
nfhOk;G-03

24/04/2022

843

GA00256686 gukpjh
mNrh]pNa\d;

,y. 10F> rq;fuh[
khtj;ij> fz;b>
,yq;if.

25/04/2022

844

GL00256634 fpuPd; Ntu;y;l; bu];l; ,y. 12A/005> Njthya
(nfud;B) ypkpnll;
tPjp> ypadNfKy;y> rPJt

25/04/2022

845

PV00256620 N A GUl; md;l; el;;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 9/5> gry;];
xOq;if> nts;stj;ij.

25/04/2022

846

PV00256621 Nfhy;l;Nkd;
ntd;r;ru; nfgply;
F&g; (gptpb) vy;Bb

,y. 28> nfhlfk tPjp>
mj;JUfpupa

25/04/2022

847

PV00256622 jp ypq;f; ,d;lu;Ne\ 505/8 ju;kghy khtj;ij>
dy; (gptpb) vy;Bb
jytj;Jnfhl> ,yq;if

25/04/2022

PV00256623 ik Lth; yq;fh
N`hy;bq; (gptpb)
vy;Bb

401/B7 ruzjp];]
khtj;ij> Mz;bmk;gyk>
fl;Lehaf;f

25/04/2022

849

PV00256624 gpNah kiud;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 289/B> Nghgpl;ba
tPjp> gKDfk

25/04/2022

850

PV00256625 fpshupl;b
nkNd[;nkd;l;
Nru;tPr]; (gp.tp.b)
ypkpnll;

292/24> RJneYk;
khtj;ij> jYnghj>
ePu;nfhOk;G

25/04/2022

PV00256626 n[ah ^y;]; md;l;
nk\pdup (gptpb)
vy;Bb

,y. 29/B/4> fyy;nfhl
tPjp> gd;dpg;gpl;ba

25/04/2022

852

PV00256627 A D S mg;guy;];
(gptpb) vy;Bb

147B> fz;b tPjp>
khj;jis

25/04/2022

853

PV00256628 RK <rd;
`hu;l;ntahh;
(gptpb) vy;Bb

,y. 3/811> ghh;k; tPjp>
kl;lf;Fspa> nfhOk;G 15

25/04/2022

834

PV00256611 R A V nyh[p];bf;];
(PVT) LTD

,y. 29 7/4> gpnul;upfh
tPjp> nfhOk;G 6

24/04/2022

835

PV00256612 b[pl;ly; upru;r;
,d;];bl;A+l; (gptpb)
vy;Bb

`l;r; Ntu;f;]; (gpiuNtl;)
ypkpnll; ,y. 14>
Nru; ghNuhd; [ajpyf
khtj;ij> nfhOk;G 01

24/04/2022

836

PV00256613 M S Fnuhg; (gptpb)
vy;Bb

# 155/18 - 1/1> nkrQ;ru;
tPjp> nfhOk;G - 12

837

PV00256614 fyk;G nfgply;
fpq;lk; (gptpb)
vy;Bb

838

839
840

848

851

854

,y. 32B> ehzaf;fhu
PV00256629 rh]; nlf;
,d;[pdpau;]; (gptpb) khtj;ij> xNgNrfuGu>
vy;Bb
uh[fpupa

25/04/2022

855

PV00256630 Nrhy;nrd;]; (gptpb)
vy;Bb

25/04/2022

538/1 mtprhtis
tPjp> nty;yk;gpl;ba>
nty;yk;gpl;ba

888

PV00256664 gpnuh];nlf; yq;fh
(gptpb) vy;Bb

,y. 162/10> J}t tPjp>
gl;lfd> Nfhl;Nl

25/04/2022

889

PV00256665 nlf;rh n`y;j;
(gptpb) vy;Bb

,y. 42> nehup];
mntd;A+> nfhOk;G - 08

25/04/2022

935

PV00256712 ypaur n`u;gy;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. A/140/1> jpNgfk>
nj`pNahtpl;l

26/04/2022

890

PV00256666 n\duh ];gh
(gptpb) vy;Bb

26/2> Gjpa fhyp tPjp>
nkhul;Lnty;y> nkhul;Lt

25/04/2022

936

PV00256713 nlhl;]; <l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 5/4> `{Yjhnfhl
tPjp> fy;fp];]

26/04/2022

891

PV00256667 ypahfj; n[k;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 101/A> rPdd;Nfhl;il
tPjp> NgUtis

25/04/2022

937

,y. 77> NghkYt tPjp>
tl;lGYt> fz;b

26/04/2022

892

PV00256668 \pNyh nel;Ntu;f;
(gptpb) vy;Bb

,y. 263/2A> typN`d>
nfhr;rpf;fil

25/04/2022

PV00256714 epA+ n`td;
N`hk;];Nl (gptpb)
vy;Bb

938

PV00256669 rj;Jkp
vd;lu;gpiur];
(gptpb) vy;Bb

NghjpKy;y> mDf;fNd>
Fspahg;gpl;ba

25/04/2022

PV00256715 rFuh gtu;
nrhy;A+\d;];
(gptpb) vy;Bb

m];Nlhupah> 22E> ltu; 2>
,y.418 22/1> Mu; V b nky;
khtj;ij> nfhOk;G 03.

26/04/2022

893

894

PV00256670 \pg;Nk ntu;rily;
(gptpb) vy;Bb

25/04/2022

939

,y. 371/2> te;JUg;g tPjp>
mk;gyhe;Njhl;il

895

PV00256671 GSK Gulf;l;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 6472> rkfp khtj;ij
ju;kPfk> R+upantt efuk;

25/04/2022

PV00256716 kpuhf;fps;
,d;[pdpaupq;
nrhy;A+\d;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

26/04/2022

53/7> kfhfl;Ltd tPjp>
N`hkhfk

940

PV00256672 <]p kP (gptpb)
vy;Bb

428/2> fy`pl;baht
njw;F> fNzKy;y

25/04/2022

PV00256717 nlhnfl;Vg;]; (gptpb) ,y. 80/3> epry cad>
vy;Bb
,Yf;tj;j> gpypkj;jyht

26/04/2022

896

941

PV00256673 igf; khu;l; (gptpb)
vy;Bb

,y. 20/6> 2/1>
nfltyKy;y tPjp>
njkl;lnfhl> nfhOk;G 09

25/04/2022

PV00256718 ahl; ,d;[pdpaupq;
(gptpb) vy;Bb

EN 6/7B> 1tJ xOq;if>
fuq;fht> mk;ghiw

26/04/2022

897

942

,y. 154> fhyp tPjp>
nfhOk;G 4

25/04/2022

186/A> ju;kNrhf
khtj;ij> nynty;y>
fz;b

26/04/2022

PV00256674 Lnty; upay;
v];Nll; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

PV00256719 iynrd;]; ^ fphpy;
ig b]; (gptpb)
vy;Bb

943

,y.E31/1A> cL`{Ut>
gl;lk;gpl;ba> uk;Gf;fd

26/04/2022

899

PV00256675 ehfgjp mf;th
g;uhn[f;l; (gptpb)
vy;Bb

,y. 131> Mz;bKid
Nkw;F> clg;G

25/04/2022

PV00256720 mndf;];
,d;lu;ne\dy;
bNul; khu;l; (gptpb)
vy;Bb

944

PV00256676 Nfhyh MgNu\d;]; 249 1/1> nghy;N`d;nfhl
(gptpb) vy;Bb
tPjp> fpUyg;gid>
nfhOk;G 05

25/04/2022

PV00256721 buntyprk; (gptpb)
vy;Bb

,y.195B fy`gpl;bah
tPjp> Nfhtpd;d

26/04/2022

900

945

26/04/2022

901

PV00256677 HUES (gptpb)
vy;Bb

35/7> nuh];kPl; gpNs];>
nfhOk;G 07

25/04/2022

FC 3 vy re;jp> BOP 400>
PV00256722 RM mf;Nuh
,z;l];l;uP]; (gptpb) Gy];jpfk> nghyd;dWit
vy;Bb

902

PV00256678 HN uh]; (gptpb)
vy;Bb

25/04/2022

946

PV00256723 nrhY}\d;
,k;ngf;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 52/17D> kq;fs
khtj;ij> khfk;kd>
uhfk

26/04/2022

,y. 37> [a khtj;ij>
gy;yd;Nrd> nfhr;rpf;fil

903

PV00256679 ADELANTE
N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

674> [a khtj;ij>
my;N`d> nfhj;jl;Lt

25/04/2022

947

PV00256724 SRI n\y; nlf;
(gptpb) vy;Bb

26/04/2022

904

PV00256680 f;U\prpNyhd;
(gptpb) vy;Bb

,y. 324> gpafk tPjp>
gl;ba> fsdp

25/04/2022

608/1/30> m];fhd;
nurpnld;rp]; 608>
Ng];iyd; tPjp> nfhOk;G
09

948

,y. 3/3> NkgPy;l;
tPjp> nfhl;lhQ;Nrid>
nfhOk;G 13

25/04/2022

PV00256725 HAQ gpuju;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

1/1A> guzfe;Njhl;l tPjp>
fz;b

26/04/2022

PV00256681 gpnthd; Gugh;l;
nkNd[;kd;l;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

949

PV00256726 A T ng];l; Adpf;
Gugh;b]; (gptpb)
vy;Bb

178> mltpa> cJU
cLt> Flh cLt>
n`huz

26/04/2022

950

PV00256727 buntQ;ru;
VtpNa\d; (gptpb)
vy;Bb

405/B> gpujhd tPjp>
fJUnty> nghyd;dWit

26/04/2022

951

PV00256728 $y;yhf;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 256/56> 2tJ Nyd;>
ept; rpl;b fhh;ld;>
ntyptpl> fLnty

26/04/2022

952

PV00256729 iltu;n[d;l;
`pA+kd; nfgply;
nkNd[;nkd;l;
(gptpb) vy;Bb

,y. 206A> kp`pe;J
khtj;ij> khk;gpl;ba>
fhyp

26/04/2022

953

PV00256730 jp ngy;Tl; G+l;bf;
(gptpb) vy;Bb

,y. 142> j ngy;Tl;>
gJis tPjp> Etnuypah

26/04/2022

954

46/64c> fpwp];Juh[h
PV00256731 J S nghypku;
,z;l];l;uP]; (gptpb) khtj;ij> N`fpj;j>
vy;Bb
tj;jis

26/04/2022

955

PV00256732 n`\;kh
Nkhl;lhu;]; (gptpb)
vy;Bb

197/114> 10tJ FWf;Fj;
njU> kd;dhu; tPjp>
Gj;jsk;

26/04/2022

956

PV00256733 njugpf; (gptpb)
vy;Bb

,y. 29B1/1>
me;jNutj;ij tPjp>
fpUyg;gid

26/04/2022

898

856

PV00256631 TZEE (gptpb) vy;Bb ,y. 8/4> rpvk; rpl;b
ltu;];> 2tJ Nyd;>
nj`ptis

25/04/2022

905

857

PV00256632 rpjh ig M\;yPd;
(gptpb) vy;Bb

,y. 51> ngh;hp tPjp>
vj;Jy;Nfhl;Nl> Nfhl;Nl

25/04/2022

906

858

PV00256633 Nehu;j;
fd;];l;uf;\d;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

cLtpy; fpof;F> Rd;dhfk;

25/04/2022

859

PV00256635 vk; v]; bNubq;
,d;lu;Ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

,y. 85/2> nfhlnty>
nghy;f`nty

25/04/2022

PV00256636 x];f;Nuh (gpiuNtl;) 9A> gdpNftj;ij>
ypkpnll;
`j;jKd> jp`nfhl>
khj;jiw.

25/04/2022

861

PV00256637 ngy;ypdp (gptpb)
vy;Bb

,y. 111/5> fpUs tPjp>
nfhOk;G 05

25/04/2022

862

PV00256638 mk;Y}u;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 89> Nrhd; 1>
kpy;Nydpak; rpl;b>
nfhl;Lnfhl

25/04/2022

863

PV00256639 kp];lh; jPd;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

247> rpyhgk; tPjp>
ngupaKy;y> ePu;nfhOk;G

25/04/2022

864

PV00256640 C & C FNshgy;
(gptpb) vy;Bb

,y. 609/1> = guFk;
khtj;ij> Ky;Nyupaht

25/04/2022

865

PV00256641 DSA bNubq; (gptpb) 78/3 W.A. rpy;th
vy;Bb
khtj;ij> uhk;];Nfl;
Nyd;> nfhOk;G -6

25/04/2022

PV00256642 yf;\;kp n[k; mz;l; ,y. 63/A, DS Nrdehaf;f
[_ty;yu;]; (gptpb)
tPjp> mk;ghiw
vy;Bb

25/04/2022

PV00256643 rAup r`hdh
(gpiuNtl;) ypkpnll;

25/04/2022

860

866

867

,y. 75> lhl;up Nky;
gpupT> fk;gis

,y. 333 2/4A> gioa
PV00256682 yf;\;kp
,d;[pdpau;]; (gptpb) Nrhdfj; njU> nfhOk;G
vy;Bb
12

25/04/2022

PV00256683 AOIS nltyg;nkd;l; 52/2> gd;ry tPjp> `l;ld;
,d;[pdpau;]; md;l;
fd;ry;ld;rp (gptpb)
vy;Bb

25/04/2022

908

PV00256684 mf;Fuh
,d;[pdpaupq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

17/5> Nfhjkp tPjp>
nfhOk;G 08

25/04/2022

909

PV00256685 IIN fd;];uf;\d;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

314/19> mNrhf khtj;ij>
gpafk.

25/04/2022

910

PV00256687 Fapd;]; Tea md;l;
Food vf;];Nghu;l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

epiy 26> fpof;F
NfhGuk;> cyf tu;j;jf
ikak;> vf;ryd; rJf;fk;>
nfhOk;G 01

25/04/2022

911

PV00256688 = Nff; `T];
md;l; mf;flkp
(gptpb) vy;Bb

,y. 164/7> mYtp`hNu
tj;j> mYtp`hNu>
khj;jis

25/04/2022

912

PV00256689 ethkpdp nkbfy;
nrd;lh; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. J/97/09/02> Gjpa
efuk;> jpfd> u[nty;y

25/04/2022

913

PV00256690 yh FUk;gh Lth;;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 71/5B nuf;];
khtj;ij fy;NjKy;y>
nkhul;Lt

25/04/2022

957

PV00256734 TJRT bNubq;
fk;ngdp (gpiuNtl;)
ypkpnll;

122 B> kygy;y>
gd;dpg;gpl;ba> nfhl;lht

26/04/2022

914

PV00256691 Ngu;y; yq;fh
nfhNfh Gulf;l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

jpk;gpupntt> 1 gbepiy>
kfhjpTy;ntt>
jpUNfhzkiy

25/04/2022

958

PV00256735 rpNyhd; rad;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 20/8B> tFDnfhl
xOq;if> fhyp

26/04/2022

915

PV00256692 rY}d; RNky;
ngu;dhz;Nlh
(gpiuNtl;) ypkpnll;

139/A/4> re;jruz
khtj;ij>
Jk;kynfhl;Lt>
jq;nfhl;Lt

25/04/2022

959

PV00256736 yf;]; gpuhz;l;];
rpNyhd; (gptpb)
vy;Bb

,y. 178A> Jl;LnfKD
tPjp> nfh`{ty

26/04/2022

960

,y. 390/6A> ru;g;gd;ild;
tPjp> nfhOk;G 08

25/04/2022

,y. 107> rq;fkpj;j
tPjp> Nky; ,e;jpngj;j>
nkhul;Lt

26/04/2022

PV00256693 [ddp ,k;Nghu;l;
vf;];Nghu;l; (gptpb)
vy;Bb

PV00256737 fypahz FNshjpq;
(gptpb) vy;Bb

961

PV00256694 khk; ngkpyp khu;l;
(gptpb) vy;Bb

,y. 155/B/5>
kUj;Jtkid tPjp>
rk;khe;Jiw

25/04/2022

63/46> tl;l khtj;ij>
jk;gN`d> k`ufk

26/04/2022

917

PV00256738 rpNyhd; ikf;Nuh
fpnubl; mz;l;
gpuhg;gu;l;b
nltyg;nkd;l;
(gptpb) vy;Bb

918

PV00256695 fpNahl;Nlh xl;Nlh
khu;l; (gptpb) vy;Bb

,y 44/A> gp\g; tPjp>
`{Zgpl;ba> tj;jis

25/04/2022

962

PV00256739 CANDR 360
nrhy;A+\d;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 393/G nt];l;gup
fhu;ld;]; ghlrhiy
xOq;if> gd;dpg;gpl;ba
tPjp> gd;dpg;gpl;ba

26/04/2022

963

48/1A> Kjyhk; xOq;if>
PV00256740 fpu[{Ntl; ];$y;
nkNd[;kd;l; (gptpb) tPu khtj;ij> fyy;nfhl>
vy;Bb
gd;dpg;gpl;ba

26/04/2022

964

PV00256741 vf;];l;uh N`hy;
bq;]; ,d;lu; Ne\
dy; (gptpb) vy;Bb

,y. 160/16> kfe;jdh>
klghj;j.

26/04/2022

965

PV00256742 ghuhbf; \pg;l;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 09> v];.b. gPl;lu;];
Nyd;> nfhOk;G 04

26/04/2022

966

PV00256743 `hu;nt];l; HIGH
(gptpb) vy;Bb

,y. 5B/2 A 4>
ehky;jyht> mk;ghiw

26/04/2022

967

PV00256744 tpy;Nyh l;uP bird;
];LbNah
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 261/15> Mu;ju;
ngNuuh khtj;ij>
gl;Ltj;j> uhfk

26/04/2022

968

PV00256745 gufj; ,k;ngf;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 01 ];lk;Gy; gpNs];>
nfhOk;G - 03

26/04/2022

969

PV00256746 epNuh gpuhz;l;
(gptpb) vy;Bb

,y. 42H 1/1> gKDt
tPjp> k`ufk

26/04/2022

907

868

PV00256644 juh ypgh Nfl;luu;]; ,y. 5> u[gp`py;y
(gptpb) vy;Bb
khtj;ij> fz;b

25/04/2022

869

PV00256645 vypkd;l; X (gptpb)
vy;Bb

,y. 19/3> ];tu;zh tPjp>
nfhOk;G 06

25/04/2022

870

PV00256646 nykhNfh bNubq;
md;l;
,d;nt];l;nkd;l;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 36/1> itj;jparhiy
re;jp> tpy;ghj>
njhlq;nfhl

25/04/2022

PV00256647 buPk; rpNyhd; B
md;l; n`u;g;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

9/A/2> g`y fz;lty>
jpk;gpupf];fl;Lt> fl;lhd

25/04/2022

872

PV00256648 jah]; /Gl;];
(gptpb) vy;Bb

157> Nghjpuh[h khtj;ij>
xNgNrfuGu> uh[fpupa

25/04/2022

919

PV00256696 fPj; Gulf;l;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 38> njjtfk>
KUjq;Nf> jk;gnjdpa.

25/04/2022

873

PV00256649 nehup]; fpspdpf;
(gptpb) vy;Bb

49> nehup]; nfdy; tPjp>
nfhOk;G 10

25/04/2022

920

PV00256650 RU yq;fh
];igr]; (gptpb)
vy;Bb

154/B> GYKy;y>
fpupgj;Fk;Gu

25/04/2022

91/1/10> Mrpup gpNs];>
kahd tPjp> khtpj;ju>
gpypae;jy

26/04/2022

874

PV00256697 FNshgpNkl;
,d;lh;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

921

26/04/2022

PV00256651 rpNyhd;
,d;nt];l;nkd;l;
mz;l; nrf;A+upB];
bu];l; (gptpb)
vy;Bb

,y. 67/05> ngg;gpypahd
tPjp> ENfnfhl

25/04/2022

PV00256698 rd;Nrg; ,d;[pdpaupq; ,y. 633/A> ikj;jpup
(gpiuNtl;) ypkpnll; khtj;ij> vnfhltj;j>
mut;ty> gd;dpg;gpl;ba

922

PV00256699 n[k;gP]; (gptpb)
vy;Bb

,y.245 1/1> fhyp tPjp>
gk;gyg;gpl;b

26/04/2022

923

PV00256652 fpsTl; upNrhu;rpq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 74> gp\g; Nyd;>
Jnly;y fpof;F> [h-vy

25/04/2022

,y.242/5 ntt cl`
tPjp> nf];Ngt>
gpypae;jiy

26/04/2022

876

PV00256700 fpk;uhd; mg;guy;
(gptpb) vy;Bb

877

PV00256653 nfhOk;G fhh;Nfh
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

239/1> fLnty tPjp>
gpl;Lfy> khyNg

25/04/2022

,y. 77/D> Gj;fKt tPjp>
uh[fpupa

26/04/2022

878

PV00256654 LPP ngNuuh md;l;
rd;]; fk;gdp
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 284/C> gioa tPjp>
jYfk> fsdp

25/04/2022

925

PV00256702 epyNk ve;Jk; nfju ,y. 1531> fz;b tPjp>
F&g; xg; fk;ngdp
kjthr;rp.
(gptpb) vy;Bb

26/04/2022

879

PV00256655 rhu;k;]; yq;fh
Lth;]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

126/B2> nfh];]pd;d>
fNzKy;y

25/04/2022

926

PV00256703 j xl;Nlh `g;
(gptpb) vy;Bb

,y. 209> jdfk tPjp>
k`htj;ij> khtndy;y

26/04/2022

970

PV00256747 nfh];nfhy;y v];Nll; ,y.7/2> rq;fkpj;j
khtj;ij> fz;b
(gpiuNtl;) ypkpnll;

26/04/2022

927

PV00256704 ju;fh nfhj;jyhty
nlf;dhy[p (gptpb)
vy;Bb

,y. 426/F/11> rhe;jp
fhh;ld;];> kj;jpa tPjp>
mYNghKy;y.

26/04/2022

971

PV00256748 gu;\hj;
nlf;];ily;];
(gptpb) vy;Bb

26/04/2022

871

875

880

PV00256656 mf;bt; ];gh (gptpb) ,y. 954/2> nghj;Jmut
vy;Bb
tPjp> khyNg

25/04/2022

916

924

PV00256701 A S T ,d;[pdpaupq;
yq;fh (gptpb)
vy;Bb

,y. 228> gpujhd tPjp>
mrhj; gpshrh fl;blk;>
fy;Kid

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;
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23

mwp t p j ; j y;
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 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; Vg;uy; 30Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

972

PV00256749 Vg;yf;]];
nlf;Ndhnyh[p];
(gptpb) vy;Bb

,y. 116/10> nuh];kPl;
gpNs];> nfhOk;G 07

26/04/2022

1019 PV00256796 upr;kpd; Gulf;l;];
(gptpb) vy;Bb

357> [y;ju> uzhy

26/04/2022

973

PV00256750 gh;kpq; g;nu\;nd];
(gptpb) vy;Bb

26/04/2022

1020 PV00256797 gtu; yq;fh
fd;];l;uf;\d;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

21A> nkh`pjPd; k];[pj;
khtj;ij> nghy;f`nty

26/04/2022

,y. 336> vf;fKj;J
khtj;ij> 3tJ Nyd;>
jyq;fk tlf;F>
nfh];tj;ij

1021 PV00256798 nkj; Rt muz
(gptpb) vy;Bb

,y. 467/1> Ntu`u tPjp>
nfhlfnty

26/04/2022

1022 PV00256799 uj;dh Nyz;l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 79/1> N`thn`l;l
tPjp> njd;NdFk;Gu

26/04/2022

1023 PV00256800 BEE ner;Ruy;
(gptpb) vy;Bb

,y 156/A> ypadNfKy;y>
rPJt

26/04/2022

1024 PV00256801 ngu;dhz;Nlh
vd;lu;gpiur];
(gptpb) vy;Bb

,y. 60/11 ypadNf tPjp>
nj`ptis

1025 GA00256804 Vh;gd; gpshd;
FNshgy;

974

PV00256751 i`b ,d;[pdpaupq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

91/A> gynghf;Fz tPjp>
fpUynghd> nfhOk;G 06

26/04/2022

975

PV00256752 fp;uPd; FNshgy;
rpNyhd; (gptpb)
vy;Bb

,y. 156/2A> khnfhy
tPjp> fpupgj;nfhl> fsdp

26/04/2022

976

PV00256753 xl;Nlhnlf;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

2/6> n`huz tPjp>
gyd;tj;j> gd;dpg;gpl;ba

26/04/2022

977

PV00256754 AUXAVE (gptpb)
vy;Bb

,y. 99> ngq;fpuptj;j tPjp>
fq;nfhltpy> ENfnfhl

26/04/2022

978

PV00256755 fyh tu;z (gptpb)
vy;Bb

61> = Nkjhde;j tPjp>
yf;\gjpa> nkhul;Lt.

26/04/2022

979

PV00256756 ,g;;rd;]; nrha;];
fNg (gpiuNtl;)
ypkpnll;

20> ];tu;zh gpNs];>
ehty tPjp> uh[fpupa

26/04/2022

980

PV00256757 At];l;uq;
,d;lu;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

,y. 30/A> khjpnty
tPjp> vk;Gy;njdpa>
ENfnfhl>

26/04/2022

,y. 373/1> mYj;khtj;j
tPjp> nguye;j> uhfk

27/04/2022

1065 PV00256840 xu;fhdpf; 2 GO
(gptpb) vy;Bb

,y. 30/A/30> fy;tUrth
tPjp> Nfhuj;njhl;l>
fLtis

27/04/2022

,y. 26/5> ehnfhl Nru;r;
tPjpf;F mg;ghy;> nrd;
N[hd;]; j ghg;b];l; tPjp>
ntypru> uhfk

27/04/2022

26/04/2022

1066 PV00256841 N[u;dpiyd;
buty;]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

X\d;]; gpy;bq;>
mg;ghh;l;kd;l; 5> fy;fp];]

27/04/2022

1067 PV00256842 <]p`g; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 02> gpujhd njU>
G+nfhl

27/04/2022

1026 GA00256817 kN`h\j
n[hpNabf;
n`h];gpl;ly;
gTd;Nl\d;

kN`hrj itj;jparhiy>
rpwp rjh`k; M\;uka>
ngy;ye;ju> ,y. 2>
nj`ptis tPjp>
nj`ptis> fy;fpir.

27/04/2022

1068 PV00256843 Ne\d;
,d;nt];l;nkd;l;
mz;l;
nltyg;nkd;l;
(gptpb) vy;Bb

,y. 296> Gj;jsk; tPjp>
nehr;rpahfk

27/04/2022

1027 GA00256863 kTz;l; fhu;nky;
Mrpukk;

27/B> tPJUNftj;ij tPjp>
Fz;lrhiy

27/04/2022

1069 PV00256844 nuf;n]jpup (gptpb)
vy;Bb

,y. 563/4> Re;ju gpNs];>
mut;ty> gd;dpg;gpl;ba

27/04/2022

1028 GL00256845 fyk;g ,d;lh;ne\
dy; b];gpAl;
nurY}rd; nrd;lh;
(nfud;B) ypkpnll;

33/9 = rpj;jhu;j;j tPjp>
fpUyg;gid

27/04/2022

1070 PV00256846 I fhu;]; yq;fh
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 240/3>
njhlq;nfhy;y>
mf;Fwiz

27/04/2022

27/04/2022

1029 PV00256802 D K M yq;fh
(gptpb) vy;Bb

,y. 21/1> 8tJ iky;
Ngh];l; fhh;ld;> jy;tj;j>
Nfhzty> fsdp.

27/04/2022

1071 PV00256847 epry n[dpNlhhpay; 123/5C> Nguye;j> uhfk
md;l; nkapd;ldd;];
Nrh;tp]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

1030 PV00256803 gpshf;kpuu; (gptpb)
vy;Bb

mr;RNtyp tlf;F>
mr;RNtyp> aho;g;ghzk;

27/04/2022

1072 PV00256848 ep\he;j nlha;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 71/14> kjpd;dhnfhl
tPjp> uh[fpupa

27/04/2022

1031 PV00256805 Nyhypah ];fpd;
nfahu; (gptpb)
vy;Bb

,y 170/2> fygYtht
tPjp> mk;gf`h re;jp>
uh[fpupa

27/04/2022

1073 PV00256849 iurpq; gPdpf;];
SSU (gptpb) vy;Bb

,y. 117/5> f`ltj;j>
tl;bdg`

27/04/2022

236> Njth]; fl;blk;>
kl;lf;fsg;G tPjp> YZfy

27/04/2022

vd;[pdpah;]; Njhl;lk;>
3tJ FWf;Fj; njU>
tt;thy;Xil> epe;jT+u;

27/04/2022

1032 PV00256806 SDC yq;fh (gptpb)
vy;Bb

1074 PV00256850 ladh iggu;n[d;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

1033 PV00256807 nkhgh bNubq;
(gptpb) vy;Bb

,y 156/A> ypadNfKy;y>
rPJt

27/04/2022

1075 PV00256851 nkhigy; mTl;
gpl;lu;]; yq;fh
(gptpb) vy;Bb

459> 3tJ khb> ehty
tPjp> ehty> uh[fpupa

27/04/2022

1034 PV00256808 nrh/g;l;nfahu;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

124> kp`pJGu> kPgpypkhd>
Etnuypah

27/04/2022

1076 PV00256852 ngf;];nfhd; yq;fh
(gptpb) vy;Bb

1F/ 31> Njrpa tPl;Lj;
jpl;lk;> kj;Njnfhl

27/04/2022

1035 PV00256809 /Ngu;Nt Nkd;gtu;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 108> S.kfpe;j `pkp
khtj;ij> kUjhid>
nfhOk;G 10>

27/04/2022

1077 PV00256853 ifuh ,d;lu;ne\
dy; (gptpb) vy;Bb

,y. 227/24> epu;kd
khtj;ij> ehty tPjp>
ENfnfhl

27/04/2022

1036 PV00256810 NghNyh upnla;y;
(gptpb) vy;Bb

,y. 345> nlk;gs; tPjp>
jygj;gpl;ba> ENfnfhl

27/04/2022

,y. 132> jy;fk;gy> fhyp

27/04/2022

1037 PV00256811 jptprpup yq;fh
mf;Nuh Nru;tP];
(gptpb) vy;Bb

150/5/A> fe;jN`d tj;j
tPjp> nfhlfk> N`hkhfk

27/04/2022

1078 PV00256854 D 22 Nfhy;l;
`T]; (gptpb)
vy;Bb
1079 PV00256855 tpd; FNshgy;
(gptpb) vy;Bb

234C> kPuhr;rp fe;j> ju;fh
efh;

27/04/2022

,y. 497/16> ,`y
gpad;tpy> fltj;ij

27/04/2022

1080 PV00256856 Kuj; tprh
fd;ry;ld;rp (gptpb)
vy;Bb

];Nl\d; tPjp> VwhT+u; 3

27/04/2022

1081 PV00256857 uh[h tpf;uk; yq;fh
(gptpb) vy;Bb

193 gpf;fupq;]; tPjp>
nfhOk;G 13

27/04/2022

1082 PV00256858 CEL; N`hy;bq;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 2A> gpupntdh tPjp>
nfhyd;dht

27/04/2022

1083 PV00256859 up\p rY}d; md;l;
nty;d]; (gptpb)
vy;Bb

,y.6A> rKj;jpurpwp
fl;blk;> ghnfhl tPjp>
ENfnfhl

27/04/2022

1084 PV00256860 n[hybf; b[pl;ly;
Nru;tPr]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 31/16 Nkjq;fu tPjp>
nj`ptis

27/04/2022

PV00256759 /ghLk; n`hypNl];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 10> ept; ngh;hp
xOq;if> nfhOk;G 02

26/04/2022

PV00256760 mNk];Nuh iydu;
(gptpb) vy;Bb

,y. 55> 50 tPlikg;Gj;
jpl;lk;> ghujpGuk;>
tTdpah

26/04/2022

PV00256761 ahuh f;nsd;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

485/1 D/S mtupN`d>
Nyf; tPjp> jyq;fk
njw;F> gj;juKy;y

26/04/2022

PV00256762 [d`pjh
,d;nt];l;nkd;l;
(gptpb) vy;Bb

,y. 78> klbaht>
Nffhiy.

26/04/2022

986

PV00256763 nef; [a
vd;lu;gpiur];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 100/8> jp];] tPjp>
tPutpy> mk;ghe;Njhl;il

26/04/2022

987

PV00256764 M R M yq;fh
bNubq; Nru;tP];
(gptpb) vy;Bb

,y. 145/F/1>
Ntnty;yfhu tPjp>
nghy;yj;j> fNzKy;y

26/04/2022

PV00256765 Nfhy;l; Nu
Gnuhlf;\d;];
(gptpb) vy;Bb

41/18> kq;fs tPjp>
nfhOk;G 08

26/04/2022

989

PV00256766 rY}d; f;Nshtu;
(gptpb) vy;Bb

17B, 5tJ FWf;Fj; njU>
nghUgd> ,uj;kyhd

26/04/2022

990

PV00256767 nfhNfh rpNyhd;
Gulf;l;]; (gptpb)
vy;Bb

210/A/7> mSj;fk>
NghfKt> af;fy

26/04/2022

PV00256768 rpNyhd; <Nfh
ntd;r;ru;]; (gptpb)
vy;Bb

56> g`ynty tPjp>
ngy;ytj;j> gj;juKy;y

26/04/2022

1038 PV00256812 ,k;g;nu];N]h
rpNyhd;
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

992

PV00256769 M C S N`hy;bq;];
yq;fh (gptpb)
vy;Bb

290> b.Mu;. tpN[tu;jd
khtj;ij> nfhOk;G 10

26/04/2022

1039 PV00256813 my;lh lawp kpy;f;
(gptpb) vy;Bb

47/2> gpuTd; tPjp>
nfhf;Ftpy; fpof;F>
aho;g;ghzk;

27/04/2022

993

PV00256770 Nku;rp rpNyhd;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

784/7> Flh khtj;ij tPjp>
ypadNfKy;y

26/04/2022

PV00256771 rpiyd;]; ,k;ngf;]; 'nkhlh;d; ghh;k;||> jghy;
(gptpb) vy;Bb
ngl;b 07> Nghj;jNyfk>
Gsj;rpq;fs

26/04/2022

UOA nfk;g];;> epiy 37>
Nkw;F NfhGuk;> cyf
tu;j;jf ikak;> nfhOk;G
01

27/04/2022

994

1040 PV00256814 mg;Nuhnkf;
,d;n[f;\d;
Nkhy;bq; nk\pd;];
(gptpb) vy;Bb
1041 PV00256815 /gpf;];vypl; (gptpb)
vy;Bb

27/04/2022

PV00256772 rpj;jhuh gpiuly;
];LbNah
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 1/A> fz;b tPjp>
epl;lk;Gt

26/04/2022

,y. 136> ,RU cad
epiy xd;W> 6tJ Nyd;>
vltpy tj;j> fSj;Jiw
njw;F

27/04/2022

996

PV00256773 ept; ];lhu;
];Nghu;l;]; fpsg;
(gptpb) vy;Bb

B/23/G//1> khspfhtj;ij
Njrpa tPlikg;Gj; jpl;lk;>
nfhOk;G 10

26/04/2022

1042 PV00256816 ff;];Ngh ml;thd;]; UOA nfk;g];;> epiy 37>
,yf;l;Nuhdpf;];
Nkw;F NfhGuk;> cyf
(gptpb) vy;Bb
tu;j;jf ikak;> nfhOk;G
01

997

PV00256774 Nghl;uP N`hk;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

Nfhy; nfju> $q;f `U];]>
vy;y tPjp> nty;ytha

26/04/2022

PV00256775 rpNyhd;
vf;]pfpA+l;bt;];
,d;lu;Ne\dy;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 11/1> re;jpuNrfu
Nyd;> n`hNuJLt>
ghze;Jiw

26/04/2022

UOA nfk;g];;> epiy 37>
Nkw;F NfhGuk;> cyf
tu;j;jf ikak;> nfhOk;G
01

27/04/2022

998

1043 PV00256818 nlh];Flh
fhu;UNf\d;
nk\pduP]; (gptpb)
vy;Bb
1044 PV00256819 nthz;luu;]; Day
(gptpb) vy;Bb

,y. 204> khjk;gpl;ba
tPjp> nfhOk;G 15.

27/04/2022

1045 PV00256820 tptpl; mNuh
mf;upfy;Ruy;
vf;];Nghu;l;];
(gptpb) vy;Bb

138> MrpupGu>
nghj;jgpl;ba>
nkdpf;jpnty

27/04/2022

1046 PV00256821 nrd;l;uy; ghu;krp
md;l; N`hy;bq;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 283> [fj; khtj;ij>
gq;fshtj;ij> nfhl;lht.

27/04/2022

1047 PV00256822 gpiuk; nyhNf\d;]; ,y. 467 i`nyty; tPjp>
Gug;gu;b
njy;fe;j> ENfnfhl
nrhy;A+\d;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

27/04/2022

1048 PV00256823 gpuhd;l; ,f;dplh;];
(gptpb) vy;Bb

27/04/2022

991

995

999

PV00256776 The tpd;nrd;l;
N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 30/2A> fz;lty
khtj;ij> ,uj;kyhd

26/04/2022

1000 PV00256777 KJT N`hy;bq;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 21> tpju;\d
khtj;ij> fytpytj;j>
N`hkhfk

26/04/2022

1001 PV00256778 MP mNrhrpNal;];
yq;fh (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y.5> fhyp tPjp> Flh
gahfy> gahfy

26/04/2022

1002 PV00256779 REZOLUTE
nlf;Ndhnyh[p];
(gptpb) vy;Bb

550> nguil]; gpNs];>
uhfk

26/04/2022

1003 PV00256780 up\p]; F&g; (gptpb) ,y. 8D> `jgpk> clfk>
vy;Bb
cyg;gNd> fk;gis

26/04/2022

1004 PV00256781 PJ ,d;lu;ne\dy;
Nkd;gtu; (gptpb)
vy;Bb

,y. 321/1> kFk;Gu>
gd;dpg;gpl;ba.

26/04/2022

1005 PV00256782 fpuPd; tpA+ N`hy;bq;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 18/3> nkhye;jlgpl;ba
tPjp> khj;jis

26/04/2022

1006 PV00256783 nfd;yhu;f;
vd;lu;nlapd;nkd;l;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 118/3> 2tJ Nyd;>
Rkq;fy khtj;ij>
FUehfy;

26/04/2022

1007 PV00256784 rjPgh ,k;Nghl;lh;];
md;l; b];l;hp
gpa+l;lh;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 1060> kUjhid tPjp>
nfhOk;G 08

26/04/2022

1008 PV00256785 mNuhuh fpuhidl;
(gptpb) vy;Bb

44/4> 3tJ Nyd;> [aR+upa
khtj;ij> fe;jhd

26/04/2022

1009 PV00256786 yq;fh ugh; Nkh;rd;l; ,y. J 527> mdfhupf
(gptpb) vy;Bb
ju;kghy khtj;ij>
Ntnghl

26/04/2022

1010 PV00256787 Mu;nlNyh
(gpiuNtl;) ypkpnll;

57/2> lgps;a+ V rpy;th
khtj;ij > nfhOk;G 6 .

26/04/2022

1011 PV00256788 jdh ,d;lu;Ne\dy; ,y. 40/24> Nru;r; ];l;uPl;>
bNubq; (gptpb)
nfhOk;G 02
vy;Bb

26/04/2022

1012 PV00256789 KML nyh[p];bf;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 118/3> 2tJ Nyd;>
Rkq;fy khtj;ij>
FUehfy;

26/04/2022

1013 PV00256790 Nfhy;ld; Nfl;
,d;lu;Ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

,y. 32> nfdy; Nuh>
nfhOk;G 01

26/04/2022

1014 PV00256791 nfk&d; bird;
(gptpb) vy;Bb

,y. 30/3> guhf;fpuk tPjp>
kj;Jkfy> uhfk

26/04/2022

1015 PV00256792 ,rpupfpupl; vdu;[p
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 62> gq;fpuptj;j tPjp>
ENfnfhl

1016 PV00256793 gpNah fpuDy;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

jpfjp

1064 PV00256839 N[ha;]; nkbf;fy;
,d;nt];l;nkd;l;
mz;l; nltyg;nkd;l;
(gptpb) vy;Bb

982

988

tpyhrk;

27/04/2022

26/04/2022

985

fk;gdpapd; ngah;

,y. 287> fz;b tPjp>
guf`njdpa

PV00256758 vf;];NghRth; (gptpb) ,y. 28> ];lhd;yp jpyfuj;d
vy;Bb
khtj;ij> ENfnfhl

984

gjptpyf;fk;

1063 PV00256838 nt];l; WAY
vk;g;sha;nkd;l;
(gptpb) vy;Bb

981

983

,y

,y. 26> vf;tj;j tPjp>
kpup`hd> ENfnfhl

735 ePu;nfhOk;G tPjp>
1085 PV00256861 jk;GY Ngu;dpr;ru;
vd;lu;gpiu]; (gptpb) khNghy> tj;jis
vy;Bb

27/04/2022

1086 PV00256862 K & P fd;];l;uf;\d; 129/2> ty;nghy> mq;nfhl
(gpiuNtl;) ypkpnll;

27/04/2022

1087 PV00256864 NKC vd;lu;gpiur];
(gptpb) vy;Bb

,y. 2375/6A> tpl;Nlh
khtj;ij> fpupgj;nfhl

27/04/2022

1088 PV00256865 Ju;fh gTdpq;
(gptpb) vy;Bb

,y. 130/C> CEE ];l;hPl;>
ePh;nfhOk;G

27/04/2022

1089 PV00256866 BNS buhd;];Nghu;l;
(gptpb) vy;Bb

,y. 356> 2tJ Nyd;>
rkhjhd khtj;ij>
khnfhy tlf;F> khnfhy

27/04/2022

1090 PV00256867 igNgh Nru;tP];
yq;fh (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 47> mnyf;]hz;l;uh
gpNs];> nfhOk;G 07

27/04/2022

1091 PV00256868 HML bNubq;
fk;ngdp (gptpb)
vy;Bb

,y. 27> khspfhtj;ij>
k`ntt

27/04/2022

1092 PV00256869 rpNyhd; ypkud;];
(gptpb) vy;Bb

,y.2759> gbepiy 3>
mEuhjGuk;

27/04/2022

1093 PV00256870 ept; rd; nuf;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 153> 155> nkypgd;
tPjp> nfhOk;G:11

27/04/2022

27/04/2022

1094 PV00256871 Nuh/gpfd; gpupz;bq;
md;l; ngf;Nf[pq;
nk\pduP]; (gptpb)
vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy 37>
Nkw;F NfhGuk;> cyf
tu;j;jf ikak;> nfhOk;G
01

27/04/2022

1049 PV00256824 kyh; ky;b Gulf;l;]; thu;l; ,y. 3>
(gptpb) vy;Bb
Ks;spatis>
Ky;iyj;jPT
1050 PV00256825 J\p]; fpr;rd;
(gptpb) vy;Bb

,y. 155/2A> 4tJ Nyd;>
Njhye;j fhh;ld;];>
jytj;Jnfhl

27/04/2022

1095 PV00256872 Kj; vd;lu;gpiur];
(gptpb) vy;Bb

,y. 1D/1> kju]h
tPjp> fy;Kidf;Fb -09>
fy;Kid

27/04/2022

1051 PV00256826 xkpj; fd;];l;uf;\d;
(gptpb) vy;Bb

,y. 136F> uQ;rklk>
nfhygNfMu>
vk;gpypgpl;ba

27/04/2022

1096 PV00256873 Nfhy;ld; Nuh];
kpA+rpf; (gptpb)
vy;Bb

,y. 232/19> ghlrhiy
xOq;if> Uf;ky;fk>
gd;dpg;gpl;ba

27/04/2022

1052 PV00256827 FNshgy;
,d;lu;Ne\dy;
,k;Nghu;l;
vf;];Nghu;l;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 70/9A> 03tJ Nyd;>
Nfhtpy; tPjp> FUkd;fhL>
tTdpah.

27/04/2022

1097 PV00256874 j gpl;d]; N]hd;
(gptpb) vy;Bb

163> gd;dy tPjp>
jq;nfhl;Lt

27/04/2022

1098 PV00256875 gpNah fpwPd; (gptpb)
vy;Bb

,y. 71/A> ,e;jptpl;ba>
[hvy

27/04/2022

1053 PV00256828 HYUBA CNC
nk\pduP]; (gptpb)
vy;Bb

UOA nfk;g];;> epiy 37>
Nkw;F NfhGuk;> cyf
tu;j;jf ikak;> nfhOk;G 01

27/04/2022

1099 PV00256876 M.R. iyl;dpq;
(gptpb) vy;Bb

,y. 145> [];b]; mf;gu;
khtj;ij> nfhOk;G-02

27/04/2022

,y. 123/D> [auhzp
bk;gu; ];Nlhu;];>
Nghgpl;ba> gKDfk

27/04/2022

1100 PV00256877 rpy;th;nghf;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 277/5> jytj;Jnfhl
fhh;ld;;];> N`hfe;ju
tPjp> jytj;Jnfhl

27/04/2022

1054 PV00256829 [auhzp bk;gu;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

UOA nfk;g];;> epiy
37> Nkw;F NfhGuk;>
cyf tu;j;jf ikak;>
nfhOk;G 01

27/04/2022

1101 PV00256878 <];lu;d; gtu;
ghu;ku;]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 6A> mjpfu; tPjp>
kl;lf;fsg;G

27/04/2022

1055 PV00256830 yh/g;Nrhf;
xl;NlhNk\d;];
(gptpb) vy;Bb

1102 PV00256879 gp];]h ilk;];
(gptpb) vy;Bb

132/1> fr;Nrup ey;Y}u; tPjp>
aho;g;ghzk;

27/04/2022

1103 PV00256880 tpN[tu;jd
`hu;l;ntahh;
(gptpb) vy;Bb

,y. 12> mdfhupf
ju;kghy khtj;ij>
gJis

27/04/2022

1104 PV00256881 vngf;]; Vrpah
N`hy;bq;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 06> my;tp]; gpNs];>
nfhOk;G 03.

27/04/2022

1105 PV00256882 nrtu;d; vbaNf\
dy; md;l; tprh
fd;ry;ld;l;];
(gptpb) vy;Bb

,y: 277/C> rprputj;ij>
fz;lyk tPjp> jk;Gs;is

27/04/2022

1106 GA00256885 Bk; ,NdhNtl;lh;];

250> gpujhd tPjp>
jpUNfhzkiy

28/04/2022

1107 GA00256891 Nth;s;l; Nrtpah;
gTd;Nl\d;

34/1> nguthty> klghj;j>
gpypae;jiy

28/04/2022

1108 GL00256904 irf;fps; rpNyhd;
(nfuz;B) ypkpnll;

epiy 28> Nkw;F NfhGuk;>
cyf tu;j;jf ikak;>
vf;ryd; rJf;fk;>
nfhOk;G-01

28/04/2022

1056 PV00256831 ,yf;l;upf; vf;];gpu]; 21> 2/2> tprhfh tPjp>
(gptpb) vy;Bb
nfhOk;G 04

27/04/2022

1057 PV00256832 J & S vd;;lu;gpiu];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 168> Nguye;j> uhfk

27/04/2022

1058 PV00256833 RSM
fd;];l;uf;\d;];
md;l; ,d;[pdpaupq;
(gptpb) vy;Bb

286/2C m[pj; vJdpy;
khtj;ij> rpak;gyhNg
tlf;F> rpak;gyhNg

27/04/2022

26/04/2022

1059 PV00256834 jk;GY N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

khj;jis tPjp> agfk>
jk;Gs;is

27/04/2022

,y. 120> byhry; tPjp>
nfhOk;G 15

26/04/2022

27/04/2022

1017 PV00256794 kpd;kh ghu;k;
,d;lu;Ne\dy;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

332/6> rkfp khtj;ij>
Njtj;j tPjp> nfhuiyk>
Nfhznghy

26/04/2022

,y. 40> Nyhtu; fpq;];
1060 PV00256835 nrd;l;uy; netpz;b
upl;nul;]; (gpiuNtl;) tPjp> gJis
ypkpnll;
458> k`Fk;Gu tj;j>
ehud;tpl;l> fk;gis

27/04/2022

1018 PV00256795 n[duy;
vyf;l;upf;fy; md;l;
`hu;l;ntahh;
(gptpb) vy;Bb

,y. 106/G/02>
GY`hnfhl> fNzKy;y

26/04/2022

1061 PV00256836 nfz;bad;
gpuh];ntahh;
(gpiuNtl;) ypkpnll;
1062 PV00256837 yq;fh gprpd]; btp
(gptpb) vy;Bb

49/12> Fapd; nlu];>
05tJ Nyd;> n`huN`d
tPjp> N`hfe;ju fpof;F

27/04/2022

jpU. rQ;[Pt jp]hehaf;f - fk;gdpfs; gjpthsh; ehafk;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>
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mwp t p j ; j y;
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 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; Vg;uy; 30Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

1109 PV00256883 fpq;Nfhyh (gptpb)
vy;Bb

,y. 52> nkdpfpd;d

28/04/2022

1147 PV00256923 ngj; (gptpb) vy;Bb

18> Mu;.[p Nrdhehaf;f
khtj;ij> nfhOk;G 7

29/04/2022

1110 PV00256884 mf;Nuhvf;];Ngh
rpNyhd; (gptpb)
vy;Bb

231/3> kPnjhl;lKy;y>
nty;yk;gpl;ba

28/04/2022

1148 PV00256924 rgpNah fndf;l;
yq;fh (gpiuNtl;)
ypkpnll;

epiy 12> ghu;f;Nyz;l;
fl;blk;> ,y. 33> ghu;f;
tPjp> nfhOk;G - 2

29/04/2022

1111 PV00256886 mf;tup]; Gug;gu;B];
(gptpb) vy;Bb

,y. 105/7> `pupk;Gu
FWf;F tPjp> fuhgpl;ba>
fhyp

28/04/2022

1149 PV00256925 vypfz;l; FNshjpq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 142 B> gKDt>
k`ufk

29/04/2022

1150 PV00256926 J\hu gpiuly;
mz;l; MhpNtu;f;
(gptpb) vy;Bb

135> ehfjk;gpuhd; Nfhtpy;
tPjp Njhzpf;fy;> tTdpah

29/04/2022

,y

gjptpyf;fk;

fk;gdpapd; ngah;

tpyhrk;

jpfjp

1195 PV00256971 K P Gulf;l;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 27> fpwp];Juh[
khtj;ij> N`fpj;j tPjp>
tj;jis

29/04/2022

1196 PV00256972 M N M bNulu;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 686/17> Jthtj;j>
khNghy> tj;jis

29/04/2022

1197 PV00256973 Vu;kh];
nyh[p];bf;];
(gptpb) vy;Bb

29/15> ghlrhiy
xOq;if> njkl;lnfhl>
nfhOk;G 09

29/04/2022

1198 PV00256974 nfhf;fh^ buhty;
(gptpb) vy;Bb

41/b> fhtpe;j gpNs];>
fpUyg;gid> nfhOk;G 06

29/04/2022

1112 PV00256887 ];ngf;l;GNuh (gptpb) 327/2> gJis tPjp>
vy;Bb
gz;lhutis

28/04/2022

1113 PV00256888 rpNyhd; ^Ng (gptpb) ,y: 52/1A> tpd;nrd;l;
vy;Bb
N[hrg; khtj;ij>
tj;jis

28/04/2022

1151 PV00256927 uhtzh fpupNa\d;
(gptpb) vy;Bb

,y. 200/6> mk;gnrtd>
17tJ mQ;ry;> khgh fl
Nyf;> k`paq;fid

29/04/2022

1199 PV00256975 R & S ,d;[pdpaupq;
(gptpb) vy;Bb

172/14/A> Jk;Nkhju tPjp>
rpupre;j> Gtf;gpl;ba.

29/04/2022

1114 PV00256889 irN\h Neh [_
dpau; upru;r;
,d;];bl;A+l; xg;
rad;];>
nlf;Ndhy[p md;l;
fk;g;A+l;bq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

28/04/2022

1152 PV00256928 fpuhz;l; viyl;
ngq;fpa+l; N`hy;
md;l; nu];lhud;l;
(gptpb) vy;Bb

,y. 871> Nkhjutj;j>
etfKt> uzhy>
fLnty

29/04/2022

1200 PV00256976 A.T.S. nud;l; yq;fh 10> rpj;jk;gyk; tPjp>
(gptpb) vy;Bb
kPrhiy tlf;F> kPrhiy>
aho;g;ghzk;

29/04/2022

,y. 10> gJuhnfhl tPjp>
ntaq;nfhl

1201 PV00256977 ntiukh (gptpb)
vy;Bb

,y. 15/1> fq;ftl;l> rpwpky;
tj;j> Fd;Ndgd> fz;b>

29/04/2022

,y. 23/A> al;ltf>
Cuhnghy

29/04/2022

1202 PV00256978 uhrp my;tp];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 174/10 Nfhtpy; tPjp
jygj;gpl;ba> ENfnfhl

29/04/2022

1115 PV00256890 EGuh i`l;uhypf;
nk\pduP]; (gptpb)
vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy 37>
Nkw;F NfhGuk;> cyf
tu;j;jf ikak;> nfhOk;G 01

28/04/2022

1153 PV00256929 MPK nfhfdl;
Gulf;l;]; (gptpb)
vy;Bb

1203 PV00256979 kz;lhnty
N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

17B fpof;F NfhGuk;> 01B
fhyp Kfj;jply; kj;jpa
tPjp> nfhOk;G 02

29/04/2022

1116 PV00256892 XbNfhy;l;
i`l;uhypf;
nk\pd;]; (gptpb)
vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy
37> Nkw;F NfhGuk;>
cyf tu;j;jf ikak;>
nfhOk;G 01

28/04/2022

1204 PV00256980 upr;Nt vd;lu;gpiu];
(gptpb) vy;Bb

,y. 61> gpujhd tPjp>
mf;fiug;gw;W - 01

29/04/2022

28/04/2022

46-2/2> 2tJ khb> Nyf;
irl; nurpnld;rp];>
nfhk;gdpj;njU> nfhOk;G 02

29/04/2022

1117 PV00256893 gput;Nrh tau; md;l; UOA nfk;g];> epiy
Nfgps; nk\pduP];
37> Nkw;F NfhGuk;>
(gptpb) vy;Bb
cyf tu;j;jf ikak;>
nfhOk;G 01

1205 PV00256981 nkfh FNshgy;
nrhYA+\d;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;
1206 PV00256982 ntk; yq;fh (gptpb)
vy;Bb

,y. 658/78 - 2/1>
k`htpy fhu;ld;>
nfhOk;G - 09

29/04/2022

1118 PV00256894 Il;uP ildkpf;];
fd;ry;ld;rp
Nru;tpr]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 41> jparpwpfk>
bf;Nfhah

28/04/2022

1207 PV00256983 ngf;Nf[pq; `g;
(gptpb) vy;Bb

,y. 101> gpupd;r]; Nfl;>
nfhOk;G 12

29/04/2022

1119 PV00256895 FNshgy; nfhd;
ngf;\dup Gulf;l;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 243/A> 1tJ
xOq;if> fk;nkj;j tPjp>
Nfhtpy; tPjp> fNzKy;y

28/04/2022

1120 PV00256896 gpsl;bdk;
,d;NdhNtl;lu;];
(gptpb) vy;Bb

,y 205/6> gpypae;jiy
tPjp> k`ufk

1121 PV00256897 tp];lk; ,d;lu;ne\
dy; nfhNy[; xg;
gprpd]; mz;l;
nlf;Ndhy[p (gptpb)
vy;Bb

1154 PV00256930 Nrd;Q; nkNd[;kd;l; ];ut];jpa> nrd; n[uhu;l;
vf;];Ngh;l;];
khtj;ij> YZtpy
(gpiuNtl;) ypkpnll;

29/04/2022

1155 PV00256931 fpugpf;]; nel; kPbah ,y. 551/9>
(gpiuNtl;) ypkpnll; vf;rj; khtj;ij>
,`yfuf`Kd>
fltj;ij

29/04/2022

1156 PV00256932 Nlhf;fpNah (gptpb)
vy;Bb

,y. 231/2> Mypk; tPjp>
mf;fiug;gw;W-16

29/04/2022

1157 PV00256933 rjp v];Nll;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 382/6 jyq;fk
tlf;F> nfh];tj;j>
gj;juKy;y

29/04/2022

1158 PV00256934 vtu; Nfhy;l; (gptpb) ,y. 40/15> NrhkRe;juk;
vy;Bb
tPjp> Midf;Nfhl;il

29/04/2022

1208 PV00256984 MTS N`hy;bq;];
(gptpb) vy;Bb

271/A/3> Njtkpj;j ,lk;>
n`a;ae;JLt

29/04/2022

1159 PV00256935 j vthu;l;]; ];Nlhu; ,y. 46/2 igg; tPjp>
(gptpb) vy;Bb
nfhOk;G - 05

29/04/2022

1209 PV00256985 /g;nsf;];nkl;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

29/04/2022

28/04/2022

1160 PV00256936 nlf; Vrpah
nry;Yyhu;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 41> nfa;rh; tPjp>
nfhOk;G 11

29/04/2022

,y: 15> uj;ehaf;f
khtj;ij> ngytj;ij>
gj;juKy;y

1210 PV00256986 THEJ md;l; Nfh
(gptpb) vy;Bb

129> nfhl;lh tPjp>
nghuis> nfhOk;G 08

29/04/2022

19A> 1tJ Nyd;>
mq;Fyhd Gifapuj
epiya tPjp> yf;rgjpa>
nkhul;Lt> nfhOk;G

28/04/2022

1161 PV00256937 mjpfhup vf;];Nghu;l;];
md;l; rg;isau;];
(gptpb) vy;Bb

,y 61/2> njhYt tPjp>
`pe;jfy

29/04/2022

1211 PV00256987 FRAXAV (gptpb)
vy;Bb

41> Rd;dhfk; Nkw;F>
Rd;dhfk;> aho;g;ghzk;

29/04/2022

1212 PV00256988 I S B kpduy;
upNrhu;r]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 233/A> mYNghtpy
tPjp> fLnghl> njy;nfhl

29/04/2022

,y. 10> = ujdghy
khtj;ij> fl;Lf];Njhl;l

28/04/2022

07tJ Nyd;> nuf;yz;l;
Njhl;lk;> NghafNd>
FUehfy;>-

29/04/2022

1122 PV00256898 vk;.vd;. tpN[Jq;f
md;l; rd;];
b];l;hpgpa+l;lh;;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

1162 PV00256938 ,d;NdhNtl;lh
Nyg;]; (gptpb)
vy;Bb
1163 PV00256939 ghD gpA+l;b ghu;yu;
(gptpb) vy;Bb

,y. 48/1/1 Nfhq;fhnty
tPjp> khj;jis

29/04/2022

1213 PV00256989 Nuhay; Nkhl;lhu;];
`l;ld; (gptpb)
vy;Bb

,y. 154> bf;Nfhah tPjp>
`l;ld;

29/04/2022

1123 PV00256899 nuyq;fh
,d;lu;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

28/04/2022

1164 PV00256940 FNshgy; bNul;
mNrhrpNal;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 96/9> rpy;tu; ];kpj;
Nyd;> nfhOk;G-12

29/04/2022

1214 PV00256990 `hu;tp ,q;Nyd;l;
(gptpb) vy;Bb

,y. 107/A> `py; ];l;uPl;>
nj`ptis

29/04/2022

,y. 70/3> fpuPd;Ntz;l;
ePu;j;Njf;f tPjp> khj;jis

1165 PV00256941 rpjhuh N`hy;bq;];
(gptpb) vy;Bb

29/04/2022

1215 PV00256991 yPru; yq;fh
n`h];gplhypl;b
(gpiuNtl;) ypkpnll;

1166 PV00256942 J.J.R. ,d;lu;fpNul;ll;
ghu;k; (gptpb) vy;Bb

133/45> rP tpA+ tPjp>
jpUNfhzkiy

29/04/2022

# 92/305/A4> =
ruzjp];] khtj;ij>
Fk;Gf Nkw;F> Nfhdnghy
re;jp

29/04/2022

ghlrhiy xOq;if>
,k;Gy;nfhl> uj;fhk

,y. 120> ghyhyp tPjp>
fe;ju;klk;> aho;g;ghzk;

29/04/2022

1216 PV00256992 N`f;fu; n`h];ly;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 43/B/04> al;badtj;j
tPjp> `bfk> gpypae;jiy

29/04/2022

1167 PV00256943 vtu;fpuPd;
nrypg;Nu\d;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 29/6> Njthy tPjp>
ghnfhl> ENfnfhl

29/04/2022

1168 PV00256944 va;k; N`hy;bq;];
(gptpb) vy;Bb

385> rpq;fGuk;>
guf`njdpa.

29/04/2022

1217 PV00256993 fpuPd;nty;j;
,d;lu;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

85/1> ehnfhy;y> Nffhiy

29/04/2022

1218 PV00256994 ];lhu; ghu;ku;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 6A> mjpfhu; tPjp>
kl;lf;fsg;G

29/04/2022

1169 PV00256945 RSJ vd;lu;gpiu];
(gptpb) vy;Bb

1219 PV00256995 RK buhd;];Nghu;l;
md;l;
fd;];l;uf;\d;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 26> Gjpa tPlikg;Gj;
jpl;lk;> `l;ld; v];Nll;>
`l;ld;

29/04/2022

1124 PV00256900 KAP nkDngf;\hpq; ,y. 639/56> nfgpl;ly;
fk;gdp (gptpb)
fpq;lk;;> gd;dpg;gpl;ba tPjp>
vy;Bb
jytj;Jf;nfhl

28/04/2022

1125 PV00256901 EFADAH (gptpb)
vy;Bb

,y. 126/2> gpujhd tPjp>
jh;fhefh;.

28/04/2022

1126 PV00256902 vtu;Nkd;
fd;];l;uf;\d;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

111/3> Njtj;j tPjp> uhfk

28/04/2022

1127 PV00256903 Nf Gf;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 29> Gw;WNeha;;
kUj;Jtkid tPjp>
k`ufk.

28/04/2022

1128 PV00256905 3 CS gpspk;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 46> ey;yhr;rpa>
jk;Gj;Njfk

28/04/2022

1129 PV00256906 bnuf;];nll;
Ngh;rpad;];
Nkhy;l;]; (gptpb)
vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy
37> Nkw;F NfhGuk;>
cyf tu;j;jf ikak;>
nfhOk;G 01

28/04/2022

1170 PV00256946 bNubNfh ,d;lu; ne\ 15C> `{Yjhnfhl tPjp>
fy;fpir
dy; (gptpb) vy;Bb

29/04/2022

1171 PV00256947 JM & KN
N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 79A> u[ tPjp>
khj;jis

29/04/2022

1220 PV00256996 mf;l; `Trpq;
nrhYA+\d;];
(gptpb) vy;Bb

01. Gy;Yilahd;
gps;isahu; Nfhtpy; tPjp>
fy;tay;> aho;g;ghzk;

29/04/2022

1172 PV00256948 fpup\hdp bNubq;
(gptpb) vy;Bb

19> vnfhltj;j tPjp>
NgUtis

29/04/2022

1221 PV00256998 ];Nghu;l;]; f;W}
(gpiuNtl;) ypkpnll;

29/04/2022

1173 PV00256949 rpNyhd; [pah nrq;
F&g; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 21> nrd; gPl;lu;];
gpNs];> nfhOk;G 04

29/04/2022

6/12/A> 1tJ xOq;if>
uztftj;ij tPjp>
fyy;nfhl> gd;dpgpl;ba

1222 PV00256999 vd;l;vt;hpntahh;
yq;fh (gptpb) vy;Bb

320/3/H> cYNkhy tPjp>
g`y Nghkpupa

29/04/2022

1174 PV00256950 WS ,d;[pdpaupq;
(gptpb) vy;Bb

,y 20> 10tJ iky; fy;>
tpudfk> mSj;jhuhk

29/04/2022

1223 PV00257000 nfd;l; nurpnld;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 45D> ngup]; tPjp>
fSNghtpy

29/04/2022

1175 PV00256951 b md;l; b ];bf;fp
Nlg;]; (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 316/4B> jyhN`d
tPjp> cLKy;y>
Ky;Nyupaht

29/04/2022

1224 PV00257001 FNshupah
,d;lu;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

,y. 50/15> nfhypq;Tl;];
gpNs];> nfhOk;G - 06

29/04/2022

1130 GL00256997 ,k;gPupay; ];$y; xg; neYk; ,y. 11>
gprpd]; (nfud;B)
[ae;jpGu> gj;juKy;iy
ypkpnll;

29/04/2022

1131 PV00256907 fpq;]; n`h];gply;
N`hy;bq;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 18A> K`e;jpuk;
E.D jhgNu khtj;ij>
ehuN`d;gpl;b> nfhOk;G

29/04/2022

1132 PV00256908 uk;];gPl; fpsh];
nk\pdhp]; (gptpb)
vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy
37> Nkw;F NfhGuk;>
cyf tu;j;jf ikak;>
nfhOk;G 01

29/04/2022

1133 PV00256909 fpNshndy; il];
md;l; Nkhy;l;];
(gptpb) vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy
37> Nkw;F NfhGuk;>
cyf tu;j;jf ikak;>
nfhOk;G 01

29/04/2022

1176 PV00256952 miyad;]; gpiul;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 77> = Nkjhde;j
khtj;ij> yf;\gjpa>
nkhul;Lt

29/04/2022

1225 PV00257002 ypNah
vd;lu;gpiur];
(gptpb) vy;Bb

,y. 9/D/3> N`hfe;ju
tPjp> fyy;nfhl>
gd;dpg;gpl;ba

29/04/2022

1226 PV00257003 jPghrp (gpiuNtl;)
ypkpnll;

gpA+kp> epy;ty;yh tPjp>
njhlk;g`y> jpf;nty;y

29/04/2022

UOA nfk;g];> epiy 37>
Nkw;F NfhGuk;> cyf
tu;j;jf ikak;> nfhOk;G
01

29/04/2022

,y. 28/3> ju;kghy
khtj;ij> Vf;fy> [h-vy.

29/04/2022

1134 PV00256910 nrhg;nfhl; Nfhl;bq;
md;l;
Nrz;l;gpsh];bq;
nk\pdup]; (gptpb)
vy;Bb

1177 PV00256953 ml;kpd;
nrhYA+\d;];
(gptpb) vy;Bb
1178 PV00256954 BRE xl;NlhNk\d;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

29/04/2022

,y. 56> g`ynty tPjp>
ngytj;ij> gj;juKy;y

UOA nfk;g];> epiy 37>
Nkw;F NfhGuk;> cyf
tu;j;jf ikak;> nfhOk;G 01

29/04/2022

,y. 22/4> Ngq;f;\hy;
njU> nfhOk;G -11

29/04/2022

1135 PV00256911 rd;Fj; fpsh];
nlf;ndhy[p];
(gptpb) vy;Bb

1179 PV00256955 N N buhty;];
(gptpb) vy;Bb

1227 PV00257004 rpNyhd; nfg;gpl;ly;
,d;nt];l;nkd;l;
ntd;r;ru;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

29/04/2022

52/1-2> nttu;nrl; gpNs];>
nts;stj;ij> nfhOk;G - 06

29/04/2022

,y. 32> md;dg;gpl;ba
tPjp> jq;fhiy.

29/04/2022

1136 PV00256912 nkl;bnrf; il
fh];bq; nk\pduP];
(gptpb) vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy
37> Nkw;F NfhGuk;>
cyf tu;j;jf ikak;>
nfhOk;G 01

29/04/2022

1180 PV00256956 vtu;fpuPd; nlf;Ndhy[p rk;Gefu;>
ml;lhisr;Nrid 05>
md;l; nel;Ntu;f;
ml;lhisr;Nrid
(gptpb) vy;Bb

1228 PV00257005 tf;fhr;rp F&g;
,d;lu;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

,y. 106/7>
gpuz;bahtj;ij>
nty;yk;gpl;b

29/04/2022

,y. 21> klghj>
gpypae;jiy

29/04/2022

1181 PV00256957 igd; iyd;
,d;lu;ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

1229 PV00257006 SF nlf;Ndhy[p];
(gptpb) vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy 37>
Nkw;F NfhGuk;> cyf
tu;j;jf ikak;> nfhOk;G
01

29/04/2022

1182 PV00256958 \Nuhd; N[hrg;
,d;Bupau; bird;
(gptpb) vy;Bb

,y. 67/7> fTlhd tPjp>
mj;jpba> nj`ptis

29/04/2022

,y. 99/127> gpiuk;
fpuPd; rpl;b> gyhgj;ty>
khj;jis

29/04/2022

1137 PV00256913 ,g;nlNuh fpsh];
nk\pduP]; (gptpb)
vy;Bb

1230 PV00257007 IGP FNshgy;
N`hy;bq;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

1138 PV00256914 nku;rp
nltnyhg;nkd;l;
F&g; (gptpb) vy;Bb

,y.18> rhe;j tpd;];ld;
tPjp> njhLt> kf;nfhd

29/04/2022

22D6, Uf;khy; gpNs];>
fy;tUrht tPjp>
nfhuj;Njhl;l> fLnty

29/04/2022

38> = ju;kfPu;j;jpauhk
tPjp> nfhs;Sg;gpl;b>
nfhOk;G -3

29/04/2022

1183 PV00256959 fyu; fpsTl;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

1231 PV00257008 Nfhd; F&g; xg;
fk;ngdp]; (gptpb)
vy;Bb

1139 PV00256915 vk;hpnfhd; CNC
vf;A+g;nkd;l;];
(gptpb) vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy
37> Nkw;F NfhGuk;>
cyf tu;j;jf ikak;>
nfhOk;G 01

29/04/2022

1184 PV00256960 g;nu\; nt[p
mf;Nuh (gpiuNtl;)
ypkpnll;

,y. 845> jdghy
];Nlhu;];> g`y nfhl;lh
Ky;y> NtTl

1140 PV00256916 Nghu;l;nu]; vdu;[p
(gpiuNtl;) ypkpnll;

72/67B> vjpuprpq;f tPjp>
kpup`hd

29/04/2022

1185 PV00256961 n`upNl[; gPf;
(gptpb) vy;Bb

1141 PV00256917 ,e;Jkh
khu;f;nfl;bq;
Nru;tP]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 43> fe;juGu>
nj`pal;lfz;ba.

29/04/2022

1142 PV00256918 QUOBOO SUS
nk\pduP]; (gptpb)
vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy
37> Nkw;F NfhGuk;>
cyf tu;j;jf ikak;>
nfhOk;G 01

29/04/2022

1143 PV00256919 FfNlh ,z;lf;\d;
nlf;N;dhy[p];
(gptpb) vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy
37> Nkw;F NfhGuk;>
cyf tu;j;jf ikak;>
nfhOk;G 01

29/04/2022

1144 PV00256920 SM ghu;Nfhl;
gpupz;bq;
nrhYA+\d;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 35/5> Rju;kh
khtj;ij> fTlhd>
nj`ptis

29/04/2022

1145 PV00256921 upyf;]; fpuPd; ];gh
(gptpb) vy;Bb

,y. 116> nty;ytha
tPjp> nkhduhfiy

29/04/2022

1146 PV00256922 viyl; ];Nghu;l;];
md;l; khu;f;nfl;bq;
(gptpb) vy;Bb

422> nfhOk;G tPjp>
gpypkj;jyht> fz;b

29/04/2022

1232 PV00257009 ];if Vrpah (gptpb) 318> 2Mk; epiy>
vy;Bb
gNlhtpl;l> fy;fp];]

29/04/2022

29/04/2022

1233 PV00257010 gpujPg; ,d;lu;ne\
dy; (gptpb) vy;Bb

268/F nghyp];tj;j>
fe;jty> fl;lhd

29/04/2022

29/04/2022

1234 PV00257011 B9 ,d;Bupau;
birdu;]; (gptpb)
vy;Bb

,y. 3/21> gpd;tj;j tPjp>
nj`ptis

29/04/2022

80> nrl;bahh; tPjp>
nfhOk;G 11

1186 PV00256962 JBC yq;fh (gptpb)
vy;Bb

kPrhiy tlf;F> kPrhiy>
aho;g;ghzk;

29/04/2022

,y. 181> mtprhtis
tPjp> nty;yk;gpl;b

29/04/2022

1187 PV00256963 RNge;jpuh Nkd;gtu;
nrhYA+\d;];
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 26/56> uz[afk>
itj;a tPjp> nj`ptis

29/04/2022

1235 PV00257012 mf;fhu;l;
fd;];l;uf;\d;
(gptpb) vy;Bb

209/28> ruG+kp khtj;ij>
mJUfpupa tPjp> kygy;y>
gd;dpgpl;ba

29/04/2022

,y. 97> re;jfpuz
NahTd; khtj;ij>
NghFe;ju> gpypae;jy

29/04/2022

1188 PV00256964 j Gf; NyhQ;r;
(gptpb) vy;Bb

1236 PV00257013 nek;l;uhd;];
,d;lu;Ne\dy;
(gptpb) vy;Bb

322/A> gpujhd tPjp>
khtdy;iy

29/04/2022

1189 PV00256965 Ntf; mg; Nrhd;
(gptpb) vy;Bb

91/b> nfe;jye;jtj;j>
fpe;jy;;gpl;ba> nty;kpy;y>
gz;lhufk

29/04/2022

1237 PV00257014 nrhg;l; Nfl;
nrhYA+\d;];
(gptpb) vy;Bb
1238 PV00257015 ];ngf;l;upig AI
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 14> Nru; ghNuhd;
[ajpyf khtj;ij>
nfhOk;G -01

29/04/2022

1239 PV00257016 IR Nkhl;lhu;];
(gptpb) vy;Bb

,y. 31/16> Nlht;rd;
njU> nfhOk;G 02

29/04/2022

1190 PV00256966 epg;yd; vNfh Lthprk; epiy 03> Nkw;F NfhGuk;>
md;l; fy;bNt\d;
cyf tu;j;jf ikak;>
(gptpb) vy;Bb
nfhOk;G 01

29/04/2022

1191 PV00256967 v kh];lu; lr;
(gptpb) vy;Bb

,y. 3/6> N`d tPjp>
fy;fpir

29/04/2022

1240 PV00257017 nfgply;fhu;g;
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 34> GJr; nrl;bj;
njU> nfhOk;G 13

29/04/2022

1192 PV00256968 vk; Mu; f;uQ;rp fl;
(gptpb) vy;Bb

410/20> fhyp tPjp>
nfhOk;G-03

29/04/2022

1241 PV00257018 rpyhd; l;uP (gptpb)
vy;Bb

,y. 398/1> KLfhl;Lt>
khutpy

29/04/2022

3061B> Rde;jh tPjp>
1193 PV00256969 xypk;g]; `T];
kpup];] (gptpb) vy;Bb kpup];]h

29/04/2022

1242 PV00257019 bird; nfyup ,d;Bupau;]; ,y. 181A> mtprhtis
(gptpb) vy;Bb
tPjp> nty;yk;gpl;b

30/04/2022

1194 PV00256970 NlhNyNlh yq;fh
(gptpb) vy;Bb

29/04/2022

,y. 77/A> fYJgpl;l>
1243 PV00257020 D N ,d;lu;ne\dy;
N`hy;bq;]; (gptpb) vy;Bb uhfk

30/04/2022

,y. 21/8 A> lgps;a+
N[ vk; khtj;ij>
nfhOk;G 02

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
இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜூன் மாதம் 28ம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

