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ெகாள்ளுப்�ட்� மற்றும் 
கா� முகத்�டல் பகு�க�ல் 
கடந்த 09ஆம் �க� இடம்-
ெபற்ற கலவரம் ெதாடர்பாக 
இதுவைர�ல் 664 ேபர் ைகது 
ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக ெபா�ஸ் 
ஊடகப் ேபச்சாளர் �ேரஷ்ட ெபா�ஸ் 
அத்�யட்சகர் �ஹால் தல்துவ ெத�-

�த்தார்.   அதன்ப� கடந்த 24 
ம� ேநரத்�ல் மட்டும் இது 
ெதாடர்பாக 258 ேபர் ைகது ெசய்-
யப்பட்டுள்ளனர்.   

இவர்க�ல் 67 ேபர் ��மன்�ல் 
ஆஜர்படுத்தப்பட்ட �ன்னர் �ைண�ல் 
�டு�க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் 
ேமலும் 43 ேபர் 

ெகாள்ளுப்பிட்டி, காலி முகத்திடல்   
கலவரம் 664 ேபர் ைகதாகி 272 ேபர்   
விளக்கமறியலில் தடுத்து ைவப்பு   
பல்ேவறு ��வுக�ல் வழக்கு தாக்கல்

இலங்ைகயில சனம் கஷ்டப்படுெதண்டு 
தமிழ்நாட்டில எம். எல். ஏ மார் தங்கட         
மாத சம்பளத்ைத உதவியா ெகாடுத்திரு 
க்கிறாங்க பாத்தீங்கேள.... 

  விளங்குது, இங்க இருக்கிற எம். 
பி மாெரல்லாம் என்னத்த கிழிச்சினம்   
எண்டுதாேன ேகக்க வர்றீங்கள், பாவம் 
அவங்களுக்கும் என்ன கஷ்டேமா...!!!  

�க்கல் �ராச்சா�

     ஞாபகமூட்டுகிறார் TNA தைலவர் சம்பந்தன்  
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கலவரத்�ன் ேபாது உ��ழந்த பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர் அமர�ர்த்� அத்துேகாரள�ன் ெவற்-
�டத்துக்கு பு�ய பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
ஒருவர் �ய�க்கப்பட்டுள்ளார்.

ெபாலன்னறுைவ மாவட்டத்�ல் ேதர்த�ன் 
ேபாது ெபற்றுக் ெகாண்ட �ருப்பு வாக்குக�ன் 
அ�ப்பைட�ல் ஐந்தாவது இடத்�லுள்ள ஜகத் 
சமர�க்�ரம பு�ய பாராளுமன்ற உறுப்�னராக 
�ய�க்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த �யமனம் ெதாடர்பாக 

அமரகீர்த்தி அத்துேகாரளவின்   
ெவற்றிடத்துக்கு ஜகத் சமரவிக்கிரம   

சைப�ல் 109 வாக்குகள் ெபற்று   

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,                               
ஷம்ஸ் பா�ம்   

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

கர் பத�க்காக ஆளும் கட்��ன் சார்�ல் 
அ�த் ராஜபக் ஷவும் எ�ர்க்கட்��ன் 
சார்�ல், ேரா�� குமா� 
�ேஜரத்னவும்

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

ஐக்�ய மக்கள் 
சக்��ன் பாராளு-
மன்ற உறுப்�னர்க-
ளான ஹ�ன் ெபர்-
னாண்ேடா மற்றும் 
மனுஷ நாணயக்கார 
ஆ�ேயார் �ரதமர் 

ர�ல் �க்ரம�ங்க-
வுக்கு க�தம் அனுப்�-
யுள்ளனர்.   ெநருக்க�யான 
�ைல�ல் நாட்ைட ெபாறுப்-
ேபற்று �ரச்�ைனக-
ளுக்கு �ர்வு 
காண்பதற்கு 

ெநருக்கடியான நிைலயில் நாட்ைட   
துணிச்சலுடன் ெபாறுப்ேபற்ற பிரதமர்  

ஹ�ன், மனுஷ எம்.�மார் �ரதமருக்கு வாழ்த்து  

பு�ய அர�ல் பங்ேகற்று ஆதரவு வழங்கத் தயார்   

 

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பா�ம்

 பாராளுமன்ற �ைல�யற் கட்ட-
ைளகைள இைட�றுத்�, ஜனா�ப-
�க்கு எ�ரான நம்�க்ைக�ல்லாப் 

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

ைவத்தார்.   இருப்�னும் அவ்வாறு 
ெசய்யமு�யாெதன ஆளும் கட்�-
�ன் �ரதம ெகாறடாவான அைமச்சர் 
�ேனஷ் குணவர்த்தன ெத��த்தைத-
யடுத்து இது ெதாடர்பான வாக்ெக-
டுப்பு நைடெபற்றது. 

 இதன்ேபாது சுமந்�ரன் ெகாண்டு 
வந்த �ேரரைண ேதாற்க�க்கப்பட்-
டது.  இந்த ேயாசைனக்கு ஆதரவாக 
119 வாக்குகளும் எ�ராக 68 வாக்குக-
ளும் அ�க்கப்பட்டன. 

சுமந்திரன் முன்ைவத்த 
ேயாசைன ேதாற்கடிப்பு

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பா�ம்ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பா�ம்

 பாராளுமன்ற �ைல�யற் கட்ட-
ைளகைள இைட�றுத்�, ஜனா�ப-
�க்கு எ�ரான நம்�க்ைக�ல்லாப் 

ேயாசைன ேதாற்கடிப்பு

 ஜனா�ப�க்கு எ�ரான நம்�க்ைக�ல்லா �ேரரைண 

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பா�ம்  

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

சகல எம்பிக்களினதும் வீடுகள்,   
ெசாத்துக்களுக்கும் பாதுகாப்பு   

 ஆளும், எ�ர்க்கட்� ேபத�ன்�:   

சபாநாயகர் ம�ந்த யாப்பா ேநற்று அ��ப்பு

           குைறந்த வருமானம் ெபறும் குடும்பங்களுக்கு  

             ரணில் – ைமத்திரி சந்திப்பின் பின் முடிவு  

பய�க�ன் பாது-
காப்புக்காக, பஸ்க�ல் 
ேதைவயற்ற பயணப்-
ெபா�கைள எடுத்துச் 
ெசல்வைத முற்றாக 
தைட ெசய்ய இலங்ைக 
த�யார் பஸ் உ�ைம-
யாளர்கள் சங்கம் �ர்மா�த்துள்ளது.  பய-
�கள், தமது ைபகைள ெபா�கள் 
ைவக்கும் இடங்க�ல்

பஸ்களில் பயண  
ெபாதிகளுக்குத் தைட

பு�கள் தாக்குதல் அச்சம்  

அல� மா�ைக வளாகத்�லும் 
கா� முகத்�ட�லும் முன்ெனடுக்-
கப்பட்டு வந்த ‘ஆர்ப்பாட்டங்க�ன் 
�து கடந்த 9 ஆம் �க� ேமற்ெகாள்-
ளப்பட்ட தாக்குதல்கள் ெதாடர்�ல் 
�லங்கா ெபாதுஜன ெபரமுன�ன் நாடாளுமன்ற 
உறுப்�னர்களான சனத் �ஷாந்த மற்றும் �லான் ஜய-
�லக ஆ�ேயார் குற்றப் புலனாய்வு ���னரால் ைகது 
ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.   

அைம�யான ஆர்ப்பாட்டங்கள் �தான தாக்குதல்கள் 
ெதாடர்�ல் ேபாதுமான சாட்�யங்கள் �ைடக்கப் ெபற்றுள்-
ளதன் அ�ப்பைட�ல் 22 சந்ேதகநபர்கைள ைகது ெசய்யு-
மாறு சட்டமா அ�பர் �ைணக்களத்�னால் குற்-
றப்புலனாய்வுத் 

சனத் நிஷாந்த, நிலான் எம்பிக்கள் 
CID யினரால் ைகது!

நாடு முழுவதும் இன்று முதல் 
சைமயல் எ�வாயு ��ேயாகம் 
ெசய்யப்படவுள்ளதாக �ற்ேறா 
�றுவனம் அ��த்துள்ளது.   

 ேநற்று 3,700 ெமற்�க் ெதான் 
எ�வாயு அடங்�ய கப்பல் 
நாட்ைட வந்தைடந்ததுடன், 
இன்றும் எ�வாயு கப்பெலான்று 
நாட்ைட வந்தைடயவுள்ளதாக ெத�-
�க்கப்படு�றது.   

 முன்னதாக சைமயல் எ�வாயு ��-

ேயாகம் மட்டுப்படுத்தப்படுவ-
தாக �ற்ேறா �றுவனத்�னால் 
அ��க்கப்பட்�ருந்தது. இந்-
�ைல�ல்,எ�ெபாருைள ெபற்-
றுக்ெகாள்ள மக்கள் ேநற்றும் 
�ண்ட வ�ைச�ல் காத்�ருந்-
தைத அவதா�க்க மு�ந்தது.   
ப�ர்ந்த�ப்பதற்கு ேபா�ய �சல் 

�ைடத்துள்ள ேபா�லும், ெபற்ேறா-
லுக்கு தட்டுப்பாடு �லவுவ-
தாக இலங்ைக ெபற்ேறா�யக் 

நாடளாவிய ரீதியில் இன்று 
முதல் எரிவாயு விநிேயாகம்

-ேநற்றும் 3,700 ெம.ெதான்னுடன் கப்பல் வருைக
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், 
ஷம்ஸ் பா�ம் 

பாராளுமன்ற கலாசாரத்ைத 
மாற்ற ேவண்�ய தருணம் 
வந்துள்ளதாகவும் பாராளு-
மன்ற சைப ஒன்ைற உருவாக்க 
ேவண்டுெமனவும் �ரதமர் 
ர�ல் �க்ரம�ங்க ெத��த்-
துள்ளார்.  

 பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று (17) 

உைரயாற்றும் ேபாேத அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்தார். 
இன்று முழு பாராளுமன்ற-
மும் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளா�-
யுள்ளதாகவும் �ரதமர் ெத�-
�த்தார். �ரதமர் ேமலும் 
கூ�யதாவது,   

இன்று பாராளுமன்றேம 
அச்சுறுத்தலுக்குள்ளா�யுள்-

ளது. ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்-
�னர் உ��ழந்துள்ளார். 

சகல கட்சிகளும் அடங்கிய  
பாராளுமன்ற சைப அவசியம்  
உய�ய சைப�ன் கலாசாரத்ைத மாற்றும் தருண�து

பாராளுமன்றத்தில் ஆண்,   
ெபண் சமத்துவம் இல்ைல   
�ர� சபாநாயகர் ெத�வு ெவ�ப்படுத்�யதாக-
ேரா�� குமா� எம்�, கவைல�ல்   

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், 
ஷம்ஸ் பா�ம்  

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

முகநூல் ஊடாக அச்சு-
றுத்தல் �டுக்கப்பட்டைம 
ெதாடர்�ல் �சாரைண நடத்-
துமாறு பாராளுமன்ற உறுப்-
�னர் சாமர சம்பத் தசநாயக்க 
ெபா�ஸா�டம் ேகா�க்ைக 
�டுத்துள்ளார்.  

 இது ெதாடர்�ல் க�தம் 
ஊடாக ேநற்று முன்�னம் ஹா�-எல ெபா�-
ஸா�டம் அவர் முைறப்பாெடான்ைற ைகய�த்-
துள்ளார்.   ஹா�-எல, பண்டாரவைள 
���ல் வ�க்கும் ஒருவரால், 

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

நாட்�ல் எ�ெபாருள் உள்�ட்ட 
வளங்க�ன் பற்றாக்குைற காரணமாக 
அரசாங்க ெசல�னங்கைளக் கட்-
டுப்படுத்தும் வைக�ல், அரச ஊ�-
யர்கைள கடைமக்கு அைழப்பைத 
மட்டுப்படுத்துவதற்கு அத்�யாவ�ய 
ேசைவகள் ஆைணயாளர் நாயகம் 
ேக.�.எஸ்.ருவன்சந்�ர �ர்மா�த்துள்ளார்.  இது 
ெதாடர்�ல், ெபாது�ர்வாக, உள்நாட்டலு-
வல்கள், மாகாண சைபகள் மற்றும் 

ஊழியர்கைள கடைமக்கு  
அைழப்பைத மட்டுப்படுத்தல்

எ�ெபாருள் உள்�ட்ட வளப்பற்றாக்குைற:

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், 
ஷம்ஸ் பா�ம்  

பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள் 
மற்றும் பாராளுமன்ற ப�-
யாளர் அல்லாத அந்�ய குழு-
ெவான்று பாராளுமன்ற வளா-
கத்துக்குள் �ரேவ�த்ததாக 
முன்னாள் அைமச்சர் சன்ன ஜயசுமன ெத��த்தார்.

பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று ெசவ்வாய்க்�ழைம 
உைரயாற்றும் ேபாேத, அவர் இவ்வாறு ெத�-
�த்தார்.   

பாராளுமன்ற வளாகத்தில்   
அந்நியர் குழு நுைழவு
கண்ட�யுமாறு சன்ன ஜயசுமன ேகாரல்

அரச ஊ�யர்கள் கு�த்து பு�ய �ர்மானம்  (ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாய-
கம், ஷம்ஸ் பா�ம்)  

முன்னாள் �ரதமர் 
ம�ந்த ராஜபக் ஷ 
மற்றும் பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர் நாமல் ராஜ-
பக் ஷ ஆ�ேயார் ேநற்று 
ெசவ்வாய்க்�ழைம பாராளுமன்றத்துக்கு சமுகம�க்க�ல்ைல.

�ர� சபாநாயகர் ெத�வுக்கான இரக�ய வாக்ெகடுப்பு ேநற்று 
நைடெபற்ற ேபாதும், அவர்கள் சமுகம�க்க�ல்ைல-
ெயன அ��க்கப்பட்டது.

மஹிந்த, நாமல் ேநற்று   
சைபக்கு வரவில்ைல  
�ர� சபாநாயகர் ெத��ல் பங்ேகற்க�ல்ைல

71 எம்பிக்களுக்கு புதிய  
வீடுகள் வழங்க முடிவு  
நாட்�ல் பல பகு�க�ல் 

அண்ைம�ல் ஏற்பட்ட 
வன்முைற சம்பவங்க�ன் 
ேபாது 71 பாராளுமன்ற உறுப்-
�னர்க�ன் �டுகளுக்கும் 
ெசாத்துக்களுக்கும் ேசதம் 
�ைள�க்கப்பட்டுள்ளன.  

இதற்கைமய அவர்களுக்கு 
�ைரவாக பு�ய �டுகைள 
வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் �ர்-
மா�த்துள்ளது.  

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

பிரதி சபாநாயகராக   
அஜித் ராஜபக் ஷ ெதரிவு   
எ�ர்த்து ேபாட்��ட்டவருக்கு 78 வாக்குகள்   

கடும் சர்ச்ைசகளுக்கு மத்��ல் 
இரக�ய வாக்ெகடுப்பு 

 51 ேமலதிக வாக்குகள் ஆதரவு 68 எதிராக 119
�ேரரைணைய �வாதத்துக்கு 
எடுப்பதா? இல்ைலயா? எனும்

 �ைல�ேலேய சைப�ல் படுேதால்�

வன்முைற சம்பவங்க�ல் கடும் பா�ப்பு  
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10 10
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ெகமுனு �ேஜரத்ன முன்ேனற்பாடு

தமிழர் தீர்வு விடயத்தில்  
இந்தியாவின் ெபாறுப்பு  

எமக்கு அைமச்சு பதவி கிைடத்தால்  
முழு மைலயக மக்களுக்குமானேத  இந்தியாவிலிருந்து 40 மில்.  

உணவு ெபாருட்கள் வருகின்றன  

புதிய அரசில் �ல. சு.கவுக்கு  
4 முக்கிய அைமச்சுகள்  03
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அரச வெசாக் தினம் இம்முமை கூரகல விஹாமரயில் நமைவெறைமொது பிடிக்கபெடை ெைம்

நாடு முகம்வகாடுத்துள்ள ொரிய வொரு்ளாதார வநருக்கடிக்கு இமையைா வெெத்துக்கூைாக கரத்தராகிய மதென் எேக்கு தநத தரிசனத்மதப ெகிரநது வகாளெது ெயனுமையதாகும்.இதன் வொருடடு முகத்துொரம் மிஸொ வெெ மிஷனரி ஆலயத்தின், அதன் தமலமே மொதகர 
ெண. வெ.வெ. சாரஙகொணியின் தமலமேயில் வெெ ஒன்றுகூைல் 16 ஆம் திகதி காமல  9.00 ேணிக்கு நமைவெறை மொது பிடிக்கபெடை ெைஙகள.

ஷம்ஸ் பாஹிம்.ல�ாரன்ஸ் செல்வநாயகம்

லே.வி.பி மற்றும் ஐக்கிய மக்கள் ெக்தி தல�-
்வரகளின் கருத்துக்கள் குலராதமான லபச்சுக்கள் 
காரணமாகல்வ ்வன்முலை ச்வடித்தது. அ�ரி 
மாளிலகக்கு ்வந்து விட்டு அலமதியாக வீடு-
களுக்கு சென்ை்வரகள் மீது தாக்குதல நடத்தி-
ய்வரகளுக்கு எதிராகவும் ெட்ட நட்வடிக்லக 
எடுக்கபபடல்வண்டும் அலமச்ெர கஞென 
விலேலெகர  சதரிவித்தார.

்வன்முலையில  எம்.பிகள் உட்பட அரசியல 
பிரதிநிதிகளின் வீடுகள் மற்றும் சொத்துக்கள் 
லெதமாக்கபபட்டது சதாடரபான ஒத்தில்வபபு 
ல்வலை பிலரரலண மீதான வி்வாதத்தில உலர-
யாற்றிய அ்வர லமலும் குறிபபிட்டதா்வது.

சகால�யுடன் சதாடரபுள்ை்வரகலை லகது-
செயய ல்வண்டும். இதற்கு தல�லம தாக்கி-
ய்வரகலை நீதிமன்ைத்தில நிறுத்த ல்வண்டும். 
119 லபர அரொஙகம் ொரபில 76 எம்.பிகள் 
சொத்துக்கள் லெதமாக்கபபட்டுள்ைன. சி�ரின் 
அலனத்து சொத்துக்களும் அழிக்கபபட்டன.  
ஏபரல மாதத்தில எமது எம்.பிகளின் வீடுகள் 
தாக்கபபட்டன. லம 9 ஆம் திகதி அ�ரி மாளி-
லகயில நடந்த கூட்டத்தின் காரணமாக எமது 
வீடுகள் அழிக்கபபட்டதாக சதரிவிக்கபபடும் 
குற்ைச்ொட்லட ஏற்க முடியாது. திட்டமிட்ட 
்வலகயில எமது வீடுகலை சுற்றி்வலைக்க 
எதிரணி ்வழிகாட்டின.லே.வி.பி தல�்வரகள், 
ஐக்கிய மக்கள் ெக்தி தல�்வரகளின் கருத்துக்-
கள் குலராதமான லபச்சுக்கள் இதற்கு காரண-
மாக அலமந்தன. அரசிய�லமபபின் ஊடாக 

முடியாவிட்டால ல்வறு ்வழியில மாற்று்வதாக 
சதரிவித்தாரகள்.ேனாதிபதிலய துரத்த உத-
்வாத்வரகலை தாக்குமாறு லகாரினாரகள்.எம்.
பிகளின் உரிலமகலை பாதுகாபபது ெபாநாய-
கரின் சபாறுபபாகும். எமது நில�பபாட்லட 
மாற்றி ேனாதிபதிலய துரத்தும் முயற்சி ச்வற்-
றியளிக்காது. அரெ ்வாகனஙகள் கூட தீல்வக்கப-
பட்டுள்ைன. மக்களின் பணத்தில� அ்வற்லை 
திருத்த ல்வண்டியுள்ைது. அரசியல ரீதியில  
பரபபபபட்ட  88- – 89 கா� க�்வரம் மீண்டும் 
ல்வறு ்வழியில முன்சனடுக்கபபடுகிைது. 
கடந்த 6-, 7 மாதஙகளில எதிரணி முன்ல்வத்த 
உலரகலை ஆராய ல்வண்டும்.

எம்.ஏ.சுமந்திரன் எம்.பி (த.லத.கூ)
மாற்ைத்திற்கான லபாராட்டத்திற்கு நாம் 

ஆதரவு ்வழஙகுகிலைாம். அதனால நிறு்வனங-
கலை தாக்கு்வலத நிறுத்துமாறு லகாரிலனாம். 
40 நாட்கைாக மக்கள் வீதியில இைஙகி  
லபாராட்டம் நடத்துகின்ைனர. குலைந்த பட்ெம் 
அ்வரகளுடன் லபச்சு நடத்தபபடவிலல�.
இதற்கு முன்னர இவ்வாைான நில�லம நடக்-
கவிலல�.  பாராளுமன்ைம் தனது   ெட்டபூர-
்வத்தன்லமலய இழந்துள்ைது. ேனாதிபதியும் 
இழந்துள்ைார.

்வன்முலை தாக்குதலகலை நாம் கண்டிக்-
கிலைாம். ராெமாணிக்கம் எம்.பி  தல�லம 
ஆெனத்திற்கு ்வரு்வலத ெலப முதல்வர 
தடுத்துள்ைார. அ்வருக்கு பதில ல்வறு ஒரு்வர 
அலழக்கபபட்டுள்ைார. இந்த நில� மாை-
ல்வண்டும்.

அ்வெர நில�லம பிரகடனபபடுத்தப-
பட்டுள்ைது.  சபாதுமக்கள் பாதுகாபபு ெட்-
டத்தின் கீழ் இது சதாடரபான ்வரத்தமானி 
அறிவிபபு ச்வளியிடபபட்டது. ஆனால பாரா-
ளுமன்ைத்தின் அனுமதி சபைபபடவிலல�.   
்வன்முலைகலை கண்டிக்கிலைாம். ஆனால 
்வன்முலைகலை  அ�ரி மாளிலகயில தான் 
ஆரம்பித்தாரகள்.22 லபரின் சபயரகலை ெட்ட 
மாஅதிபர ச்வளியிட்டுள்ைார. அதில ஆளும் 
தரபபு எம்.பிகள் ப�ர உள்ைனர. அ்வரகலை 
லகது செயயுமாறு கூறியுள்ைார.ேனாதிபதி 

தான் பாதுகாபபிற்கு சபாறுபபாக உள்ைார. 
தாக்குதலின் லபாது சபாலிஸார செயற்ப-
டவிலல� என ஆளும் தரபபு எம்.பிகள் 
சதரிவித்தனர. சபாதுமக்கள் பாதுகாபபிற்கு 
சபாறுபபாக ேனாதிபதிலய செயற்படுகிைார. 
நாட்டு ந�னுக்கான சபாருைாதார சநருக்கடி 
தீரவு செயற்பாடுகளுக்கு நாம் ஆதரவு ்வழஙகு-
ல்வாம். அதற்காக உஙகள் த்வறுகலை கண்டு-
சகாள்ைமாட்லடாம் என்று அரத்தமாக்காது.

எஸ்.எம்.ெந்ரலென எம்.பி
21 ்வருடஙகைாக பாராளுமன்ைத்திற்கு 

சதரி்வாகி ்வருகிலைன். எனது வீட்டுக்கு 
இத்தலன கா�த்தில சிறு கல கூட வீெபபட-
விலல�.  அன்பான லபாராட்டம் என்று சபயர 
ல்வத்து வீடுகலை தீ ல்வத்து அழித்தாரகள்.
சொத்துக்கலை நாெமாக்கினர. இஙகு பயஙகர-
்வாதலம உள்ைது. சமாட்டு கட்சிக்கு மட்டும் 
அன்றி ஏலனய கட்சிகளுக்கு எதிராகவும் 
்வன்முலை திரும்பும்.  ஏபரலில எமது வீடுகள் 
மீது கலவீசி தாக்குதல நடத்தபபட்ட லபாது 
ெட்டம் ஒழுஙகு செயற்படுத்தபபடவிலல�.
அன்று நட்வடிக்லக எடுத்திருந்தால எமது 
வீடுகள் தீல்வக்கபபட்டிருக்காது. 88 மற்றும் 
89 கா� நில�லம மீண்டும் தல�எழுகிைது. 
அன்று இது லபான்று தான் செயற்பட்டார-
கள்.1971 இலும் 1988-89 கா�த்திலும் ்வன்மு-
லைலய  தூண்டி  ஆட்சிலய பிடிக்க முயன்ைார-
கள். தீல்வத்தும் ஆரபபாட்டம் செயதும் 
ஆட்சிக்கு ்வரு்வது ச்வறும் கன்வாகும்.

விமல வீர்வஙெ எம்.பி
எமது வீடுகலை தீல்வபபதால பிரச்சிலன 

தீருமா? எமது வீடுகலை தாக்க ்வந்த லபாது 
சபாலிஸார பாரத்துக் சகாண்டிருந்தனர.

அலன்வரும் பாரத்துக் சகாண்டிருக்லகயில 
சகாள்லையடித்தாரகள்.  பிரதிப சபாலிஸ்மா 
அதிபர ெக� சபாலிஸ் நில�யஙகளுக்கும் 
நட்வடிக்லக எடுக்காதிருக்க அறிவிக்கப-
பட்டிருந்தது. இராணு்வமும் அனுபபபபட-
விலல�. ெட்டம் ஒழுஙகு நிலைல்வற்ைபபட-
விலல�.வீடுகலை தீல்வத்து சபாருைாதார 
பிரச்சிலனலய தீரக்க முடியும் என்பது ச்வறும் 
கனவு. அ�ரி மாளிலகக்கு  ஆதர்வாைரகலை 
அலழத்து ்வந்து ஊக்கம் அளித்தலத கண்டிக்-
கிலைாம். 

லதரதலில லதாற்ை்வர, ஒன்ைலர ்வருடமாக 
லதசியப பட்டியலின்ஊடாக ்வரமுடியாத 
்வருக்கு அதிஷட �ாப சீட்டு கிலடத்து பிரதம-
ராகி உள்ைார. 9 ஆம் திகதி ெட்டம் ஒழுஙலக 
குல�த்த்வரகலை லகது செயய ல்வண்டும். 
தஙகலை லகது செயய�ாம் என்பதால ்வன்-
முலையுடன் சதாடரபுள்ை்வரகலை லகது 
செய்வலத சி்வபபு ஆலடக்காரரகள் எதிரக்கி-
ைாரகள். ெட்டம் ஒழுஙலக முன்சனடுக்காத 
ெக� பிரதானிகலையும் நீக்க ல்வண்டும். எமது 
பிள்லைகளின் பாடொல� புத்தகஙகலை 
தீல்வத்துள்ைனர. பலகல�க்கழக கலவி சபறு-
கின்ைனர. அதலன மீை ்வழஙக முடியுமா? 
மண்சணண்லணய பீபபாயகள் முன்கூட்டி 
தயார செயதது யார.எமக்கிலடயில கருத்து 
ல்வறுபாடு இருந்தாலும் அதலன ஒதுக்கி 
சபாருைாதார சநருக்கடியில இருந்து மீளும் 
்வலகயில செயற்பட ல்வண்டும்.

ெரத் சபான்லெக்க எம்.பி
்வன்முலைக்கான அடித்தைம் அ�ரிமாளி-

லகயில� இடபபட்டது. அதனால� எம்.
பிகளின் வீடுகள் தாக்கபபட்டன.குண்டரகள் 

சபாதுமக்கலை தாக்கினாரகள். தண்டலன 
்வழஙகு்வதாக இருந்தால அ�ரிமாளிலகயில 
இருந்து ஆரம்பிக்க ல்வண்டும். மக்கள் லகாபா-
ல்வெமுற்ைதால தான் தாக்கினாரகள்.அ்வரகள் 
அரசியல கட்சிகளுடன் சதாடரபுள்ை்வரகைல-
�ர.புலிகள் தாக்குதல நடத்தபபட இருபபதாக 
சதரிவிக்கபபடும் குற்ைச்ொட்டு சபாயயானது.

உதய கம்மம்பி�  எம்.பி
அண்லமய ்வன்முலை ெம்ப்வஙகள் சதாடர-

பில அரசு லமற்சகாள்ளும் விொரலணகள் 
ெட்டம் ெக�ருக்கும் ெமம் என்பலத ச்வளிப-
படுத்த ல்வண்டும். மனிதாபிமானம் மரணித்த 
நாைாகல்வ நாம் கடந்த 9ஆம் திகதிலயக் குறிப-
பிட முடியும். பகலில அரெ பயஙகர்வாதமும் 
இரவில நபரகள் பயஙகர்வாதமும் நடத்தபபட்-
டன. இரண்லடயுலம எந்த விதத்திலும்   ஏற்-
றுக்சகாள்ை முடியாது.

்வன்முலையில ஈடுபட்ட அலன்வருக்கும் 
எதிராக எந்தவித பாரபட்ெமும் இன்றி விொர-
லணகள் நடத்தபபட ல்வண்டும்.இடம் சபற்-
றுள்ை அழிவுகள் சதாடரபாக பாராளுமன்-
ைத்தில ஆற்றிய ப�ரதும் உலரகள் மிகுந்த 
க்வல�யளிக்கின்ைன. அரசு தரபபினலர 
அதற்கு தூபமிட்டுள்ைனர. பதவி மயக்கம் 
சி� ல்வலைகளில இத்தலகய அழிவுகளுக்லக 
்வழிெலமக்கும். அதனால பதவி மயக்கத்திற்கு 
முற்றுபபுள்ளி ல்வபபது முக்கியமாகும்.பாது-
காபபுத் தரபபினரும் சபாலிொரும் தமது உயர 
அதிகாரிகளின் உத்தரல்வலய நிலைல்வற்றிய-
தாக  பிரதி சபாலிஸ் மாஅதிபர மனித உரிலம 
ஆலணக்குழு முன் ொட்சியம் அளித்துள்ைார. 
அபபடியானால அந்த அதிகாரிகள் யார? 
அலதல்வலை பஞசும் சநருபபும் பக்கத்தில 
ல்வத்தால பற்றிக் சகாள்ளும்  என சதரியாத 
பபாக்கைா  பாதுகாபபு பலடயினர? என 
லகட்க விரும்புகின்லைன். நாட்டில அ்வெரகா� 
ெட்டம் பிரகடனப படுத்து்வது ஏதா்வது அனரத்-
தஙகளின் லபாது பாதுகாபபு பலடயினலர  
பயன்படுத்தி மக்கலை பாதுகாபபதற்காகல்வ. 
அவ்வாறு இல�ாவிட்டால நாட்டில அ்வெர-
கா� ெட்டம் எதற்கு?

ஜே.வி.பி, ஐக்கிய மக்்கள் சக்தி தலைவர்களின் குஜ�ோதமோன
ஜேச்சுக்்களின் ்கோ�ணமோ்கஜவ வன்முலை வவடிததது

மின்சக்தி எரி்சக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜேஜ்சகர

கூரகலயில் அர்ச வெ்சாக் தினம்
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கன�யன் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல279.08 291.91

யூேரா
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல385.89 401.40

ஐப்பான் ெயன்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல2.7810 2.8886

�ங்கப்பூர் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல262.54 271.61

ஸ்ேட�ங் பவுன்ஸ்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல448.89 468.16

சு�ஸ் �ராங்க்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல365.24 379.01

அெம�க்க ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல361.72 374.99

அவுஸ்�ேர�யா ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல251.46 267.85

கு�த்த
�ைல

கு�த்த
�ைலமத்�ய �ழக்கு

பஹ�ன் �னார் 967.44

குைவத் �னார் 1,188.53

ஓமான் �யால் 947.41

கட்டார் �யால் 99.83

சவூ� �யால் 97.24

ஐ.அ. இராச்�யம் �ர்ஹாம் 99.30

நாணய
மாற்று

15 முதல் 19 வைர

சுபஹ்  - 04.34
லுஹர்  - 12.08
அஸர்  - 03.30
மஃரிப்  - 06.20
இஷா  - 07.34

பிளவுபட்டு ெசயற்படும் காலம் இதுவல்ல  
ஒன்றிைணந்து ெசயற்படுேவாம்  

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,  
ஷம்ஸ் பா�ம்

�ளவுபட்டு ெசயற்படக் கூ�ய 
காலம் இதுவல்ல. அைனவரும் 
ஒன்�ைணந்து ெசயற்படுவதற்கான 
தருணம் இது என்பைத அைனவரும் 
பு�ந்து ெசயற்பட ேவண்டுெமன 
பு�ய �ர� சபாநாயகராக ெத�வு 
ெசய்யப்பட்டுள்ள அ�த் ராஜபக்ஷ 
ேநற்று பாராளுமன்றத்�ல் ெத��த்-
தார்.  

ஜனா�ப�க்கு எ�ரான நம்�க்ைக-
�ல்லா �ேரரைண தற்ேபாைதய 
சூழ்�ைல�ல் பாராளுமன்றத்�ல் 
�ளவுகைள ஏற்படுத்தலாம். இது 
�ளவுபடேவண்�ய காலமல்ல. 
அைனவரும் ஒன்�ைணந்து ேசைவ 
ெசய்ய ேவண்�ய காலம் என்றும் 
அவர் ெத��த்தார்.  

பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று பு�ய 
சபாநாயகராக ெத�வு ெசய்யப்பட்ட 

�ன்னர் சைப�ல் 
உைரயாற்�ய அவர், 
தமதுைர�ல் ேமலும் 
ெத��த்ததாவது;  

அ ண் ை ம ய 
வன்முைற சம்ப-
வத்�ன் ேபாது 
படுெகாைல ெசய்-
யப்பட்ட அமர�ர்த்� 
அ த் து ே க ா ர ள வு க் கு 
சைப�ல் அஞ்ச� 
ெ ச லு த் த ப் ப ட் ட து . 
உண்ைம�ல் அந்தப் 
படுெகாைல பயங்கரவாத ெசயல் 
என்ேற நான் கூறுேவன். வடக்��-
ருந்த பயங்கரவாதத்ைத தற்ேபாது 
ெதற்குக்கு ெகாண்டு வர �ல சக்�கள் 
முயற்� ெசய்�ன்றன.  

நாம், பாராளுமன்றத்�ல் �ைல-
�யற் கட்டைள�ன்ப� ெசயற்பட-
ேவண்டும். அவ்வாறு ெசயற்பட்டால் 
�மர்சனங்களும் கால �ரயங்களும் 

இல்லாமல் ேபாகும். 
அேதேவைள நாம் �ள-
வுபட்டு �ன்று ெசயற்ப-
டாமல் ஒற்றுைமப்பட 
ேவண்டும்.  

�ர� சபாநாயகர் 
பத�ைய நான் எ�ர்-
பார்க்க�ல்ைல.  

நான், ஆளும் கட்� 
எ�ர்க்கட்� என்ற பார-

பட்ச�ன்� ��யாக ெசயற்படுபவன் 
என்ற வைக�ல் எ�ர்க்கட்��னரும் 
எனக்கு ஆதரவு வழங்�யுள்ளனர். 
அந்த வைக�ல் நாம் ஒன்றுபட்டால் 
இந்த நாட்ைடக் கட்�ெயழுப்ப 
மு�யும்.  

எனக்கு வாக்க�த்த அைனவருக்-
கும் நான் நன்� கூற கடைமப்பட்டுள்-
ேளன். சட்ட, �ட்டங்கள், �ைல�-

யற் கட்டைள உத்தரவுகளுக்�ணங்க 
நாம் ெசயற்படுவது கால �ரயத்ைத 
த�ர்ப்பதற்கு உதவும். கடந்த காலங்-
க�ல் இவ்வாறான ெசயற்பாடுக-
ளுக்கு நாம் ெபாது மக்க�டம் மன்-
�ப்பு ேகட்�ேறாம்.  

நாட்�ன் சட்டங்களுக்கு நாம் 
தைல வணங்க ேவண்டும்.  

நான், பாராளுமன்றத்�ற்கு பு�து 
என்றாலும் எனக்கு 25 வருட அர-
�யல் அனுபவம் உள்ளது. �ரேதச 
சைபக�லும் ேமலும் �றுவனங்க-
�லும் நான் பல பத�கைள வ�த்த 
அனுபவமும் �றைமயும் எனக்கு 
உண்டு என்பதாேலேய இந்தப் பத-
�க்கு என்ைன ெத�வு ெசய்துள்-
ளனர். ெதாடர்ந்ததும் நான் அர்ப்ப-
�ப்புடன் ெசயற்படுேவன் என்றும் 
அவர் ேமலும் ெத��த்தார்.  

பு�ய �ர� சபாநாயகர்  

கடவுச்சீட்டு வழங்கல்   
ேநற்று முதல் வழைமக்கு   

கு�வரவு, கு�ய-
கல்வு �ைணக்களத்-
�ல் சாதாரண மற்றும் 
ஒரு நாள் ேசைவக�ன் 
�ழ் கடவுச்�ட்டு வழங்-
கல் ேநற்றுக் காைல 
�ண்டும் ஆரம்�க்கப்-
பட்டுள்ளது.   

இந்தச் ேசைவகைள 
ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கு 
முன்ப�வு ெசய்வது 
கட்டாயெமன �ைணக்-
களத்�ன் கட்டுப்பாட்-
டாளர் நாயகம் ெத��த்துள்ளார்.   

 http://www.immigration.gov.
lk/ என்ற இைணயத்தளத்ைத 
அல்லது 0707 101 060 என்ற 
ெதாடர்பு இலக்கத்ைதப் பயன்-

படுத்�, முன்ப�வு 
ெசய்து ெகாள்ள 
மு�யும்.   

ந ா ெ ள ான் று க் கு 
சுமார் 2,000 கடவுச்-
�ட்டுகள் மாத்�ரேம 
வழங்கப்படுவதால், 
அெசௗக�யங்கைளத் 
த�ர்க்க ெபாதுமக்-
கள் ேந�ல் முன்ப�வு 
ெசய்யுமாறு ேகட்டுக் 
ெகாள்ளப்பட்டுள்ள-
னர்.   

கடவுச்�ட்டுகைள வழங்குவ-
தற்கான கட்டணத்ைத அ�க�க்க 
�ர்மா�த்துள்ளதாக கூறப்படுவ-
ைதயும் கு�வரவு, கு�யகல்வு 
�ைணக்களம் �ராக�த்துள்ளது.   

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

அமரகீர்த்தி அத்துேகாரளவுக்கு  
சைபயில் ஒரு நிமிட ெமௗன அஞ்சலி

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,   
ஷம்ஸ் பா�ம் 

நாட்�ல் அண்ைம�ல் இடம்-
ெபற்ற குழப்பகரமான சூழ்�ைல 
மற்றும் வன்முைற சம்பவங்-
க�ன்ேபாது மரணமைடந்த 
ெபாலன்னறுைவ மாவட்ட பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர் அமர�ர்த்� 
அத்துேகாரளவுக்கு பாராளுமன்றத்-
�ல் ேநற்று ஒரு ��டம் ெமௗன 
அஞ்ச� ெசலுத்தப்பட்டது.  

மரணமைடந்த பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர் அமர�ர்த்� அத்துேகா-
ரள ெதாடர்�ல் தமது ஆழ்ந்த 
வருத்தத்ைத ெத��த்துக் ெகாள்-
வதாகவும் சபாநாயகர் சைப�ல் 
ெத��த்தார்.  

இைதயடுத்து ஆளும் கட்� 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள் சபா-

நாயகைரப் பார்த்து அவர் மர�க்-
க�ல்ைல, படுெகாைல ெசய்யப்-
பட்டுள்ளார். எனேவ, அமர�ர்த்� 
படுெகாைல ெசய்யப்பட்டுள்ள-
தாக சைப�ல் அ��க்க ேவண்டு-
ெமன ேகட்டுக்ெகாண்டனர். அத-
ைனயடுத்து அவர் படுெகாைல 
ெசய்யப்பட்டதாக சபாநாயகர் 
சைப�ல் அ��த்தார்.  

ேமற்ப� வன்முைற சம்பவங்-
க�ல் மரணமைடந்த மற்றும் 
பா�க்கப்பட்டுள்ள அைனவர் 
ெதாடர்�லும் தனது கவைல-
ையத் ெத��த்துக் ெகாள்வதா-
கவும் சபாநாயகர் இதன்ேபாது 
கு�ப்�ட்டார்.  வன்முைறகைள 
ைக�ட்டு அைம�ைய கைடப்�-
�க்க அைனவருக்கும் அைழப்பு 
�டுப்பதாகவும் அவர் சைப�ல் 
ெத��த்தார்.  

முன் ப�வு ெசய்து வருமாறு அ��ப்பு  

அது மரணமல்ல படுெகாைலெயன  
ஆளும் கட்� சைப�ல் ெத��ப்பு  கா�முகத்�டல் சம்பவம்:   

கா�முகத்�டல் ேமாதல் சம்-
பவம் ெதாடர்�ல் சட்ட மாஅ-
�ப�ன் அ�வுறுத்த�ல், ஏழு 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர்க�டம் 
வாக்குமூலம் ெபறுவதற்கு குற்றப் 
புலனாய்வு �ைணக்களம் �ர்மா-
�த்துள்ளது.  

அதற்கைமய, இது கு�த்து சபா-
நாயகருக்கு குற்றப் புலனாய்வு 
�ைணக்களம் க�தெமான்ைற 
அனுப்�யுள்ளது.   

யுத்தத்தில் இறந்தவர்களுக்கு  
ெசல்வராசா எம்.பி சைபயில் அஞ்சலி  

ேபா�ல் இறந்தவர்களுக்கு 
அஞ்ச� ெசலுத்துவதாக பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர் ெசல்வராசா 
கேஜந்�ரன் ேநன்று (17) பாராளு-
மன்றத்�ல் ெத��த்தார். இனப்படு-
ெகாைலக்கு காரணமானவர்கள், சர்-
வேதச குற்ற�யல் ��மன்றத்துக்கு 
ெகாண்டு ெசல்லப்படேவண்டு-

ெமன்பேத தமது கட்��ன் �ைலப்-
பாெடன்றும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.  

த�ழர்க�ட�ருந்து தைலவர்-
கைள ேதடாது, அவர்க�ட�ருந்து 
முகவர்கைள ேதடுவேத இதுவைர 
இனப்�ரச்�ைன �ர்க்கப்படாைமக்-

கான காரணம்.  
ர�ல் �க்�ரம�ங்க தற்ேபாது 

�ரதமர் பத�க்கு அமர்த்தப்பட்டுள்-
ளார். 

ம�ந்த ராஜபக்ஷ�னாேலேய, 
ர�ல் �க்�ரம�ங்க இப்பத�க்கு 
அமர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் 
கு�ப்�ட்டார்.  

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்: காத்தான்குடியில் 
ைகதான 55 ேபருக்கு விளக்கமறியல்  

உ�ர்த்த ஞா�று  தாக்குதல் 
ெதாடர்பாக காத்தான்கு� �ரேதசத்-
�ல் ைகது ெசய்யப்பட்ட பயங்கர-
வா� ஸஹ்ரா�ன் ப�ற்� முகா�ல் 
பயற்�ெபற்ற மற்றும் அவருடன் 
ெதாடர்ைப ேப�வந்த 55 ேப�ன் 
�ளக்கம�யல் ேம 30 வைர ��க்-

கப்பட்டுள்ளது.
 மட்டக்களப்பு ��வான் ��மன்ற 

ப�ல் ��வான் �.�யதேகஸ்வரன் 
ேநற்று ெசவ்வாய்க்�ழைம (17) 
இந்த உத்தரைவப் �றப்�த்தார்.

மட்டக்களப்பு ��வான் ��மன்ற 
ப�ல் ��வான் முன்�ைல�ல் 

இந்த வழக்கு �சாரைணக்கு எடுக்-
க ப் ப ட் ட து . எ � னு ம் , ப ல் ே வ று 
�ைறச்சாைலக �லுள்ளவர்கள் 
நாட்�ன் சூழ்�ைல காரணமாக 
அைழத்து வரப்பட�ல்ைல.  

இந்�ைல�ல், மட்டக்க-
ளப்பு �ைறச்சாைல�ல் 

சைப �ருபர்கள்  
ேம. 30 ஆம் �க� வைர ��த்து உத்தரவு  

ஏழு எம்.பிக்களிடம்   
CID வாக்குமூலம்   

சபாநாயகருக்கு 
முன் அ��ப்பு  

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,   
ஷம்ஸ் பா�ம்  

பு�ய �ரதமருக்கு 
எமது ஆதரைவ ெத��த்-
துள்ேளாம்.  அைமச்சு 
ெபாறுப்ைப ஏற்குமாறு 
அவர் ேகா�க்ைக முன்-
ைவத்தார். நாைள நாம் 
அைமச்சு பத� ஏற்றாலும் 
அது �வன் ெதாண்டமா-
னுக்கு�ய அைமச்சு ெபாறுப்பல்ல. 
அது அைனத்து மைலயக மக்களுக்-
கு�ய அைமச்சு ெபாறுப்பாகுெமன 
இ.ெதா.க ெபாதுச்ெசயலாளர் �வன் 
ெதாண்டமான் எம்.� ெத��த்தார்.  

சைப ஒத்�ைவப்பு ேவைள 
�வாதத்�ல் உைரயாற்�ய அவர், 
கஷ்டமான காலத்�ல் �ரதமர் 
ெபாறுப்ைப ஏற்றுள்ள ர�ல் �க்-
�ரம�ங்க�ன் ேநற்ைறய உைரைய 
வரேவற்�ேறன். ேபாராட மு�யாத 
�ைல�ல் மைலய மக்கள் உள்ளனர். 
ஒருநாள் சம்பளத்ைத �ட்டு அவர்-
களால் ���ல் இறங்க மு�யாதுள்-
ளது. தற்ேபாைதய �ைல�ல் கட்� 
அர�யல் ேவறுபா�ன்� முன்வந்து 
அைனவரும் ெசயற்பட ேவண்டும். 
தற்ேபாைதய ெநருக்க���ருந்து 
ெவ��ல் வர ேவண்டும். ெபாரு-
ளாதார ெநருக்க�க்கு �ர்வு காண 
அர�யல் ெநருக்க�க்கு �ர்வு காண 

ேவண்டும். �ரதமருக்கு 
எமது ஒத்துைழப்ைப 
வழங்கு�ேறாம்.  

வ�முைறைய மாற்-
�னார்கள். ேசதனப் 
பசைளைய ஒேர இர�ல் 
ெகாண்டுவந்தார்கள். சுமந்-
�ரன் ெகாண்டு வந்த �ேர-
ரைணைய ஆத�த்ேதாம். 
மக்க�ன் குரலாக நாம் 
ெசயற்பட ேவண்டும். 

ஐனா�ப� �தான அ�ருப்�ைய 
ெவ�ப்படுத்தும் �ேரரைணக்கு 
ஆதரவாக வாக்க�த்ேதாம். கஷ்ட 
காலம் வரும் ேபாது எ��ைய நம்-
பலாம். ஆனால் நண்பைர நம்பக் 
கூடாது. நாம் ர�லுக்கு ஆதரவு 
என்றேபாது பலரும் பாராட்�னார்-
கள்.ேவலுகுமார் �ரதமரானாலும் 
ஆத�த்�ருப்ேபாம்.�ரச்�ைனக்கு 
�ர்வு ெகாண்டு வரப்பட ேவண்டும். 
தற்ெபாழுது கஷ்டப்பட்டாேல எ�ர்-
காலத்�ல் �ைலைம �ராகும்.  

�ரதமர் எமக்கு அைழப்பு �டுத்-
தார். ஐனா�ப�க்கு எ�ரான �ைலப்-
பாட்�ல் உள்ேளாம். ஐனா�ப�க்கு 
முரணான கருத்துள்ள பலரும் உள்-
ளனர். சர்வகட்� அரசு அைமப்ப-
தாக �ரதமர் ெத��த்துள்ளார். 
மைலய கட்�கள் ஒன்�ைணந்து மக்-
க�ன் கவசமாக ெசயற்பட 
ேவண்டும்.

எமக்கு அைமச்சு பதவி கிைடத்தால்  
அது முழு மைலயக மக்களுக்குமானேத  

குைறந்த வருமானம் 
ெபறும் குடும்பங்களுக்கு 
�வாரணமாக ஒரு வார 
காலத்துக்கு ேதைவயான 
பால் மா உட்பட உலர் உண-
வுகள் அடங்�ய 40 �ல்�-
யன் உணவு ெபா�கைள  
இலங்ைகக்கு அன்ப�ப்-
பாக இந்�ய அரசு வழங்�-
யுள்ளது.  

இந்�யா வழங்�யுள்ள இந்த அன்-
ப�ப்பு ெபா�கள் அடங்�ய முதல் 
ெதாைகைய ஏற்�ய கப்பல், இன்று 
இலங்ைகைய வந்தைடய உள்ளதாக 
அத்�யவ�ய உணவு ��ேயாகம் 
ெதாடர்பாக ஏற்பட்டுள்ள ெநருக்க� 
ெதாடர்பாக ஆராய �ரதமர் ர�ல் 

�க்ரம�ங்க �ய�த்த 
குழு�ன் தைலவர் வ�ர 
அேபவர்த்தன ெத��த்-
துள்ளார்.  வடக்கு, �ழக்கு 
மாகாணம், பதுைள உட்பட 
நாட்�ன் ஏைனய பகு�க-
�ல் வ�க்கும் குைறந்த 
வருமானம் ெபறும் குடும்-
பங்களுக்கு இந்த உணவு 
ெபா�கள் ப�ர்ந்த�க்கப்ப-

டவுள்ளதாகவும் அவர் கூ�யுள்ளார். 
இலங்ைக�ல் ஏற்பட்டுள்ள ெபாரு-
ளாதார ெநருக்க� காரணமாக உணவு 
உட்பட அத்�யவ�ய ெபாருட்க-
ளுக்கு தட்டுப்பாடு �ல� வரு�றது.  

ப ா � க் க ப் ப ட் டு ள் ள 
இலங்ைக மக்கைள 

குைறந்த வருமானம் ெபறும் குடும்பங்களுக்கு  

�ரதமர் ர�ல் �க்�ரம�ங்க 
தைலைம�லான பு�ய அரசாங்கத்-
�ன் அைமச்சரைவ�ல், �லங்கா 
சுதந்�ரக் கட்�க்கு நான்கு அைமச்சு 
பத�கள் �ைடக்க உள்ளதாக தகவல்-
கள் ெத��க்�ன்றன.  

எ�னும், �லங்கா சுதந்�ரக் கட்-
��ன் தைலவரான முன்னாள் ஜனா-
�ப� ைமத்��பால ��ேசனவுக்கும் 

�ரதமர் ர�ல் �க்�ரம�ங்கவுக்கு-
�ைட�ல் நைடெபறவுள்ள ேபச்சு-
வார்த்ைத�ன் �ன்னர் பு�ய அைமச்-
சரைவ�ன் அைமச்சு பத�கைள 

ெபற்றுக்ெகாள்வது ெதாடர்�ல் 
இறு� மு�வு எடுக்கப்படவுள்ளது.  

அேதேவைள, �லங்கா ெபாதுஜன 
ெபரமுன�ன் கூட்ட���ருந்து 
�ல� பாராளுமன்றத்�ல் சுயா�ன-
மாக இயங்கும் பாராளுமன்ற உறுப்-
�னர்கள், அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு 

வழங்க முன்வந்துள்ளதுடன் பத�-
கள் எதைனயும் ெபற்றுக்ெகாள்வ�ல்-
ைலெயன மு�வு ெசய்துள்ளனர்.  

இந்த �ைல�ல், �லங்கா 
ெபாதுஜன ெபரமுன�ன் அ�கள-
வான �ர���களுக்கு அைமச்சு பத-
�கள் வழங்கப்படவுள்ளன.  

த�ழ் மக்களுக்கான 
அர�யல் �ர்வு �வகாரத்-
�ல் இந்�யாவுக்குள்ள 
ெபாறுப்பு உ�யவாறு �ைற-
ேவற்றப்படேவண்டுெமன 
த�ழ்  ேத�ய கூட்டைமப்பு 
தைலவர் இரா.சம்பந்தன் 
வ�யுறுத்�யுள்ளார்.  

ஸ்தம்�தமான �ைல-
��ருக்கும் த�ழ் மக்க-
ளுக்கான அர�யல் �ர்வு கு�த்து, 
இந்�யா கவனம் ெசலுத்த ேவண்�-
யது அவ�யம் என்றும், இவ்�டயத்-
�ல் இந்�யாவுக்குள்ள ெபாறுப்ைப 
உ�யவாறு �ைறேவற்றேவண்�யது 
அவ�யெமன்றும் இலங்ைகக்கான 

இந்�ய உயர்ஸ்தா�கர் 
ேகாபால் பாக்ேல�டம், 
த � ழ் த் ே த � ய க் கூ ட் ட -
ைமப்�ன் தைலவர் இரா.
சம்பந்தன் வ�யுறுத்�-
யுள்ளார்.

தற்ேபாைதய சூழ்�ைல-
�ல் த�ழ்மக்க�ன் பாது-
காப்புக்கு அச்சுறுத்தல் 
ஏ ற் ப ட க் கூ டு ெ மன் று ம் 

அவர்,சுட்�க்காட்�யுள்ளார்.  
இலங்ைகக்கான இந்�ய உயர்ஸ்-

தா�கர் ேகாபால் பாக்ேலக்கும், 
த�ழ்த் ேத�யக் கூட்டைமப்�ன் 
தைலவரும் �ருேகாண-
மைல மாவட்டப்

தமிழர் தீர்வு விடயத்தில்  
இந்தியாவின் ெபாறுப்பு  
ஞாபகமூட்டு�றார் TNA தைலவர் சம்பந்தன்  

த� ம�தனான ெதாண்டமானுக்கு�யதல்ல  

இந்தியாவிலிருந்து 40 மில்.  
உணவு ெபாருட்கள் வருகின்றன  

புதிய அரசில் �,சுகவுக்கு நான்கு முக்கிய அைமச்சுகள்  
ர�ல் – ைமத்�� சந்�ப்�ன் �ன் மு�வு  
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சுதந்திரமடைந்த பின்னர் முன்்னொரு 
ப�ொதும் முகம் ்கொடுத்திருககொத ்�ொரு -
ளொதொர ்ெருககடிடை இலஙடக 

தறப�ொது எதிர்்கொண்டுளளது. இலஙடக ெொலொ -
புறமும் கைலொல் சூழப�ட்டுளள தீவொக இருந்த 
ப�ொதிலும், ெொட்டின தனனிடறவுப ்�ொருளொ -
தொரத்திறகுத் பதடவைொ்ன எல்லொ வளஙகடள-
யும் தன்னகத்பத ்கொண்டிருககினறது. 22 மில் -
லிைன மககள வொழும் இந்ெொடு இவவொறொ்ன 
்ெருககடிககு முகம் ்கொடுத்திருப�து துரதிர்ஷ் -
ைம் ஆகும்.   

இப்�ொருளொதொர ்ெருககடிடைத் தீர்ப�தறகுத் 
பதடவைொ்ன ெைவடிகடககள ஜ்னொதி�தி பகொட்ைொ-
�ை ரொஜ�க்ஷ தடலடமயில் ஆரம்�ம் முதல் �ரந்-
தடிப�டையில் முன்்னடுககப�டுகினற்ன. இவவொ-
றொ்ன சூழ்நிடலயில் ஜ்னொதி�தியின அடழபபின 
ப�ரில் கைந்த 12 ஆம் திகதி ஜ்னொதி�தி முனனி-
டலயில் பிரதமரொக பிரதமர் ரணில் விககிரம-
சிஙக �தவிப பிரமொணம் ்ெய்து ்கொண்டுளளொர். 
இந்ெொடு ஏறக்னபவ �ல ெந்தர்ப�ஙகளில் முகம் 
்கொடுத்த ்�ொருளொதொர ்ெருககடிகடள சிறந்த 
முகொடமத்துவத்தின ஊைொக ்வறறி ்கொண்ை 
்�ருடமடை இவர் ் கொண்டிருககிறொர். ஜ்னொதி�தி 
விடுத்த அடழபட� ஏறறு இப�தவிடை ஏறறுக 
்கொண்டுளள அவர், இப்�ொருளொதொர ்ெருகக-
டிககு தீர்வு கொண்�தறகொ்ன பவடலத்திட்ைஙகடள 
உை்னடிைொக ஆரம்பித்துளளொர்.  

'்�ொருளொதொர ்ெருககடியில் இருந்து ெொட்டை 
மீட்்ைடுப�தறகொகப �ொரம்�ரிை அரசிைலுககு 
அப�ொல் ெகலரும் ஒனறு�ட்டு ்ெைற�ை முனவ -
ருமொறு அட்னத்து அரசிைல் கட்சிகளுககும் இவர் 
அடழபபு விடுத்துளளொர். அதறகு ஏற� அரசிைல் 
கட்சிகளும் ஆதரவும் ஒத்துடழபபும் ெல்க முன -
வந்துளள்ன.   

அபதபெரம் பிரதமரொகப �தவிபைறறடதத் 
்தொைர்ந்து ்�ொருளொதொர ்ெருககடியில் இருந்து 
ெொட்டை மீட்்ைடுப�தறகுத் பதடவைொ்ன உதவி, 
ஒத்துடழபபுகடளப ்�றறுக ்கொளளும் 
வடகயில் இலஙடகயிலுளள அ்மரிககொ, சீ்னொ, 
ஜப�ொன உளளிட்ை ெட்பு ெொடுகளது தூதுவர்க-
பளொடும் இந்திைொ உளளிட்ை பெெெொடுகளது உைர் 
ஸதொனிகர்கபளொடும் உலக வஙகி, ஆசிை அபிவி -
ருத்தி வஙகி உளளிட்ை ெர்வபதெ நிறுவ்னஙகபளொ-
டும் ப�ச்சுவொர்த்டதகடள ெைத்தியுளளொர். இச்ெ -
மைம், இலஙடகககு உதவி, ஒத்துடழபபுகடள 
ெல்குவதொக ெட்பு ெொடுகளும் ெர்வபதெ நிறுவ-
்னஙகளும் உறுதிைளித்துளள்ன.   

இந்த நிடலயில், பிரதமர் ரணில் விககிரம-
சிஙக பெறறுமுனதி்னம் மொடல ெொட்டு மக-
களுககு உடரைொறறி்னொர். அந்த உடரயின 
ப�ொது, '2019 ஆம் ஆண்டு ெவம்�ர் மொதத்-
தில் எமது அந்நிை ்ெலொவணி டகயிருபபு 7.5 
பில்லிைன அ்மரிகக ்ைொலர்களொக இருந்தது. 
ஆ்னொல் இனறு (2020 பம 16 ஆம் திகதி) ஒரு 
மில்லிைன அ்மரிகக ்ைொலர்கடளக கூை பதடிக 
்கொளள முடிைொத நிடலயில் திடறபெரி உளளது. 
மககளுககு விைைஙகடள மடறத்து ்�ொய் 
்ெொல்வதறகு ெொன எந்த வடகயிலும் விரும் -
�வில்டல. �ைஙகரமொகவும் அசிஙகமொகவும் 
இருந்தொலும் இதுதொன உண்டம நிடல. அடுத்-
துவரும் குறுகிை கொலத்திறகு கைந்த கொலத்டத 
விைவும் மிகவும் கஷ்ைமொ்ன நிடலககு ெொம் முகம் 
்கொடுககப ப�ொகிபறொம். அத்னொல் ெொம் எதிர் -
வரும் சில மொதஙகள ்�ொறுடமயுைன இருப� -
பதொடு, அர்ப�ணிபப�ொடு இதறகு முகம் ் கொடுகக 
பவண்டும். ெொடு முகம் ்கொடுத்துளள இப்�ொ-
ருளொதொர ெவொலுககு உயிடரப �ைணம் டவத்-
தொவது முகம் ்கொடுத்து ்வறறி ்கொளபவன. 
அதறகொக உஙகள அடழவரதும் ஒத்துடழபட� 
்�றறுத் தொருஙகள' எனறு குறிபபிட்ைொர்.   

இந்த உடரயின ஊைொக ெொடு முகம் ்கொடுத் -
துளள ்�ொருளொதொர ்ெருககடியின உண்டமத் 
தனடமடை பிரதமர் ஒளிவுமடறவு இனறி ெொட்டு 
மககளுககு எடுத்துக கூறியுளளொர். அந்்ெருகக-
டிடை ்வறறி ்கொளபவன எனறும் அவர் ெொட்-
டுககு உறுதி அளித்துளளொர்.   

ெொடு தறப�ொது எதிர்்கொண்டுளள ்�ொருளொ -
தொர ்ெருககடிடை, ஏறக்னபவ இந்ெொடு முகம் 
்கொடுத்த ்�ொருளொதொர ்ெருககடிகடள ்வறறி 
்கொண்ை �ரந்த அனு�வத்டதக ்கொண்டிருக -
கும் பிரதமரின தடலடமயில் நிச்ெைம் ்வறறி 
்கொளள முடியும். இது ்தொைர்பிலொ்ன ெம்பிகடக -
யும் மககள மத்தியில் �ரவலொக ஏற�ட்டுளளது.   

ஆகபவ ெொடு முகம் ்கொடுத்துளள இப்�ொரு -
ளொதொர ்ெருககடிடை ்வறறி ்கொளவதறகொகப 
்�ொறுடமயுைனும் அர்ப�ணிபபுைனும் இந்ெொட்டு 
பிரடஜகள ்ெைற�ை பவண்டும். அதன ஊைொக 
ெொடும் மககளும் ்�ொருளதொதொர சுபீட்ெத்டத 
அடைந்து ்கொளளும் கொலம் ்வகு்தொடல -
வில் இருககொது எனற எதிர்�ொர்பபு மககள மத்தி -
யில் ஏற�ட்டுளளது. அதுபவ ்வளிப�டைைொ்ன 
உண்டம.

35, டி. ஆர். விஜைவர்த்ன மொவத்டத, ்கொழும்பு- - 10

த�ொல் ்�ட்டி இலககம் : 834
்தொடலப�சி இலககம் : 2429429, 2429272, 2429279

்�கஸ : 2429270, 2429329, விளம்�ர முகொடமைொளர் : 2429321
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நாட்டின் ப�ாருளாதார ப�ாறிமுறைறை துரிதமாக
முன்பனெடுத்துச் பென்ைாலேலை பநருககடி தீரும்

தி.மு.க அரசுககு பநருககடிைாக மாறியுளள 
முளளிவாயககால் நிறனெலவநதல் விவகாரம்!

ஏற்றுமதிப் ப�ாருள பதாழிற்ொறேகளுககு 
மின்ொர விநிலைாகத்தில் முன்னுரிறம

நாம் முகம்்கொ-
டுத்து வரு-
கின்ற ்�ொரு-

ளொதொரப் பிரச்சினை 
தற்�ொது வொழ்கனக 
மறறும் ்�ொத்துகளின 
அழிவு்ககு இட்டுச் 
்�னறு அரசியல் 
மறறும் �மூக பிரச்-
சினையொக மொற்றம-
னைந்துளளது. இந்த 
கடும் நிச்�யமற்ற 
மறறும் �ொதுகொப்-
�ற்ற நினைனம இந் -
நொட்டின ்மொத்த ்தசிய உற�த்தியின 
மு்ககிய �்கதியொை தனியொர் துன்றனய -
யும் ்�ரும் சிரமத்து்ககு உளளொ்ககியி -
ருந்தொலும் அந்த நினைனமயிலும் இந்த 
நொட்டின ்�ொருளொதொர ்�யல் ்�ொறிமு -
ன்றனய ்தொைர்ந்தும் நினைநிறுத்துவதற-
கொக தனியொர் துன்றயிைர் ்�ரும் முயற -
சியில் ஈடு�ட்டு வருகின்றைர். 

தற்�ொது நொடு முகம் ்கொடுத்துளள 
துயரம், நிச்�யமற்ற மறறும் �ொதுகொப் -
�ற்ற நினையிலிருந்து நொட்னை மீட்-
்ைடு்கக ்வண்டும் என்றொல் அனைவ-
ரிைதும் �ொதுகொப்ன� உறுதி ்�ய்யும் 
சூழனை உறுதி ்�ய்து எம் முனைொல் 
உளள ்�ொருளொதொர பிரச்சினை்ககொக 
்�ொருளொதொர ரீதியொை தீர்னவ ்�றறு்க 
்கொடுப்�னத வினரவு�டுத்த ்வண்டும் 
என�னத உற�த்தி, ்�னவகள ,ஏறறு -
மதி மறறும் விநி்யொக �ங்கிலி ்�ொன்ற 
துன்றகனள பிரதிநிதித்துவம் ்�ய்யும் 
தனியொர் பிரிவு நிறுவைங்களின பிரதி -
நிதிகளொக நொம் அரசிைமும் அனைத்து 
இைங்னக ம்ககளிைமும் ்தரிவி்ககின -
்்றொம். 

இது ்தொைர்�ொக இைங்னக மத்திய 
வங்கியின ஆளுநர் கைொநிதி நந்தைொல் 
வீரசிங்கவும் அண்னமயில் நைத்திய �த் -
திரினகயொளர் கைந்துனரயொைலில் வலி-
யுறுத்தி இருந்தொர். அங்கு அவர் ்மலும் 
கூறுனகயில், வினரவொக ்�றறு்க 
்கொடு்ககப்�டும் அரசியல் தீவுகளொல் 
அனறி ்�ொருளொதொர பிரச்சினை்ககொக 

நினையொை சி்றந்த தீர்னவ 
்�றறு்க ்கொடு்கக முடியொது 
எைத் ்தரிவித்திருந்தொர். 
அத்துைன நொட்டின அரசி -
யல் ஸ்திரத்தனனம, ்�ொரு -
ளொதொர ஸ்திரத்தனனமனய 
்நொ்ககி நொட்னை ்கொண்டு 
்�ல்வதறகு வலுவொை அடித் -
தளத்னத வழங்கும் எைவும் 
அவர் குறிப்பிட்டிருந்தொர்.  

முனைொள நிதியனமச்�ரொல் 
அண்னமயில் �ொரொளுமன்றத்தில் ்தரி -
வி்ககப்�ட்ைவொறு, தற்�ொது நொடு 50 
மில்லியன ்ைொைரு்ககும் குன்றவொை 
்வளிநொட்டு னகயிருப்பில் இயங்குகி -
்றது என�தும் கைந்த சிை மொதங்களில் 
மொத்திரம் இைங்னகயில் உணவு �ணவீ்க -
கம் 40% இைொல் அதிகரித்துளளது என�-
தும் குறிப்பிைத்த்ககது. 

அத்தியொவசிய உணவுப் ்�ொருட்கள, 
அத்தியொவசிய மருந்துகள மறறும் எரி -
்�ொருள தட்டுப்�ொடு அதிகரித்துளளது-
ைன அந்நிய ் �ைொவணி மறறும் சுறறுைொ 
மூைம் வரும் அந்நிய ்�ைொவணி கைந்த 
மூனறு ஆண்டுகளில் �டிப்�டியொக 
குன்றந்து வருகி்றது. இைங்னக இ்ற்ககு-
மதியில் அதிகம் தங்கியுளள நொடு என-
�தொல் அத்தியொவசியப் ்�ொருட்கனள 
இ்ற்ககுமதி ்�ய்வதறகொக எமது ்வளி -
நொட்டு வருவொயில் குறிப்பிட்ை வீதம் 
வருைந்்தொறும் ்தனவப்�டுகின்றது. 
இனதத் தவிர ஒரு தரப்�ொக மறறும் �ல் -

தரப்�ொக இைங்னக ்�றறு்க ்கொண் -
டுளள கைனின அளவு 2022 ஆம் ஆண்ை-
ளவில் 7.1 பில்லியன ்ைொைர் அளனவ 
கைந்து விடும். 

கைனைச் ்�லுத்துவதறகொை 
இயைொனம மறறும் கைன மீள கட்ை-
னமப்பு்ககொக �ர்வ்த� நிதியத்தின 
ஒத்துனழப்ன� ்�றுவதறகு இறுதியி-
ைொவது முடிவு ்�ய்தது ஒரு நொைொக 
எமது அடிப்�னைத் ்தனவகனள நின்ற -
்வறறி்க ்கொளவதறகு அவசியமொை 
இ்ற்ககுமதிகனள ்மற்கொளள அந்நிய 
்�ைொவணினய ்�றுவதறகு கட்ைொய-
மொக ்�ய்ய ்வண்டியதொகும். தற்�ொது 
கொணப்�டும் �ொதுகொப்�ற்ற தனனமனய 
ஒழித்து �ொதுகொப்�ொை சூழலில் �ணி -
யொறறுவதறகொை வொய்ப்ன� ்�றறு்க 
்கொடுத்து ்தொைர்ந்து ்�ொருளொதொர 
்�ொறிமுன்றனய ்�யல்�டுத்துவதொல் 
மொத்திர்ம ்தொைர்ந்து தற்�ொது கொணப் -
�டும் ்�ொருளொதொர பிரச்சினைனய 

ஓரளவொவது தீர்்கக 
முடியும் என�னத 
இைங்னக மத்திய 
வங்கியின ஆளுநர் 
்தரிவித்திருப்�னத 
இங்கு நொம் ஞொ�கப்�-
டுத்துகின்்றொம்.   

அதைொல் நொம் 
முகம் ்கொடுத்துளள 
நிச்�யமற்ற மறறும் 
�ொதுகொப்�ற்ற ்�ொரு-
ளொதொரம் மறறும் அர-

சியல் பிரச்சினை முனனினையில் உளள 
சி்றந்த தீர்வு நொட்டின ்�ொருளொதொர 
்�ொறிமுன்றனய முனைனர விை ்வக -
மொகவும் ் தொைர்ந்தும் ் �யல்�டுத்துவது 
மொத்திர்ம என�துைன அதறகொக ஆட்சி -
யொளர்களிைதும் மறறும் அனைத்து ஊழி -
யர்களிைதும் 100% அர்ப்�ணிப்ன� நொடு 
எதிர்�ொர்்ககி்றது என�னத நொம் உறுதி -
யொக கூறுகின்்றொம். 

இவவொறு இைங்னக இ்றப்�ர் 
்�ொருட்கள உற�த்தியொளர்கள மறறும் 
ஏறறுமதியொளர்கள �ங்கம், இ்றப்�ர் 
வர்த்தகர்களின �ங்கம், இைங்னக �ணி 
மூ்ைொ�ொய,விமொை மறறும் கப்�ல் 
்�ொருட்கள ்�ொ்ககுவரத்துச் �ங்கம், 
இைங்னக சுங்க அனுமதி பிரதிநிதித்துவ 
�ங்கம், ்கொளகைனகள ்�ொ்ககுவரத்து 
�ங்கம், இைங்னக ஏறறுமதியொளர்கள 
�ங்கம், இைங்னக /ஏறறுமதி, இ்ற்ககு-
மதி கப்�ல் ் �ொ்ககுவரத்து �ன� என�ை 
இனணந்து ்தரிவித்துளளை.

தமிழகத்தில் ஆளும் தி.மு.க அர-
சு்ககு அடுத்த ்நரு்ககடியொக 
முளளிவொய்்ககொல் நினை்வந்-

தல் நிகழச்சி உரு்வடுத்து நிறகி்றது. 
்�னனை ்மரிைொ கைறகனர கண்ணகி 
சினை அரு்க முளளிவொய்்ககொல் நினை-
்வந்தல் நிகழச்சி்ககு தமிழக அரசு 
அனுமதி்கக ்வண்டும் என�து தி.மு.க 
கூட்ைணி கட்சியொை விடுதனை சிறுத்-
னதகள உளளிட்ைனவகளின வலியுறுத்த-
ைொக உளளது. 

திரொவிை  ்மொைல், தந்னத ்�ரியொர் 
பூமி, ்�ரியொரின அரசு எனறு ்�சும் 
தி.மு.க அரசு, சிை விஷயங்களில் ்மன -
னமத்தனனமனய்க கனைப்பிடி்ககி்றது 
அல்ைது ்நர் எதிர் நினைப்�ொட்னை 
எடு்ககி்றது எனகி்றது விமர்�ைங்க-

ளும் முனனவ்ககப்�ட்டு வருகின்றை. 
்கொனவ கல்வி நிறுவைங்களில் ஆர்.
எஸ்.எஸ்.இய்ககத்தின �கொ்ககளு்ககு 
அனுமதி ்தொைங்கி இந்த �ர்ச்ன� நீடி்க -
கி்றது. 

அண்னமயில் தருமபுரம் ஆதீைத்னத 
�ல்ை்ககில் சும்ககும் நிகழச்சி்ககு 
முதலில் தி.மு.க அரசு தனை விதித்தது. 
இதன பினைர் கடும் எதிர்ப்புகள கிளம்-
பியது. இதைொல் �ல்ை்ககில் சும்ககும் 
நிகழச்சி்ககு அரசு அனுமதித்தது. 

இ்த்�ொல் ரூ�ொ 25 ்கொடியில் �சும -
ைம் அனம்ககும் விவகொரமும் �ர்ச்ன�யொ -
ைது. பினைர் வை இந்தியொனவப் ்�ொை 
மொட்டின்றச்சி விவகொரம் ்�சு்�ொருளொ -
ைது.

ஆம்பூர் பிரியொணி திருவிழொவில் மொட்-

டின்றச்சி்ககு தனை விதி்ககப்�ட்ைனம  
தி.மு.க அரசு மீது கடும் �ொய்ச்�னை 
ஏற�டுத்தியது. பினைர் ஒருவழியொக 
ஆம்பூர் பிரியொணி திருவிழொ்வ ரத்தொ -
கிப் ்�ொைது. இதைொல் தி.மு.க அரசு 
�ற்்ற ்�ருமூச்சு விட்ைது.

இந்நினையில் முளளிவொய்்ககொல் 
நினை்வந்தல் நிகழச்சியொைது தி.மு.க 
அரசு்ககு ்நரு்ககடியொகி உளளது. 
இது ்தொைர்�ொக நொம் தமிழர் கட்சித் 
தனைனம ஒருங்கினணப்�ொளர் சீமொன 
்வளியிட்ை அறி்கனகயில், உைகம் 
முழு்ககப் �ரவி வொழகின்ற தமிழர்களின 
உணர்வுகளு்ககு உரிய மதிப்�ளித்து, 
்�னனை ்மரீைொ கைறகனரயில் முள -
ளிவொய்்ககொல் நினை்வந்தல் நிகழனவ 
முன்ைடு்கக '்ம 17' இய்ககத்திைரு்ககு 

அனுமதியளி்கக ்வண்டு்மைவும், தமி-
ழகத்தின பி்ற �குதிகளிலும் ்மற�டி 
நொனள நினைவுகூர்வதறகும் எவவிதத் 
தனையும் விதி்கக்க கூைொ்தைவும் வலி-
யுறுத்தியுளளொர்.

இ்த்வனள வி.சி.க தனைவர் திரு-
மொவளவன எம்.பி, "முளளிவொய்்ககொல் 
திைத்னத்யொட்டி ்மழுகுவர்த்தி ஏந்து-
தனை ்ம17 இய்ககம் ்மரிைொ கைறக-
னரயில் நைத்துவதறகு அனுமதி ்கொரி -
யுளளது. இதறகு உை்ை அனுமதி 
வழங்குமொறு தமிழக அரசு்ககு ்வண்டு -
்கொள விடு்ககி்்றொம்" எைத் ்தரிவித் -
துளளொர்.

இந்நினையில் முளளிவொய்்ககொல் 
நினை்வந்தல் விவகொரம் தமிழக அர-
சு்ககு ்நரு்ககடியொகி உளளது.

கண்டி மொவட்ைத்தில் ஏற-
றுமதி �ொர்ந்த ்�ொருட் -
கனள உற�த்தி ்�ய்யும் 

்தொழிற�ொனைகளு்ககு மின�ொரம் 
உளளிட்ை �ை அத்தியொவசிய 
்�னவகனள வழங்குவதறகு அதிக 
முனனுரினம வழங்க தீர்மொனி்ககப் -
�ட்டுளளது. இவவொறு ஏறறுமதி 
வருமொைத்தின முன்ைொடிகளு்ககு 
்தொைர்ச்சியொை வ�திகனள வழங்-
கும் வனகயில் கண்டி மொவட்ைத் -
தின �ல்்ை்கக்ைவில் அனமந் -
துளள னகத்்தொழில் பூங்கொ, 
முதலீட்டுச் �ன�, நீர் இன்ற்ககும் 
நினையங்கள மறறும் னவத்திய -
�ொனைகள ஆகியைவறறு்ககும் 

முனனுரினம வழங்குவது ்தொைர்பில் 
வி்ஷை கவைம் ்�லுத்தப்�ட்டுளளது.  

அத்தியொவசிய ்�னவகனள �ரொம-
ரிப்�து குறித்து, கண்டி மொவட்ை ்�ய -
ைகத்தில் சிை திைங்களு்ககு முனைர் 
நனை்�ற்ற வி்�ை கைந்துனரயொை-
லின ்�ொது கண்டி மொவட்ை ்�யைொளர் 
�ந்தை ்தனை்கொன இதனைத் ்தரி -
வித்தொர்.   

்மலும் எரி்�ொருள, மின�ொரம், 
�னமயல் எரிவொயு, ்�ொதுப்்�ொ்ககுவ -
ரத்து மறறும் உணவு விநி்யொகங்கனள 
�ரொமரிப்�து குறித்தும் இங்கு வி்�ை 
கவைம் ்�லுத்தப்�ைைது. எரி்�ொருள 
தட்டுப்�ொடு ஏற�ட்ைொல் சுகொதொரம், 

�ொதுகொப்பு மறறும் நிர்வொகப் பிரிவு்ககு 
எரி்�ொருள விநி்யொகி்ககும் முன்றனம 
குறித்து அங்கு கைந்துனரயொைப்�ட்ைது. 
்�ொதுப் ்�ொ்ககுவரத்து ்�னவகனள 
்தொைர்ந்தும் ்�ணுவதறகொக இைங்னக 
்�ொ்ககுவரத்து �ன�யின யட்டிநுவர 
டிப்்�ொவிறகு எரி்�ொருனள வழங்கு-
வது ்தொைர்பிலும் கவைம் ்�லுத்தப் -
�ட்ைது.  

அ்த்வனள மினிப்்� நீர்ப்�ொ-
�ைத் திட்ைத்தில் விவ�ொயத்திறகுத் 
்தனவயொை எரி்�ொருனள வழங்குவது 
குறித்தும் கைந்துனரயொைலில் கவைம் 
்�லுத்தப்�ட்ைது. எதிர்கொைத்தில் 
எரிவொயு விநி்யொகம் ்தொைர்பில் குன்ற -

�ொடுகள உருவொகின்ற ்வனளயில், 
வி்றகு அல்ைது மொறறு முன்றகனள 
�யன�டுத்த ்வண்டும் எைவும் அைர்த் -
தத்திைொல் �ொதி்ககப்�ட்ைவர்களு்ககு 
�னமத்த உணவு்ககுப் �திைொக உணவு 
தயொரி்கக்க கூடிய உைர் உணவுகனள 
வழங்குவது குறித்தும் கவைம் ்�லுத் -
தப்�ட்ைது.  

கண்டி மொவட்ைத்தில் உணவுப் �யிர்-
கனளப் �யிரிடுவது குறித்து ்�ொதும்க -
களு்ககு விழிப்புணர்வு ஏற�டுத்துவது 
கொைத்து்ககு உகந்தது எைத் ்தரிவித்த 
மொவட்ை ்�யைொளர், வீட்டுத் ்தொட்ைத் 
திட்ைங்கனள நனைமுன்றப்�டுத்தவும் 
�ம்�ந்தப்�ட்ை அதிகொரிகளு்ககு அறிவு-
றுத்திைொர்.  

விவ�ொயிகள, வர்த்தகர்கள மறறும் 
நுகர்்வொர் இனை்ய �ரியொை ஒருங்கி -
னணப்பு இல்ைொததொல் இனைத்தரகர்கள 
்�ரும் இைொ�ம் ஈட்டுவதொகவும் அவர் 
சுட்டி்ககொட்டிைொர். இனைத்தரகர்கனள 
குன்றத்து, வர்த்தகத்னத முன்ைடுத்துச் 

்�ல்ை, �ம்�ந்தப்�ட்ை வர்த்தக �ங்கங் -
களு்ககு அறிவுறுத்தல்கள வழங்கப்�ட்-
டுளளை. அதிக இைொ�ம் ஈட்டும் ்நொ்க -
கத்தில் �ண்ைங்கனள �து்ககி னவத்து 
களஞ்சியப்�டுத்த ்வண்ைொம் எை்க 
்கட்டு்க ்கொண்ை மொவட்ை ்�யைொ -
ளர், அவவொறு வினை அதிகரிப்�னதத் 
தடு்ககும் வனகயில், �ரி்�ொதனைகனள 
ஆரம்பி்கக நுகர்்வொர் விவகொர அதிகொர 
�ன�யின அதிகொரிகளு்ககு அறிவுறுத்தப்-
�ட்டுளளதொகவும் சுட்டி்க கொட்டிைொர்.   

இ்ககைந்துனரயொைலில் கண்டி 
்மைதிக மொவட்ை ்�யைொளர்களொை 
உத்�ை ஜயரத்ை, ைலித் எட்ைம் �ொவை 
மறறும் கண்டி மொவட்ைத்தின பிர்த� 
்�யைொளர்கள, �ொதுகொப்புப் �னையி -
ைர், அத்தியொவசிய ்�னவகள ்தொைர் -
�ொை  உத்தி்யொகத்தர்கள எைப் �ைர் 
கைந்து ்கொண்ைைர்.

ப�ொருளொதொர பெருக்கடியை பெற்றி ப்கொளள   
ப�ொறுயையும் அர்ப�ணி்பபும் அெசிைம்

கைவு்ள எனறு கூவி அனழப்�தொல் நை்ககொத 
கொரியம், ஒருவர் முயறசியுைன உனழ்ககும் ்�ொது 
அந்த உனழப்பு்க்கற்ற ்வறறினயத் தரும்.

்தய்வத்தொன ஆகொ ்தனினும் முைறசிதன
்மய்வருத்தக கூலி தரும்

எம்.ஏ.அமீனுல்லொ...?

ஆட்சியாளரகளினதும், அனனத்து
ஊழியரகளினதும் 100 வீத
அர்ப்பணி்பன்ப நாடு எதிர்பாரக்கிறது
- தனியார துனறயினர வேண்டுவகாள்

கண்டி செயலகத்தில் நனைச்பறற 
கலந்துனையாைலில் தீர்ானம்
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கடநத காலத்தில் யூரியா உரமின்றி சிரேஙகமை 
எதிர்காணட விவசாயிகளுக்கு, அணமட நாடான 
இநதியாவிலிருநது யூரியா உரம் ்காணடு வரப்ப-
டுகின்்ற ்சய்தி இனிப்பான ்சய்தியாக அமேநதுள்-
ைது. ஆனால் இவவாறு கிமடக்கும் யூரியா உரம் வரத்-
தகரகளின் அல்லது ்பணமுதமலகளின் 
மககளுக்குச் ்சன்று விடாது, உண-
மேயான விவசாயிகளின் கரஙகளுக்கு 
கிமடக்க மவணடும் என்்பமத முக்கியோ-
கும். அதறகான முன்மனற்பாடுகமை 
அரசாஙகம் மேற்காள்ை மவணடும் 
என்்பமத விவசாயிகளின் எதிர்பாரப்பாக 
உள்ைது.   

இநதியாவிலிருநது கிமடக்கும் 
யூரியா உரம் எவவாறு விநிமயாகிக்கப்ப-
டும் என்்ற தகவல்கள் இதுவமர ்வளி-
வராத நிமலயில், அதமன சலுமக 
அல்லது நியாய விமலயில் விவசாயி-
களுக்கு அரசாஙகம் கிமடக்கச் ்சய்ய 
மவணடும் என்்ற மகாரிக்மகயும் விவ-

சாயிகள் ேத்தியிலிருநது எழுநதுள்ைது. ஜனாதி்பதி 
மகாடடா்பய ராஜ்பக்ஷ கடநத 2019 ஆம் ஆணடு 
நாடடு ேக்களுக்கு வழஙகிய ஜனாதி்பதித் மதரதல் 
வாக்குறுதியின் பிரகாரம், கடநத 2021 ஆம் ஆணடு 
சிறும்பாகம் வமர விவசாயிகளுக்கு யூரியா உள்ளிடட 
இரசாயன உரம் இலவசோக விநிமயாகிக்கப்படடது.   

2021 ்்பரும்ம்பாக ்நற்சய்மகயில் யூரியா 
உள்ளிடட இரசாயன உரப ்பாவமனக்கு மதசிய 
ரீதியில் தமட விதிக்கப்படடிருநததுடன், மசதன உரப 
்பாவமனமய ஊக்குவிக்குோறும் வலியுறுத்தப்பட-
டது. அதமனத் ்தாடரநது, ்நறகாணிகளில் யூரியா 
இரசாயன உரம் பிரமயாகிக்கப்படாேல் மசதன உரம் 
ோத்திரம் பிரமயாகிக்கப்படடது.   

்நற்சய்மகயில் இரசாயன உரஙகளின் பிரமயா-

கத்மத தவிரத்துக் ்காள்ை முடியவில்மல எனக் 
கூறும் விவசாயிகள், கடநத ்்பரும்ம்பாகத்தில் 
யூரியா உரம் பிரமயாகிக்கப்படாத ்நறகாணிக-
ளில் மிகக் கும்றநதைவு விமைச்சல் அறுவமட-
யின் ம்பாது கிமடத்ததாகவும், ்்பருேைவு நஷட-
மேற்படடதாகவும் சுடடிக் காடடுகின்்றனர.   

யூரியா இரசாயன உரப ்பாவமனக்கு அர-
சாஙகம் அணமேயில் அனுேதி வழஙகிய-
மதத் ்தாடரநது, யூரியா உரம் ரூ்பா 45,000 
வமரயில் அதிக விமலக்கு சநமதயில் விற்பமன 
்சய்யப்படடு வருகின்்றது. அதிகரித்த விமலக்கு 
உரம் ்காள்வனவு ்சய்ய முடியாேல் ஏமழ விவ-
சாயிகள் கடுமேயாகப ்பாதிக்கப்படடுள்ைனர.   

நாடடின் ்ோத்த மதசிய உற்பத்திக்கு நாட-
ைாவிய ரீதியில் விவசாயிகள் 
காத்திரோன ்பஙகளிபபு நல்கி 
வருகின்்றனர. குறிப்பாக அம்்பாம்ற 
ோவடடத்திலுள்ை மூவின ேக்களில் 
அதிகோனவரகள் விவசாயத்துடன் 
மநரடித் ்தாடரபிமனயும், ேம்றமுகத் 
்தாடரபிமனயும் ்காணடுள்ைனர. 
இவவாறு வியரமவ சிநதும் ோவடட 
விவசாயிகளில் அதிகோனவரகள் 
கடநத காலஙகளில் ்பல்மவறு கார-
ணஙகளினால் நஷடத்மத எதிர-
்காணடு வருகின்்றமே கவமலக்குரி-
யது.   

அம்்பாம்ற ோவடடத்தில் சிறு-
ம்பாகம், ்்பரும்ம்பாகம் என இரு 

ம்பாகஙகளில் ்நல் ்சய்மக ்பணணப்படடு வரு-
கின்்றது. ்பரம்்பமர, ்பரம்்பமரயாக விவசாயத்மத 
தஙகைது ஜீவமனா்பாயத் ்தாழிலாக மேற்காணடு 
வரும் ோவடட விவசாயிகள், தாஙகள் ஒவ்வாரு 
ம்பாகமும் ்சய்மக ்பணணும் 05 அல்லது அதற-
குக் கும்றவான ஏக்கர ்நற காணிகளில் கிமடக்-
கும் அறுவமட ்நல்மல ்பல்மவறு மதமவகளுக்குப 
்பயன்்படுத்தி வருகின்்றனர.   

குறித்த ம்பாகத்தில் ்நற்சய்மகக்கு ஏற்படட 
்சலவுத் மதமவக்கு அல்லது அதறகான கடமன 
ஈடு ்சய்வதறகாக உடனடியாக ்நல்மல விற்பமன 
்சய்யும் விவசாயிகள், மீதிமய தஙகைது உணவுத் 
மதமவக்காகவும், எதிரவரும் ம்பாகத்திறகான ்சலவி-

னஙகளுக்காகவும் ஒதுக்கிக் ்காள்வது வழமே-
யாகும்.   

இது விவசாயிகளின் வழமேயான நமடமு-
ம்றயாகும். ஆனால், தறம்பாமதய உரம் ேறறும் 
விவசாய இரசாயனஙகளின் தடடுப்பாடு, அதிக-
ரித்த விமல என்்பன சாதாரண விவசாயிகமை 
விவசாயச் ்சய்மகயிலிருநது தூரோக்கியுள்-
ைது எனலாம். ்பரம்்பமரயாக ்நற்சய்மகமய 
தஙகைது ஜீவமனா்பாயத் ்தாழிலாக மேற-
்காணடு வநதவரகளிர ்பலர அதமன தற்்பாழுது 

மகவிடடு, நாைாநத கூலிகைாக ோறியுள்ைனர.   
உரவிற்பமனயில் ்காள்மை இலா்பம், மோசடி, 

்பதுக்கல், அதிக விமல, ்சயறமகத் தடடுப்பாடு 
ம்பான்்ற ்நடிக்கடிகள், சிரேஙகளுக்கு ேத்தியில் விவ-
சாயச் ்சய்மகமய முன்்னடுத்து வரும் உணமே 
விவசாயிகளின் கரஙகளுக்கு இநதியாவிலிருநது 
கிமடக்கப ்்பறும் யூரியா உரம் ்சன்்றமடவமத 
அரசு உறுதிப்படுத்த மவணடும் என்்பமத விவசாயிக-
ளின் ஆதஙகோக உள்ைது.

பிரதேராக முன்னர ்பதவி வகித்த ேஹிநத ராஜ-
்பக்ஷ அரசியல் ்நருக்கடிகள், ஆரப்பாடடஙகள் 
ேறறும் அழுத்தஙகள் காரணோக தனது ்பதவிமய 
து்றநதமதயடுத்து இலஙமக அரசியலில் ஓரிரு நாட-
கைாகப ்்பரும் ்பர்பரபபு நிலவி வநதது. புதிய பிரத-
ேராகப ்பதவிமயறகப ம்பாவது யா்ரன்்பது குறித்து 
அரசியல் கைத்தில் எதுவுமே புரியாத நிமலயில் 
்்பரும் எதிர்பாரபபு நிலவியது.  

எக்கடசிமயச் மசரநதவர பிரதேர ்பதவிமய ஏறகப 
ம்பாகின்்றார? அப்பதவிமய ஏறகப ம்பாகின்்ற அரசி-
யல் முக்கியஸதர யார? புதிய அமேச்சரமவயில் 
அக்கடசிமயச் மசரநதவரகள் ோத்திரம் இடம்்்ப-
்றப ம்பாகின்்றாரகைா அல்லது கூடடுக் கடசிகமைச் 
மசரநதவரகள் அஙகம் வகிக்கப ம்பாகின்்றாரகைா? 
புதிய பிரதேராகப ம்பாகின்்றவருக்கு ேக்களின் அங-
கீகாரம் இருக்கப ம்பாகின்்றதா? புதிய பிரதேராக 
நியமிக்கப்படு்பவமர தறம்பாது காலிமுகத்திடலில் 
ம்பாராடடம் நடத்துகின்்றவரகள் ஏறறுக் ்காள்வார-
கைா?  

இவவா்்றல்லாம் ்பலவிதோன விமட புரியாத 
வினாக்கள் சில தினஙகைாக ேக்கள் ேத்தியில் 
்பர்பரப்பாக நிலவி வநதன. சுருஙகக் கூறுவதா-
யின் இலஙமகயின் அரசியல் கைநிமலவரோ-
னது அடுத்த நிமிடத்தில் எவவாறு ோற்றேமடயப 
ம்பாகின்்ற்தன்்பமத எவருக்கும் புரியாேலிருநதது. 
அரசியல் கைத்தில் உள்ை அரசியல்வாதிகைால் கூட 
இதமன ஊகிக்க முடியாதிருநதது.  

இவவா்றான நிமலயிமலமய புதிய பிரதேராக 
்பதவிமயப ்்பாறுபம்பற்றார ரணில் விக்கிரேசிஙக. 

நாடடின் அரசியல் கைத்தில் சில 
தினஙகைாக நிலவி வநத ்பர்ப-
ரபம்பயும், எதிர்பாரபபுகமையும் 
தணிக்கும் வமகயில் ரணில் 
விக்கிரேசிஙகவின் நியேனம் 
அமேநதுள்ைது என்்பதுதான் 
உணமே. 

ஏ்னனில் இன்ம்றய 
்்பாருைாதார வீழ்ச்சியிலி-
ருநது இலஙமகமய மீட்ட-
டுக்க வல்லமேயுள்ைவராக 
ரணில் விக்கிரேசிஙக ோத்-
திரமே அரசியல் ்்பாது்வ-
ளியில் ம்பசப்படுகின்்றார. 
அமனத்துக் கடசியினரும் 
அதமனமய ஒபபுக் ்காள்-
கின்்றனர. இன்ம்றய ்நருக்-
கடிமயத் தீரக்க இயலுமே 
உள்ைவராக அவமர கணிக்கப-
்படுகின்்றார. அரசியல் ்நருக்-
கடியானது விமரவில் முடி -
வுக்கு வநது, நாடடில் மீணடும் 
சுமுக நிமலமே மதான்்ற 
மவணடு்ேன்்பமத ேக்களின் 
ஒமர ஆதஙகோக இருநதது. 

அரசியமலப ்பறறி சிநதிக்கும் ேமனாநிமலயில் 
ேக்கள் இபம்பாது இல்மல. 

்்பாருைாதார மீடசிமய ேக்களின் ஒமர எதிர்பாரப-
்பாக உள்ைது. ்்பாருடகளின் விமலகள் கும்றக்-
கப்படடு, வாழ்க்மகச் ்சலவு கும்றய மவணடும். 
அதன் பின்னமர அரசியல் ்பறறி சிநதிக்க முடியும் 
என்்பமத ேக்களின் எணணம்.

உணமேயும் அதுதான். எேது நாடடுக்கு இன்று 
மதமவயாக உள்ைது ்வறுேமன அரசியல் ோத்தி-
ரேல்ல. வீழ்ச்சியமடநது ம்பாயுள்ை ்்பாருைாதா-

ரத்மத துரித கதியில் மீைக்கடடி்ய-
ழுபபுவதறகான ்சயல்திடடஙகமை 
மிகவும் அவசியோகவுள்ைன. 
்்பாருடகள் ேறறும் மசமவகளுக்-
கான விமலமயற்றம், எரி்்பாருட-
களுக்கான நீணட கியூ வரிமச 
ம்பான்்றன்வல்லாம் விமரவில் 
முடிவுக்கு வநது தாஙகள் ்நருக்-
கடியறறு நிம்ேதியாக வாழும் 
சூழல் உருவாக மவணடு்ேன்்பமத 
சாதாரண ேக்களின் ஏக்கம் ஆகும்.  

புதிய பிரதேர நியேனத்துடன் 
நாடடில் துரித ்்பாருைாதார முன்-
மனற்றத்துக்கான வாய்பபுகள் 
உருவாக மவணடு்ேன்்பதுதான் 
ேக்கள் உள்ைத்தில் உள்ை பிரதான 
ஆதஙகோக உள்ைது. இன்று 
எேது நாடடுக்கு அரசியலுக்கு 
அப்பால் துரிதோன ்்பாருைாதார 
அபிவிருத்திமய மிக அவசியோக 
இருக்கின்்றது. இன்ம்றய வீழ்ச்சி-
யில் இருநது எேது நாடு எவவா-
்றாவது உடனடியாக மீண்டழ 
மவணடும். இல்மலமயல் ேக்க-
ளின் இன்ம்றய ்நருக்கடிகள் 
மேலும் தீவிரேமடவதறகான 
ஆ்பத்மத ்தன்்படுகின்்றது. ேக்கள் 

இதமன விட மேலும் ்நருக்கடிமயத் தாஙகிக் 
்காள்வ்தன்்பது இயலாத காரியோகும். 

பிரதேர ரணில் மநறறுமுன்தினம் நாடடு ேக்க-
ளுக்கு ஆறறிய உமரயில் நாடடின் ்்பாருைாதார 
நிமலமே குறித்து அமனத்மதயும் ்தளிவாகமவ 
எடுத்துக் கூறியுள்ைார. நாடடின் நிதிக் மகயிருபபு 
குறித்தும், எதிரகால சவால்கள் ்பறறியும் ரணில் 
விக்கிரேசிஙக அமனத்மதயுமே எடுத்துக் கூறி 
விடடார. இன்ம்றய நிமலயில் ேக்களின் அரப்ப-
ணிபபும், ்்பாறுமேயுமே மிகவும் அவசியோகின்-

்றன. ஓரிரு ோதஙகளில் ்நருக்கடி நிமலமே 
சீரமடநது விடு்ேன நம்புவது தவறு. ்நருக்கடி 
நீஙகுவதறகு ்பல ோதஙகள் ்சல்லக் கூடும். நிதிக் 
மகயிருபம்ப அதிகரித்துக் ்காள்வ்தன்்பது இலகு-
வான காரியேல்ல.

ஜனாதி்பதி மகாடடா்பய ராஜ்பக்ஷ, பிரதேர ரணில் 
விக்கிரேசிஙக தமலமேயிலான அரசாஙகம் 
மிகுநத புரிநதுணரவுடனும் நல்லிணக்கப்பாடடுட-
னும் ்சயற்படடு இன்ம்றய ்்பாருைாதார ்நருக்-
கடியில் இருநது ேக்கமை முதலில் மீட்டடுக்க 
மவணடு்ேன்்பதுதான் ேக்களின் இன்ம்றய எதிர-
்பாரபபு ஆகும்.  

ஆசிய பிராநதிய நாடுகமைப ்்பாறுத்தவமர 
ரணில் விக்கிரேசிஙக மிகுநத அனு்பவமும், ஆற்ற-
லும் வாய்நத அரசியல் தமலவரகளில் ஒருவராகக் 
கணிக்கப்படுகின்்றார. எேது அயல்மதசோன இநதி-
யாவுடனும், மேறகுலகுடனும் மிகுநத ்நருக்கமும் 
நடபு்றவும் ்காணட அரசியல் தமலவர அவ்ரன்-
்பது ்வளிப்பமடயான உணமே. பிரதேராக அவர 
்பதவிமயறறிருப்பதால் இலஙமகயின் ்்பாருைா-
தார ்நருக்கடிமய விமரவில் முடிவுக்குக் ்காணடு 
வருவதறகு சரவமதசம் ்்பருேைவில் உதவிகள் புரி-
யு்ேன்்ற நம்பிக்மகயும் ேக்கள் ேத்தியில் நிலவு-
கின்்றது.அவர ்பதவிமயற்றதுமே சரவமதச உதவிகள் 
கிமடப்பதறகான நம்பிக்மககள் ்தன்்படடு விடடன.

எது எவவா்றாயினும், எேது நாடடில் நிலவிய அர-
சியல் சரச்மசக்கான முறறுபபுள்ளியாக இன்ம்றய 
ோற்றத்மத ேக்கள் கருத மவணடும். நாடமட அத-
ல்பாதாைத்திலிருநது மீட்டடுப்பதில் அமனத்து 
தரபபினரும் ஒத்துமழபபு நல்க மவணடியமத அவ-
சியோகும். அரசியல் ் நருக்கடி்யன்்பமத ் ேன்மே-
லும் ் தாடருோனால் நாடு எதிரகாலத்தில் மீண்டழ 
முடியாத வீழ்ச்சிக்குச் ்சல்வது தவிரக்க முடியாத-
தாகி விடும்.

தன்னால் முள்ளிவாய்க்கால் நிமனமவநதலில் 
கலநது ்காள்ை முடியாதமே ்தாடரபில் ஊடகஙக-
ளுக்கு அனுபபியுள்ை ்சய்திக் குறிபபிமலமய அவர 
இவவாறு குறிபபிடடுள்ைார.  

ஆனநதசஙகரியின் அறிக்மகயில் மேலும் ்தரி-
விக்கப்படடுள்ைதாவது: 'முள்ளிவாய்க்கால் அஞசலி 
நிகழ்வில் கலநது ்காள்ை முடியாமேக்கு வருநது-
கின்ம்றன். எஙகிருநதாலும் எனது உணரவுபூரவோன 
்பஙகளிபபு எபம்பாதும் உணடு.  

அன்று முள்ளிவாய்க்காலில் ்்பரும் அனரத்தம் 
ஏற்படும் என்்ற அச்சத்மத முன்ம்ப உணரநத நான், 
தமிழ் மதசிய கூடடமேபபுத் தமலவர இரா.சம்்பந-
தனுக்கு ்பல தமடமவ எச்சரித்திருநமதன். அவற-
றில் முக்கியோன சிலவறறில் இருநது ஒவ்வாரு 
்பநதிமய ேடடும் இஙமக தநதுள்மைன். நான் உண-
மேகமை ேம்றப்பவன் அல்லன். ்தரிநத உணமே-
கமை தயஙகாேல் ்வளியிடு்பவன். இறுதிக் கடடத்-
தில் புலிகளின் ்தாமலம்பசி அமழபம்பக் கூட ஏறக 
ேறுத்து அவரகமையும் ேக்கமையும் நடடாறறில் 
தவிக்க விடடமே மிகப ்்பரிய துரதிரஷடோகும்.  

மேறகுறிபபிடட கடிதத்தின் ்பகுதிகள் கீழ்வருோறு.  
1. 'தமிழ்த் மதசியக் கூடடமேபபு வன்னியில் 

அகப்படடுள்ை அப்பாவி ேக்கமை காப்பாற்ற 
மவணடும். இன்ம்றல் தஙகள் நாடாளுேன்்ற உறுபபி-
னர ்பதவிகமை து்றக்க மவணடும்' என தமிழர விடு-
தமலக் கூடடணி அவரகமை மவணடுகி்றது என்்ற 
தமலபபுடன் 11.01.2009 அன்று விடுத்த எனது 
அறிக்மகமய ்படித்தது ஞா்பகமில்மலயா? நீஙகள் 
உடன் நடவடிக்மக எடுத்திருநதால் அவரகளுக்கு 
தீஙகு விமைவிக்க எவருக்கும் சநதரப்பம் ்காடுக்-
காது காப்பாறறியிருக்கலாம்.  

2. 'எேது ேக்கமைக் காப்பாற்ற கமடசி சநதரப-
்பம்' என்்ற தமலபபில் 16.03.2009 அன்று பிர்பாக-
ரனுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் 87000 குடும்்பஙகமைச் 
மசரநத 330, 000 ேக்களின் சா்பத்திறகு ஆைாக 
மவணடா்ேன எழுதியிருநமதன். துரதிரஷடவசோக 
அவரகளிடமிருநது ்பதி்லதுவும் கிமடக்கவில்மல.  

அது ஓர ஆயுதம் தாஙகிய இயக்கம் ஆமகயாலும், 
அதன் உறுபபினரகள் ்பல்மவறு விதோக இமணக்-
கப்படடமேயாலும் அவரகள் குறிபபிடட சில நியதிக-
ளுக்குட்படடு ் சயற்படுவாரகள் என நாம் எதிர்பாரக்க 
முடியாது. ஆகமவ நான் அவரகமை கும்ற கூ்ற-
வில்மல. ஆனால் நீஙகள் ஒரு தடமவ முயறசித்துப 
்பாரத்திருக்கலாம்.  

3. 2009ஆம் ஆணடு ோரச் ோதம் 20ஆம் திகதி 

முன்மனய ஜனாதி்பதியின் ்சயலாைர அரசியல் 
கடசித் தமலவரகமை நாடடின் தறம்பாமதய நிமல-
்பறறி ஆராய்வன 26ஆம் திகதி சநதிபபு என அறி-
வித்திருநதார. அநத மநரத்தில் மிகப ்பாரதூரோன 
விடயம் யா்தனில் யுத்தமும் தடுத்து மவக்கப்படட 
்பல்லாயிரக்கணக்கான ேக்களுமே! தமிழ்த் மதசியக் 
கூடடமேபபு இக்கூடடத்மத ்பகிஷகரித்தது. நீஙகள் 
அன்று சமூகம் ்காடுத்திருநதால் ்பாதுகாப்பான 
இடஙகளுக்கு இநத ேக்கமை அமழத்துச் ்சல்லு-

ோறு ஜனாதி்பதியிடம் மவணடியிருக்கலாம்.  
ஒருவிதோன ்பதவியுமில்லாேல் கூடடணித் 

தமலவர என்்ற அநதஸமத மவத்து இன்னும் வன்-
னியில் 85000 ேக்கள்தான் அகப்படடுள்ைனர 
என்று ஜனாதி்பதி கூ்ற நான் அதமன ேறுத்துமரத்து 
3 இலடசத்துக்கு மேற்படட ேக்கள் ்பாதிக்கப்படடுள்-
ைாரகள் என்று கூறியதும் ஜனாதி்பதி மகா்போக 
உரத்துப ம்பச என்னுமடய நிமலப்பாடு சரி்யன 
வறபுறுத்திக் கூறிமனன்.  

4. ஏபரல் ோதம் 10ஆம் திகதி இநதிய ்வளிவிவ-
கார அமேச்சின் ்சயலாைர ஸ்ரீ. சிவசஙகர மேனன் 
உஙகமை உடனடியாக ்டல்லி வருோறு அமழத்த 
ம்பாது மவறு 9 தமிழ் மதசியக் கூடடமேபபு உறுப-
பினரகளுடன் ோமவ. மசனாதிராசா சநதித்துப ம்பசி 

யுத்தநிறுத்தம் ்சய்யாேல் இநதியாவுக்குப ம்பாக 
ோடமடாம் என தீரோனித்து ்டல்லிக்கும் ்தரிவித்-
திருநதனர.  

ஏபரல் 11 இல் நான் எனது ்பத்திரிமக அறிக்மக-
யில் தமிழ்த் மதசியக் கூடடமேபபு நாடாளுேன்்ற 
உறுபபினரகளின் இநதிய ்வளிவிவகார அமேச்-
சின் அமழபம்ப நிராகரிப்பது என எடுத்த தீரவு 
முடடாள் தனோனது ேடடுேல்ல எேது மதமவக்கு 
மிகவும் முரண்படடதாகும் எனத் தமலயஙகமிடடு 

அனுபபியிருநமதன்.  
நீஙகள் அமனவரும் ்டல்லிக்குச் ்சன்றிருந-

தால் அல்லது நீஙகமைனும் ்சன்றிருநதால் அடித்-
துக் கூறுமவன் இநதிய அரசாஙகம் எேது ேக்கமைக் 
காப்பாற்ற ஒரு உறுதியான நடவடிக்மகமய எடுத்தி-
ருக்கும். இப்படிச் ்சய்து விடடு இபம்பாது நீஙகள் 
யாமர குற்றம் சாடடுகிறீரகள்?  

5. மே 2ஆம் திகதி இலஙமக ஜனாதி்பதிக்கு 
்பல்மவறு ஆமலாசமனகளுடன் “உடனடியாக 
அப்பாவி ேக்கள் ்பாதுகாப்பான இடஙகளுக்கு 
்காணடுவரப்படாவிடடால் அது ஒரு ்்பரும் அனரத்-
தத்தில் முடியும்" என குறிபபிடடிருநமதன்.  

மேலும் அநதக் கடிதத்தில் “அரசுக்கு ஏறபுமட-
யதான ஒரு சரவமதச அமேபம்ப ்தரிவு ்சய்து 

வன்னிக்கு அனுபபி புலிகளுடன் ஆமலாசித்து 
இநத ேக்கமை ்பாதுகாப்பாக ்வளிமயறறுவதறகு 
ஏதுவாக ஆயுதஙகமைக் மகயளிக்கும் ்படசத்தில் 
அவரகளுக்கு ்்பாதுேன்னிபபு வழஙக ஏதுவான நட-
வடிக்மககமை எடுக்கும்்படி மவணடியதுடன் அதறகு 
2 வார அவகாசமும் ்காடுக்கலாம் என மவணடியி-
ருநமதன்.  

ஜனாதி்பதியால் கூடடப்படட கூடடத்திறகுப ம்பாவ-
தறகு உஙகளுக்கு என்ன தமட இருநதது? கலநது 
்காணடிருநதால் சில நி்பநதமனகளுக்கு அமேய 
அவரகளுக்கு வசதி ்சய்யும்்படி வறபுறுத்தியி-
ருக்கலாம்.  

6. நாடு ஒரு ்்பரிய அனரத்தத்மத எதிரமநாக்கி 
இருப்பது ்தரிநதும் அதறகுரிய நடவடிக்மக எடுக்-
காேல் பிரித்தானிய நாடாளுேன்்ற குழு வருமக 
தநத ம்பாது இநதிய நாடாளுேன்்றத் மதரதல் முடிந-
ததும் சில அனரத்தஙகள் ஏற்படலாம் ஆமகயால் 
அமத தடுக்க உதவுோறு மகாரிக்மக விடுத்தீரகள், 
இதன் அரத்தம் யா்தனில் நீஙகளும் உஙகள் குழு-
வினரும் இநதியத் மதரதல் முடிநததும் ஒரு ்பாரிய 
அனரத்தம் நமட்்பறும் என அறிநது மவத்திருநதீர-
கள், உஙகள் குழுவில் கும்றநதது 12 உறுபபினர-
கமை ்வளிநாடடில் சுறறுலாவுக்கு அனுபபி விடடு 
இப்படியான ஒரு உமரமய ஆறறுவதறகு ்வடகம் 
இல்மலயா?  

நான் தறம்பாது உஙகமைக் மகடக விரும்புவது 
யா்தனில் உஙகள் உறுபபினரகள் அமனவரினதும் 
்தாமலம்பசிகள் யுத்த கால இறுதி நாடகளில் இயங-
கவில்மல என்்ற கூறறு உணமேயா? 

இவவாறு ஆனநதசஙகரி தனது அறிக்மகயில் 
்தரிவித்துள்ைார.

இநதியாவிலிருநது இலஙமகக்கு 65 
ஆயிரம் ்ேறறிக் ்தான் யூரியா 
உரம் கிமடக்கவுள்ைதாக ்வளி-

வநத ்சய்தி விவசாயிகளின் ேனஙகளில் 
்பால்வாரத்துள்ைது. அது ோத்திரேன்றி, 
அச்்சய்தியானது எதிரகாலம் குறித்த நம்-
பிக்மகமயயும் அவரகள் ேத்தியில்
ஏற்படுத்தியுள்ைது.

இலஙமகயில் ்்பாருைாதார வீழ்ச்சி 
காரணோக மதாற்றம் ்்பற்ற 
அரசியல் ்நருக்கடிக்கு ேத்தியில், 

நாடடின் புதிய பிரதேராக ்பதவிமயறறுள்ை 
ரணில் விக்கிரேசிஙக, நாடமட
வீழ்ச்சியிலிருநது மீட்டடுப்பதறகாக துரித 
திடடஙகமை வகுத்துள்ைார. 

வீழ்ச்சியிலிருந்து நாட்டை மீட்டைடுப்பதில்
பிரதமர் ரணிலின் நம்பிக்்க தரும் திடடைஙகள்

ள்ளிவாய்க்காலில் ்்பரும் 
அனரத்தம் ஏற்படும் என்்ற 
அச்சத்மத முன்ம்ப உணரநத 

நான், தமிழ் மதசியக் கூடடமேபபு 
தமலவர இரா.சம்்பநதனுக்கு ்பல
தமடமவ எச்சரித்திருநமதன் என்று தமிழர 
விடுதமலக் கூடடணியின் தமலவர
வீ. ஆனநத சஙகரி ்தரிவித்துள்ைார.

முள்ளிவாயக்காலில் அனர்்ததம் ஏற்படு்மன்்ற 
அச்்ச்த்த முன்்்ப நான் உணர்ந்திருந்்தன்

எம்.ராகவன்...?

முஹேட றிஸான்...?
(அட்டாளைச்சேளை மத்திய நிருபர்)

தமிழர் விடுத்ைக் கூடடைணி
த்ைவர் வீ. ஆனந்த்சஙகரி அறிக்்க

மு்்ற்கடைான
வியா்பாரகளின்
்ககளுக்குச் ்்சன்று
விடைைாகாது என்்ப்த
்நற்்சய்கயாளர்களின்
ஆதஙகம்!

்்பாருளாதார ்நருக்கடிக்கு்த தீர்வு 
காண்பதாயின், மக்களின் ்்பாறு்மயும் 
அர்ப்பணிபபும் மிக அவசியம்

மு

இந்திய இர்சாயனப ்ப்ச்ள எப்்பாது வந்து   
்்சரு்மன்று கா்ததிருக்கும் விவ்சாயிகள்!
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(மன்னார் குறூப் நிருபர்)

குஞ்சுக்குளம் த�னாங்கு பனாலம் 
பகுதியில் அமமக்்கப்பட்ட 
சுற்றுலனா மமய ்கட்ட்டதத�னாகுதி 
பனாழம்டந� நிமலயில் �ற்்பனாது 
்கனாணப்படுகின்றது. 

மடு பிர்�ச தசயலனாளர் பிரி -
விலுளள குஞ்சுக்குளம் த�னாங்கு 
பனாலம் பகுதியில்  ்க்டந� 2014 ஆம் 
ஆண்டு வ்ட மனா்கனாண சமபயின 
குறிதத�னாதுக்்கப்பட்ட நிதியில் 
அமமக்்கப்படடு தி்றநது மவக்்கப் -
பட்ட சுற்றுலனா மமய ்கட்ட்டத -

த�னாகுதி பனாழம்டந� நிமலயில் 
�ற்்பனாது ்கனாணப்படுகின்றது. 
இக்்கட்ட்டத த�னாகுதியிலுளள 
தபனாருட்கள உம்டக்்கப்படடுளள -
�னா்க மக்்கள விச்ம் த�ரிவிததுள -
ள்ர். 

்க்டந� 2014 ஆம் ஆண்டு வ்டமனா -
்கனாண சமபயின குறிதத�னாதுக்்கப் -
பட்ட அபிவிருததிக் த்கனாம்ட நிதி -
யு�வியில் குஞ்சுக்குளம் த�னாங்கு 
பனாலம் பகுதியில் அமமக்்கப்பட்ட 
சுற்றுலனா மமயம் ்க்டந� 2016 ஆம் 
ஆண்டு மனார்ச் மனா�ம் 16 ஆம் தி்கதி 
வ்டமனா்கனாண மு�லமமச்சர் ்க.வி.

விக்்்ஸவரன மற்றும் அதி்கனாரி -
்களி்னால் மவபவரீதியனா்க தி்றநது 
மவக்்கப்பட்டது.

மடு பிர்�ச தசயல்க பிரிவி -
லுளள சுற்றுலனா மமயம், நனா்னாட -
்டனான பிர்�ச சமபயின ்கடடுப் -
பனாடடில் ்கனாணப்படுகின்றது.

இநநிமலயில்  சுற்றுலனா மமயம் 
�ற்்பனாது அ்டர்ந� ்கனாடு ்பனால் 
்கனாடசியளிப்ப்�னாடு,  மமய ்கட்ட -
்டதத�னாகுதி ்ச�மனாக்்கப்படடுளள -
்�னாடு, தபனாருட்களும் உம்டக்்கப் -
படடுளள்.

பல இலடசம் ரூபனாய் நிதி ஒதுக் -

கீடடில் அமமக்்கப்படடு பனாவ -
ம்க்்கனா்க ம்கயளிக்்கப்படடு 
சுமனார் 6 வரு்டங்்கள ஆகியுளள்.  
இவவனாறு ்ச�ப்படுத�ப்படடு 
மக்்கள பனாவம் இனறி ்கனாணப்ப -
டுகின்றமம குறிதது உரிய அதி்கனா -
ரி்கள ்கவ்யீ்தது்டன தசயற்படு -
கின்றமம குறிதது மக்்கள விச்ம் 
த�ரிவிததுளள்ர்.

இவவி்டயம் த�னா்டர்பனா்க நனா்னாட -
்டனான பிர்�ச சமப துரி� ந்டவடிக் -
ம்க்கமள ்மற்த்கனாளள ்வண்டும் 
எ் மக்்கள, நலன விரும்பி்கள 
்்கனாரிக்ம்க விடுததுளள்ர்.

குஞ்சுக்குளம் த�ொங்கு பொலம்  
சுற்றுலொ மையத்தின் அவல நிமல

முள்ளிவாய்க்ால் நினைவவந்தல் நி்ழ்வு்ள் 
மனாங்குளம் குறூப் நிருபர்

மு ள ளி வ னா ய் க் ்க னா ல் 
நிம்்வந�ல் நி்கழ்வுக் -
்கனா் ஏற்பனாடு்கள இ்டம்-
தபற்று வருகின்ற். அச்-
சமினறி  அம்வமரயும் 
நிம்்வந�லில் ்கலநது -
த்கனாளளுமனாறு வ்டக்கு, 
கிழக்கு முளளிவனாய்க் -
்கனால் நிம்்வந�ல் 
தபனாதுக்்கட்டமமப்பி்ர்  
அமழப்பு விடுததுளள -
்ர்.   

்க்டந� 2009 ஆம் 
ஆண்டு இறுதிக்்கட்ட 
யுத�ததின ்பனாது இ்டம்-
தபற்்ற �மிழி் படுத்கனாமலயின  13 
ஆம் ஆண்டு நிம்்வந�ல் நி்கழ் -
வு்கள நனாமள  18 ஆம் தி்கதி  முள -
ளிவனாய்க்்கனால் நிம்வு முற்்றததில் 
இ்டம்தப்றவுளளது.  

அந�வம்கயில் ்நற்றுமுனதி்ம் 
்கனாமல மு�ல்  முளளிவனாய்க்்கனால் 
நிம்வு முற்்றததுக்கு  வரும்க�ந� 
வ்டக்கு, கிழக்கு முளளிவனாய்க்்கனால் 
நிம்்வந�ல் தபனாதுக்்கட்டமமப்-

பின  இமணத�மலவர்்களில் ஒருவ -
ரனா் அருடபணி லி்யனா அடி்களனார் 
உளளிட்ட  தபனாதுமக்்கள இமணநது 
சிரம�னா் பணி்கமள முனத்டுத�-
்ர். 

இநநிமலயில் முளளிவனாய்க்்கனால் 
நிம்்வந�ல் வளனா்கததுக்குள 
இரனாணுவ ்கனாவலரண் ஒனறு அமமக்-
்கப்படடுளளது . பிர�மர் நிம்்வந-
�ல் தசய்ய எந� �ம்டயும் இல்மல 

எ் த�ரிவித�னாலும் 
நிம்்வந�ல் வளனா்கத-
துக்குள இரனாணுவ ்கனாவ -
லரண் அமமக்்கப்பட்ட-
மமக்கு உ்றவு்கள எதிர்ப்பு 
தவளியிடடுளள்ர். 

அத்�னாடு நிம்்வந-
�ல் வளனா்கதம� சூழ 
தபனாலிஸனார் புல்னாய்வனா-
ளர்்கள குவிக்்கப்படடுள-
ள்ர். வருபவர்்கமள 
தபனாலிஸனார்  பதிவு தசய்து 
அச்சுறுத�ல் விடுததும் 
வருவ�னா்க உ்றவு்கள 
குற்்றம் சுமததுகின்ற்ர். 
முளளிவனாய்க்்கனால் �மி -
ழி ் ப் ப டு த ்க னா ம ல க் கு 

நீதி்்கனாரி அம்பனாம்றயிலிருநதும் 
யனாழ்ப்பனாணததிலிருநதும் ்பனாரணி-
்கள ஆரம்பமனாகி  முளளிவனாய்க்்கனால் 
நிம்வு முற்்றம் ்நனாக்கி வநது-
த்கனாண்டிருக்கின்ற்ர்.  ்க்டந� 2009 
ஆம் ஆண்டு இறுதிக்்கட்ட யுத�த -
தின ்பனாது முளளிவனாய்க்்கனாலில் 
பல்லனாயிரக்்கணக்்கனா் மக்்கள ஒனறு 
கூடிய ்பனாது உணவு தநருக்்கடிக்கு 
மு்கம் த்கனாடுத�்ர்.  

்தமிழ் இைத்தின் மீட்சி ்ல்வி, ப�ாருளா்தார
வளர்ச்சியிவேவே ்தங்கியுள்ளது
சனாவ்கச்்சரி வி்ச்ட நிருபர்

எம் இ்ததின மீடசி்ய ஏக்்கங்-
்க்ளனாடு உயிர்ததியனா்கம் தசய்� 
எம்மவர்்களின ஆனமனா ஈ்்டற்்றத-
திற்கு வழிசமமக்கும் எ் யனாழ் 
மனாவட்ட பனாரனாளுமன்ற உறுப்பி்ர் 
அங்்கஜன இரனாமநனா�ன த�ரிவித-
துளளனார். ஊ்ட்கங்்களுக்கு அனுப்-
பிய வி்ச்ட அறிக்ம்க ஒனறி்ல்ய 
அவர் இவவனாறு குறிப்பிடடிருந�னார். 
்மலும் அவர் �்து ஊ்ட்க அறிக்-
ம்கயில்; 

யுத�ம் தமௌனிதது பதினமூனறு 
வரு்டங்்கள ஆகியுளள ்பனாதிலும் 
மூனறு �சனாப்� ்கனால உளநனாடடு 
யுத�ம் எமது மக்்கள ம்ங்்களில் 
பல வடுக்்கமள ஆழமனா்க பதிதது 
விடடுச் தசனறுளளது.

முப்பது வரு்ட ்கனால யுத�ததில் 
நனாம் இழந�மவ ஏரனாளம். அந� 
இழப்புக்்கமள ஒரு்பனாதும் ஈடு 

தசய்ய முடியனாது. ஆ்னால் படிப்ப-
டியனா்க விழுந� இ்டததில் இருநது 
மீண்த்டழ முடியும்.

 அந� மீடசி்ய எமது உ்றவு்களின 

ஆதம சனாநதிக்கு விததிடும். எமது 
இ்ததின மீடசி ்கல்வி மற்றும் 
தபனாருளனா�னார வளர்ச்சியி்ல்ய 
�ங்கியுளளது. நனாம் ்கல்வி மற்றும் 
தபனாருளனா�னார ரீதியனா்க முன்்-
றும் படசததில் இழந�வற்றில் பல -
வற்ம்ற மீள அம்டய முடியும். உயிர் 
தியனா்கம் தசய்�வர்்கமள மீளப் தப்ற 
முடியனாவிட்டனாலும் அவர்்களின 
ஆசிர்வனா�ம் எமது அடுத� சந�தி-
யின முன்்ற்்றததிற்கு எனறும் உறு-
துமணயனா்க இருக்கும் எ் நம்புகி -
்்றன. யுத� வடுக்்கமள ம்ததிலும், 
உ்டலிலும் சுமக்கும் உ்றவு்களின 
மீடசிக்கு நனாம் ஒவதவனாருவரும் ம்க 
த்கனாடுக்்க ்வண்டும். ்க்டந� ்கனாலத-
தில் அ�ற்்கனா் பல முயற்சி்கமள 
நனான எடுததிருக்கி்்றன. எதிர்்கனாலத-
திலும் உங்்கள பிரதிநிதியனா்க உங்்கள 
வளர்ச்சிக்கு ம்க த்கனாடுப்்பன எ் 
்மலும் அவர் குறிப்பிடடிருந�னார்.

இேங்ன் ம்க்ள் நிவாரண நிதி்ககு
இரண்ொவது �்மவயொகவும்
ரூ.10,000 வழங்கிய �மிழக யொசகர்
யனாழ்.வி்ச்ட நிருபர் 

இலங்ம்க வனாழ்  �மி -
ழர்்களுக்கு  �ன்னா-
லனா் உ�வி தசய்ய 
்வண்டுதம் யனாச-
்கமனா்க தபற்்ற 10,000 
இநதிய ரூபனாமவ  திண் -
டுக்்கல் மனாவட்ட ஆட-
சியரி்டம் பூல்பனாண்டி 
என்ற யனாச்கர் வழங்கி -
யுளளனார். 

இந�  யனாச்கர் இ�ற்கு 
முன்ரும், இலங்-
ம்கத �மிழர் நிவனாரண நிதியனா்க 
மதுமர மனாவட்ட ஆடசியரி்டம் 
50,000 ரூபனாமவ வழங்கியிருந�னார். 
�ற்்பனாது இரண்்டனாம் ்கட்டமனா்க 
திண்டுக்்கல் மனாவட்ட ஆடசியனாள-
ரி்டம் 10,000 ரூபனாமவ வழங்கியுள-
ளனார். 

இலங்ம்க வனாழ்  �மிழர்்களுக்கு  
எம்மனாலனா் உ�வி்கமள தசய்ய 
்வண்டுதம் �மிழ்க மு�ல்வர் 

மு.்க. ஸ்டனாலின தபனாது-
மக்்களுக்கு ்்கனாரிக்ம்க 
விடுததிருந�னார். இ� -
ம்யடுதது, தூத -
துக்குடி மனாவட்டம் 
ஆலங்கிணம்ற ்சர்ந�  
பூல்பனாண்டி என்ற 
யனாச்கர் �னான  யனாச்கமனா்க 
தபற்்ற 10,000 இநதிய 
ரூபனாமவ வழங்கியுள-
ளனார். 

அ�ம் ்க்டந� திங்-
்கடகிழமம  திண்டுக் -
்கல் மனாவட்ட ஆடசியர் 

அலுவல்கததிற்குச் தசனறு மனாவட்ட 
ஆடசியமர ்நரில் சநதிதது �னான 
யனாச்கமனா்க தபற்்ற பணதம�  இலங் -
ம்கத �மிழர் நிவனாரண நிதிக்்கனா்க 
வழங்கி்னார். 

இ்�்பனானறு த்கனா்ரனா்னா 
த�னாற்று ்கனாலததிலும் �னான யனாச்கம் 
தபற்்ற பணதம� �மிழ்க அரசுக்கு 
நிவனாரண நிதியனா்க வழங்கி்னாதரன-
பது குறிப்பி்டத�க்்கது.

சொவகச்சரி தபொதுசசநம� 
ைலசலகூ்த்தில் கழிவு நீர் கசிவு

ம்க்ள் அப�ௌ்ரிேம் 
சனாவ்கச்்சரி வி்ச்ட நிருபர்

சனாவ்கச்்சரி தபனாதுச்-
சநம� வளனா்கததிலுளள 
தபனாது மலசலகூ்டததில் 
்கழிவு நீர் ்கசிவ�னால் தபனாது-
மக்்கள மற்றும் சநம� 
வியனாபனாரி்கள பல்்வறு 
அ த ச ௌ ்க ரி ய ங் ்க ம ள 
எதிர்்நனாக்கி வருகின்ற-
்ர். 

இவவி்டயம் த�னா்டர்-
பனா்க சனாவ்கச்்சரி ந்க -
ரசமப உறுப்பி்ர் 
்க.�ர்சன ந்கரசமபயின 
்கவ்ததிற்கு த்கனாண்டு தசன்ற 
்பனாதிலும் இதுவமர எந�வி� ந்டவ-
டிக்ம்கயும் எடுக்்கப்ப்டவில்மல. 

்கழிவுநீர் த�னாடடியில் ்�ங் -
கியுளள ்கழிவு நீமர அ்கற்்ற எந -
�வி�மனா் ந்டவடிக்ம்கயும் 
எடுக்்கவில்மல எ்த த�ரிவிக்்கப்ப-
டுகி்றது. சனாவ்கச்்சரி தபனாதுச்சநம� 
வளனா்கததிலுளள தபனாதுமலசலகூ-

்டததில் ்கழிவு நீர் நிரம்பி வழிவ�னால் 
மக்்கள பல்்வறு அதசௌ்கரியங்-
்கமள எதிர்்நனாக்கிவருகின்ற்ர். 
மனா�க்்கணக்கில் ்மலதி்க ்கழிவு நீர் 
வடிநது வீதி மற்றும் சநம� தவளிப்-
பு்றம் ஆகியவற்றில் ்�ங்கி நிற்கின-
்றது. இ�்னால் தபனாதுமக்்கள மற்றும் 
வியனாபனாரி்கள அதசௌ்கரியங்்கமள 
எதிர்்நனாக்கி வருவ�னா்க த�ரிவித-
துளள்ர்.

முள்ளிவாய்க்ால் ்ஞ்சி வழங்கும் நி்ழ்வு 

யனாழ். வி்ச்ட நிருபர்

�மிழ் ்�சிய பசுமம இயக்்கத -
தின ஏற்பனாடடில் முளளிவனாய்க்்கனால் 
்கஞ்சி வழங்கும் நி்கழ்வு ்நற்ம்றய 
தி்ம் தசவவனாய்க்கிழமம யனாழ்ப்பனா-
ணததில் இ்டம்தபற்்றது.

யனாழ்ப்பனாணம் ்கந�ர்ம்டம் 
பகுதியில் அமமநதுளள �மிழ்த 
்�சிய பசுமம இயக்்கததின 
அலுவல்கததுக்கு முனபனா்க 
்கனாமல 9 மணியளவில் இநநி-
்கழ்வு இ்டம்தபற்்றது. இ�ன-
்பனாது அவவமமப்பின �மலவர் 
தபனா.ஐங்்கர்நசன மற்றும் ச்க 
உறுப்பி்ர்்களனால் முளளிவனாய்க்-

்கனாலில் உயிர்நீத�வர்்களுக்கு ஈம்கச்சு-
்டர் ஏற்்றப்படடு அஞ்சலி தசலுத�ப்-
பட்டது. அதது்டன �யனாரிக்்கப்பட்ட 
முளளிவனாய்க்்கனால் ்கஞ்சி  வீதியனால் 
பயணித�  தபனாதுமக்்களுக்கு  விநி-
்யனாகிக்்கப்பட்டது.

பவ�ா்க திைத்தில் 150 மது�ாை 
வ�ாத்்தல்்ள்,168 பிேர் ரின்்ள் மீட்பு

்கரதவடடி தி்்கரன, சனாவ்கச்்சரி வி்ச்ட 
நிருபர்்கள  

தவசனாக் விடுமும்ற தி்ததில் 
விற்பம  ் ்நனாக்கில் பதுக்கி மவக்-
்கப்படடிருந� மதுபனா  ் ்பனாத�ல்்கள 
மற்றும் பியர் ரின்கமள சனாவ்கச்்சரி மது-
வரித திமணக்்களததி்ர் ஞனாயிற்றுக்-
கிழமம ்கனாமல மீடடுளள்ர்.  உ�வி 
மதுவரி ஆமணயனாளர் தரனாஷனான தப்ர-
ரனாவின ஆ்லனாசம்க்கு அமமவனா்க, 
சனாவ்கச்்சரி மதுவரிப் தபனாறுப்பதி்கனாரி 

ஆ.ரனாஜ்மனா்கனின வழிந்டத�லில், 
மதுவரி சனார்ஜன ்மஜர் ம்்கஸவரன 
�மலமமயிலனா  ் குழுவி்ர் ம்க�டிப் 
பகுதியில் உளள வீத்டனானறில் பதுக்கி 
மவக்்கப்படடிருந� மதுபனா  ்் பனாத�ல்-
்கமள மீடடிருந�்ர்.   

இ�ன்பனாது 180 மில்லி லீட்டர் 
த்கனாளளளவும்டய 150 சனாரனாயப் ்பனாத-
�ல்்கள, 500 மில்லி லீட்டர் த்கனாளளள-
வும்டய 168 பியர் ரின்கள ஆகிய  ்மீட-
்கப்பட்டது்டன- சந்�்க நபர் ஒருவரும் 
ம்கது தசய்யப்படடுளளனார். 



சவூதி அரேபியா-
வில் மருத்துவர்கள், 
15 மணி ரேேச் சிக்-
்கலான அறுவவச் 
சிகிச்வசக்குப் பின் 
ஒட்டிப் பிறந்த இேட்-
வையர்கவை வவற்றி-
்கேமா்கப் பிரித்துள்ை-
னர.  

வயமவனச் ரசரந்த 
யூசுப், யாசின் எனும் 
அந்த ஆண் குழநவ்த்களின் சில 
உறுப்பு்கள் ஒட்டியிருந்த்தா்கத் 
வ்தரிவிக்்கப்்பட்ைது. 4 ்கட்ைங்-
்கைா்க ரமற்வ்காள்ைப்்பட்ை 
அறுவவச் சிகிச்வசயில் சுமார 24 
மருத்துவர்கள் ஈடு்பட்ைனர.  

சவூதி அேசாங்்க ஆ்தேவாைர்க-
ளுக்கும், ஈோன் ஆ்தேவு ஹூத்தி 
கிைரச்சியாைர்களுக்கும் இவைரய 
வயமனில் 7 ஆண்டு்கைா்கச் 

சண்வை ேைநது வருகிறது. சவூதி 
அரேபியாவின், மன்னர சல்மான் 
மனி்தரேய உ்தவி, நிவாேண 
நிவலயம் அவவப்ர்பாது வயம-
னுக்கு மனி்தாபிமான உ்தவி வழங்-
குவது உண்டு.  

ஒட்டிப் பிறந்த இேட்வையர-
்களுக்கு உ்தவும் திட்ைத்திற்கு 
மன்னர அதி்க முக்கியத்துவம் 
அளிப்்ப்தா்கத் வ்தரிவிக்்கப்்பட்ைது.    

ரேட்ரைா அவமப்பில் 
பின்லாநது மற்றும் சுவீைன் 
இவணவவ்த எதிரப்்ப்தா்க துருக்கி 
ஜனாதி்பதி ரிசப் வ்தயிப் எரதுவான் 
மீண்டும் ஒருமுவற வலியுறுத்தி -
யுள்ைார.   

அந்த இரு ோடு்களும் இந்த 
இோணுவ கூட்ைவமப்பில் 
இவணவது ்பற்றி அறிவிப்வ்ப 
வவளியிட்டு சில மணி ரேேத்தில் 
எரதுவான் இ்தவன வ்தரிவித்்தார.   

ரேட்ரைா அங்்கத்துவத்திற்்கா்க 
்தம்வம சமா்தானப் ்படுத்்த இந்த ஸ்-
்கன்டிரனவிய ோடு்கள் துருக்கிக்கு 
தூதுக்குழுவவ அனுப்்பத் ர்தவவ-
யில்வல என்று எரதுவான் வ்தரிவித்-
துள்ைார. இந்த ோடு்கள் குரதிஷ் 
ர்பாோளி்களுக்கு ஆ்தேவு அளிப் -
்பது குறித்ர்த அவர ர்கா்பத்வ்த 
வவளியிட்டுள்ைார.   

ரோட்ரைா வ்தாைர்பா்க பின் -
லாநது மற்றும் சுவீைன் பிேதிநி-
தி்கள் துருக்கிக்கு ்கைந்த திங்்கட்-
கிழவம வேவிருந்த நிவலயில் 
எரதுவான் இவவாறு ்கருத்து வ்தரி-
வித்துள்ைார என்்பது குறிப்பிைத்-
்தக்்கது.  

துருக்கி ்பயங்்கேவாதியா்கக் 
கூறும் குரதிஷ் வ்தாழிலாைர ்கட்சி 
உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த இரு 
ோடு்களும் அவைக்்கலம் வழங்கு-
வ்தா்க துருக்கி குற்றம்சாட்டுகிறது.   

இந்த இரு ோடு்களுக்கும் ்பயங்்கே -
வா்த அவமப்பு குறித்து வ்தளிவான 
மற்றும் வவளிப்்பவையான அணு -
குமுவற இல்லா்த ர்பாது எவவாறு 
அவர்கவை ேம்புவது என எரது-
வான் ர்கள்வியும் எழுப்பியுள்ைார.  

்தம்மீது ்தவை விதித்்த ோடு்களின் 
விண்ணப்்பங்்கவை ்தடுப்்ப்தா்க 
துருக்கி உறுதி அளித்துள்ைது. 2019 
இல் துருக்கி சிரியா மீது ்பவை-
வயடுத்்தவ்த அடுத்து அந்த ோடு 
மீது சுவீைன் மற்றும் பின்லாநது 
ஆயு்தத் ்தவை விதித்்தவம குறிப்பி-
ைத்்தக்்கது. பின்லாநதும் சுவீைனும் 
ரேட்ரைா அவமப்பில் ரசருவ்தற்கு 
அதில் உள்ை 30 உறுப்பு ோடு்களின் 
ஒப்பு்தலும் ர்தவவப்்படும்.    
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கியூபா மீதான தடைகடை  
தைர்தத அமெரிககா முடிவு

அவமரிக்்க முன்னாள் 
ஜனாதி்பதி வைானால்ட் 
டிேம்ப் ்காலத்தில் கியூ்பா 
மீது விதிக்்கப்்பட்ை ்கடும் 
்தவை்கவை ்தைரத்தும் 
திட்ைத்வ்த அவமரிக்்க 
அதி்காரி்கள் அறிவித்துள்-
ைனர.  

வ்பைன் நிரவா்கத்்தால் 
ஒப்பு்தல் அளிக்்கப்்பட்டி-
ருக்கும் புதிய ேைவடிக்-
வ்கயின் கீழ், கியூ்பாவில் 
இருக்கும் குடும்்பங்்களுக்கு ்பணம் 
அனுப்புவது மற்றும் அந்த ோட்-
டுக்கு ்பயணிப்்ப்தற்்கான ்கட்டுப்்பா-
டு்கள் ்தைரத்்தப்்படுகின்றன.  

இதில் கியூ்பர்களுக்்கான அவம-
ரிக்்க விசா ேவைமுவற விவேவு்படுத்-
்தப்்படும்.   

இந்த ேைவடிக்வ்க கியூ்ப பிேவஜ-
்கள் அேச ஒடுக்குமுவறயில் இருநது 
விடு்பட்டு வாழ்வவத் வ்தாைே அனு-
மதிக்கும் என்று அவமரிக்்க இோ-
ஜாங்்கத் திவணக்்கை ர்பச்சாைர 
வேட் பிவேஸ் வ்தரிவித்துள்ைார.   

முன்ன்தா்க குடிரயறி்களுக்கு 

ஒவவவாரு மூன்று மா்தங்்களுக்கும் 
1,000 வைாலர்களுக்கு ரமல் அனுப்-
புவ்தற்கு ்தவை விதிக்்கப்்பட்டிருந -
்தது. புதிய திட்ைத்தின் கீழ் குடும்்பம் 
அல்லா்த அங்்கத்்தவர்களுக்கு ேன்-
வ்காவையா்க ்பணம் அனுப்புவ்தற்கும் 
அனுமதிக்்கப்்பைவுள்ைது.   

அவமரிக்்க முன்னாள் ஜனாதி்பதி 
்போக் ஒ்பாமா ்காலத்தில் கியூ்பாவு-
ைனான ்ப்தற்றம் ்தணிக்்கப்்பட்ை -
ர்பாதும், 2017 இல் டிேம்ப் நிரவா -
்கம் கியூ்ப அேசுக்கு எதிோ்க ்பேந்த 
அைவில் ்தவை்கவை விதித்்தவம 
குறிப்பிைத்்தக்்கது.     

‘டுவிடைடை’ வாங்குவதற்கு  
எம�ான் ெஸ்க நிபநதடன
டுவிட்ைர ்தைத்-

தின் ஸ்ர்பம் 
்க ண க் கு ்க ள் 
்பற்றி வ்தளிவவ 
அளிக்்கா்த வவே 
்தாம் அந்த நிறு-
வனத்வ்த வாங்-
்கப்ர்பாவதில்வல 
என்று உலகின் 
வ்பரும் வசல்வந-
்தோன எரலான் 
மஸ்க் குறிப்பிட்-
டுள்ைார.   

ஸ்ர்பஸ்எக்ஸ் 
மற்றும் வைஸ்லா நிறுவனோன 
மஸ்க் சுமார 230 பில்லியன் வைாலர 
வசாத்து மதிப்புைன் உலகில் வ்பரும் 
வசல்வந்தோ்க உள்ைார. அவர டுவிட்-
ைர சமூ்க்தைத்வ்த 44 பில்லியன் 
வைாலருக்கு வாங்்க திட்ைமிட்ைர்பா-
தும், அண்வமயில் அ்தவன ்தற்்காலி-
்கமா்க இவைநிறுத்தினார.   

டுவிட்ைவே வாங்குவ்தற்கு முன் 
அதில் இருக்கும் ர்பாலிக் ்கணக்கு-
்கள் ்பற்றி அவர அந்த நிறுவனத்திைம் 
விைக்்கம் ர்கட்டிருந்தார. “டுவிட்-

ைரின் ்தவலவம நிரவா்க அதி்காரி 
(ர்பாலிக் ்கணக்கு்கள்) 5 வீ்தரம 
இருப்்ப்தற்்கான ஆ்தாேத்வ்த ்காண்-
பிக்்க ரேற்று மறுத்துவிட்ைார” என்று 
மஸ்க் ்தனது ட்விட்டில் ்பதிவிட்டுள்-
ைார. இந்த சமூ்க்தைத்வ்த சுமார 94 
மில்லியின் ர்பர பின்வ்தாைரவ்தா்க 
கூறப்்படுகிறது.   

“அ்தவன அவர வசயயா்தவவே 
இந்த உைன்்படிக்வ்க முன்ன்கோது” 
என்றும் மஸ்க் ரமலும் வ்தரிவித்துள்-
ைார.

ச�ாொலியாவுககு படைடய  
அனுபப அமெரிககா முடிவு

வ ை ா ன ா ல் ட் 
டிேம்ப் ்காலத்தில் 
எ டு க் ்க ப் ்ப ட் ை 
முடிவவ திரும்்பப் 
வ்பறும் வவ்கயில் 
ரசாமாலியாவுக்கு 
அவமரிக்்க துருப்பு-
்கவை அனுப்்ப அந-
ோட்டு ஜனாதி்பதி 
ரஜா வ்பைன் ஒப்பு-
்தல் அளித்துள்ைார.   

அல் ஷ்பாப் 
ர்பாோட்ைக் குழுவுக்கு எதிோன 
ர்பாருக்கு உ்தவும் வவ்கயிரலரய 
இந்தப் ்பவை்கவை நிவலநிறுத்்த 
வ்பண்ை்கன் ர்காரியுள்ைது.   

முன்னாள் ஜனாதி்பதி டிேம்ப் 
2020 இல் ரசாமாலியாவில் இருநது 
சுமார 700 அவமரிக்்கத் துருப்பு்கவை 
வா்பஸ் வ்பற்றார. இநநிவலயி-
ரலரய கிழக்கு ஆபிரிக்்க ோட்டில் 
புதிய ஜனாதி்பதி ஒருவர ர்தரவு 
வசயயப்்பட்டிருக்கும் சூழலிரலரய 
அவமரிக்்கா ்தனது ்பவை்கவை 
மீண்டும் நிவலநிறுத்்தவுள்ைது.   

்கைந்த திங்்கட்கிழவம ்ப்தவி ஏற்ற 
முன்னாள் அவமதிச் வசயற்்பாட்-
ைாைோன புதிய ஜனாதி்பதி ஹசன் 
வஷயக் மஹ்மூத், சரவர்தச ்பங்்காளி-
்களுைன் வேருக்்கமா்க வசயற்்பைவுள்-
ை்தா்க வாக்குறுதி அளித்துள்ைார.   

ரசாமாலியா ்பல ்தசாப்்தங்்கைா்க 
்பாது்காப்்பற்ற சூழவல அனு்பவித்து 
வருவர்தாடு அந்த ோட்வை முன்னர 
வ்கப்்பற்றி இருந்த இஸ்லாமியவா்த 
ர்பாோளி்கள் இன்றும் ோட்டின் ்கணி-
சமான ்பகுதிவய ்தமது ்கட்டுப்்பாட்-
டில் வவத்துள்ைனர.     

சுவீைன், பின்�ாநதின் சேடசைா  
விண்ணபபம்: துருககி எதிரபபு

உருககு ஆட�யில் சிககிய  
உகடைன் வீைர மவளிசயற்்றம்

உக்வேனின் மரியுர்பாலில் உள்ை 
அஸவஸ்ைால் உருக்கு ஆவலயில் 
இரு மா்தங்்களுக்கு ரமல் சிக்கியி-
ருந்த உக்வேன் ்பவையினர அங் -
கிருநது மனி்தரேய வழித்்தைம் 
மூலமா்க வவளிரயற்றப்்பட்ை்தா்க 
உக்வேன் வ்தரிவித்துள்ைது.  

்படு்காயமவைந்த 53 வீேர்கள் 
ேஷ்ய ஆ்தேவு கிைரச்சியாைர்களின் 
பிடியில் இருந்த ரோவாரசாவஸ்க் 
ே்கருக்கு அவழத்துச் வசல்லப்்பட்-
ை்தா்க உக்வேன் ்பாது்காப்பு துவற 
துவண அவமச்சர ஹன்னா மாலியார 
வ்தரிவித்்தார.  

ரமலும், 211 வீேர்கள், கிைரச்சி-
யாைர்களின் பிடியில் இருந்த ஒவல -
னிவ்கா ே்கருக்கு அவழத்துச் வசல்-
லப்்பட்ை்தா்க, அவர வ்தரிவித்்தார.  

அஸவஸ்ைால் ஆவலயில் ்காயம -
வைந்த வீேர்கவை வவளிரயற்ற இரு -
ோட்டுக்கும் இவையில் ஒப்்பந்தம் 
உருவாகியிருப்்ப்தா்க, ேஷ்யா முன்ன-
்தா்க வ்தரிவித்திருந்தது.  

ைஜன் ்கணக்கிலான ்பஸ்்கள் 
மூலம் உக்வேன் ்பவையினர அந்த 
ஆவலயிலிருநது திங்்கட்கிழவம 
மாவல வவளிரயற்றப்்பட்ை்தா்க, 
ரோயட்ைரஸ் வசயதி நிறுவனம் 
வ்தரிவித்துள்ைது.  

அர்தர்பான்று, உக்வேன் ்பவையி -
னர அங்கிருநது வவளிரயற்றப்்படும் 
வீடிரயாக்்கவை ேஷ்ய அேசு ஊை்க-
மும் வவளியிட்டுள்ைது.  

இந்த வவளிரயற்றத்தின் மூலம் 
உக்வேன் ர்பாரின் மி்க நீண்ைதும் 
அதி்க உயிரிழப்பு்களுக்குக் ்காேண-
மானதுமான ர்பார ஒன்று முடிவுக்கு 
வநதுள்ைது. இது உக்வேனுக்கு 
குறிப்பிைத்்தக்்க ர்தால்வி ஒன்றா்க 
உள்ைது. ேஷ்ய முற்றுவ்கக்குப் பின் 
மரியுர்பால் ே்கர ்தற்ர்பாதும் வ்பரும் 
அழிவவ சநதித்துள்ைது. இந்த 

ே்கரில் ஆயிேக்்கணக்்காரனார வ்கால்-
லப்்பட்டிருப்்ப்தா்க உக்வேன் கூறுகி -
றது.   

ஏற்்கனரவ மரியுர்பால் ே்கர 
ேஷ்யப் ்பவையின் ்கட்டுப்்பாட்டில் 
இருந்த நிவலயில் இந்த உருக்்காவல 
இருக்கும் ்பகுதி மாத்திேரம உக்வே-
னிய ்பவை நின்று பிடித்து ர்பாோடி 
வந்தது.   

உக்வேன் ்பவைவயடுப்புத் 
வ்தாைக்்கம் மரியுர்பால் ேஷ்யாவின் 
முற்றுவ்கயில் இருநதுவந்தவம 
குறிப்பிைத்்தக்்கது.     

அறுடவ சிகிசட� மூ�ம்  
பிரிககபபடை இைடடையர

ெகமைானால்டஸ் மவளிசயற்்றம்
ே ஷ் ய ா வி லி -

ருநது வவளி-
ரயறவுள்ை்தா்க 
விவேவு உணவு 
நி று வ ன ம ா ன 
ம க் வ ை ா -
னால்ட்ஸ் கூறி-
யுள்ைது.  

1 9 9 0 ஆ ம் 
ஆண்டில் ேஷ் -
யாவில் வரத்்த -
்கத்வ்த ஆேம்-
பித்்த அந்த 
நி று வ ன ம் , 
சுமார 30 ஆண்டு்களுக்குப் பின் 
இந்த முடிவவ எடுத்துள்ைது. அது 
்கடினமான முடிவா்க இருந்தாலும் 
அவசியமான ஒன்று என மக்வைா-
னால்ட்ஸ் கூறியது.  

உக்வேனில் ஏற்்பட்டுள்ை மனி்தா -
பிமான வேருக்்கடியாலும், நிவல-
யற்ற வரத்்த்கச் சூழலாலும், ேஷ்-
யாவில் வ்தாைரநது வசயல்்படுவது 
சிேமமா்க உள்ை்தா்க நிறுவனம் 
கூறியது.  

ோட்டிலுள்ை அவனத்து மக் -
வைானால்ட்ஸ் உணவ்கங்்கவையும் 
உள்ோட்டு வரத்்த்கரிைம் விற்்க எண் -
ணுவ்தா்க அது குறிப்பிட்ைது. அந்த 
நிறுவனம் ஏற்்கனரவ ோட்டிலுள்ை 
850 உணவ்கங்்கவையும் மாரச் மா்தத்-
தில் மூடியது.  

உக்வேன் மீ்தான ேஷ்யப் ்பவை -
வயடுப்பு ஆேம்பித்்ததில் இருநது எச்-
அன்ட்எம், ஸ்ைார்பக்ஸ் உள்ளிட்ை 
்பல வ்பரிய நிறுவனங்்கள் ேஷ்யாவவ 
விட்டு வவளிரயறியுள்ைன.    

பாைசீக மொழிடய நீகக  
தலிபான் அைசு உ்ததைவு

ஆ ப் ்க ா னி ஸ் ்த ா னின் 
உச்ச நீதிமன்ற சட்ை 
மூலத்தில் இருநது 
்பாேசீ்க வமாழிவய நீக்்க 
்தலி்பான் ஆட்சியாைர-
்கள் உத்்தேவிட்டுள்ை-
னர. ்தலி்பான்்கள் முன் -
வனடுக்கும் ஆட்சிக்கு 
உல்கைாவிய ரீதியில் 
்கண்ைனங்்கள் எழுந-
துள்ை சூழ்நிவலயில் 
அவர்கள் இக்்கட்ைவை-
வயப் பிறப்பித்துள்ைனர 
என்று ஏ.என்.ஐ வ்தரிவித்துள்ைது.  

உச்ச நீதிமன்றத்தின் புதிய சட்-
ைப்்பட்டியல் ்பாஷ்ரைா மற்றும் 
ஆங்கில வமாழி்களில் மாத்திேரம 
எழு்தப்்பட்டுள்ைன. அத்ர்தாடு உச்ச 
நீதிமன்றத்தின் வ்பயரும் அதி்காே 
நீதித்துவற எனவும் மாற்றம் வசயயப்-
்பட்டுள்ைது.   

அர்தரேேம் ்பல்க் ்பல்்கவலக்்கழ-

்கம் உட்்பை ்பல வ்பயரப்்பலவ்க்க-
ளில் ்பயன்்பாட்டில் இருந்த ்பாேசீ்க 
வமாழிவயயும் ்தலி்பான்்கள் ்கைந்த 
சில மா்தங்்களுக்குள் நீக்கியுள்ைனர 
என்று ஆப்்கானிய ஊை்கங்்கள் சுட்-
டிக்்காட்டியுள்ைன.   

ஆப்்கானில் உஸ்வ்பக் வமாழிவய 
வலுக்்கட்ைாயமா்க நீக்கும் ேைவடிக்-
வ்கவயயும் ்தலி்பான்்கள் ஏற்்கனரவ 
ரமற்வ்காண்ைவம வ்தரிந்தர்த.     

லிபியாவின் சபாடடிப பிைதெர  
தட�ேகர வநததால் சொதல்
லிபிய ்பாோளுமன்றம் நிய-

மித்்த பிே்தமர ்பாதி ்பஷா்கா 
ர்பாட்டி அேசின் ்கட்டுப்்பாட்-
டில் இருக்கும் ்தவலே்கர திரி-
ர்பாலிக்குள் நுவழந்த்தால் 
ரேற்று வசவவாயக்கிழவம 
்கடும் ரமா்தல் வவடித்்தது. 
இ்தவன அடுத்து அவர ்தவலே-
்கரில் இருநது வவளிரயறியுள்-
ைார.  

ரேற்று சூரிரயா்தயத்திற்கு 
முன்னர ஆேம்பித்்த ்கடும் துப்-
்பாக்கிச் சண்வை ்காவல 7 மணி 
வவே நீடித்்த்தா்க ஏ.எப்.பி வசயதி 
நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ைது.   

லிபியாவில் பிே்தமோ்க அப்து-

ஹமித் டிவ்ப்பா ஆட்சியில் இருப்-
்பர்தாடு, அவருக்கு ர்பாட்டியா்க 
பிே்தமர ்பாதி ்பஷா்கா நியமிக்்கப்்பட்-

டுள்ைார. கிழக்கு ே்கோன ்தப்ரூக்-
கில் இயங்கும் ்பாோளுமன்றரம 
அவவே நியமித்்தது.   

இநநிவலயில் ்பாதி ்பஷா்கா 
்பல அவமச்சர்கவையும் ரசரத்-
துக்வ்காண்டு ்தவலே்கர திரி-
ர்பாலிக்கு ்பணிவய ஆேம்-
பிக்்க வநதுள்ைார. லிபியாவில் 
2011 ஆம் ஆண்டு ரேட்ரைா 
ஆ்தேவு மக்்கள் எழுச்சி மூலம் 
அநோட்டு ்தவலவர முஅம்மர 
்கைாபி ்ப்தவி ்கவிழ்க்்கப்்பட்ை 
பின் அங்கு வ்பரும் ்பாது்காப்பு 

பிேச்சிவன இருநது வருகிறது. 2014 
வ்தாைக்்கம் அங்கு இரு ர்பாட்டி அே-
சு்கள் இயங்கி வருகின்றன.   

பால்ொ பற்்றாககுட்றடய  
தீரகக அமெ. ேைவடிகடக

குழநவ்த்களுக்்கான ்பால்மா 
்பற்றாக்குவறவயச் சரிவசயவதில் 
முன்ரனற்றம் ஏற்்பட்டுள்ை்தா்க 
வவள்வை மாளிவ்க கூறியுள்ைது.  

அர்பாட் நிறுவனம் அ்தன் 
்பால்மாவு உற்்பத்திவய மீண்டும் 
ஆேம்பிக்்க அவமரிக்்க அதி்காரி்களு-
ைன் ஒப்்பந்தம் வசயதிருப்்ப்தாயக் 
கூறியவ்த அடுத்து, அத்்த்கவல் 
வவளிவநதுள்ைது.  

அவமரிக்்காவில் ்பால்மா உற்்பத்தி 
வசயயும் மி்கப்வ்பரிய நிறுவனமா்க 
அர்பாட் உள்ைது. ்கைந்த வ்பப்ே-
வரி மா்தத்தில் நிறுவனத்தின் ்பால்-
மாவில் குறிப்பிட்ை ்பாக்டீரியா 
வவ்க்கள் இருப்்ப்தா்கச் சநர்தகிக்்கப்-

்பட்ைது. ்பால்மாவவ உட்வ்காண்ை 
இேண்டு குழநவ்த்கள் உயிரிழந்தன.   

சம்்பவத்வ்தத் வ்தாைரநது 
அர்பாட், அ்தன் ்பால்மா வவ்க்க-
ளில் சிலவற்வற மீட்டுக்வ்காண்ைது. 
்பால்மாவின் உற்்பத்திவயயும் அது 
நிறுத்தியது.  

ஏற்்கனரவ வ்பாருள் விநிரயா -
்கத் வ்தாைரில் சிக்்கல்்கள் நீடிக்கும் 
ரவவையில், அநேைவடிக்வ்க ்பால்-
மாவுக்குக் ்கடும் ்பற்றாக்குவறவய 
ஏற்்படுத்தியது.  

இநநிவலயில், மிச்சி்கன் மாநி -
லத்தில் உள்ை அர்பாட் நிறுவ -
னத்தின் மி்கப் வ்பரிய உற்்பத்தி 
ஆவலயில் ்பணி்கவை மீண்டும் 
ஆேம்பிக்்க உைன்்பாடு ஏற்்பட்டுள்-
ைது. எனினும் நீதிமன்றம் அ்தற்கு 
மு்தலில் ஒப்பு்தல் அளிக்்கரவண்-
டும். ்பால்மா இருப்வ்ப அதி்கரிக்்க 
அவமரிக்்கா கூடு்தல் ேைவடிக்வ்க-
்கவை அறிவிக்கும் என்று எதிர்பாரக்-
்கப்்படுகிறது.    



தம்புள்ள தினகரன் நிருபர்  

 
வைத்தியசாவைகளில் மருந்துப் 

பபாருடகளுக்குப் பபருந் தடடுப்-
பாடு நிைவி ைரும் நிவையில்,-
பெங்கு நோயினால் பாதிக்கப்படும் 
நோயா்ளரின் எண்ணிக்வக அதிகரிக்-
குமாயின் அதனால் உயிரிழப்நபா-
ரின் எண்ணிக்வக அதிகரிப்பவதத் 
தடுக்க முடியாத ஆபத்து காணப்ப-
டுைதாக கண்டி மாேகர சுகாதாரப் 
பிரிவின் பிரதான வைத்திய அதிகாரி 
பஸன் ஜய சிங்்ஹ தகைல் பைளியிட-
ொர்.   

கண்டி ேகர எல்வைக்குள 50% 
த்திற்கும் அதிகமாநனார் பெங்கு 
நோயினால் பாதிக்கப்படுைதற்-
கான ஆபத்து அதிகரித்துக் காணப்-
படுைதாகவும் பதரிவித்த பிரதான 

வைத்திய அதிகாரி, தற்நபாது கண்டி 
மாேகர எல்வைக்குள 86 பெங்கு 
நோயா்ளர் இனங் காணப்படடிருப்ப-
தாகவும் பதரிவித்தார்.   

கண்டி மாேகரில் பெங்கு நோய் 
பரவும் ஆபத்து பதாெர்பில் வினவிய 
நபாநத பிரதான வைத்திய அதிகாரி 
பஸன் ஜயசிங்்ஹ பதாெர்ந்து கூறிய-
தாைது;   

இவ் ைருெம் ஜனைரி மாதம் 
முதல் கெந்த புத்தாண்டு காைம் 
ைவரயில் கண்டி மாேகர எல்வையி-
னுள 67 பெங்கு நோயா்ளர் பதிைாகி-
யிருந்ததுென், அதன் பின்னர் 19 நபர் 
பெங்கு நோயா்ளர்கப்ளன இனங்   

காணப்படடுள்ளனர். மாேகர 
சுற்றுச் சூழலில் பெங்கு நு்ளம்புகள 
பபருகும் சாத்தியம் அதிகரித்துக் 
காணப்படுகின்்றன.   

நு்ளம்புகள பரவும் சூழவை உரு-
ைாக்காதிருப்பதுென் அவை பரவும் 
நிவையங்கவ்ள உெனுக்குென் 
அழித்து விடுைது மிகவும் ஏற்்றதா-
கும். 

தனிப்படெ ரீதியில் மக்கள 
கைனம் பசலுத்துைார்க்ளாயின் 
நு்ளம்புகவ்ள எம்மால் மிகவும் இை-
குைாகக் கடடுப்படுத்தைாம்.   

தற்நபாது ோடடில் நிைவும் 
எரிபபாருள தடடுப்பாடடின் 
காரணமாக நு்ளம்புகவ்ள ஒழிப்ப-
தற்கான புவக விசிறும் ேெைடிக்வக-
களும் தவெப்படடுள்ளன.நு்ளம்புப் 
பபருக்கத்வதக் கடடுப்படுத்துை-
தில் எரிபபாருள தடடுப்பாடடுப் 
பிரச்சிவனயும் ஓர் காரணம் எனவும் 
பிரதான வைத்திய அதிகாரி நமலும் 
பதரிவித்தார்.     
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மவத்திய்சொமலகளில் ேருநது தட்டுப்பொடு  

மலையகத்தில் மண்ணெண்ணெய்கககாக  
ம்ககள் நேற்றும் வரிலையில் ககாத்திருப்பு

்ஹற்்றன் விநசெ நிருபர்  

மவையகத்தில் மண்பணண்-
பணய்க்காக எரிபபாருள நிரப்பு 
நிவையங்களில் அதிகாவை முதல் 
நீண்ெ நேரம் காத்திருக்க நைண்டிய 
அைை நிவை ஏற்படடுள்ளதாக 
பபாது மக்கள விசனம் பதரிவிக்கின்-
்றனர்  

கெந்த சிை மாதங்க்ளாக நுை -
பரலியா மாைடெத்தில் எரிைாயு 
தடடுப்பாடு காணப்படுகின்்றது. 
இதனால் அதிகமான மக்கள மண் -
பணண்பணய் அடுப்பில் சவமக்க 
ஆரம்பித்துள்ளனர்.  

தற்நபாது மண்பணண்பணய்க்-
கும் எரிைாயுவுக்கும் பாரிய அ்ளவில் 
தடடுப்பாடு காரணமாக எண்பணய் 
நிரப்பு நிவையங்களில் அதிகாவை 
ோன்கு மணி முதல் நிற்பதாகவும் 
எனினும் எண்பணய் எப்நபாது 
ைரும் என்று பதரியாது மக்கள 

பபரும் அைதியுறுைதாகவும் இைர் -
கள பதரிவிக்கின்்றனர்  

இவ்ைாறு மண்பணண்பணய் 
பபற்றுக் பகாளைதற்கு ைரிவசயில் 
நின்று பைர் உயிரிழந்துள்ளவமயும் 
குறிப்பிெத்தக்கது.  

இநதநைவ்ள பபற்ந்றால் மற்றும் 
டீசல் பபற்றுக்பகாளைதற்காக ைாக-
னங்கள நீண்ெ ைரிவசயில் காத்திருப்-
பதவன காணக்கூடியதாக இருந்தன.  

தூர நசவையில் ஈடுபடும் ஒருசிை 
தனியார் பஸகள டீசல் இல்ைாத-
தன் காரணமாக நசவையில் ஈடுபெ 
வில்வை   

இந்நிவையில் பைளிமாைடெங்க -
ளில் நசவையில் ஈடுபடும் தனியார் 
பஸகள மவையக பகுதிகளுக்கு 
நசவையில் ஈடுபடுத்தப்படடு்ள்ள-
தாகவும் இந்த பஸகளில் சாதாரண 
கடெணத்திற்கு நமைதிகமாக பணம் 
அ்றவிடுைதாகவும் பயணிகள பதரி-
விக்கின்்றனர்.    

்ெங்கு நேகாய அதிகரி்ககுமகாயின்   
மரணெம் தவிர்கக முடியகாதது   

கண்டி மாநகர பிரதான வைத்திய அதிகாரி பஸன் ஜயசிங்ஹ   

ரயிலில் பகாய்நத 
இலைஞன் சிகிசலை 
பைனின்றி உயிரிழப்பு
ோனுஓயா- பபரகும்பர  ரயில் 

நிவையத்திற்கருகில் ோனுஓயாவிலி-
ருந்து பதுவ்ள நோக்கி (16) மாவை 
பசன்்ற சரக்கு ரயில் முன் பாய்ந்து 
தன் உயிவர மாய்த்து பகாள்ள 
முயற்சித்த கந்தப்பவ்ள இவ்ளஞர் 
ஒருைர் நுைபரலியா மாைடெ வைத் -
தியசாவையில்  அனுமதித்திருந்த 
நிவையில் சிகிச்வச பைனின்றி உயிரி -
ழந்ததாக ோனுஓயா பபாலிசார் பதரி-
வித்தனர்.

இவ்ைாறு உயிரிழந்த இவ்ளஞர் 
கந்தப்பவ்ள பபாலிஸ பிரிவுக்கு உட-
படெ பார்க் நதாடெத்தில் ைசிக்கும் 
பபருமாள ராநமஸைரன் (ையது 39) 
திருமணமாகாதைர் என அவெயா-
்ளம் காணப்படடுள்ளார்.

குறித்த விபத்தில் உயிரிழந்த 
இவ்ளஞர் ோனுஓயாவுக்கு ஏன் 
பசன்றிருந்தார்,எவ்ைாறு ரயில் 
முன் பாய்ந்து தன் உயிவர மாய்த் -
துக் பகாள்ள முயற்சித்தார் என்பது  
பதாெர்பில் ோனுஓயா பபாலிசார் 
விசாரவணகவ்ள நமற்பகாண்டு 
ைருகின்்றனர். இந்த சம்பைம் 
குறித்து ோனுஓயா பபாலிசார் சரக்கு 
ரயில் ஓடடுேரிெம் விசாரவணகவ்ள 
நமற்பகாண்டுள்ளதாகவும் பதரிவிக்-
கப்படடுள்ளது.

மத்திய மகாககாணெ ைலபயின்   
அலமசசு்ககள் இரணடிற்கு   
புதிய ்ையைகாைரகள்  
அக்கு்றவண குறூப் நிருபர்  

மத்திய மாகாண சவபயின் அவமச்-
சுக்கள இரண்டிற்கு புதிய பசயைா்ளர்-
கள நியமிக்கப்படடுள்ளனர். கண்டி -
யிலுள்ள ஆளுேர் காரியாையத்தில் 
நமற்படி நியமனக்கடிதங்கள வகய-
ளிக்கப்படென. மத்திய மாகாண 
சுகாதார அவமச்சின் புதிய பசய-
ைா்ளராக திருமதி எல்.ஏ. சுஜாதா 
விநஜசிங்கவும், மாகாண விைசாய 
அவமச்சின் புதிய பசயை்ளராக ஆர்.
எம்.பி.எஸ. பீ. ரத்ோயக்கவும் நியம-
னக் கடிதங்கவ்ள மத்திய மாகாண 
ஆளுேர் ைலித் யூ கமநக இெமிருந்து 
பபற்றுக் பகாண்ெனர்.    

இனவகாதம், மதவகாதம் நபசும் அரசியல்வகாதிகள்   
நீணெ ககாைம் ஆட்சியில் நிலைத்திரு்நததில்லை  
தைைாக்கவை குறூப் நிருபர்  

ஒரு ோடடில் இனைாதம், மத -
ைாதம் நபசும் அரசியல்ைாதிகள 
நீண்ெ காைம் ஆடசியில் நிவைத் -
திருந்ததில்வை. இனைாதத்வதயும் 
மதைாதத்வதயும் விவதத்து ஆடசி 
ேெத்தியவத இன்று இவ்ளஞர்கள 
மாத்திரமல்ை அவனத்து மக்களும் 
புரிந்துக்பகாண்டுள்ளார்கள என 
மவையக மக்கள முன்னணியின் 
நதசிய அவமப்பா்ளரும் முன்னாள 
மத்திய மாகாணசவப உறுப்பினரு -
மான ஆர். இராஜாராம் பதரிவித் -
துள்ளார்.  

ஊெக அறிக்வக மூைநம நமற் -
கண்ெைாறு பதரிவித்துள்ளார்.
நமலும் அைர் கருத்து பதரிவிக்வக -
யில்,..  

நகால்நபஸ நபபரளிச்சி 
நபாராடெத்திற்கு மவையக 
இவ்ளஞர், யுைதிகளும் ஆதரவு 
ைழங்க நைண்டும்.   

மஹிந்த ராஜபக்ஷ பிரத -
மர் பதவியிலிருந்து இரா -
ஜினாமா பசய்த பின்னர் 
தற்பபாழுது புதிய பிரத -
மராக ஐக்கிய நதசிய கட -
சியின் தவைைர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க நியமிக் -
கப்படுள்ளார். இவ்ளஞர் 
யுைதிகள ேெத்திய 
நபாராடெத்தால் மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ மாத்திரம் விை -
கியுள்ளார்.

இன்னும் ஐனாதிபதி நகாட -
ொபய ராஜபக்ஷ பதவி விைக -
வில்வை. ஜனாதிபதி விைகும் 
ைவர பதாெர்ந்து ேெத்தும் இந்த 
நபாராடெத்திற்கு இன, மத, கடசி 
நபதமில்ைாமல் அவனைரும் ஒத் -
துவழப்பு ைழங்க நைண்டும்.   

இனைாதம் மற்றும் மதைாதத் -
வதயும் நபசி மக்களிவெநய 
பிரிவிவனவய ஏற்படுத்தி ஆடசி 
பீெம் ைந்தைர்களுக்கு ேல்ை பாெத் -

திவன இவ்ளஞர், யுை -
திகள புகடடியுள்ளனர். 
ோடடில் படடினி பஞசம் 
நீங்கி திருடவெ ஒழித்து 
சமத்துைம் ஒற்றுவமவய 
நிவைோடெ ஒரு ேல் -
ைாடசிவய பகாண்டுைர 
நைண்டும் என்பதற்கா -
கநை இன்று இவ்ளஞர் -
கள ஒன்று கூடியுள்ளார் -
கள. விவதக்கப்படெ 

விவதயும் உச்சரிக்கப்படெ ைார்த் -
வதகளும் சும்மா இருக்காது.

பதாழிைா்ளர்களுக்கு ஆயிரம் 
ரூபா சம்ப்ளத்வத இந்த அரசாங் -
கத்தால் பபற்றுக்பகாடுக்க முடி -
யாமல் உள்ளது. பபருந்நதாடெத் 
பதாழிைா்ளர் இன்றும் உரிவமயற் -
்றைர்க்ளாக உள்ளார்கள. இைர் -
களுக்கு எந்தவித உதவிகளும் 
பசய்யாத வகயாைாகாத அரசாங் -
கத்வத வீடடுக்கு அனுப்பும் ைவர 
ோமும் நபாராடுநைாம் என்்றார்.    

 முன்னாள் மத்திய மாகாணசவப உறுப்பினர் ஆர். இராஜாராம்

நேகாரவூட்டில் ைட்ெவிநரகாத மகாணி்கக்ககல் 
அகழ்வு; ்பகாலிஸகாரகால் 04 நபர லகது
்ஹற்்றன் விநசெ நிருபர்

  
நோர்வூட பபாலிஸ பிரி-

வுக்குடபடெ பகுதியில் சட-
ெவிநராதமான முவ்றயில் 
மாணிக்கக்கல் அகழ்வில் ஈடு-
படெ ோன்கு நபர் வகது பசய்-
யப்படடுள்ளதாக ்ஹற்்றன் 
நகாடெ விநசெ குற்்றத்தடுப்பு 
பபாலிஸார் பதரிவித்தனர்.  

குறித்த சம்பைம் நேற்று 
நோர்வூட நபாடரி நதாடெத்தில் 
இெம்பபற்றுள்ளது. விநசெ குற்்றத்-
தடுப்பு பிரிவுக்கு கிவெத்த இரகசிய 
தகைவையடுத்து விநசெ குற்்றத்த-
டுப்பு பிரிவின் பபாறுப்பதிகாரியின் 
ைழிகாடெலில் பபாலிஸ பரிநசாதகர் 
டி.என்.ஏ. தசோயக்கவின் தவைவம-
யில் பபாலிஸ குழுவினர் நமற்-
பகாண்ெ சுற்றிைவ்ளப்பின் நபாநத 
குறித்த ேபர்கள வகது பசய்யப்பட-

டுள்ளனர். குறித்த ேபர்கள காசல்ரீ நீர்த்-
நதக்கத்திற்கு நீர்ைழங்கும் பகசல்கமு 
ஓயாவின் கிவ்ள ஓவெ ஒன்றில் பாரிய 
சூழல் சீர்நகடு ஏற்படும் ைவகயில் 
மாணிக்கக்கல் அகழ்வில் ஈடுபடடி-
ருந்ததாகவும் நீண்ெ காைமாக மிகவும் 
இரகசியமான முவ்றயில் இவ்ைாறு 
சடெவிநராத மாணிக்கக்கல் அகழ்-
வில் இப்பிரநதசத்தில் இைர்கள 
ஈடுபடடிருப்பதாகவும் பபாலிஸார் 

நமற்பகாண்ெ விசாரவண-
யின் நபாது பதரியைந்துள்ள-
தாக குற்்றத்தடுப்பு பிரிவின் 
பபாறுப்பதிகாரி நமலும் பதரி-
வித்தார்.  

வகது பசய்யப்படெைர்களி-
ெம் இருந்து மாணிக்கல் அகழ்-
விற்காக பயன்படுத்தப்படெ 
உபகரணங்களும் பபாலிஸா-
ரால் மீடகப்படடுள்ளன.  

வகது பசய்யப்படெ 
ோல்ைர் மற்றும் உபகரணங்கள 
நோர்வூட பபாலிஸ நிவையத்தில் 
ஒப்பவெக்கப்படடுள்ளன.வகது 
பசய்யப்படெைர்கள பபாலிஸ 
பிவணயில் விடுதவை பசய்யப்பட-
டுள்ளதுென் எதிர்ைரும் 23ம் திகதி 
்ஹற்்றன் நீதைான் முன்னிவையில் 
ஆஜர்படுத்த ேெைடிக்வக எடுக்கப்-
படடுள்ளதாக பபாலிஸார் பதரிவித்-
தனர்.    

நுைபரலியா தினகரன் நிருபர்  

நுைபரலியா மாைடெத்தில் கெந்த 
ோன்கு மாதத்தில் 12 இைடச ரூபா 
தண்ெப்பணம் அ்றவிெப்படடுள்ள-
தாக நுைபரலியா பாதுகாப்பு நுகர்-
நைார் அதிகாரசவபயின் அதிகாரி 
ஒருைர் பதரிவித்துள்ளார்.  

106 ைர்த்தகர்களுக்கு எதிராக நுை-
பரலியா, ைைப்பவன, ்ஹற்்றன், ோை-
ைப்பிடடிய ஆகிய நீதிமன்்றங்களில் 
ைழக்கு பதாடுக்கப்படடு இந்த தண்-
ெப்பணம் அ்றவிெப்படடுள்ளது.
அதிக விவைக்கு பபாருடகவ்ள 
விற்பவன பசய்தவம உடபடெ குற்-
்றச்சாடடுகளுக்காகநை ைர்த்தகர்கள 
மீது ைழங்குத் தாக்கல் பசய்யப்பட-
ெது.  

இது பதாெர்பாக அைரிெம் வினவி-
யபபாழுது.  

நுைபரலியா மாைடெத்தில் நுகர்-
நைார் பாதுகாப்பு அதிகார சவபவய 

பபாறுத்த அ்ளவில் ோங்கள பதாெர்ச்-
சியாக நசாதவனகளில் ஈடுபடடு ைரு-
கின்ந்றாம்.எங்களுக்கு பபாது மக்களி-
ெம் இருந்து பதாெர்ந்தும் புகார்கள 
கிவெத்த ைண்ணநம உள்ளன.  

அதிலும் குறிப்பாக தற்பபாழுது 
ோடடில் ஏற்படடுள்ள பபாரு்ளாதார 
பேருக்கடி காரணமாக சிை ைர்த்தகர்-
கள பபாருடகவ்ள அதிக விவைக்கு 
விற்பது பதாெர்பாக பபாது மக்கள 
புகார் அளித்து ைருகின்்றனர்.
எனநை ோங்கள அதிகார சவப என்்ற 
ைவகயில் பபாது மக்களின் ேைவன 
கருத்தில் பகாண்டு பசயற்படுகின்-
ந்றாம்.  

நுைபரலியா மாைடெத்தில் கெந்த 
ஜனைரி மாதம் முதல் ஏப்ரல் மாதம் 
ைவர 106 ைர்த்தகர்களுக்கு எதிராக 
ைழக்கு தாக்கல் பசய்யப்படடிருக்-
கின்்றது. குறிப்பாக அத்தியாைசிய 
பபாருடகவ்ள விற்பவன பசய்கின்்ற 
சில்ைவ்ற வியாபாரிகள பமாத்த 

வியாபாரிகளுக்கு எதிராகநை அதிக 
ைழக்குகள தாக்கல் பசய்யப்படடுள-
்ளன. நமலும் விைசாயத்திற்காக 
பாவிக்கப்படுகின்்ற உரம், கிருமிோசி-
னிகவ்ள விற்பவன பசய்கின்்ற வியா-
பாரிகள, மருந்தகங்கள, எரிைாயு 
விற்பவனயா்ளர்கள நபான்்ற ைர்த்-
தகர்களுக்கு எதிராகநை அதிகமான 
ைழக்குகள தாக்கல் பசய்யப்படடுள-
்ளன.  

நுைபரலியா மாைடெ நுகர்-
நைார் பாதுகாப்பு அதிகார சவபவய 
பபாறுத்த அ்ளவில் ோங்கள பதாெர்ச்-
சியாக நசாதவனகளில் ஈடுபடடு 
ைருகின்ந்றாம். இது பதாெர்பான 
புகார்கவ்ள எங்களுவெய காரியா-
ையத்துென் 052-2223933 என்று 
என்னுென் பதாெர்பு பகாண்நொ 
அல்ைது அைசர அவழப்பான 1977 
என்்ற இைக்கத்துென் பதாெர்பு 
பகாண்நொ தகைல்கவ்ள ைழங்க 
முடியும்.    

நுவ்ரலியகா மகாவட்ெத்தில் வரத்தகரகளிெமிரு்நது 
ேகான்கு மகாதங்களில் 12 இைட்ைம் ரூபகா அபரகாதம்  

ேமலசிய ேொட்டு ரபௌத்த இமைஞர் அமேப்பின் ஏறபொட்டில் ரவ்சொக் தினத்மத முன் -
னிட்டு வ்சதி கும்றநத குடுமபஙகளுக்கு உலர் உணவுப் ரபொதிகள் வழஙகும நிகழ்வு 
மேறறு முன்தினம ேொத்தமை மலலிஅமமப கி�ொேத்தில் இடமரபற்றது. இதன்மபொது 
இப்பி�மத்சத்தில் ரதரிவு ர்சயயப்பட்ட 175 குடுமபஙகளுக்கு உலர் உணவுப் ரபொதிகள் 
வழஙகி மவக்கப்பட்டன.       (படம: ேொத்தமை சுழறசி நிருபர்)   
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சவூதியில் நடைபெற்ற சர்வ மத மன்றத்தில்
பெௌத்த, இந்து மதகுருமார்கள் ெங்்கறபு

சவூதி  அரேபியாவின் மக்ாவை 
தள மா ்க க்ாண்ட ஒரு சரைரதச 
இஸ்ாமிய அேச சாோ, மதத் தவ -்
ைர்ள் மற்றும் மூத்த அறிஞர -்
ளுக்ான அவமப்ான முஸலீம் 
ரைரல்ட் லீககினால் ஏற்்ாடு கசய்-
யப்ட்்ட 'மதங்வளப பின்்ற்-
று்ைர்ளிவ்டரய க்ாதுைான 
மதிபபுக்வள ஊககுவித்தல்' என்்ற 
தவ்பபில் சரைமத கூட்்டகமான்று 
சவூதி அரேபியாவில் நவ்டக்ற்்றது.

இம் மன்்றத்தில் ்ஙர்ற் -்
தற்்ா், முஸலீம் உ்் லீககின் 
க்ாதுச் கசய்ாளரும், முஸலிம் 
அறிஞர்ள் அவமபபின் தவ்ை-
ருமான ரேக ்்ாநிதி. முஹமத் 
பின் அபதுல்்ரீம் அல்-இஸ்ாவின் 
அவைபபின் ர்ரில், இ்ஙவ் 
ம்ார்ாதி சங்த்தின் தவ்ைர  
ைண. ்ன்் உ்திஸ் ரதேர 
தவ்வமயி்ான குழுவினர 2022 
ரம 9 முதல் 13 ைவே சவூதி அரே-
பியாவிற்கு விஜயம் கசய்தனர. 

க்ௌத்த மதகுரு ஒருைர சவூதி 
அரேபியாவிற்கு விஜயம் கசய்ைது 
இதுரை முதல் முவ்றயாகும்.

அத்து்டன் இந்து சமய திவணக-
்ளத்தின் குருக்ள் இோமச்சந்திே 
ஐயர மற்றும் ைணக்த்திற்குரிய 
க்ாஸைத்ரத ்ாலித ரதேர ஆகி-
ரயாரும் இம் மன்்றத்தில் ்ஙகு்ற்-
றினர. இ்ஙவ்யிலிருந்து இந்து 
மதகுரு ஒருைர சவூதி இோச்சியத்-
திற்கு விஜயம் கசய்ைது இதுரை 
முதல் த்டவையாகும்.

ரம 11 ஆம் தி்தி ரியாத்தில் 
உள்ள பு்ழக்ற்்ற ரிட்ஸ ்ாரல்்டன் 
ரஹாட்்டலில் கூடிய ரமற்்டி மன்-
்றத்தில் ைண. ்ன்் உ்திஸ் 
ரதேர உவேயாற்றினார.  ரதேர தனது 
உவேயில், புத்தக்ருமானின் ர்ாத-
வன்ளின் ஒற்றுவம மற்றும் இஸ-
்ாமிய நம்பிகவ்யின் ர்ாதவன-
்ள் மற்றும் நவ்டமுவ்ற்ள் குறித்து 
தனது ்ைனத்வத கசலுத்தினார.

 'இஸ்ாம் மற்றும் க்ௌத்தம் 

எப்டியும் ஒபபி்டப்டுைவத 
நிவனத்து ்்ர அதிரச்சியவ்ட-
ைார்ள், இருபபினும் நீங்ள் 
அைர்ளின் ர்ாதவன்வளயும், 
அவமதிக்ான அைர்ளின் முயற்-
சி்வளயும் உன்னிப்ா்க ்ைனித்-
தால், அைர்ள் சந்ரதகிப்வத வி்ட 
அது ஒத்ததா் இருககும்' என அைர 
குறிபபிட்்டார. புத்த க்ருமானின் 
ர்ாதவன்வள ரமலும் விரிைா்க 
கூறிய   ரதேர, 'உ்் அவமதிககு 
க்ௌத்த மத தத்துைம் மி்வும் 
முககியமானது. மந்திேங்ளும் தத்-
துைங்ளும் க்ௌத்தர்ளுககு மட்-
டுமின்றி அவனைரின் ைாழவிலும் 
கசல்லு்டியாைது்டன், ்யனுள்ள-
வையாகும்' எனக குறிபபிட்்டார.  

ரதேர ரியாத்தில் தஙகியிருந்த 
்ா்த்தில், மத சகிபபுத்தன்வம 
மற்றும் புரிதல் குறித்து சி் 
இ்ஙவ் சமூ் உறுபபினர்ளி்டம் 
ர்சினார. இ்ஙவ் ஒரு கநருக -்

டியான க்ாருளாதாே நிவ்வமவய 
எதிரரநாககும் இவரைவளயில் 
சவூதி அரேபியாவில் ைாழும் இ்ங-
வ்யர்ளின் ரநரமவ்றயான ்ங -்
ளிபபின் முககியத்துைத்வத அைர 
ைலியுறுத்தினார.  

இ்ஙவ் ்்ாசாே மன்்றம் ரியாத்-
தில் உள்ள இ்ஙவ் சமூ்த்து்டன் 
இவணந்து ரம 13ல் இ்ஙவ் 
தூதே் ைளா்த்தில் ஏற்்ாடு கசய்த 
கைசாக க்ாண்டாட்்டத்தில் தஹம் 
்ாச் மாணைர்ளின் ர்ாதி பூவஜ 
மற்றும் ்்ாசாே நி்ழச்சி்ளில் அதி 
ைண. ரதேர ்்ந்து க்ாண்டார. 
இம்முவ்ற கைசக க்ாண்டாட்-
்டங்வளக குவ்றத்து, இ்ஙவ -்
யில் உள்ள ரதவையுள்ள மக்ளுக-
்ா்க க்ாண்டாட்்டங்ளுககுத் 
ரதவையான ைளங்வளத் ைைங-
கியவமக்ா், ரியாத்தில் உள்ள 
இ்ஙவ் சமூ்த்வத அதி ைணக்த்-
திற்குரிய ரதேர ்ாோட்டினார.  

குறைந்த வருமானம் பெறுவவாருக்கு 
உலர் உணவு பொருட்கள் விநிவ�ா்கம்

புத்தளம் தின்ேன் நிரு்ர  

புத்தளம் தில்வ்யடி அல் அக்ா 
ம்ளிர சங்த்தினால் ஏற்்ாடு கசய்-
யப்ட்டிருந்த விரே்ட ரதவையு-
வ்டரயாருககும், குவ்றந்த ைருமா-
னம் க்றும் குடும்்ங்ளுககுமான 
உ்ர உணவு ைைஙகும் நி்ழவு அண-
வமயில் இ்டம்க்ற்்றது.  

இந்நி்ழவில் பிேதம அதிதியா் 
புத்தளம் ந்ேபிதா எம்.எஸ.எம்.
ேபீக ்்ந்து க்ாண்டார. ந்ே சவ் 
உறுபபினர்ளான டில்ோன் மற்றும் 

ேனீஸ ்தூரதீன் ஆகிரயாரும் இந்நி-
்ழவில் ்்ந்து க்ாண்டனர.  

ஏ் ்ா்த்தில் தில்வ்யடி எல்.
ஆர.சி.டி. முன்்ள்ளி சி்றார்ளுக-
்ான ்ரிசளிபபு நி்ழவும் நவ்ட-
க்ற்்றது.  

நி்ழவில் இஸ்ாமிய மற்றும் 
இந்து மத பிேதிநிதி்ள், ம்ளிர சங் 
உறுபபினர்ள், ந்ேசவ் நிரைா் 
அதி்ாரி, கிோம ரசை்ர, அபிவிருத்தி 
உத்திரயா்த்தர தன்னாரை க்ாவ்ட-
யாளர்ள் மற்றும் ்யனாளி்ள் 
உட்்்ட ்்ர ்்ந்துக்ாண்டனர.  

�ாழ். ெல்கறலக்்கழ்க மாணவி்கள்   
்தங்கியிருந்த வீடடின் மீது ்தாக்கு்தல   
்ேகைட்டி தின்ேன்,    
யாழ.விரச்ட  நிரு்ர்ள்

யாழப்ாணம் க்ாககுவில் புவ்யிேத 
நிவ்யத்திற்கு அருகில் உள்ள வீக்டான்-
றின் மீது இனந்கதரியாரதார தாககுதல் 
ந்டத்தியுள்ளனர.  இவவீட்டில் யாழ. ்ல்் -
வ்க்ை் மாணவி்ள் ைா்டவ்ககு தஙகி-
யிருந்ததா்வும் கதரிவிக்ப்டுகி்றது.

இச்சம்்ைம் ரநற்று முன்தினம் திங்ட்-
கிைவம மாவ் இ்டம்க்ற்றுள்ளது.   

 நான்கு ரமாட்்டார வசககிள்்ளில் ைந்த 
குழு வீட்டுககுள் புகுந்து ஜன்னல்்ள், ்த -
வு்வள ரசதப்டுத்திவிட்டு தபபி கசன் -
றுள்ளதா் கதரிவிக்ப்டுகி்றது.   

இச்சம்்ைம் கதா்டரபில் க்ாலி்ார 
விசாேவண்வள முன்கனடுத்து ைருகின் -
்றனர.

அநுரா்தபுரம் மாவட்ட பெ�ல்கத்தில 
வன ொது்காப்பு குழுக் கூட்டம் 
தி்றப்வன தின்ேன் நிரு்ர  

மாைட்்ட சுற்்றா்டல் மற்றும் 
ைனப ்ாது்ாபபுக குழு கூட்்டம் 
ஒன்று அணவமயில் அநுோதபுேம் 
மாைட்்ட கசய்்த்தில் அநுோத-
புே மாைட்்ட கசய்ாளர ஜான் 
ஜயசுந்தே தவ்வமயில் நவ்ட-
க்ற்்றது.  

இதன்ர்ாது அநுோதபுேம் 
மாைட்்ட கசய்ாளர ஜன் ஜய -
சுந்தே அேச நிறுைனங்ள் மற்றும் 
்ா்டசாவ்்ளில் உள்ள ஆ்த்-
தான ்ட்்டத்தில் உள்ள மேங -
்வள அ்ற்றுைது கதா்டரபில் 
உரிய அதி்ாரி்ளுககு விளக்ம-
ளித்தார.  

நாட்டில் ஏற்்ட்டுள்ள எரி -
க்ாருள் தட்டுப்ாட்வ்டக ்ருத் -
திற் க்ாணடு குறிபபிட்்ட இம் 
மேங்வள அ்ற்றுைதற்கு முன் -
னுரிவம அளித்து ந்டைடிகவ் 
எடுக்ப்்ட ரைணடுகமன 
அைர இதன் ர்ாது ர்ட்டுக 
க்ாண்டார.  

மாதாந்தம் மே ர்ாககுைேத்து 
அனுமதி மற்றும் ைணி் அனு -
மதி்ள் அலுை்் மட்்டத்தில் ைைங்ப -்
டுகின்்றன. அதன்்டி இவைரு்டம் 189 மே 
அனுமதிப்த்திேங்ளும், 47 இதே மே அனு -
மதிப்த்திேங்ளும், 4 வி்றகு உரிமங்ளும் 
ைைங்ப்ட்டுள்ளன. 2022 ஆம் ஆணடில் 
்திவு கசய்யப்ட்்ட குற்்றங்ளின் எணணிக -
வ்யின் பிே்ாேம் 75 அஙகீ்ரிக்ப்்டாத 
அனுமதி்ள் மற்றும் 23 சட்்டவிரோத மேம் 
கைட்டுதல், அறுத்தல் மற்றும் ைணி்ப 
க்ாருட்்வள அ்ற்றுதல் ர்ான்்ற சம்்ைங-
்ள் இ்டம் க்ற்றுள்ளன.  

 அநுோதபுேம் மாைட்்டத்தில் இந்த ைரு -
்டத்தில் கைளியி்டப்ட்்ட கைடிக்ாருட்-
்ள் கதா்டர்ான அறிகவ்வய அநுோதபுேம் 
உதவி கைடிக்ாருள் ்ட்டுப்ாட்்டாளர 
டி.இ.ரதை்ம சமரபித்தார.  

 அநுோதபுேம் மாைட்்டத்தின் பிேரதச கசய -
்ாளர்ளின் ்ட்டுப்ாட்டில் உள்ள ்ாணி-
்ளுககு கைடிக்ாருட்்ள் ைைங்ப்ட்டு 
ைருைதா்வும் அைர கதரிவித்துள்ளார. 
இதன்்டி இவைரு்டம் 22 பிேரதச கசய-
்ாளர பிரிவு்ளுககு 78 கசல்லு்டியாகும் 
அனுமதிப்த்திேங்ள் ைைங்ப்ட்டுள்-

ளன. அத்து்டன் அநுோதபுேம் 
மாைட்்டத்தில் ைன ்ாபபுறுதி 
திவணக்ளத்திற்கு கசாந்த -
மான ்ாணி்ளுககு 21 கைடி -
க்ாருட்்ளுக்ான அனுமதிப-
்த்திேம் ைைங்ப்ட்டுள்ளது. 
அநுோதபுேம் மாைட்்டத்தில் 
குடியிருபபு ைரத்த் மு்ாவம-
யாளர்ளுககு கசாந்தமான 
்ாணி்ளுககு 11 கசல்லு்-
டியாகும் அனுமதிப்த்திேங-
்ள் ைைங்ப்ட்டுள்ளதா்  
ரதை்ம ரமலும் கதரிவித்தார.  

 ்ாட்டு யாவன்ளினால் 
இவைரு்டம் இதுைவேயில் 
சுமார 80 கசாத்து ரசதங-
்ள் மற்றும் உயிர ரசதங்ள் 
மற்றும் ்யிர ரசதங்ள் ்தி-
ைாகியுள்ளதா் அநுோதபு-
ேம் ைனவி்ஙகு ்ாது்ாபபு 
திவணக்ள அதி்ாரி்ள் கதரி-
வித்தனர. ்ல்ரைறு ்ாேணங -
்ளால் சுமார 6 ்ாட்டு யாவன-
்ளும் உயிரிைந்துள்ளன. 
்ல்ரைறு பூங்ாக்ள் மற்றும் 
தளங்ளில் இ்டம்க்றும் 18 
அனுமதியற்்ற கசயற்்ாடு -்

ளுககு எதிோ் சட்்ட ந்டைடிகவ் எடுக்ப -
்ட்டுள்ளதா் அநுோதபுேம் ைனவி்ஙகு 
்ாது்ாபபு திவணக்ள அதி்ாரி்ள் கதரி-
வித்துள்ளனர.  

இதன் ர்ாது நீர்ாசன இயககுநர எஸ. டி. 
கமதிைாக், அநுோதபுேம் உதவி மாைட்்ட 
கசய்ாளர ஆர.எம்.அரயாமி ேத்நாயக், 
பிேரதச கசய்ாளர்ள் மற்றும் கதா்டரபு -
வ்டய அேச நிறுைனங்ளின் அதி்ாரி்ள் 
குழுகைான்று இதில் ்்ந்து க்ாணடிருந்த-
னர.  

யாழ். பல்கமைக்கழ்க வளா்கத்தினுள் அமேக்கபபட்டுள்ள முள்ளிவாயக்கால நிமைவு முற்றத்தில ோணவர்கள் மேறம்றய திைம் செவவாயககிழமே அஞெலி 
செலுத்திைர.                        படம்: யாழ். விமெட நிருபர

மீனவர் ெ்டலமா்க மீடபு
யாழ. விரச்ட நிரு்ர   

யாழப்ாணம் க்ாழும்புத்துவ்ற ்குதியி -
லிருந்து ்்டற்க்றாழிலுககு கசன்்றைர ச்ட -்
மா் மீட்்ப்ட்டுள்ளார.   க்ாழும்புத்துவ்ற 
உதயபுேம் ்குதிவயச் ரசரந்த அந்ரதானிப -
பிள்வள க்டன்சில் ோரஜந்திேன் (ையது 

53) என்்ைரே இவைாறு ச்ட்மா் மீட்்ப -
்ட்டுள்ளார. ரநற்று முன்தினம் திங்ட்கி-
ைவம தனது ம்னு்டன் கதாழிலுககு கசன்்ற 
ரைவள ்்டலில் தைறி விழுந்து ்ாணாமல் 
ர்ாயுள்ளார. இதவனயடுத்து மீனைர்ள் 
அைவே ரதடிைந்த நிவ்யில் ரநற்வ்றய 
தினம் கசவைாய்ககிைவம கநடுந்தீவு ்்டற்-

்ேபபில் ்வேகயாதுஙகிய அைேது ச்ட்ம்   
மீட்்ப்ட்டுள்ளது.   ச்ட்த்வத உ்டற்கூற்று 
்ரிரசாதவனக்ா் யாழ. ர்ாதனா வைத்தி-
யசாவ்யில் ஒப்வ்டக் க்ாலி்ார ந்ட-
ைடிகவ் எடுத்துள்ளனர. இதுகதா்டர்ான 
ரம்தி் விசாேவண்வள க்ாலி்ார முன் -
கனடுத்து ைருகின்்றனர.   
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த�ழர் �ர்வு �டயத்�ல்...  03ஆம் பக்க ெதாடர்...

பாராளு மன்ற உறுப்�னருமான 
இரா.ச ம்பந்தனுக்கு�ைட�லான 
சந்�ப்ெபான்று கடந்த வாரம் இரா.
சம்பந்த�ன் ெகாழும்பு இல்லத்�ல் 
நைடெபற்றது.   

இ ச்சந்�ப்�ல் கூட்டைமப்�ன் 
ேபச்சாளரும் யாழ். மாவட்ட பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னருமான ஜனா�-
ப� சட்டத்தர� எம்.ஏ.சுமந்�ர-
னும் கலந்துெகாண்டார்.  

இந்�ய உயர்ஸ்தா�கருடன் 
சுமார் ஒரு ம�ேநரம் நைடெபற்ற 
கலந்துைரயாட�ல், த�ழ் மக்க-
ளுக்கான அர�யல் �ர்ைவ முன்�-
றுத்�ய நடவ�க்ைககள் தற்ேபாது 
ஸ்தம்�தமான �ைல��ருப்பதாக 
அவ�டம் சுட்�க்காட்�யதாகவும், 
இவ்�டயத்�ல் இந்�யாவுக்கு 
இருக்�ன்ற ெபாறுப்ைப உ�யவாறு 
�ைறேவற்ற ேவண்�யது அவ�ய-
ெமன்று வ�யுறுத்�யதாகவும் கூட்-
டைமப்�ன் தைலவர் சம்பந்தன் 
ெத��த்துள்ளார்.  

அதுமாத்�ரமன்�, தற்ேபாது 

நாட்�ல் குழப்பகரமான சூழ்�ைல-
ெயான்று �லவு�ன்ற �ன்ன��ல், 
த�ழ் மக்க�ன் பாதுகாப்�ற்கு அச்-
சுறுத்தல் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் 
இதுகு�த்து இந்�யா அவதானம் 
ெசலுத்தேவண்டும் என்றும் உயர்ஸ்-
தா�கர் ேகாபால் பாக்ேல�டம் 
இரா.சம்பந்தன் எடுத்துைரத்துள்-
ளார்.  

அதற்குப் ப�ல�த்த இந்�ய 
உயர்ஸ்தா�கர், இப்ேபாது நாட்�ல் 
இடம்ெபற்றுவரும் �டயங்கைள 
உன்�ப்பாக அவதா�த்துவருவதா-
கத் ெத��த்துள்ளார்.  

 இச்சந்�ப்�ன்ேபாது, பு�ய �ரத-
ம�ன் �யமனம் ெதாடர்�ல் உயர்ஸ்-
தா�கர் ேகாபால் பாக்ேல ஏேதனும் 
�ரஸ்தா�த்தாரா? என கூட்டைமப்-
�ன் ஊடகப்ேபச்சாளர் எம்.ஏ.சுமந்-
�ர�டம் �ன�யேபாது, 'இல்ைல' 
என்று ப�ல�த்த அவர், இவ்�-
டயத்�ல் தமது �ைலப்பாட்ைட 
உயர்ஸ்தா�க�டம் ெத�வுபடுத்�-
யதாகவும் அவர் கூ�னார்.  

எமக்கு அைமச்சு பத� ... 03ஆம் பக்க ெதாடர்... 
இ.ெதா.க ெப�தாக ஏைனய 

கூட்ட� கட்� ெப�தா என்பதல்ல 
முக்�யம். மக்கைள பாதுகாக்கும் 
வைக�ல் மு�வுகைள எடுக்க 
ேவண்டும். நாைள, நான் அைமச்சு 
பத� ஏற்றாலும் அது �வன் ெதாண்-
டமானுக்கு�ய அைமச்சு ெபாறுப்-
பல்ல. மைலயக மக்களுக்கு�ய 
அைமச்சு ெபாறுப்பாகேவ இருக்-

கும்.   �ரச்�ைனகைள �ர்க்க ர�ல் 
�க்�ரம�ங்க முன்வந்துள்ளார். 
�ரச்�ைனகைள எவ்வாறு மு�ய-
�ப்பது என்பது பற்� �ரதமர் கூ��-
ருந்தார்.  

வன்முைறக�ன் ேபாது உ��-
ழந்தவர்களுக்கு எமது கவைலைய 
ெத��க்�ேறாம். பலர் ைகதா�யுள்-
ளனர். 

இந்�யா��ருந்து...  03ஆம் பக்க ெதாடர்...

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

த�ழக அரசாங்கம், இந்�ய ஒன்�ய 
அரசாங்கத்�ன் ஊடாக இன்று இலங்-
ைகக்கு அனுப்� ைவக்க ஏற்பாடு-
கைள ெசய்துள்ளது.  

உ�ர்த்த ஞா�று... 03ஆம் பக்க ெதாடர்...

தடுத்துைவக்கப்பட்டுள்ள �லர் 
பலத்த பாதுகாப்புடன் அைழத்து-
வரப்பட்டு ��மன்றத்�ல் ஆஜர்-
படுத்தப்பட்டனர்.இதன்ேபாேத 

இவர்கைள எ�ர்வரும் (30) ஆம் 
�க�வைர �ளக்கம�ய�ல் ைவக்-
குமாறு ப�ல் ��வான் உத்தர�ட்-
டார். 

அமர�ர்த்� அத்துேகாரள�ன் ...
வர்த்தமா� அ��த்தல் ேதர்தல்கள் 
ஆைணக்குழு�னால் ெவ��டப்-
பட்டுள்ளது. 

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

நாடளா�ய ���ல் இன்று...
கூட்டுத்தாபன த�யார் ெபௗசர் 

உ�ைமயாளர்கள் சங்கம் ெத��த்-
துள்ளது.   

 எ�னும் சகல எ�ெபாருள் �ரப்பு 

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

71 எம்�க்களுக்கு பு�ய...
இடத்�ல் பாராளுமன்ற உறுப்-

�னர்களுக்காக 100 �டுகள் �ர்மா-
�க்கப்படு�ன்றன.  

அவற்ைற �ைர�ல் �ைறவு 
ெசய்து பா�க்கப்பட்ட பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர்களுக்கு வழங்குவதற்கு 
�ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளதாக ெத��க்-
கப்படு�றது.  

அண்ைம�ல் இடம்ெபற்ற வன்மு-
றையால், �ல பாராளுமன்ற உறுப்-
�னர்க�ன் உற�னர்கள் த�த்து 
இருப்பதாக ெத��க்கப்படு�றது.  

இதன் காரணமாக பாராளுமன்றம் 
தைல�ட்டு அவர்களுக்கு �ைர�ல் 
�டுகைள வழங்குவதற்கு �ர்மா�த்-
துள்ளது. 

ஊ�யர்கைள கடைமக்கு...
உள்ளூராட்� அைமச்�ன் ெசய-

லாளருக்கு அ�வுறுத்தல் வழங்�-
யுள்ளார்.   அலுவலகப் ப�களுக்கு 
இைடயூறு ஏற்படாத வைக�ல் அத்-
�யாவ�ய ஊ�யர்கைள மாத்�ரம் 
வரவைழத்து �றுவனத் தைலவ�ன் 
�ருப்பத்துக்ேகற்ப ெசயற்பட அனு-
ம�க்குமாறு அைமச்�ன் ெசயலா-
ள�டம் ேகா�க்ைக �டுத்துள்ளார்.  
ேமலும், ெதாைலதூரத்��ருந்து 

ப�க்கு வரும் அ�கா�கைள அவர்-
கள் வ�க்கும் இடத்துக்கு அரு�ல் 
உள்ள ப��டத்துக்கு தற்கா�க-
மாக இைணக்க ேதைவயான அ�-
காரங்கைள �றுவனங்க�ன் தைல-
வர்களுக்கு வழங்குமாறும் அவர் 
ேகட்டுக்ெகாண்டார். �ன்சாரம், எ�-
ெபாருள், தண்�ர் ேபான்றவற்ைறப் 
பயன்படுத்துவைதக் கட்டுப்படுத்து-
வேத இதன் ேநாக்கமாகும். 

�ர� சபாநாயகராக...
ேபாட்��ட்டனர். வாக்க�ப்பு 

நைடெபற்று வாக்க�ப்�ன் இறு-
��ல் அ�த் ராஜபக்ஷ 31 ேமல�க 
வாக்குகளால் பு�ய �ர� சபாநாயக-
ராக ெத�வு ெசய்யப்பட்டார்.  

அேதேவைள எ�ர்க்கட்��ன் 
சார்�ல் ேபாட்��ட்ட ேரா�� 
குமா� �ேஜரத்ன 78 வாக்குகைள 
மட்டுேம ெபற்றுக் ெகாண்டார்.  

பாராளுமன்றம் ேநற்று சபாநாயகர் 
ம�ந்த யாப்பா அேபவர்த்தன�ன் 
தைலைம�ல் கூ�யது.   

 கடந்த (05)  பாராளுமன்ற 
அமர்�ன்ேபாது ெவற்�டமா��-
ருந்த �ர� சபாநாயகர் பத�க்கு, 
சைப�ல் இரக�ய வாக்ெகடுப்பு 
நைடெபற்றது. இ�ல் �லங்கா சுதந்-
�ர கட்� எம்.�யும் முன்னாள் �ர� 
சபாநாயகருமான ரஞ்�த் �யம்பலா-
�ட்�யேவ �ண்டும் ெத�வா��-
ருந்தார்.எ�னும், மறுநாள் அவர் 
அந்த பத�ைய �ண்டும் இரா�-
னாமா ெசய்வதாக அ��த்�ருந்தார்.  

இதைனயடுத்து ேநற்று (17) பாரா-
ளுமன்றம் கூடும்ேபாது �ர� சபா-
நாயகர் ஒருவைர ெத�வு ெசய்ய 
ேவண்��ருந்தது.   �ர� சபாநாய-
கர் பத�க்கு ஆளும் கட்���ருந்து 
அ�த் ராஜபக்ஷ�ன் ெபயர் ப�ந்து-
ைரக்கப்பட்டதுடன் எ�ர்க் கட்��-
�ருந்து ஐக்�ய மக்கள் சக்� எம்.

�.யான ராே�� குமா� �ேஜரத்-
ன�ன் ெபயரும் ப�ந்துைரக்கப்பட்-
�ருந்தது .    இந்�ைல�ல், �ர� 
சபாநாயகர் ெத�வுக்கான தமது 
கட்� ேவட்பாளராக ஐக்�ய மக்கள் 
சக்� எம்.�.யான ராே�� குமா� 
�ேஜரத்ன�ன் ெபயைர எ�ர்க் கட்-
�த்தைலவர் ச�த் �ேரமதாச முன்-
ெமா�ய, எ�ர்க்கட்��ன் �ரதம 
ெகாறடாவான ல�மன் ��ெயல்ல 
அதைன வ�ெமா�ந்தார் .  

அேதேவைள அைமச்சரான 
�.எல். ��ஸ் ஆளும் கட்��ன் 
சார்�ல், அ�த் ராஜபக்ச�ன் 
ெபயைர தமது ேவட்பாளராக அ�-
�க்க சமன் ��யந்த ேஹரத் எம்.� 
அதைன வ�ெமா�ந்தார்.  

அதைனயடுத்து சைப�ல் கடு-
ைமயான சர்ச்ைச உருவானதுடன் 
எ�ர்க்கட்�கள் �ர� சபாநாயகர் 
ெத�வுக்கு வாக்ெகடுப்பு ேதைவ-
�ல்ைல. ஏக மனதாக ஒருவைர 
ெத�வு ெசய்ய ேவண்டுெமன வ�-
யுறுத்�ன.  

 அரச தரப்பு தமது ேவட்பாளைர 
அ��த்தவுடன் ேத�ய சுதந்�ர-
முன்ன��ன் தைலவரான �மல் 
�ரவன்ச இதற்கு கடும் எ�ர்ப்ைப 
ெவ��ட்டார்.   

�ர� சபாநாயகராக ஏக 
மனதாக ஒருவைரத்ெத�வு ெசய்ய 

ேவண்டும். வாக்ெகடுப்ைப நடத்த 
ேவண்டாம். வாக்ெகடுப்பு நடத்�-
னால் அதற்காக 90 இலட்சம் ரூபா 
�ண் �ரயமாகும்.  

அது மக்கள் பணம். கடந்த 
முைறயும் வாக்ெகடுப்பு நடத்� 
மக்கள் பணம் �ண�க்கப்பட்டது. 
ஆகேவ வாக்ெகடுப்பு நடத்தப்பட்-
டால் சுயா�ன அ��ல் உள்ள 11 
கட்�களும் வாக்குச் �ட்ைட ெசல்லு-
ப�யற்றதாக்குேவாம் என்றார்.  

 �லங்கா சுதந்�ரக்கட்��ன் 
தைலவரும் முன்னாள் ஜனா�ப�-
யுமான ைமத்��பால ��ேசனவும் 
இக்கருத்ைதேய வ�யுறுத்�னார். 
அேதேபான்று எ�ர்க்கட்�கள் 
அைனத்தும் இக்கருத்ைத வ�யு-
றுத்�யதுடன் �ரதம�ன் �ருப்ப-
மும் அதுவாகேவ இருப்பதனால், 
சைபைய ��து ேநரம் ஒத்�ைவத்து 
கட்�த்தைலவர்கள் கூட்டத்ைத 
நடத்� ஒருவைர �ர� சபாநாய-
கராக ஏகமனதாக ெத�வு ெசய்ய 
ேவண்டும் எனக் ேகா�க்ைககள் 
முன்ைவக்கப்பட்டன.  

இதன்ேபாது, இது ெதாடர்�ல் 
�ரதமர் ர�ல் �க்�ரம�ங்க�ன் 
�ைலப்பாடு என்னெவன எ�ர்க்கட்-
�கள் பலமுைற ேகட்டேபாதும், 
அவர் அது ெதாடர்�ல் எதைனயும் 
ெத��க்க�ல்ைல.  

அவ்வாறான �ைல�ல் �ர� சபா-
நாயகர் ெத�வுக்கு முன்ெமா�யப்-
பட்ட இருவ�ல் ஒருவர் ேபாட்��-
�ருந்து �ல�க்ெகாள்ள சபாநாயகர் 
அவகாசத்ைத வழங்�னார்.  

எ�னும் அதற்கு இரண்டு தரப்-
�லும் உடன்பாடு எட்டப்பட-
�ல்ைல.அதனால் �ைல�யற் 
கட்டைள�ன்ப� இரக�ய வாக்ெக-
டுப்புக்கான அ��ப்ைப சபாநாயகர் 
�டுத்தார்.  

முற்பகல் 11.15 ம�யள�ல் வாக்-
க�ப்பு �ைறவு ெபற்ற �ைல�ல் 
வாக்கு எண்ணும் ப�கள் 11.45 
ம�க்கு �ைறவைடந்தன. மு�வு-
கள் அ��க்கப்பட்ட ேபாது ஆளும் 
தரப்பு �ர� சபாநாயகர் ேவட்பாள-
ரான அ�த் ராஜபக்ஷ 109 வாக்குக-
ைளயும் �ரதான எ�ர்க்கட்�யான 
ஐக்�ய மக்கள் சக்� கட்��ன் 
சார்�ல் ேபாட்��ட்ட ேரா�� 
குமா� �ேஜரத்ன 78 வாக்குைள-
யும் ெபற்ற �ைல�ல் 31 ேமல�க 
வாக்குைளப்ெபற்ற அ�த் ராஜபக்ஷ 
�ர� சபாநாயகராக ெத�வு ெசய்-
யப்பட்டார்.  இந்த இரக�ய வாக்க-
�ப்�ல் 23 வாக்குகள் ெசல்லுப�-
யற்ற வாக்குகளாக அைமந்ததுடன் 
13எம்.�க்கள் வாக்ெகடுப்�ன்-
ேபாது சைபக்கு சமுகம�க்க�ல்ைல 
என்பது கு�ப்�டத்தக்கது. 

சுமந்�ரன் முன்ைவத்த...
சுயா�னமாக ெசயற்படுவதாக 

அ��த்து எ�ர��ல் அமர்ந்துள்ள 
எம்.�க்களும் இந்த ேயாசைனக்கு 
எ�ராக வாக்க�த்தைம கு�ப்�டத்-
தக்கது. 

 �ைல�யற் கட்டைளைய 
இரத்துச்ெசய்து ஜனா�ப��ன் 
�து அ�ருப்�ைய ெவ�ப்படுத்-
தும் ேயாசைனைய �வாதத்துக்கு 
எடுத்துக்ெகாள்வது ெதாடர்பான 
ேயாசைனைய த�ழ் ேத�ய கூட்ட-
ைமப்பு பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
எம்.ஏ சுமந்�ரன் முன்ெமா�ந்தார்.
ேயாசைனைய ஐக்�ய மக்கள் சக்� 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் ல�மன் 
��ெயல்ல வ�ெமா�ந்தார். 

 ஆனால் �ைல�யற் கட்ட-

ைளகைள இரத்து ெசய்து இந்த 
ேயாசைனைய �வாதத்துக்கு எடுப்-
பைத ஆளும் தரப்பு முற்றாக �ராக-
�த்தது. ேயாசைனைய ேவறு �னத்-
�ல் �வா�க்க மு�யும் எனவும் 
�ைல�யற் கட்டைளகைள இரத்து 
ெசய்து �வா�க்கும் ேயாசைனைய 
ஏற்க மு�யாெதனவும் சைப முதல்-
வர் அைமச்சர் �ேனஷ் குணவர்தன 
ெத��த்தார். 

 எம்.�க்க�ன் �டுகள் ெசாத்துக்-
கள் ேசதமாக்கப்பட்டுள்ளன. அமர-
�ர்த்� அதுேகாரள எம்.� ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டுள்ளார். இது ெதாடர்-
�ல் இருநாள் �வாதம் நடத்தப்பட 
உள்ளது என்றும் கு�ப்�ட்டார். 

 ேயாசைனைய முன்ைவத்து உைர-

யாற்�ய எம்.ஏ.சுமந்�ரன் எம்.
�, நாட்�ல் இன்று அைனவரும் 
இதைன பற்�த்தான் ேபசு�ன்றனர்.
எனேவ இன்று இந்த ேயாசைனக்-
கான வாக்ெகடுப்பு நடத்தப்படுவ-
தற்கு பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள் 
தைடயாக இருக்கக்கூடாெதன்று 
அவர் ேகட்டுக்ெகாண்டார். ஜனா�-
ப� கடந்த காலங்க�ல் 32 தடைவ-
களாக தமது ெபாறுப்புக்க��ருந்து 
தவ�யுள்ளதாகவும் அவர் கு�ப்�ட்-
டார்.  ேயாசைனைய வ�ெமா�ந்து 
உைரயாற்�ய லக் ஷ்மன் ��ெயல்ல 
எம்.� இந்த ேயாசைனைய �வா-
�க்க அனும�க்க ேவண்டும் என்று 
ேகா�னார். 

 இதைன ெதாடர்ந்து இலத்�ர�-

யல் முைற�ல் வாக்ெகடுப்பு நைட-
ெபற்றது.   ஐக்�ய மக்கள் சக்� உள்-
�ட்ட த�ழ் ேத�ய கூட்டைமப்பு.
ேத�ய மக்கள் சக்� என்பன ேயாச-
ைனக்கு ஆதரவாக வாக்க�த்தனர். 
ஆளும் தரப்புடன் சுயா�னமாக 
ெசயற்படும் எம்.�க்க�ல் அேநககர் 
ேயாசைனக்கு எ�ராக வாக்க�த்த-
னர். 37 எம்.�க்கள் வாக்க�ப்�ன் 
ேபாது சைப�ல் �ரசன்னமா��ரு 
க்க�ல்ைல. �ைல�யற்கட்டைள-
கைள இரத்து ெசய்து ஐனா�ப� 
�தான அ�ருப்�ைய ெவ�ப்படுத்-
தும் ேயாசைன ேதாற்க�க்கப்பட்ட-
ைதயடுத்து கடந்த (09) நடந்த வன்-
முைறகள் ெதாடர்பான �வாதம் 
ேநற்று நைடெபற்றது. 

பாராளுமன்றத்�ல் ஆண், ...
�ர� சபாநாயகராக வருவதற்கு 

வாய்ப்�ல்லாமல் ேபாயுள்ளது.  
56 �த ெபண்கள் வாக்காளர்களாக 

உள்ள இந்த நாட்�ல், �ர� சபாநா-
யகராக ெபண் ஒருவர் வர மு�யாத 
�ைலேய உள்ளதாகவும் அவர் ெத�-
�த்தார்.  

�ரதமர் ர�ல் �க்�ரம�ங்க, 
�ரதமராக பத�ேயற்று முன்ைவத்-
துள்ள முதலாவது �ேரரைணேய 
சைப�ல் ேதால்� கண்டுள்ளது. 
அந்த வைக�ல் அவர் ெவறும் 
ைகப்ெபாம்ைமயாகேவ ெசயற்படு-
வதாகவும் அவர் ெத��த்தார்.  

பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று நைட-

ெபற்ற �ர� சபாநாயகருக்கான வாக்-
ெகடுப்�ன் �ன்னர் சைப�ல் உைர-
யாற்றும் ேபாேத அவர் இவ்வாறு 
ெத��த்தார்.  

 சைப�ல் ெதாடர்ந்தும் உைரயாற்-
�ய அவர்.  

எனது �றைம மற்றும் அனுபவத்-
�ல் நம்�க்ைக ைவத்ேத எ�ர்க்கட்-
�த் தைலவர் எனது ெபயைர முன்-
ைவத்தார். அதற்காக அவருக்கும் 
எனக்கு வாக்க�த்த அைனவருக்கும் 
நான், நன்� கூற கடைமப்பட்டுள்-
ேளன்.  

நான் �ர� சபாநாயகராக 
வருவைத ராஜபக்ஷ தரப்�னர் 

�ரும்ப�ல்ைல. அது, நான் ஐக்�ய 
மக்கள் சக்��ன் சார்�ல் ேபாட்�-
�ட்டதாலல்ல.  

ராஜபக்க்ஷ தரப்�ன�ன் ஊழல், 
ேமாச�கைள அவ்வப்ேபாது நான், 
அம்பலப்படுத்துவைத அவர்கள் 
�ரும்ப�ல்ைல.   

எவ்வாெற�னும் தற்ேபாது �ர� 
சபாநாயகர் பத�யல்ல. அதைன-
�ட பாராளுமன்றத்துக்கு ெவ��-
லும் நாட்�லும் ேபாராட்டங்கைள 
நடத்தும் மக்க�ன் �ரச்�ைனக-
ளுக்கு �ர்வு காண ேவண்�யது முக்-
�யமாகும்.  

பு�ய �ரதமருக்கு இது 

ேபான்ற ��ய �டயத்�ல் கூட 
ஆளும் தரப்ைப இணக்கப்பாட்-
டுக்கு ெகாண்டுவர மு�யாமல் 
ேபாயுள்ளது என்பைதக் கு�ப்�ட 
ேவண்டும். ஏெனன்றால் ஜனா�ப-
�ேயா, �ரதமேரா அல்ல கறுப்பு �ற 
குரு� ஒன்ேற அைனத்�லும் ெசயற்-
படு�ன்றது என்பைத அைனவரும் 
ெத�ந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.  

கா�முகத்�டல் வன்முைறகளுக்-
கும் அவேர காரணம்.  

அத்துேகாரள எம்��ன் மரணத்-
�ற்கும் எனது ஆழ்ந்த வருத்தத்ைத 
ெத��த்துக் ெகாள்�ன்ேறன் 
என்றார். 

சகல கட்�களும் அடங்�ய...  
அன்று ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ஜனா-

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

ளுக்கு ��க்கா�ட்டால் �ைவக்கும் 
�ைல உள்ளது. இதற்கு �வாரணம் 
வழங்க ேவண்டும். எமக்�ைட-
�ல் ேவறுபாடு இருக்கலாம். நான் 
காட்�க் ெகாடுத்தாக கருதலாம்.  

மக்கள் ஏன் பாராளுமன்றத்ைத 
குைற கூறு�ன்றனர். பாராளுமன்ற 
கலாசாரத்ைத மாற்ற ேவண்டும். 
பாராளுமன்ற சைப ஒன்ைற உரு-
வாக்க ேவண்டும். ேதைவயான 
�டயங்கைள ஆராய்ந்து இைணந்து 
ெசயற்படலாம். பாராளுமன்ற கலா-
சாரத்துடன் ெதாடர்ந்து ெசல்ல 
மு�யாது. 225 எம்.�க்களும் ேவண்-
டாெமன மக்கள் கூறு�ன்றனர். 

எனேவ பாராளுமன்ற சைபைய 
உருவாக்� ெசயற்படுேவாம். இந்த 
கலாசாரத்ைத மாற்ற இருதரப்�ட-
மும் ேகாரு�ேறன். �மர்சனங்க-
ளுக்கு மத்��ல் இந்த ெபாறுப்ைப 
ஏற்றுள்ேளன். எம்.�க்க�ன் ஒழுக்-
கக் ேகாைவ மற்றும் �ைல�யற் 
கட்டைள என்பவற்ைற மாற்ற 
ேவண்டும் எனவும் அவர் கு�ப்�ட்-
டார்.  

 ேமலும் கு�ப்�ட்ட அவர்,  
கா�முகத்�டல் சம்பவத்ைத 

கண்�த்துள்ேளன்.சத்தம் ேபாடும் 
எத்தைன ேபர் என்�டம் வந்து 
அைமச்சு பத� ேகா�யுள்ளனர்? 

�ர� சபாநாயகர் ெத��ல் எனது 
ெதாடர்பு �ைடயாது.இம்முைற 
நடந்த வாக்ெகடுப்�லும் எனக்கு 
ெதாடர்பு �ைடயாது. 

சபாநாயகர் தைலைம�லான 
கூட்டத்துக்கு எனக்கு அைழப்பு 
வர�ல்ைல. வந்�ருந்தால் ெத�வு 
ெசய்வது ெதாடர்பாக ேயாசைன 
முன்ைவத்�ருப்ேபன். ெபண் 
ஒருவர் ெத�வாவைத நானும் �ரும்-
பு�ேறன். அதற்கு என்�து குற்றஞ்-
சாட்� பய�ல்ைல. நான் ஆளும் 
தரப்�லும் இல்ைல. எ�ர��லும் 
இல்ைல. பாலத்�ன் ேமல் இருக்�-
ேறன் என்றார். 

ெநருக்க�யான �ைல�ல் நாட்ைட ...  
முன்�ைலயானைமக்காக, ஆதரவு 
வழங்கவுள்ளதாக அவர்கள் அந்த 
க�தத்�ல் ெத��த்துள்ளனர்.   

இதற்கைமய, ஸ்தா�க்கப்பட-
வுள்ள சர்வகட்� அரசாங்கத்துக்கு 
ஆதரவு வழங்க, ஐக்�ய மக்கள் சக்-
���ருந்து �ல� சுயா�னமாக 
ெசயற்பட நடவ�க்ைக எடுத்ததாக 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர்களான 
ஹ�ன் ெபர்ணான்ேடா மற்றும் 
மனுஷ நாணயக்கார ஆ�ேயார் 

அந்த க�தத்�ல் சுட்�க்காட்�யுள்-
ளனர்.  சர்வகட்� அரசாங்கத்துக்கு 
ஆதரவு வழங்கப்படும் பட்சத்�ல், 
அைமச்�ன் ெபாறுப்புக்கைள உ�ய 
வைக�ல் �ைறேவற்றவுள்ளதுடன், 
அைமச்சர்களுக்கு �ைடக்கும் �றப்-
பு�ைமகள் எைவையயும் ஏற்கப்-
ேபாவ�ல்ைலெயனவும் அவற்ைற 
நாட்ைட கட்�ெயழுப்புவதற்காக 
ஒதுக்குவதாகவும் அவர்கள் கு�ப்-
�ட்டுள்ளனர்.  

சகல எம்�க்க�னதும் �டுகள், ...  
ெத��த்தார். இது ெதாடர்�ல் 
பாதுகாப்பு ெசயலாளர் மற்றும் 
ெபா�ஸ் மா அ�பருக்கும் க�தம் 
மூலம் அ��த்துள்ளதாக சைப�ல் 
ேநற்று ெத��த்த சபாநாயகர், அதற்-
கான முன்ேனா� நடவ�க்ைககள் 
தற்ேபாது எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் 
ெத��த்தார்.   

பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று சபா-
நாயக�ன் அ��ப்�ன் ேபாது இது 
ெதாடர்�ல் ேமலும் ெத��த்த 
அவர்,   

அண்ைம�ல் இடம்ெபற்றள 
குழப்பகரமான சூழ்�ைல மற்றும் 
வன்முைற சம்பவங்கைளயடுத்து, 
கட்�த் தைலவர்கள் தன்�டம் 
ேகட்டுக் ெகாண்டதற்�ணங்க 

உ�ய நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்-
ளப்பட்டு வரு�றது.  கடந்த (09) 
இடம்ெபற்றுள்ள வன்முைற சம்ப-
வங்க�ன் ேபாது ெபாலன்னறுைவ 
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
அத்துேகாரல மரணமைடந்தார். 
அது ெதாடர்�ல் எனது ஆழ்ந்த 
வருத்தத்ைத ெத��த்துக் ெகாள்-
�ன்ேறன். வன்முைறைய ைக�ட்டு 
அைனவரும் ஒற்றுைமயாக ெசயற்ப-
டுமாறு �ண்டும் நான் அைனவைர-
யும் ேகட்டுக்ெகாள்�ேறன்.   

கட்� ேபத�ன்� நாடு, மக்கள் என 
�ந்�த்து அைனவரும் ெசயற்பட 
ேவண்�யது அவ�யம் என்பைதயும் 
வ�யுறுத்த �ரும்புவதாகவும் சபா-
நாயகர் ேமலும் ெத��த்தார்.  

ெகாள்ளுப்�ட்�,கா� முகத்�டல் கலவரம்...
�ளக்கம�ய�ல் ைவக்கப்பட்-

டுள்ளதாகவும் ெபா�ஸ் ஊடகப் 
ேபச்சாளர் ெத��த்தார்.   

கடந்த 24 ம� ேநரத்�ல் ைகது 
ெசய்யப்பட்ட மற்றுெமாரு குழு�-
னர் ��மன்றத்�ல் ஆஜர்படுத்தப்-
படவுள்ளனர். எவ்வாறா�னும், 
இதுவைர ைகது ெசய்யப்பட்டவர்க-
�ல் 206 ேபர் �ைண�ல் �டு�க்-
கப்பட்டுள்ளனர்.   

இவர்க�ல் 272 ேபர் �ளக்கம-

�ய�ல் ைவக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 
ேமல�க �சாரைணகைள மாகா-
ணங்களுக்கு ெபாறுப்பான �ர� 
ெபா�ஸ் மாஅ�பர்க�ன் ேமற்பார்-
ைவ�ல் ெபா�ஸார் ேமற்ெகாண்டு 
வரு�ன்றனர்.  அவர்கள் �து சட்ட-
�ேராத கூட்டம், தாக்குதல், காயப்-
படுத்தல், ெசாத்துக்கைள அ�த்தல் 
உள்�ட்ட பல்ேவறு ��வுக�ன் �ழ் 
வழக்குப்ப�வு ெசய்யப்படவுள்ளதா-
கவும் அவர் ெத��த்தார்.

பாராளுமன்ற வளாகத்�ல்...
பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள் 

மற்றும் ப�யாளர் அல்லாத அந்�-
யர் �லர் பாராளுமன்ற வளாகத்துக்-
குள் நுைழந்து ைகயடக்க ெதாைல-
ேப��ல் புைகப்படங்கைளயும் 
காெணா�கைளயும் எடுத்ததாக 
அவர் ெத��த்தார்.

இதனால், �லர் பாராளுமன்றுக்-
குள் வருவதற்கு அச்சமைடவதாக-
வும், பாராளுமன்ற உறுப்�னர்க�ன் 
பாதுகாப்ைப கவனத்�ல் ெகாண்டு 
அந்த நபர்கள் யார்? என்பைத கண்ட-
�ந்து நடவ�க்ைககைள எடுக்குமா-
றும் அவர் ேகட்டுக்ெகாண்டார்.

ம�ந்த, நாமல் ேநற்று...
கடந்த 09 ஆம் �க� இடம்ெபற்ற 

பதற்ற �ைலையயடுத்து ம�ந்த 
ராஜபக்ஷ �ருேகாணமைல கடற்-

பைட தளத்�ல் பாதுகாப்பாக தங்க-
ைவக்கப்பட்டுள்ளைம கு�ப்�டத்-
தக்கது.

முகநூ�னூடாக அச்சுறுத்தல்...
இவ்வாறு பாராளுமன்ற உறுப்�-

னர் சாமர சம்பத் தசநாயக்கவுக்கு 
அச்சுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக ெத��க்-
கப்படு�றது. 

பஸ்க�ல் பயண  ெபா�களுக்குத்...
ைவக்காமல், அவற்ைற தம்வசம் 

ைவத்�ருக்குமாறு சங்கத்�ன் தைல-
வரான ெகமுனு �ேஜரத்ன ெத��த்-
துள்ளார்.    எ�ர்வரும் �ல நாட்க�ல் 
�டுதைலப் பு�கள் தாக்குதல் நடத்த-
லாெமன இந்�ய உளவுத்துைற �டுத்-
துள்ள எச்ச�க்ைகயுடன் �ண்டும் 
எங்களது பாதுகாப்ைப உறு� ெசய்ய 
ேவண்டுெமனவும் அவர் ெத��த்துள்-
ளார்.  

எனேவ, பய�க�ன் பாதுகாப்ைப 

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

சனத் �ஷாந்த, �லான்...
�ைணக்களத்துக்கு ஆேலாசைன 

வழங்கப்பட்�ருந்தது. இவ்வாறு 
ைகது ெசய்யப்படும் சந்ேதகநபர்க-
ளுக்கு எ�ராக குற்ற�யல் சட்டத்-
�ன் �ழ் நடவ�க்ைக எடுக்குமாறும் 
சட்ட மா அ�பர் �ைணக்களத்�-

னால் ஆேலாசைன வழங்கப்பட்�-
ருந்தது. சட்டமா அ�பர் �ைணக்-
களத்�னால் ைகது ெசய்வதற்கு 
ஆேலாசைன வழங்கப்பட்�ருந்த 22 
சந்ேதகநபர்க�ல் இவர்களும் உள்ள-
டங்கு�ன்றைம கு�ப்�டத்தக்கது.

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

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

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



(அன்புவழிபுரம் தினகரன்  நிருபர்) 
 
இன விடுதலை வவண்டி பபொத்-

துவில் பதொடககம் முள்ளிவொய்க-
கொல்  வலரயிைொன   மககள் வபரணி  
பெவவொய்ககிழலம (17) மூன்்ொவது 
நொளொக  திருவகொணமலை  சிவன்வகொ-
வில்  முன்்லிலிருந்து  'வீழந்த இடத்-
தில் எழுவவொம் '     என்் தலைப்பில்  
ஆரம்பமொகியது.

இப்வபரணிலய வடககு, கிழககு 
வலிந்து கொணொமல் ஆககப்படட-
வர்களின் உ்வினர்களின் ெஙகம் 
ஏறபொடு பெய்திருந்தது.

சிவன்வகொவில் முன்்லில் தயொ-
ரிககப்படட முள்ளிவொய்ககொல் 
கஞ்சி மககளுககு பறிமொரி 2009 
இறுதி யுத்த கொைப்பகுதியில் முள்ளி 

வொய்ககொலில் இடம்பபற் இனப்  
படுபகொலை பதொடர்பொக நிலனவு 
கூரப்படடது.

இந் நிகழவில் மதகுருமொர்கள், 
இைஙலக தமிழரசு கடசியின் திரு-
வகொணமலை மொவடடக  கிலளயின் 
தலைவர் ெ.குகதொென், முன்னொள் 
கிழககு மொகொண கல்வி அலமச்-
ெர் சி.தண்டொயுதபொணி, தொயக 
ஜனநொயக கடசி தலைவர் வி. 
நிமைன், சிவரஸட ஊடகவியைொளர்  
திருமலை நவம் ஆகிவயொர்கள் கைந்-
துபகொண்டு வபரணியிலன ஆரம்-
பித்து லவத்தனர்.

பெவவொய்ககிழலம (17) ஆரம்-
பிககப்படட மககள் வபரணியொ-
னது மூன்்ொம் கடலட ெந்தி உடொக  
கன்னியொ பென்்லடந்து அஙகிருந்து 

வவுனியொ பநடுஙவகணி பெடடிககு-
ளம் வீதி  வழியொக முல்லைத் தீலவச் 
பென்்லடயும்.

இன்று (18) வடமொகொணத்தில் 
இருந்து வரும் கொணொமல் ஆககப்-
படவடொர்களின் வபரணியுடன்  
இலணந்து முள்ளிவொய்ககொல் நிலன-
வவந்தல் முன்்லில் பென்்லடந்து 
நிலனவவந்தல்  நிகழவுகளில் பஙகு-
பகொள்ளும். 

இவதவவலள திஙகடகிழலம 
(16)   மடடககளப்பு கல்ைடி பொைத்-
தில் இருந்து ஆரம்பிககப்படட இப்-
வபரணியொனது வொலழச்வெலன, 
வொகலர, மூதூர் வீதி வழியொக மொலை 
6 மணியளவில் திருவகொணமலை-
லயச்  பென்்லடந்தது. 

'முள்ளிவொய்ககொல் வலி சுமந்த 

கலத  பகிர்வவொம்'    என்் தலைப்-
பில் முள்ளி வொய்ககொல் அவை நிலை 
குறித்து அதலன  நிலனவு கூர்ந்து 
முள்ளிவொய்ககொல் கஞ்சி வழஙகும் 
நிகழவு, கடந்த 12 ஆம் திகதி பதொடக-
கம் கிழககில் பல்வவறு இடஙகளில் 
நிலனவு கூரப்படடு வரும்வவலள 
இப் வபரணியொனது பபொத்துவில்-
லில் இருந்து ஆரம்பிககப்படடுள்-
ளலம குறிப்பிடத்தககது.

இந் நிகழவில் மதகுருமொர்-
கள், சிவில் அலமப்புககளின் பிர-
திநிதிகள், ெமூக ஆர்வைர்கள், 
பபொதுமககள் என பைரும் கைந்து 
பகொண்டுள்ளனர். இப்வபரணியில்  
பபொதுமககலள இலணந்து பகொள்-
ளுமொறு ஏறபொடடொளர்கள் வகட-
டுகபகொள்கின்்னர்.
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ப�ொத்துவில் ப�ொடக்கம் முள்ளிவொயக்கொல்
வரை மூன்ொவது நொளொ்க மக்கள் ப�ைணி

'வீழ்ந்த இடத்தில் எழுவ�ோம்' எனும் ்தலைப்பில் ஆரம்்பம்

ப்களைவ விருது 
ப�ற்வருககு �ொைொட்டு

(அககலரப்பறறு வடககு தினகரன் 
நிருபர்)

ெர்வவதெ  ரீதியில் முதல் தடலவ-
யொக இந்தியொவின் கல்கத்தொ நகரில் 
இம்மொதம் 13ஆம் திகதி  பதொடககம்  
15ஆம் திகதி வலர, மூன்று நொடுகள் 
இலணந்து நடொத்திய ெர்வவதெ  
புலகப்படக கண்கொடசியில்  இைங-
லகலய பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி 
கொடசிககு  லவககப்படட புலகப்-
படஙகளில் பகளரவ விருது பபற் 
அககலரப்பறல்ச் வெர்ந்த  புலகப்-
படககலைஞர் எம்.ஏ.அப்துல் 
மஜீடலட பொரொடடி பகளரவிககும்  
நிகழவு திஙகடகிழலம (16) "கிளப் 
வபொடவடொ சிவைொனிககொ" ஏறபொட -
டில்  அககலரப்பறறு கடறகலர 
தி்ந்த பவளியில் நலடபபற்து.

புலகப்படககலைஞர்  எம்.ஏ.
அப்துல் மஜீட, இதறகு முதல் பை 
வலகயொன புலகப்படஙகலள 
எடுத்து  உள்நொடடிலும் பவளிநொடு -
களிலும் இடம்பபற் கண்கொடசிக -
ளின் வபொது பொரொடலடயும்  நன்ம -
திப்லபயும் பபற்வரொவொர்.

இந்தியொவில்  இடம்பபற் இப் -
புலகப்படக கண்கொடசியில் இைங -
லகயிலிருந்து நொன்கு புலகப்படக  
கலைஞர்களின் புலகப்படஙகள் 
கொடசிப்படுத்தப்படடிருந்தவதொடு, 
இதில்  இவரின் புலகப்படத்திறகு 
பகளரவ விருது கிலடத்தலம 
பொரொடடுககுரியவதொடு,  இவ -
வொ்ொன ஓர் ெர்வவதெ நிகழவில் 
பகளரவ விருது பபற்லம இதுவவ  
முதல்தடலவயொகும் என்பதும் 
குறிப்பிடத்தககது.

்கல்முரையில் பவசொக 
திை விபசட நி்கழ்வு

(பபரியநீைொவலண விவெட நிருபர்)

கல்முலன  பபொலிஸ நிலையம் 
ஏறபொடு பெய்திருந்த பவெொக தின  
விவெட சி்ப்பு  நிகழவு  ஞொயிறறுக-
கிழலம (15) பபொலிஸ நிலையத்தின் 
முன்பொக நலடபபற்து.

கல்முலன ஸ்ரீ சுபத்திரொம  விகொரொதி-
பதி ரண்முத்துககை ெஙகரத்தின வதரர் 
பவெொக தின நிகழவிலன  ஆரம்-
பித்து லவத்ததுடன், வீதி வழியொக 
பென்று பகொண்டிருந்த பபொதுமகக-
ளுககு  பபொலிஸொரின் ஏறபொடடில் 
தன்ெக குளிர்பொனம் மறறும் உணவு 
பண்டஙகளும்  வழஙகப்படடன. 

அம்பொல் மொவடட பிரதிப்  
பபொலிஸ மொ அதிபர் எஸ.எம்.லவ. 
பெனவிரடன பிரதம அதிதியொக 

கைந்து பகொண்ட இந்த  நிகழவில், 
கல்முலன பபொலிஸ பிரிவுககுட-
படட பகுதிகளில்   பதரிவுபெய்யப்-
படட வெதி குல்ந்த மூவின மகக-
லளயும் ெொர்ந்தவர்களுககு விவெட  
அன்பளிப்பு பபொதி வழஙகி லவககப்-
படடன.

அம்பொல் மொவடட சிவரஷட  
பபொலிஸ அத்தியடெகர் பஜயந்த ரத்-
நொயகக, உதவிப் பபொலிஸ அத்தியட-
ெகர் ஏ.வொஹிட  உடபட நிந்தவூர், 
கொலரதீவு, ெவளககலட, பபொலிஸ 
நிலையஙகளின்  பபொறுப்பதிகொரிகள் 
என பைரும் கைந்து பகொண்டனர். 

கல்முலன பிரவதெத்திலுள்ள 
தமிழ, முஸலிம், சிஙகள  மூவின மக-
களும் இந்த நிகழவில் கைந்து சி்ப்-
பித்தலம குறிப்பிடத்தககது.

்கொத்�ொனகுடி ப�ொலிஸ் நிரைய
ஏற�ொட்டில் பவசொக திை நி்கழ்வு

புதிய கொத்தொன்குடி தினகரன் நிருபர்

கொத்தொன்குடி  பபொலிஸ நிலைய 
ஏறபொடடில் பவெொக பண்டிலகலய 
முன்னிடடு  ஞொயிறறுககிழலம (15) 
மொலை பபொது மககளுககு வதனீர் 
மறறும் பிஸகட தொனம்  வழஙகும் 
நிகழவு இடம் பபற்து.

கொத்தொன்குடி பபொலிஸ நிலை-
யத்துககு முன்பொகவுள்ள மடடகக-
ளப்பு கல்முலன பிரதொன வீதியில் 

இத் தொனம் வழஙகும் நிகழவு இடம் 
பபற்து.

இதில் மடடககளப்பு கொத்தொன்-
குடி பபொலிஸ நிலைய பபொறுப்ப-
திகொரி துமிந்த நயண சிறீ,  குற்த்த-
டுப்பு பிரிவு பபொறுப்பதிகொரி லவ. 
விஜயரொஜ், வபொககுவரத்து பபொலிஸ  
பிரிவு பபொறுப்பதிகொரி உடபட 
பபொலிஸ அதிகொரிகள் கைந்து 
பகொண்டு பபொது  மககளுககு தொனம் 
வழஙகினர்.

மட்டக்களப்பில் படங்கு   
ஒழிப்பு பவரைத் திட்டம்   

(கல்ைடி குறூப், மடடககளப்பு 
குறூப், மடடககளப்பு விவெட, ஆலர -
யம்பதி தினகரன் நிருபர்கள்)  

 
மடடககளப்பில் படஙகு ஒழிப்பு 

சிரமதொன வவலைத்திடடம் இடம் -
பபறறு வருகின்்து. நொடடில் 
பகொவரொனொ லவரஸ பரவல் குல் -
வலடந்துள்ள நிலையில், படஙகு 
பரவல் அதிகரித்து வருவதொக 
சுகொதொர பிரிவு தகவல்கள் பதரிவிக -
கின்்ன.   

 மொவடடத்திலிருந்து பகொவரொனொ 
மறறும் படஙகு வநொயிலனக கட -
டுப்படுத்தும் முகமொக பபொதுமக -
கள் சுகொதொர நடவடிகலககலள 
முழுலமயொக பின்பறறுவதறகும், 
விவெட விழிப்புணர்வு பெயறறிட -
டஙகலள மொவடடம் முழுவதும் 
ந ல ட மு ல ் ப் ப டு த் து வ த ற கு ம் 
வதலவயொன நடவடிகலககலள 

மொவடட அரெொஙக அதிபர் கணப -
திப்பிள்லள கருணொகரன் வமற -
பகொண்டுள்ளொர்.   

இதனடிப்பலடயில் மொவடட 
பெயைக உத்திவயொகத்தரினொல் 
சிரமதொன நடவடிகலக மொவடட 
பெயைக வளொகத்தில் பெவவொய்ககி -
ழலம (17) இடம்பபற்து.   

இதன்வபொது மொவடட பெயைக 
உத்திவயொகத்தர்கள், உயர் அதிகொரி -
கள் இச்சிரமதொன நடவடிகலகயில் 
ஆர்வத்துடன் கைந்து பகொண்டு 
மொவடட பெயைக வளொகத்திலன 
சுத்தம் பெய்யும் நடவடிகலகயில் 
ஈடுபடடனர்.   

வமலும் பகொவிட 19 சுகொதொர வழி -
முல்கலள மககள் முழுலமயொக 
பின்பறறி நடப்பதுடன், படஙகு 
நுளம்பு பரவலில் இருந்து அவதொன -
மொக இருககுமொறு வலியுறுத்தப்படு -
கின்்லம குறிப்பிடத்தககது.   

சமேமாந்துமை முஸ்லிம ேத்திய ேகமா வித்தியமாலய கூமைத்்தமாகுதி  பமாை ஆசிரியரகளுக்-
கமான இறுதி மேர கருத்தரங்கு ்சவ்மாய்க்கிழமே (17) அதிபர ேமாஸிர அலி தமலமே -
யில் ேமை்பறை மபமாது.         (பைம: கமாமரதீவு குறூப் நிருபர)

ஊைகவியலமாளர மபஷல் இஸ்ேமாயில் ்தமாகுத்த “மேமாயும தீரவும” என்ை நூல் அறிமுக 
நிகழ்வு, திருமகமாணேமலயில் திங்கட்கிழமே (16) இைம்பறைது. இந்நிகழ்வுக்கு பிரதே 
அதிதியமாக கலந்து்கமாணை கிழக்கு ேமாகமாண சுகமாதமார அமேச்சின் ்சயலமாளர திருேதி 
மே.மே. முரளிதரனிைம நூலின் பிரதி ்ழங்கி ம்ப்பமத பைத்தில் கமாணலமாம. 

(பைம: முள்ளிப்்பமாத்தமாமன குறூப் நிருபர)

்கந�ளொயில் வனமுர்்களில்
ஈடு�ட்படொருககு பிரை

கந்தளொய் தினகரன் நிருபர் 

திருவகொணமலை கந்தளொய் பிர-
வதெத்தில் ஆர்ப்பொடடம் மறறும் 
வன்முல்களில் ஈடுபடடதொக ெந்-
வதகத்தின் வபரில் 15 ககும் வமற -
படவடொருககு கந்தளொய் நீதிமன்் 
நீதவொன்  பிலண வழஙக திஙகடகி-
ழலம (16)  உத்தரவிடடொர். 

திருவகொணமலை  கந்தளொய் 
பபொலிஸ பிரிவுககுடபடட பகுதி-
யில்  இவவொறு 15 வபர்    பபொலிஸ  
புைனொய்வு பிரிவினரொல் லகது பெய்-
யப்படடிருந்தனர்.

லகது பெய்யப்படடவர்கள் 
திருவகொணமலை மொவடட பொரொ-
ளுமன்் உறுப்பினரின்  வீடுகள் 
வெதமொககப்படடலம பதொடர்பில் 
பபொலிஸொரினொல் வொககுமூைம் 
பபறுவதறகொக  அலழககப்படடு ெந்-
வதகத்தின் வபரில் லகதுபெய்யப்பட -
டுள்ளதொக லகதொனவர்களின்  உ்வி-
னர்கள் பதரிவித்துள்ளனர்.

இவவொறு  லகது பெய்யப்படட 
ெந்வதக நபர்கலள பபொலிஸொர் கந்த-
ளொய் நீதிமன்் நீதவொன்  முன்னிலை-
யில் ஆஜர்படுத்திய வபொவத பிலண 
வழஙக உத்தரவிடடொர்.

இைங்ர்க ப�சிய சமொ�ொை ப�ைரவயின ஒரு நொள் பசயைமர்வு
(அடடொலளச்வெலன குறூப் நிருபர்)

இன, மதஙகளுககிலடவய 
வமொதல்கலள தூண்டிவிடும் பவறுப்-
புப் வபச்சு, பபொய்யொன கலதகள் 
வபொன்்லவகலள முறியடிப்பது 
பதொடர்பொக, அடடொலளச்வெலன 
அபிவிருத்தி ெமூகத்தினர் இைஙலக 
வதசிய ெமொதொன வபரலவயின் 
அனுெரலணயுடன் ஒழுஙகுபெய்த 
பதளிவூடடும் ஒரு நொள் பெயைமர்வு 
கடந்த ஞொயிறறுககிழலம அககலரப்-
பறறு "மஙவகொ கொடன்" வகடவபொர் 
கூடத்தில் நலடபபற்து.

மொவடட ெர்வமதக குழுவின் 
தலைவர் ஐ.எல்.எம் ஹொஷிம் 
தலைலமயில் நலடபபற் இச் 
பெயைமர்வுககு மொவடட, உள்ளூர் 
ெர்வமதககுழுவினர், பிரஜொககுழு -
வினர், அரெ உத்திவயொகஸதர்கள், 

மதத்தலைவர்கள், இலளஞர்கள், 
யுவதிகள் மறறும் ஊடகவியளொர்கள் 
வபொன்வ்ொர் கைந்துபகொண்டனர். 

ெமூக வலையலமப்பு மறறும் 

பதொடர்பொடல்கள் ஆய்வொளர் கசுன் 
ெஙகல்ப, பிரதம வளவொளரொகக 
கைந்து பகொண்டு விளககவுலரகள் 
நடொத்திய இந்நிகழவில், ெமூகத்-

தில் நலடபபறறு வரும் பவறுப்புப்-
வபச்சு, கடடவிழககப்படட கலத, 
பபொய்யொன கலதகள் வபொன்்லவக-
ளொல் ெமூகத்தில் நலடபபறறு வரும் 
குழப்பநிலை, அலமதியின்லம 
வபொன்்லவகள் பதொடர்பொக 
விரிவொக ஆரொயப்படடன.

 இத்தலகய அலமதியற் சூழ-
நிலைகளொல் மககள் மனதில் 
குடிபகொண்டுள்ள அலமதியற் 
சூழநிலை மறறும் பீதி வபொன்்லவ-
கள் பதொடர்பொக இஙகு விபரிககப்-
படடவதொடு, இலவகலள எவவொறு 
தடுககைொம் என்பதுபறறி விரிவொக 
ஆரொயப்படடன.

இச்பெயைமர்வில் இைஙலக 
வதசிய ெமொதொன வபரலவயின் திடட 
முகொலமயொளர் ெொபி நயொஜ்ஜஜும் 
கைந்துபகொண்டு விளககவுலரகலள 
வழஙகினொர். 

�டகு ்கவிழ்நது இரளஞன மைைம் 
(பரொடடபவவ குறூப் நிருபர்)

திருவகொணமலை  குச்ெபவளி 
பபொலிஸ பிரிவுககுடபடட இ்ககக -
கண்டி பகுதியில் படகு  கவிழந்ததில் 
இலளஞர் ஒருவன் உயிரிழந்துள்ள -
தொக குச்ெபவளி பபொலிஸொர்  பதரி-
வித்தனர்.

இச்ெம்பவம்  பெவவொய்ககிழலம 
(17) கொலை இடம்பபறறுள்ளது.
இவவொறு உயிரிழந்தவர் இ்கக -

கண்டி வொலழயூறறு பகுதிலயச் 
வெர்ந்த 19 வயதுலடய துஷயந்தன் 
என பபொலிெொர் பதரிவித்தனர்.

ெம்பவம்  குறித்து பதரியவரு -
வதொவது, மூன்று இலளஞர்கள் 
இலணந்து பொைப்பழம் ஆய்வதற-
கொக  படகில் பென்்வபொது படகு 
கவிழந்ததில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்-
ளதொக பபொலிஸொரின் ஆரம்பகடட 
விெொரலண மூைம்  பதரியவந்-
துள்ளது.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022  ேம மா்தம 18ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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இலங்கையுடனான முதலாவது டடஸ்ட்: 
வலுவான நி்லயில் பஙகைளாததஷ் அணி

பாகிஸ்ான் கிரிக்கெட் அணியின் 
இலங்கெ சுற்றுபபயணத்் திட்்டமிட்்ட-
படி ந்டத் ்யாராகெ இருபப்ாகெ பாகிஸ -
்ான் கிரிக்கெட் ச்ப ்்ரிவிததுள்ளது.

 இலங்கெ கிரிக்கெட் ச்பயி்டமும் ்்ரி -
விததுள்ள்ாகெ ்்டம்ஸ ஒஃப இந்தியா  
இ்ணயத்்ளம் ்சய்தி ்ெளியிட்டுள்ளது.

இலங்கெயில் ்ற்்பாது நிலவும் கெடு-
்ையான ்பாரு்ளா்ார ைற்றும் அரசியல் 
்நருககெடியால், இலங்கெயில் சரெ்்ச 
கிரிக்கெட் ்பாட்டிகெள ந்்ட்பறுெது நிசச -
யைற்்ற ் ன்்ை்ய ஏற்படுததி உள்ளன. இ -்
னி்்ட்ய, பாகிஸ்ான் கிரிக்கெட் அணி 
ஜூ்ல-ஆகெஸட் ைா்ஙகெளில் இலங்கெயில் 
சுற்றுபபயணம் ்ைற்்கொள்ள உள்ளது.

 பாகிஸ்ான் அணி திட்்டமிட்்டபடி 
இலங்கெககு சுற்றுபபயணம் ்ைற்-
்கொண்டு வி்்ளயாடுெது ்்ா்டரபில் அந்-
நாட்டு கிரிக்கெட் ச்பயின் ஊ்டகெ பணிப-
பா்ளர சமியுல் ஹசன் பரனி ்்டம்ஸ ஆஃப 
இந்தியா இ்ணயத்்ளததுககு ெழஙகிய 
்சவ்வியில் கெருதது ்்ரிவிக்கெயில்,

இலங்கெ கிரிக்கெட்டுககு உ்ெ நாஙகெள 
எப்பாதும் ்யாராகெ இருககி்்றாம். குறிப -
பாகெ அெரகெளுககு கெடினைான ்நரததில். 
்்டஸட் ்்ா்டருககொகெ இலங்கெககு சுற்-
றுபபயணம் ்ைற்்கொளெதில் எஙகெளுககு 
எந்்ப பிரசசி்னயும் இல்்ல.

இலங்கெயு்டன் நாஙகெள மிகெவும் 
ெலுொன உ்ற்ெக ்கொண்டுள்்ளாம். 
இந்் இரண்டு நாடுகெளும் மிகெவும் கெடின-
ைான கொலஙகெளில் ஒருெருக்கொருெர உ -்
வியுள்ளன. இலங்கெ கிரிக்கெட் எடுககும் 
எந்் முடி்ெயும் நாஙகெள ெர்ெற்கி்்றாம். 
குறித் ்்ா்ட்ர இலங்கெயி்லா அல்லது 

்ெறு இ்டததி்லா ந்டததுெ்ற்கு 
தீரைானிககெபபட்்டாலும் எைககு 
ஆட்்சப்ன இல்்ல என்று அெர 
்்ரிவித்ார.

 ்பாட்டித ்்ா்டர குறித் இறுதித 
தீரைானம் இலங்கெ கிரிக்கெட் ச்ப-
யு்்டயது எனவும் அெரகெள எடுக-
கும் எந்்்ொரு தீரைானததிற்கும் 
உ்டன்படுெ்ாகெவும் பாகிஸ்ான் 
கிரிக்கெட் ச்ப ்்ரிவிததுள்ளது.

 பாகிஸ்ான் அணியின் இலங்கெ 
சுற்றுபபயணததில் ஒருநாள ் ்ா்டர 
இ்ணககெபபட்டிருந்் ்பாதிலும் 
இலங்கெ கிரிக்கெட் ச்பயின் 
்கொரிக்கெககு அ்ைய ஒருநாள 
்்ா்டர குறித் சுற்றுபபயணததில் 
இருந்து இரதது ்சய்யபபட்்ட்ை 
குறிபபி்டத்ககெது.

 பாகிஸ்ான் கிரிக்கெட் அணிககு 
முன்ன்ாகெ அவுஸதி்ரலிய கிரிக -
்கெட் அணி இலங்கெககு சுற்றுபப -
யணம் ்ைற்்கொள்ளவுள்ளது்டன், 
இலங்கெயின் நி்ல்ைகெ்்ள உன் -
னிபபாகெ அெ்ானிதது ெருெ்ாகெ 
அவுஸதி்ரலிய கிரிக்கெட் ச்ப 
்்ரிவிததுள்ளது.

 இலங்கெயில் சரெ்்ச கிரிக்கெட்டின் 
எதிரகொலம் அவுஸதி்ரலிய சுற்றுபபய -
ணததில் ்ஙகியுள்ளது. ஒரு்ெ்்ள, இலங -
்கெககு சுற்றுபபயணம் ்ைற்்கொளெ்் 
அவுஸதி்ரலிய பு்றககெணித்ால், ஆகெஸட்-
்சப்டம்பர ைா்ஙகெளில் இலங்கெயில் 
ஆசிய கிண்ண கிரிக்கெட் ்்ா்டர ந்்ட -
்பறுெது ்கெளவிககுறியாகிவிடும்.

 ஆசிய கிரிக்கெட் ்பர்ெ ைற்றும் 

பிசிசிஐ ஏற்கென்ெ இலங்கெயின் 
நி்ல்ை குறிதது கெெ்ல ்்ரிவிததுள -
்ளன. ஐபிஎல் ்்ா்டரின் முடிவில் ஆசிய 
கிண்ணம் இலங்கெயில் ந்்ட்பறுைா? 
இல்்லயா? என்பது முடிவு ்சய்யபப -
டும். அ்்்பான்று, ஐககிய அரபு இராச -
சியம் ஆசிய கிண்ணத்் ந்டததுெ்ற்கு 
ஏற்கென்ெ ைாற்று இ்டைாகெ ்்ரவு ்சய் -
யபபட்டுள்ளது.

 நெருக்கடியான ்காலங்களில் இலங்்கககு 
உதவ தயார் ; பாகிஸதான் கிரிகந்கட் ச்ப

இத்ாலி பகிரஙகெ ்்டன்னிஸ ்்ா்டரின், 
ஆண்கெளுககொன ஒற்்்றயர பிரிவு இறுதிப 
்பாட்டியில், உலகின் மு்ல்நி்ல வீரரான 
்சரபியாவின் ்நாெக ்ஜா்கொவிச, சம்பி-
யன் பட்்டம் ்ென்றுள்ளார.

்ராம் நகெரில் கெ்டந்் (ஞாயிற்றுககிழ்ை) 
ந்்ட்பற்்ற ைகு்டததிற்கொன இறுதிப ் பாட்-
டியில், ்சரபியாவின் ்நாெக ்ஜா்கொவிச, 
கி்ரககெததின் ஸ்்டபீ்னாஸ சிட்ஸிபா்ச 
எதிர்கொண்்டார.

பரபரபபாகெ ந்்ட்பற்்ற இப்பாட்டியில், 
்நாெக ்ஜா்கொவிச, 6-0, 7(7)-6(5) என்்ற ்நர 
்சட் கெணககுகெளில் ்ெற்றி்பற்று சம்பி-
யன் கிண்ணத்் ்ென்்றார.

்நாெக ்ஜா்கொவிசசின் ஆ்றாெது சம்பி -
யன் பட்்டம் இதுொகும். முன்ன்ாகெ 2008, 
2011, 2014, 2015, 2020ஆம் ஆண்டுகெளில் 
்ஜா்கொவிச சம்பியன் பட்்டம் ்ென்றுள-
்ளார.

அதது்டன், இந்் ்ெற்றியின் மூலம் 

370ஆெது ொரைாகெ ்்டன்னிஸ உலகின் 
மு்ல் வீரர என்்ற இ்டத்் அெர உறுதி ் சய்-
துள்ளார. ்ைலும், இந்் ்்ா்டரின் அ்ரயி -
றுதி ்பாட்டியில், ்நார்ெயின் கொஸபர 

ரூட்்்ட வீழ்ததிய்ன் மூலம் சரெ்்ச 
்்டன்னிஸ ்பாட்டியில் 1,000ஆெது 
்ெற்றி்ய அெர பதிவு ்சய்திருந்்து 
குறிபபி்டத்ககெது.

6 ஆவது முறையாக சம்பியானார் ஜ�ாஜகாவிச்!
இத்்தாலி ்பகிரஙை க்டன்னிஸ்:  

இலங்கெ ைற்றும் பஙகெ்ளா -
்்ஷ் அணிகெளுககி்்டயிலான 
மு்லாெது ்்டஸட் ்பாட்டி -
யின், மூன்்றாம் நாள ஆட்்டம் 
நி்்றவுககு ெந்துள்ளது.

 இ்ன்படி மு்ல் இன்னிஙஸிற்-
கொகெ துடுப்படுத்ாடிெரும் பங-
கெ்ளா்்ஷ் அணி, மூன்்றாம் நாள 
ஆட்்ட்நர முடிவில், 3 விக்கெட்-
டுகெள இழபபுககு 318 ஓட்்டங-
கெ்்ள ்பற்றுக்கொண்்டது.

ஆட்்ட்நர முடிவில், முஷ்பி -
குர ரஹீம் 53 ஓட்்டஙகெளு்டனும் 
லி்்டான் ்ாஸ 54 ஓட்்டஙகெளு்ட-
னும் ஆட்்டமிழககொது கெ்ளததில் 
இருந்்னர.

இலங்கெ கிரிக்கெட் 
அணியின் மு்ல் இன்னிஙஸ 
ஓட்்டஙகெளு்டன் ஒபபிடு்கெயில், 
பஙகெ்ளா்்ஷ் அணி 79 ஓட்்டங-
கெள பின்னி்லயில் உள்ளது.

சட்்்டாகிராம் ்ை்ானததில் 

கெ்டந்் 15ஆம் திகெதி ஆரம்பைான 
இப்பாட்டியில், நாணயச சுழற்-
சியில் ்ெற்றி்பற்்ற இலங்கெ 
அணி மு்லில் துடுப்படுத்ா்ட 
தீரைானித்து.

இ்ன்படி மு்லில் துடுப்ப-
டுத்ாடிய இலங்கெ அணி, 
மு்ல் இன்னிஙஸிற்கொகெ 397 ஓட் -
்டஙகெ்்ள ்பற்றுக்கொண்்டது.

இதில் அணியின் அதிகெபபட்ச 
ஓட்்டஙகெ்ளாகெ, அஞச்லா ்ைத -
தியூஸ 199 ஓட்்டஙகெ்்ளயும் சந்தி-
ைால் 66 ஓட்்டஙகெ்்ளயும் குசல் 
்ைண்டிஸ 54 ஓட்்டஙகெ்்ளயும் 
்பற்றுக்கொண்்டனர.

பஙகெ்ளா்்ஷ் கிரிக்கெட் 
அணியின் பந்துவீசசில், நயீம் 6 
விக்கெட்டுகெ்்ளயும் சகிப அல் 
ஹசன் 3 விக்கெட்டுகெ்்ளயும் 
்்ஜூல் இஸலாம் 1 விக்கெட்டி -
்னயும் வீழ்ததினர.

இ்்னத்்ா்டரந்து பதிலுககு 
மு்ல் இன்னிங்ச ்்ா்டங-
கியுள்ள பஙகெ்ளா்்ஷ் அணி, 
மூன்்றாெது நாள ஆட்்ட்நர 
முடிவில், 3 விக்கெட்டுகெள 
இழபபுககு 318 ஓட்்டஙகெ்்ள 
்பற்றுக்கொண்்டது.

பஙகெ்ளா்்ஷ் அணிககு 
எதிராகெ ந்்ட்பற்றுெரும் 
மு்ல் ்்டஸட் ்பாட்டியிலி-
ருந்து இலங்கெ அணியின் 
்ெகெபபந்து வீசசா்ளர விஷ்ெ 
்பரனாண்்்டா விலகியுள-
்ளார.

இலங்கெ ைற்றும் பஙகெ்ளா -
்்ஷ் அணிகெள ்ைாதும் ஐசிசி 
்்டஸட் சம்பியன்ஷிபபுககொன 
்்டஸட் ்்ா்டரின் மு்ல் 

்பாட்டி சட்்டக்ராமில் ந்்ட-
்பற்றுெருகின்்றது.

்பாட்டியின் இரண்்டாெது 
நாள ஆட்்டததின்்பாது, துடுப-
் ப டு த ் ா டி க ் கெ ா ண் டி ருந் ் 
விஷ்ெ ்பரனாண்்்டாவின் 
்்லயில் பந்து ்ாககியிருந்-
்து. ்சாரிபுல் இஸலாம் வீசிய 
ஓெரில் விஷ்ெ ்பரனாண்்்டா-
வின் ்ஹல்ைட்டில் பந்து ்ாககி-
யது.

இ்ன் கொரணைாகெ நீண்்ட ்நரம் 
சிகிச்சகெ்்ள ்பற்றுக ்கொண்்ட 
விஷ்ெ ்பரனாண்்்டா,  ்்நீர 
இ்்ட்ெ்்ள ெ்ர துடுப்ப -
டுத்ாடியிருந்்ார. எனினும், 
்்நீர இ்்ட்ெ்்ளயின் 

பின்னர அசி் ்பரனாண்்்டா 
கெ்ளமி்றஙகெ, இெர ஆட்்டமிழந்் 
பின்னர மீண்டும் விஷ்ெ ்பர-
னாண்்்டா துடுப்படுத்ா்ட கெ்ள-
மி்றஙகினார.

இலங்கெ அணிககொகெ ஓெரகெ-
்்ளயும் வீசியிருந்் இெர, ைதி-
ய்பாசன இ்்ட்ெ்்ள ெ்ர 
பந்து ஓெரகெ்்ள வீசியிருந்்ார. 
இெர ்ைாத்ைாகெ 8 ஓெரகெள பந்-
துவீசி 42 ஓட்்டஙகெ்்ள ெழஙகியி-
ருந்்ார.

பந்து ்்ல்ையில் ்ாககி-
ய்ை கொரணைாகெ இெரால் 
்்ா்டரந்தும் இந்் ்பாட்டியில் 
வி்்ளயா்ட முடியாது என்்ற 
கொரணத்ால் மு்ல் ்்டஸட் 

்பாட்டியிலிருந்து விஷ்ெ ்பர-
னாண்்்டா விடுவிககெபபட்டுள-
்ளார.

என்ெ ஐசிசியின் விதிமு்்றப-
படி பந்து ்்லயில் ்ாககினால், 
அெருககு பதிலாகெ ைாற்று வீரர 
ஒருெ்ர அணியில் இ்ணககெமு-
டியும். 

அ்ன்படி, ்ெகெபபந்துவீச -
சா்ளர கெசுன் ராஜி் அணியில் 
இ்ணககெபபட்டுள்ளார என 
இலங்கெ கிரிக்கெட் அணி அறி-
விததுள்ளது. இன்னமும் 7 விக-
்கெட்டுகெள ெசமுள்ள நி்லயில், 
்பாட்டியின் நான்கொம் நாள 
ஆட்்டத்் பஙகெ்ளா்்ஷ் அணி 
இன்று ்்ா்டரவுள்ளது.
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/10/22 yhy; b nky;> 

,y.490/1B> `t;nyhf; 

tPjp> nfhOk;G - 05

Mk; nkdpf; b nky;> 

,y.51/4> nrha;rh ghij> 

ghze;Jiw

DTS/12/2022 ypadNf yPyhtjp 

ngNuuh> ,y.100> 

nfh];tj;j tPjp> 

ehty> ,uh[fphpa

Mk; m`q;fk tpj;jhd 

Mur;rpNf ,e;Jdpy; 

[Ptd; rQ;ra> ,y.51> 

2Mk; tPjp> fygYtht> 

,uh[fphpa

DTS/19/20 ehdhaf;fhuNf Njhd 

rkPjh cjaq;fdP 

rkuehaf> 

,y.450/G> gyfk tPjp> 
fydpKy;y> mq;nfhl

,y;iy ehdhaf;fhuNf Njhd; 

rQ;rPt ep\he;j 

ehdhaf;fhu> ,y:55>  

rpj;uh xOq;if> 

nfhOk;G - 05

DTS/00026/22 ruj; Muhr;rpNf 

cg;ghyp Fkhurpq;f 

,y.148/1> gioa 

Nfhl;Nl tPjp> uh[fphpa

,y;iy [aGj;jpf J\pj;jd;[hyp 

tp[aFzth;jd 

Fkhurpq;f> ,y.148/1> 
gioa Nfhl;Nl tPjp> 

uh[fphpa

DTS 33/22 n[af;nfhb 

Muhr;rpNf Rkdyjh 

yPyh tzpf#hpa 

eP[af;nfhb> ,y.185> 

tyN`dj;j> gyfy;y> 

jpTyg;gpl;ba

Mk; tuu;\d gpurd;d 

tzpf#hpa> 166/2> 
vy;tpl;bfy khtj;ij> 

nghuy;y> nfhOk;G - 08

DTS/37/22 kpy;ytsNf re;jrphp 

tpf;fpukahuhr;rp 

my;yJ tpf;fpukhuhr;rp 

kpy;ytsNf re;jrphp> 

305> nfhOk;G 

tPjp> jpTy;gpl;ba> 

nghuy];fKt

,y;iy kpy;ytsNf J\hd; 

yrpj;j tpf;fpukahuhr;rp> 

305> nfhOk;G 

tPjp> jpTy;gpl;ba> 

nghuy];fKt

DTS/00041/22 tpjhd gj;jpuzNf 

FzNrd> 

,y.9/4, 5B> gFjp> 
vl;kz;ld; ghij> 

nfhOk;G - 05

,y;iy jPg;jp rhuq;f 

tpjhdgj;jpuz> 

,y.9/4, 5B> gFjp> 
vl;kz;ld; ghij> 

nfhOk;G - 05

DTS/51/22 [ath;jd nfhuyhNf 

yPyhtjp [ath;jd 

jpUkzj;Jf;F Kd; 

(ngNuuh) ,y.27yP> 

JkuhJt ngNjr> 

nty;yk;gpl;b

,y;iy gha#hpaNf cghyp jruj 

ngNuuh> 

,y.27yP> JkuhJt 

ngNjr> nty;yk;gpl;b

DTS/59/2022 N[hrg; khh;bd]; 

[Nfhjh> 83-1/1> 
epa+d;`hk; rJf;fk;> 

nfhOk;G - 13

,y;iy rkurpq;` Mur;rpNf 

rhe;jdp nrftpuj;d> 

83-1/1> epa+d;`hk; 

rJf;fk;> nfhOk;G - 13

DTS/60/22 FkhuJq;fNf       

\Pyh [auj;d> 

,y.546> 

ngsj;jhNyhf;f 

khtj;ij> nfhOk;G -8

Mk; Fkhhp fky; tpN[rphp 

my;yJ FkhuJq;Nf 

fky; ngh;zhe;J my;yJ 

FkhuJq;fNf Fkhhp 

fky; tpN[rphp> ,y:22> 

rd;wP mtd;a+> `hl;yp> 

Nyht; gPy;l;> nfd;l; DA3 
8DD> If;fpa ,uh[;[pak;

DTS/61/22 rg;wpdh a+#g;> 

,y.17/2> my;gpul; 

gpNs];> nfhOk;G - 03

,y;iy wPrh kf;nlhd; ,];iky; 

my;yJ kf;nlhd; 

,];iky; wPrh> ,y.17/2> 
my;gpul; gpNs];> 

nfhOk;G - 03

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

DTS/64/2022

,y.10> Rkq;fy 

khtj;ij> nfhOk;G 

- 08> fk;gy tLif 

n[hd; cghyp fpj;rphp 

nghd;Nrfh

,y;iy ,y.21/2> `Pkhy; 

nks;b]; khtj;ij> 

jh;kuj;d mtdpA> 

uhtjhtj;ij> nkhul;Lt. 

tPu`d;djpNf gj;uh 

re;jpufhe;jp nghd;Nrfh

DTS/00065/2022 re;jpuh epfhy; 

,uj;ehaf;f> ,y.209/1> 
fpUs tPjp> 

nfhOk;G - 05

Mk; ,e;jpuhzp b rpy;th> 

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

T/67/22 nknuQ;rpahNf 

fpq;];yp j nfh];jh 

my;yJ nkhpd;ahaNf 

fpq;];yp j nfh];jh> 

,y.6> NrhkhNjtp 

gpuNjrk;> fpUsg;nghd 

mntd;A> 

nfhOk;G - 5

,y;iy nkhpQ;rpNf njhd; 

re;jpufhe;jp my;yJ 

nkhpQ;rpNf re;jpufhe; 

nfh];jh> ,y.6> 

NrhkhNjtp gpuNjrk;> 

fpUsg;nghd mntd;A> 

nfhOk;G - 5

DTS/00068/22 kUjhid> 2Mk; 

btprd; ,y.493y; 

trpj;J te;j 

,we;JNghd jahkdP 

rPjh Mjpn`l;b 

kw;Wk; rPjhjahkdP 

Mjpn`l;b vd;w 

ngahpy; cs;s 

jahkdP rPjh 

Mjpn`l;b kw;Wk; 

rPjh jahkdP 

Mjpn`l;b Mfpa 

ngaUila 

jahkdPrPjh re;jpuNrhk

Mk; If;fpa mnkhpf;f 

uh[;aj;jpy; vyghkh 

nkd;bNfhkphp> Myp];ld; 

tPjp> ,y: 124y; kw;Wk; 

jw;NghJ gj;juKy;y> 

ngytj;j B.gP.tpN[rpq;f 

khtj;ij> ,y.225/116 
,y; trpf;Fk; ikj;jphP 

re;jpuNrhk vd 

miof;fg;gLk; gpbgj 

Muha;r;rpNf ikj;jhP 

re;juNrhkh

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

,y.114/2V> 
myNf\;tu tPjp> 

mj;Jy;Nfhl;Nl> 

Nfhl;Nl

,y;iy N`khyp jh]; th;zGu> 

,y.159/1> myNf\;tu 

tPjp> mj;Jy;Nfhl;Nl> 

Nfhl;Nl

DTS/0071/17 Nfnfhl Muhr;rpNf 

vl;ntl;> ,y.6/8> 
M.V.ngNuuh khtj;ij> 

rpq;fhuKy;y> fsdp

Mk; mD\h fPjhQ;rypfhyNf> 

,y.6/8> M.V.ngNuuh 
khtj;ij> rpq;fhuKy;y> 

fsdp

DTS/72/2022 K`k;kl; K]e;jpg; 

\hpg; g+thl;> ,y:10/1> 
wp[;Nt gpNs];> 

nfhOk;G - 04

Mk; EUy; mU\pah g+thl; 

my;yJ K`k;kl; 

myhTjPd; EUy; 

mU\pah> ,y:10/1> 
wp[;Nt gpNs];> 

nfhOk;G - 04

DTS/73/22 itj;jpa.Rg;uha 

tpf;duh[h (kw;w 

ngah;) Rg;guha 

tpf;duh[h. 

mg;ghl;kd;l;> ,y.5/5> 
];NgNjhbah 

nurpld;]p];> ,y.109> 

`t;nyhf; ghij> 

nfhOk;G - 05

Mk; eNu\; tpf;duh[h 

,g;NghJ> ,y.12> 

Nk];bhpg;> 

n[ikfhg;Nyd;> 

(ngh];ld;) 

nk\\Pnrl;]; 

02/30> [dehaf 
Nrhryp\ FO muR 

cq;fSila mw;Nwhzp 

jj;Jtg;gj;jpuj;jpd; 

gpufhuk;> nfhOk;G - 05> 

fphpd;nyd;l; fhh;ld;];> 

,y.113/5> etfYtNf 

mrd;jtpuh[; ngNuuh

DTS/000079/22 Rkpj;uh gj;kyjh 

Fyuj;d my;yJ 

gpd;rh NjtNf 

Rkpj;uh> gj;kyjh 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.139> gs;sp tPjp> 

nfhOk;G - 02

,y;iy fy;fp];]NjtNf 

Fyuj;d> ,y.139> gs;sp 

tPjp> nfhOk;G - 02

jpfjp:2022.04.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/00082/22 tpN[rpq;f 

[ath;jdNf epky; 

ge;Jrphp [ath;jd> 

193/5> njy;f`tj;j> 

mq;nfhl

,y;iy etfKtNf FzrPyp 

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

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

DTS/83/22
tof;F 

vz;/kuz 

rhrdk;

nu[pNdhy;l; 

ghyrpq;`k; jk;igah 

my;yJ nu[pNdhy;l; 

ghyrpq;fk; jk;igah> 

,y.38/3> vypNgd;f; 
tPjp> nfhOk;G - 05

,y;iy n[ukp RNte;jpud; 

ghy;uh[; jk;iga> 

,y.25/2> FzNrfu 

fhh;ld;];> ehty

DTS/107/21 N`hY gjpuNf ge;Jy 

fy;Njuh> ,y.502/71> 
jpk;gphpf];aha tPjp> 

ehuhN`d;gpl;l> 

nfhOk;G - 05

,y;iy j]ehafNf ,e;uhzp 

[arpq;f> ,y.502/71> 
jpk;gphpf];aha tPjp> 

ehuhN`d;gpl;l> 

nfhOk;G - 05

DTS/166/2021 nu];tpd; gPhp];> 

,y.102/4> fpJy;tj;j 
tPjp> nfhOk;G - 08

,y;iy Jrpj G];ghtyp 

xNgNrfu kWngah; 

Jrpjh G];ghtyp gPhp];> 

,y.102/4> fpJy;tj;j tPjp> 
nfhOk;G - 08

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

nfhOk;G 

,y. 

DTS/193/2020

fky;nfhl KjypNf 

fhe;jp cgNrd 

fky;nfhl> ,y.379/8> 
nrd;hpNdh typ> 

`pk;Gl;lhd tPjp> 

Ky;Nyhpaht> Gjpa 

efuk;

Mk; fky;nfhl KjypNf 

ehky; rpjj; fky;nfhl> 

,y.184/C> gs;spf;$l 

xOq;if> FlhGj;fKt> 

Ky;Nyhpaht> Gjpa efuk;

DTS/193/21 vtprgpa]; 

uzp nkz;b]; 

n`l;bahuhr;rpNf>

,y.122> fpd;];yp tPjp> 

nfhOk;G - 08

,y;iy nfl;bahuhr;rpNf N[hd; 

rprpu yre;j nkz;b];> 

,y.28> kPhpfk tPjp> 

ePh;nfhOk;G.

DTS/00210/2021 nkh`kl; [thj; 

nkh`kl; `pjhaj; 

rpj;fp ,yf;fk; 69/20> 
fyhepjp vd;.vk;.

ngNuuh khtj;j> 

nghuis> 

nfhOk;G -08

,y;iy 01.  nkh`kl;               

`\Pk; ,f;ghy; 

kWngah; mg;Jy; 

[thj; nkh`kl; 

,f;ghy;> ,yf;fk; 

62> ghd;]; ,lk;> 

nfhOk;G -07

02.  m`;kj; mg;yy; 

kWngah; m`kj; 

mg;yy; [thj;> 

,yf;fk; 20/44> 
ngahh;gPy;l; fhh;ld;> 

nfhOk;G - 08

DTS/00212/21 K`k;kl; m];kj; 

`h[p a+#g; Ngh[h> 

,y.105/A-4/1> fpuz;l; 

nurpld;];> ruzq;fu 

tPjp> nj`ptis

,y;iy K`k;kl; Mjpy; my;yJ 

K`k;kl; Mjpy; 

K`k;kl; m];kl;> 

,y.07> uh[gf;\ 

khtj;ij> N`hld; 

gpNs];> nfhOk;G - 07

DTS/00218/2021 Fyhk; `{ird; 

i\f; nkhrpdh myp 

i\f; mg;Jy;`{ird; 

my;yJ Fyhk; 

`{ird; nkhrpdhmyp 

mg;Jy;`{ird; 

my;yJ Fyhk; 

`{ird; i\f; 

nkhrpdh myp mg;Jy; 

`{ird; nkhrpdh 

myp mg;Jy;`{ird; 

my;yJ Fyhk; 

mg;Jy;`{ird; 

nkhrpdh myp 

mg;Jy;`{ird;> 

,y.76/16> Nrh;. 
mh;d];l; j rpy;th 

khtj;ij>

nfhOk;G - 03.

Mk; unld; mg;Jy;`{ird; 

Fyhk; `{ird; my;yJ 

unld; Fyhk;`{ird; 

mg;Jy;`{ird; my;yJ 

unld; Fyhk;`{irdrd; 

i\f; nkhrpdhmyp 

i\f; mg;Jy;`{ird; 

(jpUkzj;jpw;F Kd;dh; 

vR/(f)gyp)> ,y.76/16> 
Nrh;. mh;d];l; j rpy;th 

khtj;ij>

nfhOk;G - 03.

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;w 

tof;F 

,yf;fk; 

DTS/257/21

tJje;jphpNf 

ge;JNrd b my;tp]; 

my;yJ ge;JNrd 

b my;tp]; ,y.21> 

Rtp\{j;jhuhk tPjp> 

nfhOk;G - 06> kw;Wk; 

No.26, Grosvenor 
Crescent,Hillingdon, 
MIDDX UB10 9ER, 
United Kingdom

Mk; fpq;];yp Kdrpq;f 

my;yJ fpq;];yp mNgrphp 

Kdrpq;f> ,y.21> 

Rtp\{j;jhuhk tPjp> 

nfhOk;G - 06

re;jd b my;tp]; 

my;yJ tJje;jphpNf 

re;jd b my;tp];> 

,y.21> Rtp\{j;jhuhk 

tPjp> nfhOk;G - 06

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

DTS/280/21

QhdNrfuk; rhKNty; 

NerFkhh;> ,y.07> 

bNth]; xOq;if> 

nfhOk;G - 04

,y;iy t[puh Rjh;]dpFkhhp 

mjpfhhp> ,y.07> bNth]; 

xOq;if> nfhOk;G - 04

DTS/302/21 jq;fk;kh [fjy 

gpujhgd;> ,y.11/1> 
'L" njhFjp mur 

tPl;L njhlh;khb> 

gk;gyg;gpl;b> 

nfhOk;G - 04

,y;iy uhkypq;fk; ky;guhah;> 

tp];gypq;fk; RspGuk; 

Nkw;F RspGuk;> 

aho;g;ghzk;

DTS/307/21 cgee;j fPgpa 

gj;jpuz> ,y.594/1> 
ehty ghij> 

uh[fphpa

,y;iy JLtNf Njhd fkzP 

ngNuuh my;yJ JLtNf 

Njhd; fkzP gj;jpuz> 

,y. 594/1> ehty ghij> 

uh[fphpa

DTS/308/19 nyhf;FNfhdJt;tNf 

rPytjp ngNuuh> 

,y.453> ry;ky; cad 

tPjp> `pk;Gl;lhd 

Ky;Nyhpaht> GJefuk;

Mk; nty;y N`tNf ukzp 

re;jphpf;fh j rpy;th> 

,y.453/2> ry;ky; 
cad tPjp> `pk;Gl;lhd 

Ky;Nyhpaht> GJefuk; 

DTS/00398/21 jpU.me;Njhdp 

fpsud;]; Mde;jg;gh 

my;yJ jpU.md;udp 

fpsud;]; Mde;jg;gh

Mk; vyprngj; tpdp(f)gpwPlh 
Mde;jg;gh jpUkzj;jpw;F 

Kd; vyprngj; tpdp(f) 
gpwPl; ngh;dhe;JGs;Ns

,y.109> nghd;[Pd; 

tPjp> nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G - 13

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F ,y. 

DTS/335/21

yf;\;kd; fhkpdp 

Nrdhehaf;f> ,y.23> 

j nky; tj;j tPjp> 

nfh];tj;j> ehty

Mk; rpwpkd;jf;f epky; 

Nrdhehaf;f> ,y.23> 

j nky; tj;j tPjp> 

nfh];tj;j> ehty

khtl;l 

epjpkd;wk; 

nfhOk;G 

DTS/406/21

fdfuj;jpdk; 

rPtuj;jpdk;> 29> 

nfhl;lhQ;Nrid 

ghij> nfhOk;G -13

,y;iy fiythzp rPtuj;jpdk;> 

29> nfhl;lhQ;Nrid 

ghij> nfhOk;G -13

DTS/412/21 Nrhkhtjp jprhehaf;f> 

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

Mk; nyhFNfhdJtNf kJuh 

jkae;jp> ,y.69/4> XY 

,y;yk;> Ky;Nyhpah Gjpa 

efuk;> Ky;Nyhpah

DTS/414/21 RrPyh Fzuj;jpdk;> 

19/1> nrapd;l; ];Bgd; 

khtj;ij> uh[fphpa

Mk; n[adp uk;ah mkurpwp> 

,y.51> gPl;lh;rd; 

xOq;if> nfhOk;G - 06

jpfjp:2022.04.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/416/21 fpypq;ld; ep`hy; 

kpy;Nuha; nuhl;hpNfh> 

,yf;fk; 24/45> 
fhypq;f khtj;ij> 

tp[a FkhuJq;f tPjp> 

nfhOk;G -05

Mk; 1.  jpy;\hd; gPlh; epNuh\; 

nuhl;hpNfh ,yf;fk; 

135A> U`{DGu 

nuhgh;l; Fzth;jd 

khtj;ij> gj;juKy;y.

2.  =ad;j ,y;gh;l; 

Nrdhul;d 

,yf;fk;> 25/25> 
fhypq;f khtj;ij> 

tp[aFkhuJq;f tPjp>               

nfhOk;G -05

3.  njUdp Nk 

jpy;`huhnrha;rh 

(eP nuhl;hpNfh) 

,yf;fk; 31> ];Nld;yp 

mntd;A> Ngfd;N`k; 

BR36PV> If;fpa 
,uh[;[pak; (jdJ 

mw;Nwhzpahd 

jpy;`hd; gPl;lh; 

epNuh\; nuhl;hpNfh 

%ykhf)

DTS/419/21 khhpKj;;J gps;ts 

tre;jFkhh; my;yJ 

khtbahk; gps;ts 

tre;jFkhh;> ,y.34/12> 
N`fpj;j ghij> 

tj;jis

,y;iy rptfhkp tre;jFkhh; 

my;yJ itj;jpypq;fk; 

gps;ts rptfhkp> ,y.28> 

nghrd;tj;ij xOq;if> 

mSj; khtj;ij> 

nfhOk;G - 15

T/438/21 Njtug;ngUk 

Muha;r;rpNf rPjh 

Iuhq;fdp> ,y.394> 

cLKy;y>Ky;Nyhpaht

,y;iy nlhd; yf;\;kd; mEu 

khahJd;d> ,y.394> 

cLKy;y> Ky;Nyhpaht

DTS/440/21 [arpq;` Muha;r;rpNf 

fpshuh kNdh[h 

ntykpf;f ngNuuh> 

139/2> Mrphp gpuNjrk;> 

jyN`d khyNg

,y;iy [arpq;` Muha;rpNf 

mdpw;wh rhe;jdp ngNuuh> 

139/2> Mrphp gpuNjrk;> 

jyN`d khyNg

DTS/00441/21 nry;iyah fdfuj;dk; 

(kWngah;) nry;iyah 

fdfuj;dk; (kWngah;) 

Rthkp nry;iyah 

fdfuj;dk; (kw;Wk; 

NtW ngah;fspy;) 

Rthkp nry;iyah 

fhsp fdfuj;dk; 

,yf;fk; 46/12> 
ntypfltj;j tPjp> 

ehty tPjp> uh[fphpa

,y;iy fdfuj;dk; nkhprd; 

(kWngah;) fdfuj;jpdk; 

nkhprd;> ,yf;fk; 132-

V-1/1 FWe;Jtj;j tPjp> 
ehty tPjp> uh[fphpa

jpfjp:2022.04.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

jpUNfhzkiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 10Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/171/22 N`th tpjh;dNf 

[hdf;f m[pj;Fkhu> 

,y-203> fz;b 

tPjp> mgaGu> 

jpUNfhzkiy

,y;iy g;hPdp ejP\pah 

td;dpahur;rp> ,y-203> 

fz;b tPjp> mgaGu> 

jpUNfhzkiy

jpfjp:06.04.2022 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jpUNfhzkiy khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/776 tpf;fpukrpq;` 

Kjpad;nryhNf 

fUzhuj;d> 

,y.693/2/90, etfKt 

Rg;gh; rpw;wp uzy

Mk; tpf;fpukrpq;` 

Kjpad;nryhNf rhnkhl; 

`re;j tpf;fpukrpq;`> 

,y.53/593> gj;jpdpahtj;j> 
NghNu> mj;JUfphpa

T/795 ehky; gz;Lf;f 

vjphptPu fyg;gjp> 

F.117> 18 Mk; 

xOq;if> ,RUGu> 

khyNg

,y;iy Rjh;\dp Vg;gh 

nrdtpuj;d> F.117> 18 
Mk; xOq;if> ,RUGu> 

khyNg

fLnty 

ePjpkd;wk; 

T/813

NtuhqyNf njhd; 

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

N`hf;fe;ju

,y;iy gdhnfhlNf ypadNf 

vl;yl; Nyy;rp ngNuuh 

vdpd; gdhnfhlNf 

ypadNf Vl;yl; Nyy;rp 

ngNuuh> ,y.91/1> 
N`hf;fe;ju fpof;F> 

N`hf;fe;ju

T/839 khynfhl fkNf  

tpNshhp my;yJ 

khy;nfhlfkNf 

ngyhhp FkhuNf 

my;yJ khynfhl 

fkNf tpNshhp 

FkhuNf> ,y-190/2> 
fygYtht tPjp> 

nfh];tj;j> 

gj;juKy;y

,y;iy epahy; uztPu>  

,y-192/2> fygYtht 

tPjp> nfh];tj;j> 

gj;juKy;y

jpfjp:2022.04.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/108/2021 vyglNf ruj;Fkhurphp> 

,y.Nf 7/4> NjtP.
jp.khb tPLfs;> 

khspfhtj;j> 

nfhOk;G - 10

,y;iy vyglNf Jrpj;j vuq;f> 

,y.108/07> fphpfpj;j> 
ntypNthpa

jpfjp:2022.03.02 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 15Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2366 N`th typKdpNf 

rprpuFkhu

,y;iy khjk;Ng fy;tLNf urpfh 

uzrpq;`> 183/4> nfhypd; 
fpwnrd;l;> fw;wd;fk 

,uj;jpdGhp

jpfjp:2022.04.04 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/157/2022 uztPuNf ee;jhtjp> 

,y.765/303> 
Nghjpuh[uhk 

khtj;ij> Njrpa 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

khspfhtj;j> 

nfhOk;G -10

,y;iy gpuhd;fpNf N`kre;jpu 

lhgNu my;yJ Gq;fpNf 

N`kre;jpu lhgNu> 

,y.131> vk;guYt tlf;F 

ntypnthpa.

jpfjp:2022.04.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

fk;g`h 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

T/142/22

ypadNf Gj;jpf rkpe;j 

[atPu> ,y.232/2> 
fphpy;yty> Ntgl

,y;iy E}Gh; mf;jh; ,y.07> 

`{Dgpba FWf;F tPjp> 

nfhk;gdpj;njU> 

nfhOk;G - 02

jpfjp:2022.04.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/405 mytj;jNf tpN[rphp> 

,y.75> fhyp tPjp> 

fSj;Jiw tlf;F

,y;iy mytj;jNf khydp> 

,y.75> fhyp tPjp> 

fSj;Jiw tlf;F

T/409 fUzhKdp ruj;re;jpu 

fUzhuj;d my;yJ  

fUzhKdp ruj;re;jpu 

rpyht fUzhuj;d> 

,y.153> fhyp tPjp> 

vj;jhfk> gahfy

,y;iy mfkhnghb fk;yj;Nf 

kNdhuQ;rdpNf 

Rth;zfhe;jp> ,y.153> 

fhyp tPjp> vj;jhfk> 

gahfy

jpfjp:2022.04.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/802 jy;Ng ypadNf 

nlhd; rhe;j 

tpN[re;jpu

,y. </338> 5Mk; 

xOq;if> ,RUGu> 

khyNg

,y;iy FUf;Fy 

Muha;r;rpy;yhNf [ae;jp 

re;jphpfh ehzaf;fhu

,y. </338> 5Mk; 

xOq;if> ,RUGu> 

khyNg

jpfjp: 05.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/5183/21 \h`y; `kPj; 

nkh`kl; mg;Jy; 

ryhk; my;yJ 

nkh`kl; mg;Jy; 

ryhk; ,y.33> ghj;jpah 

khtj;j> nj`ptis

,y;iy nkh`kl; ,k;uhd; ryhk;> 

,y.33> ghj;jpah khtj;j> 

nj`ptis

T/5232/21 nry;yj;Jiu 

rpjk;guehjd;> ,y.17A> 
tz;Nlh;Nth;l; gpns]; 

nj`ptis

,y;iy n[fjP];thp rpjk;guehjd;> 

,y.17A> tz;Nlh;Nth;l; 

gpns]; nj`ptis

T/5267/22 l;nuth; nrgh];bad; 

ngh;dhz;Nlh>

44> Nfhh;l;lNd 

mntd;a+> `hNuh 

nty;l;> kpby;nrf;];> 

If;fpa ,uh[;[pak;

,y;iy vl;dh tre;jhNjtp 

ngh;dhz;Nlh> fy;ahzp 

tPjp> ghkd;fil> 

nfhOk;G - 06

T/5278/22 N`th ty;fq;Nf 

jhpe;J epNuh\d;> 

,y.189V> Fthhp 

ghij> nj`ptis

,y;iy thrdh rj;Juq;fp 

tpjhdNf> ,y.189V> 

Fthhp ghij> 

nj`ptis

T/5281/22 R[hjh FKjpdp 

NjNte;jpuh my;yJ 

R[hjh FKjpdp 

tpkyuj;Nd> ,y.56> 

nky;tpyp ,y;yk;> 

nkhwl;Lnty;y 

nkhwl;Lt

,y;iy yypj; rTlhkzp 

NjNte;jpuh> ,y.38/2> 
= jk;khju ghij> 

,uj;kyhd

T/5286/22 eNlrgps;Ns ehkehjd; 

my;yJ eNlrg;gps;is 

ehkehjd; my;yJ 

eNlrg;gps;is 

ehkehjd; my;yJ 

eNlrg;gps;is 

etehjd; 14/6/1> 
ejP];uh[; NfhGuk;> 

36Mk; xOq;if> 

nts;stj;ij

,y;iy ehkehjd; R[Pt; my;yJ 

R[Pt;> 14/6/1> ejP];uh[; 

NfhGuk;> 36Mk; xOq;if> 

nts;stj;ij

T/5292/22 nkh`nkl; khh;yPd; 

my;yJ nkh`pBd; 

nkh`nkl; khh;yPd; 

my;yJ nkh`nkl; 

nkh`pjPd; kh;yPd;> 

,y.5> fhh;ky; ghij> 

nfhOk;G - 03

,y;iy nkh`nkl; ,\hk; 

nkh`nkl; kh;yPd; 

my;yJ nkh`nkl;  

,\hk;> ,y.97/2> 
`py;tPjp> nj`ptis

fy;fpir 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F 

T/5295/22

n`d;wp rhKNty; 

N[Rjhrd;> ,y.08> 

FWf;F tPjp> fy;fpir

,y;iy khyd; md;& N[Rjhrd;>  

,y.08> FWf;F tPjp> 

fy;fpir

T/5297/22 nlhd;; ul;zghy 

mj;jgj;J> ,y.10> 

rphpky; khtj;ij> 

Fthhp ghij> 

nj`ptis

,y;iy nlhd; nuh\hd; 

,e;jpf;f mj;jgj;J 

my;yJ  nuh\hd; 

,e;jpf;f> ,y.10> rphpky; 

khtj;ij> Fthhp ghij> 

nj`ptis

T/5298/22 nkhhPd; jahuj;d 

my;yJ 

nfhl;Lnfhnly;y  

N`uj; 

Kjpad;nryhNf 

nkhhPd; ,uj;ehaf;f> 

,y.71b> `Yjhnfhl 

ghij> fy;fpir

,y;iy nu`hd; nldp]; 

ypadNf> ,y.71b> 

`Yjhnfhl ghij> 

fy;fpir

T/5301/22 rpq;` gpujhg;g uq;Nf 

gz;lhu td;dpehaf;f 

Kjpahd;nryhNf 

R[hjh  gj;kpdp 

Fkhhp`hkp 

jp.K.rpq;`g;gpujhg;g 

uq;Nf gz;lhu 

td;dpehaf;f 

Kjpad;nryhNf 

R[hjh gj;kpdp 

Fkhhp`hkp 

td;dpehaf;f 

jp.K.rpq;`gpujhg;g 

uq;Nf gz;lhu 

td;dpehaf;f 

Kjpad;nryhNf 

R[hjh gj;kpdp 

Fkhhp`hkp 

td;dpehaf;f 

(jp.K.R[hjh 

td;dpehaf;f)> 

,y.56> kbNf eh`pkp 

khtj;ij> k`ufk

,y;iy Kj;Jf;Fkhuz 

tfahuhr;rpNf \hfP\hdp 

m`pd;r Kj;JFkhud> 

,y.56> kbNf eh`pkp 

khtj;ij> k`ufk

T/5302/22 gpauj;d 

Kj;Jf;Fkhuz 

(jp.K.Kj;Jf;Fkhu tf 

Muha;r;r;rpNf gpauj;d> 

,y.56> kbNf eh`pkp 

khtj;ij> k`ufk

,y;iy Kj;Jf;Fkhuz 

tfahuhr;rpNf         

\hNf\hdp m`pd;r 

Kj;Jf;Fkhuz> ,y.56> 

kbNf eh`pkp khtj;ij> 

k`ufk

T/5309/22 cghyp ep`hy; 

gs;spaFU> ,y.99> 

`k;ld; xOq;if> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

Mk; fhQ;rdh fazp 

tpN[Nrfu (jp.K. 

gs;spaFU) ,y.99/2> 
`k;ld; xOq;if> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

T/5319/22 af;Fgpl;baNf rpwPkh 

rhtpj;jphp ypadNf 

(jp.K. gpaNrd 

my;yJ rpwPkh 

rhtpj;jphp ypadNf)> 

,y.27V> R[hjh 

khtj;ij> fSNghtpy> 

nj`ptis

,y;iy nfs\pdp bNd\pf;fh 

ypadNf>  ,y.27V> 

R[hjh khtj;ij> 

fSNghtpy> nj`ptis

jpfjp:2022.04.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk; 

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/285 fg;Guhy;yhNf 

mg;G`hkp 

kpy;yd;nfhl my;yJ 

kpy;yd;nfhl 

Nrdhehaf;f 

uhy;yhNf  

mg;G`hkp 

kpy;yd;nfhl> 

vypngd;l; tpNy[;> 

nkhynfhl

Mk; Mde;j mNguj;d gz;lh 

kpy;yd;nfhl nkhynfhl> 

Nffhiy

jpfjp: 2022.04.01  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Nfhfiy khtl;l ePjpkd;wk;

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

b.B.v];

23/22
ghujf;fhu nfju 

jahuj;d

,y. 233/5> 
utd;,jy> 

gpypkj;jyht

,y;iy ghy#hpa Mur;rpyhNf 

yf;\pfh =khyp jahuj;d

,y. 233/5> utd;,jy> 
gpypkj;jyht

jpfjp: 2022.04.01  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/814 jp]hehaf;f 

Kjpad;NryhNf 

re;jpuNrfu 

nghuSntt> 

,Yf;N`d

Mk; jp]hehaf;f 

Kjpad;NryhNf 

[ae;jp jp]hehaf;f 

nghuSntt> ,Yf;N`d

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

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1460/21 tpN[uj;d 

k`tpjhndyhNf 

epky;rphp [ath;jd

,y. 358> nfhOk;G 

tPjp> Gtf;gpl;ba

Mk; KJkpzp epy;kpzp 

jkae;jp j rpy;th 

my;yJ KJkpzp 

epy;kpzp rpy;th

,y. 358> nfhOk;G tPjp> 

Gtf;gpl;ba

jpfjp: 2022.04.05  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;

nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/436 n`hufl tpjh-

dyhNf nghb 

gz;lhu tp[ajpyf;f

,y. 48/vg;> nfj;rphp 
fhh;ld;];> n`huz 

ghij> N`hfe;ju 

njw;F> nf];ght

,y;iy thrdh fhaj;jphp 

#hpaahuhr;rp

(jp.K. n`hufl 

tpjhNdyhNf thrdh 

fhaj;jphp tp[ajpyf;f)

,y. 48/[p nfj;rphp 
fhh;ld;]; n`huz 

ghij> N`hf;fe;ju 

njw;F> nf];ght

T/441/2022 fhe;jp nrNduj; 

tPurpq;`

,y. 80> muypa 

caz khj;Njnfhl> 

nghy;f];Xtpl;l

,y;iy nyhf;F GYf;Fl;b 

uhyyhNf re;Juq;f 

ngNuuh>

,y. 80> muypa 

caz> khj;Njnfhl> 

nghy;f];Xtpl;l

T/442 jp]hehaf;f 

Kjpad;ryhNf 

,e;jpuhzp 

jp]hehaf;f 

`ke;nfhl

32> MHkp `t;rpq; 

tPlikg;Gj; jpl;lk; 

Jk;Nghtpy 

gpypae;jy

,y;iy Gtdp rhUfh `ke;nfhl

32> MHkp `t;rpq; 

tPlikg;Gj; jpl;lk; 

Jk;Nghtpy gpypae;jy

T/443 ruj;Fkhu NghuNf

,y. 228/vt; 
tst;tj;j gz;lhufk 

ghij> nf];ght.

,y;iy gh];Ld; NfhwNs 

Muha;r;rpNf RdPjh

,y. 228/vt; tst;tj;j> 
gz;lhufk ghij>

nf];ght

T/447 td;dFtj;j tLNf  

Rud;[d; epNyd;jpu 

ngNuuh

,y. 53/10> gphpah 
khtj;ij> kFYJ}t> 

gpypae;jiy

,y;;iy rhfhpfh gphpajh;rpdp 

gpd;dJ}t

,y. 53/10> gphpah 
khtj;ij> kFYJ}t> 

gpypae;jiy

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

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 20Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/927 nknud;ndNf [aehj; 

yf;nrd; re;jphp 

ry;fhNlh> ,y.62 

j nrha;rh tPjp> 

uhtjhtj;j> nkhwl;Lt

,y;iy jrehaf;f 

Kjpahd;nryhNf vue;jjp 

Rth;dpf;f nkdpf;Nf 

ry;fhNlh> ,y.62 j 

nrha;rh tPjp> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt

T/931 fypk;Gu fkuhsyhNf 

gj;kFkhu> ,y.202> 

gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> fl;Lngj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy tPul;ld yPyhtjp 

nkz;b];> ,y.202> 

gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

fl;Lngj;j> nkhwl;Lt

jpfjp:2022.03.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/933 `j;juypaj;jtj;j 

nfju gj;krphp> ,y.01> 

g`y ,jpngj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy nry;yg;ngUkNf ukzp 

ngh;zhz;Nlh>  ,y.01> 

g`y ,jpngj;j> 

nkhwl;Lt

T/937/2022 RNdj;uh 

jkae;jp my;tp]; 

(jp.K.[aNrfu) 

,y.58/7> Vh;d];l; 

gpuNjrk;> yf;rgjpa> 

nkhwl;Lt

,y;iy yyd Jkpe;j my;tp];> 

,y.58/7> vh;d];l; 

gpuNjrk;> yf;rgjpa> 

nkhwl;Lt

jpfjp:2022.03.18 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/36/2022 jpTynfhl fkNf 

n`d;hp> gd;ry ghij> 

[hj;Jq;fe;j> 

cs;spJ}tht> 

nfhnyhd;d

Mk; tyfg;G nfhlNf 

Rkpj; gd;rd ghij> 

[hJq;fe;j> 

cs;spJ}tht> 

nfhnyhd;d

jpfjp:2022.03.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; vk;gpypgpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 21Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/929 th;zFy 

tz;zf;ftj;j 

tLNf ypd;gphp 

Nlhrd; vg;uh`pk; 

ngh;zhz;Nlh my;yJ 

tz;zf;Ftj;j tLNf 

ypd;gphp Nlhrd; 

ngh;zhz;Nlh my;yJ 

tz;zf;Ftj;j 

tLNf ypd;gphp 

Nlhrd; vg;uh`pk; 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.34/10> 5Mk; 

xOq;if jh;kuj;d 

ghij> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy tp[pjh ehkyp 

ngh;zhz;Nlh> ,y.34/10> 
5Mk; xOq;if jh;kuj;d 

ghij> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt

jpfjp:2022.03.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/935/2022 gpgpNy tpN[$d; 

N`uj; 

Kjpahd;nryhNf 

hpf;fphp gz;lh> ,y.6> 

[ath;jd mntd;A 

mq;Fyhd> nkhwl;Lt

,y;iy gpgpNy tpN[$d; N`uj; 

Kjpahd;nryhNf ee;jd 

gpgpNy> ,y.6> [ath;jd 

mntd;A mq;Fyhd> 

nkhwl;Lt

T/936/22 ypz;lKyNf vg;uhTk; 

\hky; bYf; b 

rpy;th> ,y.241> 

Gjpa fhyp tPjp> 

nkhwl;Lnty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy ghykz;ljpNf uQ;rdp 

gpujPg;gpf;fh ngh;zhz;Nlh> 

,y.241> Gjpa fhyp 

tPjp> nkhwl;Lnty;y> 

nkhwl;Lt

jpfjp:2022.03.23 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L [{d; khjk; 20 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/278 [aNrfu Rgrpq;` 

Muha;r;rpNf 

Rre;j [ath;jd> 

,y.65> fyl;Ltht> 

fynfbN`d

Mk; [aNrfu Rgrpq;` 

Muha;r;rpNf MNa\h 

tpy;ypak; jkae;jp> 

,y.58/2> uj;kNy> 
fyl;Ltht> fynfbN`d

jpfjp:2022.03.23 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

`k;ghe;Njhl;l khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 13Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/11/22 jy;ghtpy tpjhd 

fq;fhdk;Nf [fj; 

rkurpq;f> ,y.306/3> 
tyhttj;j> 

gl;lfpu khkly> 

mk;gyd;njhl;l

,y;iy jk;kpfh j`ehaf;f> 

,y.320/3> fy;nty 
ngufk> mk;gyd;njhl;l

jpfjp:2022.03.12 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `k;ghe;Njhl;il khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/680 \pk;yh `{nrapd; 

,y.42> kj;jpa njU> 

Nfhl;il> fhyp

,y;iy nkh`pBd; gpuhrj; 

`Pirapd;> ,y.42> kj;jpa 

njU> Nfhl;il> fhyp

jpfjp:2022.03.16 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/20 NfthayhNf 

cg;Gs; mDurpwp> 

V/405/4> Nthfy 
tPjp> kj;jknfhl> 

fd;de;njhl;l

,y;iy njhlk;Ng kdd;dyhNf 

ghf;fpah = KJkhyp> 

V/405/4> Nthfy 
tPjp> kj;jknfhl> 

fd;de;njhl;l

jpfjp:2022.03.23 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Utd;nty;y khtl;l ePjpkd;wk; 

g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/127 ud;ndj;jpNf ghypj;j 

mkurphp gPhp];> 

,y.148> Nghf`htj;j> 

fphpe;jpnty

,y;iy rfyts;sp mr;rhhpNf 

mD\h Fkhhp 

fUzhuj;d> ,y.148> 

Nghf`htj;j> 

fphpe;jpnty

jpfjp:2022.03.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 21Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7913 ,uhkrhkp 

nry;yg;ngUkhs; 

fhe;jp ku Miy 

gq;nfhy;y re;jp 

,g;ghfKt

,y;iy ,uhkd; fhe;jp kzp 

my;yJ ,uhkd; fhe;jpkjp 

my;yJ ,uhkd; fhe;jpkjp 

nry;yg;ngUkhs;> fhe;jp 

ku Miy> gq;nfhy;y 

re;jp> ,g;ghfKt

T/7915 fkuhyyhNf mN\

hf;fh rpwpyhy; 

mkurpq;` 

gl;lyPatj;j> 

n`hz;nly;y> 

nkl;bFk;Gu

,y;iy khu gj;jpuNf 

tp[pj;jhFkhhp 

uzrpq;` gl;lyPatj;j> 

n`hz;nly;y> 

nkl;bFk;Gu

jpfjp:2022.03.18 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7910 nkhn`hkl; `rPk; 

nkhn`hkl; wprhd;

,y;iy gp];Uy; yhgPh; ghj;jpkh 

gh`;kplh> ,y.16> Nyf; 

tPjp> njypafd;d> 

FUehfy;.

jpfjp:2022.03.17 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk; 

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2477/20 nlhd; kDnty;Nf 

Ngh;b gj;krphp> 

,y.520/36> 
tpdhayq;fhu 

khtj;ij> 

fNylhLnfhl> 

n`huz

,y;iy ky;ypfh Fkhurpq;`> 

,y.520/36> tpdhayq;fhu 
khtj;ij> fNylhLnfhl> 

n`huz

T/3710/2022 fSNghtpyNf 

Fzghy my;yJ 

fSNghtpyNf nlhd; 

Fzghy> ,y.33<> 

k`hNfhzJt> 

nkhnuhe;JLt

,y;iy fSNghtpyNf 

fUzhuj;d> 

,y.9> ntypf;fs> 

nghf;FZtpl;l

jpfjp:2022.03.23 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; n`huz khtl;l ePjpkd;wk; 

rhtfr;Nrhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

rhtfr;Nrhp 

khtl;l 

ePjpkd;w 

tof;F 

,yf;fk;:

 T/22/22 
(jj;Jtk;)

tpdhrpj;jk;gp 

fNzrypq;fk; kPrhiy 

fpof;F kPrhiy

,y;iy fNzrypq;fk; 

NahNf];thp kPrhiy 

fpof;F kPrhiy

jpfjp:2022.03.22 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; rhtfr;Nrhp khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

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

jkpj; MNyhf 

ntj;jrpq;`> 

,y.436/C> g`y 

<hpafk> Nguhnjdpa

,y;iy kdJq;f gz;lhu 

Kjpahd;N]yhNf 

Rjh;\dp eadh Fkhhp 

kdJq;f> ,y.436/
C> g`y <hpafk> 

Nguhnjdpa

DTS/18/22 fyfth tpjhNdyhNf 

nfjumg;Jy; yjPg; 

nkh`kl; mdP];> 

,y.293/1> kltiy 

tPPjp> fLf];njhl;l

,y;iy mg;Jy; ryhk; ghPjh rpwPd; 

,y.115> md;lh;rd; tPjp> 

fSNghtpy> nj`ptis

jpfjp:2022.03.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

PRO/146 n`ypd; yypjh 

njNurh j rpy;thzp 

vy;yhty

Mk; `g;Gnfhl ud;nfhj;yhNf 

Ngh\pj;j gpukuj;d> 

,uz;lhk; xOq;F> 

Nrdhehaf;f khtj;ij> 

ehty

jpfjp:2022.03.15 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk; 

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7914 tPuth;jd n`l;ba 

Muha;r;rpNf fhkpdp 

fpj;rphp tPuth;jd

,y;iy ,uj;ehaf;f KjypNf 

ky;ypfh FRk;yjh 

,uj;ehaf;f

,y. 3/1> klfy;y ghij> 

uk;Ng khvypa

jpfjp: 2022.03.23 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 21Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7905 ,uj;ehaf;f 

re;jpahdp Fzjpyf;f 

gk;gnjdpa mst;t

,y;iy ,uj;ehaf;f yf;];kP 

Fzjpyf;f

,y. 39> ,`yfk> 

nrugP]; tj;j Nffhiy 

tPjp> nghy;f`hnty

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

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/53/2021 uj;dkhyyh ,Ufy; 

gz;lhuyhNf gpajhr 

144/CEB uz;Kj;J 

caz> guf;fe;njdpa> 

,k;Gy;nfhl

,y;iy etuj;d Kjpad;nryhNf 

fy;ahzp etuj;d> 

144/CEB uz;Kj;J 

caz> guf;fe;njdpa> 

,k;Gy;nfhl

T/59/2021 uztPu Muha;r;rpNf 

cj;gy re;jkhyp> 

,y.139> fz;b tPjp> 

fltj;j

,y;iy uztPu Muha;r;rpNf 

`rpj;j faz[pj;> 

,y.139> fz;b tPjp> 

fltj;j

T/83/2021 fSahuhr;rpNf 

rPjh Fkhhp`hkp> 

,y.484/11> Nguf]; 

re;jp> gpafk

,y;iy gzd;fs ypadNf 

rPf;Fkh\ jpypdp 

ypadNf> ,y.484/11> 
Nguf]; re;jp> gpafk

T/101/2021 gpl;ba Muha;r;rpNf 

nlhd; Rjj; gphpj;jp 

nlhd; gpl;ba 

Muha;r;rp> ,y.102/b/1> 
#hpaghYt> fltj;j

,y;iy N`tkhdNf jahtjp> 

,y.521/3> Njthy ghij> 

,`y gpad;tpy> fltj;j

jpfjp:2022.04.11 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/398 vjphpKdp 

N`kh gj;krPyp 

nrha;rh my;yJ 

vjphpKdp N`kh 

gj;jrPyp nrha;rh 

nghf;Fztj;j> Flh 

t];fLt> t];fLt

,y;iy [aKdp Ngkre;jpu b 

rpy;th my;yJ [Kdp 

Ngkre;jpu b rpy;th 

nghf;Fztj;j> Flh 

t];fLt> t];fLt

T/400 nly;grpj;uh mr;rhhpNf 

jh;kjpyf;f my;yJ 

nly;Ngrpj;uh 

mr;rhhpNf jh;kjpyf;f 

my;yJ nly;gh rpj;uh 

mr;rhhpNf jh;kjpyf;f 

my;yJ nly;Ng 

rpj;urhpNf jh;kjpyf;f> 

,y.25/1> eyPk;> 
`h[;[pahh; gpuNjrk;> 

NgUtis

,y;iy nly;grpj;uh mr;rhhpNf 

epGd; nfuq;f> ,y.25/1> 
eyPk;> `h[;[pahh; 

gpuNjrk;> NgUtis

jpfjp:2022.03.30 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/3694 n`l;bfq;fhdd;Nf 

m[pj; Nuh`z 

my;yJ 

n`l;bfq;fhdk;Nf 

m[pj; Nuh`z 

ngNuuh> ,y.130/b/2> 
[ae;jp khtj;ij> 

n`Ndfk> 

nghf;FDtpl;l

,y;iy fq;fhdkyhNf rphpahzp 

jk;kpf;f my;tp];> 

,y.130/b/2> [ae;jp 
khtj;ij> n`Ndfk> 

nghf;FDtpl;l

jpfjp:2022.03.29 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; n`huz khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/529 ruj; N`t fz;lk;gp> 

,y.95> = jh;kuhk 

khtj;ij> Nfhl;il> 

khj;jiw

,y;iy N`th fl;Lg;nghj;jNf 

G\;gh uk;ayjh> ,y.95> 

= jh;kuhk khtj;ij> 

Nfhl;il> khj;jiw

TS/531 jah jh;kjhr> ,y.103> 

uh`{y ghij> 

khj;jiw

Mk; mUkg;ngUk 

nfhbj;Jtf;F 

Muha;r;rpNf Rjj;> ,y.32> 

fpj;Jnty> gd;ry ghij> 

khj;jiw.

TS/550 m`kl; ngNuh]; 

`gPy;> ,y.88> Rtuh[; 

ghij> ,rBd; efh;> 

khj;jiw.

,y;iy ghj;jpkh \hk;ypdh 

rhypk;> ,y.88> Rtuh[; 

ghij> ,rBd; efuk;> 

khj;jiw.

TS/555 rhj;J}h; fkydp 

cf;tj;j ypadNf> 

'ly;y];" `pl;lhba 

fpof;F> khj;jiw

,y;iy Utpd; uzrpq;` 

nfhbj;Jtf;F> ,y.27> 

Nuyz;l; Gifapuj 

epiya tPjp> khj;jiw.

TS/558 kpy;yp 

tpjhuzgj;juKy;y 

[ae;jpGu> ,y.6> 

neYk; khtj;ij.

,y;iy Nuh`pj;j rphpky; 

tpj;jhuz gj;juKy;y> 

[ae;jpGu> ,y.6> neYk; 

khtj;ij.

TS/561 gpl;btfkNf Rkpj; 

Nuhfd> 36A> 
mdfhhpf jh;kghy 

khtj;ij.

Mk; rh;rd; khlt fkNf> 

36A> mdfhhpf jh;kghy 

khtj;ij.

TS/562 Rjk;Ng vbg;gpypNf 

re;jpurphp> ,y.82> 

nkjghu> ntNynfhl> 

khj;jiw

,y;iy N\hgh uQ;rdp rkutpf;uk 

ypadNf my;yJ 

N\hgh uh[dp rkutpf;uk 

ypadNf> ,y.82> 

nkjghu> ntNynfhl> 

khj;jiw

TS/564 k`htpjhdNf 

tpdpl;yh fpshhpngy; 

tPu#hpa> 

jp.K.Fyjpyf;f> 

,y.21> gpuTd;]; `py;> 

khj;jiw

Mk; Mde;j tPu#hpa> ,y.21> 

vypafe;j> khj;jiw

TS/565 Etd; rhkpe;j 

Vf;fehaf;f> ,y.467> 

guhf;fpuk ghij> 

gGuz> khj;jiw

,y;iy NjEtu `d;djpNf 

epNuh\dp>  ,y.467> 

guhf;fpuk ghij> gGuz> 

khj;jiw

jpfjp:2022.03.30 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/792 fSMuha;r;rpNf 

Njhd; khydp 

jh;kyjh my;yJ 

fSMuha;r;rpNf 

khydp jh;kyjh> 

,y.56> fe;jtj;j 

ghij> jyq;fk 

njw;F> gj;juKy;y

Mk; nrndtpuj;d 

Kjpad;nryhNf rkd; 

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

T/842 Nfhuy;yhNf ];lhd;yp 

kypf];Ng my;yJ 

NfhuNyNf ];lhd;yp 

kypf];Ng> ,y.362/3> 
5Mk; xOq;if 

ee;jrhu khtj;ij> 

N`hf;fe;ju tlf;F

,y;iy n`l;b Muha;r;rpNf 

N`kyjh gPhp];>  

,y.362/3> 5Mk; xOq;if 

ee;jrhu khtj;ij> 

N`hf;fe;ju tlf;F

T/853 kapyd;Nf fkyhtjp> 

,y.151/5> gf;kPf`h 

ghij> NghNu> 

mj;JUfphpa

,y;iy kapyd;Nf yf;\;kd; 

[auj;d> ,y.603/1> 
eph;gyhtj;j> nfhunjhl;l> 

fLnty

T/856 gl;NlnghyNf yhy; 

Fzuj;d ngNuuh> 

,y.34> kp`pe;J 

khtj;ij> khyNg

,y;iy gl;NlnghyNf netpy; 

[auj;d ngNuuh> 

,y.206/1> nfh];tj;j> 

jyq;fk

fLtiy 

khtl;l 

ePjpkd;wj;jpd; 

,yf;fk; 

T/859

kphpafy;yNf njhd; 

g;ukPu epNuh]; 

kphpafy;y vDk; 

kphpafy;yNf njhd; 

g;ukPu epNuh];> 

,yf;fk; 

60/gP> mk;gf`nty> 

njbfKt> uzhy

,y;iy [arpq;`Nf gpFdp 

cNgd;e;uh [arpq;f> 

,yf;fk; 

144/V> kpy;yf];Ky;y> 

mfytj;ij

jpfjp:2022.03.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/148/22 nguKd fkNf Nlhdh 

i`\pe;j; eph;ky;> 

,y.299V> gj;j`htj;j 

ghij> Nghyj;j> 

fNdKy;y

,y;iy Nghg;Ng Muha;r;rpNf 

nlhd; epAld; gPypf;];> 

,y.299V> gj;j`htj;j 

ghij> Nghyj;j> 

fNdKy;y

jpfjp:2022.03.30 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/143/22 fbfKt gj;jk;gpl;ba> 

uGf;fz> ghyp`htld 

netpy; k`pe;j 

Fzjp];]

,y;iy ghyp`htlzNf khydp 

khndy; brhehaf;f ,y. 

433/2/1/vk; typgpy;yht> 
fNdKy;y

jpfjp:2022.03.31 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/39/21 uh[pfh rj;Juhzp 

gz;lhuehaf;f

,y. 16/11> f`lq;f> 

ntnuy;yfk

,y;iy rkPu g+Hd Ntufy

,y. 113> gt;thfk>

ehtyg;gpl;b

jpfjp: 31.03.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk;

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1451/21 Rg;`htPuNf uQ;rpj; 

Vh;t; la];

493> i`nyty; 

tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

,y;iy Rg;`htPuNf kN`e;jpu 

[ayj; la];

,y. 170/1> gioa 

nf];ght ghij> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

T/1463/21 tpjhdNf Nlhdh 

ehdhtjp jpyfuj;d 

my;yJ tpjhdNf 

Nlhdh N`khtjp 

my;yJ ehdhtjp 

my;yJ ehdhtjp 

jpyfuj;d

,y. 4> lgps;A.vk;.gp. 

[ath;jd khtj;ij> 

nghuy];fKt

,y;iy mj;JUypadNf jPghy; 

[ak;gjp jpyfuj;d

,y. 4> lgps;A.vk;.gp. 

[ath;jd khtj;ij> 

nghuy];fKt

T/1497/21 njGtd Muha;r;rpNf 

uQ;rpj; Mde;j 

fUzhjhr

,y. 611/1> nfhlfk> 
N`hkhfk

,y;iy tPuf;$d; Kjpad;nryhNf 

\pahkh gphpaaq;fdp 

tPuf;$d;

,y. 611/1> nfhlfk> 
N`hkhfk

T/1500/21 gpNukh Rkzjp];] 

tPug;ngUk 

mj;JNfhus

,y. 44/1> uh[h 
khtj;ij> kphp`hd 

ENfnfhl

Mk; gphpahd; Jkpe;j 

tPug;ngUk mj;JNfhus

,y. 44/1> uh[h 
khtj;ij> kphp`hd ENf-

nfhl

T/1501/21 rhh;y;]; tpN[tpf;uk 

Fzth;jd

,y. 11/1> 3Mk; 

xOq;if> Rgj;uhuk 

ghij> ENfnfhl

,y;iy Utd; epye;j tpN[tpf;uk 

Fzth;jd

,y. 11/1> 3Mk; 

xOq;if> Rgj;uhuk 

ghij> ENfnfhl

T/1504/2021 kphpfhsNf rd;[Pt 

epNuhrd ngNuuh

,y. 217/A> nfhOk;G 

ghij> jpTyg;gpl;ba> 

nghuy];fKt

Mk; tPug;ngUk Mur;rpNf 

mryh epyhdp j rpy;th

,y. 288/1> D/1>
Jk;Nghtpy ghij> 

NghFe;ju> gpypae;jy

T/1506/22 Nfhl;Nlnfhl k`h 

tpjhneyNf r[pj;j 

jD\;f;f my;yJ 

Nfhl;Nlnfhl 

k`htpjhdyNf 

r[pj;j jD\;f;f

,y. 700/1> 
vk;gpytj;j ghij> 

nghuy];fKt

,y;iy hpFNy Kjpad;nryhNf 

nfsry;ah tp[ahq;fp 

jPgpf;fh Qhdjpyf;f 

my;yJ hpFNy 

Kjpad;nryhNf 

nfsry;ah tp[ahe;jp 

jPgpf;fh Qhdjpyf;f

,y. 700/1> vk;gpytj;j 
ghij> nghuy];fKt

T/1518/21 tpN[rpq;` 

Muha;r;rpNf nlhd; 

N`krphp tpN[rpq;`

,y. 4> &grpq;` 

khtj;ij> ENfnfhl

Mk; Nyf;fk;trk; aNrhyjh 

re;jpugpugh tpN[rpq;` 

(jp.K. mkurphp 

FNdth;njd) my;yJ 

aNrhyjh re;jpugpugh 

tpN[rpq;`

,y. 4> &grpq;` 

khtj;ij> ENfnfhl

T/1519/2021 fftl;l Nfhws 

rkuf;nfhbNf 

,e;jpf;f rk;gj; ngN-

uuh

,y. 54/V> gphptpd 
ghij> nghuy];fKt

,y;iy fftl;l Nfhwhs 

rkuf;nfhbNf etPd; 

jD\;f;f ngNuuh

,y. 54/V> gphptpd ghij> 

nghuy];fKt

T/1523/21 fkNf fy;ahzuj;d 

[pdrphp ngNuuh

,y. 58/23> tPu 
khtj;ij> njghdk> 

gd;dpg;gpl;ba

,y;iy fkNf tpe;jpah urQ;fpfh

,y. 58/23> tPu khtj;ij> 

njghdk> gd;dpg;gpl;ba

T/1532/21 ehTs;sNf Ia;iud; 

ngNuuh my;yJ 

ehTs;sNf va;iud; 

ngNuuh my;yJ 

ehTs;sNf Ia;iud; 

ngNuuh my;yJ 

ehTsNf Ia;iud; 

ngNuuh

,y;iy ehTs;sNf rpe;j jkae;jp 

ngNuuh

,y. 64/1> md;lh;rd; 

ghij> fSNghtpy> 

nj`ptis

T/1547/22 [arpq;` ypad 

fkNf fky; 

[arpq;` my;yJ 

[arpq;` ypNl 

nfnju fky; 

[arpq;`

,y. 07/b1> [ae;jp 
gpuNjrk;> Ntu`u> 

nghuy];fKt

,y;iy td;dp Muha;r;rp 

fq;fhdk;Nf [ae;jp gph-

pahp];>

,y. 07/b1> [ae;jp 
gpuNjrk;> Ntu`u> 

nghuy];fKt

T/1549/22 rPjh Nehh;kh 

ghh;nrd;ngf;

,y. 9> 3Mk; 

xOq;if> 

Rgj;jpuhuhk ghij> 

fq;nfhltpy> ENf-

nfhl

,y;iy ngdbf;l; tpy;ypak; 

ghh;nrd;ngf;>

,y. 9> 3Mk; xOq;if> 

Rgj;jpuhuhk ghij> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

T/1553/22 g`ytj;JNf 

gj;krphp ngNuuh

,y. 4/30 Mde;j 

ghypfh khtj;ij> 

10Mk; xOq;if> 

gpl;lNfhl;il

,y;iy `g;Gahuhr;rpNf rPjh 

Iuhq;fdp ngNuuh

,y. 4/30 Mde;j ghy-

pfh khtj;ij> 10Mk; 

xOq;if> gpl;lNfhl;il

T/1557/22 jyf`tj;j fk; 

MrhhpNf rphpNrd

,y;iy jyf`tj;j fk; 

MrhhpNf rkd;jp epy;kpdp

34/01> Nud;jtj;j khtj;j> 
nghuny];fKt

T/1563/22 fhy;yNf Nrhkghy

,y. 221> ENfnfhl 

ghij> ngg;ypahd> 

nghuy];fKt

,y;iy nyhf;FNf Nlhdh 

jpyftjp

,y. 221> ENfnfhl 

ghij> ngg;ypahd> 

nghuy];fKt

T/1567/22 nlhd; jh;kNrd 

jyfs>

,y. 480/1> gioa 

nfhl;lht ghij> 

cl`hKy;y> ENf-

nfhl

,y;iy G\;gh GQ;rpN`th 

jyfs

jp.K. G\;gh GQ;rpN`th

,y. 480/1> gioa 

nfhl;lht ghij> 

clf`hKy;y. ENfn-

fhl

T/1570/22 fkNf rpj;uh 

FRkyjh ngNuuh

,y. 320/1> khFk;Gu> 
gd;dpg;gpl;ba

,y;iy mf;kPkd gs;spaFUNf 

jD\;f fRd;[pj;>

,y. 432/3> i`nyty; 

ghij> njy;fe;j> ENf-

nfhl

T/1572/22 Nfhjhnfhl 

n`l;bNf Rdpy; 

m[pj; Fkhu

859/2> Gj;fKt 

ghij> nfhj;jl;Lt 

Gjpa efuk;

,y;iy tzpf#hpa 

Muha;r;rpyhNf Nlhdh 

Rjh;\dp jkae;jp Fkhhp

,y. 31/22> %d;whk; 

xOq;if. mNguj;jd 

khtj;ij> nghuy];fKt

T/1573/22 nfhbg;gpyp Muhr;rpNf 

njhd; Nrhkghy 

my;yJ nfhbJtf;F 

Muhr;rpNf gpNukjh]

,y. 74> ngj;jfhd 

tlf;F> Nfhl;Nl

Mk; nfhbJtf;F Muhr;rpNf 

jk;kpfh nfhbJtf;F

,y. 74> ngj;jfhd 

tlf;F> Nfhl;Nl

T/1579/22 `j;JUrpq;` 

Muhr;rpNf Nth;zd; 

ngNuuh

,y. 22/V> 
ehuhN`d;gpl;l 

ghij> ehty

,y;iy `j;JUrpq;` 

Muha;r;rpNf tUd uQ;rd; 

ngNuuh

,y. 22/V> ehuhN`d;gpl;l 

ghij> ehty

jpfjp: 2022.03.30    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1581/22 G\;gh uh[gf;\

(jp.K. rpq;fGyp 

my;yJ G\;gtjp 

rpq;fGyp)

,y;iy Uf;\d; jNse;jpu 

uh[gf;\

,y. 24/3> tl;l 
khtj;ij> ehtpd;d> 

k`ufk

T/1584/2022 gl;baNf rpe;jh 

khndy; jp]ehaf;f 

(,aw;ngah; la];)

,y. 6/3A> ngd;tpq;ld; 
fhh;ld;];> Ruk;a 

khtj;ij> 

tj;njnfju tPjp

,y;iy Rgrpq;` Mur;rpNf <gl; 

jp]hehaf;f

,y. 6/3A> ngd;tpq;ld; 
fhh;ld;];> Ruk;a 

khtj;ij> tj;njnfju 

tPjp

jpfjp: 2022.03.30    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

ngy;kJs;is khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L [{d; khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/6974 N`df;f uhyPyhNf 

jkae;j gz;lhu tp[a 

Fzth;jd

,y;iy uj;ehaf;f 

Kjpad;nryhNf J\e;jh 

gphpajh;\dp Fkhurpq;` 

tpj;ahya khtj;ij> 

ngy;kJs;s

jpfjp:2022.03.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ngy;kJs;s khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/813 [a#hpa FuzNf 

m[pj; Nuh`z 

ngNuuh

,y;iy [a#hpa FuzNf 

mkfyp gphpaq;fpfh 

ngNuuh `py;lhtpyh 

Jk;ky#hpa

jpfjp:2022.03.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/27/2022 kNdhfud; ngz; 

Nahful;zk; 

%j;jjk;gp xOq;if> 

khdpg;gha;

,y;iy kNdhfud; gpwpe;jd; 

%j;jjk;gp xOq;if> 

khdpg;gha;

jpfjp:2022.02.28 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ky;yhfk; khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1469/22 Mur;rpy;yha eJz; 

yf;`pU uj;dNrfu> 

,y.512V> NghjpkYt> 

gufLt

,y;iy Mur;rpy;yha uj;dNrfu> 

,y.512V> NghjpkYt> 

gufLt

jpfjp:2022.03.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/402 cll;ba;tsNf R[pj; 

tre;j [arpq;`hfk 

`yffe;jtpy gahfy

,y;iy kd;dkuf;fy;Nf ehad 

rhe;jdp FNu> rpq;`hfk>  

`yffe;jtpy gahfy

jpfjp:2022.03.22 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/267 fhzp`p mr;rp 

gj;jpud;Nd`yhNf 

jah Nrhk-

ghy fhzp`p 

mr;rp re;jfYk;> 

uj;jy;nfhl> fy;vypa

,y;iy tpf;fpukrpq;` 

Nrdhehaf;f yypjh 

gj;kpdp re;jfYk;> 

uj;jy;nfhl> fy;vypa

jpfjp: 31.03.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/940/22 tl;NlhU je;jphpNf 

=yhy; mnyf;]; 

ngh;zhd;Nlh

16/56> nfhusty;y> 
nkhwl;Lt

,y;iy nry;yg;ngUkNf mRe;jh 

re;jpuhzp ngh;zhd;Nlh

16/56> nfhusty;y> 
nkhwl;Lt

jpfjp: 01.04.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

n`huiz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2528 Kj;Jje;jphpNf 

vdg;gLk; 

Kj;Jje;jpNf fprhe;j 

ngNuuh my;yJ 

fprhe;j ngNuuh

,y;iy GypNfhl;Nf tayl; 

Nehdh>

,yf;fk; 262> n`q;nfhl> 

gz;lhufk

jpfjp: 04.04.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huiz khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 01Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/682 fhhpathrk; khdhNf 

gparphp

,y. 309> V/5> 
k`hNkhju> fhyp

,y;iy fhhpathrk; khdNf jPf;\

hdp tpj;ah

,y. 309> V/5> 
k`hNkhju> fhyp

jpfjp: 22.03.2022    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/77/2020 N`uj; Kjpad; 

nryhNf rk;gj; 

[ndj; ,y.10/B/4> 
rg;Gf];fe;j ghij> 

khf;Nfhy njw;F 

khf;Nfhy

,y;iy N`uj; Kjpad;nryhNf 

rhpj; njtpe;j> ,y.10/B/4> 
rg;Gf];fe;j ghij> 

khf;Nfhy njw;F 

khf;Nfhy

T/112/2021 klts ypadNf 

nlhd; fUzhNrd> 

415/B/5> nfh];rpd;d> 

fNdKy;y

,y;iy gpuzt - [Ptdp klts> 

415/B/5> nfh];]pd;d> 

fNdKy;y

T/114/21 tpf;uk Muha;r;rpNf 

epky; Mhpatd;] 

my;yJ tpf;uk 

Muha;r;rpNf epky; 

Mhpatd;]> ,y.153/3> 
rKh;jp khtj;j> 

rpak;gyhNg

,y;iy fPjthzp fhkpdp 

n`l;bahuhr;rp> ,y.153/3> 
rKh;jp khtj;j> 

rpak;gyhNg

T/122/2021 ky;nghUNf Nkh;tpd; 

ngNuuh> ,y.15> 3Mk; 

xOq;if> ngl;bfs 

ghij> gyhq;nfhl

,y;iy ky;nghUNf kQ;Rsh 

nrduj; ngNuuh>  

,y.343> Rfj;jhuhk 

khtj;ij> rpq;fhuKy;y> 

fsdp

T/130/22 mfs nfhl;LNt 

nfnju rPyhtjp 

kdpf;Nf my;yJ 

mfs nfhl;LNt 

nfnjju rPyhtjp 

nghbnkdpf;Nf 

my;yJ rPyh tPuf;$d; 

,y.94/V> 
itj;jparhiy tPjp> 

fphpgj;nfhl> fsdp

,y;iy tPuf;$d; 

Kjpahd;nryhnf rQ;Qa 

tPuf;$d;> ,y.94/V> 
itj;jparhiy tPjp> 

fphpgj;nfhl> fsdp

jpfjp:2022.03.02 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/07/22 jq;fuh[h fdfuh[h> 

,y.184 /4> Nguhjid 

ghij> fz;b

,y;iy Njtfp fdfuh[h my;yJ 

nghparhkp Njtfp my;yJ 

nghparhkp NjtfP> 

,y.184 /4> Nguhjid 

ghij> fz;b

DTS/14/22 tphpJ ee;jNf rphpkjp 

[a#hpa> ,y.100 1/1> 
khgdhtJu> fz;b

,y;iy u\pdp \\pfyh jYtj;j> 

,y.100 1/1> khgdhtJu> 
fz;b

DTS/32/20 rphpN`d fd;fhdd;Nf 

nlhd; [auj;d> 

,y.33/1> Nyty;y> 
nfltis

,y;iy epuQ;ryh Fkhhp [auj;d> 

,y.33/1> Nyty;y> 
nfltis

jpfjp:2022.03.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

mf;fiug;gw;W khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 01Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/15/2021 Kfk;kJ ,];khapy; 

Mjk;nyt;it> 

,y:182> [pd;dh tPjp> 

mf;fiug;gw;W - 05

Mk; Mjk; nyg;ig 

`kPDy;yh`;> 

,y:182> [pd;dh tPjp> 

mf;fiug;gw;W - 05

T/17/2022 nra;aJ ah$g; 

nksyhdh ahrPd; 

nksyhdh> ,y:146> 

gpujhd tPjp> 

ml;lhisr;Nrid

,y;iy nra;aJ ahf;$g; 

nksyhdh nra;aJ 

gh`pk; nksyhdh> 

,y:146> gpujhd tPjp> 

ml;lhisr;Nrid

jpfjp:2022.03.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mf;fiug;gw;W khtl;l ePjpkd;wk; 

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7918 fS Mr;rpyhNf 

mEyh rhe;jd 

Fkhhp> 

nghj;jNyfk> 

fphpkl;bahd

,y;iy [arpq;` Muha;r;rpNf 

kQ;Rsh R[Ptdp [arpq;f

,y. 84/1> njw;F 
Rw;Wtl;l tPjp> FUehfy;

T/7920 mkurpq;` fS 

Muha;r;rpyhNf 

fpd;];yp ee;jd 

mkurpq;` 

gukhTs;s mst;t

,y;iy mkurpq;f fS 

Muha;r;rpyhNf ee;j 

Fkhu mkurpq;f 

gukhTs;s> mst;t

jpfjp: 16.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/88/21 gl;baNf rke;j 

n`yUtd; Fzjhr

,y. 425/7> Nuhay; 
fhHld;-2> tdthry> 

fsdp

,y;iy uh[gf;\ 

Kjpahd;nryhNf fphp\

he;jp [akpdp>

,y. 425/7> Nuhay; 
fhHld;-2> tdthry> 

fsdp

T/117/21 FyJq;f n`l;b 

Muha;r;rpNf 

re;jpuhzp

,y. 10/6> Gdpj 
md;&]; ghij> 

rpk;Nghdpahtj;j> 

,`yfuf`hKz> 

fltj;j

,y;iy jYfk mr;rhhpNf 

kN`\; `H\hdh

,y. 10/6> Gdpj md;&]; 

ghij> fltj;j.

T/127/2002 ghy#hpa 

Muha;r;rpNf 

nyyhrphp 

fUzhehaf;f ngN-

uuh

,y. 38> tuhnfhl 

ngUe;Njhl;lk;> fsdp

Mk; nk];hpaNf nlhd; 

rj;jkq;fs $zjpyf;Nf> 

,y. 38V> tuhnfhl 

ngUe;Njhl;lk;> fsdp.

T/139/2022 [a#hpa Muha;r;rpNf 

fhkpdp Mde;j

,y. 138> tj;JKy;y> 

cLfk;nghy

,y;iy Ntnghy 

gj;jpud;d`hyNf uQ;rdp 

re;jpuyjh

,y. 138> tj;JKy;y> 

cLfk;nghy

jpfjp: 02.03.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/286/22 uzrpq;f 

Kjpad;NryhNf 

mepy; ,e;jpf 

uzrpq;f

,y. 9/3> tpj;ahya 
tPjp> Nffhiy

,y;iy Vf;fehaf;f Mur;rpyhNf 

Utzp jPgkhyp

,y. 1/60> tpj;ahya tPjp> 
Nffhiy.

jpfjp: 21.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;

aho;g;ghzk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L Mb khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

aho;g;ghz 

khtl;l 

ePjpkd;w 

tof;F 

,yf;fk;: 

jj;Jtk;/
T/73/2022

Dr. eluh[h rptuh[h
,y. 47/3> 
Mbaghjk; tPjp> 

jpUney;Ntyp 

tlf;F> aho;g;ghzk;

Mk; eluh[h rptuh[h 

ifk;ngz; kiyaurp

,y. 47/3> Mbaghjk; 

tPjp> jpUney;Ntyp 

tlf;F> aho;g;ghzk;

jpfjp: 07.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: aho;g;ghzk; khtl;l ePjpkd;wk;

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F 

vz;. 

T/841/2022

\he;jp rphp ee;jh 

Fzuj;d my;yJ 

Nrdhehaf;f

,y. 7/3> 
nfhl;lNftj;j 

ghij> rphp 

Rg;`j;jpGu> 

gj;juKy;y

,y;iy jpypdp yq;fpf;f 

Fzuj;Nd

,y. 7/3> nfhl;lNftj;j 
ghij> rphp Rg;`j;jpGu> 

gj;juKy;y

jpfjp: 05.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/946/22 Nghf`htl;lNf 

uj;drPyp my;yJ 

Nghf`htl;lNf 

uj;drPyp ngHdhd;Nlh

,y. 264> rhrdN[hjp 

khtj;ij> 2Mk; 

xOq;if> njytd> 

fy;fpir

,y;iy fhy;yNf rphpghy 

ngHzhz;Nlh

,y. 264> rhrdN[hjp 

khtj;ij> 2Mk; 

xOq;if> njytd> 

fy;fpir

jpfjp: 06.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 21Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/119/2021 `j;JUrpq;` 

Muha;r;rpNf 

fUzhtjp

,y. 165/B> 
nff;Fyq;nfhl> 

fk;g`h

Mk; `j;JUrpq;` 

Muha;r;rpNf ,e;jpf;f 

rQ;[Pt

,y. 165/B> 
nff;Fyq;nfhl> fk;g`h

T/121/2021 FyJq;f 

n`l;bahuhr;rpNf 

re;jpuhzp my;yJ 

n`l;bahuhr;rpNf 

re;jpuhzp FyJq;f>

,y. 10/6> Gdpj 
md;&]; khtj;ij> 

rpk;Nghdpatj;j> 

,`y fuf`hKd> 

fltj;j

Mk; jYfk mr;rhhpNf jPgh \

hdpf;f>

,y. 10/5/B> Gdpj 
md;&]; khtj;ij> 

fltj;j.

T/129/2022 mg;Gn`d;djpNf 

nth`u b rpy;th

,y. 159> kNyh-

pah khtj;ij> 

Nfhzty> fsdp

Mk; `H\h tUzp b rpy;th 

fhHbah GQ;rpN`th

,y. 85/77 vt;> 
FUe;Jtj;j> Nfhzty> 

fsdp.

T/141/2022 fkNf yjh uQ;rdp

,y. 133/4> 
&g;ghnfhl ghij> 

NfhzN`d> 

fltj;j

,y;iy ,se;jhhpNf [auj;d

,y. 133/4> &g;ghnfhl 
ghij> NfhzN`d> 

fltj;j

jpfjp: 28.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 19Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7917 ypaduhyyhNf 

tpkyNrd 

n`l;bnfnju> 

kh];nghj;j

,y;iy ypaduhyyhNf Nrh-

khtjp n`l;bnfnju> 

kh];nghj;j

T/7919 Nlhdh fhdtjp 

tpf;fpukrpq;`

,y. 33/1> 
ky;fLtht Rw;Wtl;l 

tPjp> FUehfy;

,y;iy tpf;fpukrpq;` 

Muha;r;rpNf nlhd; tre;j 

FkhH tpf;fpukrpq;`>

,y 4/682> njq;F rhiy 

tPjp> ntn`u re;jp> 

FUehfy;

jpfjp: 26.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

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

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1512 tHzFy#hpa 

,r;rk;GypNf fkpy]; 

ngHzhz;Nlh ,y. 35> 

kpDthq;nfhl ghij> 

fDtd> [h-vy. 

,y;iy tHzFy#hpa ,Nu\h 

Utzp ngHzhz;Nlh> 

,y. 153> Gdpj md;&]; 

Nky; ghij> nfhOk;G-15.

T/1516 kj;Jk Muha;r;rpNf 

n`f;lH ];uhd;yp 

ngNuuh> ,y. 716/25> 
kj;Jkfs> ,uhfk.

Mk; Nlhdh FNshpah rphpahdp 

[a#upa> 

,y. 716/25> kj;Jkfs> 
,uhfk. 

T/1570 epkhy; uQ;rpj; my;yJ 

tHzFy#hpa epky; 

uQ;rpj; ngHzhz;Nlh 

,y. 18/V> ngNuuh 
gpuNjrk;> Flhg;ghLt> 

ePHnfhOk;G.

,y;iy tHzFy#hpa gw;wpkh 

gPhp];> ,y. 18/12> ngN-
uuh gpuNjrk;> Flg;ghLt 

ePHnfhOk;G. 

jpfjp: 05.05.2022 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

khN`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/6632 uzJq;f 

Kjpad;NryhNf 

bq;fphpnkdpf;Nf

Mk; #upa Mur;rp 

Kjpad;NryhNf Ruq;f 

G\;g Fkhu>

,y. 426> NrhnyGu> 

aha 03> tk; ,Au> 

uh[hq;fda.

jpfjp: 07.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khN`h khtl;l ePjpkd;wk;

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/3649/22 nfhl;lNf gj;krphp 

gpahy;

,y. 104/145> 
fpNw];yhz;l; 

Rw;Wtl;l tPjp> 

n`huz

,y;iy kPnfhl fkNf yjh 

,y. 104/145> 
fpNw];yhz;l; Rw;Wtl;l 

tPjp> n`huz

jpfjp: 07.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

nj`pmj;jf;fz;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 06 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/01/21 jprhehaf;f 

Kjpad;nryhNf 

`Pd;nkdpf;fh

,y. 42> re;jehfk 

nj`pmj;jf;fz;ba

Mk; bf;fphptd;dp 

Kjpad;nryhNf #khtjp

,y. 41> re;jehfk 

nj`pmj;jf;fz;ba

jpfjp: 31.03.2022  

  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nj`pmj;jf;fz;ba khtl;l ePjpkd;wk;

ky;yhfk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/28/2022 fdful;zuh[h 

ifk;ngz; 

uh[yl;Rkp 

%j;jjk;gp xOq;if>  

khdpg;gha;

,y;iy ehNfe;jpuk; ,uh[Fkhud;

05k; xOq;if> cLtpy; 

tPjp> khdpg;gha;

jpfjp: 04.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ky;yhfk; khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/945 Fzj;jpyf;Nf 

[a#hpa 

gl;lnge;jpNf fphp\

he;j nrj;rphp 

ngHzhd;Nlh 

my;yJ 

Fzj;jpyf;Nf 

[a#hpa 

gl;lnge;jpNf fphp\

he;j nrj;rphp 

ngHzhd;Nlh

,y. 1/9> ,uz;lhk; 

xOq;if> 

uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt.

,y;iy tpjhdyhNf epy;kpdp 

Uf;\he;jp \puhdp 

j nky; my;yJ 

tpjhNdyhNf epy;kpdp 

Uf;\he;jp \puhdp j 

nky; my;yJ tpjh-

dyhNf epy;kpdp Uf;\

he;jp \puhzp j nky;.

,y. 1/9> ,uz;lhk; 

xOq;if> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt.

jpfjp: 29.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/406 NghjpagJNf yPdH 

ngNuuh

,y. 286> fhyp tPjp> 

khry> NgUtis

,y;iy yl;L ejPf;fh rQ;[Ptdp 

j rpy;th

,y. 23/5> GNshHud;tj;j> 
3Mk; fl;lk;> fknfhl 

ghij> ehnfhl 

fSj;Jiw.

jpfjp: 19.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 14Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/06/22 tyflnfju Nfuj; 

Kjpad;NryhNf 

mDyh Nfuj; 

jpUkzj;jpw;F gpwF 

tpf;fpukrpq;f> ,y: 92> 

Nghjpaq;fd khtj;j> 

Nghty> fz;b.

Mk; jPg;jp ,e;j;jpuyhy; 

gz;lhu tpf;fpukrpq;f> 

,y: 220> kd;lhtpy tPjp> 

mq;nfhl. 

DTS/25/22 N`uj; Kjpad;NryhNf 

vl;tpd; ePy; N`uj; 

vd;fpd;w N`uj; 

Kjpad;NryhNf vl;tpd; 

ePy; N`uj; vd;fpd;w 

N`uj; Kjpad;NryhNf 

ePy; vl;tpd; N`uj; 

,y. 49> myfy;y tPjp> 

fLfd;dht.

,y;iy N`uj; Kjpad;NryhNf 

khyjP kNdh`hp 

N`uj; vd;fpd;w khyjP 

kNdh`hp N`uj;

,y. 264/3A> N[hH[; < B 
rpy;th khtj;j> mdptj;j> 

fz;b. 

jpfjp: 2022.04.06 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/5283/22 muk;g%h;j;jp 

etePjk; kWehkk; 

Vuk;g%h;j;jp etePjk; 

jp.K.jk;gpKj;J> 

,y.5-2/2> Uj;uh 
khtj;ij> 

nfhOk;G - 06

,y;iy 1. rptjh;[pdp Rfe;jd;

2. jq;fuhrh Rfe;jd;

,UtUk;

,y.5-2/2> Uj;uh 
khtj;ij> 

nfhOk;G - 06

T/5306/22 vypaJ}uNf aKdh 

\pte;jp FNu kw;Wk;/
my;yJ vypaJ}uNf 

aKdh 

\pte;jp ngh;zhd;Nlh> 

,y.111V> vk;gah; tPjp> 

nghpNty;> kpby;nrf;];> 

If;fpa ,uh[;[pak;

,y;iy k`hkuf;fyNf md;ud; 

[ae;j yf;fpj; FNu> 

,y.48B> = ruzq;fu 

ghij> nj`ptis

T/5318/22 Qhdg;gphpa FzNrfu 

97/1> vjphprpq;f ghij> 

ENfnfhl

,y;iy rk;gh rphpehk FzNrfu> 

97/1> vjphprpq;f ghij> 

ENfnfhl

T/5323/22 c];tj;j ypadNf 

Ith; rpy;nt];lh; 

Rdpy; ngNuuh> 

,y.20V> 2Mk; FWf;F 

xOq;if> nghUgd 

ghij> ,uj;kyhid

,y;iy fPjh ngNuuh my;yJ 

fPjh FyJq;f> ,y.20V>  

2Mk; FWf;F xOq;if> 

nghUgd ghij> 

,uj;kyhid

T/5329/22 K`k;kj; a+#g; 

K`k;kj; kPMJ 

,y:A-13/3> kh`ph; 

kd;rpy; jk;GStht> 

n`k;khjfk

,y;iy K`k;kj; uhrpf; K`k;kj; 

m];yk;> ,y:28-2/2> 
fpd;];ld; Nfhh;l;> 

ntd;lth;l; gpNs];> 

nj`ptis

T/5328/22 fk;kdNf rhktjP 

ngNuuh> ,y.594/1> 
mtp];]hnty;y 

tPjp> Gjpa efuk;> 

Ky;Nyhpaht

,y;yi cNj\; c\he;j> 

,y.34/23-C1> ke;jphpKy;y 

tPjp> mj;jpba

T/5332/22 [{thd; b rpy;th 

fq;fhdk;Nf rphpy; b 

rpy;th> ,y.25/8> rphpy; 
b rpy;th khtj;ij> 

ngg;gpypahd ghij> 

fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

,y;iy jpyf;fKdp kNdh[h 

epye;jp b rpy;th> 

,y.38V> tyfk;gh 

khtj;ij> nghUgd 

ghij> ,uj;kyhid

T/4936/20 Fj;GjPd; nkh`nkl; 

,g;uh`Pk; - Fk;GjPd; 

,g;uh`Pk; nkh`nkl; 

,g;uh`Pk; vd;Wk; 

miof;fg;gLgth;> 

,y.37> XNghh;d; 

irapl; nj`ptis

Mk; (Z) nra;eg; ,g;uh`Pk; 

(S) nra;dg; ,g;uh`Pk; 

vd;Wk; miof;fg;gLgth; 

,y.37> XNghh;d; irapl; 

nj`ptis> 

T/4968/20 fhypq;f yhy; Rde;j 

rphpkhd;d> ,y.192> 

fhyp tPjp> ,uj;kyhd

Mk; fhypq;f `rhu> Rg;Gd; 

rphpkhd;d> ,y.192> fhyp 

tPjp> ,uj;kyhd

T/5067/20 rw;Fzd; gftjp 

,y.38-1/4 ngiuuh 

xOq;if> 

nfhOk;G - 06

,y;iy fpl;bzg;gps;is rw;Fzd; 

,y.45 1/1> Kjyhk; 

rg;gy; xOq;if> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

T/5148/21 Vfhk;guk; fkyhNjtp 

kWehkk; fkyk;kh 

Vfhk;guk;

,y;iy Vfhk;guk; fapyhrgps;is> 

,y.44 1/1> mh;j;Jrh tPjp> 

nfhOk;G -06

T/5270/22 ypyhdp b rpy;th> 

,y.13> 1Mk; 

xOq;if> ,uj;kyhd

,y;iy gphpahy; b rpy;th> 

,y.120/4> gphptpd ghij> 

,uj;kyhd

jpfjp:2022.05.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk; 

khN`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 20Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

khN`h 

khtl;l ePjp 

kd;wk; tof; 

fpyf;fk; 

6499/kuzr; 

nrhj;J 

T/6499

Nrdhehaf;f 

Kjpad;NryhNf ud; 

gz;lh Nrdhehaf;f 

'Nrdhdp"> fltNy> 

gyy;y

,y;iy td;dpehaf;f 

Kjpad;Nryhnf 

mg;G`hkpNf rPytjP> 

'Nrdhdp"> fltNy> 

gyy;y

jpfjp:2022.04.26 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khN`h khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1482/21 mg;Jy; fg+h; mdh]; 

my;yJ mg;Jy; fg+h; 

mdh];> my;yJ mdhy;  

,y.141> Gdpj yhru]; 

ghij> nghpaKy;y> 

ePh;nfhOk;G.

,y;iy nkh`nkl; fhrpk; 

gh;`hdh>  ,y.141> 

Gdpj yhru]; ghij> 

nghpaKy;y> ePh;nfhOk;G.

jpfjp:2022.05.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/448 fq;fhekyhNf tre;jp 

Fzjpyf;f my;yJ 

fq;fhek;Nf tre;jp 

ngNuuh my;yJ 

fq;fhek;Nf tre;jp 

ngNuuh my;yJ 

fq;fhek;yhNf tre;jp 

ngNuuh> ,y.207/27> 
= tp[ahee;jduhk 

ghij> n`he;jd;ju> 

gpypae;jy

,y;iy kh];jpaNf Nlhdh 

kN`\p Gj;jpf;f 

Fzjpyf;f> ,y.207/27> 
= tp[ahee;jduhk 

ghij> n`he;jd;ju> 

gpypae;jy

T/450 nfhuk;gUthd 

n`l;bahur;rpNf 

k`pe;j tpN[th;jd> 

,y.38/1/20> tpd;rh; 
ghh;f;> rq;`uhk> 

rpj;jKy;y> gpypae;jy

,y;iy N`khyp Rjk;kh 

tpN[th;jd> ,y.30A/72, 
kpiuk; kpdfy;> 1tJ 

xOq;if> nfhunjhl> 

fLnty

T/451/22 tpN[rpq;` 

Muha;r;rpNf nlhd; 

fpshb];> 14/17> 
rl`Kahd FlhkLt 

ghij> kj;Njnfhl

,y;iy ypad Muha;r;rpNf 

jpD\h rhkyp> ,y.588> 

mut;ts> gd;dpg;gpl;ba

T/452/22 khdtLNf fy;ahzp 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.58/15> rkd;Gu> 
nfhufhgpl;ba> 

gpypae;jy

,y;iy fq;fhdpNf rke;j ngNuuh 

my;yJ fq;fhek;Nf 

rke;j ngNuuh> ,y.58/15> 
rkd;Gu> nfhufhgpl;ba> 

gpypae;jy

T/456 tLNk];jphpNf 

Nlhdh Rth;zyjh> 

,y.17> n`huz 

ghij> n`hd;de;ju> 

nf];ght> gpypae;jy

,y;iy tLNk];jphpNf nlhd; 

Fzuj;d> ,y.17> 

n`huz ghij> 

n`hd;de;ju> nf];ght> 

gpypae;jy

jpfjp:2022.09.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nf];Ngt khtl;l ePjpkd;wk; 

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 19Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/21236 tpf;fpukNf nlhd; 

fNuhyp];

,y;iy tpf;fpukNf nlhd; 

rkd; ,e;jpf;f> ,y.17> 

gpuhkzfk> gd;dpg;gpl;ba

T/21299 tpy;gpul; nfndl; 

jrehaf;f> ,y.276> 

nuk;gps; ghij> 

clthz> N`hkhfk

,y;iy Nlhdh FKJdp 

mNgNrfu> ,y.119/63> 
`dpghtj;j> fl;Lthd 

ghij> N`hkhfk.

T/21338 tPug;GypNf aKdh 

rnuh[pd[ tPuf;nfhb

,y;iy \puhd; ud;ky; 

n`l;bN`th> 81/8> 
fk;khd ghij> kLtht> 

ghJf;f

T/21343 nghy;tj;jNf ,Ru 

ngNuuh

,y;iy nghy;tj;jNf my;yJ 

Kj;Jje;jphpNf `hPe;jpu> 

,y.01> itj;jparhiy 

re;jp> i`nyty; tPjp> 

N`hkhfk

T/21373 Rdpy; [ae;j 

vnfhlNf> ,y.279> 

nuk;gps; ghij> 

khfk;d> N`hkhfk

,y;iy Njtpfh rkd;khyp 

tPurpq;`> ,y.506/6> 
gioa ghij> 

gd;dpgpl;ba> nfhl;lht

jpfjp:2022.04.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk; 

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/817 nrduj; 

gjpud;dn`yhNf 

fgpy N`ke;jFkhu

,y;iy epy;kpdp jPgpfh rhkRd;ju> 

,y.01/207> nrduj; 
nrtd> ePh;nfhOk;G tPjp> 

ehuk;ky.

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

Fspahg; 

gpl;ba 

T/819

clnfju Rkdghy 

my;yJ cl`nfju 

Rkzghy> ,y:35A> 
Kj;jnjl;Ltj;j> gpJk> 

Fspahgpba

,y;iy nfhlfk ,uh[gf;\NfNf 

gpNukyjh nfhlfk> 

,y:35A> Kj;jnjl;Ltj;j> 

gpJk> Fspahgpba

jpfjp:2022.05.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/280 tPu#hpa mr;rpy;yhNf 

t[pu fPh;j;jp 

FzNrfu> ,y.4/3> 
mgf`htj;j> kl 

ghtpl;l> jNdhtpl;l

,y;iy [anfhb Muha;r;rpNf 

[Ptdp N`kfhe;jp 

fUzhuj;d> ,y.4/3> 
mgf`htj;j> kl 

ghtpl;l> jNdhtpl;l

jpfjp:2022.04.17 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

`l;ld; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/762 nghpad; Jiurhkp 

jh;kypq;fk;> ,y.27> 

Mhpafk> `l;ld;

,y;iy jh;kypq;fk; eFNy\;>  

,y.27> Mhpafk> `l;ld;

jpfjp:2022.04.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `l;ld;  khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

ePh;nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/1411 th;zFy#hpa 

tpf;lh; vk;kDNty; 

ngh;zhz;Nlh 

,y.18/3> ngNuuh 
mntd;A> ePh;nfhOk;G

,y;iy Nkhpad; RNu\pdp 

mkuNrfu> ,y.18/3> 
ngNuuh gpuNjrk;> 

FlhghLt> ePh;nfhOk;G

T/1479 th;zFy#hpa 

k`hkhy Muha;r;rpNf 

Ngh;rp vhpf;tpky; 

ngNuuh> ,y.300/01V> 
ehaf;f tPjp> 

fl;Lehaf;f

,y;iy [atPuNf Nkhp 

khh;fpul; ngh;zhz;Nlh> 

,y.300/01V> ehaf;f tPjp> 
fl;Lehaf;f

T/1483 nky;yt Muha;r;rpNf 

nlhd; ny\hd; 

,e;jpu[pj;> ,y.224> 

gl;lfk tlf;F>       

[h - vy

,y;iy nghd;tPu Muha;r;rpNf 

\uhe;jp epuh\h>  

,y.224> gl;lfk tlf;F>       

[h - vy

TS/1491 Kj;JieNjyhNf 

\hk;kp gphpa\he;j 

ngh;zhz;Nlh my;yJ 

Kj;JieNjyhNf

\pahkp 

gphpa\he;j 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.460/V/1> 
nrg];bad; ngNuuh 

khtj;ij> Jnly;y> 

[h-vy

,y;iy rpq;fhuNf ,e;jpuhzp 

rpy;th> ,y.460/V/1> 
nrg];bad; ngNuuh 

khtj;ij> Jnly;y> 

[h-vy

T/1511 ky;ienjyhNf 

vl;th;l; nrg];bad; 

ngh;zhz;Nlh my;yJ 

ky;ienjyhNf 

ml;Nth;l; nrg];bad; 

ngh;zhz;Nlh> mg;ruh> 

,y.626/32> nfhOk;G 

tPjp> ,uz;lhk; Fuz> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy mkNuhrNf khh;fhPl;lh 

N[l;&l; ngh;zhz;Nlh 

mg;ruh> ,y.626/32> 
nfhOk;G tPjp> ,uz;lhk; 

Fuz> ePh;nfhOk;G

TS/1527/21 nkh`nkl; ryp 

nkh`nkl; erPk;> 

,y.647/07> ePh;nfhOk;G 

tPjp> khNghy> 

tj;jis

,y;iy ,g;uh`Pk; E}Us; 

`pdhah> ,y.29> Mrphp 

khtj;ij> fSNghtpy

T/1535/22 Kj;JthbNf uzpy; 

Ruq;f ngh;zhz;Nlh> 

,y.43> fl;Ltgpl;ba 

njw;F> ePh;nfhOk;G

,y;iy Kj;JthbNf n\y;ud; 

vhpf;\he;j rpwp 

ngh;zhz;Nlh> ,y.43> 

fl;Ltgpl;ba njw;F> 

ePh;nfhOk;G 

T/1539/22 mg;Jy; rkJ 

nkh`nkl; ngsnrh> 

,y.96> ml;iet;]; 

tPjp> nghpaKy;y> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy gyhq;nfhl mr;rhhpNf 

rq;fPthzp kJkhyp> 

,y.116> gioa rpyhg 

tPjp> ePh;nfhOk;G

T/1543/22 nkh`nkl; n\

hPt; Fuhj;Jy; mapd; 

my;yJ nkh`k;kJ 

\hPt; Fuj;Jy; mapd; 

my;yJ nkh`k;nkl; 

\hPt; Fuj;Jy; mapd;> 

,y.17> [auj;d 

ghij> ePh;nfhOk;G

,y;iy K`k;kJ [t;th; 

K`k;kJ hPrh my;yJ 

Kn`hk;kJ [t;th 

K`k;kJ hPrh> ,y.17> 

[auj;d ghij> 

ePh;nfhOk;G

TS/1551 FuzNf N[hrg; 

netpy; ngNuuh> 

,y.84> Gdpj NuhF]; 

khtj;ij> njyJu> 

[h-vy

,y;iy nkjnfhlNf [Pl; 

Nkh`d; yhy; ngNuuh> 

,y.42V> njyJu> [h-vy

TS/1555 FWghgpyNf `puhd; 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.135/1> = 

tpf;fpuk ,uh[rpq;` 

ghij> 4Mk; Fuz> 

ePh;nfhOk;G 

,y;iy jprhehaf;fNf Nlhdh  

\hkpyh Utzp> ,y.11> 

ntynkj ghij> 

F];ty> ,uj;njhYfk

TS/1559 njhk;kNf [{l; 

ge;Jy ngh;zhz;Nlh> 

,y.317/2> 
typfk;gpl;ba> [h-vy

,y;iy Y}y;nghy N`thahyNf 

NuZfh ky;fhe;jp 

Fzrpq;` ngh;zhz;Nlh> 

,y.317/2> typfk;gpl;ba> 
[h-vy 

jpfjp:2022.08.04 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 18Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/1549/22 fhHypNy me;Njhdp 

ngQ;Qkpd;> ,y. 6/05> 
Fnuhf;Nld; khtj;ij> 

N`f;fpj;j> tj;jis. 

,y;iy rQ;NQ me;Njhdp 

ngQ;Qkpd;> ,y. 6/05> 
Fnuhf;Nld; khtj;ij> 

N`f;fpj;j> tj;jis. 

T/1561 N`thfk KjypNf 

nlhd; irkd; 

mg;G`hkp 67> fHjp-

dhy; FNu khtj;ij> 

n`e;jis> tj;jis.

,y;iy N`thfk KjypNf 

Nlhdh mkpy. 

mnyf;\pah epHkdp> 

85> fHjpdhy; FNu 

khtj;ij> n`e;jis> 

tj;jis. 

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

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

DTS/17/22

jpUkjp.khh;ful; Nkhp 

fkyh Nyhud;];> 

,yf;fk; 01> 

fhh;ld;]; ];nfy;ld;>   

nfhOk;G - 05

Mk; fpwp];Nlhgh; etul;zk; 

uh[rpq;f Nyhud;];

,yf;fk; 01> ];nfy;ld; 

fhh;ld;]; > nfhOk;G 05> 

kw;Wk;

fpuf;Gl;> fpyd;hpbq;> 

ngd;hpj;> fk;gphpah CA11 
OPL> If;fpa ,uhr;rpak;>
ky;ypif Nkhp jk;igah 

,yf;fk 01> ];nfy;ld; 

fhh;ld;]; nfhOk;G -05 

kw;Wk; ,yf;fk; 4> ypl;yh; 

];hPl;> rdpgq;f; jtpd;];y 

4109> mT];jpNuypah

DTS/35/22 kphpak; Y}ap]; 

tpd;nrd;l; rhbd;> 26> 

fpy;l;/Nghh;l; fpunrd;l;> 

nfhOk;G - 07

,y;iy rd;Uj; gTy]; vkpyp 

gPhp]; njuzpafy> 26> 

fpy;l;Nghh;l; fpunrd;l;> 

nfhOk;G - 07 

DTS/53/19 gPl;lh; me;jdpFkhh; 

g];bak;gps;is> ghh;f; 

nt];l; mghh;l;nkz;l;> 

,y.92-5/3> nyhal;]; 

tPjp> nfhOk;G - 

05> kw;Wk; If;fpa 

,uh[;[pak;> 2st James 
park, Croydon, CRO 2 
ut> ,q;fpyhe;J

Mk; mkpngy; Nuh`pzp    

R\Pyh g];bak;gps;is 

my;yJ R\Pyh mkpngy; 

Nuh`pzp g];bak;gps;is 

my;yJ jpUkz 

rhd;wpjopy; mkhngy; 

Nuh`pzp 

R\Pyh re;jpuul;z. 

far ghh;f; nt];l; 

mg;ghh;l;nkz;l;> 

,y.92-5/3> nyhal;]; tPjp> 

nfhOk;G - 05>

DTS/63/22 fjpuNtY mg;ghf;Fl;b 

,yq;if Nerd;> 

,y.14> thYf;fhuhk 

ghij> nfhOk;G - 03

Mk; MWKfk; rpwP];fe;juh[h> 

,y.14> thYf;fhuhk 

ghij> nfhOk;G - 03

nfhOk;G 

DTS/78/2022
ntw;wpNty; gps;Ns 

uh[Nfhghy; my;yJ 

ntj;jNty; gps;is 

uh[Nfhghyd; my;yJ 

ntl;bNty;gps;is 

uh[h uh[Nfhghy;> 

,y.805> Nf.rphpy;.

rP.ngNuuh khtj;ij> 

nfhOk;G - 15

,y;iy yypjh uh[Nfhghy; 

nt.gp.Re;juk;>  ,y.805> 

Nf.rphpy;.rP.ngNuuh 

khtj;ij> 

nfhOk;G - 15

DTS/79/21 `py;kp gh&f; my;yJ 

nkh`nkl; `dPt;th 

`py;kp gh&f;> ,y.205> 

,uh[fphpa ghij> 

,uh[fphpa

Mk; eyPt;th `py;kp gh&f; 

my;yJ Nehdh 

eyPt;th `py;kp gh&f; 

(jp.K.mkPh;)> ,y.205> 

,uh[fphpa ghij> 

,uh[fphpa

DTS/87/21 uh[Jiu 

khpak;gps;is Nltpl;> 

,y.98> Nfhtpy; tPjp> 

ehty

,y;iy trpfud; uh[Jiu> 

,y.98> Nfhtpy; tPjp> 

ehty

DTS/89/22 fpy;gh;l; gh;dpk; 

Guzfk> ,y.09> 

`t;nyhf; gpNs];> 

nfhOk;G - 05

Mk; 1.  mNdh[h yyPdp 

guzfk cyq;fKt 

my;yJ mNdh[h 

yypdp guzfk 

cyq;fKt

2. Jrpj rQ;[Pt guzfk

3.  ee;jpdp 

fphp\;dpn[ehNth 

guzfk jptpnjhlnty 

midtUk; ,y.09> 

`t;nyhf; gpNs]; > 

nfhOk;G - 05

DTS/90/22 fphp\;dp jptpnjhlnty 

guzfk; my;yJ 

fphp\;dp itNuhb 

nkdpNf guzfk 

my;yJ fphp\;dp 

itNuhb nkdpNf  

gudfk (Kd;dh; 

jptpnjhl;lnty) 

,y.9> `t;nyhf; 

gpNs];> nfhOk;G - 05 

Mk; 1.  mNdh[h yyPdp 

guzfk cyq;fKt 

my;yJ mNdh[h 

yypdp guzfk 

cyq;fKt

2. Jrpj rQ;[Pt guzfk

3.  ee;jpdp 

fphp\;dpn[ehNth 

guzfk jptpnjhlnty 

midtUk; ,y.09> 

`t;nyhf; gpNs]; > 

nfhOk;G - 05

DTS/96/22 kh;yp Vyp]; g;uhd;r]; 

kPhpak; Nrdhehaf;f 

my;yJ kh;yp Vyp]; 

gpuhd;rp]; kPhpak; 

Nrdhehaf;f> ,y:32> 

kpyhfphpa khtj;ij> 

nfhOk;G - 04

Mk; rd;N[ Nkay; 

Nrdhehaf;f> ,y:32> 

kpyhfphpa khtj;ij> 

nfhOk;G - 04

DTS/00097/ 
2022

E}h; nea;kh xypah 

iedh khpf;fhh; - 

jp.K.khf;fd; khpf;fhh;> 

,y-7B> ];lhk;Gs; 

gpuNjrk;> 

nfhOk;G - 03

Mk; ghj;jpkh nf\pkh 

tpy;fhrpk; - jp.K.nea;dh 

khpf;fhh; - ,y.17> 

];lhk;Gs; gpuNjrk;> 

nfhOk;G - 03

DTS/00099/ 
22

ep\he;jp kq;fypf;fh 

uj;ehaf;f> ,y.224> 

tpfhu tPjp> 

nfhOk;G - 10

,y;iy N`th [hrpq;Nf yhy; 

gphpae;j> ,y.224> tpfhu 

tPjp> nfhOk;G - 10

102/22 nkh`kl; 

nkh`pDjPd; 

uh[hg;jPd;

Mk; nkh`kl; Kghuf; 

nkh`kl; r[;[hj;>

,y.03> Fzuj;d gpNs];> 

ghh;f; tPjp> nfhOk;G - 05

nfhOk;G 

DTS/117/22
k`hJuNf nrk;rd; 

FzNrfu> ,y.5> 

nka;l;nyd;l; f;nurd;l;> 

nfhOk;G - 07

Mk; Nrghypfh byhdp 

gPhp]; FzNrfu> 

,y.67B> fpnufhp tPjp>       
nfhOk;G - 07

DTS/118/22 nkh`k;kJ            

ci]d; ,khk;Bd;> 

,y.81> f[gh 

gpNs];> fpUygd>        

nfhOk;G - 06

,y;iy ,khKj;jPd; ,khk;     

\hjpf;> ,y.81> f[gh 

gpNs];> fpUygd>        

nfhOk;G - 06

DTS/115/22 ,y;NyngUk 

Muhr;rpNf gj;kh 

cdtJdh vd;Wk; 

miof;fg;gLk; 

,y;NyngUk 

Muhr;rpNf gj;k 

ngNuuh vd;Wk; 

miof;fg;gLk; 

,y;NyngUk 

Muhr;rpNf gj;k 

ngNuuh vd;Wk; 

miof;fg;gLfpd;whh;. 

,y.85> nfh`y;tpy 

tPjp> fsdp

,y;iy cd tLd N`tNf 

nlhd; gj;krpwp vd;Wk; 

miof;fg;gLk; cdtLd 

N`tNf nlhd; gj;krpwp 

vd;Wk; miof;fg;gLfpwhh;> 

,y.85> nfh`y;tpy tPjp> 

fsdp

jpfjp:2022.05.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 
00256/2021

Kfk;kJ erPk;> 

,y.11/5> Nuh];kPl; 

gpNs];> nfhOk;G - 07

,y;iy /gh;tPd; erPk;> ,y.11/5> 
Nuh];kPl; gpNs];> 

nfhOk;G - 07

DTS/392/21 jk;kpf;f uQ;rdp 

tpN[jpyf;f> ,y.61> 

mnyf;\hd;uh gpNs];> 

nfhOk;G - 07

Mk; FRk; vuq;f tpN[jpyf;f> 

,y.61> mnyf;\hd;uh 

gpNs];> nfhOk;G - 07

DTS/394/21 khpad; jphP]; 

mNg#hpa> ,y.90-

6/4> nyahl;]; tPjp> 

nfhOk;G  - 05

Mk; RNud; Njhk]; mNg#hpa> 

,y.8> U`{Dfy 

khtj;ij> nfhOk;G - 08

DTS/00396/ 
21

bAENf Mde;j 

uh[gf;\> 

199/V> uh[fphpa ghij> 

uh[fphpa

,y;iy bAENf yrpf;f ue;jpf;f 

uh[gf;\> ,y.36/4> 6 
Mk; xOq;if> ehty 

ghij> ENfnfhil

DTS/401/21 Re;jNu];thp kfh 

Njth (kiwe;j) 

,y:01> mUzhr;ryk; 

mntdpa+> nfhOk;G 

-07> ,yq;if 

[dehaf FbauR

,y;iy ,y:201> Nkw;F 70tJ 

njU> Apt:29E> 
epa+Nahh;f;> NY10023 
If;fpa mnkhpf;fhit 

tjptplkhff; nfhz;l 

<];thp kfhNjthtpd; 

Kiwahf epakpf;fg;gl;l 

tof;fwpQh; N[rp 

ml;itrhp Nrtpr]; 

(gpiwNtl;) ypkpl;ll;> 

,y:371> R.A bnky; 
khtj;j> nfhOk;G 

- 03 Tk; tp[auh[; 

Mde;jFkhh; kfhNjth> 

,y.10> ];ifiul; Nuhl;> 

f;hPd;tpr;> CT 06831> 
If;fpa mnkhpf;fh

DTS/427/21 N[k;]; n`d;wp 

nydNuhy;> ,y.05> 

nghNj[P tPjp> 

nfhOk;G -05

Mk; ypyhdp nydNuhy;> 

,y.05> ngNj[P tPjp> 

nfhOk;G -05

DTS/00434/21 nkh`kl; 

ja;a+g; m`kl; 

mf;uk;> ,y.99/1> 
nfg;gl;bnghy 

khtj;ij> 

nfhnyhd;dht

,y;iy ghj;jpkh [{khdh gJ}

h;jPd;>  ,y.99/1> 
nfg;gl;bnghy khtj;ij> 

nfhnyhd;dht

DTS/00439/21 Kdprhkp Rg;ukzpak;> 

,y.414/C> Nfhdty> 
fsdp

,y;iy khhpKj;J nja;thid/
khhpKj;J Njthdp 

,y.1C/S03/07> rpagj; 
nrtd> njkl;lnfhl> 

nfhOk;G - 09

jpfjp:2022.05.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

Etnuypah 

T/137/22

Gj;jpf rkpe;j> 

n`l;bnfju> 

,y.22> etflnjhu> 

Gry;yhit

,y;iy mj;jehaf;f 

nkhnfhl;lhyyhNf 

Jrhuh epy;kpdp 

mj;jehaf;f> 

Kfhikahsh; tpLjp> 

,yq;if tq;fp> 

Etnuypah.

T-138 RNga;jh ck;kh 

fhjh; nkh`pjPd; 

mg;jPd;> ,y.33> 

Nyb N`hl;ld; tPjp> 

Etnuypah

,y;iy nkh`kl; \pahl; 

nkh`kl; gU];> ,y.33> 

Nyb N`hl;ld; Nthf;> 

Etnuypah

jpfjp:2022.04.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk; 

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/890 Nth;zd; ntjrpq;` ,y;iy ehspdp ky;ypfh 

ntjrpq;`> ,y.41/12> 
NghjpUf;fhuhk ghij> 

ey;Y}Ut> ghze;Jiw

T/909 ky;yt Muhr;rpNf 

yypfh Iuhq;fdp> 

,y.309/1> RjPu thrh> 
gj;Njnfhl> gz;lhufk

,y;iy fGNf lhzp gj;krphp> 

,y.309/1> RjPu thrh> 
gj;Njnfhl> gz;lhufk

T/912 tPu`d;dbNf ikf;fy; 

N[k;]; `h;\h 

ngh;zhz;Nlh

,y;iy Muha;r;rpyhNf R[hdp 

epyf;\p ngNuuh - 

kidtp

jpfjp:2022.04.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/274 mg;G`d;djp 

nfhl;lN`tNf 

my;yJ mg;G`d;djp 

njhl;lN`tNf 

cghyp rpy;th> 

,y. 4/9> 
muypa caz> 

nfh];fe;jts> 

af;fy

,y;iy FUg;g mg;G`hkpyhNf 

ee;jdp RtHzyjh

,y. 4/9> muypa caz> 

nfh];fe;jts> af;fy

jpfjp: 26.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

tuf;fhnghy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 20Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/17/2021 vjphpKdpNf Mde;j 

tpy;gl; j nrha;rh 

my;yJ tpy;gl; 

Mde;j nrha;rh> 

fy;tytj;j> 

Njhyq;fKt> 

tuf;fhnghy

,y;iy 1.  tpy;Nyhu 

Muha;r;rpyhNf fahe;j 

gphpaq;f ngNuuh> 

B.232/02/V> ,y.03> 
tj;j ghij> gy;yghd> 

fypfKt efuk;

2.  tpy;Nyhu 

Muha;r;rpyhNf tprh\

hfh kNdhhp ngNuuh> 

B.232/02/V> ,y.03> 
tj;j ghij> gy;yghd> 

fypfKt efuk; 

jpfjp:2022.04.18 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; tuf;fhnghy khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84
kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy;  Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitapd; 529 (2)Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,jw;fhd ml;ltizapy; tpthpf;fg;gl;l ,we;jtuhd Mspd; kuzr; nrhj;J njhlh;gpy; tpUg;ghtzj;ij vz;gpg;gjw;fhd/ kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;Jf;fhd/ kuzrhjd epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;Gf;fhd/ 
kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjo;fspd; toq;Fiff;fhd gpd;tUk; tpz;zg;gq;fs; nra;ag;gl;Ls;s vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 
epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/345 ,uj;ehaf;f 

Kjpad;NryhNf Rdpy; 

,uj;ehaf;f

,y;iy thry je;jphpNf mNdh[h 

[arpq;`> ,y.59> 

'gphpk;Nwh];" nfh];tj;j

jpfjp:2022.04.27 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khutpy khtl;l ePjpkd;wk; 

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1404/21 jhg;Gthhp Rgj;uh 

la]; my;yJ 

jhg;Gththhp Rgj;uh 

la];> ,y.106> Nyf; 

ghij> nghuy];fKt

Mk; jhg;Gththhp FKJ la]; 

my;yJ jhg;Gthhp FKJ 

la];>  ,y.106> Nyf; 

ghij> nghuy];fKt

T/1421/21 mkh;Jq;f 

mr;rpkLkhNf 

Nlhdh epy;kpdp 

re;jpahq;fdp Fkhhp> 

,y.24/5V> 2Mk; 

xOq;if> fltj;j 

ghij> fSNghtpy> 

nj`ptis

Mk; n`l;btj;j Muha;r;rpNf 

mkpjrphp Fzjpyf;f> 

,y.24/5V> 2Mk; 

xOq;if> fltj;j ghij> 

fSNghtpy> nj`ptis

T/1449/21 g+nfhl fq;fhdk;Nf 

njhd; n`d;wp. 

,y.162/2> r;nld;yp 
jpyfuj;d khtj;ij> 

ENfnfhil

,y;iy gpypg; n`d;djpNf 

R[PrhkyP> ,y.162/2> 
r;nld;yp jpyfuj;d 

khtj;ij> ENfnfhil

T/1491/21 [fj;Fkhu Cuhy 

fkNf> ,y.19> 

Gifapuj epiya 

mntd;A> ENfnfhl

,y;iy b`hdp b nrha;rh 

[ajpyfNf> ,y.12> [a 

khtj;ij> gq;fshtj;j> 

nfhl;lht

T/1509/21 Njhk]; Nyhud;]; 

,y.17/6B> 1Mk; 

xOq;if> Nyf; ghij> 

nghuy];fKt

,y;iy fue;jhu nyhhPd; J\;ae;jp 

N[hh;[;> ,y.17/6B> 1Mk; 

xOq;if> Nyf; ghij> 

nghuy];fKt

T/1510/21 [pd; Ind\; 

&grpq;`> ,y.44/1> 
kphp`hd ghij> 

ENfnfhil

,y;iy Lypg; mdpy; &grpq;`> 

,y.97/B> khNghly

T/1527/21 Njhd Nkhp 

gKDrpq;f> ,y.10> 

= Nrhuj khtj;ij> 

fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

,y;iy yypj; gpNuk Fkhu 

tpN[th;jd>  ,y.10> 

= Nrhuj khtj;ij> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

T/1535/22 nu[pNdhy;l; fpdhud;]; 

cjnfMuhr;rp> 

,y.105> Jl;LnfKD 

tPjp> ghkq;fl> 

nj`ptis

,y;iy =kjp ,e;judp 

njhlbahth> ,y: 

105/1> Jl;LnfKD tPjp> 

ghkq;fl> nj`ptis

T/1538/22 tpky; FzNrfu 

gyfy;y

Mk; tUz yypj;Nj\h 

gyfy;y> ,y.545/6> 
KJq;nfhl;Lttj;j> 

tpN[uhkre;jp> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

T/1566/22 ky;`hkpAila 

gpaNrd> ,y.122> 

khjpnty tPjp> 

cl`hKy;y> 

ENfnfhil

,y;iy N`uj; Kjpahd;nryhNf 

[adp fydFkhhp 

jpyfuj;d> ,y.122> 

khjpnty ghij>  

cl`Ky;y> ENfnfhl

T/1578 gpyd tpjhd 

Muha;r;rpNf ,e;jpf;f 

ep\he;j> ,y.54> 

Njthy ghij> 

ghnfhl> ENfnfhl

,y;iy fnyl;lghNf jk;kpf;f   

\puQ;rdp> ngNuuh 

my;yJ fhnyl;lghNf 

jk;kpf;f \puQ;rdp 

ngNuuh> ,y.54> 

Njthy ghij> ghnfhl> 

ENfnfhl

T/1580/22 jpUkjp mEyh 

khndy; j`ehaf;f> 

,y.09> tpN[uhk 

xOq;if> = 

Njthde;j ghij> 

ehtpd;d> k`ufk

Mk; rQ;rPt tj;ryh Rjh;\d 

j`hehaf;f> ,y.09> 

tpN[uhk xOq;if> 

= Njthde;j ghij> 

ehtpd;d> k`ufk

T/1587/22 fy;ahzp gpNukhtjp 

nrduj; ahg;gh> 

,y.100/20V> 
epf;nfhy]; khtj;ij> 

nuk;gps; ghij> 

k`ufk

,y;iy RNdj;uh gpNukhtjp 

uj;ehaf;f (jp.K.nrduj; 

ahg;gh) ,y.413/10> 
nuk;gps; gpuNjrk;> 

ngg;gpypahd> 

nghuy];fKt

T/1589/22 `pe;jnghj;njdp 

K`he;jpuk;yhNf 

fUzhtjp my;yJ 

FRk; Rfj;rphp> 

,y.75> khjpnty 

ghij> vk;Gy;njdpa> 

ENfnfhl

Mk; tpN[#hpa 

Kjpad;nryhNf Ruq;f 

rq;fPj; tpN[#hpa> 

,y.75> khjpnty ghij> 

vk;Gy;njdpa> ENfnfhl

T/1594/22 Nlhd J\;ae;jp 

,Ndhf;fh fg;Gfk> 

,y.51/1> R[hjh 
khtj;ij> fSNghtpy> 

nj`ptis

,y;iy nkhpf;dNf ge;J[Pt 

Utq;f ngNuuh> ,y.51/1> 
R[hjh khtj;ij> 

fSNghtpy> nj`ptis

T/1598/22 mutpe;j j rpy;th 

tPu#hpa> ,y.17/5> 
tp[agh khtj;ij> 

ehty> ENfnfhl

,y;iy gpAkp gphpaq;fh tPu#hpa> 

,y.17/5> tp[agh 
khtj;ij> ehty> 

ENfnfhl

ENfnfhl 

khtl;l ePjp 

kd;wk; ,y: 

T/1599/22

utPe;jpu KdPe;jpujhr> 

,y.15/3> vjpnfhl 
tPjp> ENfnfhl

,Wjp 

tpUg;ghtzk; 

xd;Wkpy;iy

rk;gpfh ky;fhe;jp 

KdPe;jpujhr> ,y.15/3> 
vjpnfhl tPjp> ENfnfhl

jpfjp:2022.04.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 19Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7921 tpf;fpukrpq;` 

Muha;r;rpNf 

nlhd; rkuNrd 

tpf;fpukrpq;`> ,y. 

33/1> ky;fLtht 
Rw;Wtl;l ghij> 

FUehfy;

,y;iy tpf;fpukrpq;` 

Muha;r;rpNf nlhd; tre;j 

FkhH tpf;fpukrpq;` 

,y. 4/682> njq;F rig 

tPjp> ntF`ure;jp> FUe-

hfy;.

jpfjp:26.4.2022 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk; 

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 20Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2372 mj;jhTjNf nlhd; 

uQ;rpj; tPurphp

,y;iy Mj;jhTjNf nlhd; fAd; 

vue;j Mj;jhTjNf> 

,y. 29> kpy;ytpl;ba> 

FUtpw;w.

jpfjp:12.05.2022 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk; 

mtp];]htis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 22Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1466/22 RGur;rp fq;fhdkyhNf 

Nlhdp Rjj; Gj;jpf 

mkurpq;f rpJkpd 

,y. 578/68 Gtf;gpba> 
mtp];]htis.

,y;iy udJq;f Kjpad;NryhNf 

`rpjh kJ\hdp 

uzJq;f nghJgpl;ba> 

nkjfk> jgnjdpa. 

jpfjp: 05.05.2022 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtp];]htis khtl;l ePjpkd;wk; 

njy;njdpa khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 24Mk; ehshFk;

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/17/22 gLtdNf FKj;jpdp 

tre;jh Fzuj;d 

klNktj;j> 

njhuypaj;j njw;F> 

nkjk`Dtu

Mk; rpuhdp re;jpah FzNrfu 

,y. 33/3/
A> fy;kLttj;j> 
Fz;lrhiy. 

jpfjp: kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; njy;njdpa khtl;l ePjpkd;wk; 

kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 29Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/03/2021 fd;dq;fu Njhusy-

hNf gpNukhtjp 

alnjhytj;j> 

fltf;f

Mk; mk;gyq;nfhlNf 

RNkj rQ;rPt x];fh j 

rpy;th alnjhytj;j> 

fltf;f

jpfjp: 2022.04.25   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L [{iy khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/679 uj;fk gpd;dJtNf 

Gz;auj;d 

Mupatd;\

,y;iy uh[gf;\ JN\f;F ek;gp 

tp[ae;j rhe;jdp j 

rpy;th

,y. 199/5> ntyptj;j> 
fhyp.

jpfjp: 03.05.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/02/2022 ruj; Mde;j 

Kdrpq;f

,y;iy aryhy; Kzrpq;f 

,y. 8/2> 3tJ 
xOq;if> nrj;rphp 

cad> ehnfhil>   

njhlq;nfhl

jpfjp: 28.04.2022   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;

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

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/389/21 ty;Kdp NjtNf 

gpNukjhr> ,y.71/1> 

kphp];tj;j xOq;if> 

Ngypanfhl

,y;iy nry;tnjhNu md;dhNkhp> 

,y.71/1> kphp];tj;j 

xOq;if> Ngypanfhl

TS/1488/21 ky;yt je;jphpNf 

tpd;rd; ngNuuh> 

,y.114/V> fe;jts> 

fl;lhd

,y;iy ntjKdp epynkyhNf 

ly;rp> ,y.114/V> fe;jts> 

fl;lhd

T/1508 ud;EO md;undw; 

nghd;Nrfh my;yJ 

ud;cO th;zh 

md;undw; nghd;Nrfh 

my;yJ ud;TO th;zh 

md;undw; nghd;Nrfh> 

,y.231/7> ePh;nfhOk;G 

tPjp> tj;jis

,y;iy n`l;bahJu Rdpy; 

nkf;rpk]; mndd;];yp 

ngh;zhz;Nlh> ,y.231/7> 

ePh;nfhOk;G tPjp> 

tj;jis

T/1542/22 th;zFy#hpa Nkhp 

gphpd;rp tpw;wpy;lh 

ngh;zhd;Nlh> ,y.199> 

yad; rpl;b rPJt

,y;iy vuj;eNf jahuj;d> 

,y.199> yad; rpl;b rPJt

Etd; nfYk; Vuj;d> 

,y.199> yad; rpl;b rPJt

TS/1544 ypad Muha;r;rpNf 

Nlhdh [hpd; 

Fztjp my;yJ 

ypad Muha;r;rpNf 

Nlhdh [hpd; Fztjp 

mf;d];> ,y.443> 

k`htj;j> gKDfk

Mk; ypad Muha;r;rpNf nlhd; 

uzpy; Rre;j> ,y.95/4/3> 

,uhk rq;th;jd 

khtj;ij> Nghgpl;ba> 

gKDfk

T/1560/22 `Ld;GuNf yf;];kd; 

tPuuj;d ngh;zhz;Nlh> 

,y.376/5> kUjhd 

ghij> jYnghj;j> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy `Ld;GuNf U[pu [Pte;jp 

tPuuj;d> 

,y.265/V> nlh];jutj;j> 

jpk;gphpf];fl;Lt ghij> 

jYnghj;j> ePh;nfhOk;G

jpfjp:2022.04.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

mf;fiug;gw;W khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 05 khjk; 30Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DCA/T/16/2021 Kfk;kJ Mg;jPd; rpj;jp 

E}Wy; [d; vd;Dk; 

rpj;jp E}Wy; [d; fyPy;

,y.132> jhUy; [d; 

mwgpf; fy;Y}hp tPjp> 

mf;fiug;gw;W - 05

,y;iy fyPy; [Dy; mW}[h

,y.132> 'jhUy; [d;|| 

mwgpf; fy;Y}hp tPjp> 

mf;fiug;gw;W - 05

jpfjp:2022.04.20 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mf;fiug;gW;W khtl;l ePjpkd;wk; 

ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/38/21 
khtl;l 

ePjpkd;wk;> 

ehtyg;gpl;b

mf;Fu];Nr 

fuhe;Jnfhl 

fq;fhdk;Nf 

rkd;Fkhu ngNuuh 

rkd; ];Nlhh;];> 

Flhxa> yGnfNy

,y;iy re;jpah NrdhdP fkNf 

rkd; ];Nlhh;]; FlhXa> 

yGnfNy

jpfjp:2022.04.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 20Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

hP v];/567 ruj; jh;k = 

fSMur;rp> gynghy; 

nfhuLt> `pj;jba> 

khj;jiw

,y;iy ctpdp mkh fSMur;rp> 

gynghy; nfhuLt> 85V1> 

`pj;jba kj;jp> khj;jiw

jpfjp:2022.04.28 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 07 khjk; 28Mk; ehshFk;

அட்டவைண

epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/02/22 nghypj;f;yahh; yp];f; 

73/4> njhlk;ty 
xOq;if> fz;b

Mk; N[k;]; nuhgl; fhh;ld; 

g;Nyl; 51> vkuy;l; 

f;nur;Rl;gp];f; nur;d;l; 

gp];n`fpf; ntz;ly; 

K7975 njw;F Mgphpf;fh

jpfjp:2022.04.22 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 
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tpNrl ml;Nlhh;zp mjpfhu gj;jpuj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

rfyUk; mwpe;J nfhs;Sk; nghUl;L> nfhOk;G-10> ,y. 87/4, 2tJ 
khspfhfe;j tPjpapy; trpf;Fk; ek;Kdp fq;fhdk;Nf rkpj tpuh[; 

(NIC ,y. 810991615V) Mfpa ehd;> nehj;jhhp]; nry;tp G\;gh B. 

ff;nfhl Mur;rp mth;fshy; tiuthf;fg;gl;l 105> Mde;j khtj;ij> 

nfhOk;G-10 vDk; ,lj;jpy; rhd;WgLj;jpa kw;Wk; 2015-08-07Mk; jpfjp 

gjpthsh; ehafk; jpizf;fsj;jpd; Nky; khfhz mYtyfj;jpy; 

2559Mk; ,yf;fk;> 59Mk; ,yf;f NghypNah kw;Wk; 07Mk; ,yf;f 

njhFjpapy; gjpT nra;ag;gl;lJk;> ek;Kdp fq;fhdk;Nf ky;fh Ruq;fp 

(NIC ,y. 896681818V) vDk; kw;Wk; ,y. 87/4, 2tJ khspfhfe;j 
tPjp> nfhOk;G -10 vd;gtUf;F toq;fg;gl;l ml;Nlhh;zp mjpfhuj;ij 

,j;jhy; 2022-05-04Mk; jpfjp Kjy; mKYf;F tUk; tifapy; 

,uj;Jr; nra;Js;sjhfTk;> ,jd; gpd; vdJ ml;Nlhh;zp mjpfhuj;jpd; 

rhh;ghf mtuhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU nraw;ghl;bw;Fk; ehd; 

nghWg;ghspay;y.

ek;Kdp fq;fhdk;Nf rkpj tpuh[;

2022 Nk 04.

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

rphpy; khtj;ij> k`t];fLt> t];fLt 

jw;nghOJ Via Marcantonio Ducco, 422123, 
Brescia, Italy ,y; trpf;Fk; RtHzh NuZfh j 

rpy;th Kdrpq;` Mfpa ehd;> fSj;Jiw 

gpurpj;j nehj;jhhpR jpU. gpajh] N`thyq;fhu 

vd;gthpd; 1473 ,yf;f mw;NwhHzp mjpfhug; 

gj;jpuj;jpd; %yk;> ,yf;fk; 105> rphpy; khtj;ij> 

k`t];fLt. t];fLt ,y; trpf;Fk; gpurhd;j 

j rpy;th Kdrpq;` vd;gtUf;F toq;fg;gl;l 

mw;Nwhzp jj;JtkhdJ> ,j;jhy; ,uj;Jr; 

nra;ag;gLtJld;> ,jd; gpd;dH vd; rhHgpy; 

mtH Nkw;nfhs;Sk; vt;tpj eltbf;iffspw;Fk; 

ehd; nghWg;Gjhhpay;y vdTk; ,yq;if 

rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk; mjd; nghJ 

kf;fspw;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;. 

mw;NwhzpjhuH 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
kUj;Jt cgfuzq;fisf; nfhs;tdT 

nra;tjw;fhd tpiykDf;fs; Nfhuy; mwptpj;jy;
Rfhjhuk;> RNjr kUj;Jtk;> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij 

kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nritfs; mikr;R

Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;
gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; 

mYtyfk; - khj;jis

Nkw;gbj; jiyg;gpy; 2022-04-27Mk; jpfjpa gj;jphpifapy; 

gpuRhpf;fg;gl;l tpiyf;Nfhuy; miog;gpy; 2022-05-18Mk; jpfjp 

jpwf;fg;gLtjw;fpUe;jpUe;jhYk;> ehl;by; epyTk; mrhjhuz 

#o;epiy fhuzkhf md;iwa jpdk; ,uj;Jr; nra;ag;gl;L> 

kPz;Lk; tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-25Mk; jpfjp 

,lk;ngWk; vd;gJld;> tpiykDf;fs; 2022-06-01Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F jpwg;gjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd 

vd jaTld; mwptpf;fg;gLfpd;wnjd;gJld;> ,J njhlh;gpy; 

cq;fSf;F Vw;gLk; mnrsfhpaj;jpw;F tUj;jj;ijj; njhptpj;Jf; 

nfhs;fpd;wJ.

jiyth;> ngWiff; FO>

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; 

mYtyfk;> khj;jis.

tof;fwpQupd; mjpfhuj;ij uj;J nra;jy;

ehd;> vz;. 1176> Rl;ld; Nfhu;l;> X\
hth> xd;lhupNah> L1H8C7> fdlhtpd; 
uq;fhdp rhjpgpfh rhz;bahNfh> 
mNdh\hd; m`q;fhkh 2020 etk;gu; 
30 Njjpapl;l rpwg;G tof;fwpQuhy; 
rhd;wspf;fg;gl;lij ,yq;ifapy; 
cs;s nghJ kf;fSf;Fk; 
murhq;fj;jpw;Fk; ,jd; %yk; 
njuptpf;fpNwd;. 241/1> jytj;Jnfhl 
tPjp> N`hfe;ju njw;F> N`hfe;ju 
vd;w Kftupapy; cs;s njhl;lhtj;Nj 
nlhd; kDty; gpurhj; b rpy;th f;F 
toq;fg;gl;l nlhuhz;Nlh nghJ 
kf;fs; 2022 Mk; Mz;L Vg;uy; 30 
Mk; Njjp Kjy; uj;J nra;ag;gl;L> 
uj;J nra;ag;gl;Ls;sdu;. 

Njjp: 2022 ,d; ,e;j ehspy;
uq;fhdp rhjpgpfh rhz;bahNfh

2018 ,yf;fk; 05 Njrpa xslj xOq;FgLj;jy; 

mjpfhu rig rl;lj;jpd; 131MtJ gphptpd; gpufhuk; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; mwptpj;jy; 

,yq;if kf;fsplk; kd;dpg;Gf; Nfhuy; 

fLtis ePjthd; ePjpkd;wj;jpy; 
tof;F ,y. 49896 ,d; fPo; njhFf;fg;gl;l 

Njrpa xslj xOq;FgLj;jy; mjpfhu rigapy; gjpT nra;ahky; kw;Wk; 

mjpfhu rigapd; mDkjpg; gj;jpunkhd;iw ngw;Wf;nfhs;shJ kUj;Jt 

cgfuzq;fis ,wf;Fkjp nra;jy;. 

mjpfhu rigapd; gjpT nra;ahJ mj;Jld; rl;l tpNuhjkhf my;yJ 

kiwKfkhf nfhz;L tug;gl;l kUj;Jt cgfuzq;fis fsQ;rpag;gLj;jy; 

Nghd;w ,U Fw;wr;rhl;LfSf;F 2022.04.08k; jpfjp nfsut fLtis 

ePjpthd; Kd;dpiyapy; Fw;wj;ij xg;Gf;nfhz;ljhy; mjw;fhf vkJ 

fk;gdpf;F ePjpthdpdhy; &. 200>000/- jz;lj; njhifiar; nrYj;Jtjw;F 

fl;lis gpwg;gpf;fg;gl;Ls;sjhfTk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. 

,t;thwhd jtWfs; vkJ fk;gdpapdhy; kPz;Lk; ,lk; ngwkhl;lhJ vd 

,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;tJld; Nkw;nfhz;l Fw;wr;rhl;L rk;ge;jkhf 

,yq;if tho; rfy kf;fsplKk; kd;dpg;Gf; NfhUfpd;Nwd;. 

Nf.[P. fkyh jp]hehaf;f> 
gzpg;ghsH> 
FNshgy; yq;fh nkb ,k;NghHl;]; (gpiutl;) ypkpl;ll; 
,yf;fk;> 966F> gd;dpgpl;ba tPjp> ngytj;j> gj;juKy;y. 
njh.Ng. ,yf;fk; : 011-7604205

2022/04/27Mk; jpfjp khjhe;j thlif mbg;gilf;F mika 
(03) fhh; tz;bfs; kw;Wk; 05 thd;fis ngw;Wf; nfhs;tjw;F 
tpiykDf;fis NfhUtjw;fhf Nkw;nfhs;sg;gl;l tpiykDf;fis 
nghWg;Ngw;Fk; jpfjpia ePbj;jy;.

khjhe;j thlif mbg;gilapy; (03) fhh; tz;bfs; kw;Wk; 

05 thd;fisg; ngw;Wf; nfhs;sy;. 

,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhh;j;Jjy;fisg; Gydha;T 
nra;Ak; Mizf;FOtpd; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; 
khjhe;j thlif mbg;gilapy; (03) fhh; tz;bfs; kw;Wk; (05) 
thd;fs; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf Nkw;nfhs;sg;gLk; miog;gpw;F 
mika tpiykDf;fs; toq;fg;gl;l jpfjp 2022/05/31 Mk; jpfjp 
tiuAk;> tpiykDf;fs; nghWg;Ngw;w ,Wjp jpfjp 2022/06/01 jpfjp 
tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 

jiyth; - ngWiff;FO
,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhh;j;Jjy;fisg; Gydha;T 

nra;Ak; Mizf;FO
,yf;fk; 36> kyyNrfu khtj;ij

nfhOk;G - 07
njhiyNgrp - 0112582864> 0112596365 gf;];- 0112058346
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tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;

 

ePu; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig

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

Nfhug;gLfpd;wd.

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

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd 

tpiy kD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gPl;Lr;

nryT 

(&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;
01 vk;Gy;njdpa kw;Wk; kphp`hd gk;gp ,y;yq;fspy; cUf;F 

Nfl; kw;Wk; njhlh; Ntypia eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y: 

GCWR/C/CHAIN LINK FENCE AND STEEL GATE/
EMBULDENIYA AND MIRIHANA/ 2022/08

2,000/-
+VAT

&gh 22,500/- fl;bl eph;khzk; kw;Wk; ePh; toq;fy; 

kw;Wk; rhf;filj;   Jiwapy;; C9 
Kjy; C8 tiuahd juj;jpy; CIDA 
gjpT

1.49  

kpy;ypad;
gpnghK (GCWRD), NjePttr> 
,y. 26/2, mj;jpba tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011 2623681   Fax:011 2636205
kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ij ,yq;if tq;fpapd; 

ve;jnthU fpisapYk; 1994381 vDk; gpujhd eilKiwf; 

fzf;fpyf;fj;jpw;F nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. ngaiu “Tender 
Fees-DGM Tender Board” vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

08/06/2022
K.g. 10.00

02 jq;nfhl;Lt ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F tbfl;b 

Clfj;ij toq;Fjy; kw;Wk; gpujpaPL nra;jy;

xg;ge;j ,y: 

RSC(NW)/M(O&M)-PUT/C/RH/DAN/2022/09

4,000/- 
+VAT

&gh 22,000/- fl;bl eph;khzk; kw;Wk; ePh; toq;fy; 

kw;Wk; rhf;filj;   Jiwapy;; C7 Kjy; 

C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

2.2

kpy;ypad;

gpxep (tlNky;) mYtyfk;> NjePttr> 

jk;Gs;is tPjp> FUehfy;.

Tele:  037-2221161         Fax  : 037-2230086

08/06/2022
gp.g. 2.00 

2022-03-09Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. guthFk;Gu ePH; toq;fy; jpl;lj;jpd; ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapy; xU ehisf;F 6000m3 nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzpj;jy; 

(fl;blk; kw;Wk; rptpy; nghpa Ntiy) xg;ge;j ,y : NWSDB/S/CP/A2-48/GOSL/2021/1  - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-06-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; 

nfhs;sTk;. 

2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. jpUNfhzkiy gpuhe;jpaj;jpYs;s ghiya+w;W kw;Wk; epyhntsp gpuNjrj;jpy; jw;NghJs;s PVC Nrit ,izg;Gfis HDPE ,izg;Gfshf khw;Wjy; xg;ge;j ,y:  

NWDB/E/CP/A3-69/GOSL/2021/02-BR1 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. UAAD 3Mk; fl;l jpl;lj;jpd; fPo; eph;khzpf;fg;gl;Ls;s 6 vz;zpf;ifahd NfhGu miktplq;fspy; FNshhpNdl;lh; Kiwikfis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; kw;Wk; 

FNshhpNdl;lh; fl;blq;fis eph;khzpj;jy; xg;ge;j ,y: NWSDB/RSC(E)/CP/A3-41/ GOSL/2021/79 
- ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-06-01Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mq;nfypgpl;ba ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; nraw;gLj;jg;gl;Ls;s 1Mk; fl;l Ntiyfspd; kpFjp Ntiyfis epiwT nra;jy; xg;ge;j ,y : NWSDB/C/CP/A4-113/GOSL/ 
2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-06-01Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

2022-04-27Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fglhtPjpapYs;s ePh;j; jhq;fpf; NfhGuj;jpd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs; xg;ge;j ,y:  RSC(S)/P&C/C/RENOVATION/ G’WEEDIYA/RH/2022-27 - 
,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-05Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

toq;fy; Nfs;tpfs;
03 jpTyg;gpl;batpypUe;J kujf`Ky tiuahd gpuNjrj;jpw;F 

02 vz;zpf;ifahd Vertical Mounted Inline Booster gk;gpj; 

njhFjpfs;  kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; 

epWTjy; 

xg;ge;j ,y: NWS&DB/WN/CP/A4-3/GOSL/2021/13

  6,000/- 
+VAT

**

&gh 

135,492/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 

kw;Wk;  nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 

rhd;wpjo;

9.032

kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> 

,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

08/06/2022
K.g. 10.00

04 ePh;nfhOk;G Ma;T$lk; kw;Wk; fk;g`h Kfhikahsh; 

mYtyfj;jpw;F tspr;rPuhf;fp njhFjpfis toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;

xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/AC/GAM(MAN)-CIPC/ 2022/22
     4,000/- 

+VAT
&gh  

37,300/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;
2.89

kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> 

,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 
Fax: 0112922146
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-20Mk; jpfjp 

K.g. 09.30 kzpf;F fk;g`h Kfhikahsh; mYtyfj;jpy;; 

,lk;ngWk;.

08/06/2022
K.g. 10.00

05 ,`y ahnfhl kw;Wk; g`y ahnfhl ePh; toq;fy; 

jpl;lj;jpw;F 04 vz;zpf;ifahd Vertical Mounted Inline 
Booster gk;gpj; njhFjpfs;  kw;Wk; Jizg;ghfq;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; 

xg;ge;j ,y: NWS&DB/WN/CP/A3-4/GOSL/2021/08

12,500/-+ 
VAT
**

&gh

230,000/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 

kw;Wk;  nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 

rhd;wpjo;

15.15

kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> 

,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

08/06/2022
K.g. 10.00

06 fsdp gpuhe;jpaj;jpw;F Repair Clamps  toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;.

xg;ge;j ,y: 

RSC(W/N)/SS/REPAIR CLAMPS/KEL(O&M)/2022/29

6,000/- 
+VAT

**

&gh

113,000/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 

kw;Wk;  nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 

rhd;wpjo;

7.52

kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 

433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

08/06/2022
K.g. 10.00

07 mk;gj;jiy Ma;T$lj;jpw;F Ma;T$l cgfuzq;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y : RPC/WP/G/AMB/LAB/CIPC/2022/18 6,000/- 
+VAT

**

&gh

 81,000/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 

kw;Wk;  nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 

rhd;wpjo;

8.1 

kpy;ypad;

gpxep;> (Nkw;F cw;gj;jp)> NjePttr> cLKy;y tPjp> 

Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532      Fax:0112549199

08/06/2022
gp.g. 2.00 

2022-04-27Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 1500 njhd; mYkpdpak; ry;Ngw;iw toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; xg;ge;j ,y : SUP&MM/CHEM/ALUM-07/2021/33  - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; 

jpfjp 2022-05-24Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.  

2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Nkw;F tlf;F gpuhe;jpaj;jpw;F Flow kPw;wh;fis toq;Fjy;> epWTjy; kw;Wk; eilKiwg;gLj;jy;

xg;ge;j ,y : NWSDB/CAM/CP/A9/ 25/ GOSL/2021/04  - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.  

2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mf;fiug;gw;W gpuhe;jpaj;jpYs;s rhfkk; ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F Human Machine interface (HMI) toq;Fjy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; 
fhz;gpj;jy;. xg;ge;j ,y :  RSC(E)/AGM(ES)/S&I/ HMI/SAGA-WTP/AKP/RH/2022/11 -  ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-19Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; 

nfhs;sTk;.  

2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mk;ghiw gpuhe;jpaj;jpYs;s KFW & ECTAD ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F PLC, Human Machine Interface kw;Wk; toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; fl;likj;jy;. 

xg;ge;j ,y :  RSC(E)/AGM(ES)/S&D/PLC-HMI/KFW-ECTAD/AMP/RH/2022/13 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-19Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   

2022-04-06Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. ty;ntl;bj;Jiw ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Submersible gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> epWTjy;> nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; 

kw;Wk; ifaspj;jy;. xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/RH/PUMP/ VALVETI/2021/029 -  ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-06-01Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   

Nritf; Nfs;tpfs;
08 nghyd;dWit gpuhe;jpaj;jpYs;s 15 kpd; gpwg;ghf;fp 

,ae;jpuq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

xg;ge;j ,y: O&M/NC/DGM/GEN-SER/POL/2022/080

4,000/-+  
VAT

&gh 

45,600/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; - gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993   Fax: 025-2225609 01/06/2022
gp.g. 2.00 

09 gpuhe;jpa xj;Jiog;G Nrit epiyak; kw;Wk; gpuhe;jpa 

mYtyfk; - gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (tlkj;jpa) 

vd;gtw;wpd; fPo; nraw;gLk; thfdq;fis Nrh;tp]; 

nra;tjw;fhd Nrit xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y: 

RSC/NC/DGM/VEH-SER/ A’PURAREGION /2022 /066

6,000/-+  
VAT

&gh 

100,000/-

thfd Nrit kw;Wk; Nrit 

toq;Feh;fs;

- gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993  Fax: 025-2225609
01/06/2022
gp.g. 2.00 

10 mEuhjGuk; gpuhe;jpa nghwpapayhsh; mYtyfk;> Gjpa efu 

ePh; toq;fy; jpl;lk;> Etnuypah ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp 

kw;Wk; Etuntt cs;sPh;g;G gk;gp epiyaq;fSf;F 

n[dpl;Nlhhpay; Nritia toq;Ftjw;fhd xg;ge;jk;.

xg;ge;j ,y: O&M (AP)/NC/DGM/JAN-SER/DEA/2022/071

4,000/-+  
VAT

&gh 

39,500/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf gjpT 

nra;ag;gl;lth;fs;

- gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993  Fax: 025-2225609
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr 

(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; ,lk;ngWk;.

01/06/2022
gp.g. 2.00 

11 mEuhjGuk; njw;F (jyht) ePh; toq;fy;  jpl;lj;jpw;F 

n[dpl;Nlhhpay; Nrit toq;Ftjw;fhd xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y: O&M (AP)/NC/DGM/JAN-SER/APS/2022/072
2,000/-+  

VAT
&gh 

24,300/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf gjpT 

nra;ag;gl;lth;fs;

- gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993   Fax: 025-2225609
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr 

(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; ,lk;ngWk;.

01/06/2022
gp.g. 2.00 

12 fyhntt ,`yfk ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp kw;Wk; 

Vida ,lg;gug;Gfs; kw;Wk; ePh;j;jhq;fpf; NfhGuk;> ePh; 

Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritia 

toq;Ftjw;fhd xg;ge;jk;.

xg;ge;j ,y: O&M(AP)/NC/DGM/JAN-SER/KAL-IHA/2022/073

2,000/-+  
VAT

&gh 

25,350/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf gjpT 

nra;ag;gl;lth;fs;

- gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993   Fax: 025-2225609
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-23Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> 

NjePttr (tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; 

,lk;ngWk;.

01/06/2022
gp.g. 2.00 

13 f`l;lf];jpfpypa ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd;; Ntiyj; js 

nghWg;ghsh; Nritia toq;Fjy; kw;Wk; fl;blq;fs; kw;Wk; 

tsTfSf;fhd n[dpl;Nlhhpay; Nritia toq;Ftjw;fhd 

xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y: O&M(AP)/NC/DGM/JAN-SER/KHT/2022/074

2,000/-+  
VAT

&gh 

15,600/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf gjpT 

nra;ag;gl;lth;fs;

- gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993   Fax: 025-2225609
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr 

(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; ,lk;ngWk;.

01/06/2022
gp.g. 2.00 

14 je;jphpkiy xahkLt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; nraw;ghLfs; 

kw;Wk; guhkhpg;G kw;Wk; tsTfs; kw;Wk; fl;bq;fspd; 

Rj;jpfhpg;Gr; NritfSf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfis 

toq;Ftjw;fhd xg;ge;jk; 

xg;ge;j ,y: 

O&M(AP)/NC/DGM/JAN-SER/OMA-TAW/2022/075

2,000/-+  
VAT

&gh 

29,900/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf gjpT 

nra;ag;gl;lth;fs;

- gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993   Fax: 025-2225609
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr 

(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; ,lk;ngWk;.

01/06/2022
gp.g. 2.00 

15 kjthr;rp ePh; toq;fy; jpl;l mYtyff; fl;bl ,lg;gug;Gfs;> 

kd;dhh; tPjp jiuf;fPo; ePh;j;jhq;fp> gk;gp epiyaq;fs; kw;Wk; 

Vida fl;blq;fs; kw;Wk; tsTfs; kw;Wk; ,nrd;g];]hfy 

ePh;j; jhq;fpf; NfhGuk; kw;Wk; tsTfs; kw;Wk; Vj;jfk ePh;j; 

jhq;fpf; NfhGuj;jpw;F n[dpl;Nlhhpay; Nritia 

toq;Ftjw;fhd xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y: O&M (AP)/NC/DGM/JAN-SER/MED/2022/077

4,000/-+  
VAT

&gh 

31,900/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf gjpT 

nra;ag;gl;lth;fs;

- gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993   Fax: 025-2225609
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr 

(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; ,lk;ngWk;.

01/06/2022
gp.g. 2.00 
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fz;b Njrpa itj;jparhiy

eyd;Ghp rpw;Wz;br;rhiy Nritia eilKiwg;gLj;jy; - 2022/2023
fz;b nghJ itj;jparhiyapd; ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; 2022/2023 Mk; Mz;bw;fhf ,t;itj;jparhiyapd; 
fPo;f;Fwpg;gplg;gLk; rpw;Wz;br;rhiyfis xU tUl fhyj;jpw;F eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf jifikAs;s 
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ. tpiykDj; jpwj;jy; 2022.06.09 md;W K.g. 10.30,w;F 
Nkw;nfhs;sg;gl ,Ug;gjdhy; md;iwa jpdk; K.g.10.30,w;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW tpiykDf;fis 
mDg;gp itf;FkhW Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;

tpiykDf;fis 'jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff;FO> Njrpa itj;jparhiy> fz;b" vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; 
mDg;gg;glyhnkd;gJld; Neubahf xg;gilg;gjhdhy;> gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; Kj;jpiuapl;L 
itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;dh; Nrh;f;fg;glyhk;.

tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> tpiykDj;jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; 
tpz;zg;gpf;Fk; rpw;Wz;br;rhiyapd; ngaiuf; Fwpg;gplTk;

rpw;Wz;br;rhiyapd; ngah;
kPsspf;fg; glhj 
gbtf; fl;lzk;

kPsspf;fg;gLk; 
gpizj; njhif

rkh;g;gpf;fg;gl 
Ntz;ba Mjzr; 
rhd;wpjopd; ngWkjp

1.  itj;jpa mYtyh;fspd; eyd;Ghp 
rpw;Wz;br;rhiy

10>000.00 50>000.00 20>000>00.00

2.  jhjp mYtyh;fspd; (n`jnrtd) eyd;Ghpr; 
rpw;Wz;br;rhiy

10>000.00 50>000.00 10>000>00.00

kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzk; kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; tpiykDg;gpizaj;ij nuhf;fg;gzkhf my;yJ tq;fp 
tiuT xd;wpd; %yk; ,t;itj;jparhiyapd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; %yg;gpujpAld;> 
Nkw;gb njhiff;fhd Mjdr; rhd;wpjopd; %yg;gpujp> Njrpa milahs ml;il kw;Wk; tpz;zg;gf;fbjnkhd;iw 
rkh;g;gpj;J> 2022.05.18 Kjy; 2022.06.08 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.30 Kjy; gp.g.2.30 tiu fz;b Njrpa 
itj;jparhiyapd; jhgdg;gphptpy; ,jw;fhd tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

,jw;fhf gpujpepjpnahUth; rKfkspg;gjhapd; tpz;zg;gjhuhpd; mjpfhukspf;fg;ngw;w fbjnkhd;W kw;Wk; 
Msilahsj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Njrpa milahs ml;il rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

01.  tpiykD khjphpg;gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gfspw;fikthf tpiykDf;fs; 
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

02.  tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshf %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;j;J 
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

03.  2022.06.09 md;W K.g.10.30 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L cldbahf fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; 
gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy;> tpz;zg;gjhuh; my;yJ mjpfhuk; ngw;w 
gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;. gpujpepjpnahUth; rKfkspg;gjhapd;> tpz;zg;gjhuhpd; mjpfhuk;ngw;w 
fbjnkhd;W kw;Wk; Ms; milahsj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhf milahs ml;il rkhg;;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.  ,uz;L rpw;Wz;br;rhiyfspw;Fk; tpz;zg;gjhunuhUth; tpz;zg;gpg;gjhapd;> mth;fs; xt;nthU 
rpw;Wz;br;rhiyfspw;Fk; tpiykDf;fs; kw;Wk; Mjdr; rhd;wpjo;fisj; jdpj;jdpahfr; rkh;g;gpj;jy; 
Ntz;Lnkd;gJld;> tpiykDf;fisj; jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;j;J Nkw;fz;lthW rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;s Kd;dh;> fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; jhgdg;gphptpy; tpiykD 
khjphpg; gbtq;fis ,ytrkhf ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

06.  mur xg;ge;jq;fis kPwp> mgfPh;j;jpahNdhh; gl;bay;gLj;jg;gl;l egh;fs; kw;Wk; mur eyd;Ghp rpw;Wz;br;rhiyfis 
eilKiwg;gLj;Jifapy;> murpw;F Nru Ntz;ba nfhLg;gdTfis nrYj;jhj kw;Wk; cld;gbf;iffis 
kPwpAs;s egh;fspw;F my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfSf;F tpiykDg; gbtq;fs; toq;fg;glkhl;lhJ

07.  Fwpj;j tpiykDit KOikahf my;yJ mjd; gFjpnahd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik 
fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; gpuhe;jpag; ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.

jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff;FO>

Njrpa itj;jparhiy> fz;b.

tpiykDf;Nfhuy;

16 uk;Ngt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; mYtyf; fl;blq;fs; kw;Wk; 

tsTfSf;fhd n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Ftjw;fhd 

xg;ge;jk; xg;ge;j ,y: 
O&M(AP)/NC/DGM/JAN-SER/ RAM/2022/078.

2,000/-+  
VAT

&gh 

18,500/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf gjpT 

nra;ag;gl;lth;fs;

- gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993   Fax: 025-2225609
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr 

(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; ,lk;ngWk;.

01/06/2022
gp.g. 2.00 

17 k`fe;juht ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapd; mYtyff; 

fl;blq;fs;> gk;gp epiyaq;fs; kw;Wk; Vida fl;blq;fSf;F 

n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Ftjw;fhd Nrit 

xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y: 
O&M(AP)/NC/DGM/JAN-SER/TPMKD/ 2022/084.

4,000/-+  
VAT

&gh 

38,800/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf gjpT 

nra;ag;gl;lth;fs;

- gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr 

(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; ,lk;ngWk;.

01/06/2022
gp.g. 2.00 

2022-05-04Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mEuhjGuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (NC) kw;Wk; gpuhe;jpa mYtyff; fl;blk; kw;Wk; tsTfSf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhd Nrit xg;ge;jk; xg;ge;j ,y: 

O&M/NC/DGM/GEN-SER/RSC-O&M/2022/044 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-25Mk; jpfjp   tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gJld; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr 

(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk; vd;gij  jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.  

2022-05-04Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mEuhjGuk; jiuf;fPo; ePh;j;Njf;f (tlkj;jpa) mYtyfj;jpd; fl;blq;fs;> kyry$lq;fs; kw;Wk; tsTfis Rj;jpfhpj;jy; kw;Wk; n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhd Nrit 

xg;ge;jk; xg;ge;j ,y: GW/NC/DGM/SER/GW/2022/065 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-25Mk; jpfjp   tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gJld; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; mEuhjGuk;> nfhlNf khtj;ij> NjePttr 

(tlkj;jp)> gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpy; 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk; vd;gij  jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

thfdk; thliff;fkh;j;Jjy; / fl;blk; thliff;fkh;j;Jjy;
18 ehuk;ky ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F nghWg;gjpfhhp 

mYtyfkhfg; gad;gLj;Jtjw;F fl;blnkhd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(NW)/O&M/RENT/O&M/ NARA/2022/01

2,000/- +  
VAT

&gh

 6,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328    Fax: 011-2635885 08/06/2022
K.g. 10.00

19 gpxep (Nk/t) mYtyfj;jpYs;s eph;khzg; gphptpw;F bg;gh; 

xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/HIRING/CONS.(REC)/2022/34

2,000/- +  
VAT

&gh 

5,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 433/4A, 
fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146
08/06/2022
K.g. 10.00

20 tlkj;jpa gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; - gpujpg; nghJ  

Kfhikahsh; mYtyfj;jpw;F thfdnkhd;iw (Nkhl;lhh; 

fhh;) thliff;fkh;j;Jjy; 

xg;ge;j ,y: RSC/NC/DGM/HV/DGM/2022/070.

4,000/- +  
VAT

&gh 

51,300/-

thfd chpikahsh;fs; my;yJ 

thfd Nrit toq;Feh;fs;

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993  Fax: 025-2225609 01/06/2022
gp.g. 2.00 

2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jg; gphptpw;F ,ul;il tspr;rPuhf;fp rfpjk; Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; 

xg;ge;j ,y : T&C/VEH-HIRE/2022/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-19Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Nkyjpf nghJ Kfhikahsh; (CAM)’s mYtyfj;jpd; ghtidf;F 03 vz;zpf;ifahd fhh;fs; my;yJ ];Nl\d; ntfd; my;yJ nrlhd; tifahd thfdq;fis 

thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y : ADDLGM(CAM)/VEH-HIRE/2022/02  - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.  

2022-04-27Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. khj;jiw Kfhikahsh; (O&M) mYtyfj;jpw;F Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y :   RSC(S)/P&C/HIRING/VAN/ M(O&M)MATARA/O&M/ 2021-76R - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-25Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.  

2022-04-27Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gj;Njfk> gl;lnghy> cLfk ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F (1) f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y :   RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/ B’GAMA,B’POLA,U’GAMA(I)/ O&M/2021-173R -  ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-25Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; 

ftdj;jpw; nfhs;sTk;.  

2022-04-27Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. tz;bnahd;iw thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y : RSC(S)/P&C/HIRING/T.WHEELER/ HIKKADUWA/ O&M/2021-191R -  ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; 

jpfjp 2022-05-25Mk; jpfjp  tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.  

2022-04-27Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gyg;gpl;ba ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y :  RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/ BALAPITIYA/ O&M/2021-169R  -  
,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-25Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.  

epytpay; msj;jy; Ntiyfs;; (TOPOGRAPHICAL SURVEYING WORKS)

21 ghhpa tTdpah ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; fhzpfis 

msf;Fk; Ntiyfs; kw;Wk; jPh;f;fhk;r Nuif rhh;e;j 

msj;jy; Ntiyfs; 

xg;ge;j ,y: NWSDB/N/CP/A4-109/GOSL/2021/02
6,000/-
+  VAT

&gh 

80,562/-

epytpay; msj;jy; NtiyfSf;fhf 

,yq;ifapy; nry;YgbahFk;  

cj;juTngw;w epy msitahsh;fs; 

my;yJ epy msit epWtdq;fs; 

kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 

rhd;wpjo;

8.05

kpy;ypad;

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> aho;g;ghzk; tPjp> 

tTdpah.

Tele: 024-2225719/ 024-2227340
Fax:  024-2225088/ 024-2227341

08/06/2022

gp.g. 2.00 

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail 
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk; je;Js;sNfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 
Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if mjpNtf neLQ;rhiy tUkhdj;jpdhy; epjpaplg;gLfpwJ

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy;

xU tUl fhyj;jpw;F mjpNtf neLQ;rhiy 
nraw;ghLfs;> ghukhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpw;F 

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy; (2022/2023)
1.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplaj;jpw;fhf jFjp kw;Wk; jifikfis KOikahf g+h;j;jp nra;Js;s jdp egh;fs; 

kw;Wk; epWtdq;fsplkpUe;J  Kj;jpiuf; Fwpnghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis tPjp mgptpUj;jp mjpfhu 

rigapd; (RDA) rhh;gpy; tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;. 

,q;F %d;W xg;ge;jq;fs; cs;sd vd;gJld; tpiykDjhuh;fs; xd;W> ,uz;L my;yJ rfytw;wpw;Fk;; 

jdpj;jdpahf tpiyf;Nfhuyhk;. KOikahd tpguq;fs; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;sd. 

2.

,y. thfdj;jpd; tif xg;ge;j ,yf;fk;
vz;zp 

f;if

tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwp &gh 

(xU thfdj;jpw;F)

01 njhopyhsh; Nghf;Ftuj;J buf;Ffs;

RDA/EOM&M/
PRC/2022/MNT/07

09 30>000.00

bg;gh; buf;Ffs; 04 25>000.00

tPjp milahs gyiffs; Nghf;Ftuj;J 

buf;Ffs;
05 30>000.00

02 njhopyhsh; Nghf;Ftuj;J buf;Ffs;
RDA/EOM&M/

PRC/2022/MNT/08

02 30>000.00

bg;gh; buf; 01 25>000.00

vf;];fNtl;lh; 01 25>000.00

03 njhopyhsh; Nghf;Ftuj;J buf;Ffs; RDA/EOM&M/
PRC/2022/MNT/09

02 30>000.00

bg;gh; buf;Ffs; 02 25>000.00

3.  Mh;tKs;s jFjptha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT> 

ngWif gphptpypUe;J  ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhiyNgrp: 038-2289122 njhiyefy;;: 038-2289560) vd;gJld; 

tpiykD Mtzq;fis  mYtyf Neuq;fspy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-05-18Mk;; jpfjpapypUe;J 2022-05-31Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuAk; tpiykDg;gpiz xd;Wf;F kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>000.00 &gh +  160.00  
(ntl;) &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig 

mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT (EMO&M) gzpg;ghsUf;F 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;; rpq;fs nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 

5.  tpiykDf;fis 2022.06.01Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kfthpf;F xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; tpiyf;Nfhuypy; fye;Jnfhs;s njhpTnra;ag;gl;l 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

6. tpiykDf;fs; 2022-08-31Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

7.  xt;nthU tpiykDTlDk; 2022-09-28Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpiykDg; 

gpizKwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig ngWiff; FO>

Nk/gh gzpg;ghsh; (EMO&M gphpT)>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>

f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk.
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W`{z gy;fiyf;fofk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
W`{z gy;fiyf;fofj;jpw;F jdpahh; 

ghJfhg;Gr; Nritia toq;Fjy; - 2022/2023
W`{z gy;fiyf;fofj;jpw;F jdpahh; ghJfhg;Gr; Nritia toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuf;Fwp 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis W`{z gy;fiyf;fof ngWiff; FOtpd; jiyth; ngw;Wf;nfhs;thh;.

1. 90 ehl;fs; jFjpfhd fhyg;gFjpf;F cl;gl;ljhf xg;ge;jf; fhyk; 365 ehl;fshFk;.

2. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk;; ,iaGila murhq;f epWtdj;jpd; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s 

gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s gjptpd; cWjpg;gLj;jg;gl;l 

gpujp tpiykDTld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

3. fle;j Ie;J tUlq;fspy; ve;jnthU murhq;fj; jpizf;fsk;/ $l;Lj;jhgdk;/gy;fiyf;fofk; 

Mfpatw;wpd; xU miktplj;jpw;F Mff; Fiwe;jJ 75 gzpf;FO ghJfhg;G gzpahsh;fSld; 

Mff; Fiwe;jJ xU ghJfhg;G xg;ge;jj;ij jpUg;jpfukhf fk;gdp/epWtdk; epiwNtw;wpapUj;jy; 

Ntz;Lk;. mt;thwhd Nrit ehLdh;fspdhy; toq;fg;gl;l fbjq;fspd; cWjpg;gLj;jg;gl;l 

gpujpfs; tpiykDTld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; ,ytrkhf tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; 

vd;gJld; Nkyjpf jftiy ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp 

tiu khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fof nghJ epu;thff; fpisapypUe;J rpNu\;l 

cjtpg; gjpthshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5. kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhd 8>500.00 &ghitr; nrYj;jpajw;fhd gw;Wr;rPl;ilr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; 2022 [_d; 07Mk; jpfjp tiu ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 

kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fof nghJ eph;thf 

fpisapd; rpNu\;l cjtpg; gjpthsUf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

%yk; ve;jnthU Mh;tKs;s tpiykDjhuhpdhYk; Mq;fpy nkhopapYs;s KOikahd 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ 

khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fof rpwhg;ghplk; nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jg;gly; 

Ntz;Lk; 

6. chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; khj;jiw> 

nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fof gjpthshpd; mYtyfj;ij te;jilAk; tifapy; 2022 [_d;; 

06Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ mNj mYtyfj;jpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s 1Mk; ,yf;f Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhd my;yJ KOikaw;w tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

7. tpiykDf;fs; r%fkspj;jpUf;Fk; tpiyf;Nfhuypy; fye;Jnfhs;s njhpT nra;ag;gl;l 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; mitfs; KbTWj;jg;gl;lTld; cld; 

jpwf;fg;gLk;. 

8. tpiykDf;fs; 2022 nrg;nlk;gh; 20Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

9. midj;J tpiykDf;fSk; W`{z gy;fiyf;fof cgNte;jhpd; ngahpy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l 

Kfth; epiyankhd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; 2022 xf;Nlhgh; 20Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; 

jd;ikapYs;sJkhdJk; cj;juthjg; ghq;fpy; mike;jJk;; 320>000.00 &gh nuhf;fg; gzj;jpw;fhdJk; 

JizNte;jhpd; KjyhtJ vOj;JUtpyhd Nfhhpf;ifapNyNa epge;jidaw;wtifapy; 

khw;wf;$baJkhdJk; nrYj;jg;gl;lthpdhy; kPsg;ngw ,ayhj tifapy; mike;jpUj;jYk; 

Ntz;Lk;.

10. khj;jiw> nty;yk;kl> W}`{z gy;fiyf;fofj;jpd; gpujhd rig miwapy; (Kd;ida Nguit 

miw) 2022 Nk 25Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

W`{z gy;fiyf;fofk;>

nty;yklk> khj;jiw.

2022 Nk 04Mk; jpfjp.

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wj;jpy;

tpf;Nlhhpah> nuht;tpy;Ny> rnyh;ndhNt> 22 Mk; ,yf;fj;jpy; 

trpf;Fk; jD\h `pkhy; nfhl;lr;rpapd; epUthf fbjk; 

njhlh;ghf> gpl;lNfhl;Nl> jstj;Jnfhl tPjp> Rrhpj;j khtj;ij> 

239/ 16 Mk; ,yf;fj;jpYs;s nlhd; Fapd;u]; ghypj;j N[hd; 

nfhl;lr;rpf;F tpf;Nlhhpah cah; ePjpkd;wj;jpdhy; toq;fg;gl;lJk; 

mj;Jld; ,izf;fg;gl;l epUthf fbjj;jpd; jpUj;jg;gl;l rptpy; 

eilKiwf;Nfhit ,y. 20 ,d; xxxviii (b)  MtJ mj;jpahaj;jpd; 

fPohd tpz;zg;gnkhd;W njhlh;ghdJ. 

tof;F ,y  : T1560/22
jd;ik  : Mjdk;

ngWkjp  : 3022000 &gh     

    nlhd; Fapd;u]; ghypj;j N[hd; 

nfhl;lr;rp

   ,y. 239/16> Rrhpj;j khtj;ij>

   jstj;Jnfhl tPjp> gpl;lNfhl;Nl.

      kDjhuh;

   vjph;

   gj;uh re;jpuyjh nfhl;lr;rp

   ,y. 239/16> Rrhpj;j khtj;ij>

   jstj;Jnfhl tPjp> gpl;lNfhl;Nl

      vjph;thjp

tpf;Nlhhpah cah; ePjpkd;wj;jpdhy; toq;fg;gl;l> ,Wjp 

tpUg;ghtzkpd;wp toq;fg;gl;l kuzr; nrhj;J ek;gpf;if 

nghWg;ghsiu epakpf;Fk; rhd;wpjio kPs;Kj;jpiuaplg;gLtjw;fhf 

jpUj;jg;gl;lthwhd rptpy; eilKiwf; Nfhitapd; xxxviii(b) 
mjpfhuj;jpd; 554U  gphptpd; fPo; ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wj;jpw;F 
,d;wpypUe;J gpuRhpf;fg;gl;l jpfjpapypUe;J 28 ehl;fs; KbTw;w 

gpd;dh;> tpz;zg;gnkhd;W rkh;g;gpf;fg;gLnkd ,j;jhy; mwptpj;jy; 

toq;fg;;gLfpd;wJ. 

V.v];. tpN[#hpa

kDjhuUf;fhd rl;;lj;juzp

2022 Nk 18 Mk; ehsd;W.

,yq;if ghPl;irj; jpizf;fsk;
fPo;f; Fwpg;gplg;gLk; ghPl;irf;fhd mDkjp ml;ilfs; kw;Wk; Neu#rp tpz;zg;gjhhpfs; 
jkJ  tpz;zg;gg;gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk; KfthpfSf;F mQ;ryplg;gl;Ls;snjd 
,j;jhy; mwpaj;jug;gLfpd;wJ. 

ghPl;ir
ghPl;irj; 
jpfjpfs;

ghPl;ir eilnWk; 
,lk;

01 kf;fs; tq;fpapd; Kfhikj;Jt 
gapw;rpahsh; gjtpf;F Ml;Nrh;g;gjw;fhd 
Nghl;bg; ghPl;ir - 2021 (2022)

2022 Nk 21 nfhOk;G

mDkjp ml;il fpilf;fg; ngwhj tpz;zg;gjhhpfs; my;yJ  Nkyjpf tpguq;fs; 
Njitg;gLk; tpz;zg;gjhhpfs; ,Ug;gpd; jkJ KOg; ngaH> KfthpAld; ,j;jpizf;fsj;jpd; 
epWtdk;rhH ghPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpisia njhlHG nfhs;sTk;. ,g;ghPl;irf;Fhpa 
mDkjp ml;ilfis www.doenets.lk ,izaj;jsj;jpD}lhf gjptpwf;fk; nra;Jnfhs;s 
KbAk;.

njhiyNgrp   :- 011-2785230/011-2786150
njhiyefy;   :- 011-2784232

        vy;.vk;.b.jh;kNrd
 ghPl;irfs; Mizahsh; ehafk;.

5/5/2/AD/2021
epWtdk;rhH ghPl;irfs; xOq;fikg;G fpis>
,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk;>
ngytj;ij> gj;juKy;iy.

2022 Nk khjk; 18Mk; jpfjp. 

gpuNjr rigapd; tuTnryT mwpf;if 
jahhpj;jy; kw;Wk; mKyhf;fy; xOq;F 

tpjpfspd; 6(1) rl;lj;jpd; gpufhuk; 
gpuNjr kf;fSf;fhd mwptpj;jy;

2023 Mk; Mz;bw;fhd> ehuk;ky gpuNjr rigapy; 
jahhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s tuTnryT mwpf;ifapd; 
%yjdr; nrytpdq;fs; kw;Wk; mgptpUj;jpj; jpl;lq;fis 
cs;;thq;Ftjw;fhf cj;Njrpf;fg;gLk; Kd;nkhopTfs; 
VJkpUg;gpd;> mtw;iw 2022.06.30 ,w;F Kd;dh;> vdf;F 
Kd;itf;FkhW mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

ehuk;ky gpuNjr rig>
gpujhd mYtyfj;jpy;>
2022.05.06

njh.Ng  : 037-2249275
njhiyefy;  : 037--2249681

jiyth;
gpuNjr rig
ehuk;ky

kpd;dQ;ry; :narammalaps@gmail.com

 

%J}h; gpuNjr nrayhsh; gphpTf;F 

cl;gl;l ,y:689/1> nj`ptj;j> 

ghujpGuj;ij gpwg;gplkhfTk;> ,y:371> 

nry;tefh; -9> Njhg;g+iu trpg;gplkhfTk; 

nfhz;l [arpq;f -rFdp rQ;Qdh 

Mfpa ehd; Gdpj ,];yhk; khh;f;fj;ij 

jOtp vdJ ngaiu [arpq;f - 

ghj;jpkh r];dh vd khw;wpf; 

nfhz;Nld; ,dpNky; rfy 

j];jhNth[{fspYk;> Mtzq;fspYk; 

,g;ngaiuNa Fwpg;gpLNtd; vd;gij 

=wPyq;fh FbauRf;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

 [arpq;f - ghj;jpkh r];dh

ngah; khw;wk;

தினமின - கதிரககாமம்
கடுகதி பஸ் சேவை மீண்டும்

நகாஙகள் மீண்டும் சேக்ஹவுஸ் பஸ்ஸில் கதிரககாமத்திற்கு சபகாசைகாம்...

சேக்ஹவுஸ் நிறுைனத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் இரவு 10-.00 மணி

கதிரககாமம் பஸ் தரிப்பிடத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் மு.்ப. 9.15 மணிக்கு

சேக்ஹவுஸ் கககாழும்பு பயணிகள் பஸ் சேவையில் உஙகள் பயணத்வத நம்பிகவகயுடன் ஆரம்பியுஙகள்...

கககாழும்பு
கதிரககாமம்

விசேட 
கழிவு

10% இலிருந்து 25 % ைவர

மீண்டும் ேகாதகாரண

கடடணத்தில்

பகாதுககாப்பகான 

கேௌகரியமகான

சபகாககுைரத்துககு

பஸ் சேவை பற்றிய தகைல்கவை அறிய ஆேனம் ஒதுககிக கககாள்ைதற்கு கதகாடரபு கககாள்ைவும்

கககாழும்பு கதிரககாமம்

 கேௌகரியமகான தஙகுமிடத்துககு கதிரககாமம்
24 மணி நேர நேவை

ைாகன நிறுத்துமிடம்

உணவுகவை ஓடர் சேய்து செறும் ைேதி

குளிரூடடபெடட அவைகள்

சுற்றுலா ைழிகாடடி

ோதாரண அவை ைேதிகள்

கதிரககாம ்பஸ் தரிபபிடத்திற்கு எதிநர

இணையத்தளம் ஊடகாக இனநற ்பதிவு செய்து சககாள்ளுஙகள்.

ெகாதகாரை
கடடைம்

House & Property

Buy & Sell
Rent or Lease
Wanted





- COMMERCIAL PROPERTIES
- APARTMENTS

- HOUSES
- LANDS

Section

இப்பத்திரிமை அமஸாஸிமேட்டட நியூஸ் ம்பப்பர்ஸ் ஒப சிம�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்தன ோவத்மதயிலுள்ள ம�க் ஹவுஸில் 2022  மே ோதம 18ம திைதி புதன்கிழமே அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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