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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

24பக்்கங்கள் 1932 - 2022

மருந்து தட்-
டுப்பாட்டுக்கு 
மத்தியில் ப்ற்-
றுக்பகபாள்ள 
முடியபாத ஒ்ளட-
தஙகள உள்ள 

இடம் மற்றும் அவற்்றை விநியயபாகித்துக்-
பகபாள்ள கூடிய இடம்பதபாடர்பில் தகவல் வழங-
கும் மு்றை்ம ஒன்று அறிமுகப்டுத்தப்ட்-
டுள்ளது.   

 அகில இலங்க மருந்தக 

மருந்துகளை எங்க 
பெற்றுகபகொளைலொம்

இலங்கயில் 
இருந்து ்டகு மூலம் 
தனுஷயகபாடி பென்றை 
வயதபான தம்்தி-
யர் கடற்க்ையில் 
மயஙகிக் கிடந்ததபால் 
்ை்ைபபு ஏற்-
்ட்டது.  

ெடகு மூலம் தனுஷ்கொடி   
பென்ற வ்�ொதிெ தம்ெதி  

ஜூ்ல முதலபாம் திகதி முதல் 
அமுல்்டுத்தப்டவுள்ள ்ஸ் கட்-
டணஙகள பதபாடர்பில் இன்று (28) 
இறுதித் தீர்மபானம் எடுக்கப்டவுள-
்ளது.  

எரிப்பாருள வி்ல அதிகரிபபு-
டன் ்ஸ் கட்டணமும் அதிகரிக்கப-
்ட யவண்டுபமன ய்ருந்து 
ெஙகஙகள 

ெஸ் கடடண அதிகரிப்பு
இனறு இறுதி தீரமொனம்

மட்டக்க்ளபபு குறூப நிரு்ர்

மட்டக்க்ளபபு – பகபாழும்பு 
வீதி ஊறைணி பிையதெத்தில் 
எரிப்பாருள நிைபபு நி்லயத்-
துக்கு முன்னபால் எரிப்பாரு-
ளுக்கபாக வீதி ஓைத்-
தில் வரி்ெயில்

எரிபெொருள வரிளெயில் நின்ற  
மககள மீது ெஸ் ்மொதி விெத்து  

வடக்கில் தமது கட்மகள நிமித் -
தம் எரிப்பாரு்்ளப ப்ற்றை அைெ உத்தி-
யயபாகத்தர்கள தமது கட்மக்்ள உரிய 
மு்றையில் நி்றையவற்றை பெல்ல 
யவண்டும் என வடமபாகபாண

வடக்கில் ்கடமை்களின் நிமித்தைவா்க

தற்ய்பா்தய 
எரிப்பாருள 
பெருக்கடி பதபாடரு-
மபானபால் பு்க-
யிைத யெ்வகள 
்பாதிக்கப்டும் 

என பு்கயிைத நி்லய அதி்ர்கள ெஙகம் 
பதரிவித்துள்ளது.   

ெபாட்டில் நிலவும் தற்ய்பா்தய 
பெருக்கடி கபாைணமபாக பு்கயிைத 

எரிபெொருள பெருககடி�ொல்
ரயில் ்ெளவககு ெொதிப்பு

மைக்கறி உற்்த்-
திக்்ள ெந்்தக்கு 
பகபாண்டு பெல்-
லுதல் மற்றும் 
ெபாடு முழுவதும் 
விநியயபாகிப்து 
முற்றைபாக ஸ்தம்-

பிக்கும் ஆ்த்து ஏற்்ட்டுள்ளதபாக அகில 
இலங்க ப்பாரு்ளபாதபாை மத்திய நி்லயங-
கள மற்றும் பமனிங ெந்்த வர்த்த-
கர்கள ெஙகம் பதரிவித்துள்ளது.

ெபாட்டில் அைசியல் ஸ்திை 
மற்றை நி்ல கபாணப்டும்-
ய்பாது யதபாட்ட கபாணிக-
ளின் ்கிர்வு பதபாடர்்பாக 
ய்சுவது ஆ்த்தபானது என 
தமிழ் முற்ய்பாக்கு கூட்ட-
ணியின் கண்டி மபாவட்ட 
்பாைபாளுமன்றை உறுபபினர் 
யவலு குமபார் பதரிவித்தபார்.

கண்டியில் இடம்ப்ற்றை ஊடக

அரசியல் ஸ்திரைற்ற நிமலயில்  

ெபாட்டில் கர்பபிணித் 
தபாயமபார்களுக்கு வியெட 
அறிவுறுத்தல் ஒன்று விடுக்-
கப்ட்டுள்ளது.ெபாட்டில் 
நிலவி வரும் எரிப்பாருள 
தட்டுப்பாட்டு பிைச்சி்ன 
கபாைணமபாக, பிைெவவலி 
உ ச் ெ ம ் ட யு ம் 
வ்ையில்

எரிசபவாருள் செருக்்கடி 
உசெ நிமலயில்  

இந்தியபாவின் தமிழ்ெபாடு மற்றும் 
கபாஙயகென்து்றை து்றைமுகத்திற் -
கும் இ்டயிலபான ெைக்கு கப்ல் 
யெ்வ்ய முன்பனடுப்து பதபாடர்-
்பான அனுமதி்ய ்பாதுகபாபபு 
அ்மச்சு வழஙகியுள்ளதபாக, மீன்பிடித்-
து்றை அ்மச்ெர் டக்்ளஸ் யதவபானந்தபா 
பதரிவித்துள்ளபார்.   

அதற்க்மய, ்பாண்டிச்யெரி, கபா்ை 
க்கபால் து்றைமுகஙகளிலிருந்து கபாங-
யகென்து்றை து்றைமுகத்திற்கு மிக 
வி்ைவில் ெைக்குக்்ள ்ரிமபாறிக் 
பகபாள்ள முடியுபமன அ்மச்ெர் பதரி-
வித்துள்ளபார்.   

இதன் யெ்வ மூலம் மக்க-
ளுக்கு அவசியமபான

பவாண்டிச்ெரி, ்கவாமரக்்கவால் தும்றமு்கங்களிலிருந்து  

்ல ெபாடுகளில் கண்டறியப்ட் -
டுள்ள ஒமிக்யைபான் வ்க BA.5 
குறித்து இலங்கயர்களுக்கு எச்ெ-
ரிக்்க விடுக்கப்ட்டுள்ளது. ஸ்ரீ 
ஜயவர்தனபுை ்ல்க்லக்கழகத்தின் 
யெபாபயதிர்பபு மற்றும் மூலக்கூறு உயி -
ரியல் து்றையின் த்லவர் கலபாநிதி 
ெந்திம ஜீவந்தை இந்த எச்ெரிக்்க-

யி்ன விடுத்துள்ளபார்.  
ெமீ்த்திய பகபாவிட்19 ்ைம்்்ை 

BA.5 மிகவும் யவகமபாக ்ைவக்கூடி -
யது என அவர் கூறினபார். 

"ெபாஙகள அ்னவரும் தி்ெதிருப-
்ப்டுகியறைபாம், ஆனபால் இன்னும் 
பதபாற்றுயெபாய ்ைவுகின்றைது. 
BA.5 என்்து

ஒமிக்ரொன BA.5 திரிபு 
குறித்து மககளுககு எசெரிகளக  

ைஷயபாவிடம் இருந்து எரிப்பாரு்்ள 
ப்ற்றுக்பகபாளவதற்கபான ய்ச்சு-
வபார்த்்தயில் கலபாநிதி ெமன் வீைசிஙக 
மற்றும் கல்வி அ்மச்ெர் சுசில் பியைம-
ஜயந்த ஆகியயபார் இலங்க ெபார்பில் 
கலந்துபகபாள்ளவுள்ளதபாக தகவல்கள 
பதரிவிக்கின்றைன.   

எரிெக்தி அ்மச்சில் இடம்ப்ற்றை 
வியெட ஊடகவியலபா்ளர் ெந்-
திபபில் கலந்துபகபாண்டு 

எரிபெொருளுககொக ரஷ�ொ   
பென்றொர கல்வி அளமசெர   

இலங்கக்கு யத்வயபான 
எரிப்பாருட்க்்ள ப்றுவது 
பதபாடர்பில் இந்தியபாவுடனும் 
சிஙகபபூருடனும் ெடத்திய 
ய்ச்சுவபார்த்்தகள பவற்றிய-
ளித்துள்ளதபாக அைெபாஙக தக-
வல்கள பதரிவித்தன.

இதன் பிைகபாைம் இந்தியபா-
வில் இருந்து டீெல் அடஙகிய 

கப்ல் ஒன்றும் சிஙகபபூரில் 
இருந்து ப்ற்யறைபால் கப்ல் 
ஒன்றும் எதிர்வரும் ெபாட்க-
ளில் வந்த்டய உள்ளதபாக 
அறிய வருகிறைது.  

இலங்க ரூ்பாவில் ்ணம் 
பெலுத்தி இந்தியபாவில் 
இருந்து எரிப்பாருள 
ப்றுவது

இந்திய எரிசபவாருள் அமைசெருடன் மிலிந்்த சைவாரச்கவாட ்பசசு;

சிஙகப்பூரிலிருந்தும் எரிபெொருளை 
பெறுவதற்கொன ்ெசசுவொரத்ளத பவற்றி

ெர்வயதெ ெபாணய நிதியத்து -
டனபான கலந்து்ையபாடல்கள 
பவற்றியளிப்தற்கு அபம-
ரிக்கபாவின் ஒத்து்ழபபுக்கள 
கி்டக்கப ப்றும் என உறு -
தியளித்துள்ள இலங்கக்கு 
விஜயம் யமற்பகபாண்டுள்ள 
அபமரிக்க இைபாஜதந்திரிகள, 
அைெ நிதி முகபா்மத்துவத்-
திற்கு யத்வயபான முழு-
்மயபான ஒத்து்ழப்் 
வழஙகுவதபாகவும் குறிபபிட்-

டுள்ளனர்.   
அபமரிக்க தி்றையெரியின் 

ஆசியபபிைபாந்தியத்துக்கபான 
பிைதி உதவிச்பெயலபா்ளர் 
பைபாய்ர்ட் கபபைபாத் மற்றும் 
அபமரிக்க இைபாஜபாஙகத்-
தி்ணக்க்ளத்தின் பதற்கு 
மற்றும் மத்திய ஆசியபபிைபாந்-
தியத்துக்கபான பிைதி உதவிச்-
பெயலபா்ளர் பகலி பகயபட-
லிங ஆகியயபா்ை 
உள்ளடக்கிய

IMF நிதியததுடனவான ்கலந்துமரயவாடல் சவறறியளிக்்க  

எரிபெொருளுககு ‘்டொககன’ வழஙகும் 
ெடவடிகளக ்ெற்று ஆரம்ெம்  

எரிப்பாருள பெருக்கடி அதிகரித்த-
்தயடுத்து, நி்ல்ம்ய கட்டுப -்
டுத்த யெற்று (27) முதல் ‘யடபாக்கன்’ 
மு்றையின் கீழ் எரிப்பாருள விநியயபா-
கிக்கும் ெடவடிக்்க ஆைம்்மபாகியுள-
்ளது.   

்்டயினர் மற்றும் ப்பாலிஸபாரின் 
்ஙகளிபபுடன் ெபாடு தழுவிய யெற்று 
(27) கபா்ல முதல் இதற்கபான ெடவடிக்-
்ககள இடம்ப்ற்றைன.   

இதன்்டி ்ல எரிப்பாருள நிைபபு 
நி்லயஙகளிலும், எரிப்பாருள 
ப்றுவதற்கபாக வந்திருந்தவர்களுக்கு 

‘யடபாக்கன்’ வழஙகப்ட்டது. இதற்கு 
யமலதிகமபாக குறிபபு புத்தகபமபான்-
றும் வழஙகப்ட்டு அதில் ப்யர், 
விலபாெம், பதபா்லய்சி இலக்கம் 
என்்ன அதன்மூலம் யெகரிக்கப்டு-
கின்றைன.   

ஒரு வபாகனம் ஒயை ெபாளில் ்ல தட-
்வகள எரிப்பாரு்்ள ப்றுவ்த 
தடுத்தல், வரி்ெக்்ள கு்றைத்தல் உள-
ளிட்ட்வயய இந்த ெடவடிக்்கயின் 
பிைதபான யெபாக்கபமன அறிவிக்கப்ட்-
டுள்ளது. வடக்கு கிழக்கி-
லும் யடபாக்கன் 

ெர்வயதெ ெபாணய நிதி -
யத்துடனபான உறை்வ 
அ்னத்து மட்டஙகளி-
லும் வலுப்டுத்துவதற்கு 
பதபாடர்ந்து ஆதைவளிப்-
தபாக இலங்க வந்துள்ள 
அபமரிக்க உயர்மட்ட 
தூதுக்குழுவினர் ஜனபாதி-
்தி யகபாட்டபா்ய ைபாஜ்க் ஷவிடம் 
பதரிவித்துள்ளனர்.  

அபமரிக்க இைபாஜபாஙக தி்ணக்-
க்ளம் மற்றும் தி்றையெரி பிைதிநிதிக-
ளுக்கும் ஜனபாதி்திக்கும் இ்டயி-
லபான ெந்திபப்பான்று யெற்று (27) 

கபா்ல யகபாட்்டயிலுள்ள ஜனபாதி -
்தி மபாளி்கயில் இடம்ப்ற்றைது.   

இலங்கக்கு விஜயம் பெயதுள்ள 
தூதுக்குழுவின்ை ஜனபாதி்தி ைபாஜ-
்க் ஷ ்பாைபாட்டியதுடன், 
ெபாட்டின் தற்ய்பா்தய

இலங்கயின் எதிரகாலத்தில்
ப�ா ்படன் மிகுநத அகக்ை

Dr.ெைன் வீரசிங்கவும் உடன் செல்கி்றவார் அவ்தவானைவா்க இருக்்க 
Dr. ெந்திை ஜீவந்்தர ்்கவாரிக்ம்க

ையஙகிய நிமலயில் ்கடற்கமரயில் மீட்பு!   ்பவாக்குவரதது அமைசெருடன் ்கலந்துமரயவாடல் ைட்டு. ஊ்றணியில் ெம்பவம்; ஐவர் படு்கவாயம்   

எரிபெொருள பெறுெவரகள
கடளமககு பெல்ல ்வண்டும்

வடக்கு ஆளுெர் 
ஜீவன் ்கடும் உத்தரவு

்த்கவல் வழஙகும் மும்றமை அறிமு்கம் பும்கயிர்த நிமலய அதிபர்்கள் ெங்கம்

மரககறி விநி்�ொகத்துககு
கொத்திருககும் ்ெரொெத்து
முற்றவா்க ஸ்்தம்பிக்கும் என எசெரிக்ம்க

்பசும் ்ெரம் இதுவல்ல என்கி்றவார் ்வலுகுைவார்  

்தொடட கொணி ெகிரவு   
ஆெத்தொக முடியும் கரப்பிணித் தொயமொருககு  

VOG மொர ஆ்லொெளன  

தமிழெொடு – கொங்கெனதுள்ற   
கப்ெல் ்ெளவககு அனுமதி

டக்்ளஸின் ்்கவாரிக்ம்கக்கு 
பவாது்கவாப்பு அமைசசு வழஙகியது  

அமெரிக்க ஒத்துழைப்பு  
முழுழெயா்க கிழைககும்  

பிரதமருடனொன 
ெந்திப்பில் அபமரிகக 

இரொஜதந்திரிகள உறுதி  

செருக்்கடியவான ்கவாலததில் இமைந்து பணியவாற்ற ஆர்வம்:

அழைத்து ெடைங்களிலும் ஒத்துழைப்பு வைங்கவும் உறுதி

இலஙளக வந்துளை அபமரிகக
இரொஜதந்திரிகள ஜனொதிெதி

்கொடடொெ�விடம் ்ெற்று பதரிவிப்பு

இலஙளக ரூெொவில் ெணம் பெலுத்தி
இந்தி�ொவிலிருந்து எரிபெொருள



ஹம்பாந்தபாட்டை, சமர -
்�பான்வெவெ பிர்தசத்தில், தனது 
குடும்த்துடைன விறகு ்வெடடிக் 
்�பாண்டிருநத்்பாது, மிரு�ங�-
ளுக்கு ்வெக்�ப்டும ்்பாறி்வெடி 

்வெடித்ததில் ஒருவெர் உயிரிழநதுள்-
ளதபா� ்்பாலிஸபார் ்தரிவித்துள்ள -
னர்.  

உயிரிழநத ந்ரின 
வீடடில் ச்மயல் எரிவெபாயு 

�டடுநபாயக்�, ்மபால்பா்ற பிர்த-
சத்்தச் ்சர்நத ஒருவெர் �த்தியபால் குத்தி 
்�பா்ல ்சயயப்டடுள்ளபார்.  

உயிரிழநதவெர் �ஹவெத்்த யபாயினன 
்குதி்யச் ்சர்நத 41 வெயது்டையவெர் என 
அ்டையபாளம �பாணப்டடுள்ளபார்.  

்�பா்லக்கு ்யன்டுத்தப்டடை �த்-
தியுடைன ்�பா்லயுடைன ்தபாடைர்பு்டைய 
சந்த� ந்ர்�ள் இருவெர் ் �து ் சயயப்ட-
டுள்ளதபா�  ்தரிவித்த  ்்பாலிஸபார், தனிப-
்டடை த�ரபாறு �பாரணமபா� இநத ்�பா்ல 
இடைம்்ற்றுள்ளதபா� ்தரிவித்துள்ளனர்.

�டடுநபாயக்� ்்பாலிஸபார் ்மலதி� 
விசபார்ண�்ள ்மற்்�பாண்டு வெருகின-
றனர்.  

நபாடடின நிலப்குதிக்குள் அ�ழ்-
வு�்ள ்மற்்�பாண்டு எரிவெபாயு 
மற்றும மசகு எண்்ணய்யப 
்்ற்றுக் ்�பாள்வெதற்�பா� விரிவெபான 
த�வெல்�ள் அடைஙகிய வெழி�பாடடைல் -
�்ளத் தயபாரிக்குமபாறு மினசக்தி 
மற்றும வெலுசக்தி அ்மச்சின அதி -
�பாரி�ளுக்கு அரசபாங�க் �ணக்கு�ள் 
்ற்றிய குழு (COPA குழு) ்ரிநது -
்ரத்துள்ளது.  

அரசபாங�க் �ணக்கு�ள் ்ற்றிய 
குழு அதன த்லவெர் ்்ரபாசிரியர் 
திஸஸ விதபாரண த்ல்மயில் 
அண்்மயில் கூடிய்்பா்த மின-
சக்தி மற்றும வெலுசக்தி அ்மச்சின 
அதி�பாரி�ளுக்கு இவவெபாறு ்ணிப -
பு்ர வெழங�ப்டடைது.இலங்� -
யில் திடடைமிடைப்டடுள்ள இயற்-
்�த் திரவெ எரிவெபாயுத் திடடைங�ள் 
(LNG) மற்றும அவெற்றின தற்்்பா-
்தய நி்ல்ம�ள் குறித்து விளக் -
�மளித்த அ்மச்சின அதி�பாரி�ள், 
இநத அ�ழ்வெபாரபாயச்சி�ளுக்குப 

்ல்்வெறு த்டை�ள் இருப்தபா�வும 
சுடடிக்�பாடடினர்.  

இவெற்றுடைன ்தபாடைர்பு்டடை 
தரபபினர் குறித்து இக்கூடடைத்தில் 
�லநது்�பாண்டிருநத ்பாரபாளுமனற 
உறுபபினர்�ள் ்�ள்வி்யழுபபி -
னர். அத்துடைன, இநத அ�ழ்வு�-

ளுக்கு ்வெளிநபாடு�ளின ஆ்லபா-
ச்ன�ள் ்த்வெயபா எனறும 
அவெர்�ள் வினவியிருநதனர். ்வெறு 
நபாடு�ளின ஆ்லபாச்ன�ள் ் த்வெ -
யில்்ல்யனறும இஙகு வெநதிருநத 
அதி�பாரி�ள் ்தரிவித்தனர்.  

இதற்�்மய இநத அ�ழ்வு�ள் 

வி்ரவில் ்மற்்�பாள்ளப்டை 
்வெண்டும எனறும, நபாடடின 
்த்வெக்குப ்யன்டுத்தக் கூடிய 
வெ்�யில் இநத அ�ழ்வு�்ள 
்மற்்�பாள்வெதற்�பான வெழி�பாட -
டைல்�ள் வி்ரவில் தயபாரிக்�ப்டை 
்வெண்டும எனறும ்�பா்பா குழு 
ஆ்லபாச்ன வெழஙகியது.  

இக்கூடடைத்தில் ்பாரபாளுமனற 
உறுபபினர்�ளபான திஸஸ அத்த -
நபாயக்�, லசநத அழகியவெனன, 
தயபாசிறி ஜய்ச�ர, (்வெத்திய 
�லபாநிதி) சுதர்்ஷனி ்்ர்னபாந -
துபுள்்ள, உதய �மமனபில, 
்ஹ்ஷபா விதபான்�, (்்ரபாசிரி -
யர்) ரஞ்சித் ்ண்டைபார, நி்ரபா்ஷன 
்்்ரரபா, துமிநத திஸபாநபாய�, 
வீரசுமண வீரசிஙஹ, (்வெத்திய� -
லபாநிதி) உபுல் �லப்த்தி, சிவெஞபா -
னம ஸ்ரீதரன, பீ.்வெ.ஜீ ரத்ன்ச�ர, 
அ்சபாக் அ்்சிங� மற்றும பிர -
சனன ரணவீர ஆகி்யபாரும �லநது -
்�பாண்டைனர்.  
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உள்நாட்டில் எரிவநாயு, மசகு எண்ணெய் 
்ெற விரிவநான வழிகநாட்்டல் தேவவ

மின்சக்தி, வலு்சக்தி அமைச்சிற்கு க�ோபோ குழு பரிந்துமை 

சட்்டவித�நாேமநாக அவுஸ்தித�லியநா
்சல்்ல முயனற 54 தெர் வகது

சடடைவி்ரபாதமபா� 54 ்்்ர 
அவுஸதி்ரலியபாவுக்கு ஏற்றிச்்சனற 
்டை்�பான்ற இலங்� �டைற்்்டை-
யினர் கிழக்கு �டைற்்ரபபில் ்வெத்து 
்�ப்ற்றியுள்ளனர்.   

அவுஸதி்ரலியபாவுக்கு சடடைவி -
்ரபாதமபா� ்சல்ல முற்்டடை 54 
்்ரும மடடைக்�ளபபு - ்பாலமீனமடு 
�டைற்்ரபபில் ்வெத்து ்�து ்சய -
யப்டடுள்ளனர்.   

�டைற்்்டையினர் முன்னடுத்த 
சுற்றிவெ்ளபபின்்பா்த குறித்த 
54 ்்ரும  ் நற்று அதி�பா்ல ்�து 
்சயயப்டடுள்ளனர்.   

இவவெபாறு ்�து்சயயப்டடை -

வெர்�்ள திரு்�பாணம்ல - து்ற-
மு�த்திற்கு அ்ழத்துவெருவெதற்கு 
நடைவெடிக்்� எடுக்�ப்டடைதபா� 
�டைற்்்டையினர் ்தரிவித்தனர்.   

நபாடடில் ஏற்்டடுள்ள ்்பாருளபா -
தபார ்நருக்�டி �பாரணமபா� 
அண்்மக்�பாலமபா� 

ைட்டு. போலமீனைடு �டற்பகுதியில் �டற்பமட அதிைடி

ெமைப்பதற்கு எரி்வாயு இலமலை

அ த் தி ய பா வெ சி ய ப 
்்பாருட�்ள வெபாஙகு-
வெதற்�பா� 6 பில்லியன 
அ்மரிக்� ்டைபாலர்�்ள 
சர்வெ்தச நபாணய நிதியத்தி-
டைமிருநது   பிரதமர் ரணில் 
விக்ரமசிங� ்�பாரியுள்-
ளபார்.  

்மலும ரூ்பா்ய 
நி்லப்டுத்த ்மலும 
ஒரு பில்லியன ்டைபால்ரயும அவெர் 
்�பாரியுள்ள நி்லயில் இதற்கு சபாத-

�மபான ்தில் கி்டைக்� 
வெபாயபபுள்ளதபா� ஐக்கிய 
்தசியக் �டசியின தவிசபா-
ளர் வெஜிர அ்்வெர்தன ் தரி-
வித்தபார்.  

தற்்்பா்தய ்நருக்�-
டிக்கு மத்தியில் நபாட்டை 
முன்னபாக்கி ்�பாண்டு 
்சல்ல ்வெண்டும என 
விருமபு்வெபார் பிரதமருக்கு 

ஆதரவெபா� இருநதபால், சபாத�மபான 
முடிவு கி்டைக்கும எனறும அவெர் 

குறிபபிடடைபார். சர்வெ்தச நபாணய நிதி-
யத்தின உதவி மற்றும அ்னத்து தரப-
பினரபாலும ஏற்றுக்்�பாள்ளப்டடை 
�டைன மறுசீர்மபபு ்வெ்லத்திட-
டைம ்தபாடைர்்பான ஒருமித்த �ருத்்த 
அதற்�பான ஒ்ர வெழி எனறும வெஜிர 
அ்்வெர்தன ்தரிவித்தபார்.  

இ்த்வெ்ள மபாற்று ்வெ்லத்-
திடடைத்்த ந்டைமு்றப்டுத்துவெ-
தற்கும பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங� 
சநதர்ப்த்்த வெழஙகுவெபார் எனறும 
வெஜிர அ்்வெர்தன குறிபபிடடைபார்.

பிைதைர் ைணில் விக்ைைசிங� நம்பிக்ம� ததரிவிப்பு

கட்டுநவாயக்கவில

யூரியா உர இறக்குமதி; 
இரு நாட்கள் தாமதம்

இலங்�க்�பான யூரியபா இறக்குமதி 
்மலும தபாமதமபாகும என ்�பாழுமபு 
்�பாமர்்ஷல் ்்ர்டி்லஸர் நிறுவெனம ்தரி-
வித்துள்ளது.  

ஜூ்ல 6 ஆம தி�தி இநதியபாவிலிருநது 
ஏற்றுமதியபாகும என எதிர்்பார்க்�ப்டுவெ-
தபா�வும உரத்துடைன கூடிய மற்று்மபாரு 
�ப்ல் வி்ரவில் இலங்�்ய வெநத்டை -
யும எனவும அநநிறுவெனம ்தரிவித்துள் -
ளது. இலங்�க்கு அனுப்ப்டும உரத்தில் 
40,000 ்மடரிக் ்தபான யூரியபா உள்ளது.

இநத உரம இநதிய �டைன திடடைத்தின 
ஊடைபா� இறக்குமதி ்சயயப்டுவெதபா�வும, 
இது மூனறு தனித்தனி தரபபினரபால் ்சபாதிக் -
�ப்டும எனவும அநநிறுவெனம ்மலும  
்தரிவித்துள்ளது.  

இலங்� தரநி்ல நிறுவெனம மற்றும ்ல 
நிறுவெனங�ள் மபாதிரி�்ள ்ரி்சபாதித்து ஒரு 
வெபாரத்திற்குள் நபாடு முழுவெதும அவெற்்ற 
விநி்யபாகிக்� நடைவெடிக்்� எடுக்�ப்டும 
என ்தசிய உர ்சயல�ம குறிபபிடடுள் -
ளது.  

எரி்ெநாருள நிவ்லயஙகவை தவறு
நிறுவனஙகளுக்கு வழஙக அ�சு கவனம்

இலங்� ்்ற்்றபாலியக் கூட -
டுத்தபா்னத்திற்கு ்சபாநதமபான எரி -
்்பாருள் நிரபபு நி்லயங�்ள 
்வெறு நிறுவெனங�ளுக்கு வெழங� 
அரசபாங�ம �வெனம ்சலுத்தியுள் -
ளது.   

இது ்தபாடைர்்பான அ்மச்சர -
்வெப ்த்திரம இனறு (27) அ்மச் -
சர்வெயில் சமர்பபிக்�ப்டை உள் -
ளதபா� எரிசக்தி அ்மச்சர் �ஞ்சன 
வி்ஜ்ச�ர ்தரிவித்தபார்.   

்நற்று இடைம்்ற்ற 
ஊடை� சநதிபபில் இது 
்தபாடைர்பில் ்தரிவித்த 
அவெர், 1,690 நிரபபு நி்ல -
யங�ள் கூடடுத்தபா்னத் -
திடைம உள்ளது. அவெற்்ற 
்வெறு நிறுவெனங�ளுக்கு 
மபாற்ற முன்மபாழியப்ட -
டுள்ளது. அத்்தபாடு அவவெபாறு எரி -
்்பாருள் நிரபபு நி்லயங�்ள 
்்ற்றுக்்�பாள்்வெர்�ளுக்கு நி்ந -

த்ன�ள் முன்வெக்�ப -
்டும என ்தரிவித்தபார். 
�டைன திடடைத்தின கீழ் இநத 
நிறுவெனங�ளுக்கு கு்றந -
த்டசம ஒரு வெருடைம 
அல்லது ஆறு மபாதங� -
ளுக்கு தங�ள் நிறுவெனங� -
ளிலிருநது எரி்்பாரு்ள 

இறக்குமதி ்சயய அனுமதி வெழங -
�ப்டும எனறும அ்மச்சர் குறிப -
பிடடைபார்.

அமைச்்சைமவ பத்திைம் ்சைர்ப்பிக்�வும் தீர்ைோனம்

ஒருவர் குத்திக் க்காலை 
்கத்தியுடன் இருவர் ல்கது

ஆற்றுப் ெகுதியில் விறகு ்வட்டிய 
இவைஞர் ்ெநாறி்வடியில் சிக்கி ெலி

06

06

IMFயி்டமிருந்து நிசசயமநாக
சநாேகமநான ெதில் கிவ்டக்கும்

tpiykD mwptpj;jy; 

Nky; khfhz Rfhjhuj; jpizf;fsk; 

mtprhtis khtl;l nghJ itj;jparhiy

cs;sf kpd;rhu guhkhpg;Gr; Nritfis 

toq;fy; 2022/2023

2022/2023 tUlq;fspy; vkJ itj;jparhiyapd; cs;sf kpd;rhuj; 

njhFjpiag; guhkhpg;gjw;fhf> mj;Jiwapy; jifikAs;s 

xg;ge;jf;fhuh;fis Njh;e;njLg;gjw;fhf vd;dhy; tpiykDf; 

Nfhug;gLfpd;wJ.

02.  ICTAD gjpthdJ Fiwe;jgl;rk; M8 juj;jpy; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

03.  mur itj;jparhiynahd;wpd; rpj;jpfukhd kpd;rhu guhkhpg;G 

eltbf;if Nkw;nfhs;sy; njhlh;ghf ,uz;L tUlq;fspw;Ff; 

Fiwahj mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

04.  kPsspf;fg;glhj &gh 2000.00 ,w;fhd njhifia> mtprhtis 

khtl;lg; nghJ itj;jparhiyapd; kUj;Jt mj;jpal;rfhplk; 

nrYj;jp> 2022.06.28 Kjy; 2022.07.15 tiu thu Ntiy 

ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.30 tiu tpiykDg; 

gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  tpiykDf;fSld; &gh 40000.00 ngWkhdKs;s kPsspf;fg;gLk; 

itg;Gj;njhifnahd;W tpiykDg;gpizakhf 'kUj;Jt 

mj;jpal;rfh;> khtl;l nghJ itj;jparhiy> mtprhtis" 

vd;w ngahpy; kUj;Jt mj;jpal;rfhpd; fzf;fpy; itg;G 

nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; Nk.kh 1 gw;Wr;rPl;Lld; Kj;jpiu 

aplg;gl;l tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshf 2022.07.18 md;W 

K.g. 10.00 ,w;F Kd;dh; ,t;tYtyfj;jpw;Ff; 

fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ 

,t;tYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; 

Neubahfr; Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;syhk;.

06.  tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy;> 'kpd;rhug; guhkhpg;Gr; Nritfis toq;fy; 

2022/2023" vdf;Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 2022.07.18 md;W 

K.g.10.00 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; 

tpiykDjhuu; my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;Ws;s 

gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

07.  ,t;tpiykD njhlh;ghf> mtprhtis khtl;l nghJ 

itj;jparhiyapd; ngWiff;FOtpd; jPh ;khdk; 

,Wjpj;jPh;khdkhf mikAk;.

jiyth;

gpuhe;jpag; ngWiff;FO khtl;l nghJ itj;jparhiy.

mtprhtis.

njhiyNgrp : 036-2222278/036-2222261
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எரிப�ொருள் பெருக்கடியை 
தீர்ப�தில் தீவிரமொன ்கரிசயன
நாட்டில் எரிப�ாருள் �ற்ாக்குற் 

நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின் 
சூழலில், எரிப�ாருறைப் ப�றறுக் 

பகாள்வதறகாக காத்திருப்்�ாரின எண்ணிக்றக-
யும் அதிகரித்த வண்்ணமுள்ைது. அத்்தாடு எரிப�ா-
ருளுக்காக காத்திருப்்�ாரின வரிறையும் நீண்டு 
பைனறு பகாண்டிருக்கின்து. 

அ்த்நரம் எரிப�ாருறைப் ப�றறுக் பகாள்வ-
தறகாக அதன �ாவறையாைரகள் அனு�விக்கும் 
அபைௌகரியஙகள் பகாஞை நஞைமல்்ல. அப்�டியி-
ருந்தும் ப�ாறுறம காத்தவரகைாக நாட்க்ணக்கில் 
எரிப�ாருள் நிரப்பும் நிற்லயஙகளில் காத்திருந்து 
அதறைப் ப�றறுக் பகாள்கின்ைர. எரிப�ாருறை 
அடிப்�றையாகக் பகாண்ை எல்்லா பதாழிறறுற்க-
ளும் பநருக்கடிகறை எதிரபகாண்டுள்ைை. 

தற்�ாது நாட்டில் நி்லவும் எரிப�ாருளுக்காை 
பநருக்கடி நிற்லறய ்நாக்கும் ்�ாது இந்நாட்டு 
மக்களின அடிப்�றைத் ்தறவகளில் ஒன்ாக எரி-
ப�ாருள் விைஙகுவதாகத் பதரிகி்து. இதறை்ய 
நாட்டில் நி்லவிக் பகாண்டிருக்கும் எரிப�ாருறைப் 
ப�றறுக் பகாள்வதறகாை முயறசிகள் பவளிப்�டுத்-
திக் பகாண்டிருக்கின்ை. 

இருந்த ்�ாதிலும் ப�ாருைாதார பநருக்கடி 
்தாற்ம் ப�ற்து முதல் அதன தாக்கமும் அழுத் -
தஙகளும் மக்களுக்கு சுறமயாகவும் �ாதிப்�ாகவும் 
அறமவறதத் தவிரப்�தில் அரைாஙகம் வி்ேை 
கவைம் பைலுத்தி நைவடிக்றககறை முனபைடுத்து 
வருகின்து. 

இந்த நிற்லயில் ப�ாருைாதார பநருக்கடி 
்தாற்ம் ப�ற்து பதாைக்கம் இந்தியா இ்லங-
றகக்கு �ல்்வறு உதவி ஒத்துறழப்புக்கறை நல்கி 
வருகின்து. அவறறில் எரிப�ாருள் குறிப்பிைத்தக்க 
உதவியாகும். என்ாலும் இந்தியாவின கைன திட்ைத்-
தின கீழ் இ்லஙறகக்கு வழஙகப்�ட்டு வந்த எரிப�ா-
ருள் முடிவுறறுள்ைது. இதன விறைவாக நாட்டில் 
எரிப�ாருளுக்காை பநருக்கடி அதிகரித்து இருக்கின-
்து. 

இருந்த ்�ாதிலும் இ்லஙறகக்கு பதாைரந்தும் 
உதவி, ஒத்துறழப்புக்கறை நல்குவது பதாைரபில் 
ஆராயவதறகாக இந்திய உயரமட்ைக் குழுபவானறு 
அந்நாட்டு பவளிவிவகார அறமச்சின பைய்லா-
ைர விைய ்காத்ரா தற்லறமயில் கைந்த வாரம் 
பகாழும்புக்கு வருறக தந்திருந்தது. ஜைாதி�தி 
்காட்ைா�ய ராஜ�க்ஷறவ ைந்தித்த இக்குழுவிைர, 
'தற்�ாறதய பநருக்கடியில் இருந்து மீளுவதறகாக 
இந்திய அரைாஙகம் இ்லஙறகக்கு உச்ைைவு ஒத்து-
றழப்ற� நல்கும்' எனறு குறிப்பிட்ைைர. 

அ்த்நரம் இக்குழுவிைருைைாை ைந்திப்பு 
குறித்து குறிப்பிட்டுள்ை பிரதமர ரணில் விக்கிரம -
சிஙக, 'இந்தியத் தூதுக்குழுவிைருைன ்மறபகாள்-
ைப்�ட்ை ்�ச்சுவாரத்றத �யனுள்ைதாக அறமந்தி-
ருந்தது' எனறுள்ைார. 

இவவா்ாை சூழலில் இந்திய ப�ற்்ாலியத் 
துற் அறமச்ைர ஹரதீப் சிஙக்பூரிறய இந்தியா-
வுக்காக இ்லஙறகத் தூதுவர மிலிந்த பமாரபகாை 
்நறறு ைந்தித்து எரிப�ாருள் பதாைர�ாை இந்தியா -
வின ஒத்துறழப்ற�க் ்காரியுள்ைார. 

இ்த்வறை நாட்டில் நி்லவும் எரிப�ாருள் �ற-
்ாக்குற்ப் பிரச்சிறைக்கு தீரவு காணும் வறகயில் 
ரஷயாவிைமிருந்து குற்ந்த விற்லயில் எரிப�ாரு-
றைப் ப�றறுக் பகாள்வது பதாைரபிலும் கவைம் 
பைலுத்தப்�ட்டு உள்ைது. இது பதாைரபி்லாை ்�ச்-
சுவாரத்றதகறை ்மறபகாள்வதறகாக இரண்டு 
அறமச்ைரகறை பமாஸ்காவுக்கு அனுப்பி றவக்க-
வும் ஏற�ாடுகள் பையயப்�ட்டுள்ைை. இதறை எரி-
ைக்தி மினைக்தி அறமச்ைர கஞைை வி்ஜ்ைகர ்நற-
றுமுனதிைம் உறுதிப்�டுத்தி இருந்தார. 

 இறவ இவவாறிருக்க, தற்�ாறதய எரிப�ா-
ருள் �ற்ாக்குற் பிரச்சிறைக்குத் தீரவு கா்ண 
எரிப�ாருட்கறை உற�த்தி பையயும் மத்திய கிழக்கு 
நாடுகைது உதவி, ஒத்துறழப்புக்கறை ப�றறுக் 
பகாள்வதிலும் கவைம் பைலுத்தப்�ட்டு இருக்கின-
்து. இந்த அடிப்�றையில் எரிைக்தி மறறும் மின-
ைக்தி அறமச்ைர கஞைை வி்ஜ்ைகரவும் சுற்ாைல் 
அறமச்ைர ஹாபிஸ நஸீரும் முதறகட்ைமாக கட் -
ைாருக்கு அனுப்பி றவக்கப்�ட்டுள்ைைர. அவரகள் 
கட்ைாரில் அரை உயர மட்ை பிரதிநிதிகறை ைந்தித்து 
்�ச்சுவாரத்றத நைத்த உள்ைைர. இவரகைது கட்ைா-
ருக்காை விஜயம் நிற்வறைந்ததும் ஏறைய அரபு 
நாடுகளுக்கும் விஜயம் பையது எரிப�ாருறைப் 
ப�றறுக் பகாள்வது பதாைர�ாை ்�ச்சுவாரத்றத-
கறை முனபைடுக்கவிருப்�தாக பதரிவிக்கப்�டு-
கின்து. 

இவவாறு நாடு முகம் பகாடுத்துள்ை எரிப�ாருள் 
பநருக்கடிக்குத் தீரவு காண்�தறகாக விரிவாை 
அடிப்�றையில் நைவடிக்றககள் முனபைடுக்கப்�ட்டு 
வருகின்ை. ப�ாருைாதார பநருக்கடிக்கு மத்தியில் 
நாட்டிைதும் மக்களிைதும் ந்லனகறை முனனி-
ற்லப்�டுத்தி இவவா்ாை நைவடிக்றககள் முனபை-
டுக்கப்�டுகின்ை. 

ஆக்வ தற்�ாறதய பநருக்கடி நிற்லயில் 
இருந்து மீட்சி ப�றுவதறகாக முனபைடுக்கப்�-
டும் ்வற்லத்திட்ைஙகளுக்கு கட்சி ந்லனகளுக்கு 
அப்�ால் ஆதரவும் ஒத்துறழப்பும் நல்கப்�ை 
்வண்டும். அது்வ இனற்ய ்தறவயாகும்.   

35, டி.ஆர.விஜயவரதை மாவத்றத, பகாழும்பு- - 10

த�ால் ப�ட்டி இ்லக்கம் : 834
பதாற்ல்�சி இ்லக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

ப�க்ஸ : 2429270, 2429329,  விைம்�ர முகாறமயாைர : 2429321

பெற்ற தாயின் ெசியைக் கண்டு வருநத நேர்ந-
தாலும், சான்ந்றார் ெழிபெதறகுக் காரணமான 
இழிவுற்ற பசைலகயைச் பசயைக் கூடாது.

ஈன்ாள் �சிகாண்�ான ஆயினுஞ பையயறக
ைான்்ார �ழிக்கும் விறை

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருைம் 1442 ேவவால் பிற் 22
சு�கிருது வருைம் -சித்திறர மாதம் 5ஆம் நாள் திஙகட்கிழறம

4 2022 ஜூன 28 பைவவாயக்கிழறம28–06–2022

பதாழிலவாயபபின் நிமிததம் பவளி-
ோடுகளுக்குச் பசலெவர்கள் பதாயக 
ோளுக்கு ோள் அதிகரிதது வருகின்்றது. 
எதிர்காலததில நமலும் அதிகமானவர்கள் 
பவளிோடுகளுக்குச் பசலவதறகுத திடட-
மிடடு, ெைணததிறகான அவசர ஏறொடு-
கயை முன்பனடுதது வருகின்்றனர். 

அரசதுய்ற ஊழிைர்களும் தியணக்கை 
விடுமுய்ற பெறறு பவளிோடுகளுக்கு 
நவயலவாயபபுக்குச் பசலல முடியும் 
என்்ற அறிவிபயெைடுதது, தறநொது அர -
சதுய்ற ஊழிைர்களும் பவளிோடு பசல -
வதில ஆர்வம் பகாண்டுள்ைனர்.

தனிைார்துய்ற அலுவலர்களில 
ெலரும் பவளிோடுகளுக்கு பதாழில-
வாயபபுக்குச் பசலவதறகான ஆைததங்-
கயை முன்பனடுதது வருவயதக் காண 
முடிகின்்றது. இததிடடததின் கீழ் கிழக்கு 
மாகாணதயதச் நசர்நத பெருநபதாயக -
ைானவர்கள் பவளிோடடுப ெைண ஏற -
ொடுகயை நமறபகாண்டு வருகின்்றனர். 

தறபொழுது பொருைாதார பேருக்கடி 

காரணமாக அன்்றாட குடும்ெச் பசலயவ 
சமாளிக்க முடிைாது ெலர் ொதிக்கபெட -
டுள்ைனர். அரசதுய்றயில மாதாநத சம்ெ-
ைம் பெறுெவர்களும் பொருைாதார சிர-
மங்கயை எதிர்பகாண்டு வருகின்்றனர். 

இவவா்றான நியலயில, பவளிோட-
டுத பதாழில வாயபபுப பெறறு சில 

காலம் பதாழில புரிவதால பொருைாதார 
சிக்கலில இருநது மீை முடியுபமன அவர் -
கள் கருதுகின்்றனர். இவவாறு பவளி -
ோடடில பதாழில புரிவதன் மூலம் எமது 
ோடடிறகுத நதயவைான படாலர்கயை 
பெறறுக் பகாடுக்க முடியும் எனவும் 
அவர்கள் ேம்பிக்யக பதரிவிக்கின்்றனர். 

விைாொரம், விவசாைம், கடறப்றா -
ழில, காலேயட வைர்பபு உள்ளிடட 
ெலநவறு பதாழிலதுய்றகளில ஈடுெடடு 
வநத ெலர் இவவாறு பவளிோடுகளுக் -
குச் பசலவதறகான ஆைததங்களில ஈடு-
ெடடுள்ைனர். 

பொருடகள் நசயவகளுக்கான பதாடர் 
வியலநைற்றம், உணவு மறறும் அததிைா-
வசிை ொவயனப பொருடகளுக்கான 
தடடுபொடு மறறும் வியலநைற்றம் 
காரணமாக, கிழக்கு மாகாண வர்ததகர்க-
ளில அதிகமானவர்கள் பதாழிலகயைக் 
யகவிடும் நியலக்குத தள்ைபெடடுள்-
ைனர். உணவகம், சிறறுண்டிச்சாயல, 
நெக்கரி, மரக்கறி உள்ளிடட சிறிைைவி-

லான வர்ததகததில நீண்ட காலம் ஈடு -
ெடடுள்ைவர்கள் அவறய்ற பதாடர்நதும் 
முன்பகாண்டு பசலல முடிைாது திண்டா -
டுகின்்றனர்.

மீன், இய்றச்சி, மரக்கறிகளின் 
வியலகள் என்றுமிலலாதவாறு அதிக -
ரிததுள்ைன. வியல அதிகரிபபுக் காரண-
மாக நுகர்நவார் அதிகம் சிரமங்கயை 
எதிர்பகாள்வதுடன், நுகர்வின் அை -
யவயும் குய்றததுள்ைனர். இவவா்றான 
நியலயில விைாொரததில வருமானம் 
வீழ்ச்சிையடநதுள்ைதாக வர்ததகர்கள் 
கூறுகின்்றனர். 

இரசாைன உரம் மறறும் விவசாை இர -
சாைனங்களுக்கு நிலவும் கடுயமைான 
தடடுபொடு காரணமாக பேறபசயயக 
உள்ளிடட விவசாைததுய்றயும் வீழ்ச்-
சிையடநதுள்ைது. இதனால ொதிக்கப -
ெடடுள்ை விவசாயிகள் ெலர் நவறு 
வழிகளின்றி பவளிோடடுத பதாழில-
வாயபபியன தறநொது ோடியுள்ைனர். 

அநதநொன்று, எரிபொருள் வியல-
நைற்றம் மறறும் தடடுபொடு காரண -
மாக கடலுக்குச் பசலல முடிைாமல 
கடறப்றாழிலாைர்களும் ொதிக்கபெட -
டுள்ைனர். இவவாறு பதாடர் ேஷடதயத 
எதிர்பகாள்ளும் கடறப்றாழிலாைர்கள் 
ெலர் பவளிோடுகளுக்குச் பசலவதறகு 
ஏறொடு நமறபகாள்கின்்றனர். இவவாறு 
பொருைாதாரச் சுயம காரணமாக பவளி -
ோடுகளுக்குச் பசலெவர்களுக்கான 
ெைண ஏறொடுகயை அரசாங்கம் இல -
குவாக்கிக் பகாடுக்க நவண்டுபமன 
மக்கள் நகாரிக்யக விடுக்கின்்றனர்.

வெளிநாட்டுத் வ�ாழிலொய்ப்புக்குச் வென்று
பணமீட்டுெ�ன் மூலமே வநருக்்கடி நீங்கும்!

விவசாயம், வியாபாரம், கடற்றாழில் உடபட அனைத்துத் 
்�ாழில்களும் வீழ்ச்சியனடந��ால் ்வளிநாடு 
்சல்வ�றகு கிழக்கில் ஏராளமானைார் ஆயத்�ம்

முகம்மட் றிஸான
(அட்ைாறைச்்ைறை மத்திய நிரு�ர) 

மக்களின தஙகளுக்குரிய முக்கிய உ்ணவாை ்ைாறு 
ப�றறுக் பகாள்ை ்வண்டுபமன�தறகாக விவைாயிகள் 
பதாைக்கம் சில்்லற்க் கறை உரிறமயாைர வறர ப�ரும் 
்ைறவகறை ஆறறுகி்ாரகள். ஆைால் இறைத்தரகர-
கைால் தற்�ாது மக்கள் ்ைாறுக்குப் �தி்லாக பவறும் 
�ாறைறய்ய �ாரக்க ்வண்டியுள்ைது. 150 ரூ�ாவாக 
இருந்த ஒரு கி்்லா அரிசியின விற்ல ஒரு மாதத்துக்குள் 
260 ரூ�ாயாக உயரந்துள்ைது. தற்�ாது அரசிைால் அரி-
சிக்கு கட்டுப்�ாட்டு விற்ல நிர்ணயிக்கப்�ட்டுள்ைது. இந்நாட்-
டில் அரிசி ஏக்�ாகம் �ாரிய அைவில் அரிசிறய உற�த்தி 
பையயும் ஆற்ல உரிறமயாைரகளிை்ம உள்ைது எனறு 
மக்களும் விமரைகரகளும் பதரிவிக்கின்ாரகள். அதிலும் 
அரலிய அரிசி உற�த்தி ஆற்ல உரிறமயாைர ைட்லி சிறி்ை-
ைவின ப�யர முதலிைத்தில் கூ்ப்�டுகி்து.   

 இந்நிற்லயில் தற்�ாறதய அரசியல் பிரச்சிறைக்கு 
மத்தியில் நி்லவுகின் அரிசி மாபியா பதாைர�ாக அவர 
எமக்கு தைது கருத்துகறைத் பதரிவித்தார.   

ம்கள்வி: அரிசிக்்கா்க ்கட்டுப்பாட்டு விலலலை அரொங்-
்கம் ெரத்�ோனி மூலம் அறிவித்துள்்ளது. ஏன் அரிசியின் 
விலல அதி்க்ளவிலஅதி்கரிக்்கப்படுகின்்றது?   

பதில: பொதுமக்கள் வழயமயை விட அதிகமாக 
அரிசியை வியலக்கு வாங்குகி்றார்கள். 10 கிநலா 
அரிசியை வாங்கிைவர்கள் தறநொது 50 கிநலா வாங்-
குகி்றார்கள். இவவாறு அதிக நகள்வி ஏறெடும் நொது 
விநிநைாகம் குய்றநது வியல அதிகரிக்கக் கூடும்.   

ம்கள்வி: அ�ாெது பாரிை வநல ஆலல உரிலேைா்ளர-
்க்ளால ம்கள்விக்கு ஏற்றொறு அரிசிலை விநிமைாகிக்்க 
முடிைாது உள்்ள�ா?   

பதில: நதயவைானயத விட அதிகமாக விநிநைா -
கிக்கபெடுகி்றது. ஆனால மக்கள் பெருமைவு வாங்கி 
நசமிபெதால இநத நியலயம ஏறெடடுள்ைது. எங்க-
ைது இைநதிரங்களின் வாயை பெரிதாக்கி அதிகைவு 
அரிசியை நொட முடிைாதலலவா?   

 ம்கள்வி: அரொங்்கம் நிைமித்துள்்ள விலலக்கு அரிசிலை 
ெழங்குகிறீர்க்ளா?   

பதில: நிச்சைமாக தறநொது பெறறுக் பகாடுக்கிந்றாம்.   
ம்கள்வி: அரிசி உறபத்திைா்ளர்கள் அலைெரும் அ�றகு 

ஆ�ரவு ெழங்குகின்்றார்க்ளா?   
பதில: மக்களுக்காக ஆஜராகி இருபெவர்கள், மக்க-

யைப ெறறி சிநதிபெவர்கள், சுைேலம் அற்றவர்கள் 
அயனவரும் இதறகு ஆதரவு வழங்குகின்்றார்கள். அதற-
காக சிறிை ஆயல உரியமைாைர்கள் பதாடக்கம் பெரிை 
ஆயல உரியமைாைர்கள் வயர இணக்கம் பதரிவிததுள்-
ைார்கள்.   

ம்கள்வி: ஆைாலும் ்கடந� பு�ன்கிழலே நலடவபற்ற 
ஊட்க ெநதிப்பில பாரிை ஆலல உரிலேைா்ளர்கள் அ�றகு 
இணங்்க ோட்மடாம் எைக் கூறிைார்கள். நாமட பாரத்துக் 
வ்காண்டிருந�து அங்கு இடம்வபற்ற ெம்பெத்ல� அலலொ?   

ெதில: அநதச் சம்ெவததின் மூலம் நிச்சைமாக ைார் 
அரிசி மாபிைாயவ உருவாக்குகி்றார்கள் என்று மக்கள் 
அறிநதிருபொர்கள். இவவைவு காலமும் டடலி அரிசி 
மாபிைாயவ ஏறெடுததுகி்றார் என்ந்ற கூறி வநதார்கள். 
ோன் எநத சநதர்பெததிலும் அதிக வியல பகாடுதது 
அரிசியை வாங்க நவண்டாம் என்று மக்களுக்கு கூறு-
கின்ந்றன்.   

   ம்கள்வி: அரிசி விலலமைற்றத்துக்கு பாராளுேன்-
்றத்தில உள்்ள 225 மபரும் வபாறுப்புக் கூ்ற மெண்டும் எை 
நீங்்கள் கூறுகிறீர்கள். இவொறு அலேச்ெர்கள், பாராளு-
ேன்்ற உறுப்பிைர்கள் மீது ஏன் குற்றம் சுேத்துகிறீர்கள்? 

விலலலை அதி்கரிப்பது அெர்கள் இலலல, நீங்்கள் �ாமை?   
பதில: அவர்கள் தாநன இவவைவு காலமும் ோடயட 

ஆண்டார்கள். அரிசி வியல மாததிரமலல, ஏயனை 
எலலாப பொருடகளும் வியல அதிகரிதததறகு அவர் -
கள் பொறுபபுக் கூ்ற நவண்டும். அரிசி வியல அலலது 

பொருடகளின் வியலநைற்றம் ெறறி ோடயட ஆடசி 
பசயத, பசயகின்்றவர்கள் தனிப பொறுபபு கூ்றநவண்-
டும். ோமா அதறகு பொறுபபு கூறுவது? ோடடின் பிரச்-
சியனக்கு தீர்வு காணநவ மக்கள் பிரதிநிதிகள் ொராளு-
மன்்றததில இருக்கின்்றார்கள்.   

   ம்கள்வி: �றமபால�ை அரிசி பிரச்சிலைக்கு விெொை 
அலேச்ெர, பிர�ேர இரண்டு மபரும் விமெடோ்க வபாறுப்-
புக்கூ்ற மெண்டும் என்று நீங்்கள் கூறினீர்கள்? ஏன் இந� 
அரசிைலொதி்கள் பக்்கம் பநல� ந்கரத்துகிறீர்கள்?   

பதில: நிச்சைமாக அவர்கள் மாததிரமலல முழு அர-
சாங்கமுநம பொறுபபுக் கூ்ற நவண்டும்.   

ம்கள்வி: எதிரெரும் 8 ோ�ங்்கள், ஒரு ெருட ்காலத்-
துக்கு இந� ோபிைா இருக்குோ? நாட்டிறகு என்ை நடக்-
கும்?   

பதில: அது ோடயட ஆள்ெவர்களிடம் நகடக 
நவண்டிை பிரச்சியன. இக்காலபெகுதியில மக்களுக்கு 
பசயை முடிநத அயனதயதயும் ோம் பசயநவாம்.   

ம்கள்வி: உங்்க்ளது இலாபம் நாவ்ளான்றுக்கு 10 ம்காடி 
ரூபா எை அரிசி உறபத்திைா்ளர்கள் ெங்்கம் முல்றப்பாடு 
வெய்கி்ற�லலொ?   

பதில: ெததுக் நகாடியை ஒரு கிநலா ோடடரிசி 
வியலைால பிரியுங்கள், அதாவது 220 ரூொைால. அது 
ோபைான்றுக்கு பமாததமாக இலங்யகைர்கள் உணவுக்-
காக எடுக்கும் அரிசியின் அைவு. அயதததான் எனது 
இலாெமாக சுடடிக்காடடியுள்ைார்கள்.   

ம்கள்வி: ஆைால இந� குற்றச்ொட்லட கூறு-
பெர்கள் உங்்களுக்கு எதிரா்க மபசிக்வ்காண்டு 
நீங்்கள் ோபிைாவில ஈடுபடுகிறீர்கள் எை கூறுெது 
அரிசி உறபத்திைா்ளர்களின் ெங்்கத்தின் �லலெர 
அலலொ?   

பதில: இநத கயதயை கூறுெவர் மூதிதத 
பெநரரா. அவர் எநத அடிபெயடயும் இலலாத 
கள்ை விைாொரி. எனக்கு காடடுங்கள் கடநத 
ெதது வருடங்களில அவர் அரிசியை விநிநைா-
கிதத கயட எங்நக இருக்கி்றது என்று. அநத-
நொன்று ைாருக்காவது அடிபெயட இலலாமல 
ோன் கள்வன் என்று கூறினால அது பகௌரவ -
மான விடைமலல. அவரது சூழ்ச்சி ெறறி அறிநது 
பகாள்ை டி எஃப சி சி வங்கியின் இயணைத-
ைததிறகு பசன்று MUDITH PERERA VS DFCC 
BANK என்ன அடிததுப ொருங்கள். அயனதது 
ஊழல வழக்குகள் விெரங்கயைப ெறறி அறிநது 
பகாள்ை முடியும்.   

 ம்கள்வி: உங்்கல்ளப் மபான்்றெர்கள் விெொயி-
்களுக்கு உரம் ேறறும் ்கடன் ெழங்கி இறுதியில 
வ்காள்ல்ள இலாபத்திறகு வநலலலப் வபறுெ�ா்க 
குற்றச்ொட்டு உள்்ளது அலலொ?   

 பதில: ோம் ஒருநொதும் விவசாயிகளுடன் 
அவவா்றான ேடவடிக்யககளில ஈடுெடுவது 
இலயல. ோம் அவர்களிடம் இருநது பேலயல 
மாததிரநம பகாள்வனவு பசயகின்ந்றாம்.   

ம்கள்வி: நீங்்கள் விெொயி்களுக்கு உ�வி்கல்ள 
ெழங்கி இருந�ால, ஏன் அெர்கள் நஞ்சு அருநதி-
ைார்கள் �ங்்களுலடை அறுெலடக்கு தீ மூட்டிைார-
்கள்?   

பதில: அவநவயையில விவசாயிகளுக்கு சரிைான 
வியல கியடக்கவிலயல. ஆனால எமது சக்திக்குட-
ெடடு எம்மால முடிநததயத பசயநதாம்.   

ம்கள்வி: விெொயி்களிடமிருநது 120 ரூபாவிறகு 
வநலலல ொங்குகிறீர்கள். ஒன்்றலர கிமலா வநலமல ஒரு 
கிமலா அரிசிலை உறபத்தி வெய்ை பைன்படுத்�ப்படுகி்றது. 
ஆைால 218 ரூபா ெலர அரிசிலை விறபலை வெய்�ால 
அதி்க இலாபம் உள்்ளது அலலொ?   

பதில: அநேகமானவர்களுக்கு பதரிைாத உண்யம 
இதுதான். விவசாயிக்கு அடுதததாக கிராமததில பேல 
முதலாளி இருக்கின்்றார். தரகர் இருக்கின்்றார். ஆயல 
இலலாமல பேலயல வாங்குெவர்கள் இருக்கின்்றார்-
கள். சிறிை பேல ஆயல உரியமைாைர்கள் இருக்கின்்றார்-
கள்.பமாதத அரிசி விறெயன வர்ததகர்கள் இருக்கின் -
்றார்கள். இறுதிைாகததான் சிலலய்ற வர்ததகர்களிடம் 
பசலகின்்றது. அதாவது இலாெமானது 7 நெர்களுக்கி-
யடநை பிரிநது பசலகி்றது. ஆனால இநத ஏழு நெரின-
தும் இலாெதயத அரிசி ஆயல உரியமைாைர் பெறுவது 
நொன்ந்ற சமூகம் காண்கின்்றது.   

ம்கள்வி: உங்்கள் மூத்� ெம்கா�ரர ஜைாதிபதிைா்க 
இருந�ார. அ�ைால உங்்களுக்கு வபரும் ெக்தி அலலது 
நன்லே கிலடத்��ா்க கூ்றலாோ?   

பதில: பெரும் ேஷடநம ஏறெடடது. ோன் சுை முைற -
சிைால முன்னுக்கு வநதவன். அவரின் அரசிைல பின்ன-
ணியை பிடிததுக் பகாண்டு என் மீது நசறு பூசுகி்றார்கள். 
இன்றும் அதுதான் ேடக்கி்றது. இன்று ோடடில பெரும்-
ொன்யமைாநனார் யமததிரிொல சிறிநசன மறறும் 
டடலி சிறிநசன இருவரும் பவவநவ்றான ொததிரங்கள் 
என அறிவார்கள். அதயன புரிைாத ஒரு சிலரும் இருக்-
கின்்றார்கள். 

அரிசி மாபியாக்கள் மீது
டட்லி ஆத்திரமுற்றது ஏன்?

'விவசாயிக்கு அடுத்��ாக கிராமத்தில் ்நல் மு�லாளி இருக்கினறார், �ரகர் 
இருக்கினறார், ஆனல இல்லாமல் ்நல்னல வாங்குபவர்கள் இருக்கினறார்-
கள், சிறிய ்நல் ஆனல உரினமயாளர்கள் இருக்கினறார்கள், ்மாத்� அரிசி 
விறபனை வர்த்�கர்கள் இருக்கினறார்கள். இறுதியாகத்�ான சில்லனற வர்த்-
�கர்களிடம் ்சல்கினறது. அ�ாவது 7 னபர்கனளக் கடநது ்சல்கிறது' 

'அரிசிக்கு கடடுபபாடடு வினலனய �விர ஒரு ச�ம் கூட அதிகமாக 
்சலுத்� னவணடாம். அதிக வினல னகடடால் ்பாலிசாரிடனமா 
நுகர்னவார் பாதுகாபபு அதிகார சனபயிடனமா முனறயிடுங்கள்!'

ஹிரந்த கு்ணதி்லக்க   
தமிழில்: வீ.ஆர. வய்லட்
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இலக்கு இலலவாத பயணம் இை-
யதமதத சதவாடவாது. இழப்பு 
இலலவாத கிறிஸத் ்வாழ்வு 

இயயசுவின் அமழததலவாக இருக்க 
முடியவாது.

இமைஞன் லவாரன்ஸ பிரபுக்கள் 
்ம்ெததில பிறநத்ன். செல்க் 
குடும்பததில ்ைரநத்ன். ஒரு நவாள் 
கப்புச்சின் துறவுெமபத தமல்ர 
முன் நிற்கிறவான். "என்மனையும் 
உஙகள் ெமபயில ஒரு துறவியவாக 
ஏற்றுக் சகவாள்ளுஙகள்" என்று ைன்-
றவாடுகிறவான். 

புன்முறு்ல த்ழ இமைஞமனை 
உற்றுப்பவாரதது, "தம்பி, மிக ்ெதி-
யவானை குடும்பப் பின்னைணியில பிறநது 
்ைரநத உனைக்கு இநதத துறவு ் வாழ்வு 
ஒதது்ருைவா? இஙயக மிக எளிய 
உணய் கிமடக்கும், படுக்மக கூட 
செவாரசெவாரப்பவானை பலமகயவாக இருக்-
கும். இநதக் கடுமையவானை ்வாழ்வு 
்வாழ உன்னைவால இயலவாது. எனைய் நீ 
வீட்டுக்குத திரும்பிவிடு" என்று ்ருந-
திக் யகட்டுக்சகவாணடவார அ்ர.

''தநமதயய, ஒயர ஒரு பவாடுபட்ட சுரு -
பதமத ைட்டும் எனைது சிறிய அமறயில 
ம்ததுக் சகவாள்ை அனுைதி சகவாடுங-
கள். எனைக்கவாக இயயசு செய்தமத 
நவான் எணணிப்பவாரக்கும்யபவாது, நவான் 
அ்ருக்கவாகச் செய்யும் எநத தியவாக-
மும் மிகவும் சிறியயத என்பமத நவான் 
உணர இயலும்.

 எநதத துன்பதமதயும் ஏற்க எனைக்-
குத துணிவு பிறக்கும்” என்று தயங-
கவாைல பதில அளிததவான் அநதப் 
பணக்கவார இமைஞன். இயயசும்ப் 
பின்சதவாடர எவ்ைவு அருமையவானை 
உள்யநவாக்கம். அநத இமைஞன் அயத 
துற்ற ெமபயில யெரநது பிற்கவாலத-

தில புனிதரவானைவார. அ்ரதவான் புனித 
பிரின்டிசி லவாரன்ஸ. அ்ரது  திருவிழவா 
ஜூமல 21 ஆம் திகதியவாகும்.

இநத இமைஞமனைப் யபவால, துற-
்றததினையரவா இலலததினையரவா எல -
யலவாமரயும் ஏயதவா ஒரு பணி ்வாழ் -
வுக்கு இமற்ன் அமழக்கிறவார. அநத 
அமழப்பிமனை உணரநது ஏற்று, இடர-
கள் தமடகள் எமதயும் கடநது முன் -
யனைவாக்கி முன்யனைற ய்ணடவாைவா? 
கடநத ஞவாயிறு  நற்செய்தியில இமற 
அமழப்மபச் ெநதிதத மூன்று இமை -
ஞரகளிடம் இயயசு செவான்னைதன் 
சபவாருமை மூன்று செவாற்சறவாடரக-
ளில அடக்கி விடலவாம்.

"நரிகளுக்குப் பதுஙகுக் குழிகளும் 
்வானைததுப் பறம்களுக்குக் கூடுக -
ளும் உணடு. ைவானிட ைகனுக்யகவா 
தமலெவாய்க்கக்கூட இடமிலமல" 
(லூக். 9:58).

இயயசுவின் இநத ்வாரதமதகள் 
எமதக் குறிக்கின்றனை? ஏழ்மை, 
எளிமை என்ற புணணிய நிமலமய 
ைட்டுைவா? இலக்குத சதளிவும் இலட் -
சிய உணரவும் சகவாணட்னின் 
செவாகுசு யதடவாத ஈடுபவாட்மடயன்யறவா!

சைய்்ருததம் பவாரவார, பசியநவாக்-
கவார, கணதுஞெவார எவச்்ர 
தீமையும் யைற்சகவாள்ைவார - செவவி

அருமையும் பவாரவார; அ்ைதிப்பும் 
சகவாள்ைவார கருையை கணணவாயினைவார 
(நீதிசநறிப் பவாடல).

பகட்டும் புகழும் பவாைர ைக்களிடம் 
இயயசுவுக்கு இருநத செல்வாக்கின் 
பைபைப்பும் இயயசும்ப் பின்பற்-
றுகிற்னுமடய இலக்கவாக இருக்க 
முடியவாது. "என்மனைப் பின்பற்ற 
விரும்பும் எ்ரும் தன்னைலம் துறநது 
தம் சிலும்மயத தூக்கிக் சகவாணடு 

என்மனைப் பின்பற்றட்டும்" (ைத. 
16:24, ைவாரக். 8:34, லூக். 9:23).

"இறநயதவாமரப் பற்றிக் க்மல 
ய்ணடவாம். அ்ரகள் அடக்கம் செய்-
யப்படு்வாரகள்.

நீர யபவாய் இமறயவாட்சிமயப் பற்றி 
அறிவியும்" (லூக். 9:60). 'தவாய் 
தநமத யபண’ என்பது யூதமனைப் 
சபவாருதத்மர ெையக் கடமையவாகும்.

 இப்படிச் ெட்டைவாக, ெையக் கடமை-
யவாகத யதவான்றும் தமடகமைக் கூடத 
தவாணடி இமறயமழப்மப ஒததியபவா-
டவாைல தவாைததமதத தவிரக்க இயயசு 
அமழக்கிறவார. “என்மனைவிடத தம் தந-
மதயிடயைவா

தவாயிடயைவா மிகுநத அன்பு சகவாண-
டுள்யைவார என்னுமடயயவார எனைக் 
கருதப்படத தகுதியற்யறவார'' (ைத. 
10:37). "எ்ரும் இரு தமல்ரக-
ளுக்குப் பணிவிமட செய்ய முடியவாது" 
(ைத. 6:24). அதனைவால திருததூதர 
பவுல செவால்வார: "நவான் ைனித-
னுக்கு உகநத்னைவாய் இருக்கப் பவாரத-
தவால கிறிஸதுவுக்குப் பணியவாைனைவாய் 
இருக்க முடியவாது” (கலவாததியர. 
1:10)

"கலப்மபயில மக ம்ததபின் 
திரும்பிப் பவாரப்ப்ர எ்ரும் இமற-
யவாட்சிக்கு உட்படத தகுதி உள்ை்ர 
அலல” (லூக். 9:62). 

இயயசும்ப் பின்பற்றுகிற எ்னும் 
முன்ம்தத கவாமலப் பின் ம்க்கக் 
கூடவாது. கலப்மபயில மக ம்தத-
பின் திரும்பிப் பவாரவாைல இருக்க இயய-
சுவின் மீது கணகமைப் பதிப்யபவாம்.

நம்பிக்மகமயத சதவாடஙகி ்ழிந -
டததுப்ரும் அமத நிமறவு செய்ப -்
ரும் இயயசுய் (எபி. 12:2)

உழுது சகவாணடிருநத எலிெவாம் 

இமற்வாக்கினைர எலியவா திருநிமலப்-
படுததிய ய்மையில, சபற்யறவாரிடம் 
விமட சபற்று ்ர அமரைனைதுடன் -
தவான் அனுைதி சகவாடுக்கிறவார எலியவா. 
ஆனைவால எலிெவா இமறயமழததலின் 
தீரதமத எப்படிசயலலவாம் கவாட்டுகி-
றவார! அமழததயலவாடு உடன்பிறநதது 
அரப்பணம். அது நிபநதமனையற்றது.

நிபநதமனையயவாயடயய செபிக்க-
வும், யநரததியவானைமத செய்யவும், 
நலலது புரியவும் பழக்கப்பட்ட்ரகள் 
அலல்வா நவாம்!

"கிறிஸது இயயசு என்மனை ஆட் -
சகவாணடதற்கவானை யநவாக்கம் நிமறய -்
று்தற்கவாகத சதவாடரநது ஓடுகியறன். 
இநயநவாக்கம் நிமறய்றிவிட்டது எனை 
நவான் எணணவிலமல.

ஆனைவால ஒன்று ைட்டும் செய்கியறன். 
கடநதமத ைறநதுவிட்டு முன்னிருப்-
பமதக் கணமுன் சகவாணடு பரிசு 
சபற ய்ணடிய இலக்மக யநவாக்கித 
சதவாடரநது ஓடுகியறன்.

கிறிஸது இயயசுவின் மூலம் 
கடவுள் எனைக்கு யைலிருநது விடுக்கும் 
அமழப்யப அப்பரிெவாகும்" (பிலிப். 
3:12-14). அமழப்யப சபரும் பரிசு 

என்று சபருமிதம் சகவாள்ளும் பநதயத -
தில ஓட ஆரம்பிததுவிட்டவால இலக்மக 
அமடயும்்மர ய்று எமதயும் சிந -
திக்க முடியுைவா?

ைவாவீரன் அசலக்ெவாணடர ஒரு 
நவாட்மடப் பிடிப்பதற்கவாகத தன் பமடவீ -
ரரகமைக் கப்பலில ஏற்றிக் கடமலக் 
கடநது செலகிறவான். கமரமய 
அமடநது வீரரகள் அணி்குதது 
நிற்கப் பமட முன்யனைவாக்கிப் புறப்பட்-
டது. சிறிது தூரம் சென்றதும்

'திரும்புஙகள்' என்று ைன்னைர 
ஆமணயிடுகிறவார. 

திரும்பிப் பவாரததவால அதிரச்சி. 
தவாஙகள் ஏறி்நத கப்பல தீப்பற்றி 
எரிநது சகவாணடிருக்கிறது.

அப்யபவாது ைன்னைர முழக்கமிடுகி -
றவார: "வீரரகயை, நவாம் ்நத கப்பல 
எரிநது அழிய ஏற்பவாடு செய்யதன். 
நவாம் இஙகிருநது ச்ற்றி சபறவாைல 
நவான்தவான் திரும்பிச் செலலப்யபவா-
்திலமல என்ற ைனை உறுதியுடன் 
யபவாரிட ய்ணடும். நவாம் உயியரவாடு 
திரும்ப ய்ணடும் என்பமத ைறநது 
ச்ற்றி என்ற இலட்சியததிற்கவாக 
ைட்டுயை செயலபட ய்ணடும். வீறு 

சகவாணடு செலலுஙகள். ச்ற்றி 
நையத".

இலட்சிய ்வாழ்வு ்வாழ முடிச்டுதத 
பிறகு கவாலப்யபவாக்கில ைதிப்பீடுகமை 
ைறநது, சகவாள்மகப்பிடிப்பின்றி 
்வாழ்நதவால அது அடிததைமின்றி 
அடுக்கு ைவாடி  கட்ட முயற்சிப்பதவாகும். 
குன்றுகமைத தவாணடவாைல சிகரதமத 
எட்டமுமனை்தவாகும். அமழததயலவாடு 
கூடப் பிறநதது அரப்பணம். எலிெவா-
ம்ப் பவாரததவால யபவாரம் தன் மீது 
விழுநதவுடன் கலப்மபமய விறகவாக்கி 
கவாமைமய அடிதது பிறருக்கு விருநது 
சகவாடுததுவிட்டுச் சீடரவாகப் புறப்பட்டுவி-
டுகின்றவார.

அமழப்மபக் சகவாமடயவாகப் சபற்-
றிருக்கலவாம். ஆனைவால முயற்சி இன்றி, 
உமழப்பு இன்றி, அரப்பணம் இன்றி 
அமழததவால நிமலக்கவாது. இநத 
அரப்பணம் என்பது அமனைதமதயும் 
இழக்கின்ற தன்மை. “அ்ரகள் ... 
அமனைதமதயும் விட்டுவிட்டு அ்மரப் 
பின்பற்றினைவாரகள்" (லூக். 5:11). 

- 

நம் ஆண்டவர் இயேசு 
கிறிஸ்துவின் ய�ோத -
னைகனை இரணடு 

முக்கிே மனையுணனமகளில் உள்-
ை்டக்கலோம் இனைேன்பு,பிைரன்பு 
என்�யத அனவேோகும். அன்ன�ப் 
�ற்றி �ரிசுதத யவதோகமம் 
இவவோறு கூறுகிைது. "என் உன்ட-
னமகனை எல்லோம் நோன் வோரி 
வழங்கிைோலும் என் உ்டனலயே 
சுட்்டரிப்�தற்்கை ஒப்புவிததோ-
லும் என்னி்டம் அன்பு இல்னல

என்ைோல் எைக்கு �ேன் ஒன்றும் 
இல்னல."

"அன்பு ்�ோறுனம உள்ைது. தன்-
ைலம் நோ்டோது. தீங்கு நினைேோது." 
(்கோரிந்திேர் 13:3,4)" உன்மீது 
அன்பு கூருவது ய�ோல் உைக்கு 
அடுததிருப்�வர் மீதும் அன்பு கூர்-
வோேோக" (உயரோனமேர். 13:9)

அன்ய� க்டவுள். க்டவுயை அன்பு 
என்ை உணனமனே அடிப்�ன்டேோ-
கக் ்கோணய்ட இயேசுவின் திருவு-
ருவம் திரு இருதேதனத்வளிப்�-
டுததிேவோறு வனரேப்�டடுள்ைது. 
இயேசு கிறிஸ்துவின் திரு இருதே 
�்டங்கள் இல்லோத கதயதோலிக்க  
வீடுகயை கின்டேோது எை கூைலோம்.

கதயதோலிக்கத திருச்சன� ஜூன் 
மோததனத திரு இருதே வணக்க 
மோதம் எை அனழக்கின்ைது. ஆல-
ேங்களிலும் வீடுகளிலும் வழி�ோடு-
களும் சிைப்பு திருப்�லி பூன்சகளும் 

நன்ட்�ற்று 
வருகின்ைை.

ஆண்டவர் 
இயேசுவின் 
இருதேத-
தில் அன்பு, 
இரக்கம், 
மன்னிப்பு, 
அரவனணப்பு 
மற்றும் 
ஆறுதல் 
ய�ோன்ை �ண-
புகயை நினைந்-
துள்ைது.

இருகரம் விரிதது இதேதனதத 
திைந்தவரோய் கோததிருக்கும் ஆண-
்டவர் இயேசு அன்று தம் ய�ோத-
னைகனைக் யகடக வந்த மக்களின் 
�சினேப் ய�ோக்கிைோர்.

ய�ய்கனை ஓடடிைோர். மரித-
தவனர உயிர்ப்பிததோர். ்சமூகம் 
தீண்டல் ஆகோது எை ஒதுக்கிே 
்தோழுயநோேோளிகனை ்தோடடுக் 
குணப்�டுததிைோர். அன்னைே மக்க-
ளுக்கு அவற்னை்ேல்லோம் ்்சய்த 
இயேசுவின் திருஇருதேம் இன்றும் 
நமக்கு இவற்னை ்்சய்ேக் கோததுக் 
்கோணடிருக்கின்ைது.

"சுனம சுமந்து ய்சோர்ந்து இருப்-
ய�ோயர எல்யலோரும் என்னி்டம் 
வோருங்கள். நோன் உங்களுக்கு 
இனைப்�ோறுதல் தருயவன். நோன் 
கனிவும் மைததோழனமயும் உன்ட-

ேவன் என்று மதயதயு 11ஆம் அதி-
கோரம் ்தரிவிக்கின்ைது.

உலகைோவிே ரீதியில் ்்சேற்�-
டுகின்ை ்தோணடு நிறுவைங்கள், 
கல்வி நிறுவைங்கள்,்சமூக அனமப்-
புக்கள் அன்பு �ணிகளில் ஆர்வம் 
கோடடுகிைது என்ைோல் அதற்கு மூல 
கோரணம் நம் ஆண்டவர் இயேசு 
கிறிஸ்துவின் ய�ோதனைகயை.

இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு 
எனும் தததுவம் தோன் ந்டமோடும் 
புனினதேோகத திகழந்த அன்னை 
்தர்சோவின் அன்பு �ணிகனை உல-

க்மங்கும் விேோபிக்கச ்்சய்தது. 
இயேசுவின் அன்ன� உணர்ந்து 
அவரது இதேதனத ய�ோல் 
கனிவோை இதேம் ்கோண்டவர்க-
ைோக  நோமும் வோழயவோம். 

அன்ன� அடிப்�ன்டேோகக் 
்கோணடு நம் அேலோனரயும் அன்பு 
்்சய்யவோம்.இந்நோடகளில் உதவி 
யதனவப்�டும் மக்களுக்கு நம்மோ-
லோை உதவிகனை ்்சய்யவோம். 

  ைட்டக்கைப்பு ைமறைவா்ட்டததின் இருதயபுரம் திரு இருதய நவாதர ஆலயததில திருவிழவா நிகழ்வுகள் நமடசபற்று ்ரும் நிமலயில அதன் ஒரு அம்ெைவாக முதல நற்கருமண ைற்றும் உறுதி பூசுதல ்ழஙகும் ெடஙகுகள் கடநத ெனிக்கிழமை பஙகுததநமத அருட்பணி 
அசலக்ஸ சரவாபரட் அடிகைவார தமலமையில நமடசபற்றனை. ைட்டக்கைப்பு ைமறைவா்ட்ட ஆயர யபரருட்திரு கலவாநிதி யஜவாெப் சபவான்மனையவா ஆணடமகயினைவால வியெட திருப்பலி நிமறய்ற்றப்பட்டு 37 சிறவாரகளுக்கு முதல நன்மை ைற்றும் உறுதிப்பூசுதல அருட்ெவாதனைங -
கள் ்ழஙகி ம்க்கப்பட்டனை. திருப்பலி பூமெ ைற்றும் அருட்ெவாதனை ெடஙகுகளில கலநது சகவாணட விசு்வாசிகமையும்  படஙகளில கவாணலவாம்.                படஙகள்: கலலடி குறூப் நிருபர

அர்ப்பணத்தினூடான  அழை்பபும்
இலக்குடனான நமது ்பயணமும்

 அருட்பணி 
இ. லூரதுரவாஜ்

மட்டக்களப்பு திரு இருதய நாதர் ஆலய உறுதிப்பூசுதல் அருட்ாதன திருப்்பலி

"உன்மீது அன்பு கூருவது ப்பால்
உன் அயலவர மீதும் 
அன்பு கூருவாயாக"

-    பியலவாமினைவா ெததியநவாதன்      -யைரி சதயரெவா..

இயேசுவின் 
திரு இருதே 
பெருவிழா

கதயதவாலிக்கத திருச்ெமப கடநத 
்வாரம் நம் ஆணட்ர இயயசுவின் 

திரு இருதய திருவிழவாம்க் சகவாணடவாடி-
யது. 

 ஜூன் ைவாதம் முழு்தும் திரு இருதயத-
திற்கு அரப்பணிக்கப்பட்ட ைவாதைவாக திகழ் -்
துடன் வியெடைவானை ் ழிபவாடுகள்   திருப்பலி-
களும் நமடசபற்று ்ருகின்றனை.

1856ம் ஆணடில  பிரவான்ஸ நவாட்டு 
ஆயரகள்  திருததநமத  9ம் பயஸ  அ்ர-
கமைக் யகட்டுக்சகவாணடதன் யபரில, அத 
திருததநமத, இயயசுவின்  தூய்மைமிகு  
இதயம் சபருவிழவாம்  உரு்வாக்கினைவார.

  அத திருததநமதயின்  அறிவுமர-
யின்படி அப் சபருவிழவா  கதயதவாலிக்கத 
திருஅம்  முழு்தும் ந்ம்பர    20ஆம் 
திகதி சகவாணடவாடப்பட்டது. .

பின்னைர, இயயசுவின் தூய்மை மிகு 
இதயம்  புனிதர   ைவாரகியரட்ைரி  அலக்-

யகவாக்  அ்ர களுக்கு  திருக்கவாட்சியில கூறி-
யபடி  இயயசுவின் திருவுடல, திருஇரததப் 
சபருவிழவாம்த சதவாடரநது்ரும் ச்ள்-
ளிக்கிழமையன்று  இப்சபருவிழவா சிறப்-
பிக்கப்பட்டு ்ருகிறது.

இயயசுவின்  தூய்மைமிகு  இதயம் 
யபவான்றயதவார   எலமலயிலலவா  இரக்கம் 
இன்மறய நம் உலகிற்குத யதம்ப்படுகி-
றது  எனை  திருததநமத பிரவான்சிஸ அ்ர-
கள், ஜூன் 24 ச்ள்ளியன்று சிறப்பிக்கப்-
பட்ட இயயசுவின்  தூய்மைமிகு  இதயம் 
சபருவிழவாம் மையப்படுததிய  செய்தி-
யில   குறிப்பிட்டுள்ைவார.

தூய்மைமிகு  இதயம் எனை திருததநமத 
ச்ளியிட்டுள்ை டுவிட்டர செய்தியில, 
ைனித ் வாழ்வில நவாம் பவாரக்கின்ற அைவில-
லவாத  தீமைகள் ைற்றும் துன்பஙகமை 
அகற்று்தற்கு  இயயசுவின்  தூய்மை-
மிகு இதயததிடம் இருக்கின்ற ்ரம்பிலலவா  
இரக்கம் யபவான்றயதவார   இரக்கம் யதம்ப்-
படுகிறது, எனைய் நம்மையும்  உலகதமத-
யும் அவ விதயததிடம் அ ரப்பணிப்யபவாம் 
என்றும் குறிப்பிட்டுள்ைவார.
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ெட்டவிர�வாதைவாக... 02ஆம் பக்கத் த�ொடர்

சடடவிர�ொ�மொ்க நொட்ட விடடு 
இந்தியொ மற்றும் அவுஸ்திர�லியொ 
ரபொன்ற நொடு்களுககு �ப்பிச் தசல்-
ர�ொரின எண்ணிக்்க அதி்கரித்துள்-

ள்ம குறிப்பிடத்�க்கது. ்கடந்� 
6 மொ� ்கொலத்தில் 400 ரபர் �்� 
அவுஸ்திர�லியொ தசல்ல முற்படட-
�ொ்க அறிய �ருகி்றது. 

ஆற்றுப் பகுதியில்... 02ஆம் பக்கத் த�ொடர்  
இல்லொ்ம ்கொ�ணமொ்க �னது 

குடும்பத்தின்�யும் அ்ைத்துக 
த்கொண்டு ஹம்பொந்ர�ொட்ட, சம� -
ர்கொனத�� ஆற்றுப் பி�ர�சத்தில் 
வி்றகு்க்ள த�டடிக த்கொண்டிருந்�-
ரபொர� இந்�ச் சம்ப�ம் இடம்தபற்-
றுள்ளது.  

உயிரிைந்��ர் ஹம்பொந்ர�ொட்ட 

சம�ர்கொனத�� பகுதி்யச் ரசர்ந்� 
25 �ய�ொன திலிப் சொம� என அ்ட -
யொளம் ்கொணப்படடுள்ளொர்.  

இந்�ச் சம்ப�த்தில் உயிரிைந்-
�ரின சர்கொ��ரும் ்கொயம்டந்து 
்�த்தியசொ்லயில் அனுமதிக்கப்-
படடுள்ளொர் என தபொலிஸொர் த�ரி-
வித்�னர்.  

ரதவாட்ட கவாணி பகிர்வு...   
சந்திப்பிரலரய ரமற்்கண்ட�ொறு 

த�ரிவித்துள்ளொர். அ�ர் ரமலும் 
த�ரிவிக்்கயில்,

இனறு, நொடடின அ�சொங்கம் யொரு-
்டயது, யொரு்டய �்ல்மயில், 
்கடடுப்பொடடில் அ�சொங்கமும், 
அ�ச நிர்�ொ்கமும் தசயற்படுகின்றது 
எனபன த�ளி�ற்்ற நி்லயிரலரய 
உள்ளது.

ஜனொதிபதி பங்கரில் இருந்து-
த்கொண்டு �னது நி்கழ்ச்சிநி�்ல 
முனதனடுககும் முயற்சியில் 
உள்ளொர். பி��மர் �னது ்கடசிசொர்ந்� 
ச்கொக்க்ள ரசர்த்துகத்கொண்டு �னது 
்கடசியின நி்கழ்ச்சிநி�்ல முனதன-
டுப்பதில் உள்ளொர். இவ�ொ்றொன அ� -
சியல் ஸ்தி�மற்்ற நி்லயில் ர�ொடட 
்கொணி்களின பகிர்வு த�ொடர்பொ்க 
ரபசு�து ஆபத்�ொன�ொகும்.

இனறு நொடடில் ஜனநொய்க ரீதியொ்க 
த�ரிவுதசயயப்படட மக்கள் பி�திநி -
தி்களின ஆடசிதயொனறு இல்்ல. 
மக்கள் பி�திநிதி்கள் தபய�ளவில் 
சிலரின பிடி்களுககு உடபடட�ர்்க-
ளொ்கர� உள்ளனர். பொ�ொளுமன்றத்-
தில் ஒர� ஒரு ஆசனத்்� ்�த்தி-
ருந்� �ணில் விக�மசிங்க பி��ம�ொ்க 

உள்ளொர். அ�ர் மக்களொல் நி�ொ்கரிக-
்கப்படட, �னது ்கடசியின சில ச்கொக -
்க்ள முனனி்லப்படுத்தி �னது 
ர�்ல திடடங்க்ள முனதன-
டுத்து �ருகின்றொர்.

இவ�ொ்றொன சூழ்நி்லயில் 
மக்கள் பி�திநிதி்கள் ஓ�க்கடடப்-
படட நி்லயிரலரய உள்ளனர். 
இ�்ன சுடடிக்கொடடு��ற்ர்க 
்கடந்� �ொ�த்தில் எதிர்க்கடசியொன 
நொம் பொ�ொளுமன்றத்்� பகிஷ்க -
ரிப்பு தசயதிருந்ர�ொம்.

ம்லய்க பி�ர�சங்களில் உள்ள 
பயிரிடப்படொ� ர�ொடட ்கொணி்கள் 
த�ொடர்பில் பல ்கொலமொ்க ரபசப்-
படடு �ருகி்றது. இனறு நொடடிரல 
ஏற்படடிருககும் உணவு பஞசத்து-
டன மீண்டும் இவவிடயம் ரபசப்ப-
டுகின்றது. 

்கடந்� ்கொலம் முழு�தும் ர�ொடட 
்கொணி்களின பகிர்வில் ர�ொடட மக-
்களுககு பொ�ொபடசம் ்கொடடப்படடு 
�ந்துள்ளது. எல்லொ பகுதி்களிலும் 
ரபொல த�ளியொருகர்க தபருமளவு 
நிலங்கள் பகிர்ந்து �ைங்கப்படடன.

இச் சூழ்நி்லயில் இன்்றய அ�-
சொங்கத்தில் ம்லய்க பி�திநிதி்கள் 

எ�ரும் இல்்ல. இருந்� சிலர் சுயொ -
தீனமொகிவிடட�ொ்க கூறுகின்றனர்.

அ�ச �்ல்மத்து�ம் யொரு்ட -
யத�னபது எனபதும் ர்கள்விககு-
றியொ்க உள்ளது. இச்சூழ்நி்லயில் 
ர�ொடட ்கொணி்களின பகிர்வு பற்றி 
ரபசு�து நொரம எம்்ம ்கொடடி 
த்கொடுப்பது ரபொன்ற�ொகிவிடும். 
மொ�டட ரீதியில் உள்ள அ�சொங்க 
பி�திநிதி்கள் �ங்களது ச்கொக்க்ள 
திருப்திப்படுத்து��ற்கு இ�்ன 
ப யன ப டு த் தி க த ்க ொ ள் � � ற் ்க ொ ன 
�ொயப்பு �ொ�ொளமொ்க உள்ளது.

�ற்ரபொர� ்கண்டி மொ�டடடத்-
தில் ்கலதபொட ர�ொடடம், த�ல்-
ர�ொட்ட ர�ொடடம், ரபொஹில் 
ர�ொடடம் மற்றும் கிர�ட த�ளி 
ர�ொடடங்களிலொன தபரு�ொரியொன 
நிலங்கள் த�ளியொருககு த்கொடுக -
கும் ஏற்பொடு்க்ள அ�சொங்கம் தசய-
துள்ளது. அர� ரபொனறு வுட்சட 
ர�ொடடம், ்கல்தூரியொ ர�ொடடம் 
ரபொன்ற்�்களின ்கொணி சுவீ்கரிப்பு 
த�ொடர்பொ்கவும் பல மு�ண்பொடடு 
நி்ல்ம உள்ளது.

இ�ற்்்றதயல்லொம் �டுத்து 
நிறுத்தி, ர�ொடட ்கொணி்க்ள பொது -

்கொத்து, ர�ொடட மக்களின �ொழ்-
�ொ�ொ�த்திற்கு அ�ற்்்ற �ைங்க 
ர�ண்டும். அ்� விடுத்து இனறு 
நிலவும் பலவீனமொன அ�சியல் 
சூைலில் ர�ொடட ்கொணி்களின பகிர்-
வுககு முற்படு�து தபரும்பொன்ம 
அ�சியல் பி�திநிதி்களின நி்கழ்ச்சி 
நி�ல்்க்ள நி்்றர�ற்றிகத்கொள்-
ளர� �ொயப்பொ்க அ்மயும்.

த்கொழும்பில் இருந்து திடடங -
்க்ள ரபசலொம், முடிவு்க்ள எடுக-
்கலொம். ஆனொல், அ்� பி�ர�ச 
மடடத்தில் தசயற்பொடடுககு 
�ரும்ரபொது, ்கடசி அ்மப்பொளர், 
பொ�ொளுமன்ற உறுப்பினர்்கள், அ�ச 
அதி்கொரி்கள் என பல்ர�று த்கடுபி-
டி்கள் உரு�ொகும். அ�ற்்்றதயல்-
லொம் மீறி ர�ொடட ்கொணி்க்ள 
ர�ொடட மக்களுகர்க பயிரிட �ைங-
்கககூடிய சூைல் இனறு இல்்ல.

ர�ொடட மக்க்ள பொது்கொக்க 
விரசடமொன நி�ொ�ண திடடம் 
ஒனறு முனதனடுக்கப்பட 
ர�ண்டும். அ�்னரய நொம் �லி-
யுறுத்� ர�ண்டும். மொ்றொ்க பயிரி-
டொ� ்கொணி்க்ள ரபசு�து, நொரம 
ஆபத்்� ர�டிகத்கொள்��ொகும்.

இலஙமகயின் எதிர்கவாலத்தில்...
தபொருளொ�ொ� தநருக்கடி, சமூ்க 

தநருக்கடி மற்றும் சர்�ர�ச நொணய 
நிதியத்துடன ந்டதபற்று �ரும் 
்கலந்து்�யொடல்்களின முனரனற்-
்றம் குறித்தும் அ�ர்்களுககு விளக்க -
மளித்�ொர்.   

அதமரிக்க ஜனொதிபதி ரஜொ 
்படன இலங்்கயின எதிர்்கொலத்-
தில் மிகுந்� அக்க்்ற த்கொண்டுள்-
ளொர்.

 �ற்ரபொ்�ய தநருக்கடி நி்லயில் 
இலங்்கயுடன இ்ணந்து பயணிக -
்கவும் ர�்�யொன உச்ச அளவு ஒத்து -
்ைப்்ப �ைஙகுமொறும் அதமரிக்க 
ஜனொதிபதி ஆரலொச்ன �ைஙகி-

ய�ொ்க அதமரிக்க த�ளியு்றவுத்து-
்்றயின த�ற்கு மற்றும் மத்திய 
ஆசியொவிற்்கொன பி�தி த�ளியு்றவுத்-
து்்ற தசயலர் மற்றும் அதமரிக்க 
தி்்றரசரி ஆசிய �லய பி�தி தசய-
லொளர் �ொபர்ட ்கப்ர�ொத் ஆகிரயொர் 
த�ரிவித்�னர்.   

சர்�ர�ச நொணய நிதியத்துடனொன 
திடடங்க்ள அமுல்படுத்து�-
ர�ொடு தநருக்கடியில் உள்ள குடும்-
பங்களுககு நி�ொ�ணம் கி்டக்கவும் 
இது எதிர்்கொலத்தில் த�ொடர்ந்து சொ�-
்கமொன நி்ல்ம்ய ஏற்படுத்தும் 
என தூதுககுழு நம்பிக்்க த�ரிவித் -
துள்ளது.   

நொடடில் இடம்தபற்று �ரும் 
தபொருளொ�ொ� சீர்திருத்� தசயற்பொடு-
்கள் த�ொடர்பில் ஜனொதிபதியின புரிந் -
துணர்விற்கும் அ�ரின புரி�லுககும் 
உள்ள ஒற்று்ம்கள் குறித்து �ொங்கள் 
மகிழ்ச்சிய்ட��ொ்க அ�ர்்கள் த�ரி -
வித்துள்ளனர்.   

ஜனநொய்க ரீதியிலொன ரபச்சுககு 
இ்டயூறு இல்லொமல் எ�ருககும் 
�மது ்கருத்துக்க்ள த�ரிவிக்க 
சு�ந்தி�ம் �ைங்கப்படடுள்ள்ம 
குறித்து பி�திநிதி்கள் குழுவினர் 
ஜனொதிபதிககு பொ�ொடடு த�ரிவித் -
�னர்.   

மருந்து்கள் மற்றும் அத்தியொ�சி-

யப் தபொருட்க்ளப் தபறு��ற்கு 
்கடன ்கடி�ங்க்ள �ைஙகு��ற்கு 
இலங்்கககு உ�வு��ற்கு சர்�ர�ச 
�ஙகி்களின உ�வி்ய நொடவுள்ள-
�ொ்க பி�திநிதி்கள் குழுவினர் த�ரி -
வித்�னர்.   

 இலங்்கக்கொன அதமரிக்கத் 
தூது�ர் ரஜொன தமகடொனியல், 
�்ல்ம அதி்கொரி தஜஃப் சொனின 
மற்றும் ஜனொதிபதியின தசயலொளர் 
்கொமினி தசன�த், ஜனொதிபதியின 
பி��ம ஆரலொச்கர் லலித் வீ�துங்க 
மற்றும் ஜனொதிபதி தசயல்க பி��ொனி 
அநு� திஸொநொயக்க ஆகிரயொரும் 
்கலந்துத்கொண்டனர்.  

பஸ் கட்டண அதிகரிப்பு...
த�ரிவித்திருந்�ன.  
இ�னபடி இனறு ரபொககு��த்து 

அ்மச்சருடன இடம்தப்றவுள்ள 
்கலந்து்�யொடலின பினனர் பஸ் 
்கடடண திருத்�ம் த�ொடர்பில் 
இறுதித் தீர்மொனம் எடுக்கப்படும் 
என ர�சிய ரபொககு��த்து ஆ்ணக-
குழுவின பணிப்பொளர் நொய்கம் 
்கலொநிதி நிலொன மி�ண்டொ த�ரிவித் -
�ொர்.  

எரிதபொருள் வி்ல்கள் மீண்டும் 
அதி்கரிக்கப்டடுள்ள நி்லயில்  உட -
னடியொ்க அமுலுககு �ரும் �்்கயில் 
ரபருந்து ்கடடண வி்ல்ய அதி-

்கரிக்க ர�ண்டுதமன �னியொர் 
ரபருந்து உரி்மயொளர்்கள் சங்கம் 
ர்கொரியுள்ளது.  

டீசல் வி்ல அதி்கரிப்புடன 
�ருடொந்� பஸ் ்கடடணத் திருத்-
�ம் த�ொடர்பில் பரிசீலிககுமொறு 
இலங்்க �னியொர் பஸ் உரி்மயொ-
ளர்்கள் சங்கம் (LPBOA) ர்கொரிக்்க 
விடுத்திருந்�து. இ�ற்கு சொ�்கமொன 
பதில் கி்டக்கொவிடின இனறு 
தசவ�ொயககிை்ம (28) மு�ல் 
பஸ் ரச்�்கள் நிறுத்�ப்படும் என 
�னியொர் பஸ் உரி்மயொளர்்கள் 
சங்கத் �்ல�ர் த்கமுனு விரஜ�த்ன 

முனனர் த�ரிவித்திருந்�ொர்.  
ரநற்று (27) மு�ல் இந்� வி்ல 

அதி்கரிப்பு இடம்தப்ற ர�ண்டும் 
என �னியொர் ரபருந்து உரி்மயொளர்-
்கள் சங்கத்தின தபொதுச் தசயலொளர் 
அஞசன பிரியஞசித் முனனர் த�ரி-
வித்திருந்�ர�ொடு புதிய ்கடடணமொ்க 
கு்்றந்�படச வி்ல 35% மு�ல் 40% 
�்� அதி்கரிக்கப்பட ர�ண்டும் 
எனவும் ர்கொரியிருந்�ொர்.  

அ�னபடி, புதிய திருத்�த்தின 
மூலம் �ற்ரபொ்�ய கு்்றந்�படச 
ரபருந்து ்கடடணம் 40 ரூபொ�ொ்க 
அதி்கரிக்கப்படும் எனவும் ரபருந்து 

்கடடணத்்� திருத்திய்மக்கொ-
விடடொல் எதிர்்கொலத்தில் ரபருந்து 
ரச்�யில் இருந்து விலகி த�ொழிற்-
சங்க ரபொ�ொடடத்தில் ஈடுபட 
ரபொ��ொ்க அ�ர் ரமலும் குறிப்பிட -
டிருந்�ொர்.  அண்்மயில் எரிதபொ-
ருள் வி்ல்கள் அதி்கரிக்கப்படட  
ரபொது இரு �ட்�்கள் வி்ல்கள் 
அதி்கரிக்கப்படடன. ்கடந்� 24 ரம 
மொ�ம் மு�ல் பஸ் ்கடடணம் 19.5 
வீ�மொ்க அதி்கரிக்கப்படடது. அ�ற் -
்க்மய, கு்்றந்�படச ்கடடணம் 32 
ரூபொ�ொ்க ஆ்க அதி்கரிக்கப்படடது. 
(பொ) 

இலஙமக ரூபவாவில் பணம் செலுத்தி...
த�ொடர்பொன ரபச்சு�ொர்த்்�்கள் 

ஆ�ம்பிக்கப்படடுள்ளர�ொடு இந்திய 
எரிதபொருள் அ்மச்சர் ஹர்திப் 
சிங பூரியுடன இந்தியொவுக்கொன 
இலங்்க உயர்ஸ்�ொனி்கர் மிலிந்� 
தமொ�த்கொட ரபச்சு�ொர்�்� நடத்தி 
�ரு��ொ்க அ�சொங்க �்க�ல்்கள் த�ரி -
வித்�ன.  

இரு டீசல் ்கப்பல்்களும் இரு 

தபற்ர்றொல் ்கப்பல்்களும் தபறு�து 
த�ொடர்பில் ரபச்சு�ொர்த்்� முன-
தனடுக்கப்படுகி்றது. 

இந்� ரபச்சுக்களின பலனொ்க டீசல் 
்கப்பல் ஒன்்ற �ைங்க இந்தியொ 
உடனபடடுள்ள�ொ்க அறிய �ருகி-
்றது. 10 அல்லது 12 நொட்களில் இந்� 
்கப்பல் இலங்்க்ய �ந்�்டயும் 
என எதிர்பொர்க்கப்படுகி்றது.  

இர� ர�்ள தபற்ர்றொல் ்கப்ப-
தலொன்்ற தபறு�து த�ொடர்பொ்க 
சிங்கப்பூரூடன நடத்திய ரபச்சு-
�ொர்த்்�்கள் த�ற்றியளித்துள்ளது. 

இந்� ்கப்பலும் சில தினங்களில் 
நொட்ட �ந்�்டயும் என எதிர்-
பொர்க்கப்படுகி்றது.  

தடொலர் தநருக்கடி ்கொ�ணமொ்க 
நொடடுககுத் ர�்�யொன எரிதபொ -

ரு்ள தபறு�தில் சிக்கல் ஏற்பட -
டுள்ளர�ொடு ்கடந்� சில நொட்க -
ளொ்க எந்� எரிதபொருள் ்கப்பலும் 
��வில்்ல எனபது குறிப்பிடத் -
�க்கது. 

இ�னொல் எரிதபொருள் தபறு��ற் -
்கொ்க எரிதபொருள் நி�ப்பு நி்லயங-
்களில் த�ொடர்ந்து நீண்ட �ரி்ச 
்கொணப்படுகி்றது. (பொ) 

தமிழ்வாடு – கவாஙரகென்துமை...
எரிதபொருட்கள், உ�ம், பொல்மொ, 

மருந்துப் தபொருட்கள் ரபொன்ற 
தபொருட்கள் உள்ளிடட அத்தியொ�-
சியப் தபொருட்க்ள நியொயமொன 
வி்லயில் தபற்றுக த்கொள்��ற்்கொன 
�ொயப்பு ஏற்படடுள்ள�ொ்க, அ்மச்சர் 
டகளஸ் ர��ொனந்�ொ சுடடி்கொடடியுள்-
ளொர்.   

இர�ர�்ள, ஏற்்கனர� திட -
டமிடடபடி, எதிர்�ரும் ஜூ்ல 
01ஆம் தி்கதி மு�ல் பலொலி விமொன 
நி்லயத்திலிருந்து திருச்சி மற்றும் 
தசன்ன ந்க�ங்களுககி்டயிலொன 
விமொன ரச்� ஆ�ம்பிக்கப்படவுள் -
ள�ொ்க, அ�ர் இ�னரபொது த�ரிவித் -
�ொர்.   

 யொழ்ப்பொணம் பலொலி விமொன 
நி்லயத்தில் இருந்து திருச்சிககு 
ரந�டி விமொனங்க்ள இயக்க 
ர�ண்டும் எனபதும் நீண்ட்கொல 
ர்கொரிக்்கயொ்க இருந்து �ந்�து. 

்கொ்�க்கொல் மற்றும் யொழ்ப்பொணத்-
தின ்கொஙர்கசனது்்ற து்்றமு்கம் 
இ்டரய ்கப்பல் ரபொககு��த்்� 

த�ொடஙகு��ற்கும் �மிை்கத்தின 
திருச்சி மற்றும் யொழ்ப்பொணத்தின 
பலொலி இ்டரய விமொன ரச்�்ய 
த�ொடஙகு��ற்கும் இலங்்க அ�சு 
ஒப்பு�ல் த�ரிவித்துள்ள�ொ்க மீன�-
ளத்து்்ற அ்மச்சர் டகளஸ் ர��ொ-
னந்�ொ ஏற்்கனர� த�ரிவித்திருந்�ொர் 
எனபது குறிப்பிடத்�க்கது.  

அசைரிக்க ஒத்துமழப்பு  முழுமையவாக கிம்டக்கும்...  
இ�ொஜ�ந்தி� குழு 26 ஆம் தி்கதி 

ஞொயிற்றுககிை்ம நொட்ட �ந்�-
்டந்�து.   

இககுழு மு�ற்்கடடமொ்க ரநற்று 
ஜனொதிபதி மற்றும் பி��ம்� சந்-
தித்து �ற்ரபொ்�ய தபொருளொ�ொ� 
தநருக்கடியிலிருந்து மீள்��ற்கு 
இலங்்கககு எத்�்்கய உ�வி்க்ள 
�ைங்கமுடியும் எனபது குறித்து தீர்க-

்கமொன ்கலந்து்�யொடல்்க்ள முன-
தனடுத்திருந்�து.   

அ�ற்்க்மய பி��மருடன ரநற்று 
திங்கடகிை்ம இடம்தபற்்ற சந்திப்-
பின ரபொர� , சர்�ர�ச நொணய நிதி-
யத்துடனொன ரபச்சு�ொர்த்்�்களுககு 
முழு்மயொன ஆ��வி்ன �ைஙகு-
��ொ்க உறுதியளித்துள்ளது.   

பி��மர் மற்றும் அதமரிக்க இ�ொஜ-

�ந்தி�்களுககி்டயிலொன இந்� சந்-
திப்பில் இலங்்கக்கொன அதமரிக்க 
தூது�ர் ஜூலி சஙகும் ்கலந்து த்கொண்-
டுள்ளொர்.   இது த�ொடர்பில் டுவிடடர் 
பதிவிடடுள்ள அ�ர், ' இலங்்கயின 
தபொருளொ�ொ� தநருக்கடி்கள் த�ொடர்-
பில் ்கலந்து்�யொடல்்க்ள முன-
தனடுப்ப�ற்்கொ்க இலங்்க பி��மர் 
மற்றும் ஜனொதிபதி்ய  அதமரிக்க 

இ�ொஜ�ந்திரி்களுடன சந்தித்ர�ொம்.   
இலங்்க ்கடும் ச�ொல்்க்ள எதிர்-
த்கொண்டுள்ள இந்� சந்�ர்ப்பத்தில் , 
�ளமொன, பொது்கொப்பொன மற்றும் 
ஜனநொய்கம் மிக்க எதிர்்கொலத்்� 
அ்டய உ�வும் �்்கயில் நொம் 
த�ொடர்ந்தும் உ�வு�ர�ொடு, நீண்ட 
்கொல கூடடொண்்ம்யயும் �ைஙகு-
ர�ொம்'   என பதிவிடடுள்ளொர்.

எரிசபவாருள் ச்ருக்கடியவால்...
தி்ணக்களத்தின தி்றன நீடிக்கப் -

படடுள்ள�ொ்க சங்கத்தின �்ல�-
�ொன சுரம� ரசொம�த்ன த�ரிவித்-
�ொர்.   

நிதி, ரபொககு��த்து மற்றும் எரி -
தபொருள் பி�ச்சி்ன்களொல் �ற்ரபொது 
அதி்கள�ொன மக்கள் �யில்்க்ள 
பயனபடுத்துகின்றனர் எனவும் த�ரி-
வித்� அ�ர், அண்்மக ்கொலமொ்க 
�யில்்களில் பயணிககும் பயணி்க-
ளின எண்ணிக்்க அதி்கரிப்ப�ற்கு 
கு்்றந்� �யில் ்கடடணங்களும் பங-
்களித்துள்ள�ொ்கவும் அ�ர் குறிப்பிட-
டொர்.  

எவ�ொ்றொயினும், ர்கொரிக்்க்ய 
நி்்றர�ற்்ற �யில்ர� தி்ணக்களம் 
பல பி�ச்சி்ன்க்ள எதிர்ரநொககி 
�ருகி்றது. அ்னத்து ஊழியர்்களுக-

கும் உத்திரயொ்கபூர்� பு்்கயி�� குடி-
யிருப்பு்கள் �ைங்கப்படவில்்ல 
எனவும், எனர� அவ�ொ்றொன 
ஊழியர்்கள் தபொதுப் ரபொககு��த்து 
அல்லது �னியொர் �ொ்கனங்க்ளப் 
பயனபடுத்தி ர�்லககுச் தசல்ல 
ர�ண்டியுள்ளது எனவும் அ�ர் 
த�ரிவித்�ொர்.   இலங்்க பு்்கயி�� 
ரச்� அத்தியொ�சிய ரச்�யொ்க 
பி � ்க ட ன ப் ப டு த் � ப் ப ட டு ள் ள 
ரபொதிலும், ஊழியர்்களுககு எரிதபொ-
ரு்ள தபற்றுகத்கொள்��ற்்கொன ஏற் -
பொடு்கள் கி்டக்கவில்்ல.   

எனர� த�ொழிலொளர்்கள் ்கட -
்மககு சமூ்கமளிக்க முடியொவிட-
டொல் எதிர்்கொலத்தில் பு்்கயி�� 
ரச்�்களும் பொதிக்கப்படலொம் என 
அ�ர் ரமலும் குறிப்பிடடொர். 

எரிசபவாருள் ்ரிமெயில் நின்ை...  
்கொத்திருந்��ர்்கள் மீது �னியொர் 

பஸ் ரமொதியதில் ஐ�ர் படு்கொயம-
்டந்�துடன 5 ரமொடடொர் ்சககிள்-
்கள் ரச�ம்டந்துள்ளன.   

இந்�ச் சம்ப�ம் ரநற்று திங்கடகி -
ை்ம (27) அதி்கொ்ல 5 மணிககு 
இடம்தபற்்ற�ொ்க த்கொககுவில் 
தபொலிஸொர் த�ரிவித்�னர்.   

 எரிதபொருள் நி�ப்பு நி்லயத்தில் 
எரிதபொருளுக்கொ்க ரநற்றுமுனதினம் 
மொ்லயிலிருந்து த்கொழும்பு – மட -
டக்களப்பு பி��ொன வீதி ஓ�த்தில் 
மக்கள் ரமொடடொர் ்சககிள்்களுடன 
மக்கள் �ரி்சயில் ்கொத்திருகதிருந்�-
னர். இ�னரபொது சம்ப�தினமொன 
ரநற்று அதி்கொ்ல 5.00 மணியளவில் 
ஆ்டத் த�ொழிற்சொ்ல ஒனறில் ்கட-
்மயொற்றுப�ர்்க்ள தசங்கலடி பி� -
ர�சத்தில் இருந்து ஏற்றிக த்கொண்டு 

ஆ்�யம்பதி்ய ரநொககிச் தசன்ற 
�னியொர் பஸ்�ண்டி வீதி ஓ�த்தில் 
எரிதபொருளுக்கொ்க ்கொத்திருந்��ர்்கள் 
மீது ரமொதி விபத்துககுள்ளொனதில் 
ஐ�ர் படு்கொயம்டந்�னர்.  

்கொயம்டந்��ர்்கள் மடடக்க-
ளப்பு ரபொ�னொ ்�த்தியசொ்லயில் 
அனுமதிக்கப்படடனர். பஸ் சொ�தி 
பஸ்்ஸ நிறுத்தி விடடு அஙகிருந்து 
�ப்பிச் தசனறுள்ளொர்.   

இ�்னயடுத்து தபொலிஸொர் 
பஸ்்ஸ தபொலிஸ் நி்லயத்துககு 
எடுத்துச் தசன்றதுடன சொ�தி்ய 
்்கது தசயய நட�டிக்்க எடுக்கப்-
படடுள்ள�ொ்க த�ரிவித்�னர். இது 
த�ொடர்பொன ரமலதி்க விசொ�்ண -
்க்ள த்கொககுவில் ரபொககு��த்து 
தபொலிஸொர் ரமற்த்கொண்டு �ருகின-
்றனர். 

ைருந்துகமை எஙரக... 
உரி்மயொளர்்கள் சங்கத்தினொல் 

இந்� ர�்லத்திடடம் அறிமு்கப்ப -
டுத்�ப்படடுள்ளது.   

 தடொலர் தநருக்கடி ்கொ�ணமொ்க 
பல அத்தியொ�சிய மருந்து தபொருட-
்களுககு அ�ச ்�த்தியசொ்லயிலும் 
�னியொர் மருந்�்கங்களிலும் �டடு-
பொடு நிலவுகின்றன.   

 இ�ன்கொ�ணமொ்க, ரநொயொளர்்கள் 
மு்கஙத்கொடுககும் அதசௌ்கரியம் 
மற்றும் இனனல்்க்ள ்கருத்திற்-
த்கொண்டு இந்� ர�்லத்திடடம் முன-
தனடுக்கப்படடுள்ளது.   

 �டடுப்பொடு நிலவும் மருந்து்கள் 
த�ொடர்பில் 045 22 75 636 என்ற 
இலக்கத்திற்ர்கொ அல்லது 077 19 
77 177 என்ற �டஸ்அப் இலக்கத்-

திற்ர்கொ த�ொடர்பி்ன ஏற்படுத்தி 
அறிவிக்க முடியும் என அகில 
இலங்்க மருந்�்க உரி்மயொளர் 
சங்க �்ல�ர் சந்தி்க ்கன்கந்� த�ரி-
வித்துள்ளொர்.   

 இர�ர�்ள, அ�ச ்�த்தி -
யசொ்ல்களில் சிகிச்்ச தபறும் 
ரநொயொளர்்களுககு ர�்�யொன 
மருந்து்கள் இல்லொ� சந்�ர்ப்பத்தில் 
அது த�ொடர்பில், ஆ�ொய��ற்்கொன 
�்க�ல்்கள் மற்றும் மு்்றப்பொடு-
்க்ள முன்�ப்ப�ற்்கொ்க சு்கொ�ொ� 
ரமம்பொடடு பணிய்கத்தின சு�ச-
ரிய �்க�ல் ரச்�யின 1999 என்ற 
இலக்கத்திற்கு அ்ைப்பி்ன 
ரமற்த்கொள்ள முடியும் என அறிவிக -
்கப்படடுள்ளது.  

ை�க்கறி விநிரயவாகத்துக்கு...
மீண்டும் எரிதபொருள் வி்ல்கள் 

அதி்கரிக்கப்படட்மரய இ�ற்கு 
்கொ�ணம் எனவும் சங்கத்தினர் கூறி-
யுள்ளனர்.  

்கமத்த�ொழில் �ளர்ச்சி குறித்து 
அ�சொங்கம் எவவி� அக்க்்றயும் 
்கொடடொது எடுககும் முடிவு்கள் ்கொ�-
ணமொ்க ம�க்கறி்க்ள பயிரிடும் உை-
�ர்்கள்  பயிர் தசய்்கயில் இருந்து 
முற்றிலும் விலகிச் தசல்�்� 
�டுக்க முடியொது ரபொகும் என சங-
்கத்தின �்ல�ர் அருண தஹடடி -
யொ�ொச்சி த�ரிவித்துள்ளொர்.

நொடு முழு�தும் இருககும் தபொரு -
ளொ�ொ� மத்திய நி்லயங்களுககு 
ம�க்கறி்க்ள தமொத்�மொ்க த்கொள்�-

னவு தசயய �ரும் வியொபொரி்களின 
எண்ணிக்்க ரநற்று 95 வீ�மொ்க 
வீழ்ச்சிய்டந்து ்கொணப்படட�ொ-
்கவும் அ�ர் கூறியுள்ளொர். ம�க்கறி 
விநிரயொ்கமும் 90 வீ�ம் கு்்றந்து 
ரபொன�ொ்கவும் அ�ர் ரமலும் த�ரி -
வித்துள்ளொர். இந்� நி்லயில் ம�க-
்கறிவி்ல்கள் த�கு�ொ்க உயர்ந்துள்-
ளர�ொடு இ�னொல் தபொதுமக்கள் 
தபரிதும் பொதிக்கப்படடுள்ளனர். 
உற்பத்தி்க்ள சந்்�ககு எடுத்து 
�� முடியொ��ொல் �ர்த்�்கர்்களும் 
பொதிக்கப்படடுள்ள நி்லயில் இது 
த�ொடர்பில் அ�சொங்கம் �்லயீடு 
தசயய ர�ண்டும் என ர்கொ�ப்பட-
டுள்ளது.  

ப்டகு மூலம் தனுஷரகவாடி...   
இலங்்கயில் ஏற்படட ்கடும் 

தபொருளொ�ொ� தநருக்கடி ்கொ�ணமொ்க 
இது�்�யிலும் 85-ககும் ரமற்பட-
ட�ர்்கள் அ்கதி்களொ்க �மிை்கதிற்கு 
�ஞசம் புகுந்துள்ளனர்.   

இந்நி்லயில் திருர்கொணம்ல-
யில் இருந்து படகு மூலம் �ய�ொன 
�ம்பதியர் இரு�ர் ரநற்று (27) 
அதி்கொ்ல இ�ொரமஸ்��ம் அருர்க 
உள்ள �னுஷர்கொடி ்கடற்்க்�யில் 
�ந்து இ்றஙகினர்.   

இ�ர்்கள் இரு�ரும் மயக்க 
நி்லயில் ்கடற்்க்�யில் விழுந்து 
கிடந்�னர். அஙகு �ந்� ்கடரலொ� 
தபொலிஸொர், அ�ர்்க்ள மீடடு 
மருத்து�ம்னககு அனுப்பி ்�த்-
�னர்.   

இ�ர்்களுககு மருத்து�ம்ன-
யில் சிகிச்்ச இடமதபற்றும் 
அர�ர�்ள சம்ப�ம் த�ொடர்பொ்க 
�ைககுப்பதிவு தசயது தபொலிஸொர் 
விசொ�்ண நடத்தி �ருகின்றனர்.  

எரிசபவாருள் சபறுப்ர்கள்...
ஆளுநர் ஜீ�ன தியொ்க�ொஜொ 

ர்கொரிக்்க விடுத்�ொர்.  
இலங்்க ரபொககு��த்துச் 

ச்பயின �டமொ்கொண சொ�தி ்கொப்பொ-
ளர்்கள் �ொம் ்கட்மககு தசல்��ற்கு -

ரிய எரிதபொரு்ள புதிய ��ப்பினர் 
�மககு தபற்றுத் ��வில்்ல என 
நடத்திய ஊட்க சந்திப்்ப அடுத்து 
ஆளுநர் இவ�ொறு அறிவுறுத்�ல் 
�ைஙகியுள்ளொர்.  

அத்தியொ�சிய ரச்�யில் ஈடுபடு-
ப�ர்்கள் த�ொடர்பில் ்கரிச்னயொ்க 
உள்ளர�ொடு அ�ர்்களுக்கொன எரி -
தபொரு்ள �்டயினறி �ைஙகு� -
�ற்கு நட�டிக்்க எடுக்கப்படும். 

ரமலும் �மது ்கட்ம்க்ள ்கொ�ணங-
்கொடடி எரிதபொரு்ள தபற்்ற�ர்்கள் 
�மது ்கட்ம்க்ள உரிய மு்்றயில் 
ரமற்த்கொள்ள ர�ண்டுதமனவும் 
ஆளுநர் ரமலும் த�ரிவித்துள்ளொர்.

கர்ப்பிணித் தவாய்ைவாருக்கு...  
்கொத்திருக்க ர�ண்டொம் என ம்கப் -

ரபற்று மருத்து� நிபுணர்்கள் ர்கொரி-
யுள்ளனர்.  

எரிதபொருள் பி�ச்சி்னயினொல் 
�ொய ஒரு�ர் ரநற்று முனதினம் 
�னது மூன்றொ�து குைந்்�்ய வீட -
டிரலரய பி�சவித்� சம்ப�தமொனறு 
நிக்க��டடிய பி�ர�சத்தில் பதி�ொ -
கியுள்ளது.

எனர� பி�ச� �லி ஏற்படும் அறி-

குறி்கள் த�னபடும்ரபொர� ்�த்-
தியசொ்லயில் ரசர்��ற்கு ்கர்ப்பி -
ணித் �ொயமொர்்களுககு நட�டிக்்க 
எடுக்க ர�ண்டுதமன த�ரிவிக்கப் -
படடுள்ளது.

தபொருளொ�ொ� தநருக்கடி நி்ல 
மற்றும் எரிதபொருள் பி�ச்சி்னயொல் 
ஆஸ்பத்திரி்கள் இயங்க முடியொ� 
நி்லயும் ஏற்படடுள்ளது குறிப்பி-
டத்�க்கது. 

ஒமிக்ர�வான் BA.5 திரிபு... 
ர�்கமொ்க ப��க கூடியது. சமீபத் -

திய  த்கொவிட19 ப�ம்ப்� BA.5 
எனபது த�ொற்று ரநொய த�ொடஙகிய -
திலிருந்து ்கண்டறியப்படட மி்கவும் 
ர�்கமொ்க ப��ககூடிய மற்றும் 
ரநொதயதிர்ப்பு �விர்ககும் ப�ம்ப-
்�யொகும், அது ரலசொனது அல்ல. 
BA.5 63 நொடு்களில் ்கண்டறியப்பட-
டுள்ளது. எனினும் இலங்்கயில் 
இது�்� ்கண்டறியப்படவில்்ல,” 

என்றொர்.
 BA.5 ஆனது BA.4 உடன ஒப் -

பிடககூடிய ஒத்� ஸ்்பக புர�ொட -
டீன பி்றழ்வு்க்ளக த்கொண்டுள்ளது 
என த�ரிவித்� ்�த்தியர் சந்திம 
ஜீ�ந்��  , இருப்பினும், ்��ஸின 
பி்ற பகுதி்களில் பல பி்றழ்வு்கள் 
உள்ளன, அ்� உடற்�குதிககு ்கொ�-
ணமொ்க இருக்கலொம் எனறும்   த�ரி -
வித்துள்ளொர்.

எரிசபவாருளுக்கவாக �ஷயவா...   
உ்�யொற்றிய எரிசகதி அ்மச் -

சர் ்கஞசன விஜயரச்க� இரு இலங -
்்கப் பி�திநிதி்கள் இனறு �ஷயொ 
தசல்லவுள்ள�ொ்க த�ரிவித்�ொர்.   

இந்� நி்லயிரலரய, இலங -
்்கக்கொன முனனொள் �ஷய தூது -
��ொ்க இருந்� ்கலொநிதி சமன வீ� -
சிங்க மற்றும் ்கல்வி அ்மச்சர் 

சுசில் பிர�மஜயந்� ஆகிரயொர் 
�ஷயொ தசல்லவுள்ள�ொ்க கூ்றப்ப -
டுகி்றது. 

அத்ர�ொடு ஈ�ொன மற்றும் ்கடடொர் 
ஆகிய நொடு்களுடன ரபச்சு�ொர்த்்� 
நடத்து��ற்்கொ்க அ்மச்சர் ்கஞசன 
விரஜரச்க� பயணமொ��ொ்க 
அ்மச்சு �்க�ல்்கள் த�ரிவித்�ன.  

எரிசபவாருளுக்கு ‘ர்டவாக்கன்’...
வி நி ர ய ொ கி க ்க ப் ப ட ட ர � ொ டு 

த�ற்கில் ரடொக்கன விநிரயொ்கம் 
கு்்ற�ொ்கர� ரமற்த்கொள்ளப்பட-
ட�ொ்க அறிய �ருகி்றது.   ரடொக்கன 

விநிரயொகித்� ரபொதும் எரிதபொருள் 
்கப்பல்்கள் ��ொ்மயில் எரிதபொருள் 
விநிரயொ்கம் த�ொடர்ந்து பொதிக்கப்பட-
டுள்ளது.  �வுனியொ விரசட நிருபர்  

�வுனியொ, ர�ப்பஙகுளம் பகுதி -
யில் உள்ள பி�பல ஹொடத�யொர் 
ஒனறில் பதுககி ்�க்கப்படடிருந்� 
3000 லீற்்றர் டீசல் விரசட ரசொ�்ன 
நட�டிக்்கயின ரபொது ரநற்று (27) 
மதியம் மீட்கப்படட�ொ்க தநளுககு-
ளம் தபொலிசொர் த�ரிவித்�னர்.  

�வுனியொ விரசட தபொலிஸ் பிரி -
வுககு கி்டத்� �்க�்லயடுத்து 
தநளுககுளம் தபொலிசொர் �வுனியொ, 
மனனொர் வீதி, ர�ப்பஙகுளம் பகுதி -
யில் அ்மந்துள்ள பி�பல ஹொடத� -
யொர் ஒன்்ற ரசொ�்ன தசய�னர். 
இ�னரபொது அந்� ஹொடத�யொரின 
்களஞசியசொ்லப் பகுதியில் 15 

தப�ல்்களில் பதுககி ்�க்கப்படடி-
ருந்� 3000 லீற்்றர் டீசல் ்கண்டு பிடிக-
்கப்படடது.  

இ�்னயடுத்து  பதுககி ்�க -
்கப்படிருந்� 3000 லீற்்றர் டீசலும் 
தநளுககுளம் தபொலிசொ�ொல் மீட்கப்-
படடதுடன, அ�்ன உ்ட்மயில் 
்�த்திருந்� குற்்றச்சொடடில் ஹொட -

த�யொரின ்களஞசிய பகுதியில் ்கட-
்மயொற்றும் 33 �யது்டய நபர் 
ஒரு�ர் ்்கது தசயயப்படடுள்ளொர். 
அ�ரிடம் ரமலதி்க விசொ�்ண்க்ள 
முனதனடுத்துள்ள தநளுககுளம் 
தபொலிசொர் விசொ�்ண்களின பின 
நீதிமனறில் முற்படுத்� நட�டிக்்க 
எடுத்துள்ள�ொ்க த�ரிவித்�னர்.

்வுனியவா ர்ப்பஙகுைம் பகுதியில்  

பதுக்கபபட்டிருந்த 3000 லீற்றர் டீசல் பபொலிஸொரொல் மீட்பு  
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= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy
2022-2023 Mz;LfSf;fhf Fg;igia

mfw;Wtjw;fhd Nfs;tp

Q 258/22

01.  2022.07.21 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiuAk; = [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiyapy; Fg;igia mfw;Wtjw;fhf = [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiyapd; ngWiff; FOj; jiyth; Nfs;tpfis miof;f tpUk;Gfpd;whh;.  

Fg;igia nfhl;Lk; miktplj;jpy; Vw;gLk; #oy; khriljYf;fhd ve;jtpj 

nghWg;igAk; itj;jparhiyahdJ Vw;f khl;lhJ. 

02.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 

elhj;jg;gLk;. 

03.  2022.07.20 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpf;Fk; 

gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhf 3>000 &ghit 

nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jp = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy fzf;fhshpdhy; 

toq;fg;gl;l cj;jpNahfg+h;t gzg;gw;Wr;rPl;Lld; rkh;g;gpj;J Nfhhpf;if fbjnkhd;iw 

Kd;itg;gjd; %yk;> Nfs;tp epge;jidfs; kw;Wk; tpz;zg;g gbtq;fis = 

[ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; toq;fy;fs; mYtyfhplkpUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

04.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; 2022.07.21 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F 

my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; ,U gpujpfspy; gjpTj; jghypy; 

jiyth;> ngWiff; FO> = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy> jsgj;gpl;ba> 

ENfnfhl vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ = [ath;jdGu 

nghJ itj;jparhiyapd; Nfs;tpf;fhd jiythpd; mYtyfj;jpw;F mUfhikapy; 

itf;fg;gl;Ls;s  Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.  

05.  Nfs;tpAld; kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp itg;Gj; njhifahf 70>000 &ghit nuhf;fg; 

gzj;jpy; my;yJ tq;fp cj;juthjkhf Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

06.  2022.07.21 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F ENfnfhl> jsgj;gpl;ba> = [ath;jdGu 

nghJ itj;jparhiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. 

07.  Nfs;tpfis jpwf;Fk; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 

Nfs;tpfis jpwf;Fk; mYtyh; xt;nthU Nfs;tpjhuhpdhYk; Kd;itf;fg;gl;Ls;s 

njhiffis rKfkspj;Js;sth;fSf;F thrpj;Jf; fhl;Lthh;. 

njhlh;G ,yf;fq;fs; gpd;tUkhW:   

njhiyNgrp: 011-2778624> 0112778610 ePbg;G 3142> 

njhiyefy;: 011-2778624  

jiyth; - ngWiff; FO>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>

jsgj;gpl;ba.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜூன் மா்தம 28ம திைதி கெவவாய்க்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 ஜூன் 28 கெவவாய்க்கிழகம

வட க�ொழும்பு தின�ரன் 
நிருபர்

இலங்� �ொலபந்-
தொடட சம்்மேளனம் 
முன்கனடுத்து வரும் 
சம்பியன்ஸ் லீக் 
2022 உ்தபந்தொடட 
கதொடரின் மூன்்ொம் 
வொரத்திற�ொன ்பொட -
டியில மி�பபலம் 

க�ொணட அணியொன 
க�ொழும்பு க�ொம்பனித்-

கதரு ஜொவொ்லன் அணி 
்�ொல மே்ை கபொழிந்து 

இரசி�ர்�்ள அதிர்வத்-
தது.

ஜவொ்லன் வீரர் ஒலுவ கசவுன் 
ஓ்லவல 05 ்�ொல�்ள கபறறு 

கெடரிக் சொத்ன்ய சுவீ�ொரம் கசயதொர். 
ஞொயிறறுக்கிை்மே (26) குருநொ�ல மேலல-

வபிடடி வி்ளயொடடரஙகில ஜவொ்லன் 
அணி எதிர் அநுரொதபுரம் கசொலிட அணிக்-

கும் இ்டயிலொன ்பொடடியின் ்பொது 
07-−01 என்் ்�ொல�ள் வித்தியொசத்தில 
ஜவொ்லன் கவறறி்ய சுவீ�ரித்தது.

இப ்பொடடியின் 14 ஆவது நிமிடத்தில 
கசொலிட அணி வீரர் சமித் மேதுரங� தனது 
அணிக்�ொன முதலொவது ்�ொ்ல கபற்ொர்.

இத்னத் கதொடர்ந்து 32 ஆவது நிமிடத்-
தில ஜவொ்லன் அணி வீரர் நவீன் ஜூட 
ஒரு ்�ொ்ல கபற்ொர்.மீளவும் ஜவொ ்லன் 
அணி வீரர் ஒலுவ கசவுன் ஓ்லவல 39 நிமி-
டத்தில ஒரு ்�ொ்ல கபற்ொர்.

்பொடடியின் இரணடொம் பொதியின் 58, 
59, 70, 78, ஆவது நிமிடங�ளில ஜவொ 
்லன் அணி வீரர் ஒலுவ கசவுன் ஓ்லவல 
அதிரடியொ� ்�ொல�்ள கபறறு ஜவொ 
்லன் அணி்ய கவறறி கப் ்வத்தொர்.
இப ்பொடடி 07-−01 என்் வித்தியொசத் -
தில ஜவொ்லன் அணி கபரு்மே க�ொணட 
கவறறி்ய தன் வசமேொக்கிக் க�ொணடது.

அன்்்ய தினம் இச்சுறறின் மேறறுகமேொரு 
்பொடடி கபலி�ன்ஸ் அணி- இலங்� ் பொக்-
குவரத்து ச்ப அணி�ளுக்கு இ்டயிலொன 
்பொடடி க�ொழும்பு சு�ததொச வி்ளயொடட-

ரஙகில இடம்கபற்து.
்பொடடியின் 4 ஆவது நிமிடத்தில கபலி -

�ன்ஸ் அணி கஜய குமேொர் ஒரு ்�ொ்ல 
கபற்ொர்.

இத்னத் கதொடர்ந்து 06, 13 ஆவது நிமி -
டங�ளில இவ் அணியின் வீரர் கநப்ொன் 
கமேொெமேட இரு ்�ொல�்ள சுவீ�ரித்தொர். 
இரணடொம் பொதியின் 86 ஆவது நிமிடத் -
தில கபலி�ன்ஸ் வீரர் ரன்மேல ரத்வத்த ஒரு 
்�ொ்ல கப் இப ்பொடடியில எவ்வித 
்�ொ்லயும் இலங்� ்பொக்குவரத்து 
ச்ப அணி கப்ொத நி்லயில 04−00 என்் 
நி்லயில கபலி�ன்ஸ் கவறறி கபற்து.

மேொத்த்் க�ொடவில ்மேதொனத்தில 
்பருவ்ள சுபபர்சன் இலங்� கபொலிஸ் 
அணி�ள் மேறறுகமேொரு ்பொடடிக்�ொ� �ளம் 
இ்ஙகினர். 

இப ்பொடடியில சுபபர்சன் வீரர் ்பொ்சொ 
�ொவொ ்பனொ 80 ஆம் நிமிடத்தில ஒரு 
்�ொ்ல கபற்ொர்.இப ்பொடடியில 
கபொலிஸ் அணி எவ்வித ்�ொல�்ளயும் 
கப்ொத நி்லயில 01 -00 என்் முடிவில 
சுபபர் சன் கவறறி்ய சுவீ�ரித்தது.

பு்ளட அகமபபின்  முன்னாள ்த்ள்பதிைளில் ஒருவரான ைாகரதீகவச் ேெர்்ந்த அமரர் மைாே்தவன் சிவேனெனின் ஒரு வரு்ட ஞா்பைார்த்்தமாை நக்டக்பற்ற 
அணிக்கு ஆறு ே்பர் கைாண்ட கமன்்ப்நது கிரிக்கைட சுறறுப ே்பாடடியின் இறுதிபே்பாடடியில் வீரமுகன விஷ்ணு அணி ைாகரதீவு கஜாலி கிங்ஸ் அணிகே 
எதிர்த்து விக்ளோடி கவறறி வாகை சூடிேது. அ்தறைான கவறறிக்கிண்ணத்க்த ோழ். மாவட்ட ்பாராளுமன்்ற உறுபபினர் ்த. சித்்தார்த்்தன் வழங்குவக்த ்ப்டத்தில் 
ைா்ண�ாம.   ைாகரதீவு குறூப நிரு்பர்

44வது ஒபெர்வர் ்பா்டொக� கிரிக்கைட்டர்ஸ் 
ஒஃப தி இேர், அடுத்்த சி� வாரங்ைளுக்குள வர-
விருக்கும முக்கிே ்பா்டொக�ைளுக்கிக்டேேோன 
க்பரிே ே்பாடடிைள மூ�ம ேவைம கூடுகி்றது.

30 ஆணடுைளுக்குப பி்றகு அவுஸ்திேரலிே 
அணிக்கு எதிராை இ�ங்கை ே்தசிே அணி மு்தல் 
ஒருநாள க்தா்டகர கவன்்ற்தன் மூ�ம ்ப� நி�-
வுைளுக்குப பி்றகு கிரிக்கைட சி்றப்பாை இரு்ந்தது.

ஒபெர்வர் SLT Mobitel ஆணடின் சி்ற்ந்த 
்பா்டொக� கிரிக்கைட வீரர்ைளும அ்ந்த கவற-
றிைளில் ்தனக்கைன ஒரு ்பங்கைக் கைாணடி-
ரு்ந்தனர். முன்னாள உேர்மட்ட விருதுைக்ள 
கவன்்றவர்ை்ளான ெரித் அெ�ங்ை மறறும குெல் 
கமணடிஸ் ஆகிேோர் ்தங்ை்ளது ்ப�த்க்த நிரூ-
பித்துள்ளனர். மூன்்றாவது ஒருநாள ே்பாடடியில் 
கமணடிஸ் 87 ஓட்டங்ைள எடுத்்த பி்றகு, நான்ைா-
வது ே்பாடடியில் அெ�ங்ை ்தனது மு்தல் ஒருநாள 
ெ்தத்க்த க்பற்றார்.

்தனஞெே டி சில்வா  60 ஓட்டங்ைள எடுத்்தது 
்தனக்கு மிகு்ந்த நிமமதிகேக் கைாடுத்்த்தாை அெ-
�ங்ை கூறினார். ை்ட்ந்த திங்ைடகிழகம இ்ந்த 
தீர்மானிக்கும ஆட்டத்தில் அவர்ைள ஒரு நல்� 
திட்டத்க்த கவத்திரு்ந்த்தாை அவர் கூறினார், 
ை்ட்ந்த கவளளிக்கிழகம ஆட்டத்திறகு முன்பு 3-−1 

என முன்னிக� க்பற்றது. ஆனால் ஐ்ந்தாவது 
ஒருநாள ே்பாடடியில் நான்கு விக்கைட வித்திோ-
ெத்தில் ே்தால்விேக்ட்ந்த்தால் க்தா்டகர 3-−2 என 
கைப்பறறிேது.

“34 ஓட்டங்ைளுக்கு மூன்று விக்கைடடுைக்ள 
இழ்ந்த பி்றகு அவர் நடுவில் வ்ந்தே்பாது நாங்ைள 
அரடக்ட அடித்து திட்டத்தின் ்படி விக்ளோடி-

ேனாம. ்தனஞெே சு்த்நதிரமாை ஓட்டம குவித்்தார், 
நான் நீண்ட இன்னிங்ஸ் விக்ளோடி இன்னிங்-
கஸக் ைட்டகமத்ே்தன். ்தனஞெே க்பரிே ைாட-
சிைளுக்குச் கென்்றார், நான் ஒரு நல்� துக்ண 
ேவ்டத்க்தக் கைாடுத்ே்தன் மறறும எனது மூத்்த 
துக்ணக்கு அதிை வாய்பபுைக்ள வழங்குவ்தற-
ைாை சிங்கிளைக்ள ேெைரித்ே்தன். 27வது ஓவரில் 
்தனஞெே கவளிேேறிேதும, ஓட்ட விகி்தத்க்த 
அதிைரிக்ை நான் அடித்்தாடும திட்டத்்தக்குச் கெல்� 
முன் வ்நே்தன்,” என்்றார் அெ�ங்ை.

முன்னாள ரிச்மணட மறறும 19 வேதுக்குட-
்பட்ட ே்தசிே அணித் ்தக�வரான அெ�ங்ை ெர-
்ளமாை 110 ஓட்டங்ைக்ள எடுத்்தார், அே்த ேநரத்-
தில்  ்தனஞெே டி சில்வா (60) மறறும வனி்நது 
ஹெரங்ை டி சில்வா (21) ஆகிேோரும ்பேனுள்ள 
்பங்ைளிபக்ப வழங்கினர்.

நாங்ைள அகனவரும ்பா்டொக� மட்டத்தில் 
இரு்நே்த நல்� நண்பர்ைள ஆனால் இ�ங்கை 
்பக்ைம வ்ந்ததில் நாங்ைள ஒவகவாருவரும 
்பா்டொக� மட்டத்க்த வி்ட சி்ற்ந்த உ்றகவ 
கைாணடிரு்நே்தாம. இபே்பாது நாம அகனவ-
ரும நாடடுக்ைாை கவறறி க்ப்ற ேவணடும என்்ற 
ஆவலில் உளே்ளாம. அணிக்ைாை விக்ளோடி 
நாடடுக்கு ைவுரவம கைாடுப்பே்த எனது ்பணி’’ 
என்்றார்.

1978/79 இல் ஒபெர்வர் ்பா்டொக� கிரிக்-
கைட்டர் ஒஃப தி இேர் ே்பாடடிகே ெணே்ட ஒபெர்-
வர் மனதில் கவத்்தது. இது ஒரு அறபு்தமான 
கவறறிோை அகம்ந்தது மறறும இறுதியில் 
்பளளி கிரிக்கைட நாடைாடடியில் மிைவும எதிர்்பார்க்-
ைப்பட்ட நிைழ்வாை இ்ந்த நிைழ்வு மாறிேது.

1979 ஆம 
ஆணடு அபே்பாக்தே 
ே்றாேல் அணித்்தக�-
வர் ரஞென் மடுைல்� 
ஒபெர்வர் ்பா்டொக� 
கிரிக்கைட்டர் விரு-
துக்கு ே்தர்்நக்தடுக்-
ைப்பட்டதில் இரு்நது, 
இ�ங்கையின் மு்தல் 
்பா்டொக�ைளுக்கி -
க்டயி�ான கிரிக்கைட 
விருது வழங்கும 
நிைழ்ச்சி, இ�ங்கைக்-
ைாை சி்றப்பாை விக்ள-
ோடிே ்ப� புைழ்-

க்பற்ற கிரிக்கைட வீரர்ைக்ள உருவாக்கியுள்ளது.
ஒபெர்வர் ்பா்டொக� கிரிக்கைட்டர் ஒஃப தி இேர் 

ஆன சி� மா்தங்ைளுக்குப பி்றகு, அபே்பாக்தே 
ேராேல் அணியின் ்தக�வர் இரண்டாவது ஐசிசி 
உ�ைக் ேைாபக்பப ே்பாடடிக்ைான இ�ங்கை 
அணியில் இ்டமபிடித்்தார், ேமலும ்தனது 20வது 
பி்ற்ந்தநாளில் மான்கெஸ்்டரில் இ்நதிோவுக்கு 
எதிராை இ�ங்கை அணிக்ைாை அறிமுைமானார்.

இ்ந்த அ்ளவி�ான ஒரு சி்ற்ந்த நிைழ்ச்சிகே 
ந்டத்துவ்தறகுத் ே்தகவப்படும க்பரும நிதிகேக் 
ைண்டறிவது எளி்தான ைாரிேமல்�. மு்தல் 
இரணடு ்தொப்தங்ைளில் நிைழ்ச்சிகேத் க்தாகுத்து 
வழங்குவ்தறைான கெ�வு ஓர்ளவு குக்றவாை 
இரு்ந்தாலும, க்தா்டக்ை நிைழ்ச்சிக்கு நிதியு-
்தவி கெய்்த ஹாலிே்பாேரஞச் மறறும அக்தத் 
க்தா்டர்்நது வ்ந்த ்பாட்டா நிறுவனத்்தால் இது 
்பாராட்டத்்தக்ை ்பங்ைளிப்பாகும.

ஆனால், ஸ்ரீ�ங்ைா க்டலிகைாம கமாபிக்டல் 
அனுெரக்ணோ்ளராை நுகழ்ந்தது, கமைா 
ே�ாவிறகு மதிபக்பச் ேெர்த்்தது, தி்டமான ேைாப-
க்பைள மறறும க்பரிே ்ப்ண விருதுைளுக்கு நிைழ்-
வின் ்தரத்க்த ேமம்படுத்திேது.

க்தா்டர்்நது 15வது ஆணக்டக் கைாண்டாடும 
Observer-Mobitel கூட்டாணகம, ்பா்டொக� 
சிறு கிரிக்கைட வீரர்ைளின் ொ்தகனைக்ள அங்-
கீைரிப்பது மடடுமல்�ாமல், அடுத்்த ்தக�முக்ற 
ெமபிேன் துடுப்பாட்ட வீரர்ைக்ள உருவாக்கு-
வதில் கமௌனப ்பங்கு வகிக்கும அவர்ைளின் 
்பயிறசிோ்ளர்ைள மறறும க்பாறுப்பா்ளர்ைளுக்-
கும கவகுமதி அளித்துள்ளது.

சம்பியன்ஸ் லீக் 2022 உதைபநைதாட்ட தைதா்டர்

இரு முறை விருது பெறை வீரர்கள் 
ஆஸி ப�ொடரில் ப�ொலித�னர

த�தாழும்பு - த�தாம்பனிததைரு
ஜதாவதாலேன் அணி தவற்றி
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யுத்தம் நிலவிய காலததில் பாதிக்-
கபபட்ட மக்களுக்கான இழபபீடு 
வழங்கும் நிகழ்வு நீதி, சிறைச்ாறல 
அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலறமபபு-
மறுசீரறமபபு அறமச்ர் ஜனாதிபதி ்ட-
்டத்தரணி கலாநிதி விஜய்தா  ்ராஜபக் ஷ-
வின் ்தறலறமயில் யாழ் மாவட்ட 
ச்யலகததில் இ்டம்சபற்ைது.

நீதி அறமசசின் கீழுள்்ள நிறுவ-
னங்கள் மூலம் வ்ட மாகாண யாழ் 
மாவட்ட மக்களுக்கு வழங்கும் 
ச்றவகற்ள சமலும் முறையாக 
வழங்குவற்த ச�ாக்காகக் சகாண்டு 
ஏற்பாடு ச்யயபபடடிருந்த சில 
நிகழ்சசிகளில் கலநது சகாள்வ்தற்காக 
யாழ் மாவட்டததில் உததிசயாகபூர்வ 

விஜயம் சமற்சகாண்்ட நீதி, சிறைச-
்ாறல அலுவல்கள் மற்றும் அரசிய-
லறமபபு மறுசீரறமபபு அறமச்ர் 
ஜனாதிபதி ்ட்டத்தரணி கலாநிதி 
விஜய்தா் ராஜபக் ஷ உள்ளிட்ட 
அறமசசின் அலுவலகர்களும், உரிய 
நிறுவனங்களின் சமலதிகாரிகளும் 
இழபபீடடு அலுவலகததினால்யாழ் 
மாவட்ட ச்யலகததில் ஏற்பாடு ச்ய-
யபபடடிருந்த யுத்த நிறல நிலவிய 
காலங்களில் பாதிக்கபபட்ட மக்களுக்-
கான இழபபீடு வழங்கும் நிகழ்வில் 
கலநது சகாண்்டனர்.

அங்கு சபாதுச ச்ாததுக்கள் மற்றும்-
அது ச்தா்டர்பான இழபபீடுகள், அர் 
ச்ாததுக்கள் மற்றும் அது ச்தா்டர்பான 

இழபபீடுகள், மரணமற்டநச்தார் 
மற்றும் காயமற்டநச்தார் ச்தா்டர்பான 
இழபபீடுகள் மற்றும் ச்்தமற்டந்த 
ம்த வழிபாடடுத ்தலங்களுக்கும் இழப-
பீடு வழங்கபபட்டது.

வ்டக்கு, கிழக்கில் நிலவிய சபார் 
சூழலின் காரணத்தால் பாதிக்கப-
பட்டச்டார்களுக்கு இழபபீடற்ட 
வழங்கி நிவாரணம் அளிக்கும் 
ச�ாக்கில் இழபபீடடு அலுவலகம் 
2018 இலக்கம் 34 ஐக் சகாண்்ட இழப-
பீடடுக்கான அலுவலகச ்ட்டததி-
னால் ்தாபிக்கபபட்டது.

யாழ் மாவட்ட ச்யலா்ளர் கணப-
திபபிள்ற்ள மசக்ன், நீதி அறமச-
சின் சமலதிக ச்யலா்ளர் ஆர். பீ. 

எஸ். ்மன் குமாரி, இழபபீடடு 
அலுவலகததின் பணிபபா்ளர் �சீமா 
அஹம்மட ஆகிசயார் உள்ளிட்ட 
அர் அலுவலகர்களும் இந நிகழ்வில் 
பங்சகற்ைனர்.

இச்தசவற்ள க்டந்த காலததில் 
நிலவிய யுத்த சூழல் காரணமாக 
காணாமல் சபான யாழ் மாவட்ட மக்-
களின் உைவினர்களுக்கு நீதிறய நிறை-
சவற்றுவ்தற்கு அவர்க்ளால் முன்-
றவக்கபபடடிருந்த முறைபபாடுகள் 
குறிதது வி்ாரறண ச்யவ்தற்கான 
உரிய ்தகவல்கள் யாழ். காணாமல் 
சபான ஆடகள் ச்தா்டர்பான அலுவ-
லகததினால் சபற்றுக் சகாள்்ளபபட-
்டது  குறிபபி்டத்தகக்து.

யுத்தததினால் பாதிக்கபபட்ட வ்ட பகுதி மக்களுககு இழபபீடு
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வ்டபிராநதியததில் ச�ற்றைய தினம் திங்-
கடகிழறம இலங்றக சபாக்குவரதது ்றப 
பஸ்கள் ச்றவயில் ஈடுப்டவில்றல. அ்தனால் 
மக்கள் சபரும் சிரமங்களுக்கு முகம் சகாடுத -
்தனர். ஒருசில ்தனியார் பஸ்கள்  மாததிரம் 
ச்றவயில்  ஈடுபடடிருந்தன.

அததியாவசிய ச்றவயாக பிரக்டனபபடுத -
்தபபடடிருந்த சபாக்குவரதது ச்றவ ஊழி-
யர்கள் க்டறமக்கு ்மூகமளிக்க சபற்சைால் 
வழங்கபப்ட சவண்டும், அது வழங்கபப்டா்த 
பட்ததில் திங்கடகிழறம மு்தல் பணியில் ஈடு -
ப்டப சபாவதில்றலசயன இலங்றக சபாக்கு -
வரதது்றப வ்டபிராநதிய ச்தாழிற்்ங்கங்கள் 
ச�ற்று முன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழறம அறிவித -
திருந்தன.

இற்த ச்தா்டர்நது, யாழ் மாவட்டததிலுள்்ள 
இ.சபா.் ஊழியர்களுக்கு சபற்சைால் வழங்-
கபபடுசமன யாழ் மாவட்ட ச்யலா்ளர் ச்தரி-
விததிருந்தார். வ்டக்கின் ஏறனய இ.சபா.் 
ஊழியர்களுக்கும் எரிசபாருள் வழங்க �்டவ-
டிக்றக எடுபப்தாக வ்டக்கு ஆளு�ரும் ச்தரி-
விததிருந்தார்.

எனினும், ச�ற்று க்டறமக்கு ்மூகமளிக்க 
எரிசபாருள் இல்றலசயன ச்தரிவிதது, ஊழி-
யர்கள் வ்டக்கிலுள்்ள இ.சபா.் ்ாறலகளின் 
சபாக்குவரதது ச்றவறய புைக்கணித்தனர்.

அ்தனால் வழக்கமாக அதிகாறலயில் இ்டம்-
சபறும் ச்றவகள் இ்டம்சபைவில்றல. 
இருந்த சபாதிலும்  ஒரு சில பஸ்கள் ச்றவயில் 
ஈடுபட்ட்தாக ச்தரிவிக்கபபடுகிைது.

இச்தசவற்ள பருததிததுறை ்ாறல 
(டிபசபா) ஊழியர்கள் காறலயில் ்ாறலயின் 
முன்பாக கவனயீர்பபு சபாராட்டததிலும் ஈடு-
பட்டனர். ்தமக்கான சபற்சைால்  கிற்டத்தால் 
்தாம் பணிபபகிஷகரிபறப றகவிடுசவாம் 
என ச்தரிவிததிருந்தனர். 

பெட்ரோல் வழங்க ்்கோரி
இ.்ெோ.ச ஊழியர்கள்
ெணிெகிஷ்கரிப்பு
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யாழ்பபாணம் அசசுசவலி எரிசபாருள் நிரபபு 
நிறலயததில் மண்சணண்சணய விநிசயாகத-
திற்கு என இராணுவததினர் பதிவுகற்ள சமற்-
சகாண்்டறமயால் சிறிது ச�ரம் குழபபம் ஏற்-
பட்டது. இராணுவததினர் மண்சணண்சணய 
விநிசயாகததிற்கு என பதிவுகற்ள முன்சன-
டுத்தனர்.  அ்தறன சகள்வியுற்று பலர் பதிவு-
கற்ள சமற்சகாள்்ள முண்டியடித்தனர்.   அ்தன் 
சபாது எரிசபாருள் நிரபபு நிறலயததினர், விவ-
்ாயிகளுக்கு விநிசயாகிக்கசவ மண்சணண்-
சணய உள்்ள்தாகவும், ஏறனசயாருக்கு வழங்க 
முடியாது எனவும் கூறினார்கள். அ்தறனயும் 
சபாருடபடுத்தாது இராணுவததினர் பதிவு-
கற்ள முன்சனடுத்தனர்.

அ்தறனயடுதது  இவ்வி்டயம் ச்தா்டர்பில், 
சகாபபாய பிரச்த் ச்யலா்ளருக்கு ச்தரியப-
படுத்தபபட்டது. பிரச்த் ச்யலா்ளர் மண்-
சணண்சணய விவ்ாயிகளுக்கு மாததிரசம 
பகிர்ந்தளிக்கவுள்ச்ளாம். ஏறனசயாருக்கு விநி-
சயாகிக்க முடியாது என இராணுவததினருக்கு 
ச்தரிவித்தற்தயடுதது, இராணுவததினர் பதிவு 
�்டவடிக்றககற்ள இற்ட நிறுததினர்.

அச்சுவவலி எரிபபாருள்
நிரபபு நிலையததில் குழபபம்

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f 

fhzp RtPfhpj;jy; (jpUj;jg;gl;l) 

rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd> 

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; 7(1)Mk; 

gphptpd; gpufhuk; mwptpj;jy;

vdJ FwpaPl;L ,yf;fk;: BD/KK/LND1/6/4
fhzp mikr;rpd; FwpaPl;L ,yf;fk;: 

4/3/9/2018/IR/497
gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gLk; 

fhzp> muRf;F RtPfhpg;gjw;F 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkjpf tpguq;fspw;F 

2022.05.30Mk; jpfjpa ,yf;fk; 2282/17 vd;w 
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

mjp tpN\l tHj;jkhdg; gj;jphpifapd; (III) 
gphpitg; ghHitaplTk;.

ml;ltiz

gpuNjr nrayfg; gphpT : fe;jnfl;ba

fpuhkk; : NfhLz;z

mikg;G :  gJis khtl;lj;jpd; 

fe;jnfba gpuNjr 

nrayfg; gphptpd; 

32D thrdhfkapd; 

NfhLz;z fpuhkk;.

fhzpapd; ngaH :  jy;gpl;bfy tj;j

Muk;g tiugl ,yf;fk; :  m.f.gp. 338

Jz;L ,yf;fk; :  445> 446> 447> 448> 449> 

450> 451> 452> 454> 455> 

456> 457> 458> 459> 460> 

461> 462> 463> 464> 465> 

466> 468> 469> 471> 472> 

473> 474 (27 Jz;Lfs;)

KOf;fhzpapd; tp];jPuzk; : n`f;laH 3.6618

D.M.U.I.N.K. jprhehaf;fh>
gpuNjr nrayhsH>

fe;jnfl;ba

fhzpg; gphpT>

gpNjr nrayfk;

fe;jnfl;ba.



(கந்தளாய் தினகரன் நிருபர்) 

கந்தளாயில்  எரிபபாருள் பபற் -
றுபகாள்ளச் பென்்ற  இளளஞர்கள் 
சிலர், குடிபபாள்தயில் பபாலி -
ஸாரின் கடளைக்கு இளடயூறு 
ஏற்படுத்தியதுடன், பபாலிஸார் 
ஒருவளர ்தாக்கவும் முற்பட்டுள்ள -
னர். இச்ெம்பவம்  பேற்று (26) கந்த -
ளாயில் இடம்பபற்றுள்ளது. 

இதுபற்றி ப்தரியவருவ்தாவது:
திருபகாணைளல ைாவட்டத்தில் 

கந்தளாய் பபாலிஸ் பிரிவுக்குட் -
பட்ட பகுதியில், கந்தளாய் 91ம் 

கட்ளடப் பகுதியில்  அளைநதுள்ள 
எரிபபாருள் நிளலயத்தில்  பபரும் 
திரளான பபாதுைக்கள் எரிபபாரு -
ளுக்காக காத்துக் பகாண்டிருந்த -
னர். இவபவளளயில் சில இளள -
ஞர்கள்  அத்துமீறி முச்ெக்கர வண்டி 
ைற்றும் பைாட்டார் ளெக்கிள்க -
ளுக்கு எரிபபாருள் பப்ற முயன்்ற -
னர்.

இவ பவளளயில், பபாலி -
ஸாரும், இராணுவத்தினரும் 
இளணநது அவவிளளஞர்களள 
்தடுத்து நிறுத்்த முற்பட்டனர்.
இ்தனால், ஆத்திரைளடந்த இளள -

ஞர்கள் பபாலிஸாரின் கடளைக்கு 
இளடயூறு ஏற்படுத்தி, பபாலிஸார் 
ஒருவளரயும் ்தாக்கியுள்ளனர்.

இ்தனால், சில ைணி பேரம் 
அங்கு அளைதியின்ளை ஏற்பட் -
ட்தால், பைலதிக பபாலிஸாரும் 
இராணுவத்தின ரும் ஸ்்தலத்திற்கு 
வரவளைக்கப்பட்டனர். பைலதி -
ைாக இராணுவத்தினர் வருவள்த 
அவ்தானித்்த இளளஞர்கள்  அவவி -
டத்திலிருநது ்தப்பிபயாடினர்.

பின்னர், வைளை பபான்று எரி -
பபாருள்  விநிபயாகம் இடம்பபற் -
்றளை குறிப்பிடத்்தக்கது. 

(ஒலுவில் விபேட நிருபர்)  

அம்பாள்ற ைாவட்டத்தில் 
அறுவளட பெய்யப்படும் சிறுபபாக 
பேல்ளல, அரொங்க உத்்தரவா்த 
விளலக்கு பகாள்வனவு பெய்வ்தற்கு 
ேடவடிக்ளக எடுக்கப்பட்டுள்ள-
்தாக, அம்பாள்ற ைாவட்ட அரொங்க 
அதிபர் பே.எம்.ஏ. டக்ளஸ் ப்தரிவித்-
்தார்.  

அக்களரப்பற்று பிரப்தெத்தில் 
பெய்ளக பண்ணப்பட்ட சிறுபபாக 
பேற்பெய்ளக அறுவளட விைா,-
பேற்று திங்கட்கிைளை (27) அக்க-
ளரப்பற்று மூன்்றாம் கட்ளட பிரப்த-
ெத்தில் ேளடபபற்்றது. இவவிைாவில் 
பிர்தை அதிதியாக கலநது பகாண்டு 
உளரயாற்றுளகயிபலபய பைற்கண்ட-
வாறு கூறினார்.  

கல்ஓயா வலதுகளர திட்ட முகா-
ளையாளர் எஸ்.எல்.ஏ. அன்ொர் 

்தளலளையில் ேளடபபற்்ற இவவி-
ைாவில், ைாவட்ட அரொங்க அதிபர் 
பே.எம்.ஏ. டக்ளஸ் ப்தாடர்நது உளர-
யாற்றிய்தாவது, 

அம்பாள்ற ைாவட்டத்தில் கல்ஓயா 
நீர்ப்பாென பிரிவின் அதி கூடிய 

ப்தாழில்நுட்பத்ள்த பயன்படுத்தி 
ஒரு இலட்ெத்தி 28 ஆயிரம் ஏக்கரில் 
சிறுபபாக பேற்பெய்ளக பைற்பகாள்-
ளப்பட்டு சி்றந்த அறுவளட கிளடத்-
துள்ளது.  

ோம், பாரம்பரிய விவொய பெய்ளக-

யிலிருநது விடுபட்டு உயர் ப்தாழில்-
நுட்பத்தின் மூலம் உயர்ந்த விளளச்-
ெளள பபற்றுக் பகாள்கின்்றப்றாம்.  

பளைளை நிளல ைாற்்றப்பட்டு 
விவொய பெய்ளக இயநதிர ையைாக்-
கப்பட்டுள்ளது. பாரம்பரிய பேற்-
பெய்ளக ளகவிடப்பட்டு உயர் ்தர இர-
ொயனங்களள பாவித்து பேற்பெய்ளக 
பைற்பகாள்வ்தால், ேன்ளை பயக்கக் 
கூடிய நுண்ணங்கிகள் அழிநதுபபா-
கின்்றன.

அம்பாள்ற ைாவட்ட விவொயி-
கள் எரிபபாருள் பற்்றாக்குள்ற, உரம் 
ைற்றும் இரொயன கிருமிோசினி ்தட்-
டுப்பாட்டுக்கு ைத்தியிலும் பல சிர-
ைங்களள எதிர்பகாண்டு பவளாண்-
ளைச் பெய்ளகயில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இவர்களின் முயற்சிகளுக்குப் 
பலன்பெரக்க, உத்்தரவா்த விளலயில் 
இவர்களது பேல் பகாள்வனவு பெய்-
யப்படும் என்்றார்.
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அம்பாறை மபாவட்ட விவசபாயிகளி்டமிருந்து
உத்தரவபா்த விறையில் நெல் நகபாளவனவு

கல்விச் சசறவக்கு கிண்ணியபாவில் 
இைவச ்ஸ் சசறவகள ஆரம்ம  

(கிண்ணியா தினகரன் நிருபர்)

  
ைாணவர்கள் ைற்றும் ஆசிரியர்க-

ளின் ேலன் கருதி திங்கள் (27) மு்தல் 
இரு பஸ்பெளவகள் ேடாத்்தப்பட-
வுள்ளன. "அல்கில்ைதுல் உம்ைா 
அளைப்பின்" அனுெரளணயுடன், 
கிண்ணியா வலயக்கல்வி அலுவல-
கம் இ்தளன ஏற்பாடு பெய்துள்ளது.  

கிண்ணியா வலயக் கல்விப் 
பணிப்பாளர் ஏ.ேஸ்்ஹர்கான் ்தளல-
ளையில், அளைப்பின் பணிப்பா-
ளரும் ெமூக பெளவயாளருைான 
கஸ்ஸாலி மு்ஹைட் பாத்திஹனால் 

இந்த பஸ்பெளவ ஆரம்பித்து 
ளவக்கப்பட்டது. மு்தலாவது பஸ் 
பெளவயானது கிண்ணியாவின் 
கிராைப்பு்றைான ேடுவூற்று, ஊடாக 
வான்எல வளர பெல்கி்றது. இரண்-
டாவது பஸ் பெளவயானது முள்-
ளிப்பபாத்்தாளன வளர பெல்கி-
்றது.  

்தற்பபாது, ோட்டில் ஏற்பட்டி-
ருக்கும் எரிபபாருள் ்தட்டுப்பாட்-
ளடக் கருத்திற்பகாண்டு ஆசிரியர்-
கள் ைற்றும் ைாணவர்களின் ேலன் 
கருதிபய, இச்பெளவ ஆரம்பிக்கப்-
பட்டுள்ளது.  

செருநவாமை முன்னிட்டு

(கந்தளாய் தினகரன் நிருபர்)   

"்ஹஜேஜுப் பபருோளள முன்-
னிட்டு "்ஹஜ கவியரங்கமும், 
களல கலாொர விளளயாட்டு நிகழ்-
சிகளும்  இடம்பப்றவுள்ளன. கந்த-
ளாய் களல இலக்கிய பபரளவ இந-
நிகழ்ளவ  ஏற்பாடு பெய்துள்ளது.

இநநிகழ்வு, ேஜுளல (12) பெவ-
வாய்க்கிைளை ைாளல கந்தளாய் 
அல் ்தாரீக் ப்தசிய பாடொளலயின் 
விளளயாட்டு ளை்தானத்தில் ேளட-
பப்றவுள்ளது.

கந்தளாய் களல இலக்கிய பபர-
ளவயின் ்தளலவர் முஸ்்தபா ெகாப்-
தீன் ்தளலளையில் இளவ ேளட-
பப்றவுள்ளன.

முட்டி உளடத்்தல், பலூன் 
உளடத்்தல், யாளனக்கு கண் 
ளவத்்தல், கம்பிளன சுற்றி ஓடு்தல், 
பபரிபயார்களுக்கான கண்கவர் 
நிகழ்சிகளும், இடம்பப்றவுள்-
ளன.  

ைாளல நிகழ்ச்சிகளாக ோடகம்,-
வில்லுப்பாட்டு, ்ஹசீ்தா, சீனடி, 
பாடல், மிமிக்கிரி, ்தகரா கவியரங்-
கம் பபான்்ற நிகழ்சிகளும் ேளட-
பப்றவுள்ளன.  

இநநிகழ்வில், அதிதிகளாக கந்த -
ளாய் பிரப்தெ பெயலாளர் உபபக்ொ 
குைாரி, கலாொர உத்திபயாகத்்தர் 
நிைால் ஸ்ரீபண்டார ைற்றும் ெமூகத் 
்தளலவர்கள், களலஞர்கள் எனப் 
பலர் கலநது பகாள்ளவுள்ளனர்.     

ைண்முமைபெற்று க�வாட்்ட ைட்்டத்திற்குட்ெட்்ட ஆமையமெதி மூத்்த்தமபி வித்தியவாலய 
்ைவா�த்தில் செய்ம� ெண்்ணபெட்்ட ச்ளைரிபெழங�ள அறு்ம்ட செய்யபெட்்டை. 
அதிெர் எஸ்.ைணி்ண்்ணன் ்தமலமையில், ெவா்டெவாமல ஆசிரியர்�ள ைற்றும ைவா்ண-
்ர்�ளின் முயற்சியவால், இபெழசசெய்ம� கைற்ச�வாளைபெட்்டது. இந்த அறு்ம்ட 
நி�ழ்வில் �லநது ச�வாண்க்டவாமை ெ்டத்தில் �வா்ணலவாம. நவாட்டில் ஏற்ெட்டிருக்கும செவாரு-
ைவா்தவாை சநருக்�டிக்கு ைத்தியில், இவ்வாறவாை முயற்சியில் ெவா்டெவாமல ெமூ�ம ஈடுெட்-
்டமைக்கு ெலரும ெவாைவாட்டு ச்தரிவித்்தைர்.      (ெ்டம: ஆமையமெதி திை�ைன் நிருெர்)     

டீசல் ்தடடுப்பாடுகளபால் 
நெல் அறுவற்டகள 
்பாதிக்கப்டும நிறை

(ேற்பிட்டிமுளன தினகரன் நிருபர்) 

நிலவும் டீெல் ்தட்டுப்பாடுகளால்,-
அம்பாள்ற ைாவட்டத்தின் சில விவ-
ொயக் கண்டங்களில் பேல் அறுவளட 
பாதிக்கப்படும்  ஆபத்துக்கள் ஏற்பட்-
டுள்ளன.

முள்றயான, விநிபயாகம் ஏற்பாடு 
பெய்யப்பட்டால் ைாத்திரபை எதிர்-
காலங்களில் பேல் அறுவளடகளள 
்தடங்கலின்றி பைற்பகாள்ள முடி-
யுபைன்றும் விவொயிகள் ப்தரிவிக்-
கின்்றனர்.்தைது வயல்களள எவவி்த 
்தளடகளுமின்றி அறுவளட பெய்ய 
விரும்பும் விவொயிகள்,பல ைணி-
பேரம் எரிபபாருள் நிளலயங்களில் 
காத்திருந்தாலும்,பவறும் ளகபயாடு 
திரும்பும் நிளலபய ஏற்படுவ்தாகவும் 
சிலர் கவளல ப்தரிவிக்கின்்றனர்.

ோட்டின் அரிசித்ப்தளவயில் பல 
ைடங்ளக பூர்த்தி பெய்யும் அம்பாள்ற 
ைாவட்ட ைக்கள், பெ்தனப்பெளளக் 
குப்பதிலாக இம்முள்ற யூரியாளவ  
பயன்படுத்தி உள்ளனர். இ்தனால், 
அறுவளடயில் ்தாை்தம் ஏற்படுவது 
பபரும் ேஷடத்்தள்த ஏற்படுத்துபைன-
வும் விவொயிகள் குறிப்பிடுகின்்றனர்.       

கந்்தளபாய் எரிந்பாருள நிறையததில்
அததுமீறி நுறைந்்த இறளஞரகள ரகறள 

ப�ொலிஸொரின் கடமைகளுக்கும் இமடயூறு

எரிந்பாருளின்றி ்பா்டசபாறைக்கு நசல்வதில் சிரமம; 
உ்டன் வைங்குமபாறு ஆசிரியரகள ஆரப்பாட்டம

(கல்குடா தினகரன் நிருபர்) 

 
ஓட்டைாவடி பகாட்ட பாடொளல 

அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் பபற்ப்றால் 
வைங்கக் பகாரி பேற்று (27) திங்கட்-
கிைளை ஓட்டைாவடி ைணிக்கூட்டு 
பகாபுர ெநதியில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் 
ஈடுபட்டனர். ஓட்டைாவடி பிரப்தெ 
ெளப முன்பாக, இருபக்கமும் 
வீதிளய ைறித்து, இரண்டளர ைணி 
பேரம் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் ேடாத்்தப்-
பட்டது.

எரிபபாருள் ்தட்டுப்பாடுகளுக்கு 
ைத்தியிலும், பாடொளலகளள 
வைளை பபான்று இயக்குைாறு 
கிைக்கு ைாகாணப் பணிப்பாளர் 
அறிவித்துள்ளார். இ்தனால், அதிபர்-
கள் ைற்றும் ஆசிரியர்கள் எரிபபாரு-
ளின்றி பாடொளலக்கு பெல்ல முடி-
யாதுள்ளனர்.

ஓட்டைாவடி பகாட்டத்திலுள்ள 
ஏழு கஷடப்பிரப்தெ பாடொளல-

களில், கடளையாற்றும் அதிபர், 
ஆசிரியர்கள் பபாக்குவரத்து பிரச்-
சிளனகளால் பாடொளலக்கு ெமு-
கைளிக்காதுள்ளனர். எரிபபாருள் 
விநிபயாகத்தில், இப்பிரப்தெ ஆசிரி-
யர்களுக்கு முன்னுரிளையளிக்கப்படு 
வதில்ளல என்றும் ஆர்ப்பாட்டத்திலீ-
டுபட்படார் கவளல ப்தரிவித்்தனர்.

இப்பபாராட்ட இடத்திற்கு 
வருளக ்தந்த ஓட்டைாவடி பிரப்தெ 
பெயலாளர் வீ.்தவராோ, பகா்றளளப்-
பற்று ைத்தி பிரப்தெ பெயலாளர் 
எஸ்.எம்.முஸம்மில் ஆகிபயாரிடம்  
பபற்ப்றால் பபற்றுக் பகாடுக்குைாறு 
பகாரி அதிபர்கள் ைற்றும் ஆசிரியர்-
கள் ைகேளரயும் ளகயளித்்தனர்.  

கூட்டததிற்கு அறைபபு
(புதிய காத்்தான்குடி தினகரன் நிருபர்)

ைட்டக்களப்பு கல்லடி உப்பபாளட 
சிவானந்தா ப்தசிய பாடொளலயின் 
62 ஆவது பபாதுக்கூட்டம் எதிர்வ-
ரும் 05.07.2022 ஞாயிற்றுக்கிைளை 
வித்தியாலய ேடராோனந்தா ைண்ட-
பத்தில் காளல 8.00 ைணிக்கு ேளட-
பப்றவுள்ளது.

ெகல பளைய ைாணவர்களும் 
புதி்தாக இளணய விரும்பும் பளைய 
ைாணவர்களளயும் இதில், கலநது 
பகாள்ளுைாறு பளைய ைாணவர் ெங்-
கத்தினர் பகட்டுக்பகாள்கின்்றனர். 
பைற்படி கூட்டத்திற்கான வருளகளய 
உறுதிப்படுத்துபவார் கீழ் குறிப்பிடப்-
படும் ப்தாளலபபசி இலக்கங்களுக்கு 
வருளகளய குறுந்தகவலில் பதிவு-
பெய்யுைாறு பவண்டப்பட்டுள்ளது.

ஹஜ் கவியரங்கம, கறை 
கைபாசபார நிகழ்ச்சிகள ஏற்்பாடு  

அறுவமட விழொவில் அரச அதி�ர் உறுதி

ைட்டக்களப்பு, ஓந்தாச்சிைடம் 
அருள்மிகு ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்-
ைன் வருடாந்த ெக்தி விைா  இன்று 
பெவவாய்க்கிைளை (28) ஸ்ரீ கற்பக 
விக்பனஸ்வரர் ஸ்ரீ முத்துைாரியம்ைன்  
ஆலயத்திலிருநது அம்ைளன எழுந்த-
ருளப் பண்ணி வநது திருக்க்தவு தி்றத்-
்தலுடன் ஆரம்பைாகின்்றது.  

ைரபுவழி ைா்றா்த வழிபாடுகள் 
மூலம் க்தவு தி்றப்ப்தற்கு மு்தல்ோள் 
ஆலய ைண்டபம் காவல் பண்ணப்-
பட்டு ைறுோள் பஞெகம்ைாளர்களின் 
ப்தாழிளலக் குறிக்கும் ஐவர்ணக் 
பகாடியிபல ேடுவினிபல ஆபரா-
கணித்துள்ள ஸ்ரீ ஆஞெபேயளரக் 
பகாண்ட பகாடி ஏற்்றப்பட்டு ஆனி 
உத்திர ேட்ெத்திரத்துடன் கூடிய வரு-
டாந்த உற்ெவம் ஆரம்பைாகின்்றது.  

பட்டள்றயில் பத்திளர (பட்ட-
ள்றயில் பத்திரகாளி) வழிபாட்டு 
முள்றயுடன் கூடிய விஸ்வப்பிரம்ை-
குல ைக்கள் ்தாய்த் ப்தய்வைாகவும் 

ைற்றும் குலப்தய்வைாகவும் ஸ்ரீபத்-
திரகாளியம்ைளனயும், ஸ்ரீ ஆஞெ-
பேயளர துளணத்ப்தய்வைாகவும் 
வணங்கி ேம்பிக்ளக மூலா்தாரைாக 
அறுபகாண அளடயலின் (அறுபகா-
ணப் பட்டள்றயில்) பைல் காளியம்-
ைன் இயநதிரத்ள்த வளரநது பத்திர-
காளிளய பட்டள்றயில் உருபவற்றி 
ைளடகள் பரப்பி பூஜித்து அநுைளன 
பவண்டி சிங்காெனமுள்றயில் வலது-
பக்கம் ைளடளவத்து காளிபூளேளய 
ஆண்டுப்தாறும் பெய்து வழிபடுவர்.  

்தங்க ேளககளள உற்பத்தி பெய்யும் 
பட்டள்றளய அளடயல் என 
அளைப்பர். அ்தளனக் காளியாக-
வும் தீ மூட்டும் உமிகள் ெட்டிளய 
அக்கினி குண்டைாகவும் நிளனத்து 
வழிபட்பட குறித்்த ப்தாழிளல ஆரம்-
பிப்பர். ைங்கலப் பபாருளான திருத்-
்தாலிளய பெய்வ்தற்காக குறித்்த உமிச் 
ெட்டியாகிய அக்கினி குண்டத்திபல 
தீ வளர்த்து ஆச்ொரியாரால் ஆொரமு-

ள்றயுடன் ோளுக்கு பபான் உருக்கும் 
நிகழ்வு ேளடபபற்று  ்தாலிக்பகாடி 
உருவாக்கப்படுகின்்றது.  

பண்ளடய ைன்னர்கள் அக்கொளல 
எனும் ப்தாழில் புரியும் இடங்களள 
அளைத்து கம்மியர்கள் மூலம் ்தங்க 
ோணயங்களள பெய்து இருக்கின்்றார்-
கள். காளிக்கு பூளே பகாடுக்கும் ஒரு 
பாடலில் 'அக்கொளலயில் ஆரவாரத்-
துடன் வநது குடிபயறி கட்டளடயில் 
பூளே பகாண்ட ைா்தாபவ காளிக்கா 
ப்தவிபய பூளே பகாண்டருபள' 
என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
பண்ளடக் காலத்தில் காளி வழிபாடு 
இருநதுள்ளது என்ப்தற்கு இவவரி-
கள் ொன்்றாகும்.  

எதிர்வரும் பு்தன்கிைளை (29), 
வியாைக்கிைளை (30) தினங்களில் 
காளல அபிபேக பூளேயும் ைாளல 
பூளேளயத் ப்தாடர்நது அம்பாள் 
கும்பத்தில் அைர்நது ஆலயத்தின் 
உள்வீதி ைற்றும் பவளி வீதி வலம்-

வரு்தலும் இடம்பபறும். பவள்ளிக்-
கிைளை (01) காளல அபிபேக ஆரா-
்தளனயும் ைதியம் ைற்றும் ைாளல 
பூளேளயத் ப்தாடர்நது அம்பாள் 
கும்பத்தில் ஆபராகணித்து ஊரின் 
பிர்தான வீதி வழியாகச் பென்று பத்-
்தர்களுக்கு காட்சியளிப்பார். இச்ெந-
்தர்ப்பத்தில் ஊர்காவல் பண்ணல் 
நிகழ்வும் ேளடபபறும்.  

ெனிக்கிைளை (02) காளல   அபிபேக 
ஆரா்தளனயும் ைதியம் ைற்றும் 
ைாளல பூளேளயத் ப்தாடர்நது 
அம்பாள் கும்பத்தில் ஆபராகணித்து 
ஆலய உள்வீதி ைற்றும் பவளி வீதிக-
ளில் வலம் வருவாள்.  

ஞாயிற்றுக்கிைளை (03) காளல 
காட்டுக்குள் பென்று தீக்குழியன் 4 
மூளலகளிலும் அணிவிக்கும் வீர-
கம்பம் என அளைக்கப்படும் ெதுரக் 
கள்ளி ைரத்ள்த பவட்டி வரு்தலும் 
ைாளலயில் ஸ்ரீ அரெடிப்பிள்ளளயார் 
ஆலயத்திலிருநது வருடாந்த உற்ெ-

வத்திற்குரிய வாளைக்குளலகளள 
எழுந்தருளப் பண்ணு்தலும் ைற்றும் 
இரவு அலங்காரத் திருவிைாவும் 
ேளடபபறும்.  

திங்கட்கிைளை (04) ைாளல அலங்-
கார பூளேளயத் ப்தாடர்நது அம்பாள் 
முத்துச்ெப்பரத்தில் ஆபராகணித்து 
வீதிகள் வழியாக வலம் வநது அடி-
யார்களுக்கு அருள் பாலிப்பும் இடம்-
பபறும்.  

பெவவாய் (05) காளல ஆனி உத்்தர 
பூளேளயயடுத்து போர்ப்பு பேல் 
எழுந்தருளப் பண்ணல், போர்ப்பு 
பேல் பேர்்தல், போர்ப்பு பேல் 
குற்்றல் இடம்பபற்று பகல் ை்ஹா 
ெக்தி யாகமும் (பபருபவள்வி) ெக்தி 
பூளேயும் போர்ர்ப்புக் கட்டு்தலும், 
ைாளல கடல் நீராடலும் ேள்ளிரவு 
தீக்குழிக்கு தீ மூட்டு்தலும் இடம்பப-
றும்.  

பு்தன்கிைளை (06) காளல தீ மிதித்-
்தலும், ப்தாடர்நது ஆயு்த பூளேயும், 

அருள்வாழி பாடு்தலும் இடம்பபற்று 
அம்ைனின் ்தலாட்டுப் பாடலுடன் 
அடியார்கள் பத்திரமிட்டு வழிபாடு 
பெய்்தலுடன் வருடாந்த ெக்தி விைாக் 
கிரிளயகள் யாவும் நிள்றவு பபறும்.  

ஒருவாரத்தின் பின்பு வரும் பு்தன்-
கிைளை (13) இரவு ோக்தம்பிரான் 
பூளேயும், ளவரவர் பூளேயும், 
ப்தாடர்நது தீமிதிப்பில் ஈடுபட்ட-
வர்கள் ்தங்களது ேன்றிக் கடளனச் 
பெலுத்தும் முகைாக தீக்குழிக்கு பால்-
வார்த்்தல் நிகழ்வும் ேளடபபறும். 

ஓந்்தபாச்சிம்டம ஸ்ரீ வ்ட்ததிரகபாளியமமன் 
வரு்டபாந்்த சக்தி விைபா இன்று ஆரம்ம

 சி்ம ெவாக்கியநவா்தன் 
 கஜ.பி. (ைவாந�ைெமெ உறுபபிைர்)  

ைட்்டக்�ைபபு  
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சப்ரகமுவ மாகாண சபையின் கீழ் 
உள்ள அ்ரச நிறுவனஙகளின் கட்ட்ட 
த�ாகுதிகளுக்கு சூரிய ஒளிபய  
ையன்ைடுத்தி 50 தமகாவவாற் 
மின்சா்ர திட்டம் ஒன்று  நப்டமு-
பைபைடுத்�பை்டவுள்ளது.

வமற்ைடி திட்டம் குறித்து அறி-
முகம் தசய்யும் கலந்துப்ரயா்டல் 
ஒன்று அணபமயில் (22) சப்ரகமுவ 
மாகாண ஆளுநர் டிக்கிரி தகாபவை-
கடுவ �பலபமயில் மாகாண சபை 
கட்ட்டத்த�ாகுதியில் இ்டம்தைற்-
ைது.

சப்ரகமுவ மாகாணத்தில் இ்ரத் -

தினபுரி மற்றும் வககாபல ஆகிய 
மாவட்டஙகளிலுள்ள பவத்தியசா-
பலகள, ைா்டசாபலகள உடை்ட 

அ்ரச நிறுவனஙகளின கூப்ரகளில் 
சூரிய ஒளி மூலம் மின்சா்ரம் தைறு-
வ�ற்கான கருவிகப்ள தைாருத்தி 

50 தமகா வவாற்று்டன் கூடிய மின் 
இபணபபை தைறுவ�ற்கு எதிர்-
ைார்க்கபைடுகிைது. தைாருத்�பை்ட-
வுள்ள சூரிய ஒளி மின் இபணபபின் 
அபனத்து ந்டவடிக்பககளும் சப்ரக -
முவ மாகாண சபையின் கீழ் இயஙக-
வுள்ளபம குறிபபி்டத்�க்கது.

வமற்ைடி கலந்துப்ரயா்டலில் சப -
்ரகமுவ மாகாண ஆளுநர் டிக்கிரி 
தகாபவைகடுவ, மாகாண பி்ர�ான 
தசயலா்ளர் சுசில் ஜயலத், மாகாண 
அபமச்சுக்களின் தசயலா்ளர்கள 
உடை்ட அதிகாரிகளும் கலந்து 
தகாண்டனர்.

அரச நிறுவனங்களில்  
சூரியஒளி மினசசார திட்டம்

த�ஹிவப்ள கல்கிபை விவே்ட 
நிருைர்

ஸ்ரீலஙகா முஸ்லிம் மீடியா 
வைா்ரத்தின் ஏற்ைாடடில் ஏற்ைாடு 
தசய்யபைட்ட சிவ்ரஷ்ட ஊ்டகவி-
யலா்ளர் மனம்திைந்து �மது அனு-
ைவஙகப்ளப ைகிர்ந்துதகாளளும் 
"அனுைவம் வைசியவ�" சிைபபு 
நிகழ்ச்சி தகாழும்பு மரு�ாபன 
பவ.எம்.எம். ஏ மண்டைத்தில் அண-
பமயில் நிகழ்ந்�து. 

ஸ்ரீலஙகா முஸ்லிம் மீடியா வைா்ரத் -
தின் �பலவி புர்்ான் பீபி இப-
திகார் �பலபமயில் நப்டதைற்ை 
இந்நிகழ்வில், சிவ்ரஷ்ட ஊ்டகவிய-
லா்ளரும், ஆஙகில ைத்திரிபகக்ளான 
த்டயிலி நியுஸ், சன், சன்வ்ட ஒப-
வசவர் மற்றும் "கல்ப நியுஸ்"ைத்தி 
எழுத்�ா்ளருமான தலத்தீப ைாருக், 

�னது அனுைவஙகப்ள ைகிர்ந்து 
தகாண்டார். 

அளுத்கம, அம்ைாபை, தைாத்து -
வில், திகன, முஸ்லிம்க்ளது சகல 
பி்ரச்சிபனகப்ளயும் த�ாகுத்து,  
ஆயி்ரத்துக்கும் அதிகமான ைக்கங-
கப்ள உள்ள்டக்கி, இவர் ஆஙகிலத்-
தில் தவளியிடடுள்ள நூபல,�மி-
ழில் பி்ரசுரிபைது ைற்றியும் இஙகு 
ஆவலாசிக்கபைட்டது. 

இ�ற்கு, உ�வியாக முஸ்லிம் �ன -
வந்�ர்களின் உ�விபய நாடுவ�ற்-
கும் ஆவலாசிக்கபைட்டது. இ�ன் 
மு�ற்கட்டமாக, வீ்ரவகசரியில் 
தநௌோடதமாஹிடீனின் தமாழி-
தையர்பபில் தவளியான சுமார் 175 
ஆக்கஙகப்ளயாவது நூலுருவாக்கு -
வது குறித்தும் கவனம் தசலுத்�ப-
ைட்டது.

மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் யுத்�ங-

கள, ஈ்ரான்- ஈ்ராக் யுத்�ம், ைலஸ்தீன் 
-இஸ்வ்ரல் யுத்�ஙகள இந்தியாவில் 
�ற்வைாது முஸ்லிம்களுக்கு நப்டதை-
றும் பி்ரச்சிபனகள, க்டந்� நல்லாட -
சியில்  முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்ைட்ட 
நிகழ்வுகள மற்றும் ம� வன்முபை-
கள ைற்றியும் இந்� ஆஙகில நூலில் 
உள்ள்டக்கபைடடுள்ளன.

�ற்தைாழுது நாடடில் நிலவும் 
தைாரு்ளா�ா்ரப பி்ரச்சிபனவைான்று, 
முன்னாள ஜனாதிைதி ஆர்.பிவ்ரம-
�ாைா காலத்தில், எரிதைாருளுக்கு 
�டடுபைாடு ஏற்ைட்டது. 

இ�ன்வைாது, அக்காலத்தில் 
இலஙபக வஙகித் �பலவ்ராக க்ட -
பமயாற்றிய தஜ்ாம் காஸீம், 
ஜனாதிைதி பிவ்ரம�ாைவு்டன்,ஈ்ராக் 
தூதுவப்ரச் சந்திபை�ற்கு ஏற்ைாடு 
தசய்யுமாறு, �ன்னி்டம் வவணடிக் 
தகாண்டப�யும் தலத்தீப ைாரூக் 

ைகிர்ந்து தகாண்டார். 
இப�யடுத்து, ஈ்ராக் தூதுவரி்டம் 

பிவ்ரம�ாை வைசி, இ்ரணடு எண -
தணய்க்கபைல்கப்ள இலஙபகக்கு 
வ்ரவபழத்� சா�பனகள ைற்றி-
யும்,இந்நிகழ்வில் பி்ரஸ்�ாபிக்கப -
ைட்டது.

தஜயிலானி என்ைது ஆ�ம் அபல 
அவர்கள கால்ைட்ட இ்டம். புனி� 
குர்ஆனில் சுவர்க்கத்ப� விவரிபை-
துவைான்று  கூைகபல தஜய்லானி 
என்னும் அந்� இ்டம், இன்றும் 
ைச்பச பூஙகாவாகவவ உள்ளது. 

அ�பன, ைலமுபை அஙகு தசன்று  
ஆ்ராய்ச்சி தசய்து ைதிவிடடுள்ளப� -
யும்,அக்காலத்திவலவய தஜயிலா-
னிக்கு 23 ஏக்கர் காணி நிலம் இருந் -
�ப�யும், தலத்தீப ைாரூக் �னது 
அனுைவமாக ைகிர்ந்து தகாண்டபம 
குறிபபி்டத்�க்கது.

நாட்டின் தற்பாததய நிதைதைகதை புரியும் வதகயில் 
சி்ேஷ்ட ஊ்டகவியைாைரின் அனுபவஙகதை பகிரும் நிகழ்வு

 ெர்தேெ த�வாமேபச�வாருள் 
�வா்மை ைற்றும் ெட்டவித�வாே 
க்டதேலுக்கு எதி�வாை ெர்தேெ 
திைதமே முன்னிடடு, தேசிய 
அ�வாயக� ஔ்டே தேசிய கடடுப -
�வாடடு ெம� ஏற்�வாடு செய்ே ைே 
அனுஷ்டவாைஙகள் ெம�, ேமை -
மையகததில் நம்டச�ற்்றது. 
ெம�யின் ேமை்ர ச்டவாக்்டர 
�ரியஙகி அை�துஙக உம�யவாற்-
று்மேயும் கைந்து சகவாண்-
த்டவாரில் ஒரு�குதியிைம�யும் 
�்டஙகளில் கவாணைவாம்.

 ேமிழக எல்மைப த�வா�வாட்டத ேமை்ர ை.ச�வா.சி. அ்ரகளின் 117ஆ்து பி்றந்ே நவாள் விழவா, சென்மை கிருஷ-
ணகவாை ெ�வாவில் நம்டச�ற்்றது. ேமிழகததின் ேந்மே ை.ச�வா.சியின் ்வாழக்மக ்�ைவாற்ம்ற விஜிபி குழுைததின் 
நிறுவுநரும், விஜிபி உைகத ேமிழச் ெஙகததின் ேமை்ருைவாை ்டவாக்்டர வி.ஜி.ெந்தேவாெம் நூலுரு்வாக்கியுள்்வார. 
"ைவாைனிேர ை.ச�வா.சி" எனும் இந்நூமை த்லூர விஐடி த்ந்ேர ்டவாக்்டர தகவா.விசு்நவாேன் ச்ளியி்ட, சேலுங -
கவாைவா ஆளுநரும் புதும் துமணநிமை ஆளுநருைவாை ்டவாக்்டர ேமிழிமெ செௌந்ே��வாஜன் ச�ற்றுக்சகவாண்்டமை 
குறிபபி்டதேக்கது. 

த�ஹிவப்ள கல்கிபே விவே்ட நிருைர்

முஸ்லிம் மகளிர் கல்வி வட்டத்தின் 
50வது ஆணடு விழா தகாழும்பு ்ரம்டா 
வ்ாட்டலில் நப்டதைற்ைது.

இவவபமபபின் �பலவியாக இம்மு -
பையும் அமீனா முஸ்�ைா த�ரிவு தசய்யப -
ைட்டார். இவ்ரது �பலபமயிவல, இப -
தைான்விழா இ்டம்தைற்ைது.

இந்நிகழ்வில் 75க்கும் வமற்ைட்ட 
முஸ்லிம் மகளிர் அஙகத்�வர்கள கலந்து 
தகாண்டனர். உை�பலவியாக சினாஸ் 
கரீம், தைாரு்ளா்ள்ராக ைாத்திமா இஸ்மா-
யில், தசயலா்ள்ராக, தைவ்ராசியா இஸ்மா -
யிலும் த�ரிவு தசய்யபைட்டனர். இந்நி-
கழ்பவ, ப்ரயினா கா�ர் மிகச் சிைபைாக 
நப்டமுபைபைடுத்தினார். 

இந்நிகழ்வில், உப்ரயாற்றிய அமீனா 

முஸ்�ைா (ஜனாதிைதி சட்டத்�்ரணி ைாயிஸ் 
முஸ்�ைாவின் ைாரியார்)

எமது கல்வி நிபலயம், மு�ன் மு�லாக 
டி.ஆர். விஜயவர்�ன மாவத்ப�யிலுள்ள 
நிபலயத்தில் ஆ்ரம்பிக்கபைட்டது.
தகாழும்பு மற்றும் வமல் மாகணத்திலுள்ள 
அபனத்து இன தைணகளுக்கும் சுயத�ா -
ழில் முயற்சிக்காக வழிகாடடுவது எமது 
வநாக்கமாகும். இ�ற்கான த�ாழிற்ையிற்சி 
தநறிகப்ள ஒவதவாரு ஆறு மா�காலம் 
மற்றும் மூன்று மா�காலமாக வழஙகி 
ையிற்சியளித்து வருகின்வைாம். எமது 
கல்வி நிபலயம் அ்ரச த�ாழில் ையிற்சி 
நிபலயத்தில் ைதியபைடடு அஙகீகரிக்கப-
ைடடுள்ளது. 

பின்னர் களுவைாவிபல பவத்திசா-
பலக்கருகில் இயஙகி ைல்வவறு ையிற்சி 
தநறிகள ந்டாத்�பைடடு வருகின்ைன. 

கணினி, ப�யல், வடிவபமபபு, உணவுப 
ைண்டஙகள �யாரித்�ல், தமாழிபையிற்சி 
தநறிகளும் இதிலுள்ளன. க்டந்� தகாவிட 
காலத்தில் ையிற்சிகப்ள ந்டாத்� முடியாம -
லிருந்�து. �ற்தைாழுது சகல ையிற்சிகளும் 
மீ்ள ஆ்ரம்பிக்கபைடடுள்ளன. வமலும் 
காலி, ைாணந்துபை, க்டவ்டாவிட்ட, 
தவலிகம, வ்ராக்கபதைால வைான்ை பி்ரவ� -
சஙகளிலும் இவவாைான த�ாழிற்ையிற்சி 
நிபலயஙகப்ள அபமத்து அபபி்ரவ�ச 
மாணவிகள ையிற்சியளிக்கபைடடு வரு -
கின்ைனர். 

இவ�வைான்று, சமூக வசபவகள, தைாரு-
்ளா�ா்ரப பி்ரச்சிபனயில் பின்�ள்ளபைட்ட 
குடும்ைஙகளுக்கு உணவு, மற்றும் சில 
அடிபைப்டவசதிகப்ளயும் தசய்து வருவ -
�ாகவும் �பலவி அமீனா முஸ்�ைா த�ரி -
வித்�ார்.    

முஸ்லிம் ம்களிர் வட்டத்தின
ப�சானவிழசா ரம்டசா ஹ�சாட்டலில்

மடுல்சீபம நிருைர்

ைசபை சுகா�ா்ரபபிரிவுக்குடைட்ட 
நகர்ைகுதிகளில்   அதிகமான  த்டஙகு 
வநாயா்ளர்கள இனஙகாணபைடடுள-
்ள�ாக சுகா�ா்ர ைணிமபன  அதிகாரி 
த�ரிவித்�ார். க்டந்� மு�லாம் திகதி 
த�ா்டக்கம் 26 ஆம் திகதி வப்ரயான 
காலபைகுதியில் 19 ற்கும்  அதிகமான  
த்டஙகு வநாயா்ளர்கள  இனஙகாணப-
ைடடுள்ள�ாக அவர் த�ரிவித்�ார்.

ைசபை பி்ரவ�சத்தில் த�ா்டர்ச்சி-
யாக க்டந்� வா்ரபைகுதியில்   தைய்� 
கடும் மபழயிபன த�ா்டர்ந்து ைசபை 
நக்ரபைகுதிகளில் மபழநீர் வ�ஙகி-
யபம கா்ரணமாக நு்ளம்புகளின் 

தைருக்கம் அதிகரித்துள்ளபமவய 
இ�ற்கு பி்ர�ான கா்ரணமாகும்  என 
அவர் வமலும் த�ரிவித்�ார்.

வமலும் ைசபை  பி்ரவ�ச சபைக்குட-
ைட்ட  காடரூபை ைகுதியில்  இ்ரணடு 
த்டஙகு வநாயா்ளர்கள அப்டயா்ளம் 
காணபைடடுள்ளவ�ாடு தமாத்�மாக 
இதுவப்ர   19  த்டஙகு  வநாயா்ளர்கள 
அப்டயா்ளம் காணபைடடுள்ள�ாக 
அவர் வமலும் த�ரிவித்�ார்.  

 இ�ன் கா்ரணமாக ைசபைபைகு-
தியில் த்டஙகு ைரிவசா�பனகப்ள 
ைசபை தைாலிைாவ்ராடு இபணந்து 
�ாம் முன்தனடுத்து வருவ�ாகவும் 
சுகா�ா்ரப ைரிவசா�கர்களின் வமற்ைார்-
பவயா்ளர் த�ரிவித்�ார்.

பசதை சுகாதாேப்பிரிவில் அதிகரிக்கும்
ட்டஙகு ்நாயாைரகளின் எண்ணிக்தக

்ற்ைன் சுழற்சி நிருைர்

தகாட்டகபல, தகாமர்ேல் ைகு-
தியிலுள்ள தமாத்� வியாைா்ர நிபல-
யதமான்றில் ைதுக்கி பவக்கபைட-
்ட�ாக கூைபைடும் ஆயி்ரம் லீற்ைர் 
டீசல் பகபைற்ைபைடடுள்ளது.

ஐந்து தை்ரல்களில் வசமித்து 
பவக்கபைடடிருந்� டீசவல திம்-
புள்ள - ைத்�பன தைாலிைா்ரால் 
வநற்றுமுன்தினம் (26) இவவாறு 
மீடகபைடடுள்ளது.

வர்த்�க நிபலயத்தில் எரிதைா -
ருள ைதுக்கி பவக்கபைடடிருபை-
�ாக திம்புள்ள - ைத்�ன  தைாலிைா-
ருக்கு கிப்டக்கபதைற்ை இ்ரகசிய 
�கவதலான்றில் அடிபைப்டயில், 
சுற்றிவப்ளபபு வ�டு�ல் ந்டவ-
டிக்பக முன்தனடுக்கபைட்டது.

இ�ன்வைாது ஆயி்ரம் லீற்ைர் டீசல் 
மீடகபைடடுள்ளது. ஒருவர் பகது 
தசய்யபைடடுள்ளார். 

சட்ட ந்டவடிக்பகக்காக அவர்  
வநற்று (27.06.2022) ்ற்ைன்  

நீதிமன்ைத்தில் ஆஜர்ைடுத்�ப -
ைட்டார்.

" நாஙகள தமாத்�  வியாைா்ரத்தில் 
ஈடுைடுைவர்கள. வைாக்குவ்ரத்து 
வசபவக்கு எமக்கு டீசல் வ�பவ. 
அ�ற்காகவவ வசமித்து பவக்கப-
ைட்டது." என பக�ானவர் தைாலி-
ைாரி்டம் கூறியுள்ளார்.

இச்சம்ைவம் குறித்து வமலதிக 
விசா்ரபணகப்ள திம்புள்ள 
ைத்�பன தைாலிைார் வமற் -
தகாணடு வருகின்ைனர்.

ஆயிேம் லீறைர டீசல் டபாலிஸாோல் மீட்பு - ஒருவர தகது

இ்ரத்தினபுரி சுழற்சி நிருைர்

கலவான பி்ரவ�சத்தில் இன்புளு -
வசா வநாயா்ளர்கள துரி�மாக அதி-
கரித்து வருவ�ால் கலவாபன அ்ரச 
பவத்தியசாபலயில் கடடில்களுக் -
குத் �டடுபைாடு நிலவுவ�ாக பவத்-
தியசாபல ஊழியர்கள த�ரிவிக்கின் -
ைனர்.

பவத்தியசாபலயில் �ற்வைாது 
146 வநாயா்ளர்கள �ஙகிச் சிகிச்பச 
தைற்று வருவ�ாகவும் இன்புளு -

வன்சா கா்ரணமாக  இபபி்ரவ�சத்தில் 
சில ம்ரணஙகள சம்ைவித்துள்ள�ாக-
வும் இவர்களில் 80 வயதுக்கு வமற்-
ைட்டவர்கவ்ள அதிகம் என்ை�னால் 
வவயாதிைர்கள இவவி்டயத்தில் 
அவ�ானமாக இருக்குமாறு பவத்-
தியர்கள அறிவுறுத்�ல் வழஙகியுள-
்ளனர்.

காய்ச்சல், இருமல், �டிமல், சுவா -
சிபைதில் கஷ்டம் வைான்ை அப்ட-
யா்ளஙகள காணபைடின் உ்டனடி -
யாக பவத்தியர்களின் உ�விபய 

நாடுமாறு பி்ரவ�ச தைாதுமக்கள அறி-
வுறுத்�பைடடு வருகின்ைனர்.

இன்புளுவன்சா பவ்ரஸ் மூலம் 
ை்ரவும் காய்ச்சல் கா்ரணமாக இபபி்ர-
வ�சத்தில் தினமும் 15 வைர் புதிய

வநாயா்ளர்கள அப்டயா்ளம் 
காணபைடுவ�ாகவும் மருந்துத் �ட-
டுபைாடுகளுக்கு மத்தியில் இவர்க -
ளுக்கான சிகிச்பசகப்ள வழஙகுவ -
தில் கஷ்டமான நிபலபம உருவாகி 
வருவ�ாகவும் பவத்தியர்கள த�ரி-
விக்கின்ைனர்.

இனபுளுவனசசா ஹ�சாயசாளர் அதி்கரிப்பு; ்கலவசான 
வவத்தியசசாவலயில் ்கடடில்்களுக்கு தடடுப்�சாடு

வககாபல மாவட்டத்திலுள்ள 
தைருந்வ�ாட்ட மக்களுக்கு இந்திய 
அ்ரசின் "மனி�வநய உணவு தைாருட-
கள" வழஙகபைடும் என உணவு 
ஆபணயா்ளர்  கிருஷணமூர்த்தி 
தசௌமிய இப்ளஞர் நிதியத்தின் 
�பலவர் எஸ் பி அந்வ�ானி முத்துவி-
்டம் உறுதியளித்�ார். உணவு தைாருட-
கள வககாபல மாவட்டத்திலுள்ள 
தைருந்வ�ாட்ட மக்களுக்கும் கிப்டப-
ை�ற்கு ந்டவடிக்பக எடுக்க வவணடும் 

என்று பி்ர�மர் ்ரணில் விக்கி்ரமசிஙகவி-
்டம் இந்திய உயர்ஸ்�ானிகர் வகாைால் 
ைடவ்டல் ஆகிவயா்ரது கவனத்திற்கு 
அந்வ�ானி முத்து தகாணடு வந்து வி்ளக்-
கியிருந்�ார்.   அ�ற்கபமய வககாபல 
மாவட்டத்தில் அ்ரசாஙக அதிைர் உள-
ளிட்ட பி்ரவ�ச தசயலா்ளர்களு்டனும் 
த�ா்டர்பு தகாணடு தைருந்வ�ாட்ட மக்-
களுக்கு இந்� உணவு தைாருடகள தசன்-
ைப்டய ந்டவடிக்பக எடுக்குமாறும் 
வகடடு தகாண்டார். 

தககவாமை ைவா்ட்டததிற்கு

இந்திய நிவசாரண உணவு ப�சாருட்கவள
�கிர்ந்தளிப்�தற்கு �்டவடிக்வ்க

ஊவா சுழற்சி நிருைர்             

அ்ரசாஙகத்தின் அறிவித்�பலயும் 
மீறி எரிதைாருள நி்ரபபு நிபலயஙக -
ளில் மீணடும் கியூ வரிபசயில் வாக -
னஙகள நிற்ைப� காணமுடிகின்ைது. 
எரிதைாருள நிபலயஙகளில் கியூ 
வரிபசயில் �மது வாகனஙகளு்டன் 

நிற்க வவண்டாம் என எரிதைாருள 
அபமச்சு அறிவித்�ல் விடுத்தும் 
ஊவா மாகாணத்தில் ைல்வவறு எரி-
தைாருள நி்ரபபு நிபலயஙகளில் 
நீண்ட வாகன வரிபச காணபைடுகி-
ைது.  தியத்�லாபவ க்தகால்ல எரி-
தைாருள நி்ரபபு நிபலயதமான்றில் 
பிஙவகத்த�ன்ன மு�ல் க்தகால்ல 

வகாமாரிகா் தகாப்ட வப்ர-
யிலான சுமார் 2-3 கி.மீ.தூ்ரத்தில் 
வாகன வரிபச காணபைடுகிைது.
க்டந்� இ்ரணடு மூன்று நாடக்ளாக 
இ்ரவு ,ைகல் �ாம் எரிதைாருப்ள 
நி்ரபை  வரிபசகளில்  காத்திருபை -
�ாக கவபலயும் விசனமும் த�ரி-
விக்கும் வாகன உரிபமயா்ளர்கள 

ைணமிருந்தும் வாகனஙகளுக்கு எரி 
தைாருப்ள நி்ரபை முடியாது �விபை-
�ாகவும் அஙகலாய்கின்ைனர்.    இது 
இவவாறிருக்க நீண்ட வரிபசயில் 
காத்திருபவைாருக்கு தியத்�லாபவ 
இ்ராணுவ முகாபமச் வசர்ந்� சிவில் 
அபமபபினர் வ�நீர் வழஙகி வரு-
கின்ைபம குறிபபி்டத்�க்கது.

அேசாஙகத்தின் அறிவித்ததை மீறி எரிடபாருள் நிேப்பு நிதையஙகளில் நீண்்டவரிதச



செலான் வங்கி, வனஜீவராசி -
கள் மற்றும் இயற்்க பாதுகாப்பு 
ெங்கம் (WNPS) உடன் பங்காண் -
்ம்ய ஏற்படுத்தி, ‘Wild Kids’ 
திடடத்்தை முன்சனடுத்திருநதைது. 
இதைனூடாக சகாழும்பு மற்றும் 
யாழப்பாணத்்தைச் செரநதை சிறுவர -
கள் மத்தியில் இயற்்க பாதுகாப்பு 
சதைாடரபான செயற்பாடுகள் முன் -
சனடுககப்படடிருநதைன.  

செலான் டிககிரி மற்றும் Fox 
Resort ஆகியவற்றின் பங்காண் -
்மயின் கீழ யாழப்பாணத்தில் 
ஓவிய பயிற்சிப்படட்ை மற்றும் 
சபாடடியான “ஓவியத்தினூடாக 
இயற்்க” என்பது முன்சனடுக -
கப்படடிருநதைது. மூன்று சவற்றி -
யாளரகள் சதைரிவு செயயப்படடு 
அவரகளுககு டிககிரி கணககுகள் 
மற்றும் பணப் பரிசுகள் வழங்கப் -
படடிருநதைதுடன், சபறுமதியான 
பரிசுகளும் வழங்கப்படடிருநதைன. 
Fox Resort ச�ாடடலில் காணப் -

படும் art gallery மற்றும் அருங் -
காடசியகம் சபான்ைன உள்ளடங் -
கலாக, இலவெ சுற்றுப் பயண 
வெதியும் அவரகளுககு ஏற்படுத்திக 
சகாடுககப்படடிருநதைது. செலான் 
வங்கியின் யாழப்பாண பிராநதிய 
முகா்மயாளர நிரமலன் நநதைகு -
மார சிறுவரகளுடன் உ்ரயாடி -

யிருநதைதுடன், தைமது எதிரகாலத் -
துககாக செமிப்பதுடன், சூழ்ல 
பாதுகாகக சவண்டிய நடவடிக்க -
க்ள சமற்சகாள்ள சவண்டியதைன் 
முககியத்துவம் பற்றி வலியுறுத்தி -
யிருநதைார.  

வனஜீவராசிகள் மற்றும் 
இயற்்க பாதுகாப்பு ெங்கத்தின் 

தை்லவர ஸசபன்ெர மனுவல் -
பிள்்ள கருத்துத் சதைரிவிக்கயில், 
“மாற்ைத்தின் சிைநதை முகவரகளாக 
சிறுவரகள் அ்மநதுள்ளனர என் -
பதில் நாம் நம்பிக்க சகாண்டுள் -
ளதுடன், அதைன் பிரகாரம் நாம் 
‘Wild Kids’ திடடத்்தை ஆரம்பித் -
துள்சளாம். நாம் பல இயற்்க 
பாதுகாப்பு சதைாடரபான அறிவூட -
டும் திடடங்க்ளயும், முன்சன -
டுககின்சைாம். உத்திசயாகபூரவ 
வங்கிப் பங்காளர எனும் வ்கயில் 
செலான் வங்கியினால் எமககு 
சபரும் வலுச் செரககப்படடுள்ள -
துடன், எமது ெகல திடடங்களிலும் 
டிககிரி சிைாரக்ள பங்சகற்கச் 
செயவ்தையிடடு மகிழச்சிய்ட -
கின்சைாம்.” என்ைார.  

யாழப்பாணத்தில் ஏற்பாடு செய -
யப்படடிருநதை “ஓவியத்தின் ஊடாக 
இயற்்க” பயிற்சிப்படட்ையில் 
பங்சகற்றிருநதை மாணவரக்ளக 
காணலாம்.  

12 2022 ஜூன் 28 செவ்வாய்க்கிழமை28–06–2022

நூற்றாண்டில் முதல் முற் கடறை  
செலுதத தவறிய நறாடறாைது ரஷயறா
ரஷயா கடநதை நூற்ைாண் -

டில் முதைல் மு்ையாக சவளி -
நாடடு நாணய இ்ை்ம 
பத்திர கட்ன செலுத்தைத் தைவ -
றியுள்ளது.   

கடநதை சம 27 ஆம் திகதி 
செலுத்தை சவண்டி இருநதை 
சுமார 100 மில்லியன் சடாலர 
இரு பி்ணக கடடணங்கள் 
மீதைான 30 நாள் ெலு்கக 
காலம் கடநதை ஞாயிற்றுககிழ -

்மயுடன் முடிவுககு வநதுள் -
ளது.   

இநதைக காலகசகடு தைவைவி -
டப்படடால் கட்ன செலுத் -
தைத் தைவறியதைாகக கருதைப்படும் 
என்று புலும்சபரக செயதி நிறு -
வனம் குறிப்பிடடுள்ளது.   

கடநதை சபப்ரவரி 24 ஆம் 
திகதி உக்ரன் மீது ரஷயா 
ப்டசயடுத்தைது சதைாடககம் 
அநநாடடின் மீது தை்டகள் 

வி தி க க ப் ப ட டி ரு க கு ம் 
நி்லயில், நிலு்வயில் 
உள்ள 40 பில்லியன் சடாலர 
கடன் பத்திரங்க்ள செலுத்து -
வதைற்கு ரஷயா சபாராடி வருகி -
ைது.   

க்டசியாக 1918 ஆம் 
ஆண்சட ரஷயாவுககு இவ் -
வாைான நி்ல ஏற்படட்ம 
குறிப்பிடத்தைககது.

செலறான் வங்கி, WNPS Wild Kids உடன் றகககறார்தது   
இயறறக பறாதுகறாப்பு நடவடிகறககள் முன்சைடுப்பு

கறாறைச் ெண்றடயில் 3 மறாடி  
அரங்கு இடிந்து நறால்வர் பலி

சகாலம்பியாவில் கா்ளச் ெண் -
்டயின்சபாது பார்வயாளர 
அரங்கு இடிநது விழுநதைதில் கு்ைந-
தைது 4 சபர உயிரிழநதைசதைாடு சமலும் 
300ககும் அதிமாசனார காயம்டந-
தைனர.   

எல் எஸபினல் நகரில் கடநதை 
ஞாயிற்றுககிழ்ம இநதை விபத்து 
இடம்சபற்ைது.   

ெமூக ஊடகங்களில் பரவி வரும் 
படங்களில் பார்வயாளரகள் 
நிரம்பி இருநதை மூன்று மாடி அரங்கு 
இடிநது விழுநதைது சதைரிநதைது. பிரபல 

ொன் சபடசரா சகாண்டாடடத்தின் 
ஓர அங்கமாக சபாதுமககள் கா்ள-
களுடன் சமாதும் நிகழச்சி ஏற்பாடு 
செயயப்படடிருநதைது. ெம்பவம் 
குறித்து விொர்ண நடத்தைப்படும் 
என்று சதைரிவிககப்படடது.    

சம்ஸ் பாஹிம்

ஏறைய வங்கிகளின் கிரடிட் கறார்ட் 
நிலுறவகறைச் செலுததும் வெதி வழங்கும் 

 சகாமர்ஷல் வங்கியின் மிகவும் 
பிரபலமான Q+ சகாடுப்பனவு செய-
லி்யப் பாவிப்பவரகள் ஏ்னய வங்-
கிகள் மூலம் வழங்கப்படட கிரடிட 
காரடகளின் நிலு்வக சகாடுப்பனவு-
க்ளயும் இநதை செயலி்யப் பாவித்து 
படடியல் சகாடுப்பனவு சதைரிவின் 
மூலம் செயது சகாள்ள முடியும். 
சகாமர்ஷல் வங்கியின் காரடடுகளுக-
கான சகாடுப்பனவுகளுககு சமலதிக-
மாக இ்தைச் செயது சகாள்ள முடியும்.  

இநதைக குறிப்பிடத்தைகக செயற்பாடா-
னது கிரடிட காரட ்வத்திருப்பவரக-
ளுககு தைமது மாதைாநதை கூற்று நிலு்வ-
க்ள எநதை இடத்தில் இருநதும் எநதை 
சவ்ளயிலும் செலுத்தை முடியும். 
அதைன் மூலம் கணககுக்ள உடனடி-
யாக சீர செயது சகாள்ளவும் முடியும் 
என வங்கி அறிவித்துள்ளது.  

இநதைப் புதிய அபிவிருத்தி பற்றி 
கருத்து சவளியிடட சகாமர்ஷல் 

வங்கியின் காரட நி்லயத்துககான 
பிரதைான முகா்மயாளர நி்ஷான்தை டி 
சில்வா “சதைாழில்நுடபம் வழங்கும் 
வெதிகள் மற்றும் பன்முகத்தைன்்ம 
என்பனவற்றில் உச்ெ கடட கவனத்்தை 
செலுத்தி அதைன் மூலமான உற்பத்தி-
கள் மற்றும் செ்வக்ள வழங்குவ-
தில் நாம் கூடுதைல் கவனம் செலுத்தி 
வருகின்சைாம். அதைன் வி்ளவாக Q+ 
சகாடுப்பனவு செயலி காலப் பருவத்-
துககு ஏற்ைவாறு தைரசமம்பாடு செயயப்-
படடு வருகின்ைது. அது வாடிக்கயா-
ளரகளுககு சமலும் சபறுமானத்்தை 
வழங்குகின்ைது. ஏ்னய வங்கிகளின் 
கிரடிட காரடடுகளுககான சகாடுப்ப-
ன்வ செலுத்தைக கூடியது அதில் ஒரு 
அம்ெமாகும்” என்று கூறினார.  

Q+ செயலி  

Huawei ICT உலகைறாவிய இறுதிப் 
கபறாட்டியில் 132 அணிகள் கபறாட்டி   
Huawei ICT சபாடடி 2021–2022 

இன் உலகளாவிய இறுதிப் சபாட-
டிகள் சீனாவின் ச்ஷன்சென் நகரில் 
உள்ள Huawei இன் பன்டியன் தைளத்-
தில் (Bantian Base) ஆரம்பமானது. 
85 நாடுகள் மற்றும் பிராநதியங்களில் 
உள்ள 2,000 இற்கும் சமற்படட 
பல்க்லககழகங்கள் மற்றும் கல்-
லூரிக்ளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி 
150,000 மாணவரக்ள உள்ளடககிய-
தைாக இருநதைது. 

அநதைநதை நாடுகளில் மற்றும் பிராந-
தியங்களில் சபாடடிகளில் சவற்றி 
சபற்ை 43 நாடுகள் மற்றும் பிராநதி-
யங்க்ளச் செரநதை சமாத்தைம் 132 
அணிகள் உலகளாவிய இறுதிப் சபாட-
டிககு சதைரிவாகியுள்ளன.   

மாணவரகள் தைங்ளுககு இ்டசய 
சபாடடியிடவும் கருத்துக்ள பரி-
மாறிகசகாள்வதைற்கும், அவரகளின் 
ICT அறிவு மற்றும் ந்டமு்ை 
ரீதியான திைன்க்ள சமம்படுத்துவ-

தைற்கும், புதிய சதைாழில்நுடபங்கள் 
மற்றும் தைளங்க்ளப் பயன்படுத்தி 
அவரகளின் திைன்க்ள சமம்படுத்-
துவதைற்கும் Huawei வருடாநதைம் ICT 
சபாடடி்ய நடாத்தி வருகின்ைது.   

இநதை ஆண்டு Huawei ICT சபாட-
டியின் ஆைாவது வருடாநதை நிகழ-
வாகும். இப்சபாடடிககு பயிற்சி, 
புத்தைாககம், சதைாழில்து்ை ஆகிய 
மூன்று வழித் தைடங்கள் உள்ளன, 
பயிற்சிப் பிரிவு, வ்லய்மப்பு 
மற்றும் கிளவுட என சமலும் இரண்டு 
து்ணத் தைடங்களாகப் பிரிககப்பட-
டுள்ளன. இநதை தைடத்தில் மாணவர-
களின் ICT அறிவு, அவரகள் சகாண்-
டுள்ள திைன்கள், குழு ரீதியான பணி 
ஆகிய அ்னத்தும் சொதை்னககு உட-
படுத்தைப்படுகின்ைன.   

தைற்சபாது நிலவும் சகாவிட சதைாற்று-
சநாய காரணமாக இநதை ஆண்டு உலக-
ளாவிய இறுதிப் சபாடடிகள் ஒன்்ல-
னில் இடம்சபறுகிைது.

சிங்கர் விறபறை நிறலயங்களில்   
ZTE Blade A5 2020 ஸமறார்ட்கபறான்
ZTE நிறுவனத்தினால் அண்-

்மயில் அறிமுகப்படுத்தைப்படட 
ஸமாரட ்கயடககத் சதைா்ல-
சபசியான ZTE Blade A5 2020 
இப்சபாது இலங்்கயில் உள்ள 
சிங்கர காடசிய்ைகளில் கி்டக-
கப்சபறுகின்ைது. 2ஜிபி RAM 
சகாண்ட 6,088 அங்குல display 
யி்ன சகாண்ட இநதை குறித்தை 
வ்க ்கயடககத் சதைா்லசபசி 
ஆனது வாடிக்கயாளரகளுககு ஒரு சிைநதை மற்றும் தைனித்துவ-
மான அனுபவத்்தை அளிககும் வ்கயில் வடிவ்மககப்படடு 
உள்ள்ம குறிப்பிடத்தைககது.  

சமற்குறித்தை ்கயடககத் சதைா்லசபசி வ்க பாரப்பதைற் -
கும் வாடிக்கயாள்ர ஈரககும் வ்கயில் காணப்படும். அநதை 
வ்கயில், இக்கயடககத் சதைா்லசபசி வ்கயானது கடும் 
பச்்ெ, நீலம் மற்றும் கறுப்பு ஆகிய மிகவும் கவரச்சிகரமான 
நிைங்களில் கி்டககிைது. அது மடடுமல்லாது, ZTE Blade A5 
2020 வ்க ்கயடககத் சதைா்லசபசியானது இலங்்கயின் ெந-
்தையில் காணப்படும் ஏ்னய ஸமாரட ்கயடகக சதைா்லசபசி-
க்ள விட வாடிக்கயாளரக்ள ஈரககககூடிய பல்சவறு அம்ெங்-
க்ளயும் சகாண்டுள்ளது.   

ZTE Blade A5 2020 வ்க ்கயடககத் சதைா்லசபசியானது 
2GB RAM ககு சமலதிகமாக 32GB ROM மற்றும் 3200mAh சபட-
டரியுடன் கி்டககப்சபறுகின்ைது. 6.088 ”HD Water Drop Notch 
Display தி்ரயானது அதைன் கூர்மயான மற்றும் சதைளிவான காட-
சிகள் மூலம் பார்வயாளருககு ஒரு மகிழச்சியான அனுபவத்்தை 
வழங்க வல்லது.  

இலங்்கயின் முன்னணி முழு்ம-
யான ஒருங்கி்ணநதை அலுமினிய உற் -
பத்தியாளரும், Hayleys குழுமத்தின் 
அங்கத்துவ நிறுவனமுமான Alumex, 
Lumi, ெமீபத்தில் 2,000 நிபுணரகளின் 
பங்களிப்புடன் 15,000 உள்நாடடு அலு-
மினிய உற்பத்தியாளரகளின் வ்லய-
்மப்்ப விஸதைரித்துள்ளது.  

இரு தைொப்தைங்களுககு முன்னர ஆரம் -
பிககப்படட Alumex, உள்ளூர அலுமினிய 
உற்பத்தியாளரக்ள ெமீபத்திய சதைாழில்-
நுடபத்துடன் கூடிய அதிநவீன பயிற்சி 
்மயத்்தை நிறுவியது. இலங்்கயின் 
்கத்சதைாழில்து்ையினரின் அறி்வ சமம் -
படுத்துவதுடன், சதைாழிநுடபக கல்லூரி 
படடதைாரிகளுககும் இராணுவ உற்பத்திப் 
பிரிவுககும் நிறுவனம் சதைாடரநது பயிற்சி 
அளித்து வருகிைது.  

 நிறுவனம் ஆண்டுசதைாறும் 2000 உற் -
பத்தியாளரகளுககு பயிற்சி அளிககிைது. 
அதைன் மூலம், அவரகள் உலகளாவிய புத்-
தைாகக தைரத்தில் இருககிைாரகள் மற்றும் 
வணிக ரீதியாக நி்லயான வணிகத்்தை 
நடத்திச் செல்வதைற்கான ந்டமு்ை திைன்-
க்ள சமம்படுத்துகிைாரகள்.  

மிக ெமீபத்தில், Alumex ஆனது பதிவு 

செயயப்படட Lumin நிபுணரகள், பயிற்சி 
சபற்ை மற்றும் ொன்ைளிககப்படட உற்பத் -
தியாளரக்ள ஒரு சதைாழில் சமம்பாடடு 
அமரவு ஒன்றிற்காக ஒன்றி்ணத்தைது, 
சமலும் தை்டயற்ை செ்வ தைரத்்தை உறுதி 
செயவதைற்கும் ெந்தை சதை்வகளுககு ஏற்ப 
வாடிக்கயாளரகளுககு பயிற்சி அளிப்ப-
தைற்கும் பணியாற்றியது. எதிரவரும் மாதைங்-
களில் இதுசபான்ை நிகழச்சிகள் நடத்தைப்ப-
டும்.  

ெரவசதைெ அளவில் செ்வத் தைரத்்தை 
உறுதி செயவதைற்காக Lumin அலுமினிய 
உற்பத்தியாளரக்ள Alumex சதைாடரநது 
மதிப்பீடு செயகிைது மற்றும் நிரவாகத் 
திைன்கள், உலகளாவிய சிைநதை ந்டமு-
்ைகள் மற்றும் சதைாழில்து்ைககு அறிமு -
கப்படுத்தைப்படட சமம்படட சதைாழில்நுட-
பங்க்ள சமம்படுத்தை திைன் சமம்பாடடு 
கருத்தைரங்குக்ள ஏற்பாடு செயகிைது.  

Alumex Lumin உறபததி வறலயறமப்பு 
15,000ஆக அதிகரிப்பு  

கறாணறாமலறாககப்பட்ட  
பறாக. செயறபறாட்டறாைர்

கராச்சி்ய தைளமாகக சகாண்ட 
ெமூக ஊடக செயற்பாடடாளர அர -
ெலன் கான் காணாமலாககப்படடது 
சதைாடரபில் மனிதை உரி்ம குழுககள் 
கண்டனம் சதைரிவித்துள்ளன. நகரின் 
கிளிப்டன் நகரில் ்வத்து அவர 
காணாமல்சபாயுள்ளார.   

இநதை ெம்பவத்துடன் தைமககு எநதைத் 
சதைாடரபும் இல்்ல என்று மறுத்தி-
ருககும் பாகிஸதைான் சபாலிஸார, 
அநதை செயற்பாடடாள்ர தைாம் தைடுத் -
தை்வககவில்்ல என்று சதைரிவித்-
துள்ளனர.   

எனினும் சபாலிஸார மு்ைப் -

பாட்ட ஏற்க மறுத்தைதைாக அரெல-
னின் குடும்பத்தினர கூறியுள்ளனர.   

டவிடடரில் ஏ.சக-47 என்று அறி -
யப்படும் அரெலன் பாக. ஒளிபரப்பு 
நிறுவனங்களுடன் பணியாற்றி வரு-
கிைார.     

மனித உரிறம தரவு:  
ச�றாங்சகறாங் வீழ்ச்சி
ச�ாங்சகாங்கில் மனிதை உரி்ம 

நி்ல்ம வீழச்சிகண்டிருப்பது 
மனிதை உரி்ம மதிப்பீடடு முயற்சி 
நிறுவனத்தின் அறிக்க ஒன்றில் 
சதைரியவநதுள்ளது.   

2019இல் இடம்சபற்ை ஜனநாயக 
ஆதைரவு ஆரப்பாடடங்கள் சீனாவால் 
முடககப்படட நி்லயிசலசய 
இநதைத் தைரப்படுத்தை சவளியிடப்பட -
டுள்ளது. அதில் ச�ாங்சகாங் ெவூதி 
அசரபியா மற்றும் சவனிசுசவலா-
வுககு சநருககமாக தைரப்படுத்தைப்பட -
டுள்ளது.   

சீனாவின் சதைசிய பாதுகாப்பு 

ெடடம் சகாண்டுவரப்படட்தைத் 
சதைாடரநது ச�ாங்சகாங்கில் சிவில் 
ெமூகம் சுருங்கி இருப்பசதைாடு கருத் -
துச் சுதைநதிரம் மற்றும் ெடடமன்ைம் 
ஒடுககப்படடுள்ளதைாக தைரவுகள் 
குறிப்பிடடுள்ளன.     

பங்கைறாகதஷுககு  
இந்தியறா வறாழ்தது

பத்மா பாலம் சவற்றிகரமாக 
பூரத்தி செயயப்படடதைற்கு பங்களா-
சதை்ஷுககு இநதியா வாழத்துக்ள 
சதைரிவித்துள்ளது.   

மிகப்சபரிய நதியான பத்மா 
நதிககு சமலால் சபாடப்படடிருக-
கும் இநதைப் பாலம் 6.15 கி.மீ நீண்-
டதைாகும். இதை்ன பங்களாசதைஷ 
பிரதைமர ச்ஷயக �சீனா கடநதை ெனிக-
கிழ்ம திைநது்வத்தைார.   

“சபரிதும் எதிரபாரககப்படட 
இநதைத் திடடம் பூரத்தி செயயப்பட-

டிருப்பது பிரதைமர ச்ஷயக �சீனா-
வின் துணிச்ெலான் முடிவு மற்றும் 
சதைா்லசநாககு பார்வ சகாண்ட 
தை்ல்ம்ய காண்பிப்பதைாக 
உள்ளது” என்று பங்களாசதை்ஷுககான 
இநதிய தூதைரகம் சதைரிவித்துள்ளது.     

ஆண்களுடன் பாலுறவை தவிர்க்க  
அமெரி்க்கப் மபண்கள் பபாராடடம்
கருககலைப்புகககான பெணகளின் 

உரிலைலை அபைரிகக உச்ச நீதி-
ைன்்றம் ரத்துச ப்சய்தல்த அடுத்து 
அந்காட்டு பெணகள் ஆணகளுடன் 
ெகாலு்றவில் ஈடுெடுவதில் இருநது 
்தவிர்ககும் பெகாபரகாட்டத்ல்த ஆரம் -
பித்துள்்ளனர்.   

ஆணகளுடன் ெகாலு்றவில் ஈடுெ -
டுவல்த ்தவிர்ப்ெது குறித்து கருகக-
லைப்புககு ஆ்தரவகாக ஆர்ப்ெகாட் -
டத்தில் ஈடுெட்டு வரும் பெணகள் 
ைற்றும் ்சமூக ஊடகஙகளிலும் பிர -
்சகாரஙகள் வலுத்து வருகின்்றன. நியு-

பைகார்ககில் கடந்த ஞகாயி்றன்று ஆர்ப் -
ெகாட்டத்தில் ஈடுெட்ட 24 வைது 
பிரிைகானகா பகம்ெல், நியுபைகார்க 
லடம்ஸ் ெத்திரிலகககு கூறும்பெகாது, 

“வில்த்கா்ள    அறுலவ சிகிசல்ச 
ப்சயதுபககாள்்ளகா்த ஆணகள் ைற்றும் 
அவவகாறு ப்சயதுபககாணட பெகாதும் 
எனது உரிலைகககாக பெகாரகாட 
வீதிககு இ்றஙககா்தவரகாக இருந்தகால் 
என்னுடன் ெகாலு்றவில் ஈடுெட உஙக-
ளுககு ்தகுதியில்லை” என்்றகார்.   

“பெணகல்ள ப்தகாடர்நது அடககி 
லவககைகாம் என்று இந்த உைகம் 
நிலனத்்தகால், ்காம் எைது ககால்கல்ள 
மூடிகபககாள்பவகாம்” என்று ைகாைகா 
படம்ரி என்்ற பெண குறிப்பிட்டுள்-
்ளகார்.     

சீனாவின் திடடத்திற்கு பபாடடியா்க  
ஜி7 நாடு்களின் திடடம் அறிமு்கம்

சீனகாவின் “பெல்ட் அன்ட் பரகாட்” 
திட்டத்துடன் பெகாட்டியிடும் 
வலகயில் ்சர்வப்த்ச உட்கட்டலைப் -
புத் திட்டம் ஒன்ல்ற ஜி7 உறுப்பு 
்காடுகள் அறிமுகம் ப்சயதுள்்ளன.  

ஏழலைைகான ்காடுகளில் ப்சைல் -
ெடுத்்தப்ெடும் திட்டஙகளுககு 
600 பில்லிைன் படகாைர் நிதிலைத் 
திரட்ட ்காடுகள் இைககு பககாண -
டுள்்ளன.  

திட்டத்திற்கு அபைரிகககா 200 பில் -
லிைன் படகாைரும், எஞ்சிை உறுப்பு 
்காடுகள் 400 பில்லிைன் படகாைரும் 

பககாடுகக இைககு நிர்்ணயிககப்ெட் -
டுள்்ளது. 

அ்தலன 2027ஆம் ஆணடுககுள் 

திரட்டுவ்தற்கு ்காடுகள் திட்டமிட் -
டுள்்ளன.  

திட்டத்தில் மு்தலீடு ப்சயவ்தன் 
வழி, பெகாரு்ளகா்தகாரத்ல்த பைம்ெ -
டுத்துவப்தகாடு அலனத்து ்காடுகளின் 
ைககளும் ெைனலடைைகாம் என்று 
அதிககாரிகள் கூறினர்.  

சீனகாவுககுப் பெகாட்டிபககாடுக -
கும் ்காடுகல்ளப் பெகாறுத்்தவலர 
எதிர்ககாைத்திற்குரிை ப்ர்ைல்றைகான 
ப்தகாலைப்காகலகப் ெகிர்நதுபககாள் -
வ்தற்கு இது ஒரு வகாயப்பு என்று 
ப்தரிவிககப்ெட்டது.    
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tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;

kpd; tpepNahfj; jil 
gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; mj;jpahtrpa eph;khz Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; epkpj;jk; kpd;rhu 

tpepNahfk; jilg;gLnkd thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. nghJthd kpd;rhuj; jilf;fhd Neuk; K.g. 8.00 kzp Kjy; 

gp.g. 5.00 kzp tiuahFk;. vt;thwhapDk; xt;nthU gFjpfSf;fhd Neuq;fs; ntt;Ntwhff; Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;sd.

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

fhyp

1 [_iy 06> 20 

 jd;nfju tPjp> `phpk;Gu tPjp> [pg;hpah tPjp> ruzq;fu tPjp> ];By; tPjp> 

nrduj;fNl re;jp> fphpg;]; tPjp> ky;tj;j nlk;gy; tPjp> rkfptj;j> 

ngypf` re;jp> [ath;jdhuhk tPjp> bf;rd; tPjp (gFjp)> klghj;jy 

tPjp> Nkjhde;j khtj;ij> nlhdhy;;l; N[d;]; tPjp  kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 [_iy 07  K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

 nfhOk;G tPjp (gFjp)> [ae;jp khtj;ij> tst;tj;j kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

3 [_iy 27 

 mygyht tPjp> vypal; tPjp> rq;fkpj;j xOq;if> klghj;j 2Mk; 

xOq;if> tf;nty;y tPjp (gFjp)> `{nk]; tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

`pf;fLt

1 [_iy 04 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

 gs;spagpl;ba> ghyk;nfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 [_iy 15 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiu

 njhlq;nfhl tPjpapy; Nghg;Ngnfhl re;jpapypUe;J udgd;dnjdpa 

tiu> gs;spagpl;ba tPjp> tpN[uj;d khtj;ij> Nghg;Ng tPjp> 

fe;Njnfhl tPjp> fl;Ljk;Ng tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

mk;gyhq;nfhl

1 [_iy 12 K.g. 9.00 Kjy; e.g. 12.00 tiu

 nuhgh;l; nrha;rh khtj;ij> nfhOk;G tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis 

tPjpfs;;

2 [_iy 12 K.g. 9.00 Kjy; e.g. 12.00 tiu

 kahd tPjp> xNyfk tPjp> tp[a tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

gahfy

1 [_iy 08 

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

nfnry;tj;j

1 [_iy 27  gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fhyp tPjpapy nkhul;Lt ghyj;jpypUe;J Nyf; biut; tiu>  jk;kuh[ 

khtj;ij> Qhdtpky tPjp> vl;th;l; Ngdhh;l; khtj;ij> fq;f ,`y 

tPjp> re;jpuNrf;fu tPjp> gioa fhyp tPjp> rpd;kj;jpa tPjp> kjfp];] 

tPjp> n`hNuJLt kw;Wk; fpis tPjpfs;

ENfnfhl

1 [_iy 14 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Nfhl;Nl tPjp> #l; `TrpypUe;J rpwpnfhj;j tiu> jytj;Jnfhl tPjp 

(gFjp)> ghnfhl tPjp (gFjp)> Kj;njl;Lt tPjp> [djh khtj;ij> 

kp`pe;J khtj;ij> FaPd;];Nyd;l; khtj;ij> [ae;jp khtj;ij> u[ 

khtj;ij> vf;rj; khtj;ij> k`htj;j tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

nghuy];fKt

1 [_iy 19 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 mNguj;d khtj;ij> kahd tPjp> gpl;lty tPjp> 1Mk; kw;Wk; 2Mk; 

xOq;iffs;> mk;gtj;j> nfhOk;G  - gpypae;jiy tPjp (gFjp)> ghnry; 

khtj;ij> (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

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

1 [_iy 07 e.g 12.00 Kjy; gp.g. 4.30 tiu

 uh[fphpa fhh;ld;];> gz;lhuehaf;fGu> nghy;tj;j  kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 [_iy 14 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> kp\d; tPjp kw;Wk; xOq;if> <.lgps;a+. ngNuuh 

khtj;ij> gq;fsh re;jp> nla;rp tPjp> [arpq;f khtj;ij>  guhf;fpuk 

khtj;ij> ngj;jfhd tPjp> ngj;jfhd tlf;F> Rgrhjf khtj;ij> 

4Mk; xOq;if kw;Wk; 6Mk; xOq;if> vg;gpl;lKy;y tPjp> gpl;lNfhl;Nl  

tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 [_iy 14 gp.g. 4.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Nfhl;Nl tPjpapy; 9Mk; xOq;ifapypUe;J 2Mk; xOq;if  tiu 

(<.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij)> Fzth;jd khtj;ij> jpatd;dh tPjp> 

nfhyk;gje;jphp khtj;ij> uk;gl; tPjp> mq;fk;gpl;ba tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

4 [_iy 21 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu

 Gj;fKt tPjp> ghh;f; xOq;if> nkjntypf;fl tPjp> fkj;jtj;j tPjp> 

nkhuf];Ky;y> kjpd;dhnfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 [_iy 27 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Nfhl;Nl tPjpapy; vj;Js;Nfhl;Nl re;jpapypUe;J ntypf;fl re;jp tiu> 

Gj;fKt tPjp> gioa Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> FNu khtj;ij> Ml;bfy 

khtj;ij> ghh;f; xOq;if (gFjp)> ntypf;fl re;jp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

6 [_iy 27 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 = [ath;jdGu tPjpapy; vj;Js;Nfhl;Nl re;jpapypUe;J ntypf;fl re;jp 

tiu> Nuhay; fhh;ld; kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfhyd;dht / nts;sk;gpl;ba

1 [_iy 22 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 nfhyd;dht tPjp> ehf`Ky;y tPjp> gd;ry;N`d> kPj;njhl;lKy;y 

tPjp (gFjp)> tpfhu khtj;ij (gFjp)> guhf;fpuk khtj;ij> Qhdrphp 

khtj;ij> = tpkyhuhk tPjp> rhyKy;y (gFjp)> Gtf;f`tj;j 

(rpq;fGu) kw;Wk; fpis tPjpfs;.

2 [_iy 25 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 `y;Ky;y tPjp> nfhl;Ltpy (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

k`u

1 [_iy 06 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu 

 fz;b tPjp (gFjp)> fphpgj;nfhl re;jp> Nfhd;f`tj;j tPjp> gphpd;]; 

xOq;if> khnfhy tPjp> nfKD khtj;ij> ghj;jpa khtj;ij> 

ghj;jpkh khtj;ij> njk;gpypf];Ky;y kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 [_iy 20 e.g 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 vd;NluKy;y kahd tPjp> uhzp klk tPjp> c];tj;j tPjp kw;Wk; 

xOq;if> tj;jis – k`u tPjp (gFjp)> gpd;dnkj tPjp> rpYkpd 

khtj;ij> kq;fs khtj;ij> nuhgh;l; khtj;ij> nfhq;fpnjhl;l tPjp> 

Gdpj khpahs; tPjp> tpb tPjp> gPhp]; khtj;ij> rd; gpsth; fhh;ld;];> 

nrg];jpad; khtj;ij> Kh;jpDFU khtj;ij> N[hd; fPy;]; tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> yd;rpahtj;j> vd;NluKy;y tPjp> nte;Njrptj;j> fhkpdp 

fUzhuj;d khtj;ij> Gdpj [_l; khtj;ij> kpy;yf`tj;j> 

nrdtpuj;d khtj;ij> fpwp];l; j fpq; tPjp> jYg;gpl;ba tPjp (gFjp) 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 [_iy 27 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fphpgj;nfhl itj;jparhiy tPjp> fphpgj;nfhl tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

fsdp

1 [_iy 29 

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

fe;jhd / ntypru

1 [_iy 20 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Nguye;j tPjp (gFjp)> [a#hpa tPjp> [arkUfk tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

Mdpahfe;j itj;jparhiy> ePh;j; jhq;fpf; NfhGuk; tPjp> fNzKy;y 

tPjp> Gifapuj epiya tPjp> nrd;. me;jdP]; khtj;ij> ghy#hpa 

khtj;ij> nrd; Nkhp]; `y;Ng khtj;ij> FUNftj;j (gFjp)> b 

kn]ndl; tPjp> fNdKy;y Nrh;r; tPjp> [ae;jp khtj;ij> [arphpfk> 

nlk;gs; tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> fg;Gthfhu tPjp> gl;lfk tPjp> 

cYNghuz tPjp> rhe;j khpah tPjp (gFjp)>  ntypFUe;Jtj;j> gl;lfk 

tlf;F> fy;ngk;k tPjp> NjhyN`d tPjp> vf;]j; khtj;ij> 

nghy;gpj;jpKf;fyhd tPjp (gFjp)> <]f;N`d tPjp> fGthfhu tPjp> 

khh;bd; tPjp> kahd tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

[h-vy

1 [_iy 20 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; [hvy nfhkh;\y; tq;fpapypUe;J hpyTy;y re;jp 

tiu> gl;lfk tPjp> lTz;Tl;> nrd; Md;]; tPjp> fg;Gtj;j ];Nl\d; 

tPjp> Ngh;rpa]; ghh;f; kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; K.g. 8.00 kzp 

Kjy; gp.g. 5.00 kzp tiu mj;jpahtrpa eph;khz Ntiyfs; 

kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfisr; nra;tjw;F ,yq;if kpd;rhu rig 

kw;Wk; LECO epWtdk; jpl;lkpl;Ls;sjdhy; kpd;rhu tpepNahfk; 
jilg;gLnkd thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

fSj;Jiw

1 [_iy 12

 nkhud;JLt tPjp (gFjp)> Nrh;fpAyh; tPjp (gFjp)> g];kd; re;jp> kj;jpa 

tPjp> jpg;ngj;j tPjp> N`dnjhl;l> cLfy;y tPjp> jyjhtj;j tPjp 

kw;Wk; xOq;if>  fhkpdp tPjp> Ntufk tPjp> nfh`{Nkhy tPjp> 

my;tp]; ngh;dhz;Nlh khtj;ij> nff;Fznjhl;l tPjp> fq;fhuhk 

tPjp> Nghjpuh[ khtj;ij> Fzjpyf;f tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp>  

nkj;jhde;j khtj;ij> Nfhzf` tPjp> nkhuj;Jt tPjp> k`tpfhu 

tPjp> nlk;gs; xOq;if> `guf`ye;j tPjp> tp[a tPjp> kahd tPjp> 

Mhpatd;r khtj;ij> jp];] tPjp> tpj;ahy tPjp> = yq;fhuhk tPjp> 

my;gh;l; Fzjpyf;f tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;;

2 [_iy 12

 `guf`ye;j tPjp> Fzjpyf;ftj;j> kahd tPjp> gpu[hrhyht tPjp> 

Njtj;j> rpwpky;tj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 [_iy 26

 fhyp tPjp (gFjp 24Mk; iky; fy;Yf;F mUfpy;)> k`h t];fLt> 

[ae;jp khtj;ij (gFjp)> khh;ikl; N`hl;ly; tPjp (gFjp) kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

4 [_iy 26

 fpj;Jsht> nkNdhpnjd;d vypa> yhnfh];tj;j> kp`pfj;tj;j kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

5 [_iy 26

 Njf;ftj;j> mjpfhhpnfhl> ,RW cad> nfhn`hyhd tPjp> kTd;l; 

<ld;> nfj;jN`d (gFjp)> gyhnjhl;l> tp[afk> Kdrpq;fNftj;j> 

`py; tpa+ tPjp> nfh];N`d> cf;tj;j> yd;rpahtj;j> n`l;bnfhl> 

mjpfhhpnfhl> gd;tpy> N`dtj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

gahfy

1 [_iy 17 

 gynjhl;l tPjpapy; Gy;nyl;ldpypUe;J fl;LFUe;j re;jp tiu> 

Nghk;Gnty tPjp> Gy;nyl;ld; tj;j> kj;Jfk tPjp (gFjp)> f[{Jttj;j 

tPjp> nrj;rpwp cad> Fzjpyf;ftj;j 1> fy;y];] tPjp (gFjp)> rt;rpwp 

khtj;ij> fy;y];] tPjp (gFjp)> ehky;fk> rkfp khtj;ij> uztpU 

khtj;ij> [ath;jd tPjp>  ehnfhl tPjp (gFjp)> itj;jparhiy re;jp> 

b nrha;rh khtj;ij> f[{f`tj;j>  ehnfhl tPjp> 1k;> 2k;> 3k; kw;Wk; 

4k; xOq;iffs; FUUe;Jtj;j> muypa tPjp> `Pdl;bafy tPjp> 

nrj;rpwpGu> Nrhgpj;jhuhk tPjp> vl;ltpy tPjp (gFjp)> ka+uh gpNs];> 

lTz; t+l; kw;Wk; fpis tPjpfs;;;

2 [_iy 17 

 fl;LFUe;jy];fe;j> FUg;Gnfhl> fglhnfhl> k`fk;nkj;j> 

Nfhkufe;j> Nfhkunfhl> fg;Gnfhl> fg;Gnfhl> Kdrpq;fnfhl> 

Ntufy;fe;j> nghj;Jtpy tPjp (gFjp)> al;lnjhy tPjp> MAh;Ntj tPjp> 

n`k;gutpy> Ntufy> fl;LFUe;jy];fe;j> kpy;yf];JLye;j> 

n`huf];nfNy> fhkpdp mj;JNfhusfk> gl;lnjdpa (gFjp)> 

rprpy;jpaye;j> uhfynty> Ntthyfe;j> Nghk;gphpaf`ye;j> g];jpad; 

khtj;ij> `y;fe;jtpy> [{l; gpafk> nghl;ly;njdpa> fe;jf`tpy> 

`y;fe;jtpy> ng];jpad; khtj;ij> nkh`e;juk;tj;j> gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> khuf];tpy> nkhNdhf;fk> nytpd;tj;j> Kd;N`d (gFjp)> 

J}ttj;j> J}tnfhl> `y;fe;jtpy (gFjp)> vynghlf`tj;j> 

nahTd;fk> ul;dnfhl> fpj;Jsd;gpl;ba> rpq;`fk> gpNuq;Nyz;l;tj;j> 

nty;fk; tpNy[;> Rjf`Ky;y> `ad; v];Nll;> gz;lhuehaf;f 

gpNs];> fe;JUf];Ky;y> kpy;yf`ye;j> g`ynty> fy;yd tPjp> 

rpq;fynjdpa> gs;spatj;j> fe;JUf];Ky;y> Nghf`tj;j> 

mNyhNghg`htj;j> Nghkpaf`ye;j> Mde;jfk> gl;lnjdpa> 80 

Vf;fh;> g`ynty> Kd;N`d tPjp> fpj;Js;N`d tPjp> tpd;nrd;l;fk> 

vl;tpd; tPurpq;f khtj;ij> Fkhufe;j> ngJu khtj;ij> nrd; 

tpd;nrd;l; N`hk; tPjp> yf;jpD fhh;ld;];> eph;kytj;j> mf;fuky tPjp> 

epy;thJy> ,`ynty tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 [_iy 17 

 kNynfhl tPjp (gFjp)> Mq;fd;nfhl> 16 Vf;fh; tPjp> gk;Ng tPjp> 

nfhufnjdpa> mk;gNfhl;Nl tPjp> Kyl;bad> nkl;bayKy;y> 

gpdpbj;jKy;y> ntdpnty;nfl;ba tPjp> gyad;nfhl> fr;rnfhl> 

ehf`Jt tPjp> njy;f`ye;j>  fy];] tPjp> tp[pj khtj;ij 

(gFjp)> Nfhry khtj;ij> nfhuf;fnjdpa> gk;Ng> Mrphp khtj;ij> 

Fzjpyf;ftj;ij> ,`y ntdpnty;nfl;ba> STF tPjp> 5k;> 6k;> 7k;> 
8k; kw;Wk; 9k; xOq;iffs;> nk`pKy;y> g`y ntdpnty;nfl;ba 

tPjp> nfhtpnrj tPjp> muypa khtj;ij> kujf`nty tPjp> 

nte;Njrptj;j> eadh Njhl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 [_iy 17 

 fhyp tPjp jYtj;j re;jpapypUe;J vj;jfk tiu> vj;jfk> Rkzhuhk 

tPjp> rhe;j khpah khtj;ij> [a khtj;ij> iedhtj;j> gahfy 

tlf;F ];Nlrd; tPjp> Nfhy;ld; gpNs];> tpfhu fe;j> kNynfhl tPjp> 

rKj;uh khtj;ij> [dj;jh khtj;ij> [dg;gphpa khtj;ij> nrd; 

me;jdP]; khtj;ij> rhfu khtj;ij> Rtjhur;rpKy;y> [dg;gpuNghj 

khtj;ij  kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 [_iy 17 

 fhyp tPjpapy; jYtj;j re;jpapypUe;J nuhf;yz;l; tPjp re;jp tiu> 

al;lnjhy tPjp (gFjp)> khgpl;ba> jpaynfhl> nrd; tpd;rd;l; tPjp> 

,e;jphpanfhy;y tPjp kw;Wk; fp;is tPjpfs;

mYj;fk

1 [_iy 03

 kj;Jfk tPjp (gFjp)> kp`phpngd;d tPjp> kpypl;lhp tpjp> kPdhr;rpfe;j> 

Gjpa tPjp> gpujhd tPjp> kd;#h; khtj;ij> N\f; ng];rp khtj;ij> 

FUe;jtj;j tPjp> fbatj;j> gj;jpuh[nfhl> gf`tj;j khh;fl; tPjp> 

jh;fh efh;> n[k; tPjp> mk;gf` re;jp> itj;jparhiy tPjp> rkfp 

khtj;ij> khpf;fhh; tPjp> nlk;gs; tPjp> rk;rk; khtj;ij kw;Wk; fpis 

tPjpfs; 

2 [_iy 03

 fhyp tPjpapypUe;J mYj;fk nghyp]; epiyak; tiu> nge;Njhl;il 

ghyk;>  fNdfk tPjp (gFjp)> Gifapuj epiya tPjp> fNdnfhl tPjp> 

ntypg;gd;d tPjp (gFjp)> itj;jparhiy tPjp> kj;Jfk tPjp (gFjp)> 

nuapy;Nt mtd;a+> rhtpah tPjp. Nyhl;l]; tPjp> =gj;jp tPjp (gFjp) 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 [_iy 14

 n`l;bKy;y tPjp> ];N;l\d; tPjp> fUzhuj;d tPjp> Eff`h tPjp>  

Ky;yg;gpl;ba tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;> gioa tPjp> gioa tPjp> 

muhgp tPjp> N\f; [khy;jPd; tPjp> nlk;gs; tPjp> rkj; tPjp> Nrahh;kd; 

tPjp>  N`dtj;j> gpNs]; ghj;> gs;spthry; tPjp> rhtpah tPjp kw;Wk; 

xOq;if> `ythnfhl> gz;lhutj;j> N[hrg; FNu khtj;ij>  

kUjhid tPjp> khpf;fhh; gpNs];> tj;Jk uh[Gu> `ythnfhl (gFjp)> 

fglhnfhlGu (gFjp)> mg;Jy; fhjh; khtj;ij>  n`l;bahfe;j> uhrpf; 

khpf;fhh; khtj;ij> k`nfhl> mg+gf;fh; khtj;ij> nfhuf;fJ}t> 

];N;l\d; tPjp> fUzhuj;d tPjp> Eff`h tPjp>  Ky;yg;gpl;ba tPjp>  

k`nfhl tPjp> nfhul;Lt tPjp> NgUtis efuk;> nrd; Md;]; tPjp> 

rPdd; Nfhl;il> ngNuuh khtj;ij> fy;nghj;j tPjp> fd;dq;nfhl> 

k`nfhl tPjp> fg;gpjhd;nfhl tPjp (gFjp)> et;gh; khtj;ij> 

fue;jnfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;  

4 [_iy 14

 fe;Njtp`hu tPjp> fhyp tPjp (gFjp)> yq;fh gphpd;]; tPjp> <ld; 

N`hl;ly; tPjp> ghghpd; tPjp> kUjhid tPjp> n`l;bKy;y tPjp> 

k`nfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 [_iy 14

 fhyp tPjpapy; fYthNkhju ghyj;jpypUe;J Fl;nrl; tPjp tiu> 

g+h;tdhuhk tPjp> rPyhde;j khtj;ij> rpukjhd khtj;ij> irkd; 

rpy;th khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs; 

6 [_iy 14

 fe;Njtpfhu tPjp> Njthy tPjp> ntjKy;y tPjp> =gj;jpa tPjp> 

Nyhl;l]; tPjp> Gjpa tPjp> ,];dGs;Ns tPjp. fUzhuj;d tPjp> 

fy;N`d tPjp> rhtpah tPjp> ]h`puh tPjp> v];.vk;. tPjp> N\f; kjhuh 

tPjp> fbatj;j tPjp> ntypg;gpl;ba> rk;RjPd; khtj;ij> jh;fh efuk;  

kw;Wk; fpis tPjpfs;

7 [_iy 14

 fhyp tPjp (gFjp)> gQ;Qhde;j tPjp> ky;y];] nlk;gs; tPjp> mQ;ry; 

mYtyf tPjp> rKj; khtj;ij> gs;spthry; tPjp> muhgp tPjp> jf;fpah 

tPjp> khpf;fhh; tPjp> gQ;Qhde;j khtj;ijapy; kh];]y re;jpapypUe;J 

mk;Nggpl;ba re;jp tiu> Mhpatd;r khtj;ij> fd;dd;nfhl> fNduhg 

tPjp> kq;fs tPjp> kUjhid gFjp> kUjhid tPjp (gFjp)> gz;lhutj;j> 

ey;yN`d tPjp> Rq;f ,y;y tPjp> guzfil> mQ;ry; mYtyf tPjp> 

=epthr tPjp> gioa tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;    

8 [_iy 14

 jPdnfhl> jh;fh tPjp> [hgPh; khtj;ij (gFjp)> esPk; `h[pahh; 

khtj;ij> eTgh; khtj;ij> gpl;lnty tPjp> FUe;Jtj;j tPjp> 

mk;ngd;gpl;ba> gpd;N`d> fUzhNrdGu> ntjnfhl tPjp> fNduhg 

tPjp> njdpa – tyju kw;Wk; fpis tPjpfs;

ghze;Jiw

1 [_iy 12

 jpg;ngj;j tPjp (gFjp)> cNghrpj;jpuhk tPjp> nkjtpy;nfhl> gphpntdh 

tPjp> = epf;fj;Njuhk tPjp> J}t tPjp> nrha;rh tPjp> 18 tj;j kahd 

tPjp> nfhYnfhl;Lttj;j> Gd;f`de;j khtj;ij> gpdhd;]; tj;j 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 [_iy 12

 fhyp tPjpapy; ghze;Jiw nfhtpNrth epiyaj;jpypUe;J jy;gpl;ba 

ghyk; tiu> netpy; ngNuuh khtj;ij> neYk; khtj;ij> rKj;u 

khtj;ij> = nkj;jhde;j tPjp> nrha;rh tPjp (gFjp) ghypf;fh tPjp> 

fy;ntl;b Nkhju tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> rq;fhde;j tPjp> NghjpUf;fhuhk 

tPjp> md;dhrpfl khtj;ij> nkjnty tPjp> [ae;jp khtj;ij> [{gpyp 

tPjp> N[hd; fPy;]; tPlikg;Gj; jpl;lk;> rPyhde;j tPjp> nuhgh;l; rpy;th 

khtj;ij> kPf`Nfhtpy; tPjp> ny];yp Fzth;jd khtj;ij> 

];Nl\d; tPjp> gphpntdh tPjp> ypypad; rpy;th khtj;ij> cNghrpj;jpuhk 

tPjp> ruzghy khtj;ij> `pf;f`tj;j> nkjgd;ry tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

3 [_iy 24

 = nkj;jhde;j tPjp> Nkhjutpy tPjp> Nkhjutpy ifj;njhopy; 

fl;blj;njhFjp> ,wg;gh;tj;j tPjp> Nkhjutpy tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

4 [_iy 24

 fhyp tPjpapy; ghze;Jiw g]; epiyak; Kjy; tyhd re;jp tiu> 

n`huz tPjp (gFjp)> gpujhd njU (gFjp)> fpNw]; gPhp]; khtj;ij> 

Fzuj;d tPjp> NjrNrth khtj;ij> Rfj;jhkf> NrH N[k;]; gPhp]; 

khtj;ij> epky khtj;ij> nehnay; nkz;b]; khtj;ij> = 

Nkj;jhee;j khtj;ij (gFjp)> cad;nfNy tPjp> cad;nfNy FWf;F 

tPjp> j nrha;rh tPjp (gFjp)> [dg;gphpa khtj;ij (gFjp)> [ajpyf;f 

khtj;ij (gFjp)> khh;fl; tPjp> jh;krhyht tPjp> rhfu khtj;ij> 

xUty tPjp> Mh;.v];. gh;dhe;J khtj;ij> Fzhde;j tPjp> nrha;rh 

tPjp (gFjp)> Nfhtpytj;j tPjp> ypNah ngh;dhz;Nlh khtj;ij> 

kfhehk tPjp> fq;fh khtj;ij> rke;j khtj;ij> tPurpq;f xOq;if> 

rpwpy; N[d;]; khtj;ij (gFjp)> Rre;j khtj;ij (gFjp)> NjrNrth 

khtj;ij> Mh;jh; tP la]; kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 [_iy 24

 = kfh tp`hu tPjp> [dg;gphpa khtj;ij (gFjp)> ll;yp Nrdhehaf;f 

khtj;ij> [ajpyf;f khtj;ij (gFjp)> tPukd; tPjp> b rpy;th tPjp> 

Fzjpyf;f tPjp> =ah khtj;ij> guhf;fpuk khtj;ij>  rpwpy; N[d;]; 

khtj;ij (gFjp)> ngNuuh tPjp> FyJq;f tPjp> kp;Dtd;gpl;ba tPjp 

(gFjp)> tyhd gioa tPjp (gFjp)> jk;khde;j tPjp (gFjp) kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

k`ufk

1 [_iy 08

 gKDt tPjp> vf;rj; Rgrhjf;f tPjp> 3Mk;> 4Mk;> 5Mk; kw;Wk; 6Mk; 

xOq;iffs;> Njthy tPjp> tpjhd tPjp> khjpaf`tj;j> re;jd 

fhh;ld;];> njy;f`tj;j> ehf`tj;j tPjp> [ae;jp khtj;ij kw;Wk; 

xOq;if kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 [_iy 08

 i`nyty; tPjp (gFjp)> gioa tPjp (gFjp)> gKDt tPjp (gFjp)> 

kfnkfhtj;j> Ntunfl;b tPjp> nlk;gs; tPjp (gFjp)>  nuapy;Nt 

khtj;ij> ];Nl\d; tPjp> tpNtfhuhk khtj;ij> gpypae;jiy tPjp> 

kq;fs khtj;ij> k`ufk nlk;gs; tPjp> jk;gN`d tPjp> m\hh; 

gpNs];> nlk;gs; gpNs];> fpu`k;uf; gpNs];> fe;jN`dtj;j tPjp 

(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 [_iy 08

 i`nyty; tPjp (gFjp)> nghuis tPjp (gFjp)> Ntunfl;ba tPjp> 

nuapy;Nt mtd;a+> gd;dpg;gpl;ba gioa tPjp>  fk;khd tPjp> fe;Njtj;j> 

kahd tPjp> mut;ty tPjp> rpy;th khtj;ij> fe;jty tPjp> Mde;j 

ikj;jphp khtj;ij> tPu khtj;ij> nrj;rpwp gpNs];> fe;njdtj;j tPjp> 

gpufj;jp khtj;ij> tPu khtj;ij> nghuis tPjp> vf;rj; khtj;ij> 

gd;dpgpl;ba kahd tPjp> mk;gf];`j;ju re;jp kw;Wk; fpis tPjpfs;

nghuny];fKt

1 [_iy 08 K.g. 8.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

 j`k; khtj;ij> nfh`pynfhl;Lt> N`dnfju tPjp (gFjp)> ey;yj;j> 

fl;Lthty tPjp> itj;jparhiy tPjp> jhg;gtj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 [_iy 08

 i`nyty; tPjp (gFjp)> gioa tPjp (gFjp)> nj`ptis tPjp (gFjp)> 

tpgf;]huhk tPjp> tPuf;nfhb khtj;ij> tpj;ahfhu khtj;ij> 

ey;ytj;j tPjp> gpypae;jiy tPjp> ey;ytj;j tPjp (gFjp)> a`k;g`j; 

khtj;ij> kq;fs khtj;ij> \pNuhkpdp khtj;ij> Eff`h gpNs];> 

nfh`pynfhl;L tPjp (gFjp)> tPjpagz;lhu tPjp> ePyk; k`u tPjp> rhJ 

khtj;ij> [a khtj;ij> kPf`tj;j tPjp> Nyf; tPjp> itj;jparhiy 

tPjp> gl;lhlNghf`tj;j> rprpy khtj;ij> nguFk; khtj;ij> j`k; 

khtj;ij> nfh`pynfhl;Lt> N`dnfju tPjp (gFjp)> ey;ytj;j 

itj;jparhiy tPjp> jhg;gtj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 [_iy 08

 tj;Njnfju tPjp> rkfpGu khtj;ij> tj;Njnfju xOq;if> tp[a 

khtj;ij>  kp`pe;J khtj;ij> nfKD khtj;ij> kPf`tj;j> tPu 

khtj;ij> [djh khtj;ij> FKJ khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfhyd;dht / nty;yk;gpl;ba

1 [_iy 11

 mtprhtis tPjpapy; kPj;njhl;lKy;y re;jpapypUe;J Ng];iyd; tPjp 

re;jp tiu> xUnfhltj;j> et nfsdpGu> uhrk;khNftj;j> k[Pj; 

gpNs];> Y}f]; tj;j> xUnfhltj;j re;ijf; fl;blj; njhFjp>  

fk;gpnfhl;Lttj;j> ntn`unfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 [_iy 18

 mtprhtis tPjpapy; nty;yk;gpl;ba re;jp tiu> nfhl;bfhtj;j re;jp> 

mk;gf`htj;j tPjp> gpuz;bahtj;j> nknfhl nfhnyhd;dht> 

ntd;dtj;j> nfhl;Ltpy (gFjp)> k`Gj;fKt> nlk;gs; tPjp> 

nghy;f`gpl;ba tPjp> rpj;jpuhfhu tPjp  kw;Wk; fpis tPjpfs;
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nfhl;bfhtj;j

1 [_iy 08

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

2 [_iy 18

 mtprhtis tPjp (gFjp)> nfhl;bfhtj;j re;jp> ngyfk tPjp> 

ehf`nty tPjp> B.rp. tPjp (gFjp)> ruzq;fu tPjp   kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

Ngypanfhl
1 [_iy 20

 vthptj;j> gp\g; tPjp> `_Zg;gpl;b ];Nl\d; tPjp>  fhe;jp khtj;ij> 

= [ae;jp khtj;ij> Flh vjd;l tPjp> uh[rpq;f tPjp  kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 [_iy 20

 gioa ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> N[hd;Gs;sp tj;j> tpd;rd;l; N[hrg; 

khtj;ij> n`e;jiy re;jp kw;Wk; fpis tPjpfs;

 fsdp
6 [_iy 24

 gioa fz;b tPjp (gFjp)> Eq;fk;Knfhl> nghJ ngnj]> [fj; 

khtj;ij> Rjh;\d khtj;ij> `k;gl;Lnty;nfhl> N[hrg; tj;j> 

Fl;lk;nghf;Fz tPjp> NghjpUf;fhuhk tPjp> rgukhJ gpNs];> fy;njhl;l 

gpNs];> tuhnfhltj;j> ngsj;j epiya tPjp> Rfjhuhk tPjp> 

rpq;fhuKy;y> [ae;jp khtj;ij> fsdpjp];] khtj;ij> kpy;yf`tj;j> 

fsdrpwp khtj;ij> tpfhu khtj;ij> Nfhk]; khtj;ij> fy;ahzp 

khtj;ij> nghy;N`d tPjp> tp`hu kfhNjtp tPjp> kFy;f`tj;j> 

jp];] khtj;ij> nfKD khtj;ij> ckfpypa khtj;ij> nghy;N`d 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> nlk;gps; tPjp> Kzky;f`htj;j> gpafk tPjpapy; 

nfhl;lq;f`njhl;Lnghy re;jpapypUe;J nfh`tpy tPjp re;jp tiu>  

nfh`tpy tPjpapy; gpafk tPjp re;jpapypUe;J tp`hu khtj;ij re;jp 

tiu> kypaNjt khtj;ij> vk;.<. ngNuuh khtj;ij> Njf;ftj;j> 

tpfhu khtj;ij (gFjp)> Nfhkp]; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;.

fe;jhd / ntypru
1 [_iy 05

 fYJgpl;l tPjp> ,Yf;nfhl> guhf;fpuk tPjp (gFjp)> ,Yf;tj;j> 

,j;jky;f`tj;j> etk; k`u tPjp> flw;gil Kfhk; tPjp> etk; k`u 

khtj;ij> k`ghNf - uhfk tPjpapy; k`ghNf re;jpapypUe;J 

kFs;nghf;Fz tPjp re;jp tiu> ntyprutj;j (gFjp)> vygpl;bty> 

vygpl;bty tPlikg;Gj; jpl;lk;> k`ghNf re;jp> ghh;k; tPjp  kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

rPJt

1 [_iy 26

 ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> nfhd;lu;l; gpNukepuj;d khtj;ij> <hpaf`tj;j 

tPjp (gFjp)> nfhuf;ff`tj;j> nty tPjp (gFjp)> ky;tj;j tPjp   

kw;Wk; fpis tPjpfs;;

2 [_iy 26

 nfhl;Lnfhl tPjp (gFjp)> rPJt tpNy[; (gFjp)> mghd;]; tPjp> 

ePh;nfhOk;G tPjpapy; rPJt re;jpapypUe;J mk;gyd;Ky;y tiu>   

b];by;yhp tPjp> mKd tPjp>  Kdpjhr FkhuJq;f khtj;ij (gFjp)> 

jk;gj;JNu Vhpah> kp\d; `T]; tPjp> Gjpa b];byhp tPjp> ];Nl\d; 

tPjp>  vyfe;j tPjp> vl;LNyhtpl;l tPjp> mYj;tj;j> nfh];f`tj;j 

tPjp> nkjnfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 [_iy 26

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; jz;Lfk ghyk; Kjy; mk;gyKy;y tiu> 

jyhf`tj;j> Kdpjhr FkhuJq;f khtj;ij (gFjp)> fk;nkj tPjp> 

Nghjpa tPjp (uztpU khtj;ij)> fpe;jpnfhl> gz;lhutj;j> ngy;ydtj;j> 

rpak;gyf` tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 [_iy 26

 nfhl;Lnfhl tPjp (gFjp)> Ng];iyd; tPjp> mKd tPjp (gFjp)> 

tst;tj;j tPjp> Kdpjhr FkhuJq;f khtj;ij> jpk;gphpf` tPjp> nty 

tPjp> rPJt ];Nl\d; tPjp> rpak;gyf` tPjp> Nrdhehaf;f tPjp> 

FUe;Jtj;j tPjp> mYj; N`d tPjp> vj;tl;l tPjp> ntypq;ld;tj;j tPjp> 

ntl;lt tPjp> gPl;lh; tPjp> mYj;N`d tPjp> FUe;Jtj;j tPjp> [arphp 

khtj;ij> ruz khtj;ij> tst;tj;j tPjp> ypadNfKy;y Nrh;r; tPjp> 

nrb fhh;ld;];> Nuhay; ghh;f;> uztpU khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

[h - vy

1 [_iy 11

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; Jnly;y re;jpapypUe;J [h-vy nfhkh;\y; tq;fp 

tiu> gioa ePh;nfhOk;G tPjp> kpDtq;nfhl tPjp> fk;nkj;j tPjp> 

nrd; Nrtpah; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> fgyfe;j tPjp> fe;Njtj;j tPjp> 

gpypg; ngNuuh khtj;ij> [h-vy efuk; (gFjp)> gioa ePh;nfhOk;G 

tPjp (gFjp)> uj;ehaf;f gq;fsht tPjp> fpwp];l; j fpq; tPjp kw;Wk; 

fpis tPjpfs;.

 

2 [_iy 11

 gKZfk tPjp (gFjp)> nfhd;td;l; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> tPjp ghij>  

t`hl;bafk> [agpNukp khtj;ij> ntyp`pe;j tPjp> rpukjhd 

khtj;ij> ntyd;ild; ngNuuh khtj;ij> neYk;tpy tPjp> nuh[];  

khtj;ij> `Pd; vy tPjp> f[{f];nfhnly;y> fk;nkj tPjp> jhuFypa 

tPjp> Nkhjutpynfhl> epj`]; khtj;ij> fyvypa tPjp> RJnty;y 

tPjp> nrg];jpad; ngNuuh khtj;ij> gPhp]; ngNuuh khtj;ij> kL 

Nrh;r; tPjp> kpy; tPjp> Rth;z`d;r  tpyh> neYk;tpy tPjp> 

jz;Lfk;ngUt> jPg;gpfhfk> Nghjpuh[ khtj;ij> ,e;njtpl;ba> 

,e;njtpl;ba tPjp> Nyf; rpl;b> gpu[hkhjhy tPjp> uzrpq;f tPjp> nfdy; 

tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> Ky;ytj;j> Ntty Nrh;r; tPjp> Ntty kahd 

tPjp> nrd; N[hrg; th]; khtj;ij> Rfe;j khtj;ij> [{gpyp khtj;ij>  

nrd; jpNurh khtj;ij> nrd; Nrtpah; tPjp> ntypfk;gpl;ba tPjp> hPl;lh 

khtj;ij> k`tj;j tPjp> njhl;ltj;j tPjp> vnfhltj;j> fyvypa> 

nrha;rh tj;j> nrd; Md; khtj;ij> nrd; me;jdP]; khtj;ij> 

vf;fKj;J khtj;ij> ghj;jpkh gpNs];> FSN`d> thrdh gpNs];> 

[a#hpa khtj;ij> ntypFWJtj;j> me;Njhdp [atHjd khtj;ij> 

gpufj;jp khtj;ij> = [a khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> kp`pe;J 

khtj;ij> neJUgpl;ba tPjp> ghj;jpkh khtj;ij> thrdh gpNs];> 

nfKD khtj;ij>  fg;gpj;jhtj;j> rkfp khtj;ij>  Nrhtp]; 

khtj;ij> fy;vypa> thyhd Nrh;r; tPjp> tyhd kahd tPjp> RJnty;y 

tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;.

3 [_iy 11

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; Jnly;yapypUe;J jz;Lfk ghyk; tiu> 

t`l;lbafk (gFjp)> jz;Lfk> fkNf nty;y> tPjp> my;gh;l; ngNuuh 

khtj;ij> rpq;fs tPjp> Njthy tPjp  kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 [_iy 11

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; nj`pafj;j tPjp re;jpapypUe;J jz;Lfk ghyk; 

tiu> nj`pafj;j> clkpl;l tPjp> mytj;Jgpl;ba tPjp> Flh ̀ f;nghy 

tPjp> clkpl;l> k`tj;j tPlikg;Gj; jpl;lk;> FUNrtj;j tPlikg;Gj; 

jpl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 [_iy 18

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

tPjpfs;.

vjph;ghh;j;j fhy Neuj;jpy; kpd; jilfs; nraw;gLj;jg;glhky; ,Uf;fyhk;. 

vdNt thbf;ifahsh;fs; ,e;j ,uj;Jr; nra;jiy jhq;fpf; nfhs;Sk;gb 

jaTld; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwhh;fs;.

jpl;lkplg;gl;l Ntiyfs; Kbtile;jTld; kpd;rhuk; tpepNahfj;ij 

kPz;Lk; toq;f eltbf;if vLf;fg;gLk; vd;gJld; kpd;fk;gp ,izg;G 

topfspy; ve;NeuKk; kpd;rhuk; gha;tjhf fUJq;fs;.

,e;j kpd;jilfs;; kw;Wk; jpl;lkplg;gl;l kpd;jilfis ,uj;Jr; nra;tjdhy; 

Vw;gLk; midj;J mnrsfhpaq;fSf;fhfTk; ehk; tUj;jj;ij 

njhptpf;fpNwhk;.

Nkyjpfg; nghJ Kfhikahsh; (nghwpapay;)>

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;>

411> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

njhiyNgrp: 011 2371625

Jhpj ,yf;fk;: 1910

Nkw;Fwpg;gpl;l jfty;fs; www.leco.lk vDk; vkJ ,izajsj;jpYk; 

fpilf;fj;jf;fjhfTs;sd.

mgptpUj;jp nyhj;jh; rig
epjp mikr;R

tpiykDtpw;fhd miog;G
03 tUl fhyg;gFjpf;F thlif mbg;gilapy; 

gynraw;ghLfisAila Gjpa mr;Rg;nghwpfis (Printers ) 
toq;fy;

tpiykD ,y.: DLB/PRO/2022/09

01.  mgptpUj;jp nyhj;jh; rigf;fhf 03 tUl fhyg;gFjpf;F thlif mbg;gilapy; 
gynraw;ghLfisAila Gjpa mr;Rg;nghwpfis (Printers)  toq;Ftjw;fhf Mh;tKk; 
jFjpAKila tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 
mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd; rhh;ghf fPo;kl;l ngWiff; FOj; jiyth; 
miof;fpd;whh;. 

02.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiwf; 
fikthf elhj;jg;gLk;. 

03.  2022.06.28 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.07.12 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 
9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf ngNrt 
mlq;fyhf 2>240 &ghit nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-02> nlhf;lh; nfhy;tpd; Mh; 
j rpy;th (a+dpad; gpNs];) 356 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd; 
ngWif gphptpYs;s toq;fy; mYtyUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 
KOikahd njhFjpnahd;W ghPl;rpf;fg;gl;L nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 
gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

04.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; $wg;gl;Ls;sthW tpiykDf;fs; 
tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; Njitg;gLj;jg;gl;lthW midj;J tpgukhd 
jftiyAk; tpiykDjhuh;fs; toq;fy; Ntz;Lk;. 

06.  tpiykD epge;jidfspd; gpufhuk;> tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; jghYiwapd; 
,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Supplying  of Multi Functional New Printers on Rent 
Basis, DLB/PRO/2022/09”  vd Fwpg;gplg;gl;L 2022.07.14 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 
kzpf;F gpe;jhky; jiyth;> fPo;kl;l ngWiff; FO> mgptpUj;jp nyhj;jh; rig> 
356> nlhf;lh; nfhy;tpd; Mh;. j rpy;th khtj;ij vd;w Kfthapy; xg;gilf;fg;gly; 
Ntz;Lnkd;gJld; mjd; gpd;dh; ve;jnthU tpiykDTk; Vw;Wf; nfhs;sg;gl 
khl;lhJ. 

07.  tpiykDf;fs; gjpTj; jghy; %yk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NkNyAs;s 
Kfthpapd; mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd; ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 
ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2022.07.14 Mk; jpfjpad;W gp.g. 
2.30 kzpf;F %lg;gl;L mitfis %Lk; Neuj;jpd; gpd;dh; tpiykDjhuh;fspd; 
gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

08.  www.dlb.lk  vd;w mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd; ,izajsj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fis ghh;itaplyhk;. 

 jiyth;>
 fPo;kl;l ngWiff; FO>
 mgptpUj;jp nyhj;jh; rig>
 356> nlhf;lh; nfhy;tpd; Mh;. j rpy;th khtj;ij (a+dpad; gpNs];)>
 nfhOk;G-02.
 njhiyNgrp: 011 4824824
 www.dlb.lk
 27.06.2022.

mwptpj;jy; rk;ge;jkhd tpz;zg;gk;

,y. 3181 Ng tpt; MNtd;A > njhlu;khb 214> nlhNuhz;Nlh> 

xz;lhupNah M 2K 272 fdlh> it Nru;e;j> fhyQ;nrd;w 

nkh`kl; u\Pd; rhyp`; rk;ge;jg;gl;l> filrp capy; kw;Wk; 

Vw;ghL rk;ge;jkhdJ.

kuzpj;jtu;

tof;F ,y  kw;Wk; 

 Fbapay; rl;lf;Nfhit (mj;jpahak; 101) mj;jpahak; xxxviiiB 
,d; 554 U gpuptpd; fPo; ntspehl;L jFjp fhz;gjid kPs; 

Kj;jpiu ,Ltjw;fhz tpz;zg;gk;.

1.  23> Nld;tpNy biut; nlhNuhz;Nlh xz;lhupNah M2P, 1H7 
fdlh> vDk; tpyhrj;jpy; trpf;Fk; Aghnul; rhyp`; my;yJ 

Aghnul; Maprh rhyp.

2.  ,y. 52> Nyhq;Tl; biut; nlhNuhz;Nlh xz;lhupNah 

M3B1T8 fdlh y; trpf;Fk; Aghnul; [khypah rhyp> ,e;j 
capy; kw;Wk; kuz rhrd gj;jpuj;jpy; ngauplg;gl;Ls;s 

epiwNtw;Wgtu;fs;> mtu;fSila rl;lj;juzp ,y 7> 

ghth gpNs]; nfhOk;G 7 I Nru;e;j ghj;jpkh m];f;fpah 

%yk; M[u; Mfpwhu;fs;

kDjhuu;fs;

,y 3181> ng tpt; mntD njhlu;khb 214> xz;lhupNah M2K272> fdlh 
tpy;> trpj;J kuzpj;jtuhd nkh`hkl; u]Pd; rhyp mtu;fspd;> nrhj;Jf;fs; 

rk;ge;jkhf xz;lhupNah cr;r ePjpkd;wj;jpdhy; toq;fg;gl;l> jFjpfhz; 

Mjdj;ij> kPs; Kj;jpiu ,Ltjw;F> Fbapay; rl;lf;Nfhit (mj;jpahak; 

101) mj;jpahak; xxxviiiB ,d; 554 U gpuptpd; fPo;> nfhOk;G khtl;l ePjp 

kd;wpw;F> ,q;F Fwpg;gpl;l ehs; njhlf;fk; 28 ehl;fspy; tpz;zg;gpf;fg;gLk; 

vd mwptpg;G tpLfpNwhk;. 

2022 [{d; khjk; 28Mk; jpfjp

Y}rpad; ngNuuh mN]hrpNal;];

tpiykD mioj;jy; (IFB)
aho;g;ghzk; Nghjdh itj;jparhiyf;F Medical Gasses 

toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk; nra;jy;
1.  aho;g;ghzk; Nghjdh itj;jparhiyf;F Medical Gasses toq;fy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 

fspw;fhf> Nghjdh itj;jparhiyapd; rhHghf gpuhe;jpag; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; 
,g;nghOJ Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; Kiwikapd; gpufhuk; ,t;tpiykDf; 
Nfhug;gLk;.

3.  ,t; xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F rpj;jpfukhd tpiykDjhuH> fz;bg;ghf ,t;thwhd 
Medical Gas toq;fypy; mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  ,jw;fhd xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F tpiykDjhuuhdtH> Kd;ndg;nghOJk; 
,t; itj;jparhiy my;yJ Vida epWtdq;fspdhy; mgfPHj;jpahNdhH gl;bay; 
gLj;jg;glhjtuhf ,Uj;jy; Njitahd jifikahFk;.

5.  tpiykDrkHg;gpf;fg;gl;l jpdj;jpypUe;J (90 ehl;fs;) 2022.10.17 tiu mit nry;YgbahFjy; 
Ntz;Lk;.

6.  ,jw;fhf MHtKk; jifikAk; ngw;Ws;s tpiykDjhuHfs;> Nkyjpf jfty;fis> 
aho;g;ghzk; Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghshplk; ngw;Wf;nfhs;syhnkd;gJld;> K.g. 
9.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu fPo;fhzg;gLk; Kfthpapy; tpiykDg;gbtq;fisg; ghprPyid 
nra;J nfhs;syhk;.

7.  MHtKs;s tpiykDjhuHfs;> vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpj;J 2022.06.29 
Kjy; mYtyf Neuq;fspy; thu Ntiy ehl;fspy;> kPsspf;fg;glhj &gh 2000.00 ,w;fhd 
njhifia nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;jp> ,jw;fhf Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s 
KOikahd tpiykDg;gbtj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;J nfhs;syhk;.

8.  2022.07.18 md;W K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH fPo;fhzg;gLk; Kfthpf;F 
tpiykDf;fs; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;. 2022.07.18 md;W K.g. 10.00 ,w;F fPo;fhzg;gLk; Kfthpapy; 
tpiykDjhuHfspd; mq;fPfhuk; ngw;Ws;s gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; my;yJ ,iza 
top %yk;> tpiykDjpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; ,yq;if &gh 150>000 
,w;fhd ~tpiykDg; gpizankhd;W| ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

9.  VNjDnkhU tpiykDit my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpf;Fk; my;yJ 
mjd; gFjpnahd;iw> xg;ge;jj;ij toq;f Kd;dH fhuznkJTk; Kd;itf;fg;glhky; 
Vw;Wf;nfhs;Sk; chpik aho;g;ghzk; Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F 
chpj;jhFk;. ngWeH> Mff;Fiwe;j my;yJ ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;s 
Ntz;Lk; vd;w fl;Lg;ghL ,y;iy.

10.  2022 [{iy 06 md;W K.g 10.00 - K.g. 10.30 ,w;F aho;g;ghzk; Nghjdh itj;jparhiyapd; 
gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf;$l;lk; eilngWk;.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthp;
jiytH
gpuhe;jpa ngWiff;FO
Nghjdh itj;jparhiy> aho;g;ghzk;.
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

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

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; Vg;uy; 30Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

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

1 PB00255793 ikf;Nuh 

nfhd;rhu;bak; 

yq;fh vy;Bb

,y. 95A> 2/1> Kjyhk; 

FWf;Fj; njU> 

nlk;g;su;]; tPjp> fy;fpir

01/04/2022

2 PV00255777 JSID mYkpdpak; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

30/1A> g`yfuf`Kd> 

fltj;ij
01/04/2022

3 PV00255778 V rp A+ tprh 

nrhYA+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

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

ENfnfhl

01/04/2022

4 PV00255779 j epA+ ghu;krp 

(gptpb) vy;Bb

,y. 86> fz;b tPjp> 

FUehfy;
01/04/2022

5 PV00255780 = Iag;gh F&g; 

(gptpb) vy;Bb

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

aho;g;ghzk;

01/04/2022

6 PV00255781 Nrhg[Pth mf;Nuh 

(gptpb) vy;Bb

,y. 25> yf;\;kd; 

uh[gf;\ khtj;ij> 

uztudht> jdky;tpy.

01/04/2022

7 PV00255782 ntypq;ld; nfhNy[; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  26/6 njy;njdpa 
tPjp> klty g[hu;

01/04/2022

8 PV00255783 j nrhf;Nyl; Fapd; 

(gptpb) vy;Bb

380/1/A> g`y nghkpupah> 

fLtiy
01/04/2022

9 PV00255784 ];khu;l; Ml;Nlh 

ngapz;l; (gptpb) 

vy;Bb

01. fd;d`nghy> 

c`{kpa> FUehfy;
01/04/2022

10 PV00255785 fy;/g; nfhP]; (gptpb) 

vy;Bb

,y 312/1> 1/2 i`nyty; 

tPjp> k`ufk
01/04/2022

11 PV00255786 ng];l; Nfh rpNyhd; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 141> D R  
tpN[tu;jd khtj;ij> 

nfhOk;G 10

01/04/2022

12 PV00255787 rpNyhd; fpuPd; N\l; 

,d;lu;Ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 07 ,uz;lhk; 

gbepiy> my;tp];tj;j 

N`fpj;j> tj;jis

01/04/2022

13 PV00255788 Nlha; n\hg; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 109/4> f`tj;j> 

mk;gnjd;d
01/04/2022

14 PV00255789 N vf;]yz;l; 

nkNd[;nkd;l; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 05> MBS fl;blk;> 
1tJ khb> gpujhd tPjp> 

mf;fiug;gw;W

01/04/2022

15 PV00255790 thy;Nu ,d;lu;Ne\

dy; (gptpb) vy;Bb

589/2> njd;dN`d> 

fpyPkNy ,uj;jpdGhp
01/04/2022

16 PV00255791 nyd;Nuh ,k;ngf;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  50> ngytj;j tPjp> 

ENfnfhl
01/04/2022

17 PV00255792 FNshgy; tprh 

vg;Ngha;kd;l; (gptpb) 

vy;Bb 

rpdkd; fpuhd;l; N`hl;ly;> 

epiy 8> #l; 861> 77> 

fhyp tPjp> nfhOk;G 3

01/04/2022

18 PV00255794 md;NlhdpNah 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

18/F gPl;lu; nkz;b]; tPjp> 

FlhghLt> ePu;nfhOk;G
01/04/2022

19 PV00255795 nuhgpd;\p rP Gl; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 47> Xlf;fiu tPjp> 

FUefu;> aho;g;ghzk;
01/04/2022

20 PV00255796 Yf;khd; bNubq; 

fk;gdp (gptpb) 

vy;Bb

291> Nlk; ];l;uPl;> 

nfhOk;G 12
01/04/2022

21 PV00255797 fhjpy; (gptpb) 

vy;Bb 

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

NgUtis
01/04/2022

22 PV00255798 bupg; Ib 

n`hypNl]; (gptpb) 

vy;Bb

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

01/04/2022

23 PV00255799 rkd; mYkpdpak; 

Gulf;l; nkdpngf;\

uh;]; (gptpb) vy;Bb 

248/2> m`{fk;kd> 

njkyfk
01/04/2022

24 PV00255800 epky; bNubq; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  65> ghze;Jiw 

tPjp> gz;lhufk
01/04/2022

25 PV00255801 rpj;Rt N`hk;]; 

(gptpb) vy;Bb

157/1E> tJUfk 01/04/2022

26 PV00255802 gpau; Ngh]; 

fpupNa\d;]; (gptpb) 

vy;Bb

1/90> kPtj;Jiw tPjp> 

ngdpnjdpa> Nguhjid
01/04/2022

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

epiy 37> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;> 

nfhOk;G 01

01/04/2022

28 PV00255804 rpyhd; nlhg; (gptpb) 

vy;Bb

93/1> grpe;J fl;blk;> 
nfhOk;G tPjp> 

nghj;Jn`u

01/04/2022

29 PV00255805 rd;];Nlhd; nfh];l; 

fd;ry;ld;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

100/2> gpbgd tPjp> 
N`hkhfk

01/04/2022

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

,y. 163/7> 3tJ Nyd;> 
Nkjhde;j khtj;ij> 

g`y Nghkpupa> fLnty

01/04/2022

31 PV00255807 Nkhdhu;f; Nyz;l;]; 

N`hy;bq; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 32/106> Nfhy;ld; 
nkNlh];> fpupfk;gDt> 

nghy;f]; Xtpl;l

01/04/2022

32 PV00255808 rpNyhd; Ngu;y; 

rpdkd; ,d;lu;Ne\

dy; (gptpb) vy;Bb

,y. 732/A> gyf];gyjh> 

gug;Gt> nfh];nfhl
01/04/2022

33 PV00255809 /Nghu; ];lhu; 

n[k;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y 32/A> N\f; 

n[khy;Bd; tPjp> 

nkhs;spakNy> NgUtis.

01/04/2022

34 PV00255810 ,d;[pdpaupq; 

rp];lk;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 33/6> fUzhjpyf 

khtj;ij> jyq;fk 

tlf;F> gj;juKy;y

01/04/2022

35 PV00255811 mf;Fapy; bNubq; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 28> I];tup tPjp> 

nfhOk;G
01/04/2022

36 PV00255812 nkhlu;d; nyhf; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 111> nkrQ;ru; njU> 

nfhOk;G 12
01/04/2022

37 PV00255813 vbd;gu;f; nfhNy[;  

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

`y;nyhYt

01/04/2022

38 PV00255814 Nrhy; rPf;nul;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

nfhOk;G 05

01/04/2022

39 PV00255815 bJf; mg;guy; yq;fh 

(gptpb) vy;Bb

,y.  225> fk;kdh 01> 

khXah> khj;jis
01/04/2022

40 PV00255816 `d;rdh yq;fh 

F&g; xg; fk;gdp 

(gptpb) vy;Bb

,y. 445> gioa khj;jiw 

tPjp> ngyd> ntypfk
01/04/2022

41 PV00255817 yad; ryq;fh 

(gptpb) vy;Bb

,y.  51> jq;fhiy tPjp> 

ngypaj;j
01/04/2022

42 PV00255818 gpupl;[; nlf; Nyg;]; 

(gptpb) vy;Bb

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

01/04/2022

43 PV00255819 nkfh MAu;Ntj 

bhPl;kd;l; nrd;lh; 

(gptpb) vy;Bb

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

01/04/2022

44 PV00255820 Nubad;l; [_dpau; 

];gPr; nfhd;l];l; 

(gptpb) vy;Bb

32> uhtjhtj;ij tPjp> 

uhtj;jhtj;ij> nkhul;Lt
01/04/2022

45 PV00255821 vl;tu;l;]; nfRty; 

ntahh;  (gptpb) vy;Bb

,y. 101> nj`ptis 

tPjp> nghuy];fKt
01/04/2022

46 PV00255822 rPf;nul; nty;d]; 

nrd;lu; md;l; ];gh 

(gptpb) vy;Bb

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

01/04/2022

47 PV00255823 S N D S ,d;[pdpaupq; 
(PVT) LTD

,y. E/33/1> $e;njdpa> 

khtdy;iy.
01/04/2022

48 PV00255824 T & D yq;fh 
nrhYA+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

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

01/04/2022

49 PV00255825 yq;fh a+Nf 

buhty;]; md;l; 

Lth;;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

fil ,y. 348> [d 

[a rpl;b khy;> [pdjhr 

epajghy khtj;ij> = 

[atu;jdGu> Nfhl;Nl

01/04/2022

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

50 PV00255826 mflkp xg; 

Xupaz;ly; rad;]; 

mz;l; nlf;Ndhy[p 

(gptpb) vy;Bb

,y.  624/6> thrd 
khtj;ij> nfhl;lht> 

gd;dpg;gpl;ba

01/04/2022

51 PV00255827 tlf`fy 

MAu;Ntbf; 

ghu;khR+l;bfy;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

nfhr;rpf;fil

01/04/2022

52 PV00255828 epl;]; ilapq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 471> ,uj;jpdGup tPjp> 

nguil];> FUtpl;l
01/04/2022

53 PV00255829 A2 fd;l;Nuhy;]; 

(gptpb) vy;Bb

38A tprhfh mtd;a+> 

G+nfhl.
01/04/2022

54 PV00255830 fypg; md;l; rd;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.15/B> ,g;uh`pk; 

`h[pahu; khtj;ij> 

jPdnfhl> NgUtis

01/04/2022

55 PV00255831 ept; njud 

nkbf;fy; 

nyNghulhp 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

227> gpujhd tPjp> mj;jpba 01/04/2022

56 PV00255832 Z M yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 99> gy;Ny 

ntypnfl;ba> mf;Fuiz
01/04/2022

57 PV00255833 ,f;uh fhNy[; xg; 

vbANf\d; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 64> nfhyd;dht 

tPjp> nfhyd;dht
01/04/2022

58 PV00255834 ikf;Nuh gNahnlf; 

(gptpb) vy;Bb

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

ghze;Jiw
01/04/2022

59 PV00255835 nfndhd; (gptpb) 

vy;Bb

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

nkhul;Lt

01/04/2022

60 PV00255836 mf;fh\; bNubq; 

F&g; (gptpb) vy;Bb

,y. 28/A> flw;fiu tPjp> 

mf;fiug;gw;W 01
01/04/2022

61 PV00255837 S3 ];lhu;]; (gptpb) 

vy;Bb

114> kA+uGuk;> mlk;]; gPf; 

gpupT> nkhf;fh Njhl;lk;> 

mk;gfKt> Etnuypah

01/04/2022

62 PV00255838 nklh360 md;l; 

(gptpb) vy;Bb

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

01/04/2022

63 PV00255839 buhty;nehl;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 155/12D> gKDtpy> 

Nfhdty
01/04/2022

64 PV00255840 Nrurpq;Nf Gulf;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

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

fpupe;jpnty

01/04/2022

65 PV00255841 nrhg;l;nkd;l; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 521> gpujhd tPjp> 

thior;Nrid - 05> 

kl;lf;fsg;G

01/04/2022

66 PV00255842 gpuKf ,d;[pdpaupq; 

nrhYA+\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

01/04/2022

67 GA00255860 kh]; gTd;Nl\d; 

Nghh; Nrd;Q; 

,y. 199> fLnty tPjp> 

gj;juKy;y
04/04/2022

68 PV00255843 Ntu;r;Rty; Nr/g; 

`T]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

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

04/04/2022

69 PV00255844 nyhr;rp ];LbNah]; 

(gptpb) vy;Bb

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

gpypae;jiy

04/04/2022

70 PV00255845 rPfy;]; (gptpb) 

vy;Bb

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

04/04/2022

71 PV00255846 i` iu]; 

nltyg;gu;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 127> Nru; N[k;]; 

gPup]; khtj;ij> nfhOk;G 

02

04/04/2022

72 PV00255847 \hd; ypadNf 

yf;rhp ntbq; fhh;];  

(gptpb) vy;Bb

240/1/F> fy`pjpaht> 

fNdKy;y
04/04/2022

73 PV00255848 TC N`hy;bq; 

(gptpb) vy;Bb

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

04/04/2022

74 PV00255849 \hd; md;l; J\hd; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

144> nghj;Njfy tPjp> 

jy;f];nkhl> ntaq;nfhl
04/04/2022

75 PV00255850 thrhdh gpiuk; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

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

04/04/2022

76 PV00255851 jpf;nty;y 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

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

04/04/2022

77 PV00255852 SPC nfhnkhbb]; 

(gptpb) vy;Bb

80> b my;tp]; gpNs];>  

fSj;Jiw njw;F
04/04/2022

78 PV00255853 = FNshgy; ,y. 

vz;lu;gpiur]; 

(gptpb) vy;Bb

179/70> mtprhtis 

tPjp> xUnfhltj;j> 

nty;yk;gpl;b

04/04/2022

79 PV00255854 gp]; yq;fh buhty;]; 

md;l; Ltu;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 892> 3tJ kUjhid> 

GQ;rp nghuis> nfhOk;G 

08.

04/04/2022

80 PV00255855 l;uh]; vz;lu;gpiu]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 147/1> khspffe;j 
tPjp> nfhOk;G-10.

04/04/2022

81 PV00255856 rpvk;, fhu;nkd;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

nfhOk;G 10

04/04/2022

82 PV00255857 V fpNuht; (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 16> Nehup]; 

mntd;A+> nfhOk;G 08
04/04/2022

83 PV00255858 up];dp N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

WTC fpof;F NfhGuk;> 
epiy 26> vr;nryd; 

rJf;fk;> nfhOk;G 01.

04/04/2022

84 PV00255859 rua;l; nfgply; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

18/1 fh];nly; mntd;A+> 

nfhOk;G - 08
04/04/2022

85 PV00255861 gNahk; hpNrh;r; nrd;lh; 

(gptpb) vy;Bb 

323> fhyp tPjp> nfhOk;G 

- 05
04/04/2022

86 PV00255862 SHM gpshl;bdk; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

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

04/04/2022

87 PV00255863 ml;thd;]; ];$y; 

xg; tP-Nu (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 106> rdr Ibay;> 

ngsj;jNyhf khtj;ij> 

fk;g`h

04/04/2022

88 PV00255864 ngy;fd; Adptu;ry; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 543 gp> G@nkz;ly; 

tPjp> nfhOk;G 13
04/04/2022

89 PV00255865 ngu;fngf;l; nrhYA+\d; 

,d;lu;Ne\dy; (gptpb) 

vy;Bb

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

04/04/2022

90 PV00255866 cLtf ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;Bb

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

04/04/2022

91 PV00255867 IOT nrhYA+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

162> uh[fpupa tPjp> 

uh[fpupa.
04/04/2022

92 PV00255868 lt;d; upahypB]; 

(gptpb) vy;Bb

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

04/04/2022

93 PV00255869 Fnuht;j;nrd;]; 

,d;lh;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb 

662/2> Nghf`hnfhnly;y> 

ntNy`e;jpa
04/04/2022

94 PV00255870 rpNyhd; gpuPkpak; 

n[k; ];Nlhd;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 160/10> njrj; 
khtj;ij> Nyf; tPjp> 

jyq;fk njw;F

04/04/2022

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

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

04/04/2022

96 PV00255872 f`fyN`th 

fd;];l;uf;\d; 

mz;l; gpupz;bq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

04/04/2022

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

97 PV00255873 FNshgy; ];gh 

md;l; nty;d]; 

N`hk; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 216> i`nyty; 

tPjp> tj;Njnfju re;jp> 

k`ufk>-

04/04/2022

98 PV00255874 ];fpy; nel; mflkp 

(gptpb) vy;Bb

,y.47> ept; n\hg;gpq; 

nfhk;g;yf;];;> thupanghy
04/04/2022

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

vy;Bb

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

04/04/2022

100 PV00255876 N`\; bNubq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

04/04/2022

101 PV00255877 n`g;gp `hypNl]; 

yq;fh (gptpb) 

vy;Bb

nyty; 12> ghu;f;Nyz;l; 

fl;blk; ,y.  33> ghu;f; 

];l;uPl;> nfhOk;G 02

04/04/2022

102 PV00255878 X\d;kh];lu; 

\pg;gpq; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

11/2A> nknfhl 
nfhyd;dht tPjp> 

nty;yk;gpl;b.

04/04/2022

103 PV00255879 rtd;dh ,d;lu;ne\

dy; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 5/437 jyfy re;jp> 
fpuptj;JLt

04/04/2022

104 PV00255880 NY ikf;Nuh 

fpnubl;]; mz;l; 

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

(gptpb) vy;Bb

,y. 05> clG];]y;yht 

tPjp> Y}Ztj;ij.
04/04/2022

105 PV00255881 ghj;Nt FNshgy; 

nuf;&l;kd;l; md;l; 

Nkd;gth; Nrh;tp];  

(gptpb) vy;Bb

,y. 291> fhyp tPjp> 

fy;fpir ,yq;if
04/04/2022

106 PV00255882 gpNah gpA+l;b 

,j;jhyp (gptpb) 

vy;Bb

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

04/04/2022

107 PV00255883 n`u;g;fpuh (gptpb) 

vy;Bb

506/102> nghf;FDfy> 

mj;jdflty> vy`u
04/04/2022

108 PV00255884 Xguhd; n`y;j; Nfu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.33> gpajhr rpwpNrd 

khtj;ij> nfhOk;G-10.
04/04/2022

109 PV00255885 K V T gtu; md;l; 

vdu;[p (gptpb) 

vy;Bb

,y. 140> Njdpak;ig> 

aho;g;ghz tPjp> 

ty;ntl;bj;Jiw

04/04/2022

110 PV00255886 nrkpnfhnyhd; 

(gptpb) vy;Bb 

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

04/04/2022

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

,y.  254/1B> `py; 

biut;> `Gf];jyht
04/04/2022

112 PV00255888 n`kd; mf;up 

gprpd]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

8C 2/1> mj;jpba tPjp> 

,uj;kyhid
04/04/2022

113 PV00255889 Xk; 

vd;lu;nlapd;nkd;l; 

(gptpb) vy;Bb

,y: 180> ud;rpwp cad> 

nfhunjhl;l> fLnty
04/04/2022

114 PV00255890 neuQ;rh 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 30/A> Gjpa xOq;if> 

cad;tj;ij> khj;jiw
04/04/2022

115 PV00255891 ngh;];l; ];nlg;]; 

];Nlhu; (gptpb) 

vy;Bb

,y.176> gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> gpd;ty> 

ghze;Jiw

04/04/2022

116 PV00255892 vnfhd; nfgply; 

yq;fh (gptpb) 

vy;Bb

,y. 15> tp[akq;fyhuhk 

tPjp> nfh`{ty> 

ENfnfhl

04/04/2022

117 PV00255893 jk;ggd;dp 

gpshd;Nl\d;]; 

md;l; Ngu;biyru; 

rg;isau;]; (gptpb) 

vy;Bb

610> Njrpq;f khtj;ij> 

ngytj;ij
04/04/2022

118 PV00255894 mFkl;bfh yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 47> mnyf;]hz;l;uh 

,lk;> nfhOk;G 07
04/04/2022

119 PV00255895 `k;jd; n[k;]; 

(gptpb) vy;Bb

206/1> NghNg tPjp> NghNg> 
fhyp

04/04/2022

120 PV00255896 U`{D rpNyhd; 

fpnubl; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.  34/A> ehf`fe;j> 

ehfUf;fhuhk tPjp> 

fNyfd> fhyp.

04/04/2022

121 PV00255897 vNfh gNah yq;fh 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 26> je;jpup khtj;ij> 

vj;Jy; Nfhl;Nl> ,yq;if
04/04/2022

122 PV00255898 rf;jp 

b];l;hpgpa+l;lh;];  

(gptpb) vy;Bb

59A> rq;fkpj;j khtj;ij> 

nfhOk;G - 13
04/04/2022

123 PV00255899 buhd;];Nfh 

nyh[p];bf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.87> nuh];kpl; gpNs];> 

nfhOk;G 07
04/04/2022

124 PV00255900 Nfkpq; rY}d; 

(gptpb) vy;Bb

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

04/04/2022

125 PV00255901 bu];l; Nlhh; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.49/16> I];Nyd;l; 

fl;blk;> fhyp tPjp> 

nfhOk;G 03

04/04/2022

126 GA00255955 rhD gTz;Nl\d; 

Nghh; nfhkpAdpb 

nltnyhg;kd;l; 

,y. 18> G+z;bkhjh 3tJ 

njU> vkpy; efu;> kd;dhu;
05/04/2022

127 PB00255981 rp];fh ypkpnll; 29/8 Ntty;Jt tPjp> 
`{Zg;gpl;ba> tj;jis

05/04/2022

128 PV00255902 Y N N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

05/04/2022

129 PV00255903 nky;Nghu;l; Lth;;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

05/04/2022

130 PV00255904 TTk;gh (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 180D> ,`y 

ahnfhl> fk;g`h
05/04/2022

131 PV00255905 nkhigy; gpsh]h 

(gptpb) vy;Bb 

180 fyghYtht> 

uh[fpupa.
05/04/2022

132 PV00255906 tp];lk; vNfh 

nty;d]; (gptpb) 

vy;Bb 

63/1> nfKD khtj;ij> 

Etnuypah.
05/04/2022

133 PV00255907 buhd;];Nfh gpiul; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.87> nuh];kPl; gpNs];> 

nfhOk;G 07
05/04/2022

134 PV00255908 D md;l; D 
\pg;gpq; kw;Wk; 

nyh[p];bf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 47/13> nfutyg;gpl;ba 
ehd;fhk; xOq;if> 

n`e;jy> tj;jis

05/04/2022

135 PV00255909 DDNS N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

kbnty> ENfnfhl.
05/04/2022

136 PV00255910 tp\;kpjh r`hdh 

(gptpb) vy;Bb

rkdy aq;fk> tpf;fpypa> 

gyhq;nfhl
05/04/2022

137 PV00255911 fd;uh N`hy;bq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 401A> khspfhtj;j> 
nkhutf

05/04/2022

138 PV00255912 P W nlf;dhy[p]; 

(gptpb) vy;Bb 

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

05/04/2022

139 PV00255913 uPfndf;bq; nlhl;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

A9B fpdpfj;Njd 
tPjp> nfhkJt> 

al;bae;Njhl;il> ,yq;if

05/04/2022

140 PV00255914 th\d; (gptpb) 

vy;Bb

162/8 clNghty> fz;b 05/04/2022

141 PV00255915 FHEONEX (gptpb) 
vy;Bb

,y. 19 nky;Nuh]; Nyz;l;> 

uj;fut;t> k];nghj
05/04/2022

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

vy;Bb

,y. 113/1A> vyp `T]; 

tPjp> nfhOk;G 15
05/04/2022

143 PV00255917 fpuPd; FNshgy; 

[g;ghd; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 212D/2> ntjKy;y 

gpNs];>  fsdp
05/04/2022

144 PV00255918 nly;lndh]; (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 125> nj`ptis 

tPjp> nghuy];fKt
05/04/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

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

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; Vg;uy; 30Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

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

145 PV00255919 gpiul; rd; Vrpah 

(gptpb) vy;Bb

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

05/04/2022

146 PV00255920 tpDjp mf;Nuh 

(gptpb) vy;Bb

,y. 185> khNghgpl;ba> 

myt;t
05/04/2022

147 PV00255921 Nrhyhu; Iyz;l; 

(gptpb) vy;Bb

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

05/04/2022

148 PV00255922 FNshgy; 

,d;[pdpaupq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

fynfbN`d
05/04/2022

149 PV00255923 nlf;Ndh Nyg;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

4B> Etutj;j tPjp> ehty 05/04/2022

150 PV00255924 AG N`hy;bq;]; 

yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

24> G+u;thuhk tPjp> 

ENfnfhl
05/04/2022

151 PV00255925 kp];bfy; Nuh]; 

,q;fpyp\;; nfhNy[; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 349G> gJis tPjp> 

ntypkil
05/04/2022

152 PV00255926 <];l; yq;fh 

Nrhyhu; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

gpujhd tPjp> ehrpte;jPT> 

thior;Nrid.
05/04/2022

153 PV00255927 `pjkpJU gpuju;]; 

md;l; fk;ngdp 

(gptpb) vy;Bb

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

nkhduhfiy

05/04/2022

154 PV00255928 rpNyhnthf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 11> kpDthq;nfhl 

tPjp> Nghytyhd> 

ePu;nfhOk;G

05/04/2022

155 PV00255929 gpiul; N`hk; 

fd;];l;uf;\d; 

(gptpb) vy;Bb

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

05/04/2022

156 PV00255930 gpu];B[; nfk;g]; 

(gptpb) vy;Bb

872/D> Fj;J}]; itj;jpau; 

njU> rha;e;jkUJ 17
05/04/2022

157 PV00255931 nruz;bg; n[k;]; 

,d;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

132> jpk;gpupf];aha tPjp> 

nfhOk;G - 05.
05/04/2022

158 PV00255932 rPg;uP]; nurpnld;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  35> nky;Nghu;l; 

fpurd;l;> nj`ptis
05/04/2022

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

,y.34> nga;uh tPjp> 

nfhOk;G - 12
05/04/2022

160 PV00255934 bNahd; mg;Nguy; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  5/33> 11tJ iky; 

fy;;> ky;ghd> nfq;fy;y> 

fz;b

05/04/2022

161 PV00255935 uzgh`{ 

Gnuhlf;\d; (gptpb) 

vy;Bb

1576/48> n`huN`d tPjp> 

nfhl;lht> gd;dpg;gpl;ba
05/04/2022

162 PV00255936 g;Nuhlhg; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

05/04/2022

163 PV00255937 l;uPk; Ner;ru; yq;fh 

(gptpb) vy;Bb

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

05/04/2022

164 PV00255938 cjpjh ,d;lu;ne\

dy; gprpd]; 

fd;ry;bq; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 373/1> mYj;khtj;j 

tPjp> Nguye;j> uhfk
05/04/2022

165 PV00255939 jPgd; nkhigy; 

(gptpb) vy;Bb

,y 07> gioa g]; 

epiya fl;blj;njhFjp>  

tTdpah

05/04/2022

166 PV00255940 R J FNshgy; 
khu;nfl;bq; (gptpb) 

vy;Bb

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

05/04/2022

167 PV00255941 nkf;];nty; md;l; 

CO (gptpb) vy;Bb 
,y.  40> fy;gp`py;y> 

gd;tpy> fz;b
05/04/2022

168 PV00255942 ghyr;re;jpuh 

,d;lu;ne\dy; 

rpNyhd; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 75/2> `pud> 

ghze;Jiw 
05/04/2022

169 PV00255943 I A S fz;b 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

410 F> Fzujd 

khtj;ij> g`y <upafk> 

Nguhjid

05/04/2022

170 PV00255944 nrd;b fpuPd;nlf; 

(gptpb) vy;Bb

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

`pf;fLt

05/04/2022

171 PV00255945 ypdpf;]; 

,z;l];l;uP]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 31/22> 4tJ Nyd;> 
[k;Gf];Ky;y khtj;ij> 

ENfnfhl

05/04/2022

172 PV00255946 rpNyhd; ];if]; 

n`hypNl]; md;l; 

Lth;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

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

05/04/2022

173 PV00255947 U S L nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

45/13B> gp\g; nlu];> 

yf;rgjpa> nkhul;Lt
05/04/2022

174 PV00255948 NkhgpNyh (gptpb) 

vy;Bb 

72/15 1/1> Yk;gpdp 

khtj;ij> gpypae;jiy 

tPjp> k`ufk

05/04/2022

175 PV00255949 TMAAN khu;nfl;bq; 
(gptpb) vy;Bb

,y. 46H1> n`e;njdpa> 

Nguhjid
05/04/2022

176 PV00255950 `Pypq; iyg; 

,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

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

uf;thid

05/04/2022

177 PV00255951 NfhNfh fpq; 

,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

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

fz;b

05/04/2022

178 PV00255952 fpuPd; gps]; (gptpb) 

vy;Bb

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

05/04/2022

179 PV00255953 nrg;Nfh g+l;];; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

ntd;dg;Gt

05/04/2022

180 PV00255954 myp]h nrh`hy; 

(gptpb) vy;Bb 

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

05/04/2022

181 PV00255956 N A  ,k;ngf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 167/10A> ASP 
ypadNf khtj;ij> 

N`fpj;j> tj;jis>-

05/04/2022

182 PV00255957 rd;]; xg; 

re;jpuFkhu; (gptpb) 

vy;Bb

jl;lkiy> ngupaj;jpkL> 

xl;LRl;lhd;> Ky;iyj;jPT
05/04/2022

183 PV00255958 Nuhay; gpsh];bf; 

,z;l];l;uP]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 186> FUehfy; 

tPjp> nfhl;lnty> 

nghy;f`nty.

05/04/2022

184 PV00255959 irdg; n[k;]; 

,d;lune\dy; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 02> Qhdjpyf tPjp> 

tl;lhunghy tPjpf;F 

mg;ghy;> fy;fpir> ,yq;if

05/04/2022

185 PV00255960 kh];lu; fhu;l; 

nrf;A+upl;b 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 138/C> muypa 

khtj;ij> ntyptpl;l> 

fLnty;y

05/04/2022

186 PV00255961 J K n`y;j; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 81/7 fy;ahzp 

khtj;ij> tj;jis
05/04/2022

187 PV00255962 Mu;l; N`h];l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

05/04/2022

188 PV00255963 K md;l; K ug;gu; 
fk;gTd;l; md;l; 

ug;gu; Gulf;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.10> bu\h; G+q;fh> 

kyq;fk> `pnjy;yd> 

,uj;jpdGup

05/04/2022

189 PV00255964 xl;Nlhfpau; (gptpb) 

vy;Bb

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

rpyhgk;
05/04/2022

190 PV00255965 nthz;lu; Iy; 

n`hypNl]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 431/13> j`hk; 

khtj;ij> nfhl;lht.
05/04/2022

191 PV00255966 yf;fp N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb

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

05/04/2022

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

192 PV00255967 mz;zh 

vd;lu;gpiur]; 

(gptpb) vy;Bb

126> ghlrhiy tPjp> 

gz;lhupf;Fsk;> tTdpah
05/04/2022

193 PV00255968 buhdpg; yq;fh 

(gptpb) vy;Bb 

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

05/04/2022

194 PV00255969 my;yha; 

nltyg;gu;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.35> nrd; N[k;]; 

fpof;F tPjp> FUefu;> 

aho;g;ghzk;

05/04/2022

195 PV00255970 nll;nuhNdhf; 

,d;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 87/9> fpuPd;Nyz;l; 

mntd;A+> vy;g;gpl;bty> 

uhfk

05/04/2022

196 PV00255971 ejpah]; 

nlf;];ily; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 43> nfhj;kiy tPjp> 

ehtyg;gpl;b
05/04/2022

197 PV00255972 epnfrpd; yq;fh 

(gptpb) vy;Bb 

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

05/04/2022

198 PV00255973 tak;g ];lhu; 

Vn[d;rp]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.04> nguFk;gh njU> 

FUehfy;
05/04/2022

199 PV00255974 nfhkNlhh; rpNyhd; 

F&g; xg; fk;gdp]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 17> Nghjpuh[ 

khtj;ij> fltj;j tPjp> 

nejpkhy> nj`ptis

05/04/2022

200 PV00255975 CELLPHONE.LK 
(gptpb) vy;Bb

,y.  10/9A> nt`ufe;j 

tPjp> ngj;jfhd> Nfhl;Nl
05/04/2022

201 PV00255976 Rtu;zh mg;guy; 

md;l; Nthy;nryh;]; 

(gptpb) vy;Bb

23/8> FUfk;kd;a> 
nghy;f`nty

05/04/2022

202 PV00255977 tPd]; yq;fh 

i`nlf; (gptpb) 

vy;Bb 

,y.110> khdpg;gha; tPjp> 

aho;g;ghzk;
05/04/2022

203 PV00255978 gpDb N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 207> 100 ehs; tPl;Lj;  

jpl;lk;> nkhd;uhtpah 

v];Nll;> gd;tpy> uj;fk

05/04/2022

204 PV00255979 Nuhay; nfz;bad; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y 81/A> ajp`yfy> 

fz;b
05/04/2022

205 PV00255980 rPf;nul; fpupNa\d;]; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.51> kPfk;kd> tj;Njfk 05/04/2022

206 PV00255982 ];ifN`hf; 

VNuhdbf;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 21A> ejP cad> 

g`y gKD];]> 

ngy;ye;njdpa> k];nghj> 

FUehfy

06/04/2022

207 PV00255983 fndf;l; bNubq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

06/04/2022

208 PV00255984 [pfpy;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 215> n`tnyhf; 

tPjp> nfhOk;G 06
06/04/2022

209 PV00255985 Nlhf;fpNah rpnkd;l; 

,z;l];l;upay; ghu;f; 

(gptpb) vy;Bb

469 - 1/1> fhyp tPjp> 
nfhOk;G 3

06/04/2022

210 PV00255986 Nfhyh 

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

(gptpb) vy;Bb

249 1/1> nghy;N`d;nfhl 

tPjp> fpUyg;gid> 

nfhOk;G 05

06/04/2022

211 PV00255987 RGd; fd;];l;uf;\d; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.  40> MPDL tPl;Lj; 
jpl;lk;> nkhd;Nuhtpa 

v];Nll;> uj;fk

06/04/2022

212 PV00255988 Rfj; Nkhy;bq;]; 

md;l; fd;];l; 

uf;\d;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.39>80 Vf;fh;> 

ehj;jhz;ba 
06/04/2022

213 PV00255989 tpNah n`hypNl]; 

(gptpb) vy;Bb

210/D guz Nkhy tPjp> 

jy;tpy> khutpy
06/04/2022

214 PV00255990 upr; `py; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb

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

fltj;ij
06/04/2022

215 PV00255991 l;uPNkhfpuh/gu;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 129 rhkpad; 

murb> nfhbfhkk; tPjp> 

ney;ypab

06/04/2022

216 PV00255992 njud Ngf;fu;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y 71/01/A> ud;KR 

cad> fpupcy;yhfk> 

NyhYthnfhl

06/04/2022

217 PV00255993 njspT 

fd;ry;Nl\d; 

(gptpb) vy;Bb

46> M/1> nfzd; 

nurpld;rp];;> mh;Jrh 

Nyd;> nfhOk;G - 06

06/04/2022

218 PV00255994 jg;Nuh khu;nfl;bq; 

nrhy;A+\d;]; 

(PVT) LTD

139> fy;fDt tPjp> 

nfhufhd> ghze;Jiw
06/04/2022

219 PV00255995 rpNyhd; xypt;]; 

,d;lu;ne\dy; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

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

cLfk;nghy.

06/04/2022

220 PV00255996 rd;rPf;fu; 

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

(gptpb) vy;Bb

,y. 105/7> `pupk;Gu 

FWf;F tPjp> fug;gpl;ba> 

fhyp

06/04/2022

221 PV00255997 A R S ,k;Nghh;l;]; 

md;l; vf;];Nghh;l;];  

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.61> guFk; khtj;ij> 

nfhyd;dht
06/04/2022

222 PV00255998 buhty; nub (gptpb) 

vy;Bb

,y. 73> nrd; gphpn[l; 

xOq;if> ntypru> uhfk 
06/04/2022

223 PV00255999 xngf;]; nlf;Ndh-

iyg; Ngh;l;biyrh; 

(gptpb) vy;Bb 

74> A+dpad; gpNs];> 

nfhOk;G 2
06/04/2022

224 PV00256000 O Y S nyh[p];bf;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. J79/1> 'yf;nrtd'> 
jpafk> `puptLd;d> 

Nffhiy

06/04/2022

225 PV00256001 PNG yq;fh 
,d;lh;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb 

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

nts;stj;ij

06/04/2022

226 PV00256002 nghd;l;y]; N`hk;  

(gptpb) vy;Bb

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

khtj;ij> fSNghtpy
06/04/2022

227 PV00256003 kpyNydpak; 

vd;lu;nlapd;nkd;l; 

Nfkpq; yTQ;r; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 11> 3tJ khb> 

fhu;fpy;]; rJf;fk;> 

njkl;lnfhl>            

nfhOk;G 09.

06/04/2022

228 PV00256004 kDf xl;Nlh yq;fh 

(gptpb) vy;Bb

,y.2> mkuNfhd; tj;j> 

tPu khtj;ij> ty;fk> 

khj;jiw

06/04/2022

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

ypkpnll;

G35> uk;Gf;fd 
tPjp> kUf;tj;Ju> 

,k;Gy;f];njdpa

06/04/2022

230 PV00256006 K & D tp];Nlh 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 142> ghjpypaJLt 

tPjp> `{Zgpl;ba> 

tj;jis

06/04/2022

231 PV00256007 jk;GY Ngu;dpr;ru; 

`T]; (gptpb) 

vy;Bb

379> `pupk;Guh tPjp> 

jq;Nfju> fhyp
06/04/2022

232 PV00256008 rgahh; md;l; Co 
fnyf;\d;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.15> esPk; `h[pahu; 

khtj;ij> rPdd;Nfhl;il> 

NgUtis

06/04/2022

233 PV00256009 mf;uh fz;b (gptpb) 

vy;Bb

,y. 104> FLfy tPjp> 

tj;Njfk
06/04/2022

234 PV00256010 nk\pd; nrd;lu; 

Nahjfz;bah 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 17> Nahjfz;ba> 

jp];]k`huhk
06/04/2022

235 PV00256011 rpNyhd; ,e;jpuh 

F&g; (gptpb) vy;Bb

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

fk;g`h

06/04/2022

236 PV00256012 M\p iyt;];nlhf; 

(gptpb) vy;Bb

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

jpUNfhzkiy
06/04/2022

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

237 PV00256013 BI n`ypf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.  25> kd;dhu; tPjp> 

kjthr;rpa
06/04/2022

238 PV00256014 ];if];f;Nug;gu; 

,d;[pdpaupq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

06/04/2022

239 PV00256015 ghh;kh;];xhp[pd; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 03> euNfhGtht> 

jpanjhy Njhl;lk;> 

`gufl> jtyk> ,yq;if

06/04/2022

240 PV00256016 Vupah 13 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

13/1> mq;fk;gpl;ba tPjp> 

vj;Jy; Nfhl;Nl> Nfhl;Nl
06/04/2022

241 PV00256017 ngz;l]p Tl; 

(gptpb) vy;Bb

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

ntyk;nghl.

06/04/2022

242 PV00256018 j vk;gpu]; fpq;lk; 

(gptpb) vy;Bb

,y 322/15> cLKy;y> 

Ky;Nyupah Gjpa efuk;
06/04/2022

243 PV00256019 r`hd; Nfhtpl; 

nel; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

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

06/04/2022

244 PV00256020 bitd; tpq;]; 

Xtu;rP]; (gptpb) 

vy;Bb

122/B/3> g`y 

,k;Gy;nfhl> ,k;Gy;nfhl
06/04/2022

245 PV00256021 jg;NuhNgd;  gpypk; 

];LbNah]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 50/5> mDyh tPjp> 

nfhOk;G 06
06/04/2022

246 PV00256022 AS fpnubl; md;l; 

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

(gptpb) vy;Bb

,y. 350/10> rd;irl;> 

g`y glyt> k];nghj
06/04/2022

247 PV00256023 buPk; ];ily; 

FNshj;]; (gptpb) 

vy;Bb

336/B> cLKy;y> 

Ky;Nyupah
06/04/2022

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

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

fLnty

06/04/2022

249 PV00256025 V S A Gulf;l;;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  244/1> la]; 

gpNs];> nrd; gpuhd;rp]; 

xOq;iff;F mg;ghy;;> 

jYfk> fsdp.

06/04/2022

250 PV00256026 E-thba (gptpb) 
vy;Bb

354/1> cl`gpl;ba> 

tj;Jypaj;j> cLnty> 

fz;b

06/04/2022

251 PV00256027 epk;ruh ];gh md;l; 

nty;d]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.267> A1/2Nf. rpupy; 
rp ngNuuh khtj;ij> 

nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G - 13

06/04/2022

252 PV00256028 Nuhay; gpshd; 

Nl\d;]; 

,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

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

ghze;Jiw

06/04/2022

253 PV00256029 lhl;^ ghG (gptpb) 

vy;Bb

188> Y}tp]; gpNs];> 

FlhghLt> ePu;nfhOk;G
06/04/2022

254 PV00256030 NghNkhfpuNdl; 

(gptpb) vy;Bb

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

fpupgj;nfhl

06/04/2022

255 PV00256031 kDrj; 

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

(gptpb) vy;Bb

,y. 419> %dky;f`tj;j 

J}t Nfhapy; tPjp> 

fSj;Jiw

06/04/2022

256 PV00256032 WEBIFY Nyg;]; 

(gptpb) vy;Bb

309/42> gpuz;bahtj;j tPjp> 

nty;yk;gpl;ba
06/04/2022

257 PV00256033 rpNyhd; buty; 

ngu;];l; (gptpb) 

vy;Bb

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

gpypae;jiy

06/04/2022

258 PV00256034 fpnuyprh ,j;jhyp 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

tPjp> khyNg

06/04/2022

259 PV00256035 rhdf vd;lu;gpiur]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 55/6/2> fpq;]; 

`T];> u[gp`py;y tPjp> 

FUehfy

06/04/2022

260 PV00256036 fpsTl; ml;yhz;bf; 

,d;lu;ne\dy; 

F&g; (gptpb) vy;Bb

,y.  372> 3tJ jsk;> 

ehty tPjp> uh[fpupa
06/04/2022

261 PV00256037 vnthy;rh 

N`hy;bq; (gptpb) 

vy;Bb 

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

06/04/2022

262 PV00256038 jpkh\p ,d;[pdpau;]; 

md;l; ru;tP]; 

nfhd;l;uhf;lu;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.35> [dg;upa 

khtj;ij> gahfy tlf;F> 

gahfy

06/04/2022

263 PV00256039 ntu;Nl yq;fh 

fpuidl; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 54C c];tj;j 

khtj;ij> vj;Jy;Nfhl;Nl> 

Nfhl;Nl

06/04/2022

264 PV00256040 j ngl;]; xd;iyd; 

(gptpb) vy;Bb

,y.56> gs;spnjhu tPjp> 

nj`ptis
06/04/2022

265 PV00256041 ngNahd;l; 

,k;ngf;];  

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.56> mSj;khtj;ij 

tPjp> vyp Nyd;   

nfhOk;G-15

06/04/2022

266 PV00256042 fpq;];ngup yq;fh 

Lth;]; (gp.tp.b) 

ypkpnll;

,y.85> u[tj;j nlu];> 

u[khtj;ij> nfhl;Lnfhl
06/04/2022

267 PV00256043 n`Nahnrd; (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 93/45A> 1tJ Nyd;> 
gpufjpGu> khjpnty> 

Nfhl;Nl

06/04/2022

268 PV00256044 tpf;Nlhupah ,d;lu; 

Ne\dy; mf;th 

(gptpb) vy;Bb

,y. 05 nrd; gPl;lu;]; 

Nyd;> ethyp fpof;F> 

khdpg;gha;

06/04/2022

269 PV00256045 epA+ Nyhl;l]; 

,d;lu;Ne\dy; 

N`hy;bq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

46> Gy;yu;]; Nyd;> 

nfhOk;G 07
06/04/2022

270 PV00256046 Nuhay; fpuPd; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 03> fpufup]; tPjp> 

nj`ptis
06/04/2022

271 PV00256047 <];lu;d; ghu;k; 

Gnuhlf;\d; (gptpb) 

vy;Bb

13/1 3tJ iky; 

fy;> mk;ghiw tPjp> 

,rq;fdpr;rPik> 

mf;fiug;gw;W-06

06/04/2022

272 PV00256048 HL gpiuk; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.69> mypahu; tPjp> 

khQ;Nrhiy tPjp> 

Xl;lkhtb

06/04/2022

273 PV00256049 vahu;nlf; 

,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

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

06/04/2022

274 PV00256050 mny[pad;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.09> k`htj;ij Nkw;F> 

Fz;lrhiy> fz;b
06/04/2022

275 PV00256051 tpz;Nl[; Nfhy;l; 

(gptpb) vy;Bb

207> Xnuf;]; rpl;b> Vf;fy 06/04/2022

276 PV00256052 ngk;Ngh b[pl; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

06/04/2022

277 PV00256053 upiyad;]; 

vf;];Nghu;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

06/04/2022

278 PV00256054 gPf;fps; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

09> RtNrt tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> ky;Gu> mq;nfhl
06/04/2022

279 PV00256055 ngu;Nghth (gptpb) 

vy;Bb

199/4> a`yKy;y> 

khypk;gl> gyLt
06/04/2022

280 PV00256056 tpq;];g;uPl; (gptpb) 

vy;Bb

,y.08> tpNrl 

nghUshjhu epiya 

EioT tPjp> jk;Gy;y

06/04/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;
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 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

281 PV00256057 Nehu;ju;d; rP Gl; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 04> kj;jpa Nkw;F> 

FUefu;> aho;g;ghzk;
06/04/2022

282 PV00256058 mngl;bf;]; mflkp 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 53> gioa rpyhgk; 

tPjp> ePu;nfhOk;G
06/04/2022

283 PV00256059 nykpf; ,d;[pdpaupq; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 15/8> njs;sKuNf 

FUe;Jtj;j> ruKjyp 

khtj;ij> `pl;lhl;ba 

kj;jp> khj;jiw.

06/04/2022

284 PV00256060 fz;b Gugu;l;b upay; 

v];Nll; (gptpb) 

vy;Bb

204/8 fpufq;f> tyfk> 
KUjyht

06/04/2022

285 PV00256061 U H A  bNubq; 
fk;ngdp yq;fh 

(gptpb) vy;Bb

,y. 25> flw;fiu tPjp> 

,uz;lhk; FWf;Fj; njU> 

mf;fiug;gw;W-01

06/04/2022

286 PV00256062 bupnkf; N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 249> ghze;Jiw 

tPjp> n`huz
06/04/2022

287 PV00256063 rju;d; nef;]]; 

(gptpb) vy;Bb

18/92> 6tJ Nyd;> 
vtu;fpuPd; ghu;f; tPjp> 

nfhOk;G 05> ,yq;if

06/04/2022

288 PV00256064 FNshgy; nrha;]; 

yq;fh (gptpb) 

vy;Bb

,y. 50/5> ngytj;j tPjp> 
ENfnfhl

06/04/2022

289 PV00256065 Nth;f; g;nuhk; vf;]; 

(gptpb) vy;Bb

66 1/4> Nltpl;rd; tPjp> 
nfhOk;G 4

06/04/2022

290 PV00256066 rh[p vf;];gpu]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 5B> %u; tPjp> 

nfhOk;G 06
06/04/2022

291 PV00256067 K N A vd;lh;gpiur]; 

(gptpb) vy;Bb

92B/14> thrdhtj;j> 
kj;Njnfhl

06/04/2022

292 PV00256068 WW ,d;lu;ne\dy; 

khu;nfl;bq; (gptpb) 

vy;Bb 

120 1/1> gpajhr rpupNrd 
khtj;ij> nfhOk;G - 10.

06/04/2022

293 PV00256069 RUU rpNyhd; 
N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 529/17> epiy 2> 

Gyq;Fsk jprh khtj;ij> 

Gjpa efuk;> mDuhjGuk;

06/04/2022

294 PV00256070 rp;dnkhz;ld; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 177>177 1/1> rpyhgk; 
tPjp> ngupaKy;y> 

ePu;nfhOk;G

06/04/2022

295 PV00256071 fltj fhu;ld; 

ru;tP]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 199/23/B2> fltj;j 
tPjp> uhfk

06/04/2022

296 PV00256072 Nghu;r;R+d;]; Ltu;]; 

md;l; buty;]; 

kw;Wk; tprh ru;tPr]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.12> K];ypk; fy;Y}up 

tPjp> aho;g;ghzk;
06/04/2022

297 PV00256073 Nuh`d 

b];l;upgpA+l;lu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 211/1> `y;tj> 

fe;Jnghl> njy;nfhl
06/04/2022

298 PV00256074 j ];ghu;f; 

xl;Nlhnkhigy;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

19/1> fy;-mKd tPjp> fy;-

vypa> kPupfk
06/04/2022

299 PV00256075 my;bNkl; tprh 

];nghd;ru;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.375> 'jPg;jp"> ,`y 

tj;j> ntypfd;d> tf
06/04/2022

300 PV00256076 fhu;gd; rpf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

56/1> ju;kghy khtj;ij> 

khjpty> Nfhl;Nl
06/04/2022

301 PV00256077 R 3 khu;nfl;bq; 
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 19/5> ehtyg;gpl;b 
tPjp> nfhl;banjdpa> 

cyg;gNd

06/04/2022

302 PV00256078 ypagpy; ,d;nt];l; 

kd;l; md;l; gprpd]; 

nrhY}rd;];  

(gptpb) vy;Bb

mfdfl;ba tPjp> 

jy;f`tj;j> fue;njdpa
06/04/2022

303 PV00256079 ,d;gpdpl;b (gptpb) 

vy;Bb

Ky;yNftj;j fyN`> 

tQ;rhty fhyp
06/04/2022

304 PV00256080 Mur;rp F&g; 

Nfhu;g;gNul; (gptpb) 

vy;Bb

A/F2/P19> n`yKj;J 

nrtd njhlh;khb> = 

gd;dhde;j khtj;ij> 

N`dKy;y> nfhOk;G 15

06/04/2022

305 PV00256081 ,d;gpdpl;b rY}d; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 05> jpTygpl;ba 

tPjp> jpk;gpupf];fLt> 

ePu;nfhOk;G.

06/04/2022

306 PV00256082 Etnuypa b]

l;hpgpa+l;lh; md;l; 

buhd;];Nghh;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 11> Fapd; vyprngj; 

n\hg;gpq; nfhk;g;sf;];> 

UDC fl;blk;> Etnuypah

06/04/2022

307 PV00256083 n`td; 7 

n`hypNl]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.03> rkuehaf;f tPjp> 

nfhyd;dht
06/04/2022

308 PV00256084 upl;[; gpy;lu;]; 

(gptpb) vy;Bb

24/6> fy;Y}up tPjp> 

aho;g;ghzk;
06/04/2022

309 PV00256085 Fapd;]; FNshjpq; 

(gptpb) vy;Bb

FWf;Fj; njU> ePu;Ntyp 

tlf;F> ePu;Ntyp> 

aho;g;ghzk;

06/04/2022

310 PV00256086 butyu;]; fpy;l; 

fd;ry;ld;rp (gptpb) 

vy;Bb

,y. 38 gpNuhl;Nt 

mLf;Fkhb FbapUg;G> 

fTlhd tPjp> nj`ptis

06/04/2022

311 PV00256087 ept; H M N D 
N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

kdq;fl;ba> 

nknfhlntt> nff;fpuht
06/04/2022

312 PV00256088 khu;l; 77 (gptpb) 

vy;Bb

etNyhf tpNrl epiyak;>  

,y.115> Nru; N[k;]; gPup]; 

khtj;ij> nfhOk;G 02

06/04/2022

313 PV00256089 SVS  vf;];Nghu;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.46> Gy;yu;]; Nyd;> 

nfhOk;G 07
06/04/2022

314 PV00256090 NST mf;Nuh (gptpb) 

vy;Bb 

33> fg;gy;fk> tp[pjGu 06/04/2022

315 PV00256091 gl;lu;gpis 

%t;nkd;l; 

,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 195/1> gq;nfhy;ykl 
uJnfhn`hjpfy> 

mf;Fuz> fz;b.

06/04/2022

316 PV00256092 mg;Nlh Xtu;rP]; 

Nkd;-gtu; rg;is 

(gptpb) vy;Bb 

,y.30> gJis tPjp> 

ntypkl
06/04/2022

317 PV00256093 epy;tyh ];gh 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 19> vypf;igd;> Utd; 

vypah> Etnuypah
06/04/2022

318 PV00256094 nul;uhg;l; 

nrhYA+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 442/17> uapy;Nt tPjp> 
Gtf;gpl;ba

06/04/2022

319 GL00256101 ahdh gTz;Nl\d; 

(nfud;B) ypkpnll;

nyhl; 02> ghlrhiy tPjp> 

NfhghyGuk;> epyhNtyp
07/04/2022

320 GL00256173 gpupGd; Njrhaf; 

(nfud;B) ypkpnll;

,y. 150/7> gioa ehty 

tPjp> ehty
07/04/2022

321 PV00256095 ng]p bnu]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.  48> 2tJ 

Xl;lk;> kj;jpa tPjp> 

`pq;Fuhf;nfhl

07/04/2022

322 PV00256096 EZ Gl; iyd; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.25/11A> kiuf;fhu; 

Nyd;> Gjpa fhj;jhd;Fb 01
07/04/2022

323 PV00256097 nah`hd; 

Nkhl;lhu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 73/3> G+uz tPjp> 

tj;Njnfju> k`ufk.
07/04/2022

324 PV00256098 `pnkl;Nuh 

vd;lu;gpiur]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 16/5> Ntty fe;j 
tPjp> Ntty> n`huz

07/04/2022

325 PV00256099 RS [g;ghd; yq;fh 
(gptpb) vy;Bb

36/2> ghj;jpkh tPjp> 
fe;jhd

07/04/2022

326 PV00256100 Adpf; yq;fh 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb 

42/6> 1/1> RJ`{k;nghy> 

fz;b
07/04/2022

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

327 PV00256102 mf;Nuhkh bNul; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 67/80> nfh];ghy; 

Nyd;> njkl;lnfhl
07/04/2022

328 PV00256103 vyprngj; N`hk;]; 

(gptpb) vy;Bb

723/15> nfz;lypaj;j 

gYt> uhfk
07/04/2022

329 PV00256104 fpwp\; rpNyhd; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  23/189Y> mdfhupf 

ju;kghy khtj;ij> 

N`hfe;ju tPjp> 

jytj;Jnfhl

07/04/2022

330 PV00256105 vtd;l;Nuhq; (gptpb) 

vy;Bb 

# 8>5/1> rhu;y]; gpNs];;> 

nj`ptis
07/04/2022

331 PV00256106 vu;j; fg;nuz;l; ghu;k; 

(gptpb) vy;Bb

721/6C> = ee;jh 

khtj;ij khjpd;dhnfhl> 

uh[fpupa.

07/04/2022

332 PV00256107 MRP ghu;l;du;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 39/11> upyty> 
nghy;f]; Xtpl;l> 

gpypae;jy

07/04/2022

333 PV00256108 fg;nuz;l;yp Nrhd; 

(gptpb) vy;Bb

khjhNfhtpy; tPjp> 

khnuf;fuk;gis> tTdpah
07/04/2022

334 PV00256109 Nej;uh fnyf;\d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 190> nfhOk;G 

tPjp> nggpypahd> 

nghuy];fKt.

07/04/2022

335 PV00256110 ESC xd;iyd; SL 
(gptpb) vy;Bb

,y. 36/35 1/1> tpN[uh[ 
khtj;ij> nejpkhy> 

nj`ptis

07/04/2022

336 PV00256111 epA+ yq;fh gPb 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 58/2> re;Jd; fl;blk;> 
jk;gtpy;yh> ta;f;fhy> 

ntd;dg;Gt

07/04/2022

337 PV00256112 fz;b l;hPl;kd;;l; 

nrd;lh;; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

9A> 'clul re;jy;y"> 

`ufk> FUnjdpa
07/04/2022

338 PV00256113 ND rhD 

,d;[pdpaupq; (gptpb) 

vy;Bb

99F/6 Ntj epthrh> 
jdye;j> jtYtpy> 

mk;gyhe;Njhl;il

07/04/2022

339 PV00256114 `d;rp fpuhgpf;]; 

md;l; tpsk;guk; 

(gptpb) vy;Bb

38/14> Gtf;f`njdpa 

tPjp> n`huN`d> 

N`hfe;ju fpof;F

07/04/2022

340 PV00256115 RVD bNubq; 
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.401> nfhOk;G tPjp> 

fGtj;j> [h-vy
07/04/2022

341 PV00256116 FNshgy; gpiul; 

ghu;l;du;]; (gptpb) 

vy;Bb 

gy;yk tPjp> Fkhufl;Lt> 

rpyhgk;
07/04/2022

342 PV00256117 RR  nfh];l; 

fd;ry;ld;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.109> fyN`dtj;ij> 

`plnfhy;y> FUehfy;
07/04/2022

343 PV00256118 ,e;Njh ngu;rpah 

nl];bNd\d; Lth;; 

md;l; buhty; 

Vn[d;rp (gptpb) 

vy;Bb

31>fpu;ld; nurpnld;rp];> 

fpu;ld; ];$y; Nyd;> 

ENfnfhl.

07/04/2022

344 PV00256119 re;jpurpup bNubq; 

(gptpb) vy;Bb

,y.30> nrd; Md;;]; tPjp> 

FUehfy;
07/04/2022

345 PV00256120 RTA  
,d;nt];l;kd;l; 

md;l; fpwbw; 

Nrh;tp]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 244/B> k`tp`hu 

tPjp> nkhy;ypnfhl> 

thj;Jt

07/04/2022

346 PV00256121 n`yjpt Gulf;l;]; 

yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y 413/A/1> nlk;gs; tPjp> 
ngy;yg;gpl;ba> n`huz

07/04/2022

347 PV00256122 nryh r];ildgps; 

nrhYA+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 33/6/A> mKDgpl;ba 

tPjp> J}Jnghy tPjpf;F 

mg;ghy;> ntypru

07/04/2022

348 PV00256123 jg;NuhNgd; Nkh;rd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 415/26> [{k;kh 
k];[pj; tPjp> nfhOk;G 10

07/04/2022

349 PV00256124 mk;;g;uk; n`y;j; 

nrhYA+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 16/3> vypal; gpNs];>  

nfhOk;G 08.
07/04/2022

350 PV00256125 rpy;tu; iyd; 

vf;];gpu]; 

nyh[p];bf;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 247/210/103A> 
Ng];iyd; tPjp> 

njkl;lnfhl>     

nfhOk;G - 09

07/04/2022

351 PV00256126 vnyf;l;Nuh gps]; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 72/3D> fNdye;j 
gpNs];> gioa nf];Ngt 

tPjp> ENfnfhl

07/04/2022

352 PV00256127 fy;Njuh md;l; 

Nlhl;lh;  (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 852/36> nuhgu;l; 
Fztu;jd khtj;ij> 

RrpjGu> uztpU 

khtj;ij> 4tJ Nyd;> 

khyNg.

07/04/2022

353 PV00256128 lGs; -v];- 

FNshgy; 

khu;f;nfl;bq; md;l; 

fd;ry;ld;rp (gptpb) 

vy;Bb

223A> Mypk; tPjp> 

mf;fiug;gw;W-16
07/04/2022

354 PV00256129 DI ,d;Bupau; 
nrhYA+\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

494/D/3> Ntnghl Nkw;F> 
Ntnghl

07/04/2022

355 PV00256130 Mu;k; mf;Nuh 

Gulf;l;];  

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.27> yp`pupafk> 

jq;nfhLt
07/04/2022

356 PV00256131 NR b];l;hpgpa+l;lh;]; 

md;l; rg;isah; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 293B> Gjpa 
fl;blj;njhFjp> Nfhnghj> 

ngypfKt> fNynty

07/04/2022

357 PV00256132 vk;v]; bNubq; 

md;l; fd;];l;uf;\d; 

(gptpb) vy;Bb

Gjpa tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

Ruq;fg;ghij tPjp> `l;ld;
07/04/2022

358 PV00256133 n[yf;]; vf;];Nghu;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

vl;bahty> jq;nfhLt 07/04/2022

359 PV00256134 ADS FNshgy; 
N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

9-1/2> G+u;thuhk tPjp> 
ENfnfhl

07/04/2022

360 PV00256135 f;Nu]p khu;f;nfl;bq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

`y;nyhYt

07/04/2022

361 PV00256136 ,d;];fpupg;l; ntg; 

nrhYA+\d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

300> `l;rd; tPjp> 

thuj;njd;d> `y;nyhYt
07/04/2022

362 PV00256137 ADS n[k; Ntu;y;l; 
(gptpb) vy;Bb

,y.506> tlf;F khk;Ng> 

gpypae;jiy
07/04/2022

363 PV00256138 C & A N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb

691/A> nfh`y;tpy tPjp> 

jYfk> fsdp
07/04/2022

364 PV00256139 buhty; rg;Nghu;l; 

nrd;lu; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 41/2> ngy;ye;juh 
tPjp> nj`ptis> 

,yq;if

07/04/2022

365 PV00256140 vf;];l;hPk; Nth;s;l; 

(gptpb) vy;Bb 

47/2> kjpd;dhnfhl tPjp> 
uh[fpupa> ,yq;if

07/04/2022

366 PV00256141 vNfh Gulf;rh;]; 

md;l; vf;]; 

Nghl;lh;];  

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 141/14> rpak;gyhNg 
njw;F> rpak;gyhNg

07/04/2022

367 PV00256142 rpNyhd; n`u;Y}k;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 300/2> i`nyty; 

tPjp> fpUyg;gid
07/04/2022

368 PV00256143 N`hf; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb

735> Rju;\d khtj;ij> 

`pk;GJnty;nfhl> fsdp
07/04/2022

369 PV00256144 ,d;];igul; H R  
fd;ry;ld;rp (gptpb) 

vy;Bb

110/42A> k`hnkfh 

gpNs];> kfufk> ,yq;if
07/04/2022

370 PV00256145 Mur;rp (gptpb) 

vy;Bb

410> Ky;Nyupaht tlf;F> 

Ky;Nyupaht
07/04/2022

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

371 PV00256146 ud;ruh Tld; 

nlha;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

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

07/04/2022

372 PV00256147 j yq;fh Xg;nrl; 

gpupz;lu;]; mz;l; 

gg;sp\u;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

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

07/04/2022

373 PV00256148 fsdp nkl;Nuh 

nghypld; nfk;g]; 

(gptpb) vy;Bb 

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

jSfk> fsdp
07/04/2022

374 PV00256149 Mu;ku; 7 rTj; 

Mrpah (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 14> = gpupaju;\d 

khtj;ij> nfhOk;G 10
07/04/2022

375 PV00256150 nkd;];igu; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 175> uhk;ghu;l; 

tPjp> vj;Jy;Nfhl;> = 

[atu;jdGu Nfhl;Nl

07/04/2022

376 PV00256151 ,d;lu;Nahfpuhgp 

(gptpb) vy;Bb

,y. : 273/A> nfhOk;G 

tPjp> fplfk;Ky;y> 

fk;g`h

07/04/2022

377 PV00256152 fpq;]; tpy; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 225 1/1> Nfhl;il 

tPjp> nfhOk;G 08
07/04/2022

378 PV00256153 yq;fh kpd;nkl;ly;]; 

(gptpb) vy;Bb

328> gioa Nrhdfj; 

njU> nfhOk;G 12
07/04/2022

379 PV00256154 fpup\;Nlh 

,d;lu;Ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

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

07/04/2022

380 PV00256155 `Nyhtpy;yh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.1> nttu;nrl; gpNs];> 

nts;stj;ij> nfhOk;G 6
07/04/2022

381 PV00256156 M & G kPbah 
(gptpb) vy;Bb

,y. 208> ];lhd;yp 

jpyfuj;d khtj;ij>   

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhl

07/04/2022

382 PV00256157 j upru;r; ,d;]; 

bl;A+l; xg; FNshgy; 

NkNd[; nkd;l; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 140/1/1> fhyp tPjp> 
,uj;kyhid.

07/04/2022

383 PV00256158 Vo;ikf;F if 

nfhLf;Fk; cwTfs; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y-72> 161tJ iky; 

fy;;> fz;b tPjp> gue;jd;> 

fpspnehr;rp

07/04/2022

384 PV00256159 A & A  fpupNa\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

3/2 =Pkj; Flh uj;tj;j 

khtj;ij> fz;b
07/04/2022

385 PV00256160 miyad;l; upf;ru;t; 

(gptpb) vy;Bb

epiy 26> fpof;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;> 

vr;nryd; rJf;fk;> 

nfhOk;G 01.

07/04/2022

386 PV00256161 A.T.S. N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

424> Mh; V b nky; 

khtj;ij> nfhOk;G 3
07/04/2022

387 PV00256162 fgyh`; FNshg; 

(gptpb) vy;Bb

245> Gtf;gpl;ba> fNynty 07/04/2022

388 PV00256163 ];khu;l; Nrhyu; 

vdu;[p md;l; 

vyf;l;upf;fy;]; 

(gptpb) vy;Bb

125> mYj;tj;j> 

mKDfk> Fd;Ndgd
07/04/2022

389 PV00256164 kpuha; ep`hd; 

,z;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 471> khj;jis tPjp> 

jk;Gs;s Xa> jk;Gs;s
07/04/2022

390 PV00256165 Nkdp 

xl;NlhNkhl;bt; 

(gptpb) vy;Bb

31/8 3tJ Nyd; mNguj;d 

khtj;ij> nghuy];fKt
07/04/2022

391 PV00256166 td;]; md;l; ]PNuh 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 6/17/2> rGf];fe;j> 

khnfhy
07/04/2022

392 PV00256167 tpN[Jq;f upay; 

v];Nll;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y 289/7A> khjk;Ng tPjp> 
Fspahg;gpl;ba

07/04/2022

393 PV00256168 mnld; Ngu;y;]; 

nkhz;bNrhup (gptpb) 

vy;Bb

,y. 51/1C>  g;nul;upfh 
tPjp> nts;stj;ij

07/04/2022

394 PV00256169 Ingf; (gptpb) 

vy;Bb

,y.  39/3N[> mNrhfh 

tpNy[;;> Gj;fKt
07/04/2022

395 PV00256170 b[pl;ly; FNshgy; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 10/7/2/8> rdr 
`Trpq; nfhk;g;sf;];> = 

Nghjp tPjp> fk;g`h

07/04/2022

396 PV00256171 kpu`tj;j 

fpuPd;`T]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

cl`h tyt;t> lauhgh 

re;jp> kpu`htj;ij
07/04/2022

397 PV00256172 jg;NuhNgd; 

mNrhrpNal; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 224/gp> njhk;Ng> 
njhk;Ng

07/04/2022

398 PV00256174 3 v]; F&g; xg; 

fk;ngdp]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.198> gu;dhl; tj;j> 

f`ltpy> nghJtltd
07/04/2022

399 PV00256175 ud; ul;l N`hy; 

bq;]; (gptpb) vy;Bb 

,y.167> RNdj;uhuhk tPjp> 

fltj;ij
07/04/2022

400 PV00256176 ,];uh gpiut; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 34/B ngNuuh tPjp> 
rPdd;Nfhl;il> NgUtis

07/04/2022

401 PV00256177 hpgh]; Nkhl;lh; 

fk;gdp (gptpb) vy;Bb 

,y. 661/A> my;-`pyhy; 

tPjp> rha;e;jkUJ - 14
07/04/2022

402 PV00256178 ngy;y N`u; mz;l; 

gpA+l;b rY}d; 

(gptpb) vy;Bb

23/39A> 3tJ ghij> 

fl;Lthty khtj;ij> 

vk;gpy;ytj;j tPjp> 

nghuy];fKt

08/04/2022

403 PV00256179 mNgtPu N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb

20/59 fpuPd; nlNu];> 

gufe;njdpa> ,k;Gy;nfhl
08/04/2022

404 PV00256180 NC  Ngf;Nf[pq; 
(gptpb) vy;Bb

,y.  29/4A> gs;sp tPjp> 
N`dKy;y> ghze;Jiw

08/04/2022

405 PV00256181 fpspl; rpNyhd; 

(gptpb) vy;Bb 

10/9 ntjKy;y tPjp> 

fsdp
08/04/2022

406 PV00256182 fpNu];lf; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. : 2819> epiy 3> 

mDuhjGuk;
08/04/2022

407 PV00256183 vyprh fd;ry;ld;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. : 25/A> ghj;jpkh tPjp> 
,rjPd; efuk;> khj;jiw

08/04/2022

408 PV00256184 mnlg;l; rpg; ru;tPr]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

2tJ khb nkf;yud;]; 

fl;blk;> ,y.23> 

ngsj;jhNyhf khtj;ij> 

nfhOk;G - 4

08/04/2022

409 PV00256185 vnry;ypq;f; (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 122> Iadhu; 

Nfhtpyb> Rd;dhfk;> 

aho;g;ghzk;

08/04/2022

410 PV00256186 [pk;g;nlf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 93/94> 
ngypnfhy;ytj;j> 

jpk;gpupfk> fpupe;jpnty

08/04/2022

411 PV00256187 24 nfl;r; nrhY}

rd;]; (gptpb) vy;Bb 

,y. 264/1/1> fz;b tPjp> 

fk;gis
08/04/2022

412 PV00256188 nef;];l;n[d; 

nuz;ly; nrhYA+ 

\d;]; (gptpb) vy;Bb

,y.5B, %u; tPjp> 

nfhOk;G 06
08/04/2022

413 PV00256189 nkiud;Nlh yq;fh 

(gptpb) vy;Bb 

,y.162/A> gpujhd tPjp> 
gioa efuk; khjk;Ng

08/04/2022

414 PV00256190 bhpd;Nfh 1982 

(gptpb) vy;Bb 

43/A> fe;Njtj;j tPjp> 
ENfnfhl

08/04/2022

415 PV00256191 D A N`hy;bq;]; 

FNshgy; (gptpb) 

vy;Bb

100 i`nyty; tPjp> 

fpUyg;gid nfhOk;G 06
08/04/2022

416 PV00256192 DON 360 (gptpb) 
vy;Bb

kpj;up khtj;ij> ghJf;f 

tPjp> ,q;fpupa
08/04/2022

417 PV00256193 Rju;\dp Guhlf;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

E/F2/U2> 'uz;jpa cad"> 

N`dKy;y Nyd;> 

khjk;gpl;b> nfhOk;G 15

08/04/2022
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 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

418 PV00256194 j Iyz;l; yq;fh 

(gptpb) vy;Bb

,y.35> k`h 

mk;gyhq;nfhl> 

mk;gyhq;nfhl

08/04/2022

419 PV00256195 M R nrukpf; (gptpb) 
vy;Bb 

,y. 92/26> nrd; Nkup]; 

Nyd;> nfhOk;G 15
08/04/2022

420 PV00256196 rhfg; j;uP F&g; 
(gpiuNtl;) ypkpnll;

173/9A> fe;jtj;ij> 

ky;thid
08/04/2022

421 PV00256197 Ykpdup bNulu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

65/13> nrd;  N[hrg; 
njU> nfhOk;G 14

08/04/2022

422 PV00256198 uj;dtPu Nkhl;lhu;]; 

(gptpb) vy;Bb

680/5> ,`y gpad;tpy> 

kq;fl tPjp> fltj;ij
08/04/2022

423 PV00256199 rju;d; itapd; 

];Nlhu;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.33> ngypaj;j tPjp> 

`f;kd
08/04/2022

424 PV00256200 Gnrd; nlf; nrhY}

rd;]; (gptpb) vy;Bb 

,y. 238/A1> Nru;r; tPjp> 
Nghgpl;ba> gKDfk

08/04/2022

425 PV00256201 n[];Nuh fhu;nkd;l; 

(gptpb) vy;Bb

266/8> ePu;nfhOk;G tPjp> 

Ngypanfhl
08/04/2022

426 PV00256202 nuh`hd; mY tp`hNu 

md;l; jpthfud; Gugh;l;b 

F&g; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 42/71> ngj;jfhd 
tPjp> gplNfhl;Nl

08/04/2022

427 PV00256203 gpNahz;l; mf;up 

(gptpb) vy;Bb

,y.107/3/1> ug;gu;tj;j 
tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

08/04/2022

428 PV00256204 rpNyhd; nfahh; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 67> mDuhjGuk; tPjp> 

f`lf];jpfpypa
08/04/2022

429 PV00256205 mkz;lh 

,z;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 101/A> fhu;nky; 
khtj;ij> n`e;jiy> 

tj;jis

08/04/2022

430 PV00256206 gPl;lh vdu;[p]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.15> Nkup]; tPjp> 

nfhOk;G 04
08/04/2022

431 PV00256207 [yPy; md;l; rd;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 372/A> fpuhz;l;gh]; 

tPjp> nfhOk;G-14
08/04/2022

432 PV00256208 nkf; Nfhl; (gptpb) 

vy;Bb 

71/3> murb tPjp> 

aho;g;ghzk;
08/04/2022

433 PV00256209 fz;b `py; ghu;k;]; 

(gptpb) vy;Bb

27/7/B> njy;njdpa tPjp> 
klty g[hu;

08/04/2022

434 PV00256210 ng];l; By; 

,k;Nghh;lh;];  

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.116/3> FlhFk;Gu> 
fy;`pd;d

08/04/2022

435 PV00256211 nyf;]; ,d;[pdpaupq; 

nrhYA+\d;]; 

(PVT) LTD

,y. 116/18D> gpl;bgd 
tlf;F> N`hkhfk

08/04/2022

436 PV00256212 g];nly; N`hl;ly;]; 

(gptpb) vy;Bb

66 1/3> ghu;f; ];l;uPl;> 

nfhOk;G 2
08/04/2022

437 PV00256213 upay; Ib 

nrhYA+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 11tJ> iky; 

Ngh];l;> nkhduhfiy 

tPjp> Gj;jy.

08/04/2022

438 PV00256214 upay; gpA+l;b 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

uj;fq;f> Flht> 

,uj;jpdGup
08/04/2022

439 PV00256215 mypfhu;d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

179 gp> kpDthq;nfhl 

tPjp> cLfk;nghy
08/04/2022

440 PV00256216 ngy;yh n`hypNl]; 

(gptpb) vy;Bb

23/39A> 3tJ xOq;if> 

fl;Lthty khtj;ij> 

vk;gpy;ytj;j tPjp> 

nghuy];fKt

08/04/2022

441 PV00256217 kq;fs 

nkDngf;\h;];  

(gpiuNtl;) ypkpnll;

g`yklfk> Fk;Gf;NfNl 08/04/2022

442 PV00256218 SANTICZ 
,d;lu;Ne\dy; 

F&g; (gptpb) vy;Bb

341/9> tlnuf> ghJf;f 08/04/2022

443 PV00256219 S N Y T Gulf;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 403D> fGN`d tPjp> 

nuUfd> gz;lhufk
08/04/2022

444 PV00256220 nrhg;tpy; 

nlf;dhy[p]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 229/3> ,`y 

gpad;tpy> fltj;ij
08/04/2022

445 PV00256221 rd; n`y;j; 

N`hy;bq; (gptpb) 

vy;Bb

73 1/3> khjpnty tPjp> 
vk;Gy;njdpa> ENfnfhl

08/04/2022

446 PV00256222 lg;spq; b[pl;ly; 

vd;lu;nlapd;nkd;l; 

(gptpb) vy;Bb

,y.391> ePu;nfhOk;G tPjp> 

ntypru> uhfk
08/04/2022

447 PV00256223 nkl;lh Nyg;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 35/45> muypa 

Njhl;lk;> uhfk.
08/04/2022

448 PV00256224 Nthfp (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 40A> uhk;ghu;l; tPjp> 
Nfhl;Nl

08/04/2022

449 PV00256225 rhku md;l; rd; 

(gptpb) vy;Bb

,y.53> nga;uh tPjp> 

nfhOk;G 12
08/04/2022

450 PV00256226 vf;];gpu]; Ntu;y;l; 

yq;fh (gptpb) 

vy;Bb

16/11A> tPu khtj;ij> 

ehtpd;d> k`ufk
10/04/2022

451 PV00256227 H.S fd;];l;uf;\d; 

(gptpb) vy;Bb

321/D/1> fy`pbaht 

njw;F> fNzKy;y
10/04/2022

452 PV00256228 nryhd; ikf;Nuh 

fpnubl; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 08> KUjf];gpl;ba> 

nj`paj;jfz;ba.
10/04/2022

453 PV00256229 gPg;gps;]; ikf;Nuh 

fpnubl; md;l; rpMu; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.324/14> k`paq;fd 

tPjp> re;Jd;Gu> 

nj`paj;jfz;ba 

10/04/2022

454 GA00256230 Xy;l; Ngha;];; 

mNrh]pNa\d; xg; 

ffG+upah mugpf; 

nfhNy[;

,y.08> gKDt tPjp> 

k`ufk
11/04/2022

455 PV00256231 fpshuh 

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

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 33 CMC> gpl;r;> 
b.Mu;. tpN[tu;jd 

khtj;ij> nfhOk;G 10

11/04/2022

456 PV00256232 jFuh mu;lh 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

tpd;rh; lth; APt 
7/5>81>thu;l; gpNs];> 

nfhOk;G 07

11/04/2022

457 GL00256233 iry;l; vthd;ryprk; 

ngNyh\pg; xg; 

yq;fh (nfud;B) 

ypkpnll;

190> nfry;tj;j tPjp> 

rpq;fgpl;ba> fk;gis
12/04/2022

458 PV00256234 ept; R A S 
fd;l;uhf;\d; (PVT) 
LTD

A1/F2> Mu;ku; ];l;uPl; 

gpsl;]; nfhOk;G 12
12/04/2022

459 PV00256235 rj`k; G+[h 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 262/A> gpd;ype;j tPjp> 
gj;Njnfhl> gz;lhufk

12/04/2022

460 PV00256236 rpNyhd; `hu;nt];l; 

vf;];Nghu;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y: 169> 12/B> Gtf;tj;j 
tPjp> kPnfhl.

12/04/2022

461 PV00256237 ,d;lh;ne]dy; 

Gung\dy; ];fpy; 

yq;fh nfk;g]; 

(gptpb) vy;Bb 

526/B> = Nrhuj 

khtj;ij> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl.

12/04/2022

462 PV00256238 nf]; gpiuly;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

10 nuh];kPl; gpNs];> 

nfhOk;G 07
12/04/2022

463 PV00256239 rju;d; Nfl; 

vf;];Nghu;l;lu;]; 

(gptpb) vy;Bb

5/35> nfhlnty> 
`q;fKt> ,uj;jpdGhp

13/04/2022

464 PV00256240 ];ifiyd; 

nkNd[;nkd;l; 

fd;ry;ld;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

18/10> vtu;fpuPd; ghu;f; 
tPjp> nfhOk;G 05

13/04/2022

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

465 PV00256241 S K S fghu;k; `T]; 

(gptpb) vy;Bb

263/8> 3tJ FWf;F 
gTd;lwp tPjp> kl;lf;fsg;G

13/04/2022

466 PV00256242 rpNyhd; 

mNuhnkbf;]; 

(gptpb) vy;Bb

131/18> gpd;fy;y tPjp> 
`puz> ghze;Jiw

14/04/2022

467 PV00256243 J J <ntd;l]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

147/42> Nfhy;ld; 
nlud;];> g`y fjpuhd> 

jpk;gpupf];fLt

18/04/2022

468 PV00256244 ept; Nrrj 

,d;lu;Ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

56/1- 1/1> fpUs tPjp> 
ehuN`d;gpl;b

18/04/2022

469 PV00256245 U F S yq;fh (gptpb) 
vy;Bb

,y. 10> n`t;nyhf; 

gpNs];> nfhOk;G 05
18/04/2022

470 PV00256246 ];gpupz;l; gpl;nd]; 

nlf; (gptpb) vy;Bb

,y. 160/1> nfhl;lht 
tPjp> n`hd;de;ju> 

gpypae;jiy

18/04/2022

471 PV00256247 M A M bNulu;]; 

yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

249/A> cja khtj;ij> 

n`a;ae;JLt
18/04/2022

472 PV00256248 ,d;gpdpl;b iyg; 

];ll;b];bf;]; 

(gptpb) vy;Bb

133/B> al;bad> 
kpDthq;nfhl

18/04/2022

473 PV00256249 TCC ,d;Nghnlf; 
(gptpb) vy;Bb

1E> b nghd;Nrfh gpNs];> 

jiu jsk;> nfhOk;G 5
18/04/2022

474 PV00256250 Vu;y; rpNyhd; 

bNubq; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 43/2>2/2> fhyp tPjp> 
nfhOk;G 04

18/04/2022

475 PV00256251 Nrh yq;fh Nkhl;lh; 

fk;gdp (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 391> ePu;nfhOk;G 

tPjp> ntypru> uhfk
18/04/2022

476 PV00256252 iel; vdu;[p 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700
18/04/2022

477 PV00256253 vy; ,d;Bupau;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

143/F 1> fyN`dtj;ij> 

nkhufy njfld
18/04/2022

478 PV00256254 ah];kpd; Nkdu; 

(gptpb) vy;Bb

162/19/A> fLnty tPjp> 
khyNg

18/04/2022

479 PV00256255 kpue;j fpr;rd; 

nrhYA+\d;]; 

mz;l; bNubq; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 114/3> jYgpl;ba tPjp> 

k`u> fltj;ij.
18/04/2022

480 PV00256256 fTd;rpy; xg; 

[];b]; xg; j gP]; 

xg; yq;fh; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

N[/[p/3> NtYtduhk 

njhlh;khb> `k;g;ld; 

xOq;if> nts;stj;ij> 

nfhOk;G 06

18/04/2022

481 PV00256257 vd;tp\d; ky;b 

vbANf\dy; 

,d;];bbA+\d; 

(gptpb) vy;Bb

,y.64B nlk;gps;u;]; tPjp> 

fy;fpir
18/04/2022

482 PV00256258 gpiul; yq;fh 

n`y;j;nfahu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 21/51> 
nghy;n`d;nfhl fhh;ld;> 

nfhOk;G 05

18/04/2022

483 PV00256259 rd;Nrah 

vf;];Nghu;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

A7 3/2> kq;fs tPjp> 
nfhOk;G 08

18/04/2022

484 PV00256260 uz;JD bu];l; 

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

(gptpb) vy;Bb

Xkj;j tPjp> fFye;jy> 

mfytj;ij
18/04/2022

485 PV00256261 vtd;Nuh ,td;;]; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 60/4> 1tJ Nyd;> 
kp`pJfk> ,uj;jpdGup

18/04/2022

486 PV00256262 ];khu;l; 

nrhYA+\d;]; 

yq;fh (gptpb) 

vy;Bb

16> tyt;tj;ij> 

jytpl;ba> gufLt> 

,uj;jpdGup

18/04/2022

487 PV00256263 Ntu;r;Rty;upq; 

];khu;l; 

nrhYA+\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

202/12/D> fpuk khtj;ij> 

FlhkLt> kj;Njnfhl
18/04/2022

488 PV00256264 n`ahh;Ng 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

jiu jsk;> 391/3B> tz. 

Mde;j KUj;njl;Lt `pkp 

khtj;ij> nfhOk;G 05

18/04/2022

489 PV00256265 rpdkd; fpq;lk; 

vf;];Nghu;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

93> Mde;j khtj;ij> 

nfhOk;G 10
18/04/2022

490 PV00256266 ngNahz;l; j 

FNshg; (gptpb) 

vy;Bb

,y: 852/30A> RrpjGu> 
khyNg

18/04/2022

491 PV00256267 rj;re;j ];gh (gptpb) 

vy;Bb

,y.3126> GGJ khtj;ij> 

j`a;ahfk> mDuhjGuk;
18/04/2022

492 PV00256268 I nlf; bnua;dpq; 

nrd;lh; (gptpb) 

vy;Bb 

,y: 512> Qhdpf;Fsk;> 

mDuhjGuk;
18/04/2022

493 PV00256269 r`hdh nkbNfu; 

md;l; Ner;ru; gy;]; 

nfh];khbf; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

gtd> glNftj;j> iek;gy 

2> jp`nfhl> khj;jiw
18/04/2022

494 PV00256270 ,d;gpuh <b (gptpb) 

vy;Bb 

130/4> nghFd khtj;ij> 

gyd;tj;ij> gd;dpgpl;ba
18/04/2022

495 PV00256271 e];gt;jp ,k;Nghh;l; 

md;l; vf;];Nghh;l; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 36> 1/17 Kjy; jsk;> 

nrd; nrg];bad; njU> 

nfhOk;G-12

18/04/2022

496 PV00256272 ngu;];l; fpr;rd; 

md;l; Rg;gu; 

khu;f;nfl; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 377> nfhOk;G tPjp> 

FUehfy;
18/04/2022

497 PV00256273 bNuhbf; 

ikf;Nuh\d; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;Bb 

,y.  65/5> `k;g;ld; 

Nyd;> nts;stj;ij> 

nfhOk;G-6> ,yq;if

18/04/2022

498 PV00256274 nlf;nebf; 

xl;NlhNkhl;bt; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 737/1/A> nuhkpNay; 
khtj;ij> gdhnfhl> 

N`hkhfk

18/04/2022

499 PV00256275 nrhypl; fhh;]; 

(gptpb) vy;Bb 

,y.132> fhyp tPjp> 

gpd;tj;j> ghze;Jiw
18/04/2022

500 PV00256276 fhu;bNtl; ru;tPr]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 122> 02tJ FWf;Fj; 

njU> nfhOk;G-11
18/04/2022

501 PV00256277 TAMS (gptpb) 
vy;Bb

66 fpuhz;l;gh]; tPjp> 

nfhOk;G 14
18/04/2022

502 PV00256278 C S rpNyhd; bNubq; 
(gptpb) vy;Bb

,y. 189/4/A> g`y 

fuf`Kd> fltj;ij
18/04/2022

503 PV00256279 LE CHARME (gptpb) 
vy;Bb

49/52> `k;rh Nyd;> 

Nkhju> nfhOk;G 15
18/04/2022

504 PV00256280 SK rpdkd; 
vf;];Nghu;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

104> j gpdhd;]; tj;j> 

Vfy> [h-vy
18/04/2022

505 PV00256281 my;nfhdkp yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

5/1> fhypq;f i`l;];> 

fhypq;f gpNs]; 

(Riykhd; mntDtpw;F 

ntspNa)> [htj;j tPjp> 

nfhOk;G 05

18/04/2022

506 PV00256282 epA+Nuh g;A+\d; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

5/11 fy;tUrht tPjp> 
xUty> mJUfpupa

18/04/2022

507 PV00256283 Nfrh nf];l; mz;l; 

nu];lhud;l; (gptpb) 

vy;Bb

14/A> yt; Nyd;> 
FWf;Fj; njU> mgaGu> 

jpUNfhzkiy

18/04/2022

508 PV00256284 fpuhz;l; 

vypnkz;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.14> 6tJ Nyd;> 

muypa cad> njghdk> 

gd;dpg;gpl;ba

18/04/2022

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

509 PV00256285 vNfh nth\pq; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 92/A> nfhq;f`tj;j> 

`d;nty;y
18/04/2022

510 PV00256286 gNah rg;];l;Nul;]; 

,d;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

ntuYf`ye;j Njhl;lk;> 

fUf;Ftltd> khjk;Ng
18/04/2022

511 GA00256328 ];if fpupf;nfl; 

fpsg;

,y.50> mDu khtj;ij> 

mz;lu;rd; tPjp> nejpkhy> 

nj`ptis

19/04/2022

512 PV00256287 rhku xl;Nlh 

,d;[pdpau;]; (gptpb) 

vy;Bb

329/A> fy;gdp Nu];tj;j> 

al;bad> mfytj;j
19/04/2022

513 PV00256288 JSP vd;lu;gpiur]; 

nkNd[;nkd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 586> fhyp tPjp> 

NgUtis
19/04/2022

514 PV00256289 = n[a; yf;\;kp 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

fl;ilgwpr;rhd; 03>%J}u; 19/04/2022

515 PV00256290 TGS yq;fh (gptpb) 
vy;Bb

,y. 50/25/1> kdpq;fKt 

tPjp> fpnjy;gpl;ba> 

nty;kpy;y re;jp> 

gz;lhufk

19/04/2022

516 PV00256291 mg;lTd; gpuhg;gu;B]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

39/5> itj;jparhiy tPjp> 

fSNghtpy> nj`ptis
19/04/2022

517 PV00256292 mFuh gg;sp\u; 

(gptpb) vy;Bb

,y.912/A> Nghf`h re;jp 

tPjp> nfhj;jLt Gjpa 

efuk;.

19/04/2022

518 PV00256293 yf;jpt vf;];gpu]; 

fhu;Nfh (gptpb) 

vy;Bb

,y.10/12> 1tJ Nyd; 
tdhj tPjp> fq;nfhltpy 

ENfnfhl.

19/04/2022

519 PV00256294 i`Nyz;l; tpy;yh 

N`hk;]; (gptpb) 

vy;Bb

41/3A> Adpf; tpA+ tPjp> 
Etnuypah

19/04/2022

520 PV00256295 g;Sh nuhf; 

,d;lu;Ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

,y.73> Nuhay; Ngu;y; 

nurpnld;rp];> my;tp]; 

lTd;> tj;jis

19/04/2022

521 PV00256296 rpq;Nf vf;];ngu;l; 

(gptpb) vy;Bb

jpf;nty;ytj;jf;F 

Kd;dhy;> upjpafk tPjp> 

mk;gyhe;Njhl;il

19/04/2022

522 PV00256297 FNshgy; gpuhz;l; 

bNul; nfhOk;G 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 94/1> nyhup]; tPjp> 

nfhOk;G0 - 04
19/04/2022

523 PV00256298 nkl;Nkh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

131/3> gpupd;]; lTd;> 

mk;gf`htj;j tPjp> 

FlhkLt> gpypae;jiy

19/04/2022

524 PV00256299 Adptu;ry; yq;fh 

vd;lu;gpiur]; 

(gptpb) vy;Bb

ek;Ktht> `PNyhfk> 

epf;fntul;ba
19/04/2022

525 PV00256300 mdP ghu;krp (gptpb) 

vy;Bb

,y.181> gpujhd tPjp> 

rpd;df;fil> kd;dhu;
19/04/2022

526 PV00256301 A buPk; (gptpb) 
vy;Bb

60> gpwg;gq;Fsk; tPjp> 

tz;zhu;gz;iz> 

aho;g;ghzk;

19/04/2022

527 PV00256302 vNfh ng];l; 

Nth;s;l; (gptpb) 

vy;Bb 

44> rpwpghy gpe;J 

khtj;ij> Nrjtj;j> 

nfhOk;G - 14

19/04/2022

528 PV00256303 ,td;l; `T]; ig 

jpypdh (gpiuNtl;) 

ypkpnll; 

,y. 673/P/3/A> fe;jtj;j 
tPjp> gj;juKy;y> 

,yq;if

19/04/2022

529 PV00256304 VjPdh Xu;fhdpf; 

(gptpb) vy;Bb

nyty; 26> fpof;F 

NfhGuk;> cyf tu;j;jf 

ikak;> nfhOk;G 01

19/04/2022

530 PV00256305 Nwhq; Iyd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 138/2> mf;FUnfhl> 

fGUgpl;ba> khj;jiw
19/04/2022

531 PV00256306 nef;];l; mg; buty; 

md;l; n`h];gpypl;b  

nkNd[;nkd;l; 

(gptpb) vy;Bb

,y.11> jf;ryh cad> 

mf;FUnfhl tPjp> 

njyp[;[tpy

19/04/2022

532 PV00256307 M N T fd;];l;uf;\d; 

(gptpb) vy;Bb

Ntjhfk> fl;Lnghj> 

FUehfy;
19/04/2022

533 PV00256308 vyprpad; BPO 
(gptpb) vy;Bb

,y. 57/4 = ju;khju 

khtj;ij> ,uj;kyhid
19/04/2022

534 PV00256309 nly;l; 

nrhYA+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 81/1> Nfhuiyk> 

Nfhdnghy
19/04/2022

535 PV00256310 nuhf;];Nth 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 145/31 tyt;tj;j> 
ntypNtupa

19/04/2022

536 PV00256311 Nll;lh 

nkNd[;nkd;l; 

nrhYA+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.30> mNrhfh 

Rw;Wtl;lk;> RGjpGu> 

gj;juKy;y

19/04/2022

537 PV00256312 rpNyhd; g;Sh Nt 

,d;lu;Ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

,y.1/1> kyq;fKt> 

kPj;jyht> fk;gis. 
19/04/2022

538 PV00256313 gprpd]; ifl; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

7-1/4 A> xh;rhh;l; 
nfhk;g;sf;];> 1tJ jsk;> 

fhyp tPjp> nfhOk;G 06

19/04/2022

539 PV00256314 fpshrpf; ];Ng]; 

(gptpb) vy;Bb

93A> khjpnty tPjp> 
vk;Gy;njdpa> ENfnfhl

19/04/2022

540 PV00256315 G D S mf;Nuh md;l; 

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

(gptpb) vy;Bb

,y.  40> gy;Nyfk> 

n`l;bnghy
19/04/2022

541 PV00256316 vf;n]y;rpau; 

,d;[pdpaupq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.285> FUJtj;j> 

nghNynfhl> k`hfk> 

fSj;Jiw

19/04/2022

542 PV00256317 gy;Yau; (gptpb) 

vy;Bb

Ntk;gb> fhiuefu;> 

aho;g;ghzk;
19/04/2022

543 PV00256318 n[a;\h ,d;[pdp 

aupq; (gptpb) vy;Bb

,y.37> nkf;Nyhl; tPjp> 

nfhOk;G 04
19/04/2022

544 PV00256319 nyd;dp]; (gptpb) 

vy;Bb 

24> jpk;gpupf`tj;j tPjp> 

ntypru> uhfk
19/04/2022

545 PV00256320 gpq;f; Nyhl;l]; 

nty;d]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

55/4 (jiu jsk;)> 

gynghFz tPjp>  

nfhOk;G 06

19/04/2022

546 PV00256321 irfhk;g; 

nlf;ndh[p]; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

97A> fhyp tPjp>   
nfhOk;G 03

19/04/2022

547 PV00256322 K I  mf;Nuh yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 339/3 nghUshjhu 
epiya tPjp> jk;Gs;s>

19/04/2022

548 PV00256323 nuNkh\d; (gptpb) 

vy;Bb

328/19 mYj;khtj;ij 

tPjp> nfhOk;G 15
19/04/2022

549 PV00256324 fhu; kh];lu;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y: 31> Nyd; ,y:03> 

];gpy; tPjp> Gj;jsk;
19/04/2022

550 PV00256325 jrj gg;sp\u;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 6/1> 1tJ khb> 
nrhg;gpq; nfhk;g;sf;];> 

kp`pe;J khtj;ij> 

nfhOk;G 12

19/04/2022

551 PV00256326 cghyp ,d;[pdpaupq; 

(gp.tp.b) ypkpnll;

,y.  46> Gy;yu;]; Nyd;> 

nfhOk;G 07
19/04/2022

552 PV00256327 epA+ rd; iu]; nkb 

fpspdpf; md;l;; ahu;y; 

Nggp ePl;]; md;l; 

ghu;krp (gptpb) vy;Bb

,y.  580B> kUj;Jtkid 

tPjp> aho;g;ghzk;
19/04/2022

553 PV00256329 S S S gprpd]; 

,d;lu;Ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 230/M/2. 10tJ 
Nyd;> re;jfpup tj;j> 

m];fpupa. fk;g`h

19/04/2022

554 PV00256330 rpy;tu; Nrz;l; 

`hypNl]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 28/20> nfhOk;G tPjp> 

ePu;nfhOk;G
19/04/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;
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,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; Vg;uy; 30Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

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

555 PV00256331 ept; nfhkh;\y; 

fpr;rd; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 97/18> nrd;l;uy; tPjp> 
nfhOk;G:12

19/04/2022

556 PV00256332 gh];l; md;l; gpf;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 250/1/56A> ypgu;l;b 
gpshrh> 1tJ jsk;> 

nfhOk;G-03

19/04/2022

557 PV00256333 FNshupa]; 

N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

71/30/A> uztpU Fkhu 

ngNuuh khtj;ij> 

neJUgpl;ba> fe;jhid

19/04/2022

558 PV00256334 n[a;rd; Lth;]; 

mz;l; buty;]; 

(gptpb) vy;Bb

130-2/1 (2tJ jsk;)> 
fpuhz;l;gh]; tPjp> 

nfhOk;G - 14

19/04/2022

559 PV00256335 ];if vypNtl;lu; 

ru;tPr]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.225> mtprhtis tPjp> 

kPnjhl;lKy;y
19/04/2022

560 PV00256336 FNshgy; ypq;f; 

fd;ry;ld;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 25/1 5tJ Nyd; 
mnyf;]he;jpuh tj;j> 

[h-vy

19/04/2022

561 PV00256337 epA+uy; 

Nfhu;g;gNu\d; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 419/Nf> 
mf;FNunfhl> gj;juKy;y

19/04/2022

562 PV00256338 ];l;nuq;j; 

vd;lu;gpiur]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.46A> c];tj;jh tl;l 

tPjp> nkhul;Lt
19/04/2022

563 PV00256339 nyg;Nlh (gptpb) 

vy;Bb

905/29> rhe;jpGu> khyNg 19/04/2022

564 PV00256340 gpf; tpq;]; 

N`hy;bq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.188> ud;d tPjp> 

mq;Fdnfhyngy];]>
19/04/2022

565 PV00256342 S.S.F. F&g; 
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 1000> gpl;bgd njw;F> 

ePh;nfhOk;G
19/04/2022

566 PV00256343 n`];]l; yq;fh 

(gptpb) vy;Bb

,y. 1118/06> ypadnfhl> 
gd;dpg;gpl;ba

19/04/2022

567 PV00256344 MI N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 258/3> ngyd;tj;ij> 

gd;dpg;gpl;ba
19/04/2022

568 PV00256345 <];l; nt];l; 

nyh[p];bf;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.15> mq;fKt> ghJf;f 19/04/2022

569 GA00256380 ik tp];lk; yq;fh V.C tPjp> FwpQ;rhf;Nfzp 

02
20/04/2022

570 PV00256346 G`{y;N`d (gptpb) 

vy;Bb

596/12> [arpq;f khtj;ij> 

gq;fsh re;jp> Nfhl;Nl
20/04/2022

571 PV00256347 A Nrhd; yq;fh 
(gptpb) vy;Bb 

vuKLnfhy;y> ky;rpwpGu 20/04/2022

572 PV00256348 iyrpak; yP g; 

];$y; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.10> Nukd;l; tPjp> 

ENfnfhl
20/04/2022

573 PV00256349 nlrpy; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb 

A x 12 nkdpq; lTd; tPl;Lj; 
jpl;lk;> nfhOk;G 08

20/04/2022

574 PV00256350 OTO nghapd;l; 
,k;Nghh;lh;]; md;l; 

Byu;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 203/D> khj;jis 

tPjp> mf;Fwiz
20/04/2022

575 PV00256351 Nlhdl; Vn[d;rp]; 

(gptpb) vy;Bb

41/3/A/1> vjpuprpq;f tPjp> 
kpup`hd> ENfnfhl.

20/04/2022

576 PV00256352 Nehgy; N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

48> nrd; njNurh 

khtj;ij> upyTy;y> 

fe;jhd

20/04/2022

577 PV00256353 vf;];Ngh;l; gpa+l;b 

(gptpb) vy;Bb 

243 khzpf;fKy;y tPjp> 

nfhj;Lt> mq;nfhil
20/04/2022

578 PV00256354 nty; Ngu;d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.54C> k` 

`Pdhl;baq;fy> 

fSj;Jiw njw;F

20/04/2022

579 PV00256355 Nfhy;ld; ];nlg;]; 

(gptpb) vy;Bb

18/46> gy;ynjdpa> 
Nffhiy

20/04/2022

580 PV00256356 rpq; I Gl;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.176> Nru;r; tPjp> 

kl;lf;Fspa> nfhOk;G 15
20/04/2022

581 PV00256357 mf;thnlhg; bNubq; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 137/B/7> nkhyjz;l> 

fpupgj;Fk;Gu>
20/04/2022

582 PV00256358 S P ml;itrup 

Nru;tP]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.12B> 6/5> ];Nl\d; 

tPjp> nts;stj;ij> 

nfhOk;G 06

20/04/2022

583 PV00256359 kP ];LbNah 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 47/3/1A> nrd; [_l; 
tPjp> vz;NluKy;y tPjp> 

tj;jis. 

20/04/2022

584 PV00256360 S K yq;fh 
N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 160/B> nkapd; 
];l;uPl;> nfhOk;G 11

20/04/2022

585 PV00256361 fpupAy;y ];Nlhu;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 42> nkapd; ];l;uPl;> 

fpupcy;y
20/04/2022

586 PV00256362 rd; Nfhy;l; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 80 2/3>3tJ FWf;Fj; 
njU> nfhOk;G 11

20/04/2022

587 PV00256363 XNfI FNshgy; 

(gptpb) vy;Bb

,y.43> gioa 

ePu;nfhOk;G tPjp> tj;jis
20/04/2022

588 PV00256364 ud; m];tD 

mf;Nuh (gptpb) 

vy;Bb

772/12 khjpd;dhnfhl> 
uh[fpupa

20/04/2022

589 PV00256365 ml;uhf;l; nrd;lu; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 420> fz;b tPjp> 

k`u> fltj;ij
20/04/2022

590 PV00256366 ,d;bNkl; buty;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.56> ];l;uhl;Nghu;l; 

mntd;A+> nfhOk;G 06
20/04/2022

591 PV00256367 [pQ;rh; nts;sp 

(gptpb) vy;Bb 

6/1> jy;gpl;ba njw;F> 
kltj;Jt> thj;Jt.

20/04/2022

592 PV00256368 SNB mf;thhpak; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 09> tPl;bd; Kd;> 

mjufy;y> fy;fKt
20/04/2022

593 PV00256369 nkb nlf; FNshgy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.573 - 1/2> fhyp tPjp> 
nts;stj;ij> nfhOk;G 06.

20/04/2022

594 PV00256370 vk;kh epA+l;up 

f;uhg;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 400/6> Gdpj 
nrg];bad; Nyd;> 

nfuntygpl;ba tPjp> 

n`e;jy> tj;jis

20/04/2022

595 PV00256371 rpNyhd; gpnu];B[; 

n[k;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 160/10> njrj; 
khtj;ij> Nyf; tPjp> 

jyq;fk njw;F

20/04/2022

596 PV00256372 mf;bt; yq;fh 

,d;[pdpaupq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

G+kzp tPjp> kUjdhu;klk; 20/04/2022

597 PV00256373 gtu; nuf;]; 

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

(gptpb) vy;Bb

,y. 50/4C ngytj;j tPjp> 
ENfnfhl

20/04/2022

598 PV00256374 nguil]; rpNyhd; 

(gptpb) vy;Bb 

25/1/A> fytpy tPjp> 
nfhl;lht> gd;dpgpl;ba

20/04/2022

599 PV00256375 xnuf;]; (gptpb) 

vy;Bb 

,y.18 mYj;jpAy;ntt> 

nfjyht> 

fnyd;gpe;JDntt

20/04/2022

600 PV00256376 lf;s]; gprpd]; 

];$y; (gptpb) 

vy;Bb

,y.57> lgps;A+.V. rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G-06
20/04/2022

601 PV00256377 A 2 Z Gulf;\d; 

(gptpb) vy;Bb

A2Z Gulf;\d;> rkfp 

khtj;ij> ty];Ky;y 

tPjp> kpj;njdpa

20/04/2022

602 PV00256378 M S ypq;Nuh bNulu;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 256/72> nfdy; tPjp> 
n`e;jy> tj;jis

20/04/2022

603 PV00256379 SL lhl;^ nguil]; 

(gptpb) vy;Bb

yhTYf];njd;Nd glhd> 

fy;gpanunjd;d glhd> 

vy;y.

20/04/2022

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

604 PV00256381 [p khu;l; xd;iyd; 

(gptpb) vy;Bb

fpk;`hd;> kj;JkN`d> 

fpupe;j> G`{y;nty;y
20/04/2022

605 PV00256382 gpNut;]; md;l; 

gpnsd;l;]; (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 20-2/1> nuhgu;l; 
Fztu;jd khtj;ij> 

fpUyg;gid> nfhOk;G 06.

20/04/2022

606 PV00256383 rNdhtpd; 

N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.50/A fpj;jk;g`{t 

tPjp> nty;yk;gpl;b
20/04/2022

607 PV00256384 ngu;ypd; 

n`h];gply;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.35> gz;lhutis tPjp> 

gJis
20/04/2022

608 PV00256385 td; ied; 

N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 102C> Nlk; tPjp> 
nfhOk;G 12

20/04/2022

609 PV00256386 F.I.N epg;ghd; (gptpb) 
vy;Bb

68/1 njYk;Gf`tj;j 

mf;Fwiz> fz;b
20/04/2022

610 PV00256387 `p]; FNshgy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

163/8 V> fpA+ tPjp> 
nfhOk;G 02

20/04/2022

611 PV00256388 fghdh ngkpyp 

nu];lhud;l; (gptpb) 

vy;Bb

90/21> nfhbfhtj;j tPjp> 
nfhj;jLt.

20/04/2022

612 PV00256389 nuf;&l;]; gps]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.10> nu`pd;Nyz;l; 

gpNs];> nfhOk;G 03
20/04/2022

613 PV00256390 ept; muypa fpfg;l; 
nrd;lu; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.  95/4> g`y 

Nghkpupa> fLnty.
20/04/2022

614 PV00256391 rpNyhd; b iyd; 

vf;];Nghh;l; md;l; 

,k;Nghlh;]; (gptpb) 

vy;Bb

49/1> = ju;kghy 

khtj;ij> m];fpupa> 

fz;b.

20/04/2022

615 PV00256392 FNshgy; yq;fh 

kdp vf;];Nrd;[; 

(gptpb) vy;Bb 

,y.91> ];lhd;yp tPjp> 

aho;g;ghzk;
20/04/2022

616 PV00256393 gpd;fps; gp]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700
20/04/2022

617 PV00256394 gu;`h xl;Nlh 

iyd; (gptpb) vy;Bb

66> ghlrhiy khtj;ij 

fe;Jntt> nehr;rpahfk
20/04/2022

618 PV00256395 nfhl;];iglu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.142> gpypae;jiy tPjp> 

gyd;tj;j> gd;dpg;gpl;ba
20/04/2022

619 PV00256396 `h\;lhf; b[pl;ly; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 178> NJV 
$Nu khtj;ij> = 

[atu;jdGu> Nfhl;Nl

20/04/2022

620 PV00256397 nfhOk;G nfgply; 

FNshgy; bNubq; 

(gptpb) vy;Bb

epiy 37> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;> 

nfhOk;G - 01

20/04/2022

621 PV00256398 ypadNf xl;Nlh 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 131/E/1> 
njhlk;f`N`d> 

nfhj;jLt> mq;nfhl

20/04/2022

622 PV00256399 RKS 
fd;];l;uf;\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 157/1> 17 
nfdy;;> rpy;th tPjp> 

`pq;Fuhf;nfhl

20/04/2022

623 PV00256400 DBM fd;];l;uf;\d; 

md;l; Nrhyu; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 596> ey;yhad; njU> 

,sthiy> aho;g;ghzk;
20/04/2022

624 PV00256401 mf;yhd; N`hy;bq; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 638> Nfhl;Nl tPjp> 

uh[fpupa
20/04/2022

625 GA00256487 nfg;ld;. NeU 

gTz;Nl\d;

49> Nfhtpy; tPjp> 

jpUf;Nfhtpy; 01
21/04/2022

626 PB00256503 mjhdp fpuPd; vdu;[p 

v];vy; ypkpnll;

,y.47> mnyf;]hz;l;uh 

gpNs];> nfhOk;G 07
21/04/2022

627 PV00256402 T & A N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

395/1/D> mlKdfe;j> 

ty;fk> mJUfpupa
21/04/2022

628 PV00256403 vf;];Ngh;l;Njt; 

(gptpb) vy;Bb 

132> Nfhgptj;j> 

kpDthq;nfhl
21/04/2022

629 PV00256404 ghj; ^ rf;]]; 

fd;rhy;ld;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 85/B> kPf`kbj;j> 

ntfy> nkjk`Dtu
21/04/2022

630 PV00256405 ]Pl; ,d;lu;Ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

60> TC tPjp> rPdtj;j> 
mSj;fk

21/04/2022

631 PV00256406 rpNyhndy;yh 

(gptpb) vy;Bb

mynfhykl> 

njhlq;f];ye;j
21/04/2022

632 PV00256407 k`p vd;lu;gpiur]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 41/B NtYtdhuhk 

tPjp> utjhtj;ij. 

nkhul;Lt

21/04/2022

633 PV00256408 ypNah fpuPd; 

rpNyhd; (gptpb) 

vy;Bb

127> f[{tj;j> Flhntt> 

cj;jpkLt
21/04/2022

634 PV00256409 K S G nkbfy; 
(gptpb) vy;Bb

fndf;l;> \q;up-yh> 1 

Nfhy; Ng];> nfhOk;G 2
21/04/2022

635 PV00256410 M];f; yq;fh 

Nkhl;lh;;]; (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 20> = ruzq;fu 

tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis

21/04/2022

636 PV00256411 ntjuhy nty;d]; 

,d;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

129B> Gyjprp n`y ntj 

nkJu> tj;Jgpl;bty> 

epl;lk;Gt

21/04/2022

637 PV00256412 vNyha; rg;is 

nrapd; nfhOk;G 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

49/14> tp`hu Nyd;> 

N`hfe;ju njw;F
21/04/2022

638 PV00256413 ,d;];bbA+l; Xg; 

Ne\d; Gnuhg\dy; 

nkNd[;nkd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.  643/N> 
Nfhq;f`tj;j tPjp> 

fpupgj;nfhl

21/04/2022

639 PV00256414 ];Nfhh;g; 

,d;lh;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb 

,y: 10> KKS tPjp> 
cLtpy;> Rd;dhfk;

21/04/2022

640 PV00256415 f;NshN[h nel;nry; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.  4/92A> cLfk;nghy 

Njhl;lk;> cLfk;nghy> 

fk;g`h

21/04/2022

641 PV00256416 SM  vyf;l;upf;fy; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 123/110/A> nlhhpq;ld; 
rpl;b> ngl;lnty> uzhy

21/04/2022

642 PV00256417 upiyad;]; 

FNshgy; 

nyh[p];bf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.17/2> rkfp khtj;ij> 

upyTy;y> fe;jhd
21/04/2022

643 PV00256418 VTS  vd;lu;gpiur]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 189-4/1> rP 
fpu];l; mghu;l;nkd;l;> 

kfhtpj;ahy khtj;ij> 

nfhOk;G-13

21/04/2022

644 PV00256419 Nukd;]; gpiul; 

md;l; F&k; (gptpb) 

vy;Bb 

201> i`nyty; tPjp> 

ENfnfhl
21/04/2022

645 PV00256420 IgPk; yq;fh (gptpb) 

vy;Bb 

F/F4/U18> rj;`pU nrtd> 

= gd;dhde;j khtj;ij> 

nfhOk;G 15

21/04/2022

646 PV00256421 RE ghu;kh (gptpb) 
vy;Bb

15/1> tPnfhl tPjp> 
ngk;Ky;y> fk;g`h

21/04/2022

647 PV00256422 ifNdh]; 

,d;];bl;A+l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 52A> gioa 

nfhl;lht tPjp> 

gd;dpg;gpl;ba

21/04/2022

648 PV00256423 fUzhjpgjp rpNyhd; 

(gptpb) vy;Bb

clglyht> FUehfy; 21/04/2022

649 PV00256424 n[u;kd; nld;ly; 

nyNghub];  

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.  545/3> 
jk;gf`nfju> af;tpy

21/04/2022

650 PV00256425 B & D fd;];l;uf;\d; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  77/1> aho;g;ghz 

tPjp> aho;g;ghzk; re;jp> 

mDuhjGuk;

21/04/2022

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

651 PV00256426 By;Nkl; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 203> nkh`pjPd; 

k];[pj; tPjp> nfhOk;G-10
21/04/2022

652 PV00256427 mNryh kw;Wk; GGJ 

N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 11> fhe;jp efu;> 

jpUNfhzkiy
21/04/2022

653 PV00256428 DL ,d;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 403/3/1> fy;njhLt 
tPjp> nfhbfhtj;ij> 

mq;nfhl

21/04/2022

654 PV00256429 vypfd;Ndh 

FNshjpq; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 13/05> nky;Nghu;l; 
ltu;> n`t;nyhf; rpl;b> 

nfhOk;G - 05

21/04/2022

655 PV00256430 gpsp];G& rpNyhd; 

(gptpb) vy;Bb 

298/3> fLnty tPjp> 
khyNg

21/04/2022

656 PV00256431 ntd;fhu;l; 

,d;];bl;A+l; (gptpb) 

vy;Bb

20tJ iky; fy;> u[ 

khtj;ij> Nfhdfdu> 

Gj;jy

21/04/2022

657 PV00256432 nlf; thy; (gptpb) 

vy;Bb

448/A> v`yf`N`d> 

ngj;jpanfhl
21/04/2022

658 PV00256433 yq;fh 

ghu;k#l;bfy;]; 

Nfhu;g;gNu\d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

1/4 V> k`pe;jhuhk 

khtj;ij> nfhOk;G 10
21/04/2022

659 PV00256434 RV gpy;lu;]; (gptpb) 

vy;Bb

170/4> nfhz;lfk;Ky;y> 

njkd;`e;jpa
21/04/2022

660 PV00256435 ,d;gpdpl;b 

nrhYA+\d;]; 

yq;fh (gptpb) 

vy;Bb

2 B GtNdfgh tPjp> 
fk;gis

21/04/2022

661 PV00256436 \hrhd; 

khu;f;nfl;bq; md;l; 

Ltu;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 99/2 Nghf`FLt 

tPjp> Njhuaha> FUehfy;
21/04/2022

662 PV00256437 ngfh]; xl;Nlh 

ru;tPr]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 99A fz;b tPjp> 

FUehfy;
21/04/2022

663 PV00256438 mUzh ,k;Nghu;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 65> mSj;fk tPjp> 

kj;Jfk
21/04/2022

664 PV00256439 I T S nrhY}rd;];  

(gptpb) vy;Bb

,y.  561/71/4> 1tJ 
Nyd;> 1tJ jsk;> Gjpa 

efuk;> mDuhjGuk;

21/04/2022

665 PV00256440 fhNy[; xg; 

ANuhg;gpad; i`au; 

vbANf\d; (gptpb) 

vy;Bb

04> 16tJ iky; fy;; 

tPjp> fSthQ;rpf;Fb> 

kl;lf;fsg;G

21/04/2022

666 PV00256441 iyg; butyu; 

b[pl;ly; kPbah 

nel;nthu;f; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 220/9> Mrpup cad> 

tlj;ju> ntaq;nfhl
21/04/2022

667 PV00256442 mf;th kh];lu;]; 

nlf;Ndhy[p]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 185/2D> Yk;gpdp 

khtj;ij> fpupgj;nfhl
21/04/2022

668 PV00256443 ,d;nt];NlhgPl; 

Nfhu;g;gNu\d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

46/36> Nyb yhtpdpah> 
1tJ nlk;gps;u;]; 

khtj;ij> fy;fpir

21/04/2022

669 PV00256444 uzrpq;f xl;Nlh 

ghu;l;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 30> nfhl;bfhtj;ij> 

mq;nfhl.
21/04/2022

670 PV00256445 kLy;nfy;Ny nkdu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 115> 5tJ Nyd;> 

nfhOk;G 03
21/04/2022

671 PV00256446 n\hf; N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 44> ~~u\Pl; fl;blk;"> 

kbNf> cljytpd;d
21/04/2022

672 PV00256447 yq;fh ];Nghu;l;]; 

F&g; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 19> fpsp/Nghu;l; 
mntd;A+> nfhOk;G 03

21/04/2022

673 PV00256448 nld;rpl;b b[pl;ly; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

11A> iky;Ngh];l; 

mntd;A+> nfhOk;G 03
21/04/2022

674 PV00256449 fh]h nfz;b 

(gptpb) vy;Bb 

37/8> cy;gjFk;Gu tPjp> 

mk;gpl;ba.
21/04/2022

675 PV00256450 Gjpa ud;rpup `T]; 

xg; ngfhu;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 42> nff;fpuht tPjp> 

vg;ghty
21/04/2022

676 PV00256451 gNlhrp thy buhty; 

mz;l; n`hypNl]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

355/A> fFdf`tj;j> 

njhk;Ng
21/04/2022

677 PV00256452 = KUfd; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 109> ngsj;jhNyhf 

khtj;ij> FUehfy;
21/04/2022

678 PV00256453 Ner;ru; ngu;];l; 

yq;fh (gptpb) 

vy;Bb

,y. 374/3> gpl;bgd 
njw;F> N`hkhfk

21/04/2022

679 PV00256454 rpy;f;Nt N`hl;ly; 

fnyf;\d; (gptpb) 

vy;Bb

,y:1> nyty;yfk> 

fNdgd> fz;b

680 PV00256455 S W K rpNyhd; 
N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 35> jk;GYfk> 

jk;Gs;is
21/04/2022

681 PV00256456 rpf; kpf;fp nu];l^d;l; 

(gptpb) vy;Bb

672> mYj;khtj;ij tPjp> 

nfhOk;G
21/04/2022

682 PV00256457 vd;rP (gptpb) vy;Bb ,y.7> Mu;Nfbah 

fhu;ld;];> nuh];kPl; 

gpNs];> nfhOk;G 07

21/04/2022

683 PV00256458 fndf;l; Bk; 

,d;lu;Ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

134> gpu`f;kzfk> 

gd;dpgpl;ba
21/04/2022

684 PV00256459 ypNah ^y;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 229/2/1> tp`hu 

Nyd;> N`thfk> fLnty
21/04/2022

685 PV00256460 nlypn[d;]; (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 28/34 khl;lhnfhl 
Nyd;> n`e;jy

21/04/2022

686 PV00256461 upiyad;]; mnrl; 

nkNd[;nkd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 17/2> rkfp khtj;ij> 

upyTy;y> fe;jhd
21/04/2022

687 PV00256462 n`u;g;]; ig 

rpNyhd; (gptpb) 

vy;Bb

120/7A> yg;rd; fhu;ld;> 
jp`hupa> fynfbN`d

21/04/2022

688 PV00256463 Vf;fehaNf md;l; 

fk;ngdp (gptpb) vy;Bb

,y.  96A> Ngq;f; irl;;> 

mDuhjGuk;
21/04/2022

689 PV00256464 AATS mNrhrpNal;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y 476/1> ,d;dpfy tPjp> 
fl;Lf];Njhl;il> fz;b

21/04/2022

690 PV00256465 etpD yq;fh I]; 

(gptpb) vy;Bb

583 fz;b tPjp> 

Mz;ld;Fsk;> 

jpUNfhzkiy

21/04/2022

691 PV00256466 Utd;Gu  ngnrl; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 4> nfhOk;G tPjp> 

fpsuz;ld; v];Nll;> 

`pnjy;yd> ,uj;jpdGup

21/04/2022

692 PV00256467 mq;fh nlf;ndh 

nyh[p]; (gptpb) 

vy;Bb

393/7> ePu;nfhOk;G tPjp> 

Ngypanfhl
21/04/2022

693 PV00256468 M.D.S ghh;krp 
a+l;bfy;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.  31A/1A> 
fpuhz;l;gh]; tPjp> 

nfhOk;G 14

21/04/2022

694 PV00256469 [hu; Nfhu;g;gNul; 

nrhYA+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

233/21> u[ kfh tpfhiu 

tPjp> gpl;lNfhl;Nl> 

,yq;if

21/04/2022

695 PV00256470 nlf;Nfhypf;]; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 9/4> 8tJ Nyd;> 
gNfhlh tPjp> ENfnfhl

21/04/2022

696 PV00256471 nrnd];Nfh 

N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

260/23/38> re;Jd; cad> 

xynghLttj;j> Nfhuy 

,k> Nfhdnghy

21/04/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

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

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; Vg;uy; 30Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>
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 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

697 PV00256472 ml;kd; gth; 5 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700
21/04/2022

698 PV00256473 my; `uikd; 

bNubq; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 113> gs;spthry; 

xOq;if> ehty tPjp> 

uh[fpupa

21/04/2022

699 PV00256474 rghj; mUfk; Ng 

(gptpb) vy;Bb

,y. 1/48> U1> gpr;rky; 
tj;j> kl;lf;Fsp> 

nfhOk;G 15

21/04/2022

700 PV00256475 gpupy;ypad;l; 

Ngu;biyru; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

ug;gu; tj;j> jp];]k`uhk 21/04/2022

701 PV00256476 ml;kd; gth; 3 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700
21/04/2022

702 PV00256477 [dtu;jd 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

8.5.1, BTC Gjpa fl;blk;> 
v];gpsNdl; tPjp> 

gz;lhutis

21/04/2022

703 PV00256478 my;gh n`y;j; 

fd;ry;ld;rp (gptpb) 

vy;Bb

,y. 31> ghypj gpNs];> 

njkl;lnfhl> nfhOk;G-09
21/04/2022

704 PV00256479 ml;kd; gth; 2 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700
21/04/2022

705 PV00256480 R C nla;yu;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 64> 8/4> /Ngu; gPy;l; 
nurpnld;rp];> nfhl;lh 

tPjp> nfhOk;G 08.

21/04/2022

706 PV00256481 jpahd;t 

fd;];l;uf;\d;]; 

md;l; fd;ry;ld;rp 

(gptpb) vy;Bb

,y. 246> ,RUGu> 

epj`]; khtj;ij> 

mEuhjGuk;

21/04/2022

707 PV00256482 D & S Gugh;b 
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 289, C/3 Jdf` 

tPjp> epy;gdnfhl 

kpDthq;nfhl

21/04/2022

708 PV00256483 myq;Fsk xapy; 

kpy;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

Rgrpq;fGu> nfhy;ye;jYt> 

myq;Fsk> fbfht
21/04/2022

709 PV00256484 R S L  REF 
nrhy;A+\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 311> mga khtj;ij 

re;jp> `Pdl;baq;fy tPjp> 

ehnfhl> fSj;Jiw

21/04/2022

710 PV00256485 XILAN n`hypNl]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  112/A> fytpy> 
NgUtis

21/04/2022

711 PV00256486 tj;js gNuhl; gPf; 

g;uPlu;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

700/4> ePu;nfhOk;G tPjp> 

khNghy tj;jis
21/04/2022

712 PV00256488 V J Nfhu;gNul; 
kw;Wk; yPfy; 

ru;tPr]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

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

nfhOk;G 5

21/04/2022

713 PV00256489 &grpq;f 

vd;lu;gpiur]; 

yq;fh (gptpb) 

vy;Bb

206/2> ru;r; tPjp> g`y 

`d;nty;y> `d;nty;y
21/04/2022

714 PV00256490 n`g;gp fpr;rd; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 611/5A> ghJf;f tPjp> 
kPnfhl

21/04/2022

715 PV00256491 Nfhy;ld; Nfl; 

N`hy;bq; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 651/2> <upantl;ba 
tPjp> fpupgj;nfhl

21/04/2022

716 PV00256492 nlhd; n`d;l;upf;]; 

(gptpb) vy;Bb

297/7> tpf;lup fhu;ld;];> 

jytj;Jnfhl tPjp> 

N`hfe;ju

21/04/2022

717 PV00256493 `up ur jahupg;Gfs; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 27/D/14> fYty tPjp> 

nfh];rpd;d
21/04/2022

718 PV00256494 nlyd;l; 

nfhk;g;un`d;rpt; 

Nyh;dpq; (gptpb) 

vy;Bb 

16> gs;spthry; tPjp> 

eLj;jPT> %J}u;- 07> 

jpUNfhzkiy

21/04/2022

719 PV00256495 D M S 
b];l;upgpA+l;lu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 14/2/B> nfhy;nghj;j 
tPjp> mj;JUfpupa

21/04/2022

720 PV00256496 vf;];gpu]; BPO 
(gptpb) vy;Bb

,y. 03> 2tJ Nyd;> 

neYk;Gu> ,uj;kyhid
21/04/2022

721 PV00256497 ml;kd; gth;  4 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700
21/04/2022

722 PV00256498 Ykh Gl;]; (gptpb) 

vy;Bb 

1E - 4/1> b nghd;Nrfh 
gpNs];>  nfhOk;G 5

21/04/2022

723 PV00256499 guhkp rpNyhd; 

(gptpb) vy;Bb

A-FO-U6> fpuPd; vypfd;]; 

mghu;l;nkd;l;> tzFU 

khtj;ij> N`hfe;ju

21/04/2022

724 PV00256500 xuhfy; mflkp 

(gptpb) vy;Bb 

648/2> g`y fPupf;Fsk> 

fy;Fyk> mEuhjGuk;
21/04/2022

725 PV00256501 SIPPX (gptpb) vy;Bb kUj;Jtkid tPjp> jyht 21/04/2022

726 PV00256502 ml;kd; gth; 1 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

100/10> N`hu;ld; 

fhu;ld;];> nfhOk;G 00700
21/04/2022

727 PV00256504 m];td;d nfhNy[; 

(gptpb) vy;Bb

298/4> jpagplfy;yhd> 
etlfy> vy;gpl;ba

21/04/2022

728 PV00256505 yq;fh nkbf;fy; 

rg;is]; (gp.tp.b) 

ypkpnll;

,y 42/1A/1> mk;gj;jNy> 

Ky;Nyupah-Gjpa efuk;
21/04/2022

729 PV00256506 fpup];ly; Vu; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 64/10> ehty tPjp> 
ENfnfhl

21/04/2022

730 PV00256507 D S M  

fd;ry;ld;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

R+upa ga> 186> nfhOk;G 

tPjp> k`Nkhju> fhyp
21/04/2022

731 PV00256508 nfhfpyp (gptpb) 

vy;Bb 

,y.  35/16> B `h[p 

ghj;jpkh fhu;ld;> khnfhy 

tlf;F> khnfhy

21/04/2022

732 PV00256509 S. P. gj;jpuz (gptpb) 

vy;Bb

,y. 79> Nfhtpy; tPjp> 

k`ufk
21/04/2022

733 PV00256510 rnyd;Nuh N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 123/B> klk re;jp> 
Vf;fy

21/04/2022

734 PV00256511 ypq;fd; nlypfhk; 

rp];lk;]; yq;fh 

(gptpb) vy;Bb

,y. 106> 2tJ jsk;> 

ngu;dhu;l;]; gprpd]; 

ghu;f;> Jl;LnfKD tPjp> 

nfh`{ty

21/04/2022

735 PV00256512 rpNyhd; rpdkd; 

md;l; gk;Ngh (gptpb) 

vy;Bb

kltycy;gj tj;j> 

n[u;kd; tj;j> 

kltycy;ghj

21/04/2022

736 PV00256513 \f;ah rpNyhd; 

bNubq; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

68/15/E> ky;fk tPjp> 
`pk;Gl;lhd> Ky;Nyupaht 

Gjpa efuk;

21/04/2022

737 PV00256514 j ];Nkhf; `l; 

(gptpb) vy;Bb

248/3> rkhjp khtj;ij> 

mut;ty tPjp> 

gd;dpg;gpl;ba

21/04/2022

738 PV00256515 ngy;yhl;upf;]; 

,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 117> Fk;Gf tlf;F> 

Nfhznghy
21/04/2022

739 PV00256516 gpNs\; nkhigy; 

(gptpb) vy;Bb 

,y.  64> epA+ rpl;b   

n\hg;gpq; nfhk;g;sf;];> 

Njtynghy re;jp> 

kpDthq;nfhl

22/04/2022

740 PV00256517 g;iunknlf; b[pl;ly; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

155/93A> tj;Njnfju tPjp> 
k`ufk.

22/04/2022

741 PV00256518 ghu;rpNyhd; (gptpb) 

vy;Bb

8tJ iky; fy;> Cth> 

fue;jnfhy;y> vy;y
22/04/2022

742 PV00256519 Nrg;Ngl; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 509/1> Gjpa flGthd 
tPjp> gpypae;jy

22/04/2022

743 PV00256520 gPnfhf; ngz;lh 

nrhy;A+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

95/C1> khk;Gy;nfhl> 
gd;dpg;gpl;ba

22/04/2022

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

744 PV00256521 k];fy; fNg (gptpb) 

vy;Bb 

165/36> yh-Nuhkh> [afj; 
khtj;ij> N`hfe;ju 

tlf;F> N`hfe;ju

22/04/2022

745 PV00256522 FNshgy; 

vf;];g;Nshuu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 50 vl;kd;ld; tPjp> 

fpUyg;gid> nfhOk;G 06
22/04/2022

746 PV00256523 RSK 
fd;];l;uf;\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 459/3> fpwp];Juh[ 

khtj;ij> tpynfju> 

Nfhdtpy

22/04/2022

747 PV00256524 AdpNfhu;d; 

,d;[pdpaupq; (gptpb) 

vy;Bb

136/C> nkhunfhl> 
fk;g`h

22/04/2022

748 PV00256525 jprhu vd;lu;gpiur]; 

yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 516> je;jpupa> gJis 

tPjp> gz;lhutis.
22/04/2022

749 PV00256526 Nth;;l;itl; Nfl;Nt 

vbANf\d;  

(gpiuNtl;) ypkpnll;

108/A> rpwpuh[ khtj;j> 
tPlfk> gz;lhufk

22/04/2022

750 PV00256527 Nuh`d 

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

md;l; Guhg;gu;l;b 

nltyg;gu;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.263> nfhOk;G tPjp> 

FUehfy;
22/04/2022

751 PV00256528 nfhOk;G 

`hu;l;ntahu; mz;l; 

b];bupgpA+l;lu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

79 Fkhu Nfhtpy; tPjp> 

[ae;jpGuk; kl;lf;fsg;G
22/04/2022

752 PV00256529 Nlhuh FNshgy; 

ntd;r;ru;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 68 ty;nghy> 

Mz;bmk;gyk> fl;lhd
22/04/2022

753 PV00256530 i\dp yq;fh 

buty;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 40/C> = re;jpuNrfu 

khtj;ij> tygy> 

ghze;Jiw

22/04/2022

754 PV00256531 NgUtis 

];Nghu;l;]; 

nfhk;g;sf;]; (gptpb) 

vy;Bb

22 - 1/1> Riykhd; 

nlu];> nfhOk;G 5
22/04/2022

755 PV00256532 gPNlh yq;fh (gptpb) 

vy;Bb

,y. 199/87> xNgNrfu 
fpurd;l;> uh[fpupa

22/04/2022

756 PV00256533 gpf;nkd;l; n[k;]; 

(gptpb) vy;Bb 

230/6A> gioa tPjp> 

k`nfhl> NgUtis
22/04/2022

757 PV00256534 rpdkd; Ngf;lup 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 52 rPjh vypa> 

Etnuypah
22/04/2022

758 PV00256535 S & N  ,d;[pdpaupq; 
ru;tPr]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 17/1> rhJ khtj;ij> 

ePyk; k`u tPjp> k`ufk
22/04/2022

759 PV00256536 mf;bt; nkbnfahu; 

nrhy;A+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 18> Muhka tPjp> 

njkl;lnfhl
22/04/2022

760 PV00256537 Xrpad;]; (gptpb) 

vy;Bb

603> fz;b tPjp> mugh 

efu;> jk;gyfhkk;
22/04/2022

761 PV00256538 Nkhu;td; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 16> Fapd;]; tPjp> 

nfhOk;G 3
22/04/2022

762 PV00256539 tp];lk; yq;fh 

bNubq; (gptpb) 

vy;Bb 

288> Nfhtpy; tPjp> 

fpuptj;Jt> N`hkhfk
22/04/2022

763 PV00256540 gpNsu;Nfh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.  96/15 `upe;jpu 

khtj;ij> Gj;jsk; tPjp> 

rpyhgk;

22/04/2022

764 PV00256541 nfd;lhnyf; (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 140> clKy;y> 

fl;Lf];njhl;l
22/04/2022

765 PV00256542 vNfhnlf; Nrhyu; 

nrhy;A+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 511/D7> MH. V. 

ngu;dhz;Nlh khtj;ij> 

<upantl;ba> fpupgj;nfhl> 

fsdp

22/04/2022

766 PV00256543 ntnyd;rpah ];By; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  310> gpujhd tPjp> 

jpUNfhzkiy
22/04/2022

767 PV00256544 DLP ,d;[pdpaupq; 
(gptpb) vy;Bb

148/A nf`y;gj;ju> 

cLfk;nghy
22/04/2022

768 PV00256545 RKK i`l;uhypf; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 64/G> mjpfhuk;tj;j> 

af;fgpl;ba> Fd;ndgd> fz;b
22/04/2022

769 PV00256546 EZSH IP (gptpb) 
vy;Bb

,y. 57/1> njy;f`tj;j Nyd;> 

cl`Ky;y> ENfnfhl
22/04/2022

770 PV00256547 Nuhay; gpuhz;l; 

(gptpb) vy;Bb

Nghapl;b> ,sthiy> 

aho;g;ghzk;
22/04/2022

771 PV00256548 Rkjp Ngf;Nf[pq; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 17> ghj;jpkh 

khtj;ij> fpupgj;nfhl
22/04/2022

772 PV00256549 xdhf;l;Nt 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

mk;gyk re;jp> 

jk;g`pl;ba> kPl;bahnfhl
22/04/2022

773 PV00256550 GENEXYZ 
nrhy;A+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 83/C> rpyhgk; tPjp> 
fhf;fhg;gs;sp

22/04/2022

774 PV00256551 nrd;l;uy; b];l;hp 

gpa+l;lh;]; nghf;F 

Dtpl;l (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

87/A/3> ghze;Jiw tPjp> 

nghf;FZtpl;l
22/04/2022

775 PV00256552 tptpl; tp\d; vdu;[p 

(gptpb) vy;Bb

,y. 48> fpk;Gyhgpl;ba 

tPjp> ePu;nfhOk;G
22/04/2022

776 PV00256553 urFzh ];igr]; 

md;l; czTg; 

nghUl;fs; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 311/1 A> 
gd;ty;nfhy;y> 

nfh`hnfhl> 

fl;Lf];njhl;l

22/04/2022

777 PV00256554 n`yrpNyhd; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 73/2/6> rpl;b gpshrh 
n\hg;gpq; nfhk;g;sf;];> 

nfhOk;G tPjp> fz;b

22/04/2022

778 PV00256555 nlt;bd; bNulu;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 74/D/10> nlk;gs;; 
tPjp> nf`y;gj;ju> 

cLfk;nghy

22/04/2022

779 PV00256556 FNshgy; tpd; 

(gptpb) vy;Bb 

92/2> Nky; 3tJ 
tPjp> tpspdab - 3> 

rk;khe;Jiw

22/04/2022

780 PV00256557 nfhj;kNy tpNy[; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 9> IBA nfk;g]; 

fhzp> nkhunfhy;y 

Njhl;lk;> fyj> 

abgpaq;fy> fk;gis

22/04/2022

781 PV00256558 P L K  ngapd;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 134> [anrtd 

khtj;ij> kpDthq;nfhl
22/04/2022

782 PV00256559 f[hypah  nghuPd; 

vk;g;sha;nkd;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 83. ePu;nfhOk;G tPjp> 

FUehfy;
22/04/2022

783 PV00256560 tu;jd ,d;nt];l; 

nkd;l;]; mz;l; 

nfgply; fpnubl; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 483> gpy;yFk;Gu> 

kj;Njfe;j> gyhq;nfhl
22/04/2022

784 PV00256561 GS mg;guy; (gptpb) 

vy;Bb

15/B1> ePyk;k`u> 

nlk;gps; tPjp> fl;Lthty> 

nghuy];fKt

22/04/2022

785 PV00256562 nksNjuh 

N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

34 1/1 nkf;ypNahl; tPjp> 
nfhOk;G 4

22/04/2022

786 PV00256563 g;Skhu;f; (gptpb) 

vy;Bb

,y 161/11> kPnfhl 
nfhyd;dht> 

nty;yk;gpl;ba

22/04/2022

787 PV00256564 rpNyhd; nfupau;]; 

buty;]; (gptpb) 

vy;Bb

60/7 1/1> N`hu;ld; 

gpNs];> nfhOk;G 07
22/04/2022

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

788 PV00256565 nlf;];ghu;f;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 149/3-1/1> j vl;[; xd; 
mghu;l;nkd;l;> RtpRj;juhk 

tPjp> nfhOk;G 06

22/04/2022

789 PV00256566 jpyfh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 113> 4tJ Nyd; 

ghytpehafu; Nfhtpy; 

tPjp> jtrpFsk;> tTdpah

22/04/2022

790 PV00256567 rpauj bNub\dy; 

n`h];gpl;ly; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 35/6> fk;Kjht> 

gy;Nyfy
22/04/2022

791 PV00256568 u];kp Nuhay; iu]; 

kpy; (gptpb) vy;Bb

03> nghj;Jtpy; tPjp> 

mf;fiug;gw;W
22/04/2022

792 PV00256569 Nrhrh yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.  125/16A> HK vl;kd; 
khtj;ij> kpypj;Jt> 

fhyp.

22/04/2022

793 PV00256570 NfhNfhBy; 

vf;];Nghu;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 123> tpUNjhil> 

kJuq;Fspa
22/04/2022

794 PV00256571 ,d;];bbAl; xg; 

nfhk;gpa+l;lh; 

vbANf\d; md;l; 

nkNd[;kd;l; (gptpb) 

vy;Bb

fe;jahtj;j> 

gd;ndn`nghy> 

cLgj;jht

22/04/2022

795 PV00256572 nry;fh N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb 

411/15> guhf;fpuk 
khtj;ij> fpupy;yty> 

fltj;ij

22/04/2022

796 PV00256573 Vrpad; VEG (gptpb) 
vy;Bb 

,y. 43/31> rQ;raGu> 

itj;jpa tPjp> 

nj`ptis.

22/04/2022

797 PV00256574 KA ];khu;l; 

nrhy;A+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 101> nghuy;y> 

Nefk> Nefk;g`h
22/04/2022

798 PV00256575 j `pA+kd; nehl; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 14> gpNuNkhu; 

fhu;ld;> khj;jis tPjp> 

fl;Lf];Njhl;l.

22/04/2022

799 PV00256576 EDIFY vbANf\d; 

nkNd[;nkd;l; 

(gptpb) vy;Bb

229/4> fl;Lthd tPjp> 
N`hkhfk

22/04/2022

800 PV00256577 ];khu;l; fhu;Nfh 

Vn[d;rp (gptpb) 

vy;Bb

,y. 168/35A> 
[{k;kh k];[pj; tPjp> 

khspfhtj;ij> nfhOk;G 

- 10

22/04/2022

801 PV00256578 nuapd;Ngh yq;fh 

khu;nfl;bq; (gptpb) 

vy;Bb

532/b nksyhd tPjp> 
rha;e;jkUJ-14

22/04/2022

802 PV00256579 gpNuk; ,d;[pdpaupq; 

(gptpb) vy;Bb

ituf;fz;b> Nfhg;gha; 

kj;jp>  Nfhg;gha;
22/04/2022

803 PV00256580 S D N [{ty;yu;]; 

md;l; NkDgf;ru;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 26/14> fy;nghj;j 
tPjp> mj;JUfpupa

22/04/2022

804 PV00256581 fpYd; ];nlf; 

(gptpb) vy;Bb 

30> gpu]; tPjp> 

aho;g;ghzk;
22/04/2022

805 PV00256582 fpsTl;nrf; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

500/32B> Utd;Gu> 
mf;nfhd

22/04/2022

806 PV00256583 ntgpA+dh (gptpb) 

vy;Bb

,y. 124A-1/1> nfdy; 
Ngq;f; tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis

22/04/2022

807 PV00256584 fpsuh rpNyhd; 

(gptpb) vy;Bb 

522> gpafk tPjp> 

ngj;jpahnfhl> fsdp
22/04/2022

808 PV00256585 jpY ,d;[pdpaupq; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 140/1> 
cf;Fsq;Fsk;> tTdpah.

22/04/2022

809 PV00256586 lh];lh;]; gpuhd;r; 

(gptpb) vy;Bb 

62/6A> jpfd tPjp> 
ngyd;tj;j> gd;dpg;gpl;ba

22/04/2022

810 PV00256587 K & M ,k;ngf;]; 

(gptpb) vy;Bb 

D 160/2> fpdpfj;N`d 

tPjp> fpj;Jy;fy
22/04/2022

811 PV00256588 mf;rptu;]; ];LbNah 

(gptpb) vy;Bb

myF 2206> td; Nfhy; 

Ng\;> \q;fpup yh 

mYtyfq;fs;> nfhOk;G 02

22/04/2022

812 PV00256589 nlk;gps; ];nfhau; 

N`hl;ly; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 24> nfhOk;G tPjp> 

fz;b
22/04/2022

813 PV00256590 yf;rpup /g;Nshuh 
/g;Nshuy; N`hk; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

160/K2> 2tJ jsk;> 
i`nyty; tPjp> nfhlfk

22/04/2022

814 PV00256591 V n[k; (gptpb) 
vy;Bb

,y.  64D> rPdd;Nfhl;il 

tPjp> NgUtis
22/04/2022

815 PV00256592 nksupah 

vd;lu;nlapd;nkd;l; 

(gptpb) vy;Bb

101> uk;gu;l; tPjp> vj;Jy; 

Nfhl;Nl
22/04/2022

816 PV00256593 ildkpf; 

,d;[pdpau;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 43A> Ntfl tPjp> 
Uf;kNy> gd;dpg;gpl;ba

22/04/2022

817 PV00256594 Yg;dh N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

348/2> NM ,\hf; 

khtj;ij> njkl;lnfhl> 

nfhOk;G - 09.

22/04/2022

818 PV00256595 rka Nty; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.  36/9> ypNah 
Ner;ru; upNrhu;l;> fy;fba> 

Nfhtpagd> m`q;fk

23/04/2022

819 PV00256596 kupah F&g; 

,d;lu;Ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

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

23/04/2022

820 PV00256597 Mu;ad;]; fpq;lk; 

F&g; x g; 

fk;ngdp]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 34> gYf];jkd> 

nghyd;dWit
23/04/2022

821 PV00256598 ept; Nyhl;l]; 

gpuhg;gu;l;b 

nltyg;gu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

46> Gy;yu;]; Nyd;> 

nfhOk;G 07
23/04/2022

822 PV00256599 k`htyp 

,d;];bl;A+l; (gptpb) 

vy;Bb

103 E/1/1> cs; Rw;W tPjp> 

,uj;jpdGup
23/04/2022

823 PV00256600 \dpfh 

fd;];l;uf;\d; md;l; 

rg;isau;]; (gp.tp.b) 

ypkpnll;

,y. 02> Etnuypah tPjp> 

uhfy> `y;fpud;Xa
23/04/2022

824 PV00256601 khu;nry; Y}ap]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 54/1A> nrd;l;uy; tPjp> 
nfhOk;G - 12

23/04/2022

825 PV00256602 rpf;Nrhdpf; gprpd]; 

nrhy;A+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 220/3> 
nkhul;LtN`d tPjp> 

mj;JUfpupa

23/04/2022

826 PV00256603 fpNuhnkf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

881/4> mSj;khtj;ij 

tPjp> nfhOk;G 15
24/04/2022

827 PV00256604 Fthypl;Nkh /Ng\d; 

epl;Ntu; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

153/C> jhnfhd;d tPjp> 
ePh;nfhOk;G

24/04/2022

828 PV00256605 ghq;Nfh lhl;^ 

(gptpb) vy;Bb

8/2> kPf`tj;j tPjp> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl
24/04/2022

829 PV00256606 T.N. jPfy;y md;l; 

rd;]; (gptpb) vy;Bb 

,y. 392> ePu;nfhOk;G 

tPjp> rPJt
24/04/2022

830 PV00256607 XO yq;fh (gptpb) 
vy;Bb 

,y. 198> i`-nyty; 

tPjp> k`ufk
24/04/2022

831 PV00256608 VOICESL (gptpb) 
vy;Bb

130 6/B> Nk[u; tre;j 
Fzuj;d khtj;ij> 9tJ 

iky; fy;> fltj;ij

24/04/2022

832 PV00256609 404 nlf;nfhk; 

(gptpb) vy;Bb 

374/B> `Nyha> 

`pe;jfy> Nguhjid> 

fz;b

24/04/2022

833 PV00256610 fyu; ikd;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

18/10> Mupatd;r tPjp> 

NgUtis
24/04/2022
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 ,y gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk; jpfjp

834 PV00256611 R A V nyh[p];bf;]; 

(PVT) LTD
,y. 29 7/4> gpnul;upfh 
tPjp> nfhOk;G 6

24/04/2022

835 PV00256612 b[pl;ly; upru;r; 

,d;];bl;A+l; (gptpb) 

vy;Bb

`l;r; Ntu;f;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll; ,y.  14> 

Nru; ghNuhd; [ajpyf 

khtj;ij> nfhOk;G 01

24/04/2022

836 PV00256613 M S Fnuhg; (gptpb) 
vy;Bb 

# 155/18 - 1/1> nkrQ;ru; 

tPjp> nfhOk;G - 12
24/04/2022

837 PV00256614 fyk;G nfgply; 

fpq;lk; (gptpb) 

vy;Bb 

epiy 37> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;> 

nfhOk;G - 01

24/04/2022

838 PV00256615 \hq;fha; 

Nfhu;g;gNul;  

ngrpypl;b 

nkNd[;nkd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 100/8> gpafk tPjp> 
ngj;jpahnfhl> fsdp

24/04/2022

839 PV00256616 \pg;kh];l; (gptpb) 

vy;Bb

18/14> Njthya tPjp> 
nfhOk;G 02

24/04/2022

840 PV00256617 ngh;];l;Ndhnlf; 

nrhY}rd;]; (gptpb) 

vy;Bb 

,y.  3/1> 1/1> gioa 

Fthup tPjp> fy;fp];] 
24/04/2022

841 PV00256618 Xrpahdpah nkNd[;;  

Nrh;tp]; (gptpb) 

vy;Bb 

68/B> thupanghy = 

Rkq;fy khtj;ij> 

m];fpupa> fz;b

24/04/2022

842 PV00256619 Resk nkhigy; 

Nru;tPr]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 1/34> S ypgu;l;b 
gpshrh (1tJ jsk;)> 

nfhOk;G-03

24/04/2022

843 GA00256686 gukpjh 

mNrh]pNa\d; 

,y. 10F> rq;fuh[ 
khtj;ij> fz;b> 

,yq;if.

25/04/2022

844 GL00256634 fpuPd; Ntu;y;l; bu];l; 

(nfud;B) ypkpnll;

,y. 12A/005> Njthya 
tPjp> ypadNfKy;y> rPJt

25/04/2022

845 PV00256620 N A GUl; md;l; el;; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 9/5> gry;]; 

xOq;if> nts;stj;ij.
25/04/2022

846 PV00256621 Nfhy;l;Nkd; 

ntd;r;ru; nfgply; 

F&g; (gptpb) vy;Bb

,y. 28> nfhlfk tPjp> 

mj;JUfpupa
25/04/2022

847 PV00256622 jp ypq;f; ,d;lu;Ne\

dy; (gptpb) vy;Bb

505/8 ju;kghy khtj;ij> 

jytj;Jnfhl> ,yq;if
25/04/2022

848 PV00256623 ik Lth; yq;fh 

N`hy;bq; (gptpb) 

vy;Bb

401/B7 ruzjp];] 

khtj;ij> Mz;bmk;gyk> 

fl;Lehaf;f

25/04/2022

849 PV00256624 gpNah kiud; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.  289/B> Nghgpl;ba 
tPjp> gKDfk

25/04/2022

850 PV00256625 fpshupl;b 

nkNd[;nkd;l; 

Nru;tPr]; (gp.tp.b) 

ypkpnll;

292/24> RJneYk; 

khtj;ij>  jYnghj> 

ePu;nfhOk;G

25/04/2022

851 PV00256626 n[ah ^y;]; md;l; 

nk\pdup (gptpb) 

vy;Bb

,y. 29/B/4> fyy;nfhl 
tPjp> gd;dpg;gpl;ba

25/04/2022

852 PV00256627 A D S mg;guy;]; 

(gptpb) vy;Bb

147B> fz;b tPjp> 

khj;jis
25/04/2022

853 PV00256628 RK <rd; 
`hu;l;ntahh;  

(gptpb) vy;Bb

,y.  3/811> ghh;k; tPjp> 
kl;lf;Fspa> nfhOk;G 15

25/04/2022

854 PV00256629 rh]; nlf; 

,d;[pdpau;]; (gptpb) 

vy;Bb 

,y.  32B> ehzaf;fhu 

khtj;ij> xNgNrfuGu> 

uh[fpupa

25/04/2022

855 PV00256630 Nrhy;nrd;]; (gptpb) 

vy;Bb

538/1 mtprhtis 

tPjp> nty;yk;gpl;ba> 

nty;yk;gpl;ba

25/04/2022

856 PV00256631 TZEE (gptpb) vy;Bb ,y. 8/4> rpvk; rpl;b 
ltu;];> 2tJ Nyd;> 

nj`ptis

25/04/2022

857 PV00256632 rpjh ig M\;yPd; 

(gptpb) vy;Bb  

,y. 51> ngh;hp tPjp> 

vj;Jy;Nfhl;Nl> Nfhl;Nl
25/04/2022

858 PV00256633 Nehu;j; 

fd;];l;uf;\d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

cLtpy; fpof;F> Rd;dhfk; 25/04/2022

859 PV00256635 vk; v]; bNubq; 

,d;lu;Ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 85/2> nfhlnty> 
nghy;f`nty

25/04/2022

860 PV00256636 x];f;Nuh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

9A> gdpNftj;ij> 

`j;jKd> jp`nfhl> 

khj;jiw.

25/04/2022

861 PV00256637 ngy;ypdp (gptpb) 

vy;Bb

,y. 111/5> fpUs tPjp> 
nfhOk;G 05

25/04/2022

862 PV00256638 mk;Y}u;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 89> Nrhd; 1> 

kpy;Nydpak; rpl;b> 

nfhl;Lnfhl

25/04/2022

863 PV00256639 kp];lh; jPd; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

247> rpyhgk; tPjp> 

ngupaKy;y> ePu;nfhOk;G
25/04/2022

864 PV00256640 C & C FNshgy; 
(gptpb) vy;Bb

,y. 609/1> = guFk; 

khtj;ij> Ky;Nyupaht
25/04/2022

865 PV00256641 DSA bNubq; (gptpb) 
vy;Bb

78/3 W.A. rpy;th 
khtj;ij> uhk;];Nfl; 

Nyd;> nfhOk;G -6

25/04/2022

866 PV00256642 yf;\;kp n[k; mz;l; 

[_ty;yu;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 63/A, DS Nrdehaf;f 
tPjp> mk;ghiw

25/04/2022

867 PV00256643 rAup r`hdh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 75> lhl;up Nky; 

gpupT> fk;gis
25/04/2022

868 PV00256644 juh ypgh Nfl;luu;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 5> u[gp`py;y 

khtj;ij> fz;b
25/04/2022

869 PV00256645 vypkd;l; X (gptpb) 
vy;Bb 

,y.  19/3> ];tu;zh tPjp> 

nfhOk;G 06
25/04/2022

870 PV00256646 nykhNfh bNubq; 

md;l; 

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

(gptpb) vy;Bb

,y. 36/1> itj;jparhiy 

re;jp> tpy;ghj> 

njhlq;nfhl

25/04/2022

871 PV00256647 buPk; rpNyhd; B 

md;l; n`u;g;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

9/A/2> g`y fz;lty> 

jpk;gpupf];fl;Lt> fl;lhd
25/04/2022

872 PV00256648 jah]; /Gl;]; 

(gptpb) vy;Bb

157> Nghjpuh[h khtj;ij> 

xNgNrfuGu> uh[fpupa
25/04/2022

873 PV00256649 nehup]; fpspdpf; 

(gptpb) vy;Bb

49> nehup]; nfdy; tPjp> 

nfhOk;G 10
25/04/2022

874 PV00256650 RU yq;fh 

];igr]; (gptpb) 

vy;Bb

154/B> GYKy;y> 

fpupgj;Fk;Gu
25/04/2022

875 PV00256651 rpNyhd; 

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

mz;l; nrf;A+upB]; 

bu];l; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 67/05> ngg;gpypahd 
tPjp> ENfnfhl

25/04/2022

876 PV00256652 fpsTl; upNrhu;rpq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.  74> gp\g; Nyd;> 

Jnly;y fpof;F> [h-vy
25/04/2022

877 PV00256653 nfhOk;G fhh;Nfh 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb 

239/1> fLnty tPjp> 
gpl;Lfy> khyNg

25/04/2022

878 PV00256654 LPP ngNuuh md;l; 

rd;]; fk;gdp 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 284/C> gioa tPjp> 

jYfk> fsdp
25/04/2022

879 PV00256655 rhu;k;]; yq;fh 

Lth;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

126/B2> nfh];]pd;d> 

fNzKy;y
25/04/2022

880 PV00256656 mf;bt; ];gh (gptpb) 

vy;Bb

,y. 954/2> nghj;Jmut 

tPjp> khyNg
25/04/2022

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

881 PV00256657 nty; nlf;]; (gptpb) 

vy;Bb

56/11F> `h[pahu; tPjp> 

ghz;bUg;G 01 (MD)> 
kUjKid 06

25/04/2022

882 PV00256658 yf;[a ,k;Nghu;l;]; 

md;l; vf;];Nghu;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 168/35A> [{k;kh 
k];[pj; tPjp> khspfhtj;ij> 

nfhOk;G - 10

25/04/2022

883 PV00256659 nts;stj;ij XR 

(gptpb) vy;Bb

,y. 29/17> khjpnty tPjp> 
vk;Gy;njdpa> ENfnfhl

25/04/2022

884 PV00256660 Ngu;y; Iyz;l; 

n`z;bfpuhg;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

BLUE ];thd; INN>  
,y.  36> aj;nj`pKy;y 

tPjp> cztl;Ld> fhyp> 

,yq;if

25/04/2022

885 PV00256661 rjh`upjh OUD 
(gptpb) vy;Bb

,y.  06A> my;gpul; ,lk;> 

nfhOk;G 03
25/04/2022

886 PV00256662 kNahd; ru;tPr]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 48/1> lhf;lh; SD 
ngu;dhz;Nlh khtj;ij> 

nfhOk;G-15

25/04/2022

887 PV00256663 OQTIQ Nyg;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 53/F1/02> gpiuk; 

nurpnld;rp]; ngy;y> 

kjpd;dhnfhl tPjp> 

uh[fpupa

25/04/2022

888 PV00256664 gpnuh];nlf; yq;fh 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 162/10> J}t tPjp> 
gl;lfd> Nfhl;Nl

25/04/2022

889 PV00256665 nlf;rh n`y;j; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 42> nehup]; 

mntd;A+> nfhOk;G - 08
25/04/2022

890 PV00256666 n\duh ];gh 

(gptpb) vy;Bb

26/2> Gjpa fhyp tPjp> 
nkhul;Lnty;y> nkhul;Lt

25/04/2022

891 PV00256667 ypahfj; n[k;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 101/A> rPdd;Nfhl;il 

tPjp> NgUtis
25/04/2022

892 PV00256668 \pNyh nel;Ntu;f; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 263/2A> typN`d> 

nfhr;rpf;fil
25/04/2022

893 PV00256669 rj;Jkp 

vd;lu;gpiur]; 

(gptpb) vy;Bb

NghjpKy;y> mDf;fNd> 

Fspahg;gpl;ba
25/04/2022

894 PV00256670 \pg;Nk ntu;rily; 

(gptpb) vy;Bb

53/7> kfhfl;Ltd tPjp> 
N`hkhfk

25/04/2022

895 PV00256671 GSK Gulf;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 6472> rkfp khtj;ij 

ju;kPfk> R+upantt efuk;
25/04/2022

896 PV00256672 <]p kP (gptpb) 

vy;Bb

428/2> fy`pl;baht 

njw;F> fNzKy;y
25/04/2022

897 PV00256673 igf; khu;l; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 20/6> 2/1> 
nfltyKy;y tPjp> 

njkl;lnfhl> nfhOk;G 09

25/04/2022

898 PV00256674 Lnty; upay; 

v];Nll; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 154> fhyp tPjp> 

nfhOk;G 4
25/04/2022

899 PV00256675 ehfgjp mf;th 

g;uhn[f;l; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 131> Mz;bKid 

Nkw;F> clg;G
25/04/2022

900 PV00256676 Nfhyh MgNu\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

249 1/1> nghy;N`d;nfhl 

tPjp> fpUyg;gid> 

nfhOk;G 05

25/04/2022

901 PV00256677 HUES (gptpb) 
vy;Bb

35/7> nuh];kPl; gpNs];> 

nfhOk;G 07
25/04/2022

902 PV00256678 HN uh]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 37> [a khtj;ij> 

gy;yd;Nrd> nfhr;rpf;fil
25/04/2022

903 PV00256679 ADELANTE 
N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

674> [a khtj;ij> 

my;N`d> nfhj;jl;Lt
25/04/2022

904 PV00256680 f;U\prpNyhd; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 324> gpafk tPjp> 

gl;ba> fsdp
25/04/2022

905 PV00256681 gpnthd; Gugh;l; 

nkNd[;kd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 3/3> NkgPy;l; 
tPjp> nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G 13

25/04/2022

906 PV00256682 yf;\;kp 

,d;[pdpau;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 333 2/4A> gioa 

Nrhdfj; njU> nfhOk;G 
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25/04/2022

907 PV00256683 AOIS nltyg;nkd;l; 
,d;[pdpau;]; md;l; 

fd;ry;ld;rp (gptpb) 

vy;Bb

52/2> gd;ry tPjp> `l;ld; 25/04/2022

908 PV00256684 mf;Fuh 

,d;[pdpaupq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

17/5> Nfhjkp tPjp> 
nfhOk;G 08

25/04/2022

909 PV00256685 IIN fd;];uf;\d;  

(gpiuNtl;) ypkpnll;

314/19> mNrhf khtj;ij> 

gpafk.
25/04/2022

910 PV00256687 Fapd;]; Tea md;l; 

Food vf;];Nghu;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

epiy 26> fpof;F 

NfhGuk;> cyf tu;j;jf 

ikak;> vf;ryd; rJf;fk;> 

nfhOk;G 01

25/04/2022

911 PV00256688 = Nff; `T]; 

md;l; mf;flkp 

(gptpb) vy;Bb

,y. 164/7> mYtp`hNu 

tj;j> mYtp`hNu> 

khj;jis

25/04/2022

912 PV00256689 ethkpdp nkbfy; 

nrd;lh; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. J/97/09/02> Gjpa 
efuk;> jpfd> u[nty;y

25/04/2022

913 PV00256690 yh FUk;gh Lth;;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 71/5B nuf;]; 

khtj;ij fy;NjKy;y> 

nkhul;Lt

25/04/2022

914 PV00256691 Ngu;y; yq;fh 

nfhNfh Gulf;l;];  

(gpiuNtl;) ypkpnll;

jpk;gpupntt> 1 gbepiy> 

kfhjpTy;ntt> 

jpUNfhzkiy

25/04/2022

915 PV00256692 rY}d; RNky; 

ngu;dhz;Nlh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

139/A/4> re;jruz 

khtj;ij> 

Jk;kynfhl;Lt> 

jq;nfhl;Lt

25/04/2022

916 PV00256693 [ddp ,k;Nghu;l; 

vf;];Nghu;l; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 390/6A> ru;g;gd;ild; 

tPjp> nfhOk;G 08
25/04/2022

917 PV00256694 khk; ngkpyp khu;l; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 155/B/5> 
kUj;Jtkid tPjp> 

rk;khe;Jiw

25/04/2022

918 PV00256695 fpNahl;Nlh xl;Nlh 

khu;l; (gptpb) vy;Bb

,y 44/A> gp\g; tPjp> 

`{Zgpl;ba> tj;jis
25/04/2022

919 PV00256696 fPj; Gulf;l;]; 

(gptpb) vy;Bb 

,y.  38> njjtfk> 

KUjq;Nf> jk;gnjdpa.
25/04/2022

920 PV00256697 FNshgpNkl; 

,d;lh;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb 

91/1/10> Mrpup gpNs];> 

kahd tPjp> khtpj;ju> 

gpypae;jy

26/04/2022

921 PV00256698 rd;Nrg; ,d;[pdpaupq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 633/A> ikj;jpup 

khtj;ij> vnfhltj;j> 

mut;ty> gd;dpg;gpl;ba

26/04/2022

922 PV00256699 n[k;gP]; (gptpb) 

vy;Bb 

,y.245 1/1> fhyp tPjp> 
gk;gyg;gpl;b

26/04/2022

923 PV00256700 fpk;uhd; mg;guy; 

(gptpb) vy;Bb

,y.242/5 ntt cl` 

tPjp> nf];Ngt> 

gpypae;jiy

26/04/2022

924 PV00256701 A S T ,d;[pdpaupq; 
yq;fh (gptpb) 

vy;Bb

,y. 77/D> Gj;fKt tPjp> 

uh[fpupa
26/04/2022

925 PV00256702 epyNk ve;Jk; nfju 

F&g; xg; fk;ngdp 

(gptpb) vy;Bb

,y. 1531> fz;b tPjp> 

kjthr;rp.
26/04/2022

926 PV00256703 j xl;Nlh `g; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 209> jdfk tPjp> 

k`htj;ij> khtndy;y
26/04/2022

927 PV00256704 ju;fh nfhj;jyhty 

nlf;dhy[p (gptpb) 

vy;Bb

,y. 426/F/11> rhe;jp 
fhh;ld;];> kj;jpa tPjp> 

mYNghKy;y.

26/04/2022

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

928 PV00256705 i[dg; Ml;Nlh 

nkhigy; bNubq; 

(gptpb) vy;Bb

32 k`hNjtij Nyd; 

khj;jis> khj;jis
26/04/2022

929 PV00256706 jPgf; vf;];Nghu;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

58> 42tJ Nyd;>  

nfhOk;G 06.
26/04/2022

930 PV00256707 nkf;fyk; 

,d;];bl;A+l; xg; 

gprpd]; mz;l; 

nlf;dhy[p (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 18> nguil]; Nfl;> 

fpj;Jyht tPjp> gynjhl;l> 

fSj;Jiw njw;F

26/04/2022

931 PV00256708 nguil]; ];igr]; 

rpNyhd; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.  10> Nfhk;]; ghij> 

b nghd;Nrfh tPjpf;F 

mg;ghy;> nfhOk;G 5

26/04/2022

932 PV00256709 g;Nsh Nkhu; 

nrhy;A+\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.35> jythf;fiy tPjp> 

jtye;njd;d> nfhj;kiy
26/04/2022

933 PV00256710 nfDyfh 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

480/B/2> fy;fl;banfhl> 
nghj;Jgpl;ba> thj;Jt.

26/04/2022

934 PV00256711 ,d;l];l;hpay; 

,nyf;l;hpay; 

hpngahh;]; nrhY}

rd;]; (gptpb) vy;Bb

,y. 51> jk;guht> 

nkdpf;`pd;d
26/04/2022

935 PV00256712 ypaur n`u;gy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. A/140/1> jpNgfk> 
nj`pNahtpl;l

26/04/2022

936 PV00256713 nlhl;]; <l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 5/4> `{Yjhnfhl 

tPjp> fy;fp];] 
26/04/2022

937 PV00256714 epA+ n`td; 

N`hk;];Nl (gptpb) 

vy;Bb

,y. 77> NghkYt tPjp> 

tl;lGYt> fz;b
26/04/2022

938 PV00256715 rFuh gtu; 

nrhy;A+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

m];Nlhupah> 22E> ltu; 2> 
,y.418 22/1> Mu; V b nky; 

khtj;ij> nfhOk;G 03.

26/04/2022

939 PV00256716 kpuhf;fps; 

,d;[pdpaupq; 

nrhy;A+\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 371/2> te;JUg;g tPjp> 
mk;gyhe;Njhl;il

26/04/2022

940 PV00256717 nlhnfl;Vg;]; (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 80/3> epry cad> 

,Yf;tj;j> gpypkj;jyht
26/04/2022

941 PV00256718 ahl; ,d;[pdpaupq; 

(gptpb) vy;Bb

EN 6/7B> 1tJ xOq;if> 

fuq;fht> mk;ghiw
26/04/2022

942 PV00256719 iynrd;]; ^ fphpy; 

ig b]; (gptpb) 

vy;Bb 

186/A> ju;kNrhf 
khtj;ij> nynty;y> 

fz;b

26/04/2022

943 PV00256720 mndf;]; 

,d;lu;ne\dy; 

bNul; khu;l; (gptpb) 

vy;Bb

,y.E31/1A> cL`{Ut> 

gl;lk;gpl;ba> uk;Gf;fd
26/04/2022

944 PV00256721 buntyprk; (gptpb) 

vy;Bb

,y.195B fy`gpl;bah 

tPjp> Nfhtpd;d
26/04/2022

945 PV00256722 RM mf;Nuh 

,z;l];l;uP]; (gptpb) 

vy;Bb

FC 3 vy re;jp> BOP 400> 
Gy];jpfk> nghyd;dWit

26/04/2022

946 PV00256723 nrhY}\d; 

,k;ngf;]; (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 52/17D> kq;fs 
khtj;ij> khfk;kd> 

uhfk

26/04/2022

947 PV00256724 SRI n\y; nlf; 

(gptpb) vy;Bb

608/1/30> m];fhd; 

nurpnld;rp]; 608> 

Ng];iyd; tPjp> nfhOk;G 

09

26/04/2022

948 PV00256725 HAQ gpuju;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

1/1A> guzfe;Njhl;l tPjp> 

fz;b
26/04/2022

949 PV00256726 A T ng];l; Adpf; 

Gugh;b]; (gptpb) 

vy;Bb

178> mltpa> cJU 

cLt> Flh cLt> 

n`huz

26/04/2022

950 PV00256727 buntQ;ru; 

VtpNa\d; (gptpb) 

vy;Bb

405/B> gpujhd tPjp> 
fJUnty> nghyd;dWit

26/04/2022

951 PV00256728 $y;yhf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 256/56> 2tJ Nyd;> 
ept; rpl;b fhh;ld;> 

ntyptpl> fLnty

26/04/2022

952 PV00256729 iltu;n[d;l; 

`pA+kd; nfgply; 

nkNd[;nkd;l; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 206A> kp`pe;J 

khtj;ij> khk;gpl;ba> 

fhyp

26/04/2022

953 PV00256730 jp ngy;Tl; G+l;bf; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  142> j ngy;Tl;> 

gJis tPjp> Etnuypah
26/04/2022

954 PV00256731 J S nghypku; 
,z;l];l;uP]; (gptpb) 

vy;Bb

46/64c> fpwp];Juh[h 

khtj;ij> N`fpj;j> 

tj;jis

26/04/2022

955 PV00256732 n`\;kh 

Nkhl;lhu;]; (gptpb) 

vy;Bb

197/114> 10tJ FWf;Fj; 
njU> kd;dhu; tPjp> 

Gj;jsk;

26/04/2022

956 PV00256733 njugpf; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 29B1/1> 
me;jNutj;ij tPjp> 

fpUyg;gid

26/04/2022

957 PV00256734 TJRT bNubq; 
fk;ngdp (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

122 B> kygy;y> 
gd;dpg;gpl;ba> nfhl;lht

26/04/2022

958 PV00256735 rpNyhd; rad;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 20/8B> tFDnfhl 

xOq;if> fhyp
26/04/2022

959 PV00256736 yf;]; gpuhz;l;]; 

rpNyhd; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 178A> Jl;LnfKD 

tPjp> nfh`{ty
26/04/2022

960 PV00256737 fypahz FNshjpq; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  107> rq;fkpj;j 

tPjp> Nky; ,e;jpngj;j> 

nkhul;Lt

26/04/2022

961 PV00256738 rpNyhd; ikf;Nuh 

fpnubl; mz;l; 

gpuhg;gu;l;b 

nltyg;nkd;l; 

(gptpb) vy;Bb

63/46> tl;l khtj;ij> 

jk;gN`d> k`ufk
26/04/2022

962 PV00256739 CANDR 360 
nrhy;A+\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 393/G nt];l;gup 

fhu;ld;]; ghlrhiy 

xOq;if> gd;dpg;gpl;ba 

tPjp> gd;dpg;gpl;ba

26/04/2022

963 PV00256740 fpu[{Ntl; ];$y; 

nkNd[;kd;l; (gptpb) 

vy;Bb

48/1A> Kjyhk; xOq;if> 

tPu khtj;ij> fyy;nfhl> 

gd;dpg;gpl;ba

26/04/2022

964 PV00256741 vf;];l;uh N`hy; 

bq;]; ,d;lu; Ne\

dy; (gptpb) vy;Bb

,y. 160/16> kfe;jdh> 
klghj;j.

26/04/2022

965 PV00256742 ghuhbf; \pg;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 09> v];.b. gPl;lu;]; 

Nyd;> nfhOk;G 04
26/04/2022

966 PV00256743 `hu;nt];l; HIGH 
(gptpb) vy;Bb

,y. 5B/2 A 4> 
ehky;jyht> mk;ghiw

26/04/2022

967 PV00256744 tpy;Nyh l;uP bird; 

];LbNah 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 261/15> Mu;ju; 

ngNuuh khtj;ij> 

gl;Ltj;j> uhfk

26/04/2022

968 PV00256745 gufj; ,k;ngf;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 01 ];lk;Gy; gpNs];> 

nfhOk;G - 03
26/04/2022

969 PV00256746 epNuh gpuhz;l; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 42H 1/1> gKDt 

tPjp> k`ufk
26/04/2022

970 PV00256747 nfh];nfhy;y v];Nll; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.7/2> rq;fkpj;j 
khtj;ij> fz;b

26/04/2022

971 PV00256748 gu;\hj; 

nlf;];ily;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 228> gpujhd tPjp> 

mrhj; gpshrh fl;blk;> 

fy;Kid

26/04/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

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

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; Vg;uy; 30Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

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

972 PV00256749 Vg;yf;]]; 

nlf;Ndhnyh[p]; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 116/10> nuh];kPl; 

gpNs];> nfhOk;G 07
26/04/2022

973 PV00256750 gh;kpq; g;nu\;nd]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 336> vf;fKj;J 

khtj;ij> 3tJ Nyd;> 

jyq;fk tlf;F> 

nfh];tj;ij

26/04/2022

974 PV00256751 i`b ,d;[pdpaupq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

91/A> gynghf;Fz tPjp> 

fpUynghd> nfhOk;G 06
26/04/2022

975 PV00256752 fp;uPd; FNshgy; 

rpNyhd; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 156/2A> khnfhy 
tPjp> fpupgj;nfhl> fsdp

26/04/2022

976 PV00256753 xl;Nlhnlf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

2/6> n`huz tPjp> 

gyd;tj;j> gd;dpg;gpl;ba
26/04/2022

977 PV00256754 AUXAVE (gptpb) 
vy;Bb

,y. 99> ngq;fpuptj;j tPjp> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl
26/04/2022

978 PV00256755 fyh tu;z (gptpb) 

vy;Bb

61> = Nkjhde;j tPjp> 

yf;\gjpa> nkhul;Lt.
26/04/2022

979 PV00256756 ,g;;rd;]; nrha;]; 

fNg (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

20> ];tu;zh gpNs];> 

ehty tPjp> uh[fpupa
26/04/2022

980 PV00256757 At];l;uq; 

,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  30/A> khjpnty 
tPjp> vk;Gy;njdpa> 

ENfnfhl>

26/04/2022

981 PV00256758 vf;];NghRth; (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 28> ];lhd;yp jpyfuj;d 

khtj;ij> ENfnfhl
26/04/2022

982 PV00256759 /ghLk; n`hypNl]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 10> ept; ngh;hp 

xOq;if> nfhOk;G 02
26/04/2022

983 PV00256760 mNk];Nuh iydu; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 55> 50 tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> ghujpGuk;> 

tTdpah

26/04/2022

984 PV00256761 ahuh f;nsd; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

485/1 D/S mtupN`d> 

Nyf; tPjp>  jyq;fk 

njw;F> gj;juKy;y

26/04/2022

985 PV00256762 [d`pjh 

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

(gptpb) vy;Bb

,y. 78> klbaht> 

Nffhiy.
26/04/2022

986 PV00256763 nef; [a 

vd;lu;gpiur]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 100/8> jp];] tPjp> 

tPutpy> mk;ghe;Njhl;il
26/04/2022

987 PV00256764 M R M yq;fh 

bNubq; Nru;tP]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 145/F/1> 
Ntnty;yfhu tPjp> 

nghy;yj;j> fNzKy;y

26/04/2022

988 PV00256765 Nfhy;l; Nu 

Gnuhlf;\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

41/18> kq;fs tPjp> 
nfhOk;G 08

26/04/2022

989 PV00256766 rY}d; f;Nshtu; 

(gptpb) vy;Bb

17B, 5tJ FWf;Fj; njU> 
nghUgd> ,uj;kyhd

26/04/2022

990 PV00256767 nfhNfh rpNyhd; 

Gulf;l;]; (gptpb) 

vy;Bb

210/A/7> mSj;fk> 

NghfKt> af;fy
26/04/2022

991 PV00256768 rpNyhd; <Nfh 

ntd;r;ru;]; (gptpb) 

vy;Bb

56> g`ynty tPjp> 

ngy;ytj;j> gj;juKy;y
26/04/2022

992 PV00256769 M C S N`hy;bq;]; 

yq;fh (gptpb) 

vy;Bb

290> b.Mu;. tpN[tu;jd 

khtj;ij> nfhOk;G 10
26/04/2022

993 PV00256770 Nku;rp rpNyhd; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

784/7> Flh khtj;ij tPjp> 

ypadNfKy;y
26/04/2022

994 PV00256771 rpiyd;]; ,k;ngf;]; 

(gptpb) vy;Bb 

'nkhlh;d; ghh;k;||> jghy; 

ngl;b 07> Nghj;jNyfk> 

Gsj;rpq;fs

26/04/2022

995 PV00256772 rpj;jhuh gpiuly; 

];LbNah 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 1/A> fz;b tPjp> 

epl;lk;Gt
26/04/2022

996 PV00256773 ept; ];lhu; 

];Nghu;l;]; fpsg; 

(gptpb) vy;Bb

B/23/G//1> khspfhtj;ij 

Njrpa tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

nfhOk;G 10

26/04/2022

997 PV00256774 Nghl;uP N`hk;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

Nfhy; nfju> $q;f `U];]> 

vy;y tPjp> nty;ytha
26/04/2022

998 PV00256775 rpNyhd; 

vf;]pfpA+l;bt;]; 

,d;lu;Ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 11/1> re;jpuNrfu 
Nyd;> n`hNuJLt> 

ghze;Jiw

26/04/2022

999 PV00256776 The tpd;nrd;l; 
N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 30/2A> fz;lty 

khtj;ij> ,uj;kyhd
26/04/2022

1000 PV00256777 KJT N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 21> tpju;\d 

khtj;ij> fytpytj;j> 

N`hkhfk

26/04/2022

1001 PV00256778 MP mNrhrpNal;]; 

yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.5> fhyp tPjp> Flh 

gahfy> gahfy
26/04/2022

1002 PV00256779 REZOLUTE 
nlf;Ndhnyh[p]; 

(gptpb) vy;Bb

550> nguil]; gpNs];> 

uhfk
26/04/2022

1003 PV00256780 up\p]; F&g; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 8D> `jgpk> clfk> 

cyg;gNd> fk;gis
26/04/2022

1004 PV00256781 PJ ,d;lu;ne\dy; 

Nkd;gtu; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 321/1> kFk;Gu> 
gd;dpg;gpl;ba.

26/04/2022

1005 PV00256782 fpuPd; tpA+ N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 18/3> nkhye;jlgpl;ba 
tPjp> khj;jis

26/04/2022

1006 PV00256783 nfd;yhu;f; 

vd;lu;nlapd;nkd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 118/3> 2tJ Nyd;> 
Rkq;fy khtj;ij> 

FUehfy;

26/04/2022

1007 PV00256784 rjPgh ,k;Nghl;lh;]; 

md;l; b];l;hp 

gpa+l;lh;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 1060> kUjhid tPjp> 

nfhOk;G 08
26/04/2022

1008 PV00256785 mNuhuh fpuhidl; 

(gptpb) vy;Bb

44/4> 3tJ Nyd;> [aR+upa 
khtj;ij> fe;jhd

26/04/2022

1009 PV00256786 yq;fh ugh; Nkh;rd;l; 

(gptpb) vy;Bb

,y. J 527> mdfhupf 

ju;kghy khtj;ij> 

Ntnghl

26/04/2022

1010 PV00256787 Mu;nlNyh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

57/2> lgps;a+ V rpy;th 
khtj;ij > nfhOk;G 6 .

26/04/2022

1011 PV00256788 jdh ,d;lu;Ne\dy; 

bNubq; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 40/24> Nru;r; ];l;uPl;> 

nfhOk;G 02
26/04/2022

1012 PV00256789 KML nyh[p];bf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 118/3> 2tJ Nyd;> 
Rkq;fy khtj;ij> 

FUehfy;

26/04/2022

1013 PV00256790 Nfhy;ld; Nfl; 

,d;lu;Ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 32> nfdy; Nuh> 

nfhOk;G 01
26/04/2022

1014 PV00256791 nfk&d; bird; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 30/3> guhf;fpuk tPjp> 
kj;Jkfy> uhfk

26/04/2022

1015 PV00256792 ,rpupfpupl; vdu;[p 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 62> gq;fpuptj;j tPjp> 

ENfnfhl
26/04/2022

1016 PV00256793 gpNah fpuDy;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 120> byhry; tPjp> 

nfhOk;G 15
26/04/2022

1017 PV00256794 kpd;kh ghu;k; 

,d;lu;Ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

332/6> rkfp khtj;ij> 

Njtj;j tPjp> nfhuiyk> 

Nfhznghy

26/04/2022

1018 PV00256795 n[duy; 

vyf;l;upf;fy; md;l; 

`hu;l;ntahh;  

(gptpb) vy;Bb

,y. 106/G/02> 
GY`hnfhl> fNzKy;y

26/04/2022

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

1019 PV00256796 upr;kpd; Gulf;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

357> [y;ju> uzhy 26/04/2022

1020 PV00256797 gtu; yq;fh 

fd;];l;uf;\d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

21A> nkh`pjPd; k];[pj; 

khtj;ij> nghy;f`nty
26/04/2022

1021 PV00256798 nkj; Rt muz 

(gptpb) vy;Bb

,y. 467/1> Ntu`u tPjp> 

nfhlfnty
26/04/2022

1022 PV00256799 uj;dh Nyz;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 79/1> N`thn`l;l 

tPjp> njd;NdFk;Gu
26/04/2022

1023 PV00256800 BEE ner;Ruy; 
(gptpb) vy;Bb 

,y 156/A> ypadNfKy;y> 

rPJt
26/04/2022

1024 PV00256801 ngu;dhz;Nlh 

vd;lu;gpiur]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 60/11 ypadNf tPjp> 
nj`ptis

26/04/2022

1025 GA00256804 Vh;gd; gpshd; 

FNshgy; 

X\d;]; gpy;bq;> 

mg;ghh;l;kd;l; 5> fy;fp];]
27/04/2022

1026 GA00256817 kN`h\j 

n[hpNabf; 

n`h];gpl;ly; 

gTd;Nl\d; 

kN`hrj itj;jparhiy> 

rpwp rjh`k; M\;uka> 

ngy;ye;ju> ,y. 2> 

nj`ptis tPjp> 

nj`ptis> fy;fpir.

27/04/2022

1027 GA00256863 kTz;l; fhu;nky; 

Mrpukk;

27/B> tPJUNftj;ij tPjp> 

Fz;lrhiy
27/04/2022

1028 GL00256845 fyk;g ,d;lh;ne\

dy; b];gpAl; 

nurY}rd; nrd;lh; 

(nfud;B) ypkpnll;

33/9 = rpj;jhu;j;j tPjp> 

fpUyg;gid
27/04/2022

1029 PV00256802 D K M  yq;fh 

(gptpb) vy;Bb

,y. 21/1> 8tJ iky; 

Ngh];l; fhh;ld;> jy;tj;j> 

Nfhzty> fsdp.

27/04/2022

1030 PV00256803 gpshf;kpuu; (gptpb) 

vy;Bb

mr;RNtyp tlf;F> 

mr;RNtyp> aho;g;ghzk;
27/04/2022

1031 PV00256805 Nyhypah ];fpd; 

nfahu; (gptpb) 

vy;Bb

,y 170/2> fygYtht 

tPjp> mk;gf`h re;jp> 

uh[fpupa

27/04/2022

1032 PV00256806 SDC yq;fh (gptpb) 
vy;Bb

236> Njth]; fl;blk;> 

kl;lf;fsg;G tPjp> YZfy
27/04/2022

1033 PV00256807 nkhgh bNubq; 

(gptpb) vy;Bb 

,y 156/A> ypadNfKy;y> 

rPJt
27/04/2022

1034 PV00256808 nrh/g;l;nfahu; 
(gpiuNtl;) ypkpnll;

124> kp`pJGu> kPgpypkhd> 

Etnuypah
27/04/2022

1035 PV00256809 /Ngu;Nt Nkd;gtu; 
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 108> S.kfpe;j `pkp 

khtj;ij> kUjhid> 

nfhOk;G 10>

27/04/2022

1036 PV00256810 NghNyh upnla;y; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  345> nlk;gs;  tPjp> 

jygj;gpl;ba> ENfnfhl
27/04/2022

1037 PV00256811 jptprpup yq;fh 

mf;Nuh Nru;tP]; 

(gptpb) vy;Bb

150/5/A> fe;jN`d tj;j 

tPjp> nfhlfk> N`hkhfk
27/04/2022

1038 PV00256812 ,k;g;nu];N]h 

rpNyhd; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.  497/16> ,`y 

gpad;tpy> fltj;ij
27/04/2022

1039 PV00256813 my;lh lawp kpy;f; 

(gptpb) vy;Bb

47/2> gpuTd; tPjp> 
nfhf;Ftpy; fpof;F> 

aho;g;ghzk;

27/04/2022

1040 PV00256814 mg;Nuhnkf; 

,d;n[f;\d; 

Nkhy;bq; nk\pd;]; 

(gptpb) vy;Bb 

UOA nfk;g];;> epiy 37> 

Nkw;F NfhGuk;> cyf 

tu;j;jf ikak;> nfhOk;G 

01

27/04/2022

1041 PV00256815 /gpf;];vypl; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 136> ,RU cad 

epiy xd;W> 6tJ Nyd;> 

vltpy tj;j> fSj;Jiw 

njw;F 

27/04/2022

1042 PV00256816 ff;];Ngh ml;thd;]; 

,yf;l;Nuhdpf;]; 

(gptpb) vy;Bb

UOA nfk;g];;> epiy 37> 

Nkw;F NfhGuk;> cyf 

tu;j;jf ikak;> nfhOk;G 

01

27/04/2022

1043 PV00256818 nlh];Flh 

fhu;UNf\d; 

nk\pduP]; (gptpb) 

vy;Bb

UOA nfk;g];;> epiy 37> 

Nkw;F NfhGuk;> cyf 

tu;j;jf ikak;> nfhOk;G 

01

27/04/2022

1044 PV00256819 nthz;luu;]; Day 
(gptpb) vy;Bb

,y. 204> khjk;gpl;ba 

tPjp> nfhOk;G 15.
27/04/2022

1045 PV00256820 tptpl; mNuh 

mf;upfy;Ruy; 

vf;];Nghu;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

138> MrpupGu> 

nghj;jgpl;ba> 

nkdpf;jpnty

27/04/2022

1046 PV00256821 nrd;l;uy; ghu;krp 

md;l; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 283> [fj; khtj;ij> 

gq;fshtj;ij> nfhl;lht.
27/04/2022

1047 PV00256822 gpiuk; nyhNf\d;]; 

Gug;gu;b 

nrhy;A+\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 467 i`nyty; tPjp> 

njy;fe;j> ENfnfhl
27/04/2022

1048 PV00256823 gpuhd;l; ,f;dplh;]; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 26> vf;tj;j tPjp> 

kpup`hd> ENfnfhl
27/04/2022

1049 PV00256824 kyh; ky;b Gulf;l;]; 

(gptpb) vy;Bb 

thu;l; ,y. 3> 

Ks;spatis> 

Ky;iyj;jPT

27/04/2022

1050 PV00256825 J\p]; fpr;rd; 

(gptpb) vy;Bb 

,y.  155/2A> 4tJ Nyd;> 
Njhye;j fhh;ld;];;> 

jytj;Jnfhl

27/04/2022

1051 PV00256826 xkpj; fd;];l;uf;\d; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 136F> uQ;rklk> 

nfhygNfMu> 

vk;gpypgpl;ba

27/04/2022

1052 PV00256827 FNshgy; 

,d;lu;Ne\dy; 

,k;Nghu;l; 

vf;];Nghu;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 70/9A> 03tJ Nyd;> 
Nfhtpy; tPjp> FUkd;fhL> 

tTdpah.

27/04/2022

1053 PV00256828 HYUBA CNC 
nk\pduP]; (gptpb) 

vy;Bb

UOA nfk;g];;> epiy 37> 

Nkw;F NfhGuk;> cyf 

tu;j;jf ikak;> nfhOk;G 01

27/04/2022

1054 PV00256829 [auhzp bk;gu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 123/D> [auhzp 

bk;gu; ];Nlhu;];> 

Nghgpl;ba> gKDfk

27/04/2022

1055 PV00256830 yh/g;Nrhf; 

xl;NlhNk\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

UOA nfk;g];;> epiy 

37> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;>  

nfhOk;G 01

27/04/2022

1056 PV00256831 ,yf;l;upf; vf;];gpu]; 

(gptpb) vy;Bb

21> 2/2> tprhfh tPjp> 
nfhOk;G 04

27/04/2022

1057 PV00256832 J & S vd;;lu;gpiu]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 168> Nguye;j> uhfk 27/04/2022

1058 PV00256833 RSM 

fd;];l;uf;\d;]; 

md;l; ,d;[pdpaupq; 

(gptpb) vy;Bb

286/2C m[pj; vJdpy; 

khtj;ij> rpak;gyhNg 

tlf;F> rpak;gyhNg

27/04/2022

1059 PV00256834 jk;GY N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

khj;jis tPjp> agfk> 

jk;Gs;is
27/04/2022

1060 PV00256835 nrd;l;uy; netpz;b 

upl;nul;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 40> Nyhtu; fpq;]; 

tPjp> gJis
27/04/2022

1061 PV00256836 nfz;bad; 

gpuh];ntahh; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

458> k`Fk;Gu tj;j> 

ehud;tpl;l> fk;gis
27/04/2022

1062 PV00256837 yq;fh gprpd]; btp 

(gptpb) vy;Bb 

49/12> Fapd; nlu];> 

05tJ Nyd;> n`huN`d 

tPjp> N`hfe;ju fpof;F

27/04/2022

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

1063 PV00256838 nt];l; WAY 
vk;g;sha;nkd;l; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 287> fz;b tPjp> 

guf`njdpa
27/04/2022

1064 PV00256839 N[ha;]; nkbf;fy; 

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

mz;l; nltyg;nkd;l; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 373/1> mYj;khtj;j 

tPjp> nguye;j> uhfk
27/04/2022

1065 PV00256840 xu;fhdpf; 2 GO 
(gptpb) vy;Bb

,y. 30/A/30> fy;tUrth 
tPjp> Nfhuj;njhl;l> 

fLtis

27/04/2022

1066 PV00256841 N[u;dpiyd; 

buty;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 26/5> ehnfhl Nru;r; 
tPjpf;F mg;ghy;> nrd; 

N[hd;]; j ghg;b];l; tPjp> 

ntypru> uhfk

27/04/2022

1067 PV00256842 <]p`g; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 02> gpujhd njU> 

G+nfhl
27/04/2022

1068 PV00256843 Ne\d; 

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

mz;l; 

nltyg;nkd;l; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 296> Gj;jsk; tPjp> 

nehr;rpahfk
27/04/2022

1069 PV00256844 nuf;n]jpup (gptpb) 

vy;Bb

,y. 563/4> Re;ju gpNs];> 

mut;ty> gd;dpg;gpl;ba
27/04/2022

1070 PV00256846 I fhu;]; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 240/3> 
njhlq;nfhy;y> 

mf;Fwiz

27/04/2022

1071 PV00256847 epry n[dpNlhhpay; 

md;l; nkapd;ldd;]; 

Nrh;tp]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

123/5C> Nguye;j> uhfk 27/04/2022

1072 PV00256848 ep\he;j nlha;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 71/14> kjpd;dhnfhl 
tPjp> uh[fpupa

27/04/2022

1073 PV00256849 iurpq;  gPdpf;]; 

SSU (gptpb) vy;Bb
,y. 117/5> f`ltj;j> 

tl;bdg`
27/04/2022

1074 PV00256850 ladh iggu;n[d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

vd;[pdpah;]; Njhl;lk;> 

3tJ FWf;Fj; njU> 

tt;thy;Xil> epe;jT+u;

27/04/2022

1075 PV00256851 nkhigy; mTl; 

gpl;lu;]; yq;fh 

(gptpb) vy;Bb

459> 3tJ khb> ehty 

tPjp> ehty> uh[fpupa
27/04/2022

1076 PV00256852 ngf;];nfhd; yq;fh 

(gptpb) vy;Bb 

1F/ 31> Njrpa tPl;Lj; 
jpl;lk;> kj;Njnfhl

27/04/2022

1077 PV00256853 ifuh ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;Bb

,y. 227/24> epu;kd 
khtj;ij> ehty tPjp> 

ENfnfhl

27/04/2022

1078 PV00256854 D 22 Nfhy;l; 
`T]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 132> jy;fk;gy> fhyp 27/04/2022

1079 PV00256855 tpd; FNshgy; 

(gptpb) vy;Bb 

234C> kPuhr;rp fe;j> ju;fh 
efh;

27/04/2022

1080 PV00256856 Kuj; tprh 

fd;ry;ld;rp (gptpb) 

vy;Bb

];Nl\d; tPjp> VwhT+u; 3 27/04/2022

1081 PV00256857 uh[h tpf;uk; yq;fh 

(gptpb) vy;Bb

193 gpf;fupq;]; tPjp> 

nfhOk;G 13
27/04/2022

1082 PV00256858 CEL; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 2A> gpupntdh tPjp> 
nfhyd;dht

27/04/2022

1083 PV00256859 up\p rY}d; md;l; 

nty;d]; (gptpb) 

vy;Bb

,y.6A> rKj;jpurpwp 

fl;blk;> ghnfhl tPjp> 

ENfnfhl

27/04/2022

1084 PV00256860 n[hybf; b[pl;ly; 

Nru;tPr]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 31/16 Nkjq;fu tPjp> 
nj`ptis

27/04/2022

1085 PV00256861 jk;GY Ngu;dpr;ru; 

vd;lu;gpiu]; (gptpb) 

vy;Bb

735 ePu;nfhOk;G tPjp> 

khNghy> tj;jis
27/04/2022

1086 PV00256862 K & P  fd;];l;uf;\d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

129/2> ty;nghy> mq;nfhl 27/04/2022

1087 PV00256864 NKC vd;lu;gpiur]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 2375/6A> tpl;Nlh 
khtj;ij> fpupgj;nfhl

27/04/2022

1088 PV00256865 Ju;fh gTdpq; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 130/C> CEE ];l;hPl;> 

ePh;nfhOk;G
27/04/2022

1089 PV00256866 BNS  buhd;];Nghu;l; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 356> 2tJ Nyd;> 

rkhjhd khtj;ij> 

khnfhy tlf;F> khnfhy

27/04/2022

1090 PV00256867 igNgh Nru;tP]; 

yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 47> mnyf;]hz;l;uh 

gpNs];>  nfhOk;G 07
27/04/2022

1091 PV00256868 HML bNubq; 
fk;ngdp (gptpb) 

vy;Bb

,y.  27> khspfhtj;ij> 

k`ntt
27/04/2022

1092 PV00256869 rpNyhd; ypkud;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y.2759> gbepiy 3> 

mEuhjGuk;
27/04/2022

1093 PV00256870 ept; rd; nuf;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 153> 155> nkypgd; 

tPjp> nfhOk;G:11
27/04/2022

1094 PV00256871 Nuh/gpfd; gpupz;bq; 

md;l; ngf;Nf[pq; 

nk\pduP]; (gptpb) 

vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy 37> 

Nkw;F NfhGuk;> cyf 

tu;j;jf ikak;> nfhOk;G 

01

27/04/2022

1095 PV00256872 Kj; vd;lu;gpiur]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 1D/1> kju]h 

tPjp> fy;Kidf;Fb -09> 

fy;Kid

27/04/2022

1096 PV00256873 Nfhy;ld; Nuh]; 

kpA+rpf; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 232/19> ghlrhiy 

xOq;if> Uf;ky;fk> 

gd;dpg;gpl;ba

27/04/2022

1097 PV00256874 j gpl;d]; N]hd; 

(gptpb) vy;Bb

163> gd;dy tPjp> 

jq;nfhl;Lt
27/04/2022

1098 PV00256875 gpNah fpwPd; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 71/A> ,e;jptpl;ba> 
[hvy

27/04/2022

1099 PV00256876 M.R. iyl;dpq; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 145> [];b]; mf;gu; 

khtj;ij> nfhOk;G-02
27/04/2022

1100 PV00256877 rpy;th;nghf;]; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 277/5> jytj;Jnfhl 
fhh;ld;;];;> N`hfe;ju 

tPjp> jytj;Jnfhl

27/04/2022

1101 PV00256878 <];lu;d; gtu; 

ghu;ku;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 6A> mjpfu; tPjp> 

kl;lf;fsg;G
27/04/2022

1102 PV00256879 gp];]h ilk;]; 

(gptpb) vy;Bb 

132/1> fr;Nrup ey;Y}u; tPjp> 

aho;g;ghzk;
27/04/2022

1103 PV00256880 tpN[tu;jd 

`hu;l;ntahh;  

(gptpb) vy;Bb

,y. 12> mdfhupf 

ju;kghy khtj;ij> 

gJis

27/04/2022

1104 PV00256881 vngf;]; Vrpah 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 06> my;tp]; gpNs];> 

nfhOk;G 03.
27/04/2022

1105 PV00256882 nrtu;d; vbaNf\

dy; md;l; tprh 

fd;ry;ld;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y: 277/C> rprputj;ij> 

fz;lyk tPjp> jk;Gs;is
27/04/2022

1106 GA00256885 Bk; ,NdhNtl;lh;]; 250> gpujhd tPjp> 

jpUNfhzkiy
28/04/2022

1107 GA00256891 Nth;s;l; Nrtpah; 

gTd;Nl\d; 

34/1> nguthty> klghj;j> 
gpypae;jiy

28/04/2022

1108 GL00256904 irf;fps; rpNyhd; 

(nfuz;B) ypkpnll;

epiy 28> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;> 

vf;ryd; rJf;fk;> 

nfhOk;G-01

28/04/2022
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

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

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2022 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; Vg;uy; 30Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;>

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

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

1109 PV00256883 fpq;Nfhyh (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 52> nkdpfpd;d 28/04/2022

1110 PV00256884 mf;Nuhvf;];Ngh 

rpNyhd; (gptpb) 

vy;Bb 

231/3> kPnjhl;lKy;y> 

nty;yk;gpl;ba
28/04/2022

1111 PV00256886 mf;tup]; Gug;gu;B]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 105/7> `pupk;Gu 

FWf;F tPjp> fuhgpl;ba> 

fhyp

28/04/2022

1112 PV00256887 ];ngf;l;GNuh (gptpb) 

vy;Bb 

327/2> gJis tPjp> 

gz;lhutis
28/04/2022

1113 PV00256888 rpNyhd; ^Ng (gptpb) 

vy;Bb

,y: 52/1A> tpd;nrd;l; 
N[hrg; khtj;ij> 

tj;jis

28/04/2022

1114 PV00256889 irN\h Neh [_

dpau; upru;r; 

,d;];bl;A+l; xg; 

rad;];> 

nlf;Ndhy[p md;l; 

fk;g;A+l;bq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll; 

,y.  10> gJuhnfhl tPjp> 

ntaq;nfhl
28/04/2022

1115 PV00256890 EGuh i`l;uhypf; 

nk\pduP]; (gptpb) 

vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy 37> 

Nkw;F NfhGuk;> cyf 

tu;j;jf ikak;> nfhOk;G 01

28/04/2022

1116 PV00256892 XbNfhy;l; 

i`l;uhypf;        

nk\pd;]; (gptpb) 

vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy 

37> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;>  

nfhOk;G 01

28/04/2022

1117 PV00256893 gput;Nrh tau; md;l; 

Nfgps; nk\pduP]; 

(gptpb) vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy 

37> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;>  

nfhOk;G 01

28/04/2022

1118 PV00256894 Il;uP ildkpf;]; 

fd;ry;ld;rp 

Nru;tpr]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 41> jparpwpfk> 

bf;Nfhah
28/04/2022

1119 PV00256895 FNshgy; nfhd; 

ngf;\dup Gulf;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 243/A> 1tJ 
xOq;if> fk;nkj;j tPjp> 

Nfhtpy; tPjp> fNzKy;y

28/04/2022

1120 PV00256896 gpsl;bdk; 

,d;NdhNtl;lu;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y 205/6> gpypae;jiy 

tPjp> k`ufk
28/04/2022

1121 PV00256897 tp];lk; ,d;lu;ne\

dy; nfhNy[; xg; 

gprpd]; mz;l; 

nlf;Ndhy[p (gptpb) 

vy;Bb

19A> 1tJ Nyd;> 
mq;Fyhd Gifapuj 

epiya tPjp> yf;rgjpa> 

nkhul;Lt> nfhOk;G

28/04/2022

1122 PV00256898 vk;.vd;. tpN[Jq;f 

md;l; rd;]; 

b];l;hpgpa+l;lh;;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 10> = ujdghy 

khtj;ij> fl;Lf];Njhl;l
28/04/2022

1123 PV00256899 nuyq;fh 

,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 70/3> fpuPd;Ntz;l; 

ePu;j;Njf;f tPjp> khj;jis
28/04/2022

1124 PV00256900 KAP nkDngf;\hpq; 

fk;gdp (gptpb) 

vy;Bb

,y. 639/56> nfgpl;ly; 
fpq;lk;;> gd;dpg;gpl;ba tPjp> 

jytj;Jf;nfhl

28/04/2022

1125 PV00256901 EFADAH (gptpb) 
vy;Bb

,y. 126/2> gpujhd tPjp> 
jh;fhefh;. 

28/04/2022

1126 PV00256902 vtu;Nkd; 

fd;];l;uf;\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

111/3> Njtj;j tPjp> uhfk 28/04/2022

1127 PV00256903 Nf Gf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.  29> Gw;WNeha;; 

kUj;Jtkid tPjp> 

k`ufk.

28/04/2022

1128 PV00256905 3 CS gpspk;]; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 46> ey;yhr;rpa> 

jk;Gj;Njfk
28/04/2022

1129 PV00256906 bnuf;];nll; 

Ngh;rpad;]; 

Nkhy;l;]; (gptpb) 

vy;Bb 

UOA nfk;g];> epiy 

37> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;>  

nfhOk;G 01

28/04/2022

1130 GL00256997 ,k;gPupay; ];$y; xg; 

gprpd]; (nfud;B) 

ypkpnll;

neYk; ,y.  11> 

[ae;jpGu> gj;juKy;iy
29/04/2022

1131 PV00256907 fpq;]; n`h];gply; 

N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 18A> K`e;jpuk; 

E.D jhgNu khtj;ij> 

ehuN`d;gpl;b> nfhOk;G

29/04/2022

1132 PV00256908 uk;];gPl; fpsh]; 

nk\pdhp]; (gptpb) 

vy;Bb 

UOA nfk;g];> epiy 

37> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;>  

nfhOk;G 01

29/04/2022

1133 PV00256909 fpNshndy; il]; 

md;l; Nkhy;l;]; 

(gptpb) vy;Bb 

UOA nfk;g];> epiy 

37> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;>  

nfhOk;G 01

29/04/2022

1134 PV00256910 nrhg;nfhl; Nfhl;bq; 

md;l; 

Nrz;l;gpsh];bq; 

nk\pdup]; (gptpb) 

vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy 37> 

Nkw;F NfhGuk;> cyf 

tu;j;jf ikak;> nfhOk;G 

01

29/04/2022

1135 PV00256911 rd;Fj; fpsh]; 

nlf;ndhy[p]; 

(gptpb) vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy 37> 

Nkw;F NfhGuk;> cyf 

tu;j;jf ikak;> nfhOk;G 01

29/04/2022

1136 PV00256912 nkl;bnrf; il 

fh];bq; nk\pduP]; 

(gptpb) vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy 

37> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;>  

nfhOk;G 01

29/04/2022

1137 PV00256913 ,g;nlNuh fpsh]; 

nk\pduP]; (gptpb) 

vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy 37> 

Nkw;F NfhGuk;> cyf 

tu;j;jf ikak;> nfhOk;G 

01

29/04/2022

1138 PV00256914 nku;rp 

nltnyhg;nkd;l; 

F&g; (gptpb) vy;Bb

,y.18> rhe;j tpd;];ld; 

tPjp> njhLt> kf;nfhd
29/04/2022

1139 PV00256915 vk;hpnfhd; CNC 
vf;A+g;nkd;l;]; 

(gptpb) vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy 

37> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;>  

nfhOk;G 01

29/04/2022

1140 PV00256916 Nghu;l;nu]; vdu;[p 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

72/67B> vjpuprpq;f tPjp> 
kpup`hd

29/04/2022

1141 PV00256917 ,e;Jkh 

khu;f;nfl;bq; 

Nru;tP]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 43> fe;juGu> 

nj`pal;lfz;ba.
29/04/2022

1142 PV00256918 QUOBOO SUS   
nk\pduP]; (gptpb) 

vy;Bb 

UOA nfk;g];> epiy 

37> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;>  

nfhOk;G 01

29/04/2022

1143 PV00256919 FfNlh ,z;lf;\d; 

nlf;N;dhy[p]; 

(gptpb) vy;Bb

UOA nfk;g];> epiy 

37> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;>  

nfhOk;G 01

29/04/2022

1144 PV00256920 SM ghu;Nfhl; 

gpupz;bq; 

nrhYA+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 35/5> Rju;kh 
khtj;ij> fTlhd> 

nj`ptis

29/04/2022

1145 PV00256921 upyf;]; fpuPd; ];gh 

(gptpb) vy;Bb

,y. 116> nty;ytha 

tPjp> nkhduhfiy
29/04/2022

1146 PV00256922 viyl; ];Nghu;l;]; 

md;l; khu;f;nfl;bq; 

(gptpb) vy;Bb

422> nfhOk;G tPjp> 

gpypkj;jyht> fz;b
29/04/2022

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

1147 PV00256923 ngj; (gptpb) vy;Bb 18> Mu;.[p Nrdhehaf;f 

khtj;ij>  nfhOk;G 7
29/04/2022

1148 PV00256924 rgpNah fndf;l; 

yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

epiy 12> ghu;f;Nyz;l; 

fl;blk;> ,y. 33> ghu;f; 

tPjp> nfhOk;G - 2

29/04/2022

1149 PV00256925 vypfz;l; FNshjpq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 142 B> gKDt> 

k`ufk
29/04/2022

1150 PV00256926 J\hu gpiuly; 

mz;l; MhpNtu;f; 

(gptpb) vy;Bb

135> ehfjk;gpuhd; Nfhtpy; 

tPjp Njhzpf;fy;> tTdpah
29/04/2022

1151 PV00256927 uhtzh fpupNa\d; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 200/6> mk;gnrtd> 

17tJ mQ;ry;> khgh fl 

Nyf;> k`paq;fid

29/04/2022

1152 PV00256928 fpuhz;l; viyl; 

ngq;fpa+l; N`hy; 

md;l; nu];lhud;l; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 871> Nkhjutj;j> 

etfKt> uzhy> 

fLnty

29/04/2022

1153 PV00256929 MPK nfhfdl; 
Gulf;l;]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 23/A> al;ltf> 
Cuhnghy

29/04/2022

1154 PV00256930 Nrd;Q; nkNd[;kd;l; 

vf;];Ngh;l;;];  

(gpiuNtl;) ypkpnll;

];ut];jpa> nrd; n[uhu;l; 

khtj;ij> YZtpy
29/04/2022

1155 PV00256931 fpugpf;]; nel; kPbah 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 551/9> 
vf;rj; khtj;ij> 

,`yfuf`Kd> 

fltj;ij

29/04/2022

1156 PV00256932 Nlhf;fpNah (gptpb) 

vy;Bb

,y. 231/2> Mypk; tPjp> 

mf;fiug;gw;W-16
29/04/2022

1157 PV00256933 rjp v];Nll; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 382/6 jyq;fk 
tlf;F> nfh];tj;j> 

gj;juKy;y

29/04/2022

1158 PV00256934 vtu; Nfhy;l; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 40/15> NrhkRe;juk; 
tPjp> Midf;Nfhl;il

29/04/2022

1159 PV00256935 j vthu;l;]; ];Nlhu; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 46/2 igg; tPjp> 

nfhOk;G - 05
29/04/2022

1160 PV00256936 nlf; Vrpah 

nry;Yyhu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 41> nfa;rh; tPjp> 

nfhOk;G 11
29/04/2022

1161 PV00256937 mjpfhup vf;];Nghu;l;]; 

md;l; rg;isau;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y 61/2> njhYt tPjp> 

`pe;jfy
29/04/2022

1162 PV00256938 ,d;NdhNtl;lh 

Nyg;]; (gptpb) 

vy;Bb

07tJ Nyd;> nuf;yz;l; 

Njhl;lk;> NghafNd> 

FUehfy;>-

29/04/2022

1163 PV00256939 ghD gpA+l;b ghu;yu; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 48/1/1 Nfhq;fhnty 
tPjp> khj;jis

29/04/2022

1164 PV00256940 FNshgy; bNul; 

mNrhrpNal;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 96/9> rpy;tu; ];kpj; 

Nyd;> nfhOk;G-12
29/04/2022

1165 PV00256941 rpjhuh N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb

ghlrhiy xOq;if> 

,k;Gy;nfhl> uj;fhk
29/04/2022

1166 PV00256942 J.J.R. ,d;lu;fpNul;ll; 
ghu;k; (gptpb) vy;Bb

133/45> rP tpA+ tPjp> 
jpUNfhzkiy

29/04/2022

1167 PV00256943 vtu;fpuPd; 

nrypg;Nu\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 120> ghyhyp tPjp> 

fe;ju;klk;> aho;g;ghzk;
29/04/2022

1168 PV00256944 va;k; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb

385> rpq;fGuk;> 

guf`njdpa.
29/04/2022

1169 PV00256945 RSJ vd;lu;gpiu]; 

(gptpb) vy;Bb

85/1> ehnfhy;y> Nffhiy 29/04/2022

1170 PV00256946 bNubNfh ,d;lu; ne\

dy; (gptpb) vy;Bb

15C> `{Yjhnfhl tPjp> 

fy;fpir
29/04/2022

1171 PV00256947 JM & KN  
N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 79A> u[ tPjp> 
khj;jis

29/04/2022

1172 PV00256948 fpup\hdp bNubq; 

(gptpb) vy;Bb

19> vnfhltj;j tPjp> 

NgUtis
29/04/2022

1173 PV00256949 rpNyhd; [pah nrq; 

F&g; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.  21> nrd; gPl;lu;]; 

gpNs];> nfhOk;G 04
29/04/2022

1174 PV00256950 WS ,d;[pdpaupq; 
(gptpb) vy;Bb

,y 20> 10tJ iky; fy;> 

tpudfk> mSj;jhuhk
29/04/2022

1175 PV00256951 b md;l; b ];bf;fp 

Nlg;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 316/4B> jyhN`d 

tPjp> cLKy;y> 

Ky;Nyupaht

29/04/2022

1176 PV00256952 miyad;]; gpiul; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 77> = Nkjhde;j 

khtj;ij> yf;\gjpa> 

nkhul;Lt

29/04/2022

1177 PV00256953 ml;kpd; 

nrhYA+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 28/3> ju;kghy 
khtj;ij> Vf;fy> [h-vy.

29/04/2022

1178 PV00256954 BRE xl;NlhNk\d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

52/1-2> nttu;nrl; gpNs];> 

nts;stj;ij>   nfhOk;G - 06
29/04/2022

1179 PV00256955 N N buhty;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 22/4> Ngq;f;\hy; 

njU> nfhOk;G -11
29/04/2022

1180 PV00256956 vtu;fpuPd; nlf;Ndhy[p 

md;l; nel;Ntu;f; 

(gptpb) vy;Bb

rk;Gefu;> 

ml;lhisr;Nrid 05> 

ml;lhisr;Nrid

29/04/2022

1181 PV00256957 igd; iyd; 

,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 106/7> 
gpuz;bahtj;ij> 

nty;yk;gpl;b

29/04/2022

1182 PV00256958 \Nuhd; N[hrg; 

,d;Bupau; bird; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 67/7> fTlhd tPjp> 
mj;jpba> nj`ptis

29/04/2022

1183 PV00256959 fyu; fpsTl; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

22D6, Uf;khy; gpNs];> 

fy;tUrht tPjp> 

nfhuj;Njhl;l> fLnty

29/04/2022

1184 PV00256960 g;nu\; nt[p 

mf;Nuh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.  845> jdghy 

];Nlhu;];> g`y nfhl;lh 

Ky;y> NtTl

29/04/2022

1185 PV00256961 n`upNl[; gPf; 

(gptpb) vy;Bb

80> nrl;bahh; tPjp> 

nfhOk;G 11
29/04/2022

1186 PV00256962 JBC yq;fh (gptpb) 
vy;Bb

kPrhiy tlf;F> kPrhiy>  

aho;g;ghzk;
29/04/2022

1187 PV00256963 RNge;jpuh Nkd;gtu; 

nrhYA+\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 26/56> uz[afk> 

itj;a tPjp> nj`ptis
29/04/2022

1188 PV00256964 j Gf; NyhQ;r; 

(gptpb) vy;Bb

209/28> ruG+kp khtj;ij> 

mJUfpupa tPjp> kygy;y> 

gd;dpgpl;ba

29/04/2022

1189 PV00256965 Ntf; mg; Nrhd; 

(gptpb) vy;Bb

91/b> nfe;jye;jtj;j> 
fpe;jy;;gpl;ba> nty;kpy;y> 

gz;lhufk

29/04/2022

1190 PV00256966 epg;yd; vNfh Lthprk; 

md;l; fy;bNt\d; 

(gptpb) vy;Bb

epiy 03> Nkw;F NfhGuk;> 

cyf tu;j;jf ikak;> 

nfhOk;G 01

29/04/2022

1191 PV00256967 v kh];lu; lr; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  3/6> N`d tPjp> 

fy;fpir
29/04/2022

1192 PV00256968 vk; Mu; f;uQ;rp fl; 

(gptpb) vy;Bb

410/20> fhyp tPjp> 
nfhOk;G-03

29/04/2022

1193 PV00256969 xypk;g]; `T]; 

kpup];] (gptpb) vy;Bb

3061B> Rde;jh tPjp> 
kpup];]h

29/04/2022

1194 PV00256970 NlhNyNlh yq;fh 

(gptpb) vy;Bb

,y. 21/8 A> lgps;a+ 
N[ vk; khtj;ij>    

nfhOk;G 02

29/04/2022

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

1195 PV00256971 K P Gulf;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.  27> fpwp];Juh[ 

khtj;ij> N`fpj;j tPjp> 

tj;jis

29/04/2022

1196 PV00256972 M N M  bNulu;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 686/17> Jthtj;j> 
khNghy> tj;jis

29/04/2022

1197 PV00256973 Vu;kh]; 

nyh[p];bf;]; 

(gptpb) vy;Bb

29/15> ghlrhiy 

xOq;if> njkl;lnfhl> 

nfhOk;G 09

29/04/2022

1198 PV00256974 nfhf;fh^ buhty; 

(gptpb) vy;Bb

41/b> fhtpe;j gpNs];> 

fpUyg;gid> nfhOk;G 06
29/04/2022

1199 PV00256975 R & S ,d;[pdpaupq; 
(gptpb) vy;Bb

172/14/A> Jk;Nkhju tPjp> 
rpupre;j> Gtf;gpl;ba.

29/04/2022

1200 PV00256976 A.T.S. nud;l; yq;fh 
(gptpb) vy;Bb 

10> rpj;jk;gyk; tPjp> 

kPrhiy tlf;F> kPrhiy> 

aho;g;ghzk;

29/04/2022

1201 PV00256977 ntiukh (gptpb) 

vy;Bb

,y. 15/1> fq;ftl;l> rpwpky; 
tj;j> Fd;Ndgd> fz;b>

29/04/2022

1202 PV00256978 uhrp my;tp]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 174/10 Nfhtpy; tPjp 
jygj;gpl;ba> ENfnfhl

29/04/2022

1203 PV00256979 kz;lhnty 

N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

17B fpof;F NfhGuk;> 01B 
fhyp Kfj;jply; kj;jpa 

tPjp> nfhOk;G 02

29/04/2022

1204 PV00256980 upr;Nt vd;lu;gpiu]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 61> gpujhd tPjp> 

mf;fiug;gw;W - 01
29/04/2022

1205 PV00256981 nkfh FNshgy; 

nrhYA+\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

46-2/2> 2tJ khb> Nyf; 
irl; nurpnld;rp];> 

nfhk;gdpj;njU> nfhOk;G 02

29/04/2022

1206 PV00256982 ntk; yq;fh (gptpb) 

vy;Bb

,y. 658/78 - 2/1> 
k`htpy fhu;ld;> 

nfhOk;G - 09

29/04/2022

1207 PV00256983 ngf;Nf[pq; `g; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 101> gpupd;r]; Nfl;> 

nfhOk;G 12
29/04/2022

1208 PV00256984 MTS  N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;Bb

271/A/3> Njtkpj;j ,lk;> 
n`a;ae;JLt

29/04/2022

1209 PV00256985 /g;nsf;];nkl; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y: 15> uj;ehaf;f 

khtj;ij> ngytj;ij> 

gj;juKy;y

29/04/2022

1210 PV00256986 THEJ md;l; Nfh 

(gptpb) vy;Bb

129> nfhl;lh tPjp> 

nghuis> nfhOk;G 08
29/04/2022

1211 PV00256987 FRAXAV (gptpb) 
vy;Bb

41> Rd;dhfk; Nkw;F> 

Rd;dhfk;> aho;g;ghzk;
29/04/2022

1212 PV00256988 I S B kpduy; 
upNrhu;r]; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 233/A> mYNghtpy 

tPjp> fLnghl> njy;nfhl
29/04/2022

1213 PV00256989 Nuhay; Nkhl;lhu;]; 

`l;ld; (gptpb) 

vy;Bb

,y. 154> bf;Nfhah tPjp> 

`l;ld;
29/04/2022

1214 PV00256990 `hu;tp ,q;Nyd;l;  

(gptpb) vy;Bb

,y. 107/A> `py; ];l;uPl;> 

nj`ptis
29/04/2022

1215 PV00256991 yPru; yq;fh 

n`h];gplhypl;b 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

# 92/305/A4> = 

ruzjp];] khtj;ij> 

Fk;Gf Nkw;F> Nfhdnghy 

re;jp

29/04/2022

1216 PV00256992 N`f;fu; n`h];ly; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 43/B/04> al;badtj;j 
tPjp> `bfk> gpypae;jiy

29/04/2022

1217 PV00256993 fpuPd;nty;j; 

,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  29/6> Njthy tPjp> 
ghnfhl> ENfnfhl

29/04/2022

1218 PV00256994 ];lhu; ghu;ku;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 6A> mjpfhu; tPjp> 

kl;lf;fsg;G
29/04/2022

1219 PV00256995 RK buhd;];Nghu;l; 

md;l; 

fd;];l;uf;\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 26> Gjpa tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> `l;ld; v];Nll;> 

`l;ld;

29/04/2022

1220 PV00256996 mf;l; `Trpq; 

nrhYA+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

01. Gy;Yilahd; 

gps;isahu; Nfhtpy; tPjp> 

fy;tay;> aho;g;ghzk;

29/04/2022

1221 PV00256998 ];Nghu;l;]; f;W} 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

6/12/A> 1tJ xOq;if> 

uztftj;ij tPjp> 

fyy;nfhl> gd;dpgpl;ba

29/04/2022

1222 PV00256999 vd;l;vt;hpntahh;  

yq;fh (gptpb) vy;Bb

320/3/H> cYNkhy tPjp> 

g`y Nghkpupa
29/04/2022

1223 PV00257000 nfd;l; nurpnld;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 45D> ngup]; tPjp> 

fSNghtpy
29/04/2022

1224 PV00257001 FNshupah 

,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 50/15> nfhypq;Tl;]; 

gpNs];> nfhOk;G - 06
29/04/2022

1225 PV00257002 ypNah 

vd;lu;gpiur]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 9/D/3> N`hfe;ju 

tPjp> fyy;nfhl> 

gd;dpg;gpl;ba

29/04/2022

1226 PV00257003 jPghrp (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

gpA+kp> epy;ty;yh tPjp> 

njhlk;g`y> jpf;nty;y
29/04/2022

1227 PV00257004 rpNyhd; nfg;gpl;ly; 

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

ntd;r;ru;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 56> g`ynty tPjp> 

ngytj;ij> gj;juKy;y
29/04/2022

1228 PV00257005 tf;fhr;rp F&g; 

,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

,y.  32> md;dg;gpl;ba 

tPjp> jq;fhiy.
29/04/2022

1229 PV00257006 SF nlf;Ndhy[p]; 

(gptpb) vy;Bb 

,y. 21> klghj> 

gpypae;jiy
29/04/2022

1230 PV00257007 IGP  FNshgy; 
N`hy;bq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 99/127> gpiuk; 

fpuPd; rpl;b> gyhgj;ty> 

khj;jis

29/04/2022

1231 PV00257008 Nfhd; F&g; xg; 

fk;ngdp]; (gptpb) 

vy;Bb

38> = ju;kfPu;j;jpauhk 

tPjp> nfhs;Sg;gpl;b> 

nfhOk;G -3

29/04/2022

1232 PV00257009 ];if Vrpah (gptpb) 

vy;Bb

318> 2Mk; epiy> 

gNlhtpl;l> fy;fp];]
29/04/2022

1233 PV00257010 gpujPg; ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;Bb

268/F nghyp];tj;j> 

fe;jty> fl;lhd
29/04/2022

1234 PV00257011 B9 ,d;Bupau; 
birdu;]; (gptpb) 

vy;Bb 

,y. 3/21> gpd;tj;j tPjp> 
nj`ptis

29/04/2022

1235 PV00257012 mf;fhu;l; 

fd;];l;uf;\d; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 181> mtprhtis 

tPjp> nty;yk;gpl;b
29/04/2022

1236 PV00257013 nek;l;uhd;]; 

,d;lu;Ne\dy; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 97> re;jfpuz 

NahTd; khtj;ij> 

NghFe;ju> gpypae;jy

29/04/2022

1237 PV00257014 nrhg;l; Nfl; 

nrhYA+\d;]; 

(gptpb) vy;Bb

322/A> gpujhd tPjp> 
khtdy;iy

29/04/2022

1238 PV00257015 ];ngf;l;upig AI 
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 14> Nru; ghNuhd; 

[ajpyf khtj;ij> 

nfhOk;G -01

29/04/2022

1239 PV00257016 IR Nkhl;lhu;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 31/16> Nlht;rd; 
njU> nfhOk;G 02

29/04/2022

1240 PV00257017 nfgply;fhu;g; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 34> GJr; nrl;bj; 

njU> nfhOk;G 13
29/04/2022

1241 PV00257018 rpyhd; l;uP (gptpb) 

vy;Bb

,y.  398/1> KLfhl;Lt> 

khutpy
29/04/2022

1242 PV00257019 bird; nfyup ,d;Bupau;]; 

(gptpb) vy;Bb

,y. 181A> mtprhtis 

tPjp> nty;yk;gpl;b
30/04/2022

1243 PV00257020 D N ,d;lu;ne\dy; 

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

,y. 77/A> fYJgpl;l> 

uhfk
30/04/2022
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