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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் 
97வது ஜெ்யந்தி தினத்தை முன்-
னிட்டு இன்று 23 ஆம் திகதி 
புதைன்கிழ்ை கா்ை 5.00 -- - 8.00 
ைணிக்கும் ைா்ை 6.00 -- 7.30 
ைணிக்குைாக இரு நிகழ்வுகள் 
ஜகாழும்பு 07, பார்ன்ஸ் பிளேஸி -
லுள்ே "சாயி ைந்திர்" பகவான் ஸ்ரீ 
சத்ய சாயி ளசவா சமிததி-
யில் ந்ைஜபறவுள்ேது.   

ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின்   
97ஆவது ஜெ்யந்தி தினம்

நாடு முழுவதிலுமுள்்ள சாயி நிமலயங்களில் விழா

சுதைந்திர தினததைன்று கட்ைண அறவீ -
டுகளின்றி ளதைசி்ய பூஙகாக்க்ே பார்-
்வயிடுவதைற்கும், கட்ைணக்கழிவுைன் 
தி்ரபபைஙக்ே பார்க்கவும் ஜபாது-
ைக்களுக்கு சந்தைர்பபம் வழஙகபபை-
வுள்ேது.  

 இது ஜதைாைர்பில் ெனாதிபதி ரணில் விக்கி -
ரைசிஙக சைர்பபிததை ள்யாச்னக்கு 

சுதந்திர தினத்தில் சகல ததசிய
பூஙககாககளுககும் இலவச அனுமதி
திமையைஙகு்களில் 50 வீத ்கட்டணம

அத்தியகாவசிய மருந்து வகககளின்
இறககுமதிககு 2 பில்லியன் ரூபகா
திமைசசரியி்டமிருந்து சு்காதாை அமைச்சுககு வழங்கல்

நாடடில் நிலவும ைருந்து தடடுபபாடம்ட நிவர்த்திக்க

 அததி்யாவசி்யைான ைருந்-
துப ஜபாருட்க்ே ஜகாள்வ-
னவு ஜசயவதைற்காக தி்றளச-
ரியிைமிருந்து   02 பில்லி்யன் 
ரூபா நிதி கி்ைக்கவுள்ேதைாக 
சுகாதைார அ்ைசசர் ஜகஹலி்ய 
ரம்புக்ஜவல்ை ஜதைரிவிததுள்-
ோர்.   

ைருந்துப ஜபாருட்க்ே 
இறக்குைதி ஜசயளவாருக்கு 
ைாததிரம் இதுவ்ரயில் 
20 பில்லி்யன் ரூபா கைன் 
ஜசலுததை ளவண்டியுள்ேதைாக 
கூறி்ய சுகாதைார அ்ைசசர், 
இந்தை நிலு்வத 
ஜதைா்க்்ய கட்ைம்

சட்ைம் ைற்றும் கல்வி அ்ைச-
சின் சுற்றறிக்்க்்ய மீறி , பாைசா-
்ைக்கு ளச்ை்்ய தைவிர்தது ளவறு 
ஆ்ைக்ே அணிந்து ஜசன்ற-
ளதைாடு ைாததிரமின்றி , அந்தை பு்கப-
பைஙக்ே சமூக வ்ைததைேஙக-
ளில் பதிவிட்ை ஆசிரி்யர்களுக்கு 
எதிராக ஒழுக்காற்று நைவடிக்்க 

எடுக்கபபடும் என அரசாஙகம் அறி-
விததுள்ேது.  

வாராந்தை அ்ைசசர்வ தீர்ைானங-
க்ே அறிவிக்கும் ஊைகவி்யைாேர் 
ைாநாட்டில் ளகட்கபபட்ை ளகள்வி-
களுக்கு பதிைளிக்கும் ளபாது பதில் 
ஊைகதது்ற அ்ைசசர் 
ஷாந்தை பண்ைார இதை்னத 

கல்வியகமச்சின் சுறறறிககககய மீறிய
ஆசிரிகயகளுககு எதிரகாக  நடவடிககக

பதில் ஊ்ட்கத்துமை அமைச்சர் ஷாந்த பண்டாை

வழமைககு ைாைான ஆம்டயில் பா்டசாமலககு சமு்கைளிபபு:

"விெ்யபாகு" என ஜப்யரிைப -
பட்ை P 627 என்னும் கபபல் ெனா -
திபதி தை்ை்ையில் கைற்ப்ையின -
ருக்கு ளநற்று (22) வழஙகபபட்ைது.   

கைல் பிராந்தி்யததில் சமுததிர 
சவால்க்ே ஜவற்றி ஜகாள்வதைற் -
கான பஙகளிப்ப வலுபபடுத-
தும் ளநாக்கில் ஐக்கி்ய அஜைரிக்க 
கைற் பாதுகாபபு தி்ணக்கேததைால் 

இைங்க கைற்ப்ையினருக்கு 
ஜபற்றுக் ஜகாடுக்கபபட்ை P 627 
ஆழ்கைல் உந்து வி்ச கபபைானது 
"கைற்ப்ை விெ்யபாகு கபபல்" 
என்னும் ஜப்யரில் கைற்ப்ையின -
ருக்கு வழஙகும் நிகழ்வு ெனாதிபதி 
ரணில் விக்கிரைசிஙக தை்ை்ை -
யில்   ஜகாழும்புத து்றமுக கிழக்கு 
இறஙகு து்றயில் ந்ைஜபற்றது.  

சமுததிர சவால்களை ஜவற்றி ஜ்காளை "விெ்யபாகு"  

ளைாரன்ஸ் ஜசல்வநா்யகம்  

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு 
ஜசைவு திட்ைததின் இரண்ைாம் 

வாசிபபு மீதைான வாக்ஜகடுபபு ளநற்று 
பாராளுைன்றததில் 37 ளைைதிக வாக் -
குகோல் நி்றளவற்றபபட்ைது.  

ஆதைரவாக 121 வாக்குகளும் எதிராக 
84 வாக்குகளும் அளிக்கபபட்ைன. 
இதைனடிபப்ையில் 37 ளைைதிக வாக் -

குகோல் இரண்ைாம் வாசிபபு நி்ற-
ளவற்றபபட்ைது.  

நிதி்ய்ைசசரான ெனாதிபதி ரணில் விக்-
கிரைசிஙகவினால் கைந்தை 14ஆம் 
திகதி பாராளுைன்றததில்

ஆதரவகாக 121 வகாககுகள்; எதிரகாக 84 மட்டுதம

வரவு சசலவுத் திட்டம் மீதகான இரணடகாம் வகாசிப்பு:

03

நகாட்டில் நிலவும்  பிரச்சிகனகளுககு
 ததரதல்  ஒருதபகாதும்  தீரவகாககாது

பாராளுமன்றத்தில் அமமச்சர் நிமல் சிறிபால தெரிவிப்பு 03

ததசிய மருந்து சககாள்ககயில்
 திருத்தம் சசயய அரசு முடிவு

15  வருடங்கள் ்கடந்துவிடட நிமலயில்

ஜதைஹிவ்ே 
ளதைசி்ய மிருகக்-
க ா ட் சி ச ா ் ை -
யில் உள்ே 
ஜபண் ஒட்ை-
க ச சி வி ங கி -
ஜ்யான்று ளநற்று 
(22) அதிகா்ை 
திடீஜரன உயிரி-
ழந்துள்ேதைாக மிருகக்காட்சிசா்ையின் 
ளபசசாேர் ஜதைரிவிததுள்ோர்.  

  ஜதைஹிவ்ே ளதைசி்ய மிருகக்காட்சிசா-
்ையில் ஜைாததைைாக 19, 21, 23 வ்யது 
ஜகாண்ை மூன்று ஜபண் ஒட்ை-
கசசிவிஙகிகள் இருந்தைன. 

தெஹிவளை ZOOவில்
ஒட்டக சிவிங்கி உயிரிழப்பு  

ஜபண்க்ே சட்ைவிளராதைைாக 
ஓைான் நாட்டுக்கு அனுபபி்ய ளைலும் 
இருவர் ்கது ஜசய்யபபட்டுள்ேனர்.  

 பல்ளைகை ைற்றும் குருநாகல் ஆகி்ய 
இைஙகளில் ்வதது இவர்கள் ்கது 
ஜசய்யபபட்ைதைாக ஜபாலிஸார் ஜதைரி-
விததைனர்.   சந்ளதைகநபர்கள் இருவ்ர-
யும் எதிர்வரும் டிசம்பர் ைாதைம் முதைைாம் 
திகதி வ்ர விேக்கைறி்யலில் ்வக்-
குைாறு ஜகாழும்பு பிரதைான 
நீதைவான் உததைரவிட்டுள்ோர்.  

ஓமான் ஆடக்டதெல் ;
மமலும் இருவர் ளகது

முன்னாள் ெனாதிபதி 
சந்திரிகா குைாரதுஙகவின் 
கட்சி உறுபபுரி்ை்்ய 
இ்ைநிறுததுவதைற்கு ஸ்ரீ -
ைஙகா சுதைந்திரக்கட்சி தீர் -
ைானிததுள்ேது.  

முன்னாள் ெனாதிபதி -
யின் உறுபபுரி்ை்்ய 
இ்ைநிறுததும் தீர்ைானத-
திற்கு கட்சியின் ைததி்ய குழுவின் ஜபரும்பான்்ை-
்யான உறுபபினர்கள் ஏகைனதைாக ஆதைரவ-
ளிததுள்ேனர் என கட்சியின் உறுபபினர்

SLFP யிலிருந்து சந்திரிககாகவ  
இகடநிறுத்தத் தீரமகானம்

ளைாரன்ஸ் ஜசல்வநா்யகம்   

அடுததை வருைம் 
நாட்டின் ஜபாருோ-
தைாரததில் ஸ்திரததைன்-
்ை்்ய ஏற்படுததி 
ைக்கள் எதிர்ளநாக்கும் பிரசசி்னகளுக்கு தீர்வு 
காண நைவடிக்்க 

அடுத்த வருடத்தில் நகாட்டில்
சபகாருளகாதகார ஸ்திரத்தன்கம

IMF பணிபபா்ளர் சமபயு்டன் டிசமபரில் இணக்கபபாடு:

ளைாரன்ஸ் ஜசல்வநா்யகம்   

எைது நாட்டின் மீது 
சர்வளதைச தை்ையீடுகள் 
தீவிரை்ைந்துள்ேதைால்  
ஜபாருோதைார பாதிபபு-
களுக்கும் அது காரண-
ைாகியுள்ேது என்ப்தை 
பாராளுைன்றததில் சுட் -
டிக்காட்டி்ய  முன்னாள் ெனா-
திபதி ைஹிந்தை ராெபக் ஷ எம். 
பி,நாட்டின் முன்ளனற்றததிற்-

காக ஆளும் கட்சியும் 
எதிர்க்கட்சியும் ஒதது-
்ழபபுைன் ஜச்யற்படு-
வது முக்கி்யம் எனவும் 
ஜதைரிவிததைார்.  

 நாட்டின் முன்-
ளனற்றத்தை தைடுக்கும் 
வ்கயில் ளதைசி்ய 

ைற்றும் சர்வளதைச சக்திகள் ஜச்யற்-
படுவ்தைக் அவதைானத-
திற் ஜகாண்டு

நகாட்டில் சரவததசத்தின் 
தகலயீடுகள் தீவிரமகடவு
பாைாளுைன்றில் ைஹிந்த ைாஜபக ஷ எச்சரிகம்க

மீனவர்களுக்கு ைண்ஜணண்ஜணய 
மு்ற்யாகவும் ஜதைாைர்சசி்யாகவும் 
விநிள்யாகிபப்தை உறுதிஜசய்ய அர -
சாஙகம் நைவடிக்்க எடுததுள்ேது.  

ெனாதிபதி பணிபபாேர் நா்யகம் 
(சமூக அலுவல்கள்) கீர்ததி ஜதைன்-
னளகான்  22 நவம்பர் 2022 திகதி-
யிைபபட்ை விளசை அறிவிததைல் கடிதைத்தை 
ைாவட்ை ஜச்யைாேர்கள், ைாகாண கைற்ஜறா-

ழில் அ்ைசசின் ஜச்யைாேர்கள் ைற்றும் 
ைாகாண கூட்டுறவு அ்ைசசின் ஜச்யைா -
ேர்களுக்கும் அனுபபியுள்ோர்.  

இதைன்படி, மீனவர்களின் ைண்-
ஜணண்ஜணய ளதை்வ்்யப பூர்ததி 
ஜசயவதைற்காக தினமும் 50 எரிஜபாருள் 
ஜபௌசர்க்ே விடுவிக்க அரசாஙகம் தீர் -

ைானிததுள்ேது.  
மீனவர்களின் ளதை்வக்காக 

மீனவரகளுககு மணசணெணசணெய
கிகடப்பகத அரசு உறுதிசசயயும்
தினமும 50 எரிபபாருள் பபௌசர்்கம்ள விடுவிக்கவும முடிவு

முமையா்கவும பதா்டர்ச்சியா்கவும

சிறுவர்களுக்கி்ைள்ய ளவகைாக 
பரவும் ஒரு வ்க்யான ்வரஸ் 
காயசசல் தைற்ளபாது அதிகரிததுள்-
ேதைாக ஜகாழும்பு ளைடி றிஜளவ 
சிறுவர் ்வததி்யசா்ையின் 
விளசை ்வததி்யர் தீபால் ஜபளரரா 
ஜதைரிவிததுள்ோர்.  

 இது ஜதைாைர்பில் ஜபற்ளறார் 
அவதைானததுைன் ஜச்யற்பை ளவண்டும் என அவர் அறிவு-
றுததைல் விடுததுள்ோர்.   அளதைளநரம் சிறார்களுக்கு நு்ர-
யீரலுைன் ஜதைாைர்பு்ை்ய ளநாய நி்ை்ைகள் 
அதிகரிததுள்ேதைாகவும் அவர் குறிபபிட்டுள்ோர்.  

சிறுவரகளிகடதய பரவும்
ஒருவககயகான புதிய தநகாய
மவத்தியர் தீபால் பபசைைா எச்சரிகம்க

ஓைான் நாட்டுக்கு 
ப ணி ப ஜ ப ண் க ே ா க 
அ்ழததுச ஜசல்ைப-
பட்டு, அஙகு நிர்க்கதி 
நி ் ை யி லி ரு க் கு ம் 
ை்ை்யகம்  ைற்றும் 
ஏ்ன்ய பிரளதைசங-
க்ே ளசர்ந்தை பணிப 
ஜபண்க்ேப பாதுகாபபாக நாட் -
டுக்கு அ்ழதது வர  இைங்க 
ஜதைாழிைாேர் காஙகிரஸ்  கைந்து -

்ர்யாைல் ஒன்்ற ளைற்-
ஜகாண்டுள்ேது.

ஜகாழும்பில்  ளநற்று (22) 
ஜவளிவிவகார அ்ைசசர் 
அலிசபரி ைற்றும்  ஜவளி-
நாட்டு ளவ்ைவாயபபு 
அ்ைசசர் ைனுஷ நாண-
்யக்கார ஆகிள்யாருைன்  

இைங்க ஜதைாழிைாேர் காஙகிர-
ஸின் ஜபாதுச ஜச்யைாேர் 
ஜீவன் ஜதைாண்ைைான் 

ஓமகான் நகாட்டில் சிககி தவிககும்
மகலயக பணிப் சபணகள்

ஆசிரி்்யகள் பைர் ளநற்று முன் -
தினம் இைகுவான ஆ்ைக்ே 
அணிந்து பாைசா்ைகளுக்கு 
வரு்க தைந்தை்ை ஜதைாைர்பில் கல் -
வி்ய்ைசசர் ளநற்று பாராளுைன்-
றில் தைைது கருத்தை ஜவளியிட்ைார்.   

 ஜகாளரானா காைததில் அரச 
ளச்வ்யாேர்களுக்காக ஜபாது 
நிர்வாக அ்ைசசு விடுததை சுற்ற-

றி ் க யி ல் , 
இ ை கு வ ா ன 
ஆ்ைக்ே 
அ ணிந் து 
வ ரு வ து 
ஜதைாைர்பில் 
அறிவுறுததைல்கள் வழஙகபபட்டி-
ருந்தைன.    இந்தை நி்ையில், 
அரச ளச்வ்யாேர் என்ற 

சபகாதுநிரவகாக அகமச்சின்
விளககம் எதிரபகாரப்பு
்கல்வியமைச்சர் சுசில்!

ஆசிரிமய்களின் ஆம்டப பிைச்சிமன:

மக்கள் எதிர்நோககும் 
பிரச்சினை்களுககு தீரவும் கிட்டும்

பாது்காபபா்க அமழத்து வை ஜீவன் MP சபச்சுவார்த்மத

்கடசியின் ைத்திய குழுவில் பலரும குைல்
டிசமபர் 01 வமை 
வி்ளக்கைறியல்

37 பமலதிக வாககுகளால்
சபபயில் நிபைபவறைம

ஐ.ம.ச, விமல, த.தத.ம.மு 
மற்றும் டலஸ் அணியினர்

எதிர்தது வாக்களிப்பு

TNA ்கலந்துஜ்காளைவிலளல;
CWC ஆதரவா்க வாக்களிப்பு;
அதாவுலலா MP யும் ஆதரவு
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டாகடர் எல்.ஆர். ஈஸவரி அமைா  
்பாராட்டு விழாவும திமரயிமையும

4 சிறுநீரகஙகள் தானமாக 
வழஙக முடிவு  

திடீர் விபத்தொன்றில் கணவன், 
மனைவி இருவரும்  இறந்துள்ள-
ைர். இவர்கன்ள பரிச�ொதிதத மருத-
துவர் இருவரிைதும்  மூன்ள இறந்-
துள்ளதொக ் தரிவிததுள்ளொர்.

ஸ்ரீ.சுதிர் B+ மற்றும் அவரது 
மனைவி O+ சிறுநீரகஙகன்ள 
்கொண்டவர்க்்ளை ்தரிவிககப்-
பட்டுள்ளது. இவர்களின் குடும்பத-
திைர்  இருவரிைதும் சிறுநீரகஙகன்ள 
நன்்கொன்டயொக வழஙக முன்வந்-
துள்ளைர். இதனை ்பற விரும்பு-
சவொர் பின்வரும் இலககஙகளு்டன்   
+919837285283, +919581544124, 
+918977775312 ்தொ்டர்பு ்கொளளு-
மொறு உறவிைர்கள சகட்டுள்ளைர்.  

இலங்க வரும் சுற்றுலா 
பயணிகள் அதிகரிப்பு
திறப்பனை திைகரன் நிருபர்

இலஙனகககு நொ்ளொந்தம் வரும் 
சுற்றுலொப் பயணிகளின் எணணிகனக-
யில் அதிகரிப்பு நினல கொணப்படுவ-
தொக சுற்றுலொததுனற அனமச்சு த்ரி-
விததுள்ளது.  நொ் ்ளொன்றுககு சுமொர் 
1800 வனரயில் அதிகரிதது கொணப்படு-
வதொகவும் சுற்றுலொததுனற அனமச்சு 
சமலும் த்ரிவிததுள்ளது.க்டந்த 
கொலப்பகுதினய கருததிற் ் கொணடு சுற்-
றுலொப் பயணிகளின் திை�ரி வருனக 
பதிவு �்யயப்பட்டுள்ளதொகவும் 
அந்த அனமச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது. �ரொ-
�ரியொக, நொ் ்ளொன்றுககு  சுமொர் 2,000 சுற்-
றுலொப் பயணிகள நொட்டுககு வருனக 
தருவசதொடு, இம்மொதததில் இதுவனர 
27 ஆயிரதது 213 சுற்றுலொப் பயணிகள 
நொட்டுககு வந்துள்ளதொகவும் அவர்க-
ளில் ்பரும்பொலொசைொர் ரஷய பிரனை-
கள எைவும் சுற்றுலொததுனற அனமச்சு 

த்ரிவிததுள்ளது.

தினரப்ப்ட பொ்டகி 
பட்்டதது ரொணி இன�-
யரசி கனலமொமணி 
்டொக்டர் எல்.ஆர். 
ஈஸவரி அம்மொவின் 
இன� ச�னவயினை 
(65வது ஆணடு) 
்கௌரவிதது பொரொட் -
டும் விழொவும் 
தினரயின� விருந் -
தும் எதிர்வரும் (04) ஞொயிற் -
றுககிழனம மொனல 6 மணி 
முதல் இரவு 9.30 மணிவனர, 
்�ன்னை 17, தி -நகரிலுள்ள �ர்.
பிட்டி தியொகரொைொ மண்டபததில் 
நன்ட்பறவுள்ளது.  

�ர்வசத� இந்து மத குருபீ்டொ -
திபதி �பரிமனலக குருமணி 
்டொக்டர் ஸ்ரீ ஐயப்பதொஸ �ொம்ப -
சிவ சிவொச்�ொர்யொரின் ஆசியு்டன் 
இந்து �மய அறநினலயததுனற 
அனமச்�ர் பி.சக. ச�கர்பொபு -
வின் தனலனமயில் நன்ட்ப -
றவுள்ள இவ்விழொவில் பிரதம 
விருந்திைர்க்ளொக இன�யனமப் -

பொ்ளர்க்ளொை �ஙகர் 
கசணஷ, தீைொ, ரி.எல். 
மஹொரொைன், நடிகர்க -
்ளொை னவ.ஜி. மசகந்தி -
ரன், ்்டல்லி கசணஷ, 
பொணடியரொைன், மதுரொ 
டிரொவல்ஸ உரினமயொ -
்ளர் வி.சக.ரி. பொலன் 
ஆகிசயொர் கலந்து்கொள -
வர்.  

சிறப்பு விருந்திைர்க்ளொக 
ஏ.எல்.எஸ. பு்ர்டக ஷன் 
திருமதி ்ையந்தி கணணப்பன், 
நடினகக்ளொை சக.ஆர். விையொ, 
கொஞ�ைொ, �ச்சு, ்வணநிற 
ஆன்ட நிர்மலொ, சிஐடி �குந் -
தலொ, வடிவுககரசி, பொ்டகி 
அம்ருதொ, பொ்டகர்க்ளொை ரி.எல். 
தியொகரொைன், கொைொ உலகநொ -
தன், சவல்முருகன், முசகஷ, 
்�ந்தில் தொஸ இவர்களு்டன் 
இரொசைந்திரன், குரு, ன்டமன் 
பொபு ஆகிசயொர் கலந்து்கொள-
ளும் இந்நிகழ்வில் அனைவரும் 
பஙகுபற்றலொம்.  

இந்தியாவிற்ான இலஙம்யின் துமைத்தூதுவர் டாகடர் டி. வவங்டடஷவரமன,  
்மலைாைணி திருைதி டதை ைஙம்யர்க்ரசி, ஆன்மி் வைாறவ்பாழிவாளர் ைறறும இந்து 
ைைய அறநிமலயத் துமறயின் கீழ் உயர்ைட்ட ஆடலாைமனக குழு உறுப்பினர் ைறறும 
்மலைாைணி  வி.ட்.டி.்பாலன். ைதுரா டிரவல் ைர்வீஸ லிமிவடட் தமலவர் ைறறும 
நிர்வா் இயககுநர் ைறறும தமிழ்நாடு டூர் டிரவல் அண்ட் ஹாஸபிடாலிட்டி அடைாசிடய-
ஷன் தமலவர் ஆகிடயார் துமை உயர் ஸதானி்ரின் அலுவல்த்தில் ைந்தித்து முககிய 
விடயங்ள் வதாடர்பில் ்லந்துமரயாடினர். 

க�ொழும்பு ஸொஹிரொவில் மீலொத்,  
இஸலொமியத் தினப்பொட்டி�ள்
   ருனஸக பொரூக  

்கொழும்பு ஸொஹிரொ கல்லூரி இஸ -
லொமியச் �ஙகம் ஏற்பொடு ் �யத 2020 
ஆம் ஆணடு பொ்ட�ொனலகளுககின்ட-
யிலொை இஸலொமிய திைப் சபொட்டி 
மற்றும் 2022 ஆம் ஆணடிற்கொை 
மீலொதுன் நபி சபொட்டியில் ்வற்றி 
்பற்ற மொணவர்களுககு பரி�ளிப்பு 
விழொ கல்லூரி அப்துல் கபூர் மண்ட -
பததில் கல்லூரி அதிபர் ரிஸவி மரிக -
கொர் தனலனமயில் நன்ட்பற்றது.  

கிரொத , கஸீதொ, கட்டுனர, சபச்சு 
மற்றும் எழுததுககனல ஆகிய 
சபொட்டியில் 60ககும் சமற்பட்்ட 

பொ்ட�ொனலகள பஙகுபற்றிை.   
இந்நிகழ்வில் ஒட்டு்மொதத �ம் -

பியைொக ்கொழும்பு பம்பலபிட்டிய 
முஸலிம் மகளிர் கல்லூரி ்தரிவு 

் � ய ய ப் ப ட் ்ட து ்டன் 
பிரதம அதிதி கல்வி 
அனமச்சு, முஸலிம் 
பொ்ட�ொனலகளின் பணிப் -
பொ்ளர் சமைர் கபூர் நஜி-
முதீன் மற்றும் விச�்ட 
சபச்�ொ்ளர் (GUEST 
SPEAKER) னபஸ ரொ�ொ 
மற்றும் றிஸவியொ அரபிக 

கல்லூரியின் பணிப்பொ்ளர் முப்தி 
அல் ஆலிம் முஸதபொ ரொ�ொ ஆகிசயொ-
ரி்டமிருந்து �ம்பியன் சக்டயதனதப் 
்பற்றுக்கொண்டைர்.  

ஆளுநர் �னப தனலவர் ்பௌசுல் 
ஹமீட், ்�யலொ்ளர் அலவி முகதொர், 
பிரதி அதிபர் ரஸீன் அஸஸொன், 
உப அதிபர்கள அஷ சஷக எம்.
எம். மிஹலொர், திருமதி ஹிைொசி 
்மொஹிதீன் மற்றும் ஜீைத இஸமொ-
யில், பிரிவுத தனலவர்கள, இஸலொ -
மியச் �ஙகததின் ்பொறுப்பதிகொரி 
எம்.ஐ.எம். இன்ஹொம், பனழய 
மொணவர்கள, ்பற்சறொர்கள, 
அனழககப்பட்்ட பொ்ட�ொனல ஆசிரி-
யர்கள மற்றும் மொணவர்கள கலந்து-
்கொண்டைர்.  

சீனன்�ொட்்டை ஆரம்ப பொடைசொ்லக்கு   
ஈரொனிய பிரதிநிதி�ள் விஜயம்

சபருவன்ள சீைன்சகொட்ன்ட 
ஆரம்ப பிரிவு பொ்ட�ொனலயில் 
சநற்று (22) மீலொத திை விழொ 
பொ்ட�ொனலயின் சகட்சபொர் கூ்டத-
தில் பொ்ட�ொனல அதிபர் திருமதி 
்ைஸீலொ தனலனமயில் நன்ட்பற்-
றது. இந்நிகழ்வில் ஈரொனிய உயர்பீ -
்டததின் இலஙனகககொை பிரதிநிதி 
ஹுஜைதுல் இஸலொம் அஷ்ஷயக 
முஹம்மத ரிஸொ ஹொதம்பூரி பிரதம 
அதிதியொகவும் ஈரொனிய தூதரக 
கலொ�ொர பிரிவு பணிப்பொ்ளர்  கலொநிதி 
பஹமன் முஅஸஸமி ்கௌரவ அதி-
தியொகவும் ஹுஜைதுல் இஸலொம் 
அஷ்ஷயக ்�யயித ்ஸயனுலொப் -

தீன் மீர் பொததிமி விச�்ட அதி -
தியொகவும் கலந்து சிறப்பிதத-
ைர். 

நிகழ்வில் பொ்ட�ொனல -
யில் நன்ட்பற்ற மீலொத  
திை நிகழ்வில் பஙசகற்ற  
மொணவ மொணவிகள  விழொ 
அதிதிகளிைொல் பரிசு வழஙகி 
் க ௌ ர வி க க ப் ப ட் ்ட ை ர் . 
இந்நிகழ்வில் பொ்ட�ொனல   
அபிவிருததிச் �ஙக உறுப்பி-
ைர்கள, ஆசிரியர்கள, ்பற் 
சறொர்களும் கலந்து சிறப்பித-
தனம விச�்ட அம்�மொகும்.  

கெளிநொட்டில் ்ெ்ல கபற்று தருெதொ� கூறி
1 ்�ொடி ரூபொ ்�ொசடி கசயத  பிரபல ்�டி ்�து 

(்மொறட்டுனவ  மததிய  விச�்ட  
நிருபர் )

மததிய  ஐசரொப்பொ நொடுகளில்  
சவனலவொயப்னப  ்பற்றுததரு-
வதொக  கூறி  ஒருசகொடி  ரூபொயககு 
சமல்  பணதனத  சமொ�டி  ்�யது  
அஸர்னபைொன் நொட்டில்  பலனர  
னகவிட்டு  தனலமனறவொகிய 
பொணந்துனறயில் வொழ்ந்த நபனர   
பொணந்துனற  குற்றததடுப்பு  பிரிவி-
ைர்  னகது ்�யதுள்ளதொக  பொணந்-

துனற  சிசரஷ்ட  ்பொலிஸ அததியட்-
�கர்  �மந்த ்வத்க ்தரிவிததொர்.

நீர்்கொழும்பு  பகுதியில்  உள்ள  
ஒருவர்  பொணந்துனற  சிசரஷ்ட  
்பொலிஸ அததியட்�கர்  �மந்த ் வத-
்கககு ்�யத  முனறப்பொட்டுககு 
அனமய  இந்நபர்  னகது ் �யயப்பட்-
்டதொக  ்பொலிஸொர் ்தரிவிததைர்.

பொணந்துனற,  வொதுனவ, ்மொறந் -
துடுனவ என்ற இ்டததில் உள்ள  
ஆயுர்சவத  சிகிச்ன�  நினலய்மொன்-

றின் ்பொறுப்பொக உள்ள  34  வய-
னதயுன்டய ஒருவசர  னகது்�யயப்-
பட்டுள்ளதொக  ்பொலிஸ  அதிகொரி 
்தரிவிததொர். 

நொட்டில்  எப்பகுதியிலொவது 
இப்படி  ஏமொற்றப்பட்டிருந்தொல்  
உ்டன்  பொணந்துனற  சிசரஷ்ட  
்பொலிஸ  அததியட்�கர்  கொரியொல-
யதது்டன்  ்தொ்டர்பு ்கொளளுமொறு  
சிசரஷ்ட  ்பொலிஸ  அததியட்�கர்  
்பொதுமககன்ள  சகட்டுள்ளொர்.

ைைொதிபதியும் அர�ொஙகமும் 
நொட்ன்டக பொதுகொககும் சநொககில் 
்�யற்படும் சபொது �வொல்கன்ள ஏற்-
றுக்கொள்ள முடியொத எதிர்ககட்சி 
பொரொளுமன்ற உறுப்பிைர்கள நொட்ன்ட 
சமலும் அரொைகமொககுவதற்கு ்�யற்-
படுவதொக நகர அபிவிருததி மற்றும் 
வீ்டனமப்பு அனமச்�ர் பிர�ன்ை ரண-
துஙக ்தரிவிததொர். தற்சபொனதய 
்பொரு்ளொதொர நினலனமயின் அடிப்ப-
ன்டயில் இன்னறய திைம் சதர்தனல 
ந்டததுவதற்கு நொட்டில் ்பொருதத-
மொை சூழல் உள்ளதொ என்பனத சிந்-
திகக சவணடியது அவசியமொை்தன்-
றும் அவர் ் தரிவிததொர்.  

கம்பஹொவில்  நிர்மொணிககப்பட்்ட 
புதிய பல்சநொககு கட்டி்டம் மற்றும் 
உ்டற்பயிற்சி நினலயதனத  (20) 
திறந்து னவககும் நிகழ்வில் கலந்-
து்கொணடு உனரயொற்றும்சபொசத 
அனமச்�ர்  இதனைத ் தரிவிததொர்.

சமலும் கருதது ்தரிவிதத அனமச்-
�ர், 

நொஙகள ஆட்சிககு வந்த குறுகிய 
கொலததிசலசய நொடு அதலபொதொ்ளத-

தில் விழுந்துள்ளதொக எதிர்ககட்சியில் 
உள்ள பலர் குற்றம் �ொட்டுகின்றைர். 
ஆைொல் குற்றம் �ொட்்டப்பட்்ட பலரது 
்பற்சறொர்கள, �சகொதர �சகொதரிகள 
பல வரு்டஙக்ளொக பொரொளுமன்றத-
தில் இருந்தனத நொம் ஆட்சிககு வந்த-
தும் அவர்களுககு ்தரியும். 

2019 நொம் ஆட்சிககு வரும்-
சபொது 2020-2021ககுள நொட்டில் 
்பொரு்ளொதொர ்நருககடி வரப்-
சபொகிறது என்று அறிந்திருந்சதொம். 
அதைொல்தொன் ஆட்சிககு வந்ததும் 
அரசு என்ற முனறயில் சதனவயொை 

முடிவுகன்ள எடுதது, எம்.பி.கக-
ளுககு வொகை உரிமம் வழஙகுவனத 
நிறுததி, சதனவயற்ற ்பொருட்கன்ள 
்வளிநொட்டில் இருந்து இறககுமதி 
்�யவனத நிறுததிசைொம்.  

நொட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ்நருககடி 
நினலனய எதிர்ககட்சிகள முழு-
னமயொகப் பயன்படுததிக ்கொணடு 
தைது அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரனல 
நன்டமுனறப்படுதத முயன்றை. 
்கொவிட் ்தொற்று கொரணமொக 
நொடு மூ்டப்பட்்டதொல் சுற்றுலொப் 
பயணிகள நொட்டிற்கு வருவது 
குனறவன்டந்தது.  ்வளிநொட்டில் 
்தொழிலொ்ளர்களின் ்தொழில் நிறுத-
தப்பட்்டதொல் அந்நிய ்�லவொணி -
யும் நிறுததப்பட்்டது. ்வளிநொட்டு 
பணப்பரிமொற்றததில்  பிரச்சினை 
ஏற்பட்்டது. ஆதைொல் நமது நொட்-
டிற்கு சதனவயொை மருந்துகளின்  
இறககுமதி குனறவன்டந்தது. 
்பொருட்கள வினல அதிகரிததது. 
13 மணி சநரம் மின்�ொரம் துணடிக -

கப்பட்்டதொல் மககள கடும் சிரமத-
திற்கு ஆ்ளொகிைர்.இந்நினலயொல் 
நொட்டில் சபொரொட்்டம் ஏற்பட்்டது. 
மககள ்கொல்லப்பட்்டைர், வீடுக -
ளுககு தீ னவககப்பட்டு, சபொரொட் -
்டம் சவறு பககம் திரும்பியது, 
ைைநொயக ரீதியில் ஆட்சிககு வர 
முடியொத கட்சிகள மககன்ளயும் 
மொணவர் இயககதனதயும் முன் 
நிறுததிைர். நொட்டில் குழப்பமொை 
சூழ்நினலனய உருவொககி ஆட் -
சிககு வர முயற்சிததைர். சிறிது 
கொலம் அரசியல் அனமப்பில் 
மொற்றம் வர சவணடும் எை நொட்டு 
மககள விரும்பிைர், ஆைொல் அது 
ந்டககவில்னல.  நொட்டில் சபொரொட் -
்டஙகள பிரச்�னைகள ஏற்பட்்டொல் 
சுற்றுலொப் பயணிகள இந்நொட்டிற்கு 
வருனக தர மொட்்டொர்கள. இன்று 
சில அரசியல் கட்சித தனலவர்கள 
நொட்டில் குழப்பம் ஏற்ப்ட தனலனம 
வகிப்பதொகவும் அனமச்�ர் இதன்-
சபொது ் தரிவிததொர். 

நொட்்டை மீண்டும் அரொஜ� நி்ல்�க்கு  
உள்்ொக்கும் ெ்�யில் எதிரணி கசயற்பொடு�ள்

- அமைசைர் பிரைன்ன ரைதுங் 

  மீலாத் தின நி்ழ்வு்ளிலும ்பஙட்றபு 

 டதசிய வடஙகு வாரத்மத முன்னிட்டு

வெலிகம நகரப் பகுதிகளில்
வெங்கு ஒழிப்பு வெலைத்திடெம்
்வலிகம திைகரன் நிருபர்

சதசிய ்்டஙகு வொரததினை 
முன்னிட்டு ்வலிகம நகர 
சுகொதொர னவததிய அதிகொரிகள 
்்டஙகு ஒழிப்பு சவனலத திட் -
்டஙகன்ள சமற்்கொணடு வருகின்-
றைர்.

்்டஙகு ்பருகும் இ்டஙகன்ள 
அன்டயொ்ளம் கொணல், ்்டஙகு 
நு்ளம்பு ்பருகும் விதமொக சுற்-
றுச்சூழனல னவததிருப்பவர்க-
ளுககு சிவப்பு எச்�ரிகனக விடுத-
தல், அதனையும் மீறுசவொருககு 

எதிரொக �ட்்ட ந்டவடிகனககள 
சமற்்கொணடு வழககுத ்தொ்டரு -
தல் சபொன்ற பல்சவறு சவனலத 
திட்்டஙகன்ள ்வலிகம நகர எல் -
னலககுள சமற்்கொணடு வரு -
கின்றைர்.

அணனமக கொலமொக நிலவி 
வந்த மனழயு்டைொை கொலநினல-
யொல் இப்பகுதிகளில் ்்டஙகு 
சநொய பரவும் அபொயம் சதொன்றி -
யுள்ளது. இதனைக கட்டுப்படுத-
தசவ இவ்வொறொை ந்டவடிகனக-
கள சமற்்கொள்ளப்படுகின்றை. 

பிரதைர் திடனஷ குைவர்தன ைறறும ்டறவறாழில் அமைசைர் டகளஸ டதவானந்தா டநறறு முன்தினம (21) ட்பருவமளயில் நமட -
வ்பறற முககிய நி்ழ்வவான்றில் ்பஙட்றறார். இதன் பின் ்பாராளுைன்ற உறுப்பினர் ைர்்ான் ்பளீலின் சீனன்ட்ாட்மட இல்லத்திறகும  
வரும் தந்த பிரதைமரயும அமைசைமரயும ்பாராளுைன்ற உறுப்பினர் வரடவறறடதாடு  முககிய விடயங்ள் வதாடர்பிலும  ்லந்துமர-
யாடினார்.  அருகில் இலஙம் ஹஜ் குழுத் தமலவர் அஹ்ம உமவஸும ்ாைப்்படுகிறார். 

பிரதைர் ட்பருவமள வி்யம; முககிய நி்ழ்வு்ளில் ்பஙட்றபு



பாராளுமன்றத்தில் மன�ா கனேசன எம்பி

ஜனாதிபதியுடன் நாளை  நடத்த உளை்தாக
ஜீவன்  எம்பி சளபயில் த்தரிவிப்பு

நிதி இராஜாஙக அளைசசர் தசஹான் சசைசிஙக த்தரிவிப்பு
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தி�கரன விளம்பரம்
0112429367

விறபன� பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 நவம்பர் 23 புதனகிழனம

திதி: --சஷ்டி

ராகுகாலம் :  பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சுபனநரம் : கானல : 10.30  -  12.00வனர

சுபகிருது வருடம் -சித்தினர 5

இனன்றய சுபதி�ம்

10 முதல் 13 வனர

ததாழுனக 
னநரம்

சுபஹ்  - 05.04
லுஹர்  - 12.22
அஸர்  - 03.38
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.32

 னமஷம்  - தசலவு

ரிஷபம்  - - பாராட்டு

மிது�ம் - - த�ம்

கடகம் - - னபாட்டி

சிம்மம் - - னகாபம்

கனனி - - முயறசி

துலாம்  - நனனம

விருச்சிகம் - - நின்றவு

தனுசு  - தவறறி

மகரம் - - தபாறுனம

கும்பம் - ம்றதி

மீ�ம் - - சுகம்

னயாகம்: சித்தனயாகம்

3

இராசி பலனகள்

கலாநிதி இராமச்சந்திரகுருககள்
(பாபு சர்மா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும்
வினல

விறபன�
வினல266.63 278.87

யூர�ொ
வாங்கும்
வினல

விறபன�
வினல367.96 383.31

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும்
வினல

விறபன�
வினல2.5285 2.6343

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும்
வினல

விறபன�
வினல259.88 270.82

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும்
வினல

விறபன�
வினல425.82 442.37

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும்
வினல

விறபன�
வினல373.75 391.85

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும்
வினல

விறபன�
வினல360.99 371.83

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும்
வினல

விறபன�
வினல236.76 248.04

குறித்த
வினல

குறித்த
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 964.12

குவைத் டினொர் 1,179.04

ஓெொன் ரியொல் 944.10

கட�ொர் ரியொல் 99.40

சவூதி ரியொல் 96.71

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 98.96

நாணய
மாற்று

 மத்திய க�ொழும்பு இந்து ம�ொ வித்தியொலயம் அதிபர்  பி. பத்மரஞ்சன் வேண்டுவ�ொளின் வபரில் பொட்சொலலயில் அலமந்துள்ள 2ஆம் மொடி  �ட்டிடத்கதொகு -
திலய சீரலமபபதற�ொன ஏறபொடு�ல்ள க்சய்து முடித்த க�ொழும்பு புதுசக்சட்டித்கதரு ஸ்ரீ ்சத்ய ்சொயி, சீரடி ்சொயி மத்திய நிலலயத்தின் தலலேர் எஸ். என். உதயநொ -
ய�ம் மறறும் அறங�ொேலர் ்சலபயினர் அதலன லேபே ரீதியொ� திறந்து லேத்து அதிபரிடம் ல�யளித்தனர். ்சத்துணவும் மொணேர்�ளுக்கு ேழஙகி லேத்தனர். 
நி�ழ்வில்  நொடொ  கேட்டி லேபேரீதியொ� திறந்து லேக்�பபட்ட பின் மொணேர்�ளுக்�ொன ்சத்துணவும்  ேழஙகி லேக்�பபட்டது.

ஷம்ஸ் பாஹிமின்
ைாைனார் காலைானார்

ஜனொதிபதி ஊட�ப பிரிவில் 
பணியொறறும் தமிழ் ஊட� அதி -
�ொரியும், தின�ரன் பத்திரில�யின் 
ஊட�வியலொ்ளருமொன ஷம்ஸ் 
பொஹிமின் மொமனொர் (மலனவியின் 
தந்லத) கமொஹமட் ஹரீர் (ேயது 
86) வநறறு �ொலல �ொலியிலுள்ள 
இல்லத்தில் �ொலமொனொர். ஏழு பிள-
ல்ள�ளின் தந்லதயொன அன்னொரின் 
ஜனொஸொ, வநறறு இரவு �ொலி ஜும் -
ஆபபளளிேொ்சல் லமயேொடியில் 
நல்லடக்�ம் க்சய்யபபட்டது.   

ஜனொஸொ நல்லடக்�த்தில் உல-
மொக்�ள, புத்திஜீவி�ள, பொட்சொலல 
அதிபர்�ள, அரசியல் பிரமு�ர்-
�ள, ஊட�வியலொ்ளர்�ள உட்பட 
கபருந்திர்ளொவனொர் �லந்து க�ொண் -
டனர்.   

காலநினல மாற்றம் ததாடர்பா�

பல்கலைக்கழ்கம் அலமக்க
இைஙல்கககு ADB உதவி

�ொலநிலல மொறறம் 
கதொடர்பொன பல்� -
லலக்�ழ�ம் ஒன்லற 
அலமபபதறகு இலங -
ல�க்கு உதே கபொதுந -
லேொய மறறும் ஆசிய 
அபிவிருத்தி ேஙகி 
(ADB) முன்ேந்துள்ள -
தொ� ஜனொதிபதியின் 
சிவரஷட ஆவலொ்ச�ரும் 
ஐக்கிய வதசியக் �ட்சி -
யின் பிரதித் தலலேரு -
மொன ருேொன் விவஜேர்தன கதரி -
வித்துள்ளொர்.  

எகிபதில் இடம்கபறற COP 27 
கூட்டத்தின் வபொவத இந்த இணக் -

�பபொடு எட்டபபட் -
டதொ�வும் அேர் கதரி -
வித்தொர்.   �ொலநிலல 
மொறறத்தின் தொக்�ங -
�ல்ள எதிர்க�ொள்ள 
அகமரிக்�ொ, இங -
கிலொந்து, ஜபபொன் 
மறறும் க�ொரியொ 
உட்பட பல நொடு�ள 
இலஙல�க்கு உதே 
தயொரொ� இருபபதொ� 
சுட்டிக்�ொட்டிய அேர், 

எதிர்ேரும் �ொலங�ளில் அேர்�ளு -
டன் �லந்துலரயொட அர்சொங�ம் 
உத்வதசித்துள்ளது எனவும் கதரி -
வித்துள்ளொர்.  

மக்களுக்ககான நிவகாரண க்ககாடுப்பனவு்கள்
ஏபரல் வரர க�காடர்ந்தும் வழங்கப்படும்

வலொரன்ஸ் க்சல்ேநொய�ம்  

மக்�ளுக்�ொன நலன்புரி நிேொரண 
க�ொடுபபனவு�ல்ள குலறபபதற�ொன 
எந்த தீர்மொனமும் அர்சொங�த்தினொல் 
வமறக�ொள்ளபபடவில்லல என நிதி 
இரொஜொங� அலமச்சர் க்சஹொன் வ்சம-
சிங� பொரொளுமன்றத்தில் கதரிவித்தொர்.  

ஏழு மொதங�ளுக்�ொ� மக்�ளுக்கு 
ேழங� தீர்மொனித்துள்ள நிேொரணங�ள 
எந்தவித தலடயும் இன்றி எதிர்ேரும் 

ஏபரல் மொதம் ேலர ேழங�பபடும் 
என கதரிவித்த அேர் ேழலமலய விட 
அந்த க�ொடுபபனவு�ள அதி�ரிக்�ப-
பட்டுள்ளதொ�வும் அேர் கதரிவித்தொர்.  

அந்த ேல�யில் ்சமுர்த்தி, ேயது 
முதிர்ந்வதொர் அங�வீனர்�ள, சிறுநீ -
ர� வநொயொ்ளர்�ள ஆகிவயொருக்�ொன 
க�ொடுபபனவு மறறும் ேறுலம நிலல 
மக்�ளுக்�ொன க�ொடுபபனவு என 
அலனத்து க�ொடுபபனவு�ளும் ஏபரல் 
மொதம் ேலர ேழங�பபடும் என கதரி-

வித்த அேர் ஏற�னவே 5000 ரூபொ 
ேழங�பபடும் நிலலயில் எதிர்ேரும் 
ஜனேரி மொதம் முதல் வமலும் 2500 
ரூபொலே அதி�மொ� ேழஙகுேதறகும் 
தீர்மொனிக்�பபட்டுள்ளதொ� அேர் கதரி-
வித்தொர்.  

பொரொளுமன்றத்தில் வநறறு எதிர்க்-
�ட்சி எம்.பி ஹர்ஷ டி சில்ேொ எழுப-
பிய வ�ளவி ஒன்றுக்குப பதிலளிக்கும் 
வபொவத அேர் இவேொறு கதரி -
வித்தொர்.  

UNP பிரதித்தனலவர் ருவன ததரிவிப்பு

ச்தசிய இனப் பிரசசிளனக்கு தீர்வு:

வலொரன்ஸ் க்சல்ேநொய�ம்   

வதசிய இனப பிரசசிலனலய 
ேடக்கின் பிரசசிலனயொ� மொத்திரம் 
வநொக்�ொமல் ேடக்கு, கிழக்கு, மலல-
ய�ம் என அலனத்துப பகுதி தமிழ், 
முஸ்லிம் மக்�ளின் பிரசசிலனயொ� 
�ணித்வத தீர்வு �ொணபபடவேண்-
டும் என மவனொ �வண்சன் எம்பி 
பொரொளுமன்றத்தில் கதரிவித்தொர்.   

 வதசிய இனப பிரசசிலன கதொடர் -
பில் ஜனொதிபதிக்கு மக்�ள ஆலண 
உள்ளதொ� ்சலபயில் குறிபபிட்ட 
அேர்,அதற�ொன முழுலமயொன ஒத் -
துலழபபுக்�ல்ள ேழங� தயொரொ�-
வுள்ளதொ�வும் கதரிவித்தொர்.   

பொரொளுமன்றத்தில் வநறறு நலட-
கபறற ேரவு க்சலவுத் திட்டம் 
மீதொன 7 ஆம் நொள விேொதத் -
தில் உலரயொறறும் வபொவத அேர் 
இவேொறு கதரிவித்தொர்.   

அது கதொடர்பில்அேர் வமலும் 
கதரிவிக்ல�யில்,   

இம்முலற ேரவு க்சலவுத் திட் -
டத்தில் மக்�ளுக்�ொன நிேொரணங-
�ள ேழங�பபடவில்லல. மி�வும் 
பின் தஙகியேர்�்ளொ� �ருதபபடும் 

கபருந்வதொட்ட மக்�ள கதொடர்பில் 
�ேனம் க்சலுத்த நிதியலமச்சர் தே-
றிவிட்டொர்.   

 ேறுலம நிலல கபருந்வதொட்டத் 
துலறயில் அதி�ரித்துள்ளது. இந்நி -
லலயில் நொட்டின் ஜனொதிபதி மறறும் 
நிதியலமச்சர் என்ற ேல�யில் 
அந்தப பிரசசிலன கதொடர்பில் தொம் 
அறிந்திருபபதொ� கூட அேர் குறிப -
பிடவில்லல. அத்தல�ய நம்பிக்ல�-
லயயொேது அேர் ஏறபடுத்தியிருக்� 
வேண்டும்.அேருக்கு இந்த விட-
யங�ள கதொடர்பில் வநரடியொ�வும் 
கதளிவுபடுத்தியுளவ்ளொம்.   

அவதவேல்ள, ஜனொதிபதி உளளூ-
ரொட்சி ்சலப�ள கதொடர்பில் எல்லல 
நிர்ணய குழுகேொன்லற அலமத்துள-
்ளொர்.   

அேர் �டந்த அர்சொங�த்தில் பிரத-
மரொ� இருந்த வபொது கபண்�ளின் 
பிரதிநிதித்துேத்லத அதி�ரிபபதற-
�ொ� நடேடிக்ல� எடுத்தொர். ஆனொல் 
இபவபொது அேர் உளளூரொட்சி ்சலப 
உறுபபினர்�ளின் எண்ணிக்ல�லய 
குலறக்� வேண்டும் என கதரிவித்-
துள்ளொர்.   

8000 வபர் 4000 ஆ� குலற -

ேலடந்தொல் ேடக்கு, கிழக்கு, 
மலலய�ம் உளளிட்ட பிரவத்சங�-
ளில் தமிழ் பிரதிநிதித்துேம் குலறே-
லடயும் நிலலவய ஏறபடும் என்றும் 
அேர் கதரிவித்தொர்.   

 இதனொல் வதசிய இனப பிரச-
சிலனலய ேடக்கின் பிரசசிலன -
யொ� மட்டும் பொர்க்�க் கூடொது. 
ேடக்கு, கிழக்கு, தமிழ், முஸ்லிம், 
மலலய� தமிழர்�ள கதொடர்பில் 
வபசசுேொர்த்லத�ள உள்ளடக்�பபட்-
டொவல சிங�்ள ்சவ�ொதரர்�ளுடன் 
பி்ளவுபடொத நொட்டில் எவேொறு ஒரு -
லமபபொட்டுடன் ேொழ்ேது என்பது 
கதொடர்பில் வபசசுேொர்த்லத நடத்தி 
தீர்வு �ொண முடியும் என்றும் அேர் 
வமலும் கதரிவித்தொர்.   

பபருந்தாட்ட பதாழிைாளர்்கள் 
பதா்டர்பில வி்ே்ட ்பச்சுவார்்தலத

மலலய� கபருந்வதொட்ட கதொழி -
லொ்ளர்�ள கதொடர்பொன விவ்சட 
�லந்துலரயொடல் ஒன்லற நொல்ள 
ஜனொதிபதியுடன் வமறக�ொள்ள 
தீர்மொனித்துள்ளதொ� இ.கதொ.�ொ 
கபொதுச க்சயலொ்ளர் ஜீேன் கதொண்-
டமொன் எம்பி வநறறு பொரொளுமன்றத்-
தில் கதரிவித்தொர்.  

வமறபடி �டந்துலரயொடலில்அ -
லனத்து மலலய� அரசியல் பிரதிநி-
தி�ளும் �லந்து க�ொள்ள வேண்டும் 
என்றும் அேர் வ�ட்டுக் க�ொண்டுள-
்ளொர்  

அவதவேல்ள, அ�ரபபத்தன 
கபருந்வதொட்ட நிறுேனத்துக்கு 
எதிரொ� நடத்தபபட்டு ேரும் 
கதொழிற்சங�ப வபொரொட்டத்துக்கு ்சம்-
பந்தபபட்ட �ம்கபனி உரிய தீர்லே 
ேழங�த் தேறுமொனொல் நுேகரலியொ 
மொேட்டத்திறகும் அந்த வபொரொட்-
டம் விரிவுபடுத்தபபடும் என்றும் 
அேர் ்சலபயில் கதரிவித்தொர்.

ஒரு இலஙல�யரொ� ேரவு 
க்சலவுத் திட்டத்லத ேரவேறகும் 
அவதவேல்ள, மலலய�த்திறகு 
அதில் எதுவுவம ேழங�பபடொதொல் 
மலலய�த் தமிழன் என்ற ேல�யில் 
�ேலலயலடேதொ�வும் அேர் கதரி-

வித்தொர்.   பொரொளுமன்றத்தில் வநறறு 
இடம்கபறற ேரவு க்சலவுத் திட்டம் 
மீதொன ஏழொம் நொள விேொதத்தில் 
�லந்துக�ொண்டு உலரயொறறுல�யி-
வலவய அேர் இவேொறு கதரிவித்-
தொர்.  

்சலபயில் கதொடர்ந்தும் உலரயொற -
றிய அேர்,

நொம் எதிர்பொர்த்த கபொரு்ளொதொர சீர் 
திருத்தங�ள இந்த ேரவு க்சலவு திட் -
டத்தில் உள்ளடக்�பபட்டுள்ளன. 
அவதவேல்ள, மலலய� மக்�ளுக்கு 
எந்த நிேொரணவமொ பொது�ொபவபொ 
இதில் குறிபபிடபபடவில்லல.

 அதுகதொடர்பொ� ஜனொதிபதிலயச 
்சந்தித்து எமது ேருத்தத்லத கதரிவித்-
துக் க�ொண்டுளவ்ளொம்.  

 அடுத்துேரும் சில மொதங�ளில் 
கபொரு்ளொதொர மறுசீரலமபலப வமற-
க�ொள்ளலொம் என்ற நம்பிக்ல� ஜனொ-
திபதிக்கு உள்ளது. ஆனொல் அந்த 
6,7 மொதங�ளுக்கு எமது மக்�ளின் 
பொது�ொபபு கதொடர்பில் எமக்கு பயம் 
�ொணபபடுகிறது. எந்த பொது�ொபபு 
�ே்சமும் இல்லொமல் நொட்டின் 
கபொரு்ளொதொரத்லதக் �ட்டிகயழுபபு-
ேது �டினமொகும்.

ஏகனனில் க�ொவரொனொ லேரஸ் 

பரேல் �ொலத்தில் வதொட்டத் துலர -
மொருக்கு க�ொவிட் தடுபபூசி ேழங� 
நடேடிக்ல��ள வமறக�ொள்ளப-
பட்டன. ஆனொல் வதொட்ட மக்� -
ளுக்கு தடுபபூசி ஏறறபபடவில்லல. 
இவேொறு அலனத்து ்சந்தர்பபங�ளி-
லும் எமது மக்�ள புறக்�ணிக்�பபட்-
டுள்ளனர். இந்த நிலலயில் நொங�ள 
இலஙல�யர்�்ளொ என்ற ்சந்வத�ம் 
நொல்ள எமக்கு ஏறபடலொம்.  

அத்துடன் கபொரு்ளொதொர கநருக்-
�டி �ொரணமொ� மலலய�த்திலும் 
நொட்டின் ஏலனய பகுதி�ளிலும் 
உள்ள மக்�ள கேளிநொடு�ளுக்கு 
கதொழில் ேொய்பபுக்�ொ� க்சல்கின்ற -
னர். அேர்�ள பல்வேறு கநருக்�டி-
�ல்ள எதிர்க�ொளேதொ� கதரிய ேரு -
கிறது. குறிபபொ� ஓமொன் நொட்டில் 
எமது கபண்�ள எதிர் -
க�ொண்டுள்ள நிலலலம

வ்டககு, கிழககு, மலைய்கம்
உள்ள்டக்கப்ப்ட ்வண்டும்

15  வருடங்கள் கடந்துவிட்ட நினலயில்

ச்தசிய ைருந்து தகாளளகயில்
திருத்தம் தசயய அரசு முடிவு

மருந்துக் க�ொளல�யொ -
னது 2005ஆம் ஆண்டு  
அறிவிக்�பபட்டு ஏறக் -
குலறய 15 ஆண்டு�ள 
�டந்துவிட்டபின்னர் தற -
வபொலதய வதலே�ளுக்கு 
ஏறறேொறு க�ொளல�லய 
திருத்தியலமக்� வேண் -
டியதன் அேசியத்லத அரசு அஙகீ -
�ரித்துள்ளது.   இதற�ொ� சு�ொதொர 
அலமசசின் க்சயலொ்ளரினொல் 

நியமிக்�பபட்ட குழுவி -
னொல் வதசிய மருந்துக் 
க�ொளல�யில் திருத்தம் 
க்சய்ய சு�ொதொர அலமச்சர் 
க�ஹலிய ரம்புக்கேல்ல 
முன்லேத்த வயொ்சலனக்கு 
வநறறு முன்தினம்(திங�ட் -
கிழலம) கூடிய அலமச -

்சரலேயில் அஙகீ�ொரம் ேழங�ப -
பட்டுள்ளதொ� அர்சொங� த�ேல் 
திலணக்�்ளம் கதரிவித்துள்ளது. 

நாட்டில் நிலவும் பிரசசிளனகளுக்கு
ச்தர்்தல்  ஒருசபாதும் தீர்வாகாது
வலொரன்ஸ் க்சல்ேநொய�ம்  

நொட்டின் தறவபொலதய கநருக்�டி 
நிலலயில் கபொதுத் வதர்தல் நடத்-
தபபட்டொல் ஸ்திரமறற பொரொளுமன்-
றவம உருேொகும் என்றும் எதிர் -
க�ொண்டுள்ள பிரச்சலன�ளுக்கு அது 
தீர்ேொ� அலமயொது என்றும் அலமச-
்சர் நிமல் சிறிபொல டி சில்ேொ பொரொளு-
மன்றத்தில் கதரிவித்தொர்.  

எலதயொேது கதரிவித்து 

ஆட்சிலய ல�பபறறவே எதிர்க்�ட்-
சியினர் முயறசிக்கின்றனர் என்று 
்சலபயில் சுட்டிக்�ொட்டிய அேர், 
நொம் ்சரியொன பொலதலய கதரிந்து 
க�ொண்டு முன்வனொக்கி க்சல்கின்-
வறொம் என்றும் கதரிவித்தொர்.  

இக்�ட்டொன சூழ்நிலலயில் 
நொட்லட எேரும் கபொறுபவபற� 
முன்ேரொத நிலலயிவலவய ரணில் 
விக்கிரமசிங� நொட்லட கபொறுப-
வபறறொர். தறவபொலதய நிலலயில் 

நொட்லட முன்வனறறுேதறவ� 
க்சயறபட வேண்டும். எேருடன் 
வ்சர்ந்தொேது அதலன க்சய்ேது முக்-
கியம் என்றும் அேர் கதரிவித்தொர்.  

 பொரொளுமன்றத்தில் ேரவு க்சல -
வுத்திட்டத்தின் 6 ஆம் நொள விேொ-
தத்தில் உலரயொறறும் வபொவத அேர் 
இவேொறு கதரிவித்தொர். ்சலபயில் 
கதொடர்ந்தும் உலரயொறறிய அேர்,

நொடு தறவபொதுள்ள 
நிலலயில் நொட்லட

நாட்டிய கலாசிகாைணி  
சுபாஷினி பதைநா்தனின்   
தசாறதபாழிவும் நடன நிகழ்வும்   

ந ொ ட் டி ய 
� ல ொ சி � ொ -
மணி �லொநிதி 
சுபொஷினி பத் -
ம ந ொ த னின் 
க ்ச ொ ற க ப ொ ழி -
வும் நடன நி�ழ்-
வும் நொல்ள 
24 ஆம் தி�தி 

மொலல 6.30 மணிக்கு க�ொழும்பு 
இந்திய உயர் ஸ்தொனி�ரொலயத்தின் 
கீழ் இயஙகும் சுேொமி விவே�ொ -
னந்தொ �லொ்சொர லமயத்தின் அனு்சொ-
ரலணயில் நலடகபறவுள-
்ளது.  

அனமச்சரனவ அனுமதி வழங்கியது பாராளுமன்றத்தில் அனமச்சர் நிமல் சிறிபால  ததரிவிப்பு  



நந்தவனம் பவுண்டேசன், இநதிய 
்்தசிய நெடுஞசசாலைத்துலை ஆலை 
யம், திருச்சி வசாசவி கிளப், எலைட் 

கப்புல்ஸ் இலைநது ெடேத்திய 'குழநல்தக -
லளக் நகசாணடேசாடு்வசாம்' சிைசார் இைக்கிய 
விருது மற்றும் சசா்தலன மசாைவர் விருது 
வழங்கும் விழசா கடேந்த 20.11.2022 
அன்று திருச்சியில் சிைப்பசாக ெலடேநபற்ைது.

இநதிய ்்தசிய நெடுஞசசாலைத்துலை திட்டே 
இயக்குெர் ப.ெரசிம்மன் ்தலைலமயில் ெந-
்தவனம் பவுண்டேசன் ்தலைவர் ெந்தவனம் 
சநதிர்சகரன் முன்னிலையில் ெலடேநபற்ை 
விழசாவில் பசாைசசாகித்திய புரஸ்கர் விரு்தசாளர் 
மு.முரு்கஷ், ம்ைசியசா நசநநூல் முத்்தமிழ்ப் 

படிப்பகத் ்தலைவர் நப.இரசாமன் ஆகி்யசார் 
சிைப்பு விருநதினர்களசாகக் கைநது நகசாணடு 
மசாைவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கினர்  

நிகழ்வில் மு.முரு்கஷ் ்தனது சிைப்புலரயில் 
'ெவீன கருவிகளின் வரவசால் ்தற்்பசாது குடும்-
பத்தில் ஒருவருக்நகசாருவர் ்பசிக்நகசாள்வ்்த 

அரி்தசாக உள்ளது. நபற்்ைசார் குழநல்தகளின் 
்பச்லசக் கசாதுநகசாடுத்து ்கட்க ்வணடும். 
குழநல்தகளுடேன் அதிக ்ெரத்ல்தச் நசைவிடே 
்வணடும். அப்்பசாது்தசான் குழநல்த உைர்வு 
ெமக்கும் ஏற்படும்.  

அ்தனசால் நபரிய பிரச்சிலனகளும் சசா்தசா-

ரைமசாகத் ந்தரியும். படிப்பு மட்டு்ம வளர்ச்-
சிக்கசான அறிகுறியல்ை. அல்தயும் ்தசாணடி 
உைகில் பல்்வறு விஷயங்கள் உள்ளன.அவற்-
லைத் ந்தரிநதுநகசாள்ள குழநல்த உள்ளம் 
்வணடும்" என்ைசார்  

இவ்விழசாவில் புதுச்்சரி பசாரதி வசாைர் சிவசா, 
சிங்கப்பூர் டி.என். இமசாஜசான், அமீரகம் துலர 
ஆனநத்குமசார், ஈ்ரசாடு உலமயவன், வந்த-
வசாசி ஜு.லமத்்ரயி, ்சைம் ்ச.மதுரம் ரசாஜ்கு-
மசார், திருச்சி தீப் ஷிகசா, ஆசி்யசாருக்கு சிைசார் 
இைக்கிய விருதுகளும், ம்ைசியசா ் யசாகன் சுகு-
மசாரன், திருச்சி, ஸ்ருதிகசா தீப்தி, சஞசீவ் நஜயப்-
பிரகசாஷ், ரமசா்்தவி, நஜயுதீஷ், ்தன்யசா சக்தி, 
ஹர்சினி, ்தர்ஷினி ஆகி்யசாருக்கு சசா்தலன 
மசாைவர் விருதுகளும் வழங்கப்பட்டேன.  

முன்ன்தசாக உரத்்த சிந்தலன திருச்சிக் 
கிலளத்்தலைவர் பசா.்சதுமசா்தவன் அலனவ-
லரயும் வர்வற்க, ெந்தவனம் பவுண்டேசன் 
நபசாருளசாளர் பசா.ந்தன்ைல் நிகழ்லவ ந்தசாகுத்து 
வழங்க, மருத்துவ கைசாநிதி ்வ.்த.்யசாகெசா்தன் 
ென்றி கூறினசார்.

மலையக இைக்கியத்தின் பச்லச 
இளங்குருத்து வசாடிப்்பசாய் விட்டேது. 
விமர்சன உைகின் ஊற்றின் ஓட்டேம் 

வற்றி நின்ை துயர் இது. வசீகரமசான 
- வசாஞலச நகசாஞசும் புன்னலக, கம்பீர-
மசான ்்தசாற்ைம், உயர்ந்த மிடுக்கு. சிந-
்தலனயிலும் நசயலிலும் அந்த உயரம் 
ந்தரியும். அந்த இளம்பிள்லள இவ்வளவு 
துரி்த கதியில் மீளசாத் துயிலை அலைத்-
துக் நகசாணடுவிடும் என்று ெசான் நிலனத்-
திருக்கவில்லை.   

்ெசம் நிலைந்த நெஞசினனசாய், சூழவும் 
குழுமி நிற்கும் ெணபர் குழசாத்துடேன் ஹற்ை-
னில் எங்கலள வர்வற்று, விருந்்தசாம்பிய 
விசசாை மனம் அவருலடேயது. மல்லியப்பு-
சநதி திைகர், மணிவணைன் என்று ஆற்-
ைல்மிகு ஆளுலமகள் அவருக்கு என்றும் 
பக்கபைமசாய் நின்ைனர்.  

இனிய துலைவி, மகன், பசாசமிக்க 
ெணபர்கள், இைக்கிய ்ெசர்கள், அரசிய-
லில் சகபயணிகள் என்று எல்்ைசாலரயும் 
ஏங்க லவத்து நசன்று விட்டே இலளய மகன் 
அவர்.   

உயர் கல்வித்்தலகலமகள், நபரும் ப்த-
விகள், இைக்கியத்்தவிசின் உன்ன்த பீடேம், 
சசான்்ைசார் ெட்பு என்று அலனத்ல்தயும் 
இத்்தலன வயதிற்குள் அள்ளிக்குவித்்த 
்வகத்ல்த வசாழ்க்லக ஓட்டேத்திலும் கசாட்டி-
யிருக்க ்வணடுமசா? என்று மனம் அலை 
்மசாதுகிைது.  

பல்கலைக்கழகங்களில் முழு்ெர உள்வசாரி 
மசாைவரசாக்வ பயின்று மு்தல் ஆணடுப்ப-
ரீட்லசயி்ை்ய ்்தை முடியசாமல், ஒருமசாதிரி 
ஒப்்பற்றி ஒரு பட்டேத்ல்தப் நபைப் பசாடேசாய்ப்-
படும் சூழலில், இளங்கலைமசாணி, முதுக-
லைமசாணிப்பட்டேங்கள் எல்ைசாவற்லையு்ம 
நவளிவசாரிமசாைவரசாக்வ பயின்று ்தன் ஆற்-
ைலின் ்மன்லம கசாட்டியவர் நைனின் மதிவசா-
னம்.  இைங்லக திைந்த பல்கலைக்கழகத்தில் 
பட்டே்மற் கல்வி டிப்்ளசாமசா, ்்தசியக் கல்வி 
நிறுவகத்தின் பட்டே்மற் கல்வி முகசாலமத்துவ 
டிப்்ளசாமசா என்று ்தன் உயர்கல்விப்பசால்தலய 

உறுதியசான கற்பசாலைகளசால் நிர்மசாணித்்தவர். 
இரசாஜரீகத் துலையிலும் விஞ்சான முதுமசா-
ணிப் பட்டேத்ல்தயும் நபற்று கல்விவசானில் சிைக-
டித்துப்பைந்த இரசாஜசாளிப்பைலவ அது. 

அரசின் உயர் ப்தவிகலள நவகு இைகுவசாக 
சுவீகரிக்கும் ஆற்ைல் அவர் லகவசமிருந்தது. 
பசாடேசசாலை ஆசிரியரசாகத் ந்தசாடேங்கி, நகசாட்டே-
கலை அரசினர் ஆசிரியர் கைசாசசாலையில் விரி-
வுலரயசாளரசாக உயர்நது, கல்வி அலமச்சின் 
கல்வி நவளியீட்டுத் திலைக்களத்தின் பிரதி 
ஆலையசாளரசாக சிகரம் ந்தசாட்டே நபருமகன். 
அவன் ந்தசாட்டே துலை எல்ைசாம் துைங்கியது. 
கல்வி நவளியீட்டு திலைக்களத்தில் ்தமிழ்ப் 

பசாடேநூைசாக்கத்தில் ெவீனத்ல்தப் புகுத்திய-
வன். வழக்நகசாழிநது்பசான வழக்குகள் 
்தன் கவனத்திற்குக் நகசாணடுவரப்பட்டே-
்பசாது, மணித்துளிக் கைக்கில் அ்தலன 
்ெர்நசய்்தவன்.   

ஹற்ைன் -டிக்்கசாயசாவில் 2015 ஆம் 
ஆணடு எனது 'கூலித்்தமிழ்' நூலின் நவளி-
யீட்டு நிகழ்விலன மணிவணைனுடேன் 
இலைநது ஒழுங்கு நசய்து, கசாலைப்-
நபசாழுதில் மணடேபம் நிலைந்த கூட்டேத்ல்தச் 
்சர்த்து, நிலைவு நசய்்ததில் அந்த இலள-
்னின் ்தலைலமத்துவம் ந்தரிந்தது. அந்த 
நிகழ்வில் நைனின் மதிவசானம் ஆற்றிய 
உலரயிலனச் நசவிமடுத்்த்பசாது, ஆற்ைல் 
வசாய்ந்த நசசாற்நபசாழிவசாளரசாக அவர் நமரு-
்கறியிருப்ப்தலன உைர்ந்்தன்.   

மசார்க்ஸிய சித்்தசாந்தத்தில் சமூகத்ல்த, 
அரசியலை, இைக்கியத்ல்த மதிப்பிடும் புதி-
ய்தலைமுலைக் குருத்து அவர். மசார்க்ஸிய 
ஒளிதீபம் ஏநதி நின்ைவன் சூலைக்கசாற்-

றில் ்மசாதிய தீபமசாய் அலைநது ்பசாய்விட்டே 
துயரம் எளிதில் தீரசாது. நிலனவில் ஓயசாது.   

்பரசாசிரியர் க.லகைசாசபதிலய அவர் பிரத்-
தியட்சமசாய்க் கணடேதில்லை. அவருக்குத் 
்தன்லன ஏகலைவனசாய் வரித்துக்நகசாணடே 
்பரபிமசானி நைனின் மதிவசானம். அவரிடேம் 
்ெரசாய்ப் பசாடேம் ்கட்டேவர்கள் கைக்கற்-
்ைசார். கசால்நூற்ைசாணடு கசாை பல்கலைக்கழக 
வசாழ்வில் அவரிடேம் பயின்று கல்விப்புைத்தில் 
பிரகசாசித்்்தசார் பைருணடு. ஆனசால், '்பரசாசி-
ரியர். க.லகைசாசபதி: சமூக மசாற்ைத்துக்கசான 
இயங்கசாற்ைல்' என்ை நூலைத்்தர நைனின் மதி-
வசானத்்தசால்்தசான் முடிந்தது. 

லகைசாசபதி அவர்களின் அரசியல் ்தளத்-
திலிருநது இைக்கிய மதிப்பீடுகலள, சமூக 
அணுகுமுலைலயப் புரிநது, அந்த வழிகசாட்டே-
லில் ்தனது விமர்சனப்பசால்தலயச் நசதுக்கிக் 
நகசாணடேவர் நைனின் மதிவசானம். நவற்றுப் 
பிரசங்கியசாக இல்ைசாமல், மக்கள் மத்தியில் 
அவர் ந்தசாடேர்நது இயங்கியல்த ெசானறி்வன். 

'நிருவசாகப்பணியும் ்வறு சிை கடேப்பசாடு-
களும் ்தன் ்ெரத்ல்தநயல்ைசாம் ்தம்தசாக்கிக் 
நகசாள்ளும் நிலையில் நூல் எழுதுவ்தற்குத் 
்்தலவயசான அவகசாசமின்றி ஏங்கும்' நபசாழுதி-
லும் எழுத்ல்தத் ந்தய்வமசாய்த் ந்தசாழு்்தத்தும் 
நகசாள்லகயினன் நைனின் மதிவசானம்.  

உைகில் எந்த விஷயத்ல்தயும் மலையகம் 
என்ை சசாலைக்கல்லில் உரசிப்பசார்த்து விளக்-
கம் கசாணும் பக்குவம் நிலைந்தவர்.'நைனின் 
மதிவசானத்தின் எந்தநவசாரு ்்தடேலும் மலையக 
மக்களின் அலசவியக்கம்- விடு்தலை என்பன 
சசார்ந்த்தசாக்வ அலமவது இயல்பு.  

குலைந்த வயதிற்குள் அவர் எழுதி விட்டுச் 
நசன்றிருக்கும் 'ம்ைசியத் ்தமிழரின் சமகசாை 
வசாழ்வியல் பரிமசாைங்கள்' (2007), 'மலை-
யகம் ்்தசியம் சர்வ்்தசியம்' (2010), ' உை-
கமயம் பணபசாடு எதிர்ப்பு அரசியல்'(2010), 
'்பரசாசிரியர்.க.லகைசாசபதி: சமூக மசாற்ைத்துக்-
கசான இயங்கசாற்ைல்' (2011), 'ஊற்றுக்களும் 
ஓட்டேங்களும்' (மீனசாட்சியம்மசாள் மு்தல் மசார்க்-
ஸிம் கசார்க்கிவலர) (2012) ஆகிய நூல்கள் 
அவரின் நபயலர ஈழத்து இைக்கிய உைகில் 
என்றும் ்பச வல்ைன.
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ஈழத்து இலக்கிய உலகில் எக்்காலமும் 
பேசவல்ல நகாமம் லலனின் மதிவகானம்

இசசத்துசையில் உயரசகாதசன்ள் புரிநத   
மகாலேரும் ்சலஞன் ்ருணகா்ரன் மகாஸ்டர

'குழநசத்சைக் ல்காண்டகாடுபவகாம்'  
திருச்சியில் விருது வழங்கும் விழகா

கைசாநிதி ஜனகன் விெசாயகமூர்த்தி, 
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் கீழ் உருவசாக்-
கப்பட்டுள்ள மசாமசானிய டி. எஸ். ்சன-

ெசாயக்க அரசியல் கல்வி நிலையத்தின் பிரதித் 
்தலைவரசாக கட்சியின் ்தலைவர் சஜித் பி்ரம்தசா-
சவினசால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளசார்.   

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் ்தலைவர் சஜித் 
பி்ரம்தசாசவின் எணைக்கருவின் அடிப்பலடே-
யில் இலள்ர்களுக்கு அரசியல் கல்விலய 
வழங்கும் ்ெசாக்குடேன் புதி்தசாக உருவசாக்கப்பட்டே 
கல்வி நிறுவனம் மசாமசானிய டி. எஸ். ்சனெசா-
யக்க அரசியல் கல்வி நிறுவனமசாகும். 

இந்த நிறுவனத்தின் ்தலைலமக் கசாரியசாை-
யம் புதி்தசாக நிறுவப்பட்டுள்ள கட்சி அலுவைகத்-
தில் நசயற்படும் என்று கட்சித் ்தலைவர் சஜித் 
பி்ரம்தசாச குறிப்பிட்டேசார். இந்தக் கல்வி நிறுவ-
னத்தின் நசயற்பசாடுகள் ெசாடுபூரசாகவும் விஸ்்த-
ரிக்கப்படும் என அவர் ்மலும் குறிப்பிட்டேசார்.   

கைசாநிதி ஜனகனின் இரணடு ்தசசாப்்த 
கசாைத்துக்கு ்மைசான கல்வித்துலை ரீதியசான 
பங்களிப்பும் அனுபவமும் இந்தக் கல்வி நிறு-
வனத்ல்த நிர்வகிக்க மிக உறுதுலையசாக 
இருக்கும் என்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் 
நபசாதுச் நசயைசாளரசான பசாரசாளுமன்ை உறுப்பி-
னருமசான மத்தும பணடேசார  குறிப்பிட்டேசார்.   

இந்த நிகழ்வில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் 
பிரதி ்்தசிய அலமப்பசாளரும், பசாரசாளு -
மன்ை உறுப்பினருமசான புத்திக்க பத்திரன-
வும் கைநது நகசாணடேசார். 

புத்திக்க பத்திரன இது குறித்து குறிப்பிடும் 
்பசாது, இந்தக் கல்வி நிறுவனத்தின் நசயற் -
பசாடுகள் ் ெரடி வகுப்புகளுக்கு ் மைதிகமசாக 
online மூைமும் வழங்கப்படும் எனத் ந்தரி -
வித்்தசார். இந்தக் கல்வி நிறுவனத்தின் நசயற் -
பசாடுகள் கைசாநிதி ஜனகனின் வழிெடேத்்தலில் 
புைம்நபயர் ்்தசங்களில் வசாழும் இைங்லக-
யர்களும் பயன் அலடேயும் வலகயில் விரி-
வசாக்கம் நசய்யப்படும் என அவர் ்மலும் 
குறிப்பிட்டேசார்.

மகாமகானிய டி.எஸ. பசனநகாயக்் 
அரசியல் ்ல்வி நிசலயத்தின்
பிரதி தசலவரகா் ்லகாநிதி ஜன்ன்

மதிப்புக்குரிய கருைசாகரன் மசாஸ்டேர் அவர்-
களின் பிரிவு இலசத்துலைக்கு மட்டு-
மன்றி ஒலி ஊடேகத் துலைக்கும் நபரிய-

்்தசார் இலடேநவளியசாகும். அவர் பசாடுவல்தவிடே 
உலரயசாடுவதும் ெலகச்சுலவ ்பசுவதும் ரசிக்-
கத்்தக்கலவயசாகும்.   

எனது ்தசாயசாலரப் ்பசாை ஓர் இலச ஆசிரி-
யரசாக வர்வணடும் என ்தமது ்தநல்தயசார் 
்தம்லம ஊக்குவித்்தசார் என கருைசாகரன் அவர்-
கள் எனக்குச் நசசால்லியுள்ளசார். ்தமது இலசப் 
பயைத்ல்த ஊக்குவித்து ஆரம்பித்்தவர் ்தமது 
்தநல்த என்று கூறுவசார்.   

கருைசாகரன் மசாஸ்டேரின் இலசக்கச்்சரி 
மு்தன் மு்தலில் நெல்லியடி மத்திய மகசாவித்தி-
யசாையத்தில் (இப்்பசாது மத்திய கல்லூரி) சிைப்-
பசாக இடேம்நபற்ைது ்சாபகம் உள்ளது.   

நெல்லியடி, கரநவட்டி, வதிரி என எல்ைசா 
இடேமும், சுவர்களிலும், ம்தகுகளிலும் ஏ.்க. 
கருைசாகரன் இலசக்கச்்சரி எனப் '்பசாஸ்டேர்-
கள்' கசாைப்பட்டே கசாைநமசான்று இருந்தது.   

எங்கள் ஊரில் 'ைவுட்ஸ் பீக்கர்" கட்டிய 
கசாரில் இவரது கச்்சரி பற்றி அறிவித்்தல் 
நசய்யப்பட்டேதும் ்சாபகம். நபசாதுவசாகத் திலரப்-
படேங்களுக்்க அப்படி அறிவித்்தல் இடேம்நபறு-

வது வழக்கம். நசன்லனயில் 
சங்கீ்த வித்துவசான் நெறிலய 
முடித்்தபின்னர் ்தசாம் கற்ை 
நெல்லியடி மத்திய மகசாவித்-
தியசாையத்தில் ்தமது மு்தற் 
கச்்சரிலய லவத்்தசார். அறுப-
துகளில் இரசாமெசா்தன் இலசக் 
கல்லூரி ந்தசாடேங்கிய ்பசாது 
அ்தன் மு்தல் ந்தசாகுதி மசாை-
வர்களில் இவரும் ஒருவர்.   

அங்கு பிரபை இலச ்மல்த 
மஹசாரசாஜபுரம் சந்தசானம் அவர்-
களிடேம் இலச பயின்ைசார். இரசா-
மெசா்தன் இலசக் கல்லூரியில் 
அப்்பசாது இலசப்பயில்லவப் 
பூர்த்தி நசய்்தவர்களுக்கு வழங்-
கப்படும் பட்டேம் சங்கீ்தரத்தினம் என்ப்தசாகும்.   

அல்தப் நபற்ை பின்னர் நசன்லன கர்-
ெசாடேக இலசக் கல்லூரியில் சங்கீ்த வித்து-
வசான் நெறிலயப் பயின்று அப்பட்டேத்ல்தயும் 
நபற்ைசார். அங்கு வி்சடேமசாக அக்கசாைத்தில் 
ெம்மவர்கள் ்பசாய்ப் பயிலும் Dip in Music 
Teaching பட்டேத்ல்தயும் நபற்ைசார்.   

அறுபதுகளில் ்தமிழகத்தில் மசாைவரசாக 

இருந்த கசாைத்தி்ை்ய 
நசன்லன வசாநனசாலியில் 
பசாடிய ஈழத்்தவர் என்ை 
நபருலம கருைசாகரனுக்கு 
மட்டு்ம உணடு. அகிை இநதிய 
வசாநனசாலியில் எணபதுகள் 
வலர பசாடியவர் இவர்.   

எழுபதுகளின் இறுதியில் 
இைங்லக வசாநனசாலியிலும் 
இலச நிகழ்ச்சித் ்தயசாரிப்பசாள-
ரசாகவும் நிலையத்தின் ்தமிழ் 
வசாத்தியக் குழுத் ்தலைவர் 
ஆகிய இரணடு பணிகலள 
ஆற்றினசார். 1979 மு்தல் யசாழ் 
பல்கலைக்கழக இரசாமெசா்தன் 
நுணகலைக் கழகத்தில் இலச 

விரிவுலரயசாளர், -1989 மு்தல் 2001 வலர சிங்-
கப்பூர்- இநதியசா நுணகலைக்கழகத்தில் சி்ரஷ்டே 
இலச ஆசிரியர்,- 2001 இல் கிழக்குப் பல்கலைக்-
கழகத்தின் சுவசாமி விபுைசாெந்தர் இலச ெடேனப் 
பிரிவில் சி்ரஷ்டே இலச விரிவுலரயசாளர் எனப் 
பை ப்தவிகலள இவர் வகித்திருந்தசார்.   

இைங்லகயின் பை பசாகங்களிலும், 
நசன்லன சங்கீ்த சபசாக்களிலும் பை இலசக்கச்-

்சரிகலளச் நசய்்தவர் இவர். ைணடேன், பரிஸ், 
நஜர்மனி,சுவிஸ், கனடேசா, அவுஸ்தி்ரலியசா, 
நியூசிைசாநது, ஓமசான், சீனசா, ம்ைசியசா, சிங்கப்-
பூர் ்பசான்ை பை ெசாடுகளிலும் இலசக்கச்்சரி-
கலள நிகழ்த்தியுள்ளசார்.   

இல்தவிடேப் பை உைக ஊடேகங்களிலும் கச்-
்சரிகள் நசய்துள்ளசார். இவரது கச்்சரிகளுக்கு 
இநதியப் பிரபல்ய வசாத்தியக்கலை்ர்கள் இவ-
ருக்கு அணி நசய்்தலம வி்சடே அம்சமசாகும்.   

நகசாழும்பில் இவர் ஏற்படுத்திய 'ஆைசாபனசா' 
இளம் கலை்ர்கலள ஊக்குவித்்த ஓர் இலச 
அலமப்பசாகத் திகழ்ந்தலம இவரது இலசப் 
பணிக்குச் சிகரம் லவத்்தது ்பசாை அலமந்தது.   

ெற்கலை்ர்கலளயும் இலச ஆசிரியர்க-
லளயும் ்தந்த வடேமரசாட்சியின் இலசப் பசாரம்-
பரியத்தில் ்தம்முயற்சியசாலும் ஆர்வத்்தசாலும் 
்தமக்நகனத் ்தனித்துவமசான இடேத்ல்தப் நபற்று 
வளர்ந்த ஓர் ஈழத்து இலச்மல்தயசாக - அமரர் 
ஏ.்க கருைசாகரன் நிலனவுகளில் என்றும் புக-
ழப்படுவசார்.

மு.நித்தியசானந்தன்...?

எம்.வர்தரசாஜன்...?
நியூஸிைசாநது

ஓமசான் ெசாட்டில் பணிப்நபண ந்தசாழில்வசாய்ப்பு 
நபற்றுத் ்தருவ்தசாகக் கூறி முன்நனடுக்கப்பட்டு 
வந்த மனி்த ஆட்கடேத்்தல் ்மசாசடிநயசான்று 

அம்பைமசாகியுள்ளது. இம்்மசாசடியில் ஈடுபட்டேவர்கள் 
என்ை சந்்தகத்தின் ்பரில் உள்ளூர் முகவர்கள் பைர் 
லகது நசய்யப்பட்டுள்ள்்தசாடு, ஓமசான் ெசாட்டிலுள்ள 
இைங்லகத் தூ்தரகத்தில் கடேலமயசாற்றும் சிை உத்தி-
்யசாகத்்தர்களும் ப்தவிகளில் இருநது இலடேநிறுத்்தம் 
நசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

இது ந்தசாடேர்பிைசான விசசாரலைகள் விரிவசான அடிப்-
பலடேயில் முன்நனடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வசாைசான 
நிலையில் ஓமசானிலுள்ள இைங்லகத் தூ்தரகம், ந்தசாழி-
லுக்கசாக ஓமசானுக்கு பயணிக்கும் ்பசாது உரிய ெலடேமு-
லைகலள மசாத்திரம் பின்பற்றுமசாறு அறிவித்துள்ளது.

சுற்றுைசா விஸசாவில் ஓமசானுக்கு அலழத்துச் நசல் -
ைப்படும் இைங்லகப் நபணகள் துன்புறுத்்தல்க -
ளுக்கு உள்ளசாகின்ைலம ந்தசாடேர்பிைசான சம்பவங்கள் 
அதிகரித்துள்ள்தசாகத் ந்தரிவிக்கப்படுகிைது. இந்த 
நிலையில், சுற்றுைசா விஸசாவில் அபு்தசாபி ஊடேசாக 
ஓமசானுக்கு அலழத்துச் நசல்ைப்பட்டே இைங்லகப் 
நபணகள் 12 ்பர் ந்தசாடேர்பசான ்தகவல்கள் நவளி -
வந்த வணைமுள்ளன. 

சுற்றுைசா விஸசாவில் அலழத்துச் நசல்ைப்படுகின்ை 
இைங்லகப் நபணகள் பசாலியல் ரீதியசான நசயற்பசாடு -
களுக்கசாக விற்பலன நசய்யப்பட்டுள்ளலம, ஆரம்ப 
கட்டே விசசாரலைகளில் ந்தரியவநதுள்ளது. ஓமசானி -
லுள்ள இைங்லகத் தூ்தரகத்தின் கீழுள்ள பசாதுகசாப்பு 
இல்ைத்தில் 90 நபணகள் ்தங்க லவக்கப்பட்டுள்ள்தசா -
கக் கூைப்படுகிைது. 

இவ்வசாைசான நிலையில் இைங்லக நவளிெசாட்டு 
்வலைவசாய்ப்புப் பணியகம் ஓமசான், ஐக்கிய அரபு 
இரசாச்சியம் ஆகிய இரு ெசாடுகளுக்கும் பயிற்ைப்படேசா்த 
மற்றும் வீட்டுப் பணிப்நபணகளுக்கசான ந்தசாழில் -
களுக்கு இைங்லகப் பணிப்நபணகலளப் பதிவு 
நசய்யும் ெடேவடிக்லகலய  ்தற்கசாலிகமசாக இலடேநி -
றுத்தி இருக்கின்ைது.  

குறித்்த 12 நபணகளும் ஓமசான் ெசாட்டில் பணிப் -
நபண ந்தசாழில்வசாய்ப்பு நபற்றுத் ்தருவ்தசாகக் கூறி 
மூன்று மசா்த கசாை சுற்றுைசா விஸசாவில் அனுப்பி லவக் -
கப்பட்டுள்ளனர். ஆனசால் சுற்றுைசா விஸசாவில் நசன்று 
ந்தசாழில்வசாய்ப்பு நபறுவது ்தவைசான நசயற்பசாடேசாகும். 
நவளிெசாட்டு ந்தசாழில்வசாய்ப்பின் ் பசாது முகம் நகசாடுக்-
கக்கூடிய பிரச்சிலனகளுக்கும் நெருக்கடிகளுக்கும் 
சட்டே ரீதியிைசான நிவசாரைங்கலளப் நபற்றுக்நகசாள்ள -
வும் இம்முலைலம துலைபுரியசாது. நவளிெசாடுகளில் 
பணிப்நபண ந்தசாழில்வசாய்ப்பு நபற்றுச் நசல்வ்தற்கு 
சிை சட்டே ஏற்பசாடுகளும் ஒழுங்குவிதிகளும் ெலடேமு -
லையில் உள்ளன. அவற்லை முன்நனடுப்ப்தற்கசான 
சட்டே ரீதியசான அங்கீகசாரத்ல்த நவளிெசாட்டு ்வலை -
வசாய்ப்புப் பணியகம் நபற்றுள்ளது. 

குறிப்பசாக நபணநைசாருவர் பணிப்நபண ந்தசாழில்-
வசாய்ப்பு நபற்று நவளிெசாடு நசல்வ்தற்கு அவருக்கு 
ஐநது வயதுக்கு உட்பட்டே குழநல்தகள் இருக்கக் 
கூடேசாது. ஒரு நபண பணிப்நபண ந்தசாழில்வசாய்ப் -
புக்கசாக நவளிெசாடு நசல்வ்தசாயின் அவருக்கு ஐநது 
வயதுக்கு உட்பட்டே குழநல்த இல்லை என்பல்த அவர் 
வசாழும் பிர்்தசத்தின் கிரசாம உத்தி்யசாகத்்தர் உறுதிப்ப-
டுத்்த ் வணடும். இவ்வசாறு பை விதிமுலைகள் ெலடேமு -
லையில் உள்ளன. 

இருந்த ்பசாதிலும் ஆட்கடேத்்தலுக்கு உள்ளசாகி 
்தற்்பசாது ஓமசானில் ்தங்கியுள்ள இநெசாட்டு நபணக -
ளில் பைருக்கு ஐநது வயதுக்கு உட்பட்டே குழநல்தகள் 
உள்ளனர் என்பதும் ஆரம்ப கட்டே விசசாரலைகளில் 
கணடேறியப்பட்டுள்ளது. 

நபசாதுவசாக வறுலம, குடும்ப நபசாருளசா்தசார சிரமங் -
கள் என்பவற்றில் இருநது மீட்சி நபற்றுக் நகசாள்ளும் 
எதிர்பசாரப்பில்்தசான் நபரும்பசாைசான நபணகள் நவளி-
ெசாடுகளில் பணிப்நபணகளசாக ந்தசாழில் புரிய எதிர்-
பசார்க்கின்ைனர். அ்தலன அடிப்பலடேயசாகக் நகசாணடு -
்தசான் அவர்கள் நவளிெசாட்டு ந்தசாழில்வசாய்ப்புக்கும் 
நசல்கின்ைனர். ஆனசால் அவ்வசாறு நசல்லும் நபண -
களில் பல்்வறு துன்பங்களுக்கும் கஷ்டேங்களுக்கும் 
உள்ளசானவர்களும் இருக்க்வ நசய்கின்ைனர்.

அ்தசாவது பணிப்நபண ந்தசாழில்வசாய்ப்பு நபற்றுக் 
நகசாள்ளுவ்தற்கசான பயிற்சி உள்ளிட்டே அலனத்து 
்தகுதிலயப் நபற்றுச் நசல்லும் நபணகளும் கூடே இவ் -
வசாைசான துரதிர்ஷ்டேகரமசான நிலைலமகளுக்கு முகம் 
நகசாடுப்பது கவலைக்குரிய விடேயமசாகும். 

நிலைலம இவ்வசாறிருக்லகயில், சுற்றுைசா 
விஸசாவில் அனுப்பி லவக்கப்படும் நபணகள் எவ் -
வசாைசான நிலைகளுக்கு முகம் நகசாடுக்க ்ெரிடேைசாம் 
என்பல்த நசசால்லித்்தசான் ந்தரிய ்வணடியதில்லை. 

குடும்ப நபசாருளசா்தசார கஷ்டேங்களில் இருநது மீட்சி 
நபற்றுக் நகசாள்ளும் எதிர்பசார்ப்பில் நவளிெசாட்டு 
பணிப்நபண ந்தசாழில்வசாய்ப்லப ந்தரிவு நசய்துள்ள 
இப்நபணகலள ்தங்கள் ெைன்களுக்கசாகப் பயன்ப -
டுத்திக் நகசாள்ள முயற்சிக்கப்பட்டிருப்பது ந்தரிகிைது. 
அ்தனசால் இச்நசயலில் ஈடுபட்டுள்ள சக்திகளுக்கு 
எதிரசாக உரிய சட்டே ெடேவடிக்லககள் எடுக்கப்படே 
்வணடும். அநெடேவடிக்லகயசானது எதிர்கசாைத்தில் 
இவ்வசாைசான ்மசாசடிகளில் எவரும் ஈடுபடே இடேமளிக் -
கசா்த வலகயில் அலமய ்வணடும். அது ்தசான் மக்க -
ளின் எதிர்பசார்ப்பசாகும். 

இந்த ஆட்கடேத்்தல் ெடேவடிக்லகயசால் பசாதிக்கப்பட்-
டுள்ள நபணகளுக்கு நீதிலயப் நபற்றுக் நகசாடுப்பதில் 
சம்பந்தப்பட்டே ்தரப்பினர் உச்சபட்ச கவனம் நசலுத்்த 
்வணடும். அ்்த்ெரம் நவளிெசாட்டு பணிப்நபண 
ந்தசாழில்வசாய்ப்பு நபற்றுச் நசல்வது ந்தசாடேர்பில் ென்கு 
சிநதித்து தீர்மசானம் எடுக்கவும் நபணகள் ்தவைக் 
கூடேசாது.

சுற்றுலா விஸா ப�ார்வையில்
இடம்�றும மனிதக் கடததல்!

சூழ்ந்து பரவிடும் புகழை மட்டுமம விரும்பி உயிழரப்
பற்றிக் கவழைப்படாத வீரரகளின் காலில் கட்டப்படும்
வீரக்கைல் தனிப்்பருழம உழடயதாகும்.

சுழலும் இலச்வணடி ்வணடேசா உயிரசார்
கழல்யசாப்புக் கசாரிலக நீர்த்து



பகவான் பாபாவினால் அருளபபட்ட உயிரூடடும் 
பாலவிகாஸ் கல்வியினதும் மற்றும் Educare எனும் 
மனித மமம்பாடடு கல்வியினதும் புனிதததன்்ம 
உலகளாவிய ரீதியில் மூ்லமுடுக்கு எல்லாம் கற்-
பிக்கபப்ட மவண்டும். எங்கும் அ்மதியின்்ம்ய-
யும் பூசலும் மபாராட்டமும் ததன்படுவ்தக் கண்டு 
மனம் மிக வாடி நிற்கும் மவ்ளயில் உலகியல் 
கல்வியு்டன் மசர்தது காலததின் மகாலத்த மாற்்றக் 
கூடிய புனிதமான ஒழுக்கக் கல்வியான பாலவிகாஸ் 
கல்வி்ய மலரும் குழந்தகளுக்கு குழந்த பரு-
வததில் இருநது (5 வயது) கற்பிக்க மவண்டும்.   

பகவான் பாபா ந்டமாடும் ததயவமாக ஸ்தூல 
உ்டம்பில் பிரசாநதியிலும், சூடசும உ்டம்பில் உல-
கிலும், காரண உ்டம்பில் பிரபஞசததிலும் அருள்-
பாலிதது அடியவர் கு்்ற தீர்ததருளுகின்்றார். 
ததன் இநதியாவின் ஆநதிரப பிரமதசததிலுள்ள 
அனநதபூர் மாவட்டததின் புட்டபர்ததியில் 1926 
ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 23ஆம் திகதி அவ-
தரிதத பகவான், தனது 85ஆவது வயது வ்ர 
பிரசாநதி நி்லயததில் ந்டமாடும் ததயவமாக பக்-
தர்களுக்கு தரிசனம் தநது அளபபரிய மச்வக-
்ளச் தசயதார். அவர் அன்பினால் உலகி்னமய 
தன்பக்கம் ஈர்ததிருநதார். பிரசாநதி நி்லயததில் 
மக்களு்டன் இருநது தரிசனம் தகாடுதது ஆட-
தகாண்்ட பகவான் 2011 ஏபரல் 24ஆம் திகதி 
சமாதிய்்டநதார். அவர் சமாதி்்டநத பின்பு 
சூடசும வடிவில் அவர் அற்புதங்கள் ததா்டர்கின்-

்றன. பகவான் எங்கும் நி்்றநதுள்ளார் என்பதும் 
மபருண்்மயாகும்.   

பகவான் கல்விக்மகார் இலக்கணம் வகுதது 
மாணவர்க்ள வழிந்டததினார். மாணவர்கமள 
வருங்காலததில் இநநாடடு இரடசகர்கள் எனக் 
கருதினார். 1969 இல் குழந்தக்ள மலரச் 
தசயய பாலவிகாஸ் கல்விததிட்டத்த அறிமு-
கபபடுததி பா்டநூல்க்ளயும் பிரசுரிக்கச் தசயது 
மிகவும் நுடபமாக அக்கல்வி்யப தப்றமவண்-
டும் என வற்புறுததினார்.   

மாணவர்கள் நற்குணமு்்டயவர்களாக 
இருக்க நல்லவர் மசர்க்்க அவசியம். அவர்-
கள் வாழக்்க மிகவும் புனிதமாக அ்மய 
மவண்டும். எண்ணம், தசால், தசயலில் ஒரு்மப-
பாட்்டக் காணும் மாணவர் நல்லவர்களாகமவ 
இருபபர். நவநாகரீகம் விஞ்ானமும் மமமலாங்-

கிய இக்காலததில் மாணவர்கள் எதிர்நீச்சல் மபா்ட 
மவண்டியுள்ளது.   

ஆண்க்ளப மபாலமவ தபண்களும் சமமாக 
கல்வி கற்கமவண்டும் என விரும்பி அனநதபூரில் 
தபண்களுக்குரிய கல்லூரி்ய அ்மதது தகாடுத-
தார். தபண்களுக்குரிய கல்வி, தகுதியான அன்்ன, 
தகுதியான ம்னவிய்ர உருவாக்க மவண்டும். 
பண்பா்டான நன்தனறிக்குடபட்ட கலாசாரத்தப 
மபணுகின்்ற தாயகுலம் உருவாக மவண்டும் எனவும் 
பகவான் பாபா விரும்பினார். ததயவ அன்பின் தூது-
வர்களாக சததியம், சாநதியின் திருவுருவங்களாக 
உங்க்ள நிரூபிததுக் தகாள்ள மவண்டும் என 
பகவான் மகடடுக் தகாண்்டார்.   

எமது மத்வக்ள நி்்றமவற்றிததரும் தாய-
தந்தயராக, கல்வி்யத தரும் ்ானகுருவாக, 
ஆனநதத்த தரும் இஷ்டததயவமாக, எம்்ம 
காபபாற்றி க்ரமயற்றுவார் என்்ற பூரண நம்பிக்-
்கயி்ன (ஆதம நிமவதனம்) அவரது 97ஆவது 
அவதார தினததில் தபறுமவாமாக.   

1953ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 23 ஆம் திகதி 
தகாழும்பு,மபங்்ால் வீதியில் ததா்டங்கபபட்ட 
இநத உணவகத்த ந்டததி வருபவர் சங்கரநாரா-
யணராமன்.  

ஒரும�ாட்டலில், பதது ரூபா சம்பளததில் பாத-
திரம் மதயதது, மம்ச து்்டதது தமது பணி்யத 
ததா்டங்கிய ராமன் இன்று மகால்்டன்கமப, 
ஸ்ரீயாணி, தகாள்ளுபபிடடி சரஸ்வதி ஆகிய உணவ-
கங்களின் அதிபராக அசுரவளர்ச்சி கண்்டது எபபடி 
என்ப்த அவரி்டமம மகடடு ததரிநது தகாள்மவாம்.  

"நம்ம ம�ாட்டலுக்கு வருபவர்களுக்கு முதலில் 
நல்ல மரியா்தயும் நாவுக்கு உருசியான உணவும் 
வழங்கபபடுகின்்றன. பணம் அதற்குப பி்றகுதான். 
எனது தவற்றிக்கு காரணம் பணிவும், பண்பும்-
தான்" என்று தசால்லி க்டநது வநத பா்தயின் சில 
சம்பவங்க்ள எம்மி்டம் விபரிக்கத ததா்டங்கினார்.  

 'திருதநல்மவலி மூ்லக்கா்ரபபடடியில் சங்-
கரநாராயணதரடடியார்_- ஆளம்மாள் தம்பதியரின் 
மூததமகனாகப பி்றநமதன். எனக்கு மூன்று தங்-

்ககள். அபபா ச்மயல்காரராக தகாழும்பில் 
ததாழில் பார்ததார். மிகவும் வறு்மயான குடும்பத-
தில் அவர் பி்றநததனால் எனது பள்ளிப படிப்ப 
நாலாவமதாடு முடிநது விடம்டன். வறு்ம்யப 
மபாக்க மாடடுசாணத்த அள்ளிவநது 'வரடடி' 
தடடி வரில் அடிதது காய்வதது விற்பதுதான் 
நான் தசயத முதல் ததாழில். அபபா மாதிரி நானும் 
தகாழும்புக்குப மபாய உ்ழக்க மவண்டும் என்்றஆ-
்சயில் 48 ஆம் ஆண்டு தகாழும்புக்கு வநமதன்.  

 என் உ்றவினர் ஒருவரு்டன் வநமதன். தகாழும்-
புக்கு வநதுஅபபா்வப பார்தமதன். தான் மவ்ல 
பார்தத தகாம்பனி வீதி,'லடசுமி விலாஸ்'ம�ாட்ட-
லில் எனக்கு ஒரு மவ்ல வாங்கித தநதார் அபபா.  

 ம�ாட்டலில் மம்ச து்்டக்கும் மவ்ல. லட-
சுமிவிலாஸ் ம�ாட்டல் தகாம்பனிதததரு ஜாவா-
மலனில் இலக்கம் 23இல் இயங்கி வநதது. அநத 
ம�ாட்டலில் மம்ச து்்டபபது, பாததிரம் கழுவு-
வது, சிபபநதி மவ்ல என்று அ்னதது மவ்ல-
க்ளயும் தசயமதன். மாதம் எனக்கு பதது ரூபா 
சம்பளம் தநதார்கள். சிலகாலததின் பின் அபபா 
திருதநல்மவலிக்கு தசன்று அங்மகமய தங்கி 
விட்டார். நான் இங்மகமய ம�ாட்டல் சிபபநதியாக 
மவ்ல பார்தது வநமதன்.  

 தகாம்பனிவீதி கிறிஸ்தவ ஆலயததில் இரவுமநர 
ஆங்கிலவகுபபில் மசர்நது தகாஞசக்காலம் படித-
மதன். அங்மகதான் தகாஞசம் ஆங்கிலம் கற்ம்றன்.   

 தகாம்பனிவீதி ஜாவாமலனில் அ்மநதிருநத 
லடசுமிவிலாஸ் ம�ாட்டலுக்கு அருகில் ஒரு தபரி-

யவீடு இருநதது. அநத வீடடுக்கு தினசரி கா்ல 
உண்வ நான்தான் எடுததுச் தசல்மவன். அநத 
வீடடில் இருநத து்ரக்கு குழந்தகள் இல்லாத-
தால் என்மீது அவர்களுக்கு மிகுநத அன்பு.   

 பின்னர் ஒருசமயததில் லடசுமி விலாசின் நிர்-
வாகத்த அநத து்ர எடுதது ந்டததினார். அதன் 
பி்றகு நீண்்ட காலமாகக் க்்டயின் காசாளராக 
மநர்்ம தவ்றாது பணியாற்றி வநமதன்.  

 1953ஆம் ஆண்டுமபங்சால் வீதியில் மகால்்டன் 
கமப க்்ட்ய எனது உ்றவினர் ஒருவர் தபாறுப-

மபற்்றார். அதனால் மகால்்டன் 
கமபயின் காசாளராமனன். அதன் 
பி்றகு அநதக் க்்டயின் நிர்வா-
கத்த ஆர். கிருஸ்ணமூர்ததி-
யால் ந்டதத முடியாமல் என்னி்டம் 
ம�ாட்ட்லக் ்கயளிதது விடடுஅ-
வர் இநதியாவுக்கு தசன்று விட்டார். 
என்னி்டம் ஒருசதமும் எதிர்பார்க்கா-
மல் இவவளவு தபரிய ம�ாட்ட்ல 
என்னி்டம் தகாடுதது விடடுச் தசன்்ற 
கிருஸ்ணமூர்ததிக்கு தராம்பவும் 
தாராள மனசுங்க' என்று தமக்கு 
வாழக்்க தகாடுததவ்ர ராமன் 
தநஞசார வாழததுகி்றார்.  

 அக்காலததில் உணவு ச்மக்கும் பாததிரங்கள் 
அ்னததுமம பிதத்ளயால் ஆன்வ. பிதத்ள 
பாததிரததில் உணவு ச்மததால் சாபபி்ட முடியாது. 
அதனால் ச்மயல் பாததிரங்களின் உள்மளஅ-
லுமினியத்தப பூசுவார்கள். மூன்று மாதததிற்கு 
ஒருமு்்ற பாததிரங்களின் உள்மள அலுமியத்தப 
பூசுவார்கள். அ்தப பூசுபவனுக்கு இரண்டு ரூபா 
கூலியாகக் தகாடுபமபாம் என்று க்டநதகால தமது 
ம�ாட்டல் அனுபவங்க்ள பகிர்நது தகாண்்ட 
ராமனுக்கு தகாழும்பு இலக்கிய வட்டததில் ஒருதப-
யர் இருக்கி்றது. அமநக இலக்கியஅன்பர்களுக்கு 
இவ்ரத ததரிகி்றது. இலக்கிய உலகில் இவர் 
ஒன்றும் தபரிய ப்்டபபுக்ளத தரவில்்லதான். 
ஆனாலும் மபங்்ால் வீதியில் உள்ள மகால்்டன் 

கமபயில் தபயருக்கு தகுநதாற் மபாலமவ நாவுக்கு 
உருசியாக உண்வயும் அறிவுக்கு தீனி்யயும் 
வழங்கி வருகி்றார். இவர் ததாகுதததழுதிய சிதறிய 
முததுக்கள், தபான் தமாழிகளில் தபண்மணிகள் 
உள்ளிட்ட இரண்டு நூல்க்ளயும் அவரின் உணவ-
கததில் விற்ப்னக்கு ்வததிருக்கி்றார்.  

தகாழும்பு மாநகரச்பயால் வழங்கபபடும் 
சி்றநத ்சவஉணவகததுக்கான விருதி்ன 2007 
ஆம் ஆண்டு ததா்டக்கம் 2011 ஆம் ஆண்டுவ்ர 
ததா்டர்ச்சியாக மகால்்டன் கமப உணவகமம தபற்றி-
ருக்கி்றது.
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(மன்னார் குறூப் நிருபர்)  

மன்னார் மனாவட்டத்தில் தற்பனாது 
ட்டங்கு ்�னாயனாளர்்களின எண்ணிக்்க 
அதி்கரித்துவருவதனா்க சு்கனாதனார பிரி-
வி்ர் எச்சரித்துளள்ர். ்கனாயச்சல், 
த்ைவலி உளள்டங்்கைனா்க ட்டங்கு 
்கனாயச்சலின அறிகுறி்கள டதனபட-
்டனால் உ்ட்டியனா்க அருகிலுளள அர்ச 
்வத்திய்சனா்ைககு ட்சனறு உரிய 
சிகிச்்ச்க்ள டபறறுகட்கனாளளு-
மனாறு மன்னார் மனாவட்ட பிரனாந்திய 
சு்கனாதனார ்்ச்வ்கள பணிப்பனாளர் 
்வத்தியர் ரி.வி்்னாதன ்வண்டு-

்்கனாள விடுத்துளளனார்.  
மன்னார் மனாவட்ட பிரனாந்-
திய சு்கனாதனார ்்ச்வ்கள 
பணிம்்யில் ்�றறு 
ட்சவவனாயககிழ்ம (22) 
்கனா்ை இ்டமடபற்ற 
ஊ்ட்க ்சந்திப்பின ் பனா்த 
அவர் இவவனாறு டதரிவித்-
தனார்.  

அவர் ் மலும டதரிவிக-
்்கயில்,  

மன்னார் மனாவட்டத்தில் தற்பனாது 
சிை இ்டங்்களில் ட்டங்கு ்�னாயின 
தனாக்கம அதி்கரித்துளளது. மன்னார் 

சு்கனாதனார ்வத்திய 
அதி்கனார பிரிவில் 
மன்னார் �்கரம,்தனாட்ட-
டவளி, எருக்கைமபிடடி 
்பனான்ற இ்டங்்க்ள 
குறிப்பி்டைனாம. 

்க்டந்த ஜ்வரி மனாதம 
118 ட்டங்கு ்�னாயனாளர்-
்கள அ்்டயனாளம ்கனாணப்-
பட்ட்ர். அத்்ய-

டுத்து �வமபர் மனாதம இதுவ்ரயனா் 
்கனாைப்பகுதியில் 33 ட்டங்கு ்�னாயனா-
ளர்்கள அ்்டயனாளம ்கனாணப்படடுள-
ள்ர். இவர்்களில் அதி்கமனா்வர்்கள 

மன்னார் �்கரம, ்தனாட்டடவளி, 
்ஜனா்சப்வனாஸ் கிரனாமம ஆகிய இ்டங்-
்க்ளச ்்சர்ந்தவர்்கள எ் டதரியவந்-
துளளது.   மன்னார் மனாவட்டத்தில் 
இவவரு்டம வ்ரயனா் ்கனாைப்பகு-
தியில் மனாத்திரம 236 ட்டங்கு ்�னாயனா-
ளர்்கள அ்்டயனாளம ்கனாணப்படடுள-
ள்ர். எனினும மரணங்்கள எதுவும 
நி்கழவில்்ை.பை ்�னாயனாளர்்கள 
தற்பனாது குருதி ்கசிவு பனாதிப்புககுள-
ளனாகி மன்னார் மனாவட்ட டபனாது ்வத்-
திய்சனா்ையில் தீவிர சிகிச்்சககு 
உடபடுத்தப்படடு சிகிச்்ச டபறறு 
வருகின்ற்ர்.   

மன்னாரில் அதிகரிக்கும் டெங்கு தனாக்கம்  

�ைங்்கனா சுதந்திரக்கடசியின 
சி்ரஷ்ட உப த்ைவர்்களில் ஒருவரனா்க 
யனாழப்பனாண மனாவட்ட பனாரனாளுமன்ற 
உறுப்பி்ர் அங்்கஜன இரனாம�னாதன நிய-
மிக்கப்படடுளளனார்.  

சுதந்திரக்கடசியின மத்திய ட்சயற-
குழுக கூட்டம ்�றறுமுனதி்ம (21) 
்கடசி த்ைவர் ்மத்திரிபனாை சிறி்்ச் 
த்ை்மயில் �்்டடபற்ற்பனா்த 
இந்த நியம்ம வழங்்கப்பட்டது.  

இ்த்வ்ள, அ்மச்சர் மஹிந்த 
அமரவீரவுககுப் பதிைனா்க �ைங்்கனா சுதந்-
திரக ்கடசி த்ை்மயிைனா  ் ஐககிய 
மக்கள சுதந்திர முன்ணியின புதிய 
டபனாதுச ட்சயைனாளரனா்க முன்னாள பிரதி 

்சபனா�னாய்கரும �னா்டனாளுமன்ற உறுப்பி -்
ருமனா  ் திைங்்க சுமதிபனாை்வ மத்திய 
குழு நியமித்தது. சுமதிபனாை �ைங்்கனா 
சுதந்திரக ்கடசியின உப த்ைவர் பதவி-
்யயும வகிககின்றனார்.   

்மலும, �ைங்்கனா சுதந்திரக ்கடசி-
யின டபனாருளனாளரனா்க பனாரனாளுமன்ற 
உறுப்பி்ர் ்சனாரதி துஷமந்த மித்ரபனாை-
வும, ்கடசியின சி்ரஷ்ட உப த்ைவர்-
்களனா்க பனாரனாளுமன்ற உறுப்பி்ர்்களனா் 
ஷனான விஜயைனால் டி சில்வனா, அங்்கஜன 
இரனாம�னாதன மறறும ்ப்சர் முஸ்தபனா 
ஆகி்யனார் நியமிக்கப்படடுளள்ர்.  

முதனமுதைனா்க தமிழர் ஒருவர் 
�ைங்்கனா சுதந்திரக்கடசியின சி்ரஷ்ட 

உப த்ைவர்்களில் ஒருவரனா்க நியமிக்கப்-
படடுளளதனா்க டதரிவிக்கப்படுகி்றது.  

இ்த்வ்ள முன்னாள ஜ்னாதிபதி 
்சந்திரிக்கனா பண்்டனார�னாயக்க குமனாரதுங்்க 
உளளிட்ட ஒனபது உறுப்பி்ர்்களுககு 
எதிரனா  ் ஒழுக்கனாறறு �்டவடிக்்க 
முடியும வ்ர அவர்்களின உறுப்புரி-
்ம்ய இ்்டநிறுத்த �ைங்்கனா சுதந்தி-
ரக ்கடசியின மத்திய குழு தீர்மனானித்துள-
ளதனா்க ்கடசியின டபனாதுச ட்சயைனாளர் 
எம.பி.தயனாசிறி ஜய்்ச்கர டதரிவித்துள-
ளனார்.  

நிமல் சிறிபனாை டி சில்வனா, மஹிந்த 
அமரவீர, ஜ்கத் புஷபகுமனார, ்சனாமர ்சமபத் 
த்ச�னாயக்க, ்சனாந்த பண்்டனார, ை்சந்த அழகி-

யவண்ண, ரஞ்சித் சியமபைனாபிடடிய 
மறறும சு்ரன ரனா்கவன ஆகி்யனார் 
அ்மச்சர் பதவி்க்ள ஏறறுகட்கனாண்டு 
தற்பனா்தய அர்சனாங்்கத்தில் இ்ணந்து 
ட்கனாண்்ட ஏ்்ய உறுப்பி்ர்்களனாவர்.  

்கடசியின யனாப்்ப மீறியதற்கனா்க 
அவர்்கள மீது ஒழுக்கனாறறு �்டவடிக்்க 
எடுக்கப்படும எ  ்அவர் ்மலும டதரி-
வித்தனார்.

சுதந்திரக்கட்சியின சிரரஷெ உப தலைவரனாக  
அங்கஜன இரனாமநனாதன நியம்ம்  

(த்ைமன்னார் வி்ஷ்ட 
நிருபர்)  

மன்னார் மனாவட்ட 
புதிய உதவித்்தர்தல் 
ஆ்ணயனாளரனா்க ்வைனா-
யுதம சிவரனா்சனா நியமிக்கப்-
படடுளளனார்.  

மன்னார் மனாவட்ட ட்சய-
ை்கத்தில் உதவி மனாவட-
்டச ட்சயைனாளரனா்க ்க்ட-
்மயனாறறிய இவர் தற்பனாது உதவித் 
்தர்தல் ஆ்ணயனாளரனா்க நியம்ம 
டபறறுளளனார்.   

மன்னார் மனாவட்ட அர்சனாங்்க அதிபர் 
ஏ.ஸ்ரனானலி டிடமல் முனனி்ையில் 
்�றறுமுனதி்ம த்து ்க்ட்ம்க்ள 

உத்தி்யனா்கபூர்வமனா்க 
டபனாறுப்்பற்றனார்.  

யனாழ. வரணி்ய பி்றப்-
பி்டமனா்கக ட்கனாண்்ட 
இவர், 2000ஆம ஆண்டு 
அர்சனாங்்க உத்தி்யனா்கத்-
தரனா்க நியம்ம டபற்ற-
்தத் டதனா்டர்ந்து வ்ட-
மனா்கனாண ்சமூ்க ்்ச்வ 
தி்ணக்களத்தில் உத்-
தி்யனா்கத்தரனா்க ்க்ட்ம-

யனாறறியுளளனார்.   
பின்ர் 2019ஆம ஆண்டு முதல் 

இவர் மன்னார் மனாவட்ட ட்சயை்கத்-
தில் உதவி மனாவட்ட ட்சயைனாளரனா்க 
்க்ட்மயனாற்ற ஆரமபித்த்ம குறிப்பி-
்டத்தக்கது.  

மன்னார் மனாவட்ெ புதிய உதவிதரதர்தல்  
ஆலையனாளரனாக ரவ.சிவரனாசனா நியம்ம்

யனாழ.வி்்ச்ட நிருபர் 

யனாழப்பனாணம ஒஸ்மனானியனா ்கல்லூரி ஆசிரியடரனாருவர் மீது தந் தடயனாரு-
வர் �்றறு தனாககுதல் ்மறட்கனாண்்டதில் ஆசிரியர் ்கனாயம்்டந்த நி்ையில் 
யனாழ.் பனாத் னா ் வத்திய்சனா ையில் அனுமதிக்கப்படடுளளனார். 

ஒஸ்மனானியனா ்கல்லூரி உ்டறபயிறசி ஆசிரியரனா  து ர்யப்பனா ட்கௌரிபனாைன 
எனபவ ர் இவவனாறு ்கனாயம்்டந்த நி்ையில் யனாழ.் பனாத் னா ்வத்திய்சனா-
்ையில் அனுமதிக்கப்படடுளளனார். 

பனா்ட்சனா ை மை்சைககூ்டத்திறகு ட்சல்வதனா்க ட்சன்ற மனாணவன நீண்்ட 
்�ரமனாகியும வரனா்மயனால் மனாணவ்  ்்தடிஆசிரியர் ட்சனறுளளனார். 
அங்கு மனாணவன ்சந்்த்கத்திறகி்டமனா  ் மு்்றயில் ்கனாணப்பட்ட்ம-
யனால் மனாணவ்  ்ஆசிரியர் வி்சனாரித்த ்பனாது மனாணவன அங்கிருந்து 
தப்பி ட்சனறு, த்து தந்்தயனா்ர அ்ழத்துகட்கனாண்டு பனா்ட்சனா-
்ைககு வந்துளளனான.  பனா்ட்சனா்ைககுள அத்துமீறி நு்ழந்த மனாண-
வனின தந்்த , ஓயவ்்றயிலிருந்த ஆசிரியர் மீது ்சரமனாரியனா்க தனாககு-
த்ை ் மறட்கனாண்டுளளனார். 

ஒஸ்மானியமா கல்லூரி
ஆசிரியர் மீது தமாக்குதல்

பருத்தித்து்்ற வி்்ச்ட நிருபர் 

யனாழ. ட்சமமணி இந்து மயனா -
்த்்த �வீ்மயப்படுத்துவதறகு 
அ்்வரும ஒத்து்ழக்க ்வண் -
டுடம் ட்சமமணி இந்து மயனா் 
அபிவிருத்தி ்ச்பயி்ர் ்்கனாரிக்்க 
விடுத்துளள்ர்.

யனாழப்பனாணம,�ல்லூர்,்்கனாப் -
பனாய எ் மூனறு பிர்த்ச ட்சய -
ை்கபிரிவு்களுககுடபட்ட  சுமனார் 
4000  வ்ரயிைனா் மக்கள இந்த 
வீதி்ய்ய பயனபடுத்துகின்ற்ர். 

்�ற்்றயதி்ம ட்சமமணி இந்து 
மயனா்த்்த துப்புரவு ட்சயயும 
பணியில் ட்சமமணி இந்து மயனா் 
அபிவிருத்தி ்ச்பயி்ர் ஈடுபட்ட -
்ர். 

யனாழப்பனாணம ட்சமமணி மயனா -
்த்தில் மினனு்ை அ்மக்க தீர் -
மனானித்துளளதனா்கவும டதரியவ -

ருகின்றது. இதுவ்ர வி்ற்்க்ய 
எரிடபனாருளனா்கக ட்கனாண்டு இம -
மயனா்ம இயங்கி வருவதனா்கவும  
சூழ்ைப் பனாது்கனாத்தல், மரங்்கள 
டவட்டப்படுவ்த தடுத்தல் 
்பனான்ற வி்டயங்்க்ள ்கருத் -
திற ட்கனாண்டும ட்சமமணி 
மயனா்த்்த மினமயனா்மனா்க 
மனாறறிய்மப்பதறகு தீர்மனானித் -
துளளதனா்க இந்து மயனா் அபிவி -
ருத்தி ்ச்பயி்ர் டதரிவிககின்ற -
்ர்.  

்மலும இசட்சயறறிட்டத் -
திறகு மயனா்த்்த பயனபடுத்தும 
டபனாதுமக்கள தங்்களனாைனா் பங்்க-
ளிப்்ப வழங்்க ்வண்டுடம்வும  
மயனா்த்்த பயனபடுத்துபவர்்கள 
டபனாறுப்பு்டன மயனா்த்்த தூய-
்மயனா்க ்வத்திருக்க ்வண்டுடம -
்வும இந்து மயனா் அபிவிருத்தி 
்ச்பயி்ர் டதரிவிககின்ற்ர்.  

யனாழ். டசம்மணி இந்து மயனா்தலத 
நவீ்மயபபடுததுவதற்கு தீர்மனா்ம் 

மன்னார் மாவட்ட பிராநதிய சுகாதார மச்வகள் பணிபபாளர் ்வததியர் ரி.விமனாதன்  

்சனாவ்கச்்சரி ்கறகுளி 
பகுதியில்  ் �றறு ட்சவ-
வனா யககி ழ்ம ்கனா்ை 
வீட்டனானறில் இருந்து 
முத்ைடயனானறு மீட-
்கப்படடுளளது. அருகி-
லுளள நீர்த்்தக்கத்திலி-
ருந்து வந்்த முத்ை 
வீடடுககுள புகுந்திருக்க-
ைனாம  எ் பிர்த்சமக்கள 
டதரிவிககின்ற்ர். 

பி ர ் த ்ச ம க ்க ள 
முத்ை்ய உயிரு்டன 
மீடடு உரிய தி்ணக்க-
ளத்தி்டம ஒப்ப்்டத்துள-
ள்ர்.

வீட்டுக்குள் 
புகுநத முதலை

தகாழும்பில் க்டநத ஏழு 
தசாபதங்களாக, 
நாவுக்கு உருசியாக 

அறுசு்வ உணவு ப்்டதது தமிழ, சிங்கள 
வாடிக்்கயாளர்க்ள தன்வசம் ஈர்தது 
்வததிருக்கும் மகால்்டன் கமப உணவகம், 
இன்று நவம்பர் 23 ஆம் திகதி தனது 70 
ஆவது ஆண்டு விழா்வ தகாண்்டாடுகி்றது.

ஸ்ரீ சததிய சாயி பாபா மபருணர்வின் 
அவதாரம். மபருணர்வில் இருநது 
தவளிபபட்ட 'பிரபஞசததில் 

மிக அரிதான பி்றபபான மானி்ட பி்றப்ப 
எடுததுள்ள மனிதன் தனக்கு உள்மள இருக்-
கும் விழுமியங்க்ள, ததயவீக சக்தி்ய 
தவளிக்தகாண்டு வநது வாழவதன் மூலம் 
மனிதனும் ததயவமாகலாம்' என மானி்ட 
பி்றபபுக்கு மகி்ம மசர்தத பகவான் சததிய-
சாயி பாபாவின் 97 ஆவது ஜனன தினம் 
புட்டபர்ததியில் அ்மநதுள்ள பிரசாநதி 
நி்லயததினால் தூய்மமிகு ஆண்்டாக பிர-
க்டனபபடுததபபடடு தகாண்்டா்டபபடுகின்்றது

உயிரூட்டும் உன்னத கல்வித் திட்்டத்்த உருவாக்கி   
உல்க உய்வித்த ஞா்னகுரு ஸ்ரீ சத்திய சாயி பாபா

த்லநகரில் தரம் குன்ாமல் ஏழு தசாபத காலமாக  
்சவஉணவு வழங்கும் ககால்்டன ககப உணவகம்

மகால்்டன் கமப உரி்மயாளர் ராமன் 
தனது ம்னவியு்டன்

திருமதி லீலாவதி மமாகனசுநதரம்...?
தேசிய இணைப்பாளர் (கல்வி)   

ஸ்ரீ சத்தியசபாயி குதளபா்ல் கவுன்சில்   
தேசிய அணைபபு, இலஙணக

--மணி ஸ்ரீகாநதன்...?
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ஸ்ரீ சத்ய சாயி ்பா்பாவின்... 
அத்துடன், க�ொழும்பு 06, கெள்ள-

ெத்்தை, ்ைெ மங்�யர் வித்தியொல-
யம் சிெொனநதை நி்லயத்தில் �ொ்ல 
5.00 -_ 6.00 மணி, �ொ்ல 11.00 
- _ 12.30 மணிக்குகமன இரு நி�ழ்வு�-
ளும் ந்டகெறவுள்ளன.   

அத்துடன், எதிர்ெரும் நெம்ெர் 27 

ஆம் தி�தி ஞொயிற்றுக்கிழ்ம மொ்ல 
4.30 - 8.00 மணிெ்ை க�ொழும்பு கெள-
்ளெத்்தை இைொமகிருஷ்ண மணடெத்தி-
லும் ந்டகெறவுள்ளதைொ�வும் இதில்   

அ்னெ்ையும் �லநதுக�ொளளு-
மொறு ஏற்ெொடடொ்ளர்�ள கதைரிவிக்கின்-
றனர்.  

சுதந்திர தினததில் சகல ததசி்ய...  
அ்மசைை்ெ நநற்று அனுமதி 

ெழஙகியுள்ளது.  
அதைன்ெடி, இலங்�யின் 75 

ஆெது சுதைநதிை தினமொன எதிர்ெ-
ரும் கெபைெரி 4 ஆம் தி�தி நதைசிய 
பூங�ொக்�ள, கெொழுதுநெொக்கு 
பூங�ொக்�ள மற்றும் தைொெைவியல் 
பூங�ொக்�ள/இடங�்்ள இலெை-
மொ�ப ெொர்்ெயிடுெதைற்கு கெொது-

மக்�ளுக்கு ைநதைர்பெம் ெழங�பெட -
வுள்ளது.  

அத்துடன், அன்்றய தினம் நொட-
்ளொவிய ரீதியிலுள்ள தி்ையைஙகு-
�ளில் 50% �டட்ணக் �ழிவுடன் 
தி்ைபெடங�்்ளப ெொர்பெதைற்-
கும் கெொதுமக்�ளுக்கு ைநதைர்பெம் 
ெழங� அ்மசைை்ெ அனுமதி 
ெழஙகியுள்ளது. 

37 தைலதிக வாக்குகளால்...  
ைமர்பபிக்�பெடட அடுத்தை ெருடத்-

துக்�ொன ெைவு கைலவு திடடத்தின் 
இைணடொம் ெொசிபபு மீதைொன விெொதைம் 
நநற்று ெொைொளுமன்றத்தில் எழொெது 
தினமொ� இடம்கெற்றது.   

�ொ்ல 9.30மணி முதைல் இடம்-
கெற்ற விெொதைத்தின் நெொது ஆளும் 
�டசி, எதிர்க்�டசி உறுபபினர்�ள ெைவு 
கைலவு திடட அறிக்்� கதைொடர்ெொ� 
விமர்ைன ரீதியொ�வும் ஆக்�பூர்ெமொன 
ெ்�யிலும் �ருத்துக்�்்ள கதைரிவித்தி-
ருநதைனர்.  

குறிபெொ� ெைவு கைலவு திடடத்தில் 
அதி�ரிக்�பெடடிருக்கும் ெரி மற்றும் 
அைை நிறுெனங�்்ள மறுசீை்மக்� 
எடுத்திருக்கும் நடெடிக்்��ளுக்கு 
எதிர்க்�டசி உறுபபினர்�ள �டும் 
எதிர்பபு கதைரிவித்து ெநதைதுடன் இநதை 
நடெடிக்்�யில் திருத்தைங�்்ள நமற்-
க�ொள்ளொவிடடொல் எதிர்த்து ெொக்�ளிப-
ெதைொ� கெொதுஜன கெைமுன �டசியில் 
இருநது பிரிநது கைன்று எதிர்க்�டசி-
யில் சுயொதீனமொ� கையற்ெடும் ட்ளஸ் 
மற்றும் விமல் அணி கதைரிவித்து 
ெநதைது.  

இநநி்லயில் ெைவு கைலவு திட-
டத்தில் ம்லய� மக்�ளுக்கு எநதை 
நிெொை்ணமும் ெழங�பெடவில்்ல. 
அதுகதைொடர்ெொ� இலங்� தைொகழி-
லொ்ளர் �ொஙகிைஸ், தைமிழ் முற்நெொக்கு 
கூடடணி உறுபபினர்�ள தைங�ளின் 
எதிர்ப்ெ கதைரிவித்திருநதைனர். அநதை-
நெொன்று கெொரு்ளொதைொை ரீதியில் ெொதிக்-
�பெடடிருக்கும் மக்�ளுக்கு எநதை 
தீர்வும் இல்்ல எனவும் ெறு்ம 
நி்ல கதைொடர்ெ்தை தைடுபெதைற்கு எநதை 
நெ்லத்திடடமும் ெைவு கைலவு திட-
டத்தில் இல்்ல. அத்துடன் மக்�ள 
ஆ்்ண இல்லொதை இநதை அைைொங�த்-
துக்கு தைற்நெொது நொடு எதிர்க�ொணடுள்ள 
கெொரு்ளொதைொை பிைசசி்னக்கு தீர்வு�ொ்ண 
முடியொது  எனவும் அதைனொல் நதைர்தைல் 
ஒன்றுக்கு கைல்ெநதை ஒநை ெழி எனவும் 
பிைதைொன எதிர்க்�டசியொன ஐக்கிய 
மக்�ள ைக்தி உறுபபினர்�ள கதைரிவித்தி-
ருநதைனர்.   

எனினும் நொடு கெொரு்ளொதைொை ரீதியில் 
ெொதிக்�பெடடுள்ளதைொல் மி�வும் 
ைெொலுக்கு மத்தியில் ைமர்பபிக்�ப-

ெடட ெைவு கைலவு திடடம் இது 
எனவும் நொட்ட மீ்ள �டடிகயழுபெ 
நதை்ெயொன ெல முன்நனற்ற�ைமொன 
நடெடிக்்��ள எடுக்�பெடடுள்ளதைொ-
�வும் அைை தைைபபினர் கதைரிவித்து ெந-
தைனர். அத்துடன் ெைவு கைலவு திடட 
ெொக்�ளிபபில் �லநதுக�ொளெதில்்ல 
என தைமிழ் நதைசிய கூடட்மபபு உறுப-
பினர் எம்.ஏ. சுமநதிைன் கதைரிவித்திருந-
தைொர்.  

அதைன் பிை�ொைம் ெொக்க�டுபபுக்கு 
கைல்லுமொறு ைெொநொய�ர் ந�ொரிய்தை 
அடுத்து ந�ொைம் மணி ஒலிக்�பெட-
டு,ெொக்க�டுபபு இலத்திைணியல் 
மு்றயில் இடம்கெற்றது.  

அதைன் பிை�ொைம் ெைவு கைலவு திட-
டத்துக்கு ஆதைைெொ� 121 ெொக்கு�ள 
அளிக்�பெடடதுடன் எதிைொ� 84 ெொக்-
கு�ள அளிக்�பெடடிருநதைன. அதைனடிப-
ெ்டயில் ெைவு கைலவு திடடத்தின் 
இைணடொம் ெொசிபபு 37 நமலதி� ெொக்-
கு�்ளொல் நி்றநெற்றபெடடதைொ� ைெொ-
நொய�ர் அறிவித்தைொர்.  

ெொக்க�டுபபின்நெொது ஐக்கிய 
மக்�ள ைக்தி, விமல் அணி மற்றும் 
டலஸ் அழ�பகெரும தை்ல்மயி-
லொன குழுவினர், அனுைகுமொை திஸொநொ-
யக்� தை்ல்மயிலொன நதைசிய மக்�ள 
ைக்தி மற்றும் �நஜநதிைகுமொர் கெொன்-
னம்ெலம் தை்ல்மயிலொன தைமிழ் 
நதைசிய மக்�ள முன்னணி ெைவு கைலவு 
திடடத்துக்கு எதிைொ� ெொக்�ளித்துடன் 
ஸ்ரீலங�ொ சுதைநதிை �டசி எதிர்த்து ெொக்-
�ளித்தை நெொதும் துமிநதை திஸொநொயக்�, 
நஜொன் கைனவிைத்ன பிரியங�ை ஜயைத்ன 
ஆகிநயொர் ஆதைைெொ� ெொக்�ளித்தைனர்.  

நநற்்றய தினம் விெொதைத்தில் தைமிழ் 
நதைசிய கூடட்மபபு உறுபபினர்�ள 
�லநதுக�ொணடிருநதைநெொதும் ெொக்க�-
டுபபில் எெரும் ெஙந�ற்�வில்்ல. 
விக்கிநனஸ்ெைன் எம்.பியும் ெொக்க�-
டுபபில் �லநதுக�ொணடு நடு நி்ல 
ெகித்தைொர்.   

அத்துடன் அைைொங�த்துடன் 
இ்்ணநது இலங்� கதைொழிலொ்ளர் 
�ொஙகிைஸ் ெைவு கைலவு திடடத்துக்கு 
ஆதைைெொ� ெொக்�ளித்தைதுடன் ஏ,எல்,-
எம். அதைொவுல்லொவும் ஆதைைெொ� ெொக்�-
ளித்தைொர்.

SLFP யிலிருந்து சந்திரிகாமவ  ...  
ஒருெர் கதைரிவித்துள்ளதைொ� கைய்தி-

�ள கெளியொகியுள்ளன.  
�டசி உறுபபுரி்ம இ்டநிறுத்-

தைபெடடொல்  ைநதிரிக்�ொவின் ஸ்ரீ-
லங�ொ சுதைநதிைக்�டசியின் ெொழ்நொள 
நெொை�ர் என்ற   நி்லக்கு என்ன நடக்-
கும் என்ற ந�ளவிக்கு, '�டசியில் 
உறுபபினரின் அ்னத்து ெதைவி�ளும் 
இைத்தைொகும்' என  ஸ்ரீலங�ொ சுதைநதிைக்-
�டசி்ய நைர்நதை ஒருெர் கதைரிவித்துள-
்ளொர்.  

ஸ்ரீலங�ொ சுதைநதிைக்�டசியின் ஸ்-

தைொெ�ரும் க�ொ்ல கைய்யபெடட 
பிைதைமர் எஸ்.டபிளயூ.ஆர்.டி.ெணடொ-
ைநொயக்�வின் ம�ளுமொன ைநதிரி�ொ 
குமொைதுங� 1994 முதைல் 2006 ெ்ை 
�டசியின் தை்லெைொ� ெதைவி ெகித்-
தைொர்.  

2015 இல் ்மத்திரிெொல சிறிநை-
ன்ெ ெதைவிக்கு க�ொணடுெருெதைற்-
�ொன முயற்சி�ளில் அெர் ஈடுெடடொர்.  

எனினும் 2019 இல் ஸ்ரீலங�ொ சுதைந-
திைக்�டசி ஸ்ரீலங�ொ கெொதுஜன கெை-
முனவின் ஜனொதிெதி நெடெொ்ளர் 

ந�ொடடொெய ைொஜெக்ை்ெ ஆதைரிக்� 
தீர்மொனித்தை்தை கதைொடர்நதும் 2020 
ெொைொளுமன்ற நதைர்தைலில் இ்்ணநது 
நெொடடியிட தீர்மொனித்தை்தை கதைொடர்ந-
தும் அதிருபதிய்டநதை முன்னொள 
ஜனொதிெதி தைற்நெொது ஸ்ரீலங�ொ சுதைநதி-
ைக்�டசியின் தை்லெைொ� உள்ள ்மத்-
திரிெொல சிறிநைன்ெ �டு்மயொ� 
விமர்சித்தைொர்.  

ஸ்ரீலங�ொ சுதைநதிைக்�டசி தைனது 
சிநைஸ்ட தை்லெர்�்்ள நி்னவுகூ-
ரும் நி�ழ்்ெ தைனித்தைனியொ� நடத்-

திய்தை கதைொடர்நது இநதை முறு�ல் 
நி்ல தீவிைம்டநதைது.  

முன்னொள பிைதைமர் எஸ்.டபிளயூ.
ஆர்.டி. ெணடொைநொயக்�, முன்னொள 
பிைதைமர் ஸ்ரீமொநெொ ெணடொைநொயக்�, 
முன்னொள ைெொநொய�ர் அனுைெணடொ-
ைநொயக்� ஆகிநயொரின் நி்னவு தினங-
�்்ள �டசி க�ொழும்பில் நடத்தியது. 
அநதைநெ்்ள இெர்�ளின் நி்னவு-
தின நி�ழ்வு�்்ள முன்னொள ஜனொதி-
ெதியும் அெைது ைந�ொதைரியும் க�ொை-
க�ொல்லவில் நடத்தினொர்�ள.

ஓைான் நாட்டில் சிக்கி தவிக்கும...  
எம்.பி,   �லநது்ையொடியுள்ளொர்.
ஓமொனுக்கு இலங்�யிலிருநது 

சுற்றுலொ வீைொ மூலம் ெணிபகெண -
�்ளொ�   அ்ழத்து கைல்லபெடடு 
தைற்நெொது   நொடடுக்கு திரும்ெ 
முடியொதை நி்லயில் தைஙகியிருக் -
கும் ம்லய�ம் உடெடட ஏ்னய 
பிைநதைை  கெண�ளின் ெொது�ொப -
பி்ன உறுதி கைய்து அெர்�்்ள 
ெொது�ொபெொ� நொடடுக்கு அ்ழத்து 
ெை நெணடும் என இ.கதைொ.�ொ இக் -

�லநது்ையொடலில்  அ்மசைர்�ளி -
டம்   கதைரிவித்துள்ளது.

 ஓமொனில்   வீைொ இன்றி தைஙகி -
யிருக்கும் ெணிபகெண�ளிடம் 
நொ்ளொநதைம் 05 திர்�ொம் அெைொதை -
மொ� அறவிடபெடுகிறது. அத்துடன் 
இலங்�யிலிருநது ஓமொனுக்கு 
ெணிபகெண�்ளொ� நை்ெக்கு 
அமர்த்தை  கைலவு கைய்யபெடட 
அ்னத்து கைலவு�்்ளயும் ெழங -
கிவிடடு ெணிபகெண�்்ள இலங -

்�க்கு அ்ழத்து கைல்லுமொறு 
அநநொடு அறிவித்துள்ளது.   இது 
குறித்து ஆநலொசிக்�பெடடு ெரு -
கின்றதைொ� �லநது்ையொடலில் கதைரி -
விக்�பெடடதுடன், கெளிநொடடு 
நெ்லெொய்பபு ெணிய�மும், 
கெளிநொடடு நெ்ல ெொய்பபு 
அ்மசசும் இ்்ணநது ஓமொனில் 
சிக்கியுள்ள   ெணிப கெண�்்ள 
மீணடும் நொடடுக்கு அ்ழத்து 
ெருெதைற்கு நடெடிக்்� எடுத்துள -

்ளதைொ�வும் கதைரிவிக்�பெடடதைொ� 
இ.கதைொ.�ொ தைனது அறிக்்�யில் 
குறிபபிடடுள்ளது.  

அத்துடன் ஓமொனில் தைஙகியுள்ள 
இலங்� ெணிப கெண�்்ள மீட -
கடடுபெதைற்�ொ� இலங்�யில் 
இருநது தூதுக்குழு  அநநொடடிற்கு 
கைன்று அெர்�்்ள மீடெதைற்�ொன 
நடெடிக்்��ள நமற்க�ொள்ளபெடு -
ெதைொ�வும் இ.கதைொ.�ொ நமலும் கதைரி -
வித்துள்ளது. 

ப்பாதுநிர்வாக அமைச்சின்... 
ெகுதிக்குள ஆசிரியர்�ளும் உள -

்ளடஙகுெதைொ� கூறிய சுசில் பிநைமஜ -
யநதை, கெொதுநிர்ெொ� அ்மசசின் சுற் -

றறிக்்� இன்னும் ந்டமு்றயில் 
உள்ளதைொ�வும் சுடடிக்�ொடடினொர்.  

ஓைான் ஆட்கடததல் ; தைலும... 
இநதைநெ்்ள, மனிதை �டத்தைலில் 

ஈடுெடடதைொ� குற்றம் சுமத்தைபெட -
டுள்ள ஓமொனில் உள்ள இலங்� 
தூதைை�த்தின் மூன்றொெது கையலொ்ள -
ைொன குஷொன் ைொஜதைநதிை நை்ெயிலி -
ருநது இ்டநிறுத்தைபெடடுள்ளதைொ� -

வும், அெர் இலங்� ெநதைவுடன் 
அெ்ை ்�து கைய்ய நடெடிக்்� 
எடுக்�பெடும் எனவும் கெளி -
நொடடு நெ்லெொய்பபு அ்மசைர் 
மனுஷ நொ்ணயக்�ொை கதைரிவித்துள -
்ளொர். 

மீனவர்களுக்கு ைணபணெணபணெய்... 
357 மணக்ணணக்ணய் கெௌைர் -

�்்ள விடுவிக்� �டநதை ெொைம் 
கெற்நறொலியக் கூடடுத்தைொெனம் 
அனுமதி ெழஙகியிருநதைது. ஆனொல் 
206 கெௌைர்�ந்ள (58%) கெற்நறொல் 
நி்லயங�்ளொல் எடுத்துச கைல்லப-
ெடடுள்ளன. இதைற்�ொ� அைைொங�ம் 
33 இலடைம் கடொலர்�ள நமலதி� 
கைலவீனங�்்ளச கைய்தை நெொதிலும் 
மீனெர்�ளுக்கு மணக்ணணக்ணய் 
விநிநயொ�ம் மு்றயொ� நமற்க�ொள-
்ளபெடொதைதைொல் மீனெர்�ள, மீன்பிடி 
நடெடிக்்��்்ள நமற்க�ொள்ள 
முடியொதை நி்ல ஏற்ெடடுள்ளதைொ-
�வும் �டிதைத்தில் குறிபபிடபெட -
டுள்ளது.  

உ்ணவுப ெொது�ொப்ெ உறுதி 
கைய்ெது அைைொங�த்தின் முக்கிய 
கெொறுபெொ�க் �ருதைபெடுெதுடன், 
இதைன் மூலம் மக்�ளின் நெொஷொக்குத் 
நதை்ெ�்்ளப பூர்த்தி கைய்யவும் 
திடடமிடபெடடுள்ளது. எனநெ 
மீனெர்�ளுக்குத் நதை்ெயொன எரி -
கெொருளின் அ்ளவு மற்றும் அதை்னப 

கெற்றுக்க�ொள்ள நெணடிய ெகு-
தி�்்ள தீர்மொனிக்கும் கெொறுபபு, 
�டற்கறொழில் தி்்ணக்�்ளம், �டற்-
கறொழில் அ்மசசு மற்றும் கெற்நறொ-
லியக் கூடடுத்தைொெனத்திற்கு ெழங-
�பெடடுள்ளதைொ� குறித்தை �டிதைத்தில் 
கதைரிவிக்�பெடடுள்ளது.  

மொ�ொ்ண �டற்கறொழில் அ்மச -
சு�ள மற்றும் மொ�ொ்ண கூடடுறவு 
அ்மசசுக்�ளின் கையலொ்ளர்�ள, 
�டற்கறொழில் தி்்ணக்�்ளம், 
கெற்நறொலியக் கூடடுத்தைொெனத்-
துடன் இ்்ணநது, அனுமதிக்�ப-
ெடட எல்்லக்குள மீனெர்�ளுக்கு 
நதை்ெயொன மணக்ணண்்ண்ய 
ெழஙகும் கெொறுபபு ெழங�பெட -
டுள்ளது. அதைற்�ொ� தைனியொர், கூடடு -
றவு அல்லது அஙகீ�ரிக்�பெடட எரி -
கெொருள நி்லயங�ள ஊடொ�வும் 
அல்லது �டற்ெ்டயினரின் உதைவியு-
டன் மீனெர்�ளுக்கு கதைொடர்நது மண-
க்ணணக்ணய் விநிநயொ�ம் கைய்யப-
ெடும் எனவும் குறித்தை �டிதைத்தில் 
நமலும் கதைரிவிக்�பெடடுள்ளது. 

பதஹிவமள ZOOவில்...  
அெற்றுள இ்்ளய ஒடட�சசிவிங-

கிநய உயிரிழநதுள்ளது. மிரு�க்�ொட-
சிைொ்லயின் �ொல்ந்ட மருத்துெர்-

�ள மற்றும் நிர்ெொகி�ள இ்்ணநது 
பிநைதை ெரிநைொதை்ன்ய நமற்-
க�ொள்ள நடெடிக்்� எடுத்துள்ளனர். 

சிறுவர்களிமடத்ய ்பரவும...  
அத்துடன் சிறொர்�ளுக்கு இன்ப -

ளுகென்ைொவுக்கு இ்்ணயொன 
புதிய நநொய் ெைவி ெருகிறது. அநதை 
்ெைஸ் கதைொற்றுக்கு உள்ளொகும் 
சிறொர்�ளுக்கு, �ொய்சைல், தை்லெலி, 

தைடிமன், தும்மல், உடல் ெலி, 
ெொநதி நெொன்ற நநொய் அறிகுறி -
�ள �ொ்ணபெடும் எனவும்  விநைட 
்ெத்தியர் தீெொல் கெநைைொ கதைரி -
வித்துள்ளொர்.

அததி்யாவசி்ய ைருந்து வமககளின்... 
�டடமொ� கைலுத்துெதைற்கு நடெ -

டிக்்� எடுக்�பெடடுள்ளதைொ�வும்  
குறிபபிடடுள்ளொர்.

இதைனி்டநய, புற்றுநநொயொ்ளர்-
�ளுக்கு நதை்ெயொன மருநது�ள 
உளளிடட உயிர் ெொது�ொபபிற்கு 
நதை்ெயொன 14 ெ்�யொன மருந-
துப கெொருட�ள சு�ொதைொை அ்மசசி-
டம் ்�யிருபபிலுள்ளதைொ� அ்மச -
ைர் கதைரிவித்தைொர்.  

இதை்னத் தைவிை, 384 ெ்�யொன 
அத்தியொெசிய மருநதுப கெொருட-
�ளில் 151 ெ்�யொன மருநதுப 
கெொருட�ள நொடடில் இல்்ல 
என  கதைரிவித்தை சு�ொதைொை அ்மச-
ைர்,  தைற்நெொது தைடடுபெொடு ஏற்ெட -
டுள்ள மருநதுப கெொருட�ளில் 60 
ெ்�யொன மருநதுப கெொருட�ள 
அடுத்தை ெொைம்ளவில் இறக்குமதி 
கைய்யபெடும் எனவும் கதைரிவித்தைொர்.

கல்வி்யமைச்சின் சுற்றறிக்மகம்ய மீறி்ய...  
கதைரிவித்தைொர். இது கதைொடர்பில் அெர் 
நமலும் கதைரிவிக்்�யில்,  

ஆசிரியர், ஆசிரி்ய�ளின் ஆ்ட-
�ளில் எவ்விதை மொற்றமும் கைய்யப-
ெடவில்்ல என்ெ்தை அ்மசைர் 
சுசில் பிநைம்ஜயநதை ெகிைங�மொ�நெ 
அறிவித்துள்ளொர்.  

ெொடைொ்ல �டட்மபபு என்ெது 
எமது நொடடின் எதிர்�ொலமொகும்.   
நை்ல அணியும் �லொைொைத்்தை 
சீைழிக்� நெணடும் என்ெது சில 
அைை ைொர்ெற்ற அ்மபபுக்�ளின் 
நதை்ெயொ�வுள்ளது. அெர்�்ளது 
நதை்ெக்�ொ� ெொடைொ்ல �டட -
்மப்ெ சீைழிக்� ஒருநெொதும் இட-

மளிக்� முடியொது. இது கதைொடர்பில் 
அைைொங� மடடத்தில் �லநது்ை-
யொடபெடும். அநதை �லநது்ையொ-
டல்�ளுக்�்மய �ல்வி அ்மசைரி-
னொல், ெழ்மக்கு மொறொன ஆ்ட 
அணிநது, அநதை பு்�பெடங�்்ள 
ைமூ� ெ்லத்தை்ளங�ளில் ெதிநெற் -
றிய ஆசிரியர்�ளுக்கு எதிைொ� ஒழுக்-
�ொற்று நடெடிக்்� எடுக்�பெடும் 
என்றொர்.  

இது கதைொடர்பில் நீதி அ்மசைர் 
விநஜதைொை ைொஜெக்ஷ �ருத்து கெளியி-
டு்�யில் ,  

ஆசிரியர்�ளின் ஆ்ட கதைொடர் -
பில் எழுநதை ைர்ச்ையின் நெொது 

�ல்வி அ்மசைர் சுசில் பிநைம்ஜயநதை 
கதைளிெொன இறுதி தீர்மொனத்்தை 
அறிவித்துள்ளொர். அதைற்�்மய ஆசி -
ரியர்�ளின் ஆ்ட�ளில் எவ்விதை 
மொற்றங�ளுக்கும் அனுமதி ெழங-
�பெட மொடடொது. நொடடின் �லொைொை 
தைனித்துெத்தைன்்ம்ய ெொது�ொக்-
கும் ெ்�யிநலநய அெர்�ளுக்-
�ொன ஆ்ட�ளும் தீர்மொனிக்�பெட-
டுள்ளன.  

தைற்நெொது எமது நொடடு �லொ -
ைொைத்்தை சீைழிக்கும் ெ்�யில் 
ெல்நெறு தைைபபுக்�ள கையற்ெடடு 
ெருகின்றன. இவ்ெொறொனெர்�ந்ள 
ெொடைொ்ல�ளுக்கு கைன்று, இல -

ெைமொ� நெொ்தைபகெொருட�்்ளப 
விநிநயொகிக்கின்றனர். எதிர்�ொல 
ைநதைதியின்ை இலக்கு ்ெத்து 
முன்கனடுக்�பெடும் இதுநெொன்ற 
கையற்ெொடு�ளுக்கு கெளிநொடு�ளி-
லிருநதும் ெ்ணம் அனுபெபெடுகி-
றது.  

�லொைொை சீைழிவு�்்ள ஏற்ெடுத்தி , 
நொடடில் அகைௌ�ரியமொன சூழ்ல 
ஏற்ெடுத்துெது மி� இலகுெொன-
தைொகும். எனநெ இதைற்�ொ� ஆர்ப -
ெொடடங�ளில் ஈடுெடுெெர்�்்ள 
முதைலில் நொடடின் �லொைொைம் கதைொடர்-
பில் �ற்றுக் க�ொளளுமொறு ந�டடுக் 
க�ொளகின்நறொம் என்றொர். 

அடுதத வருடததில் நாட்டில்... 
எடுக்�பெடும் எனவும் அநதை 

அடிபெ்டயிநலநய இம்மு்ற 
ெைவு கைலவுத் திடடம் ைமர்பபிக்�ப -
ெடடுள்ளது என்றும் நிதி இைொஜொங� 
அ்மசைர் கை�ொன் நைமசிங� ெொைொ -
ளுமன்றத்தில் கதைரிவித்தைொர்.  

அநதைநெ்்ள ைர்ெநதைை நொ்ணய 
நிதியத்தின் ெணிபெொ்ளர் மடட 
இ்ணக்�பெொடு எதிர்ெரும் டிைம்ெர் 
மொதைத்தில் கி்டக்கும் என்றும் அெர் 
ை்ெயில் நம்பிக்்� கெளியிடடொர்.   

ெொைொளுமன்றத்தில் நநற்று இடம்-
கெற்ற ெைவு கைலவு திடடம் மீதைொன 
ஏழொம் நொள விெொதைத்தில் உ்ையொற்-
றும் நெொநதை அெர் இவ்ெொறு கதைரி-
வித்தைொர்.  

விெொதைத்தில் கதைொடர்நதும் உ்ை -
யொற்றிய அெர்,   

க�ொநைொனொவுடன் உலகில் உள்ள 
கெரும்ெொலொன நொடு�ள கெொரு்ளொ-
தைொை கநருக்�டி�்்ளயும் ெ்ண வீக்�த் -
்தையும் எதிர்நநொக்கியுள்ளன.   

 இநதை நி்லயிநலநய எமது நொடும் 
கெொரு்ளொதைொை கநருக்�டி்ய எதிர் -
க�ொணடுள்ளது. கெரும்ெொலும் இநதை 
நி்ல மொற்றம்டெதைற்கு நமலும் 

18லிருநது 24 மொதைங�ள ஆ�லொம் 
என எதிர்ெொர்க்�பெடுகிறது.  

ைர்ெநதைை நொடு�ளில் நிலவும் 
ெடடி அதி�ரிபபு ைஷயொ - உக்்ை-
னுக்கி்டயிலொன யுத்தைம் நெொன்ற-
்ெயும் எமது கெளிநொடடு ்�யி-
ருபபில் �ொ்ணபெடும் கு்றெொடும் 
கெொரு்ளொதைொைத்தில் ெொதிபபு�்்ள 
ஏற்ெடுத்தியுள்ளன.   

எமது ஏற்றுமதி ெருமொனம், 
நொடடில் டிஜிடடல் மயமொக்�ளின் 
அெசியம் உளளிடட நொன்கு முக்கிய 
விடயங�்்ள ்மயமொ�க் க�ொணடு 
இம்மு்ற ெைவு கைலவுத் திடடம் 
ைமர்பபிக்�பெடடுள்ளது.  

அ்னெரும் எதிர்ெொர்த்தை ெைவு 
கைலவு திடடமொ� இது இல்லொமலி-
ருக்�லொம். எனினும் எதிர்�ொலத்திற்-
�ொன இலக்�ொ� இது �ொ்ணபெடுகி-
றது.   

அ்தைவிட நொடடில் மீணடும் 
�டநதை நொன்கு மொதைங�ளுக்கு முன் 
உள்ள நி்ல உருெொ�ொமல் தைடுபெ-
தைற்கு இநதை ெைவு கைலவுத் திடடம் 
மூலம் விடயங�ள முன்்ெக்�ப-
ெடடுள்ளன. அநதை ெ்�யில் இதில் 

புதிய கெொரு்ளொதைொை �லொைொைம் அறி-
மு�பெடுத்தைபெடடுள்ளது.   

2025ல் நொடடின் கெொரு்ளொதைொை 
ெ்ளர்சசி்ய எடடு வீதைமொ� அதி� -
ரிபெநதை அைைொங�த்தின் இலக்�ொ-
கும்.   

ைர்ெநதைை நொடு�ளுடன் ெர்த்தை� 
ஒபெநதைங�்்ள ெலபெடுத்தி எமது 
கெொரு்ளொதைொைத்்தை முன்நனற்றுெ-
தைற்�ொன நடெடிக்்��ள முன்கன-
டுக்�பெட வுள்ளன.   

ஏற்றுமதி ெருமொனம் மற்றும் முதை-
லீடு�்்ள அதி�ரிபெது எமது எதிர் -
ெொர்பெொ� உள்ளது. 

�டன் �டட முடியொதை நொடு என்ற 
நி்லயில் நொம் உள்ள நெொது முதை -
லீடு�்்ள கெரிதைொ� எதிர்ெொர்க்� 
முடியொது.   

ைர்ெநதைை நொ்ணய நிதியத்தின் 
ஒத்து்ழப்ெ கெற்று �டன் மறு -
சீை்மபபு நமற்க�ொளளும் நெொது 
முதைலீடு�ளுக்�ொன ெொய்பபு�ள அதி -
�ரிபெது உறுதி.   

ெரி அதி�ரிபபினொல் சில தைைப -
பினர் ெொதிக்�பெடலொம் எனினும் 
எதிர்�ொலத்தில் அெர்�ளுக்�ொன 

நிெொை்ணங�்்ள கெற்றுக் க�ொடுக்� 
நடெடிக்்� எடுக்�பெடும்.   

நதைசிய �டன் மறு சீை்மபபு 
கதைொடர்பில் தைற்நெொ்தைய நி்லயில் 
எநதை நடெடிக்்�யும் நமற்க�ொள்ள 
முடியொது. எனினும் அைைொங�ம் 
தைற்நெொது முன்கனடுத்து ெரும் 
நெ்லத் திடடங�ள �ொை்ணமொ� 
அதைற்�ொன நதை்ெ இருக்�ொது.   

கெளிநொடடு �டன்�ள மறுசீை -
்மபபு கதைொடர்பில் ைர்ெநதைை நொடு -
�ளின் முழு்மயொன ஒத்து்ழபபு 
எமக்கு கி்டத்துள்ளன. ஒத்து -
்ழபபு ெழங� மொடநடொம் என 
எநதை நொடும் இதுெ்ை எமக்கு கதைரி-
விக்�வில்்ல. ைர்ெநதைை நொ்ணய 
நிதியத்துடன் நெசசு ெொர்த்்தை�ள 
நடத்தைபெடடு ெரும் நி்லயில் 
எதிர்ெரும் டிைம்ெர் மொதைத்தில் 
ெணிபெொ்ளர் மடட இ்ணக்�பெொடு 
கி்டக்கும் என்ற எதிர்ெொர்பபு எமக் -
குள்ளது.   

 அதைற்�ொன உசை அ்ளவு நடெடிக் -
்��ள நமற்க�ொள்ளபெடடு ெரு -
கின்றன என்றும் அெர் நமலும் கதைரி-
வித்தைொர்.  

நாட்டில் சர்வததசததின்...  
அைசியல் ரீதியில் ஒருெருக்க�ொரு-

ெர் முைணெடடுக் க�ொள்ளொமல் ஒத்து-
்ழபபுடன் கையற்ெடுெது முக்கியம் 
என்றும் அெர் ை்ெயில் கதைரிவித்தைொர்.

ெொைொளுமன்றத்தில் நநற்று இடம்-
கெற்ற ெைவு கைலவுத் திடட ஏழொம் 
நொள விெொதைத்தில் விெொதைத்தில் உ்ை-
யொற்று்�யிநலநய அெர் இவ்ெொறு 
கதைரிவித்தைொர். ை்ெயில் கதைொடர்நதும் 
உ்ையொற்றிய அெர்:   

இம்மு்ற ெைவு கைலவு திடடம் 
மீதைொன விெொதைத்தில் ைொதை�மொன ெல 
விடயங�ள சுடடிக்�ொடடபெடடுள-
்ளன.புதிய கெொரு்ளொதைொை திடடங-
�்்ள நிதிய்மசைர் இநதை ெைவு 
கைலவுத் திடடத்தில் உள்ளடக்கியுள-
்ள்தைக் �ொ்ண முடிகிறது.   

நொடடின்கெொரு்ளொதைொை மீடசிக்�ொ� 
குறுகிய மற்றும் நீணட�ொல திடடங-
�ள கையற்ெடுத்தைபெட நெணடியது 
அெசியமொகும்.   

உல� கெொரு்ளொதைொை நி்ல மற்றும் 

அைசியல் ந்டமு்ற�்்ள �ருத்திற் 
க�ொணடு கையற்ெட நெணடியுள்ளது-
டன் சிறநதை திடடங�ளுக்கு முன்னு-
ரி்மயளித்து கையற்ெடடொல் மொத்தி-
ைநம எதிர்�ொலத்்தை சுபீடைமொனதைொ� 
�டடிகயழுபெ முடியும்.  

நொடடின் கெொரு்ளொதைொைம் ெொதிபெ-
்டெதைற்கு யொர் �ொை்ணம் என �ொை்ணம் 
�ொடடி குறுகிய நநொக்�த்துடன் கையல்-
ெடொமல் �டநதை �ொலங�்்ள அனுெெ-
மொக்கிக் க�ொணடு கையற்ெடுெது முக்-
கியமொகும்.   

2015 ஆம் ஆணடு நொட்ட ஆணட 
நல்லொடசி அைைொங�ம் குறுகிய �ொலத்-
தில் ெொரிய்ளவு �டன்�்்ள கெற்றிருந-
தைது. இது ெொைொளுமன்றமும் நொடடு 
மக்�ளும் அறியொதை விடயமல்ல.   

கெொரு்ளொதைொை ெொதிபபு கதைொடர்பில் 
தீர்வுக்�ொன நயொை்ன�்்ள தைற்நெொது 
முன்்ெபெெர்�ள நல்லொடசி அை-
ைொங�த்தில் முக்கிய ெதைவி�ளில் 
இருநதைெர்�ள என்ெ்தை மறநநதை 

கையல்ெடுகின்றொர்�ள. ைெொல்�்்ள 
கெொறுபநெற்குமொறு அ்ழபபு விடுக்-
கும் நெொது அதை்ன ஏற்� மறுத்தைெர்-
�ள தைற்நெொது விமர்ைனங�்்ள முன் 
்ெபெதிநலநய குறியொ� உள்ளொர்-
�ள.   

கெறுமநன வீைெைனம் நெசுெெர்-
�்ளொல் எநதை பிைசசி்னக்கும் தீர்வு 
�ொ்ண முடியொது. நொம் கெறுமநன வீை-
ெைனம் மொத்திைம் நெசிக் க�ொணடிருப-
ெெர்�்ளல்ல. ைெொல்�்்ள கெொறுப-
நெற்ெநதை எமது க�ொள்�யொகும்.
ைெொல்�்்ளக் �ணடு ஒருநெொதும் 
அஞ்சி ஓடவில்்ல.  

�டன் சு்மயொல் கநருக்�டிக்குள-
்ளொகியிருநதை நொட்டநய கெொறுப-
நெற்நறொம். அநதை ெ்�யில் நொட்ட 
முன்நனற்றுெதைற்�ொன கையற்ெொடு�-
ளில் கதைொடர்நது ஒத்து்ழபபு ெழஙகு-
நெொம்.   

ஏபைல் 21 ஈஸ்டர் குணடுத்தைொக்-
குதைல்,க�ொநைொனொ கதைொற்று ெைெல் 

�ொலங�ளில் �டு்மயொன கெொரு்ளொ-
தைொை மு�ொ்மத்துெத்்தை முன்கன-
டுக்� நெணடியிருநதைது.அசைமயம் 
எதிர்க�ொணட கநருக்�டி நி்ல்ய 
ஒரு தைைபபினர் தைமது அைசியல் இலொ-
ெத்திற்�ொ� ெயன்ெடுத்திக் க�ொணட-
னர்.  

அைை �டன்�்்ள மறுசீை்மத்து 
ெைவு கைலவு திடடத்தின் ெற்றொக்கு-
்ற்ய நிெர்த்தி கைய்துக் க�ொள்ள 
நெணடும். நடடம்டயும் அைை நிறு-
ெனங�்்ள மறுசீை்மத்து கெளிநொட-
டுக் ்�யிருப்ெ அதி�ரித்துக் க�ொள-
்ளநெணடியுள்ளது.   

ெொது�ொபபு அ்மசசுக்கு ஏன் அதி� 
நிதி ஒதுக்�பெடடுள்ளது என ெலரும் 
ந�ளவி எழுபபுகின்றொர்�ள. நொடடின் 
ெொது�ொபபு அ்னத்து து்ற�ளுக்-
கும் கைல்ெொக்கு கைலுத்தும். நதைசிய 
கெொரு்ளொதைொைம் நதைசிய ெொது�ொபபு-
டன் கதைொடர்பு்டயது என்றும் அெர் 
நமலும் கதைரிவித்தைொர்.  

ைக்களுக்கான நிவாரணெ... (03 ஆம ்பக்கத பதாடர்)  
�ொத்திருபபு ெடடியலில் உளந்ளொ-

ருக்கும் இநதை க�ொடுபெனவு�ள ெழங-
�பெடும் என்றும் அெர் கதைரிவித்தைொர். 
அது கதைொடர்பில் நமலும் கதைரிவித்தை 
அெர்,  ெல ெருடங�்ளொ� நொடடில் 
ெறு்ம நி்லயிலுளந்ளொர் கதைொடர்-
பில் மதிபபீடு�ள நமற்க�ொள்ளபெ-
டவில்்ல. அதைற்�ொன நடெடிக்்� 
தைற்நெொது இடம்கெற்று ெருெதுடன் 
மூன்று மொதைங�ளுக்குள அது நி்றவு 
கெறும். அதை்னயடுத்து தைைவு�ள ெட-
டியலிடபெடடு மு்றயொன திடட-
கமொன்்ற ந்டமு்றபெடுத்தைவும் 
எதிர்ெொர்க்�பெடடுள்ளது.  

நொடு கெொரு்ளொதைொை கநருக்�டியில் 
உள்ளநெொது நிர்மொ்ணத்து்றக்கு 
ெைவு கைலவுத் திடடத்தில் கெரு-
ம்ளவு நிதி ஒதுக்�பெடடுள்ளதைொ� 
எதிர்க்�டசியினர் �ருத்துக்�்்ள முன்-
்ெத்து ெருகின்றனர்.  

உண்மயில் அவ்ெொறு ஒதுக்�ப-
ெடவில்்ல. ஏற்�னநெ நிர்மொ்ணத்-
து்ற ைொர்நதை ெழஙகுனர்�ளுக்கு 200 
பில்லியன் ரூெொ நிதி ெழங� நெணடி-
யுள்ளது. அநதை ெ்�யில் வீதி அதி�ொை 
ை்ெக்கு மொத்திைம் 86 பில்லியன் ரூெொ 
நிதி ெழங� நெணடியுள்ளது என்றும் 
அெர் கதைரிவித்தைொர். 

நாட்டி்ய கலாசிகாைணி... (03 ஆம ்பக்கத பதாடர்)  
நொடடிய �லொசி�ொமணி �லொநிதி 

சுெொஷினி ெத்மநொதைனின் "10 ஆம் 
நூற்றொணடு கதைொடக்�ம் 20 ஆம் நூற்-
றொணடு ெ்ை இலங்�யில் இநதிய 
நொடடியங�ளின் தைொக்�ம்" என்ற 

கைொற்கெொழிவும் நடன நி�ழ்வும் 
இடம்கெறுகிறது.  

இதை்ன ைசி�ர்�ள www.facebook/
TCCRSriLanka என்னும் மு�நூல் 
ெொயிலொ� ெொர்்ெயிடலொம். 

நாட்டில் நிலவும... (03 ஆம ்பக்கத பதாடர்)  
முன்நனற்றுெதைற்கு எெருடனொ-

ெது நைர்நது கையற்ெட நெணடும்.
நெயிடம் நெ்ல ெொஙகியொெது 
மக்�ள கெொரு்ளொதைொைத்தில் வீழ்ந -
துள்ள நொட்ட மீடகடடுக்� 
நெணடும்.  

ஜனைஞ்ை�மொன விடயங�்்ள 
கதைரிவித்து எதிர்க்�டசியினர் 
ஆடசி்ய ்�பெற்ற முயற்சி கைய்-
கின்றனர்.  

 நைொம் ந�ைம் ெற்றிகயறி்�யில் 
நீக்நைொ மன்னன் பிடில் ெொசித்தை்தைப 
நெொன்று எதிர்க்�டசியினர் இன்று 
கெொறுபெற்று கையற்ெடுகின்றனர்.  

 அெர்�ள நதைர்தைல் நெணடும் 

என்று கூறுகின்றனர். அதைன்மூ -
லம் பிைசசி்ன�ள தீைப நெொெ-
தில்்ல. நொம் இநதை நி்லயில் நொடு 
கதைொடர்பில் சிநதித்நதை கையற்ெட 
நெணடும். எெைொெது நொட்ட 
கெொரு்ளொதைொைத்தில் �டடி எழுபெ 
முன்ெநதைொல் அெர்�ளுக்�ொ� �ொல 
அெ�ொைத்்தை ெழங� நெணடும். 
அதைன்ெடி ஜனொதிெதிக்கு அநதை �ொல 
அெ�ொைத்்தை ெழஙகி ைெொல்�ளில் 
கென்றொல் அெ்ை மக்�ள கெற்றி 
கெறச கைய்ய முடியும் . இல்லொ-
விடடொல் அெ்ை நதைொற்�டிக்�லொம் 
என்றும் அ்மசைர் நமலும் கதைரிவித்-
தைொர்.

ப்பருந்ததாட்ட... (03 ஆம ்பக்கத பதாடர்)  
கதைொடர்பில் நொம் ைம்ெநதைபெடட 

அ்மசைர்�ளுடன் �லநது்ையொடி-
யுளந்ளொம். இவ்ெொறு கெளிநொடு�-
ளுக்கு கைல்ெெர்�ள கெளிநொடடு 
நெ்லெொய்பபு ெணிய�த்தில் ெதிந -
துவிடடு கைல்ெதைற்�ொன கதைளிவூட-
டல் நமற்க�ொள்ளபெடநெணடும்.

 ஓமொன் நொடடுக்கு கைன்றிருக்கும் 
77நெரில் 65நெர் ெதிவு கைய்யப-
ெடொமல் கைன்றிருக்கின்றனர் என 
கதைரிவிக்�பெடுகிறது.  

ம்லய� மக்�ள எதிர்நநொக்கும் 
பிைசசி்ன�ள கதைொடர்பில் ஜனொ-
திெதி ைணில் விக்ைமசிங�வுடன் 
நொ்்ள வியொழக்கிழ்ம �லநது்ை-
யொடகலொன்்ற நமற்க�ொள்ளவுள-
ந்ளொம். அநதை �லநது்ையொடலில் 

ம்லய�ப பிைதிநிதி�ள அ்னெ -
ரும் �லநதுக�ொள்ளநெணடும் என 
ந�டடுக்க�ொளகின்நறொம்.  

அத்துடன் கி்்ளநெொகைட 
தை்டயொல் நதையி்ல நதைொடடங -
�ள 24ைதைவீம் ெ்ை வீழ்சசிய்டந -
துள்ளன. தைற்நெொது கி்்ளநெொ -
கைட தை்ட நீக்�பெடடிருக்கி்றது. 
அதை்ன நொம் ெைநெற்கின்நறொம். 
உைத்்தை நிறுத்தியதைொல் மடடும் 
இநதை நி்ல ஏற்ெடவில்்ல. 
மொறொ� நதைொடடக் �ம்ெனி�ள 
�டநதை 10 ெருடங�்ளொ� நதைொட -
டங�்்ள மு்றயொ� ெைொமரிக்� 
தைெறியதைொநலநய இநதை நி்ல ஏற் -
ெடடுள்ளது என்றும் அெர் நமலும் 
கதைரிவித்தைொர். 



மட்டக்களப்பு விசே்ட நிருபர்

மட்டக்களப்பு மாந்கர ேபபககுடபட்ட 
20 வட்டாரங்களிலும் மபை வவளளத்தி-
னால் சேதமப்டந்து குண்டும் குழியுமா-
்கக ்காணப்படும் வீதி்கபள வேப்பனிடும் 
பணி முனவனடுக்கப்படடுளளது.

அண்பமயில் வபயத பருவப்வபயர்ச்சி 
மபை ்காரணமா்க மட்டக்களப்பு ந்கரத்-
திலுளள பல வீதி்கள  வவளளத்தினால் 
சேதமப்டந்து ்காணப்படுவது்டன, 
சபாககுவரத்துககுச் வேயவதில்  அவேௌ-
்கரியமா்க உளளதா்க, மட்டக்களப்பு 
மாந்கர ேபபககு  வபாதுமக்கள பு்கார் 
வேயதிருந்தனர். 

அந்த வப்கயில், அரேடி வட்டாரத்-
திலுளள பயனியர் வீதிபயயும் சலடி 
வமனிங பரவபவயும் இபணககும் 
பாடும் மீன வீதிபய வேப்பனிடும் பணி, 
மாந்கர ேபபயின சவபலத் வதாழிலாளர்-
்களினால் சநற்று (22) ஆரம்பிக்கப்பட-
்டது.

மட்டக்களப்பு மாந்கர ேபபயின 
ஆபணயாளர் நா.மதிவண்ணனின அறி-
வுறுத்தலுக்கபமய வபாறியியலாளர் 
சித்திராசதவி லிஙச்கஸவரன, வதாழில்-
நுடப உத்திசயா்கத்தர்்களான எஸ.சுதர்-
ேன உளளிடச்டார் சவபல்கபள பார்-
பவயிடடு வநறிப்படுத்தினர். 

மாந்கர ேபபககுடபட்ட 20 வட்டா-
ரங்களிலும் மபை வவளளத்தினால் 
சேதமப்டந்த வீதி்கள  திருத்தம் வேயயப்-
ப்டவுளளதா்க, அம்மாந்கர ேபப ஆபண-
யாளர் வதரிவித்தார்.
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இலஙப்கபய பமயப்படுத்தி பல விழிப்புணர்வு  
சேபவ்கபள வைஙகிவரும் ேமூ்க சமம்பாடடு 
அபமப்பான கிசரட பமனடஸ நிறுவனத்தில் ்க்டந்த 
ஒரு வரு்டமா்க தரம் 6 வதா்டக்கம் 9 வபரயான மாண-
வர்்களின உளவியல் சமம்பாடடிற்்கான பயிற்சி 
வநறிபய ந்டாத்தி வருகிறது. இப்பா்டவநறியிபன 
வவற்றி்கரமா்க பூர்த்தி வேயத மாணவர்்கபளயும், 
அதற்்கா்க பங்களிப்பு வேயத வபற்சறார்்கபளயும் 
பாராடடும் மு்கமா்க வ்காழும்பு எஸ.டி.எஸ. வெய-
சிங்க மண்்டபத்தில் அண்பமயில் (13) ோனறிதழ் 
வைங்கல் பவபவம் நப்டவபற்றது. இவ பவபவத்-
தில் பல பா்டவநறி்களின பிராதன பயிற்றுவிப்பாளர் 
FAZLAN A CADER உளநலம் வதா்டர்பான விழிப்-
புணர்வு உபர நி்கழ்த்தியது்டன, பிரதம அதிதியா்க 
பஙகுபற்றிய மூத்த உளவியல் ஆசலாே்கர் Asmiyas 
shaheed நிறுவனத்தின அபனத்து சேபவ்களுககும் 
வாழ்த்தும் வதரிவித்தார். சமலும் இப்பா்டவநறியின 
விரிவுபரயாளர்்கள, உதவி ்கண்்காணிப்பாளர்்கள 
அபனவருககும் நிபனவுச்சினனம் வைஙகி வ்களர-
விக்கப்பட்டது.

பா்டவநறியில் பஙகுபற்றிய மாணவர்்கள, சிறுவர் 
துஷ்பிரசயா்கம், சபாபத பாவபன, தற்வ்காபல 
எண்ணம், ேமூ்க வபலத்தள சமாேடி்கள வதா்டர்-
பான விழிப்புணர்வு நி்கழ்வு்கபள சமப்டசயற்றினர்.
மாணவர்்களால் "எனபன வாசித்த புத்த்கம்" எனும் 
தபலப்பில் மலர் ஒனபறயும் வவளியிடடு பவத்த-
னர். 

பிரதம அதிதி அஸ்மியாஸ்  ஷஹீத் கருத்து ததரிவித்த 
ப�ாது,.

கிசரட பமனடஸ  எனும் இந்நிறுவனம் குறுகிய 
்கால எல்பலயில் சமற்வ்காண்்ட சேபவ்கள மி்க 
அதி்கம். ஒரு குறிப்பிட்ட எல்பல்கள இனறி பல 
துபற்களிலும் இந்நிறுவனம் ஆற்றிய சேபவ்கள 

பாராடடுககுரியன. குறிப்பா்க மாணவர்்களுககு இது-
சபானற ஓர் பா்டவநறிபய ந்டாத்தியபம ்காலத்திற்கு 
ஏற்ற சேபவயாகும்.

பிரதான �யிற்றுவிப�ாளர் �ஸ்்ான் ஏ காதர்
கிசரட பமனடஸ நிறுவனத்து்டனான எனது 

பயணத்தில் மிப்கயற்ற பங்களிப்பப ேமூ்கத்தின 
உளவியல் ஆசராககியத்திற்கு வைஙகிவருகிறது 
இந்நிறுவனம்.  பல மூத்த உளவியல் ஆசலாே்கர்்கள 
வதா்டக்கம் ேர்வசதே விரிவுபரயாளர்்கபள பயனப-
டுத்தி சமற்வ்காண்்ட சேபவ்கள வியப்புககுரியன. 

�ாடதெறி �ற்றிய சிறு அறிமுகம்
Growth Minds- 12 Months Psychological workshops for 

teenagers 
வ்காவிட 19 வநருக்கடி ்காலப்பகுதியில் மாணவர்-

்களது வாழ்கப்க வேயற்பாடு்களில் ஏற்பட்ட உள 
வநருககீடப்ட மு்காபமவேயயவும் இப்பருவத்தின-
ருககு சதபவயான உளவியல் அறிபவ வைஙகும் 
சநாககிலும் வடிவபமக்கப்பட்ட இப்பா்டவநறில் 
வீடடில் இருந்சத உளநல பயிற்சி (Home Based 
Training) எனும் நிறுவனத்தின பயிற்சி வடிவபமப்-
பின அடிப்பப்டயில் உளவியல் ஆசலாே்கர் FAZLAN 
A CADER இன பூரண தபலபமயில் நப்டவபற்றது. 

சமலும் இப்பா்டவநறியில் மாணவர்்களது இயல்-
புககு ஏற்ப பலதரப்பட்ட வேயற்திட்டங்கள முனவன-
டுக்கப்பட்டபம பலரது வரசவற்பபயும் வபற்றன. 

* வராந்த வழி்காட்டல் நி்கழ்வு்கள 
* அதி்காபல உ்டற்பயிற்சி வேயற்பாடு்கள
* புத்த்க வாசிப்பு வேயற்பாடு்கள 
* புத்த்க விமர்ேனக ்கடடுபர 
* விழிப்புணர்வு சித்திர சபாடடி்கள 
*"இளம் குரல்" - மாணவர்்களது சபச்சு நி்கழ்ச்சி
* சிறுவர் ேஞ்சிப்க வவளியீடடு நி்கழ்வு்கள 

 *சபாடடி நி்கழ்ச்சி்கள 
* அனறா்ட வாழ்கப்கவயாழுஙகிற்்கான சநரசூசி 
* தினேரி தர்மம் 
* சுய்கற்றல் வேயற்பாடு்கள
* ்கற்றல் முபறபம மதிப்பீடு்கள 
* குழு ்கலந்துபரயா்டல்்கள
* சுயமுனசனற்ற விபளயாடடுக்கள 
* தபலபமத்துவ வேயற்பாடு்கள 
* வபாருளாதார வநருக்கடி வதா்டர்பான ேமூ்க 

வபலத்தள சுவவராடடி வவளியீடு
 *  ஆனமீ்க ்கலந்துபரயா்டல்்கள 
சபானற பல வேயற்பாடு்கபள வவற்றி்கரமா்க 

ந்டாத்தி பல மாணவர்்களது வாழ்கப்க முனசனற்றத்-
தில் தவிர்க்கமுடியாத இ்டத்பத அப்டந்துளளது.

கிபரட் மமன்ட்ஸ்  நிறுவனம் ெடாத்தும் ஏமனய பேமவகள்:
இலஙப்கயில் இயஙகிவரும் முனனணி ேமூ்க 

சமனபாடடு அபமப்புக்களில் ஒனறு கிசரட 
பமனடஸ நிறுவனம் ஆகும். இது ்கல்வி, உளநலம், 
மருத்துவம், வியாபாரம், ஊ்ட்கம், வதாழில் திறன-
்கள சபானற பல துபற்களில் பலதரப்பட்ட மக்கபள 
அறிவு, விழிப்புணர்வூடடி வருகினறன. குறிப்பா்க 
குடும்ப உளவளத்துபண பா்டவநறி்கள, சபாபதப்-
வபாருள தடுப்பு உளவளத்துபண பயிற்சிவநறி்கள, 
தற்வ்காபல தடுப்பு வேயற்திட்டங்கள, உளவியல் 
ஆசலாேபன சிகிச்பேமுபற்களுக்கான ்கற்ப்கவநறி-
்கள, சிறுவர் துஷ்பிரசயா்க விழிப்புணர்வு்கள, ஆயவு 
முபறயியல் பயிற்சி்கள, வியாபார நுடபங்கள, மருத்-
துவ விழிப்புணர்வு நி்கழ்வு்கள, உயர் ்கல்வி வழி-
்காட்டல்்கள, வராசபாடடிக பயிற்சி்கள, அைகியல் 
பயிற்சி்கள, பரீடபே ்கருத்தரஙகு்கள, பா்டோபல 
நி்கழ்ச்சி்கள என பல வேயற்திட்டங்கள சதசிய, ேர்வ-
சதே விரிவுபரயாளர்்களின உதவியு்டன சமற்வ்காள-
ளப்படடு வருகினறன. 

மாணவர்கள்  மத்தியில்  உளவியல்  விழிப்புணரவு  மமம்ாடு

2023ஆம ஆண்டுக்கான உள்ளூராட்சி மன்றங்களுககு 
்ாதீடு தயாரித்தலில் திட்்ட முன்மாழிவு  

மட்டக்களப்பு விசே்ட நிருபர்  

உல்க வஙகியின உளளூர் அபிவி-
ருத்தி உதவித் திட்டத்தின கீழ், உள-
ளூராடசிமனறங்களுககு 2023ஆம் 
ஆண்டுக்கான பாதீடு தயாரித்தலில் 
திட்ட முனவமாழிவு ேம்பந்தமான 
்கலந்துபரயா்டல், ஏறாவூர்ப்பற்று 
வேங்கலடி பிரசதே ேபப மண்்டபத்-
தில் சநற்று முனதினம் (21) நப்ட-
வபற்றது.  

உல்க வஙகியின உதவித் திட்டத்-
தின கீழ் 2022ஆம் ஆண்டு உளளூ-
ராடசிமனறங்களுக்கான பாதீடடில் 
முனவமாழியப்படடு நிர்மாணிக-
்கப்படடு வரும் சவபலத்திட்டங்க-
ளானபவ, ்கட்ட்டப் வபாருட்களின 
விபல அதி்கரிப்பபத் வதா்டர்ந்து, 
அபவ பூர்த்தியா்காமலுளள 
நிபலயில், அக்கட்டபமப்புப் 

பணி்கபள நிபறவு வேயவதற்்கா்க 
சமலதி்க நிதிபய உல்க வஙகி வைங்க 
முனவந்துளளபம பற்றி ்கலந்துபர-
யா்டலில் வதரிவிக்கப்பட்டது.  

அதனடிப்பப்டயில் ஏறாவூர்ப்-
பற்று வேங்கலடி பிரசதே ேபப-
யினால் 2022ஆம் ஆண்டு 30 
மில்லியன ரூபா உத்சதே சவபலத்-

திட்டத்தில், இலுப்படிச்சேபனயி-
லும் வந்தாறுமூபலயிலும் ்கப்டத்-
வதாகுதி நிர்மாணிக்கப்படடு வரும் 
நிபலயில், அதி்கரித்துளள சமலதி்க 
நிதிபய உல்க வஙகி வைஙகியுளள-
தா்க, வேங்கலடி பிரசதே ேபபயின 
தவிோளர் சினனத்துபர ேர்வானந்தம் 
வதரிவித்தார்.   

மழை ்வள்ளத்தால் 
மேதமழ்டநத வீதி்கழள 
்ேப்்னிடும ்ணி

பாலமுபன கிைககு தின்கரன நிருபர்  
 
மனித சமம்பாடடு அபமப்பின ஒன-

றுகூ்டலும் எதிர்்கால சவபலத்திட்டங -
்கள வதா்டர்பான ்கலந்துபரயா்டலும் 
அதன தபலவர் எஸ.ஏ. முஹம்மட 
அஸலம் தபலபமயில் அண்பமயில் 

நப்டவபற்றது. இதனசபாது உயர்பீ்ட 
உறுப்பினர்்களால் எதிர்்காலத் திட்டங-
்கள ேம்பந்தமான முனபவப்பும் இவ-
வாண்டு முடிவுககுள மக்களுக்கா்க 
சமற்வ்காளள சவண்டிய உதவி்கள 
பற்றிய ்கலந்துபரயா்டலும் நப்டவபற் -
றன.  

மனித மமம்ாட்டு 
அழமப்பின ஒனறுகூ்டல்  
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அட்டாளைச்சேளை மத்திய நிருபர்   

அமபடாளை மடாவட்த்தில் 
பபரும்படாக பெறபசேயளகளய 
்மறபகடாண்டு வரும தமக்கு 
தற்படாது அரசேடாஙகத்திைடால் சேலுளக 
விளையில் வழஙகபபடும யூரியடா 
உரத்து்ன் ்சேர்த்து பபடாட்டாசியம 
மறறும பபடாஸபரசு உர வளகக -
ளையும வழஙகுமடாறு விவசேடாயிகள் 
்வண்டு்கடாள் விடுத்துள்ைைர்.   

க்நத கடாை பெறபசேயளகயின் -
்படாது பபடாட்டாசியம, பபடாஸபரசு 
உர வளககளை இைவசேமடாக அரசேடாங-
கத்தி்மிருநது விவசேடாயிகள் பபற -
றுக்பகடாண்டிருநதைர். இமமுளை 
ஏளைய உர வளககள் இதுவளரயில் 
வழஙகபப்டாளமளயத் பதடா்ர்நது 
விவசேடாயிகள் கவளை பவளியிடடுள்-
ைைர்.   

க்நத இரு ்படாகஙகளிலும 
முளையடாை உரப படாவளை இன் -

ளமயடால், பெல் வைர்சசிக்குத் 
்தளவயடாை ்படாஷளை வைமின் -
றிக் பெறபயிர்கள் கடாைபபடுகின் -
ைை. ஆளகயடால்,  பெறபயிருக்குத் 
்தளவயடாை ஏளைய இரசேடாயை 
உரஙகளை ்படாதுமடாைைவில் 

வழஙக ்வண்டிய அவசியம ஏறபட-
டுள்ைதடாகவும, விவசேடாயிகள் சுடடிக்-
கடாடடியுள்ைைர்.   

ஆளகயடால், இது பதடா்ர்பில் 
உரிய அதிகடாரிகள் கவைத்திற -
பகடாண்டு, பபரும்படாக விவசேடா -

யிகளின் மடாறறு இரசேடாயை உரத் 
்தளவளய அரசேடாஙகத்தின் உயர் 
மட்த்துக்கு பதரியபபடுத்தி, 
அவறளை உ்ைடியடாகப பபற -
றுக்பகடாடுபபதறகடாை ெ்வடிக்ளக 
்மறபகடாள்ை ்வண்டுபமைவும, 
விவசேடாயிகள் ்வண்டு்கடாள் விடுத் -
துள்ைைர்.   

இமமுளை பெறபசேயளகக்கடாக 
முதறகட்த்தில் ஏக்கபரடான்றுக்கு 
14 கி்ைடாகிரடாம யூரியடா உரம வழங -
கபபட்து்ன், ஒரு கி்ைடாகிரடாம 
யூரியடா உரம 200 ரூபடாவுக்கு விவ -
சேடாயிகளுக்கு வழஙகபபட்து. 
இதளைத் பதடா்ர்நது இரண்்டாம 
கட்த்தில் 21 கி்ைடாகிரடாம யூரியடா 
உரம அண்ளமயில் வழஙகபபட -
டுள்ைது. தற்படாது மூன்ைடாம கட -
்த்தில் ஏக்கபரடான்றுக்கு 28 கி்ைடா -
கிரடாம யூரியடா உரம வழஙகுவதறகு 
ெ்வடிக்ளக எடுக்கபபடடுள்ைளம 
குறிபபி்த்தக்கது.   

அம்பாறையில் ப்ரும்்பாக பெறபசெயறக:

யூரியாவுடன் சேர்த்து மாற்று இரோயன உரம்
வழங்குமாறு விவோயிகள் சவண்டுசகாள்

வயல் வரம்புகளில் உணவுப் பயிர்ச்செய்க; 
அம்பபா்ையின் பல பகுதிகளில் முன்்னெடுப்பு  

திருக்்கடாவில் திைகரன் நிருபர், 
கடாளரதீவு குறூப நிருபர், வடாசசிக்கு்டா 
வி்சே் நிருபர், சேமமடாநதுளை கிழக்கு 
திைகரன் நிருபர்  

வயல் வரமபுகளில் உைவுப 
பயிர்ச பசேயளகளய ்மறபகடாள் -
வதறகடாை ்வளைத்திட்ம, 
அமபடாளை மடாவட்த்தின் பல்்வறு 
பகுதிகளிலும முன்பைடுக்கபபடடு 
வருகின்ைது.  

வரமபுகளில் உைவுப பயிர்ச 
பசேயளகளய ்மறபகடாள்வதனுடா-
்டாக ்தசிய உைவுப படாதுகடாபளப 

உறுதிபபடுத்துதல் எனும திட்த் -
துக்களமய, இதறகடாை ெ்வடிக்-
ளகளய கமெை ்சேளவகள் திளைக்-
கைம எடுத்து வருகின்ைது.  

அநத வளகயில் திருக்்கடாவில், 
ஆளையடி்வமபு, சேமமடாநதுளை-
யில் இதறகடாை ெ்வடிக்ளககள் 
க்நத சிை ெடாடகைடாக முன்பைடுக்-
கபபடடுள்ைை.    இதன்்படாது, 
வரமபுகளில் மரக்கறி விளதகள் ெடாட-
்பபட்து்ன்,  கமெைச பசேயளக-
யடாைர்களுக்கு மரக்கறி விளதகளும 
்ெறறு முன்திைம (21) வழஙகபபட-
்ை.   

உணவு ்ெருககடிககு தீரவு கபாண
கிழககில் புதிய வவ்லத்திட்டம்

கல்கு்டா திைகரன் நிருபர்

ெடாடடில் நிைவும பபடாருைடா-
தடார பெருக்கடிக்குத் தீர்வு கடாணும 
வளகயில்,  'உைவுப பபடாருட -
களை ்தளவயடாைவர்கள் எடுத்துச 
பசேல்லுஙகள், இயலுமடாைவர்கள் 
ளவத்துச பசேல்லுஙகள்' எனும திட-
்த்தின் கீழ், கிழக்கு மடாகடாைத்தில் 
'பரசிலியன்ஸ' அளமபபின் ஏறபடாட -
டில்  பல்்வறு ்வளைத்திட்ஙகள் 
முன்பைடுக்கபபடடுள்ைை. 

மட்க்கைபபின் ்கடாைளைப -
பறறு, ஓட்மடாவடி, ்கடாைளைப-
பறறு மத்தி ஆகிய பிர்தசே பசேயை-
கப பிரிவுகளில் இதறகடாை நிகழ்வு 
்ெறறு முன்திைம (21) ெள்பபற-
ைது. 

இநநிளையில் வடாளழச்சேளை 
ஆதடார ளவத்தியசேடாளை, வடாளழச -
்சேளை ஆயிஷடா மகளிர் மகடா வித் -

தியடாையம, பசேமமண்ஓள் அல் 
ஹமரடா வித்தியடாையம, ஓட்மடாவடி 
பஸ தரிபபு நிளையம ஆகியவறறில் 
உைவுகளு்ன் பபடடிகள் ளவக்கப-
பட்ை.

படா்சேடாளைகளில் ளவக்கபபட் 
பபடடிகளில் பிஸகட, படால் ளபக்-
கடடுகள்  இ்பபட்து்ன், பபடாது 
இ்ஙகளில் ளவக்கபபட் பபடடி-
களில் பிஸகட, பருபபு, ்கடாதுளம 
மடா, சேம்படாஷ உள்ளிட்ளவ இ்ப-
பட்ை. 

தஙகளுக்கு ்வண்டிய உைவுப 
பபடாருடகள் ்தளவபபடு்வடார்,  
இபபபடடிகளிலிருநது  பபறறுச 
பசேல்லும அ்த்வளை,  வசேதி 
பள்த்தவர்கள் தஙகைடாைடாை 
உைவுப பபடாருடகளை இபபபடடி-
களில் இடடுச பசேல்ை முடியுபமை,  
இத்திட்த்தின் இளைபபடாைர் எம.
எச.எம.அமரடாஸ அலி பதரிவித்தடார்.

கஞசெபாவு்டன் ்கதபானெ
இருவருககு 
விளககமறியல்
படாைமுளை திைகரன் நிருபர் 

அக்களரபபறறு பபடாலிஸ 
பிரிவில் கஞசேடாவு்ன் ளகது பசேய-
யபபட் இருவளர எதிர்வரும 
டிபசேமபர் 2ஆம திகதி வளர விைக்-
கமறியலில் ளவக்குமடாறு, அக்க -
ளரபபறறு நீதவடான் நீதிமன்ைம உத் -
தரவிடடுள்ைது.

அக்களரபபறறு பபடாலிஸடாருக்கு 
கிள்த்த தகவளைத் பதடா்ர்நது 
இசசேந்தக ெபர்களை ளகது பசேய-
தது்ன், அவர்களி்மிருநது கஞசேடா-
ளவயும ளகபபறறியுள்ைைர். இச -
சேந்தக ெபர்கள் முளை்ய   2,100 
மறறும 5,200  மில்லி கிரடாம கஞசேடா 
ளகபபறைபபடடுள்ைது. 

அக்களரபபறறு நீதவடான் நீதிமன்-
ைத்தில் இசசேந்தக ெபர்கள் க்நத 
20ஆம திகதி ஆஜர்படுத்தபபடடி-
ருநதைர். 

நிலபா்வளியில்
இ்ளஞர 
பயிற்சி முகபாம்
தமபைகடாமம குறூப நிருபர்

இளைஞர் மறறும விளையடாடடு 
அளமசசும ்தசிய இளைஞர் 
்சேளவகள் மன்ைமும  இளைநது 
இளைஞர் பயிறசி முகடாபமடான்ளை 
எதிர்வரும 25ஆம திகதி பதடா்க்-
கம 29ஆம திகதி வளர குசசே -
பவளிப பிர்தசே பசேயைகப பிரி-
வுக்குடபட் நிைடாபவளியில் 
ெ்த்தவுள்ைது.

இபபயிறசி முகடாளம சிைபபடாக 
ெ்த்துவதறகடாை ஏறபடாடுகள் 
பதடா்ர்பில் ஆரடாயும கூட்ம அண்-
ளமயில் திரு்கடாைமளை மடாவட -
்ச பசேயைகத்தில் அரசேடாஙக அதிபர் 
பி.எச.என்.ஜயவிக்ரம தளைளம-
யில் ெள்பபறைது. இதன்்படாது, 
இபபயிறசி முகடாளம ெ்த்துவ-
தறகடாை ஒழுங்கறபடாடுகள் உள் -
ளிட்  பை வி்யஙகள் ஆரடாயப -
பட்ை.

தளைளமத்துவம உள்ளிட் 
பல்துளைசேடார் வி்யஙகளை உள்ை-
்க்கியதடாக ெள்பபைவுள்ை இப-
பயிறசி முகடாமில் மட்க்கைபபு, 
திரு்கடாைமளை, அமபடாளை 
மடாவட்ஙகளைச ்சேர்நத 100 
இளைஞர், யுவதிகள்  கைநதுபகடாள்-
ைவுள்ைைர்.

கடந்பாண்டு உலகில் நீரிழிவபால்
6.7 மில்லியன் ்்ர் உயிரிழப்பு  
புதிய கடாத்தடான்குடி திைகரன் நிருபர்  

உைகைடாவிய ரீதியில் க்நத 
2021ஆம ஆண்டில் மடாத்திரம 6.7 
மில்லியன் மக்கள் நீரிழிவு ் ெடாயடால் 
உயிரிழநதுள்ைதடாக, கிழக்குப பல் -
களைக்கழகத்தின் சி்ரஷ் விரி -
வுளரயடாைரும குடுமபெை பபடாது 
ளவத்தியருமடாை ்க.அருைடாைந -
தம பதரிவித்தடார்.  

மட்க்கைபபில் ையன்ஸ கழ -
கஙகளின் ஏறபடாடடில் அண் -
ளமயில் ெ்த்தபபட் 'நீரிழிவு 
்ெடாளய ஒழிப்படாம, ெைமு்ன் 
வடாழ்்வடாம' எனும பதடானிபபபடா -
ருளில் ெள்பவனிளய ஆரமபித்து 
ளவத்து உளரயடாறறிய்படா்த, 

அவர் இதளைக் கூறிைடார்.    எதிர்வ -
ரும 2030ஆம ஆண்டில் 643 மில் -
லியன் மக்கள் நீரிழிவு ்ெடாயக்கு 
ஆைடாகக்கூடிய நிளைளம ஏறப -
டுபமன்று எதிர்படார்க்கபபடுகின் -
ைது. ்மலும, 2045ஆம ஆண்டு 
780 மில்லியன் மக்கள் இந்ெடா -
யடால் படாதிக்கபப்ைடாபமன்று 
எ தி ர் ப டா ர் க் க ப ப டு வ த டா க வு ம , 

அவர் பதரிவித்தடார்.    நீரிழிவு 
்ெடாய கூடிக்பகடாண்டு பசேல்கின்ை 
ஒரு ்ெடாயடாகும. இது இைகுவில் 
்வகமடாக ஏறபடும ்ெடாபயன்ப -
தடால், இதளைக் கடடுபபடுத்து -
வதறகடாை பரடாமரிபபில் ஈடுப் 
்வண்டும. இந்ெடாயின் தடாக்கம 
மிகவும படாரதூரமடாைது.  

படாரிசேவடாதம, மடாரள்பபு, சிறு -
நீரகப படாதிபபு, கண் படார்ளவக் 
குளைபடாடு உள்ளிட் ஏளைய 
்ெடாயத் தடாக்கஙகளையும இந்ெடாய 
ஏறபடுத்துபமன்பதடால், அளைவ -
ரும நீரிழிவு ்ெடாயிலிருநது படாது -
கடாபபுப பபறுவது அவசியபமை -
வும, அவர் பதரிவித்தடார்.   

முன்்ள்ளி ஆசிரிறயகள் 
்பாரபாட்டி பகௌரவிப்பு

(அட்டாளைச்சேளை குறூப நிருபர்)
முன்பள்ளி ஆசிரியர்களின் 

்சேளவகளை படாரடாடடி அவர்களை   
பகௌரவிக்கும நிகழ்வு, அண்ளம-
யில்  அக்களரபறறு  பிர்தசே பசேயைக 
்கட்படார் கூ்த்தில் ெள்பபறைது

அக்களரபறறு  முன்பள்ளி படா் -
சேடாளைகள் சேஙகத்தின் ஏறபடாடடில் 
அக்களரபபறறு பிர்தசே பசேயைக-
மும வையக்கல்வி பணிமளையும 
ஒருஙகிளைநது ஏறபடாடு பசேயத இந-
நிகழ்வில்,

நூறறி ஆறு (106) முன்பள்ளி ஆசி-
ரிளயகள் பகௌரவிக்கபபட்ைர்.

உதவிக் கல்விபபணிபபடாைர் 

எ.எல்.படாயிஸ தளைளமயில் ெள -்
பபறை இநநிகழ்வில், அக்களரப-
பறறு  பிரதி வையக் கல்விபபணிப-
படாைர் எம.எம. சித்தி படாத்திமடா 
பிரதம அதிதியடாகவும  அக்களரப-
பறறு பிர்தசே பசேயைடாைர் அஷ—
்ஷயக்  ரீ.எம. பமடாஹமட அன்சேடார் 
பகௌரவ அதிதியடாகவும கைநது 
பகடாண்்ைர். முன்பள்ளி ஆசிரிளய-
களுக்கடாை நிளைவுசசின்ைஙகளும 
இவர்கைடால் வழஙகபபட்ை.இநநி-
கழ்வில், முன்பள்ளி ஆசிரிளயகளின் 
்பசசுக்கள், கவிளதகள், ெடா்கஙகள் 
ஆகியைவும அரங்கறைபபட்ை

9 பவுண் தஙகெ்க 
திருடடு; செநவதகத்தில் 
இ்ளஞர ்கது
கநதைடாய 
திைகரன் 
நிருபர் 

திரு்கடா -
ைமளை, 
கந த ை டா ய 
பபடாலிஸ பிரிவுக்குடபட்  ்பரடாறு  
பட்ப பகுதியில் 9 பவுண் தஙக-
ெளக மறறும பைத்ளத திருடிய 
குறைசசேடாடடில் ஒருவளரக் ளகது 
பசேயதுள்ைதடாக,  பபடாலிஸடார் பதரி-
வித்தைர். 

கநதைடாய, அளைக்கடடு பகு -
திளயச ்சேர்நத 25 வயதுள்ய 
ஒருவ்ர ்ெறறு முன்திைம (21) 
இவவடாறு ளகது பசேயயபபடடுள்-
ைடார்.   20ஆம திகதி ்பரடாறு  பட்ப 
பகுதியிலுள்ை  படா்சேடாளை ஆசிரியர் 
ஒருவரின் வீடடில் எவரும இல்ைடாத 
்வளையில் யன்ைல் வழியடாக 
அவவீடடுக்குள் நுளழநத இசசேந-
்தக ெபர், தஙக ெளககளையும 
பைத்ளதயும திருடியுள்ைதடாகவும, 
பபடாலிஸடார் பதரிவித்தைர். 

இத்திருடடுச சேமபவம பதடா்ர் -
பில்  கநதைடாய பபடாலிஸ நிளையத்-
தில் படாதிக்கபபட் ெபர் பசேயத 
முளைபபடாடள் அடுத்து, இச-
சேந்தக ெபளரக் ளகது பசேயது 
விசேடாரளை முன்பைடுபபதடாகவும, 
பபடாலிஸடார் பதரிவித்தைர்.

கபாத்தபான்குடியில் 
மூத்த ஊ்டகவியலபாளர 
கபாலமபானெபார
புதிய கடாத்தடான்குடி திைகரன் நிருபர்

கடாத்தடான்குடியின்  மூத்த ஊ்க-
வியைடாைரும சேமூக பசேயறபடாட்டா -
ைருமடாை ஏ.எச.முஹமமது தைது 
75ஆவது வயதில் கடாைமடாகியுள்ைடார். 

கடாத்தடான்குடி 6ஆம குறிசசி அமடா-
னுல்ைடா வீதிளயச ்சேர்நத  இவர், 
ஆரமப கடாைத்தில்  பசேயதிப பத்தி -
ரிளககளின் கடாத்தடான்குடி நிருபரடாக 
பணியடாறறியுள்ைடார். 

க்நத 20ஆம திகதி கடாைமடாகிய 
இவரின் ஜைடாஸடா பதடாழுளக, கடாத்-
தடான்குடி 6ஆம குறிசசி பஷயின் 
பமைைடாைடா பள்ளிவடாசேலில் ெ்த்-
தபபடடு, ஜடாமியுழ்ழடாபிரீன் ஜுமஆ 
பள்ளிவடாசேல் ளமயவடாடியில் ெல்ை-
்க்கம பசேயயபபட்து.

வதசிய வபாசிப்பு மபாத நிகழ்வு

்தசிய வடாசிபபு மடாதத்ளத -
பயடாடடி ்படாரதீவுபபறறு பிர்தசே 
சேளபக்குடபட் முளைத்தீவு நூை -
கசேடாளையின் ஏறபடாடடில் ெ்த்தப -
பட் ்படாடடியில் பவறறி பபறை -

வர்களுக்கு சேடான்றிதழ்கள் வழஙகி 
ளவக்கபபட்ை. இநநிகழ்வில்  
புதிய ஐைெடாயக மக்கள் முன்ைனி 
தளைவர் என்.ரவிகுமடார் கைநது -
பகடாண்்டார்.

கல்மு்னெ கல்வி வலய 
மபாணவரகளுககு ்செயலமரவு

கல்முளைக் கல்வி வையத்ளதச 
்சேர்நத உயர் வகுபபு மடாைவர்க -
ளுக்கடாை பசேயைமர்பவடான்று  CCAS 
உயர் கல்வி நிறுவைத்தின் ஏறபடாட-
டில் சேடாயநதமருதில் அண்ளமயில் 
ெ்த்தபபட்து.

இதன்்படாது தளைளமத்துவ பண் -
புகள், முகடாளமத்துவம மறறும 
்படாளதபபபடாருள் படாவளைளய 
சேமூகத்தில் இல்ைடாபதடாழித்தல் 
்படான்ை வி்யஙகளில் கவைம 
பசேலுத்தபபட்து.

திரும்ல சி்ை்சசெபா்லககு புதிய ்ெயிலர நியமனெம்
கநதைடாய திைகரன் நிருபர் 

திரு்கடாைமளை சிளைச-
சேடாளையின் புதிய பிரதடாை 
பஜயிைரடாக ஆர்.்மடாகை-
ரடாஜடா நியமிக்கபபடடுள்-
ைளத பதடா்ர்நது, அவர் 
தைது க்ளமகளை ்ெறறு 
முன்திைம (21) உத்தி்யடா-
கபூர்வமடாக  பபடாறுப்பற-
றுக்பகடாண்்டார்.

இதுவளர கடாைமும திரு்கடாை-
மளை சிளைசசேடாளையின் பிரதடாை 
பஜயிைரடாகக் க்ளமயடாறறி வநத 
சேமபத் பஜயவர்த்தை,  ஹமபடாந -

்தடாடள் மடாவட்த்தின் 
அஙகுணுபகடாைபபைஸஸ 
சிளைசசேடாளைக்கு இ்மடாற -
ைம பபறறுச பசேன்றுள்ைளத 
அடுத்்த,  திரு்கடாைம-
ளைக்கு புதிய பஜயிைர் 
நி ய மி க் க ப ப ட டு ள் ை டா ர் .  
மட்க்கைபபு சிளைசசேடாளை-
யில் க்நத பத்து வரு்ங-
களுக்கும ்மைடாக பிரதடாை 

பஜயிைரடாக  ஆர்.்மடாகைரடாஜடா 
க்ளமயடாறறி வநதது்ன், இவர் 
பபடாைன்ைறுளவ சிளைசசேடாளையி-
லும பிரதடாை பஜயிைரடாகக் க்ளம-
யடாறறியிருநதடார். 



ஹாலிஎல நிருபர்   

விடுமுறை நாட்களில் 
பதுறையில் டியூசன் வகுப்-
பு்களுக்கு வரும் மாணவர்-
்கறை இலக்கு றவத்து விற்-
பறைக்்கா்க றவத்திருந்த 
பபாற்தப்்பாருளுடன் 
இரு சநப்த்க நபர்்கறை 
பதுறை ்பாலிஸார் ற்கது 
்சய்துளைைர்.  

இந்த ஒழுங்கறமக்்கப்படட 
பபாற்தப்்பாருள வியாபாரி்கள 
இைம் பாடசாறல மாணவர்்களுக்-
கும் விடுமுறை நாட்களில் டியூசன் 
வகுப்பு்களுக்்கா்க பதுறை ந்கருக்கு 
வருபவர்்களுக்கும் ்தநதிரமா்க 

விற்பறை ்சய்கின்ைைர். பதுறை 
பிரப்தச புலைாய்வு அதி்காரி்களுக்கு 
கிறடத்்த ்த்கவலின்படி பதுறை 
வினித்்த்கமவில் வசிக்கும் இரண்டு 
சநப்த்க நபர்்கள ்தலா 10 மாத்திறர-
்கள அடஙகிய 09 அடறட்களுடன் 
ற்கது ்சய்யப்படடுளைைர்.    

அக்குைறண குறூப் நிருபர்

்கஞசா ்சடியில் இருநது 
பிரித்்்தடுக்்கப்படும் இர-
சாயைப் ப்தார்த்்தங்களில் 
இருநது விறல உயர்ந்த 
பல மருத்துவப் ்பாருட-
்கள மற்றும் வலிநிவாரணி-
்கறைத் ்தயாரிக்்க முடியும்.
எைபவ ்கஞசாறவ பநர-
டியா்க ஏற்றுமதி ்சய்யாது இரசாய-
ைங்கறைப் பிரித்்்தடுத்து ஏற்றுமதி 
்சய்யும் முறை ஒன்று உருவாக்்கப்ப-
டும். 

இறவ உற்பத்தியாகும் இடத்திபல 

்்தாழிற்சாறல அறமக்்கப்-
படடு முடிவுப் ்பாருள 
மடடுபம ்வளி ்்காண்-
டுவரப்படும். இரசாயைங-
றைப் பிரித்்்தடுக்கும் 
்்தாழிற்சாறலயிலிருநது 
அ்தறை ்வளிபய எடுத்து-
வர முடியாது.எைபவ அது 
பற்றி அசசம் ்்காளைத் 
ப்தறவ இல்றல எை நீதி 

அறமசசர் விபே்தாச ராேபக் ஷ ்்தரி-
வித்்தார்.

்கண்டி அஸ்கிரிய பீடத்தின் ம்காநா-
ய்க  வண. வர்கா்்காட ஞாபைரத்்தை 
ப்தரறர சநதித்து நல்லாசி்கள ்பற்-

ைபின் ஊட்கங்களுக்கு ்கருத்து ்்தரி-
விக்கும் பபாப்த பமற்்கண்டவாறு 
்்தரிவித்்தார். ்்தாடர்நது பபசிய 
அவர், 'டறரபலா்க விேய பத்ர' 
(்கஞசா) உற்பத்திக்கும் புதிய ஒழுஙகு 
விதி்கள பின்பற்ைப்படும்.

்வளிநாடடு பவறல வாய்ப்பு 
்்தாடர்பா்க கிறடக்்கப் ்பற்ை 
முறைப்பாடு்கள பற்றிய விசாரறண-
்கள இடம் ்பற்று வருகின்ைை. 
சநப்த்க நபர்்கள ற்க்தாகி வருகின்ை-
ைர். எைபவ ்வகு விறரவில் குற்-
ைவாளி்கள ்தண்டிக்்கப்படுவர். அது 
்்தாடர்பாை சடட விதி்கறை மி்கக் 
்கடுறமயாக்்க உளபைாம் என்ைார்.
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இலங்கை உயரகைல்வி, ஆராய்ச்சிக்கு   
நியூசிலாந்து த�ாடரந்து ஆ�ரவளிக்கும்  
பூோபிடடிய திை்கரன் 
நிருபர்  

இலஙற்கக்கு உயர்்கல்வி 
மற்றும் ஆராய்சசிக்கு நியூ-
சிலாநது ்்தாடர்நது ஆ்த-
ர வ ளி க் கு ம் . அ த் ப ்த ா டு 
்காலநிறல, பால் ்பாருட-
்கள உளளிடட ்கால்நறட-
்கள ்்தாடர்பாை ஆராய்ச-
சி்களுக்கும் நியூசிலாநது நீண்ட்கால 
ஆ்தரறவ இலஙற்கக்கு வழங்க எதிர்-
பார்த்துளை்தா்க இலஙற்கக்்காை நியூ-
சிலாநது உயர்ஸ்்தானி்கர் றமக்்கல் 
அ்பல்டடன் ்்தரிவித்துளைார்.  

சர்வப்தச ஒத்துறழப்றப விரிவுப-
டுத்தும் மு்கமா்க பபரா்தறை பல்்க-
றலக்்கழ்க வைா்கத்தில் பநற்று முன்-

திைம் (21) இடம்்பற்ை 
நி்கழ்சசியின் ஆரம்ப 
நி்கழ்வில் ்கலநது்்காண்டு 
்கருத்து ்்தரிவிக்கும் 
பபாப்த தூதுவர் இவவாறு 
்்தரிவித்்தார்.  

எதிர்்கால ்்தாழில்-
நுடப உலகிற்கு ஆராய்சசி 
மி்கவும் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தது.பபரா்தறை பல்-

்கறலக்்கழ்க மாணவர்்களுக்கு நியூ-
சிலாநதில் ்கல்வி மற்றும் ஆராய்சசி 
புலறமப்பரிசில்்கள வழங்கப்பட-
வுளை்தா்கவும் ்்தரிவித்்தார்.  

1950 ஆம் ஆண்டு மு்தல் நியூசிலாந-
துக்கும் இலஙற்கக்கும் இறடயில் 
வலுவாை இரு்தரப்பு உைவு நீடிக்கி-
ைது என்ைார்.    

கைஞ்ா த்டியின் இர்ாயன 
ப�ார்த�ஙகைளே ஏற்றுமதி த்ய்யபபடும் நியூசிலாந்து உயர்ஸ்ானிகர மைககல் அபெல்்ட்டன்

நுவதரலியா இ.ளபா.் ்ாரதிகைள், நட்ததுனரகைள்   
இரு நாடகைோகை ளவ்லநிறு்த�ப ளபாராடடம்  

்தலவாக்்கறல குறூப் நிருபர்  

நுவ்ரலியா இ.பபா.ச சாரதி்கள,-
நடத்துைர்்கள மற்றும் ஊழியர்்கள 
பநற்று முன்திைம் (21) மாறல 3 மணி 
மு்தல் ்்தாடர்நது பநற்றும் பணிப்ப-
கிஷ்கரிப்பில் ஈடுபடடுளைைர்.   

நுவ்ரலியா ்தனியார் பஸ் உரிறம-
யாைர்்கள, சாரதி்கள மற்றும் நடத்து-
ைர்்களின் பவண்டுப்காளுக்கிணங்க 

்வளிமறட,்கதிர்்காமம், பதுறை,-
எல்ல, பண்டாரவறை பபான்ை 
தூர பிரப்தசங்களில் இருநது வரும் 
இ.பபா.ச பஸ்்கள நுவ்ரலியா 
பிர்தாை பஸ் ்தரிப்பிடத்திற்குள நிறுத்-
்தப்படாமல் நுவ்ரலியா - பதுறை 
பிர்தாை வீதியில் நிறுத்துவ்தற்கு 
்தனியாை இடம் ஒதுக்்கப்படடுளை-
றமக்கு எதிர்ப்பு ்்தரிவித்ப்த ஆர்ப்-
பாடடம் முன்்ைடுக்்கப்படடது.   

இ.பபா.சறப பபருநது்கள பிர்தாை 
பபருநது நிறலயத்துக்குள ்சல்லக் 
கூடாது என்று ்்தரிவித்்தறமக்கு 
எதிர்ப்பு ்்தரிவித்ப்த நுவ்ரலியா-
வில் இயக்்கப்படும் அரச பபருநது 
சாரதி்கள, நடத்துைர்்கள மற்றும் 
ஊழியர்்கள இறணநது பணிப்பகிஷ-
்கரிப்பில் ஈடுபடடு வருகின்ைைர். 
இ்தன் ்காரணமா்க நுவ்ரலியாவில் 
இருநது இயக்்கப்படும் அரச பபருந-

து்கள நுவ்ரலியா - உடபுசல்லாவ 
பிர்தாை வீதியில் அறமநதுளை நுவ-
்ரலியா இலஙற்க பபாக்குவரத்து 
சறபயின் ்காரியாலயத்துக்கு அருகில் 
்கடறமக்கு ்சல்லாது ்தரித்து நிறுத்-
்தப்படடுளைது.

்தமக்கு உரிய தீர்விறை ்பற்றுத்-
்தரும் வறர இப்பணிப்பகிஷ்கரிப்பு 
்்தாடரும் எை ஊழியர்்கள ்்தரிவித்-
்தைர்.

இலஙற்க இல்லம் ப்தாறும் நற் -
்சய்தியின் நிறைபவற்றுப் பணிப் -
பாைரும், இலஙற்க நம்பிக்ற்க பங-
்காைர் அறமப்பின் ஸ்்தாப்கருமாை 
பநாயல் அபிலாஷன் ்்காழும்பு 
பிர்தாை நீ்தவான் முன்னிறலயில் 
அகில இலஙற்க சமா்தாை நீ்தவா-
ைா்க சத்தியப்பிரமாணம் ்சய்து 
்்காண்டார்.  

இவர் ்்காழும்பு பைாயல் ்கல் -
லூரியின் பறழய மாணவராவார். 
பநாயல் அபிலாஷன் இை, ம்த பப்த-
மின்றி பசறவயாற்றி வருகின்ைார். 
பமலும், வறுறமக் ப்காடடிற்கு கீழ் 

வாழும் மக்்களுக்கு நலத்திடட உ்த-
வி்கறையும் வழஙகி வருகின்ைார்.  

சமூ்கப் பணியில் ்தம்றம முழுறம -
யா்க அர்ப்பணித்துக் ்்காண்டுளை 
அவரது சமூ்கநலப் பங்களிப்றப 
்கருத்திற் ்்காண்டு இநதியாவிலும் 
விருது வழஙகி ்்கௌரவிக்்கப்பட-
டறம சிைப்பம்சமாகும்.   

இவர் ்தைது நியமைக் ்கடி்தத்ற்த 
நீதி அறமசசர் ்கலாநிதி விேய்தாச 
ராேபக்ஷவிடமிருநது ்பற்றுக் 
்்காண்டுளைார்.  

எஸ்.தேவோஸ்,  சிதேஷ்ட ஊ்டக 
இணைப்ாளர் (இ.தோ.கா) 

அகில இலங்கை ்மா�ான நீ�வானாகை  
ளநாயல் அபிலாஷன் நியமனம்  

ஒசுர சமூக சசமவ அறககட்டமை ைற்றும அகில இலஙமக காலாசார சுற்றா்டல் ்பாது-
காப்பு அமைப்பு ஆகியன இமைந்து மைானராகல ைாவட்டத்தில் நாடடுககாக சமூக, 
சைய சசமவயாற்றியவர்கமை மகௌரவிககும விழா அறககட்டமையின் தமலவர் 
கலாநிதி வசந்த ஜயவர்தன தமலமையில் மைானராகல நூலக சகாடச்பார் கூ்டத்தில் 
நம்டம்பற்றச்பாது...   

்பலாஙமகாம்ட மதஹிஸதலாமவ ்பகுதியில்   

பலாங்்காறட திை்கரன் நிருபர் 
 
பலாங்்காறட ்்தஹிஸ்்தலாறவ 

பகுதியிபல பஸ் ்தரிப்பிடம் இன்றம-
யால் பஸ்ஸஸுக்்கா்க ்காத்திருக்கும் 
்பாதுமக்்கள ்பரும் அ்சௌ்கரியங-
்கறை எதிர்்்காளவ்தா்க ்்தரிவிக்-
கின்ைைர்.  

்்தஹி்கஸ்்தலாறவ சநதியிலி-
ருநது குமார்கம சநதி வறர மூன்று 
பஸ் ்தரிப்பிடங்கள உளை பபாதிலும் 
ஒன்றிலும் பஸ்்தரிப்பு இருப்பிட வச-

தியில்றல. இ்தன் ்காரணமா்க ் பாது 
மக்்கள மறழ, ்வயிலில் பஸ்ஸஸுக்-
்கா்க ்காத்திருக்கும் நிறல ஏற்பட-
டுளைது. இ்தைால் ்கர்ப்பிணித்்தாய்-
மார்்கள,வபயாதிபர்்கள ்பரும் 
்கஷடத்ற்த அனுபவிக்கின்ைைர்.  

எைபவ இப்பகுதியில் ்பாது 
மக்்களின் நன்றம ்கருதி பஸ் ்தரிப்-
பிட வசதி்கறை ்சய்து ்்காடுக்்க 
்பாதுப்பணி மன்ைங்கைாவது முன்-
வருமா? என்று மக்்கள எதிர்பார்த்-
துளைைர்.

பஸ் �ரிபபிடம் இன்்மயால் 
மக்கைள் அத்ௌகைரியம்  

ளபா்� மா்ததி்ரகைளுடன்   
இரு ்ந்ள�கை நபரகைள் ்கைது  

மாத்தளை மாவட்டம் கலேவே கல்வி வேயததிற்குட்பட்ட அளுதகம அல்-அஸ்ஹர் முஸலிம் விததியாேயததின் ப்பான் விழா (50 ஆண்டு நிளைவு) நிகழ்வு 
அதி்பர் ரிஸவான் ்தளேளமயில் விததியாேய விளையாடடு ளம்தானததில் நள்டப்பற்ை ல்பாது...   

்ப்டம்: எம்.சதுர்தீன் (மாத்தளை சுழற்சி நிரு்பர்)   

பதிதனாரு வருடஙகைளின் பின் 
யா்னகைள் கைணக்தகைடுபபு

இரத்திைபுரி சுழற்சி நிருபர்

உடவைவ, பின்ைவல உடபட 
நாடடிலுளை அறைத்து சரணால-
யங்கள மற்றும் ்காடு்களில் வாழும்  
யாறை்கறை ்கணக்்்கடுப்புக்கு உட-
படுத்்தப் பபாவ்தா்க பின்ைவறல 
மற்றும் உடவைறவ சரணாலயங்க-
ளின் அதி்காரி்கள ்்தரிவிக்கின்ைைர்.

நாடடில் 2011 ஆம் ஆண்டு 
யாறை்கள ்கணக்்்கடுப்பு இறுதி-
யா்க பமற்்்காளைப்படட பபாதிலும் 
்கடந்த 11 ஆண்டு்கைா்க இக்்கணக்-
்்கடுப்பு நடத்்தப்படவில்றல எை 
வை பாது்காப்பு, வை ஜீவராசி்கள 
அறமசசு ்்தரிவித்துளைது. 2011ஆம் 
ஆண்டு யாறை்கள ்கணக்்்கடுப்பின் 
பபாது சுமார் 5,000 யாறை்கள  இருந-
்த்தா்கவும் ்தற்பபாது இத்்்தாற்க 7,000 
வறர அதி்கரித்திருக்்கலாம் எைவும் 
்்தரிவிக்்கப்படுகிைது.
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அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜஜாபப-
டனும் இந்தியப் பிரதெர் நஜரந்திர 
ஜொடியும் நல்ல நணபர்்கள் எனபது 
மெளிப்பபடயானது எனறு அமெ-
ரிக்க இராஜாங்க அபெச்சின ஜபச்்ாளர் 
குறிப்பிட்டிருப்பபத இந்திய மெளிவி-
ெ்கார அபெச்சின முனனாள் ம்ய்லா-
ளரான ராகுல ்ாப்ரா ெரஜெற்றுள்ளார். 
இந்தியாவின பிரச்சிபன்கபளயும் 

அதன ந்லன்கபளயும் உ்ல்க 
நாடு்கள் ஏற்றுக ம்காணடுள்-
ளன எனபபத இது உணர்த்து-
ெதா்க உள்ளது எனறும் அெர் 
ஜெலும் மதரிவித்துள்ளார்.  

உ்ல்க விெ்காரங்கபள எடுத்துக 
ம்காள்ளும் ஜபாது அமெரிக்காவும் 
இந்தியாவும் அபெ மதாடர்பில ஒஜர 
ொதிரியான ்கருத்துக்கபளஜய ம்காண-

டுள்ளன. எதிரும் புதிருொன 
நிப்ல இலப்ல. நாடு்கள் 
தெககு மபாருத்தொன 
மூஜ்லாபாய ந்கர்வு்கபள 
ஜெற்ம்காள்ெஜத இயலபு. 
நாம் ரஷயாவின மீஜத அழுத்-
தம் பிரஜயாகிககிஜ�ாஜெ 
தவிர எெது நட்பு நாடு்கள் 
மீதல்ல எனறு அமெரிக்க 

இராஜாங்க அபெச்சின ஜபச்்ாளர் 
மெட் தாரார் மதரிவித்திருந்தது மதாடர்-
பா்க ்கருத்து மெளியிட்ட ஜபாஜத 
ராகுல இவொறு கூறினார்.    

இந்திய நிலைப்பாடுகலை உைகம் ஏற்றுக் ககபாண்டுளைது  
இந்திய – அமைரிக்க மதொடர்பில் 
இந்திய இரொஜதந்திரி ம்பருமிதம  

இந்திய விஞ்ொன மதொழில்நுட்ப அமைச்சர் ம்பருமிதம  

ஜி20 அலைபபின தலைவர் என்ற வலகயில் 
வைரும் நபாடுகளுக்கபாக குரல் ககபாடுப்்ன

ஜி20 நாடு்கள் 
அபெப்பின நடப்-
பாணடு தப்ல-
ெரா்க இந்தியப் 
பிரதெர் நஜரந்திர-

ஜொடி ஜதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளபதய-
டுத்து, ஏபனய ெளரும் நாடு்களுக்கா்கத் 
தான குரல ம்காடுக்கவுள்ளதா்கவும், 
மபாருளாதார பாதிப்புககுள்ளா்கக கூடிய 
நாடு்களுககு உதவுதல, அபிவிருத்தி, 
மபாருளாதார பாது்காப்பப உறுதிப்ப-
டுத்தல ெற்றும் உ்ல்களாவிய விநிஜயா-

்கத்பத உறுதிப்படுத்தல எனபனெற்றில 
உறுதியா்க ம்யலபடுஜென எனறும் பிர-
தெர் ஜொடி மதரிவித்துள்ளார். ்ர்ெஜத் 
மபாருளாதர ஒத்துபைப்புக்கான பிரதான 
தளொ்க ஜி20 அபெப்பு விளஙகும் 
எனபபத பிரதெர் ஜொடி உறுதிப்படுத்-
தியுள்ளார். உ்ல்களாவிய ்ொல்கபள 
எதிர்ம்காள்ளவும், உ்லகின பிரதான 
மபாருளாதாரங்கபள ஒனறுபடுத்தவும் 
இந்த அபெப்பு ெலிபெயா்க ம்யல-
பட ஜெணடியதன அெசியத்பத ெலி-
யுறுத்தியுள்ளார். வீழ்ச்சியுறும் மபாரு-

ளாதாரங்கபள மீளபெத்து அபெ 
மதாடர்ச்சியா்க இயங்க இந்த அபெப்பு 
ம்யலபடும். ்கா்லநிப்ல ொற்�ம், 
எரி்கதித்துப�, உணவுப் பிரச்சிபன, 
உ்ல்களாவிய சு்காதார  நிப்லபெபய 
ெலுப்படுத்துதல ெற்றும் மதாழில-
நுட்பங்கபள ஏபனய நாடு்களுககு 
ம்காணடு ம்ல்லல ஆகியெற்றிலும் 
இந்த அபெப்பு மதாடர்ச்சியா்க ம்யல-
படும் எனறு இந்திய அரசு மெளியிட்-
டுள்ள ம்ய்திக குறிப்பில குறிப்பிடப்-
பட்டுள்ளது.

உயிர் காக்கும் உயர் மருத்துவ   
உபகரண உறபத்தியில் இந்தியா  

உயிர்்காககும் ெருத்துெ உப்கரணங்கபளத் 
தயாரிககும் ஐந்து நாடு்கபள விட இந்த உப்க-
ரணங்களில விப்ல குப�வு எனறும் இந்திய 
விஞ்ான ெற்றும் மதாழிலநுட்பத்துப� 
ெத்திய அபெச்்ர் ஜிஜதந்ராசிங மதரிவித்துள்-
ளார்.  

இந்திய ெருத்துெ விஞ்ான ெற்றும் மதாழில-
நுட்ப நிப்லயத்தின புதிய பிரிமொனப� 
தி�ந்து பெத்த அபெச்்ர் ொணெர் ெத்தியில 
உபரயாற்றும் ஜபாஜத இவொறு மதரிவித்த-
ஜதாடு, அமெரிக்கா, ஜப்பான, சீனா ெற்றும் 
பிஜரஸில நாடு்கள் ெட்டுஜெ உயர் மதாழில-
நுட்பத் தரத்தி்லான ெருத்துெ உப்கரணங்கபள 
இவெளவு ்கா்லொ்க உற்பத்தி ம்ய்து ெந்ததா-
்கவும் தற்ஜபாது உள்நாட்டில உற்பத்தியாகும் 

இபெ, குப�ந்த விப்லயில உயர்தர 
உப்கரணங்களா்க இந்திய ஜநாயா-
ளர்்களுககு கிபடககி�து எனறும் 
மபருமிதத்துடன கூறினார்.   ெருத்-
துெ உப்கரண தயாரிப்பில சுய்ார்பு 
நிப்லபய அபடய ஜெணடும் என� 
இந்திய பிரதெரின மதாப்லஜநாக-
குத் திட்டத்தின ப்லஜன இது எனறு 
இந்திய விஞ்ான ெற்றும் மதாழில-
நுட்ப அபெச்சு மெளியிட்டுள்ள 
ம்ய்திக குறிப்பில மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ெருத்துெ உப்கரண உற்பத்தியில ்ர்ெஜத் 
நபடமுப�்கபள புகுத்தி தபட ்கற்்களா்க 
இருக்கககூடிய சிெப்பு நாடாக்கபள அ்கற்றி 
தரொன உப்கரண உற்பத்திககு பிரதெர் ெழி ஏற்-

படுத்தினார் எனறும் அரசு ெற்றும் 
தனியார் கூட்டு முயற்சி்களுககு 
உத்ஜெ்கம் அளிக்கப்பட்டது 
எனறும் மதரிவிக்கப்படுகி�து.   
இந்தியாவுககு ெருப்க தந்த பின-
்லாந்து ்கலவி ெற்றும் ்க்லா்ார 
அபெச்்ர் மபட்றி ம�ானம்கா-
னன, ம்காவிட் மபருந்மதாற்ப� 
மெகு ஜநர்த்தியா்கக ப்கயாண-
டார் எனறு பாரதப் பிரதெபர 
பாராட்டினார் எனறு கூறியுள்ள 
அபெச்்ர் ஜிஜதந்திரா சிங, 130 
ஜ்காடி ்னத்மதாப்க ம்காணட 

இந்தியா இத்மதாற்ப� மெற்றி்கரொ்க 
ப்கயாணடஜதாடு அணபட நாடு்களுககும் 
தன தடுப்பூசிபய இந்தியா ெைஙகியது என 
பின்லாந்து அபெச்்ர் பாராட்டியதா்கக குறிப்-
பிட்டார்.    

க்க/ைொவனல்மலை ்பதுரியொ ைத்திய ்கல்லூரியின் 
ஊட்கப்பிரிவின் ஏற்பொடடில், ஊட்கம ்பறறிய விழிப்-
புணர்வும, ைொணவர்்களுககு ஊட்க சின்னம சூடடும 
நி்கழ்வும ,்கல்லூரி அதி்பர் ஏ. எல். ஏ.ரஹைொன் 
தமலைமையில் ்கல்லூரி க்கடக்பொர் கூடத்தில் அண்-
மையில் நமடம்பற்றது. இதில் மூத்த ஊட்கவியலைொள-
ரொன அமீர் ஹும்சன்  ஊட்கங்களின் ்பங்களிப்ம்ப 
்பறறிய விழிப்புணர்மவ ,ைொணவர்்களுககு ைத்தி-
யில் மதளிவு்படுத்தினொர். 

நாெ்லப்பிட்டி சுைற்சி,  
ொெத்த்கெ தின்கரன நிருபர்்கள்

மதலமதனிய ்கலவி ெ்லயத்திற்குட்பட்ட  
ரஜமெல்ல ொமபரித்மதனன தமிழ்  ெ்கா வித்தி-
யா்லத்தின நூற்�ாணடு தின விைா பாட்ாப்ல-
யில அதிபர்  எஸ். ்ணமு்கநாதன தப்லபெ-
யில இடம்மபற்�து, இந்நி்கழ்வில  இ்லஙப்க 
மதாழி்லாளர் ்காஙகிரஸின உப தப்லெரும் 
ந்கர ெற்றும் வீடபெப்பு நிர்ொண அதி்கார 
்பபயின பணிப்பாளருொன பாரத் அருள்்ாமி 
பி. விகஜனஸ்ெரன, ரனஜிதா உரிபெயாளர் பி. 
பைனியப்பன, சி�ப்பு விருந்தினர்்களா்க  ்கலவி 
அதி்காரி்களுடன ஜெலுப்பிள்பள சிதம்பரநா -
தன உள்ளிட்ட ப்லர் ்க்லந்து ம்காணடனர்.

ரஜகவல்ை ைபாக்ரிதகதனன 
தமிழ் ைகபா விததியபாையததின 
நூற்்றபாண்டு தின விழபா

ஐந்து ்தபாட்பாக்களு்ன வனவை அதிகபாரி லகது
அநுராதபுரம் ஜெற்கு தின்கரன நிருபர்

துப்பாககி்களுககு பயனபடுத்தப்படும் இ்ல 
12 ெர்க்கத்பதச் ஜ்ர்ந்த ஐந்து ஜதாட்டாக்களு -
டன ெனெள அதி்காரிமயாருெபர ்கடந்த (18)  
அதி்காப்ல   பூஜநெ மபாலிஸ் நிப்லயத்திற்கு 
முனனால ப்கது ம்ய்துள்ளதா்க மபாலிொர் 
மதரிவித்தனர்.

யாழ்ப்பாணம் பிரஜத்த்தில ெனவியல 
அலுெ்ல்கத்தில பணிபுரியும் ்ாய்தெருது ்கல -
முபனப் பகுதிபயச் ஜ்ர்ந்த 28 ெயது நபர் 
ஒருெஜர இவொறு ப்கது ம்ய்யப்பட்டுள்ள-
ெராெர். ெடெத்திய ொ்காண பிரதி மபாலிஸ் 
ொ அதிபர் கித்சிறி ஜய்லத்தின ஆஜ்லா்பனப்-
படி ஏ 9 வீதியில யாழ்ப்பாணத்தில இருந்து 
்கலமுபன ெபர பயணிககும் பஸ்பெ  குறித்த 
தினம் அதி்காப்ல அெ்ர ஜ்ாதபனககு உட்ப -
டுத்திய ஜபாஜத ெனெள அதி்காரி ப்கது ம்ய் -
யப்பட்டுள்ளார்.
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khjhe;j thlif mbg;gilapy; Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf vd;dhy; tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

,q;F gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 01Mk; ,yf;f mk;rj;jpw;F Gj;jsk; 

khtl;lj;jpy; epue;ju tjptplj;ijf;  nfhz;lth;fSk;> 02Mk; ,yf;fj;jpw;F Gj;jsk; 

gpuNjr rig mjpfhu gpuNjrj;jpDs; epue;ju tjptplj;ijf; nfhz;lth;fsplkpUe;J kl;Lk; 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s tifapy; gbtf; fl;lzk; kw;Wk; Nfs;tpg; gpiz 

njhifia Gj;jsk; gpuNjr rig mYtyfj;jpw;Fr; nrYj;jp kw;Wk; Nfs;tp epge;jidfSld; 

toq;fg;gLk; tpz;zg;gg; gbtj;jpy; khj;jpk; toq;fg;gl;Ls;s mwpTiufspd; gpufhuk; 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;J 2022-12-06Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Kd; ~~jiyth;> 

Gj;jsk; gpuNjr rig> kJuq;Fsp|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; fpilf;fr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilg;gjhdhy; rigapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;spLjy; Ntz;Lk;.

03.  Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;Fjy; 2022-11-23Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-05Mk; jpfjp 

tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiu 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

04.  gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk;NghJ Njrpa milahs ml;il my;yJ nry;YgbahFk; 

ntspehl;Lf; flTr;rPl;L kw;Wk; fpuhkNritahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhz;l tjpTr; 

rhd;wpjioAk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

njh. 

,y.
Mjdj;jpd; tpguk;

Fj;jiff; 

fhy 

vy;iy

rJu 

mb 

msT

kPsspf;fg; 

glhj 

gbtf; 

fl;lzk;

kPsspf;fg; 

gLk; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif

Mff; 

Fiwe;j 

Nfs;tpj; 

njhif

01 kJuq;Fsp QhapW thur;re;ij 

thfdj;jhpg;gplk;

2023 

tUlj;jpw;F

- &gh 

1000.00

19>200.00 240>000.00 

(tUlhe;jk;)

02 gy;fhhpa fl;blj;jpd; jiu 

jsj;jpYs;s 02Mk; ,yf;f 

fil miw

03 

tUlq;fs;

1233.81 &gh 

1000.00

35>520.00 37>000.00

(khjhe;jk;)

Nfs;tpfs; 2022-12-06Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F Gj;jsk; gpuNjr rigapd; kJuq;Fsp 

gpujhd mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. md;iwa jpdk; Nfs;tp tpz;zg;gjhuh; my;yJ 

mtuJ gpujpepjpnahUth; kl;Lk; ,e;epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.

eph;zapf;fg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; rkh;g;gpf;fg;glhj kw;Wk;  toq;fg;gl;Ls;s 

mwpTWj;jy;fSf;F mikthf my;yhj Nfs;tpg; gbtq;fs; midj;Jk; 

epuhfhpf;fg;gl;litahff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;. ngWif kjpg;gPl;Lf; FOtpd; jPh;khdNk 

,Wjpj; jPh;khdkhFk;. 

Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpDs; mYtyfj;jpy; tprhhpf;fTk;.

njhiyNgrp ,y. 032-2268002

Mh;.vk;. mQ;rd re;jUtd; uj;ehaf;f>

jiyth;>

Gj;jsk; gpuNjr rig> kJuq;Fsp.

2022-11-21.

2023 Mk; Mz;bw;fhf toq;Fdh;fis gjpT nra;jy;
rpNyhd; ngw;Nwhypak; ];NlhNu[; nlh;kpdy;]; ypkpl;ll; (CPSTL)

2023 Mk; Mz;bw;fhf fPNo Fwpg;gpl;Ls;s gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf rpNyhd; ngw;Nwhypak; 

];NlhNu[; nlh;kpdy;]; ypkpl;ll;Lld; (CPSTL) jk;ik gjpT nra;a tpUk;Gk; Gfo;tha;e;j toq;Fdh;fs;> cs;@h; 

Kfth;fs;> cw;gj;jpahsh;fs;> tpepNahf];jh;fs;> th;j;jf epWtdq;fs; kw;Wk; Nrit toq;Fdh;fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

gpujhd tFjpfs; gpd;tUkhW:

1. gz;lq;fs; toq;Fdh;fs;/ nghJthd `hl;ntahh;

2.  cs;@h; kw;Wk; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l kuk;> gyiffs;> nky;Yiw mikj;jy; 

kw;Wk; jr;r Ntiy ,izg;Gf;fs;.

3. fl;bl nghUl;fs;

4. kpd;dpay; mk;rq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

5. Efh; nghUl;fs;

6. jPaizg;G kw;Wk; ghJfhg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

7. Manufacturing, Fabricating Fiber/Plastic/Perspex items & Rubber parts.
8. eyd;Ghp mk;rq;fs; kw;Wk; gj;jpuj;jd;ik mzpfs;

9. mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; mYtyf jsghlk;

10. fhfpjhjp (fzdp kw;Wk; mYtyfk;)

11. Nkhl;lhh; thfd cjphpg;ghfq;fs;

12. nghwpapay; cgfuzq;fs;

13. ,yj;jpudpay; cgfuzq;fs;

14.  Ma;T$l cgfuzq;fs;> kUj;Jt cgfuzq;fs;> ,urhadq;fs; kw;Wk; kUe;J 

cw;gj;jpahf;fy;fs; mk;rq;fs;.

15. mr;rbj;jy;

16.  ,yF ,ae;jpuhjp kw;Wk; nghJthd Nehf;fj;jpw;fhd fUtpfs;> Ntiyj;js fUtpfs; 

(nghwpapay;> rptpy;> kpd;dpay;)

17. Nritfs;

18.  Vida Nritfs;: njhopyhsh; toq;fy;> gad;ghL thfdj;ij thliff;F ngw;Wf; 

nfhs;sy;> NrW mfw;wy;> kuk; ntl;ly;> jhq;fp Rj;jpfhpg;G ,d;Dk; gyTk;.

19. ehdhtpjkhditfs; (jaT nra;J jpl;ltl;lkhf Fwpg;gplTk;) 

epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs;:

1.  2022 etk;gh; 23 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 brk;gh; 15 Mk; jpfjpad;W tiuAk; www.cpstl.lk  vd;w CPSTL  
,d; ,izajsj;jpypUe;J toq;Fdh; gjpT nra;jy; Mtzq;fis ,ytrkhf gjptpwf;fk; nra;ayhk;. 

xt;nthU gpujhd tFjpf;Fk; 1000 &gh gjpT nra;jy; fl;lznkhd;whf mwtplg;gLk;. tpz;zg;gjhhpahdth; 

xU tFjpf;F Nkyjpfkhf gjpT nra;tjw;F tpUk;gpdhy; mtuJ tpUg;gkhdJ mNj tpz;zg;gj;jpy; 

Fwpg;gplg;gl;L xt;nthU Nkyjpf tFjpf;Fk; 1000 &gh nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. (fhNrhiyfs; my;yJ 

fhRf;fl;lisfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ)

  gjpT nra;jYf;fhd gzf;nfhLg;gdthdJ nty;yk;gpl;ba> nfhnyhd;dht> vz;nza; Fjk;> 1 Mk; khb> 

Gjpa fl;blk;> rpNyhd; ngw;Nwhypa ];NuhNu[; ypkpl;ll;bd; fhrhshplk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

2.  tpz;zg;gq;fSld; gpd;tUk; Mtzq;fs;/rhd;wopf;fg;gl;l gpujpfs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 A. chpj;jhd tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;Wk; tpguq;fSk;.

 B. tq;fpahsh;/tq;fpahsh;fspd; ngah; (fzf;Ffspd; tpguq;fs; mlq;fyhdJ)

  i. th;j;jfhpd; ngah; ii. tq;fpapd; ngah;  iii. tq;fpapd; FwpaPL iv. fpisapd; 

  ngah; v. fpisf; FwpaPL vi. fzf;fpyf;fk;  vii. njhlh;G ngah; kw;Wk; ,yf;fk;
 C.  toq;Fdh; thpfSf;F nghWg;ghftpUg;gpd; (VAT/SSCL)  rhd;wopf;fg;gl;l VAT/SSCL rhd;wpjo;fspd; 

rhd;wopf;fg;gl;l gpujpfs;.

 *   rhd;W gfUk; Mtzq;fspy;yhky; rkh;g;gpf;fg;gLk; tp;z;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

3.  gjpT nra;jypd; gpd;dh;> midj;J toq;Fdh;fSk; mth;fspd; tpiykDf;Nfhuy; mk;rq;fSf;fhf xU khj 

fld; trjpf;F jd;dpr;irahf cld;gLthh;fs;. gz;lq;fis xg;gilg;gjw;F Kd;duhf Kw;gzj;jpw;fhf 

toq;Fdh;fs; typAWj;jpdhy; mt;thwhd toq;Fdh;fs; vjph;fhy Nfs;tpfSf;F ghprPyid nra;ag;gl 

khl;lhh;fs;.

4.  tpiykDf;Nfhuy;fs; nghJthf  gjpT ngw;w toq;Fdh;fsplkpUe;Nj Nfhug;gLk;. ,Ug;gpDk;> rpNyhd; 

ngw;Nwhypa ];NlhNu[; ypkpl;ll;lhdJ njhpT nra;ag;gl;l toq;Fdh;fs; my;yJ NtNwjhtJ 

toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy;fis Njitg;gLk;NghJ miog;gjw;fhd chpikiaf; nfhz;Ls;sJ. 

5.  Kd;dh; toq;fg;gl;l xg;ge;jk; njhlh;ghf ve;jnthU toq;Fdh; my;yJ xg;ge;jf;fhuh; miog;nghd;wpw;F 

,U jlitfs; tpiykDf;Nfhuiy rkh;g;gpg;gjw;fhf gjpypWf;fhtpbd; my;yJ jpUg;jpfukhf nraw;glhtpbd; 

CPSTL  MdJ mtiu ePf;Ftjw;fhd flg;ghl;ilf; nfhz;Ls;sJ. 

6.  tpiykDf;Nfhuy;fs; mitfis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 60 ehl;fs; fhyg;gFjpf;F nghJthf 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; midj;J Njitahd Mtzq;fSlDk; 

gzg;gw;Wr;rPl;bd; %yg;gpujpAlDk; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Registration of Suppliers 
for the year  2023 – Category No./Nos. ………… vd Fwpg;gplg;gl;L 2022 brk;gh; 15 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 

kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 

gjpTj; jghypy; fPNoAs;s Kfthpia te;jilAk; tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

  Kfhikahsh; ngWif> ngWif nraw;ghL> rpNyhd; ngw;Nwhypa ];NlhNu[; ypkpl;ll;> vz;nza; Fjk;> 

ngWif nraw;ghL> 1 Mk; khb> Gjpa fl;blk;> nfhnyhd;dht> nty;yk;gpl;ba.

•  2022.12.15 Mk; jpfjpf;Fg; gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gq;fs;  gjpT nra;jYf;fhf 

ghprPyid nra;ag;gl khl;lhJ. 

8.  gjpT nra;jYf;fhf ngw;Wf; nfhz;l tpz;zg;gq;fspd; Mjhu rhd;Wfs; kjpg;gPl;bd; NghJ jpUg;jpfukhf 

,y;yhtpbd;> ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; epuhfhpg;gjw;fhd chpikia CPSTL  nfhz;Ls;sJ. 

9.  Njitg;gLk; Ntisapy; cldbahf tpiykDf;Nfhuy;fis rkh;g;gpg;gjw;F jtWk; my;yJ rhpahd Neuj;jpw;F 

fl;lisnahd;iw epiwNtw;wj; jtWk; my;yJ Njitg;gLk; Ntisapy; khjphpfis toq;f jtWk; my;yJ 

tpguf;Fwpg;Gf;fSf;F xj;jjhf mikAk; toq;fy;fs; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l khjphpfspypUe;J NtWgLk; 

khjphpfs; Mfpad Kd;mwptpj;jypd;wp gjpT nra;jiy ,uj;Jr; nra;tjw;fhd chpikiaf; nfhz;Ls;sJ. 

10.  tpiykDf;Nfhuy;fis ,U vj;jdpg;Gf;fspy; gjpypWf;f jtWk;  toq;Fdh;fspd; gjpT nra;jy; ,uj;Jr; 

nra;ag;gLk;. 

11.  CPSTL  MdJ fk;gdpapd; rpwe;j Kd;Ndw;wj;jpd; mbg;gilapy; ve;jnthU fhuzj;ijAk; Kd;itf;fhky; 

gjpT nra;jiy Vw;Wf; nfhs;tjw;F my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd chpikiaf; nfhz;Ls;sJ. 

12.  ve;jnthU Nkyjpf jftiyAk; 011-5750764 kw;Wk; 011-2572156 Mfpa njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf 

kw;Wk; 011-2572155 vd;w njhiyefy; ,yf;fj;jpD}lhfTk; ngWiff;fhd KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

Kfhikahsh; ngWif> ngWif nraw;ghL>

rpNyhd; ngw;Nwhypa ];NlhNu[; nlh;kpdy;]; ypkpl;ll;>

vz;nza; Fjk;> ngWif nraw;ghL>

1 Mk; khb> Gjpa fl;blk;> nfhnyhd;dht>  

nty;yk;gpl;ba.



பேருவளை மருதாளை ோஸியதுன் நஸ்ரியா முஸ்லிம் மகளிர் கல்-
லூரியின்  மாணவர்கள் ஒழுங்கு செயத "World Science Day- --– 2022"  
கணகாட்சி 21ஆம் திகதி திங்கட் கிழளம ோடொளை பிரதாை மண -
டேத்தில்  நளடசேற்றது. ோடொளை அதிேர் ஜைாோ எம்.எம். மஸ் -
ைவியா தளைளமயில் நளடசேற்ற இந்நிகழ்வில் களுத்துள்ற கல்வி 
வைய விஞ்ாை பிரிவு ஆசிரியர் ஆபைாெகர் எம்.என். சமாஹமட் 
கைந்து சி்றப்பித்தார். இந்நிகழ்ளவ ோடொளையின் 06,07,08ஆம் வரு -
டத்தில் கல்வி ேயிலும் மாணவிகள் ோடொளையில் கறபிக்கும் ஆசிரி -
யர்களின் வழிகாட்டல்களின் கீழ் இக்கணகாட்சிளய ஒழுங்கு செயதி-
ருந்தைர். இந்நிகழ்வில் ோடொளை அபிவிருத்திச் ெங்க உறுப்பிைர்கள், 
ோடொளை ஆசிரிய, ஆசிரிளயகள் உட்ேட ேளழய மாணவிகள், 
சேறப்றார்கள் எை ேைரும் கைந்து சி்றப்பித்தைர். இதில் ேங்குேறறி 
தி்றளமகளை சவளிப்ேடுத்திய மாணவிகளை 
ஆசிரிய ஆபைாெகர், ோடொளை அதிேர் 
உட்ேட சேறப்றார்களும் ோராட்டியபதாடு, 
இறுதியில் மாணவர்களுக்கு ொன்றிதழ்களும் 
வழங்கப்ேட்டை.

112022 நவம்பர் 23 புதன்கிழமை 23–11–2022

பேருவளை ோஸியதுன் நஸ்ரியாவில் 
மாணவர்களின் விஞ்ான ்கண்காட்சி 

மதுோன விருந்தில் ள்க்கலப்பு;
இைம் குடும்ேஸ்்தர உயிரிழப்பு

(புத்தைம் விபெட நிருேர்)

புத்தைம் ேள்ைம நாகவிை பிரபதெத் -
தில்  மதுோை விருந்து நிகழ்சவன்றில்  
இடம்சேற்ற வாயத்தர்க்கம் முறறி ஏற -
ேட்ட ளககைப்பில் ஒருவர் உயிரிழந் -
துள்ைதாக ேள்ைம சோலிஸார் சதரி -
வித்தைர். கடந்த ்ாயிறறுக்கிழளம 
ேகல் இடம்சேறறுள்ை இச்ெம்ேவத் -
தில் குறித்த பிரபதெத்தில் கடந்த ஒரு 
வருடகாைமாக வசித்து வந்த 38 வயது -
ளடய திருமணமாை இைம் குடும்ேஸ் -
தர் ஒருவபர இவவாறு உயிரிழந்தவரா -
வார்.

ெம்ேவ திைம் ேகல் உயிரிழந்த நேர் 
உள்ளிட்ட நால்வர் நாகவலி பிரபதெத் -
தில் அளமந்துள்ை இடம் ஒன்றில் மரங் -
களை சவட்டி அவறள்ற ஏறறிச் சென்று 
வி்றகுக்காக விறேளை செயவதறகு நட -
வடிக்ளக பமறசகாணடுள்ைைர். இதன் 
பின்ைர் குறித்த மரம் சவட்டும்  இடத் -
தில் அளமந்துள்ை வீசடான்றினுள் 
ஒன்று கூடியுள்ை நால்வரும்,  ஒன்்றாக 
அமர்ந்து கசிப்பு அருந்தியுள்ைளம 
விொரளணகளிலிருந்து சதரிய வந்துள் -
ைதாக சோலிஸார் சதரிவித்தைர்.

இதன் போது குறித்த மதுோை விருந் -
தில் கசிப்பு போதாளமயிைால் வீட்டின் 
உரிளமயாைர் கசிப்பு எடுத்து வருவதற -
காகச் சென்றிருந்த போது வீட்டில் தங்கி -
யிருந்த ஏளைய மூவருக்கும் இளடயில் 
வாயத்தர்க்கம் ஏறேட்டு பின்ைர் அது 
ளககைப்ோக மாறிய நிளையிபைபய 
ஒருவர் இரும்பு கம்பியிைால் குத்தப் -
ேட்டு சகாளை செயயப்ேட்டுள்ைதாக 
சோலிஸார் சதரிவித்தைர்.  இவவாறு 
இரும்புக் கம்பியிைால் குத்தப்ேட்டு 
ேைத்த காயங்களுக்குள்ைாை நேர் அவ -
விடத்திபைபய உயிரிழந்துள்ைதாகவும் 
சதரிவிக்கப்ேடுகின்்றது.

இவவாறு உயிரிழந்த நேர் சிைாேம் 
இரணவிை பிரபதெத்ளதச் பெர்ந்தவர் 
எை சதரிவிக்கப்ேடுகின்்றது.

இக்சகாளைச் ெம்ேவத்துடன் சதாடர் -
புளடய பிரதாை ெந்பதக நேர் பிரபத -
ெத்ளத விட்டுத் தப்பிச் சென்றுள்ைார்.  

புததளம ்பளளை 
பிரததசததில் சம்பவம 

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk; - fSj;Jiw
fSj;Jiw gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;Fj; Njitahd 

nghUl;fs; (kUj;Jtk; kw;Wk; kUj;Jtk; rhuhj) kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F 

2023Mk; tUlj;jpy; gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpUk;Gk; gpd;tUk; toq;fy;fs; (kUj;Jtk; 

kw;Wk; kUj;Jtk; rhuhj) kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf 

2022-11-23Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-23Mk; jpfjp tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

nghUl;fs; toq;Fjy;

1. fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyfj; Njitg;ghLfs;

  Gifg;glg; gpujp jhs;fs;> fzdp mr;Rj; jhs;fs;> ,wg;gh; Kj;jpiufs;> Nghy;nghapd;l; 

Ngidfs;> igy; fth;fs;> Fz;^rpfs;> fbj ciwfs;> gQ;rh;> ];Nlg;sh; NtW 

ve;jnthU tifahd mYtyf fhfpjhjpfs;

2. mYtyf cgfuzq;fs; (kuj; jsghlq;fs;> cUf;F gpsh];bf; nghUl;fs;)

  Nkirfs;> fjpiufs;> fzdp Nkirfs;> ngah;g; gyiffs;> mYtyfg; igfs;> 

igy; igfs;> igy; uhf;iffs;> mYkhhpfs;> nfgpndl;Lfs;> nl];f; thq;Ffs; 

Nghd;wd

3. fzdp kw;Wk; fzdp rhh;e;j cgfuzq;fs;

  fzdpfs;> fzdp mr;Rg;nghwpfs;> Nlhdh; tiffs;> fhh;l;hpr;;> jilaw;w kpd; 

toq;fpfs; (UPS), fzdp nkd;nghUs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; 

,ae;jpuq;fs;> NuhzpNah ,ae;jpuq;fs;>  Xth; n`l; Gun[f;lh;> ky;b kPbah 

Gun[f;lh;> efy; gpujp ,ae;jpuq;fs; (Lg;Nsh ,ae;jpuq;fs;)> fzdp nkd;nghUs; 

cUthf;fk; Nghd;wd

4. kpd;rhuk;> ,yj;jpudpay; Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; guhkhpg;G cgfuzq;fs;

  tprpwpfs;> gy;g;fs; cl;gl kpd;rhu Jizg;ghfq;fs;> Fsph;rhjdg;ngl;b> 

njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs;> thndhypg; ngl;bfs;> b[pl;ly; fkuhf;fs;> tPbNah 

fkuhf;fs;> CCTV fkuhf;fs;> tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;> kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fs;> 
ntf;Fk; fpsPdh;fs;> nghyp\h; Nghd;wd.

5. njhlh;ghly; cgfuzq;fs; kw;Wk; fUtpfs;

  ifalf;fj; njhiyNgrp: CDMA njhiyNgrp> nlhq;fy;> xypg;ngUf;fp Kiwikfs; 

kw;Wk; guhkhpg;G cgfuzq;fs; (Tool kit, Blower, Screwdrivers) Nghd;wd
6.  rfy tifahd lah;fs;> ba+g;fs;> thfd ngl;lwpfs;> Nkhl;lhh; thfd 

cjphpg;ghfq;fs;

7. Jzpfs; kw;Wk; jpiur; rPiyfs;

8. fl;bl cgfuzq;fs; kw;Wk; Vida nghUl;fs;

  rPnke;J> kzy;> nrq;fy;> XLfs;> epwg;g+r;Rfs;> kpd;rhu Jizg;ghfq;fs;> 

ntspf;fsj;jpy; gad;gLj;jg;gLk; cgfuzq;fs;> ePh;j; jhq;fpfs;> ePh;f; Foha; 

Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; tptrha cgfuzq;fs; (c-k;: kz;ntl;bfs;> Ks;Sfs;> 

flg;ghiwfs;> Nuf;iffs; Nghd;wd)> fhy; Jilg;gk; (nty;tl;> PVC) gPq;fhd; 
Nfhg;igfs; kw;Wk; fz;zhbf; Ftisfs;

9. jPaizg;G cgfuzq;fs;

10.  kdpj czTf;fhd rikj;j czTfis toq;Fjy; (rpw;Wz;bfs;> gfy; czTfs;> 

Ngf;fhp cw;gj;jpfs;)

11. tpisahl;Lj;Jiw cgfuzq;fs;

12. nfdgp $lhuq;fs; kw;Wk; G/Ng nrl;fs;

13. Mil cw;gj;jpfs; (fhyzpfs;> igfs;> Fil> kio mq;fpfs; Nghd;wd)

14.  Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; (`hh;gpf;> igNdhy;> nghyp\; Nghd;wd)> Jk;Gj;jb> 

<h;f;fps;> J}hpiffs;> fhy;Jilg;gk;> nkj;ij kw;Wk;  Vida Rj;jpfhpg;G cgfuzq;fs;

Nrit toq;fy;fs;

15.  Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> mr;Rg; nghwpfs;> fzdp kw;Wk; efy; gpujp 

,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

16.  kpd;rhu cgfuzq;fs;> xypngUf;fp cgfuzq;fs;> tspr; rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;> kpd; 

gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fs;> CCTV fkuh kw;Wk; Fsph;rhjdq;fs; jpUj;jNtiyfs; 

kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

17.  kpd;rhu Nrh;fpa+l;fs;> ePh;f; Foha; kw;Wk; ePh;g; gk;gpfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; 

Nrh;tp]; nra;jy;

18.  mr;R Ntiyfs;> Gj;jfk; fl;Ljy;> epidtpjo;fs; jahhpj;jy; (Xg;nrl; mr;R Ntiyfs; 

cl;gl) kw;Wk; ngah;g; gyiffisj; jahhpj;jy; (b[pl;ly; mr;R Ntiyfs;)

19. fzdp tiyaikg;gply;

20. xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy;

21. thlif mbg;gilapy; thfdq;fs; toq;Fjy; (fhh;> Ntd;> nyhwp> g]; Nghd;wd)

22.  cw;rt NtisfSf;fhd nghUl;fs; toq;Fjy; (nguNghy; $lhuq;fs;> Nkilfs;> 

jw;fhypf fz;fhl;rpf; Fby;fs;> Nfl;lhpq; Nritfs;> G/Ng nrl;fs;> Nkirfs;> 

jiu tphpg;Gfs; Nghd;wd)

23. fpwpy; Nfl;fs; cl;gl nts;spapUk;G Ntiy Nritfs;

24. rfy tifahd thfdq;fis fhg;GWjp nra;Ak; epWtdq;fs;

25. rfy tifahd thfdq;fSf;fhd jfu Ntiyfs;> epwg;g+r;R Ntiyfs;

26.  rfy tifahd thfd jpUj;jNtiyfs; (,ae;jpuk;) cl;gl Vida rfy 

jpUj;jNtiyfs;

27.  rfy tifahd thfd tspr;rPuhf;f jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; F\d; ,Ljy;> fhh;gl; 

,Ljy;> nfdgp ,Ljy; kw;Wk; nyhwp nghb mikj;jy; Nghd;wd.

28. rfy tifahd thfd tspr;rPuhf;fp ,ae;jpu Kiwikfspd; jpUj;jNtiyfs; 

29. rfy tifahd thfd kpd;rhu Kiwikfspd; jpUj;jNtiyfs;

30. rfy tifahd thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

31.  Kr;rf;fu tz;bfis Nrh;tp]; nra;jy;> jpUj;jNtitfs; (jfu Ntiy> epwg;g+r;R> 

,ae;jpuk;> kpd; Kiwik Nghd;wtw;wpd; jpUj;jNtiyfs;)

32. Nkhl;lhh; irf;fps;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

33. mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

kUj;Jtk; kw;Wk; kUj;Jtk; rhuhj cgfuzq;fSf;Fj; Njitahd cjphpg;ghfq;fs; 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

34. gy; kUj;Jt cgfuzq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; cl;gl Jizg;ghfq;fs;

35. Ma;T$l cgfuzq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; cl;gl Jizg;ghfq;fs;; (Regents)
36.  rfy tifahd kUj;Jt cgfuzq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fs; (Probe, Sensors, Cuff, Battery) (toq;Feh;fshy; toq;ff;$ba 

kUj;Jt cgfuzq;fs;> cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; njhlh;ghd 

gl;banyhd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

37. kpd;rhu Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; rfy tifahd Heating Element
epge;jidfs;

1.  gjpT nra;J nfhs;tjw;F cj;Njrpf;Fk; tpz;zg;gjhuh;fs; xt;nthU cUg;gbf;Fk; 

xU tpz;zg;gg; gbtk; tPjk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; gjpT nra;J 

nfhs;tjw;F cj;Njrpf;Fk; xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; tpz;zg;gf; fl;lzkhf 

500.00 &gh tPjk; gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghshpd; ngahpy; ,yq;if tq;fp> 

fSj;Jiw fpisapy; Ngzg;gLk; 2026181 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itj;J 

me;jg; gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpAld; mYtyf ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiu rkh;g;gpj;J gjpT nra;J nfhs;tjw;F cj;Njrpf;Fk; xt;nthU 

cUg;gbf;fhfTk; ntt;Ntwhd tpz;zg;gg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. rfy 

tpz;zg;gq;fisAk; xNu ciwapy; ,l;L tpahghu kw;Wk; thp gjpTr; rhd;wpjopd; 

rhd;WgLj;jpa gpujpfs; rfpjk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

2.  rfy tpz;zg;gq;fisAk; 2022 brk;gh; khjk; 23Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; 

fpilf;Fk; tifapy; ~~gpuhe;jpa Rfhjhu  Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk;> j.ng. 

29> fSj;Jiw|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; 

nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;|| 

vdj; njspthff; Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

3.  tpz;zg;gjhuh;fisg; gjpT nra;Ak; my;yJ gjpT nra;ahjpUf;Fk; chpikia 

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk;>

fSj;Jiw.

Nkyjpf tpguq;fSf;F: 034 2222367 / 034 2228811

toq;Feh;fs;/ Nrit toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2023

khtndy;y gpuNjr rig

toq;Feh;fs; kw;Wk; 
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;  

2023 Mk; tUlk;
2023Mk; tUlj;jpy; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf khtndy;y gpuNjr 

rigapy; toq;Feh; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuuhfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf  2022-12-31Mk; 

jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu vd;dhy; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

vk;khy; jug;gl;Ls;s khjphp tpz;zg;gg; gbtj;Jld; cUg;gbfSf;F ,iaghd 

fl;lzq;fis ~~jiyth;> gpuNjr rig> khtndy;y|| vDk; ngaUf;fhd fhNrhiy 

my;yJ nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gg;gbtq;fis gjpTj; jghypy; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;. 

tpz;zg;gq;fisj; ,l;L mDg;Gk; fbj ciwapd; ,lg;gf;f Nky; %iyapy; “2023Mk; 

tUlj;jpw;fhd toq;Feu;fs; kw;Wk;; xg;ge;jf;fhuu;fisg; gjpT nra;jy;” vdf; Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk; vd;gJld; ~~jiyth;> khtndy;y gpuNjr rig> khtndy;y|| vDk; Kfthpf;F 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

01 nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs;
gjpTf; 

fl;lzk; 

01 mr;rplg;gl;l Mtzq;fs;> jpfjp Kj;jpiu kw;Wk; cgfuzq;fs; cl;gl 

midj;J mYtyf fhfpjhjpfis toq;Fjy;
1>000.00

02 tPjp tpsf;FfSf;fhd cgfuzq;fs; kw;Wk; kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; 

fUtpfis toq;Fjy;
2.000.00

03 mYtyf cgfuzq;fs;> kuk; kw;Wk; cUf;Fj; jsghlq;fs; 1>000.00

04 b[pl;ly;/Xg;nrl; kw;Wk; Vida mr;rpLk; Nritia toq;Fjy; 1>000.00

05 ifAiw> kio mq;fpfs;> Kff; ftrq;fs;> iff; ftrq;fs;;> fk;g+l;];fs; 

cl;gl ghJfhg;G cgfuzq;fs; 
1>000.00

06 Rfhjhuk; rhh;e;j cgfuzq;fs; (Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> nkhg;> J}hpif 

iyNrhy; Nghd;wd)
1>000.00

07 thsp tiffs;> Fg;ig tz;bfs;> tPy;gNuh cl;gl;l cgfuzq;fs; 1>000.00

08 epHkhz ifj;njhopy; cgfuzq;fs; (fy;> kzy;> nkl;ly;> nrq;fy;> 

`pAk; Foha;fs;> jhh;> Nfhyh];> VgPrP ,d;lh;nyhf;)
1>000.00

09 gPilehrpdp> ,ioahd; nfhy;yp> fpUkpehrpdpfs;> Jg;GuNtw;ghl;Lj; 

jputq;fs;> kUe;J tiffs; toq;Fjy;
1>000.00

10 tha;f; ftrq;fs;> rdpilrh;> fpUkpehrpdpf;fhd jputq;fs; toq;Fjy;

11 ePHf; Foha; cgfuzq;fs; kw;Wk; guhkhpg;Gg; nghUl;fis toq;Fjy; 1>000.00

12 fl;bl guhkhpg;G kw;Wk; epHkhzk; njhlHghd fduf cgfuzq;fs; 1>000.00

13 rPUilfs;> Jzpfs;> ghjzpfs;> jpiur;rPiy> rpfpr;iraf Jzp tiffs; 1>000.00

14 thfdk; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; 

nra;jy;
1>500.00

15 thfdk; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis toq;Fjy; 1>000.00

16 ngaHg;gyif> fl;mTl;> gjhiffs;> mwptpj;jy; gyiffisj; jahhpj;jy; 1>000.00

17 fzdp> fzdp Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;> jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; 

Nrh;tp]; nra;jy;
2>000.00

18 epwg;g+r;Rf;fs;> bdH> gir tiffs;> jiuNahL> $iu XL kw;Wk; mJ 

rhh;e;j nghUl;fs;
1>000.00

19. Lg;Nsh> mr;Rg;nghwp> njhiyefy; ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp 

,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;
1>000.00

20 Lg;Nsh> mr;Rg; nghwp> njhiyefy; ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp 

,ae;jpuq;fSf;fhd NlhdH> fhHl;hp[; toq;Fjy;/kPs; epug;Gjy; 1>000.00

21 thfdq;fSf;fhd gw;whp> laH kw;Wk; ba+g;> hpk; toq;Fjy; kw;Wk; kPs; 

epug;Gjy;
1>000.00

22 kz;ntl;b> mhpths;> rty;> flg;ghiw cl;gl midj;J fdufg; nghUl;fs; 1>000.00

23 kuq;fis toq;Fjy; (gyiffs;> jPuhe;jp> hPg;ig> tpwF) 1>000.00

24 thfd Mrd ciwfs;> nld;l; mbj;jy; kw;Wk; F\d; Ntiyfs; 1>000.00

25 mYkpdpak; kw;Wk; fz;zhb Ntiyfs;> fz;zhb kw;Wk; fz;zhb 

nghUl;fs;
1>500.00

26 Nkrd; Ntiy> jr;R Ntiy ePHf; Foha; Ntiy> cUf;fpnahl;Lk; 

Ntiyfs;
1>000.00

27 jPaizf;Fk; cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; 1>000.00

28 vy;.gp. vhpthA toq;Fjy; 2>000.00

29 vhpnghUs; toq;fy; 2>000.00

30 jfdr;rhiy jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nritfs; 1>000.00

31 E}yfg; Gj;jfq;fs; 2>000.00

32 epy msit Nritfis toq;Fjy; 1>000.00

33 nkhop ngaHg;ghsH Nritfs; 1>000.00

34 xypngUf;fp ,ae;jpu Nritfs; 1>000.00

35 jpl;lkpLeh; Nritfs; toq;Fjy; 2>000.00

36 rl;lj;juzp Nritfs; 1>000.00

37 ,izaj;js tbtikg;G> jfty; Kiwik kw;Wk; nkd;nghUis 

toq;Fjy; ehsJ juNtw;wk; nra;jy; 
1>000.00

38 mghafukhd kuq;fis ntl;Ljy; 1>000.00

39 Gifg;glnkLj;jy; kw;Wk; tPbNah gjpT nra;jy; 1>000.00

40 czT toq;Fjy; kw;Wk; cgrhu Nritfs; 1>000.00

41 cgrhuq;fSf;Fj; Njitg;gLk; gPq;fhd;> fz;zhb Ftis> Nfhg;ig> kf;> 

gPhp]; kw;Wk; mJ njhlHghd cgfuzq;fis toq;Fjy;
1>000.00

42 cug; igfs;> nghypj;jPd; cug; igfis toq;Fjy; 1>000.00

43 gpsh];bf;> nghypj;jPd;> Nghl; cw;gj;jpfis toq;Fjy; 1>000.00

02 xg;ge;jf;fhuHfs;

xg;ge;jj;jpd; ngWkjp &. gjpTf; fl;lzk; 

01 50>000.00 tiuahdJ 1>000.00

02 100>000.00 tiuahdJ 1>000.00

03 250>000.00 tiuahdJ 1>000.00

04 500>000.00 tiuahdJ 1>500.00

05 500>000.00 ,w;F Nky; 2>500.00

epge;jidfs;

• xt;nthU nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;Fk; jdpj;jdpahf tpz;zg;gj;ijr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;

• rfy nghUl;fs; NritfSf;Fkhd gjpTf; fl;lzq;fis Nkw;Fwpg;gpl;l tifapy; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld;> ,jd;nghUl;L ~~jiyth;> khtdy;iy gpuNjr rig|| 

vDk; ngaupy; vOjg;gl;l fhNrhiy> %yk; my;yJ nuhf;fg; gzkhf  cq;fsJ 

tpz;zg;gg;gbtj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;

• cupa Kiwapy; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F my;yJ cupa Neuj;jpw;F nghUl;fis 

toq;fhj kw;Wk; fl;lisapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fs; kw;Wk; khjphpfSf;F 

mikthd rpwe;j epiyapy; nghUl;fis toq;fj; jtWk; toq;Feu;fspd; ngau;fs; 

gjpTg;gl;baypUe;J ePf;fg;gl;L mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; Nru;f;fg;gLk;.

•   xg;ge;j NtiyfSf;fhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpz;zg;gpf;Fk; epWtdq;fs; kw;Wk; 

egh;fs; mth;fspd; ,aYikf;F ,iaghd Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

•  Nkyjpf jfty;fs; kw;Wk; tpz;zg;gg; gbtq;fis 035-2246789> 035-2246275 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; my;yJ mawanellaps@gmail.com vDk; kpd;dQ;ry; 

KftupA+lhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Mh;.gp.B.vd;.];Btd;

jiyth;>

khtndy;y gpuNjr rig.

2022-11-21Mk; jpfjp khtdy;iy gpuNjr rigapy;

khtdy;iy gpuNjr rig

toq;Feu;; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fis gjpT nra;jy; - 2023
khjpup tpz;zg;gg;gbtk;

1. tpz;zg;gjhuupd; ngau;: .........................................................................................................

2. Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;: ....................................................................................

3. tpahghuj;jpd; ngau; kw;Wk; Kftup: ...................................................................................

4. tpahghuj;jpd; jd;ik: ............................................................................................................

5. njhiyNgrp;/ njhiyefy;;: .....................................................................................................

6. kpddQ;ry;;/,izajsk;: ....................................................................................................... 

7. tpahghuj;jpd; gjpT ,yf;fk;: ...............................................................................................

 (tpahghu gjpTr; rhd;wpjo; gpujp ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;)

8 gjpTnra;tjw;F tpz;zg;gpf;Fk; cUg;gb : .......................................................................

9. gjpTf; fl;lzk; kw;Wk; nrYj;Jk; tpjk;: ..........................................................................

10. nghUl;fis Nghf;Ftuj;J nra;a KbAkh/ Kbahjh vd;gJ gw;wp: ..........................

 Nkw;Fwpg;gpl;l tpguq;fs; ahTk; cz;ikahdit vd  ,j;jhy; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.

jpfjp………………                                            .............................................................  
    toq;Feupd; ifnahg;gk;

    Kj;jpiuAld;
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nghJ epHthf> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;R

cs;ehl;lYty;fs; gphpT

ngWif mwptpj;jy;

2023Mk; Mz;bw;fhd Rj;jpfhpg;Gr; Nritfis 
toq;Ftjw;fhd Nfs;tp Nfhuy;

nghJ epHthf> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp 

mikr;rpw;Fhpj;jhd cs;ehl;lYty;fs; gphpT> nfhOk;G khtl;l nrayfk;> 

jpk;gphpf];aha gpuNjr nrayfk; kw;Wk; nfhOk;G> khtl;l NjHjy; mYtyfk; 

mike;Js;s ~epynkJu| epUthff;fl;blj; njhFjpf;F Rj;jpfhpg;Gr; Nritfis 

toq;Ftjw;fhf> nghJ epHthf> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; 

cs;@uhl;rp mikr;rpd; cs;ehl;lYty;fs; gphptpdhy; Nfs;tp Nfhug;gLfpd;wJ.

02.  2022.11.24 Kjy; 2022.12.14 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 

tiu kPsspf;fg;glhj &gh 3>500/- ,w;fhd fl;lzj;ij> epynkJu> 16k; khbapy; 

cs;s cs;ehl;lYty;fs; epjpg;ghptpd; rpwhg;ghplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

gw;Wr;rPl;Lld; nghJ epHthf cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; 

cs;@uhl;rp mikr;rpd; nrayhshpd; ngahpy; vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkHg;gpj;J ngWifg;gphptpy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. mNj 

fhyg;gphptpy; ,ytrkhf Nfs;tp Mtzq;fisg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

03.  Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs;> %yg; gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd ,uz;L 

gpujpfshf jdpj;jdpahf Kj;jpiuapl;L g+uzg;gLj;jg;gl;l Nfs;tpfs; 

mlf;fg;gl;l jghYiwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Rj;jpfhpg;Gr; 

Nritfis toq;Ftjw;fhd Nfs;tp Nfhuy; 2023| vdf;Fwpg;gpl;L> 2022.12.14 

md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypy; my;yJ> 

~epynkJu| vy;tpl;bfy khtj;ij nfhOk;G 05 ,y; mike;Js;s epynkJu 

16k; khbapd; cs;ehl;lYty;fs; epjpg;gphptpd; ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapw; NrHg;gjd; %yk; rkHg;gpf;fyhk;. cq;fshy; rkHg;gpf;fg;gLk; 

Nfs;tpfs; 2023.03.01 tiu nry;YgbahFjy; Ntz;Lk; gjpTj;jghypy; Nfs;tpfs; 

rkHg;gpf;fg;gLnkdpd; gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. (jhkjkhff; 

fpilf;fg; ngWk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.)

 fzf;fhsH (ngWif)

 cs;ehl;lYty;fs; epjpg;gphpT

 16k; khb> epy nkJu>

 vy;tpl;bfy khtj;ij>

 nfhOk;G-05

04.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; KbTw;wJk; cldbahf epynkJu fl;blj;jpd; 

16k; khbapYs;s cs;ehl;lYty;fs; epjpg;gphptpy; gp.g. 2.00 ,w;F Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuHfs; my;yJ mtHfspd; vOj;JUt 

mjpfhuk; mspf;fg;ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

 Nkyjpf tpguq;fspw;fhd njhiyNgrp

 ,y: 011-2050420

jiytH - ngWiff;FO>

nghJ epHthf> cs;ehl;lYty;fs;

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;R

(cs;ehl;lYty;fs; gphpT)

~epynkJu|> vy;tpl;bfy khtj;ij>

ehuN`d;gpl;l nfhOk;G-05.

2022.11.24

Nghjdh itj;jparhiy> FUehfy;

tpiykDf;fSf;fhd mioj;jy;

FUehfy; Nghjdh itj;jparhiyapy; rhf;fil 
gk;gpfspd; toq;fy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy;> nraw;gl 

itj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

1.  FUehfy; Nghjdh itj;jparhiyapy; rhf;fil gk;gpfspd; toq;fy;> epWTjy;> 

ghPl;rpj;jy;> nraw;gl itj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; Mfpatw;wpw;fhf  jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpuhe;jpa ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis miof;fpd;whh;.

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiwik %yk; 

elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> tpiykDjhuuhdth; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 2007 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 

fPo; $l;bizf;fg;gl;ljhfTk; cw;gj;jpahsUld; mjpfhuk; ngw;w tpepNahf 

chpikiaf; nfhz;ltuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp tiuAk; FUehfy;> Nghjdh itj;jparhiy 

gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

5.  2022.12.13 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3 

kzpf;Fkpilapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 3500 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> 

fPNoAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; 

%yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; FUehfy;> Nghjdh 

itj;jparhiy> gzpg;ghshplkpUe;J nfhs;tdT nra;ayhk;. 

6.  xg;ge;j Muk;gj;jpypUe;J tpiykDthdJ 77 (vOgj;NjO) ehl;fs; fhyg;gFjpf;F 

nry;YgbahFk; jd;ikapYk; xg;ge;jf; fhykhdJ 112 (E}w;Wg;gd;dpuz;L) 

ehl;fSf;Fk; nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  tpiykDf;fs; 2022.12.14 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. midj;J tpiykDf;fSk; 2023.03.29 Mk; jpfjp tiuAk; 105 

ehl;fSf;fhd nry;YgbahFk; fhyj;ijAk; 50>000 ,yq;if &gh njhiff;F 

,yq;ifapYs;s fPh;j;jp tha;e;j tq;fpnahd;wpypUe;J my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l 

fhg;GWjp fk;gdpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;l tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. NkNy 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s Neuj;jpd; gpd;dh; fPNoAs;s Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

8.  ,J njhlh;ghd tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022.12.02 Mk; jpfjpad;W K.g. 

10 kzpf;F FUehfy;> Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; 

eilngWk;. 

9.  ,e;j ngWif njhlh;ghd ve;jnthU khw;wk; my;yJ jpUj;jk; ,Ug;gpd;> 

mitfs; www.Kurunegalahospital.healthgov.lk   vd;w itj;jparhiyapd; 

,izajsj;jpy; fhl;rpg;gLj;jg;gLk;.

10. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

 

 gzpg;ghsh;>

 Nghjdh itj;jparhiy>

 FUehfy;. njhlh;gpyf;fk;: 0372222307. njhiyefy;: 0372223153.

 jiyth;>

 gpuhe;jpa ngWiff; FO>

 Nghjdh itj;jparhiy>

 FUehfy;.

ntypngd;df`Ky;y tHj;jf fl;blj; njhFjp fil miwfis 
Fj;jiff;F tpLjy; - 2023

cLgj;jht gpuNjr rig
cLgj;jht gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd ntypngd;df`Ky;y Gjpa tHj;jf fl;blj; njhFjp fil 

miwfis Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf mjpfhuk; gpuNjrj;jpd; nfhs;tdthsHfsplk; ,Ue;J 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 2022.11.23 Kjy; 2022.12.14 K.g. 12.30 tiu vd;dhy; Vw;fg;gLk;.

02.  2022.11.23 Kjy; 2022.12.14 K.g. 10.00 tiu cLgj;jht gpuNjr rigapd; jiyikafj;jpypUe;J 

,jw;fhf Nfs;tpg; gbtq;fs; kw;Wk; ml;liz tpepNahfpf;fg;gLk;. Nfs;tpg; gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gbtf; fl;lzk;> Nfs;tp itg;Gj; njhifiaAk; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

 i.  Nfs;tpg; gbtq;fs; ,U gpujpfSld; tpepNahfpf;fg;gLtJld;> mf;Nfs;tpg;gbtq;fis g+Hj;jp 

nra;J ,U ciwfspy; ,l;L ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~%yg; gpujp|> ~efy; gpujp| vd;W 

Fwpg;gpl;L mt; ciwfs; ,uz;ilAk; NtW xU ciwapy; ,l;L ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

Nfs;tpapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L ~nrayhsH> cLgj;jht gpuNjr rig> cLgj;jht| vd;w 

Kfthpf;F jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

 ii.  Nfs;tpfis ifNahL nfhz;Lte;J xg;gilg;gjw;F tpUk;Gk; egHfs; mjid ,U 

gpujpfSf;fhf Nkw;fz;l tpjj;jpy; ciwfis jahhpj;J> jiyikafj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

03.  Nfs;tpfs; jpwf;fg;gly;

  2022.12.14 gp.g. 2.00 ,w;F cLgj;jhttpy; mike;Js;s cLgj;jht gpuNjr rig jiyikafj;jpy; 

Nfs;tpr; rig Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. Nkw;gb Neuj;jpw;F Nfs;tpfs; 

rkHg;gpj;jtHfSf;F my;yJ fbjk; %yk; xg;gilf;fg;gLk; cq;fsJ gpujpepjpnahUtUf;F 

rKfkspf;fyhk;.

04.  Nkyjpf tpguq;fs; fPo;f;fhZk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 njhiyNgrp ,y:- mYtyfk; - 037-2286577> tUkhd gphpT - 037-4947087

ml;ltiz

njhlH 

,y.
fil miw

Fiwe;jgl;r Nfs;tp 

tUlhe;jk; &.

gbtf; 

fl;lzk; &.

Nfs;tpg; 

gpiz &.

01 fil miw ,yf;fk; 03 96000.00 700.00 9600.00

02 fil miw ,yf;fk; 04 96000.00 700.00 9600.00

03 fil miw ,yf;fk; 05 96000.00 700.00 9600.00

04 fil miw ,yf;fk; 06 96000.00 700.00 9600.00

vr;.vg;. uh[; rprpu Fkhu

jiytH

cLgj;jht gpuNjr rig

Nfs;tp mwptpj;jy;

Nfs;tp miog;G
ngWif ,yf;fk; - fgpuhr 01/D3/gpurk;/2022

01.  fl;lhd gpuNjr rigapd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

rig khzpaj;jpd; mbg;gilapy; fPNo ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s mgptpUj;jp nraw;wpl;lq;fSf;fhf jifikAs;s 

Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlH 
,y.

nraw;wpl;lg; ngaH
kjpg;gplg; 
gl;l 

njhif

xg;ge;j 
fhy 

vy;iy

xg;ge;jg; 
gjpT

fhg;GWjp 
gpizj; 
njhif

01 frf`tj;j rdrKf 
kz;lgj;jpy; Nky; 
khbapy; Ntiyfis 
Kbj;jy;

8>000>000.00 6 
khjk;

C7 
my;yJ 

C6

80>000.00

02 Mbmk;gyk 
Kd;gs;spia 
mgptpUj;jp nra;jy; 
(fl;lk; 4)

10>000>000.00 3 
khjk;

C6 
my;yJ 

C5

100>000.00

03 typrpq;` `hp];re;jpu 
ikjhdj;jpd; Kd;gs;sp 
Nfl;il g+Hj;jp nra;jy; 
kw;Wk; kjpypd; kpFjp 
Ntiyfis g+Hj;jp 
nra;jy;

11>000>000.00 3 
khjk;

C6 
my;yJ 

C5

110>000.00

04 typrpq;` `hp];re;jpu 
ikjhdj;jpd; ghJghg;G 
Ntypapd; kpFjp 
gFjpia g+Hj;jp nra;jy;

6>200>000.00 3 
khjk;

C7 
my;yJ 

C6

62>000.00

02.  Nfs;tpfs; Nfhug;gLtJ Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwikapd; 

gpufhukhFk;. gpuNjr Kd;Dhpik Nky; khfhzj;jpw;Fs; 5% MFk;.

03.  ,J gw;wp MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F 2022.11.23 Kjy; 

mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd fhyj;jpw;Fs; 

fl;lhd gpuNjr rigapd; jiyikafj;jpd; ifj;njhopy; gphptpw;F 

tUif je;J Nfs;tpg; gj;jpuq;fis ghPl;rpj;J ghHf;f KbtJld;> 

,J rk;ge;jkhf Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; Ntiy 

mjpfhhp (0312222575) ,lkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

04.  2022.11.23 Kjy; 2022.12.14 tiuahd fhyj;jpw;Fs; kPsspf;fg;glhj 

&. 2500.00 (&gh ,uz;lhapuj;J IE}W) fl;lzj;ij fhrhfr; 

nrYj;jp vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpj;J ifj;njhopy; gphptpy; 

KOikahd Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iw ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;j mq;fPfhpf;fg;gl;l 

tq;fpapypUe;J my;yJ fhg;GWjp epWtdj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l 

epge;jidaw;w kw;Wk; NfhUk; NghJ ngw;Wf;nfhs;sf;$ba 

2023.04.10 tiu nry;YgbahFk; Nkw;gb ngWkjpAila gpiz 

Kwpnahd;W my;yJ mjw;F rkkhd njhifia fl;lhd gpuNjr 

rigapy; itg;Gr; nra;J mg;gw;Wr; rPl;Lld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  Nfs;tpj; njhif kw;Wk; efy; gpujpnad jahhpj;J 2022.12.15 gp.g. 2.00 

,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW> jiytH> fl;lhd gpuNjr 

rigapd; jiyikafj;jpy; nrayhshpd; cj;jpNahfg+Ht miwapy; 

cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. ngWif ,yf;fk;> 

jpl;lj;jpd; ngaH> kw;Wk; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd;W ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. mf; Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;Sk; 

Neuk; jhz;baTld; tUif je;Js;s Nfs;tpjhuHfs;/ gpujpepjpfs; 
Kd;dpiyapy; fl;lhd gpuNjr rigapd; jiyikafj;jpy; 

jpwf;fg;gLk;.

07.  ,f; Nfs;tpia Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ rfy Nfs;tpfisAk; 

epuhfhpf;Fk; mjpfhuk; gpuNjr rigapd; ngWiff; FOTf;F chpaJ.

Nf. rprpu FkhungHdhd;Nlh

jiytH> ngWiff; FO

fl;lhd gpuNjr rig

njkq;`e;jpa

2022.11.23

njh.Ng.,y. 031-2222575 my;yJ 0312231631

fl;lhd gpuNjr rig

fhzp vLj;jy; rl;lk;
7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G ,y 

fhzp vLj;jy; rl;lj;jpd; fPo; muR vLj;Jf; 

nfhz;Ls;s fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

fhzpfspd; tpguq;fs; rk;ge;jkhf 

mr;rl;lj;jpd; 9Mk; gphptpd; fPo; chpik 

kw;Wk; e\;l<l;L tprhuizfs; 2022 

etk;gh; 30Mk; jpfjp jpk;gphpf];aha 

gpuNjr nrayhsh; mYtyfj;jpy; vd;dhy; 

eilngwTs;sJ vd;gij nghJkf;fs; 

mwpe;J nfhs;tjw;F ,t;thW 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. ,f;fhzpfSf;fhd 

chpj;Jilath;fs; md;iwa jpdk; 

rKfkspf;fTk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

2302/22 kw;Wk; 2022.10.19 ,yf;f mjptpNrl 

th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

gpuNjr nrayfk; - jpk;gphpf];aha

Muk;g tiugl ,y. - 9859

Jz;L ,y. - 01

KO fhzpapd; tp];jPuzk; - 0.0600 n`f;lahh;

fpuhkj;jpd; ngah; -  njkl;lnfhil 

(gphpT 

,yf;fk; 29 

njkl;lnfhil)

gphpae;j jprhehaf;f

gpuNjr nrayhsh;>

jpk;gphpf];aha.

2022.11.22

jpk;gphpf];aha 
gpuNjr nrayfj;jpypUe;J

fhzp vLj;jy; rl;lk;
7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G ,y 

fhzp vLj;jy; rl;lj;jpd; fPo; muR vLj;Jf; 

nfhz;Ls;s fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

fhzpfspd; tpguq;fs; rk;ge;jkhf 

mr;rl;lj;jpd; 9Mk; gphptpd; fPo; chpik 

kw;Wk; e\;l<l;L tprhuizfs; 2022 

etk;gh; 30Mk; jpfjp jpk;gphpf];aha 

gpuNjr nrayhsh; mYtyfj;jpy; vd;dhy; 

eilngwTs;sJ vd;gij nghJkf;fs; 

mwpe;J nfhs;tjw;F ,t;thW 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. ,f;fhzpfSf;fhd 

chpj;Jilath;fs; md;iwa jpdk; 

rKfkspf;fTk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

2302/22 kw;Wk; 2022.10.19 ,yf;f mjptpNrl 

th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

gpuNjr nrayfk; - jpk;gphpf];aha

Muk;g tiugl ,y. - 9860

Jz;L ,y. - 01> 02

KO fhzpapd; tp];jPuzk; - 0.0346 n`f;lahh;

fpuhkj;jpd; ngah; -  njkl;lnfhil 

(gphpT 

,yf;fk; 29 

njkl;lnfhil)

gphpae;j jprhehaf;f

gpuNjr nrayhsh;>

jpk;gphpf];aha.

2022.11.22

jpk;gphpf];aha 
gpuNjr nrayfj;jpypUe;J

WP KE-4583 Perodua 
Kenari,  2007,  
car கூடி ய விமை க் 
க � ோ ரி க் ம � க் கு . 
வவலி்பல் பினோன்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை. 
310,  �ோலி வீதி,  
வ�ோழு மபு-03. வதோ.க்ப 
0 7 1 4 5 4 2 9 5 8 .
 071376

WP KX-3930 Toyota 
Aqua,  2012,  car 
கூடிய விமைக் 
க � ோ ரி க் ம � க் கு . 
வவலி ்ப ல்       
பி னோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  �ோலி வீதி,  
வ�ோழுமபு-03.  வதோ.க்ப 
0714 5 42 958 .
 071386

19-7540     Nissan  
Sunny,  1996,  
car கூ டிய விமைக் 
க�ோரிக்ம� க்கு. 
வவலி்பல் பினோன்ஸ்  
பிஎல்சி,  இை. 
310,  �ோலி  வீதி,  
வ�ோழுமபு-03. வதோ .க்ப 
0 7 1 4 5 4 2 9 5 8 .
 071384

NW CBE-8382 Suzuki 
Spacia,  2016,  
car கூடி ய விமை க் 
க � ோ ரி க் ம � க் கு . 
வவலி்பல்    பினோன்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை. 
310,  �ோலி வீதி,  
வ�ோழு மபு-03. வதோ.க்ப 
0 7 1 4 5 4 2 9 5 8 .
 071380

WP CAL-5642 Suzuki 
celerio,  2015 
car கூடிய  விமைக் 
க�ோரி க்ம�க்கு. 
வ வ லி ்ப ல்       
பினோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ோலி வீதி,  
வ�ோழுமபு- 03.  வதோ.க்ப 
0714542 958 .
 071381

NC PK-3770 Toyota 
Cab,  2020,   கூடிய  
விமைக் க�ோரிக்ம�க்கு. 
வவலி்பல் பினோன்ஸ்    
பிஎல்சி,  இை. 
310,  �ோலி வீதி,  
வ�ோழு மபு-03. வதோ.க்ப 
0 7 1 4 5 4 2 9 5 8 .
 071378

SG YS-9701 Bajaj,  
2011,  SP QM-9441 
Bajaj,   2007,  
threew h eel கூ டிய 
விமைக் க�ோரிக்ம�க்கு. 
வவலி ்ப ல்  பினோன்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை. 
31 0 ,  �ோலி வீதி,  
வ�ோழுமபு-03. வதோ.க்ப. 
071 1210810.
 071387
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tptrhaj; jpizf;fsk; - fpof;F khfhzk;

ngWif mwptpj;jy;

fpof;F khfhz tptrhaj; jpizf;fs ngWiff;FOtpd; jiytupdhy; gpd;tUk; tplak;; 

njhlh;ghd Nfs;tp Nfhug;gLfpd;wJ.

S No Bid NO Details Qty
Bid 

Security 
Amount

Non 
Refundable 

fee Rs

Bid 
Security 
Validity 
Period

Programme

01 GOSL/EP/25/
PRO/Agri.
Equipments/ 
2022-01

Two furrow Disc Plough 06

40,000.00 3,500.00 2022.03.28
Thirasara 

Krushisansk 
ruthiya02 4W Rotary Tiller 

(Rotovator) 02

03

GOSL/
EP/25/PRO/
Agri. Fruits 
plants/2022-02

Mango
(TOM E JC) 10,800

300,000.00 3,500.00 2022.03.28
CRIWMP 
&Special 
Project

04 Mango (Villard) 4,800

05 Mango (Karutha 
kolumban) 4,600

06 Banana Tissue Culture 
(Kolikoodu) 29,000

07 Banana Tissue Culture ( 
Scawandish ) 9,000

08 Guvava (Budded/
Layering (Green Apple) 92,450

09 Papaw(10g )tin(Red 
Lady) 142

10 Lime(Layering)-Horana 59,000

11 Pome granate (Red 
Angel) 17,650

12 Woodapple
(Budded) –Seedless 1,500

13 Sour sop (Kaddu 
Anoda) -Budded 6,050

14 Grapes(Isrel Blue) 1,900

15 Jack(Padalon) 3,000

16 Rambuttan(Malvanai) 480

17 Orange(Bibila sweet) 7,000

18 Passion Fruit(Seed 
plant) 4,500

19
GOSL/EP/25/
PRO/Agri. 
Solar/2022-03

Solar Modules with 
Mounting 03

30,000.00 3,500.00 2022.03.28
CRIWMP 
&Special 
Project20

Solar - Powered 
Submersible water 
pump with accessories

03

1.  ngWif Mtzq;fspid 23.11.2022 Mk; jpfjpapypUe;J 13.12.2022 Mk; jpfjp tiu mYtyf Neuj;jpy;  

fhiy 9.00 kzpapy; ,Ue;J khiy 3.00 kzp tiu jpUNfhzkiy fd;dpahtPjp> tNuhjaefupy; mike;Js;s 

fpof;F khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpy; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. ,jw;fhf ,yq;if    tq;fp 

jpUNfhzkiy gpujhd fpisapy; (fpis ,y.006) khfhzg; gzpg;ghsh;> tptrhaj; jpizf;fsk;>fpof;F 

khfhzk;>vd;w ngahpy; fzf;F ,yf;fk; 0005849161 ,w;F kPsr; nrYj;j Kbahj itg;Gg; gzkhf &gh. 

3>500.00 ,id jyh xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; nrYj;j Ntz;Lk;.

2.  ngWif Mtzq;fis  %lg;gl;l ciwapypl;L 14.12.2022Mk; jpfjp Kg 10.30 kzpf;F Kjy; fpilg;gjw;fhf 

jiyth;;> jpizf;fs ngWiff; FO> tptrhaj; jpizf;fsk;> fpof;F khfhzk;>fd;dpahtPjp> tNuhjaefH> 

jpUNfhzkiy vDk; Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; my;yJ ifahy; rkHgpf;fg;gly; Ntz;Lk;. rku;g;gpf;Fk; 

ngWif Mtzj;jpd; ciwapd; ,lJ gf;f %iyapy; ngWif ,yf;fj;jpid Fwpg;gpLtJ fl;lhakhdjhFk;.

3.  cupa Neuj;jpw;F gpd; clNd (14.12.2022) K. g. 10.30 kzpf;F ngWif Mtzq;fs; jpUNfhzkiy 

fd;dpahtPjp >tNuhjaefupy; mike;Js;s fpof;F khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpy; jpwf;fg;gLk;. ,jw;fhf 

ngWifjhuu;fs; my;yJ mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l  gpujpepjpfs; gq;Fgw;w KbAk;.

4.  ,t; tpiykDf; Nfhuiy KOikahfNth my;yJ gFjpahfNth my;yJ ve;jnthU epiyapNyh ,g;g+uz 

eltbf;ifapypUe;J vtUf;Fk; el;l <L vJTk; nrYj;jhkNy ,t;tpiy kDf; Nfhuiy ,uj;Jr; nra;tjw;F 

ngWiff; FOj; jtprhsUf;F g+uz mjpfhuk; cz;L.

5.  Nkyjpf tpguq;fis fd;dpahtPjp> tNuhjaefu;> jpUNfhzkiy fpof;F khfhz tptrhaj; 

jpizf;fsj;jp;y;>khfhzg; gzpg;ghsuplk; mYtyf Neuj;jpy; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.

njhiyNgrp : 026-2222665/ 026-2223077
njhiyefy;   : 026-2222153/026-2223077

Dr. S.M. `_ird; (Ph.D)
khfhzg; gzpg;ghsh;>

khfhztptrhaj; jpizf;fsk;>

fpof;Fkhfhzk;>

fd;dpahtPjp>tNuhjaefH>

jpUNfhzkiy.

gjtp ntw;wplk;
vkJ rq;fj;jpy; ntw;wplkhf fhzg;gLk; 

fPo; Fwpg;gplg;gLk; gjtpfSf;fhd 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  nghJ Kfhikahsh; - juk; IV 
(101/08)

02. fzf;fhsh; - juk; V (101/10)
03.  fpis Kfhikahsh; (vhpnghUs; 

gFjp) juk; IV (208/14)
04. vhpnghUs; epug;Geh; (313/16)
05 fhtyhsp (315/17)
,g;gjtpfs; njhlh;ghd fy;tpj; 

jifikfs; rk;gsk; kw;Wk; Vida 

tpguq;fSf;fhd jfty;fis  

fhhpahya mYtyf Neuj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

my;yJ fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

Kfthpf;F RaKfthp ,lg;gl;l gjpT 

jghYf;fhs 9X4 msT fbj ciw 

xd;iw 2022.12.24 f;F Kd; mDg;gp 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpz;zg;g KbTj;jpfjp : 2023.01.09

jiyth;

kl;Lg;gLj;jg;gl;l mf;fiug;gw;W kj;jpa 

gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;>

gpujhd tPjp> mf;fiug;gW;W

2022.11.23

ngaH khw;wk;
mf;fiug;gw;W-21> murab tPjp 
115A ,yf;fj;jpy; trpf;Fk; 
Nahfhde;jk; I];]hapdp Mfpa 
ehd; vdJ Ra tpUg;gj;jpd; 
Nghpy; Gdpj ,];yhk; kjj;ijj; 
jOtpf; nfhz;lNjhL ,d;W 
(23.11.2022) Kjy; vdJ ngaiu 
Nahfhde;jk; ghj;jpkh i]
dg; vdTk; khw;wpf; nfhz;Nld; 
vd;gNjhL ,dpNky; ,e;jg; 
ngaiuNa gad;gLj;JtNjhL 
Mtzq;fspYk; gad;gLj;JNtd; 
vdTk; =yq;fh [dehaf Nrh\
yprf; Fbaurpf;Fk; kf;fSf;Fk; 
njhpag;gLj;Jfpd;Nwd;.
Nahfhde;jk; ghj;jpkh i]dg;.

tpiykDf;fSf;fhd mioj;jy;

epjp> nghUshjhu cWjpg;ghL kw;Wk; Njrpa nfhs;iffs; mikr;R
,yq;if Rq;fk;

150 vz;zpf;ifAs;s jdpg;gl;l fzdpfspd; toq;fy;>

epWTjy; kw;Wk; nraw;glitj;jy;

1.  ,yq;if Rq;fj;jpw;fhf 150 vz;zpf;ifAs;s jdpg;gl;l fzdpfis nfhs;tdT nra;tjw;fhf jFjpAk; 

jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Rq;f gzpg;ghsh; ehafj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; 

FOj; (fPo; kl;lk;) jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

xg;ge;j ,yf;fk; xg;ge;jg; ngah; 

kw;Wk; tpsf;fk;

tpiykDg;gpizj; 

njhif (,.&ghtpy;)

        tpiykD %Ljy;

    jpfjp    Neuk;

Log/S/09/Com/2022 150 vz;zpf;if 

As;s jdpg;gl;l 

fzdpfspd; 

ngWif

500>000.00 2022.12.14 Mk; 

jpfjpad;W

gp.g. 2 kzpf;F

2. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  2022 brk;gh; 13 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 

3 kzp tiuAk; ,yq;if Rq;fk;> 2 Mk; khb> gpujhd rpwhg;ghplk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 3>000 

&ghit nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

%yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.  gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpy; 

khj;jpuNk ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  2022 brk;gh; 14 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf nfhOk;G-11> gpujhd tPjp> 40 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s Rq;f ,y;yk;> ,yq;if Rq;fk;> 6 Mk; khb> nyh[p];bf;]; gzpafk;> nyh[p];bf;]; ,w;fhd 

Rq;fg; gzpg;ghshplk; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. NkNyAs;s 

ml;ltizapy; $wg;gl;Ls;s njhiff;fhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; midj;J tpiykDf;fSk; 

,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.   

5.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy ,yq;if Rq;f nyh[p;;];bf;]; ,w;fhd Rq;fg; 

gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W 2022 brk;gh; 13 Mk; jpfjpad;W tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; nyh[p];bf;]; gzpafj;jpy; ghPl;rpf;fyhk;. 

jiyth;>   

jpizf;fs ngWiff; FO (fPo; kl;lk;)>

,yq;if Rq;fk;>

Rq;f ,y;yk;>

,y.: 40> gpujhd tPjp>

nfhOk;G-11.

njhiyNgrp: 011-2221680 

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
jpf;nty;y> k`ty tPjp> ,y. 316 ,y; trpf;Fk; N[Rjhrd; 

n[yhd; mUNdh Mfpa vd;dhy; rfyUf;Fk; njhptpg;gjhtJ> 

,y. 418 kw;Wk; 2008.08.11k; jpfjp gfpuq;f nehj;jhhpR rP.MH. 

kpj;uh fpU\;zd; ,dhy; vOjp cWjp nra;ag;gl;l rhjhuz 

mw;Nwhzp mjpfhug; gj;jpuj;jpd; fPo; N[Rjhrd; n[Ndh 

tpd;];ld; vd;gtUf;F toq;fg;gl;l mw;Nwhzp mjpfhuk; 

gfpuq;f nehj;jhhpR b.rp. QhdKj;Jtpdhy; vOjp cWjp 

nra;ag;gl;l ,y. 2606 kw;Wk; 2022.09.09 jpfjpa ,uj;Jr; 

nra;Ak; cWjp %yk; jw;NghJ ,uj;Jr; nra;J cs;sjhf 

MFk;. mt;thNw mtuhy; ,jd; gpwF vdJ ngahpy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j nraw;ghl;bw;Fk; ehd; nghWg;ghf 

khl;Nld; vd ,yq;if tho; rfyUf;Fk; ,yq;if muRf;Fk; 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ.
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`pf;fLt efu rig
2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs;> Nritfs; 

kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
1. 2023Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fs; Nritfis toq;Ftjw;F MHtKs;s toq;Feh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

2. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fptUk; fbj ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2023|| 

vdf; Fwpg;gpl;L ~jiyth;> efu rig> `pf;fLt| vd;w Kfthpf;Fg; 2022-12-27Mk; jpfjpf;F Kd; gjpTj; jghy; %yk; 

my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

3. tpz;zg;gg;gbtq;fSld; gjpTf;fl;lzkhf gpd;tUk; xt;nthU cUg;gbf;Fk; mjw;F Neh; vjphpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

njhifia ~jiyth;> `pf;fLt efu rig| vDk; ngaUf;F tiuag;gl;l fhNrhiy %yk; my;yJ flik ehl;fspy; 

K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; epWtdj;jpw;F tUif je;J fhrhsUf;F gzk; 

nrYj;Jtjd; %yk; rkh;g;gpf;fyhk;.

4. Rakhfj; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gg;gbtj;jpd; %yk; tpz;zg;gq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

njh.

,y.

gjpTf;

fl;lzk;

nghUl;fs; toq;fy;

01 mYtyf fhfpjhjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;Fjy; 700.00

02 mYtyf jsghl cgfuzq;fs; toq;Fjy; 

(,Uk;G> gpsh];bf;> ehhpio> MDF kw;Wk; kuk; fye;jit)

840.00

03 mYtyf ,yj;jpudpay; cgfuzq;fs;> fzdpfs; ,ae;jpuq;fs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> 

fzdp mr;Rg;nghwpfs;> jl;lr;Rg; nghwpfs;> Lg;Nsh ,ae;jpuq;fs;> NuhzpNah ,ae;jpuq;fs;> 

njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> Neuk; gjpT nra;Ak; ,ae;jpuq;fs;> igz;bq; ,ae;jpuq;fs;> 

nykpNdl;bq; ,ae;jpuq;fs;> jpl;l tiugl mr;R ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy; kw;Wk; (b];fl;> rPb/
BtPB jl;Lfs;> hpgd;> ngd;biut;> Nlhdh;> fhh;l;hpr;> Lg;Nsh ik) fkuh> Gnuhn[f;lh;> ghJfhg;G 

fkuhf;fs;> tPbNah cgfuzq;fs;> xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs;> Nfl;Nghh;$l cgfuzq;fs;> 

tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fis toq;Fjy;

700.00

04 kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; tPjp tpsf;Fj; njhFjpfis toq;fy; 1050.00

05 Rfhjhu cgfuzq;fs; (ifAiwfs;> kio mq;fpfs;> <h;f;fps;;> Jk;Gj;jbfs;> Nuf;iffs;> 

fk;g+l;];)

210.00

06 fl;blq;fs;;> tPjp eph;khzg; nghUl;fs; (fy;> kzy;> rPnke;J> nrq;fw;fs;> ,Uk;G> jhh;> Nfhyh]; 

vd;gd)

700.00

07 thfd cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy; 700.00

08 lah;> bAg; kw;Wk; ngw;wupfs; 490.00

09 mr;R Ntiyfs; 700.00

10 mYtyf kw;Wk; ghtidg; nghUl;fis toq;Fjy; (,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufs;> 

ngah;g; gyiffs;> mwptpj;jy; gyiffs;> mYtyf Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs;> gjf;fq;fs;> 

Qhgfr; rpd;dq;fs;> tpUJfs; jahhpj;jy; kw;Wk; toq;Fjy;)

490.00

11 tPjpg; gphptpw;Fj; Njitahd cgfuzq;fs; (kz;ntl;bfs;> mythq;Ffs;> tPr;Rf; fj;jpfs;> 

ntl;Lf;fj;jpfs;> fj;jpfs;> Nfhlhhpfs; vd;gd)

210.00

12 kz; toq;Fjy; 700.00

13 LP thA toq;fy; 700.00

14 Kd;gs;sp kw;Wk; nghJ rpWth; g+q;fhtpw;Fj; Njitahd cgfuzq;fisj; jahhpj;jy;> 

toq;Fjy;> eph;khzpj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

700.00

Nritfs;

15 Nkhl;lhh; thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; (nyhwp> l;uf;lh;> nfg; thfdq;fs;> ePH gTrh;fs;> fyp 

gTrh;fs; tPjp mOj;jpfs;>  Ntd; kw;Wk; ngf;Nfh ,ae;jpuq;fs;)

840.00

16 Nkhl;lhh; thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy; 840.00

17 fzdp/Gifg;glg;gpujp ,ae;jpuq;fs;/ njhiyefy;/ Lg;Nsh ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 315.00

18 jfdrhiyf;Fj; Njitahd nghUl;fs;> cgfuzq;fis toq;Fjy;> guhkhpj;jy; kw;Wk; 

Nrh;tp]; nra;jy; (`pf;fLt kw;Wk; njhle;Jt jfdrhiyfs;)

490.00

19 mYtyf Nritfis toq;Fjy; (fzdp> fzdp mr;Rg; nghwpfs;> Lg;Nsh ,ae;jpuk;> kpd; 

cgfuzq;fs;> fzdp tiyaikg;Gfs;)

490.00

20 ePHg;gk;gpfs;> kpd; Nkhl;lhh;fs;> tspr;rPuhf;fp ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs; 840.00

21 Nkhl;lhh; thfdj jfu Ntiyfs; kw;Wk; epwg;g+r;R Ntiyfs; 840.00

22 cUf;fp xl;Lk; Ntiyfs; 490.00

xg;ge;jq;fs;

23 &gh 2>000>000/- tiuahd xg;ge;j Ntiyfs; 3500.00

epge;jidfs;

1. Ntiyfs;> toq;fy;fs; kw;Wk; NritfSf;fhf gjpT nra;Js;s toq;Feh;fsplkpUe;Jk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;Jk; 

tpiyfs; / Nfs;tpfs; Nfhug;gLtJld; Njitahd Ntisfspy; ntspahhplkpUe;Jk; tpiyfisf;; / Nfs;tpfisf; 

NfhUk; chpikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

2. Ntiy toq;fy; NritfSf;fhf gjpT nra;J nfhz;l toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fs; jkJ epWtdj;jpd; 

ngahpy; Ngzg;gLk; tq;fpf; fzf;fpd; gpujpnahd;iw tpz;zg;gg; gbtj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

3. Nkw;gb nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fk; toq;Feh;fs; tpahghug;  ngah; gjpT/ fk;gdpfs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 
gjpT nra;ag; ngw;wpUg;gpd; mr;rhd;wpjo;fspd; gpujpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

4. ,iaGila toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis toq;;Fk; toq;Feh;fs; cs;ehl;L ,iwthpj;  jpizf;fsj;jpy; 

ngWkjpNrh; thpf;F (VAT thp) gjpT nra;ag; ngw;wpUg;gpd; mr;rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

 njhiyNgrp ,y. 091-2275114> 091-2277396> 091-4944778

2022.11.01Mk; jpfjp> kpdy; nrk;gFl;b>

`pf;fLt efu rig mYtyfj;jpy; jiyth;>

     `pf;fLt efu rig.

khefu rig - mEuhjGuk;

Nfs;tpf;fhd miog;G (IFB)
1.  jiytH> khefu rig ngWiff; FO> mEuhjGuk; khefu rig rhHghf fPNo jug;gl;Ls;s Ntiyf;fhf 

2023Mk; Mz;Lld; rk;ge;jg;gl;l nghJ kyry$lq;fs; 15 ,d; Jg;GuNtw;ghl;L trjpfis elj;jpr; 

nry;tjw;F xU tUlj;jpw;F Fj;jiff;F tpLtjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; jifikAk; jFjpAk; 

cs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J Nfhug;gLfpd;wd.

2. 

cUg;gb

Nfs;tpg; gpizapd; 

ngWkjp kw;Wk; 

nry;YgbahFk; jpdk;

Nfs;tp Mtzf; fl;lzk;
tUlhe;j Fiwe;j gl;r 

Nfs;tp

nghJ kyry $lk; 100>000.00 - 2023.01.09 5>000.00 10>000>000.00

3.  ,f; Nfs;tp Nfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; Kiwikapd; fPo; eilngWk;.

4.  Nfs;tp toq;fSf;fhf ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuH toq;f Ntz;ba Njitahd jifikfs; Nfs;tp 

Mtzj;jpd; 01k; gphptpy; jug;gl;Ls;sd.

5.  MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; njh.Ng.,y. 025-2222275 Clhf 

my;yJ ~khefu MizahsH> khefu rig> mEuhjGuk;| ,lkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

6.  ,J gw;wp MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F jahhpf;fg;gl;l Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iw mYtyf 

ehl;fspy; 2022.11.23 Kjy; 2022.12.12 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu khefu MizahsH> khefu 

rig> mEuhjGuk; ,lk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp nfhs;tdT nra;ayhk;.

7.  kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; ngWkjpia khefu Kjy;tH> khefu rig> mEuhjGuk; fzf;fpy; tuT itf;FkhW 

khefu epjpj; jpizf;fsj;jpw;Fr; nrYj;jp gw;Wr; rPl;nlhd;iwg; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

8.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; ~khefu MizahsH> khefu rig> mEuhjGuk;| vd;w Kfthpf;F 2022.12.13k; 

jpfjp 14.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; 14.00 kzpf;F ,jw;fhf tUif je;Js;s Nfs;tpjhuHfspd; gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

9.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;j jpdk; Kjy; 28 ehs; fhy vy;iy (2023.01.09) ,w;F Nfs;tpg; gpiz 

nry;Ygbahjiyf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

10.  ,J gw;wp khefu rig ngWiff; FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; jPHkhdq;fs; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.

lgps;a+. vk;. Utd; tpN[rpq;`

khefu MizahsH

khefu rig ngWiff; FO

khefu rig> mEuhjGuk;.

2022 etk;gH 23k; jpfjp

nkjfk gpuNjr rig
nkjfk gpuNjr rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjdq;fis 2023Mk; tUlj;jpy; 

Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf 2022-12-08Mk; jpfjp gp.g. 1.30 kzp tiu Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l ngWif 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ngWif tpiykDg; gbtq;fs; 2022-11-23Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-08Mk; jpfjp tiu (thu ehl;fspy; kl;Lk;) 

,e;j mYtyj;jpdhy; toq;fg;gLk;. 2022-12-08Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F ,e;j mYtyfj;jpy; ngWif 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; Nkyjpf tpguq;fis mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 

3.00 kzp tiuapy; rigr; nrayhshplk; tprhhpj;J mwpe;Jnfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,y. 055-2266474) ngWif 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpz;zg;gjhuh; my;yJ mtuJ vOj;J%yk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

1.  ngWif tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F tpz;zg;gjhuhpd; Njrpa milahs  ml;il / rhujp 
chpkk; / ntspehl;Lf; flTr; rPl;il fl;lhak; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

2.  xU egUf;F xNu tifahd tpahghuj;jpw;F gy filfs; toq;fg;gl khl;lhJ. (c-k;: 02 fly; kPd; filfs; 

xNu egUf;F toq;fg;glkhl;lhJ)

3.  ,e;jr; rigAld; Vw;gLj;jpf;nfhz;l cld;gbf;ifia kPwpajdhy; mgfPh;j;jpahsh; gl;bay;gLj;jg;gl;lth;fSf;F 

tpiyf;Nfhuy; tpz;zg;gq;fs; toq;fg;glkhl;lhJ.

4.  ngw;Wf;nfhz;l ngWif tpz;zg;gg; gbtq;fisg; g+h;j;jp nra;J %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad 

ngahpl;L ntt;Ntwhd ,U rpwpa ciwfspy; ,l;L mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L me;j 

ciwf;F Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J ~~jiyth;> nkjfk gpuNjr rig|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ePq;fs; 

Fj;jiff;F vLg;gjw;F vjph;ghh;f;Fk; Mjdj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L thliff;Fg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

tpiykDf;fs; rkh;g;gpj;jy; vdf; Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. 

5.  re;ijapd; vy;iyfshf tlf;fpy; nkjfk - mYnghj tPjp (nkjfk - nfe;jtpd;d tPjp) njw;fpy; 42Mk; 

nyhl; ,yf;ff; fhzp> fpof;fpy; gpgpy - nkhduhfy tPjp> Nkw;fpy; nkjfk Xa vDk; ,lg;gug;GfshFk;.

6.  Nfs;tpiaf; ifaspf;Fk;NghJ mjp$ba Nfhhpf;iff;F toq;fg;gLk; vd;gJld; mJ epuhfhpf;fg;gl;lhy; 

kPz;Lk; Nfs;tpaplg;gLk;.

7.  ve;jnthU ngWifg; gbtj;ijAk; Vw;Wf;nfhs;tjw;F my;yJ epuhfhpg;gjw;F nkjfk gpuNjr rig 

jPHkhdj;ij Nkw;nfhs;Sk; vd;gJld;> ve;jnthU ngWifiaAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; 

KOikahd mjpfhuj;ij ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

ml;ltiz

Mjdj;jpd; tpguk;

Mff; Fiwe;j 

tpiy 

(tUlhe;jk;) &. 

rjk;

ngWifg; 

gbtf; fl;lzk; 

(kPsspf;fg;glhjJ) 

&. rjk;

ngWif 

gpiz itg;G 

(kPsspf;fg;gLk;) 

&. rjk;

01 nkjfk thur;re;ij 4311930.00 5000.00 129357.00

03 g`pdpf`nty khl;biwr;rpf; fil 1680085.00 5000.00 50403.00

04 nfhbfKt khl;biwr;rpf; fil 3283930.00 5000.00 98517.00

05 nkjfk fly; kPd; fil ,yf;fk; 01 1050026.00 5000.00 31500.00

06 nkjfk fly; kPd; fil ,yf;fk; 02 1050026.00 5000.00 31500.00

07 nkjfk ed;dPh; kPd; fil 224532.00 5000.00 6736.00

08 nkjfk thur;re;ij nghJ trjpfs; epiyak; 26803.00 5000.00 1105.00

09 nkjfk Nfhopapiwr;rpf; fil 110225.00 5000.00 3307.00

10 nkjfk gd;wpapiwr;rpf; fil 5418000.00 5000.00 16254.00

2022-11-21Mk; jpfjp uQ;rpj; gpajpfk>

nkjfk gpuNjr rig mYtyfj;jpy;. jiyth;

 nkjfk gpuNjr rig

ngWif mwptpj;jy; - 2023Mk; tUlk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
fy;tp mikr;R

njhopy;El;gtpay; fy;tp mgptpUj;jpj; jpl;lk; (TEDP)
gpd;tUk; ngWifapd; nghUl;L jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkp;Ue;J Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis fy;tp mikr;rpd; nrayhshpd; rhh;gpy; mikr;Rg; ngWiff; FOtpd; jiyth; 

miof;fpwhh;. KOikahd tpguq;fs; tpiykD Mtzq;fspy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd.    vjph;ghh;f;fg;gLk; 

tpepNahff; fhyk; Vw;Wf;nfhs;sy; fbjk; toq;fg;gl;l ehs; njhlf;fk; 16 Kjy; 20 thuq;fshFk;. 

tpiykDjhuh;fs; xd;W my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;l tpiykDf;fis xd;W my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;l 

nyhl;fSf;fhf tpiyf; Nfhuyhk;. rfy tpiyf;Nfhuy;fSlDk; gpd;tUk; ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s tifapy; 

tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

njh. 

,y.

tpiyf;Nfhuy; tpguq;fs; kw;Wk; 

Fwpg;gPl;byf;fk;

nyhl; kw;Wk;

tpiyf; Nfhuy; 

gpiz Kwp (&gh)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

tpiy 

kDf;fisr; 

rkh;g;gpg;gjw;fhd 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

tpiyf; 

Nfhuy; 

Kd;Ndhbf; 

$l;lk;

01 TEDP jpl;lj;jpd; fPo; 
njhopy;El;gtpay; Ma;T$lj;jpw;F 

ngsjpf ,ae;jputpay; 

cgfuzq;fspd; ngWif

tpiykD ,y.  ED/TEDP/
PRO/01/2022/G-11 

Lot A= 30>000.00 8000.00 2022 brk;gh; 

14Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzp 

my;yJ mjw;F 

Kd;

2022 etk;gh; 

30Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 

kzpf;F

Lot B = 40>000.00

Lot C = 40>000.00

02 TEDP jpl;lj;jpd; fPo; 
njhopy;El;gtpay; Ma;T$lj;jpw;F 

,ae;jputpay; kw;Wk; rptpy; 

nghwpapay;; cgfuzq;fspd; 

ngWif

tpiykD ,y.  ED/TEDP/
PRO/01/2022/G-03 

Lot A= 750>000.00  25>000.00 2022 xf;Nlhgh; 

07Mk; jpfjp 

K.g. 10.30 kzp 

my;yJ mjw;F 

Kd;

2022 etk;gh; 

30Mk; jpfjp 

K.g. 11.00 

kzpf;F

Lot B = 900>000.00

03 TEDP jpl;lj;jpd; fPo; 
njhopy;El;gtpay; Ma;T$lj;jpw;F 

,yj;jpudpay; kw;Wk;  kpd;rhu; 

cgfuzq;fspd; ngWif

tpiykD ,y.  ED/TEDP/
PRO/01/2022/G-04 

Lot A= 95>700.00 23>000.00 2022 brk;gh; 

14Mk; jpfjp 

K.g. 11.00 kzp 

my;yJ mjw;F 

Kd;

2022 etk;gh; 

30Mk; jpfjp 

gp.g. 2.00 

kzpf;F

Lot B = 593>500.00

Lot C = 577>500.00

04 TEDP jpl;lj;jpd; fPo; 13 tUlq;fs; 
cj;juthjkspf;fg;gl;l fy;tp 

epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;F tFg;giw 

tiyaikg;gpw;fhd ngWif

tpiykD ,y.  ED/TEDP/
PRO/01/2022/G-08

500,000.00 15>000.00 2022 brk;gh; 

14Mk; jpfjp 

K.g. 11.30 kzp 

my;yJ mjw;F 

Kd;

2022 brk;gh; 

01Mk; jpfjp 

K.g. 11.00 

kzpf;F

2. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b tpiyf;Nfhuy; (NCB)  %yk; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

3.  Mh;tKs;s jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis ~,RWgha| fy;tp mikr;rpd; 5k; 

khbapYs;s ngWifg; gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 011-2785573) kw;Wk; 2022 brk;gh;; 

13Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpy; 

,ytrkhf tpiykDf;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

4.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy; 2022 brk;gh;; 13Mk; jpfjp; tiuapy; gp.g. 3.00 kzp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; %yk; fy;tp mikr;rpd; ngWifg; 

gphptpypUe;J Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd tpiykD Mtzj; 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

5.  xt;nthU tpiykDTk; jdpj;jdpahd fbjTiwapy; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; ngWifg; gphpT> 5k; khb> fy;tp mikr;R> ,RWgha> 

gj;juKy;iy vDk; Kfthpf;Ff; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa 

jpUg;gpaDg;gg;gLk;. ,jd; gpd; gpd;tUk; Kfthpf;F jhkhf tUif je;Js;stpiykDjhuh;fs; my;yJ 

mth;fspd; njhpTnra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; cld; jpwf;fg;gLk;. 

nrayhsh;>

fy;tp mikr;R>

~~,RWgha||>

gj;juKy;y.
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,yq;if Njrpa itj;jparhiy
nfhOk;G-10.

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if Njrpa itj;jparhiyapy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Ntiyia Nkw;nfhs;tjw;fhf ICTAD cld; gjpT ngw;Ws;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 2022.11.22 Mk; jpfjpad;W       

K.g. 9 kzpapypUe;J 2022.12.13 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzp tiuAk; ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; rpwhg;ghpd; gphptpy; kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzkhf 2>500.00/4>000 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> nghJ epUthf 

mYtyfj;jpypUe;J tpiykD Mtzq;fis ifNaw;Wf; nfhs;syhk;. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; jghYiwnahd;wpy; mlf;fg;gl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Ntiyapd; ngah; Fwpf;fg;gl;L gjpTj; jghypy; 2022.12.14 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 

kzpf;F Kd;duhf ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;glyhk;. tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;siy %ba gpd;dh; 

cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; xg;ge;jf;fhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; ,e;epfo;tpw;F rKfkspf;fyhk;. 

,y. Ntiy

kjpg;gPL 

nra;ag;gl;Ls;s 

MFnryT

&gh   rjk;

juk;

kPsspf;fg;gLk; 

tpiykDg;gpiz

&gh  rjk;

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk;

 &gh rjk;

Fwpg;Gf;fs;

01. tpgj;J Nrit Nehahspfs; fhj;jpUf;Fk; ,lg;gug;gpd; 

$iuia eph;khzpj;jy;. 

AC-1/44/2020

22>566>703.24 epGzj;Jtk;: fl;blq;fs;. rp-6 my;yJ 

Nkw;gl;lJ.

339>000.00 4>000.00

tpiykD Mtzq;fis ifNaw;Fk; 

Ntisapy; kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s 

tpiykDthdJ 5>000>000 &ghtpw;F Nkw;gbd; 

nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplkpUe;J ngw;w 

rhd;wpjnohd;W rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

02. Nghf;Ftuj;J gphptpy; fuh[; kw;Wk; rhujpfspd; 

,isg;ghWk; miwia GJg;gpj;jy;.

AC-1/24/2022

10>153>013.20 epGzj;Jtk;: fl;blq;fs;. rp-6 my;yJ 

Nkw;gl;lJ.

160>000.00 4>000.00

03. jhjpkhh; gapw;rp ghlrhiyapy; kUj;Jtpr;rp gapw;rp 

tFg;giwnahd;iw jhgpj;jy;.

AC-1/81/2022

 3>514>286.25 epGzj;Jtk; - fl;blk; kw;Wk kpd;rhuk;. rp-8 

my;yJ Nkw;gl;lJ kw;Wk; <vk;5 my;yJ 

Nkw;gl;lJ. 

53>000.00 2>500.00

kUj;Jt fyhepjp lgps;A.Nf. tpf;ukrpq;`

jiyth;> ngWiff; FO>

,yq;if Njrpa itj;jparhiy

nfhOk;G-10.

jk;Gs;s khefurig
2023Mk; Mz;bd; tuT-nryTj; jpl;l mwpf;if
jk;Gs;s khefurigapd; 2023k; Mz;bw;fhd kjpg;gplg;gl;l 

tUkhd kw;Wk; nryTfis cs;slf;fpa Fiwepug;G tuT 

-nryTj; jpl;l mwpf;ifahdJ 2022.11.23 Kjy; 07 ehs; 

fhyj;jpw;F jk;Gs;s khefurig mYtyfj;jpy;> mYtyf 

Neuq;fspy; flik Neuq;fspy; nghJ kf;fspd; ghprPyidf;fhf 

jpwe;J itf;fg;glLk; vd;gij khefurig rl;lthf;fj;jpd; 

(252k; mjpfhuk;) 212(M) gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; 

tpLf;fg;gLfpwJ.

vr;.vr;.V.gP.N[.vd; Xghj;j

efu Kjy;tH

2022 etk;gH 21k; jpfjp

jk;Gs;s khefurig mYtyfj;jpy;

mwptpj;jy;

tHj;jf thzpg kw;Wk; czT 
ghJfhg;G mikr;R

$l;LwT nkhj;j tpw;gid jhgdk;
2023Mk; Mz;bw;fhf rNjhr 
epWtdj;jpw;F Rj;jpfhpg;Gr; Nritia 

ngw;Wf;nfhs;Sk; Nfs;tp Nfhuy;
01.  Rj;jpfhpg;G Nritia ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd Nfs;tp Nfhuy;

$l;LwT nkhj;j tpw;gid jhgdj;jpd; jiyikaf tshfk; 
kw;Wk; b.MH. tpN[tHjd khtj;ijapy; mike;Js;s rNjhr 
tshfq;fspy; Rj;jpfhpg;Gr; Nritia elj;jpr; nry;tjw;fhf 
fPo;f;fhZk; Njitg;ghLfis g+Hj;jp nra;Js;s mq;fPfhpf;fg;gl;l 
toq;FeHfsplkpUe;J khj;jpuk; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

 i.  tpahghu epWtdk; gjpT nra;Ak; rl;lj;jpd; fPo; epWtdg; 
gjpT nra;ag;gl;bUj;jy;.

 ii.  mur mikr;R> jpizf;fsk; kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
epWtdq;fSf;F Rj;jpfhpg;Gr; Nritia toq;Fjy; 
gw;wpa Fiwe;j gl;rk; 03 tUl mDgtk; ,Ug;gJld; 
jw;NghJ mt;thwhd epWtdnkhd;wpw;F Nrit toq;Fk; 
epWtdkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

(ftdpf;fTk;: tpz;zg;gj;Jld; Nkw;gb ,y I kw;Wk; II jifikiaf; 
fhl;Lk; Fwpj;j rhd;wpjo;fspd; Nghl;Nlhg; gpujpia ,izj;J 
mDg;g Ntz;Lk;.

Nfs;tpfs; rkHg;gpf;Fk; NghJ &. 5000.00 kPsspf;fg;glhj gjpTf; 
fl;lzk; kw;Wk; &. 25>000.00 kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpf; fl;lzj;ij 
nrYj;jpa gpd;G> rNjhr jiyikafj;jpd; ngWifg; gphptpypUe;J 
Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; tpguq;fs; mlq;fpa khjphpfis 
ngw;Wf; nfhs;syhk;. tpz;zg;gq;fs; 2022 etk;gH 23 Kjy; 2022 
brk;gH 13 ez;gfy; 12.00 kzp tiu rNjh.r mYtyf Ntiy 
ehl;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 2022.12.14 gp.g. 14.00 kzpf;F Kd; ,y. 
20 vd;w Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk; mj;Jld; gp.g. 
14.00 kzpf;Fg; gpd; rkHg;gpf;fg;gLk; ve;jf; Nfs;tpfSk; Vw;fg;gl 
khl;lhJ. tpiykDf;fs; mt; NtisapNyNa jpwf;fg;gLk;.

,Wjpj; jPHkhdk; Nfs;tpr; rigiar; rhUk;.

jiytH>
ngWiff; FO
$l;LwT nkhj;j tpw;gid jhgdk;
j.ng. 27> nthf;N\hy; tPjp> nfhOk;G-02

,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;

rpw;Wz;br;rhiyfSf;fhd 
Nfs;tpkDf; Nfhuy; - 2023

,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofj;jpd; xYtpy; kw;Wk; 

rk;khe;Jiw tshfq;fspy; mike;Js;s rpw;Wz;br;rhiyfis 

elhj;Jtjw;F mDgtKk;> Nju;r;rpAk; ngw;w rpw;Wz;br;rhiy 

elhj;Jdu;fsplkpUe;J ,j;jhy; mjw;fhd Nfs;tpfs; 

jdpj;jdpNa Nfhug;gLfpd;wd. G+u;j;jp nra;ag;gl;l 

Nfs;tpkDf;fs; njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fof Nfs;tpr;rigj; 

jiytupdhy; 15.12.2022 Mk; jpfjp (tpahof;fpoik) fhiy 

11.30 kzp tiuAk; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

Nkyjpf jfty;fis

gy;fiyf;fof www.seu.ac.lk ,izaj;jpD}lhfTk; kw;Wk; 

gpujpg;gjpthsu;> Copau; eyd;Gup gpuptpid njhlu;G 

nfhs;tjd; %yKk; ngw KbAk;. (njhiyNgrp ,y. 

0672255181> kpd;dQ;ry; : Studentwelfare@seu.ac.lk)

gjpthsu;

njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;

xYtpy; 

,yq;if Gifapuj Nritfs;
ngWif mwptpj;jy;

,yq;if Gifapuj NritfSf;F 400>000 
vz;zpf;ifAs;s GRN Insulators  ,d; ngWif

01.  ,yq;if Gifapuj NritfSf;F 400>000 vz;zpf;ifahd 

GRN Insulator ,d; toq;fYf;fhf (100,000 Nos. 88/90 Gauge 
Type, 100,000 Nos./ 88/90 Field Type, 100,000 Nos. 80/90 Gauge 
Type and 100,000 Nos. Field Type) ntspehl;L cw;gj;jpahsh;fs;/
toq;Feh;fsplkpUe;J ,yq;if Gifapuj Nritfs;> 

jpizf;fs ngWiff; FOj; (cah; kl;lk;) jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;thh;. 

tpiykDjhuh; mth;fspd; tpiykDf;fis Neubahf my;yJ 

mw;Nwhzpj;jj;Jtk; toq;fg;gl;l ,yq;ifapy; gjpT ngw;w 

jumq;fPfhuk; ngw;w Kft&lhf rkh;g;gpf;fyhk;. midj;J 

mk;rq;fSk; kjpg;gPL nra;ag;gl;L xd;whfNt xg;ge;jk; 

toq;fg;gLk;. 

02.  2023.01.23 Mk; jpfjpad;W ,yq;if Neuk; gp.g. 3 kzp 

tiuAk; ,yq;if> nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> 

,yq;if Gifapuj Nritfs;> ngWiff;fhd gpujp nghJ 

Kfhikahshpd; mYtyfj;jpypUe;J gjpide;jhapuj;J 

vz;Z}W ,yq;if &ghitr; nrYj;jp ngw;Wf; nfhs;sf;$ba 

gbtq;fspy; khj;jpuk; my;yJ ntspehl;bYs;s ,yq;if 

J}Jtuhyaq;fspypUe;J ,yFtpy; khw;wf;$ba epfuhd 

gzj;ijr; nrYj;jp ngw;Wf; nfhs;sf;$ba gbtq;fspNyNa 

tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

03.  2023.01.24 Mk; jpfjpad;W ,yq;if Neuk; gp.g. 2 kzpf;F 

tpiykDf;fs; %lg;gLk;. 

04.  tpiykDjhuh; 720>000 &gh njhiff;fhd 

tpiykDg;gpiznahd;iw my;yJ ,yFtpy; khw;wf;$ba 

njhifia mth;fspd; tpiykDtpd; gFjpnahd;whf 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

05.  mk;rq;fspd; cw;gj;jp/toq;fy; Mfpad ISO:9001:2008 
,w;fhd rhd;wpjo; toq;fg;gl;l my;yJ nfhs;tdTf;fhuhpdhy; 

Vw;Wf; nfhs;sf;$ba rh;tNjr ju Kfhikj;Jt Kiwik 

juepiyf;F epfuhd epWtdq;fspdhy; ifNaw;fg;gly; 

Ntz;Lk;. 

06.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuk; Kbe;jTld; 

cldbahfNt ,yq;if Gifapuj Nritfs;> ngWiff;fhd 

gpujp nghJ Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW 

Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

07.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; xd;wpy; gjpTj; jghypy; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Neubahf gpd;tUk; Kfthpapy; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

  jiyth;>

  jpizf;fs ngWiff; FO (cah; kl;lk;)>

  ,yq;if Gifapuj Nritfs;>

  gpujp nghJ Kfhikahshpd; mYtyfk; (ngWif)>

  xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G-10> ,yq;if.

08.  ,yq;if Gifapuj Nritfspd; ngWiff;fhd gpujp 

nghJ Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk; vd;gJld; Nkyjpf 

tpguq;fSf;F> jaT nra;J gpd;tUk; topfspD}lhf njhlh;G 

nfhs;sTk;. 

  njhiyNgrp ,yf;fq;fs; :  94(11) 2438078 my;yJ 

94(11)2436818

  njhiyefy; ,yf;fk; : 94(11)2432044

  kpd;dQ;ry; : tender2@railway.gov.lk
  ,izajsk; : www.railway.gov.lk

      
jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO (cah; kl;lk;)>

,yq;if Gifapuj Nritfs;

Ref.No.:SRS/F.7892

ePHnfhOk;G khefu rig

2023 epfo;r;rp epuy; tuT nryT 
mwpf;if

ePHnfhOk;G khefu rigapy; 2022.12.01 jpfjp 

eilngwTs;s kfh rig $l;lj;jpy; rkHg;gpf;fg;gl 

Kd;nkhopT nra;ag;gl;Ls;s 2023k; Mz;bw;fhd 

tuT nryT mwpf;if 2022.11.25 jpfjpapypUe;J 

VO ehl;fs; nghJkf;fs; ghHitf;fhf fzf;fhsH 

jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJ vd 252 mjpfhu 

khefu rig fl;lis rl;lj;jpd; 214(M) gphptpd; 

mwpaj;jUfpNwd;.

lg;spA. vk;. jahd; yhd;rh>

khefu Kjy;tH

khefu rig

ePHnfhOk;G

PROPOSED ELV SYSTEM OF THE MULTIPURPOSE BUILDING 
FOR FACULTY    OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES, 

UNIVERSITY OF SRI JAYAWARDENEPURA

IFB No.: CW/PRO/FHSS/02/2021

1.  ngNrt ePq;fyhf 68 kpy;ypad; &gh MFnrytpy; fPNo tpghpf;fg;gl;lthW = 
[ath;jdGu gy;fiyf;fof kdpjNeaq;fs; kw;Wk; rKf tpQ;Qhdq;;fSf;fhd 
gyNehf;F fl;blj;jpw;F cj;Njrpf;fg;gl;l ELV Kiwikf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J = [ath;jdGu gy;fiyfofj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs 
ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;.

  ,g;gzpahdJ njhiyNgrp kw;Wk; juT Kiwik. CCTV  Kiwik kw;Wk; Door 
access Control System Mfpatw;iw toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy; 
MfpadthFk;.

  xg;ge;jf; fhykhdJ 180 ehl;fshFk;.

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; 
elhj;jg;gLk;.

3. jifikj; Njitg;ghLfs;: (Mtzr; rhd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;)

 (i)  4 Mk; gphptpy; Njitg;gLj;jg;gl;l jftiy tpiykDjhuh; toq;fy; Ntz;Lk;. 
(tpiykDg;gbtk; kw;Wk; jifikj; jfty;)

 (ii)  CIDA gjpT: Valid registration of EM1 – Extra    Low Voltage Installations, (Data, 
Telecommunication and Security Systems, Public Address systems , Pipe Music 
systems) (ELV).

 (iii)  tpiykDjhuh;fs; midj;J epue;ju Kf;fpa gjtpepiy mYtyh;fspd; tpguq;fs; 
kw;Wk; CNrep ,yf;fq;fisAk; rkh;g;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuuhdth; 
Kf;fpa gjtpepiy mYtyh;fis thliff;F ngWtjhdhy;> jw;NghJs;s 
njhopy;jUdhplkpUe;J ,zf;ff; fbjnkhd;W    tpiykDTld; rkh;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. 

4. jFjpj;jd;ik Njitg;gLj;jy; gpd;tUkhW:

(i)  tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; NtisapYk; xg;ge;jj;ij toq;Fk; NtisapYk; 
tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

(ii)  fle;j Ie;J tUlq;fspy; 60 kpy;ypad;; &ghtpw;F Fiwahj xg;ge;jkhf Mff; 
Fiwe;jJ 2 vz;zpf;ifAs;s epfuhd tifahd xg;ge;jq;fis g+h;j;jp nra;j 
mDgtk;. (Mtzr; rhd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;)

(iii)  jputr; nrhj;Jf;fs; my;yJ fld; trjpfspd; Mff; Fiwe;j njhifahdJ 
(xg;ge;jhPjpapyhd flg;ghLfSf;fhf xJf;fg;gl;l gpd;dh;) kw;Wk; ,e;j xg;ge;jj;jpd; 
fPo; toq;fg;gl;l VjhtJ Kw;gzk; ePq;fyhf> 20 kpy;ypad; &ghtpw;F Fiwahj 
njhifahftpUj;jy; Ntz;Lk; (Mtzr; rhd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;)

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy ENfnfhl> fq;nfhltpy =[ath;jdGu 
gy;fiyf;fof gpujhd Ntiyfs; kw;Wk; jpl;lkply; gphptpd; cjtp gjpthshplkpUe;J 
ngw;W (njhiyNgrp: 011-2803195. njhiyefy;: 011-2803185) fPNo toq;fg;gl;Ls;s 
Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis K.g. 8.30 kzpapypUe;J gp.g. 4.30 kzp 
tiuAk; ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2022.11.23 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.12.14 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 15>000 
&ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> = [ath;jdGu gy;fiyf;fof gpujhd Ntiyfs; 
kw;Wk; jpl;lkply; gphptpd; cjtp gjpthsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 
KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 
nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpy; gy;fiyf;fof 
rpwhg;ghplk; my;yJ kf;fs; tq;fpapd; fq;nfhltpy fpisapYs;s 097 1 0016 2315454 
vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  2022.12.15 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F gpe;jhky; fPNo toq;fg;gl;Ls;s 
Kfthpapy; tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh;> 
= [ath;jdGu gy;fiyf;fof gpujhd Ntiyfs; kw;Wk; jpl;lkply; gphptpy; 
rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt 
jpwf;fg;gLk;. 

8.  tpiykDf;fs; 2023.04.13 Mk; jpfjpad;W tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

9.  midj;J tpiykDf;fSk; 1>022>000 &gh (gj;J ,yl;rj;J ,Ugj;jpuz;lhapuk; 
&gh) ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 
tpiykDg;gpizahdJ = [ath;jdGu gy;fiyf;fof Jiz Nte;jhpd; ngahpy; 
toq;fg;gl;lJk; 2023.05.11 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

10.  epUthf fl;bl rig miwapy; 2022.12.05 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F tpiykD 
Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. 

 NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:.

  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; ghPl;rpj;jy;> tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 
nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhdJ.
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உலகக் கிண்ண கால்பந்து ப்பாட்டியில ஈரானுக்கு 
எதிராக இங்கிலாந்து அணி இலகு வெற்றியீட்டியப�ாடு 
கடைசி நிமிை பகாலகள் மூலம் வெனகல அணிடய 
வெ�ரலாந்து ப�ாற்கடித�து. அப�ப்பான்று பெலஸ் 
மற்றும் அவமரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான ப்பாட்டி 
1–1 என்்ற பகால க்ணக்கில ெமநிடலயில முடிவுற்்றது.   

அஹமது பின் அலி அரங்கில இலங்டக பெரப்படி 
பெற்று (22) அதிகாடலயில ெடைவ்பற்்ற அவமரிக்கா -
வுக்கு எதிரான ப்பாட்டியில கபரட் ப்பல கடைசி பெரத-
தில வ்பற்்ற பகால மூலம் பெலஸ் அணி ப்பாட்டிடய 
ெமநிடல வெய�து.   

பி குழுவுக்காக ெைந்� இந்�ப ப்பாட்டியில டிபமாதி 
பெ 36ஆெது நிமிைததில பகால வ்பற்று அவமரிக் -
காடெ முன்னிடல வ்ப்றச் வெய�ார. எனினும் 82 
ஆெது நிமிைததில டெதது கிடைத� வ்பனலடிடய 
ப்பல பகாலாக மாற்றி பெலஸ் அணியின் ப�ாலவிடய 
�விரத�ார.  

முன்ன�ாக கைந்� திங்கட்கிழடம பி குழுவுக்காக 
ெைந்� ஈரானுக்கு எதிரான ப்பாட்டியில இங்கிலாந்து 
6–2 என்்ற பகால க்ணக்கில வெற்றியீட்டியப�ாடு வென-

கலுக்கு எதிரான ஏ குழுவுக்கான ப்பாட்டியில வெ�ர -
லாந்து அணி 84 மற்றும் பமலதிக பெரததில பகால 
புகுததி வெற்றியீட்டியது.     

உலகக் கிண்ண கால்பந்து ப்பாட்டியில 
ஆர்ஜன்டீன அணிடய 2-1 என்்ற பகால வித-
தியாெததில ப�ாற்கடிதது ெவூதி அபரபியா 
அதிரச்சி வகாடுத�து.

லுடெலா அரங்கில சி குழுவுக்காக பெற்று 
(22) ெடைவ்பற்்ற ப்பாட்டியில உலகத �ரெரி-
டெயில 51ஆெது இைததில இருக்கும் ெவூதி 
அபரபியா 3ஆெது இைததில உள்்ள ஆர்ஜன் -
டீனாவுக்கு இரணைாெது ்பாதியில வ்பரும் 
வெருக்கடி வகாடுத�து. 

ப்பாட்டி ஆரம்பித� 10 ஆெது நிமிைததி-
பலபய வமஸ்ஸி வ்பனாலடி மூலம் பகால 
வ்பற்று ஆர்ஜன்டீன அணிடய முன்னிடல 
வ்ப்றச் வெய�ார. 

என்்றாலும் இரணைாெது ்பாதி ஆரம்பித� -
ப்பாது ஆட்ைதட� முழுடமயாக �ன் ்பக்கம் 
திடெதிருபபியது ெவூதி அபரபியா. ெபலஹ் 
அல வெஹ்ரி 48ஆெது நிமிைததில ்பந்ட� 
ெடலக்குள் வெலுததி ்பதிலடி வகாடுத� 
நிடலயில, ஐந்து நிமிைங்கள் கழிதது ெபலம் அல 
வ�ௌொரி அதிரடி பகால ஒன்ட்ற புகுததினார. 

ெவூதி அபரபியாவின் வெற்றியுைன் சி குழுவில 
அடுத� சுற்றுக்கு கடும் ப்பாட்டி ஏற்்பட்டுள்்ளது. ஆர-
்ஜன்டீனா 16 அணிகள் சுற்றுக்கு முன்பனறுெ�ற்கு 

வமக்சிபகா மற்றும் ப்பாலந்துக்கு எதிரான அடுத� 
இரு ப்பாட்டிகளும் தீரக்கமான�ாக மாறியுள்்ளது.

36 ஆட்ைங்களில வ�ாைரச்சியாக ப�ாலவியு்றா� 
அணியாகபெ ஆர்ஜன்டீனா இம்முட்ற உலகக் கிண-
்ணததில க்ளமி்றங்கியடம குறிபபிைத�க்கது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 நவம்பர் மா்தம 23ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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ேமற்கு ஜாவாகவ ்தாக்கிே சக்திவாய்ந்த பூைம்பத்தின் இடி-
்பாடுைளில் சிக்கி இருபே்பாகர ைாப்பற்றுவ்தற்கு மீட்பா்ளர்ைள 
ே்பாராடி வருகின்்றனர். ை்ட்ந்த திஙைடகிழகம ஏற்்பட்ட 
இ்ந்த பூைம்பத்தில் உயிரிழ்நே்தார் எண்ணிக்கை அதிை-
ரித்து வருவே்தாடு ்ப� ்டஜன் ே்பர் ைாேமக்ட்நதுள்ளனர்.   

5.6 ரிக்்டர் அ்ளவில் ்பதிவான இ்ந்த பூைம்பம கமேம 
கைாண்்ட இ்டத்திற்கு அருகில் உள்ள சிோன்ஜஜுன் நைரில் 
மீடபுப ்பணிக்ைாை நூற்றுக்ைான க்பாலிஸ் அதிைாரிைளும 
இகை்நதிருப்ப்தாை க்பாலிஸ் ே்பச்சா்ளர் க்டடி பிரகசடேோ 
க்தரிவித்துள்ளார். 175,000 மக்ைள வசிக்கும இ்ந்த நைர் 
இ்நே்தாேனசிோவில் அதிை மக்ைள அ்டர்த்தி கைாண்்ட 
மாைாைமான ேமற்கு ஜாவாவின் மக� சார்்ந்த ்பகுதியில் 
அகம்நதுள்ளது.   

பிர்தானமாை ்பாதிக்ைப்பட்டவர்ைக்ள அபபு்றப்படுத்துவ-
்தற்கு அதிை அவ்தானம கசலுத்துவ்தாை பிரகசடேோ க்தரி-
வித்்தார். இ்ந்த பூைம்பத்தில் குக்ற்ந்தது 162 ே்பர் உயிரி-
ழ்நதிருப்ப்தாை ேமற்கு ஜாவா ஆளுநர் ரித்வான் ைாமில் 
க்தரிவித்்தார். இவர்ைளில் க்பரும்பா�ானவர்ைள சிறுவர்-
ைள என்்பே்தாடு ேமலும 300க்கும அதிைமானவர்ைள 
ைாேமக்ட்நதுள்ளனர். இ்தகன இ்நே்தாேனசிே ே்தசிே 
அனர்த்்த நிறுவனமும உறுதி கசயதுள்ளது.   

்தனிகமப்படுத்்தப்பட்ட ்பகுதியில் குடியிருப்பா்ளர்ைள ்ப�ர் 
சிக்கி இருக்கும நிக�யில் உயிரிழபபு எண்ணிக்கை அதிைரிக்ைக் 
கூடும என்று ஆளுநர் எச்சரித்்தார். உயிரிழ்ந்தவர்ைளில் இஸ்�ா-

மிே விடுதிப ்பா்டசாக�யின் மாைவர்ைளும உள்ளனர். 
க்பரும்பா�ானவர்ைள ்தமது கசா்ந்த வீடுைளில் கூகரைள, 
சுவர்ைள இடி்நது விழு்நது அதில் சிக்குண்ே்ட உயிரிழ்நதுள-
்ளனர்.   

“அக்ற இடி்நது எனது ைால் இடி்பாடுைளில் சிக்கிக்-
கைாண்்டது. அகனத்தும ேவைமாை ந்ட்ந்தது” என்று 14 
வேது மாைவனான அபரிசால் முல்ோதி ஏ.எப.பி கசயதி 
நிறுவனத்திற்கு க்தரிவித்்தார். அ்ந்த மாைவன் ்தனது 
நண்்பர் சுல்பிைாரால் இடு்பாடுைளில் இரு்நது கவளிேேற்-
்றப்பட்டே்பாது அ்ந்த நண்்பன் பின்னர் இடி்பாடடில் சிக்கி 
உயிரிழ்ந்த்தாைவும அவர் குறிபபிடடுள்ளார்.   

சிோன்ஜஜுரில் இருக்கும மருத்துவமகன ஒன்றின் 
வானத் ்தரிபபி்டத்திலும ்பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு சிகிச்கச 
அளிக்ைப்படடிருப்பே்தாடு சி�ர் ்தற்ைாலிை முைாமைள 
மற்றும வீதி ஓரஙைளிலும மருத்துவ உ்தவிோ்ளர்ை்ளால் 
சிகிச்கச க்பற்றுள்ளனர். இ்ந்த அதிர்வு சுமார் 100 
கிே�ாமீற்்றருக்கு அப்பால் இருக்கும ்தக�நைர் ஜைார்்தா-

விலும உைரப்பட்ட நிக�யில் உேர்்ந்த ைட்ட்டஙைளில் இரு்நது 
மக்ைள கவளிேேற்்றப்படடுள்ளனர்.   

உ�ைக் கிண்ை ைால்்ப்நது:

த�ோல்வியை �விர்த�து தேல்ஸ்:  
இங்கிலோந்து அணி த�ோல் மயை

மமஸ்ஸியின் ஆர்ஜன்டீனோவுக்கு 
சவூதியிடம் ‘அரச்சி்த த�ோல்வி’

இந்த�ோதனசிை பூ�ம்்பம்: உயிரிைப்பு  
எண்ணிக்ய� ம�ோடரந்து அதி�ரிப்பு

உயிர �ப்பிதைோயை மீட்கும் ்பணி�ள் தீவிைம்

ம்போலிஸில் த�ோன்றிை �னுஷ� மட்டக்�ளப்பில்
அகில இலங்ய� 
ம்பட்மின்டன்

2024 டி20 உல�க் கிண்்ண்தய�
புதிை ேடிே்ததில் நட்த� ஏற்போடு

சீன ம�ோழிறசோயலயில்
தீ: 36 த்பர உயிரிைப்பு

ஆரேலர�யள
அணு� முைறசி

்பாலியல துஷ்-
பிபரயாகக் குற்்றச்-
ொட்டில அவுஸ் -
தி ப ர லி ய ா வி ல 
பிட்ணயில விடு -
�டலயாகி இருக் -
கும் இலங்டக 
கிரிக்வகட் அணி 
வீரர �னுஷ்க 
கு்ணதிலக்கவின் 
்பைங்கள் மு�ல-
முட்ற வெளியா -
கியுள்்ளன.   

கு ்ண தி ல க் க -
வுக்கு கைந்� 
ொரம் பிட்ண 
ெ ழ ங் க ப ்ப ட் ை -
ப�ாடு அ�ற்காக 
அெரது “ெண்பரின் ெண்பர” 150,000 
வைாலர பிட்ண உத�ரொ�ம் ெழங்-
கிய�ாகவும் பமலும் 50,000 வைாலர 
கிரிக்வகட் வீரர மூலம் வெலுத�ப்ப-
டுெ�ாகவும் அங்கிருந்து ெரும் வெய -
திகள் வ�ரிவிக்கின்்றன.   

பிட்ண நி்பந்�டனயில உள்்ளொறு 
தினெரி வ்பாலிஸுக்கு அறிவிக்க 
பெணடிய நிடலயில 31 ெய�ான 
கு்ணதிலக்க பெற்று ஈஸ்ட்வுட் 
வ்பாலிஸ் நிடலயததிற்கு ெருடக 
�ந்திருந்�ார. �னது ஆ�ரொ்ளர ஒரு-

ெருைன் அெர வ்பாலிஸ் நிடலயம் 
ெந்திருந்�ார.   

அெர பிட்ணயில விடுவிக்கப -
்பட்ை பின் வ்பாதுவெளியில கா்ணக்-
கிடைத�து இது மு�லமுட்ற என்று 
அவுஸ்திபரலிய ஊைகங்கள் குறிப -
பிட்டுள்்ளன.   

பைடிங் வெயலி மூலம் வ�ாைரபு 
வகாணை வ்பண ஒருெர மீது 
்பாலியல �ாக்கு�லில ஈடு்பட்ை�ாக 
கு்ணதிலக்க குற்்றம்ொட்ைப்பட்-
டுள்்ளார.

மாளிடகக்காடு குறூப, கலமுடன மததிய 
தினகரன் நிரு்பரகள்   

இலங்டக வ்பட்மின்ைன் ெம்பம்ளனம், 
கிழக்கு மாகா்ண வ்பட்மின்ைன் ெம்பம்ள -
னததுைன் இட்ணந்து ஒழுங்கு வெயதுள்்ள 
அகில இலங்டக, கிழக்கு மாகா்ண தி்றந்� 
வ்பட்மின்ைன் ெம்பியன்ஷிப ப்பாட்டி-
களுக்காக ப�சிய ரீதியில விண்ணப்பம் 
பகாரப்பட்டுள்்ளது.   

டிெம்்பர மா�ம் 13 மு�ல 18 ெடர மட்-
ைக்க்ளபபில இைம்வ்ப்றவுள்்ள இந்� ெம்பி -
யன்ஷிப ப்பாட்டியில 13, 15, 17 மற்றும் 
19 ெயதுக்குட்்பட்ை ஆண, வ்பண இரு -
்பாலாருக்குமான �னிெ்பர, இரட்டையர-
கள் ஆட்ைம், கனிஷ்ை பிரிவுக்குட்்பட்ை 
இரு்பாலாருக்குமான கலபபு இரட்டையர 
ஆட்ைம், 30 ெயதுக்கு பமற்்பட்ை மற்றும் 
70 ெயதுக்கு பமற்்பட்ை இரு ்பாலாருக்-
குமான கலபபு இரட்டையர ஆட்ைம் 
ஆகியன ஒழுங்கு வெயயப்பட்டுள்்ளன.   

விண்ணப்ப முடிவுத திகதி டிெம்்பர 2 என 
அறிவிக்கப்பட்டுள்்ளதுைன் பமலதிக வி்ப-
ரங்களுக்கு சுற்றுப ப்பாட்டி ்பணிப்பா்ளர 
அலியார ட்பஸடர 0776078706 வ�ாைரபு 
வகாள்ளுமாறும் வ�ரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.

பமற்கிந்திய தீவுகள் மற்றும் 
அவமரிக்காவில 2024 ஆம் ஆணடு 
ெடைவ்ப்றவுள்்ள டி20 உலகக் 
கிண்ண ப்பாட்டி முந்ட�ய இரு 
வ�ாைரகளில இருந்து மாறு்பட்ை 
ெடிெததில ெைத�ப்பைவுள்்ளது.   

2021 மற்றும் 2022 வ�ாைரகளில 
ஆரம்்ப சுற்று, அ�டனத வ�ாைரந்து 
சுப்பர 12 சுற்றுக்ளாக ெைத�ப்பட்ை 
நிடலயில 20 அணிகள் ்பங்பகற்-
கும் 2024 வ�ாைரில ஐந்து அணிகள் 
வகாணை ொன்கு குழுக்க்ளாகப 
பிரிக்கப்பட்டு ஆரம்்ப சுற்றுப 
ப்பாட்டிகள் ெைத�ப்பைவுள்்ளன.   

இதில ஒவவொரு குழுவிலும் 
மு�ல இரு இைங்கட்ள பிடிக்கும் 
அணிகள் சுப்பர 8 சுற்றுக்கு முன் -
பனறும். ொன்கு அணிகள் வகாணை 
இரு குழுக்க்ளாக ெடைவ்பறும் 
சுப்பர 8 சுற்றுப ப்பாட்டியில இரு 
குழுக்களிலும் மு�ல இரு இைங்க -
ட்ளப பிடிக்கும் அணிகள் அடரயிறு -
திப ப்பாட்டிக்கு முன்பனறும் என்்ப -

ப�ாடு வ�ாைரந்து இறுதிப ப்பாட்டி 
ெடைவ்பறும்.   

அடுத� டி20 உலகக் கிண்ண ப்பாட் -
டியில ஆை �ற்ப்பாது இலங்டக 
உட்்பை 12 அணிகள் பெரடி �குதி 
வ்பற்றுள்்ளன. ப்பாட்டிடய ெைத-

தும் ொடு என்்ற ெடகயில அவமரிக் -
காவும் பெரடித �குதி வ்பற்றுள்்ளது. 
ஏடனய 8 இைங்களுக்கான அணிகள் 
பிராந்திய �குதிகாண ப்பாட்டிகள் 
மூலம் வ�ரிவுவெயயப்படும் என 
ஐ.சி.சி குறிபபிட்டுள்்ளது.

ம த் தி ே 
சீ ன ா வி ல் 
க்தாழிற்சாக� 
ஒன்றில் ஏற்-
்பட்ட தீ வி்பத்-
தில் 36 ே்பர் 
உ யி ரி ழ்ந தி -
ரு ப ்ப ே ்த ா டு 
ே ம லு ம 
இருவர் ைாைா-
மல்ே்பாயிருப -
்ப்தாை அ்நநாடடு அரச ஊ்டைம ேநற்று கசயதி கவளியிட்டது.   

ஹனான் மாைாைத்தில் ஹன்ோன் நைரில் உள்ள க்தாழிற்-
சாக� ஒன்றிே�ேே ை்ட்ந்த சனிக்கிழகம இரவு தீ ஏற்்பட்ட்தாை 
சின்ஹஜுவா கசயதி நிறுவனம குறிபபிடடுள்ளது. எனினும இது 
்பற்றி ேம�திை வி்பரஙைள கவளியி்டப்ப்டவில்க�.   

க்பாது ்பாதுைாபபு, அவசரபபிரிவு, நைராடசி நிர்வாைம மற்றும 
மின்சார விநிேோை பிரிவுைள அவசர கைோளு்தல் மற்றும மீடபு 
்பணிைக்ள ேமற்கைாள்ள ஒேர ேநரத்தில் சம்பவ இ்டத்திற்கு 
விகர்ந்தனர். க்தா்டர்்நது நீண்்ட ே்பாராட்டத்திற்கு பின் இரவு 11 
மணிே்ளவில் தீ அகைக்ைப்பட்டது.  

இ்ற்ந்தவர்ைள மற்றும ைாைாமல் ே்பானவர்ைக்ள ்தவிர, 
ேமலும இருவர் உயிருக்கு ஆ்பத்்தான நிக�யில் தீக்ைாேஙைளு-
்டன் மருத்துவமகனயில் அனுமதிக்ைப்படடுள்ளனர்.  

தீ வி்பத்து க்தா்டர்பில் சம்ப்ந்தப்பட்ட ந்பர்ைள கைது கசயேப-
்படடுள்ள்தாை அதிைாரிைள க்தரிவித்்தனர். எனினும தீ வி்பத்து 
ஏற்்பட்ட்தற்ைான ைாரைம கவளிோைவில்க�.   

்ப�வீனமான ்பாதுைாபபுத் ்தரஙைள மற்றும அவற்க்றச் 
கசேல்்படுத்தும அதிைாரிைளின் ஊழல் ைாரைமாை சீனாவில் 
க்தாழில்துக்ற வி்பத்துக்ைள அதிை்ளவில் ஏற்்படுவ்தாை கூ்றப்ப -
டுகி்றது.  

நான்கு ஆண்டுைளுக்கு முன் வ்டக்கு திோன்ஜினில் உள்ள 
இரசாேன ை்ளஞ்சிேம ஒன்றில் ஏற்்பட்ட கவடிபபில் 165 ே்பர் 
கைால்�ப்பட்டகம குறிபபி்டத்்தக்ைது.

்தலி்பான்ைள ்தடுத்து கவத்துள்ள 
மனி்த உரிகமைள கசேற்்பாட்டா-
்ளர்ைக்ள அணுைவும அவர்ைளு்டன் 
க்தா்டர்புைக்ள ஏற்்படுத்்தவும அவர்ைள 
இருக்கும இ்டத்க்த அறி்நது கைாள்ள-
வும ஆபைானிஸ்்தானிலுள்ள ஐக்கிே 
நாடுைள சக்பயின் உ்தவிைள குழுவினர் 
முேற்சிைக்ள ேமற்கைாண்டுள்ளனர்.   

அே்தேநரம மைளிர் உரிகமைள 
கசேற்்பாட்டா்ளர் ஷரி்பா ோகூபி உட்ப்ட 
மனி்த உரிகமைள ஆர்வ�ர்ைள ்ப�ர் 
க்தா்டர்்நதும ்தடுத்து கவக்ைப்படடிருப்ப-
்தற்ைான ைாரைஙைக்ள வழஙகுமாறு 
அ்ந்தக் குழுவினர் ்தலி்பான்ைளி்டம 
ேைாரியுள்ளனர்.

அகமரிக்ை விண்கவளி ஆயவு கமேமான நாசாவின் 
ஆர்டிமிஸ் விண்ை�ம நி�கவ அக்ட்நதுள்ளது.   

நி�வின் ேமற்்பரபபில் இரு்நது 130 கி.மீற்்றருக்கு 
ேம�ால் நைரும ஒரிேன் விண்ை�ம இ்தன் சுற்றுவட்டப 
்பக்தக்குள நுகழேவுள்ளது. நி�வின் சுற்றுப்பாக்தயில் 
நுகழவ்தற்கு ே்பாதுமான ேவைத்க்த ஓரிேன் விண்ை�ம 
எடுத்து வருகி்றது.   

சுற்றுவட்டப ்பாக்தக்குள வரும 25ஆம திைதிக்குள 
ஓரிேன் விண்ை�ம கசல்லும. அ்தன்பின் ஒரு வாரம 
நி�வின் சுற்றுவட்டப்பாக்தயில் சுற்றி வரும. க்தா்டர்்நது 
வரும டிசம்பர் 11ஆம திைதி பூமிக்கு திருமபும ஓரிேன் 
விண்ை�த்க்த ்பசிபிக் ை்டலில் இ்றக்ை நாசா திட்டமிடடுள -

்ளது. நி�வுக்கு மனி்தர்ைள கசல்வ்தற்ைான சூழல் இருப-
்பக்த அறிே ேசா்தகனக்ைாை மனி்த திசுக்ைக்ள பிரதி்ப-
லிக்கும க்பாருடைக்ள கைாண்டு ்தோரிக்ைப்பட்ட மனி்த 
உ்டல்ைக்ள ே்பான்்ற க்பாமகமைள ஓரிேன் விண்ை�ம 
மூ�ம அனுப்பப்படடுள்ளது.   

விண்ணில் உள்ள ைதிர் வீச்சுைக்ள மனி்த உ்டல்ைள 
எ்ந்த அ்ளவுக்கு ்தாஙகுகின்்றன என்்பது இ்ந்த மாதிரி 
க்பாமகமைள மூ�ம அறிேப்படும. ஓரிேன் விண்ை�த்-
தில் 16 கைமராக்ைள க்பாருத்்தப்படடுள்ளது. இ்தற்கி-
க்டேே 2.30 இ�டசம கமல்ைள க்தாக�வில் இரு்நது 
பூமிகே ஓரிேன் விண்ை�ம புகைப்ப்டம எடுத்து அனுபபி 
உள்ளது.

நிலயே அயடந்�து
நோசோ விண்�லம்
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,y. 84

kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nkhul;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; 

ngaUk; KfthpAk;

T/939 tj;JKy;yNf 

nld;rpy; rpwpfhe;j 

lhgNu

41/V> 1Mk; xOq;if> 

Gifapuj epiya 

tPjp> mq;Fyhd 

yf;\gjpa> 

nkhul;Lt

Mk; tj;JKy;yNf kNdh[; 

Etd; lhgNu>

41/V> 1Mk; xOq;if> 

Gifapuj epiya tPjp> 

mq;Fyhd yf;\gjpa> 

nkhul;Lt

T/957/22 Rrpyh Nuh`pdp 

khndy; n[a#hpa

,y. 7> fndhd; 

N[f;fg; nkz;b]; 

khtj;ij> ,lk;> 

nkhul;Lt

Mk; mUz Fkhh; rpNye;jpuh 

fkyl;Nf Njrpa 

milahs ml;il ,y. 

692742206V ngsj;jhNyhf 
khtj;ij> nfhOk;G -7

T/975 tz;zFtj;jtLNf 

Nuh\pj; thud; 

ngh;dhz;Nlh 

vd;wiof;fg;gLk; 

tz;zf;Ftj;j 

tLNf Nuh\pj; 

thud; ngh;dhz;Nlh

,y. 69/2. gk;gLt 
tPjp. tpy;Nyhutj;j> 

nkhul;Lt

,y;iy tz;zFtj;jtLNf 

Nuh\pj; thud; 

ngh;dhz;Nlh 

vd;wiof;fg;gLk; 

tz;zf;Ftj;j 

tLNf Nuh\pj; thud; 

ngh;dhz;Nlh

,y. 69/2. gk;gLt 
tPjp. tpy;Nyhutj;j> 

nkhul;Lt

,g;NghJ tpy;yh 21> 

fl;blk; 542> mf;ghp 

fhh;ld;];> rhiy 3318> 

gpshf; 733 my; e];/gh> 

g`;iud;

DTS/982/
2022

ghykz;ljpNf 

jPg;jp rk;gpf;fh 

ngh;zhd;Nlh

,y. 220/08> Gjpa 
fhyp tPjp> vnfhl 

cad> nkhul;Lt

,y;iy rphpf;fhh;j;JNf jhpe;J 

eauQ;rd Mhpauj;d 

,y. 220/08> Gjpa fhyp 
tPjp> vnfhlcad> 

nkhul;Lt

T/983/2022 myq;fhuNf 

re;jpuehjp lNdrpa]; 

rpy;th

,y. 32/8> =  

,e;jpuhN[hjp ghij> 

,uj;kyhd

,y;iy myq;fhuNf gphprhe;jp 

mdprpah rpy;th my;yJ 

myq;fhuNf gphp\he;jp 

mq;rpah rpy;th

,y. 26/1/B> gPhp]; 

khtj;ij> nkhul;Lt

T/984/22 mj;JNfhuhy 

Mua;r;rpNf Nrhba]; 

mj;JNfhuhy 

my;yJ Nrh;bna]; 

Muha;r;rpNf 

mj;jNfhuhy

,y. 21V> =ky; 

nkd;b]; khtj;ij> 

jh;kuj;d mntd;A> 

uhtj;jhtj;j> 

nkhul;Lt

,y;iy kJu kndhuhdp 

fSMuhr;rp tpjhdfk 

mr;rp

,y. 21V> =ky; 

nkd;b]; khtj;ij> 

jh;kuj;d mntd;A> 

uhtj;jhtj;j> nkhul;Lt

jpfjp: 2022.09.13 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhul;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

fk;gis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 21Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/76/22 n`l;b Mur;rpNf 

nghbnkdpf;Nf vDk; 

n`l;b Mur;rp fkNf 

nghbnkdpf;Nf

,y. 271/12> 2k; 
xOq;if> [akhyGu> 

fk;gis

Mk; ehdhaf;fhu trk; 

`TNg tpjhdNf Njhd 

Nrhghypfh jpy;Uf;\p 

ehdhaf;fhu

,y. 271/12> 2k; xOq;if> 

[akhyGu> fk;gis

T/79/2022 mg;Jy; u`;khd; 

nyg;ig k`k;kJ 

md;]hh;

,y. 63> 

,y;ytj;Jiu> 

fk;gis

,y;iy E}H nkh`kl; IDy; 

rpghah

,y. 63> ,y;ytj;Jiu> 

fk;gis

jpfjp: 2022.09.14 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;gis khtl;l ePjpkd;wk;

`l;ld; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/767 rPuq;fd; tpehaf 

nry;td;

,y;iy ftpjh G\;guh[;

,y. 199/2> `py; tPjp>

`l;ld;

jpfjp: 2022.09.12 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: `l;ld; khtl;l ePjpkd;wk;

khN`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 14Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7018 N`uj; 

Kjpad;NryhNf 

ee;jhtjp Fkhhp 

`hkp

,y;iy N`uj; Kjpad;NryhNf 

mkuh Fkhhp`hkp

tyypa

mk;gd;nghy

jpfjp: 2022.09.15 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khN`h khtl;l ePjpkd;wk;

gUj;jpj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 14Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1319 Mo;thd; ,uhkehjd;

,uhkehjd; 

ifk;ngz; ,e;jpuh 

,e;jpuh ,y;yk;> 

fuztha; kj;jp> 

funtl;b

,y;iy ,uhkehjd; =jpthfud;

,e;jpuh ,y;yk;> fuz-

tha; kj;jp> funtl;b

jpfjp: 2022.09.27 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gUj;jpj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 14Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/578 mkpy gpurq;f 

n`l;bN`t 

cLgpy;y re;jp> 

kphp];]

,y;iy N`t fhy;yNf yrpf;fh 

juQ;rp cLgpy; re;jp> 

kphp];]

TS/579 nlhd; me;uhna]; 

tpjhd; fkNf 

Flhgd> Nfhkpy;> 

khtuy;y

,y;iy mNgtpf;uk jprhehaf;f 

[auj;d Bfy> yPehk> 

mf;Fu];]

TS/581 ypadNf rphpahzp b 

rpy;th

,y. 200/V = 

jh;ktd;r khtj;ij> 

ty;nghy> khj;jiw

Mk; fRd; fp`hd; tpky#hpa 

,y. 200/D = jh;ktd;r 

khtj;ij> ty;nghy> 

khj;jiw

TS/583 nlhd; vg;u`k; 

f];J}hpahuha;r;rp

,y. 21> nffdJu 

ghij> nkjtj;j> 

khj;jiw

,y;iy ng];yp ky;ypfh 

tpf;fpukuj;d

,y. 21> nffdJu ghij> 

nkjtj;j> khj;jiw

TS/585 FzNrfu 

n`l;bahuhr;rp gpa-

jhr

,y. 18> Nltj;j 

ghij> E}g;Ng> 

khj;jiw

,y;iy re;uh rkd;khyp FzNrfu

,y. 18> Nltj;j ghij> 

E}g;Ng> khj;jiw

TS/591 yPyh nry;yN`th

,y. 23> yplghu 

gs;spKy;y> 

khj;jiw

,y;iy nry;yN`thNf jahuj;d

,y. 23> yplghu 

gs;spKy;y> khj;jiw

TS/592 tre;j Fkhu 

uh[gf;\ tre;j 

nfhl;l Lg;Ng 

njyp[;[tpy

,y;iy vg;gpl;l fLt 

nyhf;FfkNf rke;jp 

khjtp tre;j nfhl;l 

^g;Ng> njyp[;[tpy.

TS/595 NrJN`th 

fUzhrphp j rpy;th

,y. 03> %d;whk; 

xOq;if> = rhj;jh 

jp];] eh`kp 

khtj;ij> gk;Guz> 

khj;jiw

,y;iy yq;fh fPfdNf jkae;jp

,y. 03> %d;whk; 

xOq;if> = rhj;jh 

jp];] eh`kp khtj;ij> 

gk;Guz> khj;jiw

jpfjp: 2022.09.27 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;

k`u khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/21 ,NyFkhUNf Rrpy; 

gpNuk[ae;j

,y. 178/3> bf;nty 
ghij> rpak;gyhNg

,y;iy jyg;gpl;ba 

fSthuha;r;rpNf tp\hf;f 

[Ptuhzp

,y. 178/3> bf;nty 
ghij> rpak;gyhNg

T/22 gzd;ty 

Muha;r;rpNf 

fkyhtjp

,y. 266> khf;Nfhy 

njw;F> khf;Nfhy

,y;iy gzd;ty Muha;r;rpNf 

jh;kNrd

,y. 266/1> khf;Nfhy 
njw;F> khf;Nfhy

T/23 gzd;ty 

Muha;r;rpNf 

Nltpl; rpq;NQh 

my;yJ gzd;ty 

Muha;r;rpNf Nltpw; 

Fzuj;d

,y. 266/1> khf;Nfhy 
njw;F> khf;Nfhy

,y;iy gzd;ty Muha;r;rpNf 

jh;kNrd

T/32 fS fPh;j;jpNf 

rhkpe;j \ahk;yhy; 

jahde;j

,y. 61/3E/1> 
fl;LFWe;j tj;j> 

khtukz;ba> 

fltj;j

,y;iy [aq;fdp ,Ndhf;fh 

uzrpq;`

,y. 61/3E/1> fl;LFWe;j 
tj;j> khtukz;ba> 

fltj;j

T/35/22 kNdh[; gphpajh;\d 

tpN[khd;d

,y. 871/2> vf;rj; 
khtj;ij> xghtj;j> 

n`a;ae;JLt

Mk; re;jpuhzp ehypfh 

tpN[khd;d

,y. 58/2> ntuYfk;gd> 

ngg;gpypty

jpfjp: 2022.09.21 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: k`u khtl;l ePjpkd;wk;

gyg;gpba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 21Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/14 mgtj;j N`tNf 

yPyhtjp

,y. 8A> 
Fyuj;d tPjp> 

mk;gyhq;nfhil

,y;iy FkhuNf njhd; eazh 

Fkhhp Nrdhuj;d

,y. 8A> Fyuj;d tPjp> 
mk;gyhq;nfhil

jpfjp: 2022.09.20 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gyg;gpba khtl;l ePjpkd;wk;

rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 21Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/178 Uf;kzp ul;zk; 

];Nuhuh my;yJ 

ul;zk; Uf;kdpNjtp

my;yJ Uf;kzp 

];Nlhrh;

,y. 260> 

,dpnfhlnty 

Njhl;lk;> rpyhgk;

,y;iy fphp];lgps; khPdh 

rFe;jyh ];Nlhuh;

,y. 260> ,dpnfhlnty 

Njhl;lk;> rpyhgk

jpfjp: 2022.09.15 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;

kjq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/62 Mde;j Nrhkre;jpu 

n`l;bN`th

,y;iy [ayf;\d tpN[ehaf 

G\;gyjh ty];Ky;y 

tPjp> ngypmj;j

jpfjp: 2022.09.23 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk;

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 12Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/286 ep];]q;f gKD 

Muha;r;rpNf my;yJ 

ep]q;f gKD 

mr;rpNf utPe;jpu 

jp];]q;f

,y. 46> 

khj;jhnfhl> 

mk;gf];gpl;ba

,y;iy [anfhb Muha;r;rpNf 

aKdh G\;gfhe;jp 

[anfhb>

,y. 46> khj;jhnfhl> 

mk;gf];gpl;ba

jpfjp: 2022.09.21 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 01 khjk; 09Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1473/22 tpf;uk je;jphpNf 

Njhd mDyh 

\pahdp

,y. C/97/1
tpkyrphp eptr 

cLtpy tPjp> Nky; 

jy;Jt

,y;iy tPufy;y Mur;rpyhNf 

nrt;te;jp ghf;ah tPurpq;f

,y. C/97/1
tpkyrphp eptr cLtpy 

tPjp> Nky; jy;Jt

jpfjp: 2022.09.21 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mtpthris khtl;l ePjpkd;wk;

khtdy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/49 fl;Lye;jNf jh;krphp 

Mhpaghy

,y. 3> Njrpa 

,y;yq;fs;> 

ftpypgpl;ba> 

muehaf;f

,y;iy mNdhkh re;jpujpyf;f

,y. 3> Njrpa 

,y;yq;fs;> ftpypgpl;ba> 

muehaf;f

jpfjp:   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khtdy;y khtl;l ePjpkd;wk;

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/359 th;zFy#hpa 

Nlhdh nlhnyh-

Nwhy; eph;kyh

,y. 129> kphp];]

d; nfhl;Lt tlf;F> 

YDtpy

,y;iy mk;gf`hNf N`h;bay; 

fhkpdp nuf;]; 

ngh;zhd;Nlh

,y. 129> kphp];]d; 

nfhl;Lt tlf;F> YDtpy

jpfjp: 2022.09.23 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: k`u khutpy khtl;l ePjpkd;wk;

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 14Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/31/2022 N[hrg; uzpy; 

ntz;lh;Gj;

,y. 582/1> 
ve;NjuKy;y> 

tj;jis

,y;iy kNdhhp ngh;dndj; ygghh;

,y. 15/15/B> 
nfg;gpl;bnghy khtj;ij>

[h-vy

jpfjp: 2022.09.28 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ntypru khtl;l ePjpkd;wk;

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 09Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/29/22 ypd;njhl;lNf rk;gj;   

,Nuh\; gpuhrQ;[pj; 

ngh;zhd;Nlh

,y. 67/10> 
mnyf;rhz;buh 

gpuNjrk;> Jnly;y> 

[h-vy

,y;iy uz;tsNf gphptpd; tpdpgpul; 

rpe;jky; ngh;zhe;J

,y. 67/10> 
mnyf;rhz;buh gpuNjrk;> 

Jnly;y> [h-vy

jpfjp: 2022.09.27 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ntypru khtl;l ePjpkd;wk;

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 02Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; 

ngaUk; KfthpAk;

T/20/2022 fq;fhdpnf ypNahd; 

nkzuhl; gpypg; 

ngNuuh

,y. 199 (Kd;G ,y. 

175) ehaf;ffe;j 

tPjp> tj;jis

Mk; Nkhpad; bypdp \hdpf;fh 

js`pw;wp (jp.K. ngNuuh) 

,y. 197/V> ehaf;ffe;j 
ghij> tj;jis

T/26/22 nkh`k;kl; ghUf; 

nkh`k;kl; m[;ky;

,y. 159> J}ttj;j 

ghij> khNghy> 

tj;jis

,y;iy ghj;Jkh ukprh m[;ky; 

my;yJ (f) ghj;jpkh ukPrh 
nkh`kl; md;rhh;

,y. 159> J}ttj;j 

ghij> khNghy> 

tj;jis

T/28/22 typfkNf uQ;rdp j 

rpy;th 

,y. 5B 23/7> 
Njrpa tPlikg;G 

jpl;lk;> kj;Njnfhl> 

nghy;fNrhtpl;l

,y;iy `\e;j by;\hd; 

vjphp#hpa

,y. 716/55> ~uTd;t+l;| 
Gifapuj epiya tPjp> 

fk;Gtj;j> [h-vy

jpfjp: 2022.09.05 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
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,y. 84

kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/32/21 Mde;j fhkpdp 

Gj;gpba

,y. 73/9> njhlq;ty 
ngN][; fz;b

Mk; jkuh rhe;jdp Gj;gpba

,y. 73/9> njhlq;ty 
ngN][; fz;b

jpfjp: 2022.09.26 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/54/22 (f)gyPy;jPd; 
nkh`k;kl; \hgp

,y;iy nkh`k;kl; \hgp 

nkh`k;kl; ]y;khd;

,y. 372/29> 
fl;Lf];njhl;l tPjp> fz;b

jpfjp: 2022.09.09 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/46/22 mUzhryk; gps;is 

fNzrd;

,y. 36/12> gbtj;j 
tPjp> ej;juk;nghj;ij

,y;iy fNzrd; =fud;

,y. 36/12> gbtj;j tPjp> 
ej;juk;nghj;ij

DTS/56/22 vnfhl nfju 

nkh`kl; jh`ph; 

nkh`kl; 

g`hTj;jPd;

Mk; mg;Jy; `yPk; rpj;jp uk;yh

,y. 102/B> kjPNf fyn-
fju

jpfjp: 2022.09.13 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 14Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; 

ngaUk; KfthpAk;

T/418 nkjfk ypadNf 

nlhd; FyNrd 

tp[pj;j khtj;ij> 

cf;tj;j> 

nfhn`hyhd 

fSj;Jiw njw;F

,y;iy nkjfk ypadNf re;Ju 

rk;gpf;f tp[pj;j khtj;ij> 

cf;tj;j> nfhn`hyhd> 

fSj;Jiw> njw;F

T/421 rl;lk;gpuhyyhNf 

tpf;lh; ngNuuh 

my;yJ ngNuuh 

rl;lk; gpuhyyhNf 

tpf;lh; my;yJ 

rl;lk;gpuhyhNf 

tpf;lh; ngNuuh  

my;yJ rl;lk; 

gpuhyyhNf tpf;lh; 

ngNuuh my;yJ 

ml;lk;uhyyhNf 

tpf;lh; ngNuuh

,y. 581> fhyp tPjp> 

kf;nfhd

,y;iy gphpn[l; my;yJ tPurpq;`  

rpd;dj; njhk;nkyhNf 

Nlhdh gphpn[l; tpdpgphPlh 

ngNuuh my;yJ tPurpq;` 

rpd;dj;njhk;kyhNf 

Nlhdh gphpn[l; tpdp gph-

plh ngNuuh

,y. 581> fhyp tPjp> 

kf;nfhd

T/422 fSuhuNf       \

he;jpyjh re;jpughy> 

mNyhrpa]; tj;j> 

J}t gd;ry ghij> 

fSj;Jiw njw;F

,y;iy rkhjp kJ\pf;fh 

n`hz;lKdp

155/2V> fNahypd; 
thh;g;ghdy gij> 

NtuhN`u> nghuy];fKt

jpfjp: 2022.09.21 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; 

ngaUk; KfthpAk;

DTS/45/22 th;zFy#hpa 

nkj;jpt; tPuuj;d 

gpudhe;J

,y. 5gp> tpyq;F 

cw;gj;jp kw;Wk; 

Rfhjhu epi-

yak;> fd;ndhUt> 

Nguhjid

,y;iy ghypfh rhe;jp gpudhe;J 

jpUkzj;jpw;F Kd; 

n[hdpf;F N`th

,y. 5gp> tpyq;F 

cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu 

epiyak;> fd;ndhUt> 

Nguhjid

DTS/52/22 fq;f mj;ju tj;Nj 

re;uhdp jah 

uhkjh] 

,y. 60/6> Nghjp 
mq;fd khtj;ij> 

fz;b

,y;iy fq;f mj;ju tj;Nj 

R[hjh rpwpkjp uhkjh]

,y. 60/6> Nghjp mq;fd 

khtj;ij> fz;b

DTS/63/22 tlnfhl nfju Nrh-

kjhr>

~m[e;jh| Fgy; 

xYt> g+z;LNyhah

,y;iy tlnfhl nfju \pahksp 

rpd;jh Fkhhp my;yJ  \

pahkyp rpd;jh Fkhhp

,y. 1149/A> 07> jpfd> 
u[ty;y

DTS/65/22 VR/g; m[P]; mg;Jy; 

f/g+H

,y. 149/C/
C> fNytj;j 
tPjp> uztd> 

fl;Lf];Njhl;l

Mk; ghj;jpkh Krk;kpyh f/g+H

,y. 149/C/C> fNytj;j 
tPjp> uztd> 

fl;Lf];Njhl;l

jpfjp: 2022.09.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/358 Vf;fehaf;f 

Kjpad;nryhNf 

mDyhtjp

Mk; gyp`tld;d Muha;r;rpNf 

rpwp];hPd; Utdp 

Vf;fehaf;f

,y. 429/5> Eq;fKnfhl> 

fsdp

jpfjp: 2022.09.29 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khutpy khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 02Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/185/22 tPurpq;` 

gj;jpud;NdN`yhNf 

jpNd\; rk;gj; 

tPurpq;`

,y;iy rkuJq;f Muha;r;rpNf 

rj;Jhp rg;jyh rkuJq;f

,y. 41/4> ujthd ghij> 

Ygr tj;j> af;fy

jpfjp: 2022.09.22 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/70 `hpe;jpu rQ;[a 

uj;ehaf;f 

my;yJ N`uj; 

Kjpad;NryhNf 

`hpe;jpu rQ;[a 

uj;ehaf;f

,y. 8/89> guz 

fq;nfhl ghij> 

fz;b

,y;iy gyp`tld tyt;Nt 

vuq;fh ,\hdp mKDfk

,y. 8/89> guz fq;nfhl 

ghij> fz;b

jpfjp: 2022.09.26 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

Uthd;nty;iy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 04Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/22 ghrpf;F `d;ndbfP 

Mde;j mkurpwp 

rpy;th

46/1> kPgpl;bfe;j tj;j 
tPjp> al;bae;Njhl;il

,y;iy grpf;F `d;ndbfP    

\pyhzp jPgpfh rpy;th

A192> n`huz;lyh>

al;bae;Njhl;il

T/23 mk;gyk;gpl;baNf 

fkdp tre;jh 

mk;gyk;gpl;ba

,y. B 65> 
fGYKy;y> 

Utd;nty;y

,y;iy mk;gyk;gpl;banf ny];yp 

RutPu

,y. B 65> fGYKy;y> 

Utd;nty;y

jpfjp: 2022.09.28 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Uthd;nty;iy khtl;l ePjpkd;wk;

k`u khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/25 njFUNf rphpahtjp 

ngNuuh

,y. 236/4> G\;ghuhk 

ghij> g`y 

gpad;tpy> fltj;j

,y;iy uj;ehaf;f 

Kjpad;nryhNf rphpkh 

FzNrfu

,y. 236/4> G\;ghuhk 

ghij> g`y gpad;tpy> 

fltj;j

jpfjp: 2022.09.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: k`u khtl;l ePjpkd;wk;

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 21Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/904 khypfhNf ,e;jpf 

mrq;f NgNuuh 

kpyhd;> ,j;jhyp

,y;iy njbfKtNt `hpdp 

fhQ;rdh gPhp];

,y. 95> etFjhk tPjp> 

rPJt

T/923/22 utPe;jpu gz;Lfhga 

ypadfkNf 

,y. 261/vg;/3>
\he;jpGu 1Mk; 

xOq;if> 

N`hf;fe;ju ghij> 

jstj;Jnfhl

,y;iy tp`hq;[p rhkj;a ypad-

fkNf

,y. 261/vg;/3>
\he;jpGu 1Mk; xOq;if> 

N`hf;fe;ju ghij> 

jstj;Jnfhl

T/927/22 nlhd; GGJ yf;Kj;J 

my;fk

,y. 421/B> ntyp-
ghij> jstj;Jnfhl

,y;iy cg;Ngf;fh uhfUFzh

,y. 421/B> ntypghij> 

jstj;Jnfhl

T/930 Nfhl;Nl nfhlNf 

gpNukyhy; b nky;

,y. 194/7> 
tpj;ahuh[ khtj;ij> 

N`hfe;ju njw;F> 

N`hfe;ju

,y;iy FGWnjd;d tpjhdyhNf 

rpe;j yf;\;kp ngNuuh

,y. 194/7> tpj;ahuh[ 
khtj;ij> N`hfe;ju 

njw;F> N`hfe;ju

T/932 uj;ehaf;f KjypNf 

ee;jhtjp

,y;iy tPu$d; Muha;r;rpNf jkpj; 

jpuq;f

,y. 96/B2> uhkN`u 

ghij> N`thfk> 

fLnty

T/934/2022 mkurpq;` tpjhdNf 

fUzhtjp ngNuuh

,y. 93> N`hf;fe;ju 

njw;F> N`hf;fe;ju

,y;iy td;dp Muha;r;rpNf G\;gh 

rhe;jdp ngNuuh

,y. 93> N`hf;fe;ju 

njw;F> N`hf;fe;ju

T/935 rkuN`thNf 

Nuh`d gpahee;j 

jh;krphp

,y. 1223> 

u[ky;tj;j tPjp> 

gj;juKy;y

,y;iy nghj;Ky;y fq;fhdk;Nf 

Rrpjh

,y. 1223> u[ky;tj;j 

tPjp> gj;juKy;y

T/937 kphpfhdNf uQ;rpj; 

ngNuuh my;yJ 

kphpfhdNf uQ;rpj; 

ngNuuh

,y. 115/1/A> 
f`e;njhl;l ghij> 

khyNg

,y;iy fSg`d Muha;r;rpyhNf 

re;jNuf;fh [a#hpa

,y. 115/1/A> 
f`e;njhl;l ghij> 

khyNg

jpfjp: 2022.09.29 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/295/22 fS Muha;r;rpyhNf 

cg;Gy; yf;\;kd; 

nrndtpuj;d

,y;iy cLnty Kjpad;nryh 

nfju Gy];jp gpujPgh 

Fkhhp [arpq;`

vg; 167> ue;jpa caz> 

mf;fphpafs ghij Nff-

hiy

jpfjp: 2022.09.21 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 05Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1610/22 nfd;ndw; l;iuNuhd; 

ky;n`hyz;l; my;yJ 

nfd;dj; l;iuNuhd; 

ky;`yd;> ,y.321/4B> 
mNdhkhtj;j ghij> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy mRug;GypNf aKdh 

gphpae;jp>  ,y.321/4B> 
mNdhkhtj;j ghij> 

ePh;nfhOk;G

jpfjp:2022.10.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

k`u khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 20Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/29/2022 N`th je;jphpNf gparPyP 

Rde;jh gPhP];> N`th 

je;jphpNf Rde;jh 

gparPyP gPhp];> ,y.329> 

rpq;fhuKy;y> fszp

,y;iy ehkyP mj;JNfhuyh> 

,y.354/3/B> nfn`y;Nfd 

cLgpy> njy;nfhl

jpfjp:2022.09.30 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; k`u khtl;l ePjpkd;wk; 

Fspahg;gpl;ba  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/823 nkhfkl; urpJ nkhfkl; 

Gfhhp Vjz;lnty> 

nttfk> Fspahg;gpl;ba

,y;iy nkhfk;kJ myp Uf;fpah 

ck;kh> Vjz;lnty 

nttfk> Fspahg;gpl;ba

T/825 rjk;gp uhyyhNf 

n[dprp ypNre;jpu 

Nrhkuj;d ngytj;j> 

nkbafNd 

,y;iy fkuhyyhNf epkhyp 

Nrhkuj;d ngytj;j> 

nkbafNd

jpfjp:2022.09.15 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

vy;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/06 fSjd;jphp glngjp 

Mhpajh] = tp[ade;j

Mk; njhd; ruj;Fkhu 

tp[ade;j

jpfjp:2022.10.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; vy;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 khjk; 30Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/57/2022 rp`hg;jPd; nkh`kl; 

k`;&g;(f)
,y;iy nkh`kl; k`;&g;(f) 

nkh`kl; (f) gNuh];(2) 

,y.297/A> `pFNuKJd 

tPjp> mFud

jpfjp:2022.10.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/61 ee;j G\;gFkhu 

nfhbJtf;F

,y;iy rk;gpfh gpujhgrpq;f 

uj;ehaf;f 'Ie;Ju" 

tst;t> [e;Ju> 

mq;FDnfhygy];]

jpfjp:2022.09.28 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 303/21 tpjhd 

fq;fhdkyhNf 

Fztjp uztPu> 

,y. 12> nuk;gps; 

ghij> ehty

,y;iy `y;Nttl;lNf gpughj; 

Nfh\y gPhp];

,y. 12> nuk;gps; ghij> 

ehty.

jpfjp: 2022.10.17 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 19Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1607 NrJq;f KjypNf 

nlhd; N[hrg; 

my;yJ NrJq;f 

KjyupNf 

nlhd; N[h;rg; 

gh;j;jNyhkpa]; 

my;yJ NrJq;f 

KjypNf nlhd; 

N[hnrt; 

gj;jNyhkpa]; 

my;yJ NrJq;f 

KjypNf 

nlhd; N[hrg; 

gh;j;jNyhkpa]; 

my;yJ NrJq;f 

KjypNf 

nlhd; N[hrg; 

gj;jNyhkpa]; 

~gNuhrhpad;|

,y. 142> V. fl;lhd

,y;iy nj`ptstpadNf Nlhdh 

ml;tpd; Nwh]; my;yJ 

nj`ptis ypadNf 

nlhd; ml;tpd; Nwhy; 

my;yJ nj`pts 

ypadNf ml;tpd; Nwh]; 

my;yJ nj`pts 

ypadNf Nlhdh ml;tpd; 

Nwh]; ~Nuhrhpad;|>

,y. 142> V. fl;lhd

jpfjp: 2022.10.04 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/976 njy;Nf uh[p nkj;rphp 

gPhp];

,y. 124/3V> 
tpNyhuhtj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy fhhpafutz gl;l nge;jp 

k`htpjhdyhNf nlhdh 

ukzp yNahdp nrypd; 

Ngh;bzd;Nlh

,y. 124/3V> 
tpNyhuhtj;j> nkhwl;Lt

T/986/2022 n`l;bafe;jNf 

Rjj; rphpahy; 

ngh;zhd;Nlh 

my;yJ n`l;ba 

fe;jNf Rjf; rphpahy; 

ngh;zhd;Nlh

,y. 14> 

tpy;Nyhutj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy n`l;ba fe;jNf rhk-

pyh mrhh; ngh;zhd;Nlh 

my;yJ rhkpyh mrhh; 

ngh;zhd;Nlh

,y. 14> tpy;Nyhutj;j> 

nkhwl;Lt

jpfjp: 2022.10.04 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

jpUNfhzkiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 08Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/173/22 KUFg;gps;is ejp 

tPuFyuj;jpdk;

,y;iy ejptPuFyuj;jpdk; 

nry;tePjd;

,y. 16/17 fpwPd; tPjp> 
jpUNfhzkiy

T/174/22 kUs; ePf;fpak;ikahh; 

ejp tPu Fyuj;jpdk;

,y;iy ejptPuFyuj;jpdk; 

nry;tePjd;

,y. 16/17 fpwPd; tPjp> 
jpUNfhzkiy

jpfjp: 2022.10.03 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: jpUNfhzkiy khtl;l ePjpkd;wk;

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 02Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/1603 NrdhjpgjpNf netpy; 

rpNwrpad; ];lhd;yp 

nuhl;hpNfh

,y. 12> Nkjpad; 

,lk;> FlhghLt> 

ePHnfhOk;G

,y;iy NrdhjpgjpNf RNj\; 

gphpae;jhu nuhl;hpNfh

TS/1605 th;zFy#hpa mdp 

fpNw]; gPhp];

,y. 12> Nkypad; 

,lk;> FlhghLt> 

ePHnfhOk;G

,y;iy NrdhjpgjpNf RNj\; 

gphpaq;fuh nuhl;hpNfh

TS/1611 Ruq;fdp gpuhd;rp];fh 

ngNuuh> ~tpj;thd;| 

Ytp];  ,lk;> 

ePHnfhOk;G

Mk; Rth;zh MHrd;[yh 

ngNuhh ~tpj;thd;| Ytp];  

,lk;> ePHnfhOk;G

jpfjp: 2022.10.05 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

gyg;gpba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/18 nge;ju N`th 

re;jpuhdp rpy;th

,y. 10> tpNtfhuhk 

tPjp> tJnfjiu

,y;iy NjEtu Mrhhp uj;drphp 

my;yJ khgyfk 

MrhhpNf uj;drphp

,y. 10> tpNtfhuhk tPjp> 

tJnfjiu

jpfjp: 2022.09.30 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gyg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 12Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

281 A/T nguKNd nfnjhp 

jpyf;fuj;Nd 

,y. 57/vg;/03/01
k`hnfnju tj;j> 

uha;ghnfhl> 

epj;jk;Gt

,y;iy njd;d$d; 

Kjpahd;nryhNf 

ee;jhtjp njd;d$d;

,y. 57/vg;/03/01
k`hnfnju tj;j> 

uha;ghnfhl> epj;jk;Gt

jpfjp: 2022.10.03 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 05Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/1604 nlhd; mN\hf; 

ky;rphp fpwp\he;j 

`y$d; mNgRe;ju

,y. 34/1> KWj;jhd 

nfhr;rpf;fil

,y;iy [anfhb Muha;r;rpNf 

Nlhdh Nkhp ee;jdp 

ehzaf;fhu

,y. 128. ntypnfl;ba 

gKDfk> Gjpa Kfthp

,y. 34/1> KWj;jhd 

nfhr;rpf;fil

jpfjp: 2022.10.05 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 09Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1475 [hJq;Nf jpyf; 

Mde;j [aJq;f

35/B> kphp];tj;j> 

Gtf;gpl;ba

,y;iy uj;ky;nfhlNf Nrhktjp> 

35/B> kphp];tj;j> 

Gtf;gpl;ba

jpfjp: 2022.10.04 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;

nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/487 mkuJq;f Mr;rpNf 

Njhd batj;jp 

my;yJ mkuJd; 

Mr;rpNf Njhd 

gpatj;jp my;yJ 

mkuJq;f Mr;rpNf 

njhd; gpatj;jp

,y. 5> ~re;njt;t| 

Fk;Gf;f> Nfhznghy 

re;jp

,y;iy jpD\ nrt;tj;jp 

nte;jkNf

,y. 43/E> nfngy;yf`h 

tj;j> n`hd;de;ju 

njw;F> gpypae;jy

T/488 ngj;kNf tpkyNrd 

my;yJ nlj;kNf 

tpkyNrd

,y. 5> ~re;njy;y| 

Fk;Gf;f> Nfhznghy

,y;iy jpd\h nrtte;jp 

ngj;kNf

,y. 43/<. 
nfngy;yf`tj;j> 

n`hd;de;ju njw;F> 

gpypae;jy

T/489 Rte;j 

Muha;r;rpyhNf 

Nlhdh ypdhdp 

gj;kyjh

,y. 173/4> 
nghy;N`d klghj;j> 

gpypae;jy

,y;iy [{td n`d;djpNf 

nuhn\y; kpNdhyp 

jh;kNrd

,y. 173/4> nghy;N`d 

klghj;j> gpypae;jy

T/490 tpf;ukNf nlhd; 

cgjp];]

,y. 1/6> tpf;uk 
,lk;> n`huz 

ghij> nf];ght

,y;iy af;nj`pNf rpj;uh gj;kpdp

,y. 1/6> tpf;uk ,lk;> 
n`huz ghij> 

nf];ght

T/491 nkJtj;jNf rk;gpf;f 

ngNuuh

,y. 91> nfhOk;G 

tPjp> gpypae;jy

,y;iy nkjtj;jNf epYgh 

th;zFy#hpa 

(jp.K. ngNuuh)

,y. 91/1> nfhOk;G tPjp> 

gpypae;jy

T/492 clNf Nlhdh 

tpkyh fy;ahzp

,y. 180/
B> f`JLt> 

nghy;fNrhtpl;l

,y;iy clNf Nlhdh khndy; 

r[Ptdp

,y. 180/B> f`JLt> 

nghy;fNrhtpl;l

T/493 Xkj;Nf tpkyhtjp 

ngNuuh

,y. 328> nthuSn-

fhl> mj;JUfphpa

,y;iy n`l;bNf fPjhQ;rdp 

jk;kpf;f n`l;bNf

,y. 77/33> Kj;Juq;fy> 

n`hufy fpof;F> 

ghJf;f

jpfjp: 2022.10.07 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nf];Ngt khtl;l ePjpkd;wk;

jpUNfhzkiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/178/22 khdtLNf yf;];kd; 

B rpy;th

Mk; gpurhe;j Gj;jpf khdtL>

,y. 130/1> 
njy;f`tj;ij> 

gyd;tj;ij> 

gd;dpg;gpl;ba> nfhl;lht

jpfjp: 2022.09.19 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: jpUNfhzkiy khtl;l ePjpkd;wk;

aho;g;ghz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 16Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/75/2022 rNwh[pdpNjtp 

jpy;iyak;gyk; 

23 Nfh;r; kpa+]; 

tp];ngf; Nfkpgpwpl; 

nrahh; ,q;fpyhe;J

,y;iy 1.  etul;zk; 

jpy;iyak;gyk; 3> 

`d;;ghp Nt. fk;Ngh;sp> 

rNw[pA 15 2 itgp

2.  Fkhurhkp ckghyd; 

kw;Wk;

3.  jpUkjp ckhNjtp 

ckghyd; ,UtUk;

    75> Nghul;];kTj; 

Nwhl;> fk;Ngh;sp rNw 

[pA15 1N[b

4.  fyhepjp c\

hNjtp $Nlh;f; 80> 

gPy;l; Nyd;> gpwpk;yp> 

fk;Ngh;sp> rNw [pA16 

8N[b

5.  ,ad; Nfhy;l;nty; 

kw;Wk;

6.  jpUkjp fyhepjp etN-

jtp Nfhy;l;nty;> 

,UtUk;

   97> Ngh;dp]; mntd;A> 

nrgPy;l; v];17 3fpa+vd;

   midtUk; jkJ 

mw;Nwhzp jj;Jtfhhp 

fyhepjp jahspdp 

rptjhrd;> 33 nrl;bj; 

njU xOq;if> ey;Y}

H> aho;g;ghzk; %yk; 

Njhw;wk;

jpfjp: 2022.08.31 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: aho;g;ghz khtl;l ePjpkd;wk;

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 12Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/934 nfhyghNf m[pj; 

gpurd;d gPhp];> 

,y.204/8> nuk;gps; 
ghij> `puhd> 

ghze;Jiw

,y;iy nkhwl;LtNf ,e;Jy 

yf;khyp rpy;th> ,y.204/8> 
nuk;gps; ghij> `puhd> 

ghze;Jiw

T/942 nghuYnfhlNf ngNuuh> 

nghuYnfhl> ,y.162/1> 
rkfp khtj;ij> 

epAlht> mYNghKy;y

,y;iy jpdKdp `pkhypfh      

\pNuhkp nkz;b];> 

,y.117/V> 
Uf;f`njhl;Lg;nghy 

ghij> mYNghKy;y> 

ghze;Jiw 

T/943 elfe;jnfa; 

FzNrd my;yJ 

elfe;jnfa; FzNrd> 

,y.333/22> bf;fy 
njhl;Lg;nghy ghij> 

bf;fy> nfnry;tj;j> 

ghze;Jiw

,y;iy kj;JkNf ky;ypfh> 

,y.333/22> bf;fy 
njhl;Lg;nghy ghij> 

bf;fy> nfnry;tj;j> 

ghze;Jiw

T/945 Nghjpa gJNf yf;\;kd; 

jahee;j ngh;zhz;Nlh> 

,y.09> gioa 

ghij> n`hNuJJt> 

nfnry;tj;j> 

ghze;Jiw.

Mk; tpjhdNf fPjhukzp 

ngh;zhz;Nlh> 

(jp.K.j.rpy;th) 

,y.9> gioa ghij> 

n`hNuJJt> nfnry;tj;j> 

ghze;Jiw.

T/946 uQ;rd; Ml;bfy 

my;yJ Ml;bfy 

uQ;rd;> 25> ce;Jnfhl 

khtj;ij> gz;lhufk

,y;iy gj;kyjh Ml;bfy my;yJ 

gj;kyjh rkurpq;f> 25> 

ce;Jnfhl khtj;ij> 

gz;lhufk

T/947 [arpq;`Nf nlhd; 

gj;knfd ngNuuh> 

,y.286/V> 
ntyf`tj;j> 

mUf;nfhl> 

mYNghKy;y

,y;iy [arpq;`Nf Nlhdh ejPfh 

epfhdp ngNuuh> ,y.219/
b>  Fzhee;j khtj;ij> 

uy;fk> gz;lhufk

jpfjp:2022.10.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

kpDthq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 02Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/118 gh`pdu NjtNf 

yk;GWfd;> ,y.375/V> 
cf;fy;nghl> fk;g`h

,y;iy gh`pd NjtNf Utdp 

rhz;baNjtp>  ,y.75/V> 
cf;fy;nghl> fk;g`h

T/120 tpf;uk 

gj;jpuj;Ndn`yNf 

re;jpah RNghjdp> 

,y.428/50> rdRk; 
caz> Mz;bak;gyk

,y;iy Kj;JFlh Muha;;r;rpNf 

mQ;[pyh M\h nkuq;f> 

,y.428/50> rdRk; caz> 

Mz;bak;gyk 

kpDthq;nfhl 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

T/122

tpN[rpq;f 

fSMuhr;rpNf 

Mhpauj;d> ,y.108/C> 
rPJttj;j> gd;rpy;nfhl> 

kpDthq;nfhl

,y;iy rkutPu kPfy;yNf Rrpyhtjp 

my;yJ rkutPu kPfy;yNf 

Rrpyh Mhpauj;d> 

,y.108/C> rPJttj;j> 
gd;rpy;nfhl> 

kpDthq;nfhl

jpfjp:2022.10.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kpDtq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

fe;jsha; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 khjk; 01Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/04/21 jprhdhaf;;f> 

Kjpad;ryhNf> 

MhpaNrd> ,y.25> 

gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> fe;jsha;

,y;iy jprhdhaf;f Kjpad;ryhNf 

uk;ahtjp>  ,y.25> 

gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

fe;jsha;

jpfjp:2022.10.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fe;jsha; khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 05Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1608/22 mg;Jy; mrP]; erPh;fhd; 

my;yJ mg;Jy; mrP]; 

mg;Jy; erPh; my;yJ 

mg;Jy; erPh; mg;Jy; 

mrP];> ,y.84/3> 
kPhpfk> ePh;nfhOk;G 

,y;iy [khy;Bd; ngsry; KdPuh 

my;yJ ngsry; KdPuh 

[khy;Bd;> ,y.84/3> kPhpfk> 
ePh;nfhOk;G

jpfjp:2022.10.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

tTdpah  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 15Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/20/22 rpd;dj;Jiu Jiuuh[h 

,y.90> Gifapuj 

epiya tPjp> tTdpah

,y;iy Jiuuh[h ,uhNr];thp>  

,y.90> Gifapuj epiya 

tPjp> tTdpah

jpfjp:2022.11.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; tTdpah khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

ENfnfhil khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1199/19 mnyd;rd; [khy;Bd; 

kPbd; ,y.rp11> 

kj;JkNftj;j> 

tPlikg;Gj;jpl;lk;> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

Mk; nea; (F)ghPdh kPbd; 
jp.K.kd;dd;> ,y.363/1> 
i`nyty; tPjp> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

T/1372/21 FyNrfu 

Kjpad;nryhNf ruj; 

mNgrpq;`> ,y.108> 

wgh;tj;j ghij> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

,y;iy tp`hu tj;jyhNf 

Gz;ah Rth;zfhe;jp> 

,y.108> wgh;tj;j ghij> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

T/1502/2021 Vkh CuyhfkNf Vkh 

gh[fk ypadNf Vkh 

gj;fk ypadNf Vkhtjp 

ypadNf 19> uapy;Nt 

mtdpA> ENfnfhl

,y;iy mkpj;jFkhu CuyhfkNf> 

,y.139/17> ghnfhl ghij> 

Nfhl;Nl

T/1548/22 k`nfju 

ke;NjnfhlNf 

re;jpujhr k`hehk> 

,y.37/1> ghnfhl tPjp> 
ENfnfhil

,y;iy Nftd;lypd; kq;fypfh 

Nrdhehaf;f> ,y.37/1> 
ghnfhl tPjp> ENfnfhil

T/1555/22 tl;lfhy mr;rhhpNf 

rdPuh by;\hd;

,y;iy tl;lfhy mr;rhhpNf 

rkutPu> ,y.603> gphpntd 

ghij> nghuy];fKt

T/1556/22 tl;lfhy mr;rhhpNf 

rkpj; bye;j 

,y;iy tl;lfhy mr;rhhpNf 

rkutPu> ,y.603> gphpntd 

ghij> nghuy];fKt

T/1591/22 uQ;rpj; [ae;j tpjhd 

,y.124/1> Jl;LnfKD 

njU> fSNghtpy

,y;iy uh[gf;\ 

gj;jpud;dN`yhNf 

ehspdp tpjhd uh[gf;\> 

,y.124/1> Jl;LnfKD 

njU> fSNghtpy 

T/1626/22 yj;J fuypd; j rpy;th> 

,y.65/16> 3k; xOq;if> 

fe;jN`dtj;ij> 

gd;dpgpl;ba

,y;iy yj;J gphpae;jp j rpy;th> 

,y.83> `Pd;gd;jy tPjp> 

fhyp

T/1627/22 N`uj; Kjpad;ryhNf 

FRkhtjp my;yJ 

td;dpahuhr;rpNf  

Nlhdh FRkhtjp> 

,y.87/5> 
nfh`py;f;nfhl;Lt 

ghij> nfhbfKt> 

k`ufk

Mk; nfhl;lht fkNf ,RU 

cjaq;f> ,y.87/5> 
nfh`py;f;nfhl;Lt ghij> 

nfhbfKt> k`ufk

T/1629/22 yady; md;jdp vtuhl; 

nghd;uh[h> ,y.24/5> 
mNguj;d khtj;ij> 

nghuy];fKt

,y;iy ypNahdp Md; nuhn\y; 

nghd;uh[h>  ,y.24/5> 
mNguj;d khtj;ij> 

nghuy];fKt

T/1653/22 N[hd; md;jdp vypa]; 

,y.228/8> i`nyty; 

tPjp> ENfnfhl

Mk; [{d; re;jphpf;fh vypa];> 

,y.228/8> i`nyty; tPjp> 

ENfnfhl

T/1660/22 khyyhNf re;jpuh gPhp]; 

(jp.gp.tpf;fpukahuhr;rp) 

92/4> FUe;Jtj;j 
ghij> kphp`hd> 

ENfnfhl

,y;iy thfp\h uq;fdp my;yJ 

tpf;fpuk Muha;r;rpNf 

Nlhdh thfp\h uq;fdp> 

92/4> FUe;Jtj;j ghij> 

kphp`hd> ENfnfhl

T/1663/22 jphpthd fl;baNf 

FzNrfu> ,y.336> 

tPukhtj;ij> njghdk> 

gd;dpgpl;ba

,y;iy jphpthd fl;baNf  

epNuh\h FKjpdp 

FzNrfu> ,y.336> 

tPukhtj;ij> njghdk> 

gd;dpgpl;ba

T/1664/22 \Pyh nkf;lNyd; 

G\;guhzp 

gPhp];> ,y.1783> 

n`jh;];Nlhd; fpu]

d;l;> xl;lhth> fdlh

Mk; kPkdNf n\y;ld; gPhp];> 

,y.53A> kp\d; tPjp> 

Nfhl;Nl> jw;NghJ> 

,y.1783> n`jh;];Nlhd; 

fpu]d;l;> xl;lhth> fdlh

T/1666/22 RjPu rhuq;f jh;ktpy> 

,y.72/A> fl;Lthty 
tPjp> k`ufk

,y;iy fkyj;Nf ebfh jpy;fhdpj 

rpy;th> ,y.72/A> 
fl;Lthty tPjp> k`ufk

T/1668/22 \pNuhkh gpurhjpfh 

td;dp Mur;rp 204/6> 
ePyk;k`u tPjp> 

nfhbfKt> k`ufk

,y;iy njhd; kDNty;Nf 

njhd; m[pj; G\;gyhy;> 

204/6> ePyk;k`u tPjp> 

nfhbfKt> k`ufk

T/1671/2022 k`he;j Muhr;rpNf 

fhkpdp [ayj;ngNuuh> 

10 ee;jh khtj;ij> 

ENfnfhil

,y;iy k`hee;j Muhr;rpNf 

[ddp rhpj;jwpa> 10 ee;jh 

khtj;ij> ENfnfhil

T/1672/22 FUg;G mr;rpNf 

Nrhkrpwp FzNrfu> 

,y.48/13B> 
vg;gpl;lKy;y Nuhl;> 

gpl;lNfhl;Nl> Nfhl;Nl

,y;iy RNu\; jh;\d FzNrfu> 

,y.48/13B> vg;gpl;lKy;y 

Nuhl;> gpl;lNfhl;Nl> 

Nfhl;Nll

T/1673/22 kspf];Ng 

NfhusyhNf [ae;jp 

b rpy;th kjehaf;Nf 

jp.K.rkurpq;` 

[ath;jd> ,y.16/1> 
\hyht ghij> 

vk;Gy;njdpa> 

Enfnfhl

,y;iy xr;rpdp rhkPyh kjehaf;;f>  

,y.16/1> \hyht ghij> 

vk;Gy;njdpa> Enfnfhl

T/1674/22 mk;gynfhlNf ,khyp 

cjaq;fh my;yJ 

mk;gyd;nfhlNf  

,khyp cjaq;fh

- n`l;bahuhr;rpNf 

N`kyjh cgkhypfh 

th];> ,y.256/2/A> 
gioa nfhl;lht tPjp> 

cl`hKy;y> Enfnfhl

T/1676/22 nlhd; utPe;jpu [ayhy; 

gj;jpuNf ,y.57/1> 
tdhe;j ghij> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

,y;iy kj;Jk fq;fhdkyhNf 

vuQ;rdp khndy; ngNuuh> 

,y.57/1> tdhe;j ghij> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

T/1677/22 jsfsNf nlhd; 

rhypaNf N`ke;j> 

,y.V/14> [ae;jp 
xOq;if> gKDt 

ghij> k`ufk

,y;iy ,k;Gy;gpl;lfe;j 

fkuyhyyhNf rphpayjh 

nkdpf;Nf> ,y.V/14> 
[ae;jp xOq;if> gKDt 

ghij> k`ufk

jpfjp:2022.10.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 21Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/840 \h;kzp gpuhd;rp];fh 

tdFU my;yJ 

gpuhd;rp];fh \h;kzp 

nuhl;hpNfh my;yJ 

gpuhd;rp];fh \h;kzp 

thzFU> ,y.249> 

,RUGu> khyNg

,y;iy mDgkh \h;kzp tzFU> 

,y.249> ,RUGu> khyNg

T/925 nlhd; Ngjphp]; 

fSfkNf tPurpq;`> 

,y.162/8> fLnty 
ghij> khyNg

,y;iy jahtjp Nrdhehaf;f> 

,y.162/8> fLnty ghij> 

khyNg

T/936/22 NgUts gj;jpudNf 

Rkpj;uh ngNuuh my;yJ 

NgUts gj;jpuNf 

Rkpj;uh ngNuuh> 

,y.215/V> gd;dpgpl;ba 
ghij> jytj;Jnfhl

,y;iy Kj;Jf;Flh tpN[#hpa 

Muha;r;rpNf Fzghy 

tpN[#hpa> ,y.215/
V> gd;dpgpl;ba ghij> 

jytj;Jnfhl

T/938 mkurpq;`Nf Mhpajhr 

my;yJ mkurpq;`Nf 

Mhpajhr rpy;th

,y;iy 1.  n`l;b> 

gj;jpud;d`yhNf 

Nlhdh rphpahzp 

G\;gyjh Fzth;jd>

2.  mkurpq;`Nf mEu 

,e;jpf;f rpy;th

3.  mkurpq;`Nf R[Pt 

rhe;jdp

4.  mkurpq;`Nf RNu\; 

rhe;jd

5.  mkurpq;`Nf jPg;jpfh 

jh;\dp

6.  mkurpq;`Nf re;jpah 

rj;Juhq;fzp

midthpdJk; Kfthp : 

,y.149/1V> jyhN`d> 

khyNg

T/939 td;dp Muha;r;rpNf 

Fzrphp Mde;j 

nghd;Nrf;fh> ,y.51V> 

jh;khNyhf;f khtj;ij> 

tuhnfhl ghij> fsdp.

,y;iy td;dp Muha;r;rpNf rkdpyp 

\hdpf;fh nghd;Nrf;fh> 

,y.478/3B> gpu[h 
khtj;ij> muq;fy> 

khyNg

T/940/2022 re;jpuyhy; 

tpf;fpukrpq;` [aNrfu> 

,y.321/rp> uh[rpq;` 

khtj;ij> N`thfk> 

fLnty

,y;iy n`hy;Ygj;jpuNf khypdp 

\phpafhe;jp fy;Njuh> 

,y.321/rp> uh[rpq;` 

khtj;ij> N`thfk> 

fLnty 

T/941 rhuq;Nf Nlhdh Nkhp 

khh;ful; my;yJ 

rhuq;Nf Nlhdh 

gpNukhtjp Nkhp 

khh;fnul; my;yJ 

rhuq;Nf NlhdhNkhp 

khh;fnul; gpNukhtjp> 

,y.251/V> typtpl;l> 
fLnty

,y;iy yGfkNf Nlhdh 

uk;ah tre;jh yhydp> 

,y.262/14> fycl ghij> 

nfhj;jyhty> fLnty

T/943 ghh;guh [ha;r; 

re;jpuNrfu NgUtyNf 

ghh;guh [ha;r; 

Rthhp];> ,y.114> 

k`FUe;Jtj;ij> 

FkhuNftj;ij> 

jyq;fk njw;F> 

gj;juKy;iy.

,y;iy Neh\pdp [PtdP re;jpuNrfu>  

,y.114> k`FUe;Jtj;ij> 

FkhuNftj;ij> jyq;fk 

njw;F> gj;juKy;iy.

T/944 khydp Nuh];Nkhp 

ngh;dnej; mNgehaf;f 

72/10> ,uhNkhja 
khtj;ij> fyy;nfhl> 

gd;dpg;gpl;ba

,y;iy lhGy vuQ;Qd; 

tpN[ehaf;f> 72/10> 
,uhNkhja khtj;ij> 

fyy;nfhl> gd;dpg;gpl;ba

jpfjp:2022.10.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/970 Xh;tpNy gz;lyad; j 

my;nka;jh my;yJ 

gs;spauy;yNf nlhd; 

Xh;tpNy ge;jyad; j 

my;nka;jh my;yJ 

Xhpy; gz;lyad; j 

my;nka;jh> ,y.16> 

uhtjhtj;j> nkhwl;Lt

,y;iy neYk; ky;uhzp j 

my;nka;jh jp.K. 

ngh;zhz;Nlh my;yJ 

tz;zf;Ftj;jtLNf 

neYk; ky;uhzp 

ngh;zhz;Nlh> ,y.50/2> 
= Nrhgpj;j tpj;ahy 

khtj;ij> nkhy;Ng ghij> 

nkhwl;Lt

T/980 `d;ntbNf khdpy; 

yf;gphpa rhh;y;]; gPhp];> 

,y.18/1> yf;\gjpa 

ghij> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy khypkNf mD\h rhe;jpdp 

tpf;fpuk#hpa> ,y.18/1> 
yf;\gjpa ghij> 

uhtjhtj;j> nkhwl;Lt

jpfjp:2022.10.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

gJis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 21Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

PRO-94 fd;fhzk; je;jphpNf 

nfFyhty> ,y.62> 

gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> gJis

cs;sJ mj;jehaf;f 

Kjpad;NryhNf re;jpuyjh 

nkdpNf> ,y.62> 

gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

gJis

T/332 uh[gf;\ 

Kjpad;NryhNf jpdjhr 

rprpuFkhu

,y;iy uh[gf;\ Kjpad;NryhNf 

gparPyp kQ;Ryh gphpajh;\dp 

14/12/V/1 ffgl tPjp> gJis

jpfjp:2022.09.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gJis khtl;l ePjpkd;wk; 

k`u  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 20Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/26 mNgtpf;uk 

ky;f`hfkNf gpauj;d> 

,y.62/1> fz;b tPjp> 

vy;njdpa> fltj;j

Mk; mNgtpf;uk ky;f`h fkNf 

byhd; kJrq;`> ,y.62/1> 
fz;b tPjp> vy;njdpa> 

fltj;j 

T/27 mNgtpf;uk 

ky;f`hfkNf gpauj;d> 

,y.62/1> fz;b tPjp> 

vy;njdpa> fltj;j

Mk; mNgtpf;uk ky;f`h fkNf 

gpughj; rj;Ju> ,y.62/1> 
fz;b tPjp> vy;njdpa> 

fltj;j 

T/28 mNgtpf;uk 

ky;f`hfkNf gpauj;d> 

,y.621/2> fz;b tPjp> 

vy;njdpa> fltj;j

,y;iy al;lykhk;j;j fkNf uk;ah> 

,y.621/2> fz;b tPjp> 

vy;njdpa> fltj;j 

T/31 mNgtpf;uk 

ky;f`hfkNf gpauj;d> 

,y.62/1> fz;b tPjp> 

vy;njdpa> fltj;j

Mk; al;lykj;j fkNf uk;ah> 

,y.62/1> fz;b tPjp> 

vy;njdpa> fltj;j 

jpfjp:2022.09.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; k`u khtl;l ePjpkd;wk; 

jk;Gs;is khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 16Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/22 clnghuNt uh[gf;] 

nfju ,e;jpuhdp

,y;iy fGuhyyhNf nfju 

tp[auj;d gz;lh 

(tp`hu re;jp jk;Gs;is)

cLnghuNt uh[gf;] 

nfju Rkpj;uh uh[gf;] 

(tp`hu re;jp jk;Gs;is)

cLnghuNt uh[gf;] 

nfju NuZfhFkhhp 

uh[gf;] (et ghnjdpa 

jk;Gs;is)

jpfjp:2022.10.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; jk;Gs;is khtl;l ePjpkd;wk; 

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 04Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/348 th;zFy#hpa ep\hd; 

[aq;f ngh;zhz;Nlh

,y;iy th;zFy#hpa epY\h 

fpU\he;jp ngh;zhz;Nlh> 

,y.27/B> gpNah khtj;ij> 

Gjpa ghij> ntd;dg;Gt

T/355 th;zFy#hpa mEu 

bf;\d; ngh;zhz;Nlh 

gyfJiwa 

nfhr;rpf;fil

,y;iy nkhy;ypnfhl Muha;r;rpNf 

&gpfh ngNuuh> ,y.279/3> 
jStnfhl;Lt> 

nfhr;rpf;fil

T/357 th;zFy#hpa X\hd; 

tUz nuhl;hpNfh

,y;iy ehj;jhz;bNf epNk\h 

kJte;jp ngh;zhz;Nlh 

fk;rgh mYtyfj;jpw;F 

Kd;dhy; g`y `j;jpdpa> 

khutpy

jpfjp:2022.10.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khutpy khtl;l ePjpkd;wk; 

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/294/2022 nkufy; NgbNf 

RkdNrd

,y;iy nkjnty gj;jpud;dhfyhNf 

ruj; re;jpujpyf;f> ,y.V-

34/1> mYfy;y gj;jk;gpl;ba> 

uk;Gf;fd

jpfjp:2022.10.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 khjk; 30Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 87/22 kPf`Ks;s N`Nd 

nghbnkdpf;Nf ek;gh; 

- 210> jTsfy Nuhl;> 

ngzpnjdpa

,y;iy cltj;Njnfju 

uhyyhNf cgjp];]

gz;lhu neh.257A> 
n[];kpd;tj;ij> 

Nguhnjdpa

jpfjp:2022.10.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 66/22 gJ}h;jPd; rpj;jp ugPyh 

vyhah]; mg;Jy; gJ}

h;jPd;; rpj;jp ugPyh 61> 

tl;lhnud; njd;id 

ngNr[; fz;b

,y;iy ghjpkhUdk\h vyhah]; 

ghjpkh Uikrh urPl;> 

61> tl;lhnud; njd;id 

ngNr[; fz;b

DTS 71/22 khgyhd fkNf ruj; 

,y.79/58/V> njhlk;ty 
gLkf> m];fphpa fz;b

,y;iy 1.  ghf;aehjd; jkae;jp 

rkpyh

2. gq;f[ fkNf

3. gKjpjh fkNf 

,y.79/58/V> njhlk;ty 
gLkf> m];fphpa fz;b

DTS 76/22 ngd;ju cLfk 

tpN[Nrfu 

NfhuhyyhNf rJuq;f  

tpN[Nrfu> ,y.160> 

uk;Gf;fz tPjp> 

fynfju

,y;iy ngd;ju cLfk tpN[Nrfu 

NfhuhyyhNf njhd; 

epyf;rp rhkpfh tpN[Nrfu> 

,y.160> uk;Gf;fz tPjp> 

fynfju

jpfjp:2022.10.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 11Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/38/22 ky;yahuhr;rpNf nlhd; 

ikf;fy;

,y;iy th;r n`d;djpNf Nlhdh Ihpd; 

my;yJ th;\h n`d;djpNf 

Ihpd;> ,y.34> b.rp.[a#hpa 

ghij> fNdnfhl> fe;jhd

T/39/22 me;Njhdp Nahfuh[h 

rz;Kfuh[h

,y;iy tpjhduhyyhNf  Md; 

Nuh`pdp j rpy;th ,y.52/2 
V> k`htj;j> uhfk 

ghij> ntypru> uhfk

jpfjp:2022.10.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ntypru khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/5190/21 nge;ju gz;lhuNf gPl;lh 

rpy;th my;yJ yypjh 

fPjhQ;ryp mf;kPkd> 

,y.1/17> rg;Gky; 
khtj;ij> rphpky; 

caz> ,uj;kyhid

,y;iy Mde;j re;jpuFkhh; 

mf;kPkd> ,y.1/17> rg;Gky; 
khtj;ij> rphpky; caz> 

,uj;kyhid

T/5259/22 ee;jh ghypj;j 

tpf;fpukrpq;f> No.11> 
'Ruk;ah" Mjh;]; 

gpuNjrk;> nj`ptis

Mk; khpah ngl;hprpah 

re;jpuhtjp N[hrg;> ,y.21> 

nfhypq;Tl; gpuNjrk;> 

nfhOk;G - 06

T/5274/22 yPyhee;j ehzaf;fhu 

Ntunfhl> ,y.54> 

ngg;gpypahd ghij> 

nejpkhy> nj`ptis

Mk; [ath;jd NfhusyhNf 

jh;k Njtpfh> ,y.54> 

ngg;gpypahd ghij> 

nejpkhy> nj`ptis

T/5293/22 RNu\; ep];]q;f tpky 

FzNrfu" my;yJ RNu\; 

ep];]q;f tpky FzNrfu 

my;yJ RNu\; ep];]

q;f tpky FzNrfu> 

,y.04> `kpy;ld; `T];> 

8> tpf;lhp gpNs];> 

yz;ld; E14 8Q> If;fpa 
,uhr;rpak;"

mwpe;jpUf;f 

tpy;iy

'nuhrplh tpf;fpukrpq;f" 

,y.115> 5tJ Nyd;> 

nfhOk;G - 03

T/5294/22 ehfKj;J fhrpg;gps;is> 

,y.3V> nfnyd;fLt 

gpuNjrk;> nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

,y;iy fhrpg;gps;is kNdhfud;> 

,y.3V> nfnyd;fLt 

gpuNjrk;> nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06 

T/5296/22 Rg;gpukzpak; 

ckhkN`];tud; 

my;yJ ckh 

kN`];tud; 

Rg;gpukzpak;> 

,y.3-1/5> gplhpf;fh 
ghij> nfhOk;G - 06

,y;iy vtpypd;; uQ;[pdp Jiuuh[h 

jp.K. ckhkN`];tud;> 

,y.3-1/5>Nfhuy; 
vg;ghh;l;kz;l; gplhpf;fh 

ghij> nts;stj;ij

T/5321/22 uQ;rpj; cghyp 

tpN[rpq;`> 95> 

[anrtd khtj;ij> 

fSNghtpy> 

nj`ptis

,y;iy Utd; rhdf;f tpN[rpq;`>  

95> [anrtd khtj;ij> 

fSNghtpy> nj`ptis

T/5336/22 ,isaj;jk;gp 

ifyaehjd; 

my;yJ ,isajk;gp 

ifiyaehjd;> 

,y.11/5/3> ney;rd; 
gpuNjrk;> nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

Mk; fhh;j;jpNfR ghh;jpgd;> 

,y.38-3/4> uh[rpq;` 

ghij> nfhOk;G - 06

T/5355/22 uztPu Muhr;rpyhNf 

nlhd; uQ;rpj; rkutPu 

my;yJ uztPu 

Muha;r;rpyhnf nlhd; 

rkutPu my;yJ 

uztPu Muha;r;rpyhNf 

nlhd; uQ;rpj; rkutPu> 

,y.275/16> [akhy 40> 
fk;gis

Mk; uztPu Muha;r;rpyhNf 

Nlhdh Rgh\p ep];]q;f 

ngh;zhz;Nlh my;yJ 

uztPu Muha;r;rpNf 

Nlhdh Rgh\p ep];]q;f 

rkutPu ep];]q;f rkutPu 

,y.72/6V> rhfpe;juhk 
ghij> ,uj;kyhd

T/5356/22 tpf;fpukrpq;` 

nfhbJtf;FNf k`pe;j> 

,y.93> itj;jparhiy 

ghij> fSNghtpy> 

nj`ptis

,y;iy fUzhnfhl KjypNf 

rpe;jh jh;\pdp> ,y.93> 

itj;jparhiy ghij> 

fSNghtpy> nj`ptis

T/5366/22 mFYf`hfkNf 

fUzhjhr> ,y.61> 

'mkuee;j"> jh;khuhk 

ghij> ,uj;kyhd

,y;iy m`q;fk tpjhdNf 

rhkh> ,y.61> 'mkuee;j"> 

jh;khuhk ghij> 

,uj;kyhd

T/5367/22 ntyptpl;lNf Nrhkhtjp 

nuhl;hpNfh> ,y.19> 

gphptpd ghij> 

nghuy];fKt

,y;iy rpq;fg;Gyp Muha;r;rpNf 

Nlhdh Ryq;fdp tre;jh 

tpN[Re;ju> ,y.19> gphptpd 

ghij> nghuy];fKt

T/5395/22 uQ;rpj;epkhy; tpN[Re;ju> 

,y.13> 6Mk; XOq;if> 

nghWg;gd ghij> 

,uj;kyhd

Mk; x\pdp el;l\h tpN[Re;ju> 

,y.13> jh;kh]puk 

khtj;ij> nghWg;gd> 

,uj;kyhd

T/5402/22 mg;G`d;djpNf nlhd; 

epyhe;jp b rpy;th> 

27/5> cad ghij> 

nkhwl;Lt

Mk; njypNf Nkhpad; RuQ;rdp 

b rpy;th> ,y.20/1> 
ghh;d;]; mntdpA> 

fy;fpir

T/5414/22 1.  ey;yj;jk;gp 

Jiuuh[h 

2.  ghf;fpak; Jiuuh[h 

jpUkzj;jpw;F Kd; 

fe;jrhkp ghf;fpak; 

,UtUk;> vz;.60 262> 

ngh;zhz;Nlhrhiy 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06> kw;Wk; 

,g;Nghijf;F: vz; 

532> nkl;bhpay; 

rhiy> 383 myF> 

xl;lhth> ON KIK 
4R4> fdlh

,y;iy 1. jpUNtzp Jiuuh[h 

my;yJ Jiuuh[h 

jpUNtzp

2. vypy;Nth;zp Jiuuh[h 

3. mNrhfd; Jiuuh[h 

my;yJ mNrhfd;>

vz;: 602&62> 

ngh;zhz;Nlh rhiy 

nts;stj;ij> nfhOk;G - 

06 kw;Wk; ,g;NghJ : vz; 

532> nkl;bhpay; rhiy> 

383 myF> xl;lhth> ON 
KIK 4R4> fdlh

T/5416/22 nkhn`hkl; md;rhhp 

ghj;jpkh ugPf;fh my;yJ 

gpb tpLBd; nkhn`hkl; 

ugPf;fh md;rhhp my;yJ 

ghj;Jkh ugPf;fh md;rhhp 

my;yJ ghj;jpkh ugPf;fh 

md;rhhp> ,y.29/2B> 
gPhp]; ghij> fy;fpir

,y;iy m`nkl; rdj; nra;ay; 

md;th;>  ,y.29/2B> gPhp]; 

ghij> fy;fpir

T/5421/22 nkh`kl; nrapd; 

n[kpNahd;> ,y.15> 

my;Ngh;l; gpuNjrk;> 

nj`ptis

,y;iy rpj;jp ghrp n[kpNahd;> 

,y.15> my;Ngh;l; gpuNjrk;> 

nj`ptis

T/5424/22 Nuh`hd; rhh;yP]; 

b rpy;th> ,y.20> 

ehyhe;jhuh ghij> 

ENfnfhl

,y;iy uQ;rdp gk;gue;j fkNf> 

jw;NghJ ,Uf;Fkplk; ,y 

- 693/7> Nguhjid tPjp> 

fz;b

T/5428/22 jk;gpgps;;is 

ul;zRe;juk; my;yJ 

jk;gpgps;is ujRe;juk; 

my;yJ jk;gpgps;is 

uj;dPdRe;juk; ,y.59-

5/1> lgps;A.V.rpy;th 
khtj;ij> nts;stj;ij

,y;iy gthd; uj;dRe;juk; my;yJ 

ghij my;yJ gthd;> 

,y.59-5/1> lgps;A.V.rpy;th 
khtj;ij> nts;stj;ij

T/5430/22 furpq;` Kjpad;nryhNf 

Fzjpyf;f my;yJ 

furpq;` Kjpad; 

nryhNf nghb 

mg;G`hkp furpq;` 

my;yJ furpq;` 

Kjpad; nryhNf nghb 

mg;G`hkp> ,y.187/7> 
gpujhd tPjp> mj;jpba> 

nj`ptis

,y;iy j`ehaf;f Muha;r;rpyhNf 

Iuhq;fdp rphpahtjp 

my;yJ nj`ehaf;f 

mUHr;rpnf Iuhq;fdp 

rphpahtjp>  ,y.187/7> 
gpujhd tPjp> mj;jpba> 

nj`ptis

T/5433/22 jPg;jpj; fpwp];J gpurhj; 

gPhp];> ,yf;fk; 26> 

Fk;]; tPjp> yz;ld; 

fhydp nrd;l; 

my;gd;]; ,q;fpyhe;J 

(`hl;Nghl;\ah;) 

U.K.AL 21ND If;fpa 
,uh[;[pak;

,y;iy rphpahzp kq;fypf;fh gPhp];>  

,yf;fk; 26> Fk;]; tPjp> 

yz;ld; fhydp nrd;l; 

my;gd;]; ,q;fpyhe;J 

(`hl;Nghl;\ah;) U.K.AL 
21ND If;fpa ,uh[;[pak;

jpfjp:2022.10.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk; 

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/5434/22 ikf;fy; my;Nghd;R 

N[hrg; Nrtpah; Nuhrhp 

fhty;N`h my;yJ 

N[hrg; Nrtpah; Nuhrhp 

fhh;ty;N`h> ,y.49/44> 
17Mk; xOq;if> 

nfhNy[; ghij> 

nfhOk;G -13

,y;iy `pAgd; iunknuhd; 

my;yJ `pAgd; 

iunknuhd; fhh;ty;N`h> 

,y.11/V2> = k`htp`hu 

ghij> fSNghtpy> 

nj`ptis

T/5436/22 kpy;yhdpaNf 

nla;rp j nfh];jh> 

,y.77> nuk;gps; 

ghij> fSNghtpy> 

nj`ptis

,y;iy nj];]Fk;GuNf jpD\p 

jf;\pyh jrehaf;f my;yJ 

nj];] Fk;Gu jrehaf;fNf 

jpD\p  jf;\pyh> ,y.77> 

nuk;gps; ghij> fSNghtpy> 

nj`ptis

T/5442/22 mNgjPu tpN[tpf;fpuk 

GQ;rpN`thNf kpAhpay; 

b rpy;th vd;w 

mNgjPu tpN[tpf;fpuk 

GQ;rpN`thNf kpAhpay; 

b rpy;th

,y;iy uk;ah gpal;hP]; epytPu 

(jpUkzj;jpw;F Kd;G b 

rpy;th)> ,y.55> ngNuuh 

khtj;ij> ngytj;j> 

gj;juKy;iy

jpfjp:2022.10.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk; 

tyg;gid khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 22Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/19 gj;jpud Kjpad;ryhNf 

jrehaf;f jpf;fpe;j 

ghij> khXa> 

`q;Fuhd;nfj;j

Mk; `GfGNf re;uyjh> 

jpf;fpe;j ghij> khXa> 

`q;Fuhd;nfj;j

jpfjp:2022.10.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; tyg;gid khtl;l ePjpkd;wk; 

nfg;gj;jpnfhy;yht khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 21Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/05 fUzhuj;dNf 

jk;kpf;f fUzhuj;d> 

YDmLNyt> 

nfgpjpnfhy;yht

,y;iy cf;F gz;lhNf 

fUzhtjp> YDmLNyt> 

nfgpjpnfhy;yht

jpfjp:2022.10.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfg;gj;jpnfhy;yht khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 21Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/693 kd;#h; fhjh; ,];kapy;> 

54/3> gz;lhuehaf;f 

gpNs];> fhyp

,y;iy kd;#h; ghj;jpkh e];kpah> 

54/3> gz;lhuehaf;f 

gpNs];> fhyp

jpfjp:2022.10.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1685/22 RNue;jpu G\;gFkhu 

tpjhdNf> ,y.117/1> 
vn`yf`tj;j ghij> 

Jk;Nghtpy> gpypae;jy

,y;iy mNguj;d Fzth;jd 

rphpahzp>  ,y.117/1> 
vn`yf`tj;j ghij> 

Jk;Nghtpy> gpypae;jy

jpfjp:2022.10.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 14Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/32/22 N[hrg; uzpy; tz;lh;Gl; 

15/5B> nfg;gpl;bg;nghy 
khtj;ij> [h-vy

,y;iy fahdh 

el;l];]h tz;lh;Gl;> 

,y.48/7> mKDFk;Gu> 

tj;JUfk

jpfjp:2022.09.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ntypru khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 14Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/1609 tuhgpl;ba 

mr;rhhpNf hpAlh; 

khh;f;f];> ,y.228/1> 
nfhq;nfhlKy;y> 

fl;lhd

,y;iy tj;Nj tLNf re;jpuh 

Rth;zyjh my;yJ 

tj;jtLNf re;jpuh 

Rth;zyjh

jpfjp:2022.10.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 15Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2368 uj;J mgQ;rpayhNf 

Nu[h> fPo; ghij 

Ktfk> 

,uj;jpdGhp

Mk; nj`pgpl;ba tpjhndyhNf 

Rkdhtjp fPo; ghij> 

Ktfk> 

,uj;jpdGhp

jpfjp:2022.09.20 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk; 

gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 02 khjk; 01Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/152 khtdhd N`thNf 

tpkyh j rpy;th

,y;iy fh;baghy mh;rd 

rpy;th nfhtpgy tPjp 

gpe;JDntt> gz;lhutis

T/154 uhkrhkpgps;is 

FyJq;fd; my;yJ 

uhkrhkp FyJq;fd; 

nuq;frhkp

,y;iy nuq;fehjd; uh[Pt;fhe;j; 

Nuh];yz;l; Njhl;lk;> 

gz;lhutis

jpfjp:2022.10.04 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk; 

thhpanghy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/29 gz;bjNf y]e;j> 

ep]d;];t> A366> 
FUe;Jtj;j> `pf;fLt

,y;iy g+[hg;gpba JuayhNf 

eadp jpy;Uf;rp fUzhjpyf 

Nghjpuh[ khtj;j> 

FhPnfhLt> gKdhnfhLt

jpfjp:2022.10.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; thhpanghy khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/968 g`y khdNf Mde;j 

mg;G`hkp> ,y.158> 

nfhuynty;y> nkhwl;Lt

,y;iy mkhyp gphpajh;\dp> 

,y.158> nfhuynty;y> 

nkhwl;Lt

T/971/2022 k`h ky;ypfh 

Muha;r;rpNf Nlhdh 

gphpaq;fdp rhe;jpyjh> 

nlhd; Ya;fp];lh;Nrh - 

12> 31100 hptpnrh (TV) 
,j;jhyp

,y;iy nyhf;F fPfdNf 

,e;jpughy> ,y.63> Gdpj 

me;Njhdpahh; ghij> 

flyhd nkhwl;Lt

T/972/2022 nge;Njhl;lNf ep`hy; 

ngh;zhz;Nlh>  

,y.502/V> nrha;rh 
ghij> nkhy;Ng> 

nkhwl;Lt

,y;iy kdJq;f Muha;r;rpNf 

fhe;jp> ,y.502/V> 
nrha;rh ghij> nkhy;Ng> 

nkhwl;Lt

jpfjp:2022.10.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 04Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/712 fy;nghj;j N`thNf 

,e;jpuhzp rphpahyjh> 

,y.01> &f;fe;jYt> 

f`e;j> mFYf`h

Mk; ykhN`thNf kQ;Rsh 

rkd;kyp> ,y.01> 

&f;fe;jYt> f`e;j> 

mFYf`h

jpfjp:2022.09.22 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 12Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/283 tPuf;nfhbNf epkhy; 

Fkhurphp> ,y.88/B> 
r`d khtj;ij> fltj;j 

tPjp> uhfk

,y;iy re;jpah fhe;jp Nyf;fk;Nf>  

,y.88/B> r`d khtj;ij> 

fltj;j tPjp> uhfk

jpfjp:2022.10.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 05Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; tpU 

g;ghtzk; 

tpl;Lr;nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/195/22 g];fpAy;Nf md;udp 

&grpq;`

,y;iy n`l;b Muha;r;rpNf G\;gh 

re;jpufhe;jp> 27/47> ,`y 

ahnfhl> fk;g`h

jpfjp:2022.09.30 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

,y. 

DTS/14/2022

khh;Jnfhl 

njhygp`py;yNf 

Fyuj;d ngNuuh> 

,y.64/59> nghd;tp];lh 

g;nsl;];> Nkhju> 

nfhOk;G - 15

,y;iy KFe;jhJu tptpad; vn]

d;lh rpy;th> ,y.64/59> 
nghd;tp];lh khb tPLfs;> 

Nkhju> nfhOk;G - 15

DTS/20/22 gpughfud; nry;tuh[h 

526/18V> ehty ghij> 

uh[fphpa

,y;iy nrhPd; eprhe;jp 

rz;Kfuh[d; (jp.

gp.gpughfud;) 526/18V> 
ehty ghij> uh[fphpa

DTS/22/22 gpl;bg;ghd mj;jg;ge;JNf 

Nlhdh FzrPyp my;yJ 

FzrPyp mj;jgj;J

Mk; crpj;j [auq;f 

tpf;fpukahuhr;rp> ,y.40[p> 

gq;fshtj;j> k`u> 

fltj;j

DTS 66/22 ngUkhs; 

ghyfpU];zd; ek;.124 

nkypgd; tPjp> nfhOk;G 

- 11

,y;iy n[ae;jp my;yJ n[ae;jp 

uh[Nrfh; jpUkzj;jpd; 

Kd; ghyfpU];zd; 

nfhOk;G - 11> 124 

nkypgd; tPjp> jw;Nghija 

tpyhrk; ek; - 28> 

Njh;[d; fpurd;l; fpsyby; 

tlf;F tpf;Nlhhpah 

3978 mT];jpNuypah 

jpUkzj;jpd; Kd; NuZfh 

ghyfpU];zd; ek;.124 

nkypgd; tPjp> nfhOk;G - 

11 jw;Nghija tpyhrk; : 

ek;.90 nyhapl; rd;lh;rd; 

ilt; gpuk;nlhd; ON 
L6YoX3 fdlh

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

,y. 

DTS/98/22

nuh`hd;  `hpe;ju 

tpf;fpukrpq;f> ,yf;fk; 

- 41> g(f)yth; tPjp> 
nfhOk;G - 07

,y;iy \hd;jp ul;fpypg; (eP 

tpf;fpukrpq;f) ,yf;fk; 

2175> ly;fkhp tPjp> 

,yf;fk; 212> N6G OY7> 
yz;ld; xd;lhhpNah> 

fdlh 

jdJ mw;Nwhzpahd 

u[Pt tpN[rpq;f 

'yf;k`y;" ,yf;fk; 8> 

my;gpul; `T]; tPjp> 

nfhOk;G - 03

DTS 109/22 ypadgjpudNf fPj; 

mfhj tpf;fpukehaf;f 

,y:310/3> ntjNftj;j 
tPjp> nfhl;LNtnfhl> 

,uh[fphpa

,y;iy f];Ng Kjpahd;NryhNf 

ejPfh [ajpyf;f> 

,y:310/3> ntjNftj;j 
tPjp> nfhl;LNtnfhl> 

,uh[fphpa

DTS 119/22 [pg;hp K`k;kl; 

mg;Jy; fhjh; khpf;fhh; 

,y.250/4/5 ypgh;l;b 
gpshrh> Mh;.v.b.nky; 

tPjp> nfhOk;G - 03

,y;iy nfhbJtf;F Muhr;rpNf 

jk;kpfh nfhbJtf;F 

,y.74 ngj;jfhd tlf;F> 

Nfhl;Nl

DTS/130/22 jpUkjp. Nldpay; 

RNu\; nry;iyah> 

,y.40> 53tJ Nyd;> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06

,y;iy nfhz;lhNtt u[Pfh 

fpwp];bd; uhk;Nr> ,y.291/2> 
nkhn`hl;bnfhl tPjp> 

Nfhuiyk nfhdhnghy

DTS 135/22 tPu`d;djpNf 

nrg];jpad; kPw;wh; 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.19/3V> gpNurh; 
khtj;ij> 

1Mk; xOq;if> 

nkhwl;Lnty;y> 

nkhwl;Lt.

,y;iy nge;juNf epkhy; 

GUNdh xypth; ngNuuh> 

,y.17> khspfht ghij> 

vj;Jy;Nfhl;Nl

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

,y. 

DTS/144/22

a+Rg; fhkpy; nkh`kl; 

yh`P> 67/2> `l;rd; 

tPjp> nfhOk;G - 03

,y;iy ghj;jpkh rg;hPdh yh`P> 

67/2> `l;rd; tPjp> 

nfhOk;G - 03

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F ,y. 

DTS/172/22

Fsg;G je;jphpNf ypahdp 

ypuQ;rdh b rpy;th 

vd;w Fsg;G je;jphpNf 

ypahdp ypuQ;rdh b 

rpy;th vd;w Fsg;G 

je;jphpNf ypahdp 

ypuQ;rdh b rpy;th

,y.55/1> rh; Vh;d];l; 

b rpy;th khtj;ij> 

gpsth; tPjp> nfhOk;G -07

,y;iy gpypg;ghq;Nf thy;lh; b 

rpy;th my;yJ thy;lh; 

b rpy;th> ,y.55/1> 
rh; Vh;d];l; b rpy;th 

khtj;ij> gpsth; tPjp> 

nfhOk;G - 07

DTS/181/22 mg;`ajh`u 

fy;ahkpl;l khf;fye;j> 

,y.807 b> Nfhl;Nl 

tPjp> vj;Jy;Nfhl;Nl> 

Nfhl;Nl

,y;iy Jg;gh`p Kjpahd;nryhNf 

,Ndhf;fh khf;fye;j 

(jp.K.nuhl;hpNfh) 

,y.807 b> Nfhl;Nl tPjp> 

vj;Jy;Nfhl;Nl> Nfhl;Nl

DTS/184/2022 nwhgl; nry;tuh[h 

Nltpl; kWehkk; nwhgl; 

nry;tuh[; Nltpl; 

,y.100> yp];l;itf; 

tPjp> nfhOk;G - 15

,y;iy tp[auhzp Nltpl;> ,y.100> 

yp];l;itf; tPjp> 

nfhOk;G - 15

DTS 185/2022 lhf;lh; n`d;wp mJy 

ngNuuh f`e;jypadNf 

,y.18-3/4> n`[]; 

Nfhl;> kUjhid> 

nfhOk;G - 10

Mk; =khNth ,e;jpuh Nkhpahd; 

f`e;jypadNf jpUkzj;Jf;F 

Kd;dh; b rpy;th> ,y.18-3/4> 
n`[]; Nfhl;> kUjhid> 

nfhOk;G - 10

1k; kDjhuh;

gpuNkhj; ikj;jphp 

f`e;jypadNf> ,y.18-3/4> 
n`[]; Nfhl;> kUjhid> 

nfhOk;G - 10

DTS 186/2022 nrfuh[rpq;fk; 

ehNfe;jpuh> ,y.79/9> 
rP lgps;a+ lgps;a+ 

fd;dq;;fu khtj;ij> 

nfhOk;G - 07

Mk; ruyh kphpdhypdp 

ehNfe;jpuh> ,y.79/8> rP 
lgps;a+ lgps;a+ fd;dq;;fu 

khtj;ij> nfhOk;G - 07

kDjhuh;

gpu\hd; KUNfrh; 

ehNfe;jpuh> ,y.79/8> rP 
lgps;a+ lgps;a+ fd;dq;;fu 

khtj;ij> nfhOk;G - 07

gpujpthjp

DTS 189/21 Njtpe;j RNue;jpuehj; 

Nrdhehaf;f> ,y.104> 

b.v];.Nrdhehaf;f 

khtj;ij> 

nfhOk;G - 08

Mk; Jrpj esPe;jpu Nrdhehaf;f> 

,y.109> itj;jpa tPjp> 

nj`ptisrd;d jk;kpf 

uzrpq;f> ,y.8/2> nkl;yd;l; 
f;urd;l;> nfhOk;G - 07

DTS 00193/22 njhd; nkh`hd; jpr;r 

fe;jNd Muhr;rp my;yJ 

njhd; nkh`hd;jpr;r 

fe;jNd Muhr;rp> ,y.89> 

2/1> fhry;tPjp> 
nfhOk;G - 08

,y;iy kpNdy; r\e;jp 

fe;jNdMuhr;rp> ,y.89> 

fhry; tPjp> nfhOk;G - 08

DTS 203/2022 m`kj; mg;Jy; fhPk; 

mg+gf;fh; m`kj; 

vy;k;ryhjp my;yJ 

m`kj; mg;Jy; fhPk; 

vy;k;ryhjp my;yJ 

vy;k;ryhjp m`kj; 

mg;Jy; fhPk; A m`kj; 

,y.16-6/2 ghp. me;Njhdp 

khtj;ij> nfhOk;G 

- 03

Mk; ijg;myp mg;gh];myp 

mf;gh;myp ,y:16/15> my;Ngh;l; 

fpurd;l; rhe;jp> nfhOk;G - 07

kDjhuh;

nkdly;yhNf 

A.A.vy;k;ryhjp> ,y.16-6/2 
ghp. me;Njhdp khtj;ij> 

nfhOk;G - 03

1k; gpujpthjp

thl;. A.A.vy;k;ryhjp> 
,y.16-6/2 ghp. me;Njhdp 

khtj;ij> nfhOk;G - 03

2k; gpujpthjp

jpfjp:2022.10.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;
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epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 207/22 g+kyh; tp[aul;drpq;fk; 

jp/K ghf;fpaehjd;> 

,y.3-9/5> gpnul;hpfh 
tPjp> nts;stj;ij

Mk; &gd; uj;duh[h 

n[fN[hjp> ,y.B 01/03> 
vy;tpl;bfy khbj;njhFjp> 

nfhOk;G - 08

DTS 215/22 gl;Ltj;j Mur;rpNf 

Fzjpyf;f my;yJ gLtj;j 

Mur;rpyhNf Fzjpyf;f> 

,y.21> tyt;tj;j gpNs];> 

fy;nghj;j tPjp> ehty> 

uh[fphpa

,y;iy gl;Ltj;j Mur;rpNf rhdf 

tre;jFkhu gLtj;j> 

,y.21> tyt;tj;j gpNs];> 

fy;nghj;j tPjp> ehty> 

uh[fphpa

DTS 217/22 vtQ;rypd; fkyhte;jp 

Netp]; nry;tJiu 

my;yJ vtQ;rypd; 

fkyhte;jp netpd;]; 

nry;tJiu ,y.11> 

Adpw;wp gpsh]h> 

nfhOk;G - 03

,y;iy fpwP];hPd; jq;ful;zk; 

netpd;]; rz;Kfd; my;yJ 

fpwp];hPdh jq;ful;zk; 

netpd;]; rz;Kfk; 

(jp.K.nry;tJiu) ,y.167> 

,d;dh; gpsth; tPjp> 

nfhOk;G - 03

DTS 219/22 ,A[pdh kjptjdp 

n[Nuhk; ,y.94/8> 
fhh;ky; khtj;ij> 

n`e;jy> tj;jis

,y;iy gpsr;rh; n\Nthd; rQ;QPt;> 

,y.94/8> fhh;ky; khtj;ij> 

n`e;jy> tj;jis

DTS 221/22 fSj;ju gl;lngz;bNf 

epf;Fy]; gPhp];> 

,y.29> ghj;jpkh tPjp> 

ntypFUe;Jtj;j> 

fg;Gtj;j> [h -vy

,y;iy fSj;ju gl;lngz;bNf Nkhp 

gphpahe;j> ,y.26/52> Gdpj 
mzl; & fPo; tPjp> Nkhju> 

nfhOk;G - 15

DTS 223/22 NrhkNrfu ghz;bad; 

kN`e;jpud; ,y: 69/340> 
kl;lf;Fspa> nfhOk;G - 15

Mk; kN`e;jpud; fphp\he;jd;> 

,y: 69/340> kl;lf;Fspa> 
nfhOk;G - 15

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

,y. 

DTS/224/22

khd;dkuf;fyNf 

`pNyhpad; vl;fh gPlh; 

FNu vd;fpw `pNyhpad; 

vl;fh gPlh; FNu vd;fpw 

khd;dkuf;fyNf 

`pNyhpad; vl;fh; gPlh; 

FNu> ,y.28> Nuh];kPl; 

,lk;> nfhOk;G - 07

Mk; 1.  khd;dkuf;fyNf jPhp]; 

nfYk;kpdp FNu vd;fpw 

jPhp]; nfYk;kpdp FNu> 

,y.28> Nuh];kPl; ,lk;> 

nfhOk;G - 07

2.  fphpNad;\pah jpYkpdp j 

nky; tP ng.FNu vd;fpw 

fphpNrd;\ah jpYkpdp 

FNu> ,y.28/1 Nuh];kPl; 

,lk;> nfhOk;G - 07

3.  N[dd[p uzrpq;f tp.ng.

FNu my;yJ gpAkp\p 

FNu> ,y.28> Nuh];kPl; 

,lk;> nfhOk;G - 07

DTS 225/22 N[hrNf FztjP  

ngNuuh 125/1> Flh 
Gj;fKt> mq;nfhl

Mk; Ky;yNf G\;gh g;hpajh;\

dP> 125/1> Flh Gj;fKt> 

mq;nfhl

DTS 226/22 ,y.24 

lgps;a+.V.b.uhkehaf;f 

khtj;ij nfhOk;G -02 

vd;fpd;w tjptplj;jpy; 

,we;jtuhd jkae;j 

,j;jty vd;fpd;w ,th; 

tpth`uj;Jf;F Kd; 

jkae;jp tp[ayf;\;kp 

,j;jty n`l;bahur;rp 

vd;gtuhth;

Mk; yydp re;jphpfh mg;G 

Muha;r;rp vd;fpd;w 

re;jphpfh yydp mg;G 

Muha;r;rp ,y.50/8> rphpgh 
tPjp> nfhOk;G - 05

DTS 227/22 yypj; ikf;fy; ngNuuh> 

,y.69/3> fphPd; ghj;> 
nfhOk;G - 07

Mk; J\he;jp kpN\y; ngNuuh> 

,y.411> Mh;.V.j.nky; 

khtj;ij> nfhOk;G - 03

DTS 231/22 jhypg; njsgPf; my; 

efPg;> ,y.16-3C> 
f;nu];nfl; nu]pld;]p 

nfhOk;G - 03

,y;iy g];kh B.B.my; efPg;

House : 85, Avenue:3, street:1, 
Block :2, Qurtuba, Kuwait. 
Address No. 12064255

DTS/232/221 Mur;rpyhNf nghbgd;lh 

Nrdhfk> ,y.91/2A> 
cj;ahd ,lk;> 

jyhN`d> khyNg

,y;iy tpN[Nfhd; 

tPngj;Njuhy;yNf gpNrh 

nkdpNf tpN[Nfhd;> 

,y.11/4> 119 fhry; tPl;Lj; 
jpl;lk; ll;yp Nrdhehaf;f 

khtj;ij> nfhOk;G - 08

DTS 249/22 Udo Horst Schoen 
my;yJ Udo Horst Schan> 
,y.32/8/2> rphpgh 
ghij> nfhOk;G - 05

,y;iy uh[gz;lhfu k`hehaf;f 

KjypNf Nrh;yPd; khp]; 

FNdjpyf;Nf my;yJ 

NrhyPd; khp]; FNdjpyf;Nf> 

,y.32/8/2> rphpgh ghij> 

nfhOk;G - 05

DTS 254/22 fYFkhu Kbad;]

yhNf mdpy; bfphp 

gz;lhu jpj;jnty;y 

NkYk; fYFkhu 

Kbad;]yhNf 

mdpy; bfphp gz;lhu 

jpj;jnty;y NkYk; 

mdpy; bfphpgz;lhu 

jpj;jnty;y NkYk; 

mdpy; jpj;jnty;y 

kw;Wk; Nf.vk;.V.b.gP.

jpj;jnty;y vd;Wk; 

mwpag;gLk; ,y.6/6> 
N`hh;ld; gpNs];> 

nfhOk;G - 07> 

,yq;if Fbaurpy;

,y;iy mbfhuk; Kbad;]

yhNf Rud;[pfh ,uq;fdp 

jpj;jnty;y (NkYk; 

Rud;[pf;fh ,uq;fdp 

jpj;jnty;y vd;Wk; 

mwpag;gLk; (NkYk; 

mbfhuk;) ,y.6/6> 
N`hh;ld; gpNs];> nfhOk;G 

-07> Ir; Nrh;e;j (mtSila 

rl;lhPjpahf epakpf;fg;gl;l 

mw;Nwhzpahfpa 

epj;jpahdd;jd; KUNfR> 

,y.103/11> jh;kghy khtj> 
nfhOk;G 07 kw;Wk; ,y.11> 

n`t;nyhf; g;Ns];> 

nfhOk;G 05 %yk;)

DTS 287/22 ,];kj; ,D}

d; rpj;jp krh`pkh 

vd miof;fg;gLk; 

gJh;jPd; rj;jp krh`pkh 

jpUkzj;jpw;F Kd; 

,y.142/25> nfhnyhd;dht 
tPjp> nfhOk;G - 09

,y;iy ghj;jpkh ry;fgh ,];kj; 

,D}d;>  ,y.142/25> 
nfhnyhd;dht tPjp> 

nfhOk;G - 09

DTS 297/22 khiyfh fd;dq;fu 

Fztd;r ,y:15> rhh;yp 

Nt> nfhOk;G - 03

Mk; 1.  mD\;f rhkpdp gjpud> 

,y.30/9> Nyhf;ld; 
gpNs];> nfhOk;G - 07

2.  yyPdp N`thtpjh;d> 

,y:44B> N`hh;ld; 

gpNs];> nfhOk;G - 07

nfhOk;G 

DTS 255/22
nkh`kl; fhTry; 

mrd; ghapry; uhrh 

fhype; NtW ngah; 

mrd;fhype;> ,y.51/A> 
= re;jhh;k khtj;ij> 

nfhOk;G - 10

Mk; nkh`kl; eRh;bd; 

Ruha;ah RNdapdh> 

,y.51/A> = re;jhh;k 

khtj;ij> nfhOk;G - 10

DTS 267/22 uj;drpwp Jy;rpjh]; 

ud;njdpa my;yJ 

uj;drpwp Jy;rpjh]; 

fpwp];Njhg;gh; ud;njdpa 

my;yJ Jy;rp ud;njdpa> 

,y.30> nky;gh;d; 

mtpd;A> gk;gyg;gpl;b> 

nfhOk;G - 04

Mk; 1.  uNk\; fpwp];Njhg;gh; 

ud;njdpa

2.  Uf;\hd; n[uhy;l; 

ud;njdpa ,UtUk;

 ,y.30> nky;gh;d; 

mtpd;A> gk;gyg;gpl;b> 

nfhOk;G - 04

DTS 269/21 kpy;Nuha; gpNthyp b 

rpy;th> ,y.22 - 12/3> 
uhzp Nfhh;l; > uhzp 

tPjp> nfhOk;G - 03

Mk; Gz;ah `Pd;njdpa b 

rpy;th> ,y.22 - 12/3> 
uhzp Nfhh;l; > uhzp tPjp> 

nfhOk;G - 03

DTS 276/22 rpuhd; cg;Nge;jpu 

njuzpafy> 

mf;neypnfhl tst;t> 

FUtpw;w

Mk; 1. Rgrpq;` Kjpahd;Nr 

uhy`hkpyhNf vud;ah 

gpkyp rj;Jhpf;f Rgrpq;`> 

vf;neypnfhl tst;t> 

FUtpw;w

2. cghyp ep];]q;f 

,j;ky;nfhl vyghj;j> 

,y.503/rp> gd;dpg;gpl;ba 
ghij> ngytj;j> 

gj;juKy;y

jpfjp:2022.10.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
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epuy; I epuy; II epuy; III epuy; IV

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 
00278/22

nrdtpuj;d 

Kjpad;ryhNf Ngh;rp 

nrdtpuj;d> ,y.451/9> 
vy;tpl;bfy khtj;ij> 

nfhOk;G - 05

Mk; RNkj fhypq;f 

`];jdhaf;Nf ,y.8B> 
];Nld;yp jpyfuj;d 

khtj;ij ENfnfhl

DTS/00283/22 rhkh FzNrfu (,th; 

F];kh FzNrfu 

vdTk; f\;kh la]; 

vdg;gLthh; 206/7> 
fkjtj;j tPjp> 

,uh[fphpa

Mk; ,e;jpuh itw; vdTk; 

,e;jpuhtjp itw; kw;Wk; 

Nky; khl;bd;];iud; 

vdTk; (Nky; Atd; 

,sq;Nfhtd; vdTk; 

miof;fg;gLthh;) ,y.28/5> 
B nghd;Nrfh tPjp> 

nfhOk;G - 05 kw;Wk; 

,y.40> jh;kghy khtj;ij> 

khjpty

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk;  

DTS 291/22

jpUkjp.[hdfp b 

nrha;rh> ,yf;fk; 71> 

jh;kghy khtj;ij> 

nfhOk;G - 07

Mk; v\hd; [ad;j b nrha;rh> 

,yf;fk; 71> jh;kghy 

khtj;ij> nfhOk;G - 07

DTS 292/22 epdw;wp N[hthd; 

rpy;th (kiwe;j) 

,y:25/1> fhspq;f 
khtj;ij> nfhOk;G - 

05. ,yq;if Nrhrypr 

[dehaf FbauR

Mk; ks;fhe;jp re;jphpf;fh> 

ngNuuh> ,y.49> b.v];.

nghd;Nrf;fh Nuhl;> 

nfhOk;G - 05

DTS /293/22 nlhf;lh; nkh`nkl; 

n\hpq; md;rhhp 

mkPh;> ,y.228/V> 
nfhl;bfhtj;j> rkfp 

khtj;ij> Ky;Nyhpaht 

Gjpa efuk;> 

Ky;Nyhpaht

Mk; nka;kpAdp];] mg;Jy; 

fhjh;  my;yJ 

nka;kpAdp];]> ,y.228/
V> nfhl;bfhtj;j> rkfp 

khtj;ij> Ky;Nyhpaht 

Gjpa efuk;> Ky;Nyhpaht

DTS/00296/22 ,y.12> my;tp]; 

nlu];> nfhOk;G - 

03 ,y; trpj;jtUk; 

,we;jtUkhd> ngNuuh 

g;uhd;rp]; rtpa 

ud;[pj; vDk; ngahpy; 

mwpKfkhFk; g;uhd;rp]; 

Nrtpah; ud;[pj; 

ngNuapuh

Mk; mD\;fh \dhyp mkhyh 

ngNuapuh vDk; ngahpy; 

mwpKfkhFk;> mD\;fh 

\dhyP ngNuapuh> ,y.12> 

my;tp]; nlu];> nfhOk;G 

- 03 kw;Wk; g;yl; 38> 

n`];ykpah; Nfhl;> 26 

ngy]; Nuhl; SW2 3NH 
If;fpa ,uhr;rpak;

DTS/297/22 kiyf;fh fd;dq;fu 

Fztd;r> ,y.15> 

rhh;y]; ghij> 

nfhOk;G - 03

Mk; 1.  mD\;fh rhypdp 

gj;jpuz> ,y.30/9 
Nyhq;ld; gpuNjrk;> 

nfhOk;G - 07

2.  yypdp N`thtpj;juhz> 

,y.44B> N`hh;ld; 

gpuNjrk;> nfhOk;G - 07

DTS/00299/22 ,y.22D> g;nuhf;N`hy; 

vtdpq; vgh;Bd; AB24, 
3JT ,y; trpj;jtUk; 
,we;jtUkhd \puhzp 

N[hrg; jp.ruk; kw;Wk; 

tpNyhuNf \puhzp 

[ad;j;jp ngNuuh kw;Wk; 

\puhzp [ad;j;jp jp 

ruk; kw;Wk; \puhzp 

[adj;jp Fyrpq;f  

jpUkzj;jpw;F 

Kd; ngNuuh vDk; 

ngahpy; mwpKfkhFk; 

tpy;NyhuNf \puhzp  

[ad;j;jp N[hrg; jp 

ruk;.

Mk; ,y.25/1> Nyhhp]; tPjp> 

nfhOk;G - 04 ,y; 

trpf;Fk; uj;dyhy; 

Efypnaj;j

DTS/303/22 `phpk;Gu 

khjufd;fhdk;Nf Fdrphp> 

,y:29/A> 1k; 
FWf;Fj;njU> ghnfhil 

tPjp> ENfnfhl

,y;iy guf`nfhl gjpuNf 

Njhdh ard;jp 

FdNrfu> ,y:29/A> 1k; 
FWf;Fj;njU> ghnfhil 

tPjp> ENfnfhl

DTS/304/22 rpe;jpah kN`];thp 

jk;gpKj;J> ,y.29> 

ehty tPjp> 

ntypfltj;j> 

,uh[fphpa

Mk; neYd; xdpjh 

Nkhptpyj;fKt> ,y.77/A> 
ntypfltj;j tPjp> ehty 

tPjp> ,uh[fphpa

DTS/00305/22 tpN[Kdp Nkhp ];Nlyh    

n]ha;ah> ,yf;fk; 107/78> 
g;ud;]tj;j> kl;lf;Fspa> 

nfhOk;G - 15

,y;iy kPkdNf rhdp ft;ry;ah 

gpdhd;J>  ,yf;fk; 107/78> 
g;ud;]tj;j> kl;lf;Fspa> 

nfhOk;G - 15

DTS/307/22 FzNrd xghaNrfu> 

,y.A 14/1/2> Nkdpq; 
lhTd; epthr kq;fsh 

tPjp> nfhOk;G - 08

,y;iy fzNdNfhlNf Rkpj;uhzp 

xghaNrfu> ,y.A 14/1/2> 
Nkdpq; lhTd; epthr 

kq;fsh tPjp> nfhOk;G - 08

DTS 309/22 jPg;jp `hp];re;jpu b 

nky;> 28V> gfj;jy 

ghij> nfhOk;G - 3

Mk; [ath;jd [a#hpa 

fj;jhPd; ,Nthd;dp rpy;th 

(jp.K.ngh;zhz;Nlh) 109/1> 
khjk;gpl;ba ghij> Nkhju> 

nfhOk;G - 15

DTS 312/22 ,y.128> aKdh tPjp> 

ey;Y}h;> aho;g;ghzj;ij 

Nrh;e;j fdful;zk; 

Nfrtd;

,y;iy ,y.28 1/1> wpl;wPl; 
tPjp> nfhOk;G 04 Ir; 

Nrh;e;j rptkyh; Nfrtd; 

(jpUkzj;jpw;F Kd; 

gukrptk;)

DTS/00313/22 tpN[rpq;` Kjpad;N]

yhNf frd;j;j> ,y: 

492/6A> `y;guht> 

jyhN`d> khyNg

,y;iy fq;fhdk;Nf ,Narh 

uhrhq;fpfh> ,y: 492/6A> 
`y;guht> jyhN`d> 

khyNg 

DTS/00314/2022 ,y.22/8> fy;ahzp 

Nuhl; nfhOk;G - 06> 

,y; 'ALBRICH" fhkpdp 
vjphprpq;`

Mk; ,y.22/8> fy;ahzp Nuhl; 

nfhOk;G - 06> ,y; 

'ALBRICH" rNdh[h 
Nuh\pdP vjphpq;` 

jpUkzj;jpw;F Kd; 

nfhjhnfhl

DTS 315/22 `puhd; `{f;]; 

,y.660> myhp khspif 

N`hl;ly;> fhyp tPjp> 

,e;Jut

Mk; Yrpah n`hf;]; 

25>65189> Xg;j;,k; Vvk; 

jD]; ty;yt;> Nt`]; 

nlNu];]P [h;kdp> 

fNdnfhl mg;G`hkpyhNf 

njhd; yypj; `pyhp 

fd;yj;> Y}rpah  

n`hf;]pd; tpNrl 

jj;Jtf;fhuh;> ,y.92/4> 
cl`Ky;y> jygj;gpl;ba> 

ENfnfhl

(kDjhuh;)

DTS 317/22 kdpy; uj;dhtyp 

tpN[Nfhd; fz;zq;fuh> 

,y:45> gpsth; tPjp> 

nfhOk;G - 07

Mk; rpkhuh nyhudp Nrdhuj;d>  

,y:45> gpsth; tPjp> 

nfhOk;G - 07

DTS 325/22 gz;Lthty 

fd;fhdk;yhNf 

Fdjp];] gz;Lthty 

,y.23> guf;Fk; 

khtj;ij> [ae;jpuGu> 

gj;juKy;iy.

,y;iy fpjuNk gjpudyhNf juq;fdP 

jk;kpfh gz;Lthty> 

,y.23> guf;Fk; khtj;ij> 

[ae;jpGu> gj;juKy;iy.

DTS 327/22 Njhd gpNukyjh 

my;tp]; Nrdehaf;f> 

,y: 81> uk;Nghh;l; 

tPjp> vj;Jy; Nfhl;Nl> 

Nfhl;Nl> = 

[ath;jdGu

,y;iy re;jpurpwp Nrdhehaf;f> 

,y: 81> uk;Nghh;l; tPjp> 

vj;Jy; Nfhl;Nl> Nfhl;Nl> 

= [ath;jdGu

jpfjp:2022.10.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 
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,y. 84

kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS72/22 eph;kyh ngh;dhbd; 

md];lhrpah gj;nghpa 

jpUkzj;jpw;Fg; gpwF 

ngNuuh gpr;rky;tj;j> 

FUnjdpa

,y;iy jpUkzj;jpw;F Kd; neyp 

epye;jp Kjd;ehaf;f 

jpUkzj;jpw;F gpd; 

gj;nghpa> 25> jKDnghy 

khtj;ij fz;b

DTS 75/22 ];lhd;yp tpy;fpd; 

ugpe;jdhj; j my;tp]; 

rkurpq;f> ,y.10114> 

nfd;rpq;ld; ghh;f; Nt> 

nfd;rpq;ld;> Nkhpyhe;J> 

If;fpa mnkhpf;fh

,y;iy ypadNf Fz;lyP 

tpj;ahkhyp rkurpq;f> 

,y.10114> nfd;rpq;ld; 

ghh;f; Nt> nfd;rpq;ld;> 

Nkhpyhe;J> If;fpa 

mnkhpf;fh

DTS 77/22 nry;ld; Fyuj;d 

re;jpuNrfu vd;fpw 

nry;ld; Fyuj;d 

re;jpuNrfu> ,y.488/3> 
gioa fk;gis ghij> 

kPtJu> Nguhnjdpa

,y;iy nkhpd;dNf gphpaq;fzp 

Nrghyp>  ,y.488/3> gioa 

fk;gis ghij> kPtJu> 

Nguhnjdpa

DTS 79/22 ntjuhy;yhNf N`ke;j 

Fkhu> H 91/03> fq; 
,k> ,Ufk;kd

,y;iy ntjuhy;yhNf rprpu 

gphpae;jFkhu> 96/20/1/1> 
u[gp`py;y khtj;j> fz;b

DTS/80/22 `TNg ypadNf Ngh\dp 

gpNukuj;d jpUkzj;jpd; 

gpd; gz;lhu> ,y.08> 

uzJq;f nfhl;Nl[;> 

nkzpf;fpd;d

,y;iy nfyNfhuyhNf ge;Jy 

gz;lhu>  ,y.08> 

uzJq;f nfhl;Nl[;> 

tyynkzpf;fpd;d

DTS 82/22 ey;yngUk 

Kjpad;NryhNf 

neYtj;Nj nfju 

bq;fphp gz;lhu> 

,y.142/4> FLfytj;j> 
nghy;nfhy;y

,y;iy ey;yngUk 

Kjpad;NryhNf GGJ 

ead[pj; gz;lhu> 

,y.142/4> FLfytj;j> 
nghy;nfhy;y

jpfjp:2022.10.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1474/22 [hrpq;Nf njhd; 

FdNrd ,y.11> 

Jy;Ntt> khjNt

,y;iy [hrpq;Nf njhd; cGy; 

uQ;[d;>  ,y.11> Jy;Ntt> 

khjNt

jpfjp:2022.10.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

nfhOk;G 

DTS 330/22
yf;];kd; tp[aNjt 

gpNukuj;d> ,y.62/1> 
A.<.ngNuuh khtj;ij> 

uh[fphpa

Mk; Uf;kzp kq;fypfh 

gpNukuj;d> ,y.62/1> 
A.<.ngNuuh khtj;ij> 

uh[fphpa

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

331/22

nry;tJiu 

etuj;jpduh[h 

,y.04> I Gshf;> mur 

njhlh;khb> gk;gyg;gpl;b> 

nfhOk;G - 04

,y;iy FNe];thp etuj;jpduh[h> 

,y.04> I Gshf;> mur 

njhlh;khb> gk;gyg;gpl;b> 

nfhOk;G - 04

DTS 332/22 Rgrpq;` Muha;r;rpNf 

nlhd; m[e;j yf;];kd; 

Rgrpq;`> ,y.673> 

vj;Jy; Nfhl;Nl> 

Nfhl;Nl.

,y;iy Rgrpq;` Muha;r;rpNf 

nlhd; tpD cjhu 

Rgrpq;`> ,y.673> vj;Jy; 

Nfhl;Nl> Nfhl;Nl.

T/334/22 n[h`hd c];tj;j 

yPdNf my;yJ 

n[h`hd cf;tj;j 

yPdNf my;yJ 

n[h`hd b my;tp]; 

rkurpq;` my;yJ 

n[h`hd my;tp]; 

rkurpq;`> ,y.179/21V> 
nghy;N`d;nfhl ghij> 

nfhOk;G - 05

Mk; ruj; cf;tj;j 

yPdNf> ,y.179/21V> 
nghy;N`d;nfhl ghij> 

nfhOk;G - 05

jpfjp:2022.02.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 02Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/187/2022 tpN[Jq;f Muha;r;rpNf 

fUzhjhr

,y;iy ntyFk;GNu nfju khydp 

tpN[tpf;uk

jpfjp:2022.09.30 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 14Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/407 fe;jKy;yNf nlhd; 

re;jpurphp> ,y.130> 

1Mk; xOq;if> ,RU 

caz - 1> nfhydpa> 

fSj;Jiw

,y;iy fe;jKy;yNf nlhd; rj;jpu 

[Ptd> ,y.130> 1Mk; 

xOq;if> ,RU caz - 

1> nfhydpa> fSj;Jiw

T/408 nfhyk;gNf fphp];b 

NkrPad; ngNuuh> 30V> 

gpufj;jp khtj;ij> 

fSj;Jiw

,y;iy nfhyk;gNf nuhf;\hdp 

thh;fPepa ngNuuh

jpfjp:2022.09.27 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

rhtfr;Nrhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 khjk; 14Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

rhtf; 

fr;Nrhp 

khtl;l 

ePjpkd;w 

tof;F 

,yf;fk; 

jj;Jtk;

T/24/2022

fe;ijah Nyhfehjd;  

gioa ghlrhiy tPjp> 

fy;tay;> rhtfr;Nrhp

,y;iy Nyhfehjd; ifk;ngz; 

etkzpNjtp> gioa 

ghlrhiy tPjp> fy;tay;> 

rhtfr;Nrhp 

jpfjp:2022.10.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; rhtfr;Nrhp khtl;l ePjpkd;wk; 

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1189/19 `Gmr;rpNf jdghy

,y. 83/1> vjphprpq;f 
ghij kphp`hd> 

ENfnfhl

Mk; rpupkh `Gmr;rpNf 

jdghy

,y. 83/1> vjphprpq;f 
ghij kphp`hd> ENf-

nfhl

T/1315/2020 fhyN` 

fq;fhdd;Nf 

,e;jpu[pj; jahde;j 

,y. 196> 

i`nyty; tPjp> 

ENfnfhl

,y;iy fhyN` fq;fhdd;Nf 

mUzyhy; jahde;j

,y. 196> i`nyty; 

tPjp> ENfnfhl

T/1323/20 nghd;RNf jpyftjp 

jpNruh

,y;iy GQ;rp ntbf;fhuNf 

Mhpauj;d

,y. 186/18/1/
B> nghy;tj;j ghij> 

k`ufk

T/1513/21 fl;Ltd; Muha;r;rpNf 

FzNrfu

Mk; fl;Ltd; Muha;r;rpNf 

rQ;[Pt rLz;Fkhu

,y. 207/16> jsgj;gpl;ba 
ghij> cl`hKy;y> 

ENfnfhl.

T/1531/21 FKJ Fkhu Cuy 

fkNf

,y;iy mkpj Fkhu Cuy 

fKNf

139/17> ghnfhl tPjp> 
Nfhl;Nl.

T/1590/22 kPkhdNf ruj; Fkhu 

ngNuuh

,y. 63 Nf> 

fyhy;nfhl> 

gd;dpg;gpl;ba

,y;iy ghy#hpaNf rFe;jyh 

ghy#hpa my;yJ 

rFe;jyh ghy#hpa

,y. 63 Nf> fyhy;nfhl> 

gd;dpg;gpl;ba.

T/1625/22 nlhd; N`Hgl; 

N`thtpj;jhuz

,y. 17/1V> 
rphpfy; khtj;ij> 

nfh`{ty

,y;iy nlhd; gpujPg; [hdf 

N`th tpj;jhuz

,y. 17/1 V-1/1> rphpfy; 
khtj;ij> nfh`{ty.

T/1634/22 Muha;r;rpNf Mhpa-

jhr nyhf;F N`th

,y;iy Muha;r;rpNf mrq;f 

nfsry;ah nyhf;F 

N`th

,y. 5> 2Mk; xOq;if> 

jstj;Jnfhl ghij> 

gpl;lNfhl;Nl.

T/1652/22 mq;fNf re;jpujhr 

ngNuuh

vz;. 478 ue;jtj;j 

tPjp> nghuy];fKt

,y;iy rkuNfhd; Muhr;rpyhNf 

nlhd; ky;fhe;jp rkuN-

fhd; my;yJ rkuNfhd; 

Muhr;rpyhtpd; nlhd; 

ky;fhe;jp my;yJ rkuN-

fhd; Muhr;rpy nlhdh  

ky;fhe;jp

vz;. 478> ue;jtj;j tPjp> 

nghuy];fKt.

T/1658/22 k`hNghnfhlNf 

nlhd; mN\hf;f 

~cghyp| ngNuuh

,y. 11> Fthhp 

ghij> gpl;lNfhl;Nl

Mk; k`hNghnfhlNf nlhd; 

RghD ,\hdh ngNuuh>

,y. 11> Fthhp ghij> 

gpl;lNfhl;Nl

T/1661/22 gKDrpq;` 

Muha;r;rpNf rd;d 

[aehj;

,y. 111> epyk;k`u> 

nfhbfKt> k`ufk

,y;iy my;Nyts tpj;jhdf 

fkNf rpj;uhzp Rfe;jpf;f

,y. 111> epyk;k`u> 

nfhbfKt> k`ufk

T/1662/22 rUf;fhypNf Xhpd; 

epArd; b rpy;th

,y. 74/13> [a 
ghij> cl`hKy;y> 

ENfnfhl

,y;iy Qhdtjp tpjhdfkNf 

,y. 74/13> [a ghij> 

cl`hKy;y> ENfnfhl

T1670/22 RutPu Muha;r;rpNf 

nlhd; kN`e;jpu 

jpyf; FztHjd

,y. 6/4> Ruk;ah 
khtj;ij> 

tj;Njnfju> k`ufk

,y;iy `hpal; ,e;jpuh RtH-

dghyp FztHjd>

,y. 6/4> Ruk;ah 
khtj;ij> tj;Njnfju> 

k`ufk

T/1678/22 utPe;jpu yf;];kd; 

Re;jpuhee;j 

tpN[Re;ju my;yJ 

utPe;jpu yf;];kd; 

Rd;uhee;j tpN[Re;ju

,y. 474/3> mUt;ts 

gd;dpg;gpl;ba

Mk; tpN[&gNf re;jpah 

RNyhrdh tpN[Re;ju 

,y. 474/3> mUt;ts> 

gd;dpg;gpl;ba.

T/1679/22 tpjhdNf lhgpypd; 

ngNuuh 

517/2> N`hf;fe;ju 

tlf;F N`hf;fe;ju

,y;iy tpjhdNf ukzp kQ;Rsh 

Rgh\pdp ngNuuh

937/1> cltj;j tPjp> 

jyq;fk tlf;F> khyNg

T/1682/22 FUtpl;l 

mg;G`hkpyNf 

Nlhdh epNahky; 

rhypa tpN[rpq;f

,y. 352> ~rhe;jp|> 

fdd;tpy> n`huz

,y;iy re;jpk ep\he;j 

tpN[rpq;f (FUtpl;l 

mg;G`hkpyNf re;jpk 

ep\he;j tpN[rpq;f) ,y. 

20A> Qhduj;d khtj;ij> 

ngg;gpypahd> ENfnfhl.

ePjp kd;wk;: 

ENfnfhl

jd;ik: 

kuzrhrd 

tof;F

,y: 

T/1688/22

n[dpgh irjh yjPg; ,y;iy n[h`hd; vg;tl; yjPg;

,y. 6/1> 1Mk; FWf;F> 

[k;Gf];Ky;y khtj;ij> 

ENfnfhl>

RN`d; n[dPgH yjPg;

,y. 40F> Nyf; fhld;];> 

Xg; Nyf; biut;> 

uh[fphpa.

T/1692/22 nkw;wpy;lh uzrpq;` 

my;yJ uzrpq;` 

Muha;r;rpNf 

nkw;wpy;lh uzrpq;` 

my;yJ uzrpq;` 

Muha;r;rpNf 

NlhdH nkw;wpy;lh 

uzrpq;`> ,y. 

24/1/B> n`huz 

ghij> nfhl;lht

,y;iy uzrpq;` Muha;r;rpNf 

Nlhdh yf;];kp

,y. 214/1/B> n`huz 

ghij> nfhl;lht.

jpfjp: 2022.11.02  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 02 khjk; 13Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/46 uj;ehaf;f 

Kjpahd;nryhNf 

k`pe;j uj;ehaf;f> 

,y. 4> 2Mk; 

xOq;if> fDtd> 

FUe;Jtj;j> [h-vy.

,y;iy cs;tj;j ypadNf 

\pahkyp epye;jp 

mnyf;rd;bhpd; ngNuuh 

my;yJ FUe;Jtj;j> 

my;yJ cs;tj;j 

ypadNf \hkyp epye;jp 

mnyf;]hd;b]; ngN-

uuh my;yJ cs;tj;j 

ypadNf> \hkyp epye;jp 

mnyf;];rhd;bhpd;> NgN-

uuh

,y. 4> 2Mk; xOq;if> 

fZtd> [h-vy.

jpfjp: 2022.11.14 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ntypru khtl;l ePjpkd;wk;

khN`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 11Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

khN`h 

khtl;l 

ePjpkd;w 

tof;fpyf;fk;

T/7080

g];ehaf;f 

Kjpad;NryhNf 

N`uj; g];ehaf;f

,y;iy mkuNfhd; 

Kjpad;NryhNf artjP 

mkuNfhd; jyjhfk> 

khN`h

jpfjp: 2022.11.12 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khN`h khtl;l ePjpkd;wk;

khN`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 13Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

khN`h 

khtl;l 

ePjpkd;w 

tof;fpyf;fk;

T/7131/ 
kuzr; 

nrhj;J

tPuNrfu gKZ 

Kjpad;NryhNf 

re;jpurphp ee;jd 

tPuNrfu

,y;iy uh[fUzh 

Kjpad;NryhNf eprhd;jp 

uh[fUzh Gifapuj 

epiyaj;jpw;F mUf-

hikapy;> jpfd> 

mk;gd;nghy

jpfjp: 2022.11.12 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khN`h khtl;l ePjpkd;wk;

khj;jis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L [dthp khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/920/22 nja;afy Mur;rpNf 

FzNrd 

,y. 36> gyhgj;ty> 

khj;jis

Mk; ep`hy; fhkpdp nkjnfhl

,y. 445/A> fhyp tPjp> 
mj;JUty;y> ,e;JUt.

T/921/22 tpf;fpukrpq;` 

Kjpahd;nryhNf 

re;jpuyjh

,y;iy fhHb GQ;rpN`thNf 

[aNrd>

,y. 56> gq;nfhy;y 

tj;j> ,`yfu];fk;> 

khj;jis.

T/923 gpaq;fhuNf nuhNgHl; 

ngHdhe;J

,y;iy gpaq;fhuNf ge;Jy Nrh-

krphp ngHdhe;J

,y. 37> JZNftj;j> 

fSNjts> khj;jis

jpfjp: 2022.11.03 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khj;jis khtl;l ePjpkd;wk;

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1615 fS`j; Mde;j 

nrha;rh my;yJ 

fS`j;; Mde;j 

nrha;rh

,y. 3/V> fl;bay> 
njkd;`e;jpa

,y;iy Rurpq;` Muha;r;rpNf 

Ruhuhzp nghd;Nrfh 

my;yJ Rurpq;` 

Muha;r;rpNf Ruhuhdp 

nghd;nrfh> ,y. 3V> 

fl;bay> njkd;`e;jpa

jpfjp: 2022.11.14 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

njy;njdpa khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 29Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 
(b.b.v];) 
21/22

ahgh 

Kjpad;nryhNf 

fUzhuj;d

,y. 43> nfubfy> 

f`lypkj;j> 

clJk;gu

Mk; N`uj; Kjpad;NryhNf 

clnfju fkyh Fkhhp 

N`uj;

,y. 157/A> Mbnjdpa 

f`lypkj;j> clJk;gu

jpfjp: 2022.11.01 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: njy;njdpa khtl;l ePjpkd;wk;
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/18/21 uh[fUzh 

mgauj;Nd N`uj; 

Kjpahd;nryhNf m[pj; 

gpahy;> fphp nkl;baht> 

',e;jpuhzp" jpj;jfy;y> 

mfq;fk

,y;iy N`uj; Kjpad;nryhNf 

mNdhkh rkd;Fkhhp 

tpN[uj;Nd> ',e;jpuhzp" 

jpj;jfy;y> mfq;fk

T/154/22 rjp rhtpj;jphp 

Nrdhehaf;f [atPu

,y;iy [k;GNunfhl tpky; fkNf 

(fztd;) ,y.4> rhe;jp 

ghij> fk;g`h

T/182/22 ea;ed;fs tpjhdyhNf 

Xrpj;j rj;Juq;f 

fUzNrd> ,y.107/5/
rp/3> mSj;fk 

NghfKt> af;fy

,y;iy &grpq;f muha;r;rpNf 

gpaq;f &grpq;`>  

,y.107/5/rp/3> mSj;fk 

NghfKt> af;fy

T/190 nlhd; re;jpujpyf;f 

mkurpq;`> ,y.97/7> 
nrj;rphp caz> 

ehuq;ts> fk;g`h

,y;iy ehug;gpl;b Kjpahd;nryhNf 

jPgh &gpfd; FRkyjh> 

,y.97/7> nrj;rphp caz> 

ehuq;ts> fk;g`h

T/198/2022 g`yNf Nlhdh rhkpy 

jg;ghdp> ,y.416/171> 
gpd;Nfhtj;j> 

ntypNthpa

,y;iy n[guh[; rpk;rd;> 

,y.416/171> gpd;Nfhtj;j> 
ntypNthpa

jpfjp:2022.10.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 29Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 01/22 Nltpl; yptpd; yP];f; 

73/4> njhlk;ts ghij> 

fz;b

Mk; [{ypad; G&]; yP];f; 

fhh;ld; gpshl;> fhh;\Py;l;   

`T];> KIRKMAHOE, 
DUMFRIES, DGI, ISY,UK

jpfjp:2022.10.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

gyg;gpl;ba  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/20 nfukpdpahNf m[pj; 

Mde;j b rpy;th

,y;iy nfukpdpahNf fPj;kh 

fy;gpj;j b rpy;th> ,y.14> 

cjathr> gj;jpuh[h 

ghij> nfukpdpah> 

mk;gyhq;nfhl

jpfjp:2022.10.26 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gyg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/3913/22 nlhd; ,yhd; ];lhd;yp 

tpN[rpq;f my;yJ 

tpN[rpq;` nlhd; 

,yhz;l; ];lhd;yp> 

,y.322> nfKD 

khtj;j> lf;rpyh 

caz> n`huz.

,y;iy uztPuNf \puhzp FRk;> 

,y.322> nfKD khtj;j> 

lf;rpyh caz> n`huz.

T/3921/22 cf;tj;j Muha;r;rpNf 

jpyf; uj;drphp> 

,y.250/vt; et;kpy;y> 
NghUtje;j

,y;iy g];ehaf;f 

Kjpahd;nryhNf  epY\h 

yye;jp> ,y.250/vt; 
et;kpy;y> NghUtje;j

jpfjp:2022.10.26 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; n`huz khtl;l ePjpkd;wk; 

Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/149 cf;tj;jNf ujh 

kWngah; cf;tj;jNf 

yjh ngh;dhe;J 

ehuhadd;> ,y.4/21> 
,uz;lhk; epiy> 

gNjhtpl> fy;fp];]

Mk; fuy`pd;Nf [hdf re;jd> 

,y.4/21> ,uz;lhk; epiy> 

gNjhtpl> fy;fp];]

jpfjp:2022.10.26 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk; 

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2376 mNjhd;rpayhNf 

Nrhkrphp Mhpauj;d

,y;iy mNjhd;rpayhNf `puzp 

mNahj;a Mhpauj;d

jpfjp:2022.10.15 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk; 

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7945 Vf;fehaf;f 

Kjpad;nryhNf tre;j 

fy;ahzp> Vf;fehaf;f> 

ngye;njdpa> 

kh];nghj;j

,y;iy Vf;fehaf;f 

Kjpad;nryhNf Rdpky; 

gz;lhu Vf;fehaf;f> 

ngye;njdpa> kh];nghj;j

jpfjp:2022.10.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/687 fNk fq;fhdk;Nf 

tpf;fpukrpq;`> ,y.48> 

Gifapuj epiyaj;jpw;F 

mUfhikapy;> cztl;Ld

,y;iy ypd;ld; ruj; ngNuuh 

tpf;fpukrpq;`> ,y..48> 

Gifapuj epiyaj;jpw;F 

mUfhikapy;> cztl;Ld

jpfjp:2022.10.25 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

`pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 02 khjk; 01Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/54/22 Rgrpq;f nfju 

Nrhkuj;d> 507/732> 
ujtpNfXa> 

mj;jdflty

,y;iy Rgrpq;f nfjujp];] 

Fzth;jd> 507/678> 
ujtpNfXa> mj;jdflty

jpfjp:2022.10.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 17Mk; ehshFk;

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

District 
Court 

Homagama 
T/21008

\he;j rphpNjt 

ngdufk

,y;iy re;Jd; eype;j ngd;ufk> 

,y. 1550/05> 
mKmw;wKy;y ghij> 

fl;Lf;FUe;j> nfhl;lht.

T/21425 
District 
Court 

Homagama

`j;j%dNf Nrhkghy ,y;iy `j;jKd;Nf epNuh\

dp my;yJ `j;jKdNf 

epNuh\dp> ,y. 60> 

`gufl> N`hkhfk. 

District 
Court 

Homagama 
Settelmentry 

TS/21490

xre;j tpypf;fy ,y;iy RrPyh rphpnkdpf;Nf 

tpjhuz> ,y. 373/B> 
[y;ju> uzy

N`hkhfk 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

,y. 

21585T/

N`thfq;fhdkyhNf 

njhd; ee;jNrd 

rkuNrfu ,y. 267/9> 
ikj;jphp xOq;if> 

khFk;Gu> nfhl;lht.

,y;iy N`thfq;fhdkyhNf 

njhd; trpe;J kJkj; 

rkuNrfu ,y. 267/9> 
ikj;jphp xOq;if> 

khFk;Gu> nfhl;lhk. 

T21666 Njhd\phpah itufy 

my;yJ ntufyNf 

Njhd \phpahtjp 

,y;iy jyfdNf jD[;uNf 

[atHjd> 

,y. 322/2> fytpy 
ghij> N`hkhfk. 

T/21675 kN`e;jpu gpurhj; 

FUg;G Muha;r;rp

,y;iy [anfhb Muha;r;rpNf 

\kpyh rke;jp [anfhb 

416/1> j`k; khtj;ij> 

`gufl> N`hkhfk. 

No. T/21886 
District 

Court Hom-
agama

gj;jpud;dh`yhNf 

ehydp re;jpuyjh

,y;iy gyhnty; vnfhlntyNf 

Rjj; rku[Pt> 577/8> 
khah khtj;ij> gpl;bgd 

efuk;> N`hkhfk. 

N`hkhfk 

ePjpkd;wk; 

TS/21907

fk;khyNf cNjd 

mJy Fkhu> ,y. 

205/8> Uf;khy; 
fhHld;> ghypfh 

epthr tPjp> nfhl;lht> 

gd;dpg;gpl;ba.

,y;iy NjtgjpuhdNf aKdh 

ed;jpfh fPHjprpwp> 

,y. 205/8> Uf;khy; 
fhHld; ghypfh epthr 

tPjp> nfhl;lht> 

gd;dpg;gpl;ba. 

T/21932 nyhf;Fgpytj;jNf 

Fzjhr gpNuk-

tHjd> ,y. 25> = 

rPyhtq;fhu khtj;ij> 

Ky;Nyfk.

,y;iy nyhf;Fgpytj;jNf 

tp[auj;d ngNuuh 

,y. 126> fLnty 

ghij> mj;JUfphpa. 

T/21946 FzNrfu 

kj;Jfe;jhNf 

rkd;yjh> ,y. 326/1> 
khyrpq;`nfhl 

ghij> N`hf;fe;ju 

fpof;F N`hfe;ju

,y;iy ypadNf ee;jNrd 

,y. 158/39> gpf; rpl;b> 
ghypf;fh eptr> ghij> 

Uf;kNy> gd;dpg;gpl;ba. 

TS/21974 k`pe;j [arphp> 

NfhzgpDts tpjhd> 

,y. 373/2/8V> f[gh 
xOq;if> $l;LwT 

ghij> `guf;fl> 

N`hkhfk. 

,y;iy kN`\p NfhzgpDts 

tpjhd ,y. 373/2/8V> 
$l;LwT ghij> 

`guf;fl> N`hkhfk. 

T/22001 ngUk;Gyp mr;rpNf 

gpNukjhr

,y;iy N`thfkNf rphpahtjp 

ngNuuh ,y. 653/
rp> gpd;nfj;j ghij> 

N`hkhfk. 

T/22005 fuz;zhnfhlNf 

gj;krphp my;yJ 

fuz;zhnfhlNf 

gj;krphp my;yJ 

gj;krphp fuz;zhnfhl

,y;iy mNgnfhl ypaz 

Muha;r;rpNf jkae;jp 

mNguj;d ,y. 763> nuh-

kpnay; khtj;ij> gzh-

nfhl N`hkhfk.

T/22009 nghy;`l;baNf 

gpajhr ,y. 1263> 

kpy;ypf`tj;j> 

N`hf;fe;ju ghij> 

gd;dpg;gpl;ba. 

,y;iy nghy;`l;baNf <th 

RKJ Nrdhdp> 

,y. 1263> N`hf;fe;ju 

ghij> gd;dpg;gpl;ba. 

jpfjp: 2022.10.31 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lit khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/987/2022 njhlq;nfhl 

Muha;r;rpNf 

Mhpaee;jh> ,y.15> 

2Mk; xOq;if> rj;Ju 

ngh;zhz;Nlh ghij> 

fLtKy;y> fl;Lngj;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy njhlq;nfhl Muha;r;rpNf 

G\;gh [hdfp> ,y.175> 

nfhk;khy> nge;njhl;l

jpfjp:2022.10.20 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/709 mN\hf;fh 

Nyhud;RN`t> 

,y.29/V/23> Kjyhk; 

xOq;if> ikj;jpg;Ng> 

mk;gyd;tj;j> fhyp

Mk; Nkdf;fh gpuNghjdp 

yhz;l; my;yJ Nkdf;fh 

gpuNghjpdp yhz;l; my;yJ 

gpuNghjpdp Nyhud;RN`t> 

,y.29/V/23> Kjyhk; 

xOq;if> ikj;jpg;Ng> 

mk;gyd;tj;j> fhyp

jpfjp:2022.10.21 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/5397/22 jq;fNtY Nyhfe-

hjd;

,y. 26gP> 2/3> 
,];ifyhH tpyh> 

B my;tp]; gpuNjrk;> 

nj`ptis

,y;iy [anfshp Nyhfehjd;

,y. 26gP> 2/3> 
,];ifyhH tpyh> 

B my;tp]; gpuNjrk;> 

nj`ptis

jpfjp: 2022.10.19 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;

ty];Ky;iy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

Pro/7/21 tp[KdpNf Mjphp];

,y. 167/B/1> 
fz;bafht tj;j> 

mgnfhyntt> 

Ntfe;jty

Mk; tp[KdpNf ,uj;drphp

,y. 167/B/1> fz;bafht 

tj;j> mgnfhyntt> 

Ntfe;jty

Pro/08 tpf;fpukNf Fzjhr Mk; tpf;fpukNf tpkyr-

php ~tpf;fpuk tpy;yh> 

ghyd;fl> Ky;;fphpfy.

jpfjp: 2022.10.17 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ty];Ky;iy khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/677 gpyd;d tpy;yl;juhNf 

mEuhde;j

,y;iy gpyd;d tpy;yl;juhNf 

re;jpuNrd gd;ry fe;j 

eptpj;jp gpl;bnfhl 

gpyd;d> mq;FYNfh`h

T/711 tpkyh gj;uhzp 

mNguj;d

~u[tpy;yh| fNyfk 

njw;F> fhyp

,y;iy Utd; ee;jyhy; mNguj;d

~u[tpy;yh| fNyfk 

njw;F> fhyp

T/713 nkh`nkl; ryp rpj;jp

,y. 317> khj;jiw 

tPjp> fl;Lnfhl> 

fhyp

Mk; nkh`nkl; fhp nkh`kl; 

e];tp

,y. 317> khj;jiw tPjp> 

fl;Lnfhl> fhyp

jpfjp: 2022.10.11   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/135/2022 nff;Fshts 

[ath;jd 

Muha;r;rpyhNf rkd; 

gphpaq;f [ath;jd

,y. 173b> Ntgl 

njw;F> Ntgl

,y;iy fSje;jphpNf gj;jpuNf 

NuZfh jkae;jp

,y. 195/6/b> fphpy;yts> 
Ntgl

T/170/2022 fy;ahzp G\;gFkhhp 

mSj; tPjp> Nfhuyp

,y. 90/6> g`y 

fuf`Kd> fltj;j

,y;iy cj;gy Iuhq;fdp 

gyp`htld;d

,y. 62/b g`y 

,k;Gy;nfhl> ,k;Gy;nfhl

jpfjp: 2022.10.18 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/942/2022 mg;Jy; w`Pk; 

nkhn`hkl; gap]; 

my;yJ mg;Jy; 

w`Pk; nkhn`hkl; 

gap]; `h[;[pahH 

my;yJ mg;JH 

w`Pk; nkhn`hkJ 

gap]; my;yJ 

mg;Jy; w`Pk; 

nkhn`hk;kl; ghtp]; 

,y. 26/4 fhyp tPjp> 
nkhwl;Lt

Mk; mg;Jy; ehrH 

nkhn`hkl; K`Pj; 

my;yJ mg;Jy; ehrH 

m`kl; K`Pj;

,y. 64> `py; njU> 

fSj;Jiw

T/944/2022 khJt FUNf yypjh 

RNdj;jpuh rpy;th> 

iwfk; gd;lhuNf 

cghyp tpf;fpukrpq;`

,y. 3/81> Gdpj 
gPl;lH]; xOq;if 

nkhwl;Lnty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy iwfk; gz;lhuNf 

mtpkhyp nfsry;ah 

tpf;fpukrpq;`>

,y. 3/81> Gdpj gPl;lH]; 

xOq;if nkhwl;Lnty;y> 

nkhwl;Lt 

DTS/993/ 
2022

GQ;rp N`tNf 

tayl; b rpy;th

,y. 11> nguFk; 

khtj;ij> nghUgd 

tPjp> uj;kyhd

,y;iy tPuul;d khj;ju 

k`tpjhd gl;lnge;jpNf 

rkjuh rk;kpf;fh jahul;d

,y. 11> nguFk; 

khtj;ij> nghUgd tPjp> 

uj;kyhd

jpfjp: 2022.10.20 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 29Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/26/21 kPuhrh`pG IghHjPz;

,y. 83/3 (83/8) 
Uf;ky; khtj;ij> 

jq;Nfhy;y

,y;iy Ighu;jPz; ghjpkh rkPuh

,y. 146> Nguhnjdpa 

tPjp> fz;b

jpfjp: 2022.10.18 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 20Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

Pro/63 gpNukre;jpu 

uj;drpq;` ,gpl 

tj;ij> gy;yd;ju> 

Nkhjuthd

Mk; fahd; re;jpukhy; 

uj;zrpq;` mga> 

nghyk;khWt> jq;fhiy

jpfjp: 2022.10.18 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/7942 [akhd;d 

nkhn`hl;b 

njd;dNfhd; 

Kjpad;NryhNf 

G\;gyjh ckaq;fdp 

njd;dNfhd;

,y;iy ud;[pj; gj;kyhy; 

kPnfhl> fy;njdpa> 

Nfg;gpl;btyhd

jpfjp: 2022.10.20 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

rhtfr;Nrhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

rhtfr;Nrhp 

khtl;l 

ePjpkd;w 

tof;F 

,yf;fk;:

T/25/2022

rptghjRe;juk; 

RNue;jpud;

L 58B 1K4 Mississauga, 
Ontario, Hillcrest 
Avenue 263

Mk; rp.RNue;jpud; ifk;ngz; 

,uhN[];thp

263, Hillcrest Avenue 
Mississauga, Ontario L 58B 
1K4 ,tuJ jj;Jtf;fhud; 
FUf;fs; gFjp> fuz-

tha; fpof;F> fuztha; 

jpahfuh[f; FUf;fs; 

Rg;gpukzpa FUf;fs;.

jpfjp: 2022.10.25 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: rhtfr;Nrhp khtl;l ePjpkd;wk;

gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 02 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

PRO/155 khjtd; gpujPg; 

rpy;nt];lH

Mk; gpujPg; rpy;nt];lH 

r[Ptd; N\`hd; Xl;Nlh 

];Ngah]; gJis tPjp> 

gz;lhutis

jpfjp: 2022.10.21 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;

k`u khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/36 Nfhjhnfhl mEu 

Nrduj;

2/8> gKDtpy> 

Nfhzts

,y;iy khdtLNf fpwp\he;jp 

thrdh \hkyp b rpy;th>

,y. 2/8> gKDtpy> 

Nfhzts

District 
Court of 
Mahara Case 
No. T/37

[atPu 

Muha;r;rpyhNf 

nlhd; mEu

,y. 55/B/2> 
uz;Kj;Jfy> 

fltj;j

,y;iy `g;GtydNf nlhd; 

jPkjp yjhq;[dp

,y. 55/B/2> 
uz;Kj;Jfy> fltj;j

T/39 re;jpuhzp 

tpf;fpukuj;d

,y. 341> 

khty;y ghij> 

Ngj;jpahnfhl> fsdp

,y;iy gpajhr nfhbj;Jtf;F

,y. 341> khty;y ghij> 

Ngj;jpahnfhl> fsdp

T/40 rkurpq;` 

Muha;r;rpNf fah 

Njtg;gphpa rkurpq;` 

,y. 15/b> md;&]; 

khtj;ij> ,`y 

fuf`Kd> fltj;j

,y;iy jpahkyp bake;jp `arpe; 

rpy;th 

,y. 15/b> md;&]; 

khtj;ij> ,`y 

fuf`Kd> fltj;ij

T/47 fkNf ge;Jy fhh-

pathrk; my;yJ 

fkNf Guk;gp rpq;NQh 

fhhpathrk;>

,y. 289/3> nuk;gpy; 
tPjp> fSfk> fsdp

,y;iy kpy;ytpj;jhdur;rp 

Rkdhtjp fhhpathrk; 

,y. 289/3> nuk;gps; tPjp> 
jSfk> fsdp

jpfjp: 2022.10.21 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: k`u khtl;l ePjpkd;wk;

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/584 nfhbfhuNf vl;tpd; 

vy;Yf;nfl;ba 

eue;njdpa 

fGWgpl;ba

,y;iy nfhbfhuNf ,e;jpuhzp 

vy;Yf;nfl;ba> 

eue;njdpa> fGWgpl;ba

TS/588 rj;ahee;j tpN[Nrfu

,y. 4/122> uh`{y 

tPjp> khj;jiw

,y;iy rphpayjh ft;kjp N`th 

md;df;fhNf

,y. 4/122> uh`{y tPjp> 

khj;jiw

TS/589 kytj;jNf mte;jp 

ehJd; epY ngN-

uuh> gz;lhutj;j> 

jyyy;y njw;F> 

Nfhl;lhnfhl

,y;iy Iuhq;fdp fUzhehaf;f

gz;lhutj;j> jyyy;y 

njw;F> Nfhl;lhnfhl

TS/590 [ath;jd ,j;Jy 

nfhlNf jk;rphp 

[ayj;

,y. 156b> tPuf;$d; 

tst;tj;j> 

mynty;y ghij> 

`pj;njl;ba kj;jp> 

khj;jiw

Mk; uzJd; Muha;r;rpNf 

yPyhtjp>

,y. 156b> tPuf;$d; 

tst;tj;j> mynty;y 

ghij> `pj;njl;ba kj;jp> 

khj;jiw

TS/593 k`htLNf yPyhdp 

ngNuuh

,y. 37> 

mNgFzuj;d 

khtj;ij> gk;Guz> 

khj;jiw

Mk; `hpe;ju tRkzp 

fyg;gj;jp

,y. 37> mNgFzuj;d 

khtj;ij> gk;Guz> 

khj;jiw

TS/597 jh;krphp ypadtLNf 

~mke;j| n`d;ty> 

kphp];]

,y;iy gj;jpuj;d gj;jNf 

G\;gfhe;jp ~mke;j| 

n`d;ty> kphp];]

TS/598 N`t fkNf 

gpaNrd ~kp`pj;j| 

k`khtj;ij> 

nff;fdJu

,y;iy Nfh;b nrduj;  

mNgFzth;jd ~kp`pj;j| 

k`khtj;ij> nff;fdJu

jpfjp: 2022.10.04   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khj;jiw khtl;lk; ePjpkd;wk;

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/3930/22 f`tyNf 

urpf rkd;jpyf 

`y;njhl;l> 

gz;lhufk

,y;iy f`tyNf Utd; jpyf 

ngNuuh

,y. 138/1> nydtu> 
`y;njhl;l> gz;lhufk

T/3964 N`NdnfjuNf 

ge;Jy my;yJ 

n`q;Nf jhuNf 

ge;Jy my;yJ 

N`Nd nfju 

tpj;jhdNf ge;Jy 

my;yJ n`q; 

nfju tpjhdNf 

ge;Jy my;yJ 

n`d;djuhNf 

ge;Jy my;yJ 

ge;Jy N`Nd 

nfju>

,y. 43/33 ~epry| = 

Nrhkhee;j khtj;ij> 

n`huz

,y;iy khnjhl;lNf re;jpah 

my;yJ re;jpah 

khnjhl;l

,y. 43/33 ~epry| = 

Nrhkhee;j khtj;ij> 

n`huz

T/3976/2022 kp`pe;JFy#hpa 

FUNf uQ;rpj; 

ypNtuh

104/64> fpNw];yz;l; 

Rw;Wtl;l ghij> 

n`huz

,y;iy epyNk uhyyhNf `pkhyp 

cNjdpf;fh

104/64> fpNw];yz;l; 

Rw;Wtl;l ghij> 

n`huz

jpfjp: 2022.09.15   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/754 N`dfk ypadNf 

Nlhdh Nkh;rp 

n[dpg;gh; khpah 

tpf;Fukuj;d

,y. 09> fhdhd; 

[hf;Nfhg; nkd;b]; 

khtj;ij> ,lk> 

nkhwl;Lt

,y;iy tPu`d;djpNf [aehjp 

ngh;zhd;Nlh

,y. 09> fhdhd; 

[hf;Nfhg; nkd;b]; 

khtj;ij> ,lk> 

nkhwl;Lt

T/955/2022 tz;zfhtj;j tLNf 

nlhd; jh;kjhr 

ngNuuh

,y. 138/18> 
rpukjhd khtj;j> 

nfhuynty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy FUFy#hpa mg;gd; 

je;jphpNf wPl;lh rhe;jdP 

jh;kuj;d

,y. 138/18> rpukjhd 
khtj;j> nfhuynty;y> 

nkhwl;Lt

T/989/22 jf;Fuhh;j;j 

Njtjpj;jpah 

fhh;batrk; 

ypd;lhKyNf 

fpwprhe;j eypd; 

b rpy;th my;yJ 

fhh;batrk; 

ye;jKyNf rpwprhe;j 

ehyPd; b rpy;th

,y. 80> Nyb b 

nrha;rh l;iut;> 

caz> nkhwl;Lt

Mk; jf;Fuhh;j;j Njtjpj;jpa 

fhh;batrk; ypd;lhKyNf 

neYdpf;fh fpwp\hh;kp b 

rpy;th

,y. 80> Nyb b 

nrha;rh l;iut;> caz> 

nkhwl;Lt

jpfjp: 2022.10.10   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

vy;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/60 Fzth;jd tPuJq;f

~rprpy| vj;fe;Ju

,y;iy gpkhyp kQ;[pjh tPuJq;f

~rprpy| vj;fe;Ju

T/61 tpf;uk fq;fhdk;Nf 

G\;gh rkd; yjh

~rprpy| vj;fe;Ju

,y;iy gpkhyp kQ;[pjh tPuJq;f

~rprpy| vj;fe;Ju

jpfjp: 2022.10.11   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: vy;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

aho;g;ghzk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/76/2022 mUl;jpU 

ePf;fpyhg;gps;is 

khpa rthp 

my;yJ mUl;jpU 

ePf;fpyhg;gps;is 

khpa rthpKj;J

jghy;ngl;b ,y. 

02> Mah; ,y;yk;> 

aho;g;ghzk;

Mk; mUl;jpU jk;gpuhrh 

n[hpngy; fpUghfud;

jghy;ngl;b ,y. 

02> Mah; ,y;yk;> 

aho;g;ghzk;

jpfjp: 2022.10.04 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: aho;g;ghzk; khtl;l ePjpkd;wk;

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/290 rkug;ngUk 

Kjpad;nryhNf 

fky; vjphprpq;`

,y;iy rkug;ngUk 

Kjpad;nryhNf ejP\h 

Ur;uhzp rkug;ngUk 

`phptLd;d> khjd

jpfjp: 2022.11.02 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 29Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 16/2022 njd;dNfhd; 

Kjpahd;NryhNf 

Njtkpj;J nkh`hd; 

= gpurd;d yhy; 

njd;dNfhd;.

153> njd;Ndtj;j> 

ntuy;yfk

,y;iy njd;dNfhd; 

Kjpad;NryhNf ,ud;jjp 

fPHj;jp rpwpkhNth 

njd;dNfhd;

153> ntuy;yfk> myn-

jdpa> ntuy;yfk.

T/81/22 tpjhdfkNf gparPyp 

gz;lhuehaf;f

,y. 98/1 A> mGn-

fhl> mk;gnjd;d

,y;iy fhkpdp Flh gz;lh 

gz;lhuehaf;f

,y. 98/1 A> mGnfhl> 

mk;gnjd;d

jpfjp: 2022.11.01 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/697 cg;Gy; jk;kpj; 

tpN[Nrfu ghe;jp> ,y. 

168/1B> vypal; tPjp> 
fhyp.

,y;iy Nlhdh rk;gh khydp 

nrdptpuj;d ,y. 168/1B> 
vypAl; tPjp> fhyp. 

T/707 mfk;nghb fPHj;jpuj;d> 

uj;fk re;jp> uj;fk

Mk; nknuf;fh tayl; uQ;rdp> 

uj;fk re;jp uj;fk

T/715 N`th khuk;gNf 

khypj; mrq;f 'rhe;jp"> 

nfhtpagd> mfq;fk.

,y;iy N`th khuk;gNf 

tp];kpj;j epHkd mrq;f 

,y. 122/3> b nrha;rh 
ghij> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt.

T/716 gphpdpj; rk;gpf;fh 

n`hufk;gpl;l fkNf 

,y: 139/1> V> ehfuj;d 
khtj;ij> Nghg;Ng> 

fhyp. 

,y;iy Xrhl; GOjpj;j 

jprhehaf;f> ,y. 139/1V> 
ehfuj;d khtj;ij> 

Nghg;Ng> fhyp. 

T/717 ykhN`tNf gj;krphp 

j rpy;th ,y. 45/17> 
2Mk; xOq;if> 

VHd];l; gpuNjrk; 

yf;rgjpa> nkhwl;Lt.

Mk; epkyh re;jpuhzp 

tPutHz#hpa my;yJ 

tPutHz#hpa 

gl;lnge;jpNf epkyh 

re;jpuhzp tPutHz#hpa> 

,y. 45/17> 2Mk; 

xOq;if> VHd];l; 

gpuNjrk;> yf;rgjpa> 

nkhwl;Lt. 

jpfjp: 2022.10.22 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 09Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/36/2022 bf;kJ nrhlNf 

gpaNrd

,y. 29> Gdpj 

me;Njhdpas; 

rJf;fk;> mnthptj;j 

ghij> tj;jis

,y;iy Y}Nf Nkhp md;];uh 

me;Njhdp

,y. 29> Gdpj 

me;Njhdpas; rJf;fk;> 

mnthptj;j ghij> 

tj;jis

jpfjp: 2022.10.14   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ntypru khtl;l ePjpkd;wk;

Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/147 Kj;ijah FzN-

rfud;

,y. 17/1> fpNuz;l; 

N`hl;ly; tPjp>

Etnuypah

,y;iy Rjh;\pdp FzNrfud; 

tpthfj;jpd; gpd;dh; 

Rjh;\pdp gj;kehjd;

,y. 17/1> fpNuz;l; 

N`hl;ly; tPjp> 

Etnuypah

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

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/35/22 Fkhurhkp fjpuNty;

,y. 10> nghf;Fd 

tPjp> nfutyg;gpl;ba 

n`e;jy> tj;jis

,y;iy fjpuNty; Njtfhe;jd;

,y. 10> nghf;Fd tPjp> 

nfutyg;gpl;ba n`e;jy> 

tj;jis

jpfjp: 2022.10.14   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ntypru khtl;l ePjpkd;wk;

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 11Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/356 tpf;fpukuj;d tpjh-

dyhNf mdp nkuah 

ehd;rp ngh;zhd;Nlh

,y;iy fsdp Rg`hrpdp 

ky;Fkhhp tpf;fpukuj;d

,y. 122> ghj;jpkh ghij> 

ehnfhl> fe;jhid

jpfjp: 2022.10.17   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khutpy khtl;l ePjpkd;wk;

mEuhjGu khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/167/2022
Njrpa 

tPl;Lj; 

jpl;lk;

khztbNf rPytjp

,y. 619/23<> Njrpa 
tPl;Lj; jpl;lk;> 

gphPkd; khtj;ij> 

mDuhjGuk;

,y;iy fSmg;Gth `d;dhjpNf 

Rjj; re;rpurphp

,y. 09> arrphpGu> 

mEuhjGuk;

jpfjp: 2022.10.17   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mEuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk;

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2378 uj;dg;GypNf rkyp 

ee;jd fPHj;jp

,y. 3> Kjyhk; 

xOq;if> 

kp`pe;Jd;fk> 

k`tstj;j> 

,uj;jpdGhp

Mk; FUtpl;l Muha;r;rpyhNf 

gphpaq;fh jpy;Uf;\p vk;.V. 

jhpe;J Uf;ky; Nk/gh 
ky;tj;J Xtpl;l ghij> 

`pf;f];N`d> FUtpl;l

T/2380 tPurpq;` fkmj;jpNf 

cghyp tPurpq;` 

my;yJ tPurpq;` 

fkmj;jpuhyyhNf 

cghyp tPurpq;`

,y;iy tPurpq;` fkmj;jpNf 

[auj;d tPurpq;` 

myghj;j ,uj;jpdGhp

jpfjp: 2022.10.11   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;

thior;Nrid khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 11Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/04/2022 Rg;ukzpak; 

rz;Kfypq;fk;

,y. 33> mtNyhd; 

tPjp> khh;f;fk;> 

xd;uhhpNah> L3R 3P2 
fdlh

,y;iy 01. Rkpj;uh Njtuh[d;

02. re;jpuNrfud; 

Njtuh[d; ,UtUk;

,y. 181/1-304>
W.A. rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G -06

jpfjp: 2022.10.11 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: thior;Nrid khtl;l ePjpkd;wk;

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/291 jahtd;r gz;lhu 

cjyhfk

,y. 100> Rw;Wtl;l 

ghij> Nffhiy

,y;iy \Puq;[Pt jahtd;r 

gz;lhu cjyhfk

,y. 09> Rw;Wtl;l ghij> 

Nffhiy

jpfjp: 2022.10.17 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 31Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 32/2022 nyr;Rkd; rptD

,y. 1A> Rw;Wtl;l 
ghij> khgdhtJu>

g+h;ztj;j> fz;b

,y;iy KUifah nyr;Rkp

,y. 1A> Rw;Wtl;l 
ghij> khgdhtJu>

g+h;ztj;j> fz;b

jpfjp: 2022.10.10 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

fy;fp];ir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/5168/21 jprhehaf;f 

Kjpahd;nryhNf 

Fzrpq;f

,y. 32/1V> 10Mk; 

xOq;if> Mde;j 

ghypf;fh khtj;ij> 

gpl;lNfhl;Nl

Mk; [{l; vyprngj; jprhehaf;f 

- jp.K. v];gy;lhtpd; 

,y. 32/1V> 10Mk; 

xOq;if> Mde;j 

ghypf;fh khtj;ij> 

gpl;lNfhl;Nl

T/5254/22 ngNuhrh 

ngHzhz;Nlh jp.K. 

ngNuhrh mkpj;

,y. 54/9> fpwnrz;l; 

NfhHl;> fPy;]; 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

nj`ptis ghij> 

ngg;gpypahd

Mk; Jthd; ghF]; mkpj;

,y. 99/1/1 rphpfy; 
mntd;A> nfh`{ts

T/5361/22 fhhpatrk; gl;Ltj;j 

fkNf &grphp  

Fygh>

,y. 16/1> 
epf;fg;Ng khtj;ij> 

nj`ptis

,y;iy uQ;rdp rpj;uh Fyghy 

jp.K. Nyf;fk;trk;

,y. 16/1> epf;fg;Ng 
khtj;ij> nj`ptis

T/5365/22 \puhzp re;jpukhyh 

ky;njdpa

59V> v];.b.v];. 

[arq;` ghij> 

nfh`{ty> ENf-

nfhl

,y;iy fq;fh gpurhj; [Purpq;`

59V> v];.b.v];. [arpq;` 

ghij> nfh`{ty> ENf-

nfhl

T/5369/22 r`hg;Bd; ghj;jpkh 

ghPdh nkh`nkl; 

r`hg;Bd; ghj;jpkh 

ghPdh kw;Wk; 

ghj;jpkh ghPdh 

,];`{k;> jp.K. 

r`hg;Bd;> 

,y. 48> MHjH]; 

,lk;> nj`ptis

,y;iy nkh`nkl; kth]; 

,];`hk;

,y. 48> MHjh]; ,lk;> 

nj`ptis.

T/5379/22 tPjpaNf N`kghy 

ngHzhz;Nlh

,y. 268/18> 4Mk; 

xOq;if> gpujhd 

tPjp> mj;jpba> 

nj`ptis

,y;iy fkyhfUzhuj;d my;yJ 

fUzhuj;dNf fkyhtjp 

,y. 268/18> 4Mk; 

xOq;if> gpujhd tPjp> 

mj;jpba> nj`ptis

T/5401/22 ey;yjk;gp 

ee;jFkhud;

,y. 39-5/2> 
`k;ld; xOq;if> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G-06

,y;iy td[h tNdrh 

ee;jFkhud;

,y. 39-5/2> n`k;ld; 

xOq;if> nts;sj;ij> 

nfhOk;G-06

T/5407/22 gpuPj;jpf;fh 

mFznty 

(mj;Jld; ypad 

gl;lngd;bNf 

gpuPj;jpf;fh 

[atPu vd;W 

miof;fg;gLfpd;w) 

kiwe;j ,y. 

29/7> 7tJ Nyd; 
fz;ltj;ij ghij> 

gj;juKy;y ,yq;if 

[dehaf Nrhrypr 

FbauR

,y;iy b.Nuhd; uzpy; mDUj;j 

mFdnty> ,y. 

822432794V cila Njrpa 

milahs ml;ilapd; 

chpikahsUk; ,y. 

65/23> neYk; cad> 

nj`ptis> ,yq;f 

[dehaf FbauR

T/5415/22 mg;Jy; urhf; 

nkh`nkl; mkPH 

my;yJ mg;Jy; 

urhf; nkh`nkl; 

mkPUy; md;tH

,y. 29/2B> gPhp]; 

ghij> fy;fpir

,y;iy m`nkl; rdj; nra;aht; 

md;tH

,y. 29/2B> gPhp]; ghij> 

fy;fpir 

fy;fpir 

khtl;l 

ePjpkd;w

T/5419/22

K`k;kj; nkh`PjPd; 

,U\hl; `{ird;

,y. 33> Gifapuj 

epiya tPjp> 

nfhOk;G-06

,y;iy ghj;jpkh ngNuhrh 

,U\hl;

,yf;fk;. 33> Gifapuj 

epiya tPjp> nfhOk;G-06.

T/5423/22 ep\;\q;f tpf;fpuk 

Fzuj;Nd gpdpjpa 

gz;lhu

,y. 3> [djh 

khtj;ij> `{Sjh-

nfhl ghij> 

fy;fpir

,y;iy gpahuh kN`\p gpzpjpa 

gz;lhu

,y. 3B> [djh 
khtj;ij> `{Sjhnfhl 

ghij> fy;fpir

T/5426/22 \h`{y; `kPl; rpj;jp 

u\Pjhjp> gpd; rpj;jp 

u\Pjh NrF jht+l;

,y. 6/5> itj;jpa 

ghij> nj`ptis

Mk; ukPrh ghHtpd; [khy; 

nkh`pjPd; 

,y. 6/5> itj;jpa 

ghij> nj`ptis

T/5427/22 Nuh`pdP uhkehaf;f 

,y. 18/1> Mde;j 

ikj;jphp khtj;ij> 

k`ufk.

,y;iy ge;Jy fUzhuj;d 

FzNrfu

,y. 18/1> Mde;j 

ikj;jphp khtj;ij> 

k`ufk.

T/5431/22 rpj;uj;rhhpNf khyjp 

my;fk my;yJ 

khyjp nrhk ge;J 

tpj;jpahgjp ,y. 

140/41 fyhGua 
nuk;gpdH]; ghij> 

fy;fpir

,y;iy etuj;d g+Hz kDge;J 

tpj;jpahgjp 

140/41 fyhGua 
nuk;gpdH]; ghij> 

fy;fpir

T/5432/22 fjphpg;gps;is 

rghuj;jpdk;

,y. 45/28> g;nll;hpfh 
tPjp> nfhOk;G 06

,y;iy thd;kjp rghuj;jpdk;

,y. 18> vk;> = jHkhuhk 

tPjp> ,uj;kyhid.

T/5435/22 NghjpKdpNf netpy; 

rpy;th my;yJ 

NghbKdpNf netpy; 

rpy;th ,y. 40/2> 
ghj;jpa khtj;ij> 

fSNghtpy> 

nj`ptis

Mk; mkuJq;f Muha;r;rpNf 

Nthy;lH ngNuuh

,y. 12> cg;gee;j 

khtj;ij> mj;jpba.

T/5443/22 nghy;tj;Nj nfju 

jpdpy; Jkpe;j

,y. 04> ft;lhd 

g+q;fh> mj;jpba 

ghij> nj`ptis

,y;iy Kjh nknuQ;QhNf 

ehydp gphpaq;fpfh

,y. 04> ft;lhd 

g+q;fh> mj;jpba ghij> 

nj`ptis.

T/5445/22 fSj;juNf nuh\

hdp rpahkh u[Pe;jpu 

(jp.K. ngHzhz;Nlh)

,y;iy cNk\p rpe;J[h 

,y. 19> 1Mk; xOq;if> 

,uj;kyhd.

T/5446/22 n`l;bahuhr;rpNf 

Nlhdh Nrhkhtjp

,y. 40/2> 
jf;\pzhuhk ghij> 

fy;fpir

,y;iy NghkphpaNf gpNukjhr 

Nfhkp];

,y. 40/2> 
jf;\pzhuhk ghij> 

fy;fpir 

T/5449/22 nttNf kpy;ld; 

nlg;> 

,y. 207V> fhyp tPjp> 

,uj;kyhd

Mk; nguk;g ypadNf Rkzh

,y. 207V> fhyp tPjp> 

,uj;kyhd

jpfjp: 2022.11.08  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fy;fp];ir khtl;l ePjpkd;wk;

fy;fp];ir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/5451/22 yp`pdpfLt 

Muha;r;rpNf gpajhr 

ngNuuh my;yJ 

gpajhr ngN-

uuh yp`pdpfL 

Muhar;rpNf

,y. 60/2> cgue;j 

khtj;ij> mj;jpba> 

nj`ptis

,y;iy yp`pdpfLt

Muha;r;rpNf mNry 

kp`pu ngNuuh

,y. 60/2> cgue;j 

khtj;ij> mj;jpba> 

nj`ptis

T/5454/22 KfkJ nkh`pjPd; 

mfkJ mf;uk; 

,y. 102/3> 
nlk;gpsH]; rhiy> 

fy;fp];]

,y;iy ghj;jpkh ep]hj; (KfkJ 

eprhH ghj;jpkh ep[hj; 

eprhH kw;Wk; ghj;jpkh 

eprhj; mf;uk; vd;Wk; 

miof;fg;gLfpwhH)

,y. 102/3> nlk;gpsH]; 

rhiy> fy;fp];]

T/5456/22 ];kpjpah [khy;jPd; 

my;yJ rpd;jpah 

[khy;jPd; rpdd;

,y. 24/9B> nfKD 

khtj;ij> mj;jpba> 

nj`ptis

,y;iy ghj;jpkh R`a;uh khpf;fhH  

my;yJ ghj;jpkh R`a;uh 

khpf;fhH

,y. 24/9B> nfKD 

khtj;ij> mj;jpba> 

nj`ptis

T/5458/22 nlhd; khndy; 

mj;jgj;J my;yJ 

nlhd; khndy; 

itkd;

,y. 4/10> tp[pj;jh 
ghij> nejpkhy> 

nj`ptis

,y;iy Rdpy;(t;) gpub itkd; 

my;yJ (t;) gpub Rdpy; 

takd;.

,y. 4/10> tp[pj;jh 
ghij> nejpkhy> 

nj`ptis

T/5461/22 ghj;Jkh `{i]

dh `]d; my;yJ 

ghj;jpkh `{i]dh 

`]d; (tpthfj;jpd; 

Kd; ruPg;) 189> = 

ruzq;fu tPjp> 

nj`ptis.

Mk; nkh`kl; g`;kp `]d;

189> = ruzq;fu tPjp> 

nj`ptis.

T/5462/22 U`{ZNf rphpNrd

,y. 13/V> 1Mk; 

nrg;gy; xOq;if> 

nfhOk;G-06

,y;iy N`th fq;fhdkNf 

G\;gh uQ;rdp

,y. 13/V> 1Mk; nrg;gy; 

xOq;if> nfhOk;G-06

T/5465/22 juzpafyNf 

re;jpuyjh gPhp]; 

rkurpq;` rphptHjd

,y. 50/9> juz-

pafy ,lk;> mj;jpba 

ghij> ft;lhd> 

nj`ptis

,y;iy N`thgj;jpudNf Qhdrphp 

Fkhu vjphprpq;`>

,y. 50/9> juzpafy 

,lk;> mj;jpba ghij> 

ft;lhd> nj`ptis

jpfjp: 2022.11.08  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fy;fp];ir khtl;l ePjpkd;wk;

fLtiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/954 etfKtNf mN\

hf;f G\;gFkhu ngN-

uuh Nrdhehaf;f

,y. 347> NgNu> 

mj;JUfphpa

,y;iy etfKtNf m[pj; Fkhu 

ngNuuh Nrdhehaf;f 

,y. 05> nghuis ghij> 

mj;JUfphpa.

T/955 gj;nghpaNf Nrhkrphp 

Mhpajhr ngNuuh 

my;yJ Nrhkrphp 

Mhpajhr gj;nghpa

,y. 166/V> 
gj;kpf`h ghij> 

NgNu> mj;JUfphpa

,y;iy gpuNrhjdp Fkhhp 

gj;nghpa

,y. 166/V> gj;kpf`h 

ghij> NgNu> 

mj;JUfphpa

jpfjp: 2022.11.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLtiy khtl;l ePjpkd;wk;

mf;fiug;gw;W khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 16Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DCA/T/18 Mjk;ghth mg;Jy; 

rj;jhH

,y. 131A 
mf;fpurhH tPjp> 

ml;lhisr;Nrid 02

,y;iy mg;Jy; rj;jhH rgh 

m`kl;

,y. 131A mf;fpurhH tPjp> 

ml;lhisr;Nrid 02

DCA/T/19 mg;Jy; k[pl; kd;#H

,y. 140> gpujhd 

tPjp ml;lhisr; 

Nrid

,y;iy mg;Jy; fhjH n[d;dj; 

gPtp

,y. 190/D1> gJH ghl-
rhiy tPjp> efug; gphpT 5 

mf;fiug;gw;W

DCA/T/20/ 
2022

mg;Jy; k[PJ 

Kfkl; kd;#H 

vd;wiof;fg;gLk; 

mg;Jy; k[PJ kd;#H

,y. 177> GTC 
tlf;F tPjp> 

ml;lhisr;Nrid 13

,y;iy nfhl;ltj;j N`tNf 

jk;kpf;fh

,y. 66> 3tJ xOq;if 

uj;duhk tPjp> mNguj;d 

khtj;ij nghuy];fKt.

jpfjp: 2022.10.18 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mf;fiug;gw;W khtl;l ePjpkd;wk;



272022 நவம்பர் 23 புதன்கிழமை 23–11–2022

,y. 84

kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/951 nghj;Jgpl;baNf 

jhku jah 

N\hghdp 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.243/3> uQ;rpj; 

&grpq;` khtj;ij> 

nghj;Jgpl;ba> thJt

,y;iy nghj;Jgpl;baNf Nrdhjp 

tre;jFkhu> ngh;zhz;Nlh> 

,y.36V> fhyp tPjp> 

nghj;Jgpl;ba> thJt

T/952/22 njhl;lNf ld;];ld; 

Gz;arphp ngh;zhz;Nlh> 

,y.23/4> [dgphpa 
khtj;ij> ghze;Jiw

,y;iy mf;FU ghtpy 

ypaduj;dNf mDyhtjp> 

,y.23/4> [dgphpa 
khtj;ij> ghze;Jiw

jpfjp:2022.11.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

DTS 19/22

jpU.gKDNf ehyf 

mDu jPg;jp gPhp]; 

nkjfk> ,yf;fk;: 73> 

Nfhl;Nl tPjp> nghuy;iy

,y;iy Gy`pd;dNf jk;kpf;f 

gphpajh;\pdp nuhl;hpNfh> 

,y.73> Nfhl;Nl tPjp> 

nghuy;iy

nfhOk;G

DTS 48/22
nrg];jpad; mUse;J 

vyha]; mUse;J 

nrg];jpad;> No.40> 
Nfhy;g;gtd; biut;> 

nlhNuhd;Nlh> 

xd;lhhpNah> fdlh

,y;iy fpwp];bdh ya;bah 

nrg];jpad; uh[;Fkhh;> 

No.16> fhry; Nyd;> 
nfhOk;G - 04

DTS 77/22 ,e;JUtNf Rdpy; 

ngNuuh> ,yf;fk;.12/7> 
t[pu tPjp> gk;gyg;gpl;ba

,y;iy ,e;JUtNf gpuNkhj; 

mfyq;f ngNuuh> 

,yf;fk;.12/7> t[pu tPjp> 
gk;gyg;gpl;ba

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

DTS 137/22

gd;Jy tpN[th;jd 

Yk;gpdp v];Nll; 

udhiy

Mk; 1.  nfkD Nrdf 

tpN[th;jd> 113> fpd;rP 

tPjp> nfhOk;G - 08

2.  ̀ puhd; kNfr 

tpN[th;jd> 199/8> 
cLtd;fe;j tPjp> 

jytJnfhl

DTS 143/21 a+#g; K`k;kl; [pg;wp> 

,y:23A> 2tJ lth;> 
m];Nlhhpah 418> 

Mh;.V.j nky; khtj;ij> 

nfhOk;G 

,y;iy m]l; K`k;kl; [pg;wp> 

,y:23A> 2tJ lth;> 
m];Nlhhpah 418> Mh;.V.j 

nky; khtj;ij> nfhOk;G 

DTS 166/22 Nyfk; trk; ypadNf 

mNry jdghy 

,y.476.C> /4> 
,uh[rpq;` khtj;ij> 

cLKy;y> Ky;Nyhpaht

,y;iy yq;fh tpJNf eph;kyh 

kJtd;jp> ,y.476.C> /4> 
,uh[rpq;` khtj;ij> 

cLKy;y> Ky;Nyhpaht

DTS 170/22 tz.gd;dhy gQ;QNyhf 

Njuh;> ,y.85A> rh;r; 
tPjp> ntypf;fil> 

uh[fphpa

Mk; tz.mf;uN`Nu f];]

g NjNuh = Rjh;rduhka> 

kygy;y> nfhl;lht> 

gd;dpg;gpl;ba

nfhOk;G - 

ePjpkd;wk; 

DTS 
00201/22

jytj;Nj N`th 

cj;ak [fj;gphpa 

FUFyuj;d.

,y.14/2> ry;ky; 
khtj;ij> nejpkhy> 

nj`ptis

Mk; khpf;FtL kpj;uh khypdp 

FUf;Fyuj;d> ,y.14/2> 
ry;ky; khtj;ij> nejpkhy> 

nj`ptis

DTS 210/22 nkhfkl; kf;fPd; 

g];Yd;> ,y.65/289 
tp];itf; tPjp> 

fhf;fhjPT> kl;lf;Fsp> 

nfhOk;G - 15

Mk; ck;Ky; ,Dy; ghPdh> 

,y.65/289 tp];itf; tPjp> 

fhf;fhjPT> kl;lf;Fsp> 

nfhOk;G - 15

DTS 211/21 nfhl;Nl Kjpad;nryhNf 

fky; fPjhd; nuhjpNf> 

,y.403/03> ntypty 
tPjp> nfhbfhtj;j> 

Ky;Nyhpaht Gjpa 

efuk;

,y;iy uj;dhaf Kjpad;ryhnf 

Rth;zyjh uj;dhaf> 

,y.403/03> ntypty tPjp> 
nfhbfhtj;j> Ky;Nyhpaht 

Gjpa efuk;

nfhOk;G - 

ePjpkd;wk; 

DTS 213/22

uzpy; k`nrd; 

ntyptplnfhl> 

,y:55/05A> 
gd;dpg;gpl;ba 

tPjp> nfhyKd;d>  

gpypae;jiy

Mk; nfhk;gQ;QNf  kNdh[h 

g;hpae;jp ntyptplnfhl 

jpUkzj;jpw;F Kd;dh; 

nghd;Nrfh> ,y:55/05A> 
gd;dpg;gpl;ba tPjp> 

nfhyKd;d> gpypae;jiy 

DTS/233/22 nfhlgpba jd;jehuhad 

uj;dghy

,y.168/102> kjhuh 
cad kj;Njnfhl> 

nghy;f];Xtpl;l

Mk; Xrj kN`y ypadNf> 

,y.7/1/10> ghd;]; g;Ny]; 

nurpld;rp]; ghd;]; g;Nr];> 

nfhOk;G - 07

DTS 289/22 jk;gpKj;J 

jh;kFyuh[rpq;fk; 

my;yJ 

jh;kFyuh[rpq;fk; 

my;yJ 

jh;kFyuh[rpq;fk; 

,wg;G rhd;wpjopy; 

ehfg;gh; jk;gpKj;J 

fh;kFyuh[rpq;fk;> 

,y.51> Gjpa nrl;bahh; 

tPjp> nfhOk;G - 13

,y;iy G];guhzp my;yJ tpthfr; 

rhd;wpjopy; nrgkhygpr;rp 

G];guhzp> ,y.51> Gjpa 

nrl;bahh; tPjp> nfhOk;G 

- 13

DTS/294/22 khfth;jd &grpq;`> 

,y.433/3> ky;tj;j 
khtj;ij> ehty tPjp> 

uh[fphpa

,y;iy 01.  tpdpjh ee;jpdp jp 

rpy;th

     ,y.433/3> ky;tj;j 
khtj;ij> ehty tPjp> 

uh[fphpa

02.  Nffu hpr;kd;l; &grpq;`

    ,y.433/3> ky;tj;j 
khtj;ij> ehty tPjp> 

uh[fphpa

03. kpfpu hpr;kd;l; &grpq;`

    ,y.433/3> ky;tj;j 
khtj;ij> ehty tPjp> 

uh[fphpa

jw;NghJ 

No.23, Rue Neuve Des 
Mourinoux, 92500, Asnieres, 
s/s, France
04. ghDf &grpq;f

    ,y.433/3> ky;tj;j 
khtj;ij> ehty tPjp> 

uh[fphpa

DTS/298/22 K`k;kl; G`hhp 

K`k;kl; rpuhl; my;yJ  

K`k;kl; G`hhp 

K`k;kl; rpahl;

,y.07> ngy;nfhk;g; 

gpNs];> nfhOk;G - 08

,y;iy ck;K `gPuh G`hhp 

my;yJ ck;K `gPuh 

rpahl;> ,y.07> ngy;nfhk;g; 

gpNs];> nfhOk;G - 08

DTS/301/2022 vjphptPu MUfl;L 

flngjpNf vjphptPu 

ruj;re;jpu

110/05> `a;nyty; 

Nuhl;> gd;dpgpl;ba

,y;iy FKjpdp rkjhp vjphptPu 

(jpUkzj;jpw;F Kd; 

tPud;nfhd;l Muhr;rp)

,yf;fk; 43/46> nugl; l;ua;t;> 
nuhgl; Fzth;jd khtj;j> 

fpUynghd> nfhOk;G - 06

nfhOk;G - 

DTS 306/22
gthdp ghyfpU];zd;> 

4/1/1> Adpl;b gpNs];> 

nfhOk;G - 03

,y;iy nghd;Djk;gp 

ghyfpU];zd;> 4/1/1> 
Adpl;b gpNs];> 

nfhOk;G - 03

DTS 310/22 n[dpgh; yPyhkzp 

F&]; gpNyhkpdh th;kh 

my;yJ ngdhd;lh;];> 

,y.48> NkgPy;l; tPjp> 

nfhl;lhQ;Nrid

,y;iy ch;kpyh md;ldl; th;kh> 

,y.48> NkgPy;l; tPjp> 

nfhl;lhQ;Nrid

DTS 319/22 ypadhuhr;rpNf jah 

Fzth;jd kWngah; 

ypadhuhr;rpNf nlhd; 

jahtjp Fzth;jd 

kWngah; nkhd; jah 

Fzth;jd k`hngy;yhd> 

mYNghKy;y

,y;iy re;jyp rkj;fh gz;lhu 

uj;ehaf;f ,y.31/3> 
fe;Njtj;j nlu];> 

ENfnfhl

DTS 320/22 itj;jpah; M];yp 

jrehaf;f my;yJ 

itj;jpah; M];yp 

nfhl;tpd; nrduj; 

jrehaf;f> ,y.360/64> 
ngsj;jhNyhf tPjp> 

nfhOk;G - 07

Mk; itj;jpah; RtpdPjh 

fhe;jpkjp nrduj; 

jrehaf;f> ,y.360/64> 
ngsj;jhNyhf tPjp> 

nfhOk;G - 07

jpfjp:2022.08.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/335/2022 ,y.14/1> Nfk;gphp[; 
g;Ny]; nfhOk;G - 

07 ,y; ,we;jtUk;> 

trpj;jtUkhd 

fphpj;jFkhh; vl;kd;l; 

rpl;b vDk; ngahpy; 

mwpKfkhFk; rpl;b 

fphpj Fkhh; vl;kd;l;

,y;iy ,y.14/1> Nfk;gphp[; g;Ny]; 

,y; trpf;Fk; fPj;Nje;u 

vuh[;Fkhh; rpl;b vDk; 

ngahpy; mwpKfkhFk; 

[pe;Nje;u vuh[;Fkhh; rpl;b

DTS/336/22 ghj;jpkh g[phpah 

K`k;kJ ryh`Bd; 

,y.115/3> Nfhjkp 
khtj;ij> ntNytj;j> 

nty;yk;gpl;ba

,y;iy ghj;jpkh rTkpah G];uh> 

,y.145> yhru]; tPjp> 

ePh;nfhOk;G 

DTS/337/22 nkd;j;j Fkhu 

[ath;jd> 

,y.295/4> Ng];yapd; 

tPjp> njkl;lnfhl> 

nfhOk;G - 09

,y;iy uh[gf;] Kjpad;nryhnf  

jk;kpf;fh [ath;jd> 

,y.295/4> Ng];yapd; tPjp> 

njkl;lnfhl> 

nfhOk;G - 09

DTS 338/22 ghD N[hrpj;j 

ngh;dhe;J> ,y.4A> 
vd;l;hp khtj;ij> 

nfhOk;G - 05

Mk; 1.  re;jyhy; [ae;j 

ngh;dhe;J> ,y.32B> 
ghh;d;]; ,lk;> 

  nfhOk;G - 07

2.  Kj;J`hp mUdp 

FUFy#hpa mypah]; 

Kj;J`hp mUdp> 

,y.65/10> 7tJ 
xOq;if> N[hjpghy 

tPjp> khyNg

khtl;l 

ePjpkd;wk;

nfhOk;G 

tof;F 

,yf;fk; 

DTS 339/22

x[py; yhgp nkh`kl; 

gh`pk; my;yJ x[py; 

yhgph; nkh`kl; gh`pk;

,y.143-4/15> vk;.N[.
vk;.yhgPh; khtj;ij> 

nfhOk;G - 12

Mk; rpj;jp gh`pkh ,];]Bd; 

my;yJ rpj;jp gh`pkh 

,]Bd;.

,y.143-4/15> vk;.N[.vk;.
yhgPh; khtj;ij> 

nfhOk;G - 12

DTS00341/22 nfhOk;G - 05> yady; 

vjphprpq;f khtj;ij. 

,y.45 mNguj;d 

uh[gf;] 

Kjpad;]yhNf 

uQ;rpj; mNrhfh 

N`td; uh[gf;] 

Kjpad;ryhNf uQ;rpj; 

mNrhf mNguj;d

Mk; uh[gf;] Kjpayd;ryhNf 

=kjp rpe;jhgl;b Muhr;rp

Nk/kh. mnguj;d. 

45Eq;ftj;j (yady; 

vjphprpq;f khtj;ij 

fpUyg;gid> nfhOk;G 

- 05)

,g;NghJ 

76 ngyl;tPjp kj;jpag+q;fh 

Park QLD 4074, Australiya

DTS 343/22 vl;th;l; gl;hpf; vjphptPu 

tpN[#hpa vDk; 

vl;th;l; gl;hpf; vjphptPu 

tpN[#hpa

,y.23> uh[fphpag+q;fh> 

uh[fphpa.

Mk; jPgpfh fadp tpN[#hpa> 

,y.722/7> cgtj;j tPjp> 

khjpd;dhnfhl> uh[fphpa

DTS/00344/22 mgpl;myp mf;ghh; 

myp my;yJ mgplyp 

mf;guyp mgplyp 

nfhygyhtyNf> 

,y.15B> nahh;l;]; 

ghij> nfhOk;G -05

Mk; 1.  Rnua;ah mf;guyp 

my;yJ Rnua;ah 

mgplyp mf;guyp 

my;yJ Riuah 

mf;guyp my;yJ 

Riuah mgpl; mf;guyp 

my;yJ Rnga;ah [hgpd;  

nkh\pd; nyhl;bah 

my;yJ Rnua;ah  

nkh\pdyp nyhl;bah

2.  u[k;Ky; mgplyp 

my;yJ nkhn`hnkl; 

mgplyp

3.  K];jgh mf;guyp 

K[;jgh mgplyp 

midtUk; 15/B> 
nyahh;l;]; ghij 

nfhOk;G -05

DTS 345/22 nfhok;g Kdrpq;f 

Muhr;rpnf yady; 

Kdrpq;f

,y.234> gQ;rpfhtj;ij 

tPjp> nfhOk;G - 10

,y;iy nfhok;g Kdrpq;f 

Muhr;rpNf y`pU tpJud; 

Kdrpq;f 

,y.234> gQ;rpfhtj;ij 

tPjp> nfhOk;G - 10

DTS/346/22 mUd nkdpf; j 

my;tp]; ,y.639/17> 
Fzth;jd khtj;ij> 

gplNfhl;Nl> Nfhl;Nl

,y;iy exkp jh;rpfh tpN[Jq;f> 

,y.54> Nltpl;]d; tPjp> 

gk;gyg;gpl;ba> nfhOk;G 

- 04

DTS/347/22 yf;=ahdp ,khyp 

fpUrhe;jp ngNuuh> 

,y:37> ,dpbak; tPjp> 

nj`ptis

Mk; neYdpfh n\ahkp 

NuhNtdh ,sq;fNfhd; 

ngNuuh> ,y.15> k`Ef 

fhh;ld;> nfhOk;G - 03

DTS 348/22 nrKNty; gpul;kd; 

yhd;]; nyhl; ngNuuh> 

,y.9/6> Gifapuj tPjp> 

nfhOk;G - 04

Mk; eph;khy; rpwpahzp ngNuuh> 

,y.9/6> Gifapuj tPjp> 

nfhOk;G - 04

DTS 350/22 fy;N`dNf rk;gh 

eypdp b my;tp]; 

,y.868/2> jyf`h 

re;jp> nfhjLt Gjpa 

efuk;> mq;nfhl

,y;iy fy;N`dNf mNdhkh 

re;jpuFkhhp cLfk;nghy> 

,y.868/2> jyf`h re;jp> 

nfhjLt Gjpa efuk;> 

mq;nfhl

DTS 358/22 epuQ;rd; mrpj;j 

fUzhul;d> 

,y.9/1> vl;kd;l; Nuhl;> 
nfhOk;G - 05

Mk; eypdp by;\uh fUzhfud;> 

,y.9/1> vl;kd;l; Nuhl;> 
nfhOk;G - 05

DTS 361/22 tpy;Nyhu Muha;r;rpNf 

nlhdpl;lh nkf;lypd; 

g;gpuz;lh N`uj; 

my;yJ nlhdpl;lh 

N`uj;> 45/7> 
FLfy;tj;j> ,uj;jpdGhp

,y;iy utpfhe;j; gpurhj;td;r 

N`uj;> 

,y.30/11/rp> Nyhq;ld; 
,lk; nfhOk;G - 07

DTS 364/22 nyt;tpj; jpNahNghy;l; 

tU\tpj;jhd> 

17/2> tpkyrphpth;jd 
khtj;ij> ePh;nfhOk;G 

tPjp> tj;jis

Mk; fhy;yNf nlf;yh 

fud;rpy;th> 280/1/1> 
Kj;Jnty;y khtj;ij> 

nfhOk;G - 15

DTS 372/22 fpsud;]; jahrphp 

NjDtu> ,y.115/B> 
g+q;fh tPjp> 

nfhOk;G - 05

Mk; 1.  jh;\d; NjDtu> 

,y.45> ];nlhf;gpNs];> 

nfhOk;G -10

2.  [ad NjDtu 24> 

fpsPrd;  biut;> 

xgp];nlhd;> nfd;b> 

BR6.9LK If;fpa 
,uhr;rpak;

3.  itj;jpah; \hpj 

NjDtu> 14 gpnsd;ld; 

tPjp> ngf;]pnfz;l; 

If;fpa ,uhr;rpak;

DTS 373/22 ,];kj; kf;ld; 

,];khapy;> ,y.19> 

gpujpgh rhiy> 

nfhOk;G - 05

Mk; ejPd; \k;r; (jpUkzj;jpw;F 

Kd;) kf;ld; ,];khapy; 

fpspah; ghapd;l; nurple;rpr;> 

10A> k`hy; epthra 

ngNuuh khtj;ij> 

uh[fphpa

jpfjp:2022.08.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

kpDtq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/121 m\hd; tp\;tfphpy;y 

epyq;f kj;jNf> 

,y.177/2> jghy;tj;j> 
J}zf`h

,y;iy kJ\hd; g+h;zyq;fh 

kj;jNf> ,y.177/2> 
jghy;tj;j> J}zf`h

T/125 rh;jhtjp my;yJ 

gpypg;ngd;Nf rh;jh 

Nrhkyjh> Fzuj;d> 

,y.357/V> gPytj;j> 
al;bad> kpDthq;nfhl

,y;iy mky; m[pj;Fkhu 

my;yJ gpypg;ngd;Nf 

mky; m[pj;Fkhu rpy;th> 

,y.357/V> gPytj;j> 
al;bad> kpDthq;nfhl

jpfjp:2022.11.04 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kpDthq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

gyg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/24 rPf;FN`th tpkyjh;k 

rj;Fkhu> ,y: 514> 

tynfju> gyg;gpl;ba

,y;iy re;jpuhdp Utd;Gu> ,y: 

514> tynfju> gyg;gpl;ba

jpfjp:2022.11.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gyg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

Ts/599 ek;Gfhu trk; N[hh;dp 

gJNf Ngh;rp> = 

gpNukFkhu> Nuhay; 

ghh;f; - 02> ,aJt> 

mf;Fu];]

,y;iy ek;Gfhu trk; N[hh;dp 

gJNf fphp\hd;> 

gpNukFkhu> Nuhay; ghh;f; 

- 02> ,aJt> mf;Fu];]

TS/600 `Py;y N`thNf 

jh;kNrd Nrdhuj;d> 

,y.10> jh;kuj;d 

khtj;ij> cad;tj;j> 

khj;jiw

,y;iy `Py;y N`thNf 

\rpf; n\nuhd; Nrdhuj;d> 

,y.10> jh;kuj;d khtj;ij> 

cad;tj;j> khj;jiw

jpfjp:2022.11.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/1599 NttyfkNf [ae;j 

gpurd;d> ,y.180/rp> 
[akhtj;j> fe;jts> 

fl;lhd

,y;iy ,RUKdpNf Nrhkhtjp 

rpy;th> ,y.285/5> 
Rgrhjf;f khtj;ij> 

jStnfhl;Lt> 

nfhr;rpf;fil

jpfjp:2022.11.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/940 ,jphpKdp Rgh]; Ruq;f 

nrha;rh> ,y.98> 

'fPjhQ;ryp"> k`htpy> 

ghze;Jiw.

,y;iy t`{k;GuNf =kjp 

uj;dhtsp Fkhhp>  ,y.98> 

'fPjhQ;ryp"> k`htpy> 

ghze;Jiw.

T/944 tl;Lje;jphpNf 

k`pe;jNrhk gPhp];> 

,y.149/15> R`j 

xOq;if> N`dKy;y> 

ghze;Jiw

,y;iy bf;nty;y tpjhdNf 

ee;jh Fzrphp xOq;if> 

,y.149/15> R`j 

xOq;if> N`dKy;y> 

ghze;Jiw

T/948 mNgrpq;` n`l;bNf 

Nrhgha tPuNfhd;> 

,y.110> rphpuh[ 

khtj;ij> tPjfk> 

gz;lhufk

,y;iy Nlhdh ,e;jpf;f FKjpdp 

mj;jgj;J> ,y.110> 

rphpuh[ khtj;ij> tPjfk> 

gz;lhufk

jpfjp:2022.11.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

k`u khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/38/22 nfh];tj;Nj 

mSj;nfju fUzhtjp> 

,y.287/06> 
ve;NjuKy;iy> 

tj;jis

,y;iy mLtfhth nfju gparpwp> 

,y.287/06> ve;NjuKy;iy> 

tj;jis

jpfjp:2022.03.11 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; k`u khtl;l ePjpkd;wk; 

vy;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

my;gpba 

ePjpkd;wk; 

T/62

Xghj;j tpjhdNf 

gj;kyjh

,y;iy nfhufk;gpw;w fkNf 

gpujh\pfh gphpae;jp 

tPurpq;` 09 iky; fl;il 

vy;gpl;ba

T/63 Fzrphp yhy; 

`g;GMur;rp

,y;iy Nghj;jpty N`thNf 

epy;kpdP yq;fh rkuNfhd;> 

,y:337> Muhr;rptj;ij> 

gpl;bfy

jpfjp:2022.11.04 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; vy;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

B.B.vr; 

DTS/90/2022
N\kh yPyh Nrhkuj;d> 

,y.88> N[hh;]; < j 

rpy;th khtj;ij> fz;b

Mk; Nuh\hd; guhf;fpuk 

Nrhkuj;d> ,y.87/1> fhry; 
tPjp> nfhOk;G - 08

B.B.v];

93/22
`pg;Ng nfju 

tpN[ghy> ,y.184/7> 
gioa fq;njhl;l tPjp> 

tlGOt> fz;b

,y;iy fq;nfhlclnfju 

Fztjp my;yJ fq;nfhy 

clnfju Fztj;jp> 

,y.184/7> 
fq;njhl;l tPjp> tlGOt> 

fz;b

jpfjp:2022.11.04 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1477 Flhfk n`l;b 

Kjpad;NryhNf 

epNuh\; ,e;jpfFkhu 

,y.A/162/22> epy;kpdp 
cad> khnjhs> 

mtprhtis

,y;iy fygyd;dyhNf re;jpuhzp 

uh[gf;\> ,y.A/162/22> 
epy;kpdp cad> khnjhs> 

mtprhtis

jpfjp:2022.10.31 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk; 

k`u khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 24Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/33/22 N`uj; gz;lhuyhNf 

jh;kuj;Nd> ,y.68> 

ghj;jpa khtj;ij> 

tp[ahdfdp xOq;if> 

gKDtpy> Nfhzty

,y;iy fhdjp mNgrpq;` 

[ath;jd> ,y.68> ghj;jpa 

khtj;ij> tp[ahdfdp 

xOq;if> gKDtpy> 

Nfhzty

jpfjp:2022.11.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; k`u khtl;l ePjpkd;wk; 

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 09Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/33/2022 mg;Jy; u`Pk; K`k;kl; 

lhh;tp]; nkh`pBd; 

fhd; my;yJ mg;Jy; 

u`Pk; K`kl; lhh;tp]; 

nkh`pjPd;fhd;> 

,y.210/68> fth;d];> 

ghh;f;> 2Mk; xOq;if> 

V.v];.gp.ypadNf 

khtj;ij> tj;jis

,y;iy R[Pt gphpaq;f 

mj;JNfhuhy> ,y.210/68> 
fth;d];> ghh;f;> 2Mk; 

xOq;if> V.v];.gp.ypadNf 

khtj;ij> tj;jis

T/37/2022 njKdpNkhp ly;rp 

gpuhd;rp];Nfh nkz;b];> 

,y.118/27> Gdpj 
me;Njhdpahh; njU> 

gioa ePh;nfhOk;G tPjp> 

tj;jis

,y;iy nyhapl; ntk;yp `uhy;l; 

gj;ehaf;f> ,y.118/27> 
Gdpj me;Njhdpahh; njU> 

gioa ePh;nfhOk;G tPjp> 

tj;jis

jpfjp:2022.11.14 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ntypru khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/184/22 gd;dy mg;G`hkpyhNf 

[aNrd> ,y.174> 

gpypFj;Jt> Gj;gpl;ba

,y;iy ky;ypfh fq;fhdkyhNf 

yypj; khydp> ,y.58/69> 
uj;Jcgryh> KJq;nfhl

T/191/2022 tftj;j 

mg;G`hkpyhNf 

Nuh`pdp mkurpq;f

,y;iy tpjhdahuhr;rpNf 

tpf;ukuj;Nd> 

271/b> fy`pl;bahfy> 

fNzKy;y

jpfjp:2022.11.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1616 th;zFy#hpa N\h;yp 

gPhp];> ,y.500/12> 
jStnfhl;Lt> 

nfhr;rpf;fil

,y;iy th;zFy#hpa uq;fp 

Rgh\pdp gPhp];> 

,y.500/12> jStnfhl;Lt> 

nfhr;rpf;fil

jpfjp:2022.11.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/956 kPnfhlNf x];bd; 

fhkpdp ngNuuh

Mk; kPnfhlNf &gh gpaw;wp];> 523/6> 
nttN`t ghij> nttN`t> 

gj;juKy;y> jyq;fk njw;F

T/957 mUkh `z;b &gh 

uQ;rpdp b rpy;th> 

,y.76/5> 1Mk; 

xOq;if> [ae;jp 

ghij> mj;JUfphpa

Mk; n`l;b Muha;r;rpNf 

eph;kyh tPuf;$d;> 

,y.65/3/b> khf;Nfhy 
tlf;F> khf;Nfhy

jpfjp:2022.11.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk; 

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/42 rkuehaf;f tpjhdfkNf 

Mde;j> ,y.19/14 V> 
nte;Njrp khtj;ij> 

ntypru> ,uhfk

,y;iy NfhuNs 

gj;jpuz;zn`yNf 

,\hdp mEUj;jpf;fh 

jpyfuj;d> ,y.19/14 V> 
nte;Njrp khtj;ij> 

ntypru> ,uhfk

jpfjp:2022.10.22 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ntypru khtl;l ePjpkd;wk; 

mEuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/165/22 fdpjhNf gpdP> aha 12>  

uh[hq;fda> nfKDGu

Mk; Ituk; NgbNf epky; 

re;jpurphp> ,yf;fk; - 267> 

tha;f;fhy; - 02> nfKDGu> 

uh[hq;fda 

jpfjp:2022.10.17 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mEuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/285 tPurpq;NfNf N`kghy 

[ath;njd> ,y.87> 

gioa ntaq;nfhl 

epj;jk;Gt

,y;iy tPurpq;` [dpj;jh 

cg;ngf;\h [ath;jd> 

,y.87> gioa 

ntaq;nfhl epj;jk;Gt

jpfjp:2022.10.22 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/45/22 mg;Jy; `kPl; 

`]Pdh ck;kh>

82V/ngdpJLKy;y tPjp> 

ehtyg;gpl;b

,y;iy K`kl; \hpg; K`kl; 

uk;]Pd; my;yJ nkh`kl; 

\hpfg; nkh`kl; uk;rPd; 

my;yJ

nkh`kl; \hpfg; nkh`kl; 

uk;Bd; 

my;yJ

nkh`kl; \hpfg; nkh`kl; 

uk;rPd; 

my;yJ

nkh`kl; \hpfg; nkh`kl; 

uk;rPd; 

82V/ngdpJLKy;y tPjp> 

ehtyg;gpl;b

jpfjp:2022.10.12 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk; 

k`u khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/19 ,Nyf;Fl;bNf Nld;rpd; 

Ngkuj;d my;yJ 

,y;NyFl;bNf Nld;rpd; 

Ngkuj;d my;yJ 

Ngkuj;d my;yJ 

bd;rpd; Ngkuj;d 

,Nyf;Fl;bNf 

Nld;rpd; Ngkuj;d> 

,y.178> jpf;thy tPjp> 

rpakyhNf

,y;iy rk;rd; Ngkuj;d my;yJ  

,NyFkhuNf rk;rd; 

Ngkuj;d> ,y.533/3> 
N`d;fe;j gpafk

T/48 NfhuhsfkNf rPytjp 

ngNuuh> ,y.90/1/6> 
kp`pe;J ,lk;> ,uhfk 

tPjp> fltj;j

,y;iy ee;juj;d rphpNrd uNdGu>  

,y.90/1/6> kp`pe;J ,lk;> 

,whfk tPjp> fltj;j

jpfjp:2022.11.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; k`u khtl;l ePjpkd;wk; 

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 11Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/361 Nkjp];Nf ngl;hpf;fh 

\he;jp vyprngj;> 

lhgNuuh> 

,y.105/rp> Nkw;F 
iedhklk> iedhklk

,y;iy a`j;Jnfhl mr;rhhpNf 

ngdbf;l;> ,y.105/
rp> Nkw;F iedhklk> 

iedhklk

jpfjp:2022.11.14 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khutpy khtl;l ePjpkd;wk; 

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/362 ypadNf md;udp 

mnyf;rhz;lh; 

ngNuuh my;yJ 

ypadNf me;Njhdp 

mnyf;rhz;lh; ngNuuh

,y;iy th;zFy#hpa Nkhp 

khh;fnul; ngh;zhe;J> 

n[Nuh epA]; ghij> 

njw;F 1 Jk;kynjdpa> 

ntd;dg;Gt

jpfjp:2022.11.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khutpy khtl;l ePjpkd;wk; 

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/414 K`k;kj; `dpgh 

khpf;fhh; fjP[h ck;;;kh 

my;yJ fjP[h ck;kh 

my;yJ K`k;kj; 

`dpgh fjP[h K`k;kj; 

`dpgh fjP[h 

`hdpk;> 10 jh;fh tPjp> 

rPdd;Nfhl;il> NgUtis

,y;iy K`k;kj; md;th; 

K`k;kj; mg;`k;> 10 

jh;fh tPjp> rPdd;Nfhl;il> 

NgUtis

jpfjp:2022.10.27 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/40/22 nkh`nkl; 

nuth(f)a; erpk; my;yJ 

nkh`nkl; 

nuth(f)a; erpk; my;yJ 

nkhn`hnkl;

 nuth(f)a; erpk; 
my;yJ nkh`nkl; 

nuth(f)a; erpk;

,y;iy 1)  rpj;jp [hPdh [th`ph; 

my;yJ rpj;jp [hPdh 

my;yJ rpj;jp (z) rphPdh

2)  ghj;jpkh (z) nra;eg;  
erPk; my;yJ ghj;jpkh 

(z) nra;eg;

3)  K`k;kl; jy;`h erPk; 

my;yJ K`k;kl; 

jy;`h> ,y.8/1> tPb 
khtj;ij> c];tj;j> 

fe;jhd

jpfjp:2022.11.02 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ntypru khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/990 nry;yg;ngUkNf grpy; 

Mh;jh; ngh;zhz;Nlh> 

,y.06> 5Mk; ,yf;f> 

nfhuy;yty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy mf;d]; gw;wpkh \phpahzp 

Nrhtp];> ,y.06> 5Mk; 

,yf;f> nfhuy;yty;y> 

nkhwl;Lt

DTS/995/2022 k`hnjy;Nf ngdbf;w; 

N[hrg; \he;jp gPhp];> 

'rkdy"> ,y.51/5V> 
[a#hpa khtj;ij> 

fg;Gtj;j> [h - vy

,y;iy fy;fp];]Nf n`yd; 

`pyhhpdh tpy;n`y;kpd 

FNzth;njd> 'rkdy"> 

,y.51/5V> [a#hpa 

khtj;ij> fg;Gtj;j> [h 

- vy

DTS/1000/2022 `pf;fLt ypadNf 

epky; mN\hf;fh b 

rpy;th> ,y.11/7> 4Mk; 

xOq;if> Yzht> 

nkhwl;Lt

,y;iy [aRe;juNf khydp> 

,y.11/7> 4Mk; xOq;if> 

Yzht> nkhwl;Lt

jpfjp:2022.11.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1594/22 f`l;lgpl;b 

fq;fhdkyhNf 

fUzhuj;d> ,y.333/1> 
lf;nfhd;d> ePh;nfhOk;G

,y;iy kzpf;FNf jPg;gpg;fh 

G\;guhzp rpy;th>  

,y.333/V> lf;nfhd;d> 
ePh;nfhOk;G

Ts/1617/22 fe;ijah fkyhr;rp> 

,y.524/4B> 
5Mk; xOq;if> 

gy;yQ;Nrdtj;j> 

jpk;gphpf];fl;Lt> 

jSnghj;j> ePh;nfhOk;G

,y;iy itj;jpaehjd; mKjh> 

,y.524/4B> 5Mk; 

xOq;if> gy;yQ;Nrdtj;j> 

jpk;gphpf];fl;Lt> 

jSnghj;j> ePh;nfhOk;G

jpfjp:2022.11.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/168/2022 gpugh re;jpuh 

ntyptpl;l> ,y.296> 

fe;jypaj;jghYt> 

fNzKy;y

,y;iy rpjhj; gz;Ly ntyptpl;l> 

,y.296> fe;jypaj;jghYt> 

fNzKy;y

jpfjp:2022.10.20 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 23Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/41/22 &kp Krht;th;> 

,y.216/2V> nfKD 

khtj;ij> Gj;fKt> 

,uh[fphpa

Mk; Nehdh (f) tpNuh]h K];dp> 

,y.188> `hh;l;yz;l; 

nurpnld;];> tyak; 111> 

kpNydpak; rpl;b> [h - vy.

jpfjp:2022.11.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ntypru khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/710 nyhf;F ckfpypaNf 

jPg;jp b rpy;th> 

,y.534/b/2> ghlrhiy 

ghij> vhpantl;ba> 

fsdp

Mk; N`ke;j ckfpypaNf> 

,y.534/b/2> ghlrhiy 

ghij> vhpantl;ba> fsdp

jpfjp:2022.11.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1478 nkhwj;Nf rpwpy; 

uzrpq;f> 

,y.32/b> gpl;Lk;Ng 
tlf;F ghJf;f

,y;iy nkhwjNf rhdpfh kAwp 

uzrpq;f> 

,y.390/gp> ngytj;jgl 
tPjp> fynfjw> ghJf;f

jpfjp:2022.11.14 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk; 

fLtiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 25Mk; ehshFk;

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/843 guz tpjhdyhNf 

rkpe;uh ,e;jpfh 

NghNj[{ ,y. 91/2 
[aGu khtj;ij> 

gj;juKy;iy.

Mk; epNuh\h uq;fsp Rndj;= 

fkNf ,y. 91/2> [aGu 
khtj;ij> gj;juKy;iy. 

T/869 [a#hpa Muhr;rpNf 

Mhpajpyf

,y;iy tpf;fpuk n`l;bNf 

n[dl; khypdp 

tpf;fpukuj;d ,y. 5/10A> 
k`[d khtj;j> xUty 

mj;JUfphpa. 

T/911 uh[fUdh nkhn`hl;b 

Muha;r;rpNf nlhdhy;l; 

b ngNuuh> ,y. 270-

b-1> bf;yz;l;tj;j> 

N`hf;fe;juh ghij> 

jstj;Jnfhl.

Mk; fSj;Jiw ntjNf 

jahtjp uh[f;fUzh> 

,y. 270-b-

1> bf;yz;l;tj;j> 

N`hf;fe;ju ghij> 

jstj;Jnfhl. 

T/912 tpjhdNf fUzhuj;d 

ngNuuh> ,y. 334> 

nfh];tj;j> jyq;fk.

Mk; fUg;G mr;rp kdJq;fNf 

ypypad; khHfnul; 

my;yJ fUg;G mr;rpNf 

ypypad; kdJq;f> ,y. 

334> nfh];tj;j> jyq;fk.

T/929/22 nlhd; nkDnty;Nf 

nlhd; Mrphp yq;fh 

my;yJ nlhd; 

kDnty;Nf nlhd; 

Mrphp yq;fh> ,y. 328> 

= RjHkhuhk gd;ry 

khtj;ij fLnty 

ghij> gj;juKy;y.

,y;iy Kj;Jnjf;Nf RNdj;jpuh 

jHkuj;d> ,y. 326> 

= RjHkhuhk gd;ry 

khtj;ij> fLnty 

ghij> gj;juKy;y. 

T/933 ,yq;if [dehaf 

Nrhrypr Fburpd; 

,y. 239/24> N[hd; 
fPy;]; khspfhtj;ij 

`Trpq; fhk;g;ny];> 

fLnts tPjp> khyNg 

vDk; tpyhrj;jpy; 

trpj;j fyQ;nrd;w 

FUFy#hpa ypNahdp 

gpuhd;]; ngNuuh 

(NkYk; FUFy#hpa 

ypNahdp gpuhd;r]; 

ngHzhe;J ngNuuh 

my;yJ FUFy#hpa 

ypNahdp gpuhd;r]; 

gpd;j;J my;yJ 

FUFy#hpa ypNahdp 

g;uhd;r]; ngNuuh vd;W 

mwpag;gl;ltH)

,y;iy ,y. 805-325 ntg; 

biut;> kp];]p];rhfh> 

xz;lhhpNah> L5B-
3Z9 kw;Wk; ,yq;if 

[dehaf Nrhrypr 

Fbaurpd; ,y. 

239/24> N[hd; fPy;]; 

khspfhtj;ij `Trpq; 

fhk;g;ny];> fLnts 

tPjp> khyNg Mfpa 

tpyhrq;fis nfhz;l 

Map\h khPdh gpf;`h 

(NkYk; je;jphptj;jNf 

Nlhdh Map\h khPdh 

ngNuuh) vd;gtuhy; 

Kiwahf epakpf;fg;gl;l 

tof;fwpQH ,yq;if 

[dehaf Nrhrypr 

Fbaurpd; ,y. 12> 

nfg;gl;bnghy tPjp> 

[h-vy vDk; tpyhrj;ij 

nfhz;l FUFy#hpa 

fd;fhdkhNf rprpu epye;j 

ngHzhe;J.

T/945 nkh\p re;jpuh FUg;G 

fhrpnrl;b my;yJ 

nlhd; Muha;r;rpyhNf 

re;jpuh FUg;G

,y;iy uh[fUdh tpN[$d; 

thry Kjpahd;nryhNf 

m\hd; Njtpe;j 

`yd;nfhl> 17 

khahJd;d khtj;ij> 

mj;JUfphpa. 

T/948/22 fhy;yNf n`d;hp 

ngNuuh my;yJ rp.vk;. 

ngNuuh ,y. 41/7> 
uj;ehaf;f khtj;ij> 

jyq;fk> njw;F.

,y;iy nk];lNf Njhd 

,e;jpuhtjp Fzjpyf;f 

,y. 41/7> uj;ehaf;f 
khtj;ij> jyq;fk> 

njw;F

T/949/2022 uQ;[pj; yf;\;kd; 

tp[atHjd kWn-

gaH vy;yhts 

tpf;ukNrfu mgauj;d 

Kjpad;NryhNf 

uQ;rpj; yf;\;kd; 

tp[atHjd kWngaH 

tpf;ukNrfu mgauj;d 

Kjpad;NryhNf uQ;[pj; 

yf;\;kd; tp[atHjd.  

,y. MH/4> ud;rpwp 
cad> fnfhuj;njhl;l.

,y;iy tpf;ukNrfu mgauj;d 

Kjpad;NryhNf tpFk; 

kJu tp[atHjd. ,y. 

MH/4> ud;rpwp cad> 

fnfhuj;njhl;l. 

T/950 ie`y; re;jd 

Ntufy> ,y. 426/1> 
jyq;fk njw;F 

gj;juKy;y. 

,y;iy `g;Gahuhr;rpNf Uf;ye;jp 

fUzhuj;d my;yJ 

`g;Gahuha;r;rpNf jPgh 

Uf;ye;jp fUzhuj;d. 

,y. 426/1> jyq;fk 
njw;F> gj;juKy;y. 

T/951/2022 gahfy tLNf n[dP 

FKJ gphpajH\dp 

ngHzhz;Nlh ,y. 

502/7V> [afj; khtj;j> 
N`hf;fe;ju tlf;F> 

N`hf;fe;ju

,y;iy rkuN`thNf ruj; 

yPyhee;j jHkrphp> ,y. 

502/7V> [afj; khtj;ij> 

N`hf;fe;ju tlf;F> 

N`hf;fe;ju. 

T/952 uj;ehaf;f 

Muha;r;rpyhNf Nlhd 

rhe;jdp uj;ehaf;f 

my;yJ uj;ehaf;f 

Muha;r;rpyhNf rhe;jdp 

my;yJ rhe;jdp 

uj;ehaf;f> ,y. 90/4> 
xWty> mj;JUfphpa.

,y;iy n`djPuNf Nlhdh 

nrj;jdp te;jdh FzN-

rfu> ,y. 90/4> xWty> 
mj;JUfphpa. 

T/953 uQ;rd; fpushud;]; 

b rpy;th> my;yJ 

uQ;rd; b rpy;th> ,y. 

189> xghN`d ghij> 

khjpnty> Nfhl;Nl. 

,y;iy kq;fsh gNkhjdp 

b rpy;th> ,y. 290/
vy;> tPuNrfu ghij> 

jytj;Jnfhl. 

jpfjp: 2022.10.31 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLtiy khtl;l ePjpkd;wk; 

nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/453/22 mkuJq;f Muhr;rpNf 

Nrhkjhj ngi-

uuh 723> nkjty 

tPjp vut;ty> 

gd;dpg;gpl;ba

,y;iy mkuJq;f Muhr;rpNf 

fhkpe;j RNu]; ngiuuh

723> nkjty tPjp 

vut;ty> gd;dpg;gpl;ba

T/467/2022 tU\n`d;djpNf 

kN`e;jpu Nuh`hd; 

nrha;rh my;yJ 

tU\; `d;`hbNf 

kN`e;jpu nuh`hd; 

nrha;rh

,y. 75/11> 1Mk; 

xOq;if> vf;fKj;J 

khtj;ij> khtpj;ju> 

gpypae;jy

Mk; kdp\h yf;\d; kPg;Ng 

jpuz fkNf

,y. 75/11> 1Mk; 

xOq;if> vf;fKj;J 

khtj;ij> khtpj;ju> 

gpypae;jy 

T/484/2022 rNuh[dp &gpf;fh 

ngHdhe;J

10B - 114/8> Njrpa 
tPl;Lj; jpl;lk; 

kj;Njnfhl

,y;iy rkPH tpahdp ngHdhe;J

10B - 114/8> Njrpa 
tPl;Lj; jpl;lk; kj;Njnfhl

T/485 mj;JYfkNf 

ifyh];ehj; 

my;yJ ify];jhd; 

mj;JYfkNf

,y. 156/84> [aGu 
tj;j> Flh-

kLt rpj;jKy;y> 

gpypae;jy

,y;iy uj;ehaf;f 

Kjpahd;nryhNf 

uj;ehaf;f nkdpf;Nf

,y. 156/84> [aGu tj;j> 
FlhkLt rpj;jKy;y> 

gpypae;jy

T/495 `y;gpw;w nyhf;FNf 

nlhd; Nrhkrphp>

,y. 331/3> 
nkhwl;Lt ghij> 

Rtunghy> gpypae;jy

,y;iy gj;kuhzp ypadUtd;> 

,y. 331/1> nkhwl;Lt 
ghij> Rtunghy> 

gpypae;jy.

T/496 nlhd; guhf;fpuk 

gj;Nghpa my;yJ 

gj;NghpaNf nlhd; 

guhf;fpuk

,y. 24> ~FRkhd|> 

mj;JUfphpa.

,y;iy nlhd; [ae;j gj;Nghpa 

my;yJ [ae;j gj;Nghpa

,y. 332/1V> 
ngyd;ntw;w> 

gd;dpg;gpl;ba.

T/498 kj;JkNf nlhd; 

Rkdrphp> 

193/169/1> 
gz;lhuehaf;NfGu> 

kj;Njnfhl> 

nghy;f];Xtpl;l

,y;iy kj;JkNf nlhd; rhkyp 

kJ\hdp>

193/169/V> 
gz;lhuehaf;NfGu> 

kj;Njnfhl> 

nghy;f];Xtpl;l

T/499 kp];fpd; n[apd; 

g[hHjPd;

,y. 115/B/4> 
clrpwp khtj;ij> 

rpak;gyhnfhil> 

nghy;f];Xtpl;l

,y;iy j];yPd; e];yp Bd;

,y. 34/2> nfhOk;G tPjp> 

ePHnfhOk;G

T/500 khk;Gy ypadNf 

vTypd; N`kyjh 

my;yJ khk;Gy 

ypadNf vTypd; 

N`khtjp rpy;th 

my;yJ khk;Gy 

ypadNf YTdpd; 

N`khtjp

,y. 61/10> = 

QhNde;jpu ghij> 

,uj;kyhd

,y;iy tPuJq;f Muha;r;rpNf 

ky;ypfh

,y. 04> 1Mk; xOq;if> 

fq;fgl ghij> Rtun-

ghy> gpypae;jy.

T/501/2022 Fytl;lNf nlhd; 

re;jpughy

,y. 04> gl;lnfl;lu> 

klghj;j> gpypae;jy

,y;iy rhuq;f kJ\hdp Fytl;l

,y.  04> gl;lnfl;lu> 

klghj;j> gpypae;jy.

jpfjp: 2022.11.10  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;

jpUNfhzkiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 26Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/179/22 ,uhirah 

jpUehTf;fuR

,y;iy jpUehTf;fuR gpugh>

3k; tl;lhuk;> 

epyhntsp>

jpUNfhzkiy.

jpfjp: 2022.10.27 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: jpUNfhzkiy khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS/69/22 uq;Nfgz;lhu 

rpq;fgjhg 

td;dpzhaf 

Kjpad;NryhNf 

kq;fypfh bfphp 

Fkhhpfhkp 

td;dpdhaf

,y. 08> tPl;L 

Kd;nkhopT> 

fd;ndhUt> Nguh-

njdpa

,y;iy uq;Nfgz;lhu 

rpq;fgjhg td;dpdhaf 

Kjpad;NryhNf epky; 

gz;lhu td;dpdhaf> 

,y. 08> tPl;L 

Kd;nkhopT fd;ndhUt> 

Nguhnjdpa.

jpfjp: 2022.11.04 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 27Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/45/22 fphptj;JLtNf 

NtH[pdpah ngNuuh

,y. 365/17> 
khndy;tj;j> 

nghy;Nyfy> 

Nfhzts

,y;iy mfk;nghb Ryhhp urpf;f 

b rpy;th

,y. 365/17> khndy;tj;j> 
nghy;Nyfy> Nfhzts.

jpfjp: 2022.11.01 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ntypru khtl;l ePjpkd;wk;

k`u khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 23Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/06/2022 `q;fpyp 

fq;fhdk;yhNf 

Ngkuj;d

,y;iy mj;lj;tLNf uk;ayjh

,y. 128/9/3V> rphpkq;fs 
khtj;ij> khf;Nfhy 

njw;F> khf;Nfhy

k`u ePjp 

kd;wk;

T/49/

fq;nfhl fk;r;rpNf 

re;uhzp vkyhjh 

NtWngaH fq;nfhl 

fkhmr;rpNf re;uhzp 

vkyhjh

,y. 9/3> 
rpkpNghdpahtj;j> 

fltj;j

,y;iy tPuJq;f muhr;rpNf 

ngkhjhr

,y. 9/3C> 
rpkpNghdpahtj;j> fltj;j

jpfjp: 2022.11.14 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: k`u khtl;l ePjpkd;wk;

vk;gpypg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 18Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/37/2022 tpj;jhuzNf GQ;rp 

mg;G`hkp my;yJ 

tpj;jhuzNf GQ;rp 

mg;G`hkp

,y. 5/b> 3Mk; 

iky; J}z;> rdrKf 

epiyaj;jpw;F 

mUfhikapy;. 

vk;gpypg;gpl;ba

Mk; tpjhuzNf m[pj; Fkhu> 

,y. 206> ntt;rphpGu> 

jp];]Gu> ngy;yf];ntt> 

mk;gye;njhl;l

jpfjp: 2022.11.02 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: vk;gpypg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2023 Mz;L 01 khjk; 30Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 68/22 mNgrpq;f 

Kjpad;NryhNf 

mNguj;d vd;fpd;w 

jpj;jfy;y 

fkNf mNguj;d 

\h];j;uhyq;fhu 

gpupntd> 

n`ukpbfy> 

gpypkj;jyht

,y;iy Fynrd;NjNt 

gpNukhde;j NjNuh 

\h];j;uhyq;fhu gpupntd> 

n`ukpbfy> gpypkj;jyht

DTS 73/2022 mNguj;d [aRe;ju 

Kjpad;NrNy kpa+upd; 

Iuq;fdp [aRe;ju

60> nghb 

nkhuf`gpba tj;j 

m];tyg;gpl;ba> 

nfq;fy;y

,y;iy mNguj;d [aRe;ju 

Kjpad;NryhNf ud;[pj; 

yady; gz;lhu [aRe;ju

C/65> Nghty> fk;gis

jpfjp: 2022.10.13 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
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,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; 

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd 

tpiy kD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gPl;Lr;

nryT (&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; 

Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;

01

mk;gyhe;Njhl;il ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;  njhFjpapYs;s 

Adp`h nghwpj;njhFjpf;fhd tbfl;b Clfj;ij 

Rj;jpfhpj;jy; kw;Wk; gpujpaPL nra;jy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/C/FILTER MEDIA/
AMBALANTOTA/RECHARGEABLE/2022-166

4,000/- + VAT &gh 45,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; ePh; toq;fy;;  kw;Wk; rhf;filj; 

Jiwapy;; C7 my;yJ C8  juj;jpy; CIDA gjpT 
2.96

kpy;ypad; 

gpxep (njw;F) mYtyfk;> NjePttr>

395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw 
Tele:041-2222105
Fax 041-2221329

08/12/2022
gp.g. 2.00

02

Gjpa nghwpj;njhFjp - mk;gj;jiy kw;Wk; nghwpj;njhFjp 

- etfKitapYs;s foptiwfis GJg;gpj;jy;> 

mk;gj;jiyapy; fsQ;rpaf; fhg;ghsh; mYtyfj;ij 

eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y : RPC/WP/W/AMB/CIVIL/RH/2022/36

6,000/- + VAT
**

&gh 56,000/-

fl;bl eph;khzj;  Jiwapy;; C6 Kjy; C7  juj;jpy; CIDA gjpT 
kw;Wk; nghJ xg;ge;jg; gjpT rfpjk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lg; gjptpd;; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo; 5.6 kpy;ypad; 

gpxep (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> cLKy;y 

tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532  
Fax:0112549199

14/12/2022
gp.g. 2.00

toq;fy; Nfs;tpfs;

03

1>500 njhd; ePh;r;Rz;zhk;ig toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: SUP&MM/CHEM/HL-04/2022/14
35,000/- + VAT

**
&gh  

2,600,000/-

1>500 njhd; ePh;r; Rz;zhk;ig  toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;  kw;Wk; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpTr; rhd;wpjo;

-

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

14/12/2022
K.g. 10.00

04

fpof;F gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpw;F of Portable Type 
Ultrasonic Water Flow Meter kw;Wk;  Digital Pressure Gauges 
toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: RSC(E)/DGM/NRW/SUP-FM&PG/ 
TRINCO/2022/39

4,000/-  + VAT &gh 65,000/-

Portable Type Ultrasonic Water flow
meters kw;Wk;  Digital Pressure Gauges toq;Ftjw;fhd 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; 

Kfth;fs;  

-

gpujpg; nghJ Kfhikahsh;> gpuhe;jpa 

xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr> 

,y. 48A/1,  fz;b tPjp> jpUNfhzkiy.  

Tele:026-2222519/ 0262222028 Fax:0262225225

08/12/2022
K.g. 10.00

05

kl;lf;fsg;gpYs;s tTzjPT ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; 

njhFjpf;F ePhpd; ju msTUf;fis fz;fhzpg;gjw;F 

epfo;epiy gFg;gha;T fUtpfis toq;Fjy;> epWTjy;> 

ghPl;rpj;jy;> eilKiwg;gLj;Jjy;

xg ;ge ;j ,y: RSC(E)/DGM/RH/ANALYSER 
INSTRUMENTS/VAVU-WTP/BATTI/2022/038

12,500/- + VAT
**

&gh 210,000/-

epfo;epiy gFg;gha;Tf; fUtpfis toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;  kw;Wk; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpTr; rhd;wpjo;
-

gpujpg; nghJ Kfhikahsh;> gpuhe;jpa 

xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr> 

,y. 48A/1,  fz;b tPjp> jpUNfhzkiy.  

Tele:026-2222519/ 0262222028 Fax:0262225225
08/12/2022
K.g. 10.00

06

mj;jdy;y ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F VFD Driven 
Motor Starting  kw;Wk;  Control Panel toq;Fjy;> epWTjy;> 
ghPl;rpj;jy;> eilKiwg;gLj;Jjy;

xg;ge;j ,y: RPC/WP/W/ATH/M&E/GAMIWSS/2022/47

4,000/- +  VAT
&gh 40,000/-

ngdy; Nghh;Lfis toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ 

mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

3.90
kpy;ypad; 

gpxep (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> cLKy;y 

tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532  
Fax:0112549199

08/12/2022
gp.g. 2.00

 2022-12-06 tiu

K.g. 9.00 Kjy; e.g. 

12.00 kzp tiu 

kw;Wk; gp.g. 1.00 

Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd rhjhuz 

Ntiy ehl;fspy; 

Mtzq;fs; toq;fg; 

gLk;

07

ePh;f;fl;lz gw;Wr;rPl;Lfis (rhjhuzk; kw;Wk; rptg;G) 

mr;rpLjy;> toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; - mDuhjGuk; 

gpuhe;jpak;

xg;ge;j ,y: O&M/NC/DGM/BILL PRINTING/
RSA/2022/149

4,000/- +  VAT
&gh 36,000/-

Mtdj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; gjpT nra;ag;gl;l mr;rply; Nrit 

toq;Feh;fs;

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 

khtj;ij> mDuhjGuk;.

Tele: 0252222296
Fax:0252225609

09/12/2022
gp.g. 2.00

M & E Nfs;tpfs;

08

vOtd;Fsk; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s cs;sPh;g;Gg; 

gk;gpf;F Motor Shaft with Rotor  kw;Wk; cjphpg;ghfq;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: RSC(NW)/M&E/SP-PART/RH/ELU/2022/80

4,000/-   + VAT
&gh  32,000/-

ePh; gk;gpj; njhFjpfis toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ 

mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

 
3.18

kpy;ypad; 

gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> 

jk;Gy;iy tPjp> FUehfy;.

Tele:  037-2223158
Fax  : 037-2230086 

14/12/2022
gp.g. 2.00

Nritf; Nfs;tpfs;

09

Nffhiy gpuhe;jpaj;jpYs;s cs;sPh;g;Gfis guhkhpj;jy; 

kw;Wk; ,aq;Fjy;> Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpfs;> gk;gp 

,y;yq;fs; kw;Wk; Nrit ePh;j;Njf;fq;fSf;Fj; Njitahd 

Jizr; Nritfisg;  ngw;Wf;nfhs;sy;

xg;ge;j ,y:RSC(SAB)/AGM(KEG)/ O&M/KEG  REG/
SER/2022/146

12,500/- + VAT
**

&gh  
175,000/-

Jizr; (Ancillary) ; Nritfis toq;Fk; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 

%d;W tUl fhy mDgtj;ijf; nfhz;l tpahghug; gjpT 

xOq;Ftpjpapd; fPo; ,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;l epWtdk; kw;Wk; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpTr; rhd;wpjo;;

14.0
kpy;ypad; 

gp.x.ep. (rgufKt)> NjePttr> 

Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

Tele: 045-2228274-6 
 Fax : 045-2228273

08/12/2022
gp.g. 2.00

10

nj`ptisapYs;s Kfhikahsh; (nj`ptis) mYtyf 

,lg;gug;gpw;fhd n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: W-S/P&C/J(02)/DEHI/O&M/2022/65
  4,000/-+ VAT

&gh 

35,700/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; %d;W 

tUl fhy mDgtj;ijf; nfhz;l tpahghug; gjpT xOq;Ftpjpapd; 

fPo; ,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;l epWtdk; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;;

3.92
kpy;ypad; 

gp.x.ep. (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> 

,y. 07> mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tel: 011-2224888
Fax : 011-2637945/    011-2637946/0112637947

Kfhikahsh; (nj`ptis) mYtyfj;jpy; 

2022-11-30Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tp 

Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.

08/12/2022
K.g. 10.00

11

tTdpahtpYs;s gpuhe;jpa Ma;T$l mYtyfj;jpw;F 

Ma;T$l cjtpahsh; njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/O&M-V/LAB ASSISTANT-RM 
VAV/2022/51

2,000/- + VAT &gh 

12,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; Njh;r;rpngw;w kw;Wk; Njh;r;rpaw;w 

njhopyhsh; Nritfis toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; 02 tUlq;fs; 

mDgtk; tha;e;j ,iaGila gpuNjrq;fspYs;s gpuNjr 

nrayfq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s r%f mbg;gilapyhd 

mikg;Gfs; (COB) my;yJ tpahghug; gjptpd; fPo; gjpT 

nra;ag;gl;Ls;s ,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;Ls;s epWtdk; 

1.12
kpy;ypad; 

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> 

aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.

Tele:024-2227313/ 024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/  024-2227341
2022-12-02Mk; jpfjp e.g. 12.00 kzpf;F 

tTdpah> aho;g;ghzk; tPjp> NjePtt rigapy; 

Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;

14/12/2022
gp.g. 2.00

12

gpuhe;jpa Kfhikahsh; mYtyfk; (tTdpah)> khtl;l 

nghwpapayhsh; mYtyfk; (tTdpah)> khtl;l 

nghwpapayhsh; mYtyfk; (kd;dhh;)> nghWg;gjpfhhp 

mYtyfk; (tTdpah/ePRngh/kd;dhh;)  vd;gtw;Wf;F 

Njh;r;rpngw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/O&M-V/SKILLED WORKMEN 
SERVICES/
VAV-WTP-MAN/2022/49

12,500/- + VAT
**

Njh;r;rp ngw;w 

njhopyhsh;

&gh  
185,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; Njh;r;rpngw;w kw;Wk; Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; 

Nritfis (Nfs;tpf;F ,iaghd) toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; 02 

tUlq;fs; mDgtk; tha;e;j ,iaGila gpuNjrq;fspYs;s 

gpuNjr nrayfq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s r%f 

mbg;gilapyhd mikg;Gfs; (COB) my;yJ tpahghug; gjptpd; fPo; 

gjpT nra;ag;gl;Ls;s ,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;Ls;s epWtdk; 

kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpT

18.13
kpy;ypad; 

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> 

aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.

Tele:024-2227313/ 024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/  024-2227341
2022-12-02Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F 

tTdpah> aho;g;ghzk; tPjp> NjePtt rigapy; 

Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;

14/12/2022
gp.g. 2.00

13

tTdpah> kd;dhh; ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F gk;gp 

,af;Feh; njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/O&M-V/PUMP OPERATOR/
VAV-MAN/
2022/48

6,000/-  +  VAT
**

gk;gp ,aq;Fk; 

njhopyhsh;

&gh  80,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; Njh;r;rpngw;w kw;Wk; Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; 

Nritfis (Nfs;tpf;F ,iaghd) toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; 02 

tUlq;fs; mDgtk; tha;e;j ,iaGila gpuNjrq;fspYs;s 

gpuNjr nrayfq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s r%f 

mbg;gilapyhd mikg;Gfs; (COB) my;yJ tpahghug; gjptpd; fPo; 

gjpT nra;ag;gl;Ls;s ,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;Ls;s epWtdk; 

kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpT

7.66
kpy;ypad; 

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> 

aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.

Tele:024-2227313/ 024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/  024-2227341
2022-12-02Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

tTdpah> aho;g;ghzk; tPjp> NjePtt rigapy; 

Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;

14/12/2022
gp.g. 2.00

14

nghWg;gjpfhhp (V) / nghWg;ghjpfhhp (WTP) / nghWg;gjpfhhp 
(kd;dhh;)/ nghWg;gjpfhhp (mlk;gd;) mYtyfk; 

vd;gtw;Wf;F Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis 

toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/O&M-V/UNSKILLED 
WORKMEN SERVICES/VAV-WTP-MAN/2022/50

6,000/- + VAT
**

Njh;r;rpaw;w 

njhopyhsh;

&gh  90,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; Njh;r;rpngw;w kw;Wk; Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; 

Nritfis (Nfs;tpf;F ,iaghd) toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; 02 

tUlq;fs; mDgtk; tha;e;j ,iaGila gpuNjrq;fspYs;s 

gpuNjr nrayfq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s r%f 

mbg;gilapyhd mikg;Gfs; (COB) my;yJ tpahghug; gjptpd; fPo; 

gjpT nra;ag;gl;Ls;s ,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;Ls;s epWtdk; 

kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpT

8.68
kpy;ypad; 

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> 

aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.

Tele:024-2227313/ 024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/  024-2227341
2022-12-02Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F 

tTdpah> aho;g;ghzk; tPjp> NjePtt rigapy; 

Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;

14/12/2022
gp.g. 2.00

15

mk;gyhq;nfhl gpuNjrj;jpd; gpuNjr nghwpapayhsh; 

mYtyj;jpw;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ J/A'GODA A.E 
AREA/O&M/2022-133R

6,000/- + VAT
**

&gh 61,110/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; %d;W 

tUl fhy mDgtj;ijf; nfhz;l tpahghug; gjpT xOq;Ftpjpapd; 

fPo; ,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;l epWtdk; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;;

6.11 kpy;ypad; 
gpxep (njw;F) mYtyfk;> NjePttr>

395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw 
Tele:041-2222105
Fax 041-2221329

08/12/2022
gp.g. 2.00

16

mDuhjGuk; gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;F Njh;r;rpngw;w kw;Wk; 

Njh;r;rpaw;w njhopyhsh;fis toq;Ftjw;fhd xg;ge;j 

Nritfs;

xg;ge;j ,y: O&M/NC/DGM/O&M-SER/ROA/2022/132

12,500/- + VAT
**

&gh 219,807/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;;

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 

khtj;ij> mDuhjGuk;.

Tele: 0252222296
Fax:0252225609

09/12/2022
gp.g. 2.00

17

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpw;F (tlkj;jp) Njh;r;rpngw;w 

kw;Wk; Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Ftjw;fhd 

Nrit xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y: O&M/NC/DGM/O&M-SER/RSC/2022/133

12,500/- + VAT
**

&gh 115,578/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;;

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 

khtj;ij> mDuhjGuk;.

Tele: 0252222296
Fax:0252225609

09/12/2022
gp.g. 2.00

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

18
Dual AC Ntid thliff;fkh;j;Jjy;    (Manpower 
Development & Training Division)
xg;ge;j ,y: T&C/MDTD/Veh-Hire/2022/01

4,000/- + 
VAT &gh 31,500/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885

14/12/2022
K.g. 10.00

19

fk;g`h gpuhe;jpaj;jpw;F bg;gh; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/HIRING/ GAM(O&M)/2022/58R
2,000/- + 

VAT &gh 5,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;
gpnghK (W/N),  gpxep (W/N),     mYtyfk;> ,y. 433/4A, 
fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129  Fax: 0112922146

14/12/2022
K.g. 10.00

20

`gud jpl;lj;jpd; fPOs;s nfyhtapy; r%f Foha; 

topfis tp];jhpg;gjw;F lgs; nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

RC/CRIWMP/NC/DGM/HV/CON/2022/144

4,000/- +
 VAT &gh 70,900/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;
gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mDuhjGuk;.

Tele: 0252222296
Fax:0252225609

09/12/2022
gp.g. 2.00

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail 
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk;je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

 ePh; toq;fy; mikr;R

               Njrpa ePh; toq;fy; tbfhyikg;Gr; rig

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy; - 2022.11.23
gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FOj; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.
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khefu rig - mEuhjGuk;

Nfs;tpf;fhd miog;G - IFB
01.  jiyth;> khefurig ngWiff;FO> mEuhjGuk; khefurig rhh;ghf  fPo;f;fhZk; 

ml;ltizapy; tpgukhfj; jug;gl;Ls;s nrhj;Jf;fSf;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 

jifikAk; jFjpAKila Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Nfhug;gLfpd;wd.

02. ,f; Nfs;tpNfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; Kiwikapd; fPo; eilngWk;.

03.  Nfs;tp toq;Ftjw;fhf rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuh;fs; g+h;j;jp nra;a Ntz;ba Njitg;gLk; 

jifikfs; Nfs;tp Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;sd. 

04.  Mh;tk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fSf;F ,Jgw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; njh.Ng.,y: 025-2222275 

Clhf my;yJ 'khefu Mizahsh;> khefurig> mEuhjGuk;" ,lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  ,Jgw;wp Mh;tk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fSf;F jahhpf;fg;gl;l Nfs;tp Mtzj;njhFjpnahd;iw 

mYtyf ehl;fspy; 2022.11.23 Kjy; 2022.12.12 tiu K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.30 tiu khefu 

Mizahsh;> khefu rig> mEuhjGuk; ,w;F kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 

nfhs;tdT nra;ayhk;.

06.  kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp ngWkjp khefu Kjy;th;> khefu rig> mEuhjGuk; fzf;fpy; tuT 

itf;FkhW khefu epjp jpizf;fsj;jpw;F nrYj;jp gw;Wr;rPl;nlhd;iwg; ngw;Wf;nfhs;sy; 

Ntz;Lk;. 

07.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; 'khefu Mizahsh;> khefu rig> mEuhjGuk;" vd;w 

Kfthpf;F 2022.12.13k; jpfjp 14.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; 14.00 kzpf;F 

,jw;fhf tUifjUk; Nfs;tpjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; eilngWk;.

08.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; KbtilAk; jpfjpapy; ,Ue;J 28 ehs; fhy vy;iyf;fhf 

(2023.01.09) ,w;fhf Nfs;tp nry;Ygbahjiyf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

09. ,Jgw;wp khefurig ngWiff;FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdkhFk;.

ml;ltiz

cUg;gb

kPssp-

f;fg;gLk; 

Nfs;tp (&)

Nfs;tp 

Mtzf; 

fl;lzk; (&)

tUlhe;j 

Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp (&)

kf;fs; re;ij 1>270>500.00 2000.00 8>470>000.00

thfd epWj;Jkplk;

QhapW re;ij mUfpy; thfd epWj;Jkplk; 150>000.00 2000.00 1>000>000.00

rkhjprpiy mUfpy; thfd epWj;Jkplk; 22>500.00 2000.00 150>000.00

nghJ itj;jparhiy mUfpy; thfd 

epWj;Jkplk;
450>000.00 2>000.00 3>000>000.00

cztfk;

`hp];re;jpugpl;ba cztfk; 15000.00 2>000.00 120>000.00

ngWif re;ij tpLKiw ,y;y cztfk; 18000.00 2>000.00 120>000.00

lgps;a+.vk;.Utd; tpN[rpq;`

khefu Mizahsh;>

khefu ngWiff;FO>

khefu rig> mEuhjGuk;

2022 etk;gh; 23k; jpfjp

,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauR murhq;fk;

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd mioj;jy;
,yq;ifapd; mjpNtf neLQ;rhiy tUkhdj;jpy; epjpaplg;gl;lJ

Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;
mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkhpj;jy; kw;Wk; Kfhikj;Jt 

(EOM&M) gphptpd; fltj;ijapypUe;J nfhlfk gphptpyike;Js;s b[pl;ly; 

jpiufSf;fhd cjphpg;ghfq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhd mioj;jy;

1.  RDA/EOM&M/PRC/2022/ELE/24 vd;w xg;ge;jj;jpd; fPo; NkNyAs;s ngWiff;fhf jFjpAk; 

jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; rhh;ghf> mjpNtf 

neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkhpj;jy; kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; ngWiff; FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;ltpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; KOikahd 

tpguq;fs; mike;Js;sd.

No.                                       Items Quantity (Nos)
i. LED Module (P10 for Service Area Screens) 160
ii. LED Module (P6 for Toll Plaza Entrance) 200
iii. Receiving Cards for P10 20
iv. Receiving Cards for P6 20
v. Power Supply Units 40

Vi. Media Controller Unit 05

2.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> EOM&M gphpT ngWifg; gphptpypUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 038-

2289122/njhiyefy;: 038-2289560) mYtyf Neuq;fspy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf 

ghPl;rpf;fyhk;. 

3.  2022.11.23 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.12.08 Mk; jpfjp tiuAk; (Nghah jpdk; kw;Wk; thu,Wjp 

ePq;fyhf) K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 2.30 kzpf;Fkpilapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1>500 &gh 

+ Vw;Gila thpfis nrYj;jpa gpd;dh;> gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhurig> EOM&M gphptpd; gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

%yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.

4.  2022.12.09 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; xd;wpy; gjpTj; jghypy; gzpg;ghsh;> EOM&M gphpT> tPjp 
mgptpUj;jp mjpfhurig> f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. jghYiwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; “RDA/EOM&M/PRC/2022/ELE/24” vd jaT nra;J Fwpg;gplTk;. 
5.  tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhurig> EOM&M gphptpd; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; 

nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

jiyth;>
EOM&M gphptpd; ngWiff; FO>

gzpg;ghsh; EOM&M  gphpT Nk/gh.>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>

f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;luhfk.

Njrpa Nrkpg;G tq;fp

2023 Mk; tUlj;jpw;fhf kj;jpa kw;Wk; rpwpa mstpyhd 
xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy; - ,lg;gug;G gphpT

2023 Mk; Mz;bw;fhf jiyik mYtyfk; kw;Wk; fpisfspy; eph;khzk;/GJg;gpj;jy;> cs;sf Ntiy kw;Wk; 

guhkhpg;G Ntiyf;fhf tq;fpAld; gjpT nra;tjw;fhf nghUj;jkhd kj;jpa kw;Wk; rpwpa mstpyhd Gjpa 

xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J Njrpa Nrkpg;G tq;fpahdJ tpz;zg;gq;fis NfhUfpd;wJ. 

Vw;Gila tFjpfs; kw;Wk; jFjpj;jd;ik Njitg;gLj;jy;fs; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. 

tpN\l tFjp jFjpj;jd;ik Ntiy tpguk;

kj;jpa msT 

xg;ge;jf;fhuh;fs; 

25.0 kpy;. 

&gh tiuAk;. 

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; 3>000 &gh

(GJg;gpj;jy; kw;Wk; cs;sf Ntiy)

1.  eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhurigAldhd gjpT nra;jy;. juk; rp-6 

kw;Wk; Nkw;gl;lJ.

          kw;Wk;

GJg;gpj;jy; kw;Wk; cs;sf Ntiy njhlh;ghf 

Gfo;;tha;e;j jdpahh;/nghJ Jiw epWtdq;fspy; 

2 tUlq;fs; mlq;fyhd nkhj;jkhf %d;W 

tUl mDgtk;.

- - - - - - - - - - - - - - -

(cs;sf Ntiy)

2.  eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhurigAldhd gjpT nra;jy;. juk; v];gp 

3 kw;Wk; Nkw;gl;lJ.

          kw;Wk;

cs;sf Ntiy kw;Wk; kpd;dpay; Ntiy 

njhlh;ghf Gfo;;tha;e;j jdpahh;/nghJ Jiw 

epWtdq;fspy; 2 tUlq;fs; mlq;fyhd 

nkhj;jkhf %d;W tUl mDgtk; Kf;fpakhdJ.

Fwpg;G: tpN\l tFjpapy; gjpT ngw;w 

xg;ge;jq;fhuh;fs; I Mk; tFjp kw;Wk; II 
Mk; tFjp xg;ge;fSf;fhd jFjpia ngw;Wf; 

nfhs;th;.

gpd;tUtd mlq;fyhf fl;blq;fspd; 

eph;khzk;> jpUj;j Ntiyfs;> 

GJg;gpj;jy; kw;Wk; cs;sf Ntiy.

• mYkpdpa gphpj;jLg;Gf;fs; 

kw;Wk; rPypq; Ntiy.

• gyif gphpj;jLg;G> uhf;iffs;> 

fUkgPlq;fs; kw;Wk; ngapz;l; 

g+Rjy; Ntiy

• fl;blq;fspy; kpd;dpay; 

Ntiy.

• Foha; Ntiy kw;Wk; 

rhf;fil Ntiy.

• cUf;F Ntiy.

gpd;tUtd mlq;fyhf fl;blq;fspy; 

cs;sf Ntiy

• mYkpdpa gphpj;jLg;Gf;fs; 

kw;Wk; rPypq; Ntiy.

• gyif gphpj;jLg;G> uhf;iffs;> 

fUkgPlq;fs; kw;Wk; ];gpNu 

ngapz;l; g+Rjy;.

• fl;blq;fspy; kpd;dpay; 

Ntiy.

 tFjp 1 jFjpj;jd;ik Ntiy tpguk;

kj;jpa msT 

xg;ge;jf;fhuh;fs; 

10.0 kpy;. 

&gh tiuAk;. 

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; 2>000 &gh

(GJg;gpj;jy; kw;Wk; cs;sf Ntiy)

1. eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhurigAldhd gjpT nra;jy;. juk; rp-7.

          kw;Wk;

GJg;gpj;jy; kw;Wk; cs;sf Ntiy 

njhlh;ghf Gfo;;tha;e;j jdpahh;/nghJ Jiw 

epWtdq;fspy; 2 tUlq;fs; mlq;fyhd 

nkhj;jkhf %d;W tUl mDgtk;.

- - - - - - - - - - - - - - -

(cs;sf Ntiy)

2. eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhurigAldhd gjpT nra;jy;. juk; 

v];gp 4 kw;Wk; Nkw;gl;lJ.

          kw;Wk;

cs;sf Ntiy kw;Wk; kpd;dpay; Ntiy 

njhlh;ghf Gfo;;tha;e;j jdpahh;/nghJ Jiw 

epWtdq;fspy; 2 tUlq;fs; mlq;fyhd 

nkhj;jkhf %d;W tUl mDgtk; Kf;fpakhdJ.

Fwpg;G: tpN\l tFjpapy; gjpT ngw;w 

xg;ge;jq;fhuh;fs; I Mk; tFjp kw;Wk; II Mk; 

tFjp xg;ge;fSf;fhd jFjpia ngw;Wf; 

nfhs;th;.

gpd;tUtd mlq;fyhf fl;blq;fspd; 

eph;khzk;> jpUj;j Ntiyfs;> GJg;gpj;jy; 

kw;Wk; cs;sf Ntiy.

• mYkpdpa gphpj;jLg;Gf;fs; kw;Wk; 

rPypq; Ntiy.

• gyif gphpj;jLg;G> uhf;iffs;> 

fUkgPlq;fs; kw;Wk; ngapz;l; 

g+Rjy; Ntiy

• fl;blq;fspy; kpd;dpay; Ntiy.

• Foha; Ntiy kw;Wk; rhf;fil 

Ntiy.

• cUf;F Ntiy.

gpd;tUtd mlq;fyhf fl;blq;fspy; 

cs;sf Ntiy

• mYkPdpa gphpj;jLg;Gf;fs; kw;Wk; 

rPypq; Ntiy.

• Gyif gphpj;jLg;G> uhf;iffs;> 

fUkgPlq;fs; kw;Wk; ];gpNu 

ngapz;l; g+Rjy;.

• fl;blq;fspy; kpd;dpay; Ntiy.

tFjp 2 ;

kj;jpa msT 
xg;ge;jf;fhuh;fs; 5.0 
kpy;. &gh tiuAk;. 
kPsspf;fg;glhj fl;lzk; 
1000 &gh

(GJg;gpj;jy; kw;Wk; cs;sf Ntiy)
1.  eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhurigAldhd gjpT nra;jy;. 
juk; rp-8.

          kw;Wk;
GJg;gpj;jy; kw;Wk; cs;sf Ntiy 
njhlh;ghf Gfo;;tha;e;j jdpahh;/nghJ 
Jiw epWtdq;fspy; 2 tUlq;fs; 
mlq;fyhd nkhj;jkhf %d;W tUl 
mDgtk;.

- - - - - - - - - - - - - - -
(cs;sf Ntiy)
2.  eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhurigAldhd gjpT nra;jy;. 
juk; v];gp 5 (2.0 kpy;. tiu 
khj;jpuk;)

          kw;Wk;
cs;sf Ntiy kw;Wk; kpd;dpay; 
Ntiy njhlh;ghf Gfo;;tha;e;j 
jdpahh;/nghJ Jiw epWtdq;fspy; 
2 tUlq;fs; mlq;fyhd nkhj;jkhf 
%d;W tUl mDgtk; Kf;fpakhdJ

gpd;tUtd mlq;fyhf fl;blq;fspd; 
eph;khzk;> jpUj;j Ntiyfs;> GJg;gpj;jy; 
kw;Wk; cs;sf Ntiy.

• mYkPdpa gphpj;jLg;Gf;fs; kw;Wk; 
rPypq; Ntiy.

• gyif gphpj;jLg;G> uhf;iffs;> 
fUkgPlq;fs; kw;Wk; ngapz;l; g+Rjy; 
Ntiy

• fl;blq;fspy; kpd;dpay; Ntiy.
• Foha; Ntiy kw;Wk; rhf;fil Ntiy.
• cUf;F Ntiy.

gpd;tUtd mlq;fyhf fl;blq;fspy; cs;sf 
Ntiy

• mYkpdpa gphpj;jLg;Gf;fs; kw;Wk; 
rPypq; Ntiy.

• gyif gphpj;jLg;G> uhf;iffs;> 
fUkgPlq;fs; kw;Wk; ];gpNu ngapz;l; 
g+Rjy;.

• fl;blq;fspy; kpd;dpay; Ntiy.

tFjp 3

kj;jpa msT 
xg;ge;jf;fhuh;fs; 1.0 
kpy;. &gh tiuAk;. 
kPsspf;fg;glhj fl;lzk; 
500 &gh

fk;gdpnahd;whf my;yJ jdpegh; 
chpj;Jlik
          kw;Wk;
jdpahh;/nghJj; Jiw epWtdq;fspy; 
%d;W tUl mDgtk;

1. kpd;dpay; kw;Wk; nghwpapay; Nritfs;.
2.  Foha; Ntiy> mYkpdpak;> ngapz;l; 

g+Rjy;> cUf;F Ntiy>Nkrd; Ntiy> 
rhf;fil Ntiy ,d;Dk; gyTk; Mfpad 
njhlh;ghd rpwpa eph;khzk;  kw;Wk; jpUj;j 
Ntiy.

3.  tspr; rPuhf;fpfspd; jpUj;j Ntiyfs; 
kw;Wk; guhkhpj;jy;.

4.  kpd; gpwg;ghf;fpfspd;; jpUj;j Ntiyfs; 
kw;Wk; guhkhpj;jy;

Fwpg;G: xg;ge;jf;fhuh;fs; 4 tFjpfspy; jdpj;jdpahf gjpT nra;ag;gLthh;fs;.

tFjp 1 kw;Wk; tFjp 3 ,w;F 2023 Mk; tUlk; tiuAk; Vw;fdNt gjpT ngw;Ws;s jFjpAs;s xg;ge;jf;fhuh;fs; 

Gjpa vy;iyahfpa KiwNa 25 kpy;. &gh kw;Wk; 1 kpy; &ghtpw;F 2023 Mk; Mz;bw;fhd Gjpjhf mwpKfk; 

nra;ag;gl;l tiuaiwfSf;F kPs;gjpT nra;Ak;gb Nfl;Lf; nfhs;fpd;wdh;. 

jiyik mYtyfj;jpypUe;J epiwNtw;wg;gl;l ngWiff;fSf;fhf xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy; (tpN\l 

tFjp> tFjp-1> tFjp-2 kw;Wk; tFjp-3 ,w;fhdJ)

2022.11.23 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.12.13 Mk; jpfjp tiuAk; Njrpa Nrkpg;G tq;fp jiyik mYtyfj;jpd; 

,lg;gug;Gf;fs; gphptpd; nghwpapaYf;fhd cjtp nghJ KfhikahshplkpUe;J NkNyAs;s tplaj;jpw;fhd 

tpz;zg;gq;fis ,w;iwtiuahf;fg;gl;l CIDA gjpT nra;jy; Gj;jfk; kw;Wk; fk;gdpapd; /   tpahghu gjpT nra;jy; 
(tFjp 3 ,w;fhdJ) rhd;wpjio rhjhuz Ntiy ehl;fspy; gp.g. 3 kzp tiuAk; rkh;g;gpg;gjd; %yk; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpe;Jiuf;fg;gl;lthW chpj;jhd tpz;zg;gq;fis ifNaw;gjw;fhf 

kPsspf;fg;glhj gzf;nfhLg;gdnthd;iw tq;fpapd; jiyik mYtyf f;pisapy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

midj;J tpz;zg;gq;fSk; chpj;jhd tpguq;fSld; 2022.12.14 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ 

mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; jiyth;> $l;LU ngWiff; FO (cah;kl;lk;)> cjtp 

nghJ Kfhikahsh; (nghwpapay;) Nk/gh> Njrpa Nrkpg;G tq;fp> 255> fhyp tPjp> nfhOk;G-03 vd;w Kfthpf;F 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ tq;fpapd; ,lg;gug;G gphptpd; nghwpapaYf;fhd cjtp nghJ Kfhikahshplk;; 

Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Registration of Contractors – Year 
2023”  vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

fpis fl;blq;fspy; rpwpa msT Ntiy> jpUj;j Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; Mfpatw;wpw;fhf gpuhe;jpa 

kl;l xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy; (tFjp-3 ,w;F khj;jpuk;)

NkNyAs;s tFjpapd; fPo; rpwpa msT Ntiy> jpUj;j kw;Wk; guhkhpg;G Ntiy Mfpatw;wpw;fhf xg;ge;jf;fhuh;fs; 

gjpT nra;ag;gLthh;fs;.

fk;gdpapd; tpahghu gjpT rhd;wpjopd; %yg;gpujpia rkh;g;gpj;J 2022.11.13 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.12.13 Mk; 

jpfjp tiuAk;  rhjhuz Ntiy ehl;fspy; gp.g. 3 kzp tiuAk; gpuhe;jpaq;fspd; gpd;tUk; fpisfspd; gpuhe;jpa 

mYtyfq;fspypUe;J NkNyAs;s tplaj;jpw;fhd tpz;zg;gq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

tpz;zg;gq;fis ifNaw;gjw;fhf xt;nthU cgtFjpf;Fk; chpj;jhd gpuhe;jpa mYtyfj;jpy; my;yJ fpisapy; 

kPsspf;fg;glhj gzf;nfhLg;gdnthd;whfpa 500 &ghit nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

gpuhe;jpak;      fpisfs;

Nkw;F 1  - tj;jis (gpuhe;jpa mYtyfk;)> ePh;nfhOk;G> nghwis.

Nkw;F 2  - fl;Lngj;j (gpuhe;jpa mYtyfk;)> ghze;Jiw> k`ufk> fy;fpir.

kj;jp  - fz;b (gpujhd gpuhe;jpa mYtyfk;)> gJis> jk;Gs;s> Etnuypah.

njw;F  - khj;jiw (gpuhe;jpa mYtyfk;)> fhyp> mk;gye;njhl;l.

tlf;F  - aho;g;ghzk; (gpuhe;jpa mYtyfk;)> tTdpah> fpspnehr;rp> gUj;jpj;Jiw

tl Nky;  - FUehfy; (gpuhe;jpa mYtyfk;)> mDuhjGuk;> Gj;jsk;> ehj;jhz;ba.

fpof;F  - kl;lf;fsg;G (gpuhe;jpa mYtyfk;)> fJUnty> jpUNfhzkiy> mk;ghiw> fy;Kid.

rgufKt  - ,uj;jpdGhp (gpuhe;jpa mYtyfk;)> Nffhiy> n`huz.

tpz;zg;gq;fs; chpj;jhd tpguq;fSld; 2022.12.14 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; jiyth;> $l;LU ngWiff; FO (cah;kl;lk;)> cjtp nghJ Kfhikahsh; 

(nghwpapay;) Nk/gh> Njrpa Nrkpg;G tq;fp> 255> fhyp tPjp> nfhOk;G-03 vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ gpuhe;jpa mYtyfk; my;yJ mf;fpisapd; chpj;jhd Kfhikahshplk; Neubahf xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Registration of Regional Contractors – Year 2023”  vd 
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

ve;jnthU njspTWj;jy;fSf;Fk; jaT nra;J tq;fpapd; nghwpapaYf;fhd cjtp nghJ KfhikahsUld; 0112 

573928 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf njhlh;G nfhs;sTk;. 

jiyth;>

$l;LU ngWiff; FO (cah;kl;lk;)>

Njrpa Nrkpg;G tq;fp> nfhOk;G-03.
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,yq;if murhq;fk;
ePh; toq;fy; mikr;R

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;
fld; ,y. Cr. 5685-lk & 9255-lk

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;

1.  ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fk; cyf tq;fpapd; rh;tNjr mgptpUj;jp Kftufj;jplkpUe;J ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpw;fhf flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,;f;fldpd; xU 

gFjpia gpd;tUk; xg;ge;jq;fSf;F nfhLg;gdthfr; nra;aTs;sJ.

2.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s nraw;wpl;lq;fSf;fhf jifik kw;Wk; jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis ngWiff; FOtpd; jtprhsh; ,j;jhy; miof;fpd;whh;.

xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitg;gLk; 

Nfs;tpg; 

gpiz Kwp

jifik Njitg;ghLfs;
Mtzq;fs; toq;Fkplk; kw;Wk; njhlh;Gnfhs;s 

Ntz;ba egh;

%lg;gLk; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

nraw;wpl;lg; ngWiff; FO (Nky;epiy)

Ntiyf; Nfs;tpfs;

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpYs;s 

jpUKiwf;fz;b fpuhkpa ePh; toq;fy; 

jpl;lj;jpd; kpFjp eph;khz Ntiyfs;

xg;ge;j ,y. 

MWS/WaSSIP/Mullaithivu/BW/NCB/
Thirumurikandi/2022/01

&gh 
20,000/-

&gh 
2,350,000/-

C3 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy; ePh; 
toq;fy; kw;Wk; fopTePh; Jiwapd; gjpT kw;Wk; ,yq;if 

nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 1987,d; 3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; 

gpufhuk; ,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; mLj;jLj;j 

th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; 

nla;yp epa+rpy; gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;;

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfk;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; 

nraw;wpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njh.Ngrp/ njh.efy;: 011-2890943/ 011-2890941 

2022 brk;gh;;;  

21Mk; jpfjp

e.g. 12.00 

kzpf;F

jpaj;jyht ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F 

DI Foha;fs; kw;Wk; nghUj;jy;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y. 

MWS/WaSSIP/Badulla/NCB/Diyathalawa-DI 
Supply/ 2021/14R

&gh 
20,000/-

&gh 
1,242,000/-

DI Foha;fs;> nghUj;jy;fs;>  thy;Tfs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fis toq;Ftjw;fhf NjePtt rigapdhy; 

Kd;jifik ngw;w cw;gj;jpahsh;fs; kw;Wk; ,yq;if nghJ 

xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 1987,d; 3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; 

gpufhuk; ,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; mLj;jLj;j 

th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; 

nla;yp epa+rpy; gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;;

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfk;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; 

nraw;wpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njh.Ngrp/ njh.efy;: 011-2890943/ 011-2890941

2022 brk;gh;;;  

21Mk; jpfjp

gp.g. 1.00 

kzpf;F

3. nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F tpz;zg;gjhuhpd; fbjj; jiyg;gpy; Mtzq;fSf;fhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

4. rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.30 kzpf;Fkpilapy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;ghl;L nraw;wpl;lj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLkplq;fspy; Nfs;tp Mtzq;fis 

,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6. Nfs;tpfis xd;wpy; Neubahff; ifaspf;fyhk; my;yJ gjpTj; jghy; %yk; my;yJ J}jQ;ry; %yk; mDg;gyhk;.

7. rfy Nfs;tpfSk; rKfkspj;jpUf;Fk; Nfs;tpjhuh;fspd; mjpfhug+h;t gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

ePH; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;.

ePH; toq;fy; njhlh;ghd mtru miog;GfSf;fhf 1939 vDk; ,ytr ,yf;fk; 24 kzp NeuKk; cq;fSf;fhf nraw;gLk;.

r%f ePh; jpl;lq;fspd; rpf;fy;fSf;F 1914 vDk; vz;izj; njhlh;Gnfhs;sTk;.

,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauR
ghJfhg;G mikr;R

Nfs;tpf;fhd miog;G

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdj;jpw;fhf (NBRO) Ma;T$l kw;Wk; 
fs cgfuzq;fspd; ngWif

IFT No: RLVMMP/GOODS/NCT/04-LOT 1/2/3/4/5/6/7

jdpg;G eltbf;if jpl;lj;jpd; %yk; epyr;rupT ghjpg;ig Fiwj;jy; (RLVMMP)
jdpg;G eltbf;if jpl;lj;jpd; %yk; epyr;rupT ghjpg;ig Fiwj;jy; (RLVMMP) jpl;lj;jpd; nryTfis Nehf;fp 
Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fpapy; (AIIB) ,Ue;J ,yq;if murhq;fk; epjpf;fhf tpz;zg;gpj;jpUg;gNjhL 
gpd;tUk; xg;ge;jj;jpd; fPohd nfhLg;gdTfis Nehf;fpa eilKiwfSf;F ,jid gad;gLj;j 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.

fPOs;s ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s tplaq;fSf;fhd xg;ge;jq;fSf;F nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila 
Nfs;tpkDjhuu;fsplk; ,Ue;J ghJfhg;G mikr;rpd; rhu;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO> jiytupdhy; 
Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpkDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

$W 
,y.

nghUl;fspd; ngau;
Nfs;tpkD gpiz 

(,.&gh)

1 Ma;T$l cgfuzq;fspd; ngWif I 600>000.00

2 Ma;T$l cgfuzq;fspd; ngWif II 345>000.00

3 Ma;T$l cgfuzq;fspd; ngWif III 180>000.00

4 Ma;T$l cgfuzq;fspd; ngWif IV 590>000.00

5 fs cgfuq;fspd; ngWif 145>000.00

6 nfkuh kw;Wk; kpd;; cUg;gbfspd; ngWif 65>000.00

7 fzpdp kw;Wk; kpd; cUg;gbfspd; ngWif 425>000.00
   
1. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk; (NCT)
2.  Mu;tk; nfhz;l Nfs;tpkDjhuu;fs; jdpg;G eltbf;if jpl;lj;jpd; %yk; epyr;rupT ghjpg;ig Fiwj;jy;> 

jpl;lg; gzpg;ghsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njh.: 011-2559869> kpd;dQ;ry;: pd.rlvmmp@
gmail.com.) vd;gNjhL Nfs;tpkD rku;g;gpf;Fk; ,Wjpj; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; 9.30 njhlf;fk; 15.30 
kzp tiu fPo; jug;gl;Ls;s Kftupapy; Nfs;tpkD Mtzj;ij guPl;rpf;f KbAk;. 

3.  Nfs;tpkDjhuu;fs; gpd;tUk; Njitahd mDgtj;ij ep&gpg;gjw;F Mtz Mjhuq;fis rku;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;:

i.  cw;gj;jpahsu; ,e;jj; Njitapd; Kd;nkhopag;gl;l Kj;jpiu ngaupd; jahupg;G> toq;fy; kw;Wk; 
Mjuthf Fiwe;jJ gj;J Mz;Lfs; mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

ii.  cs;@u; Nfs;tpkDjhuu; ,yq;ifapy; nghUl;fs; my;yJ njhlu;ghd Nritfs;> nghUl;fspd; 
toq;fypy; Fiwe;jJ %d;W Mz;Lfs; mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

iii.  cs;@u; Nfs;tpkDjhuu;fs; cw;gj;jpahsuhy; cWjp nra;ag;gl;l/ mq;fPfupf;fg;gl;l tpw;gidf;F 
gpd;duhd NritfSf;fhf ed;F nghUj;jg;gl;l gl;liw/ Nrit epiyak; kw;Wk; Nju;r;rp ngw;w 
njhopy;El;gtpayhsu;fisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

iv.  Nfs;tpkDjhuu; III - 4. (ITT 11.1(e))  Mk; gpuptpy; Fwpg;gplg;gl;l jifikf;F gpd;duhd msTNfhy;fis 
itj;Js;s cw;gj;jpahsu; mjid ep&gpg;gjw;F Nfs;tpkDTld; Nru;j;J Mtz mj;jhl;rpiaAk; 
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

  ve;j xU Ntiy ehl;fspYk; 9.30 njhlf;fk; 15.00 kzpf;F ,ilNa 2022.11.24 Mk; jpfjp njhlf;fk; 
2022.12.13Mk; jpfjp tiu NBRO fhrhsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; 30>000.00 &gh kpsspf;fg;glhj Nfs;tpkD 
fl;lzj;ij nrYj;jp gzpg;ghsu; ehafk;> Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;> 99/1> [htj;j tPjp> nfhOk;G 
5 vd;w Kftupf;F tu;j;jf Kftup mr;rplg;gl;l fbjj; jhspy; Nfhupf;if fbjk; xd;wpd; %yk; Nfs;tpkD 
Mtzj;jpw;fhf cq;fshy; tpz;zg;gpf;f KbAk;. fl;lzkhdJ NBRO fhrhsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; 
nrYj;jg;gl Ntz;Lk;. 

  NkYk;> Nfs;tpkDTld; rku;g;gpg;gjw;F Njitahd PCA 3 gbtj;ij ngWtjw;F fk;gdpfs; gjpthsupd; 
www.drc.gov.lk  vd;w Kftupapy; xd;iyd; gjpit Nkw;nfhs;tJ mtrpakhFk;. gjpT eilKiw eroc.drc.
gov.lk vd;w ,izajsj;jpd; topahf xd;iyd; Kiwf;F khw;wg;gl;Ls;sJ.

4. Nfs;tpkDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2022.12.01Mk; jpfjp 10.00 kzpf;F fPOs;s Kftupapy; ,lk;ngWk;.

5.  Nfs;tpkD jpwf;fg;gl;l jpfjpf;F gpd;du; 119 ehl;fSf;F Nfs;tpkDf;fs; nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk; 
vd;gNjhL NkYs;s 1MtJ ge;jpapy; jug;gl;Ls;s njhiff;F Nfs;tpkD gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. mJ Nfs;tpkD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fspd; gb tq;fp cj;juthj tbtj;jpy; 
,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  Nfs;tpkDf;fis 2022.12.14 Mk; jpfjp 14.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; fPOs;s Kftupf;F rku;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.

7.  Nfs;tpkDjhuu;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Nfs;tpkDf;fs; Vw;Fk;; Neuk; KbTw;w gpd; mit cld; 
jpwf;fg;gLk;. jhkjpf;Fk; Nfs;tpkDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. kpd;dZ Nfs;tpkDf;fs; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ.

jiytu;

jpl;l ngWiff; FO

jdpg;G eltbf;if jpl;lj;jpd; %yk; epyr;rupT ghjpg;ig Fiwj;jy;

99/1> [htj;j tPjp> nfhOk;G 05

2023Mk; tUlj;jpy; Etnuypah nghJ itj;jparhiyf;F gpd;tUk; nghUl;fs;; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;Fg; 

gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf cw;gj;jpahsh;fs;> Kfth;fs;> gjpT nra;ag; ngw;Ws;s $l;LwTr; rq;fq;fs;> 

$l;Lj;jhgdq;fs; cl;gl mur epWtdq;fs;> rq;fq;fs;> mq;fPfhuk; ngw;w tzpf epWtdq;fs; kw;Wk; jdp 

egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh;

,yf;fk;

nghUl;fs; toq;Fjy;

01 fzdp Jizg;ghfq;fs;;> fzdp cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; mr;R ik tiffs;> Gifg;glg; gpujp; 

,ae;jpu Nlhdh;fs; CCTV nfkuh kw;Wk; cgfuzq;fs;

02 fhfpjhjpfs;;> rQ;rpiffs;> Gj;jfq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

03 fpUkpehrpdpg; nghUl;fs;> rth;f;fhuk;> Rj;jpfhpg;Gj; J}s; tiffs; kw;Wk; jput tiffs;> rtu 

myFfs;> Jk;Gj;jbfs;> <Hf;F> fhy; Jilg;ghd;fs;> nkhg; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs;

04 midj;J tifahd Jzp tiffs;> E}y;> Jtha;fs;> fl;by; tphpg;Gf;fs;> fl;lkplg;gl;l Jzp 

tiffs;> rj;jpu rpfpr;irf;fhd mq;fpfs;> Nkyq;fpfs;> jpiur;rPiyfs; Nghd;w nghUl;fs;

05 thspfs;> gpbr;rl;bfs;> tPl;Lj;Njhl;l cgfuzq;fs;> ePH tbfl;bfs;> mYkpdpa nghUl;fs;;> 

kl;ghz;lq;fs;> gpsh];bf; nghUl;fs; kw;Wk; mJ Nghd;w nghUl;fs;

06 kUe;J tiffs;> fl;Lj;Jzp tiffs;> rj;jpu rpfpr;irg; nghl;fs;;> rj;jpu rpfpr;ir cgfuzq;fs;

07 Ma;T$l ,urhadg; nghUl;fs;> fz;zhb cgfuzq;fs; kw;Wk; Ma;T$l cgfuzq;fs;

08 epwg;g+r;R tiffs;> nghyp\; cl;gl fl;blg; nghUl;fs;> kpd;rhu Kiwikf;Fj; Njitahd 

nghUl;fs;> ePHf;Foha; Jizg;ghfq;;fs;> kuk; kw;Wk; nky;ypa gyiffs;

09 kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;;> njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs;> nfhjpfyd;fs;> mtd;fs;> 

miw #lhf;fpfs;> Fsph;rhjdg; ngl;bfs;> tspr;rPuhf;fpfs;

10 thfd cjphpg;ghfq;fs;> lah;> ba+g; kw;Wk; ngw;whpfs;

11 jput ngw;Nwhypa thA (LP GAS)
12 kuj; jsghlq;fs;> tPl;Lj; jsghlq;fs;> Nkirfs;> fjpiufs;> nfgpndl;Lfs;> mYkhhpfs; kw;Wk; 

jiyaizfs;> nkj;ijfs;

13 nghypj;jpd; tiffs; kw;Wk; FNuhrhpg; igfs;> kUe;J ciwfs;

14 kUj;Jt cgfuzq;fs;> nrtpg;Gy kw;Wk; fl;Gy kw;Wk; Vida Jizg;ghfq;fs;

15 ,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufs;> gpsh];bf; ngah;g;gyiffs;> jpizf;fs milahs 

ml;ilfs;> gjhiffs; kw;Wk; mr;R Ntiyfs;

16 rj;jpu rpfpr;irf;$lj;jpw;fhd fhyzpfs; kw;Wk; midj;J tifahd fhyzpfs;> g+l;];> nuf;]pd; 

Nghd;wit

17 itj;jparhiy cgfuzq;fs;> fl;by;fs;> l;nuhypfs;> rf;fu ehw;fhypfs; Nghd;wit

toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs;

18 fl;bl eph;khzq;fs;> jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpj;jy;fs;> mYkpdpak; gphpTfs;

19 mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; fzdp jpUj;jNtiyfs;

20 kpd;rhu Nkhl;lh;fs;> kpd;rhu cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; xypngUf;fp cgfuzq;fs;

21 tspr;rPuhf;fpfs; kw;Wk; Fsph;rhjdg;ngl;bfspd; jpUj;jNtiyfs;

22 thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

23 thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

24 jpdf;$yp mbg;gilapy; Nkrd;> jr;R njhopy; ty;Yeh;fspd; Nritia toq;Fjy;

25 rj;jpu rpfpr;ir cgfuzq;fs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

26 itj;jparhiyapd; ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l kUe;Jf; nfhs;fyd;fs;> gpsh];bf; kw;Wk; 

fz;zhbfs;> ntw;W Nriyd; Nghj;jy;fs; Nfs;tp Nfhuy; %yk; ngw;Wf;nfhs;sy;

epge;jidfs;:-

01.  gjpitg; ngw;Wf;nfhs;tjwf;hf xU cUg;gbf;fhf kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 njhifia itj;jparhiyapd; 

fhrhsH gphptpy; itg;Gr; nra;j gpd; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il ,q;F fPNo Fwpg;gplg;gLk; khjphpg; 

gj;jpuj;jpw;F mikthfj; jahhpj;J tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

02.  2022.12.23k; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gpw;gfy; 3.00 tiu mYtyfj;jpd; 

fhrhsH gphptpw;F fhR itg;Gr; nra;ayhk;. vf;fhuzk; nfhz;Lk; fhRf; fl;lis kw;Wk; fhNrhiyfs; 

Vw;fg;gl khl;lhJ.

03.  Nghf;Ftuj;J rpukq;fspd; mbg;gilapy; fhR nrYj;Jtjw;F rpukkhd toq;FeHfSf;F gzpg;ghshpd; ngahpy; 

kf;fs; tq;fpapd; Etnuypa fpisapy; cs;s 134100109025202 vd;w fzf;F ,yf;fj;jpw;F 2022.12.23k; jpfjp 

tiu khj;jpuk; fhR itg;Gr; nra;ayhk;. (Fwpj;j gw;Wr; rPl;il tpz;zg;gj;Jld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.)

04.  rfy tpz;zg;gq;fSk; gjpTj; jghypy; fpilf;FkhW mDg;Gjy; Ntz;Lk; mj;Jld; ifNahL nfhz;L 

tug;gLk; tpz;zg;gq;fs; fzf;fhsH gzpkidapy; cs;s ngWifg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gj;ij cs;spl;L mDg;gg;gLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~2023Mk; Mz;bw;fhd 

toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;| vd;W Fwpg;gpl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

05.  rfy tpz;zg;gjhhpfSk; gpuNjr ngWiff; FO kw;Wk; murpdhy; toq;fg;gLk; tpjpfs; kw;Wk; 

epge;jidfSf;F mikthf tpiykDf;fisr; rkHg;gpg;gjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;. mj;Jld;> gjpT 

nra;ag;gl;l toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf;fis Nfhuy; my;yJ NfhuhJ ,Uf;Fk; KOikahd 

mjpfhuk; ngWiff; FOtpw;F chpaJ.

06.  Nkyjpf tpguq;fis mwpe;J nfhs;s mtrpankdpy; 052-2224310> 0522234393> 0522222273 njh.Ng. ,yf;fj;ij 

mioj;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

gzpg;ghsH

nghJ itj;jparhiy> Etnuypah.

tpz;zg;gg;gbtk;

toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; - 2023

01. epWtdj;jpd; ngaH: .........................................................................................................................................................

02. epWtdj;jpd; Kfthp: .......................................................................................................................................................

03. epWtdj;jpd; njh.Ng. ,yf;fk;:.................................................... ngf;]; ,yf;fk;: ..................................................

04. chpikahsH/ chpikahsHfspd; ngaHfs;: ..............................................................................................................

05. tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; ,yf;fk;: .........................................................................................................................

 (rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izf;fTk;)

06. ntl;thp nrYj;Jk; epWtdkhapd; mt; ,yf;fk;: ......................................................................................................

07. gjpT nra;tjw;F vjpHghHf;Fk; cUg;gb ,yf;fk;: ....................................................................................................

 (fhR nrYj;jpa gw;Wr; rPl;il tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;gTk;)

NkNy Fwpg;gplg;gl;l rfy jfty;fSk; cz;ikahdJk; rhpahdJk; vd cWjp nra;tJld; mur kw;Wk; 

Etnuypa nghJ itj;jparhiyapd; tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F cl;gl;L nraw;gl ,zq;fpNwd;.

tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;.................................................................  jpfjp:..................................................................

(cj;jpNahfg+Ht Kj;jpiu

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; 2023 Mk; tUlk;

khtl;l nghJ itj;jparhiy - Etnuypah
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