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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

இலங்கையில் வாழும் பல்லின மககைளுககி்ையே நல்லிணககைத்தை 
ஊககுவிபபதைறகைாகை மறறும் வைககு, கிழககு யமாதைல்கைளின் பின்னர் 
மீள் குடிேமர்ததைல், கைாணி மறறும் கைாணாமல் யபாயனார் பறறி மககைள் 
எதிர்்கைாண்டுள்்ள பிரச்சி்னகைளுககு தீர்வு வழஙகுவதைறகைாகை ஜனாதிபதி 
ரணில் விககிரமசிஙகை தை்ல்மயில் அ்மச்்சர்வ உபகுழு்வான்்றை 
அ்மபபதைறகு தீர்மானிககைபபட்டுள்்ளது.  

அ்மச்்சர்வ உபகுழுவின் அஙகைததைவர்கை்ளாகை பிரதைமர் தியனஷ் குண -

வர்தைன, கைைற்றைாழில் அ்மச்்சர் ைக்ளஸ் யதைவானநதைா, நீதி சி்றைச்்சா-
்லகைள் விவகைாரஙகைள் மறறும் அரசிேல்மபபு மறுசீர்மபபு அ்மச்-
்சர் கைலாநிதி விஜேதைா்ச ராஜபக ஷ மறறும் ்வளிவிவகைார அ்மச்்சர் அலி 
்சபரி ஆகியோர் நிேமிககைபபைவுள்்ளனர்.  

வடக்கு,கிழக்கு தமிழர் பிரச்சினை  
தீர்வுக்்கா் அனைச்்சரனவ உப குழு  

ஜனோதிபதி தமலமை

யலாரன்ஸ்                     
்்சல்வநாேகைம்   

கைல்விப ்பாது 
தை ர ா தை ர ப த தி ர 
்சாதைாரண தைரப 
பரீட்்்ச ்பறு -
யபறுகைள் அடுததை 
மாதை இறுதிககுள் ்வளியிைபபடும் என கைல்விே-
்மச்்சர் சுசில் பியரமஜேநதை பாராளுமன்றைததில் 
்தைரிவிததைார்.   பாராளுமன்றைததில் யநறறு வாய்மூல 
வி்ை ககைான வினாககைள் யவ்்ளயில் இரததினபுரி 
மாவட்ை எம்பி கைாமினி வயல்கைாை 

G.C.E (O/L) பபறுபபறு்ள்
அடுதத ைகாத இறுதிக்குள்  
சமபயில் ்கல்விைமைசசர் அறிவிப்பு

 யகை. அய்சாககுமார்   

கைைறப்ை தை்ல்மேகைததுைன் 
எநதைவிதை ்தைாைர்பும் அறறிருநதை 
06 கைைறப்ை வீரர்கைளுைன் கைாணா-
மல்யபான பைகுைன் 30 நாட்கை-
ளுககு பின்னர் மீண்டும் ்தைாைர்்ப 
ஏறபடுததியுள்்ளதைாகை கைைறப்ை 
யபச்்சா்ளர் குறூப ்கைபைன் இநதிககை 
டி சில்வா யநறறு ்தைரிவிததைார்.   

்தைன்பகுதி கைைறபரபபில் கைண்கைா-
ணிபபு நைவடிக்கைகைளில் ஈடுபட்டி-

ருநதையவ்்ள கைைநதை மாதைம் 17 ஆம் 
திகைதி முதைல் கைாணாமல்யபான பைகு-
ைன் மீண்டும் யநறறு ் தைாைர்்ப ஏற-
படுததியுள்்ளதைாகை கைைறப்ை யபச்்சா-
்ளர் யநறறு ்தைரிவிததைார்.   

“பைகில் உள்்ள ஆறுயபருைன் 
யநறறு ்தைாைர்்ப ஏறபடுததியுள் -
ய்ளாம். அவர்கைளுககு என்னவானது? 
ஏன் இவவாறு ்தைாைர்பு துண்டிக-
கைபபட்ைது? எஙகு இருககிறைார்கைள் 
என்றை விபரஙகைள் எதுவும் 
தைறயபாது ்தைரிேவில்்ல” 

05 ்பருடன் ்கோணோைல்்போன   

57 பைலதி் வகாக்கு்ளகால் 
நினைபவறைம்  ஆதரவோ்க 77 வோககு்கள்  

எதிரோ்க 17 வோககு்கள்  

பபற்றோலிை உறபத்திப் பபோருள் திருத்தச சடடமூலம்: 

யலாரன்ஸ் ்்சல்வநாேகைம்  

்பறயறைாலிே உறபததிப ்பாருட் -
கைள் விய்சை ஏறபாடுகைள் திருததைச் 
்சட்ைமூலம் இரண்ைாம் மதிபபீடு 
57 யமலதிகை வாககுகை்ளால் ்ச்பயில் 
நி்றையவறறைபபட்ைது.  

பாராளுமன்றைததில் யநறறு மின் -
்சகதி, எரி்சகதி அ்மச்்சர் கைஞ்சன 
வியஜய்சககைரவினால் ்பறயறைாலிே 
உறபததிப ்பாருட்கைள் திருததை ்சட்ை -

மூலம் இரண்ைாம் மதிபபீடு ்ச்பயில் 
்சமர்பபிககைபபட்டு விவாதைம் ந்ை -
்பறறைது.  

இ ல க கி ே த து க கை ா கை 
வழஙகைபபடும் ்பரு்ம -
மிகு அதிஉேர் ்சர்வயதை்ச 
விருதைான புககைர் விரு்தை 
்வன்றுள்்ள இலங்கை 
எழுததைா்ளர் ்ஷஹான் 
கைருணாதிலககைவுககு ஜனா-
திபதி ரணில் விககிரமசிஙகை தைனது வாழ்ததுக-
கை்்ளத ்தைரிவிததுள்்ளார்.  ஜனாதிபதி Twitter 
்்சய்தி மூலம் தைனது வாழ்த்தை 

பதோழிறசங்கங்களிடம் அமைசசர் பநதுல ்வண்டு்்கோள்
எநதை்வாரு யவ்ல நிறுத-

தைத்தையும் யமற்கைாள்வதைறகு 
முன்னர் தைன்னுைன் கைலந-
து்ரோைலுககு வருமாறு 
அ்மச்்சர்வ யபச்்சா்ளரும், 
ஊைகை யபாககுவரதது மறறும் 
்பருந்தைருககைள் அ்மச்்சரு-
மான   பநதுல குணவர்தைன ் தைாழிற்சங-
கைஙகைளுககு யவண்டுயகைாள் விடுததுள்-
்ளார்.

யநறறு (18) அர்சாஙகை ்்சய்தி 
தி்ணககை்ளததில் ந்ை்பறறை அ்மச்-

்சர்வ முடிவுகை்்ள அறிவிக-
கும் ஊைகை ்சநதிபபியலயே 
அ்மச்்சர் இதை்ன ்தைரிவித-
தைார்.   

பிரச்சி்னகை்்ள தீர்பபதைறகு 
கைாலம் யதை்வோகும்.  அபபி-
ரச்சி்னகை்்ள தீர்பபதைறகு சில 

்சநதைர்பபஙகைளில் அ்மச்்சர்வ அஙகீ-
கைாரத்தைக கூை ்பறறுக ்கைாள்்ளவும் 
யநரிடும் என அ்மச்்சர் ்தைரிவிததைார். 
தைனககு கீயழ உள்்ள நிறுவனஙகைளில் 
கைாணபபடும் பிரச்சி்ன

பவனலநிறுததம் பைறப்காள்ள முன்
்லந்துனரயகாடலுக்கு வகாருங்ள்

மின்பனோழுககு ்கோரணைோ்க உயிரிழநத  

சமபயில் ைனுஷ நோணைக்கோர 
எம்பி பதரிவிப்பு

யலாரன்ஸ் ்்சல்வநாேகைம்  

மஸ்்கைலிோ பகுதி யதைாட்ைம் 
ஒன்றில் மின் ஒழுககு கைாரணமாகை 
உயிரிழநதை நபரின் குடும்பததிறகு 
5 மில்லிேன் ரூபா்வ நட்ை ஈைாகை 
வழஙகுவதைறகு தீர்மானிததுள் -
்ளதைாகை ்தைாழில்மச்்சர் மனுஷ 
நாணேககைார பாராளுமன்றைததில் 

்தைரிவிததைார்.  
பாராளுமன் -
றைததில் யநறறு இைம்்பறறை  

்பறயறைாலிே உறபததி ்பாருட்கைள் 
விய்சை ஏறபாடுகைள் திருததைச் ்சட்ைமூ-
லம் மீதைான விவாதைததில் உ்ரோறறிே  
வடியவல் சுயரஷ் எம்பி, 
ம்லேகை ்பருநயதைாட்ை 

ைஸப்லிய பதகாழிலகாளிக்கு ரூ. 5 மில்.  
நடட ஈடு வழங் தீர்ைகாைம்

மககைளின் பஙயகைறபுைன் ஜனநாேகைத்தை 
வலுபபடுததுவதைறகைாகை “மககைள் ்ச்ப 
மு்றை்ம்ே” நிறுவுவதைறகைாகை “யதைசிே 
மககைள் ்ச்ப யதைசிே ்்சேலகைத்தை” ஸ் -
தைாபிககை ஜனாதிபதி ரணில் விககிரமசிஙகை 
்சமர்பபிததை யோ்ச்னககு அ்மச்்சர்வ 
அஙகீகைாரம் வழஙகியுள்்ளது.   

இலங்கையில் இதுவ்ர ந்ைமு்றையி-
லுள்்ள பிரதிநிதிததுவ ஜனநாேகைக கைட்ை-
்மபபின் மூலம் மககைளின் உண்்மோன 

பிரச்சி்னகைள் யபாதிே்ளவு விழிததுக 
கூறைபபைா்மோல், இம்மு்றை்மயில் 
ஆட்சி ்மேம் மறறும் மககைளுககுமி-
்ையில் கைாணபபடுகின்றை ்தைாைர்புகைள் 
விலகிச் ்்சன்று ்கைாண்டிருபபதைால், 
்கைாள்்கைத தீர்மானஙகை்்ள எடுககின்றை 
்்சேன்மு்றையில் ்பாதுமககைளின் கைருததுக-
கைளுககு யபாதுமான்ளவு ்்சவிமடுககைா்ம-
ோலும், அது ்தைாைர்பாகை ்சமூகைததில் 
விமர்்சனஙகைளும் உருவாகி 

ஜைகாதிபதியின் ஆ பலகா்சனைக்்னைய   
'பதசிய ைக்்ள் ்சனப' முனைனைக்கு  

அமைசசரமவ அஙகீ்கோரம்

யலாரன்ஸ் ்்சல்வநாேகைம்   

அர்சாஙகை ம் 2023 ஆம் ஆண்-

டுககைா ன ்்சலவினமாகை 3,65,726 
யகைாடியே 56,38,000 ரூபா்வ ஒதுக -
கீடு  ்்சய்துள்்ளது. வழ்ம்ே விை 
இம்மு்றை சுகைாதைாரதது்றை யமம்பாட்-
டுககைாகை அதிகை நிதி ஒதுககீடு யமற-
்கைாள்்ளபபட்டிருபபது விய்சை அம்்ச -
மாகும்.   

அதைன்படி 2023 ஆம் ஆண்டுககைான 
்்சலவினமான 3,65,726 யகைாடியே 
56,38,000 ரூபாவில் அதி கூடிே 
ஒதுககீைாகை உள்நாட்ைலுவல்கைள்,-
மாகைாண்ச்பகைள் மறறும் உள்ளு-
ராட்சி அ்மச்சுககு 85,625 யகைாடியே 
40,00,000 ரூபாவும் நிதி ்பாரு்ளா -

தைார உறுதிபபாடு மறறும் யதைசிே 
்கைாள்்கைகைள் அ்மச்சுககு 61,393 
யகைாடியே 70,40,000 ரூபாவும் பாது-
கைாபபுககு   

53,920 யகைாடி ரூபாவும் ஒதுககைப-
பட்டுள்்ளது.   

இதைறகைான நிதி ஒதுககீட்டு ்சட்ைமூ-
லம் முதைலாம் வாசிபபு ்ச்ப முதைல்-

வரும் அ்மச்்சருமான சுசில் பியரம 
ஜேநதைவினால் யநறறு ்ச்பயில் 
்சமர்பபிககைபபட்ைது.   

 2023 ஆம் ஆண்டுககைான அரசின் 
்்சலவினஙகைளில் விய்சை ்்சலவி-
னமாகை 2,509 யகைாடியே 75,40,000 
ரூபா ஒதுககைபபட்டுள்்ளதுைன் இதில் 
ஜனாதிபதிககைான ்்சலவினமாகை 378 

யகைாடியே 21,50,000 ரூபாவும் பிரதைம -
ருககைான ்்சலவினமாகை 101 யகைாடியே 
20 இலட்்சம் ரூபாவும் ஒதுககைபபட்-
டுள்்ளது.   

 புததை்சா்சன ்சமே மறறும் கைலா்சார 
அலுவல்கைள் அ்மச்சுககு 794 யகைாடி 
ரூபா ஒதுககைபபட்டுள்்ளதுைன் இதில் 
புததை்சா்சன ்சமே மறறும் கைலா்சார 
அலுவல்கைள் அ்மச்சுககு 209 
யகைாடியே 05 இலட்்சம் ரூபாவும் 
்பௌததை அலுவல்கைள் தி்ணககை -
்ளததுககு 164 யகைாடியே 40 இலட் -
்சம் ரூபாவு்மன ்மாததைம் 373 
யகைாடியே 45 இலட்்சம் ரூபா ஒதுக -
கைபபட்டுள்்ளது.   

 அயதையவ்்ள முஸ்லிம் 

அரசாஙகத்தின் மமாத்த மசலவினம   
3,65,726 பகாடிபய 56,38,000 ரூபா   

அமைசசர் சுசில் பி்ரை ஜைநத சமபயில் சைர்ப்பிப்பு   

2023 ஆம் ஆண்டுக்கோன நிதி ஒதுககீடடு சடட மூலம்:   

ம ா ண வ ர் கை ளி ை மி -

ருநது மீ்ளப ்பறறுக 
் கை ா ள் ்ள ப ப ட் ை 
இஸ்லாம் பாைப புததை-
கைஙகைளில் திருததைஙகை்்ள 
யமற்கைாண்டு 2023ஆம் 
ஆண்டுககு ்பறறுக 
்கைாடுபபதைறகு நைவடிக்கை எடுபயபா்மன 
கைல்வி அ்மச்்சர் சுசில் பியரமஜேநதை ்தைரிவிததைார்.   

பாராளுமன்றைததில் யநறறு (18) வாய்மூல 
வி்ைககைான யகைள்வி யநரததின்யபாது 
எதிர்ககைட்சி உறுபபினர் இஷாக ரஹமான் 

திருததங்ள் ப்சயயபபடடு  
2023 இல் வழங்பபடும்   

மீளப் பெறப்ெட்ட இஸ்லாம் ெலா்டப் புத்தகஙகள்

2022 ஆம் ஆண்டின் 
புககைர் பரி்்ச இலங்கை 
எழுததைா்ளர் ்ஷஹான் கைருணாதிலககை ்வன்றுள்்ளார்.   

கைைநதை திஙகைட்கிழ்ம (17) லண்ைனில் நைநதை 
்வபவததில் இபபரி்்ச ்ஷஹான் கைருணாதிலககை 
்பறறுக்கைாண்ைார். அவர் எழுதிே The Seven Moons 
of Maali Almeida (‘மலி அல்யமைாவின் ஏழு நிலவு-
கைள்’ ) எனும் நாவலுககைாகை இபபரிசு வழஙகைபபட்டுள்-
்ளது.  

இலங்கை யுததைம் ்தைாைர்பான பு்னகை்தை-
ோன இநநாவல் 2020 ஆம் ஆண்டு

2022 புக்்ர் விருது 
இலஙன்யருக்கு   

டிஜிட்ைல் அ்ைோ்ள 
அட்்ைகை்்ள வி்ரவுப-
டுததைல் உள்ளிட்ை அர்சாஙகை 
ய்ச்வ்ே டிஜிட்ைல் மேமாக -
கும் யதைசிே ்கைாள்்கை்ேத 
தைோரிபபதைறகு அவ்சர நைவடிக-
்கைகைள் எடுககைபபட்டு வருவதைாகை 
பாராளுமன்றை உறுபபினர் நாமல் 
ராஜபக ஷ யதைசிே யபர்வயின் 
்கைாள்்கை உருவாககைம் ் தைாைர்பான 
உபகுழுவில் ்தைரிவிததுள்்ளார்.   

இநதை யதைசிே ்கைாள்்கை்ேத 
தைோரிபபதைறகைான பணிபபு்ர்ே 
யதைசிே யபர்வயின் ஊைாகை முன் -
்வபபதைறகு நைவடிக்கை எடுப -
பதைாகை குறுகிே, நடுததைர 
மறறும் நீண்ைகைால 

ெலாரலாளுமனறததில் அமமச்சர் கஞ்சன விஜேஜ்சககர ப்தரிவிப்பு  
யலாரன்ஸ் ்்சல்வநாேகைம்   

மின் கைட்ைண அதிகைரிபபு 
மூலம் மாதைாநதைம் மின்்சார 
்ச்பககு 15 பில்லிேன் 
ரூபா வருமானம் கி்ைததைா-
லும் ்ச்போனது 152 பில்-
லிேன் ரூபா நட்ைத்தை 
எதிர்்கைாள்்ள யநர்நதுள்்ள -
தைாகை மின்்சகதி, எரி்சகதி அ்மச் -
்சர் கைஞ்சன வியஜய்சககைர பாராளு -
மன்றைததில் ்தைரிவிததைார்.    மின் 
்சகதி, எரி ்சகதி அ்மச்்சராகை 

தைாம் பதைவியேறறைதைன் 
பின்னர் மின்்சார ்ச்ப 
வஙகுயராதது நி்ல்ே 
அ்ைேவில்்ல என்ப்தை 
்ச்பயில் சுட்டிககைாட்டிே 
அவர் மாறைாகை வஙகுயராதது 
அ்ைநதை அ்மச்சி்னயே 
தைான் ்பாறுபயபறகை யநர்நதை-

தைாகைவும் அ்மச்்சர் ் தைரிவிததைார்.   
மின்்சகதித து ற்ை மறுசீர் மபபு 

்தைாைர்பான குழு இவவார

மின் ்டடணதனத அதி்ரிததகாலும்   
்சனபக்கு ைகாதம் ரூ.152 பில். நடடம்   

க்டன்வழஙகிய நலாடுகளின  
்சந்திப்புககு ேப்ெலான முயற்சி

இ ல ங ் கை -
யின் கைைன்-
்நருககைடிககு 
தீர் வக கைாணும் 
யநாககில் இலங-
்கைககு கைைன்வ-
ழஙகிே நாடுகைளின் ்சநதிப்பான்்றை 
ஏறபாடு ் ்சய்வதைறகைான முேறசிகைளில் 
ஜபபான் ஈடுபட்டுள்்ளதைாகை ஜபபா-
னின் ்ோமியுரி சிம்புன் ்்சய்தி 
்வளியிட்டுள்்ளது.   

இலங்கையின் கைைன்்கைாடுபப-
னவுகை்்ள கு்றைபபதும் இலங்கை 
கை ைன் ் ப ா றி யி லி ருந து 
மீள்வதைறகு உதைவுவதைன் 

25,000 ப்வளிநலாடடு  
சிக பரடடுகளு்டன ஒரு்வர்   
அனுரலா்தபுரததில் மகது

்வ ளிநாட்டிலிருநது ்சட்ைவி-
யரா தைமான மு்றையில் நாட்டுக-
கு ள் ்கைாண்டு வரபபட்ை 25,000 
சிகை்ரட்டுகைளுைன் ஒருவர் யநறறு 
அநுராதைபுரததில்  ்கைது ்்சய்ேப -
பட்டுள்்ளதைாகை ்பாலிஸ் ஊைகைபபி-
ரிவு ்தைரிவிததுள்்ளது.

 அநுராதைபுரம் ்பாலிஸ் விய்சை 
அதிரடிபப்ையினருககு கி்ைததை 
இரகைசிே தைகைவலுககு அ்மவாகை 
அநுராதைபுரம் ்பாலிஸ் பிரிவுக-
குட்பட்ை விஜேபுர பிரயதை்சததில் 
ய ம ற ் கை ா ள் ்ள ப ப ட் ை 
விய்சை சுறறிவ்்ளபபில் 

புதிதைாகை வழஙகைபபடும் 
குடிநீர் இ்ணபபுககைான கைட்ை-
ணம் இன்று முதைல் அதிகைரிககைப-
பட்டுள்்ளதைாகை யதைசிே நீர் வழங-
கைல் மறறும் வடிகைால்மபபுச் 
்ச்ப ் தைரிவிததுள்்ளது.  

 யதைசிே நீர் வழஙகைல், வடிகைா-
ல்மபபுச் ்ச்ப விடுததுள்்ள அறிக்கையில் இநதை 
விைேம் ்தைரிவிககைபபட்டுள்்ளது.    அதைன்படி 
புதிதைாகை வீட்டு குடிநீர் இ்ணபபு ்பறுவதைறகு 
்்சலுததை யவண்டிே கைட்ைணம் 70 ்சதைவீதைமாகை 
அதிகைரிககைபபட்டுள்்ளதைாகை அநதை அறிக்கையில் 
்தைரிவிககைபபட்டுள்்ளது.  

புதிய நீர் இனணபபு   
்டடணம் அதி்ரிபபு
70% அதி்கரித்தது  நீர், வடி்கோலமைப்பு சமப

யலாரன்ஸ் ்்சல்வநாேகைம்   

அர்சாஙகை கைணககுகைள் 
பறறிே (யகைாபா) குழுவி-
லிருநது தைமிழ் யதைசிே கூட்-
ை்மபபு எம்.பி. இராஜ-
மாணிககைம் ்சாணககிேன் 
இராஜினாமா ்்சய்துள்்ளதைாகை 
பிரதி ்சபாநாேகைர் அஜித ராஜ-
பக்ஷ யநறறு ்ச்பயில் அறிவிததைார்.   

பாராளுமன்றைம் யநறறுககைா் ல 9.30 மணிககு பிரதி 
்சபாநாேகைர் அஜித ராஜபக்ஷவின் தை்ல்மயில் கூடிேது.   

அதை்னேடுதது ந்ை்பறறை ்சபாநாேகைரின் 
அறிவிததைலின் யபாயதை அர்சாஙகை

‘ப்காபகா’குழுவிலிருந்து     
்சகாணக்கியன் இரகாஜிைகாைகா  
பவறறிடத்துககு சிறிதரன் MP நிைைனம்  

நாட்டில் ் பறயறைாலிே ய்ச்வ்ே 
சீர்கு்லககும் ஊழிேர்கைள் மறறும் 
்தைாழிற்சஙகைவாதிகைளுககு எதிராகை 
்சட்ை நைவடிக்கை எடுககைபபடு-
்மன மின்்சகதி, எரி்சகதி அ்மச்்சர் 
கைஞ்சன வியஜய்சககைர எச்்சரிக்கை 
விடுததுள்்ளார்.   

்பறயறைாலிே ய்ச்வகைள் அததி -
ோவசிே ய்ச்வகை்ளாகை கைைநதை 6 மாதைங -

கை்ளாகை அறிவிககைபபட்டுள்-
்ளன. எனயவ அததிோவசிே 
ய்ச்வ விதிமு்றைகை்்ள மீறி 
ய்ச்வகைளுககு இ்ையூறு 
வி்்ளவிககும் வ்கையில் 
்்சேறபடுபவர்கைளுககு எதிராகை 
்சட்ை நைவடிக்கை எடுககைபபடு-
்மன்றும் அ்மச்்சர் 

எச்்சரிக்கை விடுததுள்்ளார்.   

அத்திைோவசிை ்சமவ விதிமுமற்கமை மீறி

மின்சகதி, எரிசகதி அமைசசர் ்கஞசன ்கடும் எசசரிகம்க

பபறபைகாலிய ப்சனவனய சீர்குனலக்கும்
ஊழியர்்ள் மீது ்டும் ்சடட நடவடிக்ன்

புக்்ர் விருது பபறை  
பெஹகானுக்கு ஜைகாதிபதி 
Twitter இல் வகாழ்தது!   

கல்வி அமமச்சர் சுசில் பிஜரமேயந்்த ப்தரிவிப்பு
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06

சு்கோதோர அமைசசு ைறறும் பபோது நிர்வோ்க,   
உள்நோடடலுவல்்கள் ைோ்கோண சமப்கள்   
அமைசசுக்களுககு அதி்கைவு நிதி ஒதுககீடு   
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 அரசோங்க ்சமவமை டிஜிடடல் ைைைோககும்

பதசிய ப்காள்ன்னய தயகாரிக்்
அவ்சர நடவடிக்ன்்ள் 

நோைல் MP பதரிவிப்பு

பஷஹோன் ்கருணோதிலக்க 
விருமத பவன்றோர்

்டறபனட படகுடன் பநறறு 
மீண்டும் பதகாடர்பு

்கடறபமட ்பசசோைர் பதரிவிப்பு   

இலஙம்கயின் ்கடன் பநருக்கடி
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தினகரன், வோரைஞ்சரி பத்திரிமககளின் ஏறபோட்டில் '்ேர முகோமைத்துவம்' ததோடர்போன கருத்தரங்கு அணமையில் (11.10.2022) தகோழும்பு இந்து கல்லூரி பம்பலப்பிட்டியில் ேமடதபற்றது. தகோழும்பு இந்துக கல்லூரி அதிபர்  தமலமையில் ேமடதபற்ற கருத்தரங்கில் 
தினகரன்,வோரைஞ்சரி பத்திரிமககளின் பிரதை ஆசிரியர் த்சந்தில் ்வலவர், கல்லூரி பிரதி அதிபர், பிரதை துமை ஆசிரியர் சிறிகோந்த், துமை ஆசிரியர் சு்ரஸ், விளம்பர முகோமையோளர் பிர்சோத், வளவோளர் ைக்ஸூட் ஆகி்யோர் கலந்து தகோணடனர். கருந்தரங்கில் 200ககும் 
்ைறபட்ட ைோைவர்களும், ஆசிரியர்களும் பங்கு பறறினர்.  படங்கள் அஷரப் ஏ ்சைட்

உரிய ப�ோசோக்குடன் கூடிய உணவு 
பேளைளயப் ப�ற்றுக்பகோள�ேரக-
ளின் எண்ணிக்ளக இந்ோட்டிலுளை 
சனதபதோளகயில் 1;5 விகிதம் மோததி-
ரம் என்றும், ்ோட்டிலுளை மக்களின் 
ேருமோனததில் 75 வீதம் உணவுக்கோன 
பசலேோகுபமன்று ப�ோருைோதோர ஸ்-
திரததன்ளமக்கோன குறுகிய மற்றும் 
்டுததர கோல நிகழ்ச்சிததிட்டஙகளை 
அளடயோைம் கோண்�தற்கோன பதசிய 
ப�ரளேயின் உ�குழுவில் பதரியேந-
தது.

ப�ோருைோதோர ஸ்திரததன்ளமக்கோன 
குறுகிய மற்றும் ்டுததர கோல நிகழ்ச்-
சிததிட்டஙகளை அளடயோைம் கோண்�-
தற்கோன பதசிய ப�ரளேயின் உ�குழு 
அதன் தளலேர �ோரோளுமன்்ற உறுப்பி-
னர �ோட்டலி சம்பிக்க ரணேக்க தளல-
ளமயில் ப்ற்று (18) கூடியப�ோபத 
இநத விடயம் குறிததுக் கலநதுளரயோ-
டப்�ட்டது.

உணவுப் �ோதுகோப்பு மற்றும் ஊட்-
டச்சததுப் �ோதுகோப்பு, �சளைக்கோன 
பதளே, அறுேளட வீழ்ச்சி, மநத-
ப�ோசன நிளலளம மற்றும் இதனோல் 
ஏற்�டக் கூடிய சமூக விளைவுகள 
பதோடரபில் துள்றசோர நிபுணரகளின் 
கருததுக்களைப் ப�ற்றுக்பகோளளும் 
ப்ோக்கில் இநத உ�குழு கூட்டப்�ட்டி-
ருநதது. கடன் மறுசீரளமப்பு மற்றும் 

்ோட்டின் மருநதுப் ப�ோருட்க-
ளின் �ோேளன பதோடர�ோன 
நிபுணரகளின் கருததுக்கள 
இதற்கு முன்னர இநதக் குழு-
வினோல் ப�்றப்�ட்டிருநதது.

விபசடமோக �தினோறு 
ேருடஙகளுக்கு முன்னர 
்ோட்டில் கோணப்�ட்ட மநத-
ப�ோசோக்கு நிளலளம தற்-
ப�ோழுது ்ோட்டில் நிலவும் 
சூழ்நிளலயினோல் மீண்டும் 

ஏற்�டுேதற்கோன ேோய்ப்புக்கள இருப்-
�தோல், இதளனக் கட்டுப்�டுதத முன்-
பனடுக்க பேண்டிய குறுகியகோல 
மற்றும் மததியகோல ்டேடிக்ளககள 
குறிதது விரிேோக ஆரோயப்�ட்டது.

ேருமோனம் மற்றும் வீட்டுச் பசல-
வீனம் பதோடர�ோன கணக்பகடுப்ள� 
உடனடியோக ்டததுமோறு உ�குழுவின் 
தளலேர, நிதி அளமச்சுக்குப் �ணிப்-
புளர விடுததோர. இது பதோடர�ோன 
கணக்பகடுப்பு 2019ஆம் ஆண்டுக்குப் 
பின்னர ்டததப்�டவில்ளலபயன்-
றும் அேர சுட்டிக்கோட்டினோர. இநதக் 
கணக்பகடுப்பின் ஊடோக தற்ப�ோளதய 
ப�ோருைோதோர ப்ருக்கடியின் மததியில் 
சமூகப் ப�றுப�றுகள �ற்றிய துல்லிய-
மோன தகேல்களைப் ப�ற்று எதிரகோல 
பேளலததிட்டஙகளைத தயோரிக்க உறு-
துளணயோக இருக்கும் என்றும் அேர 
பதரிவிததோர.

ேரி அதிகரிப்பு ப�ோன்்ற பசயற்�ோடு-
களின் மூலம் ேருமோனம் அதிகரிக்கப்-
�ட்டோலும் பதோழிற்சோளலகளை ்டத-
திச் பசல்ேதில் சிரமம், பேளலகள 
இழக்கப்�டும் ஆ�தது மற்றும் 
ப�ோசளண மட்டம் வீழ்ச்சியளடதல் 
ப�ோன்்ற சமூகப் பிரச்சிளனகள ஏற்�-
டுேதற்கோன ஆ�தது இருப்�தோகவும் 
இஙகு சுட்டிக்கோட்டப்�ட்டது.

நாட்டில் உரிய ப�ாசாக்குடன் கூடிய உணவை
ப�ற்றுக் ப�ாள�ைர் எண்ணிக்வ� 1;5 விகிதம் மாத்திரபம  

ைமலயக ்தோட்டப்பகுதி போட்சோமல ைோைவர்களின்

ப�ோசோக்கு குறை�ோட்டுக்கு
வருட இறுதிக்குள் தீர்வு
பலோரன்ஸ் பசல்ே்ோயகம்

மளலயக ப�ருநபதோட்டப்�குதி 
�ோடசோளலகளை மோணேரகளின் 
ப�ோசோக்கு குள்ற�ோட்டுக்கு இநத 
ேருட இறுதிக்குள தீரவு கோணப்�-
டும் என கல்வியளமச்சர சுசில் பிபர-
மஜயநத �ோரோளுமன்்றததில் பதரி-
விததோர.

கல்வி இரோஜோஙக அளமச்சர அர-
விநதகுமோரிடம் அதற்கோன பசயற்-
�ோடுகள ஒப்�ளடக்கப்�ட்டுளை 
நிளலயில் இநத ேருட இறுதிக்குள 
அதற்கோன 50 வீதமோன தீரவிளன 
ப�ற்றுக்பகோளை ்டேடிக்ளக எடுக்-

கப்�ட்டுளைது என்றும் அேர பதரி-
விததோர.

�ோரோளுமன்்றததில் ப்ற்று 
இடம்ப�ற்்ற ேோய்மூல விளடக் -
கோன வினோக்கள பேளையில் 
மயநத திசோ்ோயக்க எம்.பி எழுப் -
பிய பகளவி ஒன்றுக்குப் �திலளிக் -
கும் ப�ோபத அளமச்சர இவேோறு 
பதரிவிததோர.

அது பதோடரபில் பமலும் பதரி -
விதத அளமச்சர,

மோணேரகளின் ப�ோசோக்கு 
குள்ற�ோடு பதோடரபில் ்ோட் -
டிலுளை அளனதது மோகோண 
ஆளு்ரகளுடனும் மோேட்டச் 
பசயலோைரகளுடனும் ்ோன் ப�ச் -
சுேோரதளத ்டததியுளபைன். 

குறிப்�ோக மததிய மோகோணததில் 
நுேபரலியோ மற்றும் மோததளை 
மோேட்டஙகளில் அவேோ்றோன 
அதிகமோன மோணேரகள கோணப் -
�டுகின்்றனர. அநத நிளலளமளய 
நிேரததிப்�தற்கு கேனம் பசலுத -
தப்�ட்டுளைது. அதற்கோன 
ப�ோறுப்பு கல்வி இரோஜோஙக 
அளமச்சருக்கு ஒப்�ளடக்கப்�ட் -
டுளை நிளலயில் விபசட பேளலத 
திட்டம் பமற்பகோளைப்�டவுள -
ைது. இநத ேருட இறுதிக்குள 
அதற்கோன 50 வீத தீரளே ப�ற்றுக் 
பகோடுக்க முடியும் என்றும் அேர 
பமலும் பதரிவிததோர.

உயிரிழநத பதாட்டத் பதாழிலாளர்�ளுக்கு 
அரசாங�ம் நட்ட ஈடு ைழங�  பைண்டும்
பலோரன்ஸ் பசல்ே்ோயகம்

�சள்ற கனேரன் பதோட்டததில் 2 
ேோரஙகளுக்கு முன்னர மின்சோரம் 
தோக்கி பதோழிலோளி ஒருேர உயிரிழந-
துளைோர. குைவி பகோட்டுக்கிலக்கோகி 
கடநத ேருடம் 127 ப�ர உயிரிழநதுள-
ைனர. அபத ப�ோன்று �ோம்பு, சிறுதளத 
உட்�ட �ல்பேறு விஷ ஜநதுக்களின் 
தோக்கததினோல் பதோட்ட மக்கள ப�ரும-
ைவில் உயிரிழநதுளைனர. 

�ல்பேறு கோரணஙகைோல் உயிரிழநதி-
ருக்கும் பதோட்டத பதோழிலோைரகளுக்கு 
ேழஙகும் ்ட்டஈடு என்ன என்�து 
பதோடரபில் அறிநது பகோளை விரும்பு-
கின்ப்றோம்.

�ோரோளுமன்்றததில் ப்ற்று இடம்-
ப�ற்்ற ப�ற்ப்றோலிய உற்�ததிப் 
ப�ோருட்கள விபசட ஏற்�ோடுகள திருத-
தச் சட்டமூலம் மீதோன விேோதததில் 
கலநதுபகோண்டு உளரயோற்றுளகயி-
பலபய அேர இவேோறு பதரிவிததோர.

சள�யில் பதோடரநதும் உளரயோற்-
றிய அேர,

மளலயக ப�ருந பதோட்டஙகளில் 
�ல்பேறு கோரணஙகளினோல் உயிரிழக்-
கும் பதோழிலோைரகளுக்கு அரசோஙகம் 
எததளகய ்ட்டஈடுகளையும் ேழஙகோ-
மல் ப�ருநபதோட்ட மக்களை கம்�னி-

களுக்கு ேழஙகிவிட்டு  பேடிக்ளக 
�ோரப்�தோக ேடிபேல் சுபரஷ் எம்.பி 
�ோரோளுமன்்றததில் பதரிவிததோர.

சிறுபதோட்ட உரிளமயோைருக்கு ேழங-
கப்�ட்டிருக்கும் கோணி உரிளமளய 
ப�ோன்று ப�ருநபதோட்ட மக்களுக்கும் 
ேழஙகி அேரகளின் தனிததுேதளத 
அரசோஙகம் உறுதி பசய்ய பேண்டும் 
என்றும் அேர  பதரிவிததோர.

200 ேருடஙகைோக ேோழும் ப�ருந-
பதோட்ட மக்கள இன்னும் லயன் அள்ற-
களிபலபய இருக்கின்்றனர.அதனோல் 
200 ேருடமோக ேோழும் ப�ருநபதோட்ட 
மக்களுக்கு நில உரிளமளய ேழஙகி 
அநத மக்களின் தனிததுேதளத அரசோங-
கம் உறுதிப்�டுதத பேண்டும் என்றும் 
அேர பமலும் பதரிவிததோர.

ஊர்�ாைற்றுவையில் �ருத்தித்தீவில்
சட்டவிபராத �டலட்வட �ண்வண
பலோரன்ஸ் பசல்ே்ோயகம்

ஊ ர க ோ ே ற் று ள ்ற யி ல் 
�ருததிததீவு எனும் இடத-
தில் சட்டவிபரோதமோக 
கடலட்ளட �ண்ளண 
சீனரகளினோல் முன்பன-
டுக்கப்�டுேதோக ேடக்கு 
மீனேர சஙகத தளலேர 
முள்றப்�ோடு பசய்துள-
ைோர. 

ேடக்கில் தற்ப�ோது 
இநதியோவுக்கு எதிரோக 
சீனரகள கைமி்றஙகியுளைனர. 

இது இநதியோவுக்கு ஆ�ததோனது 
என்றும் புலனோய்வுத துள்றயினர 
பதரிவிதது ேருகின்்றனர..

சீனரகளின் கடலட்ளட �ண்ளண-

களுக்கு அேரகள யோரிடம் அனுமதி 
ப�ற்்றோரகள? கடநத ேோரம் கடற்-
ப்றோழில் அளமச்சர  தமிழ்்ோட்டு 
முதலீட்டோரகளை அளழதது ேநது 
அேரகள ஊடோக கடலட்ளட �ண்-

ளணகளை அளமதது பேளி்ோட்டு 
முதலீடுகளை ப�ற்றுக் பகோளேது 
பதோடரபில் ப�ச்சுேோரதளத 
்டததினோர. ஆனோல் தற்ப�ோது 
அனுமதியின்றி சீனரகள அஙகு 
பிரபேசிததுளைதோகவும் புதிய 
பதோழில்நுட்�ஙகளை அேரகள 
�யன்�டுததுேதோகவும் கூ்றப்�டு-
கின்்றது.

்ோட்டின் ப்ருக்கடியோன சூழ்நி-

ளலயில் இநதியோ ்மக்கு 
உதவியுளைது. அதனோல் 
இநதியோளே ஒருப�ோ-
தும் �ளகததுக் பகோளைக் 
கூடோது என தமிழ் 
பதசியக் கூட்டளமப்பு 
எம்.பி பகோவிநதன் கரு -
ணோகரன் �ோரோளுமன்்றத -
தில் பதரிவிததோர.

ேடக்கில் தற்ப�ோது 
இநதியோவுக்கு எதிரோக 
சீனரகள கைமி்றஙகியுள-
ைனர என்�ளத சுட்டி 

கோட்டிய அேர, அேரகள புதிய 
பதோழில்நுட்�ஙகளை அஙகு �யன் -
�டுததுகின்்றனர என்றும் சள�யில் 
பதரிவிததோர.

�ோரோளுமன்்றததில் ப்ற்று  ்ளட-
ப�ற்்ற ப�ட்பரோலிய உற்�ததிப் 
ப�ோருட்கள திருததச் சட்டமூலம் 
மீதோன விேோதததில் உளரயோற்றும் 
ப�ோபத அேர இவேோறு பதரிவித -
தோர.

விேோதததில் பதோடரநதும் உளர-
யோற்றிய அேர, ்ோட்டின் ப�ோருைோ-
தோர ப்ருக்கடிகளின் ப�ோது இநதியோ 
எமக்கு நிதியுதவிகளை ேழஙகியுள-
ைது. அவேோ்றோனேரகளை �ளகத -
துக்பகோளைக் கூடோது. இநதிய முத -
லீட்டோைரகள அஙகு முதலீடுகளை 
பமற்பகோளேதற்கு  ்டேடிக்ளக 
எடுக்க பேண்டும் என்றும் அேர 
பமலும் பதரிவிததோர.

்கோவிந்தன் கருைோகரன் எம்.பி

வடி்வல் சு்ரஷ எம்.பி அதறகு முறறுப்புள்ளி மவககும் கோலம் வந்துவிட்டது

்தசிய ்பரமவயின் உபகுழுவில் கலந்துமரயோடல்

அரசின் சிைநத திட்டங�வள எதிர்்ப�பத   
எதிர்க்�ட்சி�ளின் பதாடர் பசயற்�ாடு
பலோரன்ஸ் பசல்ே்ோயகம்   

அரசோஙகம் எததளகய சி்றநத 
திட்டஙகளை ்ளடமுள்றப்�டுதத 
முயன்்றோலும் குறுகிய அரசியல் 
ப்ோக்கஙகளுக்கோக அதளன எதிரப்-
�பத எதிரகட்சிகள பதோடரநது 
பமற்பகோளளும் பசயற்�ோபடன 
இரோஜோஙக அளமச்சர சோநத �ண்டோர 
�ோரோளுமன்்றததில் பதரிவிததோர.   

எனினும் அதற்கு முற்றுப்புளளி 
ளேக்கும் கோலம் உருேோகியுளைதோக-
வும் அேர பதரிவிததோர.   

�ோரோளுமன்்றததில் ப்ற்று ்ளட-
ப�ற்்ற ப�ற்ப்றோலிய உற்�ததி 
ப�ோருட்கள விபசட ஏற்�ோடுகள 
திருதத சட்ட மூலம் மீதோன விேோ-
தததில் உளரயோற்றும்ப�ோபத அேர 
இவேோறு பதரிவிததோர.   

 சள�யில் பதோடரநதும் உளரயோற்-
றிய அேர,   

அரசோஙகம் எததளகய சி்றநத திட்-
டஙகளை ்ளடமுள்றப்�டுததினோ-
லும் அரசியல் ப்ோக்கஙகளுக்கோக 
அதளன எதிரப்�பத எதிரக்கட்சி 
பதோடரநது பமற்பகோண்டு ேருகின்்ற 
பசயற்�ோடோகும். அளத பதோடர 
விட முடியோது. அதற்கு முற்றுப்-
புளளி ளேக்கும் கோலம் உருேோகி-
யுளைது.   

எமது ்ோட்டின் ப�ோருைோதோரம், 
கல்வி,சுகோதோரம், மின்சோரம் என 
அளே பதோடரபில் ்ோம் ப்ோக்கும் 
விதம் சரியோனதோ என்�து �ற்றி சிந-
திக்க பேண்டிய கோலம் உருேோகியுள-
ைது.   

எரிப�ோருள பகோளேனவு பசய்ய 
பேண்டிய நிதியிபலபய பகோபரோனோ 
தடுப்பூசி பகோளேனவு பசய்யப் -
�ட்டு மக்களுக்கு ேழஙகப்�ட்-
டது. அதளன ம்றநது தடுப்பூசிளய 
ப�ற்றுக் பகோண்ட பின்னர அரசோங-
கததுக்கு எதிரோக ஆரப்�ோட்டம் பசய்-
தேரகபை அதிகம்.   

்ோட்டில் எரிப�ோருள, எரிேோயு 
ப்ருக்கடி ஏற்�ட்டு ேரிளச யுகம் 
ஏற்�ட்டிருநத ப�ோது ஜனோதி�தியின் 
ஆபலோசளனயின் கீழ் ்டேடிக்ளக 

பமற்பகோளைப்�ட்டு அது தற்ப�ோது 
முடிவுக்கு பகோண்டுேரப்�ட்டுள-
ைது.   

எனினும் எதிரகோலததில் அது 
ப�ோன்்ற ேரிளச யுகம் உருேோகோ-
மல் தடுக்கும் ்டேடிக்ளககளை 
பமற்பகோளேது அேசியமோகும். 
அதற்கோகபே ப�ற்ப்றோலிய உற்-
�ததி பதோடர�ோன இநத திருததம் 
பகோண்டு ேரப்�டுகி்றது.   

ஆரப்�ோட்டததில் ஈடு�ட்டேர-
கள மோற்்றம் ஒன்று அேசியபமன 
பகோரிக்ளக விடுததனர. அநத மோற்-
்றதளத ஏற்�டுததுேதற்கோன ்டே-
டிக்ளககளைபய அரசோஙகம் பமற்-
பகோண்டு ேருகி்றது எனினும் அதற்கு 
எதிரப்பு பதரிவிப்�திபலபய சில 
தரப்பினர முளனப்புடன் பசயல்�டு-
கின்்றனர.   

்ோடு தற்ப�ோதுளை நிளலயில் 
பதரதல் ்டததுமோறு பகோருகின்்ற-
னர.   

ஐக்கிய மக்கள சக்தி கூட்டததி-
பலபயோ அல்லது பஜவிபி கூட்டத-
திபலபயோ 2,000 மக்கள கலநது 
பகோண்டிருநதோல் அதுதோன் மக்கள 
ஆளண என கூறு�ேரகளிடம் 
5,000 ப�ர கலநது பகோண்டிருநத 
ப�ோதுஜன ப�ரமுன கூட்டமோனது 
மக்கள ஆளண இல்ளலயோ என 
்ோன் பகட்க விரும்புகின்ப்றன். சி்றந-
தேற்ள்ற ஆதரிப்�து ேழக்கமோக 
பேண்டும் என்றும் அேர பமலும் 
பதரிவிததோர.  

நுைபரலியா மாைட்டத்தில் சீரற்ை 
�ாலநிவல; சாரதி�ள அைதானம்
ஹற்்றன் விபசட நிரு�ர

்ோட்டில் ஏற்�ட்டுளை சீரற்்ற கோல-
நிளலயிளன பதோடரநது நுேபரலியோ 
மோேட்டததில் பதோடர மளழ ப�ய்து 
ேருகி்றது.மளழயுடன் கடும் குளிர 
நிலவுேதுடன் அடிக்கடி சில பிரபத-
சஙகளில் �னி மூட்டமும் கோணப்�டு-
கின்்றன.

ஹற்்றன், பகோழும்பு பிரதோன 
வீதியில் கலகல, பிட்டேல, கினி-
கதபதளன, கடேல., தியகல ேட்ட-
ேளை ஹற்்றன் உளளிட்ட �குதிகளி-
லும், நுேபரலியோ,  ஹற்்றன் பிரதோன 
வீதியில் குடோகம, பகோட்டகளல, 

பசன்கிளையோர, தலேோக்களல, 
லிநதுளல, ரதல்ல, ்ோனுஓயோ உள-
ளிட்ட �குதிகளிலும் அடிக்கடி �னி 
மூட்டம் கோணப்�டுகின்்றன.எனபே 
இநத வீதிகளை �யன்�டுததும் ேோகன 
சோரதிகள மிகவும் அேதோனமோக தங-
கைது ேோகனஙகளின் முகப்பு விைக்-
குகளை ஒளிரச் பசய்தேோறு ேோகனங-
களை பசலுததுேதன் மூலம் வீதி 
வி�ததுக்களை தவிரதது பகோளைலோம் 
என ப�ோக்குேரதது ப�ோலிஸோர அறிவு-
றுததியுளைனர.

பதோடரச்சியோக ப�ய்து ேரும் மளழ 
கோரணமோக சில பிரபதசஙகளில் மண் 
சரிவு அ�ோயமும் அதிகரிததுளைன. 
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ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

அதிபரகள் மற்றும் ஆசி-
ரியரகள் ச்வற்றிடஙகளை 
நிரப்பு்வதற்கு உரிய நட-
்வடிகளக எடுககப்பட்-
டுள்ைதோகவும் அடுதத 
்வருடம் முத�ோம் த்வ-
ளைககு முன்பதோக அப்-
பிரச்சிளைககு தீரவு கோை 
முடியும் என்றும் கலவிய-
ளமச்ெர சுசில பிலரமஜயநத போரோளு-
மன்்றததில சதரிவிததோர.   

53,000 பட்டதோரிகளை ஆசிரி-
யரகைோக நியமிப்பது சதோடரபோை 
அளமச்ெரள்வப் பததிரம் அடுதத 
்வோரம் அளமச்ெரள்வயில ெமரப்பிக-
கப்படவுள்ைதோக சதரிவிதத அ்வர, 
மோகோை மற்றும் லதசிய மட்டததில 
இநத ஆசிரிய நியமைஙகள் ்வழங-

கப்படும் என்றும் அதது -
டன் மோகோை மட்டததில 
தனியோை ஆசிரியர  நியம-
ைஙகள் லமற்சகோள்ைப்ப-
டும் என்றும் அ்வர சதரி-
விததோர.   

அததுடன் நோடைோவிய 
ரீதியில ச்வற்றிடமோக 
உள்ை இடஙகளுககோக 
4000 அதிபரகளை நிய-
மிகக நட்வடிகளக எடுக-

கப்பட்டுள்ைதோக சதரிவிதத அளமச்-
ெர, அவ்வோறு அதிபர ச்வற்றிடஙகள் 
நிரப்பப்பட்டோலும் இநத ்வருடத-
தில ஓய்வு சபற்று செலலும் அதி-
பரகளுககு பதி�ோக லமலும் ச்வற்-
றிடஙகள் உரு்வோகும் என்றும் அ்வர 
சதரிவிததோர.   

எனினும் அநத பிரச்சி -
ளைககு தீர்வோக 

அரெ செோததுககள் முகோளமதது்வததுக-
கோை புதிய ெட்டதளத அறிமுகப்படுதது-
்வதற்கோக ெட்டமூ�சமோன்ள்ற தயோரிககு-
மோறு ெட்ட ்வளரஞருககு ஆல�ோெளை 
்வழஙகு்வதற்கு ஜைோதிபதி ெமரப்பிததுள்ை 
லயோெளைககு அளமச்ெரள்வ அஙகீகோரம் 
்வழஙகியுள்ைது.  

இது சதோடரபில இவ்வோரம் எடுக-
கப்பட்ட அளமச்ெரள்வ தீரமோைததில 
லமலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைதோ்வது,  

இவ்வோண்டுககோை ஒதுககீட்டு ெட்ட 
தளத திருததம் செய்்வதற்கோக ஜைோதிபதி 
ரணில விககிரமசிஙகவிைோல ெமரப்பிக-
கப்பட்ட ்வரவு - செ�வு திட்ட உளரயில 
சபோருைோதோரதளத திடமோகக கட்டிசய-

ழுப்புதல, அரெ லெள்வளய விளைததி-
்றைோக விருததி செய்தல மற்றும் அரெ 
்வைஙகளை பயனுள்ை ்வளகயில முகோ-

ளமதது்வம் செய்யும் லநோககததுடன் புதிய 
ெட்டஙகள் சி�்வற்ள்ற அறிமுகப்படுததல 
மற்றும் தற்லபோது கோைப்படுகின்்ற ஒரு 
சி� ெட்டஙகளின் ஏற்போடுகளில திருததங-
கள் லமற்சகோள்ைப்பட ல்வண்டிய லதள்வ-
களும் சுட்டிககோட்டப்பட்டுள்ைது.  

அதற்களமய திள்றலெரியின் கீழ் கோைப்-
படும் கட்டுப்போட்டோைர தள�ளமயதிபதி 
அலு்வ�கததின் பணிகளை விரி்வோககம் 
செய்து அதற்குரிய ெட்ட அஙகீகோரம் ்வழங-
கு்வதற்கும், லதசிய செோததுககள் ஆ்வ-
ைதளத தயோரிப்பதற்கும் மற்றும் அரெ 
செோததுககள் சதோடரபோக ளமயப்படுததிய 
தரவுத சதோகுதிளய அறிமுகப்ப-
டுதது்வதற்கும் இயலுமோகும் 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

மள�யக சபருநலதோட்ட 
மககளை பிரதிநிதிதது்வப்படுததி 
ப� எம்பிககள் சதோடரச்சியோக 
போரோளுமன்்றததில உள்ைலபோதும் 
அநத மககள் எநத முன்லைற்்றமும் 
இல�ோமல இருப்பது சதோடரபில 
அ்வரகள் ச்வட்கப்பட ல்வண்டு-

சமை அளமச்ெர மனுஷ நோையக-
கோர போரோளுமன்்றததில சதரிவித-
தோர.  

இன்று ்வளர அநத மககள் கஷ்-
டப்படு்வதும் �யன் அள்றகளி-
ல�லய ்வோழ்்வதும் அநத அரசி-
யல்வோதிகளின் செயற்போடுகைோல 
தோன் எைத சதரிவிதத அளமச்ெர 
அரசு ெோரபற்்ற அளமப்புகளின் 

சடோ�ரகளை சபற்று சஜனி்வோ -
வுககு செய்தி சகோண்டு லபோ்வதும் 
அ்வரகளின் ல்வள�யோகியுள்ைது 
என்றும் அளமச்ெர சதரிவிததோர.  

எமது அரெோஙகம் கூட்டு ஒப் -
பநதததுககு ச்வளிலய ஆயிரம் 
ரூபோ ெம்பை உயரள்வ சபற்றுக 
சகோடுதது வீடு, கோணி எை 
ெலுளககளை

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 

0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஒக்டோ்பர் 19 புதன்கிழனை

திதி: --சஷ்டி

ரோகுகோலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சு்ப்ேரம : கோனல : 10.30  -  12.00வனர

இன்னறைய சு்பதினமததோழுனக 
்ேரம

்யோகம: சிதத்யோகம
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அரச தசோதது முகோனைததுவததுககு புதிய சடடம:

கப்பம் ககோரிய ப்பண்  
உதவியோளருடன் ககது

‘புககர்’ விருது ப்பற்ற நோவகை சிஙகள
ப�ோழியிலும் ப�ோழிப்பயர்கக கவண்டும்

ஜனோதி்பதியின் கயோசகனககு
அக�சசரகவ அஙகீகோரம்

இநதியோவில ல�ோட்டல அள்றயில தன்னு-

டன் தஙகியிருநத ல்வளையில எடுதத நிர்வோை 
வீடிலயோ கோட்சிகளை மளைவியிடம் ளகயளிக-
கப் லபோ்வதோக கூறி லபரு்வளையில ்வசிககும் 
லகோடீஸ்்வர மோணிகக கல ்வரததகர ஒருளர 
மிரட்டி 70 இ�ட்ெம் ரூபோள்வ கப்பமோக லகட்ட 
சபண்ணும் அ்வரின் உதவியோைரும் பைதளத 
சப்ற ்வநத ெநதரப்பததில குற்்ற விெோரளை 
பணியகப்பிரிவு அதிகோரிகைோல  கடநத 17 ஆம் 
திகதி ளகது செய்யப்பட்டுள்ைைர.   

இநத மோணிகக கல ்வரததகர வியோபோர நிமித-
தமோக இநதியோவுககு சென்றிருநத ல்வளையில 
அ்வருககு இநத இ�ஙளக சபண்ளை ெநதிக-
கும் ்வோய்ப்பு கிளடதததோக சபோலிஸோர சதரி-
விததுள்ைைர. அ்வர மோளிகோ்வதளத ஜும்மோ 
மஸ்ஜித வீதியில ்வசிககும் 30 ்வயதுளடய 

சபண்லை இ்வர எை சபோலிஸோர சதரிவிககின் -
்றைர.  

அ்வர ெட்டவிலரோத வியோபோர நட்வடிகளக -
களை லமற்சகோள்ைல்வ அஙகு சென்றிருநத -
தோக விெோரளைகள் மூ�ம் சதரிய ்வநதுள்ைது. 
இநதப் சபண் இநதியோவில ்வரததகருடன் நட்பு 
சகோண்டு ல�ோட்டலுககு அ்வருடன் சென்று 
தஙகியதோக சபோலிஸோர சதரிவிககின்்றைர. 
அஙகு அ்வர இரகசியமோை முள்றயில இரு்வ-
ரும் ஒன்்றோக இருநத கோட்சிகளை ளகயடகக 
சதோள�லபசியில வீடிலயோ்வோக பதிவு செய்துள்-
ைோர. ்வரததகர இ�ஙளகககு ்வநத பின்ைரும் 
அ்வருடன் சதோள�லபசியில சதோடரபு சகோண் -

டுள்ைோர. பின்ைர அ்வர ்வரததகரிடம் 70 இ�ட்-
ெம் ரூபோள்வ கப்பமோக தரோவிட்டோல 
ளகயடகக சதோள�லபசியில

சுலதெ எழுததுககள�ளய ெர்வலதெததுககு எடுததுச் 
சென்்ற ஆஙகி� சமோழி நோ்வலுககு ்வழஙகப்பட்ட 
உயரிய ெர்வலதெ விருதோை புககர விருளதப் சபற்-
றுகசகோண்ட எழுததோைர சஷகோன் கருைோதி�ககள்வ   
சபரிதும் போரோட்டு்வதோக  பிரதமர திலைஷ் குை்வரதை  
சதரிவிததுள்ைோர.

பிரதமர இது சதோடரபில லமலும் சதரிவிததுள்ை-
தோ்வது,

இ�ஙளக திருநோட்ளட ெர்வலதெ ரீதியில உயரததிய 
'செ்வன் மூன்ஸ் ஒப் மலீ அலலமதோ' (Seven. Moons of 
Mali Almeida) என்்ற நோ்வல சிஙகை சமோழியில 
சமோழிசபயரககப்பட்டோல

்்பருவனள ைோணிகக வர்ததகரிடம

வோழ்ததுச் தசய்தியில் பிரதைர் ததரிவிப்பு

�கையக �ககளின் நிகை பதோடர்பில்:

அவர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்  
அரசியலவவாதி்கள் வவட்கப்பட வவண்டும்

அனைச்சரனவ அங்கீகோரம

நீர் நிரம்பிய கறகுழிககுள்
மூழ்கி இரண்டு
சிறுவர்கள் உயிரிழபபு

சு்தச ைருததுவத துனறை:

க�ம்்போட்டுககு ஏற்ற 
வககயில் ஆயுர்கவத
சட்டத்தில் திருத்தம்

சுலதெ மருதது்வத துள்றயின் லமம்போட்-
டுககோக ஆயுரல்வத திளைககைததின் 
லெள்வகளை விரி்வோககம் செய்்வதற்கோக 
மற்றும் ஆரோய்ச்சி மூலிளகப் பூஙகோககளை 
உரு்வோககல லபோன்்ற பணிகளுககுப் சபோருத-
தமோை ஏற்போடுகளை உள்்வோஙகி ஆயுரல்வத 
ெட்டதளத திருததம் செய்்வதற்கோக சுகோதோர 
அளமச்ெர ெமரப்பிதத லயோெளைககு அளமச்-
ெரள்வ அஙகீகோரம் ்வழஙகியுள்ைது.   

1961 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் 
இ�கக ஆயுரல்வத ெட்டம் இதற்கு

கடு்வ�, ந்வகமு்வ – சகோரசதோட்ட பிரலத-
ெததில நீர நிரம்பியிருநத கற்குழிசயோன்றுககுள் 
மூழ்கி 02 சி்றோரகள் உயிரிழநதுள்ைைர.   

நீர நிரம்பியிருநத கற்குழிககுள் லநற்றுமுன்தி-
ைம்(17) மோள� இநத சி்றோரகள் விளையோடிக 
சகோண்டிருநத லபோலத, நீரில மூழ்கியுள்ைதோக 
சபோலிஸ் விெோரளைகளில சதரிய்வநதுள்ைது.  

கடு்வ�  பகுதிளய லெரநத 14 மற்றும் 15 
்வயதோை இரண்டு சி்றோரகலை இவ்வோறு நீரில 
மூழ்கி உயிரிழநதுள்ைைர. நீரில மூழ்கிய 02 
சி்றோரகளையும் பிரலதெ மககள் மீட்டு, ஒரு்வ� 
ள்வததியெோள�யில அனுமதிதத லபோதிலும், 
சிறு்வரகள் ஏற்கைல்வ உயிரிழநதிருநததோக 
சபோலிஸோர குறிப்பிட்டைர.   

தற்லபோது சபய்து ்வரும் கடும் மளழ கோர-
ைமோக நீர நிரம்பியுள்ை பகுதிகளில சி்றோரகள் 
விளையோடு்வதற்கு அனுமதிகக ல்வண்டோம் 
எை சபோலிஸோர அறிவுறுததியுள்ைைர.  
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அடுதத முதலோம தவனைககு முன் வழங்கப்்படும

அதி்பர்கள், ஆசிரியர்கள்
பவறறிடஙகளுககு தீர்வு

சக்பயில் அக�சசர் �னுஷ நோணயககோர

சு்பகிருது வருடம -ஐப்்பசி 02

சுபஹ்  - 04.41
லுஹர்  - 11.57
அஸர்  - 03.16
மஃரிப்  - 05.55
இஷா  - 07.05
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வாழைச்சேழை அந்நூர் 
்ேசிய பாடசோழையில் 
இருந்து பல்்கழைக்கை்கத்-

திற்கு தேரிவு தசேயயபபடட சோேழையாளர்-
்கழளயும் அவர்்களது தபற்்றார் மற்றும் 
்கற்பித்ே ஆசிரியர்்கழளயும் த்கௌரவிககும் 
முபதபரும் விைா ்கல்லூரி மணடபத்தில் 
இடம்தபற்றது.

்கல்லூரியின் முேல்வர் ஏ.எம்.எம்.
ோஹிர் ேழைழமயில் இடம்தபற்ற நி்கழ்-
வில் பிரேம அதிதியா்க மடடக்களபபு மத்தி 
்கல்வி வையத்தின் பணிபபாளர் ்கைாநிதி 
எஸ்.எம்.எம்.எஸ்.உமர் தமௌைாைா 
்கைந்து த்காணடதுடன், அதிதி்களா்க 
்்காறழளபபற்று மத்தி பிர்ேசே தசேயை்க 
உேவி பிர்ேசே தசேயைாளர் திருமதி எம்.
ஏ.சி.றமீஸா, பிரதி ்கல்வி பணிபபாளர்்க -
ளாை திருமதி எம்.்ே.றிப்கா, எம்.எச.எம்.
றமீஸ், வீ.ரீ.அஜ்மீர், திருமதி ்ே.ோேூன் 
நிஸா, உேவிக ்கல்விப பணிபபாளர் எம்.
ஐ.அஹசோப, ்கல்லூரியின் முன்ைாள் 
அதிபர் யூ.அஹமட, பாடசோழை அபிவி-
ருத்தி சேங்க தசேயைாளர் எம்.எஸ்.எம்.அன்வர் 
மற்றும் பிர்ேசே பாடசோழை்களின் அதிபர்்க-
ளும் தபற்்றாரும் ்கைந்து த்காணடைர்.

்கல்லூரியின் வரைாற்றில் முேல் ேடழவ-
யா்க மருத்துவ பீடம், தபாறியீயல் பீடம், சேடடக 
்கல்லூரி ஆகியவற்றுககு தேரிவாை மாண-

வர்்கள், 2020 மற்றும் 2021ஆம் ஆணடு 
பல்்கழைக்கை்கத்திற்கு தேரிவாை மாணவர்-
்கள், அவர்்களது தபற்்றார், ்கற்பித்ே ஆசி-

ரியர்்கள், அதிதி்கள் ஆகி்யாருககு ்கல்லூரி 
நிருவா்கத்திைால் நிழைவுச சின்ைம் வைஙகி 
த்கௌரவிக்கபபடடது. அத்துடன் ்கல்லூரியின் 
அதிபர் ஏ.எம்.எம்.ோஹிரின் ்சேழவழயப 
பாராடடி வாழ்த்து மடல் வைங்கபபடடதுடன் 
அவர் தபான்ைாழட ்பார்த்திக த்கௌரவிக -
்கபபடடார்.

இேன்்பாது அதிதி்களும் பல்்கழைக்கை-
்கத்திற்குத் தேரிவாை சோேழையாளர்்களும் 
பாணட வாத்திய இழசேயுடன் ஊர்வைமா்க 
விைா மணடபத்திற்கு அழைத்து வரபபடடது-
டன் நி்கழ்வில் ்கல்லூரி மாணவர்்களது ்கழை -
நி்கழ்சசி்களும் இடம்தபற்றை.

க�ாழும்பு துழறமு்க ந்கரத்-
தின் முேலீடடாளரும் 
பிரோை அபிவிருத்தி-

யாளருமாை CHEC Port City Colombo 
(CPCC), ஊக்கமளிககும் மற்றும் அறிவூட-
டும் 'City Rising from the Ocean' என்ற 
சிறுவர்்கழே நூலின் சிங்கள மற்றும் 
ேமிழ்தமாழி்களுககு தமாழிதபயர்க்கபபடட 
2,500 பிரதி்கழள நூை்கத்துககு நன்த்கா-
ழடயா்க வைஙகியுள்ளது.   

த்காழும்பு துழறமு்க ந்கரத்ழே அபி-
விருத்தி தசேயவது தோடர்பில் ஈடுபாட-
ழடத் ்ோற்றுவிககும் வழ்கயில் எதிர்-
்காைத் ேழைமுழற்கழள ஊககுவிககும் 
்நாககுடன், 2021 ஆம் ஆணடின் ஆஙகிை 
தமாழியில் முேலில் தவளியிடபபடட நூலின் 
2,000 பிரதி்கள் அப்பாது இைஙழ்கயின் 
்ேசிய நூை்கத்திற்கு நன்த்காழடயா்க வைங-
்கபபடடிருந்ேை. நூல் நன்த்காழடயுடன் 
்சேர்ந்து, இந்நி்கழ்ழவக குறிககும் வழ்கயில் 
்ேசிய நூை்கத்தில் சீைநூல் பகுதிழய புைர-
ழமபபுச தசேயயும் பணிழயயும் CPCC முன்-
தைடுத்துள்ளது.   

இைஙழ்கயில் சிறுவர் திைத்ழே த்காணடா-
டிய அ்ே்வழளயில், த்காழும்பு துழறமு்க ந்க-
ரத்தின் 8 ஆவது ஆணடு நிழறவா்கவும் இசசேந்-
ேர்பபம் அழமந்துள்ளது. 'City Rising from the 
Ocean' நூலின் 2,500 தமாழிதபயர்க்கபபடட 
பிரதி்கள் அடஙகிய தோகுதிழய ் ேசிய நூை்கத்-
தின் பணிபபாளர் நாய்கமாை டபிள்யூ. சுனில் 
அவர்்களிடம் உத்தி்யா்கபூர்வமா்க CPCC ஐப 
பிரதிநிதித்துவபபடுத்தும் வழ்கயில் CPCC இல் 
CIFC அபிவிருத்திக்காை உேவி நிழற்வற்றுப 
பணிபபாளராை ஷாை்க வி்ேயரத்ை ேழை-
ழமயில் சி்ரஷட அதி்காரி்கள் அடஙகிய குழு-
விைர் ழ்கயளித்ேைர். ழ்கயளிபபு நி்கழ்வில், 
்ேசிய நூை்கத்தின் பணிபபாளராை பத்மா 
பணடாரநாயக்க, விரிவாக்க ்சேழவ்களுக்காை 
உேவிப பணிபபாளராை இ்ராமி வி்ேசுந்-
ேர, நூலியல் ்கடடுபபாடடுப பிரிவின் உேவிப 
பணிபபாளராை அ்ைாமா வி்ேசிங்க மற்றும் 
நூை்க ஆராயசசி பிரிவின் உேவிப பணிபபாள-
ராை ழமத்ரி ேயசுந்ேர ஆகி்யாரும் ்கைந்து-
த்காணடைர்.   

இந்நி்கழ்வில் ்கருத்துத் தேரிவித்ே வி்ேய-
ரத்ை, “த்காழும்பு துழறமு்க ந்கரம் தவறும்ை 

ஒரு இடம் என்று மடடும் கூறி விட முடியாது. 
இது ஒரு ்வறுபடட ்யாசேழையின் நம்பிகழ்க-
யூடடும் உணர்வு. ஒன்றுமில்ைாமல் எழேயும் 
தோடஙகி சோதிக்கைாம் என்ற எணணபபாடடின் 
அழடயாளம், புத்திசோலித்ேைம் மற்றும் அர்பப-
ணிபபின் மூைம், நீங்கள் அற்புேமாை ஒன்ழற 
உருவாக்க முடியும் என்பேன் தவளிபபாடு. 
இது்வ நமது அடுத்ே ேழைமுழறயிைரிடம் 
நாம் புகுத்ே விரும்பும் சிந்ேழை மற்றும் விழு-
மியமாகும். ஆ்க்வ இந்ே நன்த்காழடழய 
்ேசிய நூை்கத்திற்கு வைஙகுவது எங்களுககு 
மிகுந்ே மகிழ்சசிழயத் ேருகின்றது" எைத் தேரி-
வித்ோர்.  

2022ஆம் ஆணடின் தோடக்கத்தில் 
இருந்து, பல்்வறு தபாது மற்றும் ேனியார் 
இடங்களில் ்கடடுமாைப பணி்கள் முடிவ-
ழடந்து வருவோல், த்காழும்பு துழறமு்க 
ந்கரம் படிபபடியா்க தபாதுமக்களுக்கா்க 
திறக்கபபடுகின்றது. உத்தி்யா்கபூர்வமா்க 
திறத்து ழவக்கபபடடேன் பிறகு, 700,000 
மக்கள் ேைவரி முேல் தபபரவரி வழர-
யிைாை இரணடு மாேங்களில் த்காழும்பு 
துழறமு்க ந்கரத்தின் ்கடற்்கழர நழடபாழே-
ழயப பார்ழவயிடடுள்ளழம குறிபபிடத்ேக-
்கது.   

53 ஏக்கர் பசுழம நிழறந்ே இடங்கள், 2 

கி.மீ ்கடற்்கழர மற்றும் மத்திய பூங்காவிற்கு 
14 ஏக்கர் நிைம், நழடபாழே்கள், நீர்வழி -
்கள் மற்றும் பூங்கா இழணபபுப பாழே்கள் 
எை தமாத்ேம் 91 தஹக்டயர் நிைம் 
த்காழும்பு துழறமு்க ந்கரத்திற்குள் தபாதுப 
பயன்பாடடிற்்கா்க ஒதுக்கபபடடுள்ளது.   

த்காழும்பு துழறமு்க ந்கரம் என்பது 
இைஙழ்கயில் இதுவழரயில் இடம்தபற்ற 
மி்கபதபரிய ்நரடி தவளிநாடடு முேலீடடு 
அபிவிருத்தித் திடடமாகும். இது இைஙழ்கக -
கும் சீைாவிற்கும் இழடயிைாை ஒரு முககிய 
கூடடுறவாகும். த்காழும்பு துழறமு்க ந்க -
ரமாைது தேற்்காசியாவின் தசேழிபபாை 
பிராந்தியத்தில் நிதியியல் மற்றும் நவீை 
்சேழவ்களுக்காை வி்சேட தபாருளா-
ோர வையமா்க மாறவுள்ளது. த்காழும்பு 
துழறமு்க ந்கரத்தின் முேலீடடாளரும், 
முேன்ழம அபிவிருத்தியாளருமாை, CPCC 
ஆைது த்காழும்பு துழறமு்க ந்கரத்தின் 
நிைத்ழே ்கடலில் இருந்து மீளபதபறுேல் 
மற்றும் உள்்கடடழமபபில் 1.4 பில்லியன் 
தடாைர் தோழ்கழய முேலீடு தசேயதுள்ளது.   

்கடடுமாை ்காைபபகுதியில் 8,000 
இற்கும் ்மற்படட ்வழைவாயபபு்கழள 
த்காழும்பு துழறமு்க ந்கரம் வைஙகியுள்ள -
துடன், எதிர்்காைத்தில் 83,000 ேரமாை 
்வழைவாயபபுக்கழளயும் உருவாக்க-
வுள்ளது. அத்துடன் ஒடடுதமாத்ேத்தில் 
273,000 ்பருககு இடமளிக்கவுள்ளது. 
இது தசேயல்பட ஆரம்பித்ேதும் ஆணடுககு 
13.7 பில்லியன் தடாைர் தமாத்ே உள் -
நாடடு உற்பத்திழய உருவாககுதமன்று எதிர்-
பார்க்கபபடுகின்றது.
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அந்நிய தசேைாவணிப பற்றாககுழற-
யால் நாடு மு்கம் த்காடுத்துள்ள 
தபாருளாோர தநருக்கடியின் தீவிரத் -

ேன்ழம ேணிவேற்கு ஆரம்பித்து விடடது. ேைாதி-
பதி ரணில் விககிரமசிங்கவின் ேழைழமத்துவமும் 
வழி்காடடலும் இேற்கு அடித்ேளமா்கவும் பக்கபைமா-
்கவும் அழமந்துள்ளை.   

இந்ே நிழையில்ோன் எரிவாயு, எரிதபாருட்க-
ளாை தபற்்றால், டீசேல் என்பவற்றின் விழை்க -
ளும் குழறக்கபபடடு வருகின்றை. அந்ே வழ்கயில் 
ஒக்டன் 92 ர்க தபற்்றால் லீற்றருககு ரூபா 
40.00 ஆ்கவும், ைங்கா ஒட்டா டீசேல் லீற்றருககு 
ரூபா 15.00 ஆ்கவும் ்நற்றுமுன்திைமிரவு முேல் 
குழறக்கபபடடுள்ளது. இவ்விழைககுழறபழப 
தபற்்றாலியக கூடடுத்ோபைமும், ஐ.ஒ.சி நிறுவை-
மும் ்மற்த்காணடுள்ளை.   

அ்ே்நரம் இம்மாேத்தின் முற்பகுதியிலும் 
ஒக்டன் 92 ர்க தபற்்றால் லீற்றருககு ரூபா 
40.00 ஆ்கவும், ஒக்டன் 95 ர்க தபற்்றால் லீற் -
றருககு ரூபா 30.00 ஆ்கவும் குழறக்கபபடடது.  

தபாருளாோர தநருக்கடிககு உள்ளாகியுள்ள 
நாதடான்றில் ஒரு மாேத்தின் இருபது நாட்களுக-
குள் இரணடு ேடழவ்கள் தபற்்றால், டீசேலின் 
விழை்கள் குழறக்கபபடுவது என்பது சோோரண 
விடயமல்ை. இருந்தும்கூட இந்நாடடில் அவ்வாறு 
விழைககுழறபபு ்மற்த்காள்ளபபடடுள்ளது.   

இவ்விழைககுழறபபாைது இரணடு விடயங-
்கழள தவளிபபடுத்தி நிற்கின்றது. அவற்றில் ஒன்று 
அரசோங்கம் மக்களின் நைன்்களுககு முன்னுரிழம 
அளித்து தசேயற்படுகின்றது. மற்ழறயது நாடு 
எதிர்த்காணடுள்ள தபாருளாோர தநருக்கடியின் 
தீவிரத்ேன்ழமயில் தோடர்ந்தும் ேணிவு ஏற்படடு 
வருகின்றது என்பழேயும் இவ்விழைககுழறபபு 
தவளிபபடுத்தி நிற்கின்றது.   

அ்ே்நரம் தபற்்றால் மற்றும் டீசேலுககு ்மற்-
த்காள்ளபபடடுள்ள இவ்விழைககுழறபழப மக்கள் 
வர்வற்றுள்ளைர். அவர்்கள் மத்தியில் புதிய நம்-
பிகழ்கயும் எதிர்பார்பபும் ஏற்படடுள்ளை.  

நாடு எதிர்த்காணட தபாருளாோர தநருக்கடி தீவிர 
நிழைழய அழடந்திருந்ே சூைலில்ோன் தபற்்றால், 
டீசேல், எரிவாயு உள்ளிடட தபரும்பாைாை தபாருட்க-
ளுககு விழை்யற்றம் ஏற்படடது.   

இபதபாருளாோர தநருக்கடியில் ேணிவு ஏற்பட -
டுவரும் சூைலில் மக்களின் நைன்்கழள முன்னி-
ழைபபடுத்தி தபற்்றால், டீசேல், எரிவாயு உள்ளிடட-
வற்றின் விழை ்கடடம் ்கடடமா்கக குழறக்கபபடடு 
வருகின்றது. ஆைால் இவ்விழைககுழறபபின் பிர-
திபைன்்கள் மக்கழளச தசேன்றழடவது மி்கவும் முக -
கியமாைது.  

ஏதைன்றால் தபற்்றால், டீசேல் உள்ளிடட எரி-
தபாருட்களின் விழை அதி்கரிக்கபபடடதும் ஏழைய 
அத்தியாவசியப தபாருட்கள் உள்ளிடட அழைத்து 
தபாருட்களதும் விழை்கழள அவசேர அவசேரமா்க 
அதி்கரிககும் பைக்கம் இந்நாடடில் ்காணபபடுகின்-
றது. ஆைால் அ்ே எரிதபாருட்களுககு விழைக 
குழறபபு தசேயயபபடடதும் அேற்கு ஏற்ப அத்தியாவ -
சியப தபாருட்கள் உள்ளிடட தபாருட்களின் விழை 
குழறக்கபபடுவதில்ழை. அது நியாயபபடுத்ேவும் 
ஏற்றுகத்காள்ளவும் முடியாே தசேயற்பாடாகும்.   

எரிதபாருட்களின் விழை அதி்கரிக்கபபடடதும் 
ஏழைய தபாருட்களது விழை்கழள அதி்கரிபபதில் 
்காடடுகின்ற ஆர்வமும் அக்கழறயும்  அவற்றின் 
விழை குழறக்கபபடுகின்ற ்பாது தவளிபபடுத்ேப-
பட ்வணடும். அது்வ மக்கள் நியாயம் ்காணும் 
நடவடிகழ்கயா்க இருககும். ஆைால் அவ்வாறாை 
ஒரு நிழைழமழய இஙகு அவோனிக்க முடியாதுள்-
ளது. இேன் நிமித்ேம் பைவிேமாை சோககுப்பாககு்க-
ளும் கூறபபடுகிைறை. டீசேல், தபற்்றாலின் விழை  
குழறக்கபபடடாலும், ஏழைய தபாருட்களின் விழை 
அதி்கரித்து ்காணபபடுகின்றது என்றும் கூறுகின்ற-
ைர். ஆைால் இவ்வாறாை சோககுப்பாககு்கள் விழை 
அதி்கரிபழப ேவிர்பபேற்கு கூறபபடுவதிைழை.   

மக்கள் நைன் தோடர்பில் இந்நாடடு வர்த்ே்கத்-
துழறயிைரிடம் உரிய பககுவமும், முதிர்சசியும் 
இல்ைாழம்ய அேற்்காை ்காரணமாகும். அேைால்-
ோன் இவ்விடயத்தில் உரிய ்கவைம் தசேலுத்ேபபட 
்வணடும் என்ற எதிர்பார்பபு மக்கள் மத்தியில் 
்காணபபடுகின்றது.   

நாடு மு்கம் த்காடுத்துள்ள தபாருளாோர தநருக்க -
டியின் தீவிரத்ேன்ழமயில் ஏற்படும்வரும் ேணிவின் 
தவளிபபாடா்க்வ தபாதுப்பாககுவரத்து தபரும்-
பாலும் வைழம நிழைககு திரும்பி இருககின்றே. 
அடுத்ே வாரம் முேல் ஓட்டா முசசேக்கர வணடி்க-
ளுககும் கியூ.ஆர். ்்கார்ட முழறககு ்மைதி்கமா்க 
எரிதபாருழள வைங்கவும் எதிர்பார்க்கபபடுவோ்க 
மின்சேகதி எரிசேகதி அழமசசேர் ்கஞேை வி்ே்சே்கர 
தேரிவித்து இருககின்றார்.   

ஆ்க்வ மக்களுககு நிவாரணம் அளிககும் 
வழ்கயில் அவர்்களது நைன்்களுக்க முன்னுரிழம 
அளித்து ்மற்த்காள்ளபபடும் விழைககுழறபபு-
்களின் பிரதிபைன்்கள் உரிய முழறயில் மக்கழள 
தசேன்றழடய ஏற்பாடு்கள் தசேயயபபட ்வணடும். 
அேழை உறுதிபபடுத்துவேற்கு ்ேழவயாை நடவ-
டிகழ்க்கழள சேம்பந்ேரபபடட ேரபபிைர் முன்தை-
டுக்கவும் ேவறககூடாது. அது்வ இன்ழறய அவசே -
ரத் ்ேழவயாகும்.

35, டி. ஆர். விேயவர்ேை மாவத்ழே, த்காழும்பு- - 10
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எரிப�ொருள் விலை குலைந்ொலும்
மக்களுககு நனலம இனனுமிலலை!

தீயவழியய மேற்கொண்டு திரட்டப்ப்டொத
்ெலவமதொன் ஒருவருக்கு அற்ெறியய எடுத்துக்-
கொடடி, அவருக்கு இன்்பத்யதயும தரும.

அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறைறிந்து  
தீதின்றி வந்ே தபாருள்

க�ொழும்பு துறைமு� ந�ரத்தினொல்
தேசிய நூல�த்துக்கு சிறுவருக்�ொன
2,500 நூல்�ள் நனக�ொறை

அடைொறைசதசேறன அன-நம்ல் ஸே�ொ-ஸ�ொத்   
மனைத்தின உேவிப் பணி�ள் ஆரம்பம்

'ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு புதிய க�ாருள்' 

வொறைசதசேறன அந்நூர் பொைசேொறலயில்
சேொேறனயொைர் க�ௌரவிப்பு விைொ

அடடாழளச்சேழை பிர்ேசேத்-
தில் நலிவுற்ற நிழையிலுள்ள 
மக்கழள இைங்கணடு அவர்்க-

ளுககு உேவும் தபாருடடு அடடாழளச்சேழை 
பிர்ேசே தசேயை்கத்தில் அணழமயில் ஒன்றுகூ-
டதைான்று நழடதபற்றது. அடடாழளச்சேழை 
அழைத்துப பள்ளிவாயல்்கள் சேம்்மளைப 
பிரதிநிதி்கள், பிர்ேசே தசேயைாளர், கிராம உத்-
தி்யா்கத்ேர்்கள், விழளயாடடுக ்கை்கங்களின் 
உறுபபிைர்்கள் ஆகி்யார் இவ்விடயம் தோடர்-
பில் விரிவா்க ஆராயந்ேைர்.   

அேன் பயைா்க 'அடடாழளச்சேழை அன்-நம்ல் 
ஸே்கா ஸ்காத் மன்றம்' என்ற தபயரில் அழமப-
தபான்ழற அஙகுரார்பபணம் தசேயது, உேவிப 
பணி்கழள ஆரம்பித்துள்ளைர். இது பிர்ேசே 
மக்கள் மத்தியில் தபரும் வர்வற்புப தபற்றுள்ளது.   

ஓயவுநிழை ஆசிரியர் எம்.ஏ.சி.ஸாகிர், ஆசிரி-

யர் ்்க.எல்.எம்.முைாஸ் ஆகி்யாரின் இழண 
ஏற்பாடடில், பிர்ேசே முககியஸ்ேர்்களின் பங-
குபற்றுேலுடன் ்மற்த்காள்ளபபடட தீர்மாைத்-
திற்்கழமவா்க உேயமாகிய அன்-நம்ல் ஸே்கா 
ஸ்காத் மன்றத்திற்கு தபாதுமக்கள் உேவி, ஒத்-
துழைபபிழை வைஙகி வருகின்றைர்.   

உழட்கள், பாடசோழை மாணவர்்களுககுத் 
்ேழவயாை ்கற்றல் உப்கரணங்கள், அன்றாட 
வீடடுப பாவழைப தபாருட்கள், உணவு மற்றும் 
அத்தியாவசிய பாவழைப தபாருட்கழள தபாது-
மக்கள் வைஙகி, அடடாழளச்சேழை அன்-நம்ல் 
ஸே்கா ஸ்காத் மன்றத்திற்கு உேவ முடியும் எை 
அறிவிக்கபபடடுள்ளது.   

மன்றத்தின் பணி்கழள உத்தி்யா்கபூர்வமா்க 
அஙகுரார்பபணம் தசேயது ழவககும் நி்கழ்வு, அட-
டாழளச்சேழை நூர் பள்ளிவாயலில் நழடதபற்-
றது. இந்நி்கழ்வில் அடடாழளச்சேழை பிர்ேசே 

தசேயைாளர் எம்.ஏ.சி.அஹமட ஸாபிர், அடடா-
ழளச்சேழை ேூம்மாப தபரிய பள்ளிவாயல் நம்-
பிகழ்கயாளர் சேழபத் ேழைவர் சேடடத்ேரணி எம்.
எஸ்.ேூழைதீன், நூர் பள்ளிவாயல் நிர்வாகி்கள், 
பிர்ேசே முககியஸ்த்ேர்்கள், அன்-நம்ல் ஸே்கா, 
ஸ்காத் மன்றத்தின் நிர்வாகி்கள் எை அதி்கமா-
்ைார் ்கைந்து த்காணடைர்.   

'ஒரு வீடடுககு ஒரு புதிய தபாருள்' எனும் 
தோனிபதபாருளில் ஆரம்பிக்கபபடடுள்ள இப-
பணிககு பிர்ேசே மக்கள் உழட்கள், துணி்கள், 
பாேணி்கள், பாடசோழை ்கற்றல் உப்கரணங-
்கள், உணவு மற்றும் அத்தியாவசிய பாவழைப 
தபாருட்கழள தபருமளவில் அன்பளிபபுச 
தசேயதுள்ளழம சிறபபம்சேமாகும். தோடர்ந்தும் 
உேவி்கள் எதிர்பார்க்கபபடுகின்றை.   

அடடாழளச்சேழை பிர்ேசேத்திலுள்ள சே்கை 
பள்ளிவாயல்்கள் ஊடா்க ்சே்கரிக்கபபடும்   

இபதபாருட்கள் திடடமிடபபடட ஒழுங்கழமப-
பில் ்ேழவயுழடயவர்்களுககு பகிர்ந்ேளிக்கப-
படடு வருகின்றை. இேற்்காை ஏற்பாடு்கழள 
நிர்வாகி்கள் ்மற்த்காணடுள்ளைர்.   

த்காவிட -19 ழவரஸ் தோற்று மற்றும் 
நாடடில் ஏற்படடுள்ள தபாருளாோர தநருக்கடி 
நிழைழம்களிைால் பைரின் வாழ்கழ்கயில் 
தபருமளவு மாற்றங்கள் ஏற்படடுள்ளை. பை 
குடும்பங்கள் அன்றாட உணவுக்்க சிரமபபடும் 
நிழை்யற்படடுள்ளது. இவ்வாறாைவர்்களுககு 
நிறுவை ரீதியா்க உேவுவேற்கு நல்ைதோரு 
சேந்ேர்பபம் கிழடத்துள்ளது. இேழை ப்ராப்கா-
ரி்கள் சிறந்ேமுழறயில் பயன்படுத்திக த்காள்ள 
முடியும் எை நி்கழ்வில் ்கைந்து த்காணடு 
்கருத்து தவளியிடட அடடாழளச்சேழை பிர்ேசே 
தசேயைாளர் எம்.ஏ.சி.அஹமட ஸாபிர் கூறிைார்.   

ஓயவுநிழை ஆசிரியர் எம்.ஏ.சி.ஸாகிர் கூறு-
ழ்கயில், "பைரது ்கஷடங்கழள நாங்கள் 
்நரடியா்க ்கணடு மைம் உருகி்ைாம். அத்து-
டன் மாத்திரம் நிறுத்திக த்காள்ளாது, நிறுவை 
ரீதியா்க உேவுவேற்கு திடடமிடடு பணியில் 
இறஙகி்ைாம். அேற்கு பூரண வர்வற்பு, 
உேவி கிழடத்துள்ளது. இபபணி எதிர்்காைத்தில் 
விருடசேமா்க வியாபிககும்" என்றார்.   

ஆசிரியர் ்்க.எல்.எம்.முைாஸ் கூறுழ்கயில், 
"எந்ேவிேமாை எதிர்பார்பபுக்களுமின்றி   

இக்கடடாை ்நரத்தில் மக்களுககு உேவும் 
திடடத்ழே நாம்ஆரம்பித்துள்்ளாம். எமது 
பணி்களுககு பிர்ேசே மக்களின் நிழறவாை 
ஒத்துழைபபு தோடர்ந்தும் கிழடககும்" என்றார்.  

மு்கம்மட றிஸான்...?
(அட்ொலைச்சேலை மத்திய நிரு�ர்)

எஸ்.எம்.எம்.முர்ஷித்...?
(்கலகு்ொ திை்கரன நிரு�ர்)
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இந்நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினரான 
முனனவர் ம.ஜெயராென் (சரஸவதி 
முதியயார் இல்்லம்), சிறப்பு விருந்தின-
ரான சிவஸ்ரீ திருவருடஜசல்வன் -இதராொ 
குருககள் அவர்களின் ஆசியுடன் திறன்-
வகுப்்பனறககுரிய நாடானவ ஜவடடி 
ஜ்பயர்ப் ்ப்லனகயினன தினரநீககம் 
ஜசய்து னவததார்.  

அதனனத ஜதாடர்ந்து ஆசிரினய 
திருமதி ஸர்மளா அருந்-
தவராொவின் வரயவற்பு 
உனரயும், ்பாடசான்ல 
மாணவியின் திறன்்ப்ல-
னகனயப் ்பற்றிய விளக-
கமும் அளிககப்்படடன. 
அதனனத ஜதாடர்ந்து 
அதி்பர் உனரயாற்றிய 
ய்பாது, இரததினம் அறக-
கடடனள நிறுவுனர் நித-
தியானந்தன் மற்றும் 
ஜெயரதன், தயா்பரன், 
மயனாகரன் ஆகியயாருககு 

இததிறன் வகுப்னறனய அன்்பளிப்்பாகத 
தந்துதவியனமககு நன்றி ஜதரிவிததார்.  

பிரதம விருந்தினர் ம.ஜெயராென் தனது 
உனரயில் யா/ வறுததன்லவிளான் அ.மி.த.க 
்பாடசான்ல மீள்குடியயற்றததின் பின்னர் 
ஆரம்பிககப்்படடு துரிதமாக முன்யனற்-
றம் கண்டு வருவதாகவும், மாணவர்களின் 
ஜசயற்்பாடனட யநாககுமிடதது இம்முனற 
பு்லனமப்்பரிசில் ்பரீடனசயில் சிறந்த ஜ்பறு-
ய்பறுகனள மாணவர்கள் ஜ்பறுவார்கள் என 
தாம் எதிர்்பார்ப்்பதாகவும் கூறினார்.   

இந்நவீன கற்பிததல் சாதனமானது 

்பாடசான்ல மாணவர்க -
ளுககு ஒரு வரப்பிரதாசமாக 
அனமந்திருப்்பதாகக கூறிய 
அவர், அதனன வழங்கியயா-
ருககு தனது நன்றிகனளயும் 
ஜதரிவிததுக ஜகாண்டார். 
அதனனத ஜதாடர்ந்து மாண -

வர்கள் திறன் ்ப்லனகயில் 
தமது கற்றல் ஜசயற்்பாடு -
கனள யமற்ஜகாண்டனர்.

மடடககளப்பு மாவட-
டததின் ஜசங்க்லடி 
மததிய யதசிய கல்லூரி-
யில் தற்ஜ்பாழுது தரம் 
ஆறில்  கல்வி கற்கும் 
சுதாகரன் யதெஷ்வி 
இப்ய்பாடடியில் ஜவண்-

க்லப் ்பதககதனதப் 
ஜ்பற்றுக ஜகாண்ட மாண-

வர்களுள் ஒருவராவார்.
இவரது தந்னத ஜ்பாறி-

யிய்லாளரும் தாய் யதசிய 
கல்வி நிறுவகததின் 
முன்னாள் ஜசயற்றிடட உதவியாளரும் ஆவர். இம்-
மாணவி கடந்த வருடததிற்கான தரம் ஐந்து பு்லனமப் 
்பரிசில் ்பரீடனசயில் 156 புள்ளிகனளப் ஜ்பற்று ஜவட-
டுப்புள்ளிககு யமல் சிததியனடந்தவருமாவார்.

இவர் இதுவனர எந்தஜவாரு ்பாடததிற்கும் பிரததி-
யயக வகுப்புகளுககும் ஜசல்்லாதவர் என்்பதும் குறிப்பி-
டததககது.

பிரதம அதிதியாக கிழககு மாகாண ஆளுநர் 
அனுராதா ெஹம்்பத க்லந்து ஜகாண்டார். 
முதன்னம விருந்தினர்களாக இராொங்க 
அனமசசர் சிவயநசதுனர சந்திரகாந்தன், ்பாராளு-
மன்ற உறுப்பினர் யகாவிந்தன் கருணாகரம், மட-
டககளப்பு மாநகர முதல்வர் தியாகராொ சரவ-
ண்பவன், கிழககு ்பல்கன்லககழக உ்பயவந்தர் 
வல்லிபுரம் கனகசிங்கம், சுவாமி விபு்லானந்தா 
அழகியற் கற்னககள் நிறுவகததின் ்பணிப்்பா-

ளர் புயளாரன்ஸ ்பாரதி ஜகனடி உள்ளிடயடார் 
க்லந்து ஜகாண்டனர்.   

யதசிய, மாகாண, மாவடட மற்றும் சர்வயதச 
ரீதியில் வினளயாடடுத துனறயில் ஜவற்றியீடடி 
சாதனன ்பனடதத வினளயாடடு வீரவீராங்க-
னனகள் இதன்ய்பாது ்பாராடடி நினனவுசசின்-
னங்கள் வழங்கி அதிதிகளால் ஜகௌரவிககப்்பட-
டுள்ளனர்.   

மாவடடததில் அர்ப்்பணிப்புடன் ஜசயற்-
்படட உததியயாகததர்கள், வினளயாடடடு 
்பயிற்றுனர்கள், வினளயாடடு உததியயாகத-
தர்கள், உற்்பததித திறன் ய்பாடடியில் யதசிய 
ரீதியில் ஜவற்றிஜ்பற்றுள்ள பிரயதச ஜசய்லகங்-
களின் பிரயதச ஜசய்லாளர்கள் மற்றும் அனுசர-
னணயாளர்கள் இதன்ய்பாது சிறப்பு விருதுகள் 
வழங்கி அதிதிகளினால் ஜகௌரவிககப்்படடி-
ருந்தனர். அதயதாடு 2021 ஆம் ஆண்டு யதசிய 
ரீதியில் க.ஜ்பா.த உயர்தரப் ்பரீடனசயில் உயிரி-
யல் விஞ்ானத துனறயில் அகி்ல இ்லங்னக 

ரீதியில் முத்லாவது இடதனத 
ஜ்பற்றுள்ள மடடககளப்பு புனித 
மிகயகல் கல்லூரி யதசிய ்பாட-
சான்லயின் மாணவன் தமிழ்-
வாணன் துவாரயகஷ், ஜ்பௌதிக 
விஞ்ான துனறயில் அகி்ல 
இ்லங்னக மடடததில் நான்கா-
வது இடதனதயும் மாவடட 
மடடததில் முத்லாம் இடதனத-
யும் ஜ்பற்ற ஜசங்க்லடி மததிய 
கல்லூரி யதசிய ்பாடசான்லயின் 
மாணவன் ய்லாகிதன் கியசா்பன் 
ஆகிய இருவரும் இதன்ய்பாது 
வியசட நினனவுசசின்னங்கள் 
வழங்கி ஜகௌரவிககப்்படடுள்-
ளார்கள்.   

இதன்ய்பாது மாவடட ஜசய்லகததிற்ஜகன 
ஒரு கீதம் இயற்றப்்படடு ஜவளியீடடு னவக-
கப்்படடதுடன், 'ஜவற்றி நினனவு ம்லர்' ஜவளி-

யீடும் இடம்ஜ்பற்றுள்ளது. 'ஜவற்றி' நினனவு 
ம்லரின் சிறப்புப் பிரதிகள் அதிதிகளுககுகு 
வழங்கி னவககப்்படடதுடன், மாவடட 
ஜசய்லக கீததனத இயற்றி இனசயனமப்்பதற்-
காக சக்ல வழிகளிலும் ஒததுனழப்பு வழங்கிய 
ஓய்வு நின்ல கிராம உததியயாகததர் சயஜனளி்ப-
வன் மற்றும் இனசயனமதது ்பாடிய சுவாமி விபு-
்லானந்தா அழகியற் கற்னககள் நிறுவகததின் 
்பணிப்்பாளர் உள்ளிடட விரிவுனரயாளர்களும் 
இதன்ய்பாது ஜ்பான்னானட ய்பார்ததி ஜகௌர-
விககப்்படடுள்ளனர்.   

மண்முனன வடககு க்லாசார மததிய 
நின்லயம் மற்றும் சுவாமி விபு்லானந்தா அழகி-
யற் கற்னககள் நிறுவகததின் மாணவர்களினால் 
அழகிய கண்கவர் கன்லப்்பனடப்புககள் இதன் 
ய்பாது அரங்யகற்றப்்படடதுடன், கராடடி தற்-
காப்பு கன்ல ஜதாடர்்பான மாணவர்களின் நிகழ்-
வும் அரங்யகற்றப்்படடிருந்தது.   

இந்நிகழ்விற்கு யம்லதிக அரசாங்க அதி்பர்க-

ளான திருமதி.சுதர்சனி ஸ்ரீகாந்த, திருமதி நவரூ-
்பரஞெனி முகுந்தன் (காணி / வினளயாடடு), 
மாவடட ஜசய்லக பிரதம கணககாளர் திருமதி 
இந்திராவதி யமகன், உதவி மாவடட ஜசய்லா-
ளர் ஏ. நயவஸவரன், மாவடட திடடமிடல் 
்பணிப்்பாளர் திருமதி சசிக்லா புண்ணியமூர்ததி, 
மாவடட ஜசய்லக கணககாளர் எம். வியனாத, 
மாவடட ஜசய்லக நிருவாக உததியயாகததர் 
யக.தயா்பரன், மாவடட ஜசய்லக ஜ்பாறியிய்லா-
ளர் ரீ.சுமன், மாவடட ஜசய்லக வினளயாடடு 
உததியயாகததர் வீ.ஈஸவரன், மாவடட ஜசய்லக 
கினளததன்லவர்கள் உள்ளிடட மாவடட 
ஜசய்லக உததியயாகததர்கள், அதி்பர்கள், ஆசி-
ரியர்கள், சாதனன மாணவர்களின் ஜ்பற்யறார் 
என ஜ்பருமளவி்லாயனார் இதன்ய்பாது க்லந்து 
ஜகாண்டனர்.

உடல், உள, சமூக, ஜ்பாருளாதார நின்லக-
ளுககு ்பாரிய சவா்லாக அனமந்துள்ள வீதிவி-
்பததுகனள தவிர்ப்்பதில் நாடடுககும் நாடடு 
மககளுககும் ்பாரிய தார்மீக கடனமயுள்ளது. 
வீதிவி்பததுககனள தவிர்கக முயற்சிப்்பதன் 
மூ்லம் இறப்புககள், காயங்கள் மற்றும் அங்கவீ-
னங்கனள தவிர்கக அல்்லது குனறகக முடியும். 
வாகன ஓடடுனர்கள், நடததுனர்கள், ்பாதசா-
ரிகள், உதவியாளர்கள் எனும் அனனவரும் 
கூடடுப் ஜ்பாறுப்புனடயவர்களாகவும், யசவகர்-
களாகவும் மாறயவண்டும்.

தனிஜயாருவர் தன்னனததாயன திருததிக 
ஜகாண்டால் சமூகம் தானாகயவ திருந்தும் எனும் 
முதுஜமாழிகயகற்்ப நாம் அனனவரும் வீதிஒ-
ழுங்குகனள சரிவரக கனடப்பிடிகக யவண்டும். 
முதலில் வீதிஒழுங்குகனளப் ்பற்றி எமககு 
ஜதளிவாக ஜதரிந்திருந்தாலும் அதனன சரியாக 
பின்்பற்றுகின்யறாமா என்று நாயம நம்னம சுய்ப-
ரியசாதனன ஜசய்து ஜகாள்ள யவண்டும்.   

நாடனடயும், நாடடு சூழ்நின்லகனள-
யும், காவ்லர்கனளயும், ஏனனயவர்கனளயும் 
குனறகூறுவனத விடடு நாம் நமது கடனம-
கனள ்ப்லனன எதிர்்பாராதது சரிவர ஜசய்ய 
யவண்டும். ஆய்வு அறிகனககளின் பிரகாரம் 
இனள்ர்கயள அதிகளவு வீதிவி்பததுககனள 
ஏற்்படுதது்பவர்களாகவும், அதன் மூ்லம் அதி-
களவு ்பாதிககப்்படு்பவர்களாகவும் உள்ளனர். 
இளங்கன்று ்பயமறியாது என்்பர். இன்னறய 
இனள்ர்கயள நாடடின் எதிர்கா்லத தூண்கள். 
ஆகயவ இவர்கள்தான் மிக முககியமாக தாமும் 
சரிவர நடந்து மற்றவர்களுககு ஒரு முன்னுதார-
ணமாக இருகக யவண்டும்.  

எம்மால் இயன்றவனர பின்வரும் ஜசயற்-
்பாடுகனள கனடப்பிடிப்்பதன் மூ்லம் வீதிவி-
்பததுகள் அற்ற ஆராககியமான வாழ்வு வாழ 

வழியனமப்ய்பாம். வாகன ஓடடுனர்களாக 
இருந்தாலும் அல்்லது ்பாதசாரிகளாக இருந்தா-
லும் வீதிஒழுங்குகனளயும் சடடங்கனளயும் 
மதிப்்பதுடன் அவற்னற மீறிச ஜசயற்்படாதவர்-
களாகவும் இருகக யவண்டும்.   

வாகனதனதச ஜசலுததும் ய்பாது எந்த ஒரு 
உயிருககும் தன்னால் எவ்வித ்பாதிப்பும் ஏற்்பட-
டுவிடக கூடாது எனும் ஜ்பாறுப்புணர்சசியும், 
மனஉறுதியும் இருகக யவண்டும். வாகனங்க-
ளில் வாஜனாலி, ஜதான்லககாடசி ய்பான்றவற்-
றின் ஒலினய அளவுககதிகமாக அதிகரிககக 
கூடாது. னகதஜதான்லய்பசிகனள எககாரணம் 
ஜகாண்டும் வாகனயமாடடும் ய்பாதும், வீதி-
கனளக கடககும் ய்பாதும் ்பாவிககக கூடாது. 
அவசியமாயின் வாகனதனத சரியான இடததில் 
நிறுததி விடடுக கனதகக யவண்டும்.   

ய்பாதியளவு ஓய்வின்றி அல்்லது ய்பாதிய 
நிததினரயின்றி வாகனங்கனள ஓடடுவனத 
தவிர்கக யவண்டும். இயன்றளவு இரவு யநரங்-
களில் வாகனங்கனள ஓடடுவனத தவிர்ததல் 
மிகவும் நல்்லது. நீண்ட தூரம் ்பயணிகக யவண்-

டியிருப்பின் இனடயினடயய ஓய்வு எடுதத 
பின்னர் வாகங்கனளச ஜசலுதத யவண்டும்.   

வாகனங்களின் நின்லனய சரி்பார்தத 
பின்ய்ப வாகனங்கனள ஓடடுதல் யவண்டும். 
அயதய்பா்ல வாகனங்கனள சரிவர ்பராமரிகக 
யவண்டும். வாகனயமாடடும் ய்பாது மது்பா-
வனன, ய்பானதப்ஜ்பாருள் ்பாவனன, புனகபி-
டிததல் ய்பான்றன தவிர்ககப்்பட யவண்டும்.   

கண்்பார்னவயிய்லா அல்்லது யகடடல் 
பு்லனிய்லா அல்்லது உடல் நின்லயிய்லா ்பாதிப்-
புககள் இருப்பின் அந்நின்லனமகனள சீர்ஜசய்த 

பின்னயர வாகனங்கனள ஜசலுதத முயற்சிகக 
யவண்டும். மனஅழுததம் அல்்லது மனசசஞச-
்லங்களுடன் வாகனங்கனள ஓடடுதல் தவிர்க-
கப்்பட யவண்டும்.   

உகந்த கா்லநின்லகள், வீதியின் தன்னம, 
நின்லனம ய்பான்றவற்னற ஆராய்ந்து, ்பய-
ணதனத யமற்ஜகாள்ள யவண்டும். வீதிவி-
திகனள எப்ய்பாதும் மீறககூடாது. அதிமுக-
கியமாக வாகனங்களின் யவகங்கனள வீதி 
ஒழுங்குகளுககு அனமய ஜசலுதத யவண்டும். 
அதாவது யவகககடடுப்்பாடும் நிதானமும் மிக 
அவசியம்.   

வாகனங்கனள முந்திச ஜசல்லும் ய்பாதும், 
வாகனங்கனள வீதிகளில் திருப்பும் ய்பாதும், 
வாகன சமிகன்கனள சரியாக ஜசயற்்படுதத 
யவண்டும். கண்கூசும் வாகன விளககுகனள 

தவிர்கக யவண்டும். வாகனங்கனள இடது்ப-
றமாக முந்திச ஜசல்்லல், ஏனனய ஓடடுனர்க-
ளுடன் ய்பாடடிககாக வாகனங்கனள ஜசலுத-
துதல் ய்பான்றன தவிர்ககப்்படல் யவண்டும். 
வாகனங்களின் ்பயன்்பாடு என்்பது இ்லகுவான 
்பயணங்களுககானயத தவிர சந்யதாசம் அனு-

்பவிகக அல்்ல என்்பனத மனதில் ஜகாள்ள 
யவண்டும்.   

யமாடடார் னசககிளாயின் இருவருககு யமற்-
்படட வயது வந்யதார் எககாரணம் ஜகாண்டும் 
்பயணிககக கூடாது. இருவரும் ஜ்பாருததமான 
தன்லககவசங்கனள அணிய யவண்டும்.

குழந்னதகளுடன் ்பயணிகனகயில் அவர்க-
ளுககும் ஜ்பாருததமான தன்லககவசங்கனள 
அணிவிகக யவண்டும்.   

காரில் ்பயணிப்்பவர்கள் கடடாயமாக ஆச-
னப்்படடி அணிய யவண்டும். அதியவகம், நண்-

்பர்களுடன் இனணந்த ஜகாண்டாடடங்கள், 
தவறான வனளவுகளில் திரும்புதல், ய்பான்ற-
வற்னறத தவிர்கக யவண்டும்.   

வாகன அனுமதிப்்பததிரதனத முனறயாகப் 

ஜ்பறயவண்டும். இ்லஞசம் ஜசலுததி அனும-
திப்்பததிரம் ஜ்பறுதல் மிகவும் தவறானது. அனு-

மதிப்்பததிரம் ஜ்பறாது வாகனங்கனள வீதியில் 
ஜசலுதத முயற்சிககக கூடாது. ்பதின்ம வயது-
னடய இனள்ர்கள் வாகனங்கனள ஜசலுதது-
வனத ஜ்பற்யறார்களும், உறவினர்களும் ஒரு-
ய்பாதும் அனுமதிககக கூடாது.   

துவிசசககர வண்டிகனள ஓடடும்ய்பாது 
வீதியயாரங்களில் ஜசல்்ல யவண்டும். வீதிககு 
நடுவில் ஜசல்்லக கூடாது. அததுடன் இரண்டு 
அல்்லது மூன்று ய்பராக வீதிகளில் சமாந்தரமாக 
துவிசசககர வண்டிகளில் அல்்லது யமாடடார் 
னசககிளிலில் ்பயணிப்்பனதத தவிர்கக 
யவண்டும்.   

்பாதசாரிகள் உரிய வீதிககடனவகளில் 
வீதிகனள கடகக யவண்டும். வீதியயாரங்-
களில் நடககும் ய்பாதும், வீதிகனள கடக-
கும் ய்பாதும், ரயில் கடனவகளில் நடககும் 
ய்பாதும் மிக அவதானமாக இருகக யவண்டும். 
வீதிகளில் ்பாதிப்புககள் இருப்பின் அவ்வி-
டதனத ்பாதுகாப்்பாக அனடயாளப்்படுததுவ -
துடன் உடனடியாக உரிய அனமப்பினருககு 
அறிவிகக யவண்டும்.   

வீதிகளில் யதனவயற்ற குப்ன்ப கூழங்-
கனள ஜகாடடுதல், வீதிகனள யசதப்்படுததல் 
ய்பான்றன தவிர்ககப்்படல் யவண்டும். வீதி-
களில் குழந்னதகள், சிறுவர்கள் வினளயா-
டுவனத ஒருய்பாதும் அனுமதிககக கூடாது. 
கடடாககாலி நாய்கள், மாடுகள் ய்பான்ற வி்லங்-
குகள் வீதிகளில் திரிவனத தடுகக யவண்டும். 
வீதிகனள ஆககிரமிதது கடடங்கள் கடடுதல், 
நனட்பானதக கனடகள் அனமததல் ய்பான்றன 
தவிர்ககப்்பட யவண்டும்.
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வறுத்தலைவிளான் அ.மி.்த.க பாடசாலை   
திறன்வகுபபலறத திறபபு விழா நிகழ்வு

மடடககளபபில் விலளயாடடுத துலறயில் சா்தலை   
பலடத்த வீரவீராஙகலைகளுககு வர்ண விருதுகள்

யோழ். வல்வட்டித்துமை சிதமபரோ 
ைத்திய கலலூரியினோல இவவருடம 
ைோர்ச் ைோதம நோடளோவிய ரீதியில 

நடத்தபபட்ட சிதமபரோ கணித ்போட்டியில ்வற்றி 
்பற்ை ைோணவர்களுககு விருது வழஙகபபட்டது.

சி்தமபரா கணி்த பபாடடியில் 
வவற்றி வபற்ற மா்ணவி

வீதிவிபத்துகளோல உடல, உள 
ஆ்ரோககியம போதிககபபடுகின்ைது. 
எைது நோட்டில வருடோநதம சுைோர் 

38,000 வீதி விபத்துககள் ஏற்படுவதோக -

வும, இதனோல சுைோர் 3,000 இைபபுககள் 
ைற்றும 8,000 கடுமையோன கோயஙகள் 
ஏற்படுவதோகவும ்தரியவநதுள்ளது. 
வீதிவிபத்துகளில 15 ்தோடககம 64 
வயதுககு உட்பட்்டோர் அதிகைோக போதிககப-

படுகின்ைனர். அத்துடன் வீதிவிபத்துககள், 
ைரணஙகள் ைற்றும கோயஙகள் கோரணைோக 
இலஙமகயின் ்ைோத்த உள்நோட்டு உற்பத்-

தியில வருடோநதம 3-5வீதம வமர ்ெலவு 
ஏற்படுகின்ைது.

வருடாந்தம பல்ைாயிரம பபரின்  
உயிலர பறிககும வீதிவிபததுகள்!

ைட்டககளபபு ைோவட்ட ்ெயல-

கம முதலதடமவயோக ஏற்போடு 
்ெயத வர்ண விருதுகள் வழங-

கும நிகழ்வு ைட்டககளபபில ்கோலோகலைோக 
இடம்பற்றுள்ளது. கடநத 2019 ஆம 
ஆண்டு ்தோடககம 2021 ஆம ஆண்டு 
வமரயோன கோலபபகுதிககுள் ைோகோண 
ைட்டம, ்தசிய ைட்டம ைற்றும ெர்வ்தெ 
ரீதிகளில ்வற்றி ்பற்று ைட்டககளபபு 
ைோவட்டத்துககு ்பருமை ்ெர்த்த ெோதமன 
வீரவீரோஙகமனகமள ்கௌரவிககும
வர்ண விருதுகள்_2022 நிகழ்வு
ைட்டககளபபு ைோவட்ட ்ெயலகத்தி
ஏற்போட்டில ைோவட்ட அரெோஙக அதிபர்
்க.கருணோகரன் தமலமையில
்தவநோயகம ைண்டபத்தில நமட்பற்ைது.

யோ/ வறுத்தமலவிளோன் அ.மி.
த.க போடெோமலயில, அதிபர் 
சூ.திலகதீபன் தமலமையில 

தரம 01 வகுபபமையில திைன் வகுபபமை 
திைபபு விழோ நமட்பற்ைது. இத்திைன் வகுப-

பமைககோன ்போருட்கள் இரத்தினம அைககட்-

டமள நிறுவுனர் ்டோகடர் இ.நித்தியோனநதன், 
்டோகடர் ்ெயரதன், ்டோகடர் தயோபரன், எஸ. 
ை்னோகரன் ஆகி்யோரின் அனுெரமணயுடன் 
அன்பளிபபு ்ெயயபபட்டன.

கலலடி குறூப நிருபர்...?

்தவிரததுக வகாள்வ்தாயின் கலடபபிடிகக 
பவண்டிய ஒழுஙகுவிதிகள் எலவ?

--மவத்திய கலோநிதி
்ெலவி வி்னோதோ ெண்முகரோெோ...?

சி்ரஷட விரிவுமரயோளர்   
(சித்த மருததுவ அலகு)   

யோழ்பபோணம பலகமலககழகம.
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ஜனோதிபதியின்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

வக்கயில் தபொருத்�மொன ஏறபொ -
டு்ககை உளவொங்கி அரச தசொத் -
துக்கள மு்கொகமத்துவத்திற்கொ்க 
புதிய சடடத்க� அறிமு்கபபடுத் -
துவ�ற்கொ்க சடடமூலதமொனகறை 

�யொரிககுமொறு சடட வகரஞருககு 
ஆலலொசகன வழங்குவ�றகு 
ஜனொதிபதி சமர்பபித்துளை லயொச -
கனககு அகமசசரகவ அங்கீ்கொரம் 
வழங்கியுளைது. 

கபபம் ்கோரிய பபண்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

பதிவு தசய� ்கொத�ொளி்ககை அவரது 
மகனவியிடம் க்கயளிக்க லபொவ�ொ்க 
மிரடடியுளைொர். அவர் மு�லில் 10 
இலடசம் ரூபொகவ அபதபண்ணுககு 
வழங்கியுளைொர். அபதபண் த�ொடர்ந்-
தும் அவகர அசசுறுத்தி வந்��ொல் 
வர்த்�்கர் உயர் தபொலிஸ் அதி்கொரி ஒரு-
வரிடம் கூறியுளைொர். அவர் வர்த்�்ககர 
்களுத்துகறை குறறை விசொரக� பணிய-
்கத்துககு அனுபபிய�ொ்க த�ரிவிக்கபப-
டுகினறைது. அவர் அங்கு முகறைபபொடு 
தசய� பினனர் எஞ்சிய ப�த்க� தபற-
றுகத்கொளை லபருவகைககு வருமொறு 
வர்த்�்கர் அபதபண்ணுககு அறிவித்-
துளைொர்.     

அ�னபடி அந்�ப ப�த்க� தபறு-
வ�ற்கொ்க அவரது உ�வியொைருடன 

லபருவகை தபொலிஸ் நிகலயத்துககு 
அருகில் ்கடந்� 17ஆம் தி்கதி வந்�-
லவகை இருவரும் க்கது தசயயபபட-
ட�ொ்க தபொலிசொர் த�ரிவித்�னர்.   

அவரின அந்� உ�வியொைர் மடடக-
குளியில் வசிபபவதரன தபொலிஸொர் 
த�ரிவித்�னர். லமலும் இந்�ப தபண், 
வர்த்�்கர்்ககை ஏமொறறி வீடிலயொ ்கொட-
சி்ககை பதிவு தசயது அக� தவளியிடு-
வ�ொ்க பயமுறுத்தி ்கபபம் தபறுவக� 
த�ொழிலொ்கக த்கொண்டவர் எனவும் 
விசொரக�்கள மூலம் த�ரிய வந்துள-
ைது. ்களுத்துகறை பிரிவுககு தபொறுப-
பொன சிலரஷட தபொலிஸ் அத்தியடச்கர் 
்கபில பிலரம�ொசவின �கலகமயில் 
லமலதி்க விசொரக�்கள நகடதபறு-
கினறைன. 

அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

்கல்வித்துகறையில் மூனறைொம் �ரத்-
தில் உளைவர்்ககை அ�றகு நியமித்து 
அதிபர் தவறறிடம் த�ொடர்பில் 
நிலவும் �டடுபபொடகட நிவர்த்தி 
தசயவ�றகும் நடவடிகக்க எடுக்கபப-
டும் எனறும் அவர் த�ரிவித்�ொர்.   

2019ல் நடத்�பபடட அதிபர்-
்கள பரீடகசககி�ங்்க அவர்்க-
ளுககு லநர்மு்கபபரீடகச நடத்-
�பபடடது லநர்மு்க பரீடகசயில் 
புளளி்கள குகறைவொ்க தபறறுக த்கொண்-

டவர்்ககை அதிபர்்கைொ்க நியமிக்க 
முடியொ� நிகல ்கொ�பபடடதுடன 

அவர்்களில் 169 லபர் அது த�ொடர்பில் 
அடிபபகட உரிகம வழககு த�ொடுத்-
துளைனர். நொம் ச்கல �ரபபினருடனும் 
லபசசுவொர்த்க� நடத்தியுளலைொம். 
அந்� வழககு அடுத்� மொ�ம் முடி-
வகடந்�தும் இந்� பிரசசகன்கள 
நிவர்த்தி தசயயபபடும் எனறும் அவர் 
த�ரிவித்�ொர்.   

பொரொளுமனறைத்தில் லநறறு வொயமூல 
விகடக்கொன வினொக்கள லவகையில் 
மயந்� திசொநொயக்க எழுபபிய ல்களவி 
ஒனறுககு பதில் அளிககும் லபொல� 
அகமசசர் இவவொறு த�ரிவித்�ொர்.   

‘புககர்’ விருது பபற்ற... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

சிறைபபொ்க அகமயும். தவகுசன 
ஊட்கம், சிறுவர் ்கக�்கள உளளிடட 
பல பகடபபுக்ககை உருவொககும் 
எழுத்�ொைர் தெ்கொன ்கரு�ொதிலக்க, 

தமனலமலும் பல பகடபபுக்ககை 
உருவொக்க ல�கவயொன சகதியும் ஆறறை-
லும் கிகடக்க லவண்டுதமன பிர�மர்   
த�ரிவித்துளைொர்.

அவர்கமை... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

தபறறுக த்கொடுத்து வரும் லபொது 
அ�கன விமர்சிககும் நடவடிகக்க-
்ககைலய அவர்்கள லமறத்கொண்டு 
வருகினறைனர் எனறும் அகமசசர் த�ரி-
வித்�ொர்.   பொரொளுமனறைத்தில் லநறறு 
நகடதபறறை தபறலறைொலிய உறபத்-
திப தபொருட்கள விலசட ஏறபொடு்கள 
திருத்�ச சடடமூலம் மீ�ொன விவொ�த்-
தில் உகரயொறறும் லபொல� அகமசசர் 
இவவொறு த�ரிவித்�ொர்.   

சகபயில் த�ொடர்ந்தும் உகரயொற-
றிய அவர்,  

நொம் நொடடுக்கொ்க சிறைந்� தீர்மொனங்-

்ககை லமறத்கொண்ட லபொது உங்்கள 
அரசியல் இத்ல�ொடு முடிவகடயப 
லபொகிறைது எனறு அவர்்கள கூறினர். 
நொம் லமறத்கொளளும் தீர்மொனங்்கள அர-
சியலுக்கொன�ல்ல அது நொடடுக்கொனது 
எனபக� நொம் நிரூபித்துளலைொம்.  

சர்வல�ச நொ�ய நிதியம், உல்க 
வங்கி லபொனறை நிறுவனங்்கள எமது 
நொடடுககு உ�வ முறபடும்லபொது 
அ�கன �டுபப�றகு அகனத்து நட-
வடிகக்க்ககையும் லமறத்கொளவல� 
அவர்்கைது லவகலயொகியுளைது 
எனறும் அகமசசர் த�ரிவித்�ொர்.

்ைம்போட்டுககு ஏற்ற... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

முனனர் ஒருசில சந்�ர்பபங்்களில் 
திருத்�ம் தசயயபபடடுளைதுடன, 
நிகலதபறு�கு அபிவிருத்தி இலக-
கு்ககை அகடவ�றகு இயலுமொகும் 
வக்கயிலும் மறறும் சம்கொலத் ல�கவ-
்களுககுப தபொருத்�மொன வக்கயி-
லும் இச சடடத்க� லமலும் திருத்�ம் 

தசயய லவண்டிய ல�கவ ்கண்டறியப-
படடுளைது.   

அ�ற்ககமய ஆயுர்லவ� சடடத்க� 
திருத்�ம் தசயவ�ற்கொ்க சு்கொ�ொர 
அகமசசர் சமர்பபித்� லயொசகனகல்க 
அகமசசரகவ அங்கீ்கொரம் வழங்கியுள-
ைது.  

57 ்ைலதிக வோககுகைோல்...
விவொ�ம் நிகறைவகடந்�க�-

யடுத்து லஜ.வி.பி எம்.பி விஜி� 
லேரத்தினொல் சடடமூலத்க� 
நிகறைலவறறை வொகத்கடுபபு ல்கொரப-
படடது.  அ�கனத்த�ொடர்ந்து நடத்-
�பபடட இலத்திரனியல் மூல வொக-
த்கடுபபில் தபறலறைொலிய உறபத்தி 
தபொருட்கள விலசட ஏறபொடு்கள 
திருத்� சடடமூல இரண்டொம் மதிப-
பீடடுககு ஆ�ரவொ்க 77 வொககு்களும் 

எதிரொ்க 17 வொககு்களும் பதிவொன 
நிகலயில் 57 லமலதி்க வொககு்களி-
னொல் சடடமூலம் சகபயில் நிகறை-
லவறறைபபடடது.  

சடடமூலத்துககு ஆ�ரவொ்க அர-
சொங்்கத்துடன இக�ந்து எதிர்க-
்கடசி �ரபபிலுளை சுயொதீன எதிர்க-
்கடசி எம்.பி.க்கள சிலரும் இ.த�ொ.
்கொ எம்.பி. மரு�பொண்டி ரொலமஸ்வர-
னும் வொக்களித்�னர்.   

25,000 பவளிநோட்டு ...  
இந்� நபர் க்கது தசயயபபடடு 

அநுரொ�புரம் தபொலிஸொரிடம் ஒப -
பகடக்கபபடடுளைொர்.

இ�னலபொது சந்ல�்க நபரிடமி -
ருந்து தவளிநொடடில் சடடவிலரொ -
�மொன முகறையில் தீர்கவ வரி 
தசலுத்�பபடொமல் நொடடுககுள 
த்கொண்டு வரபபடட 25,000 சி்க -
தரடடுக்கள மீட்கபபடடுளைன.  

இவவொறு க்கது தசயயபபட -
டவர் 62 வயதுகடய ஒருவர் 
எனவும் அவர் அநுரொ�புரம் பிரல� -
சத்க�ச லசர்ந்� ஒருவர் எனவும் 
தபொலிஸொர் த�ரிவித்துளைனர்  

சம்பவம் த�ொடர்பில் அநூர�பு -
ரம் தபொலிஸொர் லமலதி்க விசொர -
க�்ககை முனதனடுத்துளைொர் -
்கள. 

அரசோஙகத்தின் பைோத்த...
சமய பண்பொடடு அலுவல்்கள 

திக�க்கைத்துககு 18ல்கொடிலய 40 
இலடசம் ரூபொவும் கிறிஸ்�வ சமய 
அலுவல்்கள திக�க்கைத்துககு 
21ல்கொடிலய 30 இலடசம் ரூபொவும் 
இந்து சமய மறறும் பண்பொடடு 

அலுவல்்கள திக�க்கைத்துககு 29 
ல்கொடிலய 40 இலடசம் ரூபொவும் ஒதுக-
்கபபடடுளைது.  நிதி தபொருைொ�ொர உறு-
திபபொடு மறறும் ல�சிய த்கொளக்க்கள 
அகமசசுககு 61,393 ல்கொடிலய 70,40 
000 ரூபொவும் பொது்கொபபு அகமசசுககு 

41,000 ல்கொடி ரூபொவும் தபொதுமக்கள 
பொது்கொபபு அகமசசுககு 12,920 ல்கொடி 
ரூபொவுதமன தமொத்�மொ்க பொது்கொப-
புககு 53,920 ல்கொடி ரூபொ ஒதுக்கபபட-
டுளைது.    தவகுசன ஊட்க அகமசசுககு 
2,814 ல்கொடி ரூபொவும் நீதி,சிகறைசசொகல 

மறுசீரகமபபு மறறும் அரசியலகமபபு 
அகமசசுககு 3,320 ல்கொடி ரூபொவும் 
சு்கொ�ொர அகமசசுககு 32,199 ல்கொடிலய 
99 98,000 ரூபொவும் தவளிநொடடு அலு-
வல்்கள அகமசசுககு 1,900 ல்கொடி 
ரூபொவும் ஒதுக்கபபடடுளைது.         

கடறபமட படகுடன் ்நறறு...
எனக கூறிய அவர், ்கடறபகட வீரர்-

்ககை அகழத்துவரும் நடவடிகக்க 
முனனதனடுக்கபபடடுளை�ொ்கவும் 
த�ரிவித்�ொர்.    அவர்்கள ்ககரககு 
திரும்பிய�ன பினனலர லமலதி்க விப-
ரங்்ககை கூறைமுடியுதமன த�ரிவித்� 
அவர் இனறு (லநறறு 18) இரவு அவர்-
்கள ்ககரககு திரும்பலொதமன �ொம் 
எதிர்பொர்பப�ொ்கவும் கூறினொர்.   

சம்பவம் பறறி அவர்' லமலும் த�ரி-
விகக்கயில்,  

த�ன பகுதி ்கடலில் விலசட ்கட-
கம்களுக்கொ்க அனுபபபபடடிருந்� 
லவகை, ்கடந்� தசபதடம்பர் 17ஆம் 
தி்கதியிலிருந்து த�ொடர்கப இழந்து 
்கொ�ொமல் லபொன ்கடறபகடக ்கபபலு-
டன   லநறறு அகலடொபர் 18ஆம் தி்கதி 

பிறப்கல் மீண்டும் ல�டு�ல் நடவடிக-
க்கயில் ஈடுபடடிருந்� சிடடி ஏ 521 
்கடறபகடயின ்கபபலுககு முடிந்துள-
ை�ொ்க த�ரிவித்�ொர்.  

இந்�க ்கபபலுடனொன த�ொடர்கப 
இழந்�க�யடுத்து, 2022 தசபதடம்பர் 
26ஆம் தி்கதி மு�ல் ்கடறபகடயின 
விகரவுத் �ொககு�ல் ்கபபல்்கள மறறும் 
ஆழ்கடல் ஊடுருவல் ்கபபல்்கள த�ன 
்கடறபரபகப உளைடககிய இந்�க ்கப-
பகலத் ல�டும் பணிகய ஆரம்பித்ன.  

இ�ற்கொ்க இலங்க்க விமொனபபகட-
யின உ�விகயப தபறறுக த்கொண்டது. 
லமலும், ்கடறபகடத் �கலகமய்கத்-
தில் அகமந்துளை த்கொழும்பு ்கடல்சொர் 
ல�டல் மறறும் மீடபு ஒருங்கிக�பபு 
கமயம், சம்பவம் குறித்து இலங்-

க்ககய அண்டியுளை ்கடல்சொர் ல�டல் 
மறறும் மீடபு ஒருங்கிக�பபு கமயங்-
்களுககுத் த�ரிவித்�துடன, அந்� ்கடல் 
பகுதி்கள வழியொ்கச தசல்லும் மீனவர்-
்கள மறறும் ்கடறபகடயினருககும் 
�்கவல் த�ரிவிக்கபபடடது.  

லநறகறைய �்கவலினபடி, த�ன 
்கடல் பகுதியில் இந்�க ்கபபல் சிறைபபு 
ஆயவுக ்கடகமயில் ஈடுபடடிருந்�-
லபொது,   ்கபபலின இயந்திரத்தில் ஏற-
படட த�ொ ழில்நுடபக ல்கொைொறு ்கொர-
�மொ்கவு ம், லமொசமொன வொனிகல 
்கொர�மொ்கவும், ்கபபல் விபத்துககுள-
ைொனது. சுமொர் 400 ்கடல் கமல்்கள 
(சுமொர் 740 கிமீ) இலங்க்கயின த�ன-
கிழகல்க ஆழ்கடல் பகுதிககுள அது 
தசனறுளைது.  

 இ�ன ்கொர�மொ்க 2022 தசபடம்-
பர் 17 மு�ல் ்கடறபகடயுடனொன 
த�ொடர்பு முறறிலும் துண்டிக்கபபட-
டது. ்கபபலிலிருந்� பணியொைர்்கைொல் 
த�ொழில்நுடபக ல்கொைொகறை சரிதசயது, 
்ககரகய லநொககிப பய�ம் தசயயும் 
லபொது,   இந்�க ்கபபகலத் ல�டும் 
பணியில்  ஈடுபடுத்�பபடட A521 
எனறை  ்கபபல் லநறறு (அகலடொபர் 18, 
202 2 ) த�றகுக ்கடலிலுளை ்கபபலு-
டன த�ொடர்பு த்கொண்டது.   

இ�னபடி, ்கபபலிலிருந்� ஆறு (06) 
்கட றபகடயினர் பத்திரமொ்க மீட்கப-
படட�ன பினனர் ்ககரககு அகழத்து 
வரபபடுவதுடன, சம்பவம் த�ொடர்-
பில் ்கடறபகடயினரொல் லமலதி்க விசொ-
ரக�்கள லமறத்கொளைபபட உளைன. 

மின் கட்டணத்மத அதிகரித்தோலும் .... 
இறுதிககுள அ�ற்கொன அறிகக்ககய 

சமர்பபிக்கவுளை�ொ்கவும் அவர் த�ரி-
வித்�ொர்.   

 பொரொளுமனறைத்தில் லநறறு நகட-
தபறறை வொயமூல விகடக்கொன வினொக-
்கள லவகையில் சமிந்� விஜயசிறி 
எம்பி எழுபபிய ல்களவிககு பதிலளித்-
�லபொல� அகமசசர் இவவொறு த�ரி-

வித்�ொர்.     அது த�ொடர்பில் சகபயில் 
லமலும் த�ரிவித்� அகமசசர்,    மினசொ-
ரக ்கடட�ம் திருத்�ம் தசயயபபடட-
�ன பினனர் மொ�ொந்�ம் லமலதி்கமொ்க 
15 பில்லியன வருமொனம் கிகடக்கப 
தபறறைொலும் 152 பில்லியன நடடத்க� 
எதிர்த்கொளை லநரிடடுளைது.  உல்க 
சந்க�யில் எரிதபொருள விகலலயற-

றைம்,மினசொர உறபத்திக்கொன ல்களவி 
மறறும் தசலவு அதி்கரித்�ல் ஆகிய 
்கொர�ங்்களினொல் மினசொர சகபயின 
நடடம் தவகுவொ்க அதி்கரித்துளைது.   

மினசொர சகபயின நடடத்க� 
மு்கொகமத்துவம் தசயயும் வக்கயில் 
இலங்க்க தபொதுபபயனபொடடு 
ஆக�ககுழுவின அனுமதியுடன 

்கடந்� ஓ்கஸ்ட மொ�ம் மு�ல் அமு-
லுககு வரும் வக்கயில் மினசொர ்கடட-
�ங்்களில் திருத்�ம் தசயயபபடடது.  
்கடட�த்திருத்�ம் தசயயபபடட�ன 
பினனர் இலங்க்க மினசொர சகப 15 
பில்லியன லமலதி்க வருமொனத்க� 
தபறறைொலும் மொ�ொந்�ம் 152 பில்லியன 
நடடத்க� எதிர்த்கொண்டுளைது.

G.C.E (O/L) பபறு்பறுகள்...
எழுபபிய ல்களவி ஒனறுககு பதில-

ளிககும் லபொல� அகமசசர் இவவொறு 
த�ரிவித்�ொர்.   

அங்கீ்கரிக்கபபடட அகடயொை 
அடகட இனறி மொ�வர்்கள பரீட-
கசககு ல�ொறறியுளை�ொல் தபறுலபறு-
்ககை தவளியிடுவதில் �ொம�ம் ஏறப-
டுமொ என அவர் ல்களவி எழுபபினொர்.   

அ�றகு பதில் அளித்� அகமசசர் 

அவவொறைொன சிக்கல் உளை�ொ்க பரீடகச 
திக�க்களும் ்கல்வி அகமசசுககு 
அறிவிக்கவில்கல. எனினும் �றலபொது 
தபறுலபறு்ககை தவளியிடுவ�ற்கொன 
முனலனொடி நடவடிகக்க்கள இடம்-
தபறறு வருகினறைன.   

அந்� வக்கயில் அந்� மொ�வர்்கள 
குழபபமகடயத் ல�கவயில்கல. 
மி்கவும் தநருக்கடியொன ஒரு ்கொல்கட-

டத்திலலலய அந்� பரீடகச நகட-
தபறறைது. அ�ன லபொது அகடயொை 
அடகடகய தபறறுக த்கொளவதில் 
�ொம�ம் ஏறபடடிருந்�ொல் புக்கபபடம் 
ஒனகறை சம்பந்�பபடட பொடசொகல-
யின அதிபர் உறுதிபபடுத்தினொல் அது 
ஏறறுக த்கொளைபபடடுளைது. அந்� 
வக்கயில் எந்�வி� �கடயும் இனறி 
உரிய ்கொலத்தில் தபறுலபறு்கள தவளி-

யிடபபடும்.    அல�லவகை சர்வல�ச 
பொடசொகல்ககை ்கண்்கொணிபப�றகு 
�றலபொதுளை சடடத்தில் இடமில்லொ� 
்கொர�த்தினொல் எதிர்்கொலத்தில் சர்வ-
ல�ச பொடசொகல்ககை ்கண்்கொணிபப-
�ற்கொன நடவடிகக்க்கள முனதனடுக-
்கபபடும் எனறும் அகமசசர் லமலும் 
த�ரிவித்�ொர்.  

்தசிய பகோள்மகமய தயோரிகக...
த்கொளக்கத் �யொரிபபுக்கொன முன-
னுரிகம்ககை அகடயொைம் ்கொண்-

ப�ற்கொன ல�சிய லபரகவயின உப 
குழுவின �கலவர் பொரொளுமனறை உறுப-
பினர் நொமல் ரொஜபக்ஷ லநறறு (18) த�ரி-
வித்�ொர்.   பொரொளுமனறைத்தில் லநறறு 
நகடதபறறை உப குழுவின மு�லொவது 
கூடடத்தில் அரச நிர்வொ்க, உளநொடடு 
அலுவல்்கள, மொ்கொ� சகப்கள, உள-

ளூரொடசி அகமசசு, �்கவல் த�ொழில்-
நுடப அகமசசு, ஆட்ககைப பதிவு-
தசயவது த�ொடர்பொன திக�க்கைம், 
இலங்க்க �்கவல் த�ொழில்நுடப 
மு்கவர் நிகலயம் (ICTA) மறறும் சடட 
மொஅதிபர் திக�க்கைத்தின அதி்கொரி-
்கள ்கலந்துத்கொண்டனர்.    இலத்திரனி-
யல் ல�சிய அகடயொை அடகடகய 
விகரவுபடுத்துவ�றகு அவசியமொன 

�்கவல்்ககைச லச்கரித்�ல், �னிநபர் 
�்கவல் பொது்கொபபு சடடத்தின கீழ 
�்கவல்்ககைப பொது்கொககும் ஏஜனசி 
விகரவில் அகமபபது உளளிடட விட-
யங்்கள குறித்து இங்கு ்கவனம் தசலுத்-
�பபடடது.    அரசொங்்க லசகவகய 
டிஜிடடல் மயபபடுத்தி நவீனமயபப-
டுத்துவ�றகுத் �றலபொதுளை சடடத் 
�கட்ககை நீககுவ�ற்கொன ்கடடகைச 

சடடங்்ககைத் திருத்� லவண்டிய�ன 
அவசியத்க�யும் உபகுழு விரிவொ்கக 
்கலந்துகரயொடியது. 
இது த�ொடர்பொன அறிகக்கதயொனகறை 
இரண்டு வொரங்்களுககுள அறிகக்க-
தயொனகறைச சமர்பபிககுமொறு தபொது 
நிர்வொ்க அகமசசின தசயலொைர் எம்.
எம்.பி.ல்க.மொயொதுனனவுககு உபகுழு 
பரிந்துகரத்�து.   

2022 புககர் விருது...
தவளியிடபபடடிருந்�து. த்கொல்லப-

படட ஊட்கவியலொைர் ஒருவர் சம்பந்-
�பபடட ்கக� இது.   

2011 ஆம் ஆண்டில், தெேொன ்கரு-
�ொதில்க �னது மு�ல் நொவலொன சங்-
கிலிமன (சொயனமன – பிரதீப லமத்யூ-
வின புரொ�க்கக�) மூலம் இலககியத் 
துகறையில் நுகழந்து விமர்சன ரீதியொ்க 
பொரொடடபபடடொர்.   

கசனமன (பிரதீப லமத்யூவின புரொ-
�க்கக�) கிரிகத்கடகடப பறறி 

எழு�பபடட இரண்டொவது சிறைந்� 
நொவலொ்க அங்கீ்கரிக்கபபடடுளைது.    
ஆங்கில தமொழியில் எழு�பபடும் 
புகன்கக� நொவல்்களுக்கொ்க 1969 ஆம் 
ஆண்டு மு�ல் புக்கர் பரிசு வழங்்கபபடு-
கிறைது. இலககிய உலகில் மி்க உயர்ந்� 
பரிசு்களில் ஒனறைொ்க புக்கர் பரிசு ்கரு�ப-
படுகினறைகம குறிபபிடத்�க்கது.   

புக்கர் பரிசு தவறறியொைருககு 50,000 
ஸ்லரலிங்ஸ் பவுண்டஸ்்கள ( 02 ல்கொடி 
இலங்க்க ரூபொ) வழங்்கபபடும். இபப-

ரிசுக்கொன குறும்படடியலில் இடம்தப-
றும் ஐவருககு �லொ 2.500 ஸ்லரலிங்ஸ் 
பவுண்டஸ்்கள வழங்்கபபடும்.   

 ஒரு த�ொழில்முகறை எழுத்�ொைரொன 
தெேொன ்கரு�ொதிலக்க ்கொலியில் 
பிறைந்து த்கொலலெொவில் வைர்ந்�ொர், 
லமலும் அவர் நியூசிலொந்தில் படித்�ொர்.   

46 வய�ொன தெேொன ்கரு�ொதி-
ல்க, ஒரு ஊட்கவியலொைரும் ஆவொர், 
அவர் எழுத்துக ்ககலககுள நுகழவ-
�றகு முனனர் விைம்பரத் துகறையில் 

பணியொறறினொர். தெேொன ்கரு�ொ-
தில்க ஒரு சிறுவர் புத்�்க எழுத்�ொைர், 
திகரக்கக� எழுத்�ொைர் மறறும் பொட-
லொசிரியர் ஆவொர்.   

தி ்கொர்டியன, நியூஸ்வீக, லரொலிங் 
ஸ்லடொன, ஜிகயூ, லநெனல் ஜிலயொகி-
ரொஃபிக, ்கொனலட நொஸ்ட, விஸ்டன, 
தி கிரிகத்கடடர் மறறும் எ்கனொமிக 
கடம்ஸ் லபொனறை பு்கழதபறறை பத்திரி-
க்க்களுககு அவர் ்கடடுகர்ககை வழங்-
கியுளைொர்.   

திருத்தஙகள் பசயயபபட்டு...  
ல்கடட இகடயீடடு ல்களவிககு பதி-

லளிகக்கயிலலலய இவவொறு த�ரிவித்-
�ொர்.   

இெொக ரஹமொன எம்.பி. த�ரிவிக-
க்கயில், அரசொங்்க பொடசொகல்களில் 
2021-,2022 ்கல்வி ஆண்டுக்கொ்க �ரம் 
06 மு�ல் 11வகர மொ�வர்்களுககு 
இஸ்லொம் பொடபபுத்�்கங்்கள விநி-
லயொகிக்கபபடடடிருந்�ன. எனினும் 
நொடடில் இனவொ�ம், ம�வொ�த்க� 
குழபபி, இஸ்லொம் பொடப புத்�்கங்-
்களில் திருத்�ம் லமறத்கொளைபபட-

லவண்டுதமன த�ரிவித்து, மொ�வர்்க-
ளுககு வழங்்கபபடட இஸ்லொம் பொடப 
புத்�ங்்கள மீைபதபறைபபடடன.   

எனினும் அந்� மொ�வர்்களுககு 
இதுவகர அந்�ப புத்�ங்்கள மீை 
தபறறுக த்கொடுக்கபபடவில்கல. 
அ�னொல் அந்� மொ�வர்்களுககு 
இஸ்லொம் பொடத்க� ்கறறுக த்கொளளும் 
உரிகம மீறைபபடடுளைது. அ�னொல் 
இந்� புத்�்கங்்ககை வழங்குவ�றகு நட-
வடிகக்க எடுபபீர்்கைொ? என ல்கடட-
�றகு பதிலளிகக்கயிலலலய இவவொறு 

பதிலளித்�ொர்.  அகமசசர் த�ொடர்ந்து 
பதிலளிகக்கயில், 06ஆம் ஆண்டு 
த�ொடக்கம் 11ஆம் ஆண்டு வகரயொன 
மொ�வர்்களுககு இஸ்லொம் பொடப புத்-
�ங்்கள விநிலயொகிகபபடட பினனர், 
அதில் திருத்�ம் லமறத்கொளைபபட 
லவண்டுதமன அகவ மீை தபறறுக 
த்கொளைபபடடுளைன. அ�னொல் 
அந்� மொ�வர்்களுககு பொடப புத்�்கம் 
கிகடக்கவில்கலதயன த�ரிவித்து 
குறிபபிடட ஓர் அகமபபு எனககு 
�பொல் மூலம் அறிவித்திருந்�து. ்கடந்� 

வொரலம எனககு அது த�ொடர்பில் அறி-
வுறுத்�பபடடிருந்�து.   

எனலவ 2023இல் பொடபபுத்�்கங்்கள 
விநிலயொகிக்கபபடும்லபொது, திருத்�ம் 
லமறத்கொளை லவண்டிய திருத்�ங்-
்ககை தசயது அகனத்து மொ�வர்்க-
ளுககும் இஸ்லொம் பொடப புத்�ங்்ககை 
வழங்குவ�றகு நடவடிகக்க எடுப-
லபொம். அல�லநரம் �ொம�ொகி இருககும் 
இஸ்லொம் பொடப புத்�ங்்ககையும் தபற-
றுகத்கொடுக்க நடவடிகக்க எடுபலபொம் 
எனறைொர்.  

ஜனோதிபதியின் ஆ ் லோசமனககமைய ... 
வருகினறைகம யொலும், இந்� விமர் -
சனங்்களின அடிபபகடயில் சமூ -
்கத்தில் பிரதிநிதித்துவ ஜனநொய்கத் -
திறகு எதிரொன ்கருத்துக்கள மறறும் 
எதிர்பபுக்கள உருவொகினறைகம ்கண் -

டறியபபடடுளைது.   
இந்நிகலகமயில் கிரொமிய மட -

டத்தில் பங்ல்கறபு ஜனநொய்கப 
பண்பு்களுடன இயங்குகினறை நிறு -
வனக ்கடடகமபதபொனறில், அரச 
அலுவலர்்களும் மறறும் தபொது மக -

்களும் இக�ந்து கிரொமத்திலுளை 
பிரசசிகன்ககைக ்கலந்துகரயொடக 
கூடிய, அபிவிருத்தி முனனுரிகம்க -
கைத் தீர்மொனிக்கக கூடிய மறறும் 
கிரொமிய மக்களுககு தீர்மொனதமடுக -
கினறை தசயனமுகறையில் பங்ல்கற்கக 
கூடிய பலம்வொயந்� தபொறிமுகறை -
தயொனறு ல�கவயொகும்.   

அரச த்கொளக்க வகுபபுக்கொ்க 
மக்களுககு �மது ்கருத்துக்ககை 
முகனபபொ்க வழங்்கக கூடிய�ொ்க 

இருககினறை மறறும் சமூ்கப பங் -
ல்கறபுடன குறித்� த்கொளக்க்ககை 
நகடமுகறைபபடுத்துவ�றகு இய -
லுமொகும் வக்கயிலொன ஏறபொடு -
்கள அடங்கிய தபொறிமுகறையின 
மூலம் அதி்கொரி்களவொ�ம் மறறும் 
�னனிசகசயொன அரசியல்மயபப -
டுத்�ல் மூலம் நி்கழககூடிய தபொது -
மக்கள அழுத்�ங்்ககை பயனுளை 
வக்கயிலும் விகனத்திறைனொ்கவும் 
�டுபப�றகு இயலுமொகும். அ�ற -

்ககமய, அரச த்கொளக்க வகுபபு 
மறறும் குறித்� த்கொளக்ககய 
தவறறி்கரமொ்க அமுலொககுவ�ற -
்கொ்க தபொதுமக்களின பங்ல்கறபுடன 
தபறறுகத்கொளைக கூடிய சுயொதீன 
நிறுவனக ்கடடகமபபுடன கூடிய 
நியொயமொன சமூ்கத்திற்கொன ல�சிய 
இயக்கத்தின �கலகமயில் “மக்கள 
சகப முகறைகம” த�ொடர்பொன 
த்கொளக்கப பத்திரதமொனறு சமர்ப -
பிக்கபபடடுளைது.    

வடககு,கிழககு தமிழர் பிரச்சிமன...
இவர்்கள �விர இதில் லமலும் இரு 

�மிழ மறறும் முஸ்லிம் பிரதிநிதி்ககை 
இக�த்துக த்கொளவ�றகு தீர்மொனிக-
்கபபடடுளை�ொ்க அகமசசரகவ லபசசொ-
ைர் பந்துல கு�வர்�ன த�ரிவித்�ொர்.   
்கடந்� வொரம் நகடதபறறை அகமசசரகவ 

கூடடத்தில், ்கொ�ொமல் லபொன நபதரொரு-
வரின தநருங்கிய உறைவினருககு வழங்-
்கபபடும் 1,00,000 ரூபொ இழபபீடடு 
த�ொக்ககய 2,00,000 ரூபொவொ்க அதி்க-
ரிபப�றகும், நபதரொருவர் ்கொ�ொமல் 
லபொயுளைகம இழபபீடடு அலுவல்கத்-

தினொல் உறுதிபபடுத்�பபடடிருபபின 
்கொ�ொமல் லபொனகமக்கொன சொனறி�கழ 
தபறறுக த்கொளை லவண்டிய ல�கவகய 
நீக்கவும் தீர்மொனிக்கபபடடிருந்�து.   எவ-
வொறிருபபினும் இந்� அறிவிபபுககு 
எதிர்பபு த�ரிவித்து ்கொ�ொமல் ஆக்கப-

படலடொரின உறைவினர்்கள வடககு, கிழக-
கிலும் மறறும் த்கொழும்பிலும் ஆர்ப-
பொடடங்்களில் ஈடுபடடல�ொடு, ஐ.நொ. 
அலுவல்கம் மறறும் சுவிஸ், பிரித்�ொனிய 
உயர்ஸ்�ொனி்கரொலயங்்களில் ம்கஜர் க்கய-
ளிக்கபபடடகமயும் குறிபபிடத்�க்கது. 

பபற்்றோலிய ்சமவமய சீர்குமலககும்...
பொரொளுமனறைத்தில் லநறறு தசவ-

வொயகிழகம (18) சமர்பபிக்கபபடட 
தபறலறைொலிய உறபத்தி விலசட ்கடட-
கை்களுக்கொன திருத்�ச சடடமூலத்-
துககு எதிர்பபு த�ரிவித்து தபறலறைொலி-
யம் சொர் த�ொழிறசங்்கத்தினர் சு்கயீன 
விடுமுகறை லபொரொடடத்தில் ஈடுபடட-
னர்.   

தபறலறைொலிய தபொதுச லசகவ சங்்க 
�கலவர் ்கலொநிதி அலெொ்க ரங்வல 
இது த�ொடர்பில் த�ரிவிகக்கயில் , 
'இந்� தீர்மொனத்க� �விர லவதறைொரு 
தீர்வு எமககு எஞ்சவில்கல.   

அரசொங்்கத்தின இந்� பொரதூரமொன 
முடிகவ ல�ொற்கடிக்க லவண்டும். 
எம்மொல் எடுக்கபபடடுளை இந்� தீர்-
மொனத்தினொல் தபொது மக்கள அதசௌ்க-
ரியங்்ககை எதிர்த்கொளை லநரிடும்.   

எவவொறிருபபினும் நொம் இந்� தீர்-
மொனத்க� எடுத்திருபபது எமக்கொன 
த்கொடுபபனவு்ககை அதி்கரித்துக 
த்கொளவ�ற்கொ்கலவொ அல்லது ப�வி 
உயர்வு்களுக்கொ்கலவொ அல்ல.   

எதிர்்கொல சந்�தியினருக்கொ்கலவ நொம் 
த�ொழிறசங்்க நடவடிகக்கயில் ஈடுப-

டத் தீர்மொனித்துளலைொம். நொடகட 
இவவொறைொன தநருக்கடிககுள �ளை 
லவண்டொம் எனறு ல்கடடுக த்கொள-
கினலறைொம்.   

இ�றகு விடயத்திறகு தபொறுபபொன 
அகமசசரும் , அரசொங்்கமும் தபொறுபபு 
கூறை லவண்டும். அரசொங்்கம் இந்� நட-
வடிகக்ககய உடனடியொ்கக க்கவிட-
வில்கல எனில், நொம் எமது த�ொழிற-
சங்்க லபொரொடடத்திகன த�ொடர்ந்தும் 
முனதனடுத்துச தசல்லவொம் ' எனறைொர்.   

இந்நிகலயிலலலய த�ொழிறசங்்கத்தி-
னரின இந்� அறிவிபபிறகு பதிலளித்து 
�னது டுவிடடர் பக்கத்தில் தசயதுளை 
பதிவிலலலய அகமசசர் லமற்கண்ட-
வொறு குறிபபிடடுளைொர்.   

அந்� டுவிடடர் பதிவில் , ' எந்�-
தவொரு ஊழியலரொ அல்லது த�ொழிற-
சங்்கத்தினலரொ அத்தியொவசிய லசகவ 
விதிமுகறை்ககை மீறி லசகவ்களுககு 
இகடயூறு விகைவிபபது ்கண்டறியப-
படடொல், அவர்்களுககு எதிரொ்க உடன-
டியொ்க சடட மறறும் ஒழுக்கொறறு நட-
வடிகக்க எடுக்கபபடும்' என லமலும் 
குறிபபிடபபடடுளைது.  

கடன்வழஙகிய நோடுகளின்  சந்திபபுககு...
மூலம் சீனொவின தசல்வொகக்க 

குகறைக்க முயல்வதும் ஜபபொனின இந்� 
முயறசியின லநொக்கதமன ஜபபொன 
தசயதித்�ொள இந்�ச தசயதிகய தவளி-
யிடடுளைது.   

இலங்க்கயின உட்கடடகமபபு 
திடடங்்களுககும் ஏகனய திடடங்்க-
ளுககும் சீனொ பொரிய ்கடன்ககை வழங்-
கிய�ன ்கொர�மொ்க இலங்க்க இந்� 
தநருக்கடிககுள சிககுண்டது.   

ஜபபொனின முனனொள பிர�மர் 
சினலசொ அலபயின இறுதிநி்கழவுக-
்கொ்க ஜபபொன தசனறிருந்� ஜனொதிபதி 
ரணில் விககிரமசிங்்க, ஜபபொன பிர�-
மருடன லபசசுவொர்த்க�்ககை லமற-

த்கொண்டொர். இ�ன லபொது இலங்க்கககு 
உ�வுமொறு அவர் லவண்டுல்கொள விடுத்-
�ொதரன ஜபபொன அரசொங்்க வடடொரங்-
்கள த�ரிவித்துளைன.   

ஜபபொன ஏறபொடு தசயய முயலும் 
இலங்க்கககு ்கடன வழங்கியவர்்க-
ளின மொநொடடில் ்கடன த்கொடுபப-
னகவ குகறைபபது திருபபி தசலுத்-
தும் ்கொலகத்கடுகவ பிறலபொடுவது 
அல்லது ஒத்திகவபபது குறித்தும் ஆரொ-
யபபடும். இந்� விடயத்துககு தீர்கவ 
்கொண்ப�ற்கொ்க ஏகனய நொடு்கள ஆக்க-
பூர்வமொன பங்்களிபகப வழங்்கலவண்-

டுதமன ஜபபொன லவண்டுல்கொள 
விடுத்து வருகினறைது.  

‘்கோபோ’குழுவிலிருந்து...
்க�ககு்கள பறறிய குழுவிலிருந்து �மிழ 
ல�சிய கூடடகமபபின மடடக்கைபபு 
மொவடட எம்.பி.யொன இரொ.சொ�ககி-
யன இரொஜினொமொ தசயதுளை�ொ்க பிரதி 
சபொநொய்கர் அஜித் ரொஜபக்ஷ சகபயில் 
அறிவித்�ொர்.  சொ�ககியன எம்.பி. இரொ-

ஜிநொமொ தசய�க�யடுத்து ஏறபடட 
தவறறிடத்துககு �மிழத் ல�சியக கூடட-
கமபபின யொழ. மொவடட எம்.பி. சிவ-
ஞொனம் சிறி�ரன நியமிக்கபபடடுளை-
�ொ்கவும் பிரதி சபொநொய்கர் அஜித் ரொஜபக்ஷ 
லமலும் த�ரிவித்�ொர்.  

ைஸபகலிய பதோழிலோளிககு...
பகுதி்களில் நபர்்கள உயிரிழபபது 
த�ொடர்பில் விடயங்்ககை முன 
கவத்�ொர். அ�றகுப பதிலளிககும் 
வக்கயிலலலய அகமசசர் மனுெ 
நொ�யக்கொர இவவொறு த�ரிவித்-
�ொர்.  

அக� லவகை, இவவொறைொன 
அனர்த்�ங்்களுககு வழிவகுககும் 
வக்கயில் சடடவிலரொ�மொ்க மினசொ-
ரத்க� தபறறுகத்கொளை லமறத்கொள-

ைபபடும் முகறையறறை நடவடிகக்க-
்கள த�ொடர்பிலும் சடட நடவடிகக்க 
எடுக்கபபடும் எனறும் த�ரிவித்�ொர்.   
அல�லபொனறு தபருந்த�ொடட பகு-
தி்களில் இவவொறைொன மின ஒழுககு 
்கொ�பபடும் இடங்்கள த�ொடர்பில் 
்கவனம் தசலுத்�பபடடு அ�கன 
நிவர்த்தி தசயவ�றகு உரிய நடவ-
டிகக்க எடுக்கபபடும் எனறும் அவர் 
த�ரிவித்�ொர். 

்வமலநிறுத்தம் ்ைறபகோள்ை முன்...
்ககை தீர்பப�றகு ஒவதவொரு நொளும் 

�ொன முயறசி எடுபப�ொ்க கூறிய 
அகமசசர், எந்�தவொரு லவகையி-
லும் ரயில் சொரதி்களுககு �ொம் விரும்-
பியவொறு லவகல நிறுத்�த்க� லமற-
த்கொளை ரயில் த�ொழிறசங்்க யொபபில் 
இடமில்கல எனறும் அவர் த�ரிவித்-
�ொர்.  ரயிலுககு ல�கவயொன சொரதி்க-
ளின அைகவவிட ஒரு ரயிலுக்கொ்க 

லமலதி்கமொ்க சொரதி்ககை பயனபடுத்து-
வ�ொலும், ரயில் ஒனறிற்கொ்க அதி்கைவு 
இயககுனர்்ககை பணியில் ஈடுபடுத்து-
வ�ொல் தசலவு அதி்கரித்துளை�ொ்க பல 
பிரிவு்களில் இருந்தும் �மககு அறிவிக-
்கபபடடுளை�ொ்கவும் கூறிய அகமசசர் 
அரச நிதி மு்கொகமத்துவம் த�ொடர்பொன 
நிறுவனம் அது த�ொடர்பொ்க ்கவனம் 
தசலுத்தும் எனவும் த�ரிவித்�ொர்.  

பூககர் விருது பபற்ற...  
அவருககு த�ரிவித்துளைொர்.   இலங்-

க்கயில் பல �சொப�ங்்கைொ்க நடந்� 
யுத்�ம் த�ொடர்பொ்க அவர் எழுதிய "The 
Seven Moons of Maali Almeida " புத்�-
்கத்துககு இம்முகறை விருது கிகடத்-
துளைது.   இலங்க்கயின நறபு்ககழ 
சர்வல�ச மடடத்தில் மீண்டும் அறிமு-
்கம் தசயதுளை தெேொன ்கரு�ொதி-
லக்க நொடடுககு நறதபயகர ஏறபடுத்-
தியிருபப�ொ்கவும் ஜனொதிபதி �னது 

Twitter தசயதியில் குறிபபிடடுளைொர்.    
தெேொன ்கரு�ொதிலக்க எழுத்துத்து-
கறையில் தமனலமலும் சிறைந்து விைங்-
்கவ�றகு அவசியமொன க�ரியமும் 
சகதியும் கிகடக்க லவண்டுதமன 
பிரொர்த்திபப�ொ்க த�ரிவித்துளை ஜனொ-
திபதி, எழுத்�ொைர் எனறை வக்கயில் 
அவருகடய எதிர்்கொல முயறசி்கள 
தவறறியகடயவும் ஜனொதிபதி �னது 
வொழத்துப பதிவில் த�ரிவித்துளைொர். 
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இலஙமகைககும் அமைரிக-
கைோவிற்கும் இமடயிலோன 
வர்்ததகை்த துமைமை வலுபப-
டு்ததுவது மதோடர்போகை அமை-
ரிககை்த தூதரகை்ததின் அரசிைல் 
ைற்றும் மபோருளோதோர மெை-
லோளர் சூென் வோல்்கை ைற்றும் 
மபோருளோதோர வணிகை அதிகைோரி 
லூயிஸ் ெலோஸ் அவர்கைளுடன் 
வர்்ததகை இரோஜோஙகை அமைச்-
சில் இடம்மபற்ை கைலந்துமர-
ைோடலில் வர்்ததகை இரோஜோஙகை 
அமைச்ெர் விைோ்ழந்திரன், 
இ.மதோ.கைோ தமலவர் மெந்தில் 
மதோணடைோன் ஆகி்ைோர் 
கைலந்து மகைோணடனர்.    

2022 ஆண்டுக்கான அகில 
இலங்  ் தமிழ் ம�காழித்தின  
ப�காட்டி்ளில் ப�ல் �கா்காண 
�ட்்ட ப�காட்டியில் திறநத ப�காட்-
டியில் முஸ்லிம் ்லகாசகார நி்ழ்ச்-
சியில் ம்காழும்பு �காவட்்டத்தில் 
டீ.எஸ். பசனகாநகாயக  ் ்ல்லூரி 
முதல் இ்டத்்த ம�ற்று பதசிய 
�ட்்ட சுற்்ற உறுதி மசய்து 
ம்காண்்டது.

இதன் மூலம் ப�ல் �கா்காண 
�ட்்டத்தில் 12 ஆவது த்ட்வ-
யகா்வும் முதல் இ்டத்்த ம�ற்று 
சகாத்ன �்்டத்துள்ளது. 

இநத மவற்றிககு வழிவகுத்த 

டீ.எஸ். �காணவர்்ளகான   
    இஹ்கான் அஹ�ட்,

அப்துர ரஹ�கான் சுகரி, 
நவீட் ரி்கான், 
சன்பதகாஷன்,
�ஸ்லுர ரஹ�கான்,
நுஸ்ரி டில்ஷகாட்,
அஹ�ட்,
அய்�ன் சபீக ஆகிபயகாரகா-

வர. மவற்றிககு உறுது்ணயகா் 
இருநத ஆசிரியர்ள ்வ.சிவ�கா-
லன் (உதவி அதி�ர) பே.ஏ.ஏம். 
இரஷகாட்ம�காறுப்�காசிரியர, பீ. 
மேகாய்சி, ஏ.வத்சலகா (உதவி ஆசிரி-
யர்ள)  

நீதிைன்றுககு ெைர்பபிககை ்வணடிை 

(ம�காறட்டு்வ  �த்திய 
விபச்ட  நிரு�ர)

நீதி�ன்றத்திற்கு  ச�ரப்-
பிக் பவண்டிய  சகாட்-
சிப்ம�காரு்ளகா்  ்வத்தி -
ருநத  நவீன ர் ப�காட்்டகார 
்சககிள ஒன்றி்ன திருடிய -
தின் ப�ரில்  மிரிஹகான த்ல்�ய்  ம�காலிஸ் பிரிவினரகால்   ்்து 
மசய்யப்�ட்்ட  அபதம�காலிஸ் நி்லயத்தில்  ்்ட்� புரியும்  ்கான்ஸ்-
்டபி்்ள  எதிரவரும் 22 ஆம் தி்தி  வ்ர  வி்ளக்�றியலில்  ்வககு-
�காறு  ்ஙம்கா்டவில �காஜிஸ்திபரட்  உத்தரவிட்்டகார.

மிரிஹகான  ம�காலிஸ்  ப�காட்்டகார  ப�காககுவரத்து  பிரி்வ  பசரநத  
்கான்ஸ்்டபிள ஒருவபர இவவகாறு ்்துமசய்யப்�ட்்டகார. இம் 
ப�காட்்டகார ்சககி்்ள  ம�காலிஸ் நி்லய வகா்ன  தரிப்பில்  இருநது  
மவளியில் எடுத்துச்மசன்று உரி்�யகா்ளரி்டம்  ஒப்�்்டக்  சநபத்  
ந�ரகான ்கான்ஸ்்டபிள �த்தகாயிரம் ரூ�காய்  �ணத்்த ்ப்��கா் ப்ட்-
டிருநததகா்  விசகார்ண மூலம் மதரியவநததகா் மிரிஹகான  ம�காலிஸ்-
நி்லய  த்ல்�ய்ப்  ம�காறுப்�தி்காரி இன்ஸ்ம�க்டர  �ஞ்சுல 
துசகார  மதரிவித்தகார. 

ஐஸ்  ப�கா்தப்ம�காருள  400  மில்லி கிரகாம் தன்வசம்  ்வத்துக-
ம்காண்டு  வகா்ன இலக்ம்  ம�காருத்தப்�்டகாத 
ப�காட்்டகார ்சககிளில் �யணம் மசய்து-
ம்காண்டிருநத  நுப்ம்கா்ட  �குதி்யச்பசரநத 
ந�்ர  மிரிஹகான ம�காலிசகார ்்துமசய்து  
அவரது  ப�காட்்டகார  ்சககி்்ளயும்  ்்ப்-
�ற்றினர. இம் ப�காட்்டகார  ்சககி்்ளபய  
பிரஸ்தகா�  ்கான்ஸ்்டபிள  மவளியில் ம்காண்-

டுவநது  பசரக்  10,000 ரூ�கா்வ ்ப்��கா் 
ப்ட்டு குறிப்பிட்்ட ம�காரு்்ள எடுத்து வநது 
வச�கா் �காட்டிகம்காண்டுள்ளகார.

சநபத் ந�ரகான  ்கான்ஸ்்டபி்்ள  �காஜிஸ்-
திபரட் முன்  ஆேர�டுத்திய ப�காது எதிரவ-
ரும்  22  ஆம் தி்தி  வ்ர  வி்ளக் �றியலில்  
்வககு�காறு உத்தரவிட்்டதகா்  ம�காலிசகார  
மதரிவித்தனர.

காட்சிப் ப�ாருளுக்கு கப்�ம் ககட்்ட  
ப�ாலிஸ் கானஸ்்டபிள் ககது
எதிர்வரும் 22 வமர விளககைைறிைல் 

tiuT

2011 ,y  40 rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;l 2006 ,y 

5 vDk;> epjp Nkhrbia jtpHf;Fk; rl;lj;jpd; 

8(3) gphptpd; gpufhuk; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;

,y. T/150/17> rHgd;ild; tPjp> nghuis> nfhOk;G-08 
vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; gy;ypaNf mUdp 
ejP\pfh vd;gtUf;F nrhe;jkhd ,y. 209/13> 
fphpfpe;j> typNthp vd;w Kfthpapy; mike;Js;s 
tPl;Lldhd 12.5 NgHr; mstpyhd fhzp rl;ltpNuhj 
nrhj;Jf;fs; tprhuiz gphptpdhy; 2011 ,y. 40 
vDk; rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;l 2006 ,y 5 vDk; epjp 
Nkhrbiaj; jtpHf;Fk; rl;lj;jpd; 7(1) gphptpd; gpufhuk; 
2022.09.14k; jpfjp Kjy; 07 ehl;fs; fhyk; nfhz;l 
nraw;ghlw;wjhf;Fk; fl;lisnahd;W toq;fg;gl;ljpd; 
gpd;dH ,r;rl;lj;jpd; 8(2) gphptpd; gpufhuk; mjid 
nraw;ghlw;wjhf;Fk; tpjpKiwia NkYk; cWjp 
nra;J nfhs;tjw;fhf fpilf;fg;ngw;w Ntz;Ljiy 
Vw;Wf;nfhz;L fk;g`h caH ePjpkd;wk; ,y. 01 ,d; 
%yk; HC/01/2022/gy;NtW ,d; fPo; 2006 ,y 5 epjp 
Nkhrbiaj; jtpHf;Fk; rl;lj;jpd; 8(2) gphptpd; gpufhuk; 
2022.09.29k; jpfjp Kjy; vjpHtUk; 03 khj fhyj;jpw;F 
mKy;gLj;jp nraw;ghlw;wjhf;Fk; fl;lisnahd;W 
toq;fg;gl;Ls;sJ. ,J %d;whk; jug;gpdUf;F trjpfis 
toq;Fjiy mwpe;J nfhs;tij Nehf;fhff; nfhz;L 
gpuRhpf;fg;gLtJld; mf;fhzpAld; rk;ge;jg;gl;l 
ml;ltizia fPo;f;fhZkhW rkHg;gpf;fpNwd;.

ml;ltiz

Nky; khfhzj;jpd;> fk;g`h khtl;lj;jpd;> rpaNd 
Nfhuis> mjpfhhp gj;Jt> k`u gpuNjr rig 
vy;iyf;Fs;> k`u gpuNjr nrayfg; gphptpy; ,y. 289 V 
fphpfpj;j fpuhk mjpfhhp gphptpd; fphpfpj;j vd;w fpuhkj;jpy; 
mike;Js;s glye;NjN`d> ypad;f`tj;j kw;Wk; 
kpy;yf`njdpa vDk; fhzpapd; cj;juTngw;w epy 
msitahsH jpU. lgps;a+. V. ep`hypdhy; mse;J 
jahhpf;fg;gl;l ,y. 2060 kw;Wk; 2008.01.23k;  jpfjpa 
tiuglj;jpd; gpufhuk; gpupj;J Ntwhf;fg;gl;l ~nyhl; 
7| vDk; fhzpj;Jz;lhd> tlf;fhf - V gpNukuj;d 
kw;Wk; V. ruj; re;uTf;F chpj;jhd fhzpAk; fpof;fhf 
nyhl; 6k; njw;fhf nyhl; 61ck;> Nkw;fhf nyhl; 
8 Mfpa vy;iyf;Fs; mike;Js;s gd;dpuz;L 
jrk; Ie;J NgHr; (V00. Ng:12.5) vdg;gLk; 0.03162 
n`f;laH fhzpj; Jz;L kw;Wk; mjw;Fs; cs;s 
epHkhzq;fs;> kuk; nrbfs; goq;fs; cl;gl rfyJk; 
kw;Wk; nrhy;yg;gl;l ,y. 2060 vDk; tiuglj;jpy; 
Fwpg;gplg;gLk; nyhl; 61 kw;Wk; 58 ck;. ,y. 8865 
kw;Wk; 2003.09.08k; jpfjpa tiuglj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; 
nyhl; <7> [p1> <4 kw;Wk; <3 tPjpfs; kw;Wk; NtW 
nghJ gpuNtr chpikAk; cz;L

mwptpj;jiy gpuRhpg;gjw;F Nkw;gb tiuit cWjp 
nra;J rkHg;gpf;fpd;Nwd;.
rl;ltpNuhj nrhj;Jf;fs; tprhuiz gphpT

nfhOk;G khefu rig

nghJ mwptpj;jy;
nfhOk;G khefu rigahy; guhkupf;fg;gLk; gpd;tUk; efu tPjpfspy; thfdj; jupg;gplf; 

fl;lzj;ij mwtpl nfhOk;G khefu rig (CMC) jw;NghJ ve;jnthU egUf;Fk; 

my;yJ epWtdj;jpw;Fk; mq;fPfhuk; toq;ftpy;iy vd nghJkf;fSf;F ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. vdNt> kWmwptpj;jy; tUk;tiu> efupd; ,e;j tPjpfspy; thfdq;fis 

epWj;Jk; NghJ> jhpg;gplf; fl;lzk; nrYj;Jtijj; jtpu;f;FkhW nghJkf;fs; Nfl;Lf; 

nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

01.  fhyp tPjp kw;Wk; Lg;spNfrd; tPjp kw;Wk; 
my;gpul; gpNs]; kw;Wk; nts;stj;ij 
efu vy;iyf;fpilapYs;s rfy 
,izg;G tPjpfs;

02. kNy tPjp

03. [htj;j tPjp

04. njkl;lnfhl Rg;gh; khh;f;fl;

05. nyhz;lwptj;j - etk; khtj;ij

06. B. v];. nghd;Nrfh khtj;ij

07. g];jpad; khtj;ij

08. Kj;ijah tPjp

09. Mz;btho; tPjp

10. kf]Pd; tPjp

11.  Mde;j fy;Y}hpf;F mUfpYs;s 
nlk;gs; tPjp

12. [ae;j tPuNrf;fu khtj;ij

13. Nyhth; nrj;jk; tPjp

14. nkh`kl; nrapd; khtj;ij

15. 1Mk; FWf;Fj; njU

16. fpt; tPjp

17. Nlht;rd; tPjp

18. KjypNf khtj;ij

19. fpwp];b ngNuuh khtj;ij

nfhOk;G khefu rigapdhy; guhkhpf;fg;gLk; Vida efu tPjpfspy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

,af;Feh;fspd; jhpg;gpl gzpahsh;fSf;F jhpg;gplf; fl;lzj;ijr; nrYj;JkhW nghJkf;fs; 

,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;. mj;jifa mq;fPfhpf;fg;gl;l egh;fspd; tpguq;fs; mt; 

tPjpfspy; nghUj;jg;gl;Ls;s gyiffspy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

cq;fSf;F ,J njhlh;gpy; VjhtJ Kiwg;ghLfs;> njspTgLj;jy;fs; ,Ue;jhy; 

mYtyf Neuq;fspy; 011-2698529 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlh;Gnfhs;sj; 

jaq;f Ntz;lhk;.

N[.vk;. gj;uhzp [ath;jd>
khefu Mizahsh;>
nfhOk;G khefu rig.

mwptpj;jy;

kPl;fg;glhj mlFj; jq;f 

eiffis Vyj;jpy; tpw;wy;

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if $l;LwT 
fpuhkpa tq;fp kfhrq;fj;jpd; 

mlFg; gpujpepjpfshd 
tiuaWf;fg;gl;l NgUtis 

gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd;
NgUtis> gahfy> jh;fh efh;> 

`y;fe;jtpy> ghjhnfhl> fSthNkhju> 

Kq;N`d kw;Wk; kf;nfhd

Mfpa fpuhkpa tq;fp FOkj;jpy; 

2013.08.01 Kjy; 2021.06.30 tiu 

mlF itf;fg;gl;L> 2022.11.04 

tiu kPl;fg;glhj rfy mlFj; 

jq;f eiffSk; 2022.11.05 kw;Wk; 

2022.11.06Mk; jpfjpfspy; t/g 
NgUtis gyNehf;Ff; $l;LwTr; 

rq;fj;jpd; jiyikaf tstpy; 

K.g. 9.00 Kjy; gfpuq;f Vyj;jpy; 

tpw;fg;gLtjhf ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpNwd;.

fl;lisg; gpufhuk;

nghJ Kfhikahsh;>

t/g NgUtis g.Neh.$. rq;fk;>

'$l;;LwT ,y;yk;"

fhyp tPjp>

NgUtis.

njh.Ng. ,yf;fk; 034-2276198

ngWif mwptpj;jy;
uk;Gf;fd gpuNjr rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; Mjdq;fis 
2023Mk; tUlj;jpy; Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykDf;fs; toq;Fjy; 2022-10-18Mk; jpfjp Kjy; 2022-11-
07Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu

njh. 
,y.

Mjdj;jpd; tpguq;fs;

1 nghJr; re;ijapd; 36 kw;Wk; 37Mk; ,yf;f kPd; fil

2 rigf;Fhpj;jhd nghJ kyry$lq;fs;

3 gpd;dty ahidfs; ruzhyaj;jpw;F mUfpYs;s 
thfdj;jhpg;gplk;

4 tpisr;ry; fhzpfs;

njhlh;ghd Nkyjpf jfty;fis mYtyfj;jpy; ngw;Wf; 
nfhs;syhk;.

tprhuizfs;: 0352265275

jiyth;>
uk;Gf;fid gpuNjr rig>
uk;Gf;fid.

kpd;dQ;ry;: rambukkanaps@gmail.com/info@rambukkana.ps.gov.lk
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யாழ்.விசேட நிருபர்   

யாழ்.சபாதனா வைத்தியோவைக்கு 
முனபாக உள்ள ஆவட விறபவனயகத்-
தில் பணியாறறும் நால்ைர் சபாவதப்-
பபாருள வியாபாரத்தில்   ஈடுபடட 
குற்றசோடடில் வகது பேயயப்பட-
டுள்ளனர். இதவனயடுத்து ஆவட 
விறபவன நிவையஙகள இரண்டின-
தும் வியாபார அனுமதியிவன ரத்து 
பேயைதறகு உரிய நடைடிக்வககவ்ள 
யாழ். மாநகர முதல்ைர் ேடடத்தரணி 
வி.மணிைண்்ணன எடுத்துள்ளார்.   

கடநத ேனிக்கிழவம யாழ்.சபாதனா 
வைத்தியோவைக்கு முனபாக உள்ள 

இரண்டு ஆவட விறபவன நிவை-
யஙகளில் சைவை பேயயும் நால்ைர் 
சபாவதப்பபாருள விறபவனயில் 
ஈடுபடுைதாக யாழ்.மாைடட குற்றத்த-
டுப்பு பபாலிஸ் பிரிவினருக்கு கிவடக்-
கப்பபற்ற இரகசிய தகைலின அடிப்-
பவடயில் விறபவன நிவையத்திறகு 
அருகாவமயில் வைத்து நானகு ேநசதக 
நபர்களும் வகது பேயயப்படடனர்.   

வகது பேயயப்படடைர்களிடமி-
ருநது ஆயிரம் சபாவத மாத்திவரகள 
மறறும் ஒரு பதாவக பெசராயின 
சபாவதப்பபாருள எனபன மீடகப்-
படடன.    இநநிவையில் வைத்தியோ-
வைக்கு முனபாக சபாவதப்பபாருள 

விறபவன பேயயப்படுைதாகவும் 
அதவன தடுத்து நிறுத்த உடனடி நடை-
டிக்வக சமறபகாள்ள சைண்டும் என 
யாழ்.சபாதனா வைத்தியோவை 
பணிப்பா்ளர் த. ேத்தியமூர்த்தி யாழ்.
மாநகர முதல்ைருக்கு கடிதம் அனுப்-
பியதுடன, அதன பிரதி யாழ்ப்பா்ண 
பபாலிஸ் நிவையத்திறகும் , யாழ்.ைர்த்-
தக ேஙகத்திறகும் அனுப்பியிருநதார்.   

அதறகவமய விவரவில் அநத 
ைர்த்தக நிவையஙகளின அனுமதிபத்-
திரத்வத இரத்து பேயைதறகு துரித 
நடைடிக்வக எடுக்கப்படுபமன பணிப்-
பா்ளருக்கு மாநகர முதல்ைர் பதில் 
கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.   

யாழ்.ப�ாதனா வைத்தியசாவைக்கு   
முன�ாக ப�ாவதப்�ாருள் விற�வன   

நோல்வர் மைது, 1000 ்போமத ைோத்திமைைள் மீட்பு, 
இரு ஆமட விறபமை  நிமையஙைளின் அனுைதி ைத்து

கிளிபநாசசி குறூப் நிருபர்

கிளிபநாசசி மாைடட வைத்தியோ-
வையில் பதிலீடு இனறி (Replacement)  
சுகாதார பணியா்ளர்கள இடமாற்றப்ப-
டுைதனால் மக்களுக்கு சேவையிவன  
ைழஙகுைதில் பநருக்கடி ஏறபடடுள்ள-
தாக கிளிபநாசசி மாைடட வைத்தியோ-
வையினர்  பதரிவித்துள்ளனர்.

கிளிபநாசசி மாைடட வைத்தியோ-
வையில் கடவமயாறறி ைநத பதனபகு-
திவயச சேர்நத மருநதுக் கைவையா்ளர் 
ஒருைருக்கு பதிலீடு இனறி இடமாற-
்றம் ைழஙகப்படடுள்ளதாக பதரியைரு-
கி்றது.

ஐநது  மருநதா்ளர்கள கடவம-
யாறறி ைருகின்ற வைத்தியோவையில் 
இருைர் பைளிசநாயா்ளர் பிரிவிலும், 

இருைர் மாதாநத சிகிசவே (கிளினிக்) 
பிரிவிலும், ஒருைர் விசேட சிகிசவே 
பிரிவிலும்  பதாடர்சசியாக பணியாறறி 
ைருகின்றனர். இைர்களில் ஒருைர் 
விடுமுவ்ற எடுத்தாலும் சநர்த்தியான 
சேவையிவன ைழஙகுைதில்  வைத்-
தியோவை பநருக்கடியிவன எதிர்-
பகாண்டு ைருைதாக பதரிவிக்கின்றனர். 

இதனால் கிளிபநாசசி, மறறும் முல்-
வைத்தீவு மாைடடத்தின கணிேமான 
பகுதிகளுக்கும் சேவையிவன ைழஙகி 
ைருகின்ற,  நா்ளாநதம் அதிக்ளைான 
பைளிசநாயா்ளர்கள மறறும் மாதாநத 
சிகிசவே சநாயா்ளர்கள சிகிசவேக்காக 
ைநதுபேல்கின்ற மருத்துைவமவன-
யின  சேவைகவ்ள ைழஙகுைதில் 
பநருக்கடி ஏறபடடுள்ளதாக பதரிவிக்-
கப்படுகின்றது. 

�திலீடு இனறி சுகாதார 
�ணியாளரகள் இடமாற்றம்

கிளிநநோச்சி ைோ்வட்ட ம்வத்தியசோமை

யாழ்.விசேட நிருபர்   

மனநைம் குனறிய 66 ையது ைசயா-
திபபபண்வன பாலியல் துஷ்பிரசயா-
கத்துக்குடபடுத்திய குற்றசோடடில் 40 
ையதான நபர் ஒருைர் பதாடர்பில் பருத்-
தித்துவ்ற பபாலிஸார் விோரவ்ணகவ்ள 
முனபனடுத்துள்ளனர்.   

கடநத 09ஆம் திகதி பாதிக்கப்படட 
மூதாடடியின வீடடிறகு முனபாக 
பேன்ற நபர், ைாகன ொர்வன அடித்து 
மூதாடடிவய அவழத்துள்ளார்.

 மூதாடடி பைளிசய ைநததும் அைவர 
பாலியல் துஷ்பிரசயாகத்துக்குடபடுத்-
தியுள்ளார்.   

ேத்தம் சகடடு பைளிசய ைநத மூதாட-
டியின, ேசகாதரியான 70 ையதான 

மூதாடடிவயயும் அடித்து காயம் ஏறப-
டுத்திவிடடு தப்பி பேனறுள்ளார்.   

இசேம்பைத்தில் பாதிப்பவடநத 
இருைரும் பருத்தித்துவ்ற ஆதார வைத்-
தியோவையில் சிகிசவேக்காக அனும-
திக்கப்படடு சிகிசவேயின பினனர் வீடு 
திரும்பியுள்ளனர்.   

இசேம்பைத்துடன பதாடர்புவடய 
நபர், ேநசதகநபர் இதுைவர வகது பேய-
யப்படவில்வை. அைர் தவைமவ்றைா-
கியுள்ளதாக பபாலிஸார் பதரிவிக்கின-
்றனர்.ேநசதக நபர் பகாவை மறறும் 
சபாவதப்பபாருவ்ள உவடவமயில் 
வைத்திருநத குற்றசோடடில் நீதிமன்ற 
உத்தரவில் சிவ்றயில் தடுத்து வைக்-
கப்படடிருநதைர் எனவும் பதரிவிக்-
கப்படுகி்றது.   

மனம்்நைம் குனறிய ைபயாதி�ப ்�ண்  
மீது �ாலியல் துஷ்பிரபயாகம்

சபாவதக்கு அடிவமயான 25 
ையதான இவ்ளஞனால் 15 ையது 
பாடோவை மா்ணவி பாலியல் 
து ஷ் பி ர ச ய ா க த் து க் கு ட ப டு த் -
தப்படடுள்ளார். 

இசேம்பைம் பதாடர்பில் மா்ண -

வியின உ்றவினர்க்ளால் சுனனாகம் 
பபாலிஸாருக்கு தகைல் ைழஙகப் -
படடுள்ளது. ேநசதகநபர் தவைம -
வ்றைாகியுள்ளார். 

பாதிக்கப்படட மா்ணவியும், 
இவ்ளஞனும் காதல் பதாடர் -
பிவன பகாண்டிருநதுள்ளனர். 
இவ்ளஞன சபாவதக்கு அடிவம -
யானைன எனபது பதரியைநத -

வமயால் மா்ணவி காதல் பதாடர் -
பிவன துண்டித்துள்ளார். 

இந நி வ ை யி ல்  க டந த  ஞ ா யி ற -
று க் கி ழ வ ம  ம ா ்ண வி யு ம் , 
அ ை ர து  ே ச க ா த ரி யு ம்  த னி ய ா ர் 
க ல் வி  நி வ ை ய  ை கு ப் பு க் -
க வ ்ள  மு டி த் து க் ப க ா ண் டு 
வீ டு  ச ந ா க் கி  ப ேன று  ப க ா ண் -

டி ருந த  ச ை வ ்ள ,  இ வ ்ள ஞன 
ஆள நடமாடடம் அற்ற பகுதியில் 
மா்ணவிவய ைழிமறித்து அருகிலி -
ருநத கடடத்திறகு இழுத்து பேனறு 
பாலியல் துஷ்பிரசயாகத்திறகுடப -
டுத்தியுள்ளதாக பபாலிஸார் பதரி -
வித்தனர்.

ப�ாவதக்கு அடிவமயான இவளஞனால் 
15 ையது சிறுமி �ாலியல் துஷ்பிரபயாகம்

சாவகச்சரியில் 
முதறகட்ட யூரியா உரம் 
வழங்கிவவப்பு 
ோைகசசேரி விசேட நிருபர்

ோைகசசேரி கமநைசேவை 
நிவைய எல்வைக்குடபடட எழு-
துமடடுைாழ் பதறகு கமக்கார 
அவமப்வபச சேர்நத விைோயிக-
ளுக்கு நாவ்ள (20/10) வியாழக்கி-
ழவம ோைகசசேரி கமநைசேவை 
நிவையத்தில் முதறகடட யூரியா 
உரம் ைழஙகி வைக்கப்படுபமன 
கமக்கார அவமப்பின பேயைா்ளர் 
இ.பதயசைநதிரம்பிளவ்ள அறி -
யத்தநதுள்ளார். இதுபதாடர்பாக 
கமக்கார அவமப்பினர் கருத்து  
பதரிவிக்வகயில், 

ஒரு பரப்பிறகு 300 கிராம் என்ற 
அடிப்பவடயில் முதறகடட 
யூரியா உரம் ைழஙகி வைக்கப்-
படும். உரத்திவன பப்ற ைரும் 
விைோயிகள ஏக்கர் ைரி பறறுச -
சீடடு, 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான 
ேநதா ப்ண பறறுசசீடடு மறறும் 
சதசிய அவடயா்ள அடவடயு -
டன காவை 9 மணிக்கும் பிற -
பகல் 2 மணிக்கும் இவடயில் 
கமநைசேவை நிவையத்திறகு 
ைருவக தநது உரத்திவனப் பபற -
றுக்பகாள்ள முடியுபமன அைர் 
சமலும் பதரிவித்துள்ளனர்.  

�ைசரக்கு கவடயில் ப�ாவதப்�ாருள் கைநத �ாக்குகள் மீட்பு
யாழ்.விசேட நிருபர் 

யாழ்ப்பா்ணம் தாைடி பகுதியில் 
உள்ள பைேரக்கு கவட ஒனறில் விற-
பவனக்காக வைக்கப்படடிருநத 390 
கிராம் சபாவதப்பாக்கிவன பபாலிஸார் 
மீடடதுடன கவட உரிவமயா்ளவரயும் 
வகது பேயதுள்ளனர். யாழ்.மாைடட 

குற்றத்தடுப்பு பபாலிஸ் பிரிவினருக்கு 
கிவடக்கப்பபற்ற இரகசிய தகைலின 
அடிப்பவடயில், கவடக்கு விவரநத 
பபாலிஸார் அஙகு விறபவனக்காக வைக்-
கப்படடிருநத சபாவத கைநத 390 கிராம் 
பாக்கிவன வகப்பறறியதுடன, உரிவம-
யா்ளரான 30 ையதுவடய இவ்ளஞ-
வனயும் வகது பேயதுள்ளனர். 

சசககடடிபுலவு பகுதியில் 
சதா்டரும் மரகக்டததல் 
சபாலிஸார் அலடசியம் 
சகாவில் கு்ளம் குறூப் நிருபர்

ைவுனியா பேக்கடடிபுைவு குஞ்-
சுக்கு்ளம் பகுதியில் மரக்கடத்தல் 
காரர்கள நளளிரவில் மரஙகவ்ள 
பைடடி எடுத்துசபேல்ைதாக அப்-
பகுதி மக்கள பதரிவிக்கின்றனர். 

கடத்தல் ேம்பைம் பதாடர்-
பாக ைவுனியா பூைரேஙகு்ளம் 
பபாலிஸ் நிவையத்தில் முவ்றப் -
பாடு பேயயப்படடுள்ளது. 
எனினும் பபாலிஸார்  எநதவித 
நடைடிக்வகயும் எடுக்கவில்வை-
பயன பாதிக்கப்படட மக்கள 
விேனம் பைளியிடடுள்ளனர்.

குஞ்சுக்கு்ளம் பகுதியில் 
அவமநதுள்ள தனியார் காணிக்-
குள நளளிரவில் நுவழநத கடத்-
தல்காரர்கள, அஙகிருநத பபறு-
மதிமிக்க சதக்கு மரஙகவ்ள 
பைடடி எடுத்துச பேனறுள்ளனர். 

இசேம்பைம் குறித்து பூைரேங-
கு்ளம் பபாலிஸாரிடம் இரண்டு 
முவ்ற முவ்றப்பாடு பேயதுள்ள 
சபாதிலும் பபாலிஸார் நடை-
டிக்வக எதவனயும் சமறபகாள்ள-
வில்வை.   

அத்துடன மரக்கடத்தல்காரர்க-
ளுக்கு எதிராக உடனடியாக நட-
ைடிக்வக எடுத்து அப்பகுதி மக்-
களின பாதுகாப்வப பபாலிஸார் 
உறுதிப்படுத்த சைண்டும் என்ற 
சகாரிக்வகவய முனவைத்துள-
்ளனர். 

யாழ்ப்பா்ணம் குறூப் நிருபர்   

ைட பகுதியில் சபாவதக்கு அடி-
வமயானைர்கவ்ள புனர்ைாழ்ைளிப் -
பதறகு யாழ்.நகருக்கு அண்வமயில் 
புனர்ைாழ்வு நிவையம் அவமக்க 
முயறசி சமறபகாண்டு ைருைதாக 
யாழ்ப்பா்ண மாநகர முதல்ைர் ேட-
டத்தரணி வி.மணிைண்்ணன பதரி-
வித்துள்ளார்.   

பப்ரல் அவமப்பின மாற்றத் -
திறகான பாவத கறவக பநறியின 
யாழ்.மாைடட பபண்கள குழு 
நடாத்திய, "சபாவதயினால் 
பாவத மாறும் இவ்ளசயாவர நல் -
ைழிப்படுத்தி நறபிவைக்ளாக உரு -
ைாக்குசைாம்" எனும் பதானிப் -
பபாருளிைான சபாவத ஒழிப்பு 
விழிப்பு்ணர்வு பேயறபாடடு 
நிகழ்வு சநறவ்றய தினம் பேவ் -
ைாயக்கிழவம திருபநல்சைலி முத் -
துதம்பி இநது மகா வித்தியாையத் -
தில் இடம்பபற்றது.   

இவ்விழிப்பு்ணர்வு பேயறபாட -
டில் கைநதுபகாண்டு உவரயாற -

றிய சபாசத, யாழ்.மாநகர முதல்ைர் 
சமறகண்டைாறு பதரிவித்தார்,   

சமலும் பதரிவிக்வகயில்,   
எஙகளுவடய பிரசதேமானது 

சபாவதப்பபாருளினால், அசசுறுத் -
தவையும், ஆபத்திவனயும் எதிர்-
சநாக்கிக் பகாண்டிருக்கின்றது. 
தறசபாது பைளிைரும் ஊடக பேய-
திகள அவனைவரயும் கைவைக்கு 
உள்ளாக்குகின்ற,கைக்கத்வத உண்-

டாக்குகின்ற பயஙகரமான பேயதிக-
்ளாகவுள்ளன.   

ஒவ்பைாரு பபறச்றாரும் தஙக-
ளுவடய பிளவ்ளகள இவ்ைாறு 
பாதிக்கப்படடு விடுைார்கச்ளா? 
எனும் அசேத்தில் தஙகளுவடய 
ைாழ்நாவ்ள கழிக்கின்ற ஒரு அைை 
நிவைவம தறபபாழுது ஏறபடடுள-
்ளது.   

பாடோவை மா்ணைர்க்ளாகத்தான 
சபாவதப்பபாருள ைர்த்தகர்களின 
பிரதான இைக்காக இருக்கின்றனர். 
பாடோவை மா்ணை, மா்ணவி-
கவ்ள இைக்கு வைத்து, சபாவதப் 
பபாருள விநிசயாகம் அண்வமகா.

ைஙகளில் அதிகரிக்கப்படடு ைரு-
கின்றன.   

 இதவன தடுத்து நிறுத்த 
சைண்டிய பாரிய கடப்பாடு ஒவ்-
பைாருைருக்கும் இருக்கின்றது. 
அதிலும் விசேடமாக அரசியல் 
தவைவமகள, ேமூகமடட பிரதிநி-
திகள, அசதாடு பபாறுப்பு ைாயநத 
அதிகாரிகள மறறும் கல்வி ேமூகம் 
அவனைரதும் கடவமயாகும். 

எதிர்காைத்தில் சபாவதப்பபா -
ருள பாைவனக்குள உள்ளாகாத -
ைாறு மா்ணைர்கவ்ள எவ்ைாறு 
பாதுகாப்பது பதாடர்பில் நாஙகள 
விவரவில் உரிய நடைடிக்வக 
எடுக்க சைண்டும்.   

யாழ்.மாநகர முதல்ைர் என்ற 
ரீதியில், சபாவதப்பபாருளுக்கு 
எதிரான பேயறபாடடிவன முன -
பனடுப்பதறகு அவனத்து தரப்பி -
னவரயும் ஒருஙகிவ்ணத்து விசேட 
கூடடபமானறிவன நடத்த திடட -
மிடடுளச்ளன.   

சபாவதப்பபாருளுக்கு அடிவம -
யானைர்கவ்ள சிவ்றசோவைக்கு 

அனுப்புைதன மூைம் அைர்கள 
பபரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். 
ஆகசை சபாவதப்பபாருளுக்கு 
அடிவமயானைர்கவ்ள புனர் -
ைாழ்வுக்கு அனுப்புைதன மூைம் 
அைர்கவ்ள ேமூகத்சதாடு ஒருஙகி -
வ்ணக்க முடியும்.   

எனசை ைடக்கில் யாழ். நக -
ருக்கு அண்வமயில் ஒரு இடத்தில் 
புனர்ைாழ்வு நிவையம் ஒனறிவன 
அவமப்பதறகும் நாஙகள தீர்மா -
னித்திருக்கிச்றாம். அதறகுரிய 
முயறசிவய எடுத்து ைருகின -
ச்றன. அவனைரின ஒத்துவழப் -
புடன இவ்விடயம் விவரவில் 
வககூடும் எனவும் அைர் பதரிவித் -
தார்.   

(மனனார் குறூப்  நிருபர்)

மனனார் ைஙகாவை கிராம மீனைர்-
கள சநறறு பேவ்ைாயக்கிழவம(18) 
காவை  உரிய முவ்றயில்  எரிபபாருள 
ைழஙக க்சகாரி மனனார் நகரில் சபாராட-
டபமானவ்ற முனபனடுத்தனர்.

நானாடடான பிரசதே பேயைகபிரி-
விலுள்ள ைஙகாவை கிராமத்தில் 420 
மீனபிடி படகுகள பயனபடுத்தப்படடு 
மீனபிடி நடைடிக்வககள முனபனடுக்-
கப்படடு ைருகின்றன.

எனினும் மீனைர்களுக்கு பதாழி-
லுக்கு பேல்ைதறகு உரிய முவ்றயில் 
எரிபபாருள கிவடப்பதில்வைபயன 
மீனைர்கள குற்றம் சுமத்துகின்றனர்.

இநநிவையில் பாதிக்கப்படட 
ைஙகாவை கிராம மீனைர்களுக்கு உரிய-
முவ்றயில் எரிபபாருள ைழஙகக் சகாரி 

சநறறு பேவ்ைாயக்கிழவம(18) காவை 
மனனார் பிரதான பாைத்தடியில் ஒனறு 
சேர்நத ைஙகாவை கிராம மீனைர்கள 
பல்சைறு ைேனஙகள எழுதப்படட 
பதாவககவ்ள ஏநதியைாறு மனனார்-
பளளிமுவன பிரதான வீதியிலுள்ள 

மாைடட கடறப்றாழில் 
நீரியல் ை்ளத்துவ்ற 
திவ்ணக்க்ளத்திறகு ஊர்-
ைைமாக பேனறு அங-
குள்ள அதிகாரிகளிடம் 
தமது சகாரிக்வக அடங-
கிய மகைவர வகயளித்-
தனர். 

அதவனத் பதாடர்நது 
ஊர்ைைமாக மனனார் 
மாைடட பேயைகத்-
திறகு பேன்ற ைஙகாவை 
கிராம மீனைர்கள தமது 
சகாரிக்வக அடஙகிய 

மகைவர அரே அதிபரிடம் வகயளித்த-
னர்.

இதனசபாது மீனைர்கள தமது 
சகாரிக்வககவ்ள அதிகாரிகளிடம் முன-
வைத்தனர்.

ைஙகாவை கிராம மீனைரகளுக்கு எரி்�ாருள் 
ைழஙகக் பகாரி மனனாரில் கைனயீரபபு ப�ாராட்டம்

ஓமநவத விசேட நிருபர் 

ைவுனியா, தாண்டிக்கு-
்ளம் புவகயிரதக் கடவை-
யில்  பபாருத்தப்படடுள்ள 
ஒளிசேமிக்வஞ சகா்ளாறு 
கார்ணமாக பதாடர்நது ஒலி 
எழுப்பி இயஙகிக் பகாண்டி-
ருப்பதால் அவ்வீதி ைழியாக 
சபாக்குைரத்து பேயயும் 
மக்கள புவகயிரதம் ைரு-
கின்றது என்ற அசேத்தில் 
பய்ணத்வத பதாடருைதில் அபேௌ-
கரியஙகவ்ள எதிர் சநாக்கியுள்ளனர்.

காவையிலிருநது ஒளிசேமிஞ்வே 
தனனிசவேயாக ஒலி எழுப்பி 

சிைப்பு வைற ஒளிர்நதபடி உள்ளது. 
இதனால் அப்புவகயிரதக் கடவை-
யூடாக சைவைக்குச பேல்சைார், 
பபாதுமக்கள எனப்பைரும் புவகயிர-

தம் ைருகின்றது எனக் 
கருதி அவ்விடத்தில் 
காைல் நின்றதுடன 
அபேௌகரியஙகளுக் -
கும் உள்ளாகினர்.

ப த ா ட ர்ந து ம் 
ஒ ளி ச ே மி ஞ் வ ே 
இயஙகு நிவையில் 
இருப்பதால் அசேத் -
துடசன அவ்விடம் 
கா்ணப்படுகின்றது. 
இசதசைவ்ள குறித்த 

கடவையில் 2018 ஆம் ஆண்டு புவக -
யிரத விபத்து ஏறபடடு இவ்ளஞன 
ஒருைர் உயிரிழநதவம குறிப்பிடத் -
தக்கது. 

தாண்டிக்குளம் புவகயிரதக்கடவை
சமிக்வஞ விளக்கு பகாளாறு; மக்கள் பீதி

யோழ். விழிப்புைைற்றோர் சஙைத்தின் தமைமை அலு்வைைத்தில ந்வள்மளைப் பிைம்பு திைம் 
நைோணடோடப்பட்டது. இதில பிைதை விருந்திைைோை உதவி அைசோஙை அதிபர் முைளிதைன், 
சிறப்பு விருந்திைைோை ்தசபந்து ையன் ைைோநிதி.நோ.த்ைந்திைன் ைறறும் விழிப்புைைற-
்றோர் சஙைத் தமை்வர் ஆகி்யோர் சஙைத்தின் நைோடிமய ஏறறி ்தசிய கீதத்துடன் ஆைம் -
பித்து ம்வத்தைர். ்ைறபடி நிைழ்வில விழிப்புைைற்றோர் 200 ்பருககு ைதிய உணவும் 
குமடைளும் ்வழஙைப்பட்டை.                                     (படம்: ் ்வைமண குறூப் நிருபர்)

விரைவில் யாழ். நகருக்கு 
புனர்ாழ்வு நிரையம்   சுைோதோை ்சம்வைமளை ்வழஙகு்வதில நநருகைடி

சந்்தைநபர் தமைைமறவு  
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(புதிய காத்ான்குடி தினகரன் 
நிருபர்)

மட்டககளப்பு, கல்லடி, ஆரர-
யமபதி பபான்்ற பிரப்சஙகளில 
பாரிய திருடடுச் சமபவஙகளில ஈடு-
படடு வந்  மூன்று  சநப்க நபர்-
கரள பபாலிஸார் ரகது பசய்துள்-
ளனர். இவர்கள் திருடிய பமாட்டார் 
ரசககிள்கள், சரமயல  எரிவாயு 
சிலிண்டர்கள் மற்றும ்ஙக நரக 
என்பவற்ர்றயும  மீட்ட்ாக காத-
்ான்குடி பபாலிஸார்  பநற்று  (18) 
ப்ரிவித்னர்.

ரகது பசய்யப்பட்ட சநப்க 
நபர்கள், வவுணதீவு பிரப்சதர்  
பசர்ந்வர்கபளன வும காத்ான்-
குடி பபாலிஸார் பமலும குறிப்பிட-
்டனர்.

மட்டககளப்பு, கல்லடி மற்றும 
ஆரரயமபதி பிரப்சஙகளில  
வீடுகள் உர்டககப்படடு  ப்ல 
திருடடுககள் இ்டமபபற்்றன. இச்-
சமபவம ப்ா்டர்பில, காத்ான்-

குடி பபாலிஸ் நிர்லய பபாறுப்பு 
அதிகாரி துமிந் நயன சிறியின்  
ஆப்லாசரனயில, காத்ான்குடி 
பபாலிஸ் நிர்லய குற்்றத ்டுப்பு 
பிரிவு பபாறுப்பதிகாரி ஏ.எஸ்.
எம. ரஹீம ்ர்லரமயி்லான 
பபாலிஸார் விசாரரணகரள ஆரம-
பித்னர்.

இவ்விசாரரணயிப்ல, இச்சந-
ப்க  நபர்கள் ரகது பசய்யப்-
பட்டனர். ரகது பசய்யப்பட்ட 
சநப்க நபர்களி்டமிருநது இரணடு  
பமாட்டார் ரசககிள்கள், ஒரு ்ங-
கச்சஙகிலி இன்னும ஒரு துவிச்சக-
கர வணடியும  மீடகப்பட்டன. 

இந் திருடடுச் சமபவஙகளு-
்டன் ப்ா்டர்புர்டய மற்றுபமாரு  
சநப்க நபர் ப்்டப்படடு வருகி-
்றார்.

ரகது பசய்யப்பட்ட சநப்க நபர்-
கள் மற்றும திரு்டப்பட்ட பபாருட-
கரள மட்டககளப்பு நீ்வான் 
நீதிமன்்றததில ஒப்பர்டகக ந்டவ-
டிகரக எடுககப்படடுள்ளது.

(ஒலுவில வி பே்ட நிருபர்)

அமபார்ற மாவட்டததில 
ஞாயி ற்றுககிழரம (16) ப்லத் 
மரழயு ்டன்,கடும காற்று வீசிய-
்ால,ஐநது பிரப்ச பசய்லாளர் பிரி-
வுகளிலு 27 வீடுகள் பகுதியளவில 
பச்மர்டந்ன.

இ்னால, 27 குடுமபஙகரளச்-
பசர்ந் 91 பபர் பாதிககப்படடுள்-
ள ்ா க , அனர்த் முகாரமததுவ 
ம ததிய நிர்லயததின் அமபார்ற 
மாவட்ட உ்விப் பணிப்பாளர் எம.
ஏ.சீ.எம. றியாஸ் ப்ரிவித்ார்.

்மன பிரப்ச பசய்லாளர் 
பிரிவில ஒபர குடுமபததில மூவர் 
பாதிககப்படடுள்ளது்டன், பகுதி-
யளவில ஒரு வீடும பச்மர்டந-
துள்ளது. இப்பவரள, அமபார்ற 
பிரப்ச பசய்லாளர் பிரிவில,22 
குடுமபஙகரளச் பசர்நது 77 நபர்-
கள் பாதிககப்படடு, 22 வீடுகள் பகு-
தியளவிலும பச்மர்டநதுள்ளன.

உகன பிரப்ச பசய்லாளர் 
பிரிவில, ஒபர குடுமபதர்ச் 
பசர்ந் நாலவரும,  பகுதியளவில 
ஒரு வீடும பச்மர்டநதுள்ளது.

பதியத்்லாவ பிரப்ச பசய்லாளர் 

பிரிவில மூன்று  குடுமபஙகரளச் 
பசர்ந் ஏழுபபர் பாதிககப்படடு, 
மூன்று வீடுகள் பகுதியளவிலும 
பச்மர்டநதுள்ள்ாகவும ப்ரிவிக-
கப்படுகி்றது.

பாதிககப்படடுள்ள வீடுகரள 
புனரரமப்ப்ற்கு மு்ற்கட்டமாக 

10 ஆயிரம ரூபா நஷ்டஈடு வழங-
கப்ப்டவுள்ள்ாகவும, முழுரம-
யாக பாதிககப்படடுள்ள வீடுகளின் 
விபரம கிர்டத்தும முழுரமயான 
நஷ்டஈடடுத ப்ாரக வழஙகப்ப-
டுபமனவும உ்விப் பணிப்பாளர் 
ப்ரிவித்ார்.
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நகைக் ைகைக்குள் கைைலப்பு
(பாசிககு்டா நிருபர்)

வாரழச்பசரன  நரகககர்டயில 
பநற்று (18) ந்டந் ரகக்லப்பில,-
கர்ட உரிரமயாளர் கூரிய ஆயு்த-
்ால ்ாககப்பட்டார். பாதிப்புற்்றவர் 
வாரழச்பசரன ஆ்ார ரவததியசா-
ர்லயில அனுமதிககப்படடு, பின்னர் 
பம்லதிக சிகிச்ரசககாக மட்டககளப்பு 
பபா்னா ரவததியசார்லககு இ்ட-
மாற்்றப்படடுள்ள்ாக பபாலிஸார் 
ப்ரிவித்னர்.இச்சமபவம பற்றி 
ப்ரிய வருவ்ாவது,

மாஙபகணி வாகரரரயச் பசர்ந் 
குடுமபஸ்்ர் ஒருவர் ஆறுமா்ஙக-
ளுககு முன்னர், பமற்படி நரகக 
கர்டயில நரககரள அ்டகு ரவதது 
பணம பபற்றுள்ளார்.

அதில, ஒரு நரகரய திருமப 
பபறுவ்ற்காக பணம பசலுததி வந-
துள்ளார்.சமபவம இ்டமபபற்்ற தின-
மன்று  மீதியாக பசலுத் பவணடிய 
பணதர் பசலுததிய பின்னர், 
நரகரய ரகயளிககுமாறு பகடடுள்-
ளார். எனினும, நரகரய  திருமபிக 
பகாடுகக கர்ட உரிரமயாளர் மறுப்பு 
ப்ரிவிததுள்ளார். இ்னாப்லபய 
ரகக்லப்பு ஏற்பட்டது.

ஊைைவியலாளர் 
நிமலராஜனின்
22 வது வருை 
நிகைவு திைம்
(பவல்லாபவளி தினகரன் நிருபர்)

படுபகார்லபசய்யப்பட்ட ஊ்ட -
கவிய்லாளர் நிம்லராஜனின் 22வது 
வரு்ட நிரனவு தினம இன்று (19)
கார்ல 10.00 மணியளவில காந-
திபூஙகாவில அனுஷடிககப்ப்ட -
வுள்ளது.

மட்டககளப்பு மாவட்ட ்மிழ் 
ஊ்டகவிய்லாளர் ஒன்றியததின் 
்ர்லவர் வா.கிருஸ்ணகுமார் ்ர்ல-
ரமயில இநநிரனவு தினம அனுஷ -
டிககப்ப்டவுள்ளது. இநநிகழ்வில 
ஊ்டகவிய்லாளர்கள், சமூக பசயற்-
பாட்டாளர்கள், பபாது அரமப்புக -
ளின் பிரதிநிதிகள், அரசியலவாதிகள் 
உள்ளிட்ட ப்ல ்ரப்பினர் பஙபகற்க -
வுள்ளனர். 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்தக்கூடிய்தாை   
ைகலப் ்பகைப்புைள் இருப்்பது அவசியம்  

(கிணணியா தினகரன், முள்ளிப்பபாத-
்ாரன குறூப் நிருபர்கள்)  

அமபார்ற, மட்டககளப்பு மாவட-
்டஙகளிலுள்ள கர்லஞர்களின் 
பர்டப்புககளும, பசயற்பாடுகளும 
நாளாந்ம அதிகரிகரகயில, திருபகா-
ணமர்ல மாவட்ட கர்லஞர்களின் 
பர்டப்புககள் மிகக குர்றவாகபவ 
காணப்படுவ்ாக,கிழககு மாகாண 
பணபாட்டலுவலகள் பணிப்பாளர் 
சரணயா சு்ர்சன் ப்ரிவித்ார்.  

நா்டகமும, அரஙகாற்றுரகககு-
மான பபாடடிபயான்ர்ற மாவட்ட 
ரீதியாக ந்டாததுவது ப்ா்டர்பில, 
விளககமளிககும க்லநதுரரயா்ட-
லில,க்லநதுபகாணடு உரரயாற்று-
ரகயிப்ல அவர், இவ்வாறு ப்ரிவித-
்ார்.இந்கக்லநதுரரயா்டல,   

மாகாண பணிப்பாளர் 
(திருமதி) சரணயா சு்ர்சன் 
்ர்லரமயில ஞாயிற்றுக-
கிழரம (17) பணபாட்ட-
லுவலகள் திரணககள 
க்லாசார மண்டபததில 
நர்டபபற்்றது.  

அஙகு அவர் பமலும 
ப்ரிவிகரகயில,  

கர்லகரள வளர்ததுக 
பகாள்ளும அப்பவரள, சமூகத-
துககு விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுததும 
பர்டப்புககரள நாம உருவாகக 
பவணடும.  

சமூக உரிரம, பாலநிர்ல சமதது-
வதது்டன் பர்டப்புககளில இரள-
ஞர்களின் பஙகளிப்புககள் அதிகரிப்-
பது அவசியம.  

பிள்ரளகளின் ந்லனில இரள-

பயாரின் பஙகளிப்புக-
கள், கிராமிய வாழ்கரக 
முர்றயு்டன் சமூக அபி-
விருததி, இயற்ரக வளங-
கரள பாதுகாத்ல, சூழல 
பாதுகாப்பு மற்றும சமூக 
அபிவிருததிகள் பபான்்ற 
விழிப்புணர்வு வி்டயங-
கரள கருப்பபாருளாகக 
பகாணடு பர்டப்புககள் 

அரமவப், சா்லச்சி்றந்து.  
பமலும, சமூகஙகளுககிர்டயி-

்லான ஏற்்றத்ாழ்வு, இளவயது திரும-
ணம, பபார்ப்பபாருள் பாவரன, 
பாலியல துஷபிரபயாகம, இனரீதி-
யான பமா்லகள், பமாழி ப்ா்டர்-
பான அறிவின்ரம, பவர்லவாய்ப்-
பின்ரம, பா்டசார்ல இர்டவி்லகல, 
பபாருளா்ார பநருககடி, அதிகரித் 

ப்ார்லபபசிப் பாவரன பபான்்ற 
பலபவறு பிரச்சிரனகள் இன்று 
இரளஞர்கள் மததில காணப்படு-
கின்்றன. இ்னால, இன்ர்றய இளம 
சந்தியினர் சமூகச் சீர்பகடடிற்குள்-
ளாவர் காணககூடிய்ாக உள்ளது. 
இ்ரன முன்ரவதது கர்லஞர்க-
ளின் பர்டப்புககள் அரமயபவண-

டும என்றும அவர் பகடடுகபகாண-

்டார்.  
இரளஞர் அபிவிருததி “அகம” 

நிறுவனததின் இரணப்பாளர் 
பபா.சற்சிவானந்ம, சிபரஷ்ட 
க்லாசார உததிபயாகத்ர்களான 
க.அன்பழகன், வீ.பகாணஸ்வரன், 
வி.குணபா்லா மற்றும திருபகாண-

மர்ல மாவட்ட கர்லஞர்கள் ப்லர்,-
இதில க்லநது பகாணடு ்ஙகளின் 
கருததுககரள ப்ரிவிததிருந்னர். 

மாணவன் அம்்ாதுக்கு 
கைௌரவம்

(காரரதீவு குறூப் 
நிருபர்)

கி ழ க கு 
மாகாண கலவித 
தி ர ண க க -

ளம ந்டததிய 
மாகாண மட்ட 
சமூக விஞஞான 
பபாடடியில, மு்லி்டம பபற்று 
ப்சிய மட்டததுககு ப்ரிவான சம-
மாநதுர்ற மஜீடபுர மகா விததியா-
்லய மாணவன் பக.எம.அமசாதுககு  
பகௌரவம வழஙகப்பட்டது.

இவரர பகௌரவிககும நிகழ்வு 
பநற்று (18) பசவ்வாய்ககிழரம பா்ட-
சார்லயில நர்டபபற்்றது.

சமமாநதுர்ற வ்லய கலவி பணிப்-
பாளர் எஸ் எம எம அமீரின் வழிகாட-
்டலில, பிரதி கலவிப்பணிப்பாளர் 
ஏ.எல.ஏ.மஜீட ்ர்லரமயில இநநி-
கழ்வு இ்டமபபற்்றது.

சமமாநதுர்ற வ்லயததிலிருநது 
ப்ரிவான ஒபரபயாரு மாணவர் 
அமசாத என்பது குறிப்பி்டத்ககது.

உ்விக கலவிப் பணிப்பாளர்க-
ளான ரியால, சகாப்வராஜா மற்றும 
பகாட்டக கலவிப் பணிப்பாளர் 
சபூர்்மபி, வ்லயததில சமூக விஞ-
ஞானப்பிரிவுககு பபாறுப்பான 
உததிபயாகத்ர்களான நிசார், ஈசிபு 
உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும இதில க்லந-
துபகாணடு சி்றப்பித்னர்.

ப்சிய மட்ட சமூக விஞஞான 
பபாடடி எதிர்வரும சனிககிழரம 
(22) களு்ாவரள மகாவிததியா்லயத-
தில நர்டபப்றவுள்ளரம குறிப்பி்டத-
்ககது.

அம்்பாகை மாவடைததில் 
புயல் ைாறறு, ைடும் மகை 
பகுதியளவில் பல வீடுகள் ்ேதம் பலர் போதிப்பு

வீடுைகள உகைதது திருடடுக்ைளில் 
ஈடு்படடு வந்த மூவர் கைது

்பாலமுகை பிரத்த் மக்ைளுக்கு
வாழவா்தார உ்தவிைள் கைளிப்பு
(பா்லமுரன கிழககு தினகரன் நிருபர்)

அமபார்ற மாவட்டததிலுள்ள 
வறிய குடுமபஙகளுககு பலபவறு 
உ்விகரள வழஙகுவ்ாக சுவிஸ் -
்லாநதில வாழும இ்லஙரக பிரரஜ-
கள்  முன்னின்று பசயற்படுகின்்றனர்.
இ்ற்கரமய, பா்லமுரன பிரப்ச 
மககளுககும இந் உ்விகள் வழங-
கப்பட்டன. இவ்வு்விகரள

ரகயளிககும நிகழ்வு அணரம-
யில, பா்லமுரன உதுமாபுரம 
மற்றும  ்றமழான் நகர் கிராமஙகளில 
இ்டமபபற்்றன.

ரசததூன் நார் பவுணப்டசன் 
அரமப்பின் அமபார்ற மாவட்ட 
இரணப்பாளர் ஏ.எம.அணீஸின் ஏற்-
பாடடில இநநிகழ்வு நர்டபபற்்றது. 
இதில.

சுவிஸ், இ்லஙரக பிரரஜகள் 
அரமப்பின்  ்ர்லவர் ஏ.ஜி.
நியாஸ்  பிர்ம அதிதியாகக க்லநது 

பகாண்டார்.  உதுமாபுரம ்ாறுல 
ஹஸனாத விததியா்லய அதிபர் எம.
ஏ.அபாஹுலபான் உடப்ட ப்லரும 
இதில க்லநது பகாண்டனர்.

இ்ன்பபாது, பிர்ம அதி-
திககு கிராம மககள் சார்பாக   

பபான்னார்ட பபார்ததி பகௌரவிக-
கப்பட்டது.

குடிநீர் இரணப்பு.வீடடு நிர்மாண 
உ்வி. கலவி அபபிவிருததி மற்றும 
வாழ்வா்ார உ்விகள் என்பரவபய 
வழஙகப்பட்டன.       

"உள்ளூராடசித த்தர்்தல் இழுத்தடிக்ைப்்படுவக்த ஏறறுக்கைாள்ள முடியாது"
(புதிய காத்ான்குடி தினகரன் நிருபர்)

மாகாணசரபத ப்ர்்ல இழுத -்

டிப்புச் பசய்யப்படுவது பபான்று, 
உள்ளூராடசி மன்்றத ப்ர்்ர்லயும  
இழுத்டிப்பு பசய்வர்  ஏற்றுக-
பகாள்ள முடியாப்ன,

்மிழ் மககள் விடு்ர்லப் புலிகள் 
கடசியின் பபாதுச் பசய்லாளரும,  
கிராமிய வீதிகள் அபிவிருததி அரமச்-
சரின் இரணப்புச் பசய்லாளருமான 
பூபா்லப்பிள்ரள பிரசாந்ன் ப்ரிவித-
்ார்.

்மிழ் மககள் விடு்ர்லப் புலிகள் 
கடசியின் உள்ளூராடசி மன்்ற உறுப்-
பினர்களுககான மா்ாந் கூட்டததில 
க்லநதுபகாணடு உரரயாற்றும-
பபாப் அவர் இவ்வாறு ப்ரிவித்ார். 

இஙகு அவர் பமலும கூறிய்ாவது, 
க்டந் கா்லததில ்மிழ்த ப்சியக 
கூட்டரமப்பின் பசப்பு வார்தர -்

கரள நமபி  வாககளித் மககள் 
ஏமாநது விட்டனர்.

கூட்டரமப்பின் நிர்வாகததில 
உள்ள உள்ளூராடசி மன்்றஙகள் 
உ்றஙகு நிர்லயிலுள்ளன.மட்டகக-

ளப்பு மாநகர மீன்பாடும வாவிககரர 
ஓரஙகளில, காகஙகள் கூட்டம, கூட்ட-
மாக பாடுகின்்றன. அந்ளவு, அஙகு 
கழிவகற்்றல முகாரமததுவம சீரழிந-
துள்ளது.

்மிழ்த ப்சியக கூட்டரமப்பின் 
நிர்வாக சீர்பகடர்ட பகிரஙகப்படுத-
்,இதுபவான்ப்ற பபாதும. 

்மிழ் ப்சியக கூட்டரமப்பின் 
அரனதது பகாள்ரககளும ப்ால-
வியர்டநதுள்ளரமககு இது நல்ல 
உ்ாரணம 1976 ஆம ஆணடு வட-
டுகபகாடர்டத தீர்மானததில ்மிழீ-

ழக பகாரிகரகரய முன்ரவதது 1977 
ஆம ஆணடு ப்ர்்லில மககளின் 
அதிகப்படியான ஆரணரய  ்மிழர-
சுககட சிபபற்்றது.

மககளுககு எதுவும பசய்யாமல, 
இரளஞர்கரள பபார்ககளததிற்கு 
அனுப்பியர்த ்விர,பவப்றர -்

யும இககடசி ்மிழருககு பசய்ய-
விலர்ல. 

மாகாண சரபயின் ஆடசிரய 
ரகப்பற்றினால 'ப்னாறும 
பா்லாறும ஓ்ட ரவப்பபாம' என்்றார்-
கள்.

ஆனால கிழககு மாகாண சரபககு 
மககள் வழஙகிய ஆரணககு என்ன 
ந்டந்து என்பர் மககள் நன்கு அறி -
வார்கள்?  

கிழககு மாகாணதர் ஆடசி 
பசய்் கூட்டரமப்பினர் ்மிழர்க-
ளின் எதிர்கா்லததிரன பகள்விககுறி-
யாககி உள்ளனர்.

சிவபனசதுரர சநதிரகாந்ன் 
ஆண்ட கிழககு மாகாண சரபரய 

இவர்கள் என்ன பசய்்னர்.்மிழ் 
மககள் விடு்ர்லப் புலிகள் கடசி-
யின் நிர்வாகததிலுள்ள மட்டகக-

ளப்பு மாவட்டததின் எடடு பிரப்ச 
சரபகளும, ஒரு மாநகர சரபயும 
எவ்வாறு அபிவிருததி பசய்யப்பட -
டுள்ளன. எமது கடசியின் பணிகரள 
ஒருபபாதும மககள்  ம்றககமாட்டார்-
கள். ப்ர்்ல ந்டாத்ப்பட்டால அர-
சியல அதிகார ரமயஙகளான உள்-
ளுராடசி மன்்றஙகள், மாகாண சரப 
மற்றும நா்டாளுமன்்றம அரனததி -
லும நாபம பவற்றி பபறுபவாம.

்மிழ் கூட்டரமப்பினர், மககளி-
்டம மன்னிப்புக பகாரும நிர்ல ஏற்-
படும என்றும அவர் ப்ரிவித்ார்.

கைங்கு வாரதக்த முன்னிடடு 
்பாை்ாகலயில் சிரம்தாைம்

(ஏ்றாவூர் தினகரன் நிருபர்)

அரசாஙகம பிரக்டனப்படுததி -
யுள்ள ப்டஙகு ஒழிப்பு வாரதர் 
முன்னிடடு, நாடடின் சக்ல பகுதிக -
ளிலும பலபவறு பவர்லததிட்டங-
கள்  முன்பனடுககப்படடுள்ளன.

இ்னடிப்பர்டயில, விபே்ட 
ப்ரவயுர்டய மாணவர்கள் கலவி 
கற்கும ஐயஙபகணி ஹிஸ்புல்லாஹ் 
விததியா்லயததில, சிரம்ானப் 
பணிகள் முன்பனடுககப்பட்டன. 

பா்டசார்லயின், விரளயாடடு 
ரம்ானம, சிறுவர் பூஙகா என்பன 
துப்புரவு பசய்யப்படடு நுளமபு 
பபருகும இ்டஙகள் முற்்றாக 
அழிககப்பட்டன. ஏ்றாவூர் சமூக 
பசரவகள் அபிவிருததி ஒன்றியத-
தின் ்ர்லவர் எம.எப்.எம. பாறூக 
்ர்லரமயில, அரமப்பின் பிரதிநி -
திகள், இப்பணிகளில முழுரமயாக 
ஈடுபட்ட்ாக பா்டசார்ல அதிபர் 
எச்.எம.எம. பஷீர் ப்ரிவித்ார்.

பா்டசார்லயின் அதிபர் மற்றும 
ஆசிரியர்களும இப்பணியில ஈடுபட -
்டனர்.

தரம்-ஐந்து புலமைப்பரிசில் பரீடமேயில் (2021) ்தோற்றி சிறந்த புள்ளிகமள பபற்ற,-
அககமரப்பற்று முனவ்வறோ கனிஷட கல்லூரி ைோண்வர்கமள பகௌரவிககும் நிகழ்வு 
கல்லூரி அதிபர் எம்.ஐ.எம்.உம்வஸ் தமலமையில் அககமரப்பற்று அதோஉல்லோ அரங்-
கில் ப்வள்ளிககிழமை (17) நமடபபற்றது. இதில் 171 சிறந்த புள்ளிகமளப் பபற்ற 
அப்துல் ேறுஜோன் அதிலோ என்ற ைோணவிககு, நிகழ்வில் பிரதை அதிதியோக கலந்து 
பகோணட அககமரப்பற்று ைோநகர முதல்்வர் ஏ.அஹைட ஸகி கிணணம் ைற்றும் ேோன்றி-
தழ் ்வழங்கு்வமதக கோணலோம். அருகில் அதிபர் உடபட ஆசிரியர்களும் கோணப்படுகின்ற-
னர்.  (படம்: அககமரப்பற்று ்வடககு தினகரன் நிருபர்)      
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க�ொ ரியாப் பயணம் 
பபரும் மாற்றத்தை 
சிநதை்ையில் வி்தைத-

துள்ளது. எைது பாடசா்ை KIOCA – (KORIA 
INTERNATIONAL CO- OPERATION AGENCY) 
எனும் நிறுவைததிைால் ந்டமு்்றப்படுத-
தைப்படும் பசயறறிடடததிறகுள உளவாங்கப்-
படடுள்ள கிளிபநாச்சி மாவடடததின் 13 பாட-
சா்ை்களில் ஒன்்றாகும் எை Rtn. ப ஜ�ாயல் 
பியசீைன் (SLPS) (Spl trd maths, B. Ed, PGDEM) 
(அதிபர் கிளிபநாச்சி முகப்காம்பன் ம்கா விததி-
யாையம், முன்ைாள தை்ைவர் கிளிபநாச்சி ந்கர  
ஜராடடரிக ்கழ்கம்) பதைரிவிததைார்.  

திை்கரனுடைாை ்கைநது்ரயாடலிஜைஜய 
ஜமற்கணடவாறு பதைரிவிததைார்.

பதைாடர்நது ஜபசிய அவர்,..  

பாடசா்ைக ்கடடடங்கள, அதிபர், ஆசி-
ரியர் பயிறசி பநறி்கள, சமூ்க வலுவூடடல் 
நி்கழ்ச்சித திடடங்கள எைப் பபருநபதைா்்க-
யாை பசைவில் பசயறபடுததைப்படடு நி்்றவுக 
்கடடத்தை அணமிதது இருககும் நி்ையில் 
ப்காரியா நாடடிற்காை தைரிசிப்பு நடநதைது. 
அநநாடு ்கல்வி, விவசாயம், ்்கதபதைாழில் 
பதைாழில்நுடபத து்்ற்களில் ப்காணடுள்ள 
அபரிமிதைமாை வ்ளர்ச்சி எம்்ம ஆச்சரியத-
தில் ஆழ்ததியுள்ளது. அவர்்க்்ளப் ஜபான்்ற-

பதைாரு பை பரிமாண வ்ளர்ச்சி்யப் பபறுவ-
தைறகு இைங்்கயின் ஒவபவாரு குடிம்கனும் 
ஜநர்மைப்பாஙகும் ்கடிை உ்ழப்பும் பரஸபர 
கூடடுணர்வும் ப்காணடு பயணிக்க ஜவணடிய 
பை மார்க்கங்கள பறறி சிநதிதது பசயறபட 
ஜவணடும் என்்றார்.   

உங்கள் ஆரம்ப வாழ்க்்க ்பற்றி்க கூறுவீர்களா?  
நான் 1974 – -05- – 28 இல் யாழ்ப்பாணம் 

வடமாராடசி உடுப்பிடடி எனும் ஊரில் பி்றந-
ஜதைன். எைது தைந்தை ஓர் ஆஙகிை ஆசிரியர்.
தைந்தை எைககு 10 வயது இருககும் ஜபாஜதை 
இ்றநது விடடார். எைது அம்மா இராசதைங்கம். 
எைது வாழ்வின் நம்பிக்்க ஒளி அவரும் 2017 
இல் இ்்றயடி ஜசர்நது 
விடடார். நான் ஆரம்-
பக ்கல்வி்ய யாழ். 
உடுப்பிடடி அபமரிக-
்கன் மிசன் ்கல்லூரியி-
லும் என்னு்டய தைந-
்தையின் இ்றப்பின் பின் 
யாழ். புனிதை பென்றிய-
ரசர் ்கல்லூரியில் 6 வரு-
டங்களும் அதைன் பின்பு 
நாடடுச் சூழல் ்காரண-

மா்க கிளி. பறறிமா 
ஜ்றா. ்க. விததியாையம், 
கிளி. மததிய ்கல்லூரி-
யில் எைது ்கல்வி்யத 
பதைாடர்நஜதைன். இ்ள-
்மயில் வி்்ளயாட-
டுத து்்ற மீது தீராதை 
ஆ்ச இருநதைது. அதில் 
குறிப்பா்க உ்தைப்பந-
தைாடட வி்்ளயாடடில் அதி்க ஈடுபாடு்டயவ-
ைா்க இருநஜதைன்.  

உங்களு்ைய  
ஆசிரியர த�ாழில் வாழ்க்்க ்பற்றி ?  

நான் ஜபாடடிப் பரீட்சயில் பதைரிவு பசய்-
யப்படட ஓர் ஆசிரியர். ஆசிரிய பதைாழில் எைது 
25 வயதில் கி்டததைது. ்கணிதைப் பாட ஆசிரிய-
ரா்க பணியாறறிய ்காைததில் வி்்ளயாடடுத-
து்்ற, ்க்ைதது்்ற, நாட்கதது்்ற ஆகியவற-
றில் ஈடுபடஜடன். இைககியத து்்ற்யப் 
பபாறுததைவ்ரயில் ்கவி்தை, சிறு்க்தை என்ப-
வற்்ற அநாமி்கன் எனும் பு்ைப் பபயரில் 
எழுதி வருகிஜ்றன். எைது ்கவி்தைத பதைாகுதி-
யாை எலும்புக கூடடின் வாககு மூைம் 2017 
இல் பவளியிடப்படடது.   

நாட்கத்தைப் பபாறுததைவ்ரயில், சமூ்க 
நாட்கங்களின் மூைம் சமூ்கத்தை நல்வழிப்ப-
டுததிஜைாம்.

வி்்ளயாடடுதது்்ற்யப் பபாறுததைவ்ர-
யில் கிளிபநாச்சி மாவடட பமய்வல்லுைர் 
சங்கம், கிளிபநாச்சி உ்தைப்பநதைாடட லீக 
ஜபான்்றவறறிக்காை தை்ை்மததுவஜமறறு 
பணியாறறிய்ம உ்ளததிருப்தியா்கக ்காணப்-
படடது. இவவா்றாை ்கல்வி, ்க்ை, இைக-
கியம், வி்்ளயாடடுத து்்ற சார்நது எைது 
வாழ்க்்க ்காணப்படுவதைால் நிைததிலும் புைத-

திலும் நி்்றநதை நணபர்்கள வடடம் எைககு 
உள்ளது.   

்கல்வித் து்ை சார்ந� �ங்களது வாண்மைத் 
துவ அ்ைவு்கள் ்பற்றி்க குறிப்பிை முடியுமைா?   

நான் ்கணிதைம் பயிற்றப்படட ஆசிரியர். 
ஜமலும் எைது ஆசிரியர் வாண்மததுவத்தை 
ஜமம்படுததும் ஜநாககில் ்கல்விமாணிப்பட-
டம் அதைன்பின் ்கல்வியில் முதுமாணிப்பட-
டம் என்பவற்்றயும் அதிபர் ஜபாடடிப் பரீட-

்சயில் சிததிப் பபறறு அதிபரா்கவும் பின் 
படடப்பின் ்கல்வியியல் டிப்ஜமா்ளாமா்வ-
யும் நி்்றவு பசய்துளஜ்ளன்.   

நீங்கள் ஒரு ரராடைரியன் என்ை வ்்கயில் 
அ�ன் ்பயணம, இய்க்கம த�ாைர்பா்க ்பகிர்நது 
த்காள்ளுங்கள்?  

ஆம். ஜராடடரிக்கழ்கம் ஒரு சர்வஜதைச 
பதைாணடு நிறுவைம். ஐ. நா. ச்பயில் ஜராடட-
ரிக ்கழ்கததிறகு எை ஓர் ஆசைம் ஒதுக்கப்படடு 
இருககும்.   

கிளிபநாச்சி ஜராடடரிக ்கழ்கததின் பதைாடக்க 
உறுப்பிைர்்களில் நானும் ஒருவன். ஜராடடரிக 
்கழ்கம் எமது சமூ்கததிறகு ஒவபவாரு ்காை ்கட-
டததிலும் ஜதை்வயாை அ்ைதது பங்களிப்-

புக்க்்ளயும் ஜமறப்காணடு வருகி்றது. Rtn.
PHF. ்வததியர் சததியமூர்ததி முதைல் எமது 
்கழ்கம் ஒவபவாரு ஆற்றல்மிகு தை்ைவர்்க்ளது 
்காைததிலும் பல்ஜவறு பரிமாணங்களில் சமூ-
்கததிற்காை பங்களிப்்ப நல்கி வருகி்றது.   

நான் எமது Rtn.PHF. ்கழ்கததின் 7 ஆவது 
தை்ைவரா்க பசயறபடும் அரியஜதைார் வாய்ப்பு 
கி்டததைது. அநதை நாட்கள ப்காஜராைா 
பதைாறறின் பநருக்கடியாை ்காைம். பை பநருக-
்கடி்களுககு மததியில் பணியாறறிஜைாம். 
2020- – 2021 ஜராடடரி ஆணடின் மததிய ்கழ-
்கங்களின் சி்றநதை தை்ைவரா்க பதைரிவாைஜதைாடு 
எமது ்கழ்கம் 21 விருது்க்்ளயும் பபறறுக 
ப்காணடது. எமது ்கழ்கததின் புைம்பபயர் 
உ்றவு்க்்ள இ்ணதது உ்றவாககிய கிளி-
பநாச்சி ந்கர ஜராடடரிக ்கழ்கம் என்பை எைது 
ஜராடடரி பணி்களில் மி்க முககிய நீணடு 
நி்ைததிருககும் உயிஜராடடமாை விடயமா்க 
்கருதுகிஜ்றன்.   

கிளித�ாச்சி ரராடைரி்க ்கழ்கத்தின் சமை்கால 
�்ல்மைத்துவம மைற்றும தசயற்்பாடு்கள்  
த�ாைர்பா்க கூை முடியுமைா?  

ஆம். எமது ்கழ்கததின் தை்ைவர் RTN. PHF. 
Rev. Fr. ஜயாசுவா அவர்்கள என்்ை ஆ்கரிஷ்த-
தைவர்்களில் முககியமாை ஒருவரா்கப் பார்ககி-
ஜ்றன். அவரது பஙஜ்கறபு தை்ை்மததுவப் 

பாஙகு அபமிரிதைமாைது. அவர் பை உன்ைதை-
மாை பசயறறிடடங்க்்ள அறிமு்கம் பசய்துள-
்ளார். 'நடு' ஜபான்்ற பசயற திடடங்கள முககிய-
மாை்வயாகும்.   

அருட தைந்தை எமது ்கழ்கததின் பசயறபாடு-
்க்்ள எப்ஜபாதும் இயஙகு நி்ையில் ் வதது 
எமது சமூ்கததிற்கா்க விவசாயத து்்ற சார் 
பபாருளியல் ஜமம்பாடடுக்காை ஜவ்ைத 
திடடங்க்்ள முன்ப்காணடு பசல்வது 

மைஙப்காள்ளததைக்கது.   
நீங்கள் ்பாைசா்ல அதி்ப-

ரா்க இரு்ககின்றீர்கள். �ங்களது 
்பாைசா்ல ்பற்றியும �ாங்கள் அதி்பர 
என்ை வ்்கயில் எமைது சமூ-

்கத்தின் இய்க்கம �ங்களு்ைய 
்பார்வயில் எப்்படி உள்ளது?  

கிளிபநாச்சி ந்கரிலிருநது 
ஏ்றததைாழ 30 கிஜைா மீடடர் 
தூரததிலுள்ள வயல்பவளி்கள, 
்காடு்கள, கு்ளங்கள, பவளி்க-
்ளால் சூழப்படட முகப்காம்பன் 
எனும் கிராமம் அ்மநதுள்ளது. 
மி்கவும் ஜமாசமாை நி்ையி-
லுள்ள வீதி்களும், மடடுப்ப-
டுததைப்படட ஜபாககுவரதது 

வசதி்களும் ப்காணட இககிராமததில் மக்கள 
தைங்க்ளது ஜீவஜைாபாயமா்க பபரும்பாலும் 
விவசாயத்தை நம்பியுள்ளைர். தைங்க்ளது பிள-
்்ள்க்ளது ்கல்வி முன்ஜைற்றததின் மூைம் ஒரு 
சமூ்கமாற்றததிற்கா்க 
்காததிருககின்்றைர். 
எமது பாடசா்ை-
யில் தைரம் 1 முதைல் 
தைரம் 13 ்க்ைப் பிரிவு 
வ்ரயாை 495 மாண-

வர்்க்்ளக ப்காணட 
பாடசா்ையாகும். 
இறுதியா்க பவளிநதை ்க. 
பபா. தை உயர்தைரப் பரீட-

்சயின் ஜதைர்வு முடிவு்களின்படி மாவடட 
ரீதியா்க ்க்ைப் பிரிவில் எமது மாணவன் 
முதைல் நி்ை்யப் பபறறுச் சாதை்ை ப்டத-
துள்ளான். பல்ஜவறு மடடுப்பாடு்களுககு மத-
தியில் பபறறுக ப்காணட இவபவறறியாைது 
எமது பாடசா்ைககு பபரு்மயளிககி்றது.   

�ாங்கள் த்காரியா �ாடடு்ககுச் தசன்று ்கல்வி 

சார ்பயண்க குழுமைத்தில் அங்கமத்பற்றிரு்நதீர்கள். 
அ்ந�ப் ்பயண அணு்பவங்கள் ்பயிற்சி்கள்,  
த�ாைர்பா்க?  

அது ஒரு அரு்மயாை பயணமா்க அ்மந-
திருநதைது. இது எைது இரணடாவது பயிறசி 
பநறி சார் பயணமாகும். இதைறகு முன்பு 
இநதியாவின் ஜ்கர்ளாவில் ைகசுமிபாய் பல்-
்க்ைக்கழ்கததில் பமய்வல்லுைர் து்்றப் 
பயிறசிக்கா்கச் பசன்றிருநஜதைன்.   

ப்காரியப் பயணம் பபரும் மாற்றத-
்தைச் சிநதை்ையில் வி்தைததுள்ளது. 
எைது பாடசா்ை KIOCA – (KORIA 
INTERNATIONAL CO- OPERATION 
AGENCY ) எனும் நிறுவைததிைால் ந்ட-
மு்்றப்படுததைப்படும் பசயறதிடடததிறகுள 
உளவாங்கப்படடுள்ள கிளிபநாச்சி மாவட-
டததின் 13 பாடசா்ை்களில் ஒன்்றாகும். 
பாடசா்ைக ்கடடடங்கள, அதிபர், ஆசி-
ரியர் பயிறசி பநறி்கள, சமூ்க வலுவூடடல் 
நி்கழ்ச்சித திடடங்கள எைப் பபருநபதைா-
்்கயாை பசைவில் பசயறபடுததைப்படடு 
நி்்றவுக ்கடடத்தை அணமிதது இருககும் 
நி்ையில் ப்காரிய நாடடிற்காை தைரிசிப்பு 
நடநதைது. அநநாடு ்கல்வி, விவசாயம், ்்கத-
பதைாழில் பதைாழில்நுடபத து்்ற்களில் ப்காண-

டுள்ள அபரிமிதைமாை வ்ளர்ச்சி எம்்ம ஆச்-
சரியததில் ஆழ்ததியுள்ளது. அவர்்க்்ளப் 
ஜபான்்றபதைாரு பை பரிமாண வ்ளர்ச்சி்யப் 
பபறுவதைறகு இைங்்கயின் ஒவபவாரு குடி-
ம்கனும் ஜநர்மைப்பாஙகும் ்கடிை உ்ழப்-
பும் பரஸபர கூடடுணர்வும் ப்காணடு பய-
ணிக்க ஜவணடிய பை மார்க்கங்கள பறறி 
சிநதிதது பசயறபட ஜவணடும்.   

இவவா்றாை இயல்பு்களுடைாை மானுட 
சமூ்கத்தையும் நாட்டயும் உருவாககும் 
்கருவ்்ற்க்ளா்க வகுப்ப்்ற்க்்ள எம்மால் 

மாறறிய்மக்க முடியும் 
என்்ற அ்கததூணட்ையும், 
நம்பிக்்க்்கயும் இநதைப் 
பயணம் எமககுத தைநதுள-
்ளது. எமது நாடு ்கல்வியின் 
மீதைாை முதைலீடு்க்்ள அதி்க-
ரிக்க ஜவணடும்.   

நாம் கிராமப்பு்றப் 
பாடசா்ை்க்்ளத தைரி-
சிததை ஜபாது அஙகு கூட 
வகுப்ப்்ற்கள தை்கவல் 
பதைாடர்பாடல் பதைாழில் 
நுடபததிறகுள ஆழ உள-
வாங்கப்படடு ்கற்றல், ்கற-
பிததைல் பசயறபாடு்களில் 
்காததிரமாை ்கற்றல் பபறு-
ஜபறு்கள இைகுவில் அ்ட-
யா்ளப்படுவ்தை அவதைா-
னிதஜதைாம். ந்கரங்களும் 
கிராமங்களும் பதைாழில் 
நுடபததைால் இ்ணக்கப்-
படடு ந்கரதது வகுப்ப்்ற்க-
ளும் கிராமதது வகுப்ப்்ற-
்களும் இ்ணயததை்ளததின் 
ஊடா்க ்கற்றலில் ஈடுபடு-
கின்்றை.  

்கற்றல் ்கறபிததை்ைப் 
பபாறுததைவ்ரயில் பல்ஜவறுபடட மாணவர் 
்மயமாை (Student Centered) அணுகுமு்்ற-
்கள பின்பற்றப்படுகி்றது.நாடடின் ்க்ைத 
திடடத்தை ந்டமு்்றப்படுததுவதைறகு 
ஆசிரியர் ஒவபவாருவரும் சுதைநதிரமாை 
அணுகுமு்்ற்க்்ளப் பின்பற்ற வாய்ப்பளிக-
்கப்படடுள்ளது.   

முககியமாை விடயபமான்்்ற நான் இவ-
விடததில் குறிப்பிட விரும்புகின்ஜ்றன். 
ஊட்கவியைா்ளர் ஒருவரது தை்ை்மயின் 
கீழ் சுதைநதிரமா்க பல்ஜவறு ஆசிரியர்்கள 
இ்ணநது ஓர் பசயைணி்ய அல்ைது ஒரு 
வ்ைய்மப்்ப உருவாககி இயஙகுகி-
்றார்்கள. அதைன் பபயர் FUTURE CLASS IN 
NETWORK எதிர்்காை வகுப்ப்்றக்காை 
வ்ைய்மப்பு   

இவவ்ைய்மப்பு பல்ஜவறு பிரஜதைசத-
துப் பாடசா்ை ஆசிரியர்்க்்ள இ்ணதது 
எதிர்்காை மாற்றங்களுககு மு்கஙப்காடுககும் 
வ்்கயிைாை வி்ரவும் வி்ைததி்றனும், 
வி்்ளததி்றனும் ப்காணட ்கற்றல், ்கறபித-
தைல் மு்்ற்க்்ள அறிமு்கம் பசய்தைல் பயன்ப-
டுநி்ை்ய பரிசீலிததைல், பயன்படுததுதைல் 
ஜபான்்றவற்்ற ஜமறப்காளகின்்றைர்.   

Flipped Learning. Blended Learning , RSP. 
Reveres Science From Product , Product based 
Learning ஜபான்்ற ்கற்றல், ்கறபிததைல் மு்்ற்க-
ளில் அதீதை ஈடுபாடு ்காடடுகின்்றை.  

த்காரிய �ாடடு ஆசிரியர்கள் த�ாைரபில் 
உங்கள் ்கருத்து,...  

ப்காரிய நாடடில் மி்கவும் மதிப்பார்நதை 
பதைாழிைா்க ஆசிரியத பதைாழில் ்காணப்படு-
கி்றது. ஆசிரியர்்களுகஜ்க சமூ்கததில் உயர்நதை 
மதிப்பு ்காணப்படுகி்றது. அவர்்க்ளது ஜவதை-
ைமும் உயர்வாைது. அதைைால் அவர்்க்ளது 
வாழ்க்்கத தைரம் உயர்வா்க ்காணப்படுகி்றது. 
ஆசிரியர்்கள சுயபநறிப்படுததைப்படட சுதைந-
திரமாை இயக்கத்தைக ப்காணடிருககின்்ற-
ைர். ஆசிரியர்்களுக்காை ஜமறபார்்வ்கள, 
ஜவதைை உயர்வு சிபாரிசு்கள, தைணட்ை்கள 
என்பை இல்்ை. ஆசிரியர் பதைாழிற சங்கங-
்கள இல்்ை.   

ஆசிரியர்்கள மாைசீ்கமா்க சிரத்தையுடன் 
சுதைநதிரமா்க ப்கௌரவததுடன் இயஙகுவதைால் 
இவறறின் அவசியம் ்காணப்படவில்்ை 
எை பதிைளிககின்்றைர்.   

்கறபிததைலில் ஓர் ஆசிரியர் பைவீைமாை 
பவளிப்பாடு்க்்ளக ்காணபிககும் சநதைர்ப்-
பததில் அவர் ஆஜைாச்ை ஜச்வககுடப-
டுததைப்படுவார். அடுததைபடியா்க மீளபயிற-
சிக்கா்க அவரது விருப்பின் ஜபரில் பசல்ை 
ஜவணடும் அல்ைது பணியிலிருநது விைகிக 
ப்காள்ள ஜவணடும் என்்ற நியதி ்காணப்படு-
கி்றது.  

ரராடைரி்க ்கழ்கத்தின் தசயற்்பாடு்கள் ்பற்றி  
ஜச்வ நைத திடடங்க்்ளப் பபாறுததை-

வ்ர ஜராடடரி உை்க மானிய (Rotary Global 
Grate) திடடததின் மூைம் கிளிபநாச்சி பபாது 
்வததியசா்ையில் 1.9 ஜ்காடி ரூபா பபறும-
தியாை சிறுநீர்க சுததி்கரிப்பு (Dialysis ) வழங-
கியிருநஜதைாம்.  

நடப்பு வருட ஜராடடரிக ்கழ்கததின் 
தை்ைவர் வண. பிதைா ஜயாசுவா அடி்க்ளார் 
தைறஜபா்தைய நாடடின் பபாரு்ளாதைார பநருக-
்கடி்ய ்கருததிற ப்காணடு மனிதை குைத-
்தைப் பாது்காப்பதைற்காை நடவடிக்்க்களில் 
மு்ைப்புடன் ஈடுபாடு ்காடடி வருகி்றார்.  

நடு,மைரும் கிளிபநாச்சி Earn (cio ) பதைாடர் 
்கல்வி பசயறதிடடங்கள ஜபான்்றை முககிய-
மாைதைாகும். இயற்்கயின் மீதைாை ஈர்ப்பும் 
மனிதை மாணபு்க்்ள மதிககும் பாஙகும் அவ-
ரு்டய தை்ை்மததுவததின் பவறறிககுக 
்காரணமாகும்.   

'பசிஜயாடு இருப்பவனுககு மீ்ைக 
ப்காடுக்காஜதைா தூணடி்ைக ப்காடு' எனும் 
வாச்கததிறகுப் பபாருததைமாை வ்்கயில் 
அவரது பசயற திடடங்கள ்காணப்படுகி-
்றது. ஒரு மனிதைைது சுயதி்றனில் திருப்தியு-
றும் வ்்கயில் அவ்ைக ப்காணடாடுதைல் 
ஊடா்க ஜமலும் புததுணர்வுடன் பயணிக்க 
ஏதுவா்க அ்மகி்றது.    
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ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் நேரமனப்ொங்கும் 
கடின உழைபபும் இருக்க நவண்டும்...

இலங்கையின் ப�ொருளொதொர வளர்ச்சிக்கு  

கலந்துமையோடியவர் 

இகபோல் அலி  

Rtn. ப.்�ோயல் பியசீலன் (SLPS) (Spl trd 
maths, B. Ed, PGDEM) அதிபர் கிளிந�ோச்சி 
முகநகோமபன் ைகோ வித்தியோலயம, முன்்ோள் 
தமலவர் கிளிந�ோச்சி �கை  ் ைோடடரிக கழகம. 

KIOCA – (KORIA INTERNATIONAL 

CO- OPERATION AGENCY) எனும நிறுவ்த்தி்ோல் 
�மடமுமைபபடுத்தபபடும நெயற்றிடடத்திற்குள் 
உள்வோஙகபபடடுள்்ள கிளிந�ோச்சி ைோவடடத்தின் 
13 போடெோமலகளில் கிளிந�ோச்சி முகநகோமபன்
ைகோ வித்தியோலயமும ஒன்ைோகும  
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ஹம்பாந்தபாட்டைகுறூப் நீரு்ர்

ஹம்பாந்தபாட்டை மபாவடடை மீன-
வர்்கள் எதிர்்நபாக்கும பிரச்சி்ன்கள் 
ததபாடைர்்பான ்கலநது்ரயபாடைல் ஹம-
்பாந்தபாட்டை மபாவடடை ்பாரபாளு-
மன்ற உறுப்பினரும, மபாவடடை அபி-
விருத்திக் குழுவின த்லவருமபான 
சமல் ரபாஜ்க் ஷ த்ல்மயில் ஹம-
்பாந்தபாட்டை மபா்கம ருஹூணு நிர்-
வபா்கக் ்கடடைடைத் ததபாகுதியில் (17) 
ந்டைத்ற்றது.  

இதில் மபாவடடை அபிவிருத்திக் 

குழு த்லவரின அ்ைப்பின 
்்ரில் மீனபிடி இரபாஜபாங்க அ்மச்-
சர் பியல் நிஷபாநத உட்டை அதி்கபாரி்க-
ளும ்கலநதுத்கபாணடைனர். 

தறத்பாழுது நபாடடின த்பாருளபா -
தபார நி்ல்ம, உணவுப் ் பாது்கபாப்பு,  
வறு்ம, மீனவர்்களுக்்கபான சர்வ-
்தச சந்த வபாய்ப்பி்ன த்றறுக் 
த்கபாடுத்தல் மறறும மீனவர்்கள் 
தறத்பாழுது மு்கம த்கபாடுத்துவரும 
பிரச்சி்ன்கள் என்னவறறிறகு 
ஹம்பாந்தபாட்டை மபாவடடைத்தில் 
எவவபாறு மு்கம த்கபாடுத்து அவற-

றிறகு தீர்வி்ன த்றறுக் த்கபாடுப் -
்து ததபாடைர்்பா்க ்கலநது்ரயபாடைப்-
்டடைது. 

 எணதணய் பிரச்சி்ன, மீனபிடி 
உ்்கரணங்களின வி்ல அதி்கரிப்பு 
உள்ளிடடை ்ல்்வறு பிரச்சி்ன்கள் 
ததபாடைர்பில் மீனவர்்களினபால்  இரபா-
ஜபாங்க அ்மச்சரின ்கவனத்திறகு 
த்கபாணடு வரப்்டடைது. 

்கலதமடிய மீனபிடி து்்றமு-
்கத்்த அபிவிருத்தி தசய்தல், இ்றபால் 
மறறும நணடு வளர்பி்ன ்மற-
த்கபாள்வதற்கபான நடைவடிக்்்க்க்ள 

உடைனடியபா்க எடுக்குமபாறும இரபா-
ஜபாங்க அ்மச்சர் அதி்கபாரி்களுக்கு 
உத்தரவிடடைபார். 

்மலும நனனீர் மீனபிடி மீனவர்-
்களின பிரச்சி்ன்கள் ததபாடைர்பிலும  
அலங்கபார மீன வளர்ப்பி்ன ஊக்-
குவிப்்து ததபாடைர்்பா்கவும ்கவனம 
தசலுத்தப்்டடைது. இதன்்பாது 
மீனவர்்களினபால் முன்வக்்கப்-
்டடை பிரச்சி்ன்களுக்கு வி்ரவில் 
தீர்வு்க்ள த்றறுத்தர நடைவடிக்்்க 
எடுப்்தபா்கவும இரபாஜபாங்க அ்மச்-
சர் பியல் நிஷபாநத ததரிவித்தபார்.

முன்னாள் அமைச்சர் ்சைல், இரனாஜனாங்க அமைச்சர் பியல் நி்சனாந்த பங்்கற்பு 

 ்கல்வியமைச்சரிடம் இஷனாக் எம்.பி ்ேண்டு்்கனாள் 

ஹம்பாந்தபாட்டை மீனவர்கள் எதிர்நபாக்கும 
பிரச்சி்ன்கள் ததபாடைரபில் ஆரபாய்வு  

கோட்டு யோமையிடமிருந்து 
ையிரிமையில் உயிர் ்தப்பிய
தி்்கரன ஊட்கவியலனாளர் ஆரிப்
தி்றப்்்ன தின்கரன நிரு்ர்

ஸ்ரீ லங்கபா தமததபாடிஸத 
ச்்யின தடை்லின அ்மப்பு 
அநுரபாதபுரம ரனதிய ்ஹபாட-
டைலில்  ஏற்பாடு தசய்த ஊடை்க 
தசயலமர்வு ஒனறில் ்கலநது 
த்கபாணடைபின அனறு மபா்ல 
04 மணியளவில் ்லபா்கல 
பிர்தச தசயல்க பிரிவின 
தநல்லியபா்கம ்நபாக்கி வீடு 
திருமபிய அநுரபாதபுரம ் மறகு 
தின்கரன நிரு்ர் எம.டி ஆரிப் 
தசன்ற வீதியின குறுக்்்க திடீதரன 
இரு ்கபாடடு யபா்ன்கள் வநது நினறு 
துரத்த துவஙகிய நி்லயில் அவர்  
மயிரி்ையில் உயிர் தப்பியுள்ளபார்.

இச் சம்வம ்நறறு முனதி-
னம 17 மபா்ல 04 மணியளவில் 
துருவில - தி்றப்்்ன அல்லிஸதபான 
வீதியின ்கபாடடு யபா்ன்கள் சஞ்-
சரிக்கும ்கபாடடுப் ்குதி அ்மந-
துள்ள பிரதபான வீதியி்ல்ய 
இவ யபா்ன்கள் குறுக்்்க வநது 
்பா்தயில் வநதவ்ர விரடடை துவங-

கியுள்ளது. வீதியில் வநதவர்்கள் 
சப்தங்க்ள எழுப்பி ்கபாடடுக்குள் 
யபா்ன்க்ள விரடடிய பின்் தபாம 
அச்சமினறி ்யணித்ததபா்க ஊடைவிய -
லபாளர் எம.டி. ஆரிப்   ததரிவித்தபார்.

இப் ்குதியில் மபா்ல இரவு 
்நரங்களில் அடிக்்கடி ்கபாடடு 
யபா்ன்களின அச்சுறுத்தல் இருப்்து 
குறிப்பிடைத்தக்்கது. இப் ்குதியில் 
யபா்ன ் வலி்கள் இடைப்்டடும கூடை   
யபா்ன்கள் வீதிக்கு வநது விடுவதபா -
்கவும இது ்றறி இப் ்குதி த்பாது 
மக்்கள் ததரிவிக்கின்றனர்.

எதிர்்வரும் 22, 23ஆம் திகதிகளில்   

அம்பலநதுமே ஜ்னாஸனா நலனபுரிச ்சங்க
ஏற்பனாட்டில் மீலனாதுன நபி விைனா நி்கழ்வு  
(தமபா்றடடு்வ  மத்திய  வி்சடை  
நிரு்ர்)

்பாணநது்்ற, அம்லநது்வ, 
ஜனபாஸபா  நலனபுரிச் சங்கம  
ஏற்பாடு தசய்துள்ள  மீலபாதுன  நபி  
விைபா எதிர்வரும 22ஆம 23 ஆம 
தி்கதி்களில்  ஜபாமிஉல் ்ஹரபாத் 
ஜுமஆப்்ள்ளிவபாசல்   வளபா்கத்தில் 
்கபா்ல  8 .௦௦ மணிக்கு ஆரம்மபா -
்கவுள்ளதபா்க சங்கத்தின  த்லவர் 
தமௌலவி  எம.பி.எம. த்ளஸ 
(முர்சி)   ததரிவித்தபார்.

அம்லநது்வ  கிரபாம  மபாண -

வர்்களின ்க்ல, ்கலபாசபார நி்கழ்ச் -
சி்களும  ்ம்டை்யற்றப்்டைவுள் -

ளதபா்கவும  அவர் ததரிவித்தபார்.  
இவவிைபாவில்  பிரதம அதிதி -
யபா்க அல்ஆலிம  அல் உஸதபாத் 
அஹமத்  (மஹைரி) ்கலநதுத்கபாள்ள 
இருப்்துடைன  வி்சடை  அதிதி்க -
ளபா்க  ்களுத்து்்ற  வலய  ்கல்விப் 
்ணிப்்பாளர் எம.ரீ.எம. இல்யபாஸ, 
இல்மபா  முஸலிம வித்தியபாலய  
அதி்ர் ரிஸமி மஹரூப், தமௌலவி 
தமபாஹமட யபாசீன உட்டை ்ல 
பிரமு்கர்்களும  ்கலநது சி்றப்பிக்்க -
வுள்ளனர். 

சி்றப்பு  நி்கழ்ச்சியபா்க  அறிவுக்்க -
ளஞ்சியம  த்பாது  அறிவுப்்்பாடடி    
நி்கழ்ச்சியும  ந்டைத்்றவுள்ள்ம  
குறிப்பிடைத்தக்்கதபாகும.

ஒரு சிலரின் இை்வோத ்�ோககத்தில்;  

முஸ்லிம் ைனாணேர்்களிடம் பபறப்பட்ட இஸ்லனாம்
பனாட புத்த்கதம்த மீள ஒப்பமடயுங்கள்

முஸலிம ்பாடைசபா்ல மபாணவர்்க-
ளிடைமிருநது இனவபாத ்நபாக்்கத்திற-
்கபா்க மீளப்த்்றப்்டடை இஸலபாம 
்பாடைப்புத்த்கங்க்ள மபாணவர்்கள் 
்கல்வி நடைவடிக்்்க்க்ள ்மற-
த்கபாள்வதற்கபா்க மீள வைஙகுமபாறு 
்கல்விய்மச்சர் சுசில் பி்ரம ஜயந-
த்வ (18)  ்பாரபாளுமன்றத்தில் சந-
தித்து  ்பாரபாளுமன்ற உறுப்பினர் 
இஷபாக் ரஹுமபான  ்வணடு்்கபாள் 

விடுத்தபார்.  அவர் ்மலும 
ததரிவிக்்்கயில், "2015 
ஆம ஆணடு உருவபாக்்கப்-
்டடை தரம 6,9,10 மறறும 
11 வ்ரயிலபான வகுப்பு்க-
ளுக்்கபான இஸலபாம ்பாடை-
விதபானத்தில் பி்ை இருப்-
்தபா்க கூறி, ஓர் இனவபாத 
்நபாக்்கத்தில் ்கடைநத 2021 
டிசம்ர் ்கபாலப்்குதியில் 
்பாடைசபா்ல மபாணவர்்க-
ளுக்கு வைங்கப்்டடிருநத 

இஸலபாம ்பாடைப்புத்த்கங்கள் ்கல்வி-
ய்மச்சினபால் மீளப்த்்றப்்டடுள்-
ளன. இனறுவ்ர அ்வ அமமபாண-

வர்்களுக்கு கி்டைக்்கப்த்்றவில்்ல 
என்து மி்கவும ்கவ்லக்குரிய விடை -
யமபாகும. 

அவவபாறு அப்புத்த்கங்களில் தவறு-
்கள் இருப்பின அவற்்ற ஆரபாய்நது 
உரிய திருத்தங்களுடைன 2023 ஆம 

்கல்வியபாணடிற்கபான இஸலபாம 
்பாடைப்புத்த்கங்க்ள அவர்்களுக்கு 
வைஙகுவதறகு ்கல்விய்மச்சர்  
உரிய நடைவடிக்்்க எடுக்்க ் வணடும  
எனவும ்பாரபாளுமன்ற உறுப்பினர்  
்கல்விய்மச்சரிடைம ்வணடு்்கபாள் 
விடுத்தபார். 

இதறகு ்தில் வைஙகிய ்கல்வி-
ய்மச்சர், "தசன்ற கிை்மதபான 
எனக்கு இவவிடையம ததபாடைர்பில் 
ததரியவநதது. மீணடும எனக்கு 
இவவிடையத்்த ஞபா்்கப்்டுத்திய-
்மக்கு நனறி ததரிவித்த அ்மச்சர்,  
்பாடைப்புத்த்கங்களில் ்த்வப்்டும 
ச்கல மபாற்றங்க்ளயும தசய்து  2023 
ஆம ஆணடுக்்கபான ்பாடைப்புத்த்கங-
்கள் மறறும தபாமதமபான புத்த்கங்கள் 
என்வற்்ற வைஙகுவதறகு உரிய 
நடைவடிக்்்க எடுக்்கப்்டும" என 
அ்மச்சர் இதன்்பாது  ததரிவித் -
தபார்.

ப்கனாழும்பு ்தமிழ்ச 
்சங்கததில் இரனாஜரட்்ம் 
நிம்வுப் பகிர்வு

த்கபாழுமபு தமிழ்ச் சங்கத்தி-
னபால் ஒழுஙகு தசய்யப்்டடை திரு. 
பூ.்க. இரபாஜரடனம  நி்னவுப் -
்கிர்வு நி்கழ்வு எதிர்வரும 21ம 
தி்கதி தவள்ளிக்கிை்ம பி.்.5.00 
மணிக்கு த்கபாழுமபுத் தமிழ்ச் 
சங்கத் த்லவர் சடடைத்தரணி நடைரபா-
ஜர் ்கபாணடீ்ன த்ல்மயில் சங்க-
ரப்பிள்்ள மணடை்த்தில் ந்டை-
த்்றவுள்ளது. 

்்கபாப்்பாய் கிறிஸதவ ்கல்லூ-

ரியின ்்ைய மபாணவர் சங்கத்-
தின தசயலபாளரும  ஓய்வு த்ற்ற 
நிர்வபா்க உத்தி்யபா்கத்தருமபான திரு. 
த்பான்னயபா விக்்னஸவரன, 
த்கபாழுமபுத் தமிழ்ச் சங்க ்்ர்வ 
உறுப்பினர் ்கலபாபூஷணம மு.சி.ஸ்ரீ-
தயபாளன,  த்கபாழுமபுத் தமிழ்ச் சங்க 
நிர்வபா்கக்குழு உறுப்பினர் திரு. 
்வ.தவ்்கபா்பால ்வளலிங்கம,  
முனனபாள் ்கல்விப் ்ணிப்்பாளர் 
திரு.வ.தபா்னயபா ஆகி்யபார் சி்றப்-
பு்ர நி்கழ்த்தவுள்ளனர்.  நனறி 
உ்ர்ய த்கபாழுமபுத் தமிழ்ச் சங்க 
நிர்வபா்கக்குழு உறுப்பினர் திரு 
தஜ.தற்ரன நி்கழ்த்துவபார்.

போணந்துமை 
ததோட்ட-
்வத்மத அல் 
பஹ்றியோ 
்தசிய 
போடசோமல 
ஆரம்ப 
பிரிவு (1–-4 
்வகுப்பு) கண்-

கோட்சிமய 
கல்லூரி 
அதிபர் எம்.ஐ.
எம்.ரிஸோன் 
ஆரம்பித்து 
ம்வத்தோர். 
இதில் ைோண -

்வர்களின் 
கண்கோட்சிமய 
படத்தில் 
கோணலோம்.  
(படம்: போணந்-
துமை ைத்திய 
குறூப் நிருபர்)

சீைன்்கோட்மட போஸியயோ தபரிய பள்ளி்வோசலில் பள்ளிசசஙகத்தின் ஏறபோட்டில் �மடதபறை ்வருடோந்த மீலோதுன் �பி தைௌலித் தைோம் ைஜ்லிஸில் த்வலிகோைம்  கப்பு்வத்மத ரிபோ-
யியயோ ைகளிர் அரபுக கல்லூரி அதிபர் தைௌலவி எம்.எஸ்.எம்.அப்துல்லோஹ் (ரவ்ழி) பஙகுபறறி்யோர் ைத்தியில் உமரயோறறு்வமத படத்தில் கோணலோம்.
 (படம் - ்பரு்வமை வி்சட நிருபர் )

சீ்ன்்கனாட்மட ைதரஸதுல் ஸலனாஹில்
முப்பபரும் விைனாவும் ப்கௌரவிப்பும்  
�்வம்பர் ைோதம் �டோத்த ஏறபோடு 

்்ருவ்ள சீனன்்கபாட்டை மத்ர-
ஸதுல் ஸலபாஹ அரபுக்்கல்லூரியின 
20வது வருடை  பூர்த்தி விைபாவும மத்ரஸபா 
மபாணவர்்களின ்கண்கபாடசி ்வ்வம 
மறறும அல்குர்ஆ்ன முழு்மயபா்க 
மனனமிடடை ஹபாபிழ் மபாணவர்்களின 
்டடைமளிப்பு விைபாவும எதிர்வரும 
நவம்ர் மபாத நடுப்்குதியில் மத்ரஸபா-
வில் தவகு விமர்்சயபா்க ந்டைத்்ற 
ஏற்பாடு தசய்யப்்டடு வருவதபா்க 
மத்ரஸபா அதி்ர் ததரிவித்தபார். 

இவவிைபாவில் மூனறு வருடைங்க-
ளபா்க அல்குர்ஆ்ன மனனம தசய்து 
தவளி்யறியுள்ள  மூனறு வகுப்பு-
்க்ள உள்ளடைக்கிய  ஹபாபிழ் மபாண-

வர்்கள் இதன்்பாது ்டடைமளித்து 

த்கௌரவிக்்கப்்டைவுள்ள்தபாடு 20வருடை 
பூர்த்தி்ய முனனிடடு மபாணவர்்களி-
னபால் ஏற்பாடு தசய்யப்்டடுள்ள ்கல்-
விக்்கண்கபாடசியும தவகு விமர்்சயபா்க 
ந்டைத்்றவுள்ளன. அத்்தபாடு மத்ரஸபா-
விறகு இவவருடைத்திற்கபான புது மபாண-

வர்்களும இதன்்பாது ்சர்த்துக்த்கபாள்-
வதற்கபான ்நர்மு்க ்ரீட்சயும குறித்த 
தினத்தில் ந்டைத்்றவுள்ளதபா்கவும 
அதி்ர் ் மலும ததரிவித்தபார். 

்மற்டி விைபாக்்கள் ததபாடைர்பில் 
மத்ரஸபா நிர்வபா்க ச்்த்த்லவர் 
அல்ஹபாஜ் ரஸவி த்ல்மயில் வி்சடை 
்கலநது்ரயபாடைதலபானறும ந்டைத்்ற-
வுள்ளதபா்கவும அவர் ்மலும ததரிவித்-
தபார்.  

தல்கஸ்பிடிய முஸ்லிம் ைகோ வித்தியோல-
யத்தில் சிறு்வர் ைறறும் முதி்யோர் திை 
விழோ அதிபர் சீ.எம்.எஸ்.ைஹ்பூப் தமல-
மையில் அண்மையில் த்வகு விைரி -
மசயோக �மடதபறைது. இதன்்போது, 
இப்போடசோமல 1947 ஆம் ஆண்டு 
ஆரம்பிககும் ்போது அனுைதிககப்-
பட்ட ைோண்வர்களுககு தபோன்ைோமட 
்போர்த்தியும், தபோறகிழியும், ்வழஙகி 
தகைரவிககப்பட்டைர். தகைரவிககப்-
பட்ட்வர்கள்  தற்போமதய அதிபருடன் 
்ைமடயில் அைர்ந்து இருப்பமத 
படத்தில் கோணலோம். ஏ.எச.ஸோலி, 
ஐ.எல். பதுர்தீன், எம். ஏ. தோஹோ, 
ஐ.எல். ஜுமைத், போடசோமல அதிபர் 
சீ.எம். எஸ். ைஹ்பூப், எம். ஐ.ரோஹிலோ 
உம்ைோ,  எம். எல். உம்முஹோனி, 
எம். எஸ். உம்மு ரோஹிலோ, யூ.எல். 
தலயலோ உம்ைோ ஆகி்யோர் தகைரவிக -
கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தககது. 

அலி்சப்ரி ரஹீம் எம்.பியின 
நிதியில் கூடனாரங்கள் அனபளிப்பு
(புத்தளம தின்கரன நிரு்ர்)

்கல்பிடடி ்கணடைல்குடைபா ஜுமஆ மஸஜிதுக்-
கும, ஜனபாஸபா  நலனபுரி சங்கத்திறகும கூடைபா-
ரங்கள் அன்ளிப்பு தசய்யப்்டடுள்ளன.

அரசின சுபீடசத்தின ்நபாக்கு எணணக்்கரு-
வின, ்தசிய ்கமசம்க பிலிசநதர ்வ்லத்-
திடடைத்தின கீழ் புத்தளம மபாவடடை ்பாரபாளு-
மன்ற உறுப்பினர் அலி சப்ரி ரஹீமின  2022 
ம ஆணடின ்னமு்கப்்டுத்தப்்டடை வரவு 

தசலவுத்திடடை நிதி ஒதுக்கீடடில் இ்வ 
த்றறுக்த்கபாடுக்்கப்்டடுள்ளது.

்பாரபாளுமன்ற உறுப்பினரின ்கணடைல்குடைபா 
அ்மப்்பாளர் எம.மூஸின மறறும குழுக் -
்களின ்வணடு்களுக்கு இணங்கவும, ்கண-

டைல்குடைபா ஜுமஆ மஸஜித், ஜனபாசபா சங்கம  
என்வறறின ்வணடு்்கபாளுக்கிணங்கவும 
்பாரபாளுமன்ற உறுப்பினரபால்  இதற்கபான நிதி 
ஒதுக்கீடு தசய்யப்்டடு இ்வ்கள் வைஙகி 
்வக்்கப்்டடைன.



 2021 Thinakaran and Vaaramanjari epaper -Lanka News E Paper -lankanewsepaper@gmail.com -  

12
2022 ஒக்டோபர் 19 புதன்கிழமை19–10–2022

மூன்று வருடங்களில் நாட்டுக்குத் தேவவயான  
50 வீேம் மருந்து்கவை உற்பத்தி செயய எதிர்பாரப்பு  

எம்.ஏ.அமீனுல்லா  

அடுத்த மூன்று வருடங்களில 
நலாட்டுக்குத த்தவவயலான 50% மருந்-
து்கவை உற்பததி செயய எதிர்பலாரப் -
்ப்தலா்க சு்கலா்தலார அவமசெர ச்கஹலிய 
ரம்புக்சவல் ச்தரிவிததுளைலார.  

இந்தியலா, ்பலாகிஸ்தலான், வங்க-
த்தெம் த்பலான்்ற நலாடு்களுடன் ஒப்-
பிடுவ்கயில, இந்நலாட்டின் மக்்கள 
ச்தலாவ்க மி்கவும் குவ்றவலா்க இருப்-
்ப்தலால, இந்நலாட்டு மக்்கவை மட்டும் 
இ்க்குவவதது மருந்து நிறுவ-
னங்கள ்தயலாரிப்பு்கவை ச்தலாடங்க 
முடியலாது. எனவும் ச்தரிவித்தலார.  

நலாட்டில உணவுப் ்பலாது்கலாப்பு 
மறறும் த்பலாெலாக்கு நிவ்வய தமம்்ப-
டுததும் த்தசிய தவவ்ததிட்டததின் 
ஆரம்்ப நி்கழ்வு தநறறு முன்தினம் 
மததிய மலா்கலாண ஆளுநர அலுவ -்

்கததில இடம்ச்பற்ற த்பலாது ஊட்கங-
்களுக்கு ்கருதது ச்தரிவிக்கும் த்பலாத்த 
அவமசெர தமற்கணடவலாறு ச்தரி-
வித்தலார.  

அவமசெர தமலும் கூறிய்தலா-
வது,...  

நலாங்கள மி்கவும் இக்்கட்டலான 
இடததில இருக்கித்றலாம். இரணடு 
மலா்தங்களில இந்்த சநருக்்கடியிலி-
ருந்து மீை முடியலாது. த்பலாக்குவரதது 
வீதி்கள , வடி்கலால, ்கட்டடங்கள 
்கட்டுவது ெறறு ்தலாம்தமலானலாலும் 
. குழந்வ்த்களின் த்பலாெலாக்கின்வம 
மறறும் ்கரப்பிணித ்தலாயமலார்களின் 
த்பலாஷலாக்கு குவ்றயும் நிவ்வம்கள 
ஏற்படுகின்்ற ச்பலாழுது, இ்தற்கலான 
தீரவு்கவை வழஙகுவவ்த ்தளளிப்-
த்பலாட முடியலாது.  

்தறச்பலாழுது ்பலாரலாளுமன்்ற 

செ்வு்கவை ்கட்டுப்்படுததி வரு-
கின்த்றலாம்.தமலும் அடுத்த ஆணடு 
25-30% கூடு்தல மருந்து்கவை இ்றக்-
குமதி செயய தவணடும். ்கடந்்த 

வருடங்களில ச்கலாணடு வரப்்பட்ட 
ச்தலாவ்கவய ஒப்பிட்டு அடுத்த 
வருடம் மருந்து்கவை இ்றக்குமதி 
செயய தவணடலாம் என அவர்க-
ளுக்கு அறிவிதத்தன். மறறும் மததிய 
்தர வரக்்கததினர ச்பரும் ச்பலாருைலா-
்தலார சிக்்கலில உளைனர. அவர்கள 
்தனியலார மருததுவ நிவ்யங்களுக்கு 
செலவதிலவ், மலா்றலா்க அரசு மருத-
துவமவன்களுக்கு வருகின்்றனர. 
்தனியலார மருததுவமவன ்கட்ட-
ணதவ்த அவர்கைலால ்கட்ட முடிய-
விலவ்.  

இ்ஙவ்கயில மருந்வ்த உற்பததி 
செயய முடிந்்தவவர முயறசிதது 
வருகித்றலாம். ஆனலால இ்தவன ்கலார-
சமன்ட் மறறும் த்பக்்கரி ச்தலாழில-
்கள த்பலான்று மருந்து துவ்றவய உரு-
வலாக்்க முடியலாது என்்றலார.    

ஹஙகுரன்ச்கத்ே மாவட்ட ்கல்வி அலுவல்கத்தில்  
சுமார ஒரு த்காடி ரூ்பா நிதி தமாெடி
எம்.ஏ.அமீனுல்லா   

ஹஙகுரன்ச்கத்த மலாவட்ட ்கலவி 
அலுவ்்கததில ்கடவமயலாறறும் உததி-
தயலா்கத்தர ஒருவர, ஒரு த்கலாடிதய நலாற-
்பதவ்தந்து இ்ட்ெம் ரூ்பலா நிதி தமலாெடி 
ச்தலாடரபில மததிய மலா்கலாண ்கலவிப் 
்பணிப்்பலாைர .அமரசிறி பிய்தலாெ குற்றப் 
பு்னலாயவு திவணக்்கைததில முவ்றப்-
்பலாடு செயதுளைலார.  

ெம்்பந்்தப்்பட்ட ந்பர ்தவவ்ற ஒப்புக்-
ச்கலாணடு, ஒரு த்கலாடிதய ஐந்து இ்ட்-
ெம் ரூ்பலாவய ்கலவி அலுவ்்கததில 
திருப்பி செலுத்தவும் நடவடிக்வ்க 
எடுக்்கப்்பட்டுளைது. இவர ்கடந்்த 
2012ம் ஆணடு மு்தல இந்்த தமலாெடி-
யில ஈடு்பட்டு வருவது ்தறத்பலாவ்தய 
விெலாரவணயில ச்தரியவந்துளைது.  

வ்ப்்பவன உளளூரலாட்சி ெவ்பயி-
லும் இவர நிதி தமலாெடி செயதுளை்தலா்க 
ச்பலாலிஸலார ச்தரிவிக்கின்்றனர.  

இந்்த ஊழியர 2005 ஆம் ஆணடு 
மு்தல 2016 ஆம் ஆணடு வவர ஹங-
குரன்ச்கத்த பிரலாந்திய ்கலவி அலுவ-
்்கததின் ்கணக்கு பிரிவில ்பணியலாற-
றியுளைலார.பின்னர 2016 ஆம் ஆணடு 
வ்ப்்பவன உளளூரலாட்சி ெவ்பக்கு 
இடமலாற்றம் ச்பறறு வலாரததில இரணடு 
நலாட்்கள பிரலாந்திய ்கலவி அலுவ்்க 

்கணக்கு பிரிவில ்பணிபுரிய நியமிக்்கப்-
்பட்டுளை்தலா்க அறியமுடிகின்்றது.  

்கடந்்த ஜனவரி மலா்தம் மலா்கலாண 
்கலவி அதி்கலாரி்கைலால இந்்த நிதி 
தமலாெடி ்கணடுபிடிக்்கப்்பட்டவ்த 
அடுதது ்கணடி ச்பலாலிஸில முவ்றப்-
்பலாடு செயயப்்பட்டது. இந்்த தமலாெடி 
ஒரு த்கலாடி ரூ்பலாவவத ்தலாணடியுளை-
்தலால, குற்றப் பு்னலாயவுத திவணக்்க-
ைததினலால விெலாரவண்கவை தமற-
ச்கலாளளுமலாறு மததிய மலா்கலாண ்கலவிப் 
்பணிப்்பலாைர விடுததுளை அறிவித-
்தலின் பிர்கலாரம் இது ச்தலாடர்பலான 
முவ்றப்்பலாடு செயயப்்பட்டுளைது.  
ஹஙகுரன்ச்கத்த மலாவட்ட ்கலவி அலு-
வ்்கததின் அவனதது ்கணினி்கவை-
யும் ்தறச்பலாழுது குற்றப்பு்னலாயவு 
திவணக்்கைம் வ்கப்்பறறியுளைது.   
ஆசிரியர்களின் ்கடன் ்தவவணவய 
வஙகியில செலுததும் த்பலாத்த அவர 
இந்்த தமலாெடிவய செயதுளைலார.
எனவும் இவர ்தனது மவனவி மறறும் 
நண்பர்களின் ச்பயரில உளை ்கணக்-
கு்களில ்பணதவ்த வரவு வவதது ்ப் 
ஆணடு்கைலா்க இந்்த தமலாெடி செயது 
வந்துளைலார.

குற்றப் புலனோய்வு 
திமைக்களத்தில் மும்றப்போடு  

ைமலய்கத்தில் பலத்த ைமழ;   
விமல சுதரந்திர, ்காெல்ரீ
நீரத்தேக்்கங்களில் நீரமட்டம் உயரவு  

தநலாட்டன் பிரிட்ஜ் நிரு்பர   

மவ்ய்கததில ச்தலாடரசசியலா்க 
ச்பயது வரும் ்கடும் மவழக்்கலாரண-

மலா்க நீரதத்தக்்கங்களில நீர நிரம்பி 
வழிகின்்றது.   தநறறு மதியம் மு்தல 
தநலாரட்டன் விம் சுதரந்திர நீர-
த்தக்்கததில நீர நிரம்பி வழிவதுடன் 
்கலாெலரீ நீரதத்தக்்கததின் நீரமட்டம் 

்தறத்பலாது அதி்கரிதது வலான்்க்தவு்கவை 
எட்டுவ்தறகு  இன்னும் 10 அஙகு்ம் 
்கலாணப்்படுவ்தலா்க மின்ெலாரெவ்ப அதி-
்கலாரி்கள ச்தரிவிக்கின்்றனர.   நீரதத்தக்-
்கததின் நீர வழிந்த்தலாடும் ்கவரதயலாரப் 
பிரத்தெததில வலாழும் குடியிருப்்பலா-
ைர்கவை அவ்தலானமலா்க இருக்குமலாறு 
அனரத்த மு்கலாவமததுவ மததிய 
நிவ்யம் ச்தரிவிததுளைது.    

்கனவரல்வலப் ச்பருந்தோட்ட சோழிலாளி மரணம்;  
இழப்பீடு வழஙகுவது சோடர்பான த்பச்சுவாரத்வே
்பதுவை தின்கரன் விதெட நிரு்பர

்கனவரலவ்ப் ச்பருந்த்தலாட்ட ஈ. ஜி. 
த்க பிரிவில மின்ெலாரம் ்தலாக்கி ்பலியலான 
்தமிழரென் ்கதணெ மூரததிக்கு இழப்-
பீடு வழஙகுவது ச்தலாடர்பலான த்பசசு-
வலாரதவ்த்கள ்பதுவை உ்தவித ச்தலாழில 
ஆவணயலாைர அலுவ்்கததில தநறறு 
முன்தினம் நவடச்பற்றது.  

இப் த்பசசுவலாரதவ்தயில, இ்ஙவ்க 
த்தசிய த்தலாட்டத ச்தலாழி்லாைர ெங்க 
மலாநி  ் இயக்குனர எஸ. முததுகுமலார, 
இவணப்்பலாைர ஜி. சஜயசெந்திரன் 
மறறும் த்தலாட்டமட்டத ்தவ்வர்கள 
ஆகிதயலார மரணமவடந்்த ்தமிழரென் 
்கதணெமூரததி ெலார்பலா்கவும் த்தலாட்ட ்கம்-
்பனியலான நமுனு்கவ  ்பிைலான்தடென் 
ெலார்பலா்க த்தலாட்ட மு்கலாவமயலாைரும் 
்க்ந்து ச்கலாணடிருந்்தனர.   

இப் த்பசசுவலாரதவ்த ்பதுவை உ்தவித 
ச்தலாழில ஆவணயலாைர ்தவ்வமயில 
இடம்ச்பற்றது.  

இப் த்பசசுவலாரதவ்தயின் த்பலாது 
த்தலாட்ட மு்கலாவமயலாைர மரணமலான 
்தமிழரென் ்கதணெமூரததிக்கு இழப்பீ-

டலா்க 15 இ்ட்ெ ரூ்பலா ்பணதவ்த வழங்க 
தீரமலானிததிருப்்ப்தலா்கக் கூறினலார. 
ஆனலாலும் இழப்பீட்டுத ச்தலாவ்கயி-
வனப் ச்பறறுக் ச்கலாளவ்தறகு மரணமலா-
னவரின் குடும்்பததினர எவரும் ெமு்கம-
ளிக்்கவிலவ்.  

தமலும் மரணமலானவரின் குடும்்பத-
தினர ஒருவருக்கு த்தலாட்ட ்கை உததி-
தயலா்கத்தர ்ப்தவிவய வழங்கவும் தீரமலா-
னிக்்கப்்பட்டது.  

த்தலாட்ட மு்கலாவமயலாைரின் ச்பலாறுப்-
பில இழப்பீட்டுத ச்தலாவ்க இருப்்ப-

்தலால மரணமலானவரின் குடும்்பததினர 
அதச்தலாவ்கயிவனப் ச்பறறுக் ச்கலாளை 
முடியுசமன்றும் அறிவிக்்கப்்பட்டது.  

ச்தலாழிறெங்க மலாநி  ் இயக்குனர 
எஸ. முததுக்குமலார ்கருததுத ச்தரிவிக்-
வ்கயில,  

எம்மலால முடிந்்தவ்த இழப்பீடலா்கப் 
ச்பறறுக் ச்கலாடுக்்கவுளதைலாம். இ்தவன 
விட கூடு்த்லா்க இழப்பீடு்கவைப் 
ச்பறறுக் ச்கலாடுக்்க எவரும் முன் வரு-
வலார்கதையலானலால அ்தவன நலாம் வர-
தவறத்பலாம். என்்றலார.    

நா்கவத்வே தோட்டத்தில்
குைவி ச்காட்டியோல்    

நான்கு  ச்பண்கள் 
வவத்தியொவலயில்

அக்்க ரப்்பத்தவன ச்பல -
தமலாரல த்தலாட்ட பிரிவவச 
தெரந்்த ச்பரிய நலா்கவதவ்த 
த்தலாட்டததில குைவி ச்கலாட் -
டுக்கு இ்க்்கலான நிவ்யில, 
ச்பண ச்தலாழி்லாைர்கள 
நலாலவர வவததியெலாவ்யில 
அனுமதிக்்கப்்பட்டுளைனர.  

த்தயிவ் செடிக்குள ்கட் -
டப்்பட்டிருந்்த குைவி்கதை 
தநறறு (18) ்ப்கல 12.30 
மணியைவில, ்கவ்ந்து 
ச்கலாட்டியுளைது. ்பலாதிக்்கப் -
்பட்டவர்கள அக்்கரப்்பத -
்தவன பிரத்தெ வவததியெலா -
வ்யில அனுமதிக்்கப்்பட்டு 
சிகிசவெ ச்பறறு வருகின்்ற -
னர.    

அகில இலஙம்க Y.M.M ்பரமையின் 2022/ 2023 ஆண்டிற்கோன ைோைடட பணிப்போ-
ளரோ்க இரண்டோைது மும்றயோ்கவும் இஹ்திஸோன் மு ஹுமைதீன் ததரிவு தைய்யப்படடுள்-

ளோர் இைர் ்கடநத ைருடம் சி்றநத ைோைடட பணிப்போளர் என்்ற விருது உடபட ்ைலும் எடடு 
விருது்கமள ்கண்டி ைோைடடத்திறகு தபறறு த்கோடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.   
 படம் ைோைத்த்கை தின்கரன் நிருபர்     

தீ்பாவளி ்பணடிவ்க முற்பணத்தில் முவைத்கடு;
தோட்ட நிரவா்கத்திறகு எதிரா்க த்பாராட்டம்  
மஸச்கலியலா தின்கரன் விதெட 
நிரு்பர.  

தீ்பலாவளி ்பணடிவ்க முன்்பண -

மலா்க 15,000 ரூ்பலா வழங்க த்தலாட்ட 
நிரவலா்கம் மறுப்பு ச்தரிவித்த்தறகு 
எதிரப்பு ச்தரிவிததும் முற்பணம் 
வழங்கப்்படலா்த்தறகு எதிரப்பு 
ச்தரிவிததும் ச்தலாழி்லாைர்கள 
ஆரப்்பலாட்டததில ஈடு்பட்டனர.   

ஆரபித்கலா ்கம்்பனியின் கீழ் 
இயஙகும் ெலாமிமவ் மலலியப்பு 
டீவெட் த்பலான்்ற இரு பிரிவு்கவைச 
தெரந்்த சுமலார நலானூறு ச்தலாழி்லா -
ைர்கள தநறறு முன்தினம் ்கலாவ் 
த்தலாட்ட பிர்தலான ்கலாரியலா்யத -
திறகு முன்்பலா்க ஆரப்்பலாட்டததில 
ஈடு்பட்டனர.  

15,000 ரூ்பலாய தீ்பலாவளி 
ச்கலாடுப்்பனவு வழஙகுமலாறு அறி -
விக்்கப்்பட்டுளை த்பலாதும் குறித்த 
த்தலாட்ட நிரவலா்கம் தவவ் நலாட்்க -

ளுக்கு அவமய ஐயலாயிரம் ரூ்பலாய 
மு்தல ்பதிவனந்்தலாயிரம் ரூ்பலாய 
வவர வழங்க நடவடிக்வ்க எடுத -
துளை்தலா்கவும் நலாட்டில ஏற்பட் -
டுளை ச்பலாருைலா்தலார சநருக்்க -
டியின் ்கலாரணமலா்கவும் ஆயிரம் 

ரூ்பலாய ெம்்பைததில ்பலதவறு 
முவ்றத்கடு்கள ஆகியவறறுக்கு 
மததியில ்தலாம் தீ்பலாவளி ்பணடி -
வ்கவய எவவலாறு ச்கலாணடலாடுவது 
என்று ச்தலாழி்லாைர்கள ்கவவ் 
ச்தரிவிக்கின்்றனர.    

்கலவான- இரத்தினபுரி 
வீதியில் மணெரிவு அ்பாயம்

இரததினபுரி சுழறசி நிரு்பர

்ப்த்த மவழ, சீரற்ற 
்கலா்நிவ் ்கலாரணத்தலால 
்க்வலான - இரததினபுரி 
வீதியில மணெரிவு மறறும் 
்பலாரிய ்கற்கள வீதியில 
உருளும் அ்பலாயம் நி்வுவ -
்தலா்க ச்பலாதுமக்்கள மறறும் 
சநடுஞெலாவ்்கள அதி்கலார 
ெவ்பயின் ஊழியர்கள ச்தரி -
விக்கின்்றனர.

இவவீதியின் தமட்டுப் -
்பலாங்கலான ்பகுதி்களில இந் -
நிவ்வம ்கலாணப்்படுவ்தலா -
்கவும்  ச்தரிவிக்கி ன்்றனர.
இத்த தவவை இவவீதி -
யின் ச்பரும்்பலா்லான ்பகுதி -
்கள ஒடுஙகிய இடங்கைலா்க 
்கலாணப்்படுவ்தலால இவவலா -
்றலான ெந்்தரப்்பங்களில அடிக் -
்கடி த்பலாக்குவரதது ்தவட்கள 
ஏற்படுவ்தலா்கவும் ச்தரிவிக்்கப் -
்படுகி்றது.

்கணடி ந்கரில் மாணவர்களின் ்பணம்,  
ச்பறுமதியான ச்பாருட்்கவை திருடும் கும்்பல்  
எம்.ஏ.அமீனுல்லா   

்கணடி ந்கரிலுளை ்பலாடெலாவ் 
மலாணவர்களின் ்பணம் மறறும் 
ஏவனய ச்பறுமதியலான ச்பலாருட் -
்கவை திருடும் குழுசவலான்று செயற -
்படுவ்தலா்க ச்பறத்றலார்கள ச்தரிவிக் -
கின்்றனர.  

இது ச்தலாடரபில ச்பறத்றலார 
சி்ர ்கணடி ச்பலாலிஸ ்தவ் -
வமய்கததில முவ்றப்்பலாடு செய -
துளை நிவ்யில, தமலும் சி்ர 
இ்தனலால ்தமது பிளவை்களுக்கு 
பிரசசிவன ஏற்படும் எனும் அச -
ெததில ச்பலாலிஸில முவ்றப்்பலாடு 
செயவவ்த ்தவிரதது வருவ்தலா்கவும் 
ச்தரிவிக்்கப்்படுகின்்றது.  

சிவில ச்பலாலிஸலார என கூறி, 
மலாணவர்களின் புத்த்க வ்ப்கள 
மறறும் ்பணப்வ்ப்கவை தெலா்தவன 
செயது, அவர்களிடம் இருந்து 

்பணம் மறறும் விவ்யுயரந்்த 
ச்பலாருட்்கவை ்பறிததுவிட்டு யலாரி -
டமும் செலால்க்கூடலாது என மிரட் -
டுவ்தலா்க ச்பறத்றலார்கள கூறுகின்்ற -
னர.  

இத்ததவவை ்கணடிக்கு வரும் 
ச்பண்களிடம் ச்தலாவ்த்பசி 
அவழப்வ்ப ஏற்படுத்த தவணடும் 
என ச்தரிவிதது, அவர்களின்  அவ் -
த்பசி்கவை எடுததுக்ச்கலாணடு 
ஓடிச செலகின்்றவம ச்தலாடரபிலும் 
முவ்றப்்பலாடு  கிவடததுளை்தலா்க 
ச்பலாலிஸலார ச்தரிவிக்கின்்றனர.  

அததுடன் , ்கணடி வலாவி மறறும் 
உடுவத்த வனப்்பகுதி்களுக்கு வரும் 
்கலா்த்ர்கவை ்பயமுறுததி அவர்க -
ளிடம் இருந்து ்பணதவ்த ச்கலாள -
வையடிக்கும் கும்்பல ்பறறிய ்த்க -
வல்களும் சவளியலாகி வருவ்தலா்க 
ச்பலாலிஸலார ச்தரிவித்தனர.    

ைோத்தமள ைோைடடத்தில் தபருந்தோடட ைக்களுககு ைழங்கப்படடுள்ள வீடமைப்பு திடடம் 
ைறறும் ்கோணிக்கோன உரிமைமய தபறறுத் தருைோறு அரமை ைலியுறுத்தி ம்கதயழுத்து 
்ை்கரிககும் நி்கழ்வு ்ேறறு ைோத்தமள ே்கரில் இடம்தபற்ற ்போது.
 படம் ைோத்தமள சுழறசி நிருபர்

த்பராேவனப் ்பல்்கவல ்கவலப் பீட 
்கல்வி நடவடிக்வ்க்கள் இன்னும்
ஆரம்பிக்்கப்்படவில்வல  
எம்.ஏ.அமீனுல்லா  

த்பரலா்தவனப் ்பல்கவ்க்்கழ்கத-
தின் ்கவ்ப் பீடததின் ்கலவி நட-
வடிக்வ்க்கள இன்னும் ஆரம்பிக்-
்கப்்படவிலவ் என த்பரலா்தவனப் 
்பல்கவ்க்்கழ்கததின் பிரதி உ்ப-
தவந்்தரும் ஊட்கப் த்பசெலாைருமலான 
த்பரலாசிரியர சடரன்ஸ மதுஜித ச்தரி-
விததுளைலார.  

்கலவிவய ஆரம்பிப்்பது ச்தலாடர-
பில ்பல்கவ்க்்கழ்க மலாணவர ஒன்-
றியததிடம் எழுதது மூ்ம் த்கலாரிய 
வலாக்குறுதி இதுவவர கிவடக்்கப்ச்ப-
்றலா்த ்கலாரணததினலால இந்்த ்தலாம்தம் 
ஏற்பட்டுளை்தலா்க அவர ச்தரிவித-
துளைலார.  

்தறத்பலாது, ்கலவி தநலாக்்கங்களுக்-

்கலா்க அந்்தந்்த பீடங்கள மூடப்்பட்டு 
கிட்டத்தட்ட மூன்று வலாரங்கள ்கடந்-
துவிட்டன.எனினும் மலாணவர்கவை 
துன்புறுததுவவ்த நிறுததுதவலாம் 
என்றும், இதுத்பலான்்ற செயல்கவைச 
செயயும் மலாணவர்களுக்கு ஆ்தரவலா்க 
நிற்க மலாட்தடலாம் என்றும் எழுத -
துப்பூரவமலா்க உறுதிசமலாழி அளிக் -
குமலாறு ்பல்கவ்க்்கழ்க மலாணவர 
ஒன்றியததிடம் நிரவலா்கம் ச்தரிவித -
திருந்்தது.  

அந்்த வலாக்குறுதிவய வழஙகும் 
வவர ்கலவி நடவடிக்வ்க்கவை 
தமறச்கலாளை ஆசிரியர, ஊழியர்கள 
்தயலாரலா்க இலவ் என ்கவ் பீட 
பீடலாதி்பதி ்க்லாநிதி பிர்பலாத ஏ்கநலா -
யக்்க ச்தரிவிததுளைலார.    
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Nfs;;tp mwptpj;jy;
,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;

Nfs;;tp ,y.: 80/16.11.2022

,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpw;fhd 

tspr;rPuhf;fp myFfspd; ngWif

gpd;tUkhW ,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpw;F tspr;rPuhf;fp myFfspd; ngWiff;fhf   ,yq;if> 
nfhOk;G-7> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgd ngWiff; FOj;jiythpdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; 
miof;fg;gLfpd;wd.

# Item Capacity Quan  ty

01 Floor Standing (Inverter Type) 24,000 Btu 01 No.

02 Floor Standing (Inverter Type) 36,000 Btu 01 No.

03 Ceiling Mounted (Inverter Type) 12,000 Btu 01 No.

04 Ceiling Mounted (Inverter Type) 24,000 Btu 05 Nos.

05 Wall Mounted (Split Type) 24,000 Btu 02 Nos.

06 Floor Standing (Inverter Type) 60,000 Btu 02 Nos.

cah; juj;jpyhd tspr;rPuhf;fp myFfspd; cw;gj;jpahsh;fs;> ju mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fs;> 
mjpfhukspf;fg;gl;l tpepNahf];jh;fs; kw;Wk; th;j;jfh;fs; ,f;Nfs;tpapy; gq;Fngwyhk;. 2022-11-15Mk;; 
jpfjp my;yJ mjw;F Kd; ,yq;if> nfhOk;G-7> Rje;jpu rJf;fk;> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgd 
cjtpg; gzpg;ghsUf;F (ngWiffs;) vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; 
Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs;; KOikahd Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iw ngw;Wf; nfhs;syhk;. Nfs;tp 
Mtzq;fspd; njhFjpnahd;W toq;fg;gLtjw;fhf kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhf 5000.00 &ghit 
(Iahapuk; &gh) ,f;$l;Lj;jhgd gpujhd fzf;fhshplk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 2022-11-15Mk;; jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;duhf Nfs;tp Mtzq;fis ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpypUe;J mYtyf 
ehl;fspy; (th;j;jf tpLKiwfs; ePq;fyhf jpq;fl;fpoikapypUe;J nts;spf;fpoik tiuAk;) K.g. 9.30 
kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuapy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. Nfs;tp Mtzq;fis ,yq;if &gth`pdp 
$l;Lj;jhgd cjtpg; gzpg;ghshpd; (ngWiffs;) mYtyfj;jpy; ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

Nfs;tp Mtzj;jpy; epHzapf;fg;gl;lthW midj;Jf; Nfs;tpfSlDk; tpiykDg; gpiznahd;W (tq;fp 
cj;juthjk;) ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

cw;gj;jpahsh;fspd; rhh;ghf ,f;Nfs;tpapy; gq;FngWtjw;F mjpfhukspf;fg;gLtjw;fhf 
Kjd;ikahsh;fspdhy; toq;fg;gl;l jumq;fPfhu/mw;Nwhzpj;jj;Jt fbjnkhd;iw rkh;g;gpf;FkhW 
Kfth;fs;> mjpfhukspf;fg;gl;l tpepNahf];jh;fs; kw;Wk; th;j;jfh;fs; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

FOB tpiyapy; Kfth; juFg;gzk; VjhtJ cs;slf;fg;gl;bUg;gpd;> mj;njhifahdJ jdpahf fhl;lg;gly; 
Ntz;Lk;.

2022-11-16Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F ,yq;if> nfhOk;G-7> Rje;jpu rJf;fk;> ,yq;if &gth`pdp 
$l;Lj;jhgd ngWiff; FOj; jiythpd; mYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; %lg;gl;L cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd;> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgd gpujp gzpg;ghsh; ehafk; 
(nghwpapay;) mth;fsplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. (njhiyNgrp : + 94 112 580 136/   njhiyefy; + 94 
112 500373)

jiyth;>
ngWiff; FO>
,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;>
Rje;jpu rJf;fk;>
nfhOk;G-07
,yq;if. (SLRC Website : h  p://www.rupavahini.lk)

Nfs;tp mwptpj;jy;
Etnuypah gpuNjr rig

Etnuypah gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd tUlhe;j Nfs;tp tpw;gidf;F xJf;fg;gl;l nrhj;Jfs; 2023.01.01 k; jpfjp 
Kjy; 2023.12.31 k; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpf;F Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf 05 tUlq;fSf;F Fiwahky; 
Etnuypah gpuNjr rigapd; mjpfhu gpuNjrj;jpy; trpg;gtuhfTk; kw;Wk; Fwpj;j nrhj;jpid elhj;jpr; nry;tjpy; 
05 tUl fhy mDgtk; cilatuhfTk; fhzg;glf;$bath;fspd; 02 gpujpfis nfhz;l Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tp 
tpz;zg;gg; gbtq;fs; 2022.11.10 k; jpfjp K.g 10.00 kzptiu vd;dhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

Nfs;tp tpz;zg;gg; gbtk; kw;Wk; mJ njhlh;ghd epge;jidfs; mlq;fpa gbtj;jpid 2022.10.18 k; jpfjp K.g.9.00 
kzp njhlf;fk; 2022.11.09 k; jpfjp gp.g. 04.00 kzp tiuahd mYtyf Neuj;jpy; Nfs;tp tpz;zg;gg; gbtj;jpid 
ngw;Wf; nfhs;s tpUg;gKilath;fs; Njrpa milahs ml;il my;yJ flTr;rPl;bid rkh;g;gpj;J jkJ 
milahsj;jpid cWjp nra;j gpd;dh; Etnuypah gpuNjr rigapd; ehDXah gpujhd fhhpahyaj;jpy; 
ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

G+uzg;gLj;jg;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gg; gbtq;fs; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd fhyk; 2022.11.10 k; jpfjp K.g.10.00 
kzpAld; epiwtilAk;. 2022.11.10. k; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Etnuypah gpuNjr rigapd; gpujhd 
fhhpahyaj;jpy; Nfs;tp tpz;zg;gg; gbtq;fs; jpwf;fg;gLk;. me;j re;jh;g;gj;jpy; Nfs;tp NfhUgth; my;yJ Nfs;tp 
NfhUgthpdhy; vOj;J %ykhf mjpfhukspf;fg;gl;l Kfth; xUth; gq;F gw;w KbAk;.

G+uzg;gLj;jg;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gg; gbtq;fs; gjpTj; jghypy; my;yJ Etnuypah gpuNjr rigapd; nrayhsh; 
mth;fspd; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; ,LtjD}lhf Nfs;tp Nfhu KbAk;.

Nfs;tp tpz;zg;gg; gbtk; ,lg;gLk; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tp NfhuYf;fhd chpa 
jiyg;gpid njspthf Fwpg;gpLtJ mtrpak; vd;gJld; mry; tpz;zg;gg; gj;jpuk; kw;Wk; efy; tpz;zg;gg; gj;jpuk; 
Mfpatw;Wf;F jdpj;jdpahf ,uz;L jghYiwfs; ,lg;gl Ntz;Lk;.

jkJ milahsj;jpid cWjp nra;j gpd;dh; kw;Wk; ,q;F cg ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;sthW Nfs;tp 
tpz;zg;gq;fSf;fhd fl;lzq;fs; kw;Wk; kPs nrYj;jg;gLk; gpiz itg;Gj; njhifapid nrYj;jpa gpd;dh; 
Nfs;tp tpz;zg;gg; gbtj;jpid ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.

Nfs;tp tpz;zg;gg; gbt fl;lzk; kw;Wk; Nfs;tp NfhUk; Nfs;tpj; njhif njhlh;ghf murpdhy; tpjpf;fg;gLk; 
thpj; njhifapidAk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

Fiwe;jgl;r Nfs;tp njhifia tpl Fiwthd njhifia Nfs;tpj; njhifahf Fwpg;gpLk; Nfs;tp jhuh;fspd; 
kw;Wk; Nfs;tp tpz;zg;gg; gbtj;jpid ngw;Wf; nfhz;L tpz;zg;gg; gbtj;jpid rkh;g;gpf;fhj Nfs;tpj; jhuh;fspd; 
kPs nrYj;jg;gLk; gpiz itg;Gj; njhiffs; rig trkhf;fg;gLk;.

tpz;zg;gpf;fg;gLk; Nfs;tp tpz;zg;gq;fis Vw;Wf; nfhs;tJk; epuhfhpg;gJk; FOtpd; jPh;khdkhFk;.

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gl;ljd; gpd;dh; Njh;Tnra;ag;gLk; Nfs;tpjhuhpdhy; rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpj; 
njhifapy; 50% id gpiz itg;Gj; njhifahf nrYj;j Ntz;Lk; vd;gJld; me;j re;jh;g;gj;jpy; Fwpj;j 
njhifapid nrYj;j jtWk; gl;rj;jpy; me;j Nfs;tp tpz;zg;gk; epuhfhpf;fg;gLk;.

,e;j itg;Gj; njhiff;F Nkyjpfkhf Nfhug;gl;l ngWkjpapy; 6 khj fhyj;jpw;fhd gpiz itg;Gj; njhifapid 
rigapy; itf;f Ntz;Lk;.

Nkyjpf jfty;fis mYtyf Neuq;fspy; Etnuypah gpuNjr rigapd; fzf;F gphptpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

njhiyNgrp ,yf;fk; - 052 22 29822

NtY Nahfuh[;>
jiyth;
Etnuypah gpuNjr rig
2022.10.17

cg ml;ltiz

njhlh; 
,y

 tpguk;
Nfs;tp 

tpz;zg;gg; 
gbtf; fl;lzk;

kPs nrYj;jg;gLk; 
gpiz itg;Gj; 
njhif (&gh)

Fiwe;j 
Vyj;njhif 

&gh.

01 ehDXah efu khl;biwr;rp   filaiw 2,500.00 300,000.00 1,670,042.00

02 ehDXah efu Nfhop ,iwr;rpfilaiw 2,500.00 100,000.00 473,715.00

03 ehDXah efu Ml;biwr;rpfilaiw 2,500.00 100,000.00 340,373.00

04 fe;jg;gis efu Nfhop ,iwr;rpfilaiw 2,500.00 300,000.00 1,403,352.00

05 fe;jg;gis efu kPd; tpw;gid gyif 2,500.00 300,000.00 1,026,795.00

06 ehDXah efu kPd; tpw;gid gyif 2,500.00 50,000.00 129,305.00

07 kPg;gpspkhd efu kPd; tpw;gidgyif 2,500.00 50,000.00 82,500.00

08 ehDXah khl;L nfhy;fsk;elhj;jpr; nry;Yjy; 2,500.00 300,000.00 1,617,000.00

09 fe;jg;gis thuhe;j re;ij fl;lzk; t#opj;jy; 2,500.00 100,000.00 505,050.00

10 fe;jg;gis nghJ foptiw fl;lzk; t#opj;jy; 2,500.00 100,000.00 221,760.00

11 fe;jg;gis thfd jhpg;gpl fl;lzk; t#opj;jy; 2,500.00 100,000.00 110,250.00

12 ehDXah efu thfd jhpg;gplfl;lzk; t#opj;jy; 2,500.00 50,000.00 115,500.00

13 rhe;jpGu fhl;rp $lj;jpw;fhd fl;lzk; t#opj;jy;. 2,500.00 100,000.00 121,000.00

14 fe;Njvy thfd jhpg;gpl fl;lzk; t#opj;jy; 2,500.00 25,000.00 29,150.00

253-7244 நிசோன் 
அட்லஸ்,  1996 ல்லோறி 
அதியுயர் விம்லககு.    
லெலிலபல் பினோன்ஸ்         
பிஎல்சி,  இ்ல. 310,  
கோ லி வீதி,  லகோழும்பு-
03 . லதோம்ல்பசி 
07 1454295 8 .
 062285

SG BFS-8208 Hero 

Maestro Edge 2017,   

்ைோடடோர் மசககிள் 
அதியுயர் விம்லககு. 
லெலிலபல் பினோன்ஸ் 
பிஎல்சி,  இ்ல. 310,  
கோலி வீதி,  லகோழும்பு-
03. லதோம்ல்பசி 
071454295 8 .
 062284

WP HB-4661 பஜோஜ் 
2003,  WP QJ-6650 

பஜோஜ் 2007,  SP 

YF-35 68 பஜோஜ் 
2010,   NC YQ-5975 

பஜோஜ்  2011,   WP 

QX-4 5 38 ப ஜோஜ் 
2010 ,   மு சசககர 
ெ ண்டி  அதியுயர் 
வி ம்லககு. லெலிலபல் 
பி னோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இ்ல.  310,  கோலி 
வீ தி ,  லகோழும்பு-
03 . லதோம்ல்பசி 
07 11 2 1 081 0 .
 062282

N`hkhfk gpuNjr rig

Nfs;tp miog;G
2023 Mz;bw;fhf ghJfhg;G Nritia 

toq;Ftjw;fhf Nfs;tp Nfhuy;

N`hkhfk gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd jiyikafk;> Ntju 
cg mYtyfk> N`hkhfk thure;ij> nghJr; re;ijf; 
fl;blj; njhFjp> clw; gapw;rp epiyak; jpz;kf; fopTfs; 
gphpT kw;Wk; jfdrhiyf;F xU tUlfhyk; mjhtJ 
2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiu ghJfhg;Gr; Nritia 
toq;Ftjw;fhf jifikAs;s kw;Wk; Njitg;ghLfisg; g+Hj;jp 
nra;Js;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

jifikfs; kw;Wk; epge;jidfs;

01.  2023Mk; Mz;by; ghJfhg;Gr; Nritia toq;Fjy; 
rhHghf ghJfhg;G mikr;rpy; gjpT nra;Js;s epWtdkhf 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

02.  Nfs;tpjhuH jkJ epWtdj;ij tpahghunkhd;whf gjpT 
nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

03.  ghJfhg;Gr; Nritia toq;Fjy; gw;wp Fiwe;jgl;rk; 
%d;W tUl mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Fwpj;j ,lj;jpd; ghJfhg;G rk;ge;jkhf KOg; nghWg;G 
Nfs;tp fl;lis ngWk; ghJfhg;Gr; Nritapdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

05.  N`hkhfk gpuNjr rigapdhy; tpjpf;fg;gLk; rl;ljpl;lq;fs; 
kw;Wk; epge;jidfSf;F cl;gly; Ntz;Lk;.

06.  tpiykDf;fis rkHg;gpf;f KbtJ N`hkhfk gpuNjr 
rigapdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fspy; 
kl;LNk

07.  mur epWtdq;fspy; jpUg;jpfukhd ghJfhg;Gr; Nritia 
toq;fpaikf;fhd rhd;wpjo;fis rkHg;gpg;NghUf;F 
Kd;Dhpik mspf;fg;gLk;.

  Nfs;tpg; gbtq;fs; tpepNahfpj;jy; - 2022.10.19 Kjy; 
2022.11.04 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu

  Nfs;tps; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk; - 
2022.11.08 gp.g. 2.00 tiu

  Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2022.11.08  
gp.g. 2.00 jiyikaf $l;l kz;lgj;jpy;

  kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gbtf; fl;lzk; &gh 1000.00 + 
mur mDkjpj;j rfy thpfs;;

  kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; gpiz itg;Gf; fl;lzk; &gh 
25>000.00 (Nfs;tp tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; 
Ntisapy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;)

02.  efy; gpujpfSldhd g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis 
NtWNtwhf fbj ciwfspy; ,l;L nghwpapl;L ~%yg; gpujp| 
kw;Wk; ~efy; gpujp| vd;Wfbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 
%iyapy; Fwpg;gpl;L mf; fbj ciwfs; ,uz;ilAk; kPz;Lk; 
xU ciwapy; ,l;L nghwpapl;L ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 
%iyapy; ~ghJfhg;G Nritia toq;Ftjw;fhd Nfs;tp 
Nfhuy; - 2023| vd;W Fwpg;gpl;L ~nrayhsH> N`hkhfk 
gpuNjr rig> N`hkhfk| vd;w Kfthpf;F 2022.11.08 gp.g. 2.00 
,w;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 
N`hkhfk gpuNjr rigapd; nrayhshpd; cj;jpNahfg+Ht 
miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

03.  ,f;Nfs;tpia ve;j NtisapYk; ,uj;Jr; nra;Ak; mjpfhk; 
N`hkhfk gpuNjr rigf;F chpaJ. Nfs;tp toq;Fjy; 
rk;ge;jkhf kfh rigapd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.

04. njh.Ng.,yf;fk; - 011-2855230

  rk;gj; rkpe;j [arpq;`
2022 xf;NlhgH 19k; jpfjp jiytH>
N`hkhfk gpuNjr rigapy; N`hkhfk gpuNjr rig

N`hkhfk gpuNjr rig

Nfs;tp mioj;jy;
2023Mk; Mz;by; Rj;jpfhpg;Gr; Nritfis 

toq;Ftjw;fhd Nfs;tp Nfhuy;

N`hkhfk gpuNjr rigf;F chpj;jhd gpd;tUk; tshfq;fspw;F> 
2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiu jpdrhp Rj;jpfhpg;Gr; Nritfis 
Nkw;nfhs;tjw;fhf> jifikAs;s kw;Wk; Njitg;ghLfisg; 
g+uzg;gLj;jpAs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J Kj;jpiuapl;l 
Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

  N`hkhfk gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfk; kw;Wk; 
mjd; Rw;Wr;#oy;.

  N`hkhfk efhpyike;Js;s nghJ tHj;jf re;ijj; 
njhFjp> mjd; tshfk;> kw;Wk; foptiwj; njhFjp

  N`hkhfk tpy;/gpul; Nrdhehaf;fh tpisahl;luq;fpd; 
cly; tYt+l;ly; kj;jpa epiyak;

  Ntj;jh cg mYtyfk; kw;Wk; mjd; tshfk;.

jifikfs; kw;Wk; epge;jidfs;

01.  Nfs;tpfs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;baJ N`hkhfk 
gpuNjr rigapdhy; toq;fg;gLk; Nfs;tpg; gbtq;fspy; 
khj;jpukhFk;.

02.  tpz;zg;gpf;Fk; epWtdkhdJ> Rj;jpfhpg;Gr; Nritfis 
toq;fspy; Fiwe;jgl;rk; %d;whz;Lfspw;Ff;Fiwahj 
Nrit mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. (mjw;fhd 
Nritr; rhd;wpjo;fis rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;)

03.  N`hkhfk gpuNjr rigapdhy; tpjpf;fg;gLk; 
rl;ljpl;lq;fspw;F kw;Wk; epge;jidfspw;F mikthf 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

04.  rkHg;gpf;fg;gLk; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopy; ~Rj;jpfhpg;Gr; 
Nrit toq;fy;| vdf; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  rkHg;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ 
epuhfhpf;Fk; chpik N`hkhfk gpuNjr rigf;F 
chpj;jhFk;.

  Nfs;tpg; gbtq;fis toq;fy; - 2022.10.19 Kjy; 2022.11.04 
tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu
  Nfs;tpfis Vw;wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpdk; kw;Wk; Neuk; - 
2022.11.08 md;W gp.g. 2.00
  Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2022.11.08 md;W 
gp.g. 2.00 ,w;F gpujhd mYtyf Nfl;NghH $lj;jpy;.
  kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gbtf; fl;lzk; &gh 1750.00 + 
mur thpfs;
  kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; gpizj; njhif &gh 40000.00 
(Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; Ntisapy; 
itg;Gr; nra;ag;gly; Ntz;Lk;)

02.  efy; gpujpnahd;Wld; g+uzg;gLj;jg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fs;> 
jdpj;jdpahd jghYiwfspy; NrHj;J Kj;jpiuapl;L ~%yg; 
gpujp kw;Wk; efy; gpujp| vd;W jghYiwfspd; ,lJ gf;f 
Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L> mt;tpU jghYiwfisAk; 
kPz;Lk; XUiwapy; NrHj;J Kj;jpiuapl;L mt; ciwapd; 
,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~jpdrhp Rj;jpfhpg;Gr; Nritfis 
toq;fy;fspw;fhd Nfs;tp Nfhuy; - 2023| vdf;Fwpg;gpl;L> 
~nrayhsH> N`hkhfk gpuNjr rig> N`hkhfk| 
vd;w Kfthpf;F 2022.11.08 md;W gp.g. 2.00 ,w;F 
Kd;dH fpilf;ff;$bahthW gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; 
my;yJ N`hkhfk gpuNjr nrayhshpd; mYtyfj;jpy; 
itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; KbAk;.

03.  ,f; Nfs;tpia ve;jnthU re;jHg;gj;jpYk; ,uj;Jr; nra;Ak; 
mjpfhuk; N`hkhfk gpuNjr rigf;F chpj;jhfk;. Nfs;tpia 
toq;fy; njhlHghd nghJr; rigapd; jPHkhdk; ,Wjpj; 
jPHkhdkhf mikAk;.

  rk;gj; rkpe;j [arpq;`
2022 xf;NlhgH 19k; jpfjp jiytH>
N`hkhfk gpuNjr rigapy; N`hkhfk gpuNjr rig
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njtpEtu gpuNjr rig

2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; 

gjpT nra;jy;
2023Mk; Mz;by; fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gz;lq;fs; kw;Wk; 
Nritfis toq;Ftjw;fhf ,e;epWtdj;jpy; gjpT nra;J 
nfhs;tjw;F Mh;tKs;s mq;fPfhuk;  ngw;w toq;Feh;fsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

toq;fy;fs;
1. mYtyf fhfpjhjpfs; kw;Wk;  cgfuzq;fs;
2.  kuj;jsghlq;fs;> cUf;F tPl;Lj; jsghlq;fs; kw;Wk; 

gpsh];bf; fjpiufs;
3.  kpd;rhug; nghUl;fs; kw;Wk; mtw;wpw;fhd Vida 

Jizg;ghfq;fs;; (tah;> Rtpr;> gy;g;> g;sf;> tPjp tpsf;Ffs;)
4.  Rfhjhu kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs; / fpUkpehrpdpfs; 

kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs;
5.  fzdpfs; / mr;Rg;nghwpfs;; / Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs; / 

CCTV ,ae;jpuq;fs;   Nlhdh;fs; / gphpd;lh; hpgd;fs;
6.  thfdq;fs; / thfdq;fspd; Jizg;ghfq;fs;; (lah; / bAg; / 

ngw;whpfs;)
7.  Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuq;fs; / kuk; ntl;Lk; ,ae;jpuq;fSf;fhd 

cjphpg;ghfq;fs;
8. fl;bl eph;khzg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;
9.  nfhq;fpwPl; cgfuzq;fs; (fk;gpj; J}z;fs;> `pa+k; Foha;fs; 

Nghd;w cgfuzq;fs;)
10. ghyh; ghlrhiy cgfuzq;fs;
11. tpisahl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; cw;rtg; nghUl;fs;
12. ,wg;gh; Kj;jpiufs; kw;Wk; jpfjp Kj;jpiufs;
13.  nghypj;jPd;> gpsh];bf; gapH nra;if ghj;jpuq;fs;> fhgd; 

kw;Wk; ,urhad cuq;fs;
Nritfs;
14. mr;R Ntiyfs;
15. thfdj; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;
16.  fzdp ,ae;jpuq;fs; / Gifg;glg;gpujp ,ae;jpuq;fSf;fhd 

jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;
17. tspr;rPuhf;f ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
18.  Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; kuk; ntl;Lk; ,ae;jpuq;fspd; 

jpUj;jNtiyfs;
19. fhzp msj;jy; Ntiyfs;
20. kuk; ntl;LNthh;fspd; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;
21. thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis thliff;F toq;Fjy;
22. rl;l MNyhridr; Nritfis toq;Fjy;
23. jfdr;rhiy jpUj;jNtiyfs;

epge;jidfs;
1.  xt;nthU toq;fy;fSf;Fk; ntt;Ntwhd tpz;zg;gq;fs; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

2.  toq;Feh;fshfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhfr; rkh;g;gpf;fg;gLk; 
midj;J tpz;zg;gq;fSlDk; gjpTf; fl;lzkhf 
toq;fy;fSf;fhf 1500.00 &gh njhifiaAk;; NritfSf;fhf 
1000.00 &gh  njhifiaAk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

3.  xU toq;fy; my;yJ xU Nritapd; nghUl;Lk; ntt;Ntwhff; 
fl;lzk;  mwtplg;gLk;. fhNrhiy %yk; my;yJ fhRf; 
fl;lis %ykhf gjpTf; fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjhdhy; 
nrayhsh;> gpuNjr rig> njtpEtu vDk; ngaUf;F vOJjy; 
Ntz;Lk;. my;yhtpby; njtpEtu gpuNjr rigapd; rpwhg;gUf;F 
flik ehl;fspy; fhiy 9.00 kzp Kjy; khiy 3.00 kzp 
tiu nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jp tpz;zg;gg; gbtq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

4.  ,iaGila tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk;; jghYiwfspd; 
,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;; 
- 2023|| vd;W Fwpg;gpl;L> 2022.11.30Mk; jpfjpf;F Kd;dh; 
fpilf;ff;$bathW gjpTj; jghypy; ~~nrayhsh;> gpuNjr 
rig> njtpEtu|| vd;w Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

R[Pt ntjNf>
jiyth;>
gpuNjr rig> njtpEtu.    
njh.Ng. ,y. 041-2222571

toq;FeHfs; kw;Wk; Nritfisg; gjpT nra;Ak; 
tpz;zg;gk;

njtpEtu gpuNjr rig

01. toq;FeHfspd; ngaH kw;Wk; Kfthp:-

02. 2.1 njhiyNgrp ,yf;fk;:

 2.2 ngf;]; ,yf;fk;:

 2.3 <nkapy; Kfthp:

03.  gjpit vjpHghHf;Fk; toq;fypd; my;yJ Nritapd; ngaH 
kw;Wk; ,yf;fk;:

04. tpahghuj;jpd; Kfthp:

05.  gjpTr; rhd;wpjopd; ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp (gjpTr; rhd;wpjopd; 
gpujpia ,izf;fTk;):

06.  ntl; gjpT ,yf;fk; (ntl; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw 
,izj;jy; Ntz;Lk;):

07.  tq;fpahshpd; ngaH kw;Wk; Kfthp:

08.  toq;ff;$ba fld; trjpfs;:

09.  gjpT nra;jy; fl;lzk;:

10.  toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis epiwNtw;Wtjw;F 
Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Fk; Mw;wy;:

NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpguq;fs; rhpahdJk; cz;ikahdJk; 
MFk; vd Fwpg;gpLfpd;Nwd;. ngha;ahd jfty;fs; 
toq;fg;gl;Ls;sjhf cWjp nra;ag;gbd; vdJ gjpT nra;jy; 
tpz;zg;gk; ve;j mwptpj;jYk; ,d;wp epuhfhpf;fg;gLtjhf 
mwpNtd; NkYk; gj;jphpif mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;gLk; 
epge;jidfSf;F ,zq;FtjhfTk; NkYk; mwptpj;Jf; 
nfhs;fpNwd;.
.......................... .......................
jpfjp tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;
 kw;Wk; epWtdj;jpd; ,wg;gH
 Kj;jpiu

Vy tpw;gid mwptpj;jy;
,yq;if tq;fp 1968Mk; Mz;L 34Mk; ,yf;fr;rl;lj;jhYk; 
1974Mk; Mz;L 10Mk; mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW 
,yq;if tq;fp fl;lisr;rl;lk; 22Mk; ,yf;f gphptpd; (397Mk; 
mj;jpahak;) fPo; ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy;. 

1. fld; njhlu;G ,yf;fq;fs; 79763214> 79763375> 81980714

khyNg> jy`d N`y;guht cj;jpahda> ,y.505U> vDk; 
Kftupiar; Nru;e;j jpU.&grpq;` Mur;rpNf njhd; Nuh`d 
uQ;rpj; &grpq;`tpw;Fr; nrhe;jkhd <Litj;j Mjdj;jpd; 
tpw;gid.

2.  ,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 19k; gpuptpd; fPo; 
,yq;if tq;fp gzpg;ghsu;fs; rig vLj;j 
jPu;khdj;Jf;fika ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; 
Fbaurpd; 08.11.2019Mk; jpfjp 2149Mk; ,yf;f tu;j;j 
khdpapYk; 28.10.2019Mk; jpfjp nlapyp epA+];> jpdkpd 
kw;Wk; jpdfud; Mfpa gj;jpupiffspYk; ntspaplg;gl;l 
mwptpj;jy;fSf;fika epYit KjiyAk; tpw;gidj; 
jpfjp tiu tUkjpahf cs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l 
fl;lisr;rl;lj;jpd; gpupT 26d; fPo; mwtpl Ntz;ba 
nryT kw;Wk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L ,q;F 
fPo; ml;ltizapy; tpgupj;j nrhj;ijAk; epykidiaAk; 
,y.50/3> tp`hu khtj;ij> nfhyd;dht vd;Dk; 
Kftupiar; Nru;e;j T&H VyepWtdj;jpd; Vyjhuu; jpU.
Jrpj;j fUzhuj;d mtu;fs; 17.11.2022 Mk; jpfjp K.g. 
10.00 kzpf;F mNj ,lj;jpy; itj;J gfpuq;f Vyj;jpy; 
tpw;gid nra;thnud ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l KjyhtJ ml;ltiz 

Nky;khfhzk; nfhOk;G khtl;lk; N`thfk; Nfhuis 
mjpfhupgw;Wttpy; nfhl;bfhtj;j Ky;Nyupaht gpuNjrrig 
vy;iyfSs; nfhyd;dht gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; 
uh[rpq;`fk fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupT ,y.502Cy; 
Ky;Nyupahtapy; mike;j ̀ y;guht v];Nlw; vd miof;Fk; 
fhzp cj;juT ngw;w epy msitahsu; Nf.vd;.V.my;tp]; 
jahupj;j 07.12.2009 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.3645y; tpgupj;j 
Jz;L X vd milahskpl;l gpupf;fg;gl;l vy;iy epu;zapf;f 
fhzpj;Jz;L tlf;fpy; tiuglk; ,y.878y; Jz;L ,y.1k;> 
tiuglk; ,y.114/1996y; Jz;Lfs; 11 kw;Wk; 10k;> fpof;fpy; 
tiuglk; ,y.878y; Jz;L 1k;> tiuglk; ,y.114/1966y; 
Jz;Lfs; 11> 10 kw;Wk; 18k;> njw;fpy; tiuglk; ,y 
114/1996y; Jz;Lfs; 18 kw;Wk; R4k;> Nkw;fpy; tiuglk; 
,y.114/1996y; Jz;L R4k; tiuglk; ,y.878y; Jz;L 1k; 
vy;iyfshff; nfhz;L Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglk; ,y.3645d; 
gb gd;dpnuz;L jrk; xd;gJ G+r;rpak; Ngu;r;Rfs; (V.E}.
Ng.12.90) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s 
kuq;fs;> gapu;fs;> fl;blq;fs; kw;Wk; mq;Fk; tsu;gitAk; 
MFk;. ,J nfhOk;G fhzpg;gjptfj;jpy; F 20/102y; 
gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l ,uz;lhtJ ml;ltiz

Nkw;Fwpg;gpl;l Ky;Nyupahtapy; mike;j `y;guht v];Nlw; 
vd miof;Fk; fhzp cj;juT ngw;w epy msitahsu; 
Nf.B.lg;spA+.B.ngNuuh jahupj;j 04.09.1996 jpfjpapl;l 
tiuglk; ,y.114/1996y; tpgupj;j Jz;L R4 (6kP mfyg;ghij) 
vd milahskpl;l gpupf;fg;gl;l vy;iy epu;zapj;j 
fhzpj;Jz;L tlf;fpy; ghijAk; Jz;Lfs; 15> 16 kw;Wk; 
17k;> fpof;fpy; Jz;Lfs; 15> 16> 17> 18 kw;Wk; 19k;> njw;fpy; 
Jz;Lfs; R3> 23> 24 kw;Wk; 25k;> Nkw;fpy; Jz;Lfs; 23> 
24 kw;Wk; 25k; vy;iyfshff; nfhz;L xd;gJ jrk; G+r;rpak; 
Ie;J Ngu;r;Rfs; (V.0 W}.0 Ng.9.05) my;yJ n`f;nlau;fs; 
G+r;rpak; jrk; G+r;rpak; ,uz;L ,uz;L vl;L xd;gJ 
(n`f;nlau;fs; 0.02289) tp];jPuzKilaJ. ,J nfhOk;G 
fhzpg;gjptfj;jpy; F 19/87y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.

,yq;if tq;fp gzpg;ghsu; rig fl;lisg;gb.

jpUkjp GLSS 
n`uj;

Kfhikahsu;

,yq;if tq;fp 

GJf;filf;fpis

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

jq;f eiffspd; Vytpw;gid
tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if $l;LwTf; fpuhkpa tq;fp kfhrq;fj;jpd; 
mlFg; gpujpepjpfshd tiuaWf;fg;gl;l tj;jis gyNehf;Ff; 
$l;LwTr; rq;fj;jpd; 

Nghgpl;ba> n`e;jis> FUFyht> vyfe;j> tj;jis> 
kj;Jkfy> k`ghNf> ntypru> c];ntlnfa;aht> 
njhkpd;Nfh> FUe;Jtj;j> khNghy> nfutyg;gpl;ba> 

fhy`e;jpa mtunfhl;Lt kw;Wk; NjyJu 

Mfpa fpuhkpa tq;fp fpisfspy; 2020.07.01 Kjy; 2021.06.30  
tiu mlF itf;fg;gl;L> 2021.11.17 tiu kPl;fg;glhj my;yJ 
tl;b nrYj;jp GJg;gpf;fg;glhj jq;f eiffs; 2022 etk;gh; 18k; 
jpfjp K.g. 10.00 Kjy; t/g tj;jis gyNehf;Ff; $l;LwTr; 
rq;f jiyikafj;jpy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;.

nghJ Kfhikahsh;>

t/g tj;jis g.Neh.$. rq;fk;>

,y. 380> gioa ePHnfhOk;G tPjp> tj;jis.

njh.Ng. ,y. 0112930224> 0112933224

upjPfk gpuNjr rig
2023Mk; Mz;by; Mjdq;fisf; Fj;jiff;F tpLjy;

2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiuahd fhyj;jpw;F upjPfk gpuNjr rigf;F chpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s thu re;ijfs;/ ,iwr;rp> kPd; filfspd; tHj;jf chpikiaf; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf> 
2022.10.18 Kjy; 2022.11.02 tiu K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 3.00 tiu Nfs;tp tpz;zg;gg;gbtq;fs; ,t; mYtyfj;jpy; 
toq;fg;gLtJld;> Nfs;tpf;fhd tpz;zg;gq;fs; 2022.11.03 md;W gp.g. 1.00 tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 
gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiykDg; gpizj; njhif kw;Wk; Nfs;tpg;gbtf; fl;lzq;fs; 
kw;Wk; mur thpfisr; nrYj;jpa gpd;dH ,t;tYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfs;Sk; tpz;zg;gg;gbtj;jpy; khj;jpuk; 
,jw;fhf tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tp tpz;zg;gq;fis> ~jiytH> upjPfk gpuNjr rig> upjPfk| vd;w 
Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; my;yJ> Neubahf xg;gilf;fyhk; Neubahf xg;gilf;fg;gLk; tpz;zg;gq;fs;> 
mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapw; NrHf;fg;gly; Ntz;Lk;. Nfs;tpfis mlf;Fk; ciwfspd; 
,lJ gf;f Nky;  %iyapy;> Nfs;tpf;fhd tpahghuk;/ Mjdj;jpd; ngaH Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 2022.11.03 
md;W gp.g. 2.00 ,w;F Nfs;tpf; FOtpd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuH 
my;yJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; vkJ mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;yhk;.

  Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; midtUk; Njrpa milahs ml;iliar; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

  ,iwr;rpf; filfspw;fhf tpahghu epiyaq;fs; kw;Wk; khlWf;Fk; epiyaq;fisf; Fj;jiff;fhuH Rakhfj; 
jahhpj;Jf; nfhs;sy; Ntz;Lnkd;gJld;> midj;J Nfs;tpfspw;Fk; nlz;lH njhiff;F Nkyjpfkhf 
Kj;jpiuthp nrYj;jg;gly; Ntz;Lk; 

njhlH 
,yf; 
fk;

Mjdq;fs;

kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; 
&gh. r.

Nfs;tpg; 
gpizj; 
njhif 
&gh. r.

Mff; 
Fiwe;j 
Nfs;tp 
&gh. r.

01 ,y 01 ghdfKt khl;biwr;rpf; filiaf; Fj;jiff;F tpLjy; 3>000.00 40>000.00 550>100.00

02 ,y 02 ghdfKt khl;biwr;rpf; filiaf; Fj;jiff;F tpLjy; 3>000.00 40>000.00 1>760>000.00

03 njsk;Gfy;y khl;biwr;rpf; filiaf; Fj;jiff;F tpLjy; 3>000.00 30>000.00 962>500.00

04 jy;f];gpl;ba khl;biwr;rpf; filiaf; Fj;jiff;F tpLjy; 3>000.00 30>000.00 550>550.00

05 njhlq;f];ye;j nrt;tha;f;fpoik re;ij kw;Wk; cg mYtyf 
tshf thfdj; jhpg;gplj;ijf; Fj;jiff;F tpLjy;

1>000.00 30>000.00 1>200>000.00

Nf. tpy;gl; FyJq;f
jiytH
upjPfk gpuNjr rig> upjPfk.
2022.10.17

ngWif mwptpj;jy;
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,yq;if ngw;Nwhypak; 

$l;Lj;jhgdk;

2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;FeHfs; 
kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

(B/52/2022)
fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf 
,yq;ifg; ngw;Nwhypak; $l;Lj;jhgdj;Jld; gjpT nra;J nfhs;s 
tpUk;Gk; Mh;tKs;s tpz;zg;gjhuh;fs; me;j tpz;zg;gq;fis  2022 
etk;gh; 15Mk; jpfjp 15 kzpj;jpahyk; kzp (0900 kzpj;jpahyk; Kjy; 
1215 kzpj;jpahyk; kw;Wk; 1245 Kjy; 1500 kzpj;jpahyk;)  tiu vkJ 
mYtyf;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. vd;gJld; www.ceypetco.lk vDk; 
,izajsj;jpypUe;Jk; gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;.

m. nghUl;fs;

01. tspr;rPuhf;fp cgfuzq;fs; kw;Wk; Fsph;rhjdg; ngl;bfs;
02. ngw;whpfs; (thfdk;/kPs;rf;jpa+l;lf;$bait)
03.  gLf;if tphpg;Gfs;> jiyaiz ciwfs;> B-Nrh;l;fs;> J}R 

Jilg;ghd;fs;> gUj;jpf; fopTfs;> kpDf;fpj; Jzpfs;
04.  fzdp ghtidg; nghUl;fs; (Nlhdh;fs;> fhh;;l;hp[;fs;> ngd; 

biut;fs;> rPBf;fs;> b];fl;Lfs;> hpg;gd;fs; ,d;Dk; gy..)
05. fzdpfs; kw;Wk; tiyaikg;G cgfuzq;fs;
06. fzdp Jizg;nghUl;fs; (mr;Rg;nghwpfs;> ];fhdh;fs;> a+gPv];fs;)
07. kbg;GfSs;s ml;ilg; ngl;fs;
08.  kpd;rhu/ ,yj;jpudpay; cgfuzq;fs; (njhiyf;fhl;rpg; ngl;b> kpd; 

tprpwpfs;> Nfj;jy;fs;> fy;FNyl;lh;fs;> fkuhf;fs; ,d;Dk; gy..)
09.  kpd;rhug; nghUl;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; (Rtpl;Rfs;> gy;Gfs;> 

tah;fs; ,d;Dk; gy..)
10.  nghJthd fdufg; nghUl;fs; (Nghy;Lfs;> el;Lfs;> [P.I. 

Foha;fs;> vk;.v];. gpNsl;Lfs;> gPtPrP Foha;fs; kw;Wk; nghUj;jpfs; 
,d;Dk; gy..)

11. ,yFuf ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; fUtpfs;
12.  mYtyf cgfuzq;fs; (jl;lr;Rg; nghwpfs;> Gifg;glg; gpujp 

,ae;jpuq;fs;> efy; gpujp ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;)
13. mYtyf jsghlq;fs; (kuk;/cUf;F)
14.  mYtyf fhfpjhjpfs; (Ngdhf;fs;> ngd;rpy;fs;> fbj ciwfs;> 

,izg;Gg; nghwpfs;> jl;lr;R kw;Wk; Gifg;glg;gpujp jhs;fs;)
15. epwg;g+r;Rfs; (,ky;\d;> vdhky;> jpdh; ,d;Dk; gy..)
16. jdpg;gl;l ghJfhg;G  kw;Wk; ghJfhg;G cgfuzq;fs;
17. kUe;Jfs;
18. nghyp Nfd;fs; / nghyp Ngf; mr;R Ntiyfs;
19. mr;R Ntiyfs;
20.  rg;ghj;Jfs;  kw;Wk; ,Lg;Gg; gl;bfs; (ghJfhg;G rg;ghj;Jfs;> gk;g; 

rg;ghj;Jfs;> Ntiyj;js g+l;fs;> fk; g+l;fs;> Sandals ,d;Dk; 
gy..)

21.  ghJfhg;G rPUilfs; (jiyf;ftr tiffs;> ,Lg;Gg; gl;b> ng[; 
Kjypad)

22. lah;fs; kw;Wk; ba+g;fs;
23. rPUilj; Jzpfs; (fhw;rl;il kw;Wk; Nrh;;l; Jzpfs;)

M. Ntiyfs; / Nritfs;

1.  fl;bl jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; eph;khzq;fs;> Xl;lg; ghijfs;> 
Kw;wntspfs;> cUf;F Nrkpg;Gj; jhq;fpfis epWTjy; kw;Wk; 
gioa ,Uk;Gfis mfw;Wjy;> Foha; topfisg; gjpj;jy; 
kw;Wk; ,uz;L kpy;ypad; &gh tiu ngWkjpAila ,yq;if 
ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd tsTfspy; Vida rhh;Gila rptpy; 
eph;khz Ntiyfs;

2.  Nkhl;lhh; thfdq;fSf;fhd nghwpKiw / kpd;dpay; / jfu 
Ntiyfs; kw;Wk; epwg; g+r;R Ntiyfs;  / thfd tspr;rPuhf;fp 
/ ,Uf;if NkYiwfs; kw;Wk; cl;Gw gw;wp epw;Fk; Ntiyfs; 
(mg;N`hy;];lhp) / rf;fu rkr;rPuhf;fs; Ntiyfs;

3.  midj;J tifahd Nkhl;lhh; thfdq;fSf;fhd ehshe;j 
Rj;jpfhpg;G Ntiyfs; (g+uzkhd / miuthrp)

4.  mYkpdpa fl;likg;G Ntiyfs; (cs;sf gFjp gphpg;Gfs; - fjT> 
[d;dy; kw;Wk; rPypq;)

5. fhzp kw;Wk; fl;blq;fSf;fhd msj;jy; Ntiyfs;
6. kj;jpa tspr;rPuhf;fp Kiwikapd; Nrh;tp]; Ntiyfs;
7. ];gpypl; tifahd tspr;rPuhf;fp Kiwikapd; Nrh;tp]; Ntiyfs;
8. epyr;rPuhf;fk; / ,d;lh;nyhf; gjpj;jy;
9.  fzdpfs; kw;Wk; mr;Rg;nghwpfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; 

Nrh;tp];fs;
10.  jP kw;Wk; ghJfhg;G cgfuzq;fspd; guhkhpg;G kw;Wk; 

jpUj;jNtiyfs;

toq;Feh;fSf;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fs;:

toq;fYf;fhf kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 300.00 &gh (c+k;: 260.87 + 
15% ng.r.t) fl;lzj;ijAk; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iwAk; 
kw;Wk; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; Gifg;glg; gpujpnahd;iwAk; 
rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; vdJ mYtyfj;jpypUe;J gjpT nra;J 
nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. xd;Wf;F 
Nkw;gl;l tFjpfSf;F gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk; tpz;zg;gjhuh;fs; 
xt;nthU tFjp toq;fypd;  NghpYk; Nkyjpfkhf 300.00 &gh (c+k;: 
260.87 + 15% ng.r.t) fl;lzj;ij Nkyjpf tFjp toq;fYf;fhfr; 
nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. (,e;j ~~toq;fy;fs;|| tFjpapd; fPo; Kfth;fs; 
/ ifapUg;ghsh;fs; kw;Wk; cw;gj;jpahsh;fs; kl;LNk gjpT nra;J 
nfhs;sg;gLthh;fs;.)

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd 
rfy tpz;zg;gg; gbtq;fisAk; www.ceypetco.gov.lk/public-tenders/. 
vDk; CPC ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. 

~~eph;khzq;fs; / NritfSf;fhd|| tpz;zg;gg; gbtq;fs;:

eph;khzq;fs; / Nritf;fhd kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 300.00 &gh 
(c+k;: 260.87 + 15% ngWkjp Nrh; thp) fl;lzk; rfpjk; Ntz;LNfhs; 
fbjnkhd;iwAk;;; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; vdJ mYtyfj;jpypUe;J gjpT nra;J 
nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

fuh[; kw;Wk; thfd NritfSf;fhf (gP 2>3) gjpT nra;Jnfhs;Sk; NghJ Nky; 
khfhzj;jpy; gjpT nra;Jnfhz;Ls;s Nrit epiyaq;fs;/ jpUj;jfq;fspd; 
chpikahsh;fs; kl;Lk; Nrit toq;Feuhfg; gjpT nra;Jnfhs;sg;gLth;.

~~toq;fy;|| kw;Wk; ~~Nrit|| fSf;fhf tpiyfisr; rkh;g;gpf;f KbahJ  
NghFk; kw;Wk; xg;gilf;fg;gl;l toq;fy; kw;Wk; Nritia Kiwahf 
epiwNtw;w ,ayhj jug;gpdhpd; gjpT ,uj;Jr; nra;ag;gLtw;fhd re;jh;g;gk; 
cz;nld;gij ftdj;jpw;nfhs;sTk;.

~~toq;fy;|| kw;Wk; ~~Nrit|| fSf;fhd nfhLg;gdTf; fhyk; Kg;gJ (30) 
ehl;fshFk;.

2022Mk; tUlj;jpd; nghUl;L ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpy; 
gjpT nra;J nfhz;Ls;s toq;Feh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fs; 2023Mk; Mz;L 
nghUl;L $l;Lj;jhgdj;Jld; kPz;Lk; gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;. 
nghJthf toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfspd; nghUl;L gjpT nra;J nfhz;Ls;s 
toq;Feh;fs;/Nritahh;fsplkpUe;Nj tpiyfs; Nfhug;gLk;. vt;thwhapDk; 
Vida gjpT nra;J nfhs;sg;glhj Nritahsh;fs; / toq;Feh;fsplkpUe;J 
nfhs;tdTfs;/ Nritfs; kw;Wk; tpiyfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; chpikia 
,yq;if ngw;Nwhypak; $l;Lj;jhgdk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l rfy tpz;zg;gg; gbtq;fis  ng.Nr.
thp nfhLg;gdT njhlh;ghf cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsj;jpd; 
Mizahshpdhy; toq;fg;gl;l fbjj;Jld; Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 
fsQ;rpak;)> ,yq;if ngw;Nwhypak; $l;Lj;jhgdk;> ,y. 609> lhf;;lh; 
nldp];lh; b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-09 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghy; 
%yk; my;yJ Nehpy; xg;gilg;gjd; %yk; 2022 etk;gh; 16Mk; jpfjp 1600 
kzpj;jpahyk; my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpz;zg;gg; gbtq;fs; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf 
ftdj;jpw; nfhs;sg;glkhl;lhJ.

VjhtJ njspTg;gLj;jy;fis 011-545533-9 vDk; njhiyNgrp ,yf;fk; 
my;yJ 011-5455424 vDk; njhiyefy; ,yf;fk; kw;Wk; supplies@ceypetco.
gov.lk vDk; kpd;dQ;ry; Kfthp Clhf Kfhikahsh; (ngWiffs; kw;Wk; 
fsQ;rpak;) mth;fsplkpUe;J mwpe;Jnfhs;syhk;.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;;)>
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy nraw;ghLfs;>
1k; khb> ,y. 609> lhf;lh; ldp];lh; b rpy;th khtj;ij>
nfhOk;G-09.

Nghjdh itj;jparhiy - FUehfy;
FUehfy; Nghjdh itj;jparhiyapd; ngWiff;FOtpdhy;> jifikAs;s 
MHtk; fhl;Lk; <kr;rlq;F kz;lg chpikahsHfsplkpUe;J 2022/2023 
Mz;bw;fhf gpNuj miwfspy; chpik Nfhug;glhj epiyapy; cs;s gpNujq;fs;> 
rpR gpNujq;fs; kw;Wk; clw;ghfq;fis mfw;Wtjw;fhf 2022.11.09 md;W K.g. 
10.00 tiu Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. mf;Nfs;tpfspd; jpwj;jy; md;iwa 
jpdk; mNj Neuj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. mt;Ntisapy; ePq;fs; my;yJ cq;fs; 
mjpfhukspf;fg; ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

gpd;tUk; Njitg;ghLfisg; g+uzg;gLj;j ,aYikAs;stHfs; khj;jpuk; 
,jw;fhd tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

01.  Fiwe;j nrytpy; jahhpf;fg;gl;l gpuNjg; ngl;bnahd;wpy; NrHf;fg;gl;L 
gpuNjq;fs; kw;Wk; clw;ghfq;fs; mlf;fk; nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

02.  ,t;thwhd gpNujq;fs; kw;Wk; clw;ghfq;fs; xt;nthU khjKk; ,uz;lhk; 
kw;Wk; ehd;fhk; thuj;jpd; nts;spf;fpoikfspy; mfw;wpf; nfhs;tjw;F 
eltbf;if Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

03.  Fwpj;j gzpf;Fohk; kw;Wk; Vw;wp ,wf;fy; trjpfisf; nfhz;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gl;ljd; gpd;dH NjHe;njLf;fg;gl;l 
tpz;zg;gjhuH> itj;jparhiyAld; xg;ge;jnkhd;wpy; ifr;rhj;jpLjy; 
Ntz;Lk;. mtH> xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;F 
flg;ghLilatuhthH.

05.  tpahghug; ngaH gjpTr; rhd;wpjopd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpnahd;W 
tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

06.  Ml;gjpTj; jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gLk; Nfs;tpjhuhpd; milahs 
ml;ilapd; Nghl;Nlh gpujpnahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdj;jpypUe;J 91 ehl;fspw;F Nfs;tpfs; 
nry;YgbahFjy; Ntz;Lnkd;gJld; midj;J tpiykDf;fSlDk; &gh 
15>000.00 ,w;fhd Nfs;tpg; gpizankhd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 
Nfs;tpg; gpizaj;ij> FUehfy; Nghjdh itj;jparhiyapd; rpwhg;ghplk; 
fhrhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2022.11.08 md;w gp.g. 3.00 tiu itj;jparhiyapd; fzf;fhshplk;> 
kPsspf;fg;glhj &gh 1500.00 ,w;fhd fl;lzj;ijr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 
gw;Wr;rPl;ilr; rkHg;gpj;J gpujhd mYtyfj;jpy; ,jw;fhd Nfs;tpg; gbtq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tpfis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> ~itj;jparhiy 
gpNuj miwapy; chpik Nfhug;glhj epiyikapYs;s gpNujq;fs; kw;Wk; 
clw;ghfq;fis ey;ylf;fk; nra;jy;| vdj; njspthff; Fwpg;gpl;L> cq;fs; 
Nfs;tpfs; ~jiytH> gpuhe;jpag; ngWiff;FO> Nghjdh itj;jparhiy> 
FUehfy;| vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ gpujhd 
fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapw; NrHg;gjw;F 
KbAk;.

,J njhlHghf> Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpd;> ,yf;fk; 037-2233905 I 
mioj;J epUthf mYtyhplk ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,J njhlHghd ve;jnthU 
rpf;fy; Vw;gl;lhYk;> ngWiff;FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk; 
vdf;ftdpj;jy; Ntz;Lk;.

jiytH>
gpuhe;jpag; ngWiff;FO>
Nghjdh itj;jparhiy>
FUehfy;.

ngWif mwptpj;jy;

Rfhjhuk;> Ngh\iz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R

tp[a FkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiyapd; 

rpw;Wz;br;rhiyf;fhf tpiyfisf; NfhUk; Nfs;tp 

2023-01-01Mk; jpfjp Kjy; 2023-12-31Mk; jpfjp 

(,U ehl;fSk; cl;gl) tiu

tp[a FkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiyapdhy; elhj;jpr; nry;yg;gLk; 
rpw;Wz;br;rhiyf;F 2023Mk; tUlj;jpw;fhd Nfs;tpg; gbtq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tpg; gpiz 
Kwp

kPsspf;fg;glhj 
itg;G

tpidj;jpwd; 
gpiz Kwp

Nfs;tpfs; 
jpwf;fg;gLjy;

4000.00 500.00 tUlhe;j xg;ge;jj; 
njhifapd; 10%

2022-11-10

Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;Fjy; 2022-10-19Mk; jpfjp Muk;gpf;fg;gl;L 2022-11-09Mk; 
jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F KbTWj;jg;gLk;. Nfs;tpg; gbtq;fis thuj;jpd; Ntiy 
ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; itj;jparhiyapd; 
ngWiff; FOtpw;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;J kPsspf;fg;glhj 
itg;Gj; njhifahf 500.00 &ghitr; nrYj;jp itj;jparhiyapd; fzf;fply; 
gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tpg; gbtq;fspy; cs;slf;fg;gl;Ls;s czT kw;Wk; ghdq;fSf;fhd tpiyfs; 
fl;lhak; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 2022-11-10Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Kd; 
fpilf;Fk; tifapy; Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l cq;fsJ Nfs;tpg;gbtq;fis 
gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ tUif je;J ,jd; nghUl;L gzpg;ghsh; 
mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;  ngl;bapy; cs;splyhk;. Nfs;tpfisj; 
jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~itj;jparhiy 
rpw;Wz;br;rhiyf;fhd Nfs;tp 2023Mk; tUlk;|| vdf; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpg; gbtq;fs; 2022-11-10Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F tp[aFkhuJq;f 
Qhgfhh;j;j itj;jparhiyapd; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 
jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpg;gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld; Nfs;tpg; 
gbtq;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Fwpj;j tpz;zg;gjhuh; my;yJ gpujpepjpnahUth; 
fye;Jnfhs;syhk;.

Nkyjpf tpguq;fis itj;jparhiyapd; eph;thf mYtyh;> fzf;fhshplkpUe;J 
gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf tprhhpj;jwpayhk;.

njhiyNgrp: 011-2258862-4  

jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy> 
rPJt.
2022-10-19.

vy;y gpuNjr rig 2023k; Mz;bw;fhd 

tuT nryTj; jpl;l mwpf;ifia 

nghJ kf;fs; mwpe;J nfhs;tjw;fhf 

rkHg;gpj;jy;

vy;y gpuNjr rigapd; 2023Mk; Mz;bw;fhd Fiwepug;G tuT 
nryTj; jpl;l mwpf;if nghJ kf;fspd; mwpe;J nfhs;sYf;fhf 
2022.10.17 Kjy; fPo;f;fhZk; ,lq;fspy; itf;fg;l;Ls;sjhf 
mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

1. vy;y kf;fs; E}yfk;

2. njNkhju gy;Nehf;Ff; fl;blj;jpd; E}yfk;

jiytH>
gpuNjr rig
vy;y.

epjp> nghUshjhu cWjpg;ghL kw;Wk; Njrpaf; 
nfhs;iffs; mikr;R

2023 Mk; Mz;Lf;fhf nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; 
toq;Feu;fisg; gjpTnra;jy;

2023 Mk; Mz;Lf;fhf epjp> nghUshjhu cWjpg;ghL kw;Wk; 
Njrpaf; nfhs;iffs; mikr;rpd; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 
ngw;Wf;nfhs;Sk; nghUl;L 2022 Mk; Mz;Lf;fhf gjpTnra;a 
tpUk;Gk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l cw;gj;jpahsu;fsplkpUe;J/ 
cs;ehl;L Kftu;fsplkpUe;J toq;Feu;fsplkpUe;J 
kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fsplkpUe;J gpd;tUk; nghUl;fisAk; 
NritfisAk; toq;Ftjw;fhf epjp> nghUshjhu cWjpg;ghL 
kw;Wk; Njrpaf; nfhs;iffs; mikr;rpy; gjpT nra;tjw;fhf 
2022 xf;Nlhgu; khjk; 19 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 etk;gu; 
khjk; 09 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu tpz;zg;gq;fs; 
Vw;Wf;nfhs;sg;gLfpd;wd. 2022 xf;Nlhgu; khjk; 19 Mk; 
jpfjpapypUe;J 2022 etk;gu; khjk; 08 Mk; jpfjp tiu khj;jpuk; 
tpz;zg;gq;fs; toq;fg;gLk; vd;gij jaTld; fUj;jpw; 
nfhs;sTk;.

toq;Feu;fisg; gjpT nra;tJ njhlu;ghd rfy tptuq;fisAk; 
mYtyf Neuq;fspy; epjp mikr;rpd; fzf;Fg; gpuptpypUe;J 
ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. njhiyNgrp ,yf;fk; : 0112-484539 
kw;Wk; 0112-484538

nghUl;fs;

G1.  rfy tifahd vOJnghUl;fs; kw;Wk; mYtyf rhjhuz 
Njitg;ghLfs;

G2.  fzpdp> fzpdp Jizg;ghfq;fs;> nkd;nghUl;fs; kw;Wk; 
td;nghUl;fs;

G3.  mYtyf kw;Wk; tPl;L cgfuzq;fs; (cUf;F> gpsh];bf;> 
iggu;> gyif Nghd;wit)

G4.  mYtyf kpd; cgfuzq;fs; (jl;lr;R ,ae;jpuk;> Gifg;glg; 
gpujp ,ae;jpuk;> NuhdpNah ,ae;jpuk; Nghd;wit)

G5.  tPl;L kpd; cgfuzq;fs; (njhiyf;fhl;rpg; ngl;b> ngha;yu;> 
Fspu;rhjdg; ngl;b> ikf;NuhNtt; mLg;G Nghd;wit)

G6.  kpd;rhu cjpupg; ghfq;fs; (tau;> kpd;rhuf; fk;gpfs; Nghd;w 
kpd;dpay; fUtpfs;)

G7.  gpsh];bf; Ntiy> ngau; gyif > ,wg;gu; Kj;jpiu> 
b[pl;ly; gpupz;bq;> iggu; cw;gj;jpfs;

G8.  td;nghUs; tpilaq;fs;

 I.  rfy tifahd fl;ll epu;khz nghUl;fs; (All types 
of construc  on materials) (gpd;tUk; tpNrl fl;llg; 
nghUl;fs; cl;gl ) 

  a.  fy;> kzy;> rPnke;J> nrq;fy;> fk;gp> la;y; tiffs;> 
epwg;G+r;R tiffs;> nghl;b tiffs; Nghd;wit 
(Metal, Sand, Cement, Steel, Tile, Paint, Pu  y, etc.) 

  b.  ePu; Foha; kw;Wk; tbfhyikg;G cgfuzq;fs; (All 
types of plumbing & Drainage items) 

  c.  cUf;F kw;Wk; cNyhf Ntiy cgfuzq;fs; 
(Metal, Steel & Aluminium construc  on items) 

  d.  gyif kw;Wk; kuNtiy nghUl;fs; (Timber & 
Timber work items) 

  e.  Jg;guT Vw;ghl;L nghUl;fs; (Sanitary    ngs) 

  f.  $iuf;F Njitahd nghUl;fs; (Roof covering 
items)

 II. fl;ll epu;khz cjhuzq;fs;

G9.  kpd;dpay; kw;Wk; ,ae;jpu cgfuzq;fis toq;Fjy; (ePu; 
,iwf;Fk; ,ae;jpuk;> kpd;gpwg;ghf;fp> Fsp&l;b Nghd;wit)

G10.  FbePu; toq;fy;

G11.  Rj;jpfupg;G ,urhadg; nghUl;fs; (nrdpilru;> kh];f; 
Nghd;wit)

Nritfs;
S1.  fl;ll epu;khzk;> gOJghu;j;jy; kw;Wk; guhkupg;G 

eltbf;iffs;.

S2.  mYtyf rpwpa guhkupg;G eltbf;iffs;

S3.  gjhiffs;> Rtnuhl;bfs;> Gj;jfq;fis mr;rply;> 
Gj;jfq;fis fl;Ljy; kw;Wk; rfy tpjkhd mr;rply; 
eltbf;iffs;

S4.  mYtyf kw;Wk; tPl;L cgfuzq;fisg; gOJghu;j;jy;

S5.  kpd;rhuk; kw;Wk; ,yj;jpudpay; cgfuzq;fis 
gOJghu;j;jy;.

S6.  fzpdp/ fzpdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; fzpdp mr;R 
,ae;jpuq;fisg; gOJghu;j;jy;.

S7. Fsp&l;bfisg; gOJghu;j;jy;

S8. ePu;f; Foha; njhFjpfis gOJghu;j;jy;

S9.  fl;ll epu;khz nghUl;fis thlif mbg;gilapy; 
toq;Fjy;

S10. CCTV fkuhit toq;FjYk; nghUj;JjYk;

S11.  fopT nghUl;fis mfw;Wjy;

S12. nghUl;fisf; nfhz;L nry;yy; Nrit

Nritfspd; fPo; ,yf;fk; S1 ,y; gjpT nra;tjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w 
tpz;zg;gjhuu;fs; fl;ll epu;khz ifj;njhopypy; <LgLtjw;fhf 
epu;khzg; gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpy; (CIDA) gjpT 
nra;Js;s vy;iyfs; fhl;lg;gLfpd;w rhd;wpjo;fspd; gpujpfis 
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; tplaj;jpw;fhf gjpTnra;tjw;F 
vjpu;ghu;f;fpd;w tpz;zg;gjhuu;fs; gjpT nra;tjw;Fupa tpz;zg;gg; 
gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jq;fsJ epWtdj;jpd; fbjj; 
jiyg;igf; nfhz;ljhf mjpfhukspf;fg;gl;l vOj;J %ykhd 
Nfhupf;ifia rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. xU tplaj;jpw;fhf xU 
tpz;zg;gg; gbtk; tPjk; rku;g;gpf;f Ntz;ba mNjNtisapy;> 
gjpTnra;tjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w xU tplaj;jpw;fhf &gh 1>000.00 
fl;lzj;ij ,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s Ntiy ehl;fspy; fhiy 
09.00 kzp Kjy; khiy 15.00 kzp tiu epjp mikr;rpd; 
rpwhg;guplk; gzj;ij nrYj;jp cupa tpz;zg;gg; gbtj;ij 
ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. njhlu;Gila gw;Wr;rPl;Lg; gbtj;ij 
tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. (fhNrhiy 
kw;Wk; fhRf;fl;lis Mfpatw;Wld; rku;g;gpf;fg;gLfpd;w 
tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;.)

rfy tpz;zg;gg; gbtq;fisAk; 2022 etk;gu; khjk; 09 
Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;du; 
fpilf;ff;$bathW ~~gpujhd fzf;fhsu;> fzf;Fg; gpupT> 
Nky;js khb> jpiwNrup Gjpa fl;llk;> epjp> nghUshjhu 
cWjpg;ghL kw;Wk; Njrpaf; nfhs;iffs; mikr;R> nfhOk;G 01|| 
vDk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; 
Ntz;Lk;. tpz;zg;gj;ij mDg;Gfpd;w fbj ciwapd; 
,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~epjp> nghUshjhu cWjpg;ghL 
kw;Wk; Njrpaf; nfhs;iffs; mikr;rpy; 2023 Mk; Mz;Lf;fhd 
toq;Feu;fisg; gjpTnra;jy;" vdTk; tpz;zg;gpg;gjw;F 
vjpu;ghu;f;fpd;w tplaj;ijAk; njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 
2022 etk;gu; khjk; 09 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.00 kzpf;F 
gpd;du; fpilf;fpd;w tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLfpd;w 
mNjNtisapy;> jghypy; fhzhky; Nghfpd;w tpz;zg;gq;fs; 
Fwpj;J nghWg;Gf;$wg;glkhl;lhJ.

toq;Feu;fisg; gjpT nra;tjw;Fupa epge;jidfs;

1.  tpahghu epWtdq;fisg; gjpT nra;Ak; rhd;wpjo;fspd; 
gpujpfis rhd;Wg;gLj;jp tpz;zg;gj;Jld; rku;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.

2.  tpiykDf;fisf; NfhUk;NghJ gjpy;fis mDg;Gtjw;F 
jtWfpd;w my;yJ cupa Neuj;jpw;F kw;Wk; cupa 
juj;jpw;F ,zq;fpajhf nghUl;fisAk; NritfisAk; 
toq;Ftjw;F jtWfpd;w my;yJ juf;Fiwthd 
nghUl;fisAk; NritfisAk; toq;Ffpd;w 
toq;Feu;fis ve;j xU mwptpj;jYk; ,d;wp gjpT nra;Ak; 
Mtzj;jpypUe;J ePf;Fk; cupik ,e;j mikr;Rf;F 
cupajhFk;.

3.  nghUl;fisAk; NritfisAk; nfhs;tdT nra;tjw;fhf 
mikr;rpy; gjpTnra;Js;s toq;Feu;fsplkpUe;J 
tpiy$wy;fs; Nfhug;gLfpd;w NghjpYk;> Njit Vw;gLk; 
gl;rj;jpy; mikr;rpy; gjpT nra;ahj toq;Feu;fsplkpUe;Jk; 
tpiy$wy;fisf; NfhUk; KO cupikAk; epjp mikr;Rf;F 
cupj;jhdjhFk;.

gjpT nra;jjd; gpd;du; NkNy Fwpg;gpl;l epge;jidfis kPWtJ 
toq;Feu;fspd; ngaiug; gjpT nra;Ak; Mtzj;jpypUe;J 
ePf;Ftjw;F fhuzkhf mikAk;.

jiytu;
ngWif FO 
epjp> nghUshjhu cWjpg;ghL kw;Wk; Njrpaf; nfhs;iffs; 
mikr;R
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பத்தும் நிசங்கவின் அபார துடுப்-
பாட்டத்தின் உதவிய�ாடு ஐக்கி� 
அரபு இராச்சி�த்திற்கு எதிரான 
டி20 முதல் சுற்றுப் யபாடடியில் 
79 ஓட்டங்களால் வெற்றியீடடி� 
இலங்்க அணி சுப்பர் 12 சுற்றுக்கு 
முன்யனறும் ொயப்்ப தக்்க்ெத்-
துக் வ்காண்டது.   

கீவலாஙகில் யேற்று ே்்டவபற்்ற 
தீர்க்்கமான இநதப் யபாடடியில் 

இலங்்க அணி ஒரு மாற்்றத்து்ட-
யனய� ்களமி்றஙகி�து. வதா்்டப் 
பகுதியில் உபா்தக்கு உளளான 
தனுஷ்க குணதிலக்்கவுக்கு பதில் 
சரித் அசலங்க இ்ணக்்கப்பட்டார்.   

முதலில் துடுப்வபடுத்தா்ட பணிக்-
்கப்பட்ட இலங்்க அணிக்கு 
ஆரம்ப வீரர் பத்தும் நிசங்க சி்றப்-
பா்க வச�ற்பட்டார். இதனால் 
ஆரம்பத்தில் இலங்்க அணி�ால் 

யெ்கமா்க ஆட்டங்க்ள குவிக்்க 
முடிநதது.   

இலங்்க அணி முதல் பத்து ஓெர்-
்களில் ஒரு விக்வ்கட்்ட இழநது 
84 ஓட்டங்க்ள வபற்றிருநதது. 
எனினும் சி்றப்பா்க ஆடிெநத தனஞ்-
ச� டி சில்ொ 33 ஓட்டங்களு்டன் 
ரன் அவுட ஆன பின் ஆட்டம் தி்ச 
திரும்பி�து.   

ஒரு ்கட்டத்தில் இலங்்க அணி 
180 ஓட்டங்களுக்கு யமல் வப்ற 
ொயப்பு இருநத 
சூழலில் ்கார்த்திக் 
வமய�ப்பன் ஹடரிக் 
விக்வ்கடடு்க்ள வீழ்த்-
தி� பின் இலங்்க 
அணி�ால் யெ்கமா்க 
ஓட்டங்க்ள வப்ற 
முடி�ாமல்யபானது.   

எனினும் ஒரு 
மு்னயில் சி்றப்பா்க 
ஆடி� நிசங்க 60 பந-
து்களில் 6 வபளண-

்டரி்கள மற்றும் 2 
சிக்்ஸர்்களு்டன் 74 ஓட-
்டங்க்ள வபற்்றார். 

இதன்மூலம் இலங்்க 20 ஓெர்-
்கள முடிவில் 8 விக்வ்கடடு்க்ள 
இழநது 152 ஓட்டங்க்ள வபற்்றது.   

இநநி்லயில் பதிவலடுத்தாடி� 
ஐக்கி� அரபு இராச்சி�ம் 17.1 ஓெர்-
்களில் --- 73 ஓட்டங்களுக்ய்க சுருண-

்டது. 
இலங்்க சார்பில் அபாரமா்க பந-

துவீசி� துஷமன்த சமீர, ெனிநது 
ஹசரங்க தலா 3 விக்வ்கடடு்க்ள 
வீழ்த்தினர்.    

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஒக்ே்டா்பர் மா்தம 19ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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3 ஒருநாள் ப�ாட்டிகளுககாக  
இலங்க வருகிறது ஆபகான்

ஒருோள யபாடடித் வதா்டர் 
ஒன்றுக்்கா்க ஆப்்கானிஸதான் 
அணி எதிர்ெரும் ேெம்பர் 
மாதம் இலங்்க ெரவுள-
ளது. மூன்று யபாடடி்க்ளக் 
வ்காண்ட இநதத் வதா்டரின் 
அ்னத்துப் யபாடடி்களும் 
்கணடி, பல்யல்கல ்மதானத்-
தில் ே்்டவப்றவுளளன.   

இதன் முதல் யபாடடி ேெம்-
பர் 25ஆம் தி்கதியும் எஞ்சி� 
இரணடு யபாடடி்களும் 27 மற்றும் 
30 ஆம் தி்கதி்களிலும் ே்்டவப-
்றவுளளன. ஐ.சி.சி இன் ஒருோள 
உல்கக் கிணண சுபர் லீக் வதா்டரின் 
ஓர் அங்கமா்க இநதத் வதா்டர் ே்்ட-
வப்றவுளளது.   

முன்னதா்க இநதப் யபாடடித் 
வதா்டர் அடுத்த ஆணடு வபப்ரெ-
ரியில் ே்டத்தத் திட்டமி்டப்பட்டா-

லும், சர்ெயதச கிரிக்வ்கட ்கவுன்சி -
லின் திருத்தம் வசய�ப்பட்ட புதி� 
யபாடடி அட்டெ்ணக்கு அ்ம�, 
இரு ோடடு கிரிக்வ்கட ச்ப்களின் 
இணக்்கத்து்டன் அடுத்த மாதம் 
வதா்ட்ர ே்டத்துெதற்கு தீர்மானிக் -
்கப்ப்டதா்க இலங்்க கிரிக்வ்கட 
ச்ப வெளியிடடுளள அறிக்்்கயில் 
வதரிவிக்்கப்படடுளளது.    

நியூ சன் கழகம் சம்பியன்
அக்்க்ரப்பற்று ெ்டக்கு                 
தின்கரன் நிருபர்  

அக்்க்ரப்பற்று பன் 
யபாயஸ வி்ள�ாடடுக் 
்கழ்கம் ே்டாத்தி� ‘வம்கா கிரிக்-
வ்கட ்ேட’ இரவு யேர கிரிக்-
வ்கட சுற்றுத்வதா்டரில் சம்மாந-
து்்ற நியூ சன் வி்ள�ாடடு 
்கழ்கம் சம்பி�னா்க வதரிவு 
வசய�ப்படடுளளது.  

அம்பா்்ற மற்றும் வெளி 
மாெட்ட பிரயதசங்க்ளச் யசர்நத 
60க்கும் யமற்பட்ட அணி்க்ள உள-
ள்டக்கி ே்்டவபற்்ற இத்வதா்டரின் 
இறுதிப்யபாடடி அண்மயில் அக்-
்க்ரப்பற்று வபாது வி்ள�ாடடு 
்மதானத்தில் ே்்டவபற்்றது.   

இறுதிப்யபாடடியில் சம்மாந-

து்்ற நியூ சன் வி்ள�ாடடு ்கழ-
்கமும் அக்்க்ரப்பற்று யலாடஸ 
வி்ள�ாடடு ்கழ்கமும் யமாதின.  

இச்சுற்றுப்யபாடடியின் சி்றநத 
வீரரா்க நியூ சன் அணியின் த்லெர் 
சாகிர் முஹம்மட யூனூஸ வதரிவு 
வசய�ப்பட்டார் என்பது குறிப்பி்டத் -
தக்்கது.    

கண்டி கிஙஸ்வூட் வவற்றி  
அக்கு்ற்ண குறூப் நிருபர் 

்கணடி கிஙஸவூட ்கல்லூரிக்கும், 
வ்காழும்பு ய்றா�ல் ்கல்லூரிக்குமி-
்்டய� இ்டம்வபற்்ற பா்டசா்ல-
்களுக்கி்்டயிலான உ்தபநதாட-
்டப் யபாடடியில் ்கணடி கிஙஸவூட 
அணி வெற்றி வபற்்றது.   

்கணடி யபா்கம்ப்்ற ்மதானத்-
தில் இ்டம்வபற்்ற இப்யபாடடியில் 
்கணடி கிஙஸவூட ்கல்லூரி 3–1 என்்ற 

ய்கால் அடிப்ப்்டயில் வெற்றி 
வபற்்றது.   

இ்்ட யெ்ளயின் யபாது 2–0 
என்்ற அடிப்ப்்டயில் கிஙஸ -
வூட ்கல்லூரி முன்னி்ல ெகித் -
தது. கிஙஸவூட சார்பா்க இனூன் 
இஹசாம், அன்ெர் அஹமத் மற்றும் 
ஐ. இசாரா ஆகிய�ார் தலா ஒரு 
ய்கால் வீதம் வபற்்றனர். ய்றா�ல் 
சார்பா்க த்கம் மஹகும்பு்ற ஒரு 
ய்கா்லப் புகுத்தினார்.    

ஐக்கிே அரபு இராச்சிேத்க்த வீழ்த்தி சுப�ர் 12 சுற்றுககான வாயப்�  தகக்வததது இலங்க அணி  

ேமீபி�ாவுக்கு எதிரான யபாடடி-
யில் வேதர்லாநது வெற்றியீடடி� 
நி்லயில் டி20 உல்கக் கிணண 
ஆரம்ப சுற்றின் ஏ குழுவில் 
சுப்பர் 12 சுற்றுக்கு முன்யனறும் 
அணி்� தீர்மானிப்பதில் ்கடும் 
யபாடடி ஏற்படடுளளது.   

அடுத்த சுற்றுக்கு முன்யனறும் 
அணி்கள வபரும்பாலும் நி்கர 
ஓட்ட விகிதத்தின் அடிப்ப்்ட-
யில் தீர்மானிக்்கப்படும் நி்ல ஏற்-
படடுளளது. எனினும் இலங்்க 
அணி ஐக்கி� அரபு இராச்சி�த்-
திற்கு எதிரான யேற்்்ற� யபாட-
டியில் வெற்றியீடடி இருப்பது 
இலங்்கக்கு சாத்கமான சூழ்ல 
ஏற்படுத்தியுளளது.   

இலங்்க அணி நி்கர ஓட்ட 
விகிதத்தில் வேதர்லாந்த பின்-
தளளுெதற்கு 61 ஓட்ட வித்தி�ா-
சத்திற்கு வெற்றி வப்ற யெணடி� 
நி்லயில் அநத அணி  79 ஓட-
்டங்களால் வெற்றியீடடி�து. 
இதனால் அநத அணி புளளிப்பட-
டி�லில் --- 0.600 நி்கர ஓட்ட விகி-
தத்்தப் வபற்று முன்யனற்்றம் 
்கண்டது.

எவொ்றாயினும் தற்யபாது 
இலங்்க மற்றும் ேமீபி� 
அணி்கள இரணடு யபாடடி்களில் 
வி்ள�ாடி ஒரு வெற்றியு்டன் 
தலா 2 புளளி்க்ளப் வபற்றுள-
ளன. 

வேதர்லாநது முதல் இரு யபாட-
டி்களிலும் வென்று 4 புளளி்க-
ளு்டன் முதலி்டத்தில் உளளது. 
ஐக்கி� அரபு இராச்சி�ம் இரணடு 
யபாடடி்களிலும் யதாற்று 
வதா்டரில் இருநது வெளிய�றி -
யுளளது.   

இநநி்லயில் ோ்ள (20) 
ே்்டவபறும் ஏ குழுவின் ்க்்டசி 
இரணடு யபாடடி்களும் தீர்க்்கமா-
னதா்க அ்ம�வுளளன.  இதில் 
இலங்்க அணி நி்கர ஓட்ட விகிதத்-
தில் முன்யனறி இருப்பதால் வேதர்-
லாந்த யதாற்்கடித்தால் அடுத்த 
சுற்றுக்கு முன்யன்ற யபாதுமானது. 
மறுபு்றம் நி்கர ஓட்ட விகித்தத்தில் 
முன்னி்லயில் இருக்கும் ேமீபி� 
அணி ்க்்டசிப் யபாடடியில் 
ஐக்கி� அரபு இராச்சி�த்்த வீழ்த்-
தினால் அநத அணிக்கு இறுதிப் 
யபாடடிக்கு முன்யன்ற முடியும்.   

இலங்கயின் வாயபபு எப�டி?

புளளிப்படடி�ல்
அணி யபாடடி வெற்றி யதால்வி புளளி நி.ஓ.வி
வேதர்லாநது 02 02 00 04 0.149
ேமீபி�ா 02 01 01 02 1.277
இலங்்க 02 01 01 02 0.600
ஐ.அ.இ. 02 00 02 00          -2.028 

நமீபியா்வ வீழ்ததியது வநதர்லாந்து
ேமீபி�ாவுக்கு எதிரான யபாடடி-

யில் ்க்்டசி ஓெர் ெ்ர யபாராடி 5 
விக்வ்கடடு்களால் வெற்றியீடடி� 
வேதர்லாநது அணி டி20 உல்கக் கிண-

ணத்தின் சுப்பர் 12 சுற்றுக்கு முன்யன-
றும் ொயப்்ப அதி்கரித்துக்வ்காண-

டுளளது.   
ஏ குழுவுக்்கா்க கீவலாஙகில் யேற்று 

(18) ே்்டவபற்்ற ஆரம்ப சுற்றுப் 
யபாடடியில் ோண� சுழற்சியில் 
வென்று முதலில் துடுப்வபடுத்தா்ட 
தீர்மானித்த ேமீபி� அணி அடிக்்கடி 
விக்வ்கடடு்க்ள பறிவ்காடுத்ததால் 
யெ்கமா்க ஓட்டங்க்ள வப்ற தடுமா-
றி�து.   

அநத அணி ஒடடுவமாத்த இன்-
னிஙஸிலும் ஆறு வபளண்டரி்கள 
மற்றும் ஒரு சிக்்ஸ்ரய� வபற்்ற-
யதாடு 10 ஓெர்்கள வபளண்டரி வப்ற 

முடி�ாமல் தடுமாறி�து. எனினும் 
மத்தி� ெரி்சயில் ெநத ஜான் பிரி-

லிஙக் அணி்� மீட்க மு�ற்சித்தார். 
அெர் 48 பநது்களில் 43 ஓட்டங்க்ள 

வபற்்றார். ேமீபி� அணி 20 ஓெர்்கள 
முடிவில் 6 விக்வ்கடடு்க்ள இழநது 
121 ஓட்டங்க்ள வபற்்றது.   

பதிவலடுத்தா்ட ெநத வேதர்லாநது 
அணியின் ஆரம்ப வீரர்்களான 
மக்யசா ்டவுன் (35) மற்றும் விக்ரம்ஜி 
சிங (39) சி்றப்பா்க வச�ற்பட்டயபா-
தும் அநத அணி மத்தி� ெரி்சயில் 
சற்றுத் தடுமாற்்றம் ்கண்டது.   

இதனால் வெற்றிக்்கா்க ்க்்டசி 
ஓெர் ெ்ரயில் யபாரா்ட யெணடி 
ஏற்பட்டது. எனினும் முதல் ெரி-
்சயில் ெநத வபஸ டி லீட (ஆட்ட-
மிழக்்காது 30) தனது விக்வ்கட்்ட 
்காத்து வெற்றி்� உறுதி வசயதார்.   

இதன்மூலம் வேதர்லாநது அணி 
19.3 ஓெர்்களில் 5 விக்வ்கடடு்க்ள 
இழநது வெற்றி இலக்்கான 122 ஓட-
்டங்க்ள எடடி�து.     

�வலான் டிபயா்ை  
வவன்றார் வ�ன்சமா

ரி�ல் வமடரிட மற்றும் பிரான்ஸ 
முன்்கள வீரரான ்கரீம் வபன்சமா 
ஆணடின் சி்றநத ்கால்பநது வீரருக்-
்கான பவலான் டிய�ார் விரு்த 
முதல் மு்்ற வென்்றார்.   

வபன்சமா 46 யபாடடி்களில் புகுத்-
தி� 44 ய்கால்்கள ரி�ல் வமடரிட 
2021–22 பருெத்தில் சம்பி�ன்ஸ 
லீக்்்க வெல்ெதற்கும் லா லி்கா்ெ 
்்கப்பற்றி�தற்கும் உதவி�து.   

்க்டநத 13 பவலான் டிய�ார் 
விருது்களில் 12ஐ லிய�ானல் 
வமஸஸி (7) மற்றும் கிறிஸடி�ாயனா 
வரானால்ய்டா (5) மாறி மாறி 
வென்்ற்ம குறிப்பி்டத்தக்்கது. 

சர்ச்்ச ஒன்று ்காரணமா்க 
வபன்சமா சுமார் ஐநத்ர ஆணடு-
்களா்க பிரான்்்ஸப் பிரதிநிதித்து-

ெம் வசயது எநத ஆட்டத்திலும் 
வி்ள�ா்டவில்்ல. 35 ெ�தான 
வபன்சமா 1956ஆம் ஆணடுக் -
குப் பின் அ்த வென்றுளள மி்க 
ெ�தான வீரரா்க உளளார்.

வபண்களுக்்கான சி்றநத வீராங-
்க்னக்குரி� பவலான் டிய�ார் 
விரு்த பார்சியலானாவின் அவலக் -
சி�ா புட்டலஸ மீணடும் ்்கப்பற்றி -
யுளளார்.     

யமற்கு வஜரூசலத்்த இஸயரலின் 
த்லே்கரமா்க இனி அஙகீ்கரிக்்கப்-
யபாெதில்்ல என்று அவுஸதியரலி�ா 
வதரிவித்துளளது.  

இஸயரலி�ர்்களுக்கும் பலஸதீனர்-
்களுக்கும் இ்்டய� அ்மதிப் யபச்-
சுொர்த்்த மூலம் தான் அநே்கரின் 
நி்ல குறித்து முடிவெடுக்்கப்ப்ட 
யெணடும் என்று அவுஸதியரலி� 
வெளியு்றவு அ்மச்சர் வபன்னி 
யொங கூறினார்.  

அவுஸதியரலி�ாவின் தூதர்கம் 
வ்டல் அவிவ ே்கரில் தான் இருக்கும் 

என்று அெர் குறிப்பிட்டார். 2018ஆம் 
ஆணடு அநோடடின் முன்னாள பிர-
தமர் ஸவ்காட வமாரிசன் த்ல்ம-
யில் அவுஸதியரலி�ா யமற்கு வஜரூ-
சலத்்த இஸயரலின் த்லே்கரமா்க 
அஙகீ்கரித்தது.  

அப்யபாது சிடனி ே்கரில் யூதர்்கள 
அதி்கம் இருநத பகுதியில் ே்்ட-
வபற்்ற இ்்டத்யதர்தலில் வெற்றி-
வப்ற வமாரிசன் அரசு அநத முடி்ெ 
எடுத்ததா்க யொங கு்்றகூறினார்.    

ப�ார் விமானம் குடியிருபபில்  
விழுந்து 13 ப�ர் உயிரிழபபு
வதற்கு ரஷ� ே்கரான 

வ�யஸகியில் ரஷ� யபார் 
விமானம் ஒன்று அடுக்கு-
மாடி குடியிருப்பு ஒன்றில் 
விழுநததில் கு்்றநதது 13 
யபர் உயிரிழநதுளளனர்.   

அநத விமானம் ்கட்ட்டத்தில் யமாது-
ெதற்கு முன் விமானி்கள இருெரும் 
தப்பி வெளிய�றினர். விபத்்த 
அடுத்து ்கட்ட்டத்தில் இருநது பாரி� 

தீப்பிழம்பு வெளி�ானது. 
உயிரிழநதெர்்களில் மூன்று 
சிறுெர்்கள இருப்பதா்க ரஷ� 
அெசரப் பிரிவு்களுக்்கான 
அ்மச்சு குறிப்பிடடுளளது. 
ஒன்பது மாடிக் ்கட்ட்டத்தில் 

இருநது 68 யபர் மீட்கப்படடுளளனர்.   
து்்றமு்க ே்கரான வ�யஸக், 

கிழக்கு உக்்ரனின் யபார் ெல�த்-
திற்கு அருகில் உளள பிரயதசமாகும்.     

உக்ைன் த்லநகர் மீது  
ைஷயா மீண்டும் தாககுதல்
உக்்ரன் த்லே்கர் கீவ 

மற்றும் ஏ்ன� பிரதான ே்க-
ரங்கள மற்றும் ெலுசக்தி நி்ல-
�ங்கள மீது ரஷ�ா யேற்று (18) 
மீணடும் தாக்குதல் ே்டத்தியுள-
ளது.   

த்லே்கரில் மூன்று வெடிப்-
பு்கள இ்டம்வபற்்றதா்க 
உக்்ரன் ஜனாதிபதியின் உத-
வி�ாளர் கிரியலா ்்டவமா-
வெஙய்கா வதரிவித்துளளார். 
யேற்றுக் ்கா்ல ஒன்பது மணி 
அளவில் ே்கரின் இ்டது ்க்ர பக்்கம் 
பு்்கமூட்டம் யமவலழுெ்தக் ்கண-

்டதா்க ஊ்ட்கங்கள வசயதி வெளி-
யிடடுளளன.  

மத்தி� ே்கரான டினிப்யராவின் 
இரு பகுதி்கள யமாசமா்க யசதம-
்்டநதிருப்பயதாடு சிய்டாமிர் ே்கரில் 
மின் துணடிப்பு ஏற்படடுளளது.   

கீவ மீது ஆளில்லா விமானங்கள 
மூலம் தாக்குதல் ே்டத்தப்படடு 24 

மணி யேரத்தியலய� புதி� தாக்குதல் 
இ்டம்வபற்றுளளது.   

ஈரானில் த�ாரிக்்கப்பட்டது என்று 
சநயதகிக்்கப்படும் இநத ஆளில்லா 
விமானத் தாக்குதலில் த்லே்கர் 
மற்றும் ெ்டக்கு ே்கரான சுமியில் 
எடடுப் யபர் வ்கால்லப்பட்டனர். 
பல நூறு ே்கரங்கள மற்றும் கிராமங-
்களில் மின்சார துணடிப்பும் பதிொ-
னது.   

ரஷ�ா வபாதுமக்்க்ள ப�மு-

றுத்துெது மற்றும் வ்கா்ல 
வசயெ்த வதா்டர்நது வசயது 
ெருகி்றது என்று உக்்ரன் ஜனாதி-
பதி வொயலாடிமிர் வசலன்ஸகி 
வதரிவித்துளளார்.   

ஈரான் ஆளில்ல விமானங-
்க்ள ெழஙகி இருப்பது அணு 
உ்டன்படிக்்்கயு்டன் வதா்டர்பு-
பட்ட ஐ.ோ பாது்காப்புச் ச்ப 
தீர்மானம் ஒன்்்ற மீறுெதா்க 
உளளது என்பதில் பிரான்ஸ 
மற்றும் பிரிட்டனு்டன் இணக்-

்கம் எட்டப்பட்டதா்க அவமரிக்்கா 
முன்னதா்க குறிப்பிடடிருநதது.   

யபார் குற்்றங்கள வதா்டர்பில் 
ரஷ�ா வபாறுப்புக் கூ்ற யெணடும் 
என்றும் ஈரான் ஆளில்லா விமான 
த�ாரிப்பு நிறுெனம் மற்றும் ோடு்கள 
மீது ே்டெடிக்்்க எடுக்்கப்படும் 
என்றும் அவமரிக்்கா குறிப்பிடடுள-
ளது.     

எததபனாலில் 
இயஙகும் கார் 
வண்டி அறிமுகம்

எத்தயனால், வபடயரால், எத்த -
யனால்–வபடயரால் ்கலக்்கப்பட்ட 
எணவணய மற்றும் மின்சாரம் என 
அ்னத்திலும் இ�ஙகும், ப்வளக்ஸி 
ஃப்யூெல் ்கா்ர வ்டாய�ாட்டா நிறு -
ெனம் இநதி� சந்தயில் அறிமு்கப் -
படுத்தியுளளது.  

ொ்கனங்களின் நீண்ட ப�ணத்திற்-
்கான மாற்று ெழி பற்றி� ்கெ்லக்கு 
இது தீர்ொ்க எதிர்பார்க்்கப்படுகி்றது. 
ஃப்வளக்ஸி ஃப்யூெல் ஸடயராங 
்ஹபிரிட அம்சத்து்டன் இக்்கா்ர 
நிறுெனம் உருொக்கியுளள்ம 
குறிப்பி்டத்தக்்கது.  

அவமரிக்்கா, பியரசில், ஐயராப்பி� 
ஒன்றி�ம் மற்றும் சீனாவுக்கு அடுத்து 
உலகில் ஐநதாெது வபரும் எத்த -
யனால் உற்பத்தி ோ்டா்க இநதி�ா 
உளளது.     

இஸ்பைலியத த்லநகைம்: 
முடி்வ மாற்றியது ஆஸி.
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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

kl;lf;fsg;G  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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/1364/22 rhkpehjd; 
n[akjp Kiwahf 
mwpag;gLfpwJ jpUkjp 
n[akjp fNzr%Hj;jp 
,y. 86, fjpHf-
hkH tPjp> mkpHjfop> 
kl;lf;fsg;G 

,y;iy fNdr%Hj;jp rNg[pdp 
,y. 86> fjpHfhkH tPjp> 
mkpHjfop kl;lf;fsg;G. 

jpfjp: 2022.08.16 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk; 

Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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 135/21 ngl;lnfhlNf 
Rkdjh] 
,y: 7/5 A> ntlgd; 
ghij. - Etnuypah

,y;iy ngl;lnfhlNf jah 
epNuh\d; 
,y: 7/5 A> ntlgd; 
ghij> Etnuypah. 

T 136/21 uhkuh[h nuFgjp 
my;yJ nuFgjp 
uhkuh[h. 
,y. 7/1/1 ntlgHd; 
ghij> Etnuypah. 

,y;iy uhkuh[h mUzp rpte;jdp 
,y: 7/1/1> ntlgHd; 
ghij> Etnuypah. 

jpfjp: 2022.09.01 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jis  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

b 902 khnty;y nfhb-
fhuNf ee;jhtjp 
gpypTLnfhy;y> 
,`yfk> ehTy.

Mk; `pUzp jpy;\hzp> Fkhhp 
jprhehaf;f> 
,y. 42> nttye;j> 
gpypTLnfhy;y> ehTy. 

jpfjp: 2022.08.25 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jis khtl;l ePjpkd;wk; 

khtdy;iy  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

48/ T Nkdk uhyyhNf 
[ajp];] gz;lhu 
my;yJ Nkdk 
uhy;yhNf [ajp];] 
gz;lhu ']y;fphp" 
Nkdk> muehaf.

,y;iy Nkdk uhyyhNf Urpuh 
kJghrpdp Nkdk 
']y;fphp" Nkdfk> mue-
haf. 

jpfjp: 2022.08.17 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khtdy;iy khtl;l ePjpkd;wk; 

mEuhjGuk;  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 khjk; 22Mk; ehshFk;

ml;ltiz

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

khtl;l 
ePjpkd;w 
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 
KfthpAk;

,we;jth; 
tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  
nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 
KfthpAk;

164/2022/T kft fphpnfhhpr;nf 
,d;jurphp Swisterland, 

Zurich, 8052, Katzen-

bachstrasse 40

,y;iy kft fphpnfhhpr;nr 
gj;kyjh Fkhhpfhkp 
nrdtpuj;d my;yJ 
w[FUdh Vf;fehaf;f 
nrdptpuj;d gj;kyjh 
Fkhhpfhkp nrzptpej;d 
No. 622/5, 2k; tPjp> 
nff;Nf khtj;j> 
mEuhjGuk;> katzenbach-

strasse 40, 

8052. Zurich, Swisterland.

jpfjp: 2022.08.30 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mEuhjGuk; khtl;l ePjpkd;wk; 

`l;ld;  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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 / 769 uhkrhkp fNdrd; 
,y. 09> jutis 
grhH> bf;Nfhah. 

,y;iy rptkdp fNdrd; 
,y. 09> jutis grhH> 
bf;Nfhah. 

jpfjp: 2022.08.30 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `l;ld; khtl;l ePjpkd;wk; 

Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 khjk; 22Mk; ehshFk;

ml;ltiz

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

khtl;l 
ePjpkd;w 
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 
KfthpAk;

,we;jth; 
tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  
nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 
KfthpAk;

T - 142 tPukiy uhkrhkp 
Nfhl;nyh[; Njhl;lk; 
Nghl;];t+l; gphpT 
fe;jnghy

,y;iy Kj;ijah G\;guhzp 
Nfhl;nyh[; Njhl;lk; 
Nghl;];t+l; gphpT> 
fe;jnghy. 

jpfjp: 2022.08.29 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

b.v];. 586 nfhz;lhuk; fkNf 
`Pd;> `hkp N`tj; 
nfhz;lhuk; fkNf 
`Pd;`hkpNd 
']d;jah" nfhlFk;Gu> 
ngypmj;j. 

,y;iy tpjhuz Mur;rpNf 
]d;jah> jpayNg 
mFur;r. 

TS-575 Nfhd;f`tj;jNf 
N`k;yjh
,y. 36/3> ghlrhiy 
xOq;if> khj;jiw.

,y;iy rkurpq;` uztPu 
fk;fhur;rpNf jptq;f 
gphpaq;fu
,y. 36/3> ghlrhiy 
xOq;if> khj;jiw.

jpfjp: 2022.09.02 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

`k;ghe;Njhl;l  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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 26/22 tp[KdpNf nrh-
gpdh Md tp[a 
KdpNj nrhgpdh 
n`by;y `d;jpa> 
nfhd;NdhUt> 
`k;ghe;Njhl;il.

Mk; ypb yq;fhdp n`l;b 
Mur;rp 
,yf;fk; 752/rP> 
Gtf;f];ye;j tPjp> 
n`a;ae;JLt. 

jpfjp: 2022.09.02 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `k;ghe;Njhl;l khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhul;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

977/22/T k`kuf;fyhNf 
ypypad; khHf;nunul; 
ngNuh vdg;gLk; 
k`kuf;fyhNf 
ypypad; khHfpul; 
ngNuh vdg;gLk; 
k`nkhuf;fyNf 
ypypah khHfpul; 
ngNuh
,y. 173> nfhuyty> 
nkhul;Lt

,y;iy nrk;gFl;bNf ,e;jpf 
c[pj; Fkhu rpy;th
,y. 173> nfhuynty;y> 
nkhul;Lt.

973/T jah rhe;j ENfuh 
vdg;gLk; jahrhe;j 
ENfuh
,y. 17A> nkhly; 
lTd; Njyty> 
fy;fpir

,y;iy r[pj; gpurq;f ENfuh
,y. 17A> nkhly; lTd; 
Njyty> fy;fpir.

963/22/T klg;Gyp Mur;rpNf 
[aNrd ngHdhd;Nlh
,y. 140/17> 
mq;Fyhd uapy; 
epiya tPjp> 
fy;njKy;y> 
nkhwl;Lt

,y;iy fq;nfhltpyNf yypj; 
ngNuuh
,y. 140/17> mq;Fyhd 
uapy; epiya tPjp> 
fy;njKy;y> nkhwl;Lt 

959/T JLfyNf 
yf;\;kd; gpuhd;rp]; 
ngHdhd;Nlh 
vdg;gLk; JLfyNf 
yf;\;kd; gpuhd;rp]; 
ngHdhd;Nlh 
vdg;gLk; JLfyNf 
yf;\kd; gpuhd;rp]; 
ngHdhd;Nlh
,y. 15/1> 
nrd;N[hrg; tPjp> 
nkhwl;Lt.

- JLfyNf m\hd; epyq;f 
ngHdhd;Nlh vdg;gLk; 
JLfyNf m\hd; epyq;f 
ngHdhd;Nlh
,y. 15/1> nrd;N[hrg; 
tPjp> nkhwl;Lt.

938/2022/T tLNf uQ;rpj; 
NkHtpd; ngHdhd;Nlh
,y. 186> mq;Fyhd 
uapy; epiya tPjp> 
nkhwl;Lt

Mk; jFuhHj;j Njtjpj;a 
fbatrk; ye;jKyNf 
gpuPjh uQ;rdP ngHdhd;Nlh 
mj;Jld; ype;jKyNf 
gPuPjh uQ;rdP ngHdhd;Nlh 
vd;wiof;fg;gLk; 
,y. 186> mq;Fyhd 
uapy; epiya tPjp> 
nkhwl;Lt

777/2020/T guhf;uk NjDtu
,y. 40/4> MJC 
ngHdhd;Nlh khtj;j> 
,lk> nkhwl;Lt

,y;iy Mhpayjh n`l;b 
Mur;rp NjDtu 
jpUkzj;jpw;F Kd; 
Mhpayjh nfhl;lnfhl 
n`l;bMur;rp
,y. 40/4> MJC 
ngHdhd;Nlh khtj;j> 
,lk> nkhwl;Lt

961/T tPutHd gl;lnge;jpNf 
re;urphp ngHdhd;Nlh
,y. 24/8> nlk;gps; 
Nuhl;> nkhwl;LKy;y> 
nkhwl;Lt

,y;iy k`njy;Nf rphpae;jp 
khyh gPhp];
,y. 24/8> nlk;gps; Nuhl;> 
nkhwl;LKy;y> nkhwl;Lt

978/22/T ghyGtLNf 
[{ypahdh 
];tHzfhe;jp 
nkd;b]; vd;w gyhG 
tLNf ];tHzfhe;jp 
nkz;b]; vd;w 
gyhG tLNf 
];tHzfhe;jp 
nkz;b]; 
vd;wiof;fg;gLfpwhH.
,y. 46> Nghjpuh[h 
khtj;ij> 
tpy;Nyhutj;ij> 
nkhul;Lt

,y;iy nuh\hd; fgpy gj;jpuNf
,y. 46> Nghjpuh[h 
khtj;ij> 
tpy;Nyhutj;ij> 
nkhul;Lt
kDjhuH

979/T g`puNf &grpq;f
,y. 46> Nghjpuh[h 
khtj;ij> 
tpy;Nyhutj;ij> 
nkhul;Lt

,y;iy nuh\hd; fgpy gj;jpuNf
,y. 46> Nghjpuh[h 
khtj;ij> 
tpy;Nyhutj;ij> 
nkhul;Lt
kDjhuH

965/DTS yf;\gjp 
k`tpjhdyhNf 
yf;\;kd; b nky; 
,y. 19> g`y 
,e;jpngj;j> 
nkhwl;Lt

,y;iy yf;\gjp k`tpjhdyhNf 
jD\p ejPfh b nky; 
,y. 20> nkhwl;L Ky;y 
njw;F> nkhwl;Lt.

969/T Y}rd; epf;y]; 
nuh`hd; 
ngHdhd;NlhGs;Ns
22/1 A> nrd; Md;]; 
Nyd;> fl;LFUe;j> 
nkhwl;Lt

,y;iy ];nly;yh [uPd; ky;fhe;jp 
gPup];
22/1 A> nrd; Md;]; 
Nyd;> fl;LFUe;j> 
nkhwl;Lt

jpfjp: 2022.08.16  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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/134/2022 tdrpq;` Mur;rpNf 
kN`e;uh ee;jyhy;
,y. 76/1> ghj;jpah 
khtj;j> gKDtpy> 
Nfhzty

,y;iy fkuhyNf yf;\;kp 
nfsry;ah rkuNfhd;
,y. 76/1> ghj;jpah 
khtj;j> gKDtpy> 
Nfhzty

180/2022/T gk;Gty NjtNf 
tpd;rd; ngHdhd;Nlh
,y. 55/D> 2k; 
Nyd; `d;rfphpNuhl;> 
fk;g`h

,y;iy jq;fk;gy NjtNf 
Fztjp
,y. 55/D> 2k; Nyd; 
`d;rfphpNuhl;> fk;g`h

T/62/2021 n`l;bahur;rpNf 
uQ;rdP nuhl;hpNfh

,y;iy N`uj; Kjpad;NryhNf 
nuh\hd; G\;gFkhu
,y. 133/2> gq;fshtj;j> 
k`u> fltj;j.

178/2022/T tpN[rpq;` 
gjpud;d`yhNf 
tpy;gpul; tpN[rpq;f
,y. 401/B/1> 
fy`pl;baht njw;F> 
fNdKy;y

,y;iy Nrhyq;f Mur;rpNf 
J\hhp jPgpfh Nrhyq;f 
Mur;rp
,y. 401/B/1> 
fy`pl;baht njw;F> 
fNdKy;y

jpfjp: 23.08.2022  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

177/22/T [a#hpa 
Kjpad;NryhNf 
rkuJq;f
,y. 53/77> 
fPdfye;jtj;j> 
fynfbN`d

Mk; kJUg;gpl;b Mur;rpNf 
fdfyjh uQ;rdP
,y. 53/77> jpKj;J 
khtj;j fPdfye;jtj;j> 
fynfbN`d

T/179/22 jp`ptyypadNf 
gpay; ep\;\q;f 
my;tp];
,y. 108/y 1> 
gy;yj;j> fNdKy;y

,y;iy tpN[Nrf;fuNf Njhdrk;kp 
mDUj;j ,y. 101/2> 
kl;lnfhl Nuhl;> 
n`e;jy> tj;jis

189/2022/T [arpq;` KjypNf 
Njhd jPgpfh epy;kpdp 
Fkhhp [arpq;` 
vdg;gLk;. [Nkfh 
[arpq;`
,y. 41> = jHkghy 
khtj;j> fk;g`h

,y;iy [arpq;` KjypNf 
mNdh[h neYk; Fkhhp 
vdg;gLk; [arpq;` 
KjypNf mNdh[h 
neYk; Fkhu [arpq;`
,y. 338 m];fphpa> 
fk;g`h

jpfjp: 2022.09.01  kuzrhrd 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 2022 Mz;L 11 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;

19/22/T ud;ty 
Kjpad;NryhNf 
urd;[ fgpy gz;lhu 
ud;ty
,y. 502> fg;Gtj;j> 
[h-vy.

,y;iy Njhd re;uh ,dH\p kPu-
pak; KJfyNf (kidtp)
,y. 502> fg;Gtj;j> 
[h-vy.

21/2022/T NfhdJtNf 
njhd; fpwp];NlhgH 
tprhrd;l; ,y. 635> 
ePHnfhOk;G tPjp> 
khNghy> tj;jis

,y;iy [df;f epuQ;rd; Nfhd-
JtNf
,y. 635> ePHnfhOk;G 
tPjp> khNghy> tj;jis

jpfjp: 2022.09.05  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ntypru khtl;l ePjpkd;wk;

khutpy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

354/T rkurpq;` Mur;rpNf 
jh;kjhr
,y. 169> uhkah 
Nghl;Nlh> nfhOk;G 
Nuhl;> ntd;dg;Gt

,y;iy th;zFy#hpa 
vr;rk;Gs;spNf gpnud;lh 
khpad; njt;tdp 
ngh;dhz;Nlh
,y. 169> uhkah 
Nghl;Nlh> nfhOk;G Nuhl;> 
ntd;dg;gt

jpfjp: 2022.09.05 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khutpy khtl;l ePjpkd;wk;

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

TS 587 th;zFy#hpa 
gl;lnge;jpNf ]kPu; 
my;yJ rkPu
,y. 117/3, 

je;jNyNftj;j> 
rpd;dhrd tPjp> njt-
pEtu.

,y;iy Njd `d;djpNf ,\hu 
kJ\hdp
,y. 117/3, 

je;jNyNftj;j> rpd;dhrd 
tPjp> njtpEtu.

jpfjp: 2022.08.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;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

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

417/T rk;R nyg;Ng 
kupf;fhH nkh`kl; 
nkh`pBd;
,y. 88> khpf;fhH 
tPjp> fSj;Jiw 
njw;F

,y;iy rk;rp nyg;Ng khpf;fhH 
fd;Ry; `pjhah
,y. 88> khpf;fhH tPjp> 
fSj;Jiw njw;F

397/T tJje;jphpNf 
fUdhuj;d my;tp]; 
~fy;ahdp| Fkhufe;j> 
Kd;N`d tPjp> 
kf;nfhd

,y;iy tJje;jphpNf nah`hd; 
Fkhu my;tp]; ~fy;ahdp|> 
Fkhufe;j> Kd;N`d 
tPjp> kf;nfhd

415/T udpy; re;jd 
Fzuj;d FdUtd> 
k`t];fLt> 
t];fLt

Mk; tpNdh\h Utdp 
Fzuj;d FdUtd> 
k`t];fLt> t];fLt.

416/T nfhly;yNf tpy;rd; 
,y. 150> 
ntdpnty;nfl;ba> 
ehnfhl> 
njhlq;nfhl

,y;iy mnd];lh rprpypab 
rpy;th
,y. 150> 
ntdpnty;nfl;ba> 
ehnfhl> njhlq;nfhl

jpfjp: 01.09.2022  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 12 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;

23/22/T tpf;ukrpq;` 
Mur;rpNf njhd; 
N[hrg; [{l;
,y. 105> 
vnyd;vnfhl> 
gKDfk.

,y;iy Nrdhehaf;f 
mkurpq;` nkhn`l;b 
mg;G`hkpyhNf Njhd 
ngl;uPrpah gphpn[l; 
Nrdehaf;f
,y. 105> vnyd;vnfhl> 
gKDfk.

jpfjp: 2022.08.23  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 10 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;

11/2022/T rpq;fGyp Mur;rpNf 
[pq;fp RjH\d Nrh-
ktPu
,y. 43C> 
Mdpahfe;j tj;j> 
ehnfhl> fe;jhd

,y;iy k`njy;Nf gphpaq;fdP 
rke;jp uh[rpq;f gPhp]; 
,y. 43C> Mdpahfe;j 
tj;j> ehnfhl> fe;jhd

jpfjp: 2022.08.23  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ntypru khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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/675 khndy; G\;gfhe;jp 
[auj;d
,y. 44A> NghNg 
FWf;F tPjp. 
`Pd;ge;jy> fhyp

Mk; xypth; b rpy;th [auj;d
,y. 44A> NghNg FWf;F 
tPjp. `Pd;ge;jy> fhyp

T/689 nfh];fy;yd 
JuNf Qhdrpyp 
fy;fl;bnfhltj;j 
V.C. tPjp> fNyfhd> 
fhyp

Mk; myfpah N`tNf 
ikf;fy; mkutq;r 
fy;fl;bnfhltj;j V.C. 
tPjp> fNyfhd> fhyp

T/690 nkh`kl; `k;J}d; 
nkh`kl; ,f;ghy;
,y. 49> fe;Njtj;j 
Nuhl;> fhyp kw;Wk; 
hpahj;> rt+jp mNug-
pah

,y;iy mg;Jy; u];]hf; gTRy; 
Eituh
,y. 49> fe;Njtj;j tPjp> 
fhyp

T/701 jy;Nf N[hh;[; 
nry;ld; gPhp];
,y. 190. rurtp 
mrGt `Gfy> 
tf;nty;y> fhyp

Mk; jy;Nf vl;dh Ruq;fdP 
gPhp];
,y. 24/33> fy;Nftj;j> 
khUJt> fhyp

T/703 fhypq;f Rdpky; 
guztj;j> ts;sgl> 
g+rh

,y;iy fhypq;f ehky; N`ke;jp
,y. 342> gudtj;j> 
ts;sgl> g+rh

T/704 [ad;j td;df 
Nfhwhy> fq;f => 
epNytj;j> jpwhdfk> 
`pf;fLt

,y;iy gNlnghyNf Nlhdh 
G\;gh Fkhhp gfgnghy>
fq;f => epNytj;j> 
jpwhdfk> `pf;fLt

T/706 la]; mNgrpq;` 
ep\;\q;f ];lhd;yp 
vdg;gLk; ];lhd;yp 
ep\;\he;j la]; 
mNgrpq;f

,y;iy a]e;jp <th la]; 
mNgrpq;f
,y. 56> fhyp tPjp> 
gpq;tj;j> ghze;Jiw

jpfjp: 2022.02.09 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

 Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

292/T Nyfk;trk; ypadNf 
[a#hpa
ghyk yq;f> 
vnfhl `phptLd;d> 
`phptLd;d

,y;iy N`thtrk; `f;fy;yNk 
RkdhtjP
ghyk yq;f> vnfhl 
`phptLd;d> `phptLd;d

jpfjp: 2022.08.26 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;

 fLtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

901/T/2022 [{td;luNf m[pj; 
,e;uuj;d ngNuuh

,y;iy [{td;luNf fkdp rd;b 
rpahkyP ngNuuh

jpfjp: 2022.08.18 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLtis khtl;l ePjpkd;wk;

 mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 
ePjpkd;w 
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 
KfthpAk;

,we;jth; 
tpUg;ghtzk; 
tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 
KfthpAk;

284/T mkuJq;fNf [ae;jp 
khyh tpN[Jq;f
,y. 4/6> ePHnfhOk;G 
tPjp> clk;kpl;l> 
ntahq;nfhl

,y;iy mSj;fkuhyNf Nrdf;f 
Mhpatq;r
,y. 38/2> clk;kpl;l> 
ntahq;nfhl

jpfjp: 2022.08.25 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022-11.21 - 2022.11.28 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/19/22 tf;ty;Ny nfju 
ruj; FyJq;f 
tpfhu khtj;ij> 
RJFk;nghy> fz;b.

,y;iy tp[ayjh FyJq;f
78> gjdtj;j> 
RJFk;nghy> fz;b

jpfjp: 2022.08.16 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

 g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

130/T tuhnfhl 
nkhn`hl;b 
mg;G`hkpyhNf fhk-
pdp my;tp];
,y. 114> 
khspfhtj;j. 
rkdngj;j> 
jpj;jgj;ju

,y;iy nrduj; KjypNf Njhd 
Vd; epuh\h [ajpyf;Nf
,y. 114> khspfhtj;j. 
rkdngj;j> jpj;jgj;ju

jpfjp: 2022.08.02 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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/1654/22 fPfpadNf Nehh;gl; 
ngNuuh
,y. 192/1> rKg-
fhu khtj;ij> 
n`hd;dd;ju 
tlf;F> gpypae;jy

,y;iy Frkhtjp mNgtpf;fpuk
,y. 192/1> rKgfhu 
khtj;ij> n`hd;dd;ju 
tlf;F> gpypae;jy

jpfjp: 2022.09.06 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;

 ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

937/T al;ltu fStNjtNf 
ee;jtjP
,y. 103> Gjpa 
fhyp tPjp> 
nkh`l;Lnty;y> 
nkhwl;Lt

,y;iy uhdpNf ,e;jpf;f kN`\; 
uzrpq;f
,y. 103> 
nkh`l;Lnty;y> Gjpa 
fhyp tPjp>  nkhwl;Lt

939/T fltj;jju Mur;rpNf 
`py;l; a N`kfhe;jp 
[arpq;`
,y. 46/16> Mjh;\
tj;j Nyd;> 
gz;lhufk

,y;iy fltj;jju Mur;rpNf 
ge;JkjP N`kkhyh 
[arpq;`
,y. 46/16> Mjh;\tj;j 
Nyd;> gz;lhufk

941/T mUkfd;fhdk;Nf 
Rkdh espdp b 
rpy;th
jpUkzj;jpw;F Kd; 
rpy;th
,y. 15/4> fLtKy;y 
Nuhl;> fl;Lngj;j> 
nkhwl;Lt

,y;iy jpanjhl;Lt tpjhdNf 
J\;ae;jp ypaduj;d
,y. 15/4> fLtKy;y 
Nuhl;> fl;Lngj;j> 
nkhwl;Lt

jpfjp: 2022.09.07 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

 jk;Gs;s khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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/20 N`uj; 
Kjpad;NryhNf 
njhlntyn-
fju fphpgz;lh 
fz;lykntj 
nkJu mJghuaha. 
fz;lyk> jk;Gs;s

Mk; N`uj; Kjpad;ryhNf 
njhlntynfju 
Rjk;kjpyf gz;lh> 
fNyhf` vy> jk;Gs;s
jw;NghJ
tLKd;Nd nfju> 
Fk;GUnfhl> 
Fspahg;gpl;ba

T/21 fUdhNgb nfju 
rejpuhtjp vdg;gLk; 
re;jpuhdp ud;nfhj;Nf
,y. 197/1> 
jpypdp ,y;yk;> 
`{q;fd;nty> 
ehse;j

,y;iy ud;nfhj;nfju gpajhr 
vdg;gLk; ud;nfhj;nfju 
gphpad;j ud;nfhj;Nf
,y. 197/1> jpypdp 
,y;yk;> `{q;fd;nty> 
ehse;j

jpfjp: 2022.08.15 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: jk;Gs;s khtl;l ePjpkd;wk;

k`u khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

05/T mq;fk;nghb nfhypd; 
gphpayhs; jhg;U
637/13> Etu tPjp> 
fsdp

,y;iy mq;fk;nghb jptq;f 
jpNd\; jhg;U
637/13> Etu tPjp> fsdp

T/20 jprhehaf;f 
Kjpad;ryNf cjhu 
[ptd;j jprhehaf;f
,y. 189/1> khnfhy 
Nehj;> khnfhy

,y;iy tpjhdNf Nlhd jDrp 
rJhpa
,y. 189/1> khnfhy 
Nehj;> khnfhy

24/T tuN`dNf 
mDUj;j fUdhuj;d
,y. 157/2> 
Ngty;Jt> fsdp

,y;iy fq;nfhltpyNf epNyhrdp 
rkpy ngNuuh
,y. 157/2> Ntty;Jt> 
fsdp

7/T Fdrpq;f 
mj;JNfhus
,y. 307> kp`pe;J 
khtj;j> khnfhy 
tlf;F. khnfhy

,y;iy KjypNf rpuhdp Fkhhp
,y. 307> kp`pe;J 
khtj;j> khnfhy tlf;F. 
khnfhy

jpfjp: 24.08.2022 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: k`u khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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/67/22 gd;dy nfju 
etuj;d my;yJ 
gd;dynfju etuj;d
,y. 91/1> mKDfk> 
Fd;Ndghd> fz;b

,y;iy rphpkhjpgjp uh[gf;\ 
fy;f`nfhl fzpjnfju 
mNrhfh my;yJ rphpkhjp-
gjp uh[gf;\ jy;`nfhl 
fzpjnfju mNrhfh 
my;yJ rphpkhjpgjp 
uh[gf;\ jy;f`nfhl 
mNrhfh  my;yJ 
rphpkhjpgjp mNrfh
,y. 91/1> mKDfk> 
Fd;Ndghd.

DTS/44/22 cgyp Rkd jpyf 
gPhp];
,y. 84> Njt-
pfh ,y;yk;> 
fynfju tPjp> 
fl;Lf];Njhl;il 
fz;b

,y;iy rypah vke;j gPhp];
,y. 84> fynfju tPjp> 
fl;Lf];Njhl;il

jpfjp: 31.08.2022  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 11 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/22/22 FKJdPjh`puh b 
rpy;th ,y. 47/3> 
ehf`vy;y tPjp> 
khtpy;kl fz;b.

,y;iy `g;ghtd tpjhdNf 
Nkh`d; Rdpy; b rpy;th 
,y. 47/3> ehf` vy;y 
tPjp> khtpy;kl> fz;b.

jpfjp: 2022.09.01 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

k`u khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

17/T tl;Lje;jphpNf tpy;g;ul; 
j my;tp]; 
,yf;fk; - 01> 
Kjyhk; xOq;if> 
tuhnfhl tj;j> fsdp. 

Mk; tl;Lje;jphpNf f;hpre;j 
mEuq;f j my;tp];> 
,yf;fk; - 01> Kjyhk; 
xOq;if> tuhnfhl 
tj;j> fsdp. 

jpfjp: 2022.08.26 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; k`u khtl;l ePjpkd;wk; 

 ngy;kJs;s khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

T/6358 ee;jd gphpayhy; 
ngygfk
uf;thd tPjp> 
ngy;kJs;s

,y;iy gk;gnud;Nj FUNf 
tre;jh [ayj;
,y. 177/5> uf;thd tPjp>
ngy;kJs;s

jpfjp: 2022.08.12 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ngy;kJs;s khtl;l ePjpkd;wk;

fy;fpir  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

5405/22/T vdpl; nfhd;];ld;]; 
rpy;tpah NkhrH vd;W 
mwpag;gLk; NkhrH 
vdpl; nfhd;];ld;]; 
rpy;tpah 
,y. 151> fhyp tPjp> 
nj`ptis. 

Mk; nuhNk\; my;ld; Nehay; 
NjtNerd; 
,y. 151/5> fhyp tPjp> 
nj`ptis. 

jpfjp: 2022.08.24 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir 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

fLtiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

808/T njhd; re;ujhr 
njhytj;j
,y. 1/153> ,`y 
Nghkphpa> fLtiy

Mk; ahj;nj`p uhyyhNf 
Fzrpq;f gz;lhu
,y. 1/153> ,`y Nghk-
phpa> fLtis

898/T khLnfhl uhyyhNf 
njhd; jpyf;frphp
,y. 56/N/1> 
fyy;nfhl> 
gd;dpgpl;ba

,y;iy khLnfhl uhyyhNf 
njhd; juq;f jpyf;frhp
,y. 56/N/1> tPukhtj;j> 
fyy;nfhl> gd;dpgpl;ba

902/T fe;Njnghy 
nkhn`hl;lhyyhNf 
kp`php kq;fyh>
,y. 61/1> 12Mk; 
tPjp> khyNg

,y;iy Ngyp je;jpNf rhku jpKJ
,y. 61/1> 12Mk; tPjp> 
khyNg

917/T tl;lnuf;f khndy; 
NrdjPu
,y. 61/7> vf;fKj;J 
khtj;j> n`huN`d 
Nuhl;> N`hfe;ju

Mk; NrdhjPu 
gjpnud;nd`yhNf 
jdrpq;f NrdhjPu
,y. 61/7> vf;fKj;J 
khtj;j> n`huN`d 
Nuhl;> N`hfe;ju

922/T yady; xypth; 
Ngh;tpd; fk;hpay;
,y. 418/4> ntypghu> 
jytj;Jnfhl

,y;iy cf;tj;j n[ayj;Nf ePyh 
rphpahdp [ayj;
,y. 52/11> vypa]; 
gpNs];> nfhOk;G -10.

926/T Gtf;nfhy;yNf 
nfju [auj;d 
gz;lh vdg;gLk; 
Gtf;nfhy;yNf 
nfju [auj;d 
gz;lh vd;Dk; 
Gtf;nfhy;yNf nfju 
[auj;d gz;lh
,y.757/16> 
jk;Gf`tj;j 2k; 
Nyd; jyq;fk 
tlf;f> khyNg

,y;iy uj;dhaf;f 
Kjpad;NryhNf Nrhk-
tjP vdg;gLk; uj;dhaf;f 
Kjpad;NryhNf Nrh-
khtjp [auj;d gz;lhu 
vdg;gLk; uj;dhaf;f 
Kjpad;NryhNf 
vdg;gLk; uj;dhaf;f 
Kjpad;NryhNf Nrhktjp
,y.757/16> jk;Gf`tj;j 
2k; Nyd; jyq;fk tlf;f> 
khyNg

928/T cldk nfju 
FzNrd
,y. 157/K/3> 1k; 
Nyd; uh[rpq;` 
khtj;j> Nfhunjhl;l> 
fLtiy

,y;iy gj;kpdp re;juyjh 
tPuf;nfhb
,y. 157/K/3> 1k; Nyd; 
uh[rpq;` khtj;j> 
Nfhunjhl;l> fLtiy

jpfjp: 2022.09.05 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLtiy khtl;l ePjpkd;wk;

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

14/22/T nkh`kl; mypth 
nkh`kl; m\;ug;
,y. 684> ePHnfhOk;G 
tPjp> khNghy> 
tj;jis

,y;iy nkh`kl; ,\hf; E}Uy; 
`];gpah
,y. 684> ePHnfhOk;G 
tPjp> khNghy> tj;jis

18/22/T ,ye;jhhp Njt 
rphpayjh vdg;gLk; 
,ye;jhhpNjt 
rphpayjh vdg;gLk; 
,ye;jhhp Njt 
rphpayjh vdg;gLk; 
,ye;jhhp Njt 
rphpayjh nrdtpuj;d

,y;iy jpyf; N`tNf `rpj; 
r[Pt nrdtpuj;d 
vdg;gLk; jpyf; N`tNf 
`rpj; r[Pt nrdtpuj;d

17/22/T njhk;ka `f;FU 
fphp\hd; yre;j 
nrdtpuj;d vdg;gLk; 
jpyf; N`tNt 
fphp\hd; yre;j 
nrdtpuj;d vdg;gLk; 
fphp\hd; yre;j 
nrdtpuj;d

,y;iy jpyf; N`tNf `rpj; 
r[Pt nrdtpuj;d 
vdg;gLk; jpyf; N`tNf 
`rpj; r[Pt nrdtpuj;d

jpfjp: 2022.09.05 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 2022 Mz;L 11 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 
ePjpkd;w 
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 
KfthpAk;

,we;jth; 
tpUg;ghtzk; 
tpl;Lr; 
nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 
KfthpAk;

T/08 fphpvy;y tpjhdNf 
mDyh uQ;rdp
,y. 60/b> uk;KJfy 
fphpvy;yty njw;F> 
fltj;j

,y;iy kPgtpl;lfkNf Rfjjhr
,y. 60/b> uk;KJfy 
fphpvy;yty njw;F> 
fltj;j

11/2022/T mDUj;j tpN[$d; 
vdg;gLk; 
A. tpN[a$d;
,y. 17> rgukhJ 
gpNs];> tuhnfhl> 
fsdp

,y;iy gPbNaFk;GNu nfju 
Jrpj epNuhrdp fPHj;jp 
rpq;` vdg;gLk; gpba 
Fk;GNu nfju Jrpjh 
epNuh\dp fPHj;jprpq;` 
vdg;gLk; gpl;baFk;GNu 
nfju Jrpj epNuh\dp 
fPHj;jprpq;` vdg;gLk; 
Jrpj fPHj;jprpq;`
,y. 17> rgukhJ gpNs];> 
tuhnfhl> fsdp

jpfjp: 2022.09.01 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: k`u khtl;l ePjpkd;wk;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

7932/T vy;yNf Nfhl;lga 
rkd;rphp u`Jd;nfhl
49/3> tpy;nfhl Nuhl;> 
FUehfy;

,y;iy vy;yNf Ryhdp fpj;rphp 
u`Jd;nfhl
118> ];lgh;l; mntdpa+> 
nfhOk;G -06

7940/T Nrdhehaf;f 
gz;bjuj;d 
Vf;fehaf;f 
Kjpad;Nr 
uhy`hkpy;yhNf 
[ae;j uQ;rpj; 
fl;Lgpl;ba> 
~jpGy;f];gpl;ba 
tst;t|> kjt> 
nfh`pNynfju

,y;iy Vf;fehaf;f Kjpad;Nr 
uhy`hyNf epyhe;jp 
Njtpfh Vf;fehaf;f> 
~jpTy;f];gpl;;ba tst;t|. 
kjt> nfh`pNynfju

7944/T etuj;d mj;jgj;J 
thry Kjpad;Nr 
uhy`hkpyhNf 
jkPu rKj;uh Fkhhp 
nj`pfk
117/1> nfhOk;G tPjp> 
tJNunfju> FUe-
hfy;

Mk; fUzhjpyf;f 
Kjpad;NryhNf 
ee;jd [fj; gz;lhu 
fUzhjpyf;f
117/1> nfhOk;G tPjp> 
tJNunfju> FUehfy;

7943/T [ajp];] jpfy 
Jyq;f hpr;rh;l;>
,y. 33> 
ntyd;nfhy;y tPjp>
FUehfy;

Mk; mk;gyq;nfhlNf 
re;ufhe;jp  jYgj;aha 
tj;j> rh;Nthja khtj;j>
kh];nghj;j

jpfjp: 2022.08.22 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 
ePjpkd;w 
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 
KfthpAk;

,we;jth; 
tpUg;ghtzk; 
tpl;Lr; 
nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 
KfthpAk;

7939/T Mhpg;Bd; ghJkh 
hp];tpah mrytj;j> 
kbNf kpjpahy 
gz;lhu nfh];tj;j 
FUehfy;

,y;iy nkh`kl; rhjpf; ghj;jpkh 
hp];thdh mfytj;j> 
kbNf kpjpahy gz;lhu 
nfh];tj;j> FUehfy;

7941/T Nfhl;lgpba 
JuayhNf 
Kdpjhr my;yJ 
Nfhl;lgpbaNf 
Kdpjhr> fUzhuj;d

,y;iy g`y khUf;Nf Nrhkh 
Vfehaf
270/2> ntd;NdhUt

jpfjp: 2022.08.30 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

3691/22/T fkNf gpay; 
[hdf tpN[th;jd 
~gj;kpdp| Fly;y> 
mq;FUthnjhl;l

,y;iy fkNf re;jd [hypa 
tpN[th;jd
,y. 63D> nfhOk;G tPjp> 
c];ntl;lnfa;aht

3929/T nfhyk;gNf njhd; 
gpNukyhy; gj;krphp 
g];ehaf;f
,y. 233/B> tPjpan-
fhl tPjp> Nfhdn-
ghy re;jp

,y;iy udrpq;f Mur;rpNf Njhdh 
njrPkh eadh rk;gpfh 
udrpq;` vdg;gLk; 
Njhdh njrPkh eadh 
rk;gpfh uzrpq;`
,y. 233/B> tPjpanfhl 
tPjp> Nfhdnghy re;jp

T/3905/22 thj;JyNf ge;Jy 
ky;ypfh fUzhNrd
mFUtnjhl tPjp> 
ngjpfKt> `y;njhl

,y;iy tpN[ykNf ypNdhrh 
kJrhdp mFUtn-
jhl tPjp> ngjpfKt> 
`y;njhl

T/3309/21 njKdp re;ujh] 
vdg;gLk; njKdp 
re;ujh] vdg;gLk; 
re;ujh] NjtKdp

,y;iy njKdp re;urphp
,y. 100> nghy;nfhl;Lt 
mq;FUtnfhl

jpfjp: 02.09.2022 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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/696 gpyhd tpy;juNf 
mEuee;j ~mEu|> 
gpyhd td;rhty

Mk; ngy;g tpjhd G\;g mEu 
,nyf;hpfy;]; gpyhd> 
td;rhty

T/702 fpJyk;gpl;ba 
NfhuyNf cghyp 
mkuJq;f
,y. 124> f`Jt 
tj;j> fpJyk;gpl;ba 
tPjp> fhyp

,y;iy [ath;jd fq;fhdk;Nf 
MhparPyp
,y. 124> f`Jt tj;j> 
fpJyk;gpl;ba tPjp> fhyp

jpfjp: 2022.09.02 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

ntypru khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

22/22/T uj;d gj;jpudNf
,y. 635> ePHnfhOk;G 
tPjp>
khNghy> tj;jis

,y;iy [hdf epud;[d; nfhd-
JtNf
,y. 635> ePHnfhOk;G 
tPjp> khNghy> tj;jis

jpfjp: 2022.09.05  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ntypru khtl;l ePjpkd;wk;

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

921/T tpN[uj;d 
K`e;jpuk;Nf 
nehaypd; nkhp]; 
ngNuuh
,y. 170/20> 
nlk;g;sh;]; Nuhl;> 
fy;fpir

,y;iy tyfk;nghyNf 
fpwp];Nlhgh; mky; ngN-
uuh
,y. 170/20> nlk;g;sh;]; 
Nuhl;> fy;fpir

jpfjp: 2022.09.09 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

1463/T ypndhf;]; kpy;ld; 
vl;tpd; gz;bjuj;d
,y. 351C> 
ngjgpl;bgd> 
ePHnfhOk;G

,y;iy mdpy; mNrhf 
gz;bjuj;d
,y. 351C> ngjgpl;bgd> 
ePHnfhOk;G

1601/T th;zFy#hpa 
Nkhp fjhpd; ngN-
uuh vdg;gLk; 
th;zFy#hpa fjhpd; 
ngNuuh
,y. 56> fk;ky; 
njhl;Lnghy> 
nfhr;rpf;fil

,y;iy th;zFy#hpa rh;kpyh 
yf;\pdp ngh;dhz;Nlh 
vdg;gLk; th;z;Fy#hpa 
rh;kpsh yf;\p 
ngh;dhz;Nlh
,y. 56> fk;ky; 
njhl;Lnghy> 
nfhr;rpf;fil

jpfjp: 2022.09.12 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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/694 Njt;Gu Mr;rhhpNf 
jahuj;d
,y. 78/18> 
tf;nty;y Nuhl;. 
fhyp

,y;iy Njtg;Gu Mr;rhhpNf 
rpndj; Njtpe;j Njt;Gu 
jahuj;d
,y. 448> i`nyty; 
Nuhl;> khFk;Gw> 
gd;dpg;gpl;ba

T/705 mg;Jy; `kPl; 
cid];
,y. 20> Rue Louis 
Delaporite 75020 
France

,y;iy nkh`kl; &];yp `kPl;
,y. 91/1-8/6
NghNg FWf;F tPjp>
fhyp

jpfjp: 2022.07.20 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

nty;ytha khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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/07 tPurpq;f 
Kjpad;NryhNf 
uztPu

,y;iy tPurpq;f Kjpad;NryhNf
[auj;d

jpfjp: 2022.09.06 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nty;ytha khtl;l ePjpkd;wk;

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 khjk; 22Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 
ePjpkd;w 
gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 
KfthpAk;

,we;jth; 
tpUg;ghtzk; 
tpl;Lr; nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 
KfthpAk;

266/T gpafk Mr;rhhpNf 
rpj;uh ee;jrphp
,y. 69. ky;ny`t> 
fy;-vypa

,y;iy gly; K`e;jpuk;yhNf 
khydp tre;j gj;kpdp
,y. 69. ky;ny`t>
fy;-vypa

jpfjp: 2022.09.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

tTdpah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022.11.21 - 2022.11.28

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/19/22 Ntyd; ehfuj;jpdk;
88> 3k; xOq;if 
fy;ehl;bz Fsk;> 
tTdpah

,y;iy ehfuj;jpdk; guNk];thp
88> 3k; xOq;if 
fy;ehl;bz Fsk;> 
MrpFsk;> tTdpah

jpfjp: 2022.09.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

896/2022/T typrnfhd;d 
MrhhpNf Rkdhtjp 
vdg;gLk; 
typrnfhd;d 
MrhhpNf RkdtjP 
vdg;gLk; lg;.V. 
Rkdhtjp vdg;gLk; 
tL\nrhd;d 
MrhhpNf Rkdhtjp
,y. 290/18> 
nfKDkhtj;j> 
nfhLNtnfhl> 
uh[fphpa

Mk; khgyfk MrhhpNf 
gpuaq;fp re;ah vdg;gLk; 
re;ah gphpaq;fdP khgyfk 
vdg;gLk; khgyfk 
MrhhpNf gphpaq;fdP 
re;ah khgyfk
,y. 290/18> 
nfKDkhtj;j> nfhLNt-
nfhl> uh[fphpa

jpfjp: 2022.09.09 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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/126/2022 gypftlhd 
Mur;rpyhNf njhd; 
R[Pt FzNrfu
,y. 240/4> khnfhy 
tlf;F> khnfhy.

,y;iy Rgrpd; gj;jpudNf ahg;gh 
njhd; juq;fh eNahkp 
Rgrpq;f
,y. 240/4> khnfhy 
tlf;F> khnfhy

jpfjp: 2022.08.30 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;

k`u khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

02/T FWg;G Mur;rpNf 
ikf;fy; ngNuuh

Mk; mfk;Nghb rQ;ra b 
nrha;rh
,y. 100> kpDtq;nfhl 
tPjp> Vf;fy> [h-vy

jpfjp: 2022.09.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: k`u 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 11 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;

TS/1510/

2021

njhd; [ayj; 
nfhbJtf;F
,y. 59> nlk;gps; 
tPjp> ePHnfhOk;G

,y;iy n`huzNf fq;fh 
re;uyjh Fzuj;d
,y. 59> nlk;gps; tPjp> 
ePHnfhOk;G

1600/T ehfy;yNf ld;dp 
rpy;th
,y. 219/D> fl;lhd 
Nkw;F> fl;lhd

,y;iy rpq;fGyp Mur;rpNf 
ngw;hPrpah
,y. 219/D> fl;lhd 
Nkw;F> fl;lhd

T/1602/22 th;zFy#hpa gpujPg 
rhe;jdp ngNuuh
,y. 546/04> 
[dgj khtj;j> 
jStnfhl;Lt> 
nfhr;rpf;fNl

,y;iy Mur;rpNf rTk;ah 
kD\hdp [arpq;`
,y. 546/04> [dgj 
khtj;j> jStnfhl;Lt> 
nfhr;rpf;fNl

jpfjp: 2022.09.12 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

ENfnfhl  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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 1635/22 uj;drphp FztHjd> 

,y. 222/W/1> 

Ntufykhtj;j> 

f`d;njhl;l tPjp> 

muq;fy> khyNg

,y;iy FUe;J N`tNf fhe;jp 

ky;ypfh FztHjd 

vdg;gLk; fhe;jp ky;ypfh 

b rpy;th ,y. 121/14> 

[k;Gf];Ky;y tPjp> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl.

T 1496/21 jpf;nty;y fkuhyyhNf 

ruj; cghyp> 

,y. 90> nty;rphpGu 

khjpnty> Nfhl;Nl.

Mk; jpf;nty;y fkuhyyhNf 

yf;\hd; kJg> jpf;nty;y

T 1643/22 fpuq;nfhl fkNf 

[dpj;j ep\he;j ,y. 

60> gioa nf];ght 

tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

,y;iy Xtpl;bfy tpjhdNf G\;g 

uQ;rdp 

,y. 60> gioa nf];ght 

tPjp> fq;nfhltpy> ENfn-

fhl.

T1659/22 mfk;Nghb mEu 

re;urphp gprpy;th ,y. 

26> fl;Lthnty 

khtj;j> vk;gpy;Nytj;j 

Nuhl; nghuy];fKt

Mk; mfk;Nghb jpypd 

by;\hd; b rpy;th 

,y. 26B> fl;Lthnty 

khtj;j> vk;gpy;Nytj;j 

Nuhl; nghuy];fKt. 

T 1648/22 ntJk;Gyp Mur;rpNf 

Njhd RtHdtjp ,y. 

126/10> j`k; khtj;j> 

cl`Ky;y> ENfn-

fhl.

,y;iy fq;nfhltpyNf FzNrd 

ngNuuh 

,y. 126/10> j`k; 

khtj;j> cl`Ky;y> 

ENfnfhl.

T 1610/22 gl;baNf uQ;rdp 

yyPj;jh gPhp];

,y;iy mUk gJNf rkughy 

,y. 25C> ky;tj;j tPjp> 

nfh`{ty. 

T 1424/21 n`d;gpl;l tpjhdNf 

Njhd FRkhtj;jp 

vdg;gLk; n`d;gpl;l 

tpjhdNf FRkhtj;jp 

- ,y. 132/4> 

nkhwf`ye;j tPjp> 

vut;ty> gd;dpg;gpl;ba.

,y;iy fl;LFUe;j nkh`l;bNf 

Njhd rphpahdp> 

,y. 223> flty Nuhl;> 

gd;dpg;gpl;ba.

T 1642/22 uj;ehaf;f 

Kjpad;NryhNf 

gphpae;j tpuh[; Fkhu 

uj;ehaf;f. ,y. 29> 

Kjyhk; FWf;Fj; 

njU> ghnfhl tPjp> 

ENfnfhl

,y;iy tp[pj;u gpuge;jp 

Gsj;rpq;fs 

,y. 29> Kjyhk; 

FWf;Fj; njU> ghnfhl 

tPjp> ENfnfhl. 

T 1636/22 njhd; Nldpay; 

FyJq;f vdg;gLk; 

njhd; nldpnay; 

FyJq;f 

,y. 18/1> 2k; 

Nyd;> tdhj;j tPjp> 

fq;nfhltpy> ENfn-

fhl.

,y;iy gj;uhjahd; uzrpq;` 

18/1> 2k; Nyd;> tdhj;j 

tPjp> fq;nfhltpy> ENfn-

fhl.

T 1655/22 ,y. 48/30> tpN[uhk 

tPjp> cl`hKy;y> 

ENfnfhiliar; 

NrHe;j ky;tj;jNf 

fhkpdp rpj;uhed;j gPhp];

,y;iy ,y. 48/30> tpN[uhk tPjp> 

cl`hKy;y> ENfn-

filiar; NrHe;j Njtf-

php Kjpad;nryhNf rhd;jp 

nrdtpuj;d

T1650/22 nghuy];fKt> 

epyk;kfu Kjyhk; 

xOq;if 162/D/1 

,y; ,Uf;Fk; NghJ 

caph;ePj;j (2020/12/13) 

td;dp Muhr;rpNf 

njhd; Mhpatq;r 

my;yJ td;dp 

Muhr;rpNf njhd; 

Mhpatq;r my;yJ 

td;dp Muhr;rpNf 

Mhpatq;r

,y;iy td;dp Muhr;rpNf njhd; 

,y. 162/D/1> KjyhtJ 

xOq;if epyk; kfu 

nghuy];fKt. 

T 1656/2022 vjphpKdp ,e;jpuhzp 

ngNuuh tpN[rpwptHjd 

(jpUkzj;jpw;F Kd; 

fUzhuj;d) vdg;gLk; 

,jphpKdp ,e;jpu ngN-

uuh fUzhuj;d

,y. 48/4> tpN[uhk 

tPjp> cl`Ky;y> 

ENfnfhl.

,y;iy [hdpfh r[Pth mfk;nghb 

tpN[rpwptHjd 

,y. 48/4> tpN[uhk tPjp> 

cl`Ky;y> ENfnfhl. 

T 1640/22 ky;ypfh Mur;rpNf 

rpj;juhde;j 

,y. 24/4> [P.vr;. 

ngNuuh khtj;ij> 

uj;jdgpba> 

nghuny];fKt.

,y;iy Nfhl;Nlnfhl 

k`tpjhdyhNf ed;jdp 

,y. 24/4> [P.vr;. ngNuuh 

khtj;ij> uj;jdgpba> 

nghuny];fKt. 

ENfnfhil 

tof;F ,y.  

T 1377/21

tPuj;jd Nthy;lH 

\he;j B rpy;th 

,y. 44/11V> Kjyhk; 

FWf;Fj; njU> 

ghnfhil Nuhl;> ENf-

nfhil.

Mk; tPuj;jd gpujPg; ep\he;j 

B rpy;th

,y. 44/11V> Kjyhk; 

FWf;Fj; njU ghnfhil 

Nuhl;> ENfnfhil. 

T/1487/2021 nkh`kj; rth`pH 

rhyp

tppUg;ghtzk; 

cz;L

nkh`kj; r[PH rhyp ,y. 

38/6> Rgj;uhuhk xOq;if> 

i`nyty; tPjp> ENfn-

fhil> 

jw;nghOJ

,y. 4977> 11 m tPjp> 

rNu gPrp> fdlh> tP3MH 

7<4

ENfnfhl

T1644/22

tp[yNf [fhj; 

etuj;jd> 

,y. 335> vuht;ty> 

gd;dpg;gpl;ba> 

,y;iy epy;kpdp RjHrdp j rpy;th  

[arpq;f> 

,y. 335> vuht;ty> 

gd;dpgpl;ba. 

T/1639/22 FUtplNf tPurphp 

rpy;th 

,y. 430/7> uz;ngFz 

khtj;ij> gplNfhl;Nl. 

,y;iy ud;ndhY jahtjP> 

,y. 430/7> uz;ngFz 

khtj;ij> gplNfhl;Nl. 

1494/21T jpf;gpl;ba tpjhdNf 

jahuj;d ,y. 150/2V> 

Rgj;uhuhk tPjp> 

fq;nfhltpy> ENfn-

fhil

,y;iy fphpn`d;djpNf NuDfh 

[ayj; 

,y. 150/2V> Rgj;uhuhk 

tPjp> fq;nfhltpy> ENfn-

fhil

T 1637/22 jHkrpwp NghNg 

tPuJq;f> ,y. 47/01> 

tpN[uhk xOq;F> 

fq;nfhltpy> ENf-

nfhl

,y;iy Gj;jpf ,RU tPuJq;f 

,y. 1034/01/03> epry 

tPjp> nghJtuht> khyNg

T 1645/22 n[dl; &grpq;` 

,y. 619/B> 

nkjkd;ba> gdhnfhl> 

N`hkhfk.

,y;iy KjypNf \hdpfh 

FztHjd 

,y. 619/B> nkjkd;ba> 

gdhnfhl> N`hkhfk. 

jpfjp: 2022.09.05 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ENfnfhil khtl;l ePjpkd;wk; 

nf];ght  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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/449 Utpe;j rhd;fdj; 
uzrpq;`> 
,y. 329> ngyd;tj;j> 
gd;dpgpl;ba.

,y;iy rpuhdp mTBd; my;yJ 
rpuhdp XBd; 
,y. 329> ngyd;tj;j> 
gd;dpgpl;ba. 

T/458 Nyfk; trk; neYt 
ypadNf rkd; Fkhu 
vdg;gLk; Nyfk; trk; 
neYt ypadNf 
rkd; Fkhu ,y.78/A> 
n`bfk Nuhl; Rtun-
ghy> gpypae;jiy. 

,y;iy `pkhyp Nrdhehaf;f 
,y. 78/A> n`bfk 
Nuhl;> Rthunghy> 
gpypae;jiy. 

474/T rpe;j guztpjhd ,y. 
39/4J ,RUGu khtj;j 
khfe;Njd> nf];ght> 
gpypae;jiy

,y;iy nrdtpuj;d flf;nfhl;b 
Kjpad;Nr uhy`hkpyhNf 
gz;lhu mJUgd 
,y. 39/4J> ,RUGu 
khtj;j> khfe;Njd 
nf];ght> gpypae;jiy. 

T/ 475 ky;gpbaNf njhd; 
tpkyrphp ,y. 110> 
nghy;N`d klghj;j> 

,y;iy uzrpq;` Mur;rpNf 
FKjpdp gphpae;jp 
uzrpq;`> ,y. 110> 
nghy;N`d> klghj;j. 

T/476 ghJf;fNf fUzhtjp 
,y. 18/1A> nkhue;j 
Nuhl; khfe;jd> 
gpypae;jiy. 

,y;iy re;jdyypj; FkhH njhd; 
n`l;bahur;rp 
,y. 18/1A> nkhue;j 
Nuhl; khfe;jd> 
gpypae;jiy. 

T/477 ,Nyrpq;` 
fkNf gparPyp 
,y. 44/12> GGJ 
khtj;j> kl;bnfhl> 
nghy;f];Xtpl;l

,y;iy Mur;rpNjtNf 
Nrhkjpyf;f Mhpauj;d 
vdg;gLk;. Mur;rpNf 
Nrkjpyf;f MhpatHjd 
,y. 44/12> GGJ 
khtj;j> kl;bnfhl> 
nghy;f];Xtpl;l.

T/478 nkdpf;uhk KjypNf 
=ah khypdp gpajh] 
,y. 136/12 1k; Nyd; 
ry;f]; khtj;j> 
kj;Njnfhl

Mk; nkdpf;uhk KjypNf 
gj;kpdp gphpaq;fh gpajh] 
vdg;gLk; gpNukrPyp 
gpajh] ,y. 136/12> 1k; 
Nyd;> ry;f]; khtj;j> 
kj;Njnfhl.

T/480 NjtU my;yJ 
fj;hp Mur;rpyhNf 
njhd; Nrdj; G\;g 
Fkhu> 90> gyfk> 
nghy;f];Xtpl;l.

,y;iy gdnflNf ee;jhtjP 
90> gyfk> 
nghy;f];Xtpl;l.

T/482 ntuy Mur;rpNf 
jpNd\; Jkpe;j 
vdg;gLk; ntuy 
Mur;rpNf jpNd\; 
Jkpe;j 13/17A> = 
tpkytHjd khtj;ij> 
nghuis. 

Mk; gpujPg; RjH\d 
gyp`kpl;ba ,y. 
114/1A> rpyuj;d khtj;j> 
nfhyKd;d> gpypae;jiy. 

T/483 j`ehaf;f mJN-
fhuyNf Nrhkte;j 
,y. 107> 3k;> Nyd;> 
fygltj;j> nf];ght.

,y;iy mNgtHjd fkr;rpNf 
RkdhtjP vdg;gLk;. 
RkdhtjP mNgtHjd 
fkr;rpNf> 3k; Nyd;> 
fygltj;j> nf];ght.

jpfjp: 2022.09.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nf];ght khtl;l ePjpkd;wk; 

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

5128/21/T irDs; Mg;jPd; 
nkh`kl; hpgha;> ,y.120> 
Fthhp tPjp> nj`ptis

,y;iy Mg;jPd; ghjpkh 
uk;]pah> ,y.120> 
Fthhp tPjp> nj`ptis

5157/22/T epNuh\d ngNuuh> 
,y.539/1> fhyp tPjp> 
fy;fpir

,y;iy jPfy;yNf ,Nuh\h tUdp 
ngh;zhz;Nlh> ,y.539/1> 
fhyp tPjp> fy;fpir

5170/21/T m\;tpdpFkhh;> 
tpN[th;jd vdg;gLk; 
Jlfy njd;df;Nfhd; 
Kjpad;NryhNf 
m\;tpdpFkhh; 
tpN[th;jd> 9/3> 5Mk; 
Nyd;> ,uj;kyhid

Mk; JLfynjd;df;Nfhd; 
Kjpad;NryhNf
 1.  Utd;rQ;rPt Fkhu 

tpN[th;jd vdg;gLk; 
rQ;QPtFkhh; 
tpN[th;jd 6Mk; 
Nyd;> ,uj;kyhid

 2.  epNuh\; jh;rdFkhh; 
tpN[th;jd vdg;gLk; 
JLfy njd;dNfhd; 
Kjpad;NryhNf 
epNuh\; jh;rd.

5289/22/T mSj;nty 
N`tNf rdj; 
tpkyJq;f vdg;gLk; 
mSj;ntyN`tNf 
rkajhr

Mk; mSj;ntyN`tNf 
R[Pth Rrpyh rdj;Fkhhp 
tpkyJq;f 58/8> gPhp]; 
khtj;ij> fSNghtpy> 
nj`ptis

5311/22/T Rgh\; rq;fh; n[fjPrd;> 
,y.28> mh;J\h Nyd;> 
nfhOk;G - 06

,y;iy Rgh\; rq;fh; n[fjPrd; 
itl;Nuh];> ,y.28> 
mh;J\h Nyd;> 
nfhOk;G - 06

5372/22/T rptghjRe;juk; fNzrd; 
vdg;gLk; rptghjRe;juk; 
fNzrd; vdg;gLk; 
rptghjRe;juk; fNzrd; 
,y.80> g]y;]; 
Nyd;> nts;stj;ij>  
nfhOk;G - 06

,y;iy fe;ijah tpl;yehafp 
vdg;gLk; tpkyehafp 
fNzrd;> ,y.80-3/3> g]
y;]; Nyd;> nts;stj;ij>  
nfhOk;G - 06

5322/22/T rpd;idah kzptz;zd; 
,y.24/8-1/A> 
gs;spanjhu tPjp> 
ft;lhd> nj`ptis

,y;iy rpd;idah ka+ud; 
,y.24/8-11/A> gs;spanjhu 
tPjp> ft;lhd> nj`ptis 
jw;NghJ 24> The Spinney 
Watford, Hertfordshine, 
WD174QF, United Kingdom

5375/22/T njhd; cja = rhe;j 
ypad Mur;rp

,y;iy J\hhp jk;kpfh []
ath;jd> ,y.300/8C> 
gpujhd tPjp> mj;jpba> 
nj`ptis

5382/22/T fhh;batrk; ype;jKyNf 
ghjpauh`p Rgh= 
r`ge;J (jpUkzj;jpw;F 
Kd; 'brpy;th") 
,y.3gP> 7Mk; FWf;F 
nyd;> NghUgz tPjp> 
uj;kyhid

,y;iy nuh`hd; mry r`ge;J> 
,y.3gP> 7Mk; FWf;F 
nyd;> NghUgz tPjp> 
uj;kyhid

5387/22/T nry;yg;ngUkNf rphpNrd 
ngh;zhz;Nlh> ,y-162/4> 
fufk;gpl;ba> FWf;F tPjp> 
nj`ptis

,y;iy nry;yg;ngUkNf bhpf;rp 
ngh;zhz;Nlh> ,y-162/4> 
fufk;gpl;ba> FWf;F tPjp> 
nj`ptis

5390/22/T gukfpq;[d jh;kth;jd> 
,y.84V> jh;khjhu 
khtj;j> uj;kyhid

,y;iy jh;\dp \g;gpfh jh;kth;jd> 
,y.84V> jh;kjhu khtj;j> 
uj;kyhid 

5396/22/T ehuhN`d;gplNf vk;kh 
ngNuuh> 80> 5Mk; 
Nyd;> ehty> uh[fphpa

,y;iy vy;tpl;bfy ept;ld; 
vdg;gLk; epty;ld; 
vy;tpl;bfy> 9> ,j;ky; 
khtj;j> rphpky; cad> 
uj;kyhd 

5398/22/T tre;juh[h Jiurpq;fk;> 
,y.24> rhh;spkd;l; tPjp> 
nts;stj;j> 
nfhOk;G - 06

,y;iy uQ;rdP NrhkRe;juk; vdg;gLk; 
uQ;rdP NrhkRe;juk; vdg;gLk; 
uQ;rdP Jiurpq;fk;> ,y.24> 
rhh;spkd;l; tPjp> nts;stj;j> 
nfhOk;G - 06

5399/22/T ky;KJNf ,Nuh\; 
Njrg;gphpa Rgrpq;`> 
,y.31/8> nfrpah 
khtj;j> uj;kyhid

,y;iy kdJq;f jpyf;ftjP 
gpal;hp]; rpy;th vdg;gLk; 
jpyf;f gpal;hp]; Rgrpq;`> 
,y.31/8> nfrpah khtj;j> 
uj;kyhid

5400/22/T Rfe;jp kN`e;jpuuh[h> 
,y.116> Nfhg;gNu\d; 
Nuhl; fpspd;fg; Kest Me7 
IRQ-UK

,y;iy MWKfk; kN`e;jpuuh[h> 
,y.116> Nfhg;gNu\d; 
Nuhl; fpspd;fg; Kest Me7 
IRQ-UK

5403/22/T NfhdJtNf 
cghypngNuuh 
FzNrf;fu> ,y-16> 
nrd;lh; Nuhl; (,lJ) 
NghUgz> ,uj;kyhid

,y;iy NfhzJtNf nuh]
hd; ngNuuh FzNrf;fu> 
,y-16> nrd;lh; Nuhl; 
(,lJ) NghUgz> 
,uj;kyhid

5406/22/T vj;jpNf NuhF]; b 
rpy;th> 102/14A> 
nrd;hPlh tPjp> fy;fpir

,y;iy vjpNfnkhpdl; b rpy;th> 
,y. 102/14A> nrd;hPlh 
tPjp> fy;fpir

5408/22/T Rdpy; Njt njGtd> 
,y.36/3> nuhgl;]; tPjp> 
nj`ptis

,y;iy cNj\pf;fh nuh]
hdh njGtd> ,y.36/3> 
nuhgl;]; tPjp> nj`ptis

5409/22/T epy;khdp ikj;hP gPhp];> 
,y.55/1> mj;jpba tPjp> 
,uj;kyhid

,y;iy Rdpy; jahsd; gPhp];> 
,y-37/33D> Gy;yh;]; 
Nyd;> nfhOk;G - 07

5410/22/T IDy; `pjhah vdg;gLk; 
IDy; `pjhah \h 
igNuh]; vdg;gLk; 
[Dy;`pjhah vdg;gLk; 
[Dy; `pjhah 
\higNuh];> 23/2> 
gPhp];Nuhl;> fSNghtpy> 
nj`ptis

,y;iy nkh`kl; r`k;         
`]d; igt;Nuh];> 23/2> 
gPhp];Nuhl;> fSNghtpy> 
nj`ptis

5411/22/T nkhfkl; eth]; 
NtWngah; nkhfkl; 
ryPk; nkhfkl; eth];> 
,y.20/4C> gPhp]; tPjp> 
fy;fpir

nkhfkl; et;rhh;l;> ,y.182> 
W.A>rpy;th tPjp> nfhOk;G 
- 06

5412/22/T mfkl; r&g; ,k;hpah]; 
ukP]; NtWngah;> 
mfkl; r&f; ,k;jpah]; 
ukp];> NtW ngah; 
mfkl; r&g; ,k;bah]; 
ukP];> NtW ngah; 
mfkl; r&t; ,k;bah]; 
ukP];> ,y.167/17> 
itj;jparhiy tPjp> 
fSNghtpy> nj`ptis

nkhfkl; ,y;`hk; 
NtWngah; ,k;bah]; 
ukP]; nkhfkl; ,y;`hk;>  
,y.167/17> itj;jparhiy 
tPjp> fSNghtpy> 
nj`ptis

fy;fpir 
khtl;l ePjp 
kd;wk; tof;F 
,yf;fk; 
5413/22/T

Kfk;kJ Ry;jhd; 
mg;Jy; fhjpD Kfk;kJ 
Ry;jhd; ,yf;fk; - 21> 
Rw;Wtl;l tPjp> fy;fpir

,Wjp 
tpUg;ghtdk; 

,y;iy

Kfk;kJ Ry;jhd; Kfk;kJ 
[`hd; ,yf;fk; - 11> 
Nrdhehaf ,lk;> 
Gifapuj epiya ghij> 
nj`ptis

5417/22/T N[hrg; ];lhd;yp Irhf;> 
,y-08> fe;jtyNuhl;> 
uj;kyhid

,y;iy tptpad; Mde;Irhf;> 
,y-40/gP05> fTlhd Nuhl;> 
nj`ptis

5418/22/T m`kl; mNrd; mg;Jy; 
yjPg; 8gP> RJfhNdtj;j> 
fSJNtyp> khj;jis

,y;iy Yj;gphp fh]h mg;Jy; 
yjPg;> ,y-46> Mh;jh;]; 
gpNs];> nj`ptis

jpfjp:2022.09.08 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 11 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;

5420/T/22 nkhfkl; Kf;jhh; mytp 
kWehkk; nkhfkl; Kf;jhh; 
nkhfkl; mytp ,y.6> 
`hpr;re;jpu khtj;ij> 
fpUsg;gid> nfhOk;G - 06

,y;iy nkhfkl; et;rhl; mytp 
,y - 58> tp[ah tPjp> 
nts;stj;ij> 
nfhOk;G -06

jpfjp:2022.09.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir 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; 
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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 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;

DTS 06/22 fYMur;rpNf epTld; 
N[h\g; khw;Wg;ngaH 
mkug;Gyp N`tNf 
epTld; N[h\g; ,y: 
204C> fpJ eptr 
gKZtpy> Nfhdty

,y;iy mkug;Gyp N`tNf ladh 
jH\dP tpN[#hpa 
,y: 71B> nrdRd;nfhl> 
g+nfhl. 

DTS 16/22 Mde;j uh[rpq;f 
nky;ypnfhl 16> 
ngNj[{ tPjp> 
nfhOk;G-05

Mk; rhpj; Njtg;gphpa 
nky;ypnfhl 16> ngNj[{ 
tPjp> nfhOk;G-05

DTS/00029 
/22

fd;dq;fu Mur;rpNf 
fhkpdp \hd;j 
,y. 42/vr;/1> 
itj;jparhiy tPjp> 
mq;nfhl.

,Wjp 
tpUg;Gr; 

rhd;wpjio 
tpl;Lr; 

nrd;wpUf; 
fpd;whH

ngNyj gj;jpuNf 
,Ndhfh gphpaq;fdp 
fd;dq;fu ,y. 40/9> 
gd;ry khtj;ij> 
nfhOk;G-10.

DTS/00047/ 
2020

,y. 07> ];jk;Gy; 
g;Ny]; nfhOk;G-03 
,y; trpj;jtUk; 
,we;jtUkhd ghjpkh 
FNu\pah U`p\; 
jh]pk;

,y;iy 1.  ,y. 17 ];jk;Gy; 
g;Ns]; nfhOk;G-03 
,y; trpf;Fk; ghjpkh 
nf]pkh tpy;fh]pk; 
jpUkzj;jpw;F Kd; 
iedh khpf;fhH

2.  ,y. 07> tpy;yh 
];jk;Gy;> ];jk;Gy; 
g;Ny]; nfhOk;G-03 
,y; trpf;Fk; ghjpkh 
u];kp gh&f;

DTS 49/22 ty;nghy KjypNf 
fKD tp[a 
tpN[uj;d  ,y. 
110> = ruzq;fu 
tPjp> fSNghtpiy> 
nj`ptis.

,y;iy ty;nghy KjypNf 
jpyhdp epHkyh 
tpN[uj;d rphpkhd;d 
,y. 110> = ruzq;fu 
tPjp> fSNghtpiy> 
nj`ptis. 

nfhOk;G 
khtl;l 
ePjpkd;wk; 
62/22

itj;jpaH fl;H 
mNyhrpa]; 
nlntnud;Nghy;l; 

,y;iy fjhpdh bntud;Nghy;l; 
B 22 - 06 myF> ,y. 
115> Nuhay; ghHf; 
mLf;Fkhbf; FbapUg;G 
Nyf; biut;> uh[fphpa.

DTS 108/22 \he;jpdp gpa+yh 
N[hjpuhzp N[hH[; 
(kfs; kq;fsk; 
Jiuuh[;) kw;Wk; 
vg;iuk; Nkhr]; 
N[hH[; ,y. 
76/35> gukhde;j 
tp`hu khtj;ij> 
nfhl;lhQ;Nrid> 
nfhOk;G-13

Mk; n[Hhp f;hp nrhiyl; 
N[hH[; ,y. 
76/35> gukhde;j 
tp`hu khtj;ij> 
nfhl;lhQ;Nrid> 
nfhOk;G-13.

khtl;l 
ePjpkd;wk; 
nfhOk;G 
,y:- 
DTS/111/21

kN`e;jpu ghy]_hpa
,y: 9/1 ll;yp> N]
dhdhaf khtj;ij> 
nfhOk;G-08. 

,y;iy 1.  kJ\;f ghy]_hpa 
,y. 81> fpq;];yp tPjp> 
nfhOk;G-07.

2.  kad;f ghy]_hpa 
,y. 81> fpq;];yp tPjp> 
nfhOk;G-07.

DTS 
132/2022

eNlrd; uhrypq;fk; 
,y. J 1/4> Njrpa 
tPlikg;G jpl;lk; 
khspfhtj;ij> 
nfhOk;G-10

,y;iy tre;jFkhhp uhrypq;fk; 
kw;Wk; rz;Kfk; 
,y. J 1/4 Njrpa 
tPlikg;G jpl;lk; 
khspfhtj;ij> 
nfhOk;G-10.

nfhOk;G 
khtl;l 
ePjpkd;wk; 
DTS 150/21

fd;dq;fu 
NfhuyhyhNf Rkpj; 
uj;dFkhu. ,y. 28/68 
nfh];fk fzkpgy;y 
rFz gpar.

Mk; NkhjuNf kQ;R mJy 
jkpe;j jHkgphpa gHzhe;J 
,y. 118/2> rHr; tPjp> 
kl;lf;Fspa> nfhOk;G-15

DTS/169/22 nfhOk;G 04> Nky; 
gHd; vtdpt; ,yf;fk; 
24> 'Nky;tHd; 
`apl;];;"> nyty; 
05> `ghl;kd; 
,yf;fk; 01 ,y; 
gjpthfpAs;s fhykhd 
fpuhd; buh[;yhy; 
Nkhb kw;Wk; 
fpuhd; jPu[;yhy; 
Nkhb gjpyhf 
njhpe;Jnfhz;l fpud; 
bu[;yhy; Nkhb MthH

Mk; ,yf;fk; 180> lf;y]; 
vtdpr;> nfd;rp];ld; WA 
6151> mT];Nuypahtpy; 
gjpthfpAs;s lk;gy; 
Nkhb jpUkzj;jpw;F 
nghWg;ghd Nkhb 
%ykhf njhpe;J 
nfhz;l bk;gs; fpud; 
Nkhb ,yq;ifapy; 
,Uf;Fk; vNlhHzp 
nghWg;ghsH nfhOk;G 07> 
vNyf;rhd;lH gpuNjrk;> 
,yf;fk; 47 ,y; re;jd 
gj;kFkhu Nrtrpq; 
rphptHjd %ykhf 
te;Js;shH.

DTS 178h/22 rNtz;bu Ngw;wk; 
tPurpq;` ,y. 23> 
kpyhfphpa mtdpa+> 
nfhOk;G-04

  Mk; ,Nuhkp tPurpq;` 
my;yJ Nkhp neYk; 
fhe;jp tPurpq;` my;yJ 
Nkhp neYk; fhe;jp 
tpf;fpuk#hpa ,y. 23> 
kpyhfphpa mtdpa+> 
nfhOk;G-4

DTS/182/22 tpjhdyhNf wPl;lh 
NkHypd; ypndl; 
uzrpq;`> ,y. 
36rP> NrH> khHf;f[; 
ngHzhz;Nlh 
khtj;ij> nfhOk;G 07 
kw;Wk; nyhd;];Nlhd; 
biut;> nrhp `py;> 
epa+ n[Hrp> 08003> 
If;fpa mnkhpf;fh 
Mfpa Kfthpfspy; 
trpj;jtH

Mk; uk;ah nyhl;lhNdh (eP 
uzrpq;`) ,y. 321> 
nyhd;];Nlhd; biut;> 
nrhp `py;> epa+ n[Hrp> 
08003> If;fpa mnkhpf;fh> 
,yf;fk; 36> = =kj; 
khf;f]; ngehe;J 
khtj;j> nfhOk;G-7. 

nfhOk;G 
khtl;l 
ePjpkd;wk; 
tof;F 
vz;:- 
DTS 187/22

nlhhpd; Jyp]; hPlh 
nra;Nkhd; vd;Wk; 
miof;fg;gLk; nlhhpd; 
Jyp]; hPlh ml;lg;gl;L 
vd;Wk; miof;fg;gLk; 
ml;lg;gl;L KjypNf 
nlhhpd; hPlh Jyp]; 
nra;Nkhd; vd;Wk; 
miof;fg;gLk; nlhhpd; 
Jyp]; hPlh nra;Nkhd; 
eP ml;lg;gl;L 
,y. 16/2> Nltpl;rd; 
ltH `t;nyhf; rpl;b> 
324> `t;nyhf; tPjp> 
nfhOk;G-06.

,y;iy Lydp khpad; nra;Nkhd; 
vd;Wk; miof;fg;gLk; 
Lydp khpad; nra;Nkhd; 
nkd;b];
No. 30/44> nyhq;ld; 
gpNs];> nfhOk;G-07.

- kDjhuH -

DTS/00190/ 
2022

ngNuhrh nly;Ngrpj;uh> 
F 12> ];nfhdpq; ,y: 
110> ghuhSkd;w tPjp> 
gpl;lNfhl;Nl.

,y;iy 1. jpyd; r[pj; 
nly;Ngrpj;uh 
F 12 ];nfhdpq; ,y: 
110> ghuhSkd;w tPjp> 
gpl;lNfhl;Nl.

2. ,sq;fNf rgPdh 
nuh\pq;fh ngNuuh.
,y. 51/4A> tp`hu 
khtj;ij> jytJnfhl 
tPjp> gpl;lNfhl;Nl.  

197/22 k`ghyNf nlhd; 
MhpaNrd vd;w 
k`hghyNf #hpaNrd 
,y. 13> rhs;]; 
tl;lk;> nfhOk;G-03.

,y;iy k`ghyNf nlhd; Rje;j 
Rdpky; MhpaNrd 
,y. 22> rhs;]; tl;lk;> 
nfhOk;G-03.

jpfjp: 2022.09.08 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 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;

00206/22 DTS 2021/11/1D md;W 
ePHnfhOk;G khtl;l 
itj;jparhiyapy; 
fky;Bd; M\h gPgP 
vd;w fky;jPd; M\h 
gPgp

Mk; njdpah nfjuNf `Hr 
kJrq;f ,y. 361> 
tdpf#hpa khtj;ij> 
Ky;Nyhpah tlf;F> 
mq;nfhl. 

DTS 218/22 rd;[Pt; nkh`d; 
ngd;f;u]; vdg;gLk; 
[Pl; rd;[pt; nkh`d; 
ngd;f;u]; ,y. 94/8> 
fhHnky; khtj;ij> 
n`e;jis> tj;jis.

,y;iy gpsr;rH nrNthd; rd;[Pt; 
,y. 94/8> fhHnky; 
khtj;ij> n`e;jis> 
tj;jis.

DTS 229/22 Mz;b rpwP kjpaofd; 
,y. 193> fpa+ 
xOq;if> nfhOk;G-02

,y;iy jHkypq;fk; kNf];thp 
,y. 193/7> fpa+ xOq;if> 
nfhOk;G-02.

234/22 ud;gj;jp NjtNf 
Nrhkrphp

Mk; Nghye;jN`t mDthtjP 
vdg;gLk; mDy Nrhkrphp 
26/C> 6k; Nyd;> ehty> 
uh[fphpa. 

DTS/235/22 gHyp ky;ypfh b 
rpy;th 05tJ khb> 
No. 40/12> 2-1> 
Gy;yH]; khtj;ij> 
nfhOk;G-07.

Mk; gj;jpdpNf mNdhkh 
\pahkyp b rpy;th 
gpNukr;re;jpu 05tJ khb> 
No. 40/12> 2-1> Gy;yH]; 
khtj;ij> nfhOk;G-07. 
,e;j Neuj;jpy; No. 7920, 
Kew Street SW, Calgray, 
Alberta, Canada. T2V2M4

DTS/236/22 [P. mkpj;jypq;f ,y. 
146> nknrd;[H tPjp> 
nfhOk;G-12.

,y;iy mkpj;jypq;fk; uh[Fkhhp 
jpUkzj;jpw;F Kd; 
uhikah> ,y. 146> 
nknrd;[H tPjp> 
nfhOk;G-12.

DTS 237/22 K`k;kl; ,g;jpfhH 
Kghuf; jh` my;yJ 
K`k;kl; ,g;jpfhH 
jh`> ,y. 314-2. 6/2> 
N[.Nf. fhHld;> fhyp 
tPjp> nfhOk;G-04.

Mk; rpwpky;tj;Nj tpjhdyhNf 
ge;Jy Fkhu rpwpky;tj;j> 
,y. 40/264A> nrd;l; 
tPjp> NghUgd> 
,uj;kyhid. 

DTS 00239/2022 fphpcs;s Nuhl;> 
tpy;tj;j kPhpfk 
,y; fhkpdp tpy;gHl; 
mkuJq;f

,y;iy ,y. 01> Nyf; g;Nuhd;l; 
mghHl;nkd;l;];> ehty 
,y. 1/1/108/3> nlk;gy; 
Nuhl; ,y; F\hyp 
ky;[pd; mkuJq;f. 

240/22 epUtpyq;fk; gj;kehjd; 
,y. 8> rhHs;]; Nt> 
nfhOk;G-03

Mk; epj;jpahdd;jd; 
KUNfR> ,y. 103/11> 
jHkghy khtj;ij> 
nfhOk;G-07 kw;Wk; ,y. 
11> n`t;nyhf; tPjp> 
nfhOk;G-05> (jahypdp 
nkd;b]; (kw;Wk; 
gj;kehjd;) (NkYk; 
jahypdp gj;kehjd; 
vd;Wk; mwpag;gLk;) ,y. 
2747> NehHj; ney;rd; 
];l;hPl;> mHypq;ld;> tPV 
22207> If;fpa mnkhpf;fh 
kw;Wk; jw;NghJ ,y. 
3282> md;dd;lNy Nuhl;> 
Nghy;]; NrHr;> tp V 
22042 If;fpa mnkhpf;fh 
kw;Wk; ,y. 30/12> ghHf; 
Nuhl;> nfhOk;G-05 Ir; 
NrHe;jthpd; mw;Nwhzp 
jj;Jtf;fhuuhf kw;Wk; 
kpHdhdpdp epHGuh 
uh[uj;dk; (kw;Wk; 
gj;kehjd;) ,y. rTj;yPt; 
NghlH];`Pj; Nuhl;> 
nty;ta;d;> n`l;nghl;\
aH VL6 9 v];ta;> 
If;fpa ,uhr;rpak; 
kw;Wk; jw;NghJ 
,y. 8-1/1> rhHs;]; 
Nt> nfhOk;G-03 Ir; 
NrHe;jthpd; mw;Nwhzp 
jj;Jtf;fhuuhfTk;)

DTS 00241/2022 kPhpfk> tpy;tj;j> 
fphpcs;s Nuhl; 
,y;> ky;[pdp klty 
mkuJq;f

,y;iy ,y. 01> Nyf;g;nuhd;l; 
mghHl;nkd;l;];> ehty 
,y. 1/1/108/3 nlk;gy; 
Nuhl; ,y; F\hyp 
ky;[pdP mkuJq;f. 

DTS 242/22 NguhrphpaH 
K`k;kj;jhrpk; 
m`kj; GHfhd; 
,y. 29/2> fa;y;NghHl; 
fpwprd;> nfhOk;G-7

Mk; rp\gd; GHfhd; 
,y. 29/2> fa;y;Nghl; 
fpwprd;> nfhOk;G-7.

243/22 fdNf Njhd; yype;jh 
t[Puh jHkuj;d> 
,y: 519/1A> 
vy;tpbfy khtj;ij> 
ehuh`d;gpl;l

,y;iy yypd; %a; jHkuj;d 
,y. 519/1A> vy;tpbfy 
khtj;ij> ehuh`d;gpl;l.

DTS 244/22 uhkrhkp jq;fuh[h 
,y. 37B> fHdy; 
b. [p. [atHjd 
khtj;ij> 
nfhs;Sgpl;ba> 
nfhOk;G-03

,y;iy eNlrd; kq;fNs];thp 
vDk; kq;fNs];thp 
jq;fuh[h ,y. 37B> 
fHdy; b. [p. [atHjd 
khtj;ij> nfhs;Sgpba> 
nfhOk;G-03.

00245/22/
DTS

\`PHjPd; nkh`kj; 
Ry;gpfhH my;yJ \
uha;jPd; nkh`kj; 
Ry;gpfhH
,y. 97/8A> nuhrhky; 
khtj;ij> nfnfhl 
nfhyd;dhit> 
nts;sk;gpl;ba. 

,y;iy nkh`kj; ckH nQa; 
rpahdh Ry;gpfhH 
,y. 97/8A> nuhrhky; 
khtj;ij> nknfhl 
nfhyd;dhit> 
nts;sk;gpl;ba. 

DTS 249/21 njy;Nf Nehgl; 
vf;kd; gPhp]; ,y. 
26/25> RjHkhuhk tPjp> 
fLngj;j> nkhul;Lt

Mk; njy;Nf mdpy; tre;j 
Fkhu gPhp];> ,y. 25> 
= Rfjtq;r khtj;ij> 
nfhOk;G-08.

DTS/250/22 ma;Nd\; kHy; ghguh 
ghzk;gyhd ,y. 
35> njy;fhtj;ij 
tPjp> mk;Gs;njdpa> 
ENfnfhil.

Mk; Md; rhtpj;jphp 
khtynfju 8B> 'j 
Gy;NthHf;"> fhry;fpNuf;> 
ept; rTj; Nty;]; 
2068> mT];jpNuypah 
mthpd; mw;NwhHzpj; 
jj;Jtf;fhuuhd ,y. 
19/15gP> tyt;tj;ij 
gpNs];> ehty 
tpyhrj;jpy; trpf;Fk; 
khhpNah me;Njhzp 
ngUkhd;. 

DTS 251/22 ,d;Nd\pa]; 
mUs;N[hrg; 
ngHzhd;Nlh 
vdg;gLk; mUs;N[hrg; 
ngHdhz;Nlh 
vdg;gLk; ,d;Nd\]; 
mUs; N[hrg; 
ngHdhz;Nlh ,y. 
794> mSj;khtj;ij 
tPjp> nfhOk;G-05.

,y;iy Nk[H 
fpu\;lngHzhz;Nlh ,y. 
794> mSj;khtj;ij tPjp> 
nfhOk;G-05.

jpfjp: 2022.09.08 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 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;

DTS/258/22 N`th nghd;NrfhNf 
nfhbg; kpshdpa]; 
nghd;Nrfh ,y. 
754> 2tJ khb> 
nkhwl;Lit> 
,uh[fphpa> flyhd.

,y;iy nrdhyp fPjpfh 
nghd;Nrfh ,y: 222/14> 
1tJ khb> fyg;gOtht> 
,uh[fphpa. 

DTS 263/22 u[;rpj; ngl;uk; 
rpd;dj;jk;gp vd;gtH 
uQ;rpj; ngl;uk; 
rpd;dj;jk;gp vd;gtH 
uQ;rp ngl;uhk; 
rpd;dj;jk;gp vd;Wk; 
miof;fg;gLfpwhH. 
vz; gp-20/8> 65/206> 
Njrpa tPl;Lj; 
jpl;lk; fhf;if jPT> 
nfhOk;G-15. 

mw;Nwhzp fpU\;zd; 
rpd;dj;jk;gp vz;.gp. 20/8> 
65/206 Njrpa tPl;Lj; 
jpl;lk; fhf;if jPT 
nfhOk;G-15.

DTS 264/22 k`pyh fy;ahzp 
tpf;ukNrfu ,y. 
199/88> xNgNrfu 
rJf;fk;> ,uh[fphpa 
tPjp> ,uh[fphpa.

,y;iy jpD\h kQ;rhp tpf;uNrfu 
,y. 199/88> xNgNrfu 
rJf;fk;> ,uh[fphpa tPjp> 
,uh[fphpa. 

DTS 265/22 gdk;guNf xf];bd; 
tptpahD]; 
nghd;Nrfh ,y. 
314/26> Uf;mj;jd> 
f`tj;j tPjp> 
`pk;Gl;lhd> mq;nfhl

Mk; gl;LDfkNf Nkhp Rrpyh 
nghd;Nrfh 
,y. 314/26> Uf;mj;jd> 
f`tj;j tPjp> 
`pk;Gl;lhd> mq;nfhl. 

DTS00268/ 
2022

= uQ;rd; eluh[h 
,y. 7> nry;rpah 
fhld;];> nfhOk;G-3.

Mk; rhe;jp ehfNyh\dp 
eluh[h my;yJ Kd; 
ehfNyh\dp rhe;jp ,y. 
7> nry;rpah fhld;];> 
nfhOk;G 3 

kDjhuH

DTS 269/22 N`thtd;dp Mur;rpNf 
ge;Jy mNgNrf;fu 
kw;Wk; my;yJ N`th 
td;dpMur;rpyhNf 
ge;Jy mNgNrf;fu 
vd;Wk; mwpag;gl;ltH 
nfgy;yt xapy; kpy;]; 
nfgy;yt> c`pkPa

,y;iy N`th gd;dpahur;rpNf 
kN`\;dP jD[h> 
mNgNrf;fu 
mg;ghHl;nkd;l; ,y. 
401> vypNgq;f; NfhGuk;> 
n`t;nyhf; rpl;b> 
nfhOk;G-06.

270/2022/DTS uh[fUzh re;jpuNrfu 
th]y Kjpad;N] 
uhy`hkpyhNf 
jk;kpf eypd; Efnty 
,y. 29/1> fpUygd 
mtdpa+> nfhOk;G-05.

Mk; RNej;jpuh [auj;jpd 
Etnty ,y. 29/1> 
fpUygd mtdpa+> 
nfhOk;G-05.

DTS 271/22 \Hkpdp epuQ;ryh 
ehNfe;jpud; (jp.K.) 
FztHjd 
,y. 33/3> nghd;N\fh 
gpuNjrk;> nfhOk;G-05.

,y;iy N`ke;j [fj; FztHjd 
,yf;fk; 55> ];lhf; 
gpuNjrk;> #hpa ky; 
khtj;ij jpTy;gpl;ba> 
nghuy];fKt. 

DTS/274/2022 ,y. 79/1> ghHd;]; 
gpNs];> nfhOk;G 
07> ,y; trpj;jtUk; 
,we;jtUkhd> 
lhf;lH ,g;jpfhH 
E}HjPd; m`;kj; 
,];kapy; vDk; 
ngahpy; mwpKfkhFk; 
,g;jpfhUjPd; m`;kl; 
,];kapy;

,y;iy ,y. 79/1 ghHd;]; 
g;Ns]; nfhOk;G-07. 
,y; trpg;gtHfs; khPdh 
Ry;gpfhH ,];kapy; 
kw;Wk; khPdh Ry;gpfhH 
mrP]; vDk; ngahpy; 
mwpKfkhFk; my; `h[; 
K`k;kj; mg;Jy; mrP]; 
khPdh Ry;gpfhH. 

DTS 275/22 khypk;gl ypadNf 
tayl; ,y. 
799/93/C/1/2> Fyuj;d 
khtj;ij> nfhOk;G-10

Mk; nfh];rpq;f`y tpjhdNf 
fhkpdp ,y. 799/93/C/1/2> 
Fyuj;d khtj;ij> 
nfhOk;G-10

DTS 277/22 uhzp khtp]; 
[purpq;f ,y: 26> 
kpyhfphpa mntdpa+> 
nfhOk;G-04> ,yq;if> 
[dehaf Nrhrypr 
FbauR

Mk; yrpd; uf;rpj;j [purpq; 
,y: 12/3> NthHl; gpNs];> 
nfhOk;G-07.

DTS 00279/22 khzpf;FNf cgjp];] 
k`Pghy B rpy;th 
,y. 96> f[{f`tj;j> 
nfhjLt> mq;nfhl.

,y;iy td;dp Mur;rpNf Njhd 
g;hpahdp fpNu]; rtpj;hp 
B rpy;th ,y. 96> 
f[{f`tj;j> nfhjLt> 
mq;nfhl.

280/22 rphpjud; tp];typq;fk; 
,y. 18/4> ghjpah 
tPjp> nfhOk;G-05

,y;iy jykdp rd;l;uh rphpjud; 
,y. 18/4> ghjpah tPjp> 
nfhOk;G-05.

DTS 00281/22 uhN[];tud; ma;ahU 
'ypq;fd; ,y;yk;" 
,y. 07> thl; ,lk;> 
nfhOk;G-07 kw;Wk; 
,y. 11> Nuh]; Nthf; 
NgHyp> f;nuha;ld; 
rPMH8 3vy;N[> If;fpa 
,uhr;rpak;.

Mk; mD\k;gpf;if ma;ahU> 
'yq;fd; ,y;yk;" ,y. 67> 
thl; ,lk;> nfhOk;G-07 
kw;Wk; jw;NghJ ,y. 
11> Nuh]; Nthf; NgHyp 
f;nuha;ld; rPMH8 3vy;N[> 
If;fpa ,uhr;rpak;.

DTS 00282/22 cad;nfhl fGfkNf 
Nrhkhtjp ,y. 195> 
[ad;jp khtj;ij> 
`pGlhd Ky;Nyhpaht> 
etefuk;

,y;iy nghy;yj;jNf Nrhkhtjp 
gpNuuh ,y. 195> [ad;jp 
khtj;ij> `pGlhd> 
Ky;Nyhpaht> et efuk;. 

DTS 428/21 jpU. N`\e;j 
gpNukrpwp j rpy;th 
,y. 37 1/2> tpN[uhk 
khtj;ij> nfhOk;G 07.

,y;iy jpUkjp. elh\h kq;fsp 
gpNukrpwp j rpy;th 
my;yJ elh\h kq;fsp 
gpNukrpwp my;yJ 
elh\h kq;fsp gpNukrpwp 
tpN[uj;d ,y. 37 1/2> 
tpN[uhk khtj;ij> 
nfhOk;G-07.

DTS 437/2021 na];kpdp rypdp 
la]; ehf`tj;j 
vdg;gLk; rypdp la]; 
14> rhHs;]; gpNs];> 
nfhOk;G-03. 

,y;iy f`tj;j ,Nthd; 
na];kpd; laH vdg;gLk; 
,Nthd; nuhf;t+l; 
14> rhHs;]; gpNs];> 
nfhOk;G-03.

DTS 442/21 njhnyhd;Jt 
rpwptHjdNf rpwpy; 
,y. 240> a+.<. ngNuuh 
khtj;ij> xNgNrfuGu> 
,uh[fphpa.

,y;iy kpy;y tpjhdhr;rpNf 
FRkh FzrPyp 
FztHjd ,y. 240> 
a+.<. ngNuuh khtj;ij> 
xNgNrfGu> ,uh[fphpa.

jpfjp: 2022.09.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

3943/T `{FuNf RdPjh 
uj;dhaf;f
,y. 52> ghJf;f 
Nuhl;> n`huz

,y;iy utPe;u uj;dhaf;f gjpuNf
,y. 52> ghJf;f Nuhl;> 
n`huz

jpfjp: 2022.09.12 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz 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;ghe;Njhl;il khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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/33/22 MUfl;L glgjpNf 
ePy; $khh;
,y 09> nuhlhp 
tPLfs; rq;fPh;za> 
03 fZt> kAuGu> 
`k;ge;Njhl;il

,y;iy Nfth RspNf g;hpaq;fh 
juq;fdp>
,y 09> nuhlhp tPLfs; 
rq;fPh;za> 03 fZt> 
kAuGu> `k;ge;Njhl;il

jpfjp: 2022.09.10 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: `k;ge;Njhl;il khtl;l ePjpkd;wk;

k`u khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

30/T ry;gNf Mhpaghy
,y. 162/4A> Vf;rj; 
Rgrhjf khtj;ij>
k`u fltj;ij

,y;iy tpkh;\h jj;ruzp ry;gif
,y. 162/4A> Vf;rj; 
Rgrhjf khtj;ij>
k`u fltj;ij

jpfjp: 2022.09.08 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: k`u khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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/12/22 fltj uhy;yhNf 
uj;dhtyP Fkhhpfhkp 
tp[aRd;ju 
,y. 36> Nyb 
Nfhl;d;]; l;iut;> 
fz;b

,y;iy K`e;jpuk;Nf jk;kpfuj;d 
fd;JNd
,y. 100/7/V fz;b tpT 
fhuN[hh;[; <-ld; j 
rpy;th khtj;ij> fz;b

jpfjp: 02.09.20221 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

2379/T rk;gj; 
Kjpad;NryhNf 
erhh; vdg;gLk; rpd;d 
nkh`k;kJ erhh;
,y. 01> ept; gpq;fe;j 
cl futpl;l> 
,uj;jpdGhp

,y;iy fq;fhdkyhNf ,e;uhdp
,y. 01> ept; gpq;fe;j 
cl futpl;l> ,uj;jpdGhp

jpfjp: 15.09.20221 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;

jk;Gs;s khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 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;

T/17 N`uj; 
Kjpad;NryhNf 
uk;gz;lh jprhdhaf
,y. 11> jGSfk> 
jk;Gs;s

Mk; N`uj; Kjpad;NryhNf 
,Nu\; gz;lhu jprhd-
haf
,y. 11> jGSfk> 
jk;Gs;s

jpfjp: 2022.08.25 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: jk;Gs;s khtl;l ePjpkd;wk;

jpUNfhzkiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L nrg;lk;gH 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/176/22 lhdpay; fphp\he;jd; 
Qhdgpufhrk; (my;yJ) 
lhdpay; fphp\he;j 
FzNrfu 

,y;iy Nlhdh epYf;fh gphPj;jp 
n[a#hpa> 
,y. 75> 2k; xOq;if> 
tprhf;fh fhHbd;> vf;fy.

kDjhuH

jpfjp: 2022.09.12 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 2022 Mz;L 11 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 43/22 ckq;fh ehypdpNtufk 
,y. 63/1> muypa 
khtj;j> gphpk;Nuh]; 
g+q;fh> fz;b.

Mk; 1. Nehkh rhydp 
gphpae;jh nyhFfkNf 
,y. 19/4A> gpl;lfe;j 
tPjp> mdptj;j> fz;b. 
2. rJhpe;j R[Ptd 
Ntufk ,y. 127/1> 
rphpNjhy tst;t> 
rphpNehytj;j> 
clephpvy;y> ,uj;jpdGhp.

DTS 20/22 bfphp gz;lhNf ead-
Nrd@ 
,y. 17/1> FUnjdpa 
tPjp> mk;gpba.

,y;iy tpN[Nfhd; 
Kjpad;NryhNf jPfyn-
fju RNkjhq;fdp 
Fkhhp`hkp mNguj;d> 
,y. 17/1> FUnjdpa 
tPjp> mk;gpba. 

b.B.v]; 
61/22

ek;Gnfhl 
tpN[rpq;f mjgj;J 
Kjpahd;NryhNf 
tpN[rpq;f 
ek;Gnfhl my;yJ 
tpN[rpq;f gz;lhu 
ek;Gnfhl my;yJ 
tpN[rpq;f mjgj;J 
Kjpahd;NryhNf 
tpN[rpq;f gz;lhu 
ek;Gnfhl. 
,y. 31> mk;gnjd;d 
tPjp> g+[hgpl;ba.

cz;L 1.  Vf;fehaf;f 
Kjpahd;NryhNf 
jp];] Njtgphpa eyPd; 
nkjnfhl my;yJ 
eyPd; nkjnfhl ,y. 
168/2> mq;Fk;gu tPjp> 
g+[hgpl;ba> jw;NghJ 
45> fd;wp l;iut;> 
nrhp G&f; NSW2126 
mT];j;Nuypah

2.  nuh`hd; r;rhdf 
fYn`e;jpnty 
my;yJ nuh`hd; 
fYn`e;jpnty 
,y. 39> Rg;hPk; rpb> 
f`e;njhl tPjp> 
khyNg. 

fz;b 
b.b.v];.  
64/22

Xghj fz;fhdk;yhNf 
njhd; rdhj; mNrhf 
vy;gpba vd;fpd;w> 
xghj fz;fhzk;yhNf 
njhd; rhe;j mNrhf 
vy;gpba> ,y. 33> V> 
gy;NyFd;Ndghd> 
nghy;nfhy;y

,y;iy ngj;Nj ypadNf njhd; 
epyhdp FKjpfh ngN-
uuh> ,y. 42> gydfy> 
fl;Lf];njhl. 

DTS 62/22 N[k;]; yady; 
gHrpty; ngNuuh vz; 
141/18 tlutk; ghu 
khgdhtj;Juh fz;b.

Mk; gpurd;dh yady; ngNuuh 
vz; 141/18> tlutk; ghu 
khgdhtj;Juh. 

jpfjp: 2022.09.02 kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2022 Mz;L 11 khjk; 15Mk; 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;

21827/Tes-

tamentry

nrhy`fu 
Kjpad;NryhNf 
Mde;j [ajpyf;f
,y. 978/3/V> khyNg 
tPjp> nfhl;lht> 
gd;dpgpl;ba

,y;iy njhlk;ehd;Nd nfju 
];lhd;yp fpq;];yp khyh
,y. 978/3/V> khyNg 
tPjp> nfhl;lht> 
gd;dpgpl;ba

Testmentry 

No. 20977/T

eJd; jH\d 
jpyf;fuj;d
,y. 525/3 gP> mDu 
khtj;j N`hfe;ju> 
tlf;F

,y;iy ejP\h juq;fdP Nfhjn-
fhl
,y. 525/3gP> mEu 
khtj;j N`hfe;ju 
tlf;F

21758/ Tes-

tamentry

jp]hehaf;f 
Kjpad;NryhNf 
njhd; [Pt [hdf;f

,y;iy udrpq;f Mur;rpNf 
N`krPyp gphparhe;jp
,y. 115/3> nfhlfk> 
N`hkhfk

21514/ Tes-

ttmentry

fq;fhdk;Nf Njhd 
FzNrf;fu

,y;iy Kjpj;j ee;jd 
FzNrf;fu
398/2A 3Mk; xOq;if 
nkhuf`tpy tPjp> 
nfhl;lht

21796/T jhgdJuNf Ngkjh] 
ge;Jy

,y;iy jhgd JuNf mNuh\; 
ufpj;j
,y. 382/6/3> nkjkhtj;j> 
`gufl> N`hkhfk.

jpfjp: 2022.09.05  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: N`hkhfk 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; 

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; 

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; 

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 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; 

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; 

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

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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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; 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;

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; 



 2021 Thinakaran and Vaaramanjari epaper -Lanka News E Paper -lankanewsepaper@gmail.com -  

252022 ஒக்டோபர் 19 புதன்கிழமை 19–10–2022

,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

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;

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 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 272/22 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;
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;

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

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; 

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. 115/4/V> 
f`e;njhl;l ghij> 
khyNg

,y;iy fSg`d Muha;r;rpyhNf 
re;jNuf;fh [a#hpa
,y. 115/4/V> 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; 


